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چکیده
زنان، جمعیت مغفولی هستند که رفتارها و نگرش های آنها در بیشتر مطالعات مد نظر 
قرار نمی گیرد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تئوري زمینه اي و از طریق مصاحبه ي 
و  زنان شاغل  اقتصادي  نگرش هاي  رفتارها و  به شناسایي  تا  عمیق در تالش است 
غیرشاغل همداني بپردازد. در این پژوهش 30 زن بر اساس نمونه گیري هدفمند بر پایه ي 
دسترس پذیري مصاحبه شدند. داده ها بر اساس کدگذاري استراوس و کوربین مطالعه 
شد. تحلیل داده هاي پژوهش و مدل پارادایمي ساخته شده نشان مي دهد زنان شاغل پول 
را رافع نیاز و زنان غیر شاغل آن را وسیله ی رفاه در نظر می گیرند، ولی هر دو گروه 
نگاه ابزاری به پول دارند. هر دو گروه برای مدیریت بهینه ی مصرف پول به پس انداز 
روی می آورند، ولی پس انداز گروه زنان شاغل از سر الزام اقتصادی است. همچنین 
مدیریت بهینه ی خرید در هر دو گروه مشترک است با اینکه مکانیسم های 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 نگرانی های ناشی از ناامنی جنسیتی 
اقتصادی بهره می گیرند. هر دو گروه بخشی از درآمد خود را در امور خیرخواهانه استفاده 
می کنند، اما زنان غیر شاغل در امور کم هزینه تر این کار را انجام می دهند. وجه غالب 
نگرش اقتصادی در زنان شاغل تالش گرایی برای زنان غیرشاغل تقدیرگرایی است. 
ناامنی جنسیتی اقتصادی و بی اعتمادی به روابط اقتصادی در هر دو گروه وجود دارد. در 
زنان غیر شاغل نداشتن پول به طرد اجتماعی آنها منجر می شود. با این اوصاف، مقوله ي 

هسته اي در این پژوهش »جامعه پذیري انتظارات اقتصادی« نام گذاري شد.
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1 - مقدمه و طرح مسالهس

استدالل  يا  و  تمايل  نگرش،  رفتار،  )کنش،  اقتصادي  مسائل  يادگيري 

اقتصادي( و دانش اقتصادی فردي در چگونگی رفتارهای اقتصادی مهم و 

.(Roland-levy, 1990:470) اساسی است

با وجود اهّميّت بسيار زياد فرهنگ اقتصادي جوامع و نقش جّدي آن 

در رونق اقتصادي، هنوز درباره ي توليد و بازتوليد الگوهاي رفتار اقتصادي 

در کشور مطالعات چنداني انجان نشده است. گروه هاي اجتماعي مختلف 

در موضوع رفتارهاي اقتصادي يکسان نيستند و متغيرهاي زيادي در ايجاد 

تفاوت بين فرهنگ اقتصادي گروه هاي اجتماعي مختلف به عنوان محصول 

فرآيندهاي جامعه پذيري اقتصادي دخيل اند.

 افراد مختلف در گروه های مختلف اجتماعی برداشت هاي متفاوتي از 

افراد طبقه ي متوسط  اقتصادی مثل ثروت و فقر دارند؛ براي مثال  مفاهيم 

تمايل دارند ثروت و فقر را با ويژگي هاي فردي توضيح دهند، در حالي که 

به سرنوشت  را  فقر  و  ثروت  و علل  تقديرگرا هستند  پايين  افراد طبقات 

نسبت مي دهند(D, Leiser & etal, 1990: 608-609) . از طرف ديگر، نگرش 

به مسائل اقتصادی می تواند از فرهنگ جامعه و سنت های آن ناشی شود. از 

اين رو، هر جامعه اي فرهنگ خاص خود را دارد د و بر اين اساس مي توان 

گفت جهت گيري هاي اقتصادي هم از سنّت ناشي مي شود و هم از ضرورت 

)اسمل سر، 1376: 87(. 
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اقتصادی  نگرش های  و  رفتارها  به  که  گروه هايی هستند  از  يکی  زنان 

آنها توجه نمي شود. زنان در بيان اينکه چقدر درآمد دارند، چه مقدار پول 

نياز دارند و چقدر پول خرج يا پس انداز مي کنند مشکل دارند. به تازگي 

فمينيست ها نسبت به مسائل مربوط به زن و پول نگاه خاصي پيدا کرده اند. 

آنها معتقدند زنان و دختران از روي عمد راجع به موضوع هاي مالي خانواده، 

پرداخت صورت حساب، گرفتن دسته چک و... در جهالت نگاه داشته شده اند 

کاري  محيط هاي  در  خاص  طور  به  زنان  ايشان  عقيده  به   .)50-51 )همان: 

استثمار مي شوند. بدين ترتيب که احتمال اينکه کمتر از مردان از خدمات 

و توجه بهره مند شوند، بيشتر است و ميان انواع مختلف مشاغل، درآمد و 

منزلت اجتماعي آنها اختالف فاحشي وجود دارد. زنان خانه دار نيز از نظر 

اقتصادي استثمار مي شوند ) فرنهام و آريگال، 1384: 51(. 

با مشارکت روزافزون زنان در حوزه های مختلف، سهم زنان در بازار کار 

و مسائل اقتصادی نيز بيشتر شد. بر اين اساس دو گروه از زنان به وجود آمد 

که يک گروه از طريق اشتغال، در فعاليت های اقتصادی داخل شدند و گروه 

ديگر نسبت به گروه اول با اين مسائل کمتر درگير شدند.

دو گروه زنان شاغل و غيرشاغل به دليل تفاوت در استقالل مالی شان 

داشته  اقتصادی  درگيری های  و  مسائل  از  متفاوتی  تلقی های  است  ممکن 

که  آنهايی  با  می آورند  دست  به  پول  مستقيم  که  افرادی  نگاه  نوع  باشند. 

وابستگی مالی دارند به اين مسائل می تواند متفاوت و يا مشابه باشد. هدف 

آن است که اين تفاوت ها و مشابهت ها در نگرش ها و رفتارهاي اقتصادي اين 
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دو گروه از زنان مطالعه شود تا بدين ترتيب بتوان الگويی از طرز تلقی آنها از س

مسائل اقتصادی مانند نگاهشان به پول و يا نوع مصرف  شان و نظاير آن ارائه 

داد. سؤال مطرح اين است که چه همساني و ناهمساني هايي در نگرش ها 

و رفتارهاي اقتصادي زنان شاغل و غيرشاغل وجود دارد؟ با توجه به اينکه 

تاکنون تحقيقی با اين عنوان انجان نشده است، بررسی اين موضوع حائز 

اهميت بوده و به کشف معانی ذهنی اين دو گروه از زنان کمک خواهد کرد.

2- پیشینه ي پژوهش

مرور مطالعات انجام شده ی داخلی و خارجی نشان می دهد، پژوهشي 

کيفی که مستقيم به بررسی رفتارهاي اقتصادي زنان به خصوص مقايسه ی 

زنان شاغل و غيرشاغل بپردازد، وجود ندارد؛ از اين رو در اين بخش به 

پژوهش هايي اشاره می شود که در حوزه ي اقتصاد زنان انجام شده اند.

اقتصاد غيررسمي  اميدي برای بررسي جايگاه زنان در  لهسائي زاده و 

از 250  پيمايشي  با استفاده از روش  اين پژوهش  انجام داده اند.  پژوهشي 

زن به صورت نمونه گيري تصادفي ساده انجام شده است. مهم ترين يافته ي 

پژوهش حاکي از آن بود که سهم زنان در ارزش افزوده خانوار رقمي بالغ بر 

65 درصد است )مهسايي زاده و اميري، 1380: 87-108(.

حسينيان و همکاران پژوهشي با عنوان »بررسي مقايسه اي عوامل مؤثر بر 

ساختار قدرت در بين خانواده هاي زنان شاغل و غير شاغل« انجام داده اند. 

اين بررسي که با دو گروه نمونه و هر کدام به حجم 70 نفر انجام شده، نشان 

می دهد که ساختار قدرت در خانواده هاي زنان شاغل و غير شاغل متاهل 
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متفاوت است. نتايج حاکي از آن است که متغيرهاي مستقل، شامل تحصيالت 

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 نقش هاي جنسيتي در سطح خانواده و جامعه ضروري 

به نظر مي رسد. براي اين کار رسانه هاي جمعي آموزش و پرورش و روحانيون 

مي توانند نقش مؤثري ايفا کنند )حسينيان و همکاران، 1391: 588-614(.

را  اقتصاد خانواده«  در  »نقش زن  عنوان  با  پژوهشي  آهوانويي  رضايي 

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، 1390: 145-164(. 

در ميان تحقيقات خارجي نيز کريستين رونالدوي1، کريچلر و پراهر2، 

بر  عامل جنسيّت  تأثير  به  اختر و همکارانش4  و  مورتايمر و همکارانش3 

جامعه پذيري اقتصادي پرداختند و نتايج زير از تحقيقات آنها استخراج شد:

الف- کودکان از لحاظ جنسيّت تفاوت هاي بسيار کمي در جامعه پذيري 

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 نحوه ي دريافت کمک هزينه مؤثّر است، به طوري س

که دريافت کمک هزينه مشروط به کار در خانه، بين پسران نسبت به دختران 

بيشتر است.

ج- دختران خريد با والدينشان را ترجيح مي دهند.

تبليغ  براي محصوالت  کودکان  در درخواست هاي خريد  د- جنسيّت 

شده مؤثّر است. به صورتي که پسران در خريد کاالهاي رسانه اي از دختران 

پافشاري بيشتري دارند.

لی و همکارانش1 در مطالعه ی خود درباره ي تصميمات مصرف به اين 

انتظارات  قبلی و  تأثير تجربيات  کننده ها تحت  نتيجه رسيدند که مصرف 

آينده ی خود هستند و بر اين اساس معتقدند که بهتر است رفتار مصرفی 

افراد را طی زمان و در متنی که فرد در آن زندگی می کند، در نظر گرفت و 

تحليل کرد. بر اين اساس آنها پارادايم دوره ی زندگی را به عنوان يکی از 

پارادايم های خوب برای اين نوع تحليل ها پيشنهاد می کنند.

ديتمار و همکاران وی در بررسی رابطه ی بين هويت جنسيتی و نمادهای 

به  بايستی  انگيزه  با  معتقدند که در خريد  انگيزه ی خريد  در  مادی گرايانه 

مدل های رفتار مصرفی، مدل های روان شناختی و مدل های اقتصادی توجه 

داشت. بر اساس نظر اين محققين، نظريه ی برساخت گرايی اجتماعی می تواند 

اين مؤلفه ها را در خود ادغام و برای تحليل به کار گيرد. بر اساس مدل 

پيشنهادی اين نويسندگان، خريد با انگيزه ی محصوالت می تواند منعکس 

1- Le & etal (2012)
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کننده ی هويت فردی افراد باشد. همچنين جنسيت به عنوان يک مقوله ی 

اجتماعی مهم، بايستی در محصوالت خريداری شده به واسطه ی انگيزه و هم 

بر مالحظات مربوط به خريد تأثيرگذار باشد. نتايج تحقيق اين مطالعه نشان 

می دهد که مردان به خريد اقالم رفاهی و ابزاری تمايل دارند، در صورتی 

که زنان به خريد کاالهای نمادين و نمايشی1 تمايل دارند، زيرا با جنبه های 

ظاهری و عاطفی آنها ارتباط دارند.

سريتراکول، ونگ ويراووتی و ليکی تاپی وات2 در مطالعه ی تفاوت های 

جنسيتی در رفتارهای پس انداز و خريد 555 دانشجوی تايلندی با استفاده از 

روشی اکتشافی نشان دادند که رفتارهای مصرفی زنان و مردان با هم تفاوت 

معناداری ندارند، اين در حالی است که زنان نگرش مثبت تری به پس انداز و 

خريد نسبت به مردان داشته اند. همچنين زنان در ثروتمند شدن و داشتن پول 

زياد دغدغه ي ذهنی بيشتری نسبت به مردان دارند. در مقام مقايسه زنان به 

صرف پول نگرش مثبت تری دارند.

بشير و همکارانش3 با هدف مقايسه ی رفتار پس اندازی زنان و مردان در 400 

نمونه ي مطالعه شده در پنجاب پاکستان نشان دادند که زنان و مردان رفتارهای 

پس اندازی متفاوتی داشته و زنان پس انداز را برای اهداف کوتاه مدت الزم دارند. 

همچنين سطح تحصيالت، اشتغال و دارا بودن خانه ی شخصی، تحمل ريسک و 

هزينه های پزشکی جزء تعيين کننده های رفتار پس اندازی 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، همه ی مطالعات ذکر شده به بررسی نقش س

زنان در اقتصاد پرداخته اند. پژوهش حاضر قصد دارد به روش کيفي و با 

اقتصادي زنان را مطالعه و  از رويکرد نظريه ي زمينه اي رفتارهاي  استفاده 

مقايسه کند.

3- چارچوب مفهومي

چندين نظريه در مورد علوم اجتماعی، خانواده و روان شناسی اجتماعی 

تبيين هايی برای نحوه ی توسعه ی ارزش های مادی گرايانه و نگرش به پول 

ارائه کرده اند.

چارچوبی  ساختن  برای  نظريه ها  اين  از  مورد  چهار  می رسد،  نظر  به 

مفهومی در اين خصوص مثمر ثمر باشند. اين چهار نظريه عبارت اند از: 

نظريه ی خود تعيين کنندگی1، نظريه ی نيازهای انسانی، نظريه ي اکمال خود 

.(Duh & et al,2011,31) 3نمادين2، نظريه ی دوره ی زندگی

کرده اند،  مطرح  را  آن  رايان  و  دسی  که  تعيين کنندگی  خود  نظريه ی 

بيان مي کند که شيوه و ميزان رشد و برآورد نيازهای روان شناختی فرزندان 

داللت های مهمی بر ارزش هايی که آنها در بزرگسالی بسط می دهند و به آنها 

وفادارند دارد (Ryan & Deci). کاسر، کوئستنر و لکس به تبع از اين نظريه 

معتقدند که افراد ممکن است نگران ارزشمندی خود باشند و اگر محيطی که 

1- self-determination theory
2- Wicklund and Gollwitzer,,s symbolic self-completion theory
3- life course theory
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در آن رشد می کند مانع ارضای نيازهای روان شناختی آنها می شود، مبتنی بر 

نحوه ی نگاه ديگران به آنها، در زمينه های مرتبط با نگاه آنها دست به مصرف 

بزنند. در اين موقعيت، ممکن است مادی گرايی و پول به عنوان ابزاری برای 

کسب خود ارزشمندی، توسعه ی خود، تکامل خود و برای برقراری تعامل 

 .(Ibid: 33) قدرت و عزت نفس به شدت ارزشمند تلقی شود

در نظريه ی نيازهای انسانی، مازلو نيازهای انسانی را به نيازهای فيزيکی، 

نياز به امنيت و سالمت، عشق و تعلق، نياز به احترام و نياز به خودشکوفايی 

تقسيم می کند. نظريه ي نياز مازلو فايده ی خاصی در مطالعه ی انگيزش افراد 

نظر می گيرند،  در  کمبود  با  را  افراد  که  ديگران  برخالف  مازلو  زيرا  دارد، 

افراد را بدون کاستی و کمبود در نظر می گيرد. با اين وصف يافتن افرادی 

که کليتی روان شناختی1 هستند بسيار دشوار است، زيرا افراد با محيط های 

گوناگون )مثل خانواده، مدرسه، رسانه، فرهنگ( ارتباط پيش رونده برقرار 

می کنند. مازلو بر اين نکته پافشاری می کند که افراد نيازهای خاصی را بسط 

می دهند که آنها را بر می انگيزاند تا به تجربياتشان به شيوه های متفاوتی پاسخ 

.(Ibid) دهند

اينگلهارت نظريه ی نيازهای انسانی مازلو را برای بررسی مادی گرايی در 

جوامع به کار گرفت. همان گونه که کاسر و همکارانش اشاره دارند، اينگلهارت 

دريافت که ارزش های مادی گرايانه بيشتر از جامعه ای مشتق می شوند که از 

برآورد نيازهای امنيتی و روان شناختی افراد باز می مانند. تأکيد اينگلهارت بر 

1- psychologically whole
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آن است که اين محروميت ممکن است سبب شود افراد در جامعه به شکلی س

مزمن  بيشتر بر نيازهای سلسله مراتب پايين تر و مرتبط با رفاه مادی سالمت 

فيزيکی تأکيد کنند تا نيازهای سلسله مراتب باالتر مثل خودشکوفايی، تعلق، 

.(Ibid) رضايت، زيبايی شناختی و کيفيت زندگی

اولسون نيز از نظريه ی نياز مازلو برای بررسی رابطه ی بين نيازهای انسانی 

و نگرش به پول بهره گرفت. وی دريافت که رابطه ای قوی بين نگرش های 

مرتبط با پول و نياز به سالمت و عزت نفس وجود دارد؛ براي مثال مصرف 

کنندگانی که تالش داشتند تا نيازهای مرتبط با عزت نفس خود را برآورد کنند، 

پول را به عنوان ابزاری برای قدرت در نظر می گرفتند (Ibid). بر اين اساس 

ممکن بود خود را درگير مصرف نمادين کرده يا به انباشت کاالهای مادی روی 

 .(Durvasula & Lysonski, 2010) آورند تا احساس قدرت اجتماعی کنند

نظريه ی اکمال خودِ نمادين ويکلوند و گولويتزر  بر اهميت برآورد نياز 

(Wicklund & Gollwit-  ووان شناختی در جهات مادی گرايانه تأکيد می کند

(zer,1981. بر اساس اين نظريه، مادی گرايی از طريق خود- ناهماهنگی های 

 (Duh می شود  تقويت  ايده آل(  و خود  واقعی  بين خود  )اختالف  ادراکی1 

 .&etal. 2011: 33)

ديتمار و همکارانش با استفاده از نظريه ی اکمال خود، مدلی از خريد 

گروه  جنسيت،  )مثل  اجتماعی  عوامل  می دهد  نشان  که  دادند  بسط  آنی 

سنی و طبقه ی اجتماعی( و روانی )مثل هدايت خود يا ديگران( بر خود - 

1- perceived self-discrepancies
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ناهماهنگی های فردی تأثير می گذارند (Dittmar & et al,1996) . بر اساس 

نظريه ی اکمال خود ، افرادی که ادراک خود-ناهماهنگی می کنند يا حسی از 

عدم کمال در خود دارند برانگيخته می شوند تا اين ناهماهنگی يا عدم اکمال 

 (Duh & را از طريق دارايی های مادی نمادين مثل اقالم پوششی جبران کنند

.et al,2011,33)

اما موسکيس پارادايم دوره ی زندگی را چارچوبی چند-نظريه ای معرفی 

جامعه شناسی،  )همچون  مختلف  رشته های  از  رويکرد  چندين  که  می کند 

مصرف  رفتار  مطالعه ی  برای  را  اقتصاد(  و  توسعه ای  روان شناسی  تاريخ، 

کننده طی دوره ی زندگی افراد در هم ادغام می کند. اين رويکرد بر نحوه ی 

اتفاق  افراد  اوليه ی  يا سنين  تأثيرگذاری رويدادهايی که در مرحله ي قبلی 

افتاده اند در تفکرات وی و شيوه ی رفتاری بعدی اش در زندگی اشاره دارد. 

رويکرد دوره ی زندگی بر اهميت بازشناسی زمان بندی تاريخی رويدادها، 

مکان )جايی که رخدادها رخ داده اند(، زمان )دوام( يا شدت تجربه ی يک 

فرد از اين رخدادها و رابطه ی اين رخدادها با ساير رخدادهای استرس آفرين 

 .(Duh & et al,2011:33)در زندگی تأکيد می کند

مدل دوره ی زندگی بر سازگاری فرد با شرايط مختلف از طريق فرآيندهای 

جامعه پذيری، استرس و پاسخ های مقابله ای تأکيد می کند. توسط متغيرهای 

موقعيتی منتج از سه رويکرد ممکن دوره ي زندگی با عنوان هنجاری، استرس 

.(Mochis,2009,170) و سرمايه ی انسانی اين فرآيندها را تعديل مي کنند
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و س ازدواج، طالق  )مثل  رويدادهای مشخصی  بر  فکری هنجاری  مکتب 

اشتغال( که باعث انتقال فرد از نقشی به نقش ديگر می شوند )مثل زوج، والد 

يا والده و کارمند(، طی دوره ی زندگی اشاره می کند. افراد برای انجام دادن 

اين نقش ها بايستی با مهارت ها و نگرش های هماهنگ با هنجارهای اجتماعی 

جامعه پذير شوند. افرادی که رخدادهای ناگوار مثل طالق، سرپرستی بد و نظاير 

آن را تجربه می کنند، ممکن است ارزش های مصرفی نامطلوبی را بسط دهند يا 

ممکن است بعدها سعی  کنند از طريق اتصال اهميت باال به پول و دارايی های 

 .(Duh & et al,2011,33) مادی به عنوان منبعی از قدرت اين نقص را جبران کنند

رويکرد استرس مبتنی بر اين نگرش است که افراد در هر مرحله يا سنی، 

دارند.  را  ذهن  از  متوازن  چارچوبی  بيش  و  کم  خاص،  رخدادي  وقوع  تا 

رويدادها خواه مثبت، منفی يا خنثی، چه در گذشته يا حال، استرس آفرين اند 

)و عدم توازن ايجاد می کنند(. انتقال های استرس آفرين افراد را تحريک می کند 

تا مکانيسم های سازگاری مثل مادی گرايی را اتخاذ  کنند(Ibid, 34) . مطالعه ی 

بوروفس و همکارانش1 نشان می دهد، افرادی که اين تغييرات زندگی استرس 

آفرين را در دوران زندگی خود تجربه می کنند، اغلب رفتار مصرفی جبرانی مثل 

.(Burroughs & et al, 1997) مادی گرايی را بسط می دهند

در نظريه  ی سرمايه ي انسانی، سرمايه ی انسانی )يعنی منابع، کيفيت ها، 

گرفته  نظر  در  زندگی  طول  در  فرآيندی  عنوان  به  دانش ها(  و  مهارت ها 

می شود که از ابتدای زندگی شروع می شود. مسئله ی اصلی محققين دوره ی 

1- Burroughs et al
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زندگی آن است که رويدادهايی را مشخص کنند که باعث رشد يا افول 

سرمايه ی انسانی و بروز تغييراتی در الگوهای تفکر و کنش افراد می شوند. 

خانواده منبعی برای سرمايه ي انسانی است، از اين رو کاهش منابع مالی ناشی 

از تغييراتی مانند طالق، در انباشت سرمايه ی انسانی توسط فرزندان برای 

.(Duh & et al,2011:34) نيل به منزلت شغلی باالتر و ثروت تأثير می گذارد

ديدگاه  است  ممکن  پول  به  نگاه  در  افراد  گفت،  می توان  مجموع  در 

ابزاری داشته باشند به اين معنا که به پول به عنوان ابزاری برای اکمال خود، 

ارزشمندی، عزت نفس و دستيابی به قدرت نگاه کنند. همچنين بر اساس 

رويکرد نيازهای مازلو می توان انتظار داشت که افراد نيازهای خاصی را بسط 

دهند که آنها را برمی انگيزاند تا به تجربياتشان به شيوه های متفاوتی پاسخ 

دهند. برای زنان شاغل که نيازهای اوليه شان مرتفع شده، بايستي به نيازهای 

زنان  برای  که  است  حالی  در  اين  شود.  قرار  توجه  باالتر  مراتب  سلسله 

غيرشاغلی که ممکن است برخی نيازهای اوليه ی آنها مرتفع نشده باشند، 

پايين تر خواهد بود، زيرا بر اساس اين  نيازهای سلسله مراتب  با  اولويت 

ديدگاه، افراد در جامعه  يا در خانواده ممکن است به شکلی مزمن بر نيازهای 

سلسله مراتب پايين تر و مرتبط با رفاه مادی، سالمت فيزيکی تأکيد کنند تا 

زيبايی  تعلق، رضايت،  باالتر مثل خود شکوفايی،  مراتب  نيازهای سلسله 

شناختی و کيفيت زندگی. همچنين بر اساس نظريه ی اکمال خود، افرادی 

که ادراک خود-ناهماهنگی می کنند يا حسی از عدم کمال در خود دارند، 

برانگيخته می شوند تا اين ناهماهنگی يا عدم اکمال را از طريق دارايی های 
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مادی نمادين مثل اقالم پوششی جبران کنند. اين شکل از ناهماهنگی ممکن س

مديريت  نيز  و  پس انداز  مديريت مصرف، خريد،  به شکل  را  است خود 

مشارکت اقتصادی نشان دهد.

رويکرد دوره ي زندگی بر نحوه ی تأثيرگذاری رويدادهايی که در مرحله ي 

قبلی يا سنين اوليه ی افراد اتفاق افتاده اند در تفکرات آنها و شيوه ی رفتاری 

انتظارات  بعدی شان در زندگی اشاره دارد. بر اساس اين رويکرد می توان 

باشد  اتفاقاتی  معلول  زنان شاغل و غيرشاغل  از تجربيات  داشت، بخشی 

که در دوره ي جامعه پذيری اين افراد به عنوان يک زن رخ داده اند. بخشی 

اين ديدگاه محصول نوع  از هنجارها و ارزش ها و نگرش های زنان طبق 

جامعه پذيری زنان و اتفاقات اين دوره بوده و ريشه در آن خواهد داشت.

همچنين گفته شد، افرادی که رخدادهای ناگوار را تجربه می کنند بعدها 

سعی مي کنند از طريق اتصال اهميت باال به پول و دارايی های مادی به عنوان 

منبعی از قدرت اين نقص را جبران کنند. بنابراين اگر زنان اتفاقات ناگوار ي 

در دوره ي جامعه پذيری و نيز زندگی تجربه کرده باشند، سعی خواهند کرد با 

کسب پول و دادن ارزش باال به آن و مديريت نحوه ي مصرف آن و پس انداز 

آن به اين قدرت دست پيدا کنند.

4- روش شناسي پژوهش

روش تحقيق حاضر کيفی بوده و از نظريه ی زمينه ای برای تحليل داده ها 
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استفاده شده است. بارني گالسر1 و آنزلم اشتراس2 براي اولين بار در سال 

1967رويکرد نظريه ي زمينه اي را با هدف نظريه سازي از داده ها بر اساس 

و   313  :1389 )محمدپور،  دادند  بسط  و  ابداع  برساختي  تفسيري-  بنيان هاي 

314(. روش ارائه شده بر اين اساس بود که نظريه ها بايد »مبتني« بر داده هاي 

ميداني، به ويژه مبتني بر اقدامات، تعامالت و فرايندهاي اجتماعي افراد بوده 

)کرسول، 1391: 85 و 86( و به استخراج نظريه ها از تحليل الگوها، مضامين و 

مقوله هاي عامي که در داده هاي مشاهده اي کشف مي شوند، بپردازند )ببي، 

 .)666 :1390

با عطف به نکته ي فوق و از آنجا که پژوهش حاضر به دنبال فهم الگوهاي 

نگرش ها و رفتارهاي اقتصادي زنان شاغل و غيرشاغل است، عمليات تحقيق 

مطالعه ي  زيرا  مي شود،  انجام  زمينه اي  نظريه ي  رويکرد  و  کيفي  روش  به 

رفتارها و نگرش های اقتصادی، بسيار متنوع و پوياست و با کمک اين روش 

می توان طرز تلقی زنان در دو گروه شاغل و غيرشاغل را مطالعه ي عميق و 

کشف کرد.

4-1- مشارکت کنندگان و نمونه گیري

شده  استفاده  عميق  مصاحبه ي  از  پژوهش  اين  در  نظريه  ارائه ي  براي 

است، زيرا اين روش انعطاف پذير است و مصاحبه  شوندگان در آن آزادي 

کامل براي پاسخ گويي به سؤاالت را دارند. از 30 زن ساکن شهر همدان 

1- Barney Glaser
2- Anselm Strauss
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مصاحبه هاي رودررو انجام شده و بالفاصله بعد از هر مصاحبه، پياده سازي، س

کدگذاري و تحليل اوليه ي مصاحبه ها انجام شده است. انتخاب حجم نمونه 

نيز نمونه گيري نظري بوده است، که خاص تحقيقات کيفي- ميداني است. 

جمع آوري،  حين  پژوهشگر  آن  در  که  است  فرايندي  نظري  نمونه گيري 

حال  در  نظريه ي  ايجاد  منظور  به  داده ها  تحليل  و  تجزيه  و  کدگذاري 

شکل گيري، تصميم مي گيرد که در مرحله ي بعد، درباره ي چه موضوعاتي 

)ازکيا و ايماني جاجرمي،1390: 63( و در چه مکاني داده جمع آوري  کند، تا بتواند 

به نقل از گالسر و اشتروس(.  بپردازد )محمد پور، 1389: 325  به توسعه ي نظريه 

هدف از اين نمونه گيري، گرفتن نمونه از حوادث، رخدادها و امثال آنهاست 

)استراس و کوربين، 1390 : 176(. محقق بايد به گزينش نمونه اي از افراد اقدام 

پيدا  ادامه   کند که در توسعه ي نظريه مشارکت کنند. نمونه گيري تا جايي 

مي کند که به اشباع نظري دست يابد، يعني محقق به هيچ يافته ي جديدي 

دست نيابد.

طبقات  در  غيرشاغل  و  زنان شاغل  از  نمونه اي  ابتدا  پژوهش،  اين  در 

اجتماعي مختلف براي جمع آوري اطالعات از آنها گزينش شدند. اين گزينش 

بر اساس ميزان دسترسي و همچنين ميزان همکاري آنها در پاسخ گويي به 

سؤاالت بود. پس از تجزيه و تحليل داده ها و بيرون کشيدن مقوله ها، مشخص 

شد که محقق در مرحله ي بعد بايد به سراغ چه کساني برود. سپس بر اساس 

پيچيده تري را طرح کرده که  ابهامات و چرايي هاي مطرح شده، سؤاالت 

پاسخ گو در آن به دنبال طرح چرايي، محتوا و استدالل شرايط است يعني با 
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زنان طبقات مختلف بر اساس عواملي نظير سن، فرهنگ، پايگاه اجتماعي- 

اقتصادي، سبک زندگي و ساختار تصميم گيري خانواده مصاحبه ي هدفمند 

شده است. مصاحبه  ها تا زماني ادامه داشت که به تأييد و اشباع نظري رسيده 

شد.

4-2- گردآوري و تجزیه و تحلیل داده ها

در رويکرد نظريه ي زمينه اي، تحليل داده ها بر اساس کدگذاري انجام 

ترتيب  به  و  است  مرحله  سه  شامل  که   )328  :1389 )محمدپور،  مي شود 

عبارت اند از: مرحله ي کدگذاري باز که پژوهشگر بايد بارها و بارها داده هاي 

گردآوري شده را مرور کرده و از زواياي گوناگون به آن توجه کرده و سعي 

کند مفاهيم مستتر در آنها را بازشناسد. در اين مرحله پژوهشگر بدون هيچ 

محدوديتي به نام گذاري مفاهيم مي پردازد. هدف از اين کدگذاري، تجزيه ي 

مجموعه داده هاي گردآوري شده به کوچک ترين اجزاء مفهومي ممکن است. 

مرحله ي بعد کدگذاري محوري است. در اين مرحله فرآيند اختصاص کد 

به مفاهيم موجود در داده از حالت کاماًل باز خارج مي شود و شکلي گزيده 

به خود مي گيرد. طي اين مرحله پژوهشگر مي تواند محورهاي اصلي را در 

مجموعه ي داده ها مشخص کند و در مرحله ي بعد در کدگذاري گزينشي 

به کدها و مفاهيم شناسايي شده استحکام بيشتري بخشد. تجزيه و تحليل 

داده هاي اين پژوهش نيز با استفاده از روش استراس و کوربين و هم زمان 

با جمع آوري داده ها انجام شد، يعني پژوهشگر پس از انجام هر مصاحبه 

متن مصاحبه را کلمه به کلمه و به صورت تايپي پياده سازي و پيش از انجام 
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نيز  انتخاب شرکت کنندگان  و  انجام شد. هدايت سؤاالت  داده ها هم زمان 

بر مبناي مقايسه ي مستمر داده ها انجام شد. داده هاي کيفي به دست آمده 

باز،  با روش کدگذاري در سه مرحله ي کدگذاري  از مصاحبه ها دستي و 

محوري و گزينشي تحليل شدند.

5- یافته های پژوهش

در اين بخش سعي شد تا با توّجه به داده هاي حاصل از پژوهش به کشف 

رفتارهاي اقتصادي زنان با توجه به ارزش ها، نگرش ها و رفتارهاي اقتصادي 

آنها پرداخته شود. براي اين امر ابتدا فعاليت ها و نگرش های اقتصادي شرح 

داده و سپس رفتارها و نگرش های مرتبط با آنها شناسايي شد. سعی بر آن 

بوده مفاهيم مشترک در هر دو گروه و نيز مفاهيم متمايز در بين دو گروه، 

از هم جدا شوند و در نهايت از مفاهيم مشترک موجود بين دو گروه به 

مقوالتی دست يافت که وصف کننده ي وضعيت هر دو گروه هستند. در 

نهايت مقوله ی هسته که پوشش دهنده ی تمام اين مقوالت هستند مشخص 

شده است. در ادامه مقوله هاي به دست آمده در مرحله ي کدگذاري محوري 

بحث  مقوله ها  از  هسته  مقوله ي  استخراج  چگونگي  و  شده  داده  توضيح 

خواهد شد.
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جدول 1. مفاهیم، مقوله و مقوله ي هسته

مقولهيمقولهمفهوممشترکمفهوممتمایزگزارهدسته
هسته

پولرفعنیازپولچیزخوبیه،برایرفعنیازغیرشاغل
نگرشمثبتبه
پولبهعنوان
بازتابدهندهي
احساسخوب

درفرد

پولبهعنوان
ابزار

جامعه
پذیری
انتظارات
اقتصادی

پولوسیلهايبرايآسایششاغل
پولوسیلهيرفاهزندگياست

غیرشاغل

ازهمونبچگیمنپولهامرو
پساندازمیکردم.البتهآنچنان
پولیهمنبودولیبازباجمع
کردناونامیتونستیمنیازهامون
روبرآوردهکنیم.یادمبرای

مدرسه،یککولهپشتیقشنگ
دیدهبودمکهیکروزبامامانم
رفتیموباپولخودماونرو

خریدیم

پساندازبه
عنوانیکالزام

اقتصادی

جامعهپذیری
رفتارپساندازی

مدیریت
بهینهی

مصرفپول

شاغل

پدرمبرامونقلکميخرید،
چونمانزدیکروستامونهم

بانکاینانبود،بیشتردرحدقلک
پساندازميکردیم

خیلیحسخوبیبود.همیشه
میرفتمپولهامرومیشمردمببینم
چقدرشده.وقتیکهزیادمیشد
باپدرممیبردیممیگذاشتیم
بانک.هیچوقتیادمنمیره

اولینامضاییکهبرایبازکردن
دفترچهحسابزدم.واقعاحس

قشنگیبود

پساندازبرای
آینده

جامعه
پذیری
انتظارات
اقتصادی

احساسمثبت
نسبتبهپس

انداز

پساندازبیش
ازنیاز
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مقولهيمقولهمفهوممشترکمفهوممتمایزگزارهدسته
هسته

غیرشاغل

کمترپیشمیادازجاییخرید
کنمکهبهمنگرونبدهن.
معموالبرایخریدچیزی

سعیمیکنمزیادبگردم.االن
ارزانترینلباسفروشیها،
آرایشگاهها،سوپرمارکتها
رومیشناسم.هروقتبخواهم
لباسبخرمازچندماهقبلش
برنامهریزیمیکنم.کهاگر
حراجی،چیزیبودازاونجاها

خریداریکنم.
-سعیمیکنمازجاهاییکه
حراجیخریدبکنم.مثاًلبرای
عروسیبرادرشوهرممنباحدود
صدهزارتومنبرایخودمو
دخترهاملباسهایخیلیشیک
وقشنگیخریدم،بههمسرمهم
نگفتم.وقتیموقععروسیشد
همسرمنگراناینبودکهمالباس
چیکارکنیم،بهشگفتمکهقباًل
خریداریکردم.اونهمباقیمت

خیلیمناسب

ارزانخریبا
صرفوقت

مدیریتارزانخری
بهینهی
خرید

جامعه
پذیری
انتظارات
اقتصادی

شاغل

وقتيببینمبهمگرونمیدن،
بهشونمیگمودیگهازاونمغازه
سعيميکنمخریدنکنم،مگه

اینکهمجبورباشم.
سریعاقدامميکنم،چونمراجع
قانونيروميشناسموآدمي
هستمکهازاینطورچیزها
نميگذرمونميترسموزود

عصبيميشم.

ارزانخریبا
قانونمداری
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مقولهيمقولهمفهوممشترکمفهوممتمایزگزارهدسته
هسته

غیرشاغل

منتنهایيخریدنمیرم،همیشه
باهمسرممیریم.شوهرممیگهما
همهچیزمونمشترکه،هیچچیز
برايخودمونتنهانداریم.منو
بچههامحساببانکيهمنداریم،
شوهرممیگهکارتمنمالشما
همهست،متعلقبهمنفقطنیست.
ماموبایلهمنداریم.شوهرممیگه
هرکسکارتونداشتبگینبه

موبایلمنزنگبزنه

وابستگیمالی
کامل

خریدبادیگران
وابستگی
مالی
جنسیتی

جامعه
پذیری
انتظارات
اقتصادی

خریدباهمسر

شاغل

سعیمیکنمتنهاییخریدنرم.
مخصوصاًاینشرایطیکهاالن
موجودهست.زیاددیدمثبتیبه
بازاریانندارم.ولیدرکلاگر
خودمبرمخریدیاباهمسرمبرم
خرید،فرقینداره،اختیارخرید
دستخودم.اصالایشانبهاینکه
منگرونمیخرمیاارزونبرای
خودممیخرمیابرایاقوامیا...
کاریندارند.درواقعاختیارمالی

مندستخودم.

استقاللمالی
کامل

خریدباهمسربا
حفظاستقالل
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مقولهيمقولهمفهوممشترکمفهوممتمایزگزارهدسته
هسته

غیرشاغل

بیشتردوستدارمبهدیگران
کمککنمتابرايخودم
چیزيبخرم.بهخاطراین
وقتیازدستمبیادسعی

میکنمبهطرقمختلفبه
دیگرانکمککنم.مثال
ماجلسهقرآنمیریم،مسجد
میریمیا...اگرپولبرای
جهیزیهعروسیادرمان

مریضییکبیمارو...سعی
میکنمحتیشدهپانصد
تومنهمبدهم.میگمعیب
ندارهکم،ولیکمکمجمع
میشهمشکلیکبندهخدایی
حلمیشه.البتههرچقدربیشتر
داشتهباشمبیشترسعیمی

کنمبدهم.)غ.ش(

کمکمالی
برایمسائل
دارایهزینه

یکم

هزینهکردندر
کارهايخیریه

مدیریت
رفتارخیر
خواهانه

جامعه
پذیری
انتظارات
اقتصادی

شاغل

کارهايخیرروخیليدوست
دارمانجامبدم.دوستدارم

مدرسهبسازم.
منماهیانهپنجاههزارتومن
میدهمبهمادرم،کهایشونهم
ازطریقجلسهقرانمنرو
شریککرده.درواقعبرای
عروسهاقسطیجهیزیهمی
خرن،بعدکمکمپولشرو
ازافرادیمثلماجمعآوری
میکنندوماهیانهپولمغازه
داررومیدن.واالدوستدارم
خداانقدربهمبدهتابتونم
خودمبهتنهاییتویچنین
اموریسرمایهگذاریکنم.

کمکمالی
برایمسائل
دارایهزینهباال
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مقولهيمقولهمفهوممشترکمفهوممتمایزگزارهدسته
هسته

غیرشاغل

همهدستخداست.چون
خداخودشصالحمیدانه
کهمنبهاینروشزندگي
کنم.یکيهمميبینيکهفقیر
زندگيميکنه،خدااینطور
صالحمیدانهبهنظرمنبیشتر

کارخداست.

تقدیرگرایی

تقدیرگرایي/
تالشگرایی

تقدیرو
پشتکار

جامعه
پذیری
انتظارات
اقتصادی

شاغل

بهنظرمکسيکهثروتمند
شده،خودشزحمتکشیده
که،اونيهمکهفقیرشده،

پشتکارنداشته

تالشگرایی

غیرشاغل

تنهابازارنمیرم.اگرهمسر
همنیادسعیمیکنمبیشتربا
خواهرمبرمخرید.بازارجای
امنینیست.طلبمیکنه
یکیهمیشههمراهتو

کنارتباشه

وجودندارد

ناامنیجنسیتی
دربازار

ناامنی
جنسیتی
اقتصادی

شاغل

توایندورهزمانهماخیلي
ازکارهاهستکهحمایت
مردهاروميخواهد.دوره

زمانهما،فرهنگمانميبرهکه
یکزنتنهایيبرهخودش
اقدامکنه.مثالًمناالنچند
بارخونهامرواجارهدادم،
شمارهتلفندادم،براممزاحم
تلفنيایجادشد.واقعاًجامعه
مانميبرهیکزنبتونه،
مگهاینکهقیدهمهچیزرو
بزنه.مثالازآبرو،برهبامرد
جماعتبجنگه،بحثکنه،به
نظرمناجتماعمانميبرهکه
یکزنتنهایيبره،کارهاي

اقتصاديکنه

وجودندارد
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مقولهيمقولهمفهوممشترکمفهوممتمایزگزارهدسته
هسته

وجودنداردبهبازاريهااصالًاعتمادندارمغیرشاغل

بیاعتمادی
اقتصادیناشی
ازجنسیت

بیاعتمادی
بهروابط

اقتصادیدر
بازار

جامعه
پذیری
انتظارات
اقتصادی

شاغل

جماعتبازاريرواصالًقبول
ندارم.همیشهفکرميکنم

سرمکالهميگذارند،بهشون
اعتمادندارم.

وجودندارد

غیرشاغل

عقلمردمبهچشمشونه،یک
دوستيداشتمميگفت؛به
منگفتندطالنداريتوي

مهمونيمانیا.

طردبخاطرفقر
اقتصادی

پولوثروت
نمادمنزلت

پیوندثروت
ومنزلت

شاغل

متاسفانهبرعکسه.حتي
کشورهايخارجيهم،از
قدیماالیاماینطوريبوده.هر
کيپولبیشتريداشته،عزت
واحترامبیشتريداشته.مثاًل
پادشاهورعیت.االنهماوني
کهپولدارترهاینطوري.ولي
منخودماینطورينیستم.

نگرشغیر
اقتصادیبه
منزلت

ارزش ها،  در  موجود  معاني  اساس  بر  رفتاري  الگوهاي  به  دستيابي 

نگرش ها و در نهايت وقوع رفتارها در زنان شاغل و غيرشاغل متفاوت است. 

در برخی موارد تفاوت هايی بارز بين زنان شاغل و غيرشاغل وجود دارد، 

ولی در هر دو گروه زنانی هم هستند که خارج از قاعده ی شاغل بودن و يا 

نبودن عمل می کنند. در اينجا تفاوت ها برجسته تر شده اند، ولی همان گونه که 

گفته شد وجود اين تفاوت ها قاعده ی مطلق نيست. بنابراين در اينجا به جای 
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قاعده ی مطلق از قاعده ی غالب استفاده شده است. در زير به شرح هر يک 

از الگوهاي رفتاري پرداخته شده است.

5-1- پول به عنوان ابزار

زنان شاغل پول را مظهر آسايش مي دانستند، ولي زنان خانه دار پول را 

مظهر رفع نياز مي دانستند و با دقت بيشتر بودجه بندي و خرج مي کردند. آنها 

با نگراني به پول فکر مي کردند، اما در کل از نظر همه ي آنها پول ارزش مند 

مشارکت  يک  داشتند.  مثبتی  احساس  پول  به  زنان  گروه  دو  هر  و  است 

کننده ی شاغل در خصوص پول می گويد:
"پول ابزاريه که مي تونه در جهت رفاه و رسيدن به زندگي بهتر ازش 

بهره برداري بشه )فريبا( “. 

مشارکت کننده ی شاغل ديگری بر اين نظر است:
اين دوره زمونه همه  االن توی  آرامش.  رفاه،  آسايش،   يعنی  »پول   -
دارند زندگی می کنند و نيازهای اوليه شون رو تأمين می کنند. مثاًل کسی 
بهتری  زندگی  باشی،  داشته  بيشتری  پول  اينکه  اما  نمی مونه.  گرسنه 
هم خواهی داشت و نيازهای بعدی زندگی ات رو برطرف می کنی. 
مثل نظريه ي مازلو که می گه گام به گام با تأمين نياز مرحله ي پايين تر 
می تونيم به برطرف کردن نيازهای باال برسيم. پول برابر است با يک 

زندگی لوکس و مجلل« )مينا(.
اما يک مشارکت کننده ی غيرشاغل در اين باره می گويد :

»پول خيلي شيرينه، پول چيزيه که آدم احتياجاتش رو فراهم مي کنه. 
چون امروز پول نداشته باشي، انگار چيزي نداري« )طاهره(
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بر اساس نظريه ی خود تعيين کنندگی مادی گرايی و پول ممکن است س

به عنوان ابزاری برای کسب خود ارزشمندی، توسعه ی خود، تکامل خود 

و برای برقراری تعامل قدرت و عزت نفس به شدت ارزشمند تلقی شود. 

يافته های اين مطالعه مطابق با اين نظريه است؛ بدين معنا که همه ی مشارکت 

کنندگان احساس مثبتی نسبت به پول داشتند و ديگر اينکه پول را با هويت 

و منزلت در ارتباط متقابل می ديدند و همچنين به پول به عنوان يک ابزار 

نگاه می کردند.

5-2- مدیریت بهینه ی مصرف پول

زنان کارمند پول را با لذت و آرامش خاطر هزينه مي کنند، زيرا هم مبلغ 

بيشتري پول در دسترس دارند و هم پولي که به دست آورده اند حاصل دست رنج 

خودشان است، اما زنان خانه دار با خساست پولشان را هزينه مي کردند. در واقع 

مي شود گفت زنان شاغل به دليل اينکه پول بيشتري در دسترسشان هست و 

خودشان هزينه ي خود را تأمين مي کنند، بهتر ولی حساب شده پولشان را 

خرج مي کنند ولي زنان غيرشاغل به دليل اينکه مجبورند پول از همسرانشان 

بگيرند و طبيعتاً پول کمتري در اختيار دارند، با احتياط بيشتر پول هايشان را 

هزينه مي کنند. زنان شاغل پس انداز را برای رفع نياز حال خود و به عنوان يک 

الزام اقتصادی انجام می دادند در صورتی که زنان شاغل پس انداز را برای آينده 

می خواستند. زنان غيرشاغل گاهي از برخی ضروريات صرف نظر کرده و 

پس انداز می کنند در صورتی که زنان شاغل از مازاد نياز خود پس  انداز می کنند. 

مشارکت کنندگان در خصوص اين مقوله بيان کردند:



183

13
94

ار 
به

 / 
67

ره 
شما

 / 
هم

فد
 ه

ال
س

مقایسه ی همسانی و ناهمسانی  رفتارهاي اقتصادي زنان شاغل و غیرشاغل 

نيمي اش رو پس انداز  يعني  پولم رو خرج مي کنم  به نصف  "نصف 
مي کنم، نيمي اش رو هم خرج مي کنم )سحر("

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

براي مثال زنان خانه دار بيشتر هنگام خريد از جاهايي خريد مي کنند که يا 

حراجي است و يا تخفيف ويژه اي هنگام خريد مي گيرند و ... .
"من براي خودم و بچه هام بيشتر از فروش فوق العاده خريد مي کنم. 
هميشه ببينم جايي حراجي زده ميرم لباس مي خرم، حتي خيلي وقت ها 
نيازي هم بهشون ندارم، زودتر ميخرم، وقتي عروسي يا مهموني شد 

ديگه لباس داريم") سميه(
"من االن خودم خيلي عشق لباسم، ميرم تو فروش فوق العاده، اگر ببينم 
قيمتش مناسبه، بهم هم بياد ميرم ميخرم، مي گذارم توي کمد. عروسي 
خواهرم بود شوهرم دغدغه ي لباس هاي ما رو داشت، واي شما لباس 
نخريديد، در صورتي که من با کمترين هزينه، شصت- هفتاد تومن 

لباس هامون رو جمع کرده بودم") وحيده( 

زنان  تنها  نه  امروز  که  است  امري  پول  کردن  پس انداز  گفت  می توان 

شاغل، بلکه زنان غيرشاغل هم اقدام به اين کار مي کنند. البته ميزان پس انداز 

و اهداف آن براي زنان شاغل و غيرشاغل متفاوت است. هر چند که بيشتر 

مشارکت کنندگان بيان کرده اند از کودکي يا نوجواني پول هايشان را پس انداز 

مي کردند و پس انداز کردن پول برايشان امري مهم و الزم است. اما زنان 

شاغل خود را موفق تر در اين امر مي دانستند. در کل همه ي زنان در اين 

اين مقوله را در بر مي گيرد  مثبتي داشتند. مفاهيمي که  نيز ديد  خصوص 

اين  در  مشارکت کنندگان  اندازی.  پس  رفتار  جامعه پذيری  از:  عبارت اند 
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خصوص بيان کرده اند:س

"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 پس انداز کردن معروفم، مادر شوهرم هميشه من رو تو عروس هاش 
مثال ميزنه. البته دختر هم بودم زياد پس انداز مي کردم، اّما ازدواج که 
کردم بيشتر شد. چون شرايط طوري که بايد حساب و کتاب داشته 
داشتيم. چون  وام هاي ضروري  ديگه.  مي کرديم  اولويت بندي  باشي، 
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 )جميله("

زنان غيرشاغل از آنجايي که زمان بيشتري براي انجام کارها دارند، سعي 

مي کنند کارهايشان را با حداقل هزينه انجام دهند. در اين خصوص وقتي از 

مشارکت کنندگان پرسيده شد که از چه وسيله ي نقليه اي براي رفت و آمد و 

انجام کارهايشان مثل خريد کردن استفاده مي کنند، بيشتر بيان کردند که در 

صورت نزديک بودن پياده مي روند و اگر دور باشد، بيشتر مواقع از اتوبوس 

استفاده مي کنند. در بين آنها فقط تعداد خيلي کمي زن غيرشاغل بود که در 

طبقه ي باال و متوسط به باال قرار داشتند و ماشين شخصي داشتند و امور 

خود و فرزندانشان را با ماشين شخصي انجام مي دادند. زنان شاغل نيز به 

دليل کمبود وقت و نيز دارا بودن پول بيشتر اکثراً از ماشين شخصي، آژانس 

و تاکسي براي رفت و آمد استفاده مي کردند. فقط تعدادي از آنها بيان کرده اند 

که در صورت نزديک بودن محل مورد نظر سعي مي کنند پياده روي کنند. 
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بنابراين در اين قسمت تفاوت رفتارهاي اقتصادي زنان شاغل و غيرشاغل 

در صرفه جو بودن رفتارهاي اقتصادي زنان غيرشاغل است. مفاهيمي که اين 

مقوله را دربرمي گيرد، مشارکت کنندگان در اين خصوص بيان کرده اند:
"بيشتر با اتوبوس ميرم، داداشم ميگه ديگه اتوبوس ها مي خوان از دست 

تو فرار کنند )معصومه("
"اکثر مواقع پياده ميرم، در صورتي که امکانش نباشه از اتوبوس استفاده 
مي کنم، هم من و هم دخترهام. هميشه با کمترين هزينه کارهامون رو 

انجام مي دهيم )ميترا("
" بيشتر مواقع با ماشينم مي رم بيرون و کارهام رو انجام ميدهم، بعضي 
مواقع هم از تاکسي يا آژانس استفاده مي کنم، يا اگر نزديک باشه پياده 

ميرم )نسرين("

5-3- مدیریت بهینه ی خرید

زنان شاغل و غير شاغل در خريد خود نيز مديريت اعمال می کنند و اين 

کار را از طريق مکانيسم ارزان خری انجام می دهند. به عبارت ديگر، وجه 

مشترک هر دو گروه زنان ارزان خری است بدان معنا که هر دو با پرهيز از 

خريد از جاهايی که گران فروشی می کنند به ارزان خری روی می آورند. با اين 

وصف دو گروه برای اين رفتار نگرش و رفتار متفاوتی دارند. زنان غير شاغل 

ارزان خری را از طريق صرف وقت و گشتن و پيدا کردن جاهايی که ارزان تر 

می فروشند انجام می دهند، اما زنان شاغل سعی دارند از طريق مراجعه به 

قانون حق ارزان خری خود را اعمال کنند. يک زن در اين زمينه می گويد:
حراجی ها  از  ميری  اينکه  نکن  فکر  می گن  من  به  اقوام  از  "خيلی 

می خری، خوب ميخری، جنس رو بهت مياندازن. مگه ميشه جنس 
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خوب رو ارزون بدهن. ولی من اصال حرف هاشون رو قبول ندارم. مثال س

من يک پالتو ده سال پيش از حراجی پاساژ بهمنيان خريدم واال تا االن 
هم می پوشمش، انگار يکی دو سال می پوشم، خيلی خوبه )وحيده(." 

چنين  خريد  بهينه ی  مديريت  در خصوص  ديگری  کننده ي  مشارکت 

می گويد:
"من خيلی از جنس هايی که می خرم، ميرم از خيابان اکباتان و بازارچه 
مسجد جامع می خرم، به خدا خيلی قيمت مناسبه. مثال جاری من يک 
کاپشن از خيابان بوعلی خريده بود برای پسرش 55000 تومن، من مثل 
همون رو از اينجا خريدم بيست و پنج هزار تومن، بهش گفتم باورش 
نمی شد، بعد از اين ديگه اون هم هر چی خريد داره مياد با من ميريم از 
اين خيابون خريد می کنيم. خيلی ها فقط پول اجاره مغازه ها رو توی 
خيابون بوعلی و ... ميدهن، واال ميشه همون جنس رو در پايين شهر 
و مرکز شهر هم ارزون خريد. بزار بگن از خيابان اکباتان خريد کرده. 

اصال حرف مردم برام مهم نيست )مريم(".

ديگری می گويد:
"من وقت خريد کردن ندارم، چند تا مغازه خوب پيدا کردم، هر وقت 
بخواهم جنسی خريد کنم، ميرم و فقط از همون جا ميخرم، ميدونم که 
بهترين جنس رو به من ميدن و قيمت شون هم مناسبه. چند سال هم 

هست که مشتری شون هستم )منصوره(".
و در نهايت يک مصاحبه کننده ی ديگر نيز چنين گفته است:

از نيک پوش1 ميخرم، االن چند ساله  "مثال من اکثر لباس هامون رو 
اومده دستشون، خيلی  اونجا خريد می کنم، سبک خريدم هم  از  که 

1- نام اين فروشگاه غيرواقعی است.
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مواقع با من تماس می گيرن و خودشون ميگن اون سبک لباس که شما 
می پسنديد آورديم، من هم خواهرم رو می فرستم برام مياره، هر کدوم 
که دلم بخواهد نگه ميدارم، هر کدوم هم که دلم نخواهد ميدهم ميره 
پس، هيچ وقت هم اين چند ساله بهم گرون ندادند. جنس خوب رو با 

طرح خوب و قيمت مناسب ميخرم )محبوبه(".

در بحث های نظری بيان شد که اينگلهارت معتقد است ارزش های مادی 

از جامعه ای مشتق می شوند که از برآورد نيازهای امنيتی و  گرايانه عمدتاً 

روان شناختی افراد باز می مانند. تأکيد اينگلهارت بر آن است که اين محروميت 

ممکن است سبب شود افراد در جامعه به شکلی مزمن بر نيازهای سلسله 

مراتب پايين تر و مرتبط با رفاه مادی و سالمت فيزيکی تأکيد کنند تا نيازهای 

و  زيبايی شناختی  تعلق، رضايت  مثل خودشکوفايی،  باالتر  مراتب  سلسله 

کيفيت زندگی. نتايج مطالعه نشان دادند، زنان غيرشاغل که هنوز نيازهای 

اوليه ی خود را به طور کامل نمی توانند برقرار کنند به پول به عنوان ابزاری 

برای رفع نياز نگاه می کنند، در صورتی که زنان شاغل ان را ابزاری برای رفاه 

در نظر می گيرند. اين زنان غير شاغل تا نياز اوليه شان به تأمين مالی برطرف 

نشود، به پول به عنوان ابزاری برای رفاه نظر نخواهند داشت. همچنين بيان 

شد که پس انداز زنان شاغل برای آينده است، اما پس انداز زنان غير شاغل 

يک الزام اقتصادی است. با اين اوصاف هر دو گروه سعی دارند با رفتار 

و نگرش پس اندازی دخل و خرج خود را مديريت کنند. مادامی که زنان 

غير شاغل از مرحله ي رفع نياز مادی نگذرند به پس انداز نگاه رفاه گرايانه 

نخواهند داشت.
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5-4- وابستگی مالی جنسیتیس

زنان شاغل در انجام فعاليت هاي خود آزادي عمل بيشتري دارند، اگرچه 

آزادی عمل آنها مطلق و کامل نيست. زنان شاغل علی رغم استقالل مالی 

برای خريد مثل همتايان غيرشاغل خود نياز به همراهی همسر دارند. البته 

اين کار با حفظ استقالل مالی انجام مي شود؛ بدين معنا که حضور همراه به 

معنای دخالت در خريد اين زنان نيست بلکه تضمينی است برای احساس 

ناامنی جنسيتی در فضای بازار و خريد. ولي انجام فعاليت هاي اقتصادي در 

زنان غيرشاغل متفاوت است. در واقع مي توان گفت تعدادي از زنان خانه دار 

تحت سلطه مردان هستند و حتي بسياري از آنها اختيار انجام خيلي کارهاي 

از  يکي  اين خصوص  در  مالی(.  کامل  )وابستگی  ندارند  را  روزانه  عادي 

مشارکت کنندگان گفته است:
ميرن  مي بينم همسايه مون خودشون  مثاًل  من  االن  "من نميرم خريد، 
اين کارها  اول  از  ُکند کارم، چون  اينجا  مياين. من  خريد مي کنند و 
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 رسيده ها، ولي وقتي 
فکر مي کنم بخوام برم خريد، بيام از من حساب بکشه که چيکار کردي، 

حقيقتش زياد دوست ندارم باز خواست بشم )طاهره("

يا ديگری در اين زمينه چنين گفته است:
"االن جرأت دارم مثاًل به شوهرم زنگ بزنم بگم می خواهم برم بازار 
خريد کنم. نه واال اصاًل هيچ وقت توی زندگی ام چنين اجازه هايی نه 
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تنها به من بلکه به بچه هام هم نداده، هر وقت بخواهيم بريم خريد ميگه 
وايستيد با هم ميريم، هر چی خواستيد خودم براتون می خرم و ...، که 

نکنه ما بريم يک جنسی بخريم که يک کم قيمتش باال باشه )الهه(".

مشارکت کننده ی ديگر می گويد:
"خيلی مواقع چيزهايی که می خواهم بخرم، خودم از خرده پول هايی 

ميخرم، چون  امورات زندگی جمع می کنم و  برای  ميده  که همسرم 
وقتی مثال بهش ميگی پول بده ميخواهم برای تولد بچه داداشم کادو 
بخرم، صداش درمياد که اين مسخره بازی ها يعنی چی و ...، خوش به 
برای خودشون،  اونايی که دستشون توی جيب خودشون ميره  حال 

بچه هاشون، اقوام و ... هر چی بخواهن ميخرند )معصومه(".

5-5- مدیریت رفتار خیر خواهانه

در جامعه ي اسالمي به لحاظ باورها، اعتقاد به وعده هاي الهي و همچنين 

فرهنگ مردم مداري، باعث شده است که بخشندگي يکي از ويژگي هاي بارز 

افراد باشد. اين ويژگي نيز در البه الي حرف هاي مصاحبه شوندگان شنيده 

مي شد و همه ي آنها بر اين باور بودند که يکي از فعاليت هاي 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، خانه ي سالمندان و 

... کمک کنند. وجه غالب کمک در زنان شاغل و غير شاغل توان مالی است. 

بدين معنا که هر کدام بر حسب توان مالی خود به اين امر مبادرت می کنند. 

زنان شاغل سعی در کمک در امور کم هزينه دارند در صورتی که زنان غير 

شاغل سعی دارند بر حسب توانايی های باالی خود در امور به نسبت پر 
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هزينه تر اقدام کنند. در هر دو حال، مديريت رفتار خيرخواهانه وجه مشترک س

دو گروه از زنان است. يکی از مصاحبه شوندگان می گويد:
" ماهيانه وقتی که حقوق ميگيرم، يک سهمی از اون رو ميزارم کنار، 
مثال ميگم، اين روزی سوپور محله مون، اين روزی خانمی که مياد 
خونمون رو تميز می کنه است، اين هم ميزارم کنار رفتم مسجد بدهم 

برای امور خيريه )افسر("

فرد ديگری در اين خصوص می گويد:
"من معموال از اون پس انداز کمی که خودم دارم، يک مقداری رو جمع 
می کنم، اگر ببينم کسی برای خريد جهيزيه عروس، کمک به محصلين، 
کمک به مردم مناطق محروم داره پول جمع می کنه من هم مشارکت 
کنم. حتی خيلی وقتها از شوهرم مستقيما برای اين کار پول ميگيرم و 
پيش چشم بچه هام اين کار رو ميکنم که اونا هم کمک به ديگران رو 
ياد بگيرن، خيلی مواقع ميان ميگن مامان اين لباس من ديگه به من 
کوچولو شده، کاش اين رو بدی به اون بچه هايی که مثل ما هستند 

ولی لباس ندارن )ليال ("

5-6- تقدیر و پشتکار

زنان شاغل و غيرشاغل باورهاي مختلفي از روزي داشتند. عده اي از آنها 

بيان مي کردند که خدا روزي رسان است و به تقدير اعتقاد داشتند. عده اي 

ديگر نيز معتقد بودند که خود فرد بايد زحمت بکشد تا روزي اش زياد شود. 

عده اي نيز معتقد به هر دو اين مفاهيم بودند يعني هم پشتکار را الزمه ي 

روزي زياد و هم تقدير و توجه و لطف خداوند و شانس را عاملي براي 

روزي زياد مي دانستند. اما مانند بيشتر مفاهيم بحث شده، وجه غالب در گروه 
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زنان شاغل تالش گرايی و در گروه زنان غيرشاغل تقديرگرايی است. در زير 

مثال هايي از گفته هاي مشارکت کنندگان ذکر شده است.
" روزي با خداست، خدا خواسته )اعظم("

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

“مثاًل همسر من از کوچيکي کار مي کرده، از ابتدايي توي بستني فروشي 
کار مي کرده، تو راهنمايي، دبيرستان، دانشجو که بوده، همش توي کار 

بوده، کار براش عار نبوده. االن به اينجا رسيده )مينا(”
“نه، فقط يک درصد خدا مي خواهد. اون هم واقعاً اين افراد هر چي 
سعي مي کنند نمي تونند 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(”

5-7- ناامنی جنسیتی اقتصادی 

در حوزه ي روابط اقتصادی برای دو گروه زنان مفاهيم متمايزی وجود 

ندارد. هر دو گروه زنان در فضای بازار احساس ناامنی می کنند که مرتبط 

با  ناامنی  اين احساس  از  با زنان. بخشي  اقتصادی مردان  با برخورد  است 

مسائل جنسی مرتبط با زنان نيز پيوند خورده است. به عبارت ديگر اين مقوله 

دو بعد دارد: ترس زنان از کاله گذاشتن اقتصادی و ترس از سوء استفاده ی 

جنسی از آنها. در هر دو وجه، از نظر زنان مصاحبه شونده، بازار فضای امنی 

نبوده است. در زير به تعدادی از گفته های برخی مصاحبه شوندگان اشاره 

می شود:
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"قباًل خودم خيلی می رفتم خريد، ديدم نسبت به دور و برم مثبت بود، تا س

اينکه يک روز رفتم پاساژ مرجانه1 خريد، تا اينکه چشم ام به اين خورد 
که پشت ويترينی که فروشنده داشت لباس می فروخت، يک خانمی 
هم هست که داره ... می کنه، هميشه زياد از اين مسائل شنيده بودم، ولی 
هيچ وقت باور نمی کردم تا اينکه خودم با چشم خودم ديدم، همين شد 

ديگه هيچ وقت تنهايی بازار نرفتم )فريبا("
"خواهر من مغازه داره توی پاساژ لعيا2 لباس می فروشه، مغازه اجاره 

خوبه.  هم  درآمدش  شکر  رو  خدا  توش،  ريخته  هم  جنس  و  کرده 
ولی خانم انقدر از اين فروشنده های مرد و فروشنده های خانم و آقا 
در مغازه ها بد تعريف می کنه که من خودم ديگه حالم بهم می خوره 
برم مغازه و از اينا خريد کنم و باهاشون دهن به دهن بشم. به خاطر 
همين با همسرم ميرم که اون خودش قيمت بگيره با اونا طرف بشه. 
خواهرم ميگه طوری شده که ما مغازه دارهای خوب رفتيم از رئيس 
پاساژ خواستيم که دوربين توی راهروها نصب کنند، االن يک کم بهتر 

شده، حداقل بيرون از مغازه ها روی پله ها چيزی نمی بينيم )ميترا(".
"هيچ وقت يادم نميره، رفته بوديم برای زنداداشم لباس عروس و اينا 

بخريم، قبل ما يک خانواده روستايی بودند، قشنگ معلوم بود که از 
خانواده زحمت کش روستايی هستند، اومده بودند خريد کنند، مغازه 
دار خيلی بعد باهاشون قيمت ها رو حساب کرد، بهشون خيلی گرون 
داد، اونا هم ساده، بنده های خدا هر چی بچه هاشون خواستند، براشون 
خريدند، وقتی که رفتن فروشنده ها دو تا آقا بودند، مسخره شون کردند 
و گفتند خوب بهشون انداختيم، همون شد ديگه اصال ديدم نسبت به 

1- نام پاساژ غير واقعی است
2- نام پاساژ غير واقعی است
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بازاری ها بد شد، بعد از اين خودم هم دوست ندارم تنها بازار برم، 
چون احساس ميکنم ممکن به من هم گرون بدهن، بيشتر سعی ميکنم 

با همسرم برم )مرضيه ("
با  انتخاب کنم،  "هيچ وقت يادم نميره، وقتی که رفتم لباس عروس 

خواهر شوهرم رفتيم، من دوست داشتم لباس عروسی ايم تن نرفته و 
تميز باشه، با خانم فروشنده و صاحب مغازه که يک آقا بود، صحبت 
کرديم، چقدر زبان ريختند که مطمئن باشيد، بهترين لباس عروس رو 
به شما ميدهم، تن نرفته، اصال پيش شما از کارتونش ميارم بيرون، تميز، 
تميز. اصال شب عروسی ات اون هم دلت رو زد بيا از هر مغازه ای 
که بخواهی برات لباس می گيريم، ... بعد برای شب عروسی که من 
توی آرايشگاه لباس رو باز کردم بپوشم، ديدم لباس کثيف، تن رفته، 
پاره و ... اصال دنيا توی سرم خراب شد، چون اون زمان نمی شد ديگه 
اين مغازه کال همين طوريه، فکر نمی کردم  کاری کرد. بعدا فهميدم 
انقدر فروشنده ها دروغ گو باشند. بعد از اين هر چی بخواهم بخرم با 
شوهرم ميرم ديگه به هيچ کس اعتماد ندارم. چون همون آقا صاحب 
مغازه پول لباس نو رو از ما گرفته بود ولی سرمون کاله گذاشته بود. 
اصال انقدر ديدم بد شده که برای خيلی از امور سعی می کنم، همسرم، 

برادرم، کسی مرد پيشم باشه )سميه( ."

5-8- بی اعتمادی به روابط اقتصادی در بازار

احساس  باعث  شده  اشاره  جنسيتی  ناامنی  همين  می رسد  نظر  به 

بی اعتمادی به روابط اقتصادی زنان با مردان در فضای خريد می شود. زنان 

شاغل و غيرشاغل به دليل جو جامعه معتقد بودند که انجام خيلي کارها در 

جامعه از عهده ي 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. س

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 صحبت های خود 

منعکس کرده اند:
"بازاری ها خيلي قشر محترمي هستند، ولي چون همه مالکشون پوِل، 
گردش پول ِو همه چيزشون پوِل، خيلي نمي تونم روشون حساب کنم 

)پروين("
"به بازاري ها اصاًل اعتماد ندارم )مريم("

در مباحث نظری بيان شد که مدل دوره ی زندگی بر سازگاری فرد با شرايط 

مختلف از طريق فرآيندهای جامعه پذيری تأکيد می کند. در مباحث مطرح 

شده توسط مشارکت کنندگان مشخص شد که يادگيری رفتار پس اندازی از 

دوران کودکی آغاز شده و ادامه دارد. پس انداز به عنوان مکانيسمی است که 

کمک می کند زنان )شاغل يا غير شاغل( بتوانند با محيط اقتصادی کنار بيايند. 

ناامنی اقتصادی در بازار به زنان ياد داده که برای سازگاری با محيطی که در 

آن بی اعتمادی و ناامنی وجود دارد به مردان و همسران متکی باشند و از اين 

رو از استقالل کامل آنها از مردان می کاهد.

5-9- پیوند ثروت و منزلت 

زنان مشارکت  کننده معتقدند، پول روابط فرد با ديگران را تغيير می دهد و 

افراد با روش عينی و بر اساس ارزش پولی که وارد روابط شده، اندازه گيری 

می شوند. بدين صورت که مشارکت کنندگان معتقدند، پول در توصيف فردي 

و اجتماعي فرد اهّميّت بسياري دارد. آنها کارکرد پول در جوامع امروزی را 
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کسب مواردی نظير؛ اعتبار، احترام، قدرت و مقبوليّت اجتماعي مي دانند. 

از  بسياري  و  مهم شده  بسيار  تجمل گرايي  و  امروزه مصرف  واقع  در 

افراد در جامعه براي افرادي که در طبقات متوسط به باال قرار دارند، ارزش 

و احترام قائل اند و کارهاي آنها را راحت تر پيش می برند و برعکس افراد 

متوسط به پايين جامعه با سختی بيشتری برای پيش برد امور مواجه اند. 
"جامعه ما اگر صددرصد نگيم، 99 درصد روي پول، داره مي گرده. هر 

کس پول داره، همه جا کارش پيش ميره" )طاهره(
پول  برای  امروز سبک زندگي ها خيلي عوض شده همه  متأسفانه   "

خيلي ارزش قائل مي َشن، تا اينکه احترام بزرگي و کوچيکي رو داشته 
باشند " )اقدس(

بر همين اساس زنان غير شاغل به خاطر فقر مالی در موارد زيادی دچار 

طرد اجتماعی منزلتی می شوند. اين قضيه چون در مورد زنان شاغل وجود 

ندارد، نگرش آنها را نيز نسبت به پيوند ثروت و منزلت متفاوت کرده است. 

زنان شاغل نگرشی غير اقتصادی به منزلت دارند.

در نظريه هاي مرتبط با موضوع گفته شد، اولسون بر اين نظر بود افرادی 

که تالش مي کردند تا نيازهای مرتبط با عزت نفس خود را برآورد کنند پول 

را به عنوان ابزاری برای قدرت در نظر می گرفتند و بر اين اساس ممکن بود 

خود را »درگير در مصرف نمادين کرده يا به انباشت کاالهای مادی روی 

آورند تا احساس قدرت اجتماعی کنند. مشارکت کنندگان اين مطالعه پيوند 

نزديکی بين ثروت و منزلت می ديدند و بر اين نظر بودند که منزلت افراد در 

جامعه بر اساس ميزان دارايی آنها سنجيده می شود. از نظر زنان شاغل نبايد 
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پول با منزلت پيوندی داشته باشد، اما برای زنان غير شاغل پول مظهر منزلت س

بوده و فقر آنها باعث طرد اجتماعی شان می شود. بر اين اساس و بر اساس 

پول گرايی  و  پس انداز  به  زنان  داشت  انتظار  می توان  اکمال خود  نظريه ي 

روی بياورند تا ناهماهنگی يا عدم اکمال خود را از طريق انباشت دارايی به 

انحاء مختلف انجام دهند. اين انتظار بر اساس رويکرد هنجاری نيز درست 

خواهد بود که معتقد است افرادی که رخدادهای ناگوار تجربه می کنند )در 

اين مطالعه فقر اقتصادی و تبعات منزلتی و رفاهی آن يعنی طرد اجتماعی(، 

ممکن است ارزش های مصرفی نامطلوبی را بسط دهند يا ممکن است بعدها 

سعی  کنند از طريق اتصال اهميت باال به پول و دارايی های مادی به عنوان 

منبعی از قدرت اين نقص را جبران کنند. رويکرد سرمايه ی انسانی نيز مؤيد 

که سلسله  زنان غيرشاغل  برای  ويژه  به  اين موضوع  است.  همين مطلب 

مراتب پايين تر نياز را برآورد نکرده اند برجسته تر خواهد بود. 

5-10- جامعه پذیری انتظارات اقتصادی

زنان در جامعه ي همدان ياد می گيرند که مسائل اقتصادی خود را مديريت 

کنند. همه ی زنان شاغل و غير شاغل همدانی نگرش مثبتی به پول دارند؛ به 

آن به عنوان يک ابزار نگاه می کنند و آن را بازتاب  دهنده ی احساس خوب 

در فرد می دانند. آنها ياد می گيرند که از بچگی پس انداز کنند. بر همين اساس 

نگرش مثبتی به پس انداز دارند. برخی آن را برای رفع نياز فعلی و برخی 

برای رفع نيازهای آتی و به عنوان مازاد بر نياز انجام می دهند. در همه ی 

اين موارد، مديريت بهينه ی مصرف پول ياد گرفته می شود. زنان همدانی ياد 
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می گيرند که با مکانيسم های مختلف ارزان خری  کنند. گاهی با اعتراض به 

گران فروشی و گاهی با صرف وقت. هر دو اين مقوله ها به مديريت بهينه ی 

خريد اشاره می کنند. در کنار مديريت مصرف پول و مديريت خريد، آنها 

بخشی از درآمد خود را صرف امور خيريه هم می کنند. مصاحبه شوندگان در 

نگاه به ثروت هم به تقدير و هم به تالش معتقدند، ولی آنهايی که فقيرترند 

و درآمد مستقلی نداشته و به درآمد همسر وابسته اند تقديرگرايی را بيشتر بر 

می تابند و آنهايی که شاغل اند تالش گرايی کفه ی سنگين تری دارد. اين دو 

گروه همچنين ياد گرفته اند که به بازاری ها اعتماد نکنند و بر همين اساس 

اغلب از اينکه به تنهايي به خريد بروند هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ 

جنسی واهمه دارند. زنان شاغل با اذعان به پيوند ثروت و منزلت، نگرش 

غير اقتصادی تری به منزلت اجتماعی افراد دارند، اما زنان غير شاغل همدان 

پيوند محکمی بين ثروت و منزلت می بينند زيرا تبعات آن که عبارت باشد از 

طرد اجتماعی برای شان ملموس تر است. فرهنگ اقتصادی همدان انتظاراتی 

دارد که در قالب مقوالت باال نمود پيدا کرده و جامعه سعی دارد آنها را در 

افراد واقع در آن متن جامعه پذير سازد.

مدل های پارادایمي

مدل زير، مدل پارادايمی تحقيق را به شکلی جزئی تر نشان می دهند. در 

اين مدل، شرايط علی، شرايط زمينه ای، شرايط مداخله گر، راهبرد و پيامدها 

مشخص شده اند.
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 تصویر1. مدل جامعه پذیري اقتصادي زنان س

شرایط علی:

فرهنگ اجتماعی، يتحصیالت، طبقه

گرایی (شاغل) یا اقتصادي/تالش

تقدیرگرایی (غیرشاغل)

ر:شرایط مداخله گ

وابستگی مالی جنسیتی،  

داشتن یا نداشتن پول، پیوند 

ثروت و منزلت (شاغل)، 

طرد اجتماعی (غیرشاغل)

اي:شرایط زمینه

ناامنی جنسیتی اقتصادي

راهبرد:

ي خریدمدیریت بهینه،پولي مصرف بهینهمدیریت،نگاه ابزاري به پول

پیامد:

ط اعتمادي به رواببی،خیرخواهانهمدیریت رفتار ،(شاغل)ي رفاهوسیلهپول 

(غیرشاغل)انداز از سر الزام اقتصاديپسو پول رافع نیاز، اقتصادي

د

پذیري جامعه

انتظارات اقتصادي
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بحث و نتیجه گیري

نحوه ي خرج کردن پول روزانه ي زنان و عادت هاي پس انداز و مصرف 

کودکي،  اوليه  دوران  جمله  از  بسياري  عوامل  بازتاب  بزرگسالي،  در  آنها 

ايشان در جامعه  اقتصادي  آنها و وضعيت هاي شغلي و خاص  شخصيت 

است. همان طور که در يافته ها مشاهده شد، همه ي زنان اشاره کرده بودند 

که از کودکي پول پس انداز مي کردند. پول براي زنان نمادی مثبت است و 

از اين رو بيشتر زنان به پول با ديد مثبت نگاه مي کردند. زنان غيرشاغل به 

دليل دسترسی کمتر به پول، آن را حالل مشکالت دانسته و سعی می کنند با 

مصرف بهينه و پس انداز 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 می آورند حاصل دسترنج آنهاست، آزادي بيشتري براي 

هزينه کردن پول خود دارند. با اين اوصاف همين پول نقش ديگری نيز برای 

زنان بازی می کند و در مواردی برای آنها ناامنی اقتصادی، طرد و وابستگی 

نيز به بار می آورد. به همين دليل بسياري از مشارکت کنندگان پول را مظهر 

هويت انسان دانستند و بيان داشتند تجمل گرايي و پست و مقام و داشتن پول 

امروزه حالل مشکالت شده است و در جامعه ي امروز ثروتمندان احترام 

بيشتري دارند.

رفتار و نگرش ويژه اي که در همه ي زنان مشاهده شد، ايثار و گذشت 

بود. حتي زناني که خانه دار هستند، سعي مي کنند بر حسب توانايی مالی 

از  ديگران  به  کمک  و  دگرخواهی  واقع حس  در  کنند.  کمک  ديگران  به 
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رفتارهايي است که در زنان درونی شده و آنها تا حد امکان در صدد کمک س

به ديگران هستند.

در آخر مقوله ي هسته به عنوان جامعه پذيري انتظارات اقتصادی نام گذاري 

شده است، زيرا با وجود اينکه زنان شاغل مستقل خرج مي کردند و ديد 

مثبتي به پول وجود داشت، اما رفتارهاي اقتصادي آنها بيشتر صرفه جويانه 

بود و سعي مي شد از بيشترين پولي که در اختيار دارند در حد امکان پس انداز 

کنند، از نظر فعاليت هاي اقتصادي کوچک )مانند خريد پوشاک( و بزرگ 

)معامله ي خانه( زنان با توجه به شرايط جامعه، نياز به حضور مرد را در 

کنار خود احساس مي کنند. بنابراين مي توان نتيجه گرفت هر دو گروه زنان 

شاغل و غيرشاغل براي انجام مناسب رفتارهاي اقتصادي خود، نيازمند تکيه 

کردن به کسي هستند، مي باشند. رفتارهاي مستبدانه ي همسران آنان نيز ناشي 

از فرهنگ خانوادگي شان است. در واقع کم هزينه کردن، گذشت، پس انداز 

و کليه ي رفتارهاي اقتصادي آنها ناشي از انتظاراتي است که در فرهنگ اين 

شهر به وجود آمده است.



201

13
94

ار 
به

 / 
67

ره 
شما

 / 
هم

فد
 ه

ال
س

مقایسه ی همسانی و ناهمسانی  رفتارهاي اقتصادي زنان شاغل و غیرشاغل 

منابع
ازکيا، مصطفي و حسين ايماني جاجرمي 1390. روش هاي کاربردي تحقيق، کاربرد  ×

نظريه بنياني، کيهان.
استراس، آنسلم و جوليت کوربين 1390. اصول روش تحقيق کيفي، نظريه مبنايي،  ×

رويه ها و شيوه ها، ترجمه ي بيوک محمدي، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 
فرهنگي.
کالهچي،  × محسن  ترجمه ي  اقتصادي”،  “جامعه شناسي   ،1376 جي.  نيل.  اسمل سر، 

ويرايش و مقدمه علي رضا قلي، کوير.
ببي، ارل 1390. روش هاي تحقيق در علوم اجتماعي، ترجمه ي رضا فاضل، تهران:  ×

علوم  تحقيقات  مرکز  )سمت(،  دانشگاهها  انساني  علوم  کتب  تدوين  و  مطالعه  سازمان 
انساني.
فرنهام، آدريان و مايکل آرگايل 1384. روانشناسي پول، ترجمه شهال ياسائي، تهران،  ×

جوانه رشد.
رويکرد  × پنج  ميان  از  انتخاب  پژوهش:  طرح  و  کيفي  پويش   .1391 جان  کرسول، 

)روايت پژوهي، پديدارشناسي، نظريه داده بنياد، قوم  نگاري، مطالعه موردي(، ترجمه ي حسن 
دانايي فرد و حسين کاظمي، تهران، صّفار- اشراقي.

تهران،  × کيفي،  روش شناسي  در  طرح  و  منطق  ضدروش:   .1389 احمد  محمدپور، 
جامعه شناسان.

حسينيان، سيمين، ابوالفضل کرمي، و محمد اميني. »بررسي مقايسه اي عوامل موثر بر  ×
ساختار قدرت در بين خانواده هاي زنان شاغل و غير شاغل« انديشه هاي راهبردي، زن و 

خانواده، 1391.
رضايي آهوانويي، زهرا. » نقش زن در اقتصاد خانواده«، طهورا، ش 9، )تابستان 1390(. ×
لهسائي زاده، عبدالعلي و افسانه اميدي. »بررسي جايگاه زنان در اقتصاد غيررسمي«، زن  ×

در توسعه و سياست، ش 2، )زمستان 1380(.



202

 فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
94

ار 
به

 / 
67

ره 
شما

 / 
هم

فد
 ه

ال
وبر، ماکس 1376. اقتصاد و جامعه، ترجمه ي دکتر عباس منوچهري، دکتر مهرداد ترابي  ×س

نژاد، دکتر مصطفي عماد زاده، تهران، مولي.
 Akhter, Ali, D.K Batra, N. Ravichandran, Mustafa, Zuhaib & 

Rehman,Shoiab Ur. “Consumer socialization of Children: A Conceptual 

Framwork”, International of Scientific and Research Publications, Vol 2, 

Is 1, January 2012.

 Bashir, Taqadus; Ali Hassan, Shahzad Nasir, Arslan Baber & Waqas 

Shahid, Waqas. “Gender Differences in Saving Behavior and its Determi-

nants” (Evidence from Punjab, Pakistan), IOSR Journal of Business and 

Management 9(6), (2013).

 Dittmar, Helga, Susanne Friese, Jane Beattie. “Gender Identity and 

Material Symbols: Objects and Decision Considerations in Impulse Pur-

chases”, Jornal Of Economic Psychology (SEPTEMBER 1995).

 Duh, H., M. Struwig, E. Mazibuko, 2011. A Framework To Investigate 

Money Attitudes and Materialist, Acta Commercii.

 Durvasula, Srinivas & Lysonski Steven  Mone, “Money, Money – How 

do AttitudesToward Money Impact Vanity and Materialism? –the Case 

of Young Chinese Consumers”, Journal of onsumer Marketing, Vol. 27, 

No. 2, (2010).

 Lee, Euehun, Anil Mathur, Choong Kwai Fatt,  George P Moschis “The 

timing and context of consumer decisions Insights from the life course 

paradigm”, Marketting Letters, Vol 23, Is 3, (2012).

 Harrah, Jacklyn &, Monroe Friedman “Economic Socialization in chil-

dren in a Midwestern American community”, journal ofEconomic psy-



203

13
94

ار 
به

 / 
67

ره 
شما

 / 
هم

فد
 ه

ال
س

مقایسه ی همسانی و ناهمسانی  رفتارهاي اقتصادي زنان شاغل و غیرشاغل 

chology 11, (1990).

 Kirchler, Erich & Doris Ppraher , “Austrian Childern’s Economic So-

cialization: age differences”, journal of economic psychology 11, (1990).

 Leiser, David & Guje Sevon, Daphna Levy, “Childeren’s Economic 

Socialization: Summarizing the Cross-Cultural Comparison of Ten 

Countries”, Jornal of Economic psychology 11, (1990).

 Mortimer, Jeylan T, Katherine Dennehy, Chaimun Lee & Michael 

D.Finch, (1994). parenting and family processes, Economic socialization 

in the American family, the prevalence, Distribution, and consequences 

of allowance arrangements, JSTOR Terms and Conditions, family rela-

tions.

 Moschis,George P., Peter Hosie & Prakash Vel, “ffects of family struc-

ture and socialization onmaterialism: a life ourse study in Malaysia”, 

Journal of Business and Behavioral Sciences, 1(1), (2009).

 Rindfleisch, Aric, James E. Burroughs, & Frank Denton. “Family 

Structure, Materialism, and Compulsive Consumption”, Journal of Con-

sumer Research; 23(4), (1997).

 Roland-levy, Christine. “Economic Socialization: Basis For Interna-

tional Comparisons”, Journal of Economic psychology 11, (1990).

 Sereetrakul, Wilailuk; Siriwan Wongveeravuti & Tanakorn Likitapi-

wat, “Gender differences in saving and spending behaviours of Thai stu-

dents”, Research in Education; 90(-1), (2013).


