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 مقدمه

 باید مرد و زن مشترک، زندگی شروع و ازدواج با ؛گذردمی مشترک زندگی در هاانسان عمر اعظم قسمت
 آن بر مقدم حتی و خود احساسات و نیازها به عالوهبه و کنند هماهنگ جدید یرابطه و زندگی با را خود
 آورند فراهم را یکدیگر شکوفایی و رشد یهانهیزم باشند، داشته توجه خود همسر نیازهای و احساسات به
کنند )شیخ هادی  تالش پیوسته خود، مشترک زندگی حریم و زناشویی روابط از حراست و حفظ در و

 تغییر آن دنبال به و زمان طی رد خانواده تحوالت و تغییرات (.1396سیروئی، مدنی و غالمعلی لواسانی، 
 که آوردیم پدید خانواده اعضای روابط در را نوینی شرایط خود به خود خانواده اعضای وظایف و هانقش
 امور در زنان بیشتر مشارکت زنان، اشتغال گسترش است؛ خانواده قبلی ساختار از متفاوت شرایط این

 کنونی تغییرات جمله از همسر انتخاب در مادر و پدر شنق کاهش ای،هسته یخانواده گسترش اجتماعی،
 خانواده اعضای بین در جاری (. از این رو، شناخت مناسبات1393)لواف، شکری و قنبری،  است خانواده نهاد

 یپول مناسبات مدرن، دوران در ویژه به خانواده، بین اعضای در روابط ترینمهم از یکی دارد؛ اهمیت بسیار

 درآمد میزان از نظر صرف دارد و اختیار در خود حیات ادامه را برای درآمد از منبعی ادهخانو هر است؛

 (؛1397است )علیرضانژاد و زنگنه،  متفاوت خانواده در مالی منابع به مردان و دسترسی زنان میزان خانواده،

 نوع و حجم رحسبب جامعه در سپس و خانواده درون ابتدا در افراد موقعیت است معتقد ؛1989بوردیو، 

اقتصادی  منابع بوردیو زعم به سازد؛می مشخص را آنان جایگاه این شرایط و شده مشخص هاآن سرمایه

 (.1392بوردیو، ) است پول نوین جامعه در قدرت منابع از یکی هستند؛ جامعه در قدرت اصلی منبع
 هچ بر خانواده قدرت مالی نبعم و اقتصادی سرمایه مصداق بارزترین عنوان به پول به دسترسی که این

 و کمتر دسترسی که دهدقرار می شرایطی در را زنان معموالً شود،می تقسیم مرد و زن بین اساسی

 انهدوگ گیرند؛ این دو قرار مردان، با در مقایسه تریفرودست موقعیت در و داشته منابع این به محدودتری

 رینابراب با متقابل رابطه در است ممکن در خانواده، پول به نابرابر دسترسی از ناشی فرادست/فرودست

 دلیل هب جامعه در که زنی یعنی نیست؛ صادق همیشه رابطه عکس این اما بگیرد؛ قرار نیز جامعه جنسیتی

عیت موق خانه در همیشه لزوماً گیرد،می قرار فرادست جایگاه در فرهنگی و های اجتماعیسرمایه به دسترسی

 نآ روی متغیرهای دیگری و نیست خطیتک قدرت و پول رابطه که دهدمی نشان الگو نای. ندارد مشابهی

درباره  بیشتر است الزم مسئله این درک برای رو از این (؛1397گذارند )علیرضانژاد و زنگنه، می تأثیر

 یهادهه در ارک بازار به زنان ورود یسابقهیب افزایش شود؛ لذا کنکاش قدرت، توزیع و پول به زنان دسترسی
 زنانی برای را ها و تعارضات مالیچالش اندازچشم امر این و است شده منجر آنان اقتصادی استقالل به اخیر
 (.1393است )توسلی و طاهری،  ساخته نویدبخش ندارند، رضایت خود زناشویی وضعیت از که
 تداوم در که است مواردی از یکی دیاقتصا یپایه عنوانبه مالی تمکن حداقل از برخورداری که آنجایی از 
 تهدید معرض در شرایطی چنین فاقد هایخانواده دارد، مهمی نقش خانوادگی مشترک زندگی ثبات و

 و هادرگیری بسیار چه گرفت نادیده تواننمی را مالی امور و مدیریت اقتصادی مسائل دارند؛ قرار جدی
 اقتصادی و ناتوانی در مدیریت مالی فشارهای آید؛می یدپد مالی مسائل اثر در که دارد وجود اختالفاتی
شود )هلر، واتسون و ایلز، می زوجین یکنندهتیحما و گرم رفتارهای کاهش و خشونت افزایش موجب

 یابد ومی کاهش هاآن بین مثبت هایتعامل شوند،می روبرو مالی مشکالت با که هنگامی بنابراین (؛2014
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 این از و گذاردمی تأثیر زناشویی رضایتمندی و خوشبختی بر زناشویی هایاملتع حمایتی نقش و گرمی
 و اقتصادی مسائل اهمیت به توجه با (.2013دهد )گاتمن و گاتمن، می کاهش را زناشویی کیفیت طریق
 نشان زیادی مطالعات رسد؛می نظر به چندان دو مسئله این به پرداختن ضرورت زناشویی زندگی در مالی
 چنانچه و مدیریت مالی است، درآمد یمسئله زناشویی زندگی بر مؤثر عوامل ترینمهم از یکی که اندهداد
 در زندگی، سهولت این کنار در ولی شودمی زندگی سهولت باعث باشد زوج دو هر طرف از درآمد این
 نباشد شاغل زن که صورتی در دیگر طرف از شود؛می هم مشکالت مالی و مسائل بروز سبب موارد ایپاره
 مشکالتی با خانواده و خود نیازهای کردن برآورده جهت و شودمی درگیر همسر با مالی مسائل از ایپاره در

است )فتحی، اسمعیلی، فرحبخش و دانش پور،  زوجین بین کشمکش بروز آن ینتیجه که شودمی مواجه

1394.) 
 مسائل به یک هر و است شده انجام خانواده ضاتتعار و هایتینارضا یزمینه در متعددی هایپژوهش 

 به شده، انجام تحقیقات در اما ؛اندکرده اشاره شودمی اختالف و درگیری باعث که عاملی عنوانبه اقتصادی
 کمتر دهدمی رخ اقتصادی مسائل یهاجنبه کدام با رابطه در تعارضات و اختالفات این که موضوع این

 در خانواده هازن و مرد در پذیرش نقش یهایژگیوافزون بر آن،  .(2013اتانو، است )چپمن و ک شده اشاره

برخوردارند و از  یتریقو یکنندگتیدارند. مردان که از ویژگی حما بر روابط و کارکرد خانواده تأثیر بسزایی

 یرتقینندگی عم، در قیاس با زنان که ویژگی ذخیره کبرندیمثبت بارآوری در نتیجه کار بهره م یهااحساس

 ییهاتجربه نشان داده زوج(؛ از این رو، 2011)گاتمن،  دارند، در مسائل مالی دو نقش متفاوت خواهند داشت

هاست و کنترل برابری بر چگونگی خرج کردن ندارند، که مدیریت مسائل مالی تنها بر دوش یکی از آن

ها از دالیل به وجود دیریت مالی در خانوادهو گاهی همین عدم م؛ کنندیاحساس رضایت کمتری را تجربه م

شود )خطیب، ها میها و ارتباط ناکارآمد بین زوجهای زناشویی، مشاجرهآورنده تعارضات مالی، ناسازگاری

 منزلهبهشود؛ ی مدیریت موفق مالی در زوجین میریگشکل(؛ پرواضح است که ترکیب عواملی، باعث 1390

 ؛(2015ر خانواده نام برد )کپلر، توان از نوع ارتباط و تعامالت دموفق مالی، می بخشی از پیشایندهای مدیریت

 گذارندهای انفرادی، افکار و احساساتشان را با دیگر اعضای خانواده در میان میاز این رو، افراد خانواده فعالیت

هایی با جهت گفت و شنود، تشویق به مشارکت هدگیرند؛ در خانواو اعضا در کنار یکدیگر و با هم تصمیم می

ی استقالل، صمیمیت، احساس مثبت نسبت به یکدیگر و رضایتمندی ریگشکل، منجر به هایریگمیتصمدر 

 یرانیاهای با توجه به اینکه خانواده رسدیمبه نظر (. 2013شود )گاتمن و گاتمن، از زندگی مشترک می

بر مدیریت موفق پول در زنان  مؤثرگذارند با کشف علل و عوامل پشت سر می ی از ریاضت اقتصادی راادوره

ی مهم در شناسایی علل تعارضات مالی و نارضایتی در بین زوجین است؛ هاوهیشمتأهل شاغل یکی از 

ی از عوامل شناسایی شده در راستای کاهش تعارضات و نارضایتی زناشویی است و ریگبهرهی که طوربه

ی بومی را در اختیار قرار دهد که به بسیاری از اهینظر تواندیموی نظری حاکم بر این عوامل تدوین الگ

 املعو و شناسایی با ی فرهنگی و ارزشی ازدواج به عنوان بافت بومی پاسخ دهد؛ بنابراینهاگرهو  سؤاالت

 بافت به توجه با را معهجا هر هایباارزش متناسب محتوای توانمی خانواده در پول موفق مدیریت بر مؤثر

 و هانگرش ها،ارزش مغایرت از ناشی که متخصصین هایسردرگمی میزان از و کرد طراحی آن، فرهنگی

 شناسایی با رو، این از. کاست است، متفاوت هایفرهنگ و جوامع از برآمده خانواده و ازدواج به مربوط باورهای
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 به کمک بر عالوه خانواده؛ یک رکن ترینمهم عنوان به نزنا در پول موفق مدیریت بر مؤثر عوامل و علل

 انوادهخ مقوله به ازپیشبیش توجه راستای در کشور سالمت نظام در تواندمی متخصصین و هاخانواده زوجین،

لذا پژوهش حاضر بر آن است . باشد رسانکمک اسالمی ایرانی جامعه از برآمده فرهنگ معیار و متر با موفق

ی ابتدا به کشف علل و عوامل مؤثر بر مدیریت انهیزمی هینظری کیفی و روش شناسمعرفتبر  دتأکیتا با 

 در پی پاسخ به سؤاالت پژوهشی زیر است: تاًینهاو موفق پول در زنان متأهل پرداخته 

 هایی تشکیل شده است؟مدیریت مناسب پول در خانواده از چه مؤلفه .1

 اند؟ق پول در خانواده کدامهای مؤثر زنان در مدیریت موفمؤلفه .2
 

 پژوهش روش

 حلیلت از عوامل مؤثر بر مدیریت موفق پول در خانوادهزنان جهت شناسایی  زیسته تجارب بررسی منظوربه 

استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش زنان متأهل  (2006) کالرک و براون ایمرحله شش روش به مضمون

 طریق روش از و داوطلبانه صورتبه تحقیق در کنندگاناده بود؛ شرکتموفق در حوزه مدیریت پولی در خانو

 داشتند؛ را تحقیق در حضور بین زنان متأهل شهر تهران که شرایط از شدند. انتخاب هدفمند گیرینمونه

 گذشته شانیمتأهلسال از زندگی  5بیش از  که در حوزه مدیریت پولی در خانواده زنان متأهل موفق یعنی

 از قبل باشند. تحقیق حضور داشته مصاحبه در که آمد عمل به دعوت بودند در تحقیق شرکت لبداوط و

 شد گرفته صدا رضایت ضبط و مطالعه در شرکت برای زنان از اخالقی رعایت اصول منظوربه پژوهش انجام

ها آن هویت و اطالعات ماندن محرمانه مصاحبه، جلسه علت ضبط حاضر، پژوهش اهداف به راجع و

 توصیف و اکتشاف مصاحبه، از هدف چنانچه اطالعات، گردآوری شیوة به با توجه شد. ارائه الزم توضیحات

 15 تا 10 دسترس، در منابع و زمان گرفتن نظر در با نیز و باشد شونده مصاحبه هایو نگرش هاعقیده

 به شده اطالعات گردآوری ،زن 14 با مصاحبه از پس (.2006 )کوال، بود خواهد کافی مصاحبه نمونه برای

هرکدام  شناختی جمعیت اطالعات .نبود نیازی مصاحبه ادامة به پژوهشگران تشخیص به و رسید اشباع نقطة

نیمه  و عمیق شکل به هامصاحبه اجازه کسب از است؛ پس آمده هاآن مستعار نام ذکر با کنندگانشرکت از

های هر ها با توجه به فرایند مصاحبه و پاسخی پرسششد و توال انجام حضوری صورتبه و ساختاریافته

کننده در مصاحبه کننده یکسان نبود؛ اما سعی شد انواع مشابهی از اطالعات از همه افراد شرکتشرکت

 گردآوری شود.

 ابزار پژوهش
ل های باز برای بررسی عوامشامل پرسش افتهیساختارفرم مصاحبه نیمه  .. مصاحبه نیمه ساختاریافته1

مؤثر بر مدیریت موفق پول در خانواده با زنان متأهل بود. برای این منظور پژوهشگگگگر ابتدا به تدوین فرم 

. در ابتدای استمصاحبه پرداخت. این فرم شامل عنوان طرح تحقیق، زمان مصاحبه، تاریخ و محل مصاحبه 

صه شد و این فرم خال صاحبهای از هدف طرح تحقیق ذکر  صاحبهرای با قرائت آن ب گرم او را در  شونده م

 زمانمدت ی مصگگاحبه به ترتیب ذکر شگگدند.هاسگگؤالهر یک از  آن از پسجریان هدف تحقیق قرار داد. 

دیجیتالی  صورتبه هامصاحبهدقیقه بود. همه  30-45 کنندگانشرکتبر حسب شرایط و تمایل  هامصاحبه

شد.  شته  ضبط کلمه به کلمه نو صله پس از  ستحکام ضبط و بالفا برای افزایش روایی و پایایی که معادل ا
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و تمگگاس و ارتبگگاط او بگگا   2محقق مگگدتی طوالندر تحقیق کیفی اسگگگگت، درگیری   1هگگاافتگگهعلمی یگگ

 3اهدادهی مقبولیت هاروشرا افزایش داد. همچنین از  هادادهبا حداکثر تنوع نیز اعتبار  کنندگانمشگگارکت

اسگگتفاده شگگد  هایکدگذارجهت رفع هرگونه ابهام در  4کنندگانمشگگارکتتوسگگط  هانوشگگتهدسگگتبا مرور 

سیدمن،  شگر 1394) سمت(. برای این منظور، پژوه صاحبه و کدگذاری را در اختیار آنان قرار هاق یی از م

سان در رابطه با  شارکتی هاگفتهداده تا به مفاهیم یک ست یابد. کنندگانم شباع  د نیز  هادادههمچنین از ا

ستفاده شد. قابلیت تعیین  بردنباال برای  و با رعایت  هادادهی سیستماتیک آورجمعنیز با  5تأیید –اعتبار ا

ضاءطرفیب صاحبهروی  6ی محقق، توافق اع سته، کدها و هام سه بندد شابه و طبقات برای مقای ی کدهای م

شت نموده با  شارکتکه منظور  آنچهبین آنچه که محقق بردا س کنندگانم ست، ا شد )ایمان و بوده ا تفاده 

 (.1390نوشادی، 

جهت انجام  ،وهشژمتاهل همکاری کننده در پهای الزم و شناسایی زنان از کسب مجوزپس  اجرا.روش 

مصاحبه هماهنگی صورت گرفت. در ابتدای مصاحبه به زنان اطمینان داده شد که موارد مصاحبه شده کامال 

ها شد. پس از به نآدهی اقدام به ضبط صدای گیرد و پس از اطمینانوهش صورت میژدر جهت اهداف پ

 وهش و تحلیل و پیاده سازی متون نتایج استخراج و در ادامه گزارش شد.ژهای پاشباع رسیدن نمونه

 

 اهیافته

 مطالعه مورد زنان همه ؛بود( 81/3) سال 44/36 شونده مصاحبه زنان سنی استاندارد انحراف و میانگین

 7 کارشناسی، تحصیلی مدرک دارای پژوهش در کنندهشرکت زنان از نفر چهار. بودند فرزند دارای و متأهل

 طول مدت ازدواج این زنان میانگین. بودند دکتری مدرک دارای نفر 3 و شدار کارشناسی مدرک دارای نفر

 .بود ماه 4 و سال 6

 

 تشکیل شده است؟ هایيمؤلفهمدیریت مناسب پول از چه  کیفي اول: سؤال

از روش تحلیل مضمون به  های مدیریت مناسب پولمؤلفهبه این سؤال و استخراج  گوئیپاسخبه منظور 

ی مستخرج از مصاحبه با زنان طبقه ها( استفاده شد و داده2006کالرک و براون ) ایشش مرحلهروش 

ها چندین بار توسط محققین معرفی شده است؛ داده 7که به رونویسی در مرحله اولتحلیل شد. متوسط 

 های مرتبط هر مصاحبه کدگذاریجنبه مرحله دومها آشنا شدند. در تجزیه و تحلیل شد و محققین با داده

جستجوی مقوالت از کدهای اولیه آغاز شد و مقوالت بالقوه استخراج شد که با عنوان  در مرحله سومشد؛ 

مقوالت مستخرج مرور شدند و مقوالت  مرحله چهارمارائه شده است. در  1بندی اولیه در جدول مقوله

                                                           
1. truth worthing 

2. prolonged engagement 

3. credibility 

4. member check 

5. confirmability 

6. peer check 

7.Transcribing data 
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مقوالت سازمان  نجممرحله پبندی شدند و در مرتبه اول مرتبط به هم در مقوالت سازمان دهنده دسته

 گذاری شدند.ای نامای جای گرفتند و مقوالت هستهدهنده به هم مرتبط در مقوله هسته
 

 ایو هسته سازمان دهندهبندی مرتبه اول، مقوله. 1جدول 

 ایبندی هستهمقوله بندی سازمان دهندهمقوله بندی مرتبه اولمقوله

  فراغتهای اوقات کاهش هزینه های سفرکاهش هزینه

 

 

 

 

 

 

 هاکاهش هزینه

 استفاده از تفریحات رایگان یا ارزان

 های جسمانیکاهش هزینه های غذاکاهش هزینه
 کاهش هزینه سالمت

  کاهش هزینه پوشاک

 

 ی شبه نیازهاکاهش هزینه

 ترخرید وسایل جنبی ارزان

 ترتحصیل ارزان

کاهش هزینه برای تشریفات و 

 دگیهای زنمناسک

ی سفرهای درون کاهش هزینه

 شهری

 های نیاز به تعلقکاهش هزینه تربرگزاری مهمانی ارزان
 ی هدایاکاهش هزینه

  های مسکنتهیه خانه و هزینه

 

 های مرتبه اولهزینه

 

 
 
 

 هاههزین بندیاولویت

 تهیه مواد غذایی سالم

 پرداخت اقساط

 های سالمتهزینه

 های مربوط به واجبات دینیهزینه

های مربوط به مشارکت هزینه

 اجتماعی

  خرید اتومبیل

 

 مرتبه دوم هایهزینه
 توجه به تحصیالت فرزندان

 توجه به پوشاک فرزندان

 توجه به مسافرت

 خرید باغ و ویال
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 ایو هسته سازمان دهندهل، بندی مرتبه اومقوله. 1جدول ادامه 

 

 ایبندی هستهمقوله بندی سازمان دهندهمقوله بندی مرتبه اولمقوله

 هاههزین بندیاولویت های مرتبه سومهزینه هزینه مهمانی
 هزینه خرید هدیه

 هزینه برای زیبایی
 هزینه برای تنقالت
 هزینه برای تجمالت

 هزینه برای امکانات ثانویه
 توافقات مالی توافقات مالی با بستگان توافق و هماهنگی مالی با همسر

 توافق مالی با فرزندان 

 و هاهزینهنزدیکان در خصوص توافق مالی با 

 منابع مالی

 توافقات مالی با همکاران دقت در تنظیم قراردادهای مالی

 دقت در انتخاب شریک مالی

 داشتن شریک مالی
 توافقات مالی با سایر افراد در خرید زنیچانهتوجه به 

 توجه به خرید با گارانتی
  کوتاه مدت ایهای روزانه تغذیهمراقبت

 

 

 

 

 بندی مالیبودجه

 های بهداشتیمراقبت

 میان مدت کنهای مربوط به مسپرداخت هزینه

 های اتومبیلپرداخت هزینه

 ساالنه تحصیالت فرزندان

 هزینه سفر

 پرداخت دستمزدها

 انداز آیندهچشم گذاریسرمایه

 اندازپس

  جوییکسب درآمد به کمک صرفه های زندگیجویی در خرجصرفه

 

 کسب درآمد بیشتر
 

 های زندگیجویی در برجصرفه

  ه اعضای در سن کار در خانوادهشاغل شدن کلی
کسب درآمد به کمک فعالیت 

 بیشتر

 وارد شدن به مشاغل خانگی

 گرفتن وام برای کسب و کار

 گذاریپیدا کردن منابع سرمایه

 پیدا کردن منابع کسب درآمد بیشتر
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 ایهستهو  سازمان دهندهبندی مرتبه اول، مقوله. 1جدول  ادامه

 ایبندی هستهمقوله بندی سازمان دهندهمقوله بندی مرتبه اولمقوله

همدلی مالی مبتنی بر فضائل  بخشش

 اخالقی
 همدلی مالی

 صدقه
 الحسنهمشارکت در قرض
 مشارکت اجتماعی

 همدلی مبتنی بر حقوق پرداخت وجوهات شرعی
 حمایت مالی از بستگان

 آموزش مالی رشد مالی فردی های شغلیهای آموزش مهارتشرکت در دوره
 های آموزش کاریشرکت در دوره

آموزش غیرمستقیم به فرزندان و اعضای 

 خانواده
 رشد مالی خانوادگی

 مستقیم به فرزندان و اعضای خانواده آموزش
 نگری مالیآینده نگری مالی خودمدارآینده توجه به داشتن بیمه

 اندازتوجه به پس
 دادن هدیه به شکل سرمایه

 جااجتناب از خرید بی
 نگری مالی دیگر مدارآینده جستجوی شرکای مالی مناسب

 انمسکن و امکانات مالی برای فرزند تهیه
  باور به لزوم چرخش پول در کنار ذخیره پول

 

 باورهای مالی

های مؤثر در مدیریت ویژگی 

 باور به لزوم مشارکت اجتماعی به کمک پول پول

 رسانی مایه خیر و برکت پول استباور به کمک

 باور به پول وسیله ارزشمند نه هدف ارزشمند

 باور به کارگشایی و رزاق بودن خدا

  عادت به پس از انداز

 

 

 رفتارهای مالی

 حسابگری

 ریسک مالی

 تبدیل پول به کاالی ارزشمند

 مراقبت از مسکوکات

 الیدقت در تنظیم اسناد م

 مراقبت از اسناد مالی

 برداری صحیح از منابع مالی موروثیبهره

  استفاده از امکانات دیگران

 های مالی دیگرانحمایت
 ارتباطات مؤثر در رشد مالی

 دریافت کمک بالعوض از بستگان

 الحسنه از بستگاندریافت قرض
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  های اولیه مالی بستگانحمایت
 در رشد مالیبردن ارثیه مؤثر 

 الگوهای مناسب مالی داشتن دوستان پولدار
 جوصرفهداشتن دوستان 

 

)کاهش ای مقوله هسته 10مدیریت پول در خانواده از  ،1ها و نتایج مندرج در جدول با توجه به تحلیل داده

تر، همدلی مالی، آموزش بندی مالی، کسب درآمد بیشها، توافقات مالی، بودجهبندی هزینهها، اولویتهزینه

 26از  همچنینو های مؤثر در مدیریت پول و ارتباط مؤثر در رشد مالی( نگری مالی، ویژگیمالی، آینده

هر یک پرداخته  به بررسیبرخوردار است که در ادامه بندی مرتبه اول مقوله 88 بندی سازمان دهنده ومقوله

 شده است.

 هاکاهش هزینه .1
ر د ایهستههای زنان موفق در مدیریت پول در طبقه متوسط نشان داد یکی از مقوله هایتحلیل مصاحبه

-های اوقات فراغت، هزینهکاهش هزینه دهنده سازمانهاست که شامل مقوالت مدیریت پول کاهش هزینه

 های نیاز به تعلق.ی شبه نیازها، هزینههای جسمانی، هزینه

ای بود که نشان کدهای سازمان دهنده در این مقوله هستهیکی از  ،های اوقات فراغتکاهش هزینه

 :بندی اولیه زیر بودداد در بین زنان طبقه متوسط هزینه اوقات فراغت کاهش یافته است و شامل مقولهمی

 کاهش هزینه سفرالف. 
 استفاده از تفریحات رایگانب. 

 اقعاً وم به کیش برم با خانواده ولی خیلی دوست داشت»کننده اول چنین بیان کرد: به عنوان مثال شرکت

تو زندگی هست که باید انجام بدم برای مثال خرید لوسترهای بهتر یا فرش بهتر قید  تریمهمدیدم کارهای 

 «را زدم، حتی شده برم مسافرت در شهرهای بین راهی به جای هتل توی چادر تو پارک بخوابم کار این

ای بوده که نشان مقوالت سازمان دهنده در این مقوله هستهیکی دیگر از  ،های جسمانيکاهش هزینه

های جسمانی اعضای خانواده را کاهش دهند و شامل کوشند تا هزینهداد زنان طبقه متوسط میمی

 اولیه زیر بود: بندیمقوله

 کاهش هزینه غذاالف. 
 کاهش هزینه سالمتب. 

مواد غذایی خوب تهیه کنم از نظر سالمت مواد  نمکمیسعی »کننده سوم بیان کرد: به عنوان مثال مشارکت

درصد  40الی  30با خرید کمتر غذای بیرون حداقل  بندی مواد یا اندازه میوه برام مهم نیست؛ولی بسته

دو وعده غذاهای سرد بخوریم و یک وعده پختنی  حتماً کنممیو باید بگم که تالش  کنممی جوییصرفه

 «... نیا بریو پاچهکلهدر زندگی ما انجام نمیشه برای مثال خوردن  بارلی یکاصالً بیش از سابعضی چیزها 

ایل داد وسای بود که نشان میهسته بندیمقولهدیگر کد سازمان دهنده در این  ،کاهش هزینه شبه نیازها

 هستند. رداربرخویا ابزارهایی که از نظر اهمیت جایگاه شبه نیاز دارند از هزینه محدود و کمتر در خانواده 
 کاهش هزینه پوشاکالف. 
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 های درون شهریکاهش هزینهب. 
 کاهش تشریفات و مناسک زندگيج. 

 ترارزانتحصیل د. 
 کاهش هزینه وسایل جنبيه. 

 ای بود که نشاندر این مقوله هسته سازمان دهندهیکی دیگر از مقوالت  ،های نیاز به تعلقکاهش هزینه

 های اولیه زیر بودند.بندیاند و شامل مقولهحفظ ارتباطات را کاهش داده ری وبرقراداد این زنان هزینه می
 کاهش هزینه هدایاالف. 

 ترارزانبرگزاری مهماني ب. 
هدیه خوب  معموالًاما به اندازه جیبم ولی  خرممیهدیه »کننده پنجم در این خصوص چنین گفت: شرکت

اما توقعی از دیگران ندارم در هدیه گرفتن  مهم  خیلی برام  سودمندی هدیه برای طرف مقابلم حتماً زارممی

 «طلبکارم باشند بعداًکه 

 هاهزینه بندیاولویت .2
ر د ایهستههای های زنان موفق در مدیریت پول در طبقه متوسط نشان داد یکی از مقولهتحلیل مصاحبه

های های مرتبه اول، هزینههش هزینهکا سازمان دهندههاست که شامل مقوالت هزینه اولویتمدیریت پول 

 های مرتبه سوم.مرتبه دوم و هزینه
زندگی در خانواده زنان  رویدادهای وی اشیاء و کاالها های مرتبه اول به این نکته اشاره دارد که هزینههزینه

 طبقه متوسط از اولویت برخوردار است شامل مقوالت مرتبه اول زیر بود:

 مسکن هایتهیه خانه و هزینه
جا اول خونه بخریم یه مسکن مهر خریدیم و این های بیمن از اول به همسرم گفتم ما باید به جای خرج»

 «خیلی به ما کمک کرد و ندادن اجاره خانه باعث شد ما هم ماشین خریدیم

 تهیه مواد غذایي سالمالف. 
 پرداخت اقساطب. 

 های سالمتهزینهج. 
کنار این کار یه کم  زارممیاول ماه به ماه که میشه از حقوقم اقساط را »کننده پنجم بیان کرد که: شرکت

ای ندارم چون با پرداخت اقساطم زندگیم را میتونم تا آخر ماه تنظیم کنم البته به ما فشار میاره اما چاره

ه دار نچندساله خیلی بهم فشار اومده من سرکار نمیرم ولی این دو کمک را تونستم به همسرم بکنم که خو

 «و ماشین دار باشیم
ای بود که نشان در این مقوله هسته سازمان دهندههای های مربوط به واجبات دینی یکی از مقولههزینه

 گیرند.قرار می بندیاولویتهای مهم در مرتبه اول اهمیت در داد موضوعات مرتبط با ارزشمی

 های مربوط به مشارکت اجتماعيهزینه
کنار هم برای ضعفا خوبه هم انرژی مثبتی به خودم میده بالهایی را دفع کرده  زارممی اول صبح صدقه را»

 «خیلی معجزه از صدقه دیدم صدقه را همیشه میدم برام کارگشاست
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داد برخی موضوعات بود که نشان می ایهستهدر این مقوله  سازمان دهندهدومین مقوله هزینه مرتبه دوم 

 بندی اولیه زیر بود.شامل مقوله و ؛در مرتبه دوم اهمیت قرار دارندو رویدادها از نظر اهمیت 

 خرید اتومبیلالف. 

 توجه به تحصیالت فرزندانب. 
 توجه به پوشاک فرزندانج. 

 توجه به مسافرت و اوقات فراغتد. 
 تمیزکاریهزینه ه. 

 خرید باغ و ویالو. 
حیاتی و مهمم همیشه به تحصیالت  هایزینههبعد از کنار گذاشتن  معموالًمن »کننده هشتم گفت: شرکت

ه گرفتن من ب»کننده یازدهم معتقد بود: و شرکت «بچم فکر کردم موفق شدنش و رفتنش به بهترین مدرسه

کمک شده هم به  بضاعتبیتمیزکار و داشتن تمیزکار برای یه خانم کارمند اهمیت میدم هم به یه زن 

 «گیرممی حتماًضافه تمیزکار را خودم بنابراین اگه پولی داشته باشم ا

ای از داد پارهای بود که نشان میسومین مقوله سازمان دهند در این مقوله هسته ،های مرتبه سومهزینه

 موضوعات از لحاظ اهمیت برای صرف پول در مرتبه سوم قرار دارند.
 هزینه مهمانيالف. 

 هزینه خرید هدیهب. 

 هزینه برای زیبایيج. 
 ی تنقالتهزینه براد. 

 هزینه برای تجمالته. 
 هزینه برای وسایل جانبيو. 
اما خانواده خودم هدایای گرون قیمت البته  گذارند؛میهای ارزون قیمت هدیه معموالًخانواده همسر من »

خانواده خودم هم کارمند هستند ولی خوب به هدیه به نزدیکان اهمیت میدن منم با همون هدایای خودشون 

ولی در هدیه دادن قانون پای  برممی حتماًولی هدیه را  کنممیهم طال هست برای اونا جبران  معموالً که 

حق کسی بیاد پیشم ولی داریم  زارممینه  بخشممینه از خودم زیاد  کنممیپای بودن هدایا را رعایت 

 (پنجم کننده)شرکت «کسایی را تو فامیل که حق بقیه براشون مثل آب خوردنه
د کرم ض کنممییبم سالی چند بار میتونم برم آرایشگاه هر ده سال یه بار هم میرم موهام را مش به قد ج»

 «آفتاب هم همیشه پول براش میدم و البته کرم روز ولی بیشتر نه چون ندارم و در اولویت هم برایم نیست

 (.ششم کننده)شرکت

 مالي توافقات .3
ر د ایهستههای ل در طبقه متوسط نشان داد یکی از مقولههای زنان موفق در مدیریت پوتحلیل مصاحبه

توافقات مالی با بستگان، توافق مالی با  سازمان دهندهمدیریت پول توافقات مالی است که شامل مقوالت 

 همکاران، توافق مالی با سایر افراد.
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ن افراد ای دادمیه نشان ای بود کیکی از مقوالت سازمان دهنده در این مقوله هسته توافق مالي با بستگان

در زندگی روزانه توافقات مالی صحیحی با بستگان خود دارند که باعث توسعه مالی اونا شده که شامل 

 کدهای اولیه زیر بود:

 توافق با همسر
 توافق مالي با فرزندان

 هاتوافقات مالي با نزدیکان در خصوص منابع و هزینه
های پیشرفت ما در زندگی این بوده که اختالفات یکی از علت بینمیم کنممیوقتی به زندگی خودمون نگاه »

نداشتیم این باعث شد که من و همسرم تعاون خوبی « تو و منی»انیا همالی اندکی داشتیم و به قول ما اصف

 «تراشی برای هم نکنیم البته تصمیمات اشتباه هم داشتیم ولی خیلی کم بودهبا هم داشته باشیم و مانع

 (اول کننده)شرکت
ولی بازم تا حدودی موفق  اندولخرجسعی کردم به فرزندانم یاد بدم که پول یعنی چه هرچند تا حدودی »

 ناً ضمبودم به هر حال خیلی با هم جنگ و دعوا نداریم سعی کردم براشون الگوی درست خرج کردن باشم و 

 (نهم کنندهت)شرک «کنممیها و نحوه زندگی هم گفتگو باهاشون درباره هزینه

 اددمیای بود که نشان یکی از مقوالت سازمان دهنده در این مقوله هسته ،توافقات مالي با سایر افراد

را دارند که باعث توسعه  همسرانشاناین افراد در زندگی روزانه توافقات مالی صحیحی با همکاران خود یا 

 مالی اونا شده که شامل کدهای اولیه زیر بود:
 قراردادهای مالی ظیمتندقت در 

 داشتن شریک ماليالف. 
 دقت در انتخاب شریک ماليب. 

 در خرید زنيچانهتوجه به ج. 
 توجه به خرید با گارانتيد. 
من خیلی جاها شریک مالی داشتم خدا را شکر شریکام خوب بودن هر چند آزارهایی هم برای من داشتند »

 اولین خونم را شریکی خریدم وگرنه مثالً پایبند باشیم  ولی سعی کردیم به اصول و توافقات دقیق اولیه

با هم ساختیم و بعد فروختیم و بعد سرمایه خوبی برای  شدنمی دارخانهاونم  شدمنمی دارخانه وقتهیچ

 (هشتم کننده)شرکت «خرید یه خونه بهتر برامون فراهم شد
رد و شرکتش اومد ب سریعاًدود کرد و  یکهودم خری شوییظرفبه خرید با گارانتی توجه دارم یه بار ماشین »

 «یکی نو داد اگر گارانتی نداشت بیچاره بودم

 مالي بندیبودجه .4
ر د ایهستههای های زنان موفق در مدیریت پول در طبقه متوسط نشان داد یکی از مقولهتحلیل مصاحبه

کوتاه مدت، میان مدت،  بندیدجهبو سازمان دهندهبندی مالی است که شامل مقوالت مدیریت پول بودجه

 انداز آینده.ساالنه، چشم

 داد اینبود که نشان می ایهستهدر این مقوله  سازمان دهندهیکی از مقوالت  ،کوتاه مدت بندیبودجه

 های اولیه زیر بود:شامل کدبندی که ؛دارند بندیبودجهافراد به شکل نانوشته 
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 ایمراقبت روزانه تغذیهالف. 

 های بهداشتيتمراقبب. 
 تردد شهریج. 
تر شد من سویا را بیشتر مواد غذایی سالم تهیه کنم از وقتی چیزها گرون کنممیها تالش مثل اکثر خانواده»

هم از موضوعات تکرار شونده  کنندهپاکهزینه خمیر دندان و مواد شوینده و »و  «مون کردموارد سبد غذایی

 (سوم کننده)شرکت «در منزل منه

داد این بود که نشان می ایهستهدر این مقوله  سازمان دهندهیکی از مقوالت  ،میان مدت بندیدجهبو

 های اولیه زیر بود:شامل کدبندی که ؛دارند بندیبودجهافراد به شکل نانوشته 

 پرداخت هزینه مربوط به مسکنالف. 

 های اتومبیلپرداخت هزینهب. 
 «که شما هر ماه باید داشته باشی چیزهاییپرداخت شارژ، تعمیرات، قبوض آب و برق و گاز و اجاره »

کارواش و بنزین که دیگه رو  کنندمیهایی را به ما تحمیل هزینه معموالً هاماشین»کننده دهم( و )شرکت

 کننده چهاردهم()شرکت «برای هر ماه شاخش 

داد این افراد بود که نشان می ایهستهدر این مقوله  سازمان دهندهالت یکی از مقو ،ساالنه بندیبودجه

 های اولیه زیر بود:شامل کدبندی که ؛برای سال دارند بندیبودجهبه شکل نانوشته 

 تحصیالت فرزندانالف. 

 هزینه سفرب. 
 پرداخت دستمزدهاج. 

 آینده اندازد. چشم
 گذاریسرمایهه. 

 پس از اندازو 
گاهی »(؛ کننده سوم)شرکت «به فکر باشم هابچهورم به شکل کلی یا تدریجی برای تحصیالت هرساله مجب»

 (کننده پنجم)شرکت «البته به شکل طال یا نقره کنممییه پولی گیرم میاد پس از انداز  کنارگوشه

 درآمد بیشتر کسب .5
ر د ایهستههای یکی از مقولههای زنان موفق در مدیریت پول در طبقه متوسط نشان داد تحلیل مصاحبه

ی جویکسب درآمد به کمک صرفه سازمان دهندهمدیریت پول کسب درآمد بیشتر است که شامل مقوالت 

 و کسب درآمد به کمک فعالیت بیشتر بود.

بود که نشان  ایهستهدر این مقوله  سازمان دهندهیکی از مقوالت  ،جویيکسب درآمد به کمک صرفه

های اولیه دهند که شامل کدبندیه کمتر مصرف کردن و صحیح مصرف کردن اهمیت میداد این افراد بمی

 زیر بود:

 های زندگيجویي در خرجصرفهالف. 
 های زندگيجویي در برجصرفهب. 
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نه جوری که بقیه اذیت بشن ولی هم برای منابع  کنممی جوییصرفهدر مصرف آب و گاز و برق  معموالًمن »

 حساب تراضافهبرای خودمون اما وقتی مهمون دارم دو نفر  پزمنمیزیاد  وقتهیچای پول، ارزش قائلم هم بر

 «کنممی

د داد این افرابود که نشان می ایهستهدر این مقوله  سازمان دهندهیکی از مقوالت  ،کسب درآمد بیشتر

 د:های اولیه زیر بودهند که شامل کدبندیبه کسب درآمد بیشتر حتی اندک اهمیت می

 پیدا کردن منابع درمان بیشترالف. 

 شاغل شدن کلیه اعضای در سن کارب. 
 وارد شدن به مشاغل خانگيج. 

 گرفتن وام برای کسب و کارد. 
 گذاریپیدا کردن منابع سرمایهو. 
من یه کاری که کردم این بود که تالش کردم شرکای خوب پیدا کنم تا سود خوب گیرم بیاد پول کم را »

 «خونه شراکتی خریدم که کلی زندگیم را جلو برد بار دو مثالًاش کاری کرد ولی پول زیاد را چرا نمیشه باه

 (سوم کننده)شرکت

 

 مالي همدلي .6
داد در مدیریت مالی موفق ها همدلی مالی بود که نشان میحاصل از تحلیل داده ایهستهیکی از مقوالت 

وله نیستند. این مق خودمحوره دیگران نیز توجه دارند و تنها توجه به دیگران نیز حائز اهمیت است و آنان ب

 شامل مقوالت سازمان دهنده زیر بود: ایهسته

در  داد افراد موفقیکی از مقوالت سازمان دهنده بود که نشان می ،همدلي مالي مبتني بر فضائل اخالقي

و عرفی در حیطه اخالق قرار مدیریت مالی به دیگران نیز توجه دارند و این توجه ورای وظایف شرعی 

 های اولیه زیر بود:گرفت که شامل کدبندیمی

 بخششالف. 

 صدقهب. 
 الحسنهقرضمشارکت در ج. 

 مشارکت اجتماعيد. 
یز ها نداد در مدیریت موفق پول ارزشکد محوری دیگری بود که نشان می ،همدلي مالي مبتني بر حقوق

های مذهبی پولی را هزینه به خصوص با توجه به ارزش ایشانهارزشحائز اهمیت است و افراد مبتنی بر 

 های زیر بود:کنند که شامل کدبندیمی

 پرداخت وجوهات شرعيالف. 

 حمایت مالي از بستگانب. 
 تماً حخداوند میگه اول به فامیلت کمک کن من تو فامیلمون هم اوضاعشون خوبه به جز سه تا خانواده من »

 (هفتم کننده)شرکت «رسونمرا بهشون می ییهاکمکماهانه یا ساالنه 
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 . آموزش مالي7
داد که افراد موفق در مدیریت پول ها بود که نشان میحاصل از تحلیل داده ایهستهآموزش مالی دیگر کد 

-انتقال دهند و کدهای سازمان دهنده آن عبارت بودند از: آموزش فرزندانشانمایل بودن تا تجارب خود را به 

 های خانواده محور.حور و آموزشهای خودم

داد در مدیریت پول یادگیری نیز سهم به ای بود که نشان میکد سازمانی دهنده ،خودمحورهای آموزش

های کاری هایی را در حیطه شغل خودش کسب کند یا مهارتسزایی دارد و فرد به دنبال آن است تا مهارت

 دهنده شامل کدهای اولیه زیر بود:مقوله سازمان ید این دیگری را کسب نماید که برایش تولید درآمد نما

 های شغليهای آموزش مهارتشرکت در دوره

 های کاریشرکت در دوره
 آموزش مستقیم به فرزندان

های شغلی شرکت کردم و گواهی فعالیت در اون های مختلف ارتقاء مهارتمن چندین دوره در کارگاه»

 (هشتم کننده)شرکت «حیطه را گرفتم که خیلی کمکم کرد

مدیریت  دادمیکه نشان  بود ایهستهدیگر کد سازمان دهنده در این مقوله  آموزش مالي برای خانواده

 :بودموفق پول با آموزش همراه است و شامل کدهای باز زیر 

 به فرزندان غیرمستقیمآموزش 
 ها رابه کارش و اون هزینه ختمریمیاز خرج خونه را  گیریچشموقتی پسرم بزرگ شد ماه به ماه بخشی »

 «کردتنظیم می

 نگری مالي. آینده8
د این دانشان می که ؛نگری مالی در مدیریت پول بودها آیندهیکی دیگر از مقوالت مستخرج از تحلیل داده

ن اکنند و برای آن برنامه دارند این مقوله شامل این مقوالت سازمبه آینده نگاه می حتماًافراد در زندگی 

 مدار. مالی دیگر نگریآیندهنگری مالی خودمدار و دهنده بود: آینده

ایی هبه این نکته اشاره داشت که در مدیریت مالی موفق افراد دست به فعالیت مالي خودمدار ینگرآینده

های هزینه تأمینتوانند در سنینی که فاقد قدرت کار کردن هستند قدرت زنند که مطمئن باشند میمی

 گی خودشان را دارند که شامل کدهای اولیه زیر بود:زند

 توجه داشتن به بیمهالف. 
 اندازپستوجه به ب. 

 جابياجتناب از خرید ج. 
 دادن هدیه به شکل سرمایهد. 
 «رسیدمیدادم  کوچیک یه جا به اندازواقعًا این پسو  خریدممیبدو طال  کردممیتا یه پولی جمع »

 کننده یازدهم()شرکت
 «کنممیو خرید  کنممیتلف بشه و خرج چیزای الکی خیلی فکر  خودبی زارمنمیپول برام ارزش داره »

 کننده هفتم()شرکت
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داد این افراد مقوله بود که نشان می دیگری در این سازمان دهندهمدار مقوله  ،مالي دیگر نگریآینده

 بود:را نیز داشتند و شامل کدهای اولیه زیر  فرزندانشاندغدغه 

 جستجوی شریک مالي مناسبالف. 
 تهیه مسکن و امکانات مالي برای فرزندانج. 

 در مدیریت پول مؤثرهای فردی . ویژگي9
در مدیریت پول بود که نشان  مؤثرهای فردی ها بود ویژگیدیگر که حاصل از تحلیل داده ایهستهمقوله 

نماید و ها در مدیریت پول کمک میتند که به آنهایی هسدارای ویژگیداد این دسته از افراد خودشان می

 شامل کدهای سازمان دهنده باورهای مالی و رفتارهای مالی بود.

این باورها در یک  از باورهاست متأثرداد مدیریت پول بود که نشان می ایدهنده سازمانکد  ،باورهای مالي

 شامل کدهای اولیه زیر بود: که ؛ن سازندتوانند مدیریت پول را آساهستند که می ایگونهبهنگاه کلی 

 مندیدغدغهالف. 

 پول کردنجمعباور به حفظ تعادل در خرج و ب. 
 اجتماعي باور به مشارکتج. 

 باور به کارگشایي و رزاق بودن خداد. 
 باور به پول وسیله ارزشمند نه هدف ارزشمنده. 

این میل باعث شد تا دغدغه اینا داشته باشم  اتفاقاًمن همیشه دوست داشتم از جهت مالی پیشرفت کنم و 

 (سوم کننده)شرکت که منابع مالی اطرافم را که میتونم ازش کسب درآمد داشته باشم پیدا کنم
به شکل طال و زمین بیش از  مثالًمن معتقدم پول باید بین افراد جامعه دستگردون بشه جمع کردن پول 

 هاییدمآلطمه میزنه و نمیذاره از زندگی لذت ببری  های به سایر آدمبشه تو پولدار بشی ول اندازه ممکنه باعث

دیدم که فقط خوش  هاییآدم کنندمیدیدم که فقط دوست دارند پول جمع کنند و مثل بدبختا زندگی 

 (چهارم کننده)شرکت بودن و بیچاره شدن

داد باور به تنها مکفی نشان میبود که  ایهستهدیگر مقوله سازمان دهنده در این مقوله  ،رفتارهای مالي

نیست باید رفتارهای صحیح مالی را نیز بها داد و اهمیت بخشید این مقوله سازمان دهنده شامل کدهای 

 اولیه زیر بود:

 عادت به پس از اندازالف. 
 حسابگریب. 

 مراقبت از مسکوکات و اسناد ماليج. 
 دقت در تنظیم اسناد ماليد. 

 منابع صحیح از برداریو. بهره
 «من همیشه ریز به ریز حسابام را دارم باش تو محیط کار باید حسابگر باشی برنامه کارت دست »

 کننده اول()مشارکت
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 در رشد مالي مؤثر. ارتباطات 10
 داد ارتباطاتها بود که نشان میمستخرج از تحلیل داده ایهسته مقوله دیگردر رشد مالی  مؤثرارتباطات 

شامل کدهای سازمان دهنده حمایت مالی  ایهستهاهمیت هستند این کد  حائزمالی  در رشد و یا سقوط

 دیگران و الگوهای مناسب مالی بود.

داد در مدیریت بود که نشان می ایهستهدیگران یکی از کدهای سازمان دهنده در این مقوله  حمایت مالي

 کدهای اولیه زیر بود: پول و رشد مالی ارتباطات حائز اهمیت است این کد محوری شامل

 استفاده از امکانات دیگرانالف. 

 دریافت کمک بالعوض از دیگرانب. 
 از دیگران الحسنهقرضدریافت ج. 

 بستگان مؤثرحمایت اولیه د. 
 مؤثربردن ارثیه و. 
عموش که خونه خالی داشت خواست که اگه میشه به مدت یک  خونه بسازیم و پدرم از پسر خواستیممی»

 نش را به ما میدهسال خو
 نندهک)شرکت «اونم داد و ما تو اون مقطع اجاره ندادیم و این تو اون مقطع باعث شد زودتر خونمون تموم بشه

 (سوم

داد افراد موفق در بود که نشان می ایهستهدیگر کد سازمان دهنده در این مقوله  ،الگوهای مناسب مالي

دند از لحاظ مالی و شامل کدهای باز ها هم موفق بوآند که مدیریت و رشد مالی با افرادی سروکار داشتن

 زیر بود:

 داشتن دوستان پولدارالف. 

 جوداشتن دوستان صرفهب. 
 «معاشرت با دوستای پولدار باعث شد آرزوی پولدار شدن داشته باشم و به دنبال پولدار شدن باشم»

 چهارم( کنندهشرکت)
هم خرج بیخود  کردندمیکردند همه خرج پوالشون استفاده می رابطه داشتم که جالب از هاییآدمبا »

 ششم( کنندهشرکت« )بود بخشالهامکردند این کار برای من خیلی نمی

 

 گیریبحث و نتیجه

از  تأهلزنان مو ارائه الگویی از تجربه زیسته پول  موفق مدیریتعوامل مؤثر بر و  هامنظور شناسایی مؤلفهبه

عمیق  افتهیساختارمصاحبه نیمه ساختاریافته اطالعات کسب شد. نتایج تحلیل محتوای طریق مصاحبه نیمه 

 مستخرج هایداده و استفاده( 2006) کالرک و براون ایمرحله شش روش به مضمون تحلیل روش اززنان، با 

 و هندهد سازمان مقوله 26 ایهسته مقوله 10 پژوهش این در. شد تحلیل متوسط طبقه زنان با مصاحبه از

 مقوله ده از خانواده در موفق پول مدیریتنقش زنان در  که داد نشان نتایج. شد استخراج اولیه کد 89

 مدلیه بیشتر، درآمد کسب مالی، بندیبودجه مالی، توافقات ها،هزینه بندیاولویت ها،هزینه کاهش ایهسته

 مالی رشد در مؤثر ارتباطات و پول یتمدیر در مؤثر هایویژگی مالی، نگریآینده مالی، آموزش مالی،
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های داخلی و با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل مصاحبه با زنان و مرور پژوهش .هستند برخوردار

های یافت نشد؛ با این حال یافته آمدههایی در راستا با نتایج به دست خارجی، به صورت مستقیم پژوهش

(، 1394خاکپور مروستی ) (،1397(، علیرضانژاد و زنگنه )1398های صادقی آرانی و همکاران )پژوهش

( 1994( و واگلر و پال )2009(، پپ و همکاران )1390(، علیرضانژاد و حایری )1392مختاری و همکاران )

نشان دادند پول، جنسیت، ساختار قدرت در خانواده و احترام از عوامل مؤثر و اساسی موفقیت در یک خانواده 

 مرد و خویی زن عدب در و هافستد ملی فرهنگ هینظر درش زن غیرقابل انکار است؛ از این رو، بوده و نق

 ییخو مرد هایفرهنگ درشود. می بررسی اجتماعی هاینقش لحاظ از جنسیتی هایتفاوت اهمیت خویی

 هایارزش و ودشمی شناخته ارزش یک منزلة به قدرت و دارند رقابت به تمایل افراد خو، زن فرهنگ مقابل در

 مراقبت و امنیت حفظ مهربانی، خو زن جوامع در اما؛ است غالب جسارت و پول موقعیت، جمله از قاطعانه

 زن ملی فرهنگ با همسو دیگر، عبارت به(؛ 2011)هافستد،  هستند برخوردار باالیی اهمیت از خانواده از

 و خود امنیت تأمین برای یالهیوس باشد تقدر کسب برای ابزاری که آن از بیش پول به زنان نگرش ،ییخو

 میزان شده بررسی زنان دهدیم نشان نتایج همچنین،(؛ 1398)صادقی آرانی و همکاران،  است اطرافیانش

 مقدار به نسبت گاهچیه اما ؛دانندمی آن به دستیابی برای خود کوشش و تالش بازتاب را آمده دست به پول

 .اندنداشته کفایت احساس آن
 دوقصن مصرف در جنسیت و نیست آن اعضای برابری متضمن خانواده فرهنگ که است ( معتقد2008) لیزرز

 پژوهش رد. است ارتباط در هم اجتماعی طبقه با جنسیت، بلکه با تنها نه خانگی پول مؤثر است؛ خانگی پول

 قرار ثروتمند زنان سادتمورد ح توانستندیم خانگی اقتصاد کارگیری اصول به با کارگر طبقه زنان زلیزر

 توسط خانگی . پولشدیم تعیین خانواده سیاست مالی با ندرت، به کارگر زنان دست  در آماده پول بگیرند؛

 در نز برای که پولی مثالً؛ گیردمی قالب اجتماعی طبقه و قدرت روابط خانوادگی، جنسیت، زندگی عقاید،

 هنظر گرفت در لباس مثل خاصی خرید برای سنتی طور به - آن مقدار از نظر صرف –شودمیگرفته  نظر

 زن مخارج منظور به خانگی پول ترتیب بدین ؛کندیم کسب شوهر که است «واقعی»پول  از جدا و شده

 و پول (.1398شود )صادقی آرانی و همکاران،  مخارج همین صرف باید و شده گرفته نظر در شوهر توسط

 شاید این. هستند جنسیتی عمیقاً مفاهیمی اقتصادی، مشخص هطبق یک درون حتی خانواده در قدرت

 است، نزدیک نفوذ به که زنانه قدرت .دید توانمی پژوهش این هاییافته در که است یانکته نیتربرجسته

 با یهمنوای همه از ترمهم و اندازپس احساسی، سرمایه بر تکیه نادیدنی؛ پول تولید مردانه، پول مدیریت با

 با زنان، این نزد در و بوده اجرایی اقتدار نوع از و منفعل کننده، مجاب قدرت این. آیدمی دست هب شوهر

 روابط زنانه، قدرت و زنانه پول تنیده درهم رابطه. ندارد چندانی رابطه دیدنی، پول تولید یعنی درآمد کسب

 حرانیب وضعیت تا همدالنه مدارای عنوان به زیآممسالمت و بسامان نسبتاً وضعیت از طیف یک در را همسران

 تا برآنند سازگاری و پول مبادلهی هانییآ راهبردهای از استفاده با زنان. دهدمی قرار اقتصادی؛ خشونت

 در هک نیست معنا آن به این. کنند حفظ است، ترکینزد همدالنه مدارای به که طیف از یانقطه در را رابطه

نژاد و شود )علیمین بحرانی و است مدیریت قابل شرایط بلکه ،دهدمین رخ اقتصادی خشونت وضعیت این

 (.1397زنگنه، 
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 دهدمی نشان گروهی متمرکز هایبحث و مصاحبه حین در شوندگانمصاحبه بدن زبان و هاحالت مشاهده

 ماش نظر به»سؤال  که زمانی طول مصاحبه در هستند؛ ابهام دچار زنانه قدرت مفهوم تعریف در هاآن که

 طوالنی، مکث از پس شوندگانمصاحبه تمام تقریباً ،شدمیمطرح  «است زنی چگونه خانواده در قدرتمند زن

 پاسخ برای سردرگمی نوعی بیانگر که کردندمی استفاده «چیز»یا واژه  «اممممم»مثل  مختلفی آواهای از

 هستند؛ قائل در خانواده تقدر برای مشخصی جنسیتی تفکیک که دهدمی نشان زنان این اظهارات است؛

 یک خانواده در پول مانند نیز که قدرت دهدمی نشان خانواده، در قدرت مقوله در جنسیتی مرزبندی این

 قدرت، بر تأثیرگذاری با جنسیت مشخص، طبقه اقتصادی یک درون حتی و نیست واحد و یکدست مفهوم

 سوی زایادکرد.  مردانه قدرت مقابل در زنانه قدرت عنوان به آن از توانمیکه  کندمی تولید متفاوتی کیفیت

 نوادهدر خا اقتصادی سرمایه شاخص نماد مثابه به پول اما ؛نیست شفاف چندان خانواده در قدرت مفهوم دیگر

 بینس امکانات و قابلیت معادل را خانواده در قدرت شناسان، جامعه برخی. دارد قدرت مفهوم با عمیقی پیوند

 نیز نظرانصاحب برخی. گیرندمی نظر در زندگی مشترک هایشیوه تعیین برای انهمسر از یک هر

 کسی چه شودمی سؤال وقتی ؛برندمی کار به خانواده در قدرت مفهوم مصداق عنوان به را گیریتصمیم

 رگدی وجه لوکس زعم به. است خانواده در هاگیریتصمیم متوجه خاص طور به امر این ،کندمی قدرت ا عمال

 هایلشک به توانمی را خانواده در گیریتصمیم شیوه و نحوه. گرددبرمی عمل برای گیریتصمیم به قدرت

 اجرایی هایضمانت نوع آن به توانمی را وجوه این. دید افراد تعهد کردن فعال و اجبار تحریک، ترغیب،

 خود دفه به دستیابی ضمینت برای تالش در فرد است ممکن که دانست مربوط( منفی و مثبت) دوبخشی

 گیدنز (؛1393کند )لوکس، می ایجاد تغییر دیگران رفتار در«  دیگری» که ابزارهایی کند؛ استفاده هاآن از

 اعمال غیرمستقیم طور به را خود نفوذ است ممکن اما ؛قدرتمندند خانواده درون در غالباً زنان است معتقد

 (.1390)گیدنز،  باشند مدعی خانوادگی زمینه در مشروع ورط به ندتوانمی مردان که حالی در کنند
 به که معنا این به باشند داشته ابزاری دیدگاه است ممکن پول به نگاه در زنان گفت، توانمی مجموع در

 رب همچنین. کنند نگاه قدرت به دستیابی و نفسعزت ارزشمندی، خود، اکمال برای ابزاری عنوان به پول

برمی را هاآن که دهند بسط را خاصی نیازهای زنان که داشت انتظار توانمی مازلو زهاینیا رویکرد اساس

 مرتفع شاناولیه نیازهای که شاغل زنان برای. دهند پاسخ متفاوتی هایشیوه به تجربیاتشان به تا انگیزاند

 دارخانه زنان برای که تاس حالی در این ؛شود واقع توجه مرود باالتر مراتب سلسله نیازهای به بایستی شده،

 ترپایین مراتب سلسله نیازهای با اولویت باشند، نشده مرتفع هاآن یاولیه نیازهای برخی است ممکن که

 این اساس بر زیرا بود، خواهد
 مرتبط و ترپایین مراتب سلسله نیازهای بر مزمن شکلی به است ممکن خانواده در یا جامعه در افراد دیدگاه،

 رضایت، علق،ت شکوفایی، خود مثل باالتر مراتب سلسله نیازهای تا کنند تأکید فیزیکی سالمت ادی،م رفاه با

 ناهماهنگی-خود ادراک که افرادی خود، اکمال ینظریه اساس بر همچنین. زندگی کیفیت و شناختیزیبایی

 طریق از را اکمال عدم یا یناهماهنگ این تا شوندمی برانگیخته دارند، خود در کمال عدم از حسی یا کنندمی

 به را خود است ممکن ناهماهنگی از شکل این ؛کنند جبران پوششی اقالم مثل نمادین مادی هایدارایی

 از .دهد نشان در خانواده اقتصادی مشارکت مدیریت نیز و اندازپس خرید، مصرف، مدیریت شکل

 همچنین بود؛ همراه مشقت با که بود مالی موفق زنان در امور مدیریت شناسایی پژوهش این هایمحدودیت

 حوزه مدیریت مالی در ارزشی مختلف هایگونه و خانواده هایارزش و هانگرش نیز دانشگاهی تحقیقات در
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 تحقیقات و مانده مغفول های ایرانی به ویژه نقش زنان در اداره خانوادهزندگی زناشویی و خانواده بر مؤثر

 هایهشیو خانوادگی، هایارزش شناسی گونه در کیفی و کمی تحقیقات. است دهش انجام حوزه این در اندکی

 .شودمی پیشنهاد نقش پررنگ زنان در خانه و خانواده و مالی موفق مدیریت
 

 موازین اخالقي
در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، تضمین حریم خصوصی و رازداری حین مصاحبه 

 کنندگانشرکت، هاپاسخبه محرمانه بودن  دیتأکوجه به شرایط و زمان انجام مصاحبه ضمن رعایت شد. با ت

 در مورد خروج از پژوهش مختار بودند.
 

 سپاسگزاری
 شود.میتشکر و قدردانی  همکاری داشتند؛در اجرای این پژوهش  که در مصاحبه هکنندشرکتزنان از همه 

 

 مشارکت نویسندگان
توسط معاونت پژوهشی  28/10/1397اول بود که در تاریخ  نویسنده رساله دکتری از برگرفته حاضر مقاله

ش نقاین مقاله همه نویسندگان و  است به تصویب رسیده (خوراسگان)اصفهان دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

نویس، ویراستاری و گردآوری مصاحبه و تحلیل آن، پیش، یشناسروش، یسازمفهومیکسانی در طراحی، 

 داشتند. ش یکسانینهایی سازی نق
 

 تعارض منافع
 ندارد. منافع تعارض و مالی حامی مقاله این نویسندگان، اظهار بنا بر

 

 منابع
 .44-15 :(2)3. فصلنامه پژوهش، یفیک یمحتوا لی(. تحل1390محمدرضا. ) ،ی.، و نوشادیمحمدتق مان،یا

 تهران: انتشارات نشر نگار ها؛یمرد یکنش. ترجمه مرتض هی(. نظر1392. )ریپ و،یبورد

 یزندگ یها و تعارضات اقتصادمؤثر بر اختالف یعوامل اجتماع ی(. بررس1393نرگس. ) ،یافسانه.، و طاهر ،یتوسل

 .365-390 :(2)5 ،رانیا یمسائل اجتماع یدار شهر تهران. فصلنامه بررسشاغل و خانه زنان ییزناشو

 ،یبر تعارضات خانوادگ نیاقتصادی زوج یهاتفاوت در کنش ریتأث ی(. بررس1394الهه. ) ،یمروست خاکپور

 .تهران قاتیارشد، دانشگاه آزاد واحد علوم تحق یکارشناس نامهانیپا

. تهران: انتشارات موسسه آموزش و ییزناشو یهااست: نقش یها واقعنقش نی. ا(1390. )یدمهدیس ب،یخط

 .)ره( ینیامام خم یپژوهش

 و یلیهاشم جبرائ ،یبیحب ی. ترجمه مجتبیفیمصاحبه در پژوهش ک یشناس(. روش1394. )نگیرویا دمن،یس

 .46-34 ،یتهران: انتشارات فرهنگ شناس ادگارزاده،یغالمرضا 

 کیالکتید یرفتار درمان ی(. اثربخش1396مسعود. ) ،یلواسان ی.، و غالمعلاسری ،یرحمان.، مدن ،یروئیس یهاد خیش

 .47-55(؛ 4و  3)11پرتعارض. فصلنامه سالمت جامعه؛  نیتعارض زوج یتیریمد یهابر سبک
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 یامطالعهبه پول و مناسبات قدرت در روابط همسران:  ی(. دسترس1397. )کزادی.، زنگنه، نالیسه رضانژاد،یعل

 208-165(: 80)27 ،یفصلنامه علوم اجتماع«. شهدا هیتک»و « دستان سبز»زنان  یدر اجتماع محل

صندوق اعتبارات خرد زنان.  یتوسعه: مطالعه مورد ت،ی(. پول، جنس1390شهال. ) ،ی.، و حائرالیسه رضانژاد،یعل

 .231-191(: 7)3 ،یرفاه و توسعه اجتماع یزیربرنامه

 ی(. اثربخش1396نژاد، شکوه. ) ینادره.، و نواب ،یمهناز.، سعادت ،ی.، کاظمالیفرد، ل یفیرصی.، منیزاده، نوش الهفتح

لنامه زوج ها. فص تیمیو صم ییروابط زناشو تیفیانتخاب بر ک هیبر اساس نظر ییزناشو یزندگ یساز یغن

 .353-372(؛ 3)43 ،یکاربرد یروانشناس

 یعوامل اجتماع ی(. بررس1394. )ژهی.، و دانش پور، منومرثیمه.، فرحبخش، کمعصو ،یلیالهام.، اسمع ،یفتح

دار شهر تهران. فصلنامه فرهنگ زنان شاغل و خانه ییزناشو یزندگ یها و تعارضات اقتصادمؤثر بر اختالف

 .29-54(؛ 24)6 ،یمشاوره و روان درمان

ها و نگرش ی(. واکاو1398. )هیمهد ،یوادقان ی.، و مصلحلیاسماع ،ینصرآباد یزهرا.، مزروع ،یآران یصادق

 538-513(: 4)17 است؛یبر آن. زن در توسعه و س تینقش اشتغال و شخص یزنان و بررس یپول یباورها

 چاپ هشتم ،ی. ترجمه: منوچهر صبوری، تهران: نشر نیشناس(. جامعه1390. )یآنتون دنز،یگ

 نیدر رابطه ب نیزوج یارتباط یهامدل یا(. نقش واسطه1393. )دیسع ،ی.، و قنبردیام ،ی.، شکرهیهان لواف،

 18-3(: 2) 1خانواده.  یشده دختران، روانشناس یساز یو برون یساز یو مشکالت درون ییتعارض زناشو

تهران: موسسه مطالعات و  ،یی. ترجمه: فرهنگ رجایطانیشر ش ای ی(. قدرت؛ فرانسان1393. )ونیاست لوکس،

 یفرهنگ قاتیتحق
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Abstract  

Aim: The present study aimed to discover determinants of successful money 

management in married women. Methods: The research was conducted with a 

qualitative method using the grounded theory. Participants were selected by a 

purposive sampling method and 14 married women were finally interviewed 

with the semi-structured method until the theoretical saturation, and the results 

were analyzed using a method by Brown and Clark (2006). Results: In the 

study, 10 core categories, 26 organizing categories, and 88 primary codes were 

extracted. The results indicated that the roles of women in successful money 

management in the family included ten core categories, namely cost reduction, 

cost prioritization, financial agreements, financial budgeting, more earning, 

financial empathy, financial education, financial foresight, effective 

characteristics in money management, and effective communication in 

financial growth. Conclusion: Family financial management is an important 

dimension of marital life, and the women's role is important in this 

management; hence, the effect of women in successful money management is 

critical in today's families. 
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