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Abstract 
The stepfamily is more complex than the families resulting from the first marriage 
due to its different structure. One of the important dimensions of this type of 
family which affects the relationship between the couples, the step-parent and 
the step-child and the family structure in general, is the control of monetary and 
financial issues. Therefore, the present study was designed to investigate how 
financial resources are managed in stepchildren. The research method is 
qualitative and takes the grounded theory approach. Fifteen men living in Isfahan 
who had the experience of remarriage after divorce and living in a family with 
stepchildren were purposefully selected by theoretical sampling. Research data 
were collected through in-depth interviews and analyzed using open, axial and 
selective coding. The results showed that men, due to factors such as imposed 
financial expectations, checking the allocation of financial resources, inadequate 
financial support, exercising women's power, etc., had a kind of fear that they 
believed had damaged the traditional family structure and authority and the 
centrality of the decision was taken away from them. Meanwhile, women, in 
particular, competed with men by gaining economic capital and intensifying the 
competitive environment of the family through powerful financial management 
methods. Although the strategies adopted led to expedient agreements between 
the couples, since the control of monetary issues arises from the existence of 
stepchildren, the competition for economic power in stepchildren seems to be 
constant, leading to the polarization of the family environment. 
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Extended Abstract 
Introduction 

1.   With the increased rate of divorce 
during the years 1991-2020 
(Yearbook of Demographic 
Statistics of Iran, 2020), it is not 
surprising that the rate of 
remarriages after divorce also 
increases. According to research, as 
many people with divorce 
experience remarry (Gold, 2016; 
Schmiege, Richards, & Zvonkovic, 
2001), the number of remarried 
families is expanding. However, as 
Kreyenfeld and Martin (2011) point 
out, the increase in the numbers is 
not the only reason that makes the 
study of stepfamilies more 
attractive. Furthermore, the 
stepfamilies are complex and their 
dynamics are different from the first 
families (Adler‐Baeder & 
Higginbotham, 2004, p. 448) 
because, by definition, a stepfamily 
refers to a family in which at least 
one party has a child or children 
from their previous life (Giddens, 
2015: 267). Therefore, it is the 
presence of children from the 
previous marriage that makes the 
greatest difference in remarriage 
from the first marriage. The quality 
and manner of the relationship 
between the new family members, 
i.e., the stepfather's relationship 
with the stepchild and the couple's 
relationship is very important 
because it is these relationship that 
causes the stability or collapse of 
the step family. However, the 
complexity of remarriage and 
stepfamilies do not end there. One 
of the important contexts and 
factors in remarriage that also 

affects the relationships in 
stepfamilies is decision-making and 
financial management practices. 
Financial management is one of the 
main sources of disputes and a 
stressful factor for members of this 
type of family. Therefore, in the 
present study, an attempt has been 
made to emphasize the masculine 
experiences, decision-making 
regarding finances in the step-
families, their degree of access to 
financial resources, and in general, 
the economic behavior of the step-
families. In other words, the present 
study seeks to answer the following 
questions:How is the allocation of 
financial resources in step-families? 

2. What is the share of each couple, 
especially the man, in making the 
financial decisions? 

 

Methods 
The present study has used a qualitative 
methodology and contextual theory 
strategy along with the systematic 
approach of Strauss and Corbin. The 
research participants were purposefully 
selected. In fact, the inclusion criteria 
were as follows: the participant must be a 
man, have experience of remarriage after 
divorce, the new spouse must have at least 
one child from the previous marriage, and 
at least two years must have passed since 
the remarriage. Also, theoretical sampling 
has been used in this route. Sampling was 
continued until theoretical saturation to 
obtain accurate data in a way that could 
clearly clarify the dimensions of the 
present study. Therefore, 15 men with the 
experience of remarriage and family life 
were interviewed in the presence of a 
stepchild in Isfahan. The time period of the 
interviews also varied; this means that the 
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maximum time was 8 hours and the 
minimum time was 4 hours. The data 
obtained from the interview were 
transcribed and analyzed by open, axial, 
and selective coding methods in a 
systematic, chain-based and timed 
process. 

 

Results  
The present study, through in-depth 
interviews with 15 male step-parents in 
the city of Isfahan, analyzed the allocation 
of resources between the in-laws and 
step-children and the extent of couples' 
access to financial resources with special 
emphasis on men. The results showed that 
men, due to factors such as imposed 
financial expectations, checking the 
allocation of financial resources, 
inadequate financial support, exercising 
women's power, etc., had a kind of fear 
that they believed had damaged the 
traditional family structure and authority 
and the centrality of the decision making 
was taken away from them. Meanwhile, 
women, in particular, competed with men 
by gaining economic capital and 
intensifying the competitive environment 
of the family through powerful financial 
management methods. 
 

Conclusions 
Men and women, as two special members 
of the family, have the largest share in 
family affairs, including economic affairs 
and power in general. However, gender 
roles differ in the extent to which each 
couple contributes to power. Because 
gender roles are constructed and 
addressed by the value-normative systems 
of any society, according to popular 
cultural beliefs, men have more power to 
make decisions about family matters. They 

play the role of breadwinner of the family, 
and because of this, they have a more 
prominent presence outside the home and 
in the public sphere. Therefore, the 
economic affairs are focused on men and 
the economic power is a masculine 
characteristic. Men also seek economic 
power in accordance with gender roles 
derived from social definitions of 
masculinity. The existing legal framework 
in the country also confirms the authority 
of men in the family. The participating men 
in our study also believed in establishing 
authority in the stepfamily through gender 
role habits. They argued that remarriage, a 
step-family, and the presence of a step-
child should not preclude the 
establishment of mental and objective 
aspects of their masculinity. In other 
words, men are educated according to 
their character (during the process of 
socialization, education, imitation and role 
modeling), allocation of financial 
resources and control of resources and 
decision-making regarding the economic 
affairs of the family. This caused women to 
witness a new face of power distribution in 
the stepfamily as they entered into the 
power interactions. Having resources 
such as jobs, income, and economic capital 
in general are determinants of a person's 
power and authority in making the family 
decisions. Women no longer just do 
housework because they have found 
themselves in the public arena because of 
job opportunities; aeas that have long 
belonged to men. In step-families, 
women's economic capital is not derived 
solely from employment and income. They 
make significant financial investments by 
receiving dowry and alimony for their 
children. Thus, having these resources 
makes women not content with a 
predetermined and traditional feminine 
role and change the direction of power in 
the family in their favor. The competition 
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between men and women in the family, in 
other words, the competitiveness of the 
family arena in stepchildren is important. 
As mentioned earlier, the authority of men 
and women in decision-making in the 
family affairs and its gender division shows 
how the power is distributed in the family. 
Economic affairs are one of the most 
important things in the family. This is 
significant due to the presence of 
child/children in step-families. In other 
words, economic affairs in this type of 
family is due to how financial resources 
are allocated between the child/children 
and stepchildren, financial management, 
and control of these resources in general. 
Thus, on the one hand, it seems that the 
couple's competition for power is a 
permanent competition. In this regard, 
what happens is a temporary agreement 

that is only the best for the family and is 
not of a real and permanent nature. In 
other words, couples deal with problems 
in tolerant ways. On the other hand, the 
competitiveness of the family field leads to 
female autonomy and male autonomy in 
managing financial affairs and as a result, 
duality between couples. In general, it 
should be said that the combination of 
these factors cause the stepfather family 
to appear not as a cohesive unit but as a 
polarized space. 
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 چکیده
  دارای  اول،  ازدواج  از  حاصل  هایخانواده  بهنسبت  خود  متفاوت  ساختار  جهتبه  ناتنی  یخانواده

واده  از  نوع  این  اهمیت   حائز  ابعاد  از  یکی.  است  تریپیچیده   وضعیت   والد   زوجین،  روابط   بر  که  هاخان
ختار  طورکلیبه  و  ناتنی  فرزند  -ناتنی . است  مالی  و  پولی  مسائل  کنترل  است،  اثرگذار  خانواده  سا

ر مالی منابع مدیریت چگونگی واکاوی هدف با حاضر پژوهش  بنابراین،   طراحی  ناتنی هایخانواده د
  مردان   از نفر  15.  است  شده انجام ایزمینه  ینظریه  یشیوه  به  و  کیفی  پژوهش،  روش.  است  شده

 حضور  با  خانواده  در  زندگی  و  طالق  از  پس  مجدد  ازدواج  یتجربه  دارای  که  اصفهان  شهر  در  ساکن
ی  فرزند رینمونه  یشیوه  به  و  هدفمند  صورتبه  بودند،  ناتن ی  گی ب  نظر  های داده.  شدند  انتخا

 تحلیل   گزینشی  و  محوری  باز،  کدگذاری  از  استفاده  با  و  گردآوری  عمیق  هایمصاحبه  ازطریق  پژوهش
یلی،  مالی  انتظارات  جمله  از  عواملی  پی  در  مردان  داد  نشان  نتایج.  شدند   منابع   تخصیص  وارسی  تحم

عمال  نامناسب،   مالی  هایحمایت  مالی،   زعم به  که  بودند  شده  هراس  نوعی  دچار...  و  زنان  قدرت  ا
 ها-آن  از گیریتصمیم محوریت و  اقتدار شده،  خانواده سنتی ساختار شدن دارخدشه به منجر آنان

یز  زنان  میان،  این  در.  بود  شده  سلب   مردان   با  رقابت  وارد  اقتصادی  یسرمایه  کسب  با  ویژه  طوربه  ن
دیریت  مدارانهقدرت  هایشیوه   با  و  شده .  بودند  کرده  تشدید  را  خانواده  رقابتی  فضای  مالی،  امور  م

ه  منجر  اتخاذشده  راهبردهای  اگرچه اکه  اما  بود،  شده  زوجین  میان مصلحتی  هایتوافق  ب  کنترل  ازآنج
  اقتدار   کسب  سر  بر  رقابت  رسدمی  نظر  به  است،  ناتنی   فرزندان  وجود  از  ناشی  پولی  مسائل 

ی  ناتنی  هایخانواده  در  اقتصادی  .شودمی  خانواده  فضای  شدن  قطبی  به  منجر  نتیجه  در  است؛  دائم

 کلیدواژه ها: 
ی، یخانواده مجدد، ازدواج  ناتن

  رفتار مالی، منابع مدیریت
 .مردان اقتصادی،
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 مسأله انیو ب مقدمه 1
سال  طی  طالق  میزان  افزایش    1399تا    1370های  با 

جمعیتی،  )سالنامه آمارهای  تعجب  1399ی  جای   ،)
ازدواج  میزان  که  نیز  نیست  از طالق  پس  های مجدد 

پژوهش  با  مطابق  یابد.  انجام افزایش  شده های 
از   تجربه افراد  بسیاری  طالق، دارای  ازدواج    مجددا    ی 

،  2چ یزونکوو ،  چاردزی ر،  گ یاشم؛  2016،  1)گلد   كنندیم
خانواده  (2001 تعداد  ازدواج  بنابراین،  از  حاصل  های 

می پیدا  گسترش  نیز  حال،  مجدد  این  با  کند. 
که  همان  اشاره  2011)  3ن یمارتو    نفلد یکرگونه   )

افزا کنند  می ن  شی تنها  مطالعه  ست یتعداد    یکه 
مرا    یناتن   یهاخانواده  نوع  ،کندی جذاب    از   این 
  ز یمتما  ی جهات اشکال خانوادگ  ی اریبس  ها ازخانواده 

»بد (.  129:  2011،  نیمارتو    نفلد یکر)  هستند  «یعیو 
و    هستند  دهیچیپ  یناتن  یهاخانواده طورکلی،  به

- آدلر) اول متفاوت است ی هاها با خانواده آن  یی ایپو 
مطابق با تعریف  ( زیرا  448:  2004،  4باثن یگیهو    ادر ب

خانواده ارائه به  شده،  ناتنی  اطالق  ای  خانواده ی 
دست می آن  در  که  ازدواج  شود  از  طرفین  از  یکی  کم 

رابطه  داشته   ییا  فرزندانی  یا  فرزند  خود  پیشین 
  حضور فرزندان (. بنابراین،  267:  1394،  5)گیدنز  باشد

قبل   از است  ازدواج  بی  ازدواج    زیتما   نیشتریکه  در  را 
کند. کیفیت و چگونگی  ی م   جادی مجدد از ازدواج اول ا

خانواده  اعضای  والد  روابط  روابط  یعنی  جدید  ی 
حائز  -ناتنی بسیار  زوجین  روابط  و  ناتنی  فرزند 

به  و  است  خانواده اهمیت  این  عملکرد  را  طورکلی  ها 
می  و  مشخص  مجدد  ازدواج  پیچیدگی  اما  سازد. 

شود. یکی از  جا ختم نمی همین های ناتنی به  خانواده 
مجددزمینه ازدواج  در  مهم  عوامل  و  روابط    ها  بر  که 

خانواده  است، اعضای  تأثیرگذار  نیز  ناتنی    ی 
 های مدیریت مالی است.گیری و شیوهتصمیم

مال خانواده   یمسائل  در  از  هااغلب  حاصل  ی 
بس مجدد  است  ار یازدواج  است    را یز؛  مهم  ممکن 

 
1 Gold 
2 Schmiege, Richards and Zvonkovic 
3 Kreyenfeld and Martin 
4 Adler‐Baeder and Higginbotham 

  ا یباشد و    ی تیحما   یهانهیزشوهر در حال پرداخت ه
کند.   افت یرا در   یی هاپرداخت  نیزن ممکن است چن

ا دوم  ن یبا  درمورد  پرداخت   حال،  دریافت  های  یعنی 
زن براحمایتی  است  ممکن  مبالغ  پوشش    ی، 

باشد،  ار یبس  ی واقع  ی هانهیهز پرداخت    ا ی  کم  هرگز 
می   نشود. سهل این  از  ناشی  در  تواند  انگاری 

باشد.  مسؤولیت  زنان  سابق  شوهران  والدینی  های 
( در پژوهش خود به این موضوع اشاره  2012)  6ا نیوالنت

خود  می فرزندان  نیازهای  به  زمانی  مردان  که  کند 
می  کنار  توجه  در  را  وقت  گذران  فرصت  که  کردند 

باشند؛   داشته  وقتی درحال یکدیگر  با    دان فرزن  ی که 
می شان  انمادر  مکنند  زندگی  فکر  که ی )مردان(    کنند 

سابق( )همسر  برآورده    فرزندان  یازهاین  د یبا  او  را 
ن  ی هنگام  ژه یوبه  .نماید مادر    ی دیجد پیوند    زیکه 

کردند  باشد. درواقع، مردان احساس می داده    لیتشک
که این حق را دارند که مشارکت خود در رفع نیازهای  

دهند.   کاهش  را  م   اغلبفرزندان  که ی اتفاق  افتد 
م امتناع  نفقه  پرداخت  از    ن یا  را یز  ؛ورزندی پدران 

از    ی دارنگه   ی نهیشود که هزی م  جاد یا   شان ی تصور برا
کرده    جاد ی ن ارا که همسر سابقشا  ی دیجد  یخانواده 

م  پرداخت  بهکنندی است،  به  طورکلی،  .  توجه  با 
خانواده   سخت   ی مال  ط یشرا ناتنی در  مسائل    های  و 

فرزند  ،  فرزند پسر  ی برا  د یکه با  یپول   زانیمربوط به م
خود    ی برا همچنین فرزندانشان خرج شود و  ا ی دختر

ازدواج   یهازوج  ن یدر ب  یمال یریاحتمال درگ ن،یزوج
بس زوج   شتریب  ار یمجدد  ازدواج هااز  است   ی    اول 

  ست یتعجب ن  یجا(.  1991،  7هوبارت ؛  2012)والنتینا،  
مال  مسائل  اصل   یکه  برا   ی منبع    یی هازوج   یاسترس 

کرده  ازدواج  دوباره  که  نه آن .  انداست  با ها  به    دیتنها 
خود  »رایج«  مسائل   قبوض  پرداخت  و  معاش  امرار 

زوج  ؛باشندتوجه داشته   ازدواج   یی هابلکه  که دوباره 
به کرده  فرزندان   ییهاآن   ژه یواند،  از که  قبل  ی    ی ازدواج 

نگران  جمله  .  دارند  زین  یشتریب  ی مال  یهای دارند،  از 
مال  بده  یمسائل  ازدواج    یهای بالقوه،  از  حاصل 

5 Giddens 
6 Valentina 
7 Hobart 
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  ت یحما و    مربوط به ادغام دو خانه  یهانهیهز ی،  قبل
پرداخت   اس  نفقه و  به  فرزندانی  است  ممکن  که  ت 

تعداد  خانه وارد و یا از خانه خارج شوند و در نتیجه 
اعضا )  خانواده  ینوسان  ،  1گانانگ و    کلمناست 

و  218:  1989 مسائل  عمیقا   که  پژوهشی  اولین   .)
داده  چالش  قرار  بررسی  مورد  را  مجدد  ازدواج  های 

توسط   که  است  پژوهشی  (  1976)  2نجر یمساست، 
از   را  مالی  امور  مسینجر  شد.  خاص  انجام  مشکالت 

داند که بعد از وجود فرزندان حاصل  می   ازدواج مجدد
چالش  بیشترین  قبلی،  ازدواج  خانواده   از  برای  های  را 

می  همراه  به  مجدد  چالش ازدواج  این  که  های  آورد 
دنباله با  یتقرمالی   ازوندها یپ  رو  ناشی  اول    ی  ازدواج 

  ، که دوباره ازدواج کرده بودند ی از مردان یاریبسبود. 
درمورد    یل یتما صحبت  خود    یمال   یهایی دارابه 

زنان و  مجددا    ی نداشتند  اغلب    که  بودند  کرده  ازدواج 
پول  برا  ییهادرمورد  است  ممکن  به    یکه  ازدواج 

که    ی مردان .  کردندی م  یارمغان آورده باشند پنهان کار 
م مراقبت  فرزندانشان  از  سابقشان  در    کرد، ی همسر 

حمایت  نیتأم شر  و  در    دشان یجد   کیفرزندان  که 
از    کردندی م  یزندگ   ینون ک  یخانه پس  بودند.  مردد 

زناشو  ک ی ا   ی برخ   ،ییانحالل  به  زنان  نتیجه    ن یاز 
بودند   طالق  رسیده  وقوع  صورت  در  است  الزم  که 

عدم    یمقدار  ، یگرید انعکاس  با  بگذارند.  کنار  پول 
از مردان    ی برخ   د، یمشابه درمورد ازدواج جد  نانیاطم

تجد   یل یتما وص  دیبه  در  بت ینظر  و    مهینامه، 
  ن یکه منتقل شد ا   ی خود نداشتند. تصور  ی هایی دارا

حوزه  که  حل  یاریبس   یبرا   یمال  یبود  نشده  مشکل 
نشان  که  بود  حساس  به    دیترد   یدهندهو  تعهد  در 

 (.  197: 1976، نجریمس) است د یازدواج جد

که  1982)  3گوتینگ طالق (  از  پس  مجدد    ازدواج 
دارا  ده یچیپ  یندایفر   را  یمؤلفه   ن یچند  یو 

و  می   وستهیپمهبه مالی  امور  است  معتقد  داند 
موقعیتحوزه از  یکی  اقتصادی  برای  ی  دشوار  های 

عبور از وضعیت طالق و گذار به ازدواج مجدد است.  
« را  فرایند  این  اقتصاد او  مجدد  می ازدواج  نامد.  ی« 

 
1 Coleman and Ganong 
2 Messinger 

استقرار    یازدواج مجدد اقتصادگوتینگ معتقد است  
خا متمجدد  به أنوار  طالق  از  پس  واحد  هل  عنوان 

اقتصاد   یوربهره  مصرف  مجدد    است.  یو  ازدواج 
توسعهرشد  فی تکل  ک یعنوان  به  یاقتصاد و  ای  ی 

خانواده  ناتنیبرای  م   ی  ازدواج    در   توانی را  امتداد 
  ی آن ناش  یمشکالت اصل   رای ز  ؛دانست  نی مجدد والد

قبل ازدواج  از  حاصل  فرزندان  وجود  .  است  یاز 
چن  ی هنگام ازدواج    ریدرگ  ی فرزندان  ن یکه  هستند، 

اقتصاد   ک یعنوان  به   را یز   ؛شودی م  ده یچیپ  یمجدد 
م  ستمیس ظاهر  اقتصادکه    شودی باز  رفتار    ی به 

طور معمول  به   از دو همسر وابسته است.  ریغ  یافراد
زندگ به   ی استاندارد  مجدد  ازدواج    ک ی  لیدلدر 

  که قبال    یمنابع مال   که  ابدیی م   شی ساده افزا  تیواقع
برا تنها  بودند،  کرده  حفظ  را  اقامتگاه    ی بانیپشت  ی دو 

از    ،نیبنابرا.  شوندی م  بیترک  یک یاز   آنقدر  مشکل 
ن بودجه  ب   ؛ ستیکمبود  مشکل  و    ی مال  ی ثباتی بلکه 

است.  عی توز توز   منابع  ا  عیمشکل  به    ن یمنابع 
با چگونه  پول  که  دارد  اشاره  شود  دیموضوع  ؛  خرج 

کس است    د یبا  ی چه  دسترس  در  آنچه  از  مقدار  چه 
 (.  1982)گوتینگ،  کند؟  افتیدر

د از  پول  کنترل  و  قدرت  به  رباز ی پول  منبع  عنوان 
است شده  و    شناخته  (.  76:  1988،  4دوالن )لون 

دست   در  خانواده  مالی  قدرت  منبع  که  این  دانستن 
کسی   تصمیم چه  و  با  است  منبع  این  درمورد  گیري 

یک از اعضاي خانواده است، در فهم روابط بین  کدام 
است مهم  بسیار  خانواده  ویژگی    ؛اعضاي  این  زیرا 

خانواده  می اعضاي  از  بعضی  که  شود  باعث  تواند 
و   منابع  فردي  اگر  باشند.  اعضا  دیگر  از  ثروتمندتر 

اي رسیدن به  امکاناتی در اختیار دارد که فرد دیگر، بر 
خواسته نیازها،  و  اهداف،  تمایالت  ها، 

که  عالقمندي  فردي  است،  نیازمند  بدان  هایش 
به   باید  ناگزیر  دارد،  منابع  این  به  کمتري  دسترسی 
طرق گوناگون براي دستیابی به این منابع تالش کند.  

ترتیب اقتصادي    ،بدین  منابع  کنترل  به  تمایل 
چالش می ختواند  در  را  بسیاري  وجود  هاي  به  انواده 

3 Goetting   
4 Lown and Dolan 
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فتحی،    آورد خاکپور،  در  158:  1393)علیرضانژاد،   .)
ناتنی  خانواده  از    نی والد های  است  ممکن 

تالش    ای)  ی تیحما   یهاپرداخت  در  آن(  وجود  عدم 
فرزندان    یبرا بر  کنترل  سابق    هیتنب  ایاعمال  همسر 

 (. 76: 1988،  دوالن)لون و  استفاده کنند

م  یهنگام خانواده  وارد  پول  بر  ی که  فرض  شود، 
نحو   نیا به  که  ب  یاست  خانواده    ی اعضا  ن یعادالنه 

به حداکثر رساندن    کننده برایکمک   شود وی م  عی توز
جمع اینکه  ها  آن   ی رفاه  اما  پول  است.  فرد چقدر  هر 

  ی آورد، از چه کسی چگونه آن را به دست م  رد،یگیم
برا چ  ی و  مبه ی  زیچه  گرفته  نظر  در  .  شودی ندرت 

است  1989)  1زلیزر معتقد  اصل (  منبع  پول    ی اگرچه 
اغلب   و  شوهر  و  زن  دردناک    ینقطه  کیاختالفات 

عج  نی والد  نیب است،  فرزندان  ما    بیو  که  است 
ها  تنها خانواده نه دانیم.  می   کمتر  ی درمورد مسائل مال

افشا  یل یتما برا  یمال   ی خصوص  ی زندگ  ی به    ی خود 
ندارندبهیغر فرزندا ؛  ها  و  همسران  اغلب  شوهران،  ن 

م سادگ   ا ی  ندیگوی دروغ  از    ی به  را    گر یکدی اطالعات 
م توضیحات  1989)زلیزر،    کنندی پنهان  این  تمام  با   .)

در   اقتصادی  مسائل  و  مالی  امور  گفت  باید 
های  تر از خانواده های ناتنی به مراتب پیچیدهخانواده 

خانواده  این  زیرا  است؛  اول  را  ازدواج  زوجینی  ها 
می یک شامل  حداقل  دارای  که  تجربه شوند  ی بار 

به که  بوده  نحوه طالق  بر  آنان تبع  عملکرد  در    ی 
مستثنا  آن  از  نیز  اقتصادی  عملکرد  که  خانواده 
نیست، تأثیرگذار است. در کنار زوجین، فرزندانی در  

خانواده  سابق  این  ازدواج  حاصل  که  دارند  وجود  ها 
و   خونی  پیوند  عدم  و  هستند  زوجین  از  هریک 
خویشاوندی آنان با والد ناتنی نیز عامل مهمی است  

می  اقتصادیکه  عملکرد  بر  اثرگذار    تواند  خانواده 
اصلی   منابع  از  یکی  مالی  امور  بنابراین،  باشد. 

استرس عوامل  از  و  می اختالفات  اعضا  برای  باشد.  زا 
با   تا  است  شده  تالش  حاضر  پژوهش  در  رو،  این  از 

تصمیم مردانه،  تجربیات  بر  با  تأکید  رابطه  در  گیری 
خانواده  در  مالی  دسترسی  امور  میزان  و  ناتنی  های 

م به  به آنان  و  مالی  اقتصادی  نابع  رفتار  طورکلی 

 
1 Zelizer 

بهخانواده  گیرد.  قرار  واکاوی  مورد  ناتنی  عبارتی  های 
باشد دنبال پاسخ به این سؤال می پژوهش حاضر به 

درخانواده  مالی  منابع  تخصیص  فرایند  ناتنی  که  های 
 چگونه است؟   

 

 پژوهش یمفهوم چارچوب 2
پیشینه جمرور  نظری  مفاهیم  کنار  در  تجربی  زء  های 

روش  در  اساسی  به اصول  و  کیفی  ویژه  شناسی 
نظریه زمینهرویکرد  مرور  ی  عبارتی،  به  است.  ای 

و   خواندن  به  منجر  نظری،  آثار  و  تحقیقی  ادبیات 
دوباره خواندن خواهد شد. فرایندی که با خارج کردن  

قضاوت پیش  و  به داوری  ارزشی  عنوان  های 
دبازدارنده  را  پژوهشگران  بصیرت  ذهنی،  درک  های  ر 

مطالعه  مورد  موضوع  با  مرتبط  مفاهیم  کشف  و 
دهد. به بیانی دیگر، با افزایش مهارت در  افزایش می 

تشخیص عناصر مرتبط از نامرتبط، حساس بودن به  
داده داده  از  مفاهیم  ایجاد  توانایی  و  پژوهشگر  ها  ها، 

می  آماده  کیفی  تحقیق  یک  انجام  برای  این  را  با  کند. 
ی حاضر با منابع پژوهشی  لعهحال، پژوهشگران مطا

زمینه در  محدودی  روبه بسیار  داخلی  ادبیات  رو ی 
پژوهش  از  بسیاری  که  معنا  این  به  های  بودند. 

زنان  انجام  بر  تکیه  با  مجدد  ازدواج  با  رابطه  در  شده 
مجدد   ازدواج  در  آنان  زندگی  ابعاد  به  ویژه  توجه  و 

بهپرداخته  که  پژوهشی  و  دنبال  اند  به  ویژه  طور 
و   مجدد  ازدواج  از  مردانه  تجربیات  واکاوی  و  کشف 

 ی ناتنی باشد یافت نشد.  زندگی در خانواده 

با  پژوهشی  مطالعه  در  ازدواج    یهدف  کیفیت 
طالق،    مجدد  از  محسن پس  زهراکار  یکله،  و  زاده 

دریافتند1397) خانواده   (  شرایط  و    یبهبود  ناتنی 
مجدد ازدواج  از  رضایتمندی  اشتر با    افزایش  اک  به 

مالی منابع  نتیجه  گذاشتن  در  تنش   و  های  کاهش 
یابد. از طرفی عدم  افزایش می   مرتبط با مسائل مالی

باعث افزایش    تواندوابستگی اقتصادی زن به مرد می 
به  مجدد  ازدواج  از  شود، رضایتمندی  مرد  در    ویژه 

مسألهدرصورتی  این  وظیفه به  که  زن    یعنوان 
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رضایت از ازدواج  . در غیر این صورت  شودننگریسته  
می مجدد   کاهش  زن  منابع  در  تفکیک  به  زن  و  یابد 

می  اقدام  محمدی  مالی  دیگر  پژوهشی  در  کند. 
بعد  1396) مجدد،  ازدواج  زوجین  که  دریافت   )

را   مالی  و  ازدواج  به اقتصادی  در  اصلی  عنوان چالشی 
  های مالی را مانع از . آنان چالش اندمجدد ادراك کرده 

می  زناشویی  بودند  رضایت  معتقد  و  دانستند 
به مالی  بار  در  بیشترین  فرزندان  حضور  دلیل 

 ها است. گونه ازدواج این 

مطالعات  همان  شد،  داده  توضیح  پیشتر  طورکه 
زنان   مجدد  ازدواج  موضوع  با  زیادی  توجه  درخور 

درحالی  است؛  گرفته  مردان  صورت  با  رابطه  در  که 
این  به  پژوهشی  اگرچه    گونهوضعیت  نیست. 

نام  رابطه  برده مطالعات  در  خوبی  بسیار  نکات  شده، 
اند، اما باز هم شاهد حضور  با ازدواج مجدد ارائه کرده 

این   تمام  با  هستیم.  مردان  به  توجه  کنار  در  زنان 
می  بررسی  توضیحات  به  که  پژوهشی  گفت  توان 

و   مالی  و  اقتصادی  ابعاد  بر  تأکید  با  مجدد  ازدواج 
نظر مردانه انجام شده باشد، یافت نشد.  ویژه از مبه

در رابطه با مطالعات خارجی نیز ذکر چند نکته حائز  
  پژوهشگران شروع توجه    1970ی  اهمیت است. دهه 

خانواده  و  مجدد  ازدواج  به  زبان  ناتنی  انگلیسی  ی 
به  است،  نام بوده  موضوعات  مورد  برده عبارتی  شده 

می  قرار  خانواده  محققین  از  بسیاری  و  توجه  گیرد 
دهه پژوهش  در  موضوعات  این  پیرامون    1980ی  های 

به  دهه و  در  ویژه  بهبود    1990ی  طور  و  گسترش 
پیدا   فا   کندی مچشمگیری  و  گانانگ   ،1ن ی)کلمن، 

مورف2000 پاسل  لدی؛    توجه   لیدال(.  2013  ،2ی و 
  1960  یدهه   داد؛  حیتوض  گونهن یا   توانی م  را  نیمحقق

جدا   زانیم و    ش ی افزا  یی اروپا  یجامعه  در   ییطالق 
خانواده   یی اگونهبه   افت ی  یریچشمگ   ی ناتن  یهاکه 

جدا بخش  تبدیل    ییاروپا  یجامعه  ریناپذ یی به 
ازدواج  از  بسیاری  آن،  از  قبل  تا  درواقع  های  شدند. 

به می مجدد  شکل  همسر  مرگ  این  دلیل  و  گرفت 
شد   خانواده  محققین  توجه  جلب  موجب  تحول 

 
1 Coleman, Ganong and Fine 
2 Moorefield and Pasley 
3 Sweeney 

(. طبق آمار  2011و مارتین،  نفلدیکر ؛ 2010، 3)سوئینی 
جانب  ارائه از  دهه 2020)  4زر ی شواشده  دو  در  ی  ( 

به   است.  یافته  کاهش  مجدد  ازدواج  میزان  گذشته 
عقب 2020)  5شوارتز و    اسماکی  گفته زنان  (  نشینی 

به   و مجدد  ازدواج  از  گرفته  طالق  ترجیح  مردان  دلیل 
ازدواج   چارچوب  از  خارج  مشترک  زندگی  به  آنان 

تا می است  شده  سبب  موضوع  این  و    باشد 
از  پژوهشگران موجود  تعاریف  با  را  روابط  این   ،

پژوهشگران  خانواده  بنابراین،  کنند.  ادغام  ناتنی  ی 
ارائه مطالعه در  ی  سع اگرچه  حاضر  جدیدتری  ین  ی 

و   مجدد  ازدواج  درخصوص  پژوهشی  منابع 
داشتهخانواده  ناتنی  این  های  از  استفاده  در  اما  اند؛ 

محدودیت  با  نیز  طرفی  منابع  از  بودند.  مواجه  هایی 
سال پژوهش  در  موجود  به  های  توجه  با  اخیر  های 
انجام پژوهش  دهه های  در    1990و    1980ی  شده 

گرفته در  باشد و ریشه در تحقیقات شکل میالدی می 
به  دارند؛  دهه  دو  غنی این  در  عبارتی  مطالعات  ترین 

زدواج مجدد و خانوادهزمینه حاصل از آن،   ی ناتنیی ا
باشد. بنابراین، در پژوهش  مربوط به این دو دهه می 

در   معتبر  منابع  به  است  شده  سعی  نیز  حاضر 
 های مذکور استناد شود.   دهه 

انجام  خارجی  مطالعات  ی لعهمطاشده  ازجمله 
)  6کراپو  همکاران  فشار 2020و  عنوان  با    درک   و  یمال  ( 

مجدد  ازدواج  در  زمان  گذشت  با  همسر    رفتار 
بهمی که    در   مالی  فشار  نقش  از   ما  درک  باشد 

مجدد بی  ازدواج  عبارتی  می   کمک  ثباتی  به  کند. 
دال   ن یا   یهاافتهی ارتباط    ی برا  یابالقوه   لی مطالعه 
  ی ثباتی رفتار همسر و ب برداشت از  ی،  استرس مال  نیب

م نشان  را  مجدد  داد  دهدی ازدواج  نشان  نتایج   .
مال رفتار    یاسترس  از  همسر  درک  کاهش  باعث 

  ش یرا افزا  یکه درک رفتار منفی حالدر ؛  شودیمثبت م
م  یی الگو د،  دهیم ادامه  زمان  گذشت  با    . ابدیی که 

خصوص در ثبات ازدواج برجسته  ممکن است به   نیا
)نیوالنت.  باشد این  2012ا  به  خود  پژوهش  در  نیز   )

شیوه  فهم  برای  که  دارد  اشاره  مدیریت  موضوع  های 

4 Schweizer 
5 Smock and Schwartz 
6 Crapo et al 
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ی را  مالحظات اقتصادمالی زوجین ازدواج مجدد باید  
که شرکا به    ی دئولوژیامانند شاغل بودن هر دو زوج،  

پا  رابطه  بندیآن  نوع  هم  و  شرکای  هستند  با  که  ای 
خود نظکرده   تجربه  قبلی  در  اشاره  اند،  او  گرفت.  ر 

که  می از    یریگم یتصم  یندهاایفر کند  مستقل  اغلب 
برا   ی اتیعمل  ی هاروش شده  پول    تی ریمد   یاتخاذ 

ز  تصمیماول  را یهستند،  )فرایند    شتر یب  گیری(ی 
دارد »قدرت«  دوم ی درحال   ؛مفهوم  )روش که  های  ی 

»اجرا  عملیاتی( اوقات  اگرچه    دارد.  «ییمفهوم  اغلب 
ت در  قدرت  تعادل  تأث  یریگمی صمعدم  این    رات یو 

شت، اما مردان  خانواده وجود دا  یبر اعضا  هاتصمیم
شیوه  که  داشتند  آنان  اظهار  میان  پول  های مدیریت 

به  همسرانشان  است.  و  اشتراکی  که  صورت  آنچه 
ا   ار یبس است  توجه  در    نی قابل  زنان  که  است 

تصم  یی ارویرو نظر    اریبس  مات یبا  به  فعال 
نت  یحت  دند،یرسیم از    مات یتصم  یجه یاگر  اغلب 

سنت مد  یتریخطوط  نظر    ی رویپ  ی مال  ت یریاز 
ا کردیم به  آن   یمعن  ن ی،  درواقع  کمترکه  منابع    ی ها 

و تا حد  ، امامانندی خود وابسته م   ی به شرکا  ی دارند 
باالتر، درآمد  داشتن  به   نقش  با  را  نان خود  آور عنوان 

ت به  1993)  1جاکوبسون کنند.  می   دأییخانه  اشاره  با   )
متضاد   رفتارهای  و  در    یمال   تی ریمدسردرگمی 

انصاف   یمعان ی،  ناتن  یهاخانواده  مفهوم  یا    متفاوت 
مجدد ازدواج  در  زوجین  میان  بررس  عدالت    ی را 

بهکندیم منابع  .  شوهر  و  زن  است  ممکن  عبارتی 
خانواده  در  را  اما  مالی  بگذارند،  اشتراک  به  جدید  ی 

همین به  است  نکنند؛    ممکن  استفاده  آن  از  شیوه 
هنجارهای   زوجین  از  هریک  است  ممکن  زیرا 

باشند.   داشته  منابع  توزیع  برای    ی وقت  یحتمتفاوتی 
شوهر   و  تأ  کیزن  را  است    کنند،یم  دیی اصل  ممکن 

  ی ک ی  یکنند )آنچه برا  ریمتفاوت تفس   یاآن را به گونه
برا  یبرابر است  ممکن  ناعادالنه    یگرید   یاست 

مطالعه1984)  2ینسون راب(.  باشد در  این  (  به  خود  ی 
با   مجدد  ازدواج  در  مردان  که  یافت  دست  نتیجه 

می نرم  پنجه  و  دست  که  مشکالتی  به  کنند  منحصر 
مشکالت  است  فشانیوظا این  از  یکی    ی هایریدرگ. 

 
1 Jacobson 
2 Robinson 

است.  پول  به  از  یبرخ ی  ناپدری،مردان    ن یب  عنوان 
مال گرفتند  یمطالبات  قرار  خانواده  امر    دو  این  و 

تا   بود  شده  اقتصادسبب  برا  یمضاعف   ی فشار    ی را 
زیرا  پرداخت  خانواده احساس کنند؛  به دو  های مالی 

مالی  شیوه منابع  تخصیص  معبه ی    ی برا  یاریعنوان 
ب در  ارادت  و  برادرها  ن یعشق  و  و    یناتن   ی خواهر 

 شد. ی همسر استفاده م 

حس تحقیقی،  ادبیات  را  مرور  پژوهشگر  اسیت 
می نسبت  تقویت  مطالعه  مورد  موضوع  اما به  کند، 

پیشینه مرور  یک  تنها  انجام  برای  پژوهشی  های 
های مرتبط  پژوهش کیفی کافی نیست. مرور نظریه 

نظریه  و  کیفی  رویکرد  ملزومات  از  دیگر  ی یکی 
ای است که منجر به توجه بیشتر پژوهشگران  زمینه

مختلف وجوه  مورد به  و    موضوع  شده  مطالعه 
فراهم  زمینه را  نظر  مورد  مفاهیم  به  دستیابی  های 

نظری  می مباحث  مرور  به  ادامه  در  بنابراین،  آورد. 
 مرتبط خواهیم پرداخت. 

پراستنادترین   از  یکی  فیشمن.  اقتصادی  مدل 
در  شده  انجام  با   مطالعات  ی  مال   ت یر یمد  رابطه 

خانواده  در  مجدد  ازدواج  ی مطالعهناتنی    یزوجین 
فیشمن  می 1983)   3باربارا  که  (  مطالعه  این  باشد. 

مطالعهبه یک  نیز عنوان  امر  این  در  پیشگام  ی 
است،   شده  توص  یاقتصاد  یهامدل شناخته    فیرا 

زوج   کندیم م   یهاکه  اتخاذ  مجدد  و    کنندی ازدواج 
م برخ   دهد ی نشان  را  مدل   ی که  خانواده  وحدت  ها 

برخ ی درحال  ؛کنندی م   تی تقو منافع    گری د  یکه 
شخص  یشخص استقالل  تشو  یو    ن یا  .کنندی م   قیرا 

م  هی فرض  ن یا   یفیک  یمطالعه ارائه  که  ی را  دهد 
مجدد، ازدواج  مرحله  بزرگساالن   یریگشکل  یدر 

مسائل    یهاداده   ،یناتن   یخانوادگ   یزندگ به  مربوط 
الزامات    یمال خانواده   کیو  را    یساختار  خاص 

نحوه   یی هاچارچوب   قیازطر تجو  یزندگ   یکه    ز یرا 
فیم رفتار  کنند.  می  لتریکند،  در  چارچوب  دو 

  یی مطالعه شناسا  ن یادر    یناتن  یهاخانواده   یاقتصاد
م   ی اول  .شد نامی را  مبادله  چارچوب  . دیتوان 

3 Barbara Fishman 
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م  یبزرگساالن  استفاده  آن  از  اقتصاد  ی که  کنند، 
م   یخانواده  شکل  را  شخص ی خود  منافع  تا  و    ی دهند 

زوج تازه    کی  را به حداکثر برسانند.  یاستقالل شخص
چارچوب عمل    ن یازدواج مجدد که در ا   ا یازدواج کرده  

پاداش   هانه یهز  کنند،یم   ی اقتصاد  یرفتارها  یهاو 
م محاسبه  را  آن   کنندی مختلف  سپس  را    یی هاو 

ب  کنندی انتخاب م برا  ن ی شتریکه  را  از    ک یهر   ی سود 
دارد. آن استفاده    ها  ابا  اقتصاد    ن ی از  افراد  چارچوب، 

را   فردی  یا  شخصی  مصارف  بر  مبتنی  خانوادگی 
م برا .  دهندی توسعه  خانواده    یاداره   یمشارکت 

و توزیع منابع    ردیگی مورد توافق قرار م  یطور رسم به
مالی بستگی به این موضوع دارد که این منابع متعلق  

کدام  به به  است.  زوجین  از  از  یک  هریک  عبارتی 
شخص زوجین   منابع  م   ی کنترل  حفظ  . دنکنی را 

دوم خانواده  ی چارچوب  استفاده    ی ناتن  ی هاکه 
  یهاارزش  .دینام  «مشترک»منافع    توانیرا م  کنندیم

چارچوباساس این  در  هماهنگ ش  ی  ی  فرد  نیبی  امل 
  ن یا   . است  فرضی اعتماد    ک یبراساس    کی نزدروابط  و  

  ق یبا عال بادوام    یی زناشو  یزندگ   کی   جاد ی ا   یها برازوج 
فعال بس  ،مشترک  یهات یو  هستند  ار یارزش    .قائل 

مصارف   بر  مبتنی  که  خانوادگی  اقتصاد  این  در 
  ی تمام منابع خود را برا   ک یهر دو شراشتراکی است،  

ن ت  یازهایتمام  با  کلمه   دیک أخانواده،  در    یبر  همه، 
م  اریاخت قرار  و    عی توز  دهند.ی خانواده  کاال  پول، 

تعلق داشتن  نه براساس    ؛است  ازیخدمات براساس ن
 (.  360- 359:  1983به هریک از زوجین )فیشمن، 

موضوع  نظریه کالینز  کالینز.  کشمکش  ی 
زمینه با این  را  برگزیده است  ی واقعکشمکش  بینانه 

اساسی    -و شاید تنها فراگرد   -که کشمکش یک فراگرد
که   دیگرانی  برخالف  است.  اجتماعی  زندگی  در 
همان   در  و  کردند  آغاز  اجتماعی  سطح  از  را  کارشان 

 یک دیدگاه فردی به قضیه اند، کالینز از  سطح مانده
کشمکش نزدیک شد. کالینز ساختارهای اجتماعی را  

آن  که  کنشگرانی  می از  را  جدایی ها  ناپذیر  سازند، 
ها را ذات این  دانست و الگوهای کنش متقابل آنمی

که  ساختارها می  به این گرایش دارد  انگاشت. کالینز 
به  بیشتر  را  اجتماعی  الگوهای  ساختارهای  صورت 

به   کنش  تا  بگیرد  درنظر  هستی متقابل  های  عنوان 
عبارتی کالینز کنشگر را پیوسته  آور. به خارجی و الزام 

درنظر   اجتماعی  سازمان  بازآفریدن  و  آفریدن  درحال 
می می آغاز  فرض  چندین  با  را  کارش  او  کند.  گیرد. 

آدم به او  اجتماعی نظر  ذاتا   روابط  ها  در  اما  اند، 
کشمکاجتماعی  مستعد  می شان  نیز  باشند.  ش 

می  پیش  اجتماعی  روابط  در  این  برای  آید  کشمکش 
ی یک شخص یا  وسیلهآمیز« بهکه »تحمیل خشونت 

زمینه یک  در  همیشه  شخص،  کنش  چندین  ی 
می  انجام  آدم متقابل  که  بود  معتقد  کالینز  ها  گیرد. 

»منزلت   حد  بیشترین  به  دستیابی  صدد  در 
توانایی ذهنی«  و  این  اند  در  به  شان  بستگی  زمینه 

منابع   نیز  و  دارند  اختیار  در  خود  که  دارد  منابعی 
آن آدم  با  که  دیگری  به های  دارند.  سروکار  نظر ها 

ها در پی نفع شخصی خودشان هستند و  کالینز آدم 
آن  منافع  تعارض  ازآنجاکه  هم  با  است  ممکن  ها 

آن  برخورد  باشند،  بهداشته  منافع  ها  تعارض  خاطر 
 (.  172-170: 1374)ریتزر، پذیر است امکان

نظریه نظریه به  بتوان  شاید  منابع.  منابع،  ی  ی 
نسخه به نظریه عنوان  از  این  ای  کرد.  نگاه  مبادله  ی 

شوهر،   و  زن  روابط  در  که  است  آن  بیانگر  نظریه 
گیری به طرف فردی است که  توازن قدرت در تصمیم

به بزرگ  یا  بااهمیت ترین  در  عبارتی  را  منابع  ترین 
آراسته،  اخت و  )سفیری  دارد  این  121:  1386یار   .)

  رابرت بالد و دونالد ولف ی  نظریه برگرفته از مطالعه
می 1960) اعالم  آن باشد.  (  تحقيق  اين  مبناي  بر  ها 

  ؛بودن مهم نيست  بودن به صرف مرد  كردند كه قوي 
  بودن و مهارت در زندگي، صرف   بلكه باكفايت و محق

عبارت ننده است. به كنظر از جنسيت، مهم و تعيين
هنجارهاي   با  حاضر  حال  در  ازدواج  نظام  ديگر، 

مي  اداره  تحقيق  د.  شوبرابرگرايانه  اين  در  ولف  و  بالد 
نظريه  نظريبه  به  كه  دارند  تكيه  قدرت  از    یه اي 

مشهور است. براساس اين نظريه اگر  ت«  »منابع قدر 
باش داشته  وجود  برابري  ازدواج  آغاز  هرگونه    د،در 

در )معموال     تغيير  زوجين  از  نفع يكي  به  توازن قدرت 
مي  اتفاق  هنگامي  برابر  شوهر(  در  او  كه  افتد 

پرستيژ شغلي،   همسرش منابع بيشتري )تحصيالت، 
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كند كسب  غيره(  و  اجتمـاعي،  )محمدی،    موقعيت 
1393  :119 .) 

شد   سعی  شده،  مطرح  مباحث  به  توجه  با 
با   درواقع،  گیرد.  شکل  محقق  نظری  حساسیت 

و  گیشکل مفاهیم  نظری،  حساسیت  ری 
ورود  موقعیت چگونگی  و  شد  مشخص  حساس  های 

ی پروتکل  به میدان واقعیت اجتماعی و طراحی اولیه 
در   که  بود  طریق  این  از  گشت.  مهیا  مصاحبه 

پژوهش مصاحبه راهنمایی  با  و  نامه  پیشین  های 
های انجام شده مشخص شد که در چه اموری  نظریه

دراین   تری شود.تر و دقیقباید پرسش و واکاوی بیش
توزیع   در  نابرابری  شخصی،  نفع  کشاکش  زمینه، 

مصاحبه در   ... و  کمیاب  به منابع  دقیقنامه  تر  طور 
 مورد پرسش و سؤال قرار گرفت.  

 

 پژوهش روش 3
روش  از  حاضر  راهبرد  پژوهش  از  و  کیفی  شناسی 

زمینهنظریه نظام   1ایی  رهیافت  و  با  استراوس  مند 
شامل    یانهیزم  یهینظرکربین استفاده کرده است.  

ها،  داده   یآورجمع   ی برا  ییهادستورالعمل
است که ممکن    یسازهی ها و نظرداده   لیوتحله یتجز

تحق به  منجر  کامال    یقات یاست  که  واقع  شود    ت یبا 
ها نشان داده شده، ادغام  طورکه در داده آن   ی اجتماع

استش کرامر  ده  و  درواقع،  345؛  2011،  2)هویت   .)
های  ای، روشی است که براساس داده ی زمینهنظریه

می دست به نظریه  تولید  به  پژوهش  در  پردازد  آمده 
کوربین،   و  به  1390)استراوس  دستیابی  برای   .)

شیوهنمونه  به  پژوهش،  از  های  و  هدفمند  ی 

به نمونه  شد.  استفاده  نظری  عبارتی  گیری 
مالک شارکت م این  براساس  شمول  کنندگان  های 

مشارکت  شدند:  دارای  انتخاب  باشد،  مرد  کننده 
به تجربه  مجدد  ازدواج  نه  واسطهی  باشد؛  طالق  ی 

مرگ همسر. عالوه بر آن، همسران فعلی آنان نیز در  
ازدواج   از  فرزند  یک  حداقل  دارای  و  مجدد  ازدواج 

مشارکت  دیگر  بیانی  به  باشد.  ن، کنندگاسابق 
به   دستیابی  برای  و  پژوهش  اهداف  براساس 
پژوهش   سؤال  بر  مبتنی  اطالعات  میزان  بیشترین 

نمونه  استراتژی  براساس  ابتدا  شدند.  گیری انتخاب 
مشارکت  تنوع،  ویژگی حداقل  این  با  ها  کنندگانی 

برفی  انتخاب شدند و سپس براساس استراتژی گلوله
نمونه تنوع  حداکثر  رفت.  و  پیش  نظری  گیری 

می  ساخته  اولیه  ویژگی مقوالت  و  ابعاد  در  و  ها  شد 
می  بهگسترده  مشارکت شد.  هر  به  که  کننده طوری 

شد بارها و بارها برای فربه کردن مقوالت مراجعه می 
نمونه  اساس  همین  بر  شد.  و  استفاده  نظری  ی  گیر

بنياد به اين  پردازي داده برداري نظري در نظريه نمونه 
كه   جمع معناست  از  داده اشكالي  انتخاب  آوري  را  ها 

راستاي  مي در  را  مفيدي  تصورات  و  متون  كه  كند 
داد خواهد  دست  به  نظريه  يك  )کرسول،    توليد 

نمونه 2005 بنابراین،  ادامه  (،  نظری  اشباع  تا  گیری 
با   و  تجربه   15یافت  دارای  مردان  از  ازدواج  نفر  ی 

نات فرزند  حضور  با  خانواده  در  زندگی  و  در  مجدد  نی 
ها در زمان مقرر  شهر اصفهان مصاحبه شد. مصاحبه

مشارکت  صورت  توسط  مرحله  چند  در  و  کنندگان 
ها نیز متغیر بود؛ به این  پذیرفت. بازه زمانی مصاحبه

زمان   بیشترین  که  زمان    8معنا  کمترین  و  ساعت 
 ساعت بوده است.  4مصاحبه

 

 

 

 

 

 
1 Grounded theory 2 Howitt, Cramer 
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 کنندگان های جمعیتی مشارکت ویژگی   1جدول  

 کل فرزندان 
)تنی و 

 ناتنی( 

تعداد فرزند 
 ناتنی 

 فاصله طالق تا 
 ازدواج مجدد 

دفعات 
 ازدواج 

 نوع 
 شغل 

سطح 
 تحصیالت

 سن
نام  

 مستعار

 نوید 26 کارشناسی  معلم  2 ماه 4 1 2
م  29 سیکل آزاد 2 سال 2 1 2  بهنا

 رضا 34 کارشناسی  کارمند  2 ماه  5 2 3
 عباس 35 فوق دیپلم  آزاد 2 سال 2 1 2

 مصطفی  35 دیپلم  کارمند  2 ماه 3 2 3
 علی 37 کارشناسی  معلم  2 سال 2 1 2

 شناس روان 2 ماه 2 2 3
کارشناسی  

 محمد 39 ارشد

 موسی  39 دیپلم  آزاد 2 ماه 6 1 2
 حسین 41 دیپلم  آزاد 2 سال  1 1 3

 کارمند  2 سال 2 2 5
کارشناسی  

 ارشد
 جواد  42

 مسعود 44 دیپلم  آزاد 2 ماه 8 1 3

4 3 

طالق اول تا ازدواج مجدد دوم: 
 سال  5

طالق دوم تا ازدواج مجدد سوم: 
 سال 8

 محسن 51 کارشناسی  آزاد 3

 کاظم  52 سیکل آزاد 2 سال  1 2 4
 هاشم  53 کارشناسی  مربی  2 سال 3 1 2

5 2 

طالق اول تا ازدواج مجدد دوم: 
 سال2

مجدد طالق دوم تا ازدواج  
 سال 1سوم:

 کارمند  3
کارشناسی  

 ارشد
 جالل 60

 

پروتکل مصاحبه براساس حساسیت نظری پژوهش  
پیشینه)مصاحبه مرور  و  مطالعه  اولیه،  های  های 

نظریه  و  و  تجربی  شده  طراحی  مرتبط(  های 
بود:  دربرگیرنده  قبیل  این  از  سؤاالتی  ی 

ی ناتنی به چه  خانواده های اقتصادی در  گیریتصمیم
صورت است؟ منابع مالی در دست چه کسی است؟  

می  انجام  چگونه  منابع  توزیع  و  شود؟  تخصیص 
است؟  حمایت  چگونه  ناتنی  فرزندان  از  مالی  های 

خانواده  مالی،  اعضای  مدیریت  برای  ناتنی  ی 
چه   از  ناتنی  فرزندان  از  حمایت  و  منابع  تخصیص 

می  پیروی  انتظارااصولی  از  کنند؟  زوجین  مالی  ت 
اجتماعی   و  فرهنگی  عوامل  چیست؟  یکدیگر 

کدامتعیین داده کننده  به اند؟  از دست های  آمده 

به  و  پیاده  ادامه، مصاحبه،  در  درآمد.  متن  صورت 
به داده  و  وسیلهها  محوری  کدگذاری  باز،  کدگذاری  ی 

وار و  مند، زنجیرهکدگذاری گزینشی در فرایندی نظام 
تحزمان مورد  با  مند  اول،  قدم  در  گرفت.  قرار  لیل 

به   کلمه  به  کلمه  گاه  و  جزئی  خط،  به  خط  تحلیل 
های خام پرداختیم. پس از آنکه به  سازی داده مفهوم 

داده  از  با  هریک  شد  داده  مفهومی  برچسب  ها 
تر شده و با  ها انتزاعی ی مستمر، تحلیل دادهمقایسه 

مقوله گروه مفاهیم،  ابعاد  بندی  به  توجه  با  و  ها 
داده ویژگی  محوری،  کدگذاری  در  شد.  حاصل  های  ها 

به حاصل را  باز  کدگذاری  از  نظام شده  در  صورت  مند 
و   مقوله  میان  ارتباط  تا  دادیم  قرار  یکدیگر  کنار 

گزینشی  زیرمقوله  کدگذاری  در  شود.  مشخص  ها 
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های موجود در مدل کدگذاری محوری یکپارچه  مقوله
می  منسجم  نظو  یک  پیرامون  و  کوچک  ریه شوند  ی 

می  ارائه  راستای  مقیاس  در  حاضر،  پژوهش  شوند. 
مشارکت  از  هریک  به  اخالقی،  کنندگان مالحظات 

و   موضوع  با  رابطه  در  مصاحبه  جریان  شروع  از  قبل 
پژوهش   نتایج  انتشار  چگونگی  و  پژوهش  اهداف 
به   آن،  بر  عالوه  شد.  داده  کاملی  توضیحات 

اساممشارکت  که  شد  داده  تضمین  ی  کنندگان 
گیرد  حقیقی آنان در پژوهش مورد استفاده قرار نمی 

و جهت ناشناس ماندن، اسامی مستعار برای هریک  
مشارکت  بهاز  می کنندگان  برده  همین  کار  در  شود. 

محفوظ   آنان  از  هریک  خصوصی  اطالعات  نیز  راستا 
که   کسانی  با  تنها  بنابراین،  شد.  نخواهد  بازگو  و 

گرف مصاحبه  داشتند،  کامل  شد.  رضایت  ته 
مصاحبههمان  شد،  داده  توضیح  پیشتر  در  طورکه  ها 

بازه در  و  مرحله  شد.  چند  انجام  متفاوت  زمانی  های 
از  به هریک  به  تا  شد  باعث  کار  این  عبارتی 

تا  مشارکت  شود  داده  اختصاص  کافی  زمان  کنندگان 
و کارآمد فراهم  زمینه غنی  اطالعات  به  دستیابی  های 

پژوهشگران ر  اعتماد  شود. همین امر  قابلیت  ا جهت 
استراتژی یافته از  آن،  بر  عالوه  نمود.  کمک  هایی  ها 

مراجع مانند   مشارکت   کفایت  تأیید  کنندگان  و 
پژوهش   اتکاپذیری  و  اطمینان  قابلیت  شد.  استفاده 

پیاده  و  کامل  ثبت  با  مصاحبه نیز  دقیق  ها  سازی 
و   مصاحبه  ثبت  شد  سعی  عالوه  به  گرفت.  صورت 

مصاحبهپیاده  فاصلهسازی  با  از  ها  زیاد  زمانی  ی 
 یکدیگر صورت نگیرد.  

 قیتحق یهاافتهی 4
داده  نظام تحلیل  جزئی،  فرایند  یک  در  و ها  مند 

مقولهزمان برساخت  به  منجر  »فوبیای  مند  هسته  ی 
از   منتج  مقوله  این  شد.  مالی«  امور  در    21واکاوی 

اصلی،  مقوله و  مقوله   42ی  فرعی  مفهوم    111ی 
ادمی در  به باشد.  شرایط  امه  قالب  در  مقوالت  شرح 

زمینه شرایط  مداخلهعلی،  شرایط  گر، ایی، 
 پردازیم.  ها و پیامدها می استراتژی

 

 های اصلی و هسته استخراج شده از پژوهش مقوله   2جدول  

لی  اص ته   مقوله مقوالت   هس
نفقه - حقوقیالزامات  انتظارات مالی تحمیلی   قانونی پرداخت 

لی
 ما

ور
 ام

در
ی 

کاو
 وا

ای
وبی

ف
 

ص منابع مالی  اقتصاد -های هنجاریجلوه وارسی تخصی ی در   ارزشی مردانگ
ط حمایت های مالی نامناسب حمایت ری/مشرو دی/اعتبا  های مالی قراردا

درت زنان   محدودسازی مالی والد بیرونی  اعمال ق
 های اشتراکی سازیتصمیم نامطلوب ناسازگاری اقتصادی 

نی/ناتنی های عدالتحمایت های حقوقی پیشین دغدغه  محور از فرزندان ت
لبانه های منفعتزنیبرچسب اقتصادی های فزایندهدرگیری ط  ی 

سودمحور  دیریت مالیدوگانه ازدواج   انگاری م
انه  تعهد  نارضایتی از حمایت مالی  حمایت م

ه یکپارچه  گذار از وضعیت نابهنجار سازی خانواد
اسطههای مالی بهحمایت طلوبیتو  های اخالقی ی م

 

 شرایط علی  4.1
موقعیت  و  فرایندها  تشریح  با  علی،  که  شرایط  هایی 

شوند به فهم ما  ی مرکزی می منجر به پیدایش پدیده 
رویارویی   و  مواجهه  )نحوه(  چگونگی  در 

ی »فوبیای واکاوی در امور  کنندگان با پدیده مشارکت 
می  کمک  می مالی«  حاضر  پژوهش  در  از  کنند.  توان 

اند از:  مجموع شرایط علی نام برد. این شرایط عبارت 
انتظارات مالی تحمیلی، وارسی تخصیص منابع مالی،  
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زنان،  هحمایت  قدرت  اعمال  نامناسب،  مالی  ای 
دغدغه  نامطلوب،  اقتصادی  حقوقی  ناسازگاری  های 

برچسب  منفعتزنی پیشین،  ازدواج  های  و  طلبانه 
 سودمحور.  

که  یافته بود  این  بیانگر  رسمی  ها  از  قبل  اگرچه 
حمایت  با  رابطه  در  زوجین  مجدد،  ازدواج  های  شدن 

ب رسیده  توافق  به  ناتنی  فرزند  از  بعد  مالی  اما  ودند، 
به  وضع  ازدواج  بود.  گونهاز  خورده  رقم  دیگری  ی 

و  گونه به تمام  پرداخت  خواستار  جدید  همسر  که  ای 
های فرزند ناتنی ازسوی مرد بود. این امر  کمال هزینه 

هزینه نامساوی  تقسیم  در  سبب  نابرابری  ها، 
به مسؤولیت  و  مالی  مسؤولیت های  های  طورکلی 

مر  برای  یکجانبه  پاسخمالی  در  دان  این  بود.  شده  گو 
مشارکت  مردان  که  است  هنگام  حالی  به  کننده 

واکنش  با  تنی  فرزند  نفقه  جانب  پرداخت  از  هایی 
همسر جدید مواجه شده بودند که نشان از اعتراض  

تخصیص آن پول  مقدار  و  میزان  با  رابطه  در  یافته  ها 
واکنش  این  گاهی  گرچه  بود.  حقیقی  فرزند  ها  به 

ضمبه بهطور  و  اقتصادی  نی  پیشنهادهای  صورت 
برای کنترل منابع مالی مرد و یا انتقادهای پنهانی که  

ابراز می  ناتنی بود  در  بیشتر متوجه فرزندان  شد، اما 
واکنش  این  موارد  قالب  اکثر  در  و  مستقیما   ها 

وارس  سهیمقا و  پرداخت   یهای و  تنی  فرزندان  میان  ی 
دخالت  و  مناتنی  تعیین  در  آشکار  که  های  پولی  قدار 

ابراز   یابد،  اختصاص  مرد  حقیقی  فرزند  به  باید 
شد. عباس در رابطه با انتظارات اقتصادی همسر  می

 گوید:  خود می 

حقوق  » و  بچه  حقوق  مثال   که  داشت  انتظار  خانم 
همه،   خرج  من  فقط  بذاره  کنار  رو  همه  خودشو 

بچه  همه خودشو  این  شو  سر  وقت  اون  بدم!  من  شو 
 ه بحث داشتیم«.خوردچیزا یه 

مقایسه  به  اشاره  با  هزینهرضا  مکرر  میان  های  ها 
 گوید: فرزندان تنی و ناتنی از جانب همسر می 

بچه» خرج  که  انقد  تو  که  گفتش  من  ت  به 
نم   ی،کنیم من  بچه  اتفاقاً   ی.کنی خرج  که  من  گفتم 

خر   ی هرچ خودم  بچه  ب  ،دم یبرا  تو  بچه    شترشم یبرا 

  ی سر هی یمن برا بچه خودم حت  .باشم دهیخر دیشا
چ  یبازاسباب تو    ده ینخر  زا یو  بچه  برا  که  بودم 

واسه   گرفتمی م  یزیچ  هی هر وقت    یخوراک   ای  دمیخر
م   هبچ که  م  گرفتمی خودم  تا  دوتا  مثالً   گرفتمی دو 

هرچ  .گرفتمی م  کیپالست بچه   ی من  مبرا   گرفتمی م 
ا هرچ   .آوردمی م  نمیواسه  من  بچه    یگفتم  واسه 

گرفتم   شا،خودم  گرفتم  توام  بچه    ی بعض مثالً   دیبرا 
پ خودم  بچه  تو    شم یوقتا  بچه  واسه    شترم ی بنبوده 

 «. گرفتم

های ناخوشایند همسر جدید  گریبر مداخلهعالوه 
مشارکت  میزانمردان  در  میان  کننده  پرداختی  های 

روش  اتخاذ  ناتنی،  و  تنی  نادرست  فرزندان  های 
فر  از  زن  و  حمایتی  اختالف  سبب  که  بود  خود  زند 

خانواده کشمکش  در  زوجین  میان  ناتنی  هایی  های 
پاسخ می مردان  اظهار  شد.  مورد  این  به  اشاره  با  گو 

روش  به  توسل  با  همسرانشان  که  های  داشتند 
فرزند   مالی  حمایت  در  سعی  ناپسند  و  نامطلوب 
داشتند  سعی  آنان  تعبیری  به  بودند.  کرده  ناتنی 

صورت کامال   قرار دادن مرد خانه و به   بدون در جریان
مخفیانه فرزندان خود را به لحاظ مالی مورد حمایت  

شیوه  از  که  علی  دهند.  از  قرار  همسر  حمایتی  های 
 گوید:فرزندش ناراضی بود می 

می  جیبم  می »سر  من  وقتا  بعضی  سر رفت  رفتم 
می  بهش  جیبم  بار  یه  حتی  شده،  کم  پولم  که  دیدم 

بهش   بار  یه  پول  گفتم  کتاب  این  الی  من  گفتم 
داشتم. شناخت بودمش، وقتی که خیلی جدی رفتار  

قیافهمی یه  و  می   یکرد  جانبی  به  من  حق  گرفت 
حالت  می یه  یعنی  میگه؛  دروغ  کامالً داره  دونستم 

نمی  من  اصال   نه  بود،  جانبی  به  کجا  حق  فالن  دونم 
می من  برداشته  که  شد  یقین  برام  بهش  بود،  دونم 

 رسوند«.می  ]ناتنی فرزند[

  قدرت   اعمال یکی دیگر از شرایط علی قابل توجه،  
  دست   در   گفت   د یبا  امر  نیا   حیتوض  در .  بود  زنان

 ی ریگمیتصم  قدرت  زنان،  یبرا   یاقتصاد   منابع  داشتن
  ی اقتصاد  امور  ژهیوبه  و  خانواده  امور  در  را  آنان

  ی منابع  داشتن   دست   در   با   زنان .  دهدی م  ش یافزا
  از   پس   که   ی اقتصاد  یهاه یسرما  و  درآمد  شغل،  چون 
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  افت ی)در  یحقوق   و  ی شرع  نیقوان  یواسطهبه   و   طالق
  و   منزل   ای  نیزم  تیمالک  نقد،  وجه  قالب   در   هیمهر

  قدرت   اندآورده   دست   به (  فرزند  نفقه   افت یدر
  قدرت  یهاحوزه   جهینت  در  و  شتریب  یریگمیتصم

. آورندی م   ارمغان  به  خود   ی برا  خانواده   در  را  یشتریب
  دست   در   با   مجدد   ازدواج   در   زنان   رسدی م  نظر   به

  خانواده   ی اقتصاد  و   یمال  امور  کامل  تی ریمد  گرفتن
  حفظ   در   یسع  مدارانهقدرت  یهاوه یش  اتخاذ  و

  ی خانواده   در  یطورکل به  و  مرد  برابر  در  خود  مواضع
  ن یا   به  اشاره  با   کنندهمشارکت   مردان .  دارند  دیجد

 کمتر  یریگم یتصم  یهاحوزه  در را  خود  سهم  موضوع
  مردانه   ی کردهای رو  فقدان  ینوع   به   و   دانسته  زنان   از

 . کردندی م احساس د یجد یخانواده  در را

ازدواج  کند  ( اشاره می1982طورکه گوتینگ ) همان 
افراد س  ی مجدد  دو  از  نسل    ی خانوادگ  ستمیرا  دو  و 

و احتماال   که عادات متفاوت  و    متفاوت  درآمد  متضاد 
آموخته را  کردن  م خرج  متحد  )گوتینگ،    کندی اند، 

گو همسران جدیدشان را به  (. مردان پاسخ 221:  1982
همیاری  و  همکاری  و  عدم  در امور اقتصادی  های الزم 

مالی خانواده متهم کردند. این کار که بعضا  ناشی از  
زندگی  ی  مقایسه  با  جدید  زندگی  اقتصادی  شرایط 

می  باعث  بود،  داده  رخ  تا  سابق  شد 
و  مشارکت  مهارت  فاقد  را  خود  همسر  کنندگان، 

و   خانواده  و  خانه  اقتصادی  مدیریت  برای  آگاهی 
از  بی  مانع  را  آنان  اقتصادی  مدیریت  سوء  و  تدبیری 

سرمایه  کسب  و  آینده  پیشرفت  برای  اقتصادی  ی 
به  می  طورکلی،بدانند.  نظر  ازدواج  به  زوجین  رسد 

شیوه  و  اقتصادی  مصارف  چگونگی  در  های  مجدد 
متفق یکدیگر  با  مالی  امور  نیستند.مدیریت   القول 

به  و  آن  به  مربوط  اقساط  مهریه،  طورکلی  پرداخت 
به بدهی  سبب های  نیز  طالق  از  آمده  نگرانی  بار  ساز 

دغدغه بود.  و  شده  مجدد  ازدواج  زوجین  ذهنی  های 
نه  پرداخت سابق  همسر  به  اقتصادی  مهریه  بار  تنها 

مشارکت  مردان  و  دوچندان  را  وارد  خانواده  را  کننده 
افزایش   با  بلکه  بود؛  کرده  اقتصادی  تنگنای  یک 

مند کردن آنان  های همسر جدید و دغدغه حساسیت 

آورده   فراهم  نیز  را  زوجی  روابط  در  اختالل  موجبات 
 بود. 

در   همسر  ناهمراهی  درخصوص  مسعود 
می  مالی  که  برآوردهای  کردم  اشتباه  »من  گوید: 

پولو   قدر  چون  دادم؛  دستش  اقتصادیو  مدیریت 
 دونست و به خاطر همین من االن مستأجرم«.نمی 

موسی که پرداخت مهریه همسر سابق را یکی از  
می  زوجی  تعامالت  در  اثرگذار  دانست  عوامل 

 گوید:  می

اوا ما  خب  بزنم  مثال  برات  اینجا  یل  »مثالً از 
می  سکه  یه  دوماه  نفقه زندگیمون  و  مم بچه   دادم 

می  که  کاریو  روزانه  که  بود  این  قرارمون  ما  کنم جدا. 
روزانه   چقدر  که  بودیم  کرده  حساب  پول  مقدار  یه 

تونم یه سکه بخرم یه سکه هم  کار کنم تا دو ماه می 
ذاشتیم کنار ایی بو.د ما اینارو می تقریباً یک و خورده 

رفتیم سراغ پول  رسید میدش که می ذاشتیم موعمی
می  وای  بخرم  رو  سکه  برم  بخوام  دیدم  که 

بعد   میاوردم.  کم  وقتاش  خیلی  کمه.  مثالً مقدارش 
می  شروع  اونم  مثالً خانمم  بود  ندیده  خب  کرد 

می مثالً نمی  اتفاقی  همچین  شروع  دونست  افته 
می می فک  کردن  گریه  فک  کرد  شده  تموم  االن  کرد 
دستگیرم  کرد االن مثمی رو ندم میان میبرنم  الً سکه 
روز  می یه  اگه  که  بود  جوری  یه  طرفمم  آخه  کنن. 

 شد مصیبت داشتیم...«.سکه عقب و جلو می 

مشارکت  مردان  نگاه گرچه  وجود  های  کننده 
چشمداشت مادی  و  تشویق  گرایانه  در  را  مالی  های 

تجربه  دارای  بی افراد  مجدد  ازدواج  به  طالق  تأثیر  ی 
که  دانسنمی  است  این  در  توجه  قابل  نکته  اما  تند، 

محرک  زوجین  نقش  جنسیت  از  فارغ  اقتصادی  های 
تر در اقدام افراد با سنین باال به ازدواج مجدد ملموس 

تنها از جانب همسر،  کننده نهمردان مشارکت   است.
برای   تنها  که  شدند  متهم  نیز  دیگران  جانب  از  بلکه 

بو بیشتر  سود  کسب  و  اقتصادی  که  منافع  است  ده 
کرده  مجدد  به  ازدواج  متهم  را  آنان  عبارتی  به  اند. 

های اقتصادی همسر )استفاده از  استفاده از سرمایه
تحقق  برای  زن  شخصی،  مهریه  اهداف  به  بخشی 
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می و...(  همسر  خانه  در  نیز  دانستند.  زندگی  هاشم 
بی  مجدد  ازدواج  در  را  اقتصادی  عوامل  تأثیر که 

 گوید: دانست می نمی 

برا  »مس طمعی  یه  کدوم  هر  مجدد  ازدواج  لماً تو 
خانم   این  خب  که  داره  طمع  مرد  دارن.  دیگری  مال 

مهریه  داره  به  طال  من  حاال  بانکه  تو  حتما  گرفته  شو 
یه   حاال  بذارمو  کاری  یه  به  بگیرمو  صورتی  یه 

به  وسیله این  به  خانمم  بکنم  کاری  یه  بخرمو  ایی 
حتماً خونه  داره  حقوقی  یه  این  داره، ایحساب  ی 

خونه رو به نام من باید مثالً نصفشو به نام من بکنه  
صباح دیگه ممکنه فوت بکنه حقوقش    4این باالخره  

 به من برسه«.

ازدواج   به  متهم  همسرش  توسط  که  عباس 
 گوید:گرا شده بود می منفعت

می  حرف  باهاش  هرچی  من  فایده »واال  ای زدم 
نداشت؛ یعنی کافی بود من شروع کنم یه چیزی بگم  

مثالً یه چیز کوچیکم  آخه اون خودش حقوق داشت.  
برا تو خونه می  فت فالن چیزو خریدم  خرید می که  گ

یه   حاال  مشترکه  زندگی  گفتم  بده.  من  به  پولشو 
نیاری. چیزی روم  اصالً به  دارم  انتظار  من  خریدی    ام 

یه می چیزیمثالً تا  بهش  مثالً می ام  بیا  گفتم  گفتم 
زندگی پس  واسه  کنیم  زندگی،  انداز  هرحال  به  مون 

بیا این کارو    زندگی مشترکه که اینجوری گفتم  بهش 
من،   سراغ  اومدی  من  پول  خاطر  واسه  تو  گفت  بکن 
من   نه  گفتم  من  سراغ  اومدی  حقوقم  خاطر  واسه 

  اصال  کاری به این ندارم آخه!«.

 ای شرایط زمینه  4.2
زمینه پدیده  شرایط  بر  اثرگذار  شرایط  از  یکی  که  ای 

مشخصه  به  اشاره  اجتماعی  است  و  فردی  های 
تأثیرگذار  مشارکت  نیز  راهبردها  بر  و  دارد  کنندگان 

زمینه شرایط  داده است.  از  حاصل  پژوهش  ای  های 
:  عبارت از  حمایت  اند  و  متعهدانه  حمایت 

مطلوبیت واسطهبه اخالقی.  ی  مردان  های 
ها و  کننده خود را موظف به پرداخت هزینه کت مشار 

هزینه از  بخشی  حداقل  ناتنی  یا  فرزند  های 
دارای  می زن  یک  با  ازدواج  آنان  اعتقاد  به  دانستند. 

می  ایجاب  را  شرایطی  فرزند  فرزند  قبال  در  تا  کند 
تعبیری  به  باشند.  داشته  مسؤولیت  احساس  ناتنی 

مسؤولیت  حمایت  قبول  و  ناتنی  فرزند  آن  های  مالی 
مسؤولیت  راستای  به  در  تعهد  و  است  همسری  های 

عالقه و  جدید  دارند  همسر  خود  همسر  به  که  ای 
گری از زن و فرزند ناتنی  شود تا به حمایت باعث می 

از   را  ناتنی  فرزند  مالی  حمایت  که  محمد  بپردازند. 
 گوید: دانست می وظایف خود می 

ازدو خانمی  با  اگه  دیگه  کسی  هر  نه  من  اج  »حاال 
مجدد کرد که بچه داره بله باید حمایت مالیش بکنی  

بچه می  دونم حق  یعنی این حقشه من اینو حق اون 
 دونم«. اون خانم می 

را   ناتنی  فرزند  از  حمایت  که  نیز  حسین 
بود  واسطهبه کرده  قبول  خود  همسر  با  ازدواج  ی 

 گوید: می

پذیرفتم   خانمو  اون  مسؤولیت  دیگه  »خب 
بچه  نکرد یهشو قبونمیشد  حس می   ل  کردم  جورایی 

 چین حسی داشتم«.باید قبول کنم هم 

زن   با یک  ازدواج  از  کنار حمایت متعهدانه که  در 
می  ناشی  فرزند  و  دارای  مذهبی  باورهای  شد، 

مسؤولیت انسان  پذیرش  در  نیز  فرزند  دوستانه  های 
تأثیر نبود. بعضی  های حمایتی آن بی ناتنی و پرداخت 

پاسخ  مردان  خداوند،  از  رضای  کسب  به  اشاره  با  گو 
پاداش  دریافت  و  خشنودی  مجلب  از  های  عنوی 

حمایت   جهت  خود  اصلی  دالیل  از  را  خداوند  جانب 
حمایت   را  حمایت  نوع  این  و  ناتنی  فرزند  از 

می  از  خداپسندانه  بعضی  دانستند. 
نوع مشارکت  نیز  حمایت کنندگان  و  های  دوستی 

مسؤولیت انسان  پذیرش  بر  دلیل  را  های  دوستانه 
می  ناتنی  فرزند  به  مالی  اشاره  با  علی  دانستند. 

مسؤولیت خداپس بودن  فرزند  ندانه  مالی  پذیری 
 گوید:  ناتنی می 

بچه  من  می   »ببین  فرض  بچه  ایشونو  اصن  کنم 
دار نمیشیم  ایشون نیست اینم زن اوله منه، مام بچه

بزرگش   دارم  منم  آوردیم  پرورشگاه  از  رفتیم  االن 
 کنم محض رضای خدا«.  می
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ی انسانی  رضا که حمایت از فرزند ناتنی را وظیفه
 گوید: دانست می خود می 

سری   اون  گفتم  آدمیزادیم  راسی  راسی  ما  »یعنی 
از  بهت ذره  یه  هست  کم  انسان  ولی  هست  آدم  ون 

یه   اینم  باالخره  کنیم  استفاده  حداقل  انسانیتمونو 
 حاال به ما پناه آورده یه جورایی«.  نفره 

 

 گرشرایط مداخله  4.3
مداخله  ساختارهای  شرایط  و  عام  شرایط  به  گر 

حقوقی-فرهنگی  و  اقتصادی  اشاره  -اجتماعی،  قانونی 
شرایط   این  عبارتی  به  و  دارند.  اختیار  از  خارج  که 

مربوط   کالن  سطوح  به  و  دارد  قرار  افراد  عمل  حیطه 
کند.  یا محدود می   شود، اجرای راهبردها را تسریع می

یافته با  مداخله مطابق  شرایط  پژوهش  گر های 
جلوه عبارت از:  در  اند  مردانگی  هنجاری_ارزشی  های 

نفقه.   پرداخت  حقوقی_قانونی  الزامات  و  اقتصاد 
ارزش جامعهنظام  هر  هنجاری  و  دادن  ی  شکل  در  ای 

به  و  خانواده  درون  روابط اعضای  و شوهر  به  زن  ویژه 
می  ایفا  را  مهمی  بسیار  و  کلیدی  باورهای  نقش  کند. 

جامعه در  موجود  را  فرهنگی  خانواده  ایرانی،  ی 
میگونه به تعریف  مهمای  که  مربوط  نماید  امور  ترین 

معطوف  اقتصادی  امور  یعنی  خانواده  مردان    به  به 
ظاهر   در  که  دارند  قرار  زنان  مقابل  در  است. 

کم حوزه خانه اهمیت های  مانند  دنیا  تر  به  داری، 
به و...  فرزند  را  آوردن  خانواده  درون  امور  طورکلی 

می  ازآنجایی برعهده  خارج  گیرند.  در  اقتصادی  امر  که 
ی  باشد، حوزهتر می از خانه و معطوف به سطح کالن

حوزه  از  و    یعمومی  است  شده  جدا  خصوصی 
درون خانواده میان زن و مرد  نقش  های جنسیتی در 

ترین  آور که مهم شود. بنابراین، مرد نان نیز پدیدار می 
دارد    برعهده  را  اقتصادی  امور  یعنی  خانواده  امور 

گیری و در نتیجه قدرت بیشتری را نیز قدرت تصمیم
با اشاگیرد. مردان مشارکت در اختیار می  به  کننده  ره 

امر   تفکیک  به  قائل  جامعه  درون  فرهنگی  توجیهات 
حوزه خانه آنان  بودند.  اقتصادی  امور  از  ی داری 

حوزه  را  می اقتصادی  مردانه  کامال   که  ای  دانستند 

زیرا   باشد؛  داشته  قرار  آنان  اختیار  در  باید  منحصرا  
تضمین اقتصادی  اقتدار  ماهیت  کنندهکسب  ی 

وید:  مردانگی آنان بود. کاظم می   گ

اینه  شخصیم  نظر  خودم  من  باید    »ولی  زن  که 
 «.  کارای خونه رو انجام بده و مرد کار بیرون

حوزه تقسیم  به  حاضر  که  با  مسعود  اقتصادی  ی 
 گوید:همسر نبود می 

در   ولی  همه  با  بچه  با  زن  با  بکنی  »مثالً مشورت 
به   من  مثالً یعنی  بخواد  زن  که  نباشه  جوری  یه  کل 

م نمیاد که زن بخواد چیز کنه چه  خود من اصن خوش
 جوری بگم مثال  بگه آقا تو در ماه چقد درآمد داری«. 

داری از امور اقتصادی را  بهنام جداسازی امر خانه 
 گوید: دانست و می ضمانتی برای مردانگی خود می 

باشه.  داشته  خودشو  مردونگی  اون  مرد  »باید 
 ببین باید یه فرقی بین مرد و زن باشه«.

 گوید: اشاره به حفظ استقالل اقتصادی می   رضا با 

می   ]خانمم[» من  نمی به  من  به  چرا  تو  گی  گفت 
نمی  چرا  دادی،  کجا  برا  چیو  چک  چیو  وامو  قسط  گی 

نمی  من  به  چرا  کردی  دادی،  کار  چی  کجارو  خرج  گی 
نداره   به تو  به مرده کاری  گفتم اینا این خرجا مربوط 

 ؟!«. خوای دخالت کنی توش برا چی تو می 

ی الزامات قانونی  واسطهبرخی از امور خانواده به 
حیطه  مسؤولیت در  قلمداد    ی  مردانه  وظایف  و 

تأمین  می فرزند)ان(،  و  زن  نفقه  پرداخت  شود. 
به و  آنان  زندگی  امکانات  و  امور  مایحتاج  طورکلی 

مسؤولیت  از  خانواده  و  خانه  حقوقی  اقتصادی  های 
می  محسوب  سبب  مرد  امر  همین  است  شود.  شده 

وجود   با  مردان  پدرانه،  منش  از  جدای  تا 
مقدار  حساسیت  و  میزان  با  رابطه  در   همسر  های 

تخصیص  را  پول  خود  تنی/ناتنی  فرزندان  بین  یافته 
با   مصطفی  بدانند.  فرزند  نفقه  پرداخت  به  موظف 

 گوید:اشاره به این موضوع می 

تأمین   هست  مرد  عهده  به  قانونم  »مسلماً تو 
و نفقه زن  عهده   یهزینه   ی  به  هست    خونواده  مرد 

 که اینو خب من قبول دارم«.
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می  نیز  قبول  گوید:  نوید  منم  هست  قانونم  »تو 
 دارم اینو که مرده باید خرج زن و بچه رو بده«.

 

 ها استراتژی  4.4
کنش استراتژی برهم ها،  یا  خاصی است  کنش ها  های 

پدیده  از  میکه  منتج  محوری  به  ی  عبارتی  به  شود. 
زمینهدنب و مداخلهال شرایط  بر پدیده،  ای  گر اثرگذار 

در  مشارکت  واکاوی  »فوبیای  با  مواجه  برای  کنندگان 
بودند.   کرده  اتخاذ  را  راهبردهایی  مالی«  امور 

مشارکت  جانب  از  شده  اتخاذ  کنندگان راهبردهای 
حمایت  قراردادی/اعتباری/مشروط،  شامل:  مالی  های 

تص بیرونی،  والد  مالی  های  سازی میممحدودسازی 
حمایت  عدالت اشتراکی،  فرزندان  های  از  محور 

می  مشارکت تنی/ناتنی  مردان  از  شود.  متأثر  کننده 
حوزه  را  اقتصادی  امور  فرهنگی،  کامال   باورهای  ای 

می  به مردانه  که  آنان  عالوه  به  دلیل دانستند. 
وارسی دخالت  و  مقایسه ها  و  مکرر  میزانهای  های  ی 

فرزن میان  متحمل  پرداختی  ناتنی،  و  تنی  دان 
چارچوب هزینه در  بودند،  شده  اضافی  های  های 

حقوقی و قانونی موظف به پرداخت نفقه فرزند تنی  
مشارکت  مردان  راستا،  همین  در  بودند.  با نیز  کننده، 

هزینه را  ناتنی  فرزند  وجود  عقالنی،  بر  برآوردهای 
حمایت  و  کرده  را  قلمداد  ناتنی  فرزند  از  مالی  های 

مالی  مشرو کفایت  عدم  و  بیرونی  والد  فقدان  به  ط 
 دانستند. آن می 

هزینه که  پدر  جواد  با  مرتبط  را  ناتنی  فرزند  های 
 گوید: دانست می حقیقی می 

دیگه  شخص  زندگی  دیگه »بار  شخص  رو  ایی  ایی 
 نباید به دوش بکشه منطقی این هست«. 

به   مشروط  را  ناتنی  فرزند  از  مالی  حمایت  کاظم 
 گوید: دانست و می لی می حفظ منابع ما

»خب تا جایی که وسع مالیم اجازه بده و به نوعی  
 کنم«.تداخل محسوب نشه من حمایت می 

مردان  همان  شد  داده  توضیح  پیشتر  طورکه 
ای کامال  مردانه  کننده امور اقتصادی را حوزه مشارکت 

رغم رویارویی با اعمال قدرت از  دانستند. آنان علی می
و   جنسیتی  نقش  تفکیک  به  قائل  همسر،  جانب 

ی عمومی بودند.  ی خصوصی از حوزه جداسازی حوزه 
مردان   عبارتی  اقتدار  مشارکت به  کسب  کننده 

عبارتی   به  و  مردانه  قلمرو  ثبات  در  را  اقتصادی 
می حوزه اساسی  خانواده  درون  قدرت  دانستند. های 

مشارکت  مردان  دید  در  از  ملزومات  از  یکی  کننده 
خانواده  درون  اقتصادی  اقتدار  ناتنی  کسب  های 

پاسخ  بیرونی است. مردان  از  محدود ساختن والد  گو 
پرداخت  اکراه  مصرف  بیرونی  والد  حمایتی  های 

از   خانواده  به  پول  ورود  بودند  معتقد  زیرا  داشتند؛ 
امور   در  آن  بودن  دخیل  معنی  به  دیگر  مردی  جانب 

 گوید: خانه است. حسین می 

تونی برا  »من بهش گفتم مال باباشه یه روزی می 
برا   و  من  زندگی  تو  ولی  کنی  استفاده  ازش  پسرت 

که  بچه  خودت  برا  منو  زندگی  ها  من  با  داری  االن 
 کنی نه«.  می

می  نیز  از  گوید:  مسعود  که  پولی  اون  من  »ببین 
خرج   من  زندگی  تو  گفتم  بهش  آورده  گرفته  اون 

 نکن«. 

هاشم مانع از ورود پول شوهر سابق همسر خود  
 گوید:  شده بود. او می 

بیاره   زندگی من  »بهش گفتم، گفتم حق اینکه تو 
 نداره که همین کارم کرد«.

های مشترک  گیریاشتراکات منابع مالی و تصمیم
هزینه و  مصارف  چگونگی  درمورد  از  زوجین  ها 

بحران  حل  برای  شده  اتخاذ  چالش   راهبردهای  های  و 
خانواده  درون  مردان  مالی  بود.  ناتنی  ی 

اشتراک مشارکت  به  با  همسرانشان  و  گذاری کننده 
ی جدید به تصمیمات  منابع مالی خود درون خانواده

رسیده  خانواده  مالی  مسائل  حل  برای  نیز  مشترکی 
مشارکت  مردان  از  گروهی  اگرچه  با  بودند.  کننده 

های حمایتی و  مشخص کردن میزان تقریبی پرداخت 
ازدواج  مسؤولیت  از  قبل  زوجین  از  هریک  مالی  های 

توافق  این به  در  کلی  بعد  های  اما  بودند؛  رسیده  باره 
گفت  از  نیز  ازدواج  رااز  در  اقتصادی  وگو  امور  با  بطه 
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ادامه  در  سعی  و  نشده  غافل  این  خانواده  شدن  دار 
عالوه توافق بودند.  کرده  اقتصادی  ها  تعامالت  بر 

و  مشارکت  مردان  گیریتصمیمجویانه  توافقی،  های 
درآمد مشارکت  کنترل  با  همسرانشان  و  کننده 

اولویت  تنظیم خانواده،  عبارتی  به  و  مخارج  بندی 
اقتصادی  بحران   الگوهای  حل  در  و  سعی  ها 

خانواده چالش  مالی  و  اقتصادی  جدید  های  ی 
 گوید: پرداختند. جالل می 

حل   همدیگه  با  همسرم  با  بایستی  رو  »مشکالت 
مشکالت رو چه مشکالت    بکنیم، یعنی در اصل همه 

بچه بچه  مشکالت  چه  من  مشکل    های  یا  ایشون 
مالی حتی اگر هست همه رو بریزیم داخل یه کاسه  

 بزنیم و مشکالت رو حل بکینم«.  هم

هزینه  کنترل  به  اشاره  با  نیز  و  حسین  ها 
 گوید: بندی مخارج می اولویت 

می  که  می »حقوق  صداش  کردم  گرفتم 
می می بود  چی  هر  کتاب  حساب  نوشتیم نشستیم 

 کردیم«.بندی می نوشتیم یه بودجهها رو می هزینه

و ناتنی  برقرای شرایط همسان میان فرزندان تنی  
از   آنان  اقتصادی  نیازهای  برابر  و  همزمان  تأمین  و 

به که  است  راهبردهایی  مردان  واسطهدیگر  ی 
از  مشارکت  ناشی  اختالفات  از  جلوگیری  برای  کننده 

بعضی   این،  بر  عالوه  بود.  شده  اتخاذ  اقتصادی  امور 
مشارکت  مردان  و  از  سن  کردن  لحاظ  با  کننده 

موضوع این  به  توجه  بدون  کدام   جنسیت  از  که  یک 
های مالی  فرزندان تنی و کدام ناتنی است به حمایت 

کردن   لحاظ  دیگر  بیانی  به  دادند.  ادامه  خود 
سنیتفاوت سهم -های  میزان  در  را  جنسی  بری 

 گوید: کردند. علی می حمایت عادالنه قلمداد می 

چون   مهمه  سن  هم  مهمه  جنسیت  هم  »اینجا 
 همدیگه«.  نیازها با جنسیت و سن تفاوت داره با

برای   شرایط  باید  بود  معتقد  که  نیز  محمد 
 گوید: فرزندان تنی و ناتنی یکسان باشد می 

دختر   دوتا  این  برا  مغازه  تو  مثالً میرم  موقع  »یه 
تخم  مثه  هست  چیزا  این  از  دونه  یه  هستا یکی  مرغ 

نمی  حاال  هست  توش  چیه  چیز  اسمش  دونم 
می  این  مثالً دوتا  میگم  میام  اینم  گیرم  شما  برا  دوتا 

می  پسرمم  همون  مثالً چون  واس  دیگه  چیز  یه  گیرم 
 اونم نگه برا من فرق میذاره بین اون دوتا مثالً «.

 

 پیامدها  4.5
به نتایج  استراتژیپیامدها،  یا  راهبرد  از  های  بارآمده 

ی مرکزی است. راهبردهای  اتخاذ شده در برابر پدیده 
مشارکت  توسط  دارای  اتخاذشده  بعد  کنندگان  دو 

شامل:   منفی  پیامدهای  بودند.  مثبت  و    - 1منفی 
نارضایتی از حمایت    -2انگاری مدیریت مالی؛  دوگانه 

و   فزایندهدرگیری  - 3مالی  و  های  اقتصادی  ی 
شامل:   مثبت  نابهنجار  -1پیامدهای  وضعیت  از  گذار 

شد. در توضیح این امر  سازی خانواده می یکپارچه - 2و  
موضع  می از  .  گرفت  کمک  ندورفدار   ینظرتوان 

  گر یکدی  الزمه  را  کشمکش و  توافق  بعد  دو  دارندورف
فراگردهای  دانستیم میان  بود  معتقد  درواقع،   .

رابطه  کشمکش  و  بدین  توافق  دارد.  وجود  متقابل  ی 
نیز   کشمکش  نباشد،  کار  در  قبلی  توافقی  اگر  سان، 

تواند به  در میان نخواهد بود و برعکس کشمکش می 
یکپارچگی و  )ریتزر،    توافق  شود  (.  160:  1374منجر 

به  نیز  نظام  خانواده  )خرده  اجتماعی  نهاد  یک  عنوان 
خانواده  است.  اهمیت  حائز  که  اجتماعی(  ناتنی  ی 

دارای   زنان  و  مردان  است،  مجدد  ازدواج  حاصل 
دوره تجربه  یک  از  پس  را  طالق  ازهمی  گسیختگی  ی 

می  هم  گرد  سابق  ازدواج  از  فرزندانی  وجود  و با    آورد 
خانواده  یک  قالب  می در  یکپارچه  همین  ی  اما  سازد. 

کشمکش  سبب  نیز  و  موضوع  اعضا  میان  هایی 
کننده در  شود. مردان مشارکت ویژه زن و شوهر می به

مالی   انتظارات  خانواده،  در  زن  قدرت  اعمال  برابر 
و...   مالی  منابع  تخصیص  وارسی  تحمیلی، 

براسحمایت  را  ناتنی  فرزند  از  خود  مالی  اس  های 
حمایت  به  عقالنی،  موقتی،  برآوردهای  مالی  های 

به و  شرطی محدود  به  حمایت طورکلی  مالی    سازی 
فرزند ناتنی پرداخته بودند، به عالوه با محدودسازی  
سعی   و  بوده  اقتصادی  اقتدار  دنبال  به  بیرونی  والد 

حوزه  تا  را  داشتند  آن  ثبات  و  حفظ  را  مردانه  های 
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به خودمختاری مرد در    تضمین کنند. همین امر منجر 
با   نیز  زنان  مقابل  در  بود.  شده  مالی  منابع  مدیریت 

شخصی  و  مالی  منابع  به  تفکیک  مالی  امور  سازی 
و   پرداخته  مردان  برابر  در  مالکیت  ابراز  و  خودمداری 

شفاف  به  خود  حاضر  درآمد  و  دارایی  میزان  سازی 
به  صحبت نبودند.  وجود  تویی  طورکلی،  و  من  های 

و   زن  خانواده میان  این  در  فقدان  شوهر  به  منجر  ها 
فقدان   با  رابطه  در  عباس  بود.  شده  خانوادگی  »ما« 

 گوید:های مالی از جانب همسر می شفافیت

مثالً پس  داشت  مثالً حقوق  اینکه  ام اندازی »با 
یا   نداشتم  ازش  اطالعی  اصال  من  نداشت  یا  داشت 

ماهی  می داشت  حقوق  اینکه  با  ندارم    5یا    4گفت 
 گفت ندارم!«. می  من به فرض، به 

شده   متعجب  همسر  مالکیت  ابراز  از  که  موسی 
 گوید:  بود می 

وسیله همه  خب  بعد  داشت  چیزاش    »خونه  و 
ت اینجا پیش من میای  ش بود دیگه بعد می خونه  گف

اجاره بدی  من  به  اجاره  بعد  باید  بدی  من  به  خونه 
 چین چیزی!«.هم  گفتم که من تا حاال ندیدم یه 

منحصرا    را  مالی  امور  مدیریت  که  مسعود 
می  خود  به  میمعطوف  مسائل  گوید:   دانست  »این 

 فقط به خودم مربوطه«. 

مشارکت  از  مردان  رفتاری  چنین  شاهد  که  کننده 
انتظارا بوده،  خود  بر  همسر  مبنی  را  خود  همسر  ت 

و   دانسته  حد  از  زیاد  ناتنی  فرزند  از  مالی  حمایت 
های  ی الزم جهت حمایت و پذیرش مسؤولیت انگیزه

بنابراین،   بودند.  داده  دست  از  را  ناتنی  فرزند  مالی 
مسأله  خانواده  در  مالی  کشمکش،  امور  و  شده  ساز 

کرده   چندان  دو  را  زوجین  میان  اختالفات  و  درگیری 
به بود.   که  جهت  مصطفی  را  خود  رضایت  تدریج 

 گوید: حمایت مالی فرزند ناتنی از دست داده بود می 

مسؤولیتو   این  گفت  که  اول  همون  من  »واال 
دیدم   که  وقتی  ولی  کردم  قبول  بهش  نسبت 

شدم یه  خورده ناراحت می انتظارش بیش از حده یه  
نمی  دلم  انجام  جورایی  رو  کارا  اون  دیگه  خواست 

 بدم«.

ل که امور اقتصادی را از عوامل اصلی اختالف  جال
 گوید: دانست می میان خود و همسرش می 

ترین مشکالت بین  »بحث اقتصادی یکی از اصلی 
 ما بود«.

حمایت سازیتصمیم و  اشتراکی  های  های 
محور از فرزندان تنی/ناتنی که پس از درگیری  عدالت 

کشمکش  بود  و  شده  اتخاذ  زوجین  میان  مالی  های 
خانواده پیام برای  را  مثبتی  همراه  دهای  به  ناتنی  ی 

مشارکت  مردان  در  داشت.  اقتصادی  تعامالت  کننده 
به  را  مشارکت خانواده  تعامالت  پیش  سمت  جویانه 

با اشتراک منابع مالی به   آنان  عبارتی  به  بودند.  برده 
بیشتر   که  همسر  مالی  امور  در  واکاوی  از  پرهیز 

به جنبه داشت  دخالت  تصمیم ی  های گیریسمت 
و   مساوات  رعایت  کنار  در  و  برداشته  قدم  توافقی 
شدند   موجب  ناتنی  و  تنی  فرزندان  میان  در  عدالت 
با   و  شود  رانده  حاشیه  به  اقتصادی  مسائل  تا 
و   همسر  و  خود  میان  ایجادشده  تضاد  مدیریت 

تنش به خانواده،  اعضای  و  طورکلی  اقتصادی  های 
خانواده  و  یابد  کاهش  روانی  ناتنی    یفشارهای 

خانواده به یک  منسجم صورت  ادای  ی  جهت  در  تر 
که   حسین  بردارد.  قدم  خانوادگی  کارکردهای 

حل  گفت در  را  اقتصادی  مسائل  با  رابطه  در  وگو 
نتیجهتنش خانوادگی  می های  دانست  بخش 

 گوید: می

حرف    ن یبش  ایب  گمی م   کنمی صداش م  یوقتمثالً »
  ن ی ا  نکه یاحاال راجع به حقوق من راجع به مثالً   میبزن

کار کنم    یچ   دیکه بدونم خب با   میماه چقد خرج کرد
با منظورمه  کردن  خرج  تو  کنم  جمع  حواسمو    د یکجا 

ن کم  کنم  جمع  هم  دونم ی نم  ارم یحواسمو  به    ن یراجع 
مال م   یمسائل  خ  میزنی حرف  تا    یلیخب  فرقشه 

مثالً   یوقت من  ب که  خب  او  ای  ال یخی بگم  بگه  ن 
چون بچه من هست    ادیم  ش یپ یاوقات تلخ   مسلما  

خرج داره خب حرف    یبچه اونم هست باالخره زندگ
قراره   اگه  حداقل  باشه  نم   هی که  روز  دو    دونم ی روز 

ساعت باهم    1ش  کمه کمه   میسه روز با هم بحث کن
  گه ید  میرسی م   یتوافق   هی به    گه یبعد د  میکنی بحث م 

 «.  باالخره
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هسته: فوبیای واکاوی در  ی مقوله 4.6
 امور مالی 

مشارکت  مردان  آموزه اگرچه  با  مطابق    ی هاکننده 
عادت   ی فرهنگ امور    ت ی ریمد  ،یتیجنس  ی هاوارهو 

اقتصاد   یمال منابع  کنترل  حوزه  یو  را  خانواده    ی ادر 
را    بارهن یدر ا   یریگمیمردانه قلمداد کرده و تصم  کامال  

اقتصاد اقتدار  حفظ  نت  ی درجهت  در    جه یو 
و امرمردانه   یژگی نگاهداشت    ی رورض  یشان 

رفتارها  ،دانستندیم با  جد  یی اما  همسر  جانب    د یاز 
ا که  بودند  شده  برا  ن یمواجه  را  ناممکن    یامر  مردان 

و نفقه    هیمهر  افت یدر   یواسطهساخته بود. زنان به 
توجه  قابل  منابع  سابق،  همسر  جانب  از  را    یفرزند 

برا را  فرصت  و  بودند  کرده  و    یکسب  نفوذ  اعمال 
خ  رییتغ نفع  به  قدرت  و    مت یغن  ود موضع  شمرده 

حوزه در  را  خود  خانواده    یریگمیتصم  ی هاحضور  در 
مردان   نظرات  با  مطابق  بودند.  داده  جلوه  پررنگ 

خانواده مشارکت  در  مرد    گرید  یناتن  یهاکننده  تنها 
ن است  ست ی خانواده  قدرت  صاحب  زنان    ؛که  بلکه 

من  زین داشتن  دست  در  کسب  با  جهت  در  الزم  ابع 
قدر  اعمال  به  پرداخته    تاقتدار  خانواده  مرد  برابر  در 

طرف  از  مشارکت   یبودند.  به مردان   یواسطهکننده 
به    ه یظف به پرداخت مهروم  قانونا    ، یحقوق   ی هاالزام

  ی پرداخت نفقه به فرزند تن  نیهمسر سابق و همچن
از    یی هاو سوءتفاهم  یبا کژفهم   ی امر گاه   ن یبودند. ا 

  ندهکنهمراه بود. مردان مشارکت   دیجانب همسر جد 
وارس نه با  مقا  یهای تنها  و  ا   ی هاسهی مداوم    ن یمکرر 

بودند  هازانیم شده  مواجه  همسر  جانب  بلکه    ؛از 
  ی انتظار را داشتند تا تمام ن یاز مردان ا  زیهمسران ن

نما   یفرزند ناتن  ی مال  ی هات یولؤمس   ن ی. ا ندیرا تقبل 
آزاد و  ابتکار  از  مانع  خانواده   یامر  در  مردان   یعمل 

بود  یناتن مشارکت ندشده  مردان  اگرچه  کننده  . 
را حق خود    دیهمسر جد   یامور مال   ات یاز جزئ  یآگاه

عنوان شوهر و مرد  و معتقد بودند که به  دانستندیم
با مال  د یخانه  امور  آگاه   ی از  اعضا  و  کامل    ی خانواده 

سوء    یامدهایعوامل و پ  ن یا  ی اما تمام  ،داشته باشند
برا خانواده   تیموقع  ی آن  به    جرمن  یناتن   یحساس 

گرفتن    یخوددار دست  در  از  مردان  اجتناب  و 

خانواده   ی اقتصاد  یحوزه   تیتمام شده    یناتن   یدر 
 بود. 

 

 مدل پارادایمی تحقیق  4.7
و   محوری  کدگذاری  جریان  نشانگر  پارادایمی  مدل 

از  برمبن مرحله  این  در  است.  باز  کدگذاری  ای 
می  )پدیده کدگذاری  مقوله  ارتباط  با  توان  مرکزی(  ی 

با  زیرمقوله  را  باز  کدگذاری  جریان  از  حاصل  های 
این  ارائه از  استفاده  با  داد.  نمایش  دیداری  مدل  ی 

می را  مدل  پژوهش  جریان  در  حاکم  رویداد  توان 
اری محوری  خوبی توضیح داد؛ زیرا در جریان کدگذبه

می  که  کدام است  داد  تشخیص  از  توان  یک 
)پدیده مقوله مقوله  باز،  کدگذاری  از  منتج  ی های 

یک زیرمقوله هستند. این بسیار حائز  مرکزی( و کدام 
ی مرکزی آن  اهمیت است؛ زیرا مقوله محور و پدیده 

می  ما  به  که  است  جریان  چیزی  در  چیز  چه  گوید 
زیرمقوله  قرار است.  با  نیز  و    ها  خود  جای  در  گرفتن 

موقعیت   یک  در  گرفتن  قرار  عبارتی  به 
زمینهسازماندهی  شرایط  علی،  )شرایط  ای، شده 

مداخله این  شرایط  فهم  به  پیامدها(  و  راهبردها  گر، 
می  بیشتری  کمک  توضیحی  به  مدل  باتوجه  کنند. 

توان گفت آنچه در بستر پژوهش و از  توضیحات می 
داده  مصاحتحلیل  از  حاصل  بههای  آمد دست به 

)پدیده  امور  مقوله  در  واکاوی  »فوبیای  مرکزی(  ی 
 باشد.مالی« می 

مشارکت  بهمردان  از  واسطهکننده  طیفی  ی 
گفت  از  مالی  عوامل  امور  با  رابطه  در  همسر  با  وگو 

می  باید  اجتناب  که  بودند  معتقد  آنان  اگرچه  کردند. 
به و  باشند  داشته  اطالع  همسر  مالی  امور  عنوان  از 

دانستند،  مرد خانه و شوهران آنان این را حق خود می 
قدرت مدیریت  مانند  عواملی  و  اما  مالی  امور  مدارانه 

و   وارسی  از  ناشی  اختالفات  زن،  اقتصادی 
میزانمقایسه  در  زن  مکرر  میان  های  پرداختی  های 

امور   مدیریت  سر  بر  توافق  عدم  تنی/ناتنی،  فرزندان 
تر قتصادی حاصل از آن و مهم های امالی و ناسازگاری 

برچسب  همه  نه زنی از  که  همسر  هایی  توسط  تنها 
مشارکت  مردان  نیز  دیگران  بلکه  مورد  )زن(،  را  کننده 
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آنان   تا  بود  شده  شده  باعث  و  بود  داده  قرار  هدف 
تنها  به که  شوند  پنداشته  سودمحور  فرد  یک  عنوان 

منفعت  کرده  برای  اقدام  مجدد  ازدواج  به  مادی  های 
ست، مانع از واکاوی و به عبارتی سبب نوعی هراس  ا

به   بود.  شده  احتمالی  پیامدهای  ایجاد  برای  آنان  در 
دقیق بودن  بیان  حساس  از  آگاهی  با  مردان  تر 

خانواده  خانوادگی  )به موقعیت  ناتنی  وجود  ی  دلیل 

های آشکار یا غیرآشکار والد  فرزند)ان( ناتنی، دخالت 
تج  اثرگذاری  و  و...(  از  بیرونی  یک  هر  طالق  ربیات 

ناتنی از در دست گرفتن  ی  زوجین بر عملکرد خانواده 
حوزه  منابع  تمامیت  جزئیات  از  آگاهی  و  اقتصادی  ی 

می  خودداری  جدید  همسر  آنان  مالی  زیرا  کردند؛ 
خانواده  ثبات  و  خواستار  طالق  تکرار  عدم  و  ناتنی  ی 

 ی آن بودند.  ی دوباره تجربه 

 
 مدل پارادایمی پژوهش   1شکل  

 
 

های زنیبرچسب-3انتظارات مالی تحمیلی -2های حقوقی پیشین دغدغه-1
ودمحور -5اعمال قدرت زنان -4طلبانه منفعت یص منابع -6ازدواج س وارسی تخص

ناسب حمایت-7مالی  ب-8های مالی نام  ناسازگاری اقتصادی نامطلو

 

شرایط 

 علی

 پدیده

فوبیای واکاوی در 
ی  امور مال

 هااستراتژی

ری/مشروطحمایت-1  های مالی قراردادی/اعتبا

 محدودسازی مالی والد بیرونی-2

یسازیتصمیم-3  های اشتراک

یشرایط زمینه  گرشرایط مداخله ا

ه-1  حمایت متعهدان

ی واسطههای مالی بهحمایت-2
وبیت یمطل خالق  های ا

ی در -های هنجاریجلوه-1 ارزشی مردانگ
 اقتصاد

ه-الزامات حقوقی -2  قانونی پرداخت نفق

 پیامدها

-2های فزاینده اقتصادی درگیری -1پیامد منفی: 
گاری مدیریت مالی وگانهد  نارضایتی از حمایت مالی -3ان

سازی یکپارچه-2ز وضعیت نابهنجار گذار ا-1پیامد مثبت: 
 خانواده
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 یریگجهینتو  بحث 5
مصاحبه ازطریق  حاضر  با  پژوهش  عمیق  مرد    15ی 

تخصیص   واکاوی  به  اصفهان،  شهر  در  ناتنی  والد 
دسترسی   میزان  و  ناتنی  و  تنی  فرزندان  میان  منابع 

زوجین به منابع مالی با تأکید ویژه بر مردان پرداخت.  
طرح  یک  قالب  در  پژوهش  ارائه  وارهنتایج  نظری  ی 

به بهشد.  تحلیل  کلیت  شرح  عبارتی  انتزاعی  صورت 
تا شد  مقوله   داده  میان  روابط  شدن  مشخص  ها  با 

 فرایند مورد مطالعه در جریان پژوهش تکامل یابد.  

 
 ی نظری پژوهش واره طرح   2شکل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان دو عضو ویژه در خانواده بیشترین  زن و مرد به
و   اقتصادی  امور  جمله  از  خانوادگی  امور  در  را  سهم 

طورکه پیشتر های قدرت دارند. همان طورکلی حوزه به
نقش  شد،  داده  میزان  توضیح  در  جنسیتی  های 

حوزه سهم در  زوجین  از  یک  هر  قدرت  بری  های 
ازآنجایی  است.  نقش متفاوت  جنسیتی  که  های 

نظام وپرداخته ساخته ارزشیی  هر  - های  هنجاری 
می رایج،  جامعه  فرهنگی  باورهای  با  مطابق  باشد، 

تصمیم برای  بیشتری  قدرت  از  امور  مردان  در  گیری 
نان  نقش  آنان  برخورداراند.  خانواده خانواده  را    آور 

به  و  دارند  حضور  واسطهبرعهده  امر  همین  ی 

حوزه پررنگ  عبارتی  به  و  خانه  از  خارج  در  ی  تری 
به   معطوف  اقتصادی  امور  بنابراین،  دارند.  عمومی 
اطالق   مردانه  ویژگی  یک  اقتصادی  اقتدار  و  مردان 

نقش می با  مطابق  نیز  مردان  جنسیتی  شود.  های 
مردانگ  اجتماعی  تعاریف  از  گرفته  به نشأت  دنبال  ی، 

آیند. اما موضوع تنها به  کسب اقتدار اقتصادی برمی 
شود. چارچوب حقوقی  ساختارهای فرهنگی ختم نمی 

صحه   خانواده  در  مرد  اقتدار  بر  نیز  کشور  در  موجود 
و  می مادی  نیازهای  تأمین  قانون،  با  مطابق  گذارد. 

برعهده  خانواده  دارد.  مایحتاج  قرار  خانه  مرد  ی 
بی  کار  رسمیت  واگذاری  به  در  مرد  به  خانه  از  رون 

 اعمال قدرت مرد  عمال قدرت زن ا

بسترهای رقابتی 
 اقتدار

 برخورد منافع 

زنی/ توافق چانه 
 مصلحتی

انگاری دوگانه   

بندی شدهفضای قطب  
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حوزه  در  آن  اقتدار  آن  شناختن  دنبال  به  و  عمومی  ی 
می حوزه ایفا  را  اساسی  نقش  خصوصی  زیرا  ی  کند؛ 

ی متقابل  این دو حوزه مجزا از یکدیگر نبوده و رابطه
مشارکت  مردان  دارند.  هم  به با  نیز  ی واسطهکننده 

رای اقتدار  های نقش جنسیتی، قائل به برقوارهعادت 
خانواده  در  بودند  خود  معتقد  آنان  بودند.  ناتنی  ی 

خانواده  مجدد،  ناتنی  ازدواج  فرزند  وجود  و  ناتنی  ی 
جنبه برقراری  از  مانع  عینی  نباید  و  ذهنی  های 

مطابق  مردانگی  مردان  دیگر،  ی  تعبیر به  باشد.  شان 
تربیت  منش  جامعه با  فرایند  )طی  پذیری،  یافته 

وبرداری(، تخصیص منابع مالی و  آموزش، تقلید و الگ 
گیری در رابطه با امور اقتصادی  کنترل منابع و تصمیم 

می  خود  اساسی  حق  را  امر  خانواده  همین  دانند. 
تعامالت   به  شدن  وارد  با  نیز  زنان  تا  بود  شده  باعث 

چهره  شاهد  در  قدرت،  قدرت  توزیع  از  جدیدی  ی 
 ی ناتنی باشیم.خانواده 

منابعی  داشتن  اختیار  و    در  درآمد  شغل،  مانند 
سرمایهبه جنبه طورکلی  از  اقتصادی  های  های 

در  کنندهتعیین فرد  مرجعیت  و  قدرت  ی 
دیگر  گیریتصمیم زنان  است.  خانوادگی  امور  در  ها 

نمی  خانگی  کارهای  به  به تنها  زیرا  ی واسطهپردازند؛ 
اند؛  ی عمومی راه یافتههای شغلی، به عرصهموقعیت

مدعرصه  تا  که  در  تای  بود.  مردان  به  متعلق  ها 
سرمایه خانواده  ناتنی  از  های  تنها  زنان  اقتصادی  ی 

به آن  از  حاصل  درآمد  و  نمی   شغل  آنان  دست  آید. 
خود،  واسطهبه فرزند  نفقه  و  مهریه  دریافت  ی 

کنند. های اقتصادی درخور توجهی کسب می سرمایه
می  باعث  منابع  این  داشتن  دست  در  شود  بنابراین، 

ز  نقش تا  به  تعییننان  پیش  از  سنتی  های  و  شده 
جهت  و  نکنند  اکتفا  را  زنانه  خانواده  در  قدرت  ی  گیر

از   قسمت  این  نتایج  دهند.  تغییر  خود  نفع  به 
مطالعه با  )نیوالنتی  پژوهش  دارد.  2012ا  همخوانی   )

والنتیا نیز در پژوهش خود به این موضوع اذعان دارد  
فعال  نقش  مجدد  ازدواج  در  زنان  در  که  تری 

های مالی دارند. آنان خواستار دسترسی  گیریتصمیم
زیرا   دارند؛  را  مالی  منابع  به  مالبیشتر    ی استقالل 

مطلوب  آن  ی عامل  به  که  م است  کمک  از  ی ها  تا  کند 

آزاد  یخاص   یدرجه شوند  یاز  برخوردار  استقالل  .  و 
توان گفت نتایج این قسمت از پژوهش  همچنین، می 

ی  پژوهش  با  محسن تاحدودی  زهراکار  کله،  و  زاده 
می 1397) همسو  مشارکت (  مردان  به  باشد.  کننده 

با   همسرانشان  که  داشتند  اذعان  موضوع  این 
دارایی شخصی  و  مایملک  ابراز  سازی  به  خود  های 

پرداخته مرد  برابر  در  سعی  مالکیت  آنان  اند. 
شیوه داشته با  تا  قدرتاند  مدیریت  های  مدارانه، 

خان  مالی  امور  مردان  کامل  بگیرند.  دست  در  را  واده 
که  پاسخ  کردند  اشاره  مورد  این  به  همچنین  گو 

سازی منابع مالی خود  همسرانشان تمایلی به شفاف
تصمیم نداشته و  تنها  اند  را  مورد  این  در  گیری 

می خود  به  مختص  و  تا  معطوف  امر  این  دانستند. 
به تجربه  همسر  حدودی  از  و جدایی  از طالق  زنان  ی 

ازدو برمی در  اول  همان اج    نجر یمسطورکه  گردد. 
می1976) اشاره  خود  پژوهش  در  نیز  در  (  زنان  کند، 

در   خود  مالی  امور  افشای  به  تمایلی  مجدد  ازدواج 
نداشته جدیدشان  همسران  نسبت برابر  زیرا  به اند؛ 

 پایداری ازدواج مجدد تردید داشتند. 

می  توضیحات  این  تمام  زنان  با  ورود  گفت،  توان 
حو تصمیم زه به  شده  های  سبب  خانواده،  در  گیری 

عینیت  و  ذهنیت  مردان  تا  مردانگی  بود  اقتدار  های 
به  زنان  نیز  مقابل  در  ببیند.  خطر  در  را  ی مثابهخود 

می تازه قلمداد  به واردانی  که  کسب  شوند  دنبال 
خانواده  در  خود  بنابراین،  اقتدار  هستند.  جدید  ی 

به  خود  مردان  اقتدار  حفظ  زنان  دنبال  و  خانواده  در 
با   رقابت  وارد  خود،  اقتدار  افزایش  و  کسب  پی  در 

که رقابت با هدف کسب  شوند و ازآنجایی یکدیگر می 
گیرد، نوعی تعارض منافع در  موقعیت برتر صورت می 

عرصه  در  و  زوجین  می میان  پدیدار  خانواده  شود.  ی 
وابستگی  به به  منجر  مرد  اقتدار  کسب  عبارتی 

به دوباره  زن  به    ی  منجر  زن  اقتدار  کسب  و  مرد 
می  مرد  بودن  فرودستی  رقابتی  امر  همین  و  شود 

می عرصه  تشدید  را  خانوادگی  می ی  این  تواند  کند. 
عادت  در  تغییر  از  اگرچه  وارهناشی  باشد.  زنان  های 

زمینه هنوز  موجود  برتری فرهنگ  در  های  را  جویی 
مردان  عرصه  برای  بیشتر  عمومی  و  خصوصی  های 
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م نمی ی فراهم  اما  در  آورد؛  شده  ایجاد  تغییرات  توان 
 های جنسیتی زنان را نادیده گرفت.  نقش 

رقابتی   عبارتی  به  و  خانواده  در  زن  و  مرد  رقابت 
عرصه  خانواده شدن  در  خانوادگی  حائز  ی  ناتنی  های 

همان  است.  شد  اهمیت  اشاره  نیز  قبال   طورکه 
تصمیم در  زن  و  مرد  امور  گیریمرجعیت  در  ها 

توزیع  خانو چگونگی  آن،  جنسیتی  تقسیم  و  ادگی 
می نشان  را  خانواده  در  اقتصادی  قدرت  امور  دهد. 

مهم  از  امر  یکی  این  است.  خانواده  در  امور  ترین 
های  جهت وجود فرزند)ان( تنی و ناتنی در خانواده به

می  توجه  قابل  بهناتنی  اقتصادی  باشد.  امور  عبارتی 
خانواده  نوع  این  چگ در  از  ناشی  تخصیص  ها  ونگی 

مدیریت   ناتنی،  و  تنی  فرزند)ان(  میان  مالی  منابع 
به  و  مالی  است.  امور  منابع  این  کنترل  طورکلی 

اقتدار،   کسب  برای  زوجین  رقابت  ظاهرا   بنابراین، 
رقابتی از نوع دائمی است. در این رابطه آنچه اتفاق  

توافق می جهت  افتد  در  تنها  که  است  موقتی  های 
است   خانواده  دائمی  مصلحت  و  واقعی  ماهیت  و 

به زوجین  دیگر  بیان  به  با  شیوهندارد.  مداراگونه  ای 
می  کنار  عرصه مسائل  شدن  رقابتی  طرفی  از  ی  آیند. 

خانوادگی منجر به خودمداری زن و خودمختاری مرد  
میان   دوگانگی  نتیجه  در  و  مالی  امور  مدیریت  در 

به  بود.  شده  مجموعه زوجین  گفت  باید  ی  طورکلی، 
ع خانواده این  تا  بود  شده  سبب  نه  وامل  ناتنی  ی 

عنوان یک فضای  عنوان یک واحد منسجم، بلکه بهبه
از  بندیقطب قسمت  این  نتایج  شود.  نمایان  شده 

( محمدی  مطالعات  با  گوتینگ  1396پژوهش   ،)
به 1982) مشکالت  (  که  موضوع  این  به  اشاره  جهت 

خانواده  در  به اقتصادی  ناتنی  وجود  های  دلیل 
میفرزند پیدا  افزایش  ناتنی  دارد.  ان  همخوانی  کند، 

با   تاحدودی  پژوهش  از  قسمت  این  نتایج  همچنین، 
جاکوبسن)مطالعه به 1993ی  به  (  اشاره  دلیل 

ی  ناتن  یهادر خانواده   یمال   تی ریمدرفتارهای متضاد  
 و پیچیدگی آن همخوانی دارد.

 

 ها محدودیت  5.1
مطالعه پژوهشگران  که  محدودیتی  ی  بیشترین 

رو   حاضر آن  نمونه بهبا  به  دستیابی  بودند،  های  رو 
با   کردیم  سعی  ابتدا  در  پژوهشگران  ما  بود.  پژوهش 

شناختی های روان مراجعه به مراکز مشاوره و کلینیک
نمونه  به  طالق  و  ازدواج  ثبت  دفاتر  همچنین  های  و 

های  دلیل حساسیت مد نظر دست پیدا کنیم؛ اما به
همکاری  عدم  و  مخالفت  با  شدیم.    شغلی  مواجه 

به  ادامه  در  درخواست واسطهاگرچه  شخصی  ی  های 
نمونه  به  شدیم  اما موفق  یابیم،  دست  پژوهش  های 

محدودیت  با  روبه مجددا   بودیم.  هایی  رو 
و  حساسیت  مجدد  ازدواج  طالق،  به  مربوط  های 

های ناتنی مانع از معرفی افراد  الخصوص خانواده علی 
تجربه  مدارای  ازدواج  و  طالق  پژوهشگران    جدد ی  به 

صرف  می زیادی  زمان  علت  همین  به  شد؛ 
کار   این  تکمیل  اگرچه  گردید.  افراد  متقاعدسازی 
توجه   شایان  همراهی  و  همکاری  مدیون  را  پژوهشی 

کننده هستیم، اما بعضی از مشارکت مردان مشارکت 
ی  های همسر از ادامهدلیل حساسیت کنندگان نیز به

های پژوهش  گر محدودیت همکاری سرباز زدند. از دی
به  مصاحبه،  جریان  بودن  پیوسته  عدم  دلیل حاضر 

دغدغهمشغله و  کاری  مردان  های  شخصی  های 
فرایند  مشارکت  شدن  طوالنی  باعث  که  بود  کننده 

 ها شد.  گردآوری داده 

 پیشنهادات  5.2
مطالعه پژوهشگران  نموده اگرچه  سعی  حاضر  اند  ی 

چالش  خانواده تا  اقتصادی  ناتنهای  توجه  های  با  را  ی 
بکشند،   تصویر  به  اصفهان(  )شهر  پژوهش  بستر  به 

های مناسبی در اختیار این  اما برای آنکه بتوان راهکار 
ها قرار داد، نیاز به مطالعات بیشتری  نوع از خانواده 

مواقع   از  بسیاری  در  زیرا  ادباست؛    ات یمرور 
تفاوت پژوهش  ساختن  مشخص  با  شباهت ی  و  ها  ها 

تری از مسأله شود و به  تواند منجر به درک عمیق می
سیاست همچنین  و  اتخاذ  پژوهشگران  جهت  گذاران 

خانواده  بنیان  تقویت  برای  کاربردی  های  راهکارهای 
پژوهشی   خأل  به  توجه  با  بنابراین،  کند.  کمک  ناتنی 

می  حوزه پیشنهاد  در  مطالعات  مجدد  شود  ازدواج  ی 
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مطال و  مردان  به  خاص  توجه  به  با  مربوط  عات 
ابعاد  خانواده  گرفتن  نظر  در  با  ناتنی  والد  و  ناتنی  ی 

خانواده  از  نوع  این  زمینهگوناگون  در  و  های  ها 
با   رابطه  در  اما  پذیرد.  صورت  گوناگونی  جغرافیایی 

خانواده چالش  اقتصادی  شیوه های  و  ناتنی  های  های 
می  خانواده  این  اعضای  توسط  پول  توان  مدیریت 

بیپژوهش  جزئی های  دیدی  با  به  شتر  توجه  مانند  تر 
محل   تحصیالت،  سطح  زوجین،  درآمد  میزان 

میزان  زوجین،  نبودن  یا  بودن  شاغل  های  سکونت، 

درک   به  تا  گیرد  انجام  و...  بیرونی  والد  پرداختی 
شیوه درست  از  نوع  تری  این  مالی  امور  مدیریت  های 

 ها دست یابیم.از خانواده 

 منابع مالی 
 است.  بوده مالی حمایت فاقد مقاله این

 منافع  تعارض
 باشند. نمی  منافع تعارض دارای نویسندگان

 

 منابع
و    استراوس،   ی مبان (.  1395)   تیجول  ن،ی کربانسلم 

  دیتول  مراحل  و   فنون   ،یف یک  پژوهش 
ابراهیانهیزم  یهینظر ترجمه  افشار.    می. 

 .  ین  نشرتهران:  

 ( جرج  در  جامعه  ینظريه(.  1374ريتزر،  شناسي 
معاصر. ثالثي.    یترجمه   دوران  محسن 

 : انتشارات علمي. نتهرا

سازمان  1399)   ی تیجمع  یآمارها  یسالنامه تهران،   ،)
 ثبت احوال کشور. 

راض  و   جهی خد  ،یریسف بررسي  »(.  1387)  هیآراسته، 
نوع    یسرمايه   یرابطه با  زنان  اقتصادي 

خانواده در  همسران  علمي    یمجله .  «روابط 
 . 114- 147(، 1)2  ،و پژوهشي تحقيقات زنان

و  الیسه  رضانژاد،یعل سحر  خاکپور،    سروش   ،یفتح . 
  در   ت یو جنس  یاقتصاد  یه یسرما»(.  1393)

کنترل منابع مال  یامطالعه:  خانواده در   یبر 
  و   رفاه  یزیرهبرنام.  «شهر تهران  یهاخانواده 

 . 157-190(،  21) 6 ،یاجتماع  یتوسعه

  ی ترجمه.  یشناسجامعه(.  1394)   یآنتون   دنز،یگ
 . ی. تهران: نشر نانیحسن چاوش

الگوي سنتي ساختار قدرت  »(.  1393)   وکیب  ،یمحمد
خانواده  برخي  ايرانيدر  .  «هاي 

علوم    یهنامژوهش پ پژوهشگاه  زنان، 
فرهنگي  مطالعات  و  - 111(،  2)   5  ،انساني 

137. 

 یرو  ش یپ  یهاچالش   یبررس  (.1396)   زهرا  ،یمحمد
.  مجدد  ازدواج  در   فرزند   ی دارا  یهازوج 

 مشاوره ارشد  یکارشناس  ینامهان یپا)
 (. یطباطبائ عالمه دانشگاه  خانواده،

محسنمعصومه  کله،ی و    فرشاد  ،زاده. 
 ی مطالعه»(.  1397)  انوش یک،زهراکار

ط  تیفیک از  پس  مجدد  )روالازدواج    کرد یق 
  ، یاجتماع   ی مددکار  ینامهفصل.  «(ادیبنداده 

7 (3  ،)31 -17 . 
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