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 به نام خدا
 
 

:هدف كلي   
سالمسال در زمينه ازدواج  29تا  18ارتقا ء توانمندي هاي جوانان گروه سني   

 گروه هدف برنامه
سال مجرد جزء گروه هدف آموزشي ما هستند وبرون ده برنامه  29تا  18جوانان گروه سني  

.ارتقاي آگاهي ونگرش جوانان در خصوص معيارهاي همسرگزيني وازدواج مناسب مي باشد  
: عمومي آموزش  اهداف   

 ارتقاي آگاهي جوانان در زمينه معيارهاي الزم براي همسرمناسب 
 ارتقاي آگاهي جوانان درزمينه فوايد ازدواج مناسب براي جوانان 

 ارتقاي آگاهي جوانان در زمينه مضرات عدم ازدواج يا ازدواج ديرهنگام درجوانان

:استراتژيهاي كلي آموزش  
استراتژيهاي كلي آموزشي شامل سيستم حضوري با تلفيقي از استاد  و شاگرد محوري  با 

:باشد هاي ذيل مي ويژگي  
اجراي سمينار، پروژه و كنفرانسهاي مرتبط  -  
اجراي كارگاه آموزشي -  
تقويت و توسعه سيستم اطالع رساني  -  
ز طريق سايت جوان سالماتم غير حضوري، آموزش از راه دور سيس -  

:اهداف ويژه  
سال تمام ، با فلسفه ازدواج  29تا  18آشنايي جوانان گروه سني   

 مشكالت مجرد بودن 
 عوامل امتناع دختر وپسرازازدواج 

 فوايد واهداف ازدواج  
 فوايد تشكيل خانواده 
 تامين نيازهاي عاطفي 

 رشد معنويت 
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 پيشگيري از رفتارهاي خطر 
 بقاء نسل 

 مسئوليت پذيري
 شكوفايي استعدادها

 ايجادآرامش
 فلسفه ، اهميت وجايگاه ازدواج دراسالم

ديناهداف وضرورت هاي ازدواج ازنگاه   

 اصل كفويت 
 حمايت خانواده ها و

: روش تدريس  

programmed lecture پرسش وو  پاسخ 
 

:مقدمه   
و او را در دو راهي زيبايي و زشتي، حق و   دادخالق هستي انسان را آفريد و جهان را براي او قرار

باطل، رستگاري و گمراهي قدرت انتخاب داد  تا آزادانه و بدون هيچ اكراه و اجباري  دست به 
. انتخاب بزند و مسير زندگي اش را مشخص كند  

 .ازدواج از فرآيند هاي بسيار با اهميت در تمام اديان ، به خصوص دين مبين اسالم محسوب مي شود 
در ازدواج ، زوجين مي پذيرند . مقوله جفت بودن وزوج بودن در تمام پديده هاي آفرينش وجوددارد

.كه در قبال زندگي خانوادگي مشترك تعهداتي را بپذيرند   
. همه مكاتب و اديان الهي به ويژه دين مبين اسالم، ازدواج و تشكيل خانواده را توصيه نموده اند

مي بخشد و آنان را از انحراف و رفتارهاي جنسي پرخطر و غير خالقي  د آرامشمرازدواج به زن و 

.باز مي دارد   

. انتخاب همسر از مهمترين تصميمات فرد در زندگي است، زيرا مي تواند آينده فرد را رقم بزند
تشكيل خانواده سالم، متعادل و پايدار مانند هر امر مهم ديگري به تفكر منطقي و تالش و كوشش 

جوان مي بايستي بر اساس معيارهاي اصولي، منطقي همسر آينده خود را شناسايي . د استنيازمن
بصورت كلي اصالت خانوادگي به عنوان . و انتخاب نمايد و آنگاه به انجام پيوند زناشويي اقدام كند
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ايمان، اخالق نيكو و روان سالم، و تناسب . اساسي ترين معيار انتخاب همسر شناخته مي شود
ن در ويژگيهاي ظاهري، سني، تحصيلي، فرهنگي، تربيتي و اعتقادي از موارد اساسي در زوجي

. انتخاب همسر است  
دارد، كه از جمله فوايد اين امر مقدس اجراي دستور الهي ، ازدواج فوايد و فلسفه هاي متعددي 

فلسفه هاي آن  و از جمله. مي باشد... ت ، عفت و مصونيت از گناه ، توليد و تكثير و دانس و مو
. ازدواج بايد در زمان مناسب انجام پذيرد. اشاره نمود مثلمي توان به تكميل ، تسكين و توليد

جوان . به سن بلوغ رسيده باشد... يعني زماني كه فرد از نظر رواني ، عقلي ، فكري ، اجتماعي و 
سالم را مد نظر قرار داده قبل از تصميم گرفتن به ازدواج بايد معيارهاي انتخاب همسر از ديدگاه ا

. و همچنين شناخت كافي از آداب و شرايط خواستگاري داشته باشد تا زندگي موفقي داشته باشد
اما متأسفانه مشكالتي سر راه . هر جواني طبعاً به تشكيل خانواده و زندگي زناشويي عالقه دارد

قايد خود افراد است و يا ازدواج جوانان امروز مشاهده مي شود ، كه يا ساخته ي افكار و ع
خرج ها و تشريفات ، ميتوان  به  ي كه در سرراه ازدواج جوانان است موانعاز . حقيقي است

 .اشاره نمود .....اضافي در مراسم عقد و عروسي ، باال رفتن مهريه ها، جهيزيه هاي مفصل و
خداوند ، اصالح فرهنگ جامعه ، و پرهيز از سخت گيري ها و كاهش توقعات بي جا از  برتوكل 

.لم تشكيل خانواده استا ازدواج تنها راه مشروع و س. جمله راه حل هاي اين مشكالت مي باشد  
مثل انتخاب محل زندگي ،شغل،رشته (.انسان در زندگي مرتب با شرايط انتخاب روبروست     

...)دانشگاهي و   

بعضي انتخابها هزينه بر و غير قابل . بعضي انتخابها مهم ، با اهميت و سرنوشت ساز مي باشند 
.جبران و يا به سختي قابل جبرانند  

 انتخابيتنها مي باشد  كه انتخاب همسر  مهم ترين انتخاب هاي انسان در طول زندگي يكي از 
كه در خلقت در مورد خويشاوندي به ما داده اند  است   

:همچنين  با توجه به اينكه ممكن است   

از نظر  يادر زمان انتخاب ممكن است زوجين  از اطالعات و دانستنيهاي كافي برخوردارنباشند و 
انتخاب . سني و اجتماعي از تجربه و پختگي براي چنين انتخاب بزرگي كافي برخوردار نباشند 

. را دچار چالش نمايد ير زندگي زوجيننباشد مي تواند مس ياگر مبتني بر آگاهي و دور انديش  
  

:بهتر است  صول ومعيارهای انتخاب مناسب همسرلذا ا  
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. با معيارهاي حساب شده و منطقي باشد  - 1  

. شيوه شناسايي صحيح، دقيق و همه جانبه باشد - 2  

.مبتني بر عقل،شواهد و تجارب فردي، علمي، تخصصي و واقع بيني باشد - 3  
:برگزاري نشست هاي مشورتي آموزشي   اهداف  

درجوانان به منظور ارتقاء شاخص هاي سالمتي در جوانانسالم ترويج ازدواج - 1  

لزوم مداخالت هوشمندانه و برنامه محور - 2  

ايجاد فضاي مثبت در مورد ازدواج) الف  -  

آموزش مهارت هاي زندگي به جوانان) ب -  

 

:يشنهادها براساس سياست هاي ابالغي مقام معظم رهبري چالش ها و پ ،  جمعيت، سالمت باروري  
مهمترين تغيير و تحول جمعيتي در چند دهه اخير در كشورهاي درحال توسعه كاهش 

.چشمگير باروري بوده است  

 عوامل اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي زيادي رفتار باروري را تحت تاثيرقرار مي دهند.
حد جايگزيني با توجه به هرم جمعيتي هر كشور در طول كاهش نرخ باروري كلي به كمتر از 

زمان، ابتدا صفر شدن شاخص رشد جمعيت، سپس منفي شدن شاخص رشد جمعيت و همزمان با 

در اين زمينه مي توان به بعضي از آمار .منفي شدن اين شاخص، كاهش جمعيت را به دنبال دارد

:وارقام اشاره نمود   

:آوري از دست مي رود كه شاملهزار فرصت فرزند  440ساالنه   

هزار فرصت فرزند آوري در زنان ازدواج نكرده 410   
هزار فرصت بر اساس فوت همسر  10  
هزار فرصت بر اثر طالق  20  

وضمنا براساس يك . مي باشد ساله ازدواج نكرده 15-49شش ميليون و ششصد هزار زن 

 120000ده است كه  بالغ بر رخ دا 1391سقط در كشور در سال  220000بررسي بالغ بر 

.مورد به داليل پزشكي بوده است 100000موارد سقط غير قانوني و حدود   
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1393ارديبهشت    خشي از سياست هاي كلي جمعيت رهبر معظم انقالبب  

ارتقاء پويايي، بالندگي و جواني جمعيت با افزايش نرخ باروري به بيش از سطح جانشيني - 1  
تسهيل و ترويج تشكيل خانواده و افزايش فرزند، كاهش سن ازدواج و رفع موانع ازدواج، . 2

هاي زندگي و تربيت نسل صالح  هاي جوان و توانمندسازي آنان در تأمين هزينه حمايت از زوج

  دو كارآم

اختصاص تسهيالت مناسب براي مادران بويژه در دوره بارداري و شيردهي و پوشش  - 3

رمان ناباروري مردان و زنان و تقويت نهادها و مؤسسات حمايتي هاي زايمان و د اي هزينه بيمه

  .ذيربط

تحكيم بنيان و پايداري خانواده با اصالح و تكميل آموزش مهارت هاي فرزند پروري و تاكيد . 4

بر آموزش مهارت هاي زندگي و ارتباطي و ارائه خدمات مشاوره اي بر مبناي فرهنگ و ارزش 

وسعه و تقويت نظام اجتماعي، خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت ايراني و ت –هاي اسالمي 

  هاي پزشكي در جهت سالمت باروري و فرزندآوري
هاي اجتماعي،  ارتقاء اميد به زندگي، تأمين سالمت و تغذيه سالم جمعيت و پيشگيري از آسيب- 5

  ها هاي زيست محيطي و بيماري بويژه اعتياد، سوانح، آلودگي
:ازدواج بر سالمت تاثير   

 در اين جا به بعضي اثرات مثبت ازدواج بر سالمت اشاره مي شود 
.افرادي كه ازدواج مناسب دارند از طول عمربيشتري برخوردارند  

.ازسالمت روان بهتري برخوردار هستند   

.شادترند وارتباطات اجتماعي مناسبتري برقرار مي كنند   
.از نظر جسماني سالم ترند  

 احساس امنيت مي كنند 

 رشد اخالقي و معنوي 

 رشد اجتماعي

 رفع نياز هاي ديني و فطري و معنوي و دروني
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 سالمت جسمي و رواني 

 مسئوليت پذيري 

 تعالي انسان

مصرف الكل ،رفتارهاي جنسي .(ودر معرض رفتارهاي مخاطره آميز نيزكمترقراردارند 

)درايشان كمتر است ....مخاطره اميز و   
همترين آثار ازدواج ايجاد مودت و رحمت بين زوجين استاز م  

محرو هدونَكُم ميلَ بعجا وهكُنُوا إِلَيا لِّتَساجوأَز كُمنْ أَنفُسأَنْ خَلَقَ لَكُم م هاتنْ آيمو كي ذَلإِنَّ ف ه

 لĤَيات لِّقَومٍ يتَفَكَّرُونَ 
هاي خداوند اين است كه براي شما از جنس خودتان، جفتي آفريد تا ازدواج كنيد  و يكي از نشانه

] نعمت[به يقين، در اين . و در كنار او آرامش يابيد و ميان شما دوستي و محبت قرار داد

  21سوره مباركه روم، آيه .انديشند هايي است براي مردمي كه مي نشانه
همه مكاتب و اديان الهي به ويژه دين مبين . و سالم تشكيل خانواده استازدواج تنها راه مشروع 

ازدواج به زن و مرد آرامش مي بخشد و آنان را . اسالم، ازدواج و تشكيل خانواده را توصيه نموده اند

ولي براي يك ازدواج موفق، آمادگي  .از انحراف و رفتارهاي جنسي پرخطر و غير اخالقي باز مي دارد

. رواني، مادي و اجتماعي الزم استزيستي،  انتخاب همسر از مهمترين تصميمات فرد در زندگي  

تشكيل خانواده سالم، متعادل و پايدار مانند هر امر مهم . است، زيرا مي تواند آينده فرد را رقم بزند

، جوان مي بايستي بر اساس معيارهاي اصولي. ديگري به تفكر منطقي و تالش و كوشش نيازمند است

. منطقي همسر آينده خود را شناسايي و انتخاب نمايد و آنگاه به انجام پيوند زناشويي اقدام كند

ايمان، . بصورت كلي اصالت خانوادگي به عنوان اساسي ترين معيار انتخاب همسر شناخته مي شود

بيتي و اخالق نيكو و روان سالم، و تناسب زوجين در ويژگيهاي ظاهري، سني، تحصيلي، فرهنگي، تر

.اعتقادي از موارد اساسي در انتخاب همسر است  



8 
 

و از نشانه هاي اوست كه براي تان همسراني از نوع خودتان آفريد « : همانگونه كه كالم وحي فرموده 

بنابر اين در انتخاب همسر، رعايت تناسب » ....تا بدان ها آرام گيريد و ميان تان دوستي و رحمت نهاد

را براي رسيدن به يك زندگي مشترك سالم و بدون تنش باال مي برد،  هايي كه ضريب اطمينان

به زندگي  به خوبي بدانيم تا با انتخابي صحيحهمسر را ضروري است؛ بنابراين بايد اصول اساسي انتخاب 

.مشترك موفقي دست يابيم و به تمامي نيازهاي زيستي و رواني نيز، پاسخ مناسبي دهيم  

:اي زوجين تاثيرات مثبت ازدواج بر  

  آرامـش)1  
ازدواج، مايه ي آرامش فكري و روحي جوان و احساس شخصيت و اعتماد به نفس مي شود و  

.او را از بي عاري و بيكاري و بي برنامگي و نااميدي مي رهاند  

 تالش معــاش
 ايجاد بستر مناسب و انگيزه ي قوي تر براي تامين معاش و در آمد، از آثار مثبت ديگر ازدواج 

.است  

 احساس مسئوليت
بيشتري در فرد شكل ميگيرد با ازدواج،  تعهد و احساس مسئوليت .  

: كاركردهاي ازدواج  

خانواده گرايي يعني اعتقاد به ارزشمندي خانواده گرايش به تشكيل خانواده وتالش براي استواري 
.روابط خانوادگي است  

وازدواج ، همسرداري وفرزند آوري است ودر خانواده گرايي در بعد فردي مستلزم همسر گزيني 
.عرصه اجتماعي مقتضي خانواده محوري   

 توسعه خود

محسوب مي شودوفردكمال شخصيت تجربه همسرشدن و پس ازآن پدر و مادرشدن نوعي   

 .بخشي ازخود احساس مي كند دراثراين تجربه ها ديگران را
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مي شود ماتبديل به  منبعدازازدواج آن     انسان به سرنوشت خانوادهبه طوري كه 
تابه سرنوشت خود، رنج مي برد تاعالقمندتراست خود  درآسايش باشند اين يك درجه از آنها 

 .است
 رشد عاطفي وافزايش حس مسئوليت افزايش انس ومحبت درزندگي مشترك

هرجواني درجواني ازدواج كند شيطان ) : ص(افزايش ايمان درزندگي مشترك پيامبراكرم
آورد كه اي واي دوسوم ازدين خودراازدستبردمن درامان نگه داشت سپس اين بنده فريادبرمي 

 بايد دريك سوم باقي مانده تقواي الهي پيشه كند
نيازبه استقالل وپاسخ ازدواج به اين نياز تجربه مديريت جديد شكوفايي استعدادها درزندگي 

 مشترك افزايش حمايت  هاي خانواده بعدازدواج
: ورويكردهاي آن  جتاخير درازدوا  

 35سن مادر از شاخص هاي مهم باروري است و قدرت باروري با افزايش سن، بويژه بعد از 
.سال كاهش مي يابد   

.با افزايش سن عالوه بر كاهش باروري، مشكالتي براي سالمت مادر و جنيني ايجاد مي گردد   
ديابت ممكن است بيشتر يا شديدتر سالگي در خانم ها بيماري هايي نظير فشارخون و  35بعد از 

.شود كه در دوران بارداري نياز به كنترل منظم و آزمايش دارد  
 

: رويكردهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در راستاي ارتقاي كمي و كيفي ازدواج  

تهيه و تدوين محتواهاي آموزشي با تاكيد بر آموزش مهارت هاي زندگي و تدوين  -

جديد بر اساس نياز نوجوانان و جوانان در راستاي خانواده، همسر گزينيمحتواهاي   

ارتقاي مشاوره هاي هنگام ازدواج و پس از ازدواج با تاكيد بر مهارت هاي زوجين و سالمت -

 جنسي با رعايت چارچوب هاي مذهبي، فرهنگي و اجتماعي

: رويكردهاي بخشي و بين بخشي  
رهنگي براي تقويت نگرش جامعه، بويژه جوانان نسبت تالش دستگاه هاي دخيل در امور ف

 به ازدواج و تشكيل زندگي مشترك

 برنامه ريزي براي كاهش متوسط سن ازدواج
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...)اشتغال، مسكن (تعهد دستگاه اجرايي كشور نسبت به تامين مقدمات الزم براي ازدواج   

ت زوجين در ابتداي ايجاد و تقويت خدمات مشاوره اي پس از ازدواج با رويكرد حل مشكال

 زندگي زناشويي و پس از آن در دستگاه هاي مرتبط
براي ضد ... تالش دستگاه هاي دخيل در امور فرهنگي، قوه قضاييه، وزارت ورزش و جوانان 

 ارزش دانستن طالق در جامعه

 بحثي در مورد ازدواج و انتخاب
 مشاوره ازدواج

:افراد اين نيازها شامل  و جنسينياز هاي جسمي  ازدواج پاسخي است به نيازهاي  

 نياز به والد شدن وبقاي نسل

 نياز به آرامش وامنيت

 نياز به عشق و صميميت

 نياز به همدم و مصاحب

 نياز به حمايت و تكيه گاه

  نياز به همراهي وتأييد

 نياز به رشد، تكامل وخود شكوفايي 

 نياز به استقالل 

.اشدمي ب نياز  به پذيرش و مقبوليت اجتماعي  

 

: بين  دو جنس  گفتكو شايع  موضوعات  
 سرگرمي ها و عاليق

 باورها و ارزشهاي ديني
 باورها و اصول اخالقي

 دوستان
 اهداف رشد و پيشرفت شخصي

 خويشاوندان
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 رابطه صميمانه با همسر
 خانواده خود

 خانواده همسر
:ازدواج  در باورهاي غلط  

رفتاري افراد باشدازدواج مي تواند راه حل بسياري از مشكالت    

  ازدواج راهي براي فرار از مشكالت خانه پدري است

  ازدواج مي تواند باعث مسئوليت پذيري در فرد گردد

  اساس ازدواج عشق است
راه كسب استقالل است جازدوا   

  به  خاطر جلب رضايت پدر و مادر واطرافيانم ازدواج مي كنم
انم ازدواج مي كنمبه اصرار والدين و به خاطر فشار اطرافي   

  دوستي هاي قبل از ازدواج ، الزمه يك ازدواج موفق است

بعد از ازدواج مي توانم همسرم را تغيير دهم  بايد با كسي ازدواج كنم كه از همه نظر كامل باشد    

  براي ازدواج بايستي امكانات يك زندگي كامل فراهم باشد
خود حل خواهد شد مهم اين است كه فرد ازدواج كند بقيه مسائل  . 

  يك ازدواج هر چند نا موفق بهتر از مجرد ماندن است
  ازدواج مي كنم اگر بد بود طالق مي گيرم

  اگر تنها با فرد مورد نظر ازدواج كنم خوشبخت مي شوم و الغير
  با ازدواج مي توان اشخاص را تغيير داد

.ازدواج دخالت كنندپدر و مادرها نبايد در تصميم وانتخاب فرزندشان براي    

  زن و شوهر بايستي در همه مسايل اتفاق نظر داشته باشند

  ابتدا ازدواج مي كنيم بعد عشق خودش بوجود مي آيد

ال من تمام خواسته هاي مرا برآورده خواهد كرده همسر ايد   

يماگر مجذوب و شيفته فردي باشيم ، اين به اين معني است كه مي توانيم زوج بي نظيري باش   

 دختر و پسر هر چه بيشتر شبيه هم باشند بعدا كسالت آور مي شوند

: ده اشتباه در فرايند آشنايي  
چون فكر مي كنيم  .سؤاالت كافي نمي پرسيم  

  .هاي عاشقانه ي ارتباط را مخدوش مي سازد هپرسيدن سؤال جنب )الف 

.نمي خواهيم جواب سؤالهاي خود را بدانيم  ) ب   
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.متقابالً از ما نيز همان سؤاالت پرسيده شودمي ترسيم )ج    

:نشانه هاي هشدار دهنده   2  
  .مشكالت بالقوه را ناديده مي گيريم

:مثال  الف  مسايل را كم اهميت جلوه مي دهيم   

. آن قدرها هم خشمگين نيست  

. آن قدرها هم مواد مصرف نمي كند  

.ب  كارهاي او را توجيه مي كنيم  

  .به همين خاطر زود عصباني مي شودكودكي بدي داشته، 

 چون استرس كاري زيادي دارد فعالً كمي مواد مصرف ميكند
.كارهاي او را منطقي جلوه مي دهيم  )ج   

  حيف است كه به كارهاي نامناسب بپردا زد. او واقعاً باهوش است 

  .اگر كارنمي كند در عوض بسيار مطالعه مي كند. 

. او مرد است و مردها به طور طبيعي خيلي به زنهاي ديگر نگاه مي كنند  

. مشكالت و مسايل را انكار مي كنيم  )د  

  هيچ كسي تا به حال همانند او مرا دوست نداشته است

چه كسي گفته كه اوخيلي عصباني است؟   

.او معتاد نيست فقط بعضي وقتها به طور تفريحي مواد مصرف ميكند   

  .النه و زود هنگام، سازش مي كنيمعجو - 3

  چشم پوشي از باورها و ارزشهاي خود )الف 

  دست برداشتن از عاليق و فعاليتهاي خود )ب 

  كناره گيري از خانواده و دوستان )ج 

:بحران هاي اجتماعي ازدواج  

لذت هاي گذرا ، ترس از بي انگيزه بودن جوانان به ازدواج به داليل اقتصادي ، اشتغال ، رابطه هاي گذرا ، - 1

 ازدواج، عدم مسئوليت پذيري

جواب ندادن مكانيسم سنتي - دور شدن از فاميل ها –شهرنشيني –مشكل همسر يابي - 2  

وره قبل از ازدواجعدم وجود پروتكل علمي مشا- 3  
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سال 5ساماندهي آموزش هاي بعد از ازدواج تا  - 4  

مشاوره صحيح بعد از ازدواج در هنگام بحران - 5  

 

:چالش هاي پيش روي ازدواج  

  :اشتغال
با توجه به نرخ رشد بيكاري در سال هاي اخير، داده هاي آماري بخش عمده اين بيكاران را نيروهاي جوان جامعه 

.نشان مي دهد  
نيروهايي كه در طي سال هاي اخير با توجه به رشد فزاينده دانشگاه ها در پذيرش دانشجو، از ميان تحصيلكرده ها 

).كه البته در اين بين نمي توان ضعف نظام آموزشي در كشور را در پرورش نيروها بي اهميت دانست( هستند  
عدم وجود سيستم اطالع رساني شغلي مناسب و دقيق نيز جهت آشنايي هر چه بيشتر جوان با نيازهاي بازاركار و 

.اين وضع را تشديد كرده است... چگونگي راه اندازي مشاغل گوناگون و  
:مسكن ●  

به ويژه شهرهاي بزرگ مثل (افزايش قيمت ها و به تبع آن افزايش اجاره و يا خريد مسكن در شهرها 
.موجب شده است كه تهيه مسكن و تأمين مخارج زندگي براي جوانان دشوار شود) تهران  

مشكالت اقتصادي ●  
عمده ترين مانع بر سر براساس نظرات جوانان و اعتقاد صاحب نظران و كارشناسان امور اجتماعي، 

بنابراين اتخاذ سياست هايي براي رفع و . ازدواج جوانان در كشور، بحث معضالت اقتصادي است
.حل اين نوع مشكالت مهم ترين قدم در جهت رفع موانع ازدواج به شمار مي آيد  

مشاركت لذا پرداختن به اين مسأله به دليل گستردگي ابعاد گوناگون آن نيازمند عزم ملي است و 
.فعال نهادهاي دولتي و غير دولتي را مي طلبد  

بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه ايجاد يك تحول اساسي در نظام مديريت كشور و ايجاد 
اشتغال واقعي براي جوانان، باال بردن وام ازدواج و كمك هاي حداقلي دولت، تنها به مثابه مسكني بر 

.عي اين مشكل نيستاين درد خواهد بود و درمان قط  
هرچند طي سال هاي اخير اقدامات خوبي در جهت تسريع در روند ازدواج جوانان و ايجاد فرهنگ 

ازدواج آسان ميان اقشار جوان انجام شده است اما با استناد به آمار موجود ناكافي بوده و به 
پردامنه تري در اين  صورت محسوسي خود را نشان نداده است، از اين رو بايد اقدامات وسيع تر و

.رابطه انجام پذيرد  
بديهي است فرهنگ سازي رسانه هاي تصويري و مكتوب، هشدار به خانواده ها در كاهش توقعات، 
آسان گيري، تسهيل فرايند امور، تشويق جوانان به كار و ازدواج و تشكيل خانواده، اشتغال آفريني 
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و البته در اين ميان بانك ها نيز بايد با آسان  همه از نيازهاي ضروري جامعه ما محسوب شده... و
... گيري و تسهيل قوانين و شيوه هاي اعطاي وام و در صورت امكان افزايش مبالغ وام هاي ازدواج و

.زمينه را براي ايجاد شادي و نشاط در جامعه و ميان قشر جوان فراهم نمايند  
تر مسائل مادي در زندگي هم خود شاهد در مورد مادي شدن زندگيها و بدست آوردن اولويت باال

هستيد شروع زندگي و تداوم و پايانش به گرايشهاي مادي در آميخته و مانند گذشته نيست  ييقضايا
زندگيهاي امروزي بعضاً مانند يك فرع از اصل مادي زندگي شده است بصورتي كه بدون آن .

.گرايشات مادي زندگيها دوام و معناي زيادي نخواهد داشت   
 

 نكات كليدي در نتيجه گيري و تصميم گيري
بهترين تصميم گيري زماني است كه شما دور از احساسات و اضطراب باشيد تا تصميم گيري در كنار تفكر 

بنابراين اصرار و عجله زياد طرف مقابل يا . انجام گيرد،  و مشورت و آرامش و در مدت زماني مناسب 
. تصميم گيري را جدي بگيريد و احساسي عمل نكنيد. تفكر و ارزيابي شودخانواده ها نبايد مانع از تحقيق، 

.پس، دقت آري اما وسواس نه . نترسيد و توكل كنيد. اما بيش از اندازه هم وسواس به خرج ندهيد  

در دوران خواستگاري و مخصوصاٌ در هنگام تصميم گيري بايد بين شما و شخص مقابل تفاهم باشد و بعد از 
اگر در اين مدت ميان شما انس و الفت ايجاد شده، اين قضيه را ريشه يابي كنيد تا يقين پيدا كنيد اين  .آن توافق

به يكي از (به خاطر حس ترحم، زيبايي ظاهري، شباهت ظاهري : انس و الفت دلبستگي ظاهري و غير منطقي مثالٌ
.شخص نباشد... اجتماعي، مالي، و  و يا موقعيت) افراد مورد عالقه  

سعي كنيد تصميمتان با اعتقاد قلبي و قاطع باشد و به درستي آن يقين داشته باشيد زيرا در اين صورت در 
.زندگي آينده به طرف مقابلتان بيشتر اطمينان مي كنيد و برداشت مثبت تري از زندگي خواهيد داشت  

اعتقادات و باورهاي او براي كه انتخاب يك تربيت خانوادگي، فرهنگ و آداب و رسوم، . به ياد داشته باشيد
در اين . هرگز فكر نكنيد كه با انتخاب هر كس، مي توانيد از شرايط نامناسب موجود فرار كنيد.هميشه است 

.صورت مطمئن باشيد كه با دست خود، خود را به دام انداخته ايد  

.خواهيد بودبا در نظر گرفتن نظر خانواده تان ضمن اطمينان بيشتر از حمايت آنها برخوردار   

:داليل ونشانه هاي خانواده گرايي   
 استفاده از تجربه وعالقه والدين در فرآيند همسرگزيني 

 پاسداشت جايگاه ومنزلت والدين 
 ايجاد زمينه هاي همدلي ميان والدين دو طرف

 رسميت بخشيدن به رفت وآمدها
 پيشگيري از تنش هاي محتمل 
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 حمايت هاي اقتصادي ، عاطفي ومنزلتي 
 ميانجيگري هاي متفاوت درراستاي حل مشكالت محتمل

:خطاهاي شناختي افراد قبل از ازدواج   
:تفكرهمه يا هيچ   

در اين شيوه فرد تمايل دارد واقعيت ها را به صورت مطلق تعبير كند در اين حالت فرد به هيچ وجه تعبيرهاي 
به دو طبقه خوب يا بد ، سياه يا سفيد ، ممكن يا غير  افرادي كه چنين تفكري دارند همه اموررا.خاكستري را نمي پذيرد
.ممكن تقسيم مي كنند  

:بزرگ انگاري يا كوچك انگاري   
به طورمعمول دراين خطاي شناختي ، وقتي شخصي خود،ديگري يا يك موقعيت را مورد ارزيابي قرار ميدهد ، وجوه 

يف شناختي فرد بيشتر تمايل دارد به جنبه هاي دراين تحر.منفي را بزرگ ميكند ووجوه مثبت را كوچك مي شمارد 
منفي بپردازد وجنبه هاي مثبت را ناديده بگيرد چنين تفكري به تدريج نااميدي ، غم وبي انگيزه بودن را بر فرد چيره 

.مي كند   
:شخصي سازي  

كه به هيچ يداند دراين خطا فرد ،خودرا مسئول حادثه اي م.منجر به احساس گناه ،خجالت يا شايسته نبودن ميشود
دراين نوع از تحريف ، فرد بدون هيچ دليل ومنطقي ، حوادث ناخوشايند را به .وجه امكان كنترل آن را نداشته است

متاسفانه چنين تفكري در .در حالي كه بسياري از مسائل وامور از قدرت كنترل او خارج هستند .خود نسبت مي دهد 
.امي هاي بعدي مي گرددحوزه هاي مختلف مانند ازدواج سبب ناك  

:استدالل هيجاني  
درتحريف شناختي استدالل ، افرادي هستند كه با احساس ارزيابي مي كنند وبه نتيجه اي مي رسند كه ناسالم است 

اين نحوه تفكر ، باعث مي شود دربعضي مواقع اضطراب فرد بدون دليل زياد شود ودر مواقعي ديگر شخص از .
در تصميم گيري سالم مهم اين است كه شواهدرا بدون پيش  .رها ومسائل دست برداردتالش براي مرتب كردن كا

.داوري بسنجيم تا بتوانيم موقعيت را به بهترين صورت ارزيابي كنيم   
:برچسب زدن   

انان گاه خودرا بي .افراد غمگين وافسرده تمايل زيادي دارند كه صفت ها والقاب منفي بسياري را به خود نسبت دهند 
اين خطاي شناختي برچسب زدن نام .عرضه وكودن مي دانند يا حادثه كوچكي را بدبختي به حساب مي اورند 

برچسب زدن شكل افراطي تفكر همه يا هيچ است .دارد  
:بايد ها واجبارها   
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وجود اين بايد ها ونبايدها تا برخي افراد بايد ها ونبايد هاي بسياري را براي خود وديگران به كار مي برند هرچند 
اين افراد انتظار دارند اوضاع دقيقا آن طورباشد كه انها .حدي ايجاد انگيزه ميكند ولي نمي تواند چيزي را تضمين كند 

.اين درحالي است كه چنين انتظاراتي هميشه محقق نمي شوند .مي خواهند   
:گرايش به تجرد   

وحتي جنسي درخارج از قالب ازدواج ودرچارچوب دوستي هاي پيش متاسفانه امكان برقراري روابط عاطفي 
.ازازدواج وصميميت هاي بي بنيان دوران نوجواني وجواني ، ميل به مجرد ماندن را در جوانان ، افزايش مي دهد   

:تجمل گرايي افراطي  
كه دو طرف وخانواده  بنابراين توصيه ميشود.ازانجاييكه داشتن مهريه وجهيزيه سنگين ،خالف سنت پيامبر است 

.هايشان با ترويج ساده زيستي ودوري از تجمل ، اين مانع را تا حد امكان مرتفع كنند وازدواج را به تاخير نيندازند   
:سخت گيري بيش ازحد والدين   

سخت گيري هاي بيش ازحد والدين وبزرگ ترها درباره ازدواج ممكن است باعث محروم شدن جوانان ازازدواج 
اجتماعي ازدواج ازنيازهاي طبيعي وفطري است وخانواده از محبوب ترين نهادهاي .روز برخي مشكالت شود وحتي ب

سخت گيري هاي والدين به ويژه زماني كه سليقه اي باشد سبب به تاخير افتادن ازدواج .واسالمي محسوب ميشود
.ميشود   

                 
 


