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کشمکشها و سازواریهای مالی در زوجهای شاغل؛ یک مطالعه 
پدیدارشناسی

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف شناسایی تجارب زیسته زوجهای شاغل 
از مسائل مالی انجام شد. 

تفسیری  پدیدارشناسی  روش  با  و  كیفی  رویكرد  با  پژوهش  این  روش: 
رضایت  دارای  شاغل  زوج   12 پژوهشگران  مطالعه،  این  طی  شد.  انجام 
زناشویی را با بهره گیری از نمونه گیری گلوله برفی و 12 زوج شاغل دارای 
تعارضات زناشویی را نیز با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب كرده و مورد 
مصاحبه قرار دادند. مصاحبه ها با استفاده از روش دیكلمن، آلن و تانر كه 
مورد  است،  مرسوم  تفسیری  پدیدارشناسی  در  و  بوده  تیمی  ماهیت  دارای 

تحلیل قرار گرفتند. 
مضموِن   2 شناسایی  به  منجر  مشاركت كنندگان،  تجارب  تحلیل  یافته ها: 
اصلی تحت عناویِن كشمكش مالی )با مضامین فرعی: ترجیح مالی، روابط 
منفردِ  مدیریت  مالی،  مهارتهای  در  مالی، ضعف  تعهد  مالی، عدم  نامناسب 
مالی و خشونت مالی( و سازواری مالی )با مضامین فرعی: عدم ترجیح مالی، 
روابط بهینه مالی، تعهِد مالی، زندگی مالی مشترک و مهارتهای مالی زوج( 

شد.  
زوج  زندگی  سبك  در  مالی  مسائل  داد  نشان  پژوهش  این  نتایج  بحث: 
شاغل چیزی بیش از صحبت كردن و مشاجره پیرامون پول و بودجه است. 
این مطالعه ضمن مقایسه كیفی دو گروه زوجهای شاغل راضی و متعارض 
از نقطه نظر مسائل مالی، این نكته را نیز بر مطالعات قبلی افزود كه آنچه 
و  ادراک  نحوه  است،  مهم تر  پول  با  مرتبط  منازعات  و  مالی  چالشهای  از 
است.  مالی  تعارضات  و  این معضالت  برای حل وفصل  مقابله زوج شاغل 
زوج شاغل می توانند با كمك شاخصه های اولویت بندی مناسب، روابط مالی 
مناسب، مسئولیت پذیری مالی، زندگی مالی تیمی و كسب مهارتهای مالی به 

سمت سازواری مالی در حركت باشند.
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Financial Conflicts and Compatibility in Dual-Career 
Couples: A Phenomenological Study 

Introduction: The purpose of this study was to identify 
living experiences of dual-career couples as regards fi-
nancial issues.
Method: This research was done by qualitative approach 
and by the method of interpretive phenomenology. In this 
study, the researchers selected and interviewed 12 dual-
career couples with snowball sampling and 12 dual-career 
couples with marital conflicts through purposeful sampling. 
Interviews were analyzed using the Dicklman, Allen, and 
Turner’s (1989) method, which is team-based.
Findings: Analyzing the participants’ experiences led to 
the identification of two main themes under the head-
ing of financial conflict (with the sub-themes of absence 
of financial preference, inappropriate financial relation-
ships, absence of financial commitment, weakness in 
financial skills, individual financial management, and 
financial violence) and financial compatibility (with the 
sub-themes of lack of financial preference, optimal fi-
nancial relationships, financial commitment, joint finan-
cial life, and equal financial skills).
Discussion: The results of the study showed that the scope 
of financial issues in the lifestyle of dual-career couples is 
not limited to talking and arguing about money and bud-
get. Moreover, what is more important than financial chal-
lenges and money-related disputes is how such couples 
understand these financial problems and the way they deal 
with them. The dual-career couples also can move toward 
financial sustainability with the help of appropriate pri-
oritization indicators, appropriate financial relationships, 
financial responsibility, team-based financial life, and fi-
nancial skills acquisition.
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Extended Abstract
Introduction: The notion of the traditional family (the man working outside the 
home and the housewife working indoors) is fading away, so that there are fami-
lies where both men and women are working as full-time employees (Musavi, 
Samavatyan, & Nouri, 2018). The lifestyle of a dual-career couple refers to a situ-
ation in which the couple plays different roles, with the couple engaging in paral-
lel duties at work and housework (Shweta, 2017). Dual-career couple case can 
be referred to as a relatively new field of research that emerged in the late 1960s. 
Such families were exceptions in the 1960s, but were steadily increasing in the 
1970s and early 1980s. The formation of dual-career couples was primarily due 
to their financial needs and motivation to earn more money (Sultan, Tabassum, & 
Abdullah, 2014). Many studies have shown that one of the most important factors 
affecting marriage is income. If the income is from both couples, it will make life 
easier; however, sometimes it would lead to marital problems (Tavassoli & Taheri, 
2014). Financial conflicts are more common than other types of specific conflicts 
among dual-career couples (Balali, Bakhtiari Safar, Mohammadi, & Mohagegi, 
2017). Financial matters are not simply just talking and arguing about money and 
budget. The present study seeks to identify the lived experiences of dual-career 
couples with financial issues and marital conflicts using a qualitative study.
Method: This research was done by qualitative approach and by the method of 
interpretive phenomenology. The study population was all Dual-career couples 
in Nourabad city in 2018. In this group, purposeful sampling strategy and snow-
ball method were used to select the samples. The study population consisted of 
conflicted dual-career couples, all dual-career couples with marital conflict who 
had referred to the Ofogh Family Counseling Clinic during the four-month period 
(November to February 2018). Purposeful and accessible sampling in conflict-
ing couples was also conducted. In this study, semi-structured in-depth interviews 
were used to collect data. In addition to using the interview method, other methods 
of collecting information in phenomenology such as field notes and observation 
were also used. The interviews ranged from 47 to 75 minutes, depending on the 
mood, tolerance, and interest of the participants. In order to gain access to the 
perceptions and experiences of the interviewees’ lives, a three-pronged approach 
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to phenomenological interviewing (Seidman, 2006) was modeled in formulating 
a semi-structured in-depth paired interview question. To analyze the data from 
the semi-structured interviews, the team-based Diekelmann, Allen, and Tanner’s 
(1989) method was used in conventional interpretive phenomenology. The valid-
ity and reliability of the research data were also analyzed by the four Guba and 
Lincoln’s (1989) validity indices; reliability, validity, reliability and adequacy, and 
generalizability and transferability.
Findings: The findings of this qualitative study showed that the criterion for mea-
suring a successful relationship financially is not the lack of conflict, but the 
perception of couples and the way they deal with those challenges and financial 
conflicts and a return to normal practice. After analyzing the interviews with 12 
couples with marital conflicts and 12 couples with marital satisfaction and after 
coding and classifying the initial concepts, two main themes and 11 sub-themes 
were extracted from their lived experience on financial issues. The main theme 
derived from the analysis of the statements of conflicting working couples was 
financial conflict. The data analysis process in this core theme led to the identi-
fication of six sub-themes including financial preference, inappropriate financial 
relationships, absence of financial commitment, weakness in financial skills, in-
dividual financial management, and financial violence. The lived experiences of 
dual-career couples also indicated that they also coped with financial problems, 
but their attitudes and financial problems differed from those of conflicting cou-
ples. Analyzing the expressions of married career couples with marital satisfaction 
also led to the identification of the second main theme of financial sustainability. 
The five sub-themes derived from the analysis of this core theme were the lack of 
financial preference, optimal financial relationships, financial commitment, shared 
financial life, and even financial skills.
Discussion: An important indicator that makes this qualitative research unique was 
the interview with the coiples with satisfaction and the conflicting couples, which 
made it possible to compare the two groups interms of financial matters.The first 
sub-themes about financial issues in both groups of couples with marital satisfac-
tion and conflict were respectively the lack of financial preference and financial 
preference. The difference in the meaning of money in the minds of couples and 
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different priorities regarding financial matters was one of the boundaries of dual-
career couples’ satisfaction with conflicting couples.
The second common theme in the statements of dual-career couples was the theme 
of financial relationships. In this lifestyle, as both spouses have an income and 
gain more power by injecting money into the family, marital conflict will be inevi-
table if they cannot equate their financial relationships. One of the most important 
issues that led to financial conflicts in the dual-career couples’ relationships was 
the difference in the money allocation that caused severe conflicts and even vio-
lence between couples. Dual-career couples with marital satisfaction, empathetic 
understanding, financial trust, mutual support and appreciation, financial encour-
agement, and generally constructive relationships between spouses on financial 
issues also play a critical role in their financial adjustment.
The third sub-theme derived from the analysis of couples’ statements on financial 
issues, commitment, and the lack of financial commitment. There are often two 
aspects to commitment in marriage that are sometimes referred to as “selflessness” 
and “coercion and restraint”. The aspect of selfless sacrifice of dual-career couples 
expresses in particular the concepts of financial responsibility and non-reliance on 
each other, in which every couple financially supports their spouse without any 
financial support. The aspect of coercion and limitation in financial commitment 
is also what keeps spouses in financial straits living together. If a couple wants 
to stay together for a long time, they have to work on or adapt to the unpleasant 
aspects of financial situation.
The fourth common sub-theme extracted was financial management. In a fam-
ily of dual-career couples, given that the woman also injects income and money 
from her employment into the family, she expects to play a full or at least part of 
financial management, and when this is not the case, it causes marital conflicts 
between the couples. Data analysis in this context showed that most of the con-
flicting couples were managing the financial issues in two (single) forms of money 
for the woman and money for the man. Working couples who deal with financial 
problems as a team. This team-based financial management increases the marital 
satisfaction of the working couple.
The last common sub-theme was the presence or absence of financial management 
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skills. Basic financial skills such as mutual awareness of each other’s financial per-
spectives, financial targeting, and joint financial planning were effective in reduc-
ing couples financial distress and marital conflicts related to financial issues. Lack 
of financial management skills in conflicting career couples causes confusion in 
the couple’s financial relationships and leads them to chronic couple conflicts. 
Some of these skills are passed down from childhood through the family of origin, 
while others require training.
Financial violence was a by-product of the couple’s statements that marital con-
flict is about financial conflict. This type of violence results in limiting your part-
ner’s access to financial resources or information on how to earn and spend on 
family finances. Given the employment and earnings of couples in this study, they 
are more likely to experience economic violence than traditional couples, and 23 
of the couples report this type of violence.
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مقدمه
بر  تغییر شده است. مروری  اثر عوامل گوناگون دستخوش  بر  تاریخ  خانواده در طول 
چگونگی تحول این نهاد مهم در جوامع مختلف نشان می دهد كه شگرف ترین دگرگونیها 
در خانواده وقتی رخ می دهد كه مناسبات سنتی در آن بر هم بریزد )نایبی و گلشنی، 2013(. 
با ورود مدرنیته به زندگی انسان، نظم سابق در تقسیم وظایف زن و مرد در خانواده به هم 
خورد، یكی از این تحوالت، تغییر نقش مرد به عنوان تنها نان آور خانواده است كه زنان نیز 
نتیجه تصور خانواده سنتی )مرد شاغل در  اندازه ای در این مسئولیت سهیم شده اند. در  تا 
بیرون از خانه و زن خانه دار( در حال محو شدن است، به گونه ای كه خانواده هایی وجود 
دارند كه در آنها زن و مرد هر دو شاغل هستند )موسوی و همكاران، 2018(. سبك زندگی 
زوج شاغل به وضعیتی اشاره دارد كه در آن زن و شوهر، نقشهای مختلفی را ایفا می كنند؛ 
به طوری كه زوج درگیر وظایف موازی در محل كار و انجام كارهای خانه می شوند )شوتا1، 
اواخر دهه  در  نسبتًا جدید است كه  پژوهشی  مطالعه زوجهای شاغل، یك حوزه   .)2017
1960 پدید آمده است. چنین خانواده هایی در سالهای دهه 1960 استثنا بودند، ولی به طور 
پیوسته در دهه 1970 و اوائل دهه 1980 رواج پیدا كردند. پژوهشهای پیشگامانه راپاپورت 
زندگی  سبك  روی  بر  علمی  مطالعات  سایر  با  سرعت  به   )1976 )1971؛  راپاپورت2  و 
زوج شاغل، مانند اپستاین3 )1971(، گارلند4 )1972(، پالوما5 )1972( و هولستروم6 )1973( 

پیگیری شد )رودرا7، 2017(. 
مطالعات مختلف )آبله8، 2003؛ آبله و والمر9، 2011( برای شكل گیری زوجهای شاغل، 
سه مبنای مهم را عنوان می كنند: اول، تئوری اقتصادی خانواده كه مهم ترین عامل مؤثر بر 
شكل گیری این گونه ازدواجها را به حداكثر رسانیدن سودمندی اقتصادی بیان می كند )برای 
1. Shweta  2. Rapoport and Rapoport  3. Epstein
4. Garland 5. Poloma   6. Holmstrom
7. Rudra  18. Abele    19. Volmer
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مثال؛ بكر، 1981؛ بالسفیلد و دروبینك، 2001، به نقل از آبله، 2003(. دوم، تئوری تبادل 
اجتماعی )امرسون، 1976، به نقل از آبله و والمر، 2011( كه استدالل می كند روابط زوجها نه 
فقط بر تبادل اقتصادی، بلكه به تبادل اجتماعی نیز متكی هستند. همسران پیامدهای اجتماعی 
را در درون روابط شان سرمایه گذاری كرده و برای اطمینان از ماهیت بلندمدت روابط شان، با 
هم دادوستد دارند. سوم، رویكردهای جنسیتی كه مباحث مربوط به برابری جنسیتی را مطرح 
می كنند. این رویكردها به ویژه برای زنان با توجه به ارزشمندی مشاركت برابر در زندگی 
زناشویی، حائز اهمیت است )آپوستال و ِهَلند1، 1993؛ بوینكه2، 2007؛ والتر و لوكوشات3، 

2008؛ آبله، 2009(.
برای  منابع جدیدی را  از خانواده در جامعه،  به عنوان نوع جدیدی  خانواده های شاغل 
رضایت زوجها فراهم كرده است؛ به همین ترتیب، انواع جدیدی از مشكالت را ارائه می كند 
كه رضایت زناشویی را تهدید می كند )بت و همكاران4، 2017(. اشتغال همزمان زوج، هم در 
چارچوب خانواده و هم در جامعه نمود دارد و باعث تغییراتی در سطح رضایت و تعارضات 
زناشویی زوجهای شاغل می شود. بنابراین بافت خاص اقتصادی- اجتماعی زوجهای شاغل، 
آنها را با چالشهای متفاوتی نسبت به سایر زوجها مواجه می كند. این اضطراب و بار اضافی 
ارمغان آورده است. قربانی  به  برای شغل و خانواده  ناشناخته ای را  نقش، فشار و استرس 
این توسعه، اغلب رضایت زناشویی در زوجهای شاغل است )جوزف و اینباناتان5، 2016(. 
شكل گیری خانواده زوجهای شاغل، در مرتبه اول ناشی از نیازهای مالی و انگیزه آن، كسب 
با  شاغل  زوجهای  مالی،  مزایای  علیرغم   .)2014 همكاران6،  و  )سلطان  بود  بیشتر  درآمد 
چالشهای متعددی مواجه اند )نیول و پیكرل7، 2005؛ درایب و استنفورس8، 2010(. مطالعات 
زیادی نشان داده اند كه یكی از مهم ترین عوامل مؤثر بر زندگی زناشویی، مسئله درآمد است. 
1. Apostal and Helland 2. Boehnke  3. Walther and Lukoschat
4. Bett   5. Joseph and Inbanathan 6. Sultan
7. Neault and Pickerell 8. Dribe and Stanfors
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چنانچه این درآمد از طرف هر دو زوج باشد، باعث سهولت زندگی می شود ولی در كنار 
این سهولت زندگی، در پاره ای موارد سبب بروز مشكالت و تعارضات زناشویی میان زوج 
هم می شود )توسلی و طاهری، 2014(. تعارضات مالی نسبت به سایر انواع تعارضات خاص 
در زوجهای شاغل )جنسی و خانوادگی( وفور بیشتری دارند )باللی و همكاران، 2017(. با 
توجه به تفاوت رفتار زنان و مردان با پول، می توانیم بپذیریم كه ورود پول به جیِب زنان در 
خانواده های هر دو شغله، موجب به چالش كشیده شدن تعادل اقتصادی سنتی موجود در 
خانواده با اتكای به نان آوری مرد می شود )علیرضانژاد و همكاران، 2015(. این جمله را زیاد 
می شنویم كه »وقتی پول نباشد، تعارض و دعوا شروع می شود«. این جمله اگر چه ظاهراً 
درست به نظر می رسد، ولی در اصل درست نیست. با این كه بعضی از زندگیهای مشترک، به 
خاطر فشار مالی فرو می پاشند، ولی برخی دیگر نیز تحت تأثیر فشار مالی، محكم تر می شوند 
)كارلسون و دینك مایر1، 2003(. از یك طرف، اعتقاد بر این است كه زوجهای دارای درآمد 
باال، از سطح رضایت زناشویی باالتری برخوردارند و از طرف دیگر، مشخص شده است 
كه پول، تأثیر كمی بر خشنودی زناشویی دارد )بِِچتی و روزتی2، 2009(. این نتایج پژوهشی 

متناقض، نتیجه گیری در مورد این موضوع را پیچیده تر می كند. 
 مسائل مالی چیزی بیش از صحبت كردن درباره پول و بودجه است. در واقع مسائل مالی 
به طور ضمنی به معنای نفوذ قدرت و تقسیم قدرت در خانواده است )اولسون3 و همكاران، 
2008(. تعارضات زناشویی متقاباًل به طور مستقیم بر مشكالت مالی تأثیر می گذارند )شوبل4 
نهایت  در  و  خانواده  مالی  مشكالت  بر  نیز  جامعه  مالی  مشكالت  و   )2012 همكاران،  و 
تعارضات زناشویی تأثیرگذار است )جیمز5، 2002(. داو6 و همكاران )2012( پژوهشی در 
مورد این كه اختالفات مالی چگونه با تعارضات و انحالل زناشویی رابطه دارد، انجام دادند. 

1. Carlson and Dinkmeyer 2. Becchetti and Rossetti 3. Olson
4. Schewble  5. James   6. Dew
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دریافتند  خانواده ها  ملی  پیمایش  از  آمده  دست  به  داده های  از  استفاده  با  پژوهشگران  این 
كه اختالف مالی نسبت به انواع دیگر مسائل زناشویی نظیر مسائل روزمره، صرف زمان با 
یكدیگر، رابطه جنسی و خویشاوندان، از قوی ترین پیش بینی كننده های طالق بود. به ویژه این 
پژوهشگران، اهمیت زیاد بحثهای مالی را در باالرفتن احتمال طالق نشان دادند. همچنین طبق 
نتایج حاصل از مطالعات متعدد، استرس مالی باالترین سهم را در نارضایتیهای زناشویی دارد. 
به طوری كه زوجهایی كه دائمًا بر سر مسائل مالی با هم تعارض دارند، رابطه زناشویی شان را 

شكست خورده می پندارند )داكین و وامپلر1، 2008(.
وگلر و همكاران2 )2008( سیستم مدیریت پول در خانواده را به دو طبقه تقسیم كردند. 
طبقه اول شامل راهبردهای مدیریت مالی می شود كه در آن زوجین عمدتًا به عنوان دو واحد 
اقتصادی منفرد عمل می كنند. طبقه دوم نیز راهبردهایی را در بر دارد كه در آن زوجین بخشی 
از درآمد خود را برای مخارج خانواده و مابقی آن را برای مخارج شخصی خود در نظر 
می گیرند. زوجین معموالً به یكی از سه روش ذیل عمل می كنند: 1( كل درآمد در اختیار زن: 
زن همه یا تقریبًا همه درآمد خانواده را مدیریت می كند و شوهر تنها مقدار كوچكی از كل 
درآمد را در دست دارد. 2( كل درآمد در اختیار مرد/ سیستم كمك مالی در خانه داری: در 
این سیستم، مرد همه پول را مدیریت می كند و یا مرد عمده پول را به جز برای كمك مالی 
خانه داری، مدیریت می كند. 3( سیستم خزانه مشترک: زوجین پول شان را در یك حساب 
بانكی مشترک واریز می كنند و آن را با هم مدیریت می كنند و هر كدام به هر میزان كه پول 

نیاز داشته باشند، از حساب برمی دارند. 
بورگوین و همكاران3 )2007( نیز یك سال پس از آغاز زندگی زناشویی، نگرش زوجین 
نسبت به مالكیت پول و این كه آنها چطور در زمینه مدیریت مالی تعامل می كنند را مورد 
1. Dakin and Wampler
2. Vogler
3. Burgoyne
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به سه دسته  این پژوهشگران، شركت كنندگان را در زمینه مالكیت پول  كاوش قرار دادند. 
تقسیم كردند: 1( مالكیت مشترک 2( مالكیت فردی 3( مالكیت انتقالی زوجها. نتایج نشان 
داد در دسته مالكیت مشترک، زوجین اعتماد بیشتری به یكدیگر دارند و حس می كنند عجیب 
است كه صورت حسابها را تفكیك كنند و برای امور، جدا پرداخت كنند. آنها به این كه هر 

دو همسر در رابطه دستمزدشان را ادغام كنند، احساس نیاز شدید می كردند. 
مؤلفه  به  زناشویی،  زندگی  كیفیت  مؤلفه های  شناسایی  در   )2018( همكاران  و  رجبی 
مهارت مدیریت منابع مالی اشاره كردند. آنها به نتیجه رسیدند كه توجه زوجین به مشكالت 
مالی در آغاز ازدواج، كمكهای مالی خانواده اصلی در اوائل زندگی زناشویی، داشتن مدیریت 
مالی، اولویت دادن به هزینه های ضروری و داشتن یك پس انداز می تواند كیفیت و رضایت 
زناشویی زوجین را در زمینه های مالی حفظ كند. داس زرین و دسترس )2016( نشان دادند 
نظری پور  دارد.  معنادار وجود  مثبت و  رابطه  زناشویی  مالی و رضایت  رفتار مدیریت  بین 
)2013( نیز در پژوهشی تحت عنوان »مدیریت مالی خانواده و كیفیت رابطه زوجین«، 25 
زوج موفق سنندجی را مورد مطالعه قرار داد. این پژوهش شش نتیجه مهم را در بر داشت: 
یكی از زوجین با برقراری اعتماد و تعامل سازنده با طرف مقابل عهده دار مدیریت امور مالی 
خانواده بود، بدهیهای خانواده در حداقل بوده، مخارج خانواده در چارچوب درآمد زوج 
بوده، تعامل سازنده میان زوجین در داشتن حساب مشترک یا مستقل و حل مشكالت مالی 
بود.  برقرار  میان زن و شوهر  مالی خانواده  ادراک همسو درباره معضالت  داشته و  وجود 
همچنین راز- یوروویچ1 )2012( در مطالعه ای روی زوجهای شاغل نشان داد، ثبات شغلی 
زوج و نیز اشتراک گذاری بیشتر درآمد میان آنها، ثبات بیشتر زندگی زناشویی را به همراه دارد 
و اگر چه درآمد مردان، احتمال بروز طالق را كاهش می دهد، اما درآمد برابر و یا بیشتر زنان 

نسبت به مردان در این نوع زوجها، احتمال طالق آنان را افزایش می دهد. 

1. Raz-Yurovich
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دیدگاههای  برای  تجربی  حمایت   ،)2016 )كیلوالد،  قابل مالحظه  پژوهشهای  علیرغم 
مختلف رابطه بین پول و كار با بی ثباتی زناشویی و طالق؛ ناتمام )سایر و بیانچی1، 2000( 
و متناقض )برینز و جوینر2، 1999( است. غالب پژوهشهای انجام گرفته مرتبط با زوجهای 
دیگر،  طرف  از  است.  اثربخشی  و  همبستگی  پژوهشهای  به  منحصر  نیز  ایران  در  شاغل 
جستجوی پژوهشگران در منابع اطالعاتی نیز نشان داد تا كنون پژوهش كیفی خاصی برای 
بررسی مسائل مالی در سبك زندگی زوج شاغل در ایران انجام نشده است. ازاین رو پژوهش 
حاضر درصدد است به این خأل پژوهشی پرداخته و با استفاده از یك مطالعه پدیدارشناسانه، 
مالی  مسائل  از  را  زناشویی  تعارضات  و  رضایت  دارای  شاغل  زوجهای  زیسته  تجارب 

شناسایی كند. 

روش 
از آنجا كه هدف اصلی این پژوهش، بررسی كیفی مسائل مالی از نقطه نظر تجارب زیسته 
زوجهای شاغل بود، لذا ورود به درون تجارب زیسته زوجهای شاغل مستلزم اتخاذ روشی 
بود كه قادر به انجام چنین كاری باشد. از این رو از روش پدیدارشناسی تفسیری استفاده 
شد. برای این منظور با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته )در قالب رویكردهای 
سه گانه به مصاحبه های پدیدارشناسانه( داده های مرتبط با مسائل مالی در سبك زندگی زوج 
داده های جمع آوری شده طی 7 مرحله  استخراج شده و سپس  شاغل در جلسات زوجی 
شامل مطالعه متون مصاحبه و دریافت ایده های كلی، ساختن خالصه های تفسیری، تحلیل 
و تبادل نظر تیم پژوهشی برای استخراج مضامین اصلی، روشن سازی و دسته بندی داده ها، 
ارتباط بین مفاهیم  بنیادین و برقراری  الگوهای  تعیین و توصیف معانی مشترک، استخراج 
و مضامین فرعی و تهیه نسخه نهایی از مضامین مستخرج، مورد تحلیل قرار گرفتند. جامعه 
1. Sayer and Bianchi
2. Brines and Joyner
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مورد مطالعه این پژوهش در گروه زوجهای شاغل دارای رضایت زناشویی، كلیه زوجهای 
شاغل دارای رضایت زناشویِی شهر نورآباد )لرستان( در سال 1397 بود كه دارای ازدواجی 
با بیش از 5 سال دوام و حداقل یك فرزند، تنها یك بار ازدواج كرده و به فهم ماهیت و 
معنای تجربه خویش عالقه مند بوده و ضمن اذعان خود به برخورداری از رضایت زناشویی، 
در پرسشنامه انریچ )فرم 47 سؤالی( نمره باالتر از 161 )كه نشانگر رضایت زناشویی زیاد 
این گروه، حداقل مدرک  باشند. دیگر مالكهای ورود در  و فوق العاده است(، كسب كرده 
تحصیلی دیپلم، حداقل 30 سال سن و داشتن كار تمام وقت بود. در این گروه از راهبرد 
انتخاب نمونه ها و واحدهای مورد نظر  نمونه گیری هدفمند و استراتژی گلوله برفی جهت 
اولین زوج  با روش نمونه گیری گلوله برفی،  )تجارب زیسته زوجهای شاغل( استفاده شد. 
شاغل دارای رضایت زناشویی به طور هدفمند و با استفاده از اذعان خود زوج به رضایت 
زناشویی، پرسشنامه رضامندی زناشویی انریچ )فرم كوتاه 47 سؤالی( انتخاب شده و سپس از 
آن زوج خواسته شد كه زوج دیگری را كه دارای مالكهای این پژوهش و مایل به همكاری 
باشند، معرفی كنند. این روند تا دستیابی به تعداد زوجهای موردنظر، جهت اشباع مقوله های 
قابل شناسایی، ادامه پیدا كرد. از آنجایی كه مالک اندازه نمونه مورد مطالعه، به اشباع رسیدن 
داده های به دست آمده بود، بعد از مصاحبه با 9 زوج شاغل دارای رضایت زناشویی، داده ها 

به اشباع رسید؛ اما جهت حصول اطمینان، مصاحبه ها تا 12 زوج ادامه پیدا كرد.
تعارض  دارای  كلیه زوجهای شاغل  نیز  متعارض شاغل  مطالعه زوجهای  مورد  جامعه 
زناشویی بود كه در بازه زمانی چهار ماهه )آبان ماه تا بهمن ماه 1397( به كلینیِك مشاوره 
صورت  به  نیز  متعارض  شاغل  زوجهای  در  نمونه گیری  می كردند.  مراجعه  اُفق  خانواده 
هدفمند و با استراتژی در دسترس انجام گرفت. در این روش پایه انتخاب فرد برای شركت 
در پژوهش، اطالعات خاص او از موضوع موردنظر و هدف گردآوری این اطالعات بود. 
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این زوجها بر اساس اذعان خود به داشتن تعارض، نمره باال در پرسشنامه تعارضات زناشویی 
)MCQ( )نمره خام 187 و باالتر به دست آمده از آن، كه نشان دهنده تعارض شدید و یا 
متعارض،  شاغل  زوجهای  گروه  مورد  در  شدند.  انتخاب  است(  آسیب پذیر  شدیداً  روابط 
اشباع داده ها پس از 10 مصاحبه رخ داد كه جهت حصول اطمینان، مصاحبه های این گروه 
نیز تا 12 زوج تدوام یافت. مالكهای ورود به پژوهش برای زوجهای شاغل دارای تعارض 
زناشویی، عالوه بر تشخیص تعارضات زناشویی، همان مالكهای زوجین دارای رضایت بوده 
و مالكهای خروج از مطالعه نیز داشتن هرگونه اختالل روانشناختی و بیماری جسمانی بود. 
مشخصات جمعیتی زوجهای شاغل شركت كننده در این پژوهش در جداول )1( و )2( آمده 

است.

جدول )1( مشخصات جمعیتی زوجهای شاغِل دارای تعارضات زناشویی 
کد زوج 

طول عمر سنجنسیتشاغل
تعداد  تحصیالتشغلزندگی زناشویی

فرزند

41زن1
20 سال

فوق لیسانسكارمند شهرداری
3

لیسانسكارمند اداره برق48مرد

2
33زن

10 سال
لیسانسآموزگار

1
لیسانسكارمند كمیته امداد39مرد

3
31زن

6 سال
تحصیالت طلبه/ معلم

حوزوی
1

متصدی بنگاه معامالت 36مرد
فوق دیپلمملكی

4
38زن

12 سال
لیسانسپرستار

2
لیسانسكارمند پتروشیمی42مرد
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کد زوج 
طول عمر سنجنسیتشاغل

تعداد  تحصیالتشغلزندگی زناشویی
فرزند

5
34زن

11 سال
دیپلمفروشنده بوتیك زنانه

2
دیپلمنگهبان شیفتی37مرد

6
29زن

9 سال
لیسانستحویلدار بانك

2
متصدی نمایشگاه 35مرد

دیپلماتومبیل

7
42زن

21 سال
دیپلمخیاط زنانه

4
فوق دیپلمتعمیركار اتوموبیل49مرد

8
38زن

12 سال
لیسانسكارمند اداره بهزیستی

2
لیسانسآموزگار44مرد

9
40زن

19 سال
لیسانسدبیر عربی

2
دیپلمنظامی47مرد

10
33زن

8 سال
لیسانسكارمند نمایندگی بیمه

1
كارمند تداركات اداره 39مرد

فوق لیسانسدولتی

11
28زن

7 سال
فوق دیپلمبهیار

2
فوق دیپلمبهیار37مرد

12
33زن

9 سال
لیسانسپرستار

1
لیسانسپرستار35مرد
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جدول )2( مشخصات جمعیتی زوجهای شاغِل دارای رضایت زناشویی

كد زوج 
طول عمر سنجنسیتشاغل

تعداد  تحصیالتشغلزندگی زناشویی
فرزند

42زن1
18 سال

لیسانسحسابدار بانك
3

لیسانسآموزگار46مرد

2
37زن

12 سال
لیسانستكنسین اتاق عمل

2
لیسانسمهندس بهداشت محیط43مرد

3
40زن

6 سال
لیسانسآموزگار

1
فوق لیسانسمدیر مدرسه40مرد

4
39زن

8 سال
فوق لیسانسدبیر تربیت بدنی

2
فوق لیسانسدبیر ریاضی33مرد

5
36زن

19 سال
لیسانسآرایشگر

2
فوق دیپلمكارمند اورژانس اجتماعی45مرد

6
41زن

9 سال
دكتریپزشك عمومی

3
لیسانسدبیر كامپیوتر36مرد

7
41زن

13 سال
فوق دیپلمآموزگار

2
لیسانسآموزگار42مرد

8
41زن

15 سال
لیسانسمدیر مدرسه غیرانتفاعی

2
دكتریهیأت علمی دانشگاه44مرد

9
35زن

10 سال
فوق لیسانسآموزگار

1
فوق لیسانسآموزگار37مرد

32زن10
5 سال

لیسانستكنسین آزمایشگاه
1

فوق لیسانسمتصدی امورتسهیالت بانك38مرد
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كد زوج 
طول عمر سنجنسیتشاغل

تعداد  تحصیالتشغلزندگی زناشویی
فرزند

11
49زن

34 سال
فوق دیپلمانباردار مدرسه

2
كارگر كارخانه ایزوگام 54مرد

دیپلمسازی

12
45زن

32 سال
فوق دیپلممدیر آموزشگاه رانندگی

4
دیپلمجواهر فروش52مرد

در این پژوهش برای جمع آوری داده ها، از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته استفاده شد. 
همچنین عالوه  كردند.  و شوهر( شركت  )زن  زوج  نیمه ساختاریافته،  مصاحبه های  این  در 
بر استفاده از روش مصاحبه، از سایر روشهای جمع آوری اطالعات در پدیدارشناسی نظیر 

یادداشت برداری میدانی1 و مشاهده نیز استفاده شد.
عالقه  و  تحمل  آستانه  ُخلق،  با  متناسب  دقیقه،   75 تا   47 زمانی  دامنه  در  مصاحبه ها 
شركت كنندگان انجام شد. مصاحبه كننده تالش كرد تا پیش از شروع مصاحبه، با زوج مورد 
اثنای  در  و  فضا  یخ  باز شدن  از  به اصطالح پس  و  كند  برقرار  رابطه ای دوستانه  مصاحبه 
با  و  شركت كننده  زوجهای  اجازه  با  سپس  شود.  مصاحبه  جریان  وارد  دوستانه  صحبتهای 
اطمینان از محرمانه بودن، جریان مصاحبه ها با بهره گیری از ابزارهای دیجیتال ضبط می شد. 
همچنین در مورد تمایل شركت كنندگان برای ضبط كردن صدا، ابتدا از زوج سؤال می شد 
و در صورت توافق، صدا ضبط شده، در غیر این صورت به یادداشت برداری پاسخها اكتفا 
به  اما  به گونه ای مطرح می شدند كه رشته گفتگو قطع نشود،  نیز  می شد. سؤاالت مصاحبه 
هنگام سرد شدن یا انحراف از موضوع گفتگو سعی می شد با سؤاالت هدایت كننده، فرایند 

مصاحبه به مسیر اصلی بازگردد. 

1. field notes
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به منظور دسترسی به ادراک و تجارب زیسته مصاحبه شوندگان، در تدوین طرح سؤاالت 
مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته زوجی از رویكرد سه گانه به مصاحبه پدیدارشناسی )سیدمن1، 
2006( الگوبرداری شد. هدف از این رویكرد سه گانه این است كه شركت كنندگان، تجارب 
خود را بازسازی كنند، آن را در زمینه زندگیهایشان قرار داده و معنای آن را بازتاب دهند. 
بر همین اساس، در بخش اول برای تمركز بر تاریخچه زندگی، تجربه زوج شركت كننده 
در زمینه یا بستر موضوع قرار داده می شد. این كار با سؤال پرسیدن در مورد موضوع تا حد 
ممكن از اوائل زندگی زناشویی تا زمان مصاحبه، انجام شد. برای همین منظور و قرار دادن 
نقش زوج در زمینه تاریخچه زندگی شان، سؤاالت با مطلع چطور پرسیده شد )برای مثال، 
می تونید بگید چطور شد كه در مورد مسائل مالی تعارض پیدا كردین؟ چه نوع مشكالتی در 
زمینه مسائل مالی دارید؟ تا جایی كه ممكنه از اوائل زندگی زناشویی تا حال رو مرور كنین 
و به من پاسخ بدین(. این گونه سؤاالت، طیف وسیعی از رویدادهای تقویمی در گذشته 
به كشف  نهایت منجر  بازگویی می كرد، كه در  بازسازی و  را  آنها  زندگی زوج و خانواده 
زمینه های مالی مؤثر بر رضایت/ تعارضات زناشویی آنها می شد. در بخش دوم رویكرد سه 
حوزه  در  شركت كننده  زوجهای  كنونی  شده  زندگی  تجربه  واقعی  جزئیات  بر  فوق،  گانه 
می شد  خواسته  زوجها  از  بخش  این  در  شد.  تمركز  مالی(  )مسائل  مطالعه  مورد  موضوع 
این جزئیات را بازسازی كنند )برای مثال، می تونید یكی از مشكالت مالی بین خودتون و 
همسرتون رو تعریف كنید؟ چطور این مشكالت را برطرف می كنید؟( در بخش سوم نیز از 
زوجها خواسته شد تا معنای تجربه زیسته شان را بازتاب دهند. )برای مثال، وقتی در مورد 
مدیریت مالی زوج شاغل حرف می زنیم، چه جور زوجی تو ذهن تون میاد؟( بخش سوم در 
صورتی می توانست مؤثر باشد كه پایه آن در دو بخش نخست مصاحبه، بنا نهاده شده باشد. 
به جز این نمونه سؤاالت اولیه، مصاحبه كننده هیچ سؤال از پیش تعیین شده یا ارجحی 

1. Seidman
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نداشته و مصاحبه بیشتر حالت گفتگو و مكالمه داشت نه جلسات پرسش و پاسخ. در مواقع 
اطالعات  كسب  و  بیشتر  جزئیات  به  دستیابی  برای  و  مصاحبه  شدن  عمیق تر  لزوم جهت 
دقیق تر، سؤاالت كاوشی مانند »می تونید در این مورد بیشتر توضیح بدین؟«، »لطفًا مثالی از 
تجربه خودتون بیان كنین« مورد استفاده قرار می گرفت. آخرین سؤاالت در پایان هر مصاحبه 
این بود كه»دوست داشتین چه چیزی ازتون بپرسم كه به درک ما از مسائل مالِی زوج شاغل 
كمك می كنه؟«، »آیا چیز دیگه ای هست كه در این مورد به من بگید؟« گاهی اوقات این 
برای زوجهای  توالی سؤاالت  فرا می خواند.  از زوج  را  اطالعات جدیدی  پایانی  سؤاالت 
به فرایند مصاحبه و پاسخهای  نبود، زیرا فرایند طرح سؤاالت بستگی  شركت كننده مشابه 
هر زوج داشت. داده ها در طول یك دوره چهارماهه جمع آوری، ثبت، كدگذاری و در قالب 

مضامیِن اصلی و فرعی طبقه بندی گردید. 
برای تجزیه وتحلیل داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته، از روش دیكلمن 
و همكاران1 )1989( كه دارای ماهیت تیمی بوده و در پدیدارشناسی تفسیری مرسوم است، 
برای  )پولیت و بك2، 2004(؛ در پژوهش حاضر  این روش تحلیل  مبنای  بر  استفاده شد. 
رسیدن به هدف، هفت گام طی شد. در مرحله اول پس از پایان هر مصاحبه و ثبت مشاهدات 
و یادداشت برداریهای میدانی، برای دستیابی به یك ایده كلی، مصاحبه های شركت كنندگان 
مكرراً گوش داده شد و اظهاراتشان كلمه به كلمه روی كاغذ ثبت و چندین بار مرور شدند. 
در مرحله دوم، پژوهشگران در جستجو برای كشف موضوعات بالقوه، آنچه را كه دیده و 
شنیده به صورت »خالصه تفسیری3« در می آوردند. در این مرحله زیر اطالعات با معنی و 
صحبتهای مرتبط با موضوع پژوهش، خط كشیده شده و به این طریق عبارات مهم مشخص 
شده و معانی نهفته در آن درک و استخراج شدند )استخراج معانی آشكار و نهفته در متون 
1. Diekelmann
2. Polit and Beck
3. interpretative summary
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مصاحبه ها(. این معانی صرفًا همان بیان ساده شركت كنندگان نبود، بلكه فضای مصاحبه و 
چگونگی پاسخ زوج به پرسشها را نیز در بر می گرفت. در مرحله سوم متون نوشتاری و 
محتوی مصاحبه ها به صورت تیمی )پژوهشگران( مورد تبادل نظر و تحلیل قرار گرفته تا 
ضمن رسیدن به یك درک مشترک، درون مایه ها یا مضامین اصلی استخراج شوند. در مرحله 
چهارم، بعد از استخراج درون مایه ها، تیم پژوهشی مجدد مفاهیم استخراج شده را به دقت 
هر  از  تركیبی  و  كلی  تحلیل  یك  داده ها،  طبقه بندی  و  روشن سازی  و ضمن  كرده  مطالعه 
متن یا مصاحبه به عمل آورد. در این مرحله هرگونه نرسیدن به توافق و تناقض موجود در 
تفاسیر از طریق مراجعه به متون مصاحبه ها یا شركت كننده ها رفع شد. در مرحله پنجم، متون 
مصاحبه ها به منظور شناسایی، تعیین و توصیف معانی مشترک و عملكردها مقایسه شدند. 
مرحله ششم با شناسایی و استخراج الگوهای بنیادین كه ارتباط درون مایه ها را برقرار می كرد، 
دنبال شد. در مرحله پایانی به منظور تبیین، روشن سازی و طبقه بندی و رفع هرگونه عدم 
توافق و تناقضات موجود در تفاسیر، نسخه ای پیش نویس از درون مایه ها یا مضامین جهت 
اعتباربخشی و نگارش نسخه نهایی گزارش طرح به اعضای تیم پژوهشی و افراد صاحبنظر 
در زمینه پژوهشهای پدیدارشناختی ارائه شد. در بخش كیفی از به كارگیری طبقات از پیش 
تعیین شده اجتناب شد تا طبقات از درون داده ها استخراج شوند. برای عملیات ذكر شده، 
از نرم افزار MAXQDA12 استفاده شد. به منظور صحت و اعتبار داده های پژوهشی از چهار 
شاخص اعتبار گوبا و لینكلن1 )1989(؛ قابلیت اعتبار2، قابلیت تصدیق3، قابلیت اطمینان و 
كفایت4و قابلیت تعمیم و انتقال5 استفاده شد. برای تضمین قابلیت اعتبار داده ها پس از تحلیل 
هر مصاحبه، متن مصاحبه دوباره به زوج شركت كننده ارجاع می شد تا صحت و سقم مطالب، 
تأیید و در صورت لزوم اصالحات الزم اعمال شود. برای تضمین قابلیت تصدیق، سعی بر 

1. Guba and Lincoln  2. credibility  3. confirmability
4. reliability and adequacy  5. generalization and transferability
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آن بود كه تیم پژوهشی پیش فرضهای پیشین خود را تا حد امكان در فرایند جمع آوری داده ها 
دخالت نداده تا ضمن لحاظ شدن دانش و دیدگاههای تیم پژوهشی، تجارب زیسته زوجهای 
شاغل شركت كننده در پژوهش نیز معرفی و بازنمایی شود. برای تضمین قابلیت اطمینان و 
كفایت نیز از نظرات صاحبنظران حوزه خانواده استفاده شد. به همین منظور متون مربوط به 
مصاحبه ها برای بررسی دقیق تر و كدگذاری به صاحبنظران و یك متخصص پژوهش كیفی 
نیز داده شد. از فرد متخصص مذكور درخواست شد، او نیز كدگذاری داده ها را در نرم افزار 
استفاده  برده  نام  نرم افزار  از  دو  كه هر  توافق كدگذاران  میزان  انجام دهد.   MAXQDA12

كردند، مناسب، قابل توجه و تضمین كننده دیگری برای نشان دادن اطمینان و كفایت داده ها 
بود )80%(. 

یافته ها
پس از تحلیل مصاحبه های انجام گرفته با 12 زوج شاغِل دارای رضایت و 12 زوج شاغل 
دارای تعارضات زناشویی و بعد از ُكدگذاری و دسته بندی مفاهیم اولیه، 2 مضموِن اصلی 
و 11 مضمون فرعی از تجارب زیسته آنان در مورد مسائل مالی استخراج شد. در ادامه این 
مضامین اصلی و فرعی به همراه مفاهیم اولیه آنها مرور می شود. فهرست مضامین اصلی و 

فرعی مستخرج از تجارب زیسته زوجین شاغل در جداول )3( و )4( آمده است.

مضمون اصلی 1: کشمکش مالی 
تعارضات  دارای  شاغل  زوجهای  گفته های  تحلیل  از  آمده  دست  به  اصلی  مضموِن 
زناشویی، كشمكش مالی بود. فرایند تحلیل داده ها در این مضمون اصلی منجر به شناسایی 6 

مضموِن فرعی شامل ترجیح مالی، روابط نامناسب مالی، عدم تعهد مالی، ضعف در مهارتهای 
مالی، مدیریت منفردِ مالی و خشونت مالی شد. 
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مضمون فرعی 1-1: ترجیح مالی 
مضموِن  در  شاغل  زوجهای  مصاحبه  تحلیل  از  آمده  به دست  فرعی  مضموِن  اولین 
كشمكشهای مالی، ترجیح مالی بود كه خود حاصل پنج مفهوم اولیه شامل تلقی نادرست از 
پول، انگیزه های منحصراً مالی، اولویت دادن به مسائل مالی، روابط مبتنی بر حسابداری مالی 
و نگرانیهای مالی در مورد آینده بود. حجم زیادی از تعارضات زناشویی میان زوجهای شاغل 
از آنجا نشأت می گیرد كه معموالً عالیق و ارزشهای هر یك از آنان در مورد مسائل مالی 

متفاوت بود. مسائل مالی در غالب این زوجها، اولویت اول را دارد. 
برداشت برخی از زوجهای شاغل متعارض از پول به گونه ای خاص بود. یكی از زنان 
شاغل در مورد آن چنین گفت: »بازم اگه به عقب برگردم انتخاب می كنم كه شاغل باشم، 
چون پول واسه من آزادی برای خرج كردن و قدم برداشتن برای رسیدن به آرزوهام رو می ده. 
تازه از كجا معلوم فردا و پس فردا چی پیش می اد اگه یه روز بخوام جدا بشم این شغل و 

درآمد خیلی به دردم می خوره» )زن، پرستار، 9 سال زندگی مشترک(. 
یكی از شركت كنندگان در پژوهش نیز در این رابطه گفت: »به همكارام می گفتم من فقط 
زن شاغل می خوام، چیز دیگه ای هم برام مهم نیست ... رو همین حساب دنبال یه زن شاغل 
بودم، آخه تو این دوره زمونه یه نفر تنهایی نمی تونه چرخ خانواده رو بچرخونه« )مرد، كارمند 

پتروشیمی، 12 سال زندگی مشترک(. 
مصاحبه شونده دیگری اولویت دادن به مسائل مالی را اینگونه بیان كرد: »]شوهرم[ تو 
این زندگی همش دنبال پول و مسائل مالیه، احساس می كنم منم بخاطر پول انتخاب كرده، 
این فكر منو پریشان می كنه، وقتیم میاد تو ذهنم آمپر می چسبونم« )با خنده( )زن، پرستار، 12 

سال زندگی مشترک(. 
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مضمون فرعی 2-1: روابط نامناسب مالی
در سبِك زندگی زوج شاغل، زن و شوهر هر دو درآمد دارند و به واسطه تزریق پول به 
خانواده، قدرت بیشتری پیدا می كنند، از این رو در صورتی كه نتوانند روابط متقابل مالی را 
برابر و منصفانه كنند، تعارضات زناشویی اجتناب ناپذیر خواهد بود. در صورت بی توجهی به 
روابط مالی میان زوج، بذر انهدام روابط كاشته شده و بنای خانواده رو به اضمحالل خواهد 
گذاشت. دومین مضوِن فرعی شناسایی شده در كشمكش مالی زوجهای شاغل متعارض، 
حاصل مفاهیم اولیه منت گذاشتن مالی، كاهش اعتماد مالی، نبود انصاف و برابری مالی، نبود 

مشاركت مالی، پنهان كاری مالی و تضادِ مالی بود. 
یكی از مصاحبه شوندگان گفت: »... با اینكه اون خونه رو با پول دوتامون خریدیم اما 
به نام شوهرم سند خورد، خیلی وقتا از خودم میپرسم مگه منم حق السهم مو از اون ملك 
ندادم مگه منم براش وام نگرفتم، پس چرا چیزی به اسمم نیست. ماشینم كه گرفتیم همین 
بود، وقتی بهشون فكر می كنم ازش ]شوهرم[ بیزار میشم« )زن، كارمند بهزیستی، 12 سال 

زندگی مشترک(.
»بیشتر  كرد:  بیان  اینگونه  را  مالی همسرش  فقدان مشاركت  زنان شركت كننده  از  یكی 
خرجهای خونه رو من می دم. نادر كه خیلی دست به جیب نمیشه، تازه بعدشم می گه حقوقت 
چی شد، فكر می كنه همه این خدمات رایگانه، شهریه مهد كیانا ]دختر 5 ساله خانواده[ و 
هزینه های حسین ]پسر 3 ساله خانواده[ رو من می دم، هزینه های دكتر و دارو رو هم از حقوق 
خودم می دم. تازه چشم روشنیهای فامیلم من حساب می كنم. اصاًل عین خیالشم نیست می گه 

حقوقتو بده من، خودم همه رو حساب می كنم« )زن، بهیار، 7 سال زندگی مشترک(. 
با  مالی خود در روابط  پنهان كاری  بیان  نیز ضمن  زنان شاغِل مصاحبه شونده  از  یكی 
كه حقوق چقدر  نگفتم  راستشو  به شوهرم  وقت  هیچ  به حقوقم  »راجع  گفت:  شوهرش، 
می گیرم االن نزدیك هشت ساله از زندگی مشتركمون می گذره هنوزم نمی دونه ... مردها از 
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نظر من قابل اطمینان نیستن یعنی یا تنبل می شن یا همه حقوق زنو می گیرن و زن باید هم 
محتاج باشه هم شاغل« )زن، كارمند بیمه، 8 سال زندگی مشترک(. 

یكی از مردان شركت كننده نیز ضمن بیان تضادهای مالی میان خود و همسرش، گفت: 
»همش دنبال عوض كردن دِكور و مبلمان و در و دیوار و اینجور چیزاست ... چند بارم رفته 
عمل زیبایی كرده، به نظرتون این بی توجهی نیست وقتی خانواده مخارج ضروری تری داره 
... درک نمی كنه دیگه، چیزیم می گی سریع جواب می ده واسه خرج كردن پول خودمم باید 

ازت اجازه بگیرم« )مرد، كارمند پتروشیمی، 12 سال زندگی مشترک(. 

مضمون فرعی 3-1: عدم تعهد مالی 
تعدادی از زوجهای شاغل دارای تعارض در بیان تجارب زیسته خود عنوان می كردند در آغاز 
و ادامه زندگی مشترک شان، طرف مقابل تعهدات مالی به ایشان سپرده است كه به مرورِ زمان در 

قِبال آن تعهدات، مسئولیت پذیر نبوده و یا پایبندی به آن قول و قرارهای مالی نداشته است. 
»همه  گفت:  همسرش  مالی  مسئولیت پذیری  فقداِن  زمینه  در  شركت كنندگان  از  یكی 
هزینه های خانواده رو دوش منه، زنم می گه درآمد من فقط برای خودمه اگر دوست داشتم 
كمك می كنم ولی من هیچ مسئولیت مالی ندارم، اون وقتایی هم كه پول توجیبی به بچه ها 

می دم دارم بهت لطف می كنم« )مرد، كارمند اداره دولتی، 20 سال زندگی مشترک(. 
كرد:  بیان  اینگونه  را  مالی  قول وقرارهای  به  همسرش  ناپایبندی  دیگری  شركت كننده 
»اولش كه ماشینو خریدیم، كبری بهم قول داد كه یك درمیون قسطاشو پرداخت كنه، االن زده 
زیرش می گه ماشین كه مال من نیست خودت برو قسطشو بده. برام خیلی سنگینه كه هر سه 
ماه شیش میلیون قسط بدم. سر همین موضوع گفتم دیگه نمی خوای بری سركار ... اگه از 
اول بهم قول نمی داد نمی رفتم زیر بار این قسِط سنگین« )مرد، متصدی نمایشگاه اتومبیل، 9 

سال زندگی مشترک(. 
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مضمون فرعی 4-1: ضعف در مهارتهای مالی 
دیگر مضموِن فرعی استخراج شده از تحلیِل مصاحبه های زوجین شاغل در حوزه كشمكش 
مالی، ضعف زوجین در مهارتهای مرتبط با مدیریت مالی بود؛ سه مفهوم اولیه تشكیل دهنده 

این مضمون فرعی شامل نبود برنامه ریزی مالی، ناهماهنگی مالی و ترفندهای منفی مالی بود. 
مالی  مسائل  واسه  برنامه ای  »هیچ  گفت:  مالی،  مهارتهای  فاقِد  شركت كنندگان  از  یكی 
نداریم. همین جوری خرج می كنیم وسطای بُرجم كه می شه همیشه كم می اریم. صدبار بهش 
گفتم اینجوری نمی شه باید یه فكری كرد. ایندفه نتونستیم قسط ماشین مونو بدیم. ضامنه 
زنگ زده می گه شما كه هر دو تون شاغلین دیگه چرا« )زن، خیاط، 21 سال زندگی مشترک(. 
یه  تو  رفته  نیست.  هماهنگ  »باهام  گفت:  زمینه  این  در  مصاحبه شونده  مردان  از  یكی 
قرعه كشی خانوادگی اسم نوشته، ماهی پونصد هزار می ده اونجا، بهش می گم من با این كارِت 
مخالف نیستم ولی ُخب هماهنگ می كردی منم در جریان باشم. اون دفعه ام رفته بود همه 
وام داداشش رو تسویه كرده بود بدون اینكه به من بگه« )مرد، متصدی نمایشگاه اتومبیل، 9 

سال زندگی مشترک(. 
شركت كننده دیگری نیز از ترفندهای منفی مالی خود در ارتباط با همسرش پرده برداشت 
و گفت: »دلش خوشه كه كارت بانكیش دست خودشه ... اصاًل بهش فشار نمی ارم كه پوالشو 
می اد  خودش  زمین  یا  ماشین  خرید  واسه  بعدش  شه  جمع  می ذارم  عوضش  وسط.  بیاره 

كارتشو بهم میده ...« )مرد، معلم، 12 سال زندگی مشترک(. 

مضمون فرعی 5-1: مدیریت منفردِ مالی 
مسائل مالی زوجین معموالً به سه شكل، جیِب مشترک مالی، مدیریت در اختیارِ مرد و 
مدیریت در اختیارِ زن و قطره چكانی به طرف مقابل، اداره می شود. از بین زوجهای شاغل 
شركت كننده در این پژوهش، بیش از نیمی از آنان عنوان كردند كه مدیریت امورِ مالی خانواده 



      62      62

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیستم، بهار 99، شماره 76

Social Welfare Quarterly, Vol 20, Spring 2020, No 75

      62      62

در اختیارِ یكی از زوجین است و بنا به اظهارات خودشان، این عامل زمینه ساز بسیاری از 
تعارضات زناشویی میان آنان بوده است. عالوه بر مدیریت مالی تك نفره زن یا مرد، دیگر 
مفهوم اولیه به دست آمده از مصاحبه با زوجین شاغل دارای تعارض زناشویی، بیان مكرر 

حقوِق من و حقوِق تو یا پول من و پول تو توسط زوجین بود. 
یكی از شركت كنندگان در این مورد گفت: »همه درآمد شوهرم خرج خورد و خوراک 
خونه خودمون و پدرش می شه، منم به گفته خودش باید خرج خودمو خودم در بیارم. اگر 
الزم باشه روزی یك میلیون مواد غذایی برای خونه بگیره این كارو می كنه اما اگه من بهش 
بگم سر راه از داروخانه یه قرص هزارتومنی بخر دریغ می كنه. ما هیچوقت با هم خرید یا 
حتی مطب دكتر نمی ریم كه مبادا مجبور شه ویزیت منو حساب كنه، واقعًا خسته شدم از 
این زندگی ... طوری برخورد كرده كه اخالق منم كم كم داره مثل خودش می شه طوری كه 
حاضر نیستم از حقوقم چیزی واسه خونه خرج كنم« )زن، معلم، 10 سال زندگی مشترک(. 
شركت كننده دیگر كه مدیریِت منفردِ مالی زنش را تجربه كرده است، چنین گفت: » فقط 
بقیه حقوق و پس انداز دست خودشه. ماه  بنزین بهم پول می ده و  اندازه پول سیگار و  به 
گذشته می خواستم اول بُرج یه كم پول واسه خرج عمِل ]جراحی[ بابام بفرستم ُكلی قیل وقال 

كرد، آخرشم نذاشت« )مرد، نگهبان شیفتی، 11 سال زندگی مشترک(. 
مصاحبه شونده شماره 3 نیز از مدیریِت پول در اختیار مرد و قطره چكانی به زن روایت 
كرد: »همه چی دست شوهرمه. حقوق من كه َسر ماه سرازیر می شه تو حساب شخصیش. 
از اون ور وقتی هم پول می خوام باید َدم به ساعت باهاش كلنجار برم و دعوا بشه كه راضی 

بشه بهم پول بده« )زن، معلم، 6 سال زندگی مشترک(. 

مضمون فرعی 6-1: خشونِت مالی
با توجه به پُررنگ بودن مسائل مالی در زندگی زوجهای شاغل دارای تعارضات زناشویی، 
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ناگزیرخشونت مالی در روابط آنان به كرات به چشم می خورد. 23 مورد مصداق خشونتهای 
مالی در مصاحبه با زوجهای شاغل متعارِض شركت كننده در این پژوهش استخراج شد. این 
شكل از خشونت، كمتر شناخته شده است اما زندگی بسیاری از زوجها را بی  سروصدا و 
به شدت تحت تأثیر قرار می دهد و آثار مخرب قابل تأملی دارد. خشونت مالی منجر به محدود 
كردن شریك زندگی در دسترسی به منابع مالی یا اطالعات درباره چگونگی كسب و خرج 
درآمد مالی خانواده می شود. این مضموِن فرعی حاصل 7 مفهوم اولیه واریز حقوق حاصل از 
كار زن به حساب مرد، وابستگی در تصمیم گیری و هزینه كرد حقوق خود، سوء استفاده مالی 
از همسر، كنترل نحوه هزینه كرد درآمد همسر، منع حضور همسر در تصمیم گیریهای مالی 
خانواده، منع دسترسی همسر به حساب مشترک مالی و تحقیر مالی همسر بود. بنا به تجارِب 
زیسته، این نوع خشونت بیشتر علیه زنان شاغل رخ می دهد اما در مصاحبه ها نمونه هایی نیز 
علیه مردان گزارش شد. نمونه هایی از گزارشهای شركت كنندگان در زمینه خشونت مالی در 

زیر آمده است:
»از وقتی رفتم سِر كار، كارت بانكیم دست خودم نیست، به محض واریز حقوق، همه 
مبلغو به حساب خودش واریز می كنه. چیزیم كه می گم بهونه می اره كه تو اصاًل واسه چی 

می ری سركار ...« )زن، كارمند بیمه، 8 سال زندگی مشترک(.
»... این بال سر منم اومده مثل من خیلی از خانمای اطرافم كه شاغل هستند حتی موجودی 
حساب خودشون رو هم نمی دونن كارت حقوق مصادره آقا هست آقا وام می گیره خونه 
و ماشین می خره اقساط رو خانم پرداخت می كنه )با تعجب نگاه می كند( آقا حتی حاضر 
 نمی شه یك ُدنگ اون خونه و ماشینم به اسم خانم بزنه« )زن، بهیار، 7 سال زندگی مشترک(.

 »تو هیچ كاری با من مشورت نمی كنه ... بدون اینكه بهم بگه حقوق منو برداشته برده تو 
بانك مهر سرمایه گذاری كرده تا وام بگیره، وقتیم بهش می گم آخه مگه نباید منم در جریان 
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باشم می گه شما مردها َشم اقتصادی ندارین ... خونه كه خرید، ماشینو كه عوض كرد اصاًل 
... كاًل منو داخل آدم حساب نمی كنه« )مرد، نظامی، 19 سال زندگی  من در جریان نبودم 

مشترک(. 

مضمون اصلی 2: سازواری مالی 
مالک سنجش یك ارتباط موفق از نظر مالی، فقداِن تعارض نیست، بلكه ادراک زوج و 
نحوه مواجه شدن با آن چالشها و تعارضات مالی و بازگشت به روال عادی مهم تر است. 
مالی  مشكالت  با  نیز  آنان  زناشویی،  رضایت  دارای  شاغل  زوجهای  زیسته  تجارب  به  بنا 
دست وپنجه نرم می كنند اما نگرش این دسته از زوجها و طریقه حل وفصل مسائل مالی توسط 
بیانات زوجهای شاغل دارای رضایت  بود. تحلیل  متعارض  با زوجین شاغل  متفاوت  آنها 
 5 مالی شد.  سازواری  عنواِن  تحت  اصلی  دومین مضمون  شناسایی  به  منجر  نیز  زناشویی 
مضموِن فرعی به دست آمده از تحلیل این مضمون اصلی عبارت بودند از عدم ترجیح مالی، 

روابط بهینه مالی، تعهِد مالی، زندگی مالی مشترک و مهارتهای مالی زوج.

مضمون فرعی 1-2: عدم ترجیح مالی
پول و مسائل مالی همیشه در روابط زوجی تأثیرگذار بوده و نقش مهمی در ثبات و تداوم 
رابطه زناشویی دارد. این امر به ویژه در روابط زوج شاغل كه هر دو درآمد دارند، برجسته تر 
است. بیانات تعداد زیادی از زوجهای شاغل دارای رضایت زناشویی در این پژوهش نشان 
داد این زوجین عواملی دیگری همچون راحتی و آرامش همسر و لذت بردن از زندگی را 
ترجیح داده و فقط روی پول تمركز نكرده و مسائل مالی در اولویت اول آنها نیست. مضمون 
فرعِی ترجیح مالی برگرفته از 4 مفهوم اولیه تلقی درست از پول، تمركز نداشتن بر مسائل 

مالی، انگیزه های فرا مالی و اولویت نداشتن انگیزه های مالی بود.
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تلقی درست یكی از زنان مصاحبه شونده از پول در گفتارش چنین نمود داشت: »تو 
زندگی ما تا جایی پول مهمه كه بهمون آرامش بده، نه اینكه آرامش مونو بگیره. این قدر پول 
می خوام كه راحت زندگی كنیم. همین كه تونستیم با حقوقهامون كاری كنیم كه از زندگی 
لذت ببریم كافیه. اگه یه روزی همین پول بخواد بین ما جدایی بندازه اصاًل نمی خوامش« 

)زن، مدیر مدرسه، 15 سال زندگی مشترک(. 
در اولویت نبودِن مسائل مالی از بیانات مرد مصاحبه شونده شماره 9 نیز نمود داشت: 
ازدواج كردیم پول و موضوعات مالی واسه من و همسرم خیلی  اولیم كه  »از همون روز 
اولویت نداشت. واقعیتش اینه اگه زوج شاغل هدف اولشون رو بذارن رو مسائل مالی، ممكنه 
بعد مدتی تمكن مالی پیدا كنن اون وقت مشكالت خودبه خود پیش میاد. ولی ما خودمون 
اولویتمونو گذاشتیم رو عالقه به هم، در سایه این اولویت، بقیه مشكالت حل شدن« )مرد، 

معلم، 10 سال زندگی مشترک(. 

مضمون فرعی 2-2: روابطه بهینه مالی
این مضموِن  از زوجین دارای رضایت زناشویی )26 فراوانی( در  بیانات تعداد زیادی 
فرعی از وجود ارتباط متقابل مناسب در مورد موضوعات مالی و درک مناسب طرفین از 
مسائل مالی خبر داد. این مضموِن فرعی شامل 10 مفهوم اولیه درک همدالنه مالی، احساس 
برقراری  مالی،  متقابل  مالی، حمایت  مسائل  در  همیارانه  مشاركت  مالی،  برابری  و  انصاف 
اعتماد مالی در طول زمان، قدردانی مالی، شوخی در حساب و كتابهای مالی، مراقبت مالی از 

همسر، دلگرمی مالی و تعامالت باز در مورد مسائل مالی بود. 
یكی از زنان شاغل در بانك، درک همدالنه خود در مورد مسائل مالی را این گونه روایت 
كرد: »بعضی وقتا توی بانك، همكاران مرد ما رو با زنهای خانه دار مقایسه می كنن و می گن 
شما خیلی اهل خرید و خرج كردن نیستید. راستش وقتی زن خارج از خونه كار می كنه، 
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با مشكالت پول درآوردن آشنا می شه، اینجوری ارزش كار همسرشو بیشتر می دونه و بهتر 
دركش می كنه« )زن، حسابدار بانك، 18 سال زندگی مشترک(. 

مصاحبه شونده دیگری در مورد روابط همیارانه خود و همسرش در مسائل مالی گفت: »شاید 
باور نكنین ولی تو زمینه های مالی ما خیلی كم مشكل داریم. نه ایشون روی من كنترل مالی می ذاره 
نه من به خاطر مسائل مالی بهش گیر میدم. چون من ماهانه حقوق می گیرم ولی خانم درآمد روزانه 
داره. خانمم تو مسائل مالی مشاركت می كنه ولی منم كم نمی ذارم سر ماه كه می شه حقوقمو 
می ذارم واسه خونه. اوائل اشتغالم چون هنوز رسمی نبودم چند ماه اومدم بیرون، ولی همسرم 
نذاشت آب تو دلمون تكون بخوره« )مرد، كارمند اورژانس اجتماعی، 19 سال زندگی مشترک(. 

میان  روابط  تاریخچه  در  مالی  تأیید وجود چالشهای  نیز ضمن   8 شركت كننده شماره 
خود و همسرش، در مورد برقراری اعتماد مالی در طول زمان گفت: »اوائل تو زندگیمون 
بی اعتمادی مالی بود، بیشترشم بخاطر همكاران محل كار خانم بود كه تحریكش می كردن 
ولی به مرور زمان وقتی همدیگه رو بیشتر شناختیم، تونستیم از هر نظر به خصوص مسائل 
مالی بهم اعتماد كنیم. به نظرم تا زمان نگذره این اعتماد به دست نمی اد« )مرد، هیأت علمی 

دانشگاه، 15 سال زندگی مشترک(.
یكی از مردان مصاحبه شونده درباره نقش مؤثر شوخی در حساب و كتابهای مالی گفت: 
»ُخب طبیعیه گاهی تو مسائل مالی احساس بی انصافی به وجود میاد، اما نباید خیلی اونو جدی 
گرفت و روش حساس شد. منم خودم هر وقت َسر این مسائل بینمون اختالفی پیش میاد 
با زبون شیرین و گاهی هم به شوخی می گم خانم هر چی ما داریم مال شماست و ما فقط 
مسئول جمع آوری و نگهبان اموال شما هستیم، هر وقت دلت خواست بیا بریم بزنم به نامت 
تا دلت آروم بگیره. بعدش هر دوتامون حسابی می خندیم و تنش كم می شه« )مرد، هیأت 

علمی دانشگاه، 15 سال زندگی مشترک(. 
بر خالف زوجهای شاغل متعارض كه در زمینه مسائل مالی همدیگر را دلسرد می كردند، 
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تأكید  متقابل  مالی  دلگرمی  بر  مصاحبه هایشان  در  زناشویی  رضایت  دارای  شاغل  زوجین 
داشتند: »هر وقت به پول نیاز داشتم و گرفتاری مالی واسم پیش اومده، همه درآمد و پول و 
حسابشو گذاشته وسط. بعدشم نه منت گذاشته و نه به روم آورده. تازه می گه من هر چی 

دارم واسه زندگیمونه« )مرد، جواهرفروش، 32 سال زندگی مشترک(. 

مضمون فرعی 3-2: تعهد مالی
مسئولیت پذیری و تعهد در قِبال مسائل مالی مضمون فرعی دیگری است كه زوجهای 
شاغل دارای رضایت زناشویی در بیان تجارب زیسته شان در مورد مسائل مالی به آن اشاره 
قِبال  در  تعهد  مالی،  مسئولیت پذیری  اولیه  مفهوم   3 از  متشكل  فرعی  مضموِن  این  كردند. 

مخارج خانواده و دریغ نكردن كمك مالی از یكدیگر بود. 
مصاحبه شونده شماره 2 در مورد متعهد بودن زوج در قِبال مخارج مشترک خانواده گفت: 
»ما هردومون واسه خونه خرج می كنیم. هر كدوم مون زودتر از سر كار برگرده خریدها رو 
انجام می ده ... اصاًل َسر این دعوا نداریم كه كی بیشتر خرید كرده و كی كمتر. هزینه كردن 
واسه خانواده وظیفه هر دوتامونه« )زن، مهندس بهداشت محیط، 12 سال زندگی مشترک(. 

یكی از زنان شاغل نیز در مورد دریغ نكردن كمك مالی متقابل به عنوان نمادی از تعهد 
مالی میان زوج گفت: »هر وقت پول خواسته بهش دادم. خداییش اونم حقوقشو كامل چند 
بار واسه تجهیز آرایشگاه خرج كرده. كاًل هر كدوم مون نیاز مالی داشته باشه اون طرف مقابل 

هر چی داشته باشه مضایقه نمی كنه« )زن، آرایشگر، 19 سال زندگی مشترک(. 

مضمون فرعی 4-2: زندگی مشترک مالی
بسیاری از زوجین شاغل دارای رضایت زناشویی )29 فراوانی( در بیان تجارب زیسته 
با جیب  تعبیر خود  به  یا  به صورت مشترک  را  مالی خانواده  خود عنوان كردند كه مسائل 
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مشترک مالی مدیریت می كنند. زندگی مشترک مالی برگرفته از 6 مفهوم اولیه جیب مشترک 
مالی، توافق زوجی روی مسائل مالی، نقشهای مكمل مالی، شفافیت مالی، سهم گذاری مالی 
و دسترسی مشترک به منابع مالی بود. زندگی مشترک مالی در روابط زوجهای شاغل دارای 

رضایت زناشویی در بیان زوجین زیر به سهولت نمایان است:
ما هیچ وقت  زندگی می كنیم همه چی مشتركه.  زیر یك سقف  داریم  نظرم وقتی  »به 
خودمونو از نظر مالی جدا از هم ندیدیم. اعتقادیم به این ندارم كه خرج خونه با شوهر باشه و 
زنم هر چی داره مال خودشه، خود ما اینجوری خرج می كنیم كه اولش حقوق همسرمو خرج 
می كنیم، تموم بشه حقوق منو خرج می كنیم. هر چی از حقوق من بمونه پس انداز می كنیم. 
پس اندازهای ُخرد تو حساب منه ولی بیشتر كه بشه واریز می كنیم تو حساب مشتركمون« 

)زن، معلم، 6 سال زندگی مشترک(. 
»... البته من و همسرم دو تا حساب مشترک داریم یكی رو برای پس انداز و اون یكی رو 
هم برای خرج كردن گذاشتیم ... واسه حسابی كه پس اندازه فقط یه كارت گرفتیم كه دست 
هیچكدوم مون نیست و تو خونه ست، واسه حسابی هم كه خرج خودمون و خونه رو از اونجا 
می دیم دو تا كارت داریم كه دست هر دومونه« )زن، تكنسین آزمایشگاه، 5 سال زندگی مشترک(. 
رضایت  دارای  شاغل  زوجهای  از  برخی  مالی،  مشترک  زندگی  از  دیگری  شكل  در 
زناشویی )2 مورد( مسائل مالی را با توافق متقابل به یكی از زوجین واگذار و دیگری بر او 
نظارت می كرد. در این مورد یكی از شركت كنندگان گفت: »من اصاًل َشم مالی ندارم )لبخند 
می زند( ولی به مرور تو زندگی مشتركمون فهمیدم شوهرم تو مسائل مالی مهارت بیشتری 
داره و اهل حساب و كتاب مالیه، واسه همینم تو بحثهای مالی همه چی رو بهش واگذار 
كردم و خودم فقط نظارت می كنم )با خنده(« )زن، مدیر مدرسه، 15 سال زندگی مشترک(. 

شفافیت مالی متقابل یكی از ویژگیهای اساسی زندگی مشترک مالی بود كه شركت كننده شماره 
10 در مورد آن گفت: »جفتمون از حقوق و درآمد هم خبر داریم. مثاًل من می دونم پارسا چقدر 
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در ماه اضافه كاری می گیره و چقدر وام بهش تعلق می گیره و كجاها سرمایه گذاری می كنه. منم اگه 
جایی هزینه كنم همه رو بهش می گم. كاری كردیم كه نیازی به چك كردن كارت همدیگه نداریم 
چون هیچ چیز پنهان مالی بینمون نیست ... اگه یه موقع طرف مقابل بگه دقیق چقدر، بی تعارف 

فیش و كارتو بهم نشون می دیم« )زن، تكنسین آزمایشگاه، 5 سال زندگی مشترک(. 

مضمون فرعی 5-2: مهارتهای مالی زوج
صرف  درآمد  كسب  اما  دارند  مناسب تری  وضعیت  اقتصادی  نظر  از  شاغل  زوجهای 
است.  مهم تر  آن  مدیریت  چگونگی  بلكه  كند  كمك  خانواده  اقتصادی  رشد  به  نمی تواند 
مدیریت مالی نیازمند كسب مهارت است. تحلیل داده های مرتبط با سازواری مالی نشان داد 
زوجین شاغل دارای رضایت زناشویی با استفاده از این مهارتها، مسائل مالی را مدیریت كرده 
و اختالفات مالی میان خود را حل وفصل می كنند. این مضموِن فرعی برگرفته از 5 مفهوم 
اولیه شامل آگاهی از دیدگاههای مالی یكدیگر، ترفندهای مثبت مالی، برنامه ریزی مشترک 

مالی، گردانندگی مالی و زندگی هدفمند مالی بود.
توجه به دیدگاههای مالی همسر قبل از ازدواج و شناخت وی از منظر مالی، یكی از 
گفت:  زوجین  همین  از  یكی  بود.  زناشویی  رضایت  دارای  شاغل  زوجین  مالی  مهارتهای 
»قبل از ازدواجمون راجع به نظرات مالی همدیگه سؤال پرسیدیم. من خودم سعی كردم اول 
همسرمو خوب بشناسم ببینم چه تیپ آدمیه اهل سوء استفاده مالی است یا نه، خدا رو شكر 
اهل این چیزها نبود. تو اون چند ماه نامزدی حساسیتهای مالی و نقاط ضعف همدیگه رو 
پیدا كردیم مثاًل من فهمیدم حیدر چقدر راجع به مسائل مالی ُركه، اوائل پذیرشش سخت 
بود ولی به مرور بهش عادت كردم« )زن، مهندس بهداشت محیط، 12 سال زندگی مشترک(.

یكی از شركت كنندگان نیز از یك ترفند مثبت مالی در اوائل ازدواج شان گفت: »وقتی 
تازه ازدواج كرده بودیم خیلی پول من و پول تو و حقوق من و حقوق تو می كرد، تا اینكه 
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فاكتور هزینه های خودش و مهمونای  بلندباالیی گذاشتم جلو دستش كه  لیست  بُرج  آخر 
خانوادگیش و سهمش از هزینه های آب، برق، گاز و تلفن بود... چند روزی رفت تو الک 
خودش تا اینكه باالخره فهمید یه زندگی مشترک، مسائل مالیشم مشتركه. اومد با هم حرف 
زدیم و از اون به بعد خدا رو شكر دیگه مشكلی نداشتیم هیچ وقتم ابراز نارضایتی نكردیم« 

)مرد، هیأت علمی دانشگاه، 15 سال زندگی مشترک(. 
مصاحبه شونده دیگری با اشاره به برنامه ریزی مشترک مالی به عنوان یكی از مهارتهای 
زمینه ای  تو چه  درآمدشو  ما  از  كدام  هر  كه  می كنیم  دقیقًا مشخص  ما  »ببینید  گفت:  مالی 
از حقوق كدوممون  روزمره خونه  كه خرجهای  می كنیم  تعیین  مثاًل  كنه.  از خانواده خرج 
پرداخت بشه و یا پرداخت شهریه باشگاه ورزشی و كالسای بچه به عهده كی باشه یا قسطا 
كنار می ذاریم.  مواقع ضروری  واسه پس انداز و حتی  مبلغی رو هم  بده...  قبضا رو كی  و 
خالصه در مورد ریز همه برنامه های مالیمون با هم حرف می زنیم و همه رو قلمی می كنیم [

می نویسیم]« )زن، معلم، 10 سال زندگی مشترک(. 
یكی از زنان شاغل نیز در مورد این مهارتها، هدفمندی مالی خود و همسرش را چنین 
برنامه  به هر جهت و بدون  باری  مالی زندگیمون  نداشتیم توی مسائل  بیان كرد: »دوست 
باشه به همین خاطر با هم رفتیم یك حساب مشترک توی یكی از بانكها كه سودم می ده باز 
كردیم و وقتی اقساط و پرداختهای ضروری رو می دادیم بقیه حقوقمون رو توی این حساب 
مشترک می ذاشتیم. این كار چند تا ُحسن داشت اول اینكه به هم اطمینان می دادیم كه چیز 
پنهانی وجود نداره، دوم اینكه ولخرجی كمتر می كردیم سوم اینكه می دونستیم دقیقًا چقدر 
پس انداز داریم و كجا می تونیم سرمایه گذاریش كنیم ... االنم دوست داریم مبلغشو روز به روز 
بیشتر كنیم تا زودتر به هدفهامون برسیم« )زن، تكنسین آزمایشگاه، 5 سال زندگی مشترک(. 
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 جدول )3( مضامین اصلی و فرعی مستخرج از تجارب زیسته زوجین شاغل دارای تعارضات 

زناشویی از مسائل مالی

فراوانیمفاهیم اولیهفراوانیمضامین فرعیفراوانیمضامین اصلی

83كشمكش مالی

12ترجیح مالی

2تلقی نادرست از پول
2انگیزه های منحصراً مالی

4اولویت دادن به مسائل مالی
روابط مبتنی بر حسابداری 

2مالی

2نگرانیهای مالی در مورد آینده

روابط نامناسب مالی
24

2منت گذاشتن مالی
4كاهش اعتماد مالی

2عدم انصاف و برابری مالی
3عدم مشاركت مالی
7پنهان كاری مالی

6تضاد مالی

5عدم تعهد مالی

عدم مسئولیت پذیری در قِبال 
2مسائل مالی

عدم پایبندی به قول و 
3قرارهای مالی
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فراوانیمفاهیم اولیهفراوانیمضامین فرعیفراوانیمضامین اصلی

83كشمكش مالی

12مدیریت منفردِ مالی

5حقوق من، حقوق تو
3پول در اختیار زن

پول در اختیار مرد و قطره 
4چكانی به زن

ضعف در 
7مهارتهای مالی

2عدم برنامه ریزی مالی
2عدم هماهنگی مالی
3ترفندهای منفی مالی

خشونت مالی

23

واریز حقوق حاصل از كار 
2زن به حساب مرد

عدم استقالل در تصمیم گیری 
3و هزینه كرد حقوق خود

4سوءاستفاده مالی از همسر
كنترل نحوه هزینه كرد درآمد 

5همسر

منع حضور همسر در 
2تصمیم گیریهای مالی خانواده

منع دسترسی همسر به 
3حساب مشترک مالی

4تحقیر مالی همسر
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 جدول )4( مضامین اصلی و فرعی مستخرج از تجارب زیسته زوجین شاغل دارای رضایت 

زناشویی از مسائل مالی
فراوانیمفاهیم اولیهفراوانیمضامین فرعیفراوانیمضامین اصلی

92سازواری مالی

14عدم ترجیح مالی

4تلقی درست از پول
2عدم تمركز بر مسائل مالی

4اولویت نداشتن انگیزه های مالی
4انگیزه های فرامالی

26روابط بهینه مالی

3درک همدالنه مالی
2احساس انصاف و برابری مالی

2مشاركت همیارانه در مسائل مالی
حمایت متقابل مالی )پشتیبانی مالی 

2از همسر(

2برقراری اعتماد مالی در طول زمان
4قدردانی مالی

2شوخی در حساب و كتابهای مالی
3مراقبت مالی از همسر

4دلگرمی مالی
2تعامالت باز در مورد مسائل مالی

7تعهِد مالی
2مسئولیت پذیری مالی

2تعهد در قبال مخارج خانواده
3دریغ نكردن كمك مالی از یكدیگر 



      74      74

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیستم، بهار 99، شماره 76

Social Welfare Quarterly, Vol 20, Spring 2020, No 75

      74      74

فراوانیمفاهیم اولیهفراوانیمضامین فرعیفراوانیمضامین اصلی

92سازواری مالی

زندگی مالی 
29مشترک

9جیب مشترک مالی 
6توافق زوجی روی مسائل مالی

2نقشهای مكمل مالی
7شفافیت مالی

2سهم گذاری مالی
3دسترسی مشترک به منابع مالی

مهارتهای مالی 
16زوج

2آگاهی از دیدگاههای مالی یكدیگر
2ترفندهای مثبت مالی

5برنامه ریزی مشترک مالی
5گردانندگی مالی

2زندگی هدفمند مالی

بحث 
پژوهش كیفی حاضر با روش پدیدارشناسی تفسیری به بررسی تجارب زیسته زوجهای 
شاغل از مسائل مالی پرداخت. تحلیل تجارب مشاركت كنندگان، منجر به شناسایی 2 مضموِن 
اصلی تحت عناویِن كشمكش مالی )با مضامین فرعی: ترجیح مالی، خشونت مالی، فقداِن 
مهارتهای مالی، فقداِن تعهد مالی، مدیریت منفردِ مالی و روابط نامناسب مالی( و سازواری 
مالی  زندگی  مالی،  تعهِد  مالی،  بهینه  روابط  مالی،  ترجیح  فقداِن  فرعی:  مضامین  )با  مالی 
مشترک و مهارتهای مالی زوج( شد. مسائل مالی چیزی بیش از صحبت كردن و مشاجره 
پیرامون پول و بودجه است. هر چند پیش از اجرای این پژوهش كیفی با توجه به مطالعات 
پیشین تصور می شد مشكالت مالی در سبك زندگی زوج شاغل وجود دارد اما انتظار این 
را منحصربه فرد  كیفی  این پژوهش  نمی رفت. شاخص مهمی كه  از مشكالت  حجم عظیم 
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می سازد مصاحبه با زوجهای دارای رضایت و تعارض بود كه امكان مقایسه هر دو گروه در 
زمینه مسائل مالی را فراهم كرد. 

اولین مضمون فرعی به دست آمده در مورد مسائل مالی در هر دو گروه زوجهای شاغل 
دارای رضایت و دارای تعارضات زناشویی به ترتیب نبود ترجیح مالی و ترجیح مالی بود. 
متبادر  ذهن  به  نیز  مالی  مسائل  و  درآمد  ناگزیر  می رسد  گوش  به  شاغل  زوج  واژه  وقتی 
می شود. زوجین هر دو شاغل در مصاحبه های خود فهم متفاوتی از مسائل مالی نشان دادند. 
برای برخی از آنان پول و مسائل مالی بر دیگر مسائل اولویت داشت و برای برخی نیز مسائل 
مالی مهم، ولی در اولویت اول نبود. این تفاوِت معنای پول در ذهن زوجین و اولویت بندیهای 
متفاوت در مورد مسائل مالی یكی از مرزهای جدا كننده زوجهای شاغل دارای رضایت از 
زوجین دارای تعارض زناشویی بود. مشكالت بسیاری از زوجها درباره مسائل مالی از آن جا 
نشأت می گیرد كه معموالً عالیق و ارزشهای هریك از دیگری متفاوت است. چیزی كه برای 
یكی از زوجها مهم است مثاًل پس انداز فردی یا حساب پس اندازی كه نتواند از حدی كم تر 
شود ممكن است برای دیگری به آن اندازه مهم نباشد. در این صورت تعارضات زناشویی 
مرتبط با مسائل مالی شدت بیشتری می گیرند. مدنی لواسانی و وثوقی )2014( در پژوهشی 
كیفی دریافتند كه زنان برای پول، چهار معنای فردی، خانوادگی، فرهنگی و حوزه عمومی 
قائلند. به نظر می رسد زوجهای شاغل متعارض در مضمون فرعی ترجیح مالی، به پول معنای 
فردی داده و انگیزه های مالی خود در ازدواج را به سایر اولویتهای زوجی و خانواده ترجیح 
داده اند. در مقابل زوجهای شاغل دارای رضایت در مضمون فرعی فقداِن ترجیح مالی، به 
مسائل مالی خود معنای خانوادگی داده و آرامش و راحتی خانواده را بر پول اولویت داده اند. 
برخی از مردان مصاحبه شونده دارای تعارض، انگیزه خود از ازدواج با یك زن شاغل منحصراً 
به دغدغه های مالی مرتبط می كردند. برخی از زنان متعارض نیز استقالل اقتصادی را راهی 
برای دستیابی به آزادی شخصی و رهایی از قید و بند همسرشان عنوان می كردند. این استقالل 
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اقتصادی حتی چشم انداز طالق را برای زنانی كه از وضعیت زناشویی خود رضایت ندارند، 
نویدبخش ساخته است. این نتیجه هم خوان با برخی آمارهای منتشر شده در این زمینه است. 
برای مثال، برخی پژوهشها نشان می دهند كه وقوع طالق عاطفی در بین زنان شاغل سه برابر 
و طالق قانونی در بین زنان شاغل تقریبًا دو برابر طالق در بین همه زنان و چهار برابر زنان 

غیر شاغل است )زعفرانچی، 2009(. 
تعارضات  و  رضایت  دارای  شاغل  زوجین  بیانات  در  مشترک  فرعی  مضمون  دومین 
زناشویی، مضمون روابط مالی بود. بنا به تجارب زیسته زوجین شاغل، روابط زوجی پیرامون 
مسائل مالی می تواند منجر به اضمحالل یا بهبودی رابطه شود یافته های پژوهش نظری پور 
)2013( نشان داد كه زوجین دارای زندگی موفق و پایدار، به راحتی می توانند در رابطه با 
نحوه حل مشكالت مالی به وجود آمده، تعامل كنند. نتیجه جالب دیگر در پژوهش نظری پور 
)2013( كه بر اهمیت روابط مناسب در حل مسائل مالی میان زوجین تأكید می كرد این بود 
كه در صورت كمك به زوجین در برقراری روابط زناشویی مستحكم، آنها قادر به حل وفصل 
پژوهش حاضر  نتایج  بود.  مالی خواهند  از جمله مشكالت  زناشویی خود  مؤثر مشكالت 
مطالعه  نتایج  با  زوجین، همخوان  زناشویی  بر رضایت  مالی  مناسب  روابط  تأثیر  مورد  در 
مؤثر  مالی  تعامل زوجین در حل مشكالت  نحوه  بیان می كند  كه  است  نظری پور )2013( 
بوده و موجب پویایی روابط زوجی می شود. یكی از مهم ترین موضوعات منجر به تعارضات 
مالی در روابط زوج شاغل این بود كه زنان گرایش بیشتری به اختصاص پول برای نیازهای 
روان شناختی نظیر زیبایی و منزلت اجتماعی دارند، ولی شوهران اینگونه هزینه كردن را نشانه 
بی توجهی و نبود درک كافی همسرشان تلقی می كنند و این خود سبب تعارضات شدید و 
حتی خشونت میان زوجین می شد. همچنین از دید زوجهای شاغل دارای رضایت زناشویی، 
درک همدالنه، جلب اعتماد مالی، حمایت و قدردانی متقابل، دلگرمیهای مالی و به طوركلی 
برقراری روابط سازنده بین همسران در مورد مسائل مالی، نقشی تعیین كننده در سازواری 
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مالی میان آنان دارد كه این یافته ها با نتایج پژوهشهای مرتبط در این زمینه )َمك ُكنوچا و 
همكاران1، 1993؛ استانلی و همكاران2، 2002؛ بورگوین و همكاران3، 2005( همخوان است.

بیانات زوجهای شاغل در مورد مسائل  از تحلیل  به دست آمده  سومین مضمون فرعی 
مالی، تعهد و بی تعهدی مالی بود. تعهد نقشی تمام وكمال در برانگیختن زوجین برای مقابله با 
فراز و نشیبهای زندگی زناشویی بازی می كند )فرزانه و همكاران، 2017(. غالبًا دو جنبه برای 
تعهد در زندگی زناشویی درنظر گرفته می شود كه گاهی اوقات از آنها با جنبه های »از خود 
گذشتگی« و »اجبار و محدودیت« یاد می شود. ازخودگذشتگی در زندگی مشترک یعنی این 
كه هر یك از همسران بخواهند رابطه شان را مقدم بر هر چیز دیگری بدانند و اهداف فردی 
خود را به اهداف همسرشان گره بزنند. هر دو نفر باید نهایت سعی خود را برای چرخیدن 
رفاه و خوشبختی همسرشان  برای  را  بكنند و عالئق شخصی خود  چرخ زندگی مشترک 
بیانات  در  تعهد  از  جنبه  این  نشود.  سوءاستفاده  به  منجر  كه  شكلی  به  البته  كنند؛  قربانی 
نكردن كمك  دریغ  و  مالی  مسئولیت پذیری  مفاهیِم  به ویژه  دارای رضایت  زوجهای شاغل 
مالی از یكدیگر نمود دارد كه در آن هر زوجی از نظر مالی همسر خود را مورد حمایت كامل 
قرار می دهد و از هیچ كمك مالی مضایقه نمی كند. وقتی یك خانواده در شرایط بحران مالی 
قرار می گیرد، افراد به روحیه مثبت و دلجویی نیاز دارند. افراد متعهد در این شرایط در برابر 
اشتباهات مالی همسر كه به بحران منجر شده است با سعه صدر بیشتری نسبت به همسران 
فاقِد تعهد رفتار می كنند و بدون پرخاشگری و با آرامش بیشتر قادرند اوضاع را سریع تر به 
شرایط عادی برگردانند. جنبه اجبار و محدودیت در تعهد مالی نیز همان عاملی است كه 
همسران را در سختیهای مالی زندگی كنار یكدیگر نگه می دارد. اگر زن و شوهر بخواهند 
برای مدتی طوالنی در كنار هم بمانند، باید بر روی جنبه های ناخوشایند مالی هم كار كرده یا 
1. McConocha
2. Stanley
3. Young and Walker
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با آن سازگار شوند. بیانات نمونه همچون »وقتی هم مشكل مالی بوده همیشه پای كار بوده« 
»هر چی داشته باشه مضایقه نمی كنه« گویای این امر است. در بیانات زوجهای شاغل دارای 
تعارضات زناشویی نیز فقداِن دو جنبه ذكر شده؛ ازخودگذشتگی و اجبار و محدودیت كاماًل 
آشكار بود. بیانات نمونه ای همچون »همه هزینه های خانواده رو دوش منه« »درآمد من فقط 
برای خودمه ...« »من هیچ مسئولیت مالی ندارم« » َسر ماه شوهرم كاری به هیچی نداره ...« 
»خودم نباشم جهان نباشد ...« نشانگر نبود ازخودگذشتگی به عنوان یكی از جنبه های تعهد 
مالی است. فقداِن جنبه اجبار و محدودیت نیز در بیانات زوجین متعارض مشهود بود. برای 
نمونه می توان به بیاناتی همچون »سر همین موضوع گفتم دیگه نمی خوای بری سركار« »قابل 

تحمل نیست« »اصاًل از این وضعیت خوشم نمی اد« اشاره كرد. 
چهارمین مضمون فرعی مشترک استخراج شده از تحلیل بیانات زوجهای شاغل در این 
پژوهش، نحوه مدیریت مالی بود. در خانواده های سنتی یا تك شاغل، این امر با توجه به اشتغال 
نداشتن تمام وقت زن، حساسیتهای كمتری دارد و زن به ویژه در جوامع تحت نفوذ الگوهای 
سنتی و كلیشه های جنسیتی، مدیریت مالی مرد را می پذیرد اما در خانواده زوجهای شاغل، با 
توجه به این كه زن نیز درآمد و پول ناشی از اشتغال خود را به خانواده تزریق می كند، انتظار 
دارد در تمام یا دست كم بخشی از مدیریت مسائل مالی نقش داشته باشد و وقتی این امر محقق 
نمی شود، تعارضات زناشویی میان زوج شاغل نضج می گیرند. تحلیل داده ها در این مضمون 
نشان داد كه اكثر زوجهای شاغل متعارض به دو صورِت )انفرادی( پول در اختیار زن و پول 
در اختیار مرد و قطره چكانی به زن، مسائل مالی را مدیریت می كردند. در تعداد زیادی از این 
زوجین )7 زوج( مدیریت منفرد بر مسائل مالی حاكم بود و این نوع مدیریت سبب ساز تعارض 
شده و بیاِن مكرر حقوق من، حقوق تو یا مال من و مال تو این تعارضات زوجی را تشدید 
می كرد. تحلیل داده های مرتبط با این مضمون فرعی در زوجهای شاغل دارای رضایت زناشویی 
نیز منجر به شناسایی انواعی از زندگی مشترک مالی همچون جیب مشترک مالی و سهم گذاری 
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مالی با ویژگیهای آن مانند شفافیت مالی، توافق زوجی روی مسائل مالی و دسترسی مشترک 
به منابع مالی شد. در واقع اینگونه زوجها با مسائل مالی به عنوان یك تیم برخورد می كنند. این 
مدیریت تیمِی مسائل مالی، رضایت زناشویی زوج شاغل را افزایش می دهد. محسن زاده و 
همكاران )2014( هم راستا با نتایج فوق در مطالعه ای پدیدارشناختی، وحدت مالی میان زن و 
شوهر را یكی از دالیل رضایت از ازدواج یافته و معتقدند این وحدت مالی فضای بیشتر برای 
همكاری زوجی در اختیار زن و شوهر قرار داده و همین زمینه ساز رضایت زوجی می شود. 
یافته های حاصل از این مضمون با نتایج حاصل از مطالعه وگلر و همكاران )2008( كه سیستم 
مدیریت پول در خانواده را در سه طبقه كل درآمد در اختیار زن، كل درآمد در اختیار مرد و 
سیستم خزانه مشترک تقسیم بندی می كنند تطابق داشته كه در طبقات اول و دوم آن تعارضات 
زناشویی بین زوجین شایع است. همچنین نتایج پژوهش حاضر در مورد دو نوع مالكیت فردی 
و مشترک مسائل مالی با نتایج مطالعه بورگوین و همكاران )2007( هم خوان بود. زوجهای 
دارای مالكیت فردی، بیشترین تعارضات و زوجهای دارای مالكیت اشتراكی كمترین تعارضات 
زناشویی را تجربه كردند. پژوهشهای متعدد )گراُفوا1، 2007؛ گودمانسون و همكاران2، 2007؛ 
داو، 2008( بر مشكالت میان زوجین به واسطه مدیریت مالی نامناسب تأكید دارند. اما نكته ای 
كه نباید از نظر دور نگاه داشته شود، مسئله تفاوتهای فردی میان زوجین است. برخی افراد 
اعم از زن یا مرد، استعداد یا عالقه بسیار كمی نسبت به مسائل مالی، برنامه ریزی و مدیریت 
مالی دارند، دراین صورت طرف مقابل مدیریت مالی را برعهده گرفته و دیگری بر مسائل مالی 
نظارت می كند. در پژوهش حاضر این روند در مفهوم نقشهای مكمل مالی كه زوجین در فرایند 
زندگی زناشویی متوجه عالئق و استعدادهای مالی هم می شوند، كاماًل مشهود است. البته در 

این خانواده ها، این خطر وجود دارد كه یكی از زوجین از چرخه مدیریت مالی خانواده حذف 

1. Grafova
2. Gudmunson
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شود، این مسئله ای است كه باید از آن اجتناب شود زیرا می تواند موجب احساس تضرر در 
زوج بركنار شده شود كه به نوبه خود می تواند زمینه را برای تعارضات زوجی فراهم كند.

یا نبود  آخرین مضمون فرعی مشترِک حاصل از تجارب زیسته زوجین شاغل، وجود 
مهارتهای مرتبط با مدیریت مالی بود. مهارتهای مالی پایه همچون آگاهی طرفین از دیدگاههای 
مالی یكدیگر، هدف گذاری مالی و برنامه ریزی مشترک مالی در كاهش تنشهای مالی و رفع 
تعارضات زناشویی مرتبط با مسائل مالی در زوجین دارای رضایت مؤثر بود. این نتایج با 
یافته های شوارتز1 و همكاران )1994( و نظری پور )2013( تطابق داشت. فقدان مهارتهای 
مرتبط با مدیریت مالی در زوجهای شاغل متعارض، موجب آشفتگی در روابط مالی زوج 
شده و آنان را وارد تعارضات زوجی مزمن می كند. برخی از این مهارتها از دوره كودكی از 

طریق خانواده اصلی منتقل می شود و برخی دیگر نیاز به آموزش دارند. 
تعارضات  دارای  شاغل  زوجهای  بیانات  از  برآمده  فرعی  مضموِن  تك  مالی،  خشونت 
زناشویی درباره منازعات مالی بود. این نوع از خشونت به محدود كردن شریك زندگی در 
دسترسی به منابع مالی یا اطالعات درباره چگونگی كسب و خرج درآمد مالی خانواده منجر 
می شود. خشونت اقتصادی در چند دهه اخیر به زمره انواع همسرآزاری درآمده است البته این 
بدین معنا نیست كه در گذشته این آسیب وجود نداشته است، بلكه به این معناست كه برخالف 
آنچه به نظر می رسد خشونت مالی پنهان بوده ولی بسیار رایج است و اگرچه ممكن است چنین 
تلقی وجود نداشته باشد اما به اندازه و حتی گاه بیش از سایر اشكال خشونت علیه همسران 
زندگی اجتماعی و زیست روزمره شان را در خفا تحت تأثیر قرار می دهد چنانكه گاه اختیار هر 
شكل از كنش را از ایشان سلب می كند. البته بر خالف تصور عموم هر چند این نوع از خشونت 

بیشتر برای زنان رخ می دهد اما بنا به بیانات مشاركت كنندگان در این پژوهش، امكان وقوع آن 
برای مردان نیز وجود دارد. با توجه به هر دو شاغل بودن زوجین و كسب درآمد توسط ایشان 

1. Schwartz
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کشمکشها و سازواریهای مالی در زوجهای شاغل؛ یک مطالعه پدیدارشناسی
Financial Conflicts and Compatibility in Dual-Career Couples ...

در این مطالعه، امكان بروز خشونت مالی در آنها نسبت به زوجهای سنتی بیشتر است و 23 
فراوانی در گزارشهای زوجین از این نوع خشونت، مؤید این امر است. 

در مجموع مطالعه كیفی حاضر ضمن مقایسه دو گروه زوجهای شاغل راضی و متعارض 
از نقطه نظر مسائل مالی، این نكته را نیز بر مطالعات قبلی افزود كه مهم تر از وجود چالشهای 
مالی و منازعات مرتبط با پول در سبك زندگی زوج شاغل، نحوه ادراک و مقابله زوج برای 
پایه های  كه  دادند  نشان  رضایت  دارای  شاغل  زوجهای  است.  مالی  تعارضات  حل وفصل 
مهارت در مدیریت مسائل مالی، قبل از ازدواج بنا شده و پس از آن این روند همچون درختی 
استوار به پویایی خود ادامه می دهد. همچنین مرور ادبیات پژوهشی و نتایج مطالعه حاضر 
نشان داد كه خانواده زوجهای شاغل از نظر مسائل مالی ممكن است یك گروه با ریسك 
باال باشند و این عامل، نیاز به نقش مذاكره را در روابط این نوع زوجین بهتر نشان می دهد. 
مشاوران  توسط  ازدواج  از  پیش  آموزشهای  در  می تواند  پژوهش  این  از  حاصل  یافته های 
خانواده برای كسانی كه قصد ورود به سبك زندگی زوج شاغل را دارند مورد استفاده قرار 
با  اجتماعی كه  یا در زوج درمانی و خانواده درمانی توسط درمانگران و مددكاران  گرفته 
پژوهش،  این  اصلی  گیرد. محدودیت  قرار  استفاده  مورد  دارند  كار  و  زوجهای شاغل سر 
نمونه یابی زوجهای دارای تعارضات زناشویی بود كه مالكهای در نظر گرفته شده برای ورود 
به پژوهش سبب محدودیت در نمونه یابی می شد. محدودیت بعدی، تمركز بر یك  نمونه 
منطقه جغرافیایی خاص بود، هر چند تالش شد تا با تنوع )سن، شغل، وضعیت اقتصادی- 
برای  حاضر  پژوهش  می شود  پیشنهاد  اما  شود  كمرنگ تر  محدودیت  این   ).... و  اجتماعی 
فاصله گیری از قیود فرهنگی در سایر مناطق جغرافیایی نیز اجرا شود. از دیگر محدویتهای 
این پژوهش، می توان به كمبود مطالعات كیفی در زمینه زندگی زوجهای شاغل اشاره كرد كه 

این امر مقایسه نتایج را با دشواری روبرو می ساخت. 
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