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بهورز

دکتر حسن عبداله زاده و محبوبه صــفار
به ترتيب مدیر گروه ســـالمت خانواده و
 MPHبهداشت باروری و مربی مامایی مرکز آموزش
بهورزی ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
فرح ناز فوالدبنــد کارشناس آموزش بهورزی و رابط
فصلنامه بهورز دانشگاه علوم پزشکی شیراز

ضــرورت آموزش هــا
قبل ازآغاز زندگی مشترک
ازدواج با طعـــــم مشــــاوره
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مقدمه
ازدواج يکي از با ارزشترين و مقدسترين وقايع زندگي افراد است
که نه تنها مورد پذيرش تمام اقوام و ملل مختلف و فرهنگها در
جهان ،بلکه مورد تأکيد تمامي اديان الهي نيز واقع شده است .در دين
ن دين و حافظ نيمي از
مقدس اسالم نیز ازدواج به عنوان يکي از ارکا 
آن معرفي شده است .ازدواج و تشکيل خانواده براي همه انسانها يک
نياز طبيعي است که از فطرت و آفرينش ويژه آنان سرچشمه ميگيرد
و هرگونه آسيبي به اين بنياد مقدس پيامدهايي را در تحول ساختاري
کلي جامعه و نظامهاي ارزشي و فرهنگي آن به دنبال دارد .براي حفظ
کانون مقدس خانواده بايد از هيچ تالشي فروگذار نکرد .مشاوره پيش
از ازدواج به منظور کسب مهارتهاي کافي و توانمندسازی فردي
براي رسيدن به اهداف ازدواج و استحکام خانواده و کاستن از
آسيبهاي اجتماعي ضروري است و يکي از راهکارهاي درماني
و پيشگيري کننده است .تحقيقات و شواهد بسياري نشان
مي دهد که در جوامع امروز ،زوجهاي جوان در اوايل
زندگي مشترک به خصوص در دو سال اول با مسايل
و مشکالت گوناگون و گاه شديدي مواجه هستند
و بيشترين آمار درگيري ها و طالق و حتي
خيانتهاي جنسي يا عاطفي در اين
مقطع ديده ميشود.
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مشاوره قبل از ازدواج
مشاوره يك فرآيند كمك كننده است كه در آن
مشاور نهايت سعي خود را خواهد كرد تا با ايجاد
توانايي در فرد متقاضي وي را به گرفتن بهترين
تصميم قادر سازد .در مشاوره قبل از ازدواج مشاور
سعي ميكند ،اطالعات صحيح و كاملي را به
منظور ارتقاي آگاهي زوجهاي جوان در اختيار
آنان قرار دهد تا به خوبي بتوانند مسؤوليتها را
تقسيم كنند و با نيازها و خواست هاي يكديگر
درست برخورد كنند .همچنين به آنان كمك
مي كند تا درباره باروري و راههاي جلوگيري از
حاملگي تصميم آگاهانه و آزادانه بگيرند .زوج ها
ياد ميگيرند كه زندگي مشترك آغاز دوستي
صادقانهاي است كه بايد تا پايان راه ادامه يابد و
در هرگام نيز مستحكمتر و استوارتر شود .اين هم
در سايه آگاهيها و ارتقاي دانش قبل از ازدواج
درخصوص سالمت خانواده به دست خواهد آمد.

انواع مشاوره ازدواج
توجه به روند ازدواج نشان مي دهد كه هر يك از مراحل
آن به مشاوره مخصوص آن مرحله نياز دارد .مراحل مشاوره
ازدواج عبارتند از:
 .1مشاوره قبل از ازدواج  :هدف اصلي مشاوره در اين
مرحله ،كمك به افراد جهت انتخاب زوج مناسب است.
اين مرحله مهم ترين مرحله مشاوره ازدواج است ،زيرا جنبه
پيشگيري دارد و در صورت هدايت صحيح موجب تأمين
بهداشت رواني خانواده مي شود .افرادی که ازدواج فامیلی
دارند باید بعد از پایان این مرحله و قبل از ورود به مرحله
بعد ،آزمایش ها و مشاوره ژنتیک را نیز انجام دهند.
 .2مشاوره حين ازدواج :هدف از مشاوره در اين مرحله،
تحكيم پايه هاي زندگی مشترک است .شناخت زوج ها از
يكديگر ،به دست آوردن اطالعات درباره روانشناسي زن و

مرد ،چگونگي رفتار صحيح آنها با يكديگر و جلوگيري از
بروز اختالف نظرها و عميق شدن آن از اهداف اين مرحله
از مشاوره است.
 .3مشاوره بعد از ازدواج :زوج ها در اين مرحله ،يعني شروع
زندگي مشترك ؛ مسايل فرهنگي ،عقيدتي ،اجتماعي و سنن
مورد قبول يكديگر را عم ً
ال تجربه مي كنند و ممكن است
قادر به حل پاره اي از تعارض ها و اختالف ها نباشند ،بنابراين
مشاوره در اين مرحله براي راهنمايي آنها و پيشگيري
از بروز اختالف مفيد خواهد بود.

بهورز
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اهمیت مشاوره قبل از ازدواج
در مشاوره قبل از ازدواج عوامل متعددی باید ،مورد شناسایی قرار گیرند که برخی از این عوامل عبارتند از:
میزان جاذبه فیزیکی ،همانندی فرهنگی ،هماهنگی در منش و شخصیت ،همانندی در هوش و تحصیالت و ...
که هر اندازه این همانندی و هماهنگی بیشتر باشد ،سالمت آن ازدواج بیشتر خواهد بود .مشاوره قبل از ازدواج
ابتدا در زمینه مسايل پزشکی ،مسأله گروههای خونی و ژنتیکی آغاز شد و امروزه کم کم در زمینه مسايل
شخصیتی و روانی و روابط نیز در حال شکل گیری و کاربرد است .کارکردهای مشاوره قبل از ازدواج بسیار مهم
هستند که در ذیل به آنها می پردازیم:
 .1بررسی مالکهای ازدواج سالم در مشاوره قبل از ازدواج :مشاوره قبل ازدواج در اولویت اول به روشن
ساختن مالکهایی میپردازد که برای داشتن یک انتخاب مناسب در ازدواج ضروری هستند .توجهنکردن به
تعیین چنین مالکهایی و ارزش گذاری و اولویت بندی نامناسب آنها اغلب موجب ناکامیهای بعدی میشوند.
بر این اساس در مشاوره قبل از ازدواج تالش میشود ،مالکهای افرادی که قصد ازدواج دارند بررسی شده و
راهنمایی الزم در مورد نظر داشتن به مالکهای مناسب ارايه شود.
 .2بررسی آمادگی دو طرف برای ازدواج :سن ازدواج عامل مهمی است که میتواند رضایت از زندگی مشترک
را تحت تاثیر قرار دهد .هر چند این عامل به تنهایی نمیتواند تعیین کننده باشد ،اما عامل مهمی است که باید
مورد توجه قرار گیرد .چرا که افراد مختلف در سنین متفاوت به پختگی و آمادگی الزم برای ازدواج میرسند.
یک فرد  25ساله ممکن است ،از پختگی و رشد و تکامل روانی  ،اجتماعی و عاطفی برخوردار باشد در حالیکه
فرد دیگری در سن  35سالگی چنین آمادگی را نداشته باشد.
 .3بررسی تطابق و تناسب شخصیتی زوج ها در ازدواج :ویژگیهای شخصیتی بسیار متنوع و متعدد هستند،
اما برخی از آنها اثر بیشتری بر رضایت از زندگی مشترک دارند .از ویژگیهای مهم شخصیتی که تاثیر قابل
توجه در این زمینه دارند ،میتوان به درون گرایی و برون گرایی اشــاره کرد .افراد درون گرا تمایل زیادی به
گذراندن اوقات خود به تنهایی دارند ،در حالیکه برای افراد برون گرا تحمل چنین شرایطی بسیار سخت و
آزار دهنده است .افراد درون گرا سرگرمی هایی چون مطالعــه و  ...دارند ،در حالیکه افراد برون گرا در شرایط
جمعی و ســرگرم کننده لذت میبرند ،مثل بازیهای دســته جمعی .بنابراین ازدواج فــرد درونگرا با فرد
درونگرا می تواند موفق آمیزتر باشد تا ازدواج فرد درون گرا با فردی برون گرا.
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آزمایشهای قبل از ازدواج
برای کسب اطمینان از سالمت
زوجها انجام آزمایش های زیر ،قبل
از ازدواج ضروری است:
• تشخیص مبتالیان به سیفلیس:

بیماریهای مقاربتی که در زمان
تماس جنسی از فردی به فرد
دیگر منتقل می شوند را می توان
قبل از ازدواج و یا قبل از بارداری
به وسیله معاینه ها و آزمایش های
اختصاصی تشخیص داد .برخی از
این بیماریها عبارتند از :سوزاک،
سیفلیس ،کالمیدیا ،ایدز و زگیل
تناسلی .با تشخیص این گونه
بیماریها میتوان از ابتالي فرد
دیگر( همسر) و احتماالً ابتالی به
جنین به بیماری پیشگیری کرد.
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تشخيص مبتاليان به تاالسمی
سلول های قرمز خون انسان وظیفه اکسیژن رسانی به قسمت های مختلف بدن
را به عهده دارند .آنها این کار را از طریق ماده ای در درون شان به نام هموگلوبین
انجام می دهند .هموگلوبین دارای دو قسمت است .قسمت اول از چهار زنجیره
درست شده است و قسمت دوم را اتم آهن تشکیل می دهد .هر گاه به علل
مختلف ،مقدار آهن بدن کم شود ،باعث نوعی کم خونی به نام کم خونی فقر
آهن می شود و اگر زنجیره های هموگلوبین دچار اشکال شوند ،یک بیماری
ارثی خونی به نام تاالسمی ایجاد می شود و بسته به این که کدام زنجیره و چه
تعداد از این چهار زنجیره هموگلوبین ،دچار اشکال شود ،انواع مختلف آن به
وجود می آید.
• تاالسمی مینور :یک بیماری تلقی نمی شود؛ بلکه در واقع یک مشخصه
خونی است که مانند رنگ پوست به ارث می رسد .زندگی فرد مبتال به
تاالسمی مینور کام ً
ال عادی است و می تواند به فعالیتهای عادی روزمره
بپردازد و فقط از طریق انجام آزمایش خون می توان مشخص کرد که فردی
دارای ژن تاالسمی است.
• تاالسمی ماژور :نوعی اختالل در هموگلوبین است و فرد مبتال دچار
کم خونی شدید خواهد شد .این بیماری در چند ماه اول زندگی نشانههای
واضحی ندارد .از حدود شش ماهگی نشانههای بیماری آشکار میشوند که
عبارتند از  :تغییر قیافه صورت ،پوکی استخوانها ،اختالل رشد ،بلوغ جنسی
تأخیری ،نارسایی قلبی ،اختالل عملکرد غدد داخلی مانند لوزالمعده و بروز
دیابت ،مشکالت قلبی عروقی ،مشکالت گوارشی .بنابراین طول عمر این افراد
از حد معمول کوتاهتر است.
چگونگی انتقال ژن تاالسمی
اگر هم زن و هم مرد به صورت پنهان دچار این عارضه باشند ،در این صورت
خطر جدی برای ابتالي فرزندانشان وجود دارد .پیش از ازدواج با یک آزمایش
ساده خون می توان به وجود بیماری پی برد .اگر قبل از ازدواجهای فامیلی
و یا در سایر ازدواج ها آزمایش خونی از دختر و پسر انجام گیرد ،در صورت
مبتال بودن آنها ،میتوان به موضوع پی برد .لذا همه داوطلبان ازدواج قبل از عقد،
حتماً آزمایش خون را جهت کشف تاالسمی انجام ميدهند و در صورت مبتال
بودن هر دو زوج  ،از ازدواج حتی االمکان صرف نظر ميکنند چرا که حاصل این
ازدواج ممکن است ،کودکی مبتال به تاالسمی ماژور باشد.
تشخيص اعتیاد :از آزمايش های پيش از ازدواج است که در صورت مثبتبودن
مانع از ازدواج ميشود.
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پیشــنهادها
جــوانان عزیزی که در آســتانه شــروع
یک زندگی مشــترک هستند ،بهتر است
از همین ابتدای زندگی سرنوشت خود را
به دست قضــا و قدر نسپارند و برای ابعاد
مختلف زندگی ،از نظر اقتصادی ،اجتماعی،
تحصیلی ،اخالقی ،تعــداد فرزندان و نحوه
تربیت و وظیفــه پدر و مادری خود در آینده
برنامه ریزی مناسب کنند تا به یاری خداوند
متعال سعادتمند شوند.
زوج های گرامی باید توجه داشته باشند که:
• در صورت بروز هر گونه مشــکل در زمینه
روابط زناشویی جهت مشــاوره به مراکز
بهداشتی درمانی مراجعه کنند.
• بدانند که بسیاری از مسايل و مشــکالت
در این مورد (روابط زناشویی) با راهنمایی و
ارايه راهحلهای ساده بر طرف خواهد شد.

مشاوره ژنتیک و ازدواج های فامیلی
از اصلی ترین اهداف مشاوره ژنتیک ،مشخص کردن
خطر وقوع یا تکرار یک بیماری ارثی در هر حاملگی
است .تمام افرادی که هر یک از موارد زیر را در خود
یا اجداد خود دارا هستند ،قبل از تصمیم به ازدواج یا
قبل از بچه دار شدن یا در حین حاملگی و یا بعد از
زایمان ،باید تحت مشاوره ژنتیک قرار گیرند.
ازدواجهای فامیلی ،حاملگی در سن  ۳۵سال یا باالتر،
وجود نقایص مادرزادی ،عقب ماندگی ذهنی یا تأخیر
در رشد ،کوتاهی بیش از حد قد و سایر اختالل های
رشدی ،نازایی یا سقط های مکرر در زنان و عقیمی
در مردان ،ناتوانی های جسمانی که در هنگام بلوغ
شروع شده اند ،سرطانها ،برخی بیماریهای قلبی،
فشار خون باال و بیماریهای دیگری که ارث در آن
دخیل است مانند دیابت ،اختالل های سوخت و ساز
بدن ،اختالل های رفتاری
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با اراده و انتخاب
نتیجه گیری
زندگي است که
در
ق
فا
دواج مهمترين ات
شکيل خانواده و
از
اهميت ازدواج ت
ه
ب
همراه است .نظر
ربيت فرزندان و
فرد
حکام خانواده و ت
در تداوم و است
ختي و احساس
تأثير آن
با رضايت ،خوشب
زندگي سالم توأم
آستانه ازدواج از
داشتن
ختران و پسران در
ت ،ضرورت دارد ،د
د تا از اين طريق
موفقي
واج بهرهمند شون
مراکز مشاوره ازد
وبي آشنا شده و
خدمات
ق يکديگر به خ
ف ،وظايف و حقو
چ و خم ازدواج و
با اهدا
شتري در راه پرپي
ش و اطمينان بي
باآرام
ويي گام بردارند.
حکيم روابط زناش
ت
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