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 زناشویی را ه کارهای بهبود روابط

 شرب فطري نيازهاي از و انساني ارتباط انواع ترين خصوصي و ترين صميمي از يكي زناشويي

 دوستي كيفيت و دوام گيرند مي قرار هم كنار مختلف ساليق با و ناآشنا نفر دو زمانيكه.  است

 جهت داردگامهايي بستگي ارتباط اين تحكيم در آنها از يك هر هنر و مهارت ، دانش به آنها

 روابط و.... بهبود

 

 اي معتقدند و دارد گونه «هيچ يا همه» ماهيتي زناشويي روابط داشتن ها،زوج از خيلي نظر به

 اين يلدل. شود منجر لذت اوج به بايد حتما دارند، اگر يا باشند داشته زناشويي روابط نبايد

 غيرمنطقي توقعات و انتظارات ايجاد باعث كه آنهاست غلط هاينگرش متاسفانه موضوع،

 رناشويي روابط توانمي اما شود،?رامي شاننارضايتي موجب موارد بيشتر در و شودمي

 تهداش توجه نكته اين به بايد زوج. داشت هم ارگاسم تجربه بدون را بخشيلذت العادهفوق

 روابط اينكه نه است؛ هم با بودن از بردن لذت زناشويي، رابطه برقراري از هدف كه باشند

 رنشانخاط بايد البته. بكنند بايد چه زناشويي روابط طول در يا رود، پيش شكل چه به جنسي

 كمك زناشويي رابطه كردن تربخشلذت چه هر به تواندمي جنسي هايمهارت داشتن كرد

 خوبي ابطرو يكديگر، با توافق با و زناشويي روابط مناسب بنديسطح با توانندمي زوج اما كند؛

 .باشند داشته هم با

 است همدیگر با بودن مهم،

 گرفتن براي متخصص با مشاوره بر عالوه است بهتر است، مشكل دچار زوجي روابط اگر

 زا پرهيز و انتظارات روابط، درباره آميزمسالمت وگويگفت اوليه مراحل در خاص، هايبرنامه

 در البته. باشند داشته كند، نگراني و تنش ايجاد است ممكن كه رفتارهايي به پرداختن

 زن .كنند مراجعه متخصص به بايد حتما دارند، زاييمشكل فردي بين روابط زوج كهصورتي

 ار الزم هايريزيبرنامه و كنند بررسي را مسايل اين تعطيالت شروع از قبل بايد شوهر و

 شندبا داشته تالش و كنند مشخص را مسايل ساير و اقامت محل مسافرت، محل دهند؛ انجام

 روابط ارب اين اينكه كننده،نگران و زاتنش مسايل بر كنند سعي و ببرند لذت هم با بودن از

 الهمس يك بر فقط تمركز. نكنند تمركز برآيند، كار پس از توانندمي آيا و گذردمي چگونه

  آنها روابط از كه هاييزوج. هم وجود از بردن لذت ساعت نيم حتي و يكديگر با بودن باشد،
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 برنامه بدون زناشويي روابط است بهتر كمتر، هايمشغوليت دليل به طبيعتا گذرد،نمي مدتي

 و بودنباهم بيشتر براي آمده دست به فرصت از بتوانند بايد نيز هازوج اين. باشند داشته

 اشدب گرفته انجام تعطيالت شروع از قبل بايد هاتوافق. كنند استفاده هم وجود از بردنلذت

 نندكمي احساس اگر و نگذرد بكنند، چه اينكه مورد در بحث به فرصت تعطيالت، زمان در تا

 تماح را كار اين كنند، وگوگفت يكديگر با خود زناشويي هايبرنامه و انتظارها مورد در بايد

 .شود منجر آميزش و لذت اوج به زناشويي روابط ندارد لزومي نيز مورد اين در. دهند انجام

 هند،د نشان خود از بيشتري عاطفه و صميميت كنند تالش بايد و است اول شرط زوج توافق

 را دنبوباهم كنند، استفاده جديد هايشيوه از كنند، مهيا خود براي رمانتيكي شرايط و محيط

 .دهند انجام هم كنار در دارند، دوست آنچه و كنند تجربه بيشتر

 نشدهبينيپيش وقايع و شد خواهد گرفته زوج از زيادي زمان و انرژي تعطيالت در طبيعتا

 شد گفته كه هايينكته به توجه اما دارد تاثير زناشويي روابط بر كه دهدمي رخ متعددي

 حال ناي با. باشد موثر تعطيالت زمان در مناسب زناشويي و عاطفي روابط داشتن در تواندمي

 طيالت،تع از قبل و كنند مشورت متخصص با بايد است، مشكل دچار زوج فردي بين روابط اگر

 .بود مشكالت حل فكر به

  

 کنيد شروع خودتان از

 

 را ودخ كه است اين گام اولين بريد مي رنج نيست شما دلخواه كه زناشويي ارتباط يك از اگر

 كالتمش مسئول بعنوان را نفر يك فقط توان مي كمتر طرفه دو ط ارتبا يك در.  كنيد اصالح

 گيخست و سرزنش ، تحقير با توأم شرايط در نيستيد مجبور شما.  كرد معرفي مشاجرات و

 روابط و زندگي تغيير براي و بگيريد دست به را خود سرنوشت اكنون هم از ، ببريد سر

 كه ار وظايفي از بعضي و كنيد اصالح را خود غلط رفتارهاي.  كنيد ريزي برنامه خود زناشويي

:  گويد مي‹  ورزيدن عشق هنر›  كتاب در فروم اريك.  بگيريد سر از ايد كرده فراموش

 وانيدت مي شما.  بورزيد عشق او به خودتان اول كه كنيد خود عاشق را كسي توانيد مي زماني

 و شويد ور غوطه است گذشته تان زندگي شريك و شما بين آنچه و گذشته تلخ خاطرات در

  حاال از اينكه آن و هست هم ديگري راه اما گرديد خشم و كينه ، غصه از پر آن خاطر به
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 براي آن از فقط و كنيد فراموش را ناخوشايند كنيد،گذشته عوض را شرايط بگيريد تصميم

 و يناكام با توأم را شما زندگي چيزهايي چه ،ببينيد بگيريد درس بهتر زندگي يك داشتن

 يك زناشويي كه نكنيد فراموش كنم مي تكرار دوباره. ببريد بين از را آنها است كرده غصه

 طبق ار خودتان ابتدا براين بنا شماست به مربوط مشكالت از قسمتي و است طرفه دو ارتباط

 . دهيد تغيير زير تعاليم

 

 بورزيد عشق او به خودتان اول كه كنيد خود عاشق را كسي توانيد مي زماني

 

  :کنيد حفظ را یکدیگر احترام مجادله، و بحث هنگام

 باعث نهات كار اين و شود نمي حل مشكلي هيچ كردن توهين و گفتن ناسزا با كه باشيد مطمئن

 نيست، گريزي زندگي در كه هم مجادله و بحث از. شود مي همسران بين روابط شدن سرد

 به آرامش و منطق با موضوع يك درباره را خود مخالفت هميشه كه كنيد سعي بنابراين

. نيدنك استفاده آميز توهين يا تحقيري كلمات از بحث خالل در گاه هيچ و بگوييد همسرتان

 را اين و بسنجيد را هايتان حرف خوب كنيد، بحث موضوعي مورد در بخواهيد اينكه از قبل

 يدتوان مي شما و باشد داشته ايرادي و عيب هم شما هاي ايده است ممكن كه بگيريد نظر در

 .نماييد اجرا تان زندگي در را ايده بهترين تا كنيد نظر تبادل آرامش با بحث، و جر جاي به

 

  :کنيد درک را یکدیگر مشکالت

 اجازه. نكنيد جيم سين و بازخواست به شروع سريع برگشت، خانه به دير همسرتان اگر

 اش مشكل دارد دوست اگر كه بخواهيد او از بعد و كند در را اش خستگي كمي او كه دهيد

 زا سر هم طوري، اين. كنيد حل را آن همفكري با بتوانيد شايد تا بگذارد درميان شما با را

 جبهه شما به نسبت همسرتان كه ايد نشده باعث هم و ايد درآورده اش ديرآمدن علت

 .بدهد تان تحويل دروغ مشت يك و بگيرد
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 باشيد همسرتان ترقی پلکان

 هك گيريد كار به را خود توان تمام و باشيد خويش همسر پيشرفت و رشد صدد در هميشه

 در و هستيد شما ، برد مي سود پيشرفت اين از كه كسي اولين زيرا شود موفق بتواند او

. بود خواهد مؤثر هم فرزندانتان براي و گردد مي ذوب شما زندگي در موفقيت اين آينده

 اين ، گشت ليسانس اخذ به موفق بعد و بود ديپلمه شما خانم ، كرديد ازدواج شما وقتي اگر

 اگر. دارد ارزش شما ي خانواده براي هم و است مهم او اجتماعي ي وجهه در هم ليسانس

 دهبو او رشد مسبب شما و كرد پيدا مقام ارتقاي و رسيد ارزشمند شغل يك به شما شوهر

 را پيشرفت ي زمينه ترين كوچك بكوشيد طرف دو هر پس. دارد ارزش هم شما براي ايد،

 ودخ تالش اين ، باشيد مراقب ولي. تحصيلي يا و معنوي مادي، ابعادي در چه ، آوريد وجود به

 يم بيدار او وجود در را تنفر صورت اين غير در. نكشيد همسرتان رخ به پتك مانند دائماً، را

 .كنيد

 

 ها نظر اختالف از استقبال

 

 بسب كه است فردي بين تفاوتهاي اين البته و است نيافريده هم مثل را انسانها خداوند

 اي گونه هب را مقابل طرف كه كنيد سعي نبايد بنابراين.  گردد مي انسانها بين بيشتر جاذبه

 كه پسرها و دختر ابتدا در. كند رفتار شما نظر مطابق و كند فكر شما مثل كه دهيد تغيير

 شگو همديگر هاي صحبت به دقت به ، كنند مي صحبت آشنايي و خواستگاري مراسم براي

 همانطور را خود كسي هر زيرا است جذاب آنها براي آشنايي شروع اين حقيقت در و دهند مي

 .كند مي بيان را خود عقايد و كند مي معرفي هست كه

 

 مذهبي هاي ارزش بجز.  است نفر دو اين اختالفات همان شود مي جاذبه اين سبب چيزيكه

 دليل هب كه هستيم كسي دنبال به معموالً ما ندارد، گيرايي آنها در نظر اختالف كه بنيادين و

 يا مشاجره و نظر اختالف هيج كه داشت انتظار نبايد طرفي از.  كند كامل را ما تفاوتهايش

  پويا و صحيح ارتباط يك تضاد بدون ارتباط كه چرا ، باشد نداشته وجود شوهر و زن بين
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 ستا كرده نظر صرف خود عقايد و احساسات بيان از نفر يك ارتباط اين در حقيقت در. نيست

 جلوگيري نيز طرفين رشد از لذا و است نداده او به قلدري با را فرصت اين مقابل طرف يا

 كتاب به مراجعه يا سوم نفر قضاوت يا مشاجره و بحث ايجاد با مختلف عقايد.  شد خواهد

 ندباش داشته نظري اختالف فرزند تربيت مورد در اگر مثالً گردد، مي شوهر و زن رشد سبب

 . يابد مي ارتقاء طرف دو هر دانش مربوطه كتب يا روانشناس به مراجعه با

 

  :کنيد تفریح بيشتر

 و رفت اين اما روند مي خريد يا پارک سينما، به زياد هم با ها زوج ازدواج، اوايل معموال

. شود مي محدود بار يك ماه چند خانوادگي هاي ميهماني به فقط و رود مي بين از كم كم آمدها

 كوهنوردي، روي، پياده براي. روند مي بيرون هم با بار يك اي هفته حداقل خوشبخت زوج يك

 يكنواختي از را تان زندگي بتوانيد اينكه براي! روزانه خريد حتي يا جديد فيلم يك ديدن

 رد تان فرزندان و همسر با گردش يك براي مناسب ريزي برنامه يك توانيد مي دربياوريد،

 تريبيش صميمت و كنيد تقويت را هايتان بچه و همسر. خود روحيه تا دهيد ترتيب هفته آخر

 .بيايد وجود به تان بين هم

 

 :بگيریم پاسخ و کنيم درخواست را چيزی چگونه

 نداشته ممكن غير و جا بي توقعات ايم؛ خواسته همسرمان از بحال تا كه بخواهيم را چيزي

 داريد همسرتان از كه شناختي با بخواهيم؛ مناسب وقت در .امتحان براي حتي باشيم

 خواهش نباشد؛ توقعي و آمرانه لحنتان و رفتار .كنيد مطرح هاي زمان در را ن درخواستهايتا

 مثالهاي و داليل كه نيست احتياجي بگوييد؛ خالصه كند مي فرق دستور با درخواست و

 او ودش مي باعث شما كار اين دهد انجام بايد را كار اين بفهمانيد او به كه بياوريد گوناگون

 بگوييد صريح و رک .كند برآورده را شما خواسته تواند نمي او كنيد مي فكر شما كند احساس

 كلماتي از توانيد مي كه جايي تا و نباشد اي كنايه سخنانتان كنيد؛ استفاده مناسب كلمات از و

 كنيد استفاده...لطفا مثل

 


