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  چکیده

ترین وقایع زندگی یک  عنوان یکی از سخت تصمیم به جدایی و انحالل رابطه زناشویی به

. ختل نمایدتواند پیوندهاي احساساتی فرد را م شود و می باشد که با آن مواجه می بزرگسال می

در این راستا پژوهش حاضر باهدف درك و تفسیر زنان از پدیده طالق توافقی در شهر دیلم 

گیري هدفمند و  در این پژوهش کیفی از روش پدیدارشناسی، نمونهمحققان . شده استانجام

تمامی . اند آوري اطالعات بهره جسته زن مطلقه براي جمع 19تکنیک مصاحبه عمیق با 

هاي  یافته. ا ضبط و بالفاصله روي کاغذ نگاشته و با رویکرد تفسیري تحلیل شده مصاحبه

مقوله  6مفهوم بود که در قالب  25ها است، شامل  پژوهش که حاصل استخراج از مصاحبه

اجتماعی خانواده، فقدان -ها شامل نابسامانی فرهنگی این مقوله. بندي گردید اصلی دسته

دخالت و فشار ، ، سستی روابط زناشوییصیتی و رفتارياختالالت شخبستگی عاطفی،  دل

نتایج پژوهش بیانگر تعامل ابعاد .باشند میمشکالت اقتصادي و معیشتی هنجاري اطرافیان، 

طبقاتی، اقتصادي و روانی در فرایند اقدام به طالق توافقی زنان و  -مختلف فرهنگی

هاي موجود ارائه  متناسب با ظرفیت در آخر، پیشنهادهایی. مند بودن این ابعاد است موقعیت

  .شد

  خانواده، طالق توافقی، روابط زناشویی، تجربه زیسته، شهر دیلم :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه و بیان مسئله

ترین نهاد اجتماعی بنیاد اجتماعـات بشـري و ضـامن سـعادت فـردي و       عنوان مهم خانواده به

هاي فرهنگـی و   نسانی، اشاعه ارزشاجتماعی بشر است و نقش عظیمی در تکمیل فرهنگ ا

ازآنجاکه ثبات و شادابی جامعه در گـرو ثبـات و شـادابی درونـی     . توسعه تمدن بشري دارد

شـود تـا زنـدگی     باشد، روابط مستحکم و انسجام درون خانواده موجب می نهاد خانواده می

ن بیست و یکم و ویژه در آستانه قر تزلزل در خانواده به. اجتماعی تداوم خود را حفظ نماید

نماید، بسیاري از کارشناسان و پژوهشـگران   بحران ناشی از آن کل نظام جامعه را تهدید می

نمایند تا از آن طریق مجموعـه   را توصیه می» هاي خانواده ارزش«حوزه خانواده بازگشت به 

اي بــدون داشــتن  هــیچ جامعــه. نظــام جامعــه بتوانــد حرکــت مــوزون خــود را دنبــال نمایــد 

تـأثیر   هاي اجتماعی بـی  یک از آسیب تواند ادعاي سالمت کند و هیچ هاي سالم نمی ادهخانو

طالق در لغت به معناي رها شدن از عقد ). 11: 1375ساروخانی، (اند  از خانواده پدید نیامده

دهـد تـا تحـت شـرایطی پیونـد       اي است قراردادي که به زن و مرد امکان مـی  نکاح و پدیده

:Kuper and Kuper, 2008(یخته و از یکدیگر جدا شوند زناشویی خود را گس 208 .(  

عالوه بر این میلز
1

عنـوان مسـئلۀ    معتقد است که مطرح کردن موضوعی مانند طالق بـه  

هـاي خصوصـی بـه مسـائل عـامِ سـاخت اجتمـاعی         اجتماعی، مستلزم تبدیل آن از گرفتاري

امـا  . بطۀ نزدیک با آن استهاي خصوصی، ناشی از شخصیت فرد و را است، زیرا گرفتاري

مسائل اجتماعی، اموري است کـه از سـویی بـر شـرایط خـاص و زنـدگی خصوصـی افـراد         

حاکم است و از سوي دیگر به شرایط و سازمان جامعه و چگونگی ساخت وسیع اجتماعی 

هاي اجتماعی آنها نادیده گرفته  در واقع وقتی مردم احساس کنند که ارزش. باشد وابسته می

گردد و بین مطلوب اجتماعی و واقعیـات اجتمـاعی اخـتالف وجـود      د و یا تهدید میشو می

:Mills, 2000(شود  دارد، بحران اجتماعی یا مسئلۀ اجتماعی ایجاد می 9.(

دهد که روند افزایش طالق در  شده در زمینۀ طالق، نشان می مروري بر مطالعات انجام

طالق آمریکا تخمین زده است ) اصالح(میم تر انجمن. قرن اخیر یک روند جهانی است نیم
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ها به طالق ختم شوند  درصد ازدواج 50و یا حتی  40اگر روند فعلی ادامه یابد، "که 

)Emery, 2013: 1 .(شود که طالق  با نگاهی به نرخ رشد طالق در جهان مشخص می

در بریتانیا، میزان طالق  1970تا  1960هاي  مثال بین سال عنوان به. اي جهانی است مسئله

، دو برابر شد 1972درصد افزایش یافت و در طی آن دهه تا  9متوسط هرسال  طور به

حاکی از آن است که  1970هاي ادواري مربوط به دهۀ  تحلیل داده). 427: 1385گیدنز، (

متحده، کشورهاي  ها و در بریتانیا، ایاالت درصد ازدواج 17تا  15در فرانسه، حدود 

ها به طالق انجامیده  درصد ازدواج 35تا  25هایی از اروپاي شرقی،  خشاسکاندیناوي، ب

میالدي که قوانین  1960ویژه پس از دهۀ  روشن است که پس از جنگ جهانی دوم به. است

مربوط به آزادسازي طالق در بسیاري از کشورها به اجرا گذاشته شد، در بیشتر کشورهاي 

  ).247: 1389سهراب زاده، (ري داشته است یافته میزان طالق افزایش چشمگی توسعه

اي  عنوان پدیده یافته محدود نشده و به افزایش میزان طالق، صرفًا به جوامع توسعه 

در ایران نیز به علل مختلف، . فرهنگی جدید، به سایر جوامع نیز راه یافته است–اجتماعی

با مدرنیسم، وقوع و  ازجمله گذر از سنت به مدرنیسم و ناهمخوانی فرهنگ و سنت جامعه

. گیرد شیوع طالق در جامعه معلول عوامل متعددي است که در بستر فرد و جامعه شکل می

هاي اخیر طالق روندي رو به  دهد که در دهه نگاهی به وضعیت طالق در ایران نشان می

 5/5ساله چهارم؛ که از  شده در برنامه پنج بینی رشد داشته است؛ حتی بیشتر از میزان پیش

درصد رشد در این سال رسیده  8/13به  1388شده در سال آخر برنامه  بینی درصد رشد پیش

شده، طالق  بینی برابر میزان پیش 5/2؛ یعنی حدود )113: 1388امیدي شهرکی، (است 

که در این  برابر شده است، درحالی 5سال گذشته نزدیک به  17داده است و نسبت به  رخ

همچنین بر اساس سالنامۀ آماري سال . رابر افزایش داشته استب 2مدت ازدواج کمتر از 

واقعۀ طالق در کشور به ثبت رسیده است  142841واقعۀ ازدواج و  874792، تعداد 1390

درصدي  9/1درصدي طالق و کاهش  1/4این آمار رشد ). 1/6: نسبت ازدواج به طالق(

مرکز آمار ایران(دهد  ازدواج را نشان می
1

 ،1390.(  

                                                  
  احوال کشور سایت سازمان ثبت - 1
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هزار نفر در شمال استان بوشهر، از یک سو درگیر  25بر  هر دیلم با جمعیتی بالغش 

چنین . باشد هاي گذشته خویش می فرایند نوگرایی است و از سوي دیگر درگیر سنت

هاي گذشته در آن  درواقع نه همه سنت. اي هم از نوگرایی متأثر است و هم از سنت جامعه

عالوه . شده است طور کامل تثبیت ایی در همه ابعاد آن بهشده و نه نوگر به فراموشی سپرده

هاي نامناسب اشتغال در روستاها باالترین نرخ جمعیت شهرنشینی و  بر این به دلیل زمینه

). 100: 1396درویشی، (همچنین بیشترین آمار طالق را به خود اختصاص داده است 

طالق توافقیدهد که روند  نگاهی به آمار طالق در این شهر نشان می
1

رو به افزایش بوده، 

، از 98و  97هاي  مورد و طی سال 35مورد طالق  48از  96که مطابق آمار در سال  طوري به

  ). 1399دادگستري، (صورت توافقی بوده است  مورد آنها به 54مورد طالق  96

هاي گذشته موجب شده تا بخش مهمی از  برخی از سنتبنا بر مشاهدات نگارندگان 

ازجمله کاهش تعامل آنان و محدود رو شوند؛  ن با مسائل گوناگونی در خانواده روبهزنا

هاي اخیر  باوجوداین، در سال. هاي متعارف و محول زنانه است شدن در چارچوب نقش

رونق صنعت گردشگري و همچنین رشد و گسترش مراکز آموزشی موجب شده تا زنان 

عاملی که . در امور مختلف شهري داشته باشندتري  به دنبال حقوق خود بوده و نقش مهم

بر این .سازي براي گرایش به طالق توافقی را از طرف زنان بیشتر کرده است به نظر زمینه

اساس پژوهش حاضر قصد دارد با رویکردي کیفی و روش پدیدارشناسی به مطالعۀ 

تجارب زیستۀ
2

در این راستا بر آن  .زنان مطلقه از پدیده طالق توافقی در شهر دیلم بپردازد 

ها پاسخ دهد که زنآنچه تجاربی از طالق توافقی دارند؟ و آن را  است تا به این پرسش

  کنند؟ چگونه درك و معنا می

  

  

  

                                                  
1. Agreed Divorce
2. Lived experience
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  پیشینه تحقیق

مطالعه کیفی طالق توافقی به روش تحلیل «در پژوهشی به ) 1398(مظاهري و همکاران 

ج بیانگر وجود دو عامل اصلی در گرایش به نتای. اند ، از دیدگاه زوجین پرداخته»مضمون

عوامل درونی شامل . این عوامل شامل عوامل درونی و بیرونی است. طالق توافقی بود

مضامین آمادگی براي ازدواج، سالمت روان و روابط زناشویی نامطلوب و عوامل بیرونی 

  .هاي اجتماعی است شامل مضمون آسیب

بررسی رابطه سبک زندگی و «شی با عنوان در پژوه) 1398(یعقوبی و همکاران  

اند که بین ابعاد سبک  نشان داده» گرایش به طالق توافقی در بین شهروندان شهر رشت

با گرایش به طالق توافقی ) اي مصرف فرهنگی، مدیریت بدن و مصرف رسانه(زندگی 

ریت بدن داري وجود دارد؛ یعنی هر چه مصرف فرهنگی باالتر، اعمال مدی همبستگی معنی

با کنترل . اي بیشتر باشد افراد گرایش بیشتري به طالق توافقی دارند و مصرف رسانه

که  نحوي شود، به اي از قبیل سن، جنس و تأهل، شدت این رابطه تعدیل می متغیرهاي زمینه

ساله و باالتر شدت رابطه بین متغیرهاي سبک زندگی و گرایش به  44بین متأهلین و افراد 

  .قی باالتر استطالق تواف

» کندوکاو پدیده طالق توافقی«، در پژوهشی با عنوان )1396(پورنصیري و همکاران  

در پی کندوکاو و فهم شرایط، بسترها، فرایندها و پیامدهاي پدیدة طالق توافقی در 

ادراك : اند از ها عبارت هاي حاصل از استخراج مصاحبه مقوله. شهرستان تالش بودند

زده، دخالت دیگران، ناهمراهی خانواده با  زدواج، آشنایی و شناخت شتابناپختگی براي ا

درپی، توافق براي  هاي پی شکنی همسر، مجادله ش پایگاهی، پیمان-ازدواج، تفاوت منزلتی

زنی و سازش بر سر مهریه، رنج جدایی، رضایت از ازدواج مجدد و اعتقاد به  جدایی، چانه

مرکزي که کل بحث حول آن سازمان یافت نیز، تحت هستۀ . زندگی بهتر بعد از جدایی

  . ارائه گردید "عهدي و ناهمسانی؛ گذرگاه طالق توافقی نگري، سست سطحی"عنوان 

عوامل اجتماعی طالق و سالمت «در پژوهشی با عنوان ) 1393(قاسمی و ساروخانی 

سی این پدیده به دنبال برر» اجتماعی در زوجین متقاضی طالق توافقی و غیر توافقی-روانی
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نتایج نشان داد که بیشترین عوامل طالق زوجین متقاضی . بودند  کرمانشاهدر شهرستان 

گویی، سوءظن و  طالق توافقی به ترتیب مربوط به دخالت اطرافیان، ضرب و شتم، دروغ

همچنین بیشترین عوامل طالق . بدبینی، اعتیاد، تنفر و عدم عالقه و خیانت بوده است

توجهی، دخالت اطرافیان، ضرب و  طالق غیر توافقی به ترتیب اعتیاد، بیزوجین متقاضی 

  .گویی بوده است شتم و دروغ

کلوبکار و سیمونیک 
1

عوامـل ریسـک طـالق در    «، در تحقیقـی تحـت عنـوان    )2018(

به این نتایج دست یافتند که بسیاري از افراد پیش » مطالعه کیفی تجربه افراد مطلقه: اسلوونی

رس و رفتارهایی مانند خیانت، خشونت، اعتیاد، نادیده گرفتن تجربیات عـاطفی  از ازدواج ت

را به خاطر بودن در رابطه، تجربه کردن عشق و به دست آوردن توجه طرف مقابـل نادیـده   

  . سازند ها و افکار خود را در این زمینه متوقف می گرفته و نگرانی

والنزوئال
2

هاي اجتماعی مجازي و  شبکه«ان در پژوهشی تحت عنو) 2014(و همکاران  

هاي اجتماعی مجـازي بـر ازدواج و    به دنبال بررسی نقش شبکه» رضایت از ازدواج و طالق

هــاي  هـاي پـژوهش، نشـان از محبوبیــت بـاالي شـبکه      داده. متحـده بودنــد  طـالق در ایـاالت  

هـاي  نتایج پژوهش نشـان داد کـه اسـتفاده از شـبکه    . کنندگان بود اجتماعی در میان شرکت

هاي اجتمـاعی و   اجتماعی باعث سردي روابط بین زوجین شده و بین میزان استفاده از شبکه

  . طالق رابطه مستقیم و معناداري وجود دارد

فاکرل
3

گیـري   سرگردانی در بیابان، مطالعۀ روند تصمیم«در پژوهشی با عنوان ) 2012(

گیري  تصمیم: تایج رسیده استبه این ن» براي طالق یا مصالحه با روش نظریۀ گرندد تئوري

کند و یک رابطۀ زناشویی بـد، لزومـاً    براي طالق یا مصالحه، براي فرد سردرگمی ایجاد می

دهد، چـرا کـه عوامـل گونـاگونی از قبیـل احساسـات، فرزنـدان،         فرد را به طالق سوق نمی

و هــاي خــانواده و دوســتان  خــاطرات مثبــت بــا همســر، امیــدها، تأییــد اجتمــاعی و حمایــت

                                                  
1. Klobučar & Simonič
2. Valenzuela
3. Fackrell
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تـوان   شـده مـی   هاي انجام با مروري بر پژوهش. برخورداري از بیمه در این مورد دخیل است

انـد و   پی برد که بیشتر آنها طالق توافقی را از دیدگاه زوجین و یا عامه مردم بررسـی کـرده  

نوشتار حاضر پدیدة طـالق تـوافقی را صـرفاً از دیـدگاه زنـان مطلقـه و بـا اسـتفاده از روش         

  .کند ی مطالعه میپدیدارشناس

  

  مالحظات مفهومی

شده را براي تحقیق مضر  محققان کیفی برخورداري از یک چارچوب نظري از قبل تعیین

زیرا ممکن است محقق را بسیار محدود نموده و موجب غفلت او از دیدگاه افراد . دانند می

ها  وجود، آن اینبا). 177: 1393ایمان، (موردمطالعه دربارة آنچه در حال وقوع است، بشود 

ها و  منزلۀ منابع احتمالی ایجاد پرسش، منبع ثانویۀ داده در تحقیقاتشان از متون نظري صرفاً به

بنابراین با ). 46: 1387استروس و کوربین، (کنند  گیري نظري استفاده می راهنماي نمونه

را به  گرفته است، محققان خود که پژوهش حاضر با رویکردي کیفی انجام توجه به این

هاي پیش رو بیشتر در زمینه تبیین  اند و نظریه شده محدود نکرده مبناي نظري از پیش تعیین

  .شده است آمده استفاده دست نتایج به

هایی از دو جنس متفاوت و در درون  پدیدة طالق درنتیجۀ کنش متقابـل بـین انسان

درگیر در این تعامل، فاقد این پدیده براي افراد . گیرد یک بستر اجتماعی خاص صورت می

هاي خود معانی خاصی  ها در جریان امر طالق براي کنش به این معنا که انسان. معنا نیست

ازآن  آنان در جریان طالق و پس. کنند در نظر دارند و با تفاسیر ویژة خود اقدام به عمل می

ة آنان کنند که از تجارب زندگی عادي و روزمر یک سري تجارب ویژه را تجربه می

اما این تجارب و معانی و تفاسیر را نباید چونان خاص ). 2008تامس و رین، (متفاوت است 

توان در بسیاري از تفاسیر و تجارب،  تلقی کرد، زیرا می) زنان(و متفاوت براي هر فرد 

نکات مشترك یا نظام معنایی مشترکی را یافت که زندگی افراد درگیر را زنجیروار به هم 

تواند ما را به سمت نوعی الگوي مشترك از  در اینجا، این نظام بین ذهنی می. کندمتصل می
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تواند نوع شناسی  نوبۀ خود می این الگو نیز به. تجربۀ طالق در زندگی زنان مطلقه سوق دهد

هاي مشترك سازگاري با این پدیده را در خود بازنمایی کند  بسترها، پیامدها و شیوه

  ).145: 1393محمد پور، (

. حـل نیسـت   معتقد است این پیشنهاد که طـالق گـرفتن بایـد دشـوارتر شـود راه     گیدنز

هرچند چنین اقدامی ممکن است میزان طالق رسمی را کاهش دهد اما مانع جدایی نخواهد 

طور مسلم به این معنا خواهد بود که حتی افراد کمتري ازدواج خواهند کرد،  شد و تقریباً به

تر شدن قوانین طالق طرفداري  مورد نظر کسانی است که از سخت یعنی نتیجه عکس آنچه

تــوان گفــت و آن  چیــز ســخن مــی بــه بــاور او در خــانواده امــروزي تنهـا از یــک . کننــد مـی 

تـوان انتخـاب فـردي و     از طریق دموکراتیزه شدن خـانواده اسـت کـه مـی    . دموکراسی است

در زمینـه خـانواده بـه مفهـوم      دمـوکراتیزه کـردن  . همبستگی اجتماعی را با هم ترکیب کرد

گیري از طریق برقراري ارتباط و آزادي از خشونت  برابري، احترام متقابل، استقالل، تصمیم

  ).  46: 1395گیدنز، (است 

که از دیدگاه بروس کوئن درحالی  
1

یک واقعیت است که میزان طالق در جوامع  این«

گیـرد تـا از    ي متغیر ما سرچشـمه مـی  ها این وضعیت از جامعه و ارزش. نوین زیاد شده است

امـروزه از انـواع کارکردهـاي    . نهـاد اجتمـاعی   عنـوان یـک   گسیختگی و تبـاهی خـانواده بـه   

ها و خـدمات خـود    خانواده در گذشته کاسته شده است و زن و شوهر براي تأمین نیازمندي

نـگ  هـم در یـک محـیط زناشـویی ن     به خانواده متکی نیستند و گسست پیونـد زناشـویی آن  

اودري«). 133: 1370کوئن، (» نیست
2

هـاي مـذهبی و دینـی را در     کاهش پایبندي به ارزش 

عنوان عاملی در راه جلوگیري از طـالق اشـاره    داند و به نقش دین به افزایش طالق مؤثر می

آورند تا آنـان کـه    به نظر او افرادي که ایمان مذهبی دارند، کمتر به طالق روي می. کند می

هاي مـذهبی در اکثریـت افـراد و تغییـر      با تضعیف ایمان و عدم پایبندي. ی ندارندچنین ایمان

متأسفانه امروزه در کشـورهاي اسـالمی نیـز    . یابد ها میزان طالق در جامعه افزایش می ارزش

                                                  
1. Bruce Cohen
2. Udry
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با تحوالت اجتماعی و اقتصادي سده اخیر، ایمان مذهبی به سستی گرائیده اسـت و مردمـان   

که از لحاظ شرعی براي افزایش طالق وجود دارد، از اختیـار خـود    با نادیده گرفتن موانعی

  ).22: 1369عراقی، (»نمایند و آمار طالق رو به فزونی است سوءاستفاده می

از نظر کانگر 
1

هـا دارد،   هاي سخت اقتصادي در جامعه نتایج زیانباري بر خانواده دوره 

محرومیت اقتصـادي  . مانی آن استسا ها، احتمال وقوع گسیختگی خانواده و بی ازجمله آن

مشـکالت  . دهـد  سوي طالق سوق می دهد و آنان را به تعامالت مثبت زوجین را کاهش می

اقتصادي در بین زوجینی که منافع خانوادگی آنان براي بقـاي زنـدگی در سـطح اسـتاندارد     

ها بیشـتر   هکند و مردان در این خانواد ثبات می باشد، زندگی زناشویی آنها را بی مناسب نمی

اي است که هیچ رابطـه نرمـالی بـین درآمـد و هزینـه       طالق، نتیجه جامعه. تعامل منفی دارند

شود و از سوي دیگر برنامـه   از سوئی مانور تجمل در جامعه سر داده می. برقرار نکرده است

شـود کـه موجـب شـکاف بـین مطالبـات و امکانـات گردیـده و          تعدیل اقتصـادي ارائـه مـی   

  ).163: 1380بابایی، (ادي منجر به افزایش طالق شده است معضالت اقتص

بــه اعتقــاد دورکــیم هرچقــدر وجــدان جمعــی قــوي باشــد، خشــم عمــومی در مقابــل  

هاي منفی منتسب به طـالق   با ضعیف شدن وجدان جمعی، ارزش. هنجارشکنی حادتر است

کند و بدین ترتیب  عنوان مطرودین اجتماعی تلقی نمی ها را به یابد و جامعه مطلقه کاهش می

اي عـادي و   اي کـه طـالق را پدیـده    دیگـر جامعـه   عبـارت  بـه . شود بر میزان طالق افزوده می

داند، رواج آن را نیز موجب خواهد شد، برعکس آنجا که طالق منفور، زشت و  طبیعی می

طالق و تعدد آن در . شود ناخواه از کمیت آن کاسته می شود، خواه ضد ارزش محسوب می

تبع آن،  کاهد و به کند که از قبح آن می کنونی نوعی تساهل را نسبت به آن ایجاد می جامعه

  ). 89: 1376ساروخانی، (اندیشند  ها در برخورد با اولین مشکل به طالق می انسان

این در حالی است که ازکمپ 
2

بر این باور است که هر موقعیتی هنجارهایی دارد کـه   

س آن عمـل کنـد و افـرادي کـه بـا وي در کـنش متقابـل        صاحب آن موقعیت، باید بـر اسـا  

                                                  
1. Conger
2. oskamp
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معیـاري بـراي   » انتظار«. هستند، از او انتظار دارند بر اساس هنجارهاي آن موقعیت عمل کند

در واقـع فـرد بایـد در آن موقعیـت     . باشـد  ارزیابی فردي است که داراي موقعیت معینی مـی 

عدم تحقق انتظـارات، عـدم تعـادل     .وظایفی را انجام دهد تا مناسب موقعیت مورد نظر باشد

هرکدام از زن و شوهر با تصورات خاصی درباره زنـدگی زناشـویی   . باشد ها می بین خواسته

کـه همسرشـان    کننـد و زنـدگی را بـا انتظـارات مشخصـی در مـورد ایـن        اقدام به ازدواج می

شود، ناراضـی و  اگر این انتظارات برآورده ن. نمایند چگونه با او رفتار خواهد کرد، آغاز می

  ).1369:260ازکمپ، (انجامد  پشیمان خواهند شد و کار به طالق می

شود تا معنایی که طالق توافقی براي  طور خالصه، در رهیافت تفسیري، تالش می به 

افراد دارد و توصیف و کندوکاو در تجربه درونی، فرد و وضعیت اجتماعی او مدنظر قرار 

شود که محقق را هر چه بیشتر به دنیاي درونی افرادي که اقدام  گیرد و از منابعی استفاده می

  .اند، نزدیک نماید به طالق توافقی نموده

  

  روش تحقیق

وتحلیل  هاي آماري براي تجزیه هاي کمی، روش در پژوهش کیفی، برخالف پژوهش

اي از پیش مشخص براي آزمون وجود نخواهد داشت  رود و فرضیه ها به کار نمی داده

)Glaser & Strauss, 1967( . همچنین این روش کیفی به دنبال درك واقعیت و جهان

پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی . اجتماعی از دیدگاه افراد است

هاي  جامعۀ مطالعه شده، شامل زنان ساکن شهر دیلم است که طی سال. شده است انجام

صورت آگاهانه و  ها، کسانی بودند که به خاب نمونهمعیار انت. اند طالق گرفته 1398تا  1397

توافقی به دادگاه مراجعه نموده و ضمن داشتن آمادگی روحی و روانی کافی براي بیان 

گردآوري اطالعات با استفاده از فن . تجربیات خود، راضی به شرکت در مصاحبه بودند

گیري هدفمند مصاحبۀ عمیق، و روش نمونه
1

به ارتباط حجم نمونه در با توجه . انجام شد 

                                                  
1. Purposive Sampling
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ها هاي کیفی با سطح اشباع داده پژوهش
1

ها ادامه  ها، تا اشباع داده ، فرایند مصاحبه با نمونه

نفر 19پیدا کرد و نهایتًا به 
2

هاي این پژوهش در بهار  الزم به ذکر است که مصاحبه. رسید 

.دهمان سال به اتمام رسی شده و کل فرایند آن در تابستآن  انجام 98

با عنایت به سابقۀ سکونت محققین در شهر مذکور و آشنایی کافی با منطقه و  

فرهنگ آن
3

بنا بر . بر نبود ، فرایند شناسایی و دستیابی به جامعه هدف، دشوار و زمان

شوندگان در جریان اهمیت و اهداف تحقیق قرار داده شدند و  مالحظات اخالقی، مصاحبه

هایشان ضبط و ثبت  اعالم شد که صحبت. مانه باقی بماندتضمین داده شد هویت آنان محر

. توانند از انجام مصاحبه خودداري نمایند شود و در هر مرحله که مایل باشند می می

شده را داشته  هاي ضبط توانند درخواست حذف مصاحبه ها توجیه شدند که می همچنین، آن

. فراد موردمطالعه قرار گیردتالش شد تا حد امکان فضاي مصاحبه در اختیار ا. باشند

هاي  سپس، به پرسش. ها با سؤاالت باز عمومی دربارة اقدام به طالق شروع شدند مصاحبه

تکمیلی و غیرمستقیم متناسب با شرایط و تجربیات متفاوت زنان، براي تشویق و دستیابی به 

زمان هر  و مدتها به زبان محلی، انجام شدند،  تمام مصاحبه. پرداختیم توضیحات بیشتر می

  .دقیقه بود 65تا  45مصاحبه بین 

کنندگان ضبط و  ها ابتدا اظهارات مشارکت وتحلیل داده در این پژوهش براي تجزیه 

براي . سازي شد، سپس چندین بار توسط محققان با دقت شنیده و مطالعه شدند پیاده

به خط و کلمه به ها خط  ها و مفاهیم کلیدي موجود در متن، متن مصاحبه شناسایی جمله

کلمه بررسی و به هر جمله یا کلمۀ کلیدي یک کد داده شد و کدهاي اولیه مشابه در یک 

این مفاهیم مجدداً در هم ادغام گردیدند . داده شدند تا طبقات اولیه شکل بگیرند طبقه جاي

ق را هاي تحقی ها، مؤلفان پرسش با توجه به این مقوله. هاي اصلی را تشکیل دهند تا مقوله

                                                  
1. Data saturation

2 - اي و کلی آنان در جدول  اي از مشخصات زمینه کنندگان، خالصه تر از مشارکت براي ارائه تصویر ذهنی کامل

  .آمده است 1

3 - کنندگان و مراجعه مجدد به آنان براي تکمیل اطالعات جهت کسب اعتماد مشارکت.  
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ها  سپس، مقوله. ارزیابی نموده تا تجربۀ زنان را از طالق توافقی موردمطالعه قرار دهند

  .توضیح داده و تفسیر شدند

کرد میزان  بندي می ها را کدگذاري و طبقه ازآنکه مؤلف اول، داده بدین ترتیب، پس

نان چندین بار شد و سرانجام، آ نظر میان مؤلفان در مورد کدها و طبقات بررسی می اتفاق

شده  ها را براي اصالح و اطمینان از صحت مفاهیم و مقوالت شناسایی بندي ها و دسته نوشته

استفاده از تکنیک ممیزي(نظر میان آنان در سطح باالیی بود  بررسی کرده و اتفاق
1

چک : 

درواقع، درگیري مداوم محقق با میدان مطالعه ).شدن توسط همکاران و اعضاي تیم تحقیق

کنندگان تأییدکننده اعتبار تحقیق و همچنین، تأیید مفاهیم و مقوالت  و مشارکت

کنترل یا اعتبار یابی از (کنندگان  ها از سوي سه نفر از مشارکت آمده از متن مصاحبه دست به

طریق اعضاء
2

در روش استفاده . ها و نتایج تحقیق بوده است دهندة تأیید پذیري داده نشان) 

پردازي و  ها، مفهوم ، تمام مراحل و فرایند تحقیق اعم از کدگذاري دادهاز تکنیک ممیزي

  .ها تحت نظارت مؤلف دوم انجام گرفت استخراج مقوله

  

  در تحقیقکننده مشخصات جمعیت شناختی زنان شرکت–1جدول 

  سن طالق  سن ازدواج  سطح تحصیالت  وضعیت شغلی  نام  ردیف
تعداد 

  فرزندان

  -   20  17  مدیپل  دار خانه  فاطمه  1

  -   23  22  دیپلم فوق  کارمند  زینب  2

  -   18  18  سوم دبیرستان  آموز دانش  سونیا  3

  -   18  18  دوم دبیرستان  دار خانه  مهناز  4

  -   19  19  سوم راهنمایی  دار خانه   شهناز  5

  1  36  24  پنجم ابتدایی  دار خانه  سوسن  6

  -   25  24  دانشجوي کارشناسی  دار خانه/دانشجو  عفت  7

  -   27  24  لیسانس  کارمند  نرگس  8

                                                  
1. Auditing

2. Member Checking
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  1  34  26  دیپلم  دار خانه  مریم  9

  2  45  22  لیسانس فوق  معلم  مهین  10

  -   20  20  دانشجوي کارشناسی  دار خانه/دانشجو  زهرا  11

  -   21  20  دیپلم  دار خانه  سحر  12

  -   17  17  دوم دبیرستان  آموز دانش  رضوان  13

  -   21  20  دانشجوي کارشناسی  دار خانه/دانشجو  عسل  14

  -   18  17  سوم دبیرستان  آموز دانش  سارا  15

  -   24  22  لیسانس  دار خانه  پریا  16

  -   19  16  یازدهم متوسطه  دار خانه  سعیده  17

  -   27  23  دیپلم فوق  کارمند  مارال  18

  1  34  28  لیسانس  دار خانه  تهمینه  19

  

  هاي پژوهش یافته

قی ندارد، اما آنچه باعث اگرچه عوامل طالق توافقی چندان تفاوتی با طالق غیر تواف

شود، رضایت طرفین به این امر و اقدام به آن اغلب توسط زن  تفاوت میان این دو طالق می

که گاه زن با بخشیدن مهریه و به دلیل حمایت بیشتر و بهتري که از سوي  طوري است؛ به

با این نوع از این افراد . شود قدم می کند، براي چنین کاري پیش خانواده و فامیل دریافت می

کنند در ادامه زندگی  کنند و احساس می حمایت، زندگی بعد از طالق را مثبت ارزیابی می

بر این اساس مطالعه . بعد از طالق، با پیامدهاي منفی آن سازگاري بهتري خواهند داشت

حاضر باهدف پی بردن به تجارب زنان از طالق توافقی و نیز چگونگی درك و معناي آن، 

مفهوم  25ها،  بدین منظور در جریان گردآوري، تحلیل و کدگذاري داده. شده استانجام

، مفاهیم 2جدول . بندي شدند مقولۀ اصلی دسته 6استخراج گردید که در قالب ) زیرمقوله(

  .دهد آمده را نشان می دست و مقوالت به
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  هاي عمده مفاهیم و مقوله -2جدول 

  هاي اصلی مقوله  مفاهیم

زده،  گیري شتاب پذیري جنسیتی ناقص، تصمیم ضعیت نامطلوب، جامعهرهایی از و

  ازدواج تحمیلی، ناهمگون همسري، کمبود آگاهی به نقش همسري

 - نابسامانی فرهنگی

  اجتماعی خانواده

توجهی شوهر، عدم همدلی زوجین، تحقیر و تمسخر توسط همسـر، شـناخت    بی

  ناکافی

  بستگی عاطفی فقدان دل

عیت ظاهري، فحاشی و ضرب و شتم، شک و بدگمانی شـوهر،  توجهی به وض کم

  اعتیاد شوهر

اختالالت شخصیتی و 

  رفتاري

  سستی روابط زناشویی  روابط فرا زناشویی، ازدواج در سنین پایین، نارضایتی جنسی، تأثیر رسانه

احترامـی بـه حـریم     هاي زوجـین، بـی   دخالت خانواده شوهر، مشاجرات خانواده

  شخصی و خانوادگی

دخالت و فشار هنجاري 

  اطرافیان

مشکالت اقتصادي و   پذیري شوهر مصرف متظاهرانه، عدم ثبات شغلی شوهر، اشتغال زن، عدم مسئولیت

معیشتی

  

  اجتماعی خانواده -نابسامانی فرهنگی -1

ازجمله عوامل بسیار مهم در تشکیل زندگی اجتماعی خانواده  -نابسامانی فرهنگی

اجتماعی - متأسفانه عوامل متعدد فرهنگی. ردتوجه قرار گیردمشترك است که باید مو

گیري  تبع آن در شکل وجود دارند که در ایجاد وضعیت نابسامان و نامطلوب خانواده و به

ریشه بسیاري از عوامل با فرهنگ حاکم بر جامعه پیوند . طالق توافقی زوجین اثرگذارند

در این رابطه . ارساز نبوده استها براي کاهش این مسائل چندان ک خورده و تالش

رهایی از : گر وجود مفاهیمی مانند شده از جامعه موردمطالعه بیان اطالعات گردآوري

زده، ازدواج تحمیلی،  گیري شتاب پذیري جنسیتی ناقص، تصمیم وضعیت نامطلوب، جامعه

 ها پرداخته ناهمگون همسري و کمبود آگاهی به نقش همسري است که در ادامه به آن

  .شود می

هاي  ترین انتخاب انتخاب شوهر که یکی از مهم: رهایی از وضعیت نامطلوب

شــود، گاه تحت تأثیر شرایط نامطلوب  زنان و دختران در طــول زندگــی تلقــی می
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شــود  گیرد و باعث می زندگی خانوادگی و مشاجرات آنان و سایر اعضاي خانواده قرار می

در این رابطه . گیري نکنند زندگــی خود، به نحوه مطلوبی تصمیمترین انتخاب  آنان در مهم

  :گوید آموز دبیرستانی، می ساله و دانش 117رضوان

. ام بـدم میومـد   بـار خـانواده   از وضعیت فالکـت . کردم با رضا خوشبخت میشم فکر می«

، ماز دست مشاجرات و دعواهاي پدر و مادرم کالفه شده بـود . خونه پدرم هرروز دعوا بود

خواستم از این شـرایط خـالص    من با ازدواج می. در کل آرامش در خانه ما وجود نداشت

  )13ش . (»بشم

هاي الزم براي انتخاب  ها مهارت بسیاري از خانواده: پذیري جنسیتی ناقص جامعه 

ازآنجاکه انتخاب . شوهر مناسب به دختران خود و هدایت آنها در مسیر درست را ندارند

رود الزم است که از آگاهی و  هاي دختران بشمار می ترین انتخاب مهمهمسر یکی از 

پذیري جنسیتی به  لذا چنانچه فرایند جامعه. مهارت کافی براي انتخاب برخوردار باشند

بسا تصمیم به ازدواج و انتخاب همسر به شکل مناسبی اتخاذ  نحوه مناسب صورت بگیرد چه

د و خانواده براي ازدواج و انتخاب مناسب، در در زمینه آمادگی و عدم مهارت فر. شود

ها و معیارهاي مناسب براي  مواردي به دلیل ضعف در شناخت اولیه و ناآشنایی زن با مالك

انتخاب همسري متناسب با خود، مسیر انتخاب را اشتباه رفته و به انتخاب نامناسبی دست 

از یک سال از ازدواجش  دار که کمتر ساله و خانه 21در این رابطه سحر . زنند می

  :گوید گذشت، می می

کردم و مدت آشنایی بیشتري باهـاش داشـتم تـا     کاش قبل از ازدواج بیشتر تحقیق می«

گـرفتم؛ اونوقـت حتمـاً انتخـاب بهتـري       شدم و بعد تصمیم به ازدواج می بیشتر با او آشنا می

ي ازدواج آمـاده نکـرده   خانواده من هم مقصـراند کـه مـرا تـا ایـن سـن بـرا       ، البته. داشتم می

  )12ش .(»بودند

خصوص موضوع  زدگی در بسیاري از امور، به عجله و شتاب: زده گیري شتاب تصمیم

درستی و با  شود فرد نتواند همۀ جوانب مسئله را به مهم انتخاب همسر و ازدواج باعث می

                                                  
1 - شده است حظات اخالقی، در این پژوهش از اسامی مستعار استفادهبنا بر مال.  
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ین شایسته بنابرا. شود گیري می دقت بررسی کند و درنتیجه باعث بروز اشتباه در تصمیم

است که دختر و پسر در انتخاب همسر عجله نکنند و با تأمل و بررسی، عمل نمایند تا به 

زدگی  این شتاب ).20:1390عابدینی، (شناخت صحیحی از همسر خود دست پیدا کنند 

تنها  و نهشود که فرد احساس نماید از سن ازدواج او گذشته است  وقتی بیشتر نمایان می

پذیري کمتري براي  گیرد، بلکه موجب انعطاف نتخاب همسر را نادیده میهاي مهم ا مالك

سال زندگی مشترك با  8دار که  مریم دیپلم و خانه. شود تفاهم در زندگی مشترك می

  :گوید باره می شوهرش داشت، دراین

، کــرده بودنــد کــردم کــه خیلــی دیــر شــده چــون همــه دوســتانم ازدواج  احســاس مــی«

بعد از مدتی متوجه شدم خصوصیات شخصـیتی مـن و   . ازدواج گرفتم باره تصمیم به یک به

  )9ش .(»تغییر به یکدیگر نیستند ها قابل او تفاوتی بسیاري با هم دارند و به این راحتی

  :گوید دار می ساله، لیسانس و خانه 34همچنین تهمینه 

خت کنـد  تواند تـو را خوشـب   اش متکی است و نمی این پسر به خانواده: گفت پدرم می«

خواستم به هـر قیمتـی    ها بدهکار نبود و به خاطر شرایط سنی می اما من گوشم به این حرف

. »ام هم وقتی اصرار من رو دیدنـد دسـت از مخالفـت کشـیدند     خانواده. باهاش ازدواج کنم

  )19ش (

شود و  در این نوع ازدواج رضایت و اراده دختر نادیده گرفته می: ازدواج تحمیلی

در جامعه موردمطالعه  .شود ري آن انواع فشارهاي جسمانی یا روانی استفاده میبراي برقرا

هاي سنتی است، موجب گردیده تا فرد  وجود برخی تفکرات که ناشی از حاکمیت فرهنگ

ها و معیارهاي مطلوب او فاصله  اجبار تن به ازدواجی بدهد که با مالك ناخواسته و به

بسا به  ست در ادامه براي فرد پذیرفتنی نباشد و چهچنین ازدواجی ممکن ا. زیادي دارد

  :گوید ساله و دانشجوي کارشناسی می 25براي مثال عفت . طالق منتهی شود

از همـان اول زنــدگی بـا هــم مشــکل   . تفــاهم نداشــتیم، در طـول زنــدگی مشـترکمان  «

. رفـت به اصرار پدر و مـادر و فامیـل ایـن کـار صـورت گ     ، ازدواجمون فامیلی بوده. داشتیم

فشار قرار دادن که حتماً باید قبول کنی و در آخر مـن هـم تسـلیم     اقوام و فامیل من را تحت

  )10ش .(» شدم
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هایشان آنان را  کنندگان بر این امر تأکید داشتند که خانواده در برخی موارد مشارکت

کنند که هیچ  به خاطر ترس از نیامدن خواستگار دیگري مجبور به ازدواج با فردي می

  :گوید دیپلم و کارمند در این رابطه می ساله، فوق 23زینب . شناختی از او ندارند

مـادرم  . اما به اصرار خانواده مجبور به این کار شدم، پسندیدم من اصالً ایشون رو نمی«

ات  گفت می دونستم که تو به شوهرت عالقه نداشتی اما ترسیدم کسی بـه خواسـتگاري   می

  )2ش . (»داشتم این کار انجام بشهنیاد و برا همین اصرار 

عالوه بر موارد باال، ناهمگون همسري نیز تأثیر بسزایی در ایجاد : ناهمگون همسري

هاي مختلف  تنها عناصر فرهنگ در خانواده ازآنجاکه نه". اختالف و طالق در خانواده دارد

اي  هر خانوادهاند، بلکه در کیفیت اجراي اجزاء فرهنگ نیز اختالف وجود دارد؛  متفاوت

این . کند عناصر فرهنگی را به نحوي خاص و متفاوت با دیگران برداشت و تفسیر می

ورسوم بین زن و شوهر باعث  اختالف در سطح فکري، اخالقی، تربیتی و سلیقه و آداب

: 1393قائمی، (".شود هرکدام راهی را در پیش گیرند که موردقبول دیگري نیست می

هاي مشترك فرهنگی، موجب اختالل در روابط صحیح زوجین  هفقدان زمینپس ). 272

دار است،  هایی که تضاد فکري و عقیدتی بسیار و اختالف مذهبی ریشه در خانواده. شود می

ها بسیار و پردامنه است؛ تا حدي که گاهی براي رهایی از این شرایط حاضر  کشمکش

  :گوید دار و دیپلم می ساله، خانه 20ه براي مثال فاطم. شوند تن به جدایی و متارکه دهند می

اوایـل  . شوهرم مذهبی بود و دوست داشـت وقتـی از خونـه بیـرون میـرم بـا چـادر بـرم        «

چند بار به خاطر ایـن کـاراش قهـر کـردم     . کردم اما از این وضع خسته شده بودم گوش می

اشت و من او اصول و عقاید خاص خود را د. کردیم ترها آشتی می ولی با پادرمیانی بزرگ

  )1ش . (»نیز دوست داشتم شیک و با مد روز در جامعه بگردم

بخشی از مشکالت در حوزه خانواده یا بخشی از : کمبود آگاهی به نقش همسري

که سطح دانشی افراد جامعه موردمطالعه در  ها معلول این ضعف آگاهی است و این طالق

اند حتی به حقوق و وظایف  کرده اجها افرادي که ازدو مثالً خیلی وقت. حد مطلوب نیست

کنندگان مردان، زنان  از دیدگاه مشارکت. همسران نسبت به یکدیگر آشنایی کافی ندارند
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کمبود آگاهی شوهرانشان نسبت به وظایف زناشویی رنج کنند و آنان از  خود را درك نمی

  :گوید ساله، دیپلم و کارمند می 27مارال : براي نمونه. برند می

هـا و تفریحـات    هنوز در اون فضاي دوران مجردي خودش بود و دنبال برنامـه  شوهرم«

گفـتم تـو زن و    مـن هـم مـی   . رفت تفـریح  همیشه با دوستان مجردش می. قبل از ازدواجش

جـوري   این. همینه که هست دوست نداري برو خونۀ پدرت: گفت داري ولی او می خانواده

  )18ش . (»شد که مجبور شدم ازش جدا بشم

  بستگی عاطفی فقدان دل -2

بستگی عاطفی بین زن و شوهر در بسیاري از مواقع نادیده  در جامعۀ موردمطالعه، دل

.شد عنوان امري عادي تلقی می شود و این امر از طرف مرد به گرفته می

ها  هایی مهم در تحکم رابطۀ بین خانواده مهرورزي ازجمله مهارت: توجهی شوهر بی

تدریج  محبت باشند به ایی که یک یا هردو زوج در روابطشان، سرد و بیه در خانواده. است

ها،  جویی آید که خود منشأ بسیاري از بهانه و ناخودآگاه، بین آنان فاصله به وجود می

ساله و  24در این رابطه پریا . هاست ها، مشکالت و بروز اختالفات و نهایتاً جدایی خلقی کج

  :گوید دار می خانه

غبطـه  ، دیـدم  کـه زن و شـوهرهاي دیگـه رو مـی     وقتی، کرد ابراز عالقه نمی هرگز بهم«

بعـد از مـدتی   . ها فقط به طال و زیـورآالت نیـاز دارنـد    زن، کرد شوهرم فکر می. خوردم می

بـا ریشـخند   ، کـردم  هـر بـار کـه بهـش اعتـراض مـی      . احساس پـوچی بهـم دسـت داده بـود    

  )16ش . (»مگه بچه شدي؟: گفت می

شونده، عدم همدلی بین  بر مبناي اظهارات برخی از زنان مصاحبه: جینعدم همدلی زو

تواند روابط آنان را  تنها می این عامل نه. هاي خانوادگی است نقطۀ شروع تنشزوجین

. تواند باعث شود خود شخص نیز احساس تنش و ناآرامی کند مخدوش کند، بلکه می

  :گوید دار می ساله و خانه 36سوسن 

وقتــی مــادرم فــوت کــرد اصــالً درك . وقــت در مشــکالت کنــارم نبـود شـوهرم هــیچ «

زد که چـه خبرتـه؟ دنیـا بـه آخـر       مرتب بهم طعنه می! کرد کــه مرگ مادر یعنی چی؟ نمی
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  )6ش . (»در همه مسائل اینطور بود! خدا رحمتش کنه، ؟ مرد که مرد...رسیده

ن در جمع از سوي شوهر احترامی به زن، تحقیر و تمسخر ز بی: تحقیر و تمسخر همسر

ساله در این خصوص  18سارا . نماید و بالعکس فضاي عاطفی خانواده را دچار تزلزل می

  :گوید می

بـرادرش رو بـه    شان هنرهاي آشـپزي و خیـاطی زن   شوهرم همیشه در جمع خانوادگی«

گفـت کـه تـو هیچـی بلـد       کرد و بـه مـن مـی    کشید و کارهاي من رو کوچک می رخم می

کـرد   که مرا مجبـور مـی   طوري تحمل شد به مرور تحقیر و توهین او بسیار غیرقابل به... نیستی

)15ش . (»مثل را انجام دهم به جوابش رو بدم و مقابله

ترین فاکتورهایی بود که در فراهم ساختن  یکی از مهماین مفهوم: شناخت ناکافی

عدم فرصت کافی براي  با توجه به ساختار جامعه موردمطالعه و. زمینه طالق نقش داشت

در . اند شدند که آمادگی آن را نداشته اي می صورت ناگهانی وارد رابطه آشنایی، زوجین به

  :گوید دار می ساله و خانه 19این رابطه سعیده 

. اصالً دوران نامزدي و عقد نداشتیم و مراسم عقد و عروسیمون با هم بود و کامالً سنتی«

صورت  بار همدیگر را دیدیم، اونم به 4تا  3ه نامزد بودیم و تنها ما قبل از ازدواج تنها دو ما

  )17ش . (»اش نداشتم من هیچ شناختی از این آقا و خانواده... بسیار کوتاه و محدود

  

  اختالالت شخصیتی و رفتاري -3

رفتاري همواره باعث بروز اختالفات متعدد در بین زوجین - اختالالت شخصیتی

هاي ازدواج در صورت وجود این معضل دستور منع ازدواج  ر مشاورهکه د طوري شود، به می

  .در جامعۀ موردمطالعه به دلیل مردساالري بودن این عامل بسیار نمایان بود. شود داده می

بنا به اظهارات عدم رعایت پاکیزگی و نظافت شخصی : توجهی به وضعیت ظاهري کم

مل مهمی است که فرد با برخوردار نبودن توجهی به آراستگی در ظاهر و پوشش نیز عا و بی

ساله و دانشجوي کارشناسی  25عفت . نماید از آن، عرصه را براي همسر خود تنگ می

  :گوید باره می دراین
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... داد و اغلب مواقع بـا سـر وضـع نامرتـب داشـت      شوهرم اصالً به خودش اهمیت نمی«

وسـتانم منـو بـا ایـن وضـع ببیـنن و       ترسیدم د می، شد که باهاش بازار یا خیابون برم روم نمی

  )7ش . (»...همیشه آرزو داشتم که شوهرم شیک باشه... خجالت بکشم

فحاشی و ضرب و شتم مردان علیه زنان بازتاب فشار و : فحاشی و ضرب و شتم

شود؛ به این معنا که خشونت مردان علیه زنان  هاي متعددي است که بر آنان وارد می استرس

زوجین نمایانگر واکنش مردان در برابر فشارهاي بیرونی و درونی موجود در خانواده و بین 

ساله با تحصیالت سوم راهنمایی در این  19شهناز . هاي عمومی و خصوصی است در حوزه

:گوید رابطه می

خواسـتم   هر وقت مـی ، شد باهاش حرف زد اصالً نمی، فشار بود به خاطر شغلش تحت«

اصـالً آرامـش نداشـت و    ... خواهد کـتکم بزنـه   دم که میکر باهاش حرفی بزنم احساس می

وجه نمی تونستیم با همدیگه دو تا آدم معقول  هیچ به. معنا بود آرام صحبت کردن برایش بی

  )5ش . (»...اي صحبت کنیم بشییم و در مورد مسئله

کننده در پژوهش، داشتن مشکالت  از دیــدگاه زنان شرکت: شک و بدگمانی شوهر

شــخصیتی شوهر در اغلب موارد ادامه زندگی را با تنش و کشمکش زوجین رفتاري و 

گردد و طالق را بر ادامه زندگی  همراه ساخته تا جایی که تحمل عرصه بر زنان تنگ می

  :گوید ساله و دانشجوي کارشناسی در این رابطه می 20مثالً زهرا . دهند مشترك ترجیح می

حتــی نســبت بــه تمــاس تلفنــی . کــرد شــــکاك بــود و مرتــب گوشــیم رو چــک مــی «

شـد تـا اینکـه هـر وقـت       روز بیشـتر مـی   حساسـیتش روزبـه  . هایم هم حساس بـود  همکالسی

بارهـا ســـر   . رســوند و ظهر مـی اومـد دنبـالم    خواستم به دانشگاه برم خودش من رو می می

 همین مسئله با هم جر و بحث داشتیم اما اون همش به من مشکوك بود و دست بـردار هـم  

  )11ش . (»...نبود

عنوان یکی از مسائل اجتماعی سوغاتش براي خانواده چیزي جز  اعتیاد به: اعتیاد شوهر

ترین تأثیر اعتیاد بر خانواده از بین رفتن کنترل، نظم و انضباط  مهم. پریشانی و نگرانی نیست

ستا برخی در این را). 1382:61فرجاد، (ومرج و بی بند و باري است  و به وجود آمدن هرج

شـان بـه مـواد     شوندگان بر این باور بودند که بعد از پی بـردن بـه اعتیـاد شـوهران     از مصاحبه
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دار  ساله و خانه 18مهناز . کردند اي احساس سردرگمی می گونه مخدر دچار درماندگی و به

  :گوید می

بعضـی  مثالً ، دیدم گذشت رفتارهاي عجیبی از او می بعد از مدتی که از ازدواج ما می«

چنـد بـار بـه خـاطر     . قیدوبند نسبت به خانواده شـده بـود   کالً بی...آمد ها دیر به خانه می شب

همین مسئله باعـث شـد تـا    ... مصرف مواد بهش اعتراض کردم ولی مرا به باد کتک گرفت

  )4ش . (»ازش جدا بشم

  

  سستی روابط زناشویی -4

تعهد زوجین به روابط زناشویی با توجه به فرهنگ حاکم بر جامعه ایرانی، پایبندي و 

عدول از این مهم باعث . سالم موجب تسکین و آرامش در بین زوجین خواهد بود

هم با  خوردن کانون گرم خانواده، بروز درگیري و در اغلب موارد جدایی زوجین، آن برهم

 کنندگان هاي مشارکت گفته. برجا گذاشتن لطمات فراوان براي زن و فرزندان خانواده است

منزلۀ راهی براي فرار از شرایط نامناسب  دهد که برخی از آنان با پذیرش جدایی به نشان می

  .کند اند، عللی که در طالق توافقی زنان نقش مهمی ایفا می موافق

سالمت زندگی زناشویی در گرو روابط سالم بین زن و شوهر : روابط فرا زناشویی

ت که سالمت زندگی زوجین را به خطر روابط فرا زناشویی ازجمله عواملی اس. است

. هاي اجتماعی مجازي این عامل شیوع پیداکرده است خصوص با گسترش شبکه به. اندازد می

ازاین که متوجه روابط خارج از عرف شوهران از طریق دنیاي  زنان جامعه موردمطالعه پس

همسرانشان پیدا  شوند، دچار افسردگی شده و افکار منفی بسیاري در مورد خود و مجازي می

  :گوید باره می ساله و دانشجوي کارشناسی دراین 21براي مثال عسل . کنند می

اش  هـاي اینترنتـی   کـه از تمـاس   کار و ادامه تحصیل مرا از زندگی غافل نمود تا وقتـی «

. توجـه شـوم   ایـن عامـل موجـب شـد مـن بـه او بـی       . فهمیدم با فرد دیگري در ارتباط هست

طـور   یواش نسبت به او به نفرت تبـدیل شـد و تصـمیم گـرفتیم بـه      یواشازاین رابطه من  پس

  )14ش . (»توافقی از یکدیگر جدا شویم
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هاي اولیه زندگی  بیشترین آمارهاي طالق مربوط به سال: ازدواج در سنین پایین

گران معتقدند که ازدواج در دوران کودکی یا نوجوانی، تبعات  پژوهش. مشترك است

توان از  اجتماعی زیادي را در آینده بر آنان تحمیل خواهد کرد که نمیهاي  منفی و آسیب

ها بر هر دو جنس تحمیل  آثار روانی، عاطفی، اجتماعی و زیستی که این نوع ازدواج

الزامات ازدواج در سنین پایین اغلب منجر به جدایی از خانواده، . کند، غافل ماند می

هاي  عامل با همساالن و استفاده از فرصتدوستان و تعلقات، از دست دادن آزادي، ت

  :گوید ساله می 19در این رابطه شهناز ). 1387:15یاراحمدي، (شود  آموزشی می

فهمیدیم زندگی یعنی چی؟ ازدواج یعنی چی؟ من  اصالً نمی. ما هر دومون بچه بودیم«

ي ازش فقط شوهرداري و زندگی با یه نفر دیگه رو زیر یک سقف فقط شنیده بودم و چیز

خواست حـرف خودشـو بـه     همیشه می. خب اون هم چیزي زیادي حالیش نبود... بلد نبودم

جنگـی بـه هـم     بیشـتر اوقـات مثـل خـروس    ... کرسی بنشونه و من هم اصالً کوتـاه نمیومـدم  

  )5ش . (»...اوضاع بدي داشتیم... پریدیم می

بــا شــویی روابــط زناهــا در زنــدگی واقعــی هنگــام برقــراري  زوج:نارضــایتی جنســی

اي کـه   کننـده  هاي وسوسه آل ها با تمام ایده این چالش. شوند رو می متعددي روبههاي چالش

در . ساز جدایی آنان شود تواند زمینه عاملی که خود می. از قبل در ذهن داشتند تفاوت دارد

. نمودنـد  کنندگان از روابط زناشویی خود ابراز نارضایتی می برخی از مشارکتاین پژوهش 

  :گوید دار می ساله و خانه 18راي مثال مهناز ب

خوانـدن  (هـر کـاري بـراش کـردم     ، انگار کوه یخ بود. کرد احساسات مرا درك نمی«

کـالً یـک رابطـه    ، فایـده نداشـت  ، که توجهش به من بیشتر شـود ) رفتن پیش مشاور، کتاب

. روح ار سرد و بیعاطفه با هم داشتیم و من دختري بسیار احساساتی بودم و او بسی سرد و بی

هـایم آگـاه کـردم و تـوافقی از هـم جـدا        اش در برابـر خواسـته   بعد از مدتی او را از ناتوانی

  )4ش . (»شدیم

عنوان یکی از فراگیرترین و مؤثرترین ابزار انتقال فرهنگ به افراد  رسانه به: تأثیر رسانه

و هنجارهاي فرد و خانواده  ها جامعه، تأثیر بسزایی در ایجاد، تغییر، تقویت یا تضعیف ارزش

که در برخی موارد توانسته با ایجاد نگرش ناصحیح در افراد و انتقال فرهنگ  طوري دارد؛ به
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ساله، لیسانس  24پریا . ها بگذارد متفاوت از فرهنگ مرسوم، آثار نامطلوبی در بین خانواده

  :گوید دار می و خانه

زد  کرد و مرتب بهم طعنه مـی  نگاه می هاي خارجی نشست و به کانال پاي ماهواره می«

روز  انتظاراتش روزبه... خواست مثل اونا لباس بپوشم و  ها باشه و ازم می که زن باید مثل این

  )16ش . (»...اي پیش برم هاي ماهواره پاي مدل شد و دوست داشت من پا به بیشتر می

  :گوید باره می دار دراین ساله و خانه 36و یا سوسن 

: گفـت  مـی ، کـردم  وقتی بهش اعتراض مـی . مرتب تو اینستاگرام و تلگرام بودشوهرم «

بیشـتر  . تـو خونـه فقـط حضـور فیزیکـی داشـت      ! عصـر ارتباطاتـه  ، دنیا عوض شده و عصـر 

  )6ش . (»...هاي شــب مشغول چت و دایرکت اینستا بود مخاطبانش هم زن بودن و تا نیمه

خصـوص   دهد که رسـانه بـه   ن نشان میکنندگا توان گفت که اظهارات مشارکت می    

اي در سسـتی روابـط خـانوادگی دارنـد؛      کننـده  اي و مجازي نقش تسهیل هاي ماهواره شبکه

ها قادرند ذائقه جنسی افراد را تغییـر داده و از جـذابیت زن و شـوهر بـراي یکـدیگر       زیرا آن

  .بکاهند

  

  دخالت و فشار هنجاري اطرافیان -5

و نحوه مواجه با آن یکی از فیان در زندگی زناشوییدخالت و فشار هنجاري اطرا

هاي جوان در دوران نامزدي و بعد از ازدواج است و البته یکی از  هاي مهم زوج دغدغه

گرچه . هاي نابجا است عوامل مهم در اختالفات زناشویی بین آنان نیز، همین مداخله

با نیت خیرخواهی، سعادت و  ها کنند که این دخالت معموالً والدین و اطرافیان گمان می

گذارد و  گیرید ولی اکثر مواقع تأثیرات منفی بر روابط بر جاي می خوشبختی صورت می

  .ممکن است به طالق زوجین نیز منجر شود

دخالت مادر شوهر و خانواده او، مشاجرات خانوادگی : دخالت خانواده شوهر

ن طالق و تحقیر وضعیت خانوادگی هاي زن و مرد، توصیه خانواده شوهر به گرفت خانواده

زن از سوي خانواده شوهر ازجمله موارد فشارهاي هنجاري اطرافیان است که از طرف 
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در مواردي این فشارها به حدي . شده است کنندگان به دادگاه خانواده به آنها اشاره مراجعه

کارساز شده مندي آنها به یکدیگر،  اثرگذار است که باوجود عدم اختالف زوجین و عالقه

  :گوید باره می دار دراین ساله و خانه 34مریم . و منجر به طالق توافقی گردید است

خصـوص مـادرش    هـاي خـواهرش و بـه    اوایل مشکلی نداشتیم ولـی از وقتـی دخالـت   «

گفـت   مادرش مـی . برد شوهرم از مادرش زیادي حساب می. چیز تغییر کرد همه، شروع شد

اي داشت و شـوهرم بـه شـدت ازش     ی اخالق دیکتاتور گونهخیل، گم اون درسته هر چه می

دیگـه زنـدگی بـرام    .... مـن مانـده بـودم و اجـراي دسـتورات مـادرش      ، کـرد  جانبداري مـی 

  )9ش . (»که با رضایت از هم جدا شدیم تحمل شده بود تا این غیرقابل

هاي شوهر و همسر از عوامل  دعواهاي خانواده: هاي زوجین مشاجرات خانواده

دار در این خصوص  ساله، لیسانس و خانه 34تهمینه . باشد گیري به طالق توافقی می یمتصم

  :گوید می

. شـد  بین خودمان هم درگیـري مـی  .... شد  ها کشیده می بیشتر مواقع دعواها به خانواده«

اومـد خبـرش    که بین من و شوهرم اختالفی به وجـود مـی   بعد از این. کالً همه ریختن به هم

یکـی دو بـار ایـن مشـاجرات بـه      ... شـد  ها هم دعوا مـی  رسید و بین اون هامون می هبه خانواد

ایـن  ... ام شـد  هاي اقوام و فامیل کشید که منجر به ضرب و شـتم و آسـیب بـه دائـی     خانواده

جایی رسید که ما راهی جز جدایی  کینه و دشمنی میان اقوام و فامیل ما با خانواده شوهرم به

  )19ش . (»نداشتیم

توانند  اغلب زنان معتقدند کـه می: احترامی به حریم شخصی و خانوادگی بی

خصوص در  احترامی، به هاي لفظی و بی کنند، اما توهین هاي فیزیکی را تحمل می بدرفتاري

به باور ایـونز. پذیرش است مقابل فرزندان و سایر اعضاي خانواده، برایشان غیرقابل
1
 

شود و قدرت و  نفس او منجر می ست رفتن وجهۀ زنانه و عزتها به از د احترامی گونه بی این

در این ). 196: 1391ایونز، (گیرد  فرصت توانمندشدن و شکوفاشدن استعدادها را از زن می

  :گوید دار می ساله و خانه 19رابطه سعیده 

                                                  
1. Patricia Evans
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کـی  ، ضعیفه: گفت زد و می تو ذوقم می، خواستم در مورد چیزي نظر بدم هر وقت می«

چنـدین بـار در   . وحسابی ندارنـد  ها عقل درست حرفش این بود که زن... ر خواستاز تو نظ

نفس رو ازم گرفته بـود   با این کارهاش اعتمادبه. هاي بهم زده بود جمع و فامیل چنین حرف

)17ش . (»ترسیدم بیشتر تحقیرم کنه و می

  

مشکالت اقتصادي و معیشتی -6

اري از مسائل اجتماعی امروز جامعـه ایـران هاي برخـی از محققین ریشه بسی طبق یافته

در این راستا مشکالت مالی و اقتصادي بستر مهمی در گرایش . مشـکالت اقتصـادي اسـت

آورد و زنان  نفس مردان را پایین می این مشکالت اعتمادبه. کند به طالق زوجین فراهم می

  ).16: 1389ه و همکاران، عیسی زاد(کند  تر می انگیزه را نیز نسبت به زندگی مشترك بی

زیباییگرچه گرایش به :مصرف متظاهرانه
1

فرهنگ امااز ابعاد وجود انسان است

مطلوبی را در پی ها و آثار نا وبرق که آسیب یعنی میل و رغبت به تجمالت و زرق  مصرفی

هاي  و تقلیدهاي ناصحیح، ترسگرایی هاي اخیر مصرف رسد طی سال به نظر می  .دارد

بسیاري از جوانان باعث شدهشدید از قضاوت دیگران و آرزوهاي سرکوب شده والدین

کنند، زندگی  علیرغم هزینه زیادي که براي برپایی مراسم عروسی و جهیزیه می

  :گوید ساله در این رابطه می 18سونیا  .شود شان به جدایی ختم مشترك

خواستم؛ اما شوهرم طبق فرهنـگ   من در فضاي آرمانی خودم جهیزیه ساده و کم می«

بـراي جهیزیـه بایـد مبـل     : گفـت  مـی ، چشـمی بـود   اش که خیلی اهل چشـم بـه هـم    خانواده

: گفـت  مـا او مـی  من اصالً با ویترین موافـق نبـودم ا  . بخرم... اي و  قیمت و یخچال کره گران

  )3ش . (»...خري را در سه ویترین به نمایش بگذاري تا همه ببینند باید وسایلی که می

هاي مهم و  عنوان یکی از حوزه مسائل مالی و شغلی به: عدم ثبات شغلی شوهر

شاید بتوان گفت . اثرگذار بر زندگی مشترك، تأثیر زیادي روي رابطه همسران دارد

ه خاطر مسائل مالی زمانی است که زن و شوهر پول و درآمد کافی ها ب ترین جدایی شایع

                                                  
1 - هاي دیگري نیز باشد تواند در زمینه مصرف نمایشی لزوماً به زیبایی مربوط نیست؛ و میالزم به ذکر که.  
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در این حالت زوجین با مشکالت واقعی زیادي در زندگی . شان ندارند براي گذران زندگی

. اندازد مشکالتی که در نهایت رابطه و ازدواج را به شدت به خطر می. شوند رو می روبه

  :گوید د چنین میساله، لیسانس و کارمند در این مور 27نرگس 

همـین بـراي او نقطـه    . نگاهش بـه حقـوق نـاچیز مـن بـود     . داده بود شغلش رو ازدست«

ولـی حقـوق مـن    . آورد و دیگه او نیازي بـه کـار نـداره    امیدي بود که یکی هر ماه پول می

اخـه تـو ایـن وضـعیت کـی مـرد       . شرایط مالی سختی داشـتیم ، کرد کفایت زندگی رو نمی

مـن هـم گـول    . ده اي هم دخترش رو به آدم بیکـار نمـی   هیچ خانواده. هکن بیکار ازدواج می

عمر  تونم یک دیدم نمی طالق نگیر؛ اما می: گفت این اواخر می. وقتش رو خوردم شغل پاره

  )8ش . (»...با این مرد زندگی کنم

  :گوید لیسانس و معلم می ساله، فوق 45و یا مهین 

کم سعی کرد از این شـغل   ورونمیر داشت کمکه اوایل ازدواجمان یک شغل بخ با این«

فشـار  ... کرد از حقوق من اسـتفاده کنـد   گیري کند و چون من معلم بودم سعی می نیز کناره

طرف مخارج خـانواده و از طـرف دیگـر بیکـاري و      ازیک، کردم مالی زیادي را تحمل می

  )10ش (» ...کردم کارگر خانه هستم احساس می... تنبلی او من را کالفه کرده بود

ها و توسعه فضاهاي کار اجتماعی،  با افزایش مدارس جدید و دانشگاه :اشتغال زن

اقتصادي، خدماتی و سیاسی، ورود دختران و زنان به جامعه و بازار کار رسمی و غیررسمی 

نوعی در انتخاب نقش خود دچار تضاد  در چنین شرایطی زنان مذکور به. بیشتر شده است

شوند می
1

رف با توجه به شرایط اقتصادي جامعه خواهان ورود به بازار کار هستند ط ؛ ازیک

در این . رود که نقش همسري را به شیوة سنتی ایفا کنند و از طرف دیگر انتظار می

  :گوید ساله و دیپلم می 20فاطمه خصوص 

بعد از دیپلم دوست داشتم ادامه تحصـیل بـدهم و یـه شـغل خـوب      ، زمانه عوض شده«

او اعتقـاد داشـت   . گفت زن باید توي خونه بمونه و نباید کار کنـه  ولی شوهرم میپیدا کنم 

                                                  
1 - رصدد تعمیم بهکند و پژوهش حاضر د کنندگان جامعه مورد صدق می مفهوم تضاد نقش در مورد مشارکت 

  .دیگر جوامع نیست
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همین طرز تفکـر باعـث شـد    . کنه احساس می کار بیرون زن رو نسبت به روابط زناشویی بی

  )1ش . (»...مان از هم بپاشه زندگی

در هاي اعضاي خانواده  ها و فعالیت تغییراتی که در نقش: 1پذیري شوهر عدم مسئولیت

هاي  پذیري افراد و تداوم برخی ویژگی دوره جدید پدید آمده، در صورت عدم انعطاف

گیرد،  هاي متعدد زن را در نظر نمی سنتی همچون مردساالري غیرقابل انعطاف که نقش

باره  ساله، دیپلم و کارمند دراین 27مارال . تواند فشار نقش مضاعفی بر زنان وارد آورد می

  :گوید می

کـه همسـرم    درحـالی . کردم گشتم خرید می وقتی از محل کارم به منزل بازمیهر روز «

او بیشتر . کرد در امور داخل خونه و خرج و مخارج زندگی با من همکاري و همراهی نمی

اي  اعتراضـات مـن هـم چنـدان نتیجـه     . خریـد  ها به جز نان و سبزي چیز دیگـري نمـی   وقت

، از ایـن وضـع خسـته شـده بـودم     . کردم ل میفشار روحی و روانی بسیاري را تحم. نداشت

  )18ش (» ...ام رو بخشیدم و توافقی از هم جدا شدیم مهریه

  

  گیري نتیجه

نوع و میزان طالق و چگونگی فرایند انجام آن اگرچه نشـانه میـزان بحران در نهاد خانواده 

تی که باشد؛ تحوال است اما از سوي دیگر حاکی از میـزان تحـوالت در ایـن نهاد می

باوجوداین طالق و افزایش آن را در جامعه . کل جامعه تعمیم داد آسانی به توان به می

به عبارتی ازآنجاکه افزایش . مثابه فروپاشی نهاد خانواده و جامعه تعبیر کرد توان به نمی

ز عنوان بخشی ا توان آن را به موازات گذار جامعه از سنت به مدرنیته اتفاق افتاده می طالق به

در این راستا پژوهش حاضر به دنبال تجربۀ . فرایند تغییر و بازسازي نهاد خانواده تلقی کرد

دهندة این است که  هاي پژوهش نشان یافته. طالق توافقی در شهر دیلم بوداز زیسته زنان 

گیري وضعیت نامطلوبی در زندگی شخصی و  اجتماعی، موجب شکل-نابسامانی فرهنگی

                                                  
آن  هاي خود آگاه بوده ولی در عمل نسبت به کننده بر این نظر بودند که شوهرانشان از مسئولیت زنان مشارکت - 1

  .توجه هستند بی
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شود یا فقط به  که امور جنسیتی به فرزندان آموزش داده نمی مادامی. شود خانوادگی می

ساز  تواند زمینه شوند که می شود در زندگی مشترك این مسائل پدیدار می کلیات اکتفا می

عالوه بر این انتخاب عجوالنه، اجبار به ازدواج، ناهمگون . هاي دیگري باشد آسیب

انند بنیان خانواده نوپا را متزلزل نموده و تو همسري و کمبود آگاهی به نقش همسري می

هاي پژوهش  این یافته تا حدودي با یافته. زوجین را به سمت طالق توافقی هدایت کنند

  .در ارتباط با عوامل اثرگذار بر طالق توافقی مطابقت دارد) 1398(مظاهري و همکاران 

روابطـی کـه یـک     رابطه ضعیف در ارتباط عاطفی زن و شوهر به سرديعالوه بر این 

شود، مانند رابطه روحی، جسمی، عاطفی و حتـی   توانند با هم داشته باشند منجر می زوج می

مهـري و کـم شـدن محبـت در خـانواده       کالمی، وجود این مشکل در یک رابطه باعـث بـی  

اي که از لحاظ روحی و جسمی با یکدیگر دارند خط قرمزهـایی   این افراد با فاصله. شود می

. کنـد  انـد و هرکـدام در خلـوت خـود دیگـري را مـتهم مـی        مدیگر مشخص کردهرا براي ه

درك نکردن صحیح از رفتار و گفتار یکدیگر، نداشتن شـناخت کـافی از روحیـات طـرف     

دست  به عالقگی و سردي نسبت به شریک زندگی خود همه و همه دست مقابل و عاقبت بی

هاي پژوهش در این زمینه تا حـدودي بـا   یافته. دهد تا یک رابطه به جدایی ختم شود هم می

  .مشابه است )2016(ریجاوك و سیمونیچ تحقیق 

توجهی تحت تأثیر قرار دهند و در این  توانند طالق را به طرز قابل عوامل مختلفی می

هاي  شیوه. میان تمرکز بر عوامل شخصیتی و رفتاري زوجین داراي اهمیت فراوانی است

ر و ارزیابی یکدیگر و رویدادهاي مربوط به رابطه آنان، ارتباطی زوجین در درك، تفسی

نداشتن مهارت در برقراري ارتباط بین زوجین  .توجهی بر کیفیت روابط آنها دارد تأثیر قابل

اي از طرف  شود زن از لحاظ عاطفی اشباع نشود و درك همدالنه و عاشقانه باعث می

این امر . ها است جویی ها و بهانه خلقیهمسر خود دریافت نکند که خود منشأ بسیاري از کج

. گردد در نهایت موجب ایجاد فاصله بیشتر از همدیگر و ناپایداري روابط زناشویی می

  .شده است به آن اشاره) 2012(عاملی که با کمی اغماض در پژوهش فاکرل 
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نمود سستی  هایی که زندگی زوجین را در جامعه مطالعه شده تهدید می یکی از آسیب

با توجه به فرهنگ حاکم بر این جامعه عدول از این امـر و عـدم تعهـد    . ودبط زناشویی بروا

هـاي   ترین شاخصه زندگی مشترك است، صـدمات و لطمـه   به اصول اولیه که در اصل مهم

نیـز بـر   ) 1369(عاملی که ازکمپ . کند خصوص زن وارد می ناپذیري را به خانواده به جبران

و هرکـدام از زن و شـوهر بـا تصـورات خاصـی دربـاره زنـدگی        به بـاور ا . آن تأکید داشت

کـه   کننـد و زنـدگی را بـا انتظـارات مشخصـی در مـورد ایـن        زناشویی اقدام بـه ازدواج مـی  

عدم برآورده شدن این انتظـارات  . نمایند همسرشان چگونه با او رفتار خواهد کرد، آغاز می

  .انجامد یموجب نارضایتی و پشیمانی خواهد شد و کار به طالق م

ها  وي یکسري ویژگی. شود از دیدگاه ایونز آزار کالمی باعث ایجاد آسیب روانی می

دار کننـده و  آزار کالمـی جریحه: گیـرد؛ از قبیـل را بـراي تشخیص آزار کالمی در نظر می

وقتی استنباط همسـر از آزار . گیرد خصوص که مورد انکار هم قرار می دردآور اسـت؛ به

ادیـده گرفتـه شود و به واقعیت وي نیز هیچ اعتباري داده نشود، بخشی از رنـج زن کالمـی ن

ایونز، (هاي او است  شود و نوعی حمله به ماهیت و توانایی بـه سـردرگمی او منتهـی می

بنابراین مشاجره و تحقیر کالمی زنـان کیفیـت زنـدگی و مولد بودن زندگی ). 190: 1391

از دسـت دادن احسـاس خودارزشـمندي و . کنـد د مـیآنان را به شدت تهدیـ

نفس، اطمینان نداشتن از نحوة برخورد با دیگران، سوءظن بـه روابـط بعـدي و  اعتمادبه

اطرافیان در زندگی توان از پیامدهاي دخالت و فشار هنجاري  تحریـف واقعیت را می

هاي پورنصیري و  پژوهش هاي پژوهش در این زمینه تا حدودي با یافته. برشمردزوجین 

  .اند مشابه) 1393(و قاسمی و ساروخانی ) 1396(همکاران 

داشت،  ترین دالیلی که زنان را در رابطه زناشویی نگاه می در گذشته یکی از مهم

هاي اخیر، به  سابقه ورود زنان به بازار کار در دهه کسب امنیت مالی بود؛ اما افزایش بی

انداز طالق را براي زمانی که از  گردیده است و این امر چشم استقالل اقتصادي آنان منجر

بنا بر . وضعیت زناشویی خود چندان رضایتی ندارند روشن و نویدبخش ساخته است

هاي پژوهش اشتغال یکی از منابع اقتصادي و معیشتی براي کسب درآمد براي  یافته
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در جامعۀ مطالعه . دي استها است و بیکاري به معناي فقدان چنین منبع ارزشمن خانواده

این . شده زنان بر این باور بودند که بیکاري مردان اثري مثبت بر تصمیم به طالق دارد

  .تصمیم مبتنی بر استرس روانی و تنش بین مردان و زنان در زندگی زناشویی است

بل در چند دهه اخیر با تغییرات اجتماعی و تقادر پایان، باید به این نکته اشاره کرد که 

سنت و مدرنیته، درخواست نفوذ و کنترل هر یک از زوجین بر سرنوشت خود و خانواده 

یافته و این وضعیت، یکی از عوامل مؤثر در ایجاد اختالف و جدل در خانواده بوده  افزایش

از یکسو آشنایی بانوان با جایگاه حقوقی خویش، کسب استقالل اقتصادي، . است

اده و توزیع مساوي قدرت و از سوي دیگر عدم پذیرش و درخواست دخالت در امور خانو

درك مردان از شرایط جدید و ناآگاهی آنها از حقوق و تکالیف متقابل زوجین، موجب 

همچنین با پیشرفت اقتصادي ـ . اختالفات و تعارضات شدید در خانواده شده است

اند و این  له گرفتهها و آموزش بیشتر، زنان از فرهنگ سنتی فاص اجتماعی، گسترش رسانه

هاي سنتی را بپذیرند و یا در صورت پذیرش آنها  امر باعث شده است تا آنان کمتر نقش

  .شود ارزیابی منفی نسبت به نقش خود داشته باشند و این باعث نارضایتی از زندگی می

  

  پیشنهادها

ادامه  مند بودن و تنوع تجارب زنان از طالق توافقی در با توجه به پیچیدگی، زمینه

شود که  هاي پژوهش ارائه می پیشنهادهایی در سطح فردي و اجتماعی در راستاي یافته

  :تواند راهگشا باشند می

گیري طالق توافقی تأثیر دارد؛  ازآنجاکه دخالت و فشار هنجاري اطرافیان در شکل -

انگیز بر آموزش و آگاهی بخشی به والدین در زمینه فرایند چالششود به امر  پیشنهاد می

  .طالق و پیامدهاي آن روي فرزندانشان توجه بیشتري معطوف گردد

ها دو مقوله نابسامانی فرهنگی و اجتماعی خانواده و سستی روابط  بر مبناي یافته -

مشاوره و آموزش شود  زناشویی نقش مهمی در طالق توافقی دارد؛ لذا پیشنهاد می
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حقوق و انتظارات زوجین از زندگی و از هاي زندگی قبل از ازدواج در ارتباط با  مهارت

.هاي فردي و اجتماعی و تعامل مؤثر زوجین موردتوجه قرار گیرد یکدیگر، ارتقاء مهارت

بستگی  هاي اختالالت شخصیتی و رفتاري و نیز فقدان دل با توجه به نقش مهم مقوله -

ها و  در بحرانعاطفی در پدیدة طالق توافقی، ایجاد و گسترش مراکز مشاوره و مداخله 

  .صورت رایگان موردتوجه قرار گیرد اختالفات خانوادگی به

با عنایت به نقش انکارناپذیر مشکالت اقتصادي و معیشتی در طالق توافقی؛ -

ازپیش  هاي محلی در راستاي توانمندسازي اقتصادي زنان بیش ضرورت توجه به ظرفیت

.شود احساس می

فهم تجارب زنان از طالق توافقی پرداخته است، ازآنجاکه پژوهش حاضر صرفًا به -

گردد تجارب زیستۀ مردان از  نگري به پدیدة طالق توافقی پیشنهاد می لذا در راستاي جامع

  .صورت عمیق مطالعه گردد طالق توافقی نیز به

نهایتًا بر مبناي این پژوهش جامعۀ موردمطالعه از خدمات مشاورة حضوري چندان 

تواند در راستاي عملیاتی کردن موارد فوق از  ا مشاوران خانواده میاند لذ بهره نبرده

  .نیز استفاده کند) مشاوره آنالینِ فردي و خانوادگی(اي و فضاي مجازي  هاي رسانه ظرفیت
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