


تفاوت روانشناختی زنان و مردان

 یکی از شگفتی ھای آفرینش وجود تفاوت ھا بین زنان و
.مردان است

ز به عالوه بر تفاوت ھای فردی بین انسان ھا به طور کلی بین زن و مرد نی
.و روانی وجود داردجسمانی طور اخص تفاوت ھای چشمگیری از نظر 

 ویژگی از ای پاره در و انسانند ھردو .ست یکی مرد و زن وجودی گوھر
.دھند می نشان را زیادی ھای پوشی ھم ھا

 مردان و زنان دارای معیارھای متفاوتی برای رضایتمندی در زندگی می
ده مردان برای شغل مناسب و موفقیت در کارھا و زنان برای خانوا. باشند

.و فرزندان ارزش قائل می باشند



تفاوت ھای معیاری و ارزش گذاری زنان و مردان

 حامی و آرامش داشتن زن یک واقعی و درونی نیاز
 با برابر زنان برای عاطفی حمایت دادن دست از .ست
  .است آرامش و شادکامی احساس نبود

 نظر از و دانند می شخصیت استقالل را ازدواج مردان
 ادانتق و نظارت تحت که است سخت برایشان ھویتی
باشند دیگران



:خصوصیاتی که مردان از زنان می خواھند

ظاھر و سالمتی خودشان اھمیت دھندبه 

اعتماد به نفس داشته باشند

ضعیف نباشند

بیش از حد معمول به ظاھرشان توجه نکنند

قدرت طلب نباشند

حریم زندگی مشترکشان را رعایت کنند



:خواھند می مردان از زنان که خصوصیاتی

باشند داشته نفس به اعتماد

بگیرند  نظر در را احساساتشان

باشند اعتماد قابل

دھند گوش آنھا به

کنند امنیت احساس کنارشان در

 



شناخت مراحل ازدواج



  :ازدواج مراحل

 آشنایی :الف

              
  نامزدی :ب                  

                     
عقدرسمی :ج                                 



:آشنایی اول گام
 .شود می انجام خواستگاری طریق از سنتی طور به

 را ییآشنا فرآیند رسمی ی خواستگار از قبل دیگر برخی
.کنند می شروع

:نامزدی دوم گام
 ازدواج وعده ھم به نفر دو که شود می شروع زمانی
 دست در حلقه کوچک، جشن یک با  دوره این .دھند

.است ھمراه دیگر سنتھای و برون بله مراسم کردن،

:ازدواج سوم گام
.شود می جاری زوجین بین رسمی عقد که ست زمانی

 متفاوت ھم با مختلف افراد در گام سه این زمان طول
 مراحل این از کدام ھر ھای شناخت طور ھمین و است

دارد تفاوت ھم با نیز



:نامزدی دوران

 عقد با و شود می شروع ازدواج وعده با
 خانواده حداقل و گیرد می پایان رسمی

 .ھستند آگاه آن از پسر و دختر اصلی ی
 دست در با تواند مي نامزدي  شروع
 كوچك جشن يك واحتماال حلقه كردن

                          .باشد ھمراه



:  آمادگی برای ورود به زندگی مشترک

 امادگی به نیاز ازدواج اقتصادی، آمادگی از غیر به 
 با ھمیشه که کسی .دارد نیز فکری  و عاطفی
 زندگی خواھد می اکنون و کرده زندگی خود خانواده

 جتدری به نیاز کند شروع دیگر فردی با را مشترکی
 یزمان تدریج این امکان نامزدی دوران و دارد نیز زمانی

 نامزد به پیوستن و  اصلی خانواده از جدایی برای را
.کند می ایجاد

ً  و ھمسر خانواده با ارتباط مشترک زندگی در  گاھا
 امکان تدریج به دوران این و است الزامات از دوستان
.کند می  فراھم فرد برای را ارتباط و اشنایی



:تعریف دوران عقد
 عقد با که شود می گفته دورانی به عقد دوران

 پایان مشترک زندگی شروع وبا شود می آغاز
.میابد
 انیانس محکم بسیار پیمانھای از یکی ازدواج عقد
  است گانه سه
 وعقد قانونی ،عقد شرعی عقد شامل که

.است اجتماعی

  عقد دوران وتعھدھای عقد تعریف با آشنایی:آموزشی اھداف
)دقیقه۵تا٣ ارائه مدت(





آمادگی اقتصادی         -الف
شناخت جنسی      -ب 
تعامل با خانواده ھمسر-ج  

آشنایی با کارکردھا وضرورت ھای : اھداف آموزشی
)دقیقه١٠تا  ۵مدت ارائه ( دوران عقد



 آمادگی به نیاز جدید خانواده ایجاد
 تھیه.دارد نفر دو ھر اقتصادی

 هوظیف دو منزل لوازم وتھیه مسکن
. است ھمسران اقتصادی عمده

 دختر ایران نقاط اکثر در سنتی طور به
 این البته.کند می تھیه وپسرمسکن )منزل لوازم (جھیزیه

.نیست یکسان جا ھمه در سنت



 که آنجا از و ندارد معنا جنسی رابطه بدون ازدواج
 رخ عقد دوران در کامل طور به جنسی رابطه

 و نگرش به نسبت توانند می دھدھمسران می
 توجھی قابل ،شناخت یکدیگر جنسی رفتار

.آورند بدست
 ھستند مشکل دچار جنسی عمل در که آنھایی

 نعنوا به ھستند شناسایی قابل دوره این در
 ، دارند اندک جنسی تمایل که آنھایی مثال

 دھستن جنسی انحرافات دچار بعضا که آنھایی
 جنسی عمل به مثبتی نگرش که آنھایی و

 شناسایی قابل دوران این در ھمه ندارند
.ھستند



 جنسی مشکالت درگیر ھمسران از یکی اگر
 درمان متخصص به مراجعه کار اولین باشد

 هحوز کارشناسان زمینه دراین که.است جنسی
 علوم دانشگاه بھداشتی معاونت خانواده
 با طمرتب شناسان روان و روانپزشکان و پزشکی
 وجهت وبا نمایند کمک توانند می جنسی درمانگر

 یکدیگر از ھمسران جنسی شناخت مجموعه به
 به نسبت توانند می ھمسران دوران این در

.کنند گیری تصمیم یکدیگر با رابطه ادامه



 ھمسر خانواده با تعامل جدی شروع عقد دوران
 و داماد یا عروس به خانواده اعضای ،احترام
 ھا خانواده بازدید و دید آنھا خانواده به احترام

غیره و
 اھمیت از عقد دوره در ھمسر خانواده با تعامل

 از روابط اولین که چرا است برخوردار زیادی
 تجربگی بی و .است برخوردار ای ویژه اھمیت

 عروس تواند، می ھمسر خانواده با برخورد در
.دساز رو روبه بسیاری مشکالت با را داماد یا



 دوران تجربه بدون عقد دوران تجربه
:) نامزدی بدون عقد( نامزدی

 از را نامزدی تجربه ھا خانواده برخی
 زوبعدا کنند می سلب خود پسر و دختر

 و عقد سوی به را ھا آن آشنایی دوران
.کنند می ھدایت عقد دوران

 ھای محدودیت شناخت به کمک : آموزشی اھداف
)دقیقه۴ تا ٢ ارائه( نامزدی تجربه بدون عقد تجربه



 ندباش نداشته نامزدی دوران پسری یا دختر وقتی
 دآورن می حساب به نامزد را خود بیشتر عقد از بعد
 لحاظ وبه کرده عقد قانونی لحاظ به که حالی در

 .ھستند نامزد اجتماعی

 و اشتباه نامزدی تجربه بدون عقد تجربه ما نظر از
 خانواده چون لذا باشد می ھا آسیب منشا سر

  دکنن می ایجاد را شرایطی چنین فرھنگ و وجامعه
 تا دکنن رعایت را مواردی باید وپسر دختر ما نظر به

 را نامزدی تجربه بدون عقد تجربه ھای محدودیت
.برسانند حداقل به







 باھم را وعروسی عقد ھا خانواده برخی
 شود می باعث کار این و کنند می برگزار

 مرحله ھمان یا ازدواج مراحل از یکی که
نشود تجربه عقد

 روپس دختر برای مفیدی تجربه عقد تجربه 
 عمق را خود وپیوند آشنایی تا است

 آماده مشترک زندگی وبرای ببخشند
شوند







 ھمسر خانواده به ورود
 زندگی از جدیدی فصل

 است فردی خانوادگی
 در ھمانگونه افراد معموال

 می رفتار جدید خانواده
 خود خانواده در که کنند
.اند کرده رفتار







 اطارتب ھای مولفه مھمترین از یکی احترام
 با ھا خانواده بین روابط چه ھر جدیداست

 بین پیوند شود ھمراه متقابل احترام
 برقرار بیشتری سھولت به ھا خانواده
 رموث ارتباط این برقراری وظیفه.شد خواھد

 و پدر عھده به ھا خانواده بین مثبت و
. است ھمسران مادر



 شپی مشکل ھا خانواده بین اینکه احتمال
 لازقب که یابد می افزایش زمانی بیاید

 نبوده موافق ازدواج این با ھا خانواده
 دقت باید دوران این در ھمسران.باشند

 ار ھایی صحبت چه که باشند داشته نظر
 از یبرخ انتقال کنند منتقل خود خانواده به

 به است بوده ھمسران بین که ھا صحبت
.شود می تنش باعث خانواده

 و عروس حضور در داماد مادر از عروس مادر انتقاد :مثال
 انتقال مجددا و داماد به عروس طرف از حرف این انتقال
 دعواو و تنش ایجاد مادرش به داماد طریق از حرف

.شد خواھد تعارض



 از رازداری وعدم صحبت انتقال:نکته
 علت معموال داماد و عروس طرف

 بین تعارض و تنش ایجاد اصلی
 بین که زمانی ،و ست ھا خانواده
 شود می ایجاد تنش ھا خانواده

 ندبین می آسیب که کسانی اولین
.ھستند آنھا خود



 ی خانواده با مرتبط موضوعات -٣
:اصلی

 ی خانواده از گذار دوران عقد دوران
 است جدید ی خانواده به اصلی

 و عروس بین مشکالتی احتمال
 چرا دارد وجود خود خانواده و داماد

 حال در فرد موقعیت و جایگاه که
است تغییر



 دامادھا و عروس تازه از بسیاری
 اعضای به بخشی اطمینان برای

 اطمینان حتی و خود خانواده
 هک کنند می سعی خود به بخشی

 یا مادر و پدر از گذشته از بیش
 برابر در خود برادر و خواھر

.کنند دفاع ھمسرشان



 و متعارف احساسات خانواه از رفتن بیرون
 سو یک از دارد آنھا برای متعارضی

 شوند می جدید خانواده دارای که خوشحالند
 دارند جدایی اضطراب برخی دیگر سوی از و
 تواند می متعارض احساسات وجود.

 ھر به آورد بوجود ما در را متعارضی رفتارھای
 از آگاھی و متعارض احساسات به توجه حال
 .است کننده کمک آنھا



»بھبودروابط ھمسران « 
ازازدواجھشت انتظارنادرست 

 ادامه پیوسته كند فروكش اينكه بدون ومحبت عشق
.خواھديافت

.كند يبین ھمسر،بايدبتواندافكار،احساسھاونیازھاراپیش

.باشیم باھم ھمیشه اينكه يعني ومحبت عشق

 وشوھرباھم زن ھیچگاه اينكه يعني ومحبت عشق
.نشود حرفشان



»بھبودروابط ھمسران « 

ھشت انتظارنادرست ازازدواج

 یرقابلغ انتقادنمايد،برايم كند،ياازمن شود،تحقیرم مانعم اگرشوھرم
.خواھدبود تحمل

.يابد ھرگزنبايدكاھش ھم وتعھدبه ومحبت زناشويي،عشق رابطه

.مباشی داشته بايكديگرتوافق ھمیشه مھم بايددرموردموضوعات

.دخواھدبو وبیغش آاليش،روراست بي بامن زندگي،ھمیشه شريك



نیازھاي اساسي عاطفي 
مردان   

اطمینان  -
پذیرش  -
دردانیق –
تحسین  -
مورد پسند واقع شدن –



نیازھاي اساسي عاطفي 
زنان

  عالقه-
درک-
احترام-
خاطر اطمینان-
ارزشمندی-



ه براي بھبودروابط زناشويي چ
بايد كرد؟

)تفاھم(درك تفاوتھا 
.عالقه وتمايالت ھمسرتان رادرنظربگیريد

تبادل عاطفي
پرھیزازمقايسه ھمسر بايكديگر
ھنرخوب شنیدن سخن ھمسر

حق ھمسردرتصمیم گیري
حضوردرجمع خصوصي خانواده

اعتدال درعشق ورزي
رگفتارھماھنگ باكردا



پشتیباني كردن درموقع گرفتاري
/تقسیم مسؤولیتھا/تعاون وھمكاري 

رفتارغیرآمرانه
رازداري دربرابررازگويي

تشكروقدرداني ازيكديگر
پذيرش

اجتناب ازخشم تسكین يافته
ايجادتعادل

جلوگیري ازذھن خواني
بخشش

چه  زناشويي بھبودروابطبراي 
بايد كرد؟



رفتارھايي كه ارتباط بین زوج راتسھیل مي  كنند 

(پلھاي ارتباطي)

مثبت بودن
انعطاف پذيري

خالصه گويي كردن
غیرتدافعي رفتاركردن

شخصي سازي کردن اظھارات
بیان كردن توافق

قدرداني خود را به زبان آوردن      
ابرازمحبت كردن

استفاده كردن اززمان مناسب براي صحبت کردن 
درموردمسائل

انتقادسازنده به جاي انتخاب مخرب



رفتارھايي كه مانع ارتباط زوج مي گردند

نامگذاري
برچسب نامگذاري ياذھن خواني

سؤاالت زيادونامناسب
غرزدن

تصمیم بیش ازاندازه
انتقاد



قضاوتھاي منفي درموردطرف مقابل
اخالقي سازي
نصیحت كردن

تھديدكردن
دستوردادن

ارائه راه حلھاي نامناسب

درفتارھايي كه مانع ارتباط زوج مي گردن



مشتركزندگي رقیبان 

 كنند،دوستان مي ازدواج دونفرباھم كه زماني
 ي ومجموعه ازقبل باقیمانده ھمسر،ارتباطات

 باعث است ھمسر،ممكن وبرادران خواھران
.شود وحسادت ترس



»میترسیم«كه باشیم بايدآگاه ازھمه اول

 تدبیري»ترسیم مي« ازآن كه خطري براي اينكه دوم 
.دھیم انجام وكاري بیانديشیم

 ترسد،اين ديگرمي باخانمي ھمسرش ازارتباط اگرخانمي : مثال
ًبدین  است زمال بلكه .بگیرد خودراناديده ترس كه معنانیست لزوما

  اينبیانديشدودر تدبیري اينكه ترسددوم مي بداندكه ازھمه اول
 درانديشیدن.دارد بسیاراھمیت»مشاوره«و»مشورت«مرحله

 بهوباتجر افرادامین،متخصص ازنظرات كه تدبیر،بسیاربجاست
.كنیم استفاده



؟آيابراي پدرومادرشدن آماده ھستید

 بچه براي زماني چه بدانندكه ھمسران كه است الزم
 باره دراين درزيرراھنمايیھايی.است مناسب دارشدن
:است شده فھرست

  .باشد شادوباثبات تان ـازدواج١
.باشد شمامناسب اقتصادي ـوضعیت٢
.نباشید فشارواجبارديگران تحت دارشدن بچه ـبراي٣
 بچه براي مناسبي زمان اكنون ھردونفرمعتقدباشیدكه ـ۴

.است دارشدن
 ومشتركتان شخصي درزندگي تغییرعمده يك ـبراي۵

.باشید آماده



مشترکسال اول زندگی 

 سال این چیست ازدواج اول نظرشمادرموردسال -١
؟شود می طی چگونه

خواھدبود؟ چگونه بعدازازدواج عشق وضعیت-٢



دھدازدواج ھمسرشماراتغییرنمی 

 یستافرادن تنھاتغییردھنده نه ازدواج متأسفانه
 به .نخواھدکرد آسان فرایندتغییرراھم حتی
 نامطلوب وویژگیھای خصوصیات ازدواج واقع

 چه نھفته وصفات . کند می وبرجسته رابزرگ
سازد راآشکارمی منفی چه مثبت



کندعشق باگذرزمان تغییرمی 

 متفاوت باھم ازازدواج پس باعشق نامزدی زمان عشق
 جذابیت بیشتربرپایه عشق ازازدواج قبل . ھستند

 امابرای است وشوروشوق صمیمیت جسمانی
 . دھد می ووفاداری محبت بیشترمعنای بعدازازدواج

 زمان درخالل ارتباط یک شورواشتیاق ازازدواج پس
. کند پیدامی کاھش آن کندوشدت تغییرمی



:یم کهبیایید ھمیشه به یاد داشته باش

راز یک زندگی آرام د راین است که امروز را 
در کنارخدا گام برداریم و فردایمان را به او 

.بسپاریم
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