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ازدواج یکی از فعالیتهایی بوده كه نسل بشر براي قرنهاي متمادي در سراسر جهان انجام داده است و
شواهد و مداركی نیز وجود ندارد كه نشان دهد جامعه بشري از ازدواج كردن منصرف شده باشد .بسیاري از
افراد طالق میگیرند و دوباره ازدواج میكنند و گاهی اوقات برخی نیز چندین بار ازدواج میكنند .افراد مجرد
مشتاق ازدواجاند و افراد متاهل در اندیشه آزادي دوران قبل از ازدواج ،اما آنها هم پس از مدتی آزادي
دوباره ازدواج میكنند ،حتی اگر ازدواج و زندگی زناشویی آن چیزي نباشد كه آنها واقعا به دنبالش هستند.
آن چه افراد از ازدواج انتظار دارند و بر اساس آن ممکن است همسر خود را انتخاب كنند ،حالت عاطفی
خوشایند یا نوعی شیفتگی است كه به باور آنها عشق نامیده میشود .در آن حالت شیفتگی ،آنها یکدیگر
را از لحاظ اجتماعی و جنسی كامال پذیرفته و با اشتیاق زیاد امیدوارند كه این احساس براي همیشه و به
طور پایدار دوام داشته باشد ،غافل از این واقعیت تلخ كه حالت شور و شیفتگی با عشق تفاوت دارد.
صرفنظر از این كه زوجین ناراضی چه كسانی هستند منبع اصل نارضایتی بر مبناي سه محور زیر
میباشد:
اول :آن كه همه زوجینی كه درجستجوي كمک برمیآیند ،زندگی زناشویی رضایتبخشی ندارند.
دوم :در یک زندگی زناشویی غیررضایتبخش (تقریبا در همه موارد) هر یک از زوجین دیگري را
مسئول و مقصر ناشادمانی خود میدانند.
سوم :هر یک از همسران ،از روانشناسی رایج كه به آن روانشناسی كنترل بیرونی میگوییم ،استفاده
میكنند.
زندگي مشترك چيست؟

زندگی مشترك دشوارترین وظیفه و تکلیفی است كه در زندگی تحولیمان با آن مواجه هستیم .كسانی كه
معتقد به ادیان ابراهیمی هستند بر این اعتقادند كه خداوند زن و مرد را براي آسایش هم خلق كرده است و
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اگر معتقد به دیدگاه تکاملی باشند ،بر این باورند كه همه موجودات طبق ذات و فطرتشان براي ادامه حیات
نیاز به جفتگیري دارند و نحوه ارتباط و مراقبت از همسر و فرزندان هم در ژن آنها مکنون است.

چرا زندگي مشترك دشوار است؟

به هم رسیدن آسان است ولی با هم ماندن سخت است .این كه چگونه با هم بمانیم و شاداب و رضایتمند
باشیم مهارت و آموزش میخواهد زیرا در زندگی ما آدمیان هر چیزي نیاز به آموزش دارد ،به طور مثال نحوه
استفاده از این میکروفن كه من از طریق آن با شما صحبت میكنم را لحظاتی قبل از جلسه به من آموزش
دادند  ،پس چگونه است كه براي امر مهمی مثل ازدواج و تشکیل زندگی زناشویی ما بدون هیچ آموزشی وارد
زندگی مشترك میشویم؟ هیچكس در روابط زناشویی آموزش نمیبیند و فکر نمیكند اصال نیازي به
آموزش داشته باشد .در سایر جانداران روي ژنهاي آنها نحوه زندگی ،جفتگیري و مراقبت از جفت و
فرزندان تعریف شده است .ولی انسان تنها موجودي است كه این روابط به صورت فطري براي او دیده نشده
است .نیاز به داشتن رابطه جنسی و تشکیل خانواده شاید یک نیاز فطري باشد ،اما نحوه ارضا و برقراري
رابطه از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است و براي همین است كه حفظ و نشاط و پایداري زندگی
زناشویی دشوار است و بدون تردید نیاز به آموزش دارد .تفاوتهاي مربوط به آئینها و سنتهاي
خواستگاري ،تشکیل خانواده ،تقسیم وظایف و مسئولیتها در فرهنگهاي مختلف نشاندهنده غیرذاتیبودن
این رابطه است .بنابراین ازدواج یک انتخاب است .در ژن ما شاید فقط نیاز جنسی با بلوغ هورمونها بیدار
شود اما هرگونه نحوه تعامل و بر طرفنمودن این نیاز كامال فرهنگی است .حال كه ازدواج یعنی نحوه قرارداد
زندگی مشترك امري كامال فرهنگی است ،پس ازدواج به منظور برآوردهشدن این نیاز یک انتخاب است.

ازدواج يك انتخاب است و روي ژن ما چيزي به نام ازدواج نيست.
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خاستگاه اصلي و عناصر سازنده يك ازدواج چيست؟

شاید بتوان خاستگاه اصلی ازدواج را در میل و كشش جنسی و تداوم نسل دانست و ریشه آن را در نیازهاي
فطري جستجو كرد ،اما بر اساس آیات قرآن هدف از خلقت زن و مرد براي آرامش یکدیگر بوده است .این
كه این آرامش چگونه تامین شود ،كامال متناسب با سطح فرهنگی و بلوغ اجتماعی و عقلی و خاستگاه
نیازهاي اصلی هر فرد و در فرهنگهاي مختلف متفاوت بوده و در طول حیات بشري اصول و مناسبات آن
تغییر یافته است.
همانطور كه استفاده از یک وسیله برقی ساده مانند ماكرویو یا تلویزیون نیاز به داشتن كاتولوگ و راهنما
دارد و اگر اصول آن را بلد نباشیم ممکن است آن وسیله براي ما كارایی الزم را نداشته باشد و یا به آن
آسیب بزنیم ،مسلما در رابطه پیچیده زناشویی نیاز به داشتن آگاهی از اصول درست آن داریم .چرا ما نیاز به
آموزش در زمینه ازدواج داریم؟ زیرا منشا بسیاري ازاختالفات ،بیماريهاي روان-تنی ،فشارهاي عصبی و
افسردگیها در عدم رعایت این اصول است .همانطور كه پیشتر گفتیم ازدواج روي ژن ما انسانها وجود
ندارد ،لذا نیاز به شناسایی و آموزش دارد .اصول و عناصر سازنده یک ازدواج موفق كامال فرهنگی و شخصی
است و از دورهاي به دورهاي دیگر تغییر میكند .بر اساس تحقیقات به عملآمده بر روي زندگی زوجین
خشنود ،روانشناسان موفق به استخراج اصول مشتركی گردیدهاند.
اصول يك ازدواج موفق بر پايه تنظيم پنج نياز اساسي ذيل شكل ميگيرد:

 -8نیاز به بقاء
 -2نیاز به عشق و احساس تعلق
 -9نیاز به قدرت
 -4نیاز به آزادي
 -5نیاز به تفریح
براي تداوم بقا ،حس زیباي پدر یا مادر شدن ،عشق ورزیدن و عشق گرفتن ،حس زیباي دوست داشتن و
دوستداشته شدن ،احساس ارزشمندي و شایستگی ،احساس آزادگی و استقالل از خانه پدري ،نیاز به بودن
در كنار كسی كه دوستش داریم و سفر و تفریح و انجام فعالیتهاي مشترك ،همه و همه نیازهایی است كه
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ما را به سوي یافتن زوج و شریک مشترك سوق میدهد و اگر انتخابمان درست باشد و نیازهایمان به
صورت مشترك تامین شود ،احساس رضایتمندي در زندگی مشترك خواهیم داشت .عدم رضایت در زندگی
زناشویی زمانی به وجود میآید كه نیازهایمان به صورت متعادل ارضا نشود و یا در كنار یک همسر خودخواه،
نیازهاي ما نادیده گرفته شود.

چرا ما دست به رفتار ميزنيم؟

وقتی بین وضعیت مطلوب (خواسته) و وضعیت موجود (داشته) ما تفاوت باشد ما دست به انتخاب میزنیم.
یک مکان در ذهن ما وجود دارد كه دائما دارد این مقایسه را انجام میدهد و وجود هر نوع فاصلهاي یعنی
ناكامی و این ناكامی عامل حركت (رفتار) است.
شكاف يا تفاوت
خواستهها

ادراكات و
برداشتها

رفتار
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وقتي ديگران بر وفق مراد ما رفتار نميكنند چه كار ميكنيم؟

روي ژن حیوانات نوشته شده است كه ناكامی را چگونه پاسخ دهند .اما پاسخهاي ما (انسانها) در مواقع
ناكامی روي ژنهایمان نوشته نشده است و پاسخهاي ابتدایی دوران حیوانی نمیتواند در روابط پیچیده
انسانی ما كاربرد داشته باشد .معموال ما چهار نوع واكنش در این گونه مواقع نشان میدهیم:
 -8گذشت میكنیم
 -2مدیریت میكنیم
 -9قهر میكنیم
 -4پرخاشگري میكنیم
ي تسلیم ،مصالحه ،حل مسئله و پرخاشگري استفاده میكنیم .طیف
در چنین مواقعی از چهار سبک رفتار ِ
تسلیم تا پرخاشگري شیوههایی هستند كه در طول حیات ما بدان شیوهها تربیت شدهایم .در تسلیم ،ما به
گونهایی رفتار میكنیم كه فقط نیاز طرف مقابل مورد نظر است و در پرخاشگري ،فقط نیاز من مطرح است.
اگر سبک رفتار ما اجتنابی باشد معموال قهر میكنیم و حاضر به مذاكره نیستیم .در مصالحه بخشی از
خواسته ما و خواسته طرف مقابل تامین میشود .اما در روابط زناشویی باید تالش كنیم تا مشکل را به
مسئله تبدیل كنیم و برایش راه حل پیدا كنیم .وقتی نیاز و خواسته من با خواسته دیگري هماهنگ نیست
تنش بوجود میآید و دست به رفتارهاي كنترلگري میزنیم .در ادامه بحث شیوههاي مخرب و شیوههاي
مثبت حل تعارض را مورد بحث قرار میدهیم.

چگونه مشكل را به مسئله تبديل کنيم؟

 پذیرفتن مسئولیت رفتار خود و نه رفتار دیگران
 پرهیز از انتقاد و سرزنش

 اقدام عملی بر اساس توانمنديهاي درونی براي دستیابی به اهداف واقعی
 فهم درست رفتار خودمان و دیگران و توان تحمل آن
 تالش براي تغییر دادن خود و نه تغییر دیگران

1

كاربست تئوري انتخاب در بهبود زندگي مشترك
تمرين:
یک جدول بکشید و در آن بنویسید كه هریک از نیازهایتان چقدر براي شما داراي اهمیت است و تا چه
اندازه در زندگی مشتركتان این نیازها تامین شده است.
همه ما در ذهنمان یک وضعیت ایدهآل و آرمانی داریم ،یک وضعیت مطلوب را ترسیم میكنیم و
معموال خواستههایمان بر اساس میزان فاصلهایی است كه از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب در مقایسه با
این پنج نیاز داریم .رفتاري كه از ما سر میزند براي این است كه ما را از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب
برساند .میزان این نیازها و درجه اهمیتشان براي افراد مختلف متفاوت است.
هشت درس مهم تئوري انتخاب براي داشتن يك ازدواج و رابطه زناشويي خشنود:

درس اول :کنترل بيروني ميتواند ازدواج را نابود کند.
کنترلگري:

اگر در هریک از زمینههاي مهم زندگی احساس ناخشنودي و فالكت میكنید ،درگیر یک یا چند مورد از
موارد چهارگانه كه اساسا تالش براي كنترل دیگري است ،هستید:
 .8شما میخواهید كه دیگري كاري را انجام بدهد كه خود او نمیخواهد و معموال از طرق مختلف به
طور ضمنی یا علنی سعی میكنید او را مجبور كنید كه آن چه شما میخواهید را انجام دهد.
 .2فرد دیگري تالش میكند شما را مجبور به انجام كاري كند كه شما نمیخواهید.
 .9تو و دیگري هر دو تالش میكنید تا یکدیگر را مجبور به انجام كاري كنید كه نمیخواهید.
 .4شما خود را مجبور به انجام كاري میكنید كه برایتان دردناك و یا حتی غیرممکن است.
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سه باور نادرست روانشناسي کنترل بيروني

باور اول :رفتار من همواره واكنش یا پاسخی است به محركهاي بیرونی.
باور دوم :من میتوانم دیگران را وادار كنم كاري را كه مایل نیستند انجام دهند و دیگران نیز میتوانند فکر،
عمل و احساس مرا رقم بزنند.
باور سوم :این حق و حتی وظیفه اخالقی من است تا كسانی كه از خواستهها و دستورات من پیروي
نمیكنند را تحقیر ،تهدید و یا تنبیه كنم و اگر الزم بود براي آنکه دستوراتم را انجام دهند ،آنها را مورد
تشویق و پاداش قرار دهم.

به بياني ديگر:
 -1من میتوانم دیگران را با بکارگیري زور و اجبار یا با ابزارهاي احساسی و عاطفی مجبور به انجام كاري
كنم كه خودشان نمیخواهند.
 -2چیزها و امور (پاسخ تلفن را دادن ،تمیزي منزل ،میهمانی ،نظم و انضباط و  )...مهمتر از كرامت انسانی
افرادند.
 -3من رسالت و وظیفه اخالقی ،دینی ،خانوادگی و ...دارم كه (به هر وسیلهاي كه شده) از دیگران آدم
بهتري بسازم.
درس دوم :ما همه رفتارمان را خود انتخاب ميکنيم.
ما همه رفتارهایمان را خودمان انتخاب میكنیم .كنترل ،قهر ،گذشت ،گریه ،پرخاشگري ،بیتفاوتی ،مذاكره،
متقاعدسازي و  ...حتی اجازه دادن به دیگران كه با ما اینگونه رفتار كنند .در تئوري انتخاب این ما هستیم
كه رفتارمان را انتخاب میكنیم؛ از طیفی از انفعال تا پرخاشگري .براي آگاهی بیشتر به رفتار انتخابی ما باید
به اجزاي رفتار شناخت داشته باشیم و بدانیم كه یک رفتار كلی از چه اجزایی تشکیل شده و ما چرا دست
به چنین رفتارهایی میزنیم.
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اجزاي رفتار:

رفتاركلی چهار جزء دارد :رفتار در واقع یک اقدام است ،اما اگر این اقدام انتخابی باشد پس همراه با فکر
است بنابراین فكرکردن دومین جزء رفتار است .از آن جا كه همیشه به هنگام هوشیاري چیزي را حس
میكنیم پس احساس کردن سومین جزء رفتار كلی است و در آخر ،بدن ما در طول مدتی كه زندهایم
همیشه در حال انجام كاري است .بنابراین آن چه در بدن ما همراه با اقدام ،فکر و احساس رخ میدهد.
چهارمین جزء رفتار كلی یعنی فيزيولوژي می باشد.

بنابراين چهار جزء هر رفتار کلي عبارتند از:

عمل ،تفکر ،احساس و جسم (فیزیولوژي) كه با سه جزء اول در ارتباط است .اگر چه كنترل ما همیشه مؤثر
نیست ،اما كنترل زندگی همیشه در دستان خود ما است.
آن چه كه ما میتوانیم تغییر دهیم شیوه عمل و تفکرمان است .بنابراین باید این تغییر را اعمال كنیم .از
آنجاییكه ایجاد تغییر در هر یک از اجزاي رفتار كلی الزاما كل رفتار را تغییر میدهد ،اگر اقدامات و افکار
بهتري را انتخاب كنیم از نظر عاطفی احساس بهتر و از نظر جسمی سالمتر و البته ازدواج موفقتري خواهیم
داشت.
هر فکري كه از ذهن ما می گذرد و هر عملی كه از ما سر میزند مثل ابراز احساسات ژستی كه به خوود
می گیریم و نوع حركات دست و پا و حتی تن صدایمان نیز یک انتخاب است .وقتی همسرتان از شما انتقواد
میكند ،او انتخاب كرده است كه این كار را بکند و در مقابل ،وقتی شما شروع به مشاجره با او میكنید شما
نیز انتخاب كردهاید كه این كار را بکنید .او میتوانست انتخواب كنود كوه از شوما انتقواد نکنود و شوما نیوز
میتوانستید انتخاب كنید كه با او بحث و مشاجره نکنید .اگر چه ممکن است احساس كنید كوه هویچگونوه
انتخابی انجام نشده است ولی هیچ كس نمیتواند شما را واداركند كه كاري را انجام دهید بلکه هر دوي شما
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آن چه انجام دادید را انتخاب كردهاید و هر دوي شما بر این باور بودهاید كوه آن چوه كوه انجوام مویدهیود
درست است.
نكته :به خاطر داشته باشید انفعال و عدم تصمیمگیري هم نوعی انتخاب است!
درس سوم :به جاي عادات مخرب از رفتارهاي پيونددهنده استفاده كنيد.

هفت عادت مخرب در رفتارهاي كنترل بیرونی وجود دارد .این عادات شامل -8 :عیبجویی یا انتقاد -2
سرزنش  -9شکوه و گالیه  -4نق و غرغر  -5تهدید  -1تنبیه  -7دادن باج براي تحت كنترل در آوردن
دیگري كه اگر شما و همسرتان در زندگی زناشویی از این قبیل رفتار بکار ببندید در سراشیبی سقوط
زندگی زناشویی قرار میگیرید .اگر ما این عادتهاي مخرب را كنار بگذاریم ،به جاي آن چه رفتارهایی را
باید جایگزین كنیم؟
براي کنار گذاشتن و جايگزينسازي عادتهاي مخرب ،هفت رفتار پيونددهنده در نظريه انتخاب
وجود دارد:
هفت رفتار پيونددهنده
حمایت – تشویق – گوش دادن – اطمینان و اعتماد – احترام – مذاكره و گفتگوي دائم براي حل اختالف.
سئوالی كه در این جا مطرح میشود تا هر دو نفر شما بر سر آن با هم بحث كنید ،این است.
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"از كدامیک از عادات پیونددهنده در زندگی زناشویی خود استفاده كنید تا زندگی زناشویی بهتري داشته
باشید؟"

درس چهارم :آشنايي با دنياي کيفي همديگر
این دنیا شامل تصاویري از فعالیتهایی است كه بیش از هر عمل دیگري برایمان لذتبخش و توامینكننوده
نیازهایمان است و منبع تمامی انگیزههاي خاص زندگی ماست .تصاویري كه بوه طوور دائوم در حوال تغییور
هستند ،موضوعات دیگر مانند اموال گرانبها و نظام باورها و عمیقترین ،مقدستورین عقایود موذهبی را نیوز
شامل میشود كه به آن جهان كیفی میگویند .از آنجاییكه جهان كیفی ،حاوي تصواویري از تموایالت موا
است ،وظیفه ماست كه راهی براي تطبیق این تصاویر با واقعیوت بیوابیم ،در غیور ایون صوورت رنوج زیوادي
خواهیم برد .اما جهان كیفی ،براي ما مقدس است زیرا بر آن كنترل تام داریم و میتوانیم هرگونه تغییور یوا
اصالحی در جهان كیفیمان انجام دهیم .یکی از آزمون هاي عشق زوجین این است كه تا چه حود هور یوک
تمایل دارند دیگري را در جهان كیفیشان شریک كنند.
راهكارها:
 توانمنديهاي یکدیگر را بشناسید.

 به عالئق و اهداف یکدیگر آگاه باشید و برایش ارزش قائل شوید.
 به یکدیگر در تحقق اهداف هم كمک كنید.
 اهداف مشترك تعریف كنید.

 فعالیتها و تفریحات مشترك ایجاد كنید.
 به آزاديهاي یکدیگر احترام بگذارید.

درس پنجم :آموختن مفهوم مهم رفتارکلي
براي درك بهتر مفهوم رفتار كلی ،خودتان را مانند ماشینی تصور كنید كه در حال حركت در یک بزرگراه
هستید .موتور ماشین ،نیازهاي اساسی شما است .چرخهاي جلویی اتومبیل ،همانند تفکر و عملاند.
چرخهاي عقب نیز كه در حركت اتومبیل نقش دارند ،همچون احساس و فیزیولوژي در انسان عمل میكنند.
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اگر ازدواج شما ،ازدواج ناموفقی است و از كنترل بیرونی زیاد استفاده میكنید ،چرخهاي جلویی (فکر و
عمل) فعالشده و شما سعی میكنید تا همسرتان را كنترل كنید .اگر نتوانید همسرتان را كنترل كنید و یا
به آن چه كه میخواهید نرسید ،احساس نارضایتی و آشفتگی خواهید كرد و یا حتی مریض خواهید شد .در
این شرایط چرخهاي عقبی به دشواري حركت خواهد كرد (احساس و فیزیولوژي شما فعال خواهد شد) با
همدیگر بحث و گفتگو كنید و صادقانه به این سئوال پاسخ دهید :در زندگی شما نحوه تفکر و عملتان
زندگیتان راهدایت میكند یا احساس و فیزیولوژيتان؟

درس ششم :رابطه زوجي با چاشني خالقيت
درس نیاز به خالقیت ،یک جزء از رفتار كلی محسوب میشود .خالقیت میتواند یک فعالیت جدید ،فکر
جدید ،یک احساس جدید یا یک احساس فیزیولوژیک جدید یا تركیبی از هر یک از آنها باشد .سعی كنید
دنبال راهکارهاي جدید و برنامهها و اهداف جدید باشید .نوع پوشش ،فعالیت و تفریح ،هدیه دادن ،یکدیگر را
با كارهاي مورد عالقه غافلگیر كردن و  ...از آن جمله است.

درس هفتم :سهيم کردن فرزندان در مراقبت از ازدواج
زمانی كه زوجی در مسیر اختالف و یا طالق قرار گرفتهاند فرزندان آنان نیز در خطر هستند .همه آنها
میخواهند كاري در این مورد انجام دهند اما نمیدانند چگونه و چه باید بکنند .پاسخ این است كه همه اهل
خانواده باید بیاموزند كه باید رفتاري متفاوت داشته باشند .آموزش انجام رفتار متفاوت را با سبک كودكانه و
با داستان به بچهها بیاموزید.

درس هشتم :بهبود صميميت جنسي با روشهاي جديد
رفتارهاي جنسی در زندگی انسان امري بنیادي است كه تنها براي ارضاي تمایالت میل جنسی و باروري
صورت نمیگیرد .بلکه رفتاري اجتماعی بوده كه منجر به نزدیکی ،صمیمیت و كسب آرامش زوجین از
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یکدیگر شده و احیاء كننده ازدواج است .مشکالت و یا اختالالت جنسی از هر نوعی كه باشد به روابط
صمیمی زوجین لطمه میزند و این دو مشکل یکی از دو عامل اصلی و اولیه بروز جدایی و طالق بین زوجین
است ( 11درصد طالقهاي ثبت شده).

وقتي ديگران بر وفق مراد ما رفتار نميکنند چه کار ميکنيم؟

 -8گذشت میكنیم.
 -2قهر میكنیم.
 -9مدیریت میكنیم.
تمرين:
این چهار سئوال را از خودتان بپرسید .در رابطه با همسرتان و یا اگر مجرد هستید نزدیکترین فرد به شما و
آنهایی كه جدا شدهاند رابطه قبلیشان را به چالش بکشند.
-8
-2
-9
-4

من االن چه میخواهم؟
االن براي رسیدن به خواستهام چکار میكنم؟
آیا كاري كه میكنم من را به خواستهام میرساند؟
چه كار دیگري میتوانم بکنم؟

خودسنجي يا ارزيابي شخصي
-8
-2
-9
-4
-5
-1

این چیزي است كه میخواهم و این چیزي است كه انجام میدهم؟
آیا آنچه كه انجام میدهم ،آنچه كه میخواهم را به من میدهد؟
آیا كاري كه میكنم باعث میشود آنچه كه میخواهم را به دست آورم؟
در خانه (در این زندگی) چه كسی مهمتر است؟
چه كسی بیشتر از همه حق دارد؟ چرا فکر میكنید كه نیاز بچه از شما مهمتر است؟
چه كسی حق دارد تمام تصمیمات را بگیرد؟

قبل از انجام هر كاري یا زدن هر حرفی از خودتان سئوال كنید:
"اگر اين حرف را بزنم يا اين کار را بكنم من را به اين فرد نزديكتر ميکند يا دورتر؟"
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تئوري انتخاب و زندگي مشترك
 -8قانون طالیی :با دیگران به گونهاي رفتار كن كه دوست داري آنان نیز همانگونه با تو رفتار كنند.
 -2تنها كسی را كه میتوانی كنترل كنی ،خودت هستی.
 -9كنترل درونی ،فرد را تقویت و توانمند میكند.
 -4هر چه كمتر در كنترل دیگران بکوشی ،آنان بیشتر به انجام كارهایی كه تو میخواهی گرایش نشان
میدهند.
 -5هر رابطه یک مکان پیوند است :مکانی براي وارد شدن ،مکانی براي ترك كردن (توقف موقت و رشد
شخصی) ،مکانی براي بازگشت مجدد ،یک مکان امن ،یک مکان محترم و با كرامت
 -1وقایع دردناك گذشته بر شرایط كنونی و آنچه اكنون هستیم اثر مهمی دارد ،اما مرور و یادآوري و
بازنگري آن در حل مسائل كنونی و آنچه اكنون باید انجام دهیم ،كمک ناچیزي میكند یا شاید اصال مفید
نباشد .آن چه اكنون نیاز داریم انجام دهیم ،اصالح و بهبود رابطه مهمی است كه در آن قرار داریم.
 -7ناتوانی در مدیریت و كنترل احساسات منفی و حل تعارضها باعث تخریب كیفیت رابطه میشود.
 -1دنیاي واقعی ما را ،چگونگی دریافت و ادراك ما از شرایط زندگی تشکیل میدهد.
 -3افراد ،جهان و چیزها را به گونههاي متفاوتی ادراك میكنند.
هشت اصل مهم براي داشتن يك ازدواج و رابطه زناشويي خشنود:
 اصل اول :كنترل بیرونی میتواند ازدواج را نابود كند.
 اصل دوم :ما همه رفتارمان را خود انتخاب میكنیم.
 اصل سوم :هرگز از هفت عادت مخرب استفاده نکنید.
 اصل چهارم :آشنایی با دنیاي مطلوب همدیگر
 اصل پنجم :آموختن مفهوم مهم رفتار كلی
 اصل ششم :كمی خالقیت را چاشنی زندگی مشتركتان كنید.
 اصل هفتم :با كمی احتیاط ،آنچه را كه براي ازدواجتان انجام میدهید با فرزندانتان درمیان
بگذارید.
 اصل هشتم :با روشهاي جدید ،صمیمیت جنسیتان را بهبود بخشید.
شادماني/خشنودي در زندگي يعني
 لذت بردن از شیوهاي كه براي زیستن انتخاب كردهایم.
 توانایی خوب كنار آمدن با اطرافیان و عزیزانی كه دوستشان داریم.
 انجام كاري ارزشمند در زندگی.
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 به گونهاي عمل نکنیم كه باعث شویم دیگران این فرصت را نداشته باشند كه مثل ما شاد و خشنود
زندگی كنند.
 به انتخابهایی فکر كنید كه میتواند شما را به چنین شرایطی رهنمون نماید.
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