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Abstract
Introduction: People's emotional relationships in life can often lead to emotional breakdown 
on both sides. Psychological and social adjustment after emotional failures helps individuals 
to return to their normal lives more quickly. The purpose of this study is explanation the 
psychological and social adjustment of young girls on Emotional Breakdown.
Methods: The approach of the research is qualitative and the type of descriptive 
phenomenology Approach. Data collecting method was semi-structured interview. 17 women 
who all referred to the health centers of eighth district of Tehran city were selected by using 
a purposeful sampling method in 2018. The data analysis method was based on a seven-step 
Colaizzi’s method.  
Results: The results of content analysis indicated three main categories that include negative 
emotions and uncertainty in separation, physical consequences, protecting resources and 
adequacy in solving problems. 
Conclusions: According to the overall results of the research, attaining to compatibility by 
reading book and referring to expert, redefined the goals of life, attending in the society and 
doing recreational activities and sports and coming back to doing daily activities is possible.
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چکیده
مقدمــه: روابــط عاطفــي افــراد در زندگــي در بســیاري از مواقــع ممکــن اســت بــه شکســت عاطفــي در یکــي از طرفیــن منجــر شــود. 
ســازگاري روان شــناختي و اجتماعــي پــس از شکســت هــاي عاطفــي بــه افــراد کمــك مــي کنــد تــا بــه زندگــي متــداول خــود ســریعتر 
بازگردنــد. هــدف ایــن پژوهــش تبییــن تجــارب ســازگاری روان شــناختی و اجتماعــی دختــران جــوان پیرامــون تجربــة شکســت عاطفــی 

اســت.
 روش كار: رویکــرد ایــن پژوهــش، کیفــی از نــوع پدیــدار شناســی توصیفــی اســت. جامعــه پژوهــش حاضــر دخترانــي بودنــد کــه بــه 
مرکــز ســامت شــهرداري در منطقــه هشــت تهــران و بــراي مشــاوره تکمیلــي مراجعــه کردنــد. روش نمونــه گیــري بــه صــورت هدفمنــد 
انجــام شــد. ابــزار پژوهــش مصاحبــه نیمــه ســاختار یافتــه بــود. نمونــه گیــري بــا 17 نفــر از دخترانــی کــه تجربــة شکســت عاطفــی داشــته 

و بــه ســازگاري رســیده انــد بودنــد بــه اشــباع نظــري رســید. داده هــا از طریــق روش هفــت مرحلــه اي کایــزي تحلیــل شــدند.
یافتــه هــا:  نتایــج حاصــل از تحلیــل محتــوا، نشــان دهنــدة ســه مضمــون اصلــی کــه شــامل احساســات منفــی و باتکلیفــی بعــد از 

جدایــی، پیامدهــای جســمانی، منابــع حمایتــی و کفایــت یابــی در حــل مشــکات اســت. 
نتیجــه گیــري: دســتیابی بــه ســازگاری روان شــناختی و اجتماعــی در دختــران از طریــق مطالعــة کتــاب و مراجعــه بــه متخصــص، بــاز 
تعریــف اهــداف زندگــی، حضــور در جمــع دوســتان، انجــام فعالیــت هــای تفریحــی و ورزشــی و بازگشــت بــه انجــام فعالیــت هــای روزمــرة 

زندگــی امــکان پذیــر اســت.
كلیدواژه ها: دختران، سازگاری، شکست عاطفی، مطالعه کیفي.

تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
نیــاز بــه دوســت داشــتن و دوســت داشــته شــدن یکــی از اساســی 
تریــن نیــاز هــای انســان از کودکــی تــا پیــری اســت و بــه طــوری 
کــه مــی تــوان گفــت کــه بخــش مهمــی از زندگــی بزرگســالی را 
روابــط عاشــقانه در بــر مــی گیــرد )1( بــه طــور کلــی، انســان هــا 
از تنهایــی وحشــت دارنــد و معمــواًل مــی کوشــند ایــن وحشــت را 
از طریــق یــك شــیوة بیــن فــردی تســکین دهنــد. آنهــا نیازمنــد 
حضــور دیگــران انــد تــا هســتی خــود را اثبــات کننــد، حــال آرزو 
ــا درماندگــی  ــد توســط دیگــران مــورد عشــق واقــع شــوند ت دارن
ــرو بنشــانند. در نتیجــه آن کــه هــر  ــی شــان را ف ناشــی از تنهای
ــی اســت،  ــراب تنهای ــدن در اضط ــرق ش ــال غ ــه در ح ــردی ک ف

مأیوســانه بــه دنبــال هــر رابطــه ای بــرای ادامــة بقاســت نــه برای 
دســتیابی بــه رشــد و تکامــل. یکــی از همیــن عواملــی کــه باعــث 
ــه اســت )2(.  ــن اضطــراب مــی شــود، عشــق و عاق کاهــش ای
بــر اســاس آنچــه بیــان شــد روابــط رمانتیــك و عاشــقانه در دوره 
جوانــی متــداول اســت و بــر اســاس آمــار موجــود نزدیــك بــه 65 
درصــد از جوانــان آن را تجربــه مــی کننــد. Smith و همــکاران 
بــه ایــن نکتــه اشــاره کردنــد کــه تجــارب عاشــقانة قبــل از ازدواج 
بــه شــرط آن کــه تجاربــی موفــق و تــوأم بــا بــاز اندیشــی باشــد، 
احتمــااًل بتوانــد بــه فــرد در انتخــاب همســر مناســب کمــك کنــد. 
مــی تــوان تجــارب افــراد را در ایــن مرحلــه بــه عنــوان فرصــت 
تمریــن مهــارت هــای زندگــی مشــترک تلقــی کــرد )3(. وقتــی که 
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روابــط عاشــقانة قبــل از ازدواج، موفقیــت آمیــز نباشــند، فــرد بایــد 
توانمنــدی کافــی بــرای ختــم رابطــه را داشــته باشــد یــا بتوانــد بــه 
تــرک رابطــه تصمیــم بگیــرد کــه معمــواًل چالشــی بســیار طاقــت 
فرســا اســت کــه البتــه بیشــتر افــراد در برهــه ای از زندگــی خــود 
ــد )4(.  ــار بگذارن ــك رابطــة صمیمــی را کن ــور مــی شــوند ی مجب
ــر  ــف، ب ــس مخال ــا جن ــل از ازدواج ب ــتانه قب ــط دوس ــه، رواب گرچ
خــاف هنجارهــای ســنتی، مذهبــی و فرهنگــی برخی از کشــورها 
از جملــه؛ ایــران اســت امــا بــا حضــور گســتردة جوانــان در عرصــه 
هــای مختلــف اجتماعــی، گســترش بیشــتر رســانه هــای گروهــی، 
دنیــای مجــازی، دگرگونــی هــای بنیــادی در بســتر زمینــه هــای 
فرهنگــی، افزایــش ســن ازدواج در جامعــه، تغییــر نگــرش جامعــه 
افزایــش روابــط عاشــقانه قبــل از ازدواج رواج بیشــتری یافته اســت  
کــه غالبــاً ایــن روابــط منبــع شــادی و رضایــت هســتند. بــا ایــن 
ــی  ــه جدای ــته و ب ــداری الزم را نداش ــوارد پای ــی م ــال، در برخ ح
و شکســت عاطفــی منجــر مــی شــود. ایــن شکســت در داشــتن 
ــه  ــی اســت ک ــن هیجــان های ــاک تری ــا یکــی از دردن رابطــة پای

فــرد تجربــه مــی کنــد )5(. 
ــی  ــده مراحل ــر گیرن ــق در ب ــك عش ــه ی رمانتی ــروج از مرحل خ
ــی باشــد  ــواع ســوگ م ــر ان ــد دیگ ــن مراحــل مانن ــه ای اســت ک
بــه طــوری کــه افــراد ابتــدا در مواجهــه بــا تغییــر رفتــار و شــریك 
ــه  ــدی ب ــل بع ــد و در مراح ــی کنن ــه م ــوک را تجرب ــود، ش خ
ــه رو  ــدی روب ــی و ناامی ــدید، غمگین ــم ش ــکار، خش ــا ان ــب ب ترتی
مــی شــوند. بــا توجــه بــه ایــن پیامــد هــا، ســامت روان افــرادی 
ــه                                                   ــر مواج ــا خط ــد ب ــی کنن ــه م ــق را تجرب ــه ی عش ــه ضرب ک
مــی شــود. شکســت عشــقی، تمــام شــخصیت فــرد را بــه کام خود 
مــی کشــد کــه البتــه شکســت در عشــق فقــط عشــق را ازمیــان 
نمــی بــرد، عاشــق را نیــز نابــود مــی کنــد )6(. در پژوهــش هایــی 
ــده اســت،  ــکاران اش  انجــام ش ــه توســط Eastwick و هم ک
ــا حــوادث ناســازگار و  ــراد خواســتند کــه افســردگی ی ــی از اف وقت
ناگــواری را در زندگــی شــان یــادآوری کننــد، اکثریــت قریــب بــه 
اتفــاق آنهــا پاســخ هــای یکســانی داشــتند یعنــی تجربــه نوعــی از 

ــك رابطــة عاشــقانه )7(.  آشــفتگی و انحــال ی
البتــه در مطالعــه دیگــری نتایــج نشــان داد کــه افــراد در شــدت 
ــل  ــور قاب ــه ط ــقانه ب ــط عاش ــان رواب ــه پای ــود ب ــای خ ــخ ه پاس
ــه ویژگــی  ــاوت هســتند و بســته ب ــا یکدیگــر متف ماحظــه ای ب
هــای شــخصیتی و الگوهــای رفتــاری آنهــا رفتــار متفاوتــی 
ــراد  ــی از اف ــال، برخ ــوان مث ــه عن ــد. ب ــی دهن ــروز م ــود ب را از خ
ــر                                           ــی ب ــادی زندگ ــه روال ع ــد و ب ــی یابن ــود م ــرعت بهب ــه س ب
مــی گردنــد، امــا برخــی پریشــانی عاطفــی قابــل توجهــی را از خود 
بــروز مــی دهنــد کــه ایــن امــر بــا توجــه بــه انگیــزه هــا، توانایــی 
ــزای  ــع  اج ــه در واق ــا ک ــکار آنه ــا و اف ــا ، باوره ــل ه ــا ، تمای ه

تشــکیل دهنــده شــخصیت آنهاســت در تحمــل یــا عــدم تحمــل 
ــذار اســت )8(.   ــر گ ــی از عشــق تاثی ــی ناش شکســت عاطف

ــش  ــه نق ــناختی ک ــای روان ش ــی ه ــی از ویژگ ــن رو،  یک  از ای
عمــده ای در بقــای انســان و ســامت روانــی او پــس از وقــوع هــر 
پریشــانی عاطفــی وجــوددارد، ســازگاری  اســت. انســان بــا کمــك 
ــا شــرایط در حــال تغییــر و دگرگونــی  ایــن توانایــی مــی توانــد ب
محیطــی و درونــی خــود کنــار آیــد و موجودیــت و ســامت روان 
خــود را حفــظ کنــد.  مــی تــوان گفــت ســازگاری امــری نســبی 
اســت و در انســان هــا بســته بــه نــوع شــخصیت شــان متفــاوت 

اســت )9(.
ســازگاری در ایــن پژوهــش از نظــر روانشــناختی و اجتماعــی مــورد 
ــای  ــه معن ــناختی ب ــازگاری روانش ــرد. س ــی گی ــرار م ــی ق بررس
تطابــق بــا محیــط بــه منظــور رفع نیــاز هــای فــرد اســت. در واقع، 
هــر کســی نیازهــای روانــی دارد کــه بایــد برطرف شــوند تــا تعادل 
روانــی در وی پدیــدار شــود. ســازگاری اجتماعــی نیــز بــه معنــای 
ــا  ایجــاد تعــادل بیــن خواســته هــای فــرد و انتظــارات اجتمــاع ی
جامعــه اســت . امــا آنچــه در ایــن زمینــه اهمیــت دارد آن اســت که 
زنــان و مــردان از نظــر صمیمیــت در روابــط عاشــقانه بــا یکدیگــر 
ــط  ــردان در رواب ــا م ــان در مقایســه ب ــد و معمــواًل زن ــاوت دارن تف

عاطفــی صمیمــت بیشــتری را تجربــه مــی کننــد )10(. 
بــا توجــه بــه اینکــه عــدة زیــادی از دختــران جــوان ممکــن اســت 
ــن  ــوند و ای ــه رو ش ــی رو ب ــت عاطف ــا شکس ــان ب ــی ش در زندگ
مشــکل یکــی از اصلــی تریــن علــت هــای مراجعــه بــه کلینیــك 
هــای مشــاوره و روانشناســی اســت، امــا متاســفانه بــه ایــن امــر 
ــتر  ــته بیش ــای گذش ــش ه ــت . پژوه ــده اس ــی نش ــه چندان توج
ــا بررســی ســبك هــای  ــوع کمــی و ی در غالــب اثربخشــی و از ن
دلبســتگی و آســیب هــای ناشــی از شکســت عاطفــی بــوده اســت. 
در حالــی کــه، تجــارب زنــده و عمیــق دختــران بــرای دســتیابی به 
ســازگاری روان شــناختی و اجتماعــی نــه تنهــا مــی توانــد بــه درک 
و آگاهــی بهتــر متخصصــان ســامت روان از نحــوه کنــار آمــدن 
آنهــا بــا مشــکل هیجانــی شــان کمــك کنــد، بلکــه مــی توانــد بــه 
ســایر دختــران جوانــی کــه تجربــه نــاکام کننــده عاطفــی داشــته 
ــدف،  ــا ه ــش ب ــن پژوه ــن رو، ای ــد. از ای ــان باش ــاری رس ــد، ی ان
ــاره ســازگاری روانشــناختی و اجتماعــی زنــان  بررســی کیفــی درب

جــوان پیرامــون تجربــه شکســت عاطفــی انجــام شــده اســت. 

روش كار
ــدار  ــه شــیوه پدی ــوع کیفــی مــی باشــد کــه ب ــن پژوهــش از ن ای
ــف  ــه توصی ــش ب ــن پژوه ــد. ای ــام ش ــی انج ــی توصیف شناس
ــردازد  ــه کننــدگان آن مــی پ ــا پدیــده از دیــدگاه تجرب رخدادهــا ی
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ــا 35  ــران 25 ت ــر از دخت ــدگان شــامل 17 نف )11(. مشــارکت کنن
ســاله کــه در خانــه هــای ســامت شــهرداری منطقــه 8 حضــور 
ــن  ــی بهم ــازه زمان ــا در ب ــه ه ــه مصاحب ــت ک ــد، اس ــه بودن یافت
مــاه 1396تــا مــرداد مــاه 1397 انجــام گرفــت. بــرای جمــع آوری 
اطاعــات مطالعــه از روش نمونــه گیــری هدفمنــد اســتفاده شــده 
اســت. پایــان نمونــه گیــری بــا اســتفاده از تکنیــك اشــباع نظــری 
تعییــن شــد کــه بــر مبنــای ایــن تکنیــك انتخــاب افــراد نمونــه تــا 
جایــی ادامــه یافــت کــه مصاحبــه بــا افــراد جدیــد اطاعــات تــازه 
تــری را در اختیــار محقــق قــرار ندهــد. بــر ایــن مبنــا پژوهشــگر 
پــس از مصاحبــه بــا 17 دختــر در محــدوده ســنی یــاد شــده کــه 
پــس از شکســت عاطفــی ســازگار شــده بودنــد بــه اشــباع رســید. 
ابــزار مــورد اســتفاده در ایــن بخــش مصاحبــه نیمــه ســاختار یافتــه 
بــود کــه توالــی پرســش هــا بســتگی بــه فراینــد مصاحبــه و پاســخ 
ــراد شــرکت  ــان از اف ــده داشــت و در پای ــرد شــرکت کنن ــای ف ه
کننــده درخواســت شــد چنانچــه مطلــب دیگــری بــرای ارائــه دارند 
ــدگان ســواالت  ــال از شــرکت کنن ــوان مث ــه عن ــد. ب ــه نماین اضاف
زیــر پرســیده شــد: چــه تجربــه هایــي پــس از شکســت عاطفــی از 
ســر گذاراندیــد؟ چــه تجربــه هــاي از ســازگاری پــس از شکســت 

عاطفــی داریــد؟
عوامــل زمینــه ســاز ســازگاری پــس از شکســت عاطفــی از طریــق 
مصاحبــه بــا شــرکت کننــدگان شناســایی شــد. اطاعــات حاصــل 
از مصاحبــه ضبــط شــد کــه ایــن عامــل در صــورت رضایــت کامل 
ــه ذکــر اســت کــه  ــت کــه الزم ب ــدگان انجــام گرف شــرکت کنن
مــدت زمــان مصاحبــه بــا هــر نفــر 45 تــا 60 دقیقــه بــود. زمــان 
کل مصاحبــه هــا 1126 دقیقــه محاســبه گردیــد. پــس از مصاحبــه 
ــن جلســه نوشــته شــد و تمامــی  ــب و مشــاهدات حی ــه مطال کلی
گفتــه هــا مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت و در نهایــت نتیجه 
ــار ســنجی  ــا اعتب ــان شــد ت ــا بی ــه ه ــه گفت ــا نســبت ب ــه ه یافت
ــا  ــدد ب ــاس مج ــنجی تم ــار س ــور از اعتب ــه منظ ــود ک ــام ش انج
ــان اســت. از  ــه آن ــق ب ــج تحقی ــاغ نتای ــوندگان و اب ــه ش مصاحب
ــی  ــدار شناس ــوع پدی ــی و از ن ــش کیف ــه روش پژوه ــی ک آنجای
کایــزی بــود، پژوهشــگر از روش تحلیــل محتــوا هفــت مرحله ای 
کایــزی اســتفاده کــرد. روش کایــزی دارای هفــت مرحلــه اســت 
کــه شــامل: 1( تمامــی توصیــف هــای ارائــه شــده توســط شــرکت 
کننــدگان کــه مرســوم بــه پروتــکل اســت را بــه منظــور بــه دســت 
ــگران  ــط پژوهش ــا توس ــا آنه ــدن ب ــوس ش ــاس و مآن آوردن احس
خوانــده شــد 2( ســپس جمــات مهم اســتخراج شــد 3( ســعی شــد 
تــا بــه معنــای هــر یــك از جمــات پــی بــرده شــود و بــه فرمولــه 
کــردن معانــی پرداختــه شــد 4( مراحــل فــوق را بــرای هــر پروتکل 
تکــرار شــدند و معانــی فرمولــه شــده و مرتبــط با هــم را در خوشــه 
هــای متعــدد مــورد توجــه قــرار گرفتنــد کــه محقــق نبایــد از ایــن 

ــپس  ــد 5( س ــی کن ــم پوش ــب چش ــر نامناس ــه ظاه ــای ب داده ه
ــب یــك توصیــف جامــع در مــورد پژوهــش  تلفیــق نتایــج در قال
انجــام شــد 6( ســپس، توصیــف جامعــي از پدیــده تحــت مطالعــه 
بــه صــورت یــك بیانیــه صریــح و روشــن از ســاختار اساســی پدیده 
مــورد مطالعــه بــه عنــوان »ســاختار ذاتــی پدیــده« بــه دســت آمــد 
7( از طریــق مراجعــه مجــدد بــه هــر یــك از شــرکت کننــدگان و 
انجــام یــك مصاحبــه منفــرد و یــا انجــام جلســات متعــدد مصاحبه، 
نظــر شــرکت کننــدگان را دربــاره یافتــه هــا پرســیده شــد و نســبت 
بــه اعتبارســنجی نهایــی یافتــه هــا اقــدام گردیــد )12(. بــه  منظــور 
ــری  ــه معیارهــای اعتبارپذی ــار مطالع ــه صحــت و اعتب دســتیابی ب
  Guba و Lincoln ــا روش )Credibility( و اعتمادپذیــری ب
مــورد توجــه و اســتفاده قــرار گرفــت )13(. بــا تأکیــد بــر انتخــاب 
بســتر مناســب، همسوســازی )Triangulation( داده هــای 
ــا پژوهــش هــای پیشــین در حــوزه  حاصــل از نتایــج مصاحبــه، ب
مشــکات عاطفــي  و ســازگاري پــس از شکســت در رابطــه جوانان 
بــه ایــن رابطــه و  همچنیــن تجــارب دختــران شــرکت کننــده در 
ــارکت و  ــن مش ــارکت کنندگان و همچنی ــرات مش ــش و نظ پژوه
ــر کــردن مشــارکت کنندگان در  تعامــل نزدیــك و مســتمر و درگی
ــز مشــخص نمــودن  ــان و نی ــه آن امــر تفســیر، مراجعــه مجــدد ب
هرچــه واضح تــر مراحــل و چگونگــی فرایندهــا بــه  منظور ســهولت 
ــه  ــم پرداخت ــن مه ــه ای ــران ب ــط دیگ ــی و درک آن توس در بررس
ــان  ــه، هــر چــه بیشــتر اطمین ــار و صحــت مطالع ــا از اعتب شــد ت
حاصــل گــردد. Peer Checking  داده هــا بــا همــکاري مرکــز 
ــام  ــتان انج ــکي گلس ــوم پزش ــگاه عل ــتاري دانش ــات پرس تحقیق
شــد. بــراي ماحظــات اخاقــی در پژوهــش هــاي کیفــي، انجــام 
مصاحبــه بــه منظــور جمــع آوری اطاعــات بــه صــورت داوطلبانه، 
ورود و خــروج داوطلبانــه شــرکت کننــدگان، کســب اجــازه جهــت 
ضبــط مصاحبــه هــا، مطلــع کــردن مصاحبــه شــوندگان از نتیجــه 
ی پژوهــش انجــام شــد. همچنیــن، پــس از پیــاده ســازی مصاحبه 
ــاده  ــا پی ــا ب ــه ه ــل مصاحب ــگارش کام ــده و ن ــط ش ــای ضب ه
ســازی مصاحبــه هــای ضبــط شــده انجــام شــد، ســپس صداهــای 
ضبــط شــده پــاک شــدند. ایــن پژوهــش بــا شــماره کــد اخاقــی 
ــت  ــه ثب ــران ب ــم ته ــگاه خات IR.KH.S.100.2581 در دانش

رســیده اســت.
يافته ها

بــا توجــه بــه )جــدول1(، 17 نفــر از دختــران 25 تــا 35 ســاله کــه 
ــه  ــال ب ــن ح ــد و در عی ــرده بودن ــه ک ــی را تجرب ــت عاطف شکس
ــه شــواهد      ــا توجــه ب ــد انتخــاب شــدند. ب ســازگاری رســیده بودن
مــی تــوان بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه باالتریــن تحصیــات 
ــات  ــن تحصی ــن تری ــری و پائی ــدگان دکت ــرکت کنن ــرای ش ب
کاردانــی مــی باشــد. هــم چنیــن مــدت زمــان دوســتی و ســوگ 
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مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه بــا توجــه بــه مصاحبــه هــا کــم 
ــال و  ــن 6 س ــش تری ــاه و بی ــتی 10 م ــان دوس ــدت زم ــن م تری

ــاه و بیشــترین  ــان ســوگ 1 م ــن مــدت زم ــن کــم تری هــم چنی
ــود. 2 ســال ب

جدول 1: اطاعات توصیفی شرکت کنندگان در پژوهش
دورة سوگمدت سنواتنوع مصاحبهشغلتحصیات سن کد

3 ماه3 سالحضوریکارمند مدرسهکارشناسی ارشد مشاوره125

4 ماه4 سالحضوریبیکارکارشناسی ارشد جغرافیا227

5 ماه11 ماهحضوریکارمند شرکت داروییکارشناسی ارشد کامپیوتر328

6 ماه4 ماه و نیمحضوریروانشناسکارشناسی ارشد روانشناسی426

1 سال و نیم1 سال و نیمحضوریبیکارکارشناسی معماری532

1 سال4 سالحضوریبیکارکارشناسی علوم اجتماعی625

1 سال2 سال و نیمتلفنیمدرس زبانکارشناس زبان انگلیسی728

4 ماه4 سالحضوریکارمند محصوالت بهداشتیکارشناسی عمران832

2 ماه1 سال و نیمحضوریبیکارکارشناسی زیست شناسی929

6 ماه3 سالحضوریکارمندکارشناسی مکانیك1027

تقریبا 2 سال6 سالحضوریبیکارکارشناسی ارشد حسابداری1131

حدود 5 ماه1 سالتلفنیکارمندکارشناسی ارشد تکنولوژی آموزش1228

2 ماه1 سالحضوریدانشجوکارشناسی ارشد حقوق1328

2 ماه1 سال و 8 ماهحضوریدانشجودکتری صنایع1430

1 سال3 سالحضوریکارمندکارشناسی ادبیات فارسی1533

1 ماه10 ماهحضوریآزادکاردانی حسابداری1635

1 سال و نیم4 سالحضوریکارمندکارشناسی شیمی1731

یافتــه هــای حاصــل از پژوهــش بررســی کیفــی ســازگاری 
روانشــناختی و اجتماعــی دختــران جــوان پیرامــون تجربه شکســت 

ــه مشــخص  ــن اولی ــی و مضامی ــن اصل ــب مضامی ــی در قال عاطف
ــت. ــده اس ــدول2( داده ش ــه در )ج ــد ک گردی

جدول 2: تجارب دختران جوان پیرامون سازگاري روان شناختي و اجتماعي
مضامین اولیهمضامین اصلی

احساسات منفی و باتکلیفی بعد از جدایی

نشخوار فکری

عصبانیت نسبت به خود و دیگران

تمایل به انزواء طلبی

فراموش کاری و اختال در کار های روزانه

عدم اعتماد به نفس

افسردگی و گریه

کابوس های شبانه

پیامد های جسمانی جدایی

تهوع و سردرد

بی خوابی و بی اشتهایی

بی حسی دست و پا و تاری چشم

منابع حمایتی و کفایت یابی در حل 
مشکات

حمایت خانواده

مطالعة کتاب و مراجعه به متخصص

باز تعریف اهداف زندگی

حضور در جمع دوستان

انجام فعالیت های تفریحی و ورزشی

بازگشت به انجام فعالیت های روزمرة زندگی
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مضمــون اصلــي اول: احساســات منفــي و بالتكلیفــي 
بعــد از جدایــي

ــی  ــت عاطف ــا شکس ــران ب ــه دخت ــی ک ــری: زمان ــخوار فک نش
ــه صــورت مــداوم  مواجــه مــی شــوند باعــث مــی شــود کــه  ب
ــا یــاد آوری آن احســاس  بــه مــرور خاطــرات خــود بپردازنــد و ب
ناراحتــی شــدیدی کننــد. " مــن حــدود یــك مــاه بعــد از جدایــی 
ــر و  ــه فک ــن هم ــردم و از ای ــی ک ــرور م ــان را م ــط خاطراتم فق

ــد 9(. ــدم. " )ک ــی ش ــت م ــی و ناراح ــودم عصب ــال از خ خی
عصبانبــت نســبت بــه خــود و دیگــران: پــس از شکســت 
ــمگین  ــود خش ــه خ ــبت ب ــه نس ــر اینک ــاوه ب ــراد ع ــی اف عاطف
ــی و  ــن ناراحت ــمگین و ای ــز خش ــران نی ــه دیگ ــبت ب ــد نس بودن
خشــم را نیــز بــه دیگــران تعمیــم داده بودنــد. " بعــد جدایــی بــه 
شــدت پرخاشــگر شــده بــودم. ســر مســائل جزیــی بــا عصبانیــت 
بــا اطرافیانــم برخــورد مــی کــردم و خیلــی عــذاب وجــدان مــی 

ــد 2(. ــم" )ک گرفت
ــت  ــه شکس ــی ک ــی از دختران ــی: برخ ــزواء طلب ــه ان ــل ب تمای
ــه از  ــد ک ــرده بودن ــعی ک ــد، س ــرده بودن ــه ک ــی را تجرب عاطف
ــت اجتماعــی شــرکت  ــچ فعالی ــد و در هی ــه بگیرن دیگــران فاصل
ــی  ــودم را در تنهای ــه خ ــردن ب ــك ک ــن کم ــد. " م ــی کردن نم
ــودن  ــال و ب ــر و خی ــی فک ــد از کل ــه بع ــدم. البت ــکوت دی و س
ــی بعــد یــك مــدت احســاس کــردم کــه دارم افســرده  در تنهای

ــد 11(. ــم" )ک میش
ــی  ــره: یک ــای روزم ــت ه ــال در فعالی ــوش کاری و اخت فرام
ــه                    ــی را تجرب ــت عاطف ــه شکس ــرادی ک ــه در اف ــی ک از عوامل
ــای  ــت ه ــدن فعالی ــل ش ــود مخت ــی ش ــده م ــد، دی ــی کنن م
روزمــره و فرامــوش کاری در ابعــاد مختلــف زندگــی اســت. 
ــود و از همــه  ــه هــم ریختــه ب ــودم و ذهنــم ب "بســیار کافــه ب
مهــم تــر فرامــوش کار شــده بــودم و اصــا هیچــی یــادم نمــی 
مانــد. آنقــدر ذهنــم درگیــر شــده بــود کــه مهــم تریــن مســائل 
زندگیــم را فرامــوش مــی کــردم و هــر کســی بــا مــن کار داشــت 

ــد 8(. ــرد ")ک ــی ک ــاد آوری م ــار ی ــد ده ب بای
عــدم اعتمــاد بــه نفــس: یکــی از مهــم تریــن آســیب هایــی کــه 
بســیاری از دخترانــی کــه شکســت عاطفــی را تجربــه کــرده و بــا 
آن رو بــه رو شــده بودنــد از دســت دادن اعتمــاد بــه نفــس بــود. 
ایــن آســیب بیشــتر در دخترانــی ماحظــه شــد کــه طــرف مقابــل 
رابطــه را تمــام کــرده بــود نــه خــود فــرد. "همــش روی خــودم 
عیــب و ایــراد مــی گذاشــتم. مثــا مــی رفتــم جلــوی آینــه بــه 
خــودم نــگاه مــی کــردم مــی گفتــم حتمــا مــن زشــتم کــه اون 
منــو گذاشــت و رفــت یــا اینکــه مــی گفتــم حتمــا اخاقــم بــده 

یــا رفتــارای درســت نــدارم." )کــد 16(.
افســردگی و گریــه: اولیــن واکنــش اکثــر شــرکت کننــدگان بــه 

ــة شکســت  ــس از تجرب ــان پ ــود. آن ــه ب ــی، گری شکســت عاطف
ناراحتــی و افســردگی شــدیدی را تجربــه کــرده بودنــد. " اولیــن 
ــه  ــود، آنقــدر شــدید گری ــه ب واکنــش مــن بعــد از شکســت گری
مــی کــردم کــه انــگار یکــی از عزیزانــم را از دســت داده ام بــه 
محــض اینکــه یکــی بهــم چیــزی مــی گفــت ســریع بــه گریــه 
مــی افتــادم و واقعــا اصــا دســت خــودم نبــود نــه شــروعش و 

ــه تمــام شــدنش. " )کــد 16(. ن
کابــوس هــای شــبانه: برخــی از شــرکت کننــدگان تحــت 
تأثیــر آســیب هــای شکســت بــا اختــاالت خــواب مواجــه شــده 
ــد و از خــواب  ــوس مــی دیدن ــان در زمــان خــواب کاب ــد. آن بودن
مــی پریدنــد. " اصــا شــب هــا نمــی توانســتم بخوابــم و زمانــی 
هــم کــه مــی خوابیــدم همــش کابــوس مــی دیــدم. مثــا خــواب          
مــی دیــدم کــه دارم از یــك جایــی ســقوط مــی کنم و با وحشــت 
از خــواب مــی پریــدم و بــه خاطــر همیــن کــم خوابــی هــا هیــچ 

انــرژی نداشــتم " )کــد 5(.
مضمون اصلي دوم: پیامدهاي جسماني جدایي

ــام  ــس از تم ــدگان پ ــرکت کنن ــیاری از ش ــردرد: بس ــوع و س ته
شــدن رابطــه شــان نشــانگان جســمانی را تجربــه کــرده بودنــد. 
ــود.  ــن نشــانگان جســمانی تهــوع و ســردرد ب ــن ای از مهــم تری
"حالــت تهــوع شــدیدی گرفتــم و بــه شــدت معــده درد داشــتم. 
ایــن طــوری شــده بــودم کــه هفتــه ای ســه بــار ســرم مــی زدم 
و وقتــی هــم کــه دکتــر مــی رفتــم بهــم مــی گفــت همــش از 

اســترس و فشــار عصبــی اســت" )کــد 9(.
بــی خوابــی و بــی اشــتهایی: از عمــده تریــن مشــکات جســمانی 
ــد  ــده بودن ــه رو ش ــا آن رو ب ــدگان پژوهــش ب ــه شــرکت کنن ک
ــود. " خیلــی بــی اشــتها شــدم،  اختــال در خــواب و خــوردن ب
حتــی بــوی غــذا هــم حالــم را بــد مــی کــرد. طــی روز هیچــی 
نمــی خــوردم و همــش حالــت تهــوع داشــتم. تــوی دو مــاه هفت 

کیلــو وزنــم کــم شــد" )کــد 3(.
ــدیدترین  ــه ش ــم: از جمل ــاری چش ــا و ت ــت و پ ــی دس ــی حس ب
ــد  ــه کــرده بودن ــدگان تجرب حــاالت جســمانی کــه شــرکت کنن
ــة ایــن نشــانه هــا بســیار اســترس گرفتــه  و آنهــا پــس از تجرب
بودنــد، بــی حســی دســت و پــا و تــاری دیــد بــود. "یــك مــدت 
دســت و پایــم خــواب مــی رفــت و بــی حــس شــده بــود. اوایــل 
فکــر مــی کــردم کــه ام.اس گرفتــم و وقتــی کــه آزمایــش دادم 
ــم  ــده روز اولی ــن آم ــم پایی ــن هــای بدن ــه ویتامی ــوم شــد ک معل
ــرون  ــم بی ــا دوســتم رفتی ــه ب ــام شــد یادم ــان تم ــه رابطــه م ک
لحظــة خداحافظــی اصــا فرامــوش کــردم کــه کجــا هســتم و 
وقتــی کــه بــه خانــه رســیدم بــه مــدت ده دقیقــه تــار مــی دیــدم 
و ســریع دکتــر رفتــم و مشــخص شــد کــه فشــار چشــم هایــم از 

ــاال رفتــه اســت." )کــد 6(.  شــدت ناراحتــی ب
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ــت  ــي و كفای ــع حمایت ــوم: مناب ــي س ــون اصل مضم
ــكالت ــل مش ــي در ح یاب

حمایــت خانــواده: یکــی از مهــم تریــن عوامل رســیدن دختــران به 
ســازگاری حمایــت از طــرف خانــواده شــان بــه عنــوان یــك تکیــه 
گاه محکــم بــود. شــرکت کننــدگان ایــن پژوهــش یکــی از مهــم 
تریــن عوامــل در رســیدن بــه ســازگاری را همدلــی خانوادشــان و 
درک شــرایط توســط آنــان بیــان کردنــد. " مــن آدمــی هســتم کــه 
وقتــی در ایــن موقعیــت هــا قــرار مــی گیــرم خیلــی احتیــاج بــه 
صحبــت کــردن دارم، خانــوادم همیشــه بــه حرفــام گــوش دادنــد و 
ایــن خیلــی بهــم آرامــش مــی داد. شــاید بیــش تریــن کمــك رو از 

طــرف خانــوادم گرفتــم" )کــد 4(.
مطالعــه کتــاب و مراجعــه بــه متخصــص: شــرکت کننــدگان زمانی 
کــه حــاالت افســردگی و ناامیــدی شــدیدی را تجربــه کــرده بودنــد 
و زمانــی کــه بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه خودشــان نمــی تواننــد 
ــاب و  ــل کت ــی مث ــل خارج ــند، از عوام ــود باش ــان خ ــاری رس ی
متخصــص کمــك گرفتنــد. " مــن خیلــی زیــاد بــه مشــاوره رفتــم 
البتــه نــه فقــط بــه خاطــر شکســتم قبــا بــه خاطــر مســائلی مثــل 
ــن  ــدا ای ــه بع ــم ک ــی رفت ــترس و.. م ــی، اس ــکات خانوادگ مش
ــم  ــی کــه رفت ــه شــد. وقت ــی اضاف ــه مســائل قبل موضــوع هــم ب
پیــش مشــاور بــه مــن تکنیــك A-B-C و تحلیــل طرحــواره را 
یــاد داد و اینکــه هــر چیــزی کــه در ذهنــم مــی آیــد را بنویســم 
و ایــن کــه بعــد از فکــر کــردن چــه احساســی دارم؟یکــی دیگــه 
از چیزهایــی کــه بهــم گفتنــد ایــن بــود کــه ســرم رو گــرم کنــم 
مثــا کتــاب بخوانــم. کتــاب واقعــا بــه مــن کمــك کــرد. البتــه من 
از دوران نوجوانــی بــه بعــد کتــاب مــی خوانــدم و وقــت هایــی کــه 
کتــاب مــی خوانــم غــرق در داســتان کتــاب مــی شــوم " )کــد 2(.
بــاز تعریــف اهــداف زندگــی: اکثــر افــراد پــس از شکســت عاطفــی 
اهــداف و مســیر زندگــی خــود را گــم مــی کننــد. شــرکت کنندگان 
ــداف  ــف اه ــاز تعری ــه ب ــان ب ــت زم ــس از گذش ــش پ ــن پژوه ای
ــه  ــد ک ــیده بودن ــه رس ــن نتیج ــه ای ــد و ب ــود پرداختن ــی خ زندگ
زندگــی بــدون هــدف، یــك زندگــی پــوچ اســت. " بعد از شکســت 
زندگــی ام پــوچ شــده بــود امــا شــروع کــردم کــه برنامــه ریــزی 
کنــم. مثــا بــرای کنکــور ارشــد خوانــدم و دانشــگاه قبــول شــدم، 
کاس زبــان ثبــت نــام کــردم، خیلــی چــاق شــده بــودم و شــروع 
بــه گرفتــن رژیــم کــردم و تمــام ســعی ام را کــردم کــه در همــة 
زمینــه هایــی کــه در آنهــا ضعــف دارم پیشــرفت کنــم" )کــد 11(.

حضــور در جمــع دوســتان: اکثــر افــراد پــس از تجربــة شکســت، 
تمایــل بــه انــزواء و دوری از اطرافیــان را دارنــد در واقــع مــی تــوان 
گفــت گوشــه نشــینی از ویژگــی هــای مهــم افــراد پــس از تجربــة 
ــه  ــیدن ب ــس از رس ــش پ ــن پژوه ــران ای ــت. دخت ــت اس شکس
ســازگاری تمایــل بــه حضــور در جمــع دوســتان و اجتمــاع را پیــدا 

کردنــد. "بــه خاطــر اون بــا دوســتانم رفــت و آمــد نمــی کــردم و 
دلیلــش هــم ایــن بــود کــه آن آقــا دوســت داشــت کــه روابــط من 
ــی هــم کــه رابطــه تمــام شــد  ــه خودمــان باشــه. زمان محــدود ب
همیــن طــوری مانــده بــودم ولــی بعــدا مــن بــا دوســتان زیــادی 
آشــنا شــدم و کا شــدم همــان آدم اجتماعــی ســابق. " )کــد 7(.

فعالیــت هــای تفریحــی و ورزشــی: از مهــم تریــن عوامــل 
ســازگاری کــه شــرکت کننــدگان از آن یــاد کردنــد ورزش و 
ــت  ــن فعالی ــرکت در ای ــای تفریحــی اســت. ش ــت ه انجــام فعای
هــا ناراحتــی هــای افــراد را بــه حداقــل رســانده بــود. " مــن آن 
دورانــی کــه حالــم خــوب نبــود خیلــی ورزش کــردم و اتفاقــا خیلی 
ــه شکســت  ــرای کســی ک ــه نظــرم ب ــرد. ب هــم بهــم کمــك ک
عاطفــی را تجربــه کــرده واقعــا بهتریــن راه ورزش هســت و علتش 
هــم ایــن هســت کــه ورزش آنقــدر آدم رو خســته مــی کنــه کــه 

ــد 6(. ــه." ) ک ــی ش ــه آن مســئله دور م ــز آدم نســبت ب تمرک
بازگشــت بــه انجــام فعالیــت هــای روزمــره: یکــی از مهــم تریــن 
عواملــی کــه در زندگــی افــراد پــس از تجربــة شکســت عاطفــی 
رخ مــی دهــد، مختــل شــدن انجــام فعالیــت هــای روزمــرة زندگی 
ــازگاری  ــه س ــیدن ب ــس از رس ــده پ ــران شــرکت کنن اســت. دخت
ــا  ــد کــه ب ــان کردن ــه روال عــادی زندگــی خــود برگشــتند و بی ب
هدفمنــد شــدن زندگــی شــان توانســتند فعالیــت هــای خــود را بــه 
طــور صحیــح انجــام دهنــد. " مــن بــرای برگشــتن زندگــی ام بــه 
روال عــادی خیلــی تــاش کــردم. ورزشــم را کنــار گذاشــته بــودم 
امــا االن خیلــی جــدی تــر از قبــل دوبــاره شــروع کــردم، شــغلم را 
تغییــر دادم و شــغل دلخواهــم را پیــدا کــردم، بــا دوســتانم رفــت و 

آمــد مــی کنــم " )کــد 8(.

بحث 
در بعــد احساســات منفــی و باتکلیفــی بعــد از جدایــی نتایج نشــان 
داد افــراد بــا چالــش هایــی از جملــه نشــخوار فکــری، عصبانیــت 
نســبت بــه خــود و دیگــران، تمایــل به انــزوا طلبــی، فراموشــکاری 
و اختــال در کار هــای روزمــره، عــدم اعتمــاد بــه نفس، افســردگی 
و گریــه و کابــوس شــبانه رو بــه بودنــد. نتایــج یافتــه هــا مبنــی 
ــا نتیجــه پژوهــش هــای Chang و همــکاران  ــر احساســات ب ب
)14( و Sbarra و همــکاران )6( همخوانــی دارد. آنــان در مطالعات 
خــود نشــان دادنــد کــه افــرادی کــه شکســت در روابــط عاشــقانه 
ــردگی،  ــدید، افس ــی ش ــاس ناراحت ــد، احس ــی کنن ــه م را تجرب
ــد و  ــی کنن ــس م ــزت نف ــس و ع ــه نف ــاد ب ــت دادن اعتم از دس
ــش  ــی شــان را افزای ــردن خــود احساســات منف ــر ســوال ب ــا زی ب
ــده  ــراد، ع ــی اف ــا احساســات منف ــم گام ب ــد )14، 6(. ه ــی دهن م
ای از شــرکت کننــدگان کــه ســطوح باالتــری از پریشــانی روانــی 
ــا مشــکات  ــد ب ــه کردن ــس از فروپاشــی رابطــه شــان تجرب را پ
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جــدی جســمانی بــر خــورد کــرده بودنــد. از مهــم تریــن مشــکات 
ــی  ــن پژوهــش: تهــوع و ســردرد، ب ــران ای جســمانی توســط دخت
خوابــی و بــی اشــتهایی، بــی حســی دســت و پــا و تــاری چشــم 
ــه  ــا اضطــراب شــدید ب ــم ب ــن عائ ــة ای ــس از تجرب ــه پ ــود ک ب
پزشــك مراجعــه کــرده و پــس از آزمایــش هــای علــت بیمــاری 

آنــان اســترس و ناراحتــی شــدید بیــان شــده بــود.
ــخیص  ــن تش ــث برانگیزتری ــی از بح ــمانی یک ــاالت جس اخت
هــای روان پزشــکی اســت کــه هنــوز هــم در مــورد مــاک هــای 
تشــخیصی آن اختــاف نظــر وجــود دارد. در ایــن اختــاالت برخی 
از نشــانگان فیزیکــی وجــود دارد کــه نشــان دهنــدة بیمــاری هــای 
جســمانی و عصبــی هســتند کــه معاینــات و آزمایشــات مختلــف 
هیــچ نــوع بیمــاری جســمانی را نشــان نمــی دهنــد )15( کــه طــی 
آن رویدادهــای اســترس زای فــرد مــی توانــد نشــانه هــا را تشــدید 
ــم  ــز اهمیــت اســت کــه شــیوع عائ کنــد. بیــان ایــن نکتــه حائ
ــد  ــا 7 درص ــن 5 ت ــی بی ــت ول ــخص نیس ــازی مش ــمانی س جس
ــر  ــش حاض ــه پژوه ــت . نتیج ــردان اس ــر از م ــش ت ــان بی در زن
بــا پژوهــش Hardison و همــکاران )16( وField  فیلــد و 
ــد  ــان نمودن ــی را بی ــانگان جدای ــی نش ــه همگ ــکاران )17(ک هم

همســو اســت.
ــکل  ــل مش ــی در ح ــت یاب ــی و کفای ــع حمایت ــتای مناب در راس
ــا پژوهــش فهیمــی )18( هــم راستاســت کــه  پژوهــش حاضــر ب
طــی آن بعــد از شکســت عاطفــی، اگــر خانــواده بتوانند فرزنــدان را 
بــا حمایــت مســتقیم و غیــر مســتقیم از ایــن بحــران خــارج کنــد، 
فــرد ایــن داغدیدگــی را بــه طــور طبیعــی مــی گذرانــد و نشــانگان 
ــی پیــش  ــه طــور کل ــد. ب ــداوم مــی یاب ــری در وی ت بالینــی کمت
بینــی رفتــار یــك عضــو خــاص خانــواده بــدون در نظــر گرفتــن 
ســایر اعضــای خانــواده، دشــوار اســت. بــرای حــل مســأله فقــدان 
در زندگــی و کنــار آمــدن بــا مشــکات ناشــی پــس از آن حمایــت 
ــی  ــت م ــی بســیار باهمی ــراد مهــم زندگ ــواده و دوســتان و اف خان

باشــد.
همانطــوری کــه در نتایــج پژوهــش حاضــر مشــاهده مــی شــود، 
ــی در  ــکات عاطف ــا مش ــدن ب ــار آم ــای کن ــیوه ه ــی از ش یک
دختــران جــوان توانایــی جلــب و جــذب حمایــت هــای اجتماعــی 
بــود. افــرادی کــه حمایــت اجتماعــی مناســب و بیشــتری را تجربــه 
مــی کننــد، نشــانگان افســردگی و غــم پــس از جدایــی کمتــری 
ــت  ــواده و داشــتن حــس امنی ــت خان ــد. حمای ــی کنن ــه م را تجرب
ــرد.  ــی گی ــکل م ــی ش ــتین کودک ــان دوران نخس ــراد از هم در اف

ــن را در  ــتگی ایم ــی و دلبس ــق عاطف ــه عمی ــه تجرب ــرادی ک اف
ــه احتمــال بیشــتری پــس از هــر  ــه نمــی کننــد، ب ــواده تجرب خان
ــد  ــی گیرن ــرار م ــی ق ــی روان ــرض فروپاش ــی در مع ــه عاطف ضرب
)19(. ایــن یافتــه پژوهــش بــا مطالعــه Luquet همســو اســت . 
ــای  ــه شکســت ه ــرادی ک ــه اف نتیجــه پژوهــش او نشــان داد ک
ــواده  ــش خان ــوع و نق ــه ن ــد بســته ب ــی کنن ــه م ــی را تجرب عاطف
ــه زندگــی شــان  در زندگــی آنهــا میــزان شــکیبایی و بازگشــت ب

ــت )20(. ــاوت اس متف
عــدم دسترســی بــه پژوهــش هــای کیفــی انجــام شــده در داخــل 
ــرای بررســي  ــي را ب ــای اصل ــی از ممانعته ــارج از کشــور یک و خ
تطبیقــي نتایــج پژوهــش بــا ســایر پژوهشــها ایجــاد کــرد. نقــش 
جنســیت در نحــوه ســازگاري پــس از شکســتهاي عاطفــي بســیار 
ــی شــود در پژوهــش هــای  ــه پیشــنهاد م ــل توجــه اســت ک قاب

آتــی مــورد توجــه قــرار بگیــرد.

نتیجه گیري 
ــه  ــس از تجرب ــران پ ــه دخت ــج پژوهــش حاضــر نشــان داد ک نتای
ــناختی و جســمانی آســیب  ــه لحــاظ روان ش ــی ب شکســت عاطف
دیدنــد. در ایــن پژوهــش از جملــه مهــم تریــن منابــع حمایتــی و 
کفایــت یابــی در رســیدن بــه ســازگاری مطالعــه کتــاب، مراجعــه 
ــع  ــور در جم ــی، حض ــداف زندگ ــف اه ــاز تعری ــص، ب ــه متخص ب
ــای تفریحــی و ورزشــی و بازگشــت  ــت ه دوســتان، انجــام فعالی
بــه انجــام فعالیــت هــای روزمــره بیــان شــد.تجارب دختــران جوان 
ــی  ــه زندگ ــا ب ــت آنه ــواده در بازگش ــت خان ــه حمای ــان داد ک نش

ــد.  روزمــره نقــش بســیار مهمــی را ایفــا مــی کن

سپاسگزاري
ایــن پژوهــش برگرفتــه از پایــان نامــه کارشناســي ارشــد مشــاوره 
خانــواده نویســنده اول در دانشــگاه خاتــم مــي باشــد. پژوهشــگران 
از کلیــه شــرکت کننــدگان محترمــی کــه و در انجــام پژوهــش مــا 
ــد کمــال تشــکر و قدردانــی را داریــم. همچنیــن، از  ــاری دادن را ی
مســئولین  محتــرم خانــه هــاي ســامت منطقه هشــت شــهرداري 

تهــران بــراي امــکان پژوهــش تشــکر مــي شــود. 

تضاد منافع
هیچ گونه تعارض منافع بین نویسندگان بیان نشده است.     
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