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And of Allah's signs of power is that he created

mates for you form own kind (i.e. human being) to seek

peace and happiness from one another and he caused love

and kindness between you; and all these there are signs of

Allah's power and divine wisdom for men of thought.

Rum.21



و من ءايتة ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل 
.بنيكم مودة و رحمة ان في ذلك لقوم يتفكرون

و از نشانه هاي او اينكه از نوع خودتان همسراني براي شما آفريد تا بدان ها 
آري در اين نعمت براي مردمي  . آرام گيريد و ميانتان دوستي و رحمت نهاد

كه
.مي انديشند قطعأ نشانه هايي است



راي ايجاد مذاكره اول بايد ديد زن و مرد يكسان هستند يا خير؟ب -

A woman without a man is like a fish without bicycle  -

داس سنگي -



تفاوتهاي زن و مرد
در مغز و اعصاب



وجود تراكم عصبي بيشتر در ناحيه قدامي مغز زنان و ) 1442-1332(اندازه و حجم مغز . 1

گرمي بين مغز زن و مرد ولي شمار سلول ها يكسان است كه باعث  100خاطرات و اختالف 

  11در زنان در قسمت احساسات و خاطرات . اعمالي چون برنامه ريزي ، قضاوت و زبان مي شود

.درصد نورون بيشتر است

برابر زنان است كه در كار پردازش اطالعات به كار مي رود اما ماده  6ماده خاكستري در مردان . 2

.برابر مغز مردان است كه در كار ارتباطات بين مذاكره پردازش مي شود 10سفيد در مغز زنان 

باعث ) جسم پينه اي(ارتباط و اتصال هاي بيشتر بين دو نيمكره چپ و راست مغز در زنان . 3

عث مهارت بيشتر در مهارت گفتاري و ارتباط و اتصال كمتر بين دو نيمكره مغز در مردان با

در هنگام آسيب به مغز زن نيمه ديگر مغز . ادركات انتزاعي ، هوش ديداري و فضايي مي شود

ه اما در مردان اين اتفاق تمامي اطالعات را مي تواند كپي كند با تمام قابليت نيمكره آسيب ديد

.دهندبا توجه به جسم پينه اي خانم ها مي توانند چند كار را با هم انجام .صادق نيست

:تفاوت هاي زن و مرد در مغز و اعصاب 



در مردان تنها از سمت چپ مغز خود براي حل مسائل زبان استفاده مي كنند . 4
.حاليكه زنان از هر دو نيمكره مغز سود مي برند

اري هيپوكامپ مغز زنان بزرگتر از مردان است يعني ذخيره خاطرات نقشه برد. 5
فضاي خانم ها قوي تر از آقايان است

داخل هر سلولي از بدن ما . (مردان و زنان در سطح سلول ها با هم متفاوتند. 6
DNA يك ) كه شبيه كتاب راهنما است براي همه ساختار بدن  DNA انسان  

.  جفت بيست و سوم تعيين كننده جنسيت است. جفت كروموزوم است 23شامل 
.هورمون تسترسترون يا استروژن ازكروموزوم بيست وسوم فوران مي كند

:تفاوت هاي زن و مرد در مغز و اعصاب 



تفاوت هاي زن و مرد از لحاظ 
 (biochemistry)بيوشيميايي 



هورمون . 1 testosterone كه غدد درون ريز : هورمون جنسي مردانه ) تستوسترون( 
سراسر بدن باعث اختالف اندام ، توليد پروتئين زياد در بدن مردان ، رشد عضالني ، 
قدرت بدني ، رسوب كلسيم در استخوان باعث استحكام و اندازه استخوان مي شود ، 

انجام كارهاي سنگين ، ايجاد پرخاشگري ، حالت تهاجمي ، رقابتي ، تفاوت پوستي و 
پوست سراسر بدن مرد ضخيم تر  (زير جلدي كه سختي بافتي آن را ايجاد مي كند 

، ايجاد اعتماد به نفس ، تمركز فكر ، كاهش خستگي ، انجام كارها و فعاليت ها  ) است
.را آسان مي كند

هورمون . 2 Estrogen ترشح اين هورمون در زنان : هورمون جنسي زنانه ) استروژن( 
، ) قد زنان كوتاه تر از قد مردان به طور نسبي(از رشد استخوان ها جلوگيري مي كند 

كاهش ترشح باعث پوكي استخوان ، تحرك و نرمي مفاصل و انعطاف پذيري بيشتر 
بدن زنان ، ظريف شدن پوست ، پهن شدن لگن ، ايجاد روابط عاطفي از عوامل اصلي 

تغيير حاالت زنان نوسان سطح استروژن در خون آن هاست كه در رفتار زن اثر 
با كاهش استروژن زن ها بي تاب شده و آرامش رواني خود را از دست  . مي گذارد
.مي دهند



تفاوت هاي زن و مرد از لحاظ دستگاه  
توليد مثل كه باعث تفاوت زيستي 

.مي شود



 400وجود هورمون وجود هورمون تسترسترون در مردان هنگام انزال در مردان حدود . 1
سالگي ، اختالف در مراحل  80ميليون اسپرم ، توان باروري مرد بيشتر از زن است تا سن 

تحريك ، ميل به جنس مخالف ، تهيج شهوت ، اوج لذت جنسي ، (آميزش جنسي 
orgasm ، ميل جنسي مرد شديدتر از زن و جنبه شهواني دارد ، توان آميزش مرد با انزال  

.پايان مي پذيرد

وجود هورمون استروژن باعث تفاوت هاي بسياري از جمله ايجاد قاعدگي ، بارداري ، . 2
تخمك در طول بارداري ، بلوغ جنسي با ايجاد صفات  400زايمان و غيره مي گردد ، وجود 

سال زودتر از پسران ، باروري زن تا حدود پنجاه سالگي با  2ثانويه در دختران حداقل 
يائسگي خاتمه مي يابد ، زن براي آميزش به عوامل رواني ، احساسي ، ذهني و فيزيكي  

orgasmنيازمند است ، در حاليكه مرد اينگونه نيست ، زن بارها مي تواند به  به صورت  
.متوالي برسد ولي براي مرد امكان پذير نمي باشد



تفاوت هاي كلي و عمومي بين 
:زن و مرد 



با تشخيص رنگ ها و جزئيات آن به علت  180وسيع بودن دايره ديد خانم ها تا . 1
داشتن منشورهاي زياد در چشم اين قابليت امكان پيدا كردن چند راه حل براي مشكل  

.را براي زن ها ايجاد مي كند

تونلي بودن ديد مردان ، تمركز باال. 2

درك باالي زن ها در شناخت عواطف از لحن صدا. 3

توانايي زن ها در ديدن جزئيات. 4

نقاط ارتباطي بيشتر بين دو  30%تفاوت جسم پينه اي بين زنان و مردان و داشتن . 5
.نيمكره در زنان توانايي انجام چند كار با هم را دارد

ودر مردان فقط نيكره چپفعاليت دونيمكره مغز زنان توانايي بكارگيري زبان . 6

مشكالت در ذهن زنان و حاضر بودن تمام مشكالت در ) فايل بندي(عدم طبقه بندي . 7
ذهن بلعكس مردان



فعاليت هاي زن و مرد بر اساس 
:تفاوت بين آن ها 



تلفن براي مرد وسيله انتقال اطالعات است و حرف مي زند تا واقعيت ها را به   -
.هم ربط دهد ولي براي زن ها وسيله اي براي ارتباط به حساب مي آيد

.زن ها معني حرف ديگران را از لحن و حركات بدني گوينده درك مي كنند -
.مردها از انتقاد نفرت دارند و اشتباه خود را نمي پذيرند -
:واژگان نزد اين دو متفاوت است -
تو متاسف خواهي شد=نه ، متاسفم=بله ، شايد=نه ، نه=بله: زبان زنان . 1
خوابم مي آيد=من گرسنه ام ، خوابم مي آيد=من گرسنه ام: زبان مردان. 2
زن ها از طريق گوش تحريك مي شوند و مردان از طريق چشم -
غذا خوردن بيرون براي زنان ايجاد و پرورش ارتباط در ميان گذاشتن   -

مشكالت يا حمايت از طرف يك دوست براي مردان برخوردي منطقي به غذا
عزت نفس يك مرد منوط به توانايي او در كسب نتيجه است و عزت نفس   -

يك زن منوط به احساسات و كيفيت روابط اوست
مورد نياز كسي نبودن براي مرد يعني مرگ تدريجي -



همانگونه كه زن ها از پذيرفتن مي ترسند مردها از بخشش وحشت دارند -
زن نياز به مراقبت و مرد نياز به اطمينان دارد -
زن نيازمند به اطمينان خاطر و مرد نياز به تشويق -
مردها از ترحم بيزار هستند -
مردها در اثر تالش و كوشش زياد و كسب موفقيت دنبال شايستگي داشتن و عشق و  -

محبت مي گردند
واكنش مردها نسبت به استرس عملي ، هدف دار تحليلي است اما زنان احساسي و  -

عاطفي و دروني
ميل جنسي زن ها مثل اجاق الكتريكي است آرام آرام داغ مي شود و مدت زيادي طول  -

مي كشد تا سرد شود
ميل جنسي مردان مانند مانند مايكروويو است در عرض چند ثانيه با آخرين ظرفيت   -

كار مي كند و به محض پخته شدن غذا سريعأ خاموش و سرد مي شود
زنان زماني كه اوضاع وفق مرادشان نيست سريعأ اعتراض مي كنند ، آقايان معموأل در  -

)مثال مهماني(خود نگه مي دارند 



در فشار عصبي مردان گوشه گير مي شوند زن ها هيجان زده مورد را مطرح مي كنند   -
)مراجعه به مشاور(
زن ها در هنگام بروز مشكل نياز به همدردي دارند ولي مردان پس از كوشش جهت   -

حل مسئله و حل آن از الك خود بيرون مي آيند
مردان عالقه مند هستند مسائل شان را به تنهايي حل كنند و با كسي مطرح نكنند اما  -

زنان خير
وقتي مردي درخواست كمك ننموده راهنمايي و گوشزدهاي زن مداخله محسوب   -

مي شود و اعتماد به نفس را جريحه دار مي كند
)دنبال تكيه گاه مي گرداند اما مردها هدف گرا(زن ها روابط حمايتي را جستجو مي كنند  -
مردها خسته از كار روزانه نياز به آرامش دارند نگاه كردن به فوتبال ، اخبار و خواندن  -

روزنامه باعث ايجاد آرامش در آن ها مي شود و زن ها بايد به اين نكته توجه كنند
زن ها زماني داراي انگيزه مي شوند كه آن ها را عزيز بدارند و احساس كنند مورد  -

تحسين و قدرداني قرار گرفته اند و مردها نياز به تاثير دارند
مردها زماني داراي انگيزه مي شوند كه احساس كند به كمك آن ها احتياج است اگر  -

احساس كنند به كمك آن ها نيازي نيست كسل مي شوند



چند راه كار براي كم كردن 
:پرخاشگري در مردان خانه 



در صورت ناراحت بودن از رفتار  (هنگام صحبت با مردان از يك كانال وارد شويد . 1
همسرتان فقط يك رفتارش را مطرح كنيد در غير اينصورت حالت دفاعي به خود 

)مي گيرد

به علت عدم (همزمان با صحبت كردن يا انتقاد كردن كار ديگري را انجام ندهيد . 2
تمركز مردان روي چند كار اين امر باعث مي شود صحبت هاي شما را گوش ندهند يا  

)حالت دفاعي و پرخاشگري به خود مي گيرند

انتقاد نبايد تند و تيز باشد بايد بجا از آن سوال نمود. 3

. مردها وقتي به منزل مي رسند حتي اگر سير هم باشند دنبال غذاي گرم مي گردند. 4
اين كار به آن ها آرامش مي دهد

.  مردها حاضرند گرسنگي و فالكت بكشند اما همسرشان به خانواده او احترام بگذارند. 5
اين كار عزت نفس او را باال مي برد رابطه خوب همسر با خانواده او



ازدواج



مواردي كه بايد قبل از مذاكره 
:دقت و اصالح شود 



شناخت تفاوت ها. 1

انتخاب درست يكسان بودن اولويت ها. 2

ايجاد هدف مشترك. 3

ايجاد پيشرفت براي هر دو  طرف نه يكي نه وافين. 4

ايجاد امنيت. 5

صداقت در زندگي. 6

استفاده از مشاوره. 7

)نقات قوت و نقاط ضعف و چالش ها(شناخت خود و همسر . 8

اصالح رابطه جنسي رسيدن به . 9 orgasm



مردها گوش كردن را بايد تمرين نمايند و ياد بگيرند. 10
قانون بالن ، بخشش و سبك كردن صندوق ذهن. 11

اصالح ديد . 12 Fact
برداشت خوب  احساس خوب  آرامش و لذت) الف
برداشت بد  احساس بد  اظطراب ، نگراني ، تنفر) ب

كنترل ذهن . 13
كنترل خبر را در اختيار داشته باشيم) الف
فكرم را در اختيار داشته باشم) ب

14 . The pious are, those who spend (in Allah's way) both in 
prosperity and adversity; and restrain (their) anger and forgive 

others; and verity, Allah dose like the good – doers.
(Ale – Imran – 134)

الذين ينفقون في السراء و الضراء و الكضمن الغيظ و الحافين تحن الناس و اهللا يحب  
المحسنين

همانا كه در فراخي و تنگي انفاق مي كنند و خشم خود را فرو مي برند و از مردم در 
.خداوند نيكوكاران را دوست دارد. مي گذرند



شرايط ايجاد مذاكره و نحوه 
:ارتباط مناسب 



دو نغمه غريبه كه با هم به صورت بي ادبي : ادب و اقدام استفاده از كلمات مناسب . 1
:صحبت كنند كارشان به دعوا مي انجامد چه برسد به زن و شوهر 

ادب تاجي است از نور الهي            بند برسد برو هر جا كه خواهي

كلمه در روز رد و بدل  1000تحقيقات انجام شده در خانواده موفق (انجام گفتگو . 2
)كلمه 50مي شود در خانواده ناموفق 

استفاده از واژه هاي متفاوت ، علت احساس بدتان را به ديگران نسبت  (بيان احساسات . 3
)ندهيد

سركوبي و سرخوردگي: علت بيروني ) پيشرفت                        ب: علت دروني ) الف

استفاده از كلمات گوش نوار توسط آقايان و بلعكس آقايان . خانم ها شنيداري هستند. 4
ديداري هستند ايجاد سكل مناسب براي خود و منزل توسط خانم ها



:عوامل كنترل استرس عبارتند از . هنگام بروز استرس و يا عصبانيت گفتگو نكنيد. 5
ويتامين  - C با آب خنك 

ايجاد نگرش مثبت -
كاهش ورود مواد سمي به بدن -
ورزش -
تفريح و استراحت -
تقويت حس طنز -
براي خود خلوت گذاشته و خلوت كنيد -
استفاده از فنون دوستي و آرامش دهنده -

مراجعه به مراكز مشاوره و (ايجاد انگيزه بيشتر آموختن براي ارتباط موثر در آقايان . 6
)استفاده از كتاب هاي خوب

تحسين و تشويق كردن همديگر. 7



از انتقاد دوري نموده و بجاي آن مي توانيد سوال كنيد. 8

تبليغ مستقيم نكنيد. 9

براي زندگي . 10 Motivation ايجاد كنيد 

به همديگر توجه كنيد و خود را براي همديگر بيارائيد. 11

قبل از گفتگو به پيامدهاي حرف هايي كه خواهيد زد فكر كنيد. مرور ذهني كنيد. 12

ريحانه هستند بايد بدانيم چگونه برخورد كنيم) ص(خانم ها به سخن پيامبر اكرم . 13

استفاده از قانون كنترل. 14

هنگام گفتگو كارهاي ديگري را انجام ندهيم وقت معيني را صرفأ براي گفتگو تعيين كنيد. 15

مردها بايد شنيدن را ياد بگيرند گوش دادن و همدلي كردن باعث تخليه انرژي بد مي شود. 16



تلويزيون و وسايل ديگر خاموش باشد. هنگام گفتگو رو در رو باشيد. 17

)حكايت زن ماهي گير(به همديگر توجه كنيد . 18

نسبت به هم احساس . در بين اعضاي خانواده به من چه و يا به تو چه وجود ندارد. 19
.مسئوليت كرده و به گفتگوي منطقي اعتقاد دارند

افراد به يكديگر اعتماد دارند و از آن اعتماد سوء استفاده نمي كنند. 20

در مهماني ما و كارهاي مربوط تنها  . تا جايي كه امكان دارد با هم هستند نه بي هم. 21
.همدلي و همفكري و همكاري و هماهنگي دارند. نيستند و تنها كاري انجام نمي دهند

با هم اتحاد دارند در مسائل متفاوت گفتگو مي كنند به تفاهم مي رسند و سوء تفاهم  . 22
بوجود آمده را بدون اينكه كسي بفهمد در درون خود حل مي كنند

به عقايد و سليقه هاي يكديگر آگاه بوده به آن احترام گذاشته و عمل مي كنند. 23



نسبت به همديگر شرم مسموم ندارند يعني خواسته هاي طبيعي خودشان را بدون . 24
نگراني يا خشونت ابراز مي كنند

به حريم يكديگر احترام گذاشته و از حدود مشخص شده پا فراتر نمي گذارند. 25

نگران سالمت روحي و جسمي يكديگر بوده و از هم مراقبت مي كنند. 26

در بيشتر اوقات لحضات خوشي را كه با يكديگر بوده اند را مرور مي كنند و دنبال . 27
خاطرات تلخ نيستند و دوست دارند هميشه در شادي و نشاط زندگي كنند

براي فاميل ها و همسايه هاي خود احترام قائل هستند و پذيراي فاميل يكديگر  . 28
)ضعف مردان نسبت به خانواده خود خصوصأ پدر و مادر. (هستند

صرفه جويي و . از امور مالي خود خبر دارند و چيزي را از يكديگر پنهان نمي كنند. 29
)اين مال منه يا حقوق منه در اين خانواده وجود ندارد. (پس انداز را با هم انجام مي دهند

افراد به هم افقي نگاه مي كنند نه عمودي يعني كسي خود خود را برتر نمي داند. 30



براي رشد يكديگر تالش مي كنند و زمينه پيشرفت خانواده را فراهم مي كنند. 31

همه اعضاء احساس برنده بودن ، موفق بودن و اميد داشتن مي كنند و هنگام گفتگو  . 32
خود را بازنده يا شكست خورده نمي دانند

عالقه ، عشق ، محبت ، صفا ، يكدلي خود را به يكديگر در گفتار و رفتار نشان  . 33
.مي دهند

از يكديگر انتظار بيجا و توقع نامناسب ندارند. 34

اگر مشكلي پيش بيايد به راه حل فكر مي كنند دنبال گناهكار و مقصر نمي گردند . 35
بلكه دنبال راه حلي منطقي مي گردند

در كنار هم احساس امنيت ، آرامش مي كنند نه ترس و اضطراب.36



هر يك از طرفين پيوسته به فكر خوشحال نمودن و راضي نگه داشتن يكديگر  . 37
هستند نه خود

زن و شوهر به خاطر بچه ها يا ترس از طالق يا حرف مردم زندگي نمي كنند آن ها . 38
براي هم زندگي مي كنند اول خود بعد ديگران

زن و شوهر در گفتگو مي توانند به دنياي اختصاصي يكديگر نزديك شوند اما در . 39
گفتگو كاري به مسائل خصوصي و زندگي ديگران ندارند

با درخواست هاي يكديگر برخورد مثبت و منطقي دارند. 40

زن و مرد در گفتگو و مذاكره بايد بدانند در كنار هم هستند نه در مقابل و روبروي  . 41
رفيق هستند و از خود واكنش منفي نشان نمي دهند. همديگر

اخالق نيكو و خوش اخالقي مهمترين رمز و احساس گفتگو است. 42
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