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 انینما بهتر شما یبرا را خانواده تیاهم گران،ید با آن گذاشتن انیم در رویز سواالت در تفکر

 .سازد یم

 ؟ردیگیم شکل خانواده قیطر از یاجتماع و یفرد تیهو چگونه.1

 شود؟ یم یعمل چگونه خانواده افراد کردن ریپذ فرهنگ در خانواده نقش.2

 دهد؟ یم قرار ریتاث تحت را خود رامونیپ طیمح خانواده قیطر چه از.3

 

 دانستنی هایی مهم و ضروری در مورد ازدواج

 ارد؟د تیاهم خانوادهچرا  -1

 اهمیت و ارزش ازدواج در جامعه -2

 انتخاب همسر-3

 معیارهای گزینش همسر 

 روشهای اطمینان یافتن از شایستگی های همسر 

 .اطالعاتی که می تواند ما را به یک ازدواج موفق هدایت کند-4

 ازدواج جیرا یها وهیش-5

 سنتی و مدرن 

  های ناصحیحازدواج  

 تداوم  زندگی زناشویی- 6

 خصوصیات تداوم زندگی سالم و مطلوب 

 

 

 اهمیت دارد؟ جهاتیچه  ازخانواده ( وجود 1
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 .بدانند یستیبا نهیزم نیا در خود نقش و یاجتماع و یفرد تیهو مورد در خانواده یاعضا نچهآ

 

 همتيا   بيی  فردی عنوان به را خود بتواند تا یابد دست ثابتی هویت به شخص است الزم •

 .کند تصور ارزشمند و استعداد و توانایی دارای

 . است دیگران به نسبت او تمایز وجوه و خود به نسبت فرد احساس فردی هویت •

 . است خانواده از نوجوان جدایی فردی هویت رشد در اصلی گام•

 را خيود  یاجتمياع  فیوظيا  و هانقش فرد که است گرفته شکل یزمان یاجتماع تیهو •

 . بداند را خود از جامعه انتظارات متقابال و بشناسد

 نفي   عيزت  و خود از فرد توصیف یچگونگ و عواطف با نوجوانی در هویت گیری شکل •

 دارد ناپذیر جدایی ای رابطه فرد

 و گذاشته سر پشت خوبی به را فردی هویت بحران دارند باالیی نف  عزت که کودکانی •

 دانند می اجتماع و جمع پذیرش مورد را خود

 تفاوت اگر. است فرد آل ایده خود با موجود و شده ادراك خود تفاوت حاصل نف  عزت •

 .آید می پایین نف  عزت باشد زیاد دو این میان

 تمایيل  آینيد   حسياب  بيه  ميوثر  غیر عضوی روابطشان در و باشند منزوی اگرکودکان •

 تردیيد  مورد آنها فردی هویت و کنند ارزیابی منفی ای گونه به را خود که داشت خواهند

 گیرد می قرار

 حضور از چقدر فرد که است آن دهنده نشان و  هست نیز جمعی مولفه یک نف  عزت •

 و ميوثرتر  عضيو  را خود فرد چه هر کند؛ می ارزشمندی و رضایت احساس گروه میان در

 .شود می بیشتر او در جمعی نف  عزت این بداند  گروه برای مفیدتری

 عاطفی ارتباطات وجود همساالن  و خانواده با روحی و عاطفی تبادل های زمینه تقویت •

 راعاميل  زنيدگی  روزميره  تعامالت در جوانان حضور به بیشتر توجه و خانواده افراد میان

 .است کرده معرفی عاطفی مثبت تبادالت به خانواده کانون ایجاد
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 : سنجش نتایج آنو  خانواده به ها دانسته انتقال

 بخشیی  تیهودر  را خودخانواده  نقشپس از مطالعه دقیق نکات یاد شده،  رود یم انتظار محترم نیرابط از

   :قراردهند سنجش موردی آن با پاسخگویی به سواالت اعضا یاجتماع و یفرد

 خانواده افراد میان( ومحبت عشق تبادل) عاطفی ارتباطات وجود نحوه -1

 ضعیف              بسیار ضعیف    در حد متوسط               بسیار خوب           خوب         

 زندگی روزمرهرفع نیازهای  در جوانان ژهیو به و اعضاحضور  و یهمکار یچگونگ-2

 فیضع اریبس              فیضع               متوسط حد در             خوب           خوب اریبس     

 در خانواده می دانند؟ مفید وموثری عضو را خود به چه میزان اعضا   - 3

 کم اریبس              کم               متوسط حد در             زیاد          زیاد اریبس     

 خانواده اعضایدر هر یک از  آل ایده خود با موجود و شده ادراك خود انیم تفاوت- 4

 کم اریبس              کم               متوسط حد در             زیاد          زیاد اریبس     

 اجتماع و جمعمیان در ی خانوادهعضاامقبول  پذیرشرضایت خاطر و  زانیم-5

 کم اریبس              کم               متوسط حد در             ادیز          ادیز اریبس     

 خود از خانواده افراد توصیف یچگونگ- 6

 (و نتیجه را با کارشناس مطرح نمایید سندیبنو شیخو درمورد سطر ده اقل حد دیبخواه ازفرزندان)    

 شیخو تیوموقع سن به مربوط یاجتماع یها تیمسئول و فیازوظا افراد یآگاه زانیم-7

 کم اریبس              کم               متوسط حد در             ادیز          ادیز اریبس    

   اعضیا  یاجتمیاع  و یفرد یبخش تیهو در تان خانوادهنظر خویش را درمورد میزان موفقیت  در مجموع-8

 در روی خط زیر مشخص فرمایید: ×خود با گذاردن  ی

 سیار ناموفقب             بسیار موفق                                                                                       

 

  مشورتو در صورت نیاز  مذکور سواالت به خانواده شده ارائه یها پاسخ نوع یبررس با است دیام 

 دیباش برده یپ یاجتماع و یفرد یبخش تیهو در خانواده تان تیموفق زانیم به  سابا کارشن
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 دهد؟ یم قرار ریتاث تحت را خود اطراف طیمح خانواده چگونه

 توجه به نکات زیر ما را در این زمینه راهنمایی حواهد کرد.

 است یتوجه انیشا تیاهم یدارا ردیگیم قرار آن در فرد که یکانون نیاول عنوان به خانواده  . 

 از فیرد  یریرپیذ یتأث یحتی  و است خانواده طیمح از کندیم افتیدر فرد که یطیمح راتیتأث نیاول 

 .باشد خانواده طیمح نیهم از گرفته نشأت تواندیم طهایمح ریسا

 یزنیدگ  یمشی  خیط  و سیبک  نییی تع در و اسیت  انسان سرنوشت از یمهم بخش گذار هیپا خانواده 

 .دارد عهده بر یبزرگ نقش ندهیآ در فرد عملکرد و سالمت ، اخالق ، ندهیآ

 در شیده  اعمیال  یتی یترب یهاوهیش ، آنها یجسمان و یروان سالمت ، نیوالد تیشخص چون یعوامل 

 ، سیکونت  محیل  ، خانواده یفرهنگ و یاقتصاد تیوضع ، نیوالد التیتحص و شغل ، خانواده داخل

کیه   دارنید  وجیود  خیانواده  در گیر ید عامل تینهایب و خانواده یاجتماع روابط ،آن تیجمع و حجم

 یسیازگار  ، یاقتصیاد  ، یلیتحصی  ، یشیغل  نیده یآ ، او یجسیمان  و یروانی  سالمت ، فرزند تیشخص

 .دهندیم قرار ریتاث تحت را رهیغ و او خانواده لیتشک ، یفرهنگ و یاجتماع

 لحیا   از خیانواده  یاجتمیاع  و یاقتصیاد  مشیکالت  ، خانواده یروان سالمت عدم ، خانواده انحرافات 

 .  دهدیم قرار ریتأث تحت را جامعه دارد خود اعضاء یرو که یریتأث

 و شیوند یمی  اجتمیاع  وارد خانواده در افتهی پرورش افراد. هستند اجتماع و خانواده انیم وندیپ افراد 

 لحیا   نیی ا از. کننید یم اجتماع وارد کرده افتیدر خانواده در که را خود ناسالم ای سالم یهایژگیو

 .  است وابسته آن یهاخانواده سالمت به جامعه کی سالمت

  شود؟ یم یعمل چگونه خانواده افراد کردن ریپذ فرهنگ در خانواده نقش

از  افییراد کیردن  ریپیذ  فرهنییگ روش هیای  ه تیا در میورد تییاثیر مهیم خیانواده و    لطفیا میتن زییر را مطالعیی   

 .دیگردآن آشنا طریق 

 بیزر   بیالعکس  سیت  ین فرزند یآت فرهنگ ساختن در آن بودن اثر کم نشانة خانواده، نهاد یکوچک 

 یها یناهنجار و هنجارها و ها ارزش و اعتقادات و رسوم و آداب و فرهنگ یزیر یپ در ریتأث نیتر

 .کرد وجو جست یواریچهارد نیا در یستیبا را فرد یبعد
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 برابیر  در میادر  واکینش  و زنید،  یم لبخند مادرش چهرة دنید با یماهگ دو در یمعمول کودك کی 

 یاجتماع یها پاسخ متقابل، پاسخ دو نیا و دارد طفل تر فعال واکنش در یمؤثر نقش لبخند، نیا

 .کند یم تیتقو را گریکدی

 یمی  یبرتیر  گیران ید بیر  را آنیان  و شناسد یم را خانواده یآشنا افراد یچهارماهگ ای سه در ودكک 

 ظیاهر  گرانید با ارتباط یبرقرار در طفل یها یتوانمند نینخست ،یسالگ سه به طفل ورود با. دهد

 .  شود یم

 بیر  است مرتبط ها آن با طفل که یافراد از مختلف یها فرهنگ کسب یها چهیدر زمان نیهم از 

 یکارهیا  از یاریبسی  دادن انجیام  از طفیل  هنوز که است یحال در نیا و شود یم گشوده او یزندگ

 .است ناتوان روزمره

 یریی فراگ و یریرپیذ یتأث در دارد، وجیود  خیانواده  یفضا در که یمحبت و مهر و یعاطف کانال جودو 

 .دارد کننده نییتع و مهم ینقش فرزند ارزش های فرهنگی

 ،رزق یاعطیا  عامل است آمده تیروا در آنچه به بنا و اریاخت صاحب ینوع به را خود نیوالد کودك 

 طبعیا   و کیرد  خواهید  هموار را نیوالد از فرزند اطاعت نةیزم پندار، نیهم پندارد  یم خود یروز و

 .شد خواهد ها آن فرهنگ رشیپذ موجب

 (ع)صیادق  امیام ).شید  خواهید  زگیار یپره یها خانواده حال شامل یاله لطف بر یمبتن یریرپذیتأث  

 لطیف  ینیوع  توان یم را نکته نیا. است انحرافات از آنان فرزندان حفظ موجب ن،یوالد یزکاریپره

 .  دارند یم پاس را یاله حدود که دانست ییها خانواده به خداوند

 فیراهم کیودك   یسو از را خانواده فرهنگ رشیپذ نهیزم که است یلیدال نیتر مهم شد گفته آنچه 

 .کند یم

 

 

 

 

ازدواج عالوه بر آرامش روانی و ارضای غریزه جنسی، تعهّد و تکامل اجتماعی را در پی داشته و زمینیه سیاز   

درباره نقش ارزنده ازدواج می گویید:  شهید مطهّری بروز استعدادها و توانمندی های نهفته درونی می گردد. 

خانواده پیدا نمی شود، در مدرسه پییدا  یک پختگی و پویایی وجود دارد که جز در پرتو ازدواج و تشکیل »... 

 در فرد و خانوادهازدواج  نقش ارزنده (2
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واج این کماالت را فقیط بایید در ازد   ;نمی شود، در جهاد با نفس پیدا نمی شود، در نماز شب پیدا نمی شود

 .و تشکیل خانواده به دست آورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لطفا تمرین زیر را با مشارکت اعضای خانواده خود انجام دهید

 

 ازدواجی در حال صورت گرفتن است؟یا بستگان نزدیک .ایا در خانواده شما 1

................................................... 

 هایی در ازدواج آنها مد نظر قرار گرفته است؟.چه ارزش ها و مالك 2

................................................. 

 شما با ارزشهای دینی و اسالمی مطابقت دارد؟و فامیل خانواده صورت گرفته در .ایا ازدواج های3

............................................... 

 

 

 

 :دانست زیر می توان  موارد راازدواج از جمله مهمترین آثار

 احساس مسئولیت-3                         .عفت و دوری از گناه2                                    کمال معنوی.1

 سالمت وامنیت اجتماعی-6                            نسل تولید– 5                   آرامش و امنیت خاطر-4

 رشد و شکوفایی استعدادها-7                                                         .تقویت و تثبیت صفات جنسی7
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 :باهم گفتگو کنید و دراین زمینه کنید خانواده کاملرا با کمک اعضای جدول زیر

امییروزه در  ارزشییهای نادرسییتی کییه  

 می گیرد.ازدواجها مد نظر قرار

 وجیود  بیه  باعی   یوعوامل علل چه

 .است شده ارزشها نیا امدن

 یهیا  برجنبیه  هیا  ارزش نیا ریتاث

 .را لیست کنید یزندگ مختلف

1- 

 

2- 

 

3- 

 

4- 

 

5- 

 

6- 
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  (ی به نقل از جرایدواقع )یک ماجرای است یا پدرم؟او همسرم 

خارج از ایران بود که در موفقی تاجر ها آشنا شدیم.اوق خانوادهاز طری سنحبودم که با م ساله 21حدودا 

بود. رفت و  وضع مالی خوبی، متشخص و با ساله 41مردی  و آمد بین ایران و اروپا بود. مرتب در حال رفت

دختری  ام به شدت مشتاق ازدواج من با او شدند. من هم که در آن زمانآمدها که شروع شد، خانواده

اولین مردی بود که به طور جدی پا به زندگی من گذاشته بود و تا قبل از او پیش  حسنبودم، م تجربهبی

 دیکن یم شنهادیپ وموثر یعملی کارها راه چه یواقع به کاذب یها رارزشییتغ یچگونگ مورد در

 را جهینت و دیبرس یبند جمع به دیمف یها روش خصوص در و دیینما مطرح نیررابطیسا با لطفا

 .دیکن چک کارشناس کی با
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فقط همین را  .دواج نداشتمخیلی درکی از ازطور جدی صحبت کنم و  نیامده بود که با پسری به

گاه خوبی برایم خواهد تکیهبه عنوان مرد زندگی نگاه کنم و او  حسنتوانم به مفهمیدم که مییم

ای در هر جایی به دنبال ذره بودم چون در خانواده محبت چندانی ندیدهکنم استش خودم فکر میر.بود

ام را نسبت به خودم دیدم و احساس کردم که همه خانواده حسنهای ویژه متوجهگشتم و وقتی محبت می

تواند مرا نجات گذارند و او را قبول دارند، با خودم فکر کردم که او کسی است که میبه مجید احترام می

بار با او تلفنی  11به طوری که گاهی روزی  بودم شده وابسته حسنبه مدهد. همان اوایل ازدواج به شدت 

کرد. او عقیده داشت من باید م اما مجید اصال این احساس وابستگی شدید مرا درك نمیکردصحبت می

 همچون یک زن بالغ و عاقل رفتار کنم تا بتوانم زندگی را به خوبی اداره کنم.

دوست  حسناز طرف دیگر مدام بر سر خانه ماندن و بیرون رفتن، مهمان آمدن و... اختالف داشتیم. م

آید روی کاناپه جلوی تلویزیون دراز بکشد، تلویزیون ببیند و هیچ حرفی هم ار میداشت وقتی از سر ک

کرد مرا نزنیم ولی برعکس من عاشق مهمانی رفتن و مهمانی دادن، سفر، خرید و... بودم ولی او سعی می

صحبت کنم. او حتی مهار کند و نشان دهد که این چیزها اصال مهم نیست و من بیهوده وقت تلف می

دانست. همراهی نکردن او باع  شد من هم بیشتر اوقات در خانه را هم بیهوده می ردن درباره احساساتک

نگاهمان به زندگی  دنیای ما به کلی با هم متفاوت بود، باشم. تنها باشم و کاری برای انجام دادن نداشته

بود و حاال اینها تجربه کرده تر از فرق داشت، من دوست داشتم چیزهایی را تجربه کنم که او خیلی پیش

هیچ جذابیتی برایش نداشت. تا یادم نرفته بگویم ما از نظر ظاهر هم خیلی با هم فرق داریم و تا به حال 

 .اندما را به عنوان پدر و دختر دیدهایم است که وقتی به خرید رفتهچندین بار شده 

کدام از هیچ حسنریه، اضطراب و استرس. انگار مواقعا دیگر این زندگی برایم قابل تحمل نیست  هر روز گ

حتی سعی هم حسن همه چیز خوبه، تو چرا ناراحتی؟! م»گوید: بیند. او میهای مرا نمیاین ناآرامی

 «کند که کمی شرایط زندگی را تغییر دهد یا حداقل تغییرات کوچکی را در خود به وجود بیاورد.نمی

به دلیل وابستگی به پدر و کمرنگ شدن این خانم متوجه شدم که او  بعد از چند جلسه مشاوره بامشاور: 

به طور ناخودآگاه به دنبال مردی است که بتواند همچون یک پدر به او تکیه  اشحضور عاطفی او در زندگی

مدتی با خود دچار بود که بعد ازین عامل باع  شده و هم داداو همسرش را در جایگاه پدر قرار می کند.

گرمی را با همسرش برقرار کند و حتی در رابطه زناشویی هم چار مشکل  تضادهایی شود و نتواند رابطه

بود تا تصمیم طالقش را تایید را کنم ولی من این تایید را به او ندادم و بعد از  شده بود. او پیش من آمده

 یامد.چند جلسه که خواستم با شوهرش در جلسات حاضر شود، دیگر به مشاوره ن

 چرا این اتفاق افتاد؟ 

 نقد روان شناختی
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اش ود کیه در زنیدگی  به نظر می رسد اگر این خانم با همسرش ازدواج کرد به دلیل خألها و جاهای خالی بی 

خواست این جاهای خالی را با همسرش پر کند و چون این اتفاق نیفتاده بود بیه میرور   میکرد.اواحساس می

بود که احتمیاال خیودش مشیکلی دارد و در نتیجیه همیه      و احساس کرده  خودش هم به خودش شک کرده

ییل  بیود. او بیه دل   بود و هم اعتماد به نفسش به شدت پیایین آمیده   ای پیدا کردهاینها هم شخصیت وابسته

رو شیده بیود، در حیالی کیه بایید خألهیا را       بیود و حیاال بیا مشیکل روبیه      اش انتخابی کردهخألهای گذشته

های این دو نفر برای زندگی کیامال متفیاوت   کرد. از طرف دیگر انرژیحل پیدا میشناخت و برای آنها راهمی

 بود.  

 راه کارهای پیشنهادی به این خانواده:

ی برای خودش استقالل به دست بیاورد و برای خودش ارزش قائل شود، مثال ادامه سعی کند کمزن باید . 1

 تحصیل دهد یا... .

کرد همه چیز خوب است، این اختالف و دید و فکر میهیچ مشکلی را در زندگی نمیشوهراز آنجایی که  .2

بود تا جایی ریشه دوانده قصد طالق بیشتر مربوط به نبود رابطه عاطفی عمیق و تضادی بود که بین آنها 

راحتی به توانست او را بهداد و در نتیجه نمیکه در ناخودآگاه خانم همسرش را در جایگاه پدر قرار می

 عنوان شوهر قبول کند.

 اش کار کند.ها را ببیند و قبول کند و روی وابستگیواقعیت دیبا زن .3

های ارتباطی را یاد بگیرد چون این زوج بلد نبودند با هم برای ترمیم رابطه قدم بردارد، یکسری مهارت .4

 دانستند چطور باید یک رابطه زن و شوهری خوب را برقرار کنند.حرف بزنند و هردو نمی

 

 

 

 

 
خودتان را درست بشناسید و مطمین باشید که واقعا تصمیم دارید ازدواج کنید ییا نیه و اگیر پاسیخ مثبیت      

کسیی کیه    و...( برای اینکه از خانه پدری فرار کنید ،شخصیتش،ظاهر طرف مقابل ،پول )است به چه دلیل؟ 

 می کند. عمل برنامه ریزیتدبیر و  دارد و براساسهدف آرمان و خودشناسی می کند، برای زندگی خودش 

 انتخاب همسر (3
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 یک تمرین مفید:

می خواهد  مشورت.و برای انتخاب همسر مناسب از شما است ازدواج در شرففردی شما از بستگان نزدیک 

 مقاسیه کنید.های زیرفا تفاوت نظرات خویش را با معیارتوصیه می کنید. لط راچه معیارهایی 

 معیارهای گزینش همسر:الف: 

 مدیریت احساسات هوش هیجانی گفته می شود.چگونگی . به و هیجانی( )تحصیلی عقل و هوش 

  بیه  اهتمیام . 4 صیال   عمیل . 3 گنیاه  ترك. 2 ینید معرفت .1:فرد از برخورداری)ینداریود مانیا 

 فیداکردن . 8 ،یالهی  حدود از ومراقبت ییپارسا و تقوا. 7 عهد به یوفا. 6 امانت و صدق. 5  واجبات

 ...(و رضا و خشم حال در تعادل. 11  روابط در یمکتب یها ضابطه تیرعا. ۹ نید یبرا ایدن

 کنار در و یبخشندگ ،یفروتن ،یامانتدار پاك، نگاه کالم، عفت صداقت، از )برخورداریاخالق نیک 

 .(... و حسادت و نهیک ،ییوفا یب ،ییتندخو رینظ بد یها اخالق از یدور آن

 و هماهنگی در ویژگی هیای  کفویت به معنای تناسب و همتایی )تناسب همتایی و هم کفو بودن

اصلی افراد است و در جنبه های ایمانی، فکری، اقتصیادی، سینی، ظیاهری، خیانوادگی، فرهنگیی،      

 (تحصیلی و... مطرح می شود

 .  ازدواج نبایید بیه عنیوان راه حلیی بیرای دوری از      )داشتن نیت و اراده برای تشيکیل خيانواده

شود، بلکه ازدواج زمانی موفق خواهد بود که بیا  مشکالت خانوادگی جوان در خانواده در نظر گرفته 

 (الی روحی زوجین درنظر گرفته شودتعهدف تشکیل خانواده و 

 عفت و نجابت 

 شیجاعت  عیدالت،  و اسیت  صیورت  ییبیا یز ، جمیال  و ییبیا یز مظهیر  نیتر نازل) جمال و زیبایی 

 (.هستند جمال یمتعال مظاهر  طبع مناعت و نفس عزت ،یراست و یدرست ،یمهربان ، ،عطوفت

 شرافت و اصالت خانوادگی 

 تحصیالت 

 همیشه مشکالتی به همراه خواهد و اقتصادی ازدواج دو طبقه متضاد اجتماعی  ) ثروت و دارایی

 (داشت

 تیا  24 پسران یبرا و سال 24 تا 18 دختران یبرا را ازدواج مناسب سن متخصصان)تناسب سنی 

 .(کنند یم هیتوصرا  ازدواج یبرا پسر و دختر نیب سال 6 تا 2 سن اختالف و سال 28

  ماعی و معنوی(تاج  روانی  جسمی)سالمت 

 دوشیزه بودن 
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 اشتغال به کار مناسب 

 ادیاعت عدم 

 

 

 

 

 

 :ویژگی های سن مناسب ازدواج

 .بلوغ جنسي 1
یعنی در درون  ;کسی که می خواهد به ازدواج اقدام کند الزم است تا به بلوغ جنسی رسیده باشد

درصد طالق در همسرانی که در سنین پایین ) .را احساس کند عالقه و نیاز به جنس مخالفخود، 

 .(ازدواج کرده اند بیشتر است

 غ عقلی بلو-2

معیار بلوغ عقلی در ازدواج، مرتبه ای است که انسان بتواند خانواده را در حدّ متعارف و قابل قبولی 

 .اداره کند

 رشد عاطفی 3

آشکاری همچون قدرت برقراری و حفظ روابط رشد عاطفی شخص مستلزم بروز و ظهور رفتارهای 

شخصی با دیگران، درگیر شدن در تعامالت عاطفی، توان درك احساسات متقابل و توسعه حسّ 

 .همدلی و قدرت ابراز عالقه و محبت به همسر است

 شد اجتماعیر4

رشد اجتماعی در قالیب ویژگیی هیایی همچیون قیدرت تشیخیص وظیایف و مسیئولیت هیا، قیدرت           

انتخابگری، اعتماد به نفس، انجام کنش های متعارف، اسیتقالل نسیبی در انجیام وظیایف، مسیئولیت      

پذیری، التزام به رعایت هنجارهای اخالقی و اجتماعی و توان درگیر شدن در روابط پیچیده اجتمیاعی  

 ظهور می یابد.
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مهم شناسایی افراد دارای سوء مصرف مواد مخدر به عنوان یک مهارت نحوه 

 در انتخاب همسر

 

 را در یک فرد تشخیص دهیم؟ مخدر مواد مصرف سوءچگونه می توانیم عالیم 

 

 خواهند احوالشان بر آنان معلوم نشودجویند، زیرا میاز دوستان و بستگان دوری می. 

  شوند، چون تمایل به خوردن صبحانه، شیر، بستنی و معموال دچار کاهش وزن می افراداین

 .بردنشئه باشند، خوردن این مواد نشئگی آنان را از بین می ترشی ندارند، زیرا اگر

  حالت چرت مکرر دارد .، متغیر استشان ساعت خواب. 

 دهندای نشان نمیبه ورزش و کارهای جسمانی، عالقه. 

 ها خود گوید و در همه زمینهشود، مطالب بیجا و نامناسب زیاد میفرد معتاد بسیار پرحرف می

 .انددنظر می را صاحب

 داشتن خود ندارند معموال تمایلی به تمیز نگاه. 

 شونددچار مشکالت مزمن گوارشی می. 

 کننددلیل پول خرج میبی. 

 شونددچار آبریزش بینی و عطسه و خماری می. 

 کنندکند و به همین دلیل از عینک دودی استفاده میشان تغییر میاندازه مردمک چشم. 

 ریزندغیرمتعارف عرق می. 

 زنندم بازگشت به خانه عطر میهنگا. 

 شوندهای مزمن میدچار سرفه. 

 کشاله و ران پا، در مخصوصا رد،یگیم خارش بدنشان موادمخدر، مصرف از پس ساعت کی تا 

 .ران
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 روشهای اطمینان یافتن از شایستگی های همسرب: 

 ؟ نیمبرای ازدواج اطمینان پیدا کبعد از انتخاب اولیه یک شخص برای ازدواج چگونه از شایستگی فرد 

 تحقیق و بررسی از خانواده و چگونگی روابط خانوادگی و فامیلی. 

 برخورد فرد را در موقعیت های واقعی ) عصبانیت ،ناراحتی  و....( بشناسیدبا ایجاد شرایط، 

    تحقیق و شناسایی دوستان و نزدیکان و رفقای صمیمی در محل زندگی و سیکونت، محیل درس و

 .محل کار

 د.کنی السواش با همکار او قرار مالقاتی بگذارید و از دوستان او در باره خصوصیات روحی  

 ها و این که اند و از عالیق او بپرسید. همچنین از موقعیت آنها و جاهایی که با هم رفتهاز مسافرت

چیزهیایی بیشیتر    صفت و عنوانی مشهورند، چقدر با همسایگان ارتباط دارند و این کیه چیه   چهبه 

 برایشان مهم است.

   گفتگوی مستقیم )تحت نظارت خانواده های دو طرف( با یکدیگر و اطالع یافتن از نظرات همیدیگر

  درباره مسائل مختلف و آنچه در آینده می تواند در زندگی مشترك تأثیرگذار باشد

  :توان درباره مسائل زیر گفت و گو کرددر این جلسات مى

  زندگى آیندهخط مشى کلى  .1

خواهد زندگى اش بر اساس قوانین اسالم بنا شود. در این جیا بایید   براى مثال جوان متدین مى

  .هاى دینى و اخالقى سؤال شوداز میزان پاى بندى افراد به ارزش

 اهداف زندگى .2

  چگونگى رابطه با خانواده و بستگان .3

دهید و بر خویشان و نیز دوستان اهمیت مىبراى مثال به چه اندازه به رفت و آمد با اقوام و 

  ورزید؟ به آداب و رسوم فرهنگى و اجتماعى رفتار با بستگان چقدر پایبندید؟آن اصرار مى

 ها و انتظارهاى دو طرف از یکدیگرخواست .4

 متقابل چگونگی ایجاد محیط رضایت بخش .5

  شیوه تربیت فرزندان .6

  آن را آموخت؟مسؤولیت تربیت با چه کسى است و چگونه باید 
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 تابع احساسات نگردید و نسبت به کل ماجرا واقع بین باشید. 

 .از خداوند کمک و راهنمایی بگیرید 

  فهم بخواهید.درباره دلیل تمایل طرف مقابل به ازدواج با خودتان چندین دلیل قابل 

 .خواسته ها و انتظارات یکدیگر را مورد مطالعه قرار دهید 

شریک احتمالی زندگی خود را بشناسید)توجه داشته باشید دوستان فيرد   گياه   

برخی حقایق را پنهان می کنند. پ  شاید بهتر باشد در بعضی مواقع به طور غیر 

های بحرانيی و در برابير    مستقیم به پاسخ برسید( طرز برخورد فرد را در موقعیت

 مادیات بشناسید.

 :به طور مثال شما باید بدانید

 در چه شهر یا کشوری زندگی مشترك خود را آغاز خواهید کرد. 

 زندگی خود را با خانواده همسر آغازخواهید کرد یا به طور مستقل 

 زمان بچه دار شدنتان حدوداً چه مدت پ  از ازدواج خواهد بود 

 شما در مورد شغل و فعالیت های خارج از منزل چیست نظر همسر احتمالی. 

 نظر همسراحتمالی شما در مورد رابطه ها و معاشرت خانوادگی و دوستانه چیست. 

 ... و

 درباره خانواده ی فرد مورد نظر تحقیق کنید. 

 دالیل متناسبی برای ازدواجتان پیدا کنید و خود تصمیم گیرنده نهایی باشید. 

  جسمانی و روانی طرف مقابل اطمینان حاصل کنیدنسبت به سالمت . 

 

 

 

 مرور هم با را کند تیهدا موفق  ازدواج کی به را ما تواند یم که یاطالعات (4

 :میکن
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   ی:سنت هاازدواجالف:

 :ایمزا 

 .است هاخانواده نیب تفاهم حاصل شتریب و شودیم انجام خانواده لهیوس به یریگمیتصم و انتخاب .1

 ردیپذیم انجام یخانوادگ اعتقادات و رسومات و رسم به توجه با که است محور خانواده مدل کی .2

 یگذران وقت نه است ازدواج هدفش و دارد را اجتماع و خانواده تیحما فرد .3

 : بیمعا

 ،یمنفی  جیواب  اعیالم  یهاوهیش نشود، واقع پسند مورد فرد اگر یعنی دارد، وجود یفیبالتکل وهیش نیا در .1

 .  شود یم نیطرف خانواده در ییهایدلخور به منجر

 .دیآینم خوشش وهیش نیا از کردهلیتحص نسل .2

 :مدرن یهاازدواج ب:

 :ایمزا 

 .ندارند یچندان نقش مهم امر نیا در هاخانواده و رندیگیم میتصم خودشان نیطرف .1

 ،ییآشینا  از بعد و دهدیم رخ ینترنتیا یحت و یشغل ،یلیتحص یهاطیمح در اغلب موارد نیا در ییآشنا .2

   رندیگیم قرار انیجر در هاخانواده

 یادیی ز تیی اهم از خیانواده  نقیش  و اسیت  فیرد  خیود  ندهیگو و رندهیگمیتصم و بوده فردمحور مدل کی .3

 شودیم توجه خانواده به کار انیپا در فقط ست،ین برخوردار

 دارد یکمتر یروان استرس  یسنت یخواستگار با سهیمقا در روش نیا .4

 :بیمعا 

 (ینترنتیا یهاتیسا و هاروم چت مثال) هایواد نیا در فیبالتکل یهاآدم وجود .1

 ازدواج جیرا یها وهیش-5
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 ییآشنا وهیش نیا از یاجتماع و یخانوادگ تیحما عدم. 2

  ازدواج بهانه به یابیدوست زهیانگ کردن پنهان .3

 دارنید  یاحساس شهیر شوند،یم جادیا یشغل و یلیتحص یفضاها در که هاییآشنا نیا از یاریبس یطرف از .4

 .  شودیم قیحقا دنید از مانع شده، جادیا یدلبستگ ابتدا همان از و

 زمان گذشت با که  دیام نیا به شوندیم گرفته دهیناد آگاهانه عمده یها تفاوت مواقع، از یاریبس در .5

 .شوندیم برطرف

 ی:نیگز همسان» یابیهمسر یرسم تیساازدواج از طریق ج:

 البتیه . کیرد  اغاز را خود کاردر کشور مجاز ینیهمسرگز تیسا نیاول سرانجام قوس و کش سال چند از سپ

 امیا  هسیتند  کیار  به مشغول یابیهمسر نهیزم در متفاوت نیعناو با یمختلف یها تیسا که است یسال چند

 به. اند داده هشدار ها تیسا نیا تیفعال به نسبت بارها مختلف مسئوالن و نیستند مجاز ها آن از کدام چیه

 راه یبیرا  را خود یها تالش شیپ کسالی حدود از جوانان وزارت ها، تیسا از دست نیا شدن گسترده لیدل

 در Hamsan.tebyan.net آدرس بیه  کیه  تیسا نیا در.کرد آغاز ینیهمسرگز مجاز تیسا کی یانداز

 یازدواجی  نیمعیرف  ینی یگز همسان طرح یاصل ارکان: »شده نوشته آن تیفعال نحوه مورد در است، دسترس

 در انیی تب موسسیه  طیرف  از دییی تا و ییشناسیا  از پس و ریخ تین با و تجربه ها سال پشتوانه با که هستند

 سیته یشا یخیدمت  بیوم  و میرز  نیی ا جوانان به بتوانند تا هستند تیفعال به مشغول ازدواج یها معرف شبکه

 در هسیتند   تهیران  شهر ساکن که انیتب معتمد و ریخ افراد نیا از نفر 111 حداقل حاضر حال در. ندیبنما

 گریکید ی بیه  را پسران و دختران ینیگز همسان تیسا .هستند تیفعال به مشغول و اند کرده نام ثبت سامانه

 تیسیا  نیی ا در هسیتند  هیا  خانواده و مردم اعتماد مورد افراد که ازدواج یها واسطه بلکه کند  ینم یمعرف

 و دانشیگاه  اسیتادان  ون،یروحان مانند یافراد ازدواج یها واسطه ینیگز همسان تیسا در. کنند یم تیفعال

 و خواهدشید  یبررسافراد  پرونده فوق  معرف دو قیطر از نام ثبت از پس.هستند جامعه قبول مورد پزشکان

 تعلیق  یمشخصی  نوبیت  مصیاحبه  یبیرا  و شید  خواهد گرفته تماسفرد  با پرونده لیتکم مراحل ادامه جهت

 صیالح یذ کارشناسیان  توسیط  انیمتقاضی  یهیا  فیرم  ،یلی یتکم مصاحبه مرحله از عبور از پس. خواهدگرفت

 فیرد  باشد  داشته وجود انیتب نیمعرف جامع بانک در آنان کفو و مناسب موارد که یصورت در و شده یبررس

 اطالعیات   یهیا  شیاخه  در نام ثبت یها فرم است ذکر به الزم.خواهدشد یمعرف یمتقاض خانواده به مناسب

 شیده  تر کامل ها خواسته و یجانب ها، ییتوانا ،یاقتصاد ،یظاهر ،یشغل ،یخانوادگ ،یلیتحص تماس، ،یفرد

 و هیا  فیرم  هیی کل پرکیردن . اسیت  شیده  اضافه نام ثبت مراحل به ادامه در زین یروانشناخت آزمون دو و است
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 لیی تحل از یا خالصیه  بیا  دنی توان یمی افراد  ها آزمون پرکردن از پس و بوده یالزام یروانشناخت یها آزمون

 .دنشو آشنا خود تیشخص یروانشانس

 

  ناصحیح: های ازدواج:ج

 از پس جهینت در و دهند یم انجام ییزناشو اهداف از ریغ ییها هدف یبرا را ازدواج افراد از یاریبس

 یگرفتار و یسخت دچار را یزندگ و دنشو یم ینابسامان دچار ازدواج آن، از قبل ای و خود هدف به دنیرس

 . دینما یم

 :یانحراف ازدواج مختلف انواع

 ...( و یمجاز -ینترنتیا)دور راه از ازدواج•

  یبر ناف سنت بر بنا ازدواج•

 وپسرعمو دخترعمو عقد مانند یاجبار ازدواج•

 بزرگتر فرزند ازدواج•

  استخاره اساس بر ازدواج•

 نه؟ ای میکن استخاره

 هیا  اسیتخاره  از یلیخ.  ستین یالزام استخاره به عمل ، که معنا نیا به.  ستین ما یشرع لیدال از استخاره•

 بیه  شیما  اگیر  یعنی.  ستین یشرع ادله ز یاول ، بوده درست شما استخاره که فرص به.  است اشتباه و باطل

 دیا نکرده ع شر خالف ، دینکن عمل استخاره

 کیه  اسیت  زیجیا  یوقتی  فقط استخاره. ردیبگ صورت مشورت و قیتحق تفکر، از بعد دیبا یا استخاره نوع هر•

 .دیباش شده گرفتار یمساو تیموقع دو نیب و دیباش دیترد در هنوز اریبس یها مشورت از بعد

 (نییپا سن در)زودرس ازدواج•

 ( منطق و عقل به توجه بدون)یاحساس ازدواج•

 اتیماد بر هیباتک ازدواج•
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 :تی به عنوان یک تهدیدنترنیا ازدواج

 را همیدیگر  میا  هفته 2 از پس و شدم آشنا جوانی پسر با ینترنتیا یگفتگوها طریق از دبیرستان آخر سال 

 بیا  بعید  بیه  روز آن از و کیرد  خودش دلباخته و شیفته مرا عاشقانه های حرف با الجم. دیدیم پارك یک در

 بیا  او و گیرفتم  دییپلم  کیه  ایین  تیا  رفتیم می طرف آن و طرف این به هم با و آمد می دنبالم سیکلت موتور

 آمیادگی  پسرشیان  داشیتند  اظهیار  مادرش و پدر اول، لحظه همان از اما آمد، ام خواستگاری به اش خانواده

 غیرق  دو هیر  ما ولی کردند اعالم ازدواج این با را خود شدید مخالفت نیز من والدین و ندارد خانواده تشکیل

 و دهیم انجام آید می بر دستمان از که کاری هر هم به رسیدن برای گرفتیم تصمیم و بودیم شده رویاها در

 خیلیی  ولی بماند صادقانه و پاك ما دوستی بودیم خورده قسم که این با. کنیم صبر سال چند باشد الزم اگر

 خواسیتگار  2 مین  میدت  ایین  در و گذشیت  ماه 4 حدود! گرفت دیگری بوی و رنگ مخفیانه رابطه این زود

 موضیوع  وقتیی . ام شیده  باردار و است آمده سرم به بالیی چه شدم متوجه که این تا کردم رد را خوب خیلی

 آبیروی  تیرس  از مادرش و پدر و او ام خانواده شکایت اعالم با کشید، کنار را خودش دادم اطالع الجم به را

 الجمی  اصرار به عقد از بعد: داد ادامه جوان زن کردیم، ازدواج هم با ما و شدند کار به دست زود خیلی شان

 خیود  بار نکبت زندگی الجم و من! نشود مطلع ما گذشته ارتباط از کسی تا کردم سقط را ام بچه مادرش و

  گذاشیته  بیین  ذره زییر  مرا مشترکمان زندگی سال 6 طول در نیز شوهرم کردیم آغاز پدرشوهرم خانه در را

 دچیار  دارد اعتیاد شیشه به که او ریخته، هم به را اعصابم تردید و شک و بدبینی ناروا، های تهمت با و است

 میی  شیده  نوشیته  کوچیه  مسییر  در میا  خانه دیوار آجرهای روی که مطالبی دنبال گاهی و است شده توهم

 و تحقییر  همیه  ایین  برابیر  در من باشد، نوشته تلفنی شماره یا مطلبی تو برای کسی شاید گوید می و گردد

 در الجمی . درآمید  صیدا  بیه  خانه در زنگ ناگهان گذشته شب ولی نداشتم تحمل و سکوت جز راهی توهین

 کیار  تو با کسی حتما: گفت و آمد سراغم به عصبانیت، با او نبود، کوچه داخل کس هیچ ولی کرد باز را خانه

 بیا  و بسیت  را پیایم  و دسیت  گذرد می من زایمان زمان از روز 21 هنوز که این وجود با شوهرم است داشته

 3 دختیر  کمک با من و خوابید شب های نیمه او بگیرد، اعتراف خودش قول به تا افتاد جانم به فندك آتش

 کیه  بگیویم  و کینم  شیکایت  رحیم  بی مرد این از تا ام آمده. زدم بیرون خانه از و کردم پاره را طناب ام ساله

 اینترنت، از استفاده در والدینم اعتماد از استفاده سوء و بازی لج غرور، و خورم می را خودم اشتباهات چوب

 ی(خبر یها تیسا از شده برگرفته )!است آورده سرم به را بالها این

 

 

 

 

 ینترنتیا نادرست یها ازدواج مورد در شده انجام یها پژوهش و قاتیتحق که دیدان یم ایآ

 که: نشان می دهد جامعه در
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 افیراد  اسیتفاده  سیوء  ع  با است ممکن مدت دراز در ینترنتیا یها یدوست در آمده بوجود یهایدلبستگ•

 شود طلب فرصت

 .  دیآ ینم وجود به گریکدی از پسر و دختر  یصح شناخت و انتخاب یبرا یفرصت ها،یدوست نیدرا •

 رابطیه  نیی ا و اسیت  ازدواج زهیی انگ با ارتباطشان که کنندیم ادعا فقط هایدوست گونه نیا در افراد معموال•

 .ندارد وجود آن در یعقالن یریگ میتصم و باشدیم کورکورانه عالقه هیبرپا ترشیب

 بیه  روابیط  نیی ا هیم  اگر بلکه ، کندینم حل دختران و پسران یبرا را یمشکل تنها نه ینترنتیا یهایدوست•

 .  دارد همراه به طرف دو یبرا را یاعتماد یب و ظن سوء مشترك یزندگ در انجامد،یب ازدواج

 

 

 

 بح  عمومی:

اوم زنیدگی خیود دچیار    شناسیید کیه در تید    می در بستگان یا محله خود ایا خانواده ای را.1

 د؟مشکل شده باش

 این خانواده ها چه مشکالتی دارند؟

 شده است؟باع  بروز این مشکالت  عللی.به نظر شما چه 2

 پیشنهاد می کنید؟ چه روشهایی را به این خانواده تغییر و بهبود شرایط.برای 3

میواردی توجیه    زناشویی خود و فرزندانتان به چه زندگی ، رشد وبهبود.شما نیز برای تداوم 4

 داشته و دارید؟

 :خصوصیاتی که به تداوم زندگی سالم و مطلوب کمک می کند 

 

        و  وفییاداری، تعهیید الزمییه حفییظ و اسییتمرار روابییط زناشییویی سییالم داشییتن

در زنیدگی  اسیت.   هر دو همسراعتماد و تفاهم ، سعه صدر ، ،صمیمیت،انصاف،عتمادا

 زناشوییتداوم در زندگی  (6
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با دیگران جیو شیاد و    و شوهر مقایسه زن، تحقیر کردن، طعنه زدناموری هم چون 

 .صمیمی خانواده را به کانون خصومت و دشمنی تبدیل می کند

  سیوء تفاهمیات  و  سیوء ارتباطیات  مهمترین علل پیدایی مسائل و مشکالت زناشویی 

 است. 

  دارند . آنها باید گاه گاهی ی نتظاراتازن و شوهر باید مشخص کنند که از یکدیگر چه

 یکیدیگر  روابیط  و رفتیار  ارزیابیبه  صمیمانهو محبت آمیز  ،رمانه تمحدر یک فضای 

 ؟هستی راضی من از آیا کنند سوال یکدیگر از و بپردازند

  زوجین را بیشتر می کند ابراز عالقه به یکدیگر است که  عالقهو  شادیاز عواملی که

دقیق بیه   توجهزن و شوهر با  .این کار نباید ویژه دوران نامزدی و اوایل زندگی باشد

 حرفها و نگاه های طرف مقابل به او نشان می دهند که واقعا  به او عالقمند هستند

  نمی توان زندگی کرد و ارتبیاط سیالم    حدس نادرستو  گمان بدو  سوء ظنبراساس

 کیرده  مشیغول  خیود  بیه برقرار نمود . اگر موضوع و یا مساله ای ذهن زن و شوهر را 

 میورد  را نادرسیتی  ییا  درسیتی  و کیرد  مطیرح  صادقانه و صراحت به را آن باید است

از و طرح مسائل اخیتالف برانگییز    پیش داوریزوجین باید به جای  .داد قرار بررسی

 .یکدیگر سؤال کنند

    اسیت .در زنیدگی شخصیی،     مثبیت فکیر کیردن   اساس یک ارتباط سالم و بیا نشیاط

 کیه  هیایی  نعمت و ها موهبت و ها مثبت به خانوادگی و زناشویی همواره سعی کنید

 .ندارید اختیار در که اموری به نه بیندیشید دارید اختیار در
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  توجه نگهدارنید   جالبو  پاکیزهو آراسته زن و شوهر موظفند خود را در برابر یکدیگر

 . و از پریشانی و نامرتبی اجتناب کنند

  در حیل   خودشیان زن و شوهر باید این را بپذیرند که یک خانواده تشکیل داده اند و

 مسائل خانه آگاهتر از هر کسی هستند.

 باع  شرمنده شدن طرف مقابل شده و وی سعی میکند با مهربانی  گذشتو  بخشش

 با لجبازی اشتباه همسرتان را تالفی نکنید. .همسرش آن خوبی را جبران کندبا 

 دیگیر  بییان  بیه رد ساالری باشد و نیه زن سیاالری.   در روابط زناشویی سالم نه باید م 

 بیرا   شیوهر  طیرف  از چه و زن طرف از چه پذیرانه سلطه و گرانه سلطه رابطه اصوال

بیوده و   انعطیاف پیذیر  زوجین بایید   .آید می شمار به بزرگی آفت خانواده گرم کانون

داشیته    نیرمش و چشیم پوشیی   باشد و نسبت به هم  نخواهند حرف حرف خودشان

 .باشند

      زن و شوهر می توانند با درك صحی  از یکدیگر از طرح مسائلی مثیل ایین کیه میی

 مثیل مین فکیر کنیی    و  مثل برادر و خواهرم باشیی و یا  باشی تو هم مثل منخواهم 

خودداری کنند و همدیگر را با تمام احساسات و خصوصیات منحصیر بیه فیرد میورد     

 .پذیرش قرار دهند

  

  

 

امید است مجموعه مطالب تدوین شده در خصوص موضوع مهم ازدواج برای شما سود مند و قابل 

 استفاده عملی باشد. منتظر نظرات شما در این زمینه هستیم . 

 دانشکده پرستاری مامایی -دانشگاه عاوم پزشکی شاهرود – و سپاس فراوان با تشکر

 


