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نیاز همتا، ای بخشنده ایی که ناخواسته عطا فرمایی و هر نیازمندی را به عدالت بیای دانای بی

ت یشرفگردانی، مگر اینکه ناالیق باشد و آن عنایت را به باژگونه از دست دهد. در عرصه پ

تکنولوژی در هزاره سوم، هنوز نیاز بر مطالعه کتاب در کنار استفاده از منابع کامپیوتری و اینترنت 

 ، دانش و فرهنگدر جهت اعتالی علم میتوانیم. از این بابت خوشحالیم که شودیماحساس 

 کشور قدمی هر چند کوچک برداریم.

 

 و من اهلل التوفیق

 دکتر شمس الدین یوسفیان

 مسئول انتشارات ارشدان مدیر
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 دمهقم

 دهنده شکر و آدمی تمدن و فرهنگ تاریخ در اجتماعی نهاد مهمترین و نخستین خانواده

 رشد و روانی و جسمانی سالمت تأمین و کرامت حفظ برای باید و استها انسان شخصیت

 تیزیس یا قانونی روابط باهم آن اعضای که است کانونی خانواده کرد. تالش آن اعضای .معنوی

 جامعه بالندگی باشد، بیشتر خانواده اعضای رشد و سالمت چه هر و کنندیم زندگی هم با دارند،

 ادیزی حدود تا فرزندان زندگی سبک و روانی سالمت و امنیت نیتأم برد. خواهد ترافزون نیز

 است. والدین بین زناشویی روابط خصوص به و خانوادگی روابط گرو در

 استایر در زوجین وظیفه مهمترین از زناشویی، رابطه کیفیت افزایش و ثبات ایجاد بنابراین

 و مانهصمی ارتباطی وجود نیازمند شاد و باکیفیت زناشویی زندگی .است خانواده روان سالمت

 هک است ییهامهارت یادگیری نیازمند مهم امر این به رسیدن و است مثبت هیجانات با توام

 رد روان سالمت و شادکامی افزایش باعث و نموده تسهیر را فردی بین و خانوادگی تعامالت

 کیفیت افزایش یهاهرا از یکی زوجین روابط سازیغنی آموزش .شد خواهد خانواده اعضای

 .شودمی منجر رابطه در رضایت تدویت و ایجاد به و بوده، زناشویی روابط
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 تاس زناشویی رابطه رشد برای همسر دو هر تالش مستلزم و پویا فرایندی سازی،غنی برنامه

 برای ریزیبرنامه و گذاریهدف به زناشویی رابطه کیفیت افزایش .انجامدیم رابطه تدویت به که

 به که آموزندمی را ییهامهارت سازی،غنی روش در افراد و دارد نیاز خاص رفتاری تغییرات

 .انجامدمی همسرشان و خود در رفتار اصالح یا تغییر

 یهامهارت تدویت رابطه، قوت نداط کشف عاشدانه، رابطه تدویت هدف چند بر برنامه این

 مالی، امور مدیریت هیجانات، تنظیم خانواده، در همسئل حر زوجین، تعارضات حر ارتباطی،

 که مسائلی زوجین، سازیغنی مدل در .است متمرکز همدلی و محبت فرزندان، تربیت نحوه

 و همسر خود، قوت نداط بر زوج و شوندمی شناسایی دارد، رابطه بهبودی و آموزش به نیاز

 عاطفی، مختلف ابعاد در صمیمیت ایجاد برنامه، این از هدف .شوندیم متمرکز آن پرورش

 .است تفریحی و اجتماعی ارتباطی، جنسی، روانی، عدالنی،

 مانند خانواده، اساسی هاینیاز ارضای به که شودمی داده آموزش ییهامهارت کتاب، این در

 ،هامهارت این بر عالوه کندمی کمک لذت و امنیت وفاداری، اعتماد، تعلق، مهربانی، عشق،

 گیری،تصمیم تعارض، حر و مسئله حر مهارت ارتباطی، یهامهارت جمله از زندگی یهامهارت

 تصمیمی آموزش طریق از هاآن میان عاطفی تعامالت و روابط تحکیم و افزایش خشم، کنترل

 .شوندیم شامر را منزل امور مدیریت آموزش و جنسی ارتباط بهبود آموزش همسران، بین

 همسران روابط ارتدای در کارآمد بسیار هایرویکرد جمله از همسران روابط سازیغنی برنامه 

 برای اهدافی و خود هایآرزو از فهرستی باید همسران برنامه، این در .است خانواده سالمت و
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 توافق بدون موضوعات ارتباطی، یهامهارت تمرین بر افزون بنابراین کنند؛ تعیین خانواده و خود

 هاآن میان روابط بر انتظارات این ریتأث و زندگی از زوجین انتظارات و شوندمی مشخص نیز

 .شودمی تعدیر

 میان ارتباطات بر زناشویی زندگی سازیغنی برنامه مثبت ریتأث دهندهنشان شدهانجام مطالعات 

 و مشترک هایفعالیت در همکاری و تعامر ،استدالل مندی،رضایت زناشویی، سازگاری فردی،

 .دهدیم نشان را همسران بین صمیمیت نهایت، در و یکدیگر به محبت ابراز

 در مفید گامی و گرفته قرار گرامی خوانندگان و مخاطبان توجه مورد کتاب این که است امید

 اعضای میان در رضایت احساس و شادکامی افزایش و هاهخانواد روان سالمت ارتدای جهت

 شود. شمرده جامعه

 0011 بهار بریری، آسیه





 

 

 زناشویی روابط سازیغنی اهمیت و خانواده: اول فصل

 یساختار دارای که است جامعه هر در طبیعی و اجتماعی واحد نیتریاساس و مهمترین خانواده

 طرواب کهصورتی در و است آن مهم یهایژگیو از روابط داومت و وفاداری محبت، و است عاطفی

 بهداشت کاهش جمله از یمنف و ربمخ پیامدهای با خانواده شود، دار خدشه زوجین بین عاطفی

 .شودیم ادایج دانفرزن و انوادهخ اعضای یروان

 خر بیشتر زوجین میان در هاتفاوت تحمر و پذیرش ،رابطه ایجاد و آشنایی  اولیه مراحر در

 گذشت از پس  اام د،داننمی جذاب عاملی را تفاوت هانیا هازوج از بسیاری واقع در .دهدیم

 تغییر جهت در را ییهاتالش و یابدمی اهشک هاتفاوت اب سازگاری و تحمر پذیرش، زمان،

 .کرد خواهند آغاز یکدیگر رفتار

  به کمک آن هدف و زوج هاروابط بهبود برای آموزشی است رویکردی ازدواج سازی غنی

 رشد صمیمیت، و همدلی گسترش همسر، و خود افکار و احساسات کاوش و بیشتر شناخت

 عوامر که دهدیم نشان اتتحدید .است تعارض حر و مسأله حر یهامهارت پرورش و ارتباط



 

 

 

 زناشویی زندگیسازی غنی

12 

 طور به رابطه  این در .گذارندیم اثر خانواده در روان سالمت و زناشویی رضایتمندی بر بسیاری

 : کرد اشاره ذیر موارد به توانمی خالصه

 زانمی دادن نشان و تعیین برای مفاهیم ترینگسترده از یکی زناشویی غنی رابطه و رضایت

 واقعم بیشتر در شوهر و زن آن در که شودیم اطالق وضعیتی به و است هرابط پایداری  و ادیش

 د.دارن همدیگر از رضایت و خوشبختی صمیمیت،  از ناشی یمثبت اتاحساس

 زوجین به آن یهاهجنب از برخی و باال هیجانی هوش داشتن که باورند براین محددان برخی 

 را باتث و صمیمیت ،رضایت با توأم و سازگارانه ازدواج یک سازی غنی ظرفیت تا کندیم کمک

 از جانیهی تنظیم کیفیت که است آن از حاکی نیز هاپژوهش از یبرخ یهاهافتی باشند. داشته

  .است زناشویی رضایت و تداوم برای هانیاز ترینمهم

 سازگاری اب مثبتی طور به و شودیم توصیف پویا فرایند یک عنوان به غالبا   ازدواج در صمیمیت

 روابط و تشابه نزدیکی، نوعی را صمیمیت Bagarozzi  باگاروزی .است همراه زناشویی رضایت و

 ردف از عمیق درک و شناخت مستلزم که داندیم دیگر شخص با هیجانی یا عاشدانه شخصی

 حاکی پژوهشی یهاهداد .است یکدیگر با تشابه نشانه که است احساساتی و افکار بیان و دیگر

 دیگران در تنها نه همدل فرد .است زناشویی رضایت برای ثریمو نیروی همدلی که است آن از

 مثبت جهت در تا کندیم کمک نیز خود به همدلی این با بلکه کند،می ایجاد سازنده تغییرات

 .است هیجانی هوش و  یروان بلوغ یهاهنشان بهترین از ییک دلیهم عواق در .دکن پیدا ولتح

 یهاهارتم ،بینانهواقع انتظارات ی،خودکنترل ،باال نفس عزت زندگی، و خود با رابطه در شادکامی
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 ییزناشو رضایت در دشوار، شرایط در مثبت نگرش و مسئولیت احساس ،مناسب ردیف بین

  .دارد مهمی ندش

 آنان  فرزندان و زوج روان سالمت کاهش در تاثیرگذار عاملی عنوان به زناشویی تعارضات

 با معناداری طور به زناشویی زندگی در خشنودی عدم و ازدواج نابسامانی .است شده شناسایی

 حالی در .دارد رابطه عمومی جمعیت در روان  بهداشت کاهش و روانشناختی اختالالت شیوع

 و شده زندگی در شادکامی و همسران روان سالمت ارتداء باعث ،زناشویی غنی رابطه که

 مسرانه جسمانی و عاطفی سالمت برای منفی پیامدهای زناشویی زندگی نابسامانی و مشکالت

   است رتبطم یعروق -قلبی ی اهیاربیم بروز و ایمنی سیستم قدرت کاهش به و دارد.

 نآ یط در که گرددیم اطالق مداخله هرگونه به زوجین روابط بهبود و پیشگیری یهاهبرنام

 رشپذی و گرمی با همراه و مثبت تعامالت و ابدییم کاهش رابطه در ناسازگار و مخرب رفتارهای

 .شودمی ریپیشگی فردی بین روابط در یکردبدکار از نتیجه در و میابد افزایش بیشتر رابطه در

 .ستا زوجین روابط تدویت به کمک برای آموزشی شیوه یک ازدواج سازی غنی گفت توانمی 

 احساسات کشف همسرانشان، و خود از شدن آگاه برای هازوج به کمک آن اولیه هدف چه اگر

 حر یهامهارت آموزش و مؤثر ارتباط توسعه صمیمیت، و همدلی تشویق همسران، افکار و

 ؤثرم نیز زناشویی رابطه در تعارض و مشکر دارای ینزوج رایب ولی ،است زوجین برای مسأله

  .شودیم واقع
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 یتتدو برای متنوعی آموزشی یهاهبرنام که است زناشویی حوزه روانشناسان از یکی گاتمن

 تحت ازدواج ضعف نداط و توانمندها گرچه است معتدد وی .است کرده ابداع زوجین روابط

 هانیا ودخ ولی ،شودیم تشدید مالی مشکالت یا بیکاری قبیر از بیرونی یهابحران و شرایط

 زیاد یا کم جنسی روابط قبیر از مسائلی .نیست ازدواج شدن متالشی عامر تنهایی به بحران

 و ازدواج پایداری مالک نیز مورد هر در توافق و سازگاری داشتن حتی .نیست رعام تنها نیز

 آن ،دکننیم تجربه را نارضایتی نیز سعادتمند یازدواجها از بسیاری چون نیست آن موفدیت

 داغی،قراچه ترجمه ن،گاتم)  باشدمی است، قبول قابر چه آن سر بر توافق است، مهم چه

0۷40.) 

 تالش گاتمن .است ارتباط رد اشخاص وژیکیفیزیول یهاواکنش با زناشویی زندگی از رضایت

 باطارت در همدیگر اب اطیارتب امالتتع و وژیفیزیول ات،احساس هک اادع نای ایمبن بر ات کرد

 تدابر صورت همان به منفی و مثبت احساسات بین روابط از ریاضی توصیفی بتواند هستند،

 آرام را جو چگونه که بگیرند یاد باید هازوج ،0000 ،گاتمن نظر به .دهد ارائه منفی احساسات

 چگونه که دریابند باید آن ها .کنند متمرکز دوباره را خود توجه و بازیابند را خود آرامش کنند،

 راه تنها نه دیگری و خود کردن آرام .کرد تعدیر و تنظیم را متفاوت و شدید هیجانات توانمی

 ین،وجز از کی هر جسمانی و هیجانی سالمت در هک د،کنمی هموار پربارتر گفتگوی یک برای را

 .(6110 همکاران، و هیکس) د دار بسزایی همس

 برهم اینیروه و کنندهمحافظت اینیروه انمی هاازدواج امتم در هگرچ است دمعتد ،گاتمن

 و تمثب یهاهجنب میان تعادل است مهم چه آن اما دارد، وجود درگیری و نبرد ازدواج زننده
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 همکاری و تدافعی رفتار اهانت، ،شکایت مهم بسیار منفی عامر چهار وی .است ازدواج در یمنف

 (.0۷40 داغی،قراچه ترجمه ن،گاتم) داندیم ازدواج زننده برهم را، نکردن

 خاص اررفت یک به حمله نه و است دیگری منش یا شخصیت به حمله مستلزم که شکایت -1

 از یخاص شکر انتداد که است نای ادانتد با شکایت تفاوت .است ارتباط در سرزنش با غالبا  و او

 ستا شخص عملکرد متوجه که است منفی حاالت سایر یا پریشانی ناخشنودی،  م،خش رازاب

 .کندیم حمله فرد شخصیت کر به و داشته فراگیر و عمومی  جنبه شکایت که حالی در

 اهانت در .اوست با روانی بدرفتاری و همسر به اهانت برای قصد و عمد روی از اقدامی اهانت -6

 .دهدیم قرار تحدیر و اهانت مورد را او و کرده رسوخ مدابر طرف قلب به تن زبان و اتکلم با فرد

 است معتدد ،گاتمن .است همسر باره در منفی افکار داشتن شود،می سبب را اهانت این چه آن

 دمانن نی وفع اییهربیما از بیشتر دیگران با مدایسه در کنند،می اهانت یکدیگر به که یی زوج ها

  .برندمی  جرن وآنزاآنفل و رماخوردگیس

 در واکنشی که جا آن از و است حمله برابر در خود از حراست منظور به تدافعی رفتار -3

 که کسی .باشدمی مخرب بسیار است، گرفتن قرار فشار تحت و محاصره  در احساس برابر

 اما .ندیبیمن بگذارد نمایش به را تدافعی رفتار که این در اشکالی  د،کنمی بودن قربانی احساس

 بحران شدت بر مسأله حر جای به ،سازدیم منتدر که  را ینگرش و یتلد طرز و تدافعی عبارات

 .کندمی تشدید را مشکر و افزایدمی
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 از شوهر و زن که مواقعی در بعضا   که است یاتازه مرحله سکوت و نکردن همکاری -0

 جای د،ب ارتباط واقع در و آیدمی پیش شوند،می خسته تدافعی رفتار حتی و انتدادات و حمالت

 روش این از که کسی .دهدیم نمودن برگزار سکوت به را چیز همه و نکردن گفتگو به را خود

 تبدیر که است آن از غافر اما شود، ترخراب هست چه آن از وضع خواهدنمی ،کندیم استفاده

 ار کردن صحبت و است مخرب اقدام یک خود، رفتن رونبی صحنه از و شدن سنگی دیوار به

 (6111 گاتمن،) کندیم دشوار مدابر طرف برای

 در مردها .باشد بیولوژیکی تواندیم  علتش که شودیم استفاده بیشتر مردان در روش این 

 بروز زمان رد و شوندیم کالفه زناشویی مشکالت ریتأث تحت تر،سریع و بیشتر هازن با مدایسه

 دهندیم ترجیح دلیر همین به .رودیم ترباالسریع و بیشتر هم خونشان فشار و نبض مشاجره،

 (6111 ،جانسون)  ند.نمای حفظ را خود سالمت تا دهند نجات مخمصه از را خود سرعتتمام، به

Johnson 

 یجادا بر زیادی تأکید ،هازوج رابطه کردن غنی و ازدواج منفی یهاهجنب با مدابله برای گاتمن

 دادن نشان: کندیم اشاره زیر موارد به مثبت یهاهجنب بر افزودن برای و دارد احترام و عشق

 بذله بودن، پذیرنده همدلی، همدردی، قدرشناسی، داشتن، توجه محبت، و مهربانی عالقه،

  .هاشادی در شدن سهیم و گویی،

 مرکزت بیشتر همسر مثبت یهاهجنب بر تا دارند گرایش که یی هازوج که دهدیم نشان مطالعات

 و بخشندگی که ییهازوج همجنین و دهندیم قرار مدنظر کمتر را منفی یهاهجنب و کنند

 و ادترش زندگی  تر،غنی رابطه ،دارند خود همسر ضعف نداط به نسبت بیشتری پوشیچشم
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 و زناشویی رضایت کاهش باعث مثبت، بر منفی افکار و رفتارها غلبه .دارند پایدارتری روابط

 که هنگامی دهدیم نشان اتتحدید چنین هم .شودمی آن تدریجی اضمحالل و رابطه کیفیت

 همسر مهم هایگیریتصمیم در  و شناسندیم رسمیت به را خود همسر نفوذ و قدرت مردان

 همکاران، و کاظمی) شودمی ایجاد یترصمیمانه و پایدارتر رابطه ،سازندیم شریک را خود

0۷00.) 





 

 

 همسران روابط در صمیمیت: دوم فصل

 الح در است، شده شناخته دوستانه روابط توسعه در مهم فرآیند یک عنوان به که صمیمیت

 ادی،اقتص فرهنگی، ،کیتکنولوژی تغییرات .است خانواده و مشاوره متخصصان عمده نگرانی حاضر

 تمحب و عشق شامر که ازدواج اولیه کارکرد تغییر در مذهب حوزه در تغییرات نیز  و اجتماعی

 (.0000 ،برگر) است داشته اساسی ندش است شوهر و زن بین صمیمیت و

 میتصمی د.تعه و صمیمیت میر، .کندیم تدسیم بخش سه به را عشق ،0004 ،هانا و اشترنبرگ

 شامر عاطفی بودن نزدیک .دهدیم افزایش را عاطفی نزدیکی که شودیم اطالق رفتارهایی به

 فرد اب مثبت احساسات گذاشتن اشتراک به و ارتباط برقراری متدابر، درک و حمایت همدلی،

 .است دیگر

 به وجهت با عاشدانه دیرپای رابطه در صمیمیت زناشویی موضوعات به مربوط ادبیات براساس

 تجربه یکششر با خود متدابر رابطه در فرد که فیزیکی و شناختی عاطفی نزدیکی و تعهد سطح

 شامر که یمیتصم مؤلفه چهار ساختن مشخص به مذکور تعریف در .شودیم تعیین ،کندیم

 نزدیکی ییک که ،درونمایه دو و فیزیکی صمیمیت و شناختی صمیمیت ،عاطفی صمیمیت تعهد،
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 ات/ارتباط دیگری و نهفته فیزیکی و عاطفی ی،شناخت صمیمیت ،های درونمایه در که است

 (.0000 هانا، و )برگر شد خواهد پرداخته است، خودافشایی

 .دشویم منجر صمیمیت یهاهمؤلف کیفیت افزایش به زوج روابطسازی غنی کلی طور به 

 : است هکرد تدسیم حیطه 0 به را صمیمت یهاهمؤلف ،6110 باگاروزی،

 احساسات از اعم احساسات کلیه شدن سهیم و نهادن میان در به نیاز که: عاطفی صمیمیت

 اه،گن احساس ترس، ناکامی، غمگینی،) منفی احساسات و (نزدگی هیجا و وجد شادی،) مثبت

 اطفیع صمیمیت حصول برای .باشدیم است، همسر با (افسردگی و خستگی کسالت، تنهایی،

 تنها چه چنان مثال   .شوند  برداشته رابطه در خاص احساسات ابراز راه سر بر موجود موانع باید

 و آمد خواهد پدید روابط در تصنعی جو یک گاه آن شود داده مثبت احساسات ابراز اجازه

 پیرامون عاطفی جو گاه آن شود داده ابراز اجازه منفی احساسات به تنها چه چنان برعکس

 برقرارکردن ارتباط نهادن، میان در به نیاز که .گرفت خواهد خود به را تار و تیره شکلی روابط،

 میقع و مهم مطالب افشای طریق از شناختی روان صمیمیت ایجاد و  دیگر فرد یک با پیوند و

 .باشدیم درونی یا حدیدی خود مورد در فردی معنادار مسائر و

 آتی یهاطرح و هاپردازی خیال و رؤیاها امیدها، نهادن میان در و بیان به نیاز: روانی صمیمیت

 یک ای و همسر با درونی تعارضات و مشکالت ،هایناامن تردیدها، و شک ،هاینگران ،هاترس نیز و

  .است  دوست
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 یک با مهم باورهای و افکار ،هاهدیا نهادن میان در و شدن سهیم به نیاز: عقالنی صمیمیت

 ندش توانایی عدالنی صمیمیت در شناختی یا حیاتی مؤلفه یک .باشدیم همسر یا شریک

  .خود شریک چشم از دنیا به نگریستن توانایی یعنی است، پذیری

 خیال و احساسات افکار، ابراز و شدن سهیم نهادن، میان در به نیاز : جنسی صمیمیت

 نسیج میر و برانگیختن راستای در ویژه به صمیمیت نوع این .است همسر با جنسی پردازیهای

 .باشدیم

 نباید را جسمانی نزدیکی از نوع این .است همسر با فیزیکی نزدیکی به نیاز: فیزیکی صمیمیت

 صمیمیت .گرفت اشتباه بوده جنسی برانگیختگی ایجاد آن از هدف که جنسی صمیمیت  با

 آغوش در همانند نزدیک بدنی تماس قالب در یا ساده لمس یک قالب در است ممکن  فیزیکی

 .شود  گر جلوه گرفتن

 هک است همسر با خود تجارب و عداید احساسات، افکار، شدن سهیم به نیاز: معنوی صمیمت

 معنای اخالقی، باورهای و هاارزش وجود، معنوی و طبیعی مافوق یهاهحوز مذهب، با نوعی به

 یگاهجا و طبیعت با فرد رابطه برتر، قدرت یک یا خدا با فرد رابطه مرگ، از پس زندگی وجود،

 دارند. ارتباط  دنیا در فرد

 اربیتج و باورها ادراکات، افکار، احساسات، شدن سهیم به نیاز: شناختیزیبایی صمیمیت

 ساده نوع از چه طبیعت عجایب .هستند زیبا و گیر نفس آورنده، هیجان به فرد نظر از که است

 ینچن یک برای اساسی توانندیم کیهان یا گیتی مثر  پیچیده چه و برف بلور مثر  آن
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 وانندتیم هنری اشکال کلیه و سازی مجسمه نداشی، ادبیات،  شعر، موسیدی، .باشند صمیمیتی

 .روند کاربه زیباشناسانه شدن سهیم برای مجرایی عنوان به

 فریحیت تجارب و هاتیفعال در مشارکت و شدن درگیر به نیاز: تفریحی -اجتماعی صمیمیت

 .باشدیم همسر با لذتبخش و

 وقت از میزان چه تا که آن به دارند تمایر زوجین که است آن بردارنده در: زمانی صمیمیت

 نوع و زمان میزان البته .نمایند صمیمانه یهاتیفعال انجام صرف خود شریک با را روز در خود

 ردیف از باشد، داشته خود شریک با صمیمیت احساس جهت تا دارد الزم فرد که ییهاتیفعال

 (.6116 ،باگاروزی) است متفاوت دیگر فرد به

  موارد این جمله از باشند، مؤثر زوجین بین صمیمیت گیری شکر در توانندیم متعددی عوامر

  داد نشان ،0000 ،هوکاس و فاروجینا تحدیدات نتایج .است جنسی مسائر و مراقبت دلبستگی،

 جینزو صمیمیت میزان در فردی به منحصر سهم جنسی ارتباطات و مراقبت دلبستگی، که

 ر یک برقراری برای الزم مؤلفه اولین عنوان به همسر به نزدیکی که معتددند روانشناساندارند

 رد فرد به منحصر سهمی جنسی ارتباطات از مندی رضایت و  است شده فرض عاشدانه ابطه

 دارد. صمیمانه روابط و  جنسی ارتباطات از مندی رضایت و عاشدانه روابط در صمیمیت

  سازی غنی آموزش و باشدیم هاآن به آموزش زوجین، بین در صمیمیت افزایش یهاهرا از یکی

 غنی جنبش .کندیم ایفا زناشویی صمیمیت افزایش یراستا در را مهمی ندش زناشویی زندگی

 در .است داده اختصاص خود به زوج هاونیلیم بالندگی و رشد در را بزرگی سهم ازدواج سازی
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 ادایج تغییر آن در و شده داده ارتداء رابطه یک در موجود  فعلی عناصر زناشویی سازی غنی

 .شودیم

 ینب تعارضات حر زوجین، ارتباطات زمینه در زناشویی زندگی سازی غنی برنامه کلی طوربه

 ذهبیم عداید فراغت، هنگام در زوجین یهاتیفعال زناشویی، مندی رضایت مالی، مدیریت آنان،

 از یک هر واقعی انتظارات دوستان، و خانواده رابطه والدین، و هاهبچ رابطه طرفین، از یک هر

 است متمرکز ... و زناشویی زندگی در خویشاوندان ندش جنسی، انتظارات همدیگر،  از زوجین

 یهامهارت آموزش شامر عمدتا   هاآموزش این .دهدیم آموزش زوجین به هاهزمین  این در و

 کشمکش، و تعارض حر یهامهارت فعال، دادن گوش ارتباط، از رضایتمندی ایجاد ارتباطی،

 آگاهی افزایش هیجانات، و عواطف کنترل ورزانه، جرأت رفتار یادگیری مسئله، حر یهامهارت

 فیعاط مناسبات و روابط تحکیم و مشترک گیزند  و دیگری خویشتن، از زوجین شناخت و

 ارتباطی، یهانیتمر اهمیت بر ازدواج سازی غنی یهاهبرنام از  بسیاری در .است هاآن میان

 انتظارات مفهوم زوجین، بین در صمیمیمت افزایش توافق، عدم یهاطیمح ساختن روشن

  (.0۷06 ،خمسه) شودیم تأکید آنها میان روابط بر انتظارات این تأثیر و زندگی از هازوج

 هازوج به امکان این کردن فراهم برای شده ریزی طرح فرآیند یک ،ازدواج سازی غنی برنامه

 همدیگر هب نسبت شانیهانگرش بررسی ضعف، و قوت نداط ،خود شناخت به یکدیگر با که است

 گرو در امر این تحدق که بپردازند هایناکام و هایشاد ،هاضعف آرزوها، ،هایآزردگ خود، روابط و

  .باشدیم همسران بین قلبی و  رو در رو صادقانه، باز، مواجهه
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 ازیس غنی باعث جنسی اختالالت درمان برای ویژه رفتاری یهاکیتکن آموزش رسدیم نظربه

 آموزش با زوجین و  است بوده زوجین فیزیکی و جنسی صمیمیت  افزایش و زناشویی زندگی

 هاآن کاربرد با که رسندیم یمؤثر و تازه یهاروش کشف به ،هاهبرنام این در سالم یهامهارت

 انخودش نیازهای به که حال درعین و داشته دست در را شانیزندگ اختیار بیشتر توانندیم

 انیحامی نموده، یاری شان شانیهاهخواست و نیازها به رسیدن در را دیگران ،کنندیم رسیدگی

 .بپردازند خود نزدیک روابط تدویت به و باشند فرزندان و همسر برای بهتر



 

 

 آن یهاهمولف و زناشویی رابطه کیفیت: ومس فصل

 وصیفت آن بودن آمیز موفدیت و ازدواج یک اصلی عملکرد عنوانبه زناشویی زندگی کیفیت

 ایداریپ و ثبات تداوم، مهم و اصلی یهاهکنند بینیپیش از یکی بعد این حاضر حال در و شده

  (6106 سمانی، برزگر،) است زناشویی روابط در

 مفهومی و اردد خانوادگی ارتباطات کلی کیفیت ارزیابی در اساسی ندش زناشویی روابط کیفیت

 نسجاما  شادمانی، رضایت، سازگاری، مانند زوجین ارتباط گوناگون ابعاد شامر و است چندبعدی

 (6100 درخشان،) شودیم تعهد و

 ربارهد توافق همچنین و است تضاد فددان و خوب ارتباط همراهی، شامر زناشویی روابط کیفیت

 ستا یکدیگر به محبت ابراز و مشترک هایفعالیت در همکاری و تعامر مانند مهمی موضوعات

 اده،ز موندانی بهبهانی) گردد زوجین در خوب و مؤثر ارتباط و سازگاری به منتج تواندیم که

 (.6161 همایی

 حائز لفمخت ابعاد از آن بررسی که است خانوادگی زندگی از مهمی بعد زناشویی زندگی کیفیت

 مثبت دهایپیام با زناشویی زندگی کیفیت باالتر سطوح رابطه اینکه ازجمله .است فراوان اهمیت


