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پدیده طالق توافقیکند و کاو
)1393مردان شهرستان تالش در ساله:مورد مطالع(

3دکتر داریوش بوستانیو2ستاخیزوبهروز ر،1ثریا پورنصیري

21/10/96پذیرش:تاریخ25/2/95:وصولتاریخ

چکیده:
، فرایندها وپژوهش حاضر در پی کندوکاو و فهم شرایط، بسترها

هجده مرد که باشد.تالش میشهرستان ي طالق توافقی در پیامدهاي پدیده
بطور توافقی طالق گرفته بودند در این مطالعه شرکت کردند. براي انتخاب 

گیري وش نمونههاي رکنندگان و مفاهیم از یکی از استراتژيمشارکت
گیري نظري استفاده شده هدفمند؛ یعنی حداکثر تنوع و همچنین، نمونه

اي ي زمینهشناسی کیفی مبتنی بر نظریهگیري از روشها با بهرهاست. داده
12ي عمیق بود. در نهایت، ها نیز مصاحبهآوري دادهتحلیل شد. تکنیک جمع

ي اصلی مقوله12ردید. ي هسته استخراج گي اصلی و یک مقولهمقوله
زده، ادراك ناپختگی براي ازدواج، آشنایی و شناخت شتابعبارتند از:

تفاوت منزلتی ، ناهمراهی خانواده با ازدواج،دخالت و اهمیت نظر دیگران مهم
، توافق براي جداییهاي پی در پی،مجادله،شکنی همسرپیمان، / پایگاهی

اعتقاد و رضایت از ازدواج مجدد،جداییرنجزنی و سازش بر سر مهریه،چانه
ي مرکزي که کل بحث حول آن سازمان . هستهبه زندگی بهتر بعد از جدایی

گذرگاه عهدي و ناهمسانی؛ نگري، سستسطحی"یابد نیز، تحت عنوانمی
ارائه گردیده است."طالق توافقی

تالششهرستان ، ايهي زمیننظریهمردان، دیگران مهم، طالق توافقی،کلیدي:یممفاه

ي مسئول)شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان (نویسندهکارشناس ارشد جامعه1
sorayya_84@yahoo.com

b.roustakhiz@ut.ac.irشناسی دانشگاه تهراندانشجو دکتري انسان2
dboostani@.uk.ac.irشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشیار گروه جامعه3
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مسألهیانبومقدمه
دهد که روند افزایش طالق ي طالق، نشان میمروري بر مطالعات انجام شده در زمینه

) طالق آمریکا تخمین زده 1در نیم قرن اخیر یک روند جهانی است. انجمن ترمیم (اصالح
ها به طالق ز ازدواجدرصد ا50و یا حتی احتماال40ًاگر روند فعلی ادامه یابد، "است که 

شود که با نگاهی به نرخ رشد طالق در جهان مشخص می).1: 2013، 2امري("ختم شوند
میزان طالق در 1970تا 1960هاي عنوان مثال بین سالهاي جهانی است. بطالق مسئله

، دو 1972درصد افزایش یافت و در طی آن دهه تا سال 9طور متوسط هر سال بریتانیا، به
حاکی از 1970ي هاي ادواري مربوط به دهه). تحلیل داده427: 1373برابر شد (گیدنز، 

الت متحده، اها و در بریتانیا، ایدرصد ازدواج17تا 15آنست که در فرانسه، حدود 
ها به طالق درصد ازدواج35تا 25هایی از اروپاي شرقی، کشورهاي اسکاندیناوي، بخش

1960ي که پس از جنگ جهانی دوم به ویژه پس از دههانجامیده است. روشن است
د، در میالدي که قوانین مربوط به آزادسازي طالق در بسیاري از کشورها به اجرا گذاشته ش

زاده، یافته میزان طالق افزایش چشمگیري داشته است (سهراببیشتر کشورهاي توسعه
1389 :247.(

ي اخیر، به سمت افزایش میزان ر دو دههو دان نیز از این قضیه مستثنا نیست ایر
نتایج آخرین سرشماري نفوس و مسکن طوري که بر طبق هبطالق در حال حرکت است. 

میلیون نفري زنان کشور در آن سال، تعداد 30، از کل جمعیت 1385در سال کشور
ي آماري همچنین سالنامه)؛1385مار ایران، اند (مرکز آنفر مطلقه بوده252288

رسیده ثبتطالق در کشور بهيواقعه142841ازدواج و يواقعه874792، 1390الس
9/1درصدي طالق و کاهش1/4). این آمار رشد1/6:است (نسبت ازدواج به طالق

).1390، 3مار ایران(مرکز آدهددرصدي ازدواج را نشان می
دهد که ن نشان میسال اخیر را در استان گیال5هاي جدول زیر نرخ ازدواج و طالق

بر طبق آمار میزان طالق هر ساله نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

1 reform
2 Emery

www.sabteahval.irسایت سازمان ثبت احوال کشور 3
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سال اخیر استان گیالن5قِمیزان ازدواج و طال:1جدول 
نسبت ازدواج به طالقطالقازدواجسال

13892911248760/6
13902882651666/5
13912801256899/4
13922560065219/3
13932332469753/3

دهد سال اخیر شهرستان تالش را نشان می5هاي جدول زیر نیز نرخ ازدواج و طالق
باشد.سال اخیر نمایان می5ي ازدواج و طالق در آن طی که تعداد واقعه

1سال اخیر شهرستان تالش5میزان ازدواج و طالقِ :2جدول 

طالقازدواجسال
13892604414
13902674491
13912830659
13922707699
13932005594

همچنین نتایج حاصله از طالق، گویاي تأثیرات و پیامدهاي منفی آن (و گاه مثبت) بر 
گر تأثیرات و از سویی، نتایج ناشی از طالق، نشاندهد. افراد درگیر با آن را نشان می

باشد. با این همه، از فراد درگیر با این پدیده میاي (منفی و گاه مثبت) بر اپیامدهاي دوگانه
ترین بخش جامعه یعنی خانواده گسیختگی ساختار بنیاديعامل از همعنوانآن بیشتر به

اجتماعی، يعنوانِ مسئلهاز نظر میلز، مطرح کردن موضوعی مانند طالق به.شودیاد می
ساخت اجتماعی است، زیرا هاي خصوصی به مسائل عامِمستلزم تبدیل آن از گرفتاري

ي نزدیک با آن است. اما مسائل هاي خصوصی، ناشی از شخصیت فرد و رابطهگرفتاري
اجتماعی، اموري است که از سویی بر شرایط خاص و زندگی خصوصی افراد حاکم است و 
از سوي دیگر به شرایط و سازمان جامعه و چگونگی ساخت وسیع اجتماعی وابسته 

هاي اجتماعی آنها نادیده گرفته در واقع وقتی مردم احساس کنند که ارزشباشد.می

اند.هاي مختلف استخراج شدههاي آماري سالداخل متن از سالنامهي آمارهاي جداول و همه1
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گردد و بین مطلوب اجتماعی و واقعیات اجتماعی اختالف وجود شود و یا تهدید میمی
).9: 1976شود (میلز، ي اجتماعی ایجاد میدارد، بحران اجتماعی یا مسئله

را با مسائلی همانند کاهش د مطلقه ي طالق فارغ از هر علتی، فربنابراین پدیده
مواجه نموده و سنگ بناي اجتماع را از هاگی و از بین رفتن تعادل انسانو یکپارچانسجام
گسلد. جاري شدن طالق عالوه بر اینکه منجر به از هم پاشیدگی کانون خانواده هم می

ی دو یلی، افسردگکاري کودکان، افت تحصهایی نیز همانند بزهشود، موجب بروز آسیبمی
اعتیاد، خودکشی و حتی کاهش میل به ازدواج در دیگر جنس، احتمال گرایش زوجین به

طالق و يشود. بنابراین آهنگ رو به رشد پدیدهافراد خانواده و مسائلی از این دست می
باشد و اخیراً شکل مرسوم آن یعنی طالق توافقی که در زمان کمتري قابل جاري شدن می

کننده است    تري نیز دارد، قابل تأمل و نگراني روحی و روانی کمهزینههمچنین
طالق در لغت به گوید: در توضیح طالق می،)1998(1). کوپر247: 1389زاده، (سهراب

دهد تا یاي است قراردادي که به زن و مرد امکان ممعناي رها شدن از عقد نکاح و پدیده
را گسیخته و از یکدیگر جدا شوند. طالق، انحالل یک ی خود یتحت شرایطی پیوند زناشو

اند و بعد از آن آزادند تا ازدواج رسمی و در زمانی است که طرفین آن هنوز در قید حیات
ي اختیاري یک ازدواج استشدهي نهاديدوباره ازدواج کنند. به بیان دیگر، طالق شیوه

).208: 1998، (کوپر
و مسائل ناشی از طالق هاي بسیار پیرامونپژوهشید، به دنبال نگاهی که تشریح گرد

ءها به روش کمی انجام شده و همچنین خالاست. اما اکثر این پژوهششدهانجام آن
اي نوین در ایران است وجود دارد. در این که پدیده2پژوهش در خصوص طالق توافقی

1 Kuper
Divorceبا مروري بر قانون طالق مشخص شد که در قانون ماده یا موضوعی با عنوان طالق توافقی (2

Agreement مطرح نشده است. در واقع، طالق توافقی؛ محصول ابتکار زنانی است که در برخورد با نواقص (
آمده است که "خُلع"اند. در بیان انواع طالق در قانون، طالقی با عنوان ونِ مردساالر آن را به وجود آوردهقان

ي خود به مرد بدهد تا ي کراهتی که از مرد دارد باید مالی کمتر، معادل یا بیشتر از مهریهدر آن، زن بواسطه
به لحاظ قانونی با مواد مربوط به خُلع، توجیه ها طالق توافقی رااو را راضی به طالق کند. قضات دادگاه

کنند. این شکل طالق براي سرعت بخشیدن به کار زوجینی است که با توافق مصر به طالق هستند. و در می
اند؛ لذا با مراجعه ي جدایی، پرداخت حقوق زن و فرزندان، همچنین حضانت آنان به تفاهم رسیدهمورد نحوه

شود و ضمانت اجراي قانونی پیدا ریفاتی قانونی، این توافق در حکم دادگاه ثبت میبه دادگاه و طی تش
اي براي راضی کردن همسر خود براي جدایی ندارند و مطابق با کند. ولی از آنجا که زنان هیچ حربهمی

را طالق دهد؛ تواند زن خود قانون مدنی حق طالق با مرد است و مرد هر وقت که بخواهد می1133ي ماده
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در بین مردان توافقی را ي طالقپدیدهي کیفی حاضر، مطالعهپژوهشنگارندگان در راستا 
مادر واقع، سؤال اصلیاند. اند، در نظر داشتهشهرستان تالش که از همسر خود جدا شده

این دسته از ي طالق توافقی در بین پدیدهکه دالیل و شرایطبوده استاین
آن، ي ایشان با این پدیده چگونه بوده و هاي مواجهاستراتژيکدامند؟کنندگان مشارکت

؟را براي ایشان دربرداشته استچه پیامدهایی 

پیشینه پژوهش
الف) تحقیقات داخلی

هاي کیفی را نشان هاي داخلی در مورد طالق توافقی، خأل پژوهشمروري بر پژوهش
هاي انجام باشد. پژوهشي داخلی به روش کمی میهاي انجام شدهدهد. اکثر پژوهشمی

نیستند بلکه بیشتر در خصوص طالق عاطفی و طالق شده نیز در مورد طالق توافقی
5که ترجیحاً در ها این در زیر به برخی از پژوهشاند. بنابرطور کلی را مد نظر قرار دادهبه

شود.اند، اشاره میخیر انجام شدهسال ا
)، نیز به نوعی، 1396هاي کیفی، آقاجانی و همکاران (در یکی از متأخرترین پژوهش

اند. ایشان در پژوهش خود، با الذکر را به دست آوردههایی همچون نتایج پژوهش فوقیافته
اند که هایی پرداختهنگاهی به فرایند برساخت هویت زنان در جریان طالق، به بیان یافته

اي به تقدس نهاد خانواده هد اگر چه در جوامعی همچون ایران، همچنان باور ویژهنشان می
ق، به مثابه امري مذموم و عامل خسرانی براي زنان در نظر آورده وجود داشته و طال

ها معتقد به ضرورت کنندگان پژوهش آنشود، اما بسیاري از افراد و از جمله مشارکتمی
باشند. بر همین مبنی، پژوهش مورد اشاره نشان نوعی بازنگري اساسی در این موضوع می

اي براي تحقق اصولی همچون خودمختاري، فردیت تواند زمینهدهد که طالق حتی میمی
). 129-166: 1396و ... باشد (آقاجانی و همکاران، 

ي طالق توافقی با رویکرد کیفی و طی پژوهشی به بررسی پدیده،)1390بیات (
فرعی يمقوله23اي پرداخته است. وي در پژوهش خود ي زمینهگیري از روش نطریهبهره

عبارتند از: مردساالري، ناهمگون همسري، ناآمادگی براي پذیرش دست یافته است که
هاي گریزي، ادراك ناباوريازدواج، ادراك اختالفات فکري، وابستگی به مواد، مسئولیت

طالق "بخشند تا همسرشان را براي جدایی راضی کنند. این نوع طالق، ي حقوق مالی خود را میمعموالً همه
).11: 1390گردد (بیات، نیز تلقی می"خاموش
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هاي عاطفی، خشونت روانی و دینی، ناتوانی در گفتگو، نفی مشاور توسط همسر، محرومیت
اعی، خشونت فیزیکی، فرزندآوري، صبر کالمی، خشونت و نارضایتی جنسی، خشونت اجتم

ي هسته: عنوان و تحمل، ترغیب همسر براي مشاوره، تنهایی، بذل حقوق و رهایی و مقوله
).1390(بیات، مردساالري، منابع و مطالبات نابرابر و طالق توافقی

ي کننده به دادگاه خانوادهبررسی علل اجتماعی گرایش به طالق در بین زنان مراجعه
اي با نمونهبه روش پیمایشی،)1389(همکارانعنوان پژوهشی است که غیاثی و ،ازشیر
که متغیرهاي اختالف تحصیلی دهدمینشان هاهاي آنیافته. اندهانجام دادنفري353

اي زوجین، اختالف سن زوجین، تحصیالت زن و سن ازدواج با گرایش زنان به طالق رابطه
متغیرهاي مدت زندگی مشترك و تعداد فرزندان با گرایش زنان معنادار و مستقیم دارند و

).77-103: 1389(غیاثی و همکاران، اي معنادار و معکوس دارندبه طالق زنان رابطه
طالق عاطفی: علل و : ) در پژوهشی کیفی تحت عنوان1389(همکارانباستانی و 

زن در پژوهش 20ي عمیق با عنوان شرایط علی از مصاحبهمقوله به11به ،شرایط میانجی
توجهی مرد، مشکالت ارتباطی، انتخاب اند: عدم تأمین نیازهاي عاطفی، بیخود دست یافته

آمیز، عدم گذران وقت با نادرست همسر، عدم همدلی و همراهی، رفتارهاي خشونت
اعتمادي، عدم احساس مسئولیت مرد و عدم تعادل روحی یکدیگر، نارضایتی جنسی، بی

).1-20: 1389(باستانی و همکاران، مرد
ي بین طالق و مشکالت رابطه: در پژوهشی با عنوان،)1384زاده و همکاران (امیریان

ي شیراز مورد مطالعه قرار خانوادهکننده براي طالق را در دادگاهعهزن مراج120جنسی 
زنان وجود درصد)68داده و به این نتایج رسیدند که تمایل روابط جنسی بین (حدود 

درصد، احساس عصبانیت بعد از فعالیت جنسی عنوان گردید 59نداشته است. در حدود 
طور کلی میانگین رضایت بردند و بهان از معاشقه لذت نمیدرصد از زن63است. حدود 

اند از زنانی که قصد طالق نداشتند به مراتب کمتر جنسی در زنانی که در شرف طالق بوده
نین زنانی که اختالف زناشویی ندارند رضایت زناشویی بیشتري نسبت به چهمبوده است.

).1384زاده و همکاران، (امیریاناندزنانی که اختالف دارند را نشان داده
طی پژوهشی کیفی دریافتند که با وقوع طالق ،)1391(همکارانصادقی فسایی و 

گردد. زنان در مقایسه با میتغییرات متعددي در ابعاد گوناگون زندگی کنشگران ایجاد
هاي کنند و در مجموع با چالشمردان پیامدهاي متفاوتی را پس از طالق تجربه می

: 1391همکاران، صادقی فسایی و (مضاعفی در زندگی خود پس از طالق روبرو هستند
30-5.(
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دهند که عوامل تأثیرگذار طی پژوهشی کمی نشان می،)1390(همکارانهنریان و 
عواملی مانند عدم مهارت ارتباطی، بیماري روحی، عدم بلوغ فکري و طالق عبارتند ازدر 

).125-153: 1390(هنریان و همکاران، اعتیاد است
اند که در پژوهشی پیمایشی به این نتیجه رسیده،)1389(همکارانفاتحی دهاقانی و 

از آنان گرایش قوي به درصد 6/7بیش از نیمی از پاسخگویان گرایش متوسط و نزدیک به 
جاي ها حاکی از آنست که متغیرهاي میزان دخالت بیطالق دارند. تحلیل رگرسیونی داده

اطرافیان در زندگی زوجین و میزان تفاوت منزلتی بیشترین تأثیر بر میزان گرایش به طالق 
).13- 54: 1389دهاقانی و همکاران، (فاتحیاندرا داشته

هاي هاي مرتبط با نقشکند که ارزششی پیمایشی بیان میدر پژوه،)1392چابکی (
خانوادگی و کارکردهاي خانواده دستخوش تغییر شده است، به این معنا که بین دیدگاه دو 

همچنین تلقی ؛نسل، در ارتباط با کارکردهاي اساسی خانواده، شکاف عمیقی وجود دارد
ي که از نظر درصد جالب توجهی نسل جوان از طالق، متفاوت از نسل گذشته است، بطور

-185: 1392(چابکی، آیداز بانوان نسل جوان، طالق امري مذموم و ناپسند به شمار نمی
159.(

طی پژوهشی کمی عنوان کردند که متغیرهاي میزان ،)1389فخرائی و دیگران (
نشدن دخالت دیگران، خشونت خانوادگی موجود در خانواده، تفاوت عقاید زوجین، برآورده 

دار انتظارات زوجین و میزان درآمد خانواده بر شدت درخواست طالق زنان تأثیر معنی
.)1389(فخرائی و دیگران، اندداشته

خارجیب) تحقیقات
طی پژوهشی طولی به این نتیجه رسیدند که مسائلی از ،)1997(1آماتو و راجرز

قی، عدم ارتباط و عصبی اخالسادت، نوشیدن الکل، ولخرجی، بدقبیل خیانت جنسی، ح
دهند. در این میان بودن، طالق والدین و پایین بودن سن ازدواج میزان طالق را افزایش می

آنها در پژوهشی دیگر ي قوي براي طالق بود.بینی کنندهي جنسی نامشروع پیشرابطه
فرد متأهل 2033ي ملی، از در ارتباط با نگرش به طالق، با استفاده از یک نمونه،)1999(

به این نتایج رسیدند که 1988و 1983، 1980هاي هاي تلفنی طی سالدر مصاحبه
اي نسبت به طالق داشتند، در طول زمان گرایش به گیرانهزوجینی که نگرش سهل

دادند، در حالی که آنهایی که نگرش کمتر ی را نشان میي تنزل زندگی زناشویتجربه

1 Amato, Paul R. & Stacy J. Rogers
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تقویت کیفیت زندگی يند، در طول زمان به سمت تجربهاي به طالق داشتگیرانهسهل
تري زناشویی تمایل داشتند. این الگو براي زنان و مردان و نیز براي آنان که تأهل طوالنی

تري داشتند صادق بود. به عبارت دیگر ی کوتاهد، همچنین آنهایی که دوران زناشویداشتن
ی تواند براي سالمت زندگی زناشویمیگیرانه و مساعد نسبت به طالق داشتن نگرش سهل

خطرناك باشد. 
بینی طالق، سال در جهت پیش14زوج طی 650بر روي ،)2000(1پژوهش گاتمن

نشانه را در روابط زوجین در رسیدن به طالق عنوان کرده است که عبارتند از: 6وجود 
عی و کارشکنی؛ بار رفتاري؛ گفتمان توأم با انتقاد، اهانت، حالت تدافشروع خشونت

اصالحی؛ جاودانه شدن ـهاي فیزیولوژیکی؛ شکست اقدامات ترمیمیتوجهی؛ واکنشبی
هاي منفی پیرامون ازدواج. خاطرات بد یا اندیشه

هاي ازدواج و انحالل جایگزین: با عنوان،)1995(2پژوهش دیگري توسط سوث و لیود
ي ایشانهاهش آماتو و راجرز بدست داد. یافتهانجام گرفت که نتایجی مشابه نتایج پژو،آن

ي جنسی نامشروع توسط یکی از زوجین دست کم در یک سوم از که رابطهدهدمینشان 
ي نامشروع جنسی بوده است.ترین علت طالق رابطهها بوده است، بدین ترتیب مهمطالق

در مورد تغییر نگرش کهدهدنشان مینیز ،)1988(3و همکارانهوبرپژوهش 
ي تغییر هنجارهاي مربوط به الگوي هاي خانوادگی و اجتماعی زن و شوهر در نتیجهنقش

دار) یکی از عوامل مؤثر بر افزایش طالق به شمار آور و زن خانهي سنتی (مرد نانخانواده
عنوان یک ارزش عمومی پذیرفته شده و ترویج . در وضعیتی که برابري جنسیتی بهرودمی
عدالتی نسبت به تقسیم کار خانگی، رضایت شخصی زنان را از زندگی ، احساس بیشودمی

شود آنان بیش از مردان به طالق بیاندیشند. زناشویی کاهش داده و باعث می
خود به عواملی مانند مشکالت ارتباطی، پژوهشدر ،)1985(4کلیک و پیرسون

وفایی، کل و مواد مخدر، بیمصرف السوءمسائل مالی، مشکالت جنسی، 5ناسازگاري
کنند. خشونت فیزیکی، مشکالت مربوط به فرزندان و اختالفات مذهبی زوجین اشاره می

همکارانطی آن، فانی و عنوان پژوهشی است که "الق عاطفیصفات شخصیتی و ط"
ي بین صفات شخصیتی و علت طالق عاطفی در با روش کمی به بررسی رابطه،)2011(

1 Gottman
2 South, S. and Lioyd K. M.
3 Huber
4 Cleek & Pearson
5 incompatibility
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افراد با سطح باالتر در دهد کهمینشان ي آنهاهااند. یافتهزن پرداخته161اي ازنمونه
و شناس بودن) بودن (وظیفهوجدانمقیاس باتجربه، آزادي مقیاسبرونگرایی،هايمقیاس

طالق ي ازرنجوري میزان کمترروانمقیاستر درافراد با سطح پایینبعالوهمقیاس توافق
دهد.عاطفی را نشان می

از توافقیي طالق ي روش کمی و عدم توجه عمیق به پدیدهبطور کلی سلطه
هایی در خصوص طالق انجام پژوهشهمچنین خأل؛هاي تحقیقات داخلی استویژگی

هاي آید. اما در پژوهشهاي داخلی به چشم میتوافقی مردان به روش کیفی در پژوهش
آشکار "ايي زمینهنظریه"کاربرد روش ، خألروش به کار گرفته شدهبا وجود تنوع خارجی 

طور مشخص پژوهشی در خصوص طالق توافقی مردان با روش کیفی بوده و همچنین به
انجام نشده است.

ي بنیادي به بررسی موضوع پژوهش حاضر با شکلی نوین از روش کیفی و روش نظریه
وهش و لمس مشکالت پرداخته است. درگیري پژوهشگران از نزدیک با مسئله در میدان پژ

همچنین در این باشد؛هاي مطلوب روش مورد نظر میها یکی از ویژگیکنندهمشارکت
ي نهایی با یکدیگر ارتباط مستقیم قرار دارند. در این رویکرد، ها، تحلیل و نظریهروش، داده

ت که هاسدهی به یافتهعبارت دیگر با نظمشوند؛ یا بهها پدیدار میل دادهمفاهیم از د
ها مورد ها در تقابل میان ذهن محقق و دادهشوند. در نهایت، مقولهمفاهیم تعریف می

گردد.پاالیش قرار گرفته و مدل نظري نهایی ترسیم می

شناسی پژوهشروش
1مبتنی بر نگاه اشتراوس و کوربیناي ي زمینهنظریهرویکرددر پژوهش حاضر از 

کنندگان سر و کار داشتند و به هشگران با مشارکت. در این روش، پژواستاستفاده شده
پردازند. بدین ترتیب تجزیه و تحلیل گفت و گوهاي عمیقی که با آنها انجام شده، می

کنندگان پژوهش حاضر در زیر آمده است. الزم به ذکر است که سن مشخصات مشارکت
هاي مختلفی رخ ا در سالهباشد. ولیکن طالقسن زمان مصاحبه می،کنندگانمشارکت

اند.داده

1 Strauss, A. & Corbin, J.



96زمستان ،2شماره،دوازدهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 152

کنندگانمشخصات مشارکت: 3جدول
تحصیالت(به تومان)درآمدوضعیت اشتغالسننام

دیپلمزیر900000شرکت26حسن
دیپلم حسابداري600000شرکت32بهنام
فوق دیپلم1200000زادآ27وحید
دیپلمزیر500000مسافرکش18احمد
حوزوي700000آخوند26امین
دیپلمزیر600000کارگر25نادر
دیپلمزیر700000زادآ40ایرج

دیپلم600000کارگر23محسن
دیپلمزیر1000000زادآ45علی

دیپلم طبیعی1200000کارمند47شهریار
دیپلمزیر900000زادآ42قاسم
لیسانس700000شرکت25امیر

پلمفوق دی800000زادآ28امیرمهدي
دیپلمزیر1300000کارمند30مرتضی

زیر دیپلم600000شرکت31پویا
فوق دیپلم900000زادآ28مهران
لیسانس1500000معلم26میالد
لیسانس1200000معلم24صادق

گیريکنندگان و نمونهمشارکتمیدان تحقیق، - 1
ي تالش در بازهشهرستاني هنفر از مردان مطلق18کنندگان این مطالعه را مشارکت

گیري که طی فرآیندهاي نمونه1393تا تیر ماه 1392ي بهمن ماه سال ماهه6زمانی 
ي پژوهش حاضر شهرستان تالش میدان مطالعهدهند.انتخاب شدند، تشکیل میچندگانه 

هاي موجود در دادگستري و همچنین مراجعینی که بصورت حضوري در باشد. پروندهمی
پژوهش در سالن دادگستري حضور داشتند؛ در این میان، مردانی که طالق آنها زمان 

ي عمیق انتخاب گردید. جاري و یا در مراحل آخر جاري شدن طالق بودند براي مصاحبه
کنندگان جهت حصول تن از مشارکت5رسمی با ابتدا پژوهش با گفت و گوي غیر

یافته ها به صورت سازماند. سپس مصاحبهمحورهاي کلی موضوع و مفاهیم اولیه آغاز گردی
هاي جدید ادامه یافت.گیري مقولهها و همچنین شکلتا اشباع نظري مقوله
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جزو سه استانی بوده است 1393استان گیالن طبق آمار سازمان ثبت احوال در سال 
پیوسته است. هزار نفر جمعیت به وقوع مورد طالق به ازاي هر یک8/2آن که در 
ي طالق عنوان یکی از شهرهاي استان گیالن، با روند افزایشی پدیدهان تالش نیز بهشهرست

مشاور امور زنان و خانواده فرمانداري تالش: باشد. بطوري که بنابر اظهارات مواجه می
، بررسی وقایع ثبتی در این شهرستان گویاي افزایش آمار طالق و کاهش ازدواج است

هاي دهرو خانوااز این.شودها در تالش منجر به طالق مییک چهارم ازدواجآنچنان که 
سفانه امروزه آمار أمتتا جایی که، هستنددر خصوص طالق ايفزایندهتالش شاهد آمار
سال برآورد شده 50تا 17سنی طالق از ي دامنه.ها نیز رشد داشته استطالق در روستا

(حسنی، شوندهاي اولیه منجر به طالق میها در سالسفانه بخش زیادي از ازدواجأتو م
1394(.

گیري کنندگان و مفاهیم از دو روش نمونهحاضر براي انتخاب مشارکتپژوهشدر 
ي جا که در نظریهاز آنایم.نظري بهره گرفتهگیريگیري هدفمند و نمونهیعنی نمونه

گیري گیري نظري از مفاهیم نمونهوم است بر این اساس در نمونهمفهاي واحد تحلیلزمینه
اي گانهدهگیري هدفمند، راهبردي نمونهعه). در زیر مجمو52-58: 1994(1پاتنشود. می

باشد. به این معنی گیري با حداکثر تنوع مییکی از این راهبردها، نمونه.کندرا مطرح می
د تا حداکثر تنوع را یگیري بعمل آهاي متفاوت نمونهافراد با ویژگیهر قشري ازکه از 

هایی از قبیل افرادي با تحصیالت باال یا تیپ،براي مثالبه همین منظور و . مداشته باش
عنوان معیارهایی براي انتخاب به،غیرهپایین، طبقات پایین، متوسط و باال و

کنندگان، تعریف شدند.مشارکت
اي معموالً مشخص کردن تعداد افراد براي مصاحبه در زمینهينظریهرویکرددر 

ي طرح تحقیق مشکل است. زیرا تعداد افراد، بستگی به مسیرهاي خلق نظریه و مرحله
. دومین )74: 1998ارد (اشتروس و کوربین، گیري دهمچنین باز بودن فرآیند نمونه

باشد که در هر سه نوعیگیري نظري مگیري بکار گرفته شده، نمونهي نمونهشیوه
هاي گیريگیري نظري با نمونهگیرد. نمونهصورت میکدگذاري (باز، محوري و انتخابی)

گیري در ارتباط با شناسایی، خلق و مرتبط کردن متعارف تفاوت دارد. این نوع نمونه
ها درضمن فرآیند پژوهش گیريشود و برخالف سایر نمونهمفاهیم به یکدیگر مطرح می

گیرد که در اساس مفاهیمی صورت میگیري نظري برگیرد و نه قبل از آن. نمونهنجام میا
گیري تناسب دارد. هدف ي در حال شکلشوند و با نظریهخالل تحلیل آشکار می

1 Patton
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ي رویدادها با یکدیگر است تا ها براي مقایسهگیري نظري، به حداکثر رساندن فرصتنمونه
کند (اشتروس و کوربین، و ابعاد یک پدیده تغییر میتعیین شود که چگونه خصایص

1998 :202.(

فنون گردآوري و تجزیه و تحلیل اطالعات- 2
شود تا به زمان انجام میطور همها بهآوري و تحلیل دادهاي، جمعي زمینهدر نظریه
اشتروس و ؛1967، 1ها کمک کند (گلیسر و اشتروسي مستقر در دادهپیدایش نظریه

ي عمیق ها، مصاحبهآوري دادهي مورد استفاده براي جمع). تکنیک عمده1998،وربینک
هاي اولیه آشکار شدند با استفاده از که مفاهیم و مقولهت. طی فرایند مصاحبه، بعد از ایناس

ها و مفاهیم در فرایند مصاحبه پیگیري شدند. این امر در رویکرد راهنماي مصاحبه، مقوله
اي سازگاري ي زمینهگیري نظري انجام گردید که با ماهیت روش نظریههراستاي نمون

ها شکل مفاهیم و مقولهيها بوسیلهزیادي دارد. پس از این که خطوط کلی مصاحبه
ي ها تا مرحلهآوري دادهگرفتند، سؤاالت بازي طراحی گردید و فرآیند مصاحبه و جمع

اشباع نظري ادامه یافت.
ها بکار گرفته شد. اولین کدگذاري براي تجزیه و تحلیل دادهيمرحلهسه شیوه و

شود که طی آن، ي کدگذاري، کدگذاري باز است و به فرآیند تحلیلی اطالق میمرحله
شود (اشتروس و ها کشف میها و ابعادشان در دادهشده، خصیصهمفاهیم، شناسایی 

فرآیند "وري است. در واقع ي کدگذاري، کدگذاري مح). دومین مرحله1998کوربین، 
شود، زیرا کدگذاري در حول نامیده می"محوريکدگذاري "ها، ها به زیر مقولهاتصال مقوله
ها و ابعاد به هم مرتبط ها را در سطح خصیصهگیرد که مقولهاي صورت میمحور مقوله

ي کدگذاري، کدگذاري ). سومین مرحله123: 1998(اشتروس و کوربین، "سازدمی
ها در جهت خلق سازي و پاالیش مقولهانتخابی است. این نوع کدگذاري فرآیند یکپارچه

هاگر با دادهي تعامل تحلیل). یکپارچگی مورد نظر در نتیجه143: هماناست (نظریه 
ها غرق شود و به آید و یکی از دشوارترین مراحل کار است. محقق باید در دادهوجود میهب

ها را یافته، آنها را پاالیش داده، با هم یکپارچه کرده تا بتواند پیوند بین مقولهتعمق بپردازد 
). در واقع، در کدگذاري انتخابی، محقق به 144: همانو نهایتاً نظریه را استخراج کند (

کند. در این سازد، اقدام میها را با یکدیگر متصل میکه مقوله"خط داستان"نگارش 
).351: 1388شوند (ایمان، هایی بیان میبینیفرضیات ارائه و پیشمرحله، قضایا و یا 

1 Glaser, B. & Strauss, A.



155کند و کاو پدیده طالق توافقی ... 

ها به تحلیل آنها بهبنابر آنچه آمد، نگارندگان نیز ابتدا و همزمان با انجام مصاح
ي بعدي طراحی کردند. کنندهها براي مشارکتاالت الزم را از متن مصاحبهپرداخته و سؤ

ي متن مصاحبه شود که باید همهمحسوب میکدگذاري باز اولین مرحله در روش کیفی 
ي بعدي مفهوم در این مرحله بدست آمد. در مرحله200کدگذاري شود. بنابراین بیشتر از 

یعنی کدگذاري محوري مفاهیم نزدیک به هم در قالب یک مفهوم قرار داده شد. در این 
ها، م و دادهمفهوم استخراج گردید. در نهایت با غرق شدن در این مفاهی12مرحله 

هاي کدگذاري انتخابی یعنی خلق یک نظریه در روش کیفی حاصل شد. در بخش یافته
ي مفاهیم فوق توضیح داده خواهند شد.پژوهش، همه

قابلیت اعتماد- 3
براي رسیدن به معیار قابلیت اعتماد، از سه تکنیک متعارف و بسیار مرسوم استفاده 

هاي تحلیلی. در روش ممیزي، رسی توسط اعضا و مقایسهکه عبارتند از: ممیزي، برگردید 
هاي عنوان ممیز، بر مراحل انجام کار، مفاهیم و مقولهیک محقق با تجربه در کار کیفی به

ي محوري، نظارت گانه و همچنین ساخت مقولههاي کدگذاري سهبه دست آمده و فرآیند
ان خواسته شد تا مضامین و کنندگي بررسی توسط اعضا از مشارکتداشت. در شیوه

). در این مرحله 1994، 1در مورد صحت آنها نظر بدهند (کرسولرده،ها را ارزیابی کمقوله
هاي بدست پژوهشگران نیز مقوله.کنندگان رسیدتقریباً تمامی مقوالت به تأیید مشارکت

ارسی ها وآمده را ابتدا به پژوهشگري شناخته شده در روش کیفی محول و کدگذاري
ها بررسی شد و آنها مفاهیم کنندهگردید. سپس مفاهیم منتج به دست خود مشارکت

: 1998(گلیسر و کوربین، هاي تحلیلیدر روش سوم یعنی مقایسهحاصله را تأیید کردند. 
هاي خام مقایسه گردید تا از صحت بندي نظریه با دادهها رجوع شد و ساختبه داده، )159

هاي پژوهش کنونی در نهایت، تجزیه و تحلیلاطمینان حاصل گردد.ي بدست آمدهنظریه
هاي موجود در خصوص موضوع پژوهش مقایسه شده و صحت آنها تأیید گردید.با تحلیل

ي پژوهشهایافته
ي مقوله12ي کدگذاريسه مرحلهاز رهگذر هاي عمیق، تحلیل مصاحبهبه دنبال 

ها و سپس که در زیر به اختصار هر کدام از مقولهد ي هسته استخراج گردیمقوله1اصلی و 

1 Creswell
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کنندگان مشارکتالزم به یادآوري است که اسامیشوند.ي هسته توضیح داده میمقوله
بصورت مستعار آمده است.

ادراك ناپختگی براي ازدواج-
درصد از آنها به آن 80کنندگان که نزدیک به یکی از شرایط علّی از نظر مشارکت

است. این امر نه تنها براي مردان بلکه "ادراك ناپختگی براي ازدواج"ي کردند، مقولهاشاره
براي همسرانشان و گاهی هم براي هر دو نفر مصداق دارد. به این معنی که 

د نکرداند و احساس میازدواج کردهدر سن و سال پایین اقدام به کنندگان بعضاًمشارکت
کنندگان پژوهش در همین یکی از مشارکتحمداترك نیستند. که مهیاي یک زندگی مش

نامزدم سنش کم بود. تجربه نداشت خب. فکر باید رشد داشته ": کند کهارتباط اشاره می
ي دیگري که با تأیید این مسئله، کنندهیا مشارکت."باشه به هر حال دیگه، واسه زندگی

چیزا باید باشه مثل تجربه، فکر مناسب. براي زندگی مشترك و ازدواج خیلی ": معتقد بود
نیز در تشریح نگاه همسر سابق خود به زندگی، بهنام."ي اینا شرط الزمه براي زندگیهمه

تونست خودش شد. یعنی نمیخیلی چیزا رو متوجه نمی": بر این موضوع تکیه داشت که
."حل کنه

یک "پختگی"و "کريبلوغ ف"رسد هاي باال، به نظر میا تأملی در نقل و قولب
کنندگان به آن اذعان درصد از مشارکت80شود که ي مهم در ازدواج محسوب میمسئله
اند.داشته

زدهآشنایی و شناخت شتاب-
ي مهمی است که در صورت عدم حصول آن شناخت در امر انتخاب همسر مسئله

آشنایان و گاهی هایی همراه شود. معرفی از سويزندگی با سختیيممکن است ادامه
ها، براي انتخاب همسر هست. به این معنی که دختر یا پسر را با اوقات دوستان، یکی از راه

کنند. اما بعضاً در این نوع توجه به شناختی که از آنها دارند، براي ازدواج به هم معرفی می
ها، به صورت کامل، شناختی حاصل نشده و یا شناخت بصورت سطحی بوده ومعرفی

سرانجام زندگی مشترك زوجین به جدایی انجامیده است. براي نمونه، شهریار که در سن 
ي آشنایی سال زندگی مشترك، همسرش را طالق داده است، درباره7سالگی و بعد از 40

اي که براي هر انسانی در یک روابط اجتماعی"گوید: گونه میو شناخت همسرش این
ي اون آشنا شدیم. واسطه، پسر جناق من میشه، بوسیلهام که باهست، توسط پسر خاله
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تم قبل از ازدواج. ..... آشنایی نداش.سوي پسر خاله بود، ازدواج کردیمخاله بود. پیشنهاد از 
ماه نامزد بودیم. بعد از ورود به 6..... .ي همسرم را نگفترار خونوادهصپسر خالمم هم ا

نجام شد، در این مدت آشنایی حاصل شد و متوجه خانواده چون سرآغاز موضوع ناشناخته ا
."هاي بین دو خانواده شدمتفاوت

ه از همسرش داشتها است که شناختی سطحیکنندهرکتاحمد یکی دیگر از مشا
تا موقع عقد اصالً هیچ سالم علیکی نکرده بودیم. "گوید:است. وي در این خصوص می

."دیدمشونشون، میرفتم خفقط گاهی اوقات وقتی با مامانم می
هست که در خصوص آشنایی با همسرش ي دیگريساله27ي کنندهوحید مشارکت

پدرش مریض بود، تو بیمارستان میالد بستري بود. عموي مادر من هم مریض "گوید: می
کرد بود. پدرم معرفیش ... اهل شهربود، اونجا خوابیده بود. اونجا دیدیم همدیگر رو، تهران

."یده بودمش، حاال رفتم دیدمش بد نبود، خوشم اومدکرد. من ند

دخالت و اهمیت نظر دیگران مهم-
است. آنچه مسلم است "دخالت دیگران در زندگی مشترك"ها، یکی دیگر از مقوله

ها باشد. یافتهآغاز زندگی مشترك شروعی تازه و با تغییر و تحوالت بسیاري همراه می
ها، به دخالت دیگران در زندگی مشترك و کنندهمشارکتدر صد از70دهد که نشان می

خودشم زیاد اینجا مقصر ": گویدباره میدر اینکنند. نادرتأثیر منفی بر آنها را اذعان می
یعنی فامیال بود. یه دسته فامیال اینا نیست. خیلی از تقصیرها هم به گردن یه دسته از آدما

این ازدواج بودن. خیلی از آدما هم دیگه تو روي هم .... از اولش هم مردم مخالفنذاشتن
کرد. گفتن. چون شرایط من با اون خیلی فرق میگفتن مبارك باشه ولی از ته دل نمیمی

بود ي دیگريکنندهمشارکتامین."من بهتر از اینا هم، بهتر از اینا هم گیر من افتاده بود
کرد. به حرفاي زیاد به من توجهی نمی": ههمسرش به این نکته اشاره داشت کيکه درباره

رفت اینور اش. همش با اون میرفت با دختر خالهداد. دانشگاه میدیگران زیاد اهمیت می
گفت، اونور. دختر خالش دوست پسر داشت. اینم همش با اون بود. هر چی دخترخالش می

."داد. دوستاش بیشتر روش اثر داشتناینم انجام می
اي است که بعد از یک سال زندگی مشترك در ساله25ي کنندهتمرتضی مشارک

ده، وقتی کسی کاري انجام می"گوید: توافق با همسر سابقش از وي جدا شده است. او می
بینی که خودشم، کامل تقصیري نداره. اطرافیان، فامیال و بعضی ها، حاال میخیلی وقت
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الخره آدم هست دیگه، به اونا، حاال به حرفاشون زنن. بامواقع حتی دوستاش ااا حرفایی می
."ي اینها هست دیگهذاره رو زندگی آدم. حاال همهکنه. تأثیر منفی میفک می

شکنی پیمان"ي دیگري هست که در دوران عقد به دلیلکنندهحسن مشارکت
انت یکی از دالیلی که به من خی"گوید: اند. وي میسابقش، از همدیگر جدا شده"همسر

شناختمش، به همسر من هزار جور هاي دیگران بود. پسري که منم میکرد، همین دخالت
ي حرفا اثر گفتن که این خوبه، اون بده. همهحرفی زد. با هم دوست شدن. دوستاش می

."دارن رو آدما
واج از سوي گوید مخالفت از ابتداي ازداي است که میساله40ي کنندهایرج مشارکت

سال زندگی مشترك با همسرم، والدینش 3م وجود داشت. بعد از ي همسر سابقخانواده
ي دختر از اولش زیاد موافق نبودن. خونواده"بخصوص مادرش طالق دخترش را خواست. 

سال 3ولی هم من دختره را انتخاب کردم و هم دختره خودش منو انتخاب کرد. بعدش، 
ن و گفتن که ما طالق دخترمونو بعد زندگی مشترك پدر و مادرش مخالفت کرد

."کردگفت، مامانش. بیشتر مادرش دخالت می..... مامانش بیشتر میگیریممی

هاي پی در پیمجادله-
کنندگان با هم درگیري لفظی درصد از مشارکت85ها نشان داد که تحلیل مصاحبه

نچنانی به درگیري فیزیکی هاي شدید اعتقاد آاند. آنها حتی در مواقع مجادلهداشته
نداشتند. تنها دو مورد یعنی حسن و مرتضی در مواقعی به درگیري فیزیکی با همسرشان 

ي .... بین خونوادهها کشیدها به خونوادهمشاجره"گوید: اشاره کردند. براي نمونه حسن می
خودمون هم درگیري شد. کالً همه ریختن به هم. بعد از {آگاهی از ارتباط با جنس 

ي دیگر معتقدند که در کنندهمشارکت16. اما "مخالف} کلی دعوا و زد و خورد پیش اومد
دنیاي کنونی درگیري فیزیکی معنایی ندارد و در صورت عدم توافق براي یک زندگی 

جر و "و به اصطالح "درگیري لفظی"بصورت توافقی از یکدیگر جدا شد. آنها مشترك باید
دهند.ترجیح می"زد و خورد"و "درگیري فیزیکی"را به "بحث و مجادله

اي است که به تازگی از همسرش جدا شده و در این ساله25ي کنندهنادر مشارکت
ري خاصی نبود. درگیري لفظی کردیم ولی درگیبحث می"دهد: گونه شرح میخصوص این

."داشتیم نه شدید. فقط بگو مگو بود نه شدید. درگیري اونجوري نه. فیزیکی نبود
زدیم، هر وقت حرف می"گوید: ساله در این خصوص می32اي کنندهبهنام مشارکت

."اومد ازش. درگیر بودیم با همریختم. خوشم نمیاصالً بهم می
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تحصیالت حوزوي دارد در خصوص جر و بحث با امین که فردي روحانی است و
بیشتر در خصوص عقایدمون بحث "گوید: می"تحصیالت و شغلش"همسرش بر سر 

."اومد. منم خب روحانی بودمشد. اون از روحانی خیلی خوشش نمیمی
افتاده ش اتفاق میکه بین وي و همسر سابق"هاي پی در پیجر و بحث"امیر به 
شد که کشید به بحث. نمیوقتی مشکلی پیش میومد، همش می"گوید: یماشاره دارد و 

شد. دیگه هیچی. همش بحث و دعوا و ها کشیده میها به خونوادهحل کنی. مشاجره
."اینجور چیزا بود دیگه

ناهمراهی خانواده با ازدواج-
هاي هر تو یا مخالفـ براي نمونه پدر یا مادرـ هاي یکی از اعضاي خانوادهمخالفت

دو با انتخاب همسر توسط فرزندانشان دلیل دیگري است که بر اساس آن زوجین در 
13شود. ي زندگی مشترك به مشکل برخورد کرده و گاه موجب جدایی آنها میادامه

در انتخاب ـهاکنندهدرصد از مشارکت70یعنی ـ کننده مشارکت18کننده از مشارکت
اند و طور ویژه پدر یا مادر مواجه شدهی از اعضاي خانواده و بهحداقل یکهمسر با مخالفت 

ها، موجب بروز مشکالتی در زندگی والدین و عدم حمایت مادي و معنوي آن"ناهمراهی"
کنندگان گردیده است.مشارکت

اي است که با مخالفت جدي والدینش مواجهه شده و اعضاي کنندهحسن مشارکت
اند. مخالفت شدید به حمایت مادي و معنوي از وي نبودهخانواده به هیچ وجه حاضر

مراسم "براي "هااعضاي شوراي محل، آشنایان و همسایه"والدین باعث شده که 
گونه ي عقد جاري شود. وي داستان زندگی خودش را اینواسطه شوند تا صیغه"عقدکنان
دهد:شرح می

ي گفتن. خونوادهه، چیزي نمیي دختر ني من مخالف بودن ولی خونوادهخونواده"
ها، ي همسایهکردن. حاضر نشدن خواستگاري برن. همهمن خیلی خیلی مخالفت می

آشنایان و حتی شوراي محلمون واسطه شدن، تا به زور، یه شب بریم فقط واسه عقدکنان. 
اي. فقط یه شب با پادرمیونی بزرگان، اي شد نه هیچ چیز دیگهدیگه نه خواستگاري

ي خوبی ي دختر خونوادهگفت که خونواده... رفتیم واسه عقدش. پدرم میهایههمسا
نیستن. اهل زندگی نبودن کالً. نه تنها پدرم بلکه هیچ کدوم از اعضاي خونوادمون راضی 

."نبودن که با هم ازدواج کنیم
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پدر قاسم یکی مخالفان جدي ازدواجش بود اما مادرش با ازدواج وي مشکلی نداشته 
رم مخالف پدرم مخالف بود اما مادرم نه. پد"گونه توضیح داد: ت. وي در این مورد ایناس

گفت هر کی را از خودش خوشش نیومد.اش و نهاصالً نه از خونوادهگفت اونو نگیر. بود می
."کنم اما اونو نگیرگیري، من حمایتت میمی

گی زوجین داشته است. وقتی ناهمراهی اعضاي خانواده با ازدواج تأثیري زیادي بر زند
ي اول زندگی حمایتی از جوانان نشود، مسلماً با مشکالت زیادي روبرو شده و براي ادامه

ي خوردند. البته عالوه بر مخالفت یکی از اعضاي خانوادهبست میزندگی مشترك به بن
ایتی از وي ي زوجه نیز حماعضاي خانوادهـ هر چند اندكـزوج با ازدواج، در برخی موارد

نه اصالً "گوید: نکرده و در نتیجه مشکالتی براي آنها ایجاد شده است. براي نمونه، ایرج می
."کرد. پدر و مادر خانمم هم هیچ کمکی نکردنهیچکی کمکی به ما نمی

شکنی همسرپیمان-
باشد. اي و در هر کاري امري مرسوم میتعهد دادن و پایبندي به آن در هر جامعه

و دو نفر را ملزم به ؛شوددگی زناشویی پرمعناتر مید مخصوصاً در امر ازدواج و زنتعه
کنندگان درصد از مشارکت80ها نشان داد که کند. اما تحلیل مصاحبهپایبندي به آن می

شکنی پیمان"همسران خود اشاره کردند و در واقع، يبه عدم پایبندي به تعهد اولیه
افتد: یکی شکنی اتفاق میماندانستند. در سه حالت پیدایی میي جرا دلیل عمده"زوجه

دوم ؛کندشکنی میکه زوجه بدون این که مشکلی در زندگی داشته باشد، اقدام به پیماناین
و سوم در واکنش به اخالق و رفتار شوهر شونددیگران تحریک به این کار میاینکه توسط 

آورند.روي به این کار می
همسرم شروع "گوید: کنندگان، در خصوص همسر سابقش میمشارکتحسن یکی از 

. وي "کردبه رابطه با دیگري کرده بود و بصورت علنی شخص سوم هم به آن اذعان می
کرد. همزمان هم نامزد داشت و هم خب چون با یه پسر دیگه داشت صحبت می"گوید: می

تراف کرد که داره با یکی دیگه دوست پسر. بعد از کلی دعوا و زد و خورد، خودش هم اع
زنه به من زنه. حتی پسره هم، هم محلی بود، اومد بهم گفت که نامزدت زنگ میحرف می

."زنهو با من حرف می
اذعان دارد و معتقد است که همسر و "دخالت دیگران در زندگی خود"شهریار به 

:گویددیگران شده است. وي می"قربانی نیاز اقتصادي"اش زندگی
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ي من، زیر نظر پدر و مادرش، در یک وضعیت ي پسر خالهتا زمانی که خونواده"
کردند، نظم وجود داشت. بعد از فوت پدر و مادر مدیریت اقتصادي خوب زندگی می

مشخص نشد. اقتصاد خانواده بهم خورد تا نیازمند و دست دراز شد. رو به اعتیاد آورد. و 
ز لحاظ مالی بهش کمک کنیم. متقابالً مقاومت شد اما شروع به تحریک خانم من کرد تا ا

...به تحریک همان خانواده، همسرم مورد اختالالت روحی و تحریک اجتماعی قرار گرفت
من به خاطر ي دختر که هر کدام یک و نیم سال از هم تفاوت سنی دارند،بعد از دو تا بچه

به دو تا بچه مقاومت کردم، تا حفظ زندگی آبرومندانه و با صداقت و همچنین احترام
جلوي کاراي همسرم را بگیرم و زندگی خودم را حفظ کنم اما در نهایت همسرم به علت 
تزلزل فکري و روحی و پایبند نبودن به اصالت خانواده و سرانجام وسوسه قرار گرفتن و 

تواري ي طالق انجام گیرد. بعد از ممتواري شدن به خارج از مملکت موجب شد تا صیغه
و بطور رسمی از ؛ید تا خود را به قانون تسلیم کردسال به طول انجام4شدن، حدود 

... همسرم با ... همسرم به من خیانت کرد. من هیچ تقصیري نداشتمهمدیگر جدا شدیم
جنس مخالف رابطه داشت که با اون فرار کرد و با اونم ازدواج کرد. دو تا هم پسر ازش 

."داره
شکنی همسرشان اند که در پیمانکنندگان هم اذعان کردهاز مشارکتتعداد اندکی

الزم مقصر هستند. مثالً وجود مشکل مالی، سرد شدن از زندگی مشترك و عدم تالش 
این خصوص باعث جدایی زوجین شده است. نادر در اي زندگی براي مقابله با وقایع حاشیه

کردم، خیلی حرفا را نبایستی تی درك میمن خیلی چیزا را بایس"دهد: گونه شرح میاین
کردن. به خیلی از کسان اعتماد دادم دخالت میدادم پیش بیاد. نباید اجاره میاجازه می

کنی، دیگه زده ها رو هم یکم کوچک میکردم، این خانم منم یکم کوچک کردم، خانم
و هم خونوادش شه اینا رو بدست آورد. برخی وقتا هم منشن، دیگه هیچ جوري نمیمی

."کردناینو یکم تحقیر می
سال سن که دیپلم حسابداري دارد و در دوران 32اي است با کنندهبهنام مشارکت

... اومد ازش. درگیر بودیم با همخوشم نمی"گوید: مسرش جدا شده است. وي میعقد از ه
."دونست چیزيزدم. همسرمم نمیخودم با یه دختر حرف می

لتی / پایگاهیتفاوت منز-
هاي مختلف همانند فرهنگی، فکري، اعتقادي، اجتماعی و ... ها در زمینهتفاوت

زندگی با استانداردهاي شهري یا ،ها وجود دارد. زندگی با سبک متفاوتهمیشه بین انسان
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تواند براي فردي که در آن مکان زندگی با فرهنگ و استانداردهاي روستایی هر کدام می
و افراد هم به سبک زندگی متناسب با آن ؛باشداست، معنا و مفهوم داشته زندگی کرده

آید. هاي مختلفی به چشم میهاي طبقاتی همواره در مکانکنند. تفاوتمکان عادت می
خاص خود را دارند. تحلیل يافراد در طبقات باال، متوسط و پایین سبک زندگی و ذائقه

تی یا پایگاهی یکی از دالیلی است که جدایی زوجین را ها نشان داد که تفاوت منزلمصاحبه
کنندگان به تفاوت پایگاهی و نوع متفاوت درصد از مشارکت70سرعت بخشیده است.

اند.زندگی خود با همسرشان اذعان کرده
و در ؛داندیل اصلی طالق همسر سابقش میرا از دال"اي از اختالفمجموعه"شهریار،
متوجه شدم از لحاظ فکري، شخصی، فرهنگ عمومی "دهد: وضیح میگونه تاین مورد این

ام متفاوت ي فردي با خودم و هم خونوادهجامعه با من مغایرت دارد، هم از نظر جنبه
."بودن

همسرم اهل ..."گوید: اش میها در خصوص جداییکنندهوحید یکی دیگر از مشارکت
ي فک و فامیالش آلمان بودن. انش. همهمامحاال اباش خب استاد دانشگاه بود.بود. ب

ما نه. يه آلمان زندگی کنه ولی خونوادهخواستن که دخترش برخونوادش از اولش می
."همچین اعتقادي نداشتن

گوید همسرش با بهنام که در روستا متولد شده و در آنجا نیز زندگی کرده است، می
و فرهنگ و شخصیتش ؛کرده استوي داراي اختالفاتی است چرا که در شهر زندگی می

من توي روستا بودم. زندگی کردم. ولی "گوید: باشد. وي مینیز با وي متفاوت می
دبیرستان رو رفتم شهر. همسرمم براي اونجا بود. مادرش زندگی خاصی داشت. چند بار 

خواست که دخترش هم همون طوري باشه. با فکر خودش زندگی طالق گرفته بود. می
."مون با اونا فرق دارهمادر من، کالً ما کشاورزیم. زندگیکنه. اما

توافق براي جدایی-
اند. با مروري بر قانونِ ها بر سر مهریه با یکدیگر به توافق رسیدهکنندهتمامی مشارکت

طالق مشخص شد که در قانون، ماده یا موضوعی با عنوان طالق توافقی مطرح نشده است. 
ی، محصول ابتکار زنانی است که در برخورد با نواقص قانونِ موجود آن در واقع، طالق توافق

. بنابراین عدم سازش در زندگی مشترك، باعث شد )11: 1390(بیات، اندرا به وجود آورده
ي ها، نشان داد که همهکه زوجین بر سر مهریه به سازش برسند. تحلیل مصاحبه

و به همین دلیل براي پرداخت برخوردهاي پرداخت مهریه به مشکلکنندگان برمشارکت
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تواند کنندگان بهتر میاند. بنابراین نظر خود مشارکتآن با همسر خود به توافق رسیده
اصالً درگیر توافقی."گوید: براي درك کامل مطلب به ما کمک کنند. براي نمونه، قاسم می

اي باهاش رگیريدم. هیچ دبرمت، طالقتو میسر شب رفتم گفتم، صبح مینشدیم.
."نداشتم

حل ن را یک راهآداند بلکه ست که طالق را بد نمیاي اکنندهوحید دیگر مشارکت
خواد جدا زندگی کنه. خب این سازه، خب میسازه، آدم با یکی نمیاالن خب نمی"داند: می

اجباري که نیستش. طالق اسمش بده خب، ولی تو خیلی جاها، بعضی جاها واقعاً از خوب
."ترههم خوب

گوید: وص توافق بر سر مهریه میاي است که در خصساله45ي کنندهعلی مشارکت
."سازش کردیم براي مهریه و جدایی"

گوید بطور توافقی و بدون پرداخت هیچ اي است که میکنندهحسن دیگر مشارکت
خواد جدا یچون توافق کردیم. اونم امضا کرد که م"اي از همسرش جدا شده است: هریهم

."شه. بدون دریافت مهریه
بدون توافق و "بهتر از زندگی "توافق براي جدایی"ها نشان داد که تحلیل مصاحبه

توان در بسیاري از مواقع بدون درگیري به یک زندگی بدون توافق و می،است"اجباري
خاتمه داد.

زنی و سازش بر سر مهریهچانه-
کنندگان اذعان دارند که در ي مشارکتکه همهها، مشخص شدبا تحلیل مصاحبه

ي آن برخی از نتیجهکه در،اندسرشان به توافق و سازش رسیدهخصوص مهریه با هم
و برخی دیگر نیز بر سر مبلغی اندك به ؛اندکنندگان هیچ مبلغی پرداخت نکردهمشارکت

اند. و بعد از پرداخت آن از یکدیگر جدا شده؛اندتوافق رسیده
اي است که همسرش در دوران نامزدي و عدم ساله27ي کنندهحید مشارکتو

ي زندگی مشترك، بدون دریافت هیچ مبلغی سازش بر سر رفتن به کشور آلمان براي ادامه
."توافقی بود دیگه، مهریه ندادم"گوید: ز وي جدا شده است. وي میا

ت. همسر سابقش که به گوید در مورد پرداخت مهریه توافقاتی صورت گرفحسن می
شکنی کرده بود، دلیلی براي سازش بر سر مهریه در دست بوده که وي ي وي پیمانگفته

مهریه "دهد: گونه شرح میکننده در این مورد اینهم از آن استفاده کرده است. مشارکت
ه کشونم دادگااي. منم خب بهش گفتم پسره را میکه ندادم. اون رابطه داشت با پسر دیگه
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و باید اونم بیاد. تو هم باید جواب بدي که چرا این کارو کردي. دیگه پدرم هم رفت پیش 
ي اونا از دختره و پدرش امضا گرفت تا پولی نگیرن. دیگه هیچ پولی هم من به اونا خونواده

."ندادم. توافق شد
ي پرداخت مهریهکننده در این پژوهش، در خصوص مشارکت18علی یکی دیگر از 

خواست. سازش میلیون می12خواست. اش رو میهمسرم مهریه"گوید: سرش میهم
4میلیون بهش دادم دیگه. من دیگه نداشتم اونم راضی شد که اینقدر بگیره. 4کردیم، 

."توافق شد رو این مقدار. رضایت شدمیلیون گرفت. سازش کردیم دیگه. یعنی 
دیگه چاره چی بود. حاال "ید: گومرتضی در خصوص سازش بر سر مقدار مهریه می

ها حرف زدن. با توجه به وضع مالی و بعدشم که ما دیگه به درد ایقد تالش شد. خونواده
خوردیم. سازش شد. اونا هم قبول کردن. همسرمم که حاال قبول کرد توافق و هم که نمی

."سازش رو. دیگه یکی، دو میلیون دادیم. تموم شد

رنج جدایی-
هایی در پی دارد. یکی از این هایی است که رنجلشچايها دربردارندهزندگی انسان

آید. باشد که در دوران کنونی براي بسیاري از افراد پیش می"رنج جدایی"تواند ها میرنج
توانند شود که نمیحل براي افرادي محسوب مییک راه"جدایی"ناگفته نماند که هر چند 

هاي روحی و روانی دگی کنند اما در ابتداي جدایی تنشبا همدیگر در زیر یک سقف زن
کنندگان درصد از مشارکت95ها نشان داد که مشهود و امري واضح است. تحلیل مصاحبه

، از لحاظ روحی و روانی وضعیت نامطلوبی داشته و روزهاي سختی را "جدایی"بعد از 
"رنج جدایی"شود تا آورده میکنندگانهایی از مشارکتاند. در زیر نقل و قولسپري کرده

بهتر تشریح گردد.
یه گل تو خواي شروع کنی، اول زندگی اینطوریه کهتو زندگی، زندگی که می"بهنام: 

شه؟ دیگه چی، آدم تو زندگی شکست کنه، اون اگه خشک بشه چی میفصل بهار باز می
زنجیروار زندگی ره به هم. سیستمات زندگی. خوخوره، روحیه از نظر چی، همه میمی
."افتهافته زمین، از ارزش میمیگه، تو زندگی یه زنجیر دو زنجیر دی

ي خاطره است و بسته به نوع ي هر انسانی هر طور که باشد، براي آن به منزلهگذشته
ي منفی موجب ناراحتی افراد اي مثبت یا منفی باشد. یادآوري خاطرهتواند خاطرهآن می

اي کنندهکشاند. براي نمونه، وحید مشارکتا به سمت افسردگی میشده و بعضاً افراد ر
توان فراموش شود و خاطره را نمیمی"خاطره"است که معتقد است جدایی تبدیل به یک 
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شه تو آدم خب، آدم فکر اون زمانی افسردگی ایجاد میبعد از جدایی "گوید: کرد. وي می
گفت من اینجام، حاال اون خواد بره، میه جا میرفتیم یا یکه با هم نامزد بود، بیرون می

گم خاطره را که گم حاال به مرور زمان شاید از یاد بره ولی میفکر میاد تو سر آدم، نمی
."شه از یاد بردهیچ موقع نمی
ي افسردگی و تضعیف روحیه"اند، دچار کنندگانی که تازه از هم جدا شدهمشارکت

شوند:باره بیان میا در اینهاز نقل و قولاند. در زیر برخیشده"شدید
دونم که چیکار ام رفته زیر صفر. االن نمیاالن هیچی صفر، صفر. االن روحیه"احمد: 

."کنم. االن واسه زندگی اصالً هیچ تصمیمی ندارم. چون تازه جدا شدیم
مر با داند که تا آخر عمی"ي ننگیلکه"کننده، جدایی را مشارکت18نادر یکی از 
گفتم "کرد: "عادت"ت تنها باید به آن نیست و معتقد اس"پاك شدنی"وي خواهد بود و 

مونه. این دیگه پاك شدنی نیست ولی منم با خودم ي ننگ تا آخر زندگیمم میکه این لکه
."دیگه کنار اومدم که بایستی دیگه عادت بکنم

کلی با "ند:کونه توصیف میگاش را بعد از طالق ایني خود و خانوادهامین روحیه
ي خونوادم از پدرش شریکی کار کردیم اونا همش از بین رفت. شراکت بهم خورد. سرمایه

ي روحی شدیدي خوردم. خیلی براي من ها افتاد. اوایل که ضربهبین رفت. کالً خیلی اتفاق
."... دچار افسردگی روحی شدم. سخت بودو خونوادم بد بود

اج مجددرضایت از ازدو-
بسیار باالیی دارد و علیرغم انسان یکی از موجوداتی است که قدرت سازگاري 

ها نشان داد که نیمی هاي مکرر باز هم توانایی تالش مجدد را دارد. تحلیل مصاحبهشکست
اي هم که در و از زندگی خود رضایت دارند. مسئلهها مجدد ازدواج کردهکنندهشارکتاز  م

خورند. ن اشاره کرد اینست که مردان در مقایسه با زنان انگ طالق نمیاینجا باید به آ
آید. براي نمونه، یک مرد مطلقه ي منفی طالق براي مردان کمتر به چشم میجنبه
تواند براي انتخاب مجدد با یک دختر ازدواج کند اما این امر اصوالً در مورد زن تر میراحت

من "د است: اش معتقي مثال نادر در خصوص جداییکند. برامطلقه به راحتی صدق نمی
."کنه کهپسرم، واسه من فرقی نمی

ها را بنابراین، مردان قدرت انتخاب بیشتري دارند و فرهنگ مردساالر سازگاري آن
دهد: گونه شرح میکند. قاسم وضعیت خود را بعد از جدایی اینبعد از جدایی تسهیل می

هیچ مشکلی ندارم. اخالقمون خوبه. پول دارم. زندگی االن ازدواج کردم، تو خونه"
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پذیرد و ازدواج مجدد براي مردان با سرعت و سهولت بیشتري انجام می. در واقع "کنممی
گونه بیان تواند کمک کننده باشد. امین هم رضایتش را اینها نیز میتوان اقتصادي آن

.". من خوشحالم از زندگی مجددام. همسرم هم خوبهاز زندگیم راضی"کند: می
اند، به زندگی کنندگانی هم که به تازگی از همسران خود جدا شدههمچنین مشارکت

گوید: گی از همسرش جدا شده، میبهتر در آینده امید دارند. براي نمونه احمد که به تاز
."دونم هنوز که ازدواج نکردمکنم که بعد از طالق خوشبخت شم. ولی نمیفکر می"

اعتقاد به زندگی بهتر بعد از جدایی-
به زندگی بهتر بعد از "ها، کنندهدرصد از مشارکت85ها نشان داد که تحلیل مصاحبه

و معتقدند که اگر از این زندگی ؛آنها به آینده نگاه مثبتی دارنداعتقاد دارند. یعنی"جدایی
زندگی کنند. داشته و با آرامشیک زندگی بهتر را در آیندهتوانند نجات پیدا کنند، می

اي است که در دوران عقد از همسرش جداساله26ي کنندهبراي نمونه، حسن مشارکت
کردم که دختر زیاده و دوباره به این هم فکر می"کند: شده است، در این خصوص می

."کنمانتخاب می
آمده و امیدوار اي است که با جدایی از همسرش کنارساله25ي کنندهنادر مشارکت

تونم زندگی م میبا تالش خود"گوید: طلوبی داشته باشد. او میاست که بتواند زندگی م
."خوبی داشته باشم

تواند بعد از هر رسد، هر فردي میامیر معتقد است که زندگی با جدایی به پایان نمی
گونه شرح شکستی، تالش کرده و زندگی خود را دوباره بسازد. وي در این مورد این

چون از همسرم جدا شدم، دیگه شکست خوردم. زندگی رو تونم بگم کهنمی"دهد: می
شه تونه اتفاق باشه. دیگه عادي میمیا تالش بدست بیاري. جدایی هم خب بشه مجددمی

."کم کم
اعتقاد به "کننده، مشارکت18کننده از مشارکت15ها، نشان داد که تحلیل مصاحبه

گویند براي ما زندگی به آخر نرسیده است و ما دارند. آنها می"بهتر بعد از جداییزندگی 
توانیم مجدد با یک انتخاب دیگر به زندگی خود، ادامه دهیم.می
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گیريبحث و نتیجه
گاه طالق توافقیگذرعهدي و ناهمسانی؛نگري، سستسطحی

ي طالق توافقی به هاي پدیدهمدل پارادایمی براي تشریح شرایط، فرایندها و پیامد
گران تا بدان وسیله بتوانند کار گرفته شد. این مدل یک ابزار تحلیلی است براي تحلیل

ي). بر اساس مدل شماره123: 1998فرایند و ساختار را به یگدیگر پیوند دهند (اشتروس، 
ي طالق توافقی در میانگیري پدیدهبسترها و شرایط مختلفی منجر به شکل1

اي، این وضعیت را تأیید هاي قابل مالحظهکنندگان شده است. مفاهیم و مقولهمشارکت
کند.می

ي طالق توافقیپدیدهمدل پارادیمی:1مدل 

ي طالق ي مورد نظر یعنی پدیدهبر اساس مدل یاد شده، ابتدا شرایط علّی بر پدیده
عبارتند از ادراك ناپختگی براي گذارد، شرایط علّی در پژوهش حاضرتوافقی تأثیر می
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عالوه بر شرایط زده، دخالت و اهمیت نظر دیگران مهم. ازدواج، آشنایی و شناخت شتاب
د. ندهثیر قرار میأي طالق توافقی را تحت تهم پدیدهگر اي و مداخلهعلی، شرایط زمینه

نیزکه گرشرایط مداخلههاي موجود در خصوص یک پدیده و اي زمینهشرایط زمینه
ند از: عبارتدر پژوهش حاضر گیري پدیده شودتواند منجر به تشدید و یا تخفیف شکلمی

کنندگان مشارکتنهایتاًکه در پی آنهاناهمراهی خانواده با ازدواجوتفاوت منزلتی / پایگاه
اند. راهبردهاي کنش / کنش متقابلطی فرایندهایی اقدام به جدایی از همسرانشان کرده

و هاي پی در پی، توافق براي جداییمجادله،شکنی همسردر پژوهش کنونی پیمان
،رنج جدایینیزي طالق توافقیزنی و سازش بر سر مهریه بوده و پیامدهاي پدیدهچانه

باشد.اعتقاد به زندگی بهتر بعد از جدایی میو رضایت از ازدواج مجدد
کنندگان که زندگی مشترك د از مشارکتدرص80خط داستان حاکی از این است که 

یک زندگی ي خودشان هنوز به پختگی کامل براي شروع اند، بنا به گفتهتشکیل داده
ي یک عبارتی دیگر، به لحاظ فکري آمادگی الزم براي ادارهمشترك نرسیده بودند. به

و آماتو و ) 1389(همکاران)، غیاثی و 1390(همکاراناند. هنریان و زندگی را نداشته
نیز در پژوهش خود به عدم بلوغ فکري زوجین اشاره دارند.اکثر ،)1997راجرز (
ي آغازین زندگی اشاره کرده و اقص از همسر خود در مرحلهنکنندگان به شناخت مشارکت

معتقدند که چون سرآغاز زندگی سربسته بوده، نهایتاً به جدایی منجر گشته است. 
شود در اصل تعدادي افراد با آداب و رسوم رك شروع میهمچنین وقتی زندگی مشت
هایی نیز در زندگی مشترك اند. بعضاً از طرف این افراد دخالتمتفاوت به هم پیوند خورده

کنندگان به درصد از مشارکت70گیرد که منجر به جدایی زوجین شده است. صورت می
همکاران) و فخرائی و 1389(همکاراناند. فاتحی دهاقانی و این مسئله اذعان کرده

کنند.جاي اطرافیان اشاره مینیز در پژوهش خود به میزان دخالت بی،)1389(
کند که باعث تخفیف یا تشدید پدیده و یا بستري عمل میگر به مثابهشرایط مداخله

ن گري است که بر اساس آگردد. ناهمراهی خانواده با ازدواج، از شرایط مداخلهها میپدیده
ي زندگی مشترك به مشکل برخورده و گاه موجب جدایی آنها شده است. زوجین در ادامه

حداقل یکی از اعضاي خانواده در انتخاب همسر با مخالفت گانکننددرصد از مشارکت70
والدین موجب بروز مشکالت "ناهمراهی"و ؛اندویژه پدر یا مادر مواجهه شدهطور و به

بدلیل عدم حمایت مادي و معنوي والدین در گانکنندشارکتزیادي شده و سرانجام م
اند.از همدیگر جدا شده،ي شرایط انباشتی دیگرزندگی خود موفق نبوده و در نتیجه
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اي، گر و زمینههبا قرار گرفتن در این بستر و تحت تأثیر شرایط علّی، مداخل
این شرایط،هاي منتج ازشود. کنش) خلق میکنش متقابل/راهبردهاي (کنش

زنی و سازش بر سر و چانهتوافق براي جدایی،هاي پی در پیمجادله،شکنی همسرپیمان
ها تحلیل مصاحبه.شودمیدر نهایت منجر به انجام طالقی توافقیباشند کهمهریه می

همسران خود يکنندگان به عدم پایبندي به تعهد اولیهدرصد از مشارکت80نشان داد که 
را دلیل جدایی زندگی مشترك دانستند. این "شکنی زوجهپیمان"اشاره کردند و در واقع، 
) و آماتو و 1985)، کلیک و پیرسون (1389هاي غیاثی و دیگران (نتیجه با نتایج پژوهش

85ها نشان داد که همچنین تحلیل مصاحبه؛مشابهت و نزدیکی دارد،)1997راجرز (
هاي در درگیريآنها حتیالبته اند. با هم درگیري لفظی داشتهکنندگان درصد از مشارکت

) نیز، عدم 1391به زعم رئیسی (فیزیکی نداشتند. خشونتاعتقاد آنچنانی به شدید نیز
کنش ارتباطی صحیح بین زوجین و ناتوانی در برقراري گفتگو عامل وقوع بسیاري از 

ترین منی و سازش بر سر مهریه یکی از مهزچانهزند. هاست که نهایتاً طالق را رقم میتنش
کنندگان اذعان دارند که ي مشارکتباشد. همهي طالق توافقی میعوامل در خصوص پدیده

در نهایت یا براي جدایی هاآناند. در خصوص مهریه با همسرشان به توافق و سازش رسیده
ها اند. تحلیل مصاحبهدههیچ مبلغی پرداخت نکرده و یا بر سر مبلغی اندك به توافق رسی

، به آینده نگاه مثبتی دارند و معتقدند که گانکننداز مشارکتايبخش عمدهنشان داد که
از زندگی توانند زندگی بهتري، حتی بهتراگر از همدیگر جدا شوند، با تالش مجدد می

بر قانونِ زندگی خود را ادامه دهند. ناگفته نماند که با مروري قبلی داشته و با آرامش
طالق مشخص شد که در قانون، ماده یا موضوعی با عنوان طالق توافقی مطرح نشده است. 

آن وانین جاري،در واقع، طالق توافقی، محصول ابتکار زنانی است که در برخورد با نواقص ق
. بنابراین عدم سازش در زندگی مشترك، باعث شد )11: 1390(بیات، اندرا به وجود آورده

جین بر سر مهریه به سازش برسند و بدون درگیري خاصی در این خصوص از هم که زو
جدا شوند.

کنندگان با قرار گرفتن در شرایط فوق، اقدام به جدایی از یکدیگر طور کلی مشارکتبه
کنندگان، هم پیامد منفی اي از مشارکتبراي بخش عمده،توافقیاند. این جداییِکرده

.پیامد مثبت مانند رضایت از زندگی مجدد را در پی داشته استهمچون رنج جدایی و هم 
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