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 مقدمه 
آيد و هیچ بنیانی اين چنین صمیمانه زندگی بشر را تحت تأثیر قررار   می بنیادهای تقريبا جهان شمول به حسابازدواج يكی از 

گوناگون در امان نیست. نتايج مطالعات نشان داده اند که بسیاری از همسران در برقرراری و حفر    های  نداده است اما از آسیب

د، به عالوه وجود نارضايتی در روابط بین همسران به کاهش میزان سرالمت  روابط دوستانه و صمیمی با يكديگر دچار مشكل ان

بره  هرا   انجامرد. در بسریاری از فرهنر     می و بهداشت روانی، کم شدن میزان رضايت از زندگی و اشكال در روابط اجتماعی آنها

رود ترا يرک رابطره انحصراری،      مری  رشود و از همسران انتظرا  می روابط زناشويی به منزله منبع اولیه حمايت و عاطفه نگريسته

صداقت، عالقه، عاطفه و نیز صمیمیت و حمايت از خود نشان دهند. تقريبا تمامی زوجهرا در ابتردای زنردگی زناشرويی سرط       

شود و معتبرترين شاخص  می کنند. با وجود اين متأسفانه اين رضايت در طی زمان کمتر و کمتر می بااليی از رضايت را گزارش

رضايت، آشفتگی و طالق است. بنابراين با وجود پیامردهای مثبرت همسررگزينی، متأسرفانه بسریاری از همسرران در       اين عدم 

تخصصی نیراز دارنرد؛   های  برقراری و حف  روابط دوستانه و صمیمی با يكديگر دچار مشكل هستند و در بیشتر اوقات به کمک

از عوامل شخصی، روابط بین فردی و اجتماعی قرارگیرد. لذا ايرن  ای  تواند در دامنه می عوامل مختلفی در جدايی مؤثر است که

کتاب به بیان تعاريف و عوامل موثر بر مفاهیم رضايت زناشويی، رضايت جنسی، صمیمیت جنسی پرداخته و در ادامه بره بیران   

 پردازد. می احل پاسخ جنسیمعروف مرهای  و نظريات زوج درمانی( و مدلها  توضیحاتی اجمالی در مورد آموزش جنسی )برنامه

 فاطمه صالحی مقدم 

 1394زمستان    
 


