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  :چکیده

طالق یکی از مسائل و مشکالت اجتماعی در جامعه است و متأسفانه آمار طالق در ایران 
شناسی بسیاري از  شناسان در آسیب اخیراً، اقتصاددانان و جامعه. نیز رو به افزایش است

هاي اقتصادي این معضالت از جمله موضوع درآمد  مسائل اجتماعی مانند طالق به ریشه
نوسانات درآمد  اثر قاین تحقیرو در از این. اند اي پیدا کرده  و نوسانات آن توجه ویژه

همچنین، نوسانات درآمد خانوار به دو . طالق در ایران بررسی شده استروي  خانوار
هاي پایدار تفکیک شده و اثر هر دو جزء بر طالق مورد  هاي موقت و شوك جزء شوك

 30شامل  کشورسطح در  ترکیبیهاي  در این تحقیق از داده. بررسی قرار گرفته است
طح در س دهد که نشان مینتایج . استاستفاده شده  1390تا سال  1383استان از سال 

شوند اما،  هاي موقت درآمد خانوار موجب افزایش نرخ طالق می درصد، شوك 5خطاي 
عالوه بر این، در . هاي پایدار درآمد خانوار بر نرخ طالق اثر معناداري ندارند شوك

بر اساس . تحقیق حاضر  برخی از عوامل مؤثر بر احتمال طالق نیز بررسی شده است
اري، نرخ مشارکت اقتصادي زنان و شاخص مسکن بر نتایج تحقیق، متغیرهاي نرخ بیک

نرخ طالق داراي اثر مثبت و معنادار هستند اما نرخ سواد و درآمد خانوار بر نرخ طالق 
نسبت شهرنشینی نیز بر نرخ طالق اثر مثبت و معناداري داشته . گذارند اثر منفی می

  . است
 JEL: D10،J30  ، J12طبقه بندي  

  
  ترکیبیهاي  ، دادهطالق، هاي موقت و پایدار درآمد خانوار كشو: کلیدي هايواژه
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  مقدمه - 1

شده در کشور در   هاي ثبت بر اساس آمار رسمی سازمان ثبت احوال، تعداد طالق
سالیان اخیر در حال افزایش بوده و نرخ رشد طالق روندي صعودي را طی کرده 

طوري  به .نواده تلقی شودتواند زنگ خطري براي کانون خا له میأکه این مس است
درصد  2/10تقریباً ) ي تحقیقابتداي دوره( 1383که نرخ طالق در ایران در سال 

درصد  3/16به نرخ طالق ) ي تحقیقپایان دوره( 1390که در سال  بوده در حالی
است که از جمله آنها  ثرؤمعوامل گوناگونی در بروز طالق . افزایش یافته است

زاي درونی و بیرونی در  اقتصادي، اجتماعی، روانی و عوامل تنشتوان به عوامل  می
معتقدند که سه عامل ) 1998( 1طور مثال، هانسون و همکاران به .خانواده اشاره کرد

منابع اقتصادي، منابع والدینی و منابع اجتماعی؛ : منشأ خاص وقوع طالق هستند
اند و درآمد و  نوادهمنابع اقتصادي همان منابع مادي هستند که در دسترس خا

هاي  شناسی طالق به ریشه شناسان در آسیب اخیراً، جامعه. شوند دارایی را شامل می
  .اند اي پیدا کرده  اقتصادي آن توجه ویژه

اثر نوسانات درآمد خانوار بر  يکه درباره) 1977( 2تئوري بکر و همکاران
کند نوسانات مثبت و  یطالق ارائه شده از این جهت غافلگیرکننده است که ادعا م
در چارچوب مدل بکر و  .منفی درآمد خانوار باید موجب افزایش احتمال طالق شود

همکاران، نوسانات درآمد خانوار یک معیار براي این نوع رویدادهاي غیرمنتظره 
کند که نوسانات درآمد خانوار، خطر طالق را افزایش  بینی می این مدل پیش. است
انتظار زوجین را از ازدواج تغییر  ت غیرمنتظره منافع موردتغییرا ، چوندهد می
تواند منافع ازدواج را به سطحی  منفی به درآمد خانوار می هاي شوك. دهد می

 . شودتر از حداقل آستانه موردانتظار برساند که همین امر منجر به طالق می پایین
که این هم ممکن  تواند اعتماد به نفس را القا کند هاي درآمدي مثبت می شوك

دانان به دنبال پاسخ این سؤال هستند که  اقتصاد. است خطر طالق را افزایش دهد
؛ بکر و همکاران در 1974، 1973مانند بکر در سال (آیا مدل سنتی ازدواج و طالق 

ها، همچنان داراي اعتبار  با وجود تغییرات فراوان در زندگی خانواده) 1977سال 
ر مورد اقتصاد خانواده نیز، نیاز به ارزیابی مجدد تأثیر تحقیقات اخیر د .است

سازي امور در  اقتصادسنجی بر ازدواج و طالق را ضروري ساخته است چون تخصصی

                                                        
1 Hanson, McLanahan and Thomson 
2 Becker, Landes and Michael 
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هاي اخیر به خود  روابط زناشویی کاهش پیدا کرده است یا معناي جدیدي در دهه
ازدواج و  رسد که امروزه به نظر می ).2007 3،استیونسن و والفرس(گرفته است 

منافع آن مبتنی بر منافع مشترك مانند مصرف و رفاه است، بر همین اساس انتظار 
دهد که خطر  هاي درآمدي منفی، منافع حاصل از ازدواج را کاهش می رود شوك می

هاي درآمدي مثبت، منافع حاصل از  که شوك دهد در حالی طالق را افزایش می
  .ت که خطر طالق را کاهش دهددهد که ممکن اس ازدواج را افزایش می

هاي درآمدي روي مصرف خانوار و سایر  برخی از تحقیقات، اثر شوك
در این تحقیق، اثر نوسانات درآمد خانوار  .اند ي اقتصادي آن را بررسی کردهپیامدها

هاي درآمدي خانوار به دو جزء  گیرد و شوك بر طالق مورد بررسی قرار می
هاي تحقیق  بنابراین، نوآوري .شود وقت تفکیک میهاي م هاي پایدار و شوك شوك

توان در سه مقوله عنوان کرد؛ ابتدا اثر نوسانات درآمد خانوار بر نرخ  حاضر را می
هاي پایدار و  شوكطور جداگانه اثر  طالق مورد بررسی قرار گرفته، سپس به

ادي طور جامع اثر تعد بر نرخ طالق بررسی شده و در نهایت، به هاي موقت شوك
مؤثر بر طالق مورد مطالعه  مختلف اقتصادي، اجتماعی و فرهنگیزیادي از عوامل 

  .شود قرار گرفته است که متغیرهاي تحقیقات پیشین در ایران را نیز شامل می
  

  تحقیق مبانی نظري -2
 ،شناسان هاي مختلف کالن جامعه ییندرآمدي در جامعه بر اساس تب مشکالت
 نوسانات .ها و مشکالت اجتماعی را در پی خواهد داشت یبهاي بروز انواع آس زمینه

هاي مالی بسیار گسترده و فشارثیر أت. زندگی خانوادگی را نابود کند تواند مالی می
ها  ، کاهش احساس نزدیکی میان زوجد سبب بروز تنش عصبیتوان میو  متنوع است

ي مالی بغرنجی که ها بحراندر برخی موارد، . و بدتر از همه بازي مقصریابی شوند
اغلب  اما واقعیت این است کهاست  یدردناک ، گرچه موضوعي ندارندا راه حل ساده

 مالی بحرانها احساسات و تصویري را که قبل از وقوع  زوج .شوند به طالق منجر می
شوند،  دهند، آنها با ترس و نگرانی پر می نسبت به یکدیگر داشتند از دست می

کنند و با  کنند و مشکالت مالی را به مشکالت عاطفی بدل می همدیگر را متهم می
وز ناگهان همدیگر را کنند و یک ر می حمالت عصبی و افسردگی دست و پنجه نرم

  .یابند که به فکر طالق هستند در حالی می
                                                        

3 Stevenson and Wolfers 
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هاي اقتصاد کالن بر انحالل  ثیرات چرخهأیاري از تحقیقات که تبس
اساس اند، بر  خانوادگی را در دوره پس از جنگ دوم جهانی مورد آزمایش قرار داده

اختالالت اقتصادي  يند که روابط خانوادگی در دورهاي معتقد مبحث تنش رابطه
هاي سخت اقتصادي  ران، دو)1990( 4و همکاران به نظر کانگر. دوام کمتري دارند

ها دارد، از جمله آنها، احتمال وقوع گسیختگی  باري بر خانواده در جامعه اثرات زیان
محرومیت اقتصادي، تعامالت مثبت زوجین را کاهش  .سامانی آن است خانواده و بی

ها آن است  فرض اصلی این پژوهش .دهد دهد و آنها را به سوي طالق سوق می می
ها در  بحران اقتصادي بین زوج يیی از تنش و فشار در دورهکه اگر سطح باال

ثیرات أت يمحققان درباره. شود ا بیشتر میجریان باشد، احتمال طالق بین آنه
شدن معیارهاي  جایی ناگهانی و شدید اقتصادي که باعث به چالش کشیده جابه

ده رفتاري، ش تعیین هاي از پیش گسیختگی مدل هم  اختصاصی خانواده و همچنین از
دهد تنش  تحقیقات نشان می. اند شوند، بسیار کار کرده از جمله در ازدواج می

تر  رکود اقتصادي زندگی خانوادگی به ویژه در طبقات پایین ياي، در دوره رابطه
شان تحت  چون همسران براي حفظ خانواده و شکل زندگی .شود جامعه شکننده می

صوص مردان، به دلیل بیکاري یا دستمزد ناکافی وقتی زنان و مردان، به خ. فشارند
شان بیشتر  ها در زندگی هایشان را ندارند، کشمکش توانایی حمایت از خانواده

رکود اقتصادي، همسران  يبه عالوه در دوره). 1990کانگر و همکاران، (شوند  می
ی به دلیل کمبود منابع مالی و عدم اطمینان از شرایط اقتصادي جامعه، توانای

له ازدواج و أموضوع بر مساین . هاي مشترك مثل خرید خانه را ندارند گذاري سرمایه
ها حس وابستگی و اتکاي متقابل  گذاري گذارد؛ زیرا این قبیل سرمایه ثیر میأطالق ت

تواند در افزایش یا  زمان می شوك اقتصادي هم .دهد را بین طرفین افزایش می
وینکور و  .ثر باشدؤها و به یک اندازه م زوج يراي همهکاهش ارزش نسبی ازدواج ب

اقتصادي باعث بیشتر شدن ) یا رکود(اگر رشد معتقدند که ) 1996( 5همکاران
شود  می مها به قدري ک زوج يشود، ارزش نسبی ازدواج براي همه ها تنش بین زوج
یع در مقابل با بهبود وضعیت توز .رساند طالق می يها را به مرحله که برخی زوج

توان از فروپاشی این بنیان  درآمدي و نیز با افزایش نرخ باسوادي در جامعه می
البته این در حالی است که دولت از طریق بهبود وضعیت . اجتماعی جلوگیري کرد

                                                        
4 Conger et al. 
5 Vinokur, Price and Caplan 
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با فرض مشابه  .د به ثبات نظام خانواده کمک کندتوان درآمدي افراد در جامعه می
هاي  آسیب ،تر تر و فرهیخته ، عادالنهتر بودن نسبی شرایط دیگر، جوامع مرفه

تري در مقابل دیگر جوامعی دارند که از فقدان هرکدام از این موارد  اجتماعی پایین
  .برند رنج می

فرض ) 1974، 1973(ازدواج  يخود درباره يهاي اولیه بکر در تئوري
که  ها دارندکنند که خصوصیاتی مشابه آن اج میکند که افراد با کسانی ازدو می
شود و در ادبیات اجتماعی کشور ما به  گیري گزینشی مثبت نامیده می جفت
براي مثال، افراد با سطح سواد، هوش، . همسري شهرت پیدا کرده است همسان

سوابق اجتماعی، نژاد و مذهب مشابه براي ازدواج بیشتر مشابهت دارند و سازگاري 
گیري گزینشی منفی، در  ل، جفتدر مقاب. آید وجود می ها به بیشتري براي ازدواج
ایگزین براي انتخاب همسر دهد چون درآمدهاي ازدواج معیار ج مورد درآمد رخ می

آورد که زوجین منافع  بکر معتقد است که ازدواج این امکان را فراهم می .شود می
تقسیم کار در بازار ازدواج  .رنددست آوهتجاري ممکن را با تقسیم کار در خانواده ب

شود، جایی که افراد در فرآیند همسریابی، طوري همسر خود را انتخاب  ن میتعیی
هاي خود  بکر در نظریه .کنند که باالترین منافع از ازدواج براي آنان ایجاد شود می

هاي اقتصادي  هاي سنتی اقتصادي در مورد بنگاه به زندگی مشترك مشابه با نظریه
اد به دنبال همسري هستند که بیشتري افر وي چون يمطابق نظریه. کند نگاه می

ي به تر باشد، نتایج بهتر هرچه این جستجو طوالنیفایده را براي آنها داشته باشد 
زدواج کند کسانی که دیرتر ا بینی می او پیش يبنابراین نظریه. آورد دست می

هاي او  همچنین در نظریه. ها کمتر خواهد بودکنند احتمال طالق در آن می
کردن سودشان به تخصص روي  هاي اقتصادي براي بیشینه که بنگاه طور همان
آورند، در خانواده نیز مردان معموالً در تولید بازار و زنان در تولید خانگی  می

ند و به کنشود زنان دستمزد کمتري دریافت  می باعثکنند که  تخصص پیدا می
خانوادگی در  درونیک تصمیم ه تبعیض نیست، بلکه نتیجه بکر این نتیج يهعقید

ین همبر . شده توسط اعضاي مختلف خانواده است مورد کارهاي مختلف انجام
توان با منطق اقتصادي  گیري خانواده در مورد داشتن بچه را نیز می اساس، تصمیم
ها به این نتیجه نرسند که لذت  بکر معتقد است تا زمانی که خانواده. تحلیل کرد
ها داشتن کسی که در زمان پیري از آننسل و  يمهشدن و ادا دار ناشی از بچه
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تحصیالت، خوراك، پوشاك و زمان  مانند داري هاي بچه هزینهتواند  مراقبت کند، می
  .دار شدن نخواهند کرد شده را جبران کند، اقدام به بچه صرف

درباره شناخت چگونگی ازدواج افراد مسائلی ) 2006( 6به اعتقاد راسل
سازگاري با همسر  يهاي مختصري را درباره افراد عالمتوجود دارد؛ ابتدا 

پس از ازدواج و . کنند کنند و بر همین اساس ازدواج می موردنظرشان مشاهده می
زندگی، زوجین از درستی و واقعیت سازگاري مدنظرشان در ازدواج  يدر طی دوره

است یکی از ن که میزان سازگاري واقعی تحقق پیدا کرد، ممک شوند و زمانی آگاه می
 .عنوان یک اقدام بهینه محسوب کندطالق را به  يها واقعهزوجین و یا هر دوي آن

ر میزان درآمد افراد و ازدواج نیز معتقد بود که بین عدم اطمینان د) 2004( 7هس
کنند؛ یا به  به اعتقاد وي، افراد به دو دلیل اقدام به ازدواج می .ها رابطه وجود داردآن

خطر  خواهند خود را در برابر که می عالقه خود و یا به دلیل ایندلیل عشق و 
پس از ازدواج ) 2004(هاي هس  بر اساس دیدگاه .هاي درآمدي مصون سازند شوك

تأهل، اگر مسأله عدم اطمینان در مورد درآمد شخص متأهل حل  يو در طی دوره
ها و زندگی آن شود ي زوجین فراهم میشود، نوعی بیمه درآمدي خوب و مناسب برا

شود و در  سرعت آشکار می ماند اما اگر این مسأله حل نشود، اثرات آن به پایدار می
این شرایط اگر زوجین در حد کافی به همسر و زندگی خود عالقه نداشته باشند، به 

 .دهند احتمال زیاد تن به طالق می
را گسترش خانواده  يهاي اولیه بکر درباره تئوري) 1977(بکر و همکاران  

این نویسندگان بیان کردند  .علل مختلف فسخ ازدواج پرداختند دادند و به توصیف
بازار ازدواج اطالعات محدودي وجود دارد و بررسی ازدواج بهینه بسیار  يکه درباره

هاي زیادي به  حاشیه پرهزینه است چون بررسی بازار ازدواج هم وسیع است و هم
اج افراد به مطلوبیت ازدواج بر اساس کیفیت در ابتداي ازدو .همراه دارد
دهند، بیشتر نگران این موضوع هستند و  اي اهمیت می هاي اساسی و پایه سازگاري

یک بعد کلیدي تئوري بکر و  .دهند انتظارات خود را بر این اساس شکل می
کند  این است که اطالعات و شرایط جدید، زوجین را ترغیب می) 1977(همکاران 

این  .ج حاصل از ازدواج تجدیدنظر کنندمنافع و نتای يانتظارات خود دربارهتا در 
طور مشخص احتمال  کنند که رویدادهاي غیرمنتظره باید به نویسندگان فرض می

                                                        
6 Rasul 
7 Hess 
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 .که وقایع غافلگیرکننده مثبت یا منفی باشند دهد صرفنظر از این طالق را افزایش 
که رویدادهاي منتظره به ازدواج  کند این است بحثی که این موضوع را تأیید می

اي شود، در حالی که رویداده رساند و مانع از ازدواج زوجین می آسیب می
ها منافع نسبی حاصل از ازدواج را دوباره ارزیابی غیرمنتظره سبب خواهد شد که آن

هاي درآمدي را از  ، رویدادهاي غیرمنتظره یا شوك)1977(بکر و همکاران . کنند
گیري کردند که  شده اندازه بینی ي واقعی منهاي درآمدهاي پیشطریق درآمدها

ها معتقدند آن. دهد احتمال طالق را براي هم براي مردان و هم براي زنان افزایش می
رویدادهاي غیرمنتظره چه مثبت باشد و چه منفی باشد این موضوع  ياندازهکه 

  . ق استربطی به معناداري آماري ندارد و داراي اثر مثبت بر طال
هاي موقت و پایدار درآمد خانوار بر  در تحقیق حاضر، اثر جداگانه شوك

هاي موقت چه به صورت مثبت و چه به  شوك .شود احتمال طالق بررسی می
انگیز در مفاهیم بکر و  صورت منفی به عنوان یک رویداد غافلگیرکننده و شگفت

شخص احتمال طور م شود به بینی می معرفی شده است و پیش) 1977(همکاران 
اظهار کردند که ) 1997( 8در مقابل، وایس و ویلیس .طالق را افزایش دهند

ها منتظره  كهاي پایدار نباید بر میل به طالق اثر داشته باشند چون این شو شوك
ازدواج احتماالً یک فرآیند تدریجی است، با  يتکامل رابطه که جایی از آن. هستند

هاي درآمدي و با فرض ثابت  ایدار از جزء موقت شوكتفکیک حرکت کندتر جزء پ
آید  وجود می بودن عوامل کیفیت سازگاري اولیه زوجین در طی زمان، این امکان به

. که اثر یک غافلگیري در درآمد خانوار جداي از کیفیت کلی ازدواج شناسایی شود
زیر  هاي گیهمچنین، تحلیل اثر درآمد خانوار بر طالق در تحقیق حاضر داراي ویژ

  :است
تأهل به طور مشترك در نظر گرفته شده است؛  يدرآمد عروسی و دوره) الف

   .یعنی درآمد خانوار مد نظر قرار گرفته است
  .ء پایدار و موقت تفکیک شده استهاي درآمد خانوار به دو جز شوك) ب
طور مجزا بر روي طالق  هاي درآمدي موقت و پایدار خانوار به اثر شوك) ج

  .رد بررسی قرار گرفته استمو
اقتصادي مختلفی  - که فرآیندهاي اجتماعی عالوه بر این، با توجه به این

هاي تحقیق حاضر موجب شناسایی،  شود، تحلیل هاي درآمد خانوار می موجب شوك
                                                        

8 Weiss and Willis 
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متغیرهاي مختلف اقتصادي، اجتماعی و  يتعیین میزان اثرگذاري و نوع رابطه
  . شود شور میفرهنگی بر درآمد و طالق در ک

  
  تحقیق ي پیشینه -3
 64-70هاي  جمعیتی مؤثر بر آن در سال -طالق و عوامل اجتماعی) 1372(لشن گ

تحقیق نشان داد که عواملی مانند  نتایج. شهرستان خوي را بررسی کرد
شدن، اشتغال زن و وجود بیکاري در جامعه به عنوان  شهرنشینی، صنعتی

  .اند گیرند، در وقوع طالق مؤثر بوده نشأت میهایی که از ساخت اجتماعی  شاخص
گیرشناسی زوجین در حال طالق ارجاعی  همه) 1383(شیرزاد و همکاران 

را مورد بررسی قرار  1379کل پزشکی قانونی استان همدان در سال  يبه اداره
زوج و پس از تکمیل  411اطالعات این پژوهش از مصاحبه بالینی با . دادند

ترین علل  نشان داد که شایع نتایج این پژوهش. وري شده استآ پرسشنامه جمع
بودن سطح سواد زوجین، شهرنشینی، اعتیاد، نبودن بچه، بیکاري، فقر  پایین طالق؛

 .بودن سن زوجین در زمان ازدواج است اقتصادي و پایین
اقتصادي،  يطالق و توسعه يرابطه) 1389(محمودیان و خدامرادي  

 230را بررسی کردند و  1385هاي کشور براي سال  ناجتماعی در شهرستا
هاي موجود طالق  آماري با توجه به داده يشهرستان را به عنوان جامعه و نمونه
  :انتخاب کردند و به نتایج زیر رسیدند

معناداري وجود دارد و با  ياقتصادي اجتماعی و طالق رابطه يبین توسعه) الف
  .یابد ق افزایش مییافتگی، طال افزایش میزان توسعه

عد خانوار، طالق کاهش می) ب یابد با افزایش ب.  
معناداري وجود  يساله و طالق رابطه 15 -19 بین پیشرسی ازدواج زنان) پ
  .ندارد
  .یابد با افزایش باروري، طالق کاهش می) ت
  .یابد با افزایش تحصیالت زنان، طالق افزایش می) ث
  .یابد افزایش می با افزایش اشتغال زنان، طالق) ج
معناداري وجود دارد و بیشترین میانگین طالق  يبین قومیت و طالق رابطه) د

  .درصد بوده است 45/12متعلق به کردهاست و معادل 
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دهد  طالق در ایران نشان می يدرباره) 1386(هاي حسینی  نتایج تحلیل
  :که
  . ستایی استمیزان طالق در مناطق شهري بیش از سه برابر آن در مناطق رو •
  .شود درآمد، ازدواج در سنین پایین منجر به طالق زودرس می احی کمدر نو •
  .در نواحی مرفه، سن ازدواج و طالق باالتر است •
 يصنعتی و نظام اقتصادي و شهرنشینی با افزایش طالق رابطه يتوسعه •

  .مستقیم دارد
مستقیم  يرابطه  افزایش طالق با سطح تحصیالت و ازدواج در سنین پایین •

  .دارد
  .برد عدم اشتغال مرد خانواده و یا نداشتن شغل، میزان طالق را باال می •

خانوار و  يهزینه ،تاثیر سواد، شهرنشینی) 1388(و همکاران  موسایی
با استفاده  تحقیق،این در . را بررسی کردنددرآمد و توزیع آن بر نرخ طالق در ایران 

ر، درآمد خانوا يالق و سواد، شهرنشینی، هزینهاز تحلیل سري زمانی، ارتباط بین ط
 و در سطح کالن در ایران بررسی 1353-1385هاي  توزیع آن طی سال يو نحوه

 .هاي اقتصادسنجی برآورده شده است هاي ارائه شده بر مبناي روش ضرایب مدل
داري  معنی يکه بین توزیع درآمد و نرخ طالق رابطه ها به این نتیجه رسیدندآن
هاي  توزیع درآمد، تعداد طالق يدن نحوهود دارد به این صورت که با بدترشوج

این نتیجه با هر دو معیار ضریب جینی و . اتفاق افتاده نیز افزایش داشته است
گیري توزیع  ازهدرصد فقیرترین براي اند 10درصد ثروتمندترین به  10نسبت سهم 

به آن دست یافته  تحقیقی که این از دیگر نتایج. یید شده استأدرآمد در ایران ت
ماهانه خانوارهاي ایرانی اشاره  يبا هزینه قتوان به ارتباط مستقیم نرخ طال است می

همچنین  .، نرخ طالق هم افزایش یافته استکرد که هرچه این هزینه افزایش یافته
 اما با افزایش درآمد و .ینی، افزایش معناداري یافته استطالق با افزایش شهرنش

عه داللت در مجموع نتایج این مطال. ایم سواد عمومی شاهد کاهش طالق بوده سطح
خانوار،  يمتغیرهاي سواد، شهرنشینی، هزینه يکننده بر نقش معنادار و تعیین

  .دارد )سال 33( تحقیق يطی دوره توزیع آن بر میزان طالق در يدرآمد و نحوه
طالق از  ياعی و اقتصادعلل روانی، اجتم) 1388(رحمانی و همکاران 

را مورد  1385 -1386هاي خانواده تهران سال  دیدگاه متقاضیان طالق دادگاه
ت زوج که جه 200. این پژوهش به صورت توصیفی انجام گرفت .بررسی قرار دادند
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هاي خانواده شهر تهران مراجعه کرده بودند و داراي  ارائه دادخواست طالق به دادگاه
اي  گیري غیرتصادفی سهمیه رد پژوهش بودند از طریق نمونهمو مشخصات واحدهاي

هاي زنان و مردان در مورد  دیدگاه که نتایج نشان داد. و در دسترس انتخاب شدند
بر اساس  .روانی، اجتماعی و اقتصادي عوامل طالق با هم متفاوت است يحیطه

کنولوژي، اینترنت، ماهواره، موبایل، پیشرفت ت مانندعواملی ایج تحقیق، تن
خارج از کشور توسط زوجین، غیبت طوالنی همسر به دلیل  درخواست زندگی در

ترك کشور، مهاجرت و سفرهاي خارج از کشور نقش مؤثري در درخواست طالق 
وامل روانی در اولویت اول، عوامل اقتصادي و اجتماعی در اشته است و عزوجین ند

 .اولویت دوم علل طالق قرار داشت
بین  يبا تحلیل اقتصادي طالق، رابطه) 1389(همکاران  زاده و عیسی

این مقاله با اشاره به چهار رویکرد در . بیکاري و طالق را مورد بررسی قرار دادند
ي طالق، شایستگی فردي و رویکرد تلفیقی ارتباط  شناختی، هزینه استرس روان

وط به طالق و هاي مرب با استفاده از داده. شده استبین طالق و بیکاري بررسی 
ارتباط این دو ایران براي ) 1385تا  1345از سال (ساله  40ي  بیکاري در یک دوره

که ارتباط بین  دادنتایج نشان  .هاي زمانی آزمون شده است یل سرياز طریق تحل
ي بلندمدت معنادار  مدت غیرمعنادار ولی براي یک دوره طالق و بیکاري براي کوتاه

شناختی است که بر اثر تأخیري بیکاري بر  یکرد استرس رواناست و این موافق با رو
ي بر توان به تأثیر شرایط اقتصاد با استفاده از این نتایج می .کند طالق تأکید می

با بروز بحران، رکود و در نتیجه افزایش نرخ  .طالق در بلندمدت صحه گذاشت
ان یکی از آثار مخرب بایست آثار آن را بر افزایش طالق به عنو بیکاري در کشور می

ها و الجرم جدایی  اثر آن از طریق فشار اقتصادي و بروز بحران بر خانواده. پذیرفت
  .ها خواهد بود زوج

شناسی طالق و راهکارهاي  آسیب) 1391(صدراالشرافی و همکاران 
 عوامل که داد نشان تحقیق نتایج. پیشگیري از آن را مورد بررسی قرار دادند

 .است اثرگذار طالق لهمسأ روى بر زیادي حد در عواملی است که اقتصادى یکی از
  .کردند ارائه را طالق از پیشگیرى ترین راهکارهاي مهمسپس، 
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در بررسی دالیل شکست ازدواج در جنوب غربی اونتاریو ) 1971( 9پالمر
وجود  کانادا به دالیل و عوامل متعددي برخورد نموده است که از نظر وي در به

  :این عوامل عبارتند از .طالق اثر قطعی دارند ياقعهآوردن و
ازدواج در سنین پایین؛ طبق بررسی پالمر از مجموع کسانی که در ) الف

سال  21تر از  درصد پایین 50زمان آماري مورد بررسی وي ازدواج کرده بودند 
راد طالق از اف يکه در واقعه در حالی. اند سال داشته 21درصد باالي  50داشته و 

سال قرار  21درصد باالي  30سال و فقط  21درصد کمتر از  70مطلق و مطلقه 
  .داشتند

فعالیت اقتصادي زن از نظر پالمر عامل دیگري است که میزان طالق را ) ب
درصد  22کرده  در جامعه مورد بررسی وي، از مجموع زنان ازدواج. دهد افزیش می

که از مجموع زنان مطلقه  د، در حالیان درصد غیرفعال اقتصادي بوده 78فعال و 
  .اند درصد غیرفعال اقتصادي بوده 50درصد فعال و  50آماري  يهمان دوره
تحقیقات پالمر تأثیر تفاوت سطح تحصیلی زوجین را در امر طالق نشان ) ج
مورد بررسی ازدواج کرده  يهاي وي از زنانی که در دوره طبق بررسی. داده است

درصد مساوي با شوهران و  41شان برتر از شوهران و صیالتدرصد تح 29بودند، 
 يکه در واقعه در حالی .شان کمتر از شوهرانشان بوده استدرصد تحصیالت 30

هایی که تحصیالت برابر  درصد و آن 39زنانی که تحصیالت برتري داشتند  ؛طالق
 درصد جامعه مورد 29صد و کسانی که تحصیالت کمتري داشتند در 32بود 

هایی که زن داراي تحصیالت باالتري از  دادند و در واقع ازدواج بررسی را تشکیل می
  .شود مرد باشد با احتمال بیشتري با شکست مواجه می

هاي   از شاخص) 1986( 11و جانسون و اسکینر) 1982( 10گرین و کواستر
یش خطر طالق استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که وقتی احتمال طالق افزا

به این ) 2000( 12سن ، امایابد یت اقتصادي زنان در بازار کار افزایش میلیابد فعا می
اي ه هاي قبل نقش زیادي در تعیین فعالیت نتیجه رسید که احتمال طالق در دوره

هاي اخیر  که تأثیر آن در دوره اقتصادي و مشارکت کاري زنان داشته است در حالی
  .کمتر است

                                                        
9 Palmer, Sally 
10 Greene and Quester 
11 Johnson and Skinner 
12 Sen 
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بینی  اثر تغییرات غیرمنتظره در درآمدهاي پیش) 1997(وایس و ویلیس 
ها به این آن. هاي ترکیبی بررسی کردند شده را بر احتمال طالق با استفاده داده

بینی شده، احتمال طالق براي مردان  نتیجه رسیدند که افزایش در درآمدهاي پیش
ن، اثر مثبت بنابرای .، براي زنان داراي اثر مثبت استدهد با این وجود را کاهش می

زنان در کار و هاي غیرمنتظره درآمد زنان روي طالق را به باروري و مشارکت  شوك
  .نسبت دادند فعالیت اقتصادي

رابطه بین درآمد زنان و طالق ) 2001( 14و ناك) 2000( 13سیر و بیانچی
مثبت بین درآمد زنان و طالق را به توانایی زنان در  يرا بررسی کردند و رابطه

کنند که  این پژوهشگران، استدالل می .هاي نامناسب نسبت دادند ز ازدواجخروج ا
آورند در  دست میهبودن ب هاي اجتماعی بیشتري را از متأهل شوهران، ارزش

  . کنند زناشویی ارزش و جایگاه باالتري کسب می يکه زنان بر اساس رابطه حالی
راي بررسی اثر هاي ترکیبی ب نیز از داده) 2004( 15سچارلز و استیون

هاي شغل روي میل به  که از طریق زیان اند هاي درآمدي منفی استفاده کرده شوك
  : اند نوع تغییر شغلی را بررسی کرده سهها آن ؛گیري شده است طالق اندازه
   تعلیق کارخانه) الف
                    کارخانه ) بستن(تعطیلی ) ب
   از کار افتادگی) ج

که تعطیلی کارخانه یا از کار افتادگی به  دال بر اینها هیچ مدرکی را آن
طور  به تعلیق کارخانه اند، با این وجود معناي احتمال بیشتر طالق است پیدا نکرده
چون تعطیلی کارخانه، از کار افتادگی و . مثبتی بر میل به طالق اثرگذار بوده است

انگر این واقعیت است که بی نتایج اثرات مشابهی در بلندمدت دارند، تعلیق کارخانه
مناسبات غیراقتصادي زوجین ممکن است به نسبت موضوعات مالی در 

  .تري داشته باشد گیري راجع به طالق نقش مهم تصمیم
تأثیر بافت اجتماعی بر میزان طالق را مورد بررسی ) 2011( 16لینگستاد

ذار بر طالق اجتماعی تأثیرگ -لعه با هدف بررسی عوامل اقتصادياین مطا. قرار داد

                                                        
13 Sayer and Bianchi 
14 Nock 
15 Charles and Stephens 
16 Lyngstad 



  ٧٣                                              ایراندر  طالقبر  انوارنوسانات موقت و پایدار درآمد خاثر 
  


  

شان در فاصله هاي بیست نسل نروژي که ازدواج بار اول صورت گرفته است و از داده
  :نتایج بیانگر آن است که. بوده، استفاده شده است 1980 - 2000هاي  سال

  .آورد عدم توازن نسبت جنسی در بازار ازدواج، میزان طالق را پایین می
  .آورد ین میافزایش تراکم جمعیت، میزان طالق را پای

  .شود افزایش تحصیالت زوجین منجر به افزایش میزان طالق می
  .رود با افزایش نرخ بیکاري مردان طالق باال می 

  .شود صد به میزان طالق افزوده میدر 10ي هر یک واحد افزایش درآمد به ازا
 برهاي درآمدي  اثر شوكبه  مبانی نظري مربوط) 2010( 17نانلی و سیالز

هاي درآمدي خانوار به دو دسته  شوك با رویکرد تفکیک ند وسعه دادتورا طالق 
عالوه بر این، اثرگذاري . کردندبر طالق بررسی را ها اثر آن، هاي پایدار و موقت شوك

مختلف را مورد بررسی قرار  تحصیلی هاي نژادي و هها روي گرو شوكنامتقارن 
درآمد خانوار ) مثبت(ی هاي موقت منف که شوك نتایج تحقیق نشان داد .دادند

در عین حال، شواهد ضعیفی وجود دارد . دهد می) کاهش(احتمال طالق را افزایش 
) کاهش(درآمد خانوار احتمال طالق را افزایش ) منفی(هاي پایدار مثبت  که شوك

هاي درآمد خانوار بر میل به طالق  هاي اثر شوك همچنین، برخی از تفاوت. دهد
براي مثال میل به طالق . وجود آمده است دي و تحصیلی بههاي نژا براي زیرگروه

تحت تأثیر ) ناقص دیپلم( اند کردهمتوسطه ترك تحصیل  يافرادي که در دوره
هاي پایدار  شوك) مثبت(تحت تأثیر  ، امانگرفتههاي موقت درآمد خانوار قرار  شوك

 يلتحصیالن دورها افراد فارغ ياین اثرات درباره .گرفته استدرآمد خانوار قرار 
ها به طور و میل به طالق آن بودهمتفاوت ) سطح میانی(متوسطه یا دانشجویان 
اما تحت تأثیر  موقت درآمد خانوار قرار گرفتههاي  منفی تحت تأثیر شوك

هیچ یک از این دو یعنی نه  .ر درآمد خانوار قرار نگرفته استهاي پایدا شوك
هاي پایدار بر میل به طالق افراد با  هاي موقت درآمد خانوار و نه شوك شوك

میل به طالق افراد . اثر نگذاشته است) التحصیل دانشگاه فارغ(تحصیالت باال 
هاي  طور منفی تحت تأثیر شوك غیراسپتانیولی و اسپانیولی به - پوست غیرسیاه

هاي پایدار درآمد خانوار از نظر آماري  شوك .وقت درآمد خانوار قرارگرفته استم
  .اند بودههاي نژادي معنادار ن گروه ي براي همه
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  ها شرح داده -4
یک، شامل درآمد سرانه خانوار به عنوان متغیر  يدر مرحله این تحقیقهاي هداد

 استخراج شده، وابسته است که از گزارشات هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران
عد . است همچنین، متغیرهاي مستقل این مرحله شامل تولید ناخالص داخلی، ب

هاي تولید ناخالص داخلی از  خانوار، نرخ بیکاري و شاخص مسکن است که داده
مرکز آمار ایران استخراج شده ) به تفکیک استان(اي  نماگرهاي اقتصادي منطقه

و نیز از  مسکن و نفوس عمومی هاي سرشماري عد خانوار ازهاي ب داده .است
هاي نرخ بیکاري از  هاي جمعیتی مرکز آمار ایران، داده بینی پیشبرآوردها و 

ی و اجتماع رفاه و کار تعاون، وزارتمرکز آمار ایران و هاي اشتغال و بیکاري  شاخص
نتایج طرح آمارگیري از قیمت و اجاره مسکن در  هاي اولیه شاخص مسکن از داده

با استفاده از نیز  1388از سال  و 1388تا سال  ایران شهرهاي منتخب مرکز آمار
  . آوري شده است جمع مستغالت کشور و امالك معامالت تیریمد اطالعات سامانه

دوم تحقیق، شامل نرخ طالق به عنوان متغیر وابسته و  يمرحلههاي  داده
متغیرهاي مستقل شامل نرخ بیکاري، نرخ مشارکت اقتصادي زنان، نرخ سواد، 

هاي موقت درآمد خانوار و  بت شهرنشینی، شاخص مسکن، درآمد خانوار، شوكنس
از آمارهاي سازمان ثبت ق هاي نرخ طال داده .هاي پایدار درآمد خانوار است وكش

هاي نرخ  داده. احوال کشور تحت عنوان آمار رویدادهاي حیاتی استخراج شده است
مرکز آمار  روي کار و سرشماريدفتر آمارهاي جمعیت، نیمشارکت اقتصادي زنان از 

. آوري شده است ی جمعاجتماع رفاه و کار تعاون، وزارتاطالعات بازار کار و  ایران
بخش آموزش و تر  ساله و بیش 6جمعیت باسواد  هايوردبرآهاي نرخ سواد از  داده

برآوردها و هاي نسبت شهرنشینی از  داده .مرکز آمار ایران استخراج شده استسواد 
. آوري شده است هاي جمعیتی مرکز آمار ایران براي شهر و روستا جمع بینی پیش
هاي موقت و پایدار درآمد خانوار پس از تخمین مدل  هاي مربوط به شوك داده
ي آیند که روش محاسبه دست میهیک و با استفاده از پسماندهاي آن ب يمرحله

قیق توضیح داده خواهد لوژي تحبخش متدو) 3(و ) 2( يها در معادالت شمارهآن
دوم در مدل  يهاي سایر متغیرهاي مستقل مرحله گردآوري داده ينحوه .شد

 هاي دادهصورت  هاي تحقیق نیز به داده .یک توضیح داده شده است يمرحله
تا سال  1383سال  طیزمانی  هاي سري هستند که هم داده) پنل دیتا( ترکیبی
هاي گردآوري شده،  داده يحوزه .شوند یرا شامل ماستان کشور  30و هم  1390
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و چون استان البرز اخیراً به استان تبدیل شده  شود را شامل می استان ایران 30
باشد، از قلمرو این تحقیق حذف گردیده  هاي مربوط به آن موجود نمی است و داده

درصد بوده،  10نرخ طالق در کشور ) 1383(تحقیق  يدر ابتداي دوره .است
و به استان تهران تعلق دارد و کمترین نرخ بوده درصد  17 ن نرخ طالقبیشتری
تحقیق  يدوره پایاندر  .درصد بوده که متعلق به استان ایالم است 3طالق 

درصد بوده  31 بیشترین نرخ طالقدرصد بوده،  16نرخ طالق در کشور ) 1390(
 ودرصد بوده  5ق کمترین نرخ طالکه  در حالیاست و به استان تهران تعلق دارد 

هاي درآمد خانوار،  بر اساس داده .متعلق به استان سیستان و بلوچستان است
متعلق به  1390و هم در سال  1383خانوار هم در سال  يبیشترین درآمد سرانه

متعلق  1383که کمترین درآمد سرانه خانوار در سال  استان تهران است در حالی
  .ستان لرستان تعلق داردبه ا 1390به استان قم و در سال 

  
  متدولوژي -5

در : اي است ایجاد مدل نهایی تحقیق حاضر، مستلزم یک فرآیند تخمین دو مرحله
کننده درآمد به عنوان متغیر مستقل و از درآمد  اول، از متغیرهاي تعیین يمرحله

، سپس). 1 يشماره يمعادله(شود  اسمی خانوار به عنوان متغیر وابسته استفاده می
وقت و پایدار مورد هاي م شوك يبراي محاسبه) 1( يشماره يهاي معادله باقیمانده

دوم، از متغیرهاي  يدر مرحله). 3و  2 يمعادالت شماره(گیرند  میاستفاده قرار 
هاي پایدار درآمد خانوار به عنوان  هاي موقت و شوك درآمد، شوك يکننده تعیین

 يمعادله( شود نوان متغیر وابسته استفاده میمتغیر مستقل و از نرخ طالق به ع
  .شود که مدل نهایی تحقیق حاضر محسوب می) 4 يشماره
  

  هاي پایدار و موقت درآمد خانوار ساختارسازي شوك -5-1
همچنین نانلی و و ) 2004( 18در این تحقیق با استفاده از رویکرد مجر و پیستفري

این رویکرد  .د خانوار ایجاد شده استدار درآمهاي موقت و پای شوك) 2010(سیالز 
  :کند یک را فراهم می يهاي مدل مرحله امکان استفاده از باقیمانده

عنوان میانگین شرطی لگاریتم درآمد مد نظر قرار هبر این اساس مدل زیر ب
  :گیردمی
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 )1            (                                                itit

ete
tit Zmy εβ ++=1  

eمعرف تحصیالت،  eواقعی، نماد  يلگاریتم درآمد ساالنه ityکه 
tm  اثر

جزء تصادفی  itεهاي قابل مشاهده وبردار ویژگی itzهاي تحصیل، زمانی سال
، قابل تجزیه به )itε(داده نشده درآمدجزء تصادفی و توضیح  .باشددرآمد می
  :بنابراین  .باشدمی itpو دایمی iteمدتهاي کوتاه، شوكitrگیريخطاي اندازه

)2   (                                                                 itititit per ++=ε  
  محسوب ) i.i.d( گیري و متغیري نوفه سفیدجزء خطاي اندازه itrکه 

  :کنندهاي دایمی از فرم ساختاري زیر تبعیت میو شوك شودمی
)3      (                                                                  ititit pp ζ+= −1  

شود از یک فرایند میانگین متحرك هاي موقت فرض میهمچنین شوك
  :تبعیت کند MA(1)اول  يمرتبه

)4                        (                        1
1

),( −
=

∑−== it

q

j

e
jititit qLe εθεε  

هاي شود شوكفرض می. باشدطور تجربی قابل تعیین میه ب q يکه مرتبه
  .م مقاطع هیچگونه همبستگی نداشته باشنددر تما یمیموقت و دا

  هاي زیر مورد تخمین و ارزیابی قرار بر این اساس، در این تحقیق مدل
  :گیرندمی

  
)5      (                                               ititiit Xbbinc εδδ ++= )log(  

  : آن که در
)bbinclog( =لگاریتم درآمد اسمی خانوار،  

X  =عد   هاي قابل مشاهده شامل شاخص بردار ویژگی مسکن، نرخ بیکاري، ب
پارامترهایی هستند که = iδ عامل خطاست و= εخانوار، تولید ناخالص داخلی؛

  .شوند تخمین زده می
یعنی ) 1( يشماره يههاي معادل اول باقیماند يتفاضل مرتبه

*
-it

*
it

*
it ε-εεΔ هاي موقت و پایدار درآمد خانوار مورد استفاده  براي ایجاد شوك =1

را  خانواردرآمد موقت و پایدار  هاي معادالت زیر به ترتیب شوك. دگیرن قرار می
  :کنند تعریف می

)6               (                                           *
it

*
itit εΔεΔTransitory 1+×=                                                                                
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)7   (        )εΔεΔεΔεΔεΔ(εΔPermanent *

it
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it
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it
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-it

*
itit 2112 ++ ++++×=                                  

  
به  ،)1(در معادله  Xهمراه متغیرهاي به شکلبه  و پایدار موقتمتغیرهاي 

   .شوند کار گرفته می عنوان متغیرهاي سمت راست در معادالت طالق به
طوري که در معادالت فوق نشان داده شد، از تفاضل مرتبه اول  همان

هاي زمانی مختلف آن براي  ها و وقفه و تقدم) 5( يشماره يهاي معادله باقیمانده
بر اساس  .فاده شده استو پایدار درآمد استهاي موقت  شوك يایجاد و محاسبه

ایجاد  ينحوه ي، یک فرض اساسی درباره)2004(رویکرد مجر و پیستفري 
درآمد خانوار  ينشده معادله هاي موقت و پایدار این است که جزء توصیف شوك

گیري، یک نوسان موقت  خطاي اندازه: بخش تجزیه کرد 3توان به  را می) 5مدل (
هاي پایدار درآمد خانوار را نشان  م که شوكکه ماندگاري کمی دارد و بخش سو

 . دهد می
  

  مدل تجربی تحقیق -5-2
  :است ذیل يبه شرح معادله، براي توضیح علل طالق مدل مبنایی تحقیق

  

)8 (      ititititiit ηXβPermanentβTransitoryβcDivorce ++++= 321  
  :که در آن

Divorce =؛است متغیر نرخ طالق  
c =هاي فردي؛ بت مربوط به ویژگیاثر ثا  

Transitory =؛  تعریف شده است) 6( يکه در معادله هاي موقت شوك  
Permanent =؛تعریف شده است) 7( يکه در معادلههاي پایدار  شوك  

X تعریف شده است؛قبالً  که باز هم  
η =  1جمله خطا است و ضرایب اولیه هم باβ  2وβ اند نشان داده شده.  

  
  تخمین مدل تحقیق  - 6
 کننده درآمد خانوار  اثر متغیرهاي تعیینتخمین  - 1- 6

 يشماره يمعادله يدرآمد خانوار بر اساس رابطه يکننده ابتدا اثر متغیرهاي تعیین
متغیرهاي مستقل این مدل شامل تولید ناخالص داخلی، . شود تخمین زده می )5(
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عد خانوار، نرخ بیکاري و شاخص مسکن است  مدل نیز لگاریتم  يو متغیر وابستهب
  :است) 1( ينتایج تخمین این مدل به شرح جدول شماره .درآمد سرانه خانوار است

  
  رانه خانواردرآمد سهاي  کننده تعیینضرایب تابع : 1جدول 

  t-statistic Prob  ضرایب  متغیر
  0000/0  87534/54  85835/18  عرض از مبدأ

  0174/0  398060/2  005059/0  تولید ناخالص داخلی
عد خانوار 0344/0 - 130618/2  - 073189/0  ب  
  2591/0  - 131723/1  - 003469/0  نرخ بیکاري
  0006/0  474195/3  0000131/0 شاخص مسکن
R-Square 889189/0  

Adj. R-Squared 886363/0  
F-statistic  5570/314  

Prob (F-Stat) 000000/0  
Durbin-Watson stat 736502/2  

  
خانوار  يو معادله تابع درآمد سرانه) 1( يطوري که در جدول شماره همان
 5مستقل در سطح خطاي  هايدهد که متغیر نشان می F يهآمارشود،  مشاهده می

 نگرسیور يمعادله يشده تعدیل 2R مقدار .دنگذار اثر می خانواردرآمد  بر درصد
دهد تغییر رفتار متغیر وابسته با  گرفته است که نشان می قرار %89سطح  درتقریباً 

 11و  درصد توضیح داده شود 89این مدل به میزان  مستقل هاياستفاده از متغیر
  .شود غیرهاي مستقل خارج از این مدل بیان میتوسط متنیز مانده  درصد باقی

درآمد خانوار را نشان داده و تحلیل  يکننده مدل فوق، اثر متغیرهاي تعیین
دهد که متغیرهاي تولید ناخالص داخلی و شاخص مسکن بر روي  نتایج نشان می

عد خانوار و نرخ بیکاري بر روي د رآمد درآمد خانوار اثر مثبتی دارند اما، متغیرهاي ب
متغیرهاي مستقل این مدل به جز نرخ  يهمه. گذارند طور منفی اثر می خانوار به

که متغیر نرخ بیکاري در  درصد معنادار هستند در حالی 5بیکاري در سطح خطاي 
  .درصد معنادار نیست 5سطح خطاي 

  
  هاي موقت و پایدار درآمد خانوار بر نرخ طالق  اثر شوكتخمین  - 2- 6

بر اساس  هاي موقت و پایدار درآمد خانوار بر نرخ طالق شوكاثر  يدر این مرحله
نرخ  متغیر وابسته این مدل .شود تخمین زده می) 8( يشماره يمعادله يرابطه
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و متغیرهاي مستقل شامل نرخ بیکاري، نرخ مشارکت اقتصادي زنان،  استطالق 
اي موقت ه نرخ سواد، نسبت شهرنشینی، شاخص مسکن، درآمد خانوار، شوك

نتایج تخمین این مدل به شرح  .هاي پایدار درآمد خانوار است شوكدرآمد خانوار و 
  :است) 2( يجدول شماره

  
  هاي درآمدي بر نرخ طالق اثر شوكضرایب تابع : 2جدول 
  t-statistic Prob  ضرایب  متغیر

  0000/0  963219/5  010058/0  عرض از مبدأ
  0003/0  949013/3  0000286/0  نرخ بیکاري

  0037/0 068338/3  001292/0  نرخ مشارکت اقتصادي زنان
  0000/0  - 434976/8  - 002604/0  نرخ سواد

  0797/0  794873/1  000469/0 نسبت شهرنشینی
  0000/0 44178/16  0000000976/0 شاخص مسکن

  0001/0 - 479596/4  - 000427/0 لگاریتم درآمد سرانه خانوار
  0012/0  461428/3  0000512/0  هاي موقت درآمد خانوار شوك
  2969/0  056024/1  0000198/0  هاي پایدار درآمد خانوار شوك

R-Square 677612/0  
Adj. R-Squared 617632/0  

F-statistic  29744/11  
Prob (F-Stat) 000000/0  

Durbin-Watson stat 555260/1  

  
شان داده نیز ن) 2( يبر اساس تخمین تابع نرخ طالق که در جدول شماره

تأیید  درصد 5در سطح خطاي معناداري کلی رگرسیون را  F يهآمارشده است، 
گرفته  قرار %62سطح  درتقریباً  نگرسیور يمعادلهشده  تعدیل 2R مقدار .کند می

 مستقل هايدهد تغییر رفتار متغیر وابسته با استفاده از متغیر است که نشان می
مانده توسط  درصد باقی 38و  شود میدرصد توضیح داده  62میزان این مدل به 

    .شود متغیرهاي مستقل خارج از این مدل بیان می
دهد که متغیرهاي نرخ بیکاري، نرخ مشارکت  تحلیل نتایج نشان می

هاي موقت درآمد خانوار و  نسبت شهرنشینی، شاخص مسکن، شوك، اقتصادي زنان
طور مثبت اثرگذار هستند در  ار بر روي طالق بههاي پایدار درآمد خانو شوك
 ينکته .وار بر نرخ طالق اثر منفی دارندکه متغیرهاي نرخ سواد و درآمد خان حالی

هاي پایدار درآمد  جز شوكهمتغیرهاي مستقل ب يقابل توجه این است که همه
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 1و حتی در سطح خطاي (درصد  5خانوار و نسبت شهرنشینی در سطح خطاي 
 10که متغیر نسبت شهرنشینی در سطح خطاي  معنادار هستند، در حالی) درصد

هاي پایدار  متغیر شوك .گذارد درصد معنادار است و بر نرخ طالق اثر مثبت می
سطح خطاي  گذارد اما در که بر نرخ طالق اثر مثبت می رغم این درآمد خانوار علی

این واقعیت است که دست آمده حاکی از هنتایج ب .درصد معنادار نیست 10
اند و بر اساس نتایج، هر  هاي موقت درآمد خانوار، نرخ طالق را افزایش داده شوك
دهد  افزایش می 0000512/0موقت درآمد خانوار، نرخ طالق را به میزان  يتکانه

 .هت مثبت و یا در جهت منفی باشنداعم از اینکه نوسانات موقت درآمدي در ج
هاي موقت را رویدادي  که شوك") 1977(بکر و همکاران  مزبور با تئوري ينتیجه

ها اعم از مثبت و منفی را موجب  کند و این دسته از شوك غافلگیرکننده معرفی می
هاي موقت  همچنین اثر منفی شوك. همخوانی دارد "داند افزایش احتمال طالق می

از . سازگاري دارد) 2010(درآمد خانوار بر نرخ طالق با نتایج تحقیق نانلی و سیالز 
هاي  طرفی، بر اساس نتایج تحقیق، شواهد ضعیفی وجود دارد که نشان دهد شوك

پایدار درآمد خانوار موجب افزایش نرخ طالق شود؛ این نتیجه نیز با نتایج تحقیقات 
هاي  که معتقدند شوك") 1997(و همچنین وایس و ویلیس ) 2010(نانلی و سیالز 

که مورد انتظار هستند نباید نرخ طالق را تحت  دلیل اینپایدار درآمد خانوار به 
  .همخوانی دارد "تأثیر قرار دهند

شناسایی برخی از متغیرهاي  ،از دیگر نتایج بسیار ارزشمند تحقیق حاضر
شده تحقیقات پیشین  گذاري متغیرهاي شناساییبررسی اثراثرگذار بر طالق و یا 

هاي اقتصادي،  اي است که داراي ریشه چون طالق از موضوعات بسیار پیچیده ؛است
مشارکت  ؛هاي این تحقیق بر اساس یافته .ماعی، فرهنگی، روانی و غیره استاجت

شود که نتیجه مزبور با نتایج گلشن  اقتصادي زنان موجب افزایش نرخ طالق می
یس و ویلیس واو ) 1971(پالمر  ،)1389(محمودیان و خدامرادي  ،)1372(
نرخ بیکاري موجب افزایش افزایش بر اساس نتایج تحقیق،  .اردسازگاري د) 1997(

، )1389(زاده و همکاران  شود که این یافته نیز با نتایج عیسی نرخ طالق می
. سازگاري دارد) 1386(و حسینی  )1383(، شیرزاد و همکاران )2011( 19لینگستاد

نتایج نرخ سواد نیز موجب کاهش نرخ طالق شده است که این موضوع هم با 
نسبت شهرنشینی نیز موجب افزایش  .همخوانی دارد) 1388(و همکاران  موسایی

                                                        
19 Lyngstad  
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، شیرزاد و همکاران )1372(نرخ طالق در ایران شده است که با نتایج گلشن 
افزایش . همخوانی دارد) 1388(و موسایی و همکاران ) 1386(، حسینی )1383(

 يالق شده و داراي رابطهدرآمد خانوار نیز بر اساس نتایج موجب کاهش نرخ ط
و صدراالشرفی و ) 1388(این نتیجه هم با نتایج موسایی و همکاران  ،منفی است
موقت و پایدار درآمد خانوار،  هاي عالوه بر شوك. سازگاري دارد) 1391(همکاران 

یکی دیگر از متغیرهاي اثرگذار بر نرخ طالق در ایران که در تحقیقات داخلی مورد 
 مثبت يرفته است شاخص مسکن است و عاملی است که داراي رابطهتوجه قرار نگ

متغیر  8توان گفت که از بین  در مجموع می .استبوده نرخ طالق در ایران  با
معنادار  يمورد داراي رابطه 7مستقل مورد استفاده در تحقیق حاضر، از نظر آماري 

  .با نرخ طالق در ایران بوده است
  
 یريگ بندي و نتیجه جمع -7

به  مربوطدهد که اگر متغیرهاي  خانواده نشان می يشناسی درباره تحقیقات جامعه
خانوار نوسانات درآمدي تخمین اثر  احتماالًزناشویی حذف شوند،  يکیفیت رابطه

سیر و ( تواند بر میل به طالق تأثیر داشته باشد است و میداراي جهت مشخص 
اخیر در مورد اقتصاد خانواده نیز،  اتحقیق، تاز طرفی ).2001؛ ناك، 2000بیانچی، 

نیاز به ارزیابی مجدد تأثیر اقتصادسنجی بر ازدواج و طالق را ضروري ساخته است 
سازي امور در روابط زناشویی کاهش پیدا کرده است یا معناي  چون تخصصی
  ).2007استیونسن و والفرس، (هاي اخیر به خود گرفته است  جدیدي در دهه

ادعا کردند که تغییرات غیرمنتظره در درآمد خانوار ) 1977(ان بکر و همکار
در مقابل، . طور مشخص احتمال طالق را افزایش دهد باید به) چه مثبت چه منفی(

هاي پایدار نباید بر میل به طالق اثر  اظهار کردند که شوك) 1997(وایس و ویلیس 
هاي  شوك يیق، رابطهدر این تحق. ها منتظره هستند كداشته باشند چون این شو

مجر و پیستفري از رویکرد درآمد خانوار و طالق مورد بررسی قرار گرفته است و 
هاي درآمدي بر نرخ طالق  براي تعیین اثر شوك) 2010(و نانلی و سیالز ) 2004(

کند که اثر جداگانه  مزبور این امکان را فراهم می درویکر .استفاده شده است
  .گیردطالق مورد بررسی قرار  نرخبر  هاي موقت و پایدار شوك

هاي موقت درآمد خانوار موجب  دهد که شوك ج تحقیق نشان مینتای
و نتایج تحقیق ) 1977(شوند که با تئوري بکر و همکاران  افزایش نرخ طالق می
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هاي پایدار درآمد خانوار از  همچنین شوك. همخوانی دارد) 2010(نانلی و سیالز 
وایس و ویلیس  ياري بر نرخ طالق نگذاشته است که با نظریهنظر آماري اثر معناد

  .سازگاري دارد) 2010(و نتایج تحقیق نانلی و سیالز ) 1997( 
هاي درآمدي،  یکی دیگر از نتایج تحقیق حاضر این است که عالوه بر شوك

بر اساس . اثر متغیرهاي متعدد دیگري بر نرخ طالق مورد بررسی قرار گرفته است
حقیق، از بین متغیرهاي مستقل مورد بررسی؛ متغیرهاي نرخ بیکاري، نرخ نتایج ت

مشارکت اقتصادي زنان، نرخ سواد، شاخص مسکن و درآمد خانوار در سطح خطاي 
نرخ سواد و درآمد خانوار با نرخ  ياند که رابطه درصد بر نرخ طالق اثرگذار بوده 5

. رخ طالق مثبت بوده استمابقی متغیرهاي مستقل با ن يطالق منفی و رابطه
درصد بر نرخ طالق اثر مثبت  10عالوه بر این، نسبت شهرنشینی در سطح خطاي 

  .و معناداري داشته است
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