
 

 

 

 

 

 

 

 

 

معیارهای  

 همسرگزینی

                                                                                                   انتخاب معیارهای درست برای همسرگزینی موجب سازگاری و آرامش در خانواده میشود.

 توجه کردن به تناسب و همگونی خود با طرف مقابل         مهم ترین معیار برای همسرگزینی از نظر صاحب نظران
(اخالق و روحیات             3(اعتقادات دینی    1

 (وضعیت خانوادگی4(تحصیالت          2

 ایمان و اعتقادات دینی)مهم ترین( دیدگاه اسالممهم ترین معیار برای همسرگزینی از 
 ای صالح و اهل ایمان و تقوا پرورش یافته باشد( تأکید بر اصالت خانواده)یعنی فردی که به عنوان همسر انتخاب میشود در خانواده

نقش بیشتری در همسرگزینی و حمایت از خانواده نوپا داشتند و اگر امروزه نیز  ها در گذشته خانوادهتوجه:

 .هایشان انتخاب کنند کمتر دچار ناسازگاری میشوند خانوادههای  جوانان همسر خود را با مشورت و تجربه

مهم ترین هدف ازدواج از دیدگاه قرآن:

 

 
حقوق و تکالیف 

 در خانواده

زن و مرد حقوق و تکالیفی حاکم میشود؛یعنی هر یک نسبت به دیگری دارای حقوقی است و در مقابل وظایف به دنبال ازدواج بین 

 و تکالیفی نیز دارد

 سول اکرم()رام بهترین هستم اش نیکوتر باشد. و من در نیکی به خانواده بهترین شما کسی است که رفتار او با خانواده

 حقوق و تکالیف والدین و فرزندان نسبت به یکدیگر

صله 

 ارحام

ارحام به معنای خویشان و نزدیکان-واژه وصل( پیوستگی)برگرفته ازمعنای اتحاد و صله به 
شدن دید و بازدید از خویشاوندان خود و از حال آنها با خبر

نکته:
 

 ناسازگاری زن و شوهر

تهیه 

کننده:آقای 

 جامع

نویسنده:محمد 

مطالعات  20خالصه درس 

 اجتماعی نهم

 آرامش در خانواده



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوامل مهم ترین 

 ناسازگاری زن و شوهر

 
چگونگی جلوگیری از 

 ناسازگاری زن و مرد

 
سازگاری والدین 

 و فرزندان

فرزندان موجب امنیت و ثبات و 

 گرمی خانواده میشوند.
 هم برای اجتماع میشود. و تک فرزندی باعث ایجاد پیامدهای نامطلوب هم برای خانوادهالف(تعداد مناسب فرزندان:

 کودکانشدن و رشد اجتماعی  (کاهش یافتن تجربه اجتماعی1 مانند

 شدن کودکان از داشتن همبازی (محروم2
 ها با افراد بزرگسال برادر و ارتباط بیشتر بچههای کودکانه و همچنین الگوبرداری از رفتارهای خواهر و  (شکل نگرفتن رقابت و بازی3

 (محروم ماندن بچه ها از حمایت و محبت برادر و خواهر و عمو و دایی و خاله و عمه  4

 ب(آگاهی والدین و فرزندان از حقوق و تکالف یکدیگر)در قسمت های قبل توضیح داده شد( 


