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 دوران آشنایی سؤاالت
 مطرح شود. سؤاالتسه جلسه اول آشنایی قرار است به گپ و گفت بگذرد و الزم نیست این توجه کنید 

بل از قپس از سه جلسه اول، اگر از مصاحبت یکدیگر لذت برده و مایل باشید آشنایی را پیش ببرید، الزم است 

شبیه  املا کبرسید. الزم نیست شما دو نفر  ییهاتوافقدرباره این مسائل با هم صحبت کنید و به  ،نانهیبواقعازدواج 

از شباهت  ترمهمآنچه خواهد بود، ولی  ترراحتهرچه شباهت زن و شوهر بیشتر باشد، زندگی  البته هم باشید.

  .نظرهاستلفاختبرای مدیریت  شدهحساب یهاتوافقاست، 

 

 
 

 زندگی زیر سقف مشترک -1

وظایف خانه قرار است چگونه بین شما تقسیم شود؟ آیا طرز فکر سنتی وجود دارد که کار خانه وظیفه زن است 

 ؟شودیمبین زن و شوهر تقسیم  ،یدارخانههست و وظایف  یترمدرنیا نگاه 

و دیگر تا پاسی از  خوابدیم؟ یا یکی دیخوابیم زمانهمالگوی خواب و خوراکتان چگونه خواهد بود؟ آیا هر دو 

 شب پای تلویزیون یا کامپیوتر است؟

 

 مسائل مالی -2

 ؟داندیمسرگرمی  جورکیشغل شما برای همسرتان اهمیت دارد یا آن را آیا 

 اصلی خانه است یا قرار است مشارکت داشته باشید؟ آورنانآیا یکی از شما 

 هرکسی قرار است چگونه در خانه خرج شود؟درآمد 
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، وسط بگذارند؟ یا هر کسی به نسبت مقدار درآمدش بخشی از هزینه خانه آورندیدرمهرچه  آیا قرار است هر دو

 ؟ردیگیمرا به عهده 

 شدن، آیا قرار است یکی از شما شغلش را رها کند؟ داربچهدر صورت 

 از شما چگونه است؟ هرکدام اندازپسخرج کردن و  یهاعادت

 آیا حساب مشترکی خواهید داشت؟

 

 روانسالمت  -3

 ؟دیدهیم، چگونه واکنش نشان دیریگیموقتی تحت استرس و فشار زندگی قرار 

 به مراجعه به روانشناس و مشاور اعتقاد دارید؟

 ید؟فسردگی، اضطراب یا اعتیاد را دارمثل ا ینژندروان یهایماریبآیا سابقه 

 چه نیازها و علیقی دارید؟ ،درباره رابطه جنسی

 

 خانواده -4

 شدن دارید؟ اگر بله، در چه زمانی و چه موقعیتی؟ داربچهآیا هر دو قصد 

 ؟پاشدیماز هم  ازدواجتانشوید،  داربچهاگر نتوانید 

 در تعامل باشید؟ دوران سالمندی والدینتان را چگونه مدیریت خواهید کرد؟ نتانیوالدقرار است چقدر با 

 ؟دیدهیمکند؟ یا به او حق انتخاب  تانیهمراهآیا از همسرتان انتظار دارید در معاشرت با والدین شما، همیشه 

 

 ارتباطی یهاوهیش -5

 د؟و قهر بکش یکارکتکدر صورت بروز اختلف، آیا مهارت تعامل محترمانه دارید؟ یا قرار است کارتان به فحش و 

 دوستانتان چقدر باشد؟میزان ارتباط شما با قرار است 

 نظرتان درباره ارتباط دوستانه با جنس مخالف چیست؟

 اختصاص بدهید؟ تانیشخصچقدر زمان نیاز دارید که به علیق 

 ؟شودیمو تعطیلت چگونه انجام  هاهفتهبرای آخر  یزیربرنامه

 برنامه مشترکی بچینید که هر دو از آن لذت ببرید؟ دیتوانیمآیا 

 

 مذهب -6

 شرعی پایبند هستید؟ ضیفراآیا فردی مذهبی هستید؟ آیا به انجام 

 شرعی معتقد باشد؟ ضیفراشما به مذهب و  اندازهبهآیا انتظار دارید همسرتان هم 

 نظرتان درباره حجاب چیست و چه انتظاری از همسرتان دارید؟
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صحبت نکنید؟ بدانید و آگاه باشید که همان  اشدربارهنادیده بگیرید و  دیدهیماز موارد باال را ترجیح  کیکدام

خواهد بود. اگر شما نتوانید صادقانه درباره اختلف نظراتتان با هم صحبت کنید  تعارض اصلی شمامورد، چالش و 

 نیست. ازدواجتانسرتان را مثل کبک زیر برف کنید، آینده خوشی در انتظار  دیدهیمو ترجیح 

 

عقد نکنید. وقت کافی صرف شناختن همسر  باعجلهو  یهولهولکنید.  وآمدرفتشش ماه  کمدستقبل از ازدواج، 

را  هاخواستهبکنید. ایرادهای رفتاری خودتان را برطرف کنید. مدیریت خشم، مذاکره، بیان احساسات و  تانندهیآ

 باشید، ازدواج بهتری خواهید داشت. ترمنعطفو  تراخلقخوشبیاموزید. هرقدر 

 

. امیدوارم در کنار یار دلبندتان به آرامش برسید و سالیان طوالنی کنمیمرا آرزو  هانیبهترشما  تکتکبرای 

 عاشقانه و در آرامش زندگی کنید.

 دوستتون دارم، گیس گلبتون
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