
 

 :دو قرن تغییر سالخوردگان نگرش های طالق در بین

 

 چکیده 

از استفاده  با  این مقاله  مورد   در  (N=145)2012و1994،2000سالهای    کلی اجتمایی  ررسی  ب مولفان  آیا این  که 

طالق  همسو با رشد   تحقیق به عمل آوردند.فته یا خیر؛ وباالتر افزایش یاساله    50  بزرگساالنحمایت از طالق در بین  

یر در نگرش این تغی دهه گذشته است. پیشینیان دو از پذیرش طالق در بین سالخوردگان امروزی بیشتر خاکستری،

ه ای باعث آن بوده  شتاب گرفته که در درجه اول تغییرات دور   2002 از عد ناچیز بوده اما ب 2002و1994لهایدر سا

بدین گونه که این مفهوم    مفهوم ازدواج شکل گرفته است،  وسیعتر به دنبال نقش تغییرات  این امر نیز    تا گروه آماری؛

 .رنگ باخته است

 :طالق/جدایی/نگرش ها/پیری/دوره زندگی/وضعیت تاهلکلید واژه ها

غیر امری  سالخوردگان  بین  طالق  مینمودتاکنون  سالعادی  در  که  نفری  ده  یک  1990.ازهر  میگرفت،  طالق 

بود50فرن پیرتر  یا  بزرگساالن  ساله  بین  طالق  به  که  خاکستری  طالق  نرخ  هنگام  آن  گفته    50.از  وپیرتر  ساله 

هز هر  برابراز  دو  طور  ازمیشود،به  ازدواج  یافت    10به    5ار  ولین،)براافزایش  رایت،2012ون  و  ین (.ا2017؛براون 

سهم طالق گرفتن افراد  در    یمتحده به رشد قابل توجهنرخ طالق خاکستری همراه با پیری جمعیت ایاالت  دوبرابری  

نفرفردی که طالق میگرفت،  4،از هر2010سال تفسیرمیشود.در سال    50باالی   بود)براون و    50یک  یا پیرتر  سال 

 (.2012لین،

از   تعدادی  اما  دارد  اشاره  سالخوردگان  و  میانساالن  بین  در  پذیرش طالق  رشد  به  ظاهرا  خاکستری  افزایش طالق 

طالق  را  تاریخی    تغییرات  که  طالعاتم های  نگرش  اند  در  کرده  کردن    مطالعاتیو  بررسی  مثتثنی  یه  تمایل  که 



سالخوردگان دارد و اکنون به نوعی منسوخ شده است،موفق به ثبت نگرش های متداول بین سالخوردگان در طول  

 (. 2001مارکو،ی  د -؛تورنتون و یانگ1994؛تورنتون،2006)مارتین و پاراشار،دوران انقالب طالق خاکستری نشده اند 

های   داده  از  بهره جستن  در     (GSS)کلیاجتمایی    بررسی  2012و1994،2002سالهایبا  تغییررا  دهه  دو  تقریبا 

دوبرابری نرخ طالق خاکستری پیش بینی  داشتن این  ساله و پیرتربررسی کردیم.با درنظر  50نگرش های بزرگساالن

با مرور زمان مساعدتر شده است.)میکنیم که نگرش   این   ما با هدفسالخوردگان نسبت به طالق  آیا  اینکه  ارزیابی 

  یک افزایش حمایت از طالق نشانگر جایگزینی گروهی یا تغییر درون گروهی)دوره ای(است ،سعی داریم این ادعا را از 

کنیم  تغییر دیدگاه   است،بررسی  شده  طراحی  منظور  همین  به  که  مابا (. 1965؛ریدر،1997،1992باو، فایر) اجتمایی 

اهمیت نسبی شبکه عوامل گروهی و دوره ای که   با طالق خاکستری درارتباط هستند ارزیابی  ،گرایش های  آشکارا 

 کنیم.میو استلزامات راهکاری برای آن را برون یابی  آتی موردانتظار در طالق خاکستری 

 

 پیش زمینه 

 طالق خاکستری رشد شرح

طالق   سریع  نگرش رشد  در  تغییر  مورد  در  پیش  از  آنها  از  برخی  که  است  عواملی  تالقی  از  بازتابی  خاکستری 

و قبول آن برای افراد ویا کسانی که در  دهد.طالق امری عادی است و از این ر سالخوردگان نسبت به طالق آگاهی می

طالق خاکستری اینست   فزایشا(.دلیل اصلی  2007،راحتتر است)وو و شیمل،هستند طالق  شاهد  دایره ارتباطی آنها  

طر  ازدواج اول خود در خ  وبدین ترتیب درمقایسه با  تجدیدفراش میکنند که نسبت بیشتری از سالخوردگان امروزی  

لین، و  میگیرند)براون  قرار  طالق  از  دهه 2012باالتری  طالق  انقالب  شاهد  خود  جوانی  در  انفجار  نسل    (.کودکان 

بار بیشتر    5/2  ازدواج مجدد بودندو بعد از آن بسیاری از آنها دوباره ازدواج کردند.نرخ طالق خاکستری برای    1970

لین، و  است)براون  اول  طور    مجدد(.ازدواج  2012ازازدواج  به  زیرا  است  برخوردار  کمتری  پایداری  از  ای  اندازه  تا 

تاهل  میانگین   و مدت  ای  کوتاه مدت هستند  نیز  این    . داردبا طالق  منفی  رابطه  مستعد ازدواج های مجدد  بیشتر 

(.نهایتا کسانی که قبال  2010با هم متجانس وسازگارنیستند)سویینی،   به طور معمول زیرا که همسران    طالق هستند 



خود   اول  ازدواج  در  هنوز  که  آنهایی  که  حالیست  در  واین  دارند  دوباره  طالق  به  تمایل  بیشتر  بودند  گرفته  طالق 

شادابی نمیکنند حاظر به اتمام زندگی مشترک خود نیستند.در مفهومی گسترده تر،معنا و مفهوم ازدواج به    احساس 

فردی را وابسته  های    ازدواج  امروزه  .دارند های خود  ازدواج    از توقعات باالیی    هر سنی   درگونه ای تغییر یافته که افراد  

باز خودشکوفایی،ارتباطات  میدا  به  پذیر  انعطاف  ازدواجنند.ونقوش  مفهوم  باختن  هنجارهای  تبا    رنگ  شدن  ضعیف 

شیمل، و  است)وو  شده  مصادف  است  العمر  مادام  رسمی  که  و  (.ا2007ازدواج  میکند  تغییر  زمان  مرور  با  ها  زدواج 

یابد  به طالق خاکستری دامن    تکامل می  با جدایی خود،  به چشم میخورند که  نیز  بسیاری  و زوج های سالخورده 

 (. 2007میزنند)بیر،

زدواج  درعصر ازدواج فردی و باالتررفتن انتظارات زندگی،زوج ها به سادگی تمایل کمتری به بودن در پوسته خالی ا

گز را  متاهل،طالق  زنان  کار  نیروی  مشارکت  زنان  دارند.افزایش  بیشتر  برای  ای  بینانه  واقع  کرده  ینه 

ومایرر2010است)آماتو، به  1981ز،؛اولنبرگ  وابسته  اقتصادی  لحاظ  از  عمدتا  متاهل  زنان  گذشته  های  نسل  (.در 

طالق    رشد   پیرامون  تفسیراتشوهران خود بودند که این خود شاید مانع بسیاری از طالق ها میشد.روی هم رفته،این  

های میکند    اخیر   سالهای  دررا  بیشتری    خاکستری،حمایت  بینی  پیش  سالخوردگان  بین  در  طالق  های  ازنگرش 

 اند. ن سالخوردگانی که قبال طالق گرفته مخصوصا بی

 

 پژوهش های پیشین پیرامون نگرش های طالق 

طالق   پیرامون   تفسیرات  این دوبرابری  خاکستری    افزایش  با  تر همراه  حمایتی  های  نگرش  از  حاکی  آن    نرخ 

ی از مطالعات با بررسی چگونگی تغییر نگرش های طالق با ر سالهای اخیر است.بااینحال،تعداد طالق د ازسالخوردگان 

طالق   های  نگرش  کردن  دنبال  با  پراشار  و  مثال،مارتین  دارد.برای  سالخوردگان  درنظرنگرفتن  به  زمان،تمایل  مرور 

با درنظر گرفتن شبکه سنی عوامل دیگر،هیچ را در نظساله    49تا  20،تنها زنان  2002تا  1974سالهای   ر گرفتند. 

تغییر چشمگیری   تحقیقات دیگر  وجود   طالق  های  نگرش   در گونه  اینکه در  نگرش   رشد   نداشت.با  توجهی در  قابل 

دهه طی  طالق  دهه    1970تا    1960  های  های  از  حمایتی  نگرش  این  شد،اما  و    2000تا    1980آشکار  پایدار 



چنین گرایش  و چگونگی    (.احتمال وجود2001مارکو،  ییانگ د  رنتون و؛تو1989د)تورنتون،همینطور زیاد باقی مان

رو به نگرش های    هایی در گروه های سنی متفاوت مورد بررسی قرار نگرفت.بعالوه،این مطالعات منسوخ شده واز این

 سن اشاره نمیکند.  جدای ازغالب برای جمعیت امروزی  

در   مادران  بین  در  های حمایتی طالق  نگرش  که  آشکار ساخت  آنها  فرزندان  و  مادران  بین  نسلی  بین  ای  مطالعه 

  افزایش یافت.اما به طور محسوسی بعد از آن )آخرین زمان   1980و    1962  سالهایصورت دخیل بودن فرزندان بین  

آیا این    بوده(  1993اشاره شده   ( به طور مساعد محض خاطر تغییر  1962-1980اولیه )  رشد تغییری نکرد.اینکه 

گروه    همینتنها    نیست،چراکه  ؛مشخصاست  داده  قرار  شعاع  تحترا    سنی  گروه  هر  از  افراد   درون گروهی بوده و یا

نگرش حما  1993و    1980.بین سالهای  دنبال شد  از  باالیی  مادرها سطوح  این  یتی  گزارش شد که فرزندان جوان 

طالق را نشان میدهند که با مرور زمان به طور مساعدی افزایش یافت.دختران نسبت به پسران اغلب نگرش حمایتی  

داشتند که این امر بر شکاف نسلی در نگرش های طالق تاکید میکند و در مطالعات بسیاری  میتری از طالق را اظهار  

)کپینوس و فالورز، یانگ  2008ثبت شده است  و  انجام شد   1991(.در سال  2001مارکو،  ی د؛تورنتون  نظرسنجی 

درصد پسران    70براین اساس که آیا زوجین باید محض خاطر فرزندان زندگی متاهلی را ادامه دهند یا خیر و حدود  

 راضی بودند. 

 درصد مادران از این  60حدود   1993الگوی متمایزی برای معیار متفاوتی از نگرش های طالق پدیدار گشت.در سال  

  "طالق همیشه برای زوجینی که بنظر نمیتوانند بر مشکالت ازدواجشان فائق آیند،بهترین راه حل است"عقیده که

خود  عقیده ای بودند و این    درصد پسران موافق چنین  40درصد دختران و    41حمایت کردند.این در حالی است که  

تند ( فرض گرف2001ورنتون و یانگ دی مارکو)ن است.تحاکی از حمایت بیشتر بزرگساالن از طالق نسبت به جوانا

ن جوانان صادق است...این  ایبیشتر از یک گرایش تاریخی،پدیده چرخه زندگی در مورد  "که این الگو میتواند نشانگر

نسبت خرج منفعت مربوط به    تر از مادرانشان به   شبیه مادرانشان شوند و در زمان جوانی مثبتجوانان شاید بیشتر  

بنگرند  اینکه  1019)ص.طالق  بررسی  با  تجربی  نظر  از  مطالعه  امروزی  آیا  (.این  نمونه  برای  نگرشی  تغییر  این 

 را بازتاب میکند،این ارزیابی را می سنجد. ون گروهی یا تفاوت های بین گروهی سالخوردگان تغییر در 



مادران نسبت به فرزندان خود پذیرش بیشتری از طالق دارند زیرا که تجربه شخصی خود آنها نسبت به طالق بشدت 

تمام   تقریبا  نیست،  مرتبط  بعدی  رفتار طالق  به  های طالق  نگرش  است.اگرچه  به طالق  نسبت  آنان  نگرش  بیانگر 

(.این 1989طالق گزارش کردند)تورنتون،رااز تی زنانی که تجربه طالق داشتند، به دنبال طالق خود نگرش های حمای

که تجربه طالق دارند،کامال    یاست زیرا که سهم میانساالن و سالخوردگان یافته به خصوص به مطالعه اخیر مرتبط  

 باالست. 

و    ساله   70درصد از افراد    22ساله و    69ساله تا    60درصد از افراد    37ساله،    59درصد از افراد    41،  2009در سال  

طالق را گرفته بودند،به طرز    باریک  1996طالق را گرفته اند.در مقایسه با آنان، نسبت افرادی که در سال    بارپیرتر،یک

الیس، و  بود)کریدر  پایین  توجهی  اشاره  2011قابل  سالخوردگان  و  میانساالن  بین  پذیرش طالق  به رشد  الگو  (.این 

 دارد. 

 پژوهش کنونی 

گرای دهه  دو  کمابیش  فعلی  میکتحقیق  ترسیم  طالق  به  نسبت  سالخوردگان  نگرش  در  را  طالق  ش  ند.افزایش 

  به عنوان راه حلکه طالق برای سالخوردگان امروزی    نشان میدهد   کمرنگ شدن مفهوم ازدواج  همراه باخاکستری  

حمایت  آن  از  بیشتر  و  است  قبولتر  قابل  نیستند  خود  زناشویی  مشکالت  فصل  و  حل  به  قادر  که  زوجینی  برای 

نگرش های مربوط به طالق حداقل به سه طریق محدود گشته است؛اول،تحقیقی که    پیرامونمیکنند.تحقیق پیشین  

منتخبی از میانساالن مانند مادران)تورنتون و    ( و یا روی گروه 2006به تاریخ میپردازد روی جوانان)مارتین و پاراشار،

د  به  2001مارکو،  ییانگ  موفق  اینرو  از  و  شده  منسوخ  اکنون  موجود  تحقیق  است.دوم،  متمرکز  جمع(  یت ثبت 

تورنتون، است)  نشده  خاکستری  طالق  صعودی  های  نرخ  عصر  در  سالخوردگان  د  1989امروزی  ویانگ  تورنتون  ؛ 

تحقیق2001مارکو، اکثر  های طالق  پیرامون  ات  (.سوم،  باشند نگرش  تر  سختگیرانه  باید  قوانین طالق  آیا  اینکه  به 

یرود راه حل مناسبی است یا خیر.)کپینوس و  الق خود وقتی که ازدواج خوب پیش نماشاره میکنند نه اینکه آیا ط 

پاراشار،2006فالورز، و  این  2006؛مارتین  با  ازدواج  از  رهایی  اس (.استدالل  همتراز  زماندیدگاه  میگوید  که  که  ت  ی 

 زوجین با هم کنار نمی آیند،طالق راه چاره کارامدی است.



سالهای اخیر  های  داده  از  که  این جهت  میدهد؛از  ادامه  را  پیشین  مطالعه  تحقیق،  که    2012و1994،2002  این 

استفاده میکند تا پذیرفتگی طالق را بین   ؛است  2010و1990 با دوبرابری نرخ طالق خاکستری بین سالهای  همزمان

 .کند که دیگر مورد رضایت نیست ارزیابی  سالخوردگان به عنوان عاقبت ازدواجی 

سوال طراحی شده است که آیا هر    به منزله پاسخ برای این  واجتمایی متکی است    تغییراین رویکرد بر چشم انداز  

است یا تغییر درون  روهی ) که به آن توالی گروهی نیز میگویند(  گ  یگزینیییر نگرشی  در زمینه طالق به دلیل جاتغ

آن به  که   ( مشارکت  و  میگویند(  نیز  گروهی  اندر  گروهی  هم  با  عوامل  این  هردو  اینکه  یا 

 (.1965؛ریدر،1992،باودارند)فایر

 تغییر گروهی در مقابل تغییر دوره ای 

زمانی اتفاق می افتد که گروه های متولد قدیم میمیرند و گروه  جایگزینی گروهی به تعدیل جمعیتی گفته می شود و 

که    داده استنشان    ای   مطالعه   اهای جوانی که به جمعیت سالخوردگان اضافه میشوند جایگزین آنها میشوند. اخیر

   دلیل حمایت رو به رشد از همزیستی در بین سالخوردگان،جایگزینی گروهی است.

انفجا نسل  کودکان  که  باهم  همانطور  ازدواج  بدون  همزیستی  به  جوانی  دوران  در  همگی  که  بودند  نسلی  اولین  ر 

از   نداشت،حمایت  همزیستی  با  را  قبلی  تجربه  که  شدند  نسلهایی  به  موفق  و  نهادند  کهنسالی  در  پا  و  پرداختند 

و تجربه های  زمان    با مرور(.پایداری درون گروه  2016همزیستی بین جمعیت سالخوردگان اوج گرفت) براون ورایت،

زندگی دوره  طول  در  است(مشترک  شایع  جوانان  میان  که  متداول  همزیستی    گروهی   اثرات  این   از  بازتابی  )مثل 

انفجار زیرا که کودکان    بکارگرفت نگرش های طالق    برایمیباشد.استدالل مشابهی را میتوان   بودند که    نسل  نسلی 

گرفتن   شتاب  دهه  زمان  در  طالق  آن  و    1970نرخ  رسیدن  اوج  دههبه  اوایل  شاهد  1992)چرلین،  1980در   )

از طالق  آنها  بودند.تجربه  رونق طالق  مرحله  گروهشان  -باالترین  میان  از  مستقیم  غیر  و چه  مستقیم  طی   در  -چه 

از طالق سوق داده است. نگرش های حمایتی  را آهسته به سوی پذیرش  آنها  ر که جایگرینی  همانطودوران جوانی 

 .مورد انتظار استنیز اشتن افراد نسل انفجار به کهنسالی آشکارمیشود،حمایت گسترده تری از طالق نسل با پا گذ 



سویی مید   از  نشان  گروهی  درون  گروه  دیگر،تغییر  این  های  نگرش  که  تغییر    عمالهد  حال  در  زمان  طول  در 

به  ند و  اتفاق می افتتاریخی بزرگتر  وقایع یا بسترکه در  میشود    منعکس درتغییراتی  است.تغییر درون گروهی اغلب  

 (.1965) ریدر،میگویند دوره ای  اثرات و به آن تحت تاثیر قرار میدهد  را  طور مشابه همه گروه های سنی 

که این نگرش ها نشانی از تغییر    در نگرش های خود هستند تغییر اساسی  زمانی شاهد    معین، افراد درون یک گروه  

درون همه گروه ها افزایش یابد،گواهی بر    با مرورزمان درون گروهی داشته باشند.به همین ترتیب،اگرحمایت از طالق  

مورد پسندی تکامل یافته    تغییر درون گروهی است.همانطور که معانی فرهنگی ازدواج و طالق به ازدواج های فردی

فردی   شادی  درآن  )چرلین،  ارجحیتکه  میشود  انجام  گسترده  طور  به  طالق  و  های  2009داشته  نگرش  (،رشد 

بزرگتری   بافت اجتمایی تاریخی  یابد  مطلوب نسبت به طالق شاید در  همه گروه ها  بین    نفوذ   حال  درکه  منعکس 

با چنین استداللی تغییر درون گروهی عامل محرک این تغییرات .ند دامن میزگروهی  درون  تغییر    به   است و ازین رو

( برای این  2001مارکو)  یدر نگرش های طالق بین سالخوردگان است.شواهد نظری معدودی از تورنتون و یانگ د 

الگوی حمایت    تفسیرات به  افراد  این  دارد؛  اثر چرخه  فزاینده  وجود  به  را  امر  این  که  کردند  اشاره  با سن  از طالق 

 زندگی نسبت داده اند. 

 جمعیت شناختی و طالق -عوامل اجتمایی

بر نگرش تعیین  عالوه  تغییرات  روی  گروهی  درون  تغییر  و  گروهی  جایگزینی  از  هرکدام  تاثیرات    طالق  دامنه 

الق را  ط جمعیتی نگرش های حمایتی  -ی اجتماییسالخوردگان در طول دو دهه گذشته،در نظر داریم که همبسته ها

قرار دهیم بررسی  مورد  بهره  نیز  با  ما  ارزیابی  عوامل    جستن.  بهمراه  نگرش های طالق  پیرامون  پیشین  پژوهش  از 

که   دارد  عواملی  شناسایی  در  خاکستری،سعی  طالق  کننده  بینی  طالق  پیش  از  سالخوردگان  حمایت  در  احتماال 

د  یانگ  و  بیشترباشد)تورنتون  حمایت  جهت  در  باید  زمان  طول  در  عمومی  دارند.گرایش  (.  2001مارکو،  یدخالت 

اینکه آیا گروه های سالخورده بیشتر از گروه های جوانتر حمایتگر هستند،نامعلوم است.اگر جایگزینی گروهی موجب 

گ میشود،پس  نگرشی  اگرتغییر  باشد،پس    پایروه های جوانتر حمایتگرتر هستند.اما  در جریان  گروهی  درون  تغییر 

 احتمال می رود که گروه های سالخورده مانند رقیبان جوانتر خود، نگرش های مطلوبی را نسبت به طالق اظهارکنند.



شخصه   به  که  است.کسانی  طالق  از  حمایت  کلیدی  شاخص  بحثی  قابل  طور  به  زناشویی  طالق  وضعیت  تجربه 

مجددا ازدواج  (. همچنین کسانی که  1989دارند،تقریبا حمایت یکنواختی از طالق را از خود نشان میدهند)تورنتون،

، نسبت به کسانی که در ازدواج اول خود بسر میبرند،در ریسک باالتری از طالق من جمله طالق خاکستری  میکنند 

از این  2010؛سویینی،2012ون و لین،؛برا 2010دارند)آماتو،قرار   افراد سالخورده چه  رو  (.  از  بینی میشود که  پیش 

ازدواج مجددمطلقه و چه   از    در  ازدواج میکنند، بیشتر احتمال میرود که اظهار حمایت  افرادی که یکبار  به  نسبت 

ر ازدواج میکنند،ندارد.افراد مجردی که هیچ وقت  طالق کنند.بیوه ها نیزتفاوت چشمگیری نسبت به افرادی که یکبا

ازدواج نکردند نیز مشخص شده که نسبت به افراد متاهل تجدید فراش کرده،بیشتر از طالق حمایت میکنند)استوکز  

 (.2010و الیسون،

از بیشتر  به طور متوسط  این موضوع مرتبط هستند.زنان  نیزبه  ویژگی های جمعیتی  از طالق حمای   دیگر  ت مردان 

کپی فالورز، میکنند)  و  د2008نوس  یانگ  و  زن2001مارکو،  ی ؛تورنتون  از  نیزبیشتر  پوست  غیرسفید  زنان  ان  (. 

( و اغلب بیشتر با قوانین سختگیرانه طالق مخالفت 2010) براون ولین، سفیدپوست شاهد طالق خاکستری هستند 

الیسون، و  استوکز  تحصیال2010میکنند)  جمله  من  اقتصادی  منابع  سطوح ،اش ت(.  اظهار  با  درآمد  و    تغال 

د)  ن( و بخصوص طالق خاکستری میشو2010حمایت از طالق به لحاظ صرفه اقتصادی مانعی برابر طالق)آماتو،پایینتر

   (.2012براون ولین،

و   پاول،بلوزندال،گاسیت  دارد)  وجود  خواهانه  آزادی  خانوادگی  های  نگرش  و  منابع  بین  مثبتی  رابطه  عمال  اگرچه 

تحصیالت تمایل  پایینترنگرش های طالق زنان فاش میکند که افراد با سطوح    (، مطالعه ای درباره 2010استیل من،

پاراشار، و  مارتین  دارند)  طالق  به  نسبت  تری  آسانگیرانه  های  نگرش  از  پیروی  پیوندهای  2006به  نهایت،  در   .)

نمونه،   عنوان  دانست.به  مرتبط  طالق  های  نگرش  با  میتوان  را  قوانین   دینداری اجتمایی  از  بیشتری  حمایت  با 

. کودکان نیز در برابر طالق نقش بازدارنده دارند و معموال با (2010سختگیرانه طالق همراه است)استوکز و الیسون،

 نگرش های محافظه کارانه نسبت به طالق مرتبط هستند.



در باره انقالب   طالق ،دانش اندک مارا  از   نگی حمایت سالخوردگان در طول دودهه گذشتهاین مطالعه با تعیین چگو

 طالق خاکستری افزایش میدهد.

منسوخ شده و    گرفته اما طالعه بر پژوهش هایی اثر میگذارد که در مورد نگرش های طالق انجام  از این گذشته، این م

از    در پس تعیین گرایش حمایتما    د میکند.به قوانین طالق تاکی  نه بر جوانساالن بر دیدگاه آنانبا تمرکز محدودا

اینکه این نگرش تحت تاثیر کدام تغییر   تشخیص با زمینه را، خاکستریرشد  روبهطالق   طی عصرسالخوردگان طالق 

و مشخص میکنیم که کدام زیر  کرده  ره ای)درون گروهی( است،رمزگشایی  گروهی) جایگزینی گروهی( یا تغییر دو

بیشتر محتمل است نگرش کن  طالق  از  حمایت  اظهار  گروه جمعیتی سالخوردگان  و همبسته های  د.تعیین گرایش 

 طالق خاکستری به ما آگاهی میدهد. آتی رشد  های طالق سالخوردگان از پتانسیل

 روش تحقیق 

زیرا که این دور    شد استفاده     ( GSS) کلی  بررسی اجتمایی    2012و1994،2002  سالهای  های   داده از در این تحقیق  

که توسط مرکز تحقیقات افکار ملی    GSS.بررسی آماری  میشد حمایت از طالق    شامل سنجشی دربارهنظرسنجی ها  

داده از  ای  شده،مجموعه  سال  ه  گردآوری  به  آن  تاریخ  که  است  مقطعی  آماری  میگردد)  1972ای    بر 

و    ه سال18  احبه رودررو از نمونه های ملی معرف بزرگساالن(. این داده ها با مص2013ت و کیم، اسمیت،مارسدن،هو

عقاید و باور هایی بوده    GSSزیرا که درون مایه فرهنگی  بزرگتر گردآوری شدند و برای تحقیق جاری مناسب بودند 

نسبت به طالق وجود داشته و طی دو قرن گذشته ازآن ها بهره    دهندگان   که پیرامون مسائل اجتمایی و نظرات پاسخ

 گرفته میشد. 

تحقیقات دور  دهنده    7/731شامل  GSSسه  تنها  پاسخ  تصادفی از  میشد.  نمونه  یک  در    از   نظرات  دهندگان  پاسخ 

خ دهندگانی که فاقد نفری که ازآنها سوالی نشده بود،حذف شدند.پاس   3/811و بدین ترتیب  سوال شد مورد طالق  

 3/797بودند نیز از نمونه تحلیلی حذف شدند و  (  N=1( ویا وزن نمونه )N=8(،سال تولد )N=114)   متغیروابسته 

سالگی را سن قطعی    50ساله یا پیرتر بودند. ما    50نفر از باقی پاسخ دهندگان    1/450پاسخ دهنده باقی ماندند.

اف  به  محدود  که  است  ای  پدیده  خاکستری  طالق  زیراکه  است)براون    50راد  درنظرگرفتیم  پیرتر  و  ساله 



نمونه کلی)تحلیل توصیک  (.2012لین،و بر  اتکا  با  ابتدایی  نگرش های    18یفی  آیا  تعیین میکند که  باالتر(  و  سال 

افراد   افراد    50طالق  با  باالتر  و  داده های مفقود    49تا  10ساله  یا خیر.  نمونه    مانند ساله فرق میکند  پرونده های 

درصد پرونده ها 120درآمد بود که  استثنا فاکتور    فاقد معیارهای مستقل هستند) تنها  درصد که   1تحلیلی  کمتر از  

 کمینه ای بودند. ح آنها میپردازیم(  آن بودند و در بخش بعدی به توضی فاقد 

 هاسنجش 

تحقیقات، متغیروابسته.  این سه سال  از  موافقند که طالق    GSSدر طول هرکدام  آیا  که  پرسید  دهندگان  پاسخ  از 

معموال برای زوجینی که بنظر نمیتوانند مسائل زناشویی خود را حل و فصل کنند،بهترین راه حل است یا خیر.برای  

دنبال کردن تغییرات سطح حمایت از طالق، نگرش طالق را به عنوان متغیری دوحالتی با پاسخ دهندگانی سنجیدند 

کدبندی کردند و آن دسته از افردی که نه ممتنع نه مخالف و یا    1مخالف یا موافق طالق بودند و آنها را    که کامال

 کدگذاری کردند.  0کامال مخالف بودند را 

متغیر رسته ای است که پاسخ دهندگان را با توجه به سال تولدشان دسته  ،گروه تولد  متغیرهای مستقل کانونی.  

میکنند: -1964و    1945-1954و    1935-1944و    1925-1934و    1915-1924و    1905-1917  بندی 

آماری  ،   دوره   )منبع(.   1955 از شاخص های دوحالتی  که    است  سال بررسی  ای  بهمراه هرسالِ  به عنوان مجموعه 

 کد کدگذاری شده است. 1شده و  منظور( 2012و  2002ع(، نب )م 1994)  معرف

جمعیتی.  رسته  خصوصیات  تاهل،متغیر  ازدواج  وضعیت  اول)منبع(،  درازدواج  افراد  که  و  مجددایست  ،بیوه،مطلقه 

 0و برای غیرسفید پوستان   1،نژاد برای سفیدپوستان0زنان  وبرای    1مردان  مجرد را از هم تمایز میدهد.جنسیت برای  

 کدگذاری شده است.

اقتصادی تحصیالت . منابع  شامل  دیپلم    میزان  نیز  شدند.اشتغال  کدگذاری  لیسانس  و  )منبع(،زیردیپلم،دانشجو 

کارو   وجوی  تحصیل،درجست  به  مشغول  بازنشستگی،  ازقبیل  مشاغل  وقت،دیگر  پاره  )منبع(،اشتغال  دائمی  اشتغال 

از طریق  معافیت دائمی ازکار)بدالیل بیماری( میشود.درآمد،کل درآمد خانواده را در سال بررسی آماری دربرمیگیرد.ما  

را همساز کرده  گوناگون دسته های پاسخ دهندگان درسراسر سالهای آماری    ارک بندی درآمد،سعی کردیم تا تعداد چ



از    1994اولین چارک در سال  یم.وتورم راتوجیه کن تا  1000شامل درآمدهایی کمتر  دالر میشود و    17,499دالر 

شامل درآمدهای کمتراز    2012دربر میگیرد و درسال    دالر را19,999دالر تا    1000کمتر از    مقدار،2002درسال  

تا    1000 سال    22,499دالر  در  چارک  میشود.دومین  سال    34,999-17,5000،  1994دالر  در  ،  2002دالرو 

درسال  20,000-39,999 سال    49,999-22,500،  2012و  در  نیز  چارک  است.سومین  بوده  ،  1994دالر 

سال  35,000-59,999 در  و  درسال    74,999-40,000،  2002دالر  و  بوده    89,999-50,000،از  2012دالر 

دالر و    75,000،  2002دالر بوده و در سال    60,000 ، در کمترین مقدار خود1994چهارمین چارک در سال  است.

پرونده   90,000،  2012در سال   درآمدی  اطالعات  است.  بوده  با  دالر  مفقود)  های  نمونه(   12داده های  به    درصد 

شد)رسته کدبندی  چارک  چندمتغیری modal دومین  های  مفقود   (.تحلیل  درآمدی  پرچم  یک  شامل 

از متغیر های مس=پیدا(.چون  0=مفقود،1)میشود داده های  لگاریتم  تقل دیگر در این تحلیل با احتماالت  هیچ کدام 

  . درآمد مفقود ارتباطی نداشته،درآمد بصورت تصادفی مفقود شدند.)نتایج رگرسیون لگاریتمی نشان داده نشده است(

شدند.دامنه  =یک یا بیشتر از یک فرزند طبقه بندی  1=بدون فرزند،0فرزندان نیز به کدگذاری  پیوندهای اجتمایی. 

 = بیشتراز یکبار در هفته(میباشد. 8=هیچ قت، 0)8تا  0حضور در مراسم مذهبی نیز بصورت

 راهبرد تحلیلی 

سالهای   بین  به طالق  سالخوردگان  نگرش  گرایش  ثبت  با  نگرشی    2012و1994ما  الگوی  با  را  آنها  و  شروع کرده 

به گروه برای سالخوردگان، تاثیرات نسبی تغییر  مقایسه میکنیم.سپس با ساخت جدول دوره    هسال   49تا  18جوانان  

سالهای   بین  طالق  نگرش  تغییرات  در  گروهی  و  ای  دیدگاه    2002-2012و    1994-2002دوره  سنجیدیم.این 

تفسیر  توسط تغییراجتمایی   نورپو)1992-1997)  فایرباو  توسط  و  ما سطوح  1987(  بعدی،  بکارگرفته شد.درقدم   )

خصوصیات جمعیتی،منابع اقتصادی و پیوندهای اجتمایی در سراسر این سه سال آماری دنبال  حمایت از طالق را با  

میزان دخالت  تعیین  کنیم.درنهایت،برای  ارزیابی  ها  زیرگروه  این  در  را  نگرش های طالق  تغییر  تا چگونگی  کردیم 

از عوامل جایگزینی گروهی) اثعنی  یاثرگروهی( در مقابل تغییر درون گروهی )یعنی یک  هریک  ر دوره ای( در  یک 

با مطالعه    مطابقسالخوردگان،مدل رگرسیون لگاریتمی چند متغیره ای برآورد شد.  نگرش های طالق،برای تمام نمونه



سال    18قبلی،این رویکرد متکی بر مدل دو عاملی است که با درنظرگرفتن اینکه متوسط سن جمعیت در طول دوره  

با را  سن  اثرات  دارد،  ناچیزی  کامون،تغییر  مک  و  آلوین  میپندارد)  رایت،2003طل  و  (.  2003؛گلین،2016؛براون 

در    میانگینسن  درحقیقت،   ها  در  1994،64.1نمونه  و  در    2002،62.7سال  و  ،بسیار  سال    2012،63.4سال 

ش  پایدار باقی ماند.دو مکانیزم مورد عالقه ما،تغییر جمعیتی حاصل از تغییر ترکیب گروهی)جایگزینی گروهی( و نق 

 نیز به روش   غییر درون گروهی(.تجزیه تحلیل ها) تا تاثیر میگذارند که بر تغییرات داخل گروه هاست  وره ای  عوامل د

SVY  ستانا انجام شد تا طرح نمونه پیچیده  آدرGSS .را اصالح کند 

 نتایج 

بزرگساالن    18سراسردوره  ،1نمودار  به  توجه  با پیرتراکثراوقات    50سال  یا  رقیبان  ساله  از  ساله    49تا    18بیشتر 

 گرش حمایتی از طالق میکردند.خود،ابراز ن

 

نقطه درصدی وسعت پیدا کرده است.در    19به    14از حدود  2012  و  1994  سالهای  بین شکاف بین دوگروه سنی  

ساله و پیرتر از طالق حمایت کردند.تا  50درصد از افراد  56ساله و   49تا  18درصد از افراد  42، حدود 1994سال 

درصد رسید که تغییر اساسی    43ساله به    49تا   18بود، در افراد    مطلوب ، سهمی که گویای نگرش های  2012سال  

درصد رشد کرده است.نابرابری های سنی در مقوله حمایت از طالق به لحاظ    62د سالخورده تا  نداشته ولی در افرا

 . استاهمیت  حائز آماری در همه سه نقطه زمانی



که   1جدول   میکند  ترسیم  درصدهایی  لحاظ  به  را  گروهی  درون  و  کلی  حمایت  با    تغییر  طالق  از  گروه  و  دوره 

نمایانگر   "N"طالق میکنند.ستون های    اظهارحمایت ازهستند که    ی روهنشانگر درصدهای گ  "%"میکنند.ستون های 

( نشانگر تفاوت های بین changeتعداد کلی پاسخ دهندگان گروه ها در نقطه زمانی معین است.ستون های تغییر)

( قلمداد میشود،درصد totalاست.ردیفی که مجموع)  2002-2012و  1994-2002برای سالهای    قادیر به ترتیبم

متوسط  ردیف  نهایت  زمانی حامی طالق هستند.در  نقطه  هر  در  میکند که  اعالم  را  پاسخ دهندگانی  کلی  میانگین 

میانگین   گروهی،یک  درون  تغییرات)  موزونتغییر  خالصه  گروه  2002-2012و    1994-2002از  سراسر  در   )

کوچک بوده و    1994-2002ن گروهی در سالهای  هاست.ردیف های موجود در جدول نشان میدهد که تغییر درو

،باوجود اینکه الگوهای درون  را نشان میدهد تغییر بین گروهی ناچیزی    نقطه درصدی بوده که   1/5میانگین آن تنها  

از ها  بوده  16.4تا    7/9-گروه  ناهمامتفاوت  خبراز  امر  های  ه،این  دوره  طول  در  بزرگتر   2002-2012نگی 

در میدهد  سالهای  .درمقابل،تغییر  طول  در  گروهی  ها    2002-2012ون  نگرش  در  تغییر  میانگین  نقطه    16که 

نقطه درصدی تغییر کلی نشان میدهد که تغییرات نگرشی عمدتا تحت تاثیر    9درصدی بود،نقش به سزایی داشت.

طالق    به طور فزاینده ای همسو با  2002-2012تغییر درون گروهی بوده است.گروه های سالخورده در طول دوران  

 شدند. 

 



  ؛چنانکه است  و آشکار  واضح  1945-1954و1935-1925،1944-1934  سالهای  متولد   های   گروه   درمورد   این الگو

کرد.قدیمیترین گروه  پیدا  رشد    2012  سال  در  %77و%  66به    2002  سال  در  درصد    50حمایت از طالق از حدود

حدود  1924-1915) در  سال  75(  در  طالق  سطح  با  که  ماندند  باقی  طالق  حامی  کامال  قابل  73)  %2002   )%

عامل   تغییر درون گروهی  میرسد که  بنظر  نظر گرقتن همه جوانب  بود.با در  از  مقایسه  اخیر حمایت  تحریک رشد 

 بوده است. 2002-2012طالق سالخوردگان عمدتا در دوران 

میدهد.میزان    2جدول نشان  زمان  در طول  گوناگون  های  زیرگروه  در  را  سالخوردگان  نگرش طالق  تغییر  چگونگی 

متفاوت شده    مجددا مزدوج برای افراد    سطحی باالبرای مجرد ها  و    پایین  یسطح حمایت ازطالق در وضیت تاهل با  

در  % به ترتیب ثابت باقی مانده است.63% و  52حدوداست.نگرش های افراد درازدواج اول و بیوه ها با معلق ماندن در  

% از افراد سالخورده مجرد باقی مانده نگرش مطلوبی را نسبت به طالق گزارش 44، حدود  2012و    1994دو سال  

% 73% به  62از    میزان آن در پذیرش خود نسبت به طالق افزایش چشم گیری نداشته و  کردند.افراد مطلقه سالخورده 

% 78% به  63رشد به سزایی داشته و از  در ازدواج مجدد  در طی این دوره میزان حمایت سالخوردگان  کرده بود.  رشد 

از ط56،حدود  1994.در سال  رسید  را  سالخورده حمایت خود  مردان  و  زنان  از  داشتند.تا سال%  اظهار   2012الق 

،58عمدتا بی تغییر باقی ماند)  ت از طالق میان زنانحمای % رشد بسزایی پیدا 66ردان تااگرچه سطح حمایت م %( 

 2012% در سال  63به    1994% در سال  54کرد. رشد این حمایت در سالخوردگان سفیدپوست به طور بسزایی از  

 %(داشته است.54% به 68رسید واین درحالی است که این حمایت در افراد غیر سفید پوست، افول جزئی )از

 پیشرفت  ق نیز مشهود بود اما الگوی سازگار کمترهویدا بودند.در کنار شاخص های اقتصادی،تفاوت حمایت از طال

  به %  54  و %  78  به %  69  از   رشد   با   ترتیب   به  و   بوده   زیاد  دیپلم  زیر   یا  دیپلمه   افراد   برای   2012  و   1994  سالهای  بین

.  داشت  وجود%  54  به%  64  از  جزئی  حمایت  کاهش  دانشجو  افراد  بین.است  بوده  اهمیت  حائز  آماری   لحاظ  به  64%

 این   میزان.است  بوده%(  60  به%  59  از)  توجهی  قابل  افزایش  شاهد   دیگر  مشاغل  به  سرگرم  افراد  حمایت  میزان

  در%  45  به   1994  سال   در %  48  واز   داشته   ( اهمیتی  بی )  تنزل  اندکی   نیز   وقت   پاره   کار   به   مشغول   افراد   برای   حمایت

 2012سال  تا   بطوریکه   شده   محدود  زمان   طول   در  حمایت  در   درآمد،تفاوت   معیار  آنسوی  در.است  رسیده  2012سال



  تغییر  ،شاهد 3  چارک   اگرچه .)میکند   اشاره  درآمد   گروه  در  اندک   تفاوتهای  بر  که   رسید %  66  به%  58  از   آن   دامنه 

 .( است بوده چشمگیری

 

به  مرتبط بودبین سالخوردگان    طالق   های   نگرش   با پیوندهای اجتمایی   مذهبی  م  حد میانه ای در مراس .افرادی که 

از   افت  با  یکسال(  در  بار  داشتند)چند  سالهای    تقلیل %  54به  %  79شرکت  بین  در  از طالق  در حمایت  را  بسزایی 

خود،از    2012و    1991 فرزند  بدون  رقیبان  از  بیشتر  اغلب  داشتند  فرزند  که  گذشته،سالخوردگانی  دادند.در  نشان 

به گونه ای معکوس شد که افراد بدون فرزند    2012%(.اما این الگو در سال45% درمقابل  57طالق حمایت میکردند.)



فرزند)64با   با  افراد  بیشتراز  کمی  تنها  فرزند  %61  بدون  افراد  بر  تنها  نیز  زمانی  کردند.تغییر  حمایت  طالق  از   )%

 اهمیت داشته تا افراد بدون فرزند.

لگا(،1با جدول دوره به گروه)جدول  مطابق به تصویر کشیده    3ریتمی چندمتغیره ای که در جدول  مدل رگرسیون 

با   گروهی  و  ای  دوره  عامل  دو  هر  که  میدهد  در    احتمالشده،نشان  شده  گزارش  طالق  حمایتی  های  نگرش 

سالخوردگان مرتبط است.گروه های سالخورده متعاقبا حامی تر از گروه های جوان سال بودند.بخصوص در نخستین 

( احتماالت 1955-1964( نسبت به کودکان نسل انفجار واپسین )متولد  1945-1954د کودکان نسل انفجار)متول

ای   مالحظه  قابل  تفاوت  یکدیگر  با  ها  گروه  همه  اینکه  وجود  شد.با  مشاهده  شان  های حمایتی  نگرش  در  باالتری 

جدول   در  عمده  های  م  3نداشتند)تفاوت  و  متناوب  مشخصات  به  نسبت  کلی  اند(،الگوی  شده  جمله  باالنویس  ن 

)که   تولد  سال  طولی  حمایتی  مقیاس  نگرش  با  منفی  سطح  ارتباط  با  مانده    (داشت  p<.001طالق  باقی  ثابت 

 بود)نتایج نشان داده نشده اند(.

 2012نیز برای اثرات دوره ای وجودداشت. احتماالت نگرش حمایتی در سال  یعالوه برچنین اثرات گروهی، شواهد 

بلندی سال   به  از طالق در    1994تقریبا دوبار  بیان نگرش های حمایتی  انتظار میرفت، احتمال  رسید.همانطور که 

افراد   که  ای  گونه  به  است  متفاوت  تاهل  وضعیتهای  مجدد انواع  از    درازدواج  بیشتر  متعاقبا  مطلقه  در  و  که  افرادی 

ازدواج اول خود هستند نگرش های مطلوبی نسبت به طالق را گزارش میکنند.چندعوامل دیگر نیز در نگرش های  

طالق سالخوردگان دخالت دارد.افرادی که دبیرستان را نیمه رها کردند،بیشتر از رقیبان خود که مدرک دیپلم دارند 

دارد  بما  احتمال  طالق  با  همسو  های  نگرش  سر  )بر  یکم  فقط  دارند  دانشگاهی  مدرک  که  از  p<.10نند.افرادی   )

 افرادی که دبیرستان خود را تمام کردند، کمتر احتمال دارد که از طالق حمایت کنند. 



 

 



ارتباط   با طالق در  با احتمال گزارش نگرش های مطلوب همسو  شرکت مکرر در مراسم مذهبی به گونه ای منفی 

 است. 

سال در سه نقطه زمانی، اثرات   10های احتماالت حمایت از طالق برای هر گروه متولد این    با رسم منحنی  2نمودار  

در جریان بوده است؛زیرا   1994-2002دوره ای و گروهی را نشان میدهد.اثر جایگزینی گروهی ناچیزی طی دوران  

وره ای( به گونه ای رویهم همانطور که در نمودار نمایان است خط های نسبتا صافی)به عبارت دیگر اثرات جزیی د 

بیشتر متعاقبا  سالخورده  های  میدهد،گروه  نشان  که  اند  .  م جهته  با طالقافتاده  اند  سرباالیی خطوط بوده    شیب 

است   نمایانجایگزینی گروهی نیز    گواه با اثرات دوره ای یا تغییر درون گروهی است.منطبق    2002-2012دوران  

 باقی مانده است.  پایدارزیرا که جهت شیب گروه تولد 

واکنش   اما هیچ  انجام شد  است  متفاوت  ای  کنار دوره  گروهی در  اثرات  آیا  اینکه  ارزیابی  برای  اضافی  تحلیل های 

هویدا   روی  نگشتچشمگیری  مشابهی  شکل  به  تاهل  وضعیت  و  سن  طریق  از  کمکی  متغیرهای  ترتیب  همین  ،به 

 ق فعالیت داشتند.نگرش های طال

 مباحثات

افزایش است امری عادی در سراسر دوره زندگی است و عمال بین سالخوردگان درحال  کندی و   (هم اکنون طالق 

یافته است.در سال  2014راگلز، افزایش  انتظارات ما از طالق  با  نزدیک به دو    2012(. حمایت سالخوردگان همسو 

قادر به حل مشکالت خود نیستند بهترین راه حل است،درحالی  ینی که  سوم مردم قبول داشتند که طالق برای زوج

% ثابت باقی مانده بود.سالخوردگان بیشتر از جوانان ساالن از طالق حمایت 56میزان حمایت در    1994که در سال  

 کردند و این شکاف با گذشت زمان بیشتر میشد. 

به    مابا انداز  توسل  در  (،1965ریدر  ؛1997،1992تغییراجتمایی)فایرباو،چشم  را  گروهی  جایگزینی  دخالت  میزان 

درابتدا رشد نگرش های حمایتی از طالق مقدار نسبتا ناچیزی    -مقابل تغییر درون گروهی در این تغییر سنجیدیم 

هی دلیل اصلی وجود  است و در درجه اول جایگزینی گروهی محرک آن بود.طی دوره زمانی جدیدتر، تغییر درون گرو

 . گشتافزایش در نگرش های همسوی طالق 



 

این    2002-2012دوران   متولد  های  گروه  سراسر  در  طالق  از  حمایت  تند  شیب  با  قرار  10که  موردتوجه  سال 

که   میکند  اشاره  دوره  بر  مبتنی  تر  گسترده  تغییر  باختگی  با    منطبقگرفتند،به  ورنگ  ازدواج  جهش طالق  مفهوم 

افزایش چشمگیر حم شاهد  که  هایی  گروه  آن  است.درحقیقت  مجددا  خاکستری  افراد  و  بودند،مطلقه  از طالق  ایت 

از جانب  مزدوجی    GSSبودند که خود احتماال تجربه یک طالق خاکستری را داشتند)متاسفانه این خبر را نمیتوان 

اکثراین افراد احتماال طالق خاکستری نداشتند، کرد و شامل معیارهای تاریخی زناشویی نمیشود(.باوجود اینکه    اثبات

یافته های ما فاش کردند که حمایت ازطالق بین گروه  سال محتمل تر شده است.  18قطعا این احتمال در طول دوره  

ی بزرگساالن به سن بچه  رو   برگرفته    انجام قبلی    مطالعه  درباالترین حدخود است.این الگو با الگوی  های سالخورده  

(.  2016های طالق با سن همسوتر میشود) داوگیتی و کوپن،گرفت که نشان میداد نگرش  ر یک راستا قرار  زایی ، د

این امر شاید غیرمنطقی بنظر برسد زیرا که نرخ طالق سالخوردگان کمتراز جوانان باقی میماند اما این ارتباط با رشد 

ه به تجربه خود و چه با مشاهده طالق دیگران  اخیر نرخ طالق خاکستری مطابقت دارد.همانطور که سالخوردگان چ 

در شبکه های اجتمایی خود با طالق روبرو میشوند،نگرش آن نسبت به طالق میتواند پذیرش گرانه تر شود) اولنبرگ  

مایرز، و شیمل،  1981و  وو  از سال2007و  از طالق  از    2002(.صعود حمایت  افزایشی  روبه  نشان میدهد که سهم 

واین   ق به چشم راه حلی قابل قبول برای زوجینی میبینند که قادر به حل مشکالت خود نیستند سالخوردگان به طال

فردی) چرلین ازدواج  ظهور  با  شیمل2009امر  و  وو  دارد)  تالقی  العمر  مادام  ازدواج  هنجار  مرگ  و  این 2007(   .)

-2012ده شد و طی دوران بعدی نوظهور باشند اما بعدا به شدت آن افزو  1994-2002نیروها شاید در اوایل دوران  



جوانان    2002 خانوادگی  رفتارهای  دگرگونی  عنوان  به  اغلب  طالق  و  ازدواج  معنای  معاثر  گشت.تغییرات  متداول 

توصیف میشود اما بررسی ما میگوید این تغییرات برای سالخوردگان نیز پیامدهایی داشته است.کناره گیری از ازدواج  

امروزه اجبار (.2012نسل انفجار،یک نفر مجرد است)لین و براونفرد  ت، از هر سه  درسراسر دوره زندگی مشهود اس 

ازدواج برای همه گروه های سنی کمتر است و نتایجی که در اینجا به آن اشاره نشده است،نشانگر تغییر فراگیر بر  

زوجینی بیان کند که    سالخوردگانی است که بیشتر از همه احتمال دارد حمایت خود را از طالق به عنوان راه حل

 د.نیستنمشکالت زناشویی خود   فایق آمدن قادر بر 

از   حمایتی  های  نگرش  صعود  و  خاکستری  طالق  نرخ  شدن  دوبرابر  دلیل  هردو  خاطر  به  شد  اشاره  که  همانطور 

 طالق،سالخوردگان برخالف رقیبان جوانتر خود در حال پذیرش طالق با آغوش باز هستند.

خاکستری بهمراه پذیرش رو به افزایش طالق بین سالخوردگان خبر از اهمیت فزاینده طالق در طول  افزایش طالق  

قطع راهکار  میدهد.استلزامات  زندگی  دوم  طالنیمه  نرخ  اگر  حتی  بااینحال  نیست،  باقی  ی  پایدار  خاکستری  ق 

نند که این قضیه  الق را تجربه کسالگی ط  50بعد از  بماند،میتوان انتظار داشت که شمار روبه رشدی از سالخوردگان  

طالق   پیامدهای  مورد  در  جدید  ای  مطالعه  ضرورت  تاکید  و  متحده  ایاالت  جمعیت  سالخوردگی  از  بازتابی  خود 

(. عالوه بر این، ازینکه آیا 2017؛براون و رایت،2012خاکستری بر افراد،خانواده هایشان و جامعه ست) براون و لین،

کمی دردسترس است.تنها تعداد کمی از   ها به شکل سعودی شایع شده یا نه،اطالعاتطالق خاکستری در دیگر کشور

( طالق دوران سالخوردگی را  2015چیلو،هاچیسون،و مورسلی،-؛پریک2019دانشمندان در اروپا )بیلگارد و اولنبرگ،

حال تغییراست و ما  اخیرا به این نکته اشاره کرده که جمعیت شناسی جهانی طالق در  2017بررسی کرده اند.چرلین

فرا   زندگی  دوم  نیمه  در  را  طالق  وپذیرش  فراملی  تغییرات  سطح  احتماال  تغییرات  این  که  میگیریم  فرض 

 میگیرد.بررسی الگوهای بین المللی طالق خاکستری،خط سیری مهم برای مطالعه بعدی)آینده( است.

تازه ای را شروع میکند اما با این وجود این این مطالعه با دنبال کردن نگرش های طالق بین سالخوردگان،کشفیات  

-1914اندازه نمونه کافی است، مقیاس سالخورده ترین)با این که    کشفیات محدودیت هایی هم دارند.اول از همه  

است)1905 قلیل  تولد  گروه   )N=50  کرده تضعیف  را  آماری  قدرت  بالقوه  طور  به  در  (،که  ما  توانمندی  برابر  در  و 



وت های عمده سراسر گروه ها مانع ایجاد میکند.دوم اینکه،پیرامون سوابق طالق پاسخ دهندگان و  شناسایی دقیق تفا

است  ممکن  اطالعات  این  نیست  دردسترس  دارند،اطالعاتی  طالق  تجربه  دوستان  و  نزدیک  خویشاوندان  آیا  اینکه 

راینکه اثرات سنی بر دامنه سنی  نگرش افراد را نسبت به طالق پیش بینی کند.سوم،رویکرد تغییر اجتمایی با فرض ب

 پایدار در سراسر سه دوره باطل و بی اعتبار است بر دوره زمانی تاکید دارد تا اثرات گروهی.

(.  2003،گلن،2016؛براون و رایت،2003این رویکرد با مطالعه قبلی مطابقت دارد)به طور مثال، آلوین و ام س کامن،

امکان   این  که  میکنیم  اعتراف  تحریک  اما  از طریق سن  قسمتی  تا  گروه  به  شده  داده  نسبت  اثرات  که  دارد  وجود 

مثبت  د.نمیشو ای  گونه  به  گلک،با  سن  است)  ارتباط  در  متناظر  انعطاف  و  روزافزون  و  2018خرد  ؛اوونز 

یج و همراه با امر مسن شدن میتواند دلیلی برای پذیرش روبه رشد طالق بین سالخوردگان باشد)نتا  (2016همکاران،

 به نمایش در نیامده است(. این امر با استفاده ازسال تولد، مقیاس طولی گروه همتراز است.

 میکند،   بازتاب  را  گروهی  درون  تغییر  طالق شده اند.تغییر در درجه اول  پذیرایدر سالهای اخیر سالخوردگان بیشتر  

دوره   عامالن  که  های    ایهمانطور  گروه  سراسر  در  طالق  افزایش  به  رو  پذیرش  بر  ازدواج  ناپایدار  معنای  نظیر 

درون   طالق  از  حمایت  سریع  افزایش  است.این  تاثیرگذاشته  طالق    بستریسالخورده  نرخ  شدن  دوبرابر  از  بزرگتر 

بزرگساال پذیرای طالق هستند.سهم  به وضوح  میشود.سالخوردگان  آشکار  فردی  ازدواج  رشد  و  از  خاکستری  که  نی 

خیر  و این ناهمسانی تنها در سالهای ا  ساله یا پیرتر بودند باالترین است  50افرادی که  دربین طالق حمایت میکنند  

گسترش یافته و با انقالب طالق خاکستری پویا در یک راستا قرار میگیرد و از پیش از گرایشی خبر میدهد که سیر  

 سعودی مستمر دارد. 

 تقدیر و تشکر 

 .تقدیروتشکر میکنند در مورد نسخه های پیشین مقاله    وی فن بخاطر بازخورد ارزشمند -نویسندگان از ال 

 اعالمیه تعارض منافع 

،حق نویسندگی و یا نشر این مطالعههیچ گونه تعارض منافع بالقوه ای درارتباط با این  که    داشتند نویسندگان اعالم  

 مقاله وجود ندارد. 



 بودجه 

:تحقیق  آشکار کردند زیر   شرح  به  را  برای این تحقیق،حق نویسندگی و نشر این مقاله حمایت مالی  نویسندگان رسید  

توسط کانون خانواده و تحقیق جمعیتی،دانشگاه ایالتی بالینگ گرین موردحمایت واقع شده   تاحدیبرای این مقاله  

 که بودجه اصلی آن از انجمن ملی یونیس کندی شریور سالمت کودکان و توسعه انسانی تامین شد.
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