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 مقدمه

 

 از. اسدت  گرديدده  تحول و تغییر دچار مختلف ابعاد در امروزه، زندگی درتاثیرگذار  اجتماعی نهاد يکعنوان  به خانواده

آن  گسدترش  به رو و وسیع ابعاد در وجدايی طالق پديدهگیری  آن شکل در گرفته شکل ومنفی اساسی تحوالت جمله

 شدروع  امدا . بنمايندد  سدازی  بداز  را خدود  خانواده دوباره که مايلند همگی کرده فوت همسر يا گرفته طالق افراد. است

 وکیفدی  بنیدادی  و اساسیهای  تفاوت ولی دارد اول ازدواج با هايی شباهت کهآن  ضمن مجدد ازدواج يا جديد زندگی

 غیدره  و مشدکالت ، افدراد  وضدعیت ، موفقیدت  عوامل، موانعها،  شکل، مفهوم قالب در را خود تفاوتها اين. داردآن  با نیز

 کتدابی  در رو اين از. نمايد می مواجه مشکل با نیز را مجدد ازدواجآنها  با شنايیآ عدم و جه تو عدم که کنند می نمايان

 تدا  شدود  پرداخته دوم زندگی خصوصیات و شده ياد موارد به مفصل بطور که است شده اين بر سعی روست پیش که

 کتدا   ايدن  ضدمنا . بنمايندد  انتخدا   به اقدام شناخت وآگاهی  با بتوانند باشند می مجدد ازدواج معرض در که کسانی

 در. باشدیم  موفق خويش نیت درآنکه  امید به. بود خواهد مفید نیز نمايند می ارائه مشاورهای خدمات که افرادی برای

 .  گرديدند متقبل را کتا  اين نشر که دارم سپاس نوروایآ انتشارات از پايان
  تشکر با

 ( قاسم) ملکی حسن
 95 بهار
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