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 خالصه 

 آن درگیر با هاخانواده از بسیاری و رسیده بحران نقطه به ایران کشور در طالق که آنجا از مقدمه:

 این پژوهش اصلي هدف. است واداشته مسئله این بررسي در تكاپو به را زیادی هستند، پژوهشگران

 .ساله است 20انداز در چشم های آینده خانواده ایرانيبررسي سناریوی مطلوب وضعیت طالق در نسل

توصیف "پژوهي، . یكي از اهداف آیندهبود سناریونگاریپژوهش کیفي از نوع روش   روش کار:

جامعه آماری این پژوهش را است و سناریونگاری یكي از ابزارهای این هدف است.  "های بدیلآینده

شناسان، اساتید هیات علمي دانشگاه( شناسان، وکالی خانواده، روانمتخصصین حوزه خانواده )جامعه

 متخصص به شیوه هدفمند 19تعداد ها اشباع دادهجه به با توتشكیل دادند. در این پژوهش  1398در سال 

ها منظور تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از مصاحبهبه . ساختاریافته قرار گرفتندو مورد مصاحبه نیمهانتخاب 

 از روش تحلیل محتوا استفاده شد. 

خانواده  ندهیهای آطالق در نسل تیوضعنتایج پژوهش نشان داد تدوین سناریوهای محوری  نتایج:

 -های فرهنگيتواند بر وضعیت طالق در آینده تاثیرگذار باشد. همچنین باورها و زمینهمي ایراني

ای توانند نقش تعیین کنندهاجتماعي مساعدی درباره اهمیت خانواده در جامعه ایران وجود دارد که مي

های خانواده منه و شدت آسیبهای معطوف به مدیریت و کنترل داگذاریها و سیاستریزیدر برنامه

 های آینده( ایفا کنند.و میزان طالق )به ویژه نسل

بنابراین با راهكارهای عملي درست و به موقع، پیشگیرانه و مدیریت شده در سطح  نتیجه گیری:

 کند.های آینده سیر نزولي پیدا ميگذاری کالن، نرخ طالق )رسمي و عاطفي( در نسلسیاست

 ساله 20انداز چشمهای آینده، پژوهي، وضعیت طالق، نسلآیندهکلمات کلیدی: 

https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=226514&_au=%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85+%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA++%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/article_20157.html#aff1
https://mjms.mums.ac.ir/article_20157.html#aff1
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=183739&_au=%D8%A2%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D8%A7++%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=183739&_au=%D8%A2%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D8%A7++%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/article_20157.html#aff2
https://mjms.mums.ac.ir/article_20157.html#aff2
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=226515&_au=%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84++%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=226515&_au=%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84++%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%DB%8C
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 مقدمه

ی آینده )رویدادها، حوادث، روندها،     پژوهي، دانش مطالعه  آینده 

به منزله      ی علم و هنر کشفففف آینده و مهارت    نوآمدها و. . .( و 

ست. در واقع آینده     پژوهي شكل بخشیدن به دنیای مطلوب فردا ا

نوپدیدی است که با هدف  در مفهوم نوین خود، دانش و فناوری 

نده بیني و خلق مطلوبپیش عه   ترین آی ی های ممكن، از مجمو

سیعي از ابزارها و روش  برد. بر های علمي و حتي هنری بهره ميو

آن  وسففیلهآینده یک مفهوم انتزاعي اسففت که بشففر بهاین اسففاس 

 های گذشته مفهومي به تالش یک نظم سمبولیک به زمان حال و 

 های زماندهي فعالیتد. راهبرد بشففر بیشففتر به نظم بخشففخود مي

ت گذشفففته و اهداف آینده متمرکز اسففف       حال در بافتار تجارب    

باردو  نده »(. 2017، 1)لوم مل      آی فه شففففا هار مؤل از در همكنش چ

)بارنرز و   «آید رویدادها، روندها، تصفففویرها و اقدامات پدید مي         

هایي  تالشپژوهي مشفففتمل بر مجموعه    آینده (. 2016 2ماتسفففون 

از تجزیه و تحلیل منابع، الگوها و عوامل تغییر  است که با استفاده  

را تجسفففم  ها ریزی برای آنهای بالقوه و برنامه    و یا ثبات، آینده   

دوراک، فنففت، رنجز و )ریففدرر، مینففارسفففكففا، وینكلر کنففدمي

 (.2017، 3فیلیپوی

شتری مي پژوهي آینده ده و یابد که در حوزه خانوازماني ارزش بی

از  یكي روابط بین اعضففای آن مورد اسففتفاده قرار گیرد. چرا که

ترین روابط انساني، روابط مربوط به خانواده است که سامانه    مهم

شته فردی ارتباطي منحصربه  ست که     دا سامانه اجتماعي ا و یگانه 

اعضای آن تحت تأثیر عوامل زیستي، قانوني، هیجاني، جغرافیایي 

آمیناریز و   -سفففانچز، آراکون -)مارتینز  رند گیو تاریخي قرار مي 

تاریوز  نای سفففالمت     خانواده . (2020، 4الندارت  -ای سففففالم زیرب

ترین دهد و در پي آن ازدواج نیز حسفففاسجامعه را تشفففكیل مي

تنها در کسب و  شود. این حساسیت نه   رابطه خانوادگي قلمداد مي

شففان حفظ صففمیمیت بلكه در حفظ سففاختار ازدواج نیز خود را ن

. این در حالي است  (2021، 5)ساندبالت، تسای و کاروب   دهدمي

ند.          ندار جار  خانوادگي همیشفففه وضفففعیتي بهن که روابط درون 

                                                           
1 Lombardo 
2 Barnes & Mattsson 
3 Riederer, Mynarska, Winkler-Dworak, Fent, Rengs & Philipov 
4. Martínez-Sanchis, Aragón-Amonarriz, Iturrioz-Landart 
5. Sandbulte, Tsai, Carroll 

 6، عقیل، عباس، شفففاهر و جعفر   های عباس  چنانكه نتایج پژوهش   

مک     2019) خانوا،  ما مانر   نالتي ( و  كل، نیكونوا و  ( 2018) 7، ای

ها از تعارض زناشویي باالیي حاکي از آن است که بعضي از زوج

برنففد کففه بففا پیشفففروی تعففارض در روابط همسفففران،   رنج مي

ناسففازگاری فراتر رفته و نارضففایتي بیشففتری نمود پیدا کرده و به  

 ترینمهم از شود. طالق تدریج زمینه و مقدمات طالق فراهم مي

 اضالعى  داراى پدیده این شود يم تلقى انسان  حیات هاىپدیده

به  طالق چنانكه. است  انسانى  جامعه ابعاد و جوانب تمام به تعداد

انسفففان،  دو تنها نه روانى تواند تعادلمي روانى ایعنوان پدیده

 . امروزهرا متاثر سازد  نزدیكان و فرزندان، دوستان، بستگان   بلكه

 و رودمي شفففمار  به خانواده بنیان  علیه  تهدید  ترینطالق، مهم

 روان بهداشت  هایاولویت از آن از متأثر و مؤثر عوامل شناخت 

 رواني . بهداشففت(2022، 8)اسففپارا و ویسففمان  آیدشففمار مي به

سل  شت  تأمین گرو در جامعه هاین  عنوان به خانواده رواني بهدا

 رشفففد  در تحول برای آرامش و محبت  از مملو کانون  یک 

 آثار از را آینده آن، نسل  به آسیبي  هرگونه که ست ا استعدادها 

 اجتماعي هایسففازمان و گذاشففت نخواهد مصففون خود سففو 

 متأسفففانه وجود این با. سففاخت خواهد خود درگیر را زیادی

هد  ظار  از بیش افزایش شففففا عه    در طالق نرخ انت  هسفففتیم جام

 (. 2021، 9باکاد و هوت -)کرسپین

 این و اسففت افزایش به رو روز به روز کشففور در طالق آمار

ضل  صر  مانند زماني هیچ در اجتماعي بزرگ مع ضر، خطر  ع  حا

 نداشته  دنبال به را آن از ناشي  سو   آثار و خانواده کانون انحالل

س   در رود، حتماً پیش طالق افزایش سوی  به ایجامعه اگرت. ا

(. با توجه 1400)هاشفمي و جعفری،   گیردقرار مي بحران آسفتانه 

به        باید آن را از جن های  به تغییرات و تحوالت در زمینه خانواده، 

ترین آن، ترین و اصفففليمختلف بررسفففي و ارزیابي نمود که مهم

مهر، بهمئي، سوداني خجستهمساله تزلزل و تحكیم خانواده است )

(. در رابطففه بففا اخالل در خففانواده، عوامففل 1399پور، عبففاس و

شده که مي     سایي  شنا شاره کرد:    متعددی  توان به بخشي از آنها ا

6. Abbas, Aqeel, Abbas, Shaher, Jaffar 
7. Makhanova, McNulty, Eckel, Nikonova, Maner 
8. Sbarra, Whisman 
9. Crespin-Boucaud, Hotte 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0263237320300578#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0263237320300578#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0263237320300578#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1071581920301610#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1071581920301610#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1071581920301610#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032718303082#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032718303082#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032718303082#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032718303082#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032718303082#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0018506X18301375#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0018506X18301375#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0018506X18301375#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0018506X18301375#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0018506X18301375#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352250X21000762#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352250X21000762#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305750X21000954#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305750X21000954#!
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سستي پیوندهای عاطفي و رواني زن و شوهر؛ جابجایي و تداخل    

های خانوادگي زوجین، ضففعف زوجین در و به هم خوردن نقش

های همسففرداری؛ کاهش پایبندی به آداب و سففنن دیني؛ مهارت

یا شفففوهر؛ افسفففردگي و         ضففف یاد زن  خانواده؛ اعت مدیریت  عف 

اضفففطراب در خانواده، عدم ارضفففای نیازهای جنسفففي و عاطفي  

زوجین؛ خشففونت و همسففرآزاری؛ عدم آشففنایي کافي زوجین با 

های همدیگر؛ کاهش آسففتانه تحمل زوجین؛ حقوق و مسففئولیت

طلبي در روابط جنسي؛ فشار مضاعف ناشي از کارهای خانه     تنوع

و اشتغال؛ اشتغال بیش از حد مرد و نداشتن فرصت برای خانواده؛ 

احدی،  جای اطرافیان زوجین در زندگي زوجین )   های بي دخالت  

تاجری و    بداللهي،  لل    (1400علیزاده،  حاجي  ع مل و ع . این عوا

های خانوادگي مورد توجه قرار گیرد و گذاریباید در سففیاسففت 

س    شي علمي در را شم بدین جهت انجام پژوه انداز طالق با تای چ

شناسایي روند آتي تحوالت خانواده    توجه به عوامل تاثیرگذار و 

گذاری در این زمینه نماید تواند کمک شفففایاني به سفففیاسفففتمي

 (. 1399دیناني، باقری و خلعتبری،  تقوی)

قدس         یان م به ک یب  مل مختلف در بروز طالق و آسففف نقش عوا

قرار گرفته است. چنانكه خانواده در جوامع مختلف مورد بررسي  

چرخه  و  بیكاری  با بررسفففي نقش ( 2019) 1مارسفففن  و گونزالس

ها دریافتند که      پرداختند. آن  ازدواج و طالق در کسفففب و کار  

های رونق و توسففعه در سففراسففر کشففور تفاوت بین رکود و دوره

واضفففح اسفففت. نتایج نشفففان داد که بیكاری با نرخ ازدواج  کامالً

نشففان داد که برای طالق  آنان پژوهشمچنین رابطه منفي دارد. ه

یایي وجود دارد. میزان          كان جغراف به م ته  الگوهای مختلفي بسففف

ساحلي کمتر  که در مناطق داخلي است در حالي  طالق در مناطق 

دهند و های متضفففاد به بیكاری واکنش نشفففان مي افراد به شفففیوه

ست    شتر ا جغرافیا تواند نقش که این نتایج مي گرایش به طالق بی

ید            ما ته ن یده طالق برجسففف پد نگ را در بروز  همچنین . و فره

یک    جاو کار ری یک   کلوبو ( در پژوهش خود 2019) 2و سفففیمون

سي عالئم خطر برای طالق در میان زنان دریافتند که   پیرامون برر

مل خطر مختلف اسففففت. این          با عوا یده  به پیچ یک تجر طالق 

                                                           
1 González-Val, Marcén 

 54 ات 28ان زنان پژوهش که با مصفففاحبه نیمه سفففاختاریافته در می

همانند دانش کم    سفففاله انجام شفففد، نشفففان داد که عوامل خطر       

زوجین در باره ارتباطات زناشفففویي، اختالف طبقاتي و فرهنگي، 

قبل از ازدواج وجود داشته نقش والدین در زندگي مشترک و. . . 

اسففت اما از سففوی افراد به دالیل مختلف از جمله فقدان دانش و 

این انتخاب همسفر، نادیده گرفته شفده اسفت.    مهارت کافي برای 

ست که مي  ست به نقش عوامل درون خانوادگي در  در حالي ا بای

گیری پدیده طالق نیز اهتمام جدی داشففت. چنانكه نتایج شففكل

 حسفینیان  سفرکاری، قمری و  مسفتوفي ؛ (1399) پژوهش سفعیدی 

 عارفي و کیاني و (1397) باقری شریعت مقدم و ؛ طهراني(1398)

ماعي دروني        (1394) مل رواني و اجت که عوا یانگر ان اسففففت  ب

تواند در سفففالمت ارتباطي اعضفففای خانواده، کیفیت خانواده مي

زندگي زناشففویي زوجین و همچنین سففالمت رواني، اجتماعي و 

 هیجاني فرزندان موثر باشد. 

ضر را مي    گونه بیان نمود که توان اینضرورت انجام پژوهش حا

ن تغییرات و تحوالت در زمینه خانواده، باید آن را از با توجه به ای

ترین و  هففای مختلف بررسفففي و ارزیففابي نمود کففه مهم            جنبففه  

صلي  ست. در رابطه با    ا ساله تزلزل و تحكیم خانواده ا ترین آن، م

شده که مي      سایي  شنا توان به اخالل در خانواده، عوامل متعددی 

اطفي و رواني زن و بخشي از آنها اشاره کرد: سستي پیوندهای ع     

های خانوادگي شفففوهر، جابجایي و تداخل و به هم خوردن نقش

هارت   کاهش    زوجین، ضفففعف زوجین در م های همسفففرداری، 

پایبندی به آداب و سفففنن دیني، کاهش زشفففتي طالق، ضفففعف      

مدیریت خانواده، اعتیاد زن یا شففوهر، افسففردگي و اضففطراب در 

في زوجین، خشونت  خانواده، عدم ارضای نیازهای جنسي و عاط  

و همسفففرآزاری، عففدم آشفففنففایي کففافي زوجین بففا حقوق و          

سئولیت  ستانه تحمل زوجین، تنوع م طلبي های همدیگر، کاهش آ

در روابط جنسي، فشار مضاعف ناشي از کارهای خانه و اشتغال،      

خانواده،         نداشفففتن فرصففففت برای  حد مرد و  غال بیش از  اشفففت

ندگي زوجین و. . . !!!  جای اطرافیان زوجین در ز  های بي دخالت  

های خانوادگي مورد گذاریاین عوامل و علل باید در سففیاسففت 

2 Rijavec Klobučar, Simonič 
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توجه قرار گیرد و بدین جهت انجام پژوهشففي علمي در راسففتای 

سایي روند آتي     شنا طالق با توجه به همه این عوامل تاثیرگذار و 

سیاستگذاری در این     تحوالت خانواده مي شایاني به  تواند کمک 

در کشور ما که به لحاظ در ضرورتي دیگر باید گفت زمینه شود. 

سن    شك  تیبخش اعظم جمع، يساختار   لیرا جوانان و نوجوانان ت

س    نید، مطالعه اندهمي ست یامر به خصوص از لحاظ  و  یگذار ا

مه    نا ند يم دای پ یادی ز تی ، اهمنده یآ یراب یزیربر  ي. بررسفففک

نه   نده یآ ها به دل  پژو و  لی که مسففففا  نیا لی امر ازدواج و طالق 

مان     نابسففففا ند يبخش، م نیهای موجود در ا يمشفففكالت و   توا

نه تنها در سطح   یناگوار يو فرهنگ يناخواسته اجتماع  یامدهایپ

 یامرداشفففته باشفففد   يجامعه در پ یتر از آن برابلكه مهم، یفرد

از آنكه در فرد  شیآثار ازدواج پ گرید انیاسفففت، به ب یضفففرور

قابل مالحظه باشفففد، در سفففطح کالن اجتماع، قابل مشفففاهده و           

یده   اسففففت.  يبررسففف پد ماعي  -های فردی از طرفي امروزه  اجت

شته پیچیده، نامطمئن و  همچون پدیده طالق بیش از دهه های گذ

متفاوت شففده اسففت و با عوامل متعددی اعم از عوامل سففیاسففي،  

صادی، مدیریتي، فرهنگي و. .   ست که اگر    اقت شده ا درهم تنیده 

های آن پژوهش مجدانه یا بررسي   برای شناسایي عوامل و پیشران   

دقیق و عزم اجرایي جهت رفع آن صفورت نگیرد، تبعات شفدیداً   

هد داشفففت. بر این           عه خوا جام نده را بر کل  ناامن کن مخرب و 

بررسففي سففناریوی مطلوب   این پژوهش اصففلي مسففئلهاسففاس 

انداز در چشففم ی آینده خانواده ایرانيهاوضففعیت طالق در نسففل

 ساله است 20

 روش کار

فاده از دانش            که در پي چگونگي اسفففت به موضفففوع  جه  با تو

رو های پیشپژوهي در خصففوص وضففعیت طالق و چالش آینده

شففود که این پژوهش کیفي و تبییني )تحلیل اسففت، مشففخص مي

پژوهي نیز مورد تامل های آیندهروند( اسفففت. البته توجه به روش

یابي به و توجه بوده اسفففت. بنابراین جهت تدوین راهبرد و دسفففت   

میففان روش      یج از  ینففده     نتففا گون آ گونففا هي، روش    هففای  پژو

جامعه   تر و کارآمدتر بود.   سفففناریونگاری به پژوهش ما نزدیک      

شناسان،   آماری این پژوهش را متخصصین حوزه خانواده )جامعه  

                                                           
1. theoretical saturation 

شگاه( در        وکالی خانواده، روان ساتید هیات علمي دان سان، ا شنا

ي که در زمینه طالق تشكیل دادند، به خصوص کسان     1398سال  

شتند، که          به شي دا صي فعالیت اجرایي و پژوه ص  30صورت تخ

نفر را شففامل شففد. تعداد نمونه در مرحله کیفي با توجه به سففطح   

شباع نظری  ضر تعداد نمونه   مشخص مي  1ا شود که در پژوهش حا

شباع داده  صه      19ها تا ا صاحبه خال شروع م ای از نفر بود. قبل از 

بررسفففي پیشفففینه پژوهش به همراه اهداف و  طرح پژوهش، نتایج

سؤاالت پژوهش جهت مطالعه و آمادگي اولیه در اختیار مصاحبه

صاحبه نیز در مورد         سه م شد و در ابتدای جل شوندگان قرارداده 

طور مختصر توضیح داده شد. سپس نسبت       شده به کارهای انجام

در به طرح سففؤاالت مصففاحبه و انجام فرایند مصففاحبه اقدام شففد. 

گیری هدفمند استفاده شد. معیار ورود این پژوهش از روش نمونه

به این پژوهش افرادی بودند که آگاهي بیشتری نسبت به موضوع 

یت اجرایي و سفففوابق        عال ند و در حوزه طالق ف پژوهش داشفففت

ها تا زماني که اشففباع نظری صففورت پژوهشففي داشففتند. مصففاحبه

تحلیل نتایج حاصفففل از منظور تجزیه و به گرفت، ادامه داشفففت. 

 ها از روش تحلیل محتوا استفاده شد. مصاحبه

 

 نتایج

دهندگان پاسخ  و نقش خانواده: یشناخت شاخص روان  -1

شران     سوال: پی سخ  ضع  های کلیدیدر پا سل  تیو های طالق در ن

شففناختي، شففخصففیتي و   چیسففتب به شففاخص روان  رانیا ندهیآ

ها خانوادگي اشففاره بسففیار داشففتند و در رابطه با نقش این مولفه  

شي از آن      کردند. ویژگيتاکید مي صیتي هر فرد که بخ شخ های 

شي از تربیت و        ست و بخشي دیگر نیز نا صل از ارث ا ذاتي و حا

تاثیر گذار         یا خانواده اسفففت بر موضفففوع طالق  محیط زندگي 

شترین فراواني   يم شد. در این رابطه بی سخ  با ها در مورد دیدگاه پا

 دی تا شفففد   فیخف توجود اختالالدهندگان مفاهیمي همچون:     

از  يو. . . که ناشف  دیاضفطراب، پارانوئ ، يهمچون افسفردگ  يروان

به موقع  یيشناسا  ، باشد يو. . . م يكیژنت، يطیمح، یانهیعوامل زم

شناخت    شكالت روان ش  يم شترک در افراد،   يزندگ لیكقبل از ت م

سر    یرغربالگ ، يشناخت افراد جامعه از نظر روان یو اجبار یسرا
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ها به خانواده قیو تشفففو جیاز ازدواج، ترو شیپ یمشفففاوره اجبار

ها، ، سالمت خانواده يشناس در سبد بهداشت   روان ایداشتن مشاور   

ي، روان تاختالال یدارا مارانیب مانو در یمراکز نگهدار شیافزا

های  یمار یب یيپژوهش در بخش شفففناسفففا   و از پژوهش تی حما 

فرهنگ لزوم انجام    جیتروي، خانواده درمان  ي، روان، زوج درمان 

بل از  و  يخانوادگ ی وهای فرد مشفففاوره  افراد،  نیازدواج در بق

ازدواج  ی وددفاتر مشاوره فر جادیمشاوره رفتن، ا یبرداشتن تا بو

 است. ، انیدانشجو یها برادر دانشگاه

به زعم خبرگان و کارشففناسففان گر: های مالحظهشاااخص-2

حوزه سفالمت خانواده شفرکت کننده در گروه کارشفناسفان این     

ما مهم و        تاثیرات غیر مسفففتقیم ا مل  پژوهش، یكسفففری از عوا

های مداخله ای بر موضوع طالق دارند که با عنوان شاخصواسطه

ای دارد که شفففوند، این عوامل طیف گسفففتردهگر مشفففخص مي

سانه مي ضوع  ها تا عملكرد بخشتواند از نقش ر های مرتبط با مو

خانواده و مسایل زوجین و نهایتا طالق را شامل شود. بنابراین در     

این رابطه مفاهیم مهم بیان شده از سوی مطلعان شرکت کننده در 

گر و موثر عامل مداخله کیها رسففانهاین پژوهش عبارت بود از: 

ها در رسففانه طالق هسففتند. اگرکاهش  يگاه ای شیدر بحث افزا

خانواده، ازدواج آگاهانه  میجهت تحك شان یو محتوا یساز برنامه

 دایسففوق پ يو گروه یفردنیب ياجتماع حیروابط صففح جیتروو 

رشفففد  نهیزم در دیرسفففانه بامنجر به کاهش طالق میشفففوند. کند 

و  یبزهكار یامدهایپ يو معرف انیب، یيافزامهارت، يتیشفففخصففف 

و پخش  دیرا تول یمتعدد یهاو طالق برنامه ياجتماع یهابیآس

رسففانه در مورد مسففائل مرتبط با   یسففازنقش آگاه نیبنابرا دینما

 یگرفته تا فضففا  ونیزیها از تلومهم اسففت. رسففانه   اریطالق بسفف 

  گاه یها و نكوداشفففت جا  یرد ناهنجار   یدر راسفففتا  دی با  یمجاز 

 . دیمردم را آگاه نما، خانواده

شفففرکت کنندگان مولفه       :یتیترب-یشااااخص آموزشاا-3

تربیتي را از دوران ابتدایي تا تحصففیالت عالي مدنظر  –آموزشففي

ند همچنین بر آموزش  خارج از سفففیسفففتم      قرار داد جانبي  های 

آموزش عمومي نیز برای تعلیم مباحث مرتب با خانواده، ازدواج      

آگاهانه و. . . تاکید داشتند. عمده مفاهیم مورد نظر و تاکید پاسخ 

 یها برنامه   شیافزان در این بخش عبارت اسفففت از: این  دهندگا  

تا قبل از دانشگاه با   يدر دوران نوجوان ژهیدر مدارس به و يدرس 

روابط درسففففت بففاجنس مخففالف )دختر و پسفففر(،            یمحتوا   

س    شنا سئول ي، خود حل مشكالت، رشد     برایتالش ، یریپذ تیم

فزا ، یفرد  ب      شی ا تر ق    يت ی مبففاحففث  خال چوب   يو ا در چففار

 شیدوران متوسفففطه با هدف افزا     انی پا های دبسفففتان تا     آموزش

سان لتیو فض ها یصه خص   یدور، یهمچون تعهد، وفادار يهای ان

بداخالق  نه یاز ک هارت افزا   دوره شیو. . . افزا يو  در  یيهای م

 یيجوانان درباره مهارت افزا یبرا يدانشففگاه التیدوران تحصفف

گفت و گو، حل مسففئله، روابط با د، یموثر و مف ي)روابط اجتماع

كل صفففح       جنس به شففف خالف   یها دوره یبرگزار، و. . .( حیم

با  یيدر مدارس جهت آشفففنا نیوالد یو مشفففاوره برا يآموزشففف

مسففائل خاص دوران بلوو و  انیبا فرزندان و ب یرینحوه ارتباط گ

نوجوانان در کانون خانواده  تیهدا حیرشد کودکان و نحوه صح 

)تفاهم،  نیوالد یهای آموزش برادوره یبرگزارو  نیتوسط والد

 ي. خانوادگ يهای فرهنگحل مسئله( در انجمن

سیب شاخص اجتماع  -5 شاخص و  : های اجتماعی(ی )آ

فه اجتماعي نیز طیف گسفففترده    نه پیشفففران مول های  ای را در زمی

دهد، چرا که بعد از محیط تاثیرگذار بر موضوع طالق تشكیل مي

تاثیر      های دیگر نیز رشففففد مي در محیطخانواده، افراد   ند و  یاب

یابند و تاثیر پذیرند از جمله: محیطي که افراد در آن رشففد ميمي

های کاری، دوسففتانه و. . . اسففت. پذیرند محیط جامعه و جمعمي

سي این مولفه بر موضوع        سا سخ دهندگان نیز بر نقش ا بنابراین پا

تاکید ویژه   فاهیمي هم   طالق  ند و م چون موارد ذیل را  ای داشفففت

ست از: تقویت و رشد      يبخش يآگاه نهیزم برشمرند که عبارت ا

هارت  ما       انی در م یيافزاو م با ح عه  جام ها و  از انجمن تی افراد 

 لیبروز تشفففك طیشفففراي، اجتماع یهابیمبارزه با آسففف ینهادها

ی، فرد، يگروه نیبا توسفففعه روابط ب   ، به افراد  ياجتماع  تی هو

گفت و  یفضففا جادیا یها برابخش یيافزا همتوسففعه گفتمان و 

های  موضفففوع يجامعه از تمام    تی ها، حما  افراد و گروه نیگو ب

خانواده    با  نه     ، مرتبط  ها گا  شیخانواده افزا  میتحك، ازدواج آ

 ریپذبیبه مشكالت اقشار آس    يدگیرس  یبرا ياجتماع یمددکار
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و حل مشفففكالت  یيشفففناسفففا یو جامع برا يفرا سفففازمانی، نهاد

عه        جیتروي، اعم اجت جام ها و رشففففد آن در  جار با    ، هن بارزه  م

ظام جامعه      و نكوهش آن ياجتماع  یها یناهنجار   ندازی ن ، راه ا

 های اجتماعي و. . . . مقابله با آسیب

مطابق با آمارها و مشفففاهدات به نظر : یشاااخص اصتداااد-6

های مربوط به مسایل مالي و اقتصادی که   پاسخ دهندگان پیشران  

شامل مي     شت تا فقر را  ضعیت معی ضوع طالق در    از و شود بر مو

ست؛ به طوریكه اگر نقش     سل حال و آینده جوانان تاثیر گذار ا ن

 اول را نداشففته باشففد، بدون شففک، نقش سففوم و یا چهارم را ایفا 

خانواده در این          مي گان حوزه سفففالمت  یب خبر بدین ترت ند.  ک

یل را در حوزه پیشفففران    فاهیمي همچون موارد ذ های  پژوهش م

شتغال برا  یهانهیو زم دیرشد تول اقتصادی برشمردند:    کاهش  یا

س  نیدر ب ژهیبه و یكاریب کارمندان و.  شت یبه مع يدگیجوانان، ر

موثر  یها برنامه   یاجرا ،خانوار  یها نه ی. .، تناسفففب حقوق با هز   

مال      یبرا کاهش فسففففاد  و  يهای دولت در بخش يکاهش فقر، 

شتغا  یبرا ياز بخش خصوص   تیحماي، خصوص   شتر،  یب یيزا لا

 بی مداوم از قشفففر کم درآمد و آسففف    يمال  تی کنترل تورم، حما 

سان،   یاز نهادها تیو حماها خیریهتعداد  شیافزار، یپذ کمک ر

 جادیا، در جامعه و رفع آن ینقاط ضعف بخش اقتصاد   یيشناسا  

و جوانان  یمناسففب برا طیشففرا شیو افزا یگذار هیامكان سففرما

و اشففتغال خودکفا، کنترل  ادراتصففد، یورود آنها در مبحث تول

مبارزه با   ، يرانیا یو فروش کاال  دی واردات کاال جهت رونق تول  

دانشفففگاه با صفففنعت و بازار کار جهت     نیارتباط ب  جادیقاچاق، ا

 . لیاشتغال جوانان بعد از تحص

پاسفففخ دهندگان در این پژوهش، نقش  :یشاااخص فرهن -5

شران  هایي که بر موضوع  های فرهنگي را به خاطر وجود ارزشپی

کنند، و تاکید دارند که      طالق بازدارنده اسفففت، مهم ارزیابي مي   

فادار   اگر ویژگي به    های فرهنگي اعم از و به دیگران  ی، احترام 

یابد چنین ارزش     های  ویژه بزرگترها و. . . . ترویج و گسفففترش ن

سل آینده انتقال نمي   یابد و نسل آتي از باورها  اصیل به خوبي به ن

اخالقي سفففتوده شفففده وغني تهي خواهند -های فرهنگيو ارزش

بود و این موضفففوع بر طالق تاثیر منفي خواهد گذاشفففت. بدین      

دهندگان مفاهیم مرتبط با پیشففران فرهنگي موثر بر  ترتیب پاسففخ

موضففوع طالق را به طور اعم برشففمرند که مهمترین آنها عبارت 

ست از:   اعم از  يو چاپ محصوالت فرهنگ  داتیاز تول تیحماا

خانواده،  میکتاب و پادکسففت با موضففوع ازدواج آگاهانه، تحك 

و  شففمندانیاندسففندگان، یاز نو تیها و. . . حمانقش مهم خانواده

هفای مرتبط بفا موضفففوع خفانواده و نقش مهم    هنرمنفدان حوزه 

مشفففترک موفق،  يزندگ  یجوانان به سفففو   تی ها در هدا  خانواده 

سر  لمیف دیتول شیافزا س ، يش ینما یهابرنامه الیو   یو هنر يقیمو

با  يفرهنگ کتابخوان جیخانواده، ازدواج، ترو میبا موضففوع تحك

ضوع  شا  یخانواده برا مو سن اق از  لیو تجل ي، معرفلفمخت نیر و 

ندگ  یهنر يهای فرهنگ چهره و  ي، فردیخانوادگ  يموفق در ز

 . دیخانواده به نسل جد میحسنات و تحك جیجهت ترو ياجتماع

وضع قانون و موازین حقوقي  : یو صانون یشاخص حقوص  -7

کند تا افراد از ای چارچوب و خط مشي را ایجاد ميدر هر جامعه

شوند. این قوانین اساسي ملي     بيمرز  نظمي و هرج و مرج خارج ن

دهد و  ها را شفففكل مي  نحوه عمل، رفتار، روابط و تمامي فعالیت     

کند. بدین ترتیب اگر قوانین به روز و متناسفففب با        مشفففخص مي

های متنوع زندگي   شفففرایط حال و آتي جامعه با دقت و در زمینه      

حكمي داشفففته  فردی و اجتماعي افراد چارچوب مشفففخص و م   

باشد، جامعه نیز با بسیاری از معضالت روبرو نخواهد شد. در این     

راسففتا قوانین مرتبط با موضففوع طالق و خانواده مهمترین و تاثیر  

بایست با دقت و حساسیت گذارترین قوانین حقوقي هستند که مي

بیش از پیش وضففع، بازنگری و اجرا شففوند. از این رو شففرکت    

های قانوني مرتبط با    هش مهمترین پیشفففرانکنندگان در این پژو  

اصفففالح خانواده، زوجین و طالق را به شفففرح ذیل برشفففمردند:  

زن و مرد در خانواده،   گاه یخانواده، جا   میدر حوزه تحك نیقوان

جامعه در جهت حفظ  يفعل طیو متناسب با شرا قیدق نیوضع قوان

و  قیدق نیطالق، وضفففع قوان شیاز افزا یرینهاد خانواده و جلوگ  

 شیکه در موضفففوع افزا  یممانعت از چند همسفففر     یمحكم برا

 تیوضع  نییتع یمناسب برا  نیموثر است، وضع قوان   اریبس طالق 

مشفففترک و  يدو طرف )زن و مرد( در طول زندگ يمال و حقوق

جدا    ای  عد از  ما  یبرا نیاصفففالح قوانیي، ب کان   تی ح از کود

از کودکان کار و جدا کردن  تیو حما يقانون الزام، بدسرپرست  

 ینگهدار  یهای بزهكار و الزام دولت برا کودکان از خانواده نیا



 
 

 و همكاران مریم سادات کالهي            ساله 20انداز چشم های آینده خانواده ایراني درسناریوی مطلوب وضعیت طالق در نسل -4154

انجام  طیدر حوزه طالق و شففرا نیاصففالح قوان، از آنهامناسففب 

به روز شفففدن قوان   با نفقه و. . .    نیطالق،  و حقوق  نیقوانمرتبط 

طالق.  جیدر جهت حفظ نهاد خانواده باشففد نه ترو  دیبا یيقضففا 

، يحل اختالفات خانوادگ ژهیو يو حقوق یيمراکز قضفففا شیزااف

 يدگیحل مشكالت و رس یبرا یيهای قضامراکز دادگاه شیافزا

شكا  ضا  یبرابرن، یها و زوجخانواده اتیبه  زن  یبرا یيعدالت ق

افراد جامعه  نیدر ب يمشاور حقوق  و لیموضوع وک  جیو مرد، ترو

 ها.خانواده یبرا يو مشاور حقوق لیوک ژهیبه و

سخ     راهکارهای کاهش طالق:  به اعتقاد اغلب متخصصان پا

دهنده در این پژوهش، راهكارهای کاهش طالق و پیشففگیری از 

گسست خانواده در جامعه و تقویت روابط پایدار بین زوجین، در 

ست.          شنهاد ا ستي کالن و خرد قابل تعریف و پی سیا سطح  در دو 

حد  اده واخانو«که ع ین موضواتأکید بر از پس ، ین سیاستهاا

ن و نسااتعالي و شد ن رکانوو سالمي اجامعه ی سنگ بنادی و بنیا

م نظار و کشوی معنوی عتالار و اقتدو ابالندگي و نه سالمت اپشتو

ست ه اشدر مقرره و شااری اثرگذع و امتنود، متعدر موابه ، »ستا

باشد.  ر مواین ابه  »فباید معطو محرکت نظای سوو سمت «که 

 ست:ح این شرابه ه شددیار موا

اده و تحكیم خانوو تقویت ر و محواده خانوای جامعهد یجاا. 1 

ان بهعنواده سالمي خانوی الگوابر پایه آن صلي ی اهادکررکا

 مشبخش. ن آراکانوو ند زسالمي فراتربیت و نما و مرکز نشو 

، برنامههارات، مقرو نین اوقاده در گرفتن خانوار قرر محو. 2 

جتماعي ، افرهنگي، شيزموت آنظامام تماو یي اجری اسیاستها

 زی. شهرساو مسكن م نظاه یژوبهدی قتصاو ا

ای مسجد براده و خانوط تبای ارهادکررکادن برجسته کر. 3 

 جامعه. اده و خانواز صیانت و ملي و سالمي اهویت ی تقاو ارحفظ 

موفق ازدواج تسهیل و یج وترای گیر ملي برانهضت فرد یجاا. 4 

ازدواج سنین مناسب اد در فران و اپسران و ختردهمه ای برن ساو آ

ی ضع سیاستهاوجامعه با د در نفي تجراده و تشكیل خانوو 

زی و فرهنگساو حمایتي و تشویقي رات مقرو نین اقوو یي اجرا

 لهي. اسنت س ساا متعالي براده به تشكیل خانواری گذارزش

ضایت  ربر پایه آن جتماعي اسرمایه ی تقااده و ارتحكیم خانو. 5 

 حمت با تأکید بر:دت و رموام و حترو اخدمت ف، نصاو ا

ای سانهو رتربیتي ، شيزموی آچه ظرفیتهاریكپای گیرربهکا - 

 گيادبط خانواده و رواخانون جهت تحكیم بنیار در کشو

 خالقيت اتقویت تعامالزی و فرهنگسا - 

بط  اف روانحرو اپاشي وفرای برن شمنام دمقابله مؤثر با جنگ نر - 

تحكیم ی چالشهاو سیبها و زدودن آنع افع موو رگي ادخانو

 ادهخانو

 ادهخانوی هاارزشمخل ی ممنوعیت نشر برنامهها - 

ر کنااده در خانوی عضاامؤثر و مفید ر حضوای فرصت برد یجاا - 

 جمعيرت غت بهصوافرت قااده از اونومؤثر خاده ستفاو ایكدیگر 

یج سبک وترو تقویت اده و سالمي خانوی الگواترسیم و ئه ارا. 6 

 ني با:ایراسالمي اندگي ز

ه در ازدواج و پسندیدی سنتهاو متعالي ی هاارزشیج وتر - 

 ادهخانو

از باطل ی یههااپیرو زدودن خالقي ی اهادن ارزشنگ کررپر - 

 آن

 بمظاهر فرهنگ غرو یي اتجملگرو فیت اشرابا رزه مبا - 

شایسته  ی هارفتازی ربرجستهساو مرجع ی هاوهگرر فتاح رصالا- 

 مرجع ناسالمی هاوهگری شكلگیری از جلوگیرو ها آن

در قضایي ی یههاو روحقوقي م تكمیل نظاح و صالی، انگرزبا. 7 

فصل وحلو جدید ت مقتضیاو ها زمتناسب با نیااده خانوزه حو

منیت  و الت اتأمین عدو لیه توسط حكمیت اوحل امروی در عاد

وی عام در دحكاای اجرو اسي ، دادرنتظامياحل اتمامي مردر 

 اده. تحكیم خانوو تثبیت ف با هداده خانو

د در مرزن و سالمي ابط رواعایت و رسالم ی فضاد یجاا. ٨ 

 جامعه. 

ای برن نازی آنمندسااها با توادهخانود قتصاو امعیشت ی تقاار. 9 

 مسكن. ل، ازدواج و شتغاره ابادرها ه آنیندی آغدغههادکاهش 

از پس و حین ، قبلزش موو آای هورمشام ساماندهي نظا. 10 

سالمي امباني س ساابر آن سترسي به دتسهیل اده و تشكیل خانو

 اده. خانوم ستحكااجهت در ني ایرا
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اده کت خانورجهت جلب مشااده در تشویق خانوو تقویت . 11 

ی همه عرصههار در کشوی برنامههااف و هدا دپیشبرای بر

 فاعي. و دسیاسي دی، قتصا، افرهنگي

دری و نقش مای، مت همسراکرت و عزاز حمایت . 12 

مسئولیت تربیتي دان و مردی قتصاری و انقش پدن و ناداری زخانه

اده در خانوی عضازی انمندسااتودان و مرن و نای زمعنوو 

سالت و رنقش ی یفاو ا گيادخانوت تعامالی، مسئولیتپذیر

 د. خو

د نهال مل تزلزاعوو جتماعي ی اسیبهای از آپیشگیر. 13 

با از آن ناشي ی سیبهاان آجبرق و طالع موضوه یژوبهاده خانو

زی فرهنگسااده و پاشي خانووفرق و مل طالاشناسایي مستمر عو

 ق. هت طالاکر

با ی هاادهخانواز فرهنگي دی و قتصا، احمایت حقوقي. 14 

 ن. ناازدواج آتسهیل و تشویق ن و نازتي سرپرس

تكریم ای تشویقي مناسب برو حمایتي ی هاذ روشتخاا. 15 

و حي و روجسمي ی قبتهااتقویت مراده و خانوان در سالمند

 ن. نااز آعاطفي 

سالمت همهجانبه  ی تقاای اربرزم الی هارکازوساد یجاا. 16 

جهت  ی در آورند زیش فرافزروری و اسالمت باه یژوها بهادهخانو

 ه. بالندو پویا ، سالمان، جامعه جورداری از برخو

اده و کلي خانوی تحقق سیاستهاان یابي میزای ارزبرز شاید هنو 

م حرکت نظای سوو سمت ان ین پرسش که تا چه میزاپاسخ به 

ین سیاستها ابه ف مختلف معطوی هازهحودر سالمي ری اجمهو

ی به برخي شاخصها جماليالي با نگاهي ، وباشد، زود ستده ابو

ضعیت  و همچنینآوری و ندزفرق و طالان ازدواج، مانند میز نکال

سالمي تا تحقق کامل  م اکه نظا هددمين نشا، بيسرپرستن ناز

چنففان      دی دارد و یار زین سیاستها فاصله بسیاا م باید منتظر ه

قضایي و یي اجر، اقانونگذاریمختلف ی هازهعملي حوت مااقدا

 ادهخانوزن و ضعیت ومرتبط با ی شاخصهاد بهبوای برر کشو

ساس یافته    شیم. بدین ترتیب برا ضر،  با های مولفههای پژوهش حا

گانه اصلي مؤثر بر پدیده طالق در نسل آینده شناسایي شد که       8

متخصفففص پاسفففخ دهنده حاضفففر در      19، ها با کمک این مولفه   

پژوهش، سناریوی مطلوب و نامطلوب برای کاهش طالق را بیان  

  شود:ودند که در ادامه بیان مينم

 

 سناریوی مطلوب

های اصففلي و فرعي موثر بر موضففوع طالق در جامعه به  پیشففران

دهند و وضففعیت طالق رو به بهترین شففكل به کار خود ادامه مي

شورهای جهان    گذارد. هرچند کاهش مي شدن ک فرایند مدرنیزه 

سیر       ایران از جملهکه سوم   سمت  آنهاست، وضعیت طالق را به 

دهد. اما با کنترل و هدایت درست متغیر  و رشد صعودی سوق مي

های های اصففلي تاثیرگذار بر موضففوع طالق در نسففلو شففاخص

ناشفففي از عوامل    ماتریس اثرات متقاطع  آینده و ممانعت از بروز    

های اجتماعي تا . . .(، عوامل فرهنگي )از     اجتماعي )از آسفففیب   

دم فرهنگ سففازی تا. . .(، عوامل اقتصففادی )از بیكاری، تورم،  ع

فقر تا . . .(، عوامل شففخصففیتي )از خصففوصففیات اخالقي همچون 

ناسازگاری، پرخاشگری تا . . .(، عوامل خانوادگي )از تاثیر سابقه 

شناختي )انواع اختالالت رواني طالق والدین تا . . .(، عوامل روان

. . . . .( و عوامل مداخله گر )ازتولیدات از عصبانیت، افسردگي تا

نه   مل آموزشفففي   هنری و رسفففا تا. . .( و عوا تربیتي  –ای مخرب 

های مختلف  های اثر بخش تربیتي افراد در دوره )ازعدم آموزش 

تا. . .( و با عمل راهكارهای مناسفففب و به موقع، پیشفففگیرانه و            

مدیریت شده در سطح سیاستگذاری کالن، نرخ طالق )رسمي و      

یابد. بدین ترتیب در ماهیت عاطفي( در نسل آینده سیر نزولي مي  

های های موثر بر موضوع طالق در نسل  این سناریو تمامي پیشران  

آینده به طور مطلوب متصففور شففده اسففت. بنابراین با تحقق این   

سم سناریو،   سل آ يو عاطف ينرخ طالق )ر  ينزول ریس  ندهی( در ن

 .ابدیيم

شران  سناریوی نامطلوب:  صلي و فرعي  به دلیل آنكه پی های ا

شكلي     ضوع طالق در جامعه به طور کامل و به  منفعل مؤثر بر مو

فرایند مدرنیزه شدن کشورهای کنند، همچنین با توجه به عمل مي

آنها اسففت، وضففعیت طالق سففیر و  ایران از جملهکه جهان سففوم 

های اصلي تاثیر گذار بر  رشد صعودی دارد. بنابر متغیر و شاخص   

عوامل   ماتریس اثرات متقاطع  موضفففوع طالق در نسفففل آینده،   

ت    اجتماعي )از آسفففیب    ا. . .(، عوامل فرهنگي )از  های اجتماعي 
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سفففازی تا. . .(، عوامل اقتصفففادی )از بیكاری، تورم، عدم فرهنگ

فقر تا. . .(، عوامل شففخصففیتي )از خصففوصففیات اخالقي همچون  

ناسازگاری، پرخاشگری تا. . .(، عوامل خانوادگي )از تاثیر سابقه    

ي شناختي )انواع اختالالت روان طالق والدین تا. . .(، عوامل روان

گر )از تولیدات از عصبانیت، افسردگي تا. . . . .( و عوامل مداخله

تربیتي )از  –ای مخرب تا. . .( و عوامل آموزشففيهنری و رسففانه

های مختلف تا.   های اثر بخش تربیتي افراد در دوره عدم آموزش 

. .( منجر به افزایش تعداد و نرخ طالق )رسمي و عاطفي( در نسل 

نده مي  ماه  بی ترت نیبد شفففود. آی نار   نیا تی در  مام  ویسففف  يت

سل آ   یهاشران یپ قابل غیربه طور  ندهیموثر بر موضوع طالق در ن

 نیبا تحقق ا کهیمتصففور شففده اسففت به طور  و نامطلوب کنترل

نار  روند   نده ی( در نسفففل آيو عاطف  ينرخ طالق )رسفففمو، یسففف

 دارد.  يشیافزا

 

 بحث و نتیجه گیری

سناریوی مطلوب وضعیت طالق   پژوهش حاضر با هدف بررسي   

سل  ساله صورت    20انداز در چشم  های آینده خانواده ایرانيدر ن

نتایج پژوهش نشفففان داد که از نظر متخصفففصفففان عوامل گرفت. 

ي، اجتمففاعي،     ت ی ترب  -يآموزشففف ، گي و خففانواد  يشفففنففاخت   روان

های در آمار طالق در سال  اقتصادی، فرهنگي و حقوقي و قانوني 

به دلیل انجام کیفي پژوهش حاضر و نوآوری رو موثر است. پیش

آن، پژوهش کامالً همسفففویي با پژوهش حاضفففر یافت نشفففد. اما 

 سفففرکاری، قمری و  مسفففتوفي؛ (1399) نتایج پژوهش سفففعیدی  

و کیاني  (1397) باقری شریعت مقدم و ؛ طهراني(1398) حسینیان

بیانگر آن اسفففت که عوامل رواني و اجتماعي       (1394) عارفي  و

تواند در سفففالمت ارتباطي اعضفففای خانواده،      خانواده مي دروني 

ناشفففویي زوجین و همچنین سفففالمت رواني،        ندگي ز کیفیت ز

 و عالوه بر این گونزالساجتماعي و هیجاني فرزندان موثر باشفد.  

چرخه کسففب و و  بیكاریاند که گزارش کرده( 2019) مارسففن

با نرخ  به عنوان عوامل اقتصفففادی مي    کار  ند   ازدواج و طالق توا

جاویک          باشففففد. همچنین ری ته  نادار داشففف طه مع و  کلوبوکار راب

یک   تایج پژوهش خود ( 2019) سفففیمون ند   در ن یافت دانش کم   در

زوجین درباره ارتباطات زناشفففویي، اختالف طبقاتي و فرهنگي،      

مل موثر بر بروز      لدین در زندگي مشفففترک و. . . از عوا نقش وا

که    حالي بود  ( 1400احدی و همكاران )   طالق اسفففت. این در 

سستي پیوندهای عاطفي و رواني زن و شوهر؛ جابجایي و تداخل    

های خانوادگي زوجین، ضففعف زوجین در و به هم خوردن نقش

های همسففرداری؛ کاهش پایبندی به آداب و سففنن دیني؛ مهارت

افسردگي و اضطراب در خانواده، عدم ارضای نیازهای جنسي و      

همسفففرآزاری؛ عدم آشفففنایي کافي  عاطفي زوجین؛ خشفففونت و

طلبي در روابط های همدیگر؛ تنوع زوجین با حقوق و مسفففئولیت 

جنسي؛ اشتغال بیش از حد مرد و نداشتن فرصت برای خانواده را     

 اند. به عنوان عواملي موثر در بروز طالق برشمرده

دو جنس مخالف اسفففت، به شفففرط قرارداد     نیب یوند یازدواج پ

 جادیا يبه روابط جسففمان دنیبخشفف تیمشففروع یکه برا ياجتماع

بخش اعظم ، يدر کشففور ما که به لحاظ سففاختار سففن  . شففودمي

شك  تیجمع امر به  نید، مطالعه اندهمي لیرا جوانان و نوجوانان ت

، ندهیآ یراب یزیرو برنامه یگذاراسفففتیخصفففوص از لحاظ سففف

و امر ازدواج  پژوهانه  نده یآ ي. بررسفففکند يم دای پ یادی ز تی اهم

سا  نیا لیطالق به دل سامان    لیکه م شكالت و ناب های موجود يو م

 يو فرهنگ يناخواسفففته اجتماع    یامدها  ی پ تواند يبخش، م نیدر ا

جامعه     یتر از آن برابلكه مهم ، ینه تنها در سفففطح فرد   یناگوار 

آثار ازدواج  گرید انیبه ب. است  یضرور  یامرداشته باشد    يدر پ

سطح کالن اجتماع،     شیپ شد، در  از آنكه در فرد قابل مالحظه با

س    شاهده و برر ست.   يقابل م  -های فردیاز طرفي امروزه پدیدها

های گذشفففته پیچیده، اجتماعي همچون پدیده طالق بیش از دهه

نامطمئن و متفاوت شففده اسففت و با عوامل متعددی اعم از عوامل 

درهم تنیده شده است    سیاسي، اقتصادی، مدیریتي، فرهنگي و. .    

های آن پژوهش مجدانه یا که اگر برای شناسایي عوامل و پیشران

بررسففي دقیق و عزم اجرایي جهت رفع آن صففورت نگیرد تبعات 

 شدیدا مخرب و ناامن کننده را بر کل جامعه خواهد گذاشت. 

به زعم و تاکید اغلب متخصصان   در تبیین یافته حاضر باید گفت  

 تهدید   یک  طالق مسفففئله  ین پژوهش امروزهپاسفففخ دهنده در ا  

  سطحي نگاه با که شودمي حساب هاخانواده و جامعه برای بزرگ

 عوامل که برد پي شففوم پدیده این فاجعه عمق به توانمي گذرا و
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سئله  این آمدن به وجود در مختلفي ضوع  و م ست. در  دخیل مو  ا

 تهدید   یک  طالق مسفففئله  اجتماعي  های افزایش آسفففیب  بحث 

شور  در بزرگ ساب  به ک ها خانواده و جامعه روز هر و آیدمي ح

 که طالق موضففوع بحث در. اسففت کرده موضففوع این درگیر را

ید    این هد ماعي  ت باری    اثرات اجت یان   و شفففخص خود برای ز

 فرزندانشففان برای فرزند داشففتن صففورت در و جامعه وها خانواده

هایي استرس وها نگراني پدیده این و داشت خواهد مدت دراز در

عه    به  را یل ها  خانواده  و جام ند مي تحم خاب  در و ک  دیگر انت

 تردید و دارد تاثیر ازدواج بحث درها خانواده و اجتماع اعضفففای

غان  به ها  خانواده  به  را اسفففترس و نگراني و  آورد. درمي ارم

 این باشد  نشده  نهادینه اجتماعي مسایل  و موضوع  که کشورهایي 

ثار  یب   و آ یان   را خود مختلفهای  روش و مدل  در ها آسففف ما  ن

 دوران از الزم های آموزش نبود، اسفففت مسفففلم آنچه  کند و مي

 گیریشففكل در هاخانواده نادرسففت نوجواني، ارتباط و کودکي

شتن  اجتماعي و شخصي   تربیت  از جامع و درست  برنامه فرد، ندا

عه    طرف های    و جام هاد عدم  و مسفففئول ن  الگوبرداری مرتبط، 

ازدواج،  مسفففئله به افراد نگاه و روحیات به توجه عدم و مناسفففب

 ونادیده  ها  خانواده  فرهنگ  و اجتماعي های  موقعیت  به  توجه  عدم 

 در عواملي موثر توانددیني ميهای توصففیه و دین جایگاه گرفتن

سئله  بروز شد. امروزه  طالق م سئله  در با شترین ، طالق م  و ارقام بی

 پاشفففیدن    هم از باعث   که  اسفففت اعتیاد  مسفففئله  به  مربوط آمار 

 دخالت   و باال  توقعات  سفففطح و بیكاری  و شفففودها مي خانواده 

 نیز. . .، و انحرافي مسایل و اجتماعيهای شبكه  و اطرافیان نابجای

 اضففطراب و اسففترس که جوامعي هسففتند. در دخیل طالق امر در

بیشتر  کنند، نمي امنیت احساس  رواني افراد نظر از و است  مشهود 

 تک باشیم. امروزمي طالق و اجتماعيهای نابهنجاری بروز شاهد

 و سیاسي   و اقتصادی  و اجتماعي و فرهنگي نهادهای متولیان تک

 مسفففئله  کنار  از دارند که   رسفففالت  و مسفففئولیت  مدني  و مذهبي 

شویي   ، مؤثر زوجین با یكدیگر اتکاهش ارتباط ضات زنا تا  تعار

 کشور در اجتماعي بزرگ آسیب یک که طالق شوم بروز پدیده

 باید بغرنج مسفففئله این حل جهت در و نگذرند راحتي اسفففت، به

 طالق بروز از بتوان تفا  نمفاینفد   دخیفل  را عوامفل  و لوازم کلیفه 

عات   اخیر های سفففال  در چند  هر. کرد جلوگیری طال عدد  م  و مت

سیم  و طالق دالیل خصوص  در مختلفي  صورت  آنهای بندیتق

 یافته تغییر زمان گذشت  با دالیل این مشاهده شده   اما است  گرفته

 را خود اسفففت داشفففته  کمتری تاثیر  قبالً که  دیگری دالیل  یا  و

 نكات به توجه رسففدمي نظر به صففورت هر در. سففازدمي نمایان

 جلوگیری حداقل یا و آمار کاهش و پیشففگیری در تواندمي ذیل

 باشد: موثر طالق آمارهای افزون روز افزایش از

 زعم و تاکید اغلب شفففرکت کنندگان در این پژوهش امروزه       به 

 محسوب  هاخانواده و جامعه برای بزرگ تهدید یک طالق مسئله 

 این فاجعه  عمق به توانمي گذرا و سفففطحي نگاه  با که شفففودمي

 این آمدن  به وجود  در مختلفي عوامل  که  برد پي شفففوم پدیده  

 هایافزایش آسفففیب بحث اسفففت. در دخیل موضفففوع و مسفففئله

 حسففاب به کشففور در بزرگ تهدید یک طالق مسففئله اجتماعي

  کرده موضففوع این درگیر راها خانواده و جامعه روز هر و آیدمي

 اثرات اجتماعي  تهدید   این که  طالق موضفففوع بحث  در. اسفففت

 صفورت  در و جامعه وها خانواده و شفخص  خود برای زیان باری

 این و داشت  خواهد مدت دراز در فرزندانشان  برای فرزند داشتن 

 تحمیلها خانواده و جامعه به را هایي اسفففترس وها نگراني پدیده

 بحث درها خانواده و اجتماع اعضففای دیگر انتخاب در و کندمي

ها برای خانواده را اسففترس و نگراني و تردید و دارد تاثیر ازدواج

 اجتماعي مسایل  و موضوع  که کشورهایي  آورد. درمي ارمغان به

های روش و مدل در هاآسفففیب  و آثار این باشفففد نشفففده نهادینه  

یان    را خود مختلف ما ند مي ن چه  و. ک  نبود، اسففففت مسفففلم آن

 نادرسففت نوجواني، ارتباط و کودکي دوران از الزم هایآموزش

فرد،  اجتماعي  و شفففخصفففي  تربیت  گیری شفففكل  در ها خانواده 

 و مسئول نهادهای و جامعه طرف از جامع و درست برنامه نداشتن

 نگاه و روحیات به توجه عدم و مناسب  برداری الگو مرتبط، عدم

له  به  افراد  و اجتماعي های  موقعیت  به  توجه  ازدواج، عدم  مسفففئ

دیني های توصیه  و دین جایگاه گرفتن نادیدهها، خانواده فرهنگ

 باشد.  طالق مسئله بروز در عواملي موثر تواندمي

 است  اعتیاد مسئله  به مربوط آمار و ارقام بیشترین  طالق مسئله  در

 سفففطح و بیكاری و شفففودها ميخانواده پاشفففیدن هم از باعث که

 و اجتماعي های  شفففبكه  و اطرافیان  نابجای   دخالت   و باال  توقعات 

 جوامعي هسففتند. در دخیل طالق امر در نیز. . . و انحرافي مسففایل
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 احساس رواني افراد نظر از و است  مشهود  اضطراب  و استرس  که

 و اجتماعي های  نابهنجاری   بروز کنند، بیشفففتر شفففاهد   نمي امنیت 

سئله طالق  ستیم. امروزه تک  م  و فرهنگي نهادهای متولیان تک ه

 و مسففئولیت مدني و مذهبي و سففیاسففي  و اقتصففادی و اجتماعي

مؤثر زوجین با  اتکاهش ارتباط مسفئله  کنار از دارند که رسفالت 

 یک که طالق شوم  بروز پدیدهتا  تعارضات زناشویي  و  یكدیگر

سیب  شور  در اجتماعي بزرگ آ ست، به  ک  در و نگذرند راحتي ا

 نمایند دخیل را عوامل و لوازم بغرنج، کلیه مسففئله این حل جهت

 چند  هر. کرد جلوگیری روز افزون پدیده طالق   بروز از بتوان تا 

 دالیل خصفففوص در مختلفي و متعدد مطالعات اخیر سفففالهای در

 مشاهده شده اما است گرفته صورت آنهای بندی تقسیم و طالق

 که دیگری دالیل یا و یافته تغییر زمان گذر با دالیل است که این

 هر در. سفففازدمي نمایان را خود اسفففت داشفففته کمتری تاثیر قبال

ند مي ذیل  نكات  به  که توجه   رسفففدمي نظر به  صفففورت  در توا

 روز افزایش از جلوگیری حداقل   یا  و آمار  کاهش  و پیشفففگیری

 : باشد موثر طالق آمارهای افزون

( 2015) سیویو د يتوتلهمچون پژوهشففي که  مطالعات . اکثر1 

فادار      مذهب، و به بررسففف   یبا عنوان  بر  یندار یاثر د يو طالق، 

های با سفففابقه تاهل      زوج انی و طالق در م یيهای زناشفففو  انت ی خ

بودن  ندار یها نشفففان داد که د  افته ، و ی سفففال پرداختند  12حداقل   

دهد.  ها را کاهش مي  زوج نیا انی در م یيزناشفففو  انت ی احتمال خ 

 یسففطح شففاد شیبا افزا میمسففتق ریبودن به طور غ نداریدبنابراین 

  افزایش ، ودهففدازدواج، امكففان احتمففال طالق را کففاهش مي 

به . باشففدمي طالق کاهش در موثری ضففریبها خانواده دینداری

 و نفس رضففای بجای متعال خدای رضففای گرفتن نظر در عبارتي

 آرامش به دعوت و همسران  مابین في مشكالت  بر صبر ، لجاجت

شتر  گذشت  و  به کردن عمل، متعال خداوند نظر جلب خاطر به بی

ها نامحرم حدود با انواع رعایت و همسران بین در دین هایتوصیه

 تاثیر به سزایي دارد. . . . . . و

 جامعه در مرد و زن شرعي  و حقوقي وظایف و واقعي . جایگاه2 

 ایراني اسفففالمي زندگي  سفففبک  در، کارکردی  بصفففورت فعلي

له    در همسفففران برای، امروزی قاب نده  ترویجهای  مكتب  با  م  کن

 فمنسیم باید تبیین گردد.  نظیر همسران بین در ناسازگاری

صیف  و . تبیین3  شناختي های تفاوت تو  و شناختي  جامعه و روان

ضروری است، ، امر این به همسران توجه و مردان و زنان جسماني

 یک نگاه و عینک از نبایسففتي زنان به مردان نگرش که بصففورتي

 خصفوص  در زن یک به زن یک دید از بلكه شفود  نگریسفته  مرد

 برعكس.  و کرد رجوع مختلف مسایل

 پیامدهای وها بازتاب و اجتماعي تغییرات از بیشفففتر . شفففناخت4 

 درهای  جامعه   در همسفففران برای ما  فعلي جامعه   در تغییرات این

شي های بحران و فرامدرن و مدرن به سنتي  از گذر حال آن،  از نا

 صورت پذیرد. 

به    و عرف اصفففالح و تغییر در فرهنگي سفففازی . جریان 5  باور 

 بففه عمففل و زوجین تعففدد یففا موقففت ازدواج از اکراه داشفففتن

 نظر در بدون خصففوص در این اسففالم وحي مكتبهای توصففیه

 در الهي آیات به شدن  قایل حرمت و شخصي  های تفسیر  گرفتن

 .  کریم قرآن

اغلب  نظر به احساااسااات و فاصااله عاط ی:  سااردرگمی 

 یادگرفتني احسفففاسفففات شفففرکت کنندگان در این پژوهش ابراز

 سففنتي جامعه میشففود. در منتقل دیگر نسففل به نسففلي از که اسففت

 برای صففرفا یعني. اسففت پنهاني و دروني احسففاسففات ابراز بیشففتر

 را دیگران خودشففان  بخاطر افراد. دیگران برای نه خود ما اسففت 

های  کنش موجب  این که  هسفففتند  آنها  نگران و دارند  دوسفففت

 در فقط شففود. متاسفففانه والدینمي ورزی عشففق در خودخواهانه

سند مي راها بچه کودکي سنین  سالي  در و بو  نامحرمان مثل بزرگ

، را داشفففتن دوسفففت که  گرفت  یاد  باید  . کنند مي رفتار  آنان  با 

کرده  تابو را احساس  مقوله گذشته  نسل  وقتي. کرد آشكارا ابراز 

 خود آرامش و خوشبختي  برای است تا  جدید نسل  وظیفه این اند

 رابطه کننده محدود سففاختارهای و کند شففكني تابو اطرافیانش و

 . نهد کنار به را ناب

گفت از نظر خبرگان شففرکت کننده و  توانبه صففورت کلي مي

انداز روشففن از یک چشففم نظر نگارنده و پژوهشففگر این پژوهش

توجه در ایران که واقع بینانه و نه آرماني است، با خانواده مطلوب 
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پیشفففگیری از افزایش پدیده  در زمینه  اسفففالمي-ایرانيبه الگوی 

های دهپیش بیني متغییرها و پدی. واین مهم با ضرورت دارد طالق 

نهادهای مختلف اجتماعي،  ، تعیین وظایف و مسففئولیتاجتماعي

و موفق و آگاهانه الگوی ازدواج و ترویج  اقتصففادی و سففیاسففي 

جامعه   فرایند مدرنیزه شفففدن    ها برای  اسفففتفاده از تمامي ظرفیت    

بدین ایراني به عنوان کشففور در حال توسففعه امكان پذیر اسففت.   

ر مدیریتي کشوو یي اجرن امدیریت کالدر ساسي ل اتحوترتیب، 

متعهد به  و سالمي که معتقد ب انقالن احاکمیت گفتماو 

مینه تحكیم ان در زیراسالمي ری اجمهوم نظان کالی سیاستها

برای تحقق یک وضفففعیت مطلوب در رابطه با     اده خانوبنیان  د نها

ن ین گفتمااست. اباشد، امری ضروری سالمت خانواده ایراني مي

به  ج رو موی جلوه، شددگانه یاهی دهارهكاذ راتخااند با اميتو

 .دبگیران را یردر او افزایش طالق اده پاشي خانووید فراتز
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 Abstract 

Introduction: The divorce has reached its critical point in Iran and many 

families are involved in it, so it has caused many researchers to investigate 

this issue. The main purpose of this study is to investigate the optimal scenario 

of divorce status in future generations of the Iranian family in a 20-year 

perspective.  

Methods: The research method is qualitative in screenwriting type. One of 

the objectives of future studies is “describing alternative futures” and 

screenwriting is one of its mediums. The statistical population of this study 

included family specialists (sociologists, family lawyers, psychologists, 

faculty members) in 2019. Considering the data saturation, 19 specialists were 

selected through purposive sampling method and were interviewed through 

semi-structured interview. Content analysis was used to analyze the results of 

the interviews.  

Results: The results showed that the development of central scenarios of 

divorce status in future generations of the Iranian family can affect the status 

of divorce in the future. There are also favorable socio-cultural beliefs and 

contexts about the importance of the family in Iranian society that can play a 

decisive role in planning and policy-making aimed at managing and 

controlling the extent and severity of family injuries and the rate of divorce 

(especially future generations).  

Conclusion: Therefore, the divorce rate (formal and affective) will decrease 

in the future generations through correct, preventive, managed and on-time 

practical solutions at macro policy making level.  

Keywords: Future studies, divorce status, future generations, 20 year 

perspective  

 


