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چکیده
روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی است .جامعۀ آماری ،زنان شاغل و خانهدارِ شهر تهران و حجم نمونه
 211نفر است .نمونهگیری به صورت خوشه ای و تصادفی ساده در سه منطقۀ شمال و جنوب و مرکز شهر
تهران انجام شده است .ابزار مورد استفاده پرسشنامۀ محققساخته است که با نرمافزار  spssتجزیه و تحلیل
شده است .یافتههای تبیینی حاکی از آن است که بین تقسیم کار در خانواده و اختالفات اقتصادی زندگی
زناشویی در دو گروه زنان شاغل و خانه دار رابطۀ معناداری وجود دارد .بین نگرش نسبت به اشتغال زن و
عرف مذهبی و هزینهها با اختالفات اقتصادی زندگی زناشویی زنان شاغل رابطه وجود دارد .با افزایش میزان
حمایت خانوادگی و افزایش درآمد هر دو گروه از زنان شاغل و خانهدار ،میزان اختالفات اقتصادی زندگی
زناشویی کاهش می یابد .در میان زنان غیر شاغل ،بین مدت زمان ازدواج و تعداد فرزندان و اختالفات
اقتصادی زندگی زناشویی رابطۀ معناداری وجود دارد .در مجموع ،یافتهها نشان میدهد که اختالفات
اقتصادی زندگی زناشویی زنان شاغل بیش از زنان خانهدار است.
کلیدواژهها :اختالفات اقتصادی ،زنان خانهدار ،زنان شاغل ،عوامل اجتماعی.
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تاریخ دریافت - 1902/90/12 :تاریخ پذیرش1901/90/11 :

 .1نویسندۀ مسئول ،عضو هیئت علمی گروه مطالعات خانواده و زنان دانشکدۀ علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا (سالم ا ...علیها)
 afsantav@yahoo.comو afsanehtavassoli@alzahra.ac.ir
 . 2کارشناس ارشد رشتۀ مطالعات زنان دانشگاه الزهرا (سالم ا ...علیها )narges.taheri64@yahoo.com.
مقالۀ حاضر برگرفته از پایاننامۀ کارشناسی ارشد نرگس طاهری است که با راهنمایی دکتر افسانه توسلی در دانشگاه الزهرا (سالم ا ...علیها)
انجام شده است.
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مقدمه
قسمت اعظم عمر انسانها در زندگی مشترک میگذرد .با ازدواج و شروع زندگی مشترک ،زن
و مرد باید خود را با زندگی و رابطۀ جدید هماهنگ کنند و به عالوه به نیازها و احساسات
خود و حتی مقدم بر آن به احساسات و نیازهای همسر خود توجه داشته باشند ،زمینههای
رشد و شکوفایی یکدیگر را فراهم آورند و در حفظ و حراست از روابط زناشویی و حریم
زندگی مشترک خود پیوسته تالش کنند .ازدواج و اختالفات زناشویی ،از پدیدههای رایج در
زندگی انسانهاست .هر زن و مردی در طول زندگی مشترک خود درجاتی از اختالفات و
تعارضات زناشویی را تجربه میکند .گاه این اختالفات به طرق مختلف حل میشود و کار به
مصالحه کشیده میشود ،گاه نیز شدت اختالف به حدی میرسد که زوجین راهی جز جدایی
فراروی خود نمیبینند.
ناسازگاریها و اختالفات خانوادگی بیارتباط با تحوالت اخیر نهاد خانواده نیست.
تغییرات و تحوالت خانواده در طی زمان و به دنبال آن تغییر نقشها و وظایف اعضای خانواده
خود به خود شرایط نوینی را در روابط اعضای خانواده پدید میآورد که این شرایط متفاوت از
ساختار قبلی خانواده است .گسترش اشتغال زنان ،مشارکت بیشتر زنان در امور اجتماعی،
گسترش خانوادۀ هستهای ،کاهش نقش پدر و مادر در انتخاب همسر و  ...از جمله تغییرات
کنونی نهاد خانواده است (مهدوی .)12:1901 ،افزایش بیسابقۀ ورود زنان به بازار کار در
دهههای اخیر به استقالل اقتصادی آنان منجر شده است و این امر چشمانداز طالق را برای
زنانی که از وضعیت زناشویی خود رضایت ندارند ،نویدبخش ساخته است .به همین دلیل
پژوهشها ،درخواست طالق از سوی زنان شاغل را بسیار بیشتر از زنان غیر شاغل نشان
میدهند (سگالن.)111:1901 ،1
از آنجایی که برخورداری از حداقل تمکن مالی به عنوان پایۀ اقتصادی یکی از مواردی
است که در تداوم و ثبات زندگی مشترک خانوادگی نقش مهمی دارد ،خانوادههای فاقد چنین
شرایطی در معرض تهدید جدی قرار دارند .مسائل اقتصادی و امور مالی را نمیتوان نادیده
گرفت چه بسیار درگیریها و اختالفاتی وجود دارد که در اثر مسائل مالی پدید میآید.
فشارهای اقتصادی موجب افزایش خشونت و کاهش رفتارهای گرم و حمایتکنندۀ زوجین
میشود بنابراین هنگامی که با مشکالت مالی روبرو میشوند ،تعاملهای مثبت بین آنها کاهش
1. Segalen
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مییابد .گرمی و نقش حمایتی تعاملهای زناشویی بر خوشبختی و رضامندی زناشویی تأثیر
میگذارد و از این طریق کیفیت زناشویی را کاهش میدهد با توجه به اهمیت مسائل اقتصادی
و مالی در زندگی زناشویی ضرورت پرداختن به این مسئله دو چندان به نظر میرسد .مطالعات
زیادی نشان دادهاند که یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر زندگی زناشویی مسئلۀ درآمد است،
چنانچه این درآمد از طرف هر دو زوج باشد باعث سهولت زندگی میشود ولی در کنار این
سهولت زندگی ،در پارهای موارد سبب بروز مسائل و مشکالتی هم میشود .از طرف دیگر در
صورتی که زن شاغل نباشد در پارهای از مسائل مالی با همسر درگیر میشود و جهت برآورده
کردن نیازهای خود و خانواده با مشکالتی مواجه میشود که نتیجۀ آن بروز کشمکش بین
زوجین است .پژوهشهای متعددی در زمینۀ نارضایتیها و تعارضات خانواده انجام شده است
و هر یک به مسائل اقتصادی به عنوان عاملی که باعث درگیری و اختالف میشود اشاره
کردهاند اما در تحقیقات انجامشده ،به این موضوع که این اختالفات و تعارضات در رابطه با
کدام جنبههای مسائل اقتصادی رخ میدهد کمتر اشاره شده است .لذا در این پژوهش به دنبال
پاسخگویی به پرسشهای زیر هستیم:
 در زندگی زناشویی زوجین ،عوامل اجتماعی چه تأثیری بر اختالف بر سر مسائلاقتصادی دارند؟
 آیا اختالف ایجادشده بر سر مسائل اقتصادی در زنان شاغل و خانهدار متفاوت است یاخیر؟
پیشینۀ تحقیق
تحقیقات متعددی در داخل و خارج از کشور در زمینۀ نارضایتمندی از زندگی زناشویی
انجام شده است که از جملۀ این پژوهشها میتوان به تضاد خانوادگی زنان شاغل و عوامل
مؤثر بر آن (عباسی)1919 ،؛ بررسی رابطۀ کیفیت زناشویی با موقعیت اقتصادی و فرهنگی
خانواده از دیدگاه زنان دارای همسر منطقۀ  12تهران (باقری)1919 ،؛ بررسی علل ناسازگاری
زوجین زن شاغل و خانهدار شرکت آب و فاضالب شهر کرمان (نادری )1911 ،و تحلیل
جامعهشناختی تعارضات زناشویی همسران در خانوادههای شهر شیراز (منصوریان و فخرایی،
 )1913اشاره کرد .نتایج این تحقیقات حاکی از آن است که میان افزایش هزینۀ زندگی در ماه،
فشار اقتصادی ،اشتغال زن و استقالل مالی زن با افزایش ناسازگاری رابطه وجود دارد.
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در این زمینه مطالعاتی در خارج از مرزهای ایران انجام شده است ،از جمله بیثباتی
ازدواج و وضعیت اقتصادی زنان (ساول هافمن)1000 ،1؛ تأثیر اشتغال زنان در تغییر هرم
قدرت در خانواده (فربر )1012 ،2و همچنین بررسی عامل اقتصادی بر سازگاری زناشویی
(لیکر و الدر )1019 ،9آنها در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که وضعیت اقتصادی
نامناسب ،پول خرج نکردن و اینکه پول کجا و کی خرج شود ،احتمال اختالفات زندگی و
طالق را افزایش میدهد.
مبانی و چارچوب نظری
نهاد خانواده یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی است چرا که موجب سالمت و یا ناسالمتی
جامعه میشود و در ساخت جامعه و حفظ سنتها ،ارزشها ،روابط خویشاوندی و پرورش
کودک و تعادل روانی و عاطفی نقش مهمی دارد .رضایت زناشویی از عوامل بسیار مهم زندگی
است که وجود آن آرامش زوجین را به دنبال دارد و نبود آن در بسیاری از زمینهها باعث
مشکالت و اختالفات زیاد و حتی در پارهای از موارد به جدایی زوجین منجر میشود .البته بر
کسی پوشیده نیست که اگر خللی بر خانواده وارد شود کل جامعه دچار مشکل خواهد شد.
با بیان نظریههای متفاوت و آرای اندیشمندان علوم اجتماعی با اطمینان میتوان گفت که
هیچ نظریهای به تنهایی نمیتواند بحث شود لذا برای شناخت کامل و همهجانبه به نظریهای
تلفیقی و فراگیر نیاز است .چارچوب نظری تحقیق با توجه به موضوع پژوهش برگرفته از
نظریههای جامعهشناسان کالسیک مانند کارکردگرایان ،نظریههای اقتصادی پیرامون اشتغال
زنان ،نظریههای کالن چون بحران ارزشها و نظریههای میانه چون تئوری منابع است.
از دید جامعهشناسان کارکردگرا تنها نقش اساسی زنان در جامعه برآوردن نیازهای جنسی
مردان و فرزندزایی است و نباید تغییری در این نقش ایجاد کرد .به نظر پارسونز این تقسیم
نقش برای حفظ وحدت خانوادگی ضروری است .وی تداخل هر نوع نقش دیگر را سبب بر
هم زدن تعادل زندگی میداند .به نظر پارسونز امروزه ،اشتغال زنان موجب شده است که نقش
بیانگر خود را از دست بدهند و به رقیب شغلی شوهر خود تبدیل شوند که این امر موجب
نابسامانی و اختالف زن و شوهر در خانواده میشود .همچنین به نظر بکر در ازدواج سنتی،

1. Soul Hoffman
2. Ferber
3. Liker& Elder
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احتمال طالق کمتر است یعنی ازدواجی که تقسیم کار بین زوجین وجود دارد که در این
صورت مرد مسئولیت نانآوری و زن مسئولیت خانهداری و تربیت فرزندان را بر عهده دارد و
هنگامی که کار به این صورت بین زن و مرد تقسیم میشود ،هزینههای ترک ازدواجِ
ناخوشایند ،باال میرود (موحدی.)11 :1919 ،
بدین ترتیب بنا به نظریههای کارکردگرایان ،خانوادۀ زن شاغل به دلیل عدم تقسیم نقش
طبیعی در خانواده دچار تضادهایی میشود که میتوان آن را در اختالفات میان همسران یافت.
این اختالفنظرها در ابعاد مختلفی ظاهر میشود .در این تحقیق متغیر اختالف نظر بر سر
مسائل اقتصادی بیانگر مفاهیم فوق است .این اختالف نظرها معموالً در میان خانوادۀ زنان غیر
شاغل یافت نمیشود چرا که اکثر هزینهها توسط مرد شاغل پرداخت میشود و زن غیر شاغل
مگر در مواردی خاص درآمدی ندارد که آن را صرف امور منزل کند و بنابراین اختالف نظری
نیز بر سر این موضوع که چه کسی باید این هزینهها را پرداخت کند رخ نمیدهد .مگی چویان
دان و استیال ییان لی 1عقیده دارند که مسائل اقتصادی و امور مالی را نمیتوان نادیده گرفت و
چه بسیار درگیریها و اختالفاتی که در اثر مسائل مالی پدید میآیند (محرمی.)93:1910 ،
افزون بر این سلیمانیان ( )1909مینویسد درآمد کم ،عدم برنامهریزی صحیح اقتصادی و
ولخرجی میتواند به بروز اختالفات زناشویی منجر شود .لک ( )1901معتقد است مسائل
مربوط به دخل و خرج ،زمینۀ اختالفات زن و شوهر را فراهم میسازد و بسیاری از زوجها بر
سر پرداخت مخارج اختالف دارند و یکدیگر را به بیتوجهی در خرج کردن متهم میسازند و
آتش خشم یکدیگر را برمیافروزند (اسدخانی .)13:1901 ،همچنین از مسائلی که باعث
اختالفات اقتصادی در خانوادهها میشود ،کنترل درآمد حاصل از اشتغال زن توسط مرد و نحوۀ
پسانداز است.
عالوه بر آنچه بیان شد بر طبق دیدگاه بحران ارزشها ،در جوامعی که از وضع اجتماعی
و اقتصادی خاص به وضع و شرایط دیگری در حال انتقالاند ،مشکالتی ایجاد میشود که
نتیجۀ تقابل نوگرایی و پایبندی به سنتهای دیرین و خصومت بین نسلهاست .در چنین
وضعیتی بسیاری از موضوعهای بیارزش دیروز ،به عناصر مقبول امروز تبدیل میشوند .در
چنین شرایطی نظام ارزشی جامعه دستخوش آشوب میشود که بازتاب این وضعیت را میتوان
در نظام ارزشی خانواده نیز مشاهده کرد .از آنجا که سرعت حرکت هر فرهنگ با حرکت

1. Maggie Chuoyan Dong & Stella Yiyanli
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اقتصادی و نوآوریهای تکنولوژی یکسان نیست در نتیجه نسلهایی که در معرض چنین
تحوالت سریع اجتماعی قرار میگیرند دچار کشمکش درون خانواده میشوند و در این
صورت نابسامانی در خانواده و طالق افزایش مییابد (محبی.)0-19 :1919 ،
به نظر بروس کوئن این یک واقعیت است که میزان طالق در جوامع نوین زیاد شده
است .این وضعیت از جامعه و ارزشهای متغیر ما سرچشمه میگیرد تا از گسیختگی و تباهی
خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی .امروزه از انواع کارکردهای خانواده در گذشته کاسته شده
است و زن و شوهر برای تأمین نیازمندیها و خدمات خود به خانواده متکی نیستند و هر یک
از آنها با داشتن منابع ،دیگر به خانواده وابستگی ندارند (کوئن .)199:1909 ،طبق نظریههای
بلود و ولف ،منابع شامل توانایی کسب درآمد ،تحصیالت و پرستیژ شغلی است که همگی به
دنیای بیرون از خانه وابستهاند .آنها معتقدند در تصمیمات زن و شوهر ،درآمد شوهر معرف
بسیار مهمی تلقی میشود .در مقابل در خانوادههایی که درآمد زن مورد توجه است ،توازن
قدرت در مسیر زن تغییر کرده است ،بنابراین درآمد باالی شوهران در صورت عدم نقش زنان
در کسب درآمد ،بیشترین قدرت را برای مردان به همراه میآورد .همچنین مطالعات گیدنز
دربارۀ تصمیمگیری در زندگی زناشویی نشان میدهد که مردان معموالً در مورد منابع اقتصادی
خانواده از قدرت برخوردارند .مردان اغلب تصمیم میگیرند که ادارۀ امور کلی مالی خانواده،
چگونه سازمان داده شود چیزی که چارچوب بسیاری از جنبههای دیگر زندگی خانوادگی
است (گیدنز .)120:1901 ،اما با ورود به دنیای مدرن تحوالتی در زندگی اجتماعی و اقتصادی
به وجود آمده است .از مهمترین تحوالتی که نوسازی به جای گذاشته تغییراتی بر الگوهای
خانوادگی است که خود به آگاهی زنان از حق و حقوق اجتماعی و خانوادگی منجر شده
است .در چند دهۀ اخیر با تغییرات اجتماعی و تقابل سنت و مدرنیته نفوذ و کنترل هر یک از
زن و شوهر بر سرنوشت خود و خانواده افزایش یافته است و برخی از زنان سنتهای قالبی و
کلیشهای در مورد خودشان را شکسته و وارد دنیای کار و تحصیالت شدهاند.
این وضعیت یکی از عوامل مؤثر در ایجاد اختالف و جدل در خانواده است .از یک سو
آشنایی زنان با جایگاه خویش ،کسب استقالل اقتصادی ،درخواست دخالت در امور خانواده و
توزیع مساوی قدرت و از سوی دیگر عدم پذیرش و درک مردان از شرایط جدید و ناآگاهی
از حقوق و تکالیف متقابل زوجین موجب اختالف و تعارضات شدید در خانواده شده است.
همان طور که قبالً اشاره شد مگی چویان دان و استیال ییان لی در تحقیقی با عنوان «حل
تضاد در تصمیمات برای خرید در خانوادههای چینی ،تأثیر تغییر نقشهای زنان و طول مدت
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ازدواج» نشان دادند که تغییر نقش زنان چینی (سنتی و مدرن) و رضایت زناشویی ادراکشده
بر پذیرش آنان از استراتژیهای حل تضاد ،در تصمیمگیری در مورد درآمد خانواده تأثیر دارد.
به عالوه این تحقیق نشان داد که چگونه طول مدت ازدواج زنان بر روابط آنان تأثیرگذار است.
دادههای این تحقیق با بررسی  091زن متأهل چینی به دست آمده است و نشان میدهد که
تمایل به نقش سنتی یا مدرن در زنان ،تفاوتهای معناداری بر پذیرش استراتژیهای حل تضاد
دارد و طول مدت ازدواج به طور معناداری باعث تعادل در روابط میشود .این تحقیق تأثیر
نقش زنان و رضایت زناشویی را بر حل تضاد در تصمیمگیری در مورد درآمد خانواده در
چین -جامعهای که با وجود فرهنگ سنتیِ در زمینۀ مدرنسازی اقتصادی و اجتماعی تقریباً
توسعه یافته است -نشان میدهد .بنابراین میتوان دریافت که برخی ویژگیهای خانوادگی از
جمله افزایش سن و به تبع آن طول مدت ازدواج و سایر وابستگیهای ناشی از آن از جمله
افزایش تعداد فرزند میتواند به عنوان عوامل تأثیرگذار بر اختالفات اقتصادی خانواده مطرح
باشد .عوامل اقتصادی از جمله عوامل دیگری است که در زندگی زنان شاغل و غیر شاغل به
بروز اختالفات زناشویی منجر میشود .چه بسا که در تحقیقات چندی از جمله ساول هافمن و
لیکر و الدر و  ...نیز به آن اشاره شده است.
اقتصاددانان با تأکید بر بعد اقتصادی اشتغال زنان بر اهمیت آن در خانواده و جامعه صحه
میگذارند .در این زمینه میتوان به دیدگاه فشار اقتصادی پرداخت .بر اساس این دیدگاه
فشارهای اقتصادی در زمرۀ عوامل مهم بروز ناهماهنگیهای زناشویی است .زن و شوهری که
تحت فشار روانی و اقتصادیاند با انواع مسائل در حال مبارزهاند .این عامل تعارضات
زناشویی و مشکالت موجود را آشکار میکند .در طول زمان فشار مالی ارتباط زن و شوهر را
به طور چشمگیری تحت تأثیر قرار میدهد و برخورداری از حداقل تمکن مالی یکی از
مواردی است که در تداوم و ثبات زندگی مشترک نقش مهمی دارد .مسائل مالی و اقتصادی را
نمیتوان نادیده گرفت و چه بسیار درگیریها و اختالفات است که در اثر مسائل مالی پدید
میآیند (اسدخانی .)1:1901 ،بر اساس برخی دیدگاهها مداخلۀ اقتصادی زنان ،احساس فشار
اقتصادی در خانه را کاهش میدهد .تحقیقات نشان میدهد که فشار اقتصادی ،آثار زیانآوری
بر تعامل زناشویی و کیفیت آن دارد (اسدخانی ،1:1901 ،نقل از فوجی داندوف )1009 ،فشار
اقتصادی در افزایش تعامالت خصمانه و کاستن روابط بهخصوص بر حمایت زناشویی
شوهران اثر میگذارد.
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نظریۀ منابع نیز بیانگر این است که در روابط زن و شوهر ،توازن قدرت در تصمیمگیری
به طرف فردی است که بیشترین (بااهمیتترین) منابع را در اختیار دارد .در این صورت اگر
زن شاغل با وجود درآمد و داشتن منابع ذکرشده اجازۀ تصمیمگیری در زندگی به وی داده
نشود موجب نارضایتی و در نهایت اختالف زوجین در زندگی خواهد شد .در خصوص
نگرش نسبت به اشتغال زن راس و همکاران در سال  1019بیان کردند امتیاز و ترجیحات
زوجها نسبت به اشتغال زنان در تعیین تأثیر اشتغال بر سعادت و خوشبختی زناشویی نقش
محوری دارد (عنایت .)121:1901 ،از عوامل مهم مؤثر در این حوزه نوع و میزان نگرشهای
دینی است .اگر اعتقادات دینی فرد بر مبنای موافقت با اشتغال زن باشد این موضوع قطعاً در
اشتغال زن و پیامدهای آن مؤثر واقع میشود .اودری کاهش پایبندی به ارزشهای مذهبی و
دینی را در افزایش طالق مؤثر میداند و به نقش دین به عنوان عامل بازدارندۀ طالق اشاره
میکند به نظر وی افرادی که ایمان مذهبی دارند ،کمتر به طالق روی میآورند تا آنان که چنین
ایمانی ندارند (محبی .)0:1919 ،بنابراین با توجه به نظریههای بیانشده از آنجا که مسائل
اقتصادی یکی از جنبههای مهم زندگی هر فردی است ،این عامل میتواند تأثیر شگرفی در
درون خانواده و نوع رفتار و تعامل وی با دیگر اعضای خانواده داشته باشد .این مسئله در
مورد دو گروه زنان شاغل و خانهدار از نظر استقالل اقتصادی و وابستگی اقتصادی متفاوت
است و خود منجر به بروز پارهای مسائل در زندگی خانوادگی آنها میشود .در ادامه با استفاده
از نظریهها و دیدگاههای مطرحشده به تبیین مسئلۀ پژوهش میپردازیم.
شکل  .3مدل نظری تحقیق
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فرضیهها
برای بیان فرضیهها ،از تحقیقات پیشین مرتبط با این زمینه که به اختالفات زناشویی زنان شاغل
پرداختهاند استفاده میشود .از برخی تئوریها نیز استفاده شده است :بحران ارزشها که به
گذار خانواده از شرایط سنتی به مدرن اشاره دارد به طوری که این گذار تقسیم وظایف
خانوادگی ،نگرش نسبت به اشتغال زنان ،حمایت مالی خانواده و باورهای مذهبی را تحت
تأثیر قرار میدهد؛ نظریۀ منابع که تحصیالت و درآمد را در بر میگیرد و در نهایت نظریۀ
کارکردگرایی که در آن به تقسیم وظایف جنسیتی و تفکیک نقش اشاره شده و اینکه زن
مسئول انجام کارهای خانه و مرد مسئول تأمین معاش خانواده و هزینههای زندگی است.
با توجه به موارد فوق فرضیههای پژوهش عبارتند از:
 . 1بین سنتی و مدرن بودن خانواده و اختالفات اقتصادی زندگی زناشویی زنان شاغل و
خانهدار رابطۀ معناداری وجود دارد.
 .1.1میان تقسیم کار خانگی و اختالفات اقتصادی زندگی زناشویی زنان شاغل و خانهدار رابطۀ
معناداری وجود دارد.
 .1.2میان نگرش نسبت به اشتغال زن و اختالفات اقتصادی زندگی زناشویی زنان شاغل و
خانهدار رابطۀ معناداری وجود دارد.
 .1.9میان عرف مذهبی و اختالفات اقتصادی زندگی زنان شاغل و خانهدار رابطۀ معناداری
وجود دارد.
 .1.1میان حمایت مالی خانواده و اختالفات اقتصادی زندگی زناشویی زنان شاغل و خانهدار
رابطۀ معناداری وجود دارد.
 .1.1میان پرداخت هزینهها و اختالفات اقتصادی زندگی زناشویی زنان شاغل و خانهدار رابطه
معنادار وجود دارد.
 .2بین منابع در دسترس و اختالفات اقتصادی زندگی زناشویی زنان شاغل و خانهدار رابطۀ
معناداری وجود دارد.
 .2.1میان تحصیالت پاسخگو و اختالفات اقتصادی زندگی زناشویی زنان شاغل و خانهدار
رابطۀ معناداری وجود دارد.
 .2.2میان تحصیالت همسر پاسخگو و اختالفات اقتصادی زندگی زناشویی زنان شاغل و
خانهدار رابطۀ معناداری وجود دارد.
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 .2.9میان درآمد پاسخگو و اختالفات اقتصادی زندگی زناشویی زنان شاغل و خانهدار رابطۀ
معناداری وجود دارد.
 .2.1میان درآمد همسر پاسخگو و اختالفات اقتصادی زندگی زناشویی زنان شاغل و خانهدار
رابطۀ معناداری وجود دارد.
 .2.1میان درآمد خانواده و اختالفات اقتصادی زندگی زناشویی زنان شاغل و خانهدار رابطۀ
معناداری وجود دارد.
 .9بین ویژگیهای خانوادگی و اختالفات اقتصادی زندگی زناشویی زنان شاغل و خانهدار
رابطۀ معناداری وجود دارد.
 . 9.1میان سن افراد و اختالفات اقتصادی زندگی زناشویی زنان شاغل و خانهدار رابطۀ
معناداری وجود دارد.
 .9.2میان مدت زمان ازدواج افراد و اختالفات اقتصادی زندگی زناشویی زنان شاغل و خانهدار
رابطۀ معناداری وجود دارد.
 . 9.9میان تعداد فرزندان و اختالفات اقتصادی زندگی زناشویی زنان شاغل و خانهدار رابطۀ
معناداری وجود دارد.
روش تحقیق
روش تحقیق حاضر پیمایشی (کمی) است .واحد اصلی مطالعه در این تحقیق خانواده و سطح
مشاهدۀ فرد است .جامعۀ آماری بنا به ضرورتِ موضوع شامل زنان متأهل شاغل و غیر شاغل
شهر تهران است که دو سال از زندگی مشترک آنان گذشته باشد .پرسشگران به در منازل
مراجعه کرده و بر حسب تناسبِ تعداد زنان شاغل و غیر شاغل در تهران نمونهها انتخاب
شدند .پاسخگویان شاغل و غیر شاغل به نسبت آنچه در جامعه مشاهده میشود یعنی حدود
 01درصد زن غیر شاغل و حدود  99درصد زن شاغل پرسشنامهها را تکمیل کردند.
روش نمونهگیری در این تحقیق ،خوشهای و تصادفی ساده است .بر اساس جدول حجم
نمونۀ مقتضیِ دواس و با در نظر گرفتن همگنی  19به  19و خطای نمونهگیری قابل قبول 3
درصد حجم نمونه  200نفر در نظر گرفته شد (دواس )00:1903 ،که برای باالتر رفتن اعتبار
نمونه و برای دستیابی به اطالعات بیشتر در مجموع  211نفر در نظر گرفته شدند که در هر
خوشه  01نفر به طور تصادفی انتخاب شدند.
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انتخاب سه خوشۀ باال و پایین و متوسط (شمال ،جنوب ،مرکز) به صورت هدفمند
صورت گرفت اما محالت به صورت کامالً تصادفی ( 1محله از خوشۀ باال 1 ،محله از خوشۀ
متوسط و  1محله از خوشۀ پایین) انتخاب شدند.
ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامۀ محققساخته است که در ابتدا مصاحبهای جهت
دستیابی بهتر به شاخصها و طراحی دقیق سؤاالت انجام گرفت .نحوۀ سنجش و آزمون هر
یک از متغیرهای تحقیق با استفاده از سؤاالت بسته و مقیاس لیکرت انجام شد .پس از تهیۀ
پرسشنامه مقدماتی و پیشآزمون و نهایتاً بعد از اعمال اصالحات ،سؤاالت نهایی تدوین شد.
اعتبار سؤاالت بر اساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برای متغیرهای مورد مطالعه در
جدول  1ذکر شده است.
جدول  .3ضرایب آلفای کرونباخ برای متغیرهای مستقل و وابسته
متغیر

Pre test

ضریب آلفا

متغیر

Pre test

ضریب آلفا

حمایت مالی

9.12

9.01

عرف مذهبی

9.19

9.11

اشتغال زن

9.03

9.12

تقسیم کار

9.01

9.11

هزینه

9.03

9.01

کنترل

9.00

9.00

پسانداز

9.19

9.02

اختالفات اقتصادی

9.00

9.01

متغیرهای تحقیق
متغیرهای مستقل :متغیر مستقل در این پژوهش عوامل اجتماعی (ویژگیهای خانوادگی ،سنتی
و مدرن بودن خانواده و منابع در دسترس) است.
ویژگیهای خانوادگی :منظور از ویژگیهای خانوادگی سن زوجین ،مدت زمان ازدواج و
تعداد فرزندان زوجین است.
منابع در دسترس :منظور از منابع تحصیالت ،درآمد و وضعیت شغلی زوجین است.
سنتی و مدرن بودن خانواده :منظور این است که در گذشته خانوادهها حالت گسترده
داشتند؛ اعضای خانواده بیشتر به هم وابسته بودند؛ وظایف بر اساس تقسیم جنسیتی انجام
میشد و زن و شوهر وظایف مخصوص خود را داشتند (مرد نقش ابزاری و زن نقش بیانی
داشت) اما با ورود به دنیای مدرن تغییراتی در خانوادهها به وجود آمد و خانواده از شکل سنتی
خارج شد که در این مقاله این متغیر با شاخصهایی چون تقسیم کار خانگی (اینکه چقدر زن
و شوهر کارهای داخل خانه را به صورت مشارکتی انجام میدهند و به چه میزان تقسیم
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وظایف جنسیتی است) ،نگرش در مورد اشتغال زن (موافقت یا مخالفت در مورد اشتغال زن
در بیرون از خانه و دیدگاه زوجین در مورد اینکه چقدر موافق اشتغال زناند و چقدر این عامل
باعث رفاه یا آسیب خانوادگی میشود) ،حمایت خانوادگی (حمایتهای مالی خانوادۀ
زوجین) ،عرف مذهبی (عقاید و باورهای مذهبی که زوجین) و هزینهها (هزینههای روزانه،
هزینههای فراغتی و هزینههای کلی) نشان داده شده است.
متغیر وابسته ،اختالفات اقتصادی زندگی زناشویی زنان شاغل و خانهدار است .منظور
کلیۀ بحثها و درگیریهایی است که زوجین بر سر مسائل مالی مانند چگونگی خرج کردن
پول ،موارد مصرف ،پسانداز ،کنترل درآمد و غیره به آن درگیرند.
تعریف عملیاتی متغیرها
اختالفات اقتصادی زندگی زناشویی مفهومی است که در زندگی خانوادگی معنا پیدا میکند.
ناسازگاری یعنی عدم تفاهم و سازش زن و شوهر در کنار یکدیگر به طوری که رفتارها و
افکارشان از هم فاصله گرفته و احترام متقابل و رعایت حال و عالیق یکدیگر از بین میرود و
در این شرایط اساس زندگی از نظام خاص خود خارج شده و اختالف و کشمکش باال
میگیرد (نادری.)13:1911 ،
کلیۀ درگیریها ،تنشها و تضادهایی که زوجین بر سر مسائل مالی مثل چگونگی خرج
کردن پول ،موارد مصرف ،پسانداز و کنترل درآمد و غیره دارند را شامل میشود.
اختالف بر سر مسائل اقتصادی :این اختالفنظرها در ابعاد مختلفی ظاهر میشود که از
جملۀ آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد :اختالف نظر در مورد اینکه امالک به نام چه کسی
ثبت شود با توجه به اینکه زن نیز در درآمد خانواده سهیم است ،هزینۀ پوشاک ،خرید طال و
جواهرات ،خرید هدیه برای اقوام و خانوادۀ خود ،خرید هدیه برای اقوام یا خانوادۀ همسر،
پرداخت هزینههای مربوط به فرزندان ،هزینۀ رفتن به سینما یا مسافرت و تفریح ،هزینۀ خرید
لوازم تجمالتی ،هزینۀ خرج و مخارج روزانه ،هزینههای کالن (خرید یا تعویض خانه ،اتومبیل
و ،)...اختالف در گرفتن پول از همسر و یا اختالف بر سر هزینه کردن درآمد و پول.
دو متغیر هزینه و حمایت خانوادگی :در هر یک از موارد ذکرشده صدق میکند .برای
مثال اینکه پرداخت هزینۀ فرزند به عهدۀ مرد یا زن است شاخص متغیر هزینه است و اینکه
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این موضوع مورد حمایت مالی خانوادههای زن یا مرد قرار میگیرد شاخص متغیر حمایت به
شمار میرود.
کنترل درآمد :یکی دیگر از مسائلی که باعث اختالفات اقتصادی در خانوادهها میشود
کنترل درآمد حاصل از اشتغال زن توسط مرد است که میتوان آن را با شاخصهایی همچون
آزادی در نحوۀ خرج کردن درآمد و پول ،آزادی همسر در نحوۀ خرج کردن درآمد و پول،
اطالع از میزان درآمد همسر ،اطالع همسر از میزان درآمد زن ،میزان اختیار در کمک مالی به
خانوادۀ خود یا دوستان ،میزان آزادی همسر در کمک مالی به خانواده و یا دوستان سنجید.
نحوۀ پسانداز :نحوۀ پسانداز یکی از مواردی است که میتواند موجب اختالف در
زندگی زناشویی شود .به عنوان مثال اختالف بر سر به اشتراک گذاشتن اموال یا داراییها،
میزان اختیار در استفاده از پسانداز ،میزان اختیار همسر در استفاده از پسانداز زن ،امکان ثبت
امالک و دارایی به نام زن و یا داشتن پسانداز مخفی بدون اطالع همسر.
اختالفات دربارۀ تقسیم کار خانگی :این موضوع به موارد زیر ارتباط دارد :مراقبت و
رسیدگی به فرزندان ،رسیدگی به امور مدرسه و درس فرزندان ،پختوپز ،شستشوی ظروف و
لباس ،خرید مایحتاج روزانه ،انجام کارهای اداری مثل پرداخت قبوض ،تعمیر وسایل خانگی و
رسیدگی به منزل و مرتب کردن آن.
تفاوت و نوع نگرش نسبت به اشتغال زن :مطالعات نشان میدهد که شاخصهای زیر
میتواند تفاوت و نوع نگرش نسبت به اشتغال زن را نشان دهد :میزان موافقت مرد با کار
بیرون از منزل زن نگرش همسر و اطرافیان در مورد اشتغال زن به عنوان نوعی آسیب ،نگرش
همسر و اطرافیان در مورد اشتغال زن به عنوان عامل ایجادکنندۀ رفاه خانواده و تشویق همسر
به کار بیرون از خانه.
تفاوت در عرف مذهبی :موارد زیر تفاوت در عرف مذهبی افراد را نشان میدهند :این
موضوع که از نظر اسالم وظیفۀ زن ،خانهداری و همسرداری و تربیت فرزندان است و مرد
وظیفه ای در این مورد ندارد؛ نظر همسر در مورد تربیت فرزندان؛ این مسئله که از نظر اسالم
اگر کار زن منافی حیثیت خانوادگی باشد مرد میتواند مانع از کار کردن زن شود؛ نظر همسر
در ممانعت از اشتغال زن (از نظر اسالم تأمین مخارج زندگی وظیفۀ مرد است و زن وظیفهای
در این مورد ندارد)؛ نظر همسر در مورد تأمین مخارج زندگی (از نظر اسالم تأمین مخارج زن
چه شاغل باشد چه غیر شاغل بر عهدۀ مرد است)؛ نظر همسر در مورد تأمین مخارج زن (از
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نظر اسالم زن نمیتواند بدون اجازۀ شوهر سر کار برود) و نظر همسر در مورد اشتغال زن
بدون اجازۀ همسر.
زن شاغل :زنانی که در منزل یا خارج از منزل به انجام کارهای تولیدی یا خدماتی (غیر
از کارهای خانهداری) مشغولاند و در قبال انجام آن کار دستمزد دریافت میکنند.
زن غیر شاغل یا خانهدار :کلیۀ زنانی که از نظر اقتصادی غیر فعال بوده و بیشتر وقت آنان
به خانهداری میگذرد (سفیری.)191:1900 ،
یافتههای تحقیق
در این قسمت به بررسی همبستگی میان متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته میشود.
آزمونهای آماری مورد استفاده در این قسمت متناسب با سطح سنجش متغیرهاست .در این
خصوص ابتدا فرضیههای اصلی طرح و در ادامه بررسی میشوند.
اکثر پاسخگویان غیر شاغلاند بهگونهای که  01/3درصد از آنان شغلی ندارند .در میان
زنان شاغل ،باالترین درصد نوع شغل مربوط به شغل معلمی با  0/1درصد و پایینترین مربوط
به شغل پزشکی یا استادی با  1/1درصد است.
 .1بین سنتی و مدرن بودن خانواده و اختالفات اقتصادی زندگی زناشویی زنان شاغل و
خانهدار رابطۀ معناداری وجود دارد.
برای بررسی فرضیۀ فوق ،رابطۀ میان تقسیم کار خانگی ،نگرش در مورد اشتغال زن،
حمایت خانواده و عرف مذهبی با اختالفات اقتصادی با استفاده از آزمون همبستگی به تفکیک
در میان زنان شاغل و غیر شاغل بررسی شده است.
 .1.1میان تقسیم کار خانگی و اختالفات اقتصادی زندگی زناشویی زنان شاغل و خانهدار
رابطۀ معنادار وجود دارد .اطالعات گویای آن است که میان تقسیم کار و اختالف اقتصادی
ارتباط معنادار و معکوسی وجود دارد .بدین معنا که هر چقدر میزان تقسیم کار خانگی در میان
زوجین بیشتر باشد ،میزان اختالفات اقتصادی کمتر است .این رابطه همان طور که در جدول 2
آمده ،هم برای زنان شاغل و هم غیر شاغل به طور معناداری تأیید شده است.
جدول  .2همبستگی میان تقسیمکار خانگی و اختالفات اقتصادی
متغیر

وضعیت اشتغال

 Rپیرسون

سطح معناداری

جمع

تقسیم کار و اختالف

غیر شاغل

-9.909

9.99

211

اقتصادی

شاغل

-9.111

9.99

30
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 .1.2اشتغال زن و اختالفات اقتصادی زندگی زناشویی زنان شاغل و خانهدار رابطۀ
معنادار وجود دارد .بر اساس یافتههای تحقیق در میان زنان غیر شاغل ،میان نوع نگرش نسبت
به اشتغال زن و اختالفات اقتصادی رابطۀ معناداری وجود ندارد؛ اما نگرش به اشتغال زن در
میان زنان شاغل با میزان اختالفات اقتصادی همبستگی متوسط و در عین حال معکوسی دارد.
بررسی فرضیه گویای آن است که وجود رابطۀ نگرش نسبت به اشتغال زن و اختالفات
اقتصادی تنها در مورد زنان شاغل تأیید میشود (جدول .)9
جدول  .1همبستگی میان نگرش نسبت به اشتغال زن و اختالفات اقتصادی
متغیر

وضعیت اشتغال

 Rپیرسون

سطح معناداری

جمع

نگرش نسبت به اشتغال زن

غیر شاغل

9.913

9.19

211

و اختالف اقتصادی

شاغل

-9.11

9.99

30

 .1.9میان عرف مذهبی و اختالفات اقتصادی زندگی زناشویی زنان شاغل و خانهدار
رابطۀ معنادار وجود دارد .بر اساس نتایج در میان زنان شاغل میان نوع نگرش مذهبی با میزان
اختالفات اقتصادی رابطۀ معنادار و مستقیمی وجود دارد .بدین معنا که هر چقدر پایبندی به
موارد مطرحشده بیشتر باشد میزان اختالفات اقتصادی نیز در این خانوادهها بیشتر میشود ،این
رابطه در سطح معناداری  9/99پذیرفته میشود .در میان زنان غیر شاغل میزان همبستگی
گویای آن است که پایبندی بیشتر به دیدگاههای مذهبی با کاهش اختالفات اقتصادی در این
خانوادهها همراه است ،اگرچه میان نوع نگرش مذهبی با میزان اختالفات اقتصادی رابطۀ
معناداری وجود ندارد و این نتیجه قابلیت پذیرش و تعمیم را ندارد .همان طور که در جدول 1
مشاهده می شود در مجموع رابطۀ میان عرف مذهبی و اختالفات اقتصادی تنها در زنان شاغل
تأیید میشود.
جدول  .4همبستگی میان عرف مذهبی و اختالفات اقتصادی
متغیر

وضعیت اشتغال

 Rپیرسون

سطح معناداری

جمع

عرف مذهبی و اختالف

غیر شاغل

-9.121

9.939

211

اقتصادی

شاغل

9.101

9.99

30

 . 1.1میان حمایت مالی خانواده و اختالفات اقتصادی زندگی زناشویی زنان شاغل و
خانه دار رابطۀ معنادار وجود دارد .در میان زنان شاغل و غیر شاغل با افزایش حمایتهای مالی
خانوادگی در هنگام بروز مشکالت مادی از میزان اختالفات اقتصادی کاسته میشود .این رابطه
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برای زنان غیر شاغل در سطح معناداری  9/99و برای زنان شاغل در سطح معناداری 9/91
پذیرفته میشود و لذا این فرضیه در هر دو گروه زنان شاغل و غیر شاغل تأیید میشود.
جدول  .5همبستگی میان حمایت مالی خانواده و اختالفات اقتصادی
متغیر

وضعیت اشتغال

 Rپیرسون

سطح معناداری

جمع

حمایت مالی خانواده و

غیر شاغل

-9.911

9.99

211

اختالف اقتصادی

شاغل

-9.210

9.912

30

 .1.1میان پرداخت هزینهها و اختالفات اقتصادی زندگی زناشویی زنان شاغل و خانهدار
رابطۀ معنادار وجود دارد .بر اساس اطالعات ،میزان همبستگی میان پرداخت هزینهها و
اختالفات اقتصادی در میان زنان شاغل برابر با  -9/921و در میان زنان غیر شاغل برابر
 -9/939است .میزان همبستگی در هر دو گروه منفی است و گویای آن است که با افزایش
اشتراک در پرداخت هزینهها از میزان اختالفات اقتصادی در خانواده کاسته میشود .در حالی
که رابطۀ هزینهها و اختالفات اقتصادی در میان زنان غیر شاغل به دلیل اینکه سطح معناداری
برابر یا  9/9است معنادار نیست ،همبستگی میان اختالفات اقتصادی و هزینهها در میان زنان
شاغل در حد متوسط و با توجه به سطح آن ،9/91 ،معنادار است ،همان طور که جدول  3نشان
میدهد فرضیۀ رابطۀ میان هزینه و اختالفات اقتصادی تنها در میان زنان شاغل تأیید میشود.
جدول  .6همبستگی میان هزینهها و اختالفات اقتصادی
متغیر

وضعیت اشتغال

 Rپیرسون

سطح معناداری

جمع

هزینهها و اختالف اقتصادی

غیر شاغل

-9.939

9.9

211

شاغل

-9.21

9.91

30

 .2بین منابع در دسترس و اختالفات اقتصادی زندگی زناشویی زنان شاغل و خانهدار رابطۀ
معناداری وجود دارد .برای بررسی فرضیۀ فوق ،رابطۀ میان سطح تحصیالت فرد ،درآمد ماهیانۀ
پاسخگو و اختالفات اقتصادی بررسی میشود .بر اساس آزمونهای آماری (تحلیل واریانس
یک طرفه) رابطۀ میان سطح تحصیالت و اختالفات اقتصادی تنها در میان زنان غیر شاغل با
سطح معناداری  9/99تأیید میشود .بدین معنا که افزایش سطح تحصیالت با میزان اختالفات
اقتصادی در خانواده رابطه دارد و در میان زنان غیر شاغل با افزایش تحصیالت از میزان
اختالفات اقتصادی کاسته میشود.

911

توسلی و طاهری /بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اختالفها و تعارضات اقتصادی ...

روند میانگینها نشان میدهد در میان زنان شاغل افزایش تحصیالت با کاهش اختالفات
در میان زنان غیر شاغل همراه است که معنادار است ،در میان زنان شاغل روند اختالفات تا
سطح تحصیلی لیسانس یکسان است و با افزایش تحصیالت از زیر دیپلم تا لیسانس با کاهش
اختالف همراه است اما از لیسانس به باال با افزایش اختالف همراه است که البته این اختالف
معنادار نیست (جدول .)0
جدول  .7تحلیل واریانس یکطرفه میان تحصیالت و اختالفات اقتصادی
میانگین (تحصیالت)
متغیر

زیر دیپلم و دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

اختالفات اقتصادی

غیر شاغل

2.00

2.31

2.10

2.92

(تحصیالت)

شاغل

2.00

2.09

2.10

2.11

F

سطح معناداری

1.11

9.99

1.19

9.91

فوق لیسانس و باالتر

 .2.1میان تحصیالت همسر و اختالفات اقتصادی زندگی زناشویی زنان شاغل و خانهدار
رابطۀ معنادار وجود دارد .بر اساس آزمونهای آماری رابطۀ میان سطح تحصیالت همسر و
اختالفات اقتصادی تنها در میان زنان غیر شاغل با سطح معناداری  9/99تأیید میشود .بدین
معنا که افزایش سطح تحصیالت همسران با میزان اختالفات اقتصادی در خانواده رابطه دارد و
در میان زنان غیر شاغل با افزایش تحصیالت همسر از میزان اختالفات اقتصادی کاسته
میشود ،چنانکه روند میانگینها در جدول  1نشان میدهد در میان زنان شاغل افزایش
تحصیالت همسر با کاهش اختالفات در میان زنان غیر شاغل همراه است که معنادار است.
جدول  .1تحلیل واریانس یکطرفه میان تحصیالت همسر و اختالفات اقتصادی
میانگین (تحصیالت همسر)
متغیر

زیر دیپلم و دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس و باالتر

F

سطح معناداری

اختالفات اقتصادی

غیر شاغل

2.19

2.19

2.10

2.13

1.20

9.99

(تحصیالت همسر)

شاغل

2.13

2.11

2.31

2.19

1.11

9.11

 .2.2میان درآمد پاسخگو و اختالفات اقتصادی زندگی زناشویی زنان شاغل و خانهدار
رابطۀ معنادار وجود دارد .بر اساس اطالعات ،میانگین اختالفات اقتصادی در میان زنان غیر
شاغل با سطح درآمدی کمتر از  099هزار تومان کمتر از زنان شاغل در همین سطح درآمدی
است اما میزان اختالفات در میان زنان غیر شاغلی که درآمدی بیشتر از یک میلیون دارند
( )2/19بیشتر از زنان شاغل ( )1/19است .البته تنها در میان زنان شاغل در سطح  9/99میان
اختالفات اقتصادی و درآمد پاسخگویان رابطهای معنادار وجود دارد ،به گونهای که با افزایش
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سطح درآمدی از میزان اختالفات اقتصادی در میان زنان شاغل کاسته میشود .لذا فرضیۀ وجود
رابطۀ معنادار میان درآمد پاسخگو و اختالف اقتصادی تنها در میان زنان شاغل تأیید میشود.
جدول  .3تحلیل واریانس یکطرفه میان درآمد پاسخگو و اختالفات اقتصادی
میانگین (درآمد پاسخگو)
متغیر

درآمدی

کمتر از 199

 199تا 099

 099هزار تا

ندارم

هزار تومان

هزار تومان

یک میلیون

اختالفات اقتصادی

غیر شاغل

2.32

2.10

2.11

(درآمد پاسخگو)

شاغل

2.19

2.03

2.19

 1میلیون به F

2.13

سطح
معناداری

باال
2.19

1.01

9.11

1.19

2.13

9.99

 .2.9میان درآمد همسر پاسخگو و اختالفات اقتصادی زندگی زناشویی زنان شاغل و
خانهدار رابطۀ معنادار وجود دارد .بر اساس اطالعات میزان اختالفات اقتصادی در زنان غیر
شاغلی ( )9/99که همسرشان درآمدی ندارند بیشتر از زنان شاغل ( )2/09است ،این میزان
اختالف در رابطه با زنان غیر شاغلی ( )2/00که درآمد همسرشان  199تا  099هزار تومان در
مقایسه با زنان شاغل ( )2/11و همچنین در زنان غیر شاغل ( )2/13که درآمد همسرشان باالی
یک میلیون تومان است در مقایسه با زنان شاغل ( )2/21نیز صادق است؛ اما میزان اختالفات
زنان شاغلی ( )2/11که همسرشان سطح درآمدی کمتر از  199هزار تومان دارند بیشتر از زنان
غیر شاغل ( )2/91است .همچنین بر اساس اطالعات ،این اختالف میانگین برای زنان غیر
شاغل در سطح  9/991و برای زنان شاغل در سطح  9/92معنادار است و لذا فرضیۀ وجود
رابطه میان درآمد همسر و اختالفات اقتصادی در میان زنان شاغل و غیر شاغل تأیید میشود.
جدول  .33تحلیل واریانس یکطرفه میان درآمد همسر پاسخگو و اختالفات اقتصادی
میانگین (درآمد همسر پاسخگو)
متغیر
اختالفات اقتصادی

غیر شاغل

(درآمد همسر پاسخگو)

شاغل

درآمدی

کمتر از 199

 199تا 099

 099هزار تا

 1میلیون

ندارم

هزار تومان

هزار تومان

یک میلیون

به باال

9.99

2.91

2.00

2.31

2.13

2.09

2.11

2.11

2.31

2.21

F
1.01
2.01

سطح
معناداری
9.991
9.92

 .2.1میان درآمد خانواده و اختالفات اقتصادی زندگی زناشویی زنان شاغل و خانهدار رابطۀ
معنادار وجود دارد .بر اساس اطالعات میان میزان درآمد خانواده و اختالفات اقتصادی هم در
میان زنان غیر شاغل در سطح معناداری  9/99و هم در میان زنان شاغل در سطح معناداری
 9/91راب طۀ معناداری وجود دارد .بدین معنا که حداقل در یکی از سطوح درآمدی میان سطح
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درآمد خانواده و میزان اختالف اقتصادی اختالف میانگین معناداری وجود دارد و در میان زنان
غیر شاغل و شاغل افزایش سطح درآمد با کاهش اختالفات اقتصادی همراه است.
بر اساس آزمون شفه ،میزان اختالفات اقتصادی در میان زنانی که سطح درآمد
خانوادۀشان  9یا بیش از سه میلیون تومان است به طور معناداری کمتر از کسانی است که
کمتر از یک میلیون تومان درآمد دارند .همچنین میزان اختالفات اقتصادی زنان غیر شاغلی که
سطح درآمد خانوادهشان کمتر از  099هزار تومان است کمتر از زنان شاغل در همین سطح
درآمدی است .در مقابل ،زنان غیر شاغل با سطح درآمدی بیش از  099هزار تومان ،اختالفات
اقتصادی کمتری نسبت به زنان شاغل دارند .لذا فرضیۀ وجود رابطۀ معنادار میان درآمد خانواده
و اختالف اقتصادی زندگی زنان شاغل و غیر شاغل تأیید میشود (جدول .)11
جدول  .33تحلیل واریانس یکطرفه میان درآمد خانواده و اختالفات اقتصادی
میانگین (درآمد خانواده)
متغیر

کمتر از  099هزار

 099هزار تا یک میلیون

 1تا  9میلیون

 9میلیون به باال

اختالفات اقتصادی

غیر شاغل

2.10

2.30

2.11

2.93

(درآمد خانواده)

شاغل

2.19

2.11

2.31

2.91

 Fسطح معناداری
9.99
1.3
9.910

2.0

 .9بین ویژگیهای خانوادگی و اختالفات اقتصادی زندگی زناشویی زنان شاغل و
خانهدار رابطۀ معناداری وجود دارد .برای بررسی فرضیۀ فوق ،رابطۀ میان سن افراد ،مدت زمان
ازدواج ،تعداد فرزندان و اختالفات اقتصادی بررسی میشود.
جدول  .32همبستگی میان سن و اختالفات اقتصادی
متغیر

وضعیت اشتغال

 Rپیرسون

سطح معناداری

جمع

سن و اختالف اقتصادی

غیر شاغل

9.990

9.110

212

شاغل

9.911

9.311

30

911

بررسی مسائل اجتماعی ایران ،دوره  ،5شماره  ،2پاییز و زمستان 3131

 .9.1میان سن افراد و اختالفات اقتصادی زندگی زناشویی زنان شاغل و خانهدار رابطۀ
معنادار وجود دارد .میزان همبستگی میان سن و اختالفات اقتصادی در میان زنان شاغل در حد
ضعیف و برابر با  9/911است ،در میان زنان غیر شاغل نیز میزان همبستگی در حد خیلی
ضعیف و برابر با  9/990است .همبستگی بین این دو متغیر گویای آن است که افزایش سن هم
در میان زنان شاغل و هم در میان زنان غیر شاغل با افزایش اختالفات اقتصادی همراه است اما
به دلیل اینکه سطح معناداریشان باالتر از سطح معناداری مورد پذیرش در تحقیقات اجتماعی
یعنی  9/91است ،لذا فرض وجود رابطۀ معنادار میان سن و اختالفات اقتصادی رد میشود.
 .9.2میان مدت زمان ازدواج افراد و اختالفات اقتصادی زندگی زناشویی زنان شاغل و
خانهدار رابطۀ معنادار وجود دارد .بر اساس اطالعات میانگین اختالف اقتصادی در زنان شاغلی
که دو یا سه سال از ازدواجشان میگذرد زیر حد متوسط و برابر با  2/31و در زنان غیر شاغل
نیز کمتر از زنان شاغل و برابر با  2/90است .میانگین این اختالف در میان زنان شاغلی که
چهار یا پنج سال از زمان ازدواجشان میگذرد برابر با  2/11و در زنان غیر شاغل برابر با 2/39
است .میزان اختالف اقتصادی زنان شاغلی که شش سال و یا بیشتر از مدت زمان ازدواجشان
میگذرد بر اساس میانگینها ( )2/31بیشتر از زنان غیر شاغل ( )2/10است .در تمامی این
گروه ها گرچه مقدار زیر حد متوسط است ،اما اختالف میانگین میان مدت زمان ازدواج و
اختالف اقتصادی تنها در میان زنان غیر شاغل معنادار است و بر اساس میانگینها با افزایش
سالهای ازدواج میزان اختالفات اقتصادی در خانوادههایی که زن شاغل نیست نیز افزایش
می یابد .بر اساس آزمون شفه ،میزان اختالف اقتصادی در میان زنان غیر شاغلی که چهار یا پنج
سال از مدت زمان ازدواجشان میگذرد به طور معناداری از کسانی که کمتر از سه سال از
ازدواجشان میگذرد پایینتر است .همچنین میانگینها گویای آن است که بیشترین میزان
اختالف در میان زنان غیر شاغل نیز در همین مدت زمان ازدواج است .لذا فرضیۀ وجود رابطۀ
معنادار میان مدت زمان ازدواج و اختالف اقتصادی که در جدول  19قابل مشاهده است تنها
در زنان غیر شاغل تأیید میشود.
جدول  .31تحلیل واریانس یکطرفه میان مدت زمان ازدواج و اختالفات اقتصادی
F

میانگین (مدت زنان ازدواج)
متغیر

سطح معناداری

 3سال و بیشتر

دو یا سه سال

 1یا  1سال

اختالفات اقتصادی

غیر شاغل

2.90

2.39

2.10

9.11

9.929

(مدت زمان ازدواج)

شاغل

2.31

2.11

2.31

9.121

9.31
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 .9.9میان تعداد فرزندان و اختالفات اقتصادی زندگی زناشویی زنان شاغل و خانهدار
رابطۀ معنادار وجود دارد .بر اساس اطالعات میانگین اختالف اقتصادی در میان زنان شاغلی که
فرزندی ندارند بر اساس میانگینها ( )2/10بیشتر از زنان غیر شاغل ( )2/91است .اما
اختالفات اقتصادی زنانی که شاغلاند و یک فرزند دارند ( )2/11و کسانی که دو یا سه فرزند
دارند ( )2/31کمتر از زنان غیر شاغلی است که یک ( )2/13یا دو یا سه فرزند ( )2/39دارند.
همچنین اطالعات نشان میدهد که زنان غیر شاغلی که صاحب چهار فرزند و یا بیشترند،
نسبت به زنان شاغلی که دارای همین تعداد فرزندند ،اختالف اقتصادی بیشتری دارند .البته بر
اساس آزمونهای آماری رابطۀ میان تعداد فرزندان و میزان اختالفات اقتصادی تنها در میان
زنان غیر شاغل معنادار است به گونهای که با افزایش تعداد فرزندان در میان خانوادههایی که
زن شاغل نیست ،میزان اختالفات اقتصادی نیز افزایش مییابد ،نتایج آزمون شفه نشان میدهد
که در میان این گروه از زنان ،میزان اختالفات اقتصادی خانوادههایی که بدون فرزندند به طور
معناداری کمتر از خانوادههایی است که دو یا سه فرزند دارند .لذا فرضیۀ وجود رابطۀ معنادار
میان تعداد فرزندان و اختالف اقتصادی تنها در میان زنان غیر شاغل تأیید میشود (جدول .)11
جدول  .34تحلیل واریانس یکطرفه میان تعداد فرزندان و اختالفات اقتصادی
میانگین (تعداد فرزندان)
متغیر

بدون فرزند

یک دو یا سه بیش از  1فرزند

F

سطح معناداری

اختالفات اقتصادی

غیر شاغل

2.91

2.13

2.39

2.09

9.01

9.990

(تعداد فرزندان)

شاغل

2.10

2.11

2.31

2.19

9.901

9.03

نتیجهگیری
رضایت زناشویی از عوامل بسیار مهم زندگی است .وجود آن در زندگی باعث آرامش و نبود
آن به مشکالت ،اختالفات و گاهی جدایی زوجین منجر میشود .اگر خللی بر خانواده وارد
آید کل جامعه دچار مشکل خواهد شد .خانواده به عنوان یکی از بنیادیترین نهادهای
اجتماعی ،همانند سایر پدیدههای اجتماعی ،در طول تاریخ بر اثر عوامل گوناگون دستخوش
تغییر شده است .عوامل متعددی باعث به وجود آمدن مشکالت زناشویی میشوند یکی از این
عوامل ،مسائل اقتصادی یا به عبارتی مالی است .در این پژوهش نیز هدف اصلی بررسی
اختالفات اقتصادی زندگی زناشویی دو گروه از زنان شاغل و خانهدار است.
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از آنجا که فشارهای اقتصادی در زمرۀ عوامل مهم بروز ناهماهنگیهای زناشویی است،
زن و شوهری که تحت فشار مالی و اقتصادیاند با انواع مسائل در حال مبارزهاند .این عامل
تعارضات زناشویی و مشکالت موجود را آشکار میکند .در طول زمان فشار مالی ارتباط زن و
شوهر را به طور قابل مالحظهای تحت تأثیر قرار میدهد همان طوری که برخورداری از
حداقل تمکن مالی در تداوم و ثبات زندگی مشترک نقش مهمی دارد.
با توجه به یافته های پژوهش ،این نتیجه حاصل شد که اختالفات اقتصادی در میان زنان
شاغل بیشتر از زنان غیر شاغل است .بیشترین میزان اختالف در هزینهها در میان زنان شاغل
بر سر امالک و دارایی ،هزینۀ مربوط به خرید طال و جواهرات و در نهایت نحوۀ خرج کردن
پول و درآمد است .در میان زنان غیر شاغل بیشترین میزان اختالف در خرید طال و نوع هزینه
کردن پول و درآمد و بعد از آن به ترتیب خرید لوازم تجمالتی ،خرید هدیه برای اقوام خود و
در نهایت پولگرفتن از همسر است که باعث اختالفات زیادی میشود .میزان اختالف در این
موارد در میان زنان غیر شاغل کمتر از شاغالن است .کمترین میزان اختالف در میان زنان غیر
شاغل مربوط به هزینههای فرزندان است این در حالی است که حتی در مورد هزینههای
مربوط به فرزندان هم میزان اختالفات زنان شاغل بیشتر است .این نتیجه با مطالعات افرادی
مثل نادری ( ،)1911گریستین ،فوکوما و الیف برویر همسوست که میزان اختالفات و
ناسازگاری را در بین زنان شاغل بیشتر ارزیابی کردند .در این زمینه سلیمانیان ( )1909و لک
نشان دادهاند که درآمد کم و عدم برنامهریزی صحیح اقتصادی ،ولخرجی ،مسائل مربوط به
دخل و خرج و چگونگی پرداخت مخارج میتواند به بروز اختالفات زناشویی منجر شود .به
طوری که بسیاری از زوجها یکدیگر را به بیتوجهی در خرج کردن درآمدها متهم میسازند و
آتش خشم یکدیگر را برمیافروزند .گرفتاری دیگر زمانی بروز میکند که زن و شوهر هر دو
از درایت در ادارۀ امور زندگی بیبهرهاند.
از میان فرضیههای مطرحشده ،تقسیم کار خانگی ،حمایت خانوادگی و درآمد خانواده در
هر دو گروه زنان شاغل و خانهدار معنادار است .به گونهای که با افرایش تقسیم کار خانگی و
حمایت خانوادگی و درآمد خانواده از میزان اختالفات اقتصادی زندگی زناشویی کاسته
میشود.
نگرش مثبت نسبت به اشتغال زن نیز با کاهش اختالفات اقتصادی رابطه دارد که البته این
رابطه تنها در میان زنان شاغل معنادار است .بدین معنا که هر چقدر نگرش نسبت به اشتغال
زن مثبتتر باشد ،اختالفات اقتصادی نیز کمتر است .این نتیجه با تحقیقات افرادی مثل
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گریستین و فوکوما و پالمر و سگالن در تضاد است که بیان کرده بودند اشتغال زنان میزان
طالق را افزایش میدهد .در رابطه با نقش اشتراک در پرداخت هزینهها در کاهش اختالفات
اقتصادی ،یافتههای این مطالعه گویای آن است که در خانوادههایی که هزینهها بیشتر به
صورت اشتراکی پرداخت می شود میزان اختالفات اقتصادی کمتر است .البته وجود رابطه میان
پرداخت هزینهها و اختالفات اقتصادی تنها در میان زنان شاغل معنادار است.
یافتهها نشان داد که در مورد منابع در دسترس شامل سطح تحصیالت و درآمد خانواده با
میزان اختالفات اقتصادی ،با افزایش سطح تحصیالت از میزان اختالفات اقتصادی کاسته
میشود .البته این رابطه تنها در ارتباط با زنان غیر شاغل معنادار بود .یافتههای این مطالعه نشان
داد که در میان زنان غیر شاغل بین مدت زمان ازدواج و اختالفات اقتصادی رابطۀ معناداری
وجود دارد به گونهای که میزان اختالفات اقتصادی در میان خانوادههایی که دو یا یک سال از
زمان ازدواجشان میگذرد کمتر از خانوادههایی است که مدت زمان ازدواجشان بیشتر است .با
توجه به نتایج یکی از مهمترین مسائلی که بر روابط خانوادگی و تضاد و تنشها تأثیر
میگذارد مسائل مالی و اقتصادی است چنانکه در پژوهشهای پیشین نیز به نتایجی مشابه
اشاره شده است .از جمله کانجر و همکارانش عنوان کردهاند که تأثیر مشکالت اقتصادی بر
کیفیت زناشویی از طریق افزایش خشونت و کاهش گرمی و حمایتکنندگی در روابط
زناشویی نمود مییابد .مسائل اقتصادی و مالی با ارزیابی زوجین از زندگی زناشویی رابطۀ غیر
مستقیمی دارند .بدین طریق که فشار اقتصادی موجب تعارض زناشویی و کاهش رفتارهای
حمایتکنندۀ زوجین دارد که به نظر میرسد ابعاد تعامل زناشویی که شامل محتوای منفی (مثل
عیبجویی یا خردهگیری) و احساسات منفی (مثل عصبانیت یا رفتارهای تهدیدآمیز و
خشونت) است بیشترین تأثیر را بر کیفیت زناشویی داشته باشند.
اگرچه ظاهر امر نشاندهندۀ این است که در خانوادههایی که زن و مرد هر دو شاغلاند
رفاه مالی خانواده بیشتر است و تنشها کمتر است اما این تحقیق نتیجهای غیر از آنچه عموم
فکر میکنند دارد چه بسا درست است که در صورت اشتغال هر دو زوج ممکن است رفاه
وجود داشته باشد و افراد بتوانند نیازهای مالی و شخصی خود را برطرف کنند اما بعضاً مسائلی
پیش میآید که منجر به اختالفات خانوادگی میشود.
در مجموع میتوان گفت نظریههای بهکاررفته در این پژوهش هر یک به نوعی مسئلۀ ما
را تبیین کردند .تئوری بحران ارزشها مطرح میکرد که با گذر جامعه از وضعیت سنتی به
مدرن از ارزشهای گذشته در خانواده کاسته میشود .در این تحقیق این نظریه تأیید شد که
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خانوادههایی که سنتی بودند اختالفات کمتری نسبت به خانوادههای مدرن داشتند چرا که در
خانوادههای مدرنتر توقعات و خواستههای زوجین دگرگون میشود و با داشتن منابع (طبق
تئوری منابع) وابستگی زوجین نسبت به یکدیگر و به خانواده کمتر میشود و هر یک از زن و
شوهر آزادانهتر برای جدایی و طالق تصمیم میگیرند .درنتیجۀ فشار و مشکالت اقتصادی
رابطۀ زوجین به سردی میگراید و درگیری بین زوجین رخ میدهد چرا که بر سر اینکه چه
کسی هزینهها را پرداخت کند ،نحوۀ مصرف درآمد چگونه باشد ،یا اینکه کجا و چگونه درآمد
صرف شود ،بین آنها بحث و درگیری به وجود میآید که از عوامل مهم به وجود آمدن تنش و
درگیری در خانواده میشود و در نظریۀ اقتصادی نیز به این مسئله اشاره شده است .بر نوع و
میزان اختالفات در روابط خانواده و از جمله روابط اقتصادی خانواده عوامل مختلفی تأثیرگذار
است که در این مطالعه به مواردی از آنها اشاره شد .اختالفاتِ بیشتر در میان زنان شاغل،
عوا مل تأثیرگذار بر آنها و همچنین توجه به عوامل ایجادکنندۀ اختالفات اقتصادی در
خانوادههایی که زن شاغل نیست ،از جمله نکات قابل تأمل در این مطالعه است.
پیشنهادها
اختالفات و تضاد زناشویی پایههای زندگی زناشویی را سست میکند و باعث ازهمپاشیدگی
خانواده میشود .اختالفات اقتصادی نیز با توجه به تحقیق حاضر یکی از عوامل مؤثر و مهم
ایجاد تنش و نابسامانی در خانواده است .بنابراین با توجه به وضعیت اقتصادی و تورم موجود
در جامعه الزم است هر یک از زن و شوهر قبل از تشکیل زندگی زناشویی در مورد مسائل
مالی به توافق برسند و از آنجایی که بیشتر اختالفات بر سر هزینههای زندگی است ،هر کدام
در حد توان و وسع مالی خود ،در پرداخت هزینه سهیم باشند .زوجین میتوانند از بسیاری از
خرج و مخارج غیر ضروری که دامنۀ اختالفات را بیشتر میکند جلوگیری کنند.
افزایش درآمد و رفاه باعث کاهش اختالفات زناشویی میشود و اشتغال زن موجب
وضعیت بهتر اقتصادی خانواده میشود اما با توجه به نتایج این پژوهش میتوان اذعان داشت
که جنبۀ دیگر اشتغال زن ،بروز اختالفاتی در زمینۀ دخل و خرج اقتصادی و تصمیمگیری بر
سر مسائل اقتصادی ،ایجاد حساب بانکی پنهانی ،افزایش توقع زن به دلیل مشارکت در افزایش
درآمد خانواده ،عدم پذیرش هرم قدرت زنانه از سوی مرد به دلیل عدم تغییر بنیادین در شیوۀ
تفکر سنتی نسبت به زن از سویی و نیاز به درآمد زن از سوی دیگر و  ...است .لذا الزم است
مشاورههای پیش از ازدواج این نکته را به زوجین گوشزد کنند که اشتغال زن به زیرساختاری

توسلی و طاهری /بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اختالفها و تعارضات اقتصادی ...

910

فرهنگی و ذهنیتی نیاز دارد که بدون آن گرچه مشکالت اقتصادی کاهش پیدا میکنند اما بروز
اختالفات و ناسازگاریهایی در زمینۀ اقتصادی از سوی مرد و زن غیر قابل انکار خواهد بود.
تحقیق حاضر در شهر تهران انجام شده و اختالفات اقتصادی زندگی زناشویی زنان را بررسی
کرده است .لذا نمیتوان به طور قطع آن را به سایر مناطق تعمیم داد لذا پیشنهاد میشود
تحقیقات تطبیقی مشابهی در بقیۀ شهرها و بخصوص کالنشهرها انجام شود .پاسخگویان این
تحقیق ،زنان بودند ،لذا پیشنهاد میشود در بین مردان نیز این مسئله بررسی شود.
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