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نقـش آن در پايـداري خـانواده وافزايش پول در دسترس زنان تأثير ي بررسي پ در پژوهش نيا
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از سـوي ايـن نقـش    نكردن ايفا. كنند اي مردانه تلقي مي كننده در پژوهش آن را وظيفه مشاركت
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.دوگانه در تمايل به جدايي نزد زنان دارد
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  لهئبيان مس
طـور   هنجارهـاي فرهنگـي كـه بـه    ة عبارت است از مجموعـ  ،يك نهاد اجتماعي ةمثاب به ،خانواده

شوند و الگـوي روابـط ميـان اعضـاي گـروه خـانوادگي را        ته، تقسيم و مستقل مياجتماعي ساخ
رو اهميت دارد كه نخستين نهاد اجتماعي است كه با  آن خانواده از. ]16ص ،1[دهند  تشكيل مي

خـانواده در طـول تـاريخ    . كنـيم  شويم و با آن حيات اجتماعي را تجربه و آغاز مـي  رو مي هآن روب
ترين تحول عمـده   ابتدايي. گوناگون اقتصادي و اجتماعي دگرگون شده استتحوالت تأثير تحت 

 ،240ص ،2[ يند گذار از سـاختارهاي اقتصـادي متفـاوت اسـت    ادر ساختار خانواده مربوط به فر
 ،8[هــا واحــدهاي توليــدي بودنــد  شــدن، بيشــتر خــانواده پــيش از صــنعتي. ]305 ،290، 249
تـدريج بسـياري از    بـه . ردان، زنان و كودكان تغيير كردهاي م نقش شدن اما با صنعتي ،]428ص

كـه سـبب تحـول و     يعوامل مهمـ  يكي از . ]431ص ،8[زنان نيز به كار خارج از خانه پرداختند 
زعم گيـدنز، اگرچـه زنـان     به. در دنياي كار است متأهلها شد، حضور زنان  دگرگوني در خانواده

انـد، بيشـتر از    تري نسبت به شوهرانشان قرار گرفته نشاغل مزدبگير اكثراً در مشاغل پايي متأهل
بسياري از زنان هنـوز دسـتمزد خـود را مكمـل     . وقت استقالل اقتصادي دارند دار تمام زنان خانه

نظـر   منبع اصلي درآمـد خـانواده در  منزلة  دو زوج به هر از سويدانند كه  درآمد شوهرانشان مي
هـاي خـانگي، بـه     اي از زنان عالوه بـر نقـش   يندهار فزكه شما   شايان توجه است .شود گرفته مي

طور سنتي ممكـن بـود    چه زنان به اگر. ]436ص ،8[دنبال موفقيت در زندگي شغلي نيز هستند 
از طريق دريافت هدايايي از سوي والدين يا ارثيه به منابع مـالي بـه جـز پـول خرجـي يـا پـول        

كار دسـتمزدي منبـع   ، ]6[ي داشته باشند دسترس، كنند توجيبي، كه از همسرانشان دريافت مي
توانـد بـر روابـط اقتصـادي درون خـانواده       اي را براي آنان فراهم كرده اسـت كـه مـي    مالي ويژه

  .گذار باشدتأثير
هـاي مبتنـي بـر خـون و      شـدن پيونـدها و وفـاداري    موجب سست گويد رواج پول زيمل مي

گـري و احسـاس    ، روح تعقل، حسـاب  پول گذشته از كاركردهاي اقتصادي. شود خويشاوندي مي
ـ     . ]268ص ،7[كند  نوين را متجسم مي ةشخصي جامع غير  ةزيمل بر ايـن بـاور اسـت كـه مبادل

پـول  . يك صورت از كنش متقابل اجتماعي درنظـر گرفـت   منزلة توان به خوبي مي اقتصادي را به
ننـد ماننـد آن   توا هاي ارزشي معامالت پاياپـاي هرگـز نمـي    غيرشخصي دارد كه معادل يخاصيت

ـ  بـه  انمـرد  ،هـاي ايرانـي   ويژه خـانواده  ، به در خانواده معموالً. ]همان[عمل كنند  آور و  نـان  ةمثاب
هاي با اهداف خاص از قبيـل خـرج    و زنان به پول 1شدند صاحب منابع مالي خانواده شناخته مي
-مردان با پول، مـي با توجه به تفاوت رفتار زنان و . ]14[خانه يا پول توجيبي دسترسي داشتند 

در دست زنان موجب بـه چـالش كشـيده شـدن تعـادل اقتصـادي        توانيم بپذيريم كه ورود پول

                                                        
  .شكل گرفت) شده بود كه تنها نوع پول شناخته(وضعيت موجود با پول مردانه . 1
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مهـم اسـت كـه بـدانيم آيـا       ،]6[شـود  آوري مـرد مـي   سنتي موجود در خانواده با اتكاي به نـان 
  شود؟ مي دسترسي زنان به منابع جديد مالي در خانواده موجب كاهش پايداري خانواده

  پژوهشة پيشين
ـ  هاي در خانواده توجه به نقش جنسيتي پولامروزه،  و كشـورهاي مشـابه افـزايش يافتـه      يايران

سهيال عليرضانژاد و شهال حائري  .اشاره كرد ذيلتوان به موارد  ها مي اين پژوهش ةاست؛ از جمل
ك درتـأثير   ،در اين پژوهش. كردنددر پژوهشي بررسي را پول، جنسيت و توسعه تأثير  )1390(

. اي در يك اجتماع محلي مشـاهده و بررسـي شـد    توسعه ةمداخلفرايند  زنانه از پول بر ةو تجرب
كرد پـول در   هزينهدربارة گيري  جنسيت و تصميم«در پژوهشي با عنوان ) 1392( سحر خاكپور

انگر تفـاوت درك و  بيـ ايـن پـژوهش   . را بررسي كردتفاوت رفتار زنان و مردان با پول  ،»خانواده
نيـا   جهـانگير جهـانگيري و وحيدكشـافي   . اده از پول بين زنـان و مـردان در خـانواده اسـت    استف

. شناختي مفهوم پول براي زنان در خـانواده در شـهر تبريـز پرداختنـد     به بررسي جامعه) 1393(
 5/31، محـور  خانوادهدرصد زنان  8/61نتايج اين پژوهش حاكي از آن است كه مفهوم پول ميان 

راد  فر و سوري صفائي افسانه وارسته. محور است درصد خود 7/6و  محور خانواده /درصد خودمحور
كننده  هاي زناشويي با طالق عاطفي زنان مراجعه بين تعارضة اي با عنوان رابط در مقاله) 1390(

بـر طـالق عـاطفي در     مؤثرهاي شهر تهران، جدايي امور مالي بين زوجين را از عوامل  به دادگاه
 ةاي بـا عنـوان پـول و قـدرت در خـانواد      در مقالـه ) 2008(نورالمسـاعد  . رفي كردنـد خانواده مع

خـوراك، پوشـاك،    همچـون هـاي زنـدگي    هزينـه  همـة كند كه زنان شاغل در  سعودي، ادعا مي
اما اين شـراكت بيشـتر در    ،اند هاي مدرسه و اقساط بانك براي خانه يا خودرو شريك شده هزينه

است و مردان همچنان كنترل استراتژيك و قـدرت رهبـري را در    بخش مديريت مالي و اجرايي
هـاي   پول ،معناي اجتماعي پول«اي با عنوان  مقاله) 1989(ويويان زليزر ، همچنين. اختيار دارند

برابـري اعضـايش نبـوده و    تـأثير  اين باور است كه فرهنگ خانواده تحت  او بر. دكرارائه  »خاص
شده و پول  غير بازاري در صندوق پول خانگي مصرفي مؤثر واقع نوعي از تمايز  منزلة جنسيت به

  .مشابه پول شوهرانشان نبود ،ويژه هنگامي كه درآمدي نداشتند به ،زنان

  مباني نظري
فقـط پـول    ،از نظـر زيمـل  . داند ترين تمايل در زندگي مدرن مي زيمل دستيابي به پول را اصلي

ور چشمگيري با كميت تعيين شده اسـت؛ بنـابراين   ط است كه از هر نوع كيفيتي فارغ است و به
پـول   ظـاهراً  .]345ص ،18[شـود   بلكـه از مقـدار آن پرسـش مـي     ،درباره پـول نـه از چگـونگي   

گـري و   در لواي پول، روح حسـاب . دارد مي ها را از ميان بر هاي كيفي ميان چيزها و انسان تفاوت
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ـ    تجريد بر جهان  ،7[آيـد   داد، فـايق مـي   و تخيـل مـي  احساسـات   هبيني كهني كـه اولويـت را ب
در . كننـد  ولي هويتشان را نيـز حفـظ مـي    ،شوند افراد دور هم جمع مي ،اين اساس بر. ]268ص

ها عيني، كـاركردي، ابـزاري،    يگانگي و حاكميت است، روابط ميان انسان ةاي كه پول ماي جامعه
  .]102ص ،11[غيرشخصي و از لحاظ عاطفي خنثي است 

  مدرن ةوادنقش پول در خان
ظاهراً پول منبع بزرگ اختالف بين زن و . دپول و نقش آن در خانواده اهميت زيادي دار ةمطالع

موضـوعات و مشـكالت مربـوط بـه پـول كمتـر از        ،معمـوالً . شوهر و گاه والدين و فرزندان است
ي ل پـول ئمسـا  ،از سوي ديگـر . گيرند نظر قرار مي ل زناشويي مدئخشونت خانوادگي و ديگر مسا

نـد، بلكـه   ا ميـل  شان به بيگانگان بي ل خصوصي ماليئتنها به ابراز مسا ها نه پنهاني است و خانواده
و حتي گـاه بـه هـم دروغ     كنند ميشوهران، زنان و فرزندان اغلب اطالعات مالي را از هم پنهان 

ل شـوند كـه پـو    متذكر مي 2و شوارتز 1بالمستين ،در همين باره. ]353ـ352ص ،18[گويند  مي
. آن سـخن بگوينـد   ةها مايل نيستند ولـو در خلـوت دربـار    و زوج استنوعي تابو  ةمثاب به معموالً

. هـاي زوجـين همـراه اسـت     گـو و با گفـت  هاي مهم معموالً هزينه دربارةاتخاذ تصميم  ،همچنين
گيري مالي به صورت مشترك، شادي و رضايت براي افـراد بـه    عجيب نيست كه تصميم ،رو اين از

تنهايي بر امور مالي كنترل دارند، زن و مـرد   كه مردان به معتقد است زماني 3پال. آورد مي همراه
طـور مشـترك    هـا بـه   در روابط زناشويي شادي كمتري نسبت به زماني كه هر دو در مسـئوليت 

اقتصـاد داخـل   دربـارة  پژوهش وگلر و همكـارانش  . ]118ص ،17[دهند  سهيم باشند، نشان مي
ند تا بتوانند درآمدشان ا ها در تالش اي از زوج است كه نسبت كوچك اما فزايندهخانه نشان داده 

ها تا حدودي بـه   آن ،ديگر  به عبارت. كرد درآمدشان برسند و به استقالل در هزينه نندرا حفظ ك
  .]17[كنند تا اينكه به ادغام پول بپردازند  صورت دو واحد اقتصادي مستقل عمل مي

  جنسيت و خانواده
هـايي را   امـا زنـدگي روزمـره شـيوه     ،هاي متفاوتي نيستند يرفتني است كه زنان و مردان گونهپذ

ايـن  . كننـد  دهد كه از آن طريق، زن و مرد متفاوت از يكديگر عمل مـي  پيش روي افراد قرار مي
زيرا از نظر زيسـتي بـاهم    ،ندا يك باور عمومي است كه مرد و زن به صورت طبيعي باهم متفاوت

متفـاوتي داشـته    رند، از نظر روحي و رواني يكسان نيستند و بسيار طبيعي است كه رفتارفرق دا
هــايي اســت كــه زنــان و مــردان از آن  مهــم نــوع و ميــزان توانــايي ةنكتــ. ]25ص ،13[باشــند 

                                                        
1. Blumstein 
2. Schwartz 
3. Pahl 



  553   ...پول زنانه و تداوم حيات خانواده

تفـاوت رفتارهـاي   . ]58ص ،13[برنـد   كـار مـي   خـود بـه   ةبرخوردارند و آن را در زندگي روزمـر 
موقعيـت   ،حـال  عـين  در ،زيند وابسته است؛ امـا  ط و محيطي كه در آن ميجنسيتي افراد به شراي

  .]69ص ،13[گذارد  ميتأثير اجتماعي هر فرد نيز بر اين رفتار 
ة نوعي از تمايز غيربـازاري، در پـول خـانگي مـؤثر واقـع      منزل زليزر معتقد است جنسيت، به

هرانشـان نبـوده و جنسـيت    پول زنان هنگامي كه درآمدي نداشـتند هماننـد پـول شو   . شود مي
مراتـب خـانوادگي، مـردان     در ساختار سلسـله . دهد مانند بسياري امور ديگر، آن را نيز شكل مي
تـر محـدوديت    دادند و زنان براي كسب پولِ اضـافه  بخشي از درآمدشان را به زنان اختصاص مي

و   وســيهـاي خاصــي چــون متقاعــدكردن، چاپل  هايشــان را از طريــق شــيوه داشـتند و خواســته 
همچنـين، زمـان مشخصـي بـراي دريافـت پـول وجـود        . بردنـد  هاي يواشكي پيش مـي  دستبرد
زنان مجبور بودند هر زمان كه نياز دارنـد آن را بخواهنـد يـا اينكـه الگـوي هفتگـي يـا        . نداشت
شـده از مخـارج خـانواده تعريـف      پول آنان با سهمي محدود و كنتـرل . اي را دنبال كنند ماهيانه

، 18[ هـاي شخصـي خـود محـروم بودنـد      نـان معمـوالً از كـاربرد پـول بـراي هزينـه      شد و ز مي
كه منبـع آن درآمـد    توان نتيجه گرفت كه جنسيت بر پول زنان، حتي زماني مي. ]370ـ367ص

بـه عبـارت ديگـر، پـول     . گيرد طور جداگانه مورد توجه قرار مي گذارد و به خودشان است، اثر مي
چندان مهـم مثـل لبـاس يـا      لي، براي مخارج خانواده و براي اهداف نهمنزلة درآمد تكمي زنان، به

  .]18[شود  جواهرات در نظر گرفته مي
هـاي زنـان بـا     دهد كـه ارزش پـول   زمين نشان مي شده در مغرب هاي انجام برخي از پژوهش

ايگـاه  ندرت ج آورند به خانواده مي بهپولي كه زنان . هاي مردان در خانواده برابر نيست ارزش پول
درآمد خانواده، كه منزلة  كه درآمد مردان به آورد؛ درحالي دست مي را به 1»پول فرد بالغ«نمادين 

  شـده تعلـق دارد   بنـدي پـول بسـيار محافظـت     شود و بـه دسـته   تعريف مي ،اهميت اساسي دارد
  .]3ـ2ص ،16[

زنـان   وقتيد كه كن آن بر مباحث مالي در خانواده اين حقيقت را روشن ميتأثير جنسيت و 
آوري مـردان   كنند، سبب تغيير مـدل سـنتي نـان    پول بيشتري نسبت به همسرانشان كسب مي

پوشـي از اينكـه پـول     ند با چشما اما زنان در اين باره احساس خوبي ندارند و در تالش د؛نشو مي
  .]16[ال نبرند ؤند، موقعيت مسلط مردان در خانواده را زير سدست آور بيشتري به

  آن بر خانوادهتأثير  نان واشتغال ز
معموالً زنان و مـردان در توليـد و بازتوليـد دنيـاي اجتمـاعي پيرامـون خـويش، هـم در سـطح          
فعاليــت روزمــره و هــم در خــالل زمــان، نقــش داشــتند، امــا ماهيــت ايــن همراهــي و توزيــع  

                                                        
1. adult money 
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بـا شـروع فراينـد    . خـود گرفتـه اسـت    هـاي مختلفـي بـه     هاي آن در طول زمان شكل مسئوليت
هـاي اخيـر، ايـن وضـعيت      در دهـه . شـدن، كـار دسـتمزدي عمـدتاً قلمـرو مـردان بـود        نعتيص

بـراي اكثريـت بزرگـي از جمعيـت     . دستخوش تغيير شد و زنان بيشتري وارد نيروي كار شـدند 
بـا جـدايي   . هاي خانه از يكديگر جدا نبودند هاي توليدي و فعاليت جوامع ماقبل صنعتي فعاليت

در ايـن ميـان، نقـش و جايگـاه     . ]561ـ560، ص 9[وضعيت متحول شد  محل كار از خانه، اين
خـانواده، هنـوز هـم جايگـاه محـوري و        مرد، در مقام پايه و پشـتوانة . مرد و زن دچار تغيير شد

اما آنچه بيشتر دگرگون شـد، نقـش   . حقوقي ممتاز خويش را در درون خانواده حفظ كرده است
ــ زادة   ش آگاهي زنان بـه حقـوق خـود و نيـز كـار فـردي      افزاي. ]79، ص1[و جايگاه زنان است 

هـاي   همچنـين، نقـش  . آنـان را آزادتـر كـرده اسـت     ـ اي الزامات اقتصادي و مالي خانوادة هسـته 
يابـد؛   اي، همكاري افزايش مـي  هسته  در خانوادة. دگرگون شده است زوجيناي ه نقشيا مردانه 

رف كمـك بـه كارهـاي خانـه و     در بعضي از قشرهاي اجتماعي مردان كمي از وقت خـود را صـ  
يابـد   خـانوادگي گسـترش مـي     تر بودجة عقالني  به اين ترتيب، ادارة. كنند مراقبت از فرزندان مي

، 1زعـم برگـوين   بـه . ]82، ص1[يابد  و پرداخت پول خرجي هفتگي يا ماهانه به زنان افزايش مي
ه مطـرح اسـت كـه چـه     اگرچه پول منبعي براي مصرف جمعي خانواده است، احتماالً اين مسئل

اگـر زن در خـانواده درآمـد داشـته باشـد و      . تواند و بايد پول را كنتـرل و خـرج كنـد    كسي مي
. شـود  پولش را توزيع كند، اين امر احتمـاالً موجـب تغييـرات درخـور تـوجهي در خـانواده مـي       

تري آور خانواده اسـت اختيـار بيشـ    كه همسرش تنها نان درواقع، زن ممكن است نسبت به زماني
تري به پول داشته باشـد و همچنـين شـايد نقـش      به اموال و احتماالً دسترسي برابرتر و مشروع

  .]68، ص15[تري در تصميمات مالي خانواده ايفا كند  پررنگ
داراي شـغل، بـر پيچيـدگي و     متأهـل رسد در ساليان اخير، با افزايش تعداد زنان  به نظر مي

زمان زنان و مـردان موجـب بـروز     اشتغال هم. ]83ص ،1[ ابهام روابط زناشويي افزوده شده است
امـا روشـن    ،كنند زنان از كار خود درآمد مشخصي دريافت مي. تحول در زندگي آنان شده است

رجوع بـه واقعيـت نشـان داد كـه بسـياري از      . نيست اين درآمد جديد متعلق به چه كسي است
كـار در بيـرون از خانـه را بـه زنـان       ةجـاز چـون ا  ،دانند مردان درآمد زنان را متعلق به خود مي

 ييگـو  پاسخ يبرا ينظر يمبان مرور همراه به تيواقع به مراجعه با ،بدين ترتيب. اند تفويض كرده
  .شد مطرح ذيل يها پرسش ن،يآغاز سؤال به

 زنانه پول ورود ايآ. 2 ي بر تعامل بين زوجين دارد؟تأثيرپول زنان در مخارج خانواده چه . 1
  شود؟ تنش احتمالي موجب ناپايداري خانواده مي ايآ. 3 شود؟ يم تنش جاديا باعث ادهخانو در

                                                        
1. Burgoyn 
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  پژوهش روش
مدل تركيبي اجراشده . اين پژوهش با استفاده از طرح تركيبي متوالي استقرايي انجام شده است

ابزار گردآوري اطالعات در بخش . ميداني و پيمايش است ةدر اين پژوهش مركب از روش مطالع
آوري اطالعـات از ابـزار    بـراي جمـع   ،در بخـش كمـي  . يافتـه بـود   سـاخت  نيمـه  ةفي، مصـاحب كي

  .نامه استفاده شد پرسش
در سـال  . ساكن شهر تهـران اسـت   متأهلزنان و مردان  ةآماري در اين پژوهش، هم ةجامع

كه از  نفر بود 882هزار و  705ميليون و  6شهر تهران  متأهلجمعيت كل زنان و مردان  1392
. ]10[مـرد بودنـد    684هـزار و   207ميليون و  3زن و  198هزار و  498ميليون و  3اين تعداد 

سن . )مرد 7زن و  26( فر مصاحبه شدن 32گيري هدفمند استفاده و با  از نمونه ،در بخش كيفي
شـاغل و غيرشـاغل     ةشونده به دو دست زنان مصاحبه. سال است 70تا  25ها بين  شونده مصاحبه
شـاغل و مـردان داراي همسـر     مردان داراي همسـر   مردان به دو دسته ،همچنين. شدندتقسيم 

گيري و نيز براي ارتقـاي   به چارچوب نمونه نداشتن با توجه به دسترسي. شدند غيرشاغل تقسيم 
 ،بـه ايـن ترتيـب   . اي در اجراي پيمـايش اسـتفاده شـد    گيري سهميه اعتبار دروني از روش نمونه

نداشـتن  يـا   داشـتن زنان و نيـز   نداشتنيا  داشتن و مردان با توجه به اشتغالهشت تيپ از زنان 
زن شاغل داراي فرزند، زن شاغل بدون فرزند، زن غيرشـاغل   :ند ازا ساخته شد كه عبارت 1فرزند

داراي فرزنـد، مـرد همسـر شـاغل و      داراي فرزند، زن غيرشاغل بدون فرزند، مرد همسر شاغل و
حجـم  . مرد همسر غيرشـاغل و بـدون فرزنـد    و غيرشاغل و داراي فرزندبدون فرزند، مرد همسر 

نفـر تعيـين شـد كـه بـا توجـه بـه روش         196 نمونه در پيمايش با استفاده از فرمـول كـوكران  
گيـري   شـايان ذكـر اسـت كـه در نمونـه     . گو افـزايش يافـت   پاسخ 240اي به  گيري سهميه نمونه

  .باشداشته دعضو  30اي هر گروه الزم است حداقل  سهميه

  هاي پژوهش يافته
  آوري داري به نان نقش زنان از خانهتغيير 

هـاي خـانگي زنـان و     تغييري بين نقـش  ها نوعي همواقعيت ةاستقراي نظري و همچنين مشاهد
مانـد،   ايـن تغييـرات ثابـت بـاقي     ة آنچه در هم گذارد، اماهاي خانواده را به نمايش مي دگرگوني

رغم ورود زنان بـه بـازار كـار و دسترسـي آنـان بـه        به. خانواده است در» آوري مردان نقش نان«
آور  نـان « ةمثاب درآمد شخصي و پذيرش افزايش نسبي استقالل در زنان، كماكان نقش مردان، به

  :گويد شاغل ميو ساله 53خانمي . باقي ماند و زنان هم اين نقش را پذيرفتند» و مسئول خانواده

                                                        
  . كنند مشاهدات نشان داد كه زنان بخشي بزرگي از درآمد خود را براي فرزندان هزينه مي. 1
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از نظر مالي قبول نكرد كه هـيچ   ،از وقتي ازدواج كرديم. دخرج خونه با شوهرم بو... 
  .ن بشهكمكي به او

  :ساله معتقد است49خانمي 
خواد تشـكيل   كسي كه خودش اومده جلو، مي. هتأمين كنو كه ما ر ههمسرم ةوظيف

  .هها با همسرم تمام هزينه... رو بده خانواده بده وظيفشه كه خرج ما
  :گويد شاغل ميو ساله 58خانمي 

. كـنم  نه مـي وهاي خ خرج هزينهو م حقوقم ره من. بودخرج خونه از اول با همسرم 
  .همخارج با همسرم ةاما عمد
خـانمي  . دانـد  عمـده نمـي   دهـد،  مـي   انجـام  ي را كـه هاي رسد كه اين خانم هزينه به نظر مي

  :گويد ساله و شاغل مي31
  .چي شدپولت  هگ وقت نمي هيچ. هنه با همسرموهميشه خرج و مخارج خ

  :گويد ساله داراي همسر شاغل مي36آقايي 
  .بدم ن رونه و اووكه خرج خ همن  ةوظيف... من اصالً به پول همسرم كار ندارم

  :دار معتقد است ساله داراي همسر خانه45آقاي 
  .هكن داري مي خانه... همسرم. دم عمدتاً من انجام مي وها ر و هزينه خرج و مخارج

مرد اسـت؛    ةعهد آوري خانواده بر ن و هم مردان معتقدند كه نقش نانرسد هم زنا به نظر مي
شـدن ايـن    بـه معنـاي سـاقط    ،گيـرد  ها را برعهده مي حال اگر زن شاغل است و بخشي از هزينه

  .درستي روشن نيست در اينجا نقش پول زن به. مرد نيستة مسئوليت از عهد
مسـئوليت مخـارج   «آوري يـا   ش نـان دهد كه در مواردي نق هاي كيفي و كمي نشان مي داده
و جـدل در خـانواده     اين شرايط سبب بروز اختالف. جا شده است از نظر جنسيتي جابه» خانواده

  :گويد  ساله شاغل مي70خانم . شود مي
 سر آينه. هلحاظ مالي خيلي با من تفاوت دار از روز خريد عروسي فهميدم همسرم به

بـرادرم گفـت ايـن آقـا     ... هن گفتن چيـز ظاهريـ  شمعدون چون قيمتش باال بود، ايشو و
تـوني خـودت بـه عهـده      مي... اگرنه. جا قطعش كن همين ،خواي مي هاگ. ههمچين آدمي

  .و خودم خريدمر چيز همه ،بينيد زندگيم هرچي مي يالن توا. بگيري
  :گويد ساله شاغل مي49خانم 

كشـيد   نقاشي مـي . تشوهرم بيكار بود و هنر نقاشي داش. از شهرستان اومديم تهران
از يـك طـرف   . گذشـت  خيلي سخت مي... كل مخارج خونه با من بود. فروختم و من مي

  .و دوست داشتمر م م زندگيه از يك طرف ه،ش گفتم مرد بدعادت مي مي
آوري  نـان ة اين باور اسـت كـه وظيفـ    بر و اين وضعيت ناراضي و با خود در چالش است او از

  :گويد دار در اين باره مي ساله مطلقه و خانه34خانمي . خانواده با مرد است
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ش باقي موند و نتونسـت بـه كـار بـا منزلـت       شوهرم بيكار شد و توي پوزيشن كاري
و فـروختيم و  ر مـون  تا اينكه پدرم فوت كرد و منزل پـدري  ...تر رضايت بده شغلي پايين

اخت و سـاز  كـار سـ   يو تـو ر ش هدادم و برادرم هم بقيـ رو من از سهمم پول رهن خونه 
  .گذشت گذاشت و از اون طريق اموراتمون مي

  :گويد ساله شاغل و مطلقه مي 32 خانم
... رفـت  سربازي سـر كـار نمـي    ةشوهرم به بهان... نزده بار شغل عوض كردوهمسرم پ

من پـول كـه   . خرجي خونه با من بود ...رفت اش بيرون ميه خوابيد يا با دوست خونه مي
  .ي ميزذاشتم رو وردم ميآ مي در

  :گويد ساله داراي همسر شاغل مي36آقاي . نزد مردان نيز باورهاي مختلفي در اين باره وجود دارد
  .پول مال خودشه... كنم پول خانومم اصالً حساب نمي يرو

  :كشد ساله داراي همسر شاغل اين رويكرد را به چالش مي60آقايي 
همـراه و همكـار نبـود و يكـي از     اصالً همسرم . كردم زمان با كارم تحصيل هم مي من هم

  .مشكالت من اين بود كه هم بايد تحصيل كنم، هم كار و هم مخارج خونه رو تأمين كنم
هـا نشـان    مصـاحبه . هاي خانواده مشاركت كند رود تا در هزينه از زن شاغل انتظار مي ظاهراً

آمـده   ضـعيت پـيش  هـا از و  آن. عهـده داشـتند  رمين مخارج خـانواده را ب أداد كه برخي از زنان ت
برخـي از ايـن بـانوان    . دانسـتند  آوري خانواده را مختص مـردان مـي   زيرا نقش نان ،ناراضي بودند

تأمل آن است كـه مـردان بـا     درخور  ةنكت. اظهار كردند كه به اين دليل از همسرشان جدا شدند
هـاي   قـش هاي خانواده، انتظار دارنـد همسرانشـان در ن   مين هزينهأوجود پذيرش نقش مسئول ت

زماني كه مردان بـه علـت ضـعف جسـماني يـا       ،همچنين. مالي مشاركت بيشتري داشته باشند
قـدرت  «و » آوري مردان هويت نان«بيكاري و تغيير شغل نتوانند مخارج خانواده را تأمين كنند، 

هـاي   زيرا قدرت آنان در تـأمين هزينـه  ، شود با مخاطره مواجه مي» سازي اي مرد براي پول حرفه
آيد كـه فقـدان آن ثبـات     به حساب مي وجه مهمي از قدرت 1»سازي پول«اصطالح  نواده يا بهخا

آوري  وقتي مرد فاقد قدرت ايفاي نقش نانمشاهده شد ها  در مصاحبه. كند خانواده را تهديد مي
اما در شرايطي كه مرد به طور نسبي اين نقش را ايفـا   ،تمايل به طالق افزايش يافته است ،است
  .كنند ند، زنان مشكالت مالي را تحمل ميك مي

آوري، پايداري  دهد مشكالت مالي، و نه ناتواني مرد از ايفاي نقش نان نيز نشان مي 1جدول 
  .كند طور جدي تهديد نمي خانواده را به

  
  

                                                        
سازي تأمين بودجه و  منظور از پول. دكننده در پژوهش استفاده كر مشاركت يكي از مردان راسازي  اصطالح پول. 1

 .استواده خرج و مخارج خان ةهيت
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  شدن روابط عاطفي در خانواده رنگ مشكالت مالي و كمدربارة گويان  ديدگاه پاسخ. 1 جدول
رنگ شدن روابط عاطفيكممشكالت مالي بر

  درصد  فراواني در خانواده مؤثر است

  1/7  17 كامالً موافقم
  9/17  43 موافقم

  8/20  50 نظري ندارم
  6/34  83 مخالفم

  6/19  47 مخالفمكامالً
  100  240 جمع

  
گويان معتقدند مشكالت مالي نقشـي در   دهد كه بيش از نيمي از پاسخ ها نشان مي اين داده

نـد كـه   ا گويـان موافـق   از پاسـخ  درصـد  25البتـه  . شدن روابط عاطفي در خانواده ندارد رنگ كم
هـاي كيفـي و كمـي     رسـد داده  به نظـر مـي  . تواند موجب جدايي زوجين شود مشكالت مالي مي

اثـر مشـكالتي از قبيـل     دهد زنـاني كـه بـر    ها نيز نشان مي مصاحبه. كنند يكديگر را حمايت مي
هايي را به نمايش  تنهايي شدند، آسيب ناگزير از تحمل بار مالي خانواده به بيماري يا بيكاري مرد

  :گويد شاغل ميو ساله 58خانم . گذاشتند
. گـرفتم  گاهي تصميم به جدايي مي. كردم ل مالي با همسرم جر و بحث ميئمسا سر

هـم از   وخونـه ر ، گـرفتم  طـالق مـي  ... دست بيـارم؟ ه خواستم ب ميو اما من چه چيزي ر
  .دادم مي دست

  گويد شاغل ميو ساله 49خانم  
اما  ،حرف طالق پيش اومد. خيلي دعوا داشتيم... شوهرم ورشكست شده بود و بيكار

 ةمسـئل . هـا سـوختم و سـاختم    خاطر بچه به .م خونه رو ترك نكردمه تو بدترين شرايط
  .اصلي ما مشكل مالي بود

  :ويدگ ساله داراي همسر شاغل مي 60مردي  زمينه،در همين 
م با همسرم كه شاغل بوديم اشتراك مسـاعي داشـتيم   ا سه يا چهار سال اول زندگي

تا اينكه سر رفت و آمدها و تعامالت مـن بـا    .نسبت به مخارج زندگي و مشكلي نداشتيم
خرجـي   تـوي  ههمسرم به اين بهانه ديگـ . اجتماع و آشنايان و فاميل اختالف پيش اومد

ـ ه من ...نه مشاركت نكردوخ ... هدار) نخـاعي  ةضـايع (خـاطر شـرايطي كـه دختـرم      هم ب
  .و از هم بپاشونمر م تونم زندگي نمي

پايداري خـانواده دارد، عمـالً بسـياري از    ناكه نشان از  ،جدايي ةرغم انديش بهرسد  به نظر مي
توان پـذيرفت كـه    نمي ،بدين ترتيب .تن به طالق ندادند، ويژه به دليل حضور فرزند اين افراد، به

تـأثير  توانـد در كنـار سـاير عوامـل      بلكـه مـي   ،جدايي است اصليتنهايي عامل  كالت مالي بهمش
 بيشتر زنان در مقايسه با مـردان بـه دليـل تـرس از دسـت      ،همچنين. كننده داشته باشد تشديد



  559   ...پول زنانه و تداوم حيات خانواده

امني مـالي در زنـان پـس از    نـا احساس . كنند دادن منابع مالي در دسترس، از طالق اجتناب مي 
 درصـد  80هـاي پيمـايش، حـدود     براسـاس داده . كنـد  مـانع طـالق عمـل مـي    زلة من جدايي، به

 ،همچنـين . شـود  گويان باور ندارند كه بيكاري مرد به بروز اختالفات در خانواده منجـر مـي   پاسخ
به نظر . شود دهد كه بين دو جنس در اين رابطه تفاوت ديده نمي كاي اسكوئر نشان مي ةمحاسب

. ديـد  ،ويژه با حضـور فرزنـدان   به ،عامل اصلي طالق ةمثاب ل مالي را بهئتوان مسا رسد كه نمي مي
. تواند موجب تقويت نارضايتي از زندگي مشترك شـود  كنار سلسله عوامل ديگر مي اين عامل در

 گويان معتقدند شرايط مالي نامناسب سبب جدايي و طالق بين زوجين از پاسخ درصد 64حدود 
دهد در رفتار دو جنس در اين زمينه تفـاوتي   اسكوئر نشان مي كاي ةمحاسب ،همچنين. شود نمي

زنان حداقل به لحاظ نظري در هنگام بروز مشكالت مـالي تصـميم   ، به عبارت ديگر .وجود ندارد
زوجـين از يكـديگر جـدا     ،هرچند در برخي موارد، به دليل مشكالت مـالي  ؛گيرند به جدايي نمي

ل وجود مشـكالت مـالي نبـود و عوامـل ديگـري همـراه بـا        دلي  به ها صرفاً طالق آن ،شده بودند
  .مباحث مالي به جدايي منجر شده است

  مالي زن و مرد در خانواده ياعتماد بياعتماد يا 
شـدن روابـط    زمـاني كـه پـولي   . يكـي از مباحـث مهـم در خـانواده اسـت      مالي ةاعتماد در زمين

 اعتمـادي ظـاهر   بـي ث اعتمـاد و  شـود، بحـ   خانوادگي موجب تغييراتي در روابط زن و مـرد مـي  
نكته آن است كه تا چه حد زن و مرد حاضرند ديگري را در منـابع مـالي خـود سـهيم     . شود مي

  :گويد شاغل ميو ساله  56خانم . كنند
همسرم گفـت زمـاني   ... بخريم وبا فروش سهام و فروش ماشين تونستيم اين خونه ر

عنـوان يـه زن شـاغل ثابـت      برادري من بهچون . هكه خواستن به نام بزنن، به نام تو باش
  .خوام شده كه چيزي براي خودم نمي

  :گويد شاغل ميو ساله 38 خانم
امـا گفـتم   . عقد به من يه ماشين هديه داد و گفت به نام همسـرم بـزنيم   مادرم سر

  .شناسيمش خيلي نمي ،هنوز زوده
  :گويد اي كه با مشاركت همسرش خريداري شد، مي خانهدربارة او 

ـ   . و خودم دادمر خونه رودهن خريديم و بيشتر پولش يه نـام مـن   ه همسـرم گفـت ب
خواست كامل به نام خودش  همسرم مي هاگ .بشهدنگ  دنگ سه خوام سه اما من مي بشه،
شايد فردا يكي از ماها نباشه و بنابراين نبايد بعد از يكي از ماها، . كردم مخالفت مي ه،بزن

 بـود دنگ، منظورم ايـن   دنگ سه من شايد وقتي گفتم سه .هديگري به كسي نياز پيدا كن
  .چون من رفته بودم و تالش كرده بودم. هدنگ به نام همسرم نباش  كه شش
احسـاس امنيـت   . اند كه در مالكيت منابع مالي سهيم باشـند  رسد زنان مايل به نظر مي
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زوجـين   هـاي اقتصـادي بـين    اقتصادي مفهوم ديگري است كه عالوه بر اعتمـاد، در كـنش  
گويا آنان . نكته آن است كه بسياري از زنان از اين احساس بهرة كافي ندارند. تأثيرگذار است

خانم . آورند دست مي هاست به اين امنيت را از طريق وجود اموالي كه رسماً و قانوناً به نام آن
  :گويد ساله و شاغل مي40

 نچـون وام بـه نـام او    .بود به نام همسرم. اجاره داديم و قسط وام رو داديم ومطب ر
اما بعدش مـن خواسـتم بـه نـام مـن      . هشد به نام من باش بود و من پروانه نداشتم و نمي

  ؟هباش نچيز به اسم او چرا همه ،كنم زندگي مشاركت مي يفكر كردم من دارم تو. هباش
  :گويد دار مي خانهو ساله 44خانم 

بـه نـام    واموالش ر هتون و نمي هرهمسرم مشكل قانوني دا. هنه به نام من و دخترموخ
 .اي نـدارم  پشـتوانه ... هچون به من اعتمادي نداره نه به نام دخترموبيشتر خ. هخودش بزن

تـونم بـراي    حتي نمـي . ندارم وها ر ناوفروش  ةاما اجاز ه،با اينكه خونه و ماشين به نامم
  .ها استفاده كنم ناوبدم از  وهاي همسرم ر اينكه طلب

  :گويد شاغل ميو  ساله 31خانم 
نگـران   بشـه، م كـم   حسـاب مـالي  . شم بدخلق مي ،من اگر در ماه پول نداشته باشم

  .هيچ امنيتي ندارم ،كنم هيچ پولي ندارم احساس مي. شم مي
سـاله و  49خـانم  . شود در برخي از موارد هم اين مسئله باعث اختالف ميان زوجين مي

  :گويد شاغل مي
.... و فـروختم ر وام مسكن گرفتيم و من طالهام. خريديم هم اي كه داريم با اين خونه

االن چهـار دنـگ بـه نـام     ... همسرم به جاي پرداخت بخشي از پول، دستگاه قند ساخت
مـن   وقسـمت اعظـم پـول ر   . سر اين ماجرا هم دعوام شد. ههمسرم و دو دنگ به نام من

. واسـتم بـرم  خ خواستم برم محضر احساس كردم خـرد شـدم و نمـي    روزي كه مي. دادم
  .اما نشد هنصف باش اول قرار بود نصف. برادرم وساطت كرد

مشـاركت در سـاخت خانـه و     بـا توجـه بـه   ناراضي اسـت كـه    شاغل، از اينو  ساله70خانم 
  :گويد وي مي. رغم توافق، به نام او نكرد بههمسرش خانه را ، پرداخت وام و اقساط بانكي

كـار؟   خـواي چـي   گه خونه مي مي. ام من بزننه يكي دو بار بهش گفتم بيا خونه رو ب
وقتـي بـه   . گـه  من كجا برم بشينم؟ هيچي نمـي  ،و بيرون كنهر گفتم اگه داماد بياد من

  .ره ذاره مي مي ه،رس جاي حق مي
 ساله مطلقه34خانمي . كنند اي ايفا مي فرزندان با افزايش سن در اين ميان نقش ويژه ظاهراً

  :گويد دار راجع به مادرش مي خانهو 
چرا  ،كنم م كار ميه گفت من مادرم مي. كرد، اما خونه به نام پدرم بود مادرم كار مي

ش برابـر  يگيري، من شـ  فت تو مگه چقدر حقوق ميگ بابام مي ه؟بايد خونه به نام تو باش
  .گيرم تو حقوق مي
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 در پيمـايش بـراي  . روشني قابل مشـاهده اسـت   در اينجا غيرجدي تلقي كردن درآمد زن به
  .حساب بانكي مشترك پرسش شددربارة مالي  اركتشمسنجش تمايل به 

  
  توزيع فراواني حساب بانكي مشترك با همسر .2جدول

  درصد فراواني متغير
  14.2 34 بله
  85.8 206 خير
  100.0 240 جمع

  
ها با همسرانشـان حسـاب بـانكي مشـترك      زوج درصد 85دهد كه حدود  نشان مي 2جدول 

گويان با ايجاد حساب مشترك موافق بودنـد،   ويژه با توجه به اينكه اغلب پاسخ به ،راين ام. ندارند
  .استبين زوجين   مشاركت نبود و نيز ياعتماد بي بيانگر

  اعمال كنترل بر منابع مالي
در برخـي  . گاه در روابط خانوادگي دسترسي به منابع مالي ابـزار كنتـرل و اعمـال قـدرت اسـت     

خـانم  . دهنـد  مانعت از ادامه تحصيل زنان آنان را تحت فشار مالي قـرار مـي  مردان براي م ،موارد
  :گويد شاغل ميو ساله 46

دانشـگاه همكـاري كـرد كـه دروس      يك تـرم مرخصـي گـرفتم و    ،وقتي باردار شدم
مهـدكودك   وقانع كردم كـه بچـه ر   وبه زور همسرم ر. غير حضوري بگذرونم وعمومي ر

امـا حتـي پوشـك     ،ش خـوب بـود   وضع مالي. كرد نميگونه همكاري  همسرم هيچ. بذارم
  .خواست هرجور شده كارشكني كنه كه من دانشگاه نرم مي. خريد نمي

  :گويد شاغل ميو ساله 51خانم 
كني، اگه من بخوام نـذارم بـري    ري و كار مي گفت تو سر كار مي همسرم به من مي

  .ر نروو هزينه نكني، سر كار خواي پولت مي هاگ. تونم مي ،سر كار
  :گويد هاي مربوط به اشتغال همسرش مي پرداخت هزينهدربارة شاغل و ساله 49خانم 

مـن   ،چون حقـوق ثابـت نداشـت   ... هام دستشه چون چك ههمسرم از حقوقم مطلع
ها باخبر بـودم كـه حسـابم     از ميزان چك .دادم دادم و چك سفيد امضا مي ميو ها ر چك

مـن   .كـرد  و جعل مير شوهرم امضام. ت بخورهچون شده بود كه چكم برگش. پر كنم ور
  .ومد و توهين بود براي خودما زياد خوشم نمي

رود كـه مـرد در جريـان مشـكالت مـالي بـه        اين كنترل تا جايي پيش مـي  ،در برخي موارد
  .پردازد مالي از زن مي ةسوءاستفاد

شـاغل  و سـاله  55خـانم  . كننـد  دار مقايسه مـي  گاه زنان شاغل موقعيت خود را با زنان خانه
  :گويد دار مي موقعيت زنان خانهدربارة 
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ديدم شوهرش بيكار شـده و   من مي. كرد مي  خواهرشوهرم با ما در يك واحد زندگي
ولي من بايد منتظـر  . جا بود اما هنوز اسفند نشده خريد عيدشون به ه،مشكالت مالي دار

  .شدم ذيت ميا .كردم رفتم خريد مي دادن و مي ميو م ر موندم كه عيدي مي
را بـه دليـل    »آور خـانواده  نـان «اين باور است كه همسـرش در قبـال او نقـش     اين خانم بر

  .كند اشتغال او ايفا نمي
گـاه مـردان از پـول    . آورد هايي را به وجود مي ها و بحران ل مالي در خانواده اغلب تنشئمسا

مـالي از  ة مـردان در زمينـ   ،ي نيـز در موارد. كنند اي براي كنترل زنان استفاده مي حربه منزلة به
دهند كه ممكن است براي آنـان پيامـدهاي قـانوني بـه      برداري ناروا انجام مي زنان بهره موقعيت

  سـوي  از. از ايـن مـوارد اسـت    ،زني كه همسرش امضاي او را جعل كرده بود .همراه داشته باشد
اننـد آقـايي كـه همسـرش بـه      م ،ندا هاي اقتصادي همسرانشان ناراضي گاه مردان از كنش ،ديگر

بدين ترتيـب  . خانواده كنار كشيده بوددر دليل اختالفات خانوادگي، خودش را از مشاركت مالي 
ة زمينـ  معموالً ،كرد آن اختالف نظر داشته باشند هزينه ةهنگامي كه زوجين راجع به پول و نحو

  .شود بروز چالش فراهم مي

  قپول در بروز يا عدم بروز طال ةكاركرد دوگان
 ،انـد  زندگي به جدايي انديشـيده  ةهاي اولي كنندگان در اين پژوهش در سال بسياري از مشاركت

. اما با گذشت زمان و رسيدن به تعادل مالي و ثبات اقتصـادي، از فكـر جـدايي فاصـله گرفتنـد     
و سـاله   58خـانم  . مانع طالق عمل كند همثاب تواند به ل مالي و پولي ميئشايان ذكر است كه مسا

  :گويد اغل ميش
كردم و هميشـه پرخاشـگرانه    اوايل زندگي سر مسائل مالي با همسرم جر و بحث مي

گـاهي تصـميم بـه    . كشـيد  هميشه كار به جاهاي باريك مي. شد از سمت من شروع مي
با طالق حتـي   اما. اومداحضاريه  و دادگاه رفتم. جدايي گرفتم و چند بار اقدام هم كردم

نه مسائل  ،كردم هام فكر مي به داشته. تونم داشته باشم دارم نميو كه اي ر شرايط زندگي
امـا بـا    .دادم هم از دست مي وخونه ر .شد چيزي عايدم نمي ،گرفتم طالق مي. خونهي تو

  .به خاطر دخترم؛ خوام طالق بگيرم نمي ه،اينكه االن خونه به نام من
  :گويد شاغل ميو ساله  46خانم 

همسرم تعطيـل   ةمغاز. هكار بر حدي كه نتونست سر هب ؛اعتياد همسرم شدت گرفت
خونـه   حتـي پـول اجـاره   . ن صـفر شـد  وكه اصالً درآمـد نداشـتيم و درآمـدم    طوري. شد
  .پدرمة مدم خوناو كردم و مي ترك مي ومن سالي دوبار خونه ر .تونستيم بديم نمي

  :هتر شدكند كه بعد از مدتي اوضاع مالي خانواده با فعال شدن زن ب او اشاره مي
مغازه رو اجاره . هام شوهرم رو بردم دكتر و كمي بهتر شد با كمك يكي از دوست
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ش رو گذاشتيم بانك مسكن  بقيه. هامون رو داديم از پول رهن مغازه بدهكاري. داديم
از طرفي، همسرم مريض . دوباره يك بانك ديگه گذاشتم و يك وام ديگه. وام گرفتيم

. با اون پول تونستم يك خونة كوچيك بخـرم . دست منبود و اختيار كارهاش افتاد 
صـد ميليـون اوليـه رو    . ام مغازه رو يك ميليـارد فـروختيم   بعد از اون با كمك دايي

. داديم و هم خرج پسرم خارج از ايران سپرده كرديم و از سود اون هم خرج خونه مي
اش رو به نام  يهبعد حدود نيمي از پول مغازه رو يك خونه توي فرمانيه خريديم و بق

  .من توي بانك گذاشتيم
  :گويد طالق ميدربارة او 

چنـدبار  . هـم نـداريم    اي بـه  هيچ عشق و عالقه. طور روزمره شده زندگي من االن به
از . ترسـيد  اما چون مادرم فرزند طالق بود، از طـالق مـن مـي    ،شم تالش كردم كه جدا

  .طرفي هم مشكل مالي نداشتيم
در . خوب مالي در زندگي خـانوادگي اسـت   وضعيتثبات و  از تعادل منظور ،در اين پژوهش

  .اطالعاتي در اين باره فراهم شد ،پيمايش
اي از تعادل اقتصادي و مالي در پيمايش، بـا   براي سنجش، شاخص تالش براي نوع تازه

ايـن شـاخص   . بـود  14و حداكثر  3حداقل امتياز . ساخته شد 1هاي سه پرسش جمع پاسخ
امتيازها به سـه  . گويان براي نيل به تعادل نوين فراهم شد ميزان تالش پاسخ براي سنجش

درصـد از   8/10، حـدود  3اسـاس نتيجـة جـدول     بـر . گروه كم، متوسط و زياد تقسـيم شـد  
درصد در سطح  15و ) 10ـ7(درصد در سطح متوسط  2/74، )6ـ3(گويان در سطح كم  پاسخ
درصـد   74واقـع، حـدود    در. ادي تمايـل دارنـد  به نيل به تعادل نوين اقتصـ ) 14ـ11(زياد 
هـاي ازدواج، سـبب    گويان معتقدند كه ثبات و شرايط مالي خـوب بعـد از گـذر سـال     پاسخ
  .شود كه زوجين به زندگي مشترك ادامه دهند مي

  
  اي از تعادل مالي تالش براي رسيدن به نوع تازهدربارة گويان  ديدگاه پاسخ .3جدول

 درصد فراواني متغير

 8/10 26 كم3ـ6

 2/74 178 متوسط 7ـ10

 0/15 36 زياد11ـ14

 0/100 240  جمع
  
  
  

                                                        
 مـالي ريسـك   ةبـا افـزايش سـن، كمتـر در زمينـ      ؛كند مي اش افزايش پيدا مشكل در خانه ،وقتي زن پول دارد. 1

 .كند مي هاي مالي افزايش پيدا گيري با افزايش سن، نقش من در تصميم ؛كنم مي
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اي از تعادل  جدول دوبعدي تالش براي رسيدن به نوع تازه. 4جدول 
  »كنم با افزايش سن، كمتر در زمينة مالي ريسك مي«مالي با گوية 

تالش براي رسيدن 
اي از  به نوع تازه

  تعادل مالي

  كنم در زمينة مالي ريسك مي با افزايش سن، كمتر
كامالً
نظري  موافقم موافقم

  جمع  كامالً مخالفم  مخالفم ندارم

  26  0  4 1 15 6 كم
  178  29  66 49 28 6 زياد

  36  20  12 4 0 0 متوسط
  240  49  82 54 43 12 جمع

  
دهـد   مـي  نشـان   8آزادي  ةو درج =000sigبا سطح معناداري  77/82كاي اسكوئر به ارزش 

با افزايش سـن، كمتـر   «اي از تعادل مالي و اين گزاره كه  بين تالش براي رسيدن به نوع تازهكه 
هاي كيفـي، بـا افـزايش سـن      هماهنگ با داده. رابطه وجود دارد» كنم مالي ريسك مي ةدر زمين

ثبات اقتصادي را  وضعيتدهند  زنان ترجيح مي ازدواج و نيل خانواده به تعادل اقتصادي، معموالً
  .كنند و از طالق اجتناب مي نندظ كحف

 يمال مشكالت اثر بر طالق
كنندگان در  اغلب مشاركت. منبع تنش در خانواده ياد شد ةمثاب از مشكالت مالي به ،پيش از اين

مـالي بـه نـوعي تعـادل در روابـط       ةپذيري در زمين كنند با توافق و سازش اين پژوهش سعي مي
الي و اقتصادي بـه قـدري وسـيع اسـت كـه موجـب ايجـاد        زناشويي برسند، ولي گاه مشكالت م

  :گويد دار مي خانه و ساله34خانم . شود شكاف بين زوجين مي
 يتا اينكـه بـرادرم يـه كـار تـو     . هنتونست شغل مناسبي پيدا كنو  شوهرم بيكار شد

كردم  م كمك ميه من. ش پيدا كرد كه درآمدش براي مخارج ما كافي نبود هامالك واس
تا اينكه . چيز عوض شده بود همه. من شدم مرد خونه و اون زن خونه. رفتم ميكار  و سر

و علتش مشكل  عاطفه نبود. مون مسائل مالي بود دليل اصلي جدايي. توافقي جدا شديم
  .مالي بود

  :گويد شاغل ميو ساله 32خانم 
بـا زبـونش مـن رو نگـه     . شـه  گفتم درسـت مـي   ش مي همه. خرجي خونه با من بود

شـش مـاه تنهـايي زنـدگي     . بعد از يك سال و دو ماه يه خونة جـدا گـرفتم  ... بودداشته 
ــار زنــگ مــي همســرم هفتــه. كــردم ــا . ش بــودم انگــار دوســت قــديمي. زد اي يــك ب ب
تـا اينكـه يـه شـب گفـتم بيـا ديگـه        . گـذروني  رفت مسـافرت و خـوش   هاش مي دوست
... ول نـدارم كـه بيـام   امـا اون گفـت كـه ماشـين نـدارم و پـ      . تونم تنها زندگي كنم نمي

  .فرداش دادخواست طالق دادم



  565   ...پول زنانه و تداوم حيات خانواده

 گويان نسبت به افزايش تمايل به طالق توزيع فراواني پاسخ. 5 جدول
 درصدفراوانيمتغير

 628/25كم8ـ13
 0/70 168 متوسط14ـ19

 102/4زياد20ـ25
 0/100 240 جمع

  
سـاخته شـد و بـا     1پرسـش مفهوم افزايش تمايل به طالق در بخش كمي با جمع پاسخ پنج 

بندي شد كه حـداقل امتيـاز    ازها به سه گروه كم، متوسط و زياد دستهيبندي امت توجه به تقسيم
تمايـل بـه    گويـان  از پاسـخ درصد  8/25 ، حدود5جدول  ةاساس نتيج بر. بود 25و حداكثر آن  8

را در   نآدرصـد   2/4و ) 19ــ 14( در سطح متوسـط  درصد 0/70، )13ـ8(طالق را در سطح كم 
بـين   ةجدولي دوبعـدي بـراي سـنجش رابطـ     ،بر همين اساس. دانستند مي) 25ـ20(سطح زياد 

افزايش دسترسي زنان به پول و تمايل به طالق ساخته شد و جدول دوبعدي ديگري نيـز بـراي   
 »شوم از همسرم جدا مي ،اگر شرايط مالي مناسب نباشد« پرسش بين جنسيت و ةسنجش رابط
دار بـين متغيرهـاي مـورد سـنجش      اتفاوت معنـ نبود انگر بيسبات هر دو جدول محا. ساخته شد

هـاي   زنـان بعـد از گـذر سـال    . هاي كيفي در اين باره همسو هستند هاي كمي و داده داده. است
و كمتـر بـه طـالق    پذيرنـد   مـي ازدواج و دسترسي بيشـتر بـه منـابع مـالي، شـرايط موجـود را       

 هـا زنـدگي مشـترك را از    ر طالق منابع مالي حاصـل از سـال  زيرا ممكن است بر اث ،انديشند مي
تواند تنش  سازي مرد و همچنين درآمد زنان مي دهد كه عدم پول ها نشان مي داده. دست بدهند

فرزند، امكان  نبودخاص، مثل ساليان اول ازدواج و  وضعيتدر  فقطاما  ،را در خانواده ايجاد كند
  .يابد طالق افزايش مي

  گيري نتيجهبندي و  جمع
حـال توانـايي    عـين  پـذيرد، ولـي در   هـاي جامعـه تـأثير مـي     خانواده نهادي است كه از دگرگوني

ورود پول و اقتصاد پـولي شـرايط اجتمـاعي را    . ]23، ص1[ها را دارد  پايداري در برابر دگرگوني
سترسـي  تغيير موقعيت زنان در جامعـه و د . دگرگون كرده و بر نهاد خانواده تأثير گذاشته است

تـدريج توانسـتند در    آنـان بـه  . هايي در نهاد خانواده شده است آنان به پول نيز موجب دگرگوني
هـاي جديـد را    اي چـالش  دسترسي زنان به پول پـاره . تري ايفا كنند اقتصاد خانواده نقش پررنگ

ور آ ترين آنان چالش نقش مهـم و كليـدي نـان    كند و يكي از مهم در رابطة بين زوجين ايجاد مي
                                                        

؛ سـت ازني كه درآمد ندارد، اختيارش دست شـوهرش   ؛توان مثل قديم با هر شرايط مالي زندگي كرد ديگر نمي. 1
 مشكل در خانواده افـزايش پيـدا   ،وقتي زن پول دارد؛ شوم مي از همسرم جدا ،اگر شرايط مالي مناسب نباشد

 .شنود حرف مرد را نمي ،زني كه پول دستش است ؛كند مي
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توانـد   گيـرد و ايـن امـر مـي     به عبارت ديگر، زن بخشي از اين نقش را برعهده مي. خانواده است
هـاي اوليـة ازدواج،    ويـژه در سـال   ايـن شـرايط، بـه   . انتظارات يا تنش را بين زوجين ايجاد كنـد 

تنهـايي   شـايان توجـه اسـت كـه تـنش مـالي بـه       . شود بيشتر به ظهور انديشة جدايي منجر مي
هــاي اول ازدواج، نقــش  ق نيســت، امــا در صــورت وجــود عناصــر ديگــر در ســال موجــب طــال

از سوي ديگر، با گذر زمان و نيـل خـانواده بـه تعـادل     . كند كننده را در اين باره بازي مي تقويت
ابد و وجود مشـكالت اقتصـادي در كنـار كـاهش     ي مراتب كاهش مي اقتصادي، انديشة جدايي به

توانـد بـه داليـل مختلفـي      كاهش تمايل زنان به طالق مـي . شود يتمايل زنان به جدايي ديده م
يافتن به شرايط خوب مالي و حتـي افـزايش مهـارت     رفتن سن و دست چون حضور فرزندان، باال

شـده   در ايـن وضـعيت، تعـادل اقتصـادي ايجـاد     . زن در امور مالي خانواده در كنـار مـرد باشـد   
تـر كنـد، زيـرا زنـان مايـل بـه از دسـت دادن         مصمم تواند زنان را در ادامة زندگي خانوادگي مي

ممكـن اسـت كـاركرد    . هـا زنـدگي مشـترك نيسـتند     شده در خالل سـال  موقعيت مالي ساخته
رو،  ايـن  از. رنـگ شـود و اثـر خـود را از دسـت بدهـد       دوگانة پول با ارتقاي توانايي مالي زنان كم

ادي خانواده بپـردازد و بـا بررسـي    هاي بيشتري به جزئيات تعادل اقتص شود پژوهش پيشنهاد مي
شـود، دانـش و تـوان زنـان      مناسبات مالي در خانواده، كه معموالً نسبت به آن توجه كافي نمـي 

آوري مشـترك تـوان خـانواده را در     ضمناً توجه بـه نـان  . در امور مالي خانواده افزايش داده شود
  .پايداري در هنگامة مشكالت اقتصادي افزايش خواهد داد
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