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Phenomenological analysis of cognitive components in conflicts between  

employed spouses (a qualitative study) 
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 چكيده

 پیدا متفاوتی وضعیت تک شاغل، زوجین به نسبت میان همسران شاغل تعارضات شدت و دهد، کمیتمرور ادبیات پژوهشی نشان میمينه: ز

رو، مسئله اصلی در مطالعه حاضر این بود اینازهای شناختی است. رسد یکی از عوامل مؤثر بر تعارضات این نوع زوجین، مؤلفهبه نظر می. کندمی

زیستة  تجارب کشف هدف با حاضر مطالعه هدف:های شناختی مؤثر بر تعارضات، چگونه است؟ زیستة همسران شاغل از مؤلفه که تجارب

 پدیدارشناسی و روش کیفی با رویکرد پژوهش اینروش: شد.  های شناختی مؤثر بر تعارضات زوجی انجاممؤلفه تعارض از دارای همسران شاغل

تعارض)با اذعان زوجین به تعارض و  دارای شاغل زوج هر دو 02 های پژوهش با انتخابنورآباد انجام شد. نمونهدر شهر  0931در سال  تفسیری

نیمه  ها از مصاحبةآوری دادهبه حد اشباع رسید. برای جمع هدفمند گیرینمونه روش ( باMCQیا باالتر از آن در پرسشنامه  011کسب نمرة 

 است، مرسوم تفسیری پدیدارشناسی در و بوده تیمی ماهیت دارای که تانر و آلن دیکلمن، روش از استفاده با هامصاحبه. ساختاریافته استفاده شد

 مضمون 2غفلت شناختی )در بردارندة  اصلی، مضمون 2 شناسایی به منجر کنندگان،مشارکت تجارب تحلیل ها:يافته .گرفتندقرار تحلیل مورد

های منفی و مضمون فرعی؛ باورهای معیوب، نگرش 9پذیری شناختی )دربردارندة آسیب ای بدبینانه( وهضعف در آگاهی و استعاره فرعی؛

های شناختی در شروع و تشدید تعارضات میان همسران شاغل نقشی اساسی داد مؤلفه نشان نتایج گيری:نتيجه .های شناختی ناکارآمد( شدسازه

 تأثیرگذار باشد.تواند در کاهش تعارضات زوجی در این نوع سبک زندگی دیریت آنها میهای شناختی و مدارند. آگاهی از این مؤلفه

 های شناختی، همسران شاغل.مؤلفه زوجین، تعارضات زیسته، تجاربكليدها: واژه 
Background: In the families of dual career couples, where both spouses have an income, the quantity and severity 

of marital conflicts are different from those of single-employed families. One of the effective factors in marital 

conflicts of this type of couples is cognitive components. The main issue in the present study was what are the life 

experiences of dual career couples of cognitive components affecting marital conflict? Aims: The aim of this study 

was to discover the life experiences of dual career couples with marital conflicts from cognitive components 

affecting marital conflicts in the lifestyle of dual career couple. Method: This study was conducted with qualitative 

approach and interpretive phenomenological method in Nourabad (Lorestan) in 2019. Research samples were 

selected by using 12 career couples with marital conflict (with couple acknowledgment to conflict and acquisition 

the score of 187 or higher on the MCQ questionnaire) reached the saturation level by purposeful sampling. The 

semi-structured interviews were used to collect data. Interviews were analyzed using the Dickelman, Allen, and 

Turner method, which is team-based and is common in interpretive phenomenology. Results: Analyzing 

participants' experiences led to the identification of two main themes of cognitive negligence with sub-themes; 

Weakness in consciousness and pessimistic metaphors and cognitive vulnerabilities with sub-themes; Faulty 

beliefs, negative attitudes, and dysfunctional cognitive structures. Conclusions: The results showed that cognitive 

components play an essential role in initiating and exacerbating marital conflicts between dual career couples. 

Knowing the characteristics and challenges of this type of lifestyle and managing its cognitive factors can be 

effective in reducing marital conflicts. Key Words: Living experiences, marital conflicts, cognitive components, 

dual career couples. 
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 مقدمه

 و راپاپورت توسط بار اولین برای هر دو شاغل هایمفهوم زوج

 شود می اطالق هایی زوج به و شد استفاده 0313 سال در راپاپورت

 هایمسئولیت درگیر همزمان صورت به و دارند شغل دو هر که

 بین مساعی اشتراک(. 2101 تیواری،)هستند  خانوادگی و شغلی

 در که است افرادی برای چالش ازتابب خانواده، و شغل هایآرمان

 زندگی سبک نوع این محبوبیت. هستند دوگانگی این جستجوی

 نوع این جنسیتی، هاینقش تغییر با و یافته افزایش روز به روز

 مطالعات (.2101 کوریا، و برالتو) اندکرده پیدا عمومیت هازوج

 حال در ایفزآینده طور به هازوج این تعداد که اندداده نشان

 در زنان مشارکت افزایش سبب به این اول، درجه در و است افزایش

و سپس به دلیل  (2101 دای، ؛2111 کینگ،) است ایحرفه مشاغل

های عصر حاضر است )آبله و بروز تنگناهای اقتصادی در خانواده

 طور به روند این .(2100عبداله،  و تبسم ؛ سلطان،2100والمر، 

 داده تغییر را جنسیتی هاینقش و خانواده نتیس ساختارهای اساسی،

های زوج تعداد که جایی تا ،(2100 عبداله، و تبسم سلطان،) است

 در و تک شغله نیز سنتی هایخانواده و یافته افزایش شاغل هر دو

 زوج، همزمان اشتغال(. 2119 اسمیت، و اِلوی) است کاهش حال

 تغییراتی باعث و دارد نمود جامعه در هم و خانواده چارچوب در هم

 هر دو شاغل هایزوج زناشویی تعارضات و رضایت سطح بر

 های هر دو زوج اجتماعی -اقتصادی  خاص بافت بنابراین. شودمی

 مواجه هازوج سایر به نسبت متفاوتی هایچالش با را آنها شاغل،

 ایناشناخته استرس و فشار نقش، اضافی بار و اضطراب این. کندمی

 رضایت تواندمی که است آورده ارمغان به خانواده و شغل ایبر را

 قرار تأثیر تحت را هر دو شاغل زوج زندگی سبک در زناشویی

های انجام گرفته پژوهش(. 2101 اینباناتان، و جوزف) دهد

تعارضات زناشویی بیشتر و سازگاری کمتری را در همسران شاغل 

 ؛ عدنان،2101سینگ،  و وانی موقتار، اند )بیگام،گزارش داده

 فرد، ای؛ دوکانه0931خالویی،  و چای ؛ فالح2109سبیرا،  و سلطان

 میان در طالق نرخ کلی طور به همچنین (.0930مظفرپور،  و حسنی

 شاغل زن که هاییزوج آن از مراتب به هر دو شاغل های زوج

 (.0939 الیاسی، ترجمه ؛0311 سگالن،) رودمی فراتر نیست،

 زمینه در روزمره هایچالش با همچنین دو شاغل هر هایزوج

 و اندرسون) شوندمی مواجه خانواده های فعالیت تنظیم و مدیریت

 خرید، همچون خانوادگی هایفعالیت چند هر(. 0339 اسپرویل،

 انجام خانه زنِ توسط بیشتر هالباس شستشوی و نظافت پز، و پخت

 برای کمتری زمان شاغل، دو هر هایخانواده در زنان اما گیرد،می

(. 2111 پیکرل، و نیول) دارند خانه با مرتبط هایفعالیت انجام

خود را نشان  بیشتر زمانی معموالً تعارضات میان همسران شاغل

 پِلک،) شودمی درگیر خانه کارهای سوم یک در مرد که دهدمی

 چنین این، بر عالوه (.2100 همکاران، و سلطان از نقل به ؛0311

 به منجر تواندمی شاغل های هر دوزوج در استرس از یسطح

 و نیول) خواب از محرومیت ،(0339 آریل،) شغلی فرسودگی

فلودروس، هگمن، آرونسون، ) سالمتی در اختالل و( 2111 پیکرل،

 سال، 1 طی در( 2103) پتریگلیری. شود( 2113 ویکمن، و مارکلوند

 او مطالعه نتایج. داد رارق مطالعه در آمریکا مورد را شاغل زوج 011

. داشتند مهم خواسته چند مطالعه مورد هایزوج بیشتر داد، نشان

 و خانه در را خود هایمسئولیت آنها که بود این خواسته ترینمهم

 شاغل هایزوج روابط زیرا کنند، تقسیم مساوی طور به کار محل

در ادامه او . بود پرتنش بسیار کار منصفانة تقسیم زمینة در متعارض

 زمان برای داغ هایبحث به طوالنی هایتنش دریافت، این

 خانه کارهای انجام و کودکان از مراقبت به شده داده اختصاص

 هر زوج 911 مطالعه نیز در( 2103)  همکاران و ژو. شوندمی تبدیل

 و خانواده و کار متقابل سرریزهای که رسیدند نتیجه این به شغله دو

 زوجین نوع این روابط در تعارض موجب یطوالن کار ساعات

 در مردان مشارکت کم میزان که دریافتند آنها همچنین. شوندمی

 وضعیت .دارد رابطه زنان زناشویی نارضایتی با خانه امور انجام

هر  هایزوج که ایران، مانند گذار حال در جوامع در همسران شاغل

 را خانواده رد خود سنتی هاینقش مجبورند سو یک از دو شاغل

 پاسخ شانایحرفه نیازهای و شغل به باید حال عین در و کرده حفظ

 . است همراه بیشتری هایچالش و دشواری با دهند،

یکی از عوامل مؤثر در بروز تعارضات زوجی، عوامل شناختی 

 و چِن اپستاین، ؛0331 بک،) شناختی درمانگران دیدگاه از است.

 و کاردانی تبریزی، ترجمه ،2111 رد،هالفو ؛2111 کامجو، -بیدر 

 در زناشویی زندگی هایسوءتفاهم از بسیاری ریشه( 0931 جعفری،

 نتایج همچنین. است هازوج غیرمنطقی و آمیزتعصب هایاندیشه

 ؛0931 میراسی، و الدینیزین شیخ ابراهیمی،) متعدد هایپژوهش

 در اختیشن هایتحریف دهدمی نشان( 0931 خادمی، و جلوخانیان

 و سایرز اپستاین، باکوم، .دارند نقش زناشویی تعارضات گیریشکل

 موسوی، و صاحبی مظاهری، ترابی،مهین از نقل به ،0313) شر
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 هایتئوری به مربوط مطالعات گسترده حجم به توجه با نیز (0931

 ایعمده نقش که را شناخت از طبقه پنج ناسازگارانه، رفتار شناختی

 شامل) ادراکات: کردند توصیف دارند، زناشویی هاینابسامانی در

 از افراد توضیح و تبیین) اِسنادها ،(وقایع از فرد هر ویژه ادراک

 مورد در فرد هایبینیپیش) انتظارات ،(دهد می رخ که وقایعی

 فرد هر که اولیه باورهای) ها فرضیه ،(آینده در اتفاقی وقوع احتمال

 یک هایویژگی و وقایع میان اطارتب و کلمات ماهیت به راجع

 زوجین باورهای) استانداردها و( دارد نزدیک و صمیمی رابطه

 داشته باید رابطه یا زوج هر کنندمی فکر که هایی ویژگی درباره

 خام، گراییواقع شامل، اساسی خطای سه این، بر عالوه(. باشد

 و ضتعار تشدید و ایجاد در توانندمی نیز اِسناد و تأیید خطای

 دخیل تعارض حل غیرسازنده های سبک کارگیری به همچنین

 دارند جایگاهی در ریشه خطاها این که اندداده نشان مطالعات. باشند

-یکی(. 2101 ویلیامز،) است شده متمرکز آن بر شخص توجه که

 فضای در دایمی تعارض باعث که شناختی موضوعات از دیگر

 و فر آرین) است طرحواره شود، زوجی روابط و خانواده

به ریشه  0های ناسازگار اولیهطرحواره(. 0931 پورشهریاری،

اعتقادات منفی عمیق در مورد خود، دیگران و جهان اشاره دارند که 

های اول زندگی پرورش یافته باشند ممکن است در طی سال

(. 2100هیل، گرین، آرنو، سیسمور و مایرز،  -)ویرجیل زیگلر 

طرفین در روابط زوجی برآورده نشود، ممکن زمانی که نیازهای 

های ناسازگار خاصی ایجاد شوند که بر روابط است طرحواره

های ناسازگار گذارند؛ بنابراین امکان دارد طرحوارهصمیمانه اثر می

اولیه با سطح تعارضات در روابط زناشویی ارتباط داشته باشد )آرین 

وجه به آنچه گفته شد و با از این رو با ت (.0931فر و پورشهریاری، 

های شناختی در بروز تعارضات میان توجه به نقش مهم مؤلفه

زوجین عادی )تک شاغل(، و از آنجایی که هنوز پژوهشی به 

های شناختی در بروز تعارضات میان همسران بررسی نقش مؤلفه

 که است این حاضر پژوهش اصلی شاغل نپرداخته است، سؤال

های شناختی بر از نقش مؤلفه شاغل همسران 2زیستة تجارب

 تعارضات زوجی چگونه است؟

                                                           
1. Initial Maladaptive Schema 

 که است اول دست هایتجربه دریافت (،Lived Experiencesزیسته ) . تجربه2

 اند داشته را تجربه این خود که آیدمی دست به افرادی با مصاحبه طریق از فقط

 (.0932 محمدپور،)

 روش

های بررسی مؤلفه حاضر، پژوهش اصلی هدف که آنجا از

 زیستة تجارب نظر نقطه از زناشویی تعارضات شناختی مؤثر در

هر  هایزوج زیستة تجارب درون به ورود لذا بود، شاغل هایزوج

 به قادر که بود روشی اتخاذ و کشف ذات آن مستلزم دو شاغل

 تفسیری شناسی پدیدار روش از رو این از باشد، کاری چنین انجام

هر دو  هایتمامی زوج پژوهش، این مطالعة مورد جامعة. شد استفاده

 ماهه چهار زمانی بازة درکه بود  دارای تعارضات زناشویی شاغل

شهر ) اُفق خانواده مرکز مشاورة به( 0931 ماهبهمن تا ماهآبان)

 هر دو شاغل هایزوج در گیرینمونه. کردندمی نورآباد( مراجعه

 هازوج این. گرفت انجام دسترس در و هدفمند صورت به متعارض

 خام )نمره باال نمرة تعارض زناشویی، داشتن به خود اذعان اساس بر

 انتخاب( MCQ) زناشویی تعارضات پرسشنامة در باالتر( و 011

 کامالً مطالعه مورد نمونه کیفی، هایوهشپژ شروع بدو در. شدند

 در افراد دقیق تعداد نیست نیازی دیگر، عبارت به. نیست مشخص

 از نمونه حجم هدفمند، گیرینمونه در. شوند مشخص نمونه گروه

 خواهد ادامه جایی تا گیرینمونه و کندنمی پیروی خاصی فرمول

 برسند هامقوله اشباع حالت به کنندگانشرکت هایمصاحبه تا یافت

 مصاحبه نخستین با گیرینمونه بنابراین(. 2100 کارپنتر، و استربرت)

 حالت. یافت ادامه شناسایی قابل هایمقوله اشباع به رسیدن تا و آغاز

 جدید کنندگانشرکت هایپاسخ که شودمی گفته وضعیتی به اشباع

 شرکت که باشد هایی پاسخ همان مشابه مصاحبه، سؤاالت به

 01 از پس هاداده اشباع. اند داده مصاحبه سؤاالت به قبلی نندگانک

 زوج 02 تا هایمصاحبه اطمینان، حصول جهت که داد رخ مصاحبه

 .یافت تدوام

 روانشناختی اختالالت داشتن نیز مطالعه از خروج هایمالک

 روانشناس دقیق تشخیص و پژوهشگران اولیة تشخیص اساس بر)

 به بنا) مصاحبه جلسات در مخل شدید جسمانی یهابیماری و( بالینی

 هر دو شاغل هایزوج اولیة مشخصات .بود( کنندگانشرکت اظهار

 .است آمده 0 جدول در پژوهش این در کنندهشرکت

 ابزار

 سؤالی 10 ابزار : یک9(MCQ) زناشویی تعارضات پرسشنامه

 تعارضات سنجش برای پور بوستانی و براتی ثنائی، توسط که است

                                                           
. Marital Conflict Questionnaire3 
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 این. است شده ساخته آن اصلی ابعاد برخی و شوهری و زن

 همکاری، زناشویی، کاهش تعارضات از بُعد هشت پرسشنامه

 جلب افزایش هیجانی، هایواکنش افزایش جنسی، رابطه کاهش

 کاهش خود، خویشاوندان با فردی رابطه افزایش ،(ان)فرزند حمایت

 امور کردن جدا ان،دوست و همسر خویشاوندان با خانوادگی رابطه

 این در. شودمی شامل را مؤثر ارتباط کاهش و یکدیگر از مالی

 گیرد قرار 003 تا 13 دامنه در آنها خام نمره که کسانی پرسشنامه

 زناشویی روابط دارای( 11 تا 01 بین T استاندارد نمره معادل)

 قرار 011 تا 011 دامنه در آنها خام نمره که کسانی و هستند بهنجار

 از بیش تعارض دارای( 11 تا 11 بین T استاندارد نمره معادل) گیرد

 T استاندارد نمره معادل یعنی) باالتر و 011 خام نمره و بهنجار حد

 پذیر آسیب بسیار روابط یا و شدید تعارض دارای( 11 از باالتر

 روی بر پرسشنامه کل برای کرونباخ آلفای (.0931 ثنائی،) هستند

 مقیاس خرده هشت برای و آمد دست به 31/1 فرین 211 گروه یک

 جنسی رابطه کاهش ،(10/1) همکاری کاهش: است قرار این از آن

 فردی رابطه افزایش ،(99/1) فرزند حمایت جلب افزایش ،(11/1)

 خویشاوندان با خانوادگی رابطه کاهش ،(11/1) خود خویشاوندان با

 و( 10/1) یکدیگر از مالی امور کردن جدا ،(13/1) دوستان و همسر

 محتوای روایی از پرسشنامه این. است( 13/1) مؤثر ارتباط کاهش

 از پس پرسشنامه، محتوای تحلیل مرحله در. است برخوردار خوبی

 و پرسشنامه کل با سؤال هر همبستگی محاسبه و مقدماتی اجرای

 سؤالی هیچ سؤاالت، تمام مناسب همبستگی دلیل به آن، هایمقیاس

 امینی، (.0931 به نقل از ثنائی، ؛0911 پور، بوستانی) نشد حذف

 مناسب را پرسشنامه این صوری روایی نیز( 0932) حسینیان و امینی

 .کردند ارزیابی

 
 

 های هر دو شاغل دارای تعارضات زناشویی. مشخصات اولیه زوج0جدول
 تعداد فرزند تحصیالت شغل طول زندگی زناشویی سن جنسیت کد زوج

0 
 00 زن

 سال 21
 فوق لیسانس کارمند شهرداری

9 
 لیسانس کارمند ادارة برق 01 مرد

2 
 99 زن

 سال 01
 لیسانس آموزگار

0 
 لیسانس کارمند کمیته امداد 93 مرد

9 
 90 زن

 سال 1
 تحصیالت حوزوی طلبه/ معلم

0 
 فوق دیپلم متصدی بنگاه معامالت ملکی 91 مرد

0 
 91 زن

 سال 02
 سانسلی پرستار

2 
 لیسانس کارمند پتروشیمی 02 مرد

1 
 90 زن

 سال 00
 دیپلم فروشنده بوتیک زنانه

2 
 دیپلم نگهبان شیفتی 91 مرد

1 
 23 زن

 سال 3
 لیسانس تحویلدار بانک

2 
 دیپلم متصدی نمایشگاه اتومبیل 91 مرد

1 
 02 زن

 سال 20
 دیپلم خیاط زنانه

0 
 فوق دیپلم تعمیرکار اتوموبیل 03 مرد

1 
 91 زن

 سال 02
 لیسانس کارمند ادارة بهزیستی

2 
 لیسانس آموزگار 00 مرد

3 
 01 زن

 سال 03
 لیسانس دبیر عربی

2 
 دیپلم نظامی 01 مرد

01 
 99 زن

 سال 1
 لیسانس کارمند نمایندگی بیمه

0 
 فوق لیسانس کارمند تدارکات اداره دولتی 93 مرد

00 
 21 زن

 سال 1
 فوق دیپلم ربهیا

2 
 فوق دیپلم بهیار 91 مرد

02 
 99 زن

 سال 3
 لیسانس پرستار

0 
 لیسانس پرستار 91 مرد

 
 

ها، آوری دادهدر این پژوهش برای جمعروند اجرای پژوهش: 

های از مصاحبة عمیق نیمه ساختاریافته استفاده شد. در این مصاحبه

ت کردند. همچنین عالوه نیمه ساختاریافته، زوج )زن و شوهر( شرک

آوری اطالعات های جمعبر استفاده از روش مصاحبه، از سایر روش

در پدیدارشناسی نظیر یادداشت برداری میدانی و مشاهده نیز استفاده 

دقیقه، متناسب با خُلق،  11تا  91ها در دامنة زمانی شد. مصاحبه

ننده کنندگان انجام شد. مصاحبه کآستانه تحمل و عالقه شرکت

ای تالش کرد تا پیش از شروع مصاحبه، با زوج مورد مصاحبه رابطه
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دوستانه برقرار کند و برای ایجاد این رابطة دوستانه، مصاحبه با 

های شد. سپس با اجازة زوجمکالمات معمول روزمره آغاز می

کننده در پژوهش و با اطمینان از محرمانه بودن، جریان شرکت

شد. همچنین ری از ابزارهای دیجیتال ضبط میگیها با بهرهمصاحبه

کنندگان برای ضبط کردن صدا، ابتدا از در مورد تمایل شرکت

شد و در صورت توافق، صدا ضبط شده، در غیر این زوج سؤال می

شد. سؤاالت مصاحبه ها اکتفا میصورت به یادداشت برداری پاسخ

نشود، اما به شدند که رشته گفتگو قطع ای مطرح مینیز به گونه

شد با هنگام سرد شدن یا انحراف از موضوع گفتگو سعی می

 کننده، فرآیند مصاحبه به مسیر اصلی بازگردد.سؤاالت هدایت

شوندگان، در به منظور دسترسی به تجارب زیستة مصاحبه

تدوین طرح سؤاالت مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته زوجی از 

 ( الگو2111شناسی )سیدمن، گانه به مصاحبة پدیداررویکرد سه

گانه این است که شرکت هدف از این رویکرد سه برداری شد.

 کنندگان، تجارب خود را بازسازی کنند، آن را در زمینة زندگی

 هایشان قرار داده و معنای آن را بازتاب دهند.

بر همین اساس، در بخش اول برای تمرکز بر تاریخچة زندگی، 

شد. ر زمینه یا بستر موضوع قرار داده میکننده دتجربه زوج شرکت

این کار با سؤال پرسیدن در مورد موضوع تا حد ممکن از اوائل 

زندگی زناشویی تا زمان مصاحبه، انجام شد. برای همین منظور و 

شان، سؤاالت برای قرار دادن نقش زوج در زمینة تاریخچه زندگی

به من بگید چطور تونید با مطلع چطور پرسیده شد )برای مثال، می

شد که تعارض پیدا کردین؟ تا جایی که ممکنه از اوائل زندگی 

زناشویی تا حال رو با در نظر داشتن نقش افکار مرور کنین و به من 

پاسخ بدین(. این گونه سؤاالت، طیف وسیعی از رویدادهای 

تقویمی در گذشته زندگی زوج، خانواده و شغل آنها را بازسازی و 

های مؤثر بر کرد، که در نهایت منجر به کشف زمینهبازگویی می

گانه فوق، شد. در بخش دوم رویکرد سهتعارضات زناشویی آنها می

کننده های شرکتبر جزئیات واقعی تجربه زندگی شده کنونی زوج

های دو تعارضات زناشویی تمرکز شد. در این بخش از زوج از

ازی کنند )برای مثال، شد تا این جزئیات را بازسگروه خواسته می

به عنوان یک زوج هر  -تونید یک روز از زندگی خودتون رو می

خوابید، از وقتی که از خواب بیدار میشید تا وقتی که می -دو شاغل

تونید بگید عدم آگاهی از سبک زندگی زوج تعریف کنید؟ یا می

هر دو شاغل و فکرهای غیرمنطقی چه تأثیری بر تعارضات میان شما 

شان نبود، ؟( در اینجا هدف اخذ نظراتاست همسرتون داشتهو 

-بلکه جزئیات تجاربی مورد نظر قرار گرفت که ممکن است نظرات

ها شان بر اساس آن به وجود آمده باشد. در بخش سوم نیز از زوج

شان را بازتاب دهند )برای مثال، خواسته شد تا معنای تجربه زیسته

بر تعارض زناشویی زوج هر دو شاغل وقتی از عوامل شناختی مؤثر 

تون میاد؟( بخش سوم فقط در زنیم، چه چیزی توی ذهنحرف می

توانست مؤثر باشد که پایه آن در دو بخش نخست میصورتی 

مصاحبه، بنا نهاده شده باشد. به جز نمونه سؤاالت اولیة ذکر شده، 

و مصاحبه کننده هیچ سؤال از پیش تعیین شده یا ارجحی نداشته 

مصاحبه بیشتر حالت گفتگو و مکالمه داشت نه جلسات پرسش و 

ها با طرح سؤاالت الذکر، مصاحبهپاسخ. به طور کلی در فرآیند فوق

در  شد.پذیر تعقیب میکلی شروع شده و با یک چارچوب انعطاف

تر شدن مصاحبه و برای دستیابی به جزئیات عمیقمواقع لزوم جهت 

تر، سؤاالت کاوشی مانند اطالعات دقیقسازی و کسب بیشتر، روشن

تونید منظورتون می" "تونید در این مورد بیشتر توضیح بدین؟می"

 "لطفاً مثالی از تجربه خودتون بیان کنین""تر بیان کنین؟رو واضح

آخرین سؤاالت در پایان هر مصاحبه  گرفت.مورد استفاده قرار می

رسم که به درک ما از دوست داشتین چه چیزی ازتون بپ"این بود که

تجربة عوامل شناختی در سبک زندگی زوج هر دو شاغل کمک 

 "ای هست که در این مورد به من بگید؟آیا چیز دیگه" "کنه؟می

گاهی اوقات این سؤاالت پایانی اطالعات جدیدی را از زوج فرا 

 آوری، ثبت،ها در طول یک دوره چهارماهه جمعخواند. دادهمی

بندی تر طبقهقالب مضامینِ اصلی، فرعی و فرعیکدگذاری و در 

 کسب شامل مطالعه این در الزامی اخالقی گردید. مالحظات

 کتبی، نامهرضایت اخذ و هر دو شاغل های زوج از آگاهانه رضایت

 تمام در...( و ،2 ،0 شماره زوج مانند مستعار نام از استفاده) رازداری

برای تجزیه  .بود ندگانکنشرکت برای انصراف حق و پژوهش طول

های نیمه ساختاریافته، از روش های حاصل از مصاحبهدادهو تحلیل 

( که دارای 2119الورتی،  ، به نقل از0313دیکلمن، آلن و تانر )

ماهیت تیمی بوده و در پدیدارشناسی تفسیری مرسوم است، استفاده 

شد. روش مذکور در مطالعه موضوعات اکتشافی و مبهم ارجحیت 

بر مبنای این روش تحلیل )پولیت و  (.2101ارد )بارنز و گروو، د

(؛ در پژوهش حاضر برای رسیدن به هدف، هفت گام 2110بک، 

طی شد. در مرحلة اول پس از پایان هر مصاحبه و ثبت مشاهدات و 

، های میدانی، جهت دستیابی به یک ایدة کلییادداشت برداری
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شان ش داده شد و اظهاراتکنندگان مکرراً گوهای شرکتمصاحبه

کلمه به کلمه روی کاغذ ثبت و چندین بار مرور شدند. در مرحلة 

دوم، پژوهشگران در جستجو برای کشف موضوعات بالقوه، آنچه 

آوردند. در می " 0خالصه تفسیری"را که دیده و شنیده به صورت 

های مرتبط با موضوع معنی و صحبتدر این مرحله، زیر اطالعات با 

وهش، خط کشیده شده و به این طریق عبارات مهم مشخص شده پژ

و معانی نهفته در آن درک و استخراج شدند )استخراج معانی 

ها(. این معانی صرفاً همان بیان ساده آشکار و نهفته در متون مصاحبه

کنندگان نبود، بلکه فضای مصاحبه و چگونگی پاسخ زوج شرکت

در مرحلة سوم، متون نوشتاری و  .گرفتبه سؤاالت را نیز در بر می

ها به صورت تیمی )پژوهشگران( مورد تبادل نظر و محتوی مصاحبه

تحلیل قرار گرفته تا ضمن رسیدن به یک درک مشترک، مضامین 

اصلی استخراج شوند. در مرحلة چهارم، بعد از استخراج درون 

ه ها، تیم پژوهشی مجدد مفاهیم استخراج شده را به دقت مطالعمایه

ها، یک تحلیل کلی و بندی دادهسازی و طبقهکرده و ضمن روشن

ترکیبی از هر متن یا مصاحبه به عمل آورد. در این مرحله هر گونه 

عدم توافق و تناقض موجود در تفاسیر از طریق مراجعه به متون 

ها رفع شد. در مرحلة پنجم، متون کنندهها یا شرکتمصاحبه

یی، تعیین و توصیف معانی مشترک و ها به منظور شناسامصاحبه

عملکردها مقایسه شدند. مرحلة ششم با شناسایی و استخراج 

کرد، دنبال برقرار میها را الگوهای بنیادین که ارتباط درون مایه

بندی و سازی و طبقه شد. در مرحلة پایانی به منظور تبیین، روشن

ای نسخه رفع هرگونه عدم توافق و تناقضات موجود در تفاسیر،

ها جهت اعتباربخشی و نگارش نسخه نهایی نویس از درون مایهپیش

نظر در زمینة گزارش طرح به اعضای تیم پژوهشی و افراد صاحب

های پدیدارشناختی ارائه شد. در هر مرحله، ضمن پیشرفت پژوهش

تر شکل های تفسیری، تحلیل ترکیبی و کلیکار، با ادغام خالصه

های حاصله، به بهترین نحو ممکن مایهو درون تا مضامین گرفتمی

با هم ارتباط یابند. در بخش کیفی از به کارگیری طبقات از پیش 

ها استخراج شوند. تعیین شده اجتناب شد تا طبقات از درون داده

نیز استفاده شد.  12MAXQDAافزار برای عملیات ذکر شده، از نرم

ی از چهار شاخص اعتبار های پژوهشبه منظور صحت و اعتبار داده

، قابلیت 9، قابلیت تصدیق2(؛ قابلیت اعتبار0313گوبا و لینکلن )

                                                           
1. interpretative summary 
2. credibility 

استفاده شد. برای  1و قابلیت تعمیم و انتقال 0اطمینان و کفایت

ها پس از تحلیل هر مصاحبه، متن مصاحبه تضمین قابلیت اعتبار داده

و  شد تا صحتمی کننده در پژوهش ارجاعدوباره به زوج شرکت

سقم مطالب تأیید و در صورت لزوم اصالحات الزم اعمال گردد. 

جهت تضمین قابلیت تصدیق، سعی بر آن بود که تیم پژوهشی 

آوری های پیشین خود را تا حد امکان در فرآیند جمعفرضپیش

های تیم پژوهشی، داده ها دخالت نداده تا ضمن لحاظ شدن دیدگاه

ننده در پژوهش نیز معرفی های شاغل شرکت کتجارب زیسته زوج

و بازنمایی شود. برای تضمین قابلیت اطمینان و کفایت نیز از نظرات 

نظران حوزه علوم خانواده استفاده شد. به همین منظور متون صاحب

تر و کدگذاری به جهت بررسی دقیق هامربوط به مصاحبه

صاحبنظران و یک متخصص پژوهش کیفی نیز داده شد. از فرد 

افزار رخواست شد، او نیز کدگذاری داده ها را در نرممذکور د

12MAXQDA از دو هر که کدگذاران توافق انجام دهد. میزان 

 که بود %11 کاپا ضریب اساس بر نمودند، استفاده برده نام افزارنرم

 و توجهقابل زیاد، (2100گویت ) پذیریاعتماد مراتب اساس بر

 .بود هاداده کفایت و اطمینان دادن نشان برای دیگری کنندهتضمین

 هايافته

 هر دو شاغل زوج 02 با گرفته انجام هایمصاحبه تحلیل از پس

 مفاهیم بندیدسته و کُدگذاری از بعد و زناشویی تعارضات دارای

عنوان تغافل شناختی )با مضامین فرعی  مضمون اصلی تحت 2 اولیه،

 پذیری شناختیآسیب ( وبدبینانه هایاستعاره آگاهی و در ضعف

 ناکارا( شناختی هایسازه و منفی هاینگرش معیوب، )باورهای

 در شاندهنده تشکیل اولیه مفاهیم و آنها فهرست که استخراج شد

 همراه به فرعی اصلی، مضامین این ادامه در. است آمده 2 جدول

 .شود می مرور آنها اولیه مفاهیم

                                                                                               
3. confirmability 
4. Reliability and adequacy 
5. Generalization and Transferability 
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 شناختی مؤثر بر تعارضات زناشویی هایمؤلفه های هر دو شاغل متعارض ازجمضامین مستخرج از تجارب زیستة زو .2جدول
 مفاهیم اولیه مضامین فرعی مضامین اصلی

 شناختی غفلت

 ضعف در آگاهی
 شاغل هر دو زوج زندگی سبک با نبودن آشنا

 شاغل زوج هر دو زندگی وضعیت پذیرش عدم

 حمایتی منابع از عدم استفاده

 نههای بدبینااستعاره

 (هر دو شاغل زوج زندگی به فرزندان ورود)مجهول  چند و معادله یک

 (شاغل زوج هر دو زندگی سبک در مشکالت حجمماراتن ) دو میدان به ورود

 (زمان طول زوجی در تعارضات شدن افزون) کوه به آن تبدیل و هاسنگ انباشت

 (لیما هایجنبه بر تمرکز از ناشی نگری منفی)ضرر  هزار و حُسن یک

 (خانه امور انجام به شاغل زن توجه عدم از ناشی نگری منفی) آشفته خانه

 (شاغل زوج هر دو زندگی سبک در عاطفی ابرازگری عدم)سرد  خانه

 (تحمل قابل غیر زناشویی تعارضات از سرشار روابط)جهنمی  خانه

 (خانه در هر دو شاغل زوج کم حضور از ناشی نگری منفیخوابگاه ) یک مثابه به خانه

 (زوجی تعارضات از مملو روابط)جنگ  جبهه مثابه به کار محل و خانه

 (سایرین نادرست تعابیر) موتوره دو زوج کلیددار هایبچه

 (خانواده بر شغلی هایفعالیت ترجیج)خانواده  بر کار انداختن سایه

 (خانه تا کار محل زیاد فاصله)برگشتی  و رفت زوج

 (یکدیگر با گفتگو برای هر دو شاغل زوج یزمان محدودیت)نواری  زندگی

 (خانواده و کار تعارض) است کاره نیمه شهر صد از بهتر آباد روستای یک

 پذیری شناختیآسیب

 باورهای معیوب

 روابط از نابرابری تصور

 همسر بودن غیرمنطقی

 زناشویی تعارضات از زوج متفاوت ذهنیت

 آرمانی ذهنی تصاویر خوردن تَرَک

 خوانیذهن

 شتابزده قضاوت

 شاغل زن درباره نامعقول تفکرات

 همسر رفتار از شخصی تحلیل

 نشده تعدیل انتظارات انبوه

 همسر رفتار از حسادت تصور

 های منفینگرش

 هاسنت یعلیه اقدامی

 (زن اجتماعی هایفعالیت به نسبت منفی نگرش)

 شاغل زوج هر دو زندگی سبک به نسبت منفی دید زوایه

 شدن مادر از پس زن اشتغال با ردم مخالفت

 مرد توسط زن اشتغال مشروط پذیرش

 زن وقت تمام اشتغال به نسبت منفی نگرش

 همسر شغلی پویایی به نسبت منفی نگرش

 هر دو شاغل زوج زندگی سبک مثبت هایجنبه از غفلت

 شاغل تک یا سنتی زوج با خود زندگی سبک مقایسه

 ناکارا شناختی هایسازه

 گرفتن قرار استفاده سوء مورد احساس

 (گرایانه الایده) گیرانهسخت معیارهای

 گناه احساس

 شدن کنترل احساس

 همسر خودرایی
 

 

 شناختی غفلت: 0 یاصلمضمون 

های زوج بیانات تحلیل از آمده دست به اصلی اولین مضمون

 های شناختی مؤثر در تعارضات زناشویی،شاغل از مؤلفه هر دو

 اصلی، مضمون این در هاداده تحلیل فرآیند. بود تیتغافل شناخ

شامل ضعف در آگاهی و  فرعی مضمون دو شناسایی به منجر

 های بدبینانه شد.استعاره

 ضعف در آگاهی :0-0مضمون فرعی 

 اظهار مطالعه این در متعارض زوجین از زیادی تعدادی

 ایتجربه آن از زندگی، سبک نوع این به ورود زمان تا کردندمی

 خود هایآگاهی افزایش جهت در تالشی نیز آن از پس و نداشته

 مضمونِ این. اندنداده انجام زندگی سبک نوع این با سازگاری برای

زوج  زندگی سبکِ با نبودن آشنا شامل اولیه مفهوم 9 حاصل فرعی



 0011مرداد( )تابستان، 010 ، شماره21دوره                                                                                                                وانشناختی                      مجله علوم ر

 

667 

 

 و هر دو شاغل زوج زندگی وضعیت پذیرش عدم شاغل، هر دو

 افزایی، دانش کارگاه کتاب،) تیحمای منابع از استفاده عدم

 بود....( و متخصصان

 آشنایی عدم مورد در شوندهمصاحبه شاغل زنان از یکی

 مردها بعضی»: گفت شاغل زوج هر دو زندگی سبکِ با همسرش
 ولی میگیرن رو ما درآمد و حقوق ندارن، شونو زن بودن شاغل جنبه

 کمتر. ننمیک کمک داریبچه یا خونه کارهای توی ایذره یه
 موقع اون مادرها اکثر چون داره رو فرهنگ این ما نسل تو مردی
/ 0 شماره شاغل زوج) «نیستن آشنا زندگیا نوع این با بودن دارخونه

 (.زن

 یکی هایصحبت در نیز شاغل زوج زندگی سبک پذیرشِ عدم

 نتونستم هنوزم سال هشت بعدِ»: داشت نمود مرد، کنندگانشرکت از
 به. کنم تحمل زندگیم خونه تو رو آشفتگی و گیشلخت همه این

 رو خونه کارهای باید باشه کارش درگیر چقدرم هر زن یه نظرم
 میشه خودش خرج بیشتر که حقوقش. برسه هاشبچه به بده انجام

 زوج) ...«دارم نگه بچه کنم آشپزی واسش منم داره انتظار بعدشم

 (.مرد/ 1 شماره شاغل

 در همسرش تمایل عدم بر تأکید با نیز دیگری شوندهمصاحبه

 هم توجهی اصالً نمیخونه، کتاب»: گفت حمایتی منابع از استفاده
 رو هاییفایل واسش تلگرام تو اومده پیش بار ده حاال تا... نمیکنه

 حتی آقا ولی فرستادم داشتن شاغل زوج هر دو زندگی به ربطی که
 کارگاهی یه[ بهداشت] مرکز تو پیش وقت چند... نکرده بازشونم

 نیومد، ولی کردیممی شرکت توش زوجی باید که بودن گذاشته
 (.زن/ 00 شماره شاغل زوج) «دیگه نرفتم منم

 های بدبینانه: استعاره2-0تر مضمون فرعی

 طریق از را شانروابط و خود درباره تعاریف افراد گاهی

هر  هایزوج با مصاحبه جریان در. دهندمی ارائه دیگران به استعاره

 هایاستعاره از زوجین از زیادی تعداد نیز تعارض دارای دو شاغل

 و فرآیند با که کردندمی استفاده آشنا نام یا و( منحصربفرد) خاص

 آنان میان زناشویی تعارضات از حاکی و مرتبط آنها زندگی محتوی

 هاینگرش نمایانگر هامصاحبه جریان در شده ذکر هایاستعاره. بود

 بود. شناختی نارسایی و نهبدبینا

 حجم شونده مصاحبه منحصربفرد، هایاستعاره این از یکی در

 میدان به ورود با را زندگی سبک نوع این در مشکالت بار سنگینِ

 خواب از که صبح از»: گفت و کرد مقایسه ماراتن دوی مسابقه

 نهصبحو باید اولش میشم، ماراتن دو مسابقه یه وارد اِنگار میشم بیدار
 نظافت یه رو خونه و میشورم رو ظرفا بعدش بدم شوهرمو و هابچه

 سرِ. کنم کار بَند یه باید سفارش همه اون با هم خیاطی تو. میکنم
 میکنم خشک و تَر رو هابچه میذارم رو نهار خونه میام بدو بدو ظهر
 باز که شب تا مغازه دوباره بعدشم و خونه کار کلی باز نهارم بعدِ

 باشیم داشته مهمون شبم یه اگه تازه... کاسه همین و هآش همین
 (.زن/ 1 شماره شاغل زوج)...« میشه بدتر اوضاع

 تعارضات از مملو روابط و جبهه به کار محل و خانه تشبیه

 نمایانگر چنین این شوندگانمصاحبه از یکی هایگفته در زوجی

 که باشه طوری باید کارکردن اوالً که اینه همیشه امتوصیه»: شد
 میشدم، اذیت من خود اول وهله در چون نباشه زندگیت به ایضربه
 از بیرون زن کار به میکنه زندگی باهات که شخصی وقتی چون
 تو روز و شب که میخواد رو یکی فقط و نداره اعتقادی هیچ منزل
 کار برای حتی نمیده نشون هم ایعالقه هیچ و کنه کار شخونه

 درست دعوایی یه چیزی هر سر و گذارهمی شروط و شرط کردنت
 جبهه دو توی باید که بودم من این. نداره کردن تحمل ارزش میکنه

 شاغل زوج) «نمیکنی رضایت احساس جاهیچ چون جنگیدممی

 (.زن/ 0 شماره

 دو زوج آشنای نام استعاره بیان در شوندگانمصاحبه از یکی

 از یکی»: گفت و کرد بیان تعبیر این از را خود رضایت عدم موتوره،
 لقب این بودنه، دوموتوره لقب همین میده آزارم خیلی که چیزهایی

 و آزاده شغلش که مردی یه. کرده بیشتر ما از رو همه مالی توقع
 اونو کسی ولی داره درآمد ما از بیشتر شاید نمیره کارم سر خانمش

 (.مرد/ 1 شماره شاغل زوج) ...«بینه نمی

 بیان برای خود استعاره در نیز شوندههمصاحب مردان از یکی

 و کرد استفاده المثلضرب از زندگیش در خانواده و کار تعارض

 دیگه دارم امروز که فکری طرز این با عقب گردم بر اگر»: گفت
 تا و هابچه هم دیدم آسیب خودم هم چون نمیرفتم، شاغل زن دنبال

 از بهتر آباد یروستا یه که اینه اعتقادم من... همسرم هم حدودی
 (.مرد/ 0 شماره شاغل زوج)...« ست کاره نیمه شهر صد

 پذیری شناختی: آسیب2مضمون اصلی 

 هایزوج بیانات تحلیل از آمده دست به اصلی دومین مضمون

های داده تحلیل فرآیند. بود پذیری شناختیآسیب متعارض، شاغل

 ناشوییهای هر دو شاغل دارای تعارضات زبه دست آمده از زوج

 شامل فرعی مضمون سه شناسایی به منجر اصلی، مضمون این در



 منشاله رحیمی و سودابه ارشادیروح                                                                  ...        های شناختی در تعارضات میان همسرانتحلیل پدیدارشناسی مؤلفه

 

667 

 
 

 های شناختی ناکارا شد.های منفی و سازهباورهای معیوب، نگرش

 باورهای معیوب :2-0مضمون فرعی 

 از انبوهی متعارض، هر دو شاغل هایزوج اظهارات تحلیل در

 31/21 مجموع در که آمد دست به کژکار و معیوب های شناخت

 01 شامل و ساختندمی اصلی مضمون در را بیانات کل از درصد

 ذهنیت همسر، بودن غیرمنطقی روابط، از نابرابری تصور اولیه مفهوم

 ذهنی تصاویر خوردن تَرَک زناشویی، تعارضات از زوج متفاوت

 زن درباره نامعقول تفکرات شتابزده، قضاوت خوانی،ذهن آرمانی،

 و نشده تعدیل انتظارات انبوه همسر، ررفتا از شخصی تحلیل شاغل،

 .بود همسر رفتار از حسادت تصور

 زناشویی تعارضات از شاغل زوج هر دو متفاوت ذهنیت گاهی

 آن مورد در کنندگانشرکت از یکی که شودمی تعارض موجب

 که همش باشه، زندگیت به حواستم کم یه میگم بهش تا» :گفت
 جوب یه تو آبمون هم با ما یگهم( عصبانیت با) کار کار کار نمیشه
 یه زیر نمیتونیم تو و من اصالً دم، یا داره شاخ مگه اختالف نمیره

 بشینیم بیا گفتم چی من مگه میگم بهش. بسازیم هم با سقف
 میاد، پیش شوهرها و زن همه بین اختالفا جور این بزنیم، حرفامونو

 (.مرد/ 0 شماره شاغل زوج)...« میکنی بزرگش داری تو

 عنوان به را شوهرش شتابزده قضاوت نیز 1 شماره شاغل زن

 منم جیب ته میخواد کنی ولش»: کرد نَقل چنین معیوب باور یک
 قسط] قسطو وقتی میکنه فکر( میکشد آهی و میکند مکث) بگرده

 منم نمیدونه داداشمه، دست دارم که چی هر پس ندادم[ ماشین
 رفت که زنی میگه ست بهانه دنبال همش بعدشم... دارم خرج آدمم

 رو زندگی و خونه اون فاتحه باید نیست بنده رو خدا دیگه کار سرِ
 (.زن/ 1 شماره شاغل زوج) «خوند

 مورد در خود نامعقول تفکرات شونده،مصاحبه مردان از یکی

 زن هم کردم تجربه رو دو هر من»... : کرد بیان چنین را شاغل زنِ
 چون( کندمی نگاه تعجب حالت و مکث با) شاغل زن هم دارخونه

 رفت دستش و کار سرِ رفت اینکه بعدِ. شده شاغل ازدواج بعدِ زنم
 کرده، تغییر رفتارشم نیست،( سازگار) بِساز دیگه خودش، جیب تو

 زوج) «پُردردسره شاغل زنِ کالً... شده کم خیلی تحملش ظرفیتش،

 (.مرد/ 2 شماره شاغل

 عنوان چنین را همسرش از نامعقول تصورات نیز زوجین از یکی

 چون میکنم فرار اداری هایمسئولیت از که کرده کاری»: کرد
 این دلیل... بشه غوز باال غوز نمیخوام نیست موافقش میدونم

/ 1 شماره شاغل زوج) «باشه میتونه چی حسادت جز هاشمخالفت

 (.زن

 های منفینگرش: 2-2 فرعی مضمون

 هایشانمصاحبه در نندهکشرکت متعارض هایزوج از بسیاری

 مضمون این. داشتند تأکید همسرشان یا خود منفی هاینگرش بر

 هایفعالیت به نسبت منفی نگرش اولیة مفهوم 1 حاصل فرعی

هر دو  زوج زندگی سبک به نسبت منفی دید زوایه زن، اجتماعی

 مشروط پذیرش شدن، مادر از پس زن اشتغال با مرد مخالفت شاغل،

 زن، وقت تمام اشتغال به نسبت منفی نگرش مرد، سطتو زن اشتغال

 مثبت هایجنبه از تغافل همسر، شغلی پویایی به نسبت منفی نگرش

 با خود زندگی سبکِ مقایسه شاغل، زوج هر دو زندگی سبک

 .بود شاغل تک یا سنتی هایزوج

 فعالیت به نسبت خود منفی نگرش بیاناتش، در شاغل زنِ یک

 ساخته بیرون کار برای زن» :کرد بیان گونهاین را زن اجتماعی های
 زن شدن پناه بی و مرد شدن توقع پُر جز زن داشتن درآمد... نشده
 کُلی شوهراشون که دارخونه زن همه این.. نداره. ایدیگه نتیجه

 لحاظ از و ترشکسته روز به روز چی ما کنن،می خرج براشون
 (.زن/ 3 شماره شاغل زوج)...« ترداغون روحی

 به نسبت خود منفی دید زوایه نیز شوندهمصاحبه مردان از یکی

 کُل در»... : داد نشان جمله این با را هر دو شاغل زوج زندگی سبک
 1 ساعت خانمی کنید فرض. مزایا تا داره بیشتری های محدودیت

 محل میره میذاره هاشوبچه میشه بیدار خواب از استرس کُلی با صبح
 واسه استرس بدون دارخانه خانم یه موقع همون که حالی در کارش،
 بگم بهتون اینو خالصه... میاره فشار چقدر همین میخوابه، خودش

 زوج) ...«زندگی نوع این به بدیم تن میشه باعث مالی مشکل که

 (.مرد/ 02 شماره شاغل

 نوع این مثبت هایجنبه از تغافل با دیگر کنندهشرکت یک

 مزیتی تنها بینم، نمی خاصی مزیت که من »...: گفت زندگی، سبک
 جیب تو میره اونم که مالیشه مورد همین دارن هاازدواج اینجور که
 زن با دیگه عقب برگردم اگه. ست خانواده مال هاشبدبختی و زن

 کم یه مونممالی وضعیت اگه االنم همین نمیکنم، ازدواج شاغل
 شاغل زوج)..« .سرِکار بره[ همسرم] نمیذاشتم دیگه بود خوب

 (.مرد/ 0 شماره

 در زندگی سبک نوع این به نسبت منفی هاینگرش همچنین

 :بود مشهود کامالً ذیل بیانات
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 که ایپرنده مث باشم قانع حداقل به که کرده کاری[ شوهرم]»
 («خنده با) کنه پرواز کم ارتفاع تو مجبوره و کردن قیچی باالشو

 (.زن/ 1 شماره شاغل زوج)

 توی کردممی احساس بود، زایمان مرخصی که یوقت چند»
 زوج) ...«بود ترسرحال خودشم بود، مرتب همیشه خونه بهشتم،

 (.مرد/ 01 شماره شاغل

 ناکارا شناختی هایسازه: 2-9 فرعی مضمون

 حاضر، پژوهش در متعارض شاغل های هر دوزوج روایت به بنا

 آنان شناختی سیستم با مرتبط که زوج فردی درون هایسازه گاهی

 استفاده سوء مورد احساس) فرعی مضمونِ این اولیه مفاهیم و بوده

 کنترل احساس گناه، احساس گیرانه،سخت معیارهای گرفتن، قرار

 تدوام یا ساززمینه عامل داده، تشکیل را( همسر خودرایی و شدن

 .بودند زناشویی تعارضات یدهنده

 سوء مورد ساساح بیاناتش، در شوندگانمصاحبه از یکی

 همه» :کرد نقل چنین این را شوهرش توسط گرفتن قرار استفاده
 شیفت یه برمیگردم که کار سرِ از منه، دوش رو خونه کارهای

... میبره خوابم تازه شب یک ساعت شب، 02 تا میشه شروع جدید
 میکنه کمکش پاش به پا شوهرش ولی میکنه کار بیرون خواهرمم

/ 1 شماره شاغل زوج)(« بغض با) موندم تنها خیلی میکنم احساس

 (.زن

 معیارهای به اشاره با زمینه این در هر دو شاغل هایزوج از یکی

 خیلی کارش واسه»: گفت بود، معلم که همسرش گرایانهالایده
 دانش دست بده میخواد که ساده سؤال نمونه یه میذاره، وقت

 میکنه، درست حاشیه میذاره براش وقت ساعت 0 تا 9 آموزش،
 هابچه و من و خانواده وقت کار، تو وسواسش این... میکنه طراحی

 (.مرد/ 3 شماره شاغل زوج) «گرفته رو

 سازه با مرتبط گناه احساس به اشاره با نیز دیگری کنندهشرکت

 اگه شاید براش، نبودم خوبی همسر میدونم»: گفت شناختی، های
 شاغل زوج) «برسم هشب میتونستم بیشتر میکردم کمتر کاریمو حجم

 (.زن/ 01 شماره

 نتيجه گيری و بحث

های هر دو مطالعه حاضر با هدف دستیابی به تجارب زیستة زوج

های شناختی مؤثر بر شاغل دارای تعارض زناشویی از مؤلفه

تعارضات زوجی در سبک زندگی زوج هر دو شاغل انجام گرفت. 

 تغییراتی ستخوشد زوج همزمان اشتغال واسطة به خانواده ساختار

 وجود به زوجین روابط و خانواده برای را خاصی هایچالش و شده

شغله، تعارضات  دو هایخانواده در که عواملی جمله از. آوردمی

 شناختی است. هایزوجی را متأثر می سازد، مؤلفه

 کامجو، -بیدر  و چِن اپستاین، ؛0331 بک،) شناختی درمانگران

 ریشه( 0931 همکاران، و تبریزی رجمهت ،2111 هالفورد، ؛2111

 تعصب هایاندیشه در زناشویی، زندگی های سوءتفاهم از بسیاری

 هایپژوهش همچنین راستا این در. است هازوج غیرمنطقی و آمیز

 در هاطالق درصد 11 حدود که است داده نشان شده انجام

 باورهای و تفکرات وجود علت به جهان پیشرفته کشورهای

 و الرسون یورگاسون، هیل، کارول،) است داده رخ قیغیرمنط

 نگرش نحوه در تفاوت( 0331) بک باور به(. 2109 سندبرگ،

 نتایج همچنین. شودمی آنان میان اختالف بروز باعث زوجین

 و جلوخانیان ؛0931همکاران، و ابراهیمی) متعدد هایپژوهش

 گیریشکل در شناختی های تحریف دهدمی نشان( 0931 خادمی،

هر دو  هایزوج زیستة تجارب. دارند نقش زناشویی تعارضات

 همین مؤید نیز حاضر پژوهش در زناشویی تعارضات از شاغل

 و پذیرش عدم. بود کژکار هاینگرش و معیوب هایشناخت

هر  زوج زندگی سبک با متعارض های زوج از برخی نشدن سازگار

 بیان پژوهش این در متعارض هایزوج که بود مهمی یافته دو شاغل،

 از نقل به ،0911) امیرساالری پژوهش هاییافته اساس بر که کردند

 و نژاد لیلیحسابی، مقصودی، امامی سیگارودی، کاظم

 همچنین. شودمی زناشویی مشکالت موجب( 0930 منفردمژدهی،

 برای مانعی مطالعه، این در هر دو شاغل زوجین منفی هاینگرش

 .بود وجیز سازگاری و مصالحه

های هر دو تجارب زیسته زوج از حاصل فرعی مضمون اولین

 هر دو شاغل هایزوج از تعدادی. بود آگاهی در ضعف شاغل؛

 این از اندک هایآگاهی به را خود تعارضات علل از یکی متعارض

 پذیرش عدم ازدواج، به ورود از قبل ویژه به زندگی سبک نوع

 نسبت زمینه این در آگاهی قایارت برای تالش عدم و فعلی وضعیت

 کمتر...ندارن زنشونو بودن شاغل جنبه مردها بعضی: »دادندمی

 موقع اون مادرها اکثر چون داره رو فرهنگ این ما نسل تو مردی

 سال هشت بعدِ» «نیستن آشنا زندگی نوع این با بودن، دارخونه

 زندگیم خونه تو رو آشفتگی و شلختگی همه این نتونستم هنوزم

 پیش بریم کردم اصرار...  نخوندم که کتاب...« »... کنم تحمل

 با فرعی مضمون این از حاصل نتایج...«  نشد راضی ولی مشاور،
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 و فرحبخش اسمعیلی، ورزنه،حاتمی مطالعات از حاصل هاییافته

احمدی  زاده ومحسن زهراکار، ثمرین، اخوی و( 0931)برجعلی 

 ساززمینه هایمؤلفه از یکی را هیناآگا و آمادگی عدم که( 0931)

 نظر به. است همسو یافتند، زناشویی زندگی فروپاشی و تعارضات

 نوع این مختصات از آگاهی کسب بدون افراد از برخی رسدمی

 سنتی هایازدواج مختصات همان داشتن درنظر با و زندگی سبک

 ینب هایتفاوت به توجه با و شوندمی شاغل همسر با ازدواج وارد

 قدرت، تقسیم مالی، مدیریت نحوه) زندگی سبک نوع دو این

 گرفته نضج زوجی تعارضات آغاز همان از...( و انصاف و مشارکت

 برای ویژه به) زندگی سبک نوع این پذیرش عدم دیگر، طرف از و

 تالش عدم و جنسیتی و سنتی هایکلیشه به پایبندی دلیل به( مردان

 و تعادل برقراری جهت الزم هایآگاهی سطح ارتقای برای

 شدن تروخیم موجب هر دو شاغل، زوج زندگی سبک با سازگاری

 .شودمی زناشویی تعارضات

 نیز شاغل زوجین توسط شده ذکر هایاستعاره مجموعه بررسی

 زوجین که بود این از حاکی فرعی، مضمون دومین عنوان به

 خونه: »ندنگرمی زندگی سبک نوع این به منفی منظری از متعارض

 همینه میگن که نواری زندگی...« »... خوابگاه یه شده تقریباً مون

 دو مسابقة وارد انگار میشم بیدار خواب از که صبح از» «دیگه

 میشن، بیشتر و بیشتر روز به روز مشکالتمون...« » میشم ماراتن

 رو کوه یه و میشن جمع دیگه هم رو که هاییسنگ مث درست

 از بدبینانه تصویری و منفی نمایی داشتند سعی هاوجز این...« میسازن

 و خود همزمان اشتغال و بگذارند نمایش به خود زناشویی زندگی

 آنها. کردندمی معرفی زناشویی تعارضات اصلی علت را همسرشان

 نقاط به نسبت شان،زندگی هایآسیب و منفی نقاط بر تمرکز ضمن

. ورزیدندمی غفلت غلهر دو شا زوج زندگی سبک مزایای و قوت

 این بر نیز( 2101) اسنایدر و لِبو گورمان، موضوع، این با راستا هم

 کمتری بینیخوش دارند تمایل بیشتر متعارض های زوج که باورند

 به را بدبینانه و ناخوشایند رفتارهای از باالیی میزان و داده بروز را

 .بگذارند نمایش

پذیری شناختی آسیب فرعی موجود در مضمون اصلیِ مضامین

 نیز( ناکارا شناختی هایسازه و منفی هاینگرش معیوب، باورهای)

 زوجین زناشویی تعارضات بروز در منفی نگرش و شناخت نقش بر

 مورد زوجین زیسته تجارب. کنندمی تأکید متعارض هر دو شاغل

 تصور مانند معیوب باورهای از ایمجموعه که داد نشان مصاحبه

 ذهنی آرمانی، تصاویر متفاوت، ذهنیت بودن، غیرمنطقی نابرابری،

 شاغل، زن درباره نامعقول تفکرات شتابزده، قضاوت خوانی،ذهن

 تواندمی نشده تعدیل انتظارات همسر، رفتار از شخصی تحلیل

 کردن درگیر با و کرده مسموم را زوجین از یک هر تفکرات

 می نظر به البته .دهد شکل را زناشویی تعارضات مخرب، رفتارهای

 برقرار زوجی تعارضات و معیوب باورهای بین متقابل ایرابطه رسد

 توانندمی غیرمنطقی تفکرات از کدام هر که صورت این به. است

 جوششِ با تعارضات دیگر، سوی از و باشند تعارض چکان ماشه

 فاصله برای را عرصه و گرفته شدت تواندمی جدید نامعقول افکار

 میکنه فکر: »کند فراهم شاغل زوج هر دو عاطفی و کیفیزی گیری

 قضاوت) داداشمه دست دارم که چی هر پس ندادم قسطو وقتی

 سرِکار رفت که زنی میگه ستبهانه دنبال همش بعدشم(... شتابزده

 خوند رو زندگی و خونه اون فاتحه باید نیست بنده رو خدا دیگه

 هاییافته نتایج، این با همسو(« شاغل زن درباره نامعقول تفکر)

 داد، نشان( 0930) نیامسعودی پورفرد وبانکی زاده،قلی پژوهش

 غلط باورهای گرایی،آرمان مثل فرد، در نادرست باورهای وجود

 عوامل جمله از خودبرتربینی و مشترک زندگی و همسر به نسبت

 یمطالعه نتایج همچنین. است طالق و زوجی تعارضات ساززمینه

 هایشناخت فوق، نتیجه تأیید در نیز( 0931) همکاران و فرلیاسماعی

 انتظارات و ناکارآمد اسنادهای و باورها جمله از ناکارآمد ذهنی

 فرسودگی ساززمینه فردی، شاخصی عنوان به را بینانه غیرواقع

 میزان توانندمی معیوب باورهای. است کرده معرفی زناشویی

 خشم، و داده افزایش را زوجین رابطه در موجود منفی هیجانات

 و موسوی) کند ایجاد آنان در را اضطراب و ارزشیبی احساس تنفر،

 بیشتری شدت زناشویی تعارضات ترتیب بدین و( 0930 دهشیری،

 .گیرندمی

هر دو  هایزوج زیسته تجارب از برآمده فرعی مضمون دیگر

 ابهی،مش نحو به. بود منفی هاینگرش بخش، این در متعارض شاغل

 عنوان به را هانگرش مجموعة نیز( 0931) همکاران و ورزنه حاتمی

 تأثیرگذار زناشویی زندگی فروپاشی بر شخصی درون عامل یک

 و ابراهیمی هاییافته با همچنین مضمون این نتایج. دادند تشخیص

 بین دادند نشان خود مطالعه در که است همسو( 0931) همکاران

. دارد وجود رابطه زناشویی تعارضات و زوج ناکارآمد هاینگرش

هر دو  زوج زندگی سبکِ شاغل، زن با مرتبط منفی هاینگرش این

 مانعی ها،نگرش این مجموعه. بود مقابل طرف پویایی و شاغل
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 بیاناتی. است زوجی مصالحه و تعارضات کاهش راه سر بر جدی

 حدودیتم کُل در...« »...  نشده ساخته بیرون کار برای زن» همچون

 تنها بینم، نمی خاصی مزیت که من...« »...  مزایا تا داره بیشتری های

 را فرد ذهن...«  مالیشه مورد همین دارن ها ازدواج اینجور که مزیتی

( هر دو شاغل زوج و زنان اشتغال) مرتبط موضوعات به نسبت

 زندگی کیفیت زوجین، نگرش شیوه که آنجایی از و کرده مسموم

 موسوی آسمند، حافظ، اشرفی) دهدمی قرار تأثیر تحت را زناشویی

 کردن مسدود ضمن منفی هاینگرش .(0932 میری،سایه و مقدم

 تعارضات بروز و منفی هیجانات فوران برای را زمینه منطقی، تفکر

 .کنندمی فراهم زوجی

 بر ناکارا شناختی سازهای( فرعی مضمون) تأثیر از حاصله نتایج

 و فتحی مطالعة هاییافته با حاضر پژوهش در زناشویی تعارضات

 عوامل جمله از را فردی درون عوامل که( 0931) ورزنه حاتمی

 همخوان یافتند، طالق و زوجی تعارضات بروز بر مؤثر میانجی

 احساس) مضمون این در آمده دست به فردی درون هایسازه. است

 گناه ساحسا شدن، کنترل احساس گرفتن، قرار سوءاستفاده مورد

 باعث هستند، فرد معیوب شناختی سیستم از برآمده که...( و

 قرار قربانی جایگاه در که برسد نتیجه این به مرور به فرد شوندمی

 یکی که دهد انجام اقدامی وضعیت این از رهایی برای باید و گرفته

 در. است زوجی روابط در تعارض یا چالش ایجاد اقدامات، این از

 رحیمی، ترجمه ؛2111) پالگ و کی، فانینگ مک زمینه همین

 طور به همسران از یک هر هیجانی واکنش که معتقدند( 0931

 هایسازه عنوان تحت مضمون این در که) افکارشان طریق از عمده

 هایواکنش این. شودمی تعیین( اندشده عنوان ناکارا شناختی

 فرد به که آیندمی وجود به درونی گفتگوهای واسطه به هیجانی

 و تعبیر خاص ایگونه به را همسرش رفتارهای کند،می کمک

 درونی گفتگوهای این زوجین که است این ترمهم نکته. کند تفسیر

 گیرندمی نظر در درست مطلق صورت به را شخصی هایبرداشت یا

 با را زوج میان تعارضات تعدیلِ غیرمنطقی، گیرینتیجه همین و

 .سازدمی مواجه مشکل

 در ضعف) شناختی پذیری آسیب باالی حجم رسدمی نظر به

 جامعه گذار از ناشی( منفی هاینگرش و معیوب باورهای آگاهی،

 شدن فراهم و آمادگی بدون مدرن مرحله به سنتی مرحله از ایران

هر دو  هایزوج که است( شناختی آمادگی) الزم ایزمینه شرایط

 .هستند مدرن جامعة همین بارزِ مصادیق از نیز شاغل

 از یکی مبنی بر این که کیفی پژوهش این از حاصل هاییافته

 در ضعف تعارضات، نفوذ برای همسران شاغل پذیریآسیب نقاط

قالب  در تواندمی  بود، منفی هاینگرش تراوش و شناخت و آگاهی

 در ازدواج مشاوران های آموزشی توسطها و کارگاهبرنامه

 سبک به ورود قصد که کسانی برای جازدوا از قبل هایمشاوره

های درمانی قالب مدل در و دارند را شاغل زوج هر دو زندگی

 مورد دارند، کار و سر همسران شاغل با که درمانگرانی توسط

زوج هر  زندگی سبک بودن نوظهور به توجه با. گیرد قرار استفاده

 ایادهآم و شده ساخته هنجار مورد این در هنوز ایران، در شاغل دو

 امور در مشارکت فرزندپروری، و فرزندآوری مالی، مدیریت برای)

فرهنگی اگر با ضعف  تأخر یا دیرکرد این و ندارد وجود...( و خانه

 تعارضات ساززمینه تواندمی در آگاهی و شناخت نیز همراه باشد،

 بر عالوه گفت، باید کل در. باشد زندگی سبک نوع این در زوجی

 واکنش خانواده، در ساختاری تغییرات به نسبت ایمتهنتوانس که این

 لزوم. هستیم نیز تفاوتبی آن به نسبت همچنین دهیم نشان مناسب

هر دو  زوج زندگی سبک زمینه در هنجارسازی و سازیفرهنگ

 و شناسایی و بازسازی شناختی در مورد این نوع زوجین امری شاغل

 های پژوهش حاضر،از جمله محدودیت .رسدمی نظر به ضروری

 با تا شد تالش چند هر بود، خاص جغرافیایی منطقه یک بر تمرکز

 محدودیت این...( و اجتماعی -اقتصادی  وضعیت شغل، سن،) تنوع

 گیریفاصله حاضر برای پژوهش شودمی پیشنهاد اما شود ترکمرنگ

شود، هر چند که  اجرا نیز جغرافیایی مناطق سایر در فرهنگی قیود از

 دیگر از. های کیفی در اولویت قرار ندارددهی در پژوهشیمتعم

 در کیفی مطالعات کمبود به توانمی پژوهش، این هایمحدویت

 کرد اشاره هر دو شاغل زوج زندگی های شناختی سبکمؤلفه زمینه

 ساخت.مقایسه نتایج را با دشواری روبرو می که

 منابع
 ساختاری معادالت مدل(. 0931) سیما مه پورشهریاری، و نیره فر،آرین

 ناسازگار هایطرحواره اساس بر زناشویی تعارضات بینیپیش

 هایسبک میانجی متغیر و طرد و بریدگی حوزه اولیه

 .011-090(, 23)1 ،درمانی روان و مشاوره فرهنگ. ورزیعشق

. (0931محمدرضا ) سارا و مرآثی، الدینی،زین شیخ امراله؛ ابراهیمی،

 پذیریآسیب با خانواده روابط روانی شناسیآسیب ارتباط

(. فردی بین شناختی هایتحریف و ناکارامد هاینگرش) شناختی

 .2930 -2933 ،(011)23، اصفهان پزشکی دانشکده مجله
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 احمدی، و فرشاد زاده،محسن کیانوش؛ زهراکار، زهرا؛ ثمرین، اخوی

 بافت در طالق ساززمینه عوامل بررسی(. 0931) خدابخش

فرهنگی  فصلنامه. کیفی پژوهشی تهران، شهر فرهنگی اجتماعی
 .011-021 ،(01)02 ،خانواده و زنان تربیتی -

 سایه و اهللرحمت سید مقدم، موسوی پریسا؛ آسمند، اصغر؛ حافظ، اشرفی

 کاهش در اندیشیمثبت اثربخشی(. 0932) کوروش میری،

 پزشکی علوم فصلنامه. متأهل دانشجویان زناشویی مشاجرات
 .03-19 ،(0 و 0) 29 ،تهران پزشکی واحد اسالمی آزاد دانشگاه

. خانواده و کار بین تضاد بر اثرگذار عوامل بررسی(. 0913) مینا بیگی،

 .0-21(، 21) 1، ایران مدیریت علوم فصلنامه

 هایتحریف آموزش تأثیر(. 0931) علی خادمی، مریم و جلوخانیان،

 به کنندهمراجعه زنان در ییزناشو رضایت میزان بر شناختی

(. 23)1 ،روانشناختی نوین های پژوهش. بهزیستی مشاوره مراکز

21-00. 

 و کیومرث فرحبخش، معصومه؛ اسمعیلی، ابوالفضل؛ ورزنه، حاتمی

 پایدار هایازدواج ایمقایسه بررسی(. 0931) احمد برجعلی،

 نامهفصل(. کیفی مطالعه) جدایی حابل در هایازدواج و رضایتمند

 .1-93 ،(91)00 خانواده، و زنان تربیتی -فرهنگی 

 عبدالحسین؛ سیگارودی، امامی شاهرخ؛ مقصودی، معصومه؛ حسابی،

 تعارض(. 0930) آرزو مژدهی، منفرد احسان و لیلی، نژادکاظم

 درمانی آموزشی مراکز در شاغل پرستاران در خانواده -کار 

-012 ،(0)09 ان،زن روانشناختی اجتماعی مطالعات. رشت شهر

029. 

ترجمه حمید . جامعه شناسی تاریخی خانواده(. 0939) سگالن، مارتین

 اصلی، زبان به انتشار تاریخ. )انتشارات نشر مرکز: تهران. الیاسی

0311.) 

 بر مؤثر عوامل بررسی(. 0931) ابوالفضل ورزنه،حاتمی و الهام فتحی،

 دانش یتخصص علمی فصلنامه. زنجان شهر در طالق پدیده
 .20-02 ،21 زنجان، انتظامی

(. 0930) زهرا نیا،مسعودی و امیرحسین پورفرد،بانکی آذر؛ زاده،قلی

 عوامل از گرفته طالق زنان و مردان تجارب کیفی مطالعه

-10 ،(0)21 ،کاربردی شناسی جامعه. طالق ساززمینه فرهنگی

93. 

 هایهارتم(. 0931) کیم پالگ، و پاتریک فانینگ، متیو؛ کی،مک
. ارجمند انتشارات: نهران. رحیمی محمدعلی ترجمه. زناشویی

 (.2111 اصلی، زبان به انتشار تاریخ)

 اهللولی موسوی، علی؛ صاحبی، محمدعلی؛ مظاهری، سمیه؛ ترابی،مهین

 غیر انتظارات تعدیل بر رفتاری شناختی آموزش تاثیر(. 0931)

 ،رفتاری علوم جلهم زنان، در نارضایتی و عاطفی بلوغ منطقی،

1(2،) 099-021. 

 بین فاصلة نقش(. 0930) غالمرضا دهشیری، و فاطمه سیده موسوی،

 و زنان زناشویی رضایت در زناشویی رابطة واقعیّتِ و انتظارات

 ،(2)09 ،زنان روانشناختی اجتماعی مطالعات. تهران شهر مردان

001-39. 

 برای زوجین به یاری" مدت کوتاه درمانی زوج(. 0931)کیم  هالفورد،
 و کاردانی مژده تبریزی، مصطفی ترجمه. "خودشان به کمک

 زبان به انتشار تاریخ) .فراروان انتشارات: تهران. جعفری فروغ
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