نداش��ته باشد اما تازگيها محققان و كارشناسان بر
آن ش��دهاند كه با انجام تحقيقات متعدد و متنوع و
همچنين يافتن راهحلهاي كاربردي ،اين گره سست
را هرچه بيش��تر محكم كنند .يكي از نويسندههاي
آمريكايي از ازدواج تعبيري دارد كه ش��ايد يكي از
بهترينها باش��د :׳׳ازدواجي كه حاصل آن فرزند
باش��د ،مانند يك كاميون  18چرخ اس��ت كه با
قدرت تمام و با س��رعت و اطمينان زياد حركت
ميكن��د و ج��اده س��خت و پرتالط��م زندگي را
درمينوردد.׳׳

معمولًا
متاهلها تمايل دارند
پول بيشتري بهدست بياورند و
پسانداز كنند .از طرفي ازدواج خوب
و موفق ،شادي و رضايت خاطر را هم به
دنبال دارد .شاد بودن باعث ميشود همسران
سالمتر باشند و بيشتر عمر کنند
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  حتمًا شما هم در رسانههاي مختلف خواندهايد
كه افراد متاهل از نظر سالمتي در وضعيت بهتري
به سر ميبرند .نتايج تحقيقات مختلف هم بهخوبي
اين موضوع را اثبات كرده است و نكته جالبتر اينكه
افراد متاهل نه تنها سالمترند ،بلکه شادتر و آرامتر
هم هستند .محققان ميگويند:
هن��وز دليل قطع��ي اينكه چرا اف��راد متاهل
سالمتر،شادتروموفقترند،كاملًامشخصنيست
اما به يقين ثابت ش��ده كه متاهلها خوشبختتر
هس��تند بااينكه برخي ازدواجها ممكن است به
افسردگي و فقر و جدايي منجر شود.
  محققان ميگويند ،معمولًا متاهلها تمايل دارند
پول بيشتري بهدس��ت بياورند و پسانداز كنند .از
طرفي ازدواج خوب و موفق ،شادي و رضايت خاطر را
هم به دنبال دارد .شاد بودن باعث ميشود همسران
س��المتر باشند و بيشتر عمر کنند .براي همين است
كه كارشناسان بهشدت توصيه ميكنند:
براي ازدواجتان سرمايهگذاري كنيد تا نتايج
آن را ببينيد و براي خودتان ش��ادي ،پول بيشتر و
سالمتي به ارمغان بياوريد.
به همین دلیل اس��ت که بای��د گفت ثبات
و دوام ازدواج بي��ش از پي��ش برتريها و
منافعي را به مردم تقديم كرده است.
زنان و مردان تحصيلكرده و داراي
ش��غل و زندگي خ��وب ديرتر
ازدواج ميكنن��د درنتيج��ه
چ��ون ب��ه پختگيهاي الزم
رس��يدهاند ،انتخابه��اي
درس��تتر و منطقيتري
دارند و قاعدتًا موفقتر هم
هستند .ازدواج اين دسته
از اف��راد به طور متوس��ط
موفقي��ت باالت��ري دارد
و اي��ن زوجها خوش��حالتر و
خوشبختتر هستند و در تمام
نقش��هايي كه زندگي خصوصي
و اجتماع برايش��ان در نظر گرفته،
موفقتر و بهتر ظاهر ميشوند و دنيا را به
مكان بهتري براي خود و شريك زندگيشان

آن که پند پذیر نیست ،در حال افتادن در چاله سستی و زبونی است		

ازدواج يعني سالمتي

تبديل ميكنند .در بي��ن اين گروه طالق به ندرت
اتف��اق ميافتد .البته نبايد اين نكت��ه را از ياد ببريم
كه تعلق داش��تن به طبقه باسواد اجتماع ،تنها دليل
خوشبختي و سعادت زندگيهاي زناشويي نیست و
چه بسا در فرهنگهايي كه مردمانش از این نظر غني
نيستند ،زندگيهاي زناشويي بنا به علل مختلفي از
استحكام خوبي برخوردار اس��ت و اتفاقًا طالق در
اين افراد هم كم ديده ميشود.
  در برخي كش��ورها ،ازدواج دور از دس��ترس
اس��ت و نتايج تحقيقات نش��ان داده ،طبقه ضعيف
جامع��ه بخصوص در كش��ورهاي غرب��ي كمتر از
طبق��ه متوس��ط ازدواج ميكنند و حت��ي زماني كه
ازدواج ميكنند ،پيوند زناشوييش��ان مش��کالت
بيش��تري دارد ك��ه البت��ه اين ميتوان��د به داليل
اقتص��ادي و تبعات نامطلوب آن باش��د زيرا همه
بهخوبي ميدانيم كه داش��تن مشكالت اقتصادي و
دس��ت و پنجه نرم كردن ب��ا آنها ،تالش براي رفع
اين مشكالت و ...دردسرهاي متعددي دارد و اين
مشكالت ميتوانند نابس��امانيهاي روحي و حتي
جس��مي زيادي به همراه داشته باش��ندو شاید به
همین دلیل است که نتايج تحقيقات همچنين نشان
داده افراد اين گروه همچنان به ازدواج فكر ميكنند
و پيوند زناش��ويي برايش��ان حالت آرزويي را دارد
كه اميدوارند در آيندهاي نه چندان نزديك به آن

برسند و طعم شيرين خوشبختي را بچشند.
  سرتاس��ر دني��ا از نيم قرن پيش تا كنون س��فر
فرهنگي طوالني را پشت سر گذاشته است .آمارها
نش��ان ميدهد در س��ال  ،1970در بريتانيا تقريبًا
هزار زن مجرد(ازدواج نكرده ،مطلّقه يا بيوه) وجود
داشت .يك س��وم دختران زير بيست سال ازدواج
ميكردند و تا يك سال بعد از ازدواج ،اولين فرزند
خود را در آغوش داش��تند .اما امروز اوضاع تفاوت
چش��مگيري دارد .از هر ه��زار زن بريتانيايي ،فقط
 21نفر ازدواج كردهاند .متوس��ط س��ن ازدواج به
باالي  30س��ال رسيده است و امروز در اين جامعه
ازدواج ،اصلي اساس��ي و حياتي تلقي نميشود حتي
براي داش��تن فرزند ...با همه اينها در ذهن بسیاری
از افراد این جامعه هم ازدواج همچنان راهي خوب و
ايدهآل براي دست يافتن به زندگي ايدهآل است.
  نتايج آخرین بررس��یها هم نشان داده در ربع
نخست سال جاری میالدی 65 ،درصد بزرگساالني
ك��ه در مش��اغل مه��م جامعه مش��غول هس��تند
متاهلاند .همچنين  87درصد زناني كه ش��غلهاي
مهم و درآمدهاي خوب��ي دارند ازدواج كردهاند و
يك فرزند زي ِر  5س��ال دارن��د و اين ميتواند دليل
و نش��انه خوبي باش��د ،هم براي محققان و هم براي
كارشناس��ان اين حوزه و هم ما كه بگوييم ازدواج نه
تنها نخنما نش��ده كه همچنان ضروري است و يك
پيوند زناش��ويي درس��ت و اصولي ميتواند نتايج و
فوايد متعددي داشته باشد.
نكته آخر اينكه نتايج تحقيقات گس��ترده آنها
نش��ان داده ،در جوامعي كه داشتن گریز از ازدواج
معمول اس��ت ،براي زنان و مرداني كه تحصيلكرده
و دارای مدرك تحصيلي باالي دكتري هس��تند و
ش��غلهاي مهم و معتبري دارند ،خيلي كمتر از بقيه
به چني��ن افکاری تن ميدهن��د و ترجيح ميدهند
آینده و آرامشش��ان حاص��ل و نتيجه ازدواج و
رابطهاي درس��ت باش��د .همچنين نتايج
تحقيق جامعهشناس��ان نش��ان داده،
در زندگ��ي زن و ش��وهرهايي كه
انتخاب درس��تي داش��تهاند و
در زندگ��ي مش��ترك هم هر
دو وظاي��ف مختل��ف مثل
مراقب��ت از فرزند و انجام
كاره��اي خان��ه را انجام
ميدهند ،احساس رضايت
و خوشبختي بيشتر است.
  فرام��وش نكني��م كه
ازدواج،پيوندياستمحكم
و باثبات  و البته برابر بين دو
نفر تا به كمك و ش��راكت هم
زندگی بس��ازند ،فرزند پرورش
دهند ،به كارهاي خانه برسند و البته
از خوشبختیشان لذت ببرند.



