




 پیؼ ؽزط ّبی اسدٍاج هَفك
 فُیمٍ سارع

 مشبير اسدياج ي
 مذرس رياوشىبسی 



 ازدواج هادرصد  28در استان یسد  1398در سال 
 .منتهی به طالق شده است 



 اّذاف وبرگبُ
 ؽٌبخت هغیز درعت اسدٍاج

 

 آؽٌبیی ثب دالیل درعت اًتخبة ّوغز

  آؽٌبیی ثب هؼیبرّبی درعت اًتخبة ّوغز

 ؽٌبخت ًمؼ اًَاع ثلَؽ در اسدٍاج هَفك

 آؽٌبیی ثب ثبٍرّب ی درعت ٍ غلظ در هَرد اسدٍاج

 ؽٌبخت رٍاثغی وِ ثزای اسدٍاج خغزًبن ّغتٌذ



اسدياج یک قزار داد اجتمبعی است کٍ دي وفز را 
متعُذ بٍ مبوذن در کىبر یکذیگز ي پذیزش بزخی  

 .مسئًلیت َب در قببل یکذیگز می کىذ



كسي كه چزايي سندگي را يافته،  با هز  
 .چگونه اي خواهد ساخت



 یل خغزًبن ثزای اسدٍاجدال



 پٌح
دلیل   
درعت    

 ثزای 
 اسدٍاج

 هصبحجت ٍ ّوزاّی
 ػؾك ٍ صویویت

 ؽزیه حوبیت وٌٌذُ
 ؽزیه خٌغی  

 ٍالذ ؽذى



دلیل ؽوب ثزای اسدٍاج در وذام عجمِ اس 
 ًیبسّب لزار دارد؟



 ّبی خغوی ٍ خٌغیًیبس 
 ًیبس ثِ ٍالذ ؽذى ٍثمبی ًغل

 ًیبس ثِ آراهؼ ٍاهٌیت
 ًیبس ثِ ػؾك ٍ صویویت
 ًیبس ثِ ّوذم ٍ هصبحت

 گبًُیبس ثِ حوبیت ٍ تىیِ 
 ًیبس ثِ اعتمالل 

 اختوبػیًیبس  ثِ پذیزػ ٍ همجَلیت 
 ًیبس ثِ ّوزاّی ٍتأییذ

 ًیبس ثِ رؽذ، تىبهل ٍخَد ؽىَفبیی 

 اسدٍاج پبعخی اعت ثِ ایي ًیبسّب





 هي ویغتن؟
 ًیبس ّب
 ارسؽْب

 تَاًوٌذی ّب
 ًمبط ضؼف



 مهم در ازدواج  selfسه

خًد 
 فعلی

 خًد ياقعی

خًد 
 آرمبوی



 آیب 
هي 

 آهبدگی 
اسدٍاج 

را 
 دارم؟



ثلَؽ 
 فیشیَلَصیه



داؽتي 
تؼبدل ثیي 

ػمل ٍ 
 احغبط

 دارا ثَدى
هْبرت ّبی     

تصوین گیزی، حل 
هغئلِ، تفىز لجل 

 اس ػول

درن ٍ فْن 
ٍ ثزداؽت 
درعت اس 

 سًذگی

داؽتي ًگزػ، 
ثبٍرّب ٍ  

اًتظبرات صحیح  
 اس اسدٍاج



 خَدآگبّی ّیدبًی

 داؽتي هْبرت خَدتٌظیوی ّیدبى

 داؽتي هْبرت ّن تٌظیوی ّیدبى

ثلَؽ 
 ػبعفی



 ثلَؽ اختوبػی

احغبط ارسؽوٌذ ثَدى خَد ٍ دیگزاى 
تَاًبیی ثزلزاری ارتجبط هَثز ثب دیگزاى 
تَاًبیی حفبظت اس هزسّبی راثغِ ثیي فزدی 
تَاًبیی ایدبد تؼبدل ثیي دًیبی تدزد ٍ تأّل 
هغئَلیت پذیزی 
احتزام ثِ حمَق دیگزاى 

 



 ثلَؽ  
 التصبدی



 وجَتز ثب وجَتز، ثبس ثب ثبس

ایوبى ٍ دیٌذاری 
اخالق 
(هؼبؽزت-پَؽؼ)فزٌّگ 
ٍیضگی ّبی خبًَادگی 
دیذگبُ عیبعی 

 اػتمبدات هذّجی 
(سیجبیی)تٌبعت ظبّزی 
 ضزیت َّؽی 
 ٍ ٍیضگی ّبی ػبعفی

 خٌغی



 هٌظَرتبى اس هؼیبر ایوبى ٍ دیٌذاری چیغت؟

 وفاي به عهد
 راستگويي

 اهانت داري
 احتزام به حقوق ديگزاى 

 كیفیت اعوال هذهبي
 صله رحن

 دوري اس گناه
 ناخشنودي اس گناه
 كسب روسي حالل

.... 

ثبٍرّبی  
 هذّجی

رفتبرّبی  
 هذّجی



شوا كدام يک اس هعیارهاي اخالقي را هد نظز  
 داريد؟

ٍخَد صفبت 
 اخاللی هثجت

 عبسگبری
 عخبٍت
 ّوىبری

 تؼْذ ٍ ٍفبداری
 ٍلبر ٍ هتبًت
 حك پذیزی

 هغئَلیت پذیزی
 اًؼغبف پذیزی

 هْزثبًی ٍ صویویت
 ًظن ٍ اًضجبط  

 حغبدت
 تىجز ٍ غزٍر ثیدب

 خَدخَاّی
 لدبخت

 ویٌِ تَسی
 درٍؽ گَیی

 ثذ سثبًی
 ثی ادثی
 دٍرٍیی

 عجىی ٍ ّزسگی  



 .ثبٍرّبی ًبدرعت خَد را در هَرد اسدٍاج تغییز دّیذ



ّوغزم ثبیذ ثذٍى ایٌىِ هي ثگَین، ثِ ًیبسّب ٍ خَاعتِ ّبی هي پی ثجزد ٍ اگز هي ثِ اٍ ثگَین 

 چِ هی خَاّن دیگز لغفی ًذارد

 پظ اس اسدٍاج ثبیذ توبم دٍعتبى دٍرُ هدزدی را وٌبرگذاؽت

 ػؾك ٍ ػاللِ ثِ ّوغز ّویؾِ ثبیذ ثبثت ٍ ثذٍى تغییز ثبؽذ

 ّوغزم ثبیذ آًگًَِ وِ هي هی خَاّن  ٍ یب درعت هی داًن سًذگی وٌذ

 اگز ّوغزم هزا دٍعت دارد ثبیذ ثِ خبعز هي ّز وبری ثىٌذ

 اگز خغبین را ثپذیزم  ٍ اس ّوغزم ػذر خَاّی وٌن ثبػث گغتبخ ؽذى اٍ هی ؽَد



 .اگز اس هَضغ ٍ حزف خَدم وَتبُ ثیبین، التذارم را در  سًذگی اس دعت هی دّن

ّوغزم ثبیذ ثب توبم  ٍخَدػ هزا دٍعت داؽتِ ثبؽذ ٍ ثِ غیز اس هي ثِ چیش یب 

 .فزد دیگزی ػاللِ ًذاؽتِ ثبؽذ

ّوغزم ثبیذ ّوِ سحوبت ٍ فذاوبری ّبی هزا خجزاى وٌذ ٍ ثبثت آًْب 

 .ّوَارُ اس هي هتؾىز ثبؽذ

 ّوغزم ًجبیذ اس هي اًتمبد وٌذ ٍ ًجبیذ اس هي ًبراحت ٍ ػصجبًی ؽَد

 ّوغز هي ثبیذ ّوِ تٌْبیی هزا پز وٌذ

 ّوغز هي ثبیذ اس ّز لحبػ ؽجیِ هي ثبؽذ یب ثؾَد



اسدياج درمبن ویست ي بب اسدياج معجشٌ ای صًرت ومی گیزد. 
 

قزار ویست بب اسدياج بٍ آرمبوُبیمبن بزسیم  یب کسی مب را خًشبخت کىذ. 
 

ل سعبدت ي رشذ خًد َستیمًَمسز مب مسئًل رشذ مب ویست؛ بلکٍ خًد مب مسئ. 
 

َذف اسدياج داشته تکیٍ گبٌ ویست بلکٍ َمزاَی است. 
 
 اسدياج مثل کبشت یک وُبل یب تًلذ یک مًجًد سوذٌ است کٍ رسیذگی ي مزاقبت

 .می خًاَذ



رٍاثغی وِ هٌبعت 
 اسدٍاج ًیغت

 راثغِ ای وِ ؽوب ثیؾتز ػؾك هی ٍرسیذ•

 راثغِ ای وِ ؽوب ووتز ػؾك هی ٍرسیذ•

 راثغِ ای وِ در آى احغبط هی وٌیذ فزد همبثل ًیبس ثِ تغییز دارد•

 راثغِ ثب وغی وِ در تضبد وبهل ثب هؼؾَق یب ًبهشد لجلی ثبؽذ•

 راثغِ ثب فزدی وِ ثب یه ًفز دیگز راثغِ دارد•



 راثغِ ای وِ در اى هی خَاّیذ دیگزی را ًدبت دّیذ•

 راثغِ ای وِ در آى ثِ ّوغز آیٌذُ خَد ثِ چؾن یه الگَ یب آهَسگبر ًگبُ هی وٌیذ•

 راثغِ ای وِ ثِ  دلیل چٌذ ٍیضگی خبؿ ایدبد ؽَد یب تذاٍم یبثذ•

 راثغِ ای وِ ثِ دلیل یه تفبّن  خبؿ ایدبد ؽَد ٍ تذاٍم یبثذ•

 راثغِ ای  وِ ثِ دلیل لدبخت ٍ عزوؾی ثب خبًَادُ ایدبد ؽَد ٍ تذاٍم یبثذ•

رٍاثغی وِ هٌبعت 
 اسدٍاج ًیغت



 :ثزای داؽتي یه سًذگی رضبیت ثخؼ
 داؽتي یب آهَختي هْبرتْبی دُ گبًِ سًذگی  

 .ضزٍری اعت
 





 هؼزفی وتبة





 از همراهیتان متشکرم


