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  چکیده:
ثباتی و  دهد که ساختار ازدواج درخطر نرخ باالي بی هاي رسمی نشان می زارشگ

ثباتی  تبیین تجربه زیسته زنان شهر کرمانشاه از بی است. هدف این پژوهش طالق
 روش کیفی پدیدارشناسی براي انجام دادن این پژوهش اززندگی زناشویی است. 

در  شد بکار گرفته ها دادهي آور جمعبراي  قیعماست. تکنیک مصاحبه  شده  استفاده
بودند مصاحبه  شده  هدفمند انتخاب صورت به نفر از زنان کرمانشاه که 20این پژوهش با 

 اي مرحلهاین پژوهش از روش هفت  هاي ویژگیبه  توجه با ها دادهبراي تحلیل  .شد
 ندگیز یثبات یب گرهاي یلتسهسه مقوله اصلی ،ها داده تحلیل از .شد کالیزي استفاده

اعتیاد، انتظارات نامعقول، رابطه خارج از عرف با جنس  فرعی هاي زیر مقوله با(زناشویی 
هاي فرعی احساس  با زیر مقوله(تجربه احساسی  )مخالف، نابرابري جنسیتی و بیکاري

  روابط اجتماعی درهم و )شکست، احساس تنهایی، احساس رهایی و احساس ناامیدي
تحقیر توسط دیگران، عدم پذیرش  کاهش اعتبار اجتماعی، یهاي فرع با مقوله(شکسته 

توان گفت  گیري کلی می دست آمد. در نتیجه به )هاي منفی توسط دوستان و انگ
هاي  دهد. برنامه یک معضل اجتماعی، کل جامعه را تحت تأثیر قرار می عنوان بهثباتی  بی

یژه اخالقیات و بهقی یت بنیادهاي اخالتقو اقتصادي براي تغییر در ساخت اشتغال،
یج فرهنگ ترو با سطح انتظارات، اجتماعی، اصالح و تنظیم نظام هنجاري متناسب

ي ها برنامهها به مراکز مشاوره خانواده در هنگام بروز اختالفات، تهیه  مراجعه خانواده
در خصوص حقوق  ي آگاهی خانوادهارتقا در جهت توانمندسازي جوانان، متنوع آموزشی

 قرار گیرد. توجه موردهاي معیار صحیح همسرگزینی باید  شیوه موزشآ زنان و
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  مسأله یانب و دمهمق
 بههاي اجتماعی بررسی گردد  ناهنجاري معلول ، یااز عللیکی  عنوان بهطالق خواه 

 ).Ameri, 2003:218-233( وجین استهاي نامناسب بین ز خود معلول تعامل نوبه 
 در سالدهد که نسبت ازدواج به طالق  نشان می احوال  ثبتهاي رسمی سازمان گزارش

ازدواج یک طالق) بوده و این در حالی است که این نسبت در  5/3هر در برابر ( 5/3، 96
 Statistical( دارد ) قرار3/3( يباالترهمین دوره زمانی در استان کرمانشاه در سطح 

yearbook, 2017 .(شده  ثبتتعداد طالق  دهد که افزایش همین ارگان رسمی گزارش می 
 ,Statistical Center of Iran( صعودي داشته است اخیر رونددر چند سال  در کشور

2017 .(  
 و متالشی شدن است ثباتی بی درخطردر دنیاي معاصر ساختار ازدواج  رسدبه نظر می

)Wolfinger, 2015:40هایی اشاره  اي است که به زوج گسترده مفهوم 1ثباتی ازدواج ). بی
اند ولی به دنبال جدایی از یکدیگر هستند و احتمال جدایی و طالق دارد که طالق نگرفته

-Orathinkal, &Vansteenwegen, 2006:215ها باالتر از حد معمول است ( در آن
هده است که با نارضایتی زناشویی متفاوت مشا ثباتی ازدواج مفهومی عینی و قابل بی). 260

حالیکه ثبات ازدواج ویژگی زوجی است، عدم رضایت یک ویژگی فردي است و به  است. در
1998:359Kalmijn ,-( کندکنند، اشاره می اي که افراد ازدواجشان را ارزشیابی می شیوه
شود؛ بنابراین  جب میثباتی ازدواج، دوام رابطه زناشویی را مو واقع ثبات و بی در). 421

کند که ازدواجشان در موقعیتی خطرناك و  هایی را توصیف میثباتی ازدواج وضعیت زوج بی
  نامتعادل قرارگرفته و فاصله چندانی با طالق ندارند.

فردي نیست که عواقب و عوارض آن تنها  مسئلهطالق یک درنتیجه ثباتی و  بی
یک معضل اجتماعی، کل جامعه را تحت  نوانع بهمتوجه افراد درگیر در آن شود، بلکه 

دهد. طالق یک معضل سالمت عمومی در نهاد اجتماعی خانواده محسوب  تأثیر قرار می
شود. برخالف کشورهاي غربی که در بیشتر مواقع طالق با توافق طرفین و فضایی  می

به وقوع ها  افتد در ایران با ایجاد تنش و استرس در خانواده آمیز اتفاق می مسالمت
ترین  بیش برخی معتقدند که  ينحو بهشود  به فرزندان نیز منتقل می که اثرات آن پیوندد می

  ). Nasrollahi & et.al., 2013:186( آثار سوء ناشی از طالق متوجه فرزندان است

                                                 
1 marital unstability 
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هاي گوناگون بوده است.  حوزه هاي اخیر شاهد تغییرات سریعی در جامعه ما در سال
ي نوین و نیز استفاده گسترده از ماهواره و تأثیرپذیري شدید از ها يآور فنپیشرفت سریع 

هاي بین این دو، افزایش فاصله  شدن حریمتر  ضعیفآن، بیشتر شدن ارتباطات زن و مرد و 
ت که به نظر مواردي اس ازجملهطبقاتی، بیشتر بودن سهم زنان از افزایش سطح تحصیالت 

-Ghafari & et. al., 2017:9( ارتباط نبوده است ثباتی و طالق بی رسد با افزایش بی می
21 .(  

 آن تبع بهو  اي فرهنگی است بسیاري از متخصصان بر این باورند که ازدواج پدیده
هاي فرهنگی و بومی است. اینکه  ازدواج و به دنبال آن طالق نیز متأثر از مؤلفه ثباتی بی

است ، انتظارات و رفتارهاي افراد در مورد ازدواج متأثر از فرهنگ ها آلایدهاي از  عمدهبخش 
)185-2001:167 & et.al., Acitelli و یا اینکه در فرهنگ غربی طالق با فراوانی باال و (

در کشور ما تنش و عوارض  و عادي است. شده پذیرفتهدهد و گویا امري  تنش پایین رخ می
بر فرهنگی بودن ازدواج و طالق  اي افراد خانواده در پی دارد خود تأییديبسیاري را بر

هاي مختلف و  عنوان یک استان مرزي با اقوام، مذاهب و زبان است. استان کرمانشاه، به
 هاي مختلف ازجمله جنگ تحمیلی، میزان باالي بیکاري و اعتیاد، از باتجربه کردن جریان

شود؛ که نسبت ازدواج به  وفور دیده می  نیز در آن به جمله مناطقی است که مسئله طالق
 98طالق در استان کرمانشاه در سطح باالتري از کشور قرار دارد که این روند تا سال 

  ).Statistical Center of Iran, 2020( صعودي بوده است
، مطالعه پدیدارشناسانه تجربه زیسته پژوهشهدف این  شده  مطرحبا توجه به مباحث 

یی به گو پاسخاست لذا این مطالعه به دنبال  زندگی زناشویی ثباتی بیشهر کرمانشاه از  نانز
  است: سؤاالتاین 

  چیست؟زندگی زناشویی ثباتی  بی ، بستر، شرایط و دالیلمطالعه مورداز منظر زنان  - 
  ؟اند ثباتی ازدواج را چگونه درك کرده بیفرآیند  - 
  ؟کنند میچگونه تفسیر و درك  ثباتی بیبعد از  جهان اجتماعی خود را - 

  
 مالحظات نظري

ثباتی ازدواج، مطرح نشده است، اما مستقیم در رابطه با بی ییا چند تاکنون نظریه هر
گسیختگی خانواده، از وجود این رابطه  هم هاي مرتبط در مورد طالق و از برخی نظریه

شده در این مورد   هاي مطرح هکنند در این بخش از مقاله به برخی از نظری شتیبانی میپ
شود از این  شود با توجه به اینکه تحقیق حاضر به روش پدیدارشناسی انجام می پرداخته می
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مطالعه یا  عنوان راهنماي نظري جهت تفسیر و تبیین بیشتر موضوع مورد ها به نظریه
کیفی شود. در تحقیقات  دیگر ارتقاي حساسیت نظري در تحقیق استفاده می  عبارت به

وع تحقیقات وجود وب نظري در این نچمبنا نیست و به همین دلیل چارچارچوب نظري 
گیرند  رار میهایی ق ها در خدمت پیشنهاد جهت هندارد؛ اما در یک تحقیق استقرایی نظری

ها نگاه کند و این حساسیت نظري است که در فرایند تحقیق به  تواند به آن که محقق می
 ورها و مفاهیمی که در فرایند تحقیق ظه ر ایدهحساسیت نظري ب آید. در کمک محقق می

 شود و در ز میکنندگان است متمرک هاي مشارکت بهکند و مؤید نظریه مبتنی بر تجرمی
ین دلیل، ابتدا ). به همIman, 2012:22( آیند واقـع مفاهیم هدایتگر تحقیق به شمار می

هایی در مورد طالق و  ریهسپس نظ واج وثباتی ازد ارچوب مفهومی، مفهوم بیدر قالب چ
  شده است. مطرح و در ادامه پیشینه تحقیق بررسیازدواج 

پاشیدگی زناشویی، قطع روابط زناشویی،   هم ثباتی ازدواج همراه مفاهیمی مانند از بی
توان گفت  واقع می شده است. در طالق، کیفیت زناشویی پایین و ترك ازدواج استفاده

هایی  به زوج زیاد منجر به جدایی و فروپاشی رابطه خواهد شد و  احتمال  به ثبات ازدواج بی
اند ولی به دنبال جدایی از یکدیگر هستند و احتمال جدایی و اشاره دارد که طالق نگرفته

 :Orathinkal, &Vansteenwegen, 2006ها باالتر از حد معمول است ( طالق در آن
حالت شناختی (فکر کردن درباره این  - 1ت است: این موضوع شامل دو حال .)215-260

 -2 ،موضوع که آیا ازدواج در وضعی دشواري قرار دارد؟ یا فکر به وقوع پیوستن طالق)
حالت رفتاري (عملی که فرد درنتیجه احساس و یا در گفتگو با همسرش درباره طالق 

ضو از زوج یا هر دو ثباتی ازدواج زمانی مطرح است که یک ع واقع بی دهد). در انجام می
دهند که به پایان رساندن ازدواج  اندیشند و یا اعمالی انجام می عضو زوج به طالق می

عنوان قطب منفی از یک پیوستار که  ثباتی ازدواج به کلی مفهوم بی طور گرایش دارد. به
 حال ازدواج باثبات  عین و در ؛شود دهد دیده می تداوم و پیوستگی ازدواج را نشان می

 ,.Ghafari & et. alازدواجی است که بتواند با تغییرات روزافزون، خود را منطبق سازد
2017:9-21) .( 

  
 پژوهش مبانی نظري

نظریه مبادله اجتماعی در جهت توزیع و تبیین رابطه بین رفتار بر اساس پاداش یا 
ازدواج مجازات است. این دیدگاه در مطالعات تجربی و نظري رفتار خانوادگی، عشق و 

این نظریه توسط هومنز، ). Azadarmaki, 2014:249-250( گسترش زیادي یافته است



  97کندوکاوي در تجربه زیسته زنان شهر ... 

عنوان یک تبادل  شده است. به تعبیر هومنز نظریه مبادله، رفتار اجتماعی را به  مطرح
کم و  آمیز میان دستدهنده یا غرامت  بیش پاداش و  ملموس و کم فعالیت ملموس یا غیر
مبادله عدم برابري هزینه و  ریهطبق نظ ).Ritzer, 2007:424( یردگدو شخص، در نظر می

نهایت منجر  را به همراه دارد و در پاداش براي زوجین، احساس نابرابري در مبادله (ازدواج)
  شود. ثباتی خانواده و گسست روابط متقابل زوجین می به بی

دارند که علت واقعی  یم نظر ) اظهارسازمانی خانواده در نظریه بیتوماس و زنانیکی (
 هاي جدید بدانیم از سازمانی خانواده را باید در تأثیر برخی از ارزش هاي بی همه پدیده

هاي  هاي جدید خودبینانه و شکل گرایی، ارزش اند از: لذت هاي جدید عبارت جمله این ارزش
هایی که  گذارد. نگرش ها در شخصیت فرد اثر می این تأثیرها روي نگرش نو جاذبه جنسی.

آرزوهاي  و ها گرایش که مثالً(این اند بوده "ما"شد نگرش  قبالً در نظام خانواده مطرح می
شده  هاي جدیدي که ایجاد کرد)، اما نگرش گرایانه را از آرزوهاي خانواده تفکیک نمی لذت

هاي جامعه  فرد از خواستههاي  (فردگرایی مطرح، و در آن خواسته است "من"است نگرش 
هاي جدید فردگرایانه اگر در کنار  کنند به اینکه نگرش ها اشاره می همچنین آن ؛ست)جدا ا

 ,Kozer and Rosenberg( شوند سازمانی خانواده می ها قرار بگیرند باعث بی سایر علت
1999:483-484.(  

هاي همسان  طبق نظریه همسان همسري، استحکام خانواده ناشی از وجود ویژگی
سوي یکدیگر جذب   ها را به تنها آن  نه ت. همسانی میان دو نفر،اس میان زن و شوهر

دیگر ناهمسانی میان دو همسر   عبارت کند. به کند بلکه پیوند وصلت آنان را استوار می می
 ).Sarookhani, 2012:40هاي خانوادگی است ( سرچشمه کشمکش
افراد و اینکه چه باید اي، به مطالعه قواعدي درباره اعتقادات  شبکه هاي نظریه و تحلیل

هاي  ). این نظریه بر روابط زوجین و شبکهSegalan, 1991:255پردازد ( انجام دهند؛ می
تر باشد؛  چه روابط بین شبکه کم دست کند که هرخویشاوندي تأکید دارد و بیان می

دهند. پس اگر شبکه قوي باشد زوجین خود  زوجین وظایف خود را بهتر انجام می
تصمیمات الزم را اخذ کنند چرا باید بر اساس شرایط و روابط شبکه عمل کنند  توانند نمی

تواند زمینه ناسامانی و عدم  کنند این مسئله می و دخالت دیگران را در زندگی قبول می
  ثبات خانواده گردد.  

پارسونز (در نظریه اشتغال) معتقد است، شوهر یا پدر با داشتن شغل و درآمد، وظیفه 
حسب  . برنظر نظام خانواده اساسی است سته از وظایف را بر عهد ه دارند که ازیا یک د

دانیم، اهمیت زندگی شغلی در خانواده که در نظام جامعه شوهر را رهبر اصلی خانواده می
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آید،  آور را بر عهده بگیرد خطر رقابت با شوهرش به میان می کرده شغل نان اگر زن ازدواج
  ).Sarookhani, 2012:198آور است ( ت و هماهنگی خانواده زیاناي که براي وحد مسئله

اي بیشتري دارند در مقابل کسانی که  طبق نظریه کاشت، کسانی که مصرف رسانه
شده در تلویزیون و دیگر   هاي زندگی نمایش داده اي کمتري دارند به سبک مصرف رسانه

توان گفت نفوذ رتیب مین تیاي دیداري و شنیداري تمایل بیشتري دارند بد رسانه
ها  واسطه تغییر ارزش بهنجر به تضاد ارزشی در بین زوجین مماهواره و اینترنت  هاي برنامه

جمله طالق را افزایش  هاي مختلف ازجین خواهد شد و احتمال نابهنجاريیکی از زو در
  دهد.  می

ت اجتماعی در حال گذار دو ساخ سازمانی اجتماعی، در جامعه با توجه به نظریه بی
نتیجه برخی از ساخت کهن و برخی  چنان وجود دارد (ساخت کهن و ساخت جدید) درهم

اند؛ بر اساس ساخت قدیم  کنند و اکثریت بین این دو سرگردان از ساخت جدید تبعیت می
گاهی در امر  کنند.حسب ساخت جدید عمل می مقتضاي واقعیت بر  اندیشند، لیکن بهمی

 ,Sarookhani( آفرینند کنند و تناقض می مایز باهم عمل میازدواج دو ساخت، مت
2012:128.(  

  
  پژوهشپیشینه 

  الف) تحقیقات داخلی
در مطالعه خود بر روي مشکالت زنان و مردان ایرانی پس  ،)1384همکاران ( قطبی و

هاي سنی باالتر  از طالق دریافتند که مشکالت تربیت فرزندان و احساس تنهایی در گروه
 تر بوده است. در این مطالعه عدم امنیت اجتماعی در زنان بیش از مردان مشاهده شایع

کننده  رسد که نگرش افراد از پیامدهاي طالق نقشی تعیین شده است. بنابراین به نظر می 
  )Gotbi & et. al., 2005( براي ثبات و عدم تصمیم براي طالق داشته باشد

هشی دریافتند که، افراد بر اساس انتظاراتشان در پژو ،)1390فروشان و همکاران (نیل
ها  طور واقعی در روابط آن دیگر انتظارات افراد بر آنچه به  عبارت کنند. به از یکدیگر عمل می

  ).Nilforoshan & et. al., 2011آید تأثیرگذار است ( پیش می
ی ازدواج، ثبات تحقیقی با عنوان تأثیر ماهواره در بی در ،)1396( غفاري و همکاران

که رابطه  داري و نگرش مثبت به رابطه با جنس مخالف دریافتند اي دین نقش واسطه
 ,.Ghafari& et. al( ثباتی ازدواج وجود دارد استفاده از ماهواره و بیمعناداري بین 

2017.(   



  99کندوکاوي در تجربه زیسته زنان شهر ... 

چقدر همسران شناخت  دهد هر نشان می ،)1392زاده و طباطبایی (مطالعه عنایت
آن داشته باشند، در حفظ و  از  تري نسبت به طالق و عواقب پس بینانه عصحیح و نگرش واق

هاي دیگر براي حل  حل ثبات ازدواج کوشش بیشتري خواهند کرد و پیش از طالق به راه
  ).Enayatzadeh and Tabatabai, 2013( مشکالت ازدواجشان فکر خواهند کرد

  
  ب) تحقیقات خارجی

al. (2001) & el. Huston باالیی  درجهي که در زمان نامزدي داراي افرادند معتقد
تواند  از توهمات عاشقانه هستند، پس از ازدواج ناامید و سرخورده خواهند شد که این می

  ثباتی در ازدواج منجر گردد.به بی
(2003) al. et. & Bradbury  اینکه  خاطر بههم بیان داشتند که همسران

تصورات برسند، ممکن است احساس فقدان یا نابسندگی به حد باالیی از این  توانند نمی
  و رضایتمندي پایین، رابطه ضعیف و رفتارهاي زناشویی منفی را از خود نشان دهند. کنند

Ellis & Dryden (1997)  افراد منطقی  غیرو تصورات  ها نگرشمعتقد است که
ثباتی زندگی  منجر به بیو کارآمد نقش بسزایی ایفا نماید در ایجاد رابطه عاطفی نا تواند می

  زناشویی گردد. 
(1999) Sprecher & Metts باب عشق  گرایانه درکردند که باورهاي آرمان کشف

  رمانتیک با افزایش تعهد مردان به ازدواج و نیز رضایتمندي هردو طرف، ارتباط دارد.
Lambert & Dollahite (2008)  وPayne (2010) يها آموزهو  به نقش دین 

دهنده عامل ثبات عنوان به کنند،در افراد نهادینه می ی که این تقدس بخشی رایند
  زناشویی اشاره دارند. 

(2014) Anderson گیرد و فرزندان را  عنوان عامل طالق در نظر می فقر را به
  کند. عنوان عامل بهبود وضعیت سالمت خانواده ذکر می به

(2016) Sbarra ثباتی  عنوان عامل بی ت خانوادگی بهاي به عامل خشون طی مطالعه
  کرده است. زندگی زناشویی اشاره

  
  شناسی پژوهشروش

است، تحقیق کیفی به مجموعه  روش این تحقیق کیفی از نوع پدیدارشناسی
ها و  هدف توسعه، درك و فهم زندگی اجتماعی انسان که با شود هاي اطالق می فعالیت

روش  ). درIman, 2012:15( شود ا انجام میه کشف چگونگی ساخت معنا از سوي انسان
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براي دستیابی به  شده  تجربههدف اصلی از خلق یک توصیف جامع از پدیده  پدیدارشناسی
(بیش از توصیف آن) متغیر  پدیدهدرك ساختار ذاتی آن تا ارائه مفهوم تفسیري از درك 

به  پدیدارشناسی. ، اساساً مطالعه تجربه زیسته یا جهان زندگی استپدیدارشناسی است.
داي ، نه جهان یا واقعیتی که چیزي جشود میک فرد زیسته ی وسیله  به که  چنان آنجهان، 
که تجربه زیسته چه نوع  سازد میرح ان باشـد، توجه دارد. لذا این پرسش را مطاز انس
در زنـدگی روزمره  که  چنان آنانی را مع کوشد میرا پدیدارشناسی زی» است؟ اي تجربه
  .)Chenari, 2006( نماید، آشکار شوند میه زیست

با  تدریج و به کنندگان تحقیق از ابتدا مشخص نیست در تحقیق کیفی تعداد شرکت
Strauss & Corbin, 1994: 273-( شود ها مشخص می ها و تحلیل آن داده آوري جمع
285.(  

دفمند، گیري ه گیري هدفمند استفاده شد. در نمونه در این مطالعه از روش نمونه
 کنندگان اساس این رویه در مورد شرکت شود. بر انتخاب آگاهانه از سوي محقق انجام می
ذینفع شناسایی و  هاي گروهمنظور تکمیل روند،   در این پژوهش با کمک مطلعین و به

ثباتی  که بی شهر کرمانشاه زنان از نفر 20محقق با انجام مصاحبه با اطالعات گردآوري شد. 
معیارهاي ورود به پژوهش، گذشتن حداقل  رسید.به اشباع نظري اند  تجربه کردهازدواج را 

سه سال از تاریخ ازدواج، رسمی و قانونی بودن ازدواج، تمایل به شرکت در پژوهش در نظر 
  گرفته شد.

ها از روش مصاحبه عمیق و بدون ساختار و ي دادهآور جمعتحقیق براي  در این
کنندگان توضیح  است. ابتدا با ارائه مجوز به مشارکت شده  فادهاستچهره به چهره صورت  به

نیاز انجام یک تحقیق  هاي مورد عنوان داده منظور استفاده به  ها به داده شد که مصاحبه
نامه کتبی آنان براي مصاحبه کسب گردید و به آنان  بنابراین رضایت اجتماعی است؛

عایت خواهد شد و مشخصات آنان نزد اطمینان خاطر داده شد که مالحظات اخالقی ر
ثباتی ازدواج آغاز و  در مورد بی محقق محرمانه خواهد ماند. مصاحبه ابتدا با چند سؤال کلی

اهداف پژوهش و تجربه  کنندگان بر اساس با ارائه سؤاالت تکمیلی ادامه یافت. مشارکت
ها  براي مصاحبه انتخاب شدند. ابتدا با آنان هماهنگ و زمان مناسب ثباتی زندگی بی

صورت شفاهی و  کنندگان بر اساس تمایل، به آغاز، مشارکت ها مشخص شد. سپس مصاحبه
ها مطالعه پرداختند. کلیه مصاحبه هاي خود در مورد موضوع موردکتبی به بیان دیدگاه

کننده و در فضایی مناسب انجام شد  نظر مشارکت صورت انفرادي و در مکان مورد به
کننده، به آنان یادآوري شد که  خاطر مشارکت و اطمینان ها یت بهتر مصاحبهمنظور کیف به
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نظر نماید. با  تواند مصاحبه را قطع کنند و یا از جواب دادن صرف هر وقت تمایل داشتند می
 تمام گفتگوي آنان ضبط گردید و سپس روي کاغذ شوندگان کسب رضایت از مصاحبه

هاي  داده دقیقه به طول انجامید. 120تا  80ه حدود کلی مدت هر مصاحب طور به پیاده شد.
در این روش  بررسی و تحلیل شد. کالیزي اي مرحلههفت  با روش تحلیل شده  گردآوري

ها خوانده شد  منظور هم احساس شدن با آن  کنندگان به ابتدا، توصیفات همه شرکت
جوع و عبارات مهم ها ر کدام از یادداشت ها). سپس به هر داده (ساکن شدن محقق در

استخراج گردید (استخراج جمالت مهم). در سومین مرحله، معنی و مفهوم هر عبارت مهم 
ها  شده در درون دسته  شکل گرفت (فرموله کردن معانی). در چهارمین گام، مفاهیم تنظیم

ها به درون یک  مرحله پنجم، یافته دهی موضوعات اصلی). دهی شد (سازمان سازمان
در مرحله ششم، توصیف  تلفیق نتایج).نظر تلفیق شدند ( ع از پدیده موردتوصیف جام

(ساختار  تحقیق به شکل بیانیه صریح و روشن تنظیم و ارائه گردید جامعی از پدیده مورد
بررسی قرار  هاي اعتبار و قابلیت اطمینان مورد موضوع) گام معتبرسازي بر اساس مالك

بلیت اعتبار از اهداف حاصل از روش کیفی از روش منظور تعیین قا  به همچنین گرفت.
هاي آوري داده در زمان هاي مختلف استفاده شد. روش جمع آوري اطالعات در زمان جمع

  .هاي کیفی کاربرد داردمنظور باال بردن قابلیت اعتبار داده  مختلف به
شده سبب   هاي بکار گرفته لذا در این بخش عالوه بر قابلیت اعتبار داده کیفی، فن

منظور افزایش قابلیت   ها نیز شده است. در این راستا بهاین داده افزایش قابلیت اطمینان
آوري اطالعات  هاي مختلف و نیز جمعآوري اطالعات در زمان اعتبار از تکنیک جمع

سازي استفاده گردید. بدین شکل که هاي متفاوت مثلثطور همزمان در زمان به گوناگون
ها از طریق مصاحبه مراجعه و داده کنندگان یک روز در میان به مشارکت طی یک هفته،

زمان متوسط حدود   با مدت مصاحبه 20 عمیق گردآوري شد. بدین معنی که پس از انجام
ها تکرار شده و مطالب جدید مطالعه، داده کنندگان مورد با هر یک از مشارکت یک ساعت

ها مفاهیم اولیه را شکل داد.  شده از مصاحبه  استخراجهاي قبل اضافه نشد و مفاهیم به داده
ها در پژوهش کیفی باید به این مسئله توجه نمود که آیا فرایند طی شده در پژوهش یافته

 ,Haririاز قابلیت اطمینان برخوردار هستند به همین منظور از مسیرنماي مستندسازي (
وط به چگونگی گردآوري داده، نحوه استفاده شد به این معنا که جزئیات مرب، )2006:77

براي مستندسازي تهیه و  در فرایند پژوهش هاها، تفسیرها و تحلیل داده گیري تصمیم
منظور قابلیت اطمینان  به مندي از روي مستندات و کنترل و بازرسی نظام داري شد؛ نگه

  انجام شد.
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 پژوهشي ها فتهیا
کرده   تجربه ی در زندگی زناشویی راثبات نفر در این پژوهش شرکت کردند که بی 20

 ؛بودتا دکتري  دیپلم سن و تحصیالت از سال 39 تا 24بودند ترکیب سنی پاسخگویان از 
داراي کنندگان  مشارکت مقطع کارشناسی استساله و میانه تحصیالت  30میانگین سنی 

 بیشتریند که بودن آزادو شغل  دار خانهجمله دبیر، پرستار، کارمند،  مشاغلی گوناگون از
کنندگان همه بومی کرمانشاه مشارکتشغل آزاد داشتند.  که است ییها آنفراوانی شامل 

تحلیل و  و  از تجزیه .از طریق مصاحبه عمیق و بدون ساختار به دست آمد ها دادهبودند. 
ثباتی  گرهاي بیها پژوهشی سه مقوله مفهومی اصلی با عنوان تسهیلمقایسه مداوم داده

پدیدار گشت.  شکسته  هم تجربه احساس دریافتی و روابط اجتماعی در زناشویی، زندگی
به  فرعی ها اصلی ودر ادامه مقوله ها اصلی چند مقوله فرعی داشتند.کدام از این مقوله هر

  شد. ارائه خواهد کنندگان مشارکتهاي  قول همراه تعدادي از نقل
 

  کنندگان شرکت :1 جدول
  شغل  تحصالت  سن  کننده نام شرکت  ردیف

  دارخانه  کارشناسی  36  ژاله  1
  کارمند  کارشناسی  33  نیره  2
  شغل آزاد  کاردانی  28  مهناز  3
  شغل آزاد  کارشناسی  24  راضیه  4
  خانه دار  دیپلم  39  صبا  5
  شغل آزاد  دانیکار  29  سارا  6
  کارمند  کارشناسی  30  کبري  7
  دبیر  کارشناسی ارشد  39  زهرا  8
  معلم ابتدایی  انیکارد  28  حمیرا  9
  شغل آزاد  دیپلم  32  مرضیه  10
  خانه دار  دیپلم  36  ربابه  11
  پرستار  کارشناسی  29  مژگان  12
  کارمند  کارشناسی  30  یاسمن  13
  دارخانه  دانشجوي کارشناسی ارشد  38  بهناز  14
  کارمند  دانشجوي دکترا  29  احسانه  15
  خانه دار  کاردانی  25  سمانه  16
  خانه دار  شناسی ارشدکار  27  الهام  17
  کارمند  دکترا  30  نوشین  18
  شغل آزاد  کارشناسی  25  فرزانه  19
  شغل آزاد  دیپلم  33  سپیده  20
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  ثباتیبیگرهاي مقوله اصلی تسهیل -1
کلی این مقوله اصلی،  طور ست. بهمقوله فرعی برساخت شده ا 5این مقوله اصلی از 

زناشویی است که زنان کرمانشاه آن را تجربه ثباتی زندگی  گر فردي و اجتماعی بیتسهیل
گرهاي فردي و اجتماعی بستر کنندگان بر این باورند که تسهیل واقع شرکت اند. در کرده

کنندگان، هاي مشارکت بر اساس گفته ثباتی زندگی آنان است در این میان رشد و دالیل بی
اي فردي و اعتیاد، نابرابري گر هعنوان تسهیلرابطه فرا زناشویی به انتظارت نامعقول،

ثباتی زندگی  گر هاي اجتماعی، نقش پررنگی در بیعنوان تسهیلجنسیتی و بیکاري به
  اند.  زناشویی داشته

  
 انتظارت نامعقول) الف

برخی باورهاي آرمانی از ازدواج  در این پژوهش نشان داد که کنندگان مشارکتتجربه 
ثباتی ازدواج است. از  گر بیطبق نبوده اما تسهیلاینکه ممکن است با واقعیت من وجود با

طرف دیگر این باورها، عالوه بر انتظارات از طرف مقابل، براي خود فرد نیز الگوها و اهداف 
توان گفت این انتظارات آرمانی اثرات متناقض و  بنابراین می کند؛ رفتاري تعریف می

  گذارند. سویی بر ازدواج می ناهم
 همو واقعیت من شوهرم را دوست داشتم وقتی ازدواج کردم« گوید:می ساله 33نیره 

داشتیم یه مدت که گذشت همسرم یه توقعاتی داشت که واقعاً من از پسش بر  دوست
 برظهر خسته  بعد 4میرم سرکار و  7منم ساعت  قبول کنه کهخواست  نمی اومدم نمی
 ب بساط مهمانی راه بندازمو هر ش دوست داشت مثل فیلما عاشقانه رفتار کنمگردم  می

  ...». من زن خوبی براش نیستم گفت میدایم 
دخواهی زندگی رو دوست داشتن باید دو طرفه باشه، خو« :گویدساله می 27الهام 

خواه کنار اومد، د کرده، چقدر باید با یه آدم خودطور که زندگی منو نابوکنه هماننابود می
هاش کنه همه باید طبق خواستهفکر می بینه،یفقط خودشه م شوهرم آدم خود خواهیه،

  ». رفتار کنن
  
  رابطه فرا زناشویی) ب

رابطه نامتعارف با جنس مخالف  در این پژوهش نشان داد که کنندگان مشارکتتجربه 
هایی که وارد روابط  گردد. زوج فروپاشی خانواده می و شکسته شدن حرمت آن، موجب

 شوند شوند، دچار توهمی از رابطه می از رابطه ازدواج می نزدیک و عاشقانه با افرادي خارج
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کیفیت ارزیابی کنند و به دنبال ارضاي نیازهاي  ارزش و بی که رابطه با همسر را بسیار کم
  از ازدواج خود باشند. غیر  شناختی خود درجایی به روان

 ه دفعهی ازدواج کردم همسرم رفتارش مثل بت بود وقتی که« :گویدسال می 36ژاله 
شه و کلمات قشنگ بکار تغییر کرد و بعداً دیدم خیلی قربون صدقم می صد و هشتاد درج

مچش  کرده پیدااي زن صیغه بره یه کم شک کردم و ... دیدم تو یه کانال همسریابمی
میونی کردن و  در خوام از یکنواختی بیرون بیایم. بزرگا پاگرفتم منکر نشد و گفت می

 موردخواد با زن گفت میدفعه  ینا دوباره شروع کرده دتی پی بردمبخشیدم بعد از م
من چیزي براش کم  که صورتی درازدواج کنه و معنی عشق را تازه فهمیده  اش عالقه

  ».نزاشتم
همش چشمش دنبال شوهرم اصالً تعهد اخالقی نداشت « :گویدساله می 30نوشین 

هل باشه یا أکرد که طرف متبراش فرقی نمی زناي دیگه بود کالً خیلی با زنا در رابطه بود
  ». مجرد

  
  اعتیاد) پ

پایه اعتیاد همسرشان که در این تحقیق نشان داد  کنندگان از مشارکتتجربه بعضی 
مواد  مصرف سوءبه نظر آنان  .شان را متزلزل ساخته است هاي زندگی زناشویی و بنیان

ي اجتماعی و اقتصادي گزافی  ها هزینه مخدر، از طریق اثرات مخرّب خود بر سالمت افراد،
به یک تهدید جدي براي فروپاشی و تزلزل  تیجهن دررا به خانواده تحمیل کرده است و 

  خانواده است.
 دو سه ماه که از عروسی یمون گذشت متوجه شدم شوهرم« :گویدمی ساله 28مهناز 
  همهقول داد که  کشهمنکر نشد گفت تفننی می با مادرش در میون گذاشتم اعتیاد داره

 بود وهمیشه یا خمار  شدم داردرست بشه بدبختی از اونجا شروع شد که زود بچه چیز
 مو سیرو شکم خودمو بچه کردمیمکار  یانشئه، گرسنه بودم و با بدبختی تو خونه مردم

 زد میوقتی هم پول نداشتم کتکم  دادم میاین آخرا پول برا موادش هم باید کردم  یم
  ...».ر وسایل خونه رو فروخت و بیشت

خدا نکنه زندگی کسی مثل مال من بشه، تا یکی دو سال، « گوید:ساله می 33سپیده 
شو از کار انداخته واقعیت ازش باهاش مدارا کردم، بعدش احساس کردم مواد مغز

  ».خماري هیچی جلو دارش نیسترسیدم وقت  می
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  نابرابري جنسیتی )ت
قدرت  ساختار ،که وجود نابرابريدر این پژوهش نشان داد  کنندگان مشارکتتجربه 

نیمی از  عنوان بهانجامد، نابرابري و نادیده گرفتن زنان افزایش ناسازگاري می مردساالرانه به
اعضاي  کند کهاي ایجاد می زمینهگیري تصمیمکردن آنان از ساختار  خانواده و خارج

خانواده منجر  ثباتیبیبه  نهایت در ؛ کهبرگزینندخانواده حاضر نیستند رفتار همکارانه را 
 خواهد شد.

که  ساله 4 کهکه من عروسی کردم بهتر بگم  ساله 4« :گویدمی ساله 24راضیه 
خواد باور کنه نمی ستبزرگابرزگا و مادرزمان پدرمخصوص همسرم  شدم رفتاراي خدمتکار

ها را قبول کرده اصالً اینا تغییر دنیا عوض شدن و آدما مثل قبل نیستن، ها خانوادهکه 
 کنه، یادمه اولین بار که دوستام دعوت کردمهم منو با مادرش مقایسه می همیشه نداره،

 بعدش که اعتراض کردم چنان عصبانی شد که زد که سکیه نیم پول شدم جلو اونا حرفایی
مثل  کاراي شخصیتحمل کردم حتی در  هم بازبا این حال  استکان چاي را به دیوار کوبید

من عضوي از خانواده هستم حق دارم در مورد  صورتی که پوششم اون باید تعیین کنه، در
نتونه تو فامیل سرش رفتار من باعث شده  که زنهئل خونه نظر بدم. دائم سرکوفت میمسا

  ».خه من چکار کردمآباال بگیره، 
کنم  ادگان دارم زندگی میکنم تو پبعضی وقتا احساس می«  گوید:ه میسال 25فرزانه 

گیرن و بقیه فقط رف بزنن و اونا هستن که تصمیم میتونن حفقط شوهر و پدر شوهرم می
ده دیگه نتونستم تحمل شوهرم هم حق رو به اونا می گو باشن حتی مادرباید بله قربان

  .»کنم
  

  بیکاري) ث
ترین عوامل  مبیکاري یکی از مهدر این پژوهش نشان داد  کنندگان مشارکتتجربه 

بیکار، نقشی در روابط اجتماعی ندارد، احساس تنهایی و انزوا  خانواده است شخص  ثباتی بی
کند. فرد شاغل، حتی اگر رضایت شغلی نداشته باشد. از حمایت اجتماعی برخوردار می

تواند تجارب روانی فشارآور خود را با دیگران تقسیم کند و تا است. بنابراین این فرد می
دي آن را تخفیف دهد. بنابراین اشتغال از جمله طرقی است که جامعه به وسیله آن ح

ضمن تأمین زندگی مالی، سالمت روانی اعضایش را تضمین می کند و سبب کاهش تنش 
  شود.در روابط خانوادگی می
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 حسابی نداشت و شوهرم شغلی درست از وقتی ازدواج کردم« ید:گو می ساله 39صبا 
توقع  ،آورد می دررا  باکالساداي آدم  و پیدا نمیشهاش  اندازهي در حد و ارکگفتش که می

 پدر مادرش، آدم تا یه حدي روش میشه از گذشت نمیزیادي نداشتم ولی دیگه اموراتم 
جونم به لبم رسید چند دادم  میرا  جیبش تو  پولخیاطی باید  شروع کردم به کمک بگیره

  ....»و  سال این رویه ادامه داشت
سیس کرد أم با چند تا از دوستاش یه شرکت تشوهر « گوید:ساله می 38 بهناز

ساله گذشته، دریغ از اینکه یه هزار تومانی  5از اون موقع تا االن  ،بعدش هم ورشکست شد
از بس زحمت  ،کار کرده باشه. هم باید بیرون کار کنم و هم مسئولیت خونه رو داشته باشم

  » .م هر شب دعوا داریمکشیدم، دیگه اعصاب ندار
  
  اصلی تجربه احساسی مقوله -2

ند کلی، این مقوله فرآی طور به ،مقوله فرعی برساخت شده است 4این مقوله اصلی از 
زنان آن را تجربه ثباتی زندگی زناشویی است که  بی ازکنندگان  تجربه احساسی مشارکت

جمله  احساس شکست از احساس تنهایی و احساس رهایی، ،ناامیدياند. احساس  کرده
  .ثباتی زندگی زناشویی استکنندگان از بیتجربه احساسی مشارکت

  
  احساس ناامیدي )الف

گاهی چنان احساس ناامیدي و  در این پژوهش نشان داد که کنندگان مشارکتتجربه 
  کنند که امیدي به بازگشت به زندگی ندارند. پوچی می
 و دفعه زیر و یک خوردن می ت زندگی ما راهمه اقوام حسر« گوید: ساله می 29 سارا

کنم که نبودنم شاید بهتر  کلی ناامید شدم و گاهی احساس می  فهمه، بهآدم دیر می ،رو شد
کشم و  در آن لحظه عذاب می ده خیلی حالم بد میشه دست می  هم باشه این حس که به

  ».د شدکنم که چی شد زندگی به اون خوبی نابو ها به گذشته سیر می ساعت
مون و شروع کردیم فکر با هزار امید و آرزو زندگی« گوید:ساله می 29احسانه 

بست به بنهیچ موفقیتی تو زندگی نداریم  ،شهچه جلوتر بریم بهتر می کردم هر می
امیدي  ،رسیدیم تو یه دور باطل گیر کردیم یه روز نشده که یه خبر خوشحالی به هم بدیم

  ».به این زندگی نیس
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  احساس رهایی )ب
احساس ها  آنفکر طالق به  در این پژوهش نشان داد که کنندگان مشارکتتجربه 

  .کنند میو همان حالوت ازدواج را در طالق هم احساس  دهد میآزادي و رهایی 
ده هم احساس آرامش می زندگی بعد از طالق به واقعاً فکر« :گویدمی ساله 30کبرا 

 ،یم باالخره منم باید زندگی کنم زندگیم جهنم سوزان شدهآ مگر من چند بار به دنیا می
جاي من   دم اونا به ها هم هیچ اهمیتی نمی به سؤال و جواب زندگی کرد شه در جهنم نمی

  ».ام میشه زندگی کردتونن درك کنن باالخره جوري دیگهنیستن احساس من هم نمی
کنم، تو یه میدون ی نمیکنم تو خونه زندگاس میاحس«  گوید:ساله می 25سمانه 

  .»کردم االن این احساس رو دارماین جنگ نجات پیدا می جنگم، باالخره باید از
  
  احساس تنهایی) پ

ثباتی زندگی زناشویی باعث  بی کهدر این پژوهش نشان داد  کنندگان مشارکتتجربه 
باعث این احساس شوند   کنند و از شبکه اجتماعی خارج شده است که احساس تنهایی 
  قرار گیرد. یرتأثتحت  ها آنشده کلیه ابعاد کیفیت زندگی 

ثباتی زندگی زناشویی نداشتم  تصویر دقیق و درستی از بی« :گویدمی ساله 28حمیرا 
ولی بعدش همه تنهام  هستنکردم همه کنارم  ص بشم و فکر میگفتم خال فقط می

ترسم.  یکی حرف بزنم ولی مکنم. دوست دارم با ی شدت احساس تنهایی می  گذاشتن و به
ام واقعاً  دوست دارم یکی کمکم کنه در بزرگ کردن بچه ،کنمخیلی وقته تنها زندگی می

  ».برام سخته هم پدر باشم و هم مادر
گردي خونه پدرت انگار غربیه بعد از طالق که برمی« گوید:ساله می 30یاسمن 
کنن باالخره فرقی نمیبقیه هم  شه مشکالتو بهشون بگی،شی، روت نمیمیهستی، تنها 

  ». کنناحساس امنیت نمیلقه نشینی با یک زن مطمردم از هم
  

  احساس شکست) ت
ثباتی زندگی زناشویی یکی  بی در این پژوهش نشان داد که کنندگان مشارکتتجربه 

تواند عواقب  بوده است که می آنان نشده در طول دوره زندگی  بینی از تغییرات پیش
 براي افراد داشته باشد. شکست را
اي بود که براي شوهرم حکم  یه مسابقه ممنو شوهر زندگی« گوید: ساله می 39 زهرا

کنم خوابم،  باخت بود و همه چیز را از دست دادم، هنوز احساس می برا من هم ،داشت برد
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 شدت  به مغلوب شدم داده  دست چیز را از  بینه همهکنه میآدم تا دور و برش نگاه می
  ».کنم احساس شکست خوردن می

کنم افسرده حال شدم بعد از طالق دارو مصرف می « گوید:ساله می 32مرضیه 
  ».کنمکنم و خودمو با دیگرون مقایسه میهمش گریه می

  
  شکسته  هم اصلی روابط اجتماعی در مقوله -3

یامدهاي کلی این مقوله اصلی پ طور به .مقوله فرعی برساخت شده است4این مقوله با 
اند بنا بر اظهارات  ثباتی زندگی زناشویی است که زنان تجربه کردهاجتماعی بی

کنندگان کاهش اعتبار اجتماعی، تحقیر توسط دیگران، عدم پذیرش توسط  مشارکت
ثباتی زندگی است که زنان تجربه  اجتماعی بی جمله پیامدهاي از هاي منفی انگدوستان و 

  اند کرده
  

  ر اجتماعیکاهش اعتبا) الف
 گیرند هایی که صورت می در بسیار از طالق کنندگان بر اظهارنظر مشارکت بنا

شود در  همسران دید روشن و حقیقی از طالق و پیامدهاي آن ندارند و همین امر سبب می
گیري براي طالق یا ماندن در ازدواج دچار خطاي محاسباتی شده و تالش جدي  تصمیم

دارد که یکی  شماري براي زنان طالق پیامدهاي بیشان نکنند. بخشی به ازدواجبراي ثبات
  .تواند منجر به کاهش اعتبار اجتماعی آنان شود ها می از آن

 دائم تو خونه والدینم سرزنشم از دست دادم اعتمادمو« گوید: ساله می 36ربابه 
خودش ولی مادرم به رو  کنن که باعث آبروي اونا در محل شدم پدرم مرا طرد کرده می

رادرم بعد اینکه فهمیدن من دارم رفته بودم خواستگاري براي ب آره چند وقت پیشنمی
 .»برنامه به هم خورد ،گیرمطالق می

ها هم سنگینه، انگ طالق خیلی سخته نه برا ما، برا بچه« گوید:ساله می 29مژگان 
طالق گرفته دائماً  ترسن که بگن کسی تو خانوادههامون بیشتر از ما میها و خانوادهبچه

   .»کنن باالخره انگ طالق هزینه زیاي دارهپنهانش می
  

  تحقیر توسط دیگران) ب
کنندگان بر این باورند که پس از طالق توسط دیگران تحقیر و مسخره  مشارکت

با آنان  عنوان افرادي شان به وجود آمده است و به اختالل در مناسبات اجتماعی ،اند شده
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هاي خود پیروي اند که از تمایل و خواهش ها افرادي بوده که گویا آن کنند برخورد می
  اند. کرده

به  وهمه من ،کننها منو به چشم دیگه نگاه می همسایه« گوید: ساله می 32مرضیه 
دن به خدا سرم توکار میمنو آزار  هاشوندن انگار چکار کردم با نگاهمدیگر نشان می

  ».هاي تحقیرآمیز مردم ز دست نگاهولی امان ا از صبح تا شب خودمه
از وقتی که زندگیم دچار مشکل شده حوصله هیچ چیزو «  گوید:ساله می 29احسانه 

کنن رسم، آنقدر ظاهرم بهم رخته که همه دیگه مسخره میندارم حتی به ظاهرم نمی
  .»کننها هم فقط نگاه میگن و بعضیبعضیا بدون رودربایسی بهم می

  
  وسط دوستانعدم پذیرش ت) ج

با بستگان و دوستان  روابطشان از جدایی کنندگان اظهار داشتند که بعد مشارکت
  اند. شده  شده است و از شبکه اجتماعی آنان بیرون گذاشته  بسیار تضعیف

داشتم  برنامه مختلف جمعه و تعطیالت با دوستا هايروزقبالً « :گویدمی ساله 24لیال 
تلفنا را  ذاشتن. بیشتر وقتابدون من برنامه می خودشون و فاصله گرفتن از منکم کم ولی

 يها بهانهبینمشون با دن و وقتی هم میحوصلگی جواب می یب بادن و یا جواب نمی
  ».شوهراشونو از شون بدزدم ماخومی انگارفاصله بگیرن  از منمختلف سعی دارن زود 

تم همه منو تحریک وقتی که درگیري در خونه داش« گوید:ساله می 25 فرزانه
ردم همه ک کنی، چقدر مظلومی و از این حرفا، احساس می کردن که چقدر تحمل می می

گن و هر که دنبال ه جدا شدیم دوستام دیگه هیچی نمیشهر کمکم هستن، حاال که دیگ
  ». زدنانگار که تا دیروز این حرف رو میزندگی خودشه، نه 

  
  هاي منفیانگ) د

هاي  ها و نگاه واقع زنان مطلقه از گزند طعنه  این باورند که بهکنندگان بر  مشارکت
  .و آشنایان در امان نیستند کنجکاوانه دوستان، اطرافیان

آید  م پیش میو هر مشکلی ه نما شدمو تو فامیال انگشت« گوید: ساله می 29مژگان 
ئم حواسش به مادر داماد دا مراسم عقد یکی از بستگان، هیادم .زننفوري انگش به من می

نظر مادر داماد،  که از متوجه شدم نشم بعداً گفتن من بود که خیلی نزدیک سفره عقد
  .»شگونهبد وجود زن مطلقه در هنگام خواندن خطبه
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گم پیچونم یه روز میز وقتی طالق گرفتم دائم مردمو میگوید: اساله می 33 سپیده
ام مشکل داره هر اتفاقی بیفته، زندگیترسم بگم گم مریضه و... میموریته، یه روز میأم

  ».اولین متهم منم
  

  گیري بحث و نتیجه
هدف هاي عمده تبیین و تشریح شد.  و مقوله هاي عمده پژوهش در قالب مفاهیم یافته

ثباتی زندگی در بین زنان کرمانشاه اصلی این بخش تمرکز بر سؤال اصلی پژوهش، یعنی بی
 باشند، در قالب سه مقوله اصلیال اصلی پژوهش میؤس هاي پژوهش که بیانگر است. مقوله

   مقوله فرعی استخراج شده است. 13و 
ثباتی  عنوان یکی از دالیل بی اعتیاد به مواد مخدر بهنتایج پژوهش نشان داد که 
مصرف مواد مخدر امروزه از  کنندگان مطرح شد سوء زندگی زناشویی از سوي مشارکت
هاي اجتماعی و اقتصادي گزافی را به  مت افراد، هزینهطریق اثرات مخرب خود بر سال

 لحاظ برد بدین هاي جامعه انسانی را به تحلیل می که بنیان کند جوامع تحمیل می
اي به درستی هیچ جامعه است. خانواده شدن متالشی اعتیاد اجتماعی عارضه ترین مهم
  نباشد. بر خوردارهایی سالم د، چنانچه از خانوادهتواند ادعاي سالمت کننمی

اینکه ممکن است با  وجود از ازدواج با برخی باورهاي آرمانی و انتظارت نامعقول
وجود آورد که مشکالتی براي ازدواج ایجاد کند، اما  واقعیت منطبق نبوده و انتظاراتی را به

 تواند احساسات و هیجانات مثبتی از ازدواج براي همسران فراهم آورد که از طرف دیگر می
تواند در باثبات کردن ازدواج کمک کند. از طرف دیگر این دست باورها، عالوه بر  خود می

که عمل  کند انتظارات از طرف مقابل، براي خود فرد نیز الگوها و اهداف رفتاري تعریف می
یک همسر "فردي که بر این باور است که  مثالًکند.  ها به استحکام خانواده کمک می به آن

شاد کردن همسر را نیز براي خود بعنوان یک  ،"میشه همسرش را شاد کنندخوب باید ه
این رفتارهاي  رسدمیبه نظر عمل مثبت ارزیابی کرده و در این جهت گام خواهد برداشت 

 بنابراین تا حد ممکن تعدیل کند؛را  ها آنحاصل از باورهاي آرمانی از ازدواج، اثرات مخرب 
  گذارند. سویی بر ازدواج می انی اثرات متناقض و ناهمتوان گفت این باورهاي آرم می

ایجاد کند  ها هایی را در نقش ها و کش مکش ناسازگاري تواند نابرابري جنسیتی می
گواري براي زن و شوهر خواهد وِیژه در زمینه خانواده پیامدهاي ناها به ناسازگاري نقش

افزایش مشارکت اجتماعی زنان  اثر تحوالت جهانی، براین باید پذیرفت که دربنا ؛داشت
  ساختار خانواده، نقش زنان نسبت به قبل تغییر کرده است. تغییر  نسبت به گذشته و
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ترین  و توسعه وسایل ارتباط جمعی از جمله مهمدر ایران تغییرات سبک زندگی 
از تغییرات  ویژه در بعد روابط شخصی افراد بوده استهاي اجتماعی، به عوامل دگرگونی

شهرها رخ داده است سهولت  خصوص در کالن ی که در الگوي زندگی مردم ایران بهمهم
متخصصان  .جنس مخالف است زنان و افزایش نگرش مثبت به رابطه با روابط بین مردان و

 شناختی حول رابطه دوها ایجاد مرزي روان ازدواج بر این باورند که از اولین تکالیف زوج
خاطر را براي  امینتاحساس ). مرزي که بتواند آرامش و Nazari, 2009ها است ( نفره آن

جمله  ازبخش تبدیل کند.  تسلی فرد  به اي منحصر ها فراهم آورده و ازدواج را به رابطه زوج
و  رابطه نسبت به جنس مخالفرفتارهایی که در ایجاد چنین مرزي نقش دارند تنظیم 

نند با چنین رفتارهایی که مصادیق آن در اعمال کنترل بر آن است. چنانچه زن و مرد بتوا
 کرات آمده است مرزي مستحکم حول ازدواج خود ایجاد کنند شرع و فرهنگ اسالمی ما به

ها و دوست  شوند از ورود عوامل مخل ازدواج از قبیل احساس تا حد زیادي موفق می
آید  وجود می ن بههاي خارج از ازدواج، انتظاراتی که در پی روابط نزدیک با نامحرما داشتن

  پذیري زوج در قبال رابطه و ... جلوگیري کنند.ولیتئو نیز کاهش مس
 نظر است. اقتصاد این مطالعه مد در ثباتی ازدواجعلت دیگر بیعنوان  بیکاري به

دارد و از طرفی  وري پایینی منطقه کرمانشاه اصوالً سنتی و کشاورزي است که بهره
بنابراین فرد بیکار در بستري  ؛زان بیکاري در کشور را دارا استکرمانشاه یکی از باالترین می

هاي ندارد و لذا آغاز بعضی از کشمکش هاي زندگی را که توان تأمین حداقل گیرد قرار می
فرد بیکار در هیچ مقطعی از حمایت اجتماعی برخوردار  خورد. با بیکاري کلید میخانوادگی 

  نیست.
در ثباتی بی پیوستار تجربه احساسی زنان داراي آمده  دست  بهیکی از مقوالت اصلی 

بود که تجربه جسمی و احساسی خود را بیان  شده  خواستهکه از زنان  بود زندگی زناشویی
و تصدیق همه  است و طبق تحقیق نیرومندتر کنند اصوالً در زنان بعد عاطفی و احساسی

 ).al, 2017:1 .et & venMoa-32(است  شکوفاترو  تر يقوکارشناسان عواطف در زنان 
از  رهایی و آرامش وس قرار داشت از طرفی احسا متضاد در طیفی دوگانه ي زنانها تجربه

  .مواجه بودند شکست ، تنهایی وهدفیبی پوچی و سوي دیگر با
 بود که تجربه شده  خواستهزندگی زناشویی را تجربه کرده بودند  ثباتیبیکه  از زنان
مسخره شدن توسط  هايکه مقوله روابط شکسته خود را بیان کنند اجتماعیپیامدهاي 

 ي متعدد اجتماعی و کاهش اعتبار اجتماعیها انگو  دیگران، عدم پذیرش توسط دوستان
  هم دررا تجربه کرده بودند که همه این مقوالت، تحت مقوله اصلی روابط اجتماعی 



1400زمستان  ،2 شماره ،شانزدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه  112  

 تري نسبت به بقیه مقوالت درهاي که نقش پر رنگقرار گرفت و یکی از مقولهشکسته 
   کاهش اعتبار اجتماعی است.ثباتی زندگی دارد  پیامدهاي اجتماعی بی

اصالح و تنظیم  توسط همسران و نامعقول،کاهش میزان انتظارات گیري کلیدر نتیجه
شود. افزایش ثباتی زندگی می، موجب کاهش بیبا سطح انتظارات نظام هنجاري متناسب

دقیق جنس مخالف و  و شناخت تباطی مردان به منظور کسب آگاهیي ارهادانش و مهارت
هاي جنسیتی در برخورد با همسر به منظور باالبردن میزان گیري کلیشهپرهیز از بکار

طراحی  تواند به افزایش ثبات در زندگی خانوادگی ختم شود.سازگاري زناشویی می تفاهم و
در مقابل  ان و اطرافیان در زندگی زوجینزمینه عملی کاهش حضور و دخالت مخرب بستگ

ها امروزه ضروري است. ترسیم اي براي خانوادهو تقویت سیستم مشاوره هاافزایش آموزش
دقیق و کارشناسانه پیامدهاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی طالق براي زنان و کودکان 

از آنجایی که  ست.ناپذیر ابجهت پرهیز از شتابزدگی در اخذ تصمیم براي زندگی اجتنا
ترین مسائل اجتماعی در حوزه خانواده ایرانی نیته یکی از اساسیرپارادکس سنت و مد

در نحوه رویایی این دو نوع ساخت اجتماعی، جهت تضمین گیري تدبیر الزم است لذا بکار
اي هجنبه صورت تقابل سنت و مدرنیته، سالمت خانواده ضروري به نظر می رسد؛ در

» سنت« هاي منفیماعی جدید مضمحل خواهد شد و جنبهدر ساخت اجت »سنت« مثبت
در . هاي مثبت ساخت اجتماعی جدید را از محتوا تهی خواهد کردحتی برخی جنبه

ناپذیر تر و تا حدي طبیعی و اجتنابکه شکاف ساختی محسوسمناطقی مانند کرمانشاه 
 اتی ازدواج خواهیم بود.ثبش محسوس بیاست، در صورت حل شدن این تقابل شاهد کاه

کنندگان به آن ثباتی زندگی، موضوعی است که مشارکتعنوان یکی از علل بی بیکاري به
هاي وري پایین یکی از باالترین نرخ اند. اقتصاد سنتی کرمانشاه همراه با بهرههاشاره کرد

که در هیچ  گیرد بیکاري در کشور را رقم زده است بنابراین فرد بیکار در بستري قرار می
 که دارد از مقطعی از حمایت اجتماعی برخوردار نیست. فرد بیکار انتظارت و اهدافی را

گرفته و  داند و حتی ممکن است که فرد بیکار در مسیر عصبی شدن قرار رفته می  دست
در نتیجه فرصت زیادي براي جذب  ؛هاي زودگذر روي بیاوردبراي رفع این معضل به شادي

اي نیست که در یک آید. طالق یک واقعههاي بزهکار براي وي به وجود می گفرهن در خرده
شود اما این زمان خاص رخ دهد؛ یک فرایندي است که قبل و بعد از طالق را شامل می

ثر است که افراد با آن درگیر أتصمیم فردي از بسترهاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی مت
بلکه در یک بافت اجتماعی شکل  ؛گیردء شکل نمیرو رخداد طالق در خالیناز ا. هستند

ثیرگذار است؛ لذا أهاي طالق تها و هم بر پیامدهم بر فرآینددهد) که گیرد (روي میمی
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براي شیوع و ارجاع  و ایجاد زمینه اخالقیات اجتماعی ویژهبهتقویت بنیادهاي اخالقی 
محیطی و  اقتضائات است. براي کاهش پیامدهاي اجتماعی طالق ضروري ها مستمر به آن

ها به  یج فرهنگ مراجعه خانوادهترو هاي تعامل و عرصهسطح  همهاي هنجاري به  پوشش
بر  کیدأتبا  هاي ملی و محلی مراکز مشاوره خانواده، در هنگام بروز اختالفات، تقویت رسانه

 وانان،در جهت توانمندسازي ج ي متنوع آموزشیها برنامهو تهیه  عالیق و سالیق جوانان
باید مورد توجه قرار  هاي حقوقی هاي معیار صحیح همسرگزینی، آموزش شیوه آموزش

  .گیرد
  

  زناشویی از دیدگاه زنان کرمانشاه ثباتیبیالگوي نظري پدیدارشناختی تجربه 
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Abstract: 
 

Official reports show that the structure of marriage is at risk of high rates 
of instability and divorce. The purpose of this research is to explain the lived 
experience of Kermanshah women of the instability of married life. The 
qualitative method of phenomenology was used to conduct this research. In-
depth interview technique was used to collect data. In this research, 20 women 
of Kermanshah who were selected purposefully were interviewed. To analyze 
the data according to the characteristics of this research, the seven-step 
Claesian method was used. From the data analysis, the three main categories 
of facilitators of marital life instability (with the subcategories of addiction, 
unreasonable expectations, unconventional relationship with the opposite sex, 
gender inequality and unemployment) emotional experience (with the 
subcategories of feeling of failure, feeling of loneliness, feeling of liberation 
and feeling frustration) and broken social relations (with the subcategories of 
reduced social prestige, humiliation by others, non-acceptance by friends and 
negative stigmas) were obtained. In general conclusion, it can be said that 
instability as a social problem affects the whole society. Economic programs 
for change in employment creation, strengthening of ethical foundations, 
especially social morals, reforming and regulating the normative system in 
line with expectations, Promoting the culture of referring families to family 
counseling centers and in the event of disputes, providing various training 
programs to empower young people to raise awareness about women's rights, 
education, family, marriage means a proper criterion should be addressed. 
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