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در را اهميا  نن   ،ازدواج باره جنبه هااي دريافته هاي بسياروگوناگون  و رود مي ازدواج يکي از مراحل مهم زندگي انسان به شمار

توجه بسياري از پژوهشگران و متخصصان باليني و خانواده ، هاي اخير . در دههانسان نشان مي دهدسالم  جسماني و روان شناختي 

کلي ننچه در مباحث روانشناسي  شده اس . بطوررضاي  زوجين و تأثير نن در سالم  خانواده جلب ، کيفي  روابط زناشويي به

اس  که مباحثي چون نقش عوامل  ننعوامل ارتقاء دهنده شرايط کيفي  بررسي عوامل مؤثر بر ازدواج و، ازدواج مورد توجه اس 

 .گيرد را در بر مي نن از شخصيتي بر تصميم گيري ازدواج و رضاي  و رواني، فرهنگي، مادي

اي بسيار پيچيده اس . شروع مطالعه علمي و دقيق در  مقوله ،از رويدادهاي مهم مرحله انتقال به بزرگساليازدواج به عنوان يکي 

صاور  گرفا .    هشهاي مربوط به ننوتغييراتي عميق در پژ 1931تر در سال  بطور گسترده .اماگردد مي بر 1930اين مورد به سال 

بود. ننها تالش کردند به اين سؤال پاسخ دهند 1(1984) اثر ترمن و همکارانشاولين تحقيق منتشر شده در مورد روانشناسي ازدواج 

 .داشته باشدوجودموفق  موفق و نا تواند بين ازدواج که چه تفاوتهايي مي

مبااحثي اسا  کاه باه شارايط قبال از        يک دسته : دو دسته مبحث کلي مورد توجه اس   روانشناسی ازدواجتوان گف  در  کلي مي بطور 

شود که باه مراحال حاين ازدواج و بعاد      شود، دسته ديگر مطالبي را شامل مي مي مربوط ج و در واقع به مرحله تصميم گيري براي ازدواجازدوا

 ازازدواج مربوط هستند.  

مناسبي براي خود انتخاا    تواند زوج شود سؤاالتي از اين قبيل پاسخ داده شود که يک فرد چگونه مي تالش مي اول در مرحله

شرايط مادي مهمتر هستند يا شرايط خانوادگي و فرهنگاي؟ عوامال    ؟ در انتخا  زوج چه اولويتهايي را مد نظر قرار دهد؟ نياکند

اس  يا مکمال   تواند ازدواج موفقي را پيش بيني کند؟ نيا تناسب و همانندي در صفا  شخصيتي مهمتر مي شخصيتي تا چه اندازه

روانشناساي ازدواج  دريکاديگر تناساب دارناد.     فهميد دو نفر از لحاظ شخصيتي چقدر باا توان  چگونه مي وبودن اين خصوصيا ؟

ازدواج در اختيار افاراد   ها در فرنيند مشاوره و نتايج يافته شود سؤاال  فوق پاسخهاي مناسب داده ده با انجام تحقيقاتي بهشتالش 

 .گيردقرار 

ه اس ، رعاي  اصل تناسب و اصل اولوي  بندي اس . بر اساس اصال  ننچه در فرنيند مشاوره ازدواج در اين مرحله موردتوج

ازدواج ماوفقتري خواهناد    ،باشند تحصيلي متناسب با يکديگر و تييشخص، فرهنگي، هر اندازه افراد از لحاظ شرايط مادي، تناسب

ز طبقه اقتصادي پايين عدم هماهنگي و اقتصادي بسيار باال با فردي ا به همان اندازه که ازدواج يک فرد از طبقهبراين اساس داش . 

مشکال  عميق را بروز ( عدم موفقي  را به همراه خواهد داش ، عدم تناسب ويژگيهاي شخصيتي نيز )حتي بيشتر در نتيجه احتمال

جاه  باا تو حال با فردي با ويژگي شخصيتي درونگرايي را تصور کنيد.  برونگرايي، ازدواج يک فرد با ويژگي شخصيتي.خواهد داد

افاراد درونگارا    حضاور در جماع دارناد و    و شديد به شرايط بيروني مثل برقراري رواباط اجتمااعي   به اينکه افراد برونگرا تمايال 

داشا . بار    ازدواج ماوفقي خواهناد   زوجي که يکي درونگراوديگري برونگراس  پسندند، به نظر شما برعکس تنهايي را بيشتر مي

 هااي الکهاا مطاابق باا شارايط و م     تماام جنباه   امکان ازدواج با فردي کاه از ، ود چون در عملش لوي  بندي گفته ميواساس اصل ا
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تصاميم  ، هاي ماورد ماال    با اولوي  بندي و امتياز دهي به هر يک از جنبه شود فرد باشد پايين اس ، بنابراين توصيه مي موردنظر

 .اس  ورد نظر. اين نوع اولوي  بندي در کليه تصميم گيريها مگرددگيري نسانتر 

 ، تفاوتهاي عميقي دارند که بخشي از نن بهگيرندميزير يک سقف   زندگي مشتر  به نغازازدواج تصميم اکه ب دختروپسري

رسايدن باه ياک    ازاين روگردد.  باز ميننان تربيتي و خانوادگي ، فرهنگي، تفاوتهاي زن و مرد و بخش ديگر به تفاوتهاي اقتصادي

ايان  ، زوجاين گراياي   با توجه به ويژگي نرماان  زيرادراين هنگامرسد به نظر مشکل ميدراوائل زندگي حداقل خط تعادل مشتر  

 .نظرمي نيندبه جدي کمتر  تفاو  ها

اهمي  امرازدواج وتأثير نن برشرايط بعدي زندگي ازياک ساو ونباود پاژوهش ياتاأليفي جاامع باموضاوعي  ازدواج فرزنادان         

به گردنوري مجموعه اي فراگير دراين خصوص بپردازد.زيرا توجاه باه خاانواده شااهدکه      موجب شد نگارنده، شاهدازسوي ديگر

عزيزترين داشته هاي خودرا درراه نرمان هاي متعالي وواالي خاود، باي هايش چشمداشاتي ايثاارکرده اندهرچاه باشاد، باي تردياد          

 دربرابر نن همه ايثاروصداق  بسي ناچيز اس  .

شاهد و باالخص همسران شهداي معظم الگوي کاملي براي خانواده هااي ديگراسا  . بساياري    زندگي بسياري از خانواده هاي 

ازهمسران به تنهايي هم نقش پدر را و هم نقش مادر را ايفا کرده اند. گردنوري اين مجموعه با عنوان خاص به معناي وياژه باودن   

عزيزان خود( رخ داده براي هريک ازافاراد جامعاه يحتمال     مشکال  خانواده شاهد نيس  .ننچه براي خانواده شاهد)فقدان عزيز يا

مي باشد .ازاين رو همانطورکه هرفرد عزيز از دس  داده با مشکالتي مواجه مي گردد، خانواده هاي معظم شاهد نيزدرادامه زندگي 

ارزش گاااري باه راه    خود بامسائلي روبه رومي شوندکه نيازمند بررسي و رسيدگي اس . اين توجاه درواقاع ناوعي قدرشناساي و    

وعمل ايثارگران هميشه جاويدي اس  که پربهاترين دارايي خود را ايثارنموده اندوهمچنين خانواده هاي ننان که با انواع کاستي ها 

دس  وپنجه نرم کرده اند.البته منکراين احساس نيستيم که خود را مديون خانواده هاي محترم شهدامي دانايم و هرچاه باراي نناان     

 ما را سيرا  نمي کند .، م دهيمانجا

عقالني، موفق ترودرنهاي  نرامش روحي ورواني فرزندان شاهد، توان علماي  ، ازاين رو و در راستاي انجام ازدواجهاي مناسب

 وتجار  خويش را به اين عزيزان ،تقديم مي نماييم.

و همچناين حاوزه پاژوهش بنيااد شاهيد و اماور       ماددکاري   مشااوره و  در اينجا الزم مي دانم از همکاري حوزه امور اجتماعي و

االساالم و المسالمين جناا  نقااي احماد ماازني مادير کال اماور           ةحجايثارگران براي چاپ اين اثر و نيز از راهنمائي هاي ارزنده 

 اجتماعي و مددکاري بنياد شهيد و امور ايثارگران تشکر و قدرداني کنم . 

 
 دکتر سيد ابوالقاسم مهری نژاد
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