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همســر بــه دلیــل طــالق در  بررســی رونــد تغییــرات جمعیــت بــی
 ۱۳۶۵-۹۵های عمومی نفوس و مسکن ایران:  سرشماری

  ‡هاشمی فریباسادات بنی و *،†ملیحه علی مندگاری
  دانشگاه یزد †
  مرکز آمار ایران ‡

همسر بـه دلیـل طـالق طـی  حاضر با هدف مطالعه روند تغییرات جمعیت بیمقاله  .چکیده
ــماری  ۵ ــی ۱۳۶۵-۹۵دوره سرش ــی از ویژگ ــادی و  و برخ ــناختی، اقتص ــت ش ــای جمعی ه

هـای پـژوهش حـاکی از آن  های کشـور پرداختـه اسـت. یافتـه اجتماعی آنان در سطح استان
های تهران،  راد متاهل در استانهمسر به دلیل طالق به اف است که بیشترین نسبت افراد بی

ها هم بـرای مـردان و هـم بـرای  های سرشماری در بین استان البرز و کرمانشاه در تمام دوره
های چهارمحال و بختیاری، یزد، کهگیلویـه و بویراحمـد و ایـالم،  زنان مشاهده است. استان

انـد. نـرخ  رار داشـتههایی هستند که در بیشتر این سالها در پایین لیست این نسبت ق استان
همسـر بـه دلیـل طـالق کمتـر از افـراد  های سرشماری بـین افـراد بـی سوادی در تمام سال بی

دارای همسر بوده است. این روند بـرای هـر دو جـنس یکسـان اسـت. مردانـی کـه بـه دلیـل 
که شاغل باشند بیکار هستند و زنان مطلقه نیز به شدت  همسر هستند بیش از این طالق بی

انـد کـه بـه  ند حضور در بازار کار هستند. مردان بعد از طالق تمایل بیشتری پیدا کـردهنیازم
دهنـد و در  که زنـان خـود خـانواده مسـتقلی تشـکیل مـی خانوار قبلی خود بازگردند، در حالی
شـوند. مطالعـه مسـتمر عوامـل و پیامـدهای طـالق بـرای  نقش سرپرست خانوار ظـاهر مـی

ناگهانی بـا یـک وضـعیت بحرانـی الزم وضـروری اسـت. پیشـنهاد جلوگیری از مواجه شدن 
شود بـرای مطالعـه عمیقتـر دربـاره طـالق و نیـز مطالعـه آن در گسـتره جغرافیـای کشـور  می

پیمایش ملی خانواده صورت گیرد و زمینه دسترسـی بـه داده هـای طـولی در حـوزه تحـوالت 
 ازدواج و طالق و پویایی های خانواده فراهم شود.
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همسر به دلیل طالق، سـواد، وضـع فعالیـت، ترتیبـات زنـدگی،  جمعیت بی ن کلیدی:واژگا
  سرشماری عمومی نفوس و مسکن.

  و بیان مسئله قدمهم -۱
دو قـرن گذشـته،  یكـی یجوامـع مختلـف طـ یاجتمـاع - یهمراه با روند تحـوالت اقتصـاد

را تجربـه نمـوده اسـت  یا سـابقه یرات پرشتاب و بییز تغیخانواده ن یروابط و عناصر درون
كـه در  ییهـا دهیـرونـدها و پد یاز آن اسـت كـه برخـ یحـاك )]۸، ۶، ۴، ۱[(شواهد موجود 

انـد، امـروز بـه  شـده یخـانواده در جوامـع غربـ یگذشته منجـر بـه تحـول و دگرگـون یها دهه
 گاه زنـانیت و جایر موقعییاند. تغ افتهیز بروز و ظهور ین یرانیدرجات مختلف در خانواده ا

ر نگـرش ییـهـا، تغ ارزش یش سـن ازدواج، دگرگـونیهـا بـا مـردان، افـزا و موازنه قدرت آن
شـدن سـاختار قـدرت  ین، فرزندان)، افقی(زن، شوهر، والد یخانوادگ ینسبت به نقش ها

ش یرات پییزان طالق از جمله تغیش میو افزا یین و فرزندان، فردگرایان والدیدر ارتباط م
امروزه طالق یـک مسـئله جهـانی اسـت. بـر اسـاس آمـار و اطالعـات هاست.  خانواده یرو

ازدواج و طــالق منتشرشــده توســط بخــش آمــار اتحادیــه اروپــا، در میــان کشــورهای عضــو 
بـوده  ۰٫۸درصد و میزان خـام طـالق  ۷٫۸، میزان خام ازدواج ۱۹۶۵اتحادیه اروپا در سال 

رسـیده بـود،  ۴٫۳دواج کـه بـه با وجود کاهش شدید در میزان خام از ۲۰۱۵است. در سال 
دهد که  افزایش یافته بود. نگاهی به وضعیت طالق در ایران، نشان می ۱٫۹میزان طالق به 

ون نفـر در سـال یـلیم ۸۲تـا  ۱۳۷۰ون نفـر در سـال یلیم ۵۶همراه با افزایش جمعیت (از 
 ) و ازدواج۱۳۹۷هـزار در سـال  ۱۶۹بـه  ۱۳۷۰هزار در سال  ۴۰) تعداد طالق (از۱۳۹۷

) نیـز رو بـه افـزایش بـوده اسـت ۱۳۹۷هزار در سـال  ۶۷۳به  ۱۳۷۰هزار در سال  ۴۵۳(
). آمارهـا ۱۳۹۷و گزارش سازمان ثبت احوال  ۱۳۹۶(سالنامه سازمان ثبت احوال کشور 

، ۱۳۶۰دهد که با توجه به هـرم سـنی جمعیـت کشـور و انفجـار جمعیـت در دهـه  ینشان م
به اوج خود رسیده که سن ازدواج متولدین دهه  ۱۳۹۱تا  ۱۳۸۸های  تعداد ازدواج در سال

تاکنون هم تعداد و هم میزان ازدواج رو به کـاهش نهـاده  ۱۳۹۱بوده است. از سال  ۱۳۶۰
. از سـوی ]۲[ها تقریبا همیشه رو به افزایش بوده است  است. اما تعداد طالق در این سال

ر الگوهـای جمعیـت شـناختی هـای زیـادی از نظـ های کشور نیز تفـاوت دیگر در بین استان
طــالق و ســایر متغیرهــا نظیــر متغیرهــای اقتصــادی و اجتمــاعی وجــود دارد. بررســی ایــن 
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ها از این منظر مهم است کـه بـرای پیـدا کـردن راه حـل کـاهش طـالق بایـد بـه ایـن  تفاوت
هـای کشـور  تـوان بـا یـک دسـتورالعمل واحـد بـرای تمـام اسـتان ها توجه کرد و نمی تفاوت
هـای ایـن  همسر به دلیل طالق و ویژگـی اری نمود. بررسی سطح و روند افراد بیگذ سیاست

گونه افراد کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجـه بـه آمـار و اطالعـات زیـادی کـه در 
هــای عمــومی نفــوس و مســکن وجــود دارد، مطالعــه ایــن افــراد و شــفاف کــردن  سرشــماری

وضـعیت افـراد طـالق گرفتـه بنمایـد. بـه ویـژه ایـن کـه تواند به درک بهتر  وضعیت آنان می
تواند امکان مقایسـه اسـتانی را  سرشماری در تمام استان های کشور انجام شده است و می

توان نتیجه واقعی برای کشور متصور شد. در این مقاله تالش شـده  نیز فراهم آورد و نیز می
س و مسکن ایران، روند تغییرات های عمومی نفو های حاصل از سرشماری تا براساس داده

هـای  و برخی از ویژگـی ۱۳۶۵-۹۵دوره سرشماری  ۵همسر به دلیل طالق طی  جمعیت بی
های کشور وجود مورد مقایسه  جمعیت شناختی، اقتصادی و اجتماعی آنان در سطح استان

  و شناسایی قرار گیرند.

  ها تحقیق و داده روش -۲
دوره  ۵همسـر بـه دلیـل طـالق طـی  یرات جمعیت بیمقاله حاضر با هدف مطالعه روند تغی

های جمعیت شناختی، اقتصادی و اجتماعی آنـان  و برخی از ویژگی ۱۳۶۵-۹۵سرشماری 
 لیـتحل کمـی، روش شناسـی روش چـارچوب های کشور پرداخته است. در در سطح استان

 و قیتحق دانیم به رفتن بدون ه روشی است که در آن محققیثانو یها داده لیتحل ای هیثانو
 از یها داده اساس بر مورد بررسی موضوع مختلف ابعاد لیتحل و یواکاو به داده، یگردآور
هـای  پردازد. در این بخش بر اسـاس داده یم یآمار مراکز ای افراد توسط شده یگردآور قبل

هـای  دوره سرشماری عمومی نفوس و مسـکن ایـران بـه تحلیـل ثانویـه ویژگـی ۵حاصل از 
انـد،  های به عنوان افـراد بـی همسـر بـه دلیـل طـالق شـناخته شـده در سرشماری افرادی که

های سرشماری عمومی نفوس  برای محاسبه رشد از داده ۲و  ۱پرداخته می شود. در جدول 
ــال  ــن  ۱۳۵۵ومســکن س ــه ای ــل نمون ــداول از فای ــاقی ج ــده اســت. در ب ــتفاده ش ــز اس نی

مرکـز آمـار ایـران قـرار دارد. بنـابراین ها اسـتفاده شـده اسـت کـه بـر روی درگـاه  سرشماری
اطالعات این جداول براورد است و بر این اساس و نیز جامعه محدودتر (اطالعات شامل 

هــای بــه دســت آمــده بــا اطالعــات کــل  جمعیــت خانوارهــای معمــولی ســاکن اســت) داده
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مقداری تفـاوت دارد. ایـن تفـاوت در تفسـیر و تعبیـر اطالعـات مشـکلی ایجـاد سرشماری 
گیری بر اساس ضوابط علمی صورت گرفته است و خطای براورد قابـل  کند، زیرا نمونه مین

  قبول است. 

  های پژوهش یافته -۳
  همسر به دلیل طالق جمعیت و رشد آن و رشد جمعیت افراد بی -۳-۱

تا سـال  ۱۳۵۵تعداد افراد بی همسر به دلیل طالق همزمان با رشد جمعیت کشور از سال 
نتایج سرشماری عمومی نفـوس و مسـکن بـه طـور مرتـب افـزایش یافتـه بر اساس  ۱۳۹۵

نـرخ رشـد جمعیـت و نـرخ رشـد  ۱است. امـا نـرخ رشـد آن متفـاوت بـوده اسـت. جـدول 
شـود کـه نـرخ رشـد جمعیـت  دهد. مشاهده می همسر به دلیل طالق را نشان می جمعیت بی

ها بوده است.  این سال باالترین نرخ رشد در میان ۱۳۶۵تا  ۱۳۵۵های  کشور در بین سال
بـا  ۱۳۸۵تـا  ۱۳۷۵های  اما بیشترین نرخ رشد جمعیت بی همسر به دلیل طالق بین سال

  شود.  به خوبی نشان داده می ۱ شکلاتفاق افتاده است. روند این نرخ در  ۸٫۹رقم 
 

طـالق رشد جمعیت کل، رشد جمعیت افراد دارای همسر و رشد جمعیت افراد بی همسر به دلیل  -۱جدول 
۹۵-۱۳۵۵  

 ۱۳۹۵ ۱۳۹۰ ۱۳۸۵ ۱۳۷۵ ۱۳۶۵ ۱۳۵۵ مشخصه جمعیتی
 ۶۶٬۴۲۱٬۹۸۹ ۶۳٬۲۴۰٬۵۹۲ ۵۹٬۵۲۲٬۷۴۷ ۴۵٬۴۰۱٬۰۸۳ ۳۲٬۸۷۰٬۳۶۳ ۲۳٬۰۰۲٬۴۹۷ ساله و باالتر ۱۰جمعیت 

 ۴۲٬۳۹۹٬۷۹۲ ۳۸٬۲۶۲٬۰۱۴ ۳۳٬۱۱۳٬۱۵۸ ۲۳٬۷۴۳٬۸۱۷ ۱۸٬۵۴۶٬۳۸۱ ۱۳٬۰۲۳٬۷۹۲ جمعیت افراد دارای همسر
 ۱٬۱۱۱٬۸۶۶ ۶۵۶٬۸۵۲ ۳۹۲٬۰۷۵ ۱۶۶٬۸۲۷ ۱۶۴٬۸۶۶ ۱۱۱٬۴۰۸ به دلیل طالق همسر جمعیت افراد بی

 ۰٫۹۹ ۱٫۲۲ ۲٫۷۵ ۳٫۲۸ ۳٫۶۳ - ساله و باالتر ۱۰رشد جمیت 
 ۲٫۰۷ ۲٫۹۳ ۳٫۳۸ ۲٫۵ ۳٫۶ - رشد جمعیت افراد دارای همسر

دلیـل  همسـر بـه رشد جمعیـت افـراد بـی
 ۱۱٫۱ ۱۰٫۸۷ ۸٫۹۲ ۰٫۱۲ ۴ - طالق

  ۱۳۵۵-۹۵های عمومی نفوس و مسکن  های سرشماری محاسبه شده بر اساس داده منبع:

  
تـرین  بـه پـایین ۱۳۷۵تا ۱۳۶۵های  همسر به دلیل طالق در بین سال نرخ رشد جمعیت بی

از رشد آن کاسته شد و در بین  ۱۳۹۰تا  ۱۳۸۵های  سطح خود رسیده بود سپس بین سال
شیب مالیمی پیدا کـرده اسـت. ایـن نوسـانات بـا سـاختار سـنی  ۱۳۹۵تا  ۱۳۹۰های سال
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کشور مانند تعداد طالق ثبت شـده در کشـور رابطـه قـوی دارد. رشـد جمعیـت افـراد دارای 
  به بعد با شیب مالیمی رو به کاهش است.  ۱۳۸۵ های همسر نیز در سال

  
  ۱۳۵۵-۹۵همسر به دلیل طالق  روند نرخ رشد جمعیت کل و نرخ رشد جمعیت بی - ۱شکل 

  های کشور طالق در استان -۳-۲
تواند نکـات مهمـی ارائـه  های کشور نیز می همسر به دلیل طالق در استان وضعیت افراد بی

کنیم که آیا در گستره جغرافیایی کشـور وضـعیت بـه  نماید. در واقع در این بخش بررسی می
  کند؟ یکسان است یا تغییر می

هـا  همسر به دلیل طالق به افراد دارای همسر به عنوان شاخصی که اسـتاننسبت افراد بی 
دوره اخیـر  ۵هـای  را با یکدیگر مقایسه کنیم انتخاب شده است. این شاخص براساس داده

نشان داده شـده اسـت. مشـاهده  ۲سرشماری عمومی نفوس و مسکن محاسبه و در جدول 
کشور به یک شکل بوده است. یعنی بعـد از های  شود که روند این نسبت در تمام استان می

(بجـز در دو اسـتان سیسـتان و  ۱۳۶۵نسـبت بـه سـال  ۱۳۷۵کاهش این نسبت در سال 
افزایش داشته است. به ویـژه  ۱۳۹۵بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد برای زنان) تا سال 

رای های قبل افزایش بیشتری داشته است. ایـن رونـد هـم بـ نسبت به سال ۱۳۹۵در سال 
 هـای مردان و هم برای زنان به همین ترتیب بـوده اسـت. امـا سـطح ایـن نسـبت در اسـتان

 کشور متفاوت است. بیشترین این نسبت در استان های تهران، البرز و کرمانشـاه در تمـام
ها هم بـرای مـردان و هـم بـرای زنـان بیشـترین نسـبت  دوره های سرشماری در بین استان

  داشته است.

 -
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ساله و باالتر 10رشد جميت 

رشد جمعيت افراد داراي همسر

رشد جمعيت افراد بي همسر به دليل طالق
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(هـزار  ۱۳۶۵-۹۵های کشور  همسر به دلیل طالق به افراد دارای همسر در استان افراد بی نسبت -۲جدول 
  نفر)

 ۱۳۹۵ ۱۳۹۰ ۱۳۸۵ ۱۳۷۵ ۱۳۶۵ نام استان
 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد

 ۳۳٫۷ ۱۸٫۸ ۲۳٫۱ ۱۱٫۲ ۱۵٫۲ ۸٫۵ ۹٫۳ ۴٫۷ ۱۱٫۰۲ ۶٫۷ كل کشور
 ۲۴٫۱ ۱۲٫۸ ۱۵٫۷ ۸٫۲ ۹٫۷ ۵٫۲ ۶٫۵ ۳٫۳ ۷٫۸۷ ۷٫۵ یشرق  جانیآذربا
 ۲۴٫۲ ۱۳٫۷ ۱۵٫۲ ۸٫۱ ۱۱٫۶ ۷٫۳ ۷٫۳ ۴٫۵ ۸٫۷۳ ۶٫۹ یغرب جانیآذربا
 ۲۱٫۸ ۱۱٫۳ ۱۳٫۸ ۶٫۱ ۱۰٫۴ ۴٫۶ ۵٫۴ ۲٫۸ - - لیاردب

 ۳۰ ۱۸٫۳ ۱۹٫۱ ۹٫۷ ۱۲٫۴ ۷٫۳ ۷٫۳ ۳٫۳ ۷٫۷۵ ۴٫۲ اصفهان
 ۵۲٫۱ ۲۸٫۱ ۳۳٫۶ ۱۶٫۴ - - - - - - البرز

 ۱۶٫۴ ۱۰٫۱ ۹٫۷ ۴٫۸ ۸٫۹ ۵٫۷ ۵٫۷ ۳٫۳ ۸٫۵۳ ۷٫۴ المیا
 ۲۵٫۶ ۱۲٫۲ ۱۷٫۱ ۶٫۱ ۱۳٫۷ ۶٫۵ ۹٫۳ ۳٫۷ ۱۱٫۳۳ ۵٫۵ بوشهر
 ۵۲٫۱ ۲۸٫۹ ۳۷٫۴ ۱۹٫۲ ۲۳٫۲ ۱۳٫۶ ۱۴ ۷٫۶ ۱۷٫۵۲ ۹٫۳ تهران

چهارمحال و 
 ۱۶ ۸٫۷ ۱۰٫۷ ۴٫۵ ۷٫۹ ۳٫۸ ۵٫۱ ۲٫۲ ۵٫۵۹ ۲٫۵ یاریبخت

 ۱۹ ۸٫۹ ۱۳٫۹ ۵٫۸ ۱۰٫۱ ۵٫۵ - - - - یخراسان جنوب
 ۳۹٫۹ ۱۹٫۲ ۲۹٫۸ ۱۱٫۶ ۱۸٫۵ ۸٫۳ ۹٫۲ ۴٫۴ ۱۰٫۱۹ ۶٫۱ یخراسان رضو
 ۲۶٫۷ ۱۲٫۳ ۱۸٫۹ ۷٫۱ ۱۲٫۳ ۵٫۹ - - - - یخراسان شمال

 ۲۴٫۳ ۱۴٫۶ ۱۷٫۷ ۸٫۵ ۱۲٫۸ ۶٫۸ ۹٫۶ ۴٫۷ ۱۱٫۲۶ ۶٫۹ خوزستان
 ۲۳٫۹ ۱۱٫۶ ۱۵٫۴ ۶٫۱ ۱۱٫۴ ۶٫۳ ۶ ۳٫۵ ۷٫۶۸ ۶٫۵ زنجان
 ۲۹٫۶ ۱۷٫۲ ۱۸٫۳ ۷٫۸ ۱۱٫۲ ۵٫۶ ۶٫۷ ۳٫۱ ۸٫۲۴ ۴٫۷ سمنان

ستان و یس
 ۲۴٫۴ ۱۲٫۷ ۲۱٫۵ ۹٫۷ ۱۶٫۲ ۷٫۱ ۱۰٫۸ ۳٫۹ ۱۰٫۶۹ ۴٫۵ بلوچستان

 ۳۰٫۹ ۱۷٫۲ ۲۰٫۲ ۹٫۱ ۱۴٫۵ ۷٫۵ ۹٫۲ ۳٫۹ ۱۱٫۳۵ ۵٫۶ فارس
 ۲۴٫۹ ۱۴٫۱ ۱۶٫۴ ۷٫۷ ۹٫۹ ۵٫۳ - - - - نیقزو
 ۳۱٫۹ ۱۶٫۷ ۲۱٫۹ ۹٫۵ ۱۵٫۲ ۸٫۴ ۹ ۴ - - قم

 ۲۸٫۲ ۱۸٫۸ ۱۹ ۱۰٫۸ ۱۳٫۲ ۹٫۳ ۸٫۵ ۶٫۱ ۱۱٫۵۱ ۹ كردستان
 ۲۷٫۹ ۱۵٫۴ ۲۱٫۲ ۹٫۶ ۱۴٫۸ ۷٫۱ ۱۰ ۳٫۶ ۱۱٫۹۷ ۵٫۴ كرمان

 ۳۴٫۷ ۲۳٫۸ ۲۴٫۳ ۱۳٫۸ ۱۷٫۲ ۱۱٫۷ ۱۱٫۳ ۶٫۷ ۱۴٫۱۹ ۱۰٫۱ كرمانشاه
ه و یلویكهگ
 ۲۰٫۱ ۱۰٫۳ ۱۲٫۴ ۴٫۶ ۱۰٫۶ ۴٫۵ ۷٫۶ ۲٫۳ ۶٫۶۲ ۳٫۵ راحمدیبو

 ۲۹٫۲ ۱۶٫۵ ۱۸٫۶ ۹٫۸ ۱۰٫۶ ۵٫۷ - - - - گلستان
 ۳۶٫۸ ۲۳٫۳ ۲۳ ۱۳٫۴ ۱۲٫۴ ۸٫۳ ۶٫۹ ۴٫۱ ۸٫۱۷ ۶٫۱ النیگ

 ۲۳٫۶ ۱۵٫۴ ۱۶٫۱ ۹ ۱۱٫۵ ۷٫۱ ۸٫۴ ۴٫۵ ۱۱٫۶ ۶٫۵ لرستان
 ۳۵٫۷ ۱۹٫۹ ۲۰٫۷ ۹٫۶ ۱۱٫۳ ۶٫۱ ۶٫۱ ۳٫۴ ۶٫۶۲ ۴٫۵ مازندران

 ۲۹٫۱ ۱۷٫۶ ۱۸٫۹ ۹٫۸ ۱۲٫۵ ۷٫۵ ۷ ۳٫۱ ۷٫۹ ۵٫۱ یمركز
 ۳۲٫۱ ۱۶ ۲۲٫۱ ۹٫۶ ۱۸٫۹ ۹٫۶ ۱۳٫۹ ۵٫۹ ۱۵٫۰۹ ۶٫۹ هرمزگان
 ۲۶٫۳ ۱۵٫۳ ۱۹ ۱۰٫۲ ۱۴٫۲ ۹ ۷٫۸ ۴٫۱ ۱۰٫۳۴ ۷٫۶ همدان

 ۲۰٫۲ ۹٫۷ ۱۲٫۵ ۵٫۱ ۷٫۶ ۳٫۸ ۵٫۲ ۲٫۱ ۷٫۰۹ ۵٫۷ زدی
  اند خط فاصله گذاشته شده است. هایی که جدید تاسیس شده ها، برای استان های سرشماری محاسبه شده براساس داده
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صـعود زیـادی داشـته  ۱۳۹۵تـا  ۱۳۸۵های  این نسبت برای زنان خراسان رضوی در سال
های با نسبت باال قرار داده درحالی که برای مردان ایـن  بین استان است و این استان را در

در بـاالی  ۱۳۷۵و  ۱۳۶۵های  گونه نبوده است. این نسبت مردان استان کردستان در سال
هـای بعـدی سـایر  هـا قـرار داده بـود ولـی در سرشـماری بیشترین نسبت میان سـایر اسـتان

نـد. همچنـین زنـان اسـتان هرمزگـان در سـه ا ها گوی سـبقت را از ایـن اسـتان ربـوده استان
انـد ولـی در دو  های با نسـبت بـاال بـوده در میان استان ۱۳۸۵و  ۱۳۷۵، ۱۳۶۵سرشماری 

هـای چهارمحـال و بختیـاری، یـزد،  انـد. اسـتان تـری داشـته های پایین سرشماری بعدی رتبه
ا در پـایین لیسـت هـ هایی هستند که در بیشتر این سال کهگیلویه و بویراحمد و ایالم استان

هـا صـادق  اند. این سطح هم برای مردان و هم برای زنان ایـن اسـتان این نسبت قرار داشته
کنیم بـه نـرخ رشـد  نگاهی می ۳ها در جدول  بوده است. برای بررسی بیشتر وضعیت استان

هـای  شود که این نـرخ بـرای برخـی اسـتان های سرشماری. مشاهده می این نسبت بین سال
تـری در ایـن نسـبت داشـتند  د، ایالم و مردان چهارمحال و بختیاری که سطح پایینمانند یز

  ها شده است.  بیشتر از سایر استان

  طالق و سواد -۳-۳
سوادی افراد بی همسر به دلیل طالق را با افـراد دارای همسـر  توان نرخ بی می ۴در جدول 

هـا بـین افـراد بـی همسـر بـه  سالسوادی در تمام  شود که نرخ بی مقایسه نمود. مشاهده می
دلیل طالق کمتر از افراد دارای همسر بـوده اسـت. ایـن رونـد بـرای هـر دو جـنس یکسـان 

سوادی کل است که به طـور  سوادی در زنان البته متاثر از نرخ بی است. باالتر بودن نرخ بی
کمتـر طـالق  سـواد دهد کـه افـراد بـی باشد. این نشان می کلی برای زنان بیشتر از مردان می

  کنند.  تر ازدواج می گیرند یا بعد از طالق سریع می
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همسـر بـه دلیـل طـالق بـه افـراد دارای همسـر بـه تفکیـک جـنس در  نرخ رشـد نسـبت افـراد بـی -۳جدول 
  ۱۳۶۵-۹۵های کشور  استان
 زن مرد  استان نام

۷۵ -۱۳۶۵ ۸۵ -۱۳۷۵ ۹۰ -۱۳۸۵ ۹۵ -۱۳۹۰ ۷۵ -۱۳۶۵ ۸۵ -۱۳۷۵ ۹۰ -۱۳۸۵ ۹۵ -۱۳۹۰ 
 ۹ ۱۰ ۴٫۱ - ۱٫۹ ۹٫۳ ۹٫۷ ۴٫۷ - ۸ یجان شرقیآذربا
 ۹٫۷ ۵٫۶ ۴٫۸ - ۱٫۸ ۱۱٫۱ ۲٫۲ ۴٫۹ - ۴٫۱ یجان غربیآذربا
 ۹٫۷ ۵٫۷ ۶٫۹ - ۱۲٫۹ ۶٫۱ ۵٫۲ - لیاردب

 ۹٫۴ ۹٫۱ ۵٫۴ - ۰٫۶ ۱۳٫۵ ۵٫۸ ۸٫۳ - ۲٫۴ اصفهان
 ۹٫۲ - - - ۱۱٫۴ - - - البرز

 ۱۱٫۱ ۱٫۷ ۴٫۵ - ۳٫۹ ۱۶٫۲ - ۳٫۶ ۵٫۸ - ۷٫۸ المیا
 ۸٫۵ ۴٫۵ ۳٫۹ - ۱٫۹ ۱۴٫۷ - ۱٫۳ ۵٫۷ - ۳٫۸ بوشهر
 ۶٫۸ ۱۰٫۱ ۵٫۲ - ۲٫۲ ۸٫۵ ۷٫۱ ۶ - ۲ تهران

چهارمحال و 
 ۸٫۵ ۶٫۲ ۴٫۴ - ۰٫۹ ۱۴٫۳ ۳٫۳ ۵٫۷ - ۱٫۴ یاریبخت

 ۶٫۵ ۶٫۵ - - ۹٫۱ ۰٫۹ - - یخراسان جنوب
 ۶ ۱۰ ۷٫۳ - ۱ ۱۰٫۶ ۶٫۹ ۶٫۶ - ۳٫۳ یخراسان رضو
 ۷٫۲ ۸٫۹ - - ۱۱٫۵ ۳٫۹ - - یخراسان شمال

 ۶٫۵ ۶٫۸ ۲٫۹ - ۱٫۶ ۱۱٫۴ ۴٫۵ ۳٫۷ - ۳٫۷ خوزستان
 ۹٫۲ ۶٫۲ ۶٫۶ - ۲٫۴ ۱۳٫۸ - ۰٫۵ ۶٫۱ - ۶٫۱ زنجان
 ۱۰٫۱ ۱۰٫۴ ۵٫۲ - ۲ ۱۷٫۱ ۶٫۹ ۶٫۲ - ۴٫۲ سمنان

ستان و یس
 ۲٫۵ ۵٫۸ ۴٫۱ ۰٫۱ ۵٫۶ ۶٫۶ ۶٫۲ - ۱٫۴ بلوچستان

 ۸٫۹ ۶٫۸ ۴٫۷ - ۲٫۱ ۱۳٫۷ ۳٫۹ ۶٫۷ - ۳٫۵ فارس
 ۸٫۸ ۱۰٫۵ - - ۱۲٫۸ ۷٫۶ - - نیقزو
 ۷٫۸ ۷٫۶ ۵٫۵ - ۱۲٫۱ ۲٫۳ ۷٫۷ - قم

 ۸٫۲ ۷٫۵ ۴٫۵ - ۳ ۱۱٫۶ ۳٫۱ ۴٫۲ - ۳٫۸ كردستان
 ۵٫۶ ۷٫۴ ۴ - ۱٫۷ ۱۰ ۶٫۱ ۷٫۱ - ۴ كرمان

 ۷٫۴ ۷٫۱ ۴٫۳ - ۲٫۲ ۱۱٫۵ ۳٫۳ ۵٫۷ - ۴ كرمانشاه
ه و یلویكهگ
 ۱۰٫۲ ۳٫۱ ۳٫۴ ۱٫۴ ۱۷٫۵ ۰٫۴ ۷٫۱ - ۴٫۱ راحمدیبو

 ۹٫۵ ۱۲ - - ۱۱٫۱ ۱۱٫۲ - - گلستان
 ۹٫۸ ۱۳٫۲ ۶ - ۱٫۶ ۱۱٫۸ ۱۰ ۷٫۳ - ۳٫۸ النیگ

 ۸ ۶٫۹ ۳٫۲ - ۳٫۲ ۱۱٫۳ ۴٫۸ ۴٫۷ - ۳٫۶ لرستان
 ۱۱٫۵ ۱۲٫۸ ۶٫۴ - ۰٫۸ ۱۵٫۶ ۹٫۵ ۵٫۹ - ۲٫۶ مازندران

 ۸٫۹ ۸٫۷ ۶ - ۱٫۲ ۱۲٫۴ ۵٫۶ ۹٫۲ - ۵ یمركز
 ۷٫۸ ۳٫۲ ۳٫۱ - ۰٫۸ ۱۰٫۸ ۰ ۵ - ۱٫۶ هرمزگان
 ۶٫۷ ۵٫۹ ۶٫۲ - ۲٫۸ ۸٫۵ ۲٫۴ ۸٫۳ - ۶ همدان

 ۱۰٫۱ ۱۰٫۴ ۴ - ۳٫۱ ۱۳٫۹ ۶ ۶٫۳ - ۹٫۷ زدی
  اند خط فاصله گذاشته شده است. هایی که جدید تاسیس شده ها، برای استان های سرشماری محاسبه شده براساس داده
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  ۱۳۵۵- ۹۵همسر به دلیل طالق و افراد دارای همسر به تفکیک جنس  سوادی افراد بی نرخ بی -۴جدول 

  سال
 زن مرد مرد و زن

دارای 
 همسر

همســر بــه  بــی
 ل طالقیدل

دارای 
 همسر

همســر بــه  بــی
 ل طالقیدل

دارای 
 همسر

همســر بــه  بــی
 ل طالقیدل

۱۳۶۵ ۵۵٫۹ ۴۸٫۸ ۴۷٫۱ ۳۷٫۳ ۶۴٫۵ ۵۵٫۷ 
۱۳۷۵ ۳۳٫۱ ۳۱ ۲۷٫۶ ۲۴٫۹ ۳۸٫۶ ۳۴٫۱ 
۱۳۸۵ ۲۱٫۴ ۱۷٫۲ ۱۷٫۶ ۱۲٫۷ ۲۵٫۲ ۱۹٫۷ 
۱۳۹۰ ۱۸٫۲ ۱۲٫۴ ۱۵٫۳ ۹٫۵ ۲۰٫۹ ۱۳٫۷ 
۱۳۹۵ ۱۴٫۵ ۸٫۳ ۱۲٫۲ ۶٫۳ ۱۶٫۸ ۹٫۵ 

  ۱۳۵۵-۹۵های سرشماری عمومی نفوس و مسکن  شده بر اساس دادهمحاسبه 

  طالق و تحصیالت -۳-۴
تواند بر روی وضع زناشویی به ویژه طـالق  سطح تحصیالت یکی از متغیرهایی است که می

همسـر بـه دلیـل طـالق و دارای همسـر از نظـر سـطح  افراد بی ۵ اثر داشته باشد. در جدول
سهم افراد بی همسر بـه  ۱۳۶۵بررسی شده است. در سال دوره سرشماری  ۵تحصیالت در 

دلیل طالق با سطح تحصیالت عالی برای مردان و زنان بیشتر از سـطوح دیگـر تحصـیالت 
هـا  که سهم افراد بی همسر به دلیـل طـالق نسـبت بـه تمـام دوره ۱۳۷۵بوده است. در سال 

بـرای زنـان همچنـان  کمتر است و بیشترین سهم برای مردان به سـطح عـالی و متوسـطه و
، ایــن ســهم بــرای مــردان در مقــاطع راهنمــایی و ۱۳۸۵ســطح عــالی بــوده اســت. در ســال 

متوسطه بیشتر شده است و برای زنان همچنان سطح عالی بیشترین سهم را دارد. در سـال 
وضعیت مردان همچنان در سطوح راهنمایی و متوسطه است و برای زنان ۱۳۹۰ ۱۳۹۵و 

سـهم مـردان  ۱۳۹۵تـا  ۱۳۶۵ین سهم را دارد. به این ترتیب از سال بیشترنیز سطح عالی 
تر تحصیالت تغییر یافته  همسر به دلیل طالق از سطوح باالتر تحصیالت به سطوح پایین بی

ها بیشترین سهم در اختیار افراد با تحصیالت عالی بـوده  است. اما برای زنان در تمام دوره
  است. 
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 تفکیک به و تحصیالت سطح حسب بر طالق دلیل به همسر بی افراد و همسر دارای افراد درصد -۵ جدول
  ۱۳۶۵-۹۵ جنس

  طالق و وضع فعالیت -۳-۵
 ۶وضعیت اشتغال و بیکاری افراد بی همسر به دلیل طالق با افراد دارای همسر در جدول 

قابـل تـوجهی بـا  همسر به دلیل طـالق اخـتالف مقایسه شده است. نرخ مشارکت مردان بی
نرخ مشارکت مردان دارای همسر دارد. این نرخ در مردان بی همسر به دلیل طـالق بسـیار 
کمتر از مردان دارای همسر است. در حالی که نرخ بیکاری مردان بی همسر به دلیل طـالق 

هـای سرشـماری از سـال  بسیار بیشتر از افراد دارای همسر اسـت. ایـن رونـد در تمـام دوره
به همین صورت بوده است. به این ترتیب مردانی که به دلیـل طـالق  ۱۳۹۵ا سال ت ۱۳۶۵

کـه شـاغل باشـند  همسر هستند از نظر فعالیت در بازار کار مشکالتی دارند. بیش از این بی
اند وضـعیت  بیکار هستند. شاید یک دلیل برای این که این مردان وارد ازدواج مجدد نشده

گونه دیگری اسـت. نـرخ مشـارکت بـرای  ما برای زنان وضعیت بهآنان در بازار کار باشد. ا
زنان بی همسر بـه دلیـل طـالق بسـیار بیشـتر از زنـان دارای همسـر اسـت. همچنـین نـرخ 

دهـد کـه زنـان  بیکاری آنان نیز بیشـتر از زنـان دارای همسـر اسـت. ایـن اعـداد نشـان مـی

  های جمعیتی مشخصه

۱۳۶۵ ۱۳۷۵ ۱۳۸۵ ۱۳۹۰ ۱۳۹۵ 
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ابتدایی و 
 ۱٫۴ ۹۸٫۶ ۰٫۹ ۹۹٫۱ ۰٫۶ ۹۹٫۴ ۰٫۳ ۹۹٫۷ ۰٫۶ ۹۹٫۴ سوادآموزی

 ۲٫۲ ۹۷٫۸ ۱٫۳ ۹۸٫۷ ۱ ۹۹ ۰٫۵ ۹۹٫۵ ۰٫۹ ۹۹٫۱ هنماییرا
 ۲٫۳ ۹۷٫۷ ۱٫۳ ۹۸٫۷ ۱ ۹۹ ۰٫۷ ۹۹٫۳ ۰٫۹ ۹۹٫۱ دیپلممتوسطه و 

 ۱٫۹ ۹۸٫۱ ۱ ۹۹ ۰٫۹ ۹۹٫۱ ۰٫۷ ۹۹٫۳ ۱٫۱ ۹۸٫۹ عالی
 ۱٫۶ ۹۸٫۴ ۰٫۹ ۹۹٫۱ ۰٫۹ ۹۹٫۱ ۰٫۳ ۹۹٫۷ ۰٫۶ ۹۹٫۴ سایر

 زن

ابتدایی و 
 ۲٫۴ ۹۷٫۶ ۱٫۸ ۹۸٫۲ ۱٫۳ ۹۸٫۷ ۰٫۸ ۹۹٫۲ ۱٫۱ ۹۸٫۹ سوادآموزی

 ۳٫۵ ۹۶٫۵ ۲٫۶ ۹۷٫۴ ۱٫۶ ۹۸٫۴ ۱ ۹۹ ۱٫۳ ۹۸٫۷ هنماییرا
 ۳٫۹ ۹۶٫۱ ۲٫۸ ۹۷٫۲ ۱٫۷ ۹۸٫۳ ۱٫۲ ۹۸٫۸ ۱٫۷ ۹۸٫۳ دیپلممتوسطه و 

 ۴٫۳ ۹۵٫۷ ۲٫۸ ۹۷٫۲ ۱٫۹ ۹۸٫۱ ۱٫۷ ۹۸٫۳ ۲٫۶ ۹۷٫۴ عالی
 ۳٫۴ ۹۶٫۶ ۲٫۱ ۹۷٫۹ ۱٫۷ ۹۸٫۳ ۱٫۲ ۹۸٫۸ ۱٫۲ ۹۸٫۸ سایر

  ۱۳۶۵-۹۵نفوس و مسکن  یعموم یسرشمار یها محاسبه شده بر اساس داده
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هستند. ایـن رونـد بـرای تمـام  همسر به دلیل طالق به شدت نیازمند حضور در بازار کار بی
های مورد بررسی به همین شـکل بـوده اسـت. نـرخ مشـارکت اقتصـادی مـردان دارای  سال

کـه  رو بـه کـاهش اسـت در حـالی ۱۳۹۵تا  ۱۳۶۵همسر به دلیل طالق از سال  همسر و بی
  این روند برای زنان برعکس است.

  ۱۳۶۵-۹۵-نرخ مشارکت و نرخ بیکاری بر حسب وضع زناشویی و به تفکیک جنس  -۶جدول 

مشخصه 
  جمعیتی

۱۳۶۵ ۱۳۷۵ ۱۳۸۵ ۱۳۹۰ ۱۳۹۵ 
نرخ 
  مشارکت

نرخ 
  بیکاری

نرخ 
  مشارکت

نرخ 
  بیکاری

نرخ 
  مشارکت

نرخ 
  بیکاری

نرخ 
  مشارکت

نرخ 
  بیکاری

نرخ 
  مشارکت

نرخ 
  بیکاری

  ۱۲٫۶  ۳۹  ۱۴٫۸  ۳۸٫۱  ۱۲٫۸  ۳۹٫۴  ۹٫۱  ۳۵٫۳  ۱۴٫۲  ۳۹  کل
 ۱۰٫۶ ۶۴٫۳ ۱۳٫۱ ۶۴٫۶ ۱۰٫۸ ۶۵٫۶ ۸٫۵ ۶۰٫۸ ۱۲٫۹ ۶۸٫۴ مرد
 ۴٫۵ ۷۹ ۷٫۶ ۸۱٫۲ ۴٫۶ ۸۵٫۱ ۴٫۶ ۸۸٫۷ ۷٫۱ ۹۱٫۳ همسر یدارا
همسر  یب

 ۲۰٫۵ ۷۷٫۸ ۲۶٫۱ ۷۱٫۴ ۱۷٫۹ ۷۱٫۷ ۱۶٫۱ ۶۹٫۱ ۱۴٫۷ ۷۶٫۴ ل طالقیبدل
 ۲۲٫۶ ۱۳٫۲ ۲۴٫۲ ۱۱٫۴ ۲۳٫۳ ۱۲٫۴ ۱۳٫۳ ۹٫۱ ۲۵٫۴ ۸٫۲ زن
 ۱۲٫۸ ۱۱٫۸ ۱۲٫۸ ۹٫۱ ۸٫۲ ۱۱٫۳ ۳٫۱ ۹٫۳ ۵٫۸ ۶٫۶ همسر یدارا
همسر  یب

 ۲۲٫۳ ۳۳٫۴ ۲۲٫۵ ۳۵٫۱ ۱۶٫۷ ۳۳ ۱۰٫۲ ۲۴٫۱ ۱۵٫۳ ۲۲ ل طالقیبدل
  ۱۳۶۵-۹۵های  نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال منبع:

همسر به دلیل طالق را از سال  ، روند نرخ بیکاری مردان و زنان دارای همسر و بی۲ شکل
دهد. نرخ بیکاری مـردان و زنـان بـی همسـر بـه دلیـل طـالق در  نشان می ۱۳۹۵تا  ۱۳۶۵
دهـد  اند. این نشان مـی قرار گرفته شکلو مردان و زنان دارای همسر در پایین  شکلباالی 

همسـر بـه دلیـل طـالق بـا مـردان و زنـان دارای  های بارز مردان و زنـان بـی یکی از تفاوت
  .همسر حضور آنان در بازار کار است
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  ۱۳۶۵-۹۵نرخ بیکاری مردان و زنان دارای همسر و بی همسر به دلیل طالق  - ۲شکل 

  طالق و ترتیبات زندگی -۳-۶
همسر به دلیل طالق را در مقایسه بـا افـراد دارای همسـر  ترتیبات زندگی افراد بی ۷جدول 

همسـر دهد کـه مـردان دارای  دهد. ارقام نشان می نشان می ۱۳۹۵تا  ۱۳۶۵های  طی سال
های سرشماری به همین منوال  سرپرست خانوار هستند و این وضعیت در تمام سال عموماً

درصد مردان بی  ۶۱٫۹بوده است. ولی مردان بی همسر به دلیل طالق روند متفاوتی دارند. 
درصد آنان فرزند  ۲۶٫۵سرپرست خانوار بودند و تنها  ۱۳۶۵همسر به دلیل طالق در سال 

همسر به دلیل طالق که سرپرست بودنـد  ها درصد مردان بی ا طی این سالخانوار بودند. ام
درصد رسـیده اسـت. بـرعکس درصـد مـردان  ۴۹٫۹به  ۱۳۹۵کاهش یافته است و در سال 

درصـد در  ۴۶٫۵به  ۱۳۶۵درصد در سال  ۲۶٫۵اند از  همسر به دلیل طالق که فرزند بوده بی
انـد کـه  از طالق تمایل بیشتری پیدا کـردهافزایش یافته است. یعنی مردان بعد  ۱۳۹۵سال 

در مورد زنان وضعیت متفاوت است. زنان دارای همسـر بـه  به خانوار قبلی خود بازگردند.
همسر به دلیل طالق که در  اند. سهم زنان بی طور غالب همسر سرپرست خانوار معرفی شده

 ۱۳۹۵در سال  درصد۶۰درصد بوده است که به  ۳۵٫۴سرپرست خانوار بودند  ۱۳۶۵سال 
هـا کسـب  دهد کـه زنـان اسـتقالل بیشـتری در ایـن سـال افزایش یافته است. این نشان می

همسر به دلیل طالق که فرزند  اند و توانایی اداره زندگی خودشان را دارند. سهم زنان بی کرده
  ها نداشته است. اند تغییر زیادی در این سال خانوار معرفی شده
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 ۱۳۶۵-۹۵همسر به دلیل طالق  ی افراد دارای همسر و افراد بیترتیبات زندگ -۷جدول 

 ۱۳۹۵ ۱۳۹۰ ۱۳۸۵ ۱۳۷۵ ۱۳۶۵  مشخصه جمعیتی
 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد

دارای 
 همسر

سرپرست 
 ۱٫۹ ۹۶ ۱٫۸ ۹۴٫۸ ۱٫۶ ۹۳٫۲ ۱٫۹ ۹۳٫۲ ۱٫۴ ۹۳٫۱ خانوار
 ۹۴٫۶ ۰٫۲ ۹۲٫۵ ۰٫۲ ۹۱٫۴ ۰٫۲ ۹۰٫۸ ۰٫۵ ۹۰٫۸ ۰٫۱ همسر
 ۲٫۴ ۳٫۱ ۳٫۶ ۴٫۱ ۳٫۲ ۴٫۹ ۲٫۲ ۴٫۹ ۱٫۸ ۵ فرزند

 ۰٫۲ ۰٫۱ ۰٫۳ ۰٫۲ ۰٫۵ ۰٫۳ ۰٫۶ ۰٫۴ ۱٫۳ ۰٫۶ پدر یا مادر
 ۱ ۰٫۵ ۱٫۸ ۰٫۸ ۳٫۳ ۱٫۳ ۴٫۵ ۱ ۴٫۸ ۱٫۲ سایر

همسر  بی
به دلیل 
 طالق

سرپرست 
 ۶۰ ۴۹٫۹ ۵۶٫۹ ۵۲٫۹ ۴۸٫۹ ۴۵٫۳ ۳۸ ۵۱٫۲ ۳۵٫۴ ۶۱٫۹ خانوار
 ۳۵٫۵ ۴۶٫۵ ۳۷٫۲ ۴۲٫۵ ۳۸٫۳ ۴۵٫۸ ۴۲٫۹ ۳۷٫۵ ۳۴٫۴ ۲۶٫۵ فرزند

 ۱٫۴ ۰٫۳ ۱٫۹ ۰٫۴ ۴٫۴ ۱٫۱ ۷٫۲ ۲٫۳ ۱۱٫۶ ۲٫۱ پدر یا مادر
 ۳ ۳٫۳ ۴٫۱ ۴٫۲ ۸٫۳ ۷٫۷ ۱۱٫۹ ۹ ۱۸٫۵ ۹٫۵ سایر

  ۱۳۶۵-۹۵های  نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال منبع:

  طالق و مهاجرت -۳-۷
همسر به دلیـل  همسر و بیدرصد افراد مهاجر به تفکیک وضع زناشویی دارای  ۸در جدول 

نشان داده شده است. این نسبت بـرای هـر دو جـنس  ۱۳۹۵تا سال  ۱۳۶۵طالق از سال 
برای افراد دارای همسر بیشتر بوده است. به عبـارت دیگـر افـراد  ۱۳۸۵تا  ۱۳۶۵از سال 

ایـن  ۱۳۹۰اند. در سال  دارای همسر بیشتر از افراد بی همسر به دلیل طالق مهاجرت کرده
برای هر دو جـنس بـرعکس شـده اسـت. شـاید کـاهش  ۱۳۹۵درصد برای زنان و در سال 

تر تمایل بیشـتری بـه مهـاجرت  سن طالق در این تغییر روند موثر باشد. چرا که افراد جوان
  دارند.

  ۱۳۶۵- ۹۵همسر به دلیل طالق مهاجر به تفکیک جنس  درصد افراد دارای همسر مهاجر و بی -۸جدول 

 ۱۳۹۵ ۱۳۹۰ ۱۳۸۵ ۱۳۷۵ ۱۳۶۵  مشخصه جمعیتی
 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد

 ۵٫۷ ۵٫۲ ۷٫۵ ۷ ۱۸٫۴ ۱۸٫۸ ۱۶٫۳ ۱۶٫۶ ۱۶٫۸ ۱۴٫۴ دارای هسر
 ۶٫۴ ۵٫۳ ۸ ۵٫۴ ۱۵٫۶ ۱۶٫۶ ۱۲٫۱ ۱۲٫۹ ۱۰٫۷ ۱۱٫۲ همسر به دلیل طالق بی

  ۱۳۶۵-۹۵محاسبه شده بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
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 گیری نتیجهبحث و  -۴
همسـر بـه دلیـل  های پژوهش حاکی از آن است که نـرخ رشـد جمعیـت بـی مروری بر یافته

ترین سـطح خـود رسـیده بـود سـپس بـین  به پایین ۱۳۷۵تا  ۱۳۶۵های  طالق در بین سال
شـیب  ۱۳۹۵تا  ۱۳۹۰های از رشد آن کاسته شد و در بین سال ۱۳۹۰تا  ۱۳۸۵های  سال

همسر به دلیل طـالق بـه افـراد متاهـل در  بیشترین نسبت افراد بیمالیمی پیدا کرده است. 
هـا هـم بـرای  های سرشماری در بین استان های تهران، البرز و کرمانشاه در تمام دوره استان

هـای چهارمحـال و بختیـاری،  مردان و هم برای زنان بیشترین نسبت داشـته اسـت. اسـتان
هـا در پـایین  هایی هستند که در بیشـتر ایـن سـال یزد، کهگیلویه و بویراحمد و ایالم، استان

هـا  اند. این سطح هم برای مردان و هم برای زنـان ایـن اسـتان لیست این نسبت قرار داشته
هـای  هـای سرشـماری بـرای برخـی اسـتان صادق بوده است. نرخ رشد این نسبت بین سال

در ایـن نسـبت داشـتند تـری  مانند یزد، ایالم و مردان چهارمحال و بختیاری که سطح پایین
  ها شده است. بیشتر از سایر استان

همسر به دلیـل طـالق  های سرشماری مورد بررسی بین افراد بی سوادی در تمام سال نرخ بی
کمتر از افراد دارای همسر بوده است. این روند برای هر دو جـنس یکسـان اسـت. از سـال 

سطوح باالتر تحصیالت بـه سـطوح همسر به دلیل طالق از  سهم مردان بی ۱۳۹۵تا  ۱۳۶۵
ها بیشترین سهم در اختیار  تر تحصیالت تغییر یافته است. اما برای زنان در تمام دوره پایین

توانـد ناشـی از توانـایی اقتصـادی زنـان بـا  افراد با تحصـیالت عـالی بـوده اسـت. ایـن مـی
نـرخ مشـارکت تحصیالت عالی باشد که تمایل آنان را به ازدواج مجدد کاهش داده اسـت. 

ها، اختالف قابل تـوجهی بـا  های مختلف سرشماری مردان بی همسر به دلیل طالق در دوره
همسر بـه دلیـل طـالق بسـیار  نرخ مشارکت مردان دارای همسر دارد. این نرخ در مردان بی

همسر به دلیـل طـالق  کمتر از مردان دارای همسر است. در حالی که نرخ بیکاری مردان بی
هـای سرشـماری از سـال  ر از افراد دارای همسر اسـت. ایـن رونـد در تمـام دورهبسیار بیشت

به همین صورت بوده است. به این ترتیب مردانی که به دلیـل طـالق  ۱۳۹۵تا سال  ۱۳۶۵
کـه شـاغل باشـند  همسر هستند از نظر فعالیت در بازار کار مشکالتی دارند. بیش از این بی

اند وضـعیت  این که این مردان وارد ازدواج مجدد نشدهبیکار هستند. شاید یک دلیل برای 
آنان در بازار کار باشد. اما برای زنان وضعیت به گونه دیگری است. نـرخ مشـارکت بـرای 

همسـر بـه دلیـل طـالق بسـیار بیشـتر از زنـان دارای همسـر اسـت. همچنـین نـرخ  زنان بـی
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دهـد کـه زنـان بـی  نشـان مـی بیکاری آنان نیز بیشتر از زنان دارای همسر است. این اعداد
  همسر به دلیل طالق به شدت نیازمند حضور در بازار کار هستند. 

، نشـان ۱۳۹۵تـا  ۱۳۶۵هـای  های عمومی نفوس و مسـکن طـی سـال های سرشماری داده
سرپرسـت خـانوار هسـتند و ایـن وضـعیت در تمـام  دهد که مردان دارای همسـر عمومـاً می
همسـر بـه دلیـل طـالق رونـد  بوده است. ولی مردان بیهای سرشماری به همین منوال  سال

سرپرسـت  ۱۳۶۵درصد مـردان بـی همسـر بـه دلیـل طـالق در سـال  ۶۱٫۹متفاوتی دارند. 
ها درصد مردان  درصد آنان فرزند خانوار بودند. اما طی این سال ۲۶٫۵خانوار بودند و تنها 

 ۴۹٫۹بـه  ۱۳۹۵ر سـال همسر به دلیل طالق که سرپرست بودند کاهش یافتـه اسـت و د بی
 ۲۶٫۵اند از  همسر به دلیل طالق که فرزند بوده درصد رسیده است. برعکس درصد مردان بی

افزایش یافته است. یعنی مردان بعد  ۱۳۹۵درصد در سال  ۴۶٫۵به  ۱۳۶۵درصد در سال 
  اند که به خانوار قبلی خود بازگردند. از طالق تمایل بیشتری پیدا کرده

عیت متفاوت است. زنان دارای همسر بـه طـور غالـب همسـر سرپرسـت در مورد زنان وض
سرپرسـت  ۱۳۶۵همسر بـه دلیـل طـالق کـه در سـال  اند. درصد زنان بی خانوار معرفی شده

افزایش یافتـه اسـت.  ۱۳۹۵درصد در سال  ۶۰درصد بوده است که به  ۳۵٫۴خانوار بودند 
انـد و توانـایی اداره  ها کسـب کـرده دهد که زنان استقالل بیشتری در این سال این نشان می

اند  زندگی خودشان را دارند. سهم زنان بی همسر به دلیل طالق که فرزند خانوار معرفی شده
ها نداشته است. اما سهم نقش این زنان به عنوان پدر یا مـادر بـه  تغییر زیادی در این سال

های قبـل زنـان تمایـل  سالتواند به این دلیل باشد که در  شدت کاهش یافته است. این می
نداشتند خود را سرپرست خانوار اعالم کنند به طوری که فرزند پسر خود را گرچه سن کمـی 

کردنـد. همچنـین سـهم سـایر نسـبت هـا نیـز  داشت به عنوان سرپرست خـانوار معرفـی مـی
  تواند شامل خواهر یا برادر یا موارد دیگر باشد. کاهش یافته است. این موارد می
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