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سواالت کلیدی:
 -1غیر از رشد فردی ،ضرورت ازدواج را از چه جنبه های دیگری می توان بررسی کرد؟
 -2آیا شواهد و پژوهش های علمی مزایای ازدواج موفق را نشان داده است؟
*******
در درس گذشتتتاز واد وا رو وا ر رتتتف رشتتتر یتتتفدم وفررتتتن دتتتفد ب در و تتت درس وتتتز وفررتتتن
ج بز هام د گف ضف رت واد وا خووهیب پفدوخت.

 //////// -1ازدواج و مسئولیت در قبال جامعه ////////
خانووده وحر وصلن ا فو ا ن جارعز رحسوب رنشود ور ن شک واد واهام رویق وز رشر رالرت
جارعز دمک رند ر .داهش واد وا واعث تضعیف پا زم وصلن جارعز در نایجز تضعیف جارعز رنشود.
رن توون گفت دسانن دز ور ن دال ل عقالنن ،وا ونجام و ورف رهب رف واا رن ان ر ،وخشن وا ظا ف خود
درقبال جارعز رو ونجام نروده نسبت وز آ ره رشر رالرت جارعز ونتفا ت وودهونر.
گفتوگو در کالس:
واد وا هام رویق چگونز در حواههام رخالف ران ر یفه گ ،وقاصاد ،رالرت وخالقن ر ونن  ...وز رشر
جارعز دمک رن د ر؟
 ////// -2ازدواج و آموزههای دینی //////
یفوتف وا تمام آنچز دز تاد ون در وهمیت واد وا گفاز شر ،واد وا وز ع وون ک توصیز د ن دز در رشر رادّم
رع وم یفد نقش رهمن دورد ،رورد توجز قفور گفیاز ورت .پیاربف گفورن ورالم رنیفرا ر:
 هیچ و ا ن در ورالم و یانگذورم نشره دز نزد خرو نر رحبوبتف وا واد وا واشر.
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رفدون آنانن هسا ر دز (ور ن دلیل روجز) واد وا رو تفک رند ر.

 هف دس واد وا د ر ،نیمن وا د

خودرو حفظ دفده ورت.

همچ ی در قفون دف ب تادیر شره ورت دز وا ویفود شا ساز صالح واد وا د یر وا یقف نرورم نافریر
چفو دز خرو نر وا یضل خود شما رو وننیاا خووهر دفد.

در اسالم دالیل و فواید زیادی برای ازدواج ذکر شده است ،از جمله:
 )1گشا ش درهام رحمت ولهن
 )2واد اد ر ام
 )3دسب رضام خرو پیف م وا ر ت پیاربفون
 )4گسافش تکارل نسل توحیرم
 )5تکمیل د
 )6حفظ پادرور ن خو شا رورم
 )7رشر رع وم رادّم
 )8درت اون وز آرورش ر حن ر ونن
روول  :وز نرف شما چفو در ورالم وف وهمیت واد وا تأدیر ا ادم شره ورت؟

 ////// -3ازدواج و نیاز جنسی //////
نیاا ج سن وا جملز نیااهام رهب ییز ولوژ ک ونسان ورت تاری آن وز شکل ر ارب کن وا ج بز هام
رهب واد وا رن واشر .وا و

حال چفو تاری و

نیاا یقط وا روه واد وا توصیز رنشود؟ خوب ورت ورونیب دز

تاری غف زه ج سن روضوعن چ رجانبز ورت .وفوم توضیح ویشاف وز رثال ا ف توجز د یر :یفض د یر شخصن
وسیار تش ز وسیار گفر ز ورت .وگف و

شخص یقط وز دنبال وز درت آ ردن جفعز وم آب ( وا هف دیفیان)

واشر  -یارغ وا و کز وز خاطف دیفیت آب رمک ورت رالران خود رو وز خطف وی رواد ا حان تش ز تف وشود-
وا ایا آب تش گن خود رو وفطفف دفده ورت ورا هب چ ان گفر ز ورت .و وا ر وفوم وفطفف دفدن گفر گن
خود نیز تالش د ر .در وقع صفف دوشا رووطز ج سن ،ران ر نوشیرن جفعز وم آب در رثال واالرت ،دز
وگفچز رمک ورت تش گن یفد رو وفوم ررت دوتاهن وفطفف د ر ورا روجب وا وی ریا رالرت ر حن
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جسمن شخص عطش ویشاف شر رتف و ریشود ضم و دز رشکل گفر گن رو وفطفف نمند ر .گفر گن
در و

رثال همان نیاا وز دلبساگن وحساس آرورش پا رور در رووطز وا یفد رقاول ورت .قان نیاا وز رووطز

ج سن نیاا وز دلبساگن پا رور و م وا هب تاری نمنشونر .وا یفد گفر ز تش زوم رووجز هسایب دز ت ها
نیاا وز تشاگن خود رو روقاا آنهب وز صورتن دز عووقب آن وفوم رالران وش رعلوم نیست ،تاری دفده ورت.
چ ی یفدم ا وا ویمارم هام جسمن ر ونن ناشن وا و

آب آلوده ر وف خووهر شر

ا نیاا د م (گفر گن ا

همان دلبساگن ور ) و رو وا پام در خووهر آ رد.
در درس پ ج توضیح دود ب دز وساف شکل گیفم رووطز ور

پا رور وا ج س رقاول ،واد وا ورت .وا توجز وز

رثال واال وا ر توجز د یب دز غف زه ج سن وخشن وا ک نرام عمیق
آرورش تاری و

درهب ت یره ر ونن ورت .رریرن وز

نیاا ،رسالزم توجز وز همزران وز ج بز جسمن ج بز ر ونن ورت و

وز نیاا ج سن در وساف ک رووطز ور

ع ن توجز صحیح

پا رور  -دز در واد وا شکل رنگیفد  -رع ا پیرو رند ر.

 ///////آثار ازدواج موفق به لحاظ روان شناختی و اجتماعی -اقتصادی /////////
در رالهام وخیف ،داهش ریزون واد وا در وسیار وا دشورها رشکالت یفو ونن و جاد دفده ورت .وا و ر
ر ونش اران در دشورهام رخالف دنیا درواره آثار واد وا رویق رقا سز ویفود راأهل وا ویفود رجفد پژ هش هام
ا ادم ونجام دودهونر .و پژ هشها نشان رندهر دز توصیز وز واد وا ت ها ک توصیز وخالقن ا د ن نیست
ولکز وف وراس شووهر علمن ،واد وا وز وهبود دیفیت انرگن ونسان در ووعاد رخالف دمک شا ان توجهن رند ر.
گزورش چ ر رورد وا و پژ هشها در جر ل ا ف آرره ورت.
جدول خالصه پژوهش اول
پژوهشگران

دداف و ت درایارونش وا دونشگاه یل آرف کا

سال

1۸87

موضوع پژوهش

رقا سز وی ویفودم دز در ر ووط عاطفن خارا وا واد وا قفور دوشا ر ،وا دسانن دز
درگیف و ر ووط نبودنر.

نتایج

واد وا گف ه و ل (دوروم ر ووط عاطفن پیش وا واد وا) نسبت وز ویفودم دز پیش وا
واد وا چ ی ر ووطن نروشاز ونر 77 ،درصر ویشاف وز جرو ن قطع رووطز خاب
رنشود ،چفو دز ریزون تعهر پا ب رم دز وا عوورل رهب تشکیلده ره ک رووطز
رویق رحسوب رنشود ،در و گونز ر ووط وز ریزون چشمگیفم پا ی ورت.
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جدول خالصه پژوهش دوم
پژوهشگران

دداف ورایون.ول.نک

سال

1۸۸5

موضوع پژوهش

شاددارن در چز نوع رووطزوم ویشاف ورت؟

نتایج

رطوح تعهر پا رورم شاددارن در ریان ویفودم دز در ر ووط خارا وا چارچوب
واد وا قفور دورنر ،نسبت وز ویفود راأهل وز طور قاول توجهن پا ی تف ورت.

جدول خالصه پژوهش سوم
پژوهشگر

پف یسور اوگوررکن

سال

2775

موضوع پژوهش

آثار واد وا وف ریزون دورو ن ثف ت

نتایج

وف وراس دوده هام وز درت آرره وا رفدز رلن آرار آرف کا ،ریزون ثف ت خالص ویفود
رااهل  ۸3درصر ویشاف وا ویفود رجفد ووده ورت .عال ه وف و  ،نفخ ویزو ش درآرر
رالیانز در ویفود رااهل  16درصر ،در ویفود طالق گفیاز  14درصر در ویفود رجفد نیز
 8درصر ووده ورت.
وز عبارت وهاف ،ایاز هام و رطالعز نشان رن دهر دز رشر درآرر ریزون ثف ت
ویفود رااهل ویشاف وا ویفود رجفد ورت.
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جدول خالصه پژوهش چهارم
پژوهشگران

دداف وفو ن همکارونش

سال

2776

موضوع پژوهش

رقا سز ر ووط خارا وا چارچوب واد وا وا ر ووط در چارچوب واد وا

نتایج

در و پژ هش دشورها ن وا جملز آیف قام ج وون ،ونگلساان و االت راحره رورد
وفررن قفور گفیاز ونر .طبق و گزورشها آرار ر ووط خارا وا واد وا نسبت وز قبل
ویزو ش پیرو دفده ورت ،وا و جود ،در و نوع ر ووط تعهر ،ثبات وز طور دلن
رضا ام رم طفیی دماف ووده درنها ت ویشاف ر جف وز جرو ن شره ورت.

جدول خالصه پژوهش پنجم
پژوهشگران

پف یسف گفو ر هلیول

سال

دراربف 2717

موضوع پژوهش

آ ا ویفود رجفد وا انرگن شادتفم وفخوردورنر ا ویفود راأهل؟

نتایج

وف وراس ایاز هام پژ هش دز وا شفدت  37هزور نفف شارل ویفود رجفد راأهل
ونجام شر ،واد وا ر جف وز شادم رادوم ولعمف یزو ره وم در ویفود رن گفدد ،وز
طورم دز و شاددارن حان تا ر ی پیفم نیز ودورز رن اور .وز عال ه ،وثفوت رثبت
واد وا در ویفودم دز همسفون خود رو وز ع وون د رت خود توصیف رن د ر 2 ،وفووف
نسبت وز ویفودم دز چ ی تلقن نرورنر ویشاف ورت .همچ ی وفخالف تصور عموم،
شاددارن ا جی ت ها رفووط وز رالهام و لیز انرگن نیست .ولکز تا ر ی پیفم نیز
ودورز پیرو رن د ر ،وا و ر نمنتوون گفت دز واد وا ت ها ر جف وز وثفوت رثبت
دوتاه ررت در انرگن ویفود رنشود.

فعالیت گروهی:
 -1وا توجز وز آنچز دز وا وواروم دااب تا د ون آروخایب ،دال ل وحامالن و
جمع و رم خود رو وز دالس وروئز دهیر.
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***
جمع بندی:
پا رور
در درس پ جب وا توجز وز نیاا ورارن ونسان وز دلبساگن وز نقش دلیرم واد وا رویق در تاری ور
و نیاا پفدوخایب در د وخش و درس وا ج بز هام د گفم ضف رت واد وا رو رورد وفررن قفور دود ب .ووارو وز
وفررن پیارر هام رثبت ر فن وحامالن واد وا پفدوخایب در ودورز ضف رت واد وا رو وا ر رف یفدم ،وجاماعن
رع وم پفدوخایب .در آخف وا وفررن ناا ج وفخن پژ هشهام صورت گفیاز در و حواه ،آثار واد وا رو وا توجز وز
رطالعات علمن رورد وفررن قفور دود ب.
در رجموع رن توون گفت واد وا وا ج بز هام رخالف نقشن ورارن ون ور ل در تاری رالرت رشر یفدم
ونسان دورد ضف رت آن رو نمن توون ونکار دفد.
در درسهام وعر وز شفو ط الام وفوم وا وا چگونگن وقروم وفوم آن را ف رسائل رفووط وز تشکیل خانووده
خووهیب پفدوخت.

***

 ///////برای تفکر بیشتر ///////
 -1وا توجز وز آنچز در و

درس گفاز شر ،واد وا چز رز ت یا ره وم وفوم شخص شما دورد چگونز واعث

رشر شما خووهر شر؟
 -2آ ا رن توونیر در ر رورز وا رهام د ن خود جا گاه واد وا چفو ن وهمیت آن رو رشخص د یر؟
 -3ج بز هام رثبت نکات ر فن واد وا ا د ه گام ا د فه گام وفوم شما چیست؟
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