
  

انسان ها پس از طي كردن دوره نوجواني و بحران هويـت تمايـل بـه دوسـتي بـا      
غيرهمجنس پيدا مي كنند و بر اساس آن پديده ازدواج شكل مي گيرد ازدواج در 
واقع اتحادي است بين دو نفر كـه هـر كـدام نظـرات و ديـد گـاه هـا،ارزش هـاي         

مرد و يك زن بـه طـور   بر اثر ازدواج يك  .شخصي و انحصاري خود را دارا هستند
احتمالي وقانوني اجازه مي يابند كه زندگي مشترك خـويش را شـروع كننـد وبـه     
وظايف همسري خويش نسبت به هم بپردازند اما آنچه امروزه در جامعـه مـا يـك    
واقعيت شمرده مي شود اين است كه روز به روز بروند جدايي زوج هـا از يكـديگر   

ق و ناسازگاري در زوچهاي جوان چنان باالست احتمال بروز طال. افزوده مي گردد
كه كليه زوجها اعم از زوجهاي راضي يا نا راضي مجبورند بـراي حفـظ پيوندشـان     
تالش بيشتري انجام دهند اما اين تالشها در چه مسير و جهتي باشد تا آنها را بـه  

ر مقصد برساند وزندگي پايدار آنها را تضمين كند سوالي است كـه مطـالبي كـه د   
اختيار داريد سعي مي كند ضمن جهت بخشيدن به تالشـهاي زوجهـاي بـه آنهـا     

  .كمك نمايد كه در تفاهم با يكديگر زندگي كنند

  اهداف ازدواج 

بدون شك هرنوع عملي كه از ناحيه  انسان سر مي زند متوجه هدف وغايتي است 
ي خواهد داشت  ازدواج نيز همانند ساير اعمالي براي تمامي زوج ها اهدافي را در پ

براي ازدواج اهدافي را ذكر نموده اند كه براي رسيدن به تفاهم در زندگي بايد اين 
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كه از ذهنيات و ادراك آدمي سر چشمه مـي گيـرد    نيرويي"نياز عبادت است از 
وانديشه و عمل را چنان تنظيم مي نمايد كه فرد به انجام رفتاري مي پردازد تـا  
وضع نا مطلوبي را در جهتي معين تغيير دهد وحالـت نارضـايتي را بـه رضـايت     

در زنـدگي مشـترك زنـان و مـردان بـا يكـديگر         "وارضاي نياز تبديل مي نمايد
ز طرفين نيازهاي متعددي دارا هستند به طـوري كـه توجـه بـه آنهـا از      هريك ا

ناحيه يكي از زوجين جهت بر آوردن آنهـا بـراي همتـاي زنـدگي ضـرورت دارد      
انسـانها بـه طـور يكسـان از اهميـت قابـل         نيازهايي كه برآوردن آنها در مـورد  
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  بكوشيد خانواده مطلوب داشته باشيد 

واده را از لحاظ وضع راوبط انساني موجود بين اعضاي آنها به دو گروه خانواده  خان
  .مطلوب ونامطلوب تقسيم مي كنند

  .برخي از ويژگيها وخصوصياتي را كه خانواده مطلوب دارا است بيان مي كنيم 

   

  ويژگيهاي خانواده مطلوب

عضاي خانواده ويژگي خانواده هاي مطلوب باال بردن سطح سازگاري بين ا اولين
است منظور از سازگاري اين است كه زن ومرد اين قدرت وتوان را كسـب كـرده   
باشند كه درعين حال كه خودشان هستند وديگـران نيـز خودشـان هسـتند در     
كنار هم در مسالمت ونرمش زندگي كنند بروز برخي اختالف سليقه هـا ، روش  

زوجين طبيعي به نظر مي آيد و در مورد مسائل وابعاد متعدد زندگي بين ....ها و 
آن هم هيچ كدام نمي توانند مانع و سد راه زندگي دلنشين شما مي گردد فقـط  
 .وفقط به شرط آنكه بتوانيد قدرت وميزان سـازگاري خـويش را تقويـت نماييـد    

عـاطفي در   –ويژگي خانواده هاي مطلوب به وجـود آوردن بلـوغ روانـي   دومين 
انواده هـاي مطلـوب سـعي مـي نماينـد در      زوجين اسـت زنـان و مـردان در خـ    

رواني ايجاد نمايند و زبان عـاطفي معقـول وقابـل      –خودآمادگي و رشد عاطفي 
عشـق،  .قبولي جهت برقراري ارتباط با ديگران به خصوص با يكديگر پيدا نماينـد 

زنان و  .ي انسانها هستندعاطف –محبت، نفرت، كينه از جمله شاخص هاي رواني 
مردان بايد توانايي كنترل احساسات خودشان را چه بـه صـورت مثبـت ومنفـي     

ويژگي خانواده اي مطلوب بهنجار بودن از لحـاظ رفتـاري    سومين.بدست آورند
است رفتار يا عملي كه از اعضاي  خانواده ها سر مي زند بر اساس ضوابطي است 

زوجين در ايـن  .ضوابطي استمي زند بر اساس زوجين در اين خانواده ها سر . 
خانواده ها به احترام يكديگر پايبنـد هسـتند وحقـوق همـديگر را محتـرم مـي       

  شمارند خانواده هاي مطلوب 
انسان بودن اعضـاي آن اسـت در    خانواده هايي هستند كه در آنها اساس ومحور،

ه طور كلي در ب .مرحله اول همه انسان هستند وبعد هريك نقش خويش را دارند
اين خانواده ها احساس مي شود عالوه بر عقل، قلب وعاطفه نيز وجود دارد افراد 
احساس مي كنند كه به سخنان او گوش فرا مي دهند و او نيز احساس مي كند 
كه به سخنان ديگران بايد گوش فرا دهد اعضا به يكديگر ارزش قائل هستند وبـا  

سر زنده هستند افراد با صداقت صـحبت   يكديگر همدردي مي نمايند همه اعضا
مي كنند، گوش مي دهند، به سادگي عالقه به همديگر را نشان مي دهنـد وبـر   
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