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بررسی عوامل مؤثر بر ميزان طالق استانهای ایران با استفاده از مدل تحليل مسير
فریبا سادات بنیهاشمی ،مليحه علیمندگاری ،شهال کاظمیپور ،محمد غالمی

فشارکی

(تاریخ دریافت 1398/4/15 :تاریخ پذیرش)1398/8/1 :

چکيده
این مطالعه با هدف بررسووی تأثیر علّی متغیرهای جمعیتشووناختی ،اقتصووادی و اجتماعی بر میزان
خام طالق ا ستانهای ایران انجام شد .در این مطالعه ،به تحلیل ثانویه دادههای سر شماری عمومی
نفوس و م سکن سالهای  1390و  ،1395آمارگیری نیروی کار سالهای  ،1390-1397آمارگیری
از هزینه و درآمد خانوارهای شهری  1390-1396و آمارهای ازدواج و طالق سازمان ثبت احوال
کشور با استفاده از روش تحلیل مسیر پرداخته شده است .در این پژوهش 23 ،متغیر مورد بررسی
قرار گرفت که از میان آنها تعداد شش متغیر شامل ن سبت شهرن شینی ،میزان باروری کل ،ن سبت
جن سی ،میانگین درآمد خانوارهای شهری ،ن سبت زنان متأهل دارای تح صیالت عالی و ضریب
جینی یک سال قبل ،معنیدار شد .بی شترین اثر م ستقیم ،مربوط به متغیر درآمد خانوارهای شهری،
سپس میزان باروری کل و سهم زنان متأهل با تحصیالت عالی در جهت منفی است .عالوه بر آن،
ن سبت شهرن شینی ،ن سبت جن سی و سهم زنان متأهل با تح صیالت عالی ،اثر غیرم ستقیم بر میزان
خام طالق دارند .به این ترتیب ،تغییرات میزان خام طالق ا ستانهای ک شور با تغییرات متغیرهای
نامبرده ،قابل تبیین است و میتواند تاحدودی تفاوتهای استانی طالق را توضیح دهد.
کليدواژهها :نسووبت شووهرنشووینی ،میزان باروری کل ،میانگین درآمد خانوارها ،تحلیل مسوویر،
میزان خام طالق.
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مقدمه
خانواده ،بهعنوان نهاد اجتماعی اولیه و حیاتی ،تأمینکننده سالمت فرد و تضمینکننده بقای
جامعه است .هیچ جامعهای ،بدون داشتن نظامی برای جایگزینی اعضای خویش ،قادر به ادامه
حیات نیست .خانواده ،امکانی را فراهم میسازد که از طریق آن ،این جایگزینی تحقق یابد .فرد،
نه تنها از نظر جسمی و زیستی ،بلکه مهمتر از آن به لحاظ عاطفی-روانی و شخصیتی نیز
تحتتأثیر خانواده قرار دارد ،چرا که خانواده جایگاهی است که فرد میتواند با تکمیل شخصیت
خویش ،برای برعهده گرفتن نقشهای اجتماعیاش در جامعه آماده گردد (افراسیابی و دهقانی،
.)1395
گرچه ازدواج بهعنوان پیششرط تشکیل خانواده ،زمینه را برای پیوند و اتصال نسلهای
متوالی فراهم آورده و موجب تثبیت و انتقال فرهنگ جامعه از نسل گذشته به نسل جدید میشود،
با اینحال ،خانوادهها همواره قادر نیستند که کنشهای متقابل اجتماعی اعضایشان را بهصورت
پیوسته به سمت هدفی خاص هدایت نموده و انسجام گروهی خانواده را حفظ نمایند .در این
وضعیت ،اختالفات خانوادگی میتواند به گسست پیوند اجتماعی ازدواج و وقوع طالق منجر
شده و زمینه فاصله و گسست نسلها را فراهم آورد (باریکانی و ساربچلو.)1390،
به قول گیدنز ( ،)1991در میان تغییرات اجتماعی که این روزها در جریان است ،اهمیت
هیچکدام به اندازه اتفاقاتی نیست که در زندگی شخصی ،در روابط جنسی ،حیات عاطفی ،ازدواج
و خانواده در حال وقوع است .امروزه جامعه انسانی شاهد افزایش روزافزون میزان طالق در
جامعه است که به مقدار زیادی هم زمان با حضور مدرنیته در بیشتر جوامع از میزان قبح آن
کاسته شده و بهعنوان یک راه حل اجتماعی پذیرفته شده برای ازدواجهایی است که با موفقیت
قرین نیست و در بسیاری از کشورها احساسات عمومی ،تغییر و تحول قوانین را به نفع انجام
طالق تحمل کرده است (کوئن .)182:1379
همراه با روند تحوالت اقتصادی  -اجتماعی جوامع مختلف طی یکی دو قرن گذشته ،روابط
و عناصر درونی خانواده نیز تغییرات پرشتاب و بی سابقهای را تجربه نموده است .شواهد
موجود (محمودیان1383 ،؛ آزاد ارمکی1389 ،؛ عباسی شوازی و همکاران2009 ،؛ علیمندگاری
و همکاران )1395 ،حاکی از آن است که برخی روندها و پدیدههایی که در دهههای گذشته
منجر به تحول و دگرگونی خانواده در جوامع غربی شدهاند ،امروز به درجات مختلف در خانواده
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ایرانی نیز بروز و ظهور یافتهاند .تغییر موقعیت و جایگاه زنان و موازنه قدرت آن ها با مردان،
افزایش سن ازدواج ،دگرگونی ارزشها ،تغییر نگرش نسبت به نقشهای خانوادگی (زن ،شوهر،
والدین ،فرزندان) ،افقی شدن ساختار قدرت در ارتباط میان والدین و فرزندان ،فردگرایی و
افزایش میزان طالق ،از جمله تغییرات پیش روی خانوادههاست.
امروزه طالق یک مسأله جهانی است .بر اساس آمار و اطالعات ازدواج و طالق منتشرشده
توسط بخش آمار اتحادیه اروپا ،در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال  ،1965میزان خام
ازدواج  7/8درصد و میزان خام طالق  0/8درصد بوده است .در سال  2015با وجود کاهش
شدید در میزان خام ازدواج که به  4/3درصد رسیده بود ،میزان طالق به  1/9درصد افزایش
یافته بود.
نگاهی به وضعیت طالق در ایران ،نشان میدهد که همراه با افزایش جمعیت (از  56میلیون
نفر در سال  1370تا  82میلیون نفر در سال  ،)1397تعداد طالق (از  40هزار مورد در سال
 1370به  169هزار در سال  )1397و ازدواج ( 453هزار مورد در سال  1370به  673هزار در
سال  )1397نیز رو به افزایش بوده است (سازمان ثبت احوال کشور 1396 ،و  .)1397آمارها
نشان میدهد که با توجه به هرم سنی جمعیت کشور و انفجار جمعیت در دهه  ،1360تعداد
ازدواج در سالهای  1388تا  1391به اوج خود رسید که در واقع ،در این افزایش ،متأثر از
رسیدن متولدین دهه  1360به سن ازدواج بوده است .از سال  1391تاکنون ،هم تعداد و هم
میزان ازدواج رو به کاهش نهاده است .اما تعداد طالق در این سالها ،تقریباً همیشه رو به افزایش
بوده است (سازمان ثبت احوال کشور.)1396 ،
طالق دارای پیامدهای روانشناختی ،اجتماعی و اقتصادی فراوانی است که نه تنها موجب
آسیب به سرمایه انسانی و اقتصادی جامعه میشود بلکه در تحلیلی حساس به جنسیت میتواند
مانع نقش آفرینی زنان و به حاشیه راندن و استثمار آنها می شود (کالنتری ،روشنفکر و جواهری،
 .)1390نتایج تحقیق (حفاریان و دیگران )1388 ،نشان داده است که افراد مطلقه دارای میزان
بهزیستی پایین ،نشانه های درماندگی و خودپنداری ضعیفتر هستند ،به طوریکه کلیه ابعاد کیفیت
زندگی (سالمت فیزیکی ،روانشناختی و روابط اجتماعی و محیطی) زنان مطلقه به صورت
معناداری کمتر از زنان غیر مطلقه است.
از سوی دیگر در بین استانهای کشور نیز تفاوتهای زیادی از نظر الگوهای
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جمعیتشناختی طالق و سایر متغیرها نظیر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی وجود دارد .بررسی
این تفاوتها ،از این منظر مهم است که برای پیدا کردن راه حل کاهش طالق باید به این تفاوتها
توجه کرد .در این مقاله تالش شده تا میزان طالق از منظر متغیرهای جمعیتشناختی ،اقتصادی
و اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد و به تفاوتهایی که در سطح استانهای کشور وجود دارد
پرداخته شود.

چارچوب نظری
در تحلیل تحوالت خانواده ،تئوریهای ساختاری بر تغییر ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه
بهعنوان یکی از عوامل تغییرات خانواده تأکید نموده و طیف وسیعی از تبیینها را در کشورهای
غربی و غیرغربی ارائه کرده است .دیدگاه همگرایی نظامهای خانواده بهسوی یک مدل خانواده
هستهای توسط کینگزلی دیویس ،)1984( 1با عنوان "انتقال بزرگ خانواده" و ویلیام

گود2

( )1963تحت عنوان " انقالب جهانی در الگوهای خانواده" توسعه یافت .طبق این نظریه ،فرایند
مدرنیزاسیون موجب تجدید ساختار جوامع از طریق صنعتی شدن ،شهرنشینی ،افزایش آموزش،
گسترش رسانههای گروهی ،توسعه حمل و نقل و ارتباطات و ...میگردد .تحت تأثیر این
تحوالت ،الگوها و عناصر سنتی خانواده بهصورت اجتناب ناپذیری در جهت مدرن شدن و
هسته ای شدن تغییر خواهند نمود .ایده زیربنایی تئوری همگرایی بر این فرض ضمنی استوار
است که جوامع مختلف بر روی پیوستاری از توسعه قرار گرفتهاند .جوامع در حال توسعه ،در
فرایند مدرنیزاسیون ،هرچه بیشتر شبیه جوامع صنعتی پیشرفته غرب خواهند شد و بالطبع ،نظام-
های خانواده آنان نیز به سمت یک مدل جهانشمول خانواده مدرن غرب با ویژگیهایی نظیر
هستهای بودن ،فردمحوری ،آزادی در انتخاب همسر ،ازدواج در سنین باال ،باروری پایین و
برابری جنسیتی پیش خواهد رفت؛ خانوادهای که بهترین انطباق را با شرایط اقتصادی حاکم بر
جامعه معاصر غرب نشان داده است (عسکریندوشن.)1388 ،
صنعتیشدن با شهرنشینی همراه است ،چه توسعه شهرهای قدیمی و چه ایجاد شهرهای
جدید که با مهاجرت از نقاط کشاورزی روستایی به نقاط صنعتی شهری اتفاق میافتد .گرچه
گاه تمام خانواده مهاجرت میکنند ،اما غالباً این افراد جوان هستند که به شهرهای جدید برای
1. Davis, K
2. Good, W
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یافتن فرصت شغلی مهاجرت میکنند .این مهاجرت ،با ترتیبات جدید زندگی غالباً همراه است.
همچنین تراکم شهری غالبا الگوی ارتباطات را تغییر میدهد .در غالب جوامع گذشته ،دسترسی
افراد به اطالعات درباره جهان از طریق مردم در جوامع محلی به ویژه اعضای خانواده و همسایه
ها صورت میگرفت .این دسترسی ،در دهههای اخیر ،تغییرات چشمگیری داشته ،زیرا افراد در
سراسر دنیا در شبکهای از سیستم حمل و نقل و ارتباطات ملی و بینالمللی قرار گرفتهاند .این
امکانات ج دید ،دسترسی مردم را به تولیدات و افکار جدید شامل آنچه مربوط به زندگی
خانوادگی است را سهولت بخشیده است (جایاکودی.)7 :2007 ،1
صورت کلیدی تغییرات جامعه در اغلب جوامع امروزی ،رشد درآمد ،حداقل در گروهی از
جامعه است که اجازه رشد مصرف را میدهد .رشد مصرف غالب ًا انواع کاالهای در دسترس را
افزایش میدهد و میتواند توزیع اقالم مصرفی را تغییر دهد .افزایش درآمد اجازه خرید محل
سکونت مجزا و پایان ارتباط خانوادگی را نیز میدهد (جایاکودی .)6 :2007 ،از طرفی دیگر به
نظر کانگر و الدر )1900( 2دورانهای سخت اقتصادی در جامعه نتایج زیانباری بر خانوادهها
دارد که از جمله آنها احتمال گسیختگی خانواده و بی سامانی آن است .محرومیت اقتصادی،
تعامالت مثبت زوجین را کاهش می دهد و آنها را به سوی طالق سوق می دهد.
در شرایط سخت و بحرانهای اقتصادی ،وجود نرخهای باالی بیکاری یکی از مشخصه های
بارز کشورهاست .هلرشتاین و موریل )2011( 3درباره تأثیر عوامل اقتصادی بر مطلوبیت انتظاری
طالق معتقدند که تأثیر عوامل اقتصادی بر طالق را میتوان به دو صورت بیان کرد :عوامل
اقتصادی از یکسو میتواند ارزش فعلی تنزیل یافته ازدواج را نسبت به طالق برای زوجین به
یک میزان کاهش (افزایش) دهد .برای مثال ،اگر رکود یا رونق اقتصادی به افزایش درگیریها
و فشار روانی زناشویی منجر شود ،ارزش نسبی ازدواج برای تمامی زوجین کاهش خواهد یافت
و این کاهش برای برخی زوجین به اندازهای است که میتواند منجر به طالق شود .از طرفی
دیگر رونق اقتصادی ممکن است به طور موقت فرصتهای بازار کار را برای زنان افزایش دهد
و این موضوع باعث افزایش ارزش طالق برای زنان شده و میزان طالق افزایش یابد .راه دیگری

1. Jayakody
2. Conger, H and Elder
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که نوسانات اقتصادی ممکن است ارزش زندگیهای زناشویی را تغییر دهد این است که عوامل
اقتصادی ،میانگین ارزش ازدواج را تغییر ندهد بلکه بر پراکندگی کیفیت زندگی زوجین در
جامعه تأثیر بگذارد .برای مثال اگر رونق اقتصادی به افزایش نابرابری دستمزدها در میان مردان
منجر شود ،درصورتی که یک مرد حقوق باالیی را دریافت کند ،موجب میشود که ارزش ادامه
زندگی زناشویی (بهویژه برای همسر) افزایش یابد .اما برای مردانی که دستمزدشان در سطوح
پایینی قرار دارد ،رونق موجب کاهش ارزش ازدواج میشود ،بهویژه برای زنانی که در بازار کار
مشارکت نمیکنند (درگاهی و دیگران.)101 :1397 ،
چندین الگوی باروری هم با طالق در ارتباط است .حاملگی و زایمان قبل از ازدواج ،خطر
طالق را افزایش میدهد (ویت و لیالرد1991 ،1؛ براچر و همکاران1993 ،2؛ هیویت و

همکاران3

 .)2005دلیل این است که زایمان پیش از ازدواج ممکن است ازدواج با یک شریک نامناسب را
تشویق کند یا حضور یک بچه در اوایل ازدواج ممکن است فشاری را در مراحل توسعه و رشد
روابط ایجاد کند .در مقابل ،بچههایی که درون ازدواج بهدنیا میآیند ،احتمال طالق را کاهش
میدهند .تصور میشود که تولد فرزندان درون ازدواج تعهد به ازدواج را نشان میدهد و ثبات
آن را افزایش میدهد .با اینحال ،رابطه بین وجود فرزندان و انحالل زناشویی ،بسته به سن
فرزند ،متفاوت است که بهموجب آن وجود فرزندان کوچکتر ،خطر شکست ازدواج را کمتر
میکنند و فرزندان بزرگتر ،ارتباط کمی با انحالل ازدواج دارند یا اصالً ارتباطی ندارند.
نسبت جنسی ،بهعنوان یک شاخص جمعیتشناختی ،بر پدیدههای جمعیتی تأثیر میگذارد.
به خوبی مشخص است که نسبتهای جنسی بهعنوان محدودیتی در بازار ازدواج عمل میکنند؛
این شاخص به تعداد مردانی که در مقایسه با  100زن در گروههای سنی خاص یا کل جمعیت
هستند ،اشاره دارد و احتماالً بر تمایل به طالق ،مشارکت نیروی کار زنان و سایر متغیرهای مهم
جمعیتشناختی تأثیر می گذارد .تز نسبت جنسی گوتنتاگ و سکورد )1983( 4یک دیدگاه نظری
است که چگونگی تأثیر نسبتهای جنسی بر ورود به ازدواج و انحالل رابطه زناشویی را توضیح
دهد .گوتنتاگ و سکورد اظهار داشتند که با توجه به تسلط مردان در سیستم سیاسی و حقوقی،
1 . Waite and Lillard
2. Bracher & et al
3. Hewitt & et al
4. Guttentag, M and Paul F. Secord
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در جوامعی که نسبتهای جنسی باالتر باشد با اشکال مردساالرانه زندگی خانوادگی ،نقشهای
سنتی زنان بهعنوان خانهدار و مادر و همچنین هنجارهای محدود کننده اجتماعی مطابقت خواهد
داشت .در مورد ازدواج و طالق در مقابل ،اگر نسبت های جنسی نسبتاً پایین باشد ،آداب و
رسوم لیبرالتر در مورد ازدواج و طالق پیشبینی میشود .مردان در صورت کمبود زنان در
نسبتهای جنسی مربوطه از قدرت سیاسی و قانونی خود استفاده میکنند (دیکمن.)1993 ،1
یافتههای مطالعات مختلف نیز نشان میدهند که نسبتهای جنسی ،نقش مهمی در رفتارهای
زناشویی و طالق بازی میکنند .مطالعات اخیر ،برخی از تأثیرات نسبت جنسی در زندگی مشترک
و شیوه های دوستیابی را ذکر کردهاند (بهعنوان مثال ،لیچر و همکاران 1992؛ شون 1983؛
ساوت و لوید 1995؛ جنوبی ،ترنت و شن  2001در بروکس دالر2؛  .)2015بیشتر تحقیقات
گسترده در این زمینه بر وضعیت زنان متمرکز است و بیان میکنند که نسبتهای جنسی با ازدواج
زنان رابطه مثبت و با طالق رابطه منفی دارد (فاست و جیل کیکولت 1993؛ لیچتر و همکاران
1992؛ مک الوللین ،لیچتر و جانسون 1993؛ جنوبی و لوید 1992؛ باربر 2003؛ جنوبی 1988؛
ترنت و جنوب  1989در بروکس دالر.)2015 ،
توسعه آموزش رسمی در مدارس ،عنصر مهم در تحوالت ساختار اجتماعی جامعه است .در
واقع ،آموزش ،به طرق مختلف بهعنوان نخستین موتور محرک تغییرات ساختار اجتماع و بهبود
اقتصاد و جامعه دیده میشود (مکوالی .)1974 ،3این افزایش ،در راستای تأخیر ورود به بازار
کار ،تغییر در ارتباط جنسیتی ،کاهش سلطه بزرگترها و تأخیر در ازدواج و موارد دیگر را منجر
شده است (جایاکودی .)5 :2007 ،بالسفلد و همکاران )1993( 4بیان داشتند که ارتباط میان
طالق و تحصیالت در طی زمان و میان کشورها متفاوت است .در کشوری مانند ایتالیا که سطح
کلی طالق پایین است ،سطح تحصیالت اثر مثبت دارد ،اما در کشورهایی که میزان طالق باالست
اثر منفی دارد .آنها بیان داشتند که در کشورهایی مانند ایتالیا با ساختار خانواده سنتی ،تحصیالت
زنان می تواند نگاه آزادانه به ازدواج و طالق بدهد و آنها را برای مقابله با پیامدهای اجتماعی و

1. Diekmann
2. Brooks Dollar, Cindy
3. Macaulay
4. Blossfeld, De Rose Hoem and Rohwer
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اقتصادی طالق راحتتر روبرو کند (کالرک و برینگتون .)1999 ،1مطالعات زیادی در آمریکا
نشان میدهد که خطر طالق در میان افراد با سطح تحصیل پایین به طرز چشمگیری باالست.
مطالعات دیگر بر پایه دادهها در کانادا و استرالیا تفاوت کمی میان خطر طالق و میزان تحصیالت
بیان کرده است .در بریتانیا ،طالق میان افراد با سطح تحصیالت کمتر متداولتر است .اما ارتباط
میان تحصیالت و طالق از طریق سن در ازدواج تعدیل میشود .وقتی سن به هنگام ازدواج،
متغیر کنترل باشد ،خطر طالق در سطوح مختلف تحصیلی مشابه است (کالرک و برینگتون،
.)1999
همانگونه که در ابتدا بیان شد ،روندها و پدیدههایی که در دهههای گذشته به تحول و
دگرگونی خانواده در جوامع غربی منجر شدهاند ،امروزه به درجات مختلف در خانواده ایرانی
قابل مشاهده هستند که میتوان به افزایش میزان شهرنشینی ،افزایش نرخ باسوادی و تحصیالت
عالی ،سهولت در مهاجرت حتی برای دختران جوان ،تغییر در الگوهای اشتغال و بازار کار اشاره
کرد .از سویی بر اساس دیدگاه برخی از صاحبنظران ،مسایل و مشکالت اقتصادی حاکم بر
کشور یکی از دالیل مهم از همگیسختگی نظام خانواده و افزایش میزان طالق در ایران به حساب
می آید .در این مطالعه تالش خواهد شد تأثیر چندین متغیر جمعیتشناختی ،اقتصادی و اجتماعی
در کنار هم ،بر میزان طالق استانهای کشور مورد بررسی قرار گیرد.
با توجه به مباحث فوق ،در پژوهش حاضر ،برخی متغیرهای جمعیتشناختی نظیر نسبت
جنسی و میزان باروی کل؛ متغیرهای اقتصادی مانند ضریب جینی ،نرخ بیکاری ،نرخ مشارکت
اقتصادی و میانگین درآمد خانوارهای شهری و متغیرهای اجتماعی مانند نسبت شهرنشینی ،نرخ
باسوادی و درصد جمعیت دارای تحصیالت عالی بهعنوان متغیرهای تأثیرگذار بر روی میزان
خام طالق استانهای ایران نظر گرفته شده است.

1. Clarke and Berrington
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نمودار  :1مدل نظری پژوهش
متغيرهای جمعيت شناختی
متغيرهای اقتصادی

نسبت جنسی

ضریب جینی

میزان باروری کل

نرخ بیکاری

نرخ مشارکت اقتصادی
میانگین درآمد خانوارهای شهری

میزان خام طالق
متغيرهای اجتماعی

استانهای ایران

نسبت شهرنشینی
نرخ باسوادی
درصد جمعیت دارای تحصیالت عالی

فرضیههای مورد بررسی این پژوهش عبارتند از:

 متغیرهای جمعیتشووناختی نسووبتجنسووی (با اثر منفی) و میزان باروری (با اثر منفی) بر
میزان خام طالق استانها تأثیرگذار است.

 متغیرهای اقتصوووادی مانند ضوووریب جینی (با اثر مثبت) ،نرخ بیکاری (با اثر مثبت) ،نرخ
م شارکت اقت صادی (با اثر منفی) و میانگین درآمد خانوارهای شهری (با اثر منفی) بر روی
میزان خام طالق استانها تأثیر دارد.

 متغیرهای اجتماعی مانند نسبت شهرنشینی (با اثر مثبت) ،درصد جمعیت دارای تحصیالت
عالی (با اثر مثبت) ،نرخ باسوادی (با اثر مثبت) بر روی میزان خام طالق استانها اثر دارد.
جدول .1متغيرهای مورد استفاده در پژوهش و نظریههای مرتبط با آن

نام متغیر

نظریه  /یا مطالعه مرتبط

نسبت جنسی

گوتنتاگ و سکورد ()1983

میزان باروری

ویت و لیالرد ( ،)1991براچر و دیگران ( ،)1993هیویت و دیگران (.)2005

ضریب جینی ،نرخ بیکاری ،نرخ مشارکت
اقتصادی ،میانگین درآمد خانوار
نسبت شهرنشینی ،نرخ باسوادی ،درصد جمعیت
دارای تحصیالت عالی.

کانگر و الدر ( ، )1900هلرشتاین و موریل ()2011
کینگزلی دیویس ( ،)1984ویلیام گود ( ،)1963بالسفلد و دیگران (.)1993
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شاخص مورد بررسی برای طالق در این مطالعه ،میزان خام طالق است که از حاصل تقسیم
تعداد طالق بر میانه جمعیت سال در هر هزار نفر بهدست میآید .یکی از اشکاالت وارد بر میزان
خام طالق ،این است که افراد مجرد و افرادی که در سن ازدواج نیستند نیز در مخرج کسر
محاسبه میشوند .بنابراین ،پیشنهاد میشود از میزان خالص طالق که از حاصل تقسیم تعداد
طالق به جمعیت زنان دارای همسر در هر هزار نفر بهدست میآید ،استفاده شود .با توجه به
اینکه جمعیت زنان دارای همسر از دادههای ثبت احوال حاصل نمیشود و تنها در سالهایی که
سرشماری عمومی نفوس و مسکن انجام شده ،در دسترس است ،برای محاسبه این شاخص با
محدودیت داده روبرو هستیم .از طرف دیگر اگر به مقایسه این دو نرخ در سال  1395بپردازیم،
مشاهده میشود که روند این دو نرخ میان استانهای کشور یکسان بوده است و سطح این دو
نرخ متفاوت است ،به گونهای که سطح میزان خالص طالق باالتر از میزان خام طالق است
(نمودار  .)2بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت در نتایج محاسبات تغییری حاصل نشود.
نمودار .2مقایسه ميزان خام طالق با ميزان خالص طالق به تفکيک استانهای کشور (سال)1395
6.00
نرخ خالص طالق
نرخ خام طالق

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00

آذربایجانشرقی
آذربایجانغربی
اردبيل
اصفهان
البرز
ایالم
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختياری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سيستان و بلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهگيلویه و بویراحمد
گلستان
گيالن
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد

منبع :سازمان ثبت احوال ( ،)1395مرکز آمار ایران ( )1395و محاسبات محققین

0.00
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پيشينه پژوهش
طالق بهعنوان یکی از وقایع چهارگانه حیاتی ،پدیدهای چندبعدی است و شاید کمتر پدیده
اجتماعی به پیچیدگی طالق وجود داشته باشد .طالق دالیل گوناگون دارد و این دالیل ،متناسب
با موقعیت ،طبقه و جایگاه اجتماعی زوجین ،متفاوت است .از طرفی در سطح کالن ،بسترها و
شرایط زمینهساز طالق در اجتماعات و جوامع گوناگون هم یکسان نخواهد بود.
در ادبیات پژوهشی طالق ،مطالعات گستردهای در مورد آنچه که اغلب تعیینکنندههای طالق
نامیده می شوند وجود دارد .محققان برای بررسی تغییرات همگام تجربی بین طالق و دیگر
متغیرهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،غالباً در محیط سریهای زمانی یا در تحلیلهای مقطعی
نتایج را جستجو میکنند .درگاهی و همکاران ( ،)1397فالحی و دلدار ( ،)1395نصراللهی و
همکاران ( ،)1392عسگری و بادپا ( ،)1391عیسیزاده و همکاران ( ،)1390موسائی و همکاران
( )1388به بررسی متغیرهای کالن مانند سواد ،نرخ بیکاری ،تورم ،تولید ناخالص داخلی،
شهرنشینی ،هزینه و درآمد خانوارها ،نرخ مشارکت اقتصادی زنان بر روی طالق در ایران
پرداختهاند.
درگاهی و همکاران ( )1397به بررسی نقش عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر طالق در
ایران با استفاده از الگوی ترکیبی پنل براساس دادههای استانی کشور طی دوره 1386-1394
پرداختند .آنها بین بیکاری و تورم با میزان طالق رابطه مثبت ،و بین اشتغال زنان با تحصیالت
عالی و طالق رابطه منفی مشاهده کردند .همچنین در بررسی رفتار طالق در چرخههای تجاری
کشور به این نتیجه رسیدند که طالق دارای رفتاری مخالف چرخهای است و از سوی دیگر بر
اساس تحلیل عوامل اجتماعی طالق ،افزایش اشتغال زنان با تحصیالت عالی ،میزان طالق را
کاهش میدهد .این بدین معنی است که اشتغال زنان تحصیلکرده در ایران ،با کاهش مشقت
اقتصادی ،باعث ثبات بیشتر خانواده شده است.
فالحی و همکاران ( )1395در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر بر طالق در  28استان کشور
طی دوره زمانی  1381تا  1391با تأکید بر عوامل اقتصادی (بیکاری و تورم) پرداختند و متغیرهای
میزان شهرنشینی و تحصیالت عالی را بهعنوان متغیرهای کنترلی به الگو اضافه کردند .نتایج
برآوردهای الگوی تجربی ،رابطه مثبت و معنیداری بین متغیرهای مستقل بیکاری ،تورم ،میزان
تحصیالت عالی و میزان شهرنشینی با طالق را نشان داد .حاتمی نژاد و همکاران ( )1394بر
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اساس تحلیل ثانویه دادههای سرشماری عمومی نفوس و مسکن  1390کل کشور ،رابطه
شهرنشینی و طالق را بررسی کردند و نشان دادند که در میان استانهای مختلف کشور این
تفاوت معنادار است.
علیمندگاری و رازقی نصرآباد ( ،)1395در مطالعهای کیفی ،به فهم چگونگی اثرگذاری
بسترهای اقتصادی بر تصمیمگیری زوجین برای طالق از طریق انجام مصاحبه عمیق با  40زن
و مرد مطلقه در شهر تهران پرداختند .یافتههای آنها نشان داده که بیکاری و اشتغال ناپایدار،
کسب درآمد از مسیرهای نادرست ،وابستگی مالی به خانوادهها ،شرایط بد اقتصادی جامعه و
فشار مضاعف بر منابع درآمدی خانواده و مدیریت نامناسب منابع مالی خانواده ،از جمله مسائل
مالی افراد در زندگی مشترک بوده است .این مسائل بهصورت زنجیرهای با تعامالت کمتر زوجین
درون زندگی مشترک ،کاهش سطح رفاه خانواده و بهتدریج ،افزایش اختالفات و تضادهای
فکری و رفتاری زوجین همراه شده است .این مطالعه اینگونه نتیجهگیری میکند که مشکالت
اقتصادی علت بالفصل طالق نیست بلکه زمینهساز شرایط دیگری میشود که که نهایتاً به طالق
منجر شود .در واقع ،مشکالت اقتصادی عامل پنهان و تأخیری است و با یک اثر تأخیری ،بر
تصمیم زوجین به طالق اثر میگذارند.
نصراللهی و همکارانش ( )1392در پژوهشی با هدف بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر طالق
با تأکید بر متغیرهای اقتصادی ،تأثیر چهار متغیر شهرنشینی ،نرخ باسوادی زنان ،بیکاری و تولید
ناخالص ملّی بر طالق را بررسی نمودند .در مطالعه آنها ،از اطالعات  28استان کشور و روش
دادههای تابلویی استفاده شد .نتایج این مطالعه نشان داد که نسبت شهرنشینی ،بیشترین اثر مثبت
را در طالق استانها داشته است .همچنین بین افزایش نرخ باسوادی زنان و نرخ بیکاری با میزان
طالق استانها رابطه مثبت وجود دارد .اما میان تولید ناخالص داخلی و میزان طالق اثر منفی
وجود داشته است.
عسگری و بادپا ( )1391در مطالعهای اثر نوسانات موقت و پایدار درآمد خانوار بر طالق در
ایران را با استفاده از دادههای ترکیبی در سطح  30استان کشور طی سالهای  1383-1390بررسی
کردهاند .در مطالعه آنها نوسانات درآمد خانوار به دو جزء شوکهای موقت و شوکهای پایدار
تفکیک شده و اثر هر دو جزء بر طالق مورد بررسی قرار گرفته است .یافتهها نشان داده که در
سطح خطای  5درصد ،شوکهای موقت درآمد خانوار موجب افزایش میزان طالق میشوند اما
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شوکهای پایدار درآمد خانوار ،بر میزان طالق اثر معناداری ندارند .عالوه بر این ،متغیرهای نرخ
بیکاری ،نرخ مشارکت اقتصادی زنان ،نسبت شهرنشینی و شاخص مسکن بر میزان طالق دارای
اثر مثبت و معنادار هستند ،اما میزان سواد و درآمد خانوار بر میزان طالق اثر منفی میگذارند.
عیسیزاده و همکارانش ( )1390در پژوهشی با عنوان «تحلیل اقتصادی طالق» با استفاده از
تحلیل سریهای زمانی ،معادالت مربوط به ارتباط بین بیکاری و طالق در ایران طی دوره -1385
 1345را برآورد کردند .نتایج حاکی از آن است که ارتباط بین طالق و بیکاری برای کوتاه مدت،
غیرمعنیدار ،ولی برای یک دوره بلندمدت ،معنیدار است و این موافق با رویکرد استرس روان-
شناختی است که بر اثر تأخیری بیکاری بر طالق تأکید میکند.
موسائی و همکارانش ( )1388با تحلیل دادههای سری زمانی ،به بررسی ارتباط بین طالق و
سواد ،شهرنشینی ،هزینه خانوار ،درآمد و نحوه توزیع آن طی سالهای  1353-1385در سطح
کالن در ایران پرداختند .یافتهها نشان داد که افزایش هزینه خانوارهای استان و نسبت شهرنشینی،
اثر مثبت و افزایش نرخ سواد و افزایش درآمد خانوارها اثر منفی بر میزان طالق دارد .همچنین
با بدتر شدن توزیع درآمد ،میزان طالق افزایش مییابد.
در حوزه مطالعات پیشین خارجی ،پژوهشهای مختلفی به بررسی ارتباط ریسک طالق با
عوامل اجتماعی ،اقتصادی و جمعیتشناختی در سطح کالن و طی دورههای زمانی مختلف
پرداختهاند .چنگ )2016( 1با استفاده از آمارهای حیاتی تایوان که از سال  1975موجود بود
ارتباط بین تحصیالت و طالق را در میان نسلها بررسی کرد .وی به این نتیجه رسید که تغییر
در سطح تحصیالت از ارتباط مثبت با طالق به ارتباط منفی رفته است .وی عنوان کرد که افراد
با پایگاه اجتماعی پایین ،بیشتر عمر خود را در تجرد به سر میبرند .مطالعه دو ماراجو)2016( 2
در آسیا ،بهویژه هند نیز نشان داده است که الگوهای طالق در این نواحی کماکان تحت تأثیر
هنجارهای فرهنگی جامعه و سطح تحصیالت زنان است؛ بهطوریکه در مناطقی که نفوذ این
هنجارهای فرهنگی و سطح تحصیالت قویتر و بیشتر باشد ،میزان استحکام و پایداری پیوندهای
زناشویی در برابر طالق نیز بیشتر است .همچنین ،هرچه سطح تحصیالت زنان بیشتر باشد ،به
طالق رغبت کمتری دارند.
1. Cheng
2. Dommaraju
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ریمو و همکارانش )2013( 1با استفاده از دادههای طولی ازدواج در ژاپن ،برای دو نسل
سالهای  1980-1989و  1990-2005تفاوت تحصیالت در طالق را بررسی کردند .آنها تأیید
کردند که تحصیالت ،ارتباط معکوس با طالق دارد و نشان دادند که برخالف یافتههای قبلی،
ارتباط منفی میان تحصیالت زنان و طالق بیشتر نشده است .هلرشتاین و موریل ،)2011(2در
مقالهای با عنوان"رکود ،رونق و طالق" با انجام یک تحلیل تجربی به بررسی رابطه بین نرخ
بیکاری و میزان طالق ایالتی با استفاده از دادههای آماری طالق در آمریکا طی سال های -2009
 1976پرداختهاند .طبق نتایج این مطالعه یک رابطه منفی قوی بین میزانهای طالق و بیکاری
وجود دارد که یک درصد افزایش در نرخ بیکاری طی دوره زمانی مورد بررسی ،با تقریباً یک
درصد کاهش در میزان طالق در همان زمان مرتبط است .نانلی و سیلز )2010( 3با یک مدل
اقتصادسنجی ،اثر شوک درآمدی دائمی و موقت خانوار را روی طالق بر حسب سطح تحصیالت
و نژاد ،بررس ی کردند .آنها به این نتیجه رسیدند که شوک موقت منفی (مثبت) درآمد خانوار
منجر به افزایش (کاهش) احتمال طالق میشود .اما شواهد کمی وجود دارد که نشان دهد
شوکهای مثبت (منفی) دائمی درآمد خانوار همان نتیجه را میدهد.
ژنگ و همکارانش )2002( 4براساس دادههای آمارگیری باروری در چین و یک مدل چند
متغیره هازارد بین سالهای  1955تا  ،1985ارتباط ریسک طالق با عوامل اجتماعی و
جمعیتشناختی را مطالعه کردند .یافتهها نشان داد سطح طالق در مناطق شهری باالتر از مناطق
روستایی است و میزان تحصیالت بهصورت مثبت و مشارکت اقتصادی بهصورت منفی روی
طالق اثر داشتند .برگس و همکاران ،)2003( 5نیز در مطالعهای با تحلیل سری زمانی دادههای
هزینه و درآمد آمریکا طی سالهای  1979-1992دریافتند که اثر درآمد مردان و زنان بر ازدواج
و طالق متفاوت است .درحالیکه افزایش درآمد مردان رابطه مثبت و معناداری با ازدواج و
رابطه منفی با طالق دارد ،درآمد زنان رابطه منفی با ازدواج داشته و اثر آن بر طالق بیمعنا است.
اسکات و کاترین )1988( 6بر اساس داده های  117کشور و در چارچوب نظریه گوتن تاک-
1. Raymo
2. Hellerstein and Morrill
3.Nunley and Seals
4. Zeng
5. Burgess, Propper and Aassve
6 Scott, Katherine
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سکورد 1مربوط به نسبت جنسی و نقش زنان مطالعه ای انجام دادند .این تئوری بیان میدارد که
نسبت جنسی باال با نسبت زنانی که ازدواج میکنند ،میزان باروری رابطه منفی و با میانگین سنی
زنان در زمان ازدواج ،میزان طالق ،ارتباط نامشروع ،مشارکت در نیروی کار و خودکشی رابطه
مثبت دارد .اگرچه همبستگی های دو متغیره بین نسبت جنسی در سنین  49-15سال و این
ابعاد از نقش های زنانه حمایت چندانی از نظریه مذکور نکردند اما بیشتر ارتباط مورد انتظار
زمانی پدید می آید که سطح توسعه اقتصادی و اجتاعی کشورها مدنظر قرار گیرد .تجزیه و
تحلیل های بعدی نشان داد که تأثیر نسبت جنسی بر نقش زنان در کشورهای توسعه یافته نسبت
به کشورهای در حال توسعه برجسته تر است.
مرور پیشینه مطالعات مربوط به طالق ارائه شده در این بخش ،حاکی از تأثیرپذیری طالق
از مجموعهای از تعیینکنندههای مختلف جمعیتی ،اقتصادی -اجتماعی و حتی فرهنگی در
سطوح مختلف خرد و کالن است .در بیشتر مطالعات داخلی که در سطح کل کشور یا استانها
صورت گرفته ،ارتباط متغیر طالق با تعیینکنندههای مختلف جمعیتشناختی و اقتصادی-
اجتماعی بهصورت جداگانه سنجیده شده و کمتر به سنجش تأثیر آنها بر طالق در یک مدل
توجه شده است .در این مطالعه ،تالش شده تأثیر این متغیرها در یک مدل ،در کنار یکدیگر مورد
بررسی قرار گرفته و به تفاوتهای استانی میزانهای طالق در کشور توجه شود.

روش تحقيق و دادهها
مقاله حاضر با هدف بررسی تأثیر عوامل جمعیتشناختی ،اجتماعی و اقتصادی بر میزان خام
طالق استانهای ایران به تحلیل ثانویه دادههای سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن سالهای
 1390و  ،1395دادههای طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار سالهای  1390تا  ،1397دادههای
طرح آمارگیری نیروی کار سالهای  1390تا  1397که توسط مرکز آمار ایران انجام شده و نیز
دادههای ثبتی طالق سازمان ثبت احوال کشور گردآوری شده ،پرداخته است .میزان خام طالق
بهعنوان متغیر وابسته و متغیرهای میزان باروری کل ،نسبت شهرنشینی ،نسبت جنسی ،نرخ
باسوادی مردان و زنان ،درصد تحصیالت عالی مردان و زنان ،درصد تحصیالت زنان و مردان
متأهل ،درصد تحصیالت زنان و مردان طالق گرفته ،درآمد خانوارهای شهری ،ضریب جینی،
6 Guttentag, M and Paul F. Secord

 196دوفصلنامه مطالعات جمعیتی ،دوره  ،4شماره  ،2پاییز و زمستان 1397

ضریب جینی یک سال قبل ،نرخ مشارکت اقتصادی مردان و زنان ،نرخ مشارکت اقتصادی مردان
و زنان به تفکیک متأهل و طالق گرفته ،نرخ بیکاری مردان و زنان جوان بهعنوان متغیرهای
مستقل در این مطالعه به کار گرفته شدهاند که تعریف عملیاتی آنها در ادامه ارائه شده است .این
متغیرها در سطح استانهای کشور برای سالهای  1390تا  1397محاسبه شدهاند .برای بررسی
رابطه متغیرهای فوق ،از روش تحلیل مسیر در نرم افزارهای  SPSSو  AMOSاستفاده شد .در
این مطالعه  RMSEAکمتر از  CFI ،NFI ،GFI ،%5بیشتر از  0/9و کای اسکور نسبی کمتر از
 2بهعنوان شاخص کفایت مدل برازش داده در تحلیل مسیر استفاده گردید.

تعریف متغيرهای پژوهش
تعریف متغير وابسته
ميزان خام طالق :حاصل تقسیم تعداد طالق رویداده به کل جمعیت ایرانیان ساکن است
و به صورت تعداد رویداد به ازای هر هزار نفر زن و مرد ایرانی ساکن بیان می شود ( سالنامه
آمارهای جمعیتی ثبت احوال کشور.)122 ،1396 ،

تعریف متغيرهای مستقل
نسبت شهرنشينی :تعداد جمعیت ساکن در نقاط شهری به جمعیت کل کشور که بهصورت
درصد بیان میشود (مرکز آمار ایران.)19 ،1395 ،
نسبت جنسی :نسبت تعداد مردان به زنان که بهصورت درصد بیان یشود (مرکز آمار ایران،
.)19 ،1395
ميزان با سوادی :عبارت است از نسبت تعداد افراد باسواد به جمعیت  6ساله و بیشتر که
بهصورت درصد بیان میشود (مرکز آمار ایران.)19 ،1395 ،
در صد جمعيت دارای تح صيالت عالی :ن سبت تعداد جمعیت دارای تح صیالت عالی به
جمعیت باسواد که بهصورت درصد بیان میشود (مرکز آمار ایران.)1395 ،
ميزان باروری کل :تعداد متوسط فرزندانی که یک زن (براساس رفتار باروری زنان در سال
موردنظر) از ابتدای سنین باروری تا انتهای آن ( یعنی در سنین 15-49سالگی) بهدنیا میآورد
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(کاظمیپور.)65 :1388 ،
نرخ م شارکت اقت صادی :ن سبت جمعیت فعال ( شاغل و بیکار)  10ساله و بی شتر (یا 15
ساله و بی شتر) به جمعیت در سن کار ده ساله و بی شتر (یا  15ساله و بی شتر) ضربدر ، 100
این شاخص میتواند به تفکیک جنس و سن محاسبه شود( .مرکز آمار ایران.)14 :1397 ،
نرخ بيکاری :نسوووبت تعداد بیکاران در دوره زمانی مشوووخص به جمعیت فعال (جمعیت
شاغل و بیکار) که بهصورت درصد بیان میشود (مرکز آمار ایران.)14 :1397 ،
درآمد :درآمد ،تمامی وجوه و ارزش کاالهایی است که در برابر کارانجام شده یا سرمایه به
کار افتاده و یا از طریق منابع دیگر (حقوق ،بازنشستگی ،درامدهای انتقالی و  )...در زمان آماری
مورد نظر به خانوار تعلق گرفته باشد (مرکز آمار ایران.)19 :1396 ،
ضریب جينی :یکی از شاخصهای سنجش نابرابری درآمد جامعه ا ست .ضریب جینی
عددی بین صفر و یک (یا صفر و صد درصد) است که در آن ،صفر به معنی توزیع کامالً برابر
درآمد یا ثروت و یک به معنای نابراری مطلق در توزیع است (مرکز آمار ایران.)14 :1395 ،

یافتهها
یافتههای توصيفی
در این بخش ابتدا به توصیف استانهای کشور از منظر متغیر میزان خام طالق میپردازیم؛ سپس
اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مورد بررسی را بر روی متغیر وابسته و اثر متغیرهای
مستقل را روی یکدیگر میسنجیم .میزان خام طالق به تفکیک استانهای کشور در سال 1395
در جدول  2نمایش داده شده است.
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جدول  .2ميزان خام طالق به تفکيک استانهای ایران در سال 1395
استان

جمعیت کل
سال 1395

تعداد طالق میزان
ثبت شده

خام

جمعیت تعداد طالق میزان
استان

کل

ثبت شده

خام

سال  1395طالق

سال  1395سال  1395طالق

2.3
2.3
2.0
2.6
2.2
2.6
1.4
1.7
3.0
1.4
1.6
2.6
2.3
1.9
2.3
1.3

0.7
1.9
2.3
2.7
2.5
1.7
2.6
2.5
2.0
2.7
2.1
2.5
2.3
1.8
2.3
1.4

181049 79،926،270
کل کشور
8997
3،909،652
آذربایجانشرقی
6681
3،265،219
آذربایجانغربی
3276
1،270،420
اردبیل
11061 5،120،850
اصفهان
7114
2،712،400
البرز
822
580،158
ایالم
2033
1،163،400
بوشهر
39282 13،267،637
تهران
1313
چهارمحالوبختیاری 947،763
1196
768،898
خراسان جنوبی
16580 6،434،501
خراسان رضوی
1948
863،092
خراسان شمالی
8936
4،710،509
خوزستان
2421
1،057،461
زنجان
920
702،360
سمنان

سیستان و بلوچستان 2،775،014
4،851،274
فارس
1،273،761
قزوین
1،292،283
قم
1،603،011
کردستان
3،164،718
کرمان
1،952،434
کرمانشاه
کهگیلویهوبویراحمد 713،052
1،868،819
گلستان
2،530،696
گیالن
1،760،649
لرستان
3،283،582
مازندران
1،429،475
مرکزی
1،776،415
هرمزگان
1،738،234
همدان
1،138،533
یزد

1805
9340
2880
3524
4080
5457
5162
1750
3745
6913
3638
8182
3225
3130
4000
1638

بر اساس نمودار  2مالحظه میشود که کمترین میزان خام طالق به استانهای سیستان و
بلوچستان ،سمنان و چهارمحال و بختیاری تعلق دارد و از سوی دیگر بیشترین میزان خام طالق
به استانهای تهران ،گیالن و قم اختصاص دارد .میان میزان خام طالق استان تهران ( 3در هزار)
و استان سیستان و بلوچستان ( 0.7در هزار) 2.3 ،در هزار اختالف است که قابل توجه است.

نمودار  .2ميزان خام طالق به تفکيک استانهای کشور در سال 1395
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

اما اگر به میزان رشوود طالق طی سووالهای  1390-96بین اسووتانهای کشووور (جدول )3
نگاهی بیاندازیم وضعیت به گونه دیگری خواهد بود.
جدول  .3نرخ رشد طالق به تفکيک استانهای کشور طی سالهای 1390-1396
تعداد
نرخ رشد
تعداد
تعداد
طالق
طالق بین
طالق
طالق
نام استان
نام استان
سال
سال سالهای -96
سال
1390
1390
1396
1390
سیستانو بلوچستان 1408
3.4
174578 142841
کل کشور
8073
فارس
4.9
8845
6629
آذربایجان شرقی
2311
قزوین
4.3
6291
4876
آذربایجان غربی
2426
قم
6.8
3041
2054
اردبیل
3271
کردستان
4.0
10592 8355
اصفهان
3607
کرمان
-0.5
6124
6328
البرز
4417
کرمانشاه
8.1
856
537
ایالم
کهگیلویهوبویراحمد 1021
1.6
1852
1681
بوشهر
2890
گلستان
2.1
35818 31640
تهران
5166
گیالن
4.8
1364
چهارمحالوبختیاری 1031
3107
لرستان
7.6
1223
789
خراسان جنوبی
6326
مازندران
1.7
15817 14328
خراسان رضوی
2862
مرکزی
4.7
1994
1516
خراسان شمالی
1974
هرمزگان
5.1
9207
6834
خوزستان
3428
همدان
7.1
2412
1602
زنجان
1231
یزد
2.6
1309
1123
سمنان
منبع :سازمان ثبت احوال کشور و محاسبات محققین

تعداد
طالق
سال
1396
2821
9506
2922
3066
4379
5309
5128
1569
3609
6569
3532
7774
3210
2896
3883
1660

نرخ رشد
طالق بین
سالهای -96
1390
12.3
2.8
4.0
4.0
5.0
6.7
2.5
7.4
3.8
4.1
2.2
3.5
1.9
6.6
2.1
5.1

در نمودار  3مالحظه می شود که استان سیستان و بلوچستان که کمترین میزان خام طالق
را درکشور دارد ،بیشترین رشد تعداد طالق در بین استانهای کشور را داشته است .استان البرز
ر شد منفی طالق را طی سالهای  1390-96دارد که علت آن میتواند به دلیل م شکالت ثبت
باشوود تا آمار واقعی طالق در اسووتان .همچنین اسووتانهای ایالم و خراسووان جنوبی که در پایین
جدول میزان خام طالق قرار میگیرند ،بعد از سی ستان و بلوچ ستان رتبههای دوم و سوم را در
ر شد تعداد طالق دا شتهاند .از سوی دیگر ا ستانی مانند تهران که بی شترین میزان خام طالق را
دارد ،جزء ا ستانهایی با ر شد اندک طالق ا ست .به عبارتی میتوان گفت ا ستانهایی که میزان
طالق در آنها زیاد بوده ،به وضعیت ثابتی نزدیک میشوند ولی سایر استانها با سرعت بیشتری
به وضعیت با طالق بیشتر نزدیک میشوند.

نمودار  .3نرخ رشد طالق به تفکيک استان طی سالهای 1390-1396
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0

یافتههای استنباطی
در این ق سمت ارتباط متغیر واب سته یعنی میزان خام طالق و متغیرهای م ستقل بر ا ساس یک
مدل تحلیل مسیر سنجیده می شود .روش تحلیل مسیر ،تعمیمی از رگرسیون معمولی است که
قادر ا ست عالوه بر بیان آثار م ستقیم ،آثار غیرم ستقیم و اثر کل هر یک از متغیرهای م ستقل را
برای متغیرهای واب سته ن شان دهد (آذر .)1381 ،وجود همب ستگی برای بیان علیّت شرطی الزم
بوده ولی کافی نیسووت .متأسووفانه وجود همبسووتگی بین دو متغیر بهندرت بهطور انحصوواری
نشوواندهندة رابطة علّت و معلولی بین آن دو متغیر اسووت ،بلکه معموالً تأثیر سووایر متغیرهای
واسطهای را نیز در بر دارد .در روشهایی مثل تحلیل رگرسیون چندگانه نیز رابطه چندین متغیر
م ستقل با یک متغیر واب سته ،بدون توجه به روابط علیّتی احتمالی بین متغیرهای م ستقل برر سی
می شود و به همین دلیل اثرات غیرم ستقیم یک متغیر م ستقل بر متغیر واب سته که تو سط سایر
متغیرها ایجاد شده نادیده گرفته می شود (خوندابی .)24 :1387 ،همانطور که قبالً ا شاره شد،
آنالیز مسیر ،بسطی از رگرسیون چندگانه است اما دو تفاوت عمده با این روش دارد:
 -1تحلیل مسوویر اثرات مسووتقیم و غیرمسووتقیم متغیرهای علّت بر متغیرهای معلول را تواماً
مورد مطالعه قرار میدهد.
 -2در تحلیل مسووویر با بیش از یک تحلیل رگرسووویون معمولی سوووروکار داریم .در تحلیل
رگر سیون معمولی یک متغیر واب سته (معلول) وجود دارد که بر روی متغیرهای م ستقل (علّت)
رگرسوویون مییابد ،ولی در آنالیز مسوویر چندین متغیر وابسووته (معلول) وجود دارد که هر کدام
بهطور جداگانه بر روی علّتهای مربوط به خودشان رگرسیون مییابند (خوندابی.)28 :1387 ،
ابتدا متغیرهای موردنظر در فرضووویه پژوهش از نظر میزان ارتباط با متغیر وابسوووته مورد
سنجش قرار گرفت .از میان  22متغیر م ستقل که برای این مدل انتخاب شده بود ،شش متغیر،
ن سبت شهرن شینی ،میزان باروری کل ،ن سبت جن سی ،سهم زنان متأهل با تح صیالت عالی،
میانگین درآمد خانوارهای شووهری و ضووریب جینی یک سووال قبل معنیدار شوود .در جدول 4
شاخصهای برازندگی مدل تحلیل مسیر مشاهده میشود که حاکی از برازش بسیار خوب مدل
است.
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جدول  .4شاخصهای برازندگی مدل
شاخص برازندگی مدل

مقدار شاخص

حد قابل قبول

وضعیت

NFI

0.978

باالتر از 0.9

تأیید

GFI

0.987

باالتر از 0.9

تأیید

CFI

0.991

باالتر از 0.9

تأیید

RMSEA

0.049

کمتر از 0.05

تأیید

کای اسکور نسبی

1.66

کمتر از 2

تأیید

در جدول  5ماتریس ضریب همبستگی متغیرها نشان داده شده است .نسبت شهرنشینی
بیشووترین ضووریب همبسووتگی را با متغیر وابسووته یعنی میزان خام طالق دارد .پس از آن میزان
درآمد خانوارهای شهری .سه متغیر ن سبت شهرن شینی ،میانگین درآمد خانوارهای شهری و
درصوود زنان متأهل با تحصوویالت عالی با میزان طالق همبسووتگی مثبت و سووه متغیر نسووبت
جنسی ،ضریب جینی سال قبل و میزان باروری کل همبستگی منفی داشتند.
جدول  .5ماتریس ضریب همبستگی متغيرهای مورد بررسی
متغير

نسبت
شهرنشینی

نسبت

زنان متأهل با

جنسی تحصیالت عالی

ضریب جینی
سال قبل

درآمد خانوارهای

میزان

شهری

باروری کل

نسبت شهرنشینی

1

نسبت جنسی

0.231

1

زنان متأهل با تحصیالت عالی

0.417

0.243

1

ضریب جینی سال قبل

-0.127

-0.178

-0.183

1

درآمد خانوارهای شهری

0.252

0.114

0.657

0.173-

1

میزان باروری کل

-0.461

0.064

-0.184

0.11

0.005

1

میزان خام طالق

0.405

-0.135

0.067

-0.155

0.326

-0.59

در جدول  ،6اثر مسووتقیم و غیرمسووتقیم متغیرها بر متغیر میزان خام طالق محاسووبه شووده
ا ست .ستون  VIFدر جدول  5ن شان میدهد که بین متغیرهای منتخب همخطی وجود ندارد.
بی شترین اثر م ستقیم مربوط به متغیر درآمد خانوارهای شهری ،سپس میزان باروی کل و سهم
زنان متأهل با تح صیالت عالی در جهت منفی ا ست .عالوه بر آن ن سبت شهرن شینی ،ن سبت
جنسی و سهم زنان متأهل با تحصیالت عالی اثر غیرمستقیم نیز روی متغیر میزان طالق دارند.
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جدول  .6اثرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرها بر ميزان خام طالق استانهای کشور
اثر مستقیم

متغیر

اثر کل

اثر غیرمستقیم

VIF

نسبت شهرنشینی

0.204

0.197

0.402

1.62

نسبت جنسی

-0.112

-0.107

-0.219

1.17

-0.518

0.401

-0.117

2.01

ضریب جینی سال قبل

-0.117

0

-0.117

1.15

درآمد خانوارهای شهری

0.595

0

0.595

1.68

میزان باروری کل

-0.564

0

-0.564

1.36

سهم زنان متأهل با تحصیالت
عالی

در واقع ،با افزایش نسووبت شووهرنشووینی و درآمد خانوارهای شووهری میزان خام طالق
ا ستانها افزایش پیدا میکند .اما با کاهش ن سبتجن سی ،سهم زنان متأهل با تح صیالت عالی،
ضریبجینی سال قبل و میزان باروی ،میزان خام طالق استانها افزایش مییابد.
نمودار  .4مدل نهایی تحليل مسير
نسبت شهرنشینی

-0.51
میزان باروری

0.23

کل

0.20

0.19

-0.56

0.36

0.15

0.16

-0.52

e5

e2

نسبت

0.11

میزان خام

e1

نسبت زنان متاهل

e6

با تحصیالت عالی

0.60

-0.18

-0.12

0.67
e3

میانگین درآمد
ضووور یب جینی
سال قبل

e4

خانوارهای شهری
استان
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بحث و نتيجهگيری
این مطالعه با هدف بررسووی تأثیر متغیرهای جمعیتشووناختی ،اقتصووادی و اجتماعی بر
میزان خام طالق در میان ا ستانهای ک شور انجام پذیرفته ا ست .در این مطالعه با توجه به مدل
نظری اسووتخراج شووده از مرور متون ،متغیرهای مورد نظر انتخاب شووده و سووپس با توجه به
معناداری اثر متغیرهای گزارش شووده ،شووش متغیر که بیشووترین ارتباط را با میزان خام طالق
استانها داشتند انتخاب گردید .پس از آن به بررسی روابط علّی میان این متغیرها پرداخته شد.
همانگونه که در این مطالعه مالحظه شوود اسووتانهایی که کمترین میزان خام طالق را در
کشور دارند (نظیر سیستان و بلوچستان ،ایالم و خراسان جنوبی) بیشترین رشد تعداد طالق را
در بین استانهای کشور طی سالهای  1390-1396داشتهاند .از سوی دیگر استانی مانند تهران
که بیشووترین میزان خام طالق را دارد ،جزء اسووتانهایی با رشوود اندک طالق طی همین دوره
زمانی اسووت .به عبارت دیگر ،اسووتانهایی که میزان طالق در آنها زیاد بوده ،به وضووعیت ثابتی
نزدیک میشوووند و سووایر اسووتانها با سوورعت بیشووتری به سوومت تجربه طالق بیشووتر نزدیک
میشوند.
در تبیین تفاوتهای ا ستانی میزان طالق شش متغیر تأثیر مهم و معناداری دا شتند .ن سبت
شهرن شینی که متغیر مهمی در تبیین مدرن سازی جوامع میبا شد ارتباط زیادی با متغیر میزان
خام طالق در استانها دارد .به این ترتیب که هرچه نسبت شهرنشینی استان بیشتر باشد ،میزان
خام طالق آن اسووتان نیز بیشووتر میشووود .این یافته ،با نتایج مطالعات نصووراللهی و همکاران
( ،)1392موسووائی و همکاران ( ،)1388حاتمی نژاد و همکاران ( )1394و نیز ژنگ و همکاران
( )2002همسو است .اثر غیرمستقیم نسبت شهرنشینی نیز قابل توجه است .نسبت شهرنشینی با
میزان باروری کل رابطه منفی و با نسووبت جنسووی و سووهم زنان متأهل دارای تحصوویالت عالی
ارتباط مثبت دارد .این یافته بدین معنا ست که با افزایش ن سبت شهرن شینی در میان ا ستانها،
میزان باروری کاهش مییابد که یکی از ویژگیهای جوامع مدرن است.
اثر ن سبت جن سی بر طالق تاکنون در ایران مورد مطالعه قرار نگرفته بود .ن سبت جن سی
روی میزان خام طالق ا ستانها اثر م ستقیم و غیرم ستقیم منفی دارد .به این ترتیب که با کاهش
ن سبت جن سی ،میزان خام طالق افزایش مییابد .این یافته با نظریه گوتنتاگ و ا سکورد ()1983

 206دوفصلنامه مطالعات جمعیتی ،دوره  ،4شماره  ،2پاییز و زمستان 1397

درباره نسبتهای جنسی و طالق هماهنگ است.
افزایش سطح تح صیالت بهویژه تح صیالت زنان در نظریه مدرنیزا سیون بهعنوان یکی از
عوامل تأثیرگذار بر طالق مطرح شده ا ست .در تعدادی از مطالعات پی شین نظیر ن صراللهی و
همکاران ( )1393و دو ماراجو ( ،)2016نیز بین نرخ با سوادی و تح صیالت زنان با میزان خام
طالق ارتباط مثبت دیده شده ا ست .اما در این مطالعه از متغیر سهم زنان متأهل با تح صیالت
عالی اسووتفاده شووده که در این رابطه باید به این نکته توجه کرد که اوالً زنان متأهل در معرض
طالق قرار دارند و نه کل زنان .ثانیاً بیشتر زنان تحصیلکرده را زنان هرگز ازدواج نکرده تشکیل
میدهند که با توجه به این نکته استنباط موضوع میتواند تغییر کند .در این مدل بین سهم زنان
متأهل با تحصوویالت عالی و میزان خام طالق رابطه منفی وجود دارد .یعنی هرچه تحصوویالت
زنان متأهل بیشووتر باشوود ،میزان خام طالق در اسووتان کمتر خواهد شوود .ضوومن این که نسووبت
شهرنشینی و نسبت جنسی هم روی این متغیر اثر دارند .از طرف دیگر افزایش این متغیر منجر
به افزایش میانگین درآمد خانوارهای استان میشود.
میانگین درآمد خانوارهای شوووهری اسوووتان ،رابطه مثبتی با میزان خام طالق دارد .یعنی
هرچه میانگین درآمد خانوارهای شهری بیشتر باشد میزان خام طالق در استان بیشتر است .این
رابطه با تحقیق موسووائی و همکاران ( )1388مغایرت دارد که شوواید علت این مغایرت به دلیل
اختالف زمانی بین دو مطالعه با شد .ضریب جینی سال قبل یکی دیگر از متغیرهایی ا ست که
اثر منفی بر روی میزان خام طالق داشووته اسووت .در واقع ،کاهش این متغیر با یک سووال تأخیر
میتواند منجر به افزایش میزان خام طالق در اسوووتان شوووود .این نتیجه با مطالعه موسوووائی و
همکاران ( )1388تفاوت دارد .گرچه توزیع درآمد در مطالعه آنان مربوط به همان سوووال بود.
درحالی که تغییر در ضووریب جینی باید با تأخیر روی میزان طالق اثر بگذارد و انتظار نمیرود
که بالفاصووله موجب تغییر در آمار طالق شووود .این علت در ابتدا ممکن اسووت دور از ذهن به
نظر آید ولی با توجه به پرداخت یارانه به خانوارهای کشوووور و اثری که در درآمد خانوارهای
استانهای کمتر توسعه یافته داشته ،منجر به افزایش ضریب جینی در این استانها گردیده است.
نتایج این مطالعه نشووان داد که مؤلفههای نوسووازی مانند اغلب نقاط جهان میتواند روی
میزان طالق اثر مثبت بگذارد .همچنین تغییراتی که در این زمینه در بخش های مختلفی در دنیا
صورت گرفته ا ست مانند اثر منفی تح صیالت زنان بر افزایش میزان طالق در بین ا ستانهای
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کشووور به چشووم میخورد .از بین متغیرهای اقتصووادی مورد مطالعه ،میانگین درآمد خانوارهای
اسووتان ،اثر مثبت ولی افزایش ضووریب جینی اثر منفی بر روی طالق داشووته اسووت .دو متغیر
جمعیتشناختی نسبت جنسی و میزان باروری ،هر دو اثر منفی بر روی طالق داشتهاند.
افزایش طالق در ک شور موجب نگرانی ب سیاری از م سئولین را فراهم آورده ا ست که به
نظر میرسوود مناسووبترین راهحل جهت مدیریت پدیده طالق ،توجه به تفاوتهای اسووتانی و
لحاظ کردن شوورایط و بسووترهای اقتصووادی ،اجتماعی و فرهنگی اثرگذار بر طالق در هریک از
این استانهاست.

تشکر و قدردانی
از جناب آقای محمدباقر عباسووی ،مدیرکل محترم دفتر آمار و اطالعات جمعیتی ،سوورکار
خانم مرجان علیزاده معاون دفتر و سرکار خانم مع صومه مؤمن طایفه ،کار شناس م سئول آمار،
بهلحاظ ارائه آمار و اطالعات الزم برای انجام این مطالعه تشکر میشود.
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