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Objectives Divorce is one of the most important social harms. This study investigated the divorce trends, 
causes, and implemented interventions.
Methods A qualitative approach with a content analysis method was conducted. The study data were 
collected by reviewing relevant documents such as scientific articles and official reports, interviewing 
experts, and holding focus group Discussion. Sampling was performed with purposive sampling and the 
snowball technique to identify experts and professionals in this area.
Results In recent years, the ratio of the divorce to marriage has been increasing, and in 2016, it reached 
its highest level (25.3 divorce per 100 marriages). Weak literacy and marital skills, changing patterns of 
matching, increased individualism and self-interest seeking, unemployment, addiction, and cyber ads 
(online advertising) were considered the most important reasons for divorce, according to the experts’ 
views. Currently, a program for controlling and decreasing the divorce rate is implemented. However, the 
most critical challenges of the program are weak inter-sectoral collaboration and community participa-
tion, dispersing and islanding social services, and also the effect of political, economic, social, technologi-
cal, environmental, and international macro factors on mentioned national program.
Conclusion Social harms inside the family are complicated. So, it requires the cooperation of scat-
tered and islanding services in the form of comprehensive social care units for the target popu-
lation throughout the country. Also, capacity building and national programs institution literacy 
should be strengthened.
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Introduction

he family is the first public institutional sys-
tem. Without healthy families, no society 
could claim to be healthy. The divorce trend 
has become a serious social concern, sus-
pected of being influenced by socioeconomic 

factors [1]. Divorce refers to disturbing or altering the duties 
and responsibilities of a married couple under the supervi-
sion of territorial laws. Among all social problems, none has 
a long-term effect as divorce. Many studies show that divorce 
has many complications on the physical and mental health of 
parents and their children [3-7]. 

Indicators used to determine the status of a divorce are the 
crude divorce rate, the divorce to marriage ratio, and the mar-
riage to divorce ratio. In late 2016, The crude divorce rate in 
Iran was at its highest level, about 2.27 per thousand, with a 
high frequency in the 30-40 year age group [9-11]. 

Recent studies have shown that factors such as the econom-
ic situation, especially in the housing sector, male unemploy-
ment, increasing the level of women’s university education, 
and income inequality are causes of divorce in society [13, 
14]. According to the previous studies, there is a gap in com-
prehensive studies about the divorce rate, causes, and imple-
mented interventions in Iran. Therefore, this article aims to 
study these issues in Iran.

Methods

To answer the study’s questions, we used a qualitative ap-
proach and three data gathering methods: reviewing docu-
ments, structured interviews, and focused group discussion. 
The collected data have been analyzed by the content analysis 
method. Three main questions were considered in this study:

1. What is the trend of divorce in Iran?

2. What are the main reasons for the current divorce status 
in the country?

3. What policies, programs, or projects are to prevent and 
reduce divorce rates, and what are the results of them?

The study phases were as follows:

Reviewing the literature and documentation: To find 
related articles, legal documentaries, thesis, and reports, the 
databases of Google, Google  Scholar, PubMed, Web of  Sci-
ence, Scopus, ProQuest, Irandoc, IranMedex, Madlib, and 

SID both in English and Persian were searched with the fol-
lowing keywords: Divorce, dissolution of marriage, marriage 
breakdown, separation, marriage failure; (Perceived/ main/ 
leading) causes of divorce, reasons for divorce; Divorce (rate/ 
trend/ statistics); Factors affecting divorce; Divorce preven-
tion (program/ implementation/ intervention/ policy); Preven-
tion and relationship enhancement program (PREP); The pro-
gram, rules, intervention, and policies for divorce prevention 
and decline.

Finally, 52 articles from 176 articles were related to the 
causes of divorce and factors affecting it.

Interviewing experts: Purposive and snowball sampling 
were done to choose the experts. The questions were designed 
by a specialist with more than 15 years of experience in social 
determinants of health, and after piloting, the interviews were 
held by two experts. Each interview took approximately one 
hour in the office. Saturation was reached after the 12th in-
terview. All sessions were recorded and transcribed with the 
samples’ permission. 

Holding group discussion meetings and completing 
open questionnaires: Managers and experts in organizations 
and ministries involved in family affairs and the divorce pro-
cess were identified and invited by stakeholder analysis.

Then, all obtained data were analyzed by content analysis. 

Results

Table 1 shows the most important indices and causes for di-
vorce in Iran. The indices of “divorce to marriage ratio,” “crude 
rate of divorce,” and “marriage to divorce ratio” were 25.3, 
175000, and 3.9, respectively, in 2016 and have reached their 
highest level. The highest divorce to marriage ratio in 2016 be-
longs to Tehran, Qom, and Alborz provinces. Divorce to mar-
riage rate in cities was 26.07 per 100 persons, while in villages 
was 13.89 per 100 cases in 2015. Also, the highest rate of di-
vorce for women happens in the 25 to 29 years age range and 
for men in the 30 to 34 year age range, and 66.2% of registered 
divorces have happened in less than five years [12, 15].

Weak literacy and marital skills, changing patterns of match-
ing, increased individualism and self-interest seeking, unem-
ployment, addiction, and cyber ads (online advertising) were 
considered the most important reasons for divorce in experts’ 
view.

 According to the constitutional law and socioeconomic de-
velopment plans, the family is considered the fundamental unit 
of the Islamic community. Thus, all relevant laws, regulations, 
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and planning should be made to facilitate the family formation, 
protect its sanctity, and maintain family relations [18].

Since 2015, a program for controlling and decreasing the 
divorce rate has been implemented in Iran, but it has its draw-
backs. The most critical challenges of the program are weak 
inter-sectoral collaboration and community participation, 
dispersing and islanding social services, and the effect of po-
litical, economic, social, technological, environmental, and 
international macro factors on mentioned national program.

Discussion

More recently, the divorce to marriage ratio has risen. Lack 
of skills and literacy in marital life, changing patterns of 
matching, increased individualism and self-interest seeking, 
unemployment and addiction, and cyber training are figured 
out as the most important reasons for divorce by the experts. 
The national program for controlling the declining divorce 
rate is presently carried out. However, the main challenges 
of implementation are the weakness of inter-sectoral coop-
eration, the low participation of people, and the impact of 
political, economic, social, technological, environmental, and 
international factors on this national program. Considering 
the cost-effectiveness of the interventions, it is essential to de-
velop widespread studies and focus on more competent new 
methods and also correct structural factors in the community, 
to formulate a comprehensive national program to strengthen 
the foundation of the family and reduce the amount of divorce 
in the country. Social issues and damages to the families are 
complex. This complexity necessitates the integration of scat-
tered and island social services in comprehensive social care 
units for a target population to be designed and made avail-
able nationwide.
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Table 1. The Summery of findings

StatusIndices title

10.7Divorce to 100 marriage ratio (2005)

25.3Divorce to 100 marriage ratio (2016)

Tehran, Qom, AlborzProvinces with the most Divorce to marriage ratio (2016)

26.07Divorce to 100 marriage ratio in urban areas (2015)

13.89Divorce to 100 marriage ratio in rural areas (2015)

30-34Most frequent divorce age group in males

25-29Most frequent divorce age group in females

Weakness in marital skills and literacy,  Changing ways of choosing 
a wife, Identity change in young people, Unemployment, addiction 

and adverse effects of cyberspace
The most common causes of divorce in Iran
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اهداف یکي از مهم ترین آسیب های اجتماعی، طالق است. این مقاله ضمن بررسی روند طالق در ایران به بررسی علل مؤثر بر آن و آزمایشات 
اجرا شده برای بهبود وضعیت آن می پردازد. 

مواد و روش ها مطالعه حاضر از نوع کیفی است. اطالعات از سه طریق مرور متون و مستندات مرتبط، مصاحبه با خبرگان و برگزاری جلسه 
بحث گروهی با ذی نفعان جمع آوری شده است. نمونه گیری به روش هدفمند و گلوله برفی انجام شده و داده ها به روش تجزیه و تحلیل محتوا 

ارائه شده است.
یافته ها در سالیان اخیر روند نسبت طالق به ازدواج رو به افزایش بوده و در سال 1395 به بیشترین میزان خود، یعنی 25/3 در هر 100 ازدواج 
رسیده است. ضعف مهارت و سواد همسرداری، تغییر شیوه های همسرگزینی، افزایش فردگرایی و منفعت طلبی، بیکاری، اعتیاد و تبلیغات فضای 
مجازی مهم ترین علل طالق از نظر خبرگان بود. در حال حاضر، برنامه ملی کنترل و کاهش طالق اجرا می شود، اما مهم ترین چالش های اجرای 
این برنامه، ضعف همکاری بین بخشی، ضعف مشارکت مردم، پراکندگی و جزیره ای بودن خدمات اجتماعی و تأثیر عوامل کالن سیاسی، اقتصادی، 

اجتماعی، فناوری، زیست محیطی و بین المللی بر اقدامات این برنامه ملی است .
نتیجه گیری آسیب های اجتماعی در درون خانواده به هم گره خورده است. این انباشتگی ایجاب می کند خدمات پراکنده و جزیره ای در قالب 
واحدهای جامع مراقبت از سالمت اجتماعی به ازای جمعیتی معین طراحی و در سراسر کشور فراهم شود و ظرفیت سازی و دانش استقرار 

برنامه های ملی در دستگاه های مسئول تقویت شود.

کلیدواژه ها: 
طالق، جدایی، مداخالت 

جدایی،مشکالت اجتماعی، 
وضعیت تأهل
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مقدمه 

خانواده، اولین نهاد عمومي است و هیچ جامعه ای بدون داشتن 
خانواده سالم نمی تواند ادعاي سالمت کند و هریک از آسیب های 
اجتماعي ریشه در نظام خانواده دارند. یکي از مهم ترین آسیب های 

خانوادگي طالق1 است ]1[.

طالق به برهم زدن یا تغییر دادن وظایف و مسئولیت های ازدواج 
بین زوج و تحت نظارت قانون هر منطقه گفته می شود. قوانین آن 
در مناطق مختلف متفاوت است، اما در اغلب آن ها نیازمند حکم 
قانون و طی کردن مراحل قانونی است. مراحل قانونی آن شامل 
حضانت فرزندان، تقسیم دارایی، نفقه و نحوه دیدار و دسترسی به 

فرزندان، حمایت از فرزندان و غیره است ]2[.

طالق  به اندازه  هیچ یک  اجتماعي  مشکالت  همه  میان  از   
اختالل  دوره  یک  از  پس  معموالً  طالق،  ندارد.  بلندمدت  آثار 
یا بی سازمانی در روابط زناشویي واقع می شود ]3[. بسیاری از 
مطالعات نشان دهنده این هستند که طالق عوارض متعددی بر 
سالمت جسمی و روانی والدین و فرزندان آن ها دارد. افراد مطلقه 
احساس نشاط کمتری دارند و عالئم افسردگی و پرخاشگری، 
اضطراب، انزوای اجتماعی، مسائل ناگوار و مشکالت بیشتری را 

تجربه می کنند ]4[. 

از سوی دیگر، فرزندان طالق نیز با خطر اختالالت رفتاری، 
عملکرد آموزشی ضعیف، اعتیاد به مواد مخدر و الکل، بیماری های 
روانی و دشواری در برقراری رابطه در بزرگسالی روبه رو هستند 
]7-5[. به عبارت دیگر می توان گفت در سطحی کلی تر، کاهش 
میزان سرمایه و اعتماد اجتماعی، مسئولیت ناپذیری اجتماعی، 
کاهش میزان تعهد اجتماعی، پیدایش هویت های سیال، پراکنده 

و مبهم تأییده شده است ]8[.

شاخص هایی که برای تعیین وضعیت طالق به کار می رود، 
عبارت است از نرخ خام طالق، نسبت طالق به ازدواج و نسبت 
ازدواج به طالق. روش استاندارد جمع آوری فراوانی طالق نرخ خام 
است، یعنی تعداد طالق در 1000 نفر ]9[. در ایران بر اساس 
شاخص ها، طالق روندی صعودی دارد، به طوری که نرخ رشد 
طالق در نیمه دوم دهه 1380 (1395-1390) نسبت به نرخ 
رشد در نیمه اول 1380(1390-1385) ، سریع تر و در واقع، 2 

برابر بوده است ]10، 11[. 

همچنین آمارها نشان می دهد در سال های اخیر رشد طالق 
همواره از میزان رشد ازدواج پیشی گرفته است ]8[. میزان نرخ 
خام طالق در ایران در آخر سال 1395در باالترین میزان خود 
ازای 1000 نفر جمعیت بوده است و گروه سنی  و  2/27 به 
30 تا 34 سال بیشترین سهم را در این رقم داشته است ]10، 
11[. بررسی روند طالق در ایران نشان می دهد تعداد قابل توجهی 

1. Divorce

از طالق ها در ایران در 6 سال نخست زندگی اتفاق می افتد و 
همچنین زنان بی همسر در اثر طالق جمعیت بزرگ تری را در 

مقایسه با مردان بی همسر در اثر طالق تشکیل می دهند ]12[.

عامل  هفت  کلی  به طور  است  داده  نشان  اخیر  مطالعات 
زمینه ای، رفتاری، اقتصادی خانواده، محیطی، اعتقادی و نگرشی، 
ویژگی های فردی زوجین و عوامل ارتباطی درون خانوادگی به 
عنوان عوامل مؤثر در طالق شناخته می شود و عمده متغیرهایی 
چون عوامل تورم در بخش مسکن، بیکاری مردان، افزایش سطح 
تحصیالت دانشگاهی زنان و نابرابری درآمد سبب تشدید طالق 
و متغیرهای افزایش رفاه خانوار و اشتغال مردان حتی به صورت 
ناقص سبب کاهش میزان طالق در جامعه می شود ]8، 13، 14[. 

با وجود مطالعات صورت گرفته در ایران تاکنون مطالعه جامعی 
که به بررسی شاخص های طالق، علل و آزمایشات برای کاهش 
آن بپردازد، صورت نگرفته است. بنابراین هدف مطالعه حاضر، 
مطالعه داده های موجود طالق در ایران، علل مؤثر بر آن و اقدامات 

و آزمایشات انجام شده در کشور ایران است.

روش

در این مطالعه، سه پرسش اصلی مد نظر بوده است: 

سؤال: روند طالق در ایران چگونه است؟ 

سؤال: علل اصلی وضعیت فعلی طالق در کشور چیست؟ 

سؤال: عملکرد سیاست ها، برنامه ها یا اقداماتی که تا کنون برای 
پیشگیری و کاهش طالق انجام شد، چه بوده است؟ 

برای پاسخ به این سه سؤال از روش پژوهش کیفی و از سه 
مستندات،  مرور  است:  شده  استفاده  اطالعات  گردآوری  روش 
مصاحبه ساختارمند و بحث گروهی متمرکز. اطالعات جمع آوری 

شده از روش تحلیل محتوا2 تحلیل شده اند.

بررسی متون و مستندات

اسکالر3،  گوگل  داده  پایگاه های  در  ابتدا  انگلیسی:  متون   -
پرو کوئست8  و  و  گوگل7  اسکوپوس6 ،  پاب مد5،  وب ساینس4، 
کلیدواژه های زیر برای یافتن مقاله، پایان نامه، گزارش و شیوه نامه 

جست وجو شد:

-طالق، فسخ نکاح، شکست در ازدواج

2. Content Analysis
3. Google Scholar
4. Web of Science
5. PubMed
6. Scopus
7. Google
8. ProQuest
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-علل طالق(علل اصلی، علل مستعدکننده، علل درک شده)، 
دالیل طالق

-طالق (میزان، روند، آمار)

-عوامل تأثیرگذار بر طالق

-جلوگیری از طالق (برنامه، اجرا، طرح، مداخله، سیاست)

-برنامه پیشگیری و تقویت رابطه

 متون فارسی: در پایگاه های ایران مدکس9، گوگل، اس آی دی10، 
ِمدلیب11 و ایرانداک12 کلیدواژه های زیر برای یافتن مقاله، پایان نامه، 

گزارش، شیوه نامه و نیز مستندات قانونی جست وجو شد: 

-طالق، جدایی و شکست ازدواج

-(علل/عوامل مؤثر در) طالق

-روند طالق در کشور ایران

-رتبه میزان طالق در ایران در جهان

-(برنامه، قانون، آزمایش و سیاست) پیشگیری/کاهش طالق

که از بین 176 مقاله یافت شده، 52 مقاله در ارتباط با دالیل 
بروز طالق و موارد اثرگذار بر آن بودند.

مصاحبه با خبرگان

 پس از بررسی اولیه متون و اسناد با روش نمونه گیری هدفمند 
گرفت.  صورت  مکاتبه  و  شد  انتخاب  خبره  افرادی  از  لیستی 
جلسات مصاحبه با اجازه از آن ها ضبط و به نوشتار تبدیل شد. 
هم زمان با استفاده از روش گلوله برفی از هر خبره خواسته شد 
تا افراد دیگری را معرفی کنند. با آن ها نیز مصاحبه انجام شد یا 
بنا بر شرایط آن فرد برای شرکت در جلسه بحث گروهی از آن ها 

دعوت به عمل آمد. 

3. برگزاری جلسه بحث گروهی

 از سازمان ها و دفاتر مرتبط در وزارتخانه های دخیل در امور 
خانواده و فرایند طالق با تحلیل ذی نفعان، 31 نفر تعیین و دعوت 
به سه  شدند (جدول شماره 1) طی سه جلسه بحث گروهی 

پرسش اصلی طرح پاسخ دادند. 

برای انتخاب خبرگان ابتدا سعی شد که همه سازمان ها و دفاتر 
که  در موضوع طالق شناسایی شوند  در سطح کشور  ذی نفع 
این دفاتر و سازمان ها به شرح جدول شماره 1 شناسایی شدند. 

9. Iranmedex
10. SID
11. Medlib
12. Irandoc

سپس خبرگان از افرادی انتخاب شدند که در یکی از این دفاتر 
یا سازمان ها مشغول به کار بوده باشند و سابقه کار اجرایی یا 
پژوهشی در حوزه طالق و آسیب های اجتماعی آن داشته باشند 
که ابتدا افرادی انتخاب شدند و سپس به شیوه گلوله برفی افراد 

دیگری نیز در این سازمان ها به جمع نمونه اضافه شدند.

پژوهشگران برای دست یابی به بازاندیشی در تمام مصاحبه ها 
سعی کرده اند تا باورها و برداشت های قبلی خود را وارد مطالعه 
نکنند و از پیش داوری دوری کنند. در عین حال، با شرکت کنندگان 
در مصاحبه تعاملی پویا داشته باشند. در هر مصاحبه پروتکل 
مختصر  به صورت  پروژه  اجرای  لزوم  پروژه،  عنوان  مانند  اولیه 
برای مصاحبه شوندگان توضیح داده شد. از همه شرکت کنندگان 

رضایت آگاهانه اخذ و محرمانه بودن اطالعات تأکید شد. 

همچنین شرکت کنندگان در هر مرحله از مطالعه مجاز بودند از 
ادامه همکاری با پژوهشگران انصراف دهند. روش تحلیل در مراحل 
دو و سه نیز تحلیل محتوا بود. به صورتی که متن مصاحبه ها پس 
از پیاده سازی توسط پژوهشگران تحلیل و کدگذاری شدند و در 
دو گروه عمده علل طالق و آزمایشات انجام شده برای کاهش 
آن طبقه بندی شدند و سپس زیرگروه های مربوطه در هر گروه 
و  ارسال شد  برای شرکت کنندگان  پایانی  نتایج  مشخص شد. 
همچنین مشورت در زمینه کدهای استخراج شده از مصاحبه با 
شرکت کنندگان صورت گرفت و در صورت نیاز، مواردی طبق 

گفته آنان حذف یا اصالح شد.

یافته ها 

روند میزان طالق در ایران 

مرور مطالعات و گزارش های مختلف در خصوص روند میزان 
طالق در ایران نشان می دهد که به طور کلی طالق در ایران روند 
افزایشی دارد. نرخ خام طالق در ایران در سال 1384، 40008 
مورد بوده که این رقم در سال 1396 به 175 هزار مورد رسیده 
است. همچنین نسبت طالق به ازای هر 100 ازداج نیز در سال 
1394، 23/9 بوده است که در سال 1384 به 10/7 رسیده است. 

روند طالق در ایران در سال های 1355 تا 1395 به صورت نسبت 
طالق به ازای 100 ازدواج در تصویر شماره 1 نشان داده شده است : 

بیشترین نسبت طالق به ازدواج در سال 1395 در استان های 
البرز بوده است. سال 1394 در میان استان های  تهران، قم و 
کشور، استان تهران (2/8) از کمترین نسبت ازدواج به طالق و 
استان سیستان و بلوچستان (12/2) از بیشترین نسبت ازدواج به 
طالق برخوردار بوده اند. در سال 1394 نسبت طالق به ازدواج در 
شهر ها 26/07 در 100  مورد و در روستاها 13/89 در 100 مورد 
ازدواج است. به عبارت دیگر، طالق در شهرها به ازای هر 100 

ازدواج حدود 1/8 برابر روستاها است ]15[. 
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از نظر سن طالق، بیشترین فراوانی در زنان بین 25 تا 29 
سالگی و در مردان 30 تا 34 سالگی بوده است. بر اساس آخرین 
زندگی 66/2 درصد طالق های  دوام  گزارش ها در سال 1396 
ثبت شده، کمتر از 5 سال بوده که از این مقدار 11 درصد آن به 

یک سال هم نکشیده است ]15[.

نتایج تحلیل مصاحبه خبرگان و بحث گروهی متمرکز در دو 
طبقه اصلی علل طالق و آزمایشات انجام شده برای کنترل طالق 

در ایران طبقه بندی شد. زیر طبقه ها به شرح زیر است:

طبقه اول: علل طالق

- ضعف مهارت و سواد همسرداری

- تغییر شیوه های همسرگزینی

- تغییر »هویت« در جوان ایرانی، خصوصاً دختران جامعه و 
افزایش فردگرایی و منفعت طلبی

- بیکاری و اعتیاد 

- نقش فضای مجازی

- تفاوت های فردی و فرهنگی

- مشکالت شدید شخصیتی و روانی و عدم بلوغ عاطفی و 
فکری

- سن ازدواج و اختالف سني زوجین و خشونت خانوادگي 

- مشکالت اقتصادی

جدول 1. سازمان ها و دفاتر مرتبط در وزارتخانه های دخیل در امور خانواده و فرایند طالق (مشارکت کننده در جلسه بحث گروهی متمرکز)

نام سازمان ردیف

دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 1

دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی 2

معاونت اجتماعی وزارت کشور  3

معاونت مشاوره مرکز پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی 4

معاونت اجتماعی شهرداری تهران  5

دفتر سالمت روانی و اجتماعی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  6

دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی 7

پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی 8

سازمان بهزیستی دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی 9

دفتر سالمت جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 10

تصویر 1. روند طالق در ایران در سال های 1355 تا 1395 (شاخص نسبت طالق به ازای 100 ازدواج) (منبع: دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی)
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کنترل  برای  انجام شده  آزمایشات/طرح های  دوم:  طبقه 
طالق در ایران

- الیحه حمایت از خانواده 

- نقشه مهندسی فرهنگی کشور

- طرح ذات البین

- طرح بشیر

- طرح تحکیم بنیان خانواده در شهر یزد

برنامه ملی کنترل و کاهش طالق در شورای عالی  طرح   -
انقالب فرهنگی

- طرح تفاهم نامه موّدت 

علل و عوامل مؤثر بر طالق در ایران

علت اول طالق در کشور »ضعف مهارت و سواد همسرداری« 
تفاهم«،  »نداشتن  نظیر:  مختلفی  اشکال  که به  است 
»نارضایتی های جنسی«، »عدم مسئولیت پذیری زوج و زوجه«، 

»خیانت«، »دخالت دیگران« و موارد مشابه بروز می کند.

دومین دلیل  »تغییر شیوه های همسرگزینی« است. به دنبال 
ورود شبکه های اجتماعی با از بین رفتن تقریبی نقش پر رنگ 
به شکل  و  عدم طی مراحل خواستگاری  و معرف ها  واسطه ها 
سنتی، قبح زدایی از روابط با نامحرم و همچنین تغییرات فرهنگی 
گسترده در باور مردم جامعه، جوانان مستقیماً برای انتخاب همسر 

اقدام می کنند. 

سومین دلیل که می تواند پیامدی از دو عامل قبلی باشد: تغییر 
افزایش  و  جامعه  دختران  خصوصاً  ایرانی،  جوان  در  »هویت« 
فردگرایی و منفعت طلبی در میان آنان است. ادامه تحصیل تا 
مدارج باال، استقالل مالی قبل و بعد از ازدواج، حضور در پست ها 
و مشاغل و همچنین رواج اندیشه های فمنیستی در جامعه توسط 
شبکه های اجتماعی و ماهواره ای، به تدریج همسرداری و تربیت 
فرزند که پیش از این به عنوان نقش و وظیفه زنان مطرح بود، از 
اولویت کمتری برخوردار شده است. سازش و گذشت زن و مرد 
در مقابل قصورات هم به دشواری اتفاق  افتاده و فداکاری و ایثار به 

خطر افتادن منافع تفسیر می شود. 

طالق  علل  جزو  همواره  که  اعتیاد  و  بیکاری  از  صرف نظر 
به عنوان  مجازی«  فضای  »نقش  علت  چهارمین  هستند، 
شتاب دهنده گرایش به طالق است. افزایش فردگرایی به واسطه 
حضور شبکه های اجتماعی در جامعه ایران، افزایش روابط خارج از 
شرع با نامحرم و تسهیل آن، افزایش مصرف گرایی و تجمل گرایی 
و همچنین رواج سبک زندگی غیر ایرانی و غیر اسالمی، افزایش 
از این دست، در بسیاری از موارد  گرایش به اعتیاد و مواردی 

زوجین را به نقطه طالق رسانده است. این بدان معنا است که 
حضور مفید فضای مجازی نیازمند نظارت بر محتوای آن و نیز 

آموزش نحوه صحیح استفاده از آن است. 

عوامل  مورد  در  مطالعات  مرور  در  یافت شده  دیگر  عوامل 
مشکالت  فرهنگی،  و  فردی  تفاوت های  از:  عبارت اند  طالق 
سن  فکری،  و  عاطفی  بلوغ  عدم  روانی،  و  شخصیتی  شدید 
ازدواج و اختالف سني زوجین، خشونت خانوادگي و مشکالت 

اقتصادی ]16، 17[.

آزمایشات انجام شده برای کنترل طالق 

برنامه های توسعه به صورت مقطعی ذیل سیاست های کالن 
توسط  را  کالن  سیاست گذاری  روند  ایران  اسالمی  جمهوری 
قانون  صریح  متن  با  مطابق  می کند.  مشخص  اجرایی  قوای 
اساسی از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسالمی است، 
همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت 
آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری 

روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخالق اسالمی باشد. 

کلی  اهداف  از  یکی  نیز  چشم انداز  سند  در  همچنین 
سیاست گذاری ها تا 1404 به دور بودن خانواده از فقر، فساد 
و تبعیض است. عالوه بر این دو، الیحه پیشنهادی قوه قضائیه 
با عنوان حمایت از خانواده در سال 1386 به دولت نهم ابالغ 
خانواده،  مشاوره  مراکز  خانواده،  دادگاه  بر  مشتمل  که  شد 
کیفری  مقررات  و  اطفال  نگهداری  و  ازدواج، طالق، حضانت 
است، اما متأسفانه روند طالق فزاینده بوده و این نشان می دهد 
برنامه های حقوقی و قضایی صرفاً نمی توانند به کاهش طالق 
منجر شوند. بنابراین در برنامه پنجم توسعه دولت همت خود 

را بر تأکید بر ابعاد مختلف خانواده نهاد. 

اهداف  سال 1392،  در  کشور  فرهنگی  مهندسی  نقشه  در 
مربوط به تحکیم خانواده، دست یابی به جمعیت مطلوب، کاهش 
نرخ طالق و الگوسازی خانواده اسالمی در اولویت دوم مجموعه 
اولویت های فرهنگی این برنامه قرار گرفته است. در برنامه ششم 
توسعه در ماده های 78، 80، 102 و ماده 104 و در بخش پانزده 
اجتماعی  امور حمایتی و آسیب های  اجتماعی،  بیمه  با عنوان 
قوانینی در راستای تحکیم بنیان خانواده و کاهش میزان طالق 
تعیین شده است ]18[. عالوه بر سیاست ها و برنامه های کالن، 
پیشگفت برنامه ها و پروژه های ملی در جهت کنترل و کاهش 

طالق انجام شده که در جدول شماره 2 ارائه شده است. 
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بحث

در سال های اخیر روند نسبت طالق به ازدواج رو به افزایش 
بوده و در سال 1395 به بیشترین میزان خود، یعنی 25/3 در هر 
100 ازدواج رسیده است. در نقشه جهانی طالق در سال 2016، 
در   .]19[ است  شده  طبقه بندی  کم طالق  مناطق  جزو  ایران 
مطالعه ای که به بررسی روند طالق در آسیا در سال های  2008-

بر اساس روند موجود سه منطقه جغرافیایی  1970  پرداخته، 
تقسیم بندی کرده است: 

1. الگوی شرق آسیا افزایش یافته، هرچند در برخی کشورها با 
ثبات همراهی داشته است. 

تا  با کاهش نرخ طالق  الگوی کشور جنوب شرقی آسیا   .2
سال های اخیر همراهی داشته است.

 3. الگوی جنوب آسیا با نرخ طالق کم و نسبتاً پایدار مطابق 
بوده است ]20[. 

مطالعه ای نیز به بررسی روند طالق در اروپا پرداخته که نرخ 
خام طالق در سال های 1965 تا 2000 روند آرام صعودی داشته 
ازدواج در  نرخ  ثابت مانده و  تقریباً  تا 2015  از سال 2000  و 
سال های 1965 تا 2015 روند نزولی داشته است ]21[. روند 

تغییرات ازدواج و طالق در 150 سال (2010-1860) در آمریکا 
ازدواج تا سال 2000 بوده و یک موج  به صورت روند صعودی 
افزایشی در سال های 1950-1940 که هم زمان با اتمام جنگ 

جهانی دوم بوده است. 

روند طالق از سال 1860 تا 1920 تقریباً افزایشی نامنظم بوده 
است که در انتهای جنگ جهانی اول (1920) و افسردگی گسترده 
مردم در سال های 1930 تا 1940 در آمریکا کاهش شدیدی دارد و 
پیک افزایش نرخ طالق در انتهای جنگ جهانی دوم رخ داده است. 
بعد از آن نمای نامنظمی داشته که از سال های 1980 تا 2010 روند 

ازدواج و طالق هر دو نزولی بوده است ]22[. 

روند  آفریقای جنوبی،  آمار  مرکز   2016 سال  گزارش  طبق 
ازدواج در این کشور با افزایش 0/6 درصدی همراه بوده است. 
متوسط سنی مردان در ازدواج های رسمی 33 و 34 سال و در 
زنان 27 تا 29 سال بوده است. میزان طالق در سال 2016 نسبت 
به 2015، 0/3 درصد افزایش داشته و میزان ازدواج از سال 2006 

روند نزولی داشته است ]23[.

عدم مهارت و سواد همسرداری، تغییر شیوه های همسرگزینی، 
افزایش فردگرایی و منفعت طلبی، بیکاری و اعتیاد و آموزش های 
فضای مجازی، مهم ترین علل طالق در ایران از نظر خبرگان بود.  

بهزاد دماری و همکاران. روند شاخص ها، عوامل مؤثر و مداخالت طالق در ایران

جدول 2. اقدامات انجام شده برای کنترل و کاهش طالق در ایران

شرح آزمایش و نتیجه آن سال اجراعنوان طرح یا سازمانردیف

گروه های ریش سفید در دادگاه ها تنها نصیحت و سفارش می کردند. این طرح پس از دو سال اجرا متوقف 1374ذات البین1
شد. 

1393بشیر2

بسته ای شامل خدمات از شروع زندگی، مدارس و دانشگاه ها بود. آموزش و مشاوره قبل، هنگام و بعد از 
طالق را در برمی گرفت که عدم همکاری دادگاه ها موجب شکست طرح شد، زیرا در همان زمان قانون 

حمایت از خانواده تصویب شد که بر اساس آن تمام زوج های خواستار طالق برای مشاوره به قوه قضائیه 
مراجعه می کردند.

طرح تحکیم بنیان خانواده در 3
طی آن با ارجاع معکوس زوجین متقاضی از قوه قضائیه به مددکاران سازمان بهزیستی انجام می شد،  1391شهر یزد

مشکل این بود که مشاوره ها اجباری بود و با به تعویق انداختن طالق باعث افزایش خشونت می شد.

4
تصویب برنامه ملی کنترل و 

کاهش طالق در شورای عالی 
انقالب فرهنگی

1394

برنامه ملی کنترل و کاهش طالق با دو هدف اصلی تصویب شد: 1. توقف نرخ رشد طالق و 2. کاهش 
ساالنه نرخ طالق به میزان 5 درصد نسبت به سال قبل در طول سال اجرای برنامه تا پایان برنامه ششم. 

در این برنامه ملی نقش هر یک از دستگاه ها در کنترل و کاهش طالق مشخص و ابالغ شد و جهت 
جلوگیری از پراکنده کاری و موازی کاری دستگاه ها، اقدامات در هفت حوزه آموزش، مشاوره، حمایت های 
اجتماعی، ترویج و فرهنگ سازی، قضایی و انتظامی، بهداشت و سالمت، برنامه و بودجه دسته بندی شده اند.
جهت هدایت و نظارت بر وظایف محوله به دستگاه های موظف، کارگروه ملی کنترل و کاهش طالق و 

افزایش ازدواج شکل گرفت. این برنامه در حال اجرا است، ولی گزارش ارزشیابی مقطعی منتشر نشده است.

5
تفاهم نامه »موّدت« بین 

دستگاهی بین قوه قضائیه و 
سازمان بهزیستی کشور

1393

بر طبق تفاهم نامه »موّدت«  زوجین متقاضی طالق در سامانه ثبت »تصمیم« مشخصات خود را ثبت 
می کنند و غربالگری انجام می شود و در یکی از مراکز چهار جلسه مشاوره انجام می شود تا معلوم شود که 
آیا می توانند با هم زندگی کنند یا خیر که اگر مثبت بود، برای مشاوره های عمیق تر ارجاع می شوند در غیر 
این صورت به قوه قضائیه معرفی می شوند و اگر طالق گرفته باشند، آموزش های حمایتی انجام می شود. 

طبق آمار به دست آمده از مشهد با این برنامه آمار طالق 8 درصد کاهش یافته است. 
در خراسان رضوی، تهران، مازندران و لرستان راه اندازی شد و در حال حاضر در یازده استان پر طالق پیاده 

شده و هنوز نتایج ارزشیابی آن منتشر نشده است.
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عالوه بر آن، عوامل دیگری چون تفاوت های فردی و فرهنگی، 
مشکالت شدید شخصیتی و روانی، عدم بلوغ عاطفی و فکری، 
و  خانوادگي  خشونت  زوجین،  سني  اختالف  و  ازدواج  سن 
مشکالت اقتصادی، عواملی بود که در مرور مطالعات در ایران 

استخراج شد ]3، 24، 25[.

مؤثر  علل  با  ارتباط  در  غیرایرانی  محققان  تحقیقات  نتایج 
چند  از  حاکی  و  دارد  تطابق  مطالعه  این  نتایج  با  طالق  بر 
علتی بودن طالق است، از جمله در پژوهش هاکینز، علل رایج 
نیازهای  تغییر  عالقه،  احساس  عدم  از:  بودند  عبارت  طالق 
فردی، کمبود رضایت، احساس لیاقت بیشتر، به ویژه در زنان 
ازدواج  زیاد،  بحث  تعهد،  عدم  خیانت،  باالتر،  تحصیالت  با 
عدم  رابطه،  در  بی عدالتی  غیرمنطقی،  انتظارات  زودهنگام، 

آمادگی قبل از ازدواج، خشونت خانگی ]26[.

در  دارد.  مطابقت  نیز  مطالعه  این  نتایج  با  یافته ها  این 
تحقیقات جهانی یکی از عوامل مهم اجتماعی در بروز طالق، 
نتایج تحقیق آماتو و راجرز در  بر  بنا  ازدواج بوده است.  سن 
آمریکا با عنوان »مطالعه طولی در مورد مشکالت زناشویی و 
طالق ناشی از آن«، پایین بودن سن ازدواج در بروز طالق مؤثر 
است ]19[. کوردک و نیز تیلسون و الرسن نیز بر این امر تأیید 
کرده اند، طوری که بر اساس تحقیقات آن ها، قوی ترین عامل 
پیش بینی کننده تزلزل و عدم ثبات زناشویی، سن کم به هنگام 
مورد  در  عنوان»مطالعه  با  پژوهشی   .]28  ،27[ است  ازدواج 
مشکالت زناشویی و طالق ناشی از آن« در آمریکا نشان داد 
بداخالقی، حسادت، عدم ارتباط، عصبانی بودن و نوشیدن الکل 

به همراه عوامل دیگر بر طالق مؤثر است ]29[. 

خانگی،  خشونت  انواع  مورد  در  مطالعه ای  در  همچنین 
مشکل ارتباطی در زوجین متقاضی طالق از جمله به کار بردن 
کلمات نامناسب در ارتباط و مشاجرات لفظی، در نظر نگرفتن 
نامناسب جهت  زمان  مقابل، عدم همدلی،  خواسته های طرف 
ارتباط، گوش ندادن به طرف مقابل در طالق مؤثر بوده اند ]30[.

در سطح اقتصادی، »مشکالت مالی و اقتصادی« در حدود 10 
درصد تحقیقات داخلی مورد اشاره قرار داشت که در تحقیقات 
جهانی مکرراً تأیید شده، ازجمله استوراسلی و مارکمن، کوردک، 
میلر و دیگران و نیز کولیک و دیگران در تحقیقات خود مشکالت 
مالی و اقتصادی را به عنوان یکی از مهم ترین عوامل اختالفات 
اقتصادی  نیز مشکالت  این مطالعه  داده اند. در  نشان  زناشویی 
هرچند نه به عنوان مهم ترین، اما یکی از مشکالت رایج به دست 

آمده است ]27، 32-30[.

در ارتباط با آزمایشات اجرا شده یا برنامه ریزی شده در ایران 
نتایج این مطالعه با مطالعات و اقدامات سایر کشور تا حدی تطابق 
دارد. از روش های رایج و موفق به  کار گرفته شده در ایران، شیوه 
گاتمن است. دکتر جان گاتمن با بیش از چهل سال سابقه در زوج 

درمانی در حال حاضر در مؤسسه ای در سیاتل که هم به صورت 
حضوری و هم به صورت برخط مشاوره می دهد به زوج درمانی 
می پردازد. نظریه معروف او »آوای رابطه در خانه«13 است که به 
افراد می آموزد تا چگونه تضادها را مدیریت کنند، به هم احترام 
به  افکار دوستانه و مثبت  و  با روابط  تا  بگذارند و سعی کنند 
رؤیاهای خود و دیگران دست یابند و پایه های اعتماد متقابل را 
تحکیم کنند. این روش شامل هفت قدم است که آن ها را طی 
دوره های آموزشی به کسانی که زمینه تحصیلی الزم را داشته 

باشند نیز می آموزد ]33[. 

آزمایش دیگری در راستای افزایش رضایت مندی زوجین با 
رویکرد چندرشته ای در ایران انجام شده است. این رویکرد به 
اجرای برنامه غنی سازی14 ازدواج از این طریق می پردازد: تقویت 
روابط زوجین با آموزش ارتباط، حل تعارض ها، مدیریت مالی، 
رضایت از ازدواج، فعالیت های تفریحی، اعتقادات مذهبی، روابط 
والد-فرزندی، انتظارات واقع بینانه از یکدیگر و انتظارات جنسی. 
این آزمایش در شش جلسه مشاوره به داوطلبین ارائه شده و تأثیر 

مثبت و معناداری بر رضایت از ازدواج داشته است ]34[.

روابط  ارتقای  در جهت  متفاوتی  آزمایشات  دیگر  در کشورهای 
همسران و کاهش تنش های بین آن ها و در نتیجه کاهش میزان طالق 

انجام شده که این موارد الزاماً در ایران عمومیت پیدا نکرده است :

درمان رفتاری ازدواج15

 آزمایشاتی است که بیش از سایرین مورد مطالعه قرار گرفته 
و  است  مهارت محور  درمان  یک  ازدواج  رفتاری  درمان  است. 
شامل آموزش مهارت های حل مشکالت و مهارت های ارتباطی 
و اصول تغییر رفتار می شود. احتمال بهبود روابط با این روش 
40 درصد افزایش می یابد. در مجموع بررسی مطالعات درمان 
رفتاری ازدواج انجام شده نشان داد میزان اثربخشی آن بیش از 
50 درصد نبود و این یافته پیشنهادکننده آن است که روش های 
درمانی موجود نیازمند ارتقای قابل توجهی هستند. در این مطالعه 
از مجموع زوج هایی که پس از درمان به زندگی ادامه دادند، تنها 
نیمی از آن ها در دسته زوج های شاد طبقه بندی می شدند. به 
نظر می رسد مدل های نگرش محور از مدل های رفتاری در ایجاد 
باشند. در مجموع،  پایداری طوالنی مدت ممکن است موفق تر 
پایداری طوالنی مدت روابط بعد از درمان به ندرت مطالعه شده  و 

نیز چندان بیانگر موفقیت این آزمایشات نبوده اند ]35[.

13. The Sound Relationship House
14. ENRICH
15. Behavioural Marital Therapy (BMT)

بهزاد دماری و همکاران. روند شاخص ها، عوامل مؤثر و مداخالت طالق در ایران
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آزمایش دیگر برنامه غنی سازی روابط پیش از ازدواج16 است 
که بر پایه مطالعات نظری و تجربی بزرگی، مهارت های ارتباطی و 
حل مسئله را به عملکرد مؤثر در ازدواج پیوند می دهد. این روش 
از روش هایی از سایر آزمایشات مانند درمان ارتقادهنده روابط17 
و درمان رفتاری ازدواج استفاده می کند. این روش سبب افزایش 
رضایت از روابط بین شوهران و افزایش استفاده از مهارت های 
ارتباطی شده و سبب کاهش خشونت فیزیکی در ازدواج شده 
است. تاکنون مدرکی دال بر آنکه یکی از روش های آزمایش بر 
روش های دیگر برتری دارد، موجود نیست، اما بیشترین مطالعات 
بر روی روش درمان رفتاری ازدواج  انجام شده است. در مجموع، 
درمانی  زوج  آزمایشات  قبیل  این  اثربخشی  هزینه  بررسی  در 
مشاهده شد که بهبود رابطه پس از حدود هشت جلسه درمان 
در 50 درصد مراجعین و پس از 26 جلسه در 75 درصد آن ها 
ارزیابی  اثربخش  گزارش شد و در نهایت، این آزمایشات هزینه 

شدند ]36[.

مطالعه ای در سال 2010 با هدف ارزیابی تأثیر برنامه آموزشی 
مختصر بر روی زوج هایی که در حال طی کردن فرایند طالق 
بوده اند یا طالق گرفته بودند، انجام شد. در این بررسی مشاهده 
شد یک برنامه آموزشی چهار ساعته می تواند در تغییر نگرش و 
آگاهی افراد مؤثر باشد، اما با وجود رضایت باالی شرکت کنندگان 
و سایر ذی نفعان، به نظر می رسد این تغییرات در طوالنی مدت 

مؤثر نخواهد بود ]37[. 

عدم  به  می توان  که  داشت  محدودیت هایی  مطالعه  این 
دسترسی به همه خبرگان، کمبود اطالعات و پراکنده بودن آن ها 
در سازمان های مختلف و گاه مغایرت آن ها با یکدیگر و نیز در 
دسترس نبودن مستندات ارزشیابی مربوط به بعضی ازآزمایشات 
اجراشده اشاره کرد. با وجود این، مشارکت ذی نفعان با قدرت 
تأثیر و عالقه بیشتر پیرامون موضوع طالق و تهیه این مستند، 

قابلیت استفاده توسط سیاست گذاران و برنامه ریزان را دارد.

نتیجه گیری 

به نظر می رسد با توجه به روند افزایشی میزان طالق در ایران و 
جهان، جهت پایداری بنیان خانواده، برنامه ریزی و سیاست گذاری 
ملی برای آزمایشات طوالنی مدت و مؤثرتر ضروری است. در حال 
حاضر، برنامه ملی کنترل و کاهش طالق اجرا می شود، اما مهم ترین 
چالش های اجرای این برنامه، ضعف همکاری بین بخشی، ضعف 
مشارکت مردم و تأثیر عوامل کالن سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، 
فناوری، زیست محیطی و بین المللی بر اقدامات این برنامه ملی 

است. 

با  با توجه به هزینه اثربخش بودن آزمایشات ضروری است 

16. Premarital Relationship Enrichment Program (PREP)  
17. Relationship Enhancement Therapy

مطالعات وسیع تر و تمرکز بر روش های جدید با اثربخشی بیشتر 
و نیز اصالح عوامل ساختاری بسترساز در جامعه، به تدوین برنامه 
ملی جهت تحکیم بنیان خانواده و کاهش میزان طالق در کشور 
اقدام کرد. مسائل و آسیب های اجتماعی خانواده ها پیچیده و 
درهم تنیده است.این پیچیدگی ایجاب می کند با تلفیق خدمات، 
پراکنده و جزیره ای واحدهای مراقبت اجتماعی جامع به ازای 
جمعیت مشخص طراحی و در سراسر کشور فراهم شود. نظر به 
موفقیت کمتر برنامه های نوشته شده، الزم است ظرفیت سازی و 
سواد استقرار برنامه های ملی در دستگاه های مسئول تقویت شود.  

مالحظات اخالقي

بازاریابی  اجرای طرح  و  نتایج »تدوین  از  برگرفته  این طرح 
اجتماعی زندگی پایدار (تحکیم خانواده و کاهش طالق )« مصوب 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران با کد 

IR.TUMS.NI.REC.1398.017 است. 

حامي مالي

 معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور حامی مالی این طرح 
بوده است.

مشارکت نویسندگان

دماری،  اعتبارسنجی:  دماری؛  روش شناسی:  و  مفهوم سازی 
مسعودی  دماری،  تحلیل:  احسانی؛  و  حاجبی  فرید،  مسعودی 
فرید، حاجبی و درخشان نیا؛ تحقیق و بررسی: دماری و احسانی؛ 
نوشته:  نهایی سازی  و  ویراستاری  احسانی؛  نگارش پیش نویس: 
دماری، مسعودی فرید، حاجبی و درخشان نیا؛ نظارت و مدیریت 

پروژه: دماری.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.
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از معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور که منابع انجام این 
طرح را فراهم کردند، تشکر و قدردانی می شود.
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