
 دوستی های پیش از ازدواج:

برخی از دوستی های قبل از ازدواج بین دختررهرا و             

پسرها ، دوستی هایی هستند که با هدفری یریرر از           

ازدواج آیاز می شوند . این نوع دوستی ها پرایرداو و               

بلند مدت نیستند و مشکالت زیادی وا برای دختررا       

 و پسرا  دو پی داوند .

 وابستگی:

برخی از جوانا  که تنها به قصد دوستی برا جرنر               

مخالف واود وابطه می شوند، به تدویج و با گرششر              

زما  دچاو وابستگی عاطفی می شوند که قطع ایرن           

 اوتباط برای آ  ها دشواو اس .

پسر و دختری وا دو نظر بگیرید که با قصد یریرر از         

ازدواج دوس  شده اند و طرف مقابرل خرود وا برر                

اساس معیاوهای ازدواجشا  انتخاب نکرده انرد زیررا          

قراو نیس  با یکدیگر ازدواج کنندحال آ  ها به هرر            

حال بعد از مدتی به خاطر مشکالتی که به وجود می           

اید دوستی خود وا برهم می زنند و بسریراو برربره           

 ووحی خواهند خوود.

قطع این گونه ووابط که دو آ  دختر و پسرر مردت               

زما  طوالنی وا با یکدیگر دوس  بوده انرد بسریراو              

مشکل اس  و به اندازه از دس  داد  یک عزیز زجرر            

 آوو اس .

اما باید توجه کنید که اگر می خواهید وابطه تا  وا به              

پایا  برسانید ، بهتر اس  قطع وابطه یکدفعه ای باشد و           

تدویجی نباشد و دو این دووا  نباید به گریه ها و                 

خواهش ها و...طرف مقابل خود اعتنا کنید و برای اینکه          

بتوانید به زندگی عادیتا  برگردید الزم اس  با واقعی           

وو به وو شوید و چند ماه ناواحتی تا  وا کنترل کنید.              

به یاد داشته باشید اگر مدام امیدواوانه به فکر از                  

سرگیری وابطه باشید، نمی توانید به زندگی عادی و             

 معمول تا  باز گردید.

 تصمیم گیری نادرست برای ازدواج:

وقتی  که طرفین به یکدیگر وابستگی عاطفی زیادی             

پیدا می کنند و نمی توانند از یکدیگر جدا شوند ،                 

تصمیم به ازدواج می گیرند که کاو ییرعاقالنه ای اس            

زیرا طرف مقابلشا  وا بر اساس معیاوهایشا  انتخاب           

نکرده اند و به شناخ  دوستی از یکدیگر نرسیده اند             

 بنابراین او مناسب ازدواج نیس .  

 

 فقدان شناخت درست و واقع بینانه

ای  کنند به گونه ووابط دختر و پسر سعی می  دو این 

وفتاو کنند که از نظر دیگری قابل تحسین باشند. 

دو واقع افراد برای خوب جلوه کرد  دو نظر دیگری 

آووند. حال اگر این  به وفتاوهای تصنعی ووی می

وابطه به ازدواج بیانجامد، افراد بدو  هیچ شناخ  

  دقیق و دوستی از یکدیگر واود زندگی مشترک

شوند. از سوی دیگر به دلیل وابستگی بیش از  می

حد به یکدیگر نه تنها عیوب فرد مقابل وا نمی 

ها،  ها، خوبی بینند بلکه او وا فردی سرشاو از نیکی

ها و ...  زیبایی

 تصوو می کنند.

 

افت تحصیلی 

 یا ركود علمی

تحصیل دانش، نیازمند تمرکز فکری و ووحی اس . 

اما دو این گونه ووابط دختر و پسر به عل  وابستگی 

بسیاو به یکدیگر مدام دو فکر هم بوده و به دیداوها 

های حضووی و تلفنی شا  توجه می کنند  و مالقات

ترین مانع دو واه وشد و ترقی  که این خود بزوگ

 هاس . علمی آ 



 

 

 

 دوران آشنایی پیش ازدواج         

نروع وابرطره        زمانی که هدف از آشنایی، ازدواج باشد      

.این اوتبراط داوای  چراوچروب             متفاوت خواهد بود 

 اس  و حتما باید با نظاوت و آگاهی خانواده ها باشرد.  

اگر این دووا  بدو  نظاوات هر دو خانواده باشد، مری        

تواند بروهایی وا به افراد بزند. زیرا هرنرگرامری کره                

خانواده دو جریا  نباشد، پ  دختر و پسر هیچ گونه          

تعهدی وا به یکدیگر نداوند و خیلی واح  می تواننرد     

این دووا  وا تمام کرده و به دیگری از نرظرر ووحری           

  بربه و صدمه واود کند.  

 چند اشتباه رایج در دوران شناخت:

 نپرسیدن سواالت كافی و اساسی

هدف از آشنایی پیش از ازدواج وسید  به شرنراخر           

اس  ولی متاسفانه  خیلی مواقع افراد این دووا  وا با           

دووا  دوستی اشتباه می گیرند و زما  وا به بطرالر             

می گشوانند و واجع به مسایل پوچ و بیهوده صحبر            

 می کنند که به شناخ  منجر نمی شود.

 دانشگاه آ زاد سالمی جنف آ ابد
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 روابط رنگی

 نادیده گرفتن عالمت های هشدار دهنده :

   مسائل وا کم اهمی  جلوه می دهیم . 

    کار های او را توجیه می کنیم . 

   .کار های او را منطقی جلوه می دهیم 

 باور به تغییر دادن فرد

باوو اشتباه بسیاوی از افراد این اس  که ما می توانیرم            

با عشق، توجه و تالش دو مروو زما  همسر خرود وا              

تغییر دهیم. بسیاوند کسانی که به امید آ  که بتواننرد           

بعد از ازدواج همسر خود وا تغییر دهرنرد واود یرک                

زندگی مشترک می شوند ولی دانستن ایرن نرکرتره              

برووی اس  که شما نمی توانید هیچ ک  وا به یریرر       

 از خودتا  تغییر دهید..

مدت زما  وابطه بستگی   مدت زمان دوره آشنایی:    

ماه فررصر        ۶تا    ۳طوو میانگین     به طرفین داود  به      

مناسبی اس  که دختر و پسر و خانواده هایشا  با هم           

آشنا شوند اما این آشنایی ها نباید طوالنی شرود ترا              

وابستگی کاذب و ییر منطقی ایجاد کند. دو طول ایرن            

مدت می توانند از یک مشاوو خانواده کمک بگیرند ترا           

 منطقی و آگاهانه تصمیم گیری کنند.


