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 پیشگفتار مترجمین

 یازدواج برا ی نهیدرزم یالمللنیب یبرجسته متخصصانسال تالش  25کتاب حاضر حاصل 

. ندبخش هستشادمانه و لذت تمند،یرضا یزوج یرابطه یاست که در جستجو ینیکمک به زوج

 یاز زندگ یداشتن ارتباط مؤثر با همسر و برخوردار یبرا گر،ید یهامانند تمام مهارت

 ،گریکدیتعامل و گفتگو با  یو نحوه یارتباط یهاکار بستن مهارت بهو  یریادگی، بخشتیرضا

 ،یمختلف مانند رانندگ یهاآموزش مهارت یاز افراد جامعه برا یاریاست. بس یضرور اریبس یامر

هارت م یریادگیاما  کنندیصرف م یادیز ینهی، زمان و هزهریو غ یآشپز ،یاطیخ ،یشنا، نوازندگ

رواقع باور د رند؛یگینم یرا جد حیو صح بخشتیرضا یداشتن رابطه یگونگارتباط با همسر و چ

 ی مدون و پژوهشهازشآموکه گذشتگان در جوامع سنتی بدون  طورهمان است که نیا بر همگان

 در جامعه مدرن و پیچیده امروزی نیز شروع ازدواج، ببرند شیپبهمحور توانستند ازدواج خود را 

صورت به ینداشته و به عبارت زشآمو ایبه تالش  ازیسهل و ساده بوده و ن یخوب و ادامه دادن آن امر

 دانشن بدون داشت یزوج یموجب ورود به رابطه ینگرش نیچن یجهیخودکار اتفاق خواهد افتاد. نت

و طالق  ییبه جدا شیلذت نبردن از رابطه و گرا ،ییتعارضات زناشو زانیم شیو افزا یالزم و کاف

 .گرددیم
 شیو افزا ی از جداییریشگیپ یبرنامه»موسوم به  یااند با برنامهاثر تالش کرده نیا سندگانینو

و  ندتمیرضا یرابطه کی فاکتورهایکمک کنند تا  زوجینبه  PREP)1( «زوجیاستحکام روابط 
د. خود تالش کنن یزوج یحل مشکالت زندگ یو برا اسندرا بشن داریازدواج پا کی یهامشخصه
در بخش اول این کتاب،  .است شدهنیتدوساعت  12این برنامه در قالب چهار بخش و  یدینکات کل

ساعت دوم(، ) منیو ا پردهیب یوگوگفت یساده برا یهاکیتکن(، داشتن نگرش مثبت )ساعت اول
 یطهراب کی یبرا یعال یادیبن نیقوان( و چهارم ساعتحل مسئله ) (،سوم ساعتمسائل ) تیریمد
( که همگی در راستای مدیریت کارآمد تعارض طراحی گردیده، آموزش پنجم ساعتی )عال

ی جنسی در سالمت زندگی و رابطه نشاط کهاست؛ بخش دوم با در نظر داشتن نقش مهمی  شدهداده
 یذارگبه اشتراک( و هفتم ساعتروابط عاشقانه ) تیتقو(، ششم ساعت) یسرگرمدرباره  دارد

                                                           
1 Prevention and Relationship Enhancement Program 



ی پژوهش محور را ارائه کرده است؛ بخش رهنمودها ،(هشتم ساعت) یادیبن یها و باورهاارزش
 یازبرآورده سبرای ایجاد رابطه زوجی رضایتمند و پایدار یعنی  مهم و کلیدی سوم به دو موضوع

وع بر دو موض و بخش پایانی نیز افتهیاختصاص( دهم ساعتبخشش )ساعت نهم( و انتظارات )
ساعت دوازدهم( تمرکز نموده که کاربست ) گریکدساعت یازدهم( و تعهد به یدوست بودن باهم )

 .ی زوجی خود بیفزاییدرابطهبه امنیت  سالبهسال گرددیمباعث  تانیزندگدر  هاآن
ر د شتریو آرامش ب ی، لذتادمانش یکه در جستجو ییهازوج یکتاب را به همه نیا یمطالعه 

 کیتباط با شرمهارت ار یریادگیکه  دیادهیرس جهینت نی. اگر به امیکنیم هیخود هستند توص یزندگ
 افتیرد یبرا یدارد و اگر به دنبال راه تیاهم و بلکه بیشتر، هامهارت ریاندازه سابه تانیزندگ

ا از ر کتاب نیخواندن ا د،یهستپایدار و رضایتمند ساختن ازدواجتان  منظوربه مالز یهاآموزش
 .دیدست نده

ازدواج  مشهورو  یالمللنیب سال گذشته، محققان وپنجستیب یطکه  میشویمهمچنین یادآور 
اه دنور در دانشگ هو خانواد ییاز مرکز مطالعات زناشو (همکارانشان و استنلی دکتر مارکمن، دکتر)

ترس  را با درک، ی، سرخوردگارتباط با را تنهایی که اند کرده کمکدر سراسر جهان  ییهابه زوج
کنند.  نیزیگابا شور ج ی راکنواختیو  بخششرا با تعهد، انتقام را با  یثباتینفس، برا با اعتمادبه

 دیشده و فواپرداختهبه آن  یونیزیتلو یدر چند برنامهکه بوده  زیآمتیموفق یقدربه هاآن یامهبرن
اده و س یراهکارها دیتوانیکتاب، م نیاکنون با خواندن ات. شده اسثبت مزیتاورکیویآن در ن
 یزیرراهبردها را در جهت برنامه نیو ا بیاموزیداند، را که به هزاران زوج کمک کرده یکاربرد

ود با کاربرده و روابط خبه و رسیدن به ازدواجی رضایتمند و پایدارآل  دهیا یبه زندگ دنیرس یبرا
 .دیارتقا ده را همسرتان

دکتر الهام فتحی: هیات علمی دانشگاه، متخصص مشاوره ازدواج و خانواده،  دارای مدرک 

  در دانشگاه دنور استنلی دکتر و مارکمن دکترو آموزش دیده زیر نظر   PREPتخصصی برنامه 

 متخصص مشاوره ازدواج و خانواده هیات علمی دانشگاه و دکتر ابوالفضل حاتمی ورزنه:

 فرحناز رستمی: دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی


