
 برنامه مشاوره هنگام ازدواج
 مقدمه

و حفظ آن بيش از پيش و علماي مذهبي به مسئله خانواده بعد از افزايش آمار طالق در نيمه دوم قرن بيستم، توجه دانشمندان
به بعد تا اينكه از دهه هشتاد. استراتژي عمده براي پيشگيري از طالق، آموزش زندگي خانواده به زوجهاي جوان بود. جلب شد

و اولسون،(تغيير پيدا كرد) Pre-Marriage Education(استراتژي آموزشي به سمت آموزش پيش از ازدواج  دفراين
2003 . مي) . شود اين آموزشها قبل از اينكه افراد درگير انتخاب همسر شوند، ارائه

م در دين مبين اسالم پديده طالق مورد نكوهش و تحكيم بنيان خانواده از آنجا كه در بند ورد تأكيد مكرر قرار گرفته استبوده
يك سند چشم 14 و سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسالمي ايران، تقويت نهاد خانواده به عنوان انداز بلند مدت

و ار و سياست كلي مورد توجه قرار گرفته است، برنامه آموزش پيش از ازدواج به عنوان يك برنامه پيشگيرانه تقايي مورد اهتمام
. باشد توجه مي

 هدف غايي برنامه
و تشكيل خانواده موفق و جوانان با هدف ارتقاي توانمندي فردي آنها در انتخاب همسر ?آموزش به همة نوجوانان

 ديدگاه برنامه

ـ و ارتقايي است آموزش يكي از شناخته شده الف . ترين مداخالت پيشگيرانه
ـ و ارتقايي است، چرا كه خانواده در سالمت فرد واجتماع موثر خانواده گروب ه هدف بسيار مناسبي براي مداخلة پيشگيرانه
و ساز وكارهاي اجتماعي است. است . مكانيسمهاي خانواده متفاوت از مكانيسمهاي فردي

را هاي جامعة بشري است كه تاكنون به صورت يك نهاد منعطف ترين نهاد خانواده يكي از قديمي دوام آورده، نسلهاي مختلف
و منشأ اجتماعي شدن فرد است در خود جاي  . داده

ـ ميپ و نهاد خويشاوندي با ازدواج شكل و نهاد خويشاوندي است خانواده و بنيان نهاد خانواده و ازدواج، پايه . گيرد
ـ و تشكيل خانوداة موفق، نياز به آموزش دارندت . افراد براي ازدواج
تك بتوانيم از ازدواجهاي ناموفق بكاهيم؛ از طالق، همسر هر چه آزاري، كودك آزاري، خشونتهاي خانوادگي،، اعتياد، فرزندان

و فرزندان بي ، انعطاف سرپرست يا بد سرپرست كاسته سرپرست و احساس رضايتمندي، عزت نفس، احترام در ايم پذيري را
و فرزندان آنها افزيش داده .ايم همسران

و درنهايت تحكيم بنيان خانواده خدمات مشاوره حين ازدواج در راستاي آشنايي زوجين با مسائل مربوط به سالمت باروري
، جامعه سالم انجام مي شود  و رسيدن به شعار خانواده سالم

كه كز بهداشتي درمانيامر مراكز مشاوره قبل از ازدواج در و قرار دارد ، درماني  عالوه بر ارائه خدمات بهداشتي
و مشاوره حين ازدواج را نيز به زوجين ارائه مي دهد .آزمايشگاهي خدمات مربوط به انجام آزمايشات

، ، بيماريهاي آميزشي از جمله ايدز ، بهداشت دوران قاعدگي ارتقاء آگاهي زوجين جوان در خصوص بهداشت باروري
ب ، پيشگيري از و اطالع از انواع روشهاي پيشگيري از بارداري بمنظور پيشگيري از حاملگي هپاتيت يماري تاالسمي



و حاملگي از جمله ، بهداشت روان دوران ازدواج و برنامه ريزي نشده مطرح نمودن مسائل شرعي در ازدواج ناخواسته
مشاوره در خصوص انتخاب يك روش. وظايفي است كه مسئوليت آن به عهده مراكز مشاوره قبل از ازدواج مي باشد 

و توزيع وسايل پيشگيري از بارداري جزو  پيشگيري از بارداري مناسب درصورت تمايل به تاخير انداختن اولين حاملگي
. وظايف پرسنل مركزمشاوره مي باشد 

و مرد دوره ديده بهداشتي به تفكيك زوج مربياندر هر مركز و. جوان را آموزش مي دهندينزن عالوه بر مشاوره
و توزيع پمفلت   آموزش چهره به چهره كه در مراكز مشاوره صورت مي گيرد با نمايش فيلم در خصوص مسائل ازدواج

و اجتماعي و روابط عاطفي و تنظيم خانواده–و توزيع كتاب ازدواج نسبت به افزايش آگاهي زوجين روابط زناشويي
.اقدام مي نمايند 

 1392- 1391مشاوره قبل از ازدواج در سال فعاليتهاي آموزشي

از ازدواج  فريبا رشيدي كارشناس برنامه مشاوره قبل
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