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 پیشگفتار

حاضر شامل دو بخش است که بخش اول مربوط به مبحث رضايت زناشويی و  کتاب     

باشد. در بخش اول به بيان تعريف رضايت و رضايت بخش دوم مربوط به مبحث هوش می

رايط همسر زناشويی ، ازدواج ، اهداف واالی ازدواج در اسالم ، نقش زن در زندگی امروز ،ش

در ازدواج ،حقوق زن و شوهر برهم ،هدف زندگی از ديد قرآن ، برقراری ارتباط مؤثر 

پردازيم و در بخش دوم به بيان تعريف هوش،عوامل مؤثر در هوش ، خانواده و طالق می

باشد. رضايت حالت هيجانی است که بارسيدن به يک های هوش و آزمونهای هوش مینظريه

(. پار سونز، رضايت را به عنوان حالت درونی در 63، ص 1380،ذوالفقارآيد)هدف پديد می

 1343نژاد کند ) همان منبع( . شعاریمقابل خوشايندی که حالت ظاهری دارد مطرح می

شود که تمايالت محرک وی به هدف گويد : رضامندی به آن حالت موجود زنده گفته میمی

کند)همان منبع( . سيدن به آرزوهايش پيدا میاند. احساسی که شخص هنگام رخود رسيده

کند: رضايت خوشايندی شناسی رضايت را اينگونه تعريف میالمعارف فلسفه و رواندايره

آمده از آگاهی به يک وضعيت راحت است که معموال با ارضای بعضی تمايالت خاص بر

خوشايندی ممكن است است . از آنجائيكه  رضايت همرا خوشايندی است ، لذا پيوند خورده

به رضايت تبديل شود . افراد رضايت را در فكر کردن به وضعيتی که در وهله اول از 

وديگران  1آورند)همان منبع(.وينچشود به دست میخوشايندی برای آنها حاصل می

معتقدند که رضايت زناشوئی ،انطباق بين وضعيتی که وجود دارد ووضعيتی که مورد 1974

(.يكی از عوامل مهم در هر رابطه زناشويی 64، ص 1380باشد )ذوالفقار ، انتظار است می

کنند. ميزان رضايت خاطر شما از رضايت خاطری است  که زن و شوهر از آن احساس می

گذارد . شوهری که از ازدواج خود ناراضی رابطه زناشويی روی ارسال و دريافت پيام تاثير می

نمايد . در کند و از پيام همسرش برداشت منفی میمیاست به حوادث منفی زندگی توجه 

(.  سه 83، ص1379حالی که شوهر راضی از ازدواج برداشتهايش مثبت است )قراچه داغی ، 
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ای که در روابط صميمانه از اهميت فراوان برخوردارند انتظارات از رابطة زناشويی نوع انديشه

، 1379داغی ، و تبيين رفتار همسر هستند)قراچه يا معيارها، باورهای مربوط به روابط زناشويی

(. رسول اکرم )ص( فرمودند: بعد از اسالم که باالترين نعمتهاست ، همسر خوب و 85ص

های فيزيولوژيكی يک شايسته بزرگترين نعمت زندگی است. بلوغ جنسی عبارتست از خواسته

ال وجواب فاصله بيشتر باشد ها و هرچه بين اين دو سؤفرد و ازدواج جوابی است به خواسته

های روانی بيشتر است و در اجتماعی که بلوغ را به علل کيفيات شهوانی و محرکهای عقده

العاده سازند بحرانهای قلمداد شده فوقمعمولی يا بنابر خاصيت مصالح زودرس می

نظير (. ازدواج ارتباطی است که دارای تماميت بی103،ص  1374نژاد ، شوندومخرب )پاکمی

باشد،ارتباطی که دارای ابعاد زيستی ، عاطفی ، روانی ، اقتصادی و اجتماعی ای میو گسترده

است . به عبارت ديگر ،همزيستی زوجين در درون خانواده ، موجب چنان ارتباط عميق و 

ای قابل مقايسه با هيچيک از ديگر ارتباطات شود که بی هيچ شک و شبههای میجانبههمه

باشد به نحوی که قرارداد ناشی از آن دارای نوعی تقدس شده است . بطور کلی نمیانسانی 

ازدواج را ميتوان عملی دانست که موجب پيوند دوجنس مخالف بر پاية روابط پايای جنسی 

(.      23، ص  1381کند )نجاتی ،شود و با انعقاد قراردادی اجتماعی مشروعيت پيدا میمی

باشد از کنش متقابل بين يک کند ، ازدواج فرايندی مینين تعريف میازدواج را چ 2کارلسون

مرد و يک زن که با تحــقق بخشيدن به بــرخی شرايط قانونی و برپاداشتن مراسمی برای 

ازدواج را بر خوردی دراماتيک بين  3گيرد .کلودی استروسبرگزاری زناشويی انجام می

 داند)همان منبع(.و کشش جنسی میطبيعت  يا ميان قواعد اجتماعی  فرهنگ و

شود بنابراين ازدواج رابطه نزديكی است که ميان مرد و زن برای مدت طوالنی برقرار می     

آميز است در نظر بگيرند. اين جوانان بايد قبل از ازدواج شرايطی را که الزمه زناشويی موفقيت

آينده و خوشبختی زن و مرد و رابطه تنها بمنظور ارضای تمايالت آنی نيست بلكه زندگی 
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