




طالق چيست وانواع آن-1
چه عواملی باعث ميشود که فرد -2

فکرمی کند به آخر خط رسيده است
عواملی که باعث طالق می گردند-3
طالق در بين چه افراد وچه گروه سنی -4

بيشتر رخ می دھد
مشکالت وعواقب بعد از طالق چيست -5
راھکارھا-6



 است وجدايی رھايی معنی به طالق
پيوند به شوھر و  زن که  حالتی  "واصطالحا
دھند می خاتمه خود زناشويی
ايران بعد از آمريکا، دانمارک و  2012درسال

تعداد طالق در جھان ازنظر مصر رتبه چھارم 
داشت



عوامل 
طالق

خشونت
عدم تفاھم

ارتباطعدم 

نفقه.پول

خيانت

دخالت والدين

مشکالت جنسی

بد رفتاری
مذھبی.فرھنگی.مادی

اعتياد

برآورده نشدن 
توقعات



طالق عاطفی

طالق اجتماعی

طالق قانونی طالق روانی

طالق اقتصادی

طالق ھم والدی



زمانی رخ می دھد که ازدواج دستخوشی تباھی   طالق عاطفی
می شود

  صورت ميپذيرد، در حضور مراجع قانوني   طالق قانونی
، که در رابطه با پول و توافقھای مالی   طالق اقتصادی

، که در ارتباط با نگھداری و   ھم والدیطالق ) مانند مھريه(
سرپرستی از فرزند ، خانواده ھای تک والدی ، يا حق 

.استمالقات يا فرزندان 
در زمينه تغيير روابط با جمع دوستان ،   اجتماعیطالق 

.ھمسر رخ می دھد
، که در حضور مسائل مربوط به بازيابی خود   طالق روانی

پيروی فردی و مشکالت مربوط به فکر کردن براساس 
.است» ما«و نه » من«ضمير 



طالق عاطفی ياطالق روانی حالتی است که زن 
دريک خانه زندگی می کنند؛ولی وشوھربااينکه 

عواطف خودراازھم دريغ کرده ودوانسان بی 
احساس نسبت بھم شده وھرکدام بدون مشارکت 
ديگری به امورزندگی خودمشغول می شوند،زن 

وشوھرازباھم بودن لذت نمی برندوھم قفسی 
 .جايگزين ھم نفسی درزندگی مشترک می شود

ازميزان طالق عاطفی درکشوردردست آماردقيقی 
ايرانی دچارطالق زوجين %60حدودنيست ولی 

.عاطفی شده اند



بی توجھی بی تفاوتی سرد شدن رفتن به 
درون 

طالق 
عاطفی



از دست دادن 
نظام حمايتی

ازدست دادن 
امنيت

افسردگی 
ودرماندگی



علل طالق عاطفی
.زمان مروره بشدن عشق وعالقه کمرنگ -1
.بی اعتمادی وبدگمانی زوجين نسبت بھم-2
.يکديگر از ومردفيزيکی زن دوری -3
.اھداف پيشبردوتوسل به خشونت برای پرخاشگری -4
  به فرزند ازحدزن ومردازيکديگربه دليل توجه بيش غفلت -5

ياخانواده 
.احساسیازدواج  ياتحميلی ازدواج -6
و پيشرفت يکی از طرفين زوجيندرھوش واستعداد اختالف -7
فرھنگی ناشی ازعدم ترويج عشق ومحبت،مردان مشکالت -8

آورندراکمتربرزبان می "دوستت دارم"کلمه



عالئم ظھور طالق عاطفی
زوجينکالمی وغيرکالمی بين کمبودارتباط -1
مشغوليت بيرونی-2
ھرچندکوچکحل تعارضات عدم -3
بھانه جويی-4
بی اعتنايی-5
لجبازی-6
دروغگويی-7
مشارکت درتصميم گيريھاعدم -8



چھار 
ميثاق

با کالم خود 
کناه نکنيد

ھيچ چيزرا 
به خود 
نگيريد

تصورات 
باطل نکنيد

بيشترين 
تالش را 
بکنيد



4ميثاق 3ميثاق 2ميثاق  1ميثاق  روزھای ھفته

درصد15 درصد0 درصد10 درصد5 شب9چھارشنبه

درصد25 درصد5 درصد10 درصد10 شب9پنج شنبه

شب9جمعه

شب9 شنبه

شب9يکشنبه

شب9دوشنبه

شب9سه شنبه



تدابيربرای پيشگيری ودرمان طالق عاطفی
وعالئق ھميشگی به ھمسر ابرازعشق -1

..وپرھيزازخشونت،تحقيروطعنه زدن به يکديگر
مستمرروحيات وتوقعات ھمسرورسيدن به شناسايی -2

خوش برخوردی؛مھمان "توافق درموردمسائل اخالقی مثال
.نوازی،بی انضباطی ياباانضباطی

گفتگوی خصوصی باھمسروانجام سفرھای بيشترکردن -3
.خانوادگی

وبکارگيری فنون حل تعارض؛تصورنکنيدزندگی آموزش -4
ايده آل يعنی اختالف نداشتن،بلکه زندگی ايده آل يعنی 

.ھنرحل اختالف،شادبودن ازداشتن تفاوت باھمسر



عادت کردن به عذرخواھی ازھمسربخصوص -6
.درجمع دوستان واقوام

چشم پوشی ازرنجش ھای گذشته،صدازدن -7
.ھمسربابھترين الفاظ

حل گسست فرھنگی مابين -8
جديدعروسانمادرشوھرھا،خواھرھاونسل 



با آرزوي موفقيت
رضا ناظري

http://rezanazeri.ir
rezanazeri273@gmail.com


