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چکيده
زنان ،جمعیت مغفولی هستند که رفتارها و نگرشهای آنها در بيشتر مطالعات مد نظر
قرار نمیگیرد .پژوهش حاضر با استفاده از روش تئوري زمينهاي و از طريق مصاحبهي
عميق در تالش است تا به شناسايي رفتارها و نگرشهاي اقتصادي زنان شاغل و
غيرشاغل همداني بپردازد .در اين پژوهش  30زن بر اساس نمونهگيري هدفمند بر پايهي
دسترسپذيري مصاحبه شدند .دادهها بر اساس کدگذاري استراوس و کوربين مطالعه
شد .تحليل دادههاي پژوهش و مدل پارادايمي ساخته شده نشان ميدهد زنان شاغل پول
را رافع نیاز و زنان غیر شاغل آن را وسیلهی رفاه در نظر میگیرند ،ولی هر دو گروه
نگاه ابزاری به پول دارند .هر دو گروه برای مدیریت بهینهی مصرف پول به پسانداز
روی میآورند ،ولی پس انداز گروه زنان شاغل از سر الزام اقتصادی است .همچنین
مدیریت بهینهی خرید در هر دو گروه مشترک است با اینکه مکانیسمهای دو گروه با هم
تفاوت دارد .هر دو گروه زنان وابستگی مالی جنسیتی دارند با این وجود وابستگی مالی
زنان شاغل کامل نیست و از مردان تنها برای رفع نگرانیهای ناشی از ناامنی جنسیتی
اقتصادی بهره میگیرند .هر دو گروه بخشی از درآمد خود را در امور خیرخواهانه استفاده
میکنند ،اما زنان غیر شاغل در امور کمهزینهتر این کار را انجام میدهند .وجه غالب
نگرش اقتصادی در زنان شاغل تالشگرایی برای زنان غیرشاغل تقدیرگرایی است.
ناامنی جنسیتی اقتصادی و بیاعتمادی به روابط اقتصادی در هر دو گروه وجود دارد .در
زنان غیر شاغل نداشتن پول به طرد اجتماعی آنها منجر میشود .با این اوصاف ،مقولهي
هستهاي در اين پژوهش «جامعهپذيري انتظارات اقتصادی» نامگذاري شد.
واژگان کليدي
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 - 1مقدمه و طرح مساله

يادگيري مسائل اقتصادي (کنش ،رفتار ،نگرش ،تمايل و يا استدالل
اقتصادي) و دانش اقتصادی فردي در چگونگی رفتارهای اقتصادی مهم و
اساسی است ).(Roland-levy, 1990:470
با وجود اه ّميّت بسيار زياد فرهنگ اقتصادي جوامع و نقش جدّ ي آن

در رونق اقتصادي ،هنوز دربارهي توليد و بازتوليد الگوهاي رفتار اقتصادي
در کشور مطالعات چنداني انجان نشده است .گروههاي اجتماعي مختلف
در موضوع رفتارهاي اقتصادي يکسان نيستند و متغيرهاي زيادي در ايجاد
تفاوت بين فرهنگ اقتصادي گروههاي اجتماعي مختلف به عنوان محصول
فرآيندهاي جامعهپذيري اقتصادي دخيلاند.
افراد مختلف در گروههای مختلف اجتماعی برداشتهاي متفاوتي از
مفاهیم اقتصادی مثل ثروت و فقر دارند؛ براي مثال افراد طبقهي متوسط
تمايل دارند ثروت و فقر را با ويژگيهاي فردي توضيح دهند ،در حاليکه
افراد طبقات پايين تقديرگرا هستند و علل ثروت و فقر را به سرنوشت
نسبت ميدهند) . (D, Leiser & etal, 1990: 608-609از طرف ديگر ،نگرش

به مسائل اقتصادی میتواند از فرهنگ جامعه و سنتهای آن ناشی شود .از
این رو ،هر جامعهاي فرهنگ خاص خود را دارد د و بر اين اساس ميتوان
گفت جهتگيريهاي اقتصادي هم از سنّت ناشي ميشود و هم از ضرورت
(اسملسر.)87 :1376 ،
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آنها توجه نميشود .زنان در بيان اينکه چقدر درآمد دارند ،چه مقدار پول
نياز دارند و چقدر پول خرج يا پسانداز ميکنند مشکل دارند .به تازگي
فمينيستها نسبت به مسائل مربوط به زن و پول نگاه خاصي پيدا کردهاند.
آنها معتقدند زنان و دختران از روي عمد راجع به موضوعهاي مالي خانواده،
پرداخت صورتحساب ،گرفتن دستهچک و ...در جهالت نگاه داشته شدهاند
(همان .)50-51 :به عقيده ايشان زنان به طور خاص در محيطهاي کاري
استثمار ميشوند .بدين ترتيب كه احتمال اينکه کمتر از مردان از خدمات
و توجه بهرهمند شوند ،بيشتر است و ميان انواع مختلف مشاغل ،درآمد و
منزلت اجتماعي آنها اختالف فاحشي وجود دارد .زنان خانهدار نيز از نظر
اقتصادي استثمار ميشوند ( فرنهام و آريگال.)51 :1384 ،
با مشارکت روزافزون زنان در حوزههای مختلف ،سهم زنان در بازار کار
و مسائل اقتصادی نیز بیشتر شد .بر اين اساس دو گروه از زنان به وجود آمد
که یک گروه از طريق اشتغال ،در فعالیتهای اقتصادی داخل شدند و گروه
دیگر نسبت به گروه اول با این مسائل كمتر درگير شدند.
دو گروه زنان شاغل و غیرشاغل به دلیل تفاوت در استقالل مالیشان
ممکن است تلقیهای متفاوتی از مسائل و درگیریهای اقتصادی داشته
باشند .نوع نگاه افرادی که مستقیم پول به دست میآورند با آنهایی که
وابستگی مالی دارند به این مسائل میتواند متفاوت و یا مشابه باشد .هدف
آن است که این تفاوتها و مشابهتها در نگرشها و رفتارهاي اقتصادي این
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دو گروه از زنان مطالعه شود تا بدین ترتیب بتوان الگویی از طرز تلقی آنها از
مسائل اقتصادی مانند نگاهشان به پول و یا نوع مصرفشان و نظایر آن ارائه
داد .سؤال مطرح اين است که چه همساني و ناهمسانيهايي در نگرشها
و رفتارهاي اقتصادي زنان شاغل و غيرشاغل وجود دارد؟ با توجه به اینکه
تاکنون تحقیقی با این عنوان انجان نشده است ،بررسی این موضوع حائز
اهمیت بوده و به کشف معانی ذهنی این دو گروه از زنان کمک خواهد کرد.
 -2پيشينهي پژوهش

مرور مطالعات انجام شدهی داخلی و خارجی نشان میدهد ،پژوهشي
کیفی که مستقیم به بررسی رفتارهاي اقتصادي زنان به خصوص مقایسهی
زنان شاغل و غیرشاغل بپردازد ،وجود ندارد؛ از این رو در این بخش به
پژوهشهايي اشاره میشود که در حوزهي اقتصاد زنان انجام شدهاند.
لهسائي زاده و اميدي برای بررسي جايگاه زنان در اقتصاد غيررسمي
پژوهشي انجام دادهاند .این پژوهش با استفاده از روش پيمايشي از 250
زن به صورت نمونهگيري تصادفي ساده انجام شده است .مهمترين يافتهي
پژوهش حاکي از آن بود که سهم زنان در ارزش افزوده خانوار رقمي بالغ بر
 65درصد است (مهسايي زاده و اميري.)87-108 :1380 ،

حسينيان و همکاران پژوهشي با عنوان «بررسي مقايسهاي عوامل مؤثر بر
ساختار قدرت در بين خانوادههاي زنان شاغل و غير شاغل» انجام دادهاند.
این بررسي که با دو گروه نمونه و هر کدام به حجم  70نفر انجام شده ،نشان
میدهد که ساختار قدرت در خانوادههاي زنان شاغل و غير شاغل متاهل
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زن ،درآمد زن و مالکيت شخصي زوجين از لحاظ آماري در ساختار قدرت در
خانواده تأثير دارند .بنابراين دفاع از حقوق زنان از جمله حق تحصيل ،داشتن
دارايي و درآمد مستقل و نقشهاي جنسيتي در سطح خانواده و جامعه ضروري
به نظر ميرسد .براي اين کار رسانههاي جمعي آموزش و پرورش و روحانيون
ميتوانند نقش مؤثري ايفا کنند (حسينيان و همكاران.)588-614 :1391 ،

رضايي آهوانويي پژوهشي با عنوان «نقش زن در اقتصاد خانواده» را
انجام داده و به اين نتيجه رسيده است که هر کدام از اعضاي خانواده با
تدابير درست خويش در مديريت اقتصادي خانواده نقش جدي دارند ،اما در
اين ميان نقش زنان با توجه به جايگاه و مسئوليت آنها بيشتر است (رضايي
آهوانويي.)145-164 :1390 ،

در ميان تحقيقات خارجي نيز کريستين رونالدوي ،1کريچلر و پراهر،2
مورتايمر و همکارانش 3و اختر و همكارانش 4به تأثير عامل جنسيّت بر
جامعهپذيري اقتصادي پرداختند و نتايج زير از تحقيقات آنها استخراج شد:

الف -کودکان از لحاظ جنسيّت تفاوتهاي بسيار کمي در جامعهپذيري

اقتصادي وجود دارد ،به طوري که پسران درک اقتصادي باالتري نسبت به
دختران دارند.

)1- Roland- Levy (1990
)2- Kirchler & ppraher (1990
)3- Moortimer & etal (1994
)4- Akhter & etal (2012
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ب -متغير جنسيّت در نحوهي دريافت کمک هزينه مؤثّر است ،به طوري

که دريافت کمک هزينه مشروط به کار در خانه ،بين پسران نسبت به دختران
بيشتر است.
ج -دختران خريد با والدينشان را ترجيح ميدهند.
د -جنسيّت در درخواستهاي خريد کودکان براي محصوالت تبليغ
شده مؤثّر است .به صورتي که پسران در خريد کاالهاي رسانهاي از دختران
پافشاري بيشتري دارند.
لی و همکارانش 1در مطالعهی خود دربارهي تصمیمات مصرف به این
نتیجه رسیدند که مصرف کنندهها تحت تأثير تجربیات قبلی و انتظارات
آیندهی خود هستند و بر این اساس معتقدند که بهتر است رفتار مصرفی
افراد را طی زمان و در متنی که فرد در آن زندگی میکند ،در نظر گرفت و
تحلیل کرد .بر این اساس آنها پارادایم دورهی زندگی را به عنوان یکی از
پارادایمهای خوب برای این نوع تحلیلها پیشنهاد میکنند.
دیتمار و همکاران وی در بررسی رابطهی بین هویت جنسیتی و نمادهای
مادیگرایانه در انگیزهی خرید معتقدند که در خرید با انگیزه بایستی به
مدلهای رفتار مصرفی ،مدلهای روانشناختی و مدلهای اقتصادی توجه
داشت .بر اساس نظر این محققین ،نظریهی برساختگرایی اجتماعی میتواند
این مؤلفهها را در خود ادغام و برای تحلیل به کار گیرد .بر اساس مدل
پیشنهادی این نویسندگان ،خرید با انگیزهی محصوالت میتواند منعکس
)1- Le & etal (2012
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اجتماعی مهم ،بایستی در محصوالت خریداری شده به واسطهی انگیزه و هم
بر مالحظات مربوط به خرید تأثيرگذار باشد .نتایج تحقیق این مطالعه نشان
میدهد که مردان به خرید اقالم رفاهی و ابزاری تمایل دارند ،در صورتی
که زنان به خرید کاالهای نمادین و نمایشی 1تمایل دارند ،زيرا با جنبههای
ظاهری و عاطفی آنها ارتباط دارند.
سریتراکول ،ونگ ویراووتی و لیکی تاپی وات 2در مطالعهی تفاوتهای
جنسیتی در رفتارهای پسانداز و خرید  555دانشجوی تایلندی با استفاده از
روشی اکتشافی نشان دادند که رفتارهای مصرفی زنان و مردان با هم تفاوت
معناداری ندارند ،این در حالی است که زنان نگرش مثبتتری به پسانداز و
خرید نسبت به مردان داشتهاند .همچنين زنان در ثروتمند شدن و داشتن پول
زیاد دغدغهي ذهنی بیشتری نسبت به مردان دارند .در مقام مقایسه زنان به
صرف پول نگرش مثبتتری دارند.
بشیر و همکارانش 3با هدف مقایسهی رفتار پساندازی زنان و مردان در 400
نمونهي مطالعه شده در پنجاب پاکستان نشان دادند که زنان و مردان رفتارهای
پساندازی متفاوتی داشته و زنان پسانداز را برای اهداف کوتاه مدت الزم دارند.
همچنین سطح تحصیالت ،اشتغال و دارا بودن خانهی شخصی ،تحمل ریسک و
هزینههای پزشکی جزء تعیین کنندههای رفتار پساندازی افراد هستند.
1- Symbolic and self -expressive
)2- Sereetrakul, Wongveeravuti & Likitapiwat (2013
)3- Dittmar & etal (1995
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همان طور که مشاهده شد ،همهی مطالعات ذکر شده به بررسی نقش
زنان در اقتصاد پرداختهاند .پژوهش حاضر قصد دارد به روش کيفي و با
استفاده از رويکرد نظريهي زمينهاي رفتارهاي اقتصادي زنان را مطالعه و
مقايسه كند.
 -3چارچوب مفهومي

چندین نظریه در مورد علوم اجتماعی ،خانواده و روان شناسی اجتماعی
تبیینهایی برای نحوهی توسعهی ارزشهای مادیگرایانه و نگرش به پول
ارائه کردهاند.
به نظر میرسد ،چهار مورد از این نظریهها برای ساختن چارچوبی
مفهومی در این خصوص مثمر ثمر باشند .این چهار نظریه عبارتاند از:
نظریهی خود تعیینکنندگی ،1نظریهی نیازهای انسانی ،نظریهي اکمال خود
نمادین ،2نظریهی دورهی زندگی.(Duh & et al,2011,31) 3
نظریهی خود تعیینکنندگی كه دسی و رایان آن را مطرح كردهاند،
بيان ميكند که شیوه و میزان رشد و برآورد نیازهای روانشناختی فرزندان
داللتهای مهمی بر ارزشهایی که آنها در بزرگسالی بسط میدهند و به آنها
وفادارند دارد ) .(Ryan & Deciکاسر ،کوئستنر و لکس به تبع از این نظریه
معتقدند که افراد ممکن است نگران ارزشمندی خود باشند و اگر محیطی که

1- self-determination theory
2- Wicklund and Gollwitzer,,s symbolic self-completion theory
3- life course theory
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نحوهی نگاه دیگران به آنها ،در زمینههای مرتبط با نگاه آنها دست به مصرف
بزنند .در این موقعیت ،ممکن است مادیگرایی و پول به عنوان ابزاری برای
کسب خود ارزشمندی ،توسعهی خود ،تکامل خود و برای برقراری تعامل
قدرت و عزت نفس به شدت ارزشمند تلقی شود ).(Ibid: 33
در نظریهی نیازهای انسانی ،مازلو نیازهای انسانی را به نیازهای فیزیکی،
نیاز به امنیت و سالمت ،عشق و تعلق ،نیاز به احترام و نیاز به خودشکوفایی
تقسیم میکند .نظریهي نیاز مازلو فایدهی خاصی در مطالعهی انگیزش افراد
دارد ،زیرا مازلو برخالف دیگران که افراد را با کمبود در نظر میگیرند،
افراد را بدون کاستی و کمبود در نظر میگیرد .با این وصف یافتن افرادی
که کلیتی روانشناختی 1هستند بسیار دشوار است ،زیرا افراد با محیطهای
گوناگون (مثل خانواده ،مدرسه ،رسانه ،فرهنگ) ارتباط پیش رونده برقرار
میکنند .مازلو بر این نکته پافشاری میکند که افراد نیازهای خاصی را بسط
میدهند که آنها را بر میانگیزاند تا به تجربیاتشان به شیوههای متفاوتی پاسخ
دهند ).(Ibid
اینگلهارت نظریهی نیازهای انسانی مازلو را برای بررسی مادیگرایی در
جوامع بهکار گرفت .همانگونه که کاسر و همکارانش اشاره دارند ،اینگلهارت
دریافت که ارزشهای مادیگرایانه بيشتر از جامعهای مشتق میشوند که از
برآورد نیازهای امنیتی و روانشناختی افراد باز میمانند .تأكيد اینگلهارت بر
1- psychologically whole
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آن است که این محرومیت ممکن است سبب شود افراد در جامعه به شکلی
مزمن بيشتر بر نیازهای سلسله مراتب پایینتر و مرتبط با رفاه مادی سالمت
فیزیکی تأكيد کنند تا نیازهای سلسله مراتب باالتر مثل خودشکوفایی ،تعلق،
رضایت ،زیباییشناختی و کیفیت زندگی ).(Ibid
اولسون نیز از نظریهی نیاز مازلو برای بررسی رابطهی بین نیازهای انسانی
و نگرش به پول بهره گرفت .وی دریافت که رابطهای قوی بین نگرشهای
مرتبط با پول و نیاز به سالمت و عزت نفس وجود دارد؛ براي مثال مصرف
کنندگانی که تالش داشتند تا نیازهای مرتبط با عزت نفس خود را برآورد کنند،
پول را به عنوان ابزاری برای قدرت در نظر میگرفتند ) .(Ibidبر این اساس
ممکن بود خود را درگیر مصرف نمادین کرده یا به انباشت کاالهای مادی روی
آورند تا احساس قدرت اجتماعی كنند ).(Durvasula & Lysonski, 2010

نظریهی اکمال خودِ نمادین ویکلوند و گولویتزر بر اهمیت برآورد نیاز

روانشناختی در جهات مادیگرایانه تأكيد میكن د

�(Wicklund & Gollwit

) .zer,1981بر اساس این نظریه ،مادیگرایی از طریق خود -ناهماهنگیهای
ادراکی( 1اختالف بین خود واقعی و خود ایدهآل) تقویت میشود

(Duh

).&etal. 2011: 33
دیتمار و همکارانش با استفاده از نظریهی اکمال خود ،مدلی از خرید
آنی بسط دادند که نشان میدهد عوامل اجتماعی (مثل جنسیت ،گروه
سنی و طبقهی اجتماعی) و روانی (مثل هدایت خود یا دیگران) بر خود -
1- perceived self-discrepancies
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نظریهی اکمال خود  ،افرادی که ادراک خود-ناهماهنگی میکنند یا حسی از
عدم کمال در خود دارند برانگیخته میشوند تا این ناهماهنگی یا عدم اکمال
را از طریق داراییهای مادی نمادین مثل اقالم پوششی جبران كنند & (Duh

).et al,2011,33
اما موسکیس پارادایم دورهی زندگی را چارچوبی چند-نظریهای معرفی
میکند که چندین رویکرد از رشتههای مختلف (همچون جامعهشناسی،
تاریخ ،روانشناسی توسعهای و اقتصاد) را برای مطالعهی رفتار مصرف
کننده طی دورهی زندگی افراد در هم ادغام میکند .این رویکرد بر نحوهی
تأثيرگذاری رویدادهایی که در مرحلهي قبلی یا سنین اولیهی افراد اتفاق
افتادهاند در تفکرات وی و شیوهی رفتاری بعدیاش در زندگی اشاره دارد.
رویکرد دورهی زندگی بر اهمیت بازشناسی زمانبندی تاریخی رویدادها،
مکان (جایی که رخدادها رخ دادهاند) ،زمان (دوام) یا شدت تجربهی یک
فرد از این رخدادها و رابطهی این رخدادها با سایر رخدادهای استرسآفرین
در زندگی تأكيد میكند).(Duh & et al,2011:33
مدل دورهی زندگی بر سازگاری فرد با شرایط مختلف از طریق فرآیندهای
جامعهپذیری ،استرس و پاسخهای مقابلهای تأكيد میكند .توسط متغیرهای
موقعیتی منتج از سه رویکرد ممکن دورهي زندگی با عنوان هنجاری ،استرس
و سرمایهی انسانی اين فرآيندها را تعديل ميكنند ).(Mochis,2009,170
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مکتب فکری هنجاری بر رویدادهای مشخصی (مثل ازدواج ،طالق و
اشتغال) که باعث انتقال فرد از نقشی به نقش دیگر میشوند (مثل زوج ،والد
یا والده و کارمند) ،طی دورهی زندگی اشاره میکند .افراد برای انجام دادن
این نقشها بایستی با مهارتها و نگرشهای هماهنگ با هنجارهای اجتماعی
جامعهپذیر شوند .افرادی که رخدادهای ناگوار مثل طالق ،سرپرستی بد و نظایر
آن را تجربه میکنند ،ممکن است ارزشهای مصرفی نامطلوبی را بسط دهند یا
ممکن است بعدها سعیكنند از طریق اتصال اهمیت باال به پول و داراییهای
مادی به عنوان منبعی از قدرت این نقص را جبران کنند ).(Duh & et al,2011,33
رویکرد استرس مبتنی بر این نگرش است که افراد در هر مرحله یا سنی،
تا وقوع رخدادي خاص ،كم و بيش چارچوبی متوازن از ذهن را دارند.
رویدادها خواه مثبت ،منفی یا خنثی ،چه در گذشته یا حال ،استرس آفریناند
(و عدم توازن ایجاد میکنند) .انتقالهای استرسآفرین افراد را تحریک میکند
تا مکانیسمهای سازگاری مثل مادیگرایی را اتخاذكنند) . (Ibid, 34مطالعهی
بوروفس و همکارانش 1نشان میدهد ،افرادی که این تغییرات زندگی استرس
آفرین را در دوران زندگی خود تجربه میکنند ،اغلب رفتار مصرفی جبرانی مثل
مادیگرایی را بسط میدهند ).(Burroughs & et al, 1997
در نظریهی سرمایهي انسانی ،سرمایهی انسانی (یعنی منابع ،کیفیتها،
مهارتها و دانشها) به عنوان فرآیندی در طول زندگی در نظر گرفته
میشود که از ابتدای زندگی شروع میشود .مسئلهی اصلی محققین دورهی
1- Burroughs et al
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سرمایهی انسانی و بروز تغییراتی در الگوهای تفکر و کنش افراد میشوند.
خانواده منبعی برای سرمایهي انسانی است ،از این رو کاهش منابع مالی ناشی
از تغییراتی مانند طالق ،در انباشت سرمایهی انسانی توسط فرزندان برای
نیل به منزلت شغلی باالتر و ثروت تأثير میگذارد ).(Duh & et al,2011:34
در مجموع میتوان گفت ،افراد در نگاه به پول ممکن است دیدگاه
ابزاری داشته باشند به این معنا که به پول به عنوان ابزاری برای اکمال خود،
ارزشمندی ،عزت نفس و دستیابی به قدرت نگاه کنند .همچنین بر اساس
رویکرد نیازهای مازلو میتوان انتظار داشت که افراد نیازهای خاصی را بسط
دهند که آنها را برمیانگیزاند تا به تجربیاتشان به شیوههای متفاوتی پاسخ
دهند .برای زنان شاغل که نیازهای اولیهشان مرتفع شده ،بايستي به نیازهای
سلسله مراتب باالتر توجه قرار شود .این در حالی است که برای زنان
غیرشاغلی که ممکن است برخی نیازهای اولیهی آنها مرتفع نشده باشند،
اولویت با نیازهای سلسله مراتب پایینتر خواهد بود ،زیرا بر اساس این
دیدگاه ،افراد در جامع ه یا در خانواده ممکن است به شکلی مزمن بر نیازهای
سلسله مراتب پایینتر و مرتبط با رفاه مادی ،سالمت فیزیکی تأكيد کنند تا
نیازهای سلسله مراتب باالتر مثل خود شکوفایی ،تعلق ،رضایت ،زیبایی
شناختی و کیفیت زندگی .همچنین بر اساس نظریهی اکمال خود ،افرادی
که ادراک خود-ناهماهنگی میکنند یا حسی از عدم کمال در خود دارند،
برانگیخته میشوند تا این ناهماهنگی یا عدم اکمال را از طریق داراییهای
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مادی نمادین مثل اقالم پوششی جبران كنند .این شکل از ناهماهنگی ممکن
است خود را به شکل مدیریت مصرف ،خرید ،پسانداز و نیز مدیریت
مشارکت اقتصادی نشان دهد.
رویکرد دورهي زندگی بر نحوهی تأثيرگذاری رویدادهایی که در مرحلهي
قبلی یا سنین اولیهی افراد اتفاق افتادهاند در تفکرات آنها و شیوهی رفتاری
بعدیشان در زندگی اشاره دارد .بر اساس این رویکرد میتوان انتظارات
داشت ،بخشی از تجربیات زنان شاغل و غیرشاغل معلول اتفاقاتی باشد
که در دورهي جامعهپذیری این افراد به عنوان یک زن رخ دادهاند .بخشی
از هنجارها و ارزشها و نگرشهای زنان طبق این دیدگاه محصول نوع
جامعهپذیری زنان و اتفاقات این دوره بوده و ریشه در آن خواهد داشت.
همچنین گفته شد ،افرادی که رخدادهای ناگوار را تجربه میکنند بعدها
سعی ميكنند از طریق اتصال اهمیت باال به پول و داراییهای مادی به عنوان
منبعی از قدرت این نقص را جبران کنند .بنابراین اگر زنان اتفاقات ناگواري
در دورهي جامعهپذیری و نیز زندگی تجربه کرده باشند ،سعی خواهند كرد با
کسب پول و دادن ارزش باال به آن و مدیریت نحوهي مصرف آن و پسانداز
آن به این قدرت دست پیدا کنند.
 -4روششناسي پژوهش

روش تحقیق حاضر کیفی بوده و از نظریهی زمینهای برای تحلیل دادهها
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1967رويکرد نظريهي زمينهاي را با هدف نظريهسازي از دادهها بر اساس
بنيانهاي تفسيري -برساختي ابداع و بسط دادند (محمدپور 313 :1389 ،و

 .)314روش ارائه شده بر اين اساس بود که نظريهها بايد «مبتني» بر دادههاي
ميداني ،به ويژه مبتني بر اقدامات ،تعامالت و فرايندهاي اجتماعي افراد بوده
(کرسول 85 :1391 ،و  )86و به استخراج نظريهها از تحليل الگوها ،مضامين و
مقولههاي عامي که در دادههاي مشاهدهاي کشف ميشوند ،بپردازند (ببي،

.)666 :1390
با عطف به نکتهي فوق و از آنجا که پژوهش حاضر به دنبال فهم الگوهاي
نگرشها و رفتارهاي اقتصادي زنان شاغل و غيرشاغل است ،عمليات تحقيق
به روش کيفي و رويکرد نظريهي زمينهاي انجام ميشود ،زیرا مطالعهي
رفتارها و نگرشهای اقتصادی ،بسیار متنوع و پویاست و با کمک این روش
میتوان طرز تلقی زنان در دو گروه شاغل و غیرشاغل را مطالعهي عميق و
كشف كرد.
 -1-4مشارکت کنندگان و نمونهگيري

براي ارائهي نظريه در اين پژوهش از مصاحبهي عميق استفاده شده
است ،زيرا اين روش انعطافپذير است و مصاحب ه شوندگان در آن آزادي
کامل براي پاسخگويي به سؤاالت را دارند .از  30زن ساکن شهر همدان
1- Barney Glaser
2- Anselm Strauss
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مصاحبههاي رودررو انجام شده و بالفاصله بعد از هر مصاحبه ،پيادهسازي،
کدگذاري و تحليل اوليهي مصاحبهها انجام شده است .انتخاب حجم نمونه
نيز نمونهگيري نظري بوده است ،که خاص تحقيقات کيفي -ميداني است.
نمونهگيري نظري فرايندي است که در آن پژوهشگر حين جمعآوري،
کدگذاري و تجزيه و تحليل دادهها به منظور ايجاد نظريهي در حال
شکلگيري ،تصميم ميگيرد که در مرحلهي بعد ،دربارهي چه موضوعاتي
(ازکيا و ايماني جاجرمي )63 :1390،و در چه مکاني داده جمعآوريكند ،تا بتواند
به توسعهي نظريه بپردازد (محمدپور 325 :1389 ،به نقل از گالسر و اشتروس).

هدف از اين نمونهگيري ،گرفتن نمونه از حوادث ،رخدادها و امثال آنهاست
(استراس و کوربين .)176 : 1390 ،محقق بايد به گزينش نمونهاي از افراد اقدام
كند که در توسعهي نظريه مشارکت کنند .نمونهگيري تا جايي ادامه پيدا
ميکند که به اشباع نظري دست يابد ،يعني محقق به هيچ يافتهي جديدي
دست نيابد.
در اين پژوهش ،ابتدا نمونهاي از زنان شاغل و غيرشاغل در طبقات
اجتماعي مختلف براي جمعآوري اطالعات از آنها گزينش شدند .اين گزينش
بر اساس ميزان دسترسي و همچنين ميزان همکاري آنها در پاسخگويي به
سؤاالت بود .پس از تجزيه و تحليل دادهها و بيرون کشيدن مقولهها ،مشخص
شد که محقق در مرحلهي بعد بايد به سراغ چه کساني برود .سپس بر اساس
ابهامات و چراييهاي مطرح شده ،سؤاالت پيچيدهتري را طرح كرده که
پاسخگو در آن به دنبال طرح چرايي ،محتوا و استدالل شرايط است يعني با
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اقتصادي ،سبک زندگي و ساختار تصميمگيري خانواده مصاحبهي هدفمند
شده است .مصاحبهها تا زماني ادامه داشت که به تأييد و اشباع نظري رسيده
شد.
 -2-4گردآوري و تجزيه و تحليل دادهها

در رويکرد نظريهي زمينهاي ،تحليل دادهها بر اساس کدگذاري انجام
ميشود (محمدپور )328 :1389 ،که شامل سه مرحله است و به ترتيب
عبارتاند از :مرحلهي کدگذاري باز که پژوهشگر بايد بارها و بارها دادههاي
گردآوري شده را مرور کرده و از زواياي گوناگون به آن توجه كرده و سعي
کند مفاهيم مستتر در آنها را بازشناسد .در اين مرحله پژوهشگر بدون هيچ
محدوديتي به نامگذاري مفاهيم ميپردازد .هدف از اين کدگذاري ،تجزيهي
مجموعه دادههاي گردآوري شده به کوچکترين اجزاء مفهومي ممکن است.
مرحلهي بعد کدگذاري محوري است .در اين مرحله فرآيند اختصاص کد
به مفاهيم موجود در داده از حالت کام ً
ال باز خارج ميشود و شکلي گزيده
به خود ميگيرد .طي اين مرحله پژوهشگر ميتواند محورهاي اصلي را در
مجموعهي دادهها مشخص کند و در مرحلهي بعد در کدگذاري گزينشي
به کدها و مفاهيم شناسايي شده استحکام بيشتري بخشد .تجزيه و تحليل
دادههاي اين پژوهش نيز با استفاده از روش استراس و کوربين و همزمان
با جمعآوري دادهها انجام شد ،يعني پژوهشگر پس از انجام هر مصاحبه
متن مصاحبه را کلمه به کلمه و به صورت تايپي پيادهسازي و پيش از انجام
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مصاحبهي بعدي کدگذاري ميكرد .به اين صورت که جمعآوري و تحليل
دادهها همزمان انجام شد .هدايت سؤاالت و انتخاب شرکتکنندگان نيز
بر مبناي مقايسهي مستمر دادهها انجام شد .دادههاي کيفي به دست آمده
از مصاحبهها دستي و با روش کدگذاري در سه مرحلهي کدگذاري باز،
محوري و گزينشي تحليل شدند.
 -5يافتههای پژوهش

توجه به دادههاي حاصل از پژوهش به کشف
در اين بخش سعي شد تا با ّ

رفتارهاي اقتصادي زنان با توجه به ارزشها ،نگرشها و رفتارهاي اقتصادي
آنها پرداخته شود .براي اين امر ابتدا فعاليتها و نگرشهای اقتصادي شرح
داده و سپس رفتارها و نگرشهای مرتبط با آنها شناسايي شد .سعی بر آن
بوده مفاهیم مشترك در هر دو گروه و نیز مفاهیم متمايز در بین دو گروه،
از هم جدا شوند و در نهایت از مفاهیم مشترک موجود بین دو گروه به
مقوالتی دست يافت که وصف کنندهي وضعیت هر دو گروه هستند .در
نهایت مقولهی هسته که پوشش دهندهی تمام این مقوالت هستند مشخص
شده است .در ادامه مقولههاي به دست آمده در مرحلهي کدگذاري محوري
توضيح داده شده و چگونگي استخراج مقولهي هسته از مقولهها بحث
خواهد شد.
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دسته

گزاره

مفهوم متمایز

غیرشاغل

پول چيز خوبيه ،برای رفع نیاز

پول رفع نیاز

شاغل

پول وسيلهاي براي آسايش
زندگي است

پول وسیلهي رفاه

غیرشاغل

از همون بچگی من پولهام رو
پس انداز میکردم .البته آن چنان
پولی هم نبود ولی باز با جمع
کردن اونا میتونستیم نیازهامون
رو برآورده کنیم .یادم برای
مدرسه  ،یک کولهپشتی قشنگ
دیده بودم که یک روز با مامانم
رفتیم و با پول خودم اون رو
خریدیم

پس انداز به
عنوان یک الزام
اقتصادی

شاغل

پدرم برامون قلک ميخريد،
چون ما نزديک روستامون هم
بانک اينا نبود ،بيشتر در حد قلک
پسانداز ميکرديم
خیلی حس خوبی بود .همیشه
میرفتم پولهام رو میشمردم ببینم
چقدر شده .وقتی که زیاد میشد
با پدرم میبردیم میگذاشتیم
بانک .هیچ وقت یادم نمیره
اولین امضایی که برای باز کردن
دفترچه حساب زدم .واقعا حس
قشنگی بود

پس انداز برای
آینده

احساس مثبت
نسبت به پس
انداز

پس انداز بیش
از نیاز
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مفهوم مشترک

مقوله

نگرش مثبت به
پول به عنوان
بازتاب دهندهي
احساس خوب
در فرد

پول به عنوان
ابزار

مقولهي
هسته

جامعه
پذیری
انتظارات
اقتصادی

جامعه پذیری
رفتار پساندازی

مدیریت
بهینه ی
مصرف پول

جامعه
پذیری
انتظارات
اقتصادی
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دسته

گزاره

غیرشاغل

کمتر پیش میاد از جایی خرید
کنم که به من گرون بدهن.
معموال برای خرید چیزی
سعی میکنم زیاد بگردم .االن
ارزانترین لباسفروشیها،
آرایشگاهها ،سوپر مارکتها
رو میشناسم .هر وقت بخواهم
لباس بخرم از چند ماه قبلش
برنامهریزی میکنم .که اگر
حراجی ،چیزی بود از اونجاها
خریداری کنم.
 سعی میکنم از جاهایی کهحراجی خرید بکنم .مث ً
ال برای
عروسی برادرشوهرم من با حدود
صد هزار تومن برای خودم و
دخترهام لباسهای خیلی شیک
و قشنگی خریدم ،به همسرم هم
نگفتم .وقتی موقع عروسی شد
همسرم نگران این بود که ما لباس
چیکار کنیم،بهش گفتم که قب ً
ال
خریداری کردم .اون هم با قیمت
خیلی مناسب

شاغل

وقتي ببينم بهم گرون ميدن،
بهشون ميگم و ديگه از اون مغازه
سعي ميکنم خريد نکنم ،مگه
اينکه مجبور باشم.
سريع اقدام ميکنم ،چون مراجع
قانوني رو ميشناسم و آدمي
هستم که از اين طور چيزها
نميگذرم و نميترسم و زود
عصبيميشم.

مفهوم متمایز

مفهوم مشترک

مقوله

مقولهي
هسته

ارزان خری با
صرف وقت

ارزان خری

ارزان خری با
قانون مداری
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مدیریت
بهینه ی
خرید

جامعه
پذیری
انتظارات
اقتصادی
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غیر شاغل

من تنهايي خريد نميرم ،هميشه
با همسرم ميريم .شوهرم ميگه ما
همه چيزمون مشترکه ،هيچ چيز
براي خودمون تنها نداريم .من و
بچههام حساب بانکي هم نداريم،
شوهرم ميگه کارت من مال شما
هم هست ،متعلق به من فقط نيست.
ما موبايل هم نداريم .شوهرم ميگه
هر کس کارتون داشت بگين به
موبايل من زنگ بزنه

وابستگیمالی
کامل

شاغل

سعی میکنم تنهایی خرید نرم.
مخصوصاً این شرایطی که االن
موجود هست .زیاد دید مثبتی به
بازاریان ندارم .ولی در کل اگر
خودم برم خرید یا با همسرم برم
خرید ،فرقی نداره ،اختیار خرید
دست خودم .اصال ایشان به اینکه
من گرون می خرم یا ارزون برای
خودم می خرم یا برای اقوام یا ...
کاری ندارند .در واقع اختیار مالی
من دست خودم.

خرید با همسر

استقاللمالی
کامل

خرید با همسر با
حفظاستقالل
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خرید با دیگران

وابستگی
مالی
جنسیتی

جامعه
پذیری
انتظارات
اقتصادی
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دسته

گزاره

مفهوم متمایز

مفهوم مشترک

مقوله

مقولهي
هسته
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دسته

گزاره

مفهوم متمایز

غیرشاغل

بيشتر دوست دارم به ديگران
کمک کنم تا براي خودم
چيزي بخرم .به خاطر این
وقتی از دستم بیاد سعی
می کنم به طرق مختلف به
دیگران کمک کنم .مثال
ما جلسه قرآن میریم،مسجد
میریم یا  ...اگر پول برای
جهیزیه عروس یا درمان
مریضی یک بیمار و  ...سعی
میکنم حتی شده پانصد
تومن هم بدهم .میگم عیب
نداره کم ،ولی کم کم جمع
میشه مشکل یک بنده خدایی
حل میشه .البته هر چقدر بیشتر
داشته باشم بیشتر سعی می
کنم بدهم( .غ.ش)

کمک مالی
برای مسائل
دارای هزینه
ی کم

شاغل

کارهاي خير رو خيلي دوست
دارم انجام بدم .دوست دارم
مدرسه بسازم.
من ماهیانه پنجاه هزار تومن
میدهم به مادرم،که ایشون هم
از طریق جلسه قران من رو
شریک کرده .در واقع برای
عروس ها قسطی جهیزیه می
خرن  ،بعد کم کم پولش رو
از افرادی مثل ما جمع آوری
می کنند و ماهیانه پول مغازه
دار رو میدن .واال دوست دارم
خدا انقدر بهم بده تا بتونم
خودم به تنهایی توی چنین
اموری سرمایه گذاری کنم.

مفهوم مشترک

هزينه کردن در
کارهايخيريه

کمک مالی
برای مسائل
دارای هزینه باال
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مقوله

مدیریت
رفتار خیر
خواهانه

مقولهي
هسته

جامعه
پذیری
انتظارات
اقتصادی
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غیرشاغل

همه دست خداست .چون
خدا خودش صالح ميدانه
که من به اين روش زندگي
کنم .يکي هم ميبيني که فقير
زندگي ميکنه ،خدا اينطور
صالح ميدانه به نظر من بيشتر
کار خداست.

تقدیرگرایی

شاغل

به نظرم کسي که ثروتمند
شده ،خودش زحمت کشيده
که ،اوني هم که فقير شده،
پشتکارنداشته

تالش گرایی

غیرشاغل

تنها بازار نميرم .اگر همسر
هم نیاد سعی میکنم بیشتر با
خواهرم برم خرید .بازار جای
امنی نیست .طلب میکنه
یکی همیشه همراهت و
کنارت باشه

وجود ندارد

شاغل

تو اين دوره زمانه ما خيلي
از کارها هست که حمايت
مردها رو ميخواهد .دوره
زمانه ما ،فرهنگ ما نميبره که
يک زن تنهايي بره خودش
اقدام کنه .مث ً
ال من االن چند
بار خونهام رو اجاره دادم،
شماره تلفن دادم ،برام مزاحم
تلفني ايجاد شد .واقعاً جامعه
ما نميبره يک زن بتونه،
مگه اينکه قيد همه چيز رو
بزنه .مثال از آبرو ،بره با مرد
جماعت بجنگه ،بحث کنه ،به
نظر من اجتماع ما نميبره که
يک زن تنهايي بره ،کارهاي
اقتصاديکنه

وجود ندارد

تقديرگرايي/
تالش گرایی

جامعه
پذیری
انتظارات
اقتصادی

ناامنیجنسیتی
در بازار
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تقدير و
پشتکار

ناامنی
جنسیتی
اقتصادی
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دسته

گزاره

مفهوم متمایز

مفهوم مشترک

مقوله

مقولهي
هسته
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دسته

غیرشاغل

گزاره

به بازاريها اص ً
ال اعتماد ندارم

مفهوم متمایز

مفهوم مشترک

مقوله

مقولهي
هسته

وجود ندارد
بی اعتمادی
اقتصادیناشی
از جنسیت

شاغل

جماعت بازاري رو اص ً
ال قبول
ندارم .هميشه فکر ميکنم
سرم کاله ميگذارند ،بهشون
اعتماد ندارم.

وجود ندارد

غیرشاغل

عقل مردم به چشمشونه ،يک
دوستي داشتم ميگفت؛ به
من گفتند طال نداري توي
مهموني ما نيا.

طرد بخاطر فقر
اقتصادی

شاغل

متاسفانهبرعکسه.حتي
کشورهاي خارجي هم ،از
قديم االيام اينطوري بوده .هر
کي پول بيشتري داشته ،عزت
و احترام بيشتري داشته .مث ً
ال
پادشاه و رعيت .االن هم اوني
که پولدارتره اينطوري .ولي
من خودم اينطوري نيستم.

نگرش غیر
اقتصادی به
منزلت

بی اعتمادی
به روابط
اقتصادی در
بازار

جامعه
پذیری
انتظارات
اقتصادی

پول و ثروت
نمادمنزلت

پیوند ثروت
و منزلت

دستيابي به الگوهاي رفتاري بر اساس معاني موجود در ارزشها،
نگرشها و در نهايت وقوع رفتارها در زنان شاغل و غيرشاغل متفاوت است.
در برخی موارد تفاوتهایی بارز بین زنان شاغل و غیرشاغل وجود دارد،
ولی در هر دو گروه زنانی هم هستند که خارج از قاعدهی شاغل بودن و یا
نبودن عمل میکنند .در اینجا تفاوتها برجستهتر شدهاند ،ولی همانگونه که
گفته شد وجود این تفاوتها قاعدهی مطلق نیست .بنابراین در اینجا بهجای
180
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از الگوهاي رفتاري پرداخته شده است.
 -1-5پول به عنوان ابزار

زنان شاغل پول را مظهر آسايش ميدانستند ،ولي زنان خانهدار پول را
مظهر رفع نياز ميدانستند و با دقت بيشتر بودجهبندي و خرج ميکردند .آنها
با نگراني به پول فکر ميکردند ،اما در کل از نظر همهي آنها پول ارزشمند
است و هر دو گروه زنان به پول احساس مثبتی داشتند .یک مشارکت
کنندهی شاغل در خصوص پول میگوید:

"پول ابزاريه که ميتونه در جهت رفاه و رسيدن به زندگي بهتر ازش

بهرهبرداري بشه (فریبا) “.

مشارکت کنندهی شاغل دیگری بر این نظر است:

 «پول یعنی رفاه ،آسایش ،آرامش .االن توی این دوره زمونه همهدارند زندگی میکنند و نیازهای اولیهشون رو تأمین میکنند .مث ً
ال کسی

گرسنه نمیمونه .اما اینکه پول بیشتری داشته باشی ،زندگی بهتری
هم خواهی داشت و نیازهای بعدی زندگی ات رو برطرف میکنی.
مثل نظریهي مازلو که میگه گام به گام با تأمین نیاز مرحلهي پایینتر
میتونیم به برطرف کردن نیازهای باال برسیم .پول برابر است با یک
زندگی لوکس و مجلل» (مینا).
اما یک مشارکت کنندهی غیرشاغل در این باره میگوید :
«پول خيلي شيرينه ،پول چيزيه که آدم احتياجاتش رو فراهم ميکنه.
چون امروز پول نداشته باشي ،انگار چيزي نداري» (طاهره)
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قاعدهی مطلق از قاعدهی غالب استفاده شده است .در زير به شرح هر يک
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بر اساس نظریهی خود تعیینکنندگی مادیگرایی و پول ممکن است
به عنوان ابزاری برای کسب خود ارزشمندی ،توسعهی خود ،تکامل خود
و برای برقراری تعامل قدرت و عزت نفس به شدت ارزشمند تلقی شود.
یافتههای این مطالعه مطابق با این نظریه است؛ بدین معنا که همهی مشارکت
کنندگان احساس مثبتی نسبت به پول داشتند و دیگر اینکه پول را با هویت
و منزلت در ارتباط متقابل میدیدند و همچنین به پول به عنوان یک ابزار
نگاه میکردند.
 -2-5مدیریت بهینهی مصرف پول

زنان کارمند پول را با لذت و آرامش خاطر هزينه ميکنند ،زيرا هم مبلغ
بيشتري پول در دسترس دارند و هم پولي که به دست آوردهاند حاصل دسترنج
خودشان است ،اما زنان خانهدار با خساست پولشان را هزينه ميکردند .در واقع
ميشود گفت زنان شاغل به دليل اينکه پول بيشتري در دسترسشان هست و
خودشان هزينهي خود را تأمين ميکنند ،بهتر ولی حساب شده پولشان را
خرج ميکنند ولي زنان غيرشاغل به دليل اينکه مجبورند پول از همسرانشان
بگيرند و طبيعت ًا پول کمتري در اختيار دارند ،با احتیاط بیشتر پولهايشان را
هزينه ميکنند .زنان شاغل پسانداز را برای رفع نیاز حال خود و به عنوان یک
الزام اقتصادی انجام میدادند در صورتی که زنان شاغل پسانداز را برای آینده
میخواستند .زنان غیرشاغل گاهي از برخی ضروریات صرف نظر کرده و
پسانداز میکنند در صورتی که زنان شاغل از مازاد نیاز خود پسانداز میكنند.
مشارکتکنندگان در خصوص اين مقوله بيان كردند:
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ميکنم ،نيمياش رو هم خرج ميکنم (سحر)"

"قبل از اينکه هر چي بخواهم بخرم ،قيمتش رو ميپرسم (معصومه)"

براي مثال زنان خانهدار بيشتر هنگام خريد از جاهايي خريد ميکنند که يا
حراجي است و يا تخفيف ويژهاي هنگام خريد ميگيرند و . ...

"من براي خودم و بچههام بيشتر از فروش فوقالعاده خريد ميکنم.
هميشه ببينم جايي حراجي زده ميرم لباس ميخرم ،حتي خيلي وقتها
نيازي هم بهشون ندارم ،زودتر ميخرم ،وقتي عروسي يا مهموني شد
ديگه لباس داريم"( سمیه)
"من االن خودم خيلي عشق لباسم ،ميرم تو فروش فوقالعاده ،اگر ببينم
قيمتش مناسبه ،بهم هم بياد ميرم ميخرم ،ميگذارم توي کمد .عروسي
خواهرم بود شوهرم دغدغهي لباسهاي ما رو داشت ،واي شما لباس
نخريديد ،در صورتي که من با کمترين هزينه ،شصت -هفتاد تومن
لباسهامون رو جمع کرده بودم"( وحیده)

میتوان گفت پسانداز کردن پول امري است که امروز نه تنها زنان
شاغل ،بلکه زنان غيرشاغل هم اقدام به اين کار ميکنند .البته ميزان پسانداز
و اهداف آن براي زنان شاغل و غيرشاغل متفاوت است .هر چند که بيشتر
مشارکتکنندگان بيان کردهاند از کودکي يا نوجواني پولهايشان را پسانداز
ميکردند و پسانداز کردن پول برايشان امري مهم و الزم است .اما زنان
شاغل خود را موفقتر در اين امر ميدانستند .در کل همهي زنان در اين
خصوص نيز ديد مثبتي داشتند .مفاهيمي که اين مقوله را در بر ميگيرد
عبارتاند از :جامعهپذیری رفتار پس اندازی .مشارکتکنندگان در اين

183

سال هفدهم  /شماره  / 67بهار 1394

"نصف به نصف پولم رو خرج ميکنم يعني نيمياش رو پسانداز

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال هفدهم  /شماره  / 67بهار 1394

خصوص بيان کردهاند:

"راهنمايي يا دبيرستان که رفتم حساب باز کردم؛ بابام بهم پول داد؛
فرستادم بانک و گفت برو ببينم خودت بلدي اين کار رو انجام بدهي،

حس خوبي داشتم ،امضايي که زدم هيچ وقت يادم نميره (غزال)"

"به پسانداز کردن معروفم ،مادر شوهرم هميشه من رو تو عروسهاش
مثال ميزنه .البته دختر هم بودم زياد پسانداز ميکردم ،ا ّما ازدواج که
کردم بيشتر شد .چون شرايط طوري که بايد حساب و کتاب داشته

باشي ،اولويتبندي ميکرديم ديگه .وامهاي ضروري داشتيم .چون
وقتي ما ازدواج کرديم هم من دانشجو بودم هم همسرم ،با مستأجري،
هيچي هم نداشتيم و با سختي زندگيمون رو شروع کرديم و دونستيم

که بايد حساب و کتاب داشته باشيم (جمیله)"

زنان غيرشاغل از آنجايي که زمان بيشتري براي انجام کارها دارند ،سعي
ميکنند کارهايشان را با حداقل هزينه انجام دهند .در اين خصوص وقتي از
مشارکتکنندگان پرسيده شد که از چه وسيلهي نقليهاي براي رفت و آمد و
انجام کارهايشان مثل خريد کردن استفاده ميکنند ،بيشتر بيان کردند که در
صورت نزديک بودن پياده ميروند و اگر دور باشد ،بيشتر مواقع از اتوبوس
استفاده ميکنند .در بين آنها فقط تعداد خيلي کمي زن غيرشاغل بود که در
طبقهي باال و متوسط به باال قرار داشتند و ماشين شخصي داشتند و امور
خود و فرزندانشان را با ماشين شخصي انجام ميدادند .زنان شاغل نيز به
دليل کمبود وقت و نيز دارا بودن پول بيشتر اکثرا ً از ماشين شخصي ،آژانس
و تاکسي براي رفت و آمد استفاده ميکردند .فقط تعدادي از آنها بيان کردهاند
که در صورت نزديک بودن محل مورد نظر سعي ميکنند پيادهروي کنند.
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در صرفهجو بودن رفتارهاي اقتصادي زنان غيرشاغل است .مفاهيمي که اين
مقوله را دربرميگيرد ،مشارکتکنندگان در اين خصوص بيان کردهاند:
"بيشتر با اتوبوس ميرم ،داداشم ميگه ديگه اتوبوسها ميخوان از دست
تو فرار کنند (معصومه)"

"اکثر مواقع پياده ميرم ،در صورتي که امکانش نباشه از اتوبوس استفاده
ميکنم ،هم من و هم دخترهام .هميشه با کمترين هزينه کارهامون رو
انجام ميدهيم (میترا)"

" بيشتر مواقع با ماشينم ميرم بيرون و کارهام رو انجام ميدهم ،بعضي
مواقع هم از تاکسي يا آژانس استفاده ميکنم ،يا اگر نزديک باشه پياده

ميرم (نسرین)"

 -3-5مدیریت بهینهی خرید

زنان شاغل و غیر شاغل در خرید خود نیز مدیریت اعمال میکنند و این
کار را از طریق مکانیسم ارزانخری انجام میدهند .به عبارت دیگر ،وجه
مشترک هر دو گروه زنان ارزانخری است بدان معنا که هر دو با پرهیز از
خرید از جاهایی که گرانفروشی میکنند به ارزانخری روی میآورند .با این
وصف دو گروه برای این رفتار نگرش و رفتار متفاوتی دارند .زنان غیر شاغل
ارزانخری را از طریق صرف وقت و گشتن و پیدا کردن جاهایی که ارزانتر
میفروشند انجام میدهند ،اما زنان شاغل سعی دارند از طریق مراجعه به
قانون حق ارزان خری خود را اعمال كنند .یک زن در این زمینه میگوید:
"خیلی از اقوام به من میگن فکر نکن اینکه میری از حراجیها

میخری ،خوب میخری ،جنس رو بهت میاندازن .مگه میشه جنس
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خوب رو ارزون بدهن .ولی من اصال حرفهاشون رو قبول ندارم .مثال
من یک پالتو ده سال پیش از حراجی پاساژ بهمنیان خریدم واال تا االن
هم میپوشمش ،انگار یکی دو سال میپوشم ،خیلی خوبه (وحیده)".

مشارکت کنندهي دیگری در خصوص مدیریت بهینهی خرید چنین
میگوید:

"من خیلی از جنسهایی که میخرم ،میرم از خیابان اکباتان و بازارچه
مسجد جامع میخرم ،به خدا خیلی قیمت مناسبه .مثال جاری من یک
کاپشن از خیابان بوعلی خریده بود برای پسرش  55000تومن ،من مثل

همون رو از اینجا خریدم بیست و پنج هزار تومن ،بهش گفتم باورش
نمیشد ،بعد از این دیگه اون هم هر چی خرید داره میاد با من میریم از
این خیابون خرید میکنیم .خیلی ها فقط پول اجاره مغازه ها رو توی
خیابون بوعلی و  ...میدهن ،واال میشه همون جنس رو در پایین شهر
و مرکز شهر هم ارزون خرید .بزار بگن از خیابان اکباتان خرید کرده.
اصال حرف مردم برام مهم نیست (مریم)".

دیگری می گوید:

"من وقت خرید کردن ندارم ،چند تا مغازه خوب پیدا کردم ،هر وقت
بخواهم جنسی خرید کنم ،میرم و فقط از همون جا میخرم ،میدونم که

بهترین جنس رو به من میدن و قیمت شون هم مناسبه .چند سال هم
هست که مشتری شون هستم (منصوره)".
و در نهایت یک مصاحبه کنندهی دیگر نیز چنین گفته است:
"مثال من اکثر لباسهامون رو از نیک پوش 1میخرم ،االن چند ساله
که از اونجا خرید میکنم ،سبک خریدم هم اومده دستشون ،خیلی
 -1نام این فروشگاه غیرواقعی است.
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میپسندید آوردیم ،من هم خواهرم رو می فرستم برام میاره ،هر کدوم
که دلم بخواهد نگه میدارم ،هر کدوم هم که دلم نخواهد میدهم میره
پس ،هیچ وقت هم این چند ساله بهم گرون ندادند .جنس خوب رو با
طرح خوب و قیمت مناسب میخرم (محبوبه)".

در بحثهای نظری بيان شد که اینگلهارت معتقد است ارزشهای مادی
گرایانه عمدت ًا از جامعهای مشتق میشوند که از برآورد نیازهای امنیتی و
روانشناختی افراد باز میمانند .تأكيد اینگلهارت بر آن است که این محرومیت
ممکن است سبب شود افراد در جامعه به شکلی مزمن بر نیازهای سلسله
مراتب پایینتر و مرتبط با رفاه مادی و سالمت فیزیکی تأكيد کنند تا نیازهای
سلسله مراتب باالتر مثل خودشکوفایی ،تعلق ،رضایت زیباییشناختی و
کیفیت زندگی .نتایج مطالعه نشان دادند ،زنان غیرشاغل که هنوز نیازهای
اولیهی خود را به طور کامل نمیتوانند برقرار کنند به پول به عنوان ابزاری
برای رفع نیاز نگاه میکنند ،در صورتی که زنان شاغل ان را ابزاری برای رفاه
در نظر میگیرند .این زنان غیر شاغل تا نیاز اولیهشان به تأمین مالی برطرف
نشود ،به پول به عنوان ابزاری برای رفاه نظر نخواهند داشت .همچنین بيان
شد که پسانداز زنان شاغل برای آینده است ،اما پسانداز زنان غیر شاغل
یک الزام اقتصادی است .با این اوصاف هر دو گروه سعی دارند با رفتار
و نگرش پس اندازی دخل و خرج خود را مدیریت کنند .مادامی که زنان
غیر شاغل از مرحلهي رفع نیاز مادی نگذرند به پسانداز نگاه رفاهگرایانه
نخواهند داشت.
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 -4-5وابستگی مالی جنسیتی

زنان شاغل در انجام فعاليتهاي خود آزادي عمل بيشتري دارند ،اگرچه
آزادی عمل آنها مطلق و کامل نیست .زنان شاغل علیرغم استقالل مالی
برای خرید مثل همتایان غیرشاغل خود نیاز به همراهی همسر دارند .البته
این کار با حفظ استقالل مالی انجام ميشود؛ بدین معنا که حضور همراه به
معنای دخالت در خرید این زنان نیست بلکه تضمینی است برای احساس
ناامنی جنسیتی در فضای بازار و خرید .ولي انجام فعاليتهاي اقتصادي در
زنان غيرشاغل متفاوت است .در واقع ميتوان گفت تعدادي از زنان خانهدار
تحت سلطه مردان هستند و حتي بسياري از آنها اختيار انجام خيلي کارهاي
عادي روزانه را ندارند (وابستگی کامل مالی) .در اين خصوص يکي از
مشارکتکنندگان گفته است:

"من نميرم خريد ،االن من مث ً
ال ميبينم همسايهمون خودشون ميرن

خريد ميکنند و مياين .من اينجا ُکند کارم ،چون از اول اين کارها
رو دادم شوهرم ،يک جورايي خودم رو کشيدم کنار ،چون حقيقتش
شوهرم يک کم خيلي اهل حساب و کتاب ،به خاطر همين زياد دوست
نداشتم خودم برم .االن هم باز اگر بتونم دخترم رو ببرم ،فقط بره ياد
بگيره خيلي خوبه .حتي خودم هم به ذهنم اين رسيدهها ،ولي وقتي
فکر ميکنم بخوام برم خريد ،بيام از من حساب بکشه که چيکار کردي،
حقيقتش زياد دوست ندارم باز خواست بشم (طاهره)"

یا دیگری در این زمینه چنین گفته است:

"االن جرأت دارم مث ً
ال به شوهرم زنگ بزنم بگم میخواهم برم بازار

خرید کنم .نه واال اص ً
ال هیچ وقت توی زندگیام چنین اجازههایی نه
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وایستید با هم میریم ،هر چی خواستید خودم براتون میخرم و  ،...که
نکنه ما بریم یک جنسی بخریم که یک کم قیمتش باال باشه (الهه)".

مشارکت کنندهی دیگر میگوید:

"خیلی مواقع چیزهایی که میخواهم بخرم ،خودم از خردهپولهایی

که همسرم میده برای امورات زندگی جمع میکنم و میخرم ،چون
وقتی مثال بهش میگی پول بده میخواهم برای تولد بچه داداشم کادو
بخرم ،صداش درمیاد که این مسخرهبازیها یعنی چی و  ،...خوش به
حال اونایی که دستشون توی جیب خودشون میره برای خودشون،
بچههاشون ،اقوام و  ...هر چی بخواهن میخرند (معصومه)".
 -5-5مدیریت رفتار خیر خواهانه

در جامعهي اسالمي به لحاظ باورها ،اعتقاد به وعدههاي الهي و همچنين
فرهنگ مردممداري ،باعث شده است که بخشندگي يکي از ويژگيهاي بارز
افراد باشد .اين ويژگي نيز در البهالي حرفهاي مصاحبه شوندگان شنيده
ميشد و همهي آنها بر اين باور بودند که يکي از فعاليتهاي اقتصادي آنها
کمک به همنوعان خود است .تعدادي از آنها معتقد بودند عالوه بر کمک به
ديگران بايد در امور خيريه مانند ساخت مسجد ،مدرسه ،خانهي سالمندان و
 ...کمک کنند .وجه غالب کمک در زنان شاغل و غیر شاغل توان مالی است.
بدین معنا که هر کدام بر حسب توان مالی خود به این امر مبادرت میکنند.
زنان شاغل سعی در کمک در امور کم هزینه دارند در صورتی که زنان غیر
شاغل سعی دارند بر حسب تواناییهای باالی خود در امور به نسبت پر
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هزینهتر اقدام کنند .در هر دو حال ،مدیریت رفتار خیرخواهانه وجه مشترک
دو گروه از زنان است .یکی از مصاحبه شوندگان میگوید:

" ماهیانه وقتی که حقوق میگیرم ،یک سهمی از اون رو میزارم کنار،
مثال میگم ،این روزی سوپور محله مون ،این روزی خانمی که میاد

خونمون رو تمیز میکنه است ،این هم میزارم کنار رفتم مسجد بدهم

برای امور خیریه (افسر)"

فرد دیگری در این خصوص میگوید:

"من معموال از اون پس انداز کمی که خودم دارم ،یک مقداری رو جمع

میکنم ،اگر ببینم کسی برای خرید جهیزیه عروس ،کمک به محصلین،
کمک به مردم مناطق محروم داره پول جمع میکنه من هم مشارکت
کنم .حتی خیلی وقتها از شوهرم مستقیما برای این کار پول میگیرم و
پیش چشم بچه هام این کار رو میکنم که اونا هم کمک به دیگران رو
یاد بگیرن ،خیلی مواقع میان میگن مامان این لباس من دیگه به من
کوچولو شده ،کاش این رو بدی به اون بچه هایی که مثل ما هستند
ولی لباس ندارن (لیال )"

 -6-5تقدير و پشتکار

زنان شاغل و غيرشاغل باورهاي مختلفي از روزي داشتند .عدهاي از آنها
بيان ميکردند که خدا روزيرسان است و به تقدير اعتقاد داشتند .عدهاي
ديگر نيز معتقد بودند که خود فرد بايد زحمت بکشد تا روزياش زياد شود.
عدهاي نيز معتقد به هر دو اين مفاهيم بودند يعني هم پشتکار را الزمهي
روزي زياد و هم تقدير و توجه و لطف خداوند و شانس را عاملي براي
روزي زياد ميدانستند .اما مانند بيشتر مفاهیم بحث شده ،وجه غالب در گروه
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مثالهايي از گفتههاي مشارکتکنندگان ذکر شده است.
" روزي با خداست ،خدا خواسته (اعظم)"

“من از اينجايي که هستم ،راضي نيستم ،خدا خواسته اين طور باشم
(مریم) “

“مث ً
ال همسر من از کوچيکي کار ميکرده ،از ابتدايي توي بستنيفروشي
کار ميکرده ،تو راهنمايي ،دبيرستان ،دانشجو که بوده ،همش توي کار
بوده ،کار براش عار نبوده .االن به اينجا رسيده (مینا)”

“نه ،فقط يک درصد خدا ميخواهد .اون هم واقع ًا اين افراد هر چي

سعي ميکنند نميتونند جايگاه بهتري داشته باشند .به خاطر همين هم
هست که تو اسالم خمس و زکات رو گذاشتند .در واقع اون براي
همين يک درصد است .به نظرم بقيه به خود افراد ارتباط داره(محبوبه)”
 -7-5ناامنی جنسیتی اقتصادی

در حوزهي روابط اقتصادی برای دو گروه زنان مفاهیم متمایزی وجود
ندارد .هر دو گروه زنان در فضای بازار احساس ناامنی میکنند که مرتبط
است با برخورد اقتصادی مردان با زنان .بخشي از این احساس ناامنی با
مسائل جنسی مرتبط با زنان نیز پیوند خورده است .به عبارت دیگر این مقوله
دو بعد دارد :ترس زنان از کاله گذاشتن اقتصادی و ترس از سوءاستفادهی
جنسی از آنها .در هر دو وجه ،از نظر زنان مصاحبه شونده ،بازار فضای امنی
نبوده است .در زیر به تعدادی از گفتههای برخی مصاحبه شوندگان اشاره
میشود:
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"قب ً
ال خودم خیلی میرفتم خرید ،دیدم نسبت به دور و برم مثبت بود ،تا
اینکه یک روز رفتم پاساژ مرجانه 1خرید ،تا اینکه چشم ام به این خورد
که پشت ویترینی که فروشنده داشت لباس میفروخت ،یک خانمی
هم هست که داره  ...میکنه ،همیشه زیاد از این مسائل شنیده بودم ،ولی
هیچ وقت باور نمیکردم تا اینکه خودم با چشم خودم دیدم ،همین شد
دیگه هیچ وقت تنهایی بازار نرفتم (فریبا)"

"خواهر من مغازه داره توی پاساژ لعیا 2لباس میفروشه ،مغازه اجاره
کرده و جنس هم ریخته توش ،خدا رو شکر درآمدش هم خوبه.
ولی خانم انقدر از این فروشندههای مرد و فروشندههای خانم و آقا
در مغازهها بد تعریف میکنه که من خودم دیگه حالم بهم میخوره
برم مغازه و از اینا خرید کنم و باهاشون دهن به دهن بشم .به خاطر
همین با همسرم میرم که اون خودش قیمت بگیره با اونا طرف بشه.
خواهرم میگه طوری شده که ما مغازهدارهای خوب رفتیم از رئیس
پاساژ خواستیم که دوربین توی راهروها نصب کنند ،االن یک کم بهتر
شده ،حداقل بیرون از مغازهها روی پلهها چیزی نمیبینیم (میترا)".
"هیچ وقت یادم نمیره ،رفته بودیم برای زنداداشم لباس عروس و اینا
بخریم ،قبل ما یک خانواده روستایی بودند ،قشنگ معلوم بود که از
خانواده زحمت کش روستایی هستند ،اومده بودند خرید کنند ،مغازه
دار خیلی بعد باهاشون قیمت ها رو حساب کرد ،بهشون خیلی گرون
داد ،اونا هم ساده ،بندههای خدا هر چی بچههاشون خواستند ،براشون
خریدند ،وقتی که رفتن فروشندهها دو تا آقا بودند ،مسخره شون کردند
و گفتند خوب بهشون انداختیم ،همون شد دیگه اصال دیدم نسبت به
 -1نام پاساژ غیر واقعی است
 -2نام پاساژ غیر واقعی است
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چون احساس میکنم ممکن به من هم گرون بدهن ،بیشتر سعی میکنم

با همسرم برم (مرضیه )"

"هیچ وقت یادم نمیره ،وقتی که رفتم لباس عروس انتخاب کنم ،با
خواهر شوهرم رفتیم ،من دوست داشتم لباس عروسی ایم تن نرفته و
تمیز باشه ،با خانم فروشنده و صاحب مغازه که یک آقا بود ،صحبت
کردیم ،چقدر زبان ریختند که مطمئن باشید ،بهترین لباس عروس رو
به شما میدهم ،تن نرفته ،اصال پیش شما از کارتونش میارم بیرون ،تمیز،
تمیز .اصال شب عروسی ات اون هم دلت رو زد بیا از هر مغازه ای
که بخواهی برات لباس می گیریم ... ،بعد برای شب عروسی که من
توی آرایشگاه لباس رو باز کردم بپوشم ،دیدم لباس کثیف ،تن رفته،
پاره و  ...اصال دنیا توی سرم خراب شد ،چون اون زمان نمیشد دیگه
کاری کرد .بعدا فهمیدم این مغازه کال همین طوریه ،فکر نمیکردم
انقدر فروشنده ها دروغ گو باشند .بعد از این هر چی بخواهم بخرم با
شوهرم میرم دیگه به هیچ کس اعتماد ندارم .چون همون آقا صاحب
مغازه پول لباس نو رو از ما گرفته بود ولی سرمون کاله گذاشته بود.
اصال انقدر دیدم بد شده که برای خیلی از امور سعی می کنم ،همسرم،
برادرم ،کسی مرد پیشم باشه (سمیه) ".

 -8-5بیاعتمادی به روابط اقتصادی در بازار

به نظر میرسد همین ناامنی جنسیتی اشاره شده باعث احساس
بیاعتمادی به روابط اقتصادی زنان با مردان در فضای خرید میشود .زنان
شاغل و غيرشاغل به دليل جو جامعه معتقد بودند که انجام خيلي کارها در
جامعه از عهدهي يک زن خارج است و آنها براي انجام امور در خيلي مواقع
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نيازمند حمايت و کمک همسران و يا در مواقعي پدران و برادرانشان هستند.
زنان شاغل و غيرشاغل در توجه به رفتارهايي که با آنها شده ،نسبت
به بازار و بازاريان ديدگاه منفی پيدا کرده و اين را نيز در صحبتهای خود
منعکس كردهاند:

"بازاریها خيلي قشر محترمي هستند ،ولي چون همه مالکشون پو ِل،
گردش پول ِو همه چيزشون پو ِل ،خيلي نميتونم روشون حساب کنم
(پروین)"

"به بازاريها اص ً
ال اعتماد ندارم (مریم)"

در مباحث نظری بيان شد که مدل دورهی زندگی بر سازگاری فرد با شرایط
مختلف از طریق فرآیندهای جامعهپذیری تأكيد میكند .در مباحث مطرح
شده توسط مشارکت کنندگان مشخص شد که یادگیری رفتار پساندازی از
دوران کودکی آغاز شده و ادامه دارد .پسانداز به عنوان مکانیسمی است که
کمک میکند زنان (شاغل یا غیر شاغل) بتوانند با محیط اقتصادی کنار بیایند.
ناامنی اقتصادی در بازار به زنان یاد داده که برای سازگاری با محیطی که در
آن بیاعتمادی و ناامنی وجود دارد به مردان و همسران متکی باشند و از این
رو از استقالل کامل آنها از مردان میکاهد.
 -9-5پیوند ثروت و منزلت

زنان مشارکتکننده معتقدند ،پول روابط فرد با ديگران را تغيير میدهد و
افراد با روش عينی و بر اساس ارزش پولی که وارد روابط شده ،اندازهگيری
میشوند .بدين صورت که مشارکتکنندگان معتقدند ،پول در توصيف فردي
و اجتماعي فرد اه ّميّت بسياري دارد .آنها کارکرد پول در جوامع امروزی را
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در واقع امروزه مصرف و تجملگرايي بسيار مهم شده و بسياري از

افراد در جامعه براي افرادي که در طبقات متوسط به باال قرار دارند ،ارزش
و احترام قائلاند و کارهاي آنها را راحتتر پيش میبرند و برعکس افراد
متوسط به پايين جامعه با سختی بيشتری برای پيشبرد امور مواجهاند.
"جامعه ما اگر صددرصد نگيم 99 ،درصد روي پول ،داره ميگرده .هر

کس پول داره ،همه جا کارش پيش ميره" (طاهره)

" متأسفانه امروز سبک زندگيها خيلي عوض شده همه برای پول
خيلي ارزش قائل مي َ
شن ،تا اينکه احترام بزرگي و کوچيکي رو داشته

باشند " (اقدس)

بر همین اساس زنان غیر شاغل به خاطر فقر مالی در موارد زیادی دچار
طرد اجتماعی منزلتی میشوند .این قضیه چون در مورد زنان شاغل وجود
ندارد ،نگرش آنها را نیز نسبت به پیوند ثروت و منزلت متفاوت کرده است.
زنان شاغل نگرشی غیر اقتصادی به منزلت دارند.
در نظريههاي مرتبط با موضوع گفته شد ،اولسون بر این نظر بود افرادی
که تالش ميكردند تا نیازهای مرتبط با عزت نفس خود را برآورد کنند پول
را به عنوان ابزاری برای قدرت در نظر میگرفتند و بر این اساس ممکن بود
خود را «درگیر در مصرف نمادین کرده یا به انباشت کاالهای مادی روی
آورند تا احساس قدرت اجتماعی كنند .مشارکت کنندگان این مطالعه پیوند
نزدیکی بین ثروت و منزلت میدیدند و بر این نظر بودند که منزلت افراد در
جامعه بر اساس میزان دارایی آنها سنجیده میشود .از نظر زنان شاغل نبايد
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پول با منزلت پیوندی داشته باشد ،اما برای زنان غیر شاغل پول مظهر منزلت
بوده و فقر آنها باعث طرد اجتماعیشان میشود .بر این اساس و بر اساس
نظریهي اکمال خود میتوان انتظار داشت زنان به پسانداز و پولگرایی
روی بیاورند تا ناهماهنگی یا عدم اکمال خود را از طریق انباشت دارایی به
انحاء مختلف انجام دهند .این انتظار بر اساس رویکرد هنجاری نیز درست
خواهد بود که معتقد است افرادی که رخدادهای ناگوار تجربه میکنند (در
این مطالعه فقر اقتصادی و تبعات منزلتی و رفاهی آن یعنی طرد اجتماعی)،
ممکن است ارزشهای مصرفی نامطلوبی را بسط دهند یا ممکن است بعدها
سعیكنند از طریق اتصال اهمیت باال به پول و داراییهای مادی به عنوان
منبعی از قدرت این نقص را جبران کنند .رویکرد سرمایهی انسانی نیز مؤید
همین مطلب است .این موضوع به ویژه برای زنان غیرشاغل که سلسله
مراتب پایینتر نیاز را برآورد نکردهاند برجستهتر خواهد بود.
 -10-5جامعهپذیری انتظارات اقتصادی

زنان در جامعهي همدان یاد میگیرند که مسائل اقتصادی خود را مدیریت
کنند .همهی زنان شاغل و غیر شاغل همدانی نگرش مثبتی به پول دارند؛ به
آن به عنوان یک ابزار نگاه میکنند و آن را بازتابدهندهی احساس خوب
در فرد میدانند .آنها یاد میگیرند که از بچگی پسانداز کنند .بر همین اساس
نگرش مثبتی به پسانداز دارند .برخی آن را برای رفع نیاز فعلی و برخی
برای رفع نیازهای آتی و به عنوان مازاد بر نیاز انجام میدهند .در همهی
این موارد ،مدیریت بهینهی مصرف پول یاد گرفته میشود .زنان همدانی یاد
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گرانفروشی و گاهی با صرف وقت .هر دو این مقولهها به مدیریت بهینهی
خرید اشاره میکنند .در کنار مدیریت مصرف پول و مدیریت خرید ،آنها
بخشی از درآمد خود را صرف امور خیریه هم میکنند .مصاحبه شوندگان در
نگاه به ثروت هم به تقدیر و هم به تالش معتقدند ،ولی آنهایی که فقیرترند
و درآمد مستقلی نداشته و به درآمد همسر وابستهاند تقدیرگرایی را بیشتر بر
میتابند و آنهایی که شاغلاند تالشگرایی کفهی سنگینتری دارد .این دو
گروه همچنین یاد گرفتهاند که به بازاریها اعتماد نکنند و بر همین اساس
اغلب از اینکه به تنهايي به خرید بروند هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ
جنسی واهمه دارند .زنان شاغل با اذعان به پیوند ثروت و منزلت ،نگرش
غیر اقتصادیتری به منزلت اجتماعی افراد دارند ،اما زنان غیر شاغل همدان
پیوند محکمی بین ثروت و منزلت میبینند زیرا تبعات آن که عبارت باشد از
طرد اجتماعی برایشان ملموستر است .فرهنگ اقتصادی همدان انتظاراتی
دارد که در قالب مقوالت باال نمود پیدا کرده و جامعه سعی دارد آنها را در
افراد واقع در آن متن جامعهپذیر سازد.
مدلهای پارادايمي

مدل زیر ،مدل پارادایمی تحقیق را به شکلی جزئیتر نشان میدهند .در
این مدل ،شرایط علی ،شرایط زمینهای ،شرایط مداخلهگر ،راهبرد و پیامدها
مشخص شدهاند.
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تصوير .1مدل جامعهپذيري اقتصادي زنان

ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻠﯽ:
ﺗﺤﺼﯿﻼت ،ﻃﺒﻘﻪي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﻗﺘﺼﺎدي/ﺗﻼشﮔﺮاﯾﯽ )ﺷﺎﻏﻞ( ﯾﺎ
ﺗﻘﺪﯾﺮﮔﺮاﯾﯽ )ﻏﯿﺮﺷﺎﻏﻞ(

ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﯿﻨﻪاي:

ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮ:
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ،
داﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﻮل ،ﭘﯿﻮﻧﺪ

ﺟﺎﻣﻌﻪﭘﺬﯾﺮي
اﻧﺘﻈﺎرات اﻗﺘﺼﺎدي

ﺛﺮوت و ﻣﻨﺰﻟﺖ )ﺷﺎﻏﻞ(،
ﻃﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﻏﯿﺮﺷﺎﻏﻞ(

راﻫﺒﺮد:
ﻧﮕﺎه اﺑﺰاري ﺑﻪ ﭘﻮل ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪي ﻣﺼﺮف ﭘﻮل ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪي ﺧﺮﯾﺪ

ﭘﯿﺎﻣﺪ:
ﭘﻮل وﺳﯿﻠﻪي رﻓﺎه )ﺷﺎﻏﻞ(  ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﻓﺘﺎر ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ،ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدي ﺑﻪ رواﺑﻂ
اﻗﺘﺼﺎدي ،ﭘﻮل راﻓﻊ ﻧﯿﺎز و ﭘﺲاﻧﺪاز از ﺳﺮ اﻟﺰام اﻗﺘﺼﺎدي )ﻏﯿﺮﺷﺎﻏﻞ(

د
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نحوهي خرج کردن پول روزانهي زنان و عادتهاي پسانداز و مصرف
آنها در بزرگسالي ،بازتاب عوامل بسياري از جمله دوران اوليه کودکي،
شخصيت آنها و وضعيتهاي شغلي و خاص اقتصادي ايشان در جامعه
است .همان طور که در يافتهها مشاهده شد ،همهي زنان اشاره کرده بودند
که از کودکي پول پسانداز ميكردند .پول براي زنان نمادی مثبت است و
از اينرو بيشتر زنان به پول با ديد مثبت نگاه ميکردند .زنان غيرشاغل به
دليل دسترسی کمتر به پول ،آن را حالل مشکالت دانسته و سعی میکنند با
مصرف بهينه و پسانداز پول بتوانند در مواقعي که نياز به آن دارند ،نيازهای
خود را تأمين کنند ،اما زنان شاغل چون دسترسی بيشتری به پول دارند و
پولی را که به دست میآورند حاصل دسترنج آنهاست ،آزادي بيشتري براي
هزينه کردن پول خود دارند .با این اوصاف همین پول نقش دیگری نیز برای
زنان بازی میکند و در مواردی برای آنها ناامنی اقتصادی ،طرد و وابستگی
نیز به بار میآورد .به همین دلیل بسياري از مشارکت کنندگان پول را مظهر
هويت انسان دانستند و بيان داشتند تجملگرايي و پست و مقام و داشتن پول
امروزه حالل مشکالت شده است و در جامعهي امروز ثروتمندان احترام
بيشتري دارند.
رفتار و نگرش ويژهاي که در همهي زنان مشاهده شد ،ايثار و گذشت
بود .حتي زناني که خانهدار هستند ،سعي ميکنند بر حسب توانایی مالی
به ديگران کمک کنند .در واقع حس دگرخواهی و کمک به ديگران از
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رفتارهايي است که در زنان درونی شده و آنها تا حد امکان در صدد کمک
به ديگران هستند.
در آخر مقولهي هسته به عنوان جامعهپذيري انتظارات اقتصادی نامگذاري
شده است ،زيرا با وجود اينکه زنان شاغل مستقل خرج ميکردند و ديد
مثبتي به پول وجود داشت ،اما رفتارهاي اقتصادي آنها بيشتر صرفهجويانه
بود و سعي ميشد از بيشترين پولي که در اختيار دارند در حد امکان پسانداز
کنند ،از نظر فعاليتهاي اقتصادي کوچک (مانند خريد پوشاک) و بزرگ
(معاملهي خانه) زنان با توجه به شرايط جامعه ،نياز به حضور مرد را در
کنار خود احساس ميکنند .بنابراين ميتوان نتيجه گرفت هر دو گروه زنان
شاغل و غيرشاغل براي انجام مناسب رفتارهاي اقتصادي خود ،نيازمند تکيه
کردن به کسي هستند ،ميباشند .رفتارهاي مستبدانهي همسران آنان نيز ناشي
از فرهنگ خانوادگيشان است .در واقع کمهزينه کردن ،گذشت ،پسانداز
و کليهي رفتارهاي اقتصادي آنها ناشي از انتظاراتي است که در فرهنگ اين
شهر به وجود آمده است.
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