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 چکیده 

رضایت از عوامل مهم بسیار مهم در زندگی زناشویی است، رضایت زناشویی خود متأثر از عوامل مختلف می باشد در این راستا 

 روش انجام شده است. بانک ندانکارم بین در زناشویی رضایت با مالی مدیریت رفتار رابطه تعیینپژوهش حاضر با هدف 

 این از. باشند می 3131 سال در رشت شهر بانکهاي کارکنان کلیه پژوهش این آماري جامعه است. همبستگی نوع از پژوهش

 ملت، صادرات،) هاي بانک  شعبه 02 از اي خوشه گیري تصادفی نمونه صورت به نفر 032 نوع تحقیق تعداد براساس میان

رفتار  اسی(  مق9191 یی اینریچ)زناشو تیپرسشنامه رضاشدند و به پرسشنامه هاي  انتخاب( اه و تجارتکشاورزي، رف ملی،

 با نرم افزار  همبستگی پیرسون تحلیل به دست آمده از طریقداده هاي  پاسخ دادند.( 1199) ائویدو و ژ یمال تیریمد

SPSS.مثبت و  زناشویی در کارمندان رابطه رضایت با مالی مدیریت اررفت بیننشان داد :نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

 دارد  معنادار وجود

از متغیرهاي مهم روان شناختی موثر در رضایت زناشویی کارمندان هستند که می توان با  مالی مدیریت رفتار: نتیجه گیري 

 اصالح رفتار مدیریت مالی رضایت زناشویی در  کارمندان را بهبود بخشید.

 زناشویی رضایت و  مالی رفتار مدیریت: ید واژه هاکل 
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 مقدمه 

 و شخصیت تکامل جهت در یک هر نسبی استقالل حفظ با فرد دو مشترك زندگی پیوند و اجتماعی پدیده یک ازدواج،

مثبت به .رضایت زناشویی، میزان عالقه مندي زوجین به یکدیگر و نگرش است طرفین هاي قابلیت و استعدادها شکوفایی

مالی، فعالیتهاي  وضعیتتعارض،  متأهل بودن است که به عواملی از جمله تحریف آرمانی، مسائل شخصیتی، ارتباط، حل 

گیري مذهبی وابسته  اوقات فراغت، رابطه جنسی، فرزندان و فرزندپروري، خانواده و دوستان، نقشهاي مساوات طلبی و جهت

بودن عبارت است از: حالتی که طی آن زن و شوهر از ازدواج با یکدیگر و با هممندي زناشویی است. تعریف دیگر رضایت

 (. 3133)حسینی سه ده و فتحی آشتیانی،احساس شادمانی ورضایت دارند

با  یشغل یدرآمد کم و ناامناست.  1متغیر که می تواند بر رضایت زناشویی کارمندان تأثیر داشته باشد، رفتار مدیریت مالی

 نییپا ییزناشو يتمندیداشته باشند، رضا یدائماً درباره پول نگران نیکه زوج یهمراه است. هنگام نییپا ییزناشو يتمندیرضا

 يو کاربرد وجوه برا نیرا دانش و فن تأم یمال تیریمد توانیم (.3131، ترجمه موسوي،0222 ،یدلیخواهد بود)کرو و ر

امروزه ایده رفتار کامال عقالیی سرمایه  (.3130)مدرس و عبداهلل زاده،کرد فیپول تعر يدانش و علم اداره ایبه هدف و  دنیرس

 مطلوبیت شان هستند جهت توجیه رفتار و واکنش بازار، کافی نیست. حتی شواهدي گذاران که همواره بدنبال حداکثر سازي

می توان با آموزش  اد دارند، به سختیوجود دارد که بر اساس آنها بسیاري از الگوهاي مالی رفتاري که ریشه در اعماق ذات افر

 نهیهز يریگیپ تیمسئول فرد است یمهارت که مربوط به رشد شخص کی یمال تیریمد (.1112، 2)پترسونبر آن غلبه کرد

دهد تا آنها را به  یم را درك کنند، و اجازه یمالرفتار  تیریکند تا مد یکمک م تیمسئول نیا .ی گیردمبه عهده خود را  يها

( معتقد است شرایط اقتصادي 0220، 5؛ به نقل از استرلین0221)4گرتنر (.3،9112ی بپردازند)هیدرمال يها يریگ میتصم

دهد. در شرایط اقتصادي نامناسب، ها و فشار مالی ادراك شده سالمت روان افراد را تحت تاثیر قرار مینامناسب به واسطه تنش

تواند میزان تجربه فشارهاي مالی را کاهش دهد. زیرا که مدیریت موفق تماال میرفتار مدیریت مالی یکی از عواملی است که اح

، 6دهد)راب و وودیاردثروت و درآمد، عالوه بر افزایش رضایت مالی، تنش مالی را کاهش و رضایت کلی از زندگی را افزایش می

 (.0220؛ ژیائو و همکاران، 0233

( در یک مطالعه نشان دادند که تورم و بی ثباتی شرایط اقتصادي از 3130ان،؛ به نقل از هاشمیان و همکار3330)7اسوالد 

عوامل مهمی است که بهداشت روان افراد را تحت تأثیر قرار می دهد. آنها در پژوهش خود نشان دادند که رکود و تورم بر 

ر مدیرت هزینه ها می تواند بر سالمت ( نشان دادند که ناتوانی د0222)8بهزیستی ذهنی افراد تأثیر دارد. درنته و الکاوراس

معتقدند  که رفتار مالی خوب فرصت بروز تنش هاي مالی را کاهش  (0221جسمی و روانی نامطلوب موثر باشد. کیم و جرمن)

این موضوع به خوبی نشان می دهد که فشار  مالی یکی از عواملی است که موجب عدم مدیریت رفتار اقتصادي می  می دهد.

( در پژوهش خود با عنوان  نقش میانجی 3130)و همکاران یصورتوجب تنش و کاهش رضایت از زندگی می شود. گردد و م

گر مدیریت رفتار مالی در رابطه ي بین صفات شخصیت و بهزیستی ذهنی نشان دادند مدیریت رفتار مالی نقش معناداري در 

ي بین صفات شخصیت و  بطهرا در مالی رفتار مدیریت جی گرمیان نقش به توجه با و کند می ایفا ذهنی بهزیستی بینی پیش
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 صفات مثبت تاثیر می توان افراد، به مالی رفتار مدیریت هايالً با آموزش مهارت احتما گرفت، نتیجه می توان ذهنی  بهزیستی

ط با موضوع پژوهش در این بخش به پژوهش هاي مرتب  ش داد.کاه را آن منفی تاثیر و افزایش را ذهنی بهزیستی بر شخصیت

 اشاره می گردد : 

در  ییزناشو تیبا رضا یخانوادگ -و عوامل فرد یتیشخص يها یژگیدر پژوهش خود با عنوان و (3131ي و همکاران)عطار

آقایی، دار وجود دارد. یرابطه مثبت و معن ییزناشو تیو رضا ياقتصاد تیوضع نینشان داده است. ب یدولت يکارکنان اداره ها

( در پژوهشی به بررسی رابطه سبک زندگی و رضایت زناشویی در هنرمندان و مقایسه آن با افراد 3131و مصور)  ملک پور

 عادي پرداختند. نتایج نشان داد بین خرده مقیاس هاي سبک زندگی و رضایت زناشویی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.

شیدگی خانواده ها و نیز موفقیت ازدواج زوج هاي جوان را شامل ( علل از هم پا3131در پژوهش بنی جمالی و همکاران )

کمی سن جوانان به هنگام ازدواج، فقر اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، کم بودن سواد، پایین بودن  -3موارد ذیل عنوان کردند: 

ین به والدین، همه از عوامل سطح شغلی، دخالت بی مورد اطرافیان، پدیده طالق والدین زوج هاي ناموفّق، وابستگی مالی زوج

عدم همسویی زوجین در جهات مختلف موجب اختالف زناشویی بین  -0تهدید کننده زندگی مشترك زوجین جوان بودند؛ 

وجود بیماري هاي  -1تشابه نظرات زوجین به عنوان عامل تداوم بخش زندگی مشترك شناخته شد؛  -1زوجین می شود؛ 

 ي اعالم نشده از سوي همسران و خانواده هاي آنها عامل سستی روابط بین زوجین تلقی شد.جسمی، روانی و اختالالت رفتار

 فرهنگی، گوناگون)روانی، از جنبه هاي آن عوارض چگونگی و طالق بر موثر عوامل و علل پژوهشی ( در3131طباطبایی)

 ثبات عدم و بیکاري که داد نشان مطالعه این از بدست آمده نتایج .کرده اند .( بررسی..و اقتصادي و اخالقی اجتماعی، تربیتی،

دخالت  فرزند، نداشتن شخصی، رفتارهاي در سستی و دینی مسایل به نبودن پایبند زوجین، اعتیاد، سن اختالف اقتصادي،

امر عدم رضایت زناشویی و در  در موثر عوامل تحصیالت سطح و طبقاتی اختالف زندگی، در وابستگان و دوستان مستقیم

 .می باشند شهرستان دراین یجه طالقنت

دانشجوصورت  122( در پژوهش خود با هدف مدیریت رفتار مالی و پیشرفت تحصیلی که بر روي 0223و همکاران) 1گاتز

گرفت نشان دادند که بین مدیریت رفتار مالی و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت وجود دارد و آموزش مهارت هاي رفتار مالی 

 تیریرفتار مد ی ورابطه سبک زندگ با توجه به هدف پژوهش مبنی برشرفت کودکان در معرض خطر دارد.سهم زیادي در پی

پژوهشگر  نوع طرح پژوهش، نی. در ابود یهمبستگاز نوع  پژوهش نیا ، طرحکارمندان بانک نیدر  ب ییزناشو تیرضا با  یمال

 یاطالعات ،نمایدکنترل  ای ياز آنها دستکار کی چیبدون آنکه ه ر،یها دست کم درباره دو متغ یاز آزمودن یبا استفاده از گروه

 رضایت با مالی مدیریت رفتار بین آیا که کند می مطرح را سوال این محقق راستا این در .(3133)دالور، آورد یبه دست م

 ؟دارد وجود رابطه رشت شهر بانک کارمندان بین  در زناشویی

 روش پژوهش 

 

از  پژوهش نیا ، طرحکارمندان بانک نیدر  ب ییزناشو تیرضا با  یمال تیریرابطه رفتار مد مبنی بربا توجه به هدف پژوهش 

بدون  ر،یها دست کم درباره دو متغ یاز آزمودن یپژوهشگر با استفاده از گروه نوع طرح پژوهش، نی. در ابود یهمبستگنوع 

 .آورد یدست مبه  یاطالعات ،نمایدکنترل  ای ياز آنها دستکار کی چیآنکه ه

 

 

 :جامعه آماري

                                                           
1 . Goetz 
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 . بودند3131شهر رشت در سال  يجامعه آماري این پژوهش کلیه کارکنان بانکها

 

  نمونه آماري و روش نمونه گیري

بانک ها که مجموعاً  بانک از بین بانکهاي شهر رشت انتخاب شدند و کلیه کارکنان این 02به صورت تصادفی خوشه اي تعداد 

پرسشنامه به دلیل  عدم همکاري کارکنان و یا مخدوش  01پرسشنامه هاي پژوهش پاسخ دادند. در نهایت نفر بودند به  131

 نفر به عنوان نمونه نهایی تجزیه و تحلیل شد.  032بودن کنار گذشته شد و داده هاي  مربوط به 

( 0233دیریت مالی دو و ژیائو )به منظور سنجش رفتار مدیریت مالی از مقیاس رفتار م:  پرسشنامه رفتار مدیریت مالی

اي ) به هیچ وجه تا خیلی زیاد( رفتار مدیریت مالی گویه است که در یک طیف پنج درجه 31استفاده شد. این مقیاس شامل 

 31هاي انجام شده در حوزه رفتار مالی، مقیاس ( در یک مطالعه با بررسی پژوهش0233کند. دو و ژیائو )گیري میرا اندازه

سنجی آن مقیاس، مالحظه کردند که دو گویه از توان الزم براي هاي رواني طراحی کردند. آنها در جریان بررسی ویژگیاگویه

( بعد از حذف دو گویه و براساس نتایج حاصل از 0233سنجش رفتار مدیریت مالی برخوردار نیستند. بدین ترتیب دو و ژیائو )

اي رفتار مدیریت مالی را معرفی کردند. همچنین آنها با گویه 31اقی مانده، مقیاس هاي بسنجی گویههاي روانارزیابی ویژگی

اعتبار این پرسشنامه در  ارزیابی نمودند. 33/2استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ، همسانی درونی مقیاس مدیریت رفتار مالی را 

 به دست آمد.  33/2این پژوهش براساس ضریب آلفاي کرونباخ 

( ساخته شد این پرسشنامه براي 3333این آزمون توسط )اولسون،فورنیر،دراکمن  پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ:

این پرسشنامه یک ابزار  .زا یا شناسایی زمینه قوت و پربارسازي رابطه زناشویی به کار می رود ارزیابی زمینه هاي بالقوه مشکل

 11 داراي نامه پرسش این مورد استفاده قرار گرفته است ایتمندي زناشوییمتعددي براي بررسی رض پژوهش هايمعتبر در 

 ها اختیارآزمودنی در "مخالفم کامالً  مخالفم، نه مخالفم، موافقم نه موافقم، موافقم، کامالً  "گزینه  پنج با است که ساده جملة

ی، ارتباط زناشویی، حل تعارض، نظارت پاسخ قراردادي، رضایت زناشویی، موضوعات شخصیت مقیاس شاملو  است قرارگرفته

مالی، فعالیتهاي مربوط به اوقات فراغت، روابط جنسی، بستگان ودوستان، نقشهاي مربوط به برابري زن ومرد، جهت گیري 

زمانی  "نه مخالفم موافقم نه "عقیدتی است. آزمودنی برحسب میزان موافقت خود یکی از گزینه ها را عالمت می زند. گزینه

که آزمودنی نداند چه پاسخی به سوال خاصی بدهد و از آزمودنی خواسته می شود حتی المقدور از این گزینه استفاده است 

براي  گیرد. می تعلق نمره پنج تا یک از ها گزینه از هریک است و به لیکرت مقیاس نوع از ها سؤال این گذاري . نمرهنکند

 پاسخ کل در نهایی و با نمرات باقی سواالت جمع کرد. نمرة شودنمره گذاري  معکوس برخی  از سواالت  نمره دهی الزم است 

 کند. دریافت می نامه پرسش این از آزمودنی که است اي نمره نامه

سوال  1طریق ضریب همبستگی محاسبه گردید سپس  براي این منظور ابتدا همبستگی هریک از سواالت با کل پرسشنامه از

شدند، این انتخاب بطوري مساوي از مقیاس هاي مختلف پرسشنامه صورت  الیی بر خوردار بود انتخابکه از همبستگی نسبتا با

نفري با  33سوالی بر روي یک گروه  11سوال انتخاب شد که مجددا ضریب اعتبار فرم  11گرفت و بدین ترتیب در مجموع 

سوالی رضایتمندي  11در این پژوهش از فرم بدست آمد  31/2محاسبه گردید که ضریب اعتبار  استفاده از ضریب آلفا

 گزارش 30/2( ضریب اعتبار این پرسشنامه را با ضریب آلفا 3333السون ،فورنیرو دراکمن ) .ستفاده گردید استا زناشویی،

  .کرده اند

 تا 13/2 از خانوادگی هاي رضایت مقیاس با انریچ نامة پرسش که است نموده بیان و این اعتبار را بررسی ( 3113ثنایی) 

است. در ایران  آن سازة روایی نشانة که است 10/2 داراي همبستگی زندگی رضایت هاي مقیاس با و دارد همبستگی 02/2

درباره اعتبار  ( درکار3110محاسبه وگزارش کرده است. در پژوهشی دیگر مهدویان) 31/2اولین بار سلیمانیان براي فرم کوتاه 

ضریب همبستگی پیرسون وبا روش بازآزمایی )به فاصله یک هفته( پایایی آزمون را براي مردان آزمون انریچ با استفاده از 
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اعتبار این پرسشنامه در این پژوهش براساس ضریب به دست آورد.   31/2زنان  وبراي مردان و 311/2و براي زنان  311/2

 به دست آمد.  31/2آلفاي کرونباخ 

 

 یافته 
 گروه برحسب جنسیت شاخص هاي توصیفی:  1-جدول 

 جنسیت فراوانی درصد فراوانی

98/1  مرد 151 

92/1  زن 01 

911/1  کل 111 

 

 درصد( 98/1نمایان است بیشتر آزمودنی هایی که در این پژوهش شرکت داشتند مرد بودند) -9-0همانطور که در جدول 

 

 

 گروه برحسب سن شاخص هاي توصیفی :  2-جدول 

 بیشینه کمینه ردانحراف استاندا میانگین 

 05 15 91/5 72/85 سن

 

 سال بودند. 05تا  15سال و در دامنه ي سنی  72/85نمایان آزمودنی ها میانگین سنی  -1همانطور که در جدول 

 ییزناشو تیو رضا  یمال تیریرفتار مد ،یسبک زندگ: شاخص هاي توصیفی  8جدول 

 انحراف استاندارد میانگین متغیر

 03/02 11/311 ییزناشو تیرضا

 31/32 13/11 رفتار مدیریت مالی

 33/1 11/10 یرشد روح

 33/0 33/00 مسئولیت پذیري

 23/1 13/31 فعالیت بدنی

 01/1 03/31 ارتباطات بین فردي

 11/1 21/31 مدیریت استرس

 10/1 31/31 تغذیه

 

رهاي پیش بین باالترین میانگین کسب شاخص هاي توصیفی متغیرهاي پژوهش ارائه شده است ؛در بین متغی 1در جدول 

( با 11/311( داشته است . میانگین رضایت زناشویی )31/32( با انحراف استاندارد )13/11شده را رفتار مدیریت مالی )

 ( می باشد .03/02انحراف استاندارد )

 

 

 ییزناشو تیبا رضا تغذیهبین  همبستگی -1جدول
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 r Sig متغیر

 رفتار مدیریت مالی 

 ییزناشو تیرضا

11/2 

 

23/2 

 

، (r= 11/2)مثبت به میزان  همبستگی ،ییزناشو تیبا رضارفتار مدیریت مالی  شد بینمشاهده ( 1)همانطور که در جدول

رفتار مدیریت مالی  با افزایش بنابراین می توان نتیجه گرفت که (.P<23/2) استوجود دارد که از نظر آماري معنی دار 

 ش می یابد.افزای ییزناشو تیرضا

 بحث و نتیجه گیري 

در کارمندان مورد  ییزناشو تیبا رضا یمال تیریرفتار مد نیبر رابطه ب یمبن هفتم ینتایج پژوهش نشان داده فرض فرع

و  لتونیهمافزایش می یابد. این نتیجه نیز با نتایج  ییزناشو تیرضارفتار مدیریت مالی،  با افزایشو   قرار گرفت دییتأ

( همراستا می باشد.  در بیشتر مطالعات گذشته نشان داده 3130و به صورت ضمنی با یافته صورتی و همکاران) (0221)ونیس

(  معتقد 3131شده است که زوجینی که در رفتار مالی اشتراك فکري و عملی دارند، رضایت بیشتر را تجربه می کنند. چلپی )

تی داشته باشند، تنش و تضادهایی به وجود می آیند که این امر زمانی است که زمانی که افراد  در رفتار مالی گرایش متفاو

شدت می یابد که یکی خواستار پس انداز و صرفه جویی و دیگري خواستار خرج بیش از حد باشد. بنابراین در تبیین این یافته 

را کنترل نماید که این امر باعث می توان گفت رفتار مدیریت مالی می تواند  تضادهاي حاصل از درآمد، خرج در محیط خانه 

کاهش تنش و تضاد هاي مالی می گردد. زمانی که فرد در رفتار مالی خرسندي کافی داشته باشد رضایت زناشویی باالتري 

 نمونهکه  پژوهش نیدر ا ینمونه مورد بررس پژوهش حاضر با محدودیت هایی مواجه بود که می توان  به  کسب خواهد نمود.

در این پژوهش موضوع ، اشاره نمود  همچین کرد اطیاحت ستیبا یم ها تیجمع ریبا سا ها افتهی میدر تعم و  ده بو کارمندان

با توجه به نتایج پژوهش اجتماعی در نظرگرفته شد.  –پژوهش بدون در نظر گرفتن عواملی همچون تحصیالت، طبقه اقتصادي 

توصیه می شود از دوران کودکی والدین سبک   حسوب می شوند،مدر رضایت  زناشویی  رفتار مدیریت مالی  عامل مهمی

 درست همچون ورزش، تغذیه مناسب را در خانواده داشته باشند در آینده افراد از این سبک ها در زندگی بهره مند گردند. 

 منابع 

 با آن مقایسه و مندانهنر در زناشویی رضایت و زندگی سبک رابطه ، 3131، مصور، شهال ،مختار پور، ملک ،آقایی،اصغر

 .303-332، 00، 03. کاربردي روانشناسی در پژوهش و دانشعادي.  افراد

ریشه یابی علل از هم پاشیدگی خانواده ها در رابطه با ، نیروي، سیده منور ، نفیسی، غالمرضا ، بنی جمالی، شکوه السادات

ه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران . مجلاجتماعی دختران و پسران قبل از ازدواج  -ویژگیهاي روانی 

 .١٧١-١٤١ ، ٢،3131و  ١،  1، اهواز

  . 9895، نشر نی ، . تهرانتحلیل اجتماعی  در فضاي کنش ، چلپی، مسعود

و  تیصفات شخص نیب يدر رابطه یرفتار مال تیریمد گریانجینقش م ، رضایعل ،يمراد، یمحمد نق ،یفراهان ،پوران ،یصورت

 .3-32، 1،3130، 1 .پژوهش در سالمت.یذهن یستیبهز
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 در زناشویی رضایت با خانوادگی-فردي عوامل يرابطه ،مهناز هنرمند،زاده مهرابی ،عباس فرد، الهی امان ،یوسفعلی عطاري،

 ..33-323 ، 3131 ،1 ،3 شناسی، روان و تربیتی علوم مجله. اهواز شهر دولتی هاياداره مرد کارکنان

 . 3131، یبهشت دی. دانشگاه شهخانواده يپاتولوژ يعوامل موثر طالق. کنگره سراسرمطالعه  ،جعفر ،ییطباطبا

. ترجمرره اشرررف السررادات رفتاااري -زوج درمااانی کاااربردي بااا رویکاارد سی ااتمی(. 0222کرررو، م.، و ریرردلی، ج.)

 .   3131، انتشارات مهر کاویان ، . تهران3131موسوي،

 . 3130 ،شرکت چاپ و نشر بازرگانی ، تهران .مدیریت مالی ، فرهادزاده، عبداهلل ،مدرس، احمد

بررسی رابطه بین  ویژگی هاي ، گلستانی بخت. طاهره ، شکوهبنی جمالی،  ، پورشهریاري، مه سیما ، هاشمیان، کیانوش

-301، 3130 ، 1، مطالعات علوم شناختیجمعیت شناختی با میزان بهزیستی ذهنی و شادمانی در جمعیت شهر تهران. 
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