
ای بر ازدواج مقدمه

 و خانواده
 )راهنمای جامع و کاربردی(

 "2ج"

 
 
 تألیف:

 (David Knoxدیوید نوکس )

 (Caroline Schachtکارولین اسکاچ )

 

 مترجمان: 

 دکتر کیومرث فرحبخش

 فارسانییاسر آزاد  بخشیزهرا جهان

 مهتاب چنگانی زادسهیال پزشک

 نژادمعصومه زیبایی آبادیمهدی خان

 سیده مریم فرشادان علی طالعی

 واالمهرنوش مکری فرآمنه فهیمی

 
 

 

 
 انتشارات آوای نور

 1396 -تهران



 

 ار  ک م ه  ده ن س وی .، ن م - 19۴3د،  وی ، دی س اک ن : سرشناسه 
Knox, David 

ای بر ازدواج و خانواده: راهنمای جامع و کاربردی/ دیوید نوکس، کارولین اسکاچ؛ مترجمان  مقدمه : عنوان و نام پدیدآور 

 کیومرث فرحبخش ... ]و دیگران[؛ ویراستار ادبی سیده فاطمه موسوی.

 : مشخصات نشر 
 .139۵  ، تهران: آوای نور

 : مشخصات ظاهری 
 .ج۲ 

 : شابک 
 063-۲۵6-309-600-۲:978ج ؛  -۲۵۵-309-600-1:978ج ؛  -۲۵7-309-600-978:دوره 

 فیپا : وضعیت فهرست نویسی 

 : یادداشت 
 Choices in relationships  :an introduction to marriage and: اصلی عنوان 

family10th.ed., c۲010  
زاد، مهتاب چنگانی،  بخشی، یاسر آزادفارسانی، سهیال پزشک مترجمان کیومرث فرحبخش، زهرا جهان : یادداشت 

فر، مهرنوش  نژاد، علی طالعی، سیده مریم فرشادان، آمنه فهیمی آبادی، معصومه زیبایی مهدی خان

 واال. مکری

 آموزش زندگی خانوادگی  : موضوع 

 Family life education : موضوع 

 ایاالت متحده --زناشویی  : موضوع 

 Marriage -- United States : موضوع 

 ار ک م ه  ده ن س وی ، ن ن ی ارول ، ک ت اخ ش : شناسه افزوده 

 Schacht, Caroline : شناسه افزوده 

 : شناسه افزوده 
 مترجم ،- 13۴۵ ، فرحبخش، کیومرث

 : رده بندی کنگره 
HQ10139۵ 7م۲ن/ 

 6۴6/78 : رده بندی دیویی 

 ۴۵۵9797  : شماره کتابشناسی ملی 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 نظري،   وحید شهید فروردين، خیابان12انقالب، خیابان تهران، میدان
 66480882: نمابر/  66967355 و 6: تلفن دوم ، طبقه99پالك

 "2ج"جامع و کاربردی( ای بر ازدواج و خانواده )راهنمای مقدمه
 (Caroline Schachtن اسکاچ )ـکارولی –( David Knoxس )ـتألیف: ديويد نوک

       ياسر آزاد فارسانی   -بخشی زهرا جهان -: دکتر کیومرث فرحبخش مترجمان
 نژاد معصومه زيبايی -آبادي مهدي خان -مهتاب چنگانی  -زاد سهیال پزشک

 واالمهرنوش مکري -فر میـآمنه فهی -ادان ـفرشده مريم ـسی –العی ـعلی ط
 سیده فاطمه موسويویراستار ادبی: 

 منیرالسادات حسینی آرا:صفحه
 آواي نور انتشارات :ناشر
 1396 اول: چاپ

 نسخه 500: شمارگان
-600-309-256-3: 2شاااب  ج         978-600-309-255-6: 1ج شاااب 

978 

 978-600-309-257-0 شاب  دوره:

 تومان 33000 قيمت                     است محفوظ ناشر برای حقوق کليه





 فهرست مطالب
 

 15 ................................................................................................................................ مقدمه

 23 ................. مهتاب چنگایی(مترجم: ) دارشدن و جلوگیری ازآن ریزی برای بچه برنامه: 9فصل 

 ۲۵ ................................................................................................................................. المللی   های بین داده

 ۲6 ......................................................................................................... خواهید بچه داشته باشید؟ آیا می

 ۲6 ........................................................ دهند داشتن بچه سوق میفشارهای اجتماعی که افراد را به 

 ۲8 .............................................................................................................................. تنوع در سایر کشورها

 ۲8 .............................................................................................................................. تنوع در سایر کشورها

 ۲8 ...................................................................................................................................... سیاست اجتماعی

 30 .............................................................................................................. دارشدن  های فردی بچه انگیزه

 31 .................................................................. شدن های اقتصادی والد تغییرات سبک زندگی و هزینه

 38 ................................................................................................................................... ازدواج بدون فرزند  

 ۴0 ............................................................................................................................. تنوع در سایر کشورها  

 ۴۲ .......................................................................................................................................... مادران نوجوان 

 ۴8 ....................................................................................................................................................... ناباروری

 ۴8 ............................................................................................................................................ ی  های مل داده

 ۴8 .................................................................................................................................................. علل نابارور

 ۴9 .............................................. کردید؟ شد؟ آیا با او ازدواج می اگر همسر شما نابارور بود، چه می

 ۵0 ........................................................................................................................... های کمک باروری روش

 ۵1 .............................................................................................................................................. های ملی داده

 ۵۵ .......................................................................................................................................... فرزندخواندگی  

 ۵6 .......... کنند.   شناختی افرادی که یک بچه را به فرزندخواندگی قبول می های جمعیت ویژگی

 ۵6 .............................................. فرزندخواندگی در دسترس هستند.هایی که برای  های بچه ویژگی

 ۵7 ....................................................................................................................... های فرزندخواندگی هزینه

 ۵7 ..................................................................................................................... فرزندخواندگی بین نژادی 

 60 ......................................................................................................... فرزندخواندگی باز در مقابل بسته

 6۲ .................................................................................................................. والدین رضاعی )امین موقت(

 6۴ ................................................................................................................................. از بارداریجلوگیری 

 6۴ ....................................................................................................................... های هورمونی ضد بارداری



 7۲ ................................................................................................................................... بارداریاسفنج ضد 

 IUD ............................................................................................................... 73)دستگاه درون رحمی )

 7۴ ............................................................................................................................................ های ملی   داده

 7۴ .......................................................................................................................................................دیافراگم

 7۵ .................................................................................................................................   کالهک گردن رحم

 7۵ ......................................................................................................  ریزی طبیعی تنظیم خانواده برنامه

 7۵ ............................................................................................شوی واژن و گیری و شست غیرفنی: کناره

 76 ........................................................................................................................... ضد بارداری اورژانسی  

 78 ....................................................................................................... های مختلف ثربخشی ضد بارداریا

 79 .................................................................................................................................................. سازی عقیم

 83 ................................................... کردن با یک شریک جنسی دربارة جلوگیری از بارداری صحبت

 8۴ ............................................................................................................ )اتفاقی(سقط جنین غیرعمدی 

 8۴ ............................................................................................................................................ های ملی   داده

 8۵ ................................................................................................................................... المللی های بین داده

 8۵ .................................................................................................................................... دالیل سقط جنین

 91 ................................................................................................................. تأثیرات فیزیکی سقط جنین

 91 .............................................................................................................................. تنوع در سایر کشورها

 9۲ ....................................................................................................... شناختی سقط جنین تأثیرات روان

 9۲ .........................................................................................................  نگرش مردان بعد از سقط جنین

 93 ................................................................................................................................ های شخصی   انتخاب

 93 ........................................................................................................................................................ خالصه 

 97 ............................................................................................................................................ واژگان کلیدی

 99 ................ مهتاب چنگانی و سیده مریم فرشادان(مترجم: ) شدن پدر یا مادر: 10فصل 

 10۴ ....................................................... های شخصی: تأمین مسکن برای فرزندان بزرگسال؟ انتخاب

 10۵ ............................................................................................................................... های شخصی انتخاب

 108 ............................................................................................................ های والدینی انداز انتخاب چشم

 108 ................................................................................................................... های والدین ماهیت انتخاب

 111 .............................................................................................................. تنوع در ایاالت متحدة آمریکا

 111 ....................................................................................................................... انتقال به مرحلة والدینی

 111 ....................................................................................................................................... انتقال به مادری

 116................................................................................................................................... بودن   انتقال به پدر



 119 ........................................................................................................................ انتقال از زوج به خانواده

 1۲3 ........................................................................................ ترتیب تولد بر شخصیت تأثیرگذار است؟ 

 1۲۵ ......................................................................................................... های فرزندپروری متفاوتند سبک

 1۵۴ ....................................................................................................................................................... خالصه

 1۵6........................................................................................................................................... واژگان کلیدی

 157 ........................................... سیده مریم فرشادان(مترجم: ) خانواده و اقتصاد: 11فصل 

 161................................................................................................................................... توزیع درآمد و فقر

 163........................................................................................................................................................ الزامات

 16۴........................................................................................................ ها فقر بر ازدواج و خانوادهتأثیرات 

 166 ......................................................................................................................................... نابرابری جهانی

 166 ................................................................................................. های اعتباری استفادة عاقالنه از کارت

 170 .......................................................................................................... اشتغال و تأهل: تأثیر بر زوجین

 17۲ ........................................................................................................ های شخصی کار یا روابط؟ گزینه

 191 ...................................................................................... مشکالت فردی و ارتباطی مربوط به تفریح

 191 ......................................................................................................................................استرس مسافرت

 19۵ ....................................................................................................................................................... خالصه

 196........................................................................................................................................... واژگان کلیدی

 197 ..................... بخشی(زهرا جهانمترجم: ) و سوء استفاده در روابطخشونت : 12فصل 

 199 ..................................................................................................................... ماهیت بدرفتاری ارتباطی

 199 ..................................................................................................................................................... خشونت

 ۲01 ................................................................................................................ بدرفتاری و خشونت هیجانی

 ۲03 ........................................................................................................................................... روش پژوهش

 ۲03 ................................................................................................................................ گیری بحث و نتیجه

 ۲0۵ ..................................................................................................................................................... ها داللت

 ۲0۵ .................................................................................................. سوء رفتار زنان از شریک زندگیشان

 ۲06......................................................................................................................................................... تعقیب

 ۲07 ................................................................................................................................... آمار رسمی )ملی(

 ۲07 .................................................................................................. تعقیب آنالین ـ قربانگیری سایبری 

 ۲09 .............................................................................. توضیحاتی برای خشونت و سوء رفتار در روابط

 ۲10 ....................................................................................................................................... عوامل فرهنگی  

 ۲10 .............................................................................................................................. ها   خشونت در رسانه



 ۲10 ........................................................................................................................ های دیگر تنوع در کشور

 ۲11 ............................................................................................................................... تنبیه بدنی کودکان  

 ۲11 .................................................................................................................................... نابرابری جنسیتی

 ۲13 ................................................................................ تفاوت و گوناگونی فرهنگ در کشورهای دیگر

 ۲13 ................................................................................... در کشورهای دیگر تنوع و گوناگونی فرهنگ

 ۲1۴ .... عنوان بخشی از مال و اموال )دید متملکانه به زنان و کودکان(   دیدن زنان و کودکان به

 ۲1۴ ...................................................................................................................................... عوامل خانوادگی

 ۲17 .............................................................................................................. آزاری در خانوادة اصلی کودک

 ۲18 ....................................................................................................................................... تعارض خانواده  

 ۲18 ................................................................................... کنند. می والدینی که همدیگر را آزار و اذیت 

 ۲18 ............................................................. مقطع کارشناسیبدرفتاری جنسی در روابط دانشجویان 

 ۲19 .................................................................................................................تجاوز جنسی در روابط آشنا

 ۲۲1 ............................................................................................................ دوست پسرم به من تجاوز کرد

 ۲۲3 ..........................................................................................................................................روش پژوهش  

 ۲۲6...........................................................................................................................................................بحث 

 ۲۲6............................................................................................................... تجارب جنسی بدون عاملیت  

 ۲۲7 ........................................................................................ روفیپنولـ داروی تجاوز هنگام قرار مالقات

 ۲۲8 ................................................................................................................. رفتاری در روابط زناشویی بد

 ۲30 ............................................................................................................................... های شخصی انتخاب

 ۲31 ....................................................................................................................................... تجاوز در ازدواج

 ۲31 ................................................................................................................................. رفتار تأثیرات سوء 

 ۲37 .................................................................................................. تنوع و گوناگونی در کشورهای دیگر

 ۲37 ............................................................ کند؟   چطور یک شخص یک رابطة بدرفتارانه را ترک می

 ۲39 ............................................................ گیری از بدرفتاری )آزار و اذیت( خانگی های پیش راهبرد

 ۲۴0 ......................................................................................................... رابطهدر درمان شریکان بدرفتار 

 ۲۴0 .................................................................................................................................... آزاری کلی کودک

 ۲۴۲ .............................................................................................. آزاری کلی های دخیل در کودک مؤلفه

 ۲۴۵ ..................................................................................................................... آزاری کودک تأثیرات کلی

 ۲۴6.................................................................................................................................آزاری جنسی کودک

 ۲۴6............................................................................................................... آزاری بیرون از خانواده کودک

 ۲۴7 ................................................................................................ آزاری جنسی درون خانوادگی   کودک



 ۲۴9 ................................................................................................................ آزاری جنسی تأثیرات کودک

 ۲۵0 ................................................................................. آزاری جنسی راهبردهایی برای کاهش کودک

 ۲۵1 ....................................................................................................................... قانون مِگان و گذشتة آن

 ۲۵۲ .................................................................................................................................................. نظر شما؟

 ۲۵۲ ..................................................................................... ها و والدین با سالمندان، همشیره بدرفتاری

 ۲۵3 ................................................................................................................................. با والدین بدرفتاری

 ۲۵3 ............................................................................................................................... ها همشیره بدرفتاری

 ۲۵۴ ............................................................................................................................ با سالمندان بدرفتاری

 ۲۵۵ ..................................................................................................... های مختلف بدرفتاری شامل نمونه

 ۲۵6........................................................................................................................................................ خالصه

 ۲۵7 ...............................................................................................توضیحات مرتبط با خشونت در روابط

 ۲۵7 ..................................... جنسی در روابط دانشجویان کارشناسی چگونه است؟ بدرفتارینمود 

 ۲۵8 ..................................................................... دهد؟ چگونه خودش را در روابط نشان می بدرفتاری

 ۲۵8 ................................................................................................................... کدامند؟ بدرفتاریتأثیرات 

 ۲۵9 ........................................... مانند؟ چیست و چرا افراد در روابط بدرفتارانه می بدرفتاریچرخة 

 ۲۵9 .......................................................... هایی در آن دخیل است؟ آزاری چیست و چه مؤلفه کودک

 ۲60............................................................................................................... آزاری کدامند؟ تأثیرات کودک

 ۲60.......................................................................... مندانها و سال والدین، همشیره بدرفتاریچیستی 

 ۲61........................................................................................................................................... واژگان کلیدی

 263 ............................. نژاد(معصومه زیباییمترجم: ) : استرس و بحران در روابط13فصل 

 ۲6۵....................................................................................................... استرس شخصی و بحران حوادث 

 ۲66 ......................................................................................................... تعاریف استرس و حوادث بحرانی
 ۲67................................................................................................................................ های منعطف خانواده

 ۲68............................................................................................................................. مدل استرس خانواده  

 ۲69.................................................................. های شانس سازی، افراد قدرتمند دیگر و مقیاس درونی

 ۲69........................................................................................................................................... ها دستورالعمل

 ۲71 ................................................................................................................................................... دهی نمره

 ۲71 .......................................................................................................................................................... قواعد

 ۲71 ........................................................................... های مثبت مدیریت استرس  استراتژی
 ۲7۲ ............................................................................... های اساسی ها و دیدگاه تغییر ارزش

 ۲73 .......................................................................................................................... ورزش



 ۲73 .................................................................................................. دوستان و خویشاوندان

 ۲73 ........................................................................................................................... عشق
 ۲7۴ .......................................................................................................... معنویت و مذهب

 ۲7۴ ................................................................................................................... طبعی شوخ

 ۲7۴ ......................................................................................................................... خواب 

 ۲7۵ ..................................................................................... خوراند زیستی( بیوفیدبک )پس
 ۲77 ........................................................................................................................ آموزش

 ۲77 .................................................................................................... مشاوره برای کودکان

 ۲77 ....................................................................................................... های مضر استراتژی
 ۲78 ...................................................................................... های خانوادگی های بحران مثال

 ۲78 .............................................................................................. بیماری فیزیکی و ناتوانی
 ۲78 ............................................................... واکنش به سرطان پروستات: تجربة یک شوهر

 ۲83 ................................................................................................................... بیمار روانی
 middle age crazy (midlife crisis) ........... ۲8۵دیوانگی میانسالی )بحران میانسالی( )

 ۲87 ............. (  extramarital affairآمیز ) موفقیتروابط نامشروع خارج از ازدواج و بهبودی 

 ۲96................................................................................................................................ های شخصی انتخاب

 ۲99 ....................................................................................................................................................... بیکاری

 300 ...................................................................................................................................... سوء مصرف مواد

 307 .............................................................................................................................. مرگ اعضای خانواده

 309 ........................................................................................................ خودکشی یکی از اعضای خانواده

 310 .............................................................................................................................. درمانی خانواده و زوج

 311 ........................................................................................... دسترسی به درمانگران ازدواج و خانواده

 IBCT   .............................................................................. 313رفتاری در مقابل  کارآمدی درمان زوج

 31۴ ................................................................................. درمانی اخطارها دربارة ازدواج و خانواده برخی

 31۵ ....................................................................................................................................................... خالصه

 316................................................................................ ؟های مدیریت استرس مثبت چیست استراتژی
 317 .............................................................. ؟های مضر برای واکنش به یک بحران چیست استراتژی

 317 ................................................................................................. پنج بحران عمدة خانوادگی چیست؟

 318 .......................................................................................................................................... واژگان کلیدی

 321 ........نژاد(زیباییبخشی و معصومه زهرا جهانمترجم: ) طالق و پایان روابط: 14فصل 

 3۲3 .............................................................................................. گیری میزان شیوع طالق اندازه  های راه



 3۲3 ......................................................................................................................................... نرخ خام طالق

 3۲3 ..................................................................................................................................... نرخ خالص طالق

 3۲۴ .............................................................................................................................................. درصد طالق

 3۲۴ .................................................................................................................................................... آمار ملی

 3۲۵ .............................................................................................................. عوامل اساسی مرتبط با طالق

 3۲۵ ........................................................................................................... افزایش استقالل اقتصادی زنان

 3۲6....................................................................................................... تغییر عملکردها و ساختار خانواده

 3۲6............................................................................................................... قوانین لیبرال مرتبط با طالق

 3۲7 .......................................................................................... شدن باورهای اخالقی و مذهبی   کمرنگ

 3۲7 ............................................................................................................................. الگوهای طالق بیشتر

 3۲7 ..................................................................................................................بودن تغییرپذیری و ناشناس

 3۲8 ........................................................................................................................ تنوع در کشورهای دیگر

 3۲9 ............................................................................................... های دیگر تنوع و گوناگونی در فرهنگ

 3۲9 ............................................................................................................ های دخیل در طالق زیر مؤلفه

 3۲9 ..................................................................................................................................................... ها تفاوت

 330 .............................................................................................................................................. نبودن عاشق

 330 .............................................................................................................................................. رفتار منفی  

 331 ............................................................................................................................ رابطة عشقی نامشروع

 331 ............................................................................................. های حل اختالف و تعارض مهارتنبود 

 33۲ ........................................................................................................................................ تغییرات ارزشی

 333 .......................................................................................................................................................... اشباع

 333 ............................................................ ادراک اینکه اگر شخصی طالق بگیرد، شادتر خواهد بود.

 336................................................................................... اند نصایحی از همسرانی که تن به طالق داده

 336............................................................................................................................. نمونه و روش پژوهش

 337 ......................................................................................................... گیری های منتخب و نتیجه یافته

 337 ..................................................................................................... دادن به رابطة غیرقابل قبول خاتمه

 339 ......................................................................................... های جنسیتی در درخواست طالق تفاوت

 3۴0 ..................................................................................با نارضایتی در رابطه بمانید یا طالق بگیرید؟

 3۴0 ............................................................ اند شود که طالق گرفته عواقبی که دامنگیر همسرانی می

 3۴۲ ................................................................................................................... شناختی طالق عواقب روان

 3۴6.............................................................................................................................. رهایی از دلشکستگی



 3۴8 ............................................................................................................................... های شخصی انتخاب

 3۴9 ............................................................................................................................ جدایی پدر از کودکان

 3۵0 ......................................................................................................... والدیناختالل عملکرد مشارکت 

 3۵0 ........................................................................................................................ سندروم بیگانگی والدین

 3۵3 ........................................................................................................................... تأثیر طالق بر فرزندان

 3۵6............................................................................. گیرد؟ عهده می  چه کسی حضانت کودکان را به

 3۵9 ......................................................................... حداقل رساندن تأثیرات منفی طالق بر کودکان به

 36۵................................................................................................................................ های شخصی انتخاب

 367............................................................................................................. آمیز موفقیت طالقشرایط یک 

 370 .......................................................................................................................................... کادر زردرنگ 

 37۴ ................................................................................................. های جایگزین طالق راه
 annulment ............................................................................................. 37۴فسخ )الغا( 

 separation ...................................................................................................376جدایی 

 377 .................................................................................................................... کردن ترک

 378 ........................................................................................................ پیشگیری از طالق
 379 ....................................................................................................................... خالصه 

 379 .................................................................... کنند؟ چه عوامل کالنی به طالق کمک می
 380 .................................................... کننده به طالق چیست؟ عوامل کوچک )میکرو( کمک

 380 ....................................................... اش را پایان دهد؟ چگونه ممکن است یک فرد رابطه
 380 ............................................................. طالق چیست؟های جنسیتی در تقاضای  تفاوت

 380 ...................................................................... پیامدهای ماندن در ازدواج ناکام چیست؟
 381 .......................................................................... پیامدهای طالق برای زوجین چیست؟

 381 .................................................................................تأثیرات طالق بر کودکان چیست؟
 381 ...................................................................................... موارد جایگزین طالق چیست؟

 38۲ ..................................................................... های پیشگیری از طالق چیست؟ استراتژی
 383 .......................................................................................................................................... واژگان کلیدی

 387 ................... زاد(سهیال پزشکمترجم: )ازدواج مجدد و شروع روابط جدید : 15فصل 

 390 ............................................................................................................................................ ازدواج مجدد

 390 ............................................................................................................ ازدواج مجدد برای افراد مطلقه

 391 ................................................................................................................... آمادگی برای ازدواج مجدد

 39۲ ............................................................................................................................... مسائل ازدواج مجدد



 39۲ .............................................................................................................................. ازدواج مجدد عاطفی

 393 ................................................................................................................................. ازدواج مجدد روانی

 393 .......................................................................................................................... ازدواج مجدد اجتماعی

 393 ............................................................................................................................... ازدواج مجدد والدین

 393 .......................................................................................................... ازدواج مجدد قانونی و اقتصادی

 39۴ ............................................................................................................................... شخصیهای  انتخاب

 39۴ ................................................................................................................ ازدواج مجدد برای افراد بیوه

 39۵ ................................................................................ مراحل رویارویی با یک شریک زندگی جدید:  

 396.............................................................................................................................. پایداری ازدواج مجدد

 397 ..................................... شود؟   اگر همسر قبلی یا شریک زندگی قبلی بخواهد دوباره برگردد چه می

 398 .................................................................................................................................... های ناتنی خانواده

 399 ......................................................................................................... های ناتنی تعریف و انواع خانواده

 ۴00 ...................................................................................................... های ناتنی خانوادهتصوّراتی دربارة 

 ۴00 ........................................................................................ های ناتنی فرد خانواده به های منحصر جنبه

 ۴0۴ ..................................................................................................... های ناتنی از دیدگاه نظری خانواده

 ۴06...................................................................................................... شدن به خانوادة ناتنی   مراحل وارد

 ۴07 ................................................................................................................ های ناتنی نقاط قوت خانواده

 ۴08 ................................................................................................... مواجهه با الگوهای رفتاری گوناگون

 ۴08 ............................................................................................................................................ والدین شادتر

 ۴08 ................................................................ خواهر یا برادر ناتنیفرصت داشتن یک رابطة جدید یا 

 ۴09 ............................................................................................................................ تر والدین ناتنی معقول

 ۴09 .................................................................................................................................... مادر ناتنی جدید

 ۴10 ............................................................................................................ پذیرفتن فرزندان همسر جدید

 ۴11 .................................................................................................... پذیرفتن مادر ناتنی توسط فرزندان

 ۴1۲ ...................................................................................................... ناراحتی از نفقه و حمایت فرزندان

 ۴1۲ ......................................................... شریک زندگی جدید و چگونگی پذیرش او توسط فرزندان

 ۴13 ..................................................................................................................................... تولد فرزند جدید

 ۴1۴ ..................................................................................................................................... دید  پدر ناتنی ج

 ۴1۴ ................................................................................................. های ناتنی حمایت از فرزند و خانواده

 ۴1۵ .............................................................................. دار با خانمی بدون فرزند   ازدواج یک مرد فرزند

 ۴16............................................................................................................................................ خود اظهاری 



 ۴17 ....................................................................................................................................... حساب امتیازات

 ۴18 .............................................................................................................................................. حد معمول 

 ۴18 ................................................................................................. ازدواج مرد فرزنددار با خانم فرزنددار

 ۴18 ................................................................................. دار:   ازدواج مردی بدون فرزند با خانمی فرزند

 ۴۲0 ........................................................................................................... پدر تنیرابطة بین پدر ناتنی و 

 ۴۲1 .............................................................................................................های ناتنی   فرزندان در خانواده

 ۴۲7 ............................................................................................................. انتظارات واقعی داشته باشید.  

 ۴31 ....................................................................................................................................................... خالصه

 ۴3۴ .......................................................................................................................................... واژگان کلیدی

 435 ........................................ زاد(سهیال پزشکمترجم: ) های بعد: روابط در سال16فصل 

 ۴37 ................................................................................................................................ سن و تبعیض سنی

 ۴38 ................................................................................................................................................ مفهوم سن

 ۴۴1 ............................................................................... تصوّراتی از دوران سالمندی توسط دانشجویان

 ۴۴۲ ............................................................................................................................................ تبعیض سنی

 ۴۴۲ ......................................................................................................................... ها تفاوت در دیگر کشور

 ۴۴3 .......................................................................................................................... های سالخوردگی نظریه

 ۴۴6.................................................................................... مراقبت از سالمندان ناتوان ـ نسل ساندویچ  

 ۴۴9 .............................................................................................................................. های شخصی   انتخاب

 ۴۵۴ ..................................................................................... شوند مسائلی که سالمندان با آن مواجه می

 ۴۵8 ........................................................................................................................................ سالمت جسمی

 ۴۵9 ........................................................................................................................................... سالمت روانی

 ۴60................................................. بگوید چه؟  « نه»کردن مادرتان با شما  اگر همسرتان به زندگی

 ۴63............................................................................................................................................. های ملی داده

 ۴6۴.................................................................................................................................. المللی های بین داده

 ۴66 ................................................................................................................................................ بازنشستگی

 ۴68........................................................................................................................................... مسائل جنسی

 ۴70 .......................................................................................................................................... واژگان کلیدی

 471 ............................................................................................................................ نامه واژه



 مقدمه
 

هـای   شده است که انتخـاب  ای بر ازدواج و خانوادهمقدمهورود به دلیل این واقعیت مهم و ماندگار  عنوان این کتاب به

ما در روابطمان، بر شادی، سالمتی و رفاه خود، همسر، زندگی زناشویی، والـدین و فرزنـدانمان تأثیرگـذار اسـت. هـر      

های آگاهانه و سنجیده در زندگی پیروز است. اگر ما انتخاب در روابـط خـود را جـدی نگیـریم،      فردی با اتخاذ تصمیم

 ایم.   ها محدود کرده مندی از انجام روابط عاطفی و لذت از آن خود را برای بهرههای  بدین معناست که توانایی
 

 موارد جدید الحاقی به چاپ دهم 
 تغییرات فصل به فصل

ها تفکـر   شود اگر؟ به هر فصل اضافه شده است. این بخش های دیگری به نام، چه می عالوه بر تحقیقات جدید، ویژگی

هایی از محتوای جدید ضمیمة هر فصـل   انگیزند. عالوه بر این موارد، نمونه روابط را بر میانتقادی از مسائل مربوط به 

 شده است که عبارتند از:

 فصل اول: ورود به روابط: مقدمه

 گیری دانشجویان دانشگاه   های تصمیم روش -

 ها تأثیرات جهانی بر انتخاب -

 ها تأثیرات رسانه بر انتخاب -

 نظریة سازمان اجتماعی   -

 بازی  نظریة  -

 شناسی فراشخصیتی   نظریة روان -

 فصل دوم: عشق

 تفاوت بین عشق، شهوت و شیفتگی   -

 نوروبیولوژی عشق -

 عشق رمانتیک در ازدواج، در چهار کشور -

 انواع حسادت -

 مصاحبه با شخصی که عشق چندگانه را تجربه کرده است. -

 های فردی   تأثیر عشق رمانتیک در شادی -

 فصل سوم: جنسیت

 های مرتبط با روابط رمانتیک   های جنسیتی در دیدگاه تفاوت -

 نقش جنسیت در خانوادة التین   -

 ارزیابی: باورهایی دربارة مقیاس زنان   خود -

 خواهند. کاربرد تحقیقات: همسر سنتی؟ مردان دانشگاهی که همسر سنتی می -

 خودکشی زنان افغان -

 فصل چهارم: ارتباطات

 همسری گفتن در روابط تک دروغ -



 همسری تقلب و فریب در روابط تک -

 عنوان یکی از اصول ارتباط   مفهوم و اهمیت تماس به -

 کاربرد تحقیقات: استفاده از تلفن همراه با واکنش همسر رمانتیک -

 های سخت به هنگام برقراری ارتباط با همسر   های نرم بجای احساس استفاده از احساس -

 فصل پنجم

 گذرانی و امور زناشویی تجرد، وقت -

 کنند.   کاربرد تحقیقات: زنانی که رابطه با مردان را آغاز می -

 کنند. افرادی که دیر ازدواج می -

 ها ها و مجرد ابهام حقوقی دربارة متأهل -

 هایی برای طرح ازدواج جایگزین -

 زندگی جدا از هم -

 مالقات اینترنتی و آنالین با همسر و بعد از آن  -

 کودکان در زندگی مشترک -

 فصل ششم: انتخاب همسر  

 شدن در بازگشت، با چه سرعتی باید دوید؟ کاربرد تحقیقات: گرفتار عشق کسی -

 جنس وجو برای هم جست -

 ورزش کالسی -

 یابی سیاه و سفید   مقایسة روابط دوست -

 و انتخاب همسر  1انواع شخصیت از دیدگاه هلن فیشر -

 ازدواج برای فرار از بدهی یا رسیدن به سالمتی   -

 عنوان یک ویژگی شخصیتی که روابط شاد را در پی دارد. بینی به خوش -

 فصل هفتم: روابط در ازدواج

 خانوادة اسپانیایی -

 خانوادة کانادایی -

 شب عروسی -

 سنجش کیفیت زناشویی -

 شادی زنان و مردان در اوایل زندگی و اواسط آن  -

 ها ـ مراسم عروسی مجموعة عکس -

 فصل هشتم: تمایالت جنسی در روابط

 های جنسیتی در باورهای مرتبط با روابط جنسی تفاوت -

 های جنسیتی یا رفتار دانشجویان های نژادی در نگرش تفاوت -

 افتد؟ در تمایالت جنسی محدودیت اجتماعی وجود ندارد. کاربرد تحقیقات: در وگاس چه اتفاقی می -

 همسری توهم ایمنی در روابط تک -

                                                 
1.Helen fisher 



 سایبر سکس -

 گرایی جنس هم -

 ن و جلوگیری از بارداریدار شدریزی برای فرزند برنامهفصل نهم: 

 کاربرد تحقیقات: نگرش دانشجویان نسبت به والدین -

 های مرفه چهار فرزند ـ گرایش جدید برای زوج -

 رسانی نسبت به سقط جنین   قوانین دولتی دربارة رضایت و اطالع -

 باروری خانگی باروری ـ کیت -

 جایگزین مادر -

 بودن( ادر )والدفصل دهم: سمت پدر و م

 های متنی والدین و پیام -

 نتایج رتبة تولد -

 فعالی در کودکان بیش -

 ها دارند. ها از طریق مشاورة متعصبانه به والدین قصد فروش محصوالتشان را به آن کاربرد تحقیقات: برخی شرکت -

 گردند.   کودکان بزرگسالی که به زندگی با والدین بر می -

 اجتناب از اختالل طبیعی   -

 ها: تربیت و کنترل فرزندان   مجموعة عکس -

 فصل یازدهم: خانواده و اقتصاد  

 بدهی و استفادة عاقالنه از اعتبار   -

 داشتنی است: بدهی کارت اعتباری در میان دانشجویان کاربرد تحقیقات: پول دوست -

 ها تأثیر فقر بر خانواده -

 گردند.   ه بر میداشتن به زنان شاغلی که برای مراقبت از فرزندان به خان امید -

 کیفیت زمان -

 فصل دوازدهم: خشونت و سوء استفاده در روابط

 ورزد. وقتی شریک زندگی خشونت می -

 ها در ده کشور مقایسة خشونت -

 قربانی سایبری -

 ها باید مراقب باشند؟ کاربرد تحقیقات: سوء استفادة عاطفی ـ مشخصات قربانی و چرا دانشگاه -

 مشخصات دانشجوی قربانیکاربرد تحقیقات: تاریخ تجاوز،  -

 فصل سیزدهم: استرس و بحران در روابط  

 های الکلی ارزیابی: انگیزه خود -

 آمیز بهبودی موفقیت -

 تأثیر بیماری روانی بر ازدواج و اعضای خانواده -

 مرگ فرزند -

 فصل چهاردهم: طالق و پایان روابط



 اند. کاربرد تحقیقات: مشاوره با همسرانی که طالق گرفته -

 مطلوب ن به رابطة ناداد پایان -

 سند واقعی و قانونی فسخ )ازدواج( -

۲شناختی طالق از دیدگاه ریوا ویسمن مراحل روان -
 

 شکستگی   کردن دورة دل سپری -

 فصل پانزدهم: ازدواج مجدد و شروع روابط جدید

 شود اگر همسر سابق بخواهد دوباره برگردد؟ چه می -

 شود اگر فرزندان، همسر جدید را نپذیرند؟ چه می -

 اند؟ مصاحبه با افرادی که ازدواج مجدد داشته -

 هاست. ای در اولین ازدواج خیانت به اعتماد فرد، مسئلة عمده -

 روابط بین ناپدری و پدر بیولوژیکی   -

اگر همسر )زن( جدید فرزندان قبلی خـود را وارد زنـدگی مجـدد کنـد، ازدواج دوم بـه احتمـال زیـاد بـه طـالق           -

 انجامد.   می

 های بعد   فصل شانزدهم: روابط در سال

 ساله   زن و شوهری هشتاد و چهار -

 ناپذیر از بازنشستگی که باید مجدد ارزیابی شود.  پیری ساختاری اجتماعی و اجتناب -

 عنوان مراقب همسران )زن( مسن خود مردان سالمند به -

 بزرگ شاد   اسطورة مادر -

 داند. ارتباط با راز پیری موفق میفرهنگی که بیست و یک کشور را در  مطالعة میان -
 

 فرد متن  به های منحصر ویژگی
 شود.   فردی دارد که جزئی از هر فصل را شامل می به های منحصر ویژگی ای بر ازدواج و خانوادهمقدمه کتاب

 

 ارزیابی های خود مقیاس 

هـای   کنـد تـا جنبـه    دانشجویان فراهم مـی ارزیابی است که این امکان را برای  هر فصل شامل یک یا چند مقیاس خود

هـای آن عبارتنـد از: مقیـاس عشـق، مقیـاس ارتباطـات        خاصی را دربارة خود یا روابط خودشان ارزیابی کنند. نمونـه 

 نامة زوج عاشق حمایتی و پرسش

 

 شود اگر؟ چه می 

شـده اسـت؛ در هـر فصـل دو     جنبة شخصی دهیم، ویژگی جدیدی ارائـه   ای بر ازدواج و خانوادهمقدمهبرای اینکه به 

شود اگر شما به کسی تعهد ازدواج داده باشید،  های آن عبارتند از: چه می گیرد. نمونه شود اگر؟ قرار می نمونة، چه می

شـود اگـر    زمان عاشق دو نفر شوید، یا چـه مـی   شود اگر شما هم اما احساس کنید که این کار اشتباه است؟ یا چه می

 بگیرد؟ عاشق قدیمی با شما تماس

 

                                                 
2. Reva Wiseman 



 رد تحقیقاتکارب 

کنـد، بلکـه یـک     تنها به خود فرد خواننـده کمـک مـی   نه ای بر ازدواج و خانوادهمقدمهبرای تأکید بر این مطلب که کتاب 

کتاب درسی دانشگاهی است؛ بخش کاربرد تحقیقات در هر فصل گنجانده و مشخص شده است که چگونـه ایـن تحقیقـات    

های کاربرد تحقیقات در ایـن کتـاب عبارتنـد از:     توانند در روابط شخصی جنبة عملی و اجرایی داشته باشند. نمونه جدید می

 کنند.   ده از تلفن همراه و واکنش همسر یا زنانی که رابطه با مردان را آغاز میاستفا

 

 های شخصی انتخاب 

کنـد.   های مفصلی مـی  های شخصی است که دربارة معضالت آن بحث های مطلوب و مناسب متن، وجود انتخاب یکی از ویژگی

من باید درگیر یک رابطة از راه دور شوم؟ تصـمیم بـه رابطـة     های آن عبارتند از: بهترین فرد برای ازدواج شما کیست؟ آیا نمونه

 زناشویی با همسر جدید

 

 های اجتماعی سیاست 

هـای اجتمـاعی    های اجتماعی کارآمد و مؤثر تأکید کرده اسـت. در هـر فصـل، سیاسـت     دولت اوباما بر نیاز به سیاست

آمـوزش مسـائل جنسـی در مـدراس دولتـی یـا        های مربوط به خودداری از مرتبط با ازدواج و خانواده، یعنی سیاست

 شود.    ها، آموزش ازدواج در مدارس دولتی و وساطت قبل از دادخواهی برای طالق مرور می آموزش کلی و جامع آن

 

 تنوع در ایاالت متحدة آمریکا 

 3مـثال  کـوردک  شوند.  های نژادی، مذهبی، جنسی، اقتصادی و آموزشی دربارة روابط آشکار می ها، تفاوت در این بخش

گـرا   جنس گرا، نود و دو مرد هم جنس ساله، از بین نود و پنج زن هم ( کیفیت روابط همسران را در یک دورة ده۲008)

کردند و همچنین، همسـرانی را از   و دویست و بیست و شش زوج متمایل به جنس مخالف که بدون فرزند زندگی می

گـرای زن   جـنس  هـای هـم   که دارای فرزند بودند، مقایسه کرد. زوج بین سیصد و دوازده زوج متمایل به جنس مخالف

 ها مشهود بود.  طور متوسط در تمام ارزیابی باالترین سطح در روابط را نشان دادند که به

 

 تنوع در سایر کشورها 

در تحقیقاتی که شود، مثال   دادن همسریابی، ازدواج و الگوهای خانوادگی در سایر جوامع ارائه می این بخش برای نشان

( انجام دادند، تعداد دو هزار زوج در بریتانیا، ترکیه، چین و ایاالت متحـدة آمریکـا بررسـی    ۲008و همکارانش )۴توس

ها شبیه هم است. تحقیـق دیگـری،    شدند و به این نتیجه رسیدند که عشق رمانتیک و حمایت زوجین برای همة زوج

کردن قبل از ازدواج در ایتالیا تقریبا  وجـود   هم زندگی  دهد، مثال  با ا نشان میها را نسبت به ایاالت متحدة آمریک تفاوت

 ندارد، اما در سوئد دور از انتظار نیست. 

 

 المللی اطالعات ملی و بین

                                                 
3. kurdek 

4. lucas 



آوری شده است، مـثال  میـزان طـالق     های ملی و همچنین، اطراف جهان جمع بجای حدس و گمان، اطالعاتی از نمونه

ة آمریکا، در حال افزایش نیست، بلکه تثبیت شـده اسـت. همچنـین، ایـاالت متحـدة آمریکـا از نظـر        در ایاالت متحد

 بودن میزان طالق، تنها نیست. باال

 

 خالصه 

 هایی است که در هر سؤال، موضوع اصلی متن مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.  خالصة فصل شامل پرسش

 واژگان کلیدی 

 صورت پررنگ مشخص شده است به فصل واژگان کلیدی پایان هر

 

 ها لینک 

هـا در   های اینترنتی ارائه شده است. ایـن آدرس  اینترنت یک منبع ارتباطی بسیار غنی است. در پایان هر فصل، آدرس

 بودن، بررسی شده است.  منظور کسب اطمینان از فعال زمان انتشار به

 

 های ارتباطی تمرین مهارت 

شود، دانشجویان را به تفکر بیشـتر دربـارة    های فراوانی را شامل می ها و پرسشنامه ارزیابی بخش الحاقی جدید که خود

تـوان در خانـه یـا     دارد. تکـالیف موجـود را مـی    ها وا مـی  های مهم مرتبط با ازدواج مثل امور مالی و صمیمیت موضوع

 کالس، به تنهایی یا همراه با دیگران انجام داد. 



 


