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چکیده
ازدواج و طالق بصورت غیرمستقیم منجر به تغییر در حجم جمعیت می شوند .با وقوع ازدواج تعدادی
از جمعیت جامعه وارد مدار باروری و با حادث شدن طالق نیز تعدادی از جمعیت که امکان باروری برای
آنها وجود داشته از مدار باروری خارج می شوند .هدف از این پژوهش بررسی روند ازدواج و طالق در
استان کردستان طی سال های  85 31 -4931می باشد .برای بررسی روند ازدواج و طالق از روش
توصیفی -تحلیل استفاده شده است .جامعه آماری تعداد ازدواج و طالق های ثبت شده در استان
کردستان می باشد .نتایج حاکی از آن است که در نقاط شهری ،روستایی و کل استان کردستان روند
ازدواج ،طالق و نسبت ازدواج به طالق با نوسان همراه بوده است .نسبت ازدواج به طالق در کل برای
نقاط شهری ،روستایی و کل این استان برای سال های  85 31-4931روندی کاهشی داشته است و
صرفا سال های  0931و  1931با اندکی افزایش و سپس سیر نزولی در پیش گرفته است..
واژگان کلیدی  :طالق ،روند ازدواج ،روند طالق ،نسبت ازدواج به طالق ،استان کردستان.
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مقدمه

بررسی روند ازدواج و طالققق و تع اد ددد آن در هررر جامعهههای آینهههای از اوضاععع آن اجتماععع استتت.
ازدواج و طالق دو رویدادی هستند که همواره در کنار هم مطرح شدهاند .هرگاه در م ادعت درو د   
ازدواجهای منطقهای خاص سؤال شود بدون شک در مورد تعداد طالقهای آن منطق لاؤس زین ه    
میشود .صاحبنظران معتقدند خانواده از نخستین نظامهای نهادی عمومی و جهانی است که برای
رفع نیازمندیهای حیاتی و ع فطا ی و ناسنا 

مات ترورض هعماج یاقب

یفرش( دراد .)73 : 1383 ،،،،،،،، ،،،،،،،

روابط مناسب در جامعه براساس روابط مناسب در خانواده شکل میگیرد و هر اندازه روابط درون
خانواده مناسبتر باشد ،خانواده و به تبع آن جامعه از ثب تا

کحتسا و ا وخرب یرتشیب م ر تسا راد     

(اعزازی .)21 : 1387 ،هیچ جامعهای بدون داشتن خانواده سالم نمیتواند ادعای سالمت کند و هیچ
یک از آسیبهای اجتماعی بیتأثیر از خانواده پدیده نیامدهاند (ساروخانی.) 11 :5731،
ازدواج یکی از رویدادهای مهم زندگی است ک هب یعامتجا رظن زا ه ویپ ناونع ن و تابث اب ید     
هدفمند میان زن و مرد شناخته میشود .هر چند ازدواج به عنوان یک عم ،تساوخ عبات یادرا ل    
تمای تال و دیدگاههای فردی است اما زندگی انسان و روابط پیچیده او با پیرامونش ،ازدواج را در
ارتباط با متغیرهای فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی ،جمعیت م رارق یسایس یتح و ی ییییی ییییییده یدیما( د   
شهرکی و همکاران .)6 : 1387 ،رسم ازدواج و تشکیل خانواده تاریخی بسیار کهن دارد و در واقع
انسانها با توجه به وضعیت فرهنگی جامعه و امکانات اجتماعی و اقتصادی خود با قبول این رس ،م
وارد دوران جدیدی از زندگی خود میشوند (سیفالهی .)241 : 72 31،
رون یغت د ی لاوز هب طوبرم تار وو ووو وووو انحال داهن ل ا  ،هداوناخ و جاودز ا یمع ز قققققق قققت و نیر
تحوالتی به شمار میرود که به لحاظ تأثیرات گسترده و مت تواف

داینب ییی ییت نیر   

،ناکدوک ،نانز ،نادرم رب نآ      

ساختار خانواده و حتی جامعه حائز اهمیت بسزایی است .صاحب نظ غ ،نار ا بل ًاًا ط ار قال

هب ناونع      

شاخصی از سالمت و کیفیت نهاد خانواده و ازدواج در نظر میگیرند و سالمت و بیماری جامعه و
خانواده را در گرو یکدیگر میدانند .از اینرو ،اهمیت موضوع طالق ،صرف ًاًا به بعد کمی و فراوانی
رویداد طالق محدود نمیشود ،شاید مهمتر از آن تبعات و پیامدهای متعدد فردی و اجتماعی است
که به خود به دنبال دارد (افشانی و همکاران.)2 :1931،
پژوهشهای متعدد نشاندهنده آثار و عوارض زیانبار جسمی ،روان الخا ،ی ق و ی

قالط یعامتجا     

برای مردان ،زنان مطلقه ،فرزندان طالق و حتی کلیت سازمان اجتماعی جامع هک یروطب .تسا ه
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بررسیهای مختلف ،رابطه نزدیک بین طالق و آسیبهای روانی -اجتماعی مختل ،دایتعا ریظن ف    
جرم و بزهکاری ،افزایش فقر و فساد و فحشا ،خودکشی ،اختالالت روانی و شخصیتی ،افس یگدر
و نظایر آن را نشان دادهاند و طالق را موجد آنها به شمار آوردهاند (پی ،نار

 1369؛ اخ ،یتفت ناو   

 382 1؛ ظهیرالدین و خداییفر 382 1 ،؛ ری راکمه و یحا ا ،ن     138 6؛ س ل و نا یی ییی .) 2009 ،1در واق ،ع

طالق به عنوان یکی از اصلیترین عوامل از هم گسیختگی مهمترین نهاد اجتماعی و اساس جامعه
است (ملتفت و احمدی.)351 : 1387 ،
از وظایف اساسی سازمان ثبت احوال ،جمعآوری اطالعات مربوط به جمعیت از طریق نظ تبث ما   
وقایع حیاتی (والدت ،وفات ،ازدواج و طالق) میباشد که به روشهای مختلف و از طریق جداول

آماری متنوع ارائه و عرضه میگردد تعداد وقوع و ثبت رویدادهای ازدواج و طالق در هر جامعه-
ای متأثر از عواملی همچون حج گژیو و تیعمج ینس راتخاس و م یی ییی ییییییه ،یعامتجا ،یداصتقا یا    
فرهنگی و  ...در آن جامعه میباشد .ازدواج و طالق به دلیل رابطهای که با باروری دارند به صورت
غیرمستقیم منجر به تغییر در حجم جمعیت میش قو اب .دنو و  یدادعت جاودزا ع ا هعماج تیعمج ز       
وارد مدار باروری و با حادث شدن طالق نیز تعدادی از جمعی ب یروراب ناکما هک ت ر آ یا ننننن ننننننها
وجود داشته از مدار باروری خارج میش ا فده اذل .دنو ز ا  یسررب شهوژپ نی ر جاودزا دنو و      
طالق در استان کردستان در سالهای  5 138الی 4931میباشد.
مبانی نظری

ازدواج یک پیوند مقدس ،عقالنی و عاطفی بین دو نفر است برای رسیدن به یک خ لقتسم هداونا   

که در سایه آن فرد به دریافت حس آرامش ،هماهنگی ،همدلی و همسویی در زن م لیان یگد ییی یییی-
گردد که در عین حال عاملی برای رشد ،شکوفایی ،تکامل ط  یاهزاین عفر و نیفر ا ناسنا یساس      
است .در فرهنگ معین ازدواج رابطهای حقوقی است که برای همیشه یا مدتی معین ،به وسیله عقد
مخصوص بین زن و مرد حاصل شده و به آنها حق میییده عتمت رگیدکی زا هک د      جنس ب ی ب دنر   
(محبوبیمنش .) 174 : 1383 ،برخی ازدواج را فرایندی از کنش متقاب ؛نز کی و درم کی نیب ل

   

برخوردی دراماتیک بین فرهنگ (قوائد اجتماعی) و طبیعت (کشش جنسی) و پیوندی دائمی میان
دو جنس مخالف میدانند که در یک چارچوب رسمی و قانونی مجاز به برقراری مناسبات جنسی
میشوند (رضوی و همکاران .)8 : 1381 ،کارلسون نیز معتقد اس زا تسا یدنیآرف ،جاودزا هک ت
Sun & Li

  
1.
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کنش متقابل بین دو فرد ،یک مرد و یک زن که به برخی شرایط قانونی تحقق بخشیده و مراس یم
برای برگزاری زناشویی خود بر پا داشتهاند و عم رارق نوناق شریذپ دروم نانآ ل هتفرگ

تسا         

(کارلسون .) 31 : 1963 ،1ازدواج عمل و آئین یا مرحلهایست که طی آن رابطه زن و شوهر رس تیم

مییابد .مشروعیت این پیوند را آئین مدنی ،شرع یا دیگر ضابطهه وناق یا ن د ررقم ی ر هر روشک      
تعیین میکند (سیفالهی .)241 : 72 31،
همانگونه که پیوند بین افراد طبق آیین و قراردادهای رس و یم اجتم ارقرب یعا ر م  ییی ییییش هچنانچ دو   
طرفین نتوانند به دالیل گوناگون با یکدیگر زندگی کنند به ناچار طبق مقررات و ض مه زا یطباو   
جدا میشوند .طالق به لحاظ لغوی از کلمه طلق به معنی ره و ندش ا
طالق ادج ینعم هب 

نینچمه .تسا ندش دازآ      

،درم زا نز ندش دیق زا ندش اهر اهر و حاکن ی ییییییییییییییییی یییییی از زناش یو ی م  ییی ییباشد  

(عمید .) 894 : 74 31،طالق را آخرین راه ان الح ل قانونی ازدواج میییدانن هلیسو هب رهوش و نز و د     

حکم قانونی از هم جدا میشوند (شریاک و سیگل .) 333 :5 197 ،2در زبان عربی ب در هههه یا ی هک ار    
آزاد میشدند طلقائ میگفتند .در اصطالح زناشویی وقتی زن و شوهر سازگاریش تسد زا ار نا   
میدهند و تداوم زندگی برایشان سخت میشود ،با خواندن صیغه طالق در محاکم قانونی رسم ًاًا از
یکدیگر جدا میشوند .در زبان فارسی کلم و قالط ه

 ییادج ی م راکب ناسک یییییی یییییییرود ام نابز رد ا   

انگلیسی طالق را  Divorceو جدا شدن را  Separationمیگویند (محقق دام دا .)973 : 1387 ، ،

فسخ نهایی و قانونی عقد ازدواج را طالق میگویند و به دو طرف اجازه میدهند تا تحت م نیزاو
شرعی یا مدنی کشور ،دوباره ازدواج کنند (سیفاللهی .)241 : 72 31،
بر اساس نظریه توزیع قدرت؛ گاه بین زن و شوهر تضادی ایجاد میش زارحا یارب کی ره و دو      
منزلت خود و رسیدن به اهداف خویش ،از طریق توسل به امکانات مالی ،فرهنگی و  ...قصد تسلط
بر دیگری را دارد و تداوم این وضعیت ،تنش و کشمکش بین زوجین را افزایش داده و در نهایت
منجر به جدایی و طالق آنها میشود (کاملی.)481 : 1386 ،

نظریه همسانهمسری 3نیز که به عنوان نظری ک ه الالال قالط هنیمز رد .تسه فورعم جاودزا کیس

    

چنین فرض میگیرد زمانی که زن و شوهر ویژگیهای متفاوتی داشته باشند ،احتمال طالق آ  نننها
1 . Karlson.
2 . Shryock & Siegel.
3 . Homogamy Theory.
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بیشتر میشود .دلیل اول این است که تفاوتها در مذهب ،قومیت و دیگر ویژگیهای اجتماعی ،با
تفاوت در سالیق ،ارزشها و شیوههای ارتباط و زندگی م ینچ .تسا طبتر ن وافت  تتتتتتتتت ه یا ی کرد 
همسران از همدیگر را سختتر کرده و تعداد فعالیتهایی که آنها در انجامشان با هم ل تذ

م یی ییی-

برند کاهش داده ،در نتیجه درجهای که هر کدام از آنها میتوانند ارزشها و جهانبین رگیدمه ی   
را تأیید کنند کم میشود .دلیل دوم این است که ازدواج با فردی با ویژگیهای متفاوت داللت بر
عبور از مرز اجتماعی در جامعه دارد .ازدواج خارج از گروه اغلب مورد تأیید نیست و ممکن است

حمایت کمتری از شبکههای اجتماعی دریافت کند .فرضیه ناهمسان همسری در ارتباط با ویژگی-
های زیادی از جمله تحصی تال  ،مذهب و قومی م ت وو ووورد مطالع ارق ه ر اجیملاک( تسا هتفرگ  ننننن نننننن 1و
همکاران.) 2005 ،
بر حسب نظریه نیاز -انتظار نیز هر کدام از زن و شوهر با تصورات خاصی درباره زندگی زناش یو ی
اقدام به ازدواج میکنند و زندگی را با انتظارات مشخصی در مورد اینکه همسرش وا اب هنوگچ نا   
رفتار خواهد کرد ،آغاز مینمایند .اگر این انتنظارات ب ران ،دوشن هدروآر ا دنهاوخ نامیشپ و یض      

ت-
شد .ازکمپ معتقد است که احساس رضایت با نحوه انطباق کامل امیدها و انتظارات ب فرشیپ ا تت تت

یک تیاضران ه ی ولعم  ل راظتنا هب ندیسر رد یماکان  ا تسا ت   
های ف یعت در ی م ن ییی ییییش لاحرد ،دو یی یی

    

(ازکمپ.)062 : 1369 ،

شه دوخ یا   
بر طبق نظریه خود میانبینی 2نیز هرگاه انسان یا انسانهایی ،دیگری را ب و دوخ ا زرا شش شش
ارزیابی کنند ،دچار خود میانبینی شدهاند ،این وضعیت جلوهای دیگ یارگدوخ زا ر ییییی 3اس نیا .ت   

حالت بر روابط انسان با دیگران تأثیر منفی میییگ مدع ،طابترا یتسس هب و دراذ یاوزنا ،تینما        
اجتماعی در سطح زندگی و اجتماعی منجر میشود .گسترش اخالق خودگرایی و ع هب هجوت مد    
خواستهها و نیازهای فرد مقابل در زندگی زناشویی ،میتواند موج تخا ب ال و ف

رد هزیتس نوناک     

خانواده شود امروز با اصالت قرار گرفتن «خوددد» ارق تسا ینوزف هب ور قالط ما یلماک( : 1386 ،،،،،،، ،،،،،،
.)681
دین اسالم نیز همانگونه که ازدواج را به عنوان یک پیوند مق و یدرف یاهدرکراک یاراد و سد
اجتماعی ضروری ،مورد تأکید فراوان قرار میدهد؛ طالق را فینفسه امری منفور و ناپس یاراد( دن
1 . Kalmijn.
2 . Anthropomorphism.
3 . Egocentrism.
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کراهت بسیار شدید) میداند و تمام کوشش خود را در جهت پرهیز خانوادهها از طالق بکار مییی-
بندد ،ولی در مواردی که مصالح مهمتر ایجاب کند ،ممنوعیتی برای آن قائل نشده اس نایب هب .ت    
دیگر ،دستهای از روایات اسالمی طالق را پدیدهای بسیار منفور معرفی کردهاند مانن ،د «ه زیچ چی   
نزد خداوند ناپسندتر از خانوادهای نیست که به وسیله طالق از هم پاشیده شود» یا «در می هچنآ نا   
خداوند حالل نموده هیچ چیز منفورتر از طالق نیست و خ زا هک ار یدرف اد ،سوه و اوه یور      
زنان را طالق میدهد ،دشمن میدارد» (وسائلالشیعه ،جلد .)762 ،51
دسته دیگری از روایات نیز هستند که طالق را در شرایط خاص و زاجم ی نایحا ًاًا تسناد مزال  هههه هههههان ؛د
مانند ،بیدینی یا ضعف دینداری از مواردی است که طالق در آنها بطور خ یدرگ زیوجت صا ده    
است .امام موسی بن جعفر (ع) در پاسخ کسی که در صدد ب رهوش زا ار دوخ رتخد قالط دو ش      
بگیرد ،فرمودند« :اگر به دالیل دینی نسبت به داماد خود بیعالقه شدهای و میخ ار ترتخد یهاو   
از دست وی رها سازی ،چنین کن ،در غیر این صورت ،هیچ اقدامی در جه دن ماجنا قالط ت هههه ههههه»
(وسائلالشیعه ،جلد  ) 43 ،51همچنین در مورد ارتکاب به فحشا نیز اسالم مخالفتی با طالق هدرکن    
است (وسائلالشیعه ،جلد  .) 333 : 14آیات متعددی در قرآن که در زمینه اهمیت ازدواج و انتخ با
همسر مناسب و نکوهش طالق مطرح شده مانند؛ «سوره روم آیه  ،12سوره نور آیه  ، 32سوره نساء
آیه  ، 35سوره بقره آیه 1 23و .»...
روش شناسي

در این پژوهش برای بررسی روند ازدواج و طالق از روش توصیفی -تحلی .تسا هدش هدافتسا ل     
جامعه آماری تعداد ازدواج و طالقهای ثبت شده در استان کردستان میباشد .برای این ک ادتبا را   

دادههای ازدواج و طالق را از سایت سازمان ثبت احوال استان کردستان گرفته و با استفاده از نرم-
افزار ایکسل پردازش و مورد تجزیه و تحلیل قرار دادهایم.

یافتهها

ازدواج و طالق به دلیل رابطهای که با باروری دارند به صورت غیرمستقیم منجر به تغیی مجح رد ر   
جمعیت میشوند .با وقوع ازدواج تعدادی از جمعیت جامعه وارد مدار باروری گشته و برعکس با
حادث شدن طالق تعدادی از جمعیت زنان که امکان ب آ یارب یرورا نن نننه  دوجو ا د زا هتشا رادم     
باروری خارج میگردند .به دلیل رابطه مستقیمی که ازدواج با باروری و رابطه معکوسی که واقعه
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طالق با میزان باروری دارد همواره بعنوان جزئی از تحلیلهای جمعیتش رارق هجوت دروم یتخان     
گرفته است.
جدول ( :)1روند ازدواج و طالق در استان کردستان طی سالهای 85 31-4931
روستایی
سال

شهری
نسبت
ازدواج به

کل
نسبت

ازدواج

طالق

5 138

7274

3 70

10 /3

1386

8263

828

10

11 4 11

1387

9007

1003

9

20 811

1388

8636

369

9

21 20 1

1389

8333

569

8/6

11994

0931

0938

908

9/2

13039

2363

1931

431 5

855

9/7

82 851

2920

2931

5528

657

7/3

14713

3176

3931

921 5

795

7/4

53 4 13

3136

4931

4878

947

6/5

67 6 10

2834

مجموع

61 6 71

8 22 8

8/7

51 1253

21138

ازدواج به

ازدواج

طالق

10324

1858
1950

5/9

45 21

5/5

2312

5/2

48 6 20

2435

4/9

20327

5/5
5/4
4/6
4/3

طالق

نسبت ازدواج

ازدواج

طالق

5/6

98 5 17

1 256

74 6 19

2778

7/1

27 8 20

7513

6/6

3275

6/3

400 3

6

29 412

3271

6/6

21313

3478

6/1

1 2024

2393

5/1

19374

1393

4/9

3/8

545 15

3583

4/3

5

196976

33366

5/9

طالق

به طالق
6/9

منبع؛ سایت اداره ثبت احوال استان کردستان

جدول شماره یک؛ روند ازدواج ،طالق و نسبت ازدواج به طالق را در ساله یا

 5 138الی 0931

به تفکیک نقاط شهری ،روستایی و کل را نشان میدهد .همانطور که مالحظه مینمایی عومجم ،د   
کل ازدواجهای صورت گرفته در نقاط روستایی برابر  61 6 71و طالقهای صورت گرفته  8 22 8و
نسبت ازدواج به طالق در نقاط روستایی استان کردستان  8/7است بدین معن رد هک ا     8/7ازدواج
در مقابل یک طالق در طول دوره مورد نظر صورت گرفته است در نقاط شهری اس ناتسدرک نات   
نیز در مجموع  51 1253ازدواج و  21138طالق صورت گرفته که نسبت ازدواج به طالق در نق طا
شهری این استان برابر با  5هست این بدین معناست که در مجموع سالهای  5 138 -4931ب یازا ه
هر  5ازدواج یک طالق صورت گرفت تسا لک رد .تسا ه ا د زین ناتسدرک ن رررررر ررررررر مجم عو

196976

ازدواج در مقابل  33366طالق صورت گرفته که نسبت ازدواج به طالق نیز 5/9بدست آمده بدین
صورت که در برابر هر  6ازدواج یک طالق روی داده است (جدول.)1 ،
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نمودار ( :)1روند ازدواج در استان کردستان 85 31-4931

منبع؛ سایت اداره ثبت احوال استان کردستان

بر اساس نمودار شماره یک ،که نشاندهنده روند ازدواج در نقاط شهری ،روس یات ی ناتسا لک و     
کردستان میباشد همانطور که مالحظه میفرمایید رون ا ییاتسور طاقن رد جاودزا د ی اب ناتسا ن       
نوساناتی همراه است بطوری که از سال  5 138الی  1387با افزایش تعداد ازدواج مواجهه ش اما هد   
از سال  1387به بعد با کاهش تعداد ازدواجها روبرو شدهایم .بطوری که از  9007ازدواج در س لا
 1387به  4878ازدواج در سال  4931رسیدهایم .روند ازدواج در نقاط ش اب ناتسدرک ناتسا یره    
نوساناتی همراه بوده بطوری که از  10324ازدواج در سال  5 138به  21 20 1در سال  1388رسیده و
پس از آن با اندکی کاهش به  11944در سال  1389دوباره روندی افزایش هب و هتفرگ شیپ رد ی    
 82 851ازدواج در سال  1931رسیده و در نهایت روندی کاهش رد هک یروطب هتفرگ شیپ رد ی      
سال  4931شاهد  67 6 10ازدواج در نقاط شهری بودهایم .در کل استان کردستان هم رون جاودزا د
بدین شکل بوده که ابتدا روند افزایشی داشته بط زا یرو

 98 5 17ازدواج در س لا

ازدواج در سال  1387رسید ،پس از آن نیز با روندی کاهشی مواجه هک یروطب دش ه

 5 138به 27 8 20
زا    29 412

ازدواج در سال  0931به  545 15ازدواج در سال  1384رسیده است (نمودار.)1 ،
نمودار شماره دو؛ نیز حکایت از روند طالق در استان کردستان را دارد .بر اساس این نمودار ما در
نقاط روستایی استان کردستان شاهد نوساناتی در روند ثبت طالق در ثبت احوال اس ناتسدرک نات   
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بودهایم .بطوری که از  3 70طالق ثبت شده در سال  5 138به  1003طالق در س لا

 1387رس و هدی

پس از آن نیز با کاهش مقطعی سال  1388دوباره تعداد طالق روند افزایشی داشته و به  908طالق
در سال  0931رسید .در سال  1931با کاهش چشمگیر طالق ( )855روبرو شده و پس از آن شاهد
سیری صعودی در روند طالق هستیم .در نقاط شهری استان کردستان نیز شاهد روند افزایشی تعداد
طالقها هستیم و صرف ًاًا در دو مقطع سال ( 0931با  2363طالق) و ( 4931با  2834طالق) با کاهش
طالق مواجهه شدهیم .با همین وضعیت در کل استان کردستان نیز مواجهه شدهایم (نمودار.)2 ،

نمودار ( :)2روند طالق در استان کردستان 85 31-4931
منبع؛ سایت اداره ثبت احوال استان کردستان

یکی از شاخصهای ساده و در عین حال مهم که وضعیت دو رویداد ازدواج و طالق را در جامعه
توأمان بررسی میکند شاخص نسبت ازدواج به طالق است .این شاخص بیانگر تعداد ازدواجها در
برابر تعداد طالقها در زمان معین است .اگرچه آمارهای مربوط به طالق به دالیل مختلف ازجمله
ثبت نشدن در دفاتر ،جاری کردن صیغه شرعی طالق بدون درج محضری آن و  ...با ک یرامش م   
مواجهه میشود و چندان قابل استناد نیستند ،ولی بررسی آمار و محاسبه شاخصهایی چ تبسن نو   
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طالق به ازدواج یا طالق به کل جمعیت نشاندهنده آن است که این آمار طی سالهای مختلف با
نوساناتی روبهرو بوده است .بطوری که شاخص ازدواج به طالق در استان کردستان برای سالهای
 5 138 -4931روندی کاهشی داشته است که نشان از افزایش تعداد طالق و یا عدم اف ادعت شیاز د   
ازدواج در جامعه مورد مطالعه را داشته است.

نمودار ( :)3نسبت ازدواج به طالق در استان کردستان 85 31-4931
منبع؛ سایت اداره ثبت احوال استان کردستان

همانطور که در نمودار شماره سه؛ مشاهده میکنید این شاخص در نقاط روستایی استان کردس نات
از  10 /3در سال  5 138به  6/5در س لا  4931رس فرص هدی ًاًا اس  للل لللله یا

 0931و  1931ان ریس یکد   

صعودی به خود گرفت و پس از آن دوباره س یلوزن ری    خ طاقن رد .تسا هتفرگ شیپ رد ار دو      
شهری استان نیز همین وضعیت حکم فرماست بطوری که نسبت ازدواج ب زا قالط ه     5/6در س لا
 5 138به  3/8در سال  4931رسیده و در مقاطع زمانی  0931و  1931ش جاودزا تبسن شیازفا دها    
به طالق بودهایم .در کل استان کردستان نیز ش سن یلوزن ریس دها بببب بببببت ازدواج ب دوب قالط ه ههه ههههایم
بطوری که  6/9در سال  5 138به  4/3در سال  4931رسیده و در ساللله یا

 0931و  1931نی نیا ز   

نسبت با اندکی افزایش مواجهه گشته و پس از آن سیر نزولی را در پیش گرفته است (نمودار.)3 ،
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وضعیت طالق و ازدواج در جامعه باید مورد واکاویهای عمیقتری قرار بگیرند ،ما ا در جامعهههای
زندگی میکنیم که افراد آن برای ازدواج آماده نشدهاند ،بنابراین در چنین شرایطی باید شاهد رشد
طالق در جامعه نیز باشیم .در تحلیل کاهش ازدواج و اف م قالط شیاز ییی ییییت لماوع هک تفگ ناو     
ی و مش الک
مختلفی دخیل هستند؛ از جمله بیک را ی ی

ل فرهنگی ، ،تغییررر در سبککک
تتت اقتص یدا  ، ،مس ئا ل ل

ل از ش خان تتت دقیققق
ل در ازدواج قبل ل
زندگی ،افزایش استفاده از رسانههای جمعی و ارتباطی ،تعجیل ل
ل هزینههههاییی اقتص دا ییی
زوجین از یکدیگر ،ترویج فضای نادرستی و بیاعتمادی در جامعه ،،تحمیل ل
شبینی برای زوجین و  ...میتوان اشاره کرد.
غیرقابل پی 
نتیجهگیری

بررسی روند ازدواج و طالق ادعت و  د عماج ره رد نآ  هههه هههههای آینهههای از اوض .تسا عامتجا نآ عا    
ازدواج و طالق به دلیل رابطهای که با باروری دارند به صورت غیرمستقیم منجر به تغیی مجح رد ر   
جمعیت میشوند .بررسی آمار ازدواج و طالق در استان کردستان طی چند سال اخیر نشان میدهد
که این پدیده در نقاط شهری ،روستایی و کل استان با نوساناتی همراه بوده است .نسبت ازدواج به
طالق که بیانگر تعداد ازدواجها در برابر تعداد طالقها در زمان معین است .برای ساله یا

-4931

 5 138روندی کاهشی داشته است و صرفا سالهای  0931و  1931ب  شیازفا یکدنا ا ههه ههههم هدوب هار   
است .پس از آن سیر نزولی در پیش گرفته که نشان از افزایش تعداد طالق و یا عدم افزایش تعداد
ازدواج در جامعه مورد مطالعه را دارد.
بیتردید تعداد طالقها نه تنها در رابط  دادعت اب ه ا رف ا زا د دوا ق هدرک ج ر را اد ر ،د لماوع اب هکلب          
اقتصادی -اجتماعی ،هنجارها و نگرشهای زوجین به زن کحتسا و یگد ا وناخ م ا هطبار رد زین هد      
است و آسیبهای اجتماعی نظیر اعتیاد ،کجروی و  ...نیز آن را تش م دید یی یییکن و نیناوق عضو .د
مقررات حقوقی نیز میتواند با تسهیل روند طالق دوخ یعیبط نازیم هب ار نآ 

ک کیرزن ر و هد      

نبس هدیسر ت   
فضایی ایجاد کند که بسیاری از زوجهایی که در عمل ،زندگی زناشویی آنان ب ب ه نن نن
است و به دلیل مسایل حقوقی قادر به جدایی نیستند ،این مرحله را پشت سر بگذارند و یا ب داجیا ا   
موانع حقوقی و قانونی آمار طالق را کاهش دهد .با این حال با اینکه تعداد طالقها رون هب ور ید   
رشد داشته است اما تعداد طال دادعت هزادنا هب قالط باتش و هدش دایز تیعمج دشر هب هجوت اب ق     
آن نبوده است و همانطور که مالحظه کردیم رشد طالق در استان کردستان با نوساناتی همراه بوده
است.
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از آنجایی که طالق پیامدهای منفی زیادی را میتواند در جامعه به همراه داشتههه باشددد (گرچههه در

بعضی شرایط برای بعضی از افراد دارای پیامدهای مثبت نیز هست و طالق درمانی نیز توصیه مییی-
شود) لذا با توجه به این مسئله باید در سطوح مختلف جامع مانرب ه هه هههه یا ی  تهج رد  ت اینب تیوق ن     
خانواده و پیشگیری از طالق صورت گیرد که در ذیل به برخی از آنها اشاره میشود:
ی و در مراحل
 فراگیر کردن آموزش مهارتهای زندگی برای آحاددد جامعههه از دوران ک کدو ی ی
مختلف زندگی.

ی اف ار ددد در
ی و توانمندس زا ی ی
 فراگیر کردن آموزشهای پیش از ازدواج با هد ففف ارتقاییی آگ ها ی ی
انتخاب همسر و تشکیل خانواده سالم و پایدار.
 ارائه آموزشهای الزم درباره مسائل جنسی و نحوه روابط زناشویی .بر اساس تحقیقا تتت انجاممم
شده در ایران ،یکی از مهمترین علل زمینهساز در زمینه طالق ،نارضایتی از روابط زناش یو ییی استتت
که این نارضایتی میتواند از عدم اطالع از ارتباط صحیح باشد.
ل س دا ههه زیس یت  ، ،قناعت، ،
 گسترش فرهنگ دینی در زمینه خانواده و مسائل مربوط به آن از قبیل ل
ی در
مسئولیتپذیری ،خوشرویی ،تقویت فرهنگ گفتگو در میان خ داونا ههه از طریققق ارائههه آگ ها ی ی
مورد اهمیت و گفتگو در حل مسائل و مشک تال و شناخت هر یک از زوجین از عالیق و خواستههه
های همدیگر و . ...
ی کههه ازدواج
 فراهم کردن فرصتهای اشتغال پایدار برای تشویق جوانان بههه ازدواج .از آنج یا ی ی
ی ایجاددد شوددد کههه
پذیرش مسئولیت خطیر در مدت بسیار طوالنی است ضروری است فرصتتته یا ی ی
امنیت شغلی را برای افراد آماده ازدواج فراهم کند.
منابع
 .1قرآن کریم.
 .2اخوان تفتی ،مهناز ( ) 382 1پیامدهای طالق در گذار از مراحل آن ،مطالعات زنان ،سال اول ،شماره ،3
صص . 127 -151
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