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چکیده
این مطالعه با هدف بررسی تأثیر متغیرهای جمعیتشناختی ،اقتصادی و اجتمـاعی بـر
وضع تأهل (بیهمسر به دلیل طالق /دارای همسر) و محاسـبه احتمـال طـالق انجـام
شد .در این مطالعه دادههای فایل  8درصد سرشماری عمومی نفوس و مسـکن 8930
مورد استفاده قرار گرفت .برای تحلیل دادهها از روش رگرسیون چندمتغیره لجسـتیک
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استفاده شد .در این تحقیق  88متغیر جنس ،سن ،داشتن فرزند برای زنان ،مهـاجرت؛
متغیرهای اقتصادی مانند وضع فعالیت ،وضع مالکیت واحد مسـکونی خـانوار ،متـراژ
واحد مسکونی و متغیرهای اجتماعی مانند نوع سرپرستی خانوار ،وضع سـواد ،وضـع
تحصیل ،تعداد سال هـای تحصـیل و مـدرک دانشـگاهی بـا وضـعیت تأهـل (طـالق
گرفته/متأهل) مورد بررسی قرار گرفت .یافتهها حاکی از این بودند که رفتار مـردان و
زنان بیهمسر به دلیل طالق کامال با یکدیگر متفاوت است .مردان بیهمسر بـه دلیـل
طالق مایل هستند پس از طالق به خانواده دیگر بپیوندند ،در حـالی کـه زنـان خـود
تشکیل خانواده مستقلی مـیدهنـد و در نقـش سرپرسـت خـانوار ظـاهر مـیشـوند.
تحصیالت عالی و داشتن فرزند برای زنان باعث کاهش احتمال طالق میشود .زنـان
بی همسر به دلیل طالق بیشتر در بازار کار حضور پیدا میکنند و احتمال طالق بـرای
مردان بیکار و غیرفعال به ترتیب  800و  809برابر مردان شاغل است.
واژگان کلیدی :احتمال طالق ،جنسیت ،اشتغال ،تحصیالت عالی ،سرپرست خانوار.

مقدمه و بیان مسأله
طالق یکی از پدیدههای مهم اجتماعی است که افزایش آن در هر جامعهای موجب اختالل در نظم
و تعادل آن جامعه و بروز برخی از آسیبهای اجتماعی دیگر میشود .تغییر رویکـرد اجتمـاعی بـه
مسأله طالق در واقع برخاسته از شرایط اجتماع است که در نیم قرن اخیر بسـتری را فـراهم نمـوده
که نگرش به طالق در جامعه دچار تغییر اساسی شده است(والچاک و برنز.)8966 8
ویلیام گود )8908( 8معتقد است با وجود نابسامانیهای ناشی از طـالق و محکومیـت آن از
طرف همگان ،میزان آن در اکثر جوامع رو به افزایش است .در نیم قرن پیش ،شخص مطلقه اگـر
از محیط اجتماعی خود بیرون رانده نمیشد ،الاقل قسمتی از احترام اجتماعی خـود را از دسـت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Walczak, Burns
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می داد .یکی دیگر از دالیل ،افزایش امکانات است و چون امروزه افراد کمتری با زراعت روزگار
میگذرانند ،خدماتی که قبالً توسط شوهر انجام میشد را میتـوان از نهادهـای مختلـف تـأمین
نمود .برای یک زن مطلقه با وجود اینکه حتی درآمدش از مرد کمتر است ،این امکان وجود دارد
که به خود متکی بوده و از راه درآمد شخصی زندگی کند و فشارهای اجتماعی نیز که از طریـق
دوستان و خویشان برای پایدار داشتن ازدواج وجود داشت ،امروزه بسیار ضعیفتر از نـیم قـرن
پیش است.
با گذار از جامعه سنتی به صنعتی ،نقش هایی که به صورت محول به زن و مـرد در خـانواده
داده میشده تغییرات چشمگیری داشته است .دیگر زنان تنها از طریق همسران خویش با جامعـه
در ارتباط قرار نمیگیرند ،بلکه خود با ایفای نقشهای جدیدی روبرو هستند که سـهم ایشـان را
در زندگی زناشویی به طرز شگفت آوری تغییـر داده اسـت .همچنـین رشـد فردیـت در جوامـع
صنعتی به فرد این امکان را میدهد که به دنبال خواستهها ،امیال و آرزوهای خویش ،ارزشهـای
کهن را زیر سؤال برده و خود را محور جهان مادی تصور کند .رشد اینگونه فردیت و نقشهـای
زنان ،تحرک های اجتماعی ،شغلی و مهاجرت از روستا به شهر و سستی روابط اجتماعی شـهرها
در قرن حاضر ،نهاد خانواده را نیز متأثر ساخته و نقشها و ارزشهای حاکم بر روابط همسـران،
مادران ،پدران و فرزندان را به صورت کلی دگرگون ساخته است .بنابراین با تغییرات عدیـده در
نهاد خانواده ،هر چند بطئی و کم سرعت ،شاهد تنشها و تضادهایی در میان افراد تشکیل دهنده
این نهاد هستیم .طالق به عنوان جوابی است به تنشها و تضـادهایی کـه در میـان همسـران رخ
میدهد و امکان نگهداری این نهاد را از بین میبرد.
به نظر میرسد افزایش میزانهای طالق در دوره معاصر کمابیش همان کـارکرد و پیامـدی را
دارد که میزان مرگومیر نوزادان در دوران گذشته داشت .بدین معنـا کـه در گذشـته ،بـاال بـودن
میزان مرگ ومیر نوزادان باعث ایجـاد نـوعی دغدغـه و نگرانـی اجتمـاعی مـیشـد و در نتیجـه
الگوهای فرزندآوری را نیز تحت تأثیر قرار می داد .امـروزه نیـز بـاال بـودن میـزان طـالق سـبب
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پیدایش نوعی دغدغه و نگرانی اجتماعی میشود که میتواند هم الگوهـای ازدواج و هـم بـالتبع
الگوهای فرزندآوری را تحت الشعاع قرار دهد (فروتن.)8930 ،
نگاهی به وضعیت طالق در ایران ،نشان میدهد که همراه با افزایش جمعیت (از  06میلیـون
نفر در سال  8985تا  28میلیون نفر در سال  )8938تعداد طالق (از  05هزار در سـال  8985بـه
 863هزار در سال  )8938و ازدواج (از  009هزار در سال  8985بـه  689هـزار در سـال )8938
نیز رو به افزایش بوده است (سازمان ثبت احوال کشور  .)8938آمارها نشان میدهد که با توجـه
به هرم سنی جمعیت کشور و انفجار جمعیت در دهه  ،8965تعداد ازدواج در سالهای  8922تا
 8938به اوج خود رسیده که سن ازدواج متولدین دهه  8965بوده است .از سـال  8938تـاکنون
هم تعداد و هم میزان ازدواج رو به کاهش نهاده است .اما تعداد طـالق در ایـن سـالهـا تقریبـا
همیشه رو به افزایش بوده است (سازمان ثبت احوال کشور.)8938 ،
مطالعه چگونگی تأثیر تغییرات اجتماعی بر رفتارها و نگرشهـای خـانواده از جملـه طـالق
یکی از موضوعات مهم و مورد عالقه برای محققین اجتماعی بوده اسـت .طـالق هماننـد سـایر
مسائل اجتماعی ،پدیدهی پیچیدهای است و نمیتوان تنها یک یا چنـد عامـل مشـخص را علـت
بروز آن دانست .بر این مبنا ،در هر جامعهای به فراخور شرایط و تغییرات اجتماعی آن ،برخی از
عوامل ،مهمتر و اساسیتر است .درک علل طالق یکی از موضوعات مهمی است که میتواند بـه
جلوگیری از افزایش آن کمک نماید .علیرغم مطالعات زیادی که در زمینـه تغییـرات خـانواده و
طالق صورت گرفته ،ولی به جهت اینکه طالق یک پدیده پویاست و دالئـل و ویژگـیهـای آن
می تواند در گذر زمان تغییر نماید ،اجرای مستمر مطالعات در حـوزه طـالق ضـرورتی اجتنـاب
ناپذیر است که میتواند به برنامهریزان و سیاستگـذاران کمـک کنـد تـا بـا اطـالع از تغییـرات
وضعیت آن در طی زمان بتوانند تصمیمات درستی اتخاذ کنند.
هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر برخی عوامل جمعیتشناختی ،اجتمـاعی و اقتصـادی
بر روی احتمال طالق در کل کشور ایران اسـت .در ایـن مطالعـه تـالش مـیشـود تـا براسـاس
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داده های آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  ،8930برخـی متغیرهـای جمیعـت
شناختی ،اجتماعی و اقتصادی در محدوده اطالعات سرشـماری همبسـته بـا طـالق شناسـایی و
احتمال طالق بین مردان و زنان محاسبه شود .همچنین با توجه به این که دادهها مربوط بـه کـل
کشور است میتوان نتیجه واقعی برای کشور متصور شد .زیرا که بیشتر مطالعـات بـا توجـه بـه
محدویتهای محقق در بخشی از کشور انجام شده است.

پیشینه پژوهش
در ادبیات طالق ،پژوهش گستردهای در مورد آنچه که اغلـب تعیـین کننـدههـای طـالق نامیـده
میشوند وجود دارد .محققان برای بررسی تغییرات همگام تجربی بین طالق و دیگـر متغیرهـای
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی غالباً در محیط سریهای زمانی یا در تحلیلهای مقطعی جسـتجو
میکنند .اکثر مطالعاتی که به تبیین علل طالق پرداختهاند ،تأثیر متغیرهای جمعیتـی ،اجتمـاعی _
فرهنگی و اقتصادی را در سطح فردی مدنظر قرار دادهاند و درک نسبتاً روشنی از پیوندهای میان
مشخصات جمعیتشناسی ،طول دوره زندگی و طالق ایجاد کردهاند .از مهمترین مشخصـههـای
جمعیتی تاثیرگذار بر طالق برحسب پیشینههای تجربی مرور شده در مطالعات مختلـف عبارتنـد
از :ازدواج در سنین پایین(چان و سـریف8552 8؛ آمـاتو و راجـرز8338 ،8؛ بـامپس و دیگـران،9
 ،8338شیرزاد و کاظمیفر  ،8929حیدری و بخشی  ،)8920اخـتالف سـنی زوجـین (ملتفـت و
احمدی  ،8928طباطبایی  ،8929رحیمی ،8983 ،صالح صدق پور ،)8988 ،در ازدواج دوم بـودن
نسبت به ازدواج اول (مارتینگ8330 0؛ قوی پنجه  ،8936ملتفت و احمدی  ،)8928زوج زیستی
قبل از ازدواج (آکسین و تورنتون8338 ،0؛ بـوث و دیگـران ،)8326 ،6وجـود روابـط نامشـروع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Chan and Sarif
2. Amato and Rogers
3 . Bumpass
4 . Marting
5 . Axinn and Thornton
6 . Booth and et al
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جنسی درون زندگی مشترک (بوث و دیگران8326 ،؛ وایت8335 8؛ تورنتـون و راجـرز8328 8؛
صالح صدق پور 8988؛ خلج آبادی فراهـانی  ،)8938طـول مـدت زنـدگی مشـترک (ملتفـت و
احمدی  ،8928میراحمدی زاده  ،)8928تجربه طالق والدین (بامپس و دیگران 8338؛ مک لنـان
و بامپس ،8322 9جاکوئیت و سورا85580؛ تیچمن8558 0؛ رحمانی و دیگـران  ،)8922نداشـتن
فرزند یا نازایی (هنسن  ،8330هویـت  ،8552شـیرزاد و کـاظمیفـر  ،8929حیـدری بیگونـد و
بخشی  ،)8920باروری و وجود فرزند (علیمندگاری ،8939 ،قطبـی و همکـاران  ،)8929محـل
تولد و اقامت؛ شهری و روستایی بودن (هنسن8330 6؛ لینگسـتاد8؛  ،8550نصـراللهی و دیگـران
 ،8938علیمندگاری  ،8939عسکری ندوشن و دیگران .)8932
در بستر خاص اجتماعی و فرهنگی جامعه ،تأثیرگذاری برخی متغیرها بر طالق بیشتر اسـت.
برخی از مهمترین آنها در مطالعات مورد بررسی :اختالف سطح تحصـیلی زوجـین (دومـاراجو

2

8586؛ جالوارا ،8559 3رحمانی و دیگران  ،8922ملتفت و احمـدی8928 ،؛ حیـدری و بخشـی
 ،8920رحیمی  )8983میزان دینداری (کالمیجن و یونک ،8558 85امرسون ،8336 88کریشـنان

88

 ،8332آماتو و راجـرز  ،8338طباطبـایی  ،)8929تغییـر نگـرش در مـورد نقـشهـای جنسـیتی
(گرینشتاین و شانون8556 ،89؛ هیویت 80و دیگـران  ،8550هیتـون ،8338 80فـروتن و میرزایـی
 ،8930علی مندگاری  ،)8939خشونت خانگی ،بیماری روانـی و مشـکالت شخصـیتی زوجـین
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . White
2 . Thornton and Rodgers
3 . McLanahan and Bumpass
4 . Jacuet and Surra
5 . Teachman
6 . Hansan
7 . Lyngstad
8. Dommaraju
9. Jalovaara
10. Kalmjin and Uunk
11. Emerson
12. Krishnan
13. Greenstein and Shannon
14. Hewitt B., J
15. Heaton
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(افراسیابی و دهقـانی  ،8930رحمـانی و دیگـران  ،8922قطبـی و دیگـران ،)8929 ،رضـایت از
زندگی زناشویی (علـیمنـدگاری  ،8939رحمـانی و دیگـران  ،8922ریـاحی و دیگـران ،8926
حیدری و بخشی  )8920میباشند.
وضعیت اشتغال زنان و بیکاری مردان ،دورههای رکود و تورم یـا رونـق اقتصـادی و بهبـود
فضای کسب و کار در جامعه به عنوان بخشی از تعیین کنندههای اقتصادی مـرتبط بـا طـالق در
مطالعات مختلف مورد توجه قرار گرفتهاند .در ایـن رابطـه بـه صـورت مشـخص مـیتـوان بـه
وضعیت بیکاری مردان (گونزالس8553 8؛ هویت 8552؛ کالمیجن و دیگـران8550 ،؛ عیسـیزاده
و دیگران  ،8935طباطبایی )8929 ،اشتغال زنان و مشـارکت در نیـروی کـار (داگـالس،8558 8
سوت و لیود ،8330 9چـرلین ،8338 0هـوبر و اسـپاتز ،8322 0بـوث و دیگـران ،8326 6بکـر و
دیگران8388 8؛ درگاهی و دیگران  ،8938رحمانی و دیگران  ،)8922استقالل اقتصادی و درآمد
باالی زنان (برگس و همکاران ،8559 2صادقی 8930؛ علیمندگاری  ،)8939نحوه هزینه_ درآمد
خانواده (نونلی و سیلز8585 3؛ موسائی و دیگران  )8922اشاره کرد.
عســکریندوشــن و دیگــران ( )8932در مطالعــهای رونــد تغییرهــای طــالق و همچنــین،
مشخصههای اقتصادی -اجتماعی افراد مطلقۀ ایران را در سالیان اخیر با استفاده از دادههای ثبـت
احوال کشور ،و همچنین ،از نتایج سرشماریهـای  8960تـا  8930مـورد بررسـی قـرار دادنـد.
یافته های پژوهش نشان داد که درصد افراد مطلقه طی سرشماریهـای  8960تـا  8930افـزایش
داشته است .همچنین نسبت افراد مطلقۀ باسواد بیشـتر از افـراد مطلقـۀ بـیسـواد اسـت .مطـابق
یافتههای تحلیل چندمتغیره نیز احتمال بودن در وضعیت طالق ،در بین زنان بـیش از مـردان ،در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Gonzalez, L.
2. Douglas
3. South and lioyd
4. Cherlin
5. Huber and Spitze
6 Booth
7 . Becker and Michael
8. Burgess, Propper and Aassve.
9. Nunley & Seals
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بین ساکنان نقاط شهری بیش از نقاط روستایی و در میان بیکاران ،بیش از سایر وضعیتها است.
داشتن تحصیالت «راهنمایی و متوسطه» و «دیپلم» ،بیشترین احتمال ماندن در وضعیت طـالق را
نشان میدهد.
نیازی و همکاران ( )8938در مطالعه خود با عنوان «فراتحلیل مطالعات و تحقیقات پیرامـون
عوامل مرتبط با طالق در ایران برای دوره  ،»8926 -8936به طبقهبندی و تعیین مهمترین عوامل
مرتبط با طالق پرداخته اند .نتایج حاصل از تحلیل محتـوای بیسـت مقالـه مـورد بررسـی نشـان
می دهد که عوامل فرهنگی با ضریب تأثیر ( )5/98دارای تـأثیر متوسـط رو بـه بـاال ،در افـزایش
طالق است .پس از آن ،عوامل اقتصادی با ضـریب تـأثیر ( ،)5/89عوامـل اجتمـاعی بـا ضـریب
( )5/83و عوامل فردی با ضریب ( )5/80به ترتیب ،دارای میزان تـأثیر متوسـط رو بـه پـایینبـر
میزان طالق میباشند.
هدف پژوهش صادقی ( )8936آزمون این فرضیه است :هرچه نگرش و تصور از پیامـدهای
طالق مثبت باشد ،تمایل و گرایش جوانان به طالق افـزایش خواهـد یافـت .بـرای آزمـون ایـن
فرضیه از داده های پیمایش طالق جوانان که در سال  8939از  885جوان متأهل در شـهر تهـران
گردآوری شد ،استفاده شد .نتایج نشان داد حدود یک پنجم جوانان متأهل که تمایـل زیـادی بـه
گرفتن طالق دارند عمدتاً تصور و ارزیابی مثبتی از پیامدها و زندگی بعد از طالق دارند .عـالوه
بر شاخص نگرش نسبت به پیامدهای طالق ،متغیرهایی نظیر میزان دینداری ،وضـعیت اشـتغال،
پایگاه اقتصادی و اجتماعی و جنسیت تاثیر معناداری بر میزان تمایل جوانان به طالق داشتهانـد و
این متغیرها حدود یک سوم واریانس متغیر وابسته را تبیین کردهاند.از اینرو ،آگاه سازی جوانان
نسبت به پیامدهای طالق و مسائل و مشکالت بعد از طالق می تواند در کاهش تمایل آنهـا بـه
طالق اثرگذار باشد.
علی مندگاری و همکاران ( ،)8930در پژوهشی به بررسی نگرش  005نفر از افـراد حـداقل
یکبار ازدواجکرده  80-65ساله تهرانی در زمینه عوامل تأثیرگذار بر طـالق بـا توجـه بـه الگـوی
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نظری -مفهومی تغییرات نهاد خانواده و تمایل زوجین به طالق پرداختند .یافتههای پژوهش بیانگر
آن استکه ،متغیرهای وجود فرزند ،شاغل بودن فرد ،رضایت باالی زناشویی ،سن باالتر به هنگام
ازدواج ،استقالل باالتر زن برای تصمیمگیری درون منزل و امکـان جابجـایی بیشـتر او در بیـرون
منزل ،با تمایل پایینتر زوجین به طالق در ارتباط اند؛ درحـالیکـه متغیرهـای خشـونت خـانگی،
ساختار یک طرفه قدرت درون منزل ،دخالت اطرافیان و استقالل باالتر اقتصادی و اطالعـاتی زن،
تعیینکنندههای تمایل باالتر به طالق هستند .برشمردن خیانت و اعتیاد به عنوان دو مورد از مهـم-
ترین علل طالق از دیدگاه زنان و مردان ،بیانگر این نکته است که زوجینی که طالق را بـه عنـوان
راهحل برون رفت از این شرایط انتخاب میکنند ،به دنبال خانواده ایده ال جدیدی هسـتند کـه در
آن اعتماد متقابل زوجین و حقوق مساوی طرفین رعایت شود.
نتایج تحقیق عباسزاده و همکاران ( )8930در خصوص گرایش زنان به طالق در میان زنـان
متأهل شهر زنجان نشان داد که عواملی همچون فردگرایی ،رشـد عقالنیـت یـا انتخـاب آزادانـه،
نگرش منفی نسبت به خانه داری زنان و تغییر نگرش نسبت بـه روابـط عـاطفی و احساسـی بـا
جنس مخالف دارای تأثیرات زیادی بر گرایش به طالق هستند.
مشکی و همکاران ( )8935در پیمایشی به بررسی عوامل مرتبط با طالق از دیـدگاه زوجـین
مطلقه شهرستان گناباد در سالهای  8928-8922پرداختند و با  28زن و  38مرد مطلقه مصـاحبه
کردند .نتایج نشان داد که بیشترین عوامل مرتبط با طالق ،شناخت ناکافی همسـر ،عـدم تفـاهم،
دخالت فامیل و دیگران در زندگی ،بیکاری ،اجباری بودن ازدواج ،کمبود مهـارتهـای زنـدگی،
اعتیاد ،سن پایین ازدواج ،شهرنشینی ،بیماریهای جسمی یا روانی همسـر ،کمبـود مهـارتهـای
جنسی و ارتباطی در ازدواج بوده است.
باقری ( ،)8922بر اساس فایل  85درصد سرشماری عمومی نفوس و مسـکن سـال  8920و
مدل لجستیک به این نتیجه رسید که احتمال این که زنان در وضعیت بیهمسر بـه دلیـل طـالق
باقی بمانند دو برابر مردان است .احتمال طالق در گروه سنی  85-83ساله بیشتر از  05-03ساله
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و در شهر  808برابر روستا است .احتمال طالق در افراد با تحصیالت راهنمایی  8080برابر افـراد
بیسواد است و برای سایر گروه های تحصیلی تفاوتی وجود نـدارد .احتمـال طـالق افـراد فعـال
بیشتر از افراد غیرفعال است .احتمال طالق در شهر  808برابر روستا است.
مورینکو )8583( 8با استفاده از یک پیمایش ملی در مجارستان بین سالهای  8552تا  8588اثـر
طالق و جدایی را بر جابجایی مورد مطالعه قرار داد .وی به این نتیجه رسید که افـرادی کـه طـالق
گرفتهاند بیشتر از افرادی که بدون ازدواج زندگی میکردند و سپس جدا شدهاند جابهجا میشـوند.
بازگشت به خانواده پدری پس از جدایی امری معمول در میان مردان مجارسـتانی بـوده اسـت .امـا
زنان تمایلی به برگشت به خانواده قبلی نداشتهاند .چنگ )8586( 8بـا اسـتفاده از آمارهـای حیـاتی
تایوان که از سال  8380موجود بود ارتباط بین تحصیالت و طالق را در میان نسلها بررسـی کـرد.
وی به این نتیجه رسید که تغییر در سطح تحصیالت از ارتباط مثبت با طالق به ارتباط منفـی رفتـه
است .وی عنوان کرد که افراد با پایگاه اجتماعی پایین بیشتر عمر خود را در تجرد به سر مـیبرنـد.
مطالعه دو ماراجو ( )8586در هند نیز نشان داد که الگوهای طالق در ایـن نـواحی کماکـان تحـت
تأثیر هنجارهای فرهنگی جامعه و سطح تحصیالت زنان است؛ به طوریکه در مناطقی که نفوذ این
هنجارهای فرهنگی و سطح تحصیالت قویتر و بیشتر باشد ،میزان استحکام و پایـداری پیونـدهای
زناشویی در برابر طالق نیز بیشتر است .همچنین هرچه سطح تحصیالت زنان بیشتر باشد به طـالق
رغبت کمتری دارند .وناسچه و دیگران )8580( 9در یکی از ایالـتهـای بلژیـک (فلنـدرس) ،روی
وضعیت افرادی که بیش از هفت سال بود که طالق گرفته بودند مطالعه کردند .یافته هـا نشـان داد
که یک سوم مردان و زنان در هفت سال اول بعد از طالق مجرد باقی میمانند .اما بقیه خیلی سـریع
یک شریک زندگی انتخاب میکنند و غالب آنان زندگی آرامی با شریک جدید خود پیدا مـیکننـد.
همچنین افراد به آرامی به سوی زندگی با شریک بدون ازدواج میروند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Murinkó
2. Cheng
3. Vanaache
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ریمو و دیگران )8589( 8با استفاده از دادههای طولی ازدواج در ژاپن برای دو نسل سالهای
 8325-23و  8335-8550تفاوت تحصیالت در طالق را بررسی کردند .آنها تائیـد کردنـد کـه
تحصیالت ارتباط معکوس با طالق دارد و نشان دادند که برخالف یافتههای قبلی ارتبـاط منفـی
میان تحصیالت زنان و طالق بیشتر نشده است .گوتیر 8و دیگـران ( )8553بـر اسـاس دادههـای
کشور دانمارک رابطه بین شهرنشینی و طالق را بررسی کردند .آنها به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه
ازدواجهایی که در شهر صورت میگیرد  89درصد بیشتر منجر به طالق میشود.
مرور مطالعات پیشین نشان میدهد که متغیرهای شهرنشینی ،تحصـیالت ،مهـاجرت ،تعـداد
فر زندان ،سن در زمان ازدواج ،سن در هنگام طالق ،طول مدت زناشـویی و پایگـاه اقتصـادی و
اجتماعی افراد بیش از سایر متغیرهای مربوط به علل طالق مورد توجـه جمعیـتشناسـان بـوده
است .همچنین محدوده مطالعات داخلی غالباً در یک شهر یا کوچکتر از آن بوده است .اما غالب
محققان خارجی به دادههای طولی و پیمایشهای مربـوط بـه طـالق در کشـور خـود دسترسـی
داشتهاند .در این مقاله تالش شده است کـه احتمـال طـالق را بـر اسـاس دادههـای سرشـماری
عمومی نفوس و مسکن  8930و وارد کردن متغیرهای جدیدی نسبت به کارهای گذشته محاسبه
و نتایج حاصل را با برخی از نتایج مطالعات قبلی مقایسه نماید.

چارچوب نظری پژوهش
جامعهشناسان ،مدرنیزاسیون را فراینـد تبـد یل جامعـه سنتی به جامعه مـدرن مـیداننـد کـه در
جوامع پیامـدهای مثبت و منفـی در پـی داشـته اسـت (پوراحمـد و دیگـران .)8938 ،در منظـر
ویلیام گود ( )8369جامعهشناس معروف خانواده مفهوم مدرنیزاسیون ،صنعتی شدن ،شهرنشینی،
افزایش حرکت نیروی کار و سرمایه بوده است .ویلیام گود با بررسی دادههای بسـیار از سراسـر
دنیا به این نتیجه رسید که در فرایند مدرنیزاسیون خانوادهها کوچکتر ،اشـتغال زنـان در مشـاغل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Raymo
2. Gautier
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مزد و حقوق بگیری ،برابری زن و شوهر ،جابجایی ،آموزش و تحصیالت بـه ویـژه بـرای زنـان
بیشتر و کنترل خانواده ها بر روی تشـکیل نـوع جدیـدی از خـانواده بـدون ازدواج کمتـر شـد.
(برویینگ .)2 :8558 ،8بر این اساس تحوالت ،ازدواج و خانواده به عنوان سازگاری نظام مند بـا
تغییر در شرایط نظام اجتماعی پیرامونی یا به عبارتی انطباق با شرایط اقتصادی و اجتماعی تغییـر
یافته در نظر گرفته میشود (عباسی شوازی و صادقی.)8920 ،
شهرنشینی یکی از ظواهر بارز مدرنیزاسیون بوده است .زمانی که شـهرها توسـعه پیـدا کننـد
یک سری از مسائل اجتماعی را با خود میآورنـد از جملـه حاشـیه نشـینی ،بیکـاری ،فحشـا و
بز هکاری و غیره .افزایش طالق هم به عنـوان یـک مسـئله اجتمـاعی ،در نتیجـه همـین مسـائل
ناخواسته از توسعه بیرویه شهرها به وجود آمده است (محمودیان و خدامرادی.)8923 ،
صورت کلیدی تغییرات جامعه در اغلب جوامع (نه در همه آنها) رشـد درآمـد (حـداقل در
گروهی از جامعه) است که اجازه رشد مصرف را میدهد .رشد مصرف غالباً انـواع کاالهـای در
دسترس را افزایش میدهد و میتواند توزیع اقالم مصرفی را تغییر دهد .افـزایش درآمـد اجـازه
خرید محل سکونت مجزا و پایان ارتباط خانوادگی را میدهد (جایاکودی.)6 :8558 ،
توسعه آموزش رسمی در مدارس عنصر مهم در تحوالت ساختار اجتماعی جامعه است .در
واقع آموزش به طرق مختلف به عنوان نخستین موتور محرک تغییرات ساختار اجتمـاع و بهبـود
اقتصاد و جامعه دیده میشود (مکوالی .)8380 ،8این افزایش ،در راسـتای تـاخیر ورود بـه بـازار
کار ،تغییر در ارتباط جنسیتی ،کاهش سلطه بزرگترها و تاخیر در ازدواج و موارد دیگـر را منجـر
شده است (جایاکودی .)0 :8558 ،بلسفلد ،دی رز ،هوم و روور )8339( 9بیان داشتند که ارتبـاط
میان طالق و تحصیالت در طی زمان و میان کشورها متفاوت است .در برخی از کشـورها ماننـد
ایتالیا که هنوز دیدگاه سنتی دارند ،طالق میان افراد به ویژه زنان بـا تحصـیالت بـاالتر بیشـتر از
دیگران شایع است .زیرا تحصیالت زنان میتواند نگاه آزادانه به ازدواج و طالق بدهد و آنهـا را
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Don S. Browing
2. Macaulay
3. Blossfeld, De Rose, Hoem and Rohwer
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برای مقابله با پیامدهای اجتماعی و اقتصادی طالق راحتتر روبرو کند .اما در امریکـا و بریتانیـا
طالق میان افراد با سطح تحصیل پایین بیشتر شایع است .در کانادا و استرالیا تفاوت کمـی میـان
ریسک طالق و میزان تحصیالت وجود داشته است (کالرک و برینگتون.)8333 ،8
در ایران نیز تغییرات حاصل از مدرنیزاسیون بسیار زیاد بوده است بـه طـوری کـه در مـدت
کمتر از نیم قرن سهم جمعیت شهری از  95درصد در سال  8900به بیش از  85درصد در سـال
 8930رسیده است .همچنین افزایش نرخ باسوادی و تحصیالت عـالی بـه ویـژه در زنـان رشـد
بسیار داشته است .مهاجرت حتی برای زنان سادهتر شده اسـت .همچنـین تغییـر شـکل مشـاغل
الگوهای اشتغال را تحت تاثیر قرار داده است .در این مطالعه در چارچوب این مباحث نظری اثر
برخی از متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بر روی طالق بررسی میشود.
همانگونه که در ابتدا بیان شد ،روندها و پدیده هایی که در دهه هـای گذشـته بـه تحـول و
دگرگونی خانواده در جوامع غربی منجر شده اند ،امروزه به درجات مختلف در خانواده ایرانی
قابل مشاهده هستند که مـیتـوان بـه افـزایش میـزان شهرنشـینی ،افـزایش نـرخ باسـوادی و
تحصیالت عالی ،سهولت در مهاجرت حتی برای دختران جوان ،تغییر در الگوهـای اشـتغال و
بازار کار اشاره کرد.
با توجه به مباحث فوق ،در پژوهش حاضر رابطه متغیرهای جمعیتشناختی نظیـر جنسـیت،
سن ،داشتن فرزند برای زنان ،مهاجرت؛ متغیرهای اقتصادی مانند وضع فعالیـت ،وضـع مالکیـت
واحد مسکونی خانوار ،متراژ واحد مسکونی و متغیرهای اجتماعی مانند نوع سرپرسـتی خـانوار،
وضع سواد ،وضع تحصیل ،تعداد سالهای تحصیل و مدرک دانشگاهی با وضعیت تأهل (طـالق
گرفته/متأهل) مورد بررسی قرار میگیرد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Clarke and Berrington
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متغیرهای جمعیتشناختی
جنسیت

متغیرهای اقتصادی
وضع فعالیت
وضع مالکیت واحد مسکونی خانوار

سن

متراژ واحد مسکونی

داشتن فرزند برای زنان
مهاجرت

وضعیت تأهل

متغیرهای اجتماعی

(طالق گرفته /متأهل)

نوع سرپرستی خانوار
وضع سواد
تعداد سالهای تحصیل
مدرک دانشگاهی

نمودار  .7مدل نظری پژوهش
فرضیههای پژوهش حاضر عبارتند از:
 بین متغیرهای جمعیتشناختی مانند جنسیت ،سن ،داشـتن فرزنـد و مهـاجرت بـا وضـعیت
تأهل (طالق گرفته/متأهل) رابطه وجود دارد.
 بین متغیرهای اقتصادی وضع فعالیت ،وضع مالکیت واحد مسـکونی خـانوار و متـراژ واحـد
مسکونی با وضعیت تأهل (طالق گرفته/متأهل) رابطه وجود دارد.
 بین متغیرهای اجتماعی مانند نوع سرپرستی خانوار ،وضع سواد ،وضع تحصیل ،تعداد سالهای
تحصیل و مدرک دانشگاهی با وضعیت تأهل (طالق گرفته/متأهل) رابطه وجود دارد.

روش پژوهش و دادهها
هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تاثیر برخی عوامل جمعیتشـناختی ،اجتمـاعی و اقتصـادی بـر
روی احتمال طالق است .در این مطالعه از روش شناسی کمـی و تحلیـل ثانویـه فایـل 8درصـد

بررسی عوامل جمعیتشناختی ،اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر 18 ...

دادههای سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن  8930که توسط مرکـز آمـار ایـران جمـعآوری
شده ،استفاده شده است.
وضع زناشویی (دارای همسر /بیهمسر به دلیل طالق) به عنوان متغیـر وابسـته و متغیرهـای
جنس ،سن ( 8گـروه سـنی ،)00+ ،05-00 ،90-93 ،95-90 ،80-83 ،85-80 ،80-83 ،85-80
محل اقامت (شهر/روستا) ،سرپرست خانوار (سرپرسـت هست/نیسـت) ،وضـع سـواد (باسـواد/
بی سواد) ،وضع تحصیل (در حال حاضر تحصیل میکند /نمیکند) ،تحصیالت عالی (تحصیالت
عــالی دارد/نــدارد) ،تعــداد ســالهــای تحصــیل ،وضــع مهــاجرت در  0ســال گذشــته (مهــاجر
هست/نیست) ،وضع فعالیت (شاغل ،بیکار و غیرفعال) ،تاکنون فرزند زندهای به دنیا آورده است
(فقط زنان) ،وضعیت مالکیت واحد مسکونی (ملکی ،مستاجر و سایر) ،مساحت زیربنـای واحـد
مسکونی به عنوان متغیرهای مستقل در این مطالعه به کار گرفته شدهاند .برای بررسی متغیرهـای
مستقل فوق بر روی متغیر وابسته از مدل رگرسـیون لجسـتیک چنـدمتغیره در نـرم

افـزار SPSS

استفاده شده است.

یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی
در این بخش ابتدا توصیفی از افراد بیهمسر به دلیل طالق طی سرشماریهای مختلف نفوس و
مسکن ارائه می شود و سپس اثر متغیرهای مورد مستقل بـر روی متغیـر وابسـته احتمـال طـالق
سنجیده میشود.
الف) روند طالق در ایران
براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسـکن از سـال  8900تـا سـال  ،8930تعـداد افـراد
بی همسر به دلیل طالق همزمان با رشد جمعیت کشور به طور مرتب افزایش یافته ،هرچند نـرخ
رشد آن متفاوت بوده است .جدول  8نرخ رشد جمعیت و نرخ رشد جمعیت بیهمسر بـه دلیـل
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طالق را نشان میدهد .مشاهده میشود که نرخ رشد جمعیت کشور در بین سـالهـای  8900تـا
 8960باالترین نرخ رشد در بین این سالها بوده است .اما بیشترین نرخ رشد جمعیت بیهمسـر
به دلیل طالق بین سالهای  8980تا  8920با رقم  203اتفـاق افتـاده اسـت .رونـد ایـن نـرخ در
نمودار  8به خوبی نشان داده میشود.
جدول  .7رشد جمعیت کل و رشد جمعیت افراد بیهمسر به دلیل طالق طی سرشماریهای 7455-35
شرح
جمعیت  85ساله
و بیشتر
جمعیت افراد بیهمسر
به دلیل طالق
رشد جمیت  85ساله
و بیشتر
رشد جمعیت افراد
بیهمسر به دلیل طالق

7455

7445

7415

7415

7431

7435

89558038

98285969

00058529

03088808

69805038

66088323

888052

860266

866288

938580

606208

8888266

9069

9082

8080

8088

5033

0

5088

2038

85028

8808

منبع :محاسبات محققین براساس دادههای سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن 8900-30

نرخ رشد جمعیت بیهمسر به دلیل طالق در بین سالهای 8960تـا  8980بـه پـایینتـرین
سطح خود رسیده بود و بین سالهای  8920تا  8935و  8935تا  8930تقریبـا بـه مقـدار ثـابتی
رسیده است .این نوسانات با ساختار سنی کشور مانند تعداد طالق ثبـت شـده در کشـور رابطـه
قوی دارد.
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رشد جمعیت  85ساله و بیشتر

نمودار  .7روند نرخ رشد جمعیت کل و نرخ رشد جمعیت بیهمسر به دلیل طالق طی سرشماریهای
7455-35

ب) یافتههای توصیفی
طالق و تحصیالت
سطح تحصیالت یکی از متغیرهایی است که میتواند بر روی وضع زناشویی به ویژه طـالق اثـر
داشته باشد .در جدول  8افراد بیهمسر به دلیل طالق و دارای همسر از نظر سطح تحصیالت در
 0دوره سرشماری بررسی شدهاند .در سال  8960سهم افراد بیهمسر به دلیـل طـالق بـا سـطح
تحصیالت عالی برای مردان و زنان بیشتر از دیگر سطوح تحصیالت بوده است .در سـال ،8980
سهم افراد بیهمسر به دلیل طالق نسبت به تمام دورهها کمتر است و بیشترین سهم برای مـردان
به سطح عالی و متوسطه و برای زنان همچنان سطح عالی بوده است .در سال  ،8920ایـن سـهم
برای مر دان در مقاطع راهنمایی و متوسـطه افـزایش یافتـه و بـرای زنـان همچنـان سـطح عـالی
بیشترین سهم را دارد .در سال  8935و  ،8930وضعیت مردان همچنـان در سـطوح راهنمـایی و
متوسطه است و برای زنان نیز سطح عالی بیشترین سهم را دارد .به این ترتیب از سـال  8960تـا
 8930سهم مردان بیهم سر به دلیـل طـالق از سـطوح بـاالتر تحصـیالت بـه سـطوح پـایینتـر
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تحصیالت تغییر یافته است .اما برای زنان در تمـام دورههـا بیشـترین سـهم در اختیـار افـراد بـا
تحصیالت عالی بوده است.
طالق و نیروی کار
وضعیت اشتغال و بیکاری افراد بیهمسر به دلیل طالق با افراد دارای همسر در جدول  9مقایسه
شده است .نرخ مشارکت مردان بیهمسر به دلیل طالق اختالف قابل توجهی بـا نـرخ مشـارکت
مردان دارای همسر دارد .این نرخ در مردان بیهمسر به دلیل طالق بسیار کمتـر از مـردان دارای
همسر است .در حالی که نرخ بیکاری مردان بیهمسر به دلیل طالق بسیار بیشـتر از افـراد دارای
همسر است .این روند در تمام دورههـای سرشـماری از سـال  8960تـا سـال  8930بـه همـین
صورت بوده است .به این ترتیب مردانی که به دلیل طالق بیهمسـر هسـتند از نظـر فعالیـت در
بازار کار مشکالتی دارند .بیش از اینکه شاغل باشند بیکار هستند .شاید یک دلیل برای ایـن کـه
این مردان وارد ازدواج مجدد نشدهاند وضعیت آنان در بازار کار باشد.
اما برای زنان وضعیت به گونه دیگری است .نرخ مشارکت برای زنـان بـیهمسـر بـه دلیـل
طالق بسیار بیشتر از زنان دارای همسر است .همچنین نرخ بیکاری آنان نیز بیشتر از زنـان دارای
همسر است .این اعداد نشان میدهد که زنان بیهمسر به دلیل طالق به شدت نیازمند حضور در
بازار کار هستند .این روند برای تمام سالهای مورد بررسی به همین شکل بوده است.
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جدول  .4درصد افراد دارای همسر و افراد بیهمسر به دلیل طالق برحسب سطح تحصیالت به تفکیک
جنس طی سرشماریهای  7445-35ایران
8960
دارای همسر

دلیل طالق

بی همسر به

دارای همسر

دلیل طالق

بی همسر به

دارای همسر

دلیل طالق

بی همسر به

دارای همسر

دلیل طالق

بی همسر به

3308

503

3300

500

33

8

3208

809

3802

808

3308

503

3309

508

33

8

3208

809

3808

809

عالی

3203

808

3309

508

3308

503

33

8

3208

803

سایر

3300

506

3308

509

3308

503

3308

503

3200

806

3203

808

3308

502

3208

809

3208

802

3806

800

3208

809

33

8

3200

806

3800

806

3600

900

3209

808

3202

808

3209

808

3808

802

3608

903

عالی

3800

806

3209

808

3208

803

3808

802

3008

009

سایر

3202

808

3202

808

3209

808

3803

808

3606

900

راهنمایی
متوسطه و
دیپلم

ابتدایی و
سواد آموزی
راهنمایی
زن

دارای همسر

3300

506

3308

509

3300

506

3308

503

3206

800

سواد آموزی

مرد

دلیل طالق

ابتدایی و

8980

8935

بی همسر به

شرح

8920

8930

متوسطه و
دیپلم

منبع :محاسبات محققین بر اساس دادههای جدول  8پیوست
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جدول  . 4نرخ مشارکت و نرخ بیکاری برحسب وضع زناشویی به تفکیک جنس طی سرشماریهای -35
 7445ایران
8960

8920

8980

8930

8935

نرخ مشارکت

نرخ بیکاری

نرخ مشارکت

نرخ بیکاری

نرخ مشارکت

نرخ بیکاری

نرخ مشارکت

نرخ بیکاری

نرخ مشارکت

نرخ بیکاری

کل

93

8008

9009

308

9300

8802

9208

8002

93

8806

مرد

6200

8803

6502

200

6006

8502

6006

8908

6009

8506

دارای همسر

3809

808

2208

006

2008

006

2808

806

83

000

8600

8008

6308

8608

8808

8803

8800

8608

8802

8500

زن

208

8000

308

8909

8800

8909

8800

8008

8908

8806

دارای همسر

606

002

309

908

8809

208

308

8802

8802

8802

88

8009

8008

8508

99

8608

9008

8800

9900

8809

شرح

بی همسر بهدلیل
طالق

بی همسر بهدلیل
طالق

منبع :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای 8960-30

ج) یافتههای تحلیل چندمتغیره
در این بخش ارتباط متغیر وابسته یعنی وضع تأهل با متغیرهای مستقل سنجیده میشود .در ایـن
مطالعه از روش رگرسیون دومتغیره و چندمتغیره لجستیک استفاده شده است .ابتدا اثر متغیرهـای
مستقل به صورت تک به تک و به تفکیک جنس و کل بر روی متغیر وابسته سنجیده شد .سپس
تمام متغیرها با هم وارد مدل شدند .جداول ( 0 ،0و .)6
بر اساس جدول  0این نتایج به دست آمد :تمام متغیرهای سطح کل بجز در سه گـروه سـنی
 80-83 ،85-80و  85-80ساله در مدل دومتغیره معنیدار هستند .اما وقتی متغیرها بـا هـم وارد
مدل شوند وضع مهـاجرت معنـیدار نیسـت .همچنـین در گـروه سـنی  80-83و  85-80سـاله
همچنان معنی دار نخواهند بود .تعداد سالهـای تحصـیل (جـدول  )8دارای همخطـی بـا متغیـر
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تحصیالت عالی و مساحت زیربنای واحد مسکونی با نـوع مالکیـت (جـدول  )8بودنـد .از ایـن
جهت از مدل چندمتغیره کنار گذاشته شدند.
جدول  :6تحلیل دوم تغیره و چندمتغیره متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته (وضع تأهل) ،در سرشماری
 7435ایران (هردو جنس)
متغیر مرجع

متغیر مستقل

دومتغیره کل
OR

95% CI
U
L

چند متغیره کل
P

OR

95% CI
U
L

P

مرد

جنس

80298

80869

80359

<50558

9088

90086

90396

<50558

روستایی

شهری/روستایی

80359

80280

80338

<50558

80668

80082

80868

<50558

80900

80830

80938

<50558

80830

8082

80086

<50558

85-80

80053

50358

80858

50898

80868

80923

90620

<50558

80-83

50398

50826

80850

50080

5038

50800

80532

50986

85-80

8056

50363

8086

50858

50322

50238

80536

50289

80-83

80806

8082

80998

<50558

80880

80596

808

<50558

95-90

80098

80906

80089

<50558

80892

80868

8098

<50558

90-93

80068

80926

80008

<50558

80868

80823

80908

<50558

05-00

80988

80899

80930

<50558

80890

8056

80889

<50558

وضع سواد

80836

8063

80352

<50558

80020

80929

80039

<50558

وضع تحصیل

8088

80688

80399

<50558

80853

80350

80996

<50558

80952

80803

8098

<50558

50389

50280

50380

<50558

غیرسرپرست

گروه سنی +00

بیسواد
در حال تحصیل
نیست.

سرپرست
/غیرسرپرست

تحصیالت عالی

تحصیالت

ندارد

عالی
تعداد سالهای
تحصیل

غیرمهاجر
شاغل
مالک

80508

80509

8050

<50558

مهاجر است

80889

80528

80888

<50558

50329

503

80580

50888

بیکار

00606

00880

0089

<50558

60530

00026

60889

<50558

غیرفعال

80590

50330

80586

<50558

50682

50608

50886

<50558

مستاجر

80028

80088

80608

<50558

80533

80503

80808

<50558

سایر

80008

80093

8060

<50558

80860

80880

8096

<50558

50333

50333

8

<50558

متراژ واحد
مسکونی
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جنس متغیر بسیار تاثیر گذار مدل دوم است که اثر آن نسبت به مدل دومتغیره از  802برابر به
 908برابر در مدل چندمتغیره افزایش یافته است یعنی با حضـور سـایر متغیرهـا تفـاوت بـین دو
جنس آشکارتر میشود .سایر متغیرهایی که در مدل چندمتغیره احتمال طالق را افزایش دادهانـد
عبارت بودند از :سرپرست بودن ،گروه سنی  85-80ساله ،درحال تحصیل بـودن و بیکـار بـودن
نسبت به شاغل بودن اثر سایر متغیرها بر احتمال طالق کاهشی مشاهده میشود.
جدول  ،0نتایج تحلیل دومتغیره و چندمتغیره متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته (وضـع
تأهل) را در بین زنان نشان میدهد .در این جدول که محاسبات مربوط به زنان ارائه شده ،متغیـر
تاکنون فرزند زندهای به دنیا آورده نیز به مدل اضافه گردیده است.
جدول  :5تحلیل دو متغیره و چندمتغیره متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته (وضع تأهل) ،زنان در
سرشماری  7435ایران
متغیر مرجع

متغیر مستقل

دومتغیره زن
OR

95% CI
U
L

جنس
روستایی

شهری/روستایی

80556

غیرسرپرست

80229

80898

چند متغیره زن
P

OR

<50558

8063

سرپرست/
غیرسرپرست

620556

030096

880628

<50558

85-80

50902

50806

50280

50586

50808

80-83

50688

5008

50890

<50558

50092

95% CI
U
L
80088

8028

P
<50558

8200088

8030083

880080

<50558

50508

50938

<50558

50909

5006

<50558

85-80

50802

50628

50209

<50558

50388

50886

80520

50988

80-83

5038

50230

80508

50008

80026

80832

80858

<50558

95-90

80802

80580

80808

<50558

80268

80609

80853

<50558

90-93

80850

80886

80958

<50558

8002

80928

80833

<50558

05-00

80888

80582

80880

<50558

80000

80869

80686

<50558

بیسواد

وضع سواد

80288

80630

8038

<50558

80600

8009

80223

<50558

گروه سنی
+00

در حال
تحصیل
نیست.

وضع تحصیل

80968

80523

80663

<50558

80306

80032

90032

<50558

تحصیالت
عالی ندارد

تحصیالت عالی

80000

80068

80600

<50558

50002

50039

5068

<50558
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ادامه جدول  :5تحلیل دومتغیر ه و چندمتغیره متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته (وضع تأهل) ،زنان در
سرشماری  7435ایران
متغیر مرجع

غیرمهاجر
شاغل
فرزند دارد.

مالک

متغیر مستقل

دومتغیره زن
OR

95% CI
U
L

چند متغیره زن
P

تعداد سالهای
تحصیل

80500

80503

80503

<50558

OR

95% CI
U
L

P

مهاجر است

80888

80858

80960

<50558

5036

50280

80899

50698

بیکار

80808

80838

80082

<50558

90008

80888

00838

<50558

غیرفعال

50950

50820

50988

<50558

50050

50968

5000

<50558

فرزند دارد؟

90950

90536

90086

<50558

850896

30868

880258

<50558

مستاجر

80820

80638

80226

<50558

5000

50039

50038

<50558

سایر

8008

80098

80888

<50558

50683

50009

50883

<50558

متراژ واحد
مسکونی

50333

50332

50333

<50558

در مدل اول تنها گروه سنی  85-80و  80-83ساله معنیدار نشدند و سایر متغیرها معنـیدار
هستند ،اما در مدل چندمتغیره گـروه سـنی  85-80سـاله و وضـع مهـاجرت معنـیدار نیسـتند.
متغیرهای سرپرست بودن ،گروههـای سـنی  90-93 ،95-90 ،80-83و  05-00سـاله ،در حـال
تحصیل بودن و فرزند زنده ای به دنیا آورده متغیرهایی بودنـد کـه در مـدل چنـدمتغیره احتمـال
طالق را نسبت به مدل دومتغیره افزایش داده بودند .سایر متغیرها کاهشی به دست آمـده بودنـد.
درحالی که در مدل دومتغیره دارای تحصیالت عالی بودن بر روی طالق اثر مثبت داشـته اسـت
در مدل چندمتغیره برعکس شده است .همچنین متغیر نوع مالکیـت واحـد مسـکونی هـم دارای
همین وضعیت بود.
بر اساس جدول  6یعنی مدلی که برای مردان برازش داده شده است این نتایج به دست آمد:
در مدل دومتغیره گروه سنی  80-83ساله ،وضع تحصیل ،دارای تحصیالت عالی ،مهاجرت برای
مردان معنیدار نشدند .در مدل  8یا مدل چندمتغیره گروه سنی  05-00سـاله ،در حـال تحصـیل
بودن ،مهاجرت و تحصیالت عالی معنیدار نشدند .در مدل چندمتغیره تنها متغیـر نـوع مالکیـت
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واحد مسکونی نسبت به مدل دومتغیره احتمال طـالق را افـزایش داده اسـت و در بـاقی مـوارد
کاهشی بودند.
جدول  : 4تحلیل دومتغیره و چندمتغیره متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته (وضع تأهل) ،مردان در
سرشماری  7435ایران
متغیر مرجع

متغیر مستقل

دومتغیره مرد
OR

95% CI
U
L

چندمتغیره مرد
P

OR

95% CI
U
L

P

جنس
روستایی

شهری/روستایی

80809

80688

80223

<50558

80808

80886

80983

<50558

غیرسرپرست

سرپرست/غیرسرپرست

5050

50590

50500

<50558

50582

50586

50588

<50558

85-80

90852

8053

60083

<50558

508

50508

50838

<50558

80-83

80882

80598

80203

50598

50566

50596

50888

<50558

85-80

80058

80886

8068

<50558

50523

50562

50888

<50558

80-83

80653

80000

8082

<50558

5098

50889

50980

<50558

95-90

80830

80602

80308

<50558

50022

50088

50660

<50558

90-93

80288

80686

80338

<50558

50350

50256

80580

<50558

05-00

80039

8096

80693

<50558

50393

50290

80508

50838

وضع سواد

80520

80263

80980

<50558

8069

80086

80288

<50558

گروه سنی
+00

بیسواد
در حال
تحصیل

وضع تحصیل

80888

50366

80828

50893

50300

50883

80800

50002

نیست
تحصیالت
عالی ندارد
غیرمهاجر
شاغل

مالک

تحصیالت عالی

80552

50398

80520

50290

تعداد سالهای تحصیل

80598

80598

80508

<50558

80580

50388

80888

50868

مهاجر است

80503

5038

80830

50082

50356

50889

80568

50880

بیکار

00080

00288

60850

<50558

80039

80880

90580

<50558

غیرفعال

80828

80838

80988

<50558

80888

80800

80058

<50558

مستاجر

80883

80808

80958

<50558

80888

8033

80988

<50558

سایر

80058

80900

80660

<50558

90809

80828

90008

<50558

متراژ واحد مسکونی

8

50333

8

50028
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مشاهده می شود که تفاوت بین زنان و مـردان در مـدل بسـیار قابـل توجـه اسـت .در مـدل
چندمتغیره احتمال این که یک زن در وضعیت بیهمسر به دلیل طالق مشاهده شـود  9088برابـر
یک مرد است .احتمال این که یک فرد بیهمسر به دلیلی طالق در شهر زنـدگی کنـد تـا روسـتا
 80668برابر بیشتر است .اما احتمال حضور یک زن بیهمسـر بـه دلیـل طـالق ( )8063در شـهر
بیشتر از یک مرد ( )80808است .احتمال این که یک فرد بدون همسر به دلیل طـالق سرپرسـت
خانوار باشد نسبت به غیرسرپرست  80830برابر بیشتر است اما وقتی به تفکیـک جـنس بررسـی
شود تفاوت بسیار زیادی میان مردان و زنان مشاهده میشود .احتمال ایـن کـه یـک مـرد بـدون
همسر به دلیل طالق سرپرست خانوار باشد نسبت به این کـه در خـانوار دیگـری زنـدگی کنـد
 5082است یا به عبارتی  0000برابر بیشتر احتمـال دارد کـه پـس از طـالق بـه خـانوار دیگـری
بپیوندد .در حالیکه زنان  82600برابر احتمال دارد که پس از طالق خود تشکیل خانواده بدهنـد
و سرپرست باشند .احتمال طالق برای باسوادان مرد نسبت به بیسوادان  8069برابرو بـرای زنـان
 80600است.
داشتن تحصیالت عالی در کل دومتغیر معنی دار است اما زمانی که به تفکیک جنس بررسـی
شود ،این متغیر برای مردان ،متغیر معنیداری نیست .به عبارتی دیگـر داشـتن تحصـیالت عـالی
ارتباطی با وضع زناشویی مردان ندارد .وضع فعالیت یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر روی احتمال
بیهمسر به دلیل طالق بودن است .در کل احتمال بیکار بودن نسبت به شاغل بودن  60530برابر
بیشتر است که در مردان  80039و در زنان  90008میباشد که تفاوت زیادی دارد .احتمال این که
فرد خارج از بازار کار باشد در کل  50682برابر یک شاغل است یعنـی غیرفعـال بـودن احتمـال
طالق را کم میکند .برای مردان  80888و برای زنان  50050است که نشان میدهد زنان بیهمسر
به دلیل طالق خیلی بیشتر از سایر زنان در بازار کار حضور دارند.
برای زنان نداشتن فرزند احتمال بیهمسر به دلیل طالق بودن را  850896برابر بیشتر از زنان
دارای فرزند میکند که رقم بسیار باالیی است .یک فرد بیهمسر به دلیل طالق احتمال ایـن کـه
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در یک واحد مسکونی اجارهای زندگی کند  80533بیشتر از این است که در یک واحد مسکونی
ملکی زندگی کند .این نسبت برای مردان  80888و برای زنان  50005برابر است که نشان میدهد
که احتمال این که زن در واحد مسکونی اجارهای زندگی کند بیشتر است.

بحث و نتیجهگیری
در این مطالعه با استفاده از دادههای فایل  8درصد سرشـماری عمـومی نفـوس و مسـکن سـال
 ،8930اثر یازده متغیر جمعیت شناختی ،اقتصادی و اجتماعی بر روی وضع تأهـل بررسـی شـده
است .برای محاسبه احتمال طالق مردان و زنـان بـر اسـاس متغیرهـای مـورد بررسـی از روش
رگرسیون لوجستیک استفاده شد.
یافتهها نشان داد که متغیر جنس متغیر مهمی در تبیین ویژگیهای افراد بـیهمسـر بـه دلیـل
طالق است .رفتار مردان و زنان در طالق بسیار از یکدیگر متفاوت است .بـه طـور مثـال :سـهم
بیشتر نسبت شهرنشینی به روستا نشینی زنان در مقایسه با مردان ،تشکیل خانواده مستقل پـس از
طالق توسط زنان و پیوستن به خانوار دیگر توسط مردان ،توجه بیشتر بـه ادامـه تحصـیل زنـان
نسبت به مردان ،اثر تحصیالت دانشگاهی زنان بر وضع زناشویی در مقابل بـیتـاثیری آن بـرای
مردان ،اثر بیشتر مردان بیکار و زنان شاغل در وضع تأهل از جمله تفاوتهای مهمـی اسـت کـه
بین مردان و زنان وجود داشته است.
یکی از متغیرهایی که بین زنان و مردان بی همسـر بـه دلیـل طـالق بـه شـدت تفـاوت دارد
وضعیت سرپرست بودن در خانوار است .احنمال سرپرست بودن نسـبت بـه نبـودن فـرد بـرای
مردان بیهمسر به دلیل طالق  50582برابر است .به عبارت دیگر  0000برابر احتمال این که یـک
مرد بی همسر به دلیل طالق به خانواده دیگری مانند خانواده پدری خود بپیوندد بیشتر اسـت .در
حالی که برای زنان کامال برعکس است .احتمال این که یک زن بی همسر به دلیـل طـالق خـود
تشکیل خانواده مستقل بدهد  802000است که عدد بسیار باالیی است .این متغیـری بـوده کـه در
مطالعات پیشین داخلی بدان پرداخته نشده بود .با توجه به اثر باالیی که بـر روی متغیـر وابسـته
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دارد و تاثیری که روی سایر متغیرها میتواند بگذارد بهتر اسـت در مطالعـات آتـی بـدان توجـه
شود .اما مورینکو ( )8583به همین نتیجه در کشور مجارستان رسیده بود .این میتواند بـه دلیـل
این باشد که هزینه و فایده زندگی در خانه پدری برای دختران و پسـران متفـاوت اسـت .زنـان
بیشتر به کارهای خانه میپردازند و رفتارشان بیشتر زیر نظـر اسـت و آزادی کمتـری نسـبت بـه
مردان دارند (گولدشایندر و داونزا832 ،8؛ وایت.)8330 ،8
با مدرن سازی جوامع نسبت شهرنشینی نیز بیشتر شده است .نـرخ طـالق در شـهرها بـاالتر
است (گوتیر و دیگران .)8553 ،در این مطالعه نیز شهرنشـینی نسـبت بـه روستانشـینی احتمـال
طالق را  80668برابر کرده است .در مطالعه باقری ( )8922که بر اساس دادههای سرشماری سال
 8920انجام شده بود رقم  80086به دست آمده بود که نشان میدهـد احتمـال طـالق در منـاطق
شهری در سال  8930نسبت به سال  8920افزایش یافته است.
از متغیرهای دیگری که در چارچوب مدرن سازی جوامع به آن توجه شـده اسـت وضـعیت
آموزش افراد است .در این مطالعه احتمال طالق در افراد باسواد  80020برابـر افـراد بـیسـواد و
افراد در حال تحصیل  80853برابر افراد غیرمحصل بوده است .اما افراد با تحصیالت دانشـگاهی
به نسبت سایر افراد احتمال طالق کمتری داشتهاند .چنگ ( ،)8586دو مـاراجو ( )8586نیـز در
مطالعات خود به این نتیجه رسیده بودند که بین طالق و تحصیالت عالی رابطه منفی بـه وجـود
آمده است .صادقی ( )8926نیز در مطالعهای که بر روی جوانان ایران انجام داد ،به همـین نتیجـه
رسیده بود .اما باقری ( )8922بـر اسـاس دادههـای سـال  8920رابطـه معنـاداری بـین طـالق و
تحصیالت پیدا نکرد .علی مندگاری و دیگران ( )8930در یک مطالعه کیفی در شهر تهـران بـین
طالق و تحصیالت عالی در مردان رابطه منفی مشاهده کرده بودند و بین زنان این رابطه معنیدار
نشده بود .در این مطالعه زمانی که داشتن تحصیالت دانشگاهی زنان بـه تنهـایی روی وضـعیت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Goldscheider and DaVanzo
2. White
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تأهل سنجیده شد ،یافتهها نشان داد که داشتن تحصیالت دانشگاهی  80000برابر احتمـال طـالق
زنان را بیشتر میکند .اما زمانی که این تاثیر در مدل چندمتغیره آزمون شد ،نتیجه کامال متفـاوتی
حاصل شد ،به طوری که احتمال طالق به  50002کاهش یافت .یعنی احتمـال ایـن کـه یـک زن
دارای تحصیالت دانشگاهی در وضعیت بیهمسر به دلیل طالق مشاهده شود کمتـر از یـک زن
بدون تحصیالت دانشگاهی است .در واقع حضور متغیرهای دیگر به ویژه وضع فعالیت و فرزند
زنده ای به دنیا آوردن تاثیر تحصیالت دانشگاهی را به طور کلی معکوس کرده اسـت .مـیتـوان
نتیجه گرفت که زنان با تحصیالت دانشگاهی که فرزند زندهای به دنیـا آوردهانـد کمتـر از زنـان
بدون تحصیالت دانشگاهی که فرزند زندهای به دنیا آوردهاند طالق میگیرند .این نتیجه ای بـود
که در مطالعات پیشین بیان نشده بود.
در این مطالعه نشان داده شد که احتمال طالق مردان بیکار به شاغلین  80039برابـر بیشـتر و
برای زنان  90008برابر بیشتراست .همچنین غیرفعال بودن ،احتمال بیهمسر به دلیل طالق بـودن
را برای زنان کاهش میدهد .به عبارتی دیگر احتمال شاغل بودن زنان ،طالق آنـان را نسـبت بـه
زمانی که در بازار کار نیستند افزایش میدهد .باید توجه داشت که حضـور در بـازار کـار دلیـل
طالق در این مطالعه نمیباشد ،بلکه پیامد طالق است .یعنی زنان بیهمسر به دلیل طالق بیشـتر
مایل به حضور در بازار کار هستند تا زنان متأهل .این موضوع در یافتههـای حیـاتی و سـلیمانی
( ،)8938منصور و دیگران ( ،)8938واعظـی ( ،)8938عسـکری باغمیـانی و جوادیـان (،)8936
نظری فر و دیگران ( ،)8936طاهری و دیگران ( ،)8930نظری ( ،)8930کالنتری و روشن فکـر
( ،)8935اخوان تفتی ( )8928ذکر شده است .زنان پس از طـالق مشـکالت اقتصـادی بیشـتری
نسبت به مردان پیدا میکنند و الجرم در بازار کار حضور پیدا میکنند.
در این مطالعه وضع مالکیت واحد مسکونی به عنوان شاخصـی از وضـع اقتصـادی خـانوار
مورد بررسی قرار گرفت .در این مطالعه احتمال این که فرد بیهمسر بـه دلیـل طـالق در واحـد
مسکونی استیجاری زندگی کند  80533بار بیشتر از این است که در واحد ملکـی یکـی از اعضـا
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خانوار زندگی کند که چندان تفاوتی ندارد .اما این نسبت برای مردان  80888و برای زنـان 5000
است .به عبارتی دیگر زنان بی همسر به دلیل طالق بیشتر احتمال دارد در یک واحـد مسـکونی
ملکی یا سایر زندگی کنند و مردان بی همسر به دلیل طالق بیشتر در واحد مسـکونی غیرملکـی.
این یافته نیاز به مطالعه بیشتری دارد که در چارچوب دادههای سرشماری امکـان بررسـی بیشـتر
وجود نداشت .در این مطالعه با توجه بـه محـدودیت اطالعـات سرشـماری عمـومی نفـوس و
مسکن متغیر داشتن فرزند فقط برای زنان مورد بررسی قرار گرفته است.
داشتن فرزند احتمال باقی ماندن در زندگی مشترک را برای زنان  850896برابـر بیشـتر از
گرفتن طالق میکند .قادری نیا ( )8938نیز در مطالعه خود از زنـان متقاضـی طـالق در شـهر
تهران به این نتیجه دست یافت که  03درصد متقاضیان طالق ،زنان بدون فرزند بودند .گرایش
به طالق افراد بدون فرزند نسبت به افراد دارای فرزند بسیار بیشتر است .همچنین افـرادی کـه
دارای یک فرزند هستند نسبت به کسانی که فرزندان بیشتری دارند گـرایش بیشـتر بـه طـالق
دارند .بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که با افزایش تعداد فرزندان گرایش به طالق در بـین
افراد کمتر میشود (قادرینیا .)8938 ،با این وجود به نظر میرسد مطالعات عمیـقتـری بایـد
صورت بگیرد زیرا به نظر می رسد که افراد در چندسال نخست زن دگی به این نتیجه برسند که
نمی توانند در زندگی مشترک باقی بمانند و آن زمانی است که هنوز صاحب فرزند نشـده انـد.
در واقع باید اثر داشتن فرزند در عدم جدایی والدین به شکل دقیق تـری مـورد بررسـی قـرار
گیرد .همچنان که ساروخانی ( ) 82:8923بیان کرده که زوجین تازه ازدواج کرده بـا مشـاهده
روند رو به افزایش طالق در جامعه از داشتن فرزند خودداری مـی کننـد تـا از ثبـات زنـدگی
زناشویی خود اطمینان بیابند.
در این مطالعه تالش شد که اثر متغیرهای جمعیتشـناختی ،اجتمـاعی و اقتصـادی بـر روی
احتمال طالق اندازهگیری شود .متغیرهای مورد بررسی توانستند این احتمال را تبیین نمایند .امـا
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این مطالعه محدودیتی هم داشت و این که دادههای سرشماری عمومی نفوس و مسکن محـدود
بود و امکان این که با متغیرهای بیشتری مطالعه را انجام داد وجود نداشت.
بسیاری اعتقاد دارند که طالق در کشور ایران هنوز به مرحله بحرانی نرسیده است .از سـوی
دیگر برخی نگران افزایش نرخ طالق هستند و میاندیشند که اگر به آن بیتوجهی شود میتواند
به مراحل بحرانی نیز برسد .مطالعه مستمر عوامل و پیامدهای طالق بـرای جلـوگیری از مواجـه
شدن ناگهانی با یک وضعیت بحرانی الزم و ضروری است .بر اسـاس یافتـههـای ایـن پـژوهش
پیشنهاد میشود برای مطالعه عمیقتر درباره طالق و نیـز مطالعـه آن در تمـام جغرافیـای کشـور
پیمایش ملی خانواده صورت گیرد.
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Abstract

The purpose of this study was to investigate some demographic,
economic and social variables on marital status (married /
divorced) and calculate divorce risk. In this study, data from 2%
of the population census of 2016 were used. Multivariate logistic
regression was used to analyze the data. In this study
demographic variables such as gender, age, child bearing for
women, migration; economic variables such as activity status,
household ownership status, housing unit size and social
variables such as type of household supervision, literacy status,
education status, number of years of education and a college
degree was related with marital status (divorced / married).. The
findings indicated that the behavior of divorced men and women
was quite different. Divorced men want to join another family
after a divorce, while divorced women form a new family. Higher
education and having children for women reduces the chances of
divorce. Divorced women are on the job market because of
divorce. The odds of divorce for unemployed and inactive men
are 2.5 and 1.3 times higher than for employed men, respectively.
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