
 

 سواالت مشاوره قبل از ازدواج نمونه 

در سه گروه کلی آشنایی با خود، آشنایی با شریک زندگی و   سواالت مشاوره قبل از ازدواج

 د: شومیآشنایی با شرایط زندگی مشترک، بررسی  

 سواالت در جهت آشنایی با خود 

 ازدواج کنید؟ مهم ترین معیار شما در ازدواج چیست و چرا تصمیم گرفته اید   •

 جه تصور و انتظاری از زندگی مشترک دارید؟  •

 آیا شخص رازداری هستید؟ آیا شخص اجتماعی و زود جوشی هستید؟  •

 شوید؟ آیا بد بدین هستید؟ میآیا به سرعت عصبانی   •

 دهید؟ میبه هنگام بروز مشکالت و چالش های مالی چه واکنشی نشان   •

 را ترک کنید؟ خط قرمزهای شما در رابطه چیست؟ شود تا همسر خود  میچه چیزی باعث   •

های • برنامه  آینده زندگیی  چه  ادامه   فردی  برای  )مثال قصد  دارید؟  ازدواج  از  خود پس 

 تحصیل، داشتن شغل و استقالل مالی، راه اندازی یک کسب و کار و ...( 

 آیا حاضر هستید برای آسایش و خوشحالی خودتان و همسرتان سختی را تحمل کنید؟  •

 کنید دلیلش چیست؟ میآیا خانواده تان با این ازدواج موافق هستند؟ اگر خیر فکر   •

 کنید در آینده ممکن است از این تصمیم خود پشیمان شوید؟ میآیا فکر   •

 در صورت خیانت همسرتان، واکنش شما چه خواهد بود؟  •



 

 آشنایی با شریک زندگی مشاوره قبل از ازدواج: سواالت  

چه اندازه دوست دارید؟ ازدواج شما بیشتر مبتنی بر احساس است یا همسر خود را تا   •

 عقل؟ 

 چرا همسر خود را دوست دارید؟ چه ویژگی هایی شما را به او عالقه مند کرده است؟  •

کنید؟ آیا تا میایا در خصوص مطرح کردن رابطه جنسی و نیازهایتان، احساس خجالت   •

 خود با همسرتان صحبت کنید؟ به حال توانسته اید در خصوص نیازهای جنسی  

 کند؟ میچه خصوصیات منفی در همسرتان وجود دارد که شما را ناراحت   •

آیا دوست دارید رابطه عاطفی و عشقتان را برای دیگران به نمایش بگذارید؟ آیا دوست  •

 دارید این رابطه در یک چارچوب خصوصی و شخصی، قرار بگیرد؟ 

خرید؟ میگویید دوستش دارید یا هدیه  مید؟ به او  کنیمیچگونه به همسرتان ابراز عالقه   •

 واکنش همسرتان به این اقدامات چیست؟ 

 دانید یا عاملی بازدارنده؟ میهمسرتان را بیشتر عامل موفقیت و پیشرفت   •



آیا حاضر هستید برای رشد و پیشرفت همسرتان از خود گذشتگی کنید؟ مثال به یک  •

کشور  شهر کودکان    یا  از  خانه  در  مشخص،  زمانی  مدت  برای  یا  کنید  مهاجرت  دیگر 

 نگهداری کنید؟ 

 اختصاص دهید؟ تان  خواهید صرفا به معاشرت با همسرمیچند ساعت از روز خود را   •

 کنید؟   می چرا تصمیم گرفته اید رابطه تان را رس •

 شکنید دلیلمیآیا با خانواده همسر خود رابطه خوبی دارید؟ در غیر این صورت، فکر   •

 چیست؟ 

 شود؟ میزارتان  آ چه تفاوت هایی میان شما و همسرتان وجود دارد که سبب   •

 کند؟ میچه چیزی به پایداری رابطه تان کمک   •

 آیا مشکالتی در گذشته وجود داشته که حل نشده باقی مانده باشند؟  •

 آیا به همسرتان اعتماد دارید؟ چرا؟  •

 کنید؟ چرا؟ میآیا به همسرتان افتخار   •

 

 آمادگی بیشتر برای زندگی مشترک  مشاوره قبل از ازدواج:  سواالت

 به نظر شما مهم ترین ویژگی ها و کارکردهای یک زندگی مشترک چیست؟  •

کنید چنین زندگی شما میچه تصوری از زندگی مشترک با یکدیگر دارید و آیا احساس  •

 دهد؟ میتیارتان قرار  سازد یا فرصت های بیشتری برای رشد و پیشرفت در اخمیرا محدود  

تضادهای فکری، نظرات مختلف و عدم تفاهم در موضوعات خاص را در زندگی مشترک  •

 خود چگونه مدیریت خواهید کرد؟ 

آیا حاضر هستید برای بهبود روابط و موفقیت زندگی مشترکتان، به صورت فردی و یا در  •

 غالب زوج تحت آموزش باشید؟ 



رک شما، شخصی و چه میزان از آن ها را مایل هستید چه میزان از روابط و تصمیمات مشت •

 به اشتراک و نمایش بگذارید؟ 

نظر شما در مورد پول و مدیریت مالی زندگی مشترک چیست؟ آیا هر دو شما قصد کار  •

 کنید؟ میکردن دارید؟ آیا هزینه ها را به صورت اشتراکی پرداخت  

پس انداز   برای  می آیا تامین هزینه های زندگی تنها بر دوش یک نفر است؟ چه تصمی    •

 دارید؟

آیا تا به حال به مرز میان زندگی مشترک و شخصی فکر کرده اید؟ این مرز را در زندگی  •

 مشترک خود چگونه مشخص خواهید کرد؟ 

تان دارید؟ آیا در خصوص تعطیالت و اوقات با هم بودن  میبه عنوان یک زوج، چه تصمی  •

برای شما ماندن در خانه و رسیدگی به کارهای عقب افتاده است آل  یک تعطیالت ایده  

 یا تفریح و دیدار با دوستان؟

  

 توانید با پرتو زندگی تماس بگیرید.می  مشاوره قبل از ازدواجبرای دریافت  
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