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Aim: The purpose of this study was to extract the lived experiences of working 
couples from marital conflicts. Methods: This study was conducted with a 
qualitative approach using interpretive phenomenology. In this study, researchers 
interviewed 12 working couples with marital conflicts using purposeful sampling. 
Interviews were analyzed using interpretive phenomenology. Findings: Analyzing 
the data from the interviews led to the identification of the 14 main themes: 
financial conflict, inappropriate interactions in social media, lack of participation 
in house chores, ineffective communication, inability in reciprocal empathy and 
expression,  lack of time management,  conflict of roles and responsibilities, 
cognition vulnerability, adherence to gender stereotypes, inability to manage tasks 
at job and work environment, work-family conflict, power struggles, ultra-
personal destructive factors and belief and ethical problems, 55 primary and 12 
secondary themes in the lived experiences of working couples from marital 
conflicts. Conclusion: A dual-career family is a place where couples are more 
likely to enter into marital conflicts if they do not realize fairness in various areas 
of family and work. The results of the present study showed that the families of 
career couples may be a high-risk group in terms of conflict, and this factor 
indicates the need for a negotiating role in the relationship between this type of 
couple. This highlights the need for special couple therapy for these couples. The 
results of the present study also showed that ineffective communication, cognitive 
vulnerability, work-family interaction, financial conflict and lack of participation 
in home affairs, were the most common causes of marital conflict; so it is 
recommended that preventive and educational programs for couples include the 
abovementioned factors. 
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های شاغل از تعارضات زناشدویی انجدام شدد.  زو   پژوهت حاضر با هد  کشد تجارب زیسته هد :
ایددن مطالعدده بددا رویکدددرد کیفددی و بددا اسدددتفاده از روش پدیدارشناسددی تفسددیری انجدددام شددد. طددی ایدددن روگ: 

ورد زو  شاغل دارای تعارضات زناشویی را مد 30، گیری هدفمند گیری از نمونه پژوهشگران با بهره، مطالعه
ها بددا اسدددتفاده از روش پدیدارشناسددی تفسدددیری مددورد تحلیدددل قددرار گرفتندددد.  مصدداحبه قدددرار دادنددد. مصددداحبه

تعامدل ، مضدمون اصدلی: کشدمکت مدالی 35ها منجر به کشدد  های حاصل از مصاحبه تحلیل دادهها:  یافته
ناتوانی در درک متقابل ، ارتباط غیرمیخر، فقدان مشارکت در انجام امور خانه، نامناسب با شبکه اجتماعی

پایبندددی بدده ، آسددیب پددذیری شددناختی، ها هددا و مسددتولیت تعددارن نقت، عدددم مدددیریت زمددان، و ابرازگددری
، تقابددل کددار و خددانواده، ندداتوانی در مدددیریت و دداید شددغلی و مسددائل محددی  کدداری، های جنسددیتی کلیشدده

مضددمون  30ضددمون اولیدده و م 44، اخالقددی -هددای اعتقددادی عوامددل فرافددردی م ددرب و آفت، جدددال قدددرت
ی دو  خددانوادهگیری:  نتیجییههددای شدداغل از تعارضددات زناشددویی شددد.  خانویدده در زمیندده تجددارب زیسددته زو 

هدای م تلدد خدانوادگی و شدغلی بدا  جایی است که زوجین در صورت عددم ادراک انصدا  در حوزه، شغله
هدای  ی زو  نشان داد کده خدانواده احتمال بیشتری وارد تعارضات زوجی خواهند شد. نتاین مطالعه حاضر

نیداز بده نقدت مدذاکره ، شاغل از نظر بروز تعارضات ممکن است یک گروه با ریسک بای باشند و این عامدل
 ، ضدرورت زو  درمدانی ویدنه را بدرای ایدن زوجدین، دهد. ایدن امدر را در رواب  این نوع زوجین بهتر نشان می

آسددیب ، تیب ارتبدداط غیرمددیخرتر اضددر همچنددین نشددان داد؛ بددهکنددد. نتدداین پددژوهت ح بددیت از پددات آشددکار می
کشددمکت مددالی و فقدددان مشددارکت در انجددام امددور خاندده در بددین ، تقابددل کددار و خددانواده، پددذیری شددناختی

شدود در پدات  لدذا پاشدنهاد می، بیشدترین فراواندی را در بدروز تعارضدات زوجدی داشدتند، عوامل کشدد شدده
 عوامل ذکر شده لحاظ شود.، های شاغل موزشی برای زو های پاشگیرانه و آ بینی برنامه
 پدیدارشناسی، زو  شاغل، تعارضات زناشوییهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه
ماهیت و محتوای متفاوت تعارضات زناشویی در سبه زندگی زوج شراغل نسربت بره 

کره عوامرل زمینره  ایرن سر ال را بره ذهرن متبرادر می، های سنتی یا ته شاغل زوج سراز سرازد 
هرررای شررراغل چگونررره اسرررت؟  تعارضرررات و چگرررونگی مواجررره شررردن برررا آنهرررا در زنررردگی زوج

در  2برررای اولررین بررار توسررط راپرراپورت و راپرراپورت 1هررای شرراغل یررا هررر دو شرراغل اصرطالپ زوج
کره هرر دو شرغل دارنرد و بره صرورت  هرایی اطرالق می استفاده شد و بره زوج 3202سال  شرود 

کررار و خررانواده هسررتندهای مربررو همزمرران درگیررر مسررئولیت  (.2630، 3تیررواری)   برره محررل 
، هررای جنسرریتی محبوبیرت ایررن نروع سرربه زنردگی روز برره روز افررزایش یافتره و بررا تغییرر نقش

کرده ایررن نرروع زوج یررا) انررد هررا عمومیررت پیرردا   کور بررا توجرره برره تنگناهررای  (.2637، 4برالتررو و 
گون گونررا هررای شرراغل در حررال افررزایش  وجتعررداد زای  برره طررور فزاینررده، اقتصررادی در جوامررع 
، 5آبلره) متعرددهرای  رو تداوم خواهد داشرت. پژوهش های پیش است. البته این امر در دهه

سرره مبنررای مهررم را عنرروان ، هررای شرراغل گیری زوج برررای شررکل( 2633، 6؛ آبلرره و والمررر2661
کره مهم، کنند: اول می گونره گیری ایرن  ین عامرل مر مر برر شرکلترر تئروری اقتصرادی خرانواده 

کثر رسررانیدن سررودمندی اقتصررادی بیرران می ازدواج ، 7برررای م ررال؛ بکررر) کنررد هررا را برره حرردا
کره ( 3270، 9امرسرون ) تئروری تبرادل اجتمراعی، دوم ،(2663، 8؛ بالسفیلد و دروبینه3213

بلکرره بررر تبررادل اجتمرراعی نیررز ، هررا نرره فقررط بررر تبررادل اقتصررادی کنررد روابررط زوج اسررتدالل می
کره مباحری مربرو  بره برابرری جنسریتی را مطررپ ، متکی است. سوم رویکردهای جنسیتی 

                                
1. Dual-Career Couples (DCCs). 
2. Rapoport, R. N., & Rapoport, R. 

3. Tiwari, A. 
4. Berlato, H., & Correa, K.F. 
5. Abele, A. E. 

6. Volmer, J. 
7. Becker, G.S. 
8. Blossfeld H-P. & Drobnic, S. 
9. Emerson, R. 
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کنند. این رویکردها به ویرژه بررای زنران برا توجره بره ارزشرمندی مشرارکت برابرر در زنردگی  می
َلند) حائز اهمیت است، زناشویی ؛ والترر و لوکوشرات 2667، 2؛ بوینکره3221، 1آپوستال و ه 

کررره بیشرررتر پررر  از انقرررالب صرررنعتی مطررررپ رویکردهرررای جنسررری (.2662، ؛ آبلررره2661، 3 تی 
کنند. در ایرن رویکردهرا سعی دارند نقش، شدند برابرری ، های مردان و زنان را به هم متصل 

کرده، های مشترک ها و مسئولیت میان زوج ایرن افرزایش برابرری  انرد. اهمیرت بیشرتری پیردا 
، آبلره و والمرر) هرا و سراختارهای خرانوادگی شرده اسرت موجب تغییرر در نقش، در مشارکت

2633.)   
نیرررول و ) انرررد هرررای متعرررددی مواجه هرررای شررراغل برررا چالش زوج، علیررررغم مزایرررای مرررالی

هرای شراغل عبارتنرد از:  مشرکالت عمرده زوج (.2636، 5؛ درایب و استنفورس2661، 4پیکرل
کرررار کررر  برررری3211، 6گررررین هررراوس و بیوترررل) کرررار -خرررانواده و خرررانواده -تعارضرررات  ، ؛ دا
کا ؛ 3211، 8یوگررررف و برررررت) هررررای خررررانگی تقسرررریم فعالیت ،(2661، 7گهیررررلهیگینررررز و 

کودکرررران ،(2666، 9کررررولتران  ،(2661، ؛ نیررررول و پیکرررررل3227، 10کروتررررر و مانکرررره) مراقبررررت از 
کرررر  بررررری و هیگینررررز3211، یوگررررف و برررررت) مشررررکالت زناشررررویی سررررالمت  ،(3223، ؛ دا

، َهگمررن، ؛ فلررودروس2660، 11برنتسررون و النرردبر ، لینرردفورس) یشررناخت روانجسررمانی و 
معمرروالص ایررن مشررکالت برره سرربب تغییررر در رفتارهررای  (.2662، مارکلنررد و ویکمررن، آرنسررون

هررای شرراغل برره وجررود  زوجی  ههررای جنسرریتی در خررانواد نقررش قررالبی مرررتبط بررا تئرروری نقش
      (.2635، 12تبسم و عبداله، سلطان) آیند می

                                
1. 0. Apostal, RA., & Helland, C. 
2. Boehnke, M. 
3. Walther, K., & Lukoschat, H. 
4. Neault, R. A., & Pickerell, D. A. 
5. Dribe, M., & Stanfors, M. 
6. Greenhaus, J. H., & Beutell, N. J. 
7. Duxbury, L. E., Higgins, C. A., & Coghill, D. 

8. Yogev, S., & Brett, J. 
9. Coltrane, S. 
10. Crouter, A. C., & Manke, B. 
11. Lindfors, P., Berntsson, L., & Lundberg, U. 
12. Sultan,N.,Tabassum,A., & Abdullah,A. 
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دارد و باعررری تغییراتررری در سرررطح اشرررتغال همزمررران زوج در چرررارچوب خرررانواده نمرررود 
 -شررررود. بنررررابراین بافررررت خررررار اقتصررررادی رضررررایت و تعارضررررات زناشررررویی زوجررررین می

مواجرره هررا  متفرراوتی نسرربت برره سررایر زوجهررای  آنهررا را بررا چالش، هررای شرراغل اجتمرراعی زوج
ای را برررای شررغل و  فشررار و اسررترس ناشررناخته، کنررد. ایررن اضررطراب و بررار اضررافی نقررش می

اغلررب رضررایت زناشررویی در زنرردگی ، رمغرران آورده اسررت. قربررانی ایررن توسررعهخررانواده برره ا
بسریاری از پژوهشرگران برر پیامردهای  (.2630، 1جروزت و اینباناتران) های شراغل اسرت زوج

کرده منفرری زنررردگی زوج کیرررد  کرررردن ، تررررین ایررن پیامررردها انرررد. مهم هرررای شرراغل تأ سرررازمند 
کررررار و خررررانواد، خررررانواده و شررررغل فرسررررودگی ، تعارضررررات زناشررررویی، هتعارضررررات متقابررررل 

لرردت، کینرران ن) اسررترس و افسررردگی اسررت، نارضررایتی خررانوادگی و شررغلی، 2زناشررویی ، ف 
کینن کیگررررر، مینرررروت، ؛ اسررررتیون2660، 3گرررارت و پررررا ؛ 2662، 5؛ میچلسررررون2667، 4منررررون و 

کیررردینا حسرررنی و ، ای فررررد ؛ دوکانررره2633، ؛ آبلررره و والمرررر2631، 6اوبررررادووی  -اوبررررادووی  و 
کارول2631، 7؛ جایسری و جوزت3123، مظفرپور ، 8الرسرون و سرندبر ، یورگاسرون، هیرل، ؛ 
برخی دیگر از پژوهشگران نیز به پیامردهای م برت در  (.3121، ؛ فالپ چای و خالویی2631

کرره فعالیررت در یرره حرروزه می، انررد هررا پرداخته زنرردگی ایررن نرروع زوج توانررد  زیرررا بررر ایررن باورنررد 
کنردفعالیت در حروزه دی رلمر) گرر را تسرهیل  ینرگ و س  تررین ایرن پیامردهای  مهم (.2636، 9لور

برابرررری ) هرررا نفررروذ و قررردرت مشرررابه برررین زوج، م برررت شرررامل؛ بهینررره سرررازی درآمرررد خرررانواده
بلروغ ، داشتن هویتی مستقل( خودمختاری باال و احترام متقابل، رشد شخصی، جنسیتی
اجتماعی و بهبرود تعرامالت اجتمراعی  تقویت خودپنداره، افزایش احترام به خود، هیجانی

                                
1. Joseph, S., & Inbanathan, A. 

2. Marital Burnout. 
3. Kinnunen, U., Feldt, T., Geurts, S., & Pulkkinen, L. 
4. Stevens, D. P., Minnotte, K. L., Mannon, S. E., & Kiger, G. 
5. Mitchelson, J. K. 
6. Obradovic, J., & Cudina-Obradovic, M. 
7. Jaisri, M & Joseph, M. I. 
8. Carroll, S., Hill, E., Yorgason, J. B., Larson, J. H., & Sandberg, J. G. 
9. Lauring, J; Selmer, J. 
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یمرررمن، هرراداک) اسررت کارنررت، ز یئبررا و  رررون2663، 1ز ؛  2667، ؛ بوینکرره2663، 2ورسررینتون، ؛ پ 
؛ 2633، ؛ آبلره و والمرر2662، 3کلری و اسرتبینگ، ؛ ترولر2662، ؛ آبلره3110، نظری و سلیمانیان

گرویسرررربر  و 2631، ؛ جایسررررری و جرررروزت3126، ذوالفقرررراری و تبریررررزی ؛ 2635، 4آبراهررررامز؛ 
    (.3121، خ ری و ارجمند سیاهپوا

، زوج شراغل 30در مصاحبه با ( 2633، به نقل از آبله و والمر، 3202) راپاپورت و راپاپورت
کرده به پنج مع ل و چالش اصلی در خانواده مع رالت برار  انرد. ی این نروع زوجرین اشراره 

کرره زوج 5اضررافی کررار تمررام وقررت هررای شرراغل برره ایررن مسررئله اشرراره دارد  منررابع و زمرران ، بررا 
برخرری از ، کمتررری برررای پرررداختن برره امررور  خانرره دارنررد. آنهررا برررای مقابلرره بررا ایررن بررار اضررافی

ناشی از عدم توافرق  6کنند. مع الت هنجاری های خود را به دیگران منتقل می مسئولیت
برررین هنجارهرررای اجتمررراعی و شخصررری اسرررت. مرررادران شررراغل بررره ویرررژه برررا هنجارهرررای 

کرره در خانرره مانررده و از فرزنرردان شرران  اجتمرراعی مواجرره می کرره از آنرران انتظررار دارنررد  شرروند 
کنند. برای حل  مع الت هنجراری کره سرعی ، مراقبت  گرزارا دادنرد  مصراحبه شروندگان 

کرره امکرران پررذیر اسررت خودشرران را از ایررن هنجارهررای اجتمرراعی تفکیرره  دارنررد تررا جررایی 
مررتبط اسرت. بررای ، تغییر الزامات نقشی مختلف که با 7کنند. مع الت مربو  به هویت

کرار و رفترار مراقبتری ، م ال که با نشان دادن رفترار پرخاشرگرانه در محرل  گزارا دادند  زنان 
برا ایجراد محردودیت  8اجتمراعیهای  دهند. مع الت شربکه ها را تغییر می نقش، در خانه
در هررا  کنررد. ایررن زوج دور میشرران  آنهررا را از خویشرراوندان و دوستان، هررای شرراغل برررای زوج

که از نظر ارزا روابط خود بیشتر در جستجوی زوج ها و سبه زنردگی برا آنران  هایی هستند 
ی نقررررش؛  هررررای شرررراغل بررررا دو نرررروع از تعارضررررات چرخرررره مشررررترک باشررررند. در نهایررررت زوج

                                
1. Haddock, S. A., Zimmerman, T. S., Ziemba, S. J., & Current, L. R. 
2. Perrone, K. M., & Worthington Jr, E. L. 
3. Toller,A.; Kelley, B. & stebbing, s. 
4. Groysberg, B., & Abrahams, R. 
5. Overload dilemmas. 
6. Normative dilemmas. 

7. Identity dilemmas. 
8. Social network dilemmas. 
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کرررار شررروند. ایرررن تعارضرررات بررره علرررت  کرررار مواجررره می -خرررانواده و خرررانواده -تعارضرررات 
کار و خانواده رخ می ظارات نقش در هر یه از حوزهناسازگاری انت دهنرد. عردم تعرادل  های 

کررار و خررانواده می شرراغل   توانررد موجررب عرردم رضررایت و تعررار  شرردید در روابررط زوج بررین 
کرار و خرانواده بررای همره زوج کردن تروازن برین  هرای شراغل یره چرالش  شود. بنابراین پیدا 

 بزر  است.
کرار و خرانواده در سربه زنردگی شراغلهای مربرو   تعار  نقش در نقش بره نترایج ، بره 

زنان شراغل در  (.3121، افشانی و هاتفی راد) گردد نامطلوب در خانواده و جامعه منتج می
گرفتررار می شرروند زیرررا زنرران بیشررتر از مررردان در وضررعیت زوج شرراغل  ایررن تعارضررات بیشررتر 

کرار نسربت  (.2633، آبله و والمر) کنند زندگی می امروزه تصرویر یره زن شراغل پر  از اتمرام 
کارا به خانه برر می گذشته خیلی تغییر نکرده است. وقتی او خسته از محل  گرردد از او  به 

کنرررد و تمرررام ویرررایف خانررره را انجرررام دهرررد. ، رود غرررذا بپرررزد انتظرررار مررری از فرزنررردان مراقبرررت 
کننرد ولری کمره  در قبرال آنهرا مسرئولیتی  همتایان مرد ممکن اسرت بره صرورت داوطلبانره 

کارکنان مستقل دیرده نمی، پذیرند. از طرت دیگر نمی شروند و  اغلب زنان شاغل به صورت 
کوچره یره وسریله نقلیره سرنگین دیرده می ، تیرواری) شروند بیشتر بره صرورت چررخ  عقرب 

امرا آنچره در ، های شراغل نیسرت البته تعار  و مشکالت زناشویی منحصر به زوج (.2630
کررره  مهرررم اسرررت ماهیرررت مرررداوم تعارضرررات در زنررردگی زوج ایرررن میررران هرررای شررراغل اسرررت 

قررادری و ، هنرپررروران) کنررد جرردی مواجرره میهررای  تعررامالت روزمررره زنرردگی آنرران را بررا چالش
کررره زوج، از طررررت دیگرررر (.3126، قبرررادی هرررای شررراغل برررا آن مواجررره  مسرررائل و تعارضررراتی 

برر اسراس  (.2630، تیرواری) اسرت هرای متأهرل سرنتی از زوج تر شوند متفاوت و پیچیرده می
 های علروم رفتراری انجام شده در مرکز آسیب شناسی اجتمراعی بنیراد بررسریهای  پژوهش

کره از یکردیگر  2725از  3126تا سرال  3111از نیمه دوم سال ( 3126، به نقل از ابهری) زوج 
ناشری از  خسرتگی، انرد. ایرن مطالعره درصد آنها زنران شراغل بوده 11بیش از  اند، جدا شده

تررین دالیرل جردایی در میران  دوگانگی ویایف و سنگین برودن برار مسرئولیت را از مهم، کار
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کرده است. شادی طلرب گونه زنان معرفی  طرالق عراطفی در برین زنران شراغل ( 3113) این 
کررده اسرت. مشرکی را سه برابرر زنران خانره  دلشراد نوقرابی و مسرلم، شراه قاسرمی، دار عنروان 

کرده از علرررل افرررزایش طرررالق را شررراغل برررودن زوجنیرررز یکررری ( 3126) همچنرررین  انرررد. هرررا ذکرررر 
کشررورمان نشرران داده پژوهش هررای شرراغل نسرربت برره  کرره زوجانررد  هررای متعرردد دیگررری در 
منررائی و ، ابراهیمرری) کننررد تعارضررات زناشررویی بیشررتری را تجربرره می، هررای ترره شرراغل زوج
در  (.3121، فرالپ چرای و خرالویی؛ 3123، حسرنی و مظفرپرور، فرردای  ؛ دوکانره3126، نظری

گررذار نظیررر ایررران هررای شرراغل برره علررت فشررارهای ناشرری از دشررواری  زوج، جوامررع در حررال 
کررره بیشرررتر متوجررره زنررران اسرررت و ت ررراد هنجررراری موجرررود در تعریرررف  نقش هرررای چندگانررره 
کرره می تعارضرراتی را تجربرره می، هررای اجتمرراعی هررا و موقعیت نقش توانررد نسرربت برره  کننررد 

کرده جوامررع مرردرن گررذار را سررپری   تری در پرری داشررته باشررد آمررار نررامطلوب انررد، کرره مرحلرره 
ی خانواده در پی آن هسرتند  متخصصان حوزه (.3120، محبی و سادات حسینی، باللی)

کننرد ترا برا چالش که به این زوج کمه  کنرار بیاینرد ها  گونره، هرای زنردگی شران  کره برا ای  بره 
، تیررواری) ایررن نرروع سرربه زنرردگی لررذت ببرنررد های م بررت وجررود اسررترس بتواننررد از جنبرره

2630.)   
های شاغل به نتایج متفراوتی  ها در ایران درباره رضایت و تعار  زناشویی زوج پژوهش

ای  ؛ دوکانرره3111، ؛ خالررد رسررتگار3115، اسررفندیار) هررا اند. برخرری از ایررن پژوهش رسرریده
تعارضرررات زناشرررویی و برررر ( 3121، ؛ فرررالپ چرررای و خرررالویی3123، حسرررنی و مظفرپرررور، فررررد

کرده گرزارا  کمترری را در روابرط زناشرویی آنران  انرد  برخی دیگر نیز رضایت بیشرتر و تعرار  
، ؛ نظررری و سررلیمانیان3111، شررم  و طهماسرربی، معروضرری، عسررگری، صررادق مقرردم)

 (.3121، ؛ خ ری و ارجمند سیاهپوا3122، ؛ اسماعیل پور3110
عمرررده علرررل ، زوج شررراغل در هندوسرررتان 211برررا تحلیرررل ( 2630) جررروزت و اینباناتررران 

گرذاری ، هرای مرالی ماشه چکران  تعارضرات زناشرویی در برین آنران را در نگرانی بره اشرتراک 
ارتبرررررا  برررررا ، هرررررای والررررردینی انجرررررام نقش، مررررردیریت زمررررران، های خرررررانوادگی مسرررررئولیت
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کیفیررت زناشررویی زوج کرره  کردنررد. آنهررا همچنررین نشرران دادنررد  گررزارا  هررای  خویشرراوندان 
 با فراوانی مشاجرات و تعارضات زناشویی بین آنان رابطه معکوس دارد. شاغل 

کررار و زنرردگی در مطالعرره خررود تحررت عنرروان؛ زوج( 2630) تیررواری ، هررای شرراغل و ترروازن 
کار ترین چالش مهم کرار و زنردگی ، های این نوع سبه زندگی را بار اضافی  عدم تعادل بین 

کرررده و قابلیررت ادغررام  فقرردان پرراداا و انعطررات در محرریط، خررانواده کرراری عنرروان  هررای 
آمیز تعهرردات خررانواده و زنرردگی شخصرری را برررای رفرراه زنرردگی زناشررویی ایررن نرروع  موفقیررت

 داند.   مهم میها  زوج
هررای  ی خررود روی زوج نیررز در مطالعرره( 2631) 1فینهولرردت و النررگ، آلبرررت، هالشررنگر

یاد  رفتارهای م بت روزانه را به علت مشغله، شاغل کمترر از  کاری در این نوع زوجهای ز هرا 
کردنرررد و همرررین امرررر را سبب زوج سررراز افرررزایش تعارضرررات زناشرررویی در  هرررای عرررادی بررررآورد 
کردند. زوج  های شاغل عنوان 

کرره ( 2633) 2کالیررات و سررینگ، کالیررات در هندوسررتان پژوهشرری تحررت عنرروان؛ زمررانی 
کیفی از تجارب زوج خانواده را قطع می، کار انجرام ، های هر دو شاغل کند: یه جستجوی 

کیفری دادند. نمونه کره در قالرب  23شرامل ، ی مورد مطالعه در ایرن پرژوهش  زوج شراغل برود 
گررروه مربررو  برره زمینرره خرردمات عمررومی و خرردمات ، فنرراوری اطالعررات، های شررغلی سرره 

که در این پژوهش پدیدار شد بهزیستی اجتماعی بودند. سه موضوع عمده عبارت برود ، ای 
کررار و خررانواده.( الررف) از: گسررترده از تعارضررات بررین  ی مررذهبی برره  مقابلرره( ب) تجررارب 

کرار.های  عنوان مکانیسمی برای مواجه شدن برا اسرترس حمایرت خرانواده و ( ج) مررتبط برا 
راهبردهررایی برررای ، همکرراران برره عنرروان مکانیسررمی برررای مقابلرره. همچنررین ایررن پررژوهش

گونرره زوجررین خررانواد، مواجرره شرردن بررا تعارضررات در سررطوپ شخصرری گی و اجتمرراعی ایررن 
کرد.   مشخس 

                                
1. Hülsheger, U. R., Alberts, H. J., Feinholdt, A., & Lang, J. W. 
2. Kalliath, P., Kalliath, T., & Singh, V. 
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هرررای  تعرررار  نقررش و اسررترس را در زوج، در یررره مطالعرره تجربرری( 2633) 1کومررار پانرردا
کرراری برریش از حررد در  کرره حجررم  کرررد. نتررایج ایررن مطالعرره نشرران داد   5/15شرراغل بررسرری 

در ایرن کننده  شررکت 126موجرب ترنش زناشرویی شرده و در میران ، های شاغل درصد زوج
 1/11درصرررد در سرررطح متوسرررط و  1/15، درصرررد سرررطح اسرررترس بررراال 7/22، طالعرررهم

کم استرس را در زندگی زناشویی تجربه می، های مورد مطالعه درصد زوج  کنند.  میزان 
کیفرری خاصرری برررای اسررتخراج  کنررون پررژوهش  کرره تررا  جسررتجوهای پژوهشرری نشرران داد 

یسررته زوج ن انجررام نگرفترره و غالرررب هررای شررراغل از تعارضررات زناشررویی در ایررررا تجررارب ز
کشرورمان های انجرام شرده مررتبط برا زوج پژوهش هرای  منحصرر بره پژوهش، هرای شراغل در 

همبستگی و امربخشی است. از این رو مطالعه حاضر درصردد اسرت بره ایرن خر  پژوهشری 
یسررته زوج، پرداخترره و بررا اسررتفاده از یرره مطالعرره پدیدارشناسررانه هررای شرراغل از  تجررارب ز

کند. تعارضات زنا کشف   شویی را 

 روش پژوهش

کرره هرردت اصررلی ایررن پررژوهش کیفرری تعارضررات زناشررویی از نقطرره نظررر ، از آنجررا  بررسرری 
یسرته، های شاغل برود ی زوج تجارب زیسته هرای شراغل  ی زوج لرذا ورود بره درون تجرارب ز

کررراری باشررررد کرررره قررررادر بررره انجررررام چنررررین  از ایررررن رو از روا ، مسرررتلزم اتخرررراذ روشرررری برررود 
هرای شراغل دارای  ی زوج کلیه، استفاده شد. جامعه مورد مطالعه 2شناسی تفسیری  پدیدار

که در بازه زمانی چهار ماهه کلینیره ( 3127آبان ماه تا بهمن ماه ) تعار  زناشویی بود  به 
فرررق گیرررری در ایرررن  مراجعررره می( شرررهر نورآبررراد) تخصصررری مشررراوره خرررانواده او کردنرررد. نمونررره 

هرای شراغل برر اسراس اذعران خرود  از نوع در دسرترس برود. زوج، پژوهش به صورت هدفمند
و  317برا نمرره خرام ( MCQ) نمره باال در پرسشنامه تعارضرات زناشرویی، به داشتن تعار 

تعرار  شردید و یرا روابرط شردیداص ( خرط بررا) کره نشران دهنرده، باالتر به دست آمده از آن

                                
1. Kumar Panda, U. 
2. Interpretative  phenomenology. 
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پر  از هرا  اشرباع داده، یرن پرژوهشانتخراب شردند. در ا ،(3120، منرایی) پذیر است آسیب
کررره جهرررت حصرررول اطمینررران 36 زوج تررردوام یافرررت.  32ترررا ها  مصررراحبه، مصررراحبه رخ داد 

 1سپری شدن حرداقل ، عالوه بر تشخیس تعارضات زناشویی، های ورود به پژوهش مالک
کرار  16حداقل ، حداقل مدرک تحصیلی دیپلم، سال از زندگی مشترک سال سن و داشرتن 

گونه بیمراری جسرمانی و اخرتالل  ود. مالکتمام وقت ب های خروج از مطالعه نیز داشتن هر 
در ایرررن پرررژوهش در کننده  هرررای شررراغل شررررکت ی برررود. مشخصرررات اولیررره زوجشررناخت روان

 آمده است.  3جدول 

 ما  شاغل دارا  تعاریات زناشویى  . مشخصات اولیه زوج1جدول   
کااااااااااااد زوج 

 شاغل
طااول عماار زناادگی   سن جنسیا

 زناشویى
تعاااااااااااااااداد  تحصیالت شغل

 فیزند
1 
 

 1 فوق لیسان  کارمند شهرداری سال 26 53 زن
 لیسان  کارمند اداره برق 51 مرد

 3 لیسان  آموزگار سال 36 11 زن 2
کمیته امداد 12 مرد  لیسان  کارمند 

تحصرررررررررررررررررریالت  طلبه/ معلم سال 0 13 زن 3
 حوزوی

3 

بنگرررررررراه متصرررررررردی  10 مرد
 معامالت ملکی

 فوق دیپلم

 2 لیسان  پرستار سال 32 11 زن 4
 لیسان  کارمند پتروشیمی 52 مرد

فروشرررررررنده بوتیررررررره  سال 33 15 زن 5
 زنانه

 2 دیپلم

 دیپلم نگهبان شیفتی 17 مرد
 2 لیسان  تحویلدار بانه سال 2 22 زن 6

متصرردی نمایشررگاه  11 مرد
 اتومبیل

 دیپلم
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کااااااااااااد زوج 
 شاغل

طااول عماار زناادگی   سن جنسیا
 زناشویى

تعاااااااااااااااداد  تحصیالت شغل
 فیزند

 5 دیپلم خیا  زنانه سال 23 52 زن 7
 فوق دیپلم تعمیرکار اتوموبیل 52 مرد

کارمنرررررررررررررررررررررررررد اداره  سال 32 11 زن 8
 بهزیستی

 2 لیسان 

 لیسان  آموزگار 55 مرد
 2 لیسان  دبیر عربی سال 32 56 زن 3

 دیپلم نظامی 57 مرد
11 
 

کارمنرررررد نماینررررردگی  سال 1 11 زن
 بیمه

 3 لیسان 

کارمنررررررد ترررررردارکات  12 مرد
 اداره دولتی

 فوق لیسان 

 2 فوق دیپلم بهیار سال 7 21 زن 11
 فوق دیپلم بهیار 17 مرد

 3 لیسان  پرستار سال 2 11 زن 12
 لیسان  پرستار 11 مرد

 
یافته اسرتفاده ، ها در این پژوهش برای جمع آوری داده از مصاحبه عمیق نیمه سراختار

یافته های شد. در این مصاحبه کردنرد. همچنرین ( زن و شروهر) زوج، نیمه ساختار شررکت 
هرررررای جمرررررع آوری اطالعرررررات در  از سرررررایر روا، عرررررالوه برررررر اسرررررتفاده از روا مصررررراحبه

 و مشاهده نیز استفاده شد. 1پدیدارشناسی نظیر یادداشت برداری میدانی
لررق، دقیقرره 71تررا  57ی زمررانی  ها در دامنرره مصرراحبه تحمررل و آسررتانه ، متناسررب بررا خو

کنندگان انجام شد. مصاحبه کرد تا پیش از شروع مصاحبهکننده  عالقه شرکت  برا ، تالا 
کند و به اصطالپ پ  از باز شردن یرخ ف را و در  زوج مورد مصاحبه رابطه ای دوستانه برقرار 

، های دوسرتانه وارد جریران مصراحبه شرود. بررای ایجراد ایرن رابطره دوسرتانه امنای صرحبت
                                
1. field notes. 
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کننده  هرای شررکت شرد. سرپ  برا اجرازه زوج مات معمول روزمرره آغراز میمصاحبه با مکال
گیررری از ابزارهررای  جریرران مصرراحبه، در پررژوهش و بررا اطمینرران از محرمانرره بررودن ها بررا بهررره 

کررردن  دیجیتررال ضرربط می کننرردگان برررای ضرربط  شررد. همچنررین در مررورد تمایررل شرررکت 
در غیرر ایرن صرورت ، ا ضربط شردهصرد، شد و در صورت توافق ابتدا از زوج س ال می، صدا

کتفرررا می بررره یادداشرررت بررررداری پاسرررخ جهرررت جلررروگیری از سررروف ، شرررد. در ایرررن بخرررش ها ا
گاهانه مبنیبندی از فرم رضا، برداشت نان از بی نرام مانردن یاطم،  بر ضبط مصاحبه یت آ

کننردگان یرادآوری شرد. ، و حف  محرمانه ماندن اطالعات موجود در آن مجردد بره شررکت 
هررای شرراغل  ی صررمیمانه و همکرراری بیشررتر زوج برررای تررداوم رابطرره، ان مصرراحبهدر جریرر

کننده ای و انعکاسی داده شده و همچنین سرعی شرد بره  کوتاه مشاورههای  پاسخ، شرکت 
گونره کره  ای مطررپ می ذهن زوج جهت خاصی داده نشود. س االت مصراحبه نیرز بره  شردند 

گفتگو قطع نشود گفتگرو سرعی میاما به هنگام سرد شدن ، رشته  شرد  یا انحرات از موضروع 
کننده  فرایند مصاحبه به مسیر اصلی بازگردد.  ، با س االت هدایت 

یسرته در ترردوین طرررپ ، ی مصرراحبه شرروندگان بره منظررور دسترسرری برره ادراک و تجررارب ز
یکررررد سررره سررر االت مصررراحبه یافته زوجررری از رو گانه بررره مصررراحبه  ی عمیرررق نیمررره سررراختار

گانره ایرن اسرت ( 2660، 1سیدمن) پدیدارشناسی الگوبرداری شد. هدت از این رویکرد سه 
کنندگان کنند، که شرکت  ی زنردگی خرود قررار داده  آن را در زمینه، تجارب خود را بازسازی 

، در بخش اول برای تمرکز بر تاریخچره زنردگی، و معنای آن را بازتاب دهند. بر همین اساس
کررار بررا سرر ال  تر موضرروع قرررار داده میدر زمینرره یررا بسررکننده  ی زوج شرررکت تجربرره شررد. ایررن 

انجرام ، پرسیدن در مورد موضروع ترا حرد ممکرن از اوائرل زنردگی زناشرویی ترا زمران مصراحبه
، شرران ی تاریخچرره زندگی شررد. برررای همررین منظررور و برررای قرررار دادن نقررش زوج در زمینرره

کرره میتونیررد برره مررن بگیررد ، برررای م ررال) سرر االت بررا مطلررع چطررور پرسرریده شررد چطررور شررد 
کنیرد و بره  که ممکنه از اوائل زندگی زناشویی تا حال رو مرور  کردید؟ تا جایی  تعار  پیدا 

                                
1. Seidman, I. 
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گونرره سرر االت (.مررن پاسررخ بدیررد گذشررته ، ایررن  یرردادهای تقررویمی در  طیررف وسرریعی از رو
کار آنها را بازسازی و بازگویی می، زندگی زوج کشرف ، کرد خانواده و  که در نهایت منجرر بره 

برر ، گانه فروق شرد. در بخرش دوم رویکررد سره ی م مر برر تعارضرات زناشرویی آنهرا میها زمینه
کنرونی زوج جزئیات واقعی تجربه در حروزه موضروع مرورد کننده  هرای شررکت ی زندگی شرده 

شررد تررا  خواسررته میهررا  تمرکررز شررد. در ایررن بخررش از زوج( تعارضررات زناشررویی زوج) مطالعرره
کننررد برره  -میتونیررد یرره روز از زنرردگی خودتررون رو ، م ررالبرررای ) ایررن جزئیررات را بازسررازی 

کرره می -عنرروان زوج شرراغل کرره از خررواب بیرردار میشررید تررا وقترری  تعریررف ، خوابیررد از وقترری 
یسرته شران را بازتراب  در بخش سوم نیز از زوجین خواسته شرد ترا معنرای تجربره( کنید؟ ی ز
چره جرور زوجری تروی ، وقتری از زوج شراغل  دارای تعرار  حررت میرزنیم، برای م ال) دهند.

کره پایره آن در دو بخرش  بخش سوم فقط در صورتی می( ذهنتون میاد؟ توانسرت مر مر باشرد 
کننده  مصراحبه، بنا نهاده شرده باشرد. بره جرز ایرن نمونره سر االت اولیره، نخست مصاحبه

گفتگررو و  هرری  سرر ال از پرریش تعیررین شررده یررا ارجحرری نداشررته و مصرراحبه بیشررتر حالررت 
کلری در فراینرد فروق الرذکرمکالمه داشت نه ج ها  مصراحبه، لسات پرسش و پاسخ. به طور 

کلی شروع شده و با یه چارچوب انعطات پذیر تعقیب می شرد. در مواقرع  با طرپ س االت 
روشررن سررازی و ، تر شرردن مصرراحبه و برررای دسررتیابی برره جزئیررات بیشررتر لررزوم جهررت عمیررق

کاوشرری ماننررد "می، تر کسررب اطالعررات دقیررق یررد در ایررن مررورد بیشررتر توضرریح توان سرر االت 
کنیرد؟" "لطفراص م رالی از تجربره خودتران بیران  توانید منظورتان را واضح بدهید؟" "می تر بیان 

کرره"  کنیررد." مررورد اسررتفاده قرررار می گرفررت. آخرررین سرر االت در پایرران هررر مصرراحبه ایررن بررود 
که به درک ما از تجربه کمره ی زنردگی زوج  دوست داشتین چه چیزی ازتون بپرسم  شراغل 

گاهی اوقرات ایرن سر االت  میکنه؟" "آیا چیز دیگه که در این مورد به من بگید؟"  ای هست 
هرررررای  خوانرررررد. تررررروالی سررررر االت بررررررای زوج پایرررررانی اطالعرررررات جدیررررردی را از زوج فررررررا می

زیرا فرایند طرپ س االت همچنین بسرتگی بره فراینرد مصراحبه و ، مشابه نبودکننده  شرکت
، مبررررت، آوری هررررا در طررررول یرررره دوره چهارماهرررره جمررررع ت. دادههای هررررر زوج داشرررر پاسررررخ
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گردید. مالحظات اخالقری  اولیه و مانویه طبقه، کدگذاری و در قالب م امین  اصلی بندی 
گاهانرره از زوج کسررب رضررایت آ هررای شرراغل و اخررذ رضررایت  الزامرری در ایررن پررژوهش شررامل 

کتبرری .. در تمررام طررول .و، 2، 3ه اسررتفاده از نررام مسررتعار ماننررد زوج شررمار) رازداری، نامرره 
کنندگان بود.( پژوهش  و حق انصرات برای شرکت 

یافته حاصررل از مصرراحبههررای  برررای تجزیرره و تحلیررل داده از روا ، های نیمرره سرراختار
کره دارای ماهیررت تیمری برروده و در ( 2661، 2برره نقرل از  الورترری، 3212) 1آلررن و ترانر، دیکلمرن

پولیرت و ) اسرتفاده شرد. برر مبنرای ایرن روا تحلیرل، پدیدارشناسی تفسیری مرسوم اسرت
گرام طری شرد. در مرحلره اول ، در پژوهش حاضر برای رسیدن به هدت (؛2665، 3به هفت 

جهرررت ، میررردانیهررای  پرر  از پایررران هررر مصررراحبه و مبرررت مشرراهدات و یادداشرررت برداری
گرروا داده شررد وهای  مصرراحبه، کلرریی  هدسررتیابی برره یرره ایررد کننرردگان مکرررراص   شرررکت 

کاغرذ مبرت و چنردین برار مررور شردند. در مرحلره دوم کلمره روی  کلمره بره  ، ایهرارات شران 
کشرررف موضرروعات برررالقوه کررره دیررده و شرررنیده بررره ، پژوهشررگران در جسرررتجو برررای  آنچرره را 

آورد. در ایررررن مرحلرررره زیررررر اطالعررررات بررررا معنرررری و  " در مرررری 4صررررورت "خالصرررره تفسرررریری
کشرریده ، مررتبط برا موضرروع پرژوهشهای  صرحبت شرده و بره ایررن طریرق عبرارات مهررم خرط 

اسررتخراج معررانی آشررکار و ) مشررخس شررده و معررانی نهفترره در آن درک و اسررتخراج شرردند
کننردگان نبرودی  هاین معانی صرفاص همران بیران سراد (.نهفته در متون مصاحبه ها ، شررکت 

گرفرت. در مرحلره  بلکه ف ای مصراحبه و چگرونگی پاسرخ زوج بره سر االت را نیرز در برر می
مرورد تبرادل نظرر و ( پژوهشگران) ها به صورت تیمی م متون نوشتاری و محتوی مصاحبهسو

گرفته تا ضمن رسیدن به یه درک مشترک اصرلی ( م رامین) های درون مایره، تحلیل قرار 
تریم  ،(موضروعات معرین) ها بعد از استخراج درون مایره، استخراج شوند. در مرحله چهارم

کرررده و ضررمن روشررن سررازی و پژوهشرری مجرردد مفرراهیم اسررتخراج شرر ده را برره دقررت مطالعرره 
                                
1. Diekelmann, NL, Allen D, Tanner C. 

2. Laverty, S. M. 
3. Polit, D. F., & Beck, C. T. 
4. interpretative summary. 
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کلی و، ها طبقه بندی داده کیبی از هر مرتن یرا مصراحبه بره عمرل آورد. در ایرن تر  یه تحلیل 
گونه عدم توافق و تناقت موجود در تفاسیر از طریق مراجعه بره مترون مصراحبه ها  مرحله هر 

کننده تعیین ، ها به منظور شناسایی متون مصاحبه، ها رفع شد. در مرحله پنجم یا شرکت 
و توصررریف معرررانی مشرررترک و عملکردهرررا مقایسررره شررردند. مرحلررره ششرررم برررا شناسرررایی و 

که ارتبا  درون مایه دنبرال شرد. در مرحلره ، کررد ها را برقررار می استخراج الگوهای بنیادین 
گونره عردم توافرق و تناق را، پایانی به منظور تبیین ت روشن سرازی و طبقره بنردی و رفرع هرر 

ها جهررت اعتباربخشرری و نگررارا  ای پرریش نرروی  از درون مایرره نسررخه، موجررود در تفاسرریر
گرررزارا طرررررپ برررره اع رررای ترررریم پژوهشرررری و افرررراد صرررراحبنظر در زمینرررره ی  نسرررخه نهررررایی 

کرررارهرررای  پژوهش برررا ادغرررام ، پدیدارشرررناختی ارائررره شرررد. در هرررر مرحلررره ضرررمن پیشررررفت 
کلیتر تحلیررررل، های تفسرررریری خالصرررره گرفررررت تررررا م ررررامین و درون  می تررررر شررررکل کیبی و 

کرارگیری ، های حاصله مایه کیفی از بره  به بهترین نحو ممکن با هم ارتبا  یابند. در بخش 
ها اسرتخراج شروند. بررای  طبقات از پیش تعیین شده اجتناب شد تا طبقات از درون  داده

 استفاده شد.    MAXQDA12از نرم افزار ، عملیات ذکر شده
گوبرا و لیرنکلنهای  بار دادهبه منظور صحت و اعت  1پژوهشری از چهرار شراخس اعتبرار 

کفایرت، 3قابلیت تصدیق، 2قابلیت اعتبار (؛3212) و قابلیرت تعمریم  4قابلیت اطمینان و 
، پر  از تحلیرل هرر مصراحبههرا  استفاده شرد. بررای ت رمین قابلیرت اعتبرار داده 5و انتقال

شررد تررا صررحت و سررقم  ارجرراع میدر پررژوهش کننده  مررتن مصرراحبه دوبرراره برره زوج شرررکت
گررردد. جهررت ت ررمین قابلیررت ، مطالررب تأییررد و در صررورت لررزوم اصررالحات الزم اعمررال 
که تریم پژوهشری پریش فر ، تصدیق هرای پیشرین خرود را ترا حرد امکران در  سعی بر آن بود 

های ترریم  هررا دخالررت نررداده تررا ضررمن لحررا  شرردن دانررش و دیرردگاه آوری داده فراینررد جمررع

                                
1. Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. 
2. credibility. 
3. confirmability. 
4. Reliability and  adequacy. 

5. Generalization and Transferability. 
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در پژوهش نیز معرفری و بازنمرایی کننده  های شاغل شرکت ی زوج ب زیستهتجار، پژوهشی
کفایرت نیرز از نظررات صراحبنظران حروزه ی خرانواده  شود. برای ت مین قابلیت اطمینان و 

تر و  ها جهرررت بررسررری دقیرررق اسرررتفاده شرررد. بررره همرررین منظرررور مترررون مربرررو  بررره مصررراحبه
کیفری نیر ز داده شرد. از فررد متخصرس کدگذاری به صاحبنظران و یه متخصس پژوهش 

کدگررذاری داده، مررذکور درخواسررت شررد انجررام دهررد.  MAXQDA12را در نرررم افررزار هررا  او نیررز 
که هر دو از نرم افزار نام برده استفاده نمودنرد کدگذاران  قابرل توجره و ، مناسرب، میزان توافق 

کفایت دادهکننده  ت مین    (.%16) ها بود دیگری برای نشان دادن اطمینان و 

 ها یافته
گرفترره بررا  پرر  از تحلیررل محترروی مصرراحبه زوج شرراغل  دارای تعارضررات  32های انجررام 

دگذاری و دسته بندی مفاهیم اولیه کو م رمون  11، م رمون اصرلی 35، زناشویی و بعد از 
یسررته آنرران اسررتخراج شررد. در ادامرره ایررن م ررامین و  32اولیرره و  م ررمون مانویرره از تجررارب ز

اولیرره و ، شرروند. فهرسررت م ررامین اصررلی مرررتبط بررا هررر یرره مرررور مینمونرره بیانررات زوجرری 
یسررته  2هررای شرراغل از تعارضررات زناشررویی در جرردول  ی زوج مانویرره مسررتخرج از تجررارب ز

 آمده است.

کشمکش مالی1مضمون اصلی   : 
اولرررین م رررمون اصرررلی بررره دسرررت آمرررده از تحلیرررل بیانرررات زوجرررین شررراغل در زمینررره 

، در ایررن م ررمون اصررلیهررا  بررود. فراینررد تحلیررل داده کشررمکش مررالی، تعارضررات زناشررویی
ضرررعف در ، خشرررونت مرررالی، جیح مرررالیتر م رررمون  فرعررری شرررامل 0منجرررر بررره شناسرررایی 

 مدیریت منفرد  مالی و روابط نامناسب مالی شد. ، عدم تعهد مالی، مالیهای  مهارت
از یکرری از عوامررل زمینرره سرر، هررای شرراغل متعررار  از پررول تلقرری نادرسررت برخرری از زوج

گفررت:  گرره »تعررار  زناشررویی میرران آنرران بررود. یکرری از زنرران شرراغل در مررورد آن چنررین  بررازم ا
کردن و قردم  برگردم عقب انتخاب میکنم شاغل باشم چون پول واسه من آزادی برای خرج 
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کجا معلوم فردا و پ  فردا چی پریش میراد  برداشتن برای رسیدن به آرزوهام رو میده. تازه از 
گه یه روز بخوام زوج شراغل شرماره ) «جدا بشرم ایرن شرغل و درآمرد خیلری بره دردم میخروره ا

 (./ زن32
ررنررررگ بررررودن مسررررائل مررررالی در روابررررط زوجررررین شرررراغل دارای تعررررار  ، بررررا توجرررره برررره پو

کرررات برره چشررم می گزیرخشررونت مررالی نیررز در ایررن نرروع سرربه زنرردگی برره  خررورد. یکرری از  نا
کرد گونه روایت  کنندگان خشونت مالی را این  این بال سرر مرنم اومرده م رل مرن »... : شرکت 

کررره شررراغل هسرررتند حتررری موجرررودی حسررراب خودشرررون رو هرررم  خیلررری از خانمرررای اطررررافم 
کارت حقوق مصرادره آقرا هسرت آقرا وام میگیرره خونره و ماشرین میخرره اقسرا  رو  نمیدونن 

نگ اون خونره ( کند با تعجب نگاه می) خانم پرداخت میکنه آقا حتی حاضر نمیشه یه دو
 (./ زن33زوج شاغل شماره ) «شینم به اسم خانم بزنهو ما

گفته یکی از مصراحبه شروندگان  مدیریت منفرد مالی و داستان پول من و پول تو نیز در 
همرره درآمررد شرروهرم خرررج خررورد و خرروراک خونرره خودمررون و خونرره » چنررین نمررود داشررت:

گررر الزم ، پرردریش میشرره باشرره روزی یرره مررنم برره قررول خررودا بایررد خرررج خودمررو در بیررارم. ا
گرره مررن بهررش بگررم سررر راه از  کررارو میکنرره امررا ا میلیررون مررواد غررذایی برررای خونرره بگیررره ایررن 

یرب میکنره .. مرا هیچوقرت برا هرم خریرد یرا حتری مطرب .داروخانه یه قرر هزارتومنی بخر در
کنه .. .واقعراص خسرته شردم از ایرن زنردگی، دکتر نمیریم مبادا مجبور بشه ویزیت منو حساب 

کره حاضرر نیسرتم طوری برخو کم داره م ل خودا میشره طروری  کم  که اخالق منم  کرده  رد 
کنم  (./ زن2زوج شاغل شماره ) «از حقوقم چیزی واسه خونه خرج 

 : تعامل نامناسب با شبکه اجتماعی2مضمون اصلی 
یسررته زوج ، هررای شرراغل متعررار  دومررین م ررمون اصررلی برره دسررت آمررده از تجررارب ز

کرره ( بسررتگان و دوسررتان، اصررلیهررای  خانواده) اجتمرراعیتعامررل نامناسررب بررا شرربکه  بررود 
م ررمون فرعرری  1در مررورد ایررن م ررمون اصررلی منجررر برره شناسررایی هررا  فراینررد تحلیررل داده

تبرررادل ، عررردم حمایرررت خرررانواده اصرررلی، نابجررراهای  مداخلررره، شرررامل آشرررفتگی ارتبرررا 
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 مشکالت و تعارضات و جدال بر سر  خانواده اصلی شد. 
های  وجررود محرردودیت، زوجررین شرراغل  متعررار  در پررژوهش حاضررربنررا برره ایهررارات 

بسرتگان و دوسرتان ، اصرلیهرای  یرا آنهرا را از خانواده، متعدد در زندگی خرانوادگی و شرغلی
کرده و زندگی اجتماعی شان را محدود نموده و یا موجب نزدیکری افراطری آنهرا بره سرایر  دور 

 بطه با این م مون در زیر آمده است:شده است. نمونه بیانات زوجین در راها  خانواده
شررروهرمم ترررا شرررب ، شرررش و نررریم صررربح میررررم چهرررار عصرررر برمیگرررردم»کررراهش ارتبرررا : 

نمایشررگاهه. االن ده روزی میشرره نرررفتیم خونرره بابررام اینررا حترری نتونسررتم بررا خررواهرمم حرررت 
یم زودتررر ، فررامیلیهای  .. وقترریم میررریم شررب نشررینی.دلررم براشررون تنررگ میشرره، بررزنم مجبررور
 (./ زن0زوج شاغل شماره ) «.. داد بچه هام در اومده.ردیم خونه مونبرگ

یرا خونره پردر زنرم برودیم یرا ، تو همین مراه یره شربم خونره خودمرون نبرودیم»افزایش ارتبا : 
ی  هخونه مامانم اینا. سردی از سر و روی خونره مرون میبراره. بره نظرترون فرصرتی میمونره واسر

   (./ مرد36زوج شاغل شماره ) .. «.گرم بودن
.. دقیقاص زمرانی میران سرراغ .شوهرم خیلی ارتبا  نداریمی  هبا خانواد»ارتبا  نامناسب: 

گیرمون میاد. یادمه وقتی مهدیره  دخترر  کردن ما شاغلیم پول مفت  که پول میخوان فکر  ما 
مامانش  مادر شوهر[ حتری چنرد روز اول نیومرد یره سرری بهرم ، ساله خانواده[ به دنیا اومد 0

که من .بزنه گویرد[ یکیشرون  شب برمیگشتم  با بغت می 1صبح میرفتم و  0.. تو ایام عید 
کنه کمکم  کارهای خونه  کم توی   (./ زن0زوج شاغل شماره ) «( کند گریه می) نیومد یه 

ی شراغل در بانره نیرز پیرامرون انتظرارات بررآورده نشرده از  یکی از زنان مصراحبه شرونده
گفت: خانواده شوهر و عدم حمای شروهرم برمیگررده ی  هریشه اختالت من و خرانواد»ت آنها 

کسری  که مامانم بود مشکلی نبود ولری بعرد  مرادرم  کرده بود. موقعی  که مامانم فوت  به وقتی 
یم مراقرب بچره کرار کره ترو ترایم  کوچیره برود، باشرهها  نبود   دوره[ راهنمرایی برود. ، خرواهرمم 

، شرروهرم یرره سررری بهررم نررزدنی  هکسرری از خررانوادبسررتری بررودم ولرری ای  اون موقررع یرره دو هفترره
ره سراله ترو ایرن خرانواده ام.رو بسرپارم بره زن  پسررخاله امها  باالخره مجبور شدم بچره دو ، .. نو
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یه بار آره یه بارم این خرانواده بره مرن احتررام ، عصر میام خونه 5صبح میرم ، بار حامله شدم
که یه نهار بچه هامو ببرن خونه شون یرا یره برار احتررام چهرار ( بغت حرت میزنرد با) نذاشتن 

که تو شاغلی نمیتونی زوج شراغل شرماره ) «( کنرد گریه   می) ...بسته سبزی به من نذاشتن 
 (./ زن0

 : فقداِن مشارکت در انجام اموِر خانه3مضمون اصلی 
فقردان  ، هرای شراغل متعرار  سومین م مون اصرلی حاصرل از تحلیرل ایهرارات زوج

کررره فراینرررد تحلیرررل داده مشرررارکت در انجرررام منجرررر بررره ، مررررتبط برررا آنهرررای  امرررور خانررره برررود 
کرار 1شناسایی  کژکرار و مشرارکت  ، م مون فرعی شامل نارسایی در تقسیم   گیرری  جهرت 

کارهرای خانره بره زنران  غیرتعاملی شد. معموالص در این بحری عنروان می شرود مرردان بایرد در 
کنند کار، کمه  که منظور از تقسیم  کردن نیسرت. عبرارت  ، در حالی  کمه  کمره »همان 

یسررته زوجررین « کرردن برره دالیرل مختلفرری عبرارتی نرراقس و نادرسرت اسررت. بنرا برره تجرارب ز
کررردن، شرراغل کمرره  انجررام امررور برره عنرروان وییفرره تلقرری نشررده و از طرررت دیگررر مسررتمر ، در 

گراه اسرت گاه بره  کرردن»بره جرای « مشرارکت»بره همرین دلیرل از عنروان  ، نبوده و   در« کمره 
این م مون استفاده شده است. نمونه ایهارات زوجین شاغل در این زمینه در سرطور زیرر 

 آمده است:
کره میرایم خرودا میگیرره میخوابره»... فقدان مشارکت زوجری:  کرار  انتظرار داره ، از سرر  

کرنم کره ترو .کارهرای خونره رو انجرام بردم، من غذا رو آماده  .. بعدشرم ترا اسرم یکری رو میرارم 
کمه میکنه آقا آمپر میچسبونهکارها به ز  (./ زن5زوج شاغل شماره ) .. «.نش 

کار زوجی در اوائل زندگی مشترک:  این جرور زنردگیا اول از همره نیراز »عدم برنامه تقسیم 
کرار دارن ولری مرا از همرون اول ازدواج برنامره ریرزی نداشرتیم ، به یه برنامه ریزی واسه تقسیم 

کرره مررنم م ررل خررودا یم بررا ایررن  گررردن   اینجررور کارهررای خونرره افترراده  شرریفت میگیرررم بیشررتر 
 (./ زن32زوج شاغل شماره ) ..«.من

کار امور خانه:  کره اجحافره »... عدم برنامه ریزی مشخس برای تقسیم  خرودمم میردونم 
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ب خیلی مشغله دارم کار به نحرو مشخصری و برنامره ریرزی شرده.ولی خو وجرود ای  .. تقسیم 
کارهای خ ل همه  کو کارهای تو خونه ام با زنمرهنداره ولی در  زوج شراغل ) «ارج از خونه با منه 

   (./ مرد36شماره 
یسررته خررود از ایررن م ررمون فرعرری برره  کننرردگان در بیرران  تجررارب ز تعرردادی از شرررکت 
گفررت:  کردنررد. در همررین زمینرره یکرری از مصرراحبه شرروندگان  کررار جنسرریتی اشرراره  تقسرریم  

کاری انجام شده» کارها.تقریباص یه تقسیم  کرالص ، ی مربو  به بچه ها..  نظافت و پخت و پز و 
کارهرررای بیررررون خونررره یرررم ، کارهرررای تررروی خونررره برررا خانمررره و همررره  کارهرررای ادار خریررردها و 

   (./ مرد1زوج شاغل شماره ) «انجامشون با منه
کرار زوجری شرکایت داشرت و آن کننده  شرکت دیگری نیز از عدم  بروز رسانی در تقسیم 

ترا قبرل  دنیرا اومردن »سرت. ایرن زن  شراغل چنرین ایهرار داشرت: دان را یلم در حرق خرود می
کارهرراا افترراد رو دوا مررن کرره اومررد همرره  کمرره میکرررد ولرری بچرره مررون  یرره ، دخترررم خرروب 

کارهام اضافه شد کررده.شیفت دیگه ام به  ، .. بعد  مرخصی زایمانم همون روال ادامره پیردا 
کمه میخوام.. نمیدونه من .به نظرتون این نباید یه تغییری بکنه زوج شراغل ) «االن بیشتر 

 (./ زن1شماره 

 : ارتباط غیرمؤثر4مضمون اصلی 
عاملی مهم به نام ارتبرا  غیرمر مر برود. ارتبرا  ، چهارمین م مون اصلی به دست آمده

کیفیررت رابطرره اسررت. بسرریاری از زوج هررای شرراغل متعررار  در  یکرری از مرر مرترین عوامررل در 
قراری ارتبا  را به عنروان مسرئله اصرلی در زنردگی مشرترک ناتوانی در بر، خودهای  مصاحبه

کره مجموعرراص در  شران بیرران می یسررته بره نقررش ارتبررا   313کردنرد تررا جررایی  مرورد از تجررارب ز
کردنررد. تحلیررل داده هررای  غیرمرر مر میرران خررود و همسرشرران در تعارضررات زناشررویی اشرراره 

کانرال  ) م مون فرعی 2منجر به شناسایی ، حاصل از این م مون اصلی موانع ارتبراطی و 
هرای  ارتبا  در روابط زوجین شاغل نسبت به زوج تر شد. م مون فرعی 0و ( ارتباطی بسته

کننده( ته شاغل) سنتی تری دارد زیرا زوج شاغل ساعات قابرل تروجهی را در  نقش تعیین 
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کمتررری برررای ارتبررا ، گذراننررد خررارج از خانرره می کرره فرصررت و انرررژی   از ایررن رو ضررمن ایررن 
کراری را برا خرود بره خانره حمرل می، متقابل دارند ، کننرد خستگی ناشری از شرغل و محریط 

تواند به میزان بیشتری زمینه ساز تعارضرات زوجری  های ارتباطی می بنابراین فقدان مهارت
دیگری از تجارب زیسته زوجین شراغل متعرار  از های  بیانات  ذیل نمونه میان آنان شود.

 های شاغل بود: جموانع ارتباطی خار زو
کره مخرارجمو برده. نمیخروام » مقابله به م ل: گرفتن خرج داره وییفه شه  باید بدونه زن 

کره وقتری اینرو بهرش مریگم رده  انقد غو کنم البته   کمه  میگره نمیخروام برری سرر  ، دیگه بهش 
   (./ زن2زوج شاغل شماره ) «از اولشم بهش احتیاج نداشتم، کار

کارهرای خونره و بچره با این»تحقیر مالی و شغلی:  نمیرسره چره برسره بره ها  وضرعیتم بره 
که مدیریتم بگیره کار میکنه تروقعش میرره براال.این  که زن وقتی  کره ، .. حقیقتش اینه  پرولم 

کنه آدم هیچوقت به پرول زنرش محتراج ، داشته باشه دیگه نمیشه به این زن حرفی زد خدا 
رر خودشرون و خر.نباشه رر و ف  زوج شراغل شرماره ) «انواده شرون میشره.. پولشونم بیشتر خررج ق 

   (./ مرد3
که شاغل باشه باید قید خونه رو بزنری» مقایسه با سایر زوج ها: ی داداشرم  .. خونره.زنت 

کمترره. ، سرر  یهرر غذاشرون آمراده سرت، که میری همه چی بررق میزنره دردسرر بچره هاشرونم 
نگار مین منفجر شدهی  هخون که میای ا   «.( / مرد0ل شماره زوج شاغ( )با خنده) ما 

کرررار نررررفتیم»لجاجرررت:  .. مامرررانم نبرررود مراقرررب .شرررنبه هردوترررامون از لرررج همدیگررره سرررر  
کردومم حاضرر نبرودیم مرخصری بگیرریم کرار، پسرمون باشره هری    «آخرشرم دیگره نررفتیم سرر  

   (./ زن36زوج شاغل شماره )
زوجرین شراغل  های ارتبراطی ین شاخصرهتر یکی دیگر از مهم، گرانه برقراری رابطه سلطه

گرفرت. یکری از زوجرین شراغل  که در تحلیل بیانات آنان مرورد شناسرایی قررار  متعار  بود 
گفرت: ی  هاین رابط کررد و در مروردا  گرانه را با برتری جویی نقرل  کرارا و درآمردا »سلطه 

هر چری مرن بیشرتر ، اینم زندگی رو خراب میکنه. انگار رقیبمه، واسه اینه خودشو نشون بده
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کاری میگیرهکار میک خرم میکشره، نم اونم بیشتر اضافه  کافیره .پرول و حقوقشرو بره رو .. فقرط 
کره بکشوندشرون سرمت  خروداها  بفهمه بچه کراری میکنره  .. .به من متمایلن اونوقت هرر 

کراری میکنره رج منرو در بیراره هرر  کم بکنه ولری واسره اینکره لَ کارشو  زوج شراغل ) .. «.میتونه 
   (./ مرد3شماره 

گری 5مضمون اصلی   : ناتوانی در درک متقابل و ابراز
ی  هپنجمررین م ررمون اصررلی حاصررل از تحلیررل بیانررات مصرراحبه شرروندگان در زمینرر

کرره فراینررد تحلیررل داده، تعارضررات زناشررویی هررای  نرراتوانی در درک متقابررل و ابرازگررری بررود 
عردم ، لیم رمون فرعری شرامل عردم درک متقابرل شرغ 1منجرر بره شناسرایی ، مرتبط برا آن

کرراهش ابرازگررری ناشرری از اشررتغال همزمرران شررد. در جریرران تحلیررل  درک متقابررل عرراطفی و 
هرررا مشرررخس شرررد زوجرررین شررراغل دارای تعرررار  زناشرررویی از فقررردان درک شرررغلی و  داده

یرره دیررد  همسرشرران برره مصررائب  برنررد. آنهررا نمی عرراطفی همسرشرران رنررج می توانسررتند از زاو
گراه کننررد و  ی حترری مرانع پویررایی تحصریلی و شررغلی همسرشرران شرغلی و عرراطفی او نگراه 

کراهش ابرازگرری عراطفی و  می شدند و یا نسبت به نیازهرایش بری توجره بروده و دلیرل اصرلی 
کاری و نوع شغل خود یا همسرشان عنوان می  کردند.  جنسی را بار  فشار 

گفرت:  »... یکی از مصاحبه شوندگان در مورد ناتوانی همسرا در درک متقابرل شرغلی 
کارمون طول میکشهپ کره صربح ، یش میاد بع ی روزها  کلری ن رق میزنره  وقتی میرسرم خونره 

 (./ زن0زوج شاغل شماره ) .. «.این خونه دیگه بی در و پیکر شده، میری شب میای
زنررا بررا »گفررت: ، اا مصرراحبه شررونده دیگررری نیررز بررا اشرراره برره ممانعررت شرروهر از پویررایی

یکرری از ، های ممکررن قررانع باشررن ه حررداقلوجررود شایسررتگی و استعدادشررون محکررومن برر
گفررتم ولری بررا ، آرزوهرام قبرولی سررطح سره حرروزه  علمیره[ بررود وقتری قبرول شرردم رفرتم برره رضرا 

یه حراال میگری ح روری بررم ، حرفاا یخ زدم گفتی سرطح سره غیرر ح رور میگفت تو قبالص 
/ 1اره زوج شاغل شرم) .. «.سه یا چیز دیگه ایتر ،.. نمیدونم حسادته.خالصه نذاشت برم

   (.زن
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گفرت: کراری  کاهش روابرط جنسری ناشری از برار  فشرار  کنندگان در مورد   یکی از شرکت 
کررارم نمیتررونیم رابطرره»...  کرره سررر   کنرریم( جنسرری) بیشررتر روزهررایی  نرره اینکرره همسرررم ، برقرررار 

مشکلی داشته باشه یا تأمیری داشته باشه چون من خیلی خسته ام و اذیت میشرم تمرایلی 
که هی  رابطه.. دو .ندارم  (./ زن0زوج شاغل شماره ) «نداشتیمای  ماهی میشه 

کررره هرررم خرررود و هرررم همسررررا پرسرررتار بودنرررد در مرررورد ترررأمیر نررروع شرررغل برررر  زن شررراغلی 
گفرت:های  ابرازگری کره هرر » عراطفی و جنسری  کرردیم  یمونو جروری هماهنرگ  کرار شریفتای 

کردیم نسربت بره ، دفه یکیمون خونه باشه کار رو  از هرم ، همدیگره سرردتر شردیماز وقتی این 
کوچرره، دورتررر شرردیم ین تر رابطرره جنسرریمون تقریبرراص صررفر شررده هررر وقررتم بهررم رسرریدیم بررا 

   (./ زن32زوج شاغل شماره ) ..«.جر و بح ا شروع میشه و دوباره قهرای  مسئله

 : عدم مدیریت زمان 6مضمون اصلی 
ای شرراغل برره شررمار هرر مرردیریت زمرران عامررل مهمرری در تعیررین پیامرردهای زناشررویی  زوج

رود. نرراتوانی زوج شرراغل در مرردیریت زمرران باعرری تعارضرراتی جرردی در روابررط زناشررویی  مرری
گیررری روابررط زناشررویی سررالم می، شررده و از همرران آغرراز ازدواج گررردد. تنظرریم  مررانع شررکل 

کرراری کررافی و مناسررب برررای اوقررات فراغررت و مهم، سرراعات  ، تررر از همرره اختصررار زمرران 
کره پیرامون مدیر کره در ازدواج، یت زمانمذا هرای متعرار  بره  منرابعی برین فرردی هسرتند 

که باید همزمران در زنردگی خرانوادگی و شرغلی ح رور داشرته باشرند ویژه زوج ، های شاغل 
های شاغل در مرورد عردم مردیریت  شوند. فرایند تحلیل بیانات زوج به خوبی مدیریت نمی

نرراهمخوانی ، خصرریس زمررانم ررمون فرعرری شررامل عرردم ت 5منجررر برره شناسررایی ، زمرران
هرای تنظریم  محدودیت وقت برآمده از تنگنای شغلی و عدم تسلط بر خرده مهارت، زمانی

 وقت شد.
کره یکری ، کمبود وقت برای اوقات فراغت مصداق دیگری از عردم تخصریس زمران برود 

گفت: گفرتم جمعره برریم » از مصاحبه شوندگان در موردا چنین  تا حاال ده بار شده بهش 
کرار یرا بره دختررم برسرم یرا ببررمش حمرام ،بیرون .. از ایرن نظرر .گفته نه فردا میخوایم بریم سر  
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فریم    (./ مرد1زوج شاغل شماره ) «تقریباص ص 
کمبود زمان برای توجه به خود نیز توسط یره زن شراغل بره عنروان عراملی زمینره سراز در 

یرادی رو میبیرنم متأسفانه من خودم یا بین اطرافیانم خا» تعارضات زوجی نقل شد: نمرای ز
بیرت و پررورا فرزنردان را هرم بردوا تر  که با وجود شاغل بودن وییفه سرنگین خانره داری و

گررر اعتراضرری هررم داشررته باشررند آقررایون در پاسررخ می می شررند. ا فرماینررد از وقررت همسررر و  ک 
بررا ) فرزنردان داری میزنری و هری  جایگراهی بررای اسرتقالل و موجودیرت خرانم قائرل نیسرتند

در واقع  خانم از بیست و چهار ساعت شربانه روز ایرن حرق رو نرداره ( دهد تعجب ادامه می
کاسرره صرربر آدمررو لبریررز میکنرره زوج شرراغل ) «کره سرراعتی رو برره خررودا اختصررار بررده ایرنم 

   (./ زن1شماره 

عررردم تسررلط خررود و همسرشرران بررر خررررده ، هررای شرراغل دارای تعررار  بسرریاری از زوج
گررزارا دادنررد. زن شرراغل شررماره  را در مصاحبههررای مرردیریت زمرران  مهارت از  36هایشرران 

: گفررت تحررت عنرروان "برنامرره ریررزی روزانرره"، هررای تنظرریم وقررت فقرردان یکرری از خرررده مهارت
کره بایرد هرر » کارهرایی رو  کدوم مقید به برنامه ریزی نیستیم تا حاال ده برار ترو سرالنامه  هی  

کاره م زوج شراغل ) ..«.ونده یرا اصرالص اجرراا نکرردیمدوتامون انجام بدیم نوشتم ولی یا نیمه 
  (./ زن36شماره 

کارهرا را ، در بیانات خودکننده  همچنین یکی از زنان شاغل شرکت به تعویق انداختن 
کرد:  نمیرسم برا ایرن »... به عنوان مصداقی از عدم تسلط بر مهارت مدیریت زمان یادآوری 

کرنم گردگیری  کرردنم بردم میراداز سرسرر، دو بچه هر روز نظافت و  کرار  ها  معمروالص جمعره، ی 
.. دو هفتررره سرررت .جمعررره هرررم مهمرررونی میررراد یررا میرررریم بیررررون نمیترررونم، انجامشررون میررردم

کرردن نیسرت کمره  / 33زوج شراغل شرماره ) «کارهای خونه تلنبار شده شوهرمم اصالص اهل 
      (.زن

 ها  ها و مسئولیت : تعارض نقش7مضمون اصلی 
گراهی نقش زندگی شغلی و خانوادگی کنرد  هایی را ایجراب می هرا و مسرئولیت همزمان 
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کم نقشتر کرررره بررررا هررررم تنرررراقت داشررررته و زوج شرررراغل را بررررا ها و  سررررردرگمی مسررررئولیت، هررررا ا
گرر زوج شراغل نتواننرد این های مستمر مواجه می تنش کم و سرردرگمی را مردیریت ترر کنرد. ا ا
ست. فرایند تحلیرل بیانرات ین پیامدهای آن تعارضات زناشویی اتر یکی از محتمل، کنند
 1ها منجررر برره شناسررایی  هررا و مسررئولیت هررای شرراغل متعررار  پیرامررون تعررار  نقش زوج

کم نقرش هراتر ،سرردرگمی مسرئولیت هرا، م مون فرعی تحت عنراوین  ت راد در تعراریف ، ا
 و ویایف و مشکالت انتظارات نقش شد. ها  تعار  نقش

کمرنررگ  نقشیرره از زنرران شرراغل در مررورد سررردرگمی میرران  هررای شررغلی و خررانوادگی و 
گفررت: کرره خررودمم فراموشررم شررده چرره »...  شرردن نقررش همسررری خررود  کررار شرردم  نقررد غرررق  ا 

.. چند ماه یه بار میرم آرایشگاه اونم نره بخراطر شروهرم بخراطر اینکره یراهرم .برسه به شوهرم
کار ابط جنسری .. رو... لباس خریدنم محدود شده به یه مانتوی اداری.موجه باشه تو محل 

گفتره، مونم محدود شده دیگه جذابیتی واسش نردارم کنایره بهرم   «اینرو چنرد برار برا طعنره و 
   (./ زن3زوج شاغل شماره )

کم نقشتر  استرس ناشی از 36بیانات زن شاغل شماره  ها را در زندگی زوج شاغل نشران  ا
ور  تنرده»داد:  یراد ، ایرن همره عجلره( برا خنرده) زنردگیم روی دو .. صربحا بررا .کرردهاسترسرمو ز

کرار، عجله بچه رو میبرم پریش مامرانم همیشره هرم دیرر میرسرم ، بعدشرم برا عجلره میررم سرر  
کار و فشار کارهرای خونره.کلی  زوج شراغل شرماره ) .. «... از اون ورم با عجله میرام بعدشرم 

   (./ زن36
خررانوادگی و شررغلی را چنررین بیرران هررای  زن  شرراغل دیگررری تعررار  در انتظررارات نقش

کراری داشرتم. اون موقرع تروی »... د: کر کروچیکم برود چرون مشرغله  یکی از مشکالتمون پسر 
.. شروهرم بهرم .بخش مطالبات  بانره[ برودم خیلری بهرم اجرازه نمیردادن پراس شریرمو بیرام

که با ارزا کار ت  کررده، از بچه ات نیست تر سرکوفت میزد  گنراهی  .. بع ری .این بچه چه 
کلی منت میومدم و که با  خرم ، قتی برمیگشرتم بانرهوقتام  خرم و تَ بایرد متلره همکارهرا و اَ

 (./ زن0زوج شاغل شماره ) «رئی  و طلبکاری ارباب رجوع رو تحمل میکردم
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 : آسیب پذیری شناختی 8مضمون اصلی 

کیفرری آسرریب پررذیری ، یکرری دیگررر از م ررامین اصررلی برره دسررت آمررده در ایررن پررژوهش 
یادی از زوجرین متعرار  کردنرد ترا زمران  در ایرن مطالعره ایهرار می شناختی بود. تعدادی ز

نداشررته و پرر  از آن نیررز تالشرری در جهررت ای  از آن تجربرره، ورود برره ایررن نرروع سرربه زنرردگی
گاهی برخرری  انررد. هررای خررود برررای سررازگاری بررا ایررن نرروع سرربه زنرردگی انجررام نداده افررزایش آ

کارآمرردی های  منفرری و سررازههررای  دیگررر از زوجررین نیررز نگرا کرره مررانع شررناختی نا داشررتند 
شرد. ایرن م رمون اصرلی  شناخت و سازگاری بیشرتر آنران برا سربه زنردگی زوج شراغل می

گرراهی 1مشررتمل بررر  ، های بدبینانرره اسررتعاره، م ررمون فرعرری تحررت عنرراوین  ضررعف در آ
کارا بود. نمونه بیانات مرتبط برا  های منفی و سازه نگرا، باورهای معیوب های شناختی نا

 ده است:این م مون در زیر آم
گراهی را برا عردم آشرنایی همسررا برا ، یکی از زنان شاغل مصاحبه شونده ضرعف در آ
کرررد:  ، بع رری مردهررا جنبرره شرراغل بررودن زن شررونو نرردارن»سرربه  زنرردگی زوج شرراغل بیرران 
کمره نمریکن. ای  حقوق و درآمد ما رو میگیرن ولی یه ذره کارهای خونه یرا بچره داری  توی 

کثرر مادرهرا اون موقرع خونره دار برودن برا ایرن کمتر مردی تو نسل ما این فره نگ رو داره چون ا
    (./ زن5زوج شاغل شماره ) «نوع زندگیا آشنا نیستن

کژکرار های  انبوهی از شناخت، های شاغل متعار  در تحلیل ایهارات زوج معیوب و 
 به دست آمد:

کررم حواسررتم برره زنررد»ذهنیررت متفرراوت از تعارضررات زناشررویی:  گیت تررا بهررش مرریگم یرره 
کار، باشه کار  کار  که نمیشه  میگه ما با هم آبمرون ترو یره جروب نمیرره ( با عصبانیت) همش 

یم. بهرش ، اختالت مگره شراخ داره یرا دم اصرالص مرن و ترو نمیترونیم زیرر یره سرقف برا هرم بسراز
گفررتم بیررا بشررینیم حرفررامونو بررزنیم ایررن جررور اختالفررا بررین همرره زن و ، مرریگم مگرره مررن چرری 

   (./ مرد3زوج شاغل شماره ) ..«.تو داری بزرگش میکنی، شوهرها پیش میاد
کنرری میخررواد ترره جیررب مررنم بگرررده»ق رراوت شررتابزده:  مکرری میکنررد و آهرری ) ولررش 
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کررره دارم دسرررت ( میکشرررد فکرررر میکنررره وقتررری قسرررطو  قسرررط ماشرررین[ نررردادم پررر  هرررر چررری 
کره .نمیدونه منم آدمم خرج دارم، داداشمه .. بعدشرم همرش دنبرال بهانره سرت میگره زنری 

کار دیگه خدا رو بنده نیست باید فاتحه اون خونه و زندگی رو خوند زوج شراغل ) «رفت سر  
 (./ زن0شماره 

کرردم هرم زن خونره دار هرم »... تفکرات نامعقول در مورد زن  شاغل:  من هر دو رو تجربره 
چون زنم بعرد  ازدواج شراغل شرده. بعرد  ( کند با مکی و حالت تعجب نگاه می) زن شاغل
کار و دستش رفت تو جیب خودااینکه  رفتارشرم ، نیسرت( سرازگار) دیگره ب سراز، رفت سر  

کرده کرم شرده، یرفیتش، تغییر  ردردسرره.تحملرش خیلری  کرالص زن شراغل پو زوج شراغل ) «.. 
    (./ مرد2شماره 

کررره مزیرررت خاصررری »... م برررت سررربه زنررردگی زوج شررراغل: های  تغافرررل از جنبررره مرررن 
که اینجور، بینم نمی کره اونرم میرره ترو جیرب ها  ازدواج تنها مزیتی  دارن همرین مرورد مالیشره 

گررره برگرررردم عقرررب دیگررره برررا زن شررراغل ازدواج  زن و بررردبختی هررراا مرررال خرررانواده سرررت. ا
کم خوب بود دیگه نمیذاشتم  همسررم[ برره ، نمیکنم گه وضعیت مالیمونم یه  همین االنم ا
کار  (./ مرد5زوج شاغل شماره ) .. «.سر  

کلیشه: پای9مضمون اصلی   های جنسیتی بندی به 
گفترره شررود علررت خیلرری از تنش گررر  هررا و تعارضررات زناشررویی در  شرراید اغررراق نباشررد ا

کلیشررره، سرربه زنررردگی زوج شرراغل کلیشررره پایبنررردی برره  های  های جنسرریتی اسرررت. ایررن 
یشرره در یررادی از زوجررین  بیررت خررانوادگی افررراد و رسررانهتر  جنسرریتی غالبرراص ر ها دارنررد. تعررداد ز

که خانره داری وییفره زنران اسرت و اند  معتقد بودند از والدین خود آموختهشاغل متعار  
کره بره  مردان وییفره نران آوری دارنرد. برخری از مرردان حتری برا وجرود داشرتن همسرر شراغلی 

کرردن در بیررون از خانره، اندازه آنها درآمرد داشرت کرار  کره بره خراطر  بایرد ، برر ایرن براور بودنرد 
کرره در جریرران تمررامی امررور شخصرری آنهررا در خانرر ه توسررط زن انجررام شررود. نکترره جالررب ایررن 

هررای شرراغل متعررار  مشررخس شرد تعرردادی از زنرران شرراغل نیررز برره علررت  مصراحبه بررا زوج
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کلیشره، مردساالرهای  پرورا یافتن در خانواده های جنسریتی دارنرد.  پایبندی راسرخی بره 
رمنرردی برره م ررمون فرعرری  باو 5منجررر برره شناسررایی ، فراینررد تحلیررل ایررن م ررمون اصررلی

کلیشره، خط  تنش هویتی، جنسیتیهای  کلیشه های جنسریتی و الگوپرذیری از  در اسارت  
 های جنسیتی شد.  کلیشه

کننردگان گونره ، یکی از مشارکت  ت راد نگررا جنسریتی میران خرود و همسررا را ایرن 
کنره»نشان داد:  رل  کَ رل  کَ گفرتم دوس نردارم زنرم باهرام  حررت آخرر و همیشره ، َصرد برار بهرش 

یره زن ، .. اصالص دنبال زندگی نیسرت.مرد بزنه ولی از همون اولش سر ناسازگاری داشت باید
کن باشه گوا  گه واقعاص به فکر زندگیش باشه باید حرت  کرار رفترنش موافرق نبرودم .ا .. با سر  

گره ، همون اشتباه منم باعی شرد روا براز شره، ولی برخالت میلم اجازه دادم فکرر میکنره ا
کوتاه میام هر چی بگم پافشاری  (./ مرد2زوج شاغل شماره ) .. «.بکنه من دیگه 

کلیشره جنسریتی در های  طرز تفکر جنسیتی نسبت به اشتغال زنان به عنوان نمرادی از 
 ایهارت زیر مشهود است:  

هرای مردونره رو  شاغل شردن زن بیررون از خونره یره اشرتباه مح ره چرون زنرا برازی نقش»
که می کنن  کرنندوس دارن میخوان مابت  رر  / 36زوج شراغل شرماره ) «تونن جرای مردهرا رو پو

   (.مرد
گه تو خونه بمونه بره بچره هراا و زنردگیش برسره خیلری » کردن فرسوده میشه ا کار  زن با 
 (./ مرد1زوج شاغل شماره ) «بهتره

کاری11مضمون اصلی   : ناتوانی در مدیریت وظایف شغلی  و مسائل محیط 

نرراتوانی در ، هررای شرراغل متعررار  بیانررات زوجم ررمون دهررم برره دسررت آمررده از تحلیررل 
گذران قابرل تروجهی از  کاری بود. با توجه به  مدیریت عوامل مرتبط با شغل و مسائل محیط 

نرروع شررغل هررر یرره از ، کرراری؛ شرررایط ایررن محرریطهررای  زمرران روزمررره زوج شرراغل در محیط
ر وقوع یا عردم برروز تواند د تعامالت متقابل مرتبط با آن و مدیریت این تعامالت می، زوجین

 5ها بسیار تأمیرگذار باشد. این م رمون اصرلی متشرکل از  تعارضات زناشویی این نوع زوج
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کاری تعرامالت ، شغلیهای  آسیب، م مون فرعی تحت عناوین شرایط نامساعد محیط 
   شغلی نامناسب و خام دستی  شغلی بود. 

گراهی زمینره سراز تعارضرات زناشرویی میران  کراری زوج شراغل  فشار  استرس در محیط 
گفرت:  آنان می کراری ترو بانره »شود. یکری از مصراحبه شروندگان در ایرن مرورد  حجرم فشرار 
کارمنرردها وارد بشرره. ، باالسرت یرادی برره  یررم ایررنم باعری میشرره اسررترس ز هررر هفترره بازدیرد دار

کره یرم  کره مرن دیگره  چند روز پیش یره همکرار مررد دار کرردن  گریره  کررد بره  بری مقدمره شرروع 
کنم کار   5صربح ترا  7.. از .زندگی خانوادگیم داره از هم میپاشه بایرد اسرتعفا بردم، نمیتونم 

کره اسرترس دیگره دسررت خرود  آدم نمیمونره یراده و حساسرره  کرارمون ز نقرد  چیرزی برره ، عصرر ا 
.. فکرر .اد خیلری سرختهاسم استراحت وجرود نرداره آدم خونسررد برا اعصراب فروالدی میخرو
/ 0زوج شراغل شرماره ) «کنین با این وضعیت شروهرتم درکرت نکنره دیگره چری پریش میراد

   (.زن
کرررد:  گونرره روایررت  کرراری همسرررا را ایررن  یرره زن پرسررتار نیررز حساسرریت برره محرریط 

کار میکنه بیشتر پرستارهاا زنن» که  که رفتره برودم خررم آبراد سرر برزنم بره ، بخشی  ایام عید 
وقترری برگشررتم متوجرره شرردم بررا یکرری از همکررارای خررانمش ارتبررا  تلگرامرری داره  خررانواده ام

.. ازا خواسررتم از اون .خیلرری عصرربی شرردم حترری رفررتم حراسررت و مخررابرات و دادسررتانی
کرررد کررردم آخررا قبرول  .. بعردا چیررزی .بخرش برره ولرری قبرول نمیکرررد مرنم سرر همررین قهرر 

کنم  (./ زن32ج شاغل شماره زو) «ازا ندیدم ولی دیگه نتونستم بهش اعتماد 

همچنرررین نشررران داد فشرررارهای ناشررری از مشررراغل شررریفتی نیرررز در برررروز هرررا  تحلیرررل داده
گفرت: تعارضات زناشویی  »... م مرند. یکی از مرردان مصراحبه شرونده در ایرن مرورد چنرین 

کنرین هرر شر کارمونم رو این همه اختالت تأمیر داره حسراب  ب شیفتی بودن  یم یخو کرار فت 
نردارم  یواسه همین وقتی میرسم خونره اصرالص انررژ، دوازده ساعت طول میکشهراحت ده تا 

کرره ، .. مررن میرسررم خونرره.منتظررر یرره جرقرره ام شرریفت زنررم تررازه شررروع میشرره بیچرراره دخترررم 
کره اینجرا زنردگی نمیکرنن.همیشره یرا پردر نرداره یرا مرادر برا خرانواده خرودمم ، .. خرانواده زنرم 
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یم بخراطر همیرنم چند وقت پریش میونره مرون بهرم خرورد ن میترونیم دخترمونرو پیششرون برذار
گرفتیم    (./ مرد32زوج شاغل شماره ) «شیفت هامونو مخالف هم 

گررراهی عررردم توافرررق زوج شررراغل برررر روی اشرررتغال زن بررره محتررروی تعارضرررات زناشرررویی 
کررره  شرررود و آن را بررره یررره تعرررار  فرسایشررری تبررردیل می کشرررانده می کنرررد. یررره زن شررراغل 

گفرت:  ردنم مخرالف برود کارکرشروهرم از همرون اولشرم برا »خیاطی زنانه داشت در ایرن مرورد 
ازا دسرت بکشرم. شروهرم  یمتی  قیهدوست داشتم حاضر نبودم به  یلیارمو خکاما من 

گ نم بیررام بشررینم تررو خونرره مرر الص کررارمو ول کررنررد کهرراا میخواسررت منررو وادار  یریرربررا بهونرره 
ه بهونره دسرتش نردم کرنیمرنم بخراطر ا، گفت عادت داره واسره ناهرار فرالن غرذا رو بخرورهیم

رزحمتو واسشیدار میصبح زود ب میشرم پرا  0.. هرر روز سراعت .پخرتم مری شدم اون غذای پو
کارم گیر نده به  کنرار نیومرده.تا باز  کرردن مرن  کرار  زوج ) .. «... بعد  این همه مدت هنروزم برا 

  (./ زن7شاغل شماره 

کار و خانواده 11مضمون اصلی   : تقابِل 
مجموعره تعارضرات میران قلمررو  ، یکی از پیامدهای منفی اشتغال همزمان زن و شروهر

کررار و خرانواده  تواننررد امرر متقابررل و نقرش مکمررل برر یکرردیگر داشررته  میکرار و خررانواده اسرت. 
کررردن نیازهررای خررانواده برررآورده می کررار  شررود و حمایررت خررانواده موجررب تقویررت  باشررند؛ بررا 

کرراری می   آمیز ویررایف جسررمانی و روانرری افررراد در انجررام موفقیررت شررود. در صررورت برررآورده   
کار ، نشدن نیازها و عدم حمایت توانرد  و خانواده تبدیل شده و میاین تعامل به تقابل بین 

کرار و خرانواده ها  تنش یادی را میان زوج شاغل به وجرود آورد. تعارضرات برین  و تعارضات ز
منتهی شرود. یرازدهمین ( کار -خانواده و خانواده -کار) ممکن است به یه جریان دو طرفه

یسرته زوج ایرن در کننده  هرای شراغل متعرار  شررکت م مون  اصرلی حاصرل از تجرارب ز
کرره در آن زوجررین شرراغل، پررژوهش کررار و خررانواده بررود  کررار و ، تقابررل  سرررریزهای دوطرفرره بررین 
فقردان  مهرارت بررای مردیریت ایرن سررریزها و پیامرد آن بررای تعارضرات زناشرویی ، خانواده

کردنرد. تحلیرل داده  1منجرر بره شناسرایی ، هرای مررتبط برا ایرن م رمون فی مابین را مطرپ 
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کررر ، اولویرررت بنررردی مغشررروا، کرررار -سررررریز  خرررانواده، خرررانواده -ارم رررمون فرعررری  سررررریز 
کاری و خانه و ناتوانی در حف  تعادل شد. های  مغایرت  محیط 

کار  خانواده بود:   -نمونه بیانات نقل شده زیر مرتبط با این سرریزهای 
کرراری وقترری ، صرربح میرررفتم تررا هشررت شررب، دو مرراه قبررل از عیررد»: فرزنرردان -بررار  فشررار  

که نمیتونستم به بچه، م خونهبرمیگشت نقد خسته بودم  فقرط ، یرا خواسرته هاشرون برسرمها  ا 
کردن یه شام میتونستم سرپا وایسم  (./ زن0زوج شاغل شماره ) «در حد آماده 

کاری کره تروی طرول  روز همدیگره رو نمری» روابرط زوجری: -بار  فشار  .. .بینیم پریش میراد 
که معموالص هشت و نه میام کره ، من  کارشرهاونرم  گروا بره زنرگ محرل  زوج شراغل ) «همرش 

   (./ مرد3شماره 
کاری گذاشرته»کاهش مراقبرت از خرود:  -بار  فشار  یراده ترأمیر منفری  یم ز کرار آدم ، حجرم 
کرار، پرخاشگرتری شدم کرده همه زنردگیم فقرط شرده  کمترر بره خرودم .کل زندگیمو درگیر   ..

   (.زن /36زوج شاغل شماره ) «میرسم فرصت نمیکنم یه دکترم برم
کاری به خانواده نیز در ایهارات یکی از مصراحبه شروندگان مشرهود  کشی مسائل  یدک 

از همرره بایررد فحررش بشررنوی و بررا همرره مهربررون ، پرسررتاری اعصرراب میخررواد و دونرردگی»بررود: 
که .. .مریت بدحال میشه تپش قلب پیردا میکرنم، .. من خودم.باشی. استرسش وحشتنا

کرم ترو ها  به هر حال این استرس، مر  یه انسان باشیهر لحظه ممکنه از نزدیه شاهد  کرم 
کوچیکی پریش میراد ، روحیه خود آدمم تأمیر میذاره. میام خونه بازم استرس دارم یه مشکل 

زود عصررربی میشرررم دسرررت خرررودم نیسرررت بخصرررور از دسرررت ، سرررریع دلشررروره میگیررررم
وی روانپزشرکی چند سراله آلپرروزوالم  دار، .. شبی چند ساعت بیشتر خواب ندارم.شوهرم

کرم آرومرم میکنره / 5زوج شراغل شرماره ) .. «.برای تسرکین  اضرطراب و هرراس[ میخرورم یره 
   (.زن

 هایمتعار  نیز چنین روایت شد: کار در تجارب زیسته زوج -سرریزهای خانواده
گونره ، یکی از مصاحبه شوندگان کار را ایرن  ذهن مشغولی به تعارضات زوجی در محل 
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کرررد:  گرره با»روایررت  هرراا  شرروهرم[ درگیررری داشررته باشررم و از دسررتش ناراحررت باشررم ترروی ا
کررارم همرش برره اون فکرر میکررنم .. دسرت خررودم نیسرت صررد برار تررو ذهرنم میرراد ایررنم .محرل 
کنم .. تا حاال چنردبار پریش .همه همکارام متوجه میشن، باعی میشه در طول  روز اشتباه 

    (.زن /3زوج شاغل شماره ) «اومده سند  مالی رو اشتباه زدم
کاری را ایرن کننده  شرکت دیگری تجربه زیسته خود از انتقال خستگی خانه به محیط 

که تموم میشه تازه باید واسه نهار فردا غذا بذارم»گونه نقل نمود:  یرا  3ساعت ، کارهای خونه 
یم.بچه هرام ترا صربح چنرد برار بیردار میشرن، شب هالک میخوابم 2 ، .. بیشرتر وقترا اینجرور

کررارصرربحای زود  کرره چرررا رفررتم سررر   بررا ، کرره از خررواب بیرردار میشررم خودمررو نفرررین میکررنم 
کرنم سررگیجه شردید دارم 36و  2خستگی و بیحالی میرم تا ساعت  کرار   .. «.اصرالص نمیترونم 

   (./ زن33زوج شاغل شماره )

 : جداِل قدرت 12مضمون اصلی 
تعارضررات هررای مرررتبط بررا  دوازدهمررین م ررمون اصررلی برره دسررت آمررده از بررسرری داده

نفروذ در تصرمیم ، جردال زوج برر َسرر قردرت برود. منظرور از قردرت، های شراغل زناشویی زوج
زنرران بررا توجرره برره ، هررای هررر دو شرراغل ی زوج اساسرری خررانواده اسررت. در خررانوادههررای  گیری

سنتی یا تره شراغل سرهم بیشرتری از قردرت های  نسبت به خانواده، تزریق پول به خانواده
کرره مررردان بررر برراقی  ی میتررر مررانی تعارضررات زوجرری را وارد فرراز وخیمخواهنررد و ایررن ز می کنررد 

کیرررد داشرررته باشرررند. تحلیرررل داده منجرررر بررره ، مررررتبطهرررای  مانررردن در الگوهرررای سرررنتی تأ
احسرراس قرردرت ، م ررمون  فرعرری تحررت عنرراوین  برررهم خرروردن مکملیررت هررا 5شناسررایی 

 قدرت یکطرفه و پیکار  قدرت شد. ، زنانه
کنن کررد:، دگانیکی از مشارکت  گونره َنقرل  قردرت طلبریش » قدرت طلبی زوجی را ایرن 

کوچیره آتریش میگیرره برد دهنری میکنره، ذاتیه وسریله ، دائماص دستور میده برا یره مخالفرت 
کرنم کردم منطقی باهاا رفترار  .. جلروا وایسرادم دیگره .نمیشره، میشکونه. هر چی سعی 

گوشش باشم. خی، کوتاه نمیام که غالم حلقه به  ال داره من واسه هر چیزی باهراا نمیتونم 
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کنم کارم، هماهنگ  .. میگره مرن چقرد بایرد پرول غرذای بیررون .گیر میده به شیفتام اضافه 
کرره واسرره بچرره، برردم آبروریرررزی ، غررذا آورده بررود برگردونررده بررودها  دیشررب پیرره موترروری رو 

کی طرفه، میکنه کردم تا بفهمه با  کارت هامو عو    (./ زن5زوج شاغل شماره ) «رمز 
زن قررردرت ، در زنررردگی زوج شررراغل برررا اشرررتغال زن و تزریرررق پرررول توسرررط او بررره خرررانواده

گرراهی ایررن قرردرت طلبرری زنانرره شرردت می بیشررتری را جسررتجو می یابررد و سرربب سرراز  کنررد. 
 شود: تعارضات زوجی می

کرار .حقروقم ترو اون خونره حرق داشرته باشرمی  هنباید به انرداز» کره  .. بایرد بفهمره یره زنری 
که تو خونه میشینه فرق دارهمیکنه با زن    (./ زن33زوج شاغل شماره ) «ی 
کرنم»...  کرنم و آشرپزی  .. احسراس میکرنم وقرتم داره .واقعاص نمیتونم برام سخته نظافرت 

کارهرا رو انجرام برده زوج ) «تلف میشه احساس میکنم یره خردمتکار سراده هرم میتونره ایرن 
   (./ زن3شاغل شماره 

 ردی مخرب: عوامل فراف13مضمون اصلی 
قروانین ، ها آن دسته از عوامل مرتبط برا سرازمان، منظور از عوامل فرافردی در این پژوهش

کنترل زوج شاغل برود ولری روابرط میران آنران را تحرت ترأمیر  که خارج از  و هنجارهایی است 
کرره  قرررار داده و می توانررد محرررک یررا شرردت بخررش تعارضررات زناشررویی باشررد. جالررب ایررن 

کشررور مررا وجررود دارد ولرری بنررا برره تجررارب کننررده  قررانونی و حمایتگرراهی ایررن مصرروبات  در 
یسررته نقررل شررده از سرروی زوج یررا اجرررا نشررده و یررا فقررط در برخرری ، هررای شرراغل متعررار  ز

شرروند. همچنررین بررا توجرره برره نویهررور بررودن ایررن نرروع سرربه  و ادارات عملرری میها  سررازمان
هرای شراغل وجرود نردارد.  مورد زوج ای در هنوز در ایران هنجار ساخته شده و آماده، زندگی

عردم اجررای ، م رمون فرعری تحرت عنراوین  تغافرل سرازمانی 1این م رمون اصرلی شرامل 
کار و تأخر هنجاری بود.  مصوبات قانونی در محل 

گونره ، یکی از زنان شاغل مصاحبه شونده عدم حمایت سازمانی را برای نوع شرغل ایرن 
کرررد:  کمترررهها وقترری شررغلت سرربکتره اسررترس»روایررت  کرره سررنگین باشرره بررالطبع ، تم  شررغل 
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فشررار ، وقررت و انرررژی بیشررتری بایررد بررراا بررذاری بخصررور واسرره یرره خررانم شرراغل  بچرره دار
رر حجمره.کاری و استرس خونه و بچه هام بیشتر میشه کرارم سرنگین و پو صربح سراعت ، .. 

کارم باشرم ترا  7 مرن برا شردید هرای  یکری از اختالت، عصررم نمیترونم جروم بخرورم 5باید سر  
کلرری هررم اسررترس و نگرانرری خررار خودشررو ، شرروهرم همینرره تررازه تحویلررداری ترروی بانرره 

کرار سربکتر بهرم .داره کره یره  کرردم  .. چند بار با رئی   بانه[ و سرپرستی اسرتان صرحبت 
یم مررره، بررردن ولررری هنررروز موافقرررت نکرررردن مررریگن نیررررو نررردار کَ .. وقتررریم .نمیررردونم سرررنواتت 

   (./ زن0زوج شاغل شماره ) «هیچکی رو ندارم برمیگردم خونه تا چند ساعت حوصله
کامررل کننررده  هررر چنررد مصرروبات قررانونی حمایت از سرربه زنرردگی زوج شرراغل در ایررران 

کاری محدود ، ساعات شریردهی، نیست ولی همین مصوبات قانونی موجود م ل ساعات 
ادارات و ها  مرخصی زایمان هم بنا به تجارب زوجین شاغل متعرار  در خیلری از سرازمان

گفررت: کننده  شررود. یکرری از زنرران شرراغل شرررکت اجرررا نمی در مررورد عرردم اجرررای ایررن قرروانین 
ب بایرد واسره همره باشره، نمیدونم چرا قانون اجرا نمیشه» گه قانونه خو کره ، ا یره بروم و دو هروا 

کررار میکنرره کرره تررو  10، نمیشرره. دختررر خالرره خررودم ترروی  اداره دولترری  سرراعت میررره ولرری مررن 
کرا کرار 06ر میکرنم بایرد بخش خصوصری  گره مرنم دولتری برودم .سراعت ترو هفتره بررم سرر   .. ا

    (./ زن36زوج شاغل شماره ) «حداقل یه ساعت زودتر میرفتم خونه به    بچه ام برسم
روابرط برخری از زوجرین شراغل را ، فقدان هنجارهرای آمراده بررای ایرن نروع سربه زنردگی

کنندگان دچار آشفتگی می گفرت:  کند. یکی از مشارکت  در مورد فقدان این نوع هنجارها 
کثرر مادرهرا اون موقرع خونره دار برودن برا »...  کمتر مردی تو نسل ما این فرهنگ رو داره چون ا

     (./ زن5زوج شاغل شماره ) «این نوع زندگی آشنا نیستن

 اخالقی -های اعتقادی : آفت14مضمون اصلی 
یسررت ، هررای شرراغل متعررار  ه زوجآخرررین م ررمون اصررلی اسررتخراج شررده از تجررارب ز

کم بررر روابررط میرران زوج بررود. تحلیررل بیانررات مرررتبط بررا ایررن -هررای اعتقررادی آفت اخالقرری حررا
 اخالقی شد.های  اعتقادی و آفتهای  م مون فرعی  آفت 2منجر به شناسایی ، م مون
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یکی از مردان مصاحبه شونده در مورد سروف اسرتفاده از احادیری و روایرات دینری توسرط 
گ گه زن خونه رو تمیز میکنه فقط برای شوهرا نیست برای خودشرم تمیرز »فت: همسرا  ا

گه آشپزیم میکنره بررای خودشرم میپرزه، میکنه چون خودشم تو همون خونه زندگی میکنه ، ا
کنرره کمرره  کرره مرررد برره زنررش  ..  همسرررم[ همررش میگرره شرررعم اینررو میگرره مررن .مهررم اینرره 

گرره  انجامشررون دادم وییفرره ام تررا ، خونرره نرردارم یارهرراکانجررام  یبرررا یتیمسررئول حرراال هررم ا
کررنن و تررو َسررر همدیگرره  کاملرره ولرری نرره اینکرره زن یررا مرررد اونررو چمرراق  نبرروده. دینمررون جررامع و 

    (./ مرد5زن شاغل شماره ) «بزننش
گفررت:  کننرردگان در مررورد عرردم تعهررد همسرررا  مجبررور شرردم برررم »... یکرری از شرررکت 

گه این مغازه نبود زندگیمون فلرج، سر کار  شروهرم[ درآمردی نرداره ترا حراال چنرد برار ، میشرد ا
کررده لری چره .شغل عرو   کو کارخونره بشره مغرازه داشرت ولری  .. قبرل  اینکره نگهبران ایرن 

کرد کاری به هیچی نرداره.برگشتی و بدهی باال آورد تعطیلش  که میاد  نره خونره ، .. خونه ام 
انگار اونم مسئولیتی داره، نه بچه براا مهم نیست نگار نه   کلشره ا    1از وقتری میراد سررا ترو 

 (./ زن1زوج شاغل شماره ) «تا وقتی میره 
کرره یکرری از مصرراحبه شرروندگان برره آن اشرراره هررای  دروغگررویی از دیگررر آفت اخالقرری بررود 

شوهرم هر چی حقوق میگیره اصالص نمیدونم چی میشه تازه دیروز فهمیردم یره میلیرون »کرد: 
ق میکرنم مرن اینهمره زحمرت میکشرم از حقوقشو انتقال داده واسره داداشرش. ب خردا دارم د 

 (./ زن2زوج شاغل شماره ) .. «.یه بارم ازم تشکر نکرده هی  تازه بهم دروغم میگه

 ما  شاغل متعارض اولیه و ثانویه مستخرج از تجارب زیسته زوج، . مضامین اصلی2جدول 
 مضامین ثانویه مضامین اولیه مضامین اصلی

  ترجیح مالی کشمدش مالی
 
- 

 خشونت مالی
 های مالی ضعف در مهارت
 عدم تعهد مالی 

                                
  است. همراه تلفن ویدیویی بازی کلنز، یه آت کلش. 1
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 مضامین ثانویه مضامین اولیه مضامین اصلی
 مدیریت منفرد مالی
 روابط نامناسب مالی

 تعامل نامناسب با
 شبده اجتماعی 

  آشفتگی ارتبا 
 
- 

 های نابجا مداخله
 عدم حمایت خانواده اصلی
 تبادل  مشکالت و تعارضات
 جدال بر سر  خانواده اصلی

 فقدا  مشارکا در
 انجام امور  انه

کار   نارسایی در تقسیم  
کژکار - گیری   جهت 

 مشارکت غیرتعاملی
 های ارتباطی پایه ضعف در مهارت موانع ارتباطی ارتباط غیرمؤثر

 ضعف در تنظیم هیجانی
 ناخوشایندی رابطه

 تیرگی رابطه
 گرانه سلطهی  هرابط کانال  ارتباطی بسته

 تنظیم نشدهی  هرابط
 ناتدانی در درک متقابل

 و ابرازگی  
  عدم درک متقابل شغلی

 عدم درک متقابل عاطفی -
کررررررراهش ابرازگرررررررری ناشررررررری از اشرررررررتغال 

 همزمان
  عدم تخصیس زمان عدم مدیییا زما 

 ناهمخوانی زمانی  -
محررررردودیت  وقرررررت برآمرررررده از تنگنرررررای 

 شغلی
هرررررای  عرررردم تسررررلط بررررر خرررررده مهارت    

 تنظیم وقت
  ت اد در تعاریف ما ما و مسئدلیا تعارض نقش

 ها سردرگمی مسئولیت 



 3500تابستان ، 81شماره ، 00جلد ، پژوهشهای مشاوره ............................................................................... 310

 

 مضامین ثانویه مضامین اولیه مضامین اصلی
کم نقش  - ها ترا

 ها و ویایف تعار   نقش
 مشکالت انتظارات نقش

گاهی آسیب پذیی  شنا تی   ضعف در آ
 
- 

 های بدبینانه استعاره
 باورهای معیوب

 های منفی نگرا
 زا های شناختی آسیب سازه

کلیشاااااااااه ما   پایبنااااااااد  بااااااااه 
 جنسیتی

کلیشه   های جنسیتی باورمندی به 
 خط  تنش هویتی -

کلیشه  های جنسیتی در اسارت  
کلیشه  های جنسیتی الگوپذیری از 

ناااااتدانی در ماااادیییا و ااااایف 
 شغلی

کار    و مسائل محیط 

  شرایط نامساعد محیط شغلی
 
- 

 های شغلی آسیب
 تعامالت شغلی نامناسب

 خام دستی شغلی
کار و  انداده کار تقابل  کاری خانواده -سرریز    بار  فشار 

کار  خانواده -یدک کشی 
 سرریز  زمانی

کاری مشترک  سرریزهای محل 
 کار -یدک کشی خانواده کار -سرریز  خانواده

 زوال  عملکرد شغلی
 - اولویت بندی مغشوا

کاری و خانه مغایرت  - های محیط 
 - ناتوانی در حف  تعادل

  ها برهم خوردن مکملیت جدال قدرت
 
- 

 احساس قدرت زنانه
 قدرت یکطرفه
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 مضامین ثانویه مضامین اولیه مضامین اصلی
 پیکار قدرت

  تغافل  سازمانی عدامل فرافرد  مخرب
عرردم اجرررای مصرروبات قررانونی در محررل  -

 کار
 تأخر هنجاری

 - های اعتقادی آفت ا القی –ما  اعتقاد   آفا
 های اخالقی آفت

 گیری بحث و نتیجه
ساختار خانواده با اشتغال همزمان زوج دستخوا تغییراتی شرده و مشرکالت خاصری 

کره در ایرن خانواده را برای خانواده و روابط زوجین به وجود مری هرا بره  آورد. از جملره عرواملی 
ی زناشرویی همچرون رضرایت و تعرار   عمردههای  سرازه، گیررد میشدت تحت ترأمیر قررار 

زناشررویی اسررت. هررر دو شرراغل بررودن زوج باعرری تغییراترری بررر ماهیررت و سررطح تعارضررات 
از ایررن رو  پرری بررردن برره عوامررل زمینرره سرراز یررا تشرردید ، شررود هررای شرراغل می زناشررویی زوج

 ها حائز اهمیت است.  ی تعارضات زناشویی در این نوع زوج کننده
یسرته زوج کیفی حاضر با روا پدیدارشناسی تفسیری به بررسی تجارب ز هرای  پژوهش 

کننرردگان منجررر برره ، شرراغل از تعارضررات زناشررویی پرداخررت. تحلیررل تجررارب مشررارکت 
کشرمکش مرالی 35شناسرایی  تعامررل نامناسرب برا شرربکه ، م رمون اصرلی تحررت عنراوین  
نراتوانی در درک متقابرل و  ، ارتبرا  غیرمر مر، فقدان  مشارکت در انجام امور خانره، اجتماعی
، آسریب پرذیری شرناختی، ها هرا و مسرئولیت تعرار  نقش، عردم مردیریت زمران، ابرازگری

کلیشرره یریت ویررایف شررغلی و مسررائل محرریط نرراتوانی در مررد، جنسرریتیهای  پایبنرردی برره 
کار و خانواده، کاری  -هرای اعتقرادی عوامرل فرافرردی مخررب و آفت، جردال  قردرت، تقابل 

 های شاغل شد.  ی تعارضات زناشویی زوج اخالقی در زمینه
هررای شرراغل دارای تعارضررات  اولررین م ررمون  اصررلی شناسررایی شررده در بیانررات زوج
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کرردن کشمکش پیرامون مسائل ما، زناشویی لی بود. مسائل مرالی چیرزی بریش از صرحبت 
یادی نشان داده تررین  که یکری از مهماند  و مشاجره پیرامون پول و بودجه است. مطالعات ز

ی درآمرد اسرت. چنانچره ایرن درآمرد از طررت هرر دو  مسرئله، عوامل مر مر برر زنردگی زناشرویی
کنرار سرهولت زنردگیولی این امر ، شود باعی سهولت زندگی خانوادگی می، زوج باشد ، در 
توسرلی و ) شرود موارد سبب بروز مشکالت و تعارضات زناشرویی برین زوج هرم میای  در پاره
در ایرررن پرررژوهش نشررران داد تعارضرررات کننده  هرررای شررررکت بیانرررات زوج (.3121، طررراهری

هرای شراغل وفرور بیشرتری  مرتبط با مسائل مالی در میران انرواع دیگرر تعارضرات خرار زوج
کررین و وامپلرررهررای  موضرروع بررا نتررایج پژوهشدارنررد. ایررن   بریررت و هیوسررتون، دیررو (؛2661) دا

کپور و فتحرررری، نژاد علیرضررررا (؛2632) محمرررردی و ، بختیرررراری سررررفر، و باللرررری( 3121) خررررا
هرای سرنتی یرا تره شراغل  برا  همخوانی داشرت. مسرائل مرالی در خانواده( 3121) محققی

کمتررری دارد و زن برره خصررور در های  حساسرریت، توجرره برره عرردم اشررتغال تمررام وقررت زن
کلیشه پرذیرد  مدیریت مرالی مررد را می، جنسیتیهای  جوامع تحت نفوذ الگوهای سنتی و 

کره زن نیرز درآمرد و پرول ناشری از اشرتغال ، های شاغل زوجی  هاما در خانواد برا توجره بره ایرن 
کررم بخشرری از ، کنررد خررود را برره خررانواده تزریررق می مرردیریت انتظررار دارد در تمررام یررا دسررت 

تعارضرات زناشرویی میران ، شرود مسائل مالی نقش داشته باشد و وقتی این امر محقرق نمی
کثررر زوج گیرنررد. تحلیررل داده می زوج شرراغل ن ررج کرره ا هررای  هررا در ایررن م ررمون نشرران داد 

پررول در اختیررار زن و پررول در اختیررار مرررد و قطررره ( انفرررادی) شرراغل متعررار  برره دو صررورت  
یرادی از ایرن زوجرین الی را مدیریت میمسائل م، چکانی به زن ( زوج 7) کردنرد. در تعرداد ز

کم بررود و ایررن نرروع مرردیریت سرربب سرراز تعررار  شررده و  مرردیریت منفرررد بررر مسررائل مررالی حررا
 کرد.  حقوق تو یا مال من و مال تو این تعارضات زوجی را تشدید می، بیان  مکرر حقوق من

تعامرل ، اغل از تعارضات زناشوییهای ش دومین م مون اصلی در تجارب زیسته زوج
برود. مشرکل زن و ( بستگان و همکراران، اصلیهای  خانواده) نامناسب با شبکه اجتماعی

گراهی اوقرات برا مرر  آنهرا  شوهر با خانواده های اصلی از همان ابتدای ازدواج شروع شرده و 
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کنرد توانرد زن و شروهر را از یکردیگر اصلی میهای  یابد. دخالت خانواده خاتمه می  ناراضری 
ی تسرکین یرا ترنش  مایره، اصرلیهای  ممکن است خانواده (.2661، کارلسون و دینه مایر)

؛ برره نقررل از جرروزت و 3222، سرررینیواس) آمیز باشررند تررنش زا و تعررار هررای  زوج در موقعیت
مررردعی اسرررت ، نیرررز برررر اسررراس تجرررارب برررالینی خرررویش( 3171) منرررائی (.2630، اینباناتررران

کیررف رابطرره آنهررا بررا خررانواده اصررلی  رات زوجبیشررترین موضرروع مشرراج کررم و  هررای ایرانرری را 
گیررررری افراطرررری از ، دهررررد. بنررررا برررره بیانررررات زوجررررین شرررراغل شررررکل می نزدیکرررری و فاصررررله 
توانررد موجررب بررروز تعارضررات زناشررویی شررود.  بسررتگان و دوسررتان می، هررای اصررلی خانواده

که روابط برا ( 2633، ز آبله و والمربه نقل ا، 3202) این نتایج با مطالعات راپاپورت و راپاپورت
مطابقت دارد. زوج شراغل بره ، خویشاوندان را از مع الت مهم در روابط زوج شاغل یافتند

گاهی هرم های  گاهی روابط شان را با خانواده، سبب اشتغال همزمان اصلی افزایش داده و 
شران بره طرور مناسرب  اصلیهرای  تواننرد برا خانواده به دلیل درگیری شغلی و خانوادگی نمی

مغرایرت الگوهرای زوج در ، اصلیهای  این نزدیکی و دوری با خانواده، مراوده داشته باشند
توانررد موجررب سرررریز شرردن  خررانواده اصررلی و فقرردان توانررایی مرردیریت ارتبررا  بررا آنرران می

هرای شراغل و  ی زوج تبادل ترنش و تعارضرات برین خرانواده، های اصلی مداخالت خانواده
بررا ( 3125) ،قررادری و افشررون، رفرراهی، هررای اصررلی شررود. در ایررن رابطرره امیرردیان فررر وادهخان

کره روابرط زوج برا خرانواده هایشران بسریار  توجه به نتایج مطالعره خرود معتقدنرد در جروامعی 
گرراهی محاوره منشررأ ، ایررن روابررط ممکررن اسررت، پیچیررده بررا هرم دارنرردهررای  نزدیره اسررت و 
هرر یرره از زن و ی  هشروند رابطر رضرات زناشرویی باعری میتعا، تعرار  شرود. از طررت دیگرر

شرروهر بررا خویشرراوندان خررود افررزایش یابررد و برره ترردریج جررایگزین رابطرره بررا همسررر شررود. ایررن 
کررراهش رضرررایت زناشرررویی شرررده و در نتیجررره جررردایی زوج را  وابسرررتگی می توانرررد موجرررب 
 شود. موجب می

نجام امور خانه برود. تقسریم فقدان  مشارکت در ا، سومین م مون فرعی در این پژوهش
کره در درون خرانواده های جنسیتی نقش کار خانگی یکی از انواع تقسیم نمرایش ، هرا اسرت 
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ی شرررکلی از روابرررط قررردرت میررران زوج اسرررت. ایرررن تقسررریم بنررردی در بسررریاری از  دهنرررده
کرررردن  (.3112، خسرررروی) منشرررأ اخرررتالت و تعرررار  اسرررت، هرررا خانواده موضررروع تقسررریم 

بره عنروان شریفت ، هرای شراغل های خانه و مراقبرت از فرزنرد بررای زوج ویایف و مسئولیت
کرراری تلقرری شررده و می هررا مسررئله  توانررد برره مشررکل بزرگرری تبرردیل شررود. در ایررن نرروع زوج دوم 

شررود. البترره حرفرره  میرران زوجررین میهررایی  تقسرریم ویررایف بررا نگرراه سررنتی منجررر برره درگیری
از  (.3120، نظررری) جررذاب نیسررت هررای شرراغل چنرردان خوشررایند و داری برررای زوج خانرره

تواند نشانگر وجود منبع تنش در زندگی افراد باشرد و در نهایرت  این تعار  می، سوی دیگر
کافی نقش، به تعار  زناشویی شدیدتر نارضرایتی از شرغل و خرانواده و تشردید ، عملکرد نا
پرژوهش در ( 3117) اقدامی و حسین چاری (.2662، هوکشیلد) فشارهای روانی منجر شود

کار زنان که دشواری  بلکره ، رضرایت زناشرویی نیسرتکننرده  پریش بینی، خود نشان دادند 
کنرد.  رضرایت و تعرار  زناشرویی را در آنران پریش بینری می، همکاری شروهر در امرور خانره

کارهای خانه مشارکت نمی( 2633) کومار پاندا ت راد ، کنند نیز معتقد است وقتی مردان در 
یسرته ها افزایش می شزناشویی و تعار  نق هرای مصراحبه شرونده در  ی زوج یابد. تجارب ز

کمیرت الگوهرای ، پژوهش حاضر کره برا وجرود حا کار  خانه برود  کی از نارسایی در تقسیم  حا
کلیشه بار  امور خانه را بیشتر بر دوا زنان شراغل انداختره و سربب ، جنسیتیهای  سنتی و 

کره نظریره پرردازان  ساز نارضایتی زناشرویی در آنران شرده برود. در کررد  ایرن زمینره بایرد اشراره 
گوینرررد. اصرررطالپ روز  زنررران می« 1روز م ررراعف»مسرررائل زنررران از پدیرررده جدیررردی بررره نرررام 

گیری اسرتفاده می، م اعف کره بررای بسریاری از زنران شراغل  برای اشاره به شرایط فرا شرود 
کار می کارهرای کنند اما همچنان وییفه ا ایجاد شده است. آنان خارج از خانه  نجام تمام 

در واقررع بررا شرراغل شرردن مسررئولیت آنرران دو برابررر شررده اسررت. ، منررزل را نیررز برعهررده دارنررد
کرره غالبرراص برگرفترره از خانواده نگرا کژکررار در مررورد انجررام امررور خانرره  هررای اصررلی بررود و  هررای 

ضرات فقدان  مشارکت متقابل زوج در انجام امور خانه نیز از دیگر عوامرل زمینره سراز در تعار

                                
1. Double Day. 
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کررار خانرره میرران زوجررین برره تنهررایی نمی زناشررویی زوج توانررد  هررای شرراغل بررود. البترره تقسرریم 
کیفیت رابطه مترأمر سرازد کلری ناعادالنره ، دیدگاه فرد را از  بلکره چنانچره ایرن رابطره بره طرور 

 رضایت و تعار  زناشویی ناشی از آن را متأمر خواهرد سراخت، کیفیت رابطه، ادراک شود
کررار خانرره (.3126، منصررور و عباسرری، یدهقرران، قبررادی) کثررر مطالعررات مربررو  برره تقسرریم  ، ا

کار  خانه برا تعارضرات زناشرویی رابطره دارد که عادالنه پنداشتن مناسبات   بیانگر آن است 
یلیرررامز3227، هیسرررینه و ون دی ولیررررت، کلررروویر) ، عرررالوه برررر ایرررن (.2661، ؛ فریسرررکو و و

ک می تعارضات زناشویی زمانی ایجاد شران  مشترکهرای  ه همسران نتواننرد در فعالیتشود 
، هایشران اشرتراک عمرل داشرته باشرند. رفتارهرا به توافق دست یابند و نتواننرد برین خواسته

کننرد. برا  زوجین باعی میهای  باورها و نگرا شود تا آنهرا همکراری یرا تعرار  را انتخراب 
کراهش تعارضرات آنهرا  می، های زوجین افزایش همکاری  -رابررت ، لگرت) برودتوان شراهد 

    (.2632، بیزک و مورس، بیتمن
ارتبررا  غیرمرر مر بررود. یکرری از اهرردات ، چهررارمین م ررمون فرعرری حاصررل از ایررن پررژوهش

دهرد  ارتبا  است. ارتبا  به زن و شروهر ایرن امکران را می، اصلی ازدواج و زندگی زناشویی
گرراهی یابنررد. مشررکل کرره بررا یکرردیگر برره بحرری و تبررادل نظررر بپردازنررد و از نیازهررای یکررد یگر آ

کرره زوج عمررده  -هررولتزورز، روسرری) مشررکالت ارتبرراطی، کننررد هررای ناراضرری مطرررپ می ای 
 هرررای مناسرررب بررررای ارتبرررا  سرررالم و صرررمیمانه اسرررت و فقررردان مهارت( 2630، مرررونرو و راد

کاشرانی، دربرانی) کارآمرد (.3127، فرخرزاد و لطفرری  خاسرتگاه عمررده ، الگوهرای ارتبرراطی نا
نراتوانی در برقرراری ارتبرا  را بره ، درصد زوجین آشفته 26زناشویی است. بیش از نارضایتی 

، فرراتحی زاده و بهرامرری، اولیرا) کننررد عنروان مسررئله اصرلی در زنرردگی مشرترک خررود بیران می
برره ، هررای شرراغل در ایررن م ررمون اصررلی ضررمن تأییررد مطالررب فرروق بیانررات زوج (.3127

گوا دادن فعرال، فقدان همدلی) ایههای پ صورت عملی نشان داد فقدان مهارت ، فقدان 
کنتررل ، زودرنجی) فقدان تنظیم هیجانی ،(های نواری و س ال پرسیدن افراطی پیام فقدان 
مقابلرره برره ) رفتارهررای مخرررب ،(کوترراه آمرردن سازشررکارانه و قابررل پرریش بینرری نبررودن، خشررم
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نررروان یررره مرررانع توانرررد بررره ع و فقررردان شرررفافیت در ارتیرررا  می( ...تهدیرررد و، سررررزنش، م رررل
کنرد. مشرکالت ارتبراطی زوجرین نره تنهرا  ارتباطی زمینره را بررای تعارضرات زناشرویی فرراهم 

در  (.2667، ژانرگ) افزایرد بلکره برر تعارضرات آنهرا نیرز می، شرود منجر به حل تعارضات  نمی
گراتمن، تأیید الگوهای ارتباطی غیر امرربخش بره دسرت آمرده در ایرن پرژوهش ؛ 3222) جران 

کررربرره نقررل ا ی  هدر مطالعررات طررولی خررود متوجرره شررد زوجررین وقترری رابطرر( 2631، ز وچلررر و ه 
کرره تعررامالت منفرری خررار داشررته باشررند. انتقرراد دفرراعی ، تحقیررر، رضررایت بخشرری ندارنررد 
کردن  و دیوار سنگی در مقابل دیگری به عنوان تعامالت منفی زنردگی زناشرویی را ، برخورد 

کره گرانه و  کنند. رابطه سلطه تخریب می تنظیم نشده نیز عامل ارتباطی مهم دیگری اسرت 
کنرد. ایرن روابرط  آنان را درگیر تعارضات زناشرویی می، های شاغل بنا به تجارب زیسته زوج

کررده و در او احسراس ، گرانه و فاقد تنظیم از سوی یکری از همسرران سلطه دیگرری را دلسررد 
کرررده و بیشررتر در امرروری همچررون خانرره دار مسررائل مررالی و نظررارت بررر ، یطرررد شرردن ایجرراد 

های حاصررل از  ایررن نتیجرره بررا یافترره ،(2661، کارلسررون و دینرره مررایر) شررود دیررده میها  بچرره
کانررال ارتبرراطی بسررته همخرروان  مصرراحبه بررا زوجررین شرراغل متعررار  در م ررمون فرعی تررر 

 است.
پنجمرین م رمون  اصرلی بره دسرت آمرده از تجرارب ، ناتوانی در درک متقابل و ابرازگرری

عد عاطفی و جنسری  ی زوج زیسته های شاغل متعار  بود. این ناتوانی در ابرازگری در دو بو
هررای شرراغل شررده  نمررود داشررت. عرردم درک متقابررل شررغلی و عرراطفی موجررب شررکایت زوج
کراهش ابرازگرری شران مر مر می کراری را در  دانسرتند. اشرتغال  بود. آنان نوع شغل و برار  فشرار 

بررط بررین اع ررای خررانواده برره خصررور روابررط عرراطفی بررین زن و روا، زنرران در خررارج از خانرره
یتررزر) دهررد شرروهر را برره طررور اجتنرراب ناپررذیری تغییررر می امررا ( 3125، جمرره مالمرریتر ؛2665، ر

کرراری زوج ممانعررت از پویررایی ، هررای شرراغل در ایررن پررژوهش عررالوه بررر حجررم و بررار  فشررار 
گرررفتن عرردم قرردردانی و حمایررت عرراطفی و شررغلی مسررتم، تحصرریلی و شررغلی ر و نادیررده 

کردنرد. روابرط  کراهش ابرازگرری عراطفی شران معرفری  نیازها توسط همسرر را عامرل عمرده در 
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شرغلی محردود شرده های  و اسرترسهرا  جنسی زوجین در پژوهش حاضر به سربب فعالیت
ی  برررود. زنررردگی جنسررری بررره معنرررای عمرررق روابرررط زناشرررویی و مشرررکالت آن نشررران دهنرررده

سرریگ و  -اولسررون، اولسررون) و سرررکوب شررده روابررط اسررتهررای پنهرران  مشررکالت و نگرانی
های  فشارسررنج عرراطفی اسررت و فررراز و نشرریب، رابطرره جنسرری زن و شرروهر (.2632الرسررون؛ 

ای متقابررل بررین نارضررایتی  رابطرره (.2661، کارلسررون و دینرره مررایر) دهررد رابطرره را نشرران می
توانررد  شررویی میتعارضررات زنا، جنسرری و تعارضررات زناشررویی برقرررار اسررت. در ایررن چرخرره

توانرد برر شردت تعارضرات  سبب ساز عدم  رضایت جنسی شده و نارضایتی جنسی نیز می
یلیررام و سرراندرا2666، تررامرا و رافرری، جررورج، میکائیررل) زناشررویی بیافزایررد کوالتررا2661، ؛ و ، ؛ 

، مرقرراتی خررویی و اهلل قلرری، ؛ رحمررانی2661، برره نقررل از الیرروت و امبرسررون، 2667، ؛ متررز2660
3126.)   

هرای شرراغل دارای تعارضررات  ششرمین م ررمون اصرلی اسررتخراج شرده در بیانررات زوج
گرررین هرراوس و ، زناشررویی کرره بررا نتررایج برره دسررت آمررده از مطالعرره  عرردم مرردیریت زمرران یررود 
گونره زوجهای  که یکی از چالش( 3211) بیوتل را مردیریت هرا  عمده در روابط زناشویی ایرن 

کره برا احتمرال بیشرتری وجمطابقت دارد. ز، دانستند زمان می کسانی هسرتند  ، های شاغل 
کارهرای بیشرتری ، کننرد مسئله فقدان زمان شخصی را در مقایسه با دیگران تجربه می زیررا 

کمتررری انجررام می  (.2661، میلررز و سررمیتون، گرراورن مه، هیررل، وایررت)) دهنررد را در زمرران 
کومار) های موجود پژوهش شرواهدی قروی دال برر ( 2630، ؛ جروزت و اینباناتران2635، کائور و 

کرار طروالنی در زوج کیفیرت و مبرات زناشرویی  رابطه بین سراعات  کراهش در  هرای شراغل و 
گرررزارا می نیرررز عامرررل زمررران را بررره عنررروان یکررری از ( 2666) دهنرررد. فرانکرررل و ویلسرررون آنررران را 

کیفیت و سازمان زندگی زوج کره کننرد  های شاغل عنروان می نیرومندترین عوامل امرگذار بر 
، ی آشفتگی در مورد مسرائل مربرو  بره زمران ها در نتیجه شود بسیاری از این زوج باعی می

کمبررود  برره دنبررال درمرران باشررند. آنهررا معتقدنررد اسررترس اجتنرراب ناپررذیر ناشرری از احسرراس 
کرره می، وقررت کرراهش ، زناشررویی صرررت شررودی  هتوانسررت برره طررور بررالقوه برررای رابطرر انرررژی را 



 3500تابستان ، 81شماره ، 00جلد ، پژوهشهای مشاوره ................................................................................ 000

 

کینگسررتون و نرراک  کرره در ( 2662، برره نقررل از فررین، 3217) دهررد.  نیررز در مطالعرره طررولی خررود 
کرره زوج، انجررام شررد 3213تررا  3271های  سررالی  هفاصررل کردنررد  هررای شرراغل برره طررور  گررزارا 

کمتر از زوج 0/6متوسط  سراعت در  2/1) گذراننرد های ته شاغل با هرم زمران می ساعت 
کره بره طرور امربخشری ای ترین تکالیف چندگانره مدیریت زمان یکی از بزر  (.روز برا ، اسرت 

هرای شرراغل متعررار   کنرد امررا نتررایج پرژوهش حاضررر نشرران داد زوج ایرن مشررکل مقابلرره می
قرادر بره تخصریس زمران ، بره سربب فقردان  مردیریت زمران، علیرغم در اختیار داشتن زمان

خررانواده اصررلی و انجررام امررور خانرره نیسررتند. آنهررا فقرردان  ، فرزنرردان، همسرشرران، برررای خررود
فقرردان برنامرره ریررزی ، هررای مرردیریت زمرران همچررون عرردم اولویررت بنرردی امررور ده مهارتخررر

گذاری امور، روزانه کارهرای ، عدم وا کارها و تخصیس زمان بررای انجرام  به تعویق انداختن 
کرره ایررن امررر موضرروع زمرران را برره یرره چررالش اساسرری در روابررط زوج  گررزارا دادنررد  غیرررمهم را 

 .کند شاغل تبدیل می
ها برررود. نترررایج پرررژوهش  هرررا و مسرررئولیت تعرررار  برررین نقش، مون اصرررلیهفتمرررین م ررر

کرره ت رراد نقش( 3121) محمرردی و محققرری، بختیرراری سررفر، باللرری هررا عرراملی  نشرران داد 
هررای شرراغل برره ویررژه زنرران شرراغل اسررت. بررا  تأمیرگررذار بررر تجربرره تعارضررات خررانوادگی زوج

کررره امرررری طبیعررری بررره نظرررر یابرررد  تعارضرررات زناشرررویی افرررزایش می، هرررا افرررزایش تعرررداد نقش
کرره وارد زنرردگی متررأهلی می هررا  ملررزم برره پررذیرا یرره سررری نقش، شررود مرری رسررد. هررر فررردی 

کره از او انتظرار مری آنهرا را درسرت انجرام ، رود است. اول نقش همسری و دوم نقش والدینی 
اعرررم از شرررغل سررربه یرررا ) چرررون زن شررراغل اسرررت، هرررای شررراغل ی زوج دهرررد. در خرررانواده

کنررد ویررایف شررغلی بررا مسررئولیت ممکررن اسررت( سررنگین مرر الص نتوانررد ، هایش تررداخل پیرردا 
وییفه همسری یا مادری را به درستی انجام دهد و البته ایرن موضروع بسرتگی بره شرغل هرم 

برخرری مشرراغل نیررز جررزف ، تر برروده و وقررت آنهررا نامناسررب اسررت دارد. برخرری مشرراغل سررنگین
زا هسرتند و ایررن  گیر و اسررترس شرروند و بنرابراین بسرریار وقرت مشراغل مرردیریتی محسروب می

کنررد.  هررا ممکررن اسررت تعارضررات زناشررویی بررین ایررن نرروع زوج ت رراد بررین نقش هررا را تشرردید 
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ها و سرهم آن در تعارضرات زناشرویی زوجرین شراغل در  هرا و مسرئولیت تعارضات بین نقش
کیفی حاضر با یافته کره نشران ( 3122) پور و اسرماعیل( 3111) های رستگار خالرد پژوهش 

هرررای دوشرررغله برررا نارضرررایتی خرررانوادگی و شرررغلی  هرررا در خانواده نرررد تعرررار  برررین نقشداد
برا سرردرگمی و عردم ، های شاغل در ایرن پرژوهش همخوان است. زوج، ی م بت دارد رابطه

کرررده و عرردم ، ها هررا و مسررئولیت مرردیریت بررین نقش زمینرره را برررای تعارضررات زناشررویی برراز 
کاهش کم نقشتر مسئولیت پذیری یکی از زوجین در  ایرن تعارضرات زوجری ، هرا و ویرایف ا

، ؛ وارنررر و هاوسرردروت2663، بارنررت و هایررد) کنررد. برخرری مطالعررات تر می را شرردیدتر و عمیررق
هررای متعرردد برررای زوج سررودمند اسررت و سرربب حفرر  جایگرراه  معتقدنررد ایفررای نقش( 2662

کره برخری دیگرر مردع، شرود اجتماعی و احساس مفید برودن در فررد می ی هسرتند در حرالی 
بره  (.2662، تامسرون و استانوسرکی) توانرد سرالمت زوج را بره خطرر بینردازد هرا می تعدد نقش

کلررری نترررایج مطالعرررات در مرررورد ترررأمیر تعررردد نقش هرررا و ویرررایف در زنررردگی زناشرررویی  طرررور 
رسررد در  کنررد. برره نظررر می گیری در ایررن مررورد را دشرروارتر می متنرراقت اسررت و ایررن امررر نتیجرره

هرررا و ویرررایف و ترررالا بررررای برقرررراری تعرررادل برررین  وج بررررای مررردیریت نقشاینجرررا توانرررایی ز
برر ( 2632) و اسرتپانوت( 2661) کننرده اسرت. فررون های مختلف بسریار مهرم و تعیین نقش

کرراهش تعارضررات زوجرری  گری مرردیریت نقش تسررهیل هررا و ویررایف شررغلی و خررانوادگی در 
کرده کید   اند. تأ

پذیری  آسرریب، هررای شرراغل متعررار  م ررمون اصررلی هشررتم در تحلبررل بیانررات زوج
رن و بیردر، ؛ اپسرتاین3221، بره) شناختی بود. از دیدگاه درمانگران شرناختی ، کرامجو -چ 

یشررره( 3121، کررراردانی و جعفرررری، جمررره تبریرررزیتر ،2667، ؛ هرررالفورد2661 ی بسررریاری از  ر
آمیز و غیرمنطقری زوجرین اسرت.  های تعصرب در اندیشره، های زنردگی زناشرویی سروفتفاهم

؛ 3126، شررریخ زیرررن الررردینی و میراسررری، ابراهیمررری) هرررای متعررردد همچنرررین نترررایج پژوهش
گیری  هررررای شررررناختی در شررررکل دهررررد تحریف نشرررران می( 2631، جلوخانیرررران و خررررادمی

یسرته هرای شراغل از تعارضرات زناشرویی  ی زوج تعارضات زناشویی نقرش دارنرد. تجرارب ز
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کژکررار های معیرروب و نگرا نیررز منیررد همررین شررناخت ، زاده فرراتحی، بررود. نامرردارپور هررای 
نیز در این راستا نشان دادند نشخوار فکری عامرل پریش ( 3127) فشارکی محمدی، بهرامی

توانرد بره روابرط زوجری آسریب وارد نمایرد. عرالوه برر  بینی قوی برای افسردگی بوده و آن نیز می
گرراهی از شرررایط و محرردودیت، ایررن برره ایررن نرروع های زنرردگی زوج شرراغل قبررل از ورود  عرردم آ

کتررراب آموزشررری و هرررای  کارگاه، سررربه زنررردگی و عررردم اسرررتفاده از منرررابع شرررناختی م رررل 
که تنش یرادی از  متخصصان نیز مزید بر علت بود  ها و تعارضات زناشویی در روابط تعداد ز

گرفته و شدت یابد. عدم پذیرا و سازگار نشردن برخری از  زوج های مصاحبه شونده شکل 
کررره زوج، ه زنررردگی زوج شررراغلهرررای متعرررار  برررا سرررب زوج هرررای  یافتررره مهرررم دیگرررری برررود 

که برر اسراس یافتره کردند  ، 3111) پرژوهش امیرسراالریهای  متعار  در این پژوهش بیان 
شرررود. همچنرررین  موجرررب مشرررکالت زناشرررویی می( 3125، برره نقرررل از حسرررابی و همکررراران

گاری زوجری مرانعی بررای مصرالحه و سراز، های منفی زوجین شراغل در ایرن مطالعره نگرا
 بود. 

همین م مون اصلی به دست آمده کلیشره، نو های جنسریتی برود. ورود روز  پایبنردی بره 
کار از مظاهر  زندگی مدرنیته است. از طرت دیگر های جنسریتی  کلیشه، افزون زنان به بازار 

های  کلیشرره، نشرانگر سرنتی بررودن جوامرع اسرت. زنرران شراغل انتظررار دارنرد برا شرراغل شردن
از خرانواده و جامعره رخرت بربنردد ولری پایبنردی بره ایرن ، لگوهای سنتی رایرججنسیتی و ا
کلیشه های شراغل فرراهم  زمینه را برای تشدید تعارضات زناشویی در زوج، ها و الگوها گونه 

لمرررز می رررل ، والررر ، کنرررد. ه  در مطالعررره خرررود متوجررره شررردند سرررطح ( 2636) کروترررر و مررره ه 
کارهرای خانره تعارضات زناشویی زوجین شاغل و مساوا ت طلبی برای مشارکت در انجرام 

یرادی برا هرم رابطره کلیشره به میزان ز کره  ، های جنسریتی ی معکروس دارنرد. برا توجره بره ایرن 
که وجود نوعی تبعریت و نرابرابری در آن  صفات خاصی را به مردان و زنان نسبت می دهند 

هرررای  ت نقشدر انتظررراراهرررایی  و تبعیتهرررا  ایرررن امرررر سررربب برررروز تفاوت، آشرررکار اسرررت
کلیشرره زناشررویی می کشررمکش ناشرری ار ایررن  توانررد عررالوه بررر  ها در روابررط زوجررین می شرروند. 
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جامعرره را دچرررار سررردرگمی و بررره هرررم ، های جررردی برره روابرررط زن و شرروهر و خرررانواده آسرریب
نتررایج حاصررل در ایررن م ررمون بررا  (.3110، سررفیری و زارع) کنررد ریختگرری اجتمرراعی می

کلیشره( 3110) فیری و زارعحاصل از پژوهش سرهای  یافته های  کره نشران داد پایبنردی بره 
 مطابقت دارد.، افزاید جنسیتی بر ت ادهای زناشویی می

دهمین م مون اصلی شناسرایی شرده در ایرن پرژوهش برا توجره بره هرر دو شراغل برودن 
کرره در ، زوجررین کرراری بررود. نرروع شررغل یکرری از مررواردی بررود  عوامررل مرررتبط بررا شررغل و محرریط 
یرادی از  زنران شراغل  زوجگزارا  گزارا شد. تعداد ز های شاغل دارای تعارضات زناشویی 

کرره َسرربه برروده و برره خانرره داری و  مشرراغلی را مناسررب خررود می، در بیانررات شرران دانسررتند 
گرزارا دادنرد ، وارد نکند. از طرت دیگر این زوجرین بره ویرژه زنرانای  فرزندپروری آنان لطمه

بررروز تعارضررات زناشررویی سررهیم هسررتند. ایررن نتررایج بررا کرره مشرراغل سررنگین و شرریفتی در 
که نشان داد شریفت شرب و دیگرر ( 2661) می نتایج حاصل از پژوهش راجرز و همخوان بود 

کرراری هررم برررای زنرران و هررم برررای مررردان برری مبرراتی زناشررویی را  شرریفت های غیراسررتاندارد 
کرره در بررین زوج افررزایش می ه هررر دو دارای درآمررد کررهررایی  دهررد. آنرران همچنررین نشرران دادنررد 
کاری زن و شوهر، هستند دهرد.  شران را تحرت ترأمیر قررار می زنردگی خانوادگی، جدول زمان 

گررزارا شررده در ایررن م ررمون اصررلی تعارضررات مررداوم زناشررویی ، یکرری از موضرروعات مهررم 
کرره زن پرر  از ازدواج بررین زوج کرررده بررود. برره نظررر می، هررای شرراغلی بررود  رسررد  اشررتغال پیرردا 

کره در زنردگی ، زنرد تعادل زندگی خرانوادگی را بررهم می، پ  از ازدواجاشتغال زن  در حرالی 
کرررده زوج کرره زن اشررتغال خررود را قبررل از ازدواج شررروع  کسررب یررا ، هررایی  ایررن آمررادگی برررای 

گرزارا شرده توسرط نظرری حف  تعادل وجود دارد. این نتیجه یا یافتره تطرابق ( 3120) های 
 دارد.

کرره ، اسررتخراج شرردهیررازدهمین م ررمون اصررلی  کررار و خررانواده بررود. همرران طررور  تقابررل 
کررامالص دسررتخوا تغییررر شررده اسررت کررار ، انتظررارات سررنتی در زنرردگی زناشررویی  فشررارهای 

بیشرتر در روابرط هرای  موجرب برروز تنش، ها و تقاضراهای جبهره خانره ای و درخواست حرفه
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هرای زناشرویی برر  ن تنشایر (.2630، جوزت و اینباناتران) شوند های شاغل می زناشویی زوج
کمبود که مسئولیت از آنجا ناشی می( منابع) اساس فرضیه  مخرالف و های  های حوزه شود 

کرره همگرری محرردود هسررتند بررا یکرردیگر ، متمررایز از هررم بررر َسررر زمرران انرررژی فیزیکرری و روانرری 
کنترررل زوجرری برره  (.2662، وارنررر و هاوسرردورت) کننررد رقابررت می ایررن امررر در صررورت عرردم 
فشررار و رفتررار در زنرردگی ، تعارضررات مبتنرری بررر زمرران( 2633) هرراس و هوانررگ، الردعقیررده آ

کند. اشتغال همزمران زوج هرم در چرارچوب خرانواده و هرم در  های شاغل را تشدید می زوج
کرراری نمررود دارد و باعرری تغییراترری بررر سررطح تعارضررات زناشررویی و وضررعیت شررغلی  محررل 

تعارضراتی ، هرم مرردان و هرم زنران شراغلانرد  هها نشان داد شود. پژوهش های شاغل می زوج
کرده اند؛ اما معموالص مشکالت زنان بیشرتر اسرت گزارا  ، را میان مطالبات خانواده و شغل 

روابرط زناشرویی زوج ، زیرا آنان درگیر دو شغل تمام وقت هسرتند. در نتیجره ایرن تعارضرات
های دوگانره هرم در  لیتمسئو (.3120، برزین و بهرامی) شود شاغل دستخوا تغییراتی می
کررار می منجررر برره تعارضررات و ( زن و شرروهر) توانررد برررای هررر دو طرررت خانرره و هررم در محررل 

کار و خرانواده شرود. اغلرب اوقرات نراتوانی در ارضرای انتظرارات در هرر دو حروزه ، سرریزهای 
برر طبرق پررژوهش  (.2637، رودرا) توانرد منجرر برره ناامیردی زوج شراغل شرود مری کرار و خرانواده

کرار بررای مردت ( 2632) برادی و هانوم، رودرمن، کوسه گرایش بره در دسرترس برودن مرداوم 
میران ، به علت احساس نراامنی شرغلی و عردم درگیرری در زنردگی خرانوادگی، زمان طوالنی

کررار و خررانواده، هرای شرراغل متررداول اسرت. در ایررن حالررت زوج باعرری ، سرررریزهای متقابرل 
کرار و ، شوند. در پژوهش حاضرر ی شاد می ای داشتن یه خانوادهایجاد مشکالتی بر تقابرل 
کشرری خررانواده میرران زوج گررزارا شررد. سرررریزها و یرردک  ها از خانرره برره  هررای شرراغل برره وفررور 

کرراری برره سررمت خانرره روانرره شررده و زوج شرراغل قررادر برره برقررراری  کررار و از محرریط  محرریط 
و حرروزه نبودنررد. همچنررین تجررارب هررای بررین ایررن د اولویررت بنرردی و رفررع مغایرت، تعررادل

کار و خانه برای هر دو زوج رخ که این نتیجه برا  می زیسته زوجین نشان داد سرریزهای  دهد 
کررره معتقرررد برررود در زنررردگی ( 3111) بررره دسرررت آمرررده از پرررژوهش رسرررتگار خالررردهای  یافتررره
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کرار، های شاغل زوج بیشرتر کرار  -خرانواده بیشرتر بررای مرردان و سررریز خرانواده -سررریزهای 
کرره ، دهررد برررای زنرران شرراغل رخ می گفررت  نرراهمخوان بررود. در توضرریح ایررن نرراهمخوانی بایررد 

رسرد در آن  مری بره نظرر، سال با پژوهش حاضر فاصرله دارد 31پژوهش ذکر شده از نظر زمانی 
کلیشره های جنسریتی  زمان با توجه نویهورتر بودن سبه زندگی زوج شاغل و تسرلط بیشرتر 

و ( خررانواده) زنرران بیشررتر متوجرره ویررایف جنسرریتی و سررنتی، امعررهو الگوهررای سررنتی در ج
امرا در زمران انجرام انرد  بوده( شرغل) سرنتیهرای  مردان نیز به میزان بیشتری متوجره فعالیت

کلیشه، این پژوهش کمرنگ این  شده و این امر موجب توازن در ایرن  تر ها و الگوهای سنتی 
 سرریزها شده است.
کیفری برود. برا دوازدهمین م، جدال  قدرت  مون اصلی به دست آمده در ایرن پرژوهش 

زمینه برای عدم تعرادل قردرت در ، توجه به شاغل بودن زن و تزریق پول توسط او به خانواده
گونه خانواده خواهنرد و مرردان  می شود. زنان شاغل سهم بیشتری از قدرت ها فراهم می این 

کرره هنرروز تحررت تررأمیر الگوهررای سررنتی و مردسرراالر یررع مترروازن قرردرت نیررز  انه هسررتند از توز
گیری اجتناب می کره دماسرنج قردرت در خرانواده هرای  کنند. ایرن امرر در تصرمیم  اساسری 

کره ( 3120) ی امینی دهد. در همین زمینه مطالعه می خود را بیشتر نشان، است نشران داد 
گیری در بین خانواده شیوه بروده و های زنان شاغل و غیرشاغل با هرم متفراوت  های تصمیم 

گیررری بررر اختالفررات زناشررویی زوجررین تررأمیر دارد. بررا توجرره برره تعرردد های  ایررن شرریوه تصررمیم 
گیررری در زنرردگی زوج توانررد  مرری ایررن امررر       ، هررای شرراغل موضرروعات در معررر   تصررمیم 

هررای سررنتی فررراهم آورد.  تعارضررات بیشررتری را در زنرردگی زناشررویی آنرران نسرربت برره خانواده
کره گیری این خیلری مهرم اسرت  مشرارکت متقابرل و ، جمعری خرودهرای  طررفین در تصرمیم 
گر از ایرن حرق محرروم شروند، حق دخالت داشته باشند  کننرد مری برا هرم اخرتالت پیردا    ، ا

بنرا بره تجرارب ، این پیکرار دوجانبره زوجری پیرامرون قردرت ،(2661، کارلسون و دینه مایر)
اغل را دچرار تعارضرات زناشرویی مرزمن زیسته به مرور تعرادل خرانواده را برر هرم زده و زوج شر

 کند.  می
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کشررف شررده در ایررن مطالعرره عوامررل فرافررردی مخرررب بررود. ، سریزدهمین م ررمون فرعرری 
کنتررل زوج شراغل بودنرد ولری مسرتقیم و  این م مون دربردارنده که خرارج از  ی عواملی بود 

توجره سرازمانی  دادند. عدم   غیرمستقیم تعارضات زناشویی میان آنان را تحت تأمیر قرار می
عردم اجررا یرا اجررای نراقس مصروبات قرانونی مررتبط برا ، هرای هرر دو شراغل به وضعیت زوج

کار و فقدان هنجارهای آمراده بررای ایرن نروع سربه زنردگی  زنان و زوج های شاغل در محل 
، شرریلی، آلمرران، چررین، هررا از جملرره ژاپررن از جملرره ایررن عوامررل فرافررردی بررود. برخرری دولت

کرار ( 3110، به نقل از دانش و سلیمی نیا) و فرانسه اتریش، دانمارک ضرمن اصرالپ قروانین 
کارفرمایان را از انجام تبعیت علیره زوج ، خود و ایجاد تسهیالت مربو  به مرخصی زایمان

کرده کره در ایرران، انرد و زنان شاغل به دلیل نقش برازآفرینی آنران منرع  ، ایرن در حرالی اسرت 
کامررل  کثررر  اجرررا نشررده و یررا زوج شرراغل را حمایررت نمیایررن قرروانین یررا برره صررورت  کننررد. ا

کررار می 51بررریش از ( %  زنرران16% مرررردان و 16) شرراغلین در ایررران  کننرررد سرراعت در هفتررره 
کراری بره ویرژه بررای زوج( 2662، کریمی) یاد ساعات  هرای شراغل برا توجره بره  که این حجم ز

ی فرسررودگی زوج و تعارضررات توانررد زمینرره را برررا هررا و ویررایف خررانوادگی آنرران می تعرردد نقش
کند. عدم وجود هنجارهای ساخته شده و آمراده بررای زوج شراغل چرالش ، زناشویی فراهم 

که در روایات زیسته این نوع زوج َنقل شد و به عقیده آنان باعری آشرفتگی ها  دیگری است 
گرزارا بانره مرکرزی می شان در روابط  هرای درصرد از خانواده 2/35 ،(3120) شرود. بنرا بره 

گاه درآمد زنران شراغل ( هزار خانواده 071حدود ) شهری در ایران که در آنها  هر دو شاغلند 
گاهی مرد در این نوع خانواده، از مردان گویرد همره ایرن درآمرد بررای مرن  هرا می بیشتر است. 
های خانره  گویرد ترأمین هزینره زن نیرز می، کرنم مری خانه را تأمینهای  چون من هزینه، است

گونه روابط تنرازع برروز پیردا می، درآمد من مال خودم است، استبرعهده مرد  کنرد.  در این 
کشررور مررا بررا توجرره برره نویهررور بررودن سرربه زنرردگی زوج شرراغل در ایررن مررورد هنرروز هنجررار ، در 

یرادی  ای وجود ندارد و این دیرکرد  فرهنگی می ساخته شده و آماده تواند سبب ساز حجرم ز
 سبه زندگی باشد.  از تعارضات زناشویی در این نوع
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کره عامرل  آفت، آخرین م مون اصرلی در پرژوهش حاضرر هرای اعتقرادی و اخالقری برود 
گسسرت روابرط زوج شراغل برود. آفت هرای  هرای بیران شرده توسرط زوج زمینه ساز مهمی در 

گنکرروز، های مررذهبی بودنررد شرراغل متعررار  برگرفترره از شاخصرره معتقدنررد ( 2661) هررانلر و 
کره ی باورها و ارزا برای زندگی و ارایه دهنده سامانهمذهب شامل رهنمودهایی   ها اسرت 

تواننررد بررر زنرردگی زناشررویی و رضررایت یررا تعارضررات ناشرری از آن تررأمیر بگذارنررد. در تأییررد  مرری
گلین ، پرژوهش جانسرون، های اعتقادی و اخالقی در بروز تعارضات زناشویی نقش آفت کرا
کرره اعتقررادات مررذه( 3222) و هوسررتون بی و اخالقرری عمرردتاص بررا تعهررد  اخالقرری نشرران دادنررد 

کره ایرن اعتقرادات از طریرق فرراهم سرازی  زوجین همبستگی براالیی دارد و بره نظرر می رسرد 
شرود. مرارا و  حمایت مذهبی باعی تقویت و تحکیم تعهد اخالقری زوجرین در ازدواج می

بررر روی ای  امربررالقوه، نیررز نشرران دادنررد اعتقررادات مررذهبی و باورهررای اخالقرری( 2663) داالس
زای زنرررردگی و تعارضررررات زناشررررویی دارد. فقرررردان ایررررن  کنترررررل خشررررم در وقررررایع اسررررترس

گسسررت  تعهررد و تخریررب صررمیمیت زناشررویی میرران زوج می، اعتقررادات زمینرره را ، توانررد بررا 
کند. های  برای بروز آشفتگی  زناشویی میان زوج شاغل فراهم 

هرر ، قه جغرافیایی خرار برودتمرکز بر یه منط، ترین محدودیت پژوهش حاضر اساسی
ایرررن ( ...اجتمررراعی و -وضرررعیت اقتصرررادی، شرررغل، سرررن) چنرررد ترررالا شرررد ترررا برررا تنررروع

کمرنگ گیرری از قیرود  می اما پیشنهاد، شود تر محدودیت  شود پرژوهش حاضرر بررای فاصرله 
فرهنگرری در سررایر منرراطق جغرافیررایی نیررز اجرررا شررود. از طرررت دیگررر برره دلیررل ماهیررت برخرری 

کررره مررررتبط برررا مسرررائل خصوصررری زوج شررراغل بودنرررد و برگرررزاری غالرررب سررر االت پرررژوهش 
کامررل ، ها برره صررورت زوجرری مصرراحبه کننرردگان بررا صررداقت  ممکررن اسررت برخرری شرررکت 

رخ داده باشرد. پرژوهش ( مطلوبیرت اجتمراعی) پاسخ نداده باشند و امرات جامعه پسندی
کیفی کررد، حاضر در بخش  نترایج نشران داد امرا ، فقط تجارب زیسته زوجین شاغل را مرور 

هرای برآمرده از  و چالشها  ها نیرز در معرر  آسریب گروه فرزنردان و سرازمان، عالوه بر زوجین
یسرررته ی فرزنررردان و مررردیران  ایرررن نررروع سررربه زنررردگی هسرررتند. از ایرررن رو بررسررری تجرررارب ز



 3500تابستان ، 81شماره ، 00جلد ، پژوهشهای مشاوره ............................................................................... 001

 

کرار دارنرد نیرز که با ایرن نروع زوجرین سرر و  کرردن دریچره مری سازمانی  ، جدیردای  توانرد برا براز 
کنررد. همچنررین بررا توجرره برره نتررایج هررای  داده کرراربردی در ایررن زمینرره اسررتخراج  جدیررد و 

مررردان در سرربه ، شررود برررای خررروج از فرهنررگ مرررد سرراالری مطالعرره حاضررر پیشررنهاد می
کننرد  نقش، زندگی زوج شاغل هایشان در خانواده را توسعه داده و ف ایی برای زنان ایجراد 

کمرره برره مررردان هایشرر کرره آنرران نیررز قررادر برره تغییررر نقش ان باشررند. یرره روا مناسررب برررای 
سررروق دادن آنررران برره سرررمت ایجررراد یررره نظرررام مشرررارکتی در ، هرررا جهررت توسرررعه دادن نقش
کیفری حاضرر نشران داد؛ ارتبرا  غیرمر مر، خانواده است. در نهایرت آسریب ، نترایج پرژوهش 

کررار و خررانواده، پررذیری شررناختی امررور کشررمکش مررالی و فقرردان مشررارکت در انجررام ، تقابررل 
کشف شده بیشترین فراوانی را در بروز تعارضرات زوجری داشرتند. لرذا ، خانه در بین عوامل 

های پیشرگیرانه و  شرود در پریش بینری برنامره گذران حروزه خرانواده پیشرنهاد می به سیاسرت
 ای داشته باشند. نظر ویژه، های شاغل به عوامل و ابعاد فوق آموزشی برای زوج
 سهاسگگار 

رگرفتره از رسراله دکترری در دانشرگاه عالمره طباطبرائی تهرران برود. بردین پژوهش حاضر ب
گذاشرتند و  در هرای  وسیله از تمرامی زوج یسرته خرود را برا مرا در میران  کره تجرارب ز شراغلی 

 نمائیم. می قدردانی، گیری این امر علمی نقش بسزایی داشتند شکل

 منابع
غنری سررازی ارتبررا  برر افررزایش صررمیمیت ی  هأمیر آمروزا برنامرربررسرری ترر (.3126) ع.، نظرری ؛ب، پ؛ منررائی، ابراهیمری
کردستانهای هر دو شاغل.  زوج  .  17-51 ،(5) 30 ، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی 

 یریب پرذیروابرط خرانواده برا آسر یروانر یب شناسریارتبرا  آسر (.3126) م.، یس؛ مرامر، ینین الدیخ زیا؛ ش، یمیابراه
کارآمررد و تحر یهررا نگرا) یشررناخت  22، اصررفهان یمجلرره دانشررکده پزشررک (.ین فررردیبرر یشررناخت یهررا فینا

(307)، 2- 3 . 
ی برالینی ایرران. شناسر روان. انجمن علمری سه برابر زنان خانه دار است، طالق عاطفی زنان شاغل (.3126) م.، ابهری

یابی شده از:   https://irancpa.com/find.php? item=1.60.73.faباز
دفترررر مطالعرررات و ) ماهنامررره زنررراناشرررتغال زنررران در  بسرررتر خرررانواده و ارتبرررا  آن برررا طرررالق.  (.3115) س.، اسرررفندیار

 .  26-27، 31 ،(تحقیقات زنان
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فصرلنامه آزاد و زنران خانره دار. ، مقایسه ابعاد رضایت زناشرویی زنران دارای مشراغل دولتری (.3122) خ.، اسماعیل پور
 .  21-53 ،(22) 1، تحقیقات مدیریت آموزشی

خررانواده ، نقررش عوامررل خررانوادگی در تبیررین تعارضررات شررغلی و خررانوادگی زنرران (.3121) ل.، ع؛ هرراتفی راد، افشررانی
 . 213-207 ،(2) 32، پژوهی

کرار زنران شراغل و همکراری همسرران در امرور منرزل برر رضرایت از  (.3117) م.، ز؛ حسین چاری، اقدامی تامیر دشواری 
 .  11-02 ،(3) 0، مطالعات اجتماعی روان شناختی زنانرفتاری فرزندان. های  اختاللروابط زناشویی و 

هرررای زنررران شررراغل و غیرشررراغل و رابطررر  آن برررا  گیری در برررین خانواده های تصرررمیم بررسررری شررریوه (.3120) م.، امینررری
 .312-376 ،(10) 33، فصلنامه علوم اجتماعیاختالفات زناشویی زوجین درشهرستان شوشتر. 

کرراهش تعارضررات  (.3125) ا.، ز؛ افشررون، ژ؛ قررادری، م؛ رفرراهی، امیرردیان فررر امربخشرری غنرری سررازی روابررط زوجررین بررر 
 .111-151 ،(0) 26، ارمغان دانشزناشویی درکارمندان ادارات مختلف شهر یاسوج. 

فصرررلنامه . مقایسررره طرررالق عررراطفی و رضرررایت زناشرررویی در زنررران شررراغل و غیرشررراغل (.3120) ه.، ه؛ بهرامررری، بررررزین
 .  07-17، 21، تحقیقات جدید در علوم انسانی

هرررای زنرران و رابطررره آن برررا  عوامرررل مرر مر برررر ت رراد نقش (.3121) پ.، ا؛ محققرری، ز؛ محمررردی، ا؛ بختیررراری سررفر، باللرری
کاربردتعارضات خانوادگی در شهر همدان.   .  337-312 ،(5) 27، یجامعه شناسی 

کیفررری چالش (.3120) ا.، س. ت؛ سرررادات حسرررینی، ا؛ محبررری، باللررری کررراوی  هرررای  ایفرررای همزمررران نقشهرررای  وا
 .  13-02 ،(71) 32، مطالعات راهبردی زناندانشجویی و خانوادگی. 

 . تهران: انتشارات دانژه.آموزا غنی سازی زندگی زناشویی (.3127) م.، ن؛ فاتحی زاده، ت؛ اولیاف، بهرامی
هررا و تعارضررات اقتصررادی زنرردگی زناشررویی  عی مرر مر بررر اختالتبررسرری عوامررل اجتمررا (.3121) ن.، ا؛ طرراهری، توسررلی

 . 101 -126 ،(2) 1، بررسی مسائل اجتماعی ایراندار شهر تهران.  زنان شاغل و خانه
  ،(2) 3، هرررای مشررراوره فصرررلنامه علمررری پژوهشاصرررلی در ازدواج فرزنررردان. هرررای  نقرررش خانواده (.3171) ب.، منرررائی

50-23  . 
 . تهران: انتشارات بع ت.های سنجش خانواده و ازدواج مقیاس (.3120) ب.، منائی

هررررای شررررناختی بررررر میررررزان رضررررایت زناشررررویی در زنرررران  تررررأمیر آمرررروزا تحریف (.3126) ع.، م؛ خررررادمی، جلوخانیرررران
کز مشاوره بهزیستی.کننده  مراجعه  . 33-20 ،(22) 1، یشناخت روانهای نوین  پژوهش به مرا

کایم نژاد لیلی، سیگارودیا, امامی ، م؛ مقصودی، حسابی کرار (.3125) آ.، ا؛ منفرد مژدهی، ع؛  خرانواده  -تعرار  
کررز آموزشرری درمررانی شررهر رشررت.   ،(5) 31، مطالعررات اجتمرراعی روان شررناختی زنرراندر پرسررتاران شرراغل در مرا

312-321. 
عی و مطالعرررات ریزی اجتمرررا . تهرررران: انتشرررارات دفترررر برنامرررهی جنسررریتشرررناخت روانمبرررانی  (.3112) ز.، خسرررروی

 : دانشگاه الزهرا. فرهنگی
میررزان رضررایت از زنرردگی زناشررویی زنرران شرراغل و خانرره دار و ی  همقایسرر (.3121) ا.، خ و ارجمنررد سرریاهپوا، خ ررری

 .  27-361 ،(5) 0. مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایرانعوامل م مر بر آن در شهر ایذه. 
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دولترری از دیررد صرراحبنظران. هررای  بررسرری مشرراغل مناسررب زنرران شرراغل در بخش (.3110) ن.، نیا ع؛ سررلیمی، دانررش
 .17-11 ،(3) 3، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی

مقایسرر  امربخشرری تحلیررل رفتررار متقابررل بررا خررانواده درمررانی  (.3127) ت.، کاشررانی پ؛ لطفی، س. ع؛ فرخررزاد، دربرانی
کوتاه کننده به مرکرز مشراوره شررکت مهندسری و توسرعه  مراجعه های های زناشویی زوج مدت بر تعار  راهبردی 

 . 75-366 ،(01) 37، های مشاوره فصلنامه علمی پژوهشنفت. 
 شاغل هردوهای  خانواده ییتعارضات زناشوای  بررسی مقایسه (.3126) م.، ت؛ مظفرپور، ت؛ حسنی، ای فرد دوکانه

فصرلنامه شرهر تهرران.  3112-26متوسرطه سرال تحصریلیی  هدور دخترر فرزندان روان سالمت و شاغل یکی و
 .  11-11، 3. مشاوره و روان درمانی

کیرد برر همسرانی و عردم 3126) س.، د؛ تبریزی، ذوالفقاری کیفی رضایت زناشویی در زنران شراغل برا تأ کمی و  مقایسه 
 .  523-511 ،(5) 7، خانواده پژوهی، همسانی منزلت شغلی زوجین

ارتبرررا  رضرررایت جنسررری و رضرررایت از زنررردگی  (.3126) ل.، ن؛ اهلل قلررری، ع. ا؛ صرررادقی، ا؛ مرقررراتی خرررویی، رحمرررانی
 .12 -26 ،(76) 25. نشریه پرستاری ایرانزناشویی. 
 : شورای فرهنگی اجتماعی زنان. جنسیت. تهران، کار، خانواده (.3111) ا.، رستگار خالد

یترز  تهران: انتشارات علمی. (.3125) محسن مالمیجمه تر .جامعه شناسی معاصرهای  نظریه (.2665) ج.، ر
مطالعررررات اجتمرررراعی و خررررانوادگی در زنرررران. هررررای  احسرررراس ناسررررازگاری میرررران نقش (.3111) ز.، سررررفیری, خ؛ زارع

 .  57-76 ،(2) 5، اجتماعی روان شناختی زنان
 . تهران: انتشارات قطره. زنان ایرانهای  توسعه و چالش (.3113) ژ.، شادی طلب
مقایسره رضرایت زناشرویی در  (.3111) س.، ه. ا؛ طهماسربی، پ؛ شرم ، ت؛ معروضری، ل؛ عسرگری، صادق مقردم

گناباد.   .  51-52 ،(2) 32، افق دانشزنان شاغل و خانه دار و شوهران آنها در شهر 
کپور، علیرضررانژاد کنترررل ای  سرررمایه اقتصررادی و جنسرریت در خررانواده: مطالعرره (.3121) س.، س؛ فتحرری، س؛ خررا بررر 

 .317-326 ،(23) 0، برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعیشهر تهران. های  منابع مالی در خانواده
کیفیررت زناشررویی و بهزیسررتی  (.3121) س.، ر؛ خررالویی، چررای فالپ ی در زوجررین هررر دو شرراغل و شررناخت روانمقایسرره 

 .32 – 27 ،(27) 7، شناختی -ی تحلیلیشناس روانفصلنامه یکی شاغل. 
کار خانگیتقس (.3126) م.، ل؛ عباسی، م؛ منصور، دهقانی ک؛، قبادی عردالت ادراک شرده از آن و ، نیان زوجریم یم 

 .  267-222 ،(20) 7، خانواده پژوهی. ییت زناشویرضا
بررسری وضرعیت و عوامرل مررتبط برا طرالق از دیردگاه  (.3126) ع.، ع؛ مسرلم، ز؛ دلشراد نوقرابی، م؛ شاه قاسرمی، مشکی

گناباد در سالی  هزوجین مطلق  .  11-55 ،(3) 37. افق دانش. 3117-11های  شهرستان 
پیامرردهای نشررخوار فکررری در زنرران دارای  (.3127) ر.، ت؛ محمرردی فشررارکی، م؛ بهرامرری، زاده ت؛ فرراتحی، نامرردارپور

کیفی.   .322-311 ،(07) 37، های مشاوره فصلنامه علمی پژوهشتعارضات زناشویی: مطالعه 
 . تهران: انتشارات علم. مبانی زوج درمانی و خانواده درمانی (.3120) ع.، نظری
هرررایهر دو شررراغل و یکررری شررراغل.  رضرررایت زناشرررویی زوجی  هبررسررری و مقایسررر (.3110) ع. ا.، ع؛ سرررلیمانیان، نظرررری
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 .  361-322 ،(25) 0، های مشاوره فصلنامه علمی پژوهش
کوترراه مردت "یراری برره  (.2667) ک.، هرالفورد کمرره بره خودشران".زوج درمرانی  ، جمرره مصرطفی تبریررزیتر زوجرین بررای 

کاردانی و فروغ جعفری  تهران: انتشارات فراروان.  (.3120) مژده 
مقایسه الگوهای ارتبا  و تعارضات زناشویی در زنران متأهرل شراغل در  (.3126) ک.، ز؛ قبادی، ن؛ قادری، هنرپروران

 .  361-322 ،(1) 2. نامه جامعه شناسی زنانفصلدار شهر شیراز.  های دولتی و زنان خانه بانه
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