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 چکیده 

نمیبی فرد  که  است  حالتی  عاطفی  خود  سوادی  احساسات  گونهتواند  به  درسرا  استفای  قدرت  ت  افزایش  باعث  که  کند  اده 

تواند شرایط را به نفع خود کنترل کند هدف ما در این پژوهش آشنا کردن افراد با این مقوله و تاثیر  شخصی او شود و فرد نمی

شیوه   که ابراز محبت با  دهدهای این پژوهش نشان میای بوده است یافتهآن بر زندگی است و روش ما در این تحقیق کتابخانه

از شیوه یر بسیار زیادی بر دوام و لذتصحیح آن تاث بخشی زندگی زناشویی و سایر روابط دارد بی سوادی عاطفی و ناآگاهی 

ثیر مخربی بر روح و روان فرد دارد أ صحیح ابراز محبت و همچنین ناآگاهی از واکنش صحیح در مقابل دریافت محبت هر دو ت

 شود. و زندگی میعث فروپاشی رابطه که در نتیجه با

 

 ، طالق عاطفی، نظام خانواده، مدیریت احساسات سواد عاطفی، درک صحیحهاي کلیدي:  واژه
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 مقدمه 

.  شود، حس همدلی را شامل  میشود، اصطالحی است که برای توصیف توانایی درک و ابراز احساسات استفاده میعاطفیسواد  

دن احساسات خود و شناسایی و دستیابی به اهداف  اصول شخصی برای مهار کر  احساسی قادر به بکارگیریافراد باسواد از نظر  

با توجه به باال بودن جامعه آماری طالق و احساس ضعف سواد عاطفی در روابط خانوادگی، به این پژوهش، به    .شخصی هستند

کتابخانه پرداختهشیوه  قدیای  از  یکی  عنوان  به  خانواده  اساسی می ایم.  و  نهترین  اترین  بسیار  ادهای  نقش  تاثیرگذار،  جتماعی 

های مثبت و منفی است که در صورت مهمی در تعادل روانی، عاطفی و اجتماعی انسان دارد و روابط در خانواده شامل جنبه

نگ زیربنای خانواده، ها و تضادها تبدیل شده و تفاهم به عنوان س های منفی، این کانون مقدس به کانون کشمکشغلبه جنبه

 ان می شود.  ویر

ناگهانی در کانون خانواده یا واقعه  بروز   مسئله طالق یک حادثه  با  بلکه یک فرایند است که در دراز مدت  مشکالتی     نیست 

شود. در حال حاضر، نگرش جامعه نسبت به مسئله طالق، به نگرشی مثبت تبدیل شده که این خود یک زنگ خطر  ایجاد می

پ  عبرای  و  این موضوع  به  آن  رداختن  آورنده  به وجود  ارائه وامل  به  نیاز  موثرند که  فردی  و  عوامل محیطی  امر  این  در  است. 

هایی برای جلوگیری و کاهش اثرات آنها و بهبود روابط زوجین در برقراری ارتباطی موثر با یکدیگر و دیگران است تا به  روش

زو زندگی  کیفیت  بهبود  بر  عالوه  آن  با  وسیله  بتوان  تنش مند بهرهجین،  عاطفی،  سواد  از  آنان  را کردن  رابطه  در  موجود  های 

 های شکل گرفته کاهش پیدا کند.  مدیریت کرد تا آمار طالق 

 

 طالق 

 شود  طالق یک حادثه یا واقعه ناگهانی نیست بلکه یک فرایند است که در دراز مدت با بروز مشکالتی ایجاد می

به این معناست که طرفین به صورت رسمی و از طریق دادگاه و  ی  رسم،  شودتقسیم می  عاطفی و رسمیطالق به دو دسته  

ی بین آنان  اولی محبت و عالقهکنند  ، دو طرف با یکدیگر زندگی میعاطفیاما در طالق    ؛شوند فسخ عقد از یکدیگر جدا می

ش تشکیل  بیشتر  آنها  احساسی  رابطه  ندارد.  سووجود  است.  یکدیگر  به  نسبت  عصبانیت  و  نفرت  از حس  تده  عاطفی    ثیر أ اد 

باعث  آن  نبود  و  دارد  زوجین  میان  عاطفی  بر طالق  می  مستقیمی  آنها  میان  عاطفی  فاصله  پژوهششودایجاد  های متعددی  . 

ثار طالق بر  آ.  باشد فرزندان میی زنان و مردان مطلقه و  ، اخالقی و اجتماعی طالق براان دهنده آثار منفی جسمی و روانینش

یکی از .  باشد و افت عملکرد تحصیلی در مدرسه میشناختی  های روانمال خطر ابتال به ناسازگاریتفرزندان شامل افزایش اح

زمینه از هم میعواملی که  زوجین  نهایت طالق  در  و  عاطفی  ایجاد طالق  استشود ضساز  اعضای خانواده  عاطفی  .  عف سواد 

موضوع به علتی برای طالق   ، اما زمانی این  ودشاعمال می  ی فرد یا زوجین یا خانواده و اجتماعتگی طالق از ناحیهگرچه همبس

، زوجینی و خانوادگی را به هم راه داشته باشد.  گسستگی روانی و اجتماعی  ل خواهد شد که تمام تاثیرات فردی، اجتماعیتبدی

الق، بررسی علمی و  آنها، منجر به طالق خواهد شد.  اولین گام برای کاهش ط  در اعضا و از بین رفتن حس رضایتمندی در

  .اطالع از وضع موجود است
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 همبستگی ارتباطی:  -1-1

یکدیگبه    با  ارتباط  در  زوجین  ر  رمشکالت  نبود  مثل  دارد  اشاره  خانوادگی  بعد  تفاهمدر  عدم  زناشویی،  دخالتضایت  ها،  ، 

یکاری یا  نند علل اقتصادی مثل بعه است ماثیرات جامأ مربوط به ت  ز، بعد اجتماعی  آن نیهای اشتباه، ازدواج اجباری و... حمایت

 .  تغییرات ارزشی و فرهنگی 

 

 هاي طالق به علت طالق:  چگونگی تبدیل همبستگی  -1-2

شروع به تاثیرگذاری منفی بر زندگی زناشویی کند برای شود که از تمام ابعاد  مانی به علتی برای طالق تبدیل میهمبستگی ز 

.  توجهی روبرو شودشود که فرد از سوی خانواده با بی، اما زمانی تبدیل به علت میی استمثال ناباروری یک همبستگی فرد 

 . های مختلف اگر دچار همزمانی شوند تبدیل به یک علت برای طالق خواهند شدهمبستگی

 

 بر زندگی زوجین ثیر بیکاري  أت  -1-3

ت از  بیکاریأ یکی  فرضی  اقتصا  ،ثیرات  وضعیت  هرچه  یعنی  است.  میدی  افسردگی  زیاد  زنان  در  افسردگی  شود  -سخت 

بیکا  (1382شود.)حیدری، و  عزت  ریفقر  کاهش  باعث  مینیز  مرد  بروز  نفس  سبب  نفس  عزت  کاهش  مسئله  این  که  شود 

ها، به دلیل دریافت  دخالت خانواده  ، به نقل از هنریان و یونسی( 1998شود.)یانگ،  استبداد نسبت به دیگران از جمله همسر می

-کاهش رضایت زناشویی و بی  ،علت فقر، سردی روابطاز والدین و همچنین پایین بودن منزلت اجتماعی به    مالی های  کمک

کاری به علتی  تارهای آسیب زا بروز کنند بیثیرات بیکاری در چهار بعد کامل شود و رفأ های فقر است اگر تثباتی از جمله پیامد

 شود.  برای طالق تبدیل می

 

 عی اعتیاد  ثیرات اجتماأت  -1-4

 

. حس سرخوردگی همسر در بین دوستان و فامیل، ناراضی بودن  یگاه اجتماعی استیکی از تاثیرات اجتماعی اعتیاد نابودی پا

اعتراضی   برخورد  مادرشان،  به  شکایت  و  موجود  شرایط  از  خانواده  مقابلفرزندان  طرف  خانواده  نکردن  حمایت  ،اختالالت  و 

 گیری زندگی از جمله تاثیرات اعتیاد است.   ر نظام تصمیمش همکاری و اختالل دجنسی، کاه

 

 ار بعدي تأثیرات  نظریه رشد چه

این نظریه سعی دارد عالوه بر بررسی چگونگی بروز طالق توسط یک علت به شناخت روابط بین علل مختلف، نحوه اثرگذاری 

. براساس این نظریه یک همبستگی هرچند از ناحیه ازدساز و علل مستقیم طالق بپردر یکدیگر و تفکیک میان علل زمینهآنها ب

زوجین   یا  مییا  فرد  وارد  اجتماع  یا  و  زخانوادها  اما  میشود،  تبدیل  برای طالق  علتی  به  فردی، مانی  تأثیرات  تمام  که  شود 

ید یا شدت آن کم و  اگر این تأثیرات توسط این همبستگی به وجود نیا  ؛ اجتماعی را به همراه داشته باشد  زوجینی، خانوادگی و 

 (1392ع، نجفی و عنایت، شود. )زارباشد، این همبستگی سبب طالق نمی ناچیز
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 : هاي مختلف به علتجلوگیري از تبدیل شدن همبستگی

 های ارتباطی از نظر تحقیقات بیشترین اندازه اثر را دارد، اما بهترین راهبرد برای جلوگیری از هرچند همبستگی

مختلف به علت است که در این  های  ول جلوگیری از تبدیل شدن همبستگیتأثیرات، اه رشد چهار بعدی  طالق براساس نظری

وقوع یک همبستگی بتوانند از   های مختلف آموزش داد، تا هنگام ها آنها را در همبستگیبا ارائه راهکارهایی به خانواده راستا باید 

رشد و    ساز ایجاد،ا پرداخت و به بسترهایی که زمینههیابی این همبستگیهه باید به ریششدن آن جلوگیری کنند. دوم اینکعلت

   .های مختلف است، توجه کردگسترش همبستگی

 

 برنامه یادگیري سواد عاطفی 

 از دیگران اجازه بگیرید

با دیگران هنگام صحبت  علت  به همین  باشد  و هولناک  تکان دهنده  است  دیگران ممکن  با  عاطفی  ارتباط  نوع  در مورد   هر 

   .احساسات آنها از آنها اجازه بگیرید 

 

 ابراز احساسات:   

   .تواند در محیط آلوده به دروغ شکل گیردواد عاطفی هرگز نمی، سعواطف و احساسات خود را صادقانه بیان کنید

 

 طلب مهر و محبت از دیگران  

 خواهیم.   تند یا همان چیزی نیستد که ما مینیس اما همیشه دست یافتنی ،دریافت مهر و محبت از دیگران چیز خوبی است 

 

 پذیرش کالم عاطفی از دیگران  

   .اما ممکن است ،آمیز از دیگران استقدر که به آب و غذا نیاز دارد نیازمند دریافت کالم و رفتار محبتانسان همان 

با مشکالتی مواجه شودهنگام د آنها  این دلیل تشنه دریافت محبت  .ریافت  به  را دریافت نکرده  ما  یا آن  از هستیم که  یا  ایم 

 ایم.   دریافت آن امتناع کرده

 

 پیام ناخواسته را نپذیر  

توانیم کار می   های ناخواسته از طرف دیگران را رد کنیم خیلی مهم است چون با این این مهارت که بتوانیم اظهار محبتکسب  

 .  آور خالص کنیمهای عذابخود را از موقعیت

 

 آمیز بده  هاي محبتت پیامدوبه خ

، حتی اگر نیاز چندانی به آن نداشته باشیم چون ممکن است چیزهای خوبی  ستآور نیآمیز به خود  شرمهای محبتدادن پیام 

آنها بیدر وجو از  پیامد شما باشد که دیگران  این  اینکه  یا  باشند  منتقل نکندخبر  را به شما  باعث  .  ها  به خود که  این عشق 

 .  کننده فرد است پشتیبان اصلی آن والد حمایت  ،شودعتماد به نفس مییش اافزا
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 بررسی چشم انداز عاطفی 

 احساس اولیه و ثانویه 

مثبت یا منفی بودن احساس به معنی بهتر یا بدتر بودن آن نیست، در حقیقت همه احساسات ما مهم هستند و فقط بعضی از 

وقتی به تجربه درونی خود که بر اثر احساس   . سات حس بد و ناخوشایندرخی احساکنند و بآنها حس خوبی در ما ایجاد می

 ایم.  دهیم، یک کار اختیاری انجام دادهنهیم و به آن ارزش مثبت یا منفی می دهد نامی میید علیه حیاتمان رخ می تهد

 

  من قادرم به احساس تو شکل بدهم

ارتبار ایجاد کنیرا در یکدیگای  توانیم هر احساس و عاطفهما می ط با احساسات دیگران مسئول  م و به همین دلیل اغلب در 

 .  هستیم

 

 بیان احساس /عمل 

گویید  شما در یک جمله به طرف مقابل می.  ارتباط بین اعمال و احساسات است  این روشی است که بدون قضاوت برای کشف

 است.   ا ایجاد شدهکه در اثر عملی که او  انجام داد چه احساسی در شم

  

 دهد  عمل رخ میگاهی اشتباهاتی در رد و بدل کردن احساس/ 

 افزودن قضاوت و تفسیر به عمل   اولین اشتباه : 

  وقتی که با دیر آمدنت مرا تحقیر کردی.  _وقتی که تو با عصبانیت و خشم تلفن را قطع کردی 

 

   اشتباه گرفتن حس با اندیشه  دومین اشتباه: 

برای    .کردم عصبانی شدیوقتی که مکالمه را قطع کردی فکر    :ود از احساس و گمان استفاده کردنبه جای بیان احساس خ 

 اید به حقایق تکیه کنیم.  فقط ب  ،بیان احساس عمل

 

  احساس /عمل : سومین اشتباه  

مایل  ما هنگامی که میخواهیم از تجارب حسی و عاطفی خود صحبت کنیم اغلب ت  ؛نادیده گرفتن شدت و عمق یک احساس

ح از  بیشتر  خیلی  یا  را  آنها  جلوهداریم  آن  از  کمتر  خیلی  یا  واقعی  مود  این  که  سازیم  و  گر  آنها  واقعی  درک  از  مانع  ضوع 

 شود.   درگمی و ابهام میسر

 

  (دریافت اطالعات عاطفی بدون موضع گیري) پذیرفتن بیان احساس /عمل   

فرد باید انتقاداتی    . ه خوبی است شنونده خوبی نیز باشدگویندوه بر اینکه  فرد باید عال  ،اینکه سواد عاطفی موثر واقع شود  برای

عذرت خواهی کند هرچند که پذیرش اشتباهات  شود را یادداشت کند. و اگر اشتباه از او بوده مکه در مورد عملکرد او گفته می

را جذب باید اطالعات موجود در سخنان طرف مقابل  فرد  ابتدا  بفهمد چه احساسی د  د و کن   برای ما سخت است.  او    ردقیقاً 

 .  خواهی کندیا توجیه کند یا معذرتایجاد کرده است بعد به توزیع موضوع بپردازد و خود را 
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 ش بیان کردن درک شهودي خوی  

توان اطالعات الزم در اختیار نیست می  قوی ترین ابزار ما است و هنگام که همه  ( درک مبتنی بر حدس و گمان)  درک شهودی

خواهیم از درک و گمان استفاده کنیم قبل از  گر ما در روابط خود با دیگران میآن مهمترین تصمیمات را اتخاذ کرد. اه کمک  ب

هرگونه عملی باید شواهد و دالیل کافی برای درستی حدس خود گردآوری کنیم، برای اطالع از درستی حدس و گمان خود  

   باید دائماً آن را با واقعیت محک بزنیم.  

 

 حدس و گمان دیگران را قبول کن 

دارند ح که  وجودی  ترس  دلیل  به  آدمها  باکثر  گمان  و  نمیدس  خود  مورد  در  را  دیگران  جای  خواهان  ه  ما  اگر  اما  پذیرد، 

طرف   گمان  و  و حدس  شویم  چیره  خویش  تمایل  عدم  یا  ترس  بر  باید  هستیم  عاطفی  سواد  بر  مبتنی  را  گفتوگویی  مقابل 

 .   یمهای موجود در آن را کشف کنم حقیقتبپذیریم و بکوشی

 

   عشق و عالقه به همکاري در زمینه عواطف  

   . درخشانی را به همراه داشته باشد  تواند نتایجصداقت درباره احساسات یکدیگر می گفتگوی بر اساس

 

 احساسات فراموش شده 

 اند.عواطف را به ما نیاموختهو رفتار با  ه صحیح برخورد  ایم و هرگز نحوبا احساسات خویش از دست داده  ما رابطه و تماسمان را 

ایم و تجارب دردناکی در  ارها از جانب احساسات ضربه خوردهزیرا بارها و ب   ؛ سواد هستیمهمه ما از نظر عاطفی و احساسی بی

از  حسی  بی  ایم.هاطفی و هیجانی خود را مسدود کردهای عاین مورد داریم و به همین خاطر همه کانال ، ما  ضربه روحیبعد 

رش لطمات عاطفی  شویم و این عمل ما را از پذیتفاوتی عاطفی میور موقت دچار بیبرای مقابله با ضربه روحی یا عاطفی، به ط

آید.  ر میعاطفی در ما به حالت مزمن د  دارد. اما اگر سوءرفتار و صدمات عاطفی تداوم داشته باشد، آنگاه فلجبیشتر در امان می

از ساز و کارهای دفاعی ما بهمه   دیوارهای روانشناختی در مقابل ضربه های عاطفی غیر قابل کنترل مقاومت می    -ا استفاده 

دارند.  های شبانه جدا نگه می های مزاحم، یادآوری گذشته، با کابوسا را از عوامل آزاردهنده، اندیشهکنیم. این ساز و کارها م 

به قیمت فداکردن چیزی برای حفظ چیز  )این نوعی تعادل برقرار کردن  نظر برسد، اما  کن است خوب به  این مسئله ظاهرا مم

شناختی که به منظور دور نگه داشتن افراد مزاحم تواند بسیار مشکل آفرین شود. این موانع و دیوارهای رواناست که می  (دیگر

های مهربان و دوست داشتنی  از آدم  د گرفته، ما رالت دائمی به خوکنیم ممکن است حاهای روحی برپا می آزاردهنده و رنجو  

تواند ما را  دارد می املی که ما را از درد جدا نگه می جدا کند و هرگونه حس امید، لذت باعشق را نیز در ما بکشد. یعنی همان ع 

ریزد و به یکباره در  یم  روکنیم کهگاه ف وارهای عاطفی که در خود ایجاد می از لذت و خوشی نیز محروم کند. به عالوه، این دی

 .  گیریمهیجانات قدرتمند و آشفته قرار میمعرض عواطف و 
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 عشق و تنفر 

به   که  داریم  اشتیاق  قلب  از صمیم  ما  تنفر. همه  آن،  متضاد  البته  و  دارد  قرار  عشق  عواطف،  و  احساسات  این  مرکز همه  در 

  کنند. با تنفر و خشونت با ما رفتار می  رند،جای آن که دوستمان دادوست بدارند، اما به  دیگران عشق بورزیم و دیگران نیز ما را  

ا و  کنیم  خود صحبت  احساسات  به  راجع  نداریم  حق  میما  عشق  شامل  همه  از  بیش  قانون  و    بنابراین  شود.  ین  احساسات 

موال خود  ما مع  جود ندارند. کنیم که اصال وود می آنها دروغ می گوییم یا وانمکنیم یا این که  راجع به  عواطف خود را مخفی می

تجربه ترین  از شیرین  عاط را  و عشقهای  کنیم  محروم می  و هیجانی  نمیفی  ابراز  قید و شرط  بدون  را  کنیم. در عوض،  مان 

محض آن که  شوند که بعضی اوقات تبدیل به نفرت و انزجار می شوند. به  های ما آنقدر بر روی هم انباشته میآزردگی و رنجش

 راند .  احساس عشق را به طور کامل عقب می کند و شود، همه چیز را آلوده میاری میانزجار جحس تنفر و 

ار برقراری  ته دل مشتاق  از  با دیگران هستیم.  یکرنگی  و  تشنه صمیمیت  ما  دلمان میهمه  و  با دیگران هستیم  خواهد  تباط 

فی به طریقی بسته تنهایی، خشونت و بی حسی عاط  فوری عصر ما این است که چرخهدیگران را درک کنیم. یکی از نیازهای  

افزایش  شود. یک راه حل این است که بیداری و هشیاری عاطفی را یاد بگیریم، عشق را تجربه کنیم و همدلی با دیگران را 

پاسخ دهیم.  ی و عطوفت و دلسوزی به آنها  دهیم. باید دریچه قلبمان را بر روی عواطف و احساسات دیگران بگشاییم و با مهربان 

 .  اد بگیریم که آنها را ابراز کنیمظر عاطفی باسواد شویم باید احساسات را کشف کنیم، درک کنیم، و ی برای این که از ن

 

 همدل و جامعه ستیز 

 ردنیا دو نوع آدم قدرتمند وجود دارد:   د

کنند.  ت دیگران را درک می اسااحس، که عمیقا  اشخاص همدل، که به کلی فاقد حس و عاطفه اند، و  اشخاص جامعه ستیز  

 البته این دو تیپ افراد در زندگی روزمره و واقعی نادر هستند.  

س توانند دروغ بگویند، دزدی کنند، زورگویی کنند و بدون احساشناسند و به راحتی می فراد جامعه ستیز هیچ چارچوبی نمیا

کنند. این افراد نوعی استعداد ذاتی  خود کسب قدرت می  طفیعا  گناه مرتکب قتل شوند. افراد همدل، اما به اتکای مهارتهای 

اند.  دوران کودکی و بلوغ دریافت کرده  برای همدلی کردن با دیگران دارند و این موهبت را از خانواده و معلمان خود در طی 

ت کنید، خواهید دید خیل  ر زندگی روزمره بسیار نادر هستند. اما اگر خوب دقاد قدرتمند دافر  دو تیپالبته بایدتوجه داشت  

 این دو تیپ قرار دارند در اعمال و رفتار خود به یکی از این دو جناح افراطی متمایل هستند.   عظیمی که در حد فاصل میان

 

 ریشه احساسات  

  خشم،   ،ترسترین قسمت لیمبیک مغز به وجود می آیند.  در ابتدایی  و به طور خود به خود  عواطف و هیجانات فطری هستند

-ثر تجاربی که در طی زندگی کسب می و اندوه، عشق و شادی یادآورهای دائمی ماهیت حیوانی ما هستند. این هیجانات براغم  

 گیرند.   تغییر کرده شکل دیگری به خود می کنیم

 

 ی بی حسی و فلج عاطف

حتی اگر تحت نفوذ قویترین ی ندارد  نامند آگاها هیجانات میوضعیت قرار دارد از چیزی که آن را احساسات یفردی که در این  

احساسات و عواطفش شناخت  احساس بر  او  از  بیشتر  این است که معموال دیگران خیلی  باشد، موضوع عجیب  ها قرار داشته 
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گونه اطالعی  ندارد، دیگران از روی حالت چهره، رنگ رخسار و  دارند یعنی در همان حال که چنین فردی از احساس خود هیچ 

 برند.  های درونی او پی میش به احساسلحن صدای

 

 حساسیت جسمانی  

حساسیت از  دسته  آن  هیجانات،  و  عواطف  بر  آگاهی  از  سطح  این  باعواطفدر  همیشه  که  جسمانی  همراه    های  هیجانات  و 

شخص    .  گویندکی روان تنی می شوند. به این نوع اختالل در علم روانپزشحس نمیشوند، ولی خود عواطف  هستند تجربه می

ماال فشاری را بر روی قفسه   داند  که دچار ترس شده است. او احت، ولی نمی ممکن است تپش سریع قلب خود را احساس  کند

ست احساس تب و لرز، داغ شدن  دهد که این احساس غم و  افسردگی است. ممکن ا، اما تشخیص نمیکند اش حس میسینه

که همگی عالئم جسمانی عواطف و    ر گوش یا تیر کشیدن درد در خود بکند ،دل پیچه، سوزش یا خارش، صدای سوت دچهره

کند. این مرحله از شعور وحساسیت فاصله چندانی با  د آن عواطف و هیجانات را لمس نمیولی خو  ،هیجانات مختلف هستند

 .  تفاوت باشد فرد از لحظ عاطفی هیجانی بیاگر  آگاهی ندارد، حتی

 

 ی آشفتگی عاطف

باشد و خیلی شبیه به تجربه عاطفی و  در به بیان آن در قالب کلمات نمیاما قا   ،شخص از عواطف خود آگاه است  ،لهدر این مرح

قادر نیستند نامی بر آنها بگذارند.  کنند ولی  آنها هم هیجانات را تجربه میهیجانی نزد نوزادن انسان و پستانداران نخستین است.

تواند آنها  به عواطف و هیجانات بسیار تاثیرپذیر و حساس است، اما نمی  قرار دارد نسبتفردی که در این مرحله از رشد عاطفی  

های  حس هستند دچار طغیانش از افرادی که از لحاظ عاطفی بیرا درک یا کنترل کند اشخاصی که در این مرحله هستند بی

زا زودتر از  های استرس  ر موقعیتهمچنین د  این افرادشوند و مستعد افسردگی و هوس بازی هستند.  عاطفی کنترل نشده می

 .  آینددیگران از پای در می

 

 موانع زبانی 

به عواطف و   با اطالعات مربوط  اجتماعی مناسب داریم که  احتیاج به محیط  زبانی،  این مانع  از  هیجانات آشنا برای رد شدن 

سواد عاطفی  رد احساسات خود صحبت کنیم و  در مو  توانیمبه راحتی می  ، نکه این موانع را پشت سر بگذاریمباشد. به محض آ

 . خودمان را باال ببریم 

 

 تفکیک عواطف 

بریم و درک  لذت زا تنفر پی می شرم، عشق، ،ن عواطف و هیجانات اساسی چون خشمدر این مرحله از سواد عاطفی، تفاوت میا

 های گوناگون بروز کند.  تواند با شدتهر احساس می  کنیم کهمی

 

  سی  شناعلت

واقعی   ماهیت  شناخت  به  شروع  جوقتی  به  درواقع  کنیم  می  خود  پردازیم.  احساسات  می  احساسات  این  علل  که  ستجوی 

   دهد.ابل عاطفی میان آدمها را نشان میناپذیری کنش متقگریز
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 همدلی   

یم این شناخت را از  پردازوقتی به همدلی با دیگران می نوعی درک شهودی و الهام گونه در مورد عواطف دیگران است.    ، همدلی

نمی  کسب  یعنجایی  نمی کنیم  آنها  احساسات  مورد  در  چیزی  گونه  ی  الهام  و  شهودی  صورت  به  بلکه  بینیم  نمی  یا  شنویم 

را در خود تق توانیم حس همدلی  ما نمی  این است که  نابهنجاری عاطفی  اصلی  آنها چه احساسی دارند. علت  ویت میفهمیم 

می کنیم.   یاد  معموالً  ول ما  کنیم.  سرکوب  خود  در  را  این حس  که  انسانگیریم  همه  که  است  این  مهم  نکته  م ی  توانند  یها 

با داشته  یاد  به  باید  فقط  بگیرند  یاد  را  میهمدلی  تقویت  مرور  به  امر  این  که  متفاوت  شود.شند  دلسوزی  با  همدلی  حس 

در همدلی عقل و قلب ما  شوند  ر همدلی عواطف و احساسات ما هم درگیر می،دلسوزی و ترحم یک عمل عقالنی است داست

تر از حس همدلی است. و ما برای باال بردن  رحم و دلسوزی به تنهایی ضعیفپس ت  ، برای کمک به دیگران متحد می  شوند

 .  اد عاطفی نیاز به حس همدلی داریمسو

 

 تبادل عاطفی 

به احساسات دیگران یافتن نسبت  معنا نیست که ما می  آگاهی  این  به  باید  صرفاً  آنها  به احساسات  نسبت  دانیم چه واکنشی 

اما پاسخی که آن را بپذیرند و قابل انجام باشد همدلی بیش از حد آن هم    ،نیاز به پاسخ دارد  داشته باشیم. رفتار عاطفی مردم

نابهن عاطفی   نظر  از  دنیایی که  بنابجاراست  در  نباشد.  مناسب  است  فرممکن  بزندراین  به عمل  باید دست  آگاهی  با  .تبادل  د 

له باید بتوانیم احساسات خود و دیگران را درک کنیم و  گیرد در ای ن مرحترین سطح آگاهی شکل میعاطفی بر اساس پیچیده

خردمندی   ربینی اثرات عواطف بریکدیگر، بر اثشناخت و پیش  ،خود را با دیگران رد و بدل کنیم حدس بزنیم که چگونه عواطف

 .  و باالترین مرحله سواد عاطفی استآید و تجربه زیاد به دست می

 

 شیاري  وه

هوشیاری نسبت به عواطف و احساسات، جنبه اساسی از قدرت شخصی است. اما هوشیاری عاطفی به تنهایی وضعیتی که برای  

-کند به تدریج مهارتعاطفی افزایش پیدا میهوشیاری هیجانی و  کند زمانی که  نمی سواد عاطفی هیجانی نیاز است را فراهم  

 رود.  واد عاطفی باال میشود و سطح سهای ضروری بیشتری یاد گرفته می

 

 مراحل یادگیري سواد عاطفی  

توانند  ولی تنها عده کمی از آنها هستند که می  ،ورزند و آنها را دوست دارنداکثر مردها به همسران خود عشق میبدون شک،  

حسی عاطفی است.  ی از بیبرد و این خود نمونهاناتوانی خود در ابراز عشق رنج می ابراز کنند. ادی دیگر از این    این عشق را

معموالزن همسرشان  عشق  نکردن  ابراز  به  نسبت  می  ها  سردی شکایت  از  هم  آنها  شود  پرسیده  هم  مردان  از  اگر  و  کنند 

لبشان را به روی  بلکه افراد باید یاد بگیرند که در ق  ؛یک جنسیت نیستاما این مشکل تنها مربوط به    ، همسرانشان گله مندند

   .همسرشان بگشایند
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 گشایش قلب  -

را  خود  و  دربیاوریم  زنجیر  قول  از  را  خود  قلب  باید  بنابراین  مااست  احساسات  و  عواطف  ابراز   قلب محل  برای  نکنیم  محدود 

 هیم.  مان و این عشق و عالقه را به یکدیگر نشان داحساسات

 

 چشم انداز عاطفی -

احساسات این  داریم  احساسی  چه  که  کنیم  بررسی  کرده  باید  بروز  چرا  و  دارند  قدرتی  خیزهای  چه  و  افت  ز  ا  بنابراین  اند. 

کنیم و می فهمیم که اعمال ما چه  برداری میی که دیگران تجربه کردند یادداشتشویم و از احساساتاحساسات خود باخبر می

 کنیم.   خت پیدا می گذارند و به تدریج نسبت به احساسات خود و دیگران شناوی احساسات دیگران میتاثیری بر ر

 

 قبول مسؤلیت  -

یعنی اوال    ؛ برای اینکه تغییر واقعی و ماندگار در زندگی خودمان ایجاد کنیم باید مسئولیت برخی از خطاها را برعهده بگیریم

تصمیم    خواهی کنند و بپذیرند ثالثاً از یکدیگر معذرت  اشتباهات خود را  ف کنند دوما طرف مشکالت را از دیدگاه خودشان تعری

 بگیرند که دیگر اشتباهاتشان را تکرار نکنند و این را در عمل نشان دهند.  

  

 نخستین گام براي تغییر الگو هاي رفتاري  

 .   کنند را درک کنیمایفا میهای خود را که مردم در بازیسه نقش مخربی)ناجی، آزار دهنده، قربانی( 

 

  ناجی:

توانند از عهده کاری بر  رسد دیگران نمی،در مواقعی که به نظر میبرای دیگران مفید باشندخواهد  افرادی هستند که دلشان می

 شتابند.  ستین باال زده و به نجات آنها میبیایند آ

 چنین است:   راد برای کمک به دیگران معموالً انگیزه این اف

 . دوست دارند احساس کنند دیگران به آنها احتیاج دارند 1

 های الیق و کارآمد قادر نیستند از خودشان مراقبت کنند کنند که آدمر می. اشتباها فک2

 کنند باید دیگران را شادمان کنند  . حس می3

 

 آزاردهنده:  

آید که از  ی خواهید کرد مثالً  برای ناجی روزی پیش میاگر شما یکی از سه نقش را بازی کنید آنگاه نقشه دیگران را نیز باز 

ی خود تبدیل به  برآورده کردن نیازهای این و آن خسته شود و صدایش در بیاید.در این مرحله است که ناجی در برابر قربان

 شود.  دهنده میآزار
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 قربانی: 

میو در  کوره  از  ناجی  که  دهنده میقتی  آزار  به  تبدیل  و  فردیرود  و   شود  از خشم  کرده  ناجی)قربانی(دریافت  که کمکهای 

   .کند مورد ترحم قرار گرفته استکند و حس میو احساس حقارت میشود آزردگی ناجی آگاه می

 

   پذیريموانع موجود بر سر راه مسئولیت

 )پذیرش اشتباه برای اکثر مردم سخت است.( ایم  مرتکب اشتباه شدهخود بپذیریم که  پیش   .1

   کردن به اشتباه در نزد دیگران  اقرار  .2

ما قبل از اینکه بتوانیم درد و رنجی را که با رفتار خود به   احساس تاسف عمیق به خاطر ارتکاب به اشتباه و بیان آن:  .3

ی را در خود تقویت کنیم آنگاه می توانیم درد، غم شرم و عصبانیتی که  ایم تشخیص دهیم باید حس همدلدیگری تحمیل کرده

 . ایم لمس کنیماثر رفتار خود در طرف مقابل ایجاد کردهدر 

   .دهیمیزند انجام نمدهیم که دیگر رفتاری را که به د یگران صدمه میتوبه یعنی تعهد می  سرانجام، توبه کردن:.4

 تساوي حقوق: 

سهم خود راضی باشند و اگر    ای تقسیم کنند که هر دو از انجامتساوی حقوق به این معناست که کارها را بین خود به گونه 

یک رابطه انسانی   یکی از آنها رضایت نداشت بتواند آزادانه این عدم رضایت را بیان کند صداقت مهمترین توافقی است که در

 .  یی و....  نباید وجود داشته باشد،زناشوسواد عاطفی هیچ رازی در مورد پولویی مبتنی برگیرد در رابطه زناشمتعادل صورت می

 

 نقش ناجی براي یکدیگر    رد

نظر  دیدگاه سواد عاطفی ایثارگری و ایفای نقش    ازنقش ناجی را برای دیگری بازی کند.  هیچ یک از طرفین نباید سعی کند   

اد عاطفی  یدگاه سوکند از د ی که این نقش را بازی میچرا که کس  ، بلکه آثار زیان باری در پی دارد  ناجی نه تنها خوب نیست،

 به همین دلیل ضروری است که طرفین با صمیمیت و صداقت و مواضع خود را اعالم کنند. .  شوددتی دچار خشم میپس از م 

کند صداقت یعنی به زبان آوردن تر می نسانی را محکماما در عوض رابطه ا  ،صداقت بهترین شیوه است، صداقت  ترسناک است

نبآنچه می تاثخواهیم بگوییم  نااید  را  اگر آن دروغ خ  ؛دیده گرفتیر مخرب دروغ  با  زیرا حتی  یلی کوچک هم باشد کم کم  

فیت ج از روی کیرابطه زناشویی یک زو.  بردشود و یکرنگی و صمیمیت را در رابطه طرفین از  بین می های دیگر همراه میدروغ

ها و تردیدهای خود  سوء ظنباید وقت بگذارید راجع به  برای حفظ رابطه عاطفی خود    ،شودگفتگوی آنها با هم سنجیده می 

 .  زنیدحرف ب

 

   صداقت 

ر آن را  احساس خود را  توضیح دهید و هرگز دروغ مصلحتی نگویید و اگر هم گفتید هر چه زودت  ،با فرزندتان صادق باشید 

د و حتی گریه ایبگیرید و وانمود کنید غمگین شده  کشتی  بازی کنید و بگذارید او بر شما غلبه کند، اصالح کنید با فرزند خود

-هایشان را درک کنید از ترسکنترل خود را از دست بدهید. ترس  کنید تا با این کار به او نشان دهید که شما هم ممکن است

ید آنها را موجه بدانید و به او کمک کنید از عوامل ترس دوری کند و بگذارید با این عوامل  هایشان آگاه شده و آنها را بپذیر

 (2018استینر، روبرو شود. )کلود
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 پیشنهادات

به بیان راهکاراکنون دیدگاه جامعی نسبت به طالق و سواد   پیدا کردیم  پیرامون پیشگیری  عاطفی  یادگیری هایی  از طالق و 

 پردازیم. سواد عاطفی می

 

 برگزاري دوره هاي آموزشی براي زوجین جوان  

شیوه مهارتباید  و  دانش  و  رفتاری  مانهای صحیح  ارتباطی  مذاکره،  های  و  تعارض  حل  مهارت  مؤثر،  ند  وگوی  گفت  مهارت 

های  ی دورهرا از طریق برگزار(  1384زاده،  )فاتحیسئله، مهارت کنترل خشم و شیوه های ابراز وجود زوجین...  مهارت حل م

جامعه دارد، آموزش آموزشی آموزش داد. ذکر این نکته نیز ضروری است که با توجه به تأثیری که دین در رفتار و عملکرد افراد 

 ها با رویکرد اسالمی مؤثرتر واقع شود.   ین مهارتا

  

    مشاوره 

رتباطی  های اشوند و مهارتآنها روبه رو شوند، آگاه میج با  هایی که ممکن است بعد از ازدواا مشاوره، افراد از خطرات و چالشب

ش رضایت از زناشویی کمک زیادی  هش تضادهای زناشویی و افزایگیرند. ترویج مشاوره خانواده به کا و زناشویی الزم را فرا می 

 ( 1390)هنریان و یونسی،.کند می

  

   آموزش مهارت هاي مدیریت خشم  

ارتبا از  زوجین را به تعارض زناشویی میطی  تکرار تعامالت ضعیف  کشاند. تعارضات زناشویی پیش درآمد جدایی آنهاست که 

ه از مهارت یابد. استفاد ، خشونت فیزیکی و جدایی گسترش میهای شدید لفظی، نزاعریهای ساده شروع شده و تا درگیبگومگو

 .  ننده باشد این مشکالت بسیار کمک کتواند در کنترل و کاهش های مقابله با خشم می

  

   آموزش و تبلیغ حیا و عفاف  

دهد،  و بی حیایی رخ میبه دلیل بی عفتی    تواند نهاد خانواده را از خطرهایی کهی فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه می ارتقا

 (1389. )حکیم،ویه زن و مرد در جامعه پرهیز شودرحفظ خانواده باید از اختالفات بیمحافظت کند. همچنین در راستای 

 

 آموزش براي کاهش گرایش به تجمالت  

ارزش نتیجه مدرنیته و تغییر  به تجمالت  را در  ها در جامعه است. متاسفانه رسانه  گرایش  آسایش و خوشبختی  آرامش،  ملی 

کنند.  ترویج میپرداختن به دنیازدگی را  ها تجمالت و  کند و روزنامهرضروری و پرهزینه زندگی تبلیغ میداشتن انواع لوازم غی

 (1389. )حکیم، برای تجمالت دور از انتظار نیست بنابراین، تعارض زوجین

 

   آموزش مسائل و عقاید دینی  

 ای در سازگاری زناشویی دارد؛ زیرا مذهب شامل  هب، نقش تعیین کنندهها و مذ جین به ارزشمیزان نگرش زو
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یر قرار دهد. اینکه افراد به ازدواج به عنوان مسئولیتی برای تمام عمر،  تأثتواند زندگی زناشویی را تحترهنمودهایی است که می

وفا و  یکدیگر  آرامش  اسباب  فراهم کردن  یکدیگر،  به  تأثیرپذیری  مهرورزی  از  نشان  نگاه کنند همگی  به همسر  تعهد  و  داری 

است.)دانش، مذهب  از  زناشویی  نگرش  (1389روابط  که  فردی  میان  این  و  در  هستیها  براساس  اسالمی  رفتارهایش  شناسی 

شناسی  ز هستیتی نسبت به فردی دارد که اکند، پس رفتارهای بسیار متفاوهای اسالم و قرآن نیز عمل میاست، براساس آموزه

اوم  تواند موجب افزایش تدشناسی مذهبی هستند که می تأثیر، هستیوابط زناشویی نیز افراد تحتکند. در رغیردینی پیروی می 

 (1392ارتباط آنها و رضایت زناشویی بیشتر در آنها شود.)رضاپور،

 

 هاي مثبت قدرت پیام

از دیگران دریافت کند یا به آنها  تواانسان یک موجود تشنه محبت است و این محبت را می ند به صورت کالمی یا جسمانی 

پیام  .این  دهد  مستقیمانتقال  صورت  به  لزوماً  زدن  )ها  یا حرف  نمی  (نوازش  دادن    ؛شوندمنتقل  طریق گوش  از  میتواند  بلکه 

آمیز از نظر احساسی که، در  پیام های محبتمشتاقانه یا دادن دسته گل به طرف مقابل نیز این حس را به دیگران هدیه کرد .

.بعضی از الطاف بسیار تکان دهنده هستند چون ما مشتاق شنیدن آنها هستیم، مثل  کند با یکدیگر متفاوتند فرد مقابل ایجاد می

 نوجوانی که دوست دارد دیگران از زیبایی چهره او سخن بگویند.  

 

 جویی در محبتصرفه

ر محل کار خود ها دست همسر خود را بگیرند یا دها و خیابانها از اینکه در جمعانسانها از اینک بسیاری از  بسیاری از انسان 

 .  شودابراز عشق و عالقه به دیگران می گیرند این کار موجب ایجاد محدودیت درشان تلفن بزنند تحت فشار قرار میبه همسر

 

   قوانین صرفه جویی در محبت

  ( منع می کندهمان والد ایرادگیری که همیشه ما را از ابراز محبت یا دریافت آن )یر این قوانین توسط جامعه و والد ایرادگ 

 ؛  وضع شده اند

 خواهی به دیگران ارزانی کنی پیش خودت نگه دار  .محبتی را که می1

 .هرگونه محبتی که به آن نیاز داری را از دیگران نخواهید   2

 خواهی از دیگران نپذیر   .محبتی را که می3

 خواهی رد نکن   حبتی را که نمی.م4

 کننده نزن   .به خود حرف های مثبت و دلگرم5

شوند شود و آنها تشنه محبت میمحبت میان آنها بسیار کم می  جویی در محبت پیروی کنند مهر ووقتی مردم از قوانین صرفه

آنها گفته را میطوری که  تلخ  و  نمیهای منفی  از کسی گفتهتوانن پذیرند، چون  دریافت کنند،    د  انسانمثبتی  اگر  این  اما  ها 

 . ه دیگران ببخشدتوانند محبت را از دیگران دریافت کنند و آن را نیز بذارند به راحتی مین را زیر پا بگ قوانی
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 ی تیز هوشی عاطف

را می عاطفی  راهتیزهوشی  در  بعضیتوان  مثال،  برای  گرفت.  کار  به  متعددی  بسیار  و  های  رعب  راه  از  را  ها  آدمها  به  وحشت 

افراد دارای این تیزهوشی عاطفی هستند که می توانند در آدمها ایجاد وحشت کنند و  کنند. این فرمانبرداری از خویش وادار می 

سروش در  آنان  می های  پیشرفت  روز  به  روز  جهان  آگهیکند.  رتاسر  طریق  از  نیز  افراد  را  برخی  آدمها  قادرند  تبلیغاتی  های 

یک نوع فوق العاده موفق از افراد تیزهوش عاطفی،    اما  ،رأی به فالن نامزد انتخاباتی یا خرید فالن کاال کنند  تشویق به دادن

آوردن تعدادی  هستند که از طریق به حرکت در  ( ماوس، سیندرال و غیرهجمله کارتونهای میکی  از)های کارتونی  سازندگان فیلم 

   .تأثیر قرار دهند ها را تحتاحساسات و عواطف بچه ،ها از هنرپیشگان زنده فیلماده تر تصویر دو بعدی قادرند خیلی بهتر و س

 

 عواطف و احساسات خود را بشناس    .1

از آدمها نمی از قبیل عشق، شرم، یا غربسیاری  بروز این  ور را تعریف کنند و همین طور قادتوانند احساساتی  ر نیستند علت 

دارد و اگر از آنها خواسته شود توانند بگویند که عواطف و هیجاناتشان چه قدرتی  ی نمیآنها اغلب حتاحساسات را بیان کنند.  

مانند. اگر  کاه و کوبنده تقسیم کنند عاجز میاحساسات خود را به سه گروه، احساسات ظریف، احساسات قوی، و احساسات جان

ب ارزیابی کنید، آنگاه قادر نخواهید  ود میزان تأثیر آنها بر خودتان و دیگران را نیز مشخص  شما نتوانید قدرت احساساتتان را 

 نمایید .  

 

 از صمیم قلب با دیگران همدلی کن  .  2 

عواطف   ،کنیموقتی که با دیگران همدلی می   یعنی توانایی خود را بجای دیگری گذاشتن و درک کردن عواطف و احساسات او 

دارند، احساس فهمیم که دیگران چه احساسی  ما به طور شهودی می  رسند.ها توجیه پذیر و منطقی به نظر میو احساسات آن

توانند ل است، ولی بقیه چنان خوب میها مشکآنها چه قدرتی دارد، و چه عاملی باعث بروز آن شده است. این کار برای بعضی

-که به راحتی قابل خواندن میستند  ای ههای گشودهها برای آنها به مثابه کتاببه احساسات دیگری پی ببرند که انگار آدم

 .  باشند

  

 یر که عواطف و احساسات خود را کنترل کنی یاد بگ .3

موقع    چه  بدانیم  که  داریم  نیاز  ما همچنین  نیست.  کافی  عاطفی  سواد  به  مجهز شدن  برای  دیگران  و  خود  عواطف  شناخت 

سات یا عدم  نیم. همچنین باید بدانیم که ابراز احسااحساسات و عواطف خود را ابراز کنیم و چه موقع از بروز آنها جلوگیری ک

گذارد. ما باید یاد بگیریم که احساسات مثبت خود، از جمله امید، عشق و لذت را  می  وقت به دیگران اثرابراز آن، چگونه و چه

ای غیره را  به گونه، احساس گناه و  چگونه ابراز کنیم. و باید بیاموزیم که چگونه احساسات منفی خود، از جمله خشم، ترس

 سازنده ابراز کنیم یا آنها را تا زمان مناسبی به تعویق بیندازیم.  

 

 . خطاهاي عاطفی خود را تصحیح کن  4

یاد بگیریم که کجا دچار    کنند. اما ما باید دار میاحساسات دیگران را جریحه  ها همیشه دچار خطاهای عاطفی هستند و انسان

مرتکب شدیم  ی شجاعت داشته باشیم که مسؤولیت خطایی را که  برای این کار باید به اندازهم کنیم.  ایم و آن را ترمیخطا شده

 .  از دیگران بخواهیم ما را ببخشند به عهده بگیریم و
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   همه مهارتهاي خود را بر روي هم بگذار  .5

رسید  آن را  ست یافتید، به مهارتی میعاطفی د  های قبلی را فراگرفتید و به سطح قابل قبولی از سوادبه محض آن که مهارت

توانید روی موج احساسات و عواطف دیگران اید که می است که شما به جایی رسیدهعنی آن  نامیم این به م تبادل عاطفی« می»

 ای مؤثر بر آنها اثر بگذارید.   اطفی آنها را درک کنید و به گونهبروید، حاالت ع

 

 گیري نتیجه

ابتدای م لی به نهایت راه حهای به وجود آمدن طالق به طور کامل پرداخته شود و در  شد تا به عوامل و زمینهقاله سعی  در 

ارائه شد عاطفی  اکث عنوان سواد  کلید  و شاه  کار  راه  عاطفی  است.سواد  از جمله طالق  از ر مشکالت جامعه  ناآگاهی طرفین   ،

افراحساسات خود و نداشتن تجربه و سوا تا  ناآگاه مشورت اد  تحتد عاطفی عاملی شده  افراد  با  یا  بردارند  تاثیر دیگران قدم 

های  هاست تا در برنامه درسی و رسانه.در دیدگاه کلی وظیفه تمام دولته مشکالت خود و جامعه دامن بزنندلحظه بو هر  کنند  

ان آگاه، خواندن مقاالت،  دیدگاه جزئی وظیفه هر انسمستقیم آموزش دهند و در  د عاطفی را به صورت مستقیم و غیرخود سوا

د توجه داشت که آگاهی از شرایط قبل از به وجود آمدن مشکالت خیلی  های شخصی است و در نهایت بایها و مشاورهکتاب

یادگیری سواد   بهتر است تا اینکه آدمی در گردابی از مشکالت رها شود و سپس به فکر رهایی باشد البته هیچگاه دیر نیست و

 تواند ثمر بخش باشد. ای میحلهعاطفی در هر مر
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Abstract 
Emotional illiteracy is a state in which a person cannot use his emotions properly to increase his personal power 

and the person cannot control the conditions to his or her advantage, our aim in this study is to familiarize people 

with this issue and its impact on life and our method in this research has been library findings show the findings 

of this studyExpressing affection with its correct manner has a great impact on the durability and enjoyability of 

marital life and other relationships, emotional illiteracy and unawareness of the correct way of expressing 

affection and also unawareness of the correct reaction to receiving affection both have a devastating effect on the 

soul and soul of the person, which consequently causes the breakdown of the relationship and life. 
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