
چند روز پیش در تلگرام، پستی نظرم را 
جلب کرد: »همیشه با دید مثبت به همسرتان 

و ویژگی های او نگاه کنید. اگر همسرتان دستور 
به این دلیل است  می دهد برایش چای دم  کنید، 

که می خواهد خستگی اش دربرود تا بتواند خوب به 
حرف های شما گوش دهد. اگر از دست پخت شما ایراد 
می گیرد، در واقع می خواهد ثابت کند طعم غذاهای 
خوشمزه شما هنوز زیر دندانش است. اگر روز تولدتان 
و گرفتن هدیه را فراموش می کند به این دلیل است که 
می خواهد برای آینده شما پول پس انداز کند. همیشه 
به همسرتان دید مثبت داشته باشید چون چاره دیگری 
جز این ندارید! می خواستید ازدواج نکنید.« این مطلب 
در نگاه اول بر حق به نظر می رسد اما روان شناسان 

اعتقاد دیگری دارند. مشاوره های قبل از ازدواج به این 
دلیل توصیه می شوند که در نهایت شما به این نتیجه 
نرسید که کاش ازدواج نمی کردم یا ای کاش از میان 
انتخاب هایی که داشتم فرد مناسب تری را برمی گزیدم.
در مشاوره پیش از ازدواج 2 هدف دنبال می شود؛ یکی 

ارزیابی آمادگی افراد برای ازدواج و دیگری ارزیابی 
برای  آمادگی  ازدواج.  طرفین  تناسب  میزان  تعیین  و 
ازدواج شامل برخورداری از شرایط مناسب اقتصادی، 
بهتر،  بیان  به  و  روانی  و  شغلی  عاطفی،  و  اجتماعی 
پختگی روان شناختی فرد برای پذیرش مسئولیت یک 

رابطه متعهدانه است. داشتن آمادگی 
برای ازدواج الزم است ولی کافی نیست 
چون اگر 2 نفر باوجود آمادگی، تناسب 
خوبی با هم نداشته باشند باز ممکن است 
مشکل هایی در رابطه زناشویی پیدا کنند. 
تناسب افراد برای ازدواج ابعاد مختلفی دارد 
که شامل تناسب از لحاظ ویژگی های شخصیتی، 
اعتقادات و باورها، ساختار خانوادگی، اصول و 
ارزش ها، فلسفه زندگی و نگرش ها به رابطه زناشویی 
و... است. در مشاوره پیش از ازدواج، مشاوران از انواع 
روش ها شامل مصاحبه های روان شناختی و آزمون های 
افراد  تناسب  میزان  تعیین  برای  استاندارد  شخصیت 

کمک می گیرند.
با هم  نباید  افرادی  این سوال که چه  به  پاسخ  برای 
ازدواج کنند، بهتر است افراد را از لحاظ 5 بعد بزرگ 
شخصیتی مقایسه کنیم که در روان شناسی به 5 عامل 

بزرگ شخصیت معروف است.
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ازدواج هندوانه سربسته نیست!
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 دکتر شهرام 
محمدخانی

دانشیار روان شناسی 
بالینی دانشگاه خوارزمی

چه کسانی نباید با هم 
ازدواج کنند؟

برای پاسخ به این سوال باید با ویژگی ها 
و خصیصه های شخصیت های مختلف 
آشنا باشیم. بدون درک این موضوع تعیین 
اینکه چه کسانی نباید با هم ازدواج کنند، 
این  به  پرداختن  برای  است.  دشوار 
موضوع باید به 2 نظریه معروف در 
زمینه ازدواج اشاره کنم؛ نظریه شباهت و 
نظریه مکملیت. بر اساس نظریه شباهت، 
افرادی که از لحاظ برخی ویژگی ها شبیه 
هم هستند، می توانند رابطه خوبی با هم 
داشته باشند. با این حال همیشه شباهت 
مناسب نیست؛ مثال دو نفر که از لحاظ 
ویژگی های شخصیتی هر دو خودشیفته 
استحقاق  طرح واره های  و  هستند 
مشکل های  هم  با  زندگی  در  دارند، 
دو  هر  چون  داشت  خواهند  زیادی 
دنبال اثبات برتری خود، بی توجهی به 
احساس دیگری و تالش برای کنترل فرد 
مقابل هستند بنابراین، این نوع شباهت ها 
مشکل ساز خواهد بود چون دو پادشاه 
در یک اقلیم نمی گنجد. در مقابل، بر 
اساس نظریه مکملیت، بهتر است افرادی 
که دارای ویژگی های شخصیتی مکمل 
هم هستند، با هم ازدواج کنند، اما خود 
مکملیت هم می تواند به صورت سالم 
یا بیمارگونه باشد. مثال زن و مردی که با 
هم ازدواج کرده اند و یکی فردی وابسته، 
بدون اعتماد به نفس و کم بین است و 
دیگری فردی کنترل گر، قدرت طلب و 
استثمارگر، به ظاهر مکمل هم هستند اما 
در درازمدت یکی از طرفین در این رابطه 
آسیب می بیند و و رابطه آسیب زا می شود 
بنابراین این مکملیت خوب نیست و این 
افراد نباید با هم ازدواج کنند. در مقابل، 
در مکملیت سالم مثال شخصی که تا 
حدودی ویژگی  درون گرایی دارد، اگر 
با فردی دارای درجه های نسبتا خفیف 
کند، شاید خیلی  ازدواج  برون گرایی 
آسیب زا نباشد. یا اگر فردی که عصبی 
و تندمزاج است با فردی که نسبتا آرام و 
دارای کنترل هیجانی بهتر است، ازدواج 
کند، مکمل خوبی برای هم خواهند بود.
آنچه مهم است شیوه تعیین این الگوهای 
شخصیتی است که حتما باید توسط 
متخصصان و افراد صاحب صالحیت 
انجام گیرد. افراد برای انتخاب مناسب 
همسر باید اول خودشان را بشناسد و 
با خصوصیات شخصیتی و معیارها و 
مالک های خود و نقاط قوت و ضعفشان 
آشنا شوند. گام بعدی، شناخت طرف 
مقابل و تطبیق خصوصیات شخصیتی 
او با ویژگی های خود و تعیین درجه 
تناسب است. در این میان مشاوران و 
روان شناسان آموزش دیده می توانند به 
فرایند خودشناسی و نیز تعیین درجه 
تناسب افراد در آستانه ازدواج کمک 
کنند. آموزش مهارت های خودشناسی 
در چارچوب برنامه مهارت های زندگی 
زناشویی بسیار کلیدی است. در نهایت 
باید توجه داشته باشیم ازدواج، پیوند 
تفاوت هاست. هیچ 2 نفری کامل شبیه 
هم نیستند. پس درجاتی از تفاوت بین 
زن و شوهر طبیعی است و به پویایی 
رابطه کمک می کند. آنچه مشکمل ساز 
است، تضاد بین ویژگی های شخصیتی 
است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد 
چون باوجود شباهت های خانوادگی و 
تحصیلی، اختالف های شخصیتی فاحش 
می تواند پیوند زناشویی را سست کند.

1 ثبات هیجانی 

ثبات  که  فردی  اگر  عامل  این  اساس  بر 

عصبانی  سریع  خیلی  ندارد،  هیجانی 

دارد،  بارزی  خلقی  نوسان های  می شود، 

هیجان های منفی مانند افسردگی، اضطراب، 

خشم و کینه ورزی را تجربه می کند و... 

با شخصی که ثبات هیجانی خوبی دارد 

کند،  ازدواج  است،  بردبارتر  و  صبور  و 

ممکن است ازدواج موفقی داشته باشند، 

اما ازدواج 2 فردی که ثبات هیجانی ندارند، 

موفقیت آمیز نخواهد بود چون هر 2 دارای 

مشکل های هیجانی و عاطفی هستند و از 

 لحاظ روان شناختی پختگی کافی ندارند. 

بر اساس نتایج تحقیقات، عامل ثبات هیجانی 

پیش بینی کننده های  قوی ترین  از  یکی 

پایداری ازدواج است.
خواهد افراطی است و افراد در 2 سر طیف قرار اما زمانی که درجه برون گرایی و درون گرایی و می تواند نوعی مکمل سالم محسوب  شود، درون گرایی شاید مشکل زیادی ایجاد نکند ازدواج افرادی با درجه هایی از برون گرایی و 2 برون گرایی و درون گرایی مشکل ساز  ازدواج  این  روابط نظر عالیق، فعالیت ها، هیجان خواهی، شد چون افراد برون گرا و درون گرا از دارند،  و  صمیمیت  و  با جمع گرایی  زیادی  بسیار  تفاوت  هم قرار می گیرند.هم دارند که گاهی در نقطه مقابل بین فردی 

3 انعطاف پذیری

افراد باز و انعطاف پذیر نسبت 

دنیای  و  درونی  تجربه های  به 

پیرامون کنجکاو هستند و زندگی 

آنها سرشار از تجربه است. این افراد 

طالب لذت بردن از نظریه های جدید 

و ارزش های غیرمتعارف هستند و در 

مقایسه با افراد بسته احساس های مثبت 

اهل  که  افرادی  دارند.  فراوانی  منفی  و 

تغییرند، نمی توانند با افراد متعصب و سنتی 

که نمی خواهند در زندگی تغییری را بپذیرند 

که  افرادی  کنند.  زندگی  محافظه کارند،  و 

نمره پایینی در بعد باز بودن نسبت به تجربه 

می گیرند و رفتارهای متعارف و قراردادی 

دارند، در ظاهر محافظه کار به نظر می رسند 

و اصول و ارزش های نسبتا ثابتی دارند که 

نمی خواهند آنها را تغییر دهند، بنابراین اگر 

2 نفر که در این بعد شخصیتی نقطه مقابل 

هم هستند با هم ازدواج کنند، مشکل های 

زیادی با هم خواهند داشت. یکی تنوع طلب 

و تجربه گرا، دیگری محافظه کار و بسته که 

پذیرای هیچ گونه نوآوری ای نیست.

4 سازگاری اجتماعی
افراد سازگار در کل نوع دوست هستند، 
با دیگران احساس همدردی می کنند و 
اعتقاد  و  هستند  مردم  به  کمک  مشتاق 
دارند دیگران نیز با آنها همین رابطه را 
دارند. این افراد به اطرافیان اعتماد می کنند 
و خواهان برقراری ارتباط اند. در مقابل، 
شخص ناسازگار خودمحور و به قصد و 
نیت دیگران مظنون و بیشتر اهل رقابت 
است تا همکاری، بنابراین اگر زن و مرد 
از لحاظ سازگاری اجتماعی با هم تضاد 
و بهتر است با هم ازدواج نکنند.داشته باشند، ازدواج خوبی نخواهند داشت 

معموال افراد با ویژگی  اختالل شخصیت 
مرتبط می گیرند در حالی که نمره باال معموال پایینی در توافق و سازگاری اجتماعی خودشیفته، ضداجتماعی و پارانویید نمره  وابسته  اختالل شخصیت  2 گروه مناسب نیست.است که روشن است ازدواج این با 

5 وجدان مندی

فرد وجدان مند دارای هدف و خواسته های 

تمایل  است،  شده  تعیین  پیش  از  قوی 

شدیدی به موفقیت حرفه ای و دانشگاهی 

دارد، وظیفه شناس و مسئولیت پذیر است 

و اگر این ویژگی  خیلی افراطی باال باشد، 

با ایرادگیری، وسواسی بودن و نظم و دقت 

وسواس گونه در امور کاری و حرفه ای و 

وقت شناسی همراه است. افرادی که نمره 

پایین در بعد وجدان مندی دارند، الزاما افرادی 

بدون پایبندی به اصول اخالقی نیستند بلکه 

ندارند  کافی  دقت  کار  انجام  در  معموال 

پیگیر  و  مصر  خود  اهداف  جهت  در  و 

نیستند. برخی از شواهد نشان می دهد نیاز 

به لذت طلبی و عالقه به امور جنسی در 

است  افرادی  از  بیشتر  پایین  نمره  افراد 

 که نمره باال کسب می کنند. در کل، افراد 

براساس اینکه چقدر مایل اند پیشرفت کنند 

و مسئولیت پذیر باشند با هم تفاوت دارند. 

برخی افراد وظیفه شناس و مسئولیت پذیر 

هستند. اگر چنین فردی با شخصی شلخته و 

بدون انگیزه برای پیشرفت و مسئولیت نا پذیر 

ازدواج کند تمام عمر حرص خواهد خورد 

چون یکی همیشه دنبال ترقی و پیشرفت 

دنبال خوشگذرانی است. پس  و دیگری 

ازدواج افرادی که بیش از اندازه کمال گرا و 

وسواسی  هستند با افرادی که راحت طلب، 

می تواند  هستند،  اهمال کار  و  غیرمسئول 

مشکل ساز باشد.


