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:رماحل ازدواج
آشنایی-1 عقد-3انزمدی-2



آشنایی چیست ؟



:مهمترین شیوه های آشنایی

محیط زندگی-1
میهمانی ها ومراسم-2
معرفی توسط دیگران-3
محیط مجازی -4
مراکز همسریابی-5
آشنایی اتفاقی-6



ی به طور کلی آشنایی به دو شیوه سنتی و غیر سنت
صورت می گیرد که در هر دو صورت بررسی درست و 
پرسیدن سوال های کافی از اهمیت باالیی برخوردار 

است



جذابیت
.اولین عنصر محرک در آشنایی است

فرهنگ ظاهر فیزیکی در 33بر اساس مطالعات در
مردان ودور نمای مالی مردان،سخت کوشی آنها در 

.زنان به عنوان جذابترین عامل ذکر شده است

منابع جذابیت 
جذابیت ظاهری

جذابیت شخصیتی
شباهتهای طرفین

تضادها وتفاوتهای طرفین



نظریه های آشنایی
نظریه همسان همسری-1
نظریه نا همسان همسری-2



فواید آشنایی

.باعث می شود تا گستره ی تفاوتها را مشاهده کنیم-1
.به فرد کمک میکند تا خودرا بهتر بشناسد-2
می فهمیم از چه اموری خوش مان می آید و از چه -3

.اموری  بدمان می آید
.به ما در یادگیری مهارتهای ارتباطی کمک می کند-4



محدودیت های آشنایی

.هردو نفرسعی درنشان دادن جنبه های مثبت هستند-1
.باعث دور شدن از دوستان وفعالیت های روزمره میشود-2
کوتاهی در مواجهه با موضوعات ومسایل مشترک در -3

.زمان آشنایی
آشنایی بدون حد و مرز،آمادگی هر دونفر برای ازدواج -4

.راتضعیف می کند



اشتباه در فرآیند آشنایی10

.سواالت کافی نمی پرسند-1
.نشانه های هشدار دهنده را نادیده می گیرند-2
.عجوالنه و زود هنگام سازش می کنند-3
.تسلیم نیازجنسی می شوند-4
.تسلیم زرق و برق های مادی وظاهری می شوند-5
.تعهد را مقدم بر تفاهم می دانند-6
.تردیدهای خود را نادیده می گیرند-7
.تفاهم را بر عالقه مقدم می دانند-8
.باور به اینکه او را تغییر خواهیم داد-9

.باور به اینکه پس از ازدواج مشکالت کم می شود-10



آشنایی با خانواده

یکی از راههای شناسایی فرد مقابل،شناخت خانواده -
.اوست

:زوج نشان داد که5174نتایج بدست آمده از  -
.درصدرضایت کمی داشتند88زمانیکه هم والدین پسر و دخترناخشنود بودند،حدود*
درصد رضایت کم     73در صورتیکه یکی از والدین نا خشنود از ازدواج فرزندشون بودند،*

.داشتند
درصد ناراضی از وضعیت ارتباطی در زوجین 58در صورتیکه هردوی والدین راضی باشند * 

.مشاهده می گردد



روش گفتگو در آشنایی

(یک طرفه)روش مصاحبه-1

(دوطرفه)روش خودافشایی-2





:سواالت خواستگاری

.  چینیدبرای شروع آشنایی با خواستگارتان الزم است مقدماتی ب
ای معموال بر. حرفهایی را آماده کنید و سواالتی را مطرح کنید

به شیوه ی ازدواجپسرهای جوان، که قصد-خیلی از دختر
سنتی را دارند، پیش می آید که نمی دانند در جلسات 

عی در این یادداشت، س. خواستگاری چه مسائلی را مطرح کنند
کرده ایم شما را با مسائل مهمی که باید در جلسات متوالی

.خواستگاری مطرح کنید به طور خالصه آشنا کنیم

https://www.aroos.co/category/marriage/


خواستگاریموضوع سوالهای

صحبت موضوع16به طور کلی در جلسات خواستگاری، باید درباره ی 
:که عبارتند ازکنید

سرگرمی ها و عالیق .1
باورها و ارزشهای دینی.2

باورها و اصول اخالقی. 3
دوستان.4
اهداف رشد و پیشرفت شخصی . 5
خویشاوندان. 6

رابطه صمیمانه با همسر. 7
خانواده ی خود.8
خانواده ی همسر. 9

اختالفحل. 10

.

https://www.aroos.co/how-to-resolve-conflict/


خواستگاریموضوع سوالهای

پول و مسائل مالی. 11
خواسته ها و توقعات. 12
رویارویی با هیجان. 13
و مرد در خانوادهوظایف زن.14
فرزند و تربیت فرزند. 15
جنسیموضوعات. 16

https://www.aroos.co/infographic-womens-duties-and-rights/
https://www.aroos.co/asking-personal-questions/


توصیه در تهیه سوال ها

توصیه ی ما این است که بهتر است خودتان پیش تر دو 
نسخه از این سواالت را تهیه کرده و در یک نسخه ی آن 
پاسخ های خودتان را درج کنید و آن را به طرف مقابل 

داده و نسخه ی دوم را در اختیارش بگذارید تا پاسخ های 
.شخصی خود را در آن برای شما بنویسد



:سواالت خانوادگی

.  ودمعموال جلسات خواستگاری با سواالت خانوادگی آغاز می ش
.و هدف از آنها رسیدن به شناخت نسبی از طرف مقابل است

دگی سواالت خانوادگی، عالوه بر اینکه تصویری از شرایط زن
فرد مقابل در ذهن شما ترسیم میک کند، تا حدودی به 

چرا که پاسخ به . شناخت خانواده اش نیز کمک خواهد کرد
و بخشی از این سواالت مستلزم تفکر در روابط خانوادگی

.بازنگری روابط فی ما بین است



چند نمونه سوال به صورت کلی
کنید؟ازدواجچرا می خواهید

(خوشبختی را در چه می بینید؟)چه مالک هایی برای خوشبختی دارید؟
دوست دارید چه ویژگی هایی از زندگی پدرو مادرتان در زندگی شما هم وجود داشته باشد؟

از کدام ویژگی های زندگی پدر و مادرتان خوشتان نمی آید؟
بهتر است بدانید که اغلب افراد،سبک )تان چطور است؟ / برادر/ خواهر/ مادر/رابطه ی شما با پدر

زندگی والدین خود را تقلید کرده و ادامه می دهند و رفتار و برخورد آنها با اعضای خانواده شان، 
.(…به احتمال زیاد،رفتار و برخوردشان با شما را پیش بینی می کند

پیدا کنید،از همسرتان برای حل اختالف چه انتظاری دارید؟اختالفاگر با خانوادهی همسرتان
ونه حل نشد، از همسرتان انتظار دارید رابطه اش را با خانواده اش چگاختالفاگر به هیچ عنوان

تنظیم کند؟
اختالف داشته اید؟/ برادر/خواهر/مادر/پدر: تا به حال با اعضای خانواده تان

/  زد وخورد/ داد و بیداد/ گفتگو/ سکوت/ قهر)از چه روشی برای حل اختالف استفاده میکنید؟ 
مراجعه به روانشناس و مشاور خانواده)کمک تخصصی/ میانجی گری یک فرد دیگر/ ترک منزل )

و مرد در خانواده چیست؟وظایف زنبه نظر شمانقش و
آیا دوست دارید که همسرتان شاغل باشد؟

آیا به همسرتان اجازه ی ادامه تحصیل می دهید؟

https://www.aroos.co/category/marriage/
https://www.aroos.co/how-to-resolve-conflict/
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سوال در مورد مسائل مالی

ارف پس بدون تع. طبق پژوهش ها، پول موضوع بیشتر نزاع های خانوادگی است
.نیازهای خودتان را در این زمینه بشناسید و درباره اش صحبت کنید

مسکن مناسب از نظر شما چیست؟
ید؟را چگونه برگزار کنید و چقدر برای آن هزینه کنعروسیدوست دارید جشن

آیا پس انداز دارید؟ چقدر؟
چه چیزی شما را به خرج کردن تشویق می کند؟

چه چیزی شما را به پس انداز کردن تشویق می کند؟
آیابدهی زیاد به دیگران، برایتان مهم است؟

به نظر شما چه هزینه هایی خرج الزم و چه هزینه هایی خرج زاید هستند؟
سرش زن شاغل باشد یا منبع درآمدی داشته باشد،آیا باید پولش را در اختیار هم

بگذارد؟
سال بعد، آینده را چگونه می بینید؟20سال بعد و 10سال بعد،5سال بعد، 

https://www.aroos.co/


سواالت مذهبی

ممکن است شما فرد دین داری نباشید و خود را مقید به رعایت آداب 
ی، اساس هر اما باید قبول کنید هم کفو بودن از نظر تفکر دین. دینی ندانید

.زندگی مسالمت آمیزی است

نقش دین در زندگی شما چقدر مهم است؟
به طور کلی درباره ی دین چه نظری دارید؟

حالل وحرام، محرم و نامحرم، تا چه حد برای شما مهم است؟
از همسرتان توقع دارید در برخورد با نامحرم چگونه رفتار کند؟

در زندگی چه کسی الگو و قهرمان شماست؟ چرا؟
اصول اخالقی شما چیست؟



سواالت در مورد رابطه با دوستان

اینکه فرد چه کسانی را به عنوان دوست خود انتخاب می کند، اطالعات
زیرا همانقدر که ما در انتخاب . زیادی درباره شخصیتش به ما می دهد

ق خانواده ای که در آن متولد می شویم نقشی نداریم، دوستان مان را مطاب
…میل و شخصیت و عقاید خودمان انتخاب می کنیم

که فرد چه این…من آنگه بگویم که تو کیستی/تو اول بگو با کیان دوستی
کسانی را به عنوان دوست خود انتخاب می کند اطالعات زیادی درباره 

زیرا همانقدر که ما رد انتخاب خانواده ای که در .شخصیتش به ما می دهد
ت و آن متولد می شویم نقشی نداریم،دوستان مان را مطابق میل و شخصی

…عقاید خودمان انتخاب می کنیم



چند دوست صمیمی دارید؟ 
ی با کدام دوستت صمیمی ترونزدیک تر هستی و او چه خصوصیت جالب

می فهمیم او از چه نوعآدم هایی خوشش می آید و جالب است که )دارد؟
سر ویژگی های این فرد، بسیار شبیه ویژگی هایی است که دوست دارد هم

(آینده اش داشته باشد
ی با کدام دوستت ارتباط کمتری داری یا از او خوشت نمی آید؟او چه صفات

!(اگر چنین فردی باشی،با او مشکل یدا می کنی)دارد؟
های شما درباره ی دوستی و رفاقت چیست؟ارزشباورها و

چقدر دوستان تان را وارد زندگی شخصی تان می کنید و درباره ی رازها و
مشکالت تان با آنها حرف می زنید؟

یکی از همسران بدون طرف )آیا پس از ازدواج، مسافرت یا تفریح مجردی 
را به همراه دوستانش، می پذیرید؟( دیگر

چه نوع تفریحاتی دارید؟
در اوقات فراقت چه می کنید؟

https://www.aroos.co/values-affect-decisions/


فرزندان
اینکه دو نفر قبل از . به هر حال فرزندآوری یک روال طبیعی در هر ازدواجی است

.تشکیل خانواده راجع به فرزندان آینده ی خود به تفاهم برسند مهم است

آیا قصد بچه دار شدن دارید؟ اگر چنین است، چه هنگام؟
می خواهید چند فرزند داشته باشید؟

یت جنسیت فرزند تا چه اندازه برای شما مهم است؟اگر تمام فرزندان تان یک جنس
داشته باشند و دختر یا پسر نداشته باشید،چه کار می کنید؟

مایل هستیدچند سال بین تولد فرزندان تان فاصله باشد؟
د؟اگر متوجه شوید که شما و همسرتان نمی توانید بچه دار شوید،چه کار می کنی
پذیرد؟اگر نمی خواهید بچه دار شوید،چه کسی مسئولیت پیشگیری از بارداری را می

اگر بارداری ناخواسته پیش بیاید، شما و همسرتان چه کار خواهید کرد؟
دالیل شما برای بچه دار شدن چیست؟ به چه دلیل می خواهید بچه دار شوید؟

روش تربیتی شما برای فرزندتان چیست؟



مسائل جنسی

ال چه قبول داشته باشیم چه نه بسیاری از مشکالت زوج های جوان در چند س
ر پس بهت. و عدم سازگاری در آن بر می گرددجنسیاول زندگی به مسائل

اد پاسخ است زمانی که بر سر مسائل مختلف به تفاهم رسیدید و به احتمال زی
کار را با می توانید این. نیز بحث کنیدجنسیتان مثبت است؛ بر سر مسائل

.راهنمایی یک مشاور یا روانشناس به راحتی انجام دهید

ت که پس مهم اس.…نارضایتی در مسائل جنسی،دلیل بسیاری از طالق هاست
ان بدونبی ادبی و شرم و حیای بی جا،درباره ی این مسائل یا طرف مقابل ت

.سنخیت داشته باشید و مناسب یکدیگر باشید

https://www.aroos.co/asking-personal-questions/
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نظر و احساس شما درباره ی مسائل جنسی چیست؟
رضایت جنسی در زندگی مشترک چقدر برای شما مهم است؟

می اگر در زندگی با همسرتان آنطور که می خواهید، از نظر جنسی تامین نشوید، چه کار
کنید؟

تاهل، آیا تماشای فیلم ها و عکس های جنسی و سایت های پورنوگرافی را حتی برای افراد م
مجاز می دانید؟

در رابطه ی جنسی،چقدر به ارضای طرف مقابل و راحت بودن او اهمیت می دهید؟
از نظر شما راه حل درمان مشکالت جنسی چیست؟

چه چیزی را رفتار جنسی نرمال و بهنجار و چه چیزی را انحراف جنسی می دانید؟
دوست دارید همسرتان برای ارضای جنسی شما چه کارهایی انجام دهد؟

چقدر خود را متعهد به 
استفاده از روش های پیشگیری از بارداری می دانید؟ کدام روش را ترجیح می هید؟



پیشگیری از بارداری وظیفه ی چه کسی است؟
اطالعات جنسی شما چقدر است؟ و آنها را از کجا کسب کرده اید؟

چگونه است و درباره ی چیست؟( خیالپردازی ها)فانتزی های جنسی شما 
نیاز جنسی خود را چگونه ارزیابی می کنید؟ کم یا زیاد؟



.ازصحبت کردن در مورد گذشته خود اجتناب می کند-1

.جزئیات سوابق خانوادگی اش را فاش نمی کند-2

همچنان با نامزدقبلی تماس دارد-3

.بسیار مطیع اعضای خانواده خود است-4

.با این کار دارد مساله ای جدی را پنهان می کند-1

با صمیمی شدن مشکل دارد،خشم سرکوب شده خود را -2
.ممکنه روی شما فرافکن کند

قادر نخواهد بود به شما قول ازدواج بدهدوممکن است -3
.به نامزد قبلی برگردد

قادر نخواهد بود که جای شما را درخانواده باز -4
.کند،وطرف شما را نخواهد گرفت

مشکل نهایینشانه های هشداردهنده



این امکان وجود دارد که معتاد باشد،گرچه او این کار -5
.را انکار می کند

الس زدن های مکرر،چشم چرانی،نیاز شدید به توجه -7
.از جانب دیگران

بی نهایت سفت ودقیق بوده ومرتبا عشق،محبت -6
.وهدایای بسیار به شما می دهد

روی شما احساس مالکیت شدید داشته ودرضمن بسیار -6
.وبرای شما آزادی قائل نمی باشد.حسود باشد

مسئولیت سهم خود در بوجود .نفر بعدی شما هستید-9
وهمیشه از دست شما .آوردن مشکالت را نمی پذیرد

.عصبانی خواهد بود

این افراد .مراقب خیانتهای احتمالی از جانب او باشید-7
.هرگز به شما احساس امنیت نمی دهند

نسبت به نامزد قبلی بسیار عصبانی بوده ومدام او را -8
.مقصر مشکالتش می داند

سوء مصرف مواد داشته وبدون پهن کردن بساط قادر -5
.نیست درکنار دیگران باشد



بار مشکالت مالی اوراشما باید به دوش بکشیدومجبور -9
.خواهید شدکه نقش بابا ومامان رابازی کنید

وخودش را قوی  .می خواهد همه جا رئیس باشد-10
.واحساس ترس نمی کند

در ابتدا فکر می .عاشق کنترل کردن دیگران است-10
کنید که ازشمامراقبت می کند،اما به زودی متوجه می 

.شوید که با یک دیکتاتور زندگی می کنید

ومدام می گوید .بدهکار وچک های برگشتی دارد-9
(موقتا دستم تنگ است)



عشق
عشق

عشق  



نظر یه ی مثلثی عشق اشترنبرگ
:اشتیاق-1

همچنین شامل عزت.انگیزه هایی مانند جذابیت و تمایالت جنسی که به عشق رهنمون می شوند
. میشود..آرزو،شرم،تحسین،نفس و خود شکوفایی هم است ودر عین حال شامل هیجاناتی ازقبیل 

:صمیمیت-2
حمایت،درک به رفتارهایی اطالق می شود کهنزدیکی عاطفی را افزایش می دهد وشامل 

.تمتقابل،ارتباط برقرار کردن،سهم کردن خودودارایی هایمان با دیگری اس

:تعهد-3
امیم اول تصمیم کوتاه مدتی مبنی براین که آنچه هست عشق بن.به دوگونه تصمیم باز می گردد

نیم نی تالش کدوم تصمیم براینکه آیابرای حفظ آن عشق به سوی آینده ای قابل پیش بی.یا نه
.یانه

.ه میشودتعهد بیشتر کارکرد شناختی دارد تا هیجانی،وشامل قصد هشیارانه واراد



تعهدصمیمتاشتیاقانواع عشق

---فقدان عشق

-+-عشق دوستانه

--+عشق شهوانی

+--عشق پوچ

-++عشق خیال انگیز

++-عشق مشفقانه

+-+عشق ابلهانه

+++عشق کامل 



ود عاشق این فرد خاص می شاشترنبرگ معتقد است نظریه مثلثی عشق به اینکه چرا من ونه کس دیگری -
خاصی رابطه ی عاشقانه ونه عاشق فرد دیگری،ونیز آنکه چرامن ونه کس دیگری قادر است باانسان

.تغییر دادبرقرار کند ونه با انسان دیگری،نظر خود را به اینکه عشق داستان است

ت ه هایشان با قصه مایکی اسبراساس این دیدگاه ما آدمیان گرایش داریم بر کسانی عاشق شویم که قص-
.یا مشابه است،اما نقش این افراد در قصه ها مکمل نقش خود ماست

.وقصه های جدید ساخته می شوند.قصه ها باگذشت زمان دگرگون می شوند ولی از بین نمی روند-

ای آدمی از داستان را جمع بندی کرد که هر کدام بازنمود طیف وسیعی از استنباطه25اشترنبرگ -
.عشق وچیستی عشق است

شاگرد، هنر،ایثار،حکومت،پلیسی،زشت نگاری،وحشت -قصه ی معلم:قصه های عشق اشترنبرگ شامل
تخیلی،کلکسیون،،دوزندگی -علمی

.معماوبافندگی،باغ،تجارت،اعتیاد،خیال،تاریخ،علم،آشپزی،جنگ،تئاتر،طنز،قصه
.مسر داشته باشیمشناخت قصه خودمان ازعشق می تواندباعث انتخاب آگاهانه تردر انتخاب ه-

عشق داستان است 



مه ای به کودکی برگردید،هرکل.کاغذ سفیدبردارید،کلمه خانه را درباالی صفحه بنویسید-
سپس خانه را پاک کرده وبجای آن کلمه .که درمورد خانه به ذهنتان میرسدرابنویسید

حاال ببینید کلمات تداعی شده چقدر به عشق نزدیک است؟.عشق رابنویسید
ز در خانه تجربهاولین تجربه افراد ازعشق در خانه بوده است،همچنین تجربه های تلخ نی-

.شده است
خته باعشق عشق،خانه کودکی را تداعی می کند و خانه ی کودکی هزاران تجربه راآمی-

.تداعی می کند
مرغ همسایه غاز :مثل.)ضد خانه ،خانه ای است که عشق آن درخانه نبودویاکم بود-

(.است

عشق وخانه دوران کودکی



اظهار عشق

.ام آرام سر از خاک در آوردعشق مانند دانه ای درخاک مخفی هست تا زمانیکه دانه ترک بردارد و آر-
.اولین اظهار عشق مانند شکستن یک سد است-
.ز خود بروز می دهندپس از آگاهی از عشق معموال افراد رفتارهای غیر کالمی متفاوتی را  ا-
در صورتیکه هر دو در اظهار غیر .در فرهنگ ما اظهار غیر کالمی عشق را بیشتر خاص زنان می دانند-

.کالمی عشق بهره می برند
دمه ای برای اظهار کالمی عشق اظهار غیر کالمی،خانمها را آماده پذیرش عشق یا رد آن می کندو هم مق-

.است
ردان خیلی راحت وارد اظهار هرچه زنان پذیرنده خوبی در اظهار عشق غیر کالمی از طرف مرد باشند،م-

.کالمی عشق می شوند
در.یدبه طور کالمی بیان کنندمعموال خانمها فکر می کنند که مردان درصورتی که عاشق باشند حتما با-

.صورتیکه این در مورد همه مردان صدق نمی کند
.سخت استبیان کالمی عشق برای مردان به همان اندازه سخت است که برای خانمها -



رویارویی با عشق

مر رویارویی باعشق ازآنجا که هیجان زیادی رادرانسان به وجود می آورد،ا-
.آسانی نیست

ی یایبرخورد باهیجان عشق همانند بازی با گاو در سنت قدیمی گاوبازی اسپان-
.است

ه با گاوبازی نمادی از رویارویی عقل با نفس است،نمادی از رویارویی اندیش-
ن هیجان وکشتن گاو نمادی از پیروزی عقل برنفس وپیروزی اندیشه بر هیجا

.است
تیرهای منطق واستدالل که برپیکره هیجان عشق وارد می شود ،هیجان را -

.آرامتر وسربه زیرتر میکند



جدایی در عشق دوسویه وگروگان گیری عاطفی

.جدایی اجباری در زمانیکه دو نفر به یکدیگر عشق می ورزند-
.معموال یک شخص ثالث مثل والدین باعث این اتفاق می شوند-
ناگهان جدایی دوسویه مثل اینست که دو خلبان در حال هدایت هواپیما هستند که-

.هواپیما روبا ، ازشون میخواد که هواپیما را فرود بیاورد
ب ه بیائید،عقهرگاه با گروگان گیری عاطفی روبرو شدید،علی رغم وفاداری ،گاهی کوتا-

.دتار کنینشینی کنید،جلب اعتماد کنید،از خویشاوندان کمک بگیرید،هوشمندانه رف



جدایی در عشق یک سویه وفرود عاطفی

را ایجاد           همیشه عشق به سرانجام نمی رسد وجدایی از عشق تاثیرات هیجانی شدیدی -
.می نماید

.دمعموال در ایران توصیه می شود که جدایی بایدناگهانی،قاطع،ومحکم باش-
.ن می کندجدایی ناگهانی یکی را می شکند ودیگری رادچار احساس گناه وعذاب وجدا-
:جدایی در عشق بهتر است به تدریج صورت بگیرد،به قول سعدی-

بیرون نمی توان کرداالبه روزگاران..سعدی به روزگاران مهری نشسته بردل

.روابط عاطفی مثل پرواز هواپیما و فرود آن باید بتدریج صورت بگیرد-

چه آغاز یک رابطه زمان دشمن مانیست با زمان همراه شوید وبتدریج امور را به جلو ببرید-
.باشد وچه پایان آن



اگر کسی عاشق شما بود اما شما عاشق او نبودید
.می دهند به من نزدیک نشوبعضی افراد عقب نشینی می کنند ودچار ترس میشوندو به فرد مقابل پیام

نزدیک شو ومرا دوست بدار،اما ازمن )اینست که برخی افراد می پذیرندوحس میکنند که دوست داشته می شوندو پیام آنها 
(.نخواه که باتو ازدواج کنم

.ی زنندبرخی دیگردر برابر فرد مقابل بی تفاوت می شوند وخود را به نادیدن م
.این افراد معموال عاشق را سردرگم میکنند

.می دهند(می توانی کمی نزدیک شوی)می دهندودر زمانیکه فرد دور شد پیام(دور شو)گاهی به وی پیام 

.خواست پاسخ صریح از آنهاستبهترین راه حل برای مواجهه باچنین افرادی بیان کالمی عواطف ودر 

چه باید کرد ؟
انسانها را محترم بداریم-1

او را درک کنید،علت رد درخواست را برایش توضیح دهید،روشن صحبت کنید،-2
.به رفتارهای غیر کالمی طرد کننده خود توجه کنید،سعی کنید خود را بشناسانید

با او ازدواج نکنید،رابطه جنسی برقرار نکنید،طردوتوهین نکنید،رازدار باشید،-3
.از عواطف او سوء استفاده نکنید،اورا آزار ندهید،اجازه ندهید که اوشما راآزار دهد





آیا ازدواج ساده است ؟-
آیا عشق کافی است ؟-

مانند .دو نفر عاشق هرکدام دیگری را ایده ال می داند-
دو نوازنده که هرکدام از دید دیگری بسیار زیبا و 

.دلنشین می نوازد

هماهنگی در زندگی مشترک،تاحدزیادی قابل یاد -
گرفتن است وبا آموختن مهارتهای ارتباطی،موفقیت 

.ازدواج افزایش می یابد

ارتباط نزدیک وصمیمانه در ازدواج مانند قایقرانی در -
میان امواج خروشان است که تنهابا عشق به قایقرانی 

.نمی توان ازخطرات آن به سالمت گذشت



دالیل درست 
ازدواج

مصاحبت 
وهمراهی

عشق 
وصمیمیت

شریک 
حمایت کننده

شریک جنسی

والد شدن

3

4

5

1
2





افرادیکه سوءمصرف مواد دارند-
افرادی که به سرعت خشمگین می شوند-
عدم بروز خشم،احساس درماندگی،سرزنش دیگران به خاطر )افرادی که مسئولیت زندگی خود را به عهده نمی گیرند-

(مشکالت خود،عدم پذیرش مسئولیت اتفاقات زندگی
افرادی که دیگران راکنترل می کنند-
(انحرافات جنس ی -کنش جنس ی-اعتیاد جنس ی)افرادی که اختال ل جنس ی دارند-
(غیرقابل  اعتماد،عدم هدفمندی ومسئولیت     پذیری مالی )افرادی که کودک مانده اند وبالغ آنها شکل نگرفته است-
.افرادی که عواطف واحساسات خود را بیان نمی کنند-
.افرادی که از روابط قبلی خود هنوز التیام نیافته اند-
.بل آنها حمایت کنندافرادی که خانواده آزار دهنده دارندونمی توانند از همسر خود در مقا-

افرادی که برای ازدواج مناسب نیستند



(اگر از همسر خود بزرگتر یا جوانتر باشید)تفاوت سنی زیاد با یکدیگر-
.تفاوت دینی و مذهبی با یکدیگر-
.تفاوتهای اجتماعی،قومی وتحصیلی بایکدیگر-
.دختر دادن ودختر گرفتن از یک خانواده-
.افرادی که از یکدیگر دور هستند-

چه افرادی برای ازدواج با 
یکدیگر مناسب نیستند



(از والدین می باشددالیل آن تکرار الگوی دوران کودکی،تنبیه خود ،وهمانند سازی با یکی .)رابطه ای که شما بیشتر عشق می ورزید-
.(سازی با یکی از والدین می باشددالیل آن محافظت ازخود،تنبیه یکی از والدین ،کنترل دیگران وهمانند .)رابطه ای که شما کمتر عشق می ورزید-
ی به این نتیجهدالیل این رابطه داشتن کنترل روی او،فرار از زندگی خودتان،ودر کودک.)رابطه ای که درآن احساس می کنید فرد مقابل نیاز به تغییر دارد-

(رسیده اید که نمی توانید آنچه را می خواهیدبدست آورید
(ه کنترل دیگران می باشددالیل این رابطه تکرار یک الگوی کودکی،نیاز به احساس برتری،ونیاز ب.)رابطه ای که در آن می خواهید دیگری را نجات دهید-
ن نفس پائیدلیل این رابطه عدم رسیدن به توجه وعشق در کودکی وداشتن اعتماد به .)رابطه ای که در آن به همسر آینده به چشم یک آموزگار نگاه می کنید-

(می باشد
.رابطه ای که به دلیل چند ویژگی خاص ایجاد شودوتداوم یابد-
.رابطه ی که به دلیل یک تفاهم خاص،ایجادشود وتداوم یابد-
.رابطه ای که به دلیل لجاجت با خانواده ایجاد شود وتداوم یابد-
رابطه با کس ی که در تضاد کامل با معشوق یانامزدقبلی باشد-
(وترس از صمیمیت می باشددلیل این رابطه داشتن احساس ترک شدگی درکودکی،اعتماد به نفس پائین .)رابطه بافردی که بایک نفر دیگر است-

روابطی که مناسب ازدواج نیست



.زوجین به فاصله کوتاهی باهم آشنا شوند وازدواج کنند-
.آرزوی دورشدن از یک نفر در خانواده پدری عاملی برای ازدواج باشد-
.پیشینه همسران به طورمعناداری متفاوت باشد-
.زن وشوهر از جمع خواهر وبرادر ناسازگار برخاسته باشند-
.زوجین خیلی نزدیک یا خیلی دور از آنها سکونت داشته باشند-
.زوجین به لحاظ مالی یا عاطفی به خانواده های خود وابسته باشند-
.ازدواج قبل از بیست سالگی-
.مدت آشنایی ونامزدی کمتر از شش ماه وبیشتر از سه سال به طول انجامد-
.مراسم ازدواج بدون حضور خانواده ودوستان فعلی انجام شود-
.زن،قبل از ازدواج حامله شود،یا درخالل سال اول حامله شود-
.همسران دوره کودکی یا نوجوانی خود را دوره ای ناشاد وبد محسوب کنند-
. همسران،رابطه ی ضعیفی با خانواده خود داشته باشند-

عالیم هشدار دهنده در ازدواج از 
نظر دکتر گلدریک



.قبل از ازدواج هر دونفر باید مستقل وپخته باشند-
.شته باشندهردو نفر به همان اندازه که دیگری رادوست دارندخودشان راهم دوست دا-
.دنیز لذت ببرنهر دونفربتوانند همانگونه که از باهم بودن لذت می برند ازتنها بودن-
.هردو نفر در شغل و حرفه ی خود ثبات داشته باشند-
.هردو نفر از خود،آگاه باشندوخودرا بشناسند-
.هردو نفر بتوانند نظرات وخواسته های خود راقاطعانه بیان کنند-
.کنندهر دو نفر سعی کنند که خودخواه نباشندوخواسته های دیگری را برآورده-

مالکها ومعیارهای ازدواج موفق     
از نظر 

پروفسور اولسون



پیش بینی کننده های ازدواج موفق 

.انتظارات واقع بینانه ای از مشکالت ازدواج دارند-

.خوب ارتباط برقرار می کنند-

.اختالف ها رابه صورت مناسب حل می کنند-

.احساس خوبی از شخصیت همسر خود دارند-

.بر سر ارزش های اخالقی ومذهبی با یکدیگر توافق دارند-

.نقش برابر در ارتباط با هم دارند-





نامزدی



تعریف نامزدی

آشنایی درسه حوزهتفاوت نامزدی با 
تعهد،قرارداداجتماعی ونظارت 
اجتماعی  



تعریف نامزدی

تفاوت نامزدی با آشنایی در سه حوزه 
تعهد ،قرارداد اجتماعی و نظارت اجتماعی



اهمیت دوره نامزدی
دوره نامزدی یک دوره حدواسط است که فرد را آماده ی ورود به زندگی -

.مشترک میکند
ی در این دوره شناخت افراد از یکدیگر عمیق تر می شود وتا حدودی نمونه-

.دوران بلند مدت زندگی مشترک است
در صورتیکه در دوران نامزدی مرد وزن متوجه شوند که برای هم مناسب -

زنندنیستند،بهترین کار اینست که قبل از وقوع عقد،وعده ی ازدواج را برهم
.جدایی در زمان نامزدی به مراتب بهتر از طالق است-
.در این دوره فرد این فرصت را دارد که تصمیم خود را بازنگری کند-
کدیگر این دوره به طرفین این امکان را فراهم می آورد که در وحله اول به ی-

است که قول ازدواج داده وبا هم نامزد شوند ومرحله ی بعدی در پایان نامزدی 
.افراد تصمیم به عقد رسمی می گیرند



مرزها وحریم ها در دوره نامزدی



دالیل ترس از نامزدی
:  ترس ها شامل-

ترس از جدایی،ترس از سوءاستفاده جنسی،ترس از خطا واشتباه،ترس 
.از فرصتها،ترس از عدم قطعیت

:تاکید های فرهنگی شامل-
تعجیلتاکید برتقدیر وسرنوشت،تاکید بر ازدواج به هرقیمتی وتاکید بر

.در ازدواج



دوران عقد



تعریف دوران عقد

عقد ازدواج یک پیمان سه گانه است که شامل عقد -
.شرعی،عقد قانونی وعقد اجتماعی می شود

تفاوت عقد با نامزدی در سه حوزه تعهد،ارتباط -
.جنسی،وقطعیت



:ضرورتها و کارکردهای دوران عقد

آمادگی اقتصادی -

شناخت جنسی -

تعامل با خانواده ی همسر-



تجربه دوران عقد بدون دوره نامزدی چه باید کرد؟ 

.حداقل چند ماهی از عقدرا دوران نامزدی بدانید-
.در این مدت ازداشتن رابطه ی کامل جنسی پرهیز کنید-
صص در صورتیکه متوجه شدید برای یکدیگر مناسب نیستید ،از متخ-

.کمک بگیرید
د درنظرداشته باشید که طالق زوجهایی که رابطه جنسی نداشته ان-

.راحت تر از آنهایی است که با هم رابطه جنسی داشته اند



:موضوعات مهم در دوران عقد

موضوعات مربوط به خانواده همسر -
موضوعات بین خانواده ها -
موضوعات مربوط به خانواده اصلی -
که دارای بار ...موضوعات اقتصادی ازقبیل خرید،جهزیه،مسکن،و-

.معنایی وارزش گزاری برای فرد می باشد
مقدار پولی که -الف:در زمان خرید عقدموارد مهم عبارتند از-

حضور اعضای خانواده در زمان خریدوتوجه به -ب.پسرهزینه می کند
ر میزان تالش دخت-د.توجه دختر وپسر به نظر یکدیگر-ج.نظرات آنها

.جهت کم هزینه شدن خریدها



مهریه ونگرانیهای آن برای پسران ودختران



جشن ازدواج

مهم ترین کارکرد ازدواج رسمیت بخشیدن به ازدواج وزندگی    -
.مشترک آنان است

دومین کارکرد ازدواج ، رقابت اجتماعی یا همان چشم وهم -
.چشمی است

سومین کارکرد جشن ازدواج، تبادل هدایا به منظور تاکید بر -
.انسجام اجتماعی است

:درفرایند ازدواج در فرهنگ ایرانی سه جشن وجود دارد
جشن عروسی -3جشن عقد -2جشن نامزدی -1



سال اول زندگی مشترک



عشق با گذر زمان تغییرمی کند
عشق پیش از ازدواج بیشتر بر پایه ی جذابیت جسمانی،صمیمیت وشور وشوق-

.است اما بعد ازدواج بیشترمعنای محبت و وفاداری می دهد
ستیم پس از ازدواج ،ما خیلی بیشتر از آنچه که عادت داشته باشیم ،با هم ه-

.وحتی ممکن است از این با هم بودن خسته شویم
ن سازگاری بافرد دیگر وخانواده وی در سال اول ازدواج سخت است ،به همی-

.دلیل نرخ طالق در سالهای اول زندگی بیشتر است
بزرگازدواج نه تنها همسر شما را تغییر نمی دهد بلکه خصوصیات نامطلوب را-

.ندودر واقع صفات نهفته آدمی را بیشتر وبهتر آشکار می ک.وبرجسته هم می کند
ازدواج تنهایی ودلتنگی را از بین نمی برد-
کمتر بعد از ازدواج دوره ای وجود دارد که همسران بیشتر انتقاد می کنند و-

.یکدیگر را می پذیرندواحترام میگذارند



رویا ها و واقعیت ها
ری مستبد و خودرای زن با مردی ازدواج کرد که جسور وشجاع بود واز او جدا شد،چرا که همس-

.بود
.ضعیف وناتوان بودمرد بازنی ازدواج کرد که آرام وسر به زیر بود واز او جدا شد،چراکه -
.ار می کردزن بامردی ازدواج کرد که درآمد خوبی داشت وازاو جدا شد،چرا کهفقط ک-
،چرا که بیشتر وقتش مرد با زنی ازدواج کرد که همیشه به ظاهر خود می رسید واز او جدا شد-

.جلوی آینه بود
.عیاش وزن باره بودزن بامردی ازدواج کرد که عاشق منش واجتماعی بودواز اوجداشد،چرا که -
ا که بسیار کسل کننده مردبازنی ازدواج کرد که بسیار ساکت و وابسته بود و از او جدا شد،چر-

.ونچسب بود
ر خانه بی خاصیت و بی زن با مردی ازدواج کرد که ستاره ی گروه بود واز او جدا شد،چرا که د-

.بخار بود
که بسیار وسواسی و مرد بازنی ازدواج کرد که بسیار مرتب ومنظم بود واز او جدا شد ،چرا -

.کنترل کننده بود 



:عبارتند از اولویت اول که باعث تداوم ازدواج می شودبه ترتیب 7

.همسر من بهترین دوست من است-
.من همسرم را به خاطر خودش دوست دارم-
.ازدواج یک تعهد دراز مدت است -
.ازدواج مقدس است-
.ما برسر اهداف ومقاصد خود توافق داریم-
.همسرم جذاب تر شده است-
.ارتباط را برای موفق شدن می خواهم-



چالش های زندگی مشترک

ایجاد اعتماد-1

:ل تعادل بین نیاز به وابستگی ونیاز به استقالل که شام-2
مرحله ی بسط-الف

مرحله ی قبض -ب
مرحله ی عزم -ج



زمان مناسب برای بچه دار شدن زوجین 

.ازدواجتان شاد وباثبات باشد-1
.وضعیت اقتصادی شما مناسب باشد-2
برای بچه دار شدن تحت فشار واجبار دیگران -3

.نباشید
هردونفر معتقد باشید که اکنون زمان مناسبی برای-4

.بچه دار شدن است
برای یک تغییر عمده در زندگی شخصی ومشترکتان-5

.آماده باشید


