


عوامل 
طالق

خشونت
عدم تفاھم

ارتباطعدم 

نفقه.پول

خيانت

دخالت والدين

مشکالت جنسی

بد رفتاری
مذھبی.فرھنگی.مادی

اعتياد

برآورده نشدن 
توقعات



طالق عاطفی

طالق اجتماعی

طالق قانونی طالق روانی

طالق اقتصادی

طالق ھم والدی



بی توجھی بی تفاوتی سرد شدن رفتن به 
درون 

طالق 
عاطفی



از دست دادن 
نظام حمايتی

ازدست دادن 
امنيت

افسردگی 
ودرماندگی









طالق 
عاطفی

سرد شدن به 
ظاھر

جنسی مشکالت

 نياز
مطلق در  تنھايیعاطفی

منزل

خواھی ھيجان

اعتياد

اقتصادی علل

انتقام گرفتن



شروع به رفع : گام چھارم
نيازھای يکديگر کنيد

اعصاب خود مسلط بر :گام دوم
ھاکمبود وانگيزه  شناسايی، دهش

سرعت ميدان را به گام سوم 
برای نفر سوم خالی نکنيد

آيا می خواھيد زندگی : اولام گ
زناشويی تان را نجات دھيد؟

از خيانت ھمسرتان جلو گيری کنيدچگونه 



مھارت گوش دادن : ھشتمگام 
ھمدالنه را کسب کنيد

نگرش برنده را اتخاذ :گام ششم
کنيد

صحبت به زبان عشق : گام ھفتم
ھمسرتان را يادبگيريد

به خطاھای گذشته : پنجمام گ
رسيدگی کنيد

از خيانت ھمسرتان جلو گيری کنيدچگونه 



يکی ديگر از عوامل خيانت

ورود اطالعات سمی

فيلم ھای 
ديدن 
فيلم ھای 
پورنو



کورتيکوتروفين
)ضداسترس(

اکسی توسين
عشق (

)وآرامش

نوراپينفرين
 )انرژی،دقت(

دوپامين
ھوشياری (

)وتمرکز

بتاآندرفن
)اميدواری(

سروتونين
)نشاط(

مالتونين
)جوانی(

Orgasm
 



علل 
رفتاری

سرمستی

تن آسائيدگی

لذت

دلبستگی

سرخوشی

وابستگی

آرامش



افت قندخون

تيروئيداختالل 

پروالکتين
)پرخاشگری(

پروژسترون
 ناپايداری(

)عروق

آدرنالين
)استرس(

اپينفرين
)اندوه(

کورتيزول
) غم(

Not 
Orgasm



علل 
رفتاری

بيقراری
کالفگی

سردرگمی

تنش

تنيدگی

پرخاشگری

غرزدن
نق زدن

ايرادگرفتن

اضطراب

تنفر



 بهــار

 هیجان، شادی، امید :عواطف

 انتظارات مثبت، خوش بینی،قدردانی، محبت، اعتماد :نگرش ها

 :اعمال
برنامــه ریزی، برقــراری ارتبــاط، درخواســت کمــک در  پــرورش،

 صورت لزوم

 :فضای رابطه

غازهای نوست. دلسوزانه زنده، مالیم، باز،
ٓ
ارتبـاط . گل ها شکوفا می شـوند. بهار زمان ا

زوج هــا بــا هــم . حســی از هیجــان زنــدگی بــا هــم در کــار اســت. و گـفتگــو در جریــان اســت

ینـــده دارنـــد
ٓ
ن هـــا بـــذری را می کارنـــد کـــه . برنامـــه ریزی می کننـــد و امیـــدهای بزرگـــی بـــرای ا

ٓ
ا

ن دور کنند
ٓ
 .امیدوارند خرمن خوشبختی را از ا



 تابستــان

 و پیوستگی احساس سعادت، رضایت، موفقیت، وصل :عواطف

سایش و :نگرش ها
ٓ
 راحتی اعتماد، تعهد به رشد، ا

 :اعمال
گـفتگوی سازنده، پـذیرش تفاوت هـا، حضـور در سـمینارها، خوانـدن 

 کـتاب ها، رشد روحی و معنوی

 :فضای رابطه

در فصــل تابســتان ازدواج، . حمایتگرانــه، سرشــار از تفــاهم راحــت، مــرتبط،

زوج هــــا از موفقیت هاشــــان احســــاس . رویاهــــای بهــــار بــــه حقیقــــت می پیوندنــــد

نهــا کشمکش هاشــان را بــه طــرز مثبتــی حــل و فصــل . رضــایت عمیــق می کننــد
ٓ
ا

نها را به دارایــی و گنجینه . می کنند
ٓ
نها با پذیرش تفاوت هاشان سعی می کنند ا

ٓ
ا

زنــان و شــوهران تابســتانی حــس بــا هــم بــودن را تجربــه .رابطه شــان بــدل کننــد



 پــاییز
س، :عواطف

ٔ
 .انزجار، احساس اینکه از ما قدردانی نمی شود ترس، اندوه، نگرانی، یا

 نگرانی، عدم اطمینان، سرزنش کردن :نگرش ها

 ناتوانی از روبرو شدن با مسائل بی توجهی، :اعمال

 :فضای رابطه

در فصـــل پـــاییز، زوج هـــا  .دور شـــدن از هـــم، عـــدم ارتبـــاط و فعالیـــت مشـــترک

ن چیســت
ٓ
نهــا . احســاس می کننــد کــه اتفــاقی دارد می افتــد امــا نمی داننــد کــه ا

ٓ
ا

زوجــین احســاس می کننــد کــه . احسـاس دوری از هــم می کننــد کــه طــرد شـده اند

ن روبـرو نشـده اند
ٓ
انگـار کـه . مسائلی در زندگی شـان هسـت کـه بطـور کامـل بـا ا

نهــا از نظــر عــاطفی از هــم دور هســتند و هــر یــک دیگــری را ســرزنش می کنــد و 
ٓ
ا

نها مدتی در فصل پاییز زندگی کرده باشند، دوسـتان و . مقصر می شمارد
ٓ
اگر ا

ا ا ا ا ک ا ا ا



 زمــستان

 شدن رنجش، خشم، یاس، احساس تنهایــی، احساس طرد :عواطف

 منفی بافی، دلسردی، نومیدی، درماندگی و بی پناهی :نگرش ها

 زدن به تندی، حرف نزدن، خشونت مخرب، حرف :اعمال

 :فضای رابطه

حاضـــر  فاصـــله، ســـرماه، تنـــدی، تلخـــی، در فصـــل زمســـتان ازدواج، زوج هـــا

نهــــا بــــه جــــر و بحــــث . نیســــتند دربــــاره اختالفاتشــــان گـفتگــــو کننــــد
ٓ
گـفتگــــوی ا

حــس بــا هــم بــودن در کــار . می کشــد یــا زوجــین کنــاره گیری و ســکوت می کننــد

 .انگار دو نفر در کلبه یخی اسکیموها زندگی می کنند.نیست



 شاخص فصول ازدواج

کلمه . ازدواج شما در چه فصلی است؟ هر یک از شانزده ردیف ذیل حاوی چهار کلمه یا عبارت است

یا عبارتی در هر ردیف را که به بهترین وجه معرف افکار و احساسات شما درباره وضعیت ازدواج تان 

وقتی در هر ردیف یک کلمه یا عبارت را مشخص کردید، به . طی چند هفته گذشته است انتخاب کنید

ن امتیازات هر ستون را جمع بزنید
ٓ
 16امتیاز شما بین صفر تا . هر عالمتتان یک امتیاز بدهید و پس از ا

. طرز تعبیر امتیازات تان را در صفحه بعد می خوانید. برای هر یک از چهار ستون می تواند باشد  
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

 مایوس کننده

 بی امید

 توخالی

 سخت

 منزجر

 مخرب

 طرد شده

 پرتنش

 تسلیم شده

 انتقادی 

 

 

 هیجان انگیز

 شاد

 امیدوار

 پرورشگر

 گشوده

 با طراوت

 امیدوار

 با همکاری 

 با برنامه ریزی 

 دلسوز 

 

 

 رضایت بخش

رام
ٓ
 ا

 متعهد

 ایمن

 با اعتماد

 راحت

 مورد قدردانی

 صادق

 کار تیمی

 متصل

   

 

 نامطمئن

 گیج کننده

 پرفشار

 دلسردکننده

 خسته

 دور 

 نگران

 جدا از هم

 بی تفاوت

 با توجه

   

 

ـــــــ ـــــــ     ــــــــ    ــــــــ

1جمع ستون  2جمع ستون  3جمع ستون  4جمع ستون    



استفاده از زور فيزيكي به منظور قرار دادن ديگران در وضعيتي  
بر خالف خواسته شان وابزاري براي كنترل وسركوب مي باشد 

درصدزنان قرباني خشونت مي باشند25
ايستادن روي يك پا: تمرين



 هورمون كورتيزول و اپي نفرين باعث افزايش فشار دو  -
هورمون كورتيزول به . خون و سطح قند خون ميشوند

.تنهايي باعث كاهش كارايي سيستم ايمني بدن ميگردد
 شرايط استرس زا ميزان ترشح دو هورمون اپي در  -

نفرين و كورتيزول در زنان و مردان يكسان ميباشد، اما 
ميزان ترشح هورمون اكسي توسين در زنان بسيار بيشتر 

استاز مردان 
 تستوسترون مردان اثرات آرام بخشي اكسي هورمون  -

توسين را بي اثر و هورمون استروژن زنان آن را تقويت  
. ميكند

بنابراين زنان بهتر از مردان با استرس كنار مي آيند 



اثرگذاریزاوئه اثرپذيری و از تحليل خشونت 
خشونت می ورزد اما اين رفتار، از جانب مفعول فاعل  -1

خشونت تفسير نمی شود با اين وجود مفعول از آن آسيب 
.می بيند

خشونت می ورزد اما اين رفتار، از جانب مفعول فاعل  -2
.می بيندنه خشونت تفسير می شود و نه مفعول از آن آسيب 

خشونت می ورزد اما مفعول با اينکه آن را فاعل  -3
.خشونت تفسير می کند، از آن آسيبی نمی بيند

خشونت می ورزد و مفعول نيز آن را خشونت فاعل  -4
.تفسير می کند و از آن آسيب می بيند

خشونت نمی ورزد اما اين رفتار از سوی مفعول فاعل  -5
.خشونت تفسير می شود



بروزاز نظر شکل 
خشونت عريان
خشونت پنھان
خشونت نمادين
آگاھی فاعل از نظر سطح 
خشونت آگاھانه
خشونت ناآگاھانه

ناخواستهخشونت 



آسيب پذيرینظر کيفيت خشونت از 
آن می تواند حالت کنترل کردن باشد ( روانی استفاده سوء -1
يا ارتباط تماس و اينکه شما اجازه خروج تنھا از خانه يعنی  -

نداشته باشيد را با خانواده و دوستانتان 
)کتک زدن يا لگد زدن (جسمیاستفاده سوء  -2
)رفتارغلط وعدم ارگاسم(جنسی استفاده سوء  -3
انتخاب شغل يا به پول و دسترسی (مالی استفاده سوء  -4

.باشيدرا نداشته تان انتخابمورد 
باج گيری، شکنجه روحی و تھديد ( عاطفیاستفاده سوء  -5

و يا کشتن شما و يا فرزندان شما شما به طرد 



تواند عوامل گوناگونی داشته باشد خشونت می 
   .کم حوصلگی و کم ظرفيتی. 1
  .ضعف و ناتوانی مزاج. 2
    .عدم اعتماد به نفس و خود کم بينی. 3
  .حساسيت ھای افراطی. 4
.منفی بافی و سوء ظن به ديگران. 5
ھمانند سازی و تقليد از والدين، ھمساالن و . 6

...ھمکالسان و 



راھکارھای کنترل خشونت
کاری را در موقع خويش وھر برنامه ريزی کنيد خود برای . 1

.انجام دھيد
که عصبانی می شويد در خودتان يک تغيير حالت ھنگامی .2

.فيزيکی ايجاد کنيد
)ريلکسيشن(خودراشل کنيدھای درازبکشيدوماھيچه لحظه چند .3
مثبت کنيد  به خودتان تلقين . 5
را برای شنيدن و دريافت رفتارھای نابجا خود ذھنی فضای . 6

سازيدآماده 
ذکر  -7
از خود ارزندگی ھای نابجا و شخصيت قائل شدن بيش از اندازه برای   .8

 ) ارتباط اجتماعی(ورزيدخود اجتناب 



کنترل ذھن وکنترل خبر.9
دھيدبه منظور تقويت اراده ورزش گروھی انجام . 10

 نگاه نکردن به برخی فيلم ھا وکارتون ھا يا -11
بازی ھا

 تخليه ھيجان با مصرف ھورمون تشرح شده مثل -12
دراز نشست يا تنفس عميق

 ) خون سطح آھن(وچکاپ کامل آزمايش -13
وھورمونھاوتيروئيد

 اصالح تغذيه-14
 تفريح سالم وپياده روی در پارک -15

بيان احساسات -16



با آرزوي موفقيت
رضا ناظري

http://rezanazeri.ir
rezanazeri273@gmail.com


