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 ، پایگاه میقات مهر9313تابستان حاجی کاظم، حجت 

 دارد؟ ارزشی چه تحقیق
 :دهیمیم بگویند؟ پاسخ هم را او هایعیب شناسند،می را دختر یا پسر که کسانی است ممکن آیا دارد؟ ایفایده چه تحقیق: گویندمی هاخانواده رخیب

گذارند و همین موجب شده حس کنند در تحقیقات دانند و برای آن هم وقت کافی نمیها راه به دست آوردن مطلب از تحقیقات را نمیبسیاری خانواده
پیش  تحقیق در دقیق و مندروش اگر .کنیم استفاده ممکن منطقی هایراه یهمه از آنکه جز نیست ایآید؛ ضمن اینکه چارهچیزی به دست نمی

 .باشد همراه حق حضرت از خواستن کمک با هااین همه  باید که است روشن البته که باشندمی اعتماد قابل زیادی حدود تا نتایج رویم،

 ازدواج تحقیق روش
 .نماییممی تقدیم حضورتان به مختصر طور به را نکاتی رابطه، این رد

 روحی یکلیدها و هاخواسته رعایت و یکدیگر روحیات شناخت در طرف دو به ازدواج، اصل درباره تصمیم به کمک بر عالوه تحقیق،: مهم نکته یک
 .کند می کمک مقابل )پس از ازدواج( شخص

 :شامل موارد ذیل است تحقیق منابع

 شخص کار محل و محله در جوی کلی و پرس .1

 سوم تا اول الیه در دوستان با ساعته یک گفتگوی .2

 .داشت تواننمی تحقیق این از زیادی توقع گرنه و است موجود پتانسیل این از استفاده منظور به فقط محله، در کلی جوی و توجه: پرس

 مراحل ذیل را طی کنید
 .شودمی محسوب شما تحقیق اول الیه است، مورد6تا3 بین که موارد این. بگیرید را ایشان صمیمی همکاران و دوستان تلفن شماره مقابل، طرف زا

 سوم یهال. گیریدمی( است کرده معرفی مقابل طرف خود که)اول  الیه افراد از را آنان تماس شماره نام و که هستند کسانی شما، تحقیق دوم الیه
 .است مناسب نفر2 کدام حدود هر سوم، و دوم الیه تعداد. گیریدمی دوم الیه از را آنان تماس شماره و نام که هستند کسانی هم

 شماهای تحقیق ویژگی

 رد دقت نیز و پرسش جهت کافی اعتماد تلفنی، صورت به چرا که شود؛ انجام حضوری صورت به حتما و حتما افراد، این از حقیقت .1
 .شودنمی ایجاد شخص اظهارات

 خواهممی. بد یا است خوب فالنی بگویید خواهمنمی من: بگویید و نموده خارج شخص بودن بد و خوب بررسی قالب از را خود سواالت .2
 و پسر و خترد شاید باشد.تر میتر است و هم برای رسیدن به نتیجه مناسباین روش هم اخالقی .کنم بررسی مقابل طرف با را تناسبش
 .دهید قرار اساس همین بر را سواالتتان و کنید تاکید نکته این بر. نباشند هم با متناسب اما باشند خوب دو هر آنان خانواده

 است ممکن گفتگو، شدن طوالنی با. یابد افزایش گفتگو مدت و نباشد  خیر یا آری فقط آنها جواب که کنید طراحی نحوی به را سواالت .3
البته  .دبزنی هاییحدس و باشد طرف دو تناسب بررسی کلیدهای بتواند و بوده ترمهم سواالت اصل از شما برای که شود بیان نکاتی
 د.های غیر مستقیم دیگر شوها باید فقط مقدمه ای برای بررسیها قرار ندهید بلکه این حدسگیری را هرگز بر پایه این حدسنتیجه

 تا کنید سوال یزن دیگر منبع از مستقیم غیر و مستقیم توانیدمی را شودمی ایجاد شخص به نسبت منابع از یکی بیان در که هایی ابهام .4
 .است درست قدراید، چهزده که حدسی دشو روشن

 ترتیب این به. است منابع نظرهای اظهار در اختالف میزان بررسی مختلف، منابع اظهارات صحت میزان سنجش برای اصلی راهکار .5
 .است بوده دقیق و صادقانه هاحرف از مقدار چه بزنید حدس توانیدمی

 بگویند. دارند سوال آن به مربوط ایخاطره اگر بخواهید مورد هر در .6

ذا بهتر ل کنند. گفتگو ایطی جلسه شاید در برخی موارد که در تحقیقات ابهام ایجاد شد و حل نشد، الزم باشد دختر و پسر مجدد با هم .7
است قبل از اتمام همه جلسات گفتگو )مثال بعد از جلسه پنجم( تحقیق را آغاز نمایید اما تاکید کنید که آغاز تحقیق به معنای به نتیجه 
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تواند طرف مقابل را خوشبخت کند، در نهایت صادقانه رسیدن نیست و تحقیق هم قرار است کمک کند که اگر دختر یا پسر شما نمی
 مایید.اعالم ن

 آیا این قدر سخت گیری در تحقیق درست است؟
 به را کرده سنگین کسب بلکه. نیامده کوتاه تحقیق اصل در بیایید، کوتاه هم کمی خواهیدمی اگر. کنید بررسی بینانهباریک و دقیق خود، تحقیق رد

 بود، ابهامی گرا بلکه کنید اند منتقلسپرده شما به را تحقیق که ایخانواده به را منابع هایحرف همه ندارد لزومی. نمایید واگذار گیریتصمیم پایان
 .دهید انتقال آنان به را آخر نتیجه و بررسی خودتان

 :گردد می پیشنهاد ازدواج تحقیق منابع از پرسش برای که سواالت برخی

 هستید؟ دوست هم با مدت چه و شدید آشنا ایشان با طریق چه زا .1

 (گویندب اندکرده آماده هرچه از قبل برای گفتن مرحله این در بگذارید) .بدهید ایشان کلی رفتار و خود درباره مختصری توضیح لطفا .2

 مواردی چنین برابر در ایشان دفاعی مکانیسم اصوال و کندمی ابراز یا ریزدمی خودش در را ناراحتی دهد، آزار ناحق به را ایشان کسی اگر .3
یشان در ا. کند برخورد با دیگران اخالقی دیگر هرکس باید طرف از و بگیرد را خود حق بتواند باید کس هر که دهید توضیح)چیست؟ 

 قیمنط میزان و خشم مدیریت نحوه توانیدمی سوال این از.( بگویید دارید ذهن در مورد این در ایخاطره اگر کنند؟می چه چنین مواردی
 .بفهمید را هایشانبرخورد بودن

 نشان که دبرنمی نام را موارد برخی) .بفرمایید را ایدهم رفته با که تفریحاتی و گذاشتن قرار اید؟ نحوه بوده همراه هم با تفریح در قدر چه .4
 است ممکن ار او تدبیر و سخاوت میزان نیز و سلیقه نیز گذاشتن در تفریحات قرار نحوه. است شخص اجتماعی بلوغ و نشاط میزان دهنده
 (.دهد می نشان را او فرهنگی وضع نیز تفریحات نوع. دهد نشان

 یا گراستدرون تفریح در پردازد؟می خودش امور به و رودمی اییاگوشه گذاردمی همه سر به سر و است شلوغ تفریح در ایشان آیا .5
 .(است بررسی قابل نیز او عقالنیت ضمنا. نمایید بررسی را او نشاط و احساسات بروز میزان توانیدمی)گرا؟ برون

 (روحیات بررسی)شد؟  متوجه توانمی را ایشان ناراحتی چگونه هستند، ناراحت موضوع یک از که هنگامی .6

 قدرت بررسی)دهد؟ می نشان واکنشی چه مواردی چه در نیست، منطقی دستور این کند حس اما بدهند دستوری او به کار محل اگر .7
 (گروه در کار به تعهد میزان نیز و تحلیل و آزادگی

 (صحیح نقد به تمایل حتی نقد به او تمایل میزان بررسی)کند؟ می چه نباشد، منصفانه نقد کند اما نقد را او کسی اگر .8

 هداشت خصوصیاتی چه مطلوبشان همسر و بوده چه ازدواج درباره هایشانآرمان و هاایده اند؟کرده صحبت ازدواج درباره شما با قبال آیا .9
 (ازدواج اهداف درباره او تعقل و تفکر بررسی)است؟ 

 (وانیر سالمت بررسی)چیست؟  دیگران هایلطیفه مقابل در ایشان واکنش بگویند؟ چه قدر؟ ایلطیفه خودشان که آمده پیش آیا .11

 (استرس کنترل)دارند؟  مشکل شدن برطرف برای واکنشی چه شود،می ایجاد کار در شدید استرس که هاییموقعیت در .11

 تحقیق و هخانواد به وابستگی و همبستگی میزان بررسی)اید؟ شنیده چه ایشان از خودشان درباره خانواده گویند؟می خود خانواده از قدر هچ .12
 (خانواده درباره

دارند؟  مورد این در نقشی چه او خانواده کند؟می عمل آنان مشورت و دیگران نظر به مقدار چه و خود نظر و رای به مقدار چه کارها در .13
 (مشورت به تمایل و رای استقالل میزان بررسی)

 میزان بررسی)افتند؟  می دیگری کار فکر در یا بسازند و بسوزند دهندمی ترجیح نرسند، توافق به خود همکار با گفتگو با موردی در اگر .14
 (سازگاری و مدیریت بحران

 در تناسب بررسی به کمک) .بفرمایید بیان را ایشان سیاسی دیدگاه چیست؟ اجتماعی مسائل به نسبت ایشان تحلیل و دغدغه میزان .15
 .(کرد خواهد اجتماعی هایدغدغه

 است؟ چقدر ایشان پذیریریسک یا و احتیاط میزان .16

 باشد؟می خصوصیاتی شود، چه ایشان العادهفوق رشد موجب که باشد خصوصیت 3 اگر شما نظر به .17

هرچند )شود  ایشان یا ضرر زدن به دوستانشان کردن ضرر و دیدن آسیب موجب است ممکن که باشد خصوصیت 3 اگر شما نظر به .18
 باشد؟می خصوصیاتی چه (که چنین ضرری اتفاق نیفتد هست هم ممکن


