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 به نام خدا

 2خودشناسی )آمادگی ازدواج( 

 های من از ازدواج چیست؟خواهم ازدواج کنم؟ انگیزهچرا می .1

 افتد؟آیا اکنون زمان مناسبی برای ازدواج است؟ اگر حاال ازدواج نکنم چه اتفاقی می .2

 متأهلی تفاوت اساسی با زندگی مجردی دارد؟آیا زندگی  .3

 هایی؟کند؟ چه محدودیتهایی برای من ایجاد میآیا ازدواج محدودیت .4

 بینم؟آیا خود را قادر به اداره یک زندگی بدون هر گونه وابستگی به دیگران می .5

 ام؟آیا به حد کافی به رشد و استقالل فکری، شخصیتی، عاطفی، اقتصادی رسیده .6

 دهد؟ه چیزهایی به من میازدواج چ .7

 توانم بدهم؟ام چه چیزهایی میبا ازدواج، به شوهر/همسر آینده .8

 تواند باشد؟آیا انتظار یک شوهر/همسر )طرف مقابلم( از ازدواج چه چیزهایی می .9

 تواند مشاره یا متفاوت باشد؟ها و مردها از ازدواج میتا چه اندازه انتظارات زن .11

 راد به ازدواج کردن یا ازدواج نکردن بستگی دارد؟تا چه اندازه خوشبختی اف .11

 اساسا خوشبختی یعنی چه؟ .12

 کند و یا هر دو؟دهد یا زمینه رشد و کمال را فراهم میآیا ازدواج بیشتر به انسان آرامش می .13

 های اساسی من برای ازدواج کدامند؟مالک .14

های قومی و و اقصادی، تحصیالت، شباهت تا چه اندازه ظاهر و قیافه، شخصیت، اعتقادات، خانواده، وضع مالی .15

 هایی را به طور دقیق داشته باشد؟مذهبی برایم مهم هستند؟ فرد مورد نظرم باید چه ویژگی

 توان پذیرفت؟ها را میها مهمترند کدام تفاوتها کدام تفاوتدر صورت وجود تفاوت .16

 توان به تفاهم رسید؟داشت و در کدام یک میها را باید حتما در مورد تشابه، توافق، و تناسب کدام ویژگی .17

 توانند در انتخاب همسر مناسب من مؤثر باشند؟ام آشنا شوم؟ چه کسانی میخواهم با همسر آیندهچگونه می .18

 تواند مفید باشد؟های آشنایی و نامزدی قبل از عقد برای یک انتخاب صحیح، تا چه اندازه میدوره .19

 ازدواج قرار دارد؟از ای دا عاشق یکدیگر باشیم؟ جایگاه عشق در چه مرحلهآیا برای ازدواج الزم است ابت .21

 توانیم عاشقش باشیم؟اگر کسی برای ما جذابیت زیادی داشت،  به معنی آن است که عاشق او هستیم یا می .21

 چه وظایف و انتظاراتی هر دو طرف از یکدیگر دارند؟ .22

 ام انتظار دارم که..............از همسر آینده

 بودن یعنی............. /زن شوهر

 هستید؟ آمادهآیا در حال حاضر برای ازدواج  .23

 هستید؟ مناسبآیا در حال حاضر برای ازدواج  .24

 توانید خودتان را برای ازدواج به دیگری توصیه کنید؟آیا اکنون می .25
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 ید نام ببرید؟دانهایی را که در خودتان سراغ دارید که بر اساس آن خود را مناسب ازدواج میویژگی .26

را بیشتر از شما داشته باشد را  تان آنهااما اصرار دارید که همسرآیندهیا کمی دارید، پنج ویژگی که شما ندارید  .27

 .بنویسید

تان درآنها حتی کمتر از شما باشد را پنج ویژگی که شما به اندازه کافی دارید اما اصرار دارید که همسر آینده .28

 .بنویسید

 .خواهید همسرتان همانند شما باشد بنویسیدنمیپنج ویژگی که  .29

اشند چه هر کدام از صفات اگر در همسر شما ب) .خواهید همسرتان همانند شما باشد بنویسیدپنج ویژگی که می .31

 ؟(ای برای شما داردفایده

 ؟قرار خواهید دادمدنظر  آلهای همسر ایدهاگر از همین امروز شما ناببینا شوید چه معیارهایی را به عنوان ویژگی .31

 افرادی از خانواده خودتان حاضرند با شما ازدواج کنند؟هایی که دارید، یا با همین ویژگیآ .32

 پورعلیمصطفی 


