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 ژپوهشی گزارش نشست علمی

 

 علل و اسباب طالق عاطفی  و راهکارهای پیشگیری از آن عنوان نشست

 خانواده موضوع نشست

 آموزشی()عضو هیئت علمی سازمان ژپوهش و ربانمه رزیی سارا ارباهیمیدکتر  سخنران

 )کارشناس ارشد مشاور خانواده(حمیده طرقی اردکانیدکتر   دبیر علمی

 افرسی زبان ارائه

 1401مرداد        26 زمان برگزاری

 تحت وب مکان برگزاری

تعداد شرکت 

 کنندگان
  ننفر آنالی 95

لینک دسترسی به  

 محتوای  نشست
 https://live.mou.ir/p94ldxryk25s/ 

 

  



 

   متن نشست

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

کاراهی پیشگیری از آن   علل و اسباب طالق عاطفی  و راه

 . دیبرگزار گرد یبه همت معاونت پژوهش دانشگاه مجاز  1401مرداد  26  خیدر تار ینشست علم نیا

بود و مورد استقبال  یکاربرد اريکه بس ینشست علم نیاز اهم موضوعات ارائه شده در ا یگزارش ریز در

 گردد: یمخاطبان قرار گرفت، ارائه م 

 یزوج  نيب یوندعاطفيپ گسستندکتر ابراهيمی در ابتدای نشست به تعریفی از طالق عاطفی پرداختند که 

 ن يدرزوج  یجیتدر یگانگيازب جاداحساسیوا یی،زناشوی ،جنسی،عاطفی،ارتباطیشناخت درروابطل  اختال

  جاذبه  یجیتدر کاهش گروهمدی گردن به راتيتقص وانداختن یوهمدل متقابل  درک باعدم همراه

 از بی تفاوتی یمختلف درجات به دنيواعتمادتارس

بی توجهی مرد بخصوص همراه با تحقير نسبت به زن  و عدم    را  طالق عاطفی زنایشان مهمترین علت 

یکنواختی فيزیکی  را عامل اصلی طالق عاطفی مرد بيان کردند و دیده شدن زن در زندگی زناشویی 

 دانستند.روانشناختی  و از بين رفتن طراوت و جذابيت های ذهنی، روانی،جسمی و جنسی زن برای مرد 

ن خود به نشانه های طالق عاطفی پرداختند که از جمله آنان می توان به  ایشان در بخش دیگری از سخنا

موارد زیر اشاره کرد که به ترتيب: عدم تمایل به گفتگو و حل مشکالت،سرزنش یکدیگر و به رخ کشيدن 

اشتباهات،زیاد وقت گذاشتن با فرزندان و غفلت از همسر،فراموش نکردن گذشته و پرداختن به آنها،افزایش  

ح خارج از خانواده،وقت گذرانی با برنامه های تلویزیون،افزایش مسافرت مجردی،کم شدن فعاليتهای  تفری

مشترک،از بين رفتن حس اعتماد،کاهش یا از بين رفتن هيجان در زندگی،نداشتن رابطه جنسی و جسمی در 

همددیگر،بزرگ کردن  زندگی،وقت نگذاشتن برای همدیگر،فراری از خانه به هر بهانه ای ،کاهش وابستگی به  

 مسائل کوچک و عدم رسيدگی به امور منزل و نظافت، اشپزی و ....

ایشان در ادامه به عوامل سازنده عشق آرمانی در خانواده و بين همسران پرداختند که سه فاکتور اساسی است  

ل صميميت و تعهد  که باید در کنار همدیگر قرار بگيرند تا آن عشق آرمانی را بين زوجين ایجاد کند که شام

 اشتياق است.و 

استاد محترم با اشاره به اینکه طالق عاطفی امروزه بسياری از خانواده ها را درگير کرده است نياز است با 

 شناخت علل آن به رفع آن کمک کرد  که از جمله عللی که منجر به طالق عاطفی می گردد می توان به  



 

مشکالت  ،هرنجش ابرازنشد،تعارض های حل نشده زوجين،انت خي،نيزوج  یازهاي ن یارضا عدم

مشکالت نظم دهی ، مشکالت مربوط به رابطه جنسی ونقش ها،اشکال در مرزبندی،فرزندپروری

 ... بيان کرد.مسوليت گریزی،کمال گرایی،مقایسه ، کارناتمام گذشته،هيجانی

ایشان در ادامه به موضوع اثرات طالق عاطفی بر فرزندان پرداختند که چه مخاطراتی را به همراه خود دارد و 

نقش بسيار مخربی در شخصيت و آینده فرزندان دارد  و از اثرات آن می توان به تزلزل شخصيت و و سالمت  

روانی کودکان و نوجوانان،احساس تنهایی،بروز تعارض و احساس گناه  و دوری از خانواده ، افت تحصيلی  

 و ایجاد الگوی نامناسب و اضطراب و افسردگی را به دنبال دارد. 

  بهبودرابطه م  به روش های پيشگيری از طالق عاطفی را اشاره و توضيح دادند که مواردی مانند استاد محتر

 می باشد  ...ها  تعارض حلو  رشیوپذ ت حمای،مرزبندی ،سالم کنترل،فاختال حل،مهارت آموزی ،یجنس

ایشان در پایان باجمع بندی از مطالب ارائه شده در نشست به سواالت مخاطبين آنالین پاسخ ها الزم را ارائه   

 کردند. 
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