
سواد رابطه تداوم رابطه 
رابطه دلپذير

دكتر شيرين كبيري افشار



اهميت انتخاب 

انسان موجودي انتخابگر است
انتخاب مهم  -١

....يار، همسر، كار، تعداد فرزند، رشته تحصيلي و 
انتخاب غيرمهم -٢

.....خريد كردن، مهماني رفتن، تفريح كردن و 
.هر قدر انتخاب مهمتر باشد وقت و احتياط بيشتري ميطلبد

. انتخاب همسر داراي ماهيت هيجاني است



انواع معيار براي رابطه
معيار غلط -١

....براي طرف مقابل شغل پدر، ويزاي امريكا، شغل و 
معيار ناكافي -٢
 اعتقادي . خانوادگي . فرهنگي . ظاهري . تحصيالت . تناسب سن .

اقتصادي
مجموع عوامل معيار ناكافي كفويت ناميده ميشود.
نحوه آشنايي تاثيري در خوشبختي ندارد.
فقط يك عالقه مشترك را نشان ميدهد.



:مرحله اي تبعيت مي كند ٤انتخاب همسر از يك الگوي 

)ماهيت احساسي-درصد ٦٠حداقل(بررسي معيارهاي ظاهري غيرقابل پرسش  -١
)ماهيت منطقي –درصد  ٥٠حداقل (بررسي معيارهاي غيرظاهري قابل پرسش  -٢

همان كفويت در اساليدهاي باال
)تالش كنيد دلبسته نشويد. ماه  ٦تا  ٣(بشناسيد و اجازه دهيد شناخته شويد -٣
تالش كنيد كارگاه و روانشناس نباشيد
بررسي معيارهاي حقيقي خوشبختي -٤

حداقل سالمت روان و شخصيت، وجود تناسب در شخصيت طرفين



باورهاي غلط پيرامون رابطه

گذار ازدواج پيوند عاطفي و جنسي است كه ظاهر تاثير(ظاهر مهم نيست، شخصيت مهم است  -١
)است

)عدم زيبايي عادي نمي شود(زيبايي بعد از مدتي عادي ميشود پس شخصيت مهم است  -٢
در ازدواج هيچ معياري با معيار ديگر قابل معاوضه .(…ظاهرش به دلم نيست اما در عوض  -٣

)نيست
ظاهرش به دلم نيست ولي به مرور عادت مي كنم -٤
ظاهرش به دلم نيست امادلم به حالش مي سوزه -٥
ظاهرش به دلم نيست اما مي خوام يك مدتي باهاش باشم تا ببينم ازش خوشم مياد؟ -٦



انواع شاخص در رابطه 

شاخص عيني -١
نمره باالي (به جذابيت ظاهري نمره دهيد  ١٠٠-٠وقتي از شما بپرسند صادقانه از     
)مورد قبول است ٦٠
شاخص ذهني -٢

)تا مالقات بعد بي تاب باشي(حس خوب كنارش داشته باشي  -   
. دش كاش ق. كاش اين مورد را زودتر ميديدم (ظاهرش را با ديگران مقايسه نكنيد  -   

...)كاش رنگ پوستش و 
از معرفي او به ديگران حس مطلوبي داشته باشم  -   



٢و ١نكات مربوط به مرحله 

سالمت نمره به وضعيت چهره، تناسب اندام، شيك پوشي، نظافت شخصي:بررسي جذابيت ظاهري ،
جسماني

بررسي معيارهاي ناكافي و همسو بودن با ارزشها
 كمتره چون از منطق پيروي مي كند نه احساس ١از  ٢وزن عامل
بسته به شخصيت طرفين. سال مناسب است ٧و حداكثر  ٥،  ٣تفاوت سني . بررسي سن دو طرف
 گاهي بزرگتر بودن خانم ممانعتي ايجاد نمي كند .
 خواسته، نياز، ايده آلها، ارزشها متفاوتند. سال است ١٠تفاوت نسلي.
همه موارد سن شناسنامه، سن رواني، سن بيولوژيكي بايد بررسي شود.
  هر چه تناسب بيشتر باشد تعارض كمتر است ٢مرحله.



مختصات دموگرافيك يا جمعيت شناختي
)تحصيالت –سن ( مختصات شخصي.١

)شغل والدين -درآمد والدين -شغل -درآمد -عقل معاش( مختصات اقتصادي.٢

ترتيب  -خانواده)گذشته وحال(فضاي عاطفي  -)دموكراتيك، ديكتاتوري، آنارشيست(نحوه تصميم گيري در خانواده(مختصات خانوادگي .٣
)ساختار خانواده -ساختار قدرت در خانواده -تعداد اعضاي خانواده -تولد

رف مقابلوضعيت اعتقادي ط -وضعيت اعضاي خانواده -تحصيالت اعضاي خانواده -اصالت فرهنگي( مختصات اجتماعي و فرهنگي و اعتقادي.۴

بر ويژگي رواني و شخصيتي دو طرف تاثير دارد) بافت(مجموع اين عوامل -:  نكته

خانواده شلوغ (ارد اين عوامل بركيفيت تعامل بين ويژگي هاي احتمالي نگران كننده بافت با ويژگي شخصيتي دو طرف تاثير مستقيم د -         
همين حالت اگرپسركمالگرا باشد موردي نيست) وشخصيت اسكيزوييد يا درونگرا

دخالت خانواده: قرار است طبقه باالي خانواده همسر زندگي كنند دختر خودشيفته پسر اجتنابي: مثال

.بين عروس و خانواده همسر مشكل پيش خواهد آمد. اعتماد بنفس ندارد. همسرم قاطع نيست:تعارض





بشناسيد و اجازه دهيد شناخته شويد:  ٣مرحله 

)ماه ٦تا  ٣نيازمند زمان است بين (آشنايي نسبي نه كامل-
اعتقاد به برابري حقوق زن و مرد اما (نگرش هر فرد الزاما نماينده رفتار واقعي او نيست -

)كنترلگر
تا آزدي از طرفين (حضور خانواده ها از راه دور و غيرمستقيم  -خودت باش كم هوش يا باهوش -

)سلب نشود و دخالت خانواده ها نباشد
در صورت سخت گيري مذهبي خانواده براي رفع موانع شرعي با حد و مرز محرميت در نظر  -

گرفته  شود
)رندكمالگرا و اضطرابي همين نقطه تصميم ميگي(دوره جمع آوري اطالعات نه تصميم گيري -
گاه )(بار زنگ زد ١٥بار از كوره در رفت يا مادر  ٦ساعت  ٢مثال در ( داشتن دفترچه ثبت نگراني  -

)اگر ريشه در شخصيت باشد تكرار و تشديد مي شود. ريشه در پيرامون يا شخصيت دارد
ف نقش انسان ها در دوران دوستي با نامزدي با همسري متفاوت است چون اين نقشها تكالي -

متفاوت دارند



خود و هم مسيرتان را بررسي كنيد
  :اول گام 
رابطه بودن واكنشي يا كنشي)١
جنسي ميل مجدد ارزيابي و ظاهر نقش درباره غلط شايع باورهاي مرور)٢
ترسها و احتمالي هاي دغدغه و نگراني فهرست)٣

نفر دو هر روانشناختي نيازهاي بررسي :دوم گام
 يدن،نكش سيگار موقعيت، احترام، توجه، شدن، تاييد حمايت، تحصيالت، صداقت؛ محبت،(نفر دو ارزشهاي)١

).... و مقام تعهد، پول، توانايي،
ميريزد بهم را شما اخالقي ويژگي كدام )٢
هستن الگو شما براي افرادي چه)٣
ميبينند مثبت ويژگي با را شما افرادي چه)۴

روانشناختي نيازهاي تعادل عدم يا تعادل ميزان بررسي :سوم گام
)باليني اختالل شخصيت، اختالل باال، حساسيت زودرنجي، باال، انتظارات( تعادل از شدن خارج)١



رفبررسي تعارضات احتمالي رابطه و نحوه برخورد با آن در دو ط: تداوم رابطه

)-(تحميل گري(+)                                                     حل مسئله

(+)مصالحه گري

)-(اجتناب)                                                                   -(تسليم



بررسي معيارهاي اصلي آرامش در رابطه: ٤مرحله 
 تست و تشخيصي مصاحبه با :مشاور كمك با
   - طرف دو از يك هر در روانشناختي نيازهاي در تعادل و شخصيت و روان سالمت هاي حداقل بررسي. 

مصاحبه و نئو و ميلون شخصيت تست با )ميايد وجود به شديد زودرنجي و باال انتظارات(
 منفي در اوتتف و ها مثبت در تشابه .تعارض نقاط شناسايي و طرفين در شخصيتي تناسبات وجود بررسي -

)مسئوليت -قدرت -صميميت -اعتماد(تعارض هاي حيطه دقيق شناخت -ها
تست با)ميل -تعهد -صميميت(طرفين در ورزي عشق ظرفيت بررسي -       
تست با طرفين در عشق به نگرش نحوه بررسي -       
  )تغيير وقابل منشي ماهيت تغييرو وغيرقابل سرشتي ماهيت( رابطه در ضعف نقاط بررسي -      
 باطارت( بحران مديريت كيفيت، با جنسي رابطه برقراري :رابطه در طرف دو مهم هاي مهارت بررسي -      
 -استرس -خشم -منفي هيجان مديريت ظرفيت( هيجان تنظيم  ،)تعارض و مسئله حل مذاكره، موثر،

  )اضطراب



مفهوم رابطه سالم

.مرحله توضيح داده شده شكل گرفته باشد ٤روابطي كه بر اساس 
)ماهيت احساسي(معيارهاي ظاهري غيرقابل پرسش  -١
)ماهيت منطقي) (هم كف بودن(معيارهاي غيرظاهري  -٢
شناخت كافي دو طرف -٣
حداقل سالمت روان و شخصيت، وجود تناسب در شخصيت طرفين -٤
    -  حيطه تعارض پايدار نخواهد بود(همپوشي نيازها(
    -  انتظارات منطقي است و زودرنجي كمرنگ است(نيازهاي هر نفر در تعادل باشد(
    - طرفين ميتوانند از بحران عبور كنند( مهارت هاي زوجي رسش يافته باشد(





انواع بلوغ

: بلوغ فيزيولوژي -١
فقدان مشكل جسمي يا ذهني خاص -سن تقريبي -   
بلوغ عاطفي -٢

 مديريت  -توانايي ابراز كالمي احساسات   -تونايي برچسب زدن به عواطف  –خودآگاهي هيجاني 
)اكثر طالقها بخاطر فقدان بلوغ عاطفي است( احساسات منفي 

بلوغ اجتماعي -٣
)بيان خواسته ها(وجود اعتماد به نفس اجتماعي –وجود عالقه اجتماعي 

)دربر گيرنده مجموعه اي از تعهدات مالي است(بلوغ اقتصادي  -٤
عقل -) ثبات در شغل(وجود هويت حرفه اي –وجود احساس خودكارآمدي در تامين معاش از راه سالم 

توان برقراري تعادل بين خواسته و داشته -مسئوليت پذيري -معاش
 ٢٤در جامعه كنوني دختر. بلوغ شكل گرفته باشد ٤سن بلوغ در افراد متفاوت است بايد در طرفين اين  -

٢٨و پسر 



حالت دارد ٤تصميم نهايي 

هست هم تاييد مورد بلكه است بالمانع تنها نه نفر دو رابطه  
)روابط درصد١٠(
روطمش و مثبت(مشاوره و آموزش شرط به است بالمانع نفر دو رابطه( 

دارد مشكل نيازها همپوشي
درماني روان و داروردرماني (درمان شرط به است بالمانع رابطه( 

است شديد نفر دو هر يا يك اختالل
براي ممنوعه هاي اختالل از يكي )روابط درصد٢٠( ممنوع رابطه 

)پارانوييد(.دارد وجود رابطه



مشاوره پيش از ازدواج چيست؟: نتيجه
مصاحبه با طرفين به صورت انفرادي يا دو نفره-
و سبك نگرش به عشق و ظرفيت عشق ورزي) mcmi(برگزاري تست شخصيت-
بررسي سالمت رواني و اخالقي طرفين-
وجود نقاط تعارض و پيش بيني زمينه هاي اختالف و پيشنهادهاي مربوطه -
بررسي نقاط مشترك و راهكارهاي رضايتمندي پس از ازدواج-
نظر كارشناسي درباره درصد توافق و تفاهم يا تعارض بعد از ازدواج -
برگزاري جلسه با خانواده ها در صورت لزوم-
برگزاري جلسات مشاوره در طول نامزدي يا پس از ازدواج-



با اميد به انتخابي بجا و سراسر عشق
پيش به سوي رابطه اي موفق


