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چکیده
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 -1مقدمه و بیان مسئله

یكي از عمدهترين مسائلي كه جوامع امروز بشري با آن دست به گریبان
است و مشكالت عديدهاي را براي افراد و در نهایت جامعه ايجاد کرده
است ،از همگسيختگي خانوادگي يا به بيان رايـجتر طالق است .طالق در
مفهوم عام عبارت از انحالل شرعی ،قانونی یا عرفی و اختیاری و اضطراری
خانواده تحت شرایط و اصول معین است (کاظمیپور .)87 :1378 ،در سالهاي
اخير ،با افزايش آمار طالق ،اين پدیده به يك معضل مهم اجتماعي تبديل
شده و متأسفانه روز به روز در حال افزایش است .از همپاشيدگيای كه به
دنبال خود تبعات منفي بسياري از جمله ،مشكالت روحي و رواني اعضای
خانواده ،زمينهسازي جرايم مختلف ،بيسرپرست شدن بسياري از كودكان
و  ...را بر پيكرهی جامعه بر جاي ميگذارد؛ چرا که طالق از نظر قانونی
فقط یک حادثه است ،اما از نظر جامعهشناسان و روانشناسان زنجیرهی به
هم پیوستهای است که برای همیشه قربانیان خود را متأثر خواهد ساخت .در
مجموع ،روند صعودي خيره كنندهی طالق در جوامع معاصر سبب شده كه
انديشمندان دوران جديد را در قالب اصطالحاتي همچون عصر طالق 1و
انقالب طالق 2توصيف كنند (فروتن.)106 :1392 ،

ايران نيز از اين وضعيت مستثني نبوده و بر اساس آمار رسمی سازمان
ثبت احوال کشور در سال  ،1381تعداد  67256فقره طالق در کشور ثبت

1- The age of divorce
2 - The divorce revolution
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است .با توجه به رشد شتابان طالق در دههی گذشته سؤال اصلی نوشتار
حاضر این است که عوامل اجتماعی مؤثر در وقوع این مسئله کداماند؟
همزمان با شدت یافتن نرخ وقوع طالق در سالهای گذشته ،پژوهشهاي
بسياري به بررسي عوامل مؤثر در آن پرداختهاند .بر اساس نتایج این پژوهشها
ـ که در پیشینهی تحقیق به تعدادی از آنها اشاره شده است ـ به عواملی
مانند مشکالت اقتصادی ،اعتياد همسر ،مشكالت روحي ،انتظارات متناقض
و  ...اشاره شده است .در این مقاله ،این مسئله از منظر اجتماعی بررسی شده
است .برخالف بسیاری از پژوهشهای میدانی انجام شده دربارهی عوامل
اجتماعی مؤثر در طالق که به سنجش اثر متغیرهای سطح خرد در طالق
میپردازند ،تحقیق حاضر با رویکردی متفاوت به دنبال برجسته کردن اثر
متغیرهای تحقیق در سطح کالن است.
منظور از عوامل کالن ،آن دسته عواملی است که در کل جامعه وجود
دارد؛ برای مثال اگر ارزشهای غالب اجتماعی یک جامعه لذتجوییهای
آنی ،سودگرایی و نگاه ابزاری باشد ،به طور طبیعی ،خانواده به عنوان نهاد
اجتماعی ـ که منعکس کنندهی ارزشهای آن است ـ متأثر از این فرایند
است .در مقابل ،منظور از عوامل خرد ،عواملی است که بیشتر با فرد یا
گروههای کوچک مثل گروههای مرجع سروکار دارد ،عوامل میانهی ما بین
عوامل خرد و کالن ،دستهای از عوامل حد وسط مانند خرده فرهنگها
هستند .در اين راستا ،ويليام گود معتقد است ،ريشهی اصلي رشد طالق
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شده است .این عدد در سال  1390به بیش از دو برابر ( 142841فقره) رسیده
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متأثر از وضعيت خانوادهی معاصر است كه بايد علت آن را در مظاهر
نوگرايي1جستوجو كرد (همان .)106 ،از این حیث ،جامعهی ایران در حال
گذار است و در شرایط گذار اجتماعی افراد ویژگیهایی را کسب میکنند
که نوع و شیوهی کنشهای آنها را متأثر میکند .بنابراین هدف نوشتار حاضر
نشان دادن تأثیر نشانگان اجتماعي گذار در مسئلهی طالق است.
 -2پيشينهی پژوهش

بررسي ادبيات موضوع حاكي از آن است كه مطالعات فراواني دربارهی
طالق ،عوامل و پيامدهاي آن انجام شده است و جامعهشناسان ،روانشناسان
و حقوقدانان در اين باره قلمفرسايي کردهاند .بنابراين ،در بيان پيشينهی
تحقيق قرابت موضوعی و زماني مالك عمل قرار گرفته است.
محموديان در تحقيقي به بررسی رابطهی طالق و توسعهی اقتصادي
ـ اجتماعي میپردازد .در این پژوهش وی در صدد است تا نشان دهد که
چگونه صنعتي شدن و شهرنشيني از حيث ايجاد تغييرات ساختاري ،نهاد
خانواده را متأثر میکند .به اعتقاد وی اين دو عامل نقش مهمي در كاهش
باروري و افزايش اميد به زندگي داشته و ضمن فراهم سازی زمينه براي
افزایش تحصيالت و مشاركت زنان ،توقعات و انتظارات آنها از زندگي
زناشويي را تغییر و بستر وقوع طالق را فراهم میکند (محمودیان:1389 ،
.)13-41

1 - Modernization
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درآمد خانوار و توزيع آن بر نرخ طالق در ايران طي سالهاي 1353-85
ميپردازد (موسایی.)1388 ،

رياحي در یک پیمایش ميزان گرايش به طالق را بررسی میکند .وی با
استفاده از مفاهيم موجود در نظريههاي همسان همسري ،مبادله و شبکه به
تحليلی جامعهشناختي میپردازد .بر اساس این تحقیق ،ميزان برآورده نشدن
انتظارات همسران از يکديگر ،تصور از پيامدهاي طالق ،دخالت ديگران،
تفاوت سطح تحصيلي و تفاوت عقايد همسران در ميزان گرايش به طالق
آنها مؤثر است (ریاحی.)109-140 :1386 ،

اسحاقي نيز در تحقيقي عوامل اجتماعي مؤثر بر درخواست طالق زنان
را سنجیده است .يافتههاي این تحقیق پیمایشی نشان ميدهد که سرمايههاي
زوجين (انسانی ،فرهنگی و اقتصادی) و همسان همسري نقش مهمی در
تبیین طالق دارند (اسحاقی.)97-124 :1391 ،

نعيمي نیز در یک تحقیق پیمایشی ضمن برجسته سازی نقش تغيير
ارزشها ،تعامل خانواده و ماهواره در بروز پديدهی طالق را بررسی کرده
است .بر اساس این تحقیق ،شواهدی از تأثیر استفاده از ماهواره در طالق
مشاهده شده است (نعیمی.)191-211 :1390 ،

فروتن نيز در تحقيقي چالشهاي خانوادهی معاصر ،تأکيد بر طالق و
نوگرايي در فرآيند گذار جمعيتي را بررسی کرده است .محقق با تکيه بر
نظريهی گذار جمعيتي و با رويکردي فرهنگي ـ اجتماعي ،مهمترين زمينهها
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و روندهاي مرتبط با تحوالت خانوادهی معاصر و طالق را در مقياسي
جهاني و به طور خاص ايران ،تجزيه و تحليل میکند .خانوادهی معاصر با
پديدههاي نوظهوري (مانند خانوادهی تک والدي ،خانوادهی تک فرزندي،
بيفرزندي ،زوج زيستي) مواجه شده است که بیشتر ارتباط تنگاتنگي نيز با
تشديد ميزان طالق دارند .از نظر ايشان در مجموع ،نوگرايي و مظاهر آن (به
ويژه فردگرايي ،صنعتي شدن و شهرنشيني) ريشهی اصلي تغييرات بنيادين
خانوادهی معاصر به ویژه طالق است (فروتن.)105-129 :1392 ،

از آنجا که بیشتر تحقیقات انجام شده در مورد طالق ،پیمایشی بوده
و واحد مشاهده و سطح تحلیل آنها خرد است؛ لذا تأثیر عوامل مرثر در
طالق در سطح کالن ،کامل درک نمیشود .وجه متمایز این تحقیق با سایر
تحقیقات انجام شده ،نگاه کالن به متغیرها و استفاده از اطالعات همهی افراد
کشور است.
 -3مبانی نظری پژوهش

تحوالت بنيادين خانوادهی معاصر و روندهاي طالق يكي از مهمترين
مباحثي است كه طيف متنوعي از نظريهها و صاحبنظران به آن پرداختهاند،
با اين حال رويكرد نوشتار حاضر بررسي شرايط برآمده از گذار و نوسازي
بر طالق است.
 -1-3تغییر ساختار خانواده

خانواده یکی از مهمترین و بنیادیترین نهادهای اجتماعی است که
همواره در طول تاریخ ،از تمامی تغییر و تحوالت نهادهای مختلف جامعه
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از افراد که روابط «زن و شوهری» یا «پدر و مادر و فرزندی» بین آنها وجود
دارد ،اطالق میشود و گاه مفهومی از یک گروه اجتماعی محدود را در بر
دارد که افرادش با روابط گوناگونی ،از جمله روابط خویشاوندی ،به یکدیگر
مربوطاند (مقصودی.)7 :1386 ،

اساسیترین دگرگونیهایی که طی چند دههی اخیر در ساخت و روابط
خانوادگی در بیشتر نقاط دنیا روی داده است ،تبدیل خانوادهی گسترده به
خانوادهی هستهای است .از این رو ،از گذشتهای نه چندان دور تقریب ًا در
بیشتر کشورها بعد خانواده به تدریج کوچک شده و یا در حال کوچک شدن
است .دگرگونی خانوادهی ایرانی از خانوادهی گسترده به خانوادهی هستهای
در نیم قرن اخیر آرام و کند ،اما مستمر و قاطع بوده است.
خانوادهی گسترده ،خانوادهای است که بر بستگیهای نسبی و سببی
استوار و شامل چند گروه خونی و زناشویی است .خانوادهی گسترده
فرزندان خود را پس از ازدواج در خود جای میدهد و گسترش آن نیز به
همین لحاظ است و به این ترتیب ممکن است چند نسل زیر یک سقف
و در یک خانهی مشترک زندگی کنند (وثوقی .)168 :1371 ،در این شکل از
خانواده ،پدر و مادر ،مرکز ثقل خانواده را تشکیل میدهند و پسرها و نوهها
و عروسها از آنها اطاعت میکنند .دخترها پس از ازدواج خانهی پدری را
ترک میکنند؛ بنابراین اغلب خانوادهی گسترده به شکل پدرمکانی است و
مواردی که داماد در خانهی پدر زن مسکن گزیند ،نادر است .پدر نقش اصلی
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را در تربیت فرزندان به عهده دارد ،دایرهی همسرگزینی محدود و تعهدات
اجتماعی زیاد است .در مقابل خانوادهی هستهای ،خانوادهای است که از دو
نسل والدین و فرزندان تشکیل شده است .خانوادهی هستهای وجه شاخص
جوامع صنعتی جدید است .به نظر میرسد تسلط آن از تحرک اجتماعی و
نیز از رشد فردگرایی که در مالکیت ،حقوق و آرمانهای اجتماعی عموم
مردم در مورد سعادت و رضایت خاطر فردی منعکس است ،ناشی شده
باشد (همان.)169 ،

به نظر میرسد ،استحکام و پایداری و احتمال بقا در خانوادهی گسترده
بیشتر از خانوادهی هستهای است؛ چرا که در خانوادهی گسترده ،هرم قدرت
عمودی است .یعنی عمدهی تصمیمات از باالترین شخص خانواده اتخاذ
میشود و آن شخص پیرترین و داناترین شخص خانواده و معموالً پدر یا

پدربزرگ است .در چنین خانوادهای ،اگر بین فرزندان اختالفی پدید آید،

معموالً با پا در میانی ریشسفیدان حل و از فروپاشی خانواده جلوگیری
میشود .در نتیجه اتحاد و همبستگی در این نوع خانواده بیشتر است ،اما
خانوادهی هستهای ـ که عمدت ًا از یک زن و مرد تشکیل میشود ـ بیشتر
حالت شکننده دارد .جدایی از بزرگترها ،ایجاد فاصلهی فیزیکی و مکانی
و جدایی محل کار از خانه ،همگی در تضعیف روحیهی وفاق و یکدستی
مؤثر است .در چنین خانوادهای ،با بروز کوچکترین مسئلهای ،احتمال و
زمینهی از همگسیختگی وجود دارد .به اعتقاد علمای اجتماعی ،در ایران ،به
تبع جامعه که در حال تغییر و گذار از سنتی به مدرن است ،خانوادهها نیز در
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هم در حال از دست رفتن است (همان.)170 ،

در حوزهی کارکردگرایی نیز گود مدعی است ،خانوا دههای هستهای
کنونی به نسبت خانوادههای گستردهی پیشین ـ که درون یک بافت
خویشاوندی وجود داشتهاند ـ بار عاطفی سنگینتری را تحمل میکنند و
چنین اضافه بار عاطفی خود موجب افزایش و تداوم کشمکشهای میان
زوجین و زمینهسازی برای طالق میشود (گود.)248 :1353 ،
 -2-3تغییر ارزشها

به نظر بعضی از جامعهشناسان ،از جمله عمدهترین علل طالق ،پیدایش
بحران در ارزشها و هنجارها است .انسان همواره در زندگی شخصی و
اجتماعی خود ،از ارزشها و هنجارهای ثابتی پیروی نمیکند ،بلکه این امر
نیز مانند بسیاری امور دیگر در معرض تغییر و تحول است .گذشت زمان
و یا حتی تغییر مکان و شرایط خاص اجتماعی دیگر از جمله عوامل تغییر
ارزشها و نگرشهاست .در ابتدای زندگی ،چیزهایی ارزش به شمار میرود
که شاید بعدها جاذبهی خود را از دست بدهد (يوسفي)29 :1383 ،؛ برای مثال،
کسی که ابتدا تحصیالت عالی برایش ارزشمند نبوده و بر همین اساس ،به
ازدواج در سطح ابتدایی راضی شده است ،چنانچه در فرآیند تغییر ارزشها،
تحصیالت عالی و مدرک برایش ارزشمند شود ،قادر به ادامهی زندگی
مشترک نیست.
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گود همچنین تغییر ایستارها در مورد طالق را بخشی از فرآیند عمومی
سکوالریزه شدن جوامع غربی میداند .سکوالریزاسیون موجب کاهش تأثیر
ایمان مذهبی شده و نهاد خانواده دیگر نه به عنوان یک امر مقدس ،بلکه به
عنوان ابزاری برای ارضای نیازها و عواطف جنسی در نظر گرفته میشود.
بدیهی است در چنین جامعهای نگرش به طالق نیز سهلگیرانهتر میشود
(گود .)250 :1353 ،در همين راستا ،ون دوكا 1در نظريهی گذار جمعيتي دوم

2

معتقد است كه تحوالت بنيادين خانواده بيش از هر چيز ريشه در فردگرايي

3

دارد .يعني هنجارها و نگرشهايي كه بيش از هر چيز بر حقوق و كاميابيهاي

افراد تأكيد ميكند .در حالي كه در گذشته جامعه معموالً معطوف به خانواده
و فرزندان بود و دگرخواهي 4نقش اصلي در زندگي خانوادگي ايفاء ميكرد
(فروتن.)108 :1392 ،

دورکیم نيز در میان عوامل اجتماعی کردن افراد ،به نقش مذهب توجه
میکند و معتقد است نیرومندی اعتقاد مذهبی در یک جامعه ،بر همبستگی
اجتماعی ،تقویت وجدان جمعی و جلوگیری از بروز انحرافات و آسیبهای
اجتماعی میافزاید (کوزر.)200 :1977 ،

تحقیقات تجربی برخی جامعهشناسان نشان داده است که نگرش اولیه به
طالق و نهاد خانواده در احتمال بروز طالق در زندگی زناشویی مؤثر است.
1- Van De Kaa
2 - The second demographic transition theory
3 -Individualism
4 - Altruism
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بیشتری دارد که در زندگی زناشویی خود به طالق روی آورند

(& Amato

.)Rogers, 1999: 69-86
 -3-3شهرنشینی و صنعتی شدن

دانشمندان علم اجتماع ،جامعه را با تعابیر گوناگونی از جمله شهری،
روستایی ،کشاورزی ،صنعتی ،سنتی و مدرن تقسیم میکنند .معیار فهم این
نوع تقسیمبندی و مرزکشی بین جوامع ،در نوع روابط اجتماعی حاکم بر آن
جامعه است.
نظام شهرنشيني و روند سريع آن در كشورهاي در حال توسعه سبب
هجوم گسترده به شهرها و پيدايش بخش خدمات متورم ،حاشيهنشيني
گسترده ،بيكاري پنهان و پيدايش دوگانگي شبكههاي اجتماعي مهاجرين در
شهرها ميشود .شهرهاي كشورهاي توسعه نيافته نهادهاي دورگهاي هستند
كه در نتيجهی دو واكنش پديد آمدهاند؛ اول واكنش به تقسيم كار اجتماعي
ـ كه پديدهاي بومي است ـ و دوم واكنش به ادغام در اقتصاد جهاني (گيلبرت
و گاگلر.)31 :1375 ،

آمار طالق در کشورهای مختلف از جمله ایران نشان میدهد که طالق
در میان شهرنشینان بیشتر از روستاییان است .میزان طالق ،به ویژه در نواحی
صنعتی به دلیل گسیخته شدن پیوندها و سنّتها قابل توجه است .علت
این مسئله را باید در خصوصیات جوامع شهری جستوجو کرد .یکی از
خصوصیات جوامع شهری تغییرات سریع اجتماعی و فرهنگی این جوامع
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است .شهرنشینان بر خالف روستاییان ،کمتر به سنّتها پایبند هستند .توجه
زیاد به ُمد و رسوم زودگذر ،زندگی شهری را متزلزل کرده است .در زندگی
شهری هنجارها و ارزشها به سرعت تغییر میکند .خانواده در محیط شهری

نسبت به جامعهی روستایی بیشتر در معرض تغییر و زوال قرار دارد .زندگی
شهری و تحرک جغرافیایی آن ،از طریق کاستن انواع کارکردهایی که خانواده
در گذشته عهدهدار بوده ،مهمترین تأثیر را در نهاد خانواده گذاشته است
(گیدنز.)609 :1383 ،

بسیاری معتقدند که جامعهی جدید صنعتی از نظر ساختاری طالقزاست
و در چنین جامعهای پدیدهی طالق مختص به یک منطقه یا ناحیهی خاصی
نیست؛ همهی کشورها به نوعی با این موضوع دستوپنجه نرم میکنند؛ برای
مثال ،پیتر در مطالعهی خود طالق در نقاط شهری و روستایی کشور دانمارک
را تشریح و تحلیل کرده است .بر این اساس میزان طالق در نقاط شهری این
کشور حدود دو برابر نقاط روستایی است .طی سالهای  2000تا  2004از
هر  1000ازدواج در جوامع روستایی  10مورد با طالق گسسته شده است،
در حالی که این رقم در جوامع شهری برابر  20است .وی معتقد است،
پدیدهی طالق در جوامع شهری به خصوص در جوامع صنعتی بیشتر از
جوامع دیگر است و این نرخ به تدریج در جوامع روستایی در حال افزایش
است (.(Gautier, 2011
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یکی از شروط ازدواج موفق ،در نظر داشتن مسئله همسانی و برابری با
یکدیگر از جهات گوناگون است .اگر زوجین از جهات متعدد با همدیگر
برابر باشند ،احتمال بقای زندگی بیشتر است .یکی از وجوه برابری ،گزینهی
تحصیالت و همسانی نسبی تحصیلی است .این مورد را میتوان از چند
جهت بررسی کرد:
	-هر مقطع تحصیلی شأن اجتماعی خاصی پدید میآورد.
	-هر مقطع تحصیلی فضای فکری و بینشی ،حتی جهانبینی خاصی
پدید میآورد .به ناچار ،همسانی تحصیلی زوجین بر تشابه ،سلیقه ،ذوق
و اندیشه آنها مؤثر است.
	-در صورت نبود توازن شأن تحصیلی ،زوج برتر (از لحاظ تحصیلی)
امتیازات دیگری از طرف مقابل در راه جبران آن طلب میکند.
	-در همهی شرایط و به صورت قاعدهای در همه جای جهان ،میزان
تحمل مردان در قبال ناهمسانی تحصیلی بیش از زنان است .در حالی که
ازدواج یک مرد با تحصیالت عالی با خانمی با تحصیالت پایینتر کمتر
از دیدگاه وجدان جمعی غیرمعقول به نظر نمیرسد ،عکس آن نابهنجار
تلقی میشود.
در این راستا ،بر اساس نظر بکر ،1در جریان افزایش تحصیالت زنان نگاه
به ازدواج کامال اقتصادی و اجتماعی شده و احتمال طالق افزایش مییابد.
1 - Becker
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در نتیجه ازدواج انسانهایی با دو سطح متمایز آموزشی و به تبع آن ،دو
فرهنگ و جهانبینی متفاوت ،باید آسیبپذیرتر باشد و در صورت اضافه
شدن عناصر دیگر ،ممکن است موجبات گرایش به طالق فراهم آید؛ برای
مثال ،در کشور نروژ رویکرد به ازدواج به این صورت است که وقتی زن
تحصیالت عالی داشته باشد ،تمایل دارد با مردی به لحاظ اقتصادی مرفه
ازدواج کند و برعکس ).(Lyngstad, 2004, 124

در سالهای گذشته در ایران ،زنان سهم چشمگیری از وارد شدگان به
مراکز آموزش عالی را به خود اختصاص دادهاند ،این امر ناهمسانی سطح
تحصیالت ،خواستهها و انتظارات متناقض زوجین در زندگی مشترک را به
دنبال دارد و در این شرایط احتمال طالق فزونی مییابد.
 -5-3اشتغال و استقالل مالی زن

هر چند که مسئلهی اشتغال زنان و نوع شغل آنها به آرامش و رفاه
اقتصادی خانواده کمک میکند ،اما تهدیدی هم برای از همپاشیدگی
خانوادهها است .در میان زنان طالق گرفته ،زنان شاغل بیشترین درصد را به
خود اختصاص میدهند؛ چرا که به یک استقالل مالی رسیده و کمتر احساس
پشیمانی میکنند .از اين منظر ،اوپونگ معتقد است كه رشد خيره كنندهی
ميزان طالق در دهههاي اخير در جوامع صنعتي تا حدود زيادي ناشي از اين
واقعيت است كه ميزان مشاركت زنان در بازار كار افزايش چشمگيري داشته
است (فروتن.)120 :1390 ،
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ازدواج مانند گذشته یک مشارکت اقتصادی ضروری نیست .بهطور کلی رفاه
بیشتر سبب شده که زنان در صورت نارضایتی از زندگی زناشویی ،نسبت
به گذشته آمادگی بیشتری برای گسستن زندگی زناشویی داشته باشند (گیدنز،

 .)438 :1383وقتی زن خود را به لحاظ مالی به شوهرش وابسته ندیده و بتواند
از راه کسب و کار ،زندگی خود را تأمین کند ،چندان رغبتی به زندگی نداشته
و با کمترین بیتوجهی و بروز مشکل از سوی شوهر به سوی دادگاه روانه
میشود.
همچنين كري 1استدالل ميكند كه استقالل مالي زنان گاه انگيزهی مردان
را نيز براي طالق تقويت ميكند ،زيرا مردي كه زن شاغل خود را طالق
ميدهد به آساني از پرداخت هزينههاي مربوط به كودك ميگريزد.
 -6-3تغيير الگوي باروري

امروزه ،سطح باروري در بسياري از كشورهاي جهان نسبت به گذشته
كاهش چشمگيري يافته است .در دهههای اخیر ،تغییر الگوهاي فرزندآوري
بهطور برجستهاي به بروز پديدههايی همچون خانوادهی تك فرزند 2و
بيفرزند 3منجر شده است (فروتن.)114 :1392 ،

1 - Curry
2 - The one-child familes
3 - Childlessness
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 -4فرضیههای پژوهش

1.1بین نرخ شهرنشینی و نرخ طالق رابطه وجود دارد.
2.2بین بعد خانوار و نرخ طالق رابطه وجود دارد.
3.3بین نرخ باروری و نرخ طالق رابطه وجود دارد.
4.4بین نرخ اشتغال زنان و نرخ طالق رابطه وجود دارد.
5.5بین نرخ باسوادی زنان و نرخ طالق رابطه وجود دارد.
6.6بین سهم زنان با تحصیالت عالی و نرخ طالق رابطه وجود دارد.
ش پژوهش
 -5رو 

این پژوهش با روشاسنادی و تحلیل ثانویه روی دادههاي موجود 1انجام
شده است .جامعهی آماری تحقیق استانهای کشور است .در این تحقیق
از اطالعات نرخ طالق مندرج در سالنامهی آماری رویدادهای حیاتی ثبت
شدهی کشور در سال  1390و نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن
مسکن  1390استفاده شده است.
سطح مشاهده و واحد تحلیل در این تحقیق کالن است ،به این صورت
که آمار در سطح استانهای کشور استفاده میشود.
 -6یافتههای پژوهش

در این مقاله سعی شده است که یافته ها در دو سطح توصیفی و تحلیلی
ارائه شود.
1 - Secondary data
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جدول شمارهی  1مقاد ير شاخصهای آماری متغیرهای تحقیق در كل
كشور و به تفکیک استان را در سال  1390نشان میدهند .چنان که مالحظه
میشود ،میانگین نرخ طالق کشور در سال  1390برابر با  1/7در هزار بوده
است .یعنی از هر  1000نفر  1/7نفر طالق را تجربه کردهاند .بررسی استانی
این نرخ حاکی از آن است که باالترین نرخ طالق مربوط به استان البرز با 2/9
در هزار است .استانهای تهران و خراسان رضوی به ترتیب با  2/7و  2/4در
هزار رتبههای دوم و سوم این نرخ را به خود اختصاص دادهاند .از سویی
دیگر ،پایینترین نرخ طالق با  0/5در هزار در استان سیستان و بلوچستان
ثبت شده است .در مراتب بعدی استان ایالم ( 0/9در هزار) و چهارمحال و
بختیاری ( 1/1در هزار) قرار دارند (جدول شمارهی .)1

جدول شمارهی  -1نرخ طالق به تفکیک استان در سال 1390

استان

نرخ طالق

استان

نرخ طالق

كل كشور

1/7

آذربايجان شرقي

1/7

آذربايجان غربي

1/6

اردبيل

1/6

اصفهان

1/8

البرز

2/9

ايالم

0/9

بوشهر

1/8

تهران

2/7

چهارمحال وبختياری

1/1

خراسان جنوبي

1/2

خراسان رضوی

2/4

خراسان شمالي

1/7

خوزستان

1/5

زنجان

1/6

سمنان

1/8

سيستان و بلوچستان

0/5

فارس

1/8
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استان

نرخ طالق

استان

نرخ طالق

قزوين

1/9

قم

2/2

كردستان

2/1

كرمان

1/3

كرمان

1/3

كهگيلويه و بويراحمد

1/5

گلستان

1/7

گيالن

1/2

لرستان

1/7

مازندران

2/1

مركزی

0/2

هرمزگان

1/3

همدان

1/9

يزد

1/2

جدول شماره  -1نرخ طالق به تفکیک استان در سال 1390

بررسی نرخ شهرنشینی حاکی است که این نرخ در سال  1390برای کل
کشور  71/4درصد است .ب ه عبارتی ،تقریب ًا سه چهارم جمعیت کشور در
نقاط شهری و یک چهارم دیگر در نقاط روستایی زندگی میکنند .در این
خصوص ،بیشترین مقدار شهرنشینی به استان قم با  95/2درصد اختصاص
دارد .بعد از این استان ،استانهای تهران ( 92/8درصد) و البرز ( 90/5درصد)
قرار دارند .از سوی دیگر ،استان سیستان و بلوچستان تنها استانی است که
روستانشینی در آن بر شهرنشینی فزونی دارد .مقدار شهرنشینی در این استان
 49/0درصد است .همچنین ،نیمی از جمعیت استان هرمزگان شهرنشین
و نیم دیگر روستانشین هستند و بعد از آن ،استان گلستان با  51/0درصد
سومین استان با کمترین نرخ شهرنشینی است.
در سال  ،1390شاخص بعد خانوار کشور  3/5نفر بوده است .این
شاخص نشان میدهد به طور متوسط در هر خانوار چند نفر زندگی میکنند.
بررسی استانی این شاخص نشان میدهد که باالترین بعد خانوار با  4/3نفر
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و کهگیلویه و بویراحمد هر کدام با  4/2نفر قرار دارند .از سوی دیگر،
استان گیالن با  3/2نفر در انتهای جدول بعد خانوار قرار دارد و قبل از
آن ،استانهای تهران ،مازندران و مرکزی (هر کدام با  3/3نفر) و آذربایجان
شرقی ،اصفهان ،البرز ،سمنان و قزوین (هر کدام با  3/4نفر) قرار دارند.
بر اساس جدول شمارهی  ،2نرخ باروری کشور در سال  1390برابر
با  1/8است .بررسی استانی این نرخ حاکی است که بیشترین مقدار این
شاخص به استان سیستان و بلوچستان با  3/5اختصاص دارد .بعد از این
استان ،استانهای خراسان جنوبی ( )2/5و هرمزگان ( )2/3قرار دارند .از
سوی دیگر ،استان مازندران کمترین نرخ باروری ( )1/3را به خود اختصاص
داده است .نزدیکترین رفتار باروری به باروری زنان این استان ،به استان
همجوارش یعنی گیالن با  1/3و سپس تهران با  1/4تعلق دارد.
مطابق جدول شمارهی  ،2میانگین نرخ اشتغال زنان در سال  ،1390برای
کل کشور  75/8درصد بوده است .بیشترین این نرخ مربوط به سه استان
همجوار و مرزی در شرق کشور است .به گونهای که استانهای خراسان
جنوبی ( 89/0درصد) ،خراسان رضوی ( 84/4درصد) و خراسان شمالی
( 82/8درصد) به ترتیب بیشترین نرخ اشتغال زنان را به خود اختصاص
دادهاند .از سوی دیگر ،در همین سال سه استان غربی کشور کمترین نرخ
اشتغال زنان را داشتهاند .در این راستا ،استان کرمانشاه با  61/3درصد کمترین
مقدار این نرخ را به خود اختصاص داده است .در مراتب بعدی استانهای
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لرستان با  62/1درصد و ایالم با  64/4درصد قرار دارند .نرخ اشتغال نشان
میدهد که چند درصد از افراد فعال جامعه شاغل هستند.
نرخ باسوادی زنان کشور در سال  ،1390برابر با  81/1درصد و سهم
زنان با تحصیالت عالی  17/8درصد گزارش شده است .این در حالی است
که استان تهران ( 88/6درصد) و دو همسایهی آن یعنی استان البرز (88/3
درصد) و سمنان ( 85/9درصد) باالترین نرخ باسوادی زنان را دربرداشتهاند.
زنان ساکن در استان سیستان و بلوچستان پایینترین نرخ باسوادی زنان
کشور ( 65/4درصد) را دارند .بعد از این استان ،زنان استانهای کردستان
( 71/3درصد) و آذربایجان غربی ( 71/9درصد) نیز در مقایسه با دیگر
استانهای کشور نرخ باسوادی پایینی دارند.
نتایج جدول شمارهی  2نشان میدهد ،همسو با نرخ باسوادی زنان،
باالترین سهم زنان با تحصیالت عالی متعلق به استان تهران است؛ به گونهای
که  24/4درصد زنان واجد شرایط تحصیل این استان تحصیالت فوق دیپلم و
باالتر دارند .همچنین ،استانهای البرز با  24/0درصد و سمنان با  23/5درصد
در مقایسه با دیگر استانها جایگاه دوم و سوم این شاخص را از آن خود
کردهاند .در مقابل 10/1 ،درصد زنان واجد شرایط تحصیل استان سیستان و
بلوچستان تحصیالت فوق دیپلم و باالتر دارند .استانهای کردستان (12/6
درصد) و آذربایجان شرقی ( 13/2درصد) در مراتب بعدی قرار دارند.
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استان

نرخ
طالق

میزان
شهرنشینی

بعد
خانوار

نرخ
باروری

نرخ
اشتغال
زنان

نرخ
باسوادی
زنان

سهم
تحصیالت
عالی زنان

كل كشور

1/7

71/4

3/5

1/8

75/8

81/1

18/8

آذربايجان شرقي

1/7

69/2

3/4

1/7

82/8

76/7

16/3

آذربايجان غربي

1/6

62/7

3/7

2/0

81/7

71/9

13/2

اردبيل

1/6

64/0

3/7

1/8

73/1

74/6

15/5

اصفهان

1/8

85/4

3/4

1/5

76/0

84/8

20/9

البرز

2/9

90/5

3/4

1/4

70/7

88/3

20/1

ايالم

0/9

64/0

4/1

1/7

64/6

78/0

24/0

بوشهر

1/8

68/2

4/2

2/1

79/1

82/7

17/2

تهران

2/7

92/8

3/3

1/4

78/4

88/6

24/4

چهارمحال
وبختياری

1/1

58/2

3/8

2/0

76/5

77/4

18/2

خراسان جنوبي

1/2

56/0

3/6

2/5

89/0

78/4

16/8

خراسان رضوی

2/4

71/9

3/5

2/0

84/4

83/2

14/9

خراسان شمالي

1/7

51/5

3/6

2/2

82/8

75/3

15/5

خوزستان

1/5

71/0

4/1

2/0

64/9

79/3

16/2

زنجان

1/6

62/5

3/5

1/8

79/1

77/7

17/6

سمنان

1/8

77/0

3/4

1/5

80/8

85/9

23/5

سيستان و
بلوچستان

0/5

49/0

4/3

3/5

67/9

65/4

10/1

فارس

1/8

67/6

3/7

1/6

70/3

83/3

18/9

قزوين

1/9

73/1

3/4

1/7

79/1

80/4

16/3

قم

2/2

95/2

3/6

2/0

79/2

83/0

17/0

كردستان

2/1

66/0

3/7

1/8

75/0

71/3

12/6
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استان

نرخ
طالق

میزان
شهرنشینی

بعد
خانوار

نرخ
باروری

نرخ
اشتغال
زنان

نرخ
باسوادی
زنان

سهم
تحصیالت
عالی زنان

كرمان

1/3

57/5

3/7

2/1

71/4

79/8

19/2

كرمانشاه

2/2

69/7

3/7

1/6

61/3

76/8

16/1

كهگيلويه و
بويراحمد

1/5

52/6

4/2

2/1

65/1

76/9

17/7

گلستان

1/7

51/0

3/7

2/0

81/0

78/3

14/8

گيالن

2/1

60/3

3/2

1/3

72/4

80/1

17/8

لرستان

1/7

61/3

3/8

1/8

62/1

76/0

17/2

مازندران

2/1

54/7

3/3

1/3

77/6

82/1

20/8

مركزی

2/0

73/9

3/3

1/6

76/8

79/5

16/8

هرمزگان

1/3

50/0

4/0

2/3

81/4

80/5

13/6

همدان

1/9

59/2

3/5

1/7

77/3

78/0

15/6

يزد

1/2

82/8

3/5

2/0

71/7

85/4

21/7

 -2-6نتایج تحلیلی

یافته های تحلیلی مقاله عالوه بر آزمون متغیرهای مستقل با متغیرهای
وابسته به تحلیل تحلیل رگرسیون چند متغیره می پردازد.
 -1-2-6آزمون رابطهی بین متغیرها

جدول شمارهی  3نتایج آزمون فرضیات تحقیق را نشان میدهد .بر
اساس این ماتریس ،فرضیهی نخست تحقیق تأیید میشود و یک رابطهی
مثبت قوی بین نرخ شهرنشینی و نرخ طالق ( )P>0/001 ،r=0/586وجود
دارد .ب ه عبارتی ،با افزایش شهرنشینی ،طالق رواج بیشتری مییابد و از این
حیث استانهای با نرخ شهرنشینی باال نرخ طالق باالتری نیز دارند.
146

بررسی نشانگان اجتماعی گذار و طالق

یعنی وجود همبستگی بین بعد خانوار و طالق حکایت دارد .بر این اساس،
همبستگیای معکوس و قوی بین بعد خانوار و طالق مشاهده میشود
( .)P>0/001 ،r=-0/618ب ه عبارتی ،با کاهش بعد خانوار و افزایش
خانوادههای هستهای ،طالق افزایش مییابد.

جدول -3ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق

نرخ
طالق
نرخ طالق
نرخشه رنشینی

نرخ
شهرنشینی

بعد
خان وار

نرخ
باروری

نرخ
اشتغال
زنان

نرخ
باس وادی
زنان

1
∗∗00.586/5

1

بعد خان وار

∗∗∗-00.618/

∗-0/436

1

نرخ باروری

∗∗∗-00.687/

∗∗-0/469

∗∗∗00.668/6

1

نرخ اشتغال زنان

0/144

0/000

∗-0/416

0/055

1

∗∗00.553/5

∗∗∗0/670

∗∗-0/479

∗∗-0/588

0/164

1

0/209

∗∗0/495

-0/0348

∗∗∗-0/601

-0/128

∗∗∗0/742

نرخ باس وادی
زنان

سهم زنان

با تحصیالت
عالی

سهم زنان
با
تحصیالت
عالی

1

* معنیداری در سطح  ** 0/05معنیداری در سطح  ***0/01معنیداری در سطح 0/001

از آنجا که اطالعات آماری موجود از تمامشماری است ،بنابراین ،به
استفاده از مقادیر همبستگی اکتفا شده است.
فرضیهی سوم تحقیق بر وجود همبستگی بین نرخ باروری و نرخ طالق
تاکید دارد .بر اساس جدول  ،4همبستگی قوی اما منفی بین این دو متغیر
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مشاهده میشود( .)P>0/001 ،r=-00/687بهعبارتی ،با کاهش نرخ باروی
نرخ طالق به شدت افزایش مییابد .بهطور سنتی یکی از علل سنتی وقوع
طالق ناباروی زوجین است ،اما به نظر نمیرسد که این عامل نقش مهمی در
تبیین تجربی طالق در سطح کالن داشته باشد .در مقابل ،بیتمایلی آگاهانه
به باروری ـ که خود متأثر از عوامل متعدد بوده و از مختصات جوامع توسعه
یافته و در حال گذار است ـ در تبیین نظری و تجربی طالق در سطح کالن
مؤثر است.
یکی از ویژگیهای خانوادههای امروزی ایران ـ ب ه ویژه در شهرها
ـ افزایش خانوادههای با زوجین شاغل است .اشتغال زنان باعث تعدد
نقشهای اجتماعی ایشان و از سوی دیگر باعث رهایی مالی و استقالل زنان
از همسرانشان میشود .فرضیهی چهارم با دستمایه قرار دادن این ایده بر آن
است که اشتغال زنان باعث افزایش طالق میشود .اطالعات ماتریس مذکور
نشان میدهد ،در عمل رابطهای ضعیف اما مثبت بین این دو متغیر وجود
دارد ( .)P<0/05 ،r=0/144به نظر میرسد یکی از دالیل کمبودن همبستگی
مذکور همهگیر نشدن اشتغال زنان در کل جامعه است.
در ارتباط با فرضیهی پیشین ،کسب سواد و مهارت کلید ورود زنان به
عرصهی اجتماعی در جوامع نوین قلمداد میشود و از این حیث نه تنها
همبستگی آن با متغیر طالق ،بلکه با دیگر متغیرهای تحقیق مستقل مفروض
است .در این راستا ،اطالعات جدول شمارهی  2مبنی بر وجود رابطهی به
نسبت قوی بین نرخ باسوادی زنان و طالق صحه میگذارد (،r=00/553
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طالق هم زیاد است و بالعکس.
در بحث سواد و تحصیالت ،عالوه بر کمیت آموزش زنان (نرخ باسوادی
زنان) ،در آخرین فرضیهی تحقیق بر تأثیر کیفیت آموزشی زنان (سهم زنان با
تحصیالت عالی) در طالق تأکید شده است .شواهد تجربی مندرج در جدول
شمارهی  3حاکی است که یک رابطهی به نسبت متوسط بین این دو متغیر
مشاهده میشود ( .)P<0/001 ،r=0/209ب ه عبارتی ،با افزایش سهم زنان با
تحصیالت فوق دیپلم و باالتر در جوامع نرخ طالق نیز افزایش مییابد.
 -2-2-6تحليل رگرسيون خطی چندگانه

رگرسيون خطی چندگانه تكنيكي آماري است كه هدف آن پيشبيني
متغير مستقل از چند متغير پيشبين است .روشهاي مختلفي براي ورود
متغيرهاي پيشبين در تحليل رگرسيون وجود دارد .که در تحليل رگرسيوني
حاضر از روش هم زمان 1استفاده شده است2.در روش همزمان تمام
متغيرهاي پيشبينی با هم وارد تحليل ميشود.
نتایج تحلیل رگرسیونی بین متغیرهای مستقل تحقیق و نرخ طالق نشان
میدهد که حدود  52درصد واریانس نرخ طالق توسط متغیرهای شهرنشینی،
بعد خانوار ،نرخ باروری و نرخ باسوادی زنان تبیین میشود (جدول  .)4در
مقابل 48 ،درصد تغییرات متغیر وابسته به متغیرهایی مربوط میشود که در
این رگرسیون وجود ندارند.
1 - Enter method

 - 2متغيرهاي نرخ اشتغال زنان و سهم زنان با تحصيالت عالي ،به علت نداشتن رابطهی معنيدار
و در عين حال ضعيف با متغير مستقل وارد معادله نشدند.
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جدول -4خالصهی رگرسيون چندمتغيره براي متغيرهاي پيشبينيکنندهی نرخ طالق

مدل

ضرايب استاندارد نشده
ضريب B

خطاي
استاندارد

(مقدار ثابت)

2/998

1/799

ضرايب
استاندارد
شده
ضريب

مقدار T

سطح معنيداري

Beta

1/667

0/108

نرخ شهرنشینی

0/11

0/007

0/291

1/688

0/103

بعد خانوار

-0/371

0/292

0/219

-1/269

0/216

نرخ باروری

-0/461

0/219

-0/391

-2/104

0/045

نرخ باسوادي زنان

0/002

0/019

0/024

0/127

0/900

مقدار                                       0/767 :Rضریب تعیین                   0/588 :ضریب تعیین تعدیل شده0/524 :
مقدار                                       9/266 F:سطح معنيداري               0/000 :درجه آزادي4 :

در جدول شمارهی  ،4تأثير ناخالص (ضريب  )Bو خالص (ضريب
 )Betaمتغيرهاي پیشبینی کننده در معادله در متغير وابسته نشان شده است.
چنان كه مشاهده ميشود ،نرخ باروري بیشترین تأثیر کاهشی ( ) -0/391را
در تبیین تغييرات طالق داشته است .ب ه عبارتی ،نرخ طالق به ازای هر واحد
افزایش نرخ باروی 0/391 ،واحد و به ازای هر واحد افزایش بعد خانوار،
 0/219واحد کاهش خواهد یافت .این در حالی است که با افزایش هر واحد
نرخ شهرنشيني ،نرخ طالق  0/291واحد افزایش پیدا میکند .نرخ باسوادي
زنان در این معادله به تنهايي نقشي چندان در پيشبيني نرخ طالق ندارد.
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بزرگي است و متغیرهای موجود در مدل بیش از  50درصد تغییرات متغیر
طالق را تبیین میکنند .این نتیجه ،مؤید مناسبی بر نقش متغیرهای برآمده از
مرحلهی گذار بر وقوع طالق و تبیین نظری آن است .چنان که در ابتدای
مقاله اشاره شد ،میتوان ادعا کرد که بسیاری از متغیرهای خرد و میانی مؤثر
در طالق را میتوان در سطح کالن نیز مفهومبندی و مدلسازی کرد.
نتیجهگیری و پیشنهادات

زندگي فردي و اجتماعي و كليه قواعد حاكم بر زندگي اجتماعي و فرهنگي
افراد ،در بستر ارزشهاي اجتماعي و فرهنگي جامعه قرار دارند و مداخالت،
تعامالت و حتي معارضات جامعه بر امور فردي و اجتماعي تأثيرگذار است.
افزايش طالق سبب شده كه رويارويي مردان و زنان و نحوهی ارتباط آنها يكي
از مسائل مهم در عصر مدرن شود؛ اينكه روابط زن و مرد در عصر مدرن تنها
در روابط جنسي ،تربيت كودكان ،نانآوري و خانهداري خالصه نميشود،
بلكه مناسباتي چون كار ،سياست ،اقتصاد ،و خواستههاي فردي و رسيدن به
آن حتي بعد از ازدواج نيز وارد ارتباطات زوجها شده است .بهعبارتي ،مسائل
سادهی گذشته به مسائل پيچيدهتري تبديل شده است .كشمكش در زندگي
زناشويي بعد وسيعتري گرفته كه میتوان آن را در رشد نرخ طالق مشاهده
كرد .اين تغييرات جامعهی ايراني را هم متأثر کرده است .افزايش آمار طالق در
ايران ،بنيان خانواده را ب ه شدت تهديد میکند و چند صباحی است که افزایش
ساالنهی آن در جامعه مشاهده میشود .با این دیدگاه ،مقالهی حاضر سعي
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داشت تأثیر متغیرهای کالن اجتماعی و جمعیتی برخواسته از شرایط گذار در
طالق را بررسی میکند.
بر اساس نتايج به دست آمده ،بين متغيرهاي ميزان شهرنشيني ،بعد خانوار،
ميزان باروري و ميزان باسوادي زنان با متغير طالق همبستگي آماری قوي
مشاهده ميشود .همچنين ،اين متغيرها ـ که اتفاق ًا از نشانگان گذار اجتماعی
نیز هستند ـ سهم چشمگیری ( )0/52در تبیین واریانس متغير وابسته داشته
و در کل با یافتههای محمودیان ( ،)1389موسايي ( )1388و فروتن ()1392
همخوانی دارد.
بر اساس نتايج تحقيق ،بين ميزان سهم زنان با تحصيالت عالي و اشتغال زنان
با طالق همبستگي ضعيفي مشاهده میشود .در حالی که گیدنز ،اوپونگ و کری
بر نقش مؤثر متغیر اشتغال زنان با مکانیسم استقالل اقتصادی و رفاه در طالق
تأکید میکنند ،نتایج تحقیق حاضر بیانگر رابطهای ضعیف در این خصوص است.
توسعه و فرآیند گذار امری گریز ناپدیر است و به تبع آن شخصیت،
افکار ،ارزشها و خواستههای افراد نیز در حال گذار و تغییر است .به
نظر میرسد در این فرآیند ارزشها و هنجارهای حاکم بر جامعه رنگ
فردگرایانه به خود گرفته و افراد جامعه در رفتار و اعمالشان کمتر به مصالح
دیگر کنشگران و جامعه توجه میکنند .عوامل کالنی چون زندگی مدرن و
شهرنشینی ،تحصيالت ،اشتغال زنان و  ...باعث تغيير در خواستههاي زوجين
در ارتباط با ازدواج میشود ،بهطوري كه اگر آن را از طريق ازدواج نتوانند
بهدست آورند از طريق طالق آن را دنبال ميكنند .بنابراین پیشنهاد میشود:
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سنتی و جمعگرایانه به ارزشهای فردگرایانه ،نهاد خانواده و ازدواج نیز
از آن بینصیب نمانده و نخواهد ماند .در عرصهی بینالمللی نیز مشاهده
میشود در برخی کشورها از جمله ژاپن با وجود توسعه و گذار اجتماعی،
ارزشهای فردگرایانه از نوع دگرخواهانه جایگزین ارزشهای فردگرایانه از
نوع خودخواهانه شده است .باید توجه داشت که ارزشهای فردگرایانه از
نوع دگرخواهانه آسیبهای توسعه و گذار اجتماعی را کاهش میدهد.
 با توجه به تغيير ارزشها در فرآيند گذار و نوسازي ،تأكيد برجامعهپذيري باورهاي معنوي و ديني افراد جامعه ميتواند نقشي مثبت در
متعادل كردن ميزان طالق در جامعه داشته باشد؛ چرا كه معنويتگرايي حس
معنيداري و رضايت از زندگي را ايجاد ميكند و باعث ميشود كه انسانها
به فراتر از ابعاد ماديگرايانهی زندگي نيز بنگرند .يكي از نتايج مثبت چنين
نگرش فرامادي ،استحكام بنيان خانواده است .در همين راستا ،كالميجن در
تحقيق خود به اين نتيجه رسيده است كه اعتقادات افراد مذهبي ،رفتارهايشان
را تنظيم ميكند و كمتر طالق ميگيرند)(Kalmijn, 2005: 455-476

 مسئولین فرهنگی و رسانهای جامعه ضمن آگاه سازی شهرونداناز پیامدهای ناگوار طالق ،سعی خود را در جهتدهی ارزشهای جامعه
به ارزشهای دگرخواهانه به کار برند .شهروند با ارزشهای دگرخواهانه
منفعت خویش را در منفعت جامعه و دیگر کنشگران میبیند و بیشک در
چنین جامعهای نهاد خانواده پویا ،مستحکم و منسجم خواهد ماند.
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