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 پیشگفتار

خعانواده ن شعی بسعیار    ، هعا  در میان عوامل اثرگذار بر سالمت روان انسان

خانواده پناهگعاه و معامن امنعی بعرای رفعر نیاوهعای روانعی و        . مهم دارد

برای خانواده ماهیعت شعفادهندگی    1به همین سهت آکرمن، عاطفی است

هعای   بسعیاری او نابهناعاری  ، او سعوی ديگعر  . (137۵، )ثنعايی  قائل است

سالم ای  به سامعهبنابراين دست يابی . روانی انسان در خانواده ريشه دارد

سعالم باشعد ايعن    ای  در گرو سالمت خانواده است و شرط آنکه خعانواده 

 . است که افراد آن و روابط میان آنها سالم باشد

ریعايت ون و  ، عوامعل در در  سعالمت خعانواده   تعرين   يکی او مهم

؛ بعه ن عل او   1988، ۲)اسعتا  و اشعلمان   شوهر او وندگی وناشويی اسعت 

که ریايت وناشويی بر بسعیاری او  اند  عات نشان دادهمطال. (1386، نظری

ايعن   برخعی او . گعذارد  معی  تعاثیر ها  ابعاد وندگی فردی و استماعی انسان

 او: اند  تاثیرات عبارت

( تاثیر آن بعر طعول   ۲. ( تاثیر آن بر عملکرد ووسین در فروندپروری1

( تاثیر بعر ریعايت او   ۴. ( تاثیر بر سالمت عمومی ووسین3. عمر ووسین

                                                           
1 Ackerman 

2Stack & Eshleman                
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( تعاثیر بعر ویععیت    6. ( تاثیر بر میزان احساس تنهايی ووسین۵. وندگی

 .  (1389، )صابری تحصیلی فروندان

عاملی برای ايااد مشعکالت سديعد   ، استماعی سرير تغییر و تحوالت

شود مح  عین   می سديدی است که باعثهای  و يا او سوی ديگر راه حل

او سملعه ايعن   . وناشويی به حد اکتفا نرسعند هیچ گاه در بررسی ریايت 

مشکالت بحث اشتغال ونعان و تعاثیرات ریرقابعل انکعار  بعر ریعايت       

 تواند در ریايت وناشعويی  می کههايی  او سمله راه حلو . است وناشويی

 .  خودآگاهی استهای  مهارت، موثر باشد افراد

و بنابراين اگر چعه تح ی عات بسعیاری در ومینعه ریعايت وناشعويی       

عوامل موثر بر آن اناام شده است اما با توسعه بعه اهمیعت آن و وسعود     

همچنان علعم مطالععه خعانواده بعه     ، در حیطه خانوادههايی  نیاوها و ن ص

هعا   خانوادهساوی  تح ی ات متعدد و نوين ديگری در سهت کمک به سالم

 . و افزاي  ریايت وناشويی نیاو دارد

سنسعیتی بعا توسعه بعه     های  ن   به، لذا کتاب حایر با نگاهی سامر

هعای   و کلیشعه هعا   طرحعواره ، يعادگیری استمعاعی(  ، )تکعاملی های  تئوری

هعای   بعا توسعه بعه تمعرين     بهوشیارین   و ديدگاه فمینیستی؛  سنسیتی

رسمی و ریر رسمی آن برای رسیدن به يک چارچوب نگرشی خعاص و  

را بعر   بهوشعیاری تعاثیر   تدوين گشته است وفهم آسیب پذير بودن آدمی 

 .  کند می سنسیتی و ریايتمندی وناشويی تحلیلهای  کلیشه
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شعغلی و  ، سنسعی ، به دلیل اينکه ریايت وناشويی در ابعاد )هیاعانی 

انعطعا   ، گردد می سالم و با نشاطای  اخالقی( در نهايت منار به خانواده

 هعر يعک او اعضعا را قعادر     بهوشیاریسنسیتی او طريق های  پذيری ن  

در . به درستی ايفا کنند هريک او ابعاد مذکورساود تا ن   خود را در  می

تواند در م عاطر مختلع  تحصعیالت دانشعگاهی      می کتاب حایرنهايت 

ی مورد اسعتفاده  علوم رفتارهای  )کارشناسی و کارشناسی ارشد( در ومینه

. بگشعايد گاهی شع ن طريق اف ی روشعن بعرای افعراد دان   قرار گیرد و او اي

 تعا  کنعد  معی  مطالعه اين کتاب به افراد در آسعتانه اودوا  کمعک  همچنین 

تحوالت آسیب وا به چهارچوب خانواده را شعناخته و مسعیرهای بعال وه    

 .  برای رشد روابط شان را به کار بندند

 

 یکمهساامیدبی

 1393پاییز 
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 مقدمه

 ریايت وناشويی سنبه مرکزی وندگی عاطفی و استماعی ون و شوهر اسعت و ناریعايتی او آن  

فروندان و ساير اشخاص خعار  او   تواند به توانايی آنها برای برقراری رابطه ریايت مندانه با می

ارتبعاط اسعت   ، اما آنچه بعر ریعايت وناشعويی تعاثیری انکارناپعذير دارد     . خانواده آسیب برساند

کیفیعت  . (۲00۲، ۵ريس و فیتزپاتريک، ؛ ونالیسی۲00۲، ۴نولر و فینی ؛۲000، 3)السون و السون

وناشعويی بسعیار معوثر اسعت     در ریعايت  ، دارد 6ارتباط به علت اثری که بر صمیمیت ووسعین 

هعر فعرد در ونعدگی    هعای   اما ارتباط خود يکعی او بزرگتعرين چعال    . (۲000، )السون و السون

او هعای   و واکعن  هعا   کند وسعود کعن    می آنچه آن را به يک چال  مهم تبديل. وناشويی است

 . گیرد می روی عادتی است که بشر به تدريج او ابتدای وندگی آنها را فرا

ارلب به سای داشتن هر ، شوند می در روابطشان با مشکلی روبروها  ومانی که انسان در واقر

که او گذشعته بعه    دهند می الگوهای فکری و رفتاری او روی عادتی را نشان، گونه قضاوت بهتر

فشار داده و آنها بعه دنبعال شعرايط     شانرا در وسودای  گويی کسی دکمهاند.  فرا گرفته هر نحوی

دانعد کعه    معی  بسیاری او اوقات فرد. شوند می ناراحت و يا مضطرب، آشفته، ايااد شده عصبانی

سعاود امعا بعه دنبعال      می گفتن کلمه و يا اناام عملی تا چه انداوه طر  م ابل را دلسرد و آورده

ه و يا اناام ندادن آن عمل کنتعرل  قادر نیست خود را برای نگفتن آن کلم، احساسات ايااد شده

گیرد و طبیععت شعکننده و ظريع      می آوادی را او انسان، عادتی و ناخواستههای  اين کن . کند

و تح یرها میان وو  رد ها  لااست، ها به تدريج بی حرمتی. ساود می روابط را به تدريج فرسوده

در . کنعد  معی  ريشه دوست داشتن را خشعک ، نسبت به رابطه بی میل ساخته شود و آنها را می و بدل

يابند که ارلعب آنهعا    می خطرناکیهای  اين هنگام است که همسران خود را در حال نفس ودن در آب

، (1980) 7والعدورن و معور  ، بعه همعین دلیعل سکوبسعون    . را به سمت و سوی طالق سعوق میدهعد  

او . داننعد  معی  شکست خوردههای  مشکالت در اودوا ترين  و مخربترين  مشکالت ارتباطی را شاير

                                                           
3Olson     
4Noller & Feeney

5Vangelisti, Reis & Fitzpatrick  
6Marital Intimacy 
7 Jacobson, Waldron & Moore               
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است و البته بررسعی تح ی عات اناعام     که به طور اخص در اين ومینه ياری رسانها  مهارتترين  مهم

 .  استبهوشیار مهارت داشتن ذهن ، دهد می را نشان شده در ايران کم توسهی مح  ین به اين مهارت

اعمعال و محعیط   ، 8سسعمانی هعای   حعس ، احساسعات ، هشیاری شفا  او افکعار ، بهوشیاری 

نظاره گری همراه با پعذير  و پیراسعته او   . شود می آنچنان که در هر لحظه پديدار، اطرا  است

در هر لحظعه  ها  اگر انسان. (1388، است )قربانیای  به هر تاربه بهوشیاریمویر ، تمايل و تنفر

پیراسته او هر گونه تمايعل و يعا   احساسات و محیط بر خود آگاه باشند و پذيرشی ، او تاثیر افکار

کعن  و واکعن  هیاعانی و    هعای   توان گفت که میزان طرح می آيا، نشان دهندها  تنفر به محر 

میان آنها کاه  يافتعه و در نتیاعه ارتبعاط معوثرتری را میعان       و او روی عادت رفتاری نامناسب

 9برپعی و النگعر   کننعد  در تح ی عی کعه توسعط     معی  خلق باالخص همسر خود، با سايرين خود

و  بهوشعیاری میعان  ، در دانشگاه هاروارد اناام گرفته شعد او ارتبعاط متبعت و معنعادار    ، (۲00۵)

 .  ریايت وناشويی حمايت شد

، اخیر بر ریايت وناشويی افراد سايه افکنده اسعت های  او سويی ديگر؛ يکی ديگر او عواملی که در دههاما 

بررسی گزارشات منتشرشعده توسعط مرکعز آمعار ايعران در      . است بحث اشتغال ونان در محیط خار  او خانه

در سعال  . دهعد  معی  روند تحوالت میزان فعالیت ونان و ورود آنها به عرصه استماعی را نشان، سالهای مختل 

 9 31، میزان مشارکت اقتصعادی ونعان   1380   تا   137۵    های         طی سال درصد بوده و 9 1نرخ اشتغال ونان  137۵

. (1390، درصد رسیده است )خبرگزاری ايعران ونعان   17 1اين آمار به  138۴در سال . استدرصد رشد داشته 

اشعتغال ون در محعیط بیعرون او    . دهعد  می اين گزار  روند سرير و رو به رشد تمايل ونان به اشتغال را نشان

معرد در اناعام   بنابراين ون نیاو بعه همراهعی   . کند می اسرای وظاي  خانگی و مادری را برای وی سخت، خانه

انتظاری را او سوی ون برای مرد به ، که اين احساس نیاوکند  می وظاي  خانه و تربیت فروند را بیشتر احساس

رد ماننعد قبعل بعه تنهعايی وظعاي       توقعر دا همچنان که مرد او همسر خود است در حالی اين . آورد می وسود

در ، امر منار به پديدايی اخعتال  میعان ونعان و معردان    اين که . را بر عهده گیرد مربوط به خانه و تربیت فروند

مورد انتظار همسعران  های  آنان در محیط خانواده شده و شکا  بزرگی را میان ن  های  مورد وظاي  و ن  

هعای   بنابراين اهمیعت مباحعث مربعوط بعه ن ع      . (198۵، 10کند )يوگیو و برت می او يکديگر ايااد او خود و

سنسعیتی  هعای   ن  . شود می در حال تغییر امروو بی  او گذشته احساسهای  انوادهسنسیتی و استماعی در خ

                                                           
8 Sensations 

9 Burpee & Langer
10 Yogev & Brett 
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در تمعام  . (1388، فرد است که با سنسیت وی هماهنگ باشد )آذرباياانیهای  او رفتارها و گراي ای  ماموعه

کعه يعک    اين واقعیعت . تمايزهای استماعی بر پايه سنسیت بین ونان و مردان شناخته شده است، سوامر انسانی

افعراد در  . (۲001، دهعد )اتعا  و برياعز    معی  استماعی او را شکلهای  هويت و فرصت، فرد ون است يا مرد

که خود به تدريج و در متن استماع و فرهنگ شکل هايی  ن  . شوند می سنسیتی خود آشناهای  سامعه با ن  

 اثعر آنهعا  بعین فعردی   هعای   فردی و تعامعل افکار و احساسات ، مفاهیم و فرايندهای سنسیتی بر رفتاراند.  گرفته

 سنسعیتی مناعر  هعای   اين امر خود به تعداوم تفعاوت  ، کند می گذارد و به تعیین ساختارهای استماعی کمک می

سنسیتی را که الگوهای رفتعاری ونانعه و   های  تفاوت، ديدگاه سنتی روان شناسان. (1386، شود )ریادوست می

امعا امعرووه   . (138۵ای،  ؛ به ن ل او خمسه1991، و ويلیامز پذيرند )برگن می، مردانه را او پی  تعیین کرده است

حل راه يک . سنسعیتی رلبعه دارد  هعای   سديد رفتار انسانی مطرح شده است که بعر کلیشعه  های  تمايل به مدل

او هم و نانه ومتبت ی يژگیهااو وهم رداری )يعنی برخو  دنسنسیتی بودو، سته اشدد چشمگیر که پیشنها

 .  (138۵ای،  خمسه) ستانه دامر ونانه وشخصیتی متبت ی ها يژگیونه( يا ترکیب دامتبت مری ها يژگیو

هعای   حعووه  بعر  اخیعر های  تحوالت وسیر و در برخی موارد شتاب وده دهه، در کشور ما نیز

امرووه بسعیاری  . اثر چشمگیری داشته است. . . اوقات فرارت و ، مختل  وندگی اعم او اشتغال

سنسعیتی را ويعر سعوال بعرده و خواهعان اياعاد تغییراتعی در ايعن         های  ونان و مردان تفاوتاو 

هنعوو مویعر   ، اما تح ی ات نشان میدهد که با وسود تمام تغییرات ايااد شعده . هستندها  تفاوت

. بعرد  می سنسیتی در ترديد و حتی در تضاد به سرهای  مردان و ونان ايرانی نسبت به مفهوم ن  

حدود يک سعوم او ايرانیعان در حعووه ت سعیم کعار      ، (1386تال در تح یق رفعت ساه )به طور م

ومانی که مسعت یما   اما، استماعی و فرهنگی مبتنی بر سنسیت دارندهای  نگرشی موافق با تفکیک

و ، کننعد  معی  شود رالب افراد آن را محکوم می او افراد درباره ت سیم کار مبتنی بر سنسیت سوال

کننعد کعه    معی  را ذکعر هعايی   ويژگی، نگام برشمردن خصوصیات مرد و ون ايده آلهمچنان ه اما

استمعاعی و  هعای   کنعد کعه تفکیعک    می اين مساله بیان. ساود می آشکارا مفهوم ون را او مرد سدا

ايعن  . همچنعان در اعمعاق انديشعه ايرانیعان حضعور دارد     ، سنسیتی بعا وسعود تمعامی تغییعرات    

دهعد   معی  ( نشان1389تح یق آسوده ). ر استتاثیرگذا نیز وناشويیمردد بر ریايت های  نگر 

سنسیتی را يکعی  های  ریرسنتی پذير  برابری در ن  های  خوشبخت خانوادههای  اگرچه وو 

های  سنتی پذير  ن  های  خوشبخت در خانوادههای  وو ، دانند می او عوامل خوشبختی خود

وظاي  خانه و خانعه داری را حتعی اگعر ون شعارل     سنسیتی را عامل خوشبختی خود دانسته و 
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رسد پذير  يا عدم پذير  ن شهای سنسعیتی بعه    می بنابراين به نظر، دانند می باشد بر عهده ون

در ریايت وناشويی ووسعین ايرانعی نیسعت و عوامعل ديگعری بعه       ای  تنهايی عامل تعیین کننده

اوه مطعرح شعده در خعانواده را تحعت     نوع نگر  ووسین به اين م وله تای  عنوان عوامل واسطه

سنسعیتی بعا   هعای   شود فرد سدا او تمام کلیشعه  می نگرشی منعط  که موسب. تاثیر قرار میدهند

 .  توسه به بافت خانواده خود برخورد کند

ال وه در هر انسعانی  دانیم اين مهارت که استعداد آن به طور ب می بهوشیاریباتوسه به آنچه او 

واند ظرفیت روانعی افعراد بعرای پعذير  آنچعه کعه کیفیعت رابطعه و ریعايت          ت می، وسود دارد

 . افزاي  دهد درگیرهای  دهد بدون در نظر گرفتن کلیشه می وناشويی را افزاي 

 
 


