
 ٍاحذ سالهت ًَجَاًاى، جَاًاى ٍ هذارس
 هرکس تْذاضت غرب تْراى

تَاًوٌذ سازی جَاًاى ترای ازدٍاج  

 هٌاسة ٍ آساى



 تعریف ازدٍاج

اسدٍاج ارتجبعی لزاردادی ثیي دٍ اًغبى اس خٌظ هخبلف اعت، وِ دارای  •

اثقبد خغوی، خٌغی، رٍاًی، فمالًی، فبعفی، اختوبفی، التقبدی، هقٌَی  

 .ٍ اخاللی هی ثبؽذ



 ضرٍرت آهَزش پیص از ازدٍاج

  اعبعی ّبی ضزٍرت اس اسدٍاج اس پیؼ آهَسػ•

  وبّؼ فزدی، ًبثٌْدبری ٍ اختالالت اس پیؾگیزی

  رضبیت ٍ آى ثب هزتجظ ّبی آعیت ٍ عالق هیشاى

 .اعت سٍخیي سًذگی در ثخؾی رضبیت ٍ هٌذی



ػ ّب، خبًَادُ، وَدوبى، سٍخیي در ایي دٍرُ تؾَیك هی ؽًَذ، وِ ثب یىذیگز در ثبرُ اّذاف، ًگز
 .هغبیل هبلی، تفزیح ٍ اٍلبت فزاغت ثحث ٍ تجبدل ًؾز وٌٌذ

ًوَدُ  ٍ تبویذ ثز ثزلزاری سٍج ّب پیؼ اس اسدٍاج ثْتز اعت، اثقبد هختلف سًذگی هؾتزن را ثزرعی 
در ًْبیت ثبیذ خَاة عَال ّبی سیز را در ایي دٍرُ . یه ارتجبط پبیب ٍ آراهؼ دٌّذُ را داؽتِ ثبؽٌذ

 :پیذا ًوَد
 چزا اسدٍاج؟ -1
 چزا هدزد ًجبؽن؟ -2
 چزا ثب ایي ؽخـ؟ -3
 چزا حبال؟ -4
 ثب اسدٍاج چِ تغییزاتی ثِ ٍخَد هی آیذ؟ -5
 

 آهادگی ترای ازدٍاج



 اًَاع ازدٍاج

 ؽذیذ ّیدبًبت ٍ اًگیشُ تبثیز تحت افزاد اسدٍاج ایي در :ّیدبًی -فبعفی اسدٍاج1.

 ٍ ؽزط ٍ اهز ّز ثِ تي هقوَالً اسدٍاج ایي خَاعتِ ثِ رعیذى ثزای .ّغتٌذ

 یب پذیزًذ هی همبثل عزف اس را ضقفی ًمغِ یب خَاعتِ ًَؿ ّز ٍ دادُ لزاردادی

  ٍ ضقف ًمبط اٍلیِ ّیدبًبت ٍ فَاعف وزدى فزٍوؼ اس پظ .گیزًذ هی ًبدیذُ

 .وٌذ هی خلَُ ّب ًبٌّدبری





 اًَاع ازدٍاج

 اًذیؾی، دٍر گزی، هقبهلِ حغبثگزی، اسدٍاج ایي در :هٌغمی – فمالًی اسدٍاج2.

 اًتخبة ثزای افلی ّبی هالن ٍ خبًَادگی ٍ فزٌّگی هغبیل ٍعَاط، ثَدى، ثبساری

 اسدٍاج ایي در ثَدى، عجمِ ٍ ؽغلی ّن هبلی، عغح ثَدى خَر هثل اعت، ّوغز

 سیبد ّب خبًَادُ ایي در رٍاًی عالق هقوَالً ٍ ًذارد خبیی فؾك ٍ ّیدبى احغبط،

 .اعت





 اًَاع ازدٍاج

 ٍخِ .ثبؽٌذ اخجبر اس ًبؽی تَاًذ هی اسدٍاج گًَِ ایي :تحویلی یب اخجبری اسدٍاج3.

 گًَِ ّیچ سٍج یقٌی اعت دلغزدی احغبعی،ٍ ثی هیلی، ثی اسدٍاج ایي هؾتزن

 اًگیشُ ٍ ّیدبى ًِ سٍخیي حبلتی چٌیي در .ًذارًذ آى ثزای لجَلی لبثل فزدی دلیل

 .یبثٌذ هی آى اداهِ ٍ پذیزػ ثزای هٌغمی دلیلی ًِ ٍ ای





 اًَاؿ اسدٍاج

 همبثل عزف عَی ثِ را دل اًگیشؽی فغزی، ّبی وؾؼ :فبعفی -فمالًی اسدٍاج4.

 هی آى ثز تبییذ هْز خَد  ّبی حغبثگزی ثب ًیش، هٌغك ٍ فمل ٍ دّذ هی عَق

 .ثبؽذ خبًَادُ ٍ اسدٍاج  رٍاى ثْذاؽت وٌٌذُ تبهیي تَاًذ هی اسدٍاج ًَؿ ایي .سًٌذ



 .اسدٍاج ّبیی وِ ؽزایظ ثیي سى ٍ هزد ّوگَى ًجبؽٌذ

(aاعت تز پذیز آعیت ثبؽذ ووتز سى اس هزد تحقیالت عغح اگز :تحقیالت عغح. 

(bعي 

(cُاعت هقیبر ٍ هالن ثْتزیي ثَدى وفَ ّن ٍ ّوگَى :اختوبفی -التقبدی پبیگب. 

(dؽَّز ٍ سى ثیي سیبد فبفلِ ٍخَد :اختوبفی -هذّجی افتمبدات ٍ فمبیذ ٍ ّغتی ثِ یًگزؽ 

 تبثیزات ًیش فزسًذاى تزثیت در ثلىِ وٌذ هی تْذیذ را عزفیي آراهؼ تٌْب ًِ سهیٌِ ایي در

 رٍػ ٍ راُ اًتخبة در اؽىبل ٍ عزدرگوی تقبرك، دچبر ؽذت ثِ فزسًذاى سیزا دارد، هٌفی

   .ؽًَذ هی



 .اسدٍاج ّبیی وِ ؽزایظ ثیي سى ٍ هزد ّوگَى ًجبؽٌذ

(eاًگیشؽی عبختبر ٍ فغزی لحبػ اس :فیشیَلَصیه ّبی اًگیشُ ٍ هیل ثذٍى اسدٍاج 

 ًحَی ثِ وِ افزادی .اعت سًذگی تذاٍم ٍ اسدٍاج اعبعی ٍ افلی ّبی فلت اس یىی

 دیگز دالیل یب ٍ دیگزاى حزف خبعز ثزای فزفبً ٍ ّغتٌذ خٌغی هؾىالت دچبر

 .وٌٌذ هی گذاری پبیِ را سا آعیت ّبی خبًَادُ وٌٌذ هی اسدٍاج



 .اسدٍاج ّبیی وِ ؽزایظ ثیي سى ٍ هزد ّوگَى ًجبؽٌذ

(fگبّی تلمی افزاد اس اسدٍاج ثِ فٌَاى یه  : اسدٍاج ثب افزاد ثیوبریب اسدٍاج ثیي ثیوبراى

ثیوبری ّبی صًتیىی ٍ فقت القالج ًیش ثذٍى هؾبٍرُ لجل . ٍعیلِ ثزای درهبى اعت

 .  اس اسدٍاج اس خولِ فَاهل تؾىیل خبًَادُ آعیت سا اعت

(gاس عبل یه تب اعت السم ؽَد، هَاد تزن ثِ هَفك وِ فَرتی در :افتیبد احتوبل  

 خؾن، ٍ اعزافیبى ثب ًبعبسگبری ؽذیذ، ثذثیٌی ٍ ؽي عَء .وٌذ خَدداری اسدٍاج

 ّبی هؾبٍرُ در ثبیذ ًیش خٌغی اًحزافبت ٍ ٍعَاط گیزی، گَؽِ ٍ ؽذیذ افغزدگی

   .گیزًذ لزار ًؾز هذ اسدٍاج اس لجل

 





 .اسدٍاج ّبیی وِ ؽزایظ ثیي سى ٍ هزد ّوگَى ًجبؽٌذ

(hرا هقیَة صى ٍلَؿ هیشاى :دارًذ صًتیىی هؾىالت ًَفی وِ فبهیلی ّبی اسدٍاج  

 .اعت الشاهی صًتیه ّبی هؾبٍرُ اًدبم سهیٌِ ایي در وِ دّذ هی افشایؼ

(iؽبهل .دارًذ اسدٍاج هَرد در غلظ ّبی ًگزػ وِ افزادی ثب سدٍاجا: 

 هخبلف خٌظ ثِ هٌفی ًگزػ1.

 وزدى تلمی تىلیف ادا فزفبً را اسدٍاج2.

 ًغل ثمبی ٍ هثل تَلیذ خبعز ثِ فزفبً را اسدٍاج3.

 .دّذ هی تغییز را فزد ؽخقیت اسدٍاج4.

 

 



 .اسدٍاج ّبیی وِ ؽزایظ ثیي سى ٍ هزد ّوگَى ًجبؽٌذ

 .رعبًذ هی آرسٍّبیؼ توبم ثِ را فزد اسدٍاج5.

 .اعت فؾك اسدٍاج اعبط6.

 .اعت پذری خبًِ هؾىالت اس فزار ثزای راّی7.

 .ؽَد هی ؽخـ در پذیزی هغٍَلیت ثبفث8.

 .اعت هؾىالت ّوِ دارٍی ًَػ اسدٍاج9.

 ..... ٍ خَاثذ هی ّوِ خبًِ در وِ اعت ؽتزی ، اسدٍاج10.

 



 .اسدٍاج ّبیی وِ ؽزایظ ثیي سى ٍ هزد ّوگَى ًجبؽٌذ

(jسى آراهؼ :خَاّی ّیدبى ؽذت ٍ فالیك ًَؿ در فبحؼ ّبی تفبٍت ثب اسدٍاج ٍ 

 لوظ لبثل ّب آى خَاّی ّیدبى ؽذت ٍ فالیك هحذٍدُ در یىذیگز وٌبر در ؽَّز

 ثبفث یىی ثبؽذ ًؾذُ ایدبد تفبّن ثبرُ ایي در ؽَّز ٍ سى ثیي وِ هَاردی در .اعت

 .ؽَد هی دیگزی آسار ٍ رًح



 ل هثجت اسدٍاجدالی

دٍعتی ٍ هقبحجت 

فویك ؽٌبخت ٍ آهیش هحجت ٍ خَدهبى ًشدیىی، احغبط ؽبهل فویویت :فویویت ٍ فؾك  

 .اعت دیگزی

وٌٌذُ حوبیت ؽزیه 

اختوبفی ٍ فبعفی رٍاثظ ثْجَد 

ؽذى ٍالذ 

ِخَد تَعق 



 اسدٍاجهٌفی دالیل 

 ٍالذیي علیِ طغیاى•

 استقالل جستجَی•

 رٍاًی ّای تیواری درهاى•

 داضتي دٍست خاطر تِ فقط ازدٍاج•

 خَردُ ضکست ارتثاط یک التیام•

 اجتواع یا ٍ خاًَادُ فطار•

 طثیعی غریسُ ارضای•

 اقتصادی دالیل•

 

 





 ن ّؾذار دٌّذُ در اسدٍاجفالئ

وٌٌذ اسدٍاج ٍ ؽًَذ آؽٌب ّن ثب دار هقٌی فمذاى یه اس وَتبّی فبفلِ ثِ سٍخیي. 

ثبؽذ اسدٍاج ثزای فبهلی پذری خبًَادُ در ًفز یه اس ؽذى دٍر آرسٍی. 

ٌِثبؽذ هتفبٍت داری هقٌب عَر ثِ ّوغزاى پیؾی. 

ثبؽٌذ خَاعتِ ثز آؽفتِ خبًَادُ ٍ ًبعبسگبر ثزادری ٍ خَاّز خوـ اس ؽَّز ٍ سى. 

ثبؽٌذ داؽتِ عىًَت خبًَادّبیؾبى اس دٍر یب ٍ ًشدیه خیلی یب ؽَّز ٍ سى. 

ثبؽٌذ ٍاثغتِ خَد ّبی خبًَادُ ثِ فبعفی یب هبلی لحبػ ؽَّزثِ ٍ سى. 

عبلگی 20 عي اس لجل اسدٍاج 

اًدبهذ عَل ثِ عبل عِ اس ثیؾتز ایٌىِ یب ٍ ثبؽذ هبُ ؽؼ اس تز ون ًبهشدی یب ٍ آؽٌبیی هذت. 

 

 



 فالئن ّؾذار دٌّذُ در اسدٍاج

ؽَد اًدبم فقلی دٍعتبى یب خبًَادُ حضَر ثذٍى اسدٍاج هزاعن. 

،ؽَد حبهلِ اسدٍاج اٍل عبل خالل در یب ؽَد حبهلِ اسدٍاج اس لجل سى. 

وٌٌذ هحغَة ًبهغلَة ٍ ًبؽبد ای دٍرُ را خَد ًَخَاًی یب وَدوی دٍرُ ّوغزاى. 

،ثبؽٌذ داؽتِ خَد ٍالذیي یب ٍ ثزادراى ٍ خَاّز ثب ضقیفی راثغِ ّوغزاى. 



 پیؼ ثیٌی وٌٌذُ ّبی اسدٍاج هٌبعت

 .اعت اسدٍاج هَفمیت ثیٌی پیؼ ثزای ارسؽوٌذی القبدُ فَق ؽبخـ اسدٍاج اس پیؼ ارتجبط ویفیت

 .دارًذ اسدٍاج ّبی چبلؼ اس ای ثیٌبًِ ٍالـ اًتؾبرت•

 .وٌٌذ هی ثزلزار ارتجبط خَة•

 .وٌٌذ هی حل هٌبعت فَرت ثِ را ّب تقبرك•

 .دارًذ خَد ّوغز ؽخقیت اس خَثی احغبط•

 .دارًذ تَافك یىذیگز ثب هذّجی ٍ اخاللی ّبی ارسػ عز ثز•

 .دارًذ ّن ثب رٍاثظ در ثزاثز ًمؼ•

 

 



 تقوین گیزی ثزای اسدٍاج

 گزاى ثغیبر اسدٍاج هَرد در فدَالًِ تقوین ٍ وزدى ریغه وزدى، اؽتجبُ اس دلْزُ تزط، •

 آراهؼ در ٍ ًجبؽٌذ فؾبر تحت اسدٍاج اس لجل افزاد وِ اعت هْن ثٌبثزایي .ؽَد هی توبم

 .ًوبیٌذ اًتخبة را سًذگی تقوین

اعت هؾتزن سٍخیي اّذاف ٍ ّب ارسػ وِ سهبًی. 

اعت پغٌذیذُ ٍ همذط اهز یه اسدٍاج. 

دّذ هی تغییز را ؽوب اسدٍاج وِ ًىٌیذ فىز. 

یىذیگز ثب تحقیلی ؽخقیتی، ٍ فزٌّگی هبدی، ؽزایظ لحبػ اس افزاد اًذاسُ ّز تٌبعت، افل اعبط ثز 

 .داؽت خَاٌّذ تزی هٌبعت اسدٍاج ثبؽٌذ تٌبعت



 هَاًـ فزٌّگی

 (عٌگیي خْیشیِ ٍ هْزیِ چؾوی، ّن ٍ چؾن)اًذٍسی ثزٍت فزٌّگ گغتزػ•

 ّب خبًَادُ اس ثزخی گیز پب ٍ دعت ٍ غلظ رعَم ٍ آداة•

 خبًِ اس خبرج در اؽتغبل تَخِ ٍ ؽغلی هَلقیت احزاس ثزای دختزاى گزایؼ•

 پغزاى ٍ دختزاى رٍاثظ ثَدى آساد•

  عٌتی ؽىل اس گزفتي فبفلِ ٍ گشیٌی ّوغز ّبی هقیبر تغییز•





 هَاًـ اختوبفی

 عبختبرّبی ارتجبعبت ٍ فٌقتی هذرى، ثِ وؾبٍرسی سًذگی اس گذر :خبًَادُ تحَل1.

 .اعت ًوَدُ تحَل ٍ تغییز دچبر را اختوبؿ ٍ خبًَادُ

 (خبًَادُ افضبی وبّؼ)ووی تغییزات1.

 (گذؽتِ خبًَادُ ّبی عبختبر ؽىغت)ویفی تغییزات2.
 

 



 هَاًـ فزدی

ثبال رفتي عغح تحقیالت 

گغتزػ ؽْزًؾیٌی 

تغییز هقیبر ّبی اسدٍاج 



 هَاًـ التقبدی اسدٍاج هٌبعت

 ثیىبری•

 سًذگی ثبالی ّبی ّشیٌِ•

 اسدٍاج گزفتي هقبهلِ فَرت•



 عبیز هَاًـ اسدٍاج هٌبعت

داؽتي تَاًوٌذی .)یقٌی ثِ رؽذ خغوی ٍ رٍاى ؽٌبختی رعیذُ ثبؽذ: رؽذ ًبیبفتگی•

 (رعیذى ثِ اعتمالل، َّیت یبفتگی ٍ فویویت

 ...ثِ ٍالذیي ٍ دٍعتبى ٍ ٍاثغتگی افزاعی •

 ووبل گزایی افزاعی•

فزد ثِ َّیت درعتی دعت ًیبفتِ ٍ هوىي اعت ًتَاًذ : ًذاؽتي ّذف رٍؽي سًذگی•

 .ثب هؾىالت سًذگی درعت وٌبر ثیبیذ



 هحَر ّبی فزٌّگی، فزدی، التقبدی افشایؼ اسدٍاج هٌبعت ٍ آعبى

 .. ٍ خْیشیِ هبًٌذ هغبیلی گزفتي عْل :خبًَادُ در ثیٌؼ ایدبد1.

 هبدی تمبضبی وبّؼ خْت در درخَاًبى ثیٌؼ ایدبد2.

 تحقیل عَل در هبلی اعتمالل وغت3.

 هٌبعت اسدٍاج هؾبٍر4ُ.

 هغىي لیوت رٍیِ ثی ٍ ًبثٌْدبر رؽذ اس خلَگیزی5.

 دیٌی ّبی آهَسُ اس اعتفبد6ُ.

 



 هشایبی اسدٍاج هٌبعت

 رٍاى ٍ خغن عالهت•

 .دارًذ ثیؾتز اعتزط هدزد افزاد–

 .دارد رٍاًی هٌؾب خغوی ّبی ثیوبری اس ثغیبری–

 ٍ ثیي خَػ آیٌذُ ثِ ًغجت ٍ فجَر ّب عختی در ًذادُ، دعت اس را خَد تقبدل ّب ثحزاى در افزاد :آراهؼ•

 .ثبؽٌذ اهیذٍار

 فزسًذاى پزٍرػ•

 هقٌَیت ٍ اخالق تىبهل•

 



 اداهِ

 اختوبفی ارتجبعبت گغتزػ•

 التقبدی رؽذ•

 عجیقی غزایش تبهیي•

 

 فمالًی ٍ ؽٌبختی رٍاى فبعفی، اختوبفی، ؽٌبختی، هقٌَی،سیجب فویویت ثِ ًیبس•



 هقیبر ّبی اسدٍاج هٌبعت

 (..ٍ رٍاًی،اختوبفی،فبعفی،خغوبًی اثقبد توبم خَددر ؽٌبخت ؽبهل)خَیؼ اًتخبة1.

 گذؽت، فجز، فزٍتٌی، دلغَسی، هْزثبًی، احتزام، افتوبد، ٍفبداری، پذیزی، فذالت،هغٍَلیت)اخالق2.

 (....ٍ ففت خَیی، ًزم

  ّبی دؽَاری ٍ ًبهالیوبت ثب عبسگبری ٍ آیٌذُ ثِ اهیذ ٍ رضبیت حظ ایدبد در فبهل هؤثزتزیي :ایوبى3.

 .اعت سًذگی

 (ؽَد ثزرعی.... ٍ ٍعَاط ، افغزدگی اضغزاة، هبًٌذ رٍاًی ّبی اختالل )رٍاًی ٍ خغوی عالهت4.

 .اعت خبًَادُ یه ثب پیًَذ ثلىِ ًیغت فزد یه ثب سًذگی ) خبًَادگی افبلت5.

 (ؽبّزی ؽىل التقبدی،اختوبفی، عجمِ هذّت، فزٌّگ، ًضاد، عي،)ّوغبًی6.

 

 



 هقیبر ّبی اسدٍاج هٌبعت

 آگبّی ٍ داًؼ7.

 ؽخقیتی تٌبعت8.

 فبعفی عزدی ٍ گزهی•

 گزایی ثزٍى ٍ گزایی درٍى•

 رًدی سٍد ٍ حغبعیت•

 ّب ارسػ9.

 ٍفبداری•

 ؽزط ٍ لیذ ثذٍى پذیزػ•

 احتزام•
 



 هقیبر ّبی اسدٍاج هٌبعت

 ّب ارسػ9.

 ٍفبداری•

 ؽزط ٍ لیذ ثذٍى پذیزػ•

 احتزام•

 فذاوبری ٍ ایثبر•

 اسدٍاج هزاعن ٍ هْزی10ِ.
 

 



 ًظریِ ّوساًی ّوسری

 فزٌّگ در ّوغبًی•

 ؽخقیتی ّبی ٍیضگی در ّوغبًی•

 -درًٍگزایی هشاخی، عزد -شاخیه گزم

   ًؾن، ثی -ًؾن ثزًٍگزایی،

 ًظریِ ٍیلیام ٍ کارلیي گلسر

  ٍ سى وِ دارًذ دٍام ثیؾتز ّبیی اسدٍاج•

  ّبی ًیبس.دارًذ سیبدی ؽجبّت ؽَّز

 فؾك، ثمب، دعتِ 5 ثِ را اًغبى افلی

 .وزدًذ تمغین تفزیح ٍ آسادی لذرت،



 ًؾزیِ ثی عبهبًی اختوبفی

 ّبی راُ ٍ فزٌّگی هؾخـ اّذاف ثتَاًذ خبهقِ وِ دّذ هی رخ سهبًی هٌبعت اسدٍاج•

 ٍ ؽَد حفؼ هٌغدن ٍ هتقبدل حبلتی در خبهقِ تب ًوبیذ، هؾخـ را ّب آى ثِ ٍفَل

 .یبثذ تذاٍم



 ًؾزیِ دلجغتگی
 

 :ثغتگی دل ًؾزیِ فَلا•

 .است راتی تراًگیساًٌذُ ًیرٍی یک تستگی دل•

 .است هختاری خَد هکول ایوي تستگی دل•

 .سازد هی هْیا افراد ترای را اهي پٌاّگاّی تستگی دل•

 .سازد هی فراّن را ایوٌی اساس تستگی دل•

 .سازد هی را رٍاتط تَدى پاسخگَ ٍ تَدى دسترس در•

 .سازد هی فعال را تستگی دل ّای ًیاز تردیذ ٍ ترس•

 



 اًَاؿ دلجغتگی

 هضغزة افزاد ثِ ًغجت وٌٌذ هی اعویٌبى احغبط وِ افزادی :ایوي ثغتگی دل1.

 .دارًذ ارتجبعؾبى ثزلزاری در رضبیت خلت ثِ ثیؾتزی توبیل

 آى .ّغتٌذ هؾىل دچبر خَدؽبى ثب آهذى وٌبر ثب وِ افزادی :دٍعَگزا ثغتگی دل2.

 .ًیغت ّب آى ؽذى فویوی هقٌبی ثِ ٍلی دارًذ ٍاثغتگی ًشدیىی ثِ توبیل ّب

 ثِ وغی وِ دٌّذ هی اخبسُ  خَدؽبى ثِ عختی ثِ افزاد ایي :ایوي ًب ثغتگی دل3.

 .ؽَد ٍاثغتِ آًْب

 



 ًؾزیِ تجبدل اختوبفی

 .ؽَد هی اًدبم آًْب ثیي تٌجیِ ٍ پبداػ هجبدلِ ّغتٌذ، تقبهل در ّن ثب ًفز دٍ ٍلتی•

 سٍج اس ای ؽیَُ .اعت عبسی هدغوِ تقَیز التیي هقبدل ایوبگَ ٍاصُ :تزاپی ایوبگَ ًؾزیِ

 تغییز ٍ درن تغْیل خْت را ؽٌبختی ٍ فبعفی رفتبری، هذاخالت وِ اعت درهبًی

 .گیزد هی وبر ثِ ًفز دٍ درًٍی



 :ّغت ٍیضُ اّذاف ثِ رعیذى هٌؾَر ثِ گفتگَ ًَؿ پٌح•

 ّوغز دٍثبرُ عبسی تقَیز1.

 رفتبر تغییز درخَاعت2.

 وزدى هْبر3.

 هدذد فؾك4.

 هدذد ثیٌؼ5.



 پیؼ ًْبد ّب ٍ تَفیِ ّبیی در راعتبی اسدٍاج هٌبعت

 .وٌیذ ؽزٍؿ تدوالت اس دٍر ثِ ٍ آعبى را اسدٍاج1.

 .ثگیزیذ ووه خبًَادُ هؾبٍر اس وٌٌذ هبدرعختگیزی ٍ پذر اگز2.

 .ثؾٌبعیذ را خَد لَت ٍ ضقف ًمبط خَدآگبّی، ثِ رعیذى ثزای تالػ3.

 احتوبل ثِ درفذ 50 اس ثیؼ ّوغبًی فَرت در ثزرعی اس پظ ّوغز اًتخبة در4.

 .وزد خَاّذ تدزثِ را هٌبعت اسدٍاج ثیؾتزی

   .وٌیذ خَدداری تحویلی اسدٍاج اس5.



 پیؼ ًْبد ّب ٍ تَفیِ ّبیی در راعتبی اسدٍاج هٌبعت

  پختگی اهىبى حذ در ٍ ؽٌبخت آگبّی، اس ثبالیی درخِ ثِ ثبیذ اسدٍاج اس لجل فزد دٍ ّز6.

 .ثبؽٌذ رعیذُ

 .ًگیزین اؽتجبُ تفبّن ثب را ًپختِ ٍ فدَالًِ عبسػ7.

 .وٌین خَاّی ًؾز خبًَادُ اس اًتخبة در8.

 اس لجل ًوبییذٍ اعتفبدُ هغتمین غیز ٍ هغتمین رٍػ دٍ ّز اس ّوغز ؽٌبخت ثزای9.

 .وٌیذ پیذا ؽٌبخت اٍ اس ؽٌَد، ٍ گفت ٍ هؾبّذُ عزیك اس هغتمین عَر ثِ خَاعتگبری،



 پیؼ ًْبد ّب ٍ تَفیِ ّبیی در راعتبی اسدٍاج هٌبعت

 .اعت ًوَدى تَخِ چگًَِ ٍ گذاؽتي احتزام چگًَِ وزدى، رفتبر چگًَِ اسدٍاج10.

 ًؾز تدذیذ خَد اًتخبة در ثالفبفلِ ؽذیذ اؽتجبُ هتَخِ ّوغز اًتخبة در اگز11.

 .وٌیذ

 .ثبؽذ دیگزاى خَؽجختی پی در وِ اعت وغی آى اس خَؽجختی12.

 ثبیذ ثگَییذ ًیغتیذ هغوئي اگز ًِ یب ثلِ یگَییذ خَاّیذ؟ هی چِ وِ ؽَیذ هغوئي13.

 .وٌن فىز هَردػ در

 

 



 پیؼ ًْبد ّب ٍ تَفیِ ّبیی در راعتبی اسدٍاج هٌبعت

 احتزام ٍ فمالًی عبلن، ای راثغِ ایدبد دًجبل ثِ اثتذا وزدیذ پیذا هٌبعجی فزد اگز14.

 .ثبؽیذ آهیش

 .ثگیزیذ ًؾز در را همبثل فزد خبًَادُ التقبدی ٍ اختوبفی فزٌّگی، ٍضقیت15.

 خبؿ فاللِ +ثَدى خَر +اٍلیِ پغٌذ =اسدٍاج فزهَل16.



سان از دیدگاه اسالم
 
 ازدواج مناسب و ا



سان از دیدگاه اسالم
 
 ازدواج مناسب و ا

اسدٍاج هٌبعت ًخغتیي عٌگ ثٌبی تؾىیل خبًَادُ ٍ ثبلغجـ، خبهقِ ٍ اختوبؿ •

اعت ٍ هیشاى اًذیؾِ ٍ تذثز در آى در هیشاى پیؾزفت یب اًحغبط ٍ فقَد یب 

 .اسدٍاج دارای آثبر ٍ ًتبیح ثغیبری اعت. عمَط خبهقِ تبثیز دارد

اس ایي رٍ اعالم ثِ فٌَاى یه هىتت آعوبًی آى را ًِ تٌْب وبری هحجَة ٍ •

 .همذط داًغتِ، ثلىِ خَاًبى را هؤوذاً ثذاى تَفیِ وزدُ اعت

 



 یک ازدٍاج عالی چیسی ًیست کِ اتفاق تیافتذ، چیسیِ کِ تایذ تسازیص



 خستِ ًثاضیذ
 از تَجِ ضوا سپاسگسارم  


