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◾

ددستچين
ستچين

درباره شهریه
جدید مدارس
غیردولتی
به توافق
نرسیدهایم

احمد محمودزاده،
رئیس سازمان مدارس
و مراکز غیردولتی و
مشارکتهای مردمی
به فارس گفت :هنوز
در بحث شهریه سال
تحصیلیجدید
مدارس غیردولتی به
توافق نرسیدهایم.
ما افزایش اجارهبها
بهویژه در تهران
را میدانیم و سایر
هزینههای جاری
که در مدرسهداری
اتفاق میافتد را
برآورد کردیم و در این
راستا تیم کارشناسی
داریم ،پس مدارس
غیردولتینسبتبه
افزایش خودسرانه
شهریه اقدام نکنند که
برخورد میشود.

جامعه

◾  85درصدی که تاوان دیگران را میدهند
مهندس بهزاد ولــیزاده ،رئیس دبیرخانه
ســتــاد کــشــوری کــنــتــرل دخــانــیــات وزارت
بهداشتبهایسناگفت۱۴:درصدجمعیت
بــاالی  ۱۸سال ما مصرفکننده دخانیات هستند ولی
تکلیف حدود ۸۵درصد بقیه که مصرفکننده این کاالی
آسیبرسان نیستند ،چیست؟ چرا این درصد عظیم
باید تاوان مصرف این جمعیت اندک را بدهند؟

پژصالحقاسمی

وهش
جمعیتایگرتحوالت
رانوجهان

اعظم طیرانی چند سالی
است با به صدا درآمــدن زنگ
خطر کاهش جمعیت ،ضرورت
جایگزینی نسل و پیشگیری
از اب ــرب ــح ــران جــمــعــیــت نیز
مورد توجه قرار گرفته و بحران
جمعیت بــه عــنــوان یکی از دغــدغ ـههــای مهم
مدیران و متولیان اداره کشور مطرح شده است.
آمارهـا نشـان میدهـد از هـر سـه ازدواج در
سـال  ۱۴۰۰یک مورد به طالق منجر شـده اسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه گفتـه میشـود میـزان
ازدواج در ایـران در فاصله  ۱۳۹۰تـا  ،۱۳۹۹بیش از
 ۳۶درصـد کاهـش یافتـه اسـت.
در این میـان پژوهشهای متعدد نشـان میدهد
یکـی از عوامـل ثبـات خانوادههـا و کاهـش میـزان
طالق ،میل به فرزندآوری در میان زوجهای نسـل
جـوان امـروز و بازگشـت بـه الگوهـای ازدواجهـای
سـالم سـنتی و در نتیجـه تحکیـم پایههـای
خانـواده اسـت.

◾

◾عواملی که موجب افزایش طالق شده است
شـهال کاظمیپور ،جمعیتشـناس با بیـان اینکه
وقـوع طلاق در پنـج سـال نخسـت ازدواج بیشـتر
اسـت ،به ما میگویـد :به همیـن دلیل آمـار طالق
بین متولـدان دهههـای  70و  80که طی سـالهای
اخیـر ازدواج کردهانـد ،بیشـتر از آمـار طلاق در
زوجهـای متولـد دهههـای  50و  60اسـت.
ایـن عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه تهـران ادامـه
میدهـد :یکـی از دالیـل افزایـش طلاق طـی دهـه
اخیر افزایش جمعیت کشور نسبت به دهههای
گذشـته اسـت کـه اگـر بررسـی کنیـد جمعیـت
جـوان کشـور و در پـی آن ،آمـار ازدواج هـم طی این
مـدت در مقایسـه بـا دهههای قبـل افزایـش یافته
اسـت ،بـه خصـوص در دهـه  80آمـار ازدواج بـه

◾

◾باورشان نیست آموزش و پرورش مهم است
مهدی اسماعیلی ،رئیس کمیته آموزش و
پرورش مجلس به فارس گفت :دستهایی
هستند که نمیخواهند قانون رتبهبندی
معلمان اجرا شود .یک عدهای هنوز باورشان نیست که
آموزش و پرورش مهم است .میگویند با یک میلیون و
2میلیون کار را تمام کنید .اراده است که تا آخر خرداد
آییننامه رتبهبندی معلمان اجرایی شود.

تفاوت سبک زندگی و ارزشهای رفتاری
متولدان دهههای  70و  80بهویژه تفاوت در
الگوی فرزندآوری آنها سهم بسیار زیادی در
تحکیم نهاد خانواده دارد.
نتایج پژوهشی که سال 97در سطح ملی انجام
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◾

◾جای خالی دو رشته در افزایش پذیرش پزشکی
علی ام ــرای ــی ،عضو کمیسیون آم ــوزش
دیدهبان شفافیت و عدالت در گفتوگو
بــا ف ــارس اظــهــار ک ــرد :از کــنــکــور امــســال
9هزارو 600نفر ظرفیت پزشکی خواهیم داشت؛ یعنی
درصد موفقیت داوطلبان رشته تجربی برای پذیرش در
رشته پزشکی افزایش خواهد یافت اما موضوع افزایش
رشته دندانپزشکی و داروسازی در این مصوبه نیست.

دادهام نشان میدهد تغییر الگوی فرزندآوری در
متولدان دهههای  50تا  80شمسی و از سوی
دیگر کاهش تعداد فرزندان در خانوادههای
دهههای  70و  80موجب افزایش نرخ طالق
در این زوجها شده است .این پژوهش همچنین

 67درصد طالقها ،در خانوادههای بدون فرزند
باشــند بایــد عــاوه بــر پرهیــز از تجمــات ،چشــم
و همچشــمی و ماد یگرایــی ،همکفــو یکدیگــر
باشــند و براســاس عالقــهای کــه از شــناخت
یکدیگــر حاصــل میشــود بــا هــم ازدواج کننــد.

◾

◾رابطه طالق با الگوی فرزندآوری

گزيده

890هـزار نفـر رسـید .بنابرایـن وقتـی آمـار ازدواج
افزایش مییابد طی یـک دوره پنج سـاله به همان
نسـبت آمـار طلاق نیـز افزایـش پیـدا میکنـد.
وی بـا اشـاره بـه یکـی دیگـر از عواملـی کـه موجـب
افزایـش طلاق در جهـان و همچنیـن کشـور مـا
شـده ،میگویـد :توسـعه امکانـات ،افزایـش
شهرنشـینی و افزایـش وسـایل ارتبـاط جمعـی
از دیگـر عواملـی اسـت کـه میتوانـد منجـر بـه
افزایش وقوع طلاق در دنیا شـود .در حالی که در
گذشـته افراد بـا امکانـات کمتـر زندگـی میکردند
و بـه همـان نسـبت توقعـات آنهـا پاییـن و سـطح
سازگاریشـان بـا شـرایط سـخت بـاال بـود.

وی ادامــه میدهــد :در دهههــای گذشــته
محیطهــای شــهری توســعهیافته نبــود و بیشــتر
ازدواجهــا بــا شــناختی کــه خانوادههــا از یکدیگــر
داشــتند شــکل میگرفــت و بــا توجــه بــه اینکــه
بیشــتر زوجهــا همکفــو هــم بودنــد زندگــی آنهــا
از تــداوم بیشــتری برخــوردار بــود ،امــا اکنــون
شــناخت افراد از یکدیگــر پیــش از ازدواج بســیار
کاهــش یافتــه و بیشــتر ازدوا جهــا براســاس
احساســات شــکل میگیــرد و همیــن مســئله
موجــب افزایــش ریســک طــاق در آنهــا شــده
اســت .بنابرایــن اگــر جوانــان در آســتانه ازدواج
میخواهنــد زندگــی مشــترک موفقــی داشــته

◾

◾وزارتخانهها ،بیتوجه به معلوالن
ک ــامـ ـران ع ـ ـ ــاروان ،مــدیــرعــامــل جــامــعــه
معلوالن ایران به فارس گفت :بسیاری از
مادههای قانون حمایت از معلوالن از سوی
دستگاههای مشمول قانون اجرا نشده ،حتی کمیته
نظارت بر این قانون به وزارتخانهها تذکر داد و پیگیری
کرد اما عمال ًاحساس میشود سرعت و دقت الزم برای
اجرای این قانون به کار گرفته نشده است.

نشان میدهد تولد فرزند نه تنها ریسک طالق
رسمی بلکه ریسک طالق عاطفی را نیز بین
زوجها کاهش داده و همین موضوع روابط بین
آنها را بهشدت به سوی کیفی شدن هدایت
کرده است.

نگاه کارشناسان به رابطه جدایی زوجها با الگوی فرزندآوری

بین نرخ باروری و نرخ طالق رابطه عکس و معناداری وجود دارد؛ یعنی هرچه
تعداد فرزندان افزایش پیدا میکند ،ریسک طالق کاهش مییابد و تولد فرزند
موجب تثبیت و تحکیم نهاد خانواده میشود.
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امـا نظـر صالـح قاسـمی ،پژوهشـگر تحـوالت
جمعیـت ایـران و جهـان در خصـوص دالیـل
افزایـش آمـار طلاق در متولـدان دهههـای
 70و 80شمسـی در مقایسـه بـا متولـدان دو دهه
پیش از آنها کمی متفاوت است .او در گفتوگو
بـا مـا اظهـار میکنـد :بر اسـاس پژوهشـی کـه طی
سـال  97در سـطح ملـی انجـام داد هام تعـداد
فرزنـدان نقـش مؤثـری در ثبـات زندگیهـای
مشـترک دارد بهطـوری کـه 67درصـد طالقهـا در
خانوادههـای بـدون فرزنـد (در خانوادههایـی کـه
سـتون عاطفی مشـترکی بیـن زوجها وجـود ندارد
و کوچکتریـن تعـارض منجـر بـه طالق میشـود)
اتفـاق میافتـد .همچنیـن 22درصـد طالقهـا در
خانواد ههـای تکفرزنـد9 ،درصـد طال قهـا در
خانوادههـای دارای دو فرزنـد و حـدود  3درصـد
طال قهـا در خانواد ههـای دارای سـه فرزنـد یـا
بیشـتر اتفـاق میافتـد؛ ایـن نشـان میدهـد بیـن
نرخ باروری و نـرخ طالق رابطه عکـس و معناداری
وجـود دارد .بهطـوری کـه هرچـه تعـداد فرزنـدان
افزایـش مییابـد ریسـک طلاق کاهـش پیـدا
میکنـد و تولـد فرزنـد موجـب تثبیـت و تحکیـم
نهـاد خانـواده میشـود.

◾

◾عواملی که طالق را آسان میکند
با این حال قرایی مقدم ،آسیبشـناس اجتماعی
و اسـتــاد دانـشـگــاه خــوارزمـــی تـهــران معتقـد
اسـت :متولـدان دهههـای  70و  80شمسـی کـه
وارد چرخـه ازدواج میشـوند ،اغلـب فرزنـدان
خانواد ههایـی هسـتند کـه در دوران کنتـرل
موالیـد شـکل گرفتـه و تـک فرزنـد یـا دو فرزنـدی
هسـتند .از ایـن رو حمایـت خانوادگـی و بازگشـت
آنهـا بـه خانـواد ه اصلـی پـس از طلاق نسـبت بـه
خانوادههـای پرفرزنـد آسـانتر اسـت .ضمـن آنکه
نداشـتن فرزند نیـز یکی دیگـر از عواملی اسـت که
میتوانـد تصمیمگیـری بـرای طلاق را آسـان کنـد.
وی اضافـه میکنـد :براسـاس پژوهشهـای
مختلفـی کـه از سـال  1356تـا کنـون انجـام دادهام
حـدود  17عامـل در بـروز پدیـده طلاق تأثیرگـذار
اسـت کـه مهمتریـن آ نهـا مسـائل اقتصـادی،
بیـکاری ،کمرنـگ شـدن باورهـا و اعتقـادات دینی،
افزایـش ازدواجهـای احساسـی ،تأثیـر رسـانههای
غربـی و در پـی آن تنو عطلبـی یـا بیمسـئولیتی
زوجهـا نسـبت بـه یکدیگـر و نهـاد خانـواده اسـت.
این استاد دانشگاه با اشــاره به اینکه آمار طالق
در طبقه اقتصادی و اجتماعی متوسط جامعه
بیشتر از طبقات باال و پایین است ،میگوید :در
طبقه باال به دلیل فراهم بودن امکانات مالی و در
طبقات پایین جامعه به دلیل پایبندی به هنجارها
و مسائل اعتقادی آمار طالق پایین است.
قرایــی مقــدم تأکیــد میکنــد :همچنیــن در
ازدواجهــای ســنتی بــه دلیــل اینکــه والدیــن مــورد
مشــورت قــرار میگیرنــد و ایــن ازدواجهــا از روی
شــناخت اتفــاق میافتــد ،احتمــال بــروز طــاق
بســیار کمتــر از ازدواجهایــی اســت کــه از روی
احساســات و بــدون در نظــر گرفتــن کفویــت
زوجیــن و اســتفاده از خدمــات مشــاوره پیــش از
ازدواج شــکل میگیــرد.

