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 پیشگفتار مؤلفان
 

، نه مشکلی متعلق به زماان حاال و ناه یاک مسا له      طفیپایان رابطه عا

ر چند دائمی و همگانی باودن شکسات رابطاه    خاص فرهنگی است. ه

صحیح است اما فرهنگ های مختلف تجارب متفاوتی در ماورد   طفیعا

-شکست ها و نحوه برخورد با آن ها دارند. دختران و پسران در جامعه

ی ما با ورود به دانشگاه اولین بار به عنوان یاک فارد باالا باا حضاور      

بنابراین شوند، مواجه میجدی جنس مخالف )خارج از محیط خانواده( 

و باه تبا     دانشگاه مهم ترین بستر پرتاب شدگی آنان را شکل می دهد

ناآگاهی و عدم تجربه باعث بروز مشکالت عاطفی فراوانای بارای    ،این

آن ها می شود. دلیل عمده این مشکالت را بایاد در چگاونگی محایط    

ویش هاا و  دانشگاه بررسی کرد. محیطی که از فرهنگ ها، قومیت ها، گ

زبان های مختلف افراد متفاوتی را در خود پذیرا شاده اسات. برخاورد    

چنین افرادی از دو جنس متفاوت با یکدیگر آن هم بدون وجاود های    

شود کاه  های احساسی و بی پایه ای میپیشینه تجربی باعث بروز عشق

ها های طاقت فرسایی را به دنبال دارد. اگرچه این شکست           غالبا  شکست



 

می تواند باعث باروز   ترس و درماندگی زیادی به وجود می آورد، امااس

و تجارب مثبتی در فرد شود. یعنی، فارد مای تواناد از تجاارب      هاتغییر

گذشته اش برای ساختن آینده و بهبود روابط در پیش رو کمک بگیارد.  

ی که بعد از شکست در رابطه قبال از ازدواج ر   مثبت هایشناخت تغییر

هاای ناشای از   قویت آن ها می تواند در کام کاردن آسایب   و ت می دهد

 بناابراین فروپاشی رابطه مؤثر باشد و روابط آینده فرد را ایمن تار کناد.   

خلاق یاک چهاارچوب نظاری از      شناخت آسیب های روابط عاطفی و

تجاربی که به دنبال اینگونه شکست ها برای جوانان به وجود مای آیاد،   

 هم کردن خدمات بهتر برای آن ها کمک کندتواند به مشاوران در فرامی

روانشناسان و مشاوران می توانند از این امکان به عنوان راهای بارای    و

در  .به وجود آوردن امید در یک مراج  شکست خاورده اساتفاده کنناد   

افازایش اطالعاات و آگااهی در ماورد     با  کتاب حاضر سعی شده است

هاای روانای و   بکااهش آسای  ثری جهت ؤگام م ،عاطفیشکست های 

  اجتماعی ناشی از آن برداشته شود.

 
  غالمرضا رجبیدکتر            

 نوبندگانی زهرا نادری                          

                                                                                              منی جاویدؤممهرآور 

 1392  تابستان
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