ﭘﺎﯾﺪار در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﺧﺎﻧﻮادهآﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت
رﺷﺘﻪای در داﻧﺸﮕﺎه“ ﻧﻮرث وﺳﺘﺮن ”)در اﯾﺎﻟﺖ اﯾﻠﯿﻨﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎ( ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽآﻣﻮزد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎﻟﻢ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺎدی در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ازدواج اﻓﺮاد اﺳﺖ؛ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻃﻼق دوﻣﯿﻦ واﻗﻌﻪ اﺿﻄﺮابآور
ﮐﻨﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ازدواج ﻣﯽاز ﻫﻤﻪ زوج در زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮای ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻧﯿﻤﯽ
اﯾﻦﮐﻪ ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ وﺟﻮد دارد و ﺑﺴﯿﺎری از زوجﻫﺎ ﻫﻢ در رواﺑﻂ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﯾﻦ روﻧﺪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ .ﻫﺪف آﻧﻬﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪوﺳﺘﺮن ﻣﯽدر داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻮرث ”ازدواج  “101اﺳﺎﺗﯿﺪ رﺷﺘﻪ
ﺗﺎ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد رواﺑﻂ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﺪاری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻔﺘﻪای ﯾﮏﺑﺎر ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ داده و در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺑﻪ
ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﯿﺎﻧﺖ ،اﻋﺘﯿﺎد ،ﭘﺮورش ﮐﻮدک و ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
در ﻧﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻼسﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﯿﻬﻮده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،اﻣﺎ اﺳﺎﺗﯿﺪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
واﺣﺪﻫﺎی آن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺳﺎده و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﺒﻮده و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای ﺣﺪود  14ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﻮد.
ﺷﺎن در آﯾﻨﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ.ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ داﻧﺸﮕﺎه زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ درﺑﺎره رواﺑﻂ ”ازدواج  “101اﺳﺎﺗﯿﺪ
ﮔﻮﯾﺪ:ﮐﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽوﺳﺘﺮن ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮔﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﺧﺎﻧﻮاده داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻮرثاﻟﮑﺴﺎﻧﺪرا ﺳﻮﻟﻮﻣﻮن اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه و درﻣﺎن
ﺷﻮد ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن درﺑﺎره اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ دوﺳﺖﺟﺎ ﺻﺮف اﯾﻦ ﻣﯽﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه در اﯾﻦﺗﻤﺎم ﺳﺎل“
دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ؟ ﻣﺎ در اﯾﻦﺟﺎ درﺑﺎره اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ و ﺑﺎ
ﺷﻮد ،آن رااراﺋﻪ ﻣﯽ  .اﺳﺎﺗﯿﺪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺘﺄﻫﻞ و اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ”دﻫﯿﻢﮐﻨﯿﻢ و آﻣﻮزش ﻣﯽﺣﻮﺻﻠﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ
ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻟﻘﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت آﮐﺎدﻣﯿﮏ درﺑﺎره ازدواج در آﻣﺮﯾﮑﺎ
آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواج در آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ .اﺳﺘﻔﺎﻧﯽ ﮐﻮﻧﺘﺰ رﯾﯿﺲ ﺷﻮرای
در ”ازدواج ،ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ“ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ( و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎبﻧﻬﺎد و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﺧﺎﻧﻮادهﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﺎﺻﺮ )ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺮدم
ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ زﻧﺎنﻫﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮔﺬاری ﺑﺮ روی زﻧﺎن رواج داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺳﺎلآﻣﻮزش ازدواج ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل ﺑﺎ ﻫﺪف“ ﮔﻮﯾﺪ:ﺑﺎره ﻣﯽاﯾﻦ
”.اﺳﺖ ﮐﻪ ازدواج و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﺄﻫﻠﯽ را اداﻣﻪ دﻫﺪ
ﻧﮋادی )ﻋﻠﻢ اﺻﻼح ﻧﮋاد اﻧﺴﺎن( ﻫﻤﭽﻮندر ﻃﻮل دﻫﻪ  1920و  1930ﺗﺮس از آزارﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ و آﯾﻨﺪه ﺗﺄﻫﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﻃﺮﻓﺪاران ﻋﻠﻢ ﺑﻪ
ﺧﻮاﻫﯿﻢاﮔﺮ ﻣﺎ ﻣﯽ”ﻧﻮﯾﺴﺪ:ﺑﺎره ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻫﺎی ازدواج ﺣﺴﺎس ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﻞ ﭘﺎﭘﻨﻮ ﺧﻮد در اﯾﻦرا ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره ”ﭘﻞ ﭘﺎﭘﻨﻮ“
اوﺿﺎع ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﻢ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ازدواج را از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﻠﺐ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﮐﻨﯿﻢ آنﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ازدواج
”.ﮐﻨﻨﺪ
رﺷﺘﻪﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ازدواج در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم و درﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺮخ ازدواج ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و زﻧﺎن
در آن زﻣﺎن آﻣﻮزش درﺑﺎره ازدواج ﺑﺎ“ دﻫﺪ:ﺑﺎره ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽﺗﺮ ﺷﺪ .ﮐﻮﻧﺘﺰ در اﯾﻦداراﻧﯽ ﺷﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺤﺒﻮبﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﻧﮋادی ،ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی ﺗﺄﻫﻞ اﯾﺪهآل ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺖ .ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﺣﺎﮐﻢ در آن زﻣﺎن اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ازدواج ﻣﻮﻓﻖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ زن آن دﺳﺘﻪ از آرزوﻫﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﺣﺲ ﺑﺮﺗﺮیﺟﻮﯾﯽ ﻣﺮد را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ را رﻫﺎ ﮐﺮده و
ﮐﺮد ﮐﻪرا ﺑﻪ زﻧﺎﻧﯽ اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ”ﺟﻮاﯾﺰ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮب“  .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮐﺎﻟﺞ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﻮﯾﻮرک”ﻫﺎی ﺷﻮﻫﺮش اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺪﻫﺪﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﻘﺪم داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢﮐﺮدن آراﻣﺶ و اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس آنﻫﺎ در درسﻫﺎ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﻃﺮح ازدواج ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ آن
ﻣﻮج دﯾﮕﺮی در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺗﺪاوم ﺗﺤﺼﯿﻼت آﮐﺎدﻣﯿﮏ درﺑﺎره ازدواج ﺣﺪود ﯾﮏ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺟﻮرج ﺑﻮش
ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع ازدواج ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﮕﺮه در ﻫﺮ دو ﺣﺰب ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ” .ﻃﺮح ازدواج ﺳﺎﻟﻢ“ اﺑﺘﮑﺎری را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ روﺑﻪرو ﺑﻮد .ﻣﺘﯿﻮ ﺟﺎﻧﺴﻮن ﻣﺪﯾﺮ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ازدواج و ﺧﺎﻧﻮاده در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﻨﮕﻬﻤﺘﻮن در ﻧﯿﻮﯾﻮرک
ﻫﺎی ﺑﺎ درآﻣﺪ ﮐﻢ ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮد دارد ﯾﺎ ،در ﻣﻮرد ﺧﺎﻧﻮادهﻣﻮﺟﻮد درﺑﺎره ازدواج داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ادﺑﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽﻣﺎ ﻧﻤﯽ“ ﮔﻮﯾﺪ:ﺑﺎره ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽدر اﯾﻦ
ﮐﺮدﻧﺪو داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﻼش ﻣﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهﺧﯿﺮ؟؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن

اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺮف ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮای آﻣﻮزش ازدواج زوجﻫﺎی ﮐﻢدرآﻣﺪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻻزم را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺻﺪای ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
”.ﮐﺮدن را دارد ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ارزش رﯾﺴﮏاﺣﺴﺎس ﻣﯽ
ﮐﻼسﻫﺎی آﻣﻮزش ازدواج ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮐﻼسﻫﺎی آﻣﻮزش ازدواج ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ روی داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻼسﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد و ﯾﺎ ﺳﻼﻣﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺪفﮔﺬاری
ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﯾﻦﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦﮐﻪ رواﺑﻂ ﭘﺎﯾﻪای و
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ درﺳﺖ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﻦ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای  24ﺳﺎﻋﺖ از ﯾﮏ ﻧﻮزاد ﻧﮕﻪداری ﮐﻨﻨﺪ.
و آﻣﻮزش ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ”ازدواج “101
و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻃﺮاز ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻔﻬﻮﻣﯽﻫﺎی ﻫﻢﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎهوﺳﺘﺮن در ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪداﻧﺸﮕﺎه ﻧﻮرث ”ازدواج “101
ﺑﺮ روی ﯾﺎدﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﯽ آﻣﻮزش ﻋﺸﻖورزﯾﺪن و راﺑﻄﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻪدﻫﺪ ،آﻣﻮﺧﺘﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻋﺸﻖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ و ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺟﻠﻮه ﻣﯽدرﺣﺎﻟﯽ“ ﮔﻮﯾﺪ:ﺑﺎره ﻣﯽﺧﺎﻧﻢ ﺳﻮﻟﻮﻣﻮن در اﯾﻦ
”.ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﯿﺴﺖ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در اﯾﻦ ﮐﻼسﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ؟
ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ
ﮐﻪ ازدواج ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﺤﯿﺢ ﯾﮏ ﺳﻮءﺗﻌﺒﯿﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ“ ﮔﻮﯾﺪ:ﺑﺎره ﻣﯽﺳﻮﻟﻮﻣﻮن در اﯾﻦ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺨﺺ درﺳﺖ و ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﭘﯿﺎم ﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ راﯾﺞ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ
رو ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺳﺎﻟﻪ روﺑﻪ  21و  19-20ﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎنﺟﺎﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﮐﻼسدرﺳﺖ و ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ازدواج ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ از آن
ﻫﺎ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺑﻪ؛ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ…اﻧﺪ؟ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ درک ﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮد ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪهاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن
ﻣﺮﺣﻠﻪای رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی را در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد وارد ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ
ﮔﻮﯾﺪ:ﮐﻪ ﻓﺮد از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه ،ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺳﻮﻟﻮﻣﻮن ﻣﯽاﺳﺎﺗﯿﺪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺧﻮدﮐﺎوی ﺑﺪون داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ
ﺟﻮر اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﭼﻪﮐﻨﺪ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻪاﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽای رﺷﺪ ﮐﺮدهﮐﻪ در ﭼﻪ ﺧﺎﻧﻮادهداﻧﺴﺘﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﯾﻦ“
ﮐﻨﯿﺪ ،اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎهﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻧﮕﺎه آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ را ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ؟ ﺑﺮای اﯾﻦ”ﻫﺎﯾﯽ دارﯾﺪارزش
از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد درﺑﺎره رواﺑﻄﺸﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽآﻣﻮزﯾﻢ ﺧﻮد را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺪاﻧﻨﺪ
ﻣﺪت ﻗﻄﻌﺎً ﺑﺮوزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ راﺑﻄﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽﺑﺤﺮان – ﻫﺎاﯾﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﺤﺮانداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا رﻓﺘﺎری را اﻧﺠﺎم دادهﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﺗﺎن را درﮐﻨﺪ از رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ و ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ -ﮐﻨﻨﺪﻣﯽ
ﻣﻮﺿﻊ دﻓﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .اﺳﺎﺗﯿﺪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ ﺳﺮزﻧﺶﮐﺮدن ،ﺳﺎدهاﻧﮕﺎریﻫﺎی ﻣﺒﺎﻟﻐﻪآﻣﯿﺰ و اﯾﻦﮐﻪ
ﻫﻤﻮاره ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮض ﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﺰو ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت زوجﻫﺎی ﻧﺎﺷﺎد ﺑﻮده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ازدواجﻫﺎی
ﺷﮑﺴﺖﺧﻮرده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﮐﻼسﻫﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺤﺮانﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ در آن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺮﻧﺪه و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎزﻧﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آن را ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻓﺮض ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو اﻧﺴﺎن دوﺷﺎدوش ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﯾﺴﺘﺎده و ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﯾﮏ ازدواج ﻣﻮﻓﻖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ داﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت اﺳﺖ
رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮورش رواﺑﻂ ﺧﻮب ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻬﺎرت اﺳﺖ .ﻋﺸﻖ ،ﻣﻔﻬﻮﻣﯽﺷﮏ اﺻﻠﯽﺑﯽ
ﻏﯿﺮرﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ واﻗﻌﺎً ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽﺳﺎزی و ﻣﻬﺎرتﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ درﺑﺎره ﻣﻬﺎرت
ﯾﮑﯽ از اﺳﻄﻮرهﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ درﺑﺎره ازدواج اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ازدواج را ﺳﺎده ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ ،ﻻزم اﺳﺖ ”ازدواج  “101ﻫﺎیﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ازدواج را ﻧﺪارﯾﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻼسﻣﻬﺎرت
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ زوجﻫﺎی ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺠﺎم داده و ﺑﺎ ﮐﻨﮑﺎش درﺑﺎره ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆاﻻت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﻨﻄﻖ درﺳﺖ و ﺻﺤﯿﺤﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺌﻮری آﻣﻮﺧﺘﻪﺷﺪه در ﮐﻼسﻫﺎ و واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ زوجﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺴﺘﯿﺪ
ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ زوجﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ را ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺎﻣﺒﺮگ اﺳﺖ .ﻫﺎﻣﺒﺮگ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﺎم ”آﯾﺎ ﻋﺸﻖ ﻣﺎ ﻣﺴﺘﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟“ ﺷﻮد ﮐﺘﺎبﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻮﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ
ای ﮐﻪ ﭘﺸﺖﮐﻪ ﻣﺮدم در ازدواج ﺧﻮد ﺷﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮف ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪﺑﺮای اﯾﻦ”ﻧﻮﯾﺴﺪ :ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ

”.ﮐﻠﻤﺎت او ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ درک ﮐﻨﻨﺪ
اﺳﺎﺗﯿﺪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮد ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ در زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ارزشﻫﺎﯾﯽ را ﻟﺤﺎظ
ﭼﻪ“ ﺷﺎن ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ؟ و در ﮐﻞ اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﻨﺪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﻣﺴﺎﺋﻞ روزﻣﺮه زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻪ اﻣﻮری ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﻫﻤﯿﺖ دارد و اوﻟﻮﯾﺖﻣﯽ
ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ دارﻧﺪ.ﮔﺎه ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ درک ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺟﻬﺎن ،آن”ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ،آﻣﻮزش ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواج در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎﺳﺖ .اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺪود  14ﺳﺎل اﯾﻦ رﺷﺘﻪ در ﯾﮑﯽ
از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺸﺎن از دﻏﺪﻏﻪﻣﻨﺪی و ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوزی در ﻧﻈﺎم آﮐﺎدﻣﯿﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ دارد.
و ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻘﺪسرﺳﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺰو ﻣﻬﻢاﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﮐﻤﺘﺮ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه و اﻏﻠﺐ در ﮐﻼسﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺸﺎورهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺟﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد .ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ؛ اﻣﺮی ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی و ﺗﻌﻬﺪ در
رواﺑﻂ ﺷﺪه و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﯾﺪاری ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻔﻬﻮم دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﻼسﻫﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ازدواجﻫﺎی ﻧﺎﺑﻪﺳﺎﻣﺎن ﻗﺒﻞ از درﻣﺎن
ازدواجﻫﺎی ﺷﮑﺴﺖﺧﻮرده ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ازدواج ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺮ ﺳﺎدهای ﮐﻪ در ﻫﺮ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم
اﺳﺖ ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺷﻮد.
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