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  چکیده

دهد که در این میان طالق  هاي ایرانی نشان می بیشتر آمارهاي رسمی، روند صعودي طالق را در بین خانواده

بنابراین مطالعه تصمیم و تجربه زیسته طالق توافقی زنان . داده است توافقی نسبت باالیی را به خود اختصاص

تا در نهایت، به روایتی . باشد در شهر تهران در قالب شنیدن داستان جدایی آنها موضوع این پژوهش می

مطالعه حاضر با رویکرد کیفی و به روش تحلیل روایت . منسجم از این تجارب در قالب نظمی تقویمی رسید

یافته  لعه داستان زنان مطلقه براي رسیدن به طالق توافقی پرداخته و از تکنیک مصاحبه نیمه ساختبه مطا

نفر از زنان  20کنندگان شامل  در این پژوهش مشارکت .ها استفاده گردیده است آوري داده براي جمع

آوري و  و عملیات جمعشده  گیري هدفمند استفاده بوده و از روش نمونه 1399مطلقه در شهر تهران در سال 

با توجه به تحلیل صورت گرفته و نیز مقوالت اصلی و فرعی . گرفته است زمان انجام طور هم ها به تحلیل داده

زنان مطلقه موردمطالعه در .باشند موقعیت قابل روایت می 7شده، داستان زنان مطلقه در قالب  استخراج

ها  آن» تصمیم به ازدواج«هاي  اند و زمینه انشان آشنا نشدهمناسبی با همسر» بستر آشنایی زوجین«موقعیت و 

جاري شدن صیغه «در این میان با . طور مطلوب فراهم نبوده است ها و معیارهاي ازدواج به در قالب انگیزه

شده و نیز با برگزاري عروسی و تشکیل  هاي اختالف شروع تدریج زمزمه در بین افراد موردمطالعه به» عقد

خیانت «در ادامه زندگی . شوند می» زندگی پشت درهاي بسته«جین وارد مرحله جدیدي از زندگی، زو

در ذهن آنها محسوب » هاي طالق جرقه«هاي اساسی  زمینه» خشونت خانگی«و » اعتیاد همسر«، »همسر

پایان  شان کارزاري است تا بتوانند به لحاظ رسمی و قانونی به زندگی خانوادگی» تروماي دادگاه«. شود می

» مثابه بخشش مهریه توافق به«گیرد؛ طالق توافقی صورت گرفته مبتنی بر  وقتی زن تصمیم به جدایی می. داد

تدریج زنان متقاضی طالق، با بخشش مهریه به لحاظ شرعی و  به. باشد تا بتواند از همسرش جدا شود می

تنهایی پس «گیرند و  شان فاصله می سريشوند؛ و از زندگی متأهلی و هویت هم قانونی از همسرانشان جدا می

گردد شرایط دادرسی، شرایط مالی، اخالقی و تنفر از همسر  در واقع مشاهده می. کنند را تجربه می» از طالق

وحقوق مدنی و  و حتی عدم همراهی آن، موجب گردیده زنان مطلقه سعی کنند با بخشش مهریه و تمام حق

  .شرعی از زندگی زناشویی خارج شوند
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  بیان مسئله

آید و  ها، ازدواج یکی از رویدادهاي اجتماعی به شمار می در میان مراحل زندگی انسان

راهکاري تأییدشده براي تشکیل زندگی خانوادگی که در تمامی جوامع حمایت اجتماعی 

شده،  در ایران طبق مطالعات انجام.گیرد ورد تشویق قرار مینسبت به آن وجود دارد و م

سال اول زندگی اتفاق  5بیشترین علت طالق، عدم توافق و تعامل زوجین است و معموالً در 

، 75تا  65هاي  طبق تحقیقات صورت گرفته، نسبت طالق به هر صد ازدواج در سال. افتد می

سایت . (درصد است 43/16، 08/12، 89/7، 35/10به ترتیب برابر  95تا  85و  85تا  75

هاي  هزار مورد طالق توافقی در سال 176لذا با توجه به آمار «). 1398مرکز آمار ایران، 

صورت توافقی  ها به درصد طالق 74توان بیان نمود که  در ایران می 1397تا  1385

  .گرفته است انجام

شده در این  هاي ثبت ل طالقدرصد ک 71چیزي در حدود  1396این نسبت در سال  

گردد بیشتر آمارهاي رسمی، روند صعودي طالق را در بین  رو، مالحظه می ازاین. سال است

یابی علل  رسد توصیف وضعیت و انواع طالق و ریشه دهد؛ اما به نظر می ها نشان می خانواده

شتري دارد؛ چرا که هاي بی اي حقوقی و اجتماعی نیاز به تحلیل و واکاوي عنوان مسئله آن، به

باشد که نیازمند تحلیل و تفسیر  شده، طالق توافقی می هاي ثبت بخش زیادي از طالق

  .بیشتري هستند

هاي طوالنی معطل  برخی از دعاوي مربوط به طالق در محاکم خانواده حتی تا سال

قی بنابراین اطاله دادرسی و بعضاً دشواري و موانع حقو. مانند رسیدگی و صدورحکم می

شوند، باعث  هاي طالق که غالبًا از سوي زنان مطرح می فراوان پیش روي دادخواست

دیگر  عبارت به. شود ویژه نزد زنان می ، به»طالق توافقی«گیري و قوت گرفتن ایده  شکل

سو و موانع  سخت شدن زندگی مشترك و عدم امکان تداوم آن از سوي زنان از یک

هاي  ی همچون طالق عسر و حرج و غیره در دادگاههای حقوقی پیشروي درخواست طالق

ازحد رسیدگی به آنها از سوي دیگر، زنان را به این تصمیم سوق  خانواده و اطاله بیش

قورچی (صورت توافقی جدا شوند  دهد که با بخشیدن حقوق مالی خود به شوهر، به می

  ).117: 1399بیگی و اقبالی، 
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در قانون، طالقی به نام . غالبًا زنان هستندهاي توافقی  متقاضی اجراي حکم طالق

شود و آنچه به این نام شهرت یافته در واقع ذیل عنوان طالق خلعی یا  توافقی دیده نمی

در طالق توافقی گاه زن و مرد . هاي بائن به شمارمی روند مبارات است که ازجمله طالق

حکمه به طالق مبارات حکم نمایند که قضات م متفقًا اقدام به تقدیم دادخواست طالق می

نماید و دادگاه  دهند و گاهی خواهان طالق زوجه است که زوج نیز با آن موافقت می می

  . کند رأي به طالق خلع می

هاي  گردد که در تمامی طالق با مداقه در آراي صادره از محاکم خانواده آشکار می

باشد و نتیجتاً  یا همه مهریه می نماید که اکثراً قسمتی توافقی زوجه اقدام به بذل مالی می

  ).289: 1395موسوي، (نماید  محکمه اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش می

کننده طالق توافقی در ایران به کمرنگ شدن عاملیت نهادهاي قانونی  وجه نگران

انقالب طالق توافقی معطوف به از بین بردن . شود حمایت از خانواده و ازدواج مربوط می

اسبات قضایی و قانونی حامی خانواده است که در دعاوي مربوط به طالق از من

ایده طالق . گیرد هاي حداکثري جهت ممانعت از این تصمیم زوجین بهره می مکانیسم

مثابه ساختار، در عرصه  مثابه کنشگر، بر اراده قانون به توافقی به معناي غلبه اراده زوجین به

در واقع چنین ). 99: 1399قورچی بیگی و اقبالی، (ه است تحکیم یا تضعیف نهاد خانواد

راحتی به اهداف خود  توانند به شود که طالق توافقی راهی است که زنان می استنباط می

دهد زنان براي  اما تجارب و مشاهدات نشان می. تر طی کنند رسیده و روند جدایی را سهل

شوند، زیرا در روند اجرا،  متحمل میها و مصائب زیادي را  رسیدن به این انتخاب چالش

  .آورد بار بیشتري بر زنان و جامعه وارد می اثرات زیان

یکی از دالیل حدوث بحث طالق توافقی به عسر و حرج و فشار روانی زنان  

ها در بسیاري از موارد براي آنان دشوار و  گردد زیرا اثبات عسر و حرج در دادگاه برمی

روند رسیدگی به درخواست طالق مستلزم طی مراحل طوالنی باشد و  گاهی غیرممکن می

اثبات عسر و حرج مستلزم ارائه احکام قطعی در صدور ترك . باشد و سه مرحله دادرسی می

انفاق، کیفري، حکم محکومیت به پرداخت نفقه معوقه، اثبات اعتیاد، اثبات عدم باروري 

  .باشد در دادگاه می... و
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ق عاطفی بین زوجین، طی این طریق بسیار دشوار بنابراین به جهت وجود طال

هایی است که زنان علیرغم میل باطنی خود تن به توافق در  در چنین موقعیت. نماید می

گیري براي طالق و  بر این اساس زنان از زمان تصمیم. دهند طالق با حداقل حقوق خود می

ند که در نهایت به طالق ا هاي حقوقی بسیاري داشته اعالم درخواست به دادگاه مواجه

هاي محدود در مورد طالق توافقی و نگرانی  بنابراین انجام پژوهش. توافقی ختم شده است

در مورد عوارض طالق توافقی و بروز معضالت فردي و خانوادگی این مطالعه از اهمیت 

  .باشد بسزایی برخوردار می

افرادي است که در  رو، هدف از پژوهش حاضر، تحلیل روایت تجارب زیسته ازاین

در این پژوهش این . اند هاي شهر تهران با طالق توافقی از همسر خود جدا شده دادگاه

نخست به ثبت تجربیات افراد در انفصال زندگی مشترك به : گردد هدف کلی دنبال می

نحو توافقی و شنیدن قصه زندگی و روند تجربه زیسته آنها از طالق خواهیم پرداخت؛ 

ها و شرایط مختلف موجب درك  یان داستان زندگی این افراد در موقعیتسپس نحوه ب

توان  شود که درنهایت می تجارب و ضعف و قوت قوانین و اجراي آنها در فرآیند طالق می

روایتی که ذات تجربه مشترك زنان مطلقه را از طالق . روایت تجارب آنها را تنظیم نمود

  .سازد آشکار می. ..توافقی به لحاظ حقوقی، اجتماعی و 

  

  پیشینه پژوهش

رشد فزاینده نرخ طالق موجب پیدایش پیکره حجیمی از تحقیقات درباره طالق و ازدواج «

در نتیجه همین ادبیات است که دریافت ما از علل، فرایندها و پیامدهاي . مجدد شده است

ین شده است، خصوصاً که غالب ا طالق طی دو دهه گذشته به شکلی تصاعدي افزون

اند که طالق با مشکالت اجتماعی درباره  تحقیقات در کشورهاي مختلف حاوي این پیام

  ). 2044پیریور و ترندي، (» بزرگساالن و کودکان ارتباط دارد
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در بحث از مرور تحقیقات گذشته به بررسی مطالعات داخلی و خارجی پیرامون 

  .شدگرایش افراد و نیز تجربه آنها از طالق توافقی پرداخته 

توسط قورچی بیگی  1399در سال » ساخت اجتماعی طالق توافقی در ایران«پژوهش 

طور خاص  گرایی تحلیل و به و ابوالفضل اقبالی به روش تحلیل ثانویه، متأثر از نظریه واقع

هاي تحقیق حاکی از آن است که  یافته. گرفته است نظریه اراده گرایانه کنش پارسونز انجام

ساحت ذهنی آن .یابد ثر از دو ساحت عینی و ذهنی ساخت اجتماعی میطالق توافقی متأ

مربوط به تحول در الگوهاي همسرگزینی و تغیر در ساختار اقتدار خانواده و ساحت عینی 

هاي خانواده و نیز زیست جهان  آن مربوط به اطاله دادرسی دعاوي خانوادگی در دادگاه

  .شود جنسی دنیاي امروز می

بررسی رابطه سبک زندگی و گرایش «دیگران در پژوهشی با عنوان  یعقوبی چوبري و

با حجم (به روش پیمایش  1398که در سال » به طالق توافقی در بین شهروندان شهر رشت

گرفته به بررسی تأثیر سبک زندگی شهروندان بر نگرش به طالق  انجام) نفر 400نمونه 

شد که در بین تمام سؤاالت مربوط به  ها مشخص آوري داده با جمع. توافقی پرداخته است

طبق بررسی صورت از . ها از حد متوسط باالتر بودند گرایش به طالق توافقی میانگین پاسخ

و مصرف رسانه با بتاي  15/0طریق تحلیل رگرسیون نتایج نشان داد که مدیریت بدن با بتاي 

  .ردبیشترین تأثیر را در نگرش افراد نسبت به طالق توافقی دا 11/0

در ) 1395سال (» بازنمایی معناي طالق توافقی«شان با عنوان  موسوي در مطالعه کیفی

ها و نیز دستیابی به  کنندگان به دادگاه براي طالق توافقی بعد از مرور مصاحبه بین مراجعه

این مقوالت . تري مقوالت عمده استخراج گردید مفاهیم اولیه تحقیق، در سطح انتزاعی

آور خانواده، درگیري عاطفی، اختالفات  عنوان نان بازاندیشی در نقش مرد به :اند از عبارت

فرهنگی ـ اجتماعی، اختالالت شخصیتی و رفتاري، فشار اطرافیان و دیگران و روابط 

  .زناشویی نامطلوب

کننده گرایش به طالق  عوامل تعیین«در بررسی  1392بلوردي و همکاران در سال 

کنندگان  به روش پدیدارشناسی به تجربه زیسته متارکه» یفیاي ک یک مطالعه: توافقی
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درنهایت با ). گیري هدفمند نفر به روش نمونه 21(شهرستان سیرجان پرداخته است 

عاملیت «و » هاي جمعی مؤلفه«توان دو مضمون اصلی تحت عنوان  بندي نتایج می مقوله

  . را از همدیگر تشخیص داد» فردي

هاي  توان مقوالت فرعی از قبیل شبکه هاي جمعی می ؤلفهدر بحث از مضمون اصلی م

) روابط قبل از ازدواج، عدم درك صحیح از مراودات جنسی(اجتماعی، تعامالت زناشویی 

در قالب مقوله اصلی عاملیت فرعی، مقوالت فرعی عدم آگاهی پیامدي و . اشاره نمود

ساز  روزه زنان با مراجع هویتتوان اذعان داشت ام درواقع می. یابی استخراج گردید هویت

رو، آشنایی زنان با  ازاین. اند که موجب آگاهی و تغییر نگرش آنها شده است مختلفی مواجه

گردد در مسیر زندگی زناشویی زنان با  افکار و نیز باورهاي جدید موجب می

  .هاي متفاوتی روبرو شوند که یکی از آنها طالق توافقی است گیري تصمیم

بررسی عوامل مختلف و مؤثر بر طالق توافقی در شهر «وخانی با هدف قاسمی و سار

نفر از زوجین متقاضی طالق توافقی را موردمطالعه  369به روش پیمایش ) 1392(» کرمانشاه

درصد و در بین زنان حدود  33نتایج حاصل نشان داد که در بین مردان حدود . اند قرار داده

بیشترین علت طالق توافقی در بین زوجین . ق افتاده استدرصد اطرافیان آنها طالق اتفا 31

  .باشد درصد می 19موردمطالعه سابقه مصرف مواد مخدر در بین مردان با حدود 

، انجام ضرب )درصد 5/12(مداخله اطرافیان : توان به عواملی چون در مراتب بعدي می

ن سوءظن و بدبینی ، داشت)درصد 2/9(، دورغگویی نسبت به یکدیگر )درصد 3/10(و شتم 

توجهی نسبت به  ، احساس بی)درصد 6(، داشتن اعتیاد )درصد 1/8(نسبت به همدیگر 

) درصد 5/3(و خیانت ) درصد 5/3(، داشتن تنفر و نیز نداشتن عالقه )درصد 7/5(یکدیگر 

درصد زنان  9/7درصد مردان و نیز  2/9باره نیز دیگر نتایج نشان داد که  دراین. نام برد

در بین زوجین موردمطالعه که متقاضی . اند رت اجباري با همدیگر ازدواج نمودهصو به

درصد  2/12درصد از قبل با همدیگر آشنایی داشته و در مقابل  8/11اند  طالق توافقی بوده

  .اند عنوان نامزدي سپري کرده نیز زمانی را به
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اندد تئوري به به شیوه گر) 1391(شیخی، خسروي، غریبی، قلی زاده و حسین زاده 

پژوهش . اند پرداخته» درك معنایی طالق و کشف پیامدهاي مثبت آن«اي  انجام مطالعه

حاضر در جهت کنکاش بیشتر پیرامون علل پنهانی طالق و کشف پیامدهاي مثبت آن 

عنوان مقوالت اصلی و  نتایج، نشان از وجود سه دسته عوامل به. صورت گرفته است

: اند از دهند که عبارت براي به وجود آمدن پدیدة طالق میحال مرتبط با هم  درعین

هاي  ترین جنبه از جنبه مهم. روز شدن ناهمخوانی تبیینی، ناهمخوانی معنایی و ناهمخوانی به

بازیابی استقالل، رهایی از قید حیات ناجور و : مثبت طالق بر اساس این پژوهش شامل

  .گسترش فردگرایی مثبت در جامعۀ موردنظر است

تأثیر مقررات طالق بر نرخ طالق در جامعه ایران را موردبررسی قرار ) 1390(جعفري 

آید که آخرین تحول مقررات طالق مربوط به  هاي تحقیق چنین برمی از یافته. داده است

درواقع هدف طراحان . است 1371واحده اصالح مقررات طالق مصوب سال  ماده

اما  ها بوده است، ش نرخ طالق و حمایت مالی از زنواحده مذکور، جلوگیري از افزای ماده

گذار نیز نتوانسته از افزایش نرخ طالق  هاي قانون گیري گردد سخت در عمل مشاهده می

جلوگیري کند و برعکس دشوارتر نمودن شرایط طالق باعث افزایش درخواست طالق از 

از زنان مطلقه بر اساس  ها شده است که در نتیجه با طرح درخواست از سوي زنان، سوي زن

  .قانون، حمایت مالی نخواهد شد

طالق توافقی، حوزه خصوصی یا «در پژوهشی با عنوان ) 1387(بالوي و بیات کمیتکی 

هدف خود را تبیین ضرورت خارج نمودن طالق توافقی از حیطه ابتکار » قلمرو عمومی

ه هنجارهاي حقوقی مشخص و مند جهت نیل ب عمل مطلق افراد و تعبیه مکانیسم قانونی نظام

عنوان یک نهاد  اند که با هدف حفظ ثبات آن به معین درباره این نوع طالق برشمرده

  .پذیرد اجتماعی و اخالقی صورت می

عنوان نهاد  گذار از خانواده به اند که با تلقی قانون گونه نتیجه گرفته نویسندگان این

اً در جهت جلوگیري از انحالل غیرمنطقی و اجتماعی، قوانین مرتبط با نظام خانواده عمدت

نادرست آن حتی در صورت توافق زن و شوهر در خصوص طالق تنظیم گردیده و 
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گذار به محدود نمودن حاکمیت اراده خصوصی زوجین در این رابطه پرداخته و  قانون

  .گذاري عمومی قلمداد کرده است جمله مسائل مهم قانونموضوع طالق را از

شناختی مؤثر  با استفاده از روش پیمایش، به بررسی عوامل جامعه) 1391(راد نصرتی 

بر طالق توافقی در بین مراجعین مرکز مداخله در خانواده بهزیستی شهر تهران پرداخته 

هاي تحقیق حاکی از آن بود که بین میزان تحصیالت همسر قبل از ازدواج،  یافته. است

، میزان توجه به وضعیت اقتصادي همسر قبل از مصلحت فرزندان، اشتغال، میزان درآمد

در واقع مصلحت فرزندان . ازدواج و طالق توافقی رابطه آماري معناداري وجود دارد

  . بیشترین ارتباط را در تبیین تغییرات متغیر وابسته طالق توافقی در تهران داشته است

رهاي قانونی مقابله سو استفاده از حق طالق و راهکا«داداد پور و دیلیم در پژوهش خ

تنها محدودیتی که . موجب قانون مدنی، طالق از اختیارات مرد است معتقدند که به» با آن

در قانون ما نسبت به اعمال این حق وجود دارد، لزوم مراجعه به دادگاه و رعایت شرایط 

خود ممکن است مورد  وجود حقی با چنین گستردگی خودبه. باشد اغلب شکلی می

جاي آن موجب اضرار زوجه و تحمیل  ده قرار گیرد و اعمال یا عدم اعمال نا بهسوءاستفا

در این پژوهش کوشیده شده به سوءاستفاده از حق طالق و . فشارهاي ناموجهی بر او گردد

هاي جلوگیري از آن پرداخته شود و طرق جبران خسارت از زنان مطلقه موردبررسی  راه

  . قرار گیرد

انجام » آفریقایی -تجربه طالق در زنان آمریکایی«شی با عنوان پژوه) 2000(مولینا 

شوند که ناشی از  ها نشان داد زنان با مشکالت مالی و احساسی مواجه می یافته. داده است

عوامل فرهنگی . باشد می) کمبود خرجی(حمایت فرزندان و عدم نفقه  حقوق پایین، عدم

بط خانوادگی بسته و تالش براي رسیدن به مانند باور به خدا، اصول اخالقی کاري، روا

  .کند موفقیت دیدشان را نسبت به طالق عوض می

اجتماعی افراد در قالب تحصیالت و درآمد  -سطح اقتصادي) 2008(براتز و کینگ 

همچنین در طی . حال منفی با احتمال تعارضات زناشویی دارد ارتباط پیوسته و درعین

پیش از ارتباط فیزیکی از متغیرهاي تهدیدکننده ثبات  مطالعات خود دریافتند که روابط

  .رود ازدواج به شمار می
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چرا همسرانی که والدین با تحصیالت باالیی «اي با عنوان  مطالعه) 2005(لینگستاد 

توان خطر  نتایج نشان داد که نمی. انجام داده است) دارند، باالترین میزان طالق را دارند؟

ران با والدین با تحصیالت باال را به تاریخچه ازدواج والدینشان، پاشیدگی زندگی همس ازهم

فرهنگی - عامل اقتصادي یا محیط شهري نسبت داد ولی به باور وي برخی عوامل اجتماعی

  . تواند به رشد خطر طالق کمک کند می

اند که عوامل شخصیتی  یافته به این نتایج دست) 1989(در این راستا کیم و همکاران 

عوامل شخصیتی که احتمال ثبات و . کند ثبات تفکیک می با ثبات را از ازدواج بی ازدواج

فقدان صمیمیت و برونگرایی، پرخاشگري : اند از دهند عبارت رضایتمندي را کاهش می

ثباتی  ارزشی و درماندگی، عدم توافق، بی منفعالنه، احساس ناامنی عدم وجود زیبایی، کم

نژندي، تنش و  مالحظگی، افسردگی، بیماري روان یهیجانی، سوءاستفاده جسمی، ب

  .اضطراب، دلواپسی و سوءظن، خصومت، دفاعی بودن و پرخاشگري

در مطالعات خود نشان دادند که افراد با تحصیالت دیپلم، ) 1981(اسپاینر و گلیک 

سطوح پایینی از ثبات زناشویی را نشان داده، زنان و مردان با تحصیالت دانشگاهی، سطوح 

  .دهند باالیی از ثبات زناشویی را از خود بروز می

گیري  مطالعه فرآیند تصمیم: سرگردانی در بیابان«اي با عنوان  در مقاله) 2012(فاکرل 

تن  31با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق با » براي طالق یا مصالحه به شیوه نظریه مبنایی

گیري براي  تصمیم: ایج زیر رسیده استاند، به نت گیري براي طالق بوده که در حال تصمیم

کند و یک رابطه زناشویی بد، لزوماً فرد را  طالق با مصالحه، براي فرد سردرگمی ایجاد می

دهد؛ چرا که عوامل گوناگونی از قبیل احساسات، فرزندان، خاطرات  به طالق سوق نمی

ان و برخورداري از هاي خانواده و دوست مثبت با همسر، امیدها، تأیید اجتماعی و حمایت

  .بیمه در این مورد دخیل است

ها  شده در حوزه طالق بیانگران است که، بخشی از پژوهش درمجموع مطالعات انجام

هاي جدایی و تصمیم به طالق با  بر مبناي مطالعات پیمایشی به دنبال بررسی علل و انگیزه

باشند؛ و نیز عده  تلف میاي، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی مخ تأکید بر متغیرهاي زمینه
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ها و تجارب طالق بر افراد مطلقه و دیگر اعضاي  دیگري در جستجوي پیامدها، چالش

باشند؛ در این میان انجام پژوهشی که فرایند تصمیم به جدایی را در قالب طالق  خانواده می

. نداردهاي افراد براي رسیدن به این انتخاب را تشریح نمایند وجود  توافقی و نیز چالش

  .بنابراین انجام این مطالعه در جامعه ایران از اهمیت باالیی برخوردار است

  

  چارچوب مفهومی پژوهش

چنین . برانگیز نیاز داریم در بحث از تحلیل روایت زنان از طالق توافقی به مفاهیم حساسیت

نسبت به هاي مثبت و منفی را  تواند به لحاظ اجتماعی، برداشت مفاهیمی در عین اینکه می

طور  هاي حقوقی و تبارشناسی قوانین طالق و نیز به تواند زمینه رخداد طالق در برگیرد؛ می

خاص طالق توافقی را مورد موشکافی قرار دهد؛ از سویی نیز وضعیت بسترهاي اجتماعی و 

هایی  فرهنگی و نیز فهم قضات و تفسیرهاي حاصل از آن نیز از زوایاي پنهان چنین برداشت

نکتۀ قابل تأمل دیگر این است که میزان طالق شاخص مستقیم ناکامی در ازدواج .شدبا می

هاي طالق شامل افرادي که از یکدیگر جداشده اما قانوناً طالق  زیرا اوالً سنجش. نیست

افزون بر این، افرادي که از ازدواج خود راضی نیستند ممکن است از . شود اند، نمی نگرفته

ا یا به تقدس ازدواج اعتقاد دارند یا نگران پیامدهاي مالی و عاطفی هم جدا نشوند؛ زیر

خواهند با یکدیگر بمانند تا فرزندانشان در محیط خانواده پرورش یابند  جدایی هستند یا می

  ).438: 1376گیدنز،(

بینانه و بدبینانه نسبت به طالق در جوامع مختلف،  با توجه به حداقل دو برداشت خوش«

اند که از مراحل  عنوان فرآیندي نگریسته پردازان و پژوهشگران، طالق را به نظریهبرخی از 

هاي کیفی در نوع مواجهه با مسائل طالق و  این مراحل تفاوت. شده است مختلف ترکیب

از دیدگاه گاتمن طالق ). 1382اخوان تفتی، (» دهد درجه سازگاري افراد با آن را نشان می

شود و با تالش براي حل  ه بحران عاطفی هر دو زوج شروع میفرآیندي است که با تجرب

به (یابد  ها و سبک زندگی جدید خاتمه می تعارض از طریق ورود به موقعیت جدید با نقش

  ).193: 1390نقل از یوسفی و سهرابی، 
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گیري  تصمیم) 1: از نظر کاسلو اسپرانکل و استورم طالق دربرگیرنده سه دوره است 

دوره ). دوره پس از طالق(بهبودي ) 3) دوره حین طالق(بازسازي ) 2) طالقدوره قبل از (

نخست با تجربیات نارضایتی روزافزون نسبت به روابط زناشویی در هر یک از زوجین آغاز 

شود و با اقداماتی در زمینه بررسی روند قانونی طالق و در میان گذاشتن آن با دوستان و  می

هاي مرتبط با مسائل اقتصادي  دوره دوم، زمان تمرکز بر واقعیت .یابد خویشاوندان ادامه می

گیري درباره محل زندگی هریک از زوجین پس از طالق، موضوع حضانت  طالق، تصمیم

  . ها و موضوع هم والدینی است و سرپرستی بچه

در . این دوره با احساسات مبهمی چون ترس، تنهایی، خشم و طرد عجین شده است

این دوره براي . اد سعی در کشف تجربیات و هویت و منابع عشق دارنددوره سوم، افر

یانگ و (برخی مهیج اما براي بعضی با پشیمانی و مقاومت در پذیرش واقعیت همراه است 

رسد افزایش میزان طالق  بعالوه به نظر نمی).17: 1393به نقل از کالنتري،  1988النگ، 

دواج باشد؛ بلکه نشانۀ عزم براي تبدیل ازدواج به بیانگر نارضایتی عمیق نسبت به خود از

و » آماتو«سو  البته از یک). 439: 1376گیدنز،(رابطه ثمربخش و ارضاء کننده است 

هاي خوشبخت کسانی بودند که به متأهل  زوج 2000همکاران او دریافتند که در سال 

  ).395: 1395هیوز و همکاران، (ماندن متعهد بودند 

شود که روابط،  عنوان یک رویداد تعریف می سه انتقال است که بهطالق یک پرو 

برخی از زنان میانسال رهایی از وضعیت . دهد ها را تغییر می ها، مفروضات و نقش روال

ها، یک  در حقیقت از تنش. دانند هاي زیاد طالق را، جشن و تجدید حیات می درگیري

طالق، زن احساس بهتر در مورد خودش و با . ازدواج پرتعارض و ناخوشایند آزادشده است

همچنین طالق فرآیند سوگواري است که با ). 52Rice: 2004,(ازآن دارد  هاي پس سال

 ,Gray & Shields(شود داده مقایسه می سوگ، تجربه کسی که همسرش را ازدست

 اگرچه اضطراب، افسردگی و تنهایی محدود به زنانی که در میانسالی طالق. )78 :1992

شود اما فراوانی، شدت و طول مدت طالق براي این گروه از زنان نسبت به  گیرند، نمی می

  . )Bogolub, 1995: 87(تر در این زمینه بیشتر است زنان جوان
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چه ازدواج پیمان . طالق مخالف طبیعت ازدواج است: گویند مخالفین طالق می

یی که یک پیوند دائمی است، باشد و زناشو الحیات می همکاري و زندگی مشترك مادام

بخش است و آنان را دچار سرنوشت  طالق براي اطفال زیان: نباید با طالق گسسته شود

دهد که بسیاري از اطفال بزهکار کسانی هستند که پدر و  آمار نشان می. اسفبار خواهد کرد

ترویج  طالق، روابط نامشروع زن با شوهر را. اند مادرشان بر اثر طالق از هم جدا شده

چه زن با شوهري که دیگري رابطه نامشروع دارد با ادامه گسترش این روابط امید . کند می

است که روزي بتواند از همسرش جدا شود و با عاشق یا معشوق خود خانواده دیگري 

  .تشکیل دهد

در واقع هر تبیینی که براي رخداد اجتماعی طالق مطرح شود، بر این نکته صحه 

اي، این فرایند از زمانی آغاز  الق نوعی فرایند است و نه اتفاقی لحظهگذارد که ط می

صورت  پروراند تا زمانی که طالق به شود که یکی از همسران اندیشه طالق در سر می می

دیان و وآن. رسد قانونی به سرانجام می
1

هاي متأهل را در طی دوره جدایی  روابط میان زوج 

هایی آزمود که در جریان  تدا نظریه خود را بر روي دادهاو اب. یا طالق تحلیل کرده است

در مرحله دوم، وي . شان انجام داده بود هاي جداشده در جریان جدایی مصاحبه با زوج 103

هاي دیگران از طالق و فرایندهاي مربوط به  هاي خود را با توجه به آزمودن توصیف تبیین

وم، وي نظریه خود را بر روي نحوه خاتمه روابط خارج ازدواج بهبود بخشید و در مرحله س

یافتن سایر اشکال روابط و تعامالت انسانی آزمون کرد و به مقایسه آنچه درباره مراحل 

  . جدایی آموخته پرداخت

آزار دیدن از ) 1: داند وي روابط زوجین در حال جدا شدن را شامل پنج مرحله می

تعقیب نارضایتی در خارج از ) 3ارضایتی آغاز به افشاي ن) 2صورت مخفیانه  نارضایتی به

لذا هر یک از زوجین . تصمیم به جدایی) 5تأکید نهادن بر امور منفی ) 4فضاي زناشویی 

به همین . کند روایتی از زندگی مشترك ارائه دهد که خود را قربانی آن جلوه دهد سعی می

ی مشترك و طالقشان سبب روایت دو همسر، بر مبناي موقعیتی که دارند کامًال از زندگ

  .)Vaughan ,1999: 64(باشد متفاوت می

                                               
1. Diyan & Vaughan
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درنظرگرفتن ). Kavanha ,2008: 33(عنوان پارادایم فرآیندگونه است خانواده به

تنها به عامل زمان اشاره دارد، بلکه به چند  عنوان یک فرآیند و نه یک رویداد، نه طالق به

هاي  رسد افراد در موقعیت ترتیب به نظر می نای به. پردازد بعدي بودن و پیچیدگی آن نیز می

با توجه به تمرکز مطالعه بر . زنند جدایی به محاسبات اخالقی، عاطفی و عقالنی دست می

مندي از روش تحلیل روایت،  روي تجارب زیسته زنان شهر تهران از طالق توافقی، با بهره

  :سؤال پژوهش این مطالعه عبارت است از

ـ زنان  2شهر تهران، داستان طالق خود را چگونه آغاز کردند؟ ـ زنان مطلقه در  1

طور  مطلقه طی چه فرآیندهایی و در چه بسترهاي حقوقی و اجتماعی تصمیم گرفتند که به

هاي تجارب زیسته زنان از طالق توافقی چگونه  ـ داستان 3توافقی از همسرشان جدا شوند؟ 

  باشد؟ قابل روایت می

  

  روش تحقیق

ه اهداف پژوهش حاضر، این مطالعه از نوع کیفی و به روش تحلیل روایت صورت با توجه ب

اقدام یا / روایت، متنی گفتاري یا نوشتاري است که حاکی از یک رویداد«. گرفته است

: 2004زارنیوفسکا،(» اقدامات است که پیوند تقویمی با هم دارند/ اي از رویدادها مجموعه

روایت، یک رهیافت مناسب معاصر براي پژوهش در «: توبستر و مرتوا معتقد اس). 17

» خصوص در مطالعۀ محوریت انسانی و پیچیدگی آن است هاي پیچیده و پویا و به محیط

  ).182: 1396وبستر و مرتوا،(

 1398کنندگان پژوهش حاضر شامل کلیه زنان مطلقه در شهر تهران در سال  مشارکت

گیري مطالعه، هدفمند  شیوه نمونه. اند همدیگر جدا شدهباشند که به روش طالق توافقی از  می

گیري تا حد اشباع نظري، یعنی تا جایی که در جریان مصاحبه هیچ  بوده و عملیات نمونه

با توجه به . نفر مصاحبه شدند 20در نهایت . اطالعات جدیدي به دست نیامد، ادامه پیدا کرد

ها، در اینجا بیشتر از تکنیک مصاحبه  همندي از تکنیک مصاحبه براي گردآوري داد بهره

  . استفاده گردید) 66: 1385حریري، (یا مصاحبه روایتی ) 213: 1387فلیک، (روایی 
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در : ها مرحله اول، توصیف داده: پردازد ها می این پژوهش در سه سطح به تحلیل داده

در این : ها یل دادهسازي شدند؛ مرحله دوم، تقل ها، پیاده این مرحله ابتدا هر یک از مصاحبه

مرحله با پشتوانه عناصر و فرایندها و خوانشی که محقق از تجارب زنان مطلقه شده داشت؛ 

ها داده شد و حوادث و رویدادها مرتب گردید تا بتوان عناصر  نظم تقویمی به یادداشت

تفسیر مرحله سوم، . اساسی داستان را استخراج و خط داستان زنان موردمطالعه را نمایان کرد

ها  ها و انتزاعی نمودن آن این مرحله پایانی است که به دنبال معنا دادن به یافته: ها داده

ها تفسیر  شود الگوها و معانی حاصل از داستان در واقع در این مرحله سعی می. باشد می

  .گردد

قابلیت پذیري، قابلیت اعتماد و  هاي اعتبار انتقال این مطالعه براي تأمین اعتبار از شیوه

معناست که مطلوبیت بازنمایی ساختار و مفهوم  قابلیت اعتبار بدین. تأیید بهره برده است

پس از کدگذاري ). Lincoln and Guba,1985: 94(پدیدة موردنظر چه میزان است

صورت گرفته و استخراج واحدهاي معنایی، از همکاران دیگر طرح خواسته شد به 

در واقع در این مطالعه افزون بر دقت در . پردازندهاي پیاده شده ب کدگذاري متن

هاي  در پایان جلسه. هاي کدگذاران دیگر تکیه شده است برداري، به ثبات پاسخ یادداشت

. متعدد، توافق مشترکی میان واحدهاي معنایی و مضامین حاصل از پژوهش به عمل آمد

آمده با  دست هاي به یافته هاي دیگر براي حفظ اعتبار پژوهش، تطبیق همچنین یکی از راه

در واقع بعد از رسیدن به مرحله ) Porter, 2002: 119(کنندگان بود برداشت مشارکت

شونده در میان گذاشته شد و از  کدگذاري محوري، نتایج حاصل با برخی از زنان مصاحبه

  . آنها خواسته شد نظر خود را دربارة آن ابراز نمایند

رضایت زنان مطلقه جلب شد و نیز با رضایت آنها مکان البته پیش از شروع مصاحبه 

شده  هاي ضبط همچنین سعی گردید مطالب و فایل. مناسبی براي مصاحبه در نظر گرفته شد

: هاي پژوهش باید گفت در خصوص محدودیت. به نام مستعار مورداستفاده قرار گیرد

رخی بانوان به دلیل حساسیت تردید مطالعه در حوزه خانواده و نیز تجربه جدایی براي ب بی

هاي شخصی زندگی، ترس از افشاي هویت و نگرانی از به یادآوري  موضوع، ورود به حیطه
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ویژه صحبت و کنکاش  هاي اساسی این پژوهش بود؛ به تجربیات تلخ گذشته از محدودیت

و  هاي شروع، اختالف زناشویی و علت ناکامی، درگیري با دادگاه در مورد داستان و زمینه

کننده داشت و بیشتر  فرایند اداري آن در زندگی نیاز به جلب نظر و اعتماد کامل مشارکت

  .رفت اوقات با سختی پیش می

هاي زندگی حاضر به مصاحبه  برخی براي حضور و وقت گذاشتن جهت تداعی تلخی

اما اهمیت . ساخت نوبه خود فرایند پژوهش را با تعویق همراه می حضوري نبودند که به

  .موضوع و پیگیري محقق موجب گردید پژوهش دقیق و علمی فرایند خود را طی نمایید

  

  کننده در تحقیق هاي افراد مشارکت ویژگی -1جدول 

  نام  کد
سن 

  فرد
  تحصیالت

سن زمان 

  ازدواج

اختالف 

  سنی

مدت زندگی 

  زناشویی

مدت 

  جدایی

  سال 2  سال 24  سال 2  سالگی 21  کاردانی  سال 46  اعظم  1

  سال 2  سال 28  سال 8  سالگی 15  لیسانس  سال 45  ههنگام  2

  سال 2  سال 23  سال 4  سالگی 18  دیپلم  سال 42  زهرا  3

  سال 5/2  سال 21  سال 7  سالگی 14  سوم راهنمایی  سال 40  پروانه  4

  سال 4  سال 8  سال 7  سالگی 28  لیسانس  سال 36  سحر  5

  سال 4  سال 8  سال 2  سالگی 18  دیپلم فوق  سال 31  سمانه  6

  سال 5  سال 2  سال 2  سالگی 24  دیپلم  سال 34  نسرین  7

  سال 4  سال 1  سال 4  سالگی 23  لیسانس  سال 28  عاطفه  8

  سال 6  سال 7  سال 2  سالگی 19  دیپلم  سال 34  لیال  9

  سال 3  سال 7  سال 0  سالگی 23  دیپلم  سال 33  نسترن  10

  سال 3  سال 10  سال - 2  سالگی 20  دیپلم  سال 35  مریم  11
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  سال 3  سال 23  سال 5  سالگی 15  دیپلم  سال 41  مریم  12

  سال 2  سال 9  سال 5  سالگی 23  لیسانس  سال 33  محیا  13

  سال 1  سال 14  سال 1  سالگی 23  لیسانس  سال 38  مهسا  14

  سال 3  سال 12  سال 3  سالگی 24  لیسانس  سال 39  زهرا  15

  سال 4  سال 3  سال 4  سالگی 21  دیپلم  سال 28  فاطمه  16

  الس 31  نسرین  17
کارشناسی 

  ارشد
  سال 3  سال 5  سال 7  سالگی 23

  سال 1  سال 3  سال 4  سالگی 23  لیسانس  سال 27  فرزانه  18

  سال 1  سال 17  سال 3  سالگی 23  دیپلم  سال 41  گرتا  19

  سال 3  سال 9  سال 7  سالگی 17  سیکل  سال 30  فرح  20

  

  هاي پژوهش یافته

زنان مطلقه از طالق توافقی در قالب  با انجام تحلیل کیفی صورت گرفته، روایت تجربیات

بستر آشنایی و تصمیم به «با عنوان : در موقعیت اول: بازنمایی گردید) پرده(هفت موقعیت 

شان را بیان  گیري و تشکیل زندگی خانوادگی هاي شکل ، زنان موردمطالعه، زمینه»ازدواج

ست مشترك زیر یک شروع زی» جاري شدن صیغه عقد«با عنوان : در موقعیت دوم. نمودند

، اختالفات و »زندگی پشت درهاي بسته«سقف را آغاز و در موقعیت سوم با عنوان 

هاي  جرقه«که در موقعیت چهارم با عنوان  نحوي هاي زناشویی را ابزار نمودند به ناسازگاري

زنند تا در  هایی که اتفاق جدایی را دامن می شاهد بسترها و زمینه» طالق و اقدام بدان

وحشت جدایی و تفاهم براي طالق توافقی را » تروماي دادگاه«عیت پنجم با عنوان موق

مثابه بخشش  توافق به«اي که در موقعیت ششم با عنوان  گونه لحظه احساس نمایند به به لحظه
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شان پایان دهد و در نهایت در موقعیت هفتم با عنوان  تن بدهند و به زندگی زناشویی» مهریه

  .گر باشند و پیامدهاي مثبت و منفی طالق بازسرایی نمایند را نظاره» القتنهایی پس از ط«

  

  شده مقوالت اصلی و فرعی استخراج -2جدول 

  مقوله فرعی  مقوله اصلی

بستر آشنایی و تصمیم به ازدواج

  مواجهه خانواده با ازدواج

شروع مسیر و تداوم آشنایی با همسر

هاي و معیارهاي ازدواج انگیزه

  ن صیغه عقدجاري شد

تر زیر یک سقف شناخت نزدیک

درگیري با امور جاري زندگی روزمره

  بازبینی تصمیم به ازدواج

هاي اختالف و تردید زمزمه

  زندگی پشت درهاي بسته

زنجیره حس مادرانه

وابستگی به خانواده پدري

برآورده نشدن نیازهاي عاطفی و زیستی

  هاي طالق و اقدام بدان جرقه

ونت خانگیخیانت و خش

آور همسر اعتیاد سرسام 

کمک گرفتن از مشاور

اعالم جدایی به خانواده

  تروماي دادگاه

وحشت از دادگاه

دادخواست براي جدایی

سوءاستفاده در فرآیند دادرسی 

  مثابه بخشش مهریه توافق به

بخشش مهریه به خاطر وضع مالی

بخشش مهریه با تهدید

بخشش مهریه تنها راه نجات

  نهایی پس از طالقت

انزوا و طرد از سوي جامعه

رفته امنیت ازدست

نگرانی از آینده فرزند 

امید به پیشرفت در امور شخصی 
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  بستر آشنایی و تصمیم به ازدواج: موقعیت اول

مقوالت . اند زنان مطلقه موردمطالعه در موقعیت و بستر خاصی با همسرانشان آشنا شده

در . دهند ی استخراج شد نیز در این راستا این بستر را نشان میفرعی و نیز واحدهاي معنای

تداوم «، »شروع مسیر آشنایی«، »مواجهه خانواده با ازدواج«بستر آشنایی زوجین پنج مقوله 

هاي زنان مطلقه  از گفته »معیارهاي ازدواج«و » هاي ازدواج انگیزه«، »آشنایی با همسر

براي آشنایی زوجین، با مفاهیمی چون تحقیق ناکافی،  ها برخورد خانواده. اند شده استخراج

تنهایی و اجبار  گیري به واگذار کردن انتخاب به خود دختر، عدم رضایت خانواده، تصمیم

انگیزه ازدواج نیز دربرگیرنده مقوالت فرعی از . دهد در ازدواج روال غیرمنطقی را نشان می

کننده خأل عاطفی، تصور ختم دوستی  کننده پسر، ازدواج مرتفع خصوصیات مجذوب: قبیل

  . باشد به ازدواج و ازدواج اجباري می

در این مرحله مفاهیم سعی در نشان دادن عواملی که منجر شد تا دختر تصمیم به ازدواج 

احساس تنهایی، فشار خانواده، اصرار پدر، داشتن شکست عشقی، امید به . بگیرد دارند

هاي تصمیم به  جنسی ازجمله کدهایی بودند که زمینهبهترشدن اوضاع، عالقه سطحی، کشش 

در بحث از مسیر آشنایی، . ها و معیارهاي ازدواج فراهم آورده بود ازدواج را در قالب انگیزه

  .ها، شناخت هم ازجمله مفاهیم بودند کوتاه بودن زمان آشنایی، سنتی بودن خانواده

      

  مقوله فرعی  مقوله اصلی

  

بستر آشنایی زوجین

  مواجهه خانواده با ازدواج

شروع مسیر و تداوم آشنایی با همسر

  ها و معیارهاي ازدواج انگیزه

  

خانواده مخـالف  . آشنایی ما از طریق فضاي مجازي بود. همسرم دوست برادرم بود 

وصلت من بود به دلیل اختالف فرهنگی و عدم درك من به جهت سـن کـم و سـطحی    

دگی مشترك تازه متوجه شدم کـه چقـدر بـا هـم فـرق      هفت ماه بعد از زن. دیدن مسائل

  ).6: کد(داریم 
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در زمـان عقـد متوجـه    . نارضایتی من از ابتدا بـود و پـدرم اصـرار بـه ازدواج داشـت     

مـن مردهـا را   . کـردم شـاید بهتـر شـود     امـا فکـر مـی   . رفتارهاي خاص و خشـن او شـدم  

  ).7: کد(دانستم که باید چگونه باشند  نمی. شناختم نمی

  

  جاري شدن صیغه عقد: عیت دومموق

کند و با  با جاري شدن صیغه عقد، زوجین به همدیگر عهد شرعی و قانونی پیدا می

که با نزدیک شدن روابط و نیز  نحوي به. وضعیت صیغه یا نامزدي اوضاع متفاوت خواهد بود

راد درگیري در امور زندگی افراد در تصمیمات زندگی خود بازاندیشی نموده و در بین اف

شاهد رفتارهاي خشن بودن، . ایم هاي اختالف را شاهد بوده تدریج زمزمه موردمطالعه به

زمان عقد سریع، ساخته نشدن براي همدیگر، دوري از استیگماي طالق موجب شده بود 

  .که با وجود برخی مشکالت به زندگی مشترك امیدوار باشند

  

  مقوله فرعی  مقوله اصلی

  

جاري شدن صیغه عقد

  تر زیر یک سقف خت نزدیکشنا

  بازبینی تصمیم به ازدواج

  هاي اختالف و تردید زمزمه

  

کـردم شـاید بهتـر     اما فکر می. در زمان عقد متوجه رفتارهاي خاص و خشن او شدم

  ).7: کد(دانستم که باید چگونه باشند  نمی. شناختم من مردها را نمی. شود

وجه شدم که ما براي هم ساخته نشدیم یک ماه بعد از عقد به فکر جدایی افتادم و مت

  ).17: کد(ولی از ترس اینکه استیگماي طالق به من بخورد، جرأت بیان نداشتم 

من اعتقاد به عقد نداشتم و دوست داشتم یک سال نامزد بمانم و بعد عقد و عروسی 

 سال عقد کـرده بـودیم و خـانواده مـن    ). / 8: کد(ولی به اصرار او و خانواده عقد کردم 

: کـد (کنند و ما فوري به عقد هم درآمـدیم   دادند چون سنتی فکر می اجازه نامزدي نمی

11.(  



  

  1399زمستان، 26، شماره هفتمپژوهشنامه مددکاري اجتماعی، سال |200  

  زندگی پشت درهاي بسته: موقعیت سوم

اند؛  با برگزاري عروسی و تشکیل زندگی، زوجین وارد مرحله جدیدي از زندگی شده

جز خودش و اي وارد شده که کسی  آنان از فضاي عقد و عروسی فاصله گرفته و به مرحله

ها را بچشد و با  رسد که طعم بسیاري از سختی حال وقت آن می. همسرش حضور ندارد

اصطالح شوهر را که در دوران  چهره ترسناك واقعیت روبرو گردد و با همان امید به

در زیر یک سقف براي زوجین اتفاقات . رفته ببیند پروراند، ازدست نامزدي در سر می

دم استقالل مرد خانه، عدم احساس عاطفه و میل جنسی، داده است؛ ع مختلفی رخ

ها،  حمایت خانواده هاي دیگران، دوري و احساس تنهایی، دعوا و درگیري و عدم دخالت

  .زندگی را براي زنان دشوار و زمینه جدایی آنها را فراهم نموده بود

  

  مقوله فرعی  مقوله اصلی

زندگی پشت درهاي بسته

زنجیر حس مادرانه

تگی به خانواده پدريوابس

  برآورده نشدن نیازهاي عاطفی و زیستی

. گیرنـده نبـود   اش بـود و تصـمیم   شدیداً تحت تأثیر خانواده. همسرم استقالل نداشت 

وقتی با قهر به خانه پدرم آمدم به او فرصت دادم تا حرکتـی بـراي برگشـت انجـام دهـد      

  ).18: کد(ولی او هیچ اقدامی نکرد 

سال زندگی من ادامه پیدا کرد، این بود کـه محـیط کـار همسـر     28علت مهمی که 

آمد و ما ارتباط کمی با هـم داشـتیم و    خارج از تهران بوده و ماهی یک هفته به منزل می

تر بود و دیگر اینکه دوست نداشتم فرزندم احساس تنهـایی   شرایط براي تحمل من آسان

  )2:کد(کند و بچه طالق باشد 

وقـت مـا را حمایـت     بنـابراین هـیچ  . ا با ازدواج ما مخالف بودندپدر و مادرش از ابتد

حتی آن زمـان کـه تـازه ازدواج کـردیم دو روز بعـد از مراسـم عروسـی چـون         . نکردند

وتنهـا در یـک خانـه بـزرگ      روز مرا رها کرد و رفت و من تک 17مادرش گریه کرد، 

  ).17: کد(او مدیریت زندگی را بلد نبود . بودم
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  هاي طالق و اقدام بدان جرقه :موقعیت چهارم

طالق در ذهن زنان مطلقه، » جرقه«گیري و به عبارتی  هاي شکل در بحث از زمینه

اعتیاد «، »خیانت همسر«شده  دهد که بیشترین مضمون مطرح کنکاش صورت گرفته نشان می

ترین  شاید بتوان بیان داشت این سه مؤلفه از اساسی. باشد می» خشونت خانگی«و » همسر

هر . کند که از زندگی متأهلی فاصله بگیرند هایی است که زنان را مجبور می عوامل و انگیزه

  . کند دار می سه این موارد به نحوي هویت، نقش و جایگاه زن در منزل را خدشه

ها زنان  توان جرقه طالق را این سه مقوله در نظر گرفت؛ گرچه بعداً مدت رو، می ازاین

با . گردد کنند؛ اما در نهایت تداوم حوادث بعدي منجر به طالق می می با این سه جرقه مدارا

هاي اقدام عملی، کمک گرفتن از  ایجاد جرقه طالق در ذهن زنان موردمطالعه، زمینه

ها و آشکارسازي مستقیم یا غیرمستقیم پدیده این تصمیم  مشاوره، بازگویی آن با خانواده

کنند و  را پیدا می» اعالم جدایی به خانواده«د جسارت تدریج افرا در واقع به. گردد شروع می

گردد افراد  ها یا مراکز روانشناسی موجب می دادگاه» مراجعه به مشاوره«نیز در مواردي 

  .اقدام به طالق را در صحنه اجتماعی علنی کنند

  

  مقوله فرعی  مقوله اصلی

هاي طالق و اقدام آن جرقه

خیانت و خشونت خانگی

  آور همسر اماعتیاد سرس

  اعالم جدایی به خانواده

  مراجعه به مشاوره

  

پـذیري   هاي طالق بعد از تولد فرزند بود زیرا حس کردم پـدر مسـئولیت   اولین جرقه

زنـدگی آرامـی   . کـرد  نیست و به افسردگی زایمان هم دچار شده بودم و او توجهی نمی

از ازدواج اعتیاد داشته و  متوجه شدم که قبل. فرما شده بود نداشتیم و طالق عاطفی حکم

کردم  از من مخفی کرده و چون اعتیاد خط قرمز من بود، نتوانستم او را ببخشم و فکر می

  ).5: کد(کردم امنیتی ندارم و پشتم خالی است  مرا فریب داده و همواره حس می
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هاي طالق در دوران عقد به ذهن من خطور کرد چون او اصـالً پایبنـد    اولین جرقه-

اصـًال  . داد خیلی دروغگو بود و ایـن مسـئله مـرا آزار مـی    . هاي خودش هم نبود رفبه ح

  )15: کد(استقالل نداشت 

سـرعت   ام از طالق و دادگاه خیلی بد نیست چون وکیـل داشـتم و ایشـان بـه     تجربه-

ولی بعد از طالق افسرده شده بودم و وقتـی سـرکار رفـتم و وارد    . کارهاي مرا انجام داد

  ).7: کد(، توانستم به خودم بازگردم اجتماع شدم

  

  تروماي دادگاه: موقعیت پنجم

در بحث از اقدام زنان براي جدایی، با غلبه زنان بر ترس اجتماعی، و نیز اعالم عمومی 

آن نوبت درگیرشدن در کارزار دادگاه است تا بتوانند به لحاظ رسمی و قانونی به زندگی 

حاکم بر دادگاه، حقوق مدنی و خانواده مردمحور در  شان پایان دهند؛ اما فضاي خانوادگی

ایران همراه با فشارهاي روانی متأثر از جدا شدن از همسر و رسیدن به خط پایان تداعی 

وحشت از دادگاه و روز دادرسی است که سراسیمه و پراسترس باید مواظب همه امور بود؛ 

ي زنان چیزي جز رها شدن ولی فرآیند دادرسی طوالنی و حتی زدوبندهاي مختلف برا

.همراه ندارد

  مقوله فرعی  مقوله اصلی

تروماي دادگاه

وحشت از حضور در دادگاه

دادخواست براي جدایی

  سوءاستفاده در فرآیند دادرسی

  

دهند و تا مرد نباشد، طالق صورت  ها اهمیتی نمی مشکالت دادگاه بوده که به زن-

سـال خفـت و خـواري را     24رفـه طـالق بگیـرم،    ط توانستم یـک  شاید اگر می. گیرد نمی

شـدم ولـی در قـانون، اگـر زن نخواهـد       سال پیش جـدا مـی   20کردم و همان  تحمل نمی

  )1: کد(ها بر او بسته است زندگی کند، راه
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رسـد، تمـام فکرهـاي خـود را کـرده و       به نظر من کسی که پایش بـه دادگـاه مـی   -

ق خودم اصالً پشیمان و ناراحت نیستم و از طال. منصرف کردن او یک امر مقطعی است

کـردم، شـاید بـراي همسـرم      کنم اگر زودتر این کـار را مـی   به آرامش رسیدم و فکر می

  ).2:کد(هاي بیشتري براي ازدواج داشت  بهتر بود و او موقعیت

کنند و هر دفعه شوهرم  ها اصالً راضی نیستم چون عدالت را رعایت نمی از دادگاه-

گفـت زنـم را دوسـت دارم دادگـاه      کرد و چون می آمد، کار را خراب می به دادگاه می

  )4: کد(داد  طالق نمی

جز تعدادي که واقعاً عادالنه بـراي مـن کـار کردنـد و      روند رسیدگی در دادگاه به-

بـازي   اش زد و بند و پـارتی  اي است و همه انسان بودند، کالً بسیار محیط بد و آزاردهنده

مـن از اول هـم قصـد گـرفتن مهریـه را      . ادگاه من، انـرژي منفـی بـود   هاي د تجربه. است

  ).18: کد(که طالق گرفتیم، زیاد طول نکشید  از زمانی که توافق کردیم تا وقتی. نداشتم

  

  مثابه بخشش مهریه توافق به: موقعیت ششم

با عنایت به هدف اساسی این پژوهش مبنی بر مطالعه تجارب طالق توافقی در بین 

پردازي صورت گرفته، عمدتًا زنانی که براي جدایی از همسر به  طلقه، طبق مفهومزنان م

اند؛ اما شرایط  اند؛ در بیشتر موارد به دنبال گرفتن مهریه خود بوده دادگاه مراجعه کرده

دادرسی، شرایط مالی، اخالقی و تنفر از همسر و حتی عدم همراهی آن، موجب گردیده 

وحقوق مدنی و شرعی از زندگی زناشویی  خش مهریه و تمام حقزنان مطلقه سعی کنند با ب

بخشش مهریه با «، »بخشش مهریه به خاطر وضع مالی«بر این اساس سه مقوله . خارج شوند

توان  بنابراین می. شده است باره استخراج دراین» بخشش مهریه تنها راه نجات«و » تهدید

گیرد و نیز اقدام به جدایی از سوي  یچنین قضاوت نمود که وقتی زن تصمیم به جدایی م

شود و نیز مردان تمایلی به جدایی ندارند؛ طالق توافقی صورت  زنان به دادگاه داده می

  .باشد از سوي زنان می» بخشش مهریه«گرفته مبتنی بر 
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  مقوله فرعی  مقوله اصلی

  

مثابه بخشش مهریه توافق به

بخشش مهریه به خاطر وضع مالی

ه خاطر ترس و تهدیدبخشش مهریه ب

  بخشش مهریه تنها راه نجات

  

دلیل طالق توافقی من این بود که همسرم تمایل بـه حضـور در دادگـاه نداشـت و     -

بنابراین مجبور شـدم  . توانستم اقدام کنم یعنی امکان قانونی نداشتم طرفه نمی من هم یک

  ).2: کد(با اخذ وکالت از او اقدام به طالق توافقی کنم 

بار از طریق دادگاه اقدام کردم ولی بـه جهـت    ل طالق توافقی این بود که یکدلی-

مشکالت قانونی نتوانستم جدا شوم تا اینکه با همسرم به توافق رسیدم و تمام مهریه خـود  

کنـد   را بخشیدم و طالق گرفتم اما براي هزینه فرزندم توافق کردیم و او هرماه واریز مـی 

  ).5: کد(

م بـه طـالق کـردم ولـی او نگذاشـت تـا اینکـه از او وکالـت طـالق          دو سه بار اقدا-

گرفتم و بدون اینکه متوجه شود، جدا شدم و مهریه را بخشیدم چون چیزي نداشـت کـه   

  ).12: کد(شد  سختی انجام می ام را بگیرم، کارم به خواستم مهریه و اگر می. بپردازد

  

  تنهایی پس از طالق: موقعیت هفتم

قاضی طالق، با بخشش مهریه به لحاظ شرعی و قانونی از همسرانشان تدریج زنان مت به

ازجمله پیامدهاي . گیرند شان فاصله می شوند؛ و از زندگی متأهلی و هویت همسري جدا می

این رخداد تنهایی و از بین رفتن امنیت روانی زنان است؛ البته این تنهایی به تعبیري نداشتن 

یگر با اعالم جدایی یک زن، زنان متأهل عمدتًا از زنان تواند باشد و از سوي د همسر می

هاي  در مقابل بافاصله زنان از تنش. کنند وآمدشان را کمتر می گیرد و رفت مطلقه فاصله می

خانوادگی، پیگیري امور شخصی، رسیدن به آرامش، پیگیري امور فرزندان ازجمله موارد 

ن طالق براي زنان بیشتر پیامدهاي فردي مثبت بنابرای. باشد شده از سوي زنان می مثبت اعالم

  .و پیامدهاي منفی اجتماعی و اقتصادي دارد
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  مقوله فرعی  مقوله اصلی

تنهایی پس از طالق

انزوا و طرد از سوي جامعه

رفته امنیت ازدست

نگرانی از آینده فرزند

  امید به پیشرفت در امور شخصی

  

ی اگر زندگی مجردي را با او شروع کـنم  من اصالً از طالق خود پشیمان نیستم ول-

خواستم نه چیز  من از او فقط محبت و توجه می. که مثل سال اول باشد، حاضرم برگردم

اآلن احساس اسـتقالل و  . من بعد از طالق حال خوبی دارم و خیلی پیشرفت کردم. دیگر

  ).5: کد(دهد  نظم در زندگی به من آرامش می

ام و آن زمـان   خیلـی پیشـرفت کـردم ولـی تنهـا مانـده       از نظر اقتصادي و اجتماعی-

  ).9: کد(کردم  مسائل بعد از طالق را درك نمی

کـنم بایـد بیشـتر     از طالق خود پشـیمان هسـتم و بااینکـه او مقصـر بـود، فکـر مـی       -

بـاالخره مـن اآلن هـم دارم کـار     . کردم اآلن حاضرم با همان شرایط برگردم صبوري می

  ).10: کد(.کنم ولی تنها هستم می

  

  گیري پژوهش نتیجه

حفظ «قانون اساسی، فلسفه وجودي و وظیفه ذاتی دادگاه خانواده را  21گرچه در اصل 

بنابراین به جهت حراست از کانون خانواده و اصل . شده است شمرده» کیان و بقاي خانواده

اما به . تعدالت اجتماعی، قوانین و مقرراتی بر پایه این اصول وضع و تدوین گردیده اس

تر  رسد در شرایط کنونی با تصویب قوانین جدید، پدیده طالق هرساله آسان نظر می

راحتی به  توانند به شود که طالق توافقی راهی است که زنان می چنین استنباط می. گردد می

بنابراین در مطالعه تجربه زیسته . تر طی کنند اهداف خود رسیده و روند جدایی را سهل

ی زنان در شهر تهران نتایج حاصل نشان داد که زنان مطلقه تحقیق در موقعیت و طالق توافق
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مواجهه «سه مقوله  »بستر آشنایی زوجین«در . اند بستر خاصی با همسرانشان آشنا شده

هاي زنان مطلقه  از گفته» تداوم آشنایی با همسر«و » شروع مسیر آشنایی«، »خانواده با ازدواج

  .اند شدهاستخراج

ها براي آشنایی زوجین، با مفاهیمی چون تحقیق ناکافی، واگذار  رخورد خانوادهب 

تنهایی و اجبار در  گیري به کردن انتخاب به خود دختر، عدم رضایت خانواده، تصمیم

در بحث از مسیر آشنایی، کوتاه بودن زمان . دهد ازدواج روال غیرمنطقی را نشان می

تصمیم «در ادامه مرحله . اخت هم ازجمله مفاهیم بودندها، شن آشنایی، سنتی بودن خانواده

کننده پسر،  خصوصیات مجذوب: ها دربرگیرنده مقوالت فرعی از قبیل آن »به ازدواج

  .باشد کننده خأل عاطفی، تصور ختم دوستی به ازدواج و ازدواج اجباري می ازدواج مرتفع

شقی، امید به بهتر شدن احساس تنهایی، فشار خانواده، اصرار پدر، داشتن شکست ع 

هاي تصمیم به ازدواج  اوضاع، عالقه سطحی، کشش جنسی ازجمله کدهایی بودند که زمینه

با شروع نامناسب و حتی . ها و معیارهاي ازدواج فراهم آورده بود را در قالب انگیزه

ري جا«با . گیرد معیارهاي نامناسب براي ازدواج، توافق به طالق در بین خانواده صورت می

که با  نحوي کند به زوجین به همدیگر عهد شرعی و قانونی پیدا می، »شدن صیغه عقد

نزدیک شدن روابط و نیز درگیري در امور زندگی افراد در تصمیمات زندگی خود 

  .ایم هاي اختالف را شاهد بوده تدریج زمزمه بازاندیشی نموده و در بین افراد موردمطالعه به

، زوجین وارد »هاي بسته تشکیل زندگی پشت درب«ی و همچنین با برگزاري عروس

اي  اند؛ آنان از فضاي عقد و عروسی فاصله گرفته و به مرحله مرحله جدیدي از زندگی شده

توان  تدریج می با تداوم زندگی به. وارد شده که کسی جز خودش و همسرش حضور ندارد

طالق » جرقه«ري و به عبارتی گی هاي شکل در بحث از زمینه. بود »هاي طالق جرقه«شاهد 

خشونت «و » اعتیاد همسر«، »خیانت همسر«شده  در ذهن زنان مطلقه، بیشترین مضمون مطرح

 ,Kitson(»رایج است اگرچه فکر طالق خیلی بیشتر از اقدام به طالق«. باشد می» خانگی

ی و آور نیست اگر اشاره شود که بسیاري از عوامل اجتماع همچنین تعجب. )78 :1992
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بینی کننده طالق هستند؛ ولی فکر طالق میانجی گر بروز رفتارها و  جمعیت شناختی پیش

  ) .Rodriguez, 2008: 65(باشند وقوع طالق می

نشان دادند افرادي که در زمانی به طالق ) 2008(همچنین رودریجزس و همکاران 

گردد  واقع مشاهده میدر . گیرند کنند در سه سال بعد از زندگی، بیشتر طالق می فکر می

جرقه طالق یا فکر طالق بخشی از تجربه زیست مشترك در زیر سقف است که زوجین 

هاي موسوي زنان تحت شرایط  طبق یافته. رسند بعد از مدتی درباره آن به تصمیم می

بازاندیشی : آورند که در قالب شش مقوله عبارت بودند از مختلف به طالق توافقی روي می

آور خانواده، روابط جنسی نامطلوب، درگیري عاطفی، اختالفات  عنوان نان به در نقش مرد

موسوي، (فرهنگی ـ اجتماعی، فشار هنجاري اطرافیان و اختالالت شخصیتی و رفتاري 

1395 :300 .(  

ساز طالق شامل چهار  عوامل فرهنگی زمینه) 1385(زهرا مسعودي نیا و همکاران 

هاي  هاي مذهبی و اخالقی؛ عدم پایبندي به ارزش زشعدم پایبندي به ار: زیرمجموعه

در مطالعه زرگر و . هاست فرهنگ هاي فرد و خانواده و تفاوت در خرده اجتماعی؛ ناهنجاري

آمده نشان داد که بیکاري و عدم ثبات اقتصادي،  دست نتایج به) 1386(دوست  نشاط

سستی در رفتارهاي شخصی، اختالف سن زوجین، اعتیاد، پایبند نبودن به مسائل دینی و 

نداشتن فرزند، دخالت مستقیم دوستان و وابستگان در زندگی، اختالف طبقاتی و سطح 

با ایجاد جرقه طالق در . باشند تحصیالت عوامل مؤثر در امر طالق در این شهرستان می

هاي اقدام عملی، کمک گرفتن از مشاوره، بازگویی آن با  ذهن زنان موردمطالعه، زمینه

  .گردد ها و آشکارسازي مستقیم یا غیرمستقیم پدیده این تصمیم شروع می نوادهخا

 اما فضاي حاکم بر. است »تروماي دادگاه«اما درخواست طالق به دادگاه همراه با  

دادگاه، حقوق مدنی و خانواده مردمحور در ایران همراه با فشارهاي روانی متأثر از جدا 

ان تداعی وحشت از دادگاه و روز دادرسی است که شدن از همسر و رسیدن به خط پای

سراسیمه و پراسترس باید مواظب همه امور بود؛ ولی فرآیند دادرسی طوالنی و حتی 

در ) 1996(هولمز و رهه «. زدوبندهاي مختلف براي زنان چیزي جز رها شدن همراه ندارد
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و جدایی، گزارش  شناختی تنیدگی مرتبط با طالق هاي روان پژوهش خود در مورد واکنش

همچنین به تعبیر . اند دادند که دوسوم افراد مطلقه زندگی همراه پراسترسی را تجربه کرده

کالترین و همکارش، بااینکه تغییرات در نظام قانونی منجر به آسان شدن فرایند طالق شده 

هرحال در  دانند، اما به تر می قبول رسد جوامع در حال حاضر طالق را قابل است و به نظر می

کالترین (زمان جدایی زناشویی تجربه این جدایی براي زوجین همراه تنیدگی زیادي است 

  ).2003و آدامز، 

با عنایت به هدف اساسی این پژوهش مبنی بر مطالعه تجارب طالق توافقی در بین  

 »مثابه بخشش مهریه توافق به«پردازي صورت گرفته، مقوله اصلی  زنان مطلقه، طبق مفهوم

بخشش مهریه با «، »بخشش مهریه به خاطر وضع مالی«بر این اساس سه مقوله . نام گرفت

  .شده است باره استخراج دراین» بخشش مهریه تنها راه نجات«و » تهدید

گیرد و نیز  توان چنین قضاوت نمود که وقتی زن تصمیم به جدایی می بنابراین می 

شود و نیز مردان تمایلی به جدایی ندارند؛  ه میاقدام به جدایی از سوي زنان به دادگاه داد

تدریج زنان  به. باشد از سوي زنان می» بخشش مهریه«طالق توافقی صورت گرفته مبتنی بر 

شوند؛ و از  متقاضی طالق، با بخشش مهریه به لحاظ شرعی و قانونی از همسرانشان جدا می

  . گیرند شان فاصله می زندگی متأهلی و هویت همسري

له پیامدهاي این رخداد، تنهایی و از بین رفتن امنیت روانی زنان است؛ البته این ازجم

تواند باشد و از سوي دیگر با اعالم جدایی یک زن، زنان  تنهایی به تعبیري نداشتن همسر می

در مقابل . کنند وآمدشان را کمتر می گیرد و رفت متأهل عمدتًا از زنان مطلقه فاصله می

هاي خانوادگی، پیگیري امور شخصی، رسیدن به آرامش، پیگیري امور  تنش بافاصله زنان از

بنابراین طالق براي زنان بیشتر . باشد شده از سوي زنان می فرزندان ازجمله موارد مثبت اعالم

  .پیامدهاي فردي مثبت و پیامدهاي منفی اجتماعی و اقتصادي دارد

ن زنان در شرف طالق در بی 1395پژوهش کیفی مهري سادات موسوي در سال 

آور خانواده،  عنوان نان بازاندیشی در نقش مرد به: شهرستان کرج شامل مضامینی از قبیل

درگیري عاطفی، اختالفات فرهنگی ـ اجتماعی، اختالالت شخصیتی و رفتاري، فشار 
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باشد که در راستاي نتایج پژوهش حاضر  اطرافیان و دیگران و روابط زناشویی نامطلوب می

با هدف درك  1392در مطالعه بلوردي و همکاران در سال ). 1395موسوي، (اشد ب می

کننده طالق توافقی نتایج در قالب دو مضمون اصلی تحت عنوان  تجربه و عوامل تعیین

در بحث از مضمون اصلی . استخراج گردید» عاملیت فردي«و » هاي جمعی مؤلفه«

هاي اجتماعی، تعامالت زناشویی  شبکه توان مقوالت فرعی از قبیل هاي جمعی می مؤلفه

  .اشاره نمود) روابط قبل از ازدواج، عدم درك صحیح از مراودات جنسی(

یابی  در قالب مقوله اصلی عاملیت فرعی، مقوالت فرعی عدم آگاهی پیامدي و هویت 

ساز مختلفی  توان اذعان داشت امروزه زنان با مراجع هویت در واقع می. استخراج گردید

نظر مورد اختیار این است که «. اند که موجه آگاهی و تغییر نگرش آنها شده است همواج

شناخته و شرایط، آثار و ارکان آن  به رسمیتطالق توافقی که قانون حمایت خانواده آن را

را مقرر کرده است، با خلع که در فقه از آن یادشده است، متفاوت است و طالق توافقی 

  . نداردچندان با فقه سازگاري 

شده، خلع جایگزین آن شود و  پیشنهاد این است که طالق توافقی از قانون حذف

شده است و فقهاي متقدم و متأخر  ارکان، شرایط، قلمرو و آثار خلع که در فقه مطرح

اند، بر آن مترتب گردد و با حقوق اسالم  تفصیل در مورد آن بحث و بررسی کرده به

ست که علت گرایش زوجین به انجام طالق توافقی و از بدیهی ا. سازگاري داشته باشد

گذار و سیستم قضایی کشور، پرهیز از اطاله دادرسی  طرفی پذیرش این امر از طرف قانون

  ).101: 1397علوي و اشرفی، (» در موضوع طالق و تعیین تکلیف زوجین ناسازگار است

هاي روانی،  لعه طالقنتایج این پژوهش نشان داد که در بین زنان مطلقه موردمطا 

طور خاموش اتفاق افتاده است و در نهایت مسیر  تدریج و به عاطفی و اجتماعی در خانواده به

طور خاص رسیدن به طالق  شده است؛ همچنین به براي دادخواست طالق قانونی فراهم

ی منزله این است که شرایط دادرسی، شرایط مالی، اخالقی و تنفر از همسر و حت توافقی به

وحقوق  عدم همراهی آن، موجب گردیده زنان مطلقه سعی کنند با بخش مهریه و تمام حق
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مدت و  امري که براي زنان پیامدهاي کوتاه. مدنی و شرعی از زندگی زناشویی خارج شوند

.بلندمدت بسیاري به همراه دارد

  

  :هاي کاربردي پیشنهاد

گردد که تجربه  افقی مشاهده میدرمجموع با توجه به روایت زنان مطلقه از طالق تو

شده تفاوت بسیاري وجود دارد؛ از  بینی زنان مطلقه با اهداف و کارکردي که در قانون پیش

طرف امکان منع و محدود کردن امکان این نوع طالق میسر به نظر نمی  سوي دیگر ازیک

رح است اینکه ط عنوان پیشنهاد قابل رسد و به سد؛ اما آنچه در این راستا مهم به نظر می

هاي حمایتی بعد از  تواند در قالب پیشگیري اولیه و نیز برنامه بایستی مداخالتی را که می

  .ویژه از سوي مددکاران اجتماعی در نظر گرفت وقوع طالق باشد به

گرچه آنچه در قالب اجبار به مشاوره قبل از طالق توافقی است را در قالب پیشگیري 

اند؛ ولی  ام ببرد، زیرا زوجین به تصمیم براي جدایی اقدام نمودهتواند از آن ن ثانویه می

باشد در قالب  هایی که ریسک جدایی در بین آنها باال می پیشگیري اولیه مرتبط به خانواده

تواند از سوي میانجیگرهاي مددکار مانع  هاي عملی مختلف می ها و اجراي برنامه آموزش

ب آگاهی بخشی به زوجین در مرحله شروع زندگی چنین امري در قال. جدایی آنها گردد

اي در  هاي زندگی در حین زندگی و نیز ارائه خدمات مشاوره زناشویی، آموزش مهارت

  .تواند صورت گیرد هاي خاص و بحرانی نارضایتی از زندگی می موقعیت

ها بر اساس الگوهاي موفّق روز دنیا،  که انجام مشاوره رسد درصورتی به نظر می

صی شده و بر مبناي علل درخواست طالق توافقی ازجمله خیانت، اعتیاد، فقر، عدمتخص 

بندي گردند، بتوان از مشاورانی متخصص تر در هر زمینه بهره  تقسیم... توجه و تفاهم و 

هاي قانونی، و منصوب شدن یک  با ایجاد یک سیستم نظارتی مدون بر لوایح و طرح.برد

توان امیدوار شد که این  عملکرد صحیح مراکز مشاوره، میمتولی مشخص براي نظارت بر 

  .نمایند ها تخلف نمی مراکز از دستورالعمل
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هاي مشاوران خانواده مرکز  آزمون» همچنین اقدام قوه قضاییه مبنی بر برگزاري 

هاي آموزشی و تربیت مشاوران متخصص، در  و بالطبع برگزاري دورهمشاوران قوه قضاییه

، آید حساب می تر عمل نمودن، گامی مطلوب به ها و تخصصی یفیت مشاورهجهت افزایش ک

هاي تخصصی همچون مددکاري اجتماعی  ها از رشته اما ضروري است در مصاحبه

.داوطلبان بیشتري جذب گردند
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