
 مسائل ارتباطی زوج ها

 دکتر زهرا نادری



  کند می تبدیل شیرین ای مقوله به را ازدواج که هایی جاذبه رغم علی

  روانی های ضربه و تفاهم وجود عدم قبیل از مشکالتی و جدایی از ترس

   .کاهد می آن جذابیت از شود می ایجاد طالق فرآیند طی که مالی و



در سالهای اخیر شاهد رشد روزافزون مراجعه زوج ها به شوراهای حل اختالف، 
 .  دادگاه ها، و مراکز مشاوره به فاصله کوتاهی بعد از ازدواج هستیم

 

 سال اول ازدواج رخ می دهد 5حدود نیمی از طالق های ثبت شده در کمتر از 



  

  منجر طالق به ازدواج ها از 50 حدود بزرگ شهرهای در تحقیقات طبق

  در .می کنند ازدواج مجدداً گرفته طالق افراد درصد 70 حدود .می شود

  .می گیرند طالق دوباره هم افراد این از نیمی که حالی

 
 سال در قضایی محاکم در رسیدگی اول خواسته ده از یکی عنوان به               توافقی طالق

 گذشته

 



 چیست؟ ها طالق این دالیل که شود ایجاد سوال این است ممکن

 
 ازدواج، از قبل کافی شناخت نبود 

 تفاهم، وجود عدم 

  خیانت

 اطرافیان، و خانواده ها دخالت 

   ،کافی آمادگی وجود عدم و زودهنگام ازدواج های 

 زناشویی، زندگی مهارت های نبود

 ،جنسی نارضایتی 

   و شخصیتی، مشکالت 

 اعتیاد 

 



  را ارتباطی مشکالت مشاوره مراکز به کننده مراجعه افراد اغلب همچنین•

  ما زندگی از زیادی بخش .می کنند مطرح خود اصلی مسئله عنوان به

  شخص هر زندگی کیفیت مبنا همین بر و می شود انسانی ارتباطات صرف

   .دارد دیگران با او ارتباطات کیفیت به بستگی



 ارتباط زوج ها مشکالت از بسیاری با ارتباطی مهارت های کمبود•
 توسط که مشکلی شایع ترین گفت می توان نوعی به و دارد

 برقراری در موفقیت عدم  می شود مطرح ناراحت زوج های
 محققان پژوهش های نتایج که طوری به می باشد، ارتباط

 روابط مشخصه های از یکی ارتباطی، مشکالت که می دهد نشان
  قبلی شده ی تجربه مشکالت می تواند و است درمانده زوج های

   .کند تشدید را

 



 خطاهای ارتباطی

 

  با حق باشند معتقد دو هر یا زوج یک که وقتی :بودن جانب به حق1.

 .بدهند خود به را حق همیشه و آن هاست



 شوهرها و زن از برخی :دادن گوش مهارت وجود عدم -2

 منتظر فقط و ندارند می شود گفته آنچه به توجهی هیچ

 به شروع بالفاصله تا شود تمام دیگری صحبت تا می مانند

 .کنند صحبت



  یک تکرار به که می شود مربوط زوج هایی به روش این :شکایت تکرار .3
  توجه خود همسر حرفهای به نسبت که این بدون می دهند ادامه شکایت
 .نمی رسد جایی به گفتگو نتیجه در باشند، داشته

 

  را شکایت که  می شود مربوط زوج هایی به نیز روش این :متقاطع شکایت .4
 .می دهند پاسخ شکایت با



 دو دارای کالمی غیر و کالمی پیام های که است وقتی ارتباط شکل این :متضاد پیام های .5

 است، تلویزیون تماشای مشغول که حالی در زوج ها از یکی مثال بعنوان .باشند متضاد معنی

 .دهد ادامه خود صحبت به تا می کند تشویق را دیگر زوج

 

 از دیگر یکی: «"من" بر مبتنی پیام های جای به "شما" بر مبتنی پیام های از استفاده .6

 پیام در .است «شما» بر مبتنی پیام های از مکرر استفاده زوجین بین رایج ارتباطی مشکالت

 حالت موجب لذا می دهد قرار اتهام هدف را دیگر طرف زوجین از یکی «شما» بر مبتنی

 فکر یا احساس فقط فرد «من» بر مبتنی پیام در اما می شود، خود همسر در تهاجمی و تدافعی

 «من» بر مبتنی پیام یک می سازد مطرح دیگری ساختن متهم بدون را خود



  باعث خودت تو) او نگرش های و اعمال و همسر از منفی ارزیابی :انتقاد .7

 .(شدی مشکل این

 

  یک نقش کردن بازی و دیگر فرد رفتار تحلیل و تجزیه :گذاری برچسب .8

 .(خونم می کتاب مثل رو ذهنت من) مبتدی روانشناس
 

 



 مسائلی می کشد چالش به را زوج رابطه که ارتباطی خطاهای کنار در
   .کند تشدید را مشکالت می تواند اطرافیان دخالت مثل

 خانواده فضای دلسردی (اربابی و عابدینی :داخلی) تحقیقات طبق
 .دارد ارتباط اطرافیان دخالت با

 شوهر و دختر رابطه در مادر دخالت مثل ارتباطی مثلث های وجود 
 زوج ها بیشتر فاصله موجب می تواند پسر زندگی در پدر دخالت یا

 با که ای آمیخته هم در مرزهای واسطه به ناسالم زوج های .گردد
 .می گذارند باز دخالت ها این برای را راه دارند خود خانواده های

 



 است عدم وجود آمادگی برای ازدواجعامل دیگر 

 



 عواملی مثل 

  عاطفی، و روانی اخالقی، آمادگی

 ،اصلی خانواده از عاطفی و مالی استقالل

 ،مشترک زندگی در فداکاری و گذشت برای آمادگی 

 ،مسئولیت پذیرش 

 ،سنی آمادگی 

 شناخت دوره کردن طی 

 اطرافیان حمایت و 



  که است سوالی داد انجام کاری چه باید مشکالت این وجود با اینکه•

 به .است کرده درگیر ار ها خانواده و متخصص افراد ذهن ها مدت

   :جهت تدابیری اتخاذ رسد می نظر
 

 برای دافرا آمادگی میزان سنجش و ازدواج از قبل روانشناختی های مشاوره شدن اجباری

 ازدواج،

  خانواده با روابط تنظیم و رابطه در اطرافیان های دخالت کنترل مورد در ها زوج به آموزش 

 ها



 یزناشوی ارتباط های مهارت آموزش•

 جوان های زوج برای درمانی زوج از استفاده تسهیل•

  یا ها ناهمخوانی نظیر یمشکالت و مسائل حل مورد در دادن آگاهی و •

   مرتبط درمانی های روش طریق از جنسی اختالالت

 

   .باشد کننده کمک تواند می•


