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 چکیده
های طالق در کشور آید. در دو دهه اخیر میزانطالق یکی از مهمترین مسائل اجتماعی و جمعیتی امروز کشور به شمار می

روند صعودی داشته است. در مطالعه حاضر تالش شد که وضعیت و روند تغییرات طالق در استان فارس بررسی شود. 

تحلیل شد. رویکردهای  0931تا  0931های های ثبت احوال طی سالها و نیز دادهبرای این هدف اطالعات سرشماری

بت ها نشان داد که نسعنوان مبانی نظری تحقیق حاضر در نظر گرفته شد. یافتهی و گذار دوم جمعیتی بهاقتصاد-عقالنی

ها در فاصله پنج تا ده سال بعد از ازدواج های مورد بررسی روند صعودی داشته است. بیشتر طالقسال طالق به ازدواج طی

چنین نشان داد که بین میزان بیکاری مردان و نسبت طالق ها همیافتهافتند. و در سنین اوج فرزندآوری اتفاق می

همبستگی مثبت و در مقابل بین میزان بیکاری زنان و نسبت طالق همبستگی منفی وجود دارد. بین نسبت جمعیت با 

ه کاهش رسد کتحصیالت دانشگاهی و نسبت طالق همبستگی مثبت وجود دارد. با توجه به نتایج این پژوهش به نظر می

واند تهای آموزشی برای زوجینی که پنج سال از زندگی مشترک آنها گذشته است میزان بیکاری مردان و برگزاری کالسمی

 را کاهش دهد. شمار و نسبت طالق
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 مقدمه
ترین بخش جامعه توان مهمترین عامل از هم گسیختگی نهاد خانواده یعنی بنیادیطالق را می    

ای است که به زوجین این باشد و پدیدهدانست. طالق در لغت به معنای رها شدن از عقد نکاح می

بارتی عتحت شرایطی پیوند زناشویی خود را خاتمه دهند و از یکدیگر جدا شوند. بهدهد تا امکان را می

توان شیوه نهادی شدۀ پایان دادن به یک ازدواج نامناسب تعریف نمود )فخرایی و دیگر طالق را می

(. از تحوالت خانواده که در اواخر قرن بیستم و مالزم با تغییرات در سطح جامعه اتفاق 0913حکمت، 

 ای در این تحوالتاند و بر یک چشم انداز ایدهفتاده است به عنوان تغییرات جهانی خانواده یاد نمودها

تأکید شده است که در نتیجۀ عواملی مانند اشاعه یا ایدئآلیسم توسعه این تحوالت به سایر مناطق 

 (.8111همکاران،  0جهان گسترش یافته و شکل جهانی به خود گرفته است )جاکودی

ای دیدهپمثابۀ بهه گذشته برسد نسبت مروزه طالق اغلب گزینش اختیاری افراد است و به نظر میا

 هایای روز افزون اقدامی برای رهایی از تنششود و به گونهمی نگریستهنجار هعادی و عملی به

در  ه ازدواجعنوان تصمیم به ترک یک مشارکت و پایان دادن بطالق اگر به .آیدشمار میبهخانوادگی 

تواند همچون یک واقعه تجزیه و تحلیل شود. با این حال، طالق اغلب فرآیندی نظر گرفته شود، می

و  دلسردی از همسر، استرس، درگیری تواند شاملطوالنی برای پایان دادن به یک رابطه است که می

 .(8111، 8آماتو)حتی خشونت باشد و از این لحاظ یک رویداد چندوجهی خواهد بود 

در جامعۀ پیش از گذار ایران به سبب سلطۀ همه جانبه جامعه بر فرد، نگاه منفی جامعه به واقعه 

طالق و متضرر شدن خانواده گسترده از این واقعه، به جزء در مواردی نادر که ادامه حیات زوجین 

پدیده طالق کرد، حتی در صورت سردی روابط بین زوجین کارکردهای اساسی خانواده را مختل می

شوازی و های ارزشی )عباسیهای اجتماعی و دگرگونی(. جریان0911سرایی، افتاد )اتفاق نمی

همراه تغییرات ساختاری و مشخصاً ورود عناصر نوسازی همانند شهرنشینی ( به0911ندوشن، عسکری

آن جمله پذیرش  ( به تغییر بافت سنتی خانواده و از8112و همکاران،  9شوازیشدن )عباسیو صنعتی

 و گسترش طالق منجر شد.

ای نادر نیست بلکه تبدیل به یک مسئله در حال حاضر در جامعه ایران دیگر طالق نه تنها پدیده

کند. شاخص نسبت طالق اجتماعی مهم شده است. نگاهی به آمار و ارقام موجود این امر را تأیید می

 011در  3/90به  1/2از رقم  0931تا سال  0911سال به ازدواج در کشور پس از انقالب و مشخصاً از 

یعنی تک  01ازدواج رقمی کمتر از  011نسبت طالق به  0911ازدواج افزایش یافته است. تا سال 

-31ساله  81درصد رسیده است. شاخص مذکور طی دوره  01به باالی  0910رقمی بوده و از سال 

ازدواج برای سال  011طالق در هر  1که از رقم حدود سه برابر افزایش داشته است؛ طوری  0921

                                                           
1. Jayakody 

2. Amato 
3 Abbasi-Shavzi 
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، 0931های رسیده است. در سال 0931ازدواج ثبت شده در سال  011در هر  81به رقم  0921

ازدواج بوده است )مرکز  011در  3/90و  1/83، 2/81ترتیب برابر با شاخص فوق به 0932و  0931

های اخیر آمار باالیی در طالق را به ت که در سالهایی اس(. استان فارس جزو استان0932آمار ایران، 

درصد در رتبه دهم کشور قرار  9/01با نسبت  0919ستان در سال خود اختصاص داده است. این ا

درصد افزایش یافت، یعنی به  1/01سال به  01و با گذشت  0939گرفته بود. شاخص مذکور در سال 

 1/80نیز شاخص فوق  0931در سال یده است و طالق به ثبت رس 03ازدواج حدود  011ازای هر 

 دصد محاسبه شد که بدین معناست طالق در استان فارس روند افزایشی داشته است )همان(.

با توجه به مطالب فوق در مطالعه حاضر تالش خواهد شد که ضمن به تصویر کشاندن وضعیت و 

های طالق، تحلیلی از علت طالق ترین آمار و شاخصتحوالت طالق از طریق بررسی و محاسبه مهم

طالق  هایدنبال پاسخ به این سواالت است که شاخصنیز بدست داده شود. در نهایت تحقیق حاضر به

 هایاند؟ آیا بین تغییرات شهرستانی نسبت طالق و شاخصچه روندی در استان فارس طی کرده

ی نسبت طالق و متغیرهای فرهنگی و اقتصادی همبستگی وجود دارد یا خیر؟ آیا بین همبستگ

 فرهنگی و اقتصادی برحسب جنس تفاوت قابل توجهی وجود دارد یا خیر؟

 

 مالحظات نظری و تجربی

شناختی در مورد نقش های کالن جامعههای طالق از نظریههای نظری در مورد افزایش شاخصدیدگاه

ثباتی تأهل )کیتسون منجر به بی های سطح خُرد در مورد فرآیندهایطالق در نظام خانواده تا دیدگاه

ترین دیدگاه در رویکردهای ترین و روشن( متنوع است. دیدگاه عقالنی صریح0310، 0و راسچک

عنوان کنشگران عقالنی هزینه و فایده طالق اقتصادی به ازدواج و طالق است که بر طبق آن افراد به

از جمله پاداش عاطفی، حمایت و تعهد متقابل، ها شامل مواردی گیرند. منافع و هزینهرا در نظر می

های اجتماعی و مسائل حقوقی و فرزندان است. هیچ توضیح مالحظات اقتصادی و اخالقی، محدودیت

های طالق حتی در زمان حاضر وجود ندارد. با وجود این، توضیحات واضحی در مورد افزایش شاخص

، 8ننگیرد )هارکهنگی و تغییرات قانونی را در برمیپیشنهادی روند اقتصادی و اجتماعی، تغییرات فر

8109.) 

ای در حوزۀ ادبیات طالق عوامل اقتصادی و اجتماعی گوناگون مرتبط با طالق به طور گسترده

ها این است که منابع اقتصادی و اجتماعی زن نقطه شروع برای تمامی تحقیق بحث شده است. عمالً

کند که در مردان، منابعی مانند این دیدگاه پیش بینی می .داردو شوهر تأثیرات متفاوتی بر طالق 

شود، یعنی طالق را کاهش خواهند داد، در حالی تحصیالت، اشتغال و درآمد باعث ثبات ازدواج می

ثباتی ازدواج و افزایش احتمال طالق خواهد شد )الینگستاد و الذکر باعث بیکه برای زنان، منابع فوق

                                                           
0. Kitson & Raschke 

8. Harkonen 
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های جنسیتی، افزایش برابری جنسیتی و . بسیاری از توضیحات به تغییر در نقش(8101، 0جالووارا

کنند. در بسیاری از کشورها ویژه، به افزایش قابل توجه در فعالیت بازار کار زنان متأهل اشاره میبه

ت ( یا اینکه وخام8111، 8میزان طالق برای زنان دارای تحصیالت عالی باالتر است )هارکنن و درانکرز

اوضاع اقتصادی در جامعه و افزایش بیکاری مردان نیز از دیگر موضوعاتی است که بخشی از ادبیات 

های طالق را در طول زمان افزایش دهد )استونسون روی آن متمرکز شده است و ممکن است میزان

، 1. چارلین1033، 1فرهنگی تأکید دارد )لستهاق ای دیگر که بر تغییر و عوامل(. نظریه8112، 9و ولفرز

( و در قالب نظریه گذار جمعیتی دوم مطرح شده است، تغییرات خانواده را با افزایش فردگرایی 8113

داند. تغییر در نگرش خانواده در راستای برابری بیشتر جنسیتی، های فرامادی در پیوند میو سایر ارزش

، 1)تورنتو و یانگ دی مارکو رضایت شخصی و پذیرش رفتارهای غیر سنتی مانند طالق بوده است

8110.) 

ای است که در تبیین طالق حایز اهمیت است. کاهش باروری و شناختی نظریهگذار دوم جمعیت

رسیدن آن به زیر سطح جانشینی با تغییرات دیگری همراه خواهد بود که پایین آمدن تعداد و میزان 

ساز گذار دوم تغییرات فوق است. عوامل زمینهترین ازدواج، افزایش طالق و کاهش دوام خانواده از مهم

توان به تغییرات در سطح جامعه، تغییرات در سطح خانواده و تغییرات در سطح جمعیتی را می

فرزندآوری تفکیک نمود. انتقال از ساختار اقتصادی مبتنی بر صنعت به ساختار اقتصادی مبتنی بر 

زشی خانواده و در نهایت سست شدن پیوند فرد و خدمات و متعاقب آن تغییر در نظام هنجاری و ار

جامعه و گسترش استقالل فردی از مهمترین تحوالت در سطح جامعه است. همزمان با تحوالت سطح 

، 2دکا؛ ون8101جامعه تغییرات مهمی در ازدواج و خانواده نیز به وقوع خواهد پیوست )لستهاق، 

8118.) 

 دریافتند «اشتغال و طالق در میان زنان هلندی»ی با عنوان ( در تحقیق8111) 1بروئرفوکما و الیف

داری احتمال طور معنیکه سطح باالی آموزش تحصیلی زنان و نیز مشارکت آنان در نیروی کار به

( نشان داده 8111، 3پاستور-در اسپانیا )برناردی و مارتینز ایطالق زنان را افزایش داده است. مطالعه

عالی زنان و مشارکت آنان در نیروی کار با ریسک و احتمال طالق رابطه وجود است که بین تحصیالت 

اشتغال زنان، رضایت زناشویی و »( تحت عنوان 8118و همکاران،  01شوئنای دیگر )مطالعه دارد.
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حتمال ا کند امانمی ثباتبی با رضایت را هایازدواج زنان به این نتیجه رسیده است که اشتغال «طالق

 خواهد داد. افزایش را هایی که رضایت زناشویی کمی دارندازدواج در طالق

های طالق در مطالعاتی که در ایران در زمینه طالق انجام شده بیانگر آن است که سطوح و میزان

بررسی پویایی ازدواج و طالق در  کرده است. در د سایر کشورهای جهان افزایش پیداایران نیز مانن

نسبت طالق به ازدواج  که (0911، زنگنه ردکُداده شده است )نشان  0911ایران با تأکید بر سرشماری 

طالق در ایران عمومیت نداشته اما سیر و سرشماری دارای نوسان بوده  دوره اگر چه در طی شش

ب وضعیت زناشویی در ایران )مرکز آمار های صورت گرفته دربا. نتایج بررسیاست طی کردهصعودی 

نشان  0931و  0931، 0911، 0921های ( بر اساس اطالعات سرشماری سال0938و  0911ایران، 

 1/1برابر با  0921داده که نسبت طالق همواره روندی افزایشی داشته و میزان خام طالق که در سال 

در هزار رسیده است. همچنین  3/0به  0931 و پس از آن در سال 9/0به  0911در هزار بوده در سال 

(، اشتغال مردان، تحصیالت زنان و 0938اند که تحصیالت )فاتحی و اخالصی، مطالعات نشان داده

 ( از مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر طالق است.0910مردان )ریحانی و عجم، 

 

 هاها و شاخصروش، داده

های های موجود استفاده شده است. برای این منظور دادهدهدر مطالعه حاضر از روش تحلیل ثانویه دا

تحلیل  0931تا  0931های های ثبت احوال طی سالو نیز داده 0931و  0931های سرشماری

همسر در اثر طالق، نسبت طالق به های سهم افراد بیاند. در بررسی وضعیت طالق از شاخصشده

. سهم ه استطول مدت ازدواج در زمان طالق استفاده شد ازدواج، توزیع سنی زوجین در زمان طالق و

همسر در اثر طالق نشان دهندۀ شیوع پدیده طالق در جامعه است. شاخص نسبت طالق به افراد بی

مورد ازدواج ثبت شده در یک سال مشخص  011های ثبت شده در ازای ازدواج بیانگر تعداد طالق

ند الگوی سنی طالق را در جامعه مورد مطالعه نشان دهد. توااست. توزیع سنی افراد مطلقه نیز می

طول مدت ازدواج در زمان طالق نیز از دوام زندگی مشترک در جامعه مورد بررسی حکایت خواهد 

داشت. برای تحلیل وضعیت طالق دو شاخص اقتصادی و فرهنگی یعنی میزان بیکاری مردان و زنان 

ه های استان محاسبه شدتفکیک جنس برای شهرستانو نسبت جمعیت با تحصیالت دانشگاهی به 

های اقتصادی و فرهنگی انجام شده لذا شاخص 0931که آخرین سرشماری در سال است. از آنجایی

های محاسبه و برای محاسبه شاخص طالق یعنی نسبت 0931های سرشماری الذکر براساس دادهفوق

بهره برده شده است. از آنجا که متغیرهای میزان  0931های ثبت شهرستانی طالق به ازدواج از داده

به  نسبت طالق و شاخص ای هستندبیکاری و نسبت جمعیت با تحصیالت دانشگاهی از نوع فاصله

بنابراین از همبستگی برای بررسی رابطه آنها استفاده خواهد شد.  ،ای استازدواج نیز متغیری فاصله

های ثبت احوال های عمومی نفوس و مسکن و نیز دادهز سرشماریهای مذکور اکه دادهعالوه آنجاییبه
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لیت اطمینان ها قابرو نتایج برآمده از همبستگیاز این ،اند و به شکل پیمایش یا نمونه نیستگرفته شده

 نسبی خواهد داشت.

 

 هایافته

 شاخص نسبت افراد مطلقه

های اثر طالق در استان فارس طی سالدهد که سهم افراد بی همسر بر ( نشان می0ها )شکل یافته

درصد  1/1در مجموع  0931برای زنان و مردان سیر افزایشی طی کرده است. در سال  0931تا  0931

 0931ساله و باالتر در استان فارس طالق گرفته بودند که این نسبت در سال  01از جمعیت مردان 

بررسی نسبت جمعیت مطلقه از کل جمعیت  درصد رسیده است. برای زنان نیز در دوره مورد 2/0به 

 درصد افزایش یافته است. 3/0درصد به  8/0ساله و باالتر از رقم  01

 

 0931-39روند تغییرات نسبت افراد بی همسر بر اثر طالق در استان فارس، . 0شکل 

 
 

 شاخص نسبت طالق به ازدواج

شمار ازدواج ثبت شده  0931تا  0931های دهد که طی سال( نشان می8 ها )شکلاطالعات و یافته

 11حدود  0931های ثبت شده افزایش یافته است. در سال در استان کاهش و بالعکس شمار طالق

هزار مورد رسیده است. تعداد  91به حدود  0931هزار ازدواج در استان ثبت شده که این رقم در سال 

هزار مورد رسیده است. الزم به  01باالتر از هزار مورد به  1طالق ثبت شده در همان فاصله از حدود 

ذکر است که ارقام استفاده شده برای ترسیم نمودار صرفاً جهت نشان دادن روند تغییرات شمار مطلق 

 لذا هدف مقایسه یا همبستگی نیست.، ها آورده شده استازدواج و طالق
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 0931-31فارس، های ثبت شده استان تغییرات تعداد ازدواج و طالق .6شکل 

 
 

های ( نیز به روشنی گویای همین تغییرات است. براساس داده9شاخص نسبت طالق به ازدواج )شکل 

مورد طالق در استان  01ازدواج ثبت شده تعداد  011به ازای هر  0931ثبتی مشخص شد که در سال 

واقعه  011طالق ثبت شده در مقابل  91به حدود  0931ثبت شده است که این آمار برای سال 

 ازدواج، افزایش یافته است.

 

 0931-31توزیع درصدی نسبت طالق به ازدواج در استان فارس،  .9شکل 

 
 

 توزیع سنی زوجین در زمان طالق

 روند نسبتاً ثابتی در وضعیت طالق 0932تا  0931های دهد که طی سال( نشان می1ها )شکل یافته

ساله  81-83و  81-81به ترتیب زنان  0931بر حسب سن در زمان طالق طی شده است. در سال 

ها ساله 91-91و  81-83باالترین نسبت طالق را در بین زنان به ثبت رسانده بودند. در مقابل مردان 
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باالترین  0931بودند. در سال  نیز باالترین آمار طالق را از نظر سنی در بین همتایان خود تجربه کرده

ها اختصاص یافته است که برای ساله 91-91و  81-83طالق ثبت شده برای زنان به گروههای سنی 

بیشترین آمار  0932اند. در سال ای داشتهساله چنین تجربه 81-83و  91-91مردان، گروههای سنی 

بیشتر طالق برای  0931و  0931های ساله ثبت شده است. در سال 91-91طالق برای زنان و مردان 

که اند در حالیسال از زنان طالق گرفته شده بزرگتر بوده 1طور متوسط مردانی ثبت شده است که به

ساله( چنین آماری را به ثبت  91-91مردان و زنان متعلق به یک گروه سنی یکسان ) 0932در سال 

 اند.رسانده
 

 0931-39توزیع درصدی سن زوج و زوجه در زمان طالق در استان فارس،  .4شکل 

 
 

 شاخص طول مدت ازدواج در زمان طالق

های مختوم به طالق در استان ( گویای آن است که طول مدت ازدواج1اطالعات تحلیل شده )شکل 

ثبت شده طی  روند نسبتاً ثابتی داشته است. باالترین آمار طالق 0932تا  0931فارس در دورۀ 

ها گذشته سال از عمر آن 01تا  1هایی اختصاص یافته است که بین های مورد بررسی به ازدواجسال

تا  0931های است و طی سال سال زندگی مشترک احتمال طالق پایین 1باشد. در دوران قبل از 

ه سال، رقم فوق اما در حد فاصل چهار تا د ؛درصد رسیده است 98درصد به حدود  12از رقم  0932

درصد افزایش داشته و باالترین نسبت طالق را این دوره به خود  98درصد به حدود  81از حدود 

سال از عمر زندگی مشترک نیز احتمال طالق کاهش و روند نزولی با  01اختصاص داده است. با گذر 
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 0931-39نسبت طالق بر حسب طول مدت ازدواج زوجین استان فارس،  . 9شکل 

 
 

 اقتصادی _های فرهنگیهمبستگی طالق و شاخص

دهد که بین میزان بیکاری مردان و نسبت طالق به ازدواج ( نشان می2و  1های ها )شکلتحلیل

به ازدواج در  همبستگی مثبت وجود دارد. افزایش میزان بیکاری مردان با افزایش نسبت طالق

الذکر برای زنان منفی شده است. های استان فارس همبسته است. در مقابل همبستگی فوقشهرستان

افزایش میزان بیکاری زنان با کاهش نسبت طالق به ازدواج همراه بوده است. با توجه به ضریب تعیین 

(2Rبدست آمده مشخص شد که همبستگی مورد نظر برای مردان قوی )ها نان است. یافتهتر از ز

دهد که نسبت جمعیت زنان و مردان با تحصیالت دانشگاهی، ( همچنین نشان می3و  1های )شکل

عنوان شاخص فرهنگی، با نسبت طالق همبستگی مثبت دارند. افزایش نسبت تحصیالت دانشگاهی به

ت عیین بدسهای استان فارس همبسته است. مقادیر ضریب تبا افزایش نسبت طالق در شهرستان

 تر از مردان است.آمده از آن حکایت دارند که همبستگی فوق برای زنان قوی
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 پراکنش شهرستانی همبستگی نسبت طالق و شاخص اقتصادی مردان . 2شکل 

 
 

 پراکنش شهرستانی همبستگی نسبت طالق و شاخص اقتصادی زنان. 9شکل 
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 پراکنش شهرستانی همبستگی نسبت طالق و شاخص فرهنگی مردان . 1شکل 

 
 

 پراکنش شهرستانی همبستگی نسبت طالق و شاخص فرهنگی زنان .3شکل 

 
 

 

 

y = 0/7867x + 15/15
R² = 0/0839
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 گیرینتیجه

سهم افراد بی همسر بر اثر های ثبت و سرشماری از آن حکایت داشت که ها و تحلیل دادهیافته   

 برای زنان و مردان سیر صعودی طی کرده است. 0931تا  0931های طالق در استان فارس طی سال

 هایهای ثبت شده در استان فارس افزایشی و در مقابل روند تعداد ازدواجروند نسبت و تعداد طالق

ها کاهشی بوده است که این امر افزایش نسبت طالق به ازدواج را به همراه ثبت شده در همان سال

به ازای  0931در سال  برای مردان حدود دو برابر زنان بوده است.افزایش نسبت طالق داشته است. 

به  0931مورد طالق در استان ثبت شده که این آمار برای سال  01ازدواج ثبت شده تعداد  011هر 

بیشترین تعداد طالق ثبت شده  واقعه ازدواج رسیده است. 011طالق ثبت شده در مقابل  91حدود 

های در دورهساله است.  91-91زنان در استان فارس متعلق به گروه سنی هم برای مردان و هم برای 

ساله بیشترین طالق را به ثبت رسانده بودند. تغییر  81-83ساله و زنان گروه  91-91قبل مردان 

تواند به دلیل افزایش سن ازدواج هم باشد. زنانی که در سنین باالتری ازدواج اتفاق افتاده برای زنان می

باالترین آمار طالق ثبت شده در دوره د تبعاً در زمان طالق هم سن باالتری خواهند داشت. کننمی

نتایج  ها گذشته باشد.سال از عمر آن 01تا  1هایی اختصاص یافته بود که بین مورد بررسی به ازدواج

نشان داد که باالترین نسبت طالق به ازدواج به شهرستان سروستان اختصاص دارد که رقمی حدود 

های طالق به ثبت رسیده است. شهرستان 11ازدواج تعداد  011درصد بدست آمد یعنی در مقابل  11

مقابل  های دوم و سوم قرار گرفتند دردرصد در رتبه 10شیراز و زرین دشت نیز با نسبت حدود 

ترین نسبت طالق به ازدواج را به خود اختصاص داده بودند. های پاسارگاد و گراش پایینشهرستان

نتایج همچنین از آن حکایت داشت که بین میزان بیکاری مردان و نسبت طالق به ازدواج در 

 های استان فارس همبستگی مثبت وجود دارد. شهرستان

ق به ازدواج همبستگی منفی بدست آمد. همبستگی مورد نظر بین میزان بیکاری زنان و نسبت طال

 عنوان شاخصتر از زنان بود. نسبت جمعیت زنان و مردان با تحصیالت دانشگاهی، بهبرای مردان قوی

وعی در نفرهنگی، با نسبت طالق همبستگی مثبت داشت. همبستگی وضعیت اقتصادی و فرهنگی به

( نیز نشان داده شده است. براساس 0910؛ ریحانی و عجم، 0938فاتحی و اخالصی، مطالعات پیشن )

( منابعی مانند تحصیالت، اشتغال و درآمد 8101رویکردهای اقتصادی عقالنی )الینگستاد و جالووارا، 

شود که ثباتی ازدواج میها باعث بیباعث ثبات ازدواج خواهد شد، در حالی که برای زنان، منابع آن

توان مؤید رویکرد مذکور دانست. همبستگی متغیرهای وضعیت اشتغال مردان، می نتایج مطالعه فوق را

وضعیت اشتغال زنان و نسبت تحصیالت عالی زنان با نسبت طالق در مطالعات پیشین )فوکما و 

؛ هارکنن و درانکرز، 8118؛ شوئن و همکاران، 8110پاستور، -؛ برناردی و مارتنیز8111بروئر، الیف

ه عنوان سرمای( نیز تأیید شده است. تأثیر قابل توجه تحصیالت به8112ن و ولفرز، ؛ استونسو8111

فرهنگی زنان بیانگر یکی از مهمترین تحوالت اتفاق افتاده در سطح جامعه است که یک تغییر در 

دنبال داشته است. این وقایع پس از رسیدن سطح طور مشخص، افزایش طالق را بهسطح خانواده، به
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ار دوم توان نظریه گذایران به کمتر از زیر سطح جانشینی به وقوع پیوسته است بنابراین میباروری 

عبارتی اتفاقات رخ داده در چارچوب گذار جمعیتی را نیز تا حدودی منطبق بر جامعه ایرانی دانست به

 دوم جمعیتی نیز قابلیت توضیح و تفسیر دارند.

اال بسازد. پدیده طالق در استان فارس را خاطر نشان میمطالب فوق به روشنی ضرورت توجه به 

تواند رفتن آمار طالق آن هم در سنین جوانی و به طور مشخص در دورۀ تولیدمثل برای زنان می

ز تواند اساختار سنی جمعیت استان را تحت تأثیر قرار دهد. کاهش باروری و فرزندآوری در آینده می

ساله زندگی  01تا  1دوره اولیه  توانهای این مطالعه میاس یافتهنتایج تغییرات فوق باشد. براس

مشترک را دوره حساس و با ریسک باال برای طالق نامید. شناسایی افراد و زوجینی که در این دامنه 

تواند ای میهای آموزشی و مشاورهزمانی از نظر مدت ازدواج قرار دارند و ترغیب آنها به شرکت در دوره

رصد، پایش و برگزاری دوره  طالق در این دوره از زندگی مشترک زوجین را کاهش دهد. شدت آمار

تواند آمار طالق را کاهش دهد. برگزاری های مالی( میهای آموزشی )با در نظر گرفتن مشوقو کالس

ید کهای ابتدایی تشکیل خانواده، با تأهایی توسط مشاورین ماهر قبل از ازدواج و حتی در سالکارگاه

تواند به کاهش پدیده طالق کمک نماید. تالش در های ارتباطی بین زوجین، نیز میبر افزایش مهارت

 امد.های ثبت شده بینجتواند به کاهش طالقزایی و کاهش میزان بیکاری مردان نیز میراستای اشتغال
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Analyzing the Divorce Phenomenon in the Context of Cultural - 

Economic Condition of Fars Province during 2011-2019 Years 
 

Serajeddin Mahmoudiani1 

 

 

Abstract 

Divorce is one of the most important social and demographic problems in Iran, today. 

Divorce rate has dramatically been raised in two past decades. The present study aimed to 

investigate the status and trend of divorce changes in Fars province. For the above purpose, 

the census data and civil registration statistic during 2011-2019 were analyzed. Economic 

approach and second demographic transition were considered as theoretical framework. 

Findings showed that divorce ratio has remarkably increased during 2011-2019 period in 

Fars province. The majority of divorces occur between 4 to 10 years after get married. 

Aged 30-34 individuals have registered the most number of divorce in Fars province. 

Findings also indicated that there was a positive correlation between unemployment rate 

for men and divorce ratio, while the mentioned correlation coefficient was negative for 

women. There was a negative correlation between population ratio with university degree 

and divorce ratio. According to the results of this study, reducing the unemployment rate 

for men and holding training courses for couples who are on fifth year of their marriage 

may decrease the divorce ration. 

 

Key words: divorce, unemployment rate, university degree, economic rational 

approach, second demographic transition.        
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