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 ازدواج

 تبریک

 به و کنید رشد هم کنار در تا اید کرده انتخاب را مشترک های ومسئولیت عشق از سرشار زندگی شما،

 . بورزید عشق یکدیگر

 و زندگی مقطع زیباترین را آن آغاز توان می راستی به اما نباشد، ازگل بستری است ممکن مشترک زندگی

 برای را الزم بستر کوشی سخت و تعهد تالش، صبر، با باید. نامید زندگی دوران زیباترین را آن تداوم

 و ها نقش کردن مشخص دهید، انجام باید که چیزهایی اولین از یکی. کنید فراهم آرام و شاد زندگی ساختن

 معشوق و عاشق و دوست دار، خانه و آور نان مادر، و پدر شوهر، و زن عنوان به مختلف های مسئولیت

 های تفاوت درک و صمیمیت محبت، به همچنین. شود پیشگیری بعدی های درگیری بروز از تا است

 .دارید نیاز جنسیتی

 . شود مستحکم تان زندگی های هپای تا باشید مطلع نیازهایی چنین ارضاء های روش از باید

 .یابد افزایش یکدیگر به تان عشق مشترک، زندگی طول در کنید تالش باید
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 .کنیم انتخاب را ما راه تو، راه من، راه بیایید

 دارید؟ سوال ازدواج در زوجین های مسئولیت و ها نقش درباره

 احترام دلیل به را کارها این بپذیرد؟ را ها مسئولیت و کند ایفا را ها نقش این باید چگونه و چرا کسی، چه

 دهید؟ می انجام رمان خواندن و فیلم تماشای از پس یا ها سنت به گذاشتن

. است ازدواج از پس کس، هر نقش نشدن مشخص شوهرها، و زن میان اختالف بروز عمده علل از یکی

 .شود مشخص دقت به باید ها مسئولیت و ها فعالیت

 .است مهم بسیار کاری هر انجام از پیش زوجین گفتگوی

 دارد؟ وجود کردن اجرا برای قوانینی

 اهمیت خانواده، درون های دستورالعمل و ها روال شدن روشن برای زوجین گیری تصمیم و گو و گفت

 انعطاف و شفافیت باید زناشویی زندگی در ها مسئولیت و ها نقش واگذاری و تعریف برای. دارد زیادی

 . داد قرار کار سرلوحه را پذیری

 «.است عشق آن باشد، داشته وجود داشتن دوست از بهتر چیزی اگر»
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 یکدیگر از شما انتظارات مقایسه

 از اندکی و سطحی آگاهی کنند می ازدواج وقتی ها زوج. شوند می آغاز عاشقانه روابط با ها ازدواج اکثر

 توجه جلب مهم، انتظارات و نیازها مشترک، زندگی طول در. دارند یکدیگر و خود انتظارات و نیازها

 اختالفات ایجاد سبب و مانند می باقی ناشناخته انتظارات و نیازها از بسیاری موارد، اکثر در.کنندمی

 زندگی بهبود در زیادی تأثیر آنها بیان اما نیستند، بینانه واقع انتظارات، این از تعدادی اگرچه.شوندمیزناشویی

 .کندمی ایفا زناشویی

 شوند؟ نمی برآورده هرگز توقعاتی و انتظارات چه

 باعث که است مهم جهت این از آنها دانستن. شوند برآورده توانند نمی هرگز توقعات و انتظارات از برخی

 .شود می غیرواقعی موارد از پرهیز و توقعات شدن بینانه واقع

 مثل جنسی رابطه که است این انتظارات ترین شایع از یکی :اول مثل جنسی روابط حفظ  (1

 یا زمان مرور جمله از گوناگون علل به رابطه این اما .بماند باقی ازدواج، از پس نخست روزهای

 .کرد خواهد تغییر منفی و منتظره غیر های اتفاق

 عسل ماه مثل همیشه که باشد این است ممکن توقعات، از یکی :است نشده تمام هنوز عسل ماه  (2

 شرایط به تا کند می مجبور را آنها زندگی، های مسئولیت بدانند زوجین است بهتر. کرد زندگی

 .بگذارند قدم عسل ماه از پس و واقعی
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 اگر: »آورند می زبان به خواه خود افراد بیشتر، را انتظاری چنین :بخواند را ذهنم باید همسرم  (3

.« کند برآورده را آنها و ببرد پی دارم که نیازهایی به بخواند، را من ذهن باید دارد، دوست مرا همسرم

 .است واقعی غیر اما باشد، جذاب شما برای است ممکن انتظاری و توقع چنین

 این باید: »بخواهید خود همسر از شما است ممکن :کند اجرا را من های گفته باید همسرم  (4

 درست شما های گفته موارد، اکثر در است ممکن حتی .«کنیم عمل و فکر گویم می من که طور

 موقعی تا. کند می تبدیل اختیار و تصمیم فاقد فرد یک به را شما همسر درخواستی، چنین ولی باشد،

  .کرد نخواهد رشد شما زندگی باشید، داشته خود همسر از توقعاتی چنین که

 شوند می مشترک زندگی وارد وقتی ها، زوج از برخی :است مشکل بروز معنای به تفاوت وجود  (5

 است ممکن آنها. کنند تلقی شکست یک عنوان به را آن است ممکن برند، می پی ها تفاوت به و

 تفاوت که صورتی در. است درآینده زناشویی مشکالت بروز معنی به ها تفاوت این که کنند تصور

  .دارد وجود همسران تمامی میان مختلف، سطوح در
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 آور زبان به زیبایی به را خود درخواست نده؛ دستور

 با را خود درخواست زوجین، از یکی گر اما. شود می سرخوردگی سبب نشده برآورده انتظارات

. کند دلخور را همسرش است ممکن کند، مطرح دستور، صورت به مثال نامناسبی، لحن یا شیوه

 .نوشت کاغذ روی یا کرد بیان مناسبی طرز به را آنها توان می دلخوری، از پیشگیری برای

 کار سر از وقتی که است خوب چقدر: »باشد طور این است ممکن شوهر درخواست نمونه عنوان به

 درخواست تواند می زن یا .«تری قشنگ آنها در که بپوشی را هایی لباس و باشی خانه گردم، برمی

 هم تا باشی ها بچه و من با جمعه روزهای خواهد می دلم:  »کند مطرح طور این شوهر، از را خود

 .«کنی بازی ها بچه با هم و برسی خانه کارهای به

 افتد؟ می اتفاقی چه شوند نمی برآورده ها درخواست وقتی

 داده اثر ترتیب او درخواست به اگر دهد؛ انجام را خاصی کار تا کند می درخواست شوهر از زن

 هر چون کند؛ پیدا مشترک زندگی به نسبت بدی احساس حتی و شود عصبانی است ممکن نشود،

 شوهر برای متقابال تواند می وضعیت این. گیرد قرار توجه مورد هایش خواسته دارد دوست انسانی

 .بیفتد اتفاق نیز

 توقعات و ها درخواست از آگاهی

 کرد؟ فصل و حل آمده، وجود به انتظارات نشدن برآورده علت به که را مشکالتی توان می چگونه

 بیش نیازهای و انتظارات تا کند تالش و کار سختی به همسرش که باشد تهداش دوست کسی شاید

 باشید داشته توقع نباید غیرواقعی، انتظارات داشتن صورت در اما. شوند برآورده عینا او، حد از

 و خشم گرفتار تا دهید تغییر همسرتان از را خود انتظارات است بهتر. کند چنین همسرتان،

 .سرخوردگی نشوید

 بررسی را خود توقعات و ها درخواست سواالت، این از استفاده با. کنید بررسی را خودتان توقعات

 :کنید بیان و

 دارم؟ توقعی چه همسرم و خود از 

 خواهیم؟ می را همین ما دوی هر 

 دارم؟ همسرم از که دارم را انتظاری همان خودم از 
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 متفاوت؟ یا است یکسان یکدیگر از ما انتظارات 

 است؟ بیشتر کسی، چه انتظارات 

 شود؟ می برآورده بیشتر کسی چه انتظارات 

 است؟ تر باهوش و تر مسن تر، قدرتمند او چون چرا؟ 

 همسرم های خواسته شدن برآورده از ارزشمندتر من های خواسته و انتظارات تحقق آیا 

 است؟

 ای محله یا و برادر و خواهر مسجد، ها، کتاب والدین، – است گرفته نشات کجا از انتظاراتم 

 ام؟ شده بزرگ آن در که

 چنین زمینه، این در همسران بقیه دانم می من 

 دارند؟ انتظاری و خواسته 

 باشم؟ داشته ای خواسته و انتظار چنین دارم حق من 

 کنم؟ برآورده را همسرم های خواسته تا هستم موظف 

 هستند؟ منطقی شما انتظارات آیا

 هستند؟ منطقی شما انتظارات آیا

 واقع و منطق منظر از آنها کشیدن چالش به انتظارات، و ها خواسته کاهش های راه از یکی

 :بپرسید خودتان از را زیر های سوال ای، خواسته و انتظار هر قبال در. است گرایی

 کند؟ حمایت من از طور این بخواهم همسرم از است منطقی 

 کند؟ رفتار شکل این به فقط همسرم بخواهم که است درست 

 دید؟ خواهم آسیب خواسته، این نشدن برآورده صورت در 

 است؟ ضروری یا حیاتی من، خواسته و انتظار تحقق آیا 

 کند؟ درکم مورد این در همسرم که است کمی خواسته 

 است آن دهنده نشان باشد، منفی دیگر سوال دو کم دست و نخست لوأس به شما پاسخ اگر 

 .است غیرمنطقی شما توقعات و انتظارات که
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 .است مهم هم دادن پاسخ نحوه نیست، مهم غلط و درست پاسخ تنها

آورند.  می مشترک زندگی به را خود بفرد خصوصیات منحصر و همسران، دیدگاه از یک هر

 یا زن. شود می مشترک روابط به آسیب و ایجاد سرخوردگی سبب رفتارها از برخی اما

 میان از خود به را او اعتماد یا و همسرش نفس به اعتماد خود، رفتار با است ممکن شوهر

 یا گویند می درست یک کدام شوهر، و زن که نیست این مسئله کنیم می تاکید مجددا.  ببرد

 نیاموختن و ندانستن همسر، نفس به اعتماد و متقابل اعتماد به آسیب عامل ترین مهم غلط؛

 .است یکدیگر با ارتباط برقراری موثر های روش

 موفق و شاد زندگی ضرورت: همسر به احترام و ارزش

 قائل احترام و ارزش شان، نیازهای و نظرات شخصیت، برای دیگران که دارند دوست همه

 به اعتماد فرد، شود، نمی برآورده همسر، سوی از بویژه احساس، این که هنگامی .شوند

 بهانه و نقو نق آدمی به و کند می بودن ارزش بی احساس دهد، می دست از را خود نفس

 فرد اعتباری بی نهایتا و ضعف احساس شدن نمایان رفتار، این نتیجه. شود می تبدیل گیر

 حمله همسرش به انتقاد، و سرزنش شیوه با خود، از دفاع برای وی آن، از پس. است

 آسیب فرد مرحله، این در .شود می آغاز سرد، جنگ جدال، و حمله این از پس. کند می

 صدمه احساسات از فرار برای است، نشده برآورده نوعی به انتظاراتش و نیازها که دیده،

 می تضعیف را خود همسر شخصیت و نفس به اعتماد آن، بهبود برای تالش و خود دیده

 بینید می که همانطور. دهد می نسبت یا کند می تحمیل او به را گوناگونی موارد و نماید

 او خود سوی به نهایتا ناآگاهانه، چه و آگاهانه چه بالعکس، یا و شوهر با زن نادرست رفتار

 از گیری بهره و درایت با دو، هر یا همسران از یکی که زمانی تا روند، این. گردد می باز

 . شود می بدتر حتی و یابد می ادامه نکند، متوقف را آن موثر، ارتباط های مهارت
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 منفی های روش از پرهیز

 

 و همسر با جدال از اجتناب برای دیده، آسیب فرد که هستند هایی روش منفی های روش

 مدت، کوتاه در است ممکن ها روش این. آورد می روی آنها به مشکل، حل توانایی عدم یا

 این. شود می مشکالت شدن بدتر نهایتا و همسر از دوری ساز زمینه ولی کند کم را ها تنش

 :از عبارتند ها روش

 همسر با نکردن گفتگو و سکوت

 جنسی ارتباط برقراری از خودداری

 نفس به اعتماد ارتقای و موفقیت کسب برای کار به بردن پناه

 مخدر موارد مصرف و الکل نوشیدن

 .کند درک را وی که همسر بجز دیگری کس یافتن

 خواهد فرا را همسرمان وجود امیدی نا نکنیم، متوقف را فوق های روش از استفاده اگر

 همه ببیند، ما در را منفی های روش این از متفاوت رفتارهایی همسرمان که هنگامی.  گرفت

 . گشت خواهد باز عادی حالت به زمان طول در چیز
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 رفتار تغییر راهنمای

 تغییر را خود رفتارهای بعضی باید بهتر، به خوب روابط تبدیل یا و خوب به بد روابط تبدیل برای

 .نمایید استفاده کنیم، می مرور هم با ادامه در که اصولی از توانید می رفتار تغییر برای. دهیم

 ها ریشه شناخت(1

 چیزی هیچ. شویم مطلع مان رفتاری الگوهای ریشه از باید دهیم تغییر را خود رفتارهای که این برای

 آن درباره دهند، بروز را رفتاری که این از پیش معموالً افراد. افتد نمی اتفاق تصادفی شوهر و زن بین

 . دهیم تغییر را آن توانیم می بهتر رفتار، یک های ریشه تشناخ با. کنند می فکر

 بد و خوب پذیرش (2

 خانواده مهم ستون یک همسر، که آنجا از. هستند آگاه یکدیگر بر رفتارشان و اعمال تأثیر از ها زوج

 کنیم حمایت و تایید را آن حتی و بپذیریم سادگی به را همسرمان منفی رفتارهای است ممکن ماست

 زوجین بیشتر همدلی و او رفتار تغییر عامل تواند می همسر، منفی رفتار درباره منطقی گفتگوی اما

 .شود

 شما عقاید تغییر (3

 زوج از یک هر اگر کنند؟ می تکرار ندارد، دوست مقابل طرف که را رفتارهایی ها، زوج از برخی چرا

 قدمی همسرشان با روابط بهبود و آن اصالح برای که است منطقی اند، کرده تباهی اش رفتار بدانند ها

 تغییر بنابراین، بداند؛ ضعف نشانه را مثبت قدم این مقابل، طرف کنند احساس است ممکن اما. بردارند

 دهنده نشان شما، مثبت قدم این باشید داشته بخاطر. کند می ایجاد اضطراب و دلشوره آنها در رفتار

 پرورش خود در را توانایی این که است خوب چقدر. شماست شخصیت قدرت و گذشت توانایی

 . دهیم

 مثبت تفکر (4

 تغییر در مثبت نتیجه کسب در شما به بینی، خوش و همسر تشویق مثبت، تفکر داشتن مثبت، فضای

 شما همسر به مثبت، فضای ایجاد و مثبت رفتار مثبت، تفکر. کرد خواهد کمک همسرتان و خود رفتار

 افراط و منفی فضای ایجاد. کند ایجاد خود کردار و رفتار در مثبتی تغییرات نیز او تا کرد خواهد کمک

 .شود رفتار تغییر در معکوس نتایج و همسر گرفتن جبهه باعث تواند می گالیه و انتقاد در
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 «کنم؟ کار چه من خواهی می» بپرسید:(5

 خواهیمی: »است سؤال این پرسیدن ها، زوج میان مثبت رفتارهای افزایش برای مناسب روش یک

 نیازهای و انتظارات و خود همسر به اندازه چه تا دهد می نشان سؤالی چنین طرح «کنم؟ کار چه من

 تفاهم افزایش و منفی رفتارهای کاهش همسر، از بهتر شناخت کار، این از هدف. دارید عالقه او

 آغوشم در آیم می خانه به وقتی: »بگویید خود همسر به توانید می سوال، این به پاسخ در مثالً .است

  «بگو آمد خوش من به بوسه با و بگیر

 عاشقانه رفتار (6

 خود مثبت رفتارهای شوهر، و زن اگر: از است عبارت دارد وجود رویکرد این پشت که اساسی اصل

 احساس نامناسب، رفتارهای منفی تأثیرات رفتن میان از بر عالوه دهند، افزایش یکدیگر قبال در را

 . یابد می افزایش آنها میان عالقه و عشق دلسوزی،

 زنید؟ می حرف عشق زبان با

 مرور یکدیگر با را عشق زبان اصل 5 بیایید. است مشترک زندگی در خوشبختی خالق عشق، زبان

 . کنیم

 همسرتان، با و کنید استفاده آمیز محبت کلمات و کالمی تعارف از :کلیدی کلمات :اول اصل - عشق زبان

 . کنید برقرار احترام با توام صمیمانه ارتباطی

 و هم از بردن لذت سبب یکدیگر، با کیفیت با وقت صرف  :یکدیگر با وقت صرف :دوم اصل - عشق زبان

 صورت به را خود وقت بودن، هم با بر عالوه که است این کیفیت با وقت صرف از منظور. شود می ارتباط تقویت

 . بگذرانید یکدیگر با ارتباط در و مفید و شاد

  به و هستید قایل ارزش او با رابطه و خود همسر برای که دهد می نشان دادن هدیه:هدیه: سوم اصل - عشق زبان

 .ورزید می عشق وی

 او به دارد دوست شما همسر که کارهایی انجام با را خود عشق :همسر به خدمت  :چهارم اصل - عشق زبان

 . ترنماید مستحکم را رابطه این خود، همسر از قدردانی و تشکر ابراز با تواند می مقابل طرف متقابالً. دهید نشان

 قدرتمند از زناشویی، رتباطات وا وسیدن تاب تماس ترین کوچک  :فیزیکی تماس  :پنجم اصل - عشق زبان

 . است ارتباط تحکیم و برقراری های روش ترین

 



12 
 

 داریم نگاه روشن را عشق شعله چگونه
 راهکارها این. ببرید بهره آید، می ادامه در که راهکارهایی از توانید می عشق، داشتن نگه زنده برای

  : بشنوید موفق زوج یک زبان از را

 در همواره. دارم دوستت گویم، می همسرم به بار چندین روز طول در :محبت و عشق ابراز 

 .بیابم عشق ابراز برای جدیدی های روش تا هستم تالش

 . نیست نگران بابت این از او. هستم متعهد مان پیوند و رابطه به داند می همسرم  :تعهد 

 . بزنیم حرف هم با آرامش کمال در ها ساعت توانیم می همسرم و من :آرامش

 .آوریم زبان به را خود احساسات ترس، و خجالت بدون توانیم می ما  :صمیمیت 

 و رشد سمت به را همدیگر و فعالیت یکدیگر منافع جهت در یکدیگریم؛ نگران  :تعالی و رشد 

 کل و ما از یک هر رشد و عالقه و عشق تعمیق سبب کارها این. کنیم می تشویق بیشتر، تعالی

 . است شده خانواده

. بریم  می لذت تفریحی و ورزشی های فعالیت در مشارکت کردن، بازی از : بازی 

.گذاریم  می احترام خاص زمان در تنهایی به داشتن نیاز و یکدیگر خصوصی حریم به  :احترام 

.دهیم  می انجام را آنها شکایت و گله بدون و دانیم می را خود وظایف ما، از کدام هر  :مسئولیت 

 تالش. شود می نزاع و خشم دلگیری، باعث نشده، فصل و حل مناقشات :مناقشات فصل و حل 

 مان مناقشات برای حلی راه و کنیم گو و گفت خشونت، از عاری و آرام فضای از استفاده با کنیم می

.کنیم  پیدا

 نظرات به منظور، این به. داریم نگه باز را هم با ارتباط های راه کلیه کنیم می شتال :ارتباط 

 . گذاریم می احترام یکدیگر
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 بیشتر محبت نتیجه بهتر، جنسی رابطه
 از پس چون است؛ زوجین میان خوب، رابطه رفتن بین از وضعیت، بدترین شاید مشترک، زندگی در

 آن علت به موارد، از بسیاری در اتفاق، این متاسفانه. شود می فیزیکی شوهر و زن رابطه و پیوند آن،

 زوجین،. کند برقرار جنسی ارتباط تواند نمی شوهر و کند نمی دریافت محبت زن که شود می آغاز

 های خواست به احترام بر مبتنی ارتباط برقراری برای باید مخرب، روند این کردن متوقف برای

 .کنند تالش یکدیگر

 است ازدواج سایبان محبت،

 در نیز دارند قدرتمندی جنسی قوه که مردهایی حتی. است بهتر زناشویی رابطه یک ساز زمینه محبت

 عشق، دادن نشان و محبت با باید زنان. ندارند را جنسی ارتباط برقراری توانایی مکانی و زمان هر

 . کنند تقویت را شان عاطفی ارتباط و فراهم جنسی، رابطه برقراری برای مناسبی زمینه

 دارند نیاز این از بیش به زنان

 عاشقانه پیام گرفت، آغوش در را ها آن کرد، محبت زنان به بار پنج کم دست باید روز، طول در

 و خورد غذا آنها با بوسید، را آنها خانه به ورود هنگام فرستاد، آنها برای تلفنی و پیامکی و اینترنتی

 .شود تبدیل زناشویی ارتباط از بخشی به تواند می زن به محبت. کرد تماشا تلویزیون

 جنسی رابطه مقابل در محبت

 جنسی رابطه و محبت میان تنگاتنگی ارتباط تا دهند تغییر ای گونه به را خود رفتار باید شوهرها

 داشتند، شوق و شور آنها همسران که آورند می خاطر به را روزهایی مردان، از بسیاری. شود برقرار

 تواند نمی شوهر رفتار تغییر دلیل به زن گاهی. است نمانده جا بر اثری شوق و شور آن از دیگر اما

 زن به محبت با که حالی در کند، می لأسو آمده، وجود به مشکل درباره شوهر.  کند رفتار سابق مثل

 خود، همسر با خواهند می زنان موارد، اکثر در چرا؟. بازگرداند عادی حالت به را چیز همه تواند می

 زندگی کنند، چنین بتوانند اگر شوهرها،. باشند داشته هم روانی روحی رابطه جنسی، رابطه بر عالوه

 . داشت خواهند موفقی زناشویی
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 زناشویی زندگی در موفقیت کلید محبت،

 جنسی رابطه برقراری برای کمی مشکالت کنند محبت خود همسران به کافی اندازه به شوهرها اگر

 تن جنسی رابطه داشتن به نیست، مناسبی زمان کند فکر اگر حتی زن اوقات، اغلب. داشت خواهند

 ارمغان به را مناسبی جنسی رابطه تواند می محبت، و مناسب زمان انتخاب حال، این با. دهد می

 . دارد زن برای مهمی ارزشی چه محبت، بداند باید شوهر. آورد

 . است بخش لذت زنان برای شوهر، طرف از محبت دریافت

 به عاشقان که شود می ماندگار هنگامی عشق»

 «یکدیگر به نه بورزند عشق چیزهای مشترک
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 زن جنسی تفاوت درک

 مناسب و جدی تحریک به نیاز بدون آنها مانند نیز شان همسران کنند می فکر شوهرها از بسیاری

 جنسی، رابطه به کردن فکر با زنان اکثر اما برسند؛ جنسی لذت اوج یا ارگاسم مرحله به توانندمی

. است روانی و روحی عملی جسمی، عملی از بیشتر جنسی، رابطه زن، یک برای. شوند می تحریک

 . شوند می مواجه زیادی مشکالت با نیستند آگاه همسرشان و خود میان تفاوت این از که شوهرانی

 دهند می ترجیح را بیشتر محبت زنان

 .باشد آنها نیاز ترین عمیق این شاید. پسندند می را جنسی رابطه با همراه محبت زنان،

 حالت بهترین در او شوهر باشد، ناتوان همسرخود جنسی میل و قدرت درک از زنی اگر متقابالً

 اگر. بگردد دیگری فرد دنبال به است ممکن حالت، بدترین در اما. شود می مضطرب و سرخورده

 .آید نمی وجود به مشکالتی چنین دهند، پاسخ آنها اشتیاق به زنان و کنند محبت بیاموزند مردان
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 یکسانند؟ آیا: صمیمیت و جنسی رابطه

 چیست؟ جنسی رابطه

 فعالیت با مرتبط کلمه، این. است زن و مرد میان تقسیم و برش معنای به التین، زبان در جنس کلمه

 .رود می کار به نیز دارند نقش مثل تولید در که جنسی های اندام یا جنسی های

 جنسی رضایت و لذت اوج برانگیختگی، جنسی، میل مانند مختلف رفتارهای به جنسی های فعالیت

 تأثیرگذار روزمره زندگی در ما رفتار و پوشش افکار، بر جنسی، تمایالت و جنسیت. شود می گفته

ماست . شخصیت از بخشی جنسی تمایالت دیگر، معنای به. است

 چیست؟ صمیمیت

 .است نزدیکی و فیزیکی تماس از بیش چیزی صمیمیت، است؟ هوس معنای به فقط صمیمیت آیا

 زوجین رابطه استحکام و ایجاد سبب که است عاطفی ارتباطی جنسی، صمیمیت نظر، اهل باور به

 .شود می

 جنسی رضایت ثمرات

 منزله به جنسی، رضایت. کند می ایفا موفق زندگی و ازدواج تداوم در اساسی نقش جنسی، رضایت

 دوستانه ارتباط. کنند می کسب خود جنسی روابط در زوجین که است روانی و جسمی سالمت

 .گذارد می آنها جنسی روابط بر مثبتی تأثیر زوجین،



17 
 

 نیاز مشکالت فصل و حل برای توانایی و تعهد متقابل، احترام تفاهم، به جنسی رابطه در رضایت

 .گردد می زوجین آرامش و آنها تقویت و تحکیم باعث خود جای در و دارد

 جنسی روابط درباره جامعه باورهای

. شوند ایجاد جنسی رابطه درباره نادرست باورهای برخی دلیل به است ممکن جنسی، مشکالت

 :کنیم مرور هم با را غلط باورهای این از بعضی بیایید

 کند آغاز را جنسی رابطه و بازی عشق باید مرد همیشه. 

 ،است فعال غیر و منفعل بازی عشق حین در زن. 

 نیست جنسی تحریک به نیازی و افتد می اتفاق خود به خود صورت به نعوظ. 

 شود می منجر ناباروری به جنسی، عملکرد اختالل. 

 عشق چرخه

 میل با چرخه این. شود میارضاء  جنسی نظر از شونده، تکرار چرخه یک کمک به انسان واقع در

 آرامش و جنسی لذت اوج به سپس و یافته ادامههیجان  و تحریک مرحله با شده، شروع جنسی

 روانی وضعیت تأثیر تحت بلکه شود، نمی ایجاد رختخواب در تنها جنسی میل. رسد می آن از بعد

 . دارد قرار نیز زوجین

 زناشویی رابطه برای شدن آماده

 عشق هنر. است آور اضطراب دیگر، بعضی برای و زیبا افراد، از برخی برای زناشویی، رابطه

 عملکرد به مربوط مشکالت. است دوطرفه ای رابطه زناشویی، رابطه. دارد زیادی اهمیت ورزیدن،

 از باید جنسی، رابطه برقراری برای.  شود طالق و زوجین میان درگیری باعث است ممکن جنسی،

 از پیش. است ها بیماری برخی نداشتن معنای به جسمی آمادگی. بود آماده روانی و جسمی نظر

 برقراری برای آنها انگیزه تا بدهند خوش بوی و باشند تمیز باید زوجین جنسی، رابطه برقراری

 .یابد افزایش ارتباطی چنین
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 ازدواج در صمیمیت نیاز 12

 : کنیم مرور هم با را ازدواج در صمیمیت برای مهم رکن 12 بیایید

 بخش لذت و سالم جنسی رابطه از بردن لذت: جنسی( 1

 مشترک روحی تجربیات و هنجارها ها، ایده اهداف، داشتن: روحی( 2

: عقالنی(  .بینی کم خود و بد احساس بدون تفکرات و اهداف هنجارها، ها، ایده گذاشتن میان در توانایی3

 و ترس بدون خود احساس آوردن زبان به همچنین همسر، احساس پذیرفتن و درک توانایی: احساسی( 4

 نگرانی

 همسر های مهارت و ها توانایی پذیرش و ها مسئولیت گذاشتن اشتراک به و کار تقسیم توانایی: کاری( 5

 کارها انجام برای نو و متفاوت های روش کردن تجربه و خالق پیشنهادهای ارایه توانایی :خالقیت(6

 یکدیگر برای شدن قایل ارزش و ازدواج رابطه به پایبندی :تعهد( 7

 اجتماعی و مذهبی های فعالیت در مشارکت و نوازی میهمان و میهمانی از بردن لذت :اجتماعی( 8

یکدیگر  با سرگرمی و تفریح توانایی :تفریح (9

  تضادها برداشتن میان از و ها تفاوت پذیرش:تضاد(10

 موسیقی و ادبیات هنر، طبیعت، زیبایی، درباره یکدیگر با تجربیات گذاشتن میان در: شناسی زیبایی(11

 .ها ترس و تمایالت اهداف، رویاها، امیدها، بیان :موثر ارتباط( 12
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 «.یکدیگر به شدن خیره نه است، مدت بلند اهداف به کردن نگاه عشق،»

 

 

 

 روانشناس بالینی

 رحمتی فهیمه 


