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مقدمه 1۵ 

مقدمه
عنوان این کتاب بهدلیل این واقعیت مهم و ماندگار ورود به مقدمهای بر ازدواج و خانواده
شده است که انتخاب های ما در روابطمان ،بر شادی ،سالمتی و رفاه خود ،همسر ،زندگی
زناشویی ،والدین و فرزندانمان تأثیرگذار است .هر فردی با اتخاذ تصـمیمهـای آگاهانـه و
سنجیده در زندگی پیروز است .اگر ما انتخاب در روابـط خـود را جـدی نگیـریم ،بـدین
معناست که توانایی های خود را برای بهره مندی از انجام روابط عـاطفی و لـذت از آنهـا
محدود کردهایم.

موارد جدید الحاقی به چاپ دهم
تغییرات فصل به فصل
عالوه بر تحقیقات جدید ،ویژگیهای دیگری به نام ،چه میشود اگر؟ به هر فصـل اضـافه
شده است .این بخشها تفکر انتقادی از مسائل مربوط به روابط را بر مـیانگیزنـد .عـالوه
بر این موارد ،نمونههایی از محتوای جدید ضمیمة هر فصل شده است که عبارتند از:
فصل اول :ورود به روابط :مقدمه

-

روشهای تصمیمگیری دانشجویان دانشگاه
تأثیرات جهانی بر انتخابها
تأثیرات رسانه بر انتخابها
نظریة سازمان اجتماعی
نظریة بازی
نظریة روانشناسی فراشخصیتی

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.
تأثیر عشق رمانتیک در شادیهای فردی
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فصل سوم :جنسیت

-

تفاوتهای جنسیتی در دیدگاههای مرتبط با روابط رمانتیک
نقش جنسیت در خانوادة التین
خودارزیابی :باورهایی دربارة مقیاس زنان
کاربرد تحقیقات :همسر سنتی؟ مردان دانشگاهی که همسر سنتی میخواهند.
خودکشی زنان افغان

فصل چهارم :ارتباطات

-

دروغگفتن در روابط تکهمسری
تقلب و فریب در روابط تکهمسری
مفهوم و اهمیت تماس بهعنوان یکی از اصول ارتباط
کاربرد تحقیقات :استفاده از تلفن همراه با واکنش همسر رمانتیک
استفاده از احساسهای نرم بجای احساسهای سخت به هنگام برقراری ارتباط با همسر

فصل پنجم

-

تجرد ،وقتگذرانی و امور زناشویی
کاربرد تحقیقات :زنانی که رابطه با مردان را آغاز میکنند.
افرادی که دیر ازدواج میکنند.
ابهام حقوقی دربارة متأهلها و مجردها
جایگزینهایی برای طرح ازدواج
زندگی جدا از هم
مالقات اینترنتی و آنالین با همسر و بعد از آن
کودکان در زندگی مشترک

فصل وشم :انتخاب همسر

-

کاربرد تحقیقات :گرفتار عشق کسیشدن در بازگشت ،با چه سرعتی باید دوید؟
جستوجو برای همجنس
ورزش کالسی
مقایسة روابط دوستیابی سیاه و سفید
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 انواع شخصیت از دیدگاه هلن فیشر1و انتخاب همسر ازدواج برای فرار از بدهی یا رسیدن به سالمتی خوشبینی بهعنوان یک ویژگی شخصیتی که روابط شاد را در پی دارد.فصل هفتم :روابط در ازدواج

-

خانوادة اسپانیایی
خانوادة کانادایی
شب عروسی
سنجش کیفیت زناشویی
شادی زنان و مردان در اوایل زندگی و اواسط آن
مجموعة عکسها ـ مراسم عروسی

فصل هشتم :تمایالت جنسی در روابط

 تفاوتهای جنسیتی در باورهای مرتبط با روابط جنسی تفاوتهای نژادی در نگرشهای جنسیتی یا رفتار دانشجویان کاربرد تحقیقات :در وگاس چـه اتفـاقی مـیافتـد؟ در تمـایالت جنسـی محـدودیتاجتماعی وجود ندارد.
 توهم ایمنی در روابط تکهمسری سایبر سکس همجنسگراییفصل نهم :برنامهریزی برای فرزنددار ودن و جطوگیری از بارداری

-

کاربرد تحقیقات :نگرش دانشجویان نسبت به والدین
چهار فرزند ـ گرایش جدید برای زوجهای مرفه
قوانین دولتی دربارة رضایت و اطالعرسانی نسبت به سقط جنین
باروری ـ کیتباروری خانگی
جایگزین مادر

فصل دهم :سمت پدر و مادر (والدبودن)

 والدین و پیامهای متنیHelen fisher1.
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 نتایج رتبة تولد بیشفعالی در کودکان کاربرد تحقیقات :برخی شرکت ها از طریق مشاورة متعصبانه به والدین قصـد فـروشمحصوالتشان را به آنها دارند.
 کودکان بزرگسالی که به زندگی با والدین بر میگردند. اجتناب از اختالل طبیعی مجموعة عکسها :تربیت و کنترل فرزندانفصل یازدهم :خانواده و اقتصاد

-

بدهی و استفادة عاقالنه از اعتبار
کاربرد تحقیقات :پول دوستداشتنی است :بدهی کارت اعتباری در میان دانشجویان
تأثیر فقر بر خانوادهها
امیدداشتن به زنان شاغلی که برای مراقبت از فرزندان به خانه بر میگردند.
کیفیت زمان

فصل دوازدهم :خشونت و سوء استفاده در روابط

 وقتی شریک زندگی خشونت میورزد. مقایسة خشونتها در ده کشور قربانی سایبری کاربرد تحقیقات :سوء استفادة عاطفی ـ مشخصـات قربـانی و چـرا دانشـگاههـا بایـدمراقب باشند؟
 کاربرد تحقیقات :تاریخ تجاوز ،مشخصات دانشجوی قربانیفصل سیزدهم :استرس و بحران در روابط

-

خودارزیابی :انگیزههای الکلی
بهبودی موفقیتآمیز
تأثیر بیماری روانی بر ازدواج و اعضای خانواده
مرگ فرزند

فصل چهاردهم :طالق و پایان روابط

 -کاربرد تحقیقات :مشاوره با همسرانی که طالق گرفتهاند.
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-

پایاندادن به رابطة نامطلوب
سند واقعی و قانونی فسخ (ازدواج)
1
مراحل روانشناختی طالق از دیدگاه ریوا ویسمن
سپریکردن دورة دلشکستگی

فصل پانزدهم :ازدواج مجدد و وروع روابط جدید

 چه میشود اگر همسر سابق بخواهد دوباره برگردد؟ چه میشود اگر فرزندان ،همسر جدید را نپذیرند؟ مصاحبه با افرادی که ازدواج مجدد داشتهاند؟ خیانت به اعتماد فرد ،مسئلة عمدهای در اولین ازدواجهاست. روابط بین ناپدری و پدر بیولوژیکی اگر همسر (زن) جدید فرزندان قبلی خود را وارد زندگی مجدد کنـد ،ازدواج دوم بـهاحتمال زیاد به طالق میانجامد.
فصل وانزدهم :روابط در سالهای ب د

-

زن و شوهری هشتاد و چهارساله
پیری ساختاری اجتماعی و اجتنابناپذیر از بازنشستگی که باید مجدد ارزیابی شود.
مردان سالمند بهعنوان مراقب همسران (زن) مسن خود
اسطورة مادربزرگ شاد
مطالعة میانفرهنگی که بیست و یک کشور را در ارتباط با راز پیری موفق میداند.

ویژگیهای منحصربهفرد متن
کتاب مقدمهای بر ازدواج و خانواده ویژگیهای منحصربـهفـردی دارد کـه جزئـی از هـر
فصل را شامل میشود.
 مقیاسهای خودارزیابی
هر فصل شامل یک یا چند مقیاس خودارزیابی است که این امکـان را بـرای دانشـجویان
فراهم میکند تا جنبه های خاصـی را دربـارة خـود یـا روابـط خودشـان ارزیـابی کننـد.

1. Reva Wiseman

مقدمه ۲0 

نمونه های آن عبارتند از :مقیاس عشق ،مقیـاس ارتباطـات حمـایتی و پرسـشنامـة زوج
عاشق
 چه میوود اگر؟
برای اینکه به مقدمهای بر ازدواج و خانواده جنبة شخصی دهیم ،ویژگـی جدیـدی ارائـه
شده است؛ در هر فصل دو نمونة ،چه میشود اگر؟ قرار میگیرد .نمونههـای آن عبارتنـد
از :چه می شود اگر شما به کسی تعهد ازدواج داده باشید ،اما احساس کنید که ایـن کـار
اشتباه است؟ یا چه میشود اگر شما هم زمان عاشق دو نفر شوید ،یا چـه مـیشـود اگـر
عاشق قدیمی با شما تماس بگیرد؟
 کاربرد تحقیقات
برای تأکید بر این مطلب که کتاب مقدمهای بر ازدواج و خانواده نهتنها به خود فرد خواننـده
کمک میکند ،بلکه یک کتاب درسی دانشگاهی است؛ بخش کاربرد تحقیقـات در هـر فصـل
گنجانده و مشخص شده است که چگونه این تحقیقات جدید مـیتواننـد در روابـط شخصـی
جنبة عملی و اجرایی داشته باشند .نمونههـای کـاربرد تحقیقـات در ایـن کتـاب عبارتنـد از:
استفاده از تلفن همراه و واکنش همسر یا زنانی که رابطه با مردان را آغاز میکنند.
 انتخابهای وخصی
یکی از ویژگیهای مطلوب و مناسب متن ،وجود انتخابهای شخصی است که دربارة معضـالت
آن بحثهای مفصلی میکند .نمونههای آن عبارتند از :بهترین فرد بـرای ازدواج شـما کیسـت؟
آیا من باید درگیر یک رابطة از راه دور شوم؟ تصمیم به رابطة زناشویی با همسر جدید
 سیاستهای اجتماعی
دولت اوباما بر نیاز به سیاست های اجتماعی کارآمد و مـؤثر تأکیـد کـرده اسـت .در هـر
فصل ،سیاستهای اجتماعی مرتبط با ازدواج و خانواده ،یعنی سیاسـتهـای مربـوط بـه
خودداری از آموزش مسائل جنسی در مدراس دولتـی یـا آمـوزش کلـی و جـامع آنهـا،
آموزش ازدواج در مدارس دولتی و وساطت قبل از دادخواهی برای طالق مرور میشود.
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 تنوع در ایاالت متحدة آمریکا
در این بخشها ،تفاوتهای نژادی ،مذهبی ،جنسی ،اقتصـادی و آموزشـی دربـارة روابـط
آشکار میشوند .مثالً کوردک )۲008( 1کیفیت روابط همسران را در یک دورة دهساله ،از
بین نود و پنج زن همجنسگرا ،نود و دو مرد همجنسگـرا و دویسـت و بیسـت و شـش
زوج متمایل به جنس مخالف که بدون فرزند زندگی میکردند و همچنـین ،همسـرانی را
از بین سیصد و دوازده زوج متمایل به جنس مخالف که دارای فرزند بودند ،مقایسه کرد.
زوجهای همجنسگرای زن باالترین سطح در روابط را نشان دادند که بهطور متوسـط در
تمام ارزیابیها مشهود بود.
 تنوع در سایر کشورها
این بخش برای نشاندادن همسریابی ،ازدواج و الگوهای خانوادگی در سایر جوامـع ارائـه
می شود ،مثالً در تحقیقاتی که توس۲و همکارانش ( )۲008انجام دادنـد ،تعـداد دو هـزار
زوج در بریتانیا ،ترکیه ،چین و ایاالت متحـدة آمریکـا بررسـی شـدند و بـه ایـن نتیجـه
رسیدند که عشق رمانتیک و حمایت زوجین برای همة زوجها شبیه هـم اسـت .تحقیـق
دیگری ،تفاوت هـا را نسـبت بـه ایـاالت متحـدة آمریکـا نشـان مـیدهـد ،مـثالً بـا هـم
زندگیکردن قبل از ازدواج در ایتالیا تقریباً وجود ندارد ،اما در سوئد دور از انتظار نیست.
اطالعات مطی و بینالمططی
بجای حدس و گمان ،اطالعاتی از نمونههای ملی و همچنین ،اطـراف جهـان جمـعآوری
شده است ،مثالً میزان طالق در ایاالت متحـدة آمریکـا ،در حـال افـزایش نیسـت ،بلکـه
تثبیت شده است .همچنین ،ایاالت متحدة آمریکا از نظر بـاالبـودن میـزان طـالق ،تنهـا
نیست.
 خالصه
خالصة فصل شامل پرسش هایی است که در هر سؤال ،موضوع اصلی مـتن مـورد توجـه
بیشتری قرار گرفته است.
1. kurdek
2. lucas

مقدمه ۲۲ 

 واژگان کطیدی
واژگان کلیدی پایان هر فصل بهصورت پررنگ مشخص شده است
 لینکها
اینترنت یک منبع ارتباطی بسیار غنی است .در پایان هر فصل ،آدرسهای اینترنتی ارائه
شده است .این آدرسها در زمان انتشار بهمنظور کسب اطمینان از فعـالبـودن ،بررسـی
شده است.
 تمرین مهارتهای ارتباطی
بخش الحاقی جدید که خودارزیـابیهـا و پرسشـنامه هـای فراوانـی را شـامل مـیشـود،
دانشجویان را به تفکر بیشتر دربارة موضوعهای مهم مرتبط با ازدواج مثـل امـور مـالی و
صمیمیتها وا میدارد .تکالیف موجود را میتوان در خانه یا کالس ،به تنهایی یـا همـراه
با دیگران انجام داد.

مقدمه ۲3 

تشکر و قدردانی
متون و انواع نوشته ها همیشه محصول کار مشترک و گروهی هستند .نسخة دهـم ایـن کتـاب نشـانة تعهـد چـریس
کالدریا ۵است که ما بهدلیل راهنمایی او در زمینههای هنری تشکر میکنـیم .همچنـین ،مراتـب قـدردانی خـود را از
مالنی کریگر ،6ویرایشگر توانمندمان که همیشه با سرعتبخشیدن به تجدیدنظر ،یاریمـان دادنـد ،انـدرو کـی ،7مـدیر
بازاریابی ،لورن کیس ،8سردبیر ،چری پالمر 9مدیر پروژة تولید ،لیتیا اسریج سیمس 10مدیر ارائهدهنـدة تصـاویر ،بـاب
کاسر 11مدیر ارائهدهندة متن و جیل ترات 1۲مدیر پروژه ،در بخش انتشارات مک میالن ،اعالم داریم .همه عالی بودنـد
و ما قدردان توانمندیها و توجه آنها با تمام جزئیات هستیم.

Chris Caldeira5.
Melanie Cregger6.
7. Andrew Keay
8. Lauren Keyes
9. Cheri Palmer
Leitha Etheridge – sims10.
11. Bob Kauser
Jill Traut12.

مقدمه ۲۴ 

مقدمه ۲۵ 

دربارة نویسندگان
دیوید کنوکس ،13دارای درجة دکتری و استاد جامعهشناسی در دانشگاه کارولینای شرقی است .مبحـث همسـریابی و
ازدواج ،ازدواج و خانواده و جامعـهشناسـی امـور جنسـی انسـانهـا را تـدریس مـیکنـد .او متخصـص زوجدرمـانی و
1۴
خانوادهدرمانی و همچنین ،نویسندة چندین کتاب است .صاحب هفتاد مقالة حرفهای است .او بـا کـاروالین اسـچات
ازدواج کــرده اســت .کــاروالین اســچات ،کارشــناس ارشــد جامعــهشناســی و همچنــین ،روابــط خــانوادگی و اســتاد
جامعه شناسی دانشگاه کارولینای شرقی است .مبحث همسریابی و ازدواج ،معرفی جامعهشناسی و جامعهشناسی مـواد
غذایی را تدریس میکند .کارهای کلینیکی او شامل ازدواج و روابط خانوادگی است .مشاور طـالق اسـت و در نوشـتن
چندین کتاب مثل درک مشکالت اجتماعی مشارکت داشته است.

13. David knox
14. Caroline Schacht

