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 دهیچک
در این پژوهش سعی بر این شده است نگاهی هر چند مختصر به این پدیدده اتتادا ی انداهتده و در مدبرد برهدی اب هسد ف هداو  دردو و         

کاهش م زان طالق  اطفی و اب هم  رو پاشی کدانبن   اتتاا ی وارده اب سبو هن به بحث و گفتگب بپردابیم و با این ام دکه در هینده شاهد

روش در این پژوهش بر اساس تحق قات م دانی و کتابخانه او صبرت گر ته است تا بتبان م مشکالت طالق  اطفی . گرم هانباده ها باش م

یکدی اب مماتدرین اندبا     ان می دهدد  ده نشنتایج به دست هم.  را برسی کن م و  بامل متعددو که بر این مسله حاکم است را شناسایی کرده

طالق، طالق  اطفی است که در ه چ کجا به ثبت نای رسد و نابد   نی ندارد اما مماترین نب  طالق است که کبدکان بیادو اب هن رنج 

ن  ربندان و یدا  و نگرش هاو منفی، ترس و نگرانی اب تنمایی، اب دست داد در چن ن هانباده هایی یک تشنج روانی حکم  رماست. می برند

در چند ن اوادا  نابسدامانی، بن اندزوا طلبدی      . ناتبانی در تام ن ن ابهاو بندگی تصا م می گ رند که به اتبار بیر یک سقف بنددگی کنندد  

و در . اهت ار کرده و هبد را شریک بندگی نای داند و تنما به دل ل شدرای  اتتادا ی، هدانبادگی و  رهنگدی بده بنددگی ادامده مدی دهدد         

بس ارو اب بوج ها با هم بندگی می کنند ولی اب وتبد و درون هم هبرو ندارندد، ایدن ع دو روابد   داطفی      این بحث باید گفت  هصبص

هاو تبهالی و هامبش کده بن و مدرد در کندار هدم بده سدردو بنددگی         طالق  اطفی یعنی هانباده.دارد و بامل پنمان و ناگفته هاو بس ار

 .کنند می

 

 ، تامعه، هانبادهاطفی، پ امدهاطالق   :کلیدی کلمات

 

 مقدمه -1
صداحف نردران   (. 71: 7831ا دزابو،  ) هانباده به لحاظ عدمت، ابتدایی ترین و اب لحاظ گستردگی، تمان شابلترین نمداد اتتادا ی اسدت   

و بقاو تامعده ادرورت    معتقدند هانباده اب نخست ن نرام هاو نمادو  ابمی و تمانی است که براو ر و ن ابو هاو ح اتی و  اطفی انسان

رواب  مناسف در تامعه بر اساس رواب  مناسف در هانباده شکل می گ درد و هدر انددابه روابد  درون هدانباده مناسدف تدر باشدد          .تام دارد

ده سدالم  ه چ تامعه او بدون داشتن هانبا. (81: 7831،  ر ای رستا)ت هانباده و به تبو هن تامعه اب ثبات و استحکام ب شترو برهبردار اس

 (. 1: 7831، ا کارو)نای تباند اد او سالمت کند و ه چ یک اب هس ف هاو اتتاا ی بی تاث ر اب هانباده پدید ن امده اند 

اما همار رسای طدالق ب دبر کامدل نشدان دهندده م دزان ناکدامی هاسدران در بنددگی          . یکی اب مماترین هس ف هاو هانبادگی طالق است

ر هن همارو بزرگتر اما کشف ناشده به طالق هاو  اطفی اهتصاص دارد شاید در برابر همار طالق هاو عدانبنی  بناشبیی ن ست، بیرا در کنا

بندگی هاو هامبش و هانباده هایی که بن و مرد به سردو در کنار هم بندگی می  را بتبان م به طالق هاو  اطفی اهتصاص ده م یعنی به

در واعو برهی اب ابدواج ها که با طالق پایان نای یابند به ابدواج هاو تب هالی تبددیل  . .کنند کنند ولی ه چ گاه تقاااو طالق عانبنی نای

می شبند که  اعد  شق، مصاحبت و دوستی هستند و هاسران  ق  با تریان بندگی هانبادگی پ ش می روند و بندگی را سپرو مدی کنندد   

 (.16: 7831بخارایی، )

ای در به ه ر انداهتن سالمت هانباده و تامعه دارد و با در نرر گر تن این نکته که تاکنبن  لی رغم تبته به اینکه طالق  اطفی نقش مم

 .مسئله پژوهش حاار برسی پ امدهاو طالق  اطفی ببده است.تبته به طالق، مسئله طالق  اطفی کاتر مبرد برسی عرار گر ته است

mailto:Amirhosseinsafdari76@yahoo.com


 

 

2 

هم تدا شبند،  باطف هبد را اب هم دریغ کرده و روو اب هم برمی تابندد بیدرا    ن اینکه به طبر رسای ابوو شبهر بد ندر طالق  اطفی، ب

دیگر ا تااد و احساسی ب نشان نای ماند، بن و مرد با اینکه در یک هانه و بیر یک سقف بندگی می کنند، باهم غذا می هبرند، باهم کار 

نه و بی تفاوت و بی احساس نسبت به هم هسدتند و سدر هدر کدامشدان بده      اما در اصل دو انسان ب گا... می کنند، باهم به مسا رت می روند و 

این مسأله  لتمداو گبنداگبنی   . طالق  اطفی، هس بی  راگ ر نه تنما در کشبر ما بلکه در تاام دن ا می باشد. مسائل و امبر هبد گرم می شبد

بدواج هاو تحا لی، ترس و  رار اب تنما مانددن، چشدم و    لت هایی مانند محدودیت هاو اتتاا ی و  رهنگی، مشکالت اعتصادو ، ا. دارد

 .می باشدهم چشای با دوستان و  ام ل در امر ابدواج، هشبنت و  صبان ت 

 

 پیشینه تحقیق -1-1

معتقدند م زان برهورده نشدن انترارات هاسران اب یک دیگر م زان تصبر مثبدت اب پ امدد طدالق ودهالدت هداو      ( 7831)ریاحی و هاکاران

ان در بندگی بوت ن، و تفاوت سنی، تفاوت تحص لی و  قاید هن ها بر م زان گرایش به طالق تاث ر داشته اند که دهالت هاو درگ ر دیگر

 .در بندگی بوت ن و م زان برهورده نشدن انترارات هاسران اب یک دیگر داراو ب شترین تاث ر برم زان گرایش به طالق ببده اند 

پ چ دگی و تنب  تجرب ات بنان را نشان م دهد و این نرر را که ابعاد مختلف روانی ، اتتاا ی و  رهنگدی  ( 7833) نتایج باستانی و هاکاران

 .در تجربه طالق  اطفی در تامل هستند،حاایت می کند

اور بده تخریدف   نتایج نشان دهنده تفاوت معنی دار ب ن باورهاو ارتبداطی و هدرده مق داس هداو بد     ( 7831)در پژوهش ادیف راد و هاکاران 

نتدایج هاچند ن نشدان دهندده معندی دار بد م دلزدگدی بناشدبیی در بندان          . کنندگی مخالف،انترار ذهن هبانی و تغ  ر ناپذیرو هاسر است 

 .متقاای طالق و بنان مایل به بندگی مشترک ببده 

سران و مردان معتاد وتبد دارد اما به دالیلی مانندد  نشان داد تفاوت معنا دار ب ن ش ب  طالق  اطفی ب ن ها( 7836)نتایج تحق ق نریاان وند 

 .ااد بنفس اعدام به تدایی نای کنندنداشتن حاایت هانبادگی،وتبد نداشتن  ربندان و کاببد به ا ت

 

 مبانی و چارچوب نظری -2

 طالق -1-2

 ع د کردن بائل اب  بارتست طالق  :اند گفته طالق تعریف در اسالمی  قه در .است کردن رها و گره گشبدن معنی به لغت در طالق

 (.153: 7811، امامی صفائی،) مخصبص لفظ با ابدواج

 بناشبیی راب ه استحکام که ا تد می اتفاق وعتی معابالً طالق .است یکدیگر اب هاسران شدن تدا و ابدواج عانبنی پایان معنی به طالق

 .ددار وتبد تنش و ناسابگارو بوت ن م ان و رود می ب ن اب

 می بندگی تدا یکدیگر اب که ا رادو شامل همار این .ن ست بناشبیی بندگی در بوت ن ناکامی م زان دهنده نشان طالق رسای ماره

 ن ستند، راای هبد مشترک بندگی اب که دارند وتبد بیادو ا راد هن بر  الوه .شبد نای اند، نگر ته طالق عانبنی طبر به اما کنند،

 به دهند می ترت ح و هستند طالق  رهنگی و اتتاا ی مالی،  اطفی، پ امدهاو نگران هنما .شبند نای تدا هم اب مختلف دالیل به اما

 که هایی هانباده تعداد اب ناچ زو درصد تامعه در طالق رسای همار ترت ف این به .دهند ادامه مشترک بندگی به  ربندانشان هاطر

 .دهد می ننشا را برند می سر به ” اطفی طالق“ شرای  در

 اعتصادو نرر اب بنان که تدریج به هنما ا تقاد به .دارد نقش طالق م زان ا زایش در اتتاا ی مختلف  بامل معتقدند کارشناسان

 براو مشترک بندگی هاو نارسایی تحال به مجببر بنان درهمدها س ح ا زایش با .یابد می ا زایش ن ز طالق همار شبند می مستقل

 (.8: 7833باستانی، گلزارو، ) ن ستند هبد بندگی ل هاو مایحتاج تام ن

 طالق عاطفی -2-2
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پل ببهانان طالق  اطفی را اول ن مرحله در  رایند طالق و ب انگر راب ه بناشبیی رو به بوال می داند که احساس ب گانگی تایگزین هن مدی  

م ببدن را مانند گروه اتتاا ی ادامه دهند ،امدا تاذبده و ا تاداد    بن و شبهر اگر چه ماکن است با ه. ( 718: 7831یزدانی، حق قت ان، )شبد 

طالق  اطفی به  نبان یک انتخابی نفرت انگ ز ب ن تسل م و نفرت اب هبد و تسدل  و نفدرت اب   . هن ها نسبت به یک دیگر اب ب ن ر ته است 

طدالق  داطفی متندان    . ام دو دیگر را هبار می دهدکه در هن هر یک اب بن و شبهر ،به دل ل احساس غاگ نی و نا. هبد تجربه می شبد 

 قدان احترام،ا تااد و محبت به یکدیگر است؛هاسران به تاو حاایت اب یک دیگر تمت هبار و ناکامی و تندزل ا تاداد بدنفس یکددیگر     

تعداریف مبتدبد   . (81: 7831،  ر ادی رسدتا  )   ف و کبتاهی و طرد دیگرو هسدتند   ال می کنند و هر یک به دنبال یا تن دل لی بر اثبات

اما در ه چ یک اب این تعاریف مالک هاو مشخصدی بدراو تع د ن هاسدرانی کده در      . طالق  اطفی را اهتالل در رواب  انسان ها دانسته اند 

بد  ا دراد   بر این اسا تمت دست یابی روشنی به طالق  اطفی، نرریات مبتبد در این بم نده روا . چن ن واع تی عرار دارند ارایه نشده است 

در (. 7831 ،باسدتانی و هاکداران  ) مبرد برسی عرار گر ته تا بر مبناو هن بتبان ا رادو که در واع ت طالق  اطفی عرار دارند مشخص کرد

طالق  اطفی دو نفر به لحاظ   زیکی اب هم تدا نای شبند؛بلکه کنار هم بندگی می کنند و شرای  بر روابد  هن هدا حداکم اسدت کده در      

این اتفاق می تباند به صبرت یک طر ه و یا دو طر ه به مرور بمان رخ دهد و دو طرف به تدریج متبته شبند . ارف وتبد ندارد طالق متع

 .(7837دژاکام،)اند در ب ن هن ها رنگ باهته است  که تذاب ت ، کشش و  العه و  اطفه مثبت که نسبت به هم داشته

 مراحل طالق عاطفی  -3-2

  :به شرح بیر طبقه بندو شده است وران طالق  اطفیمراحل مزببر در د

در مرحله اول، شرو  کننده تارکز هبد را متبته هاسر می کند و او را در تاام اتفاق هاو گذشته، حال و هینده   :سرزنش مرحله اول

شدرو  کنندده   . احتی هس ف بب ندد در این مرحله  رد داراو یک تصبیر بد و نامناسف نسبت به هبد است و ماکن است به ر. مقصر می داند

. در ب شتر مبارد ا سرده و غاگ ن است و احساس کاببد انرژو می کند و در نرر دوسدتان و هدانباده هدم بسد ار هشدفته بده نردر مدی رسدد         

 .رق مدی کندد  هصبص ات و واکنش هاو ر تارو  رد در مرحله اول، با تبته به اینکه در بمره ا راد شرو  کننده یا غ رشرو  کننده باشد،  

می هباهد اب یک بندگی پر اب استرس بده هرامدش برسدد چدرا کده      ( شرو  کننده)در چن ن شرای ی مرد یا بنی که درهباست طالق داده 

کسدی کده درهباسدت     )طدرف غ رشدرو  کنندده    . دچار  صبان ت، ا سردگی و ترس است ولی سعی می کند هاه چ ز را  ادو تلبه دهد

 .مرحله شرو  کننده را  ردو ه ره سر و ساج می نامدهم در این (  طالق نداده

به هر اظمار نررو واکنش تند نشان می دهدد  د در این مرحله غم و اندوه  راوان بر شرو  کننده مستبلی می شب :سوگواری مرحله دوم

ام کارهداو روبمدره اش بدا    تارکز حباس هببی نددارد، بده گبنده او کده در انجد     . و به شدت در ا کار و احساسات هبد غبطه ور می شبد

در این مرحله اگر بوج داراو  ربند باشند، به تدریج در انجام مسبول ت هایشان سستی به هدرج مدی دهندد و    . مشکالتی مباته هباهد شد

 .ماکن است یکی اب والدین دست روو بچه بگذارد تا شاید هاسر اب دست داده را دوباره صاحف شبد

گانه تراهر پ ددا مدی کندد ولدی اب هصبصد ات بدارب مرحلده سدبم اسدت، بده           5ر هر مرحله اب مراحل هر چند هشم د :خشم مرحله سوم

با این حال ماکن است مرد به تاام بن ها و حتدی بن  . هصبص نسبت به دوستان و ا راد هانباده و ب شترین بخش هن متبته هاسر می شبد

کننده هبد را محدق مدی داندد کده  صدبانی شدبد و هاسدرش بایدد تداوان           در این مرحله شرو  .نسبت به تاام مردها حس هشم داشته باشد

حتی گاهی بی دل ل نسبت به  ربندان هبد حساسد ت هداو بدی مدبرد دارد و بده هنمدا پرهداش و        . ا االش را پس دهد و هبار و اذیت شبد

 .تبه ن می کند ولی با این حال در پشت این چمره، ترس هاو بس ارو نمفته است

به تدریج شرو  کننده شخص ت هبد را طبرو  .بس ارو اب ا راد بعد اب دوران بلبغ، احساس می کنند تنما هستند :تنهایی مرحله چهارم

هنمدا در ایدن   . را بگ رندد  مرد یا بن سعی می کنند به هبد اطا نان پ دا کنند و تصا م نمدایی   .ت ابق می دهد که دیگر ن ابو به هاسر ندارد

 .مرحله هبدشان را بابسابو می کنند و تصبیرشان اب هبد، نسبت به مرحله اول ه لی بمتر می شبد
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مرد یا بن احساس می کنندد کده   . ورود مجدد به بندگی ههرین مرحله اب  رایند طالق عانبنی است :بازگشت به زندگی مرحله پنجم

اگر هدر دو در ایدن مرحلده عدرار     . ین مرحله  رد می تباند برنامه ریزو درابمدت انجام دهددر ا. دوباره کنترل ب شترو بر بندگی هبد دارند

منبو،روبنامده  )  شبد داشته باشند، به ندرت کارشان به محاکم عنایی کش ده می شبد و  رایند طالق عانبنی بدون ن اب به دادگاه تکا ل می

7نژاد وسالمت، دکتر محادراا صفر
 .)  

 ل کننده در طالق عاطفییهعوامل تس -4-2

 دم گدذران وعدت بدا     -5 ر تار هاو هشبنت هم ز مرد -6  دم هادلی و هاراهی -8بی تبتمی به مرد  -1  دم تام ن ن اب هاو  اطفی -7

  (.7831احادو، )   دم تعادل روحی مرد -3 مشکالت ارتباطی -3 بی ا تاادو -1 ناراایتی تنسی -1 دیگریک

 عاطفی عوامل افزایش طالق -5-2

کبتداهی بن و   -1 کار و  عال ت هاو اتتاا ی امروبه سبف شده بوت ن بمان مناسبی براو پدرداهتن بده مسدایل  داطفی نداشدته باشدند       -7

اهدتالل در روابد     -5تبته بیاد بوتد ن بده شدبکه هداو اتتادا ی       -6 قدان تبان ممارت هاو بندگی  -8 شان شبهر در استحکام رواب 

منبدو   )ا تراض هاو مکدرر بده ر تدار هداو یکددیگر      -1 ی و بناشبیی ب ن بوت ن تبام با  دم درک متقابل و هادلیتنس شناهتی،  اطفی،

 .( ،ایسنا

 دالیل اصلی بروز طالق عاطفی -6-2

وتبد ویژگی هاو اهالعی نام لبب در بوت ن ابدواج دیر هنگام ، هشبنت یکی اب بوت ن ، دهالت هاو بی مبرد دیگران در بندگی 

رک ، ب کارو یا اب دست دادن مبعع ت شغلی ، به ه ر ا تادن واع ت اعتصادو هانباده و در نمایت اعف ممارات هاو ارتباطی مشت

ممم ترین نکته او که تبته به هن می تباند مانو اب بروب بس ارو اب تدایی هاو  اطفی شبد این هست که هاسران در .کالمی در هاسران 

هاو  اطفی یکدیگر ،نا مب ق هستند به طبر کلی می تبان گفت ن اب هاو اساسی که براو مردان تعریف شده شناهت و بر طرف کردن ن اب

است  بارت است ابحاایت هانبادگی، تحس ن، هاراهی در تفریحات و در مقابل ن اب هاو اساسی که براو بنان تعریف می شبد  بارت 

 (.1سایت پزشکان بدون مرب)الی و تعمد هانبادگی ایت ماست اب محبت ، گفت گب، صداعت و روراستی ، حا

 رابطه متقابل طالق عاطفی با نیاز جنسی -7-2

بدراو بده کدار اندداهتن     . بمترین راه اگر نگبی م تنما راه دست ابی به صا ا ت و نزدیکی در یک راب ه و پایدار این است که هدالق باشد م   

ا یا ترت حا شاا و هاسرتان به پ شنماد هاو س ستم هالعتان تجبته داشته باش د و بب ن دد  س ستم هالع تتان ، بمترین راه این است که هبد شا

راب ه تنسی رادایت بخدش البمده     (.7835، گلسر) چه راهکار تدیدو به شاا پ شنماد می دهد که در  ال شاا را به هم نزدیکتر می کند

چند وعت یک بار برعرار شبد یا این کده چقددر طدبل بکشدد ممدم ایدن        ممم ن ست این راب ه هر .و بندگی بناشبیی پایدار و هشنبد است

دو  یک بندگی بناشبیی کامال هصبصی است هرتبر راب ه تنسدی تدا بمدانی کده هدر      .است که هر دو طرف اب هن راایت داشته باشند 

به انجام هر کار ماکن براو داشتن  راایت تنسی در بندگی بناشبیی به ا تااد ب ن دو طرف و هاچن ن. طرف مبا ق باشند عابل اتراست

راب ده تنسدی راهدی بدراو داشدتن احسداس نزدیکدی بمتدر و          راب ه و محبت هم ز در تاامی اوعات و نه  ق  در اتاق هدباب وابسدته اسدت   

 (.7835، گلسر) صا ا ت ب شتر است 

بلکه در  بض مسبل ت تاام  گران روو نای هورد ا راد کام اب هرگز نقش درمانده را بابو نای کنند و به بابو بمانه تبیی و سربنش دی

به دیگران اتابه دهالت در امبر هبد را نای دهند و عدرت و اهت ار ب جا به کسی واگذار نای کنندد  . تنبه هاو بندگی هبد را می پذیرند

 رو هالعانه را تدایگزین شدکایت   باید ر تارهاو تابه و به کارگ. کای هالع ت بندگی بناشبیی شاا را نجات می دهد (. 7838صاحبی، ) 

بگبی م تصبر نای کنم تبمسبل ناهشنبدو من هستی ،می هباهم  عال تی که  کر می کنم اب هن هبشت می هید هادراه  . کسل کننده کن م

،  دادات مخدرب   با تب براو طراوت بخشی به بندگی مان انجام دهم ایده حتاا نباید هارق العاده باشد بلکه بایدد تدابه و حاایتگرانده باشدد     

 (.7837، گلسر) اب هاسرتان عدردانی کن د. استفاده کن د

                                                 
1
 . www.tebyan.net/newindex.aspx/flash/index.aspx?pid=259112   

86003  . www.pezeshk.us/?p=2 

http://www.tebyan.net/newindex.aspx/flash/index.aspx?pid=259112


 

 

5 

 عالیم پیش بینی کننده طالق -8-2

 -6 نشدان دادن تنفدر و انزتدا    -8 انتقاد اب هاسر به تاو گالیه کردن -1 شرو  یک مشاتره با شدت بیاد -7، (7837) اب ن ر دکتر گاتان 

 .ببان بدنی منفی -1ابل در رواب   قدان تای د طرف متق -5د ا ی ببدن بیاد 

سا ت را صرف بندگی مشترکان کنند رواب  شان بمتر هباهد شد  5گاتان در پژوهش هایش دریا ته است که اگر هر بوج در هفته  ق  

 :کارو که بوج هاو هبشبخت می کنند را به شاا تبص ه می کنم

هایی که عرار است در هن روب بکنندد سدباالتی اب هاددیگر مدی     این بوج ها هر روب عبل اب هداحا ری درباره کار -هداحا ری -7

 .کنند

این بوج ها در پایان هر روب کارو یک گفتگبو هرام و بی استرس با هم دارند در ایدن   رصدت هن هدا مدی      -تجدید دیدار ها -1

 .تبانند رواب  هبد را  ا ق تر سابند و اب هستگی و دل مشغبلی هاو هم هگاه شبند

وج ها محبت هبد را اب طریق ر تارهایی هاچبن لاس کردن هم رواب   اشقانه و بخشش در مباعو مناسف ابراب محبت دد این ب -8

 .می کند

 .این بوج ها یک عرار هفتگی دو نفره در  ناو هلبت و هرامش بخش براو تابه کردن  شق هبد دارند -عرار هفتگی -6

 .ردانی و محبت صادعانه او ب ن هبد رد بدل می کنند بار عد 5این بوج ها هر روب حداعل  -تحس ن هم و عدردانی -5

اما ها ن کار هاو بده ظداهر   . باتبته به کار هایی که بوج هاو هبشبخت انجام می دهند می ب ن م که انجام این کار ها بیاد بمان بر ن ست 

 (.7837گاتان، ) ساده می تباند رواب  بناشبیی بوت ن را به طرب شگفت انگ زو بمتر کند

 درمان شکست عاطفی -9-2

اگر اب ناکامی شاا در  شق مدت هاست که می گذرد به احتاال بیاد هاچنان دچار احساسات وه جانات منفی هست د ، البته نده بده شددت    

مدی   روبهاو اول گاهی سا ت ها به معشبق هبد  کر می کن د و هر اب چنگاهی وتبدتان پر اب اندوه می شبد و نا ام دو دوباره به تانتدان 

 .ا تد در این شرای  کارهاو بیر در سابگارو به شاا می تباند تا حدودو کاک کننده باشد

عببل کن د که هاه چ ز تاام شده است در این برهه که مدتی است راب ه شاا تاام شده است پذیرش واعع ت براو شاا راحت تر اسدت   -7

بده واعدو هاانندد تادامی درمدان هداو       . ان را اب دسدت داده ایدد  کن د  شدق تد   اول ن عدم به سات هینده او روشن و مثبت این است که عببل

 .رونشناهتی اول ن عدم تمت بمببد پذیرش مشکل است

مباظف باش د که  شق به نفرت تبدیل نشبد بعد اب مدت کبتاهی وارد نفرت می شبید و  ق  عصد دارید  ریاد بزن د تا احساسات هبد  -1

ه چ ز هشاگ ن هست د و هر عدر  رایند تدایی ب شتر طبل بکشد این هشم ب شدتر هباهدد شدد هدم اب هبدتدان      را هالی کن د به شدت اب ها

  صبانی هست د هم اب معشبق عبلی تان اما بعد اب مدتی به این نت جه هباهد رس د که این تدایی اتتناب ناپذیر ببده است در واعو این هشم

سعی نکن د نفدرت را تدایگزین   . سعی کن د کارهاو مثبت انجام ده د تا اب هنما انرژو بگ رید و غل ان احساسات ه لی طبالنی نخباهد ببد

گفته هاو المه . منبو)  شق کن د چبن هبد ها ن نفرت در شاا احساسات متناعنی را به وتبد می هورد که م تباند برایتان دردسرساب شبد

 (.، مرکز مشاوره باران و ب نش نبین ر تمراننژاد کریم کارشناس ارشد مشاوره و روانشناس هانباده د

 

 گیرینتیجه -3
. در تحق قات انجام شده برسی طالق  اطفی نشان می دهد تاث رات اب لحاظ  اطفی و روحی در ب ن بوت ن و  ربندانشان متفاوت می باشدد 

او این که کاتر  شداهد طدالق  داطفی باشد م     می تبان م بگبی م مماترین مسله در طالق  اطفی ،احساس و محبت  ی ماب ن بوت ن است بر

مقایسده کدردن و   . اگر بوت ن رواب  و مشکالت شان را هبدشان حل کنن ه لی بمتر اب این است تا بندگی هبد را با دیگران مقایسه کنند

 شدتر مدبارد مقایسده    تحق قدات انجدام شدده نشدان داده در ب    . دهالت دیگران در بندگی بوت ن یکی دیگر اب  بامل طالق  اطفی می باشدد 

بندگی شخصی با بندگی دیگران،بی تبتمی، دم مسبل ت پذیرو و  دم راب ه مناسف تنسی در بوت ن با ث شده تا رو به طالق  اطفی 

 .ب اورند
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 فی بگذاردمی تبان تاث ر بر طالق  اط...  بامل اعتصادو ،  رهنگی ، اتتاا ی و:مبارد بیادو بر بروو طالق  اطفی اثر می گذارد اب تاله

در تحق قات بدست همده می تبان بگبی م بنان  لی رغم م ل هبد مجببر به بندگی هستن بنان ب ن ماندن و ر تن ماندن را انتخاب کدرده و  

 .این مسله در بمان عدیم بس ار کاتر ببده بیرا بنان بخاطر ترس اب هبرو ریزو تن به بندگی می دادند.دل ل اصلی  ربندادن هبد می دانند

 .شاید امروبه بتبان م یکی اب ممترین مشکالت طالق را شبکه هاو اتتاا ی دانست

 

 قدردانی
 .در تم ه این مقاله مرا یارو نابدندکه   زیزم و دوست  زیزم ممندس حسنی با تشکر عدر دانی اب بحاات صا اانه و پدر و مادرم
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