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چکیده
اين مطالعه بهعنوان يک تحقیق پژوهشی -کاربردی با هدف

ندنا ع ع د و عوامد

پیامفها و راهکارهای کاهش ط اق در ايران و الويعبنفی آن از منظر برگان حوزة ط اق
صورت گرفته اسع .در اين تحقیق با استفاده از تکنیک دلفی فازی از  31نفدر از محققدان
ط اق مهمترين ع

و پیامفهای ط اق در کشور سوال نف سپس اصد یتدرين راهکارهدای

کاهش ط اق در کشور الويعبنفی نف" .عفم کسب مهارتهای ارتباطی (بین زوجین بین
افراد انواده و بین انوادهها در ارتباط با هم) "افزايش بیسابقة ورود زنان به بازار کدار
در دهههای ا یر به استق ال اقتصادی آنان منجر گرديفه اسع و اين امدر زندانی را کده از
وضعیع زنانويی ود چنفان رضايتی نفارنف به ط اق سوق میدهف"" .آسیبهای روحدی
و روانی" "ا ت ال در اجتماعی نفن فرزنفان ط اق" و "افزايش زنان سرپرسدع دانوار"
بهعنوان مهمترين پیامدفهای ط داق در کشدور ارز گدااری ندف" .ج دوگیری از افدزايش
اعتیاد" "کاهش و کنترل آسیبهدای اجتمداعی تهفيفکنندفة نهداد دانواده اصده اعتیداد
بیکاری فقر شونع همسرآزاری و  ...در سطح جامعه" اص یترين راهکار کاهش ط اق
در کشور از منظر نظر برگان بوده اسع.
کلیدواژهها :ط اق دلفی فازی انتغال زنان تحصی ات عالی آسیبهای اجتماعی.
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 .1مقدمه

افزايش ط اق در قرن بیستم يکی از مهمترين پیامفهای گاار جمعیتی در کشورهای غربی
بوده که به دنبال پیامف جهانی نفن ساير کشورها را نیز در بر گرفته اسع .در جوامع سنتی
گسستن پیونف زنانويی اقفامی بسیار ناهنجار به نمار میرفع اما با تغییر جوامع از سنتی به
صنعتی نقش زنان و مردان در انواده د ستخو

تغییرات زيادی نفه اسع .ديگر زنان تنهدا

از طريق همسران ويش با جامعه در ارتباط قرار نمی گیرنف ب که ود با ايفدای نقدشهدای
جفيفی رو به رو هستنف که سهم ايشان را در زنفگی زنانويی به طدرز ندگفعآوری تغییدر
داده اسع .همچنین رنف فرديع در جوامع صنعتی به فرد اين امکان را میدهف که به دنبدال
واسته ها امیال و آرزوهای ويش ارز های کهن را زير سؤال برده و به آنهدا پشدع پدا
زده و ود را محور جهان مادی تصور کنف .رنف اينگونة فرديع و نقشهای زندان تحدر -
های اجتماعی نغ ی و مهاجرت از روستا به نهر و سستی روابط اجتماعی ندهرها در قدرن
حاضر نهاد انواده را نیز متأثر سا ته و نقشها و ارز هدای حداکم بدر روابدط همسدران
مادران پفران و فرزنفان را به صورت ک ی دگرگون سا ته اسع .بنابراين با تغییرات عفيفه
در نهاد انواده هر چنف بطئی و کدمسدرعع نداهف تدنش هدا و تادادهايی در میدان افدراد
تشکی دهنفة اين نهاد هستیم .ط اق بهعنوان جوابی اسع به تنش ها و تاادهايی که در میدان
همسران رخ می دهف و امکان نگهفاری اين نهاد را از بین میبرد.
ط اق از مهمترين پفيفه های حیات انسان ت قی مینود .توجه به موضوع ط اق نه تنها از
ديفگاه فرد به عنوان انسان و فرزنفانش مهم اسع ب که از ديفگاه جامعه فرهند ،اقتصداد و
حتی جمعیع قاب اعتناسع؛ زيرا از طرفی بر کمیع جمعیع اثر میکندف؛ چدون تنهدا واحدف
مشروع و اساسی تولیف مث

يعنی انواده را از هم مدی پاندف و از طدر

ديگدر بدر کیفیدع

جمعیع اثر دارد چون موجب می نود فرزنفانی محروم از نعمع های انواده تحوي جامعده
داده نونف که به احتمال زياد فاقف نرايط لازم در راه احر از مقام نهرونفی جامعه انف (صدفر
الانرفی طارسی نمخان ی و يوسفی افرانته  3133ص.)62 .

شمارة اول

بررسي علل ،پيامدها و راهكارهای کاهش طلاق در ایران ...

911

نواهف موجود حاکی از آن اسع که بر ی رونفها و پفيفههايی که در دهههدای گاندته
منجر به تحول و دگرگونی

انواده در جوامع غربی نفهانف امروز بده درجدات مخت د

در

انوادة ايرانی نیز بروز و ظهور يافتهانف .تغییر موقعیع و جايگاه زنان و موازنة قفرت آنهدا
با مردان افزايش سن ازدواج دگرگونی ارز ها تغییر نگر

نسبع به نقشهای انوادگی

(زن نوهر والفين فرزنفان) افقی نفن سا تار قفرت در ارتباط میان والفين و فرزندفان
فردگرايی و افزايش میزان ط اق از جم ه تغییرات پیش روی انواده هاسدع( .محموديدان
 3131ص)62 .؛ عباسی نوازی مورگان حسینی و مک دونالدف  6003ص )3103 .ع دی
منفگاری طباطبائی و ساداتی  3131ص)23 .
نگاهی به وضعیع ط اق در ايران نشان میدهدف کده همدراه بدا افدزايش جمعیدع (از 12
می یون نفر در سال  3120تا  36می یون نفر در سال  )3132تعفاد ط اق (از  00هزار در سدال
 3120به  323هزار در سال  )3132و ازدواج ( 011هزار در سال  3120به  221هزار در سال
 ) 3132نیز رو به افزايش بوده اسع (سالنامة سازمان ثبدع احدوال کشدور  3132و گدزار
سازمان ثبع احوال  .)3132آمارها نشان می دهف که با توجه به هرم سدنی جمعیدع کشدور و
انفجار جمعیع در دهة  3120تعفاد ازدواج در سالهای  3133تا  3133به اوج ود رسدیفه
که سن ازدواج متولفان دهة  3120بوده اسع .از سال  3133تاکنون هم تعدفاد و هدم میدزان
ازدواج رو به کاهش نهاده اسع اما تعفاد ط اق در اين سال ها تقريبا همیشه رو بده افدزايش
بوده اسع (سالنامة سازمان ثبع احوال کشور .)3132
ط اق هماننف ساير مسائ اجتماعی پفيفة پیچیفهای اسع و نمیتوان تنها يدک يدا چندف
عام مشخص را ع ع بروز آن دانسع .بر اين مبنا در هر جامعدهای بده فرا دور ندرايط و
تغییرات اجتماعی آن بر ی از عوام

مهمتر و اساسیتر هستنف امدا غالبداش ندرايطی ايجداد

نمینود تا محققان اين حوزه به طور مشتر
بپردازنف.

به مهمترين ايدن عوامد و پیامدفها در کشدور
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پژوهشی در زمینة ط اق جامع واهف بود که بتوانف به مخاطبان ندنا ع دقیدق و همده-
جانبه از مسئ ه بپردازد با نناسايی همزمان ع

پیامدفها و راهکارهدای کداهش آن را ارائده

دهف .چه بهتر که اين ننا ع با استفاده از ديفگاه برگان و مط عدان ک یدفی حدوزة ط داق
صورت گیرد .از اينرو هف

از انجام اين تحقیق ندنا ع عوامد

پیامدفها و راهکارهدای

کاهش ط اق در کشور و الويعبنفی آنان از ديدفگاه برگدان و محققدان موضدوع ط داق در
ايران اسع .در اين مطالعه که با رو

دلفی فازی صورت گرفتده اسدع از  31صداحب نظدر

حوزة ط اق دربارة ع ع افزايش ط اق و پیامفهای آن در کشور سدؤال ندفه اسدع و نیدز از
آنان واسته نفه تا مهمترين راهکارهايی که برای کاهش ط اق در کشور میتوان ارائه داد را
بیان کننف .از نتايج اين مطالعه ک یة سیاستگااران برنامهريزان و مسئولین امر ط اق در کشور
میتواننف استفاده کننف.
 .2پیشینة پژوهش

ط اق به عنوان يکی از وقايع چهارگانة حیاتی پفيدفه ای چنفبعدفی اسدع و ندايف کمتدر
پفيفة اجتماعی به پیچیفگی ط اق وجود دانته بانف .ط اق دلاي و پیامفهای گونداگون دارد
که متناسب با موقعیع طبقه و جايگاه اجتماعی زوجین متفاوت اسدع .از طرفدی در سدطح
ک ان بسترها و نرايط زمینه سداز ط داق و همچندین پیامدفهای آن در اجتماعدات و جوامدع
گوناگون هم يکسان نخواهف بود .در ادبیات پژوهشی ط اق مطالعدات گسدتردهای در مدورد
تعیینکننفههای ط اق وجود دارد که بر ی از محققان جهع بررسی تغییرات همگام تجربدی
بین ط اق و ديگر متغیرهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی غالباش در محیط سریهدای زمدانی
يا در تح ی های مقطعی نتايج را جستجو میکننف هرچنف که از رويکرد کیفی نیز جهع فهم
ع

و پیامفهای ط اق بر اساس بردانع های ذهنی و تفاسیر مشارکعکننفگان اسدتفاده مدی-

نود .با اين مقفمه در ادامه مروری کوتاه بر بر ی از پژوهشهای مدرتبط بدا حدوزة ع د و
پیامفها ی ط اق در ايران و ساير کشورها صورت گرفته اسع.
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بنی هانمی ع ی منفگاری کاظمیپور و غ امیفشارکی (  3133ص )0 .در مطالعهای با
بررسی تأثیر متغیرهای جمعیع ننا تی اقتصادی و اجتماعی بر وضع تأه (بیهمسر

هف
به دلی

ط اق /دارای همسر) با استفاده از دادههای فاي  6درصف سرنماری عمومی نفدوس

و مسکن  3131به محاسبة احتمال ط اق به رو

رگر سیون چنفمتغیره لجسدتیک پردا تندف.

يافتهها حاکی از اين بود که رفتار مردان و زنان بی همسر به دلید ط داق کام دا بدا يکدفيگر
متفاوت اسع .مردان بی همسر به دلی ط اق ماي هستنف پدس از ط داق بده دانوادة ديگدر
بپیونفنف در حالی که زنان ود تشکی

دانوادة مسدتق ی مدیدهندف و در نقدش سرپرسدع

انوار ظاهر می نونف .تحصی ات عالی و دانتن فرزنف برای زنان باعث کاهش احتمال ط داق
می نود .زنان بی همسر به دلی ط اق بیشتر در بازار کار حاور پیفا میکننف و احتمال ط اق
برای مردان بیکار و غیرفعال به ترتیب  6.1و  3.1برابر مردان ناغ اسع.
طاهری بنچناری آقاجانی مرساء و ک دفی (  3132ص )313 .در پژوهشدی بده واکداوی
پفيفة ط اق ع

و پیامفهای آن با اتخاذ ر ويکردی کیفی بدر اسداس برداندعهای ذهندی و

تفاسیر  11نفر از زنان مط قه و در حال ط اق در ندهر تهدران در سدال  3131پردا تندف .بدر
حسب يافتهها نرايط ع ی ط اق از منظر سدوههها عبارتندف از ندوع و ندیوة ازدواج دلايد
ازدواج ا ت الات روحی روانی همسر عفم رسنفی و تشفی از روابط زنانويی و جنسدی
عفم آمادگی زوجین برای ازدواج عفم تعهف ا داقی بده زندفگی زناندويی ناهمسدويی در
قیات ذوقیات و س ائق عوام

طرآفرين دغفغة ذهنی نسبع جفايی ناهمسان همسری

و شونع در انواده .نرايط زمیندهای ندام ؛ بنیدة اقتصدادی ضدعی

دانواده پايدفاری

دوستیهای قب از ازدواج کیفیع نازل مهارتهای زنفگی و ارتباطی زوجین سدابقة ط داق
در انواده و دوستان پايگاه اقتصادی اجتماعی زن هستنف .نرايط مفا هگر ط داق از منظدر
سوههها؛ عوام محافطع کننفه د الع اطرافیان وابسدتگی ندوهر بده والدفين و انفعدال در
روابط انگی نوع سا تار انواده تفاوت در میزان فردگرايی و مفرنیسم و سبک زندفگی
آگاهی زن از وضع نامط وب موجود و د الع فااهای سايبری در روابط زناندويی هسدتنف.
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استراتژیهای کنش نام ؛ توانمنفسازی دود جهدع دروج از فرودسدتی اسدتق الط بدی
ناسزا تهمع تهفيف کتک دعوا ط اق عاطفی تر
مسائ

انه مراجعه به مشداوره جهدع حد

انوادگی مراجعه به دادگاه (مهريه نفقه) و اقفام به ط اق اتخاذ رفتار مقاب ه به مث

عفم رغبع به برقراری رابطة جنسی استخراج نفه و پیامفهای ط داق از منظدر سدوههها نیدز
تغییر سا تار انواده داغ نن ،افع تحصی ی و ا اقی و عاطفی فرزنفان احسداس طدرد و
حانیه نشینی احساس سران از زنفگی زنانويی بروز صور بیگانگی (احساس بیگدانگی از
ود زنفگی زنانويی و جامعه) فردگرايی بیان نفه اسع.
نیازی عسدکری کدويری الماسدی بیدفگ ی ندوروزی و ندورانی (  3132ص )322 .در
مطالعة ود با عنوان «فراتح ی مطالعات و تحقیقات پیرامون عوام مرتبط با ط اق در ايدران
برای دورة  »3132 -3132به طبقهبنفی و تعیین مهمترين عوام مرتبط با ط اق پردا تهاندف.
نتايج حاص از تح ی محتوای بیسع مقالة مورد بررسی نشان میدهف که عوام فرهنگی بدا
ضريب تأثیر ( )0/13دارای تأثیر متوسط رو به بالا در افزايش ط اق اسع .پس از آن عوام
اقتصادی با ضريب تأثیر ( )0/61عوام اجتماعی با ضريب ( )0/33و عوام فردی با ضريب
( )0/30به ترتیب دارای میزان تأثیر متوسط رو به پايینبر میزان ط اق میباننف.
بنددی هانددمی ع ددی منددفگاری کدداظمی پددور و غ امیفشددارکی (  3132ص )333 .در
مطالعهای با هف

بررسی تأثیر ع ّی متغیرهای جمعیدع ندنا تی اقتصدادی و اجتمداعی بدر

میزان ام ط اق استانهای ايران به تح ید ثانويدة دادههدا ی سرندماری عمدومی نفدوس و
مسکن  3130و  3131آمارگیری نیروی کار سالهدای  3130-3132آمدارگیری از هزينده و
درآمف انوارهای نهری  3130-3132و آمار ازدواج و ط اق سازمان ثبع احدوال کشدور بدا
استفاده از رو

تح ی مسیر پردا تنف .در اين پژوهش  61متغیر مورد بررسدی قدرار گرفدع

که از میان آنها  2متغیر نسبع نهرنشینی میزان باروری ک

نسبع جنسی میانگین درآمدف

انوارهای نهری استان نسبع زنان متأه دارای تحصی ات عالی و ضريب جینی يک سدال
قب میان استانهای ايران معنی دار نف .بیشترين اثر مستقیم مربوط به متغیر درآمف انوارهای
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نهری سپس می زان باروی ک و سهم زنان متأه با تحصی ات عالی در جهدع منفدی اسدع.
ع اوه بر آن نسبع نهرنشینی نسبع جنسی و سهم زندان متأهد بدا تحصدی ات عدالی اثدر
غیرمستقیمی بر میزان ام ط اق دارنف .به اين ترتیب نشان داده نف که تغییرات میدزان دام
ط اق استان های کشور با تغییرات متغ یرهای نامبرده قاب تبیین اسع و میتوانف ا ت ا

میدان

رفتار ط اق استانها را توضیح دهف.
حیاتی و س یمانی ( 3132ص )621 .مطالعة کیفی بر روی زنان و مردان ط اق گرفته کده
حفاق سه ماه و حفاکثر  30سال از ط اق آن ها گانته بانف و در سالهدای  3136-3131در
نهر سننفج اقا مع دانتنف انجام دادنف .در اين مطالعه  36زن و  3مرد مورد مصداحبه عمیدق
قرار گرفتنف .پس از مصاحبه و جمع بنفی پیامفهای ط اق را در سده گدروه عمدفة پیامدفهای
اجتماعی و فرهنگی پیامفهای اقتصادی و مالی و پیامفهای نخصی و هیجانی تقسیم کردنف.
آن ها به اين نتیجه رسیفنف که زنان در بعف اجتماعی و فرهنگی(نام زير مامونهای اعمال
کنترل ان ،اجتماعی سردی روابط اطرافیان مورد طمع واقع نفن دنواری ازدواج مجدفد
هراس از ازدواج فقفان فرصع ازدواج مجفد زن در جايگاه اتهام و ندیء ندفگی) بسدیار
بیشتر از مردان دچار آسیب مینونف .يکی از آن موارد نانس پايینتر در ازدواج مجفد اسع
که آن را سن و دانتن فرزنف پايینتر نیز میآورد  .در بعدف اقتصدادی نیدز زندان بدا مشدک ات
بیشتری مواجه بودنف بهويژه زنان کمسواد و انه دار .در بعف نخصی و هیجانی زنان و مردان
هر دو دچار آسیبهای سختی نفنف ولی نحوة بروز آن م تفاوت بوده اسع .زنان غالبا دچار
انزوا و افسردگی نفنف مردان به اعتیاد رو آوردنف هر دو جنس نسدبع بده جدنس مخدال
بسیار بفبین نفه بودنف.
ع ی منفگاری و رازقی نصرآباد ( 3131ص )323 .در مطالعهای کیفی به فهم چگدونگی
اثرگااری بسترهای اقتصادی بر تصمیمگیری زوجین بدرای ط داق از طريدق انجدام مصداحبة
عمیق با  00زن و مرد مط قه در نهر تهران پردا تنف .يافتهها نشان میدهف بیکاری و اندتغال
ناپايفار کسب درآمف از مسیرهای نادرسع وابستگی مالی به انواده ها نرايط بف اقتصادی
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بر منابع درآمفی انواده و مفيريع نامناسب منابع مدالی دانواده از

جم ه مسائ مالی افراد در زنفگی مشتر

بوده اسع .اين مسائ بده صدورت زنجیدرهای بدا

تعام ات کمتر زوجین درون زنفگی مشتر

کاهش سطح رفاه انواده و به تدفريج افدزايش

ا ت افات و تاادهای فکری و رفتاری زوجین همراه نفه اسع .اين مطالعه اينگونده نتیجده-
گیری میکنف که مشک ات اقتصادی ع ع ب افص ط اق نیسع ب که زمینهساز نرايط ديگری
مینود که که نهايتاش به ط اق منجر نود .در واقع مشک ات اقتصادی عام پنهان و تأ یری
اسع و با يک اثر تأ یری بر تصمیم زوجین به ط اق اثر میگاارنف.
نتايج تحقیق عباسزاده سعیفی عطايی و افشاری ( 3130ص )61 .نشان داد که عدوام ی
همچون فردگرايی رنف عق انیع يا انتخاب آزادانه نگر
تغییر نگر

منفی نسبع به انهداری زندان و

نسبع به روابط عاطفی و احساسی با جنس مخال

دارای تدأثیرات زيدادی بدر

گرايش به ط اق هستنف.
ع ی منفگاری ( )3131با بررسی  010نفر از افراد حفاق يکبار ازدواجکردة  20-31سدالة
تهرانی نگر

آنها در در زمینة عوام تأثیرگاار بر ط اق را مورد بررسی قدرار داد .داندتن

فرزنف ناغ بودن فرد رضايع بالای زنانويی سن بالاتر به هنگام ازدواج استق ال بالاتر زن
برای تصمیمگیری درون منزل و امکان جابجايی بیشتر او در بیرون منزل بدا تمايد پدايینتدر
زوجین به ط اق در ارتباط اسع درحالی که متغیرهای شونع انگی سدا تار يدک طرفدة
قفرت درون منزل د الع اطرافیان و استق ال بالاتر اقتصادی و اط اعاتی زن تعیینکننفههای
تماي بالاتر زوجین به ط اق هستنف.
کاظمی پور و وننويس ( 3136ص )11 .در پژوهشی بده فراتح ید ادبیدات نظدری و
تجربی تعیینکننفه های ط اق در ايران پردا تنف .عوام تعیینکننفة ط اق بر اساس نتايج ايدن
مطالعه در چهار گروه صوصیات والفين

صوصیات فردی

صوصیات زوجین و نحدوة

تعام بین آنها و ديفگاهها و نگر ها به ازدواج و ط اق طبقهبنفی نفنف.
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مشکی ناه قاسمی دلشاد نوقابی و مس م ( 3130ص )11 .بدا مطالعدة يدک نمونده کده
نام  33زن و  36مرد مط قه بود نشان دادنف که بیشترين عوام مرتبط بدا ط داق ندنا ع
ناکافی همسر عفم تفاهم د الع فامی و ديگران در زنفگی بیکاری اجباری بودن ازدواج
کمبود مهارتهای زنفگی اعتیاد سن پايین ازدواج نهرنشینی بیماریهای جسمی يا روانی
همسر کمبود مهارتهای جنسی و ارتباطی در ازدواج بوده اسع.
چان و سري  6033( 3ص )61 .در طی پژوهشی با عنوان «ط اق در مدالزی» سده عامد
اص ی ط اق در اين کشور را  .3یانع (دانتن رابطة جنسی با کسی غیر از همسر دود) .6
عشق به فرد ديگر و  .1مشک عاطفی ( شونع نفاهی و جسمی) ذکر کردهاندف البتده ايدن
محققان عوام ديگری ماننف اعتیاد بده مدواد مخدفر مشدک ات جنسدی مشدک ات ارتبداطی
ازدواج در سنین پايین و درگیریهای نغ ی را نیز نام بردهانف.
مطالعة دو ماراجو 6032( 6ص )331 .در آسیا بهويژه هندف نشدان داده کده هرچده سدطح
تحصی ات زنان بیشتر بانف به ط اق رغبع کمتری دارنف .همین نتیجده را ريمدو و ديگدران

1

( ) 6031با استفاده از داده های طولی ازدواج در هاپن برای دو نس سالهدای  3330-3333و
 3330-6001گرفتنف.
وال و ون ريچدرت 6031 ( 0ص )110 .در مطالعدهای کیفدی ارتبداط ط داق و مهداجرت
معکوس به مناطق روستايی در امريکا را مطالعه کردنف و به اين نتیجه رسیفنف که کار فیزيکی
و فاای عاطفیتر روستا می توانف به مشک ات بعف از ط اق به افراد مط قه کمک کنف.
ريمو فوکودا ايواساوا 6031 ( 1ص )322 .با استفاده از داده های طولی ازدواج در هاپدن
برای دو نس سالهدای  3330-33و  3330-6001تفداوت تحصدی ات در ط داق را بررسدی

1. Chan & Sarif
2. Dommaraju
3. Raymo
4 .Wall & Von Reichert
5. Raymo, Fukuda & Iwasawa
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کردنف .آنها تأي یف کردنف که تحصدی ات ارتبداط معکدوس بدا ط داق دارد و نشدان دادندف کده
بر ا

يافتههای قب ی ارتباط م نفی میان تحصی ات زنان و ط اق بیشتر نشفه اسع.

آماتو و بیتی 6033( 3ص )201 .داده های بیکاری و ط اق در  10ايالع و ناحیة ک مبیا را
بین سالهای  3320تا  6001مورد تجزيه و تح ی قرار دادنف .به اين نتیجه رسیفنف که تح ی
دو متغیره رابطة ط اق و بیکاری را مثبع نشان میدهف اما وقتی اثر سال را لحاظ کنندف ايدن
ارتباط بیمعنی مینود .زمانی که نمونهها را به دوره های زمانی تقسیم کننف رابطة بیکاری با
ط اق بعف از سال  3330منفی اسع .آن ها به اين نتیجه رسیفنف که نتايج نظرية هزينده ط داق
را حمايع کرده اسع و نرخ بیکاری بالا باعث کاهش ط اق مینود.
توماس و ريان 6003( 6ص )630 .در مطالعة کیفی در میان زنان ط اق گرفته نشان دادنف
که ط اق در عین حال که يک تجربة نخصی منفی اسع میتوانف فرصعهدايی بدرای رندف
فردی بهويژه برای بر ی از زنان بانف.
کنفال )6002( 1در پژوهشی به نناسايی دو دسته از عوام مؤثر بر ط اق در سطح رد و
ک ان بر اساس تحقیقات جفيف جامعهنناسان پردا ته اسع .بر اساس يافتهها در سطح ک دان
محققان به عوام اجتماعی مشارکعکننفه در ط اق نام تغییر در نهادهای اجتماعی از جم ه
ماهب و انواده توجه میکننف؛ زيرا م احظه مدیندود کده بعادی از مدااهب رويکردهدای
انعطا پايرانه تری نسبع به ط اق دارندف و بندابراين وقدوع ط داق در بدین پیدروان آنهدا بدا
پیچیفگی کمتری همراه اسع .تغییر در نهاد انواده و استق ال اقتصادی و عاطفی زن و مرد نیز
موانع ط اق را کاهش داده و وقوع آن را تسهی کرده اسع .در سطح رد نماری از عوامد
در احتمال ط اق زوجین مشارکع دارنف که مهمترين آنها نام ؛ ازدواج در سنین پايین تأيیف
نشفن ازدواج از سوی بستگان و دوستان منابع اقتصادی محفود و درآمف پايین تحصی ات در
سطح متوسطه يا پايین تر از آن دانتن والفينی که مط قه بوده يا ازدواج های ناناد را تجربده
1. Amato & Beattie
2. Thomas & Ryan
3. Kendall
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کردهانف وجود کودکان (بسته به جنسیع و سن آنها) در آغاز نک گیری ازدواج و در هنگام
ط اق و ناکافی بودن آننايیهای اولیه پیش از ازدواج میبانف.
لورنز ويکراما کانگر و الفر 6002( 3ص )333 .با مطالعة آثار کوتداهمدفت و ب نفمدفت
ط اق برای زنان به اين نتیجه رسیفنف که زنان مط قه نسبع به زنان متأه به طدور معنداداری
در سالهای اول بعف از ط اق سطوح بالاتری از فشار و اضطراب روانی و در يدک دهده بعدف
سطوح بالاتری از بیماری را تجربه می کننف .همچنین زندان در سدطوح بالداتر حدواد

پدر

استرس زنفگی که در نهايع به افسردگی منجر مینود را تجربه میکننف.
هن ،نولفز دمین ،و ون 6002( 6،ص )002 .براساس داده های آمارگیری باروری در
چین و يک مفل چنف متغیرة هازارد بین سالهای  3311تا  3331ارتبداط ريسدک ط داق بدا
عوام اجتماعی و جمعیعننا تی را مطالعه کردنف و به اين نتیجه رسیفنف کده طدر ط داق
برای زنانی که قب از سن  33سال ازدواج کرده بودنف دو برابر بیشتر از زنانی بود که بعدف از
سن  60سال ازدواج کرده بودنف .تعفاد فرزنفان با طر ط اق رابطة منفی دارد .ريسک ط داق
برای زنانی که سه يا بیشتر د تر بفون پسر دانتهانف  6.6برابر بیشتر از زنانی بود که سده يدا
بیشترفرزنف با حفاق يک پسر داندته اندف .سدطح ط داق در منداطق ندهری بالداتر از منداطق
روستايی اسع .سطح تحصی ات به صورت مثبع و مشارکع اقتصادی به صورت منفی روی
ط اق اثر دانتنف.
جالوارا 6006( 1ص )112 .با استفاده از داده های ثبتی اولین ازدواج فن اندفیهدا کده بده
ط ا ق منجر نفه اسع اثر موقعیع اقتصادی اجتماعی همسر روی طر ط اق بر حسب طول
مفت ازدواج بررسی کردنف .وی به اين نتیجه رسدیف کده طدر ط داق بدرای همسدرانی کده
تحصی ات انف

دارنف و مشاغ کارگری ساده دارنف طول مفت ازدواجشان کوتاه بوده اسع

1. Lorenz, Wickrama, Conger & Elder
2. Zeng, Schultz, Deming & Danan
3. Jalovaara
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در مقاب عوام ی ماننف بیکاری درامف بالای زن و زنفگی در اندة اجدارهای طدر ط داق را
برای تمام طول ازدواج افزايش میدهف.
الام ساها و جینکم )6000(3در بین  3226مس مان در بنگ داد

اثدر وضدعیع ازدواج

قب ی و بر ی ويژگیهای اجتماعی و جمعیع ننا تی روی ط اق را بررسدی کردندف .از ايدن
مطالعه دريافتنف ک ه نانس ط اق برای مردانی که چنف همسر دانتنف  6.1برابر و بدرای زندانی
که ازدواج دوم دانتنف  3.2برابر بوده اسع .طول مفت زنفگی نانس ط اق را کاهش میداد.
موقعیع اجتماعی پايین زوجین بی سوادی و ازدواج در سن پايین نانس ط داق را افدزايش
داده بود و اگر در نش ماه قب هی چ کودکی به دنیا نیامفه بود نانس ط اق بسیار بیشتر می-
نف.
لوتز وي تز و نیمینن 3332( 6ص )012 .بدا اسدتفاده از داده هدای ثبتدی در کشدور فن اندف
ويژگیهای جمعیع ننا تی افراد را روی ط اق بررسی کردنف .آن ها به اين نتیجه رسیفنف که
نه طول مفت ازدواج و نه سن در هنگام اولین ازدواج روی ط اق اثر نفارد ب که کدم بدودن
سن روی آن اثر دارد .آماتو 3330( 1ص )602 .در بررسی تطبیقی زنان و مردان مط قدة هندف
و آمريکا نشان داد که زنان پس از ط اق بیشتر از مردان از درگیر مشک ات اقتصادی عاطفی و
حمايع اجتماعی می نونف البته وضعیع زنان هنفی پس از ط داق در مقايسده بدا همتايدان
آمريکايینان بسیار بفتر اسع .وی دلی اين تفاوت را وابستگی اقتصدادی زندان بده مدردان
وجود انوادههای گسدترده و باورهدای فرهنگدی داص در مدورد ازدواج و زندان در هندف
برنمرده اسع.
مرور مطالعات پیشین بیدانگر آن اسدع کده متغیرهدای اقتصدادی مانندف ندرخ بیکداری و
مشارکع اقتصادی میانگین هزينه و درآمف انوارها نرخ تورم رنف اقتصدادی و متغیرهدای
اجتماعی و جمعیع ننا تی ماننف نرخ باسوادی نرخ تحصدی ات عدالی نسدبع نهرنشدینی
1. Alam, Saha & Ginneken
2. Lutz, Wils & Nieminen
3. Amato
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مهاجرت از جم ه متغیرهای مهمی بوده که مورد مطالعة محققان ط اق در ايران بر روی داده-
های ک ان واقع نفه اسع.
از سوی ديگر متغیرهايی ماننف شونع رسدانة مخداطرهآمیدز ندیوة ازدواج ناهمسدان
همسری سطح تحصی ات عفم تفاهم وضع فعالیع اقتصادی مح زنفگی (نهر يا روستا)
مشک ات مالی و اقتصادی د الع ديگران تفاوت سنی تفاوت عقايف کمرن ،نفن ارز -
های ا اقی و دينی پايگاه اقتصادی و اجتماعی  ...از جم ه متغیرهايی بدوده کده بده عندوان
ع ع ط اق بیان نفه اسع .آثار و پیامفهای ط اق را میتوان به سه بخش متفاوت پیامدفهای
اقتصادی پیامفهای اجتماعی و پیامفهای روانننا تی طبقهبنفی کرد .البته هدر يدک از ايدن
پیامفها به صورت مستقیم يا غیر مستقیم بر ديگری تأثیر دارنف .نکتة ديگر اينکه غالدب ايدن
تحقیقات توسط جامعهنناسان و روان نناسان صورت گرفته و جمعیدعنناسدان کمتدر از دو
گروه ديگر به ط اق از منظر جمعیعننا تی پردا تهانف .به ع اوه در کمتر مطالعهای به طدور
جامع و همهجانبهنگر ب ه نناسايی همزمان ع

پیامدفها و ارائدة راهکارهدای کداهش ط داق

پردا ته نفه اسع .از اين رو میتوان نوآوری اين پدژوهش را ندنا ع عوامد

پیامدفها و

راهکارهای کاهش ط اق و الويع بنفی آنان از ديفگاه برگان و محققان در حوزة موضدوعی
ط اق در ايران برنمرد.
 .3چارچوب مفهومی پژوهش

در تحقیقات کیفی از نظريهها به منزلة راهنمايی نظری برای تفسیر و تبیدین بیشدتر ابعداد
موضوع مورد مطالعه و حساسیع نظری استفاده مینود .در اين جا نیز به منظدور آندنايی بدا
ديفگاههای موجود مروری کوتاه بر نظريههای مطرح در حدوزة تحولدات دانواده و ط داق
نفه اسع.
ط اق را میتوان نیوهای نهادی نفه و تحع نظارت سازمانهای اجتمداعی در راه پايدان
دادن به پیونف زنانويی دانسع .به عبارت ديگر ط اق اتمه دادن به پیونف زناندويی تحدع
نرايط قانونی نرعی و عرفی اسع که پس از آن زن و نوهر نسدبع بده يکدفيگر حقدوق و
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تکالیفی نفارنف (پیران  3123ص .)10 .از نظر وايزمن )3331( 3ط اق فرآينفی اسع که بدا
تجربة بحران عاطفی هر دو زوج نروع مینود و با سدعی در حد تعارضدات زناندويی از
طريق جفايی با ورود به موقعیع جفيف با نقشهها و سبک زنفگی متفاوت اتمه میيابف.
افزايش ط اق بهعنوان يک مسئ ة اجتماعی هم از ديفگاه سا تاری و هم فرهنگدی تبیدین
نفه اسع .در تح ی تحولات انواده آن دسته از ديفگاه های نظری کده بدر تغییدر سدا تار
اجتماعی و اقتصادی جامعه به عنوان يکی از عوام تغییرات دانواده و ندیوع ط داق تأکیدف
نمودهانف تحع عنوان تئوری های سا تاری ننا ته مینونف .از میان عمفهترين عوام مورد
تأکیف در اين دسته از تبیین ها تجفيف سا تار جوامع از طريق صنعتی نفن نهرنشینی رنف
آگاهیها و تحصی ات افزايش تحر های جغرافیايی توسعة ارتباطات گستر

رسانههدای

گروهی و بهبود وضعیع بهفانع و افزايش سطح س امتی قاب ذکر اسع (گود .3321 6ص.
122؛ ديويس .3330 1ص.)132 .
بر ا

تبیین های سا تاری دستهای ديگر از تبیین های ا یر بر نقش تغییرات فرهنگدی

و عوام نگرنی در تغییر رفتارها و ايفة آل ها (نظیر رنف فردگرايی و سکولاريزم و يا اناعة
ايفهها و ارز های غربی) به عنوان يکی از مؤلفه های مهم تغیید رات دانواده و رواج ط داق
دفاع میکندف (لسدتهاق .3331 0ص32 .؛ کالدفول .6001 1ص603 .؛ ک دهلندف و وي سدون2؛
 .3332ص1 .؛ ونفکا .6003 2ص .)630 .در واقع تبیین های نگرندی اهمیدع بیشدتری بدرای
نقش بالقوه مهم تغییر ايفهها و گرايش های فرهنگی قائ نف که در تعام با عوامد سدا تاری
منجر به ايجاد تغییرات رفتاری مینونف.

1. Weitzman
2. Good
3. Davis
4. Lesthaeghe
5. Caldwell
6. Cleland & Wilson
7. Van de Kaa

شمارة اول

بررسي علل ،پيامدها و راهكارهای کاهش طلاق در ایران ...

ط اق به عنوان يک پفيفة اجتماعی از مجموعه ع

241

و عوام متعفد اجتماعی فرهنگی و

اقتصادی تأثیر می پايرد و تعیین يک عام اص ی و قطعی بدروز ط داق امکدانپداير نیسدع.
نیوع و گستر

بیکاری در قشر جوان اعتیداد ا ت دا

طبقداتی و پدايین بدودن درآمدفهای

انوار و گرانی تورم و ناتوانی مالی اکثريدع جواندان ضدع

مکانیسدمهدای آمدوز هدای

اجتماعی قب از ازدواج و ناکارآمفی مراکز مشاورة انواده بیتوجهی به تقويدع بنیدانهدای
نخصیتی نس جفيف به وسی ة انواده و مفرسه فقفان يا ضع

آمادگی و آگاهی جوانان به

ويژه نسبع به تکنیکهدای ارتبداطی و عداطفی وجدود بر دی روحیدات آسدیبندنا تی در
انوادهها که تسهی کننفة مفا ات آنها میگردد توقعات فزاينفه و پیشروندفة زوجدین از
يکفيگر که با واقعگرايی همراه نیسع

ارج نفن ازدواج از مفار هنجاری و یابانی ندفن

ارتباطات و همسرگزينی ترويج فرهند ،ودپرسدتی
الگوی مصر
زوجین از وقو

دودبینی و ودمحدوری تغییدر در

رسانهای که با نوعی هنجارگريزی همراه اسع بدی بهرگدی و ضدع
بر تکنیکهای کنترل عصبی در

آگداهی

غیرواقع بینانده از نقدش همسدری در دو

جنس و انتظارات متقاب رنف تفکرات فمینیستی از يک سو و از سوی ديگر اعتقاد بده تفکدر
مردسالاری و کاهش اعتقادات دينی و ماهبی در جوانان از جم ه نرايط و زمینههايی هسدتنف
که میتواننف نیوع و گستر

پفيفة ط اق را در جامعه فراهم سازنف .گانته از پفيفة ط داق

آثار و عوارض حاص از اين پفيفه میتوانف منجر به بروز ساير آسیبهای اجتماعی گردد و
در جامعه نوعی بحران اجتماعی و ناامنی را به همراه دارد (صفر الاندرفی

نکدفار طارسدی

نمخانی و يوسفی افرانته  3133ص.)62 .
بر ی از محققان وقوع ط اق را بر اساس «نظرية انتخاب عق انی» تبیین میکنندف .فدرض
اساسی اين نظريه اين اسع که هر فردی ت ا

میکنف با وارد نفن و يا تر

يک پیونف سود

ببرد .برای افرادی که می واهنف ازدواج کنندف بايدف مندافع معیندی (نظیدر منفعدع اقتصدادی
حمايع و همراهی عاطفی ) حاص نود .چنانچه برای زوجین منفعع نانی از ازدواج کمتدر
از منفعع زمان مجردینان يا منفعع ناندی از ازدواج مجد فد باندف آنگداه بده ط داق فکدر

مجّلۀ علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد

294

سال هفدهم

واهنف کرد .از اين رو بر اساس اين نظريه اگر منفعع نهايی نانی از انح دال ازدواج بیشدتر
از هزينههای آن بانف فرد برای ط اق اقفام واهف کرد (باقری  3133ص.)10 .
بر اساس نظرية انتخاب عق انی تعمق و تأم زوجین در مورد زمینههای تسهی کنندفه يدا
بسترهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جامعه و ندوع

بازدارنفة ط اق درون زنفگی مشتر

نگاه جامعه و افراد به ط اق و میزان و نحوة سازگاری با نرايط بعف از ط اق سدبب انتخداب
يکی از گزينههای تفاوم زنفگی مشتر

يا جفايی و ط اق میگردد .در اين زمینه واسدته و

انت ظارات زوجین در انتخاب نهايی بسیار مهم می باننف .زوجین با توجه به ويژگیهای فردی
ود و طر

مقاب و زمینههای اجتماعی -فرهنگی اقتصدادی کده در آن زندفگی مدیکنندف

واسته ها و انتظارات متفاوتی از زنفگی زنانويی دارنف .انتظار زوجین از زنفگی مشدتر

و

واقعیات موجود در ون زنفگی مبنای تصمیمگیری آن ها در مدورد تدفاوم يدا انح دال زندفگی
مشتر

و ط اق قرار میگیرد .بنابراين عق انیع زوجین در تصمیم گیری برای انح دال رابطدة

زنانويی و اقفام به ط اق حاص عدفم تطدابق واقعیدات موجدود درون زندفگی مشدتر

بدا

انتظارات و واستههايی اسع که هر يدک ز وجدین بدا توجده بده بافدع و زمیندة اجتمداعی
اقتصادی و فرهنگی که در آن زنفگی می کننف از زنفگی مشترکشان دارنف و همچندین نحدوة
پاير

و میزان سازگاری با نرايط متفاوت زنفگی بعف از ط اق و پیامفهای عاطفی نانی از

آن می بانف .به عبارت ديگر در
تفاوم حاور در زنفگی مشتر
ود

متفاوت هر يک از زوجین از ط اق سبب مینود که فرد
را که همراه با مسائ و تنش های فراوانی همراه بوده بدرای

طرآفرين تهفيفکننفه و پر هزينه بفانف و با توجه بده نارضدايتی حاصد از تدفاوم

زنفگی مشتر

از يکسو و با در نظر دانتن زمینه های پاير

و مکانیسم های سدازگاری بدا

نرايط بعف از ط اق از سوی ديگر که با توجه به فرصعهای موجود_زمیندههدای اجتمداعی
اقتصادی و فرهنگی و همچنین حمايع والفين و فرزندفان_ بدرايش وجدود دارد در مدورد
ط اق ود تصمیم بگیرد (ع ی منفگاری  3131صص.)303-301 .

شمارة اول

بررسي علل ،پيامدها و راهكارهای کاهش طلاق در ایران ...

299

گرايش فزاينفه ای که امروزه در بین زوجین در جهدع ارزيدابی ازدواج و مندافع زندفگی
زنانويی بر اساس سدطح رضدايع و رسدنفی نخصدی از آن ايجداد ندفه مدی تواندف از
بسترهای اقتصادی اجتماعی _ فرهنگی و ارتباطی که انواده تحع آن نرايط زيسع مدی-
کنف و همچنین ويژگی های فردی زوجین متأثر نفه و برحسب در

متفاوت هر يک از آن-

ها از مجموع اين نرايط به رضايع يا عفم رضايع از زندفگی زناندويی منجدر گرديدفه و
نهايتاش به تصمیم گیری برای تفاوم زنفگی زنانويی يا ط اق بینجامف (ع دی مندفگاری 3131
ص.)302 .
بايف توجه دانع که ط اق پايان ماجرا نیسع .پدس از ط داق
ناآگاهانه جوانب و ابعاد مخت

واه ندا واه و آگاهانده يدا

زنفگی اعاای انواده تحع تاثیر قرار مدیگیدرد و ندرايط

زمینهای نیز بر اين موضوع اثر میگاارد .ط اق به هر دلی ی که اتفاق بیفتف هم برای فرد و هم
جامعه پیامفهايی را به همراه واهف داندع بدرای زن و مدرد مشدک ات اقتصدادی رواندی
عاطفی اجتماعی ايجاد میکندف و نیدز سدبب جامعدهای ناپايدفار و ناسدالم مدیندود .آثدار و
پیامفهای ط اق را می توان با مرور مطالعات انجامنفه در اين حوزه به سده بخدش متفداوت
طبقهبنفی کرد؛ پیامفهای اقتصادی پیامفهای اجتماعی و پیامفهای روانندنا تی .البتده هدر
يک از اين پیامفها به صورت مستقیم يدا غیدر مسدتقیم بدر ديگدری تدأثیر دارندف (ک دانتری
روننفکر و جواهری  3130ص.)330 .
 .4روش پژوهش و دادهها

اين پژوهش از نظر هف

کاربردی و از نظر نحوة گردآوری اط اعات توصیفی محسوب

مینود که با بهره گیری از تکنیک دلفی فازی انجام نفه اسع .چون از نتايج اين طرح بدرای
ح مسئ ة موجود و ارائة پیشنهاد به مسئولین و برنامهريزان اسدتفاده مدیندود يدک تحقیدق
کاربردی محسوب میگردد .از جنبة رو

غیرآزمايشی اسع و يک تحقیق کیفدی محسدوب

مینود .همچنین اين تحقیق دارای ماهیع میفانی اسع؛ زيرا بخشدی از اط اعدات از طريدق
مصاحبه و تکمی پرسشنامه توسط کارنناسان و برگدان موضدوع ط داق گدردآوری ندفه
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اسع .برای انجام اين پژوهش ابتفا سوابق موضوع مورد بررسی قرار گرفدع .سدپس بدرای
ننا ع عوام

پیامفها و راهکارها از متخصصان مصاحبه به عم آمف .پس از آن با استفاده

از تکنیک دلفی فازی همراه با نمرهدهی به نیوة لیکرت به جمعبنفی مقولهها و تح ی محتوا
پردا ته نف.
 .1 .4رویکرد دلفی فازی

کاربرد رو

دلفی در مطالعات در دهة چه مورد توجده قدرار گرفدع .محققدانی چدون

کارمن نورمن دالکی و اولا

ه مر در نرکع رنف از آن استفاده نمودنف .آنان بر اين عقیدفه

بودنف که بايف زانة انفيشه بهعنوان سرماية پژوهشی نمار
به دلی انعطا پايری آن مناسبترين تکنیک برای کشد

و محاسبه گردد .رو

دلفدی

و مطالعدة موضدوعاتی اسدع کده

آمیزهای از نواهف ع می و ارز های اجتماعی مدیباندف (سدارو انی  3131ص .)32 .در
نظر برگان و مدرور ادبیدات تحقیدق اسدع (آذری آراندی و رضدائی

واقع مبنای اين رو
 3132ص .)112 .رو
نف .در واقع رو

دلفی فازی در سال  3331توسط ايشدیگاوا و همکدارانش پیشدنهاد

دلفی فازی از ترکیب رو

دلفی سدنتی و نظريدة مجموعدههدای فدازی

حاص گرديف .ايشیگاوا دريافع که استفاده از رو
توانف منجر به در مشتر

دلفی فازی برای تصمیمات گروهی می-

از نظرات کارنناسان و برگان نود .همان گونه که برای انتخاب

توابع عاويع فازی تحقیقات قب ی مبتنی بر عفد فازی مث ثی عفد فازی ذوزنقدهای و عدفد
فازی گوسی بودنف در اين مفل تحقیق نیز از توابع عاويع مث ثی و تئوری فازی برای حد
تصمیمات گروه استفاده مینود ( .صمفی میارک انی و بسطامی  3132ص.)23 .
 .2 .4جامعة پژوهش

اعاای پان دلفی برای اين پژوهش به صورت نمونهگیری غیراحتمالی به تعدفاد  31نفدر
برگزيفه نفنف .اين افراد نام پژوهشگران و برنامهريزان حوزة ط اق بودنف .در واقع اعتبدار
رو

دلفی به میزان تخصص و تجربة اعاای پان میبانف .بدفين داطر در ايدن پدژوهش

ابتفا به نناسايی متخصصان و فعالان حوزه و همچنین نهادها و سدازمانهدای فعدال در ايدن
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حوزه پردا ته نف .سپس با رو

299

نمونه گیری گ وله برفی از ايشان در ارتباط با ساير افرادی

که برای مشارکع توصیه میکننف پرسش نف .دادهها به صورت مصداحبة عمیدق بدا اعادای
پان از طريق پرسشنامههای باز و نیمه سا تار يافته جمعآوری گرديف.
روايی پرسشنامههای اين تحقیق از نوع روايی محتوايی می بانف .به اين ترتیب کده بدرای
احراز روايی محتوای پرسشنامهها مورد تأيیدف اسداتیف راهنمدا و مشداور و نیدز تعدفادی از
برگان و متخصصان ناغ در اين زمینه قرار گرفع .در اين تحقیق سه پرسشنامده وجدود
دانع که پس از جمعآوری پايايی آنها بر اساس آلفای کرونباخ محاسبه نف .مقفار آلفدای
کرونباخ پرسشنامة اول  0.332پرسشنامة دوم  0.306و پرسشنامة سوم  0.313بده دسدع
آمف که نشان می دهف از پايايی ی ی وبی بر وردار بودنف.
 .3 .4روش تجزیه و تحلیل دادهها به شیوة تجمیع نظر خبرگان

در اين تحقیق برای جمع بنفی و تجمیع نظر برگان از تکنیک مث ثی فازی اسدتفاده ندف.
برای اين کار پس از تکمی پرسشنامة دور دوم ارز
نف .نحوة محاسبة ارز
صورت
وسط و

فازی هدر يدک از سدؤالات محاسدبه

فازی هر سؤال با فرض اين که ارز

فازی هر يک از سؤالات بده

نمايش داده نود به طدوری کده

حدف پدايین

حدف

حف بالای اين عفد فازی بانف واهیم دانع

که مفهوم هر يک از متغیرها و پارامترهای ارائه نفه در روابط بالا به صدورت زيدر مدی-
بانف
حف پدايین ارز

فدازی سدؤال يدا ندا ص  jام پرسدش نامده کده برابدر اسدع بدا

کوچکترين مقفاری که برگان به سؤال(نا ص)  jام تخصیص دادهانف.
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حف وسط ارز

سال هفدهم

فازی سؤال يا نا ص  jام پرسشنامه که برابدر اسدع بدا میدانگین

هنفسی ک یه نظرات برگان برای سؤال(نا ص)  jام.
حف بالای ارز

فازی سؤال يا نا ص  jام پرسشنامه که برابر اسع بدا بزرگتدرين

مقفاری که توسط برگان به سؤال(نا ص)  jام تخصیص داده نفه اسع.
مقفار ت خصیص داده نفه توسط بره  iام به نا ص  jام.
ارز
تبفي ارز

فازی مث ثی سؤال يا نا ص  jام.
فازی به دسع آمفه برای هر يک از سؤال ات به مقدفار دی فدازی ندفه( )

پس از محاسبة ارز

فازی هر يک از سؤال ات پژوهش برای اين که بتوانیم نسبع به هر يک

از سؤالات قااوت کنیم بايف ابتفا ارز

فازی بفسع آمفه برای هر يک از سدؤالات را دی

فازی نمود تا امکان مقايسه و ارزيابی به وجود آيف .برای دی فازی کدردن ارز

فدازی هدر

سؤال از تابع مث ثی (چان ،هسو و پوچین )6033 3،استفاده نفه اسع.
تابع مث ث چان،
ارزيابی سؤالات بر اساس حف آستانهای( ) rبرای ارزيدابی اهمیدع هدر يدک از سدؤالات
قاعفة مشخص و ثابتی وجود نفارد اما متدفاول اسدع کده از يدک حدف آسدتانهای( )rبدرای
ارزيابی اهمیع هر يک از سؤالات استفاده مینود .در اين تحقیق عفد  1بهعنوان آستانه در
نظر گرفته نف .بنابراين براساس مقفار حف آستانهای دو حالع ايجاد مینود
اگر

بانف به اين مفهوم اسع که سؤال(نا ص)  jام از اهمیع بالايی بر دوردار

اسع.
اگر

بانف به اين مفهوم اسع که سؤال(نا ص)  jام از اهمیع کمدی بر دوردار

اسع (پاموجار 6030 6ص.)330 .

1. Chang, Hsu & Po-Chien.
2. Pamučar
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 .5یافتههای پژوهش

ارز

يک کار دلفی به میزان تخصص و دانش افرادی اسع که در پان نرکع میکنندف.

در جفول  3مشخصات جمعیع اعاای پان آمفه اسع .در ابتدفا  31نفدر از برگدان بدرای
نرکع در پان دعوت نفنف .در انتها از  31نفر آنان پاسخ دريافع نف که از اين بین  0نفدر
دارای تحصی ات جمعیعنناسی  2نفدر دارای تحصدی ات جامعدهنناسدی و  1نفدر مدفدکار
اجتماعی بودنف .به لحاظ تحصی ات و گروه سدنی و حتدی محد سدکونع اعادای پاند از
کیفیع وبی بر وردار هستنف.
جدول  .1مشخصات اعضای پانل دلفی
تعداد اعضا

جامعه

نمونه

31

31

مرد

زن

1

3

فوق لیسانس

دکترا

0

3

00-10

10-00

+10

1

2

0

تهران

يزد

سیستان و ب وچستان

3

1

3

جنس

مدرک تحصیلی

گروه سنی

محل سکونت

اين مطالعه در دو مرح ه انجام گرفع .در مرح ة اول سه سؤال ک ی زير از اعادای پاند
پرسیفه نف.
سؤال  3از نظر نما مهمترين ع

افزايش ط اق در ايران چیسع؟

سؤال  6به نظر نما افزايش ط اق چه پیامفهايی می توانف برای کشور دانته بانف؟
سؤال  1به نظر نما برای کاهش ط اق در ايران چه اقفاماتی بايف انجام نود؟
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پس از جمع آوری نظرات محتوای پاسخ ها مورد بررسی قرار گرفع .برای سؤال اول 63
مورد در  1مقولة آموزنی اقتصادی اجتماعی فرهنگی و جمعیعندنا تی بده دسدع آمدف.
برای سؤال دوم  63مورد در چهار مقولة اجتماعی اقتصادی جمعیدعندنا تی و بهفاندتی
حاص گرديف .برای سؤال سوم  06مورد در  2مقولة آموزنی فرهنگی اجتماعی اقتصادی
سا تاری و قانون احصاء نف .بر اساس اين مقولات پرسشنامة دور دوم بدا مقیداس لیکدرت
طراحی گرديف پرسش نامه در ا تیار اعاای پان قرار گرفع.
سؤال اول :علل و عوامل طلاق

در جفول  6محاسبات مربوط به ارز گااری سدؤالات بدرای سدؤال اول يعندی ع د و
عوام ط اق آمفه اسع.
جدول  .2علل و عوامل طلاق از نگاه خبرگان اعضای پانل
زمینه

ردیف

آموزنی

3

اقتصادی

6

علت طلاق

عفم کسب مهارتهای ارتباطی (بین زوجین بین افراد انواده و بین
انوادههای در ارتباط با هم)

ارزش دیفازی

 

افزايش بیسابقة ورود زنان به بازار کار در دهههای ا یر به استق ال اقتصادی
آنان منجر گرديفه اسع و اين امر زنانی که از وضعیع زنانويی ود چنفان



رضايتی نفارنف به ط اق سوق میدهف.
اجتماعی

1

تع ق زوجین به پايگاه اجتماعی متفاوت

 

اجتماعی

0

عوام مرتبط با روابط جنسی زوجین

 

آموزنی

1

اقتصادی

2

آموزنی

2

اجتماعی

3

فرهنگی

3

ضع

مهارتهای همسريابی

افزايش بیکاری که افراد را برای ادامه زنفگی ناتوان کرده اسع.
بسیاری از نیازهای زوجین که قب ا صرفا در چارچوب انواده تأمین مینف
امروزه در ارج از انواده تأمین مینود.
حمايع بیش از حف والفين از فرزنفان و کم نفن میزان مسئولیعپايری آنها
در زنفگی
قبحنکنی از ط اق در جامعه توسط رسانهها( .فرد میگويف حالا که همه دارنف
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ردیف

اجتماعی

30

اجتماعی

33

فرهنگی

36

فرهنگی

31

علت طلاق
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ارزش دیفازی

ط اق میگیرنف پس من هم می توانم بگیرم يا چرا ازدواج کنم)
گستر

رفتارهای مخاطرهآمیز ماننف استفاده از مشروبات الک ی قرصها و
داروهای روانگردان واعتیاد.

 

یانع و دانتن روابط فرازنانويی يکی از زوجین
گستر

 

نگر ها و رفتارهای سکولار و کاهش دينفاری

رواج سبک زنفگی وارداتی مبتنی بر مادیگرايی و فردگرايی مفرط که منجر به
کاهش مسئولیعپايری و تابآوری افراد نفه اسع.

 
 

اقتصادی

30

افزايش نرخ تورم که که منجر به افزايش هزينة ادارة انوار مینود.

 

آموزنی

31

مشاورههای قب از ازدواج به درستی عم نمیکننف.

 

اجتماعی

32

تصمیم برای ط اق ساده نفه اسع.

 

اجتماعی

32

اجتماعی

33

اقتصادی

33

اجتماعی

60

فرهنگی

63

اجتماعی

66

جمعیع
نناسی

61

فرهنگی

60

اقتصادی

61

اجتماعی

62

اجتماعی

62

جمعیع

63

انتغال و استق ال اقتصادی زنان و تغییر در مناسبات زنانويی سنتی و عفم
آمادگی مردان.
افزايش امکان زنفگی (مفاوم و غیرمفاوم) در نک غیر ازدواجی (نظیر
همخانگی).
افزايش توزيع نابرابر درآمف بین اقشار مخت

جامعه (ضريب جینی)

افزايش تماي به ودنکوفايی (تعهف به انواده به عنوان مانعی برای
ودنکوفايی).

 

 
 

عادی نفن روابط زوجین با افراد نامحرم.
مهاجرت به نهرهای بزرگ که منجر به افزايش عفم تجانس فرهنگی در
مقصف بین زوجین مینود.
توسعه يافتهتر زنان نسبع به مردان (وجود رويکرد مردسالارانه در میان
مردان).
مهرية سنگین يا در حف متوسط که میتوانف مشوق زنان برای ط اق و رفع
نگرانی تأمین هزينههای زنفگی پس از ط اق بانف.
افزايش سهم زنان در قشرهای پايین جامعه با مفر آموز

 

 

افزايش تفاوتهای نس ی

نگر

 

عالی

گرايش به تجربه کردن چنف زنفگی مشتر
آمار ط اق در حال حاضر با توجه به سهم آن از تعفاد انوارهای کشور بحرانی
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نناسی
جمعیع
نناسی
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ارزش دیفازی

ت قی نمینود.
63

افزايش آمار ط اق بیش از همه مربوط به سا تار سنی کشور اسع تا
موضوعات ديگر.

 

بر اساس محاسبات فوق پنج ع ع ط اق که بیشترين امتیاز را از سوی برگدان اعادای
پان به دسع آورد به نرح زير بودنف عفم کسب مهارت های ارتبداطی (بدین زوجدین بدین
افراد انواده و بین انواده ها در ارتباط با هم) افزايش بی سابقة ورود زنان به بازار کار در
دهه های ا یر به استق ال اقتصادی آنان منجر گرديفه اسع و اين امر زنانی کده از وضدعیع
زنانويی ود چنفان رضايتی نفارنف به ط اق سوق میدهف تع ق زوجین به پايگاه اجتماعی
متفاوت عوام مرتبط با روابط جنسی زوجین و ضع

مهارت های همسريابی.

اعاای پان مهمترين ع ع ط اق را "عفم کسب مهارت های ارتباطی بین افراد" میداننف.
اين ع ع در مقوله آموزنی طبقه بنفی نفه بود .دومین ع ع ط اق در مقولة اقتصدادی قدرار
دانع و مربوط به " استق ال بیشتر زنان در دهههای ا یر" بود" .تع ق زوجین به پايگاههدای
اجتماعی متفاوت" و " عوام مرتبط با روابط جنسی زوجین" از مقولدة اجتمداعی دو دلید
مهم ديگر از منظر اعاا بوده اسع .پنجمین دلید مهدم نیدز در مقولدة آموزندی مربدوط بده
"ضع

مهارتهای همسريابی" اسع.

دو ع ع مربوط به عوام جمعیعننا تی يعنی ع ع " آمدار ط داق در حدال حاضدر بدا
توجه به سهم آن از تعفاد انوارهای کشور بحرانی ت قی نمینود" و "افزايش آمدار ط داق
بیش از همه مربوط به سا تار سنی کشور اسع تا موضوعات ديگر" امتیاز زير عفد  1آورده
بودنف؛ يعنی از نظر اعاا دلی مهمی ت قی نشدفه اسدع و قابد حدا

اسدع .اگدر بده وزن

مقولات توجه کنیم اعاای پان بیشترين وزن را به مقولة آموزنی با میانگین  1.3سدپس بده
مقولة اقتصادی با میانگین  1.1داده انف( .جفول .)1
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جدول  .3وزن مقولات علل و عوامل طلاق در ایران
رتبه

مقوله

میانگین وزن

3

آموزنی

1.3

6

اقتصادی

1.1

1

اجتماعی

1.00

0

فرهنگی

1.06

1

جمعیع ننا تی

6.3

همچنین از برگان واسته نفه بود پس از تکمی پرسشنامه  1ع ع ط اق که از نظدر
آنان در اولويع قرار دارد را ذکر کننف .نتايج آن سؤال به اين صدورت بدود کده ع دع "عدفم
کسب مهارت های ارتباطی (بین زوجین بین افراد انواده و بدین انواده هدا در ارتبداط بدا
هم)" با  0بار تکرار و "رواج سبک زنفگی وارداتی مبتنی بر مادی گرايی و فردگرايی مفدرط
که منجر به کاهش مسئولیعپايری و تاب آوری افراد نفه اسع" بدا  1بدار تکدرار بدین پدنج
انتخاب اول برگان قرار گرفع .گرچه سؤال آ ری از نظر امتیداز بدین  1ع دع مهدم قدرار
نگرفته بود.
سؤال دوم  :پیامدهای طلاق

در جفول  0پاسخ های مربوط به سؤالهای پرسشنامة دوم يعنی پیامفهای ط اق ارز
گااری نفه اسع.
جدول  .4پیامدهای طلاق از نگاه خبرگان اعضای پانل
زمینه

ردیف

پیامد طلاق

ارزش دی فازی

اجتماعی

3

آسیبهای روحی و روانی و ا ت ال در اجتماعی نفن فرزنفان ط اق



6

افزايش زنان سرپرسع انوار



اقتصادی

1

مشک ات اقتصادی برای انوارهای زن سرپرسع



اقتصادی

0

مشک ات مالی مربوط به هزينههای حاانع و نگهفاری فرزنف



جمعیع
نناسی

224
زمینه

جمعیع
نناسی
جمعیع
نناسی
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ردیف

پیامد طلاق

ارزش دی فازی

1

افزايش عفم تماي به ازدواج در جوانان مجرد



2

افراد با توجه به فاای رسانهای برای اطمینان از ثبات و دوام ازدواج
فرزنف اول و يا دوم ود را به تا یر میانفازنف.



اجتماعی

2

مشک ات نانی از حاانع فرزنفان



اجتماعی

3

کاهش حمايع اجتماعی مخصوصا در دوران سالمنفی



اجتماعی

3

جمعیع
نناسی

30

اجتماعی

33

افزايش مراجعات به دادگاه برای احقاق حق و پیگیری موضوعاتی چون
سرپرستی فرزنف م اقات و...



افزايش انوارهای تک نفره
افزايش نیوع انکال جفيف ازدواج و انواده در جامعه (تندادن به
ازدواجهای موقع و يا ارج از عر



اجتماعی)



اجتماعی

36

مشک ات مرتبط با تجفيف ازدواج



اجتماعی

31

کاهش انسجام و اعتماد اجتماعی جامعة ک



جمعیع
نناسی

30

اجتماعی

31

اقتصادی

32

افزايش سن ازدواج (تع

جوانان برای ازدواج از بیم ط اق)

کاهش جمعگرايی به دلی سردی روابط اطرافیان




افزايش هزينههای دولتی جهع حمايع از افراد انواده پس از ط اق
(ماننف کمکهای مستقیم به زنان سرپرسع انوار يا غیرمستقیم ماننف



هزينة کاهش کیفیع نیروی انسانی کشور)
جمعیع
نناسی

چنانچه افراد ط اق گرفته تماي ی به ازدواج مجفد نفانته باننف باروری
32

کام نفه کمتری واهنف دانع که منجر به کاهش رنف جمعیع می-



نود.

اجتماعی

33

مشک ات روانی و افسردگی زوجین و تأثیر آن بر سرماية انسانی کشور.



اجتماعی

33

مزاحمعهای جنسیتی برای زنان



اجتماعی

60

ايجاد آسیبهای اجتماعی( از قبی اعتیاد فقر فساد و بزههای گوناگون)



اقتصادی

63

تأثیر بر روی کیفیع انتغال افراد



اقتصادی

66

فشار تقاضا بر بازار مسکن



شمارة اول
زمینه

جمعیع
نناسی

بررسي علل ،پيامدها و راهكارهای کاهش طلاق در ایران ...
ردیف

61

پیامد طلاق
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با توجه به فاای غالب کشور بازگشع به بازار ازدواج پس از ط اق
کاهش يافته اسع.



اجتماعی

60

کاهش امنیع زوجین (زنان و مردان) همسردار



اجتماعی

61

قطع رابطة دوستان متأه



اجتماعی

62

قرار گرفتن در جايگاه مقصر



بهفانتی

62

اقتصادی

63

بهفانتی

63

افرادی که ط اق میگیرنف از بیماریهای بیشتر و طول عمر کمتری
بر وردار هستنف.




فشار تقاضا بر بازار کار
ابعاد کیفیع زنفگی (س امع فیزيکی روانننا تی و روابط اجتماعی و
محیطی) زنان مط قه به صورت معناداری کمتر از زنان غیر مط قه اسع.



م احظه مینود که پیامف "آسیبهای روحدی و رواندی" و "ا ت دال در اجتمداعی ندفن
فرزنفان ط اق" با ارز

 0.31در مقولة اجتماعی مهمترين پیامف ط اق از نظر برگان پاند

ذکر نفه اسع" .افزايش زنان سرپرسع انوار" و "مشک ات اقتصادی برای انوارهای زن
سرپرسع" هر دو با ارز

 1.33به عنوان دومین و سومین پیامفهای مهم ط اق ذکر نفهانف.

رتبة بعفی به مشک ات مالی مربوط به هزينه های حاانع و نگهفاری فرزنف بدا ارز

1.22

تع ق پیفا کرده اسع .پنچمین پیامف مهم از منظر اعادا افدزايش عدفم تمايد بده ازدواج در
جوانان مجرد با ارز

 1.21ذکر نفه اسع .به نظر می رسف کده کودکدان و زندان در کدانون

توجه برگان از منظر پیامفهای ط اق بودهانف .ارز

پیامفهای "فشار تقاضا بر بازار کار" و

"ک یة ابعاد کیفیع زنفگی (س امع فیزيکی روانشنا تی و روابط اجتماعی و محیطدی) زندان
مط قه به صورت معناداری کمتر از زنان غیر مط قه اسع" زير عفد  1به دسع آمفه اسدع و
به اين معنی اسع که از نظر اعاا فاقف اهمیع ت قی نفه و قاب حا

اسع.

در جفول  1میانگین وزن مقولات محاسبه نفه اسدع .پیامدفهای جمعیدعندنا تی کده
حاکی از تغییر سا تار جمعیع کشور اسع با میانگین وزنی  0در رتبة اول قرار دارد .پس از
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آن مقولة اجتماعی با میانگین وزنی  1.1و مقولة اقتصادی با میانگین  1.0در رتبههدای دوم و
سوم قرار گرفته اسع .آ رين رتبه به مقولة بهفانتی با میانگین  1تع ق گرفع.
جدول  .5رتبهبندی مقولات پیامدهای طلاق
رتبه

مقوله

میانگین وزن

3

جمعیعننا تی

0

6

اجتماعی

1.1

1

اقتصادی

1.0

0

بهفانتی

1

نتايج سؤال مربوط به  1پیامف مهم از نظر

برگان به اين ترتیب بوده اسع که "آسدیب-

های روحی و روانی و ا ت ال در اجتماعی نفن فرزندفان ط داق"  2بدار و " افدزايش زندان
سرپرسع انوار" با  0بار تکرار بین  1انتخاب اول اعاا قرار دانتنف.
سؤال سوم :راهکارهای کاهش طلاق

در جفول  2ارز

سؤالات پرسشنامة سوم در زمینة راهکارهای کداهش ط داق محاسدبه

نفه اسع.
جدول  .6راهکارهای کاهش طلاق از نگاه خبرگان اعضای پانل
زمینه

ردیف

سؤال

اجتماعی

3

ج وگیری از افزايش اعتیاد

اجتماعی

6

آموزنی

1

اجتماعی

0

سا تاری

1

ارزش دیفازی 



کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی تهفيفکننفة نهاد انواده اصه اعتیاد
بیکاری فقر
ارائة آموز



شونع همسرآزاری و  ...در سطح جامعه

مهارتهای زنفگی از قبی حقوق و تکالی

زوجین مسائ

جنسی ترويج گفتگو و الگوی مشارکع زوجین در تصمیمگیریهای مخت

.

تقويع همسانهمسری اقتصادی اجتماعی و فرهنگی.
با توجه به اينکه بیشتر ط اقها در سنین جوانی و بهويژه اواي زنفگی زنانويی
رخ میدهف سیاسعگااری در اين دوران برای کاهش ط اق در الويع اسع.





شمارة اول

بررسي علل ،پيامدها و راهكارهای کاهش طلاق در ایران ...

زمینه

ردیف

فرهنگی

2

فرهنگی

2

آموزنی

3

سا تاری

3

آموزنی

30

اقتصادی

33

اقتصادی

36

فرهنگی

31

آموزنی

30

آموزنی

31

سا تاری

32

اقتصادی

32

اقتصادی

33
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سؤال

ترسیم دقیق و کارنناسانة پیامفهاى روانى اجتماعى فرهنگى و اقتصادى ط اق
بهويژه براى زنان و کودکان جهع پرهیز عج ة زوجین در ا ا تصمیمات فورى



و نسنجیفه براى ط اق.
فرهن،سازی در جهع پايبنفی همسران به ارز های ا اقی درون زنفگی
مشتر .
افزايش آگاهیهای فردی و روانی از طريق آموز

از زمان دبستان و به وجود

آمفن نظام کارآمف مشاوره در مفارس.
عم ی کردن به توصیهها پیشنهادها و راهبردهای جامعة ع می در صوص
مسئ ة ط اق توسط دولع و نهادهای ذيربط.
ارتقای آگاهیهای انواده در صوص تعام ات بین انوادهها روابط اجتماعی
و نحوة مفا ه.
کاهش نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی و رفع تبعیض طبقاتی
ارتقاء سطح درامف انوارهای کم درامف تا از بروز تنشهای با منشأ مالی
ج وگیری نود.
طراحى زمینههاى عم ى کاهش حاور و د الع ا الگرايانة اطرافیان در
زنفگى زوجین
بسیاری از ط اقها ضروری نبوده و با افزايش اگاهی ج وی اين گونه ط اقها
گرفته مینود.
ارائة آموز های لازم مرتبط با همسريابی
ط اق يک فراينف اسع و نمینود در عرض چنف ساعع با مشاوره نظر افراد را
دربارة ط اق عوض کرد بايف افراد به طور مرتب رصف نونف.
گستر

فرصعهای نغ ی بهويژه برای مردان جوان میتوانف میزانهای ط اق را
کاهش دهف

حمايعهای اجتماعی و اقتصادی از زوجین آسیبپاير و اقشار آسیبپاير
بهويژه حانیهنشینها.














سا تاری

33

موازی کاری دستگاههای مرتبط با آسیب ط اق بايف از بین برود.



فرهنگی

60

تقويع حس دگردوستی و دگر واهی



فرهنگی

63

ترويج فرهن ،مراجعة انوادهها به مراکز مشاوره انواده در هنگام بروز
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زمینه

ردیف

آموزنی

66

فرهنگی

61

قانون

60

سا تاری

61

فرهنگی

62

اجتماعی

62

آموزنی

63

قانون

63

اقتصادی

10

اجتماعی

13

سا تاری

16

قانون

11

سا تاری

10

فرهنگی

11
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سؤال

ا ت افات.
ارتقاء آگاهیهای انوادهها در صوص مسائ جوانان و حقوق زنان.
فرهن ،سازی نسبع به تشکی



تحکیم و تعالی انواده و اهمیع کارکردهای

انواده از طريق رو های ترويجی رسانهای هنری (بهويژه قالبهای



نمايشی).
به ع ع حاکمیع فرهن ،مردسالاری در ايران مردان به راحتی از تخ فات
مربوط به بیتعهفی به زنفگی مشتر تبرئه مینونف .اين قانون بايف تغییر کنف.
ط اق بايف نس ی مورد بررسی قرار گیرد چون هر گروه سنی دلاي ط اق اص
ود را دارد.
بازتعري

انوادة اس امی – ايرانی و ت ا

در جهع تقويع سبک زنفگی

اس امی ايرانی.
برقراری ارتباط و آننايی بین د تر و پسر و انوادههای آنها قب از ازدواج
حفاق به مفت  2ماه.
ايجاد و گستر

مراکز مشاوره و مفا ه در بحرانها و ا ت افات انوادگی

حمايع قانونی و نهادی از زنان بعف از ط اق بهويژه پردا تن مهريه جهع
کاهش مشک ات مالی پس از ط اق.









کاهش هزينة مشاوره انواده
با توجه به اينکه پرونفههای ورودی چهار برابر روجی اسع؛ يعنی انوارهای
دچار مشک چهار برابر انوارهای ط اق گرفته اسع بايف بررسی نود که
چگونه افراد از ط اق منصر

مینونف.

برای ح معظ ط اق نبايف آن را در گروه آسیبهای اجتماعی ماننف اعتیاد قرار
داد ب که ود ط اق پیامف آسیبهای اجتماعی اسع.
مشخص نمودن وضعیع اقتصادی و حقوق اقتصادی زنان در زمان ازدواج به
لحاظ قانونی
اگر نهادهای مفنی به موضوع کاهش ط اق ورود کننف از دولع موفق تر هستنف.
ارائة پیامهای مثبع در مورد ازدواج و تشکی



انواده در رسانهها






اجتماعی

12

کنترل مهاجرت بیرويه از مناطق روستايی و نهرهای کوچک به ک ان نهرها



اقتصادی

12

برای باز ازدواج (ازدواج مجفد) بايف حمايع مالی وجود دانته بانف.



شمارة اول

بررسي علل ،پيامدها و راهكارهای کاهش طلاق در ایران ...

زمینه

ردیف

سا تاری

13

اجتماعی

13

سا تاری

00

اقتصادی

03

سا تاری

06

سا تاری

01
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سؤال

ط اق هنوز يک نظرية مشتر و جامع در بین جامعة ع می ايران نفارد به ويژه
بین ديفگاه سنتی و مفرن تفاوت نظر فاحش وجود دارد.
افزايش نقش عوام بیرونی ماننف انواده مح ه و جامعه در مفيريع انتخاب
همسر و ازدواج تا س ايق فردی
سامانفهی نظام ثبع ازدواج و ط اق اصه در مناطق محروم حانیهای کشور که
رده فرهن،ها حاکم هستنف.
بر ورد با بعای اقشار و صنو






که از راه ط اق ارتزاق میکننف.

برای موضوع انواده در کشور متولی وجود نفارد با توجه به اهمیتی که در



کشور دارد بايف سازمان يا وزارتخانهای برای اين موضوع تشکی نود.
دولع نبايف در اين موضوع مستقیما د الع کنف .ب که با ح معا ات تورم و
انتغال اين آمار را کاهش دهف.



م احظه مینود که در اين پرسش نامه بیشترين امتیاز مربدوط بده "ج دوگیری از افدزايش
اعتیاد" و "کاهش و کنترل آسیب های اجتمداعی تهفيفکنندفة نهداد دانواده اصده اعتیداد
بیکاری فقر

شونع همسرآزاری و  ...در سطح جامعه" هر دو با  0.12در مقولة اجتماعی

به دسع آمف" .ارائة آموز

مهارت های زنفگی از قبی حقدوق و تکدالی

زوجدین مسدائ

جنسی ترويج گفتگو و الگوی مشارکع زوجین در تصمیمگیدریهدای مخت د " بدا امتیداز
 0.13در مقوله آموزنی در ردي

سوم اسع" .تقويع همسان همسری اقتصادی اجتماعی و

فرهنگی" با امتیاز  0.03در ردي

چهارم قرار گرفته اسع .رتبة پنجم به " با توجه بده اينکده

بیشتر ط اق ها در سنین جوانی و به ويژه اواي زنفگی زنانويی رخ میدهف سیاسدعگدااری
در اين دوران برای کاهش ط اق در الويع اسع" با امتیاز  0.02تع ق گرفته اسع .بدا توجده
به اينکه امتیاز راهکار " دولع نبايف در ايدن موضدوع مسدتقیما د الدع کندف ب کده بدا حد
معا ات تورم و انتغال اين آمار را کاهش دهف ".کمتر از  1بوده اسع قابد حدا
ي عنی اين مورد از نظر اعاای پان راهکار مناسبی تشخیص داده نشفه اسع.

اسدع؛
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میانگین امتیاز مقولات در اين پرسشنامه به نرح جفول  2اسع .مشداهفه مدیندود کده
مقولة آموزنی بیشترين امتیاز را کسب کرده اسع .مقولة فرهنگی و اجتماعی با امتیداز برابدر
در رتبة دوم قرار گرفتهانف پس از آن مقولات اقتصادی سا تاری و قانون در رتبههای بعفی
هستنف.
جدول  .7میانگین ارزش مقولات راهکارهای حل طلاق
رتبه

مقوله

میانگین وزن

3

آموزنی

6.1

6

فرهنگی

6.0

6

اجتماعی

6.0

1

اقتصادی

6.1

0

سا تاری

6.6

1

قانون

6.6

در ارتباط با سؤال سوم  1راهکار مهم که برگان بیشتر از بداقی مدوارد انتخداب کدرده
بودنف به قرار زير به دسع آمف راهکار "ارائة آموز
تکالی
مخت

مهارت های زنفگی از قبی حقدوق و

زوجین مسائ جنسی ترويج گفتگو و الگوی مشارکع زوجین در تصمیمگیریهای
" با  0بار بیشترين انتخاب مشتر

میان اعاای پان بوده اسع.

 .6نتیجهگیری

با توجه به اين که ط اق يک پفيفة بسیار پیچیدفه اسدع و دلايد بسدیاری بدرای ع د و
پیامفهای آن ذکر نفه اسع لازم بود تا در يک مطالعه ع ع ها و پیامدفهای آن جمدعبندفی
نود .اين کار با تکنیک دلفی فازی و بر اساس نظر برگدان حدوزة ط داق در ايدن پدژوهش
صورت گرفع .همچنین به راهکارهای ح معا ط اق نیز پردا ته نف.
يافته های تحقیق نشان داد کده از نظدر برگدان عدفم مهدارت ارتبداطی بدین زوجدین و
انوادهای آنان مهمترين ع ع ط داق اسدع .کداظمی پدور و وندنويس ( 3136ص )3 .و
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مشک ی ناه قاسمی دلشاد نوقابی و مس م ( 3130ص )3 .در تحقیق ود به اين موضدوع
اناره کرده بودنف" .افزايش بی سابقة ورود زنان به بازار کار در دهههای ا یدر بده اسدتق ال
اقتصادی آنان منجر گرديفه اسع و اين امر زندانی کده از وضدعیع زناندويی دود چندفان
رضايتی نفارنف به ط اق سوق میدهف" دومین ع ع مهم از نظر برگان ذکر نف .اين ع دع
با تحقیق ع ی مندفگاری ( 3131ص )3 .و کندفال ( )6002کده بده تدأ ثیر اسدتق ال زندان در
تصمیم گیری به ط اق اناره کرده بودنف همحوانی دارد
" تع ق زوجین به پايگاه اجتماعی" متفاوت در رتبة سوم مهمترين ع ع قدرار گرفدع کده
میتوان با رتبة پنجم يعندی "ضدع

مهارت هدای همسدريابی" آن را مدرتبط دانسدع؛ زيدرا

انتخاب همسر از يک پايگاه اجتماعی متفداوت تدا حدفودی در ذيد ضدع

در همسدريابی

مناسب قرار می گیرد .ايدن دلید در پدژوهش طداهری بنچنداری آقاجدانی مرسداء و ک دفی
( )3132ع ی منفگاری و رازقی نصرآباد ( )3131کاظمی پور و وننويس ( )3136نیز ذکر
نفه بود .رتبة چهارم نیز به عوام جنسی تع ق گرفته يود .طاهری بنچناری آقاجانی مرسداء
و ک فی ( )3132مشک ی ناه قاسمی دلشداد نوقدابی و مسد م ( )3130و کندفال ()6002
چان و سري

( )6033در تحقیقات ود به اين موضوع به عنوان يکی از عوام ط اق انداره

کرده بودنف.
مشاهفه مینود که جز دلی دوم باقی دلاي را می توان کام اش نخصی در نظر گرفدع .در
واقع عفم دانش و آگاهی افراد در موضوعاتی ماننف ارتبداط نحدوة انتخداب همسدر و حتدی
مسائ مربوط به عوام جنسی بیشتر مورد توجه برگان قرار گرفته بود.
در مورد پیامفهای ط اق برگان " آسیب های روحی و رواندی و ا ت دال در اجتمداعی
نفن فرزنفان ط اق " را مهمترين پیامف ذکر کردنف .حیاتی و س یمانی ( )3132لوتز وي تز و
نیمینن( )3332آماتو ( )3330طاهری بنچناری آقاجدانی مرسداء و ک دفی ( )3132نیدز بده
آسیب های روحی پس از ط اق برای زوجین و کودکان پردا تتنف.
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"افزايش زنان سرپرسع انوار" و " مشک ات اقتصادی برای انوارهای زن سرپرسدع"
بهعنوان دومی ن و سومین پیامفهای مهم ط اق ذکر ندفهاندف .بندی هاندمی ع دی مندفگاری
کاظمی پدور و غ امیفشدارکی ( )3133حیداتی و سد یمانی ( )3132نیدز بده افدزايش زندان
سرپرسع انوار و مشک ات اقتصادی اناره کردنف.
در بین پیامفهای مهم " مشک ات مالی مربوط به هزينه های حاانع و نگهفاری فرزنف"
رتبة چهارم را به ود ا تصاص داد که نشان می دهف که اعاای پان بده مشدک ات کودکدان
ط اق بیشتر توجه دانتنف و نیز زنان نیز در کانون توجه بودهانف .طداهری بنچنداری آقاجدانی
مرساء و ک فی ( )3132حیاتی و س یمانی ( )3132آماتو ( )3330از جم ه تحقیقداتی بودندف
که به اين موضوع پردا ته بودنف.
برگان آرائی در مورد کاهش ط اق دانتنف که در  03عنوان و  2مقوله جمعبنفی گرديف.
مهمترين راهکار ط اق از نظر ايشان " ج دوگیری از افدزايش اعتیداد" مطدابق بدا يافتده هدای
مشک ی ناه قاسمی دلشاد نوقابی و مسد م ( )3130و چدان و سدري

(" )6033کداهش و

کنترل آسیبهای اجتماعی تهفيفکننفة نهاد انواده اصه اعتیداد بیکداری فقدر

شدونع

همسرآزاری و  ...در سطح جامعه" مطابق با يافتههای بنی هانمی ع دی مندفگاری کداظمی
پددور و غ امیفشددارکی (  )3133جددالوارا ( )6006آمدداتو و بیتددی (" )6033ارائددة آمددوز
مهارتهای زنفگی از قبی حقوق و تکالی

زوجین مسائ جنسی ترويج گفتگو و الگدوی

مشارکع زوجین در تصمیمگیریهای مخت

" مطابق با تحقیقات کاظمی پور و وندنويس

(  )3136مشک ی ناه قاسدمی دلشداد نوقدابی و مسد م (" )3130تقويدع همسانهمسدری
اقتصادی اجتماعی و فرهنگی" مطدابق بدا يافتدههدای کداظمی پدور و وندنويس ()3136
طاهری بنچناری آقاجانی مرساء و ک فی ( )3132ذکر نف.
به طور ک ی می توان به اين نکته اناره کرد که گرچه مقولات اقتصادی برای ع دع ط داق
رتبة دوم را دانته اسع اما اعاای پان به موضوعات فردی و آموز
بیشتر توجه نشان دادهانف.

آنان برای ح ط داق
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 .3آذری آرانی ق .رضايی نور ج .)3133( .توسعة مفل سا تاری فراينفهای

دلفی و مفلسازی سا تاری تفسیری .فناوری آموز

استفاده از ترکیب رو

 .6باقری ر .)3133( .بررسی ع

ق دانش م ی با
.112-116 )1(31

و عوام مرتبط با ط اق و جفايی در ايران (با استفاده از سرنماری

 .)3131پايان نامة کارنناسی ارنف جمعیعنناسی .دانشگاه تهران ايران.
 .1بنی هانمی

 .ع ی منفگاری .م .کاظمی پور.

 .غ امیفشارکی .م .)3133( .بررسی عوام

جمعیعننا تی اجتماعی و اقتصادی موثر بر احتمال ط اق در ايران در سال  .3131نامة انجمن
جمعیعنناسی ايران.0-01 )63(30.
 .0بنی هانمی

 .ع ی منفگاری .م .کاظمی پور.

 .غ امیفشارکی .م .)3132( .بررسی عوام

مؤثر بر میزان ط اق استان های ايران با استفاده از مفل تح ی مسیر .دوفص نامة مطالعات
جمعیتی.333-630 )6(0.
 .1پیران پ .)3123( .در پی تبیین جامعه ننا تی ط اق .نشرية رونق .10-03 )3( 3

 .)3132( .پیامفهای ط اق برای فرد مط قه يک مطالعة کیفی .رويش

 .2حیاتی م.و س یمانی

رواننناسی )33( 2 .نماره پیاپی .633-621 .16
 .2سارو انی ب .)3131( .دلفای کیفی ابزار پژوهش در ع وم اجتماعی .مطالعات زنان -363 )0(6
.32
 .3سالنامه آمار ثبع احوال .)3132( .سازمان ثبع احوال کشور.
 .3صادقی ر .)3132( .نگر

نسبع به پیامفهای ط اق و تأثیر آن بر تماي زوجین جوان به ط اق در

نهر تهران .مطالعات راهبردی ورز
 .30صفر الانرفی م.

و جوانان.601-666 )13( .

نکفار طارسی م .نمخانی ا .و يوسفی افرانته م .)3133( .آسیبنناسی

ط اق و راهکارهای پیشگیری از آن مهنفسی فرهنگی 21( 2و.62-11 )20
 .33صمفی میارک ائی ح؛ صمفی میارک ائی ح؛ بسطامی م .)3132( .بکارگیری رو

دلفی فازی و

فراينف تح ی س س ه مراتب گروهی فازی در نناسائی و رتبهبنفی نا صهای مؤثر بر توسعة

کارآفرينی سازمانی .فص نامة نوآوری و ارز

آفرينی .23-20 )33(2
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بر گرايش زنان به ط اق .پژوهش های راهبردی امنیع و نظم اجتماعی .61-00 )3(0

 .30ع ی منفگاری م .)3131( .نگر

نسبع به ط اق و عوام مؤثر برآن در چارچوب نظرية گاار

دوم جمعیتی مطالعة موردی در نهر تهران .رسالة دکتری جمعیعنناسی .دانشگاه تهران ايران.
 .31ع ی منفگاری م .رازقی نصرآباد ب .)3131( .بسترهای اقتصادی موثر بر تصمیمگیری زوجین به
ط اق مطالعه موردی نهر تهران .پژوهشنامة زنان .332-301 )1(2
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.

وننويس ا .)3136( .فرا تح ی آمارها و مطالعات انجامنفه در زمینة سطح

رونف و تعیین کننفه های ط اق در ايران و کشورهای منتخب طی سال های .3121-30مطالعات
جمعیتی (.11-13 )3
 .33ک انتری ع .روننفکر پ .جواهری ج .)3130( .آثار و پیامفهای ط اق؛ مرور نظام منف تحقیقات
انجام نفه در ايران با تأکیف بر م احظات جنسیتی  .3122 -3130زن در توسعه و سیاسع )1(3
.333-316

 .33محموديان ح .)3131( .سن ازدواج در حال افزايش بررسی عوام پشتیبان .نامة ع وم اجتماعی
(.62-10 )60
 .60مشکی م .ناه قاسمی ز .دلشاد نوقابی ع .مس م ع .)3130( .بررسی وضعیع و عوام مرتبط
با ط اق از ديفگاه زوجین مط قة نهرستان گناباد در سال های  .3132-3133افق دانش )3(32
.11-00
 .63نیازی  .عسکری کويری ا .الماسی بیفگ ی ا .نوروزی م .نورانی ا .)3132( .فراتح ی مطالعات

و تحقیقات درباره عوام مرتبط با ط اق در ايران برای دورة  .3132 -3132مطالعات اجتماعی
روانننا تی زنان.322-600 )0(31.
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