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هاي در معرض طالق و طالق گرفته شهر  زوج ستهیتجربه ز مطالعه
  و تدوین بسته آموزشی پیشگیري از طالقاهواز و 

  

  3دکتر فاطمه جوادزاده شهشهانیو  2دکتر یوسفعلی عطاري، 1نسرین اردلی
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  چکیده:
در معرض طالق  نیتجربه زوجهاي خانوادگی،  با عنایت به افزایش آمار گسست

گشایی براي پیشگیري  کمک کند و راه علل طالقبه شناسایی تواند  یو طالق گرفته م
در معرض  يها زوج ستهیتجربه ز یهدف مطالعه حاضر بررس ،از وقوع طالق باشد

لذا  .از طالق بود يریشگیپ یبسته آموزش نیطالق و طالق گرفته شهر اهواز و تدو
زنان و  نیاز ب ي انجام شد وو با روش گرندد تئور یفیک کردیمطالعه حاضر بر اساس رو

 يریگ به روش نمونه ازطالق و طالق گرفته شهر اهو یمردان زنان و مردان متقاض
 ياعضا انتخاب گردید و، نمونه مورد مطالعه ري داوطلبانهگی گزینشی و نمونه هدفمند

حاصل از  جینتا .مرد) 14زن و  18( دیرس ينفر به حد اشباع نظر 32نمونه در 
باز،  يدر سه مرحله کدگذار ،)1998( نیها بر اساس مدل استراوس و کرب مصاحبه

 بود آزاد دک 126 شامل آمده ج بدستیقرار گرفت. نتا لیمورد تحل ینشیو گز يمحور
استخراج  یمقوله اصل 5 تیدر نها و افتیمفهوم کاهش  15به  یینها لتحلی از پس که

 يعنوان مقوله محور به ییزناشو تیعدم رضا ،يمحور يدر مرحله کدگذار .شد
 یانتخاب يدر مرحله کدگذار و مقوالت رسم شد، نیب یشد و مدل ارتباط ییشناسا

 يو آموزش برا رییتغ يآموزش برا رش،یپذ يشامل آموزش برا یکل یزشسه کد آمو
  د.گردی یطراح یینها یشناخت استخراج شد که بر اساس آن بسته آموزش

  

در معرض  يها زوج ،نایداده بن خته،یآم ،یینگرش به طالق، تعارضات زناشو کلیدي: مفاهیم
  طالق و طالق گرفته
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  مسأله یانب و دمهمق
ي اجتماعی است که بر اساس ازدواج بین دو ها ترین نظام نظام خانواده در زمره مهم

)؛ روابط زناشویی پایدار و Aslani & et. al., 2015:53گیرد ( جنس شکل می
بخش، در فراهم آوردن نتایج مثبت بسیار، براي اعضاي خانواده از جمله سالمت  رضایت

روانی مثبت، سالمت بدنی و رشد، کارآمد هستند و همچنین رشد و سالمتی اعضاي 
ی یک ارتباط انسانی ی). رابطه زناشوMichalitsianis, 2014دهند ( انواده را ارتقا میخ

 & Libinفردي دیگر قابل مقایسه نیست ( یک از روابط بین منحصر به فرد است که با هیچ
et. al., 2017 ازدواج نقش مهمی در عملکرد جامعه از طریق فراهم آوردن بستري براي .(

. وضعیت )Dixon, 2013( ، اقتصادي و روانی اعضاي آن داردارضاي نیازهاي عاطفی
شناختی زوجین و داشتن  رضایت از مسائل جنسی، مشکالت روان نامساعد اقتصادي، عدم
هاي  گرایانه از زندگی مشترك، در سازش با وظایف و مسئولیت تصورات خیالی و کمال

 Hosseini Birjandiشود ( میکند و منجر به ناسازگاري  زندگی زناشویی اخالل ایجاد می
& et. al., 2017ها درباره دخل و خرج خانواده، نگهداري  عنوان مثال اغلب زوج ). به

هاي اجتماعی، گذراندن اوقات فراغت و تقسیم کار در خانواده باورهاي  فرزندان، فعالیت
ارض ). همچنین تعVeenhoven, 2013تواند منجر به تعارض شود ( متفاوتی دارند که می

آل) با تجربه او در دهد که معانی ذهنی و انتظارات فرد از موقعیت (ایدهزمانی رخ می
 ,.Willoughby & et. alموقعیت یاد شده (واقعیت) انطباق کافی نداشته باشد (

). توجه به این نکته ضروري است که انتظارات و شیوه نگرش اشخاص در 2013:1305
  ).al., 2015:1 .et& gades Maubriکند ( سنین مختلف فرق می

بیان کردند که فرهنگ یک در پژوهشی  ،)1394نیا ( پورفرد و مسعودي زاده، بانکی قلی
ها، باورها، هنجارها و  کننده ارزشدهنده پیکره آن ملت و تعیین و تنظیمملت، شکل

هنگی رفتارهاي مردمان آن است. در رابطه با طالق و عوامل پدیدآورنده آن نیز، عوامل فر
ساز سایر عوامل مسبب طالق، در افزایش یا کاهش میزان آن  به شکل مستقل یا زمینه
هاي اخیر نرخ طالق و  ). در سالGholizadeh & et. al., 2015بسیار حایز اهمیت است (

% از 48ها در سال اول و  % از طالق14ثباتی در ازدواج در کشور رو به افزایش است و  بی
ازدواج  4/4طور متوسط از هر دهد و به ل اول زندگی مشترك رخ میها در پنج سا طالق

هم زندگی  سال با 1/8طور متوسط افراد طالق گرفته انجامد. به یک مورد به طالق می
درصد افزایش داشته است. میانگین سن طالق مردان  7/8ها  اند و کل طالق مشترك داشته
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عامل اصلی اقتصادي و مسائل روانی از  سال بوده است. در طالق دو 30سال و زنان  35
  ). Arefi & et. al., 2017عوامل اصلی طالق گزارش شده است (

طالق، یک واقعیت در زندگی بسیاري از افراد در سرتاسر دنیاست. این پدیده به طرق 
منشأ تحوالت پیچیده عاطفی،  دهد و سر گوناگون، زندگی افراد را تحت تأثیر خود قرار می

زاده، و  اي، حسین و فیزیکی در نظام خانواده است (زمانی، غالمعلی لواسانی، اژهشناختی 
شود، ممکن است از آغاز رابطه مشخص و  ). مسایلی که منجر به طالق می1397صمدي، 

 ,.Williamson & et. alآشکار باشد و یا اینکه در طول زمان ایجاد شده و تشدید شوند (
کنند شکایاتی دارند شامل سرزنشگري  مشاوره رجوع می ). زوجینی که به مراکز2015:1

محلی کردن که در نهایت منجر به  گیري کردن و بی مضطربانه، درخواست کردن یا کناره
گیري  . در جریان کناره)Ebrahimi & et. al., 2018:318(شود  رضایت زناشویی می عدم

عاطفی، یکی از همسران توجه و مهربانی را از همسرش در تالش براي کنترل رابطه دریغ 
برقرار نکردن رابطه کند. رفتارهایی مانند نادیده گرفتن همسر و عهدم توهه به او،  می

  ).Clifford, 2013هاي خاموش ( جنسی، تهدید به ترك کردن رابطه و استفاده از رفتاره
شود،  براي زندگی، مفید ومعنادار واقع نمی  ها، روابط صمیمانه زمانی که علیرغم تالش
 1). فرسودگی زناشوییFellows & et. al., 2016:509شوند ( زوجین دچار فرسودگی می

ثر بر مختل شدن عملکرد ؤاز عوامل تهدیدکننده تحکیم خانواده و یکی از عوامل میکی 
اي، یکی یا هر دو زوج  سرخورده  ). در چنین رابطهDarab & et. al., 2014خانواده است (

هاي  ضمن تجربه احساس گسستگی از همسر و کاهش عالیق و ارتباطات متقابل نگرانی
نده رابطه و پیشروي به سمت جدایی و طالق دارند قابل توجهی در خصوص تخریب فزای

)Sharifi & et. al., 2011اند که خشونت و  ). همچنین تحقیقات مختلفی نشان داده
دهد  ثیر قرار میأتعاملی زوجین را تحت ت پرخاشگري از جمله عواملی است که کیفیت

)Tafreshi & et. al., 2013:310 ،Curtis & et. al., 2015:1شگري در روابط). پرخا 
ثبات در رابطه زن و مرد همراه است   زناشویی به کیفیت ضعیف رابطه زناشویی و عدم

)Carroll & et. al., 2010:315.(  
ندگی ات زتغییرل و فود و ایی بهبواچرو به چگونگی دادن پاسخ ن و فهمیدر به منظو

همیت ي از اظرني ها لمدها و  نظریهنظر گرفتن و در مالحظه ن، مال زطوك در مشتر
ات در تغییره کنندهایی تبیین از جمله نظریه .)Zwicker, 2013ست (ردار ابرخوري بسیا

                                                 
1 couple burnout 
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)، نظریه Levinger, 1965( 1توان به نظریه تبادل اجتماعی مشترك، میندگی ل زطو
 4) نظریه بحرانGottman, 1979( 3)، نظریه رفتاريBowlby, 1969( 2بستگی دل

)McCubbin and Patterson, 1982 5اقنطبا ـ سسترا ـ يپذیر سیبل آمد) و 
)Karney and Bradbury, 1995جتماعیدل انظریه تبال، در مثاعنوان ) اشاره کرد. به ،

بط د در رواهایی که فر داشحسب پا برر فتاو رست اله دحکم نوعی مبادر بط ادراك از روا
نظریه در کند.  میا یدجهت پآورد  میاه هایی که به همر هزینهده و یافت کرد درخو
دارد. در تباطی نقش د ارعملکردر ندگی ي زشرکااز معین هر یک ي ها یژگی، وبستگیدل

، تباطیت ارمقابله با موضوعادر جین زوکت رمشاان میزو جین زوتعامل ري، فتارنظریه 
، شغلیرب ندگی نظیر تجاي زهاادخدان، رنظریه بحرح است. در مطرت تحوالو ها  رضتعا
اق نطبا ـ سسترا ـ يپذیر سیبل آمدو در شته داناشویی نقش زکیفیت و ... در  لدینیوا

آورده شده است تعامل با یکدیگر و در چه ریکپارت صوتمامی این موارد به 
)Pouresmaeili & et. al., 2015 .(  

گسستگی  در نهایت با توجه به اهمیت خانواده و ازدواج و به منظور پیشگیري از هم 
ساز، نگرش افراد در جهت کاهش تعارضات زناشویی و با  شناسایی عوامل زمینهخانواده، 

باشد.  هاي اجتماعی در طالق نیاز به اقدام به حل این مسائل می توجه به سهم آسیب
ال پاسخ داده شود که بر اساس رویکرد ؤبنابراین در این پژوهش تالش شد تا به این س

هاي در معرض طالق و طالق گرفته،  طالق زوج تجربه زیسته، چه عواملی در گرایش به
توان از طالق پیشگیري کرد؟ تا بتوان بر اساس این  نقش داشته و بر اساس چه عواملی می

  نتایج، مدل و برنامه آموزشی شود. 
  

  پیشینه پژوهش
  الف) تحقیقات داخلی

با  به بررسی پژوهشی ،)1398زاده، مظاهري، افروز، حجازي و صالحی ( علوي، مقدم
اي به روش پدیدارشناسی  هاي احتمال آسیب طالق: مطالعه لفهؤبازنمایی معنوان 

پرداختند. روش این پژوهش کیفی بود و با توجه به هدف دستیابی به تجارب زیسته افراد 

                                                 
1 social exchange theory 
2 attachment theory 
3 behavioural theory 
4 crisis theory 
5 The Vulnerability-Stress-Adaptation model 
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در شرف ازدواج و متقاضی طالق از طرح پدیدارشناسی استفاده شد. میدان پژوهش براي 
کننده به مرکز ههاي در شرف ازدواج مراجع از تمامی زوج بود  ساخت پرسشنامه عبارت 

بهزیستی  کننده به مرکز مداخلهشهد، تمامی متقاضیان طالق مراجعهم 3بهداشت شماره 
زوج  15 کنندگان شاملطالق. شرکت خانواده و هرستان مشهد و متخصصین در زمینهش

خانواده و طالق بودند  متخصص در زمینه 15زوج متقاضی طالق و  20در شرف ازدواج، 
گیري هدفمند از نوع مالکی انتخاب شدند. فن مصاحبه، عمیق و نیمه  که با روش نمونه

آوري، ثبت، کدگذاري شد و ماهه جمع 6 ها در طول یک دوره ساختار یافته بود. مصاحبه
ي ها لفهؤهاي فردي، م لفهؤلفه اصلی با مؤم 8لفه و ؤزیرم 65 ها به شناسایی داده تحلیل

هاي  لفهؤهاي اجتماعی، م لفهؤهاي فرهنگی، م لفهؤهاي خانوادگی، م لفهؤروابط زوجی، م
هاي انجام شده و کدهاي  با توجه به مصاحبهمنجر شد. هاي اعتقادي  لفهؤاقتصادي، م

هاي شخصیتی و  درصد علل طالق، علل فردي است، که بر ویژگی 40استخراج شده 
هاي  پس آموزشهاي فردي استوار است.  واره و طرحخصائص و سبک زندگی فرد، باورها 

بایست از ابتداي تولد و حتی از دوران قبل از انعقاد نطفه و حتی  ثر بر انسجام زندگی میؤم
قبل از ازدواج والدین، در ابتدا براي والدین و سپس براي کودك صورت پذیرد تا وي براي 

لفه روابط زوجی بدست آمد که ؤق مدرصد علل طال 23زندگی زناشویی آینده ساخته شود. 
هایی که فرد از منیت قدم به  ثر و بسیاري از ویژگیؤهاي زندگی و ارتباط م با داشتن مهارت

لفه پیشینه ؤهاي بعدي به ترتیب م لفهؤتوان بر این عوامل فائق آمد. م یما شدن گذارد، م
لفه اجتماعی ؤدرصد، م 7لفه فرهنگی با ؤدرصد، م 8لفه جنسی با ؤدرصد، م 9خانوادگی با 

ثر ؤدرصد جزو عوامل اصلی م 3لفه اعتقادي با ؤدرصد و م 4لفه اقتصادي با ؤدرصد، م 6با 
  .)Alavi & et. al., 2019:832(بر طالق شناخته شدند 

در یک مطالعه کیفی پیامدهاي طالق براي فرد مطلقه را  ،)1397حیاتی و سلیمانی (
هاي اخیر با توجه به افزایش آمارهاي طالق در کشور توجه  مورد بررسی قرار دادند. در سال

اند گسترش یافته است. این  ادي که آن را تجربه کردهبه پیامدهاي این پدیده براي افر
مرد و  8ده (کننشرکت 20دیدارشناسی است که در آن پژوهش یک مطالعه کیفی از نوع پ

ها از روش  آوري دادهري هدفمند انتخاب شدند. براي جمعگیزن) به روش نمونه 12
ها ادامه داشت.  ع دادهمصاحبه عمیق و اکتشافی استفاده شد و این روند تا مرحله اشبا

پیامدهاي  - 1زیر مضمون بوده است که در سه مضمون اصلی  12پیامدهاي طالق شامل 
پیامدهاي شخصی و هیجانی - 3 ؛پیامدهاي اقتصادي و مالی - 2 ؛اجتماعی، فرهنگی

گونه که در این بندي شده است. فهم تجربه پیامدهاي طالق براي افراد مطلقه، آن طبقه
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گیري و  تواند به زوجین و متخصصین درگیر در این حوزه براي تصمیم شد، میمطالعه بیان 
 ,Hayati and Soleymani( مداخالت مبتنی بر فرهنگ و جنسیت کمک کند

2019:273 .(  
هاي طالق بر مبناي  با عنوان همبسته ،)1397اسدي و رحمتی ( پژوهش عطار، بنی

 سنوات زندگی مشترك زوجین متقاضی طالق انجام شد. به دلیل اثرات منفی که طالق به
دنبال دارد، بررسی دالیل آن براي درمانگران و پژوهشگران از اهمیت خاصی برخوردار 

هاي  است. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی عوامل طالق و تغییرات آن بر اساس سال
زندگی مشترك زوجین صورت گرفت. این پژوهش از نوع کیفی بود که بر پایه رویکرد 

دادند که در  آماري این پژوهش را کلیه افرادي تشکیل میپدیدارشناسی انجام شد. جامعه 
الحوائج در استان یزد مراجعه کرده بودند. متقاضی طالق بودند و به مرکز باب 1397سال 

نفر بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند. زوجین به سه گروه تقسیم  30نمونه شامل 
یافته بود. تحلیل  ساختار نیمه زوج بود. مصاحبه به صورت 10شدند که هر گروه شامل 

هاي هسته  هاي عمده و مقوله محتواي مصاحبه بعد از کدگذاري به مفاهیم اولیه، مقوله
هاي حاصل از پژوهش نشان داد که عوامل متعددي از سوي زن و شوهر و  تدوین شد. یافته

سائل شود که شامل مسائل فردي (م خانواده آنها منجر به بروز تعارضات زناشویی می
گذشته و مسائل روانشناختی)، مسائل همسران (مسائل جنسی و جسمی، مسائل عاطفی، 

ئل محیطی و مسائل ازدواج نامناسب، سوء رفتار و عدم حضور همسر) و مسائل جامعه، (مسا
ساز جدایی را نشان داد  بندي کرد. نتایج پژوهش تنوع و تعدد علل زمینهاقتصادي) تقسیم

پذیرد و به منظور  ثیر میأتاي  ه این پدیده از علل مختلف و درهم تنیدهو بیانگر این بود ک
هاي  سازي براي بهبود وضعیت موجود، ارتقاي مهارت کاهش پیامدهاي ناگوار آن و زمینه

  .)Attar & et. al, 2018( ها ضرورت دارد زوج
آن  در پژوهشی به نگرش زنان قم نسبت به طالق و رابطه ،)1397چابکی و زارعان (

خانوادگی پرداختند؛ با این هدف که پیشنهاداتی، براي کنترل برخی  ـ با عوامل اجتماعی
عوامل اثرگذار در این زمینه ارائه کنند. میزان باالي طالق در این شهر مذهبی، ضرورت 

تحلیلی بود و به شیوه  ـ داد. این پژوهش توصیفی کید قرار میأبررسی این پدیده را مورد ت
گیري  نفر بود که به روش نمونه 400نجام گرفت. جامعه نمونه، متشکل از پیمایشی ا

اي انتخاب شدند و به پرسشنامه محقق ساخته پاسخ دادند. نتایج  اي چند مرحله خوشه
 ـ هاي مذهبی نشان داد رابطه بین نگاه زنان به کارکردهاي خانواده، پایبندي زنان به ارزش

هاي حمایتی،  هاي زوجین، شبکه ف سطح خانوادهاخالقی، تفاوت سطح زوجین، اختال
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استفاده از فضاي مجازي، انتظارات زنان از همسر، وجود زن مطلقه در بستگان و آشنایان با 
نگرش مثبت زنان نسبت به طالق، معنادار بود. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان 

ین خویشاوندان و آشنایان، استفاده داد متغیرهاي انتظارات از همسر، وجود زن مطلقه در ب
 اند از فضاي مجازي و اختالف عقیده و سطح زوجین بیشترین اثر را بر متغیر وابسته داشته

)Chaboki and Zarean, 2019(.  
ها و  با هدف بررسی دیدگاه ،)1397در پژوهشی که میرزائی و خدابخشی کوالیی (

تجربیات زنان درحال طالق پیرامون حضانت کودك به روش کیفی از نوع پدیدارشناسی 
یافته استفاده شد.  ساختار ها از مصاحبه نیمه توصیفی به اجرا در آمد. براي گردآوري داده

ی اخذ حق حضانت کودك بودند از زنان در حال طالق متقاضجامعه مورد مطالعه هفده نفر 
ها  گیري هدفمند و بر اساس قاعده اشباع انتخاب شدند. تحلیل مصاحبه صورت نمونهکه به

نتایج حاصل از تحلیل اي کالیزي شد.  از طریق تحلیل محتوا، و بر اساس روش هفت مرحله
صلی شامل روانشناختی و هیجانی، یک درون مایه و چهار طبقه ا ي دهندهمحتوا، نشان

. نتیجه کلی هاي مادر از آینده فرزند است انیاجتماعی فرهنگی، اقتصادي و معیشتی و نگر
پژوهش حاضر بر اساس تجارب نشان داد، بیشترین مسئله و دغدغه را به ترتیب اهمیت، 

 عد اجتماعیاول در بعد اقتصادي و معیشتی، دوم در بعد روانشناختی و هیجانی، سوم در ب
  فرهنگی و چهارم نگرانی مادر از آینده فرزند بود. ـ

ساز طالق در بافت اجتماعی به بررسی عوامل زمینه ،)1396اخوي و همکاران (
از  استفاده  با   که کیفی بود   هاي پژوهش نوع   از مطالعه  این  فرهنگی شهر تهران پرداختند. 

و با استفاده از روش مصاحبه   هدفمند گیري  روش نمونه  شد انجام  بنیاد  داده نظریه   روش 
نفر از  22آوري شد تا رسیدن به اشباع نظري تعداد  ها جمع یافته، داده ساختار  مهین

ها با استفاده  واجدین شرایط مورد بررسی قرار گرفتند. براي دستیابی به عوامل، تحلیل داده
نجام شد که شامل کدگذاري مفاهیم است. از فنون ارائه شده توسط اشتراوس و کربین ا

کد ثانویه،  276هاي به دست آمده در کدگذاري باز، منجر به شناسایی  تجزیه و تحلیل داده
عامل اصلی شامل عوامل فردي، عوامل اجتماعی و  3زیر مقیاس و  14لفه، ؤم 50

خالء  که  بود   این ر نشانگ نتایج  اي و فرایندي شد.  ) و عوامل رابطهأخانوادگی (خانواده مبد
براي  آمادگی  عدم  مقوله   است. پژوهش  هاي  یافته الگوي  مرکزي  مقوله  صمیمیت  و   عشق 
حال  در   هايازدواج براي  علی  شرایط   جزء  ازدواج فرایند   درست  نکردن طی  و   ازدواج 
  و گرفت  قرار  گر  مداخله شرایط  زیر  در   اقتصادي مسائل  و  فرهنگی   مسائل  است؛ فروپاشی  

و   عوامل  زناشویی،  سازگاري عدم   کنونی، خانواده  نامناسب  ساختار   اعتیاد، قبیل  از  مقوالتی 
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  مشکالت  و خانوادگی  پیشینه   اصلی، هاي  خانواده  با نامناسب  ارتباط  جنسی،   مشکالت 
بکارگیري  که   داد  نشان  نتایج بود.   طالق  رد ثر ؤم اي  زمینه  عوامل جمله  از  شخصیتی 

تنهایی،   همچون احساس خستگی،  پیامدهایی  به ناکارآمد  هیجانی  و   ارتباطی راهبردهاي  
 Akhavi(منجر شد   ناامیدي و احساس تنفر از همسر و در نهایت میل به طالق 

Samarein & et. al., 2017(.  
  

  ب) تحقیقات خارجی
هاي   که با هدف بررسی انگیزه ،)2019( 1در پژوهش استریز، ساندر، سیپریس و هالد

دانمارك که طالق گرفته  در کشور نفر 3737مجموع  طالق در دانمارك انجام شد. در
تصادفی مشارکت کردند و انگیزه طالق خود را نشان  بودند در این کارآزمایی کنترل شده 

، مشکالت ارتباطی، عدم همدلی/  ها شامل: عدم عشق/ صمیمیت دادند. بیشترین انگیزه
، تصادف یا  ، اعتیاد ها مربوط به خشونت ، و از هم پاشیدن. کمترین انگیزه احترام/ اعتماد

هاي عاطفی و   با اهمیت افزایش جنبه بیماري و شخصیت بود. نتایج از روند جهانی در رابطه
روانی روابط را نشان داد. از نظر آماري تجزیه و تحلیل عاملی و از لحاظ نظري که به دنبال 

ها بود، نتیجه قوي بدست نیامد. این ممکن است نشانگر این باشد  شناسایی علل در انگیزه
  ).Strizzi & et al., 2019:1هاي طالق ناهمگن و چند وجهی است ( که تجربیات و انگیزه

، تنظیم زندگی و رفاه مادي را هنگام  که طالق ،)2019( 2پژوهش گرانت و پیکه
هاي   ، از داده انتقال به بزرگسالی در روستاي ماالوي مورد مطالعه قرار دادند. در این مطالعه

وي طولی براي بررسی چگونگی تأثیر مرگ والدین و طالق در تجربه طالق زنان در ماال
ها نشان داده  کنند. پژوهش استفاده شد، با توجه به اینکه زنان محلی نسبتاً زود ازدواج می

، اما پس از کنترل  که مرگ مادر و طالق والدین با طالق در زنان رابطه مثبت دارد
، تنها ارتباط با مرگ  شناختی و زناشویی در این پژوهش جمعیت ـ هاي اجتماعی ویژگی

دار بود. مرگ مادر به شدت با تنظیمات زندگی زنان بعد از طالق  اري معنیمادر از نظر آم
ها نشان داد که  گذارد. یافته ، که به نوبه خود بر بهزیستی مادي آنها تأثیر می در ارتباط بود

چه برخی از زنان  دهد. اگر طالق در سنین جوانی شانس زندگی بعدي زنان را کاهش می
گردند و ممکن است فرصتی براي تنظیم مجدد انتقال به  میبه خانه والدین خود باز 

                                                 
1 Strizzi, Sander, Ciprić, Hald  
2 Grant, Pike  
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عنوان سرپرست سالگی خود را به 20دیگر از زنان ، همچنین برخی  بزرگسالی داشته باشند
 .)Grant & et. al. 2019:261( کنند خانوار خود و با مضرات مادي قابل توجهی آغاز می

ا هدف بررسی نقش منابع و پژوهشی ب ،)2019( 1براون، لین، هامرسمیت و وریت
 ,.Brown & et. al( هاي زن و مرد به دنبال طالق خاکستري انجام دادند  محدودیت

سالگی و  50. با توجه به دو برابر شدن نرخ طالق خاکستري (یعنی طالق در )2019:503
سفانه در مورد أباالتر) طی چند دهه گذشته که با رشد مجدد زندگی بعدي همراه است، مت

گیري براي انتقال مجدد پس از طالق خاکستري اطالعات کمی در  هاي تصمیم  انیسممک
هاي هاي مطالعه بهداشت و بازنشستگی و با استفاده از مدل  دست است. با استفاده از داده

رگرسیون لجستیک احتمال ازدواج مجدد در زنان و مردان به دنبال طالق خاکستري مورد 
سال پس از طالق  10از مردان طی  %37از زنان و  %22بررسی قرار گرفت. حدود 

براي مردان، منابعی از جمله عوامل  خاکستري ازدواج مجدد داشتند. ازدواج مجدد خصوصاً
هایی که توسط   ، اما محدودیت ، بهداشت و پیوندهاي اجتماعی مرتبط بوده است اقتصادي

هاي بارز   تأکید بر ویژگی محورهاي زندگی زناشویی به دست آمده نیز برجسته بود و
 تشکیل خانواده در زندگی بعدي است.

تنهایی اجتماعی پس از طالق را در  ،)2019( 2المپراکی، چوپ، سپینیو مورسلی
، تهدیدي  ، مانند طالق سوئیس مورد بررسی قرار دادند. وقایع بحرانی در نیمه دوم زندگی

، اغلب  گیرند ت طالق قرار میشود. افرادي که تح اساسی براي بهزیستی محسوب می
،  کنند و بسته به اینکه چه مدت زمان از واقعه گذشته است احساس تنهایی اجتماعی می

مند شوند. مشخص شده است که  ممکن است از منابع موجود بطور متفاوت بهره
هاي اجتماعی با   کننده هویت (یعنی گروههاي تثبیت  یات شخصیتی و مکانیسمخصوص

، در مورد  ، ممکن است در سازگاري نقش داشته باشند. با این حال اوم خود)ارزش و تد
فواید این منابع و تأثیرات وابسته به زمان بالقوه آنها، بر تنهایی اجتماعی در هنگام غلبه بر 

لعه به بررسی نقش روانشناختی ، اطالعات کمی وجود دارد. این مطا طالق در زندگی بعد
عنوان  نه از گروه) و منابع اجتماعی (به، عضویت چندگا ، تداوم خود یت، شخص عنوان مثال(به

، داشتن شخصی براي کمک به مقابله با طالق) براي تنهایی  مثال شریک زندگی جدید
عنوان گروه کنترل، هل بهأ، با استفاده از گروه مت اجتماعی در دو مرحله پس از طالق

فرد  869مورد طالق و  850اي از  شد. نمونهشناختی و سالمت انجام  هاي جامعه  جنبه

                                                 
1 Brown, Lin, Hammersmith, Wright 
2 Lampraki, Jopp, Spini, Morselli 
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ساله) ساکن سوئیس با استفاده از آنالیز رگرسیون چندگانه مقایسه شدند.  40- 80هل (أمت
،  سال پس از طالق) 2هاي کوتاه مدت (حداکثر   هاي پژوهش نشان داد براي طالق داده
ایی پایین همراه بود. پذیري و عصبی بودن پایین با سطح تنه گرایی بیشتر و توافق برون

سال پس از طالق) و براي کسانی که ازدواج مجدد  2- 5هاي طوالنی مدت (  براي طالق
، سطح باالتري  گرایی به همین ترتیب براي تنهایی نیز مهم بود. عالوه بر این ، برون اند کرده

کسی  ، داشتن بینی کننده تنهایی کمتري بود ، پیش هاي گروهیاز تداوم خود و عضویت
، به نفع اعضاي هر دو گروه مطلقه بود. یک شریک جدید با  براي کمک به غلبه بر طالق

ها نشان داد   ، اما فقط در گروه طالق بلندمدت قرار داشت. یافته تنهایی کمتري همراه بود
 که تأثیر منابع روانی و اجتماعی بر تنهایی اجتماعی در مرحله سازگاري متفاوت است. اگر

، اما سایر خصوصیات  گرایی براي همه افراد مطلقه و متاهل سودمند است چه برون
تري دارند. عواملی مانند عضویت در  شخصیتی در مرحله سازگاري اولیه نقش تعیین کننده

 & Lampraki، درك تداوم خود، در مراحل بعدي سازگاري سودمند هستند ( چند گروه
et. al., 2019:275( .  
هاي  با عنوان طالق خاکستري، به توضیح در مورد شکاف ،)2019( 1پژوهش کرولی

زناشویی در میانسالی در ایالت متحده پرداخت. تحقیقات اخیر حاکی از آن است که از هر 
چهار طالق در ایاالت متحده، یکی خاکستري است. این مطالعه از طریق مصاحبه عمیق و 

انسال که در طول زندگی خود طالق نفر زن می 40نفر مرد و  40نیمه ساختار یافته با 
خاکستري را تجربه کرده بودند، انجام شد. عقاید پاسخگویان در یک الگوي فردگرایانه از 

ها تنها در صورت کمک به افراد در دستیابی به رشد شخصی  ، که در آن مشارکت ازدواج
،  حور ازدواج است، در برابر پایبندي احتمالی آنها به آنچه که الگوي تعهد م ارزشمند بود

ها را در کنار  مقایسه شد. نتایج بیانگر آن بود که صمیمیت و حس احساس عاشقی، زوج
دارد. مگر اینکه فشار شدید در روابط وجود داشته باشد. نتایج نشان داد که  هم نگه می

، اگرچه برخی  مدل مبتنی به تعهد بر ازدواج و تصمیم به طالق براي هر دو جنس است
 .)Crowley & et. al., 2019:49خاص طالق براي زن و مرد متفاوت است (دالیل 

که به تجزیه و تحلیل اثرات زمان بین  ،)2018( 2در پژوهش جامیسون، بول و مینتز
زاي ناشی از طالق، با  طالق و خودکشی پرداختند. افراد مطلقه، در معرض عوامل استرس

 381که در کلروداي امریکا انجام شد  خطرهاي خودکشی باالیی طرف هستند. در بررسی

                                                 
1 Crowley 
2 Jamison, Bol, Mintz 
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سال تا بیش  1خودکشی بدلیل طالق انجام شده بود. مدت زمان طالق و مرگ از کمتر از 
داري در کاهش  سال بود. مشکالت سن و شریک زندگی صمیمی هر دو تأثیر معنی 10از 

طالق  از خودکشی طالق با حکم 14سال و بعد از آن داشتند. تنها % 1احتمال بقا در 
هاي  خودکشی براي طراحی برنامه کلرادو مرتبط بودند. براي درك بهتر رابطه بین طالق و

  .)Jamison & et. al., 2018:1ثر پیشگیري، توجه به جمعیت خاص ضروري است (ؤم
هاي مربوط به مسائل   با عنوان روایت ،)2018( 1پژوهش نیازي، چاودهري، اون و اواله

ر آن بر سالمتی آنها انجام شد. این تحقیق یک مطالعه زناشویی و طالق و تأثی
هاي زنان در مورد مسائل زناشویی و طالق و تأثیر   شناختی بود که با تمرکز بر روایت مردم

هاي   آن بر سالمت آنها انجام شد. در این تحقیق از یک طرح ترکیبی متشکل از مصاحبه
ها از آگاهان  آوري داده است و براي جمععمیق ساختار یافته و بدون ساختار استفاده شده 

هاي متمرکز استفاده شد. این مطالعه همچنین به بررسی چگونگی   کلیدي بحث گروه
استفاده از روایات براي توضیح مسائل خود براساس سالمتی و توجیه مشکالت خود از 

ان به طریق روایات پرداخته شد. از طریق این تحقیق تالش شده است روایات واقعی زن
. سلسله مراتب و اولویت موضوعات اجتماعی که زنان تجربه کردند در نظر گرفته  دست آید

هاي خود را ایجاد   هاي اجتماعی بازنمایی  ، افراد در زمینه هاي شخصی  شد. از طریق روایت
سازند. بنابراین محققان فمینیستی بر اهمیت استفاده از تجربیات خود  کنند و از نو می می
تر اجتماعی تأکید کردند.  هاي مربوط به روابط گستردهعنوان نقطه شروع تئوريان، بهزن

، جایی که الگوهاي جمعی  کند بنابراین روایات زنان رابطه بین فرد و جامعه را روشن می
 Niaziکنند ( هاي به ظاهر شخصی تظاهر پیدا می  پذیري جنسیتی از طریق حساب  جامعه

& et. al., 2018(. 
در پژوهش خود با عنوان طالق و سالمت: روندهاي فعلی و  ،)2015( 2باراس

، طالق و پیامدهاي بهداشتی  مسیرهاي آینده و آنچه در مورد ارتباط بین جدایی زناشویی
شناخته شده است، را بررسی کرد. روابط اجتماعی نقش اساسی در سالمتی و بهزیستی 

زا  تواند براي برخی از افراد بسیار استرس ادن میهاي از دست د  دارد و بدین ترتیب تجربه
هاي کلیدي در زمینه طالق و سالمت در گذشته مورد بحث قرار گرفته و   باشد. یافته
طور کند. به قیقات آینده را تشریح میاالت خاص براي تحؤاي از س ها، مجموعه بررسی آن

با تحقیقات در روانشناسی ، این مقاله ادغام تحقیقات در اپیدمیولوژي اجتماعی  خاص

                                                 
1 Niazi, He, Chaudhry, Awan, Ullah 
2 Sbarra  
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هل و أاي از ارتباط بین وضعیت ت ، برآورد گسترده اجتماعی بود. رویکردهاي پیشین
هاي عملکرد و   ، در حالی که رویکردهاي جدیدتر، مکانیسم اند پیامدهاي بهداشتی ارائه داده

جدایی یا کنند. تجربه  اختالفات فردي را با افزایش خطر براي پیامدهاي ضعیف مطالعه می
درصدي میزان مرگ و  23طالق باعث بروز پیامدهاي بهداشتی ضعیف از جمله افزایش 

، به  ، بسیاري از افراد پس از پایان ازدواج یا روابط طوالنی مدت شود. با این حال میر می
ترین پذیري رایج پذیر هستند. با وجود این واقعیت که انعطاف آیند و انغطاف خوبی کنار می

شوند، و به نظر  ) کامالً جدي سازگار می%10- %15، درصد کمی از مردم (تقریباً  استپاسخ 
رسد که کلیه خطرات سالمتی منفی ناشی از عملکرد ضعیف این گروه است. براي  می

، سه حوزه اصلی نیاز به تحقیقات  افزایش دانش در مورد ارتباط بین طالق و سالمت
ژنتیکی و متغیرهاي سوم براي نتایج بهداشتی ناشی از بیشتري دارد: الف) توضیحات متغیر 

و ج) توجه بیشتر به   ، ب) مطالعات بهتر رفتارهاي اجتماعی عینی پس از جدایی طالق
  .)Sbarra & et. al., 2015:109مداخالت مربوط به بزرگساالن پرخطر (

  
  چارچوب نظري پژوهش 

قیدالنکاح  هر اصطالح معنی ازالزاد ساختن و دمعنی رها کردن و آ  در لغت، طالق به
ه معنی گسستن پیوند ازدواج با استفاده از لفظی ویژه. چنین بباشد؛  صیغه مخصوصه میه ب

هاي اساسی کانون  پاشی در بنیان هم توان گفت که طالق، نوعی گسست، جدایی و از می
 دگردد. طالق یا پیون خانواده است که منجر به جدایی همیشگی زوجین از هم می

ترین بخش جامعه، یعنی خانوده است. پدیده  گسستگی، عامل فروپاشی ساختار بنیادي
دهد که تحت شرایطی پیوند زناشویی خود را از هم  طالق به زن و شوهر این امکان را می

افتد که زوجین در قید  گسسته و جدا شوند. انحالل یک ازدواج رسمی، زمانی اتفاق می
وجین حق دوباره ازدواج کردن را دارند. بنابراین، طالق روش حیات باشند. پس از طالق ز

 Zamaniپذیرد ( اختیاري صورت می معمول پایان دادن به یک ازدواج است که کامالً
Zarchi & et. al., 2018(.  

  بندي کلی است: طالق در حالت کلی داراي دو طبقه
هاي خانواده از  دادگاه طالق آشکار، نوعی از طالق است که در آن زوجین با مراجعه به

کنند. در طالق آشکار  طور رسمی از یکدیگر جدا شده و سند ازدواج خود را نیز باطل می به
بندي دوم طالق است باشد. طالق پنهان طبقه امکان ازدواج مجدد براي زوجین فراهم می

زوجین هاي طالق آشکار را دارد؛ جز اینکه در این نوع از طالق،  گیژکه از همه نظر وی
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بدلیل وجود موانع فرهنگی، ارزشی، معنوي، موقعیتی و قوانین خاص، قادر به باطل کردن 
  رسمی ازدواج خود نیستند.

طالق «، »1طالق خاموش«خورد،  شکل دیگري از طالق که امروز بسیار به گوش می
ه است. در طالق عاطفی رابطه زناشویی بین زوجین رو ب» 3طالق عاطفی«یا همان » 2روانی

کنند. طالق عاطفی جزو  رود و زن و شوهر از اظهار عاطفه به یکدیگر اجتناب می زوال می
گردد و  شود. در طالق عاطفی، اعتماد طرفین از یکدیگر سلب می طالق پنهان محسوب می

شود؛ زیرا با اینکه در  رود. این شکل از طالق بسیار مهم تلقی می احساس همدلی از بین می
شود و نمود عینی ندارد، اثرات مخرب شدیدي در پی دارد و نه تنها  میهیچ جایی ثبت ن

 Taheriکند ( سبب رنج و آزار طرفین میشود، همچنین فرزندان و اطرافیان را نیز آزرده می
& et. al., 2017(.  

  
  پژوهش تاالؤس

هاي در معرض طالق و طالق گرفته شهر  عوامل طالق از نظر تجربه زیسته زوج - 1
  دام هستند؟اهواز ک
هاي در معرض طالق و طالق گرفته شهر اهواز، کدام  بر اساس تجربه زیسته زوج - 2

 شود؟ مدل آموزشی براي کاهش گرایش به طالق استخراج می
  

  تعریف مفاهیم
 اي نسبتاًها به شیوه نگرش در حالت کلی ترکیبی از باورها و گرایش نگرش به طالق: - 

)، نگرش به 1388:45باشد (مارشال،  ویدادهاي خاص میو ر اصثابت نسبت به اشیا، اشخ
طالق نیز الگوي رفتاري و فکري و یک نوعی از باور و رجحان به اقدام در مورد طالق 

از سویی در فرهنگ ایران، زنان مطلقه، تهدیدي براي روابط و زندگی  ).50: همانباشد ( می
منزوي و تنهاتر خواهد ساخت و حتی خانوادگی دوستان و خویشان بوده و این نگاه آنان را 

نظرانه، بدبینی  هاي تنگ ممکن است موجب بروز رفتارهاي انحرافی شود. همچنین قضاوت
دهد و مانع  هاي فرهنگی زنان را کاهش می و احساس ناامنی از حضور در جمع، فعالیت

در کنار این  شود، راندن و استثمار زنان می آفرینی زنان در فرآیند توسعه و به حاشیه نقش

                                                 
1 silent divorce 
2 psychological divorce 
3 emotional divorce 
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هم زدن تعادل روانی  باشد که موجب بر عوامل پدیده فرزندان طالق نیز آسیب دیگري می
  .)Kameli, 2007شود ( جامعه می

 باشد که معموالً تعارض زناشویی نوعی مجادله بین زن و شوهر می تعارضات زناشویی: - 
و منابعی که باعث صدمه، ها و ادعاها براي دستیابی به موقعیت، قدرت  بر سر اثبات ارزش

دهد که عدم توافق، ناسازگاري یا  شود، و زمانی رخ می تخریب و حذف طرف مقابل می
ی یتعارضات زناشو ).2002تفاوتی بین زوجین وجود داشته باشد (کورنر و فیتیزپاتریک، 

شود که در  هاي فردي آغاز می هاست و از واکنش نسبت به تفاوت درآمد جدایی زوج پیش
کند  ترین جلوه تعارضات شدید، یعنی طالق بروز می ت تشدید یافتن به شایعصور

)Bahari & et. al., 2011:70(.  
  

  پژوهش شناسی روش
 ـ پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردي و از نظر روش، رویکرد کیفی از نوع اکتشافی

شد) بود،  هایی که انجام  توالی و با استفاده از روش پدیدارشناسی توصیفی (تحلیل مصاحبه
 دار نظریه داده بنیاد انجام شد اساس طرح نظام در پژوهش حاضر از فرایند کدگذاري، بر

)Strauss and Carbin, 1998هاي  )، و با استفاده از روش داده بنیاد و به کمک مصاحبه
جامعه آماري پژوهش حاضر را عمیق، الگوي آموزشی و مدل آموزشی کشف و طراحی شد. 
دهد و از  تشکیل می ،)1398زنان و مردان متقاضی طالق و طالق گرفته شهر اهواز (

 .Guba & etگیري خاص و منظمی وجود ندارد ( ههاي کیفی، نمون آنجایی که در روش
al., 1989گیري هدفمند گزینشی و  گیري مطالعه حاضر از دو روش نمونه)، لذا براي نمونه

گیري داوطلبانه استفاده شد و بر حسب اطالعات موجود، یعنی بر اساس زنان و  نمونه
نمونه تحقیق حاضر م شد. گیري انجا مردان متقاضی طالق و طالق گرفته شهر اهواز، نمونه

زنان و مردان متقاضی طالق و طالق گرفته مرد) تشکیل دادند. از  14زن و  18نفر ( 32را 
ها تا زمانی که به اشباع رسیدند  ها استفاده شد. این مصاحبه براي گردآوري داده شهر اهواز

 100تا  60ت ساختارمند و به مد ها به صورت عمیق، باز و غیر . این مصاحبهادامه یافت
ها به اشباع رسیدند و  ام، دادهدر مصاحبه سی ها به طول انجامید. دقیقه با هر کدام از آن

  یکم و سی و دوم، به منظور حصول اطمینان بیشتر انجام شد. مصاحبه سی و
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  ي پژوهشاجرا روش
مرد مورد مصاحبه قرار  14زن و  18هاي عمیق صورت گرفت،  مصاحبه شهر اهوازدر 

گیري متوقف شد، و نتایج حاصل از فتند که پس از رسیدن به اشباع نظري نمونهگر
ها طی سه مرحله کدگذاري بار، انتخابی و محوري تحلیل شدند، بر اساس نتایج  مصاحبه

ها دالیل گرایش به طالق استخراج و با ادغام سایر نتایج بسته  حاصل از تحلیل مصاحبه
شود، روایی محتوایی این بسته توسط اساتید  حی میآموزشی کاهش گرایش به طالق طرا

  یید نهایی این بسته معرفی شد. أیید شد و بعد از بررسی و تأت
  

  پژوهش هاي یافته
ال زیر بود: استخراج عوامل طالق از نظر تجربه زیسته ؤهدف اصلی این تحقیق س

اهش طالق. از بسته آموزشی کهاي در معرض طالق و طالق گرفته شهر اهواز و تهیه  زوج
ها و تحلیل استقرایی  آوري داده عنوان روشی سیستماتیک براي جمعبنیاد، به  نظریه داده

آوري استفاده شد. بر این اساس،  هاي جمع تري از داده جهت ساختن مدل تئوري کامل
باشد که به بسترهاي کالن و  می  1اي الگوهاي استخرج شده در این پژوهش، مدل زمینه

هاي حاصل از تجارب  پردازد. لذا بر اساس مصاحبه می ا، جهت تبیین علل طالق ه زیرساخت
زیسته زنان و مردان در معرض طالق و طالق گرفته، ابتدا مفاهیم استخراج شده در قالب 

  .اندارائه شده 1کد گذاري باز در جدول 

   باز کدگذاري
مفهوم  126راف، تعداد پژوهشگر در مرحله کدگذاري باز و با کدگذاري بر اساس پاراگ

اولیه را استخراج نمود که این کدهاي اولیه در مرحله بعد غربالگري و تجمیع شدند، در 
شوندگان  کید مصاحبهأواقع در مرحله اول تالش بر این بوده است نکات کلیدي و مورد ت

 1موجود در جدول  126استخراج شود که در نهایت محقق، پس از حذف موارد مشابه به 
ید. در ادامه مفاهیم کدگذاري، کدهاي پراکنده استخراج شده، جهت انسجام بیشتر و رس

مفهوم برخواسته از  15براي تولید مفاهیم اولیه، مرحله دوم کدگذاري انجام شد و تعداد 
مفاهیمی که در مرحله کدگذاري اولیه کدگذاري باز، به صورت مجدد کدگذاري شد. سپس 

هاي عمده در مرحله کدگذاري متمرکز یا ثانویه،  مقولهاستخراج شدند، جهت تشکیل 

                                                 
1 grounded model 
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مقوله عمده بود. این  15مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتیجه این تحلیل تولید  مجدداً
  به نمایش درآمدند. 1مفاهیم مرتبط در جدول  کدام از مفاهیم و ریز موارد به همراه هر

  بنیاد  ده در مرحله کدگذاري باز نظریه دادهمفاهیم اولیه و مقوالت عمده تولید ش: 1جدول 
 کد اولیه مفاهیم مقوالت

عوامل بافتی 
 قبل ازدواج

  رسازدواج زود
  قبلی روابط حل نشده

  تربیت خانوادگی

  موقع ازدواج کم سن و کم تجربه بودم
  اجبار پدر به ازدواج دختر کم سن

توانایی فکر کردن نداشتم، سنم کم  موقع ازدواج اصالً
  بود

  ن بچه بودم عقل ازدواج رو نداشتمم
  گیري پدر دختر براي ازدواج در سن کمسخت

  هاي ناتمام مرد قبل ازدواج عشق
  ازدواج مرد به خاطر لج با دوست خانم قبلی

شد که اذیتم  اش میها دلتنگ عشق قبلی گاهی وقت
  کرد می

  اش در مشکالت ماهاي زیاد خانواده کوتاه آمدن
  عدم پشتوانه پدري

  توسط خواهراش زپرورده بود، خصوصاًنا
  گیري پدرسهل

عوامل بافتی 
 حین ازدواج

  هاي فرهنگی تفاوت
  هاي عقیدتی تفاوت
هاي فردي و  تفاوت

  شخصیتی
 مشکالت اقتصادي

  آداب رسوم اونا با ما فرق داشت
  لنگه خانواده ما نبودن، فرق داشتیم اصالً

  عدم آشنایی به تشریفات و آداب ازدواج
  جازه دوره نامزدي و عقد رو ندادنبه ما ا

  تربیت بودآداب بلد نبود بی
کرده بشن ولی او مخالف هام تحصیلدوست داشتم بچه

  گفت به درس باور نداره بود می
  شوهر سنی است و خانم شیعه

  صرار بر درستی مذهب هر یک از زوجینا
  رفت بیرون گفت با دوستاش زیاد می کفر می

قاد نداشت نماز میخوندم به خدا و دین اعت اصالً
  کرد ام میمسخره

  سوادي شوهربی
  امن اهل سفر بودم همسرم منزوي

  حوصلهمن پر انرژي بودم همسرم بی
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 کد اولیه مفاهیم مقوالت
  داشتنشوهرم اعتماد به نفس 

  گیرمن اجتماعی بودم همسرم گوشه
  صبح بیدار میشد 5ها ساعت  مثل روانی

  مزاج بود دخانمم سر
ت استفاده م سکوخانمم تا یه چیزي میشد از مکانیز

  دادکرد که آزارم می می
  اش مورد پسندم نیستکردم قیافه احساس می

  !خانمم دوست داشت تنها باشه کالً
  پوشید خانمم مطابق میل من لباس نمی

  کرد و خیلی نامرتب بود آرایش نمی
  چال خونه رو هم فروختیخ

  رفتگ مدام از این و اون قرض می
  خب پول نداشت راي من کادو نخرید،یکبار هم ب

  گرفت حتی خرج باباش رو از من می
  ی چندانی براي خرید اقالم نداشتممن توان مال

 اش راستش ندار بودندخانواده

ثر بعد ؤعوامل م
 از ازدواج

  دروغگویی
  دخالت دیگران

  اطالعات ناکافی جنسی
 شناخت ناکافی

  دروغ گفتن همسر
  دختر هاي خانواده روغبرخی د

  دروغ گفتن همسر
  کوري همسر (دروغ گفته بودند)عدم اطالع از شب

  همه چیز مشخص شد دروغ بود
  کرد اش رو از من پنهان میگوشی

  بهش مشکوك شده بودم راستش اخیراً
  کند کردم مخفی کاري می احساس می

  زد رفت متناقض حرف می هایی که میدر مورد جا
  هاي قبل ازدواج مثل سواد و بیماري مخفی کاري

  کردند و مادرش تحریکش میپدر  کالً
  گرفتند اش براش تصمیم میخانواده

  شوهرم وابسته به خانواده بود
  شد تصمیمات خانه ما جاي دیگر گرفته می

ادر شوهرم خالصه اینقدر اختالفات زیاد با دخالت م
  شد می

  کرد من شوهرم رو خیلی تحریک می مادر شوهر
  هاي مادرش بود (خانم) ثیر حرفأتحت ت
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 کد اولیه مفاهیم مقوالت
  اي نگیرندامیلی، طایفهتصمیم ف

  رتجاعی بودن پرده بکارتا
  ناباروري

  همسرم بسیار گرم مزاج بود
  کرد خانمم بیشتر مواقع قهر می

  کنم ارضا جنسی کافی نداشتم هرگز (از خانم) فکر می
  ون برنامه با من رابطه جنسی داشتهمسرم بد

  کرد رم موقع رابطه جنسی توهین میهمس
  جی قبل ازدواآشنایی با مسائل جنس عدم

  عدم تجارب دوستی دختر در دوران مجردي
  فاصله طوالنی رابطه جنسی

  عدم داشتن روابط با جنس مخالف قبل ازدواج
  لسهجآشنایی کم در حد یک 

  هاي بین دو جنس مخالف بیشتر بود کاش دوستی
  عدم شناخت کافی از هم

  دونستمفهمیدم مریضه اول نمی
  فهمیدم دهن بود، اینو من بعداًخانمم بد

  هاش محدود بود فرصت براي آشکار شدن تمام ویژگی
 نمی دونستم اینقدر لجبازه

عوامل 
بخش  تسهیل

تصمیم طالق 
 از بعد فردي

احترامی و توهین و بی
  زورگویی

 مسئولیتیبی

  حرمتی مردتوهین و بی
  عدم اجازه به ادامه تحصیل توسط شوهر

  مرد فالسک چاي داغ رو پرت داد
  بري کی بیایی، چاق باشی الغر باشیمن میگم کی 

  گرفت کردم ایراد میهر کاري می
  زدحتی جلو دوستاش منو می

  کرد، عصبی بود توهین می
  به خانواده من احترام قائل نبود (منظور خانم)

  داد با دوستام برم بیرون و تفریحاجازه نمی
  زد کتکم می

  رفیق بازي همسر
  دیر آمدن شبانه مرد به منزل

  دوستان ناباب (مرد)داشتن 
  ریخت و پاش مالی زیاد مرد

  آور خونه بودمسال بیکاري، تنها نان 10
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 کد اولیه مفاهیم مقوالت
  مسئولیتش بودمشکل اصلی من بی

  مسئول اعمالش نیست
  مسئولیت (مرد)بیکار بود و بی

  گفت چرا باید آشپزي کنم؟ بهم می
گذاشت (منظور  خواستم منت می وقتی ازش چیزي می

 خانم)

عوامل 
بخش  تسهیل

تصمیم طالق 
 از بعد اجتماعی

  روابط فرازناشویی
 مصرف مواد و مشروب

  دوستان دختر زیادي داشت، حتی رابطه جنسی
  گرفت با زنان همکار بیشتر گرم می

  بعد دو هفته متوجه شدم که باز با دوست دخترشه
شدم (منظور  من از روابط گرمش با همکاران ناراحت می

  روابط خانمش)
  را دیدم جنسی یک آقا اس ام اس با محتواي

  یکبار با همکاران آقا رفته بودند اردو بدون اجازه من
  مصرف سیگار مرد
  مصرف مشروب مرد

  مصرف مواد مخدر مرد
  آوردن مواد به خانه

  فهمیدم هروئین مصرف میکنه
  بیکار بود، اعتیاد داشت
  اصل موضوع اعتیاد بود

 کند شوهر مشروب زیاد مصرف می

  
اي از  این مقوالت عمده تشریح و ضمن توصیف هر یک، دامنه یک از در ادامه هر

  ها نیز مشخص شده است. مفاهیم آن

  محوري کدگذاري
پدیده مورد بررسی در پژوهش  پژوهشگر در این مرحله، طبقه محوري را که معموالً

ها برقرار  کند و ارتباطی منطقی و علی بین این مقوله و سایر مقوله می باشد، مشخص  می 
هاي شرایطی، تعاملی / فرآیندي و  سازد. در این مرحله از کدگذاري، پژوهشگر مقوله یم 

کند. در پژوهش حاضر، پدیده مورد بررسی طالق و علل آن بود. با این  می پیامدي را تعیین 
حال تمامی علل استخراج شده حول این موضوع، بر محور نارضایتی از زندگی زناشویی 

عنوان طبقه محوري در نظر گرفته شد و سایر طبقات به به "زناشویی نارضایتی"بودند، لذا 
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گر)، تعاملی / فرآیندي و  اي و مداخله عنوان مقوالت شرایطی (علی، زمینهشرح زیر به
ساز عوامل بافتی قبل از ازدواج که زمینه پیامدي بررسی شد. شرایط علی؛ در این پژوهش،

شود.  می عنوان شرایط علی در نظر گرفته د بهاصلی بروز نارضایتی و سپس طالق بودن
اي یا بسترهاي حاکم عبارت است از سلسله شرایط خاصی  اي؛ شرایط زمینه شرایط زمینه

گیرد. در این  می که در آن فرآیندها و تعامالت براي اداره، کنترل و پاسخ به پدیده صورت 
  اند. ي در نظر گرفته شدها عنوان شرایط زمینههبپژوهش، عوامل بافتی حین ازدواج 

گر به مثابه بستري است که باعث تخفیف یا تشدید  گر؛ شرایط مداخله شرایط مداخله
عنوان شرایط هاي انگیزشی، محیطی و بافتی به شود. در این پژوهش، مقوله می ها  پدیده

بخشی یا بهبود نارضایتی زناشویی و طالق کند که در جهت شدت می گري عمل  مداخله
شوند. استراتژي (فرآیندها / تعامالت)؛  کنند و مشمول عوامل بعد از ازدواج می ل میعم

گر و  ثیر شرایط مداخلهأداري هستند که تحت ت ها و تعامالت هدف بیانگر رفتارها، واقعیت
هاي ایجاد شده براي کنترل، اداره و برخورد با هر  شوند. استراتژي می اي، حاصل  زمینه

گر  د. در این پژوهش نیز عوامل تسهیلط مشاهده شده خاصی هستنپدیده، تحت شرای
عنوان استراتژي استخراج شدند. پیامدها؛ پیامدها، نتیجه  طالق از بعد فردي و اجتماعی به

عنوان پیامد و  در این نظریه، تصمیم به طالق به و حاصل فرآیندها و تعامالت هستند.
همچنین روابط علی معلولی بین است.  نتیجه حاصل از این مدل در نظر گرفته شده

؛ به نمایش درآمده است 1مفاهیم و مقوالت برخاسته از مرحله کدگذاري محوري در شکل 
   که به مدل پارادایمی عمومی نظریه داده بنیاد است.
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 ريارتباط منطقی بین مقوالت عمده در مرحله کدگذاري محو :1 شکل

  شرایط علی
ازدواج زود 

  رس
روابط حل 
  نشده قبلی
تربیت 

 خانوادگی

  اي شرایط زمینه
هاي تفاوت

  فرهنگی
هاي تفاوت

  عقیدنی
هاي فردي تفاوت

  و شخصیتی
  مشکالت اقتصادي

  
  

  مقوله محوري
عدم رضایت 

 زناشویی

  گر مداخلهشرایط 
  دروغ در زندگی
  دخالت دیگران

اطالعات ناکافی 
  جنسی

  شناخت ناکافی

  استراتژي
توهین و 

  احترامی بی
مصرف مواد 

  و مشروب
روابط 

  فرازناشویی
  مسئولیتی بی

  
  پیامد

تصمیم به 
  طالق
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به » اي مقوله هسته«در نهایت در مرحله کدگذاري گزینشی، ضمن مشخص کردن 
شود. در شیوه  می اي به دو شیوه انتخاب  ارائه نظریه داده بنیاد پرداخته شد. مقوله هسته

هاي موجود را گزینش کند و در شیوه دوم، وي باید  اول، ممکن است محقق یکی از مقوله
). در این پژوهش با توجه 1389ه جدید اقدام کند (محمدپور، به تعیین و ساخت یک مقول

به هدف پژوهش، از شیوه اول استفاده شد چرا که هدف تحقیق ارائه یک بسته آموزشی 
اي انتخاب شد. عنوان مقوله هستهبه "علل طالق"براي پیشگیري از اقدام به طالق بود، لذا 

بندي  ه نهایی آموزشی در سه مقوله دستههاي انتخابی براي ارائه بست در این مرحله کد
شوند که شامل آموزش براي پذیرش، آموزش براي آگاهی و آموزش براي تغییر  می
رس و تغییر را ندارند (مثل ازدواج زودباشد، به این شکل که برخی از مقوالت قابلیت  می

بپذیرد که  هاي مرتبط آن وضعیت را .)، و فرد باید بر اساس مکانیزم پذیرش و آموزش..
استفاده شد، براي مقوالت نیازمند افزایش  "کد آموزش براي پذیرش"براي این قسمت از 

آموزش براي "که کد  "اطالعات ناکافی جنسی"باشند، مثل  اطالعات و شناخت می
آموزش "باشند که با کد  استفاده شد، و برخی مقوالت نیز نیازمند تغییر رفتار می "آگاهی

ه شدند، در زیر این سه کد نهایی انتخابی براي آموزش نشان داده شده طبق "براي تغییر
  است. 
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  جلسات و محتواي آموزشی :2جدول 
 کد انتخابی مضامین آموزشی هدف محتواي اجرایی

جلسه اول: آشنایی اعضاي گروه با هم، 
  بیان اهداف گروه

جلسه دوم: روایت داستان هر یک از اعضا 
  در مورد زندگی زناشویی

ر جلسه سوم: انتخاب عوامل غیر قابل تغیی
در نارضایتی زناشویی، لیست کردن آنها، و 

عنوان پذیرش هر یک از این عوامل به
عوامل غیر قابل تغییر و غیر قابل کنترل، 
که در این مرحله فرد با ترسیم معناي 
زندگی و اهداف زندگی، براي خود یک 

مسیر جدا از بافت قبلی و مبتنی بر 
 کند شرایط جدید ترسیم می

در این مرحله به 
لیل غیر قابل د

تغییر بودن شرایط، 
هاي پذیرش  مهارت

آموزش داده 
 شود می

ها و  شناسایی ارزش
اهداف و معناي 

  زندگی
هاي  تجسم وضعیت

 دیگر

آموزش براي 
 پذیرش

جلسه چهارم: در این مرحله تمرینات 
شود، اعضا به  مرتبط با خودآگاهی ارائه می

صورت گروهی تمرینات مدیتیشن را انجام 
اده و بر تمام اعضاي بدن خود و حواس د

  کنند. خود تسلط و شناخت پیدا می
جلسه پنجم: در این جلسه اعضاي گروه بر 

هاي خود، اعم  احساسات و اعقاید و ویژگی
از عالیق، اهداف و شخصیت خود، 

خویشتن را با کمک مربی واکاوي کرده و 
و بندي کرده هاي خود را دسته ویژگی

 نویسند می

مرحله فرد  در این
نسبت به خود و 
دیگران آگاهی 
بیشتري کسب 

 کند می

  شناخت خود
  خودآگاهی

  تمرینات خوداگاهی
تمرینات شناخت 

 خود و دیگران

آموزش براي 
 آگاهی

جلسه ششم: در این مرحله اعضاي گروه 
در مورد عواقب دروغ، علل دروغ و شرح 

ها  پردازند، و عواقب برخی دروغ روایت می
گی به صورت تجمسی مورد واکاوي در زند

گیرد، همچنین قراردادي امضا  قرار می
شود که در طی آن اعضا سعی کنند  می

  همواره حقیقت را بگویند.
جسه هفتم: در این جلسه بر اساس تهیه 
لیستی از دستاوردها، صحبت در جمع، و 

ها اعضا به تمرین  بیان اهداف و توانایی
مرینات پردازند که با ت اعزت نفس می

این مرحله در 
تمرینات تغییر 
رفتار به صورت 

هدفمند در راستاي 
هاي  افزایش مهارت

زندگی زناشویی 
آموزش داده 

 شود می

  گوییتمرین راست
تمرین مهارت نه 

  گفتن
  تمرین عزت نفس
تمرینات کنترل 

  خشم
 مسئولیت پذیري

  مهارت گوش دادن
  مهارت حل مساله

مهارت 
 گیري تصمیم

آموزش براي 
 تغییر
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 کد انتخابی مضامین آموزشی هدف محتواي اجرایی
ایفاي نقش مرتبط با نه گفتن همراه 

  شود. می
جلسه هشتم: در این مرحله تمرینات 

هاي  مرتبط با کنترل خشم و مهارت
شود،  مدار آموزش داده می لهأاي مسمقابله

اعضاي گروه ضمن یادگیري علل زیستی 
خشم، بر اساس تمرینات ایفاي نقش به 

پردازند،  راهکارهاي مقابله با آن می
نین در این جلسه انواع سبک همچ

شود، و راه حل  آموزش داده می اي مقابله
آن بیان شده و مدار و مراحل  لهأمس

له و استفاده از راه أتکلیف ارائه یک مس
  شود. مدار براي منزل ارائه می لهأحل مس

هاي  جلسه نهم: در این جلسه مهارت
ارتباطی، از جمله مهارت گوش دادن، 

، مهارت بیان مهارت بیان احساسات
مندي و اعتراض،  تأها، مهارت جر خواسته

هاي مرتبط  مهارت انتقاد کردن و مهارت
  شود. با زبان بدن آموزش داده می

این مرحله مراحل مرتبط  جلسه دهم: در
هاي  تصمیم گیري، خصوصاً با تصمیم

شود،  حساسی چون طالق آموزش داده می
اجتناب اشاره ـ  هاي گرایش به انواع سبک

ها  شده و با ارائه تمریناتی این مهارت
  .شوند تمرین می

جلسه یازدهم: در نهایت در این جلسه 
 به ها مرور شده، اعضا ها و تمرین مهارت

ـ  شرح روایت خود از تغییرات شناختی
کنند،  رفتاري خود و همسر خود اشاره می

هاي آتی  و در نهایت اهداف و برنامه
 شود. زندگی مجدد مرور می

  
اکتشافی ـ  تعداد جلسات، اهداف و محتواي آن بر اساس رویکرد توالی 2در جدول 

هاي آموزشی قبلی، طراحی و بسته آموزشی کاهش  ها و روش داده بنیاد و با تلفیق نظریه
  گرایش به طالق براي زنان و مردان در معرض طالق ارائه شده است.
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  گیريبحث و نتیجه
 و اهواز شهر گرفته طالق و طالق معرض در هاي زوج زیسته تجربه مطالعه هدف

 مردان و زنان زناشویی تعارضات کاهش و طالق به نگرش بر برآن مبتنی آموزش اثر بررسی
 از پس و شد استفاده تئوري گرندد روش از هدف این به نیل براي بود، طالق معرض در

 و محوري باز، کدگذاري مرحله سه در و استخراج صاحبهم از ناشی کدهاي عمیق مصاحبه
 استخراج انتخابی کدگذاري قالب در نهایی هايیافته که گرفتند، قرار بررسی مورد انتخابی

 طالق معرض در مردان و زنان براي طالق از پیشگیري آموزشی بسته آن اساس بر و
 شامل کلی مقوله چند به قطال عوامل نهایی مرحله در گرفت، قرار اجرا مورد و طراحی
 از بعد اجتماعی و فردي عوامل و ازدواج از پس ازدواج، حین ازدواج، از قبل بافتی عوامل

  شدند. بنديتقسیم طالق به تصمیم
 نشان که است همسو ،)Moshki & et. al., 2011:12( چون مطالعاتی با یافته این

 ازدواج از بعد و آشنایی دوران ازدواج، از قبل عوامل قالب در تواندمی طالق عوامل دادند
 پوشش که داد نشان ،)1389( پورقلی و قهرمانی سهامی، آزادي، مطالعه همچنین هد.د رخ

 مطالعه کدهاي با که هستند طالق عوامل از جنسی، رضایت عدم همسر، ناآراسته ظاهر و
 من میل مطابق خانمم" ،"نیست پسندم مورد اشقیافه کردم می احساس" قبیل از حاضر
 گرم بسیار همسرم" با یا و "بود نامرتب خیلی و کرد،نمی آرایش" و "پوشیدنمی لباس
 برنامه بدون همسرم" ،"خانم) (از هرگز نداشتم کافی جنسی ارضا کنم می فکر" ،"بود مزاج

 با آشنایی عدم" ،"کرد می توهین جنسی رابطه موقع همسرم" ،"داشت جنسی رابطه من با
 Azadi( باشندمی مشترك "نسیج رابطه طوالنی فاصله" یا و "ازدواج قبل جنسی مسائل

et. al., 2010: 101(. نعیمی و کالنتر صادق، محمد مطالعه زمینه این در )نیز ،)1396 
 باشد می طالق بر ثرؤم عوامل از یکی جنسی مشکالت که داد نشان

)Mohammadsadesh & et. al., 2018:47(.  
هاي فردي و اجتماعی طالق بود، در این هاي استخراج شده جنبهیکی دیگر از مقوله

 ,.Dargahi & et. al., 2019:95Ghasemi & et. al( زمینه نیز مطالعاتی چون
به عوامل فردي و اجتماعی طالق اشاره کرده اند، مطالعه سوبرا، حسلمو و  ،) ;2014:21

توان  ها می اند، در تبیین این یافتههکید داشتأنیز به نقش عوامل فردي ت ،)2015( 1بورساسا
باره شروع باشد، نه یکبیان داشت که طالق یک فرایند می ،)1993طبق نظریه گاتمن (

                                                 
1 Sbarra barra, Hasselmo & Bourassa 
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ازدواج  شود، بلکه به صورت یک فرایند از آشنایی قبل ازباره خاموش میشود و نه یکمی
گی مشترك به صورت کند تا مرحله حین ازدواج و بعد از زندهاي خود را پیدا میزمینه

طوري که در نظریه سیستمی نیز به نقش عوامل فردي و به یک طیف در جریان است،
با نگرشی سیستمی  ،)1989کید شده است، در این راستا مارکز (أاجتماعی در بروز طالق ت

نظر مارکز، کیفیت   کند. به رابطه فرد با همسرش و رابطه فرد با دیگران را بررسی می
» من«عبارت دیگر  شد. فرد باید خود را، بهبا هاي سازماندهی افراد می تیجه شیوهزناشویی ن

اشته باشد. لذا وي را طوري سازماندهی کند و نظم بخشد که به زوایاي گوناگون توجه د
ازدواج و در طول زندگی مشترك  هاي فردي، اجتماعی، فرهنگی، قبل ازطالق داراي زمینه

بعد عینی  تعارضات زناشویی را نیز در سه ،)1998گ و النگ (طوري که یانباشد، بهمی
ذیري و ...) و سطح تعاملی پجنسی و ...)، سطج فردي (مسئولیت هط(مثل خویشاوندان و راب

دهد، مواردي که در مطالعه حاضر نیز مورد اي و اجتماعی) مورد بررسی قرار می(رابطه
اند، در مطالعه استریز و همکاران دهبررسی قرار گرفته و از طریق کدها استخراج ش

هاي طالق در دانمارك انجام شد نشان داد که بیشترین   که با هدف بررسی انگیزه ،)2019(
  ، مشکالت ارتباطی، عدم همدلی/ احترام/ اعتماد ها شامل: عدم عشق/ صمیمیت انگیزه

رابطه عاطفی قبلی میباشد، مواردي که با کدهاي مستخرج از مطالعه حاضر از قبیل داشتن 
باشد، از سوي دیگر پذیري همسو میاحترامی و عدم مسئولیتو حل نشده، توهین و بی

نیز به خشونت و اعتیاد و بیماري نیز اشاره کرده  ،)2019همین مطالعه استریز و همکاران (
  باشد.هاي مطالعه حاضر همسو میبود که یافته

ي برنامه آموزشی بر اساس سه مقوله هاي تحقیق حاضر طبقه بنداز دیگر یافته
زیربنایی آموزش براي پذیرش، آموزش براي شناخت و آموزش براي تغییر بود، در این 

ها در پیشگري از راستا مطالعات بسیاري وجود دارند که بر نقش هر یک از این آموزش
رخی نشان دادند که ب ،)1395اند، براي نمونه یونسی و همکاران (طالق اشاره کرده

طوري که در مطالعه خود که با هدف پذیرش دارد، به هاي پیشگیري از طالق جنبه جنبه
اثربخشی آموزش پذیرش و تعهد بر کاهش نارسایی هیجانی زنان در معرض طالق صورت 
گرفت نشان دادند که آموزش پذیرش و تعهد برکاهش نارسایی هیجانی زنان در معرض 

هاي  وزشی در مراکز مداخله در بحران و کلینیکثر است و اجراي چنین آمؤطالق م
. همچنین در مطالعه )Younesi & et. al., 2016:13شود ( مددکاري اچتماعی توصیه می

هاي مبتنی بر پذیرش و ثر آموزشؤنیز بر نقش م ،)1399اي فرد و بهبودي (نعمتی، دوکانه
باشد العه حاضر همسو میهاي مطا یافتهتعهد بر کاهش میزان طالق اشاره شده بود که ب
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)Nemati & et. al., 2020:87( مطالعات دیگري نیز به بررسی نقش آموزش براي ،
اند، در این زمینه نیز مطالعه باشد پرداختهشناخت که از مقوالت اصلی مطالعه حاضر می

اي هاي مقابلهنشان داد که آموزش مهارت ،)1397زاده (سادات گلی، میرصیفی و حسن
، )Sadat Goli & et. al., 2018:296ثري داشته باشد (ؤاند بر کاهش طالق نقش متو می

نیز نشان دادند که آموزش  ،)1395و یا عزیزي، اسماعیلی، دهقان منشادي و اسماعیلی (
تواند نقش قابل توجهی در کاهش طالق را داشته هاي زندگی و ارتباطی نیز میمهارت
آموزش براي تغییر  ، این تحقیقات همچنین از مقوله)Azizi & et. al., 2016:23( باشند

ها زوجین رفتارهاي خودشان را تغییر کنند چرا که بعد از این آموزشنیز حمایت می
توان به نکته اشاره کرد که آموزش کلید اصلی در دهند، در تبیین این یافته نیز می می

هاي به دلیل برخی محدودیت باشد وتغییر رفتار و تغییر طرز فکر می آگاهی، شناخت،
فرهنگی، امکان آشنایی دختران و پسران به صورت گسترده وجود ندارد و لذا افراد 

تواند بر گونه آموزشی می هاي ارتباطی زندگی را به شکل کافی ندارند، و لذا هر مهارت
 هاي تحقیق نشان داد در مجموع یافتهافزایش رضایت زناشویی و کاهش طالق منجر شود. 

که از بین کدهاي استخراج شده سه طبقه آموزش براي پذیرش، آموزش براي شناخت و 
شود که تواند مطرح  آموزش براي تغییر در قالب بسته آموزشی پیشگیري از طالق می

  مند شوند. هاي خود بهره توانند از این الگو براي آموزش مراکز آموزشی و مشاوره می
متغیرهاي فردي مثل هوش،  اي مزاحم، خصوصاًعدم توانایی کنترل تمامی متغیره

در بخش کمی مطالعه حاضر  هاي تحقیق خصوصاً هاي شخصیتی، از دیر محدودیت تفاوت
هاي مطالعه حاضر بود، چرا که زوجین  عدم یافتن زوجین از دیگر محدودیتبود. همچنین 

ا از مردان و زنان یا از هم جدا شده بودند و یا تمایلی به حضور در کنار هم نداشتند، لذ
  براي مطالعه استفاده شد. 
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Abstract: 
Increasing divorce rates and family separation can lead to social harm in 

communities. High divorce rates have numerous direct and indirect economic, 
social and cultural consequences. In Iran, the spread of this issue has caused 
concerns among psychologists and other experts, as the experience of couples at 
risk of divorce and divorced couples can pave the way for understanding the 
reasons behind divorce. The present study aims to investigate the lived 
experience of couples at risk of divorce and divorced couples in Ahvaz and to 
develop a divorce prevention training package. Thus, samples of the present 
study, based on a qualitative approach and grounded theory method, were 
selected via purposive sampling method from all men and women who applied 
for divorce or were divorced in Ahvaz; sample members reached theoretical 
saturation with 32 participants (18 women and 14 men). The results obtained 
from the interviews based on Strauss and Corbin (1998) model were analyzed in 
three stages of open, axial and selective coding. The results included 126 free 
codes which were reduced to 15 concepts after the final analysis; and finally, 5 
main categories were extracted. In the axial coding stage, marital dissatisfaction 
was identified as the central category and a relationship model was drawn 
among the categories. In the selective coding stage, three general training codes 
including training for acceptance, training for change, and training for cognition 
were extracted, based on which the final training package was designed. 
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