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 چكيده

شاغل  یهازوجهای مثبت و منفی در حال افزایش است. مس له اصلی این است که تجارب زیستة سبک زندگی زوج شاغل با وجود جنبه :زمينه

 تتعارضا و رضایت از های شاغلزیستة زوج تجارب کشف هدف با حاضر پژوهش هدف:دربارة رضایت و تعارضات زناشویی چگونه است؟ 

های در شهر نورآباد )لرستان( انجام شد. نمونه 0311در سال  تفسیری پدیدارشناسی و روي کیفی با رویکرد پژوهش اینروش: شد.  انجام زناشویی

 ( باENRICHدر پرسشنامه  060)با اذعان زوجین به رضایت و کسب نمرة باالتر از  زناشویی رضایت دارای شاغل زوج 02 پژوهش با انتخاب

یا باالتر از آن در  081)با اذعان زوجین به تعارض و کسب نمرة  زناشویی تعارضات دارای شاغل زوج 02 و برفی گلوله گیرینمونه از گیریبهره

 با هابهمصاح. نیمه ساختاریافته استفاده شد ها از مصاحبةآوری دادهبه حد اشباع رسید. برای جمع هدفمند گیرینمونه روي ( باMCQپرسشنامه 

 تحلیل ها:يافته .دگرفتنقرار تحلیل مورد است، مرسوم تفسیری پدیدارشناسی در و بوده تیمی ماهیت دارای که تانر و نآل دیکلمن، روي از استفاده
 مثبت زوجی هایخصیصه و زناشویی کارآمد نقشة فرعی؛ مضامین با ماهر شاغل زوج اصلی مضمون 2 شناسایی به منجر کنندگان،مشارکت تجارب

 شاغل زوج هآنچ داد نشان نتایج گيری:نتيجه .شد منفی زوجی هایمضامین فرعی؛ نقشة زناشویی ناکارآمد و خصیصهزوج شاغل غیرماهر با  و

 ادراک عارضات،ت با شدن مواجه نحوة بندی،اولویت و ریزیبرنامه داشتن بلکه زناشویی تعارضات فقدان نه کندمی تفکیک هم از را غیرماهر و ماهر

 و شگیرانهپی هایبرنامه تدوین برای را زمینه تواندمی آمده دست به نتایج. است سازگاری و همسر از شغلی و مالی مراقبت ها،توزیع از منصفانه

 جاربت كليدها: واژه. کند فراهم هازوج نوع این زناشویی تعارضات کاهش و زندگی سبک نوع این به ورود متقاضیان جهت درمانی هایمدل
 شاغل ماهر و غیرماهرزوج زناشویی، تعارضات زناشویی، رضایت زیسته،

Background: The lifestyle of career couple is increasing despite the positive and negative aspects. The key question is, 
how are the lived experiences of career couples about marital satisfaction and conflict? Aims: The purpose of this study 
was to explore the lived experiences of career couples from satisfaction and marital conflicts.  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 Couple acknowledging to satisfaction and score higher than 161 
in ENRICH questionnaire) using snowball sampling and 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 Dickman, 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 Master career couples with 
sub-themes of efficient marital map and couple positive features and unmaster career couples with sub-themes of 
inefficient marital map and Couple negative features. Conclusions: The results showed that what separates these two is 
not lack of marital conflicts but planning and prioritization, how to deal with conflicts, fair perception Among the 
distributions is financial and occupational care of the spouse and adaptation. The results of this qualitative study showed 
that what separates these two is not lack of marital conflicts but planning and prioritization, how to deal with conflicts, 
fair perception Among the distributions is financial and occupational care of the spouse and adaptation. The results can 
provide the basis for developing preventive programs and therapeutic models for those seeking entry into this lifestyle and 
reducing marital conflicts in these couples. Key Words: Living experiences, marital satisfaction, marital conflicts, master 
and unmaster career couple 
Corresponding Author: H.salimi.b@gmail.com 
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 مقدمه

 دهندةسازمان محور دو عنوان به خانواده و کار اخیر دهة سه در

 اجتماعی، و های اقتصادیزمینه در خصوص به انسان زندگی

 زندگی به مدرنیته ورود با(. 2102 برالتو،) اندشده تغییر دستخوي

 ردخو هم به خانواده در مرد و زن وظایف تقسیم در سابو نظم انسان،

 های اینجلوه بارزترین از(. 0316 بحرانی، و توفیقی ی،رحمان)

 هرشو و زن که هایی استخانواده زندگی خانواده، در نقش تغییرات

 ایبر خانواده علوم متخصصان و کنندمی کار خانه، از بیرون دو هر

 را اغلهای شزوج عنوان یکدیگر، با هازوج از دسته این رابطة تبیین

 برای 0(DCCS) شاغل دو هر یا های شاغلزوج هواژ. برندمی کار به

 به و شد استفاده 0161 سال در راپاپورت و راپاپورت توسط بار اولین

 همزمان صورت به و دارند شغل دو هر شود کهمی اطالق هاییزوج

 واری،تی) هستند خانواده و کار محل به مربوط هایمسئولیت درگیر

 خانواده، و شغلی حوزه هایآرمان بین مساعی تشریک(. 2106

 دوگانگی این جستجوی در که است افرادی برای چالش بازتاب

 تغییر با و تهیاف افزایش روز به روز زندگی سبک این محبوبیت. هستند

دای، )اند کرده پیدا عمومیت هازوج نوع این جنسیتی، هاینقش

 وعن عنوان به های شاغلخانوادة زوج(. 2101 کوریا، و ؛ برالتو2106

 هازوج رضایت برای را جدیدی منابع جامعه، در خانواده از جدیدی

نیز  را مشکالت از جدیدی انواع ترتیب، همین به است. کرده فراهم

 و پشنیکی بِت،) کندمی تهدید را زناشویی رضایت که کندمی ارائه

 (.2101 سیریرا،

 جتاین بر خانواده و اجتماعی علوم پژوهشگران اکثر که حالی در 

 شغل، و خانواده کردن سازمند جمله از های شاغلزوج زندگی منفی

 ویی،زناش فرسودگی زوجی، تعارضات خانواده، و کار بین تعارضات

 ینانِن،ک) زوجین افسردگی و استرس خانوادگی، و شغلی نارضایتی

 ؛2111 کیگر، و منون مینوت، استیون، ؛2116 پاکینن، و گارت فِلدت،

 و آبله ؛2103 اوبرادوویچ، -کیدینا  و برادوویچاو ؛2111 میچلسون،

 و جایسری ؛0310 مظفرپور، و حسنی فرد، ای دوکانه ؛2100 والمر،

 سندبرگ، و الرسون یورگاسون، هیل، کارول، ؛2103 جوزف،

 از دیگر برخی اند،شده متمرکز( 0312 خالویی، و چای فالح ؛2103

 اند،کرده دت کی دگیزن سبک نوع این مثبت پیامدهای بر پژوهشگران

 رد فعالیت تواندمی حوزه یک در فعالیت که باورند این بر زیرا

                                                           
1. Dual Career Couples 

 مهمترین(. 2101 سلمر، و لورینگ) کند تسهیل را دیگر هایحوزه

 و فوذن برقراری خانواده، درآمد سازیبهینه شامل مثبت پیامدهای این

 ریمختاخود شخصی، رشد جنسیتی، برابری) هازوج بین مشابه قدرت

 زایشاف هیجانی، بلوغ مستقل، هویت داشتن( متقابل احترام و باال

 تعامالت بهبود و اجتماعی خودپنداره تقویت خود، به احترام

 ؛2110 کارنت، و زیئبا زیمرمن، هاداک،) است اجتماعی و فردیبین

 ؛0386 سلیمانیان، و نظری ؛2111 بوینکه، ؛2110 ورسینتون، پِرون،

 ؛2100 والمر، و آبله ؛2111 استبینگ، و کلی تولر، ؛2111 آبله،

 گرویسبرگ ؛2103 جوزف، و جایسری ؛0311 تبریزی، و ذوالفقاری

 (.0313 سیاهپوي، ارجمند و خضری ؛2104آبراهامز، و

 شامل عمده تعارض نوع سه به( 2100) هوانگ و هاس آالرد،

 شاغل جزو زندگی سبک در رفتار و فشار زمان، بر مبتنی تعارضات

 بیشتری توق که است وضعیتی زمان، بر مبتنی تعارض. کنندمی شارها

 هشد داده اختصاص زمان علت به زوج و شودیم صرف نقش یک در

 تنیمب تعارض. مانندمی باز دیگر یهانقش انجام از نقش، یک برای

 استرس یا تنش معرض در فرد که دهدمی رخ مواردی در فشار بر

. دباشمی دیگر نقش کنندهنعکسم که گیردمی قرار نقش یک

 دو همزمان اجرای گیرد کهوقتی شکل می نیز رفتار بر مبتنی تعارض

 تربا،کا هرگیس،. دارند نیاز متفاوتی رفتاری هایالگوی به نقش

 شدت و بروز بر مؤثر عوامل مهمترین( 2100) بالتس و دانووا

 و کاری محیط در موجود فشارزاهای را فوق گانهسه تعارضات

 سن و تعداد کاری، ساعات میزان اجتماعی، حمایت سطوح خانواده،

 .کنندمی عنوان موقعیت از آنها ادراک وها زوج شخصیت فرزندان،

 یست،ن های شاغلزوج به منحصر زناشویی مشکالت و تعارض البته

 رمستم تنش و تعارضات مداوم ماهیت است مهم میان این در آنچه اما

 را آنها زندگی روزمرة تعامالت که است اغلهای شزوج زندگی در

 و قادری هنرپروران،) کندمی مواجه جدی هایچالش با

های زوج که تعارضاتی و مشکالت دیگر، طرف از(. 0311قبادی،

 های مت هلزوج از ترپیچیده و متفاوت شوندمی مواجه آن با شاغل

 مستعد یژهو شاغل به زنان(. 2106 تیواری،) یا تک شاغل است سنتی

 یخانوادگ هایمسئولیت سنتی طور به زیرا هستند، هاتعارض این

 مهر،تهخجس و اصالنی سروستانی، رجبی،) دارند عهده بر را بیشتری

0312.) 
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 رب های شاغل،زوج از بسیاری زیستة تجارب و پژوهشی ادبیات

 میان روابط در نظر اختالف و تفاوت که گذارندمی صحه واقعیت این

 شود زناشویی رابطة در بحران به منجر تواندمی هازوج نوع این

 رد را زوج آسانی به تواندمی ناخوشایند، رابطة این(. 2113 فینچام،)

 قرار ادهخانو و شغل هایخواسته پیگیری از تحملی موقعیت غیرقابل

 زندگی در تعارضات مداوم ماهیت(. 2106 اینباناتان، و جوزف) دهد

 متعدد، تقاضاهای وجود اثر در که شاغل هایزوج روزمره

 آیند،می وجود به پیشرفت به شدید نیاز و چندگانه هایمسئولیت

 یهاچالش با را هازوج نوع این زندگی در روزمره تعامالت کیفیت

 ؛0110 هرتز، ؛0112 لیف، و ساکس برمن،) سازدمی مواجه جدیدی

 با مرتبط اتمطالع از ایعمده بخش(. 0316 نظری، از نقل به

 عمدتاً آن، ساززمینه عوامل و های شاغلزوج در زناشویی تعارضات

 نوع نای مطالعه اهمیت چه اگر. است گرفته انجام غربی کشورهای در

 دهش داده تشخیص نیز هافرهنگ سایر پژوهشی ادبیات در هازوج

 است اندک نسبتاً هم هنوز مورد این در مرتبط هایپژوهش اما است،

 آن پی در متخصصان خانواده(. 2100 سینگ، و اتیکال ات،ی)کال

 کنار انشزندگی هایچالش با تا کنند کمک هازوج این به که هستند

 نوع این ثبتم هایجنبه از بتوانند استرس وجود با که یاگونه به بیایند

پژوهشگران برای نشان (. 2106 تیواری،) ببرند لذت زندگی سبک

ند. کنیمها، از مفهوم زوج ماهر یا منصف استفاده جدادن این گونه زو

 ضمن های شاغل ماهر( معتقد است زوج0112لویک ) -استولنز 

 فردی، اهداف و نیازها بین زمان طول در منصفانه، ایرابطه احساس

 کنند.یم برقرار تعادل شغلی و خانوادگی زوجی،

های جوز زناشویی تعارضات و رضایت مرتبط با اکثر مطالعات

 این از یبرخ. اندیدهرس متفاوتی نتایج شاغل در ایران کمی بوده و به

 فرد، ای دوکانه ؛0382 رستگار، خالد ؛0384 اسفندیار،) هاپژوهش

 تعارضات و پایین زناشویی رضایت بر( 0310 مظفرپور، و حسنی

 هازوج نوع این زندگی مثبت پیامدهای بر نیز دیگر برخی و شدید

 اشوییزن روابط در را کمتری تعارض و بیشتر رضایت و کرده اشاره

 و شمس معروضی، عسگری، مقدم، صادق) اندگزاري کرده آنان

 ؛0312 پور، اسماعیل ؛0386 سلیمانیان، و نظری ؛0382 طهماسبی،

 (.0313 سیاهپوي، ارجمند و خضری

 مورد را شاغل زوج 011 سال، 2 طی در نیز( 2101) پتریگلیری

 غلش چگونه ی شاغل ماهر و غیرماهرهازوج ببرد پی تا داد قرار مطالعه

پژوهشگر مذکور در اولین . کنندمی ترکیب هم با را خود رابطه و

 در را خود هایهای شاغل ماهر، مسئولیتویژگی دریافت که زوج

 یاهزوج روابط زیرا کنند، تقسیم مساوی طور به کار محل و خانه

 .بود پرتنش بسیار کار نصفانهم تقسیم زمینه در متعارض شاغل

 ار زن که جنسیتی هاییشهکل از را ی شاغل ماهر همچنین خودهازوج

در آخرین ویژگی . کنندیم دور داند،می خانه کارهای همه مسئول

 یپیگیر برای برابری هایهای شاغل ماهر فرصتزوج کشف شده،

 .دارند زندگی در هایشانو پویایی طلبیجاه

زوج هر دو شاغل به این  362( در مطالعة 2101) ژو و همکاران

نتیجه رسیدند که سرریزهای متقابل کار و خانواده و ساعات کار 

شوند. همچنین طوالنی موجب تعارض در روابط این نوع زوجین می

آنها دریافتند که میزان کم مشارکت مردان در انجام امور خانه با 

 ه دارد.نارضایتی زناشویی و افسردگی زنان رابط

 در شاغل زوج 238 تحلیل با( 2106) اینباناتان و جوزف

 در ار آنان میان زناشویی تعارضات چکان ماشه علل عمدة هندوستان،

 خانوادگی، هایمسئولیت گذاریاشتراک به مالی، هایینگران

 خویشاوندان با ارتباط والدینی، هاینقش انجام زمان، مدیریت

 زناشویی کیفیت که دادند نشان همچنین. آنها کردند گزاري

 نانآ بین زناشویی تعارضات و مشاجرات فراوانی با شاغل هایزوج

 .دارد معکوس رابطه

 حل راهبردهای انتخاب پژوهشی در( 2103) یاداف و بایاجی

 این نتایج. دادند قرار مطالعه مورد را شاغل هایزوج در تعارض

 نوع این زنان میان در و همکاری مردان، میان در که داد نشان پژوهش

 .بود ترجیحی راهبرد ینترمهم و اولین تطابو ،هاخانواده

 شاغل هایزوج روی که ایمطالعه در( 2102) یوروویچ -راز 

 تربیش گذاریاشتراک نیز و زوج شغلی ثبات داد نشان داد، انجام

 اگر و دارد همراه به را زناشویی زندگی بیشتر ثبات آنها، میان درآمد

 درآمد اما دهد،می کاهش را طالق بروز احتمال مردان، درآمد هچ

 طالق مالاحت ها،زوج نوع این در مردان به نسبت زنان بیشتر یا و برابر

 در که مکانی و زنان کاری ساعات همچنین. دهدمی افزایش را آنان

 هایوجز زناشویی روابط پایداری عدم بر نیز هستند کار به مشغول آن

 .است اثرگذار اربسی شاغل

 هایچالش به خود تجربی پژوهش در نیز( 2100) والمر و آبله

 این مهمترین پژوهشگران ایناند. کرده اشاره شاغل هایزوج خاص

 ایترض ای،حرفه و پویایی مسائل بهزیستی، و استرس را هاچالش

 گیچگون و جنسیت والدینی، وظایف مشارکت، ثبات و زناشویی
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 عنوان سازمانی و زوجی شخصی، سطو سه در نوادهخا و کار ادغام

 .کردند

 جنبة سه با ماهر شاغل هایزوج دادند نشان نیز( 2112) پو و گریر

 قابل فصل، و حل و انطباق شناسایی، شامل شاندر روابط مهم

 رابطه تعریف دنبال به زوجین شناسایی، جنبة در. هستند تشخیص

 هایوزن تعیین و رابطه درون در خود شغل نقش شدن روشن خود،

 یکشر شغل و خود شغل رابطه، به ذهنی طور به که هستند نسبی

 مهارت بر زوج تسلط امر این برای. دهندمی اختصاص شانزندگی

 مورد در مذاکره زوجین انطباق، جنبة در. است ضروری مذاکره

 این در که مسائلی. دهندمی ادامه را هر دو شاغل زوج زندگی سبک

 هایمسئولیت انجام نحوة شامل گیرندمی قرار مذاکره مورد مرحله

 به چگونگی فرزندان، از مراقبت و خانه کارهای جمله از خانواده،

 جدید ایهنقش با انطباق و باال به رو ایحرفه تحرک رساندن حداکثر

 و خوب پیامدهای پذیري و خوداندیشی نیز شامل سوم جنبة. است

 شده خاذات تصمیمات به جنبه این یجهنت. است قبلی تصمیمات بد

 به وجینز تعهد تقویت به است ممکن و دارد بستگی طرفین توسط

 .بیانجامد شغل یا رابطه

 در( 0316 نظری، از نقل به ،0182) استینگر هاییافته همچنین

 ادد نشان شاغل هایزوج زناشویی رضایت بر مؤثر عوامل برخی مورد

 کنند،می تعهد احساس خود غلش به نسبت که شاغلی هایزوج

 و دهبو پذیرانعطاف کرده، تجربه را بیشتری زناشویی رضایت

 این .است شاغل همسر دو هر رضایت مورد که گیرندمی تصمیماتی

 لیلد همین به و کرده منطبو یکدیگر شغل با را خود هازوج گونه

 نهمچنی. کنندمی سپری هم با را مشترکی فراغت اوقات و عالیو

 دربارة گذرانند،می هم با را بیشتری اوقات که شاغلی هایوجز

 تجربه ار بیشتری زناشویی رضایت و بوده بینواقع خود هایمحدویت

 .کنندمی

 ییزناشو الگوی عنوان به تدریج به شاغل زوج زندگی سبک

 درک بنابراین. است کرده پیدا رواج کشورها اکثر در مرسوم

 دارد، وجود هاییخانواده چنین رد که منحصربفردی هایچالش

 تعارضات پیامد. دارد خانواده علوم متخصصان برای زیادی اهمیت

 خارج نهادهای در آنان حضور به توجه با هازوج نوع این در زناشویی

 اجتماعی نهادهای سایر و شودنمی محدود خانواده اعضای به خانه، از

 گاننویسند ستجویج. دهدمی قرار ت ثیر تحت را اقتصادی حتی و

 جاربت استخراج برای خاصی کیفی پژوهش کنون تا که داد نشان

 نجاما ایران در زناشویی تعارضات و رضایت از شاغل هایزوج زیستة

 ردنک برجسته و شناسایی جهت در تالي رو این از. است نگرفته

 برای را مفیدی دستورالعمل شاغل، یهازوج سبک زندگی قواعد

 یپژوهش خأل بر عالوه. کندمی های دو شغله فراهمدهخانوا کامیابی

 ینا کند،می بیشتر را مطالعه این انجام ضرورت آنچه زمینه، این در

 هایزوج زیستة تجارب بررسی بر عالوه حاضر پژوهش که است

 دارای شاغل هایزوج تجارب زناشویی، تعارضات دارای شاغل

 تواندمی جامع بررسی ینا و کرده استخراج نیز را زناشویی رضایت

 نای در تعارضات کاهش و رضایت بر مؤثر عوامل کشف زمینة در

 این رحاض پژوهش اصلی سؤال .باشد مؤثر بسیار زندگی سبک نوع

 تعارض و رضایت مورد در شاغل هایزیستة زوج تجارب که است

 است؟ چگونه زناشویی

 روش

 ایتضر کیفی جستجوی حاضر، پژوهش اصلی هدف که آنجا از

 ود،ب شاغل یهازوج زیستة تجارب نظر نقطه از زناشویی تعارضات و

 یروش اتخاذ مستلزم شاغل هایزوج زیستة تجارب درون به ورود لذا

 پدیدار روي از رو این از باشد، کاری چنین انجام به قادر که بود

 گروه رد پژوهش این مطالعة مورد جامعة. شد استفاده تفسیری شناسی

 دارای شاغل هایزوج کلیة زناشویی، رضایت دارای اغلش هایزوج

 دارای که بود 0311 سال در( لرستان) نورآباد زناشویی شهر رضایت

 بار یک تنها فرزند، یک حداقل و دوام سال 2 از بیش با ازدواجی

 دهبو مندعالقه خویش تجربه معنای و ماهیت فهم به و کرده ازدواج

 ةپرسشنام در زناشویی، رضایت از یبرخوردار به خود اذعان ضمن و

 رضایت نشانگر که) 060 از باالتر نمرة( سؤالی 41 کوتاه فرم) انریچ

 دیگر. باشند کرده کسب ،(است العاده فوق و زیاد زناشویی

 دیپلم، تحصیلی مدرک حداقل گروه، این در ورود یهامالک

 از گروه این در. بود وقت تمام شغل داشتن و سن سال 31 حداقل

 هامونهن انتخاب جهت برفی گلوله روي و هدفمند گیرینمونه راهبرد

 دارای اغلش زوج اولین برفی، گلوله گیرینمونه روي با. شد استفاده

 به زوج خود اذعان از استفاده با و هدفمند طور به زناشویی رضایت

 نتخابا انریچ زناشویی رضامندی پرسشنامه نمرة و زناشویی رضایت

 دارای که را دیگری زوج که شد خواسته زوج آن از سپس و شده

 ینا. کنند معرفی باشند، همکاری به مایل و پژوهش این هایمالک

 هایمقوله اشباع جهت موردنظر، هایزوج تعداد به دستیابی تا روند

 وردم اندازة نمونه مالک که آنجایی از. کرد پیدا ادامه شناسایی، قابل
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 بهمصاح از بعد بود، آمده دست به هایادهد رسیدن اشباع به مطالعه،

 اما رسید؛ اشباع بهها داده زناشویی، رضایت دارای شاغل زوج 1 با

 .کرد پیدا ادامه شاغل زوج 02 تا هامصاحبه اطمینان، حصول جهت

 هایزوج کلیة نیز متعارض شاغل هایزوج مطالعه مورد جامعة

 نآبا) ماهه چهار مانیز بازة در که بود زناشویی تعارض دارای شاغل

 مراجعه اُفو خانواده مشاورة کلینیک به( 0311 ماه بهمن تا ماه

 صورت به نیز متعارض شاغل هایزوج در گیرینمونه. کردندیم

 ردف انتخاب پایة روي این در. گرفت انجام دسترس در و هدفمند

 و موردنظر موضوع از او خاص اطالعات پژوهش، در شرکت برای

 خود اذعان اساس بر هازوج این. بود این اطالعات ریگردآو هدف

( MCQ) زناشویی تعارضات پرسشنامة نمرة باال در تعارض، داشتن به

 تعارض دهندة نشان که آن، از آمده دست به باالتر و 081 خام نمرة)

 وردم در. شدند انتخاب( است پذیر آسیب شدیداً روابط یا و شدید

 رخ مصاحبه 01 از پس هاداده اشباع متعارض، شاغل هایزوج گروه

 زوج 02 تا نیز گروه این هایمصاحبه اطمینان، حصول جهت که داد

 شاغل دارای هایزوج برای پژوهش به ورود هایمالک. یافت تدوام

 همان زناشویی، تعارضات تشخیص بر عالوه زناشویی، تعارض

 العهمط از خروج هایمالک و بوده رضایت دارای زوجین هایمالک

. دبو روانشناختی اختالل و جسمانی بیماری هرگونه داشتن نیز

 در پژوهش این در کنندهشرکت شاغل هایزوج اولیة مشخصات

.است آمده 2 و 0 جداول

 

 های شاغل دارای رضایت زناشوییمشخصات اولیه زوج .0جدول

 تعداد فرزند تحصیالت شغل طول زندگی زناشویی سن جنسیت کد زوج

0 
 42 زن

 سال 08
 لیسانس حسابدار بانک

3 
 لیسانس آموزگار 46 مرد

2 
 31 زن

 سال 02
 لیسانس تکنسین اتاق عمل

2 
 لیسانس مهندس بهداشت محیط 43 مرد

3 
 41 زن

 سال 6
 لیسانس آموزگار

0 
 فوق لیسانس مدیر مدرسه 41 مرد

4 
 31 زن

 سال 8
 فوق لیسانس دبیر تربیت بدنی

2 
 فوق لیسانس ر ریاضیدبی 33 مرد

2 
 36 زن

 سال 01
 لیسانس آرایشگر زنانه

2 
 فوق دیپلم مددکار اجتماعی 42 مرد

6 
 40 زن

 سال 1
 دکتری پزشک عمومی

3 
 لیسانس دبیر کامپیوتر 36 مرد

1 
 40 زن

 سال 03
 فوق دیپلم آموزگار

2 
 لیسانس آموزگار 42 مرد

8 
 40 زن

 سال 02
 لیسانس فاعیمدیر مدرسة غیرانت

2 
 دکتری هی ت علمی دانشگاه 44 مرد

1 
 32 زن

 سال 01
 فوق لیسانس آموزگار

0 
 فوق لیسانس آموزگار 31 مرد

01 
 32 زن

 سال 2
 لیسانس تکنسین آزمایشگاه

0 
 فوق لیسانس متصدی تسهیالت بانک 38 مرد

00 
 41 زن

 سال 34
 فوق دیپلم انباردار مدرسه

2 
 دیپلم گر کارخانه ایزوگامکار 24 مرد

02 
 42 زن

 سال 32
 فوق دیپلم مدیر آموزشگاه رانندگی

4 
 دیپلم جواهر فروي 22 مرد
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 های شاغل دارای تعارضات زناشوییمشخصات اولیه زوج. 2جدول

 تعداد فرزند تحصیالت شغل طول زندگی زناشویی سن جنسیت کد زوج

0 
 40 زن

 سال 21
 ق لیسانسفو کارمند شهرداری

3 
 لیسانس کارمند ادارة برق 48 مرد

2 
 33 زن

 سال 01
 لیسانس آموزگار

0 
 لیسانس کارمند کمیته امداد 31 مرد

3 
 30 زن

 سال 6
 تحصیالت حوزوی طلبه/ معلم

0 
 فوق دیپلم متصدی بنگاه معامالت ملکی 36 مرد

4 
 38 زن

 سال 02
 لیسانس پرستار

2 
 لیسانس وشیمیکارمند پتر 42 مرد

2 
 34 زن

 سال 00
 دیپلم فروشنده بوتیک زنانه

2 
 دیپلم نگهبان شیفتی 31 مرد

6 
 21 زن

 سال 1
 لیسانس تحویلدار بانک

2 
 دیپلم متصدی نمایشگاه اتومبیل 32 مرد

1 
 42 زن

 سال 20
 دیپلم خیاط زنانه

4 
 فوق دیپلم تعمیرکار اتوموبیل 41 مرد

8 
 38 زن

 سال 02
 لیسانس کارمند ادارة بهزیستی

2 
 لیسانس آموزگار 44 مرد

1 
 41 زن

 سال 01
 لیسانس دبیر عربی

2 
 دیپلم نظامی 41 مرد

01 
 33 زن

 سال 8
 لیسانس کارمند نمایندگی بیمه

0 
 فوق لیسانس کارمند تدارکات اداره دولتی 31 مرد

00 
 28 زن

 سال 1
 فوق دیپلم بهیار

2 
 فوق دیپلم اربهی 31 مرد

02 
 33 زن

 سال 1
 لیسانس پرستار

0 
 لیسانس پرستار 32 مرد

 

 

 ابزار
ها، از مصاحبة عمیو نیمه آوری دادهدر این پژوهش برای جمع

ه، زوج های نیمه ساختاریافتساختاریافته استفاده شد. در این مصاحبه

 )زن و شوهر( شرکت کردند. همچنین عالوه بر استفاده از روي

آوری اطالعات در پدیدارشناسی های جمعمصاحبه، از سایر روي

ها در نظیر یادداشت برداری میدانی و مشاهده نیز استفاده شد. مصاحبه

دقیقه، متناسب با خُلو، آستانه تحمل و عالقه  12تا  41دامنة زمانی 

کنندگان انجام شد. مصاحبه کننده تالي کرد تا پیش از شرکت

 ای دوستانه برقرار کند وزوج مورد مصاحبه رابطه شروع مصاحبه، با

برای ایجاد این رابطة دوستانه، مصاحبه با مکالمات معمول روزمره 

کننده در پژوهش و با های شرکتشد. سپس با اجازة زوجآغاز می

 گیری از ابزارهایها با بهرهاطمینان از محرمانه بودن، جریان مصاحبه

برای  کنندگانن در مورد تمایل شرکتشد. همچنیدیجیتال ضبط می

شد و در صورت توافو، صدا ضبط کردن صدا، ابتدا از زوج سؤال می

فا ها اکتضبط شده، در غیر این صورت به یادداشت برداری پاسخ

شدند که رشته ای مطرح میشد. سؤاالت مصاحبه نیز به گونهمی

گفتگو  موضوع گفتگو قطع نشود، اما به هنگام سرد شدن یا انحراف از

کننده، فرآیند مصاحبه به مسیر اصلی شد با سؤاالت هدایتسعی می

 بازگردد.

به منظور دسترسی به ادراک و تجارب زیستة مصاحبه شوندگان، 

در تدوین طرح سؤاالت مصاحبه عمیو نیمه ساختاریافته زوجی از 

( الگو 2116گانه به مصاحبة پدیدارشناسی )سیدمن، رویکرد سه

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

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

هایشان قرار داده و معنای آن را بازتاب دهند. بر همین اساس، زندگی

در بخش اول برای تمرکز بر تاریخچة زندگی، تجربه زوج 

ار با کشد. این میکننده در زمینه یا بستر موضوع قرار داده شرکت

 زندگی سؤال پرسیدن در مورد موضوع تا حد ممکن از اوائل
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زناشویی تا زمان مصاحبه، انجام شد. برای همین منظور و برای قرار 

شان، سؤاالت با مطلع دادن نقش زوج در زمینة تاریخچه زندگی

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

عارض پیدا کردین؟ تا جایی که ممکنه از اوائل زندگی رضایت / ت

گونه زناشویی تا حال رو مرور کنین و به من پاسخ بدین(. این

سؤاالت، طیف وسیعی از رویدادهای تقویمی در گذشته زندگی 

 کرد، که درزوج، خانواده و شغل آنها را بازسازی و بازگویی می

ویی ایت و تعارضات زناشهای مؤثر بر رضنهایت منجر به کشف زمینه

گانه فوق، بر جزئیات واقعی شد. در بخش دوم رویکرد سهآنها می

کننده از رضایت و های شرکتتجربه زندگی شده کنونی زوج

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

تونید شد تا این جزئیات را بازسازی کنند )برای مثال، میخواسته می

روز از زندگی خودتون رو  به عنوان زوج شاغل از وقتی که از یک 

جا خوابید، تعریف کنید؟( در اینخواب بیدار میشید تا وقتی که می

نبود، بلکه جزئیات تجاربی مورد نظر قرار گرفت  نظراتشانهدف اخذ 

بر اساس آن به وجود آمده باشد. در بخش  نظراتشانکه ممکن است 

اب شان را بازتاسته شد تا معنای تجربه زیستهها خوسوم نیز از زوج

 ،میزنیمدهند )برای مثال، وقتی از زوج شاغلِ ماهر / غیرماهر حرف 

تون میاد؟( بخش سوم فقط در صورتی چه جور زوجی تو ذهن

توانست مؤثر باشد که پایه آن در دو بخش نخست مصاحبه، بنا می

ه ذکر شده، مصاحبه کنندنهاده شده باشد. به جز نمونه سؤاالت اولیة 

هیچ سؤال از پیش تعیین شده یا ارجحی نداشته و مصاحبه بیشتر حالت 

گفتگو و مکالمه داشت نه جلسات پرسش و پاسخ. به طور کلی در 

با طرح سؤاالت کلی شروع شده و با  هامصاحبهالذکر، فرآیند فوق

شد. شش محور اصلی سؤاالت پذیر تعقیب مییک چارچوب انعطاف

صاحبه )فهرست یادآوری سؤاالت(، در راستای کشف تجارب م

های شاغل از رضایت و تعارضات زناشویی در پژوهش زیستة زوج

 حاضر عبارت بودند از:

 های اساسی سبک زندگی زوج شاغلشناسایی مزایا و چالش -

های عوامل زمینه ساز در رضایت / تعارضات زناشویی زوج -

 شاغل

 های شاغلویی در زندگی زوجمحتوی تعارضات زناش -

                                                           
1. interpretative summary 

رویارویی با تعارضات و مهارت حل آنها در زندگی زوج  -

 شاغل

تر شدن مصاحبه و برای دستیابی به در مواقع لزوم جهت عمیو

 تر، سؤاالتسازی و کسب اطالعات دقیوجزئیات بیشتر، روشن

تونید می" "تونید در این مورد بیشتر توضیو بدین؟می"کاوشی مانند 

بیان  لطفاً مثالی از تجربه خودتون""تر بیان کنین؟ظورتون رو واضومن

گرفت. آخرین سؤاالت در پایان هر مورد استفاده قرار می "کنین

دوست داشتین چه چیزی ازتون بپرسم که به "مصاحبه این بود که

آیا چیز " "کنه؟درک ما از تجربة زندگی زوج شاغل کمک می

گاهی اوقات این  "به من بگید؟ ای هست که در این مورددیگه

ها در خواند. دادهسؤاالت پایانی اطالعات جدیدی را از زوج فرا می

آوری، ثبت، کدگذاری و در قالب طول یک دوره چهارماهه جمع

 خالقیا بندی گردید. مالحظاتتر طبقهمضامینِ اصلی، فرعی و فرعی

 هایزوج از آگاهانه رضایت کسب شامل پژوهش این در الزامی

 انندم مستعار نام از استفاده) رازداری نامة کتبی،رضایت اخذ و شاغل

 برای انصراف حو و( پژوهش طول تمام در... و ،2 ،0 شماره زوج

 .بود کنندگانشرکت

های نیمه های حاصل از مصاحبهبرای تجزیه و تحلیل داده

رتی، الو ، به نقل از0181ساختاریافته، از روي دیکلمن، آلن و تانر )

( که دارای ماهیت تیمی بوده و در پدیدارشناسی تفسیری 2113

مرسوم است، استفاده شد. روي مذکور در مطالعه موضوعات 

بر مبنای این  (.2101اکتشافی و مبهم ارجحیت دارد )بارنز و گروو، 

(؛ در پژوهش حاضر برای رسیدن 2114روي تحلیل )پولیت و بک، 

حلة اول پس از پایان هر مصاحبه به هدف، هفت گام طی شد. در مر

های میدانی، جهت دستیابی به و ثبت مشاهدات و یادداشت برداری

های شرکت کنندگان مکرراً گوي داده شد یک ایدة کلی، مصاحبه

شان کلمه به کلمه روی کاغذ ثبت و چندین بار مرور و اظهارات

شدند. در مرحلة دوم، پژوهشگران در جستجو برای کشف 

خالصه "بالقوه، آنچه را که دیده و شنیده به صورت  موضوعات

آوردند. در این مرحله، زیر اطالعات با معنی و در می " 0تفسیری

های مرتبط با موضوع پژوهش، خط کشیده شده و به این صحبت

طریو عبارات مهم مشخص شده و معانی نهفته در آن درک و 

ها(. همتون مصاحب استخراج شدند )استخراج معانی آشکار و نهفته در
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ای کنندگان نبود، بلکه فضاین معانی صرفاً همان بیان ساده شرکت

فت. در گرمصاحبه و چگونگی پاسخ زوج به سؤاالت را نیز در بر می

ها به صورت تیمی مرحلة سوم، متون نوشتاری و محتوی مصاحبه

)پژوهشگران( مورد تبادل نظر و تحلیل قرار گرفته تا ضمن رسیدن به 

ک درک مشترک، مضامین اصلی استخراج شوند. در مرحلة ی

ها، تیم پژوهشی مجدد مفاهیم چهارم، بعد از استخراج درون مایه

سازی و استخراج شده را به دقت مطالعه کرده و ضمن روشن

ها، یک تحلیل کلی و ترکیبی از هر متن یا مصاحبه به بندی دادهطبقه

م توافو و تناقض موجود در عمل آورد. در این مرحله هر گونه عد

ها رفع شد. ها یا شرکت کنندهتفاسیر از طریو مراجعه به متون مصاحبه

 ها به منظور شناسایی، تعیین و توصیفدر مرحلة پنجم، متون مصاحبه

معانی مشترک و عملکردها مقایسه شدند. مرحلة ششم با شناسایی و 

کرد، ا را برقرار میهاستخراج الگوهای بنیادین که ارتباط درون مایه

بندی قهسازی و طبدنبال شد. در مرحلة پایانی به منظور تبیین، روشن

ای پیش و رفع هرگونه عدم توافو و تناقضات موجود در تفاسیر، نسخه

ها جهت اعتباربخشی و نگاري نسخه نهایی نویس از درون مایه

 نظر در زمینهگزاري طرح به اعضای تیم پژوهشی و افراد صاحب

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

شکل  تریکلهای تفسیری، تحلیل ترکیبی و کار، با ادغام خالصه

های حاصله، به بهترین نحو ممکن گرفت تا مضامین و درون مایهمی

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

رای ها استخراج شوند. با طبقات از درون دادهتعیین شده اجتناب شد ت

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

های پژوهشی از چهار شاخص اعتبار گوبا منظور صحت و اعتبار داده

، قابلیت اطمینان و 2، قابلیت تصدیو0(؛ قابلیت اعتبار0181و لینکلن )

استفاده شد. برای تضمین قابلیت  4و قابلیت تعمیم و انتقال 3کفایت

پس از تحلیل هر مصاحبه، متن مصاحبه دوباره به زوج  هادادهاعتبار 

شد تا صحت و سقم مطالب ت یید کننده در پژوهش ارجاع میشرکت

و در صورت لزوم اصالحات الزم اعمال گردد. جهت تضمین قابلیت 

شین خود یهای پفرضتصدیو، سعی بر آن بود که تیم پژوهشی پیش

دخالت نداده تا ضمن  هادادهآوری را تا حد امکان در فرآیند جمع

ل های شاغهای تیم پژوهشی، تجارب زیسته زوجلحاظ شدن دیدگاه

کننده در پژوهش نیز معرفی و بازنمایی شود. برای تضمین شرکت

                                                           
1. credibility 
2. confirmability 

قابلیت اطمینان و کفایت نیز از نظرات صاحبنظران حوزه علوم خانواده 

سی ها جهت بررشد. به همین منظور متون مربوط به مصاحبهاستفاده 

نظران و یک متخصص پژوهش کیفی تر و کدگذاری به صاحبدقیو

 اهدادهنیز داده شد. از فرد مذکور درخواست شد، او نیز کدگذاری 

 که کدگذاران توافو انجام دهد. میزان 12MAXQDAافزار را در نرم

 %81 اکاپ ضریب اساس بر نمودند، ستفادها برده نام افزارنرم از دو هر

 توجهقابل زیاد، (2104گویت ) پذیریاعتماد مراتب اساس بر که بود

 .بود هاادهد کفایت و اطمینان دادن نشان برای دیگری کننده تضمین و

 هايافته

 دارای شاغل زوج 02 با گرفته انجام هایمصاحبه تحلیل از پس

 از بعد و زناشویی ارضاتتع دارای شاغل زوج 02 و رضایت

 مضمون 4 اصلی، مضمون 2 اولیه، مفاهیم بندیدسته و کُدگذاری

 آنان زیستة تجارب از اولیه مفهوم 016 و ترفرعی مضمون 04 فرعی،

 این ادامه در. شد استخراج زناشویی تعارضات و رضایت مورد در

 رمرو آنها اولیه مفاهیم همراه به ترفرعی و فرعی اصلی، مضامین

 در دهش استخراج ترفرعی و فرعی اصلی، مضامین فهرست. شودمی

 است آمده 3 جدول

 

های شاغل از رضایت و مضامین مستخرج از تجارب زیستة زوج. 3جدول

 تعارضات زناشویی

 ترمضامین فرعی مضامین فرعی مضامین اصلی

زوج شاغل 

 ماهر

نقشة زناشویی 

 کارآمد

 بندیریزی و اولویتبرنامه

 ها و الگوهای سازندة حل تعارضگارهان

 توزیع منصفانه

 مراقبت مالی و شغلی

 هاو مهارت سازگارها

های خصیصه

 مثبت زوجی

 های سودبخشسازه

 آزمودگی زوجی

شاغل  زوج

 غیرماهر

نقشة زناشویی 

 ناکارآمد

 بندیریزی و اولویتعدم برنامه

 و الگوهای مخرب حل تعارض هاانگاره

 انهتوزیع غیرمنصف

 عدم مراقبت مالی و شغلی

 هاعدم سازگاری و فقدان مهارت

های خصیصه

 منفی زوجی

 های زیان بخشسازه

 ناآزمودگی زوجی
 

 

 آمده دست به اصلی : زوج شاغل ماهر: مضمون0مضمون اصلی 

ل زوج شاغ زناشویی، رضایت دارای شاغل هایزوج بیانات تحلیل از

3. Reliability and adequacy 
4. Generalization and Transferability 
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ائل بلکه بر مس نیست عیب بی و املک زوج زوج شاغل ماهر،. بود ماهر

 ایونهگ به کندمی مدیریت مؤثری طور به را مشکالت مسلط بوده و

ز زوجی و کسب رضایت زناشویی حاصل ا روابط بر مثبتی ت ثیر که

 منجر اصلی، مضمون این در هاداده تحلیل همچنین فرآیند. دارد آن

 مد و خصایصشامل نقشة زناشویی کارآ فرعی مضمون 2 شناسایی به

 زوجی شد.

ی شاغل هازوجنقشة زناشویی کارآمد:  :0-0مضمون فرعی 

زناشویی خاصی حرکت کرده که آنها را به مقصد  ماهر بر اساس نقشة

رساند. این نقشه از لحظه ازدواج ترسیم شده یم)رضایت زناشویی( 

و مختصات آن ممکن است برای هر زوج شاغل متفاوت باشد. این 

ریزی و تر شامل برنامهمضمون فرعی 2متشکل از مضمون فرعی 

ها و الگوهای سازنده حل تعارض، توزیع بندی، اِنگارهاولویت

 ها بود.ها و مهارتمنصفانه، مراقبت مالی و شغلی و سازگاری

های بندی: زوجریزی و اولویت: برنامه0-0-0تر مضمون فرعی

ا تبط با شغل و خانواده بهای مرشاغل با توجه به انجام همزمان فعالیت

ریزی و اند که در صورت نداشتن برنامهحجم زیادی از امور مواجه

توانند روابط زوجی را وارد یمبندی، هر کدام از آن امور اولویت

 رد هااولویت ریزی و مدیریتهای شاغل با برنامهچالش کنند. زوج

 .ببرند لذت شانزندگی هایجنبه تمام از توانندمی خود وظایف

زوجین دارای رضایت زناشویی در بیانات خود گزاري دادند که 

ها و بندی امور، بر چالشریزی منسجم و اولویتاند با برنامهتوانسته

تعارضات به وجود آمده مسلط شده و آنها را تا حد زیادی مدیریت 

 مفهوم اولیه مدیریت 1تر برگرفته از کنند. این مضمون فرعی

 و خانه امور انجام برای زوجی ریزیها، برنامهچالش و هامسئولیت

فرزندان،  از کمی مراقبت جای به کیفی ها، مراقبتمهمانی

 ریزیهای اصلی و اطرافیان، برنامهخانواده با ارتباط برای ریزیبرنامه

 هایشیفت هماهنگی و بهینه، تنظیم عاطفی و جنسی روابط برای

 و هابرنامه ها، ترازنقش و هامسئولیت بندیکاری، اولویت

 و خانه هایفعالیت بین زمانی تعادل زوجی و تنظیم هایاولویت

 شغلی بود. هایمسئولیت

های ریزیی شاغل دارای رضایت در مورد برنامههازوجیکی از 

. محدودتره شاغل هایزوج ما وقت که ینهآ واقعیتش »زوجی گفت: 

 انجام رو کاری یه روز هر که کردیم ریزیبرنامه جوری خودمون ما

 باشه اریمکگه ا... اتوکشی و لباسا شستن روزم یه نظافت روز یه. بدیم

 یمبر بعداً تا میذاریم یادداشت یه بدیم انجام نتونیم روز اون که

 افرد تا کنمیم آماده نیمه موادشو شبا معموالً هم غذا واسه. سراغش

 شوهرمم که هفته خرآ میندازیم هم رو مهمونیا نبره، زیادی وقت

 .(زن/ 6 شماره شاغل زوج) «کنه کمک

ین های اصلی را اریزی برای ارتباط با خانوادهزوج دیگری برنامه

 خونه هفته هر که کردیم توافو هم با هازمینه این تو ما»گونه بیان کرد: 

 دعوت رو هاخانواده بارم یه ماهی. بریم هامونخانواده از یکی

 شاغلیم هردوتا که مایی واسه کردن دعوت نمهمو چون کنیممی

 «زادترهآ وقتمون که هاهفته آخر به کنیمیم موکولشون سخته معموالً

 (.مرد/ 2 شماره شاغل زوج)

های یکی از مردان مصاحبه شونده نیز تعادل زمانی بین فعالیت

چنین  بندیهای شغلی رو به عنوان مصداقی از اولویتخانه و مسئولیت

 منو همه شهر این تو دارم طالفروشی که ساله سی»د: روایت کر

 برمیگردم 0 ساعت ام، ظهرممغازه درِ صبو 1 ساعت روز هر میشناسن،

 تا 3 ساعت عصرم. برمیگردم و کنمیم استراحتی خورمیم نهار خونه

 ینکها مگر بشکنم، رو وقتا این نیومده پیش حاال تا. اممغازه شب 8

 ام،مغازه صبحم شنبه پنج. باشه اومده پیش ضروری کار یا مهم مشکل

 ایطیشر هیچ تحت ست خانواده مال جمعه و بعدازظهر شنبه پنج ولی

 (.مرد/ 02 شماره شاغل زوج) «کنمینم کاري خرجِ

ها و الگوهای سازندة حل : اِنگاره0-0-2تر مضمون فرعی

ها و الگوهای بیانات زوجین شاغل دارای رضایت، انگاره تعارض:

 سازنده الگوهای داد. داشتنصی را برای حل تعارضات نشان میخا

 روابط کننده منحل تعارضات برابر در مؤثری مانع تعارض، حل

 مسائل بهتر حل به در مورد این زوجین توانسته بود حتی و بود زوجی

مفهوم اولیه از  6تر، کند. این مضمون فرعی کمک رویپیش

ناپذیری ارض از جمله اجتنابحل تع( هایفرضپیش)های انگاره

 ممکن، تشریک زمان کمترین در تعارضات زوجی، حل تعارضات

 زوجی نیازهای برای برابر تعارضات، ارزي حل در زوج مساعی

زمینه را  شد کهپذیری را شامل می، قهرتربیتی و انعطاف(برابر نگاه)

مفهوم اولیه دیگر در  2کرد. برای حل تعارضات زوجی مساعد می

 تر، الگوهای سازنده حل تعارض شامل مذاکرهین مضمون فرعیا

 نهمنصفا ، مشاجره(عملی بصورت تعارضات حل) مسئله زوجی، حل

 قانع هایبحث و سازگارانه و استدالل آمدن ، کوتاه(برد -برد  بازی)

 داد.یمنشان  کننده را

یکی از مصاحبه شوندگان دارای رضایت در مورد اجتناب 

یشه این نم»ها گفت: ضات زوجی به عنوان یکی از اِنگارهناپذیری تعار
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خوریم ینمطوری فکر کرد چون ما اختالف داریم پس به درد هم 

 و شرایط کاری من و رَتو و فَتو کارهای هابچهنه، بعضی وقتا راجع به 

اغل )زوج ش« ای اختالف پیش میادکنیم... تو هر رابطهیمخونه دعوام 

 / زن(.0شماره 

ادی از زوجین شاغل نیز در بیانات خود نشان دادند که مالک تعد

 مقدار کاهش بلکه نیست، تعارض فقدان موفو، ارتباط یک سنجش

زن  .تر استمهم عادی روال به بازگشت و تعارض در ماندن زمان

 تصحب با بوده اختالفی اماگه »در این مورد گفت:  3شاغل شماره 

 «بربیایم پَسش از نتونیم که بمونه اِنقد نذاشتیم کردیم، حلش کردن

 (.زن/ 3 شماره شاغل زوج)

های شاغل یکی از الگوهای سازنده ذکر شده در مصاحبه زوج

دارای رضایت برای حل تعارضات زناشویی مذاکره بود. یکی از زنان 

 کلیمشگه ا»مصاحبه شونده در مورد مذاکره با همسري چنین گفت: 

 اسةو مثالً میگم کارشو اشکال یگمم شوهرم به واقعیتو همه باشه

 گفت رشونظ اونم کنه رفتار چطوری باید خوب پدر یه گفتم پسرمون

 فکر کردیم... شوهرم عملی همونم کردیم صحبت هم با بعدشم

 اینجوری گفتم منم میشه، پررو بشه نزدیک [پسرم] بهشآگه  کردیم

 شبا دبو کرده عادت[ پسرم] شو. صمیمی باهاي پدرشی چون نیست

 از رمشوه... میره سر امگفت حوصلهیم دوستاي، با بیرون رفتیم

 گپ مه خوابید، بایم بود خسته خوردیم شامشو میومد که کارخونه

 ماشین با و بیرون رفتیمیم باهاي شبام بخوابه، دیرتر شد راضی زدیم

 وجز)« شده بهتر اوضاع اینجوری برمیگشتیم و زدیمیم دوری یه

 (.زن/ 00 شماره شاغل

یکی دیگر از الگوهای سازنده حل تعارض در بیان مصاحبه 

شوندگان، کوتاه آمدن سازگارانه بود. یکی از زوجین که همراه با 

همسري در یک مدرسه روستایی اشتغال داشت در این مورد چنین 

 ولی ادمی پیش تنش وقتایی یه مشترکه، کارمون محل چون»گفت: 

 میشینیم مشدی که آروم میشه، حل مسئله موقت میاد کوتاه که یکیمون

 بهش همسرم گفتم که آموزی دانش اون زنیم...یم حرف راجع بهش

 سرمهم به دارن خاصی وضعیت ايخانواده میدونستم من چون توپید

 خونه ات روز اون بعدشم باشه، نداشته کاري به کاری که دادم تذکر

 ردمک احساس وقتی بود، بحثمون و جر آموزدانش اون سر اومدیم که

 چند.. .نگفتم چیزی اومدم کوتاه دیگه شده، ناراحت لحنم از همسرم

 جزو) «شد حل مشکل کرد صحبت و باز سَر اومد همسرم بعدي روز

 (.مرد/ 1 شماره

انصاف یکی از  : توزیع منصفانه:0-0-3تر مضمون فرعی

های شاغل است. بنا به مهمترین مفاهیم کاربردی در ادبیات زوج

تجارب زیستة زوجین دارای رضایت، آنچه در توزیع و تقسیم امور 

میان زوج شاغل مهم بود نه توزیع مساوی، بلکه درک انصاف و 

تر عیها بود. این مضمون فربرابری از توزیع و تقسیم امور و مسئولیت

 نصفانهم کار، تقسیم تقسیم در زوجی مفهوم اولیه توافو 2برگرفته از 

 وزیعو ت عادالنه قدرت، قواعد اقتضایی ها، توزیعیتمسئول و هانقش

 بود. (کار تقسیم جدول) زوج بین امور عملی

 00ها در بیان زن شاغل شماره ها و مسئولیتتقسیم منصفانه نقش

 کنه، ارک من از بیشتر ممکنه حتی ست، منصفانه واقعاً »نمود داشت: 

 همة یتو وهرمش ولی باشه داشته من قلبی ناراحتی به ربطی شاید

 مهمون هک موقعی یا میکشه برقی جارو معموالً. میکنه مشارکت کارها

 هر یا نهمیک درست غذام حتی وقتا بعضی میکنه، کمک خیلی داریم

 (.زن/ 00 شماره شاغل زوج) «میشوره ظرفم تعطیله وقت

توزیع اقتضایی قدرت میان زوج شاغل جنبه دیگری از توزیع 

 چند»مردان دارای رضایت در موردي گفت:   منصفانه بود که یکی از

 هی باالخره کردیم، سنگین و سبک رو همدیگه ازدواجمون اول سال

 هابچه مدرسه یا مهد مثالً اومد، دستمون هم هایتوانایی از شناختی

 هامدرسه حال هر به پرورشیه و آموزي چون میکنه انتخاب خانمم رو

 خریدهای و مالی مسائل توی ولی میشناسه، من از بهتر رو معلما و

( ندهخ با) منه با وتو اینجور چیزا حو خونه و ماشین مث خانواده کالن

 رسالا پیاما کمکم زندگیمون اول سال چهار سه پروسه این توی چون

 تریبیش مهارت و تجربه هازمینه این توی من دیگه فهمید خانم شد

 (.مرد/ 8 شماره شاغل زوج) «دارم

 ایرابطه هر ی مالی و شغلی:هامراقبت: 0-0-4 ترمضمون فرعی

دارد. بر همین منوال، تعدادی از  نیاز مراقبت یافتن به تداوم برای

های های شاغل دارای رضایت در نقشة زناشویی خود، مراقبتزوج

 تر شاملمالی و شغلی متقابل را گزاري دادند. این مضمون فرعی

 غلیش شرایط به زوج وجهشغلی، ت و مالی مفاهیم اولیه شفافیت

 ، نقشةمالی منابع گذاریاشتراک مالی، به مشترک یکدیگر، جیب

 زمان بود. طول در زوج مالی مالی و اعتمادسازی مشترک

یکی از زنان مصاحبه شونده، مراقبت شغلی از همسري را این 

 زنگ باش آنکاله، همسرم که میاد پیش وقتا بعضی »گونه روایت کرد: 

 بود شکسته پاي دائیم گذشته هفته. بیمارستان بره میشه مجبور میزنن

 زدن نگز بهش که بودیم نرسیده هنوز عیادت، شونخونه بودیم رفته
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 شدم ناراحت کم یه اینکه با عمل... اتاق بودن آورده تصادفی تا چند

 (.زن/ 2 شماره شاغل زوج) «...کنمیم درکش ولی

راک الی را با اشتکنندگان نیز مراقبت میکی دیگر از شرکت

 تو ولی نکنین باور شاید»گذاری منابع مالی عنوان کرد و گفت: 

 نم روی [همسرم] ایشون نه. داریم مشکل کم خیلی ما مالی هایزمینه

 من چون .میدم گیر بهش مالی مسائل بخاطر منم نه میذاره مالی کنترل

 مسائل وت خانمم داره، روزانه درآمد خانم ولی گیرممی حقوق ماهانه

 وقموحق میشه که ماه سر نمیذارم کم منم ولی میکنه مشارکت مالی

 ماه چند نبودم رسمی هنوز چون اشتغالم اوائل. خونه واسه میذارم

 جزو) «بخوره تکون دلمون تو آب نذاشت همسرم ولی بیرون اومدم

 (.مرد/ 2 شماره شاغل

ها: آخرین ها و مهارت: سازگاری0-0-2تر مضمون فرعی

تر در مضمون فرعیِ نقشة زناشویی، قدرت سازگاری مون فرعیمض

های شاغل دارای های زوج شاغل بود. بنا به روایت زوجو مهارت

رضایت، سازگاری با این سبک زندگی در طول زمان و کسب 

های شاغل ماهر از غیرماهر بود. های خاص، وجه ممیز زوجمهارت

بودن،  هم با برای زمان مفهوم اولیه تخصیص 00این مضمون شامل 

 شاغل، مدیریت زوج زندگی سبک با خانواده، تطابو و کار توازن

 خواب رَگ) زوج عشو فرزندان، نقشة برای وقت زمان، اختصاص

وجی، ز مشترک هاییریگزوجی، تصمیم گفتگوی ، ساعات(زوجی

 ود.زوجی ب خشم و شِگردهای ارتباطی، کنترل هایتسلط بر مهارت

شاغل در بانک، قدرت سازگاریش را با تکاپو برای یکی از زنان 

 بحثم مرئیس با بار یه»برقرای موازنه بین کار و خانواده بازگو کرد: 

یداد، ب و داد به کرد شروع اونم زدم بهش کوچیکی حرف یعنی شد،

 من فسن گفتم شوهرم به فقط بشه متوجه کسی نذاشتم خونه اومدم

 ناراحت یلیخ بفهمهگه ا حساسه خترمبیرون. د بریم بیا میشه قطع داره

 قتاو اینجور. شدم آروم تا زدیم حرف و با هم زدیم قدم رفتیم. میشه

 حرف هک شوهرم با دارم استرس و میاد پیش اتفاقی یه کار محل تو که

 (.زن/ 0 شماره شاغل زوج) «میشم راحت زنمیم

تطابو با سبک زندگی زوج شاغل سرآغاز نقشة زناشویی و یکی 

ز عوامل مؤثر در رضایت زناشویی این نوع زوجین بود. یکی از ا

 چون»کنندگان این سازگاری را این گونه روایت کرد: مشارکت

 ورج این مسائل بَم و زیر با هر دوشون شاغلن تقریباً امخاله و مادرم

 کارها همه تو موقع اون. کرد کمک بهم خیلی این هستم زندگیا آشنا

زوج ) «راحتم خونه کار کردن توی با حاالم دم،کرمی کمک مادرم به

 (.مرد/ 4 شماره شاغل

 ی زناشوییهامهارتنقشة عشو یا رَگ خواب زوجی نیز یکی از 

 پیدا خوابشو رَگ... »در مورد آن گفت:  02بود که زن شاغل شماره 

 یدونمم مثالً میکنه، ناراحتش چیا داره دوس چیزایی چه میدونم کردم

سرِ  وقتی میدونم یا کنمیم درست براي اونو هدار دوس چی غذا

 ونبد نداره دوس یا بگیریم تماس باهاي خیلی نداره دوس کارشه

 شوهرم که باشم جوری کردم سعی... کنم دعوت مهمون هماهنگیش

 (.زن/ 02 شماره شاغل زوج« )داره دوس

خن های ارتباطی سیکی دیگر از مصاحبه شوندگان نیز از مهارت

 شرایطی کاری محیط توی اومده پیش اوقات گاهی: »راند و گفت

 بگم نمیتونم ریختم... بهم شده، خراب اعصابم واقعاً که بوده

 هر که نهیآ داریم هم با ای کهرابطه یه ما ولی مت سفانه یا خوشبختانه

 الح سر شده چیزی میگه شوهرم تو، بیام که خونه درِ از هست چی

 ودموخ و زدن حرف به کنمیم شروع میگه که اینو رسی،ینم نظر به

 همه تونینمی که تو میاد، پیش نده، اهمیت میگه شوهرمم کردن. تخلیه

 اغلش زوج) «میشه بهتر حالم ساعتم دو یکی بعدِ... کنی عوض رو

 (.زن/ 1 شماره

های مثبت زوجی: تحلیل اظهارات خصیصه :0-2مضمون فرعی 

درون فردی و زوجین شاغل دارای رضایت، حکایت از عوامل 

ه و در تر کردتجارب بالغانة زوجی داشت که رابطه بین آنان را عمیو

 2ادراک رضایت آنان ت ثیرگذار بود. این مضمون فرعی متشکل از 

 های سودبخش و آزمودگی زوجی بود.تر شامل سازهمضمون فرعی

های سودبخش: منظور از : سازه0-2-0تر مضمون فرعی

ل درون فردی است که بر پایة قاعده های سودبخش، عوامسازه

خت. سایمها، طرف مقابل و در نهایت روابط زوجی را مت ثر مکملیت

بودن،  تر شامل مفاهیم اولیه صبوری، شوخاین مضمون فرعی

گرایی، کمال اشتباهات، فقدان روراستی، نوآوری، فداکاری، پذیري

 مثبت و تعهد بود. هایتلقین و تصورات

از عوامل درون فردی بود که یکی از مردان شوخ بودن یکی 

مصاحبه شونده از آن به عنوان عامل مؤثری در رفع تعارضات نام برد 

 به یانصاف بی احساس مالی مسائل تو گاهی طبیعیه خُب»و گفت: 

 زبون با دمیا پیش اختالفی بینمون مسائل این سر وقت میاد... هر وجود

 شماست مال داریم ما چی ره خانم میگم شوخی به هم گاهی شیرین

 تدل وقت هر هستیم، شما اموال نگهبان و آوریجمع مسئول فقط ما
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 دوتامون ره بعدي. بگیره آروم دلت تا نامت به بزنم بریم بیا خواست

/ 8 شماره شاغل زوج) «میشه کم تنش اینجوری خندیم...می حسابی

 (.مرد

احبه ن مصروراستی عامل درون فردی دیگری بود که یکی از زنا

 م،بگی دروغ هم به نیومده پیش حاال تا»شونده آن را گزاري کرد: 

یکی  ونا گفتیم همدیگه به بوده دلمون تو که ناراحتی یا احساسی هر

 التدریس حو دانشگاه توی [شوهرم] وقتی مثالً. کرده درکش هم

 دانشگاه، کالس سَر رفتیم باید عصرها روز چند گرفت،یم

 فتمگ بهش همینم واسه من، گردن میافتهها بچه همة زحمت اینجوری

 یشم،م اذیت خیلی من اینجوری چون نگیری دانشگاه تدریس میشه

 ی همخاص ناراحتی نگرفت اضافه تدریس بعدي ترم از هم مصطفی

 (.زن/ 4 شماره شاغل زوج) «نیومد پیش بینمون

تجارب ذخیره شده  : آزمودگی زوجی:0-2-2تر مضمون فرعی

شاغل ماهر باعث شده بود نه فقط تعارضات زوجی تا های زوج

حدودی کنترل شوند بلکه آنها به مدد این آزمودگی، زمینه را برای 

ر تحرکت به فراسوی تعارضات فراهم سازند. این مضمون فرعی

 زتمرک زوج، فقدان پذیریآسیب مفهوم اولیه تحمل 00برگرفته از 

 مثبت ريجنسیتی، نگ هایکلیشه مالی، شکستن مسائل بر حد از بیش

ر، همس شغلی و مالی نیازهای به شغلی، توجه و مالی زوجی، قدردانی

 عمناب از مالی، استفاده شاغل، دلگرمی همسر از انتظارات تعدیل

 و خطاها زا همسر و تغافل شغلی پویایی با تطابو و حمایتی، پذیري

 خُرد بود. تعارضات

گی زوجین شاغل یکی از تجارب زوجی روایت شده در زند

ر ای دکنندهپذیری بود که شرکتدارای رضایت، تحمل آسیب

 رفط دو تحمل آستانه باید شاغل زوج زندگی توی»موردي گفت: 

 افتاده و جا شوهرم و من برای مسائل سال نوزده از بعد... باشه باال

 کردیم سعی کدوم مون هر... کنیمیم درک بهتر و بیشتر رو مشکالت

 شماره اغلش زوج) «باال ببریم خودمون متقابل درک و فیتظر صبر، با

 (.زن/ 2

دلگرمی مالی مصداق دیگری از آزمودگی زوجی بود که یکی 

 شوهرم حقوق اینکه با»از زوجین دارای رضایت در مورد آن گفت: 

 خونه اهگتکیه کنه حس که کردم رفتار باهاي جوری اما منه از کمتر

 مثالً .میشه دلگرم میشه، زیاد شم پذیریمسئولیت اینجوری ست،

 ولمسئ میشه[ شوهرم] علی و مشترک حساب تو میذاریم رو هاحقوق

 (.زن/ 0 شماره شاغل زوج) «...خرج

 دست به اصلی : زوج شاغل غیرماهر: مضمون2مضمون اصلی 

 زناشویی، تعارضات دارای شاغل هایزوج بیانات تحلیل از آمده

های شاغل دارای رضایت، ن زوجهمچو. بود زوج شاغل غیرماهر

های شاغل دارای های به دست آمده از زوجداده تحلیل فرآیند

 مضمون 2 شناسایی به منجر اصلی، مضمون این تعارضات زناشویی در

 شامل نقشة زناشویی ناکارآمد و خصایص زوجی شد. فرعی

نقشة زناشویی ناکارآمد: بیانات زوجین  :2-0مضمون فرعی 

تر مضمون فرعی 2در این مضمون فرعی متشکل از شاغل متعارض 

ها و الگوهای مخرب اِنگاره بندی،ریزی و اولویتشامل فقدان برنامه

حل تعارض، توزیع غیرمنصفانه، عدم مراقبت مالی و شغلی و عدم 

 ها بود.سازگاری و فقدان مهارت

بندی: ریزی و اولویت: فقدان برنامه2-0-0تر مضمون فرعی

 در این گروه معتقد شونده مصاحبه شاغل هایزوج از یادیز تعدادی

 مالی، رفاه مانند زندگی سبک نوع این قوت نقاط اگر بودند

 به وندنش مدیریت خوبی به... و اجتماعی تعامالت پذیری،مسئولیت

 و وجز گریبانگیر آینده در شدکه خواهند تبدیل هاییضعف نقطه

 ر شامل مفاهیم اولیه فقدانتاین مضمون فرعی .شوندمی خانواده

 ریزیبرنامه در زوجی، تعارض واحد راهبردهای در اتخاذ هماهنگی

 هاییزیربرنامه به پایبندی ها، عدممهمانی و خانه امور انجام برای

 و وظایف انجام مشخص برای ریزیبرنامه زوجی، فقدان مشترک

 لویتاو کاری، فقدان هایشیفت تنظیم در هماهنگی ها، عدمنقش

 عادلت زوجی و عدم متفاوت بندیزناشویی، اولویت زندگی در بندی

 شغلی بود. هایمسئولیت و خانه هایفعالیت بین زمانی

ریزی در روابط ی از فقدان برنامهانمونهعدم هماهنگی زوجی 

های شاغل متعارض بود که یکی از زوجین در موردي چنین زوج

 حلکند( تا حاال به راهیمنمیدونم چکار کنیم )مکث » گفت: 

شون ترم ولی پدریمیصم [فرزندان]مشترکی نرسیدیم. من باهاشون 

گیری میکنه، همش غُر میزنه که همین خونه نبودنت دَم خیلی سخت

سالشه  21به ساعت پول بهشون دادن خرابشون کرده... بچه بزرگمون 

زی اازدواج کنه بهتر میشه ولی من مخالفم... سرب آگهپدري میگه 

 / زن(.1)زوج شاغل شماره « نکرده، کاری نداره، تعهد نداره...

ا ریزی بشونده در مورد تعارض در برنامهیکی از زنان مصاحبه

 رمیگردهب وقتیم کارشه، سرِ شیفته که روز چهار سه»شوهري گفت: 

 یشگوش به میچسبه یا خوابه یا ست خونه ساعت 24 حداقلش اینکه با
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... نهمیک بازی [؛ یک بازی آنالین اینترنتی0زکلن اف کلش] کلش و

 یهارختخواب میشن، انجام خود به خود خونه کارهای میکنه فکر

 چند نمیتونم م،در مغازه ساعت 01 روزی منم نمیکنه، جمع خودشم

 ساعتی یه نباید اونم... خونه کارِ واسه بذارم هم رو دیگه ساعت

 (.زن/ 2 شماره شاغل زوج)« کنه کمک

ئولیت های خانه و مساز زوجین نیز فقدان تعادل بین فعالیتیکی 

 بندی بیان کرده و گفت:شغلی را به عنوان موردی از فقدان اولویت

. اشیمب آنالین باید همیشه( خنده با) ست ساعته چهار و بیست ما کار»

 میشه الیس دو ولی تحمله قابل باز باشه اینجوری یکی مونمآگه  حاال

 گوي تاوق بیشتر باید تا دو هر که واحدی یه رفتم رمکا محل تو منم

/ 0 شماره شاغل زوج) «اومده... در هامونم بچه داد باشیم زنگ به

 (.زن

و الگوهای مخرب حل  هاانگاره: 2-0-2تر مضمون فرعی

های( رضفهای )پیشتر برگرفته از اِنگارهتعارض: این مضمون فرعی

( فرار) زناشویی، اجتناب ارضاتتع از زوج متفاوت گانه ذهنیتهفت

 یطوالنی، ب و مداوم ناتمام، تعارضات زوجی تعارضات، تعارضات از

فاعی های دغیرتربیتی و مکانسیم ، قهرِ(نابرابر نگاه) کردن ارزي

 احساس زوجی و الگوهای حل تعارض چهارگانه شامل برانگیختن

 دنآم ، کوتاه(روانی حسابداری بازی)غیرمنصفانه  گناه، مشاجره

 فیزیکی بود.( خشونت) هایسازشکارانه و درگیری

های شاغل متعارض، های حل تعارض در زوجیکی از اِنگاره

اجتناب از تعارض بود که یکی از مصاحبه شوندگان در مورد آن 

 که وریج داشتیم زیاد مشکل... کردمیم کَل کَل خیلی اوائل»گفت: 

 دیگه االن... همکارامون حتی بودن شده ما هایاختالف متوجه همه

 میذارمن محلش یا بیرون زنمیم میاد پیش اختالفی ترینکوچک تا

/ 4 شماره شاغل زوج) «میشه خُرد هابچه اعصاب کمتر ینهآ حداقلش

 (.مرد

ارزي کردن یکی از زوجین گاهی نگاه نابرابر زوج به هم یا بی

 توسط دیگری، نقطة آغاز تعارضات زناشویی میان زوج شاغل

 کار رِس از»شود. یکی از مردان مصاحبه شونده در این زمینه گفت: یم

 درگیر ای ست آشپزخونه توی یا همش انرژیه،کم و حوصلهبی میاد که

 م،داشت شدیدی سرماخوردگی پریروز نیست، من به حواسش بچه،

 به من... بمونه پیشم خواستیم دلم گرفتم، مرخصی نرفتم اداره

                                                           
1. Clash of Clans 

 زوج) «کاري و پول به نه دارم نیاز خونه توی وجودي خودي و

 (.مرد/ 2 شماره شاغل

تعدادی از زوجین شاغل متعارض نیز بر خشونت فیزیکی 

همسرشان ت کید کرده و آن را در بروز تعارضات زوجی عاملی 

ت ثیرگذار معرفی کردند. زن شاغلی که به شغل خیاطی اشتغال داشت 

 هب کرد شروع خونه رسیدم ات... داره بزنم دست»در این مورد گفت: 

 خونه نای خدا،آمون  به گذاشتی رو خونه میای، دیر گرفتن که بهونه

 داری که تدس گفتم بهش عصبانیه نمیدونستم... ست بهم ریخته چرا

 منم ادد فشار گلومو دستاي با داد هولم تند میذاشتی، چای یه خودت

 منو دهامر مثل که مامانش پیش بود رفته بعدي... کردم دفاع خودم از

 .(زن/ 1 شماره شاغل زوج) «...زده

این مضمون  : توزیع غیرمنصفانه:2-0-3تر مضمون فرعی

 قسیمخانه، ت کارهای غیرمنصفانه مفهوم اولیه تقسیم 4تر شامل فرعی

 و عدم قدرت ها، توزیع غیرمنصفانهمسئولیت و هانقش غیرمنصفانه

 ها بود.توزیع از برابری و انصاف درک

ها را چنین کنندگان توزیع غیرمنصفانه مسئولیتکی از شرکتی

 اصالً رسه،ب بهشون کم یه نباید نیستن، اونم هایبچه مگه»روایت کرد: 

 کار نمم میکنه کار اونآگه  دیده، پسرمو مدرسه رنگ حاال تا بپرسید

 بازاریه شفتهآ نباشم روز یهآگه  نمیزنه، سفید و سیاه به دست... کنمیم

 (.زن/ 2 شماره شاغل زوج) «...ناپیداست سري ونا که

یکی از زنان شاغل نیز درباره عدم درک انصاف و برابری از 

 خونه ناو اینکه با »توزیع منابع مالی در رابطه خود و همسري گفت: 

 از تاوق خیلی خورد، سند شوهرم نام به اما خریدیم دوتامون پول با رو

 منم مگه ندادم ملک اون از مو السهم حو منم مگه پرسممی خودم

 گرفتیم هک ماشینم نیست، اسمم به چیزی چرا پس نگرفتم وام براي

 شاغل زوج) «میشم بیزار ازي کنمیم فکر بهشون وقتی... بود همین

 (.زن/ 8 شماره

: فقدان مراقبت مالی و شغلی: بیانات 2-0-4تر مضمون فرعی

مفهوم  2گرفته از تر برزوجین شاغل متعارض در این مضمون فرعی

 .مالی بود مشترک جیب شغلی و فقدان و مالی کاریاولیه پنهان

کاری مالی چنین یکی از زنان مصاحبه شونده در مورد پنهان

 قوقح نگفتم راستشو[ به شوهرم] وقت هیچ حقوقم به راجع»گفت: 

 گذرهمی مشترکمون زندگی از ساله هشت نزدیک گیرم االنیم چقدر
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 نبلت یا یعنی نیستن اطمینان قابل من نظر از مردها...  نمیدونه هنوزم

 هم هباش محتاج هم باید زن اونوقت میگیرن زنو حقوق همه یا میشن

 (.زن/ 01 شماره شاغل زوج) «شاغل

بیان مکرر حقوق من و حقوق تو؛ پول من و پول تو یکی دیگر 

 ضهای شاغل متعاراز مصادیو فقدان مراقبت از همسر در روابط زوج

 وهرمش درآمد همة»کنندگان در این زمینه گفت: بود. یکی از شرکت

 به میشه، منم پدریش خونة و خودمون خونه خوراک و خورد خرج

 کی روزی باشه الزم اگر. بیارم در خودمو خرج باید خودي گفته

 بهش من آگه اما میکنه کارو این بگیره خونه برای غذایی مواد میلیون

 دریغ میکنه... بخر هزارتومنی قرص یه خانهدارو از راه سر بگم

 هش مجبور مبادا نمیریم دکتر مطب حتی یا خرید هم با هیچوقت

 طوری... زندگی این از شدم خسته واقعاً کنه، حساب منو ویزیت

 جوری میشه خودي مثل داره کم کم منم اخالق که کرده برخورد

 اغلش زوج) «کنم خرج خونه واسة چیزی حقوقم از نیستم حاضر که

 (.زن/ 2 شماره

این  ها:: عدم سازگاری و فقدان مهارت2-0-2تر مضمون فرعی

بودن،  هم با وقت مفهوم اولیه محدودیت 1تر شامل مضمون فرعی

اغل، ش زوج زندگی سبک با تطابو خانواده، عدم و کار توازن فقدان

 زوجی، موانع گیریتصمیم فقدان زمان، مدیریت مهارت فقدان

 بود. (خشونت) خشم کنترل و فقدان ارتباطی

عدم سازگاری با سبک زندگی زوج شاغل عامل مهمی بود که 

کنندگان در این در این مضمون خود را نشان داد. یکی از مشارکت

 نیدک فرض مزایا، تا داره بیشتری هایمحدودیت کُل در »مورد گفت: 

 هاشو بچه میشه بیدار خواب از استرس کلی با صبو 1 ساعت خانمی

 دارخانه خانم یه موقع همون حالی که در کاري، محل میره میذاره

 هخالص. میاره فشار چقدر همین میخوابه، خودي واسة استرس بدون

 زوج) «دگیزن نوع این به بدیم تن میشه باعث مالی مشکل بگم بهتون

 (.مرد/ 02 شماره شاغل

ال تغشونده نیز که در مشاغل نظامی اشیکی از مردان مصاحبه

داشت ناتوانی در برقراری توازن کار و خانواده در زندگیش را به 

 دارم دوس منم خُب»عنوان موردی از عدم سازگاری چنین بیان کرد: 

 زنم قتاو بعضی... دهینم اجازه شغلیم شرایط ولی باشم امخانواده پیش

... مبرگرد و کنم وِل رو چی همه خواستم که زده سرکوفت بهم اِنقد

 ونچ کنمیم وظیفه احساس مقابلش در و دارم دوس کارمو ینکها با

 ازم شدن دور زنم و هام بچه اینکه از ولی امنظامی یه من حال هر به

 شاغل زوج) «خونه توی نه دارم قرار پادگان توی نه. دارم بدی حس

 (.مرد/ 1 شماره

فقدان کنترل خشم، کمبود مهارت دیگری است که از طرف 

ین شاغل متعارض گزاري شد. یکی از مصاحبه تعدادی از زوج

 شدل هرچی میشه عصبانی وقتی»شوندگان در این زمینه گفت: 

 خودشو هنمیتون اصالً.. کنم.یم گریه نمیشم حریفش منم میگه میخواد

امروز  نه مثالًمیز فریاد بلند صدای با میکنه بددهنی خیلی کنه کنترل

 ی شدذاری خونه مامانم... عصبام تو بچه رو بصبو گفتم نمیشه یه دفه

 .دوباره نبینمت، که سرکار برو زودتر گفتم بهش من

 فرعیِ مضمون زوجی: منفی هاییصه: خص2-2 فرعی مضمون

 دو از متشکل نیز متعارض شاغل هایزوج در زوجی هایخصیصه

 .بود زوجی ناآزمودگی و بخش زیان هایسازه ترِفرعی مضمون

 مضمون این: بخشزیان یهازه: سا2-2-0 ترفرعی مضمون

 احساس گرایی،کمال مداری،خود اولیه مفهوم 6 از برگرفته ترفرعی

 .بود صبر فقدان و گوییدروغ تعهد، عدم شدن، قربانی

 به شوهري خودمداری مورد در شوندهمصاحبه زنان از یکی

 زوجی تعارضات بروز در مؤثر فردی درون عوامل از یکی عنوان

 هک من ولی میخوابه میاد که کار سرِ از خودشه کرف همش: » گفت

 هر... میکشه رُخم به رو خونه کارهای بکشم دراز کم یه میخوام

 ستد به دِلشو خواستم مدتی یه نداره، فایده کنییم براي کاریم

 و اهسی به دست نمیذاشتم کردمیم خودم رو خونه کارهای همه بیارم

 (.زن/ 2 شماره شاغل زوج...« )شد بدتر ولی بزنه، سفید

 ردیف درون عوامل از دیگر یکی ناپذیریمسئولیت و تعهد عدم

 متعارض شاغل هایزوج بیان در زناشویی تعارضات بروز در مؤثر

 برم مشد مجبور: » گفت مورد این در کنندگانشرکت از یکی. بود

 آمدیدر[ شوهرم] شد،یم فلج زندگیمون نبود مغازه اینآگه  سرِکار،

 ینا نگهبانِ اینکه قبلِ... کرده عوض شغلشو بار چند حاال تا نداره

 آورد االب بدهی و برگشتی چک کُلی ولی داشت مغازه بشه کارخونه

 هن خونه نه نداره، هیچی به کاری میاد که هم خونه... کرد تعطیلش

 وقتی از... داره مسئولیتی اونم که انگارِ نه اِنگار نیست، مهم براي بچه

 زوج..« ).میره وقتی تا[ اینترنتی آنالین بازی] کلشه تو سري میاد

 (.زن/ 2 شماره شاغل

 زوجی تجربگیبی :زوجی ناآزمودگی: 2-2-0 ترفرعی مضمون

 زوجین میان زناشویی تعارضات بروز در دیگری ساززمینه عامل

 تمرکز اولیه مفهوم 1 شامل ترفرعی مضمون این. بود متعارض شاغل
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 غلیش و مالی تحقیر همسر، شغلی شرایط درک دمع مالی، مسائل بر

 همسران، از یکی به وظایف کامل انتقال زن، اشتغال با مخالفت همسر،

 .بود یتیجنس هاییشهکل به پایبندی و حمایتی منابع از استفاده عدم

: فتگ مالی مسائل بر تمرکز مورد در کنندگانشرکت از یکی

 ولپ چون باشم، شاغل نمکیم انتخاب برگردم عقب بهآگه  بازم»

 به رسیدن برای برداشتن قدم و کردن خرج برای آزادی من واسة

 ادمی پیش چی فردا پس و فردا معلوم کجا از تازه. میده رو آرزوهام

 «رهمیخو دردم به خیلی درآمد و شغل این بشم جدا بخوام روز یهآگه 

د... کر فریاد و داد کلی و کرد ی(. قاطزن/ 02 شماره شاغل زوج)

 «مردی جلوی روی داداي و مامانم اینا اینجوری بگو... گهگفتم ا

 (.زن/ 01 شماره شاغل زوج)

عدم درک شرایط شغلی همسر، ناآزمودگی دیگری بود که زن 

 نمایندگی اون توی کارم اوائل»به آن اشاره کرد:  01شاغل شماره 

 مرور به اما میومدم عصر 2 رفتمیم صبو 8 بودتر سبک کارم بیمه،

 منم داد توسعه کاریشو زمینه نمایندگی چون رفت باال کاریم ساعات

 لیو گفتم بهش قبلشم. باشم اونجا عصر 2 و 4 ساعت تا بودم مجبور

 باید 2 ساعت میگه میکنه، کمکم خونه کارهای تو نه میکنه قبول نه

 (.زن/ 01 شماره شاغل زوج) «...میکنه عصبیم حرفاي این باشی خونه

ا اشتغال زن مورد دیگری از این مضمون است که یکی مخالفت ب

[ شوهرم]هاي  مخالفت»شونده در موردي گفت: از زنان مصاحبه

.. .کردم ازدواج ساله نُه شدم، استخدام من ساله ده االن نداره، تمومی

 اون درآمد از بیشتر من حقوق که برخورده غروري به کنمیم فکر

 کردنت کار ینا با که میگیره بهونه... شهبا باالتر اجتماعیم جایگاه باشه

 (.زن/ 6 شماره شاغل زوج) «...پاشیده هم از زندگیمون شیرازه

 گيریبحث و نتيجه

 یراتیتغی دستخوي زوج همزمان اشتغال واسطه به خانواده ساختار

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

 تحت شدت به شغله دو هایخانواده در که عواملی جمله از. آوردمی

 و رضایت همچون زناشویی عمدة هایسازه گیرد،می قرار ت ثیر

 ضایتر ساززمینه عوامل به بردن پی رو این از. است زناشویی تعارض

 .است اهمیت حائز شاغل زوج زندگی سبک در زناشویی تعارض و

 نمضمو 2 شناسایی به منجر کنندگان،مشارکت تجارب تحلیل

 با)کارآمد  زناشویی نقشة فرعی مضامین با ماهر شاغل زوج اصلیِ

 هایالگو و هااِنگاره بندی،اولویت و ریزیبرنامه: ترفرعی مضامین

 و شغلی و مالی مراقبت منصفانه، توزیع تعارض، حل سازندة

 مضامین با) مثبت زوجی هایخصیصه و( هامهارت و هاسازگاری

 شاغل زوج و( زوجی آزمودگی و خشهای سودبسازه: ترفرعی

: تررعیف مضامین با)ناکارآمد  زناشویی نقشة فرعی مضامین با غیرماهر

 لح مخرب الگوهای و هااِنگاره بندی،اولویت و ریزیبرنامه فقدان

 عدم و شغلی و مالی مراقبت عدم غیرمنصفانه، توزیع تعارض،

های سازه) جیمنفی زو هایخصیصه و( هامهارت فقدان و سازگاری

 .شد( زوجی ناآزمودگی زیان بخش و

 هایمهارت بر عالوه زناشویی رضایت دارای شاغل هایزوج

 و فردی هایخصیصه از شاغل، زوج زندگی سبک برای ضروری

 .بودند برخوردار زناشویی هایچالش مدیریت برای زوجی تجارب

 ماهر، لشاغ زوج فرعی مضمون اولین عنوان کارآمد به زناشویی نقشة

 هاییمهارت و هاسازگاری ها،آگاهی ها،برنامه از ایمجموعه به اشاره

 شانن زناشویی زندگی به نسبت رضایت دارای شاغل زوجین که دارد

 اساس بر را زوجین این که است مسیری مانند نقشة این. دادندمی

 خاص یهاچالش و مسائل و شاغل زوج زندگی سبک از شانآگاهی

 رضایت، دارای های شاغلزوج. رساندیم زناشویی یترضا به آن

 زناشویی قشةن ترسیم البته هستند، نقشة این تکمیل تکاپوی در همیشه

 را عدبها سال تا زناشویی زندگی آغاز از فرایندی و دارد زمان به نیاز

 ودخ خاص زناشویی نقشة نیز متعارض شاغل زوجین. شودیم شامل

 ایترض دارای زوجین زناشویی نقشة با ارزیهای بتفاوت که دارند را

 .دارد

 از گروه دو هر بیانات در مشترک ترفرعی مضمون اولین

 یستةز تجارب به بنا. بود بندیاولویت و ریزیبرنامه شاغل، یهازوج

 ای بندیاولیت و ریزیبرنامه این حاضر، پژوهش در شاغل زوجین

 با ارتباط ها،مهمانی فرزندان، همچون اموری در آن فقدان

 تشخیص معیارهای از یکی... و عاطفی روابط اصلی، هایخانواده

 هاییافته با آمده دست به نتایج. بود غیرماهر از ماهر شاغل زوج

 مذکور در پژوهشگران. بود همسو( 2100) گونپاالن اوتایاسوتیاری و

 در بندیاولویت و ریزیشاغل، برنامه زوج زندگی سبک مرور

 فراغت، اوقات گذران مشترک، هایمسئولیت ول،پ مدیریت

 ار صمیمیت و ارتباط و شغلی و خانوادگی مسائل تعامل فرزندان،

. یافتند زناشویی تعارضات و رضایت ایجاد در مهمی عامل

 زندگی برای را باال عوامل برای ریزیفوق، برنامه پژوهشگران

 عنوان هب وانندتمی که ایگونه به کرده معرفی حیاتی شاغل هایزوج

 این زا برخی. کنند عمل آنها روابط رشد کنندهخنثی یا تسهیلگر
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 برای و بوده رشد مولد شاغل، هایزوج برای است ممکن عوامل

 ایبر جدی موضوعاتی توانندمی نیز شاغل هایزوج از دیگر برخی

 یلدل به غیرماهر شاغل هایزوج روابط در. باشد زناشویی تعارضات

 آنها و بوده متفاوت شوهر و زن دیدگاه از نیازها بندیولویتا که این

 اتتعارض آورند،می شمار به ارجو نیاز عنوان به را نیازهای متفاوتی

 ترفرعی مضمون این در همچنین. داشت بیشتری شدت زناشویی

 در متعارض هایزوج خالف بر رضایت دارای زوجین شد مشخص

 رقراریب به قادر شغلی هایمسئولیت و خانه هایفعالیت بندی یتاولو

 هاسنو نور،ا آمده دست به نتایج تبیین در. هستند مناسب بندیاولویت

 شغلی و خانوادگی هایمسئولیت تعادل معتقدند( 2103) جانجو و

 غلشا هایزوج برای مخصوصاً است، دشوار بسیار شاغل افراد برای

. ارک محل در تا دو و خانه در یکی دارند؛ مدیریت برای شغل سه که

 دادند نشان خود پژوهش در نیز( 2106) فی و کوانگ آزامی، النگ،

 افراد هکنند کیمپیدا  تعارض یکدیگر با دلیل این به خانواده و کار

 اگر .باشند ترحساس خانواده و کار بندیاولویت مورد در دارند نیاز

 مستعد بخورند، شکست شانزندگی مناسب مدیریت در آنها

 .بود خواهند خانواده و بین کار تعارضات

 و ماهر شاغل هایزوج نقشةزناشویی در مشترک مضمون دومین

 ها،اِنگاره از منظور. بود تعارض حل الگوهای و هااِنگاره غیرماهر،

 به را رضایت دارای شاغل هایزوج که خاصی بود هایزمینه پیش

 شاغل یهازوج و هدایت تعارض حل سازندة الگوهای سمت

 از هاستفاد. کردیم تعارض حل مخرب الگوهای گرفتار را متعارض

 دیکلی شاخص یک تواندیم تعارض حل مخرب یا سازنده الگوهای

( 2103) دلوی و ویسکریچ پژوهش. باشد شاغل هایزوج روابط در

 تگیبس ها،زوج زندگی آینده در زناشویی روابط کیفیت داد نشان

 وجیز روابط در تعارض حل الگوهای از هاستفاد چگونگی به زیادی

 هایزوج معتقدند نیز( 0113) هِلَند و آپوستال رابطه این در. دارد

 اقض،متن گاه و متعدد هایمسئولیت و وظایف ها،نقش دلیل به شاغل

 ستا ممکن رو این از هستند، اعضایشان میان در تنش و تعارض مولد

 ازندةس الگوهای به نیاز ل،عام این و باشند باال ریسک با گروه یک

 همسران. دهدمی نشان بهتر را هاخانواده نوع این در تعارض حل

 ستد برابری ایدئولوژی به سریع خیلی است ممکن خانواده در شاغل

 ند،باش تعارض حل مناسب الگوهای فاقد آنها است ممکن اما یابند،

 برقرار ار توازن خانه و شغلی هایمسئولیت بین بتوانند که طوری به

 را غیرماهر و ماهر شاغل هایزوج که است چیزی همان این و کنند

 معتقدند( 2103) سمیرا و عایشه دیلدار،. کندمی تفکیک هم از

 ی،زناشوی روابط در تعارضات به رسیدگی برای سازنده راهکارهای

 بلهمقا مخرب هایروي که حالی در شود؛می صمیمیت تسهیل باعث

 دیدتش زوجین روابط در را اضطراب و اختالل است ممکن تعارض با

 اسالمن مدیریت یا مشکالت اصالح برای توانایی عدم بنابراین. کند

 گیری زوجین از همای برای فاصلهپیش زمینه تواند،می تعارضات

 ی،روان انرژی از میزانی تعارضات، با غیرسازنده برخورد این. باشد

 ت یید در(. 2103 سوموهانو،) گیردیم بر در را فرد فیزیکی و احساسی

 امان ،فارسانی کاوه رجبی،) مختلفی هایپژوهش آمده دست به نتایج

 فتحی، ؛2102 کریستیانا، و گریس ایگبو، ؛0311 مهر،خجسته و الهی

 کوچی مرادی زاده،محسن ؛0314 پور،دانش و بخشفرح اسمعیلی،

 تنصر هاشمی لدین،خیرا باباپور بیرامی، ؛0313 سنگده،خدادادی و

 ؛2103 کلودا، و زیدنر ؛0312 خسروشاهی، بهادری و اسمعیلی آباد،

 در را تعارض حل الگوهای( 0310 رجبی، و کوچکی مهر،خجسته

 .یافتند مؤثر زناشویی تعارضات و رضایت بروز

 عتوزی گروه، دو هر زناشویی نقشة در مشترک مضمون سومین

 همنصفان ماهر، زوج در توزیع این. بود قدرت و هامسئولیت ها،نقش

 شپژوه نتیجه، این ت یید در. بود غیرمنصفانه غیرماهر، زوج در و

 رابطه چنانچه داد نشان( 0311) عباسی و منصور دهقانی، قبادی،

 ناعادالنه کلی طور به زوج، میان قدرت و وظایف تقسیم و زوجی

 آن زا ناشی زناشویی تعارض و رضایت رابطه، کیفیت شود، ادراک

 انداپ کومار مطالعه هایدر همین راستا یافته. ساخت خواهد مت ثر را

 از زنان ادراک خانه، امور در مردان مشارکت با داد نشان نیز( 2100)

 فشار و زناشویی تضاد زوجین و رفته باال زناشویی رضایت و انصاف

. تداش خواهد وجود هانقش تعارض حداقل و کنندمی تجربه کمتری

( 2102) مورس، و بیزک بیتمن، -رابرتس  لگت، این، بر وهعال

 وانندنت همسران که شودمی ایجاد زمانی زناشویی تعارضات معتقدند

 ینب نتوانند و یابند دست توافو بهمشترکشان  هایفعالیت در

 و باورها رفتارها،. باشند داشته عمل اشتراک هایشانخواسته

 را تعارض یا همکاری نهاآ تا شودمی باعث زوجین هاینگري

 شکاه شاهد توانمی زوجین، هایهمکاری افزایش با. کنند انتخاب

 )انصاف در مضمون این در آمده دست به نتایج. بود آنها تعارضات

 امانی و سهرابی مطالعات در آمده دست به هاییافته توزیع( با

 زارعی و چای فالح بهمنی، ؛(2100) ویلکاکس و داو ؛(0310)

 .دارد مطابقت نیز( 2111) گرینستین و( 0311)
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 زناشویی نقشة در شده استخراج مشترک مضمون چهارمین

 متعدد هایپژوهش. بود شغلی و مالی هایمراقبت شاغل، زوجین

 هاروی، و ونزل ؛ اسپریچر،2101اسکوگراند، و فرین دی اولسون،)

 و رضایت سنجش در مهم ابعاد از یکی که اندداده نشان( 2108

 سبک در. است همدیگر از زوجین مراقبت بُعد زناشویی، تعارض

 هایمراقبت زوجین، همزمان اشتغال به توجه با شاغل زوج زندگی

 غلشا شوهرِ و زن مراقبت فقدان. دارد مضاعف اهمیتی شغلی و مالی

 پذیرآسیب را آنها میان رابطه و شده آنان دلسردی موجب هم از

 جزو نیز عادی اختالفات و مشکالت حتی صورت این در کند،یم

 پژوهش. بردمی پیش دشواری و پیچیدگی سمت به را شاغل

 متقابل مالی مراقبت داد نشان( 2111) آلگود و الون لی، کرکمن،

 مسائل. است زناشویی کیفیت درصد 02 کننده بینیپیش زوجین،

 لشاغ هایزندگی زوج در مالی مراقبت نماد عنوان به مشترک مالی

 دانفق از وجهی عنوان به مالی مسائل زمینه در فردی مالکیت و هرما

 پژوهش در غیرماهر شاغل هایزندگی زوج در مالی مراقبت

 یوروویچ -راز  ؛(2111) دولمن و ادموندز ریبستین، بورگوین،

 قرار ت کید مورد نیز( 0316) خاکپورمروستی و علیرضانژاد و( 2102)

 بامیستر هاییافته با مضمون این در هآمد دست به نتایج. است گرفته

 اسمعیلی، ورزنه، حاتمی و( 2102) اجمل و فاطیما ؛(2111) وهس و

 در پژوهشگران این. بود همسو نیز( 0312) برجعلی و بخش فرح

 از ایمجموعه به زناشویی، رضایت هاییسممکان و اجزا بررسی

 از تاقبمر که یافتند دست زوجین زناشویی رضایت در مؤثر عوامل

 .بود آنها مهمترین جمله از همسر

 شاغل، زوجین زناشویی نقشة در مشترک مضمون آخرین

 و وادهخان متقابل ت ثیر زمینة در مطالعات. بود هامهارت و هاسازگاری

 این رب که سؤاالتی از یکی. دهدمی نشان را متناقضی نتایج شغل،

 رایب نقش چند داشتن عهده بر چرا که است این افزایدمی تناقض

 تنش موجب برخی برای و رضایت موجب شاغل هایزوج از ایعده

 مطالعه مورد شاغل هایزوج زیسته تجارب مرور شود؟یم تعارض و

 .دارد اشاره هامهارت و هاسازگاری به اساسی سؤال این به پاسخ در

 فشارهای آنها و است پرانرژی و زااسترس هازوج نوع این زندگی

ها وجز قبیل این گاهی. کنندمی تجربه را زیادی خانوادگی و کاری

 فشارها لکنتر در دلیل همین به و نیستند مسلط اجتماعی هایمهارت به

 ساززمینه امر همین و( 0316 نظری،) شوندمی مواجه مشکل با

 اغل،ش هایزوج گزاري به بنا. شودمی آنان میان زناشویی تعارضات

 با تطابو ماهر، شاغل هایزوج در جودمو هایسازگاری از یکی

 با گیزند طریو از یا را تطابو این. آنها بود شاغل زوج زندگی سبک

 این هک همتا هایزوج با گفتگو یا و شاغل خانواده اعضای یا والدین

 هایافتهی با نتایج این. اندآورده دست به اند،کرده تجربه را وضعیت

 هایزوج تجارب بررسی قدندمعت که( 0113) اسپرول و آندرسون

 ملکردع بهترین اند،کرده تجربه را زندگی سبک نوع این که شاغلی

 کند،می ریزیطرح هازوج نوع این زناشویی آینده برای را خانواده

 زندگی در سازگاری نقش این مضمون درباره نتایج. است همسو

( 2108) کومار و راجندرانرامش هاییافته با همچنین شاغل هایزوج

 ندگیز در سازگاری عدم مذکور دریافتند پژوهشگران. دارد مطابقت

 خانواده در ثباتیبی و تعارض افزایش به منجر هازوج نوع این

 دگیجدیدی در زن بازنگری به نیاز هاییزوج چنین بنابراین. شودیم

 آن رد که دهند شکل جدید موقعیتی اساس بر را شانروابط تا دارند

 رذک قابل هایترین مهارتشاخص بین از. هستند شاغل ،زوج دو هر

 و کار توازن به توانیم مضمون، این در ماهر شاغل هایزوج برای

 به آن از شاغل زوجین پژوهشی ادبیات در که کرد اشاره خانواده

 است شده تعبیر خانواده و کار افزاییهم یا و خانواده و کار غنای

 پاول، و هاوس گرین ؛2114 نترالنگ،هی و هاول -مورو  روزاریو،)

 و دان ؛2102 بونوکور، و راسو ؛2111 کالرک، و میچل ؛2116

 این در مهارت فقدان .(2104 چیوینگ، و سیو تانگ، ؛2103 اوبراین،

 ایسرریزه موجب که بزند رقم خانواده و کار تقابل تواندمی زمینه

 واگنر، و لسونوی ایلیز،) شودیم کار -خانواده  و خانواده -کار 

 پژوهش نتایج زمینه همین در(. 2100 گونپاالن، و اتایاسوریان ؛2111

 در خانواده و کار تعارضات داد نشان نیز( 0314) همکاران و حسابی

 شاغل تک هایخانواده از بیشتر درصد 08 شغله، دو هایخانواده

 سرریزهای و خانواده و کار توازن عدم مهم پیامدهای از یکی. است

 یروان فشار این که صورتی در است روانی فشار بار آن، از ناشی

 از ارک محیط در مطلوبی عملکرد تنها نه شاغل زوج نشود، مدیریت

 تعارض دچار نیز خانوادگی زندگی در بلکه دهندینم نشان خود

 .شوندیم

 لشاغ یهازوج زیسته تجارب از مستخرج فرعی مضمون دیگر

 کیفی، پژوهش این در شوییزنا تعارض و رضایت دارای

 در شده گزاري هایخصیصه این گاهی. بود زوجی هایخصیصه

 حد از بیش ت کید. بود زوجی تجارب از برگرفته گاهی و فرد درون

 یشترب اصلی ستون به تعاملی هاییصهخص و( زوج) دوتایی واحد بر
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 رمؤث فردی عوامل به و شده تبدیل درمانی زوج ایمداخله الگوهای

 نتایج دت یی در. است شده توجه کمتر زناشویی تعارض و رضایت بر

 خود پژوهش در( 0316) ورزنهحاتمی و فتحی مطالعه، این از حاصل

 از را( مخرب شخصیتی هایویژگی و باورها) فردی درون عوامل

. یافتند جدایی حال در هایازدواج در مؤثر میانجی جملة عوامل

 و هانگري) فردی درون عوامل نیز( 0312)ورزنه و همکاران حاتمی

 نیز( 0313)زاده و همکاران محسن و( شخصیتی هایویژگی

 یریپذمسئولیت صداقت، وفاداری، نظیر) همسر فردی هایویژگی

 به جنتای. کردند معرفی اثربخش عاملی زناشویی رضایت در را...( و

 0311 همکاران، و رجبی هاییافته در این مضمون با آمده دست

 محمدی، ؛(فداکاری) 2103 ویلکاکس، و داو ؛(زناشویی تعهد)

 احمدی، و سنگدهخدادادی ؛(صبر) 0316 نیا،رضایی و نیسی سحاقی،

 قاسمی ؛(گراییکمال) 0311 زینالی، و احمدلو ؛(بودن شوخ) 0314

 عوامل بر عالوه. است همسو( دروغگویی) 0316 گیلوایی، محدثی و

 تجاربی زمان طول در ماهر شاغل هایزوج مؤثر، فردی درون

 مالی گرمیدل مثبت، هاینگري جنسیتی، هایکلیشه شکستن همچون

 یزناشوی رضایت گیریشکل برای را زمینه که انداندوخته را... و

نداشتن تجربه موجب  نیز غیرماهر شاغل هایزوج در. کندفراهم می

 لیشغ و یمال تحقیر مالی، مسائل بر شود عواملی مانند تمرکزمی

 جنسیتی هایکلیشه به پایبندی حمایتی، منابع از استفاده عدم همسر،

. کند فراهم زوجی تعارضات تداوم و شروع برای را زمینه... و

 نیغ را خود تجارب خانه از بیرون در اشتغال سبب به شاغل هایزوج

 ادهخانو یا کار مثل ایحوزه در شده کسب تجارب البته کنند،می

 جادای تسهیل یا مانع دیگر، حوزة در عواطف و رفتار در است ممکن

 زمینه در نمونه برای حاصله نتایج(. 2111 ایلیز و همکاران،) کند

 و ارکمنم استانلی، هاییافته با مالی مسائل بر تمرکز عدم یا تمرکز

 زمینه در و( 0316) خاکپورمروستی و علیرضانژاد ؛(2112) یتون

 هِلمز، ؛(0386) زارع و سفیری مطالعات ایجنت با جنسیتی هایکلیشه

 .بود همسو( 2101) هِل مک و کروتر والس،

 اغلش زوج تجارب دربارة کیفی پژوهش این از حاصل هاییافته

های آموزشی و پیشگیرانه قالب برنامه در تواندمی غیرماهر و ماهر

 کسانی برای ازدواج از قبل هایمشاوره در ازدواج مشاوران توسط

قالب  در و دارند را شاغل زوج زندگی سبک به ورود قصد که

 درمانگرانی توسط درمانی خانواده و درمانی ی درمانی در زوجهامدل

. گیرد قرار استفاده مورد دارند، کار و سر شاغل هایزوج با که

 دارای شاغل هایزوج یابی نمونه پژوهش، این اصلی محدودیت

 این ودور برای شده گرفته نظر در هایمالک. بود زناشویی تعارضات

 تمحدودی. شدمی یابینمونه در محدودیت سبب پژوهش، به هانمونه

 شد اليت چند هر بود، خاص جغرافیایی منطقه یک بر تمرکز بعدی،

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

 رایبحاضر  پژوهش شودمی پیشنهاد اما شود ترکمرنگ محدودیت

. شود اجرا زنی جغرافیایی مناطو سایر در فرهنگی قیود از گیریفاصله

 یفیک مطالعات کمبود به توانمی پژوهش، این هایمحدویت دیگر از

با  مقایسه نتایج را که کرد اشاره شاغل زوج زندگی سبک زمینه در

 ساخت.یمدشواری روبرو 

 منابع

 نوعت اساس بر عاطفی طالق بینی(. پیش0311احمدلو، مریم و زینالی، علی )

 هرش زنان شاغل در ناایمن دلبستگی و منفی گراییکمال طلبی،

 .21-68(، 2) 02، سالمت کار ایرانارومیه. 

بستر خانواده و ارتباط آن با طالق.  (. اشتغال زنان در0384اسفندیار، سرور )

 .21-21، 08، (ماهنامه زنان )دفتر مطالعات و تحقیقات زنان

(. مقایسه ابعاد رضایت زناشویی زنان دارای 0312عیل پور، خلیل )اسما

ی نوین هاپژوهشمشاغل دولتی، آزاد و زنان خانه دار. 
 .22-40(، 21) 8، روانشناختی

، تورج ،آبادنصرتهاشمی  ؛جلیل، باباپورخیرالدین؛ منصور، بیرامی

بینی پیش(. 0312) جعفر ،خسروشاهیهادریب و اسماعیل ،اسمعلی

های هوي هیجانی و مندی زناشویی براساس مؤلفهضایتر

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی های حل تعارض. شیوه
 .21-21 ،(3) 01،قزوین

(. بررسی و 0311؛ فالح چای، سیدرضا و زارعی، اقبال )محمود بهمنی،

نامه فصلمند و دارای تعارض. ی عدالت بین زوجین رضایتیسهمقا
 .382-318(، 3) 0، نی خانوادهدرمامشاوره و روان

مندی زناشویی (. مقایسه عملکرد خانواده و رضایت0310آ )جهانگیر، پانته

فصلنامه در زنان مت هل شاغل و غیر شاغل )خانه دار( شهر تهران. 
 .011-012(، 02) 4، تحقیقات مدیریت آموزشی

بخش، کیومرث و ورزنه، ابوالفضل؛ اسمعیلی، معصومه؛ فرححاتمی

: مندرضایت پایدار ازدواج الگوی (. ارائه0312جعلی، احمد )بر

درمانی فصلنامه مشاوره و روانتئوری.  گراند پژوهش یک

 .021-041 ،(20)پیاپی  0، 6، خانواده

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

 -ار تعارض ک(. 0314) آرزو مژدهی، منفرد احسان و لیلی، نژاد

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
57

46
2.

13
99

.1
9.

88
.1

3.
5 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
sy

ch
ol

og
ic

al
sc

ie
nc

e.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

                            18 / 22

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17357462.1399.19.88.13.5
http://psychologicalscience.ir/article-1-713-fa.html


 و همکارانرحیمی  الهروح                                                                                           ...    و رضایت از شاغل هایزوج زیستة تجارب در کیفی تجویجس

 

449 
 

 .رشت شهر درمانی آموزشی مراکز در شاغل پرستاران در خانواده

 .023-022 ،(4)03 ،زنان روانشناختی اجتماعی مطالعات

 (. نقش0310مهر، رضا؛ کوچکی، رحیم و رجبی، غالمرضا )خجسته

 سازنده غیر تعارض حل راهبردهای و ارتباطی اِسنادهای ایواسطه

وانشناسی رزناشویی.  کیفیت و دلبستگی هایسبک بین رابطه در
 .3-04(، 2) 1، معاصر

ی میزان یسهمقا(. 0313خضری، خدیجه و ارجمند سیاهپوي، اسحو )

رضایت از زندگی زناشویی زنان شاغل و خانه دار و عوامل مؤثر 

(، 4) 6، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایرانبر آن در شهر ایذه. 

11-012. 

(. بررسی 0310ی، فریبا و مظفرپور، مینا )ای فرد، فریده؛ حسندوکانه

 یکی و شاغل هردو یهاخانواده ای تعارضات زناشویییسهمقا

 یلیتحصدورة متوسطه سال  دختر فرزندان روانسالمت و شاغل

 .22-83، 0،فصلنامه مشاوره و روان درمانیشهر تهران.  11-0381

و کیفی رضایت (. مقایسه کمی 0311ذوالفقاری، داود و تبریزی، سمیرا )

زناشویی در زنان شاغل با ت کید بر همسانی و عدم همسانی منزلت 

 .420-433(، 4) 1،خانواده پژوهیشغلی زوجین. 

رجبی، رضا؛ سروستانی، یعقوب؛ اصالنی، خالد و خجسته مهر، رضا 

های رضایت زناشویی در پرستاران زن شاغل. بینی(. پیش0312)

ان اری دانشگاه علوم پزشکی ایرهای پرستتحقیقات مراقبت مرکز
 .23 – 33(، 82)26، )نشریه پرستاری ایران(

 هر،م خجسته عباس و الهی،امان اله، ذبیو فارسانی، کاوه غالمرضا؛ رجبی

 یک: هازوج زناشویی کیفیت هایمؤلفه شناسایی (.0311) .رضا

(، 2)1، سالمت علوم در کیفی تحقیقات مجله پژوهش کیفی.

012-081. 

(. مقایسه 0316نی، کبری؛ توفیقی، بهمن و بحرانی، محمدرضا )رحما

رضایت زناشویی، کیفیت زندگی، بهزیستی روانشناختی و تاب 

آوری روانی زنان شاغل فرهنگی، شاغل غیر فرهنگی و زنان خانه 

(، 00) 2، های نوین در علوم رفتارییشرفتپمجله  دار شهر بوشهر.

38-24. 

. تهران: شورای فرهنگی خانواده، کار، جنسیت(. 0382رستگار خالد، امیر )

 اجتماعی زنان.

 و جنسیتی هاییشهکل ارتباط (. بررسی0386سفیری، خدیجه و زارع، زهرا )

پژوهشنامه علوم جوان.  یهازوج در زناشویی یهانقش تضاد
 .011-211، 23، انسانی

واکنش (. رضایت زناشویی و انصاف: 0310سهرابی، احمد و امانی، احمد )

 فصلنامه مشاوره و روان درمانی به بی انصافی در بازی اولتیماتوم.
 .23-64، 0ویژه نامة خانواده و طالق،  .خانواده

ه و الصادق مقدم، لیال؛ عسگری، فریبا؛ معروضی، پرویز؛ شمس، هدایت

(. مقایسه رضایت زناشویی در زنان شاغل 0382طهماسبی، سیمین )

-41(، 2)02،افو دانشا در شهر گناباد. و خانه دار و شوهران آنه

42. 

(. پول زنانه و تدوام حیات 0316علیرضانژاد، سهیال و خاکپورمروستی، الهه )

 ،زن در توسعه و سیاستهای تهرانی. خانواده: پژوهشی بر خانواده

02 (4 ،)241-261. 

یژه پور، منبخش، کیومرث و دانشفتحی، الهام؛ اسمعیلی، معصومه؛ فرح

های حل آن در زوجین یاستراتژهای تعارض و (. حیطه0314)

 .21-24(، 24) 6، درمانیفرهنگ مشاوره و روانمند. رضایت

 پدیده بر مؤثر عوامل بررسی(. 0316) ابوالفضل ورزنه،حاتمی الهام و فتحی،

 انتظامی دانش تخصصی علمی فصلنامه. زنجان شهر در طالق
 .20-42، 22 ،زنجان

(. مقایسه کیفیت زناشویی و 0312خالویی، سجاد ) چای، رضا وفالح

 بهزیستی روانشناختی در زوجین هر دو شاغل و یکی شاغل.
 .01 – 21(، 21) 1، شناختی -فصلنامه روانشناسی تحلیلی 

 شناختی جامعه مطالعه(. 0316. )گیلوایی، حسن سمیه و محدثی قاسمی،

-0312ن )تهرا هایزوج مورد جنسی بینا روابط در گوییدروغ

 .81-006 ،(20) 8 ،زنان نامهپژوهش(. 0316

 (. تقسیم0311قبادی، کاوه؛ دهقانی، محسن؛ منصور، الدن و عباسی، مریم ) 

 رضایت و آن از شده ادراک عدالت زوجین، میان خانگی کار

 .211-222(، 26) 1، خانواده پژوهیزناشویی. 

(. 0313) جواد نگده،سسمیرا و خدادادی کوچی،مرادی فرشاد؛ زاده،محسن

 زنان دیدگاه از) ازدواج از رضایت دالیل مطالعة پدیدارشناختی

 ،(سابو زنان کتاب) زنان راهبردی مطالعات (.ازدواج از راضی
01(62)، 1-36. 

(. 0316نیا، زهرا. )محمدی، علی؛ سحاقی، حکیم؛ نیسی، مریم و رضایی

. کیفی عهمطال یک: خوشبخت ازدواج از مقدماتی مدل یک ارائه

 .032-062(، 21) 3، رویش روانشناسی

. تهران: مبانی زوج درمانی و خانواده درمانی(. 0316محمد )نظری، علی

 انتشارات علم.

(. بررسی و مقایسة رضایت 0386اکبر )محمد و سلیمانیان، علینظری، علی

ی هاپژوهشی هر دو شاغل و یکی شاغل. هازوجزناشویی 
 .013-022(، 24) 6 ،مشاوره

(. مقایسه الگوهای 0311هنرپروران، نازنین؛ قادری، زهرا و قبادی، کبری )

 هایارتباط و تعارضات زناشویی در زنان مت هل شاغل در بانک

 2 ،فصلنامه جامعه شناسی زنان دار شهر شیراز.دولتی و زنان خانه

(3 ،)013-022. 
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