پژوهشهای جامعه شناختی ،سال دهم/شماره چهارم /زمستان 59

Journal of Sociological Researches, 2016 (Winter), Vol.10, No.4
بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر طالق و ازدواج با تأکید بر تورم

محمد آشینه ،1مهرداد نوابخش

2

چکیده
ازدواج و طالق به عوان دو واقعه مهم حیاتی تأثیر بیسیار زیادی بر ساختارهای جمعیتی ،اجتماعی،
ًال متاثر از آن است.از آنجایی که تاثیر عوامل اقتصادی به دالیل
اقتصادی و فرهنگی گذاشته و متقاب ًال
مختلفی هر روزه بر ازدواج و طالق بیشتر آشکار می شود ،پژوهش حاضر کوششی است برای بررسی
تاثیر تورم به عنوان یکی از عوامل کالن اقتصادی بر ازدواج و طالق که با روش توصیفی -همبستگی
انجام شده است .داده های این پژوهش از آمارهای ده ساله ( 48تا  )49بانک مرکزی و سازمان ثبت
احوال استخراج شده و مربوط به کل کشور است .نتایج بدست آمده حاکی از آن است که :رابطه ی بین
متغیرهای تعداد طالق ،تعداد ازدواج ،نسبت طالق به ازدواج با متوسط نرخ تورم ،تأیید شد .بر اساس
نتایج این پژوهش در شرایطی که اقتصاد کشور دچار تورم های مزمن و شدید باشد ،تعداد ازدواج ها
کاهش یافته و به میزان طالق می افزاید .تحلیل های آماری نشان دهنده ی 58/8درصد همبستگی بین
متغیر نرخ تورم با متغیر تعداد طالق است .رابطه متغیر تعداد طالق با متوسط نرخ تورم رابطه ای مثبت
و مستقیم می باشد .به این مفهوم که هر چه مقدار متوسط نرخ تورم باالتر باشد ،تعداد طالق بیشتر
است .مقدار  Bنشان داد اگر یک واحد به نرخ تورم اضافه یا کم شود به میزان  12هزار و  158مورد
طالق افزایش یا کاهش می یابد.
واژگان کلیدی  :طالق ،ازدواج ،نسبت طالق به ازدواج ،تورم.
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مقدمه

بررسی آمار طالق در کشور نشان می دهد طی ده گذشته روند صعودی به خود گرفته است ،به

طوری که به اعتقاد کارشناسان آمار طالق در ایران به زلزله ای خاموش تبدیل شده است که هر

روز در حال تکان دادن جامعه می باشد .طالق دیگر در میان زوج های ایرانی به امری عادی شده
است به طوری که با کوچکترین مشکلی جدایی را بهترین راهکار می دانند .برای پی بردن به عمق

این فاجعه کافیست مراجعه ای کوتاه به دادگاه های خانواده تهران داشته باشیم ،در آنجا روزانه

زوج های بسیاری دیده می شود که برای گرفتن حکم طالق پشت در شعبات در انتظار هستند .با
نگاهی گذرا متوجه خواهید شد که اغلب آنها زیر  30سال سن دارند .آمارهای رسمی نیز حکایت

از  19طالق در روز در سال  49دارند یعنی  61هزار و  440مورد(.خبرگزاری صداوسیما 22 ،آذر

سال )5931

طالق دارای عوارض و تبعاتی است كه از دیر باز آن را به عنوان یك مسأله اجتماعی مطرح كرده

است .عوارض و تبعات طالق در زمان معاصر گستردهتر و پیچیدهتر شده و به همین سبب نتایج

نامطلوب و آسیبهای اجتماعی برخاسته از آن نیز گستردهتر و پیچیدهتر شده است .اثرات

اجتماعی  -اقتصادی و روانی  -اجتماعی طالق عالوه بر زوجین و فرزندان ،حتی در سطح كالن

یشود .طالق به عنوان یک پدیده اجتماعی اثرات مستقیم
جامعه نیز زمینهساز مسایل و مشكالتی م 
و غیر مستقیمی بر تعادل روانی فرد در نقش های متفاوت همسر ،فرزند ،بستگان و دوستان دارد که
اثرات آن غیر قابل چشم پوشی می باشد .به علت اثرات عاطفی ناشی از طالق بر فرد است که

امکان وجود مشکالتی را در فرد می توان پس از طالق مشاهده نمود؛ همسری که بعد از طالق

باید به تنهایی اوقات خویش را بگذراند و یا فرزندی که ناچار است بدون هر دو یا یکی از والدین

خود بسر برد و بستگان و دوستانی که در ارتباطات خویش با این گونه افراد دچار اختالالتی می

گردند ،همگی از پیامدهای طالق می باشد .از دیگر پیامدهای طالق می توان از مشکالت
اقتصادی که بخصوص برای زنان در جامعه به وجود می آید صحبت کرد ،که می تواند در آسیب
های اجتماعی نقش فعالی داشته باشد .به هم ریختن تعادل در یک نهاد اساسی جامعه یعنی خانواده

خود به هم خوردن معادالت و تعادالت را در نهادهای دیگر جامعه به دنبال خواهد داشت و به
اساس و استواری آن جامعه خلل قابل توجهی وارد می کند.

بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر طالق و ازدواج با تأکید بر تورم45 ...........................................................

مشکالت جنسی ،فقر و خیانت از مهمترین دالیل طالق در ایران است که تاکنون فقط به این
دالیل اشاره شده و هیچ راهکاری از سوی دستگاههای مسوول برای کاهش آمار طالق ارائه نشده

یتوان به عوامل زیستی (عدم تناسب سن
است.در یك چارچوب كلی عوامل مؤثر بر طالق را م 

ازدواج ،بیماری ،نازایی) ،عوامل اجتماعی و روانی -اجتماعی(احساس نارضایتی ،ناهماهنگی میان

زوجها ،فشارهای عصبی و خشونت) ،عوامل اقتصادی (فقر و فقدان منابع مالی و امكانات ،بیکاری
و تورم )1و عوامل فرهنگی تقسیم بندی كرد.

بررسی های آماری نشان می دهد که نرخ طالق در یک دوره زمانی میان یا بلند مدت با برخی از

شاخص های اجتماعی ،سیاسی و کالن اقتصادی مرتبط است  .پژوهش هایی در این زمینه صورت

صهای طالق تحت تأثیر عوامل
گرفته که حاکی است که به صورت غیرمستقیم نوسانات شاخ 

یتواند با
اقتصادی و اجتماعی و همچنین مسایل حقوقی است ،چنانكه وضع قوانین و مقررات م 

تسهیل روند طالق آن را به میزان طبیعی خود نزدیك كرده و فضایی ایجاد كند كه بسیاری از

زوجهایی كه در عمل ،زندگی زناشویی آنان به بنبست رسیده است و به دلیل مسایل حقوقی قادر

به جدایی نیستند ،این مرحله را پشت سربگذارند و یا با ایجاد موانع حقوقی و قانونی آمار طالق را

كاهش دهد.همچنین بسیاری از تحقیقات از رابطه معنادار طالق با عوامل اقتصادی فقر و بیکاری
دارند.عباس قائید رحمت 2گفته بود «:مهمترین عاملی که در کشور ما باعث افزایش آمار طالق

شده است نابرابری های درآمدی ،بیکاری ،تورم و افزایش هزینه های اقتصادی است که بر دوش

جوانان سنگینی میکند ».بسیاری از پژوهش ها بر اثرات مستقیم بیکاری بر طالق توجه داشته
اند.اما در زمینه تورم تحقیقات بسیار ناچیزی صورت گرفته است .تورم شرایط کسب و کار

خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد و بدین وسیله از طریق کاهش مصرف خانوار و اوقات فراغت

باعث کاهش سودمندی ازدواج می شود .انتظار می رود که تأثیرات تورم بر طالق مداوم باشد ،بی
ثباتی قیمت ها ممکن است در برنامه ریزی مالی زوج های ازدواج کرده اختالل ایجاد کند که می

تواند منجر به افزایش آمار طالق شود.از طرفی نوسانات قمیتی کاالها می تواند باعث نااطمینانی در
آینده زندگی افراد شود که این امر میتواند در تصمیم گیری آنها برای استقالل و تشکیل زندگی

بسیار تاثیرگذار باشد .نگاه اجمالی به آمار طالق در ایران بیانگر نوساناتی در میزان طالق می باشد.

 2دبیر سابق کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی

Inflation

1
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بررسی ها نشان می دهد که از سال  347 1به بعد نسبت طالق به ازدواج تا سال  5 35 1روند رو به

افزایشی داشته و از  9/28در سال  347 1به  10 / 77در سال  5 35 1رسیده است .این افزایش در میزان

طالق در این سال ناشی از تغییر قانون حمایت از خانواده و دادن حق طالق به زنان می باشد .در

سال های بالفاصله پس از انقالب این شاخص کاهش و در اواسط دهه  60دوباره افزایش یافته و

در سال  5 36 1این نسبت  10 / 35است .در سال های بعد روند رو به کاهش بوده و در سال  5 37 1به

 7/ 89رسیده است .مجددًاًا در دهه اخیر این نسبت افزایش یافته و در سال  9/ 42 ، 1380و در سال

مچنین در همه مقاطع زمانی این شاخص در مناطق شهری کشور به
 12 / 09 ،5 38 1می باشد .ه 
مراتب بیش از مناطق روستایی بوده است(.هاشمی)02 :0931 ،

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که عالوه بر اینکه نرخ تورم روستایی همیشه از شهری
بیشتر بوده است ،بلکه حاکی است که اواسط دهه  60یعنی در سال های  65تا  68نرخ تورم به

شکل فزاینده رو به افزایش نهاده است.در سال  65به دلیل اجرای سیاست های تعدیل ساختاری در

کشور ،نرخ تورم به  23 /7درصد و در سال  66به  27 /7درصد می رسد.به همین طریق در سال 67

نرخ تورم به  82/9درصد و در سال  68به  71/4درصد می رسد.تورم افسار گسیخته این سال ها

همراه با افزایش نرخ طالق گویای رابطه ای معنادار میان این دو شاخص است.بنا بر این شواهد

هدف این پژوهش بررسی عوامل اقتصادی( با تاکید بر تورم) موثر بر طالق و ازدواج است .در اين

راستا در اين تحقيق به دنبال جواب دادن به اين سوال مي باشيم كه افزایش و کاهش نرخ طالق و
ازدواج چه ارتباطی با نرخ تورم دارد؟

اهداف تحقیق

هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل اقتصادی (تورم) است که می تواند به صورت های گوناگون

در تصمیم گیری جوانان برای ازدواج تاثیر می گذارد ،همچنین در طی زندگی زناشویی منجر به

گرایش و تمایل به طالق از طرف زوجین یا یکی از آن دو برای پایان بخشیدن به زندگی

زناشویی و پیامدهای ناشی از آن می باشد.

بنابراین هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل اقتصادی(تورم) تاثیر گذار بر طالق و ازدواج در

میان جوانان کشور است.

بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر طالق و ازدواج با تأکید بر تورم74...........................................................

مالحظات تجربي و نظري

پیشینه تحقیق

1

تحقیقی توسط گیج و براندون تحت عنوان ” رابطه بین چند زنی و طالق ً درسال  1992انجام

گرفت .این مطالعه به صورت یک مطالعه موردی در نیجریه انجام شد .تحقیق مورد نظر در کل به

نتایج زیر دست می یابد :پیوندهای با دو زن با ثبات تر از پیوندهای با سه زن یا بیشتر هستند و این

موضوع مستقل از بی بچگی ،طول ازدواج ،مذهب وسایر متغیرهای اقتصادی – اجتماعی است .این
تحقیق به این مطلب نیز اشاره می کند که باید تعداد زنانی که با یک مرد ازدواج می کنند را با

توجه به اینکه ممکن است شوهر بر اثر مرگ همسر یا طالق زن دیگر باشد در نظر گرفت یعنی

اینکه ممکن است یک مرد در طول دوره زندگی خود با چندین زن ازدواج کرده باشد ولی این

ازدواجها بخاطر مرگ همسر بوده یا بعد از طالق همسر .این تحقیق همچنین پیشنهاد می کند که

باید به متغیرهای مانند تعدد زنان ،تفاوتهای سنی زنان موجود در یک پیوند توجه کرد چرا که این

متغیرها می توانند روی نوع رابطه زنان موجود در یک پیوند از یک طرف و رابطه زنان با شوهر از
طرف دیگر اثر بگذارد و این اثرات منجر به طالق شود .همچنین ادوارد و فولر تحقیقی تحت

عنوان ” اشتغال زن و عدم ثبات زندگی زناشوئی ” براساس نمونه ای ازتایلند انجام دادند و نتیجه
گرفتند که اشتغال زنان بر زندگی زناشوئی مؤثر است بطوریکه عدم ثبات زندگی زناشوئی را
افزایش می دهد .تحلیل های این محققین نشان داد که تأثیرات اشتغال زنان بخودی خود و تعداد

ساعات کار مستقیمًاًا به هم مرتبطند واین مسائل بر روی فرایندهای متفاوت زناشوئی مؤثر هستند.
ادواردز و دیگران (  ) 1992در پژوهشی با عنوان «اشتغال زن و بی ثباتی زندگی زناشویی» ،نتیجه
گرفتند که اشتغال زنان بر طالق مؤثر است  .به گونه اي که بی ثباتی زندگی زناشویی را افزایش

می دهد .جنسن و اسمیت (  ) 1990در مقاله اي با عنوان «بیکاري و از هم پاشیدن ازدواج ها» طی

دوره زمانی  1979تا  5 98 1تأثیر بیکاري را بر احتمال از هم پاشیدن ازدواج ها بررسی می کنند .

نتایج تجربی مطالعه نشان می دهد که بیکاري ظاهرًاًا عامل مهم ناپایداري ازدواج است؛ اگرچه

فقط بیکاري شوهر مؤثر و اثر آن نیز فوري است.

فالح و همکارش ( )5931در تحقیقی با موضوع بررسی عوامل مؤثر بر طالق در استان هاي ایران با
تأکید بر عوامل اقتصادي به نتایجه رسیدند که با افزایش یک درصد بیکاري 0/ 134 ،درصد طالق

GAJE & BROUNDON

1
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افزایش می یابد و درصورتی که تورم یک درصد افزایش یابد 0/ 133 ،درصد طالق افزایش می

یابد .به این ترتیب مالحظه می شود تأثیر این دو عامل مهم اقتصادي در طالق با یکدیگر تقریبًاًا
برابر است .ضریب مثبت در مورد بیکاري حاکی است که افزایش بیکاري مطلوبیت انتظاري

1

ماندن در زندگی را کاهش می دهد و همچنین بر ابعاد مادي و غیرمادي زندگی مشترك تأثیر
منفی دارد  .در زمینۀ تورم نیز تفسیر ضریب به همین صورت است .طالق با افزایش تورم افزایش
یافته است .عیسی زاده و همکاران (  ) 1389در مطالعه اي تحت عنوان تحلیل اقتصادي طالق به

بررسی ارتباط بین طالق و بیکاري پرداخته و معتقدند ارتباط این دو متغیر در کوتاه مدت بی معنی

و در بلندمدت معنی دار است .آنها دریافتندکه میزان طالق با میزان بیکاري مرتبط است و طالق

حرکت ضد چرخه اي دارد .تحقیقی با عنوان “ پیوستگی ها و پیامدهای طالق در شهری از ایران”
توسط آقاجانیان و مقدس ( ) 387 1در شهر شیراز انجام گرفت .نتایج تحقیق نشان داد که روندهای
طالق در ایران تحت تأثیر تغییرات معمول و  8سال جنگ با عراق قرار دارد .بی ثباتی اجتماعی

حاصل از جنگ ،شرایط را برای افزایش نرخ طالق در ایران فراهم کرد ،این روند افزایشی بعد از
آتش بس و شروع گفتگوهای صلح روبه کاهش نهاد .تحلیل پیامدها وتعیین کننده های طالق در

ایران نشان می دهد که تفاوتها و شباهتهایی با یافته های مطالعات انجام شد و در کشورهای غربی

دارد .بر خالف ایاالت متحده ،رابطه معکوسی بین سن ازدواج و طالق در ایران وجود ندارد ،در

حقیقت زنان ازدواج کرده در سنین باالتر از شانس طالق باالتری برخوردارند .تحصیالت باالتر و
نقشهای خارج از خانه برای زنان تأثیر مثبتی بر طالق را نشان می دهد .در کل پیامدهای اقتصادی

طالق برای زنان ایرانی جدی است .مساواتی ( )5 37 1در تحقیقی با عنوان ” خانواده های مهاجر

روستایی و زمینه های طالق” به این نتیجه رسید که طالق و اختالفات خشونت آمیز زوجین در
مناطق شهری بیش از مناطق روستایی است؛ اما ایشان این مسأله را با توجه به مناطق مختلف

تفکیک می کند و آنرا به شرایط اجتماعی و اقتصادی ساکنین این مناطق ربط می دهد و محله ها

را مورد بررسی قرار می دهد و در کل در می یابد که مناطقی که رفتارهای خشونت آمیز در آنها
بیشتر گزارش شده اکثرًاًا مهاجرنشین بوده اند تا بومی .در پژوهشی دیگر دانش و همکارانش

(  ) ١٣ ۷۰پژوهشی با عنوان علل و عوامل طالق در شهر تهران انجام دادند و عامل های موثر بر

طالق در شهر تهران را بر دو دسته تقسیم کردند الف) عامل اقتصادی مانند بیکاری ،فقر ،نداشتن
Expected utility
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مسکن و تورم است که خود ناشی از جنگ و افزایش جمعیت در دهه های گذشته می باشد .ب)
عامل غیر اقتصادی که شامل عواملی مانند فرهنگ معارض طرفین ،چند همسری و سطح سواد و
بی سوادی و اختالف طبقاتی است.

چارچوب نظری تحقیق

1

مطابق در نظر ةي مشكالت اقتصادي ،كانگر معتقد است ،دورانهاي سخت اقتصادي در جامعه نتايج

زيانباري بر خـانواده هـا دارد؛ از جملة آنها ،احتمال وقوع گسيختگي خانواده و بيسـاماني آن

اسـت .محروميـت اقتـصادي تعامالت مثبت زوجين را كاهش مي دهد و آنها را به سوي طالق

سوق مـي دهـد .مـشكالت اقتصادي در بين زوجيني كه منافع خانوادگي آنها براي بقاي زنـدگي

در سـطح اسـتاندارد مناسب نميباشد ،زندگي زناشو يي آنها را بي ثبات مـ كي نـد و مـردان در ايـن
خـانواده هـا ،بيشتر تعامل منفي دارند.كـاهش درآمـدها و تـورم در ايران ،موجب افزايش تنشها و

ستيز در داخل خانواده شده است و علـي رغـم آنكـه هنـوز نگرش منفي نسبت به طالق در جامعـه
وجـود دارد ،امـا ميـزان آن رو بـه افـزايش اسـت .طالق ،نتيجة جامعه اي است كه هيچ رابطة

نرمالي بين درآمد و هزينه برقرار نكرده اسـت  .از سو يي  ،مانور تجمل در جامعه سر داده ميشود و

از سوي ديگر ،برنامة تعـديل اقتـصادي ارائه ميشود كه موجب شكاف بين مطالبات و امكانات

گرديده و معضالت اقتصادي منجـر به افزايش طالق شده است .به نظر ميرسد برنامة تعديل

ساختاري از طريق تورم فزاينـده و گسترش و تعميق فقر ،عالوه بر اينكـه در كوتـاه مـدت ،اثـر

ازهـمگـسيختگي و طـالق را برجاي ميگذارد ،در بلند مدت آثاري بر نهاد خانواده ميگذارد كه

بسيار عميقتـر اسـت و بيشتر مترتب بر فرزندان ميباشد (بابا يي  .) 163 : 1380 ،تئوري توزيع قدرت
بیان می شود ،گاه بين زن و شوهر تضادي ايجاد مي شود و هر يك براي احراز منزلت خود و

رسيدن به اهداف خويش ،از طريق توسل به امكانات مالي ،فرهنگي و … .قصد تسلط بر ديگري

را دارد .تداوم اين وضعيت ،تنش و كشمكش بين زوجين را افزايش داده و در نهايت منجر به

جدا يي و طالق آنها مي شود .در چند دهه اخير با تغ يي رات اجتماعي و تقابل سنت و مدرنيته،

درخواست نفوذ و كنترل هر يك از زوجين بر سرنوشت خود و خانواده افزايش يافته و اين
وضعيت ،يكي از عوامل مؤثر در ايجاد اختالف و جدل در خانواده بوده است .از كي سو آشنا يي

بانوان با جايگاه حقوقي خويش ،كسب استقالل اقتصادي ،درخواست دخالت در امور خانواده و
Conger
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توزيع مساوي قدرت و از سوي ديگر عدم پذيرش و درك مردان از شرايط جديد و ناآگاهي آنها

از حقوق و تكاليف متقابل زوجين ،موجب اختالفات و تعارضات شديد در خانواده شده است.

همچنين با پيشرفت اقتصادي ـ اجتماعي ،گسترش رسانه ها و آموزش بيشتر ،زنان از فرهنگ سنتي

فاصله گرفته اند و اين امر باعث شده است تا آنها كمتر نقشهاي سنتي را بپذيرند و يا در صورت

پذيرش آنها ارزيابي منفي نسبت به نقش خود داشته باشند و اين باعث نارضايتي از زندگي مي
شود .مطابق تئوري نياز ـ انتظار ازکمپ ،هر موقعيتي هنجارها يي دارد كه صاحب آن موقعيت ،بايد

بر اساس آن عمل كند و افرادي كه با وي در كنش متقابل هستند ،از او انتظار دارند بر اساس

هنجارهاي آن موقعيت عمل كند« .انتظار» معياري براي ارزيابي فردي است كه داراي موقعيت

معيني مي باشد .در واقع فرد بايد در آن موقعيت وظايفي را انجام دهد تا مناسب موقعيت مورد نظر
باشد .عدم تحقق انتظارات ،عدم تعادل بين خواسته ها مي باشد .هر كدام از زن و شوهر با تصورات

خاصي در باره زندگي زناشو يي اقدام به ازدواج مي كنند و زندگي را با انتظارات مشخصي در
مورد اينكه همسرشان چگونه با او رفتار خواهد كرد ،آغاز مي نمايند .اگر اين انتظارات برآورده

نشود ،ناراضي و پشيمان خواهند شد .گرونبرگ در تئوري تسري 1بيان مي كند كه رضايت و عدم

رضايت از يك بخش از زندگي بر روي رضايت و عدم رضايت از بخشهاي ديگر زندگي تأثير

دارد .بطور مثال نارضايتي فرد از زندگي اقتصادي مي تواند موجب نارضايتي او از زندگي

خانوادگي شود.

نظریه توسعه خانواده معتقد است ،در چند قرن اخیر ،ایدههای مرتبط با توسعه ،پیشرفت و مدرنیته

در سراسر جهان مقبولیت گستردهای یافته و عناصر گوناگون زندگی اجتماعی ،اقتصادی و

خانوادگی را در جوامع مختلف تحت تأثیر قرار دادهاند .این تئوری اشاعهء ایدهها و آرمانها 
ی

توسعه و آگاهی و اعتقاد عمومی نسبت به آن ،با تأکید بر ابعاد مرتبط با نگرشها و رفتارهای

خانواده ،را بررسی میکند .اساسی ترین پیش فرض این نظریه این است که خانواده ها واقعا توسعه

می یابند به این معنی که از مراحل خاص و قابل تشخیص به واسطه تفاوت ها ی در ساختارها و

کارکردها می گذرند .توسعه گرایان ،سطوح متفاوتی از تحلیل روابط افراد ،گروه ها ،مجموعه
های گروهی و نهادها و همه کسانی که به خانواده مرتبط اند را تشخیص دادند .آن ها فرض می

کنند خانواده یک گروه حساس به تاثیرات خارجی است که به صورت کم و بیش نفوذپذیر می
Extending Theory
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باشد .آن ها همچنین فرض می کنند که زمان ،فقط ساعتی نیست بلکه شامل زمان فرآیند اجتماعی

یشود ،نیز می باشد( .ملتفت .) 27 : 1381 ،به عقیده
که به وسیله حوادث مهم خانواده تعیین م 
آنتونی گیدنز دگرگونی های عمده ای در الگوهای زندگی خانوادگی در غرب در دو راهی بعد

از جنگ جهانی به وجود آمده است .درصد باالیی از زنان در نیروی کارمزد بگیر اشتغال دارند،

میزان طالق رو به افزایش است و نسبت های قابل توجهی از جمعیت یا در خانواده های تک

سرپرست یا در درون خانواده های ناتنی زندگی می کنند .زندگی مشترک به گونه ی فزاینده ای

در بسیاری از کشورهای صنعتی معمول گردیده است .به باور گیدنز ،چندین عامل در مساله

دخالت دارند ،که مربوط به تغییرات اجتماعی گسترده تر می شوند .به استثنای نسبت اندکی از
افراد ثروتمند ،امروزه ازدواج دیگر ارتباط چندانی با میل به تداوم دارایی و منزلت از نسلی به نسل

دیگر ندارد .به تدریج که زنان از نظر اقتصادی استقالل بیشتری پیدا می کند ،ازدواج کمتر یک

مشارکت ضروری اقتصادی از آن چه در گذشته ممکن بود می توان خانه جداگانه ای تشکیل داد
(گیدنز .) 438 : 5 38 1 ،مطابق نظريه ي منزلت اجتماعي ،افراد با منزلت اجتماعي متفاوت ،انتظارات

متفاوتي از رفتار ديگران دارند .همچنين خانواده ها با منزلت هاي متفاوت اجتماعي ،به دليل

نابرابري هاي اقتصادي  -اجتماعي ،توان همنوا يي و سازگاري با تغ يي رات و دگرگوني سريع را

نداشته و دچار بي هنجاري هاي اجتماعي مي شوند (روشه 1372 ،؛ نقل از فاتحی دهاقانی و نظری،

 .) 26 :0931در چنين شرايطي ناسازگاري هاي زناشو يي شكل گرفته و طالق رخ مي دهد .عالوه
بر اين عواملي كه موجب از هم پاشيده شدن خانواده ها مي شود ،با تغ يي ر پايگاه هاي اجتماعي

تغ يي ر مي يابد ،زيرا هر طبقه و پايگاهي داراي منزلتي خاص و از نظر قدرت ،و شيوه زندگي شرايط

خاص خودش را دارد (توسلي ۱۳۷۱ ،؛نقل از فاتحی دهاقانی و نظری .) 26 :0931 ،بنابراين منزلت
اجتماعي 1با تحت تأثير قرار دادن جنبه هاي مختلف زندگي ،برپديده طالق نيز تأثير مي گذراند

(دهاقانی و نظری .) 26 :0931 ،در نظریه مبادله اساسی ترین پیش فرض های این است که گروه ها
صرفا مجموعه هایی از افراد هستند که پیش بینی و تبیین رفتار آن ها بر اساس مطالعه انگیزه هایشان

صورت می گیرد و افراد به وسیله ی نفع شخصی بر انگیخته می شوند و نیز محاسبه گران عقالنی

در مورد سود و هزینه می باشند (ملتفت .) 23 : 1381 ،این مکتب می کوشد که بر مبنای مجموعه

ای از اصول اساسی به دست آمده از نحله های فکری موافق و مکمل (خودگرایی اقتصادی ،روان
Social status
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شناسی تجربی و فلسفه لذت جویی) به تبیین منسجم و عملی نظم اجتماعی بپردازد .در کل این
نظریه بیان می کند که تمامی روابط انسانی بر اساس تجزیه و تحلیل ذهنی از هزینه و منفعت و

مقایسه ی شقوق مختلف شکل می گیرد .برای مثال زمانی که یک شخص (زن یا مرد) هزینه های
یک رابطه را بیشتر از منافع آن ارزیابی می کند ،این نظریه پیش بینی می کند که این شخص به

رابطه ی مذکور خاتمه خواهد داد .آن چه در ارتباط با زندگی زناشویی از خالل نظریه ی مبادله بر

می آید این است که عدم برابری هزینه و پاداش برای زوجین منجر به احساس بی عدالتی و

نابرابری در مبادله می گردد و در نهایت منجر به گسست روابط متقابل زوجین می گردد .با این

فرض که هریک از افراد درگیر در این رابطه مبادله ای ،در برابر آنچه که سرمایه گذاری می کند،
بر اساس هنجارهای مورد قبول وی انتظار دریافت پاداشی متعادل از جانب دیگری دارد و اگر به

نحوی این ایجاد تعادل در رابطه از بین نرود یا خدشه دار گردد ،فرد به رفتار پرخاشگرانه تمایل

پیدا می کند و سرانجام به طالق روی می آورد .بنابراین خانواده هایی که از این لحاظ نتوانند

تعامل مورد دلخواه را بیابند به گسست رابطه روی می آورند (جلیلیان .) 36 : 5 37 1 ،نظریه شبکه

بر روابط زوجین و شبکه خانواده تکیه می کند ،و بیان می کند که هر چه روابط بین شبکه کمتر و

سست تر باشد زوجین وظایف خود را بهتر انجام می دهند و هر چقدر شبکه قوی تر باشد ،در آن

هنگام زوجین نمی توانند تصمیم گیری نمایند ،زیرا می بایست بر مبنای شرایط و روابط شبکه

عمل نمایند ،و حضور و دخالت دیگران را در زندگی خود بپذیرند .در نظریه منابع در دسترس،

تقسیم قدرت در خانواده و پایگاه قدرت هریک از همسران متاثر از منابع در دسترس هر یک از

آنها و انتظارات هنجاری -ارزشی از زن و شوهر است .بر این اساس ،ردمن چهار نوع جامعه را

تصور می کند که در آنها فشارهای هنجاری -ارزشی جامعه و نیز دسترسی هریک از دو طرف

مبادله قدرت به منابع ،تعیین کننده پایگاه قدرت فرد در تصمیم گیری قلمداد می شود .در این
نظریه ،توانایی هریک از همسران در براورده کردن نیازهای طرف مقابل ،به عنوان منبع قدرت فرد

تلقی می شود  .از این رو در جوامعی که وظیفه تامین زن بر عهده مرد است و مرد ،تنها منبع

براورده کردن نیازهای خانواده است ،طبعا همسر مرد به لحاظ ایدئولوژیک اجازه اعمال قدرت

یک سویه را به شوهر می دهد .با افزایش نسبت زنان شاغل در جامعه و تامین بخشی از هزینههای

خانواده به وسیله درامد زنان شاعل ،پایگاه قدرت زنان هم بهبود یافته است .نظریه منابع بهر ارزش

نا برابر مبادالت زن و شوهر در خانواده تاکید دارد .با این نگاه ،قدرت بیشتر در اختیار فردی است
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که نقش بیشتری در تامین نیازهای خانواده دارد و جنسیت در این میان اهمیتی ندارد .در مقابل

دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که بر توانایی ارزش های پدر ساالرانه تاکید می ورزد ،به این
ترتیب که این ارزش ها می توانند پایه های قدرت زنان را سست و اقتدار مردان را تقویت می کند.

جبارزاده ،در نظریه 'نمودارضرباهنگ طالق در مددکاری اجتماعی به صورت گریز زن و شوهر از
میدان فکری یکدیگر ' ،چهار شکل روابط مثبت  ،منفی  ،تردید در رابطه و رابطه خاموش بین زن

و شوهر در قالب نمودار را بررسی کرده است .براساس این نظریه پژوهشی ،زمانی که زن و شوهر
به هم بی تفاوت شده و درمحدوده فکری هم نیستند و ازمیدان فکری یکدیگر خارج می شوند،

رابطه خاموش رخ داده و زندگی آنان به طالق می انجامد .همچنین زمانی که روند فکری زن و

شوهر به یکدگیر منفی بوده ،رابطه مخرب زندگی بین زوج ها رخ می دهد .در این پژوهش علل
اقتصادی  ،فرهنگی  ،روانی  ،جنسی  ،عاطفی  ،آسیب های اجتماعی و مداخالت اجتماعی در

رابطه با پدیده طالق مورد بررسی قرار گرفته است .از دیدگاه نظریه آنومی ،1هنگامی که جامعه در

حال گذار و دگرگونی است ،بسیاری از انسان ها دچار سردرگمی می شوند و قواعد و ارزش های
جامعه ،برای آنها بی اهمیت و کم ارزش می شود .از سوی دیگر ارزش های جدید و منطبق با
شرایط نیز ،هنوز در جامعه جا نیفتاده است .در جوامعی که در حال انتقال از وضع اقتصادی و

اجتماعی خاص به وضع و شرایط دیگری هستند ،مشکالتی پدید می آید که نتیجه تصادم نوگرایی

و پایبندی به سنت های دیرن و تشدید جنگ بین نسل ها است .به بیان دیگر به هنگام بحران ارزش

ها ،ارزش های اساسی یک جامعه بر لذت طلبی ،تمتع آنی ،مصلحت گرایی فردی ،سود گرایی،

مادی گرایی ،و ابزار گرایی استوار اند و انسان ها صرفٌاٌا به تمتع می اندشند و فقط مصالح خویشتن

را در نظر می گیرند .در چنین شرایطی همه چیز در چارچوب امور مادی ،ملموس و حتی جسمانی
خالصه می شود و ارتباطات انسان از این شرایط تاثدر می پذیرند .روابط انسانی از بعد معنوی تهی

می شود و صرفٌاٌا در التذاذ آنی صرف می شود .این نوع روابط بسیار ست و آسیب پذیر و شکننده
اند و به محض آنکه مصلحت دیگری روی کند و یا بر اثر مرور زمان یا عوامل دیگر ،روابط از

درون تهی شده و به بهانه های مختلف بشکند ،در این شرایط رابطه زوجیت از این قائده مستثنی
نبوده و امار طالق روز به روز افزایش خواهد یافت.

Anomie

1
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فرضیه ها

به نظر می رسد بین تعداد طالق با متوسط نرخ تورم رابطه وجود دارد.

به نظر می رسد بین تعداد ازدواج با متوسط نرخ تورم رابطه وجود دارد.

به نظر می رسد بین نسبت طالق به ازدواج و متوسط نرخ تورم رابطه وجود دارد.

به نظر می رسد بین مقدار متوسط نرخ تورم و تعداد طالق رابطه وجود دارد.

روش شناسی

1

در این تحقیق از روش پیمایشی توصیفی-همبستگی استفاده شده و داده های مورد تحلیل را از دو

مرکز رسمی کشور ،بانک مرکزی و سازمان ثبت احوال استخراج شده است.

یتواند
صهایی مثل طالق و ازدواج اتفاق میافتد ،مبنا م 
در محاسبه تحوالتی كه در ارتباط با شاخ 

رقم "مطلق" باشد؛ یعنی تعداد طالقی كه ممكن است با توجه به رشد جمعیت افزایش یابد ،اما
مبنای محاسبه فقط تعداد طالقهای واقع شده است .اما برای محاسبه دقیقتر" ،میزان" طالق را

یكنند كه براساس آن تعداد طالق را بر كل جمعیت تقسیم كنند .میزان طالق برای
محاسبه م 

مقایسه نسبت به تعداد طالق شاخص دقیقتری است چون ممكن است تعداد طالق افزایش یابد

ولی با توجه به مخرج كسر كه كل جمعیت است ،میزان طالق كاهش یابد .شاخص مهم دیگری

یداند.این شاخص نشان
یشود "،نسبت" طالق به ازدواج م 
را كه برای بررسی طالق محاسبه م 

یدهد كه طالق در مقایسه با ازدواج چه تغییراتی كرده است .براساس این شاخص تعداد طالق را
م 
یكنند و به عنوان مثال
یكنند و آنگاه آن را در  ۱۰۰ضرب م 
محاسبه و تقسیم بر ازدواج م 

یگویند كه در مقابل هر  ۱۰۰ازدواج  ۱۰طالق اتفاق افتاده است.در این پژوهش برای نشان دادن
م 
تغییرات هر دو متغیر طالق و ازدواج از این شاخص استفاده شده است.

یکی دیگر از شاخص های معتبر در اندازه گیری میزان طالق ،نرخ متوسط رشد طالق است که بر
اساس فرمول زیر بدست می آید:

Pt+1=Pt (1+r) t
این شاخص توضیح دهنده متوسط نرخ رشد یک شاخص جمعیتی (در اینجا طالق) در یک دوره

معین است .در جدول شماره چهار که با استفاده از این فرمول نرخ طالق استخراج شده است،

نشان می دهد که در میان  3سال  88تا  90نرخ طالق به میزان  4/ 34درصد بوده است در  3سال

Descriptive-Corrilation

1
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بعدی آن یعنی  91تا  39به میزان  10 /16درصد شده است که این امر نشان می دهد در دوره دوم
نرخ طالق به میزان زیادی افزایش داشته است.

يافته ها

میزان ازدواج و طالق در ایران طی سال های  84تا  : 49بر اساس آمارهای منتشره در سایت رسمی
ثبت احوال ،تعداد طالق ها و ازدواج های ثبت شده در کشور ایران طی سال های  84تا  49به

شکل جدول زیر است؛ در ادامه نمودار مربوطه آمده است:

جدول ( :)1تعداد ازدواج و طالق در ایران طی سال های  48تا 49
تعداد طالق

سال

تعداد ازدواج

84

787818

84241

85

192 778

94039

86

841107

99852

87

2951 88

110510

88

08 20 89

25747 1

89

627 1 89

137200

90

2 87479

841 2 14

91

829968

150324

92

31 7745

155369

39

724324

163569

49

685352

5 6376 1

منبع:سازمان ثبت احوال کشور

نمودار ( :)1تعداد طالق ها و ازدواج ها طی سال های  48تا 59
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جدول شماره  2نسبت طالق به ازدواج در سال های  84تا  49را نشان می دهد .بر اساس این جدول
روند نسبت طالق به ازدواج رو به افزایش و شدت آن در سال های  91تا  49بیشتر شده
است.نمودار مربوطه در ادامه جدول آمده است.

جدول ( :)2نسبت طالق به ازدواج در سال های  48تا 49
سال

نسبت طالق به ازدواج

84

10 /6

85

12

86

11 /8

87

12 /5

88

14 /1

89

51/3

90

61/3

91

18 /1

92

02

39

22 /5

49

23 /8

منبع :سازمان ثبت احوال کشور

نمودار ( :)2نسبت طالق به ازدواج طی سال های  48تا 39

جدول شماره  3نرخ تورم را بین سال های  84تا  95نشان می دهد .بر اساس این جدول نرخ تورم
در سال  91و  92به اوج خود می رسد .نمودار مربوطه در ادامه جدول آمده است.
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جدول شماره ( :)3نرخ تورم طی سال های  48تا 49

آمار استنباطی

سال

نرخ تورم(درصد)

84

10 /4

85

11 /9

86

18 /4

87

25 /4

88

10 /8

89

12 /4

90

21 /5

91

30 /5

92

34 /7

39

51/6

49

11 /9

منبع:بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

نمودار شماره  3مقایسه روند نرخ تورم را به نسبت روند طالق به ازدواج در یک دوره ده ساله

نشان می دهد.بر اساس این نمودار طی سال های  84تا  49روند صعودی طالق تحت تاثیر افزایش

تورم بوده است.اگرچه میزان تورم بعد از سال  39کنترل شد و روندی نزولی به خود گرفت ،اما

عوارض ناشی از آن در سال بعد از آن نیز مشاهده می شود.

نمودار( :)3مقایسه نرخ تورم با نسبت طالق به ازدواج
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نمودار شماره  4مقایسه تاثیرات نرخ تورم بر نرخ رشد طالق در دوره زمانی  88تا  90و  91تا  39را
نشان می دهد .هدف از انتخاب این دوره ها مقایسه نرخ طالق در دو دوره متفاوت تورمی است.

همانگونه که در نمودار مشاهده می شود نرخ رشد طالق در دو دوره مذکور تفاوت قابل مالحظه

ای دارد.

نمودار ( :)4مقایسه نرخ تورم و نرخ طالق

فرضیه  -1به نظر می رسد بین تعداد طالق با متوسط نرخ تورم رابطه وجود دارد.

جدول شماره  4رابطه ی بین تعداد طالق با متوسط نرخ تورم را نشان می دهد .برای بررسی این
رابطه به دلیل اینکه متغیر نرخ تورم در دو طبقه بررسی شده است ،از آزمون  Tمستقل استفاده می
شود .همان گونه که در جدول مشاهده می کنیم ،رابطه ی این دو متغیر در سطح معنی داری 95

درصد (  ،)0/ 029معنادار شده و تفاوت معناداری در میانگین ها مالحظه می شود .با توجه به مقدار

 Tو سطح معناداری آنها فرض  H1مبنی بر وجود رابطه میان تعداد طالق با تورم پذیرفته می شود.
جدول میانگین ها نشان می دهد ،تعداد طالق در شرایط تورم  ، 14 /6کمتر از تعداد آن در شرایط
تورم  26 /39می باشد .بنابراین در شرایطی که تورم باالتر باشد ،تعداد طالق افزایش می یابد.
جدول ( :)4بررسی رابطه میان تعداد طالق با متوسط نرخ تورم

وابسته
تعداد طالق

مستقل :متوسط نرخ تورم
در سال های

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد
میانگین

88 - 90

14 /6

135262 / 67

01 87 / 12

8205/ 79

91 -39

26 /39

156420 / 67

6684 / 83

9 85 3/94

مقدارT
3/ 338

سطح معنی
داری

0/ 029

فرضیه  -2به نظر می رسد بین تعداد ازدواج با متوسط نرخ تورم رابطه وجود دارد.

جدول شماره ( )5رابطه ی بین تعداد ازدواج با متوسط نرخ تورم را نشان می دهد .برای بررسی این
رابطه به دلیل اینکه متغیر نرخ تورم در دو طبقه بررسی شده است ،از آزمون  Tمستقل استفاده می

بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر طالق و ازدواج با تأکید بر تورم95...........................................................

شود .همان گونه که در جدول مشاهده می کنیم ،رابطه ی این دو متغیر در سطح معنی داری 95

درصد (  ،)0/ 024معنادار شده و تفاوت معناداری در میانگین ها مالحظه می شود .با توجه به مقدار

 Tو سطح معناداری آنها فرض  H1مبنی بر وجود رابطه میان تعداد ازدواج با تورم پذیرفته می
شود .جدول میانگین ها نشان می دهد ،تعداد ازدواج در شرایط تورم  ، 14 /6بیشتر از تعداد آن در

شرایط تورم  26 /39می باشد .بنابراین در شرایطی که تورم کمتر باشد ،تعداد ازدواج افزایش می

یابد.

جدول ( :)5بررسی رابطه میان تعداد ازدواج با متوسط نرخ تورم
مستقل :متوسط نرخ تورم

وابسته

میانگین

انحراف معیار

88 - 90

14 /6

2 88554 / 33

9337 / 06

0935/ 75

91 -39

26 /39

776263 / 33

52843 / 87

9 050 3/ 42

در سال های

تعداد

ازدواج

خطای استاندارد

مقدارT

میانگین

سطح معنی
داری

0/ 024

3/ 527

فرضیه  -3به نظر می رسد بین نسبت طالق به ازدواج و متوسط نرخ تورم رابطه وجود دارد.

جدول شماره ( )6رابطه ی بین نسبت طالق به ازدواج و متوسط نرخ تورم را نشان می دهد .برای
بررسی این رابطه به دلیل اینکه متغیر نرخ تورم در دو طبقه بررسی شده است ،از آزمون  Tمستقل
استفاده می شود .همان گونه که در جدول مشاهده می کنیم ،رابطه ی این دو متغیر در سطح معنی

داری  95درصد (  ،)0/ 025معنادار شده و تفاوت معناداری در میانگین ها مالحظه می شود .با توجه
به مقدار  Tو سطح معناداری آنها فرض  H1مبنی بر وجود رابطه میان نسبت طالق به ازدواج و

متوسط نرخ تورم پذیرفته می شود .جدول میانگین ها نشان می دهد ،نسبت طالق به ازدواج در
شرایط تورم  ، 14 /6کمتر از تعداد آن در شرایط تورم  26 /39می باشد .بنابراین در شرایطی که
تورم باالتر باشد ،نسبت طالق به ازدواج افزایش می یابد .نمودار شماره  5گویای همین نتیجه

است.

جدول ( :)6بررسی رابطه میان نسبت طالق به ازدواج و متوسط نرخ تورم
وابسته

نسبت

طالق به

ازدواج

مستقل :متوسط نرخ تورم

خطای استاندارد

میانگین

انحراف معیار

88 - 90

14 /6

51/ 23

1/ 10

0/ 6359

91 -39

26 /39

02/2

2/ 21

1/ 2741

در سال های

میانگین

مقدارT
3/ 488

سطح معنی
داری

0/ 025
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نمودار ( :)5مقایسه نرخ تورم با نسبت طالق به ازدواج طی سال های  88تا 39

فرضیه  -4به نظر می رسد بین مقدار متوسط نرخ تورم و تعداد طالق رابطه وجود دارد.

جداول ( )7رابطه ی میان مقدار متوسط نرخ تورم و تعداد طالق را نشان می دهد .همانگونه که

مالحظه می کنید ،رابطه ی این متغیر با تعداد طالق معنی دار شده است .با توجه به نتایج به دست
آمده متغیر نرخ تورم 85 /8 ،درصد همبستگی با متغیر تعداد طالق را نشان می دهد .ضریب تعیین

 R2نشان می دهد  73 /6درصد از تغییرات متغییر وابسته ی تعداد طالق توسط متغیر مستقل متوسط
نرخ تورم قابل تبیین است .ضریب تعیین استاندارد نشان می دهد 67 ،درصد از تغییرات در متغیر
وابسته تعداد طالق توسط متغیر مستقل متوسط نرخ تورم در جامعه آماری قابل تبیین است .مقدار

 Betaنشان می دهد ،رابطه متغیر تعداد طالق با متوسط نرخ تورم رابطه ای مثبت و مستقیم می
باشد .به این مفهوم که هر چه مقدار متوسط نرخ تورم باالتر باشد ،تعداد طالق بیشتر است .مقدار

 Bنشان می دهد ،به ازای هر واحد افزایش در متغیر مستقل به چه میزان از متغیر مستقل کاسته یا به
آن افزوده می شود.بر این اساس اگر یک واحد به نرخ تورم اضافه یا کم شود به میزان 85112

مورد طالق افزایش یا کاهش می یابد .بنابراین با توجه مقدار  Fو  Tو سطح معنی داری این

فرضیه پذیرفته می شود.

جدول ( :)7بررسی رابطه میان میزان مقدار متوسط نرخ تورم و تعداد طالق

وابسته

مستقل

تعداد

نرخ

طالق

تورم

R

R2

R2.Ad

0/ 858

0/ 736

0/ 670

اشتباه

استاندارد

ضریب
B

Beta

مقدارT

مقدارF

7763 / 79

85112

0/ 585

3/ 338

11 / 140

سطح معنی
داری

0/ 029
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بحث و نتیجه گیری

فرضیه های پژوهش رابطه ی بین متغیرهای تعداد طالق ،تعداد ازدواج ،نسبت طالق به ازدواج با

متوسط نرخ تورم را مورد بررسی قرار می دهد .همان گونه که آمد ،تمامی فرضیه ها تأیید شد.بر
اساس نتایج این پژوهش در شرایطی که اقتصاد کشور دچار تورم های مزمن و شدید باشد ،تعداد

ازدواج ها کاهش یافته و به میزان طالق می افزاید .تحلیل های آماری نشان می دهد متغیر نرخ

تورم 85 /8 ،درصد با متغیر تعداد طالق همبستگی دارد  .رابطه متغیر تعداد طالق با متوسط نرخ

تورم رابطه ای مثبت و مستقیم می باشد .به این مفهوم که هر چه مقدار متوسط نرخ تورم باالتر
باشد ،تعداد طالق بیشتر است .مقدار  Bنشان داد اگر یک واحد به نرخ تورم اضافه یا کم شود به

میزان  21هزار و  158مورد طالق افزایش یا کاهش می یابد.

عوامل مؤثر بر پدیده طالق می تواند شامل عوامل فردي و شخصیتی ،عوامل اقتصادي ،عوامل

اجتماعی و عوامل فرهنگی باشد اما به طور عینی طالق پدیده اي اقتصادي است به این معنی که
هم میتواند «خانواده» را به عنوان یک واحد اقتصادي بر پاي دارد و هم به این معنی که یک عامل
اقتصادي مانند «مقدار درآمد خانواده» و به طورکلی «فقر» موجب از هم گسیختگی خانواده میشود.

تحلیل اقتصادي ازدواج و طالق نوعًاًا بر اساس حداکثرسازي مطلوبیت انتظاري انجام میشود.زوجین

زمانی طالق میگیرند که مطلوبیت انتظاري ماندن در ازدواج از مطلوبیت انتظاري طالق کمتر باشد.

تورم با کاهش درآمد و ثروت میتواند بر طالق تأثیر بگذارد.همچنین تورم با کاهش ارزش واقعی

ثروت مصرف کننده بر درآمد آنها اثر میگذارد.بر اساس نتایج این پژوهش هم طالق و هم ازدواج

افراد تحت تاثیر نرخ تورم است ،هرچند که می توان گفت شدت اثر آن بر ازدواج در فاصله

کوتاه مدت تری مشاهده می شود.نوسانات قیمتی کاالها واجد نوعی عدم اطمینانی به آینده افراد
است که در نهایت به کاهش میل به ازدواج می شود ،لذا به سیاستگذاران توصیه می شود

سیاستهاي اقتصادي الزم را برای کاهش با ثبات و بلند مدت نرخ تورم به کار گیرند.
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