










اهداف ویژه
تعریف و علل ازدواج را بیان کند *

.مالک ها و موارد ضروری در انتخاب همسر را ذکر کند
.انگیزه های ازدواج را تفسیر کند

.فواید ازدواج از نظر اسالم را بیان کند
.اهداف ازدواج از دیدگاه اسالم را شرح دهد

.دوظایف هرکدام از اعضای خانواده نسبت به هم را بیان کن
.اهمیت مشاوره ژنتیکی را توضیح دهد

.نقش پرستار بهداشت در مشاوره ژنتیک را شرح دهد



اهمیت مساله

اهمیت خانواده در سالمت و تداوم حیات جامعه
دگرگونی های چشمگیر خانواده
تغییر شیوه همسرگزینی



ازدواج
نخستین تعهد قانونی و عاطفی در زندگی
انتخاب مهم و سرنوشت ساز
یکی از مراحل و فرآیندهای رشد
سنت دیرینه اجتماعی



تعریف ازدواج
تی،   پیوند زن و مرد جهت برآوردن نیازهای عاطفی، جنسی،حمای: فریدمن

ایجاد روابط صمیمانه جدید و تشکیل خانواده

.قرارداد اجتماعی که موجب پیوند دو جنس مخالف می شود
مهم ترین گام در زندگی



علل ازدواج
عشق
توانایی قبول مسئولیت در زندگی

خود،  کسب اعتماد به نفس، مقبولیت، اثبات هویت و ارزشمندی
دی و  ارزش اجتماعی، تعهد و پایبندی و درک متقابل، استقالل فر

تصمیم گیری آزدانه
نقش والدین



انگیزه های ازدواج

بقای نسل
تکامل
نیاز جنسی
داشتن استقالل
برآورده شدن نیازهای عاطفی
انگیزه رفع تنهایی



اهداف ازدواج

ارضای غریزه
ایجاد و بقای نسل
کامل شدن
انجام وظیفه الهی
یافتن آرامش



یانواع ازدواج از دیدگاه روانشناس

عشق یکطرفه
عشق دوطرفه
ترحم
راهی برای فرار ازیک موقعیت
جبران شکست
رسیدن به یک خواسته
فشار و اصرار خانواده



مالک های انتخاب همسر
دین
فرهنگ
تحصیالت علمی
زیبایی
خانواده
شخصیت/اخالق
سن
 (جنسی/جسمی/اجتماعی/سیاسی/اقتصادی)ویژگی



اجدیدگاه اسالم نسبت به ازدو
م و  پیمان مقدس که برقراری آن بر اساس مقررات،آداب و رسو

قوانین خاصی است که در سایه آن برای طرفین تعهدات و
.حقوقی پدید می آید

 آزادی طرفین، نظرخواهی از والدین: اصل2بر اساس



(اسالم)فواید ازدواج 

کسب استقالل
انس و الفت
حفظ عفت و مصونیت از گناه
 آرامش
سالمت و امنیت اجتماعی
لذت جویی جنسی
تولید مثل



(ماسال)معیارهای انتخاب همسر

صفات جسمی
صفات روانشناختی
ایمان و دینداری
خانواده
جنبه رشد و آگاهی
توانایی اقتصادی



لزوم تحقیق در امر ازدواج
پرسش از افراد آگاه
مصاحبه و دیدن
(دوران نامزدی)ازدواج موقت



شرایط اسالمی برای مرد

مذهب
اخالق
عدم اعتیاد
طرز فکر
جسمی
سن
اقتصادی



مهریه

اعالموباشدمیقائلزنبرایکهارزشینشانهبهمرد
کهگرددمیمتعهدهمسر،بهنسبتمحبتدرخودصداقت

.کندتقدیمخودهمسربهراایهدیه



وظایف مرد در برابر همسر

ایجاد دلگرمی و پذیرش/ حمایت/ محبت و ابراز آن

رعایت عدالت و حقوق/ معاشرت نیکو و رعایت ادب

دامنیپاک/گذشت و بردباری/وقت گذاشتن برای همسر
  خودآرایی



وظایف زن در برابر همسر

تواضع و فروتنی/ احترام/ اطاعت وهمدلی
گذشت/عدم منت/ حمایت
اعتدال در هزینه زندگی/ خودآرایی



دانوظایف والدین نسبت به فرزن

پذیرش با هر خصوصیتی و شکرگزاری
انتخاب نام نیکو
تامین نیازهای جسمی،روانی و اجتماعی
آموزش  و تربیت صحیح
رعایت عدالت بین فرزندان



ینوظایف فرزندان نسبت به والد

 اطاعت
نگاه با محبت/ نیکی و احسان
رعایت اخالق حسنه
رعایت احترام/ تواضع و فروتنی
دعا



بهداشت ازدواج

مشاوره قبل از ازدواج
آزمایش خون

شرکت در کالس
مشاوره ژنتیک



مشاوره ژنتیک

ضمعردرکهآنهاخانوادهوبیمارانآنبوسیلهکهفرآیندی
وایجاداحتمالاختالل،آننتایجبهنسبتدارندقراراختاللخطر

.کنندمیپیداآگاهیآنپیشگیریهایراهوآنانتقال



مراحل مشاوره ژنتیک

بررسی
برآورد خطر وقوع
برقراری ارتباط با خانوده
پیگیری



موارد انجام مشاوره ژنتیک

قبل از ازدواج فامیلی
  قبل از ازدواج با افرادی که در خانواده فرد عقب

مانده یا معلول دارند
پس از تولد فرزند با اختالل ژنتیکی
بعد از سقط مکرر،مرگ داخل رحمی
 (سن مادر،تماس با تراتوژن)قبل از بارداری...



نقش پرستار بهداشت

پیشگیری سطح اول
سطح دوم
سطح سوم




