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 :چکیده

کی آن از ناشی هاي آسیب و طالق سائل ترین جدي از ی عی م  اجتما
کی در که است واده اخیر  دهه دو ی رانی ي خان ساسی هاي چالش با را ای  مواجه ا

آمارهاي موجود .است ساخته ش بررسی  د افزای گر رون طالق در میان  یبیان
ستان غلب ا شور  ا ودههاي ک ستان کردستان يطور به ،ب آمار در ا ز که این   سال ا

ر 4 تقریباً 1395 الی 1375 راب  و تحلیل  ارائه این پژوهش، از هدف است.شده  ب
ستان در طالقهاي  دگرگونی از جامع تبیینی  است. 1395 الی 1385از  این ا

ع   تحقیق روش  مرکز سرشماري هاي داده ثانویه تحلیل بر مبتنی و اسنادياز نو
 آماري  جامعه .بوده است احوال  ثبت سازمان آماري هاي سالنامه و ایران آمار

آمار طالق  است. بوده کردستان استان شامل کل شی  ج حکایت از روند افزای نتای
بعضی  در با این وجود، این روند داشته، استان يها شهرستان  کلیه میان در

 مناطقهمچون  نیز روستایی مناطق .است بوده همراه اساسی نوسانات با ها سال
شترین  پیموده را يصعود سیر شهري  هاي رده به زنان بین درطالق آمار اند. بی

 اختصاص ساله 25-29 سنی هاي رده به مردان میان در و ساله 20-24 سنی
رشد  (بویژه براي زنان)، دستادوردهاي مثبت طالقبه رغم  نهایتاً، .است داشته

سی نهاد خانوادهباعث  آن  فزاینده شته دگردی و  روانی هاي اجتماعی، آسیب و گ
  .شماري را به جامعه تحمیل کرده است بی اقتصادي
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 مسأله یانب و دمهمق
 اخیر قرن دو یکی در اجتماعی نهادهاي نیتر مهم از یکی عنوان به خانواده نهاد

 ،شهرنشینی ،شدنیصنعت همچون اريساخت تغییرات اثر در .است شده  دگرگون شدت به
 نوین، ارتباطاتی هايشبکه انواع به دسترسی و ارتباطات رشد داري،سرمایه روابط تشدید

 سنتی شکل ،گرید  عبارت به ؛است شده روروبه متنوعی نیازها و مسائل ها،چالش با نهاد این
 و هفزایند شکلی به آن سنتی سازوکارهاي و شده مواجه ساختی تعادل عدم با خانواده نهاد

 خانواده نهاد کارکردهاي از که طالق و ازدواج نسبت است. شده مواجه تهدید با پیچیده
 آن از ناشی هايآسیب و طالق است. شده  دگرگون تحوالت این اثر در شوندمی محسوب

 اب را ایرانیي  خانواده اخیري  دهه دو یکی در که است اجتماعی مسائل ترینجدي از یکی
 کارکردهاي قبیل از خانواده کارکردهاي که  هنگامی است. ساخته مواجه اساسی چالش

  به آن اعضاي بینند،می آسیب دیگري از پس یکی عاطفی و شناختی اجتماعی، زیستی،
 گسستگی موجبات ابتدا که طوري به دهند، می دست از را مندي رضایت احساس تدریج
 تحت آن از که شودمی فراهم حقوقی ي واقعه هایتدرن و اجتماعی گسستگی سپس روانی،
 تاریخ در طالق طوالنی ي سابقه علیرغم ).Amato, 2000( شودمی برده نام طالق عنوان
 ذهن "اجتماعی ي مسئله" یک عنوان به پدیده این که است اخیر قرن دو یکی در تنها بشر،
 افزایش اثر در« است. ختهسا مشغول خود به را اجتماعی گذارانسیاست و جامعه افراد

 ویژه به جهان نقاط از بسیاري در هنجاري و ارزشی فرهنگی، هاينظام در تغییر و جمعیت
 طبیعی حالت از که بطوري گرفته، خود به افزایشی روندي پدیده این صنعتی، جوامع در

 فزایشیا روند ،اینکه گرید ي نکته است. شده  تبدیل اجتماعی ي مسئله یک به و شده  خارج
 فرهنگی اجتماعی ارزش نوعی مثابه  به و نشده محدود صنعتی جوامع به صرفاً پدیده، این
 مثابه  به نیز ایرانی ي جامعه ).Sheikhi, 2001: 106( »است یافته راه نیز جوامع سایر به

 مصون پدیده این پیامدها و هاآسیب از "گذار حال در" و "مدرن شبه" ي جامعه نوعی
 دو طی در که است این بیانگر طالق مورد در شده  ثبت آمارهاي به نگاهی .است نبوده
 تجربه را تندي نسبتاً شیب و است بوده مثبت همواره ایران در طالق رشد نرخ اخیر، ي دهه

 واقعه 163765 عدد به 1375 سال در طالق ي واقعه 37817 تعداد که نحوي  به است؛ کرده
 و خواست علیرغم« ).www.sabteahval.ir( است یافته  ایشافز برابر) 3/4( 1394 سال در
 سر پشت را هشدار مرز طالق، افزایش و خانواده ي تجزیه ایران ي جامعه در عموم، الآهاید

 ).Kazemipour,2008 cited by Saroukhani & khoram,2013( »است گذاشته
 ي منطقه به محدود ایران يهجامع در آن رشد که است این طالق مورد در تأمل  قابل ي نکته
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 شتاب کشور نقاط اغلب در اخیر ي دهه دو یکی در بلکه نیست، خاصی استان یا جغرافیایی
 این در که است کشور هاي استان از یکی کردستان استان است. گرفته خود به ايفزاینده
 ي واقعه 1036 دتعدا از آمار، طبق که  طوري به است، پیموده را مثبتی رشد نرخ همواره زمینه
 یافته  افزایش برابر) چهار تقریباً( 1395 سال در طالق ي واقعه 4084 به 1375 سال در طالق
 ).www.krnocr.ir( است

 بازیابی"همچون مثبتی کارکردهاي داراي و نبوده منفی امري همواره طالق چه اگر
 است دهبو "مثبت فردگرایی گسترش" و "ناجور حیات قید از رهایی" ،"استقالل

)Sheikhi, 2012( مشترك زندگی به بخشیدن خاتمه براي شده نهینهاد روشی عنوان به" و 
 اما ،)Fakhraei & Hekmat, 2010: 105( "است شده  رفتهیپذ جوامع اغلب توسط

 و محققان ذهن غالباً که است اجتماعی و فردي سطوح در آن بار زیان عواقب و کژکارکردها
 اعتیاد، با طالق بین رابطه از مطالعات اکثر است. ساخته معطوف خود به را پژوهشگران

 ،کشیخود تربیتی، مسائل شخصیتی، تعادل عدم پریشی، روان کاري، بزه و جرم
 اجتماعی هايآسیب از بعضی با طالق ي رابطه کنند.می حکایت آن نظایر و ستیزي جامعه

 حالت توانندمی هم طالق با وضمفر هايشیوه از برخی یعنی است، هیدوسو ايرابطه گاه
 شوند. تلقی معلول و باشند مفعولی توانندمی هم و روند شمار به علت و باشند داشته فاعلی

 قادر یخوب به متفاوتی شرایط تحت طالق خود ولی باشد طالق عامل تواندمی اعتیاد مثالً
 طالق چنین،هم )؛Piran, 1990( شودمی محسوب اعتیاد علت و بوده نقش ایفاي به

 توان می ،ترساده بیان به .است تسري قابل ها نسل بین در و است »انتقال  قابل« اي مسئله
 دارند تمایل اند، شده بزرگ سالم هاي خانواده در که فرزندانی از بیش طالق فرزندان گفت

   ).Saroukhani & Khoram, 2013( دهند پایان خود زناشویی زندگی به که
 الی 1375( اخیر يدهه دو در کردستان استان در طالق صعودي رسی به توجه با
 است. ضروري و مهم امري مختلف جوانب از آن بررسی و موضوع این به پرداختن ،)1395
 استان در طالق با رابطه در شده ثبت هايداده ثانویه تحلیل حاضر پژوهش از هدف

 از جامعی تصویر چیز، هر زا قبل که است شده تالش منظور این براي است. کردستان
 سپس، شود. ارائه کشور کل با مقایسه در استان این در پدیده این میانگین تغییرات ي نحوه

 استان، درون در آن تحوالت چگونگی بهتر درك و تردقیق جزئیات به دستیابی منظور به
 مهمترین روستایی؛ و شهري مناطق تفکیک به تغییرات این روند که است شده سعی

 از یک هر به توجه با آن نوسانات و پدیده، این با درگیر سنی هايگروه و طبقات
  شود. واقع تحلیل و ارزیابی مورد استان، این در موجود هايشهرستان

 
 
 



 32 99بهار  ،3 شماره ،چهاردهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه 

 پژوهش پیشینه
 صورت خارجی و داخلی محققان جانب از متعدي مطالعات طالق يپدیده با رابطه در

 اهداف با را سنخیت بیشترین که هايپژوهش از دسته آن نتایج اینجا در است. رفتهیپذ
  شد. خواهند مرور دارند حاضر پژوهش
 

 الف) تحقیقات داخلی
 بینیپیش عوامل شناسایی و بررسی به که همکاران و قادرزادهدر پژوهشی که توسط 

 داد نشان آنها يمطالعه نتایج پرداختند، مرزي مناطق در طالق به زوجین گرایش ي کننده
 طالق، پیامدهاي از مثبت ریتصو انتظارات، نشدن برآورده میزان مانند: متغیرهاي که

 مصرف زوجین، ناهمسانی خانواده، گسیختگی هم از عقاید، تفاوت اطرافیان، ي مداخله
 بر اي کنندهتقویت اثر عاطفیـ  فکري بلوغ اجتماعی، ـ اقتصادي پایگاه خارجی، هاي رسانه

 هاي رسانه مصرف اهداف، به دستیابی دینی، بنديپای متغیرهاي و داشته طالق به گرایش
 کلی طوربه است. داشته طالق به گرایش بر اي کاهنده اثر تحصیالت سطح و داخلی

 است بوده اجتماعی نابسامانی متغیر طالق، به گرایش ي کننده بینی پیش عامل ترین مهم
 رسمی، غیر اقتصاد و مرزي تجارت (رشد محیطی و ارزشی تغییرات از متأثّر خود که

 در اقتصادي ي سرمایه حجم نامتعارف افزایش منطقه، اقتصادي وضع در شدید تغییرات
  .)Ghaderzadeh & et al, 2012( است منطقه) این مردمان از بخشی میان

 ثبت مطالعات مرور و طالق بر مؤثر عوامل تحلیل فرا به دیگري که پژوهش نتایج
 بر ثرمؤ گوناگون عوامل میان از که است این بیانگر داشته، اختصاص اخیر يدهه در شده

 بیشتري اهمیت سیاسی و اقتصادي عوامل با مقایسه در فرهنگی و اجتماعی عوامل طالق،
 متغیر و 40/0 با اجتماعی روابط کیفیت میزان در زوجین ضعف بین، این در اند.داشته

 اند کرده ایفا زناشویی زندگی ناپایداري در را نقش بیشترین 40/0 با اجتماعی مشارکت
)Zarean, 2017.( 

 استان در طالق و ازدواج هاي شاخص بررسی به که قیصریان و سپیدنامه تحقیق
 اختصاص کشوري هاي شاخص با آنها ي مقایسه و 1392 تا 1385 هاي سال طی ایالم،
 متوسط با مقایسه در اجازدو به طالق نسبت ،استان این در که داد نشان ،است داشته

 از بیش کشور، در نسبت این ها آمارگیري اکثر در که طوري به است؛ بوده تر پایین کشوري،
 کل و ایالم استان براي نسبت این مقدار 1392 سال در است. بوده ایالم استان برابر دو

 مردان از رت پایین زنان، بین در طالق سن است. بوده 1/20 و 4/9 با برابر ترتیب به کشور
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 بوده سال 34 مردان براي و سال 27 به نزدیک زنان، براي طالق سن میانگین .شد گزارش
 نشان کشوري، میانگین با ایالم استان در مشترك زندگی دوام میزان ي مقایسه .است
 بوده هایی زوج به مربوط ها طالق درصد 7/54 استان این در 1392 سال در که دهد می

 مذکور، سال در کشوري متوسط اما اند؛ داشته مشترك زندگی سال 4 از کمتر که است
 میزان ایالم، استان در که کرد بیان چنین توان می واقع در است؛ بوده درصد 8/42 با برابر
 طول متوسط، طور به 1392 سال در است. کشوري متوسط از کمتر مشترك، زندگی دوام
 ترتیب به ایالم و اردبیل هاي استان که است بوده سال 9/7 کشور در مشترك زندگی مدت

 دارا کشور، هاي استان بین در را زندگی دوام مدت طول کمترین ،6/5 و 5/5 میانگین با
 طی ایالم، استان در که بوده پسران از تر پایین دختران، بین در طالق سن میانگین اند. بوده
 است بوده کشوري نگینمیا از تر پایین و داشته کاهشی روندي موردبررسی، هاي سال

)Sepidname, B; Ghisarian, 2014(. 
 شهرهاي یافتگی توسعه سطح اثرات بررسی به پژوهشی در نیز خدامرادي و محمودیان

 همزمان ثیرأت بررسی به منظور این براي پرداختند. طالق رشد بر آن اثرات و ایران
 متغیر هفت مجموع از که اندکرده استفاده رگرسیونی تحلیل از طالق بر مستقل متغیرهاي

 رسیپیش باروري، خانوار، بعد سایر)، و لر کرد، ،كتر (فارس، قومیت (توسعه، مستقل
 ي معادله در شده وارد زنان) عالی تحصیالت زنان، اشتغال ساله، 15-19 زنان ازدواج

 باروري و (کرد) قومیت توسعه، یعنی تحقیق متغیرهاي از متغیر سه فقط رگرسیونی،
 از درصد 25 حدود مجموع در متغیر سه این اند.داشته طالق با داريمعنی ي بطهرا

 به ؛اندداشته طالق روي مستقیمی اثر متغیر سه این .اندکرده تبیین را صالق تغییرات
 و زنان عالی تحصیالت متغیرهاي است. بوده بیشتر بقیه از توسعه متغیر سهم که طوري

 بوده مستقیم غیر طالق روي دو این اثر و اندبوده ثیرگذارأت توسعه روي نیز زنان اشتغال
 ).Mahmoudian & Khodamoradi, 2010( است

 طالق و ازدواج هايشاخص تحلیل مورد در طایفه منؤم توسط که دیگر پژوهشی در
 به طالق نسبت که داد نشان نتایج شد، انجام 1392 الی 1383 هايسال طی کشور در

 1383 هايسال طی که ترتیب بدین است. بوده ههمرا اساسی نوسانات اب کشور در ازدواج
 با 1386 سال در و بوده روروبه درصد) 1/12 به درصد 2/10 (از افزایش با 1385 الی

 5/12 از 1392 تا 1387 هايسال طی سپس، است. شده مواجه درصد) 9/11( کاهش
 هايسال طی کشور ازدواج به قطال نسبت کلی طوربه است. رسیده درصد 1/20 به درصد
 نسبت میانگین ترینبیش است. بودده روروبه درصدي 9/9 افزایش با 1392 تا 1383

 
 
 



 34 99بهار  ،3 شماره ،چهاردهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه 

 )،4/31( البرز هاياستان به مربوط ترتیب به بررسی مورد سال ده طول در ازدواج به طالق
 به مربوط آن مقدار کمترین عوض در است. بودهدرصد  )3/16( قم و )3/24( تهران
 بختیاري و چهارمحال و درصد) 1/8( ایالم درصد)، 4/6( بلوچستان و سیستان هاي استان

   .)Momen Tayefe, 2014( است بوده درصد) 2/8(
 بیانگر اند،شده انجام ایران يجامعه در که هايپژوهش از دسته آن از حاصل نتایج

 در طالق نهایتاً و یزناشوی زندگی در تنش افزایش باعث گوناگونی عوامل که است این
 دیگران دخالت :رندیگ یبرم در را زیر موارد یکل طور به عوامل این شد. خواهد زوجین میان

 ،زوجین اخالقی توافق و تفاهم عدم ،)Piran, 1990; Rahimi, 2000( زوجین زندگی در
وجود روابط ، بیکاري مردانو  اعتیاد، مشکالت مالی و اقتصادي، زوجین سنی تفاوت

 که داد نشان کیفی نیز يمطالعهیک  نتایج همچنین، ؛)Rahimi, 2000( شروع جنسینام
 شناخت عدم نهادي، حمایت جدید، هاي ارزش و نهادها رفتاري، اختالالت همچون یعوامل
 عوامل ترین مهم زوجین، طبقاتی ـ فرهنگی هايتفاوت و اقتصادي ضعف ازدواج، از قبل
  .)Ghoreishi & et al, 2014( است بوده شوندگان مطالعه دیدگاه از طالق بر مؤثر

 نتایج اند.داده قرار یبررس مورد را طالق مثبت هايجنبه نیز تحقیقات از برخی
 استقالل، بازیابی شامل: طالق مثبت پیامدهاي نیتر مهم که داد نشان شیخی يمطالعه
 .)Sheikhi, 2012( است بوده مثبت فردگرایی گسترش و ناجور حیات قید از رهایی

 
 ب) تحقیقات خارجی

Hirschman and Teerawichitchainan (2003) تأثیر بررسی به ايمطالعه در 
 کشور سه میان در نوسازي فرآیند در طالق روي بر فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، عوامل
 پرداختند. 1960 الی 1940 هايسال طی تایلند) و اندونزي (مالزي، شرقی جنوب آسیاي

 نشده طالق افزایش به منجر اروپایی کشورهاي برخالف نوسازي فرآیند که داد نشان یجنتا
 خویشاوندي سیستم مانند عواملی است. کرده حفظ را خود انسجام سنتی يخانواده و

 و مالزي در ارتدوکس و اسالم آیین نفوذ مذهبی، و قومی تنوع پدرتباري، و پدرساالري
 اندونزي و مالزي در ازدواج سن بودن پایین مسلمانان، بین در زوجات تعدد وجود اندونزي،

 در طالق میزان نگهداشتن پایین در تایلند، کشور در بودایی آیین در طالق اجتماعی قبح و
 اند.بوده مؤثر هاسال این فاصله

 روش اساس بر که »طالق و نوسازي« عنوان با Mukai (2004) پژوهش ينتیجه
 هايسال طی ژاپن آمار مرکز و اجتماعی رفاه بهداشت، وزارت هايهداد روي ثانویه تحلیل
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 سریع رشد ينتیجه در دوم، جهانی جنگ از بعد که داد نشان شد، انجام 2003 الی 1900
 تجربه را شدیدي تغییرات ژاپن در ازدواج سبک و خانواده شکل شهرنشینی، و اقتصادي

 سال نفر هزار هر در 3/2 به 1950سال در نفر هزار هر در 5/0 از طالق (آمار است کرده
 که طوري به آورده دنبال به فرهنگی اساسی تغییرات اقتصادي، يتوسعه رسید). 2003
 کمتري قبح از طالق و شده هاژاپنی میان در فردگرایی گرایش تدریجی تقویت باعث

  است. شده تبدیل اجتماعی هنجار یک به و است گشته برخوردار
(2011) Lyngstad میزان بر اجتماعی بافت آیا« عنوان با طولی ي مطالعه یک در نیز 

 در طالق بر تأثیرگذار اجتماعی اقتصادي، فاکتورهاي ي مطالعه به »گذارد؟می تأثیر طالق
 که: داد نشان پژوهش این نتایج پرداخت.1999 الی 1980 هايسال طی در نروژ ي جامعه

 تراکم افزایش آورد.می پایین را طالق میزان اج،ازدو بازار در جنسی نسبت توازن عدم
 میزان افزایش به منجر زوجین تحصیالت افزایش آورد.می پایین را طالق میزان جمعیت،

 هر ازاي به نهایتاً و کندمی پیدا افزایش طالق مردان، بیکاري نرخ افزایش با .شودمی طالق
 شود.می افزوده طالق میزان به درصد 10 درآمد، در افزایش واحد یک

Mohamed Sarif Mustaffa (2008)  Samuel Chan andعنوان با پژوهشی در 
 مشکل و دیگر فرد به عشق خیانت، را کشور این در طالق اصلی عامل سه مالزي در طالق

 اند.کرده ذکر جسمی) و شفاهی (خشونت عاطفی
 زوجین که است این بیانگر Kurdek (1993) ي مطالعه نتایج باال، موارد از غیر به

 زناشویی مشکالت دچار است ممکن عقاید، و ها ارزش ها، گرایش در زیاد هاي تفاوت داراي
 مصرف محققان از برخی بینند. می متفاوت هاي دیدگاه از را اي رابطه رخدادهاي زیرا شوند،

 & Amato, & Rogers, 1997; Stack( انددانسته طالق مهم عوامل از را الکلی مشروبات
Bankowski 1994(تحقیقات از بسیاري در مالی مشکالت بر افزون ؛ )Storasli & 

Markman, 1990; Miller & et al 2003(، دخالت جمله از خانواده درونی فشارهاي 
 باشد داشته  منفی اثر ازدواج بر است ممکن همسر انتخاب در تحکم یا والدین حد از  شیب
)Larson & Holman, 1994(. (1997) Amato & Rogers طولی ي مطالعه یک در 

 مصرف نامعقول، ولخرجی خیانت، شامل: را طالق ي پدیده بر رگذاریتأث متغیرهاي نیتر مهم
 نیز ايعده اند. دانسته تندخویی و آزاردهنده هاي عادت داشتن حسادت، مخدر، مواد یا الکل
 اندداده نشان را فرد امالتتع ي شبکه در زندگی رایج الگوي با طالق مستقیم ي رابطه

)Blosfeld & Hom, 2000.( (2003) Miller & et al جنسی، مالی، مسائل نیز 
 جمله از را فراغت اوقات هاي فعالیت و گیري تصمیم تعهد، خشونت، عاطفی، صمیمیت
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 که است شده  ثابت دیگر مطالعات طریق از همچنین، اند؛ کرده عنوان زناشویی مشکالت
 آشکار روحی سالمت افت صورتبه که دارد، تنش میزان بر مخربی اثرات مالی فشار
 نارضایتی افزایش باعث زندگی بد رخدادهاي و مالی هاي دشواري که  يطور به شود. می

 و خصمانه رفتارهاي و کنند می تهدید را ازدواج انسجام دو هر زیرا شوند، می زناشویی
 .)Westman & et al, 2004( دهند می افزایش جنس دو هر مورد در را ساز مشکل
 زناشویی مشکالت نیتر جیرا از را جنسی شکالتم Henry & Miller  (2004)نهایتاً،

   اند. کرده ذکر سال انیم زوجین
 

 پژوهش نظري مبانی
 این تبیین براي متعددي هاينظریه و است چندبعدي ايپدیده طالق که آنجایی از
 هاينظریه و رویکردها از دسته آن است شده سعی نوشتار این در اند،شده ارائه پدیده
 ارائه هستند، طالق مورد در ایران ي جامعه کنونی فضاي ي کنندهتبیین که شناختیجامعه
 تغییر اقتصادي، بحران جمعی، وجدان بحران ها،ارزش تضاد نوسازي، ي نظریه شوند.

 رویکردهاي جمله از گیدنز ي یهنظر و همسري همسان شبکه، مبادله، ارزشی، و يا ایده
 شد. خواهند واقع بررسی و مطالعه مورد بیشتري ئیاتجز با ادامه در که هستند نظري مهم

 
  نوسازي نظریه

 نوسازي فرآیند در پیرامونی کشورهاي ،نوسازي مکتب متفکران باور به راستا، این در
 نوسازي، فرآیند در .است یسنت نظم از گذار از متأثر که شوند یم فرهنگی تغییرات دچار

 در .دیآ یم وجود به سنتی اجتماع ي هبستهم عوامل بین در تضعیف و گسستگی انشقاق،
 و سود حداکثر دنبال به که رسند یم نظر به مجزا ییها اتم صورت به افراد شرایط، این

 یابدمی اولویت جمعی مصالح بر شخصی منافع یعنی هستند؛ خود شخصی و فردي منفعت
 فردگرایی و ییگرا يماد سکوالریسم، استیالي جهت در افراد يها ارزش و ها دهیا در تغییر و

 ضروري وجود ي کننده فیتضع و اجتماعی نظم مخل تواند یم شرایط، این .ردیگ یم صورت
 نوعی تحوالت این با زمان هم باشد. جامعه هر براي گرایانهجمع يها يریگ جهت از حداقلی

 خانواده از فرهنگی فضاي ،جهینت در .ردیگ یم صورت خانواده نهاد در نینابساما و گذار
 نمایدمی تغییر محور ي رابطه به محور نهاد حالت از ازدواج، و فردمحوري يسو  به محوري

 سنتی نظم از جامعه گذر اثر در و فرهنگی و ساختاري تغییرات ي جهینت در خانواده نهاد و
  سازگاري عدم و ناهماهنگی مسیر این در شود.می چشمگیري تغییرات دچار مدرن، نظم به
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 در متعددي اجتماعی مسائل ساززمینه تغییر، حال در شرایط با اجتماعی يها نظام و فرد
 ي مسئله یک عنوان به طالق افزایش راستا، همین در شود.می خانواده نهاد ي طهیح

 یک زمانی لوزیک، اعتقاد به ست.ا بررسی و تأمل قابل آن، بر مترتب نتایج و اجتماعی
 خود در و بوده ییزا مشکل شرایط متضمن که شود یم اجتماعی ي مسئله به تبدیل پدیده
 ).Lozik, 2005: 23-25( باشد مردم از یتوجه قابل بخش براي محنتی و رنج حاوي

 
 ها ارزش تضاد نظریه

 از انتقال حال در که یجوامع در که برآنند یارزش تضاد ي حوزه متکفران آن، بر عالوه
 آیدمی پدید مشکالتی هستند، دیگري شرایط و وضع به خاص اقتصادي و اجتماعی وضع

 بین تخاصم تشدید و دیرین يها سنت به پایبندي و نوگرایی تصادم ي هنتیج که
 بیش اجتماعی يها ارزش و اخالقی عناصر حساس، و برزخی ي همرحل این در .هاست نسل

 در دیروز، ارزش یب موضوعات از بسیاري .دهند یم موضع و وضع تغییر دیگر، چیز هر از
 اجتماعی، مطلوب عناصر از بسیاري و نهند یم پاي امروزي مقبول و نوین عناصر ي همحدود

 و تضاد باشد، سریع تحول این چقدر هر .شوند یم خارج اجتماعی يها ارزش قلمرو از
 جاي جامعه بر حاکم نیروهاي شرایطی، چنین رد بود. خواهد رتریگ چشم ها ارزش جابجایی

 .گردد یم آشوب دستخوش جامعه هايارزش نظام و سپارند یم تازه نیروهاي به را خود
 که آنجا از ولی نمود، مشاهده خانواده يها ارزش نظام در توان یم را وضعیت این بازتاب
 نیست، کسانی تکنولوژي يها ينوآور و اقتصادي حرکت با فرهنگ هر حرکت سرعت

 معیارهاي توانند ینم ،رندیگ یم قرار اجتماعی سریع تحوالت چنین معرض در که ییها نسل
 احوال، این در باشند. داشته آن همانند يها ارزش و فداکاري وظیفه، براي يپسند همه

 یابدمی افزایش طالق و خانواده نابسامانی و شود یم ایجاد خانواده درون کشمکش
)Mosavati Azar, 1995: 281(. اجتماعی مسائل از بسیاري ي شهیر ایران، ي جامعه در 
 ،ها گروه رفتار در آنچه چه و است فردي سطوح در آنچه چه رفتاري، يها يناهنجار و

 طیف و بودن سیال و تعین عدم حالت از ناشی است نمایان اجتماعی اقشار و ها انیجر
 آنکه از بیش را ها يناهنجار از بسیاري ي نهدام دلیل، همین به .هاست ارزش نظام گیاگون

 هايهنجاریابی از منظور نامید. »نشده توافق هايهنجاریابی« باید بنامیم، هنجارشکنی
 را ايویژه يهنجارها باشند، کرده هنجارشکنی آنکه از بیش افراد که است این نشده توافق

 بار داراي و توافق مورد جارهاهن این ولی ،اند نموده عمل هنجارمند نحوي به و برگزیده
 منظر از و است نبوده کنشگران این تعامالت يها طرف یا مخاطبان براي یکسانی معنایی
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 این از يا پاره است. کرده هنجارشکنی کنشگر که شودمی ایجاد تصور این مخاطبان، آن
 مکمل ونح به که هنجارها، مجموعه یک وستیپ هم به حلقه فروپاشی طریق از ها یینارسا

 تعارض و ناموزون يریپذ جامعه از دیگر يا پاره و شده جادیا ،اند داشته ايویژه کارکردهاي
 اساسی يها ارزش ،ها ارزش بحران ي ههنگام در .اند شده ناشی ها ارزش معنایی و مفهومی

 و گراییماده سودگرایی، فردي، ییگرا مصلحت آنی، تمتع طلبی،لذت بر جامعه یک
 نظر در را خویشتن مصالح و شندیاند یم تمتع به صرفاً ها انسان و استوارند ابزارگرایی

 بعد از ها انسان روابط .رندیپذ یم تأثیر شرایط این از نیز انسانی ارتباطات حتی، و آورند یم
 و سست بسیار روابط، نوع این است. آنی التذاذ راه در صرفاً و شود یم تهی معنوي

 یا زمان مرور اثر بر یا نماید روي دیگري مصلحت آنکه محض  به و اندشکننده و ریپذ بیآس
 شرایط این در ،شکند یم مختلف يها بهانه به و شده تهی درون از ها رابطه دیگر، عوامل
 یافت خواهد افزایش روز روزبه طالق آمار و نبوده مستثنی قاعده این از نیز زوجیت روابط

)Saroukhani, 1997:7.( 
 زیاد نوین جوامع در طالق میزان که است واقعیت یک این است تقدمع کوئن بروس

 گسیختگی از تا ردیگ یم سرچشمه ما متغیر يها ارزش و جامعه از وضعیت این است. شده
 گذشته در خانواده کارکردهاي انواع از امروزه، اجتماعی. نهاد یک عنوان به خانواده، تباهی و

 متکی خانواده به خود خدمات و ها يازمندین مینتأ براي شوهر و زن و است شده کاسته
 ,Cohen( نیست ننگ زناشویی محیط یک در هم آن زناشویی، پیوند گسست و نیستند
2006.( 

 داند یم مؤثر طالق افزایش در را دینی و مذهبی يها ارزش به پایبندي کاهش اودري
 که افرادي او نظر به .کند یم اشاره طالق از جلوگیري راه در عاملی عنوان به دین نقش به و

 با ندارند. ایمانی چنین که آنان تا آورندمی روي طالق به کمتر دارند، مذهبی ایمان
 طالق میزان ،ها ارزش تغییر و افراد اکثریت در مذهبی يها يبندیپا عدم و ایمان تضعیف

 .)Udry, 1971: 456( ابدی یم افزایش جامعه در
 

 آنومی نظریه
 به را آنومیک وضعیت و هنجارها یدگیپاش  هم از متفکران از ايارهپ زمینه همین در

 خانواده نهادهاي جمله از و نهادها ساختار پاشیدگی هم از يکنندهتسهیل عامل عنوان
 و حد یب آرزوهاي که کند یم ایجاد را وضعیتی آنومی، که معتقدند اینان کنند.می تلقی
 جهینت در شوند، ارضا توانند ینم حد یب آرزوهاي این طبعاً که آنجا از و شود یم ایجاد حصر
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 طالق، نظیر اجتماعی منفی اقدامات جریان در که دیآ یم پدید اجتماعی نارضایتی وضعیت
 :Rafipoor, 1999( است سنجش  قابل آماري نظر از که ،شود یم ظاهر غیره و خودکشی

18.( 
 

شکالت هنظری  اقتصادي م
 کانگر، نظر از پردازد.می طالق بر آن آثار و اقتصادي مشکالت تبعات بر نظریه این

 ،ها آن جمله از دارد؛ ها خانواده بر زیانباري نتایج جامعه در اقتصادي سخت يها دوران
 مثبت تعامالت اقتصادي محرومیت است. آن یسامان یب و خانواده گسیختگی وقوع احتمال
 بین در اقتصادي مشکالت .دهد یم قسو طالق يسو به را ها آن و دهد یم کاهش را زوجین

 ،ستین مناسب استاندارد سطح در زندگی بقاي براي ها آن خانوادگی منافع که زوجینی
 منفی تعامل بیشتر ،ها خانواده این در مردان و کند یم ثبات یب را ها آن زناشویی زندگی
 خانواده داخل در ستیز و ها تنش افزایش موجب ایران، در تورم و درآمدها کاهش .دارند
 اما دارد، وجود جامعه در طالق به نسبت منفی نگرش هنوز آنکه علیرغم و است شده

 بین نرمالی ي رابطه هیچ که است يا جامعه ي هنتیج طالق، است. افزایش به رو آن میزان
 از و شود یم داده سر جامعه در تجمل مانور ،سویی از. است نکرده برقرار هزینه و درآمد
 و مطالبات بین شکاف موجب که شود یم ارائه اقتصادي تعدیل ي برنامه ،دیگر سوي

 رسد یم نظر به است. شده طالق افزایش به منجر اقتصادي معضالت و گردیده امکانات
 در اینکه بر عالوه فقر، تعمیق و گسترش و فزاینده تورم طریق از ساختاري تعدیل ي برنامه
 نهاد بر آثاري بلندمدت در ،گذارد یم برجاي را القط و یختگیگس  هم از اثر ،مدت کوتاه

 ,Babaei( است فرزندان بر مترتب بیشتر و است تر قیعم بسیار که گذارد یم خانواده
2001: 163.( 

 
  ارزشی و يا دهیا تغییر هنظری

 بر ايایده تغییرات و هاایده ي نظریه ها،ارزش و خانواده ي حوزه پردازاننظریه میان از
 دارد. تأکید جامعه ارزشی و فرهنگی تغییرات و ها نگرش و ها دهیا بودن ابداعی و نو ماهیت

 ياشاعه« و میر و لوکاس »سازانهایده« يها واژه از اغلب نظریه این بیان در بنابراین،
 و خانواده تحوالت تبیین براي و نظریه این چارچوب در .شود یم استفاده »نوآوري
 از ها آن گسترش و ايهسته ي خانواده و عاطفی شدن يا هسته بر کالدول آن، يها مؤلفه
 سایر در غربی يها ارزش و ها دهیا گسترش و جمعی يها رسانه و عمومی آموزش طریق
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 در بنیادي تغییرات سکوالر، فردگرایی افزایش و معنایی نظام تغییر بر Lesthaegh جوامع،
 از خارج يفرزندآور طالق، جنسی، آزادي زناشویی، از خارج زندگی گسترش ازدواج، مفهوم

 Barbara ،غربی اروپاي از خارج به آن سرایت و غربی اروپاي کشورهاي در ... و زناشویی
Mensch آسیایی، جوامع ارزشی يها نظام در سریع تغییرات بر Casterline & et. al. بر 

 بر Thoronton & et  al و نموده اشاره اجتماعی دینامیک و ها دهیا تغییر رفتاري، نوآوري
 ).Sadeghi & et. al, 2007( اند نموده تأکید توسعه ییگرا آرمان

 یا ییگرا آرمان تئوري خانواده، تغییرات تبیین بحث در ،اخیر يها سال در ها آن
 تحوالت از خوبی تبیین رویکرد این که معتقدند و اند کرده مطرح را يا توسعه سمیدئالیا

 تبیین ايایده و ساختاري بعد دو ي رندهیبرگ در ،واقع در رویکرد، این .هدد یم ارائه خانواده
 و فردي سطح در تحول و تغییر جریان نوعی دیدگاه، این اساس بر .است خانواده تغییرات
 است. متفاوت مختلف، جوامع به بسته و نیست یخط تک که است وقوع حال در اجتماعی

 ايتوسعه پارادایم حقیقت، در است. متفاوت لفمخت جوامع در نیز تغییرات این سرعت
 ي،ا توسعه سمیدئالیا دیدگاه دیگر، سوي از. است پهلو از جوامع تحوالت خوانش نوعی
  به کند.می شناسایی را خوب زندگی که هاست دهیا از يا مجموعه حاوي که است يا بسته

 چارچوبی انسانی، يها ازمانس متنوع اشکال ارزیابی براي معانی از يا مجموعه ،گرید  انیب
 اجتماعی الگوهاي از متأثر هم که غربی، ي خانواده خوب زندگی شناخت براي تبیینی

 موجود بنیادین حقوق مورد در عباراتی نهایتاً و است رگذاریتأث آن بر هم و است گوناگون
 با بیغر ي خانواده زندگی مدل که دارد آن بر داللت يا توسعه مدل است. منفرد انسانی

 اوج در غربی خانوادگی و اقتصادي اجتماعی، زندگی و کرده پیدا ارتباط توسعه ي دهیا
 شده مبدل دیگر جوامع الهدیا به غربی زندگی الگوي نظر، این از و است توسعه و پیشرفت

 افراد و ها دولت زیرا مؤثرند؛ بسیار اقتصادي ي توسعه ایجاد در ژهیو به ،ها دهیا این است.
  هستند. زندگی باالتر استانداردهاي و صنعت ي،فنّاور آموزش، يوجو جست در يارشم یب

 در خانواده تغییرات در زیادي تأثیر ،ها دهیا این جهانی انتشار که است باور این بر تورنتون
 ).Jayakody & et. al, 2007: 8( است داشته جهان سطح
 مدرن ي جامعه اینکه، اول :است اراستو قضیه چهار هیپا بر حداقل يا توسعه سمیدئالیا
 و خوب ي خانواده یک مدرن،ي خانواده اینکه، دوم است؛ یافتنی دست و خوب يا جامعه
 ي جهینت هم و علت هم مدرن ي خانواده که است این سوم ي دهیا است؛ یافتنی دست
 بر مبتنی ی،اجتماع روابط و برابرند و آزاد افراد اینکه، چهارم ي دهیا و است مدرن ي جامعه
 غرب فرهنگ که تفکرند این ي دربردارنده ها دهیا این اینکه به توجه با است. رضایت
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 برتر جوامع دیگر به نسبت آن خانواده الگوهاي و مذهب جامعه، است، نیتر افتهی توسعه
  به خانواده عقاید و رفتار ،ها دهیا برانگیزاندن براي ايتوسعه سمیدئالیا عناصر بنابراین، است؛

 یخوب  به پارادایم این ).Thornton, 2001( است یدسترس  قابل و شده  تیتثب یخوب
 اینکه و دهد قرار ارزیابی و یبررس مورد مختلف جوامع در را خانواده راتییتغ تواند یم

 آن اساس بر چگونه و نندیب یم دئالیا عنوان به را عناصري چه مختلف جوامع افراد اساساً
 و ها ارزش اینکه و يا توسعه سمیدئالیا مدل گسترش هستند. خانواده هادن تغییر صدد در

 چندین .ردیگ یم صورت متعددي يها سمیمکان طریق از ،بهترند غربی ي خانواده هنجارهاي
 در ها آن مقاالت و دهندمی ترویج و آموزش را ها دهیا این غربی پژوهشگران که است قرن

 جمعی يها رسانه و عمومی آموزش دنیا، مناطق از یاريبس در .شود یم توزیع جهان سراسر
 .اند داشته تأثیر غربی ي خانواده اشکال و توسعه پیرامون جدید يها دهیا گسترش در

 توسعه يها دهیا .اند داشته بسزایی تأثیر نو يها دهیا انتقال در نیز شهرنشینی و شدنصنعتی
 ترویج اجتماعی يها سازمان و ها جنبش ي هلیوس  به همواره غربی ي خانواده الگوي برتري و
 در جدید يها دهیا گسترش در مسیحیت نقش بر پژوهشگران از برخی اند.شده تبلیغ و

 يها لآهدیا گسترش و ترویج دیگر عامل یک سیاسی دموکراسی جنبش دارند. تأکید آفریقا
 تعریف و توسعه ينظر گسترش در نیز سوسیالیسم و مارکسیسم است. بوده برابري و آزادي

 است. داشته زیادي تأثیر جدید خانوادگی و اجتماعی هنجارهاي مبناي بر تازه جهان یک
 و قومی برابري يها جنبش( مدنی و حکومتی يها سازمان دیگر و متحد ملل سازمان نقش

 و ترویج خلق، در نیز ...) و خانواده تنظیم یالملل نیب جنبش فمینیستی، يها جنبش نژادي،
 و آزادي اجتماعی، و فردي ي توسعه آن يها مشخصه که جهانی، فرهنگ یک شگستر
   ).Sadeghi & et. al, 2007( است توجه قابل است، غربی ي خانواده هنجارهاي و برابري

 
سان نظریه  همسري هم

 زن میان همسان هايویژگی و وجود از ناشی را خانواده استحکام ،نظري رویکرد این
 بلکه ،کندمی جذب یکدیگر يسو  به را ها آن تنها  نه ،دفر دو میان همسانی .داندمی شوهر و

 همسر دو میان ناهمسانی ،دیگر سخن به ؛سازدمی استوار را ایشان وصلت و پیوند
 برگزینند همسري مایلند افراد Hill ي عقیده به .است خانوادگی هايکشمکش ي سرچشمه

 احتماالً نگردد رعایت دالیلی به قاعده این چنانچه و ناهمسان تا باشد همسانشان بیشتر که
 دانسته انسان گوید؛می Bowerman .ندشومی جدایی یتنها در و ناسازگاري دچار زوجات

 در افراد، .باشد داشته او با همگون صفاتی که است همسري گزینش پی در ندانسته یا
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 وصلت کسانی با باشد، کارگر نآ بر بتواند تصادف آنکه از ترغفرا میدانی در سنین تمامی
 Lock & Burgess گمان به .باشد خودشان همانند زناشویی موقعیت نظر از که کنندمی

 ینی.گزناهمسان تا کندمی عمل گزینانههمسان ازدواجی راستاي در بیشتر فرد هر بخت
Wood کمتر نژاد و مذهب ازنظر همسر دو میان همگونی قدر هر که است باور این بر 

 دارند عتقادا Cheng & Yamamur .بود خواهد بیشتر ایشان کشمکش و اختالف باشد،
  به جدایی خطر باشد، ترمحکم هروش و زن میان فرهنگی و قوي پیوندهاي قدر هر که

 بیشتر همسران همگونی ي درجه قدر هر یکل طور به است؛ کمتر ایشان میان در مراتب
 ).Saroukhani, 2006: 40-66( است دارترپای و استوارتر آنان زناشویی باشد،

 
  مبادله نظریه

 و کرده دریافت که هايپاداش برحسب رفتار دهد نشان که دارد سعی نظریه این
 هزینه رابطه یک براي که را آنچه فرد ،واقع در .کندمی تغییر دارد، همراه به که هايهزینه

 با را نتیجه ،سپس کند؛می مقایسه یگریکد با آورد،می دستبه آن از که را آنچه و کندمی
 کند، نابرابري احساس اگر کند،می مقایسه آوردمی دست به مقابل طرف او نظر از آنچه

 یک شوهر و زن بین روابط ،رویکرد این نگاه از .شد خواهد مواجه خطر با رابطه این احتماالً
 برابري عدم ،اساس همین رب .شودمی آغاز زندگی ابتداي از که شودمی محسوب مبادله نوع

 در و گرددمی مبادله در نابرابري و عدالتیبی احساس به منجر زوجین براي پاداش و هزینه
  .)Jalilian, 1996: 44-45( شودمی زوجین متقابل روابط گسست به منجر یتنها

 
 شبکه هنظری

 از جمعی از یناش را اجتماعی فرایندهاي که را يساختار یرغ ي نظریه هر نظریه، این
 از یکی .کندمی رد داند،یم شده درونی هنجارهاي و شخصی هاي یشگرا فردي، کنشگران

 با را شوهر و زن هاينقش تفکیک ي درجه بات، الیزابت شبکه، ي نظریه مشهور يها چهره
 .داندمی همبسته کنند،می حفظ خود براي خانه از بیرون زوجین، که ايهشبک تراکم نمیزا
 چه هر و تر یکنزد همسایگان و دوستان خویشاوندان، هايشبکه با ایشان ارتباط هچ هر
 بوده تر شده یکتفک زناشویی زوج عنوان به شوهر و زن ي رابطه باشند، تر متراکم ها شبکه این

 تر پراکنده ها شبکه چه هر است، صادق نیز قضیه عکس .است مراتب  سلسله تابع بیشتر و
 قالب در را نکته این وي .هستند تفکیک و جدایی نشانگر زنانه و انهمرد يها نقش باشند،

 روابط بر مبتنی شبکه ينظریه ).Segalen, 2006( کندمی تبیین فرهنگی فشارهاي
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 کمتر شبکه بین روابط قدر هرچه رویکرد، این اساس بر است، خویشاوندي شبکه و زوجین
 باشد، قوي شبکه اگر پس .دهندمی مانجا بهتر را خود وظایف زوجین باشد، ترسست و

 روابط و شرایط اساس بر باید که چرا کنند، اتخاذ را الزم تصمیمات توانندنمی خود زوجین
 تواندمی مسئله این .کنند قبول خود زندگی در را دیگران دخالت و کنند عمل شبکه
 دچار خانواده ،دخالت این ي یجهنت در و آورد وجود به را خانواده در اختالفات بروز ي زمینه

 ).Moltafet, 2002: 33-34( شود انحالل
 

 گیدنز نظریه
 بر عمدتاً سنتی، ازدواج در مخصوصاً مرد، و زن میان پیوند که است باور این بر گیدنز

 شدنصنعتی و شهرنشینی مدرنیته، از ناشی تغییرات اثر در اما ،بود ثابت يها نقش اساس
 در مردان با ها آن قدرت موازنه و زنان تغییر حال در موقعیت است. کرده تغییر روابط این

 زنان که  يطور به .است شده ترطلب مساوات روز هر جنس، دو میان روابط ازنظر ما جوامع
 تا ،بنابراین گیرند. یم کمتري حقوق متوسط، طور به ولی ،کنند یم کار مردان ياندازه به

 شدت  به را اوضاع شاغل، زنان تعداد رشد البته .داریم زیادي ي فاصله اقتصادي برابري
 گیدنز .است شده  دگرگون نیز مردان موقعیت زنان، موقعیت تغییر دنبال به و داده تغییر
 است، ارتباط در زنان روزافزون یافتن ییرها و آزادي ي پروسه با طالق میزان است معتقد

 یگريد زمان هر از بیش انوادگیخ زندگی در زنان قدرت امروز .نیست آن تأثیر تحت ولی
 و فرهنگی اقتصادي، ازنظر زنان رهایی به و دارد جهانی ابعاد ساختاري، دگرگونی این .است

 امروزه است معتقد طالق روزافزون افزایش چرایی بحث در گیدنز .است مرتبط سیاسی
 آن سپردن و خانوادگی مقام و شأن و دارایی و ثروت حفظ يآرزو با چندانی ارتباط ازدواج

 ضرورت شوند،می ترمستقل اقتصادي لحاظ به زنان قدر هر .ندارد بعدي يها نسل به
 گرایش از است عبارت بعدي مهم عامل .شودمی کمتر گذشته از آنان براي ازدواج اقتصادي
 نرخ رسدنمی نظر به ن.آ از شخصی خرسندي و رضایت اساس بر ازدواج، ارزیابی به فزاینده

 عزم ي نشانه بلکه ،باشد ازدواج نفس از عمیق ناخرسندي نشانگر طالق، رشد به رو
 ,Giddens( است بخش یترضا و پرثمر ايرابطه به ازدواج کردن تبدیل براي يتر راسخ

2000 .( 
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 شناسی پژوهشروش

 این اطالعات و هاداده .است ثانویه تحلیل ي پایه بر و اسنادي پژوهش این تحقیق روش
 ثبت سازمان آماري هايسالنامه و ایران آمار مرکز سرشماري هايداده از رفتهبرگ پژوهش

 شده سعی هاداده این از استفاده با .است بوده )1395 الی 1385( اخیر ي دهه یک در احوال
 پژوهش، این آماري ي جامعه .شود پرداخته پژوهش اساسی سؤاالت بررسی و تحلیل به است
 بیجار، بانه،( نشهرستا ده بر مشتمل رحاض حال در استان ینا .است کردستان استان کل

 است شده سعی که است )مریوان و نکامیارا سقز، سروآباد، سنندج، ،دیواندره دهگالن، قروه،
 .شود پرداخته ها آن میان در بیشتر جزئیات با آن تحوالت سیر و طالق آمار ي مقایسه به

 تحوالت دهه این در که گرفته صورت دلیل این به اخیر ي ساله ده زمانی ي دوره انتخاب
 مرزهاي بنديتقسیم همچنین، .است داده  رخ منطقه این در طالق وضعیت در اساسی

 در تحلیل واحد .است نداشته پی در آنچنانی تغییرات دهه این در استان درون در جغرافیایی
 داراي که است، کشوري تقسیمات از واحدي شهرستان است. شهرستان شپژوه این

 هايداده توصیف براي و شده  استفاده SPSS افزار نرم از هاداده تحلیل براي .است فرمانداري
  .است شده گرفته بهره درصد و فراوانی مانند توصیفی آمارهاي و فراونی جداول از پژوهش
 
 پژوهش يهایافته

 داشته پی در تحوالتی چه کشور کل با مقایسه در کردستان استان در طالق وضعیت -1
 است؟

 اطالعات و آمار بررسی کرد، مشاهده توانمی 1 شکل و جدول در که که طورهمان
 در کردستان استان در اساسی تحوالت بیانگر اخیر ي دهه در طالق و ازدواج وقایع به مربوط
 و کشور لک در هم ازدواج روند که دارند این از حکایت اطالعات این .است کشور کل با مقایسه

 يها سال در سپس داشته، پی در صعودي سیر 1390 سال از قبل تا کردستان استان در هم
 کل در هم طالق روند که است حالی در این .است گرفته خود به نزولی حالت شدت  به اخیر

 کل در ازدواج به طالق نسبت است. پیموده صعودي سیر کردستان استان در هم و کشور
 درصد 33/25 به 1395 سال در رقم این و بوده درصد 08/12 با برابر 1385 سال در کشور

 1385 سال در ازدواج به طالق نسبت نیز کردستان استان در .است رسیده )برابر 2 از بیش(
 استدالل توانمی ،یکل طور به .است رسیده درصد 24 به 1395 سال در و بوده 65/14 با برابر
 بوده بیشتر کشور کل به نسبت ابتدا در کردستان استان رد ازدواج به طالق نسبت که کرد

 کل ازدواج به طالق نسبت میانگین و شده دگرگون وضعیت این اخیراً وجود، این با است؛
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 میانگین ،اینکه دیگر ينکته باشد.می بیشتر مراتب به کردستان استان با مقایسه در کشور
 کرده طی را صعودي سیر همواره ،مطالعه دمور يها سال طی کشور کل ازدواج به طالق نسبت

 همراه نوساناتی با کردستان استان در روند این عوض، در دارد. یمثبت حالت تغییرات شیب و
 مورد يها سال سایر در و پیموده را نزولی سیر 1390 و 1386 يها سال در که  يطور به ؛بوده
 استان این در تغییرات شیب یشترینب اینکه نهایتاً .است کرده تجربه را صعودي روند یبررس

 بود. 1393 و 1392 يها سال به مربوط

 
 1385 يها سال طی کشور کل و نکردستا استان بین ازدواج به طالق نسبت ي مقایسه :1 جدول

 1395 الی
Table 1: The Proporation of Divorce to Marriage in Kurdistan Province 

Compared whit that of Iran from 2006 to 2016 
 کشور کل کردستان استان

 Kurdistan Province Iran سال

 ازدواج طالق ازدواج به طالق نسبت ازدواج طالق ازدواج به طالق نسبت

Proporation of 
Divorce to Marriage Divorce Marriage Proporation of 

Divorce to Marriage Divorce Marriage Year 

14.65 2602 17757 12.08 94039 778291 2006 

14.12 2778 19674 11.87 99852 841107 2007 

15.16 3157 20827 12.54 11051 881592 2008 

15.86 3275 20648 14.13 125747 890208 2009 

16.73 3400 20327 15.39 137200 891612 2010 

15.20 3271 21429 16.33 142841 874792 2011 

16.32 3478 21313 18.11 150324 829968 2012 

19.43 3932 20241 20.06 155369 774513 2013 

20.29 3931 19374 22.58 163569 724324 2014 

23.93 4009 16753 23.90 163765 685352 2015 

24.00 4084 17019 25.68 181000 704732 2016 
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 الی 1385 يها سال طی کشور کل و نکردستا استان در طالقتغییرات  روند ي مقایسه :1 شکل
1395 

Figure 1: Comparison of the rate of Changes in Divorce in Kurdistan 
province whit that of Iran from 2006 to 2016 

 
 پیموده مسیري چه استان روستایی و شهري مناطق در طالق تغییرات روند -2
 است؟

 هم و شهري مناطق در هم طالق وقوع است این از حاکی 2 شکل و جدول اطالعات
 اطالعات طبق است. داشته پی در اساسی نوسانات کردستان، استان روستایی مناطق در

 بوده درصد 15/18 با برابر 1385 سال در شهري مناطق در ازدواج به طالق نسبت مربوطه،
 نسبت نکمتری است. رسیده درصد 38/26 به 1395 سال در رقم این که یحال در است.
 در نیز نسبت بیشترین و درصد) 09/17( 1386 سال در شهري مناطق در ازدواج به طالق
 طی ازدواج به طالق نسبت ،گرید  عبارت به است. شده  گزارش درصد) 74/27( 1394 سال
 نسبت کمترین نیز روستایی مناطق در است. افتهی  شیافزا درصد 65/10 زمانی يدوره این

 بیشترین است؛ بوده درصد 66/9 با برابر که است داده  رخ 1385 سال رد ازدواج به طالق
 است. بوده درصد 09/16 با برابر که است پیوسته وقوع به 1395 سال در نیز نسبت

 است. افتهی  شیافزا درصد 43/6 روستایی مناطق در ازدواج به طالق نسبت ،گرید  عبارت به
 به نسبت شهري مناطق در طالق تغییرات وندر چه اگر که است این بیانگر نتایج، این

 با بلکه است، افتادهین اتفاق منظم و متوالی روند این اما است، بوده بیشتر روستایی مناطق
 و 1390 يها سال جز  به روستایی مناطق در عوض در است. بوده همراه هاينشیب و فراز
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 روند پیوسته شکل به قطال تغییرات شیب ایم،بوده نزولی سیر اندکی شاهد که 1391
 دارد. تداوم هم هنوز روند این و است کرده طی را صعودي
 

 نکردستا استان روستایی و شهري مناطق در طالق و زدواجا تغییرات روند يمقایسه :2 جدول
 1395 الی 1385 يها سال طی

Table 2: Comparison of The Rate of Changes in Marriage and Divorce in 
Urban and Rural Areas of Kurdistan Province from 2006 to 2016 

 شهري مناطق روستایی مناطق

 سال
Urban Areas Rural Areas 

 به طالق نسبت
 ازدواج

 ازدواج طالق ازدواج به طالق نسبت ازدواج طالق

Proporation of 
Divorce to 
Marriage 

Divorce Marriage 
Proporation of 

Divorce to 
Marriage 

Divorce Marriage Year 

9.66 706 7311 18.015 1896 10446 2006 

10.02 825 8263 17.09 1950 11411 2007 

11.14 1003 9007 18.22 2154 11820 2008 

11.15 963 8636 19.25 2312 12012 2009 

11.58 965 8333 20.39 2435 11994 2010 

10.82 908 8390 18.12 2363 13039 2011 

10.27 558 5431 18.39 2920 15882 2012 

13.68 756 5528 21.59 3176 14713 2013 

13.43 795 5921 23.31 3136 13453 2014 

15.70 832 5300 27.74 3177 11453 2015 

16.09 634 3940 26.38 3450 13079 2016 
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 کردستان استان روستایی و يشهر مناطق در ازدواج به طالق نسبت تغییرات يمقایسه :2 شکل
 1395 الی 1385 هايسال طی

Figure 2: Comparison of the Rate of Changes in Marriage and Divorce 
in Urban and Rural Areas of Kurdistan Province from 2006 to 2016 

 
 ؟ اندکرده تجربه را طالق از اثرپذیري بیشترین سنی هايگروه از یک کدام -3

 میزان بیشترین که است این از حاکی مطالعه این نتایج ،3 جدول اطالعات طبق
 25 سنی هايرده در 1394 الی 1390 يها سال طی مردان میان در طالق وقایع فراوانی

 وقایع فراوانی میزان بیشترین زمانی، يدوره همین در اما است. افتاده اتفاق ساله 29 الی
 موجود آمار بررسی است. داده  رخ ساله 24 الی 20 سنی هايرده در زنان، میان در طالق

 هايگروه سایر و نشده محدود سنی هايگروه این به طالق وقوع که دارد حکایت این از
 در طالق افزایش شاهد توانمی زنان قشر بین در که طوريهب است؛ برگرفته در نیز را سنی
 صعودي روند مردان قشر میان در و بود )15-19 و 10-14( ترپایین سنی هايرده

 کرد. مشاهده یسال کهن و یسال انیم سنی هايرده در را ايفزاینده
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 الی 1390 يها لسا طی سنی هايرده به توجه با مردان و زنان بین در طالق فراوانی :3 جدول
1394 

Table 3: Divorce Rate among Men and Women Considering Age Levels 
from 2012 to 2016 

 هايگروه
 سنی

1390 1391 1392 1393 1394 
2011 2012 2013 2014 2015 

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد
Age 

groups Man Woman Man Woman Man Woman Man Woman Man Woman 

10-14 0 23 1 22 0 27 0 32 0 18 
15-19 34 577 44 577 44 642 25 601 30 549 
20-24 574 950 573 965 647 1099 596 1083 558 1051 
25-29 1117 770 1109 847 1280 984 1306 926 1241 964 
30-34 666 396 766 472 871 504 885 586 892 640 
35-39 342 218 388 221 423 263 422 303 517 321 
40-44 187 134 233 166 238 175 245 159 291 185 
45-49 113 80 119 81 145 92 177 103 162 137 
50-54 76 45 73 47 103 64 95 62 111 62 
55-59 59 37 60 33 66 32 70 34 80 48 
60-64 31 19 38 21 35 25 38 19 36 15 
65-69 18 9 29 13 26 12 18 10 31 11 
70-74 25 6 20 4 14 6 20 7 16 4 

75 years 
and over 28 6 23 7 40 7 33 5 44 4 
Unknown 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 

 
 پیروي واحدي الگوي از کردستان استان هايشهرستان در طالق تغییرات روند آیا -4

 ؟کندمی
 این نمایانگر کردستان استان هايشهرستان از یک هر میان در طالق آمار يمقایسه

 اساسی نوسانات با همواره بلکه نکرده، پیروي واحدي الگوي از طالق تغییرات که است
 نسبت این که است این مبین ازدواج به طالق نسبت بررسی .)4 جدول( است بوده همراه

 طی را صعودي روند ابتدا در استان مرزي هايشهرستان از یک عنوان هب بانه، شهرستان در
 اندکی مجدداً 1388 سال در و پیموده را نزولی روند 1387 سال در سپس، است. کرده
 قابل نزولی سیر روند این 1391 سال تا آن از بعد است. کرده ربهتج را افزایشی روند

 سال از عجیبی کامالً طرز به و نبوده پایدار وضعیت این اما است. داشته پی در یتوجه 
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 سال در است. شده برابر دو تقریباً و کرده طی را ايفزاینده صعودي سیر 1393 الی 1392
 را صعودي سیر مجدداً 1395 سال در نهایتاً و تهگرف خود به نزولی حالت روند این 1394

 (اوایل ابتدا در که است بوده مناطقی از دسته آن جزء بیجار، شهرستان است. کرده طی
 این است. بوده رو روبه ازدواج به طالق نسبت کمترین با )80 يدهه اواسط الی 70 يدهه

 طالق ينهیزم در را یمحسوس کامالً صعودي روند 1389 الی 1385 سال از شهرستان
 این ،وجود  نیا با است؛ کرده طی را نزولی سیر اندکی 1390 سال در است. کرده تجربه
 گرفته خود به جهشی حالت 1394 الی 1391 سال از و نداشته یچنان آن تداوم نزولی روند

 70/23 به درصد 45/10 از هاسال این طی ازدواج به طالق نسبت که طوري به است،
 دیگر هايشهرستان جمله از دهگالن، شهرستان است. رسیده برابر) دو از (بیش درصد
 به طالق نسبت که شیوه بدین است. کرده تجربه را تريمتفاوت وضعیت که است استان
 کرده طی را صعودي سیر )1386 الی 1385 سال (از ابتدا در شهرستان این در ازدواج
 اما است. گرفته خود به نزولی حالت روند این 1390 الی 1387 يها سال طی سپس، است.

 ايفزاینده صعودي سیر و شده  دگرگون آشکاري کامالً شکل به وضعیت این 1391 سال در
 نیز دیواندره شهرستان در طالق تحوالت سیر دارد. تدوام هم تاکنون و است کرده طی را

 سال در ازدواج به قطال نسبت است. زیبرانگ تأمل کردستان استان مناطق سایر همانند
  به 1387 سال از روند این است. کرده طی را نزولی سیر 1385 سال به نسبت 1386
 به طالق نسبت که  يطور به است، داشته ادامه 1390 سال تا و است شده  دگرگون شدت
 افتهی  شیافزا برابر) 4 از (بیش درصد 54/14 به درصد 49/3 از ها سال این طی ازدواج
 طی آن از  پس است، گرفته خود به نزولی حالت 1390 سال در وضعیت این است.
 در روند این ،تینها در است. کرده طی را صعودي سیر هم باز 1394 الی 1392 يها سال
 مرزي هايشهرستان از یکی سروآباد، شهرستان است. شده مواجه کاهش با 1395 سال
 به دقیق دسترسی عدم به بنا است. ودهب مریوان شهرستان جزء 80 يدهه اوایل تا که است
 قرار بررسی مورد بعد به 1388 سال از را آن طالق وضعیت شهرستان، این طالق آمار
 صعودي حالت 1390 الی 1388 سال از شهرستان این در ازدواج به طالق نسبت ایم.داده

 برابر) 5 (تقریباً درصد 12/15 به درصد 37/3 از که طوري هب است، کرده طی ايفزاینده
 اساسی هاينشیب و فراز با ازدواج به طالق نسبت نیز بعد هاي سال در است. یافته افزایش
 بوده نزولی سیر داراي طالق روند 1395 و 1393 ،1391 هاي سال در است. بوده همراه
 است. شده گزارش منطقه این در طالق صعودي سیر 1394 و 1392 هايسال در اما است،

 استان مرکز از بعد و است جمعیت لحاظ از کردستان استان شهر دومین سقز، شهرستان
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 يدهه دو یکی طی در همچنین، است. داده اختصاص خود به را طالق دوم يرتبه همواره
 تحلیل است. بوده کشوري میانگین از بیشتر شهرستان این در طالق آمار میانگین اخیر

 ییباال طالق آمار داراي ابتدا در شهرستان این چند هر که است این بیانگر موجود آمارهاي
 در سپس است. کرده طی را نزولی سیر 1388 الی 1386 سال از روند این اما است، بوده
 طی را نزولی سیر مجدداً 1390 سال در است. گرفته خود به صعودي حالت 1389 سال
 از که يا گونه  به نبوده، پایدار شهرستان این در طالق نزولی روند ،وجود  نیا با است. کرده
 اندکی 1395 سال در سرانجام، است. کرده طی را صعودي سیر 1394 الی 1392 سال
 بیشترین داراي همواره استان مرکز سنندج، شهرستان کرد. مشاهده توانمی را نزولی روند

 روند ابتدا در ازدواج به طالق نسبت شهرستان این در است. بوده ازدواج به طالق نسبت
 فاصله در است. پیموده را نزولی حالت 1386 سال در سپس است، داشته پی در صعودي

 در است. گرفته خود به صعودي حالت و شده معکوس روند این 1388 و 1387 يها سال
 اما ایم.بوده شهرستان این در ازدواج به طالق نسبت درصدي 1/5 کاهش شاهد 1390 سال

 ايفزاینده صعودي سیر 1395 الی 1391 سال از و داشتهن تداوم روند این انتظار، برخالف
 جمله از قروه شهرستان است. داشته پی در درصد) 91/30 الی درصد 72/18(

 تريیکنواخت روند حدودي تا ی،بررس مورد مناطق سایر به نسبت که است هاي شهرستان
 1385 يها سال طی شهرستان این در ازدواج به طالق نسبت تغییرات است. کرده تجربه را

 منطقه در طالق تغییرات روند 1389 سال در است. نبوده محسوس چنان آن 1388 الی
 این 1391 سال در است. بوده جریان در 1390 سال تا و است کرده دایپ صعودي سیر

 به 1391 سال از عوض، در است. گرفته خود به نزولی سیر اندکی و شده وارونه وضعیت
  است. داشته پی در را صعودي سیر 1394 سال تا و شده  دگرگون یکل  به روند این بعد

 روند که است کردستان استان هايشهرستان ترینناهمگن از یکی کامیاران شهرستان
 1388 سال تا و است کرده تجربه را نزولی سیر 1385 سال از پس آن در طالق تغییرات

 طی را صعودي سیر طالق روند 1389 و 1388 يها سال طی سپس، است. داشته ادامه نیز
 این تأمل  قابل ينکته است. بوده مواجه نزولی سیر اندکی با 1390 سال در و است کرده
 شده متحول شدیداً بعد به 1391 سال از شهرستان این در طالق تغییرات روند که است
 است. داشته پی در درصد) 12/26 الی درصد 59/18( یفراوان صعودي سیر و است

 در ازدواج به طالق نسبت که است استان مرزي نقاط از دیگر یکی نیز مریوان تانشهرس
 در طالق روند 1386 و 1385 يها سال طی است. بوده همراه نشیب و فراز با همواره آن
 و شده معکوس روند این 1387 سال در است. بوده صعودي سیر داراي شهرستان این
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 از است. کرده طی را صعودي روند 1388 سال در سپس، است. داشته پی در نزولی حالت
 ،وجود  نیا با است. کرده تجربه را نزولی روند تدریجی صورت به 1391 الی 1389 سال

 شده وارونه بعد به 1392 سال از روند این یمتعارف ریغ طرز به کامیاران شهرستان همانند
 ازدواج به طالق تغییرات نسبت که  يطور به است؛ گرفته خود به ايفزاینده صعودي سیر و

 است. داشته افزایش درصد 38/11 حدود 1394 الی 1391 يها سال طی شهرستان این در
 استان شهرستان میان در ازدواج به طالق نسبت تغییرات درصد بیشترین ی،کل طور به

 دیواندره )،9/19( بیجار است: بوده زیر ترتیب به یبررس مورد يها سال طی کردستان
 )،19/12( سنندج )،92/12( دهگالن )،98/12( کامیاران )،23/15( سروآباد ،)88/16(

 این بر دال نتایج این تحلیل ).09/9( سقز و )،65/9( بانه )،63/10( قروه )،38/11( مریوان
 و مختصات داراي مطالعه مورد هايشهرستان از یک هر در طالق تغییرات شیب که است

 و اقتصادي ،فرهنگی اجتماعی، زندگی واقعیت ينندهک منعکس که است خاصی هايویژگی
  است. مناطق آن یشناخت روان ومی ـق خصایص

 

 طی کردستان استان هايشهرستان از یک هر تفکیک به ازدواج به طالق نسبت :4 جدول
 1395 الی 1385 هاي سال

Table 4: The Proporation of Divorce to Marriage for each of the cities in 
Kurdistan Province from 2006 to 2016 

 مریوان کامیاران قروه سنندج سقز سروآباد دیواندره دهگالن بیجار بانه سال
Year Baneh Bijar Dehgolan Divandarreh Sarvabad Saqqez Sanandaj Qorveh Kamyaran Mariwan 
2006 12.51 4.61 9.38 5.69 --- 20.71 21.19 10.73 15.84 14.26 
2007 14.40 6.49 12.96 3.49 --- 17.52 19.78 10.68 13.41 16.9 
2008 13.12 11.81 11.66 9.25 --- 17.10 22.42 11.73 13.14 13.95 
2009 14.32 11.76 8.07 10.78 3.37 16.16 24.08 11.22 16.05 15.95 
2010 10.62 12.07 7.95 13.68 10.62 19.90 23.82 15.42 16.12 14.92 
2011 8.80 10.45 7.22 14.54 15.12 17.54 18.72 17.19 15.99 13.90 
2012 7.80 11.68 8.25 11.89 13.70 19.51 22.22 16.95 18.59 12.17 
2013 8.47 17.68 17.72 14.24 18.60 21.29 24.24 20.89 20.92 17.19 
2014 17.39 17.97 18.69 15.13 13.94 20.54 24.24 21.07 20.91 18.72 
2015 16.98 23.70 18.96 20.37 17.67 25.25 29.14 21.31 24.10 24.15 
2016 17.45 18.99 20.14 18.26 14.90 24.88 30.91 21.01 26.12 23.55 

 

 يریگ جهینت و بحث
 نشان 1395 الی 1385 يها سال طی موجود هايداده و اطالعات تحلیل و بررسی

 همراه اساسی نوسانات با کردستان استان در هم و کشور کل در هم طالق وضعیت که داد
 کشور، کل با مقایسه در استان این در ازدواج به طالق نسبت که ترتیب بدین است؛ بوده
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 استان در طالق تغییرات شیب میانگین است. بوده بیشتر یبررس مورد يها سال ابتداي در
 از کشور کل در رقم این کهیحال در است، رسیده درصد 24 به درصد 12/14 از کردستان

 میزان که گفت توانمی ،گرید  عبارت به است. داکردهیپ افزایش 68/25 به درصد 8/11
 بوده درصد 88/9 با برابر یبررس مورد يها سال طی کردستان استان در طالق تغییرات

 است. بوده درصد 81/13 با برابر کشور کل در تغییرات این میزان ،حال  نیع در است؛
 طی را صعودي سیر پیوسته طور به کردستان استان در طالق تغییرات روند ین،همچن
 در است. داشته پی در را نزولی سیر )1390 و 1386( ها سال از برخی در بلکه است، نکرده
 کرده تجربه را صعودي سیر منظم و متوالی صورت به کشور کل در طالق میانگین عوض،
 نتایج این کردستان، استان در هم و کشور کل رد هم طالق صعودي سیر علیرغم است.
 استان از بیشتر مراتب  به کشور کل در پدیده این فزونی و گستردگی که است این از حاکی

 هم Momen Tayefeh (2014) پژوهش نتایج با طوریکه به است؛ بوده کردستان
 مناطق سایر در تغییرات شتاب و دگرگونی شدت که است این بیانگر امر این راستاست.

 است، ساخته رو روبه اساسی تحوالت با را خانواده نهاد که است بوده گسترده چنان آن ایران
 کشوري سطح در طالق ترسریع رشد شاهد اخیر يها سال در است شده باعث که طوريهب

 در طالق وضعیت که داد نشان پژوهش این هايیافته .باشیم کردستان استان به نسبت
 ییها تفاوت با و است نکرده طی را مشابهی روند کردستان استان روستایی و شهري مناطق
 صعودي سیر داراي طالق شهري مناطق در هم و روستایی مناطق در هم است. بوده همراه
 از بعضی در بلکه است، نیفتاده اتفاق متوالی و پیوسته صورت به جریان این اما است، بوده
 مورد يها سال طی ازدواج به طالق نسبت کمترین ست.ا کرده طی را نزولی سیر ها سال
 است. بوده درصد 09/17 با برابر که است داده  رخ 1368 سال در شهري مناطق در ی،بررس

 است. بوده درصد 74/27 با برابر که است افتاده اتفاق 1394 سال در نیز نسبت بیشترین
 است پیوسته وقوع به 1385 سال در ازدواج به طالق نسبت کمترین روستایی مناطق در
 که است شده  گزارش 1395 سال در نسبت بیشترین کهیحال در است بوده 66/9 با برابر که

 میزان که است این از حاکی موجود هايیافته تحلیل است. بوده درصد 09/16 برابر
 مناطق در و است بوده 81/13 با برابر شهري مناطق در ازدواج به طالق نسبت تغییرات

 از بیشتر شهري مناطق در طالق تغییرات شیب چه اگر است. بوده 88/9 با برابر ستاییرو
 که دارند داللت امر این بر پژوهش این از حاصل هايیافته اما است؛ بوده روستایی مناطق
 حال در روز روزبه شهري مناطق مثابه  به نیز روستایی مناطق در طالق تغییرات آهنگ

 و مدرن دنیاي تحوالت از شهري مناطق همچون نیز روستایی اطقمن و است بوده افزایش
 ارزشی و ساختاري هايدگرگونی دچار شدت  به و نبوده مصون آن از ناشی تغییرات
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 است خانواده نهاد کارکردهاي و ساختار در تغییر ها،دگرگونی این نتایج جمله از اند. شده
 میزان بیشترین اینکه مورد در است. شتهدا همراه به را طالق افزایش و ازدواج کاهش که

 توانمی دارد، اختصاص سنی هاي رده از کی کدام به کردستان استان در طالق یفراوان
 بیشترین ساله 29 الی 25 سنی هايرده در همواره مردان میان در که ساخت خاطرنشان

 سنی گروه به قطال میزان بیشترین زنان، میان در کهیحال در است؛ داده  رخ طالق میزان
 & Sepidname (2014) پژوهش هايیافته با نتایج این است. افتهی  اختصاص 24 الی 20

Ghisarian سنی ايرده در مردان به نسبت زنان همواره که معنی این به دارد مطابقت 
 موجود آمارهاي تحلیل چه اگر این، بر افزون گیرند.می قرار طالق معرض در تريپایین
 در طالق وقایع بیشترین و است داشته تداوم روند این اخیر سال 5 طی که است نای بیانگر

 صرفاً طالق گیريشکل که است این تأمل  قابل ي نکته اما است؛ داده رخ جوانی سنین بین
 نیز سنی هايگروه سایر به ايفزاینده طرز به بلکه است، نشده محدود سنی هايرده این به

 و 10-14 سنی هايرده در طالق افزایش با همراه طالق سن کاهش است. کرده سرایت
 سیر و ؛طرف کیاز زنان) قشر ژهیو به( مطالعه مورد يجامعه افراد میان در ساله 15- 19

 دیگر، طرف از مردان) قشر ژهیو به( یسال کهن و یسال انیم سنی هايرده در طالق صعودي
 است ايپدیده بلکه نیست، خاص زمانی يدوره یک به محدود طالق که دارد این از حکایت

 یسال کهن دوران تا تواندمی و هست آن وقوع احتمال زناشویی زندگی اوایل همان در که
 روند بررسی سازد. مواجه چالش با را خانواده بنیان و استحکام و باشد زوجین کمین در

 که داد نشان آن هايشهرستان از یک هر تفکیک به کردستان استان در طالق تحوالت
 یکسانی حالت از کشور مناطق سایر همانند استان این مختلف نقاط در طالق تغییرات
 آشکار موجود، هايداده تحلیل است. داشته پی در زیادي نوسانات و است نبوده برخوردار

 شهرستان جز به( سقز و سنندج هايشهرستان یبررس مورد يها سال طی که ساخت
 و اول هاي رتبه همواره است) گرفته سبقت سقز شهرستان از 1395 سال در که کامیاران

 و بیجار سروآباد، همانند ها شهرستان از برخی اند.داده اختصاص خود به را طالق دوم
 اخیر يها سال در اند،بوده ازدواج به طالق نسبت کمترین داراي ابتدا در که دیواندره
 از یکی ،وجود  نیا با اند.پیموده را ايزایندهف صعودي روند و تجربه را تغییرات بیشترین

 وضعیت تثبیت شاهد اخیر سال دو یکی در نکهیا است امیدوارکننده حتی تا که نکاتی
 بیجار، سقز، همچون استان هايشهرستان از برخی در آن نزولی سیر حدودي تا و طالق
 از برخی در آن يفزاینده صعودي روند و طالق تازه موج عوض در ایم.بوده دیواندره و قروه

 همسو است. کنندهنگران زیادي حد تا دهگالن و بانه کامیاران، مریوان، مانند هاشهرستان
 که دارند این بر داللت نتایج این  Ghaderzade & et. al. (2012)مطالعههاي یافته با
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 مدرن؛ يحد تا یا سنتی نیافته؛توسعه یا یافته(توسعه کردستان استان مناطق يکلیه
 .اند شده  دگرگون شدت  به اخیر يدهه دو یکی در مرزي)، غیر یا مرزي ناهمگن، یا همگن

 ها ارزش در تحول اجتماعی، طبقات دگرگونی همانند گوناگونی عوامل از متأثر تغییرات این
 رشد تحصیالت، رشد و آگاهی افزایش نوین، يها ارزش جایگزینی و سنتی هنجارهاي و

 و اقتصادي ثبات عدم زندگی، سبک در تغییر ارتباطاتی، و ايرسانه نوین ياه يفنّاور
 و خانواده نهاد کارکردهاي در تحول بیکاري)،و  گرانی (تورم، درپیپی هاينابسامانی

 باالخره و سنتی اقتدار و هاارزش افول مردساالري، تضعیف آن، سنتی شکل تضعیف
 و تجاري مراودات طریق از فزاینده ارتباطات رشد و پیرامون دنیاي از ناشی تحوالت
  اند.بوده مرزي)، مناطق در ژهیو به( بازرگانی
 نیتر مهم از یکی کردستان استان در طالق که کرد استدالل توانمی ،مجموع در
 داراي بلکه شود؛نمی محدود خاصی قشر یا جغرافیایی ينقطه به که است اجتماعی مسائل
 مرفه؛ فقیر/ مسن؛ (جوان/ اجتماع مختلف طبقات و اقشار که است وسیعی يگستره
 آمارهاي تحلیل هستند. آن درگیر شهري) روستایی/ ؛شاغل ریغ شاغل/ باسواد؛ بیسواد/

ه ب است، بوده باالیی سطح در همواره استان این در طالق که داد نشان اخیر يدهه
 اختصاص خود به را 10 از رکمت يرتبه همواره کشور يها استان سایر میان در طوریکه

 مثبتی کارکردهاي عمومی افکار بین در طالق پذیرش اینکه از نظر صرف است. داده
 افراد براي را "مثبت فردگرایی" و "ناجور حیات قید از رهایی" ،"استقالل بازیابی" همچون
 این شتابان رشد اما است، داشته همراه به زنان) قشر ژهیو به( مشترك زندگی از ناراضی
 و ایرانی يجامعه در ازدواج فراوانی کاهش با همراه اخیر يدهه دو در الخصوص یعل پدیده
 حفظ خدمت در آنکه از بیش اجتماعی نوین تغییرات که است این بیانگر کردستان استان

 در خانواده نهاد اکنون اند.کرده عمل نهاد این گسیختگی جهت در گیرند، قرار خانواده نهاد
 بدان دشواري این .برد یم سر به خود حیات از دشواري يا مرحله در کردستان، استان

 مناسبات تنظیم و ازدواج در خانواده يکننده میتنظ قدیمی هنجارهاي که معناست
 مناسبات يعرصه در نوپدید يها هیرو دیگر، سوي از و نیستند گو پاسخ دیگر خویشاوندي

 منجر جامعه در بخشانتظام هنجارهاي تولید به که ندا نشده نهادینه چنان آن نیز خانواده
 بحران ینوع  به نوگرایی، به کشش حال  نیع در و ها سنت حفظ در سردرگمی، این شوند.

 از یکی که است شده  لیتبد جامعه عمومی نظام و خانواده نظام بین رابطه در و خانواده در
 اجتماع مختلف هايالیه و اقشار انمی در طالق روزافزون تشدید آن پیامدهاي ترینمهم
 .است
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Abstract: 
 

According to published reports, Kurdistan province has experienced 
positive growth in recent years; Divorce rates have almost quadrupled over 
the past two decades (from 1996 to 2016), and divorce rates in some of its 
cities (such as Sanandaj and Saqez) have often been higher than the national 
average. The aim of this study is to provide a comprehensive analysis and 
explanation of the changes and fluctuations of divorce in Kurdistan 
province, especially in the last decade (1996-2016). The research method of 
the present study was documentary and based on the secondary analysis of 
the census data of the Statistics Center of Iran and the statistical yearbooks 
of the Record Organization of the Recent Decade (2006-2016). The 
statistical population of this study was the whole of Kurdistan province, 
which includes ten cities. Comparison of divorce statistics among the cities 
of the province shows that the increasing trend of divorce has not gone 
smoothly and has been accompanied by fundamental fluctuations. Also, 
divorce in rural areas has been growing exponentially and, like urban areas, 
has been on the rise. According to the age groups studied, the highest 
number of divorces registered among women was in the age group of 24-20 
years and among men in the age group of 29-25 years. In general, it can be 
argued that the increasing growth of divorce in this province has led to the 
transformation of the family institution, which on the one hand has relatively 
good achievements for members of society (especially women) and on the 
other hand, social, psychological and psychological damage. There have 
even been countless economic ones. 
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