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چند سالی است که در کشورمان شاهد تاخير در ازدواج وافزايش سن ازدواج 
 در بين جوانان هستيم 

به نظر ميرسد عوامل متعددی در اين امر دخالت دارند که ازجمله آنها 
 :ميتوان

 به تغيير در باورها والگوهای فکری ورفتاری جوانان 
 شکل گرفتن تعريف جديدی ازروابط خانوادگی در ذهن آنان 
 تنگناهای مالی واقتصادی 
 نبود شغل مناسب وثابت 
نداشتن مسکن و 
ادامه دادن تحصيل تا مقاطع عالی دربين دختران اشاره کرد 

تجرد درسنين باال هم برای دختران وهم برای پسران غالبا با پيامدهای منفی 
 همراه است  

 



 تقويت ايمان وحفظ عفت-1
 استفاده از دوران بانشاط جواني -2
 
 



.  
 

شخص با كشمكش هاي كامال متضاد روبرو است،از يك طرف   در دوران نوجواني
جاذبه هاي فطري و معنويات او را به سوي كمال وپيشرفت سوق مي دهد، از طرف 

 و اميال جنسي در او فعال مي شود   ديگر جاذبه هاي غريزي
هر دو اين اميال براي فرد الزم و ضروري است و خداي متعال از روي حكمت و مصلحت 

براي رسيدن .براي رشد و كمال انسانيت اين كشش ها و جاذبه ها را قرار داده است
به رشد متعادل بايد هر دو را به طور صحيح و از راه اصولي پيش برد تا كار به يك 

 .مسير باريك و خطرناك كشانده نشود
گزينه ازدواج يكي از موارد صحيح و منطقي براي رشد معنوي و ايمن بودن از طغيان 

هاي جنسي براي نسل جوان ونوجوان است، البته همت والدين و كمك آنها در حل 
 .مشكل بي حساب نيست

 
 
 



 
استفاده از دوران بانشاط جواني -  

در اين دوران، شور و نشاط .بهار ازدواج ،دوران نوجوانی است
اين فرصت البته با شرايط وزمينه .مخصوصی برای انسان حاکم می باسد

های خودش راهی است که شخص از آن نهايت فايده و لذت را می تواند 
 احساس کند وشور و صفا در اين سنين بيشتر به چشم می خورد

 والدين بايد زمينه رسيدن رشد را در فرزندانشان ايجاد کنند و برای فراهم
آنها ،خود را   ازدواج فرزندان و دوری از گناه و معصيت  شدن موقعيت

ول بدانند و برنامه ای سنجيده برای اوالد خود داشته باشند و ازغفلت  مسىٴ
و بی توجهی پرهيز کنند که بی خيالی و بی تدبيری اثرات منفی و سوىٴی 

 .را در پی خواهد داشت
 

 



 بررسی
 ازدواج  

 از ديد گاه
 
 

 علمی  



بررسي ازدواج ازديدگاه 
 علمي 

همه مکاتب و اديان الهی . ازدواج تنها راه مشروع و سالم تشکيل خانواده است
ازدواج . به ويژه دين مبين اسالم، ازدواج و تشکيل خانواده را توصيه نموده اند

به زن و مرد آرامش می بخشد و آنان را از انحراف و رفتارهای جنسی پرخطر 
 و غير اخالقی باز می دارد

 همچنين بايد به اين امردقت نمود که اگرچه مساله روابط زناشويی وغريزه
جنسی يکی ازنکات مهم در امرازدواج است ولی ارزش ازدواج به هيچ عنوان 

 به اين مسئله محدود نيست 
 ازمهمترين آثار ازدواج ايجادمودت ورحمت بين ازدواج است که پديده بسيار

 .باارزشی است ودرقران کريم وآموزه های دينی مورد تاکيد قرار گرفته است 



 
 

در چه سنی    

 ازدواج کرد  ؟

 بايد



 درچه سني بايد ازدواج كرد 

 برای ازدواج عالوه بر نياز به رشد جسمی و جنسی ، رشد روانی و
در اواخر دوره نوجوانی رشد جنسی . اجتماعی نيز مورد نياز است

 .تقريبا کامل می شود و فرد توانايی توليد مثل پيدا می کند
  در اواخر سنين نوجوانی اغلب دختران به فکر ازدواج می افتند، در

 .  حاليکه پسران در اين سنين خواهان ازدواج نيستند
 گرچه ازدواج تنها راه مشروع و سالم تأمين نيازهای جسمی و روانی

نوجوانان است، ولی برای يک ازدواج موفق، آمادگی زيستی، روانی، 
 .مادی و اجتماعی الزم است



 معيارهای
 يک 
 ازدواج  

 موفق
 ؟چيست  



معيارهاي يك ازدواج موفق 
 چيست

 
انتخاب همسر از مهمترين تصميمات فرد در زندگی است، زيرا می 

تشکيل خانواده سالم، متعادل و پايدار مانند . تواند آينده فرد را رقم بزند
 .  هر امر مهم ديگری به تفکر منطقی و تالش و کوشش نيازمند است

جوان می بايستی بر اساس معيارهای اصولی، منطقی همسر آينده خود را 
 .  شناسايی و انتخاب نمايد و آنگاه به انجام پيوند زناشويی اقدام کند

 
 
 
 
 
 



 بصورت کلی اصالت خانوادگی به عنوان اساسی ترين معيار انتخاب 
ايمان، اخالق نيکو و روان سالم، و تناسب . همسر شناخته می شود

زوجين در ويژگيهای ظاهری، سنی، تحصيلی، فرهنگی، تربيتی و 
 اعتقادی از موارد اساسی در انتخاب همسر است

 



چه زماني براي دادن پيشنهاد ازدواج تصميم  
 گيري كنيم ؟



چه زماني براي دادن پيشنهاد ازدواج  

؟تصميم گيري كنيم   

 مطمئن گرديد که فرد مناسبی رابرگزيده ايد اما حقيقت امراين است که ازدواج چيزی 

. نيست که بخواهد بخاطر انگيزه های آنی وارد گرديد  
 ممکن است شماديوانه وار همديگررا دوست داشته باشيد اگر در مورد فردی که ميخواهيد

 .با وی ازدواج کنيد ترديد داريد ؛بهتر است بيشتر در باره آن بيانديشيد 
اما اگر بين شما در موارد مختلف اختالف عقيده وجود داشته باشد وبا ارزش های شما با 

 فردی که به عنوان همسر در باره اوفکرميکنيد 
   .تضاد وجود داشته باشد شايد ازدواج   شما ازدواج موفقی نباشد

 



 
1 ( مطمئن شويد هر دوی شما

 :آمادگی داريد
 پيـش از آنـکه پيـشنهاد ازدواج دهيد 

 درباره آن که در زندگی بدنبال چه
اهدافی ميباشيد، حتــی اهداف بلند 

 .خود با يکديگر صحبت کنيد
  هر چه بيشتر بــا يـکديگر در مــورد

آن چـه بــرای شـما حائز اهميت 
ميباشد گفتگو کنيد بيشتر متوجه آن 
ميگرديد که آيا با يکديگر تفاهم و 

  . سازگــاری داريـد يــا خير
  

 



از پدر و مادر وی اجازه ) 2
 :بگيريـد

شما ابـتـدا بايد بدانيد که آيا اگر پـيش 
از ازدواج با پدر و مادر وی 

مشورت کرده و اجازه بخواهيد، آنها 
ايـن . را خوشنود ميسازد يا خير

نـکته شـايـد عـجيـب بـــنظر آيد اما 
شما که نمی خـواهيد پـدر زن و 

مادر همسر آيـنـده خود را برنجانيد؟ 
اين عمل برای آنکه دلشان را بدست 

 بياوريد بسيار موثر خواهد بود



 
 مزايای ازدواج سالم 
 

مزايای ازدواج سالم برای آقايان 
 مزايای ازدواج سالم برای بانوان 
  مزايای ازدواج سالم برای اجتماع 
 زن ومرد(مزايای ازدواج سالم وموفق در خانواده( 
 مزايای ازدواج موفق برای کودکان ونوجوانان آن خانواده 
 
 
 



 مزايای ازدواج سالم برای آقايان
تالش بيشتر براي كسب درآـمد وامرارمعاش ؛ 
ريسك كمتر در روي آوردن به موادمخدر ومشروبات الكلي ؛ 
داشتن ارتباط بهتر با فرزندان وخانواده ؛ 
 احتمال كمتربه ارتكاب به جرم وجنايت 
احتمال كمتردر خودكشي 



 مزايای ازدواج سالم برای بانوان  
حمايت بيشتر بانوان در جامعه به عنوان همسر و مادر 
امنيت و آرامش بيشتر 
ايجاد رابطه اجتماعي فعال تر و مطمئن تر در جامعه 
داشتن ارتباط بهتر و مناسب با فرزندان و همسر 
داشتن روابط زناشويي سالم و مطمئن 
 داشتن روحيه خوب و سالمت روان نسبت به كساني كه ازدواج نكرده

 .اند
 



 مزايای ازدواج برای اجتماع 
 

زماني كه در جامعه درصد افرادي كه در يك ازدواج سالم هستند بيشتر  
 :شود مزاياي بي شماري به همراه آنها با اجتماع وارد مي شود ازجمله 

 
  
ـ دارا بودن شهروندان سالم از نظر احساسي 
ـ كاهش خشونت هاي خانوادگي 
ـ كاهش امار جرم و جنايت 
ـ كاهش ميزان مهاجرت 
ـ افزايش ارزش دارايي هاي افراد 

 
  

 
 



 مزايای ازدواج سالم وموفق در خانواده 
)زن ومرد(  

 تحقيقات . موفقيت در ازدواج تنها در تامين ماديات خالصه نمي شود
گوياي اين مطلب هستند كه تمام افراد خانواده در يك زندگي مشترك 

 سالم سعادتمند و كامل از مزاياي آن بهره مند خواهند شد 
 
 همه اديان ؛بويژه اسالم با توجه به ارزش زندگي مشترك وتشكيل

 .خانواده ؛ازدواج راتشويق ميكند 



مزايای ازدواج موفق برای کودکان و 
 نوجوانان آن خانواده



 
–  احتمال ورود آنها به مدارج باالتر علمي بيشتر است و از نظر

 .آكادميك بچه هاي موفق تري هستند
– از نظر جسمي سالم تر هستند. 
– از نظر عاطفي سالم تر هستند 
ناآرامي هاي كمتري را در مدرسه از خود نشان مي دهند  . 
– احتمال كمتري وجود دارد كه قرباني سو استفاده جنسي شوند 
– كمتر از الكل و مواد مخدر استفاده مي كنند 
– كمتر مرتكب جنايت مي شوند 
ـ ارتباط بهتري با پدر و مادر خود دارند 
– احتمال طالق كمتر است. وقتي ازدواج كردند 

 
 

تحقيقات نشان مي دهد كه كودكاني كه در آغوش گرم 
خانواده بزرگ مي شوند برتري هاي بيشتر ي نسبت به 

 .از آن جمله مي توان موارد زير اشاره كرد. سايرين دارند



تحقيقات نشان مي دهد كه خانم هايي كه در يك ازدواج سالم 
هستند نسبت نبه خانم هايي كه در ازدواج ناموفق هستند 

:مزاياي بيشتري دارند از جمله  
 

 
 از ارتباط خود راضي هستند   –
 از نظر احساسي سالم تر هستند –
كمتر قرباني خشونت سو استفاده هاي جنسي و يا ساير جرم  –

 ها مي شوند
 از الكل و مواد مخدر استفاده نمي كنند –
 

 با فرزندان خود ارتباط بهتري برقرار مي كنند –
 از نظر جسماني سالم تر هستند –



 
 

 
 

 
از آرامش و اعتماد به نفس بيشتري برخوردار هستند. 
براي تامين معاش و كسب درآمد انگيزه بيشتري دارند. 
 تعهد و احساس مسوليت بيشتري دارند به عنوان سرپرست

 خانواده
 از آسيب هاي اجتماعي از جمله اعتياد به مواد مخدر و الكل

 .بيشتر در امان هستند
از سالمت روحي و جسمي بيشتري برخوردارند. 
 از رفتار هاي پر خطر كه منجر به آسيب به سالمت جسمي و

 .روحي انسان مي شود، بيشتر پرهيز و دوري مي كنند
 

 
 

تحقيقات نشان مي دهد كه آقاياني كه در يك ازدواج سالم هستند نسبت  
:به آقاياني كه در  ازدواج ناموفق هستند مزاياي بيشتري دارند از جمله



 
تحققعامل برای چند   

 
  ازدواج موفقيک  

سالمت جسمی  
 وروانی 

 
داشتن نيت واراده 

 برای تشکيل خانواده 



 سالمت جسمی و روانی
 

 برخی از بيماريها ممکن است . انسان سالم، خانواده سالم ايجاد می کند
تهديدی جدی برای سالمت انسان و همسر آينده او باشد 
 با داشتن کار و شغل، عشق و محبت زوجين در منزل رونق و تداوم

 .می يابد
 با وجوديکه داشتن شغل و درآمد الزمه خوشبختی خانواده است، بايد

توجه داشت که امکانات مالی به تنهايی نمی تواند حل کننده همه 
مشکالت يک خانواده و متضمن خوشبختی باشد و اهميت آن تنها 

 بايستی در کنار ساير عوامل ارزيابی شود



داشتن نيت و اراده برای تشکيل خانواده   

 
هر يک از زوجين بايد با ديد باز و با رضايت خود اقدام به 

ازدواج نبايد به عنوان راه حلی برای دوری . تشکيل خانواده نمايند
از مشکالت خانوادگی جوان در خانواده در نظر گرفته شود، بلکه 

ازدواج زمانی موفق خواهد بود که با هدف تشکيل خانواده و 
 تعالی روحی زوجين درنظر گرفته شود

 با وجوديکه والدين در راهنمايی جوانان در انتخاب همسر نقش
تعيين کننده ای دارند، اين نقش بايد به صورت مشاوره ای باشد و 

نبايد بصورت تحميلی و سلب اختيار جوان در تعيين شريک 
 زندگی آينده اش باشد

 



مسئوليت پذيری و پاسخگويی به نيازهای 
 جسمی روحی و عاطفی همسر

 زوجين بايد متوجه باشند که با تشکيل خانواده، نقشهای جديدی
برای آنان بوجود می آيد که می بايستی در مقابل آن مسئوليت پذير 

زن و مرد متأهل نسبت به يکديگر متعهد هستند و می . باشند
 .بايستی با تمام وجود سعی در ايفای وظايف نمايند 

 ،يکی از اساسی ترين پايه های موفقيت يک زندگی زناشويی
شناخت دقيق نيازهای جسمی ، روحی و عاطفی همسر و تالش 

 .مستمر و دائم در پاسخ به اين نيازهاست



 زوجين می بايستی در اين جهت به يکديگر کمک رسانند و
همچنين الزم است تا از توقعات . مشوق و همکار يکديگر باشند

به عبارت ديگر زوجين . خارج از توانايی همسر اجتناب گردد
 بايد تالش کنند تا در کنار يکديگر باشند و نه در مقابل هم

 همچنين تعيين تعدادفرزاندان ازمسائل مهمی است که بايد پدر
ومادر در باره آن توافق کنند وهردو در قبال آن مسئوليت های 

 خودراايفا نمايند تاسالمت باروری وفرزند آوری محقق شود 
 
. 



به همسر خود احترام بگذاريد    
 و گذشت داشته باشيد

   
وجين می بايستی در همه حال و در هر شرايطی به همسر ز

نزديکی زوجين هيچگاه حق توهين و . خود احترام بگذارند
با اولين توهين به همسر، . تحقير يکديگر را به آنان نمی دهد

اولين گام برای فروريختن بنای خانواده برداشته شده است و 
 .اصالت خانواده زير سؤال می رود

  هيچ خطايی از طرف همسر، شما را محق به توهين به او نمی
 کند

انسان در طول زندگی . گذشت الزمه هر رابطه طوالنی مدت است
مرتکب خطاهايی می گردد و گذشت و راهنمايی دوستانه 

همسر، زمينه پيشگيری از وقوع مجدد آن خطا را فراهم می 
کند، احساس صميميت را تقويت می کند و زندگی را به کام 

 زوجين شيرين می سازد



 معنويات
 

دين داری ، تقويت معنويات و توجه به دستورات مذهبی که به 
زيبايی در دين مبين اسالم و ساير اديان الهی به آن پرداخته شده 

 .  است، همچون چراغی روشن در راه تعالی بشريت است
 زوجين بايد به تقويت معنويات در يکديگر ياری رسانند و در اين

صورت است که عطر و طراوت ايمان، فضای خانوادگيشان را 
 صفا می بخشد



 همه هدف ازدواج وتشکيل خانواده ؛ارضای غريزه جنسی نيست 
 بدون شک ؛خالق بزرگ هستی خواهان تداوم زندگی انسان روی

 .کره خاکی است وتنها راه تدوام نسل بشر ؛روابط زناشويی است 
 
 ايجاد جاذبه بين دوجنس مخالف ؛يکی از تجليات اراده خداوند

 .متعال برای تضمين بقاءنسل بشر ميباشد



 علل تاخير در ازدواج 
   بصورت تصوير



 علل تاخير در ازدواج 
   بصورت تصوير



 علل تاخير در ازدواج 
 بصورت تصوير 









واحد سالمت جوانان  
 نوجوانان ومدارس 

 

 شهرستان رباط كريم
1396 




	Slide Number 1
	Slide Number 2
	 
	1ـ موقع بارش باران��2 ـ زمانى كه فرزند به چهره پدر و مادرش مى نگرد.�� 3 ـ هنگام گشوده شدن در كعبه.� 4 ـ هنگام برپايى مراسم عقد و عروسى� 
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	یکی ازسپرهای قوی ومحکم در برابر لغزش ها ووسوه های مهلک ویا به تعبیری دیگر راه تقویت ایمان وحفظ عفت �ازدواج است .
	�-استفاده از دوران بانشاط جوانی 
	Slide Number 9
	بررسی ازدواج ازدیدگاه علمی 
	�� در چه سنی 
	درچه سنی باید ازدواج کرد 
	Slide Number 13
	معیارهای یک ازدواج موفق چیست
	Slide Number 15
	چه زمانی برای دادن پیشنهاد ازدواج تصمیم گیری کنیم ؟
	چه زمانی برای دادن پیشنهاد ازدواج تصمیم گیری کنیم ؟
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	�مزایای ازدواج سالم �
	مزایای ازدواج سالم برای آقایان
	 مزایای ازدواج سالم برای بانوان 
	مزایای ازدواج برای اجتماع 
	مزایای ازدواج سالم وموفق در خانواده �(زن ومرد)
	مزایای ازدواج موفق برای کودکان و نوجوانان آن خانواده
	Slide Number 26
	تحقیقات نشان می دهد که خانم هایی که در یک ازدواج سالم هستند نسبت نبه خانم هایی که در ازدواج ناموفق هستند مزایای بیشتری دارند از جمله:�
	���
	�چند عامل برای تحقق�� یک ازدواج موفق 
	سلامت جسمی و روانی
	 داشتن نیت و اراده برای تشکیل خانواده
	مسئولیت پذیری و پاسخگویی به نیازهای جسمی روحی و عاطفی همسر
	Slide Number 33
	 به همسر خود احترام بگذارید �و گذشت داشته باشید
	معنویات
	Slide Number 36
	علل تاخیر در ازدواج �بصورت تصویر  
	علل تاخیر در ازدواج �بصورت تصویر  
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44

