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هاي طالق در ايران در دو دهة اخير  فراتحليل پژوهش
پيامدهاي و ارائة راهكارهاي كاهش طالق و ) 1397ـ1377(

  1منفي آن براي زنان و فرزندان
  4، زهره خسروي3، مريم تافته*2شهره روشني

در اين زمينـه،  . رشد طالق در جامعة ايران و تبعات منفي آن توجه به اين مسئلة اجتماعي را ضروري ساخته است
ين منظور، با استفاده به ا. هدف پژوهش حاضر ارائة راهكارهايي براي كاهش طالق و پيامدهاي منفي آن بوده است

، بـه  )1397ــ 1377(پـژوهش منتخـب حـوزة طـالق در دو دهـة اخيـر        70از روش فراتحليل كيفي، با بررسـي  
بندي عوامل طالق و پيامدهاي منفي آن و سپس ارائة راهكارهايي براي كاهش طالق و پيامدهاي منفـي آن   دسته

توان در چهار دستة همسـرگزيني نادرسـت،    أ عوامل ميعوامل طالق را براساس منشها،  طبق يافته. پرداخته است
بر اين اساس، براي . نقص دانش و مهارت همسران، عملكرد نامطلوب همسران و شرايط اقتصادي نامطلوب قرار داد

اي از سوي نهادهاي مسئول و الزام همسـران   هاي آموزشي و مشاوره كاهش طالق، راهكارهايي بر پاية اجراي دوره
همچنين به پيامدهاي  ها پژوهش. شود آن با در نظر گرفتن ضمانت اجراي قانوني مناسب پيشنهاد مي به شركت در

تـوان راهكارهـايي بـر محـور رفـع       براي كاهش اين پيامـدها مـي  اند كه  منفي طالق براي زنان و فرزندان پرداخته
ارائة  هاي طالق براي فرزندان،  بهاي حقوقي و خألهاي قانوني، آموزش والدين براي به حداقل رساندن آسي چالش

سازي براي حمايت خانواده از زنان مطلقه و اصالح نگـرش جامعـه بـه زنـان مطلقـه و       اي، فرهنگ خدمات مشاوره
  .فرزندان طالق ارائه كرد

  كليدواژگان
    .پيامدها، راهكارها، طالق، عوامل، فراتحليل
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  مسئله انيب و مقدمه
 در و مرد، يا زن به مكانيسم اين .است شده در اكثر جوامع پذيرفته و قراردادي مكانيسمي طالق
بگسلند  را زناشويي پيوند مراحلي طي و شرايطي تحت تا دهد مي امكان دو، هر به توافق صورت

چنانچـه زوجـي تصـميم بـه طـالق      . ]4[ كننـد  تجربـه  را جديدي زندگي و بروند خود راه به و
متـداخل طـالق را    ةشش مرحل 1پل بوهانان. انتقالي عمده بايد طي شود حلةبگيرند، تعدادي مر

حـل  راايـن م . رو شـوند  ناچارند با آن روبـه  شوند د كه زوجي كه از يكديگر جدا ميكن متمايز مي
كـه بـر زن و شـوهر، فرزنـدان، خويشـاوندان و       هايي پديد آورنـد  ها و تنش ممكن است دشواري
  :دوستانشان اثر گذارد

تنش فزاينـده  ـ رود زناشويي است كه رو به زوال مي ةكه بيانگر رابط طفيطالق عا .1
 ؛انجامد كه معموالً به جدايي مي ميان زن و شوهر

ها بـه ازدواج پايـان    آن ةكه بر پاي است ها و داليلي متضمن زمينه كه طالق قانوني .2
 ؛شود داده مي

 ؛شود كه به تقسيم ثروت و دارايي مربوط مي طالق اقتصادي .3
بـر   كه مسائل نگهداري كودك و حـق مالقـات را در   هماهنگي ميان والدينطالق  .4

 ؛گيرد مي
سـاير روابـط اجتمـاعي مربـوط      هـا و  كه به تغييـرات در دوسـتي   طالق اجتماعي .5

 ؛دارد سروكارها  گرفته با آن شود كه فرد طالق مي
 پيوندهاي وابستگي عاطفي را قطـع  بايد كه از طريق آن فرد سرانجام طالق رواني .6

  .]22[ زيستن رودررو شود كند و با الزامات تنها
اين شـبكه در نـوع   . كنند اي پيچيده فراهم مي هم شبكه پيوندند و با چندين عامل به هم مي

نظير اسـت، زيـرا    به بيان ديگر، هر طالق از ديدگاه علّي در نوع خود بي. فرد است به خود منحصر
گزيني، منش  از آنان، خانوادة منشأ، نوع همسريك  هر زن و شوهر با توجه به شخصيت خاص هر

قطع اين رابطه نيز . آورند نظير فراهم مي فرد و بي به اي خاص، منحصر يك، رابطه وخوي هر و خلق
  .]13[پذير است  فرد از عوامل صورت به اي منحصر با پيوند عوامل خاص و شبكه

باره  طالق يك. انواع دارد احل وهاي اجتماعي چون خودكشي، مر پديده از بسياريطالق مانند 
، در ابتـداي زنـدگي   زناشـويي هـاي   در تعـدادي از زنـدگي  . آيد و در مدت كوتاهي به وجود نمي

 روز به روز اين مشكالت. آورد اي بين زن و مرد به وجود مي نمايد و فاصله رخ مي تدريج بهمشكالت 
به دنبـال آن، مهـارت و مـديريت    . شود ها زيادتر مي و به تبع آن فاصله شود ميتر  بيشتر و عميق
رسد كه زن و مرد  تا جايي كه اختالفات به حدي مي ؛شود تر مي اختالفات ضعيف كنترل زندگي و
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در ابتدا طالق عاطفي به وجود  ،نتيجه در. شوند و از يكديگر جدا مي رندتوان تحمل يكديگر را ندا
ز، طالق عـاطفي در طـول زنـدگي ادامـه     مواقعي ني در. دهد آيد، سپس طالق فيزيكي رخ مي مي
بنابراين، به طور خالصه، فرايند طالق در . ]27[ بدون اينكه طالق فيزيكي به وجود بيايد؛ يابد مي

شـدن   تكرار اختالفات جزئي و جـدي . 2اختالفات جزئي، . 1: كند اكثر مواقع اين سير را طي مي
. 5قهرهـاي طـوالني و تكـرار آن،    . 4قابل، ميلي يكي از زوجين به طرف م جدايي يا بي. 3ها،  آن

  .]25[طالق قانوني . 7طالق عاطفي، . 6ها،  خستگي زوجين از قهرها و درگيري
هاي مهم حيات انساني است و اضالعي به تعداد همة جوانب و اضالع جامعـة   طالق از پديده

زوجين، بلكه بر فرزنـدان،  فقط بر تعادل رواني  رواني است، زيرا نه اي نخست، پديده: انساني دارد
اي اسـت اقتصـادي، زيـرا بـه      دوم آنكه پديده. بستگان، دوستان و نزديكان آنان نيز اثرگذار است

انجامد و با اختالل در تعادل رواني افراد، زمينـة   عنوان يك واحد اقتصادي مي گسست خانواده به
اي اسـت مـؤثر در    ق پديدهسوم آنكه طال. كند آسيب جدي در حيات اقتصادي آنان را فراهم مي

سو با فروپاشي خانواده، يعني تنها واحد مشروع و  همة جوانب جمعيت در يك جامعه، زيرا از يك
شود فرزنداني محروم  نهد و از سوي ديگر موجب مي اساسي توليد مثل، بر كميت جمعيت اثر مي

ط الزم احراز مقام شهروندي هاي خانواده تحويل جامعه شود كه به احتمال زياد فاقد شراي از نعمت
فرهنگـي   اي چهارم اينكه طالق پديده. اند و به اين ترتيب بر كيفيت جمعيت اثر دارد يك جامعه

اي كه فاقد ارتباطات سالم،  سان در جامعه اي ارتباطي است، بدين طالق از ديدگاهي پديده. است
زودي برقـرار و   ازدواج بـه  پيونـدهاي . درست و طبيعي است، رابطة زناشويي نيـز اسـتثنا نيسـت   

عنوان انسان و فرزندانش مهم  تنها از ديدگاه فرد به پس توجه به طالق نه. شوند زودي قطع مي به
  .]13[است، بلكه از ديدگاه جامعه، فرهنگ، اقتصاد و حتي جمعيت نيز اهميت دارد 

شـدن از يـك    مسـتلزم تبـديل   تماعياج شناسان تبـديل طـالق بـه مـسئلة به اعتقاد جامعه
مسـئلة   منزلـة  ساخت اجتماعي است و زماني به به يك مسئلة عام گرفتاري خصوصي و شخصي

لحـاظ   بـدين . شودمعيني خارج و فراواني آن غيرمتعارف  حدشـود كـه از  اجتماعي مطـرح مـي
تنهـا بــر   اي است كـه نـه مرحله چند يينداطالق ديگر يك مشكل فردي نيست؛ بلكه فر امروزه

 ؛دكنـ  بلكه لطمات شديدي نيـز بـر جامعـه وارد مـي     ،گذارد وة ارتباط افراد خانواده تأثير مينحـ
جــدي، عميــق و    يلطماتي كـه درنهايـت كـل پيكـر جامعـه را دسـتخوش تشـنج و مشـكالت        

هـاي بنيـادي اسـت و روابـط      زماني كـه جامعـه در معـرض آسـيب     .]23[كند  مي ناپذير جبران
هـاي فـوق را نشـان     اجتماعي بيمار است، ميزان طالق همچون شاخصي دقيق درجـات بيمـاري  

توان اين پديده را شاخص نماد خواند، زيـرا نشـان عينـي، ملمـوس و قابـل       رو، مي اين از. دهد مي
جامعـة ايـران در   . ]13[پيوسـته اسـت    هـم  كن بهگيري از عناصري اغلب كيفي و دروني لي اندازه
كـه براسـاس آمارهـاي جمعيتـي      طـوري  هاي اخير شاهد افزايش آمار طالق بوده اسـت؛ بـه   سال

 29/0به  1386در سال  12/0سازمان ثبت احوال، نسبت طالق به ازدواج در كل كشور از ميزان 
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ا بسيار بـاالتر بـوده اسـت؛ مـثالً     ه افزايش يافته است؛ اين نسبت در برخي استان 1396در سال 
در سـال   22/0توان به استان تهران اشاره كرد كه نسـبت طـالق بـه ازدواج در آن از ميـزان      مي

بنابراين، با توجه بـه آثـار و تبعـات طـالق از     . ]14[رسيده است  1396در سال  45/0به  1386
عملياتي براي كـاهش آن از  سو و رشد نسبي طالق در كشور از سوي ديگر، ارائة راهكارهاي  يك

  .ضرورت خاصي برخوردار است
هاي بسياري در زمينة طالق در كشـور   دهد پژوهش وجوي مطالعات پيشين نشان مي جست

لذا مطالعة حاضر تالش كرده است با . اند انجام شده و اين مسئله را از ابعاد مختلف بررسي كرده
بپردازد و عـالوه  ) 1397ـ1377(دو دهة اخير هاي  استفاده از فراتحليل كيفي به بررسي پژوهش

  بندي عوامل طـالق،  ها به دسته بندي يافته ها، با جمع هاي مختلف اين پژوهش بر توصيف ويژگي
و نيز پيامدهاي منفي طالق بپردازد و سپس راهكارهايي مناسب براي كاهش طالق و پيامدهاي 

  :هاي ذيل بوده است نبال پاسخ به پرسشدر اين زمينه، پژوهش حاضر به د. منفي آن ارائه كند
هايي از نظر موضوع، اهداف، روش، ميدان مطالعه،  هاي دو دهة اخير چه ويژگي پژوهش .1

 اند؟ چارچوب نظري، مراحل طالق، نتايج، پيشنهادها و راهكارها داشته
 هاي اخير، چه عواملي موجب طالق شده است؟ براساس نتايج پژوهش .2
 اي داشته است؟ اخير، طالق چه پيامدهاي منفي هاي براساس نتايج پژوهش .3
  توان ارائه كرد؟ چه راهكارهايي براي كاهش طالق و پيامدهاي منفي آن مي .4

  نظري پيشينة
 هاي تبيين شناسي، روان و اقتصاد شناسي، جامعه همچون انساني، علوم ياصل يها رشته از كيهر

 ها آن بندي دسته به مختلفي رويكردهاي با توان مي اند كه داده ارائه خود منظر از را طالق نظري
 شـرايط  بازتـاب  را طـالق  پديـدة  سـو  يك از كه كالن تا خرد تحليلي سطوح جمله از كرد؛ اقدام

 با اجتماعي نظام اجزاي از يكي منزلة به را خانواده و داند مي كالن اقتصادي و فرهنگي اجتماعي،
 دروني عوامل معلول را طالق ديگر سوي از و بيند مي متأثر ها آن اجتماعي از نهاد يك هاي ويژگي

 ،كـالن  ليـ تحل سـطح براسـاس   .]19[ داند مي اشخاص هاي ويژگي و روابط كيفيت و خانواده در
. شـود  مـي  تحميـل  فـرد  بـه  كه خيزد برمي ها آن تاريخي تحوالت و شرايط از جوامع زايي بيآس
 از حمايـت  بـراي  مردم داليلز ا را فردي هاي تصميم و زندگي ساختاري، هاي دگرگوني، واقع در

 از. ]1[ است داده تغيير دينداري، و خانواده ساختار جمعيت، رشد آهنگ تا گرفته سياسي احزاب
 مشـكالت  و ها ارزش بحران نظرية ،يآنوم يةنظر جمعي، وجدان زمينه، اين در ها نظريه ترين مهم

. اسـت جامعـه هاي ارزش و اهداف تحقق  مهم هاي ضمانت از يكي جمعي وجدان .است ياقتصاد
 جز جمعي وجـدان برابـر در امـا كننـد، تحقيـر را جامعه هنجارهاي توانند مي اشخاص يا شخص
 مقابـل  در عمومي خشم باشد، قوي جمعي وجدان چههر دوركيم، اعتقاد به. ندارند راهي اطاعت
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 طـالق  به منتسب منفي هاي ارزش جمعـي، وجـدان شـدن ضـعيف بـا. است حادتر هنجارشكني
 ترتيب بدين و كند نمي تلقي اجتماعي نامطرود عنـوان به را مطلقـه افراد جامعـه و يابد مي كاهش

 آنـومي و هنجارهـا پاشـيدگي هـم از ي،آنوم يةنظر طبق]. 13[ شـود مـي افـزوده طالق ميزان بر
 ايـن  طبعــاً  كــه  آنجــا  از و شــود  مي ايجاد وحصردح بي آرزوهاي كه كند مي ايجاد را وضعيتي
 جريان در كه آيد مي پديـد اجتمـاعي نارضـايتي وضـعيت شوند، ارضا توانند نمي حد بي آرزوهاي
 قابـل  آمـاري  نظر از كه شود مي ظـاهر ...و خودكـشي طـالق، نظيـر اجتمـاعي منفـي اقـدامات
 منـزل،  از بيـرون  در زنان اشتغال يافتن اهميت ها، ارزش بحران نظرية طبق. ]10[ است سنجش
 سنتي هاي ارزش به بندي پاي كاهش اندوزي، ثروت چشمي، وهم چشم گرايي، تجمل گرايي، مصرف

 خانواده درون كشمكش، گذشت و بردباري زيستي، ساده قناعت، گرفتن ناديده مقابل در و ديني و
 در زيـ ن ياقتصـاد  سـخت  يها دوران كانگر نظر از. ]6[ است داده افزايش را طالق و نابساماني و

 و خـانواده  يختگيگسـ  وقوع احتمال ها آن ةجمل ازكه  دارد، ها خانواده بر يبار انيز جينتا جامعه
 طالق يسو به را ها آن و كاهش را نيزوج مثبت تعامالت ياقتصاد تيمحروم. است آن يسامان يب

  .]24[ دهد يم سوق
 مجمـوع  در و روانـي  شخصـيتي،  جسماني، هاي ويژگي طالق متقاضي كنشگر خرد، سطح در
 طـالق،  بـا  رابطـه  در مهـم خـرد   نظريـات   از .]3[ شـود  مي تحليل او هاي انگيزه و فردي ماهيت

ــان ــر ناهمس ــة ،يهمس ــ نظري ــاعي ةمبادل ــةنظرو  اجتم ــرح ي ــت واره ط ــاس. هاس ــةنظر براس  ي
 يگـر يد و باشـد داشـته   گـر  رهيـ چ يمنش ازدواج ندايفر در نفر دو از يكي اگر ،يهمسر ناهمسان

 آنـان  يبـرا  توانـد  يمـ  ازدواج و كنند وصلت گريكدي با توانست خواهند دو آن ر،يپذ ه ريچ يمنش
 گريهمـد  به كه رود ينم گمان ،باشند برخوردار گانهي يمنش از دو هر اگر اما. باشد كننده خرسند

 نظريـة  مطـابق . ]8[ شد خواهد يناكام نيقر آنان وصلت يتيوضع نيچن در و كنند دايپ شيگرا
 اگـر  و شـود  مـي  شـروع  زندگي ابتداي از كه است مبادله نوع يك شوهر و زن بين روابط مبادله،
 متقابـل  مبادلـة  مدار بر ها آن زندگي كنيم، تلقي هزينه و پاداش عنوان به را ها آن متقابل حقوق
 و عـدالتي  بـي  احسـاس  زوجـين بـه   براي پاداش و هزينه نابرابري شرايط، اين در. يابد مي جريان

. ]5[ انجامـد  مـي  زوجـين  متقابـل  روابط گسست به نهايت در و شود مي منجر مبادله در نابرابري
 يشـناخت  روان و يفرد عامل منزلة به ها واره طرح نقش بهطالق  علل يبررس در محققان از يبرخ

 در هـا  يريسـوگ  نيا و شوند يم دادهايرو از رهايتفس يريسوگ موجب ها واره طرح .اند كرده اشاره
 شـده،  فيـ تحر يهـا  نگـرش  هـا،  تفـاهم  به صـورت سـوء   نيزوج يفرد انيم يروان يشناس بيآس

كه بـا تـأثير    دهند يم نشان را خود نانهيب رواقعيغ يها داشت چشم و ها هدف نادرست، يها گمانه
  .]19[ شوند ساز طالق مي منفي بر تعامالت زوجين زمينه

 بنـدي  دسـته  خرد و كالن سطح بخش دو در را طالق علل توان مي مجموع در نظريات، بر بنا
 و شـود  مي مربوط اقتصادي و فرهنگي اجتماعي، ساختارهاي به طالق علل كالن، سطح در كرد؛
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 علـل  از يـك  هر ترتيب، اين به. شود مي مربوط آنان هاي خانواده و زوجين خود به خرد، سطح در
 ايـن  بـه  طالق توجه كاهش راهكارهاي ارائة براي كه ندا طالق ساز زمينه متفاوتي اثر مكانيسم با

  .است ضروري ها تفاوت

  يتجرب ةنيشيپ
و  يبنـد  محققان بـه جمـع   يرو برخ ينا طالق انجام شده است و از ينةدر زم يفراوان يها ژوهشپ

شـده   فرامطالعات انجام يجنتا بخش، ايندر . ند ا هداختپر ينهزم ينها در ا پژوهش يجنتا ةفرامطالع
  .حوزه مرور شده است يندر ا

طـالق   ةشده در حـوز   مطالعات انجام يلفراتحل« در )1397(و همكاران  گلوگاه فيروزجائيان
، 1395ــ 1381 ةطـالق در بـاز   ةپـژوهش حـوز   نوزده سيستماتيك مروربا استفاده از  »يراندر ا

ـ (ها و عدم تفـاهم   زشتفاوت ار ياد،اعت يان،اقوام و اطراف ةمداخل عوامل  و) يعوامـل اجتمـاع   ينب
ـ  يشـترين برا داراي ) ين عوامـل اقتصـاد  بـي (و مشكل امرار معـاش   يكاريب عوامل بيـان   يفراوان

  ].18[ اند دهكر
شـده دربـارة نگـرش بـه طـالق در       مطالعات انجام يلفراتحل« در )1396( همكاران و حسني

 يطـ  نگرش به طـالق  ينةدر زم پژوهشي اثر چهارده كيفي يلفراتحل با »1394ـ1382 يها سال
، بـه طـالق   و منفـي  عوامل مؤثر در نگـرش مثبـت  عالوه بر استخراج ، 1394تا  1382 يها سال

 .]7[ دهد مي نشان رشد را روبه و فزاينده نسبتاً طالق روندي به مثبت نگرشدريافتند 
عوامـل   دربـارة  يقـات مطالعـات و تحق  يـل فراتحل« در )1396( همكـاران  و نيـازي  هاي يافته

 مقالـه  بيسـت  يمحتـوا  يـل تحل حاصـل  كـه  »1396ـ1386 ةدور يبرا يرانمرتبط با طالق در ا
متوسط رو بـه بـاال، در    يرتأث يدارا 31/0 يرتأث يببا ضر يكه عوامل فرهنگ دهد ينشان م است،
بـا   ي، عوامـل اجتمـاع  23/0 يرتـأث  يببـا ضـر   ياز آن، عوامـل اقتصـاد    پس. طالق است يشافزا
 يـزان بـر م   يينمتوسط رو بـه پـا   يرتأث يزانم يدارا ،14/0 يببا ضر يو عوامل فرد 19/0 يبضر

  ].29[هستند طالق 
 دهـة  در شـده  ثبـت  مطالعات بر مروري( طالق بر مؤثر عوامل فراتحليل« در )1396( زارعان

 در را طـالق  بر مؤثر عوامل، 1394ـ1384 يزمان ةباز در چهارده مقاله كمي فراتحليل با »)اخير
 عوامـل  و كـرده  بنـدي  دسـته  اجتمـاعي  و فرهنگـي  سياسـي،  اقتصادي، عوامل گروه چهار قالب

  ].11[است  دانسته سياسي و اقتصادي عوامل از مؤثرتر طالق بروز در را اجتماعي و فرهنگي
 رويـارويي : طـالق  بـه  مربـوط  تحقيقات فراتحليل« در )1395( سديدپور و زارعان هاي يافته

 نابسـاماني  ميـزان  طـالق  بـر  مـؤثر  عوامـل  بـين  از دهـد  مي نشان يزن »اجتماعي و فردي عوامل
 سـطح  ،25/1 اثـر  انـدازة  بـا  جمعـي  ارتباط استفادة مورد وسيلة نوع ،34/1 اثر اندازة با اجتماعي
 اثـر  اندازة با فرزندان تعداد و 58/1اثر  اندازة با همسرگزيني شيوة ،002/1 اثر اندازة با تحصيالت
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 عامل مؤثرترين همسرگزيني شيوة ميان اين از كه هستند طالق بروز در عوامل مؤثرترين ،14/1
  ].12[است  طالق بروز در

 هـاي  پيمـايش  در طـالق  به گرايش هاي كننده تعيين اثر اندازة سنجش« در )1395( مشفق
 شـكل  كـه  داد نشـان  منتخـب،  هـاي  پيمـايش  فراتحليل با ، »1394ـ1374 دورة طي شده انجام
 بعد و شده شناخته طالق كنندة تعيين عامل ترين مهم 8/0 اثر ضريب با خانواده در قدرت توزيع

 اثـر  ضـريب  بـا  آميـز  خشـونت  رفتارهاي ،71/0 اثر ضريب با اطرافيان دخالت چون عواملي آن از
 در طـالق  كنندة تعيين  مهم از عوامل 62/0 اثر ضريب با ارتباطي و اجتماعي هاي مهارت و 65/0

  ].26[كشورند 
 ايـران  در طالق فرزندان مسائل« عنوان با پژوهشي در )1394( حامد و زاده يحيي هاي يافته

تـا   ة منتشرشدهمقال بيست يلفراتحل حاصل كه ،»موجود مقاالت فراتحليل :مربوطه مداخالت و
 اديو عـ  يتيم فرزندان با مقايسه در طالق نامطلوب فرزندان وضعيتاز  يحاك است، 1393سال 

  ].30[ است اي بر وضعيت فرزندان طالق مداخله هاي برنامهمثبت  تأثير و همچنين
 بـر  مـؤثر  عوامـل  فراتركيـب  مـدل  طراحي« عنوان با اي مطالعه در )1393( همكاران و عرب

، را امل مؤثر بر طالقوع ،منتخب ةمقال 61 يبررس با »پيشين هاي مطالعه مند نظام مرور با طالق
 شـده  اشـاره  آن بـه  1392 تـا  1365 هاي سال طي خارجي و داخلي مختلف هاي پژوهشكه در 
 ي،عوامل ادراكـ  ي،عوامل شغل ي،عوامل اقتصاد ي،كه شامل عوامل جنس اند كرده شناسايي است،

 يوةشـ  يـان، تجانس، دخالت اطراف عدم  جمعيتي، عوامل مجدد، ازدواج اعتياد، رفتاري، اختالالت
 زوجـين  انتظارات نشدن برآورده و زن نقش ماهيت تغيير  بندوباري، بي يتي،ازدواج، عوامل شخص

  ].17[است  بوده
 در شـده  انجـام  تحقيقـات  فراتحليل« عنوان با پژوهشي در )1392( همكاران و زاده اسماعيل

 يدفقـر شـد   ،مطالعـه  23 يسـتماتيك مـرور س  بـا  »1388ـ1378 هاي سال طول در طالق زمينة
كـم از   ة، اسـتفاد ژرفانگرو  يفيك يها ، ضعف در استفاده از روشيا رشته ينب يكردمطالعات با رو

اسـتاندارد   يو ابزارهـا  يشيآزما يها در استفاده از طرح يدضعف شد يشرفته،پ يآمار يها آزمون
  ].2[كردند  يانطالق ب ةمطالعات در حوز يها ضعف را از ينظر يها كم از مدل ياربس ةو استفاد

با  ،»ثر بر طالقؤعلل م ينةشده در زم انجام يها بر پژوهش يليفراتحل« در )1392( يذوالفقار
 طـالق،  بـر  مؤثر عوامل زمينة در 1392 تا 1373 هاي سال بينمنتخب  ياثر پژوهش 45 يبررس
اختالف  ،  قبل از ازدواج ييآشنا ي،گدمدت زمان زن يالت،تحص ي،تفاوت سن ،درآمد يزانم ياد،اعت

بـرآورده   ،خانواده) عملكرد( آييكار يكاري،ب ،خشونت ي،اختالف طبقات يگران،ت ددخال ي،فرهنگ
 يةتوصـ  ينـي، د يبنـدي پا يالت،تفـاوت تحصـ   ،تفـاهم  ي،توافق ماد ،زن يآگاه ،نشدن انتظارات

 ،تعارض نقش ي،زندگ ةاز ادام يانز ي،همسان يزانم ،خانوادهـ  تعارض كار يي،آشنا ةنحو ،ترها بزرگ
 ،شده يافتدر يتحما ،بستگان يانجود طالق در مو ،دار نشدن بچه يد،تفاوت عقا يت،عقالن يزانم

  ].9[ كرده است يانمحل سكونت و سوء رفتار را از عوامل مؤثر بر طالق ب ،حفظ آبرو
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 بررسـي  بـا  ،»ايـران  در طالق علل تحقيقات دهه سه مرور« در )1390( همكاران و كالنتري
 انـد،  پرداخته طالق بروز بر مؤثر عوامل به كه 1389 تا 1359 هاي سال طي منتخب پژوهش 28

 شـامل  طـالق  اجتمـاعي  عوامل آن براساس كه اند كرده بندي دسته گروه سه در را طالق عوامل
مسـائل   و عوامل زوجين، تحصيلي تفاوت و تحصيالت سطح زوجين، سني اختالف و ازدواج سن

 تعـداد  همسـري،  نقـش  از انتظـارات  نشـدن  برآورده جرم، ارتكاب و مواد مصرف سوء خانوادگي،
 سـنت،  و مـذهب  تـأثير  خـانوادگي،  خشـونت  اجبـاري،  ازدواج زوجـين،  عقايـد  تفاوت فرزندان،

 و مالي مشكالت شامل طالق اقتصادي عوامل جنسي، مشكالت و يكديگر به زوجين اعتمادي بي
 نيـز  روانـي  عوامـل  و مهريـه  و نفقـه  شهرنشـيني،  و شدن صنعتي شغل، و فعاليت نوع اقتصادي،

  ].20[ است بوده و شخصيتي رفتاري هاي مهارت در ضعف و رواني اختالالت شامل
 منـد  نظـام  مرور طالق، پيامدهاي و آثار« عنوان با پژوهشيدر  )1390(و همكاران  كالنتري

 ةپـژوهش در بـاز   23 يبررسـ  بـا  »يتيبر مالحظات جنسـ  يدبا تأك ايران در شده انجام تحقيقات
ـ  يبترت به را ها پژوهش در شده اشاره پيامدهاي بيشترين، 1390ـ1376 يزمان و  ياختالالت روان

 هـاي  آسـيب  جنسـيت،  براسـاس  مطلقـان  بـر  روانـي  تأثيرات  ي،آزار كودك  در كودكان، يرفتار
 تربيـت  و حضـانت  مسـائل  مواد، مصرف سوء اقتصادي، پيامدهاي  نوجوانان، و كودكان اجتماعي
  ].21[اند  كرده بيان زنان اجتماعي امنيت عدم و كودكان ودكشيخ فرزندان،

 در شـده  انجام هاي پژوهش و مطالعات ينپژوهش از ب پانزده يلفراتحل با )1390( ينوروززه
 در طـالق  گسـترش  و پيـدايش  عوامـل  ، به1387 تا 1357 هاي سال طي تهران در طالق زمينة

 جلـوگيري  و طالق نرخ كاهش براي راهكارهايي نيزطالق پرداخته و  از ناشي پيامدهايتهران و 
  .]28[ است كرده استخراج تهران شهر در آن نامناسب آثار از

دهـد كـه اكثـر     هاي طـالق نشـان مـي    شده در زمينة فراتحليل پژوهش مرور مطالعات انجام
كـاهش  بر عوامل مؤثر بر طالق متمركز بوده است و ارائة راهكارهاي كـاربردي بـراي     ها پژوهش

رو،  ايـن  از. گران قـرار گرفتـه اسـت    طالق و كنترل پيامدهاي منفي آن كمتر مورد توجه پژوهش
هـاي دو دهـة اخيـر بـا شناسـايي       پژوهش حاضر تالش كرده است با فراتحليل كيفـي پـژوهش  

عوامـل طــالق و پيامــدهاي منفــي آن بــه ارائــة راهكارهــايي كــاربردي بــراي كــاهش طــالق و  
شـده طـي    پژوهش انجام 70عالوه بر اين، پژوهش حاضر با انتخاب . پردازدپيامدهاي منفي آن ب

تر عوامل متنوع طالق داشته اسـت تـا بـا     چه جامع ساله، سعي در شناسايي هر بازة زماني بيست
راهكارهايي در جهت پيشگيري از طالق و نيـز كـاهش پيامـدهاي منفـي     توجه به منشأ عوامل، 

گـذاري در جهـت تحكـيم و تعـالي      تا گامي در راستاي كمـك بـه سياسـت    كندطالق پيشنهاد 
  .خانواده بردارد
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  روش
 شـده  مطالعـات انجـام   كاربردي و علمي هاي يافته و نتايج انباشت و حاضر تركيب هدف پژوهش

راهكارهايي مناسب براي نهايت ارائة  و در )1397ـ1377(ايران طي دو دهة اخير طالق در  دربارة
كيفـي   فراتحليـل  از روش اين هدف، به نيل براي .بوده است كاهش طالق و پيامدهاي منفي آن

 معمـوالً  اگرچـه . شـود  مـي  تعريف ها تحليل منزلة تحليل به معموالً فراتحليل .شده است استفاده
 مقولة در تكنيك هم اين. دارد كيفي نيز معادل خورده است، كمي گره هاي ژيمتدلو با فراتحليل
 ماهيت ادغامي از لحاظ مطالعات. اجراست ادغامي قابل مطالعات مقولة در و هم تفسيري مطالعات

 بر با مروري كمي فراتحليل ديگر، بياني به. شود مي متمركز ها داده كردن خالصه روي و كمي است
 از ادغامي خالصه يا آن است تا بر است، مرتبط فردي مطالعات حاصل كه ها، تحليل از اي مجموعه

 نـوع  ايـن  در .گيـرد  مـي  قـرار  مطالعات تفسـيري  مقولة در كيفي فراتحليل. دهد دست به نتايج
ها،  تنها نظريه فراتحليل كيفي نه]. 16[است  كردن تفسير دوباره و مفاهيم هدف توسعة فراتحليل،

 شده كند، بلكه تفسير ژرفي از موضوع بررسي هاي مختلف را يكپارچه مي نتايج پژوهشها و  روش
كـردن   مشخص شود؛ اما هدف از آن استفاده مينيز هاي كيفي از آمار  در فراتحليل. دهد ارائه مي
ي آن فراتحليل كم افراتحليل كيفي ب تفاوت. ترسيم نمودارها براي نمايش نتايج استو  ها فراواني
گر صرفاً به توصيف آمـاري و   و پژوهش استتر  نقش تفسير برجسته كه در فراتحليل كيفي است
كند شده را تفسير و تحليل  پژوهش هاي انجام پردازد؛ بلكه تالش دارد هاي پژوهش نمي ي دادهكم

بر اين مبنا، در اين پژوهش نيز كه براي ارائة راهكارهاي كاهش طالق و پيامدهاي منفـي  . ]15[
به دنبال شناسايي و تحليل عوامل طالق و منشأ آن و نيز پيامـدهاي منفـي طـالق براسـاس     آن 

  .هاي علمي بوده است، از فراتحليل كيفي استفاده شده است پژوهش
شده در حوزة طالق طي دو دهـة اخيـر    هاي انجام حاضر همة پژوهش جامعة آماري پژوهش

پژوهشـگاه علـوم و فنـاوري    سـايت   و در وبجـ و ابتدا با جسـت . در ايران است) 1397تا  1377(
پايگاه مجالت تخصصي نور ، )magiran(، بانك اطالعات نشريات كشور )irandoc( اطالعات ايران

)noormags(،  مركز اطالعات علمي جهاد دانشگاهي)sid ( و پرتال جامع علوم انساني)ensani( ،
هاي پژوهشي در زمينة طالق در بـازة زمـاني مـورد     ها و طرح نامه پژوهشي، پايان ـ مقاالت علمي

دارا بودن بيان مسئله و هاي اعتبار علمي شامل  در نظر گرفتن مالك با سپس. نظر استخراج شد
گيـري   هـاي پـژوهش، روش نمونـه    تناسب روش مورد اسـتفاده بـا پرسـش   هاي مناسب،  پرسش

ها و  ها و گزارش يافته مدل نظري مناسب، شيوة صحيح تحليل داده مناسب، كفايت حجم نمونه،
در مرحلة بعد، اطالعات هـر اثـر در قالـب    . نتايج، هفتاد اثر پژوهشي براي فراتحليل انتخاب شد

يك جدول شامل موضوع پـژوهش، اهـداف، روش، ميـدان مطالعـه، مالحظـات نظـري، مراحـل        
و  هـا  نهايت، بـا تجميـع جـدول    در. شنهادها استخراج شدشده و پي راهكارهاي ارائه  طالق، نتايج،

  .بيان شد و تحليليبه صورت توصيفي ها  بندي اطالعات، يافته دسته
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  ها يافته
شده در فراتحليل توصيف شده و در بخش  هاي بررسي هاي پژوهش ها، ويژگي در بخش اول يافته
  .ها بيان شده است دوم، نتايج پژوهش

  هاي حوزة طالق طي دو دهة اخير توصيف پژوهش: بخش اول
شده در فراتحليل از نظـر موضـوع، اهـداف، روش،     هاي بررسي هاي پژوهش در اين بخش، ويژگي

  .شده و پيشنهادها بيان شده است مراحل طالق، راهكارهاي ارائه  ميدان مطالعه، مالحظات نظري،

 ها موضوع پژوهش
حسـب موضـوع    طـالق بـر   حـوزة  در شـده  يبررس هاي پژوهشگر توزيع فراواني  نمايان 1جدول 
 يـازده  در مجمـوع  در و اسـتخراج  اند پرداخته پژوهش موضوع بيان به كه هاست؛ عباراتي پژوهش
 شناسي و طالق، متغيرهاي اجتماعي و طالق، مسائل متغيرهاي روان عاطفي، طالق شامل مقوله

 طـالق،  فرزنـدان  عـادي،  و گرفتـه  طـالق  اشخاص وضعيت مقايسة توافقي، طالق، طالق حقوقي
 تجربـة  و گرفته طالق افراد زندگي سبك طالق، به نگرش ،ها يبآس نتيجة و عنوان عامل طالق به
درصـد متعلـق بـه موضـوع      5/18بيشترين فراواني موضوعي بـا  . قرار گرفتند مطلقه زنان زيستة

منتشـر شـده و    1389طالق عاطفي بوده است كه اولين آثار پژوهشي در ايـن زمينـه در سـال    
شـناختي از   بررسي متغيرهاي روان. هاي بيشتري مورد توجه واقع شده است تدريج در پژوهش به

قبيل سازگاري، تنظيم هيجاني، هوش هيجاني، اضـطراب، افسـردگي در مراحـل قبـل و بعـد از      
ضوع رتبة سوم به طور مشترك متعلق به پنج مو. اند درصد در رتبة دوم قرار داشته 7/15طالق با 

 اشـخاص  وضـعيت  مقايسـة  تـوافقي،  طالق، طـالق  حقوقي متغيرهاي اجتماعي و طالق، مسائل
درصد را به خـود اختصـاص    10يك فراواني  طالق بوده كه هر فرزندان عادي و نيز و گرفته طالق
بـا   هـا  آسـيب  عنـوان عامـل و نتيجـة    طـالق بـه  پس از آن نيـز، بـه ترتيـب موضـوعات     . اند داده
گرفتـه و همچنـين تجربـة     درصد، سبك زندگي افراد طـالق  30/4ش به طالق با درصد، نگر 72/5

  .اند درصد قرار گرفته85/2زيستة زنان مطلقه با 
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  ها پژوهش موضوع حسب بر فراواني توزيع .1جدول 

  ها پژوهش روش
ي  روش هـا بـا   درصد پـژوهش  70شود،  مالحظه مي 2كه در جدول  چنان و انـد  شـده  انجـام  كمـ 

 بـه  را نـاچيزي  سـهم  درصـد  57/8 بـا  كيفي ـ كمي و درصد 43/21 با كيفي هاي روش از استفاده
ي و تحليـل    هـا از داده  پـژوهش بنابراين، اكثـر  . است داده اختصاص خود هـاي آمـاري    هـاي كمـ

هـاي مسـئلة طـالق دارنـد؛ و      اند كه كارآيي كمتري براي فهـم ابعـاد و پيچيـدگي    استفاده كرده
گيـري طـالق و مراحـل و انـواع آن توجـه ويـژة        كه فهـم جـامع و دقيـق فراينـد شـكل      حالي در

اهبردهاي مواجهـة آنـان و شـرايط    اي، فهم كنشگران نسبت به آن، ر گر به شرايط زمينه پژوهش
پذير  هاي عميق كيفي امكان گيري از روش طلبد، كه با بهره مؤثر بر آن و پيامدهاي حاصل را مي

  .اند ها به بررسي طالق پرداخته هاي كمتري با اين روش است، پژوهش
  

  ها پژوهشحسب روش  بر يفراوان عيتوز .2 جدول
  رديف تحقيق روش فراواني درصد
 1 كمي 49 70

 2 كيفي 15 43/21

 3 كيفيـكمي 6 57/8

 4 جمع 70  100

  درصد  فراواني بررسيموردموضوع رديف
 50/18  13 عاطفيطالق 1
 70/15  11 طالقوشناسيروانمتغيرهاي 2
  10  7 طالقواجتماعيمتغيرهاي 3
  10  7 طالقحقوقيمسائل 4
  10  7 توافقيطالق 5
  10  7 عاديوگرفتهطالقاشخاصوضعيتمقايسة 6
  10  7 طالقفرزندان 7
  72/5  4 هايبآسنتيجةوعاملعنوانطالق به 8
  30/4  3 طالقبهنگرش 9
  85/2  2 گرفتهطالقافرادزندگيسبك 10
  85/2  2 مطلقهزنانزيستةتجربة 11
  100  70 جمع 12
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 ها پژوهش مطالعة ميدان
اند؛ به عبارتي ميـدان   درصد در سطح سازماني به مسئلة طالق پرداخته85/62ها با  اكثر پژوهش
و پرورش، مراكز مشـاوره، دادگـاه، زنـدان، مجتمـع      ها سازمان، نهاد، دانشگاه، آموزش  مطالعة آن

ــانوان، ســازمان صداوســيما و   ــا  ... قضــايي، كمــپ ب درصــد 44/21بــوده اســت؛ در رتبــة دوم ب
انـد و   هايي قرار دارند كه ميدان مطالعة خود را در سـطح اسـتان و شهرسـتان قـرار داده     پژوهش

هاي به صورت اسنادي و نظري بـوده اسـت كـه     درصد متعلق به پژوهش71/15رتبة سوم نيز با 
از خألهاي پژوهشي در اين حوزه مـورد مطالعـه قـرار    . آمده است 3ر جدول فراواني هر دسته د

اي طالق در مناطق مختلف كشور از جملـه   همچنين بررسي مقايسه. نگرفتن روستاها بوده است
  .طالق مورد غفلت واقع شده است هاي پرطالق و كم استان
  

  ها پژوهش مطالعة ميدان .3جدول
  
  
  
  
  
  
  

  ها اهداف پژوهش
، در پـنج دسـته قـرار    4، مطـابق جـدول   شـده  هـاي بررسـي   حاضر، اهداف پژوهشدر فراتحليل 

اي و متغيرهـاي   هـاي مداخلـه   هـا بررسـي تـأثير برنامـه     درصد از پـژوهش  85/32هدف . گرفتند
ها به دنبـال يـافتن علـل و     از پژوهش درصد28/24در مرتبة بعد، . اي بر طالق بوده است واسطه

به بررسي تأثيرات طالق بر زن و شـوهر و   ها درصد از پژوهش 15/17حدود . اند عوامل طالق بوده
بررسـي قـوانين و مقـررات طـالق     ها با هدف  درصد از پژوهش 72/15حدود . اند فرزندان پرداخته
هاي طالق و عادي متمركـز   ها نيز بر مقايسة خانواده درصد از پژوهش 10هدف . انجام شده است

اند و از جملة خألهاي موجود  پيامدهاي طالق متمركز بوده ها بر علل و غالب پژوهش. بوده است
هــا، نداشــتن رويكــردي مبتنــي بــر ارائــة راهكارهــاي جــامع بــراي   از منظــر اهــداف پــژوهش

  .گذاري در زمينة كاهش طالق و مديريت پيامدهاي آن بوده است سياست
  
  

  درصد  فراواني ميدان مطالعه رديف

1  
آموزش و/دانشگاه/نهاد/سازمان

 /زندان /دادگاه /مراكز مشاوره /پرورش
 سازمان /كمپ بانوان /مجتمع قضايي

 بيمارستان/مهدكودك/صداوسيما
44  85/62  

  44/21  15 شهرستان/در سطح استان 2
  71/15  11 مداركواسناد 3
  100  70 جمع 4
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 ها پژوهش اهداف حسب بر فراواني توزيع .4 جدول
پژوهشهدف  فراواني درصد  رديف

1 ايهاي مداخلهبررسي اثربخشي برنامه  23 85/32
 2 طالقعواملوشناخت علل  17  28/24
 3 پيامدهاي طالقشناسايي  12 15/17
 4 طالقمقرراتوقوانينبررسي  11 72/15

عاديوطالقهايمقايسة خانواده  7 10 5 
 6 جمع  70  100

  نظري مالحظات
هـا از نظـر مالحظـات نظـري نشـان داد       اسـت، بررسـي پـژوهش   آمـده   5كـه در جـدول    چنان

 جزئـي  صـورت  بـه  نيز درصد 56/17 و اند بوده نظريه فاقد شده بررسي هاي پژوهش از درصد77/8
 .بودنـد  شـده  انجـام  ها بيشتر به روش كيفـي  پژوهش دسته از اين كه اند اشاره داشته نظريات به

 به طـور مفصـل بـه    اند بوده فرهنگي ـ اجتماعي حوزة در بيشتر كه ها پژوهش از درصد 24 حدود
 امــا. انــد نظريــات اســتخراج كــرده از را پــژوهش نظــري چــارچوب و پرداختــه نظــري ادبيــات

اي از ايـن   هاي موجود در طراحي پژوهش استفاده ها با وجود بيان نظريه از پژوهش درصد 67/49
 هـا  ايـن دسـته از پـژوهش    اند كه موضوع كرده استفاده استاندارد نامة پرسش نظريات نكرده و از

  .بوده است شناسي روان بيشتر
  

  يحسب مالحظات نظر بر يفراوان عيتوز .5جدول
  درصد  فراواني نظريمالحظات رديف

  77/8  6 نظريادبياتمرورفاقد 1
  56/17  12 نظريادبياتبرجزئيمروري 2
  24  16  نظريچارچوبداراي  نظري ادبيات از مفصل بحث 3
  67/49  34  نظريچارچوببدون 4
  100  70 جمع 5

  مراحل طالق
قبل از طالق، حين طـالق و   يكل ةدست سه به توان يم شده براساس مرحلة بررسي راها  پژوهش

بـر مرحلـة قبـل از طـالق بـا       متمركـز  هـاي  پژوهش، 6مطابق جدول . كرد ميتقسبعد از طالق 
حـدود  . انـد  بـوده  طـالق  شيدايـ پ بـر  مـؤثر  عوامل توضيح صدد در شتريب درصد، 29/34فراواني 

 يبررسـ  بـه دنبـال   شـتر يبانـد كـه    به مرحلة حين طالق پرداخته ها نيز درصد از پژوهش85/22
بـر مرحلـة بعـد از طـالق نيـز كـه شـامل         هـاي متمركـز   پژوهش .اند بودهطالق  يحقوق مسائل
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 مـورد  در طـالق  از پـس  مشـكالت  و مسائل بهاند  بوده شده هاي بررسي درصد از پژوهش86/42
  .اند اند و مردان را چندان مورد توجه قرار نداده پرداخته طالق كودكان و مطلقه زنان

  
  طالق مراحل حسب بر فراواني توزيع. 6 جدول
  درصد يفراوان طالقمرحلة فيرد

  29/34 24 طالقازقبل 1
  85/22 16 طالقنيح 2
  86/42 30 طالقازبعد 3
  100 70 جمع 4

  اهشنهاديپ
كه  چنان. بوده است پژوهشي و اجرايي هاي ايده حاوي شده آثار بررسي در شده بيان پيشنهادهاي

 اكثـر  انـد كـه   ها به ارائة پيشنهادهاي اجرايي پرداخته پژوهش درصد 50 آمده است، 7در جدول 
 از درصــد 43/21 همچنـين . پـژوهش نبـوده اســت   نتــايج برآمـده از  ايـن پيشـنهادهاي اجرايــي  

  .اند نداده ارائه پيشنهادي نيز ها پژوهش از درصد 57/28 و بوده پيشنهادها پژوهشي
  

  ها هاي پژوهششنهاديپ تيحسب وضع بر يفراوان عيتوز .7 جدول
  درصد فراواني پيشنهادهاوضعيت رديف

  50 35 اجرايي 1
  43/21 15 پژوهشي 2
  57/28 20 پيشنهادفاقد 3
  100 70 جمع 4

  هاراهكار
 ارائـة  فاقـد  درصـد، 57/78 ها، شامل فراتحليل نشان داد اكثر پژوهش اين ، نتايج8مطابق جدول 

 نظـر  از راهكارهـا  بنـدي  همچنـين رتبـه  . اند داده ارائه راهكار درصد43/21فقط  و اند بوده راهكار
سـطح  درصـد و  71/5درصد، سطح ميانه با 43/11عبارت از سطح خرد با  ترتيب اجرايي به سطح

سـازي   اي عمليـاتي بـراي پيـاده    برنامه شده هاي بررسي درصد بوده است و پژوهش29/4كالن با 
  .اند راهكارها ارائه ننموده

  
  ها پژوهش در شده ارائه راهكارهاي وضعيت حسب بر فراواني توزيع. 8 جدول

  درصد  فراواني وضعيت راهكارها رديف
  57/78  55 عدم ارائة راهكار 1

  راهكارارائة   2
  43/11 8 سطح خرد

  71/5 4 ميانهسطح
  29/4 3 كالنسطح
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  رياخ ةده دو يها پژوهش جينتا: دوم بخش
  .است شده بيان طالق يمنف يامدهايپ و طالق عواملدو مبحث  در ها پژوهش جينتابخش،  نيا در

  عوامل طالق
توان عوامل مـؤثر بـر طـالق را براسـاس منشـأ       مي شده هاي بررسي بندي نتايج پژوهش در جمع

  .آمده است 9عوامل در چهار دستة كلي قرار داد كه در جدول 
  

  بندي عوامل طالق براساس منشأ عامل دسته. 9جدول 
منشأ عامل عامل طالق

  همسرگزيني نادرست

 ازدواج ناآگاهانه
 نداشتن بلوغ الزم براي ازدواج

 رواني، شخصيتي و اخالقيعدم برخورداري از سالمت
 هاي ايمانپايهتزلزل

 گرايي در معرفي خود و شناخت همسرعدم واقع
 هاي مختلفعدم تناسب فردي و خانوادگي همسران در زمينه

 نقص دانش و مهارت همسران

انتظارات و توقعات غيرمنطقي همسران از هم
 اي رفتاري و شخصيتيهف همسران در مهارتضع

 نداشتن شناخت كافي از يكديگر
عدم تفاهم و درك متقابل
ناتواني در حل اختالفات

نارضايتي جنسي و عاطفي همسران
و انتظاراتازهاينشدن نبرآورده

 عملكرد نامطلوب همسران

وظايف نقش همسريدادننپذيري و انجامعدم مسئوليت
كار نامناسبتقسيمتعارض نقش و
انتظاراتنيازها وبرآورده نشدن

گراييچشمي و مصرفوهمچشم
استفاده نادرست از فضاي مجازي

خشونت و سوءرفتار
هاي غيراخالقي و ناپسندمعاشرت

اعتياد به مواد مخدر
مصرف مشروبات الكلي

 خيانت زن و مرد

  شرايط نامطلوب اقتصادي

 دليل تورمهاي خانواده بهتأمين هزينهچالش
 عدم امنيت شغلي

 شدن مردبيكار
 عدم توانايي تأمين مسكن مناسب
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  پيامدهاي منفي طالق
دهـد   تأثير قرار مي به پيامدهاي منفي طالق كه زنان و كودكان را تحت شده هاي بررسي پژوهش
 هـا براسـاس مخاطـب پيامـدها     ، پيامدهاي منفي مستخرج از پـژوهش 10در جدول . اند پرداخته
  .بندي شده است دسته
  

  طالق براساس مخاطب پيامد پيامدهاي منفي .10 جدول
  مخاطب پيامد طالقپيامدهاي منفي

 اندوه و فشارهاي رواني پس از طالق

  زنان

 مشكالت برگشت به خانة پدري
 آزار و اذيت همسر سابق
 هاي زندگيمشكالت اقتصادي تأمين هزينه

 احساس عدم امنيت اجتماعي
  از دست دادن ارتباطات خانوادگي و دوستانة گذشته

 مشكالت اجارة مسكن به دليل نگرش منفي
 مشكالت حضانت و ديدار فرزند

  روان سالمت بر طالق مخرّب تأثير

  فرزندان

 هخانواداجتماع،مدرسه،دريسازگارنا
 يآورتابعدمويپرخاشگرشيافزا

  آزاري ، كودكالكلوموادمصرفي،ابانيخكار،از خانهفرار،يبزهكار
 استرسبامقابلهزايآسيبيوهايشيريكارگبه

 يليتحصتيوضعبرطالقنامطلوبريتأث
  ياجتماعرواني وسالمتبرتوسط يك والدحضانتمنفيريأثت

  يناتنفرزندانباهمسر دومرفتارهاي ناشي از سوءآسيب

  گيري نتيجه
تالش كرده با استفاده از فراتحليل كيفي هفتاد پژوهش منتخب حوزة طـالق در  پژوهش حاضر 
بنـدي   ها، با جمع هاي مختلف اين پژوهش ، عالوه بر توصيف ويژگي)1397ـ1377(دو دهة اخير 

بندي عوامل طالق و پيامدهاي منفي طالق بپردازد تا براسـاس آن راهكارهـايي    ها به دسته يافته
و به اين ترتيـب بتوانـد بـا پيشـنهاد      ق و پيامدهاي منفي آن ارائه كندمناسب براي كاهش طال

 و طـالق  ريـزي بـراي كـاهش    گـذاري و برنامـه   راهكارهاي متناسب، گامي در راسـتاي سياسـت  
  .پيامدهاي منفي آن بردارد

عوامـل مـؤثر بـر طـالق را      شـده  هاي بررسـي  كه بيان شد، براساس نتايج پژوهش چنان
اولين دسته، كـه شـامل بخـش    . توان در چهار دستة كلي قرار داد ميبراساس منشأ عوامل 
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گيرد كه در همسـرگزيني نادرسـت    درخور توجهي از عوامل طالق است، عواملي را دربرمي
هـاي   ترين راهكارها بـراي كـاهش طـالق، پيشـگيري از ازدواج     ريشه دارند؛ بنابراين از مهم

ها در زمينة نحوة صـحيح   جوانان و خانوادهنامناسب و نامتناسب است كه الزمة آن آموزش 
دستة دوم شامل آن دسته از عوامل طالق است كـه از نقـص دانـش و    . انتخاب همسر است

چه همسرگزيني به نحو صـحيح صـورت    در اين موارد، اگر. گيرند مهارت همسران ريشه مي
همسـري،   هـاي  هاي الزم بـراي ايفـاي نقـش    گرفته است، به دليل نداشتن آگاهي و مهارت

نهايت به طالق منجر خواهـد شـد؛    مشكالت جدي در تعامالت زناشويي به وجود آمده و در
بايـد بـراي آمـوزش      هـايي كـه ناشـي از ايـن عوامـل هسـتند،       بنابراين براي كاهش طـالق 

دستة سوم عوامل طالق . ريزي كرد هاي مورد نياز همسران در زندگي زناشويي برنامه مهارت
هـاي   ب همسران در زندگي زناشويي ريشه دارد كه بـراي كـاهش طـالق   در عملكرد نامطلو

هاي آموزشـي   ناشي از آن الزم است با اتخاذ تدابيري به شناسايي اين همسران و ارائة دوره
چهارمين دسـته از عوامـل طـالق    . اي براي اصالح عملكرد آنان اقدام كرد و خدمات مشاوره

 هـاي ناشـي از آن تـالش    گيرد كه كاهش طـالق  نيز از شرايط نامطلوب اقتصادي ريشه مي
 هـاي  برنامـه  اجـراي  و اقتصادي مناسـب  هاي سياست تدوين را براي كشور اقتصاد متوليان
 1نمـودار  . طلبـد  هـا مـي   اقتصادي و رفاه خانواده امنيت شغلي و ايجاد راستاي در عملياتي

  .دهد محور راهكارهاي كاهش طالق براساس منشأ عوامل طالق را نشان مي
  

  محور راهكارهاي كاهش طالق براساس منشأ عوامل طالق. 1نمودار  
  

محور راهكارهاي كاهش آسيب

منشأ عوامل آسيب

آسيب طالق

شرايط نامطلوب  
اقتصادي

اصالح وضعيت  
اقتصادي كشور

عملكرد نامطلوب  
همسران

هاي   ارائة دوره
آموزشي و  
اي خدمات مشاوره

نقص دانش و  
مهارت همسران

هاي   مهارت آموزش
مورد نياز

همسرگزيني  
نادرست

آموزش جوانان و  
ها خانواده
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هاي خانواده به جوانـان نقـش    هاي ناشي از عوامل سه دستة اول، آموزش  براي كاهش طالق
ها خود نيز دانش و مهارت الزم  بسيار مهم و مؤثري دارد؛ اما با توجه به اينكه بسياري از خانواده

مندي كافي به انتقال آن به فرزندان را ندارند، ضروري است كه نهادهـاي   دغدغهدر اين زمينه يا 
هـاي   مندي همة گروه ذيربط نسبت به اجراي اين راهكارها اهتمام ورزند و براي اطمينان از بهره

براي اجـراي بهتـر ايـن    . ها، ضمانت اجراي قانوني الزم نيز در نظر گرفته شود هدف از اين برنامه
هـاي آموزشـي    در گام اول محتـواي مناسـب بـراي تـدريس در دوره     شود پيشنهاد ميراهكارها 

هاي همسـرداري براسـاس نظـر متخصصـان، متناسـب بـا شـرايط فرهنگـي و اجتمـاعي           مهارت
در گام دوم، افـراد متخصـص و شايسـته بـراي تـدريس در هـر       . هاي مختلف تنظيم شود استان

مربي شركت كنند و صالحيت آنـان بـراي تـدريس     هاي تربيت استان شناسايي شوند و در دوره
هـاي هنگـام ازدواج    در سومين گام مشاوران متخصص و متعهد براي اجراي مشـاوره . تأييد شود

شناسايي شده و پس از طي دورة آموزشي الزم صالحيت آنان بـراي همكـاري در اجـراي طـرح     
يـابي و پـايش مـنظم ميـزان     در گام چهارم، براي كـاهش هزينـة اجـراي برنامـة ارز    . تأييد شود

هاي مـرتبط   التحصيالن توانمند جوياي كار در رشته توان از فارغ موفقيت در زندگي زناشويي مي
در پنجمين گام سامانة جامع خانوادة موفق با هدف . شناسي و مشاوره كمك گرفت از قبيل روان

پـس از ازدواج بـراي    اجراي بهينة راهكارها از طرق مختلف از جمله تسهيل دسترسي بـه افـراد  
اي، پيگيـري نتـايج خـدمات و ارائـة      اي، شناسايي افراد نيازمند خدمات مشاوره هاي دوره ارزيابي

ها در هر مرحلـه از زنـدگي، طراحـي و     اي متناسب با نيازهاي خانواده خدمات آموزشي و مشاوره
منـدي از خـدمات    بهـره  نـام بـراي   تواند با فراخوان ثبـت  اين سامانه همچنين مي. اندازي شود راه

اي، نقشي مهم در تسهيل اجراي طرح براي همسراني داشـته باشـد كـه قـبالً      آموزشي و مشاوره
اند و شناسايي و دسترسـي بـه آنـان بـراي ارزيـابي ميـزان موفقيـت ازدواج و ارائـة          ازدواج كرده

  .خدمات الزم دشوار است
عوامل مؤثر بر طالق، به پيامدهاي منفي طالق براي زنـان  عالوه بر  شده هاي بررسي پژوهش

هـاي   براي كاهش اين پيامدها راهكارهايي بـر محـور رفـع چـالش    اند كه  و فرزندان نيز پرداخته
هـاي طـالق بـراي     حقوقي و خألهاي قانوني، آموزش والدين بـراي بـه حـداقل رسـاندن آسـيب     

سـازي بـراي حمايـت خـانواده از      رزندان، فرهنگاي براي زنان و ف ارائة خدمات مشاوره فرزندان، 
در . شـود  زنان مطلقه و نيز اصالح نگرش جامعه به زنان مطلقه و فرزنـدان طـالق پيشـنهاد مـي    

  .راهكارهايي براي كاهش هر دسته از پيامدهاي منفي طالق پيشنهاد شده است 11جدول 
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  راهكارهاي كاهش آن و طالق پيامدهاي منفي. 11 جدول
  كاهش پيامدهاي منفي راهكار طالقپيامدهاي منفي  ب پيامدمخاط

  زنان

اندوه و فشارهاي رواني پس از
 طالق

اي پس از طالق و تسهيل دسترسي  ارائة خدمات مشاوره
  زنان مطلقه به آن

 آزار و اذيت همسر سابق  سازي براي حمايت خانواده از زن مطلقه فرهنگ مشكالت برگشت به خانة پدري
مشكالت اقتصادي تأمين

 هاي زندگيهزينه
هاي حقوقي  ، رفع چالشمطلقه زنان اشتغالازتيحما

  هاي نگهداري فرزندان دريافت مهريه، نفقه و هزينه
 احساس عدم امنيت اجتماعي

  سازي براي اصالح نگرش به زنان مطلقه فرهنگ
از دست دادن ارتباطات

 خانوادگي و دوستانة گذشته
اجارة مسكن به دليلمشكالت

 نگرش منفي

هاي حقوقي و خألهاي قانوني حضانت و ديدار رفع چالش  مشكالت حضانت و ديدار فرزند
  فرزند

  فرزندان

سالمتبرطالقمخربتأثير
سازي فرزندان براي طالق،  آموزش والدين جهت آماده روان

يابي براي كاستن پيامدهاي  آموزش والدين جهت مهارت
هاي احتمالي،  رواني طالق براي فرزندان و نحوة رفع آسيب

 ةمشاور جلسات در ي به فرزندانزندگ يها مهارت آموزش
اي ويژة  كردن خدمات و تسهيالت مشاوره ي، فراهمحضور

  قفرزندان طال

اجتماع،مدرسه،در(يسازگارنا
 )هخانواد

عدمويپرخاشگرشيافزا
 يآورتاب

كار،از خانهفرار،يبزهكار
، الكل و مواد مصرف ي،ابانيخ

 آزاريكودك
زايآسيبيوهايشيريكارگبه

 استرسبامقابله
اي مؤثر و كارآمد در جلسات  آموزش راهبردهاي مقابله

  مشاورة حضوري

 تيوضع بر طالق نامطلوب ريتأث
  يليتحص

توجه بيشتر والدين به وضعيت تحصيلي فرزندان پس از 
طالق، اطالع به اولياي مدرسه براي حمايت از فرزندان 

اي به فرزندان طالق از سوي  طالق، ارائة خدمات مشاوره
  مشاوران مدرسه

توسط يك  حضانتمنفي  ريأثت
  ياجتماعرواني و  سالمت بروالد 

آموزش والدين جهت مديريت تعامل با فرزندان در 
هاي پس از طالق، تشويق والدين به همكاري جهت  مالقات
تعامل و ارتباط مؤثر با هر دو  براي فرزندان به دادن فرصت

 نيوالد هاي كشمكش رساندن قلاحد بهوالد، آموزش نحوة 
  زمينة مالقات با فرزنداندر

رفتارهاي ناشي از سوءآسيب
 يناتنفرزندانبامسر دومه

ي ناتن فرزند متعهدانة و كامل رشيپذ ازنانياطمكسب
 پيش از ازدواج مجدد
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هـاي پيشـين در زمينـة عوامـل      هاي فراتحليـل  هاي پژوهش حاضر با يافته در مقايسة يافته
 ، زارعـان )1396( همكاران و نيازي ،)1397(و همكاران  گلوگاه هاي فيروزجائيان طالق، پژوهش

، ذوالفقـاري  )1393(، عـرب و همكـاران   )1395(مشـفق  ، )1395( سـديدپور  و ، زارعان)1396(
نيز عوامل مـؤثر بـر طـالق را بيـان     ) 1390(و نوروززهي ) 1390(، كالنتري و همكاران )1392(

ها با استفاده از روش فراتحليل كمي بـه سـنجش ميـزان تـأثير عوامـل       اند كه برخي از آن كرده
پـژوهش  . انـد  اند و برخي ديگر به بيان توصيفي عوامل طالق بسنده كرده پرداختهمختلف طالق 

هاي پيشين است، بـه   هاي پژوهش حاضر عالوه بر بيان توصيفي عوامل طالق، كه همسو با يافته
ها پرداخته و آن را مبنايي براي ارائـة راهكارهـاي عمليـاتي     بندي عوامل براساس منشأ آن دسته

در زمينة پيامدهاي طالق نيز پژوهش حاضـر بـه بيـان پيامـدهاي     . داده استكاهش طالق قرار 
زاده و حامـد   يحيـي   هـاي  هـاي فراتحليـل   منفي طالق براي زنان و فرزندان پرداخته كه با يافتـه 

همسو بوده اسـت و عـالوه بـر ايـن     ) 1390(و نوروززهي ) 1390(، كالنتري و همكاران )1394(
خصـوص ارائـة    همچنـين، در . امدهاي منفي طالق ارائه كرده استراهكارهايي را براي كاهش پي

، راهكارهـاي  )1390(و نـوروززهي   )1397(و همكـاران   گلوگـاه  كه فيروزجائيان حالي راهكار، در
حاضر ارائة راهكارهاي كـاهش   پژوهشاند، در  را بيان كرده شده هاي بررسي شده در پژوهش ارائه

  .محققان صورت گرفته استطالق و پيامدهاي منفي آن از سوي 
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