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   در ایرانجوانان  بر طالقمؤثر ـ اجتماعی  عوامل اقتصادي

رسول صادقی
1  

  

  

٢٢/٤/١٣٩٥: تاریخ دریافت مقالھ  
٢٠/٦/١٣٩٥:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                   

  

کـه   یکی از ایـن وقـایع  . ه خانواده استجمعیتی در حوز ـدوره جوانی، دوره تراکم و فشردگی وقایع اجتماعی  

هاي ثبت شده در کشور در دوره جوانی  حدود نیمی از طالق. است، طالق باشد می نقطه اوج آن در دوره جوانی

در چارچوب روش رو  مقاله پیش. دندهتشکیل میجوانان را نیز  و یک چهارم جمعیت مطلقه کشور می دهدرخ 

ي اقتصادي، اجتماعی و جمعیتی جوانان طالق گرفته و همچنین بررسی ویژگی هابه دنبال شناخت شناسی کمی 

تعـداد نمونـه مـورد     .احتمال وضعیت طالق در میان جوانـان ایرانـی اسـت   با عوامل اقتصادي و اجتماعی رابطه 

همسـر و   فـر داراي ن 188433ساله بود که از ایـن تعـداد    29-15 ازدواج کرده جواننفر  191370شامل بررسی 

نتـایج تحلیـل   . و زنانه شدن آن استجمعیت مطلقین  بیانگر ساختار جوان ها  یافته .ندنفر طالق گرفته بود 2937

 .و در مناطق شهري بیشتر از مناطق روستایی است در زنان بیشتر از مردان طالقاحتمال دهد میچندمتغیره نشان 

مثبـت و    ثباتی شغلی رابطـه بیهمچنین، بیکاري و . دارداحتمال داشتن وضعیت طالق  تحصیالت رابطه منفی با

طالق  احتمالبا  و استقالل اقتصادي زنان در مقابل، اشتغالو  دارد -البته فقط براي مردان -قوي با احتمال طالق

  . دهد ، وجود فرزند در خانواده احتمال طالق را کاهش میعالوه بر اینها. مثبت و قوي دارد  رابطه

  

   بیکاري ، جنسیت وجوانانطالق،  :واژگان کلیدي  
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  مقدمه

 ممتازياز جایگاه و اهمیت و در طول تاریخ جوامع   همواره در همه  ،ترین نهاد اجتماعیعنوان مهم خانواده به

. باشند میهمواره در صدد حفظ این نهاد اي  در هر جامعهنظام اجتماعی و اخالق آرمانی . است بوده برخوردار

تغییرات ساختاري،  -هاي زمانی اندكبا تفاوت - در بسیاري از جوامعخانواده ، طی یک قرن اخیر این وجودبا 

تغییر روابط جنسیتی و بین نسلی، افزایش مشارکت  ؛گسترده و ژرفی را تجربه کرده است  کارکردي و معنایی

گذار از اي،  هسته خانواده تغییر شکل خانواده به سمتعد خانواده، کاهش باروري و کوچک شدن بزنان، 

ظهور اشکال به تأخیر انداختن ازدواج و فرزندآوري، ، هاي فردي تنظیمات هنجاري سنتی ازدواج به انتخاب

سرپرست و غیره ابعادي افزایش طالق و جدایی، افزایش خانوارهاي زن، )باهمباشی(جدید پیوند میان دو جنس 

  .باشند از تغییرات خانواده در دوران معاصر می

تغییر نظیر توان به مواردي  اي شده است که از جمله آنها می در ایران نیز نهاد خانواده دچار تحوالت عمده

ها، تغییر نگرش  موقعیت و جایگاه زنان و موزانه قدرت آنها با مردان، افزایش سن ازدواج، دگرگونی ارزش

حرکت از وضعیت  ،، افقی شدن ساختار قدرت)زن، شوهر، والدین و فرزندان(هاي خانوادگی  نسبت به نقش

با توجه به تسریع در انقالب ). 1389ارمکی،  آزاد(برتري جنسیتی به نقد جنسیتی و تعرض نسلی اشاره کرد 

در جریان گذار . ارتباطی و تشدید در استفاده از وسایل ارتباطی مدرن، تغییرات خانواده هم تسریع شده است

اي، به لحاظ همسرگزینی به  جمعیتی ایران، روند کلی تغییرات خانواده به لحاظ شکل به سوي خانواده هسته

ه پذیري و ب ان در انتخاب همسر، به لحاظ دوام ازدواج به سوي آسیبسوي گسترش دایره اختیار پسران و دختر

        ).121: 1387سرایی، (لحاظ فرزندآوري به سوي کاهش باروري است 

در سطح جهانی میزان . طالق است هاي میزان افزایش ،خانوادهدر حال تغییر هاي ابعاد  و جنبهیکی از مهمترین 

 1960به ویژه از دهه افزایشی این روند . داشته است افزایشبه  رو يطالق در طول یک قرن گذشته روند

به شمار  خانواده تر ی از تغییرات گستردهئسریع و شتابان بوده و جز یمیالدي در بسیاري از کشورهاي غرب

در  ).1987؛ ون دي کا 1995لستهاق (بدان پرداخته شده است 1گذار دوم جمعیتی نظریهرود که در چارچوب  می

ازدواج ثبت  100به ازاي هر  1375در سال . است داشتهدر دو دهه اخیر افزایش سریعی هاي طالق  میزان ،ایران

                                                           
1 Second Demographic Transition 
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 100هر  درطالق  23سه برابر شده و به حدود 1393تا سال طالق ثبت شده است، اما این نسبت  5/7 ،شده

  .)1394سازمان ثبت احوال کشور( رسیده استازدواج 

 زندگی چرخه هاي هدور سایر با مقایسه در توجهی قابل اهمیت از شناختی جمعیتلحاظ ه دوره جوانی ب

اند  کرده نامگذاري "شناختی جمعیت فشرده"دوره جوانی را دوره  ،شناسان جمعیت از برخی. است برخوردار

 .دهد بدین معنی که بیشتر وقایع و رفتارهاي جمعیتی در طول دوره جوانی رخ می ؛)495: 1991ریندفوس، (

هاي متعددي براي جوانان در طول  و پیامدها و آسیب پیونددمی  به وقوع یکی از وقایعی که در این دوره 

بیشترین درصد  ،هاي اخیر دهد که در سال هاي ثبتی نشان می بررسی داده. شان به همراه دارد، طالق استزندگی

براي مثال، در . بوده است) سال براي زنان 24-20سال براي مردان و  29-25بویژه ( دوره جوانیها در  طالق

 اند بوده) سال 29- 15(درصد زنان طالق گرفته در سنین جوانی  56درصد مردان و  40، حدود 1393سال 

 عالوه بر این، بررسی ساختار سنی افراد داراي وضعیت طالق در سرشماري. )1393سازمان ثبت احوال کشور، (

  . هستند جوانان ،جمعیت مطلقه کشوردهد که حدود یک چهارم نشان می جمعیتیهاي اخیر 

هاي اقتصادي، اجتماعی و جمعیتی جوانان طالق گرفته و  به دنبال شناخت ویژگی روپیش ن، مقالهبنابرای

  .باشد جوانان می طالقاحتمال  هاي اقتصادي و اجتماعیهمبستهبررسی همچنین 

  پژوهشپیشینه 

عمده تحقیقات انجام شده . اند متعددي به بررسی ابعاد مختلف طالق در ایران پرداختههاي  مطالعات و پژوهش

اند؛ یک گروه از این تحقیقات، برمبناي مطالعات  در زمینه طالق در ایران از دو زاویه به بررسی موضوع پرداخته

چنین پیامدها و عوارض و هم هاي فردي زوجین براي طالق پیمایشی، به علل جدایی زوجین، دالیل و یا انگیز

؛ کلدي و 1382 ،تفتی ؛ اخوان1379 ،؛ رحیمی1374 ،زاده و همکاران ؛ فاتحی1372 ،الهی سیف(اند  پرداختهطالق 

ریاحی  ؛1386 ،دوست ؛ زرگر و نشاط1384 ،؛ حیدري بیگوند و بخشی1383 ،؛ قطبی و همکاران1383 ،شعبانی

 و 1998، ؛ آقاجانیان و مقدس1991 ،؛ ناصحی1986 ،یان؛ آقاجان1392 ،؛ علی مندگاري1386 ،و همکاران

در سطح خرد طالق را به عوامل اقتصادي، اجتماعی، جمعیتی و  هاپژوهشاین ). 2009 ،خجسته مهر و تکریم

  .کنند روانشناختی مرتبط می
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هاي کالن جمعیتی، در سطوح ملی و استانی به تحلیل  هاي صورت گرفته، با استفاده از داده گروه دیگر از بررسی

؛ 1387 ،موحد ؛ احمدي1379 ،امیرخسروي(اند  پرداختههاي مختلف طالق توجه  روندها و شاخص

و یا  یثبتهاي  دادهفاده از است). 1388 ،باقري و 1385، ؛ علیزاده1379 ،دل ؛ رحم1384 ،چلک و سلطانی موسوي

ها براي مطالعات گروه دوم یک مزیت نسبی بوده است تا براساس آن بتوانند برآوردي از روند  سرشماري

 ،صادقی و 1382 ،سازمان ملی جوانان(، مطالعات معدوديرو از این. هاي طالق فراهم نمایند تحوالت و شاخص

  . اند پرداخته بویژه در سطح ملی جوانانبه طور خاص به بررسی طالق در میان ) 1393

  نظري چارچوب

طور ه در اینجا ب. و رویکردهاي مختلفی در تبیین پدیده طالق و روند افزایشی آن ارائه شده است هانظریه

  .پردازیمها میـ ارزشی به بررسی آن ـ نهادي و رویکرد نگرشی خالصه در قالب دو رویکرد ساختی

اجتماعی و نهادي  ،اقتصاديساختارها و عوامل هایی که بر تغییر  در تبیین تئوریکی طالق آن دسته از نظریه 

مطرح و مورد بررسی  "نهادي طالق - تبیین ساختی"جامعه به عنوان بسترهاي طالق تاکید دارند، در چارچوب 

بر  ،در تبیین ساختاري. باشد ازي سرآمد مینوسنظریه در درون این دسته از رویکردهاي تبیینی، . گیرند قرار می

تغییرات ساختاري عمدتاً از طریق . شود تغییر منظومه ساختارهاي اجتماعی، اقتصادي و سیاسی جامعه تأکید می

فناوري هاي رشد صنعتی، شهرنشینی، آموزش، درآمد و مصرف، حمل و نقل و ارتباطات و اشکال متعدد نشانگر

تحوالت خانواده را به تغییرات این رویکرد،  ).4: 2007، و همکاران جایاکودي(شوند  جدید تبیین می هاي

ساختاري در زندگی اجتماعی به جهت ظهور نیروهاي جدید اجتماعی، یعنی سه جریان صنعتی شدن، 

بر این اساس، تحوالت ازدواج و خانواده به عنوان سازگاري . کند شهرنشینی و آموزش همگانی، مرتبط می

انطباق با شرایط اقتصادي اجتماعی تغییریافته در نظر  به عبارتید با تغییر در شرایط نظام اجتماعی کل یا من نظام

  ).27: 1384شوازي و صادقی،  عباسی(شوند  گرفته می

هایی تاکید دارد که بر نقش تغییرات ارزشی و  ها و دیدگاه ارزشی بر نظریه - در مقابل، رویکرد تبیین نگرشی 

در بحث تبیین افزایش طالق، نظریه  ).2004و 2001تورنتون (هاي طالق تاکید دارند افزایش میزانفرهنگی در 

 و ٢هاي فرامادیگرایینظیر سکوالریسم، استقالل فردي، ارزش( ١اي و ارزشی گذار دوم جمعیتی بر تغییرات ایده

                                                           
1
 Ideational changes 

2 Post materialism 
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هاي جدید سبک زندگی است که به  انتخاب وو بر این باور است که طالق جز داردتاکید ) هاي فمنیستی ایده

از  می کندبر این نکته تاکید  نظریه گذار دوم جمعیتی ،در همین ارتباط. اي و فرهنگی مرتبط است تغییرات ایده

 به طورهاي طالق  ، میزان"١طالق خوب بهتر است از ازدواج بد"جوانان شکل گرفت که  درباور  اینزمانی که 

  . )2002و  1987کا،  دي ون(محسوسی افزایش پیدا کرد 

 و سنت کشاکش اثر در انتقالی مشکالتی جوامع در -هانظریه بحران ارزش طبق - نگرشی - در رویکرد ارزشی

تغییر  دیگر چیز هر از بیش جتماعی، هاي ارزش و اخالقی عناصر برزخی، مرحله این در. آید می پدید مدرنیته

 نظام توان در می را وضعیت این بازتاب. گردد  می آشوب دستخوش جامعه هاي نظام ارزش و دهند می وضع

 هاي نوآوري و اقتصادي حرکت با فرهنگ، حرکت هر سرعت که آنجا از ولی. نمود مشاهده خانواده هاي ارزش

 توانند نمیگیرند،  می قرار اجتماعی سریع تحوالت چنین معرض در که هایی نیست، نسل یکسان تکنولوژیکی

 کشمکش ،شرایط این در. باشند داشته همانند آن هاي ارزش و فداکاري وظیفه، براي همه پسندي معیارهاي

  ).1390پورگتابی و نازك تبار، حبیب(یابد  می افزایش طالق و نابسامانی خانواده و می کند بروز خانواده درون

افزایش تحصیالت، اشتغال زنان در  :مدرن، از جملهي جامعه ویژگی هامیزان تأثیرپذیري خانواده ایرانی از 

گیري  ها و بهره ها، افزایش فرصت مشاغل جدید، افزایش فردگرایی، رشد و بسط عاملیت، عدم پایبندي به سنت

سرعت تحوالت و بعضاً . اند اي داشته ها نقش عمده گیري این دگرگونیمدرن ارتباطی در شکل فناوري هاياز 

گوهاي هاي پنهان روابط و ساختارها، ایجاد قرابت با ال هایی در الیه بودن تغییرات، ایجاد گسستغیرقابل کنترل 

 عوامل پشتیباناز  ،ـ سنتی خانواده هاي دینی هاي حکومت دینی از جنبه حمایتو  غربی خانواده در برخی وجوه

ارهاي درون خانواده، تکثر منابع همچنین عرفی شدن بخش زیادي از رفت. خانواده در ایران استو تداوم تغییر 

ها و روابط درون خانواده و  هاي دینی در شکل دادن به کنش هاي افراد، کاهش نقش آموزه معنابخش به کنش

گیري گرایانه در خانواده مدرن ایرانی در حال شکل هاي جمعهاي فردگرایانه به جاي ارزشجایگزینی ارزش

بنابراین، امروزه . تر ساخته است رهنگی و ارزشی، پذیرش طالق را آسانچنین تغییرات ف). 1390لوالآور،(است 

 پیتر مک .تر شده است هاي گذشته تغییر کرده و طالق براي مردم قابل قبول برداشت مردم از طالق نسبت به دهه

از طرف دیگر، نهاد . یکی از عناصر اساسی فرهنگ تقریباً همه جوامع است اخالق آرمانیمعتقد است که  2دونالد

                                                           
1
 Good divorce is better than bad marriage  

2 Peter McDonald  
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ه کُند که تغییر در نهاد خانواد می رودبنابراین انتظار . اي جایگاه خاصی دارد خانواده در تعریف هویت هر جامعه

ارتباطی،  يفناوري هاشدن و افزایش روزافزون سطح تحصیالت،  و محدود باشد، اما با گسترش فرایند جهانی

 با این. کنند و نیروهاي تغییر همواره حضور دارند هاي آن را به هر کسی و در هر مکانی معرفی می جهان و ایده

در . آنها از اخالقیات آرمانی بستگی داردبه میزان انحراف قابل تحمل   جامعهمیزان پذیرش تغییر در حال، 

قدرتمند اجتماعی حمایت و انحراف از اخالق آرمانی کشورهایی که نظام خانواده به وسیله اخالقیات 

گردد، انحراف کمی از اخالق آرمانی اتفاق  هاي مذهب حاکم تلقی می غیرقانونی، ضد اجتماعی و مقابله با آموزه

  ).2007دونالد،  شوازي و مک عباسی(افتاده است

در . شداستفاده تبیین طالق به عنوان چارچوب نظري  "نهادي -رویکرد ساختی"از در این مقاله بدین ترتیب، 

و فرضیات تحقیق از آنها استخراج و ناامنی اقتصادي بیشتر تاکید  نوسازيبر دو نظریه  نیز درون این رویکرد

رود احتمال طالق در بین افراد ساکن در مناطق شهري بیشتر از  مطابق نظریه نوسازي انتظار می .شده است

میزان طالق افزایش  رود میانتظار با افزایش سطح تحصیالت،  ،همچنین. )1فرضیه (باشدمناطق روستایی 

اما براي زنان  ،کاهشمردان احتمال طالق  ،ت اقتصاديکرود با افزایش مشار بعالوه، انتظار می. )2فرضیه (یابد

ت الگوهاي ازدواج مجدد عالوه بر اینها، بر اساس پیشینه جمعیت شناختی طالق و تفاو). 3فرضیه (افزایش یابد

در ). 4فرضیه (مردان و زنان، انتظار می رود احتمال داشتن وضعیت طالق براي زنان بیشتر از مردان باشد 

  ).  5فرضیه (احتمال طالق را کاهش دهد ) فرزندانیا (رود که وجود فرزند نهایت، انتظار می

  روش شناسی پژوهش

در این  .کند استفاده می هاي ثانویه روش تحلیل ثانویه یا تحلیل دادهاز  در چارچوب روش شناسی کمی این مقاله

مختلف موضوع مورد محقق بدون رفتن به میدان تحقیق و گردآوري داده، به واکاوي و تحلیل ابعاد روش 

 - هاي سطح خرد داده. پردازد هاي از قبل گردآوري شده توسط افراد یا مراکز آماري می بر اساس داده بررسی

خانوار و واحد  ،واحد مشاهده .استاي مقاله حاضر  منبع داده 1390سرشماري نمونه دو درصدي  ١فردي

که براي کلیه خانوارهاي ساکن در ایران بوده  1390هاي سرشماري  مرکز آمار ایران از داده .فرد است ،تحلیل

هاي  ها و آزمون اند، جهت انجام تحلیل تصادفی انتخاب شده به طوردرصد خانوارها که  2است، اطالعات خام 

گیري در  نمونهشیوه . خانوار معمولی ساکن بوده است ،گیري واحد نمونه. آماري در اختیار محققان قرار داد

                                                           
1 Micro-census data 
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بندي شده در نظر گرفته  هاي کشور به صورت تصادفی ساده طبقه روستایی شهرستان/ سطح هر منطقه شهري

 بررسی در سرشماري رو، از جمعیت مورد در مقاله پیش. بوده است% 2گیري در هر طبقه  ونهکسر نم وشده 

 نمونه مورد بررسی تعدادبر این اساس،  .حداقل یکبار ازدواج کرده انتخاب شدساله  29- 15، جوانان مذکور

  .اند گرفته بوده نفر طالق 2937فر داراي همسر و ن 188433 ،که از این تعداد است جوان نفر 191370شامل 

کد (و طالق گرفته ) 0کد (وضعیت زناشویی افراد حداقل یکبار ازدواج کرده به صورت دو طبقه داراي همسر 

سه گروه سنی (، سن )مرد و زن(متغیرهاي مستقل تحقیق شامل جنسیت . ، به عنوان متغیر وابسته سنجش شد)1

، سطح )کندکند و تحصیل میتحصیل نمی(، وضعیت اشتغال به تحصیل )ساله 29- 25، و 24- 20، 19- 15

غیرشاغل و (، وضعیت فعالیت )و دانشگاهی دیپلم/ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، بی سوادطبقه  5در (تحصیالت 

) هرروستا و ش(، و محل سکونت +)3، و 2، 1، 0(، تعداد فرزندان )پایین، متوسط و باال(، طبقه شغلی )شاغل

آزمون رگرسیون (و چندمتغیره) آزمون کاي اسکوئر(ها در دو سطح دو متغیره  لیل دادهتجزیه و تح. بوده است

 .انجام شد )یکتلجس

  ي پژوهشهایافته

 واقعه که افرادي جمعیتی و اجتماعی اقتصادي، خصوصیات هاي کالن ابتدابر اساس داده ،مقالهدراین بخش از 

 به بررسی وضعیت طالق جوانان و ،هاي سطح خرد براساس داده سپس .شود می بررسی اند، کرده تجربه را طالق

  .دگرد آن پرداخته می هاي اقتصادي و اجتماعی همبسته برخی

  

  جمعیتی افراد مطلقه در ایران - وضعیت اجتماعی .1

  حجم و رشد جمعیت بی همسر بر اثر طالق

 در هزار نفر 167از  و محسوسی داشتهسال اخیر افزایش  15جمعیت بی همسر بر اثر طالق، در طول 

بررسی سهم جمعیت بی همسر بر . افزایش یافته است 1390هزار نفر در سرشماري  657به  1375سرشماري 

سهم جمعیت دهد که نشان می1 نفر جمعیت حداقل یکبار ازدواج کرده در جدول  1000اثر طالق به ازاي هر 

سهم جمعیت  ،همچنین. بیش از دو برابر شده است 1390تا  1375بی همسر بر اثر طالق در دوره زمانی 

   .همسر بر اثر طالق در مناطق شهري دو برابر مناطق روستایی است بی
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  )1375-90(نفر جمعیت حداقل یکبار ازدواج کرده 1000سهم جمعیت بی همسر بر اثر طالق به ازاي هر  :1جدول 

 زن مرد هردو جنس 

1375 1385 1390 1375 1385 1390 1375 1385 1390 

5/69/108/156/42/89/103/84/132/20 کل

6/74/122/184/53/95/127/92/153/23 شهري

6/46/76/93/38/57/68/53/92/12 روستایی

   کشور هاي جمعیتی نتایج سرشماري ،)1375-90(مرکز آمار ایران پردازش بر اساس : منبع
  

بررسی ترکیب جنسی افراد . عالوه، سهم جمعیت بی همسر بر اثر طالق در میان زنان دو برابر مردان استبه

این وضعیت، بیانگر . دهد جمعیت مطلقه کشور را زنان تشکیل میدهد که حدود دو سوم  طالق گرفته نشان می

  .الگوي نابرابري جنسیتی به نفع مردان در ازدواج مجدد است

  اثر طالق برساختار سنی جمعیت بی همسر 

درصد زنان طالق  60درصد مردان و  42حدود دهد  نشان می  1390هاي ثبت شده در سال  توزیع سنی طالق

سال  29تا  25ها مربوط به گروه سنی  بیشترین طالقو اند  سال بوده 29-15در سنین   1390گرفته در سال 

  . است

  

  
  1390هاي ثبت شده در سال  توزیع سنی طالق :1نمودار 

  

دهد که این  گرفته کشور نشان میساختار سنی و جنسی جمعیت طالق  ،مشخص است 2همانطور که در نمودار 

حدود یک چهارم جمعیت طالق گرفته کشور را  .جمعیت داراي ساختاري جوان و همچنین بیشتر زنانه است

1.1
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24.9

0
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20

25

30

کمتر از 
سال ١۵
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مرد زن



 

این نسبت براي زنان بیشتر از مردان و در مناطق روستایی بیشتر از مناطق 

  
  )1375- 90(جمعیت طالق گرفته در ایران

بی همسر بر اثر طالق و مقایسه آن با جمعیت داراي همسر نشان 

دهد که هم براي مردان و هم براي زنان میزان باسوادي جمعیت طالق گرفته بیشتر از جمعیت داراي همسر 

اما براي زنان، این قضیه برعکس  داراي همسر است،

در خصوص اشتغال و بیکاري، . بدین صورت که میزان فعالیت اقتصادي زنان طالق گرفته بیشتر است

میزان بیکاري باالتري را ، و در مقابل

9 

این نسبت براي زنان بیشتر از مردان و در مناطق روستایی بیشتر از مناطق . دنده ساله تشکیل می

جمعیت طالق گرفته در ایرانجنسی   –ساختار سنی :2نمودار 

    نتایج سرشماري هاي جمعیتی کشور ،)1375-90(پردازش بر اساس مرکز آمار ایران 

  وضعیت سواد و فعالیت افراد بی همسر بر اثر طالق

بی همسر بر اثر طالق و مقایسه آن با جمعیت داراي همسر نشان  بررسی وضعیت سواد و فعالیت جمعیت

دهد که هم براي مردان و هم براي زنان میزان باسوادي جمعیت طالق گرفته بیشتر از جمعیت داراي همسر 

داراي همسر است،میزان فعالیت براي مردان طالق گرفته کمتر از مردان 

بدین صورت که میزان فعالیت اقتصادي زنان طالق گرفته بیشتر است

و در مقابل استمیزان اشتغال در جمعیت طالق گرفته کمتر از جمعیت داراي همسر 

ساله تشکیل می 29- 15جوانان 

  .شهري بوده است

  

نمودار 

پردازش بر اساس مرکز آمار ایران : منبع

  

وضعیت سواد و فعالیت افراد بی همسر بر اثر طالق

بررسی وضعیت سواد و فعالیت جمعیت

دهد که هم براي مردان و هم براي زنان میزان باسوادي جمعیت طالق گرفته بیشتر از جمعیت داراي همسر  می

میزان فعالیت براي مردان طالق گرفته کمتر از مردان . است

بدین صورت که میزان فعالیت اقتصادي زنان طالق گرفته بیشتر است؛ تاس

میزان اشتغال در جمعیت طالق گرفته کمتر از جمعیت داراي همسر 

  .کنند تجربه می
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  )1390(همسر بر اثر طالق در مقایسه با افراد داراي همسر بی، فعالیت و اشتغال جمعیت يسوادبامیزان  :2جدول 

  (%)میزان باسوادي  (%)میزان فعالیت  (%)میزان اشتغال  (%)بیکاري میزان 

داراي 

 همسر

 بی همسر

 بر اثر طالق

داراي 

 همسر

 بی همسر

 اثر طالقبر 

داراي 

 همسر

 بی همسر

 بر اثر طالق

 داراي

 همسر

 همسر بی

 براثرطالق

6/7 1/26 4/92 9/73 2/81 4/71  7/84 5/90
مرد  کل

8/12 5/22 2/87 5/77  1/9 1/35 1/79 3/86
زن

9/6 5/26 1/93 5/73 9/78 5/70 4/89 1/93 مرد  شهري

5/13 1/23 5/86 9/76 4/10 2/37 1/85 5/89 زن

1/9 4/24 9/90 6/75 9/86 6/75 5/72 2/78 مرد  روستایی

8/9 1/18 2/90 9/81 7/5 4/24 4/63 3/70 زن

    1390آمار ایران، نتایج سرشماري  پردازش بر اساس مرکز: منبع       

  تعداد دفعات ازدواج جمعیت بی همسر بر اثر طالق

در مقایسه با افراد داراي همسر، دهد که  بررسی تعداد دفعات ازدواج جمعیت بی همسر بر اثر طالق نشان می

یک دفعه ازدواج  مطلقه مردان درصد 80 .بدون همسر بر اثر طالق بیشتر استتعداد دفعات ازدواج در افراد 

نیز  مطلقه زناندرصد  89. اندو طالق گرفته  درصد دو دفعه و بیشتر ازدواج کرده 5/6 و داشته اندمنجر به طالق 

  . داشته انددرصد دو دفعه و بیشتر ازدواج منجر به طالق  9یک دفعه ازدواج کرده و حدود 

  )1390(تعداد دفعات ازدواج جمعیت بی همسر بر اثر طالق در مقایسه با جمعیت داراي همسر :3جدول 

 اظهارنشده چهاردفعه و بیشتر دفعه سه دفعه دو دو دفعه و بیشتر یک دفعه 

 کل

 مرد
09/9304/385/216/004/087/3 داراي همسر

79/7945/691/420/134/076/13 مطلقه

 زن
12/9764/159/103/001/024/1 داراي همسر

02/8966/861/794/010/032/2 مطلقه

 شهري

 مرد
14/9395/277/214/004/091/3 داراي همسر

62/8064/512/417/134/074/13 مطلقه

 زن
00/9766/161/103/002/034/1 داراي همسر

28/8974/861/702/111/097/1 مطلقه

 روستایی

 مرد
80/9255/324/324/006/066/3 داراي همسر

80/7317/1250/1037/129/094/13 مطلقه

 زن
75/9752/148/103/001/073/0 داراي همسر

98/8695/758/737/000/001/5 مطلقه
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   مرکز آمار ایران ،1390پردازش بر اساس نتایج سرشماري : منبع       

  

  اجتماعی آن اقتصادي ـ هاي  همبسته و طالق جوانان .2

در . هاي آن در میان جوانان تبدیل به یک مسئله اجتماعی در ایران شده است پدیده طالق و افزایش میزان اینک،

 ترپـذیر  حال حاضر، نه فقط سن ازدواج باال رفته و از عمومیت ازدواج کاسته شـده، بلکـه خـانواده هـم آسـیب     

هـاي سـطح    با اسـتفاده از داده مقاله در این بخش از                           .ها بیشتر در معرض طالق قرار گرفته است و ازدواج گردیده

هـاي اجتمـاعی و جمعیتـی آن در میـان جوانـان       بـه بررسـی طـالق و همبسـته     1390فردي سرشـماري   -خرد

  . پردازیم می

بـدین   ؛، تفاوت جنسیتی معناداري در وضعیت طالق وجـود دارد )4جدول ( اساس نتایج تحلیل دو متغیرهبر 

همچنـین، جوانـان داراي وضـعیت طـالق     . دنده معنی که حدود سه چهارم افراد طالق گرفته را زنان تشکیل می

ها، میزان اشتغال به تحصیل در جمعیت طالق گرفته  بر اساس یافته. سال قرار دارند 29-25عمدتاً در گروه سنی 

تـري از افـراد    البته، افراد داراي وضعیت طالق سطح تحصیالت نسبتاً پـایین . باشد ز افراد داراي همسر میبیشتر ا

تواند ناشی از تفاوت در الگوي ازدواج مجدد بعد از طالق به نفع  تاحدودي میوضعیت این . داراي همسر دارند

 . افراد تحصیلکرده دانشگاهی باشد

  

  ) 1390(جوانان اجتماعی وضعیت طالقهاي اقتصادي و از همبستهه تحلیل دو متغیرنتایج  :4جدول 

 (%)هردو جنس  (%)مرد  (%)زن 

 جمعیتی -عوامل اجتماعی
 طالق گرفته

داراي 

 همسر
 داراي همسر طالق گرفته

طالق 

 گرفته
 داراي همسر

- - - - 

 مرد 8/36 6/25

 زن 2/63 4/74 جنسیت


2 = 43/156       Sig= 001/0   

4/6 4/11 7/2 0/2 4/5 0/8 
19-15 

 ساله

 سن
4/32 4/36 8/21 9/25 7/29 6/32 

24-20 

 ساله

2/61 2/52 5/75 1/72 9/64 5/59 
29-25 

 ساله


2 = 45/91       Sig= 001/0  

2 = 7.43      Sig= 024/0  
2 = 64/44       Sig= 001/0   

اشتغال به  ندارد 0/92 9/86 0/93 9/91 4/91 2/85

 دارد 0/8 1/13 0/7 1/8 6/8 14,8 تحصیل
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2 = 51/103       Sig= 001/0  

2 = 56/1       Sig= 211/0  
2 = 19/101       Sig= 001/0   

 بی سواد 8/5 8/5 3/5 4/8 0/6 8/4

سطح 

 تحصیالت

 ابتدایی 0/16 0/17 8/15 4/16 0/16 3/17

 راهنمایی 6/22 5/23 0/28 1/30 4/19 2/21

0/39 9/39 5/32 7/34 3/37 0/38 
متوسطه و 

 دیپلم

 دانشگاهی 8/17 5/16 2/16 6/12 7/18 8/17


2 = 42/11       Sig= 022/0  

2 = 94/20       Sig= 001/0  
2 = 99/5       Sig= 201/0   

  شاغل 6/35 5/35 1/83 6/60 9/7 9/26

 وضع فعالیت

  بیکار 2/6 4/16 7/11 4/25 0/3 3/13

6/11 5/5 3/4 3/2 7/9 3/4 
 /محصل

  دانشجو

  خانه دار 7/51 6/28 5/0 9/0 5/81 1/38

  سایر 2/2 8/9 4/2 8/8 0/2 1/10


2 = 80/2934       Sig= 001/0  

2 = 47/302      Sig= 001/0  
2 = 2/1694       Sig= 001/0    

  پایین 3/32 7/29 4/34 0/36 2/17 4/24

 طبقه شغلی
  متوسط 6/53 2/53 7/55 9/53 4/38 7/52

  باال 0/14 1/17 9/9 0/10 4/44 0/23


2 = 86/85       Sig= 001/0  

2 = 571/0       Sig= 752/0  
2 = 67/7       Sig= 022/0    

  روستا 9/30 1/23 6/32 2/20 0/30 1/24

  شهر 1/69 9/76 4/67 8/79 0/70 9/75 محل سکونت


2 = 18/36       Sig= 001/0  

2 = 45/51      Sig= 001/0  
2 = 78/83       Sig= 001/0    

6/61 8/37 

- - 

0  

 تعداد فرزند

1/30 7/40 1  

9/6 8/16  2  

3/1 7/4 3+  


2 = 556.53      Sig= 0.001   

 تعداد نمونه 188433 2937 69294 751 119139 2186

 

که زنان مطلقه  عالوه بر اینها، مردان داراي وضعیت طالق کمتر از مردان داراي همسر شاغل بوده، در حالی

همچنین، جوانان طالق گرفته بیشتر از جوانان داراي همسر در مناطق . اند همسر شاغل بودهبیشتر از زنان داراي 

  . اندبعالوه، زنان مطلقه به مراتب بیشتر از زنان داراي همسر، بی فرزند بوده. اند شهري ساکن بوده
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وضعیت مطلقه بودن بینی رخداد براي پیش ،با توجه به اینکه متغیر وابسته دووجهی است در تحلیل چندمتغیره،

از تأثیر عوامل اجتماعی و  جستیکرگرسیون لنتایج آزمون . شداستفاده  "دووجهی رگرسیون لجستیک"از 

 .منعکس شده است 5در جدول ) 1کد  ،و مطلقه بودن 0کد  ،مطلقه نبودن( 1جمعیتی مؤثر بر احتمال مطلقه بودن

ه که در جدول ب شوداستفاده می ،باشدمی p/(1-p)) که نسبت odds از نسبت برتري ،در این نوع از رگرسیون

 از. وارد شده به مدل است هايداري متغیرضرایب بیانگر معنی. نشان داده شده است Exp(B) صورت 

و بر اساس  شودمی  به عنوان ضرایب رگرسیونی هر یک از متغیرهاي وارد شده به مدل استفاده   Exp(B)رمقدا

همچنین، هر  .را دارند بودن احتمال مطلقهزنان به مراتب بیشتر از مردان بر این اساس، . دگردآنها نتایج تفسیر می

. یابد شویم، براي زنان احتمال مطلقه بودن افزایش می نزدیکتر می آن به سنین پایانیجوانی چه از سنین ابتدایی 

ت براي مردان تأثیري معنادار بر احتمال مطلقه بودن ندارد، اما براي وضعیت اشتغال به تحصیل و سطح تحصیال

بدین معنی که احتمال مطلقه بودن در زنانی که اشتغال به تحصیل داشته بیشتر  ؛معنادار بوده است رابطهزنان این 

براي زنان با افزایش سطح تحصیالت  ،همچنین. اندکردهنمیاز زنانی است که در زمان سرشماري تحصیل 

  .یابد احتمال داشتن وضعیت مطلقه کاهش می

دهد که احتمال مطلقه بودن در میان مردان غیر شاغل بیشتر است، در حالی که براي زنان  ها نشان می یافته

بدین  ؛اردالبته در میان زنان شاغل نیز تفاوت وجود د. احتمال مطلقه بودن در میان زنان شاغل بیشتر است

همچنین، هم براي مردان و . یابد شغلی زنان کاهش میسطح و مرتبه صورت که احتمال مطلقه بودن با افزایش 

دهد  نشان می 5هاي جدول  عالوه بر اینها، یافته. هم براي زنان احتمال مطلقه بودن در مناطق شهري بیشتر است

  . دهد که داشتن فرزند احتمال مطلقه بودن زنان را کاهش می

   )1390(جوانان اجتماعی بر احتمال مطلقه بودناقتصادي و جستیک از تأثیر عوامل نتایج رگرسیون ل :5جدول 

 هردو جنس مرد زن
 جمعیتی -عوامل اجتماعی

Sig. Exp(B
) 

B Sig. Exp(B) B Sig. Exp(B) B 

- - - - - 
 ®مرد    -

 جنسیت
 زن 643/2 059/14 001/0 

 ®ساله 19-15         

 ساله 20-24 692/0 997/1 006/0 -029/0 971/0 950/0 039/1 826/2 001/0  سن

 ساله 29-25 921/0 513/2 001/0 -082/0 -085/1 857/0 568/1 797/4 001/0

                                                           
1 Probability of Ever Divorced 
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 ®ندارد         
 اشتغال به تحصیل

 دارد 591/0 805/1 001/0 -032/0 968/0 907/0 834/0 302/2 001/0

 ®سواد بی         

 سطح تحصیالت

 ابتدایی 392/0 480/1 050/0 232/0 261/1 408/0 583/0 791/1 044/0

 راهنمایی 472/0 603/1 015/0 298/0 348/1 265/0 662/0 938/1 0,020

 متوسطه و دیپلم 320/0 377/1 091/0 150/0 162/1 575/0 280/0 324/1 299/0

 دانشگاهی 880/0 415/0 001/0 -139/0 870/0 657/0 -345/1 261/0 001/0

  ®غیر شاغل         
 وضع فعالیت

  شاغل -038/0 963/0 343/0 -273/1 280/0 001/0 450/1 262/4 001/0

  ®پایین         

  متوسط -180/0 835/0 030/0 -176/0 839/0 122/0 -213/0 808/0 091/0 طبقه شغلی

  باال -470/0 666/0 002/0 016/0 016/1 939/0 -532/0 587/0 001/0

  ®روستا         
 محل سکونت

  شهر 445/0 560/1 001/0 405/0 501/1 001/0 0463/0 588/1 001/0

   

      

0®  

 تعداد فرزند
010/0 759/0 276/0- 1  

001/0 289/0 242/1-  2  

001/0 287/0 250/1- 3+  

- 840/3  - 348/5  - 260/6  B constant 

  گیري بحث و نتیجه

. است 1390تا  1375سهم جمعیت بی همسر بر اثر طالق در دوره زمانی  نتایج مقاله بیانگر افزایش دو برابري

و براي زنان دو برابر  همچنین، سهم جمعیت بی همسر بر اثر طالق در مناطق شهري دو برابر مناطق روستایی

  . است مردان

هم براي  نشان داد که جواناناجتماعی احتمال مطلقه بودن  هاي اقتصادي واز همبستهنتایج تحلیل چندمتغیري 

رو، فرضیه  از این. . احتمال مطلقه بودن در مناطق شهري بیشتر از مناطق روستایی است ،مردان و هم براي زنان

مطالعات مختلف در کشورهاي دیگر نیز بیانگر ریسک و احتمال بیشتر  .شودها تایید میاول مطالعه توسط یافته

این وضعیت می تواند در چارچوب  ).2009 ،؛ گوتیر و همکاران2006 ،موزینسکا(طالق در مناطق شهري است 

هاي مدرن جامعه و وجود مولفه) 2002 ،یاي و همکاران(ها در محیط اقتصادي و اجتماعی شهر و روستاتفاوت

متغیر دیگري است که براي  ،سطح تحصیالت. تبیین شود و تابوي کمتر و پذیرش بیشتر طالق در شهرهاشهري 
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در . مردان جوان تأثیري معنادار بر احتمال مطلقه بودن ندارد، اما براي زنان این تأثیر منفی و معنادار بوده است

رو، فرضیه دوم  از این. یابد ش میواقع، با افزایش سطح تحصیالت زنان احتمال داشتن وضعیت مطلقه کاه

شود و رد می ،یابدرفت با افزایش سطح تحصیالت، احتمال طالق افزایش مطالعه که بر اساس آن انتظار می

تأثیر تحصیالت بر طالق از اثر مثبت به اثر منفی در طول زمان تغییر کرده . شودنتیجه عکس این قضیه تایید می

در دورانی که طالق رواج نداشت، احتمال طالق در افراد با تحصیالت ). 2006دي گراف و کالمیجن، (است 

هاي اخیر که طالق شایع شده است، قضیه برعکس شده  اما در سال ،عالی بیشتر از افراد با تحصیالت پایین بود

 و 2003، آماتو و پریوتی(مطالعات مختلف همچنین، . و احتمال طالق در افراد با تحصیالت پایین بیشتر است

 نشان می دهد که هرچه سطح تحصیالت زوجین باالتر باشد، واکنش آنها به موقعیت) 2013 ،ریمو و همکاران

ی حل مشکالت خانوادگی به میزان باالتري یهاي زندگی با احساسات مناسبتري همراه است و از توانا

  .برخوردارند

رابطه بین بی ثباتی شغلی . طالق را افزایش می دهد نشان داد که بیکاري جوانان متأهل احتمالها همچنین یافته

بیکار میزان کمتري از تفاهم، ارتباط و نظم در مردان . ي قوي و منفی استا  رابطه طالقو مردان ویژه بیکاري  هب

شوهران بیکار در مقایسه  ،عالوه بر این. زاتري با همسر خود دارند روابط خانوادگی و به طور کلی روابط تنش

شوند، جر و بحث بیشتر و  هایی که در آنها بیکاري وجود ندارد، کمتر توسط همسران خود حمایت می انوادهبا خ

اي مثبت با  شود که نرخ بیکاري رابطه رویکرد مشقت منجر به این فرضیه می. انسجام خانوادگی کمتري دارند

تاثیر قرار دهد،  را در همان سال تحتها  اگر چه یک تغییر در بیکاري ممکن است تعداد طالق. نرخ طالق دارد

استرس مرتبط با از دست دادن شغل . اما این ارتباط به احتمال زیاد زمانی که متغیرها اثر تاخیري دارند، قویترند

گاهی  ،اند طالق  هایی که آماده حتی زوج. براي اینکه یک رابطه زناشویی را به تخریب برساند، زمان الزم دارد

رو، رویکرد استرس اشاره به ارتباطی قوي  از این. مانند تا طالق آنها نهایی شود ها منتظر می سال ها یا شاید ماه

در ) سال 5تا  1براي مثال تأخیر (کند به شرطی که ارتباط بین این دو با تأخیر زمانی  بین طالق و بیکاري می

این قضیه براي زنان برعکس                    ).1390زاده وهمکاران،  عیسی و 1386، دوست زرگر و نشاط(نظر گرفته شود 

 باشود، در زنان وضعیت شاغل بودن که وضعیت بیکاري منجر به طالق می یعنی در مقایسه با مردان ؛است

البته در میان زنان شاغل نیز تفاوت وجود دارد، بدین صورت که احتمال . همبسته استافزایش احتمال طالق 

  . یابد طبقه شغلی زنان کاهش می مطلقه بودن با افزایش
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یابد براي مردان تایید و رو، فرضیه سوم که با افزایش مشارکت اقتصادي و شاغل بودن، طالق کاهش می از این

هاي  کنند که نقش شناسان استدالل می جامعهدر تبیین این وضعیت . تصدیق می گردد آنبراي زنان عکس 

خصوص در جهت کاهش تبعیض جنسیتی، ثبات زناشویی را کاهش  هاقتصادي در حال تغییر مردان و زنان ب

اند که مشارکت زنان در  اقتصاددانان هم استدالل مشابهی را ارائه کرده). 2004کالمیجن و همکاران، (دهد  می

، اوپنهایمر(شود  نیروي کار، نیروي محرکی است که منجر به کاهش ازدواج، کاهش باروري و افزایش طالق می

اثر مثبت اشتغال زنان به . استبر طالق اشتغال زنان داراي دو اثر مثبت و منفی       ).1392 ،مندگاري علی و 1997

گسیختگی ازدواج براي زن افزایش احتمال ؛ با افزایش استقالل مالی زن، شودبرده مینام  1"اثر استقالل"عنوان 

اثر ". قادر به اداره زندگی خویش است، تکیه کندتواند روي این مسئله که پس از جدایی  یابد و او می می

تردیدهایی در  ،اشتغال زن. نیز یکی دیگر از اثرات مثبت اشتغال زن بر روي عدم ثبات ازدواج است 2"تردید

بر طالق تاثیر  ،کند و در نتیجه ها را دچار اختالل می کند و این نقش هاي سنتی زن در خانه ایجاد میمورد نقش

بدین صورت که اشتغال زن سبب  ؛شود مشخص می 3"اثر درآمدي"اثر منفی اشتغال زن بر طالق با . گذارد می

کارور و ( گردد افزایش درآمد خانواده و در نتیجه عدم کاهش فشارهاي اقتصادي و افزایش استواري خانواده می

  ). 1993،تیچمن

فرضیه چهارم  ،رو از این. ت طالق قرار دارندزنان به مراتب بیشتر از مردان در وضعیهمچنین، بر اساس نتایج، 

باال بودن ریسک مطلقه بودن زنان  .شودها تایید مینیز توسط یافتهکه بیانگر ریسک باالتر طالق براي زنان بود 

بعالوه، مطالعات . تاحدودي ناشی از میزان پایین ازدواج مجدد زنان بعد از طالق در مقایسه با مردان است

تري نسبت به هاي موافقدهد که زنان در مقایسه با مردان نظرات و دیدگاهنشان می) 2002کاپینوس و جانسون، (

طالق و  دهد نشان داد که داشتن فرزند احتمال مطلقه بودن زنان را کاهش می ج مقالهنتایدر نهایت،  .طالق دارند

رابطه منفی  .کندمی تاییداین یافته فرضیه پنجم مطالعه را  .تر استشایع ،هایی که بدون بچه هستنددر میان زوج

؛ 1993 ،لوتز(تایید شده است بین تعداد فرزندان و ریسک طالق در مطالعات انجام گرفته در سایر کشورها نیز 

هاي ؛ زوجوجود فرزند اثرات گزینشی و حمایتی بر طالق دارد). 2002 ،یاي و همکاران و 1997، اندرسون

                                                           
1 Independent effect 
2 Uncertain effect  
3 Income effect 
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اثر ( اندازندرا به تاخیر می و آن ندارند يفرزند ،شان مطمئن نیستندجوان که هنوز راجع به ثبات زندگی

  . )اثر حمایتی( داردزوجین را از اقدام به طالق باز می ،و از طرف دیگر، داشتن فرزند )گزینشی

، دهد زناشویی رخ می زندگی ویژه اوایله در دوره جوانی و بها  طالق بدین ترتیب، با توجه به اینکه بیشتر

از نقطه بسترهاي اقتصادي و اجتماعی طالق  به خصوص پیرامونشناخت و سیاست گذاري براي دوره جوانی 

  .ري بسیار حائز اهمیت استگذا نظر سیاست
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Young period is the density of family-demographically events. One of these events 
which reached its peak at during young ages is divorce. About half of all registered 
divorces in Iran occures in young period, as well as one fourth of divorced 
population are youth, aged 15-29. Thus, using secondary analysis of micro-census 
data from 2011 Iranian census from nationally sample size, the present article aims 
to explore socio-demographic and economic situations of divorced youth, and as 
well as to examine socio-economic factors affecting divorce of youth. The findings 
indicated probably of ever divorced significantly are higher among females than 
males, higher in urban area than rural area, and higher among low education youth. 
Unemployment and job instability strongly have a positive effects on divorce, but 
only for young males. In contrast, female employment leads to increase probably of 
ever divorced. In addition, having a child significantly reduced the likelihood of 
divorce. 
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