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با نظـام  اصلی هاي  از تفاوت) هم در مبانی نظري و هم عمل(براي مصرف   داري تولید انگیزه سرمایه
  .داري سنتی است سرمایه
یح دیدگاه خریدار برابر است با موفقیت بازار؛ منطق سنتی در خرید موفقیت بازار را براساس انجـام صـح  «

، مکـانِ  )promotion(پیشـرفت   ،(price)، قیمـت  )product(محصـول : براي خریدار می دانـد  (P)هار چ

که البته با کمال تأسف باید گفت که عقالنیت سنتی، امروز دیگر جایگاهی ندارد و تنها راهـی  ) place(توزیع 

 ».اسـت » خریـدار «شـناخت   ت، پیشرفت و توزیع را رسـیدگی کنـد، درك و  تواند محصوالت، قیم که بازار می

   .)275 :2006پامال دنزیگر، (

یکی از محورهـاي اصـلی در تنظـیم الگـوي مصـرف       » خرید«ایجاد اشتیاق، حرص و عالقه به 

کننـد،   رسد مردم براي رفع نیازهاي خود امروزه به بـازار رفتـه و خریـد مـی     که به نظر میاینو  است

  .اشتباهی فاحش است
فروشی ساالنه نزدیـک   که صنعت خردهبا آن) رسد طوربه نظر مییا این(خرید کند هر کسی دوست دارد «

الی که براي همۀ افراد در این بازار مطرح می شـود ایـن اسـت    میلیارد دالر عایدي دارد، ولی سؤ به چهار هزار
تخفیف قیمت، دورة حراج و  90هاي تجاري بود، دهۀ  انفجار مراکز و مجتمع 80که آینده چه خواهد شد؟ دهۀ 

بـا تحقیقـات انجـام شـده در حـال حاضـر       .... گرایی را در مقیـاس انبـوه معرفـی نمـود،      و هزارة جدید لوکس

انگیز تبدیل  ش خاطرهبخ عادي و روزمره به یک تجربۀ لذت  فروشی خرید را از یک فعالیت هاي خُرده استراتژي
  .)18: 2006پامال دنزیگر، (» نموده است

) تـر  و البته سرعت انتقال آن به کشورهاي ضعیف(داري  دار در دنیاي سرمایهنگرش جدید به خری

شـد کـه اجمـاالً بـه بررسـی و       یو نحوة الگوي مصرف و نقـش زنـان در آن، زمینـۀ انجـام تحقیقـ     

  . شود بندي برخی از مهمترین محورهاي آن پرداخته می طبقه

  گرایی چگونگی بررسی موضوع مصرف. 1

، یا برمبناي عقیده و جهتی خاص و نگرشـی از  )فردي یا اجتماعی(گیري دربارة هر مسئله  موضع

  . گیرد اي از مسائل مورد بررسی قرار می صورت مجموعه پیش تعیین شده و یا از افقی باالتر و به 

  .شود دو رویکرد عمده و محوري در برخورد با موضوعات مشاهده می
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اي از پیش تعیین شده، بررسی نموده و نتایج  ه مسائل را از دریچهاین دیدگا »نگرش تبلیغی«

داوري  بـا پـیش   و رسـاند  به تأیید عموم می آن را با تبلیغ. دادتسرّي  وهاي مختلف مرتبط  را به حوزه
  .پردازد می ،ه آثاریشتر بب

دارد مبنا و منطق مسئله توجه  چونتر  هاي عمیق ، به الیهدر این دیدگاه »پژوهشینگرش «

نقـد  جانبـه   بندي کرده و قدرت شمول و کارآمدي هر نظریـه را بـا نگرشـی همـه     دستهرا مبادي  لذا

چگـونگی   و خانوادگی به میزان مصرف فردي جاي ارزیابی بهگرایی،  در موضوع مصرفمثالً . دکن می
کارآمـدي  ریزي و مدیریت، سیاسی، فرهنگی و اقتصادي، سهم تـأثیر سـاختارها،    کارکرد نظام برنامه

  . شود توجه میاقشار مختلف، 

  گیري نظام مصرف مقدم بر آثار ناشی از آن شکل. 1-1

بـه  زار، الگـوي تولیـد، توزیـع، مصـرف     الگوهاي بنیادین چـون الگـوي بـا    درداري  نظام سرمایه

هـاي   از تفـاوت و   ددار خـاص  شـود توجـه   که منجر به مصرف و تحریص براي خرید می» روابطی«

  . شود هاي الزم می برداري روانی، اجتماعی، فرهنگی و جنسیتی بهره
زنند تا براساس انگیزه  ها و عالئم تجاري اگر شاداب و با طراوت باشند در واقع با خریدار حرف میمارك«

انی، انواع بازرگتوان از راهبردهاي تجاري و  با گشودن الیه درونی زندگی عاطفی خریدار می. و میل خرید کند

»  خرنـد  چرا مردم مـی «هاي تبلیغاتی کوچک معمولی استفاده نمود، در واقع و پیام محصوالت در دست رقابت
کنـد   انگیزة مشـتري را بـراي خریـد تعریـف مـی      اي گانه 14گرهاي  توجیه... تعیین کننده عالئم تجاري است

هاي عقالنی هسـتند   ه یا خود، تفریح و غیره، بهانهمانند لذت، آرامش، آموزش، زیباسازي خان» گرهائی توجیه«

پشت هر هزینـۀ ذوقـی، بهتـر و بهینـه کـردن      » گر توجیه«ترین  برجسته. دهند که به مشتري اجازه خرید می
داشـته باشـد بنـابراین    » تـري  و کامـل  تـر  خشب زندگی بهتر، آرام«خواهد  قطعاً هر آمریکایی می. زندگی است

   .)32 :2004، 1پامال دنزیگر(» .زندگی بهتري را به وي نشان دهدخرد که  کاالهایی را می

هاي عملیاتی ـ کاربردي در تجارت جهـانی هـر روز بنـا بـه اهـداف        به عالوه در این روند روش
  . شوند خاص سیستم اقتصاد جهانی تغییر یافته و بهینه می

                                                        
1. Pamela H. Danziger 



 
 
 
 
  

      1390 پاییز، 1 ، شماره3 هدورزن در فرهنگ و هنر،  58

  
 

کننـد بعضـی توزیـع سـریع،      استفاده میهاي متفاوت در رقابت ها براي بدست آوردن امتیاز از راه شرکت«
امـروز همـه چیـز در مـورد خریـد       ...گیرند ها به روز و مد بودن کاال را در نظر می تر، بعضی بعضی قیمت ارزان

  .)98 :همان( »دارندهاي بیشتري انتخاب زیراکنند،  گذشته خرید نمی به شیوةکردن عوض شده و مردم 

دهنـدة الگـوي مصـرف از جملـه      گرایی، به عوامل شکل ع مصرفمقاله حاضر با مروري برموضو
پـردازد سـپس    گرایـی مـی   به عنوان علت مصـرف » ارضاء نیاز«و » نظام تولید نیاز«چگونگی تنظیم 

گزارشی از تحقیق انجام شده در گروه بررسـی مسـائل زنـان پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات        

  . نماید هاي ارضا آن، را بررسی نموده، ارائه مییاز و راههاي جنسیتی در انتخاب ن فرهنگی که تفاوت

  سه محور در بررسی الگوي مصرف . 2-1
گرایی، جایگاه مسئله در سه محور به  براي مطالعه الگوي مصرف و تأثیر جنسیت در مصرف

بندي آن و  و طبقه »موضوعات مصرف«مصرف در اقتصاد یا مبانی مسئله،  »جایگاه موضوع«لحاظ 

بینی و بهینه  گرایی و پیش براي شناسایی ابعاد و سطوح مصرف» گرایی نتایج حاصل از مصرف«

  :شود برمبناي محورهاي ذکر شده سه پرسش اصلی مطرح می .شود وضعیت موجود بررسی می

 در نظام توسعۀ سیاسی، فرهنگی و اقتصادي کجاست؟» لحاظ موضوع به«جایگاه مسئله  ·

 اند؟ گرایی کدام وط به موضوع مصرفیا مصادیق مرب» موضوعات« ·

  در ابعاد فردي، صنفی و اجتماعی چیست؟  دست آمده از الگوي مصرف یا آثار به» نتایج« ·

در . براي رسیدن به راه حل جامع باید در هر سه سطح و مرتبط با هم تحقیقاتی انجام گیرد

: شود پرداخته می» نتایج«در مراکز علمی و فرهنگی در ایران بیشتر به سطح آخر یعنی  کهحالی

مصرف » زمینه پیدایش«عبارتی  به. تواند سودمند باشد فقط در رابطه با دو مرحلۀ قبل می» نتیجه«

  . یا مصادیق عینی و آثار آن است» موضوعات«مقدم بر شناخت 

  )مادي(داري  پیشینۀ طراحی الگوي مصرف در مکاتب سرمایه. 3-1
هر چند هر . لی بر زندگی اقتصادي مردم جهان حاکم استدر قرن حاضر دو دیدگاه کلی و اصو

  :رسند ولی در روش با هم تفاوت دارند دو در پایان به یک نتیجه می

 بر تمرکز لذاو  هنستمبناي ایجاد رفاه داتولید ثروت از طریق حاکمیت بر منابع طبیعی نظریه اول 
نظریـۀ دوم بجـاي   . کنـد  طبیعی تلقی مـی  میل به مصرف را امري دارد وها و ابزار تولید محصول راه

تداوم توسعه و گسترش تولید، توسعه تمایالت براي مصرف و تنظیم تولید با رفع نیازها را مدنظر قرار 
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هـا و وسـائل   داند و تمرکز بـر راه  تئوري اقتصادي در قرن بیستم  تولید را امري طبیعی می« .دهد می
ثروت نیسـت   اقتصادي، تولیدکه مسئله زندگی رود مانند این یگونه که جلو ماین. مصرف دارد افزایش

  .)544: 1998، 2جورج رایزمن( »بلکه تولید مصرف است
چهار بازار اصـلی بـازار    شاملنهادهایی که براي تبدیل، ساماندهی و گردش محصوالت تولیدي 

در سیسـتم  این چهـار بـازار   مجموعۀ عظیم و به هم پیوسته حرکت است، و  سرمایه، کار، کاال و پول

از طریق روابط انحصاري و تمرکز برمحور ربا با شتاب یکنواخـت و هماهنـگ    راتوسعۀ نظام سرمایه 
  .جریان عوارض خاص خود را نیز دارد این ندارد، البته  ماند که پایان و برنده اي می به مسابقه

کنند سی برابر درآمد  رها زندگی میاز جمعیت جهان که در ثروتمندترین کشو درصد20، 1960در سال «

گزارش توسعه (» .این افزایش درآمد به هشتاد و دو برابر رسید 1995اند و تا سال  فقیرترین را داشته درصد20
  .)29: 1998انسانی ملل متحد، 

از کل مصارف عمومی را داشته در  درصد6/76از ثروتمندترین مردم جهان  درصد20، 2005در سال «

 درصد5/0فقیرترین فقط  درصد10اند و  از آن را به مصرف رسانده درصد5/1فقیرترین تنها  درصد5/0حالیکه 
   .)2008، 3گزارش شاخص توسعه بانک جهانی(» .اند کل مصارف را داشته درصد59ثروتمندترین  درصد10و 

سـاز   ها، و محصوالت خاص است، لذا دار، بوده و داراي ویژگی جهت  به هر حال این روند توسعه

  . آن طراحی شده است» جهت«شود، متناسب با  و کارهاي آن نیز که بعداً به آن پرداخته می

  داري گیري نظام اقتصاد سرمایه مراحل شکل -1-3-1

 :آورد فـراهم مـی  طی مراحل ذیل وري از زمان و بازدهی را  اقتصاد سرمایه محور افزایش بهرهدر 

براي افزایش دهی صنعت به مثابۀ ابزاري  سازمان ،)تولید متناسبکارخانه با خط (ایجاد ابزار هماهنگ 

میزان سرعت و انبوهی تولیدات «با » هاي انبوه حاصل از انحصار و ربا سرمایه«رابطۀ مستقیم  سرعت؛

افزایش سهم تأثیر تخصـص   گیري جامعه به سوي رفاه مادي؛ گسترش جهت ؛»مصرفی براي جامعه

 تر؛ و کمیت افزون هایی با حرکات تکراري براي سرعت بیشتر ه نان به مهرنیروهاي کار تا مرز تبدیل آ
وري و تولیدات فریبنده، جذاب،  ازدیاد بهره افزایش سطح مرغوبیت و مطلوبیت کاربردي و مادي کاال؛

تصرف در مجاري حسی و تغییر حس «دقیق، ظریف و قابل رقابت در بازار با دیگر تولیدات از طریق 

  .صنایع تبلیغیاز  با استفاده» یشناس زیبایی

                                                        
2. Gorge Reisman 
3. World Development Indicator 
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  جریان یافتن مصرف براساس تغییر در نیاز و ارضاء نیاز -1- 3- 2

هـاي جنسـیتی و تحریـک     هایی چون تفـاوت نظام سرمایه داري با ترغیب مردم براساس ویژگی
اي را تولید و براي ارضـاء آن نیازهـا توسـعۀ صـنایع خاصـی ضـرورت        گرایی نیازهاي تازه حس لذت

فـارغ از ضـرورت و   (مندي در ایجاد انگیـزه بـراي لـذت بشـر      هاي قاعده یابد تا جایی که سیستم می

. دهـد  آفرین جلوه می واد غیرضروري را لذتولو م» خرید«گردد و افعالی چون  ایجاد می) احتیاجات او
و در این نظام هماهنگ تعیین الگوي مصرف رابطۀ مستقیم با مراحل الگوي تولید براسـاس اهـداف   

چه میزان کاالي تولید شده، بر چه عـواملی  «که همان سیستم دارد، از جمله اینسؤاالت مطرح شده در 

  .)577: 1979، 4هیکز و استریتون(» ؟رده تأثیراتی را داهایی، براي چه کسی، چ از تولید و به چه روش

رابطـۀ بـین   » ارضـاء نیـاز  «هاي و راه» نیاز«لذا با دگرگون شدن روابط، مناسبات جدید برمحور 

شود و در صورتی که میزان تولید و مصرف به هر دلیلی کاهش یابـد اصـل    مصرف و تولید تأمین می

داران  کنندگان سرمایه خصوص که درصد قابل توجهی از مصرفهنظام اقتصادي تزلزل خواهد یافت، ب

اختالف پتانسیل بین ایـن دو  . دهند کننده نیستند، درصد کمی را تشکیل میده و اقشاري که تولیدبو

  . دارد می وجود آورده و آن را متعادل نگه هب مصرفقشر است که سرعت ثابت در چرخۀ سیستم 

از مردم جهـان   درصد20دهنده تبدیل شده است چرا که  اننابرابري در مصرف به موضوعی تک«

هـاي مصـرف عمـومی را بـه خـود       کـل هزینـه   درصد86در کشورهایی که باالترین درآمد را دارند، 

هـاي مصـرف    کـل هزینـه   درصـد 3/1از فقیرترین اقشار تنها  درصد20که اند در حالی اختصاص داده

قیرترین مردم برخی از اقالم ضروري را به این میزان ثروتمندترین و ف درصد5عمومی را دارند، یعنی 

  .)37 :1998، 5گزارش توسعه انسانی ملل متحد: (»کنند مصرف می

که جامعه در کل بتواند از بیشترین سرعت در تحرکات و از حداکثر بـازدهی مـادي، یـا    براي آن

شود، براي پیدایش هـر کیفیـت، بایـد پـذیراي      مند بهره» گرایی از مصرف رفاه و لذت«باالترین حد 

در حـوزة  . در این بین تکنولوژي و ابزارهاي تکنیکی نیز مستثنی نیسـتند . تحرك متناسب با آن باشد

هاي تولید، شمار نیروي کار، میزان تولید، مواد اولیۀ مصـرفی   یابی، ظرفیت که مکانتولید، پس از این

                                                        
4. Hicks, N. & Streeton P.  
5. UN Human Development Report  
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هاي دیگري نیز بـراي تولیـد محصـول ضـرورت پیـدا       ویژگیو در نهایت بازار مصرف مشخص شد، 
کنندة نظام متمرکز و انحصاري سرمایه شود و این امر تنهـا بـا   د تا جامعه پذیرا، مدافع و تثبیتکن می

  . پذیر است و کاالیی کردن امکان» فرهنگ تجاري«استفاده از 

مهـر فرهنـگ تجـاري خـورده از     کنند که بر آن کاالهـایی کـه    اي عمل می چون نقالهها هم شرکت«
ـ اجتمـاعی      یابد، این امر منجر بـه   کشورهاي غنی به کشورهاي فقیر انتقال می ایجـاد الگوهـاي فرهنگـی 

  ) ، فصل دوم1980، 6ساونت و منیس. (»دآور اختالل بوجود میتوسعۀ مستقل آن کشورها  شده و درنامناسبی 

  نقش جنسیت در نظام مصرف . 1- 4

ها مطالبات  پیدایش احساس نیاز کاذب و تغییر سطح خواسته درنوین  يها تکنولوژيتوسط تولید 

به نوعی جنسیت  و خورد جنسیت در این جریان رقم می نحوة استفاده از مؤثر بوده،فردي و اجتماعی 

  .یابد خواهی و تکاثر سرمایه شراکت می نیز در فزون
ر حال پدید آمدن است ممکن است امروز خشونت در حال حاضر انقالب اجتماعی ـ اقتصادي آرامی د«

ها، تغییرات شدید در بازار  ها دیده نشود ولی تحول و تغییر عظیم در محل کار، آشفتگی در خانهدر خیابان

طور کلی، این انقالب براي زنان و توسط آنان با انگیزة  بهخرید و تالش براي نفوذ در نظام و جامعه پدید آمده، 

بهتر  هايبوده که در جهت رسیدن به تعلیم و تربیت و آموزش مداوم و دستیابی راه» شتر داشتنآرزو براي بی«
هایی براي تنظیم ها، دستمزد بیشتر و رسیدن به راه براي تغذیۀ فرد و خانواده و موفقیت بیشتر در ادارة شرکت

استفاده از دسته چک خود رأي  این انقالب به دلیل نارضایتی زنان است که با .باشد ثروت انباشته شده می

دهند  منفی به بخش بزرگی از اقتصاد، شامل خدمات مالی، تجارت الکترونیک، بهداشت و معامالت پایدار می
در این دوره «، »فهمی تومن را نمی«: شود ها براي این حرکت در این عبارات نشان داده میو انگیزة آن

م زیادي از کارهاي منزل و شغل تمام وقت را به عهده من سه«، »هاي زیادي از من طلب شده خواسته

  .)5، 6 :2009، 7مایکل سیلورستاین. (»کنم کمکم کن و گرنه حامی دیگري انتخاب می«، »دارم

  : از چند بعد اهمیت دارد داري، براي موجودیت بازارها مایهحضور زنان در برنامۀ توسعۀ سر

هـاي   سیاسـت «در این حوزه زنان در راهبردهـا و   :عنوان تولید کننده در بازار کاال اول به ·
 .   اهمیت داردتقاضاهاي تولید  و آنان در خرید بیشتر نقشبه دلیل  ،»بازار کاال

                                                        
6. Sauvant & Mennis  
7. Michael Silverstein 
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هاي  بیشتر از تجارتخانه درصد60تعداد زنان صاحب تجارتخانه  1989از سال  درصد3/3رشد متوسط «
را  گروهمجموعه  3/1شوند تنها  زنانی که در کانادا خود اشتغال نامیده می 000/800ه ولی هنوز از بودمردان 

شخصی پیشرو هستند و اگر روند فعلی پیش رود   هاي تجاري ـشوند و مردان هنوز در مالکیت بنگاه شامل می

گزارش مرکز (» .واهند بودهاي تجاري ـ شخصی در کانادا خ تا پایان دهه یک میلیون نفر زن داراي شرکت
  .)1 :2004آي بی سی کانادا،   سی

تر  دلیل پرداخت دستمزد ارزان چنین مراکز اقتصادي براي استفاده بیشتر از نیروي کار زنان بههم

 .کنند استفاده می» بازار کار«اهرمی براي به تعادل رساندن عرضه و تقاضا در عنوان  ها بهاز آن
هاي اقتصادي را تغییر داده و زنان از مردانی که در  ها و کمپانی زنان طراحی شرکتافزایش قدرت خرید «

ها هم متفاوت از مردان بوده و کنند بنابراین خرید آن موقعیت مشابه آنان هستند دستمزد کمتري دریافت می

أثیر تبلیغات هستند بوده و کمتر تحت ت  ها خریدار اصلی در خانوادهآن. راه استبا تحقیق و دقت بیشتري هم
  .)20 :2005، 8مایکل سیلورستاین(» .لذا بازرگانان الزم است نسبت به این موضوع دقت کنند

ها روي آورند  خوداشتغالی موجب شده زنان براي استفاده از تسهیالت شغلی به دریافت وام از بانک

به معناي کارخـانگی و در   البته خوداشتغالی در غرب. که این مسئله خود مشکالتی ایجاد نموده است

هـاي  باشد بلکه براساس تعریف مرکز آمار کانادا خوداشتغالی به کارکنان مالک بنگـاه  سطح خُرد نمی

هـاي   هاي ثبـت نشـده یـا سـایر تجـارت      ثبت شده یا فعالیت تخصصی و نیز صاحب شرکت تجاري

  .شود اطالق می) صاحبان مزرعه یا بنگاه یا هر نوع کار شخصی(شخصی 
ها این کند بدهی و وام است ولی زن ها را در جامعه غربی تهدید می یکی از موضوعاتی که خانواده«

هاي خود را به طرف  گذاري و افزایش ثروت یا دارایی تأکید دارند و از این راه خانواده روزها بیشتر بر سرمایه

گر  گذار و هدایت ، زنان سرمایهاداارش بانک سلطنتی بازرگانی کانبرند بنابر گز آزادِي اقتصادي جلو می
 9سیبیايمرکز سی(» .اند الی در کانادا داشتهدرصدي در خود اشتغ 50سال گذشته افزایش  15اقتصادي در 

  .)1 :2004کانادا، 

داراي کارآمـدي مـؤثري    عنوان عاملی براي توسعۀ فرهنگ بازار مصرفی دوم زنان به ·
دهنـد، در صـورت    را تشـکیل مـی    کننـدگان  عظیمی از مصرفنان در عین حال که جمعیت آهستند، 

  .داري نیز کمک کنند توانند به توسعه اقتصادي نظام سرمایه اشتغال و استقالل مالی می

                                                        
8. Ibid 
9. CIBC, Canadian Imperial Bank of Commerce  
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ویکم در چین و هند اتفاق افتاده ولی ما  بعضی معتقدند مهمترین تغییرات اقتصادي در قرن بیست«
دارد که در هر کشور و در هر » اقتصاد زنانه«ادي دقیقًا رویکرد معتقدیم که ورود نظم جدید اجتماعی ـ اقتص

  .تر است شود و این تحول حتی از یک انقالب هم بارزتر و روشن زمینه دیده می

دهد که بیش از یک میلیارد زن در بازار کار جهانی حضور دارند، تعداد زنان  هاي تحقیقاتی نشان می داده
میلیون نفر رسیده است، زنان شاغل  75به قبل نسبت به بیست سال یش افزا درصد50را شاغل در آمریکا 

در جهان را  درصد47دانشجویان را در آمریکا و  درصد57میلیارد دالر درآمد ساالنه دارند زنان  3/4آمریکایی 

هاي متنوع و بندي تمام خریدهایی که در تمام طبقه درصد64دهند، در سطح جهان زنان حداقل  تشکیل می
  .)6 :2003، 10سیلورستاین(  »انجام داده و یا در آن مؤثرند گیرد تلف صورت میمخ

ها دائمًا  با زنان در سراسر جهان معتقد است که شاخص  سیلورستاین در تحقیق کمی و مصاحبه

 .میلیارد دالر درآمد جهانی خواهند رسید 5در حال تغییر بوده و زنان به زودي به مرز 

خصوصیات زنانه و نیازهاي ویژه آنان  مشتري در بازار مصرف سوم، زنان به عنوان ·

البته در این راه صدماتی نیز بر  است در بازار سرمایه مؤثر براي طراحی سیستم تولید، توزیع و مصرف

 :زنان عارض شده از جمله

ها فرهنگ مصرفی تصویري از زن به لحاظ صورت و بدن وي ایجاد کرده و موجب شده زن -

بینند خود در  ها را میکه دیگران چگونه آنخود را محور قرار داده و براساس اینشکل ظاهري 

معناي مؤنث هکنند که زن واقعی، ب نیز در قلب و ذهن تدریجاً باور می جامعه. معرض تغییر قرار دهند

ها، براي تبلیغات  کسی است که در مجالت و نشریات مرتبط، بصورت مدل» خانم بودن«بودن 

 ...شود یعنی زنی کامالً زیبا، آراسته، اغواگر، و فریبنده دیده میزیبایی 

دیگر را از پرداخته و تالش دارند با فریبندگی، یک دیگر در این جریان زنان به رقابت با یک -

شده و در این صحنه فرهنگ مصرفی در دستکاري و تخریب جایگاه زن  ۀزمینو  دصحنه خارج کنن

 .گردند هاي جامعه تلقی میمجرم اصلی در ناهنجاريطور ناعادالنه هزنان ب

هـاي جمعـی و    رسـانه  وسابقه بـوده   جوامع انسانی بی در عنوان ابزاري جنسیهنگاه به زن ب -

 ياین روند ارتباط مستقیم بـا اقتصـاد بـازار   جلوه داده و عادي امري را کشی از زنان  بهره ،تکنولوژي

                                                        
10. Silverstein 
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ذائقه و پسند آن بـه آن   بوده و در عین حال با تغییرت آن که زنان ابزار جنسی فروش محصوال ،دارد
 . گردد می نیز تأمینگرایی  داري و مصرف و جدید زنان اهداف سرمایه

  هاي ارضاء در زن و مرد تفاوت نیاز و راه. 2

هاي جنسیتی در روند نیاز و ارضاء براساس طرح تحقیقاتی  قسمت دوم مقاله به نقش تفاوت

گروه بررسی مسائل زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با عنوان انجام گرفته در 
  .پردازد می» نیازسنجی فرهنگی اجتماعی در سطح تهران«

  سؤاالت تحقیق. 1-2

براي روشن شدن نقش جنسیت در الگوي » مدل الگوي مصرف«مبانی نظري  توجه به با

نیازسنجی فرهنگی ـ «در طرح تحقیقاتی  شود که پاسخ برخی از آنان مصرف سئواالتی مطرح می

  . مورد توجه قرار گرفته است» اجتماعی شهر تهران

  تفاوتی وجود دارد؟ هاي ارضاء نیاز راه و آیا بین زن و مرد در انتخاب نیاز -

تواند روند تولید ابزار و توسعه اجتماعی بر مبناي نیاز را تغییر دهد؟ با  آیا تفاوت جنسیتی می -

توان الگوهاي مصرف متفاوتی در  در نیاز و ارضاء فردي، خانوادگی و اجتماعی آیا می احتساب تفاوت

 جامعه طراحی نمود تا جایگزین الگوهاي رایج وارداتی گردد؟

  هاي ارضاء نیاز و رابطه متقابل نیاز و ارضاءمفهوم نیاز، راه. 2-2

 : زهاي اولیهانسانی سازمان ملل متحد در سه محور اصلی از نیا  تعریف برنامه

تعریـف   ،)این مردم به غذا نیاز دارنـد (فقدان و خالء همان نیاز،  ،احتیاجات اولیۀ انسان، مانند غذا

هـاي بشـر    عنوان کمک رفاهی یا سایر خدمات انسانی و امدادرسانی از طریـق ارسـال کمـک   هنیاز ب

  .)16 :2003، 11یسجیمز دار( ،دوستانه

و ) بسترالمعارف ِو Ûدایره(هر چیز است  (want)رویکرد اجتماعی، تمایل شدید در خواستن  نیاز در

» خواسـت «از این دو تعریف امـروزه  . متفاوت است (Need)با معناي احتیاج و فقدان وسائل و مواد 

و رود و تنظـیم نحـوة تولیـد و توزیـع، مصـرف کـاال        کار میههاي اقتصادي ب بیشتر در حوزة ارزیابی
، بیشـتر در  »فقـدان «کـه کلمـه   در حالی )12آزاد نامۀ لغت تارنماي(خدمات از وظایف این بخش است 

                                                        
11. James Darcy  
12. Free Dictionary, Web   
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ن ایجاد ساختارها و شـرایط اجتمـاعی بـراي رفـع     ماکار رفته و در زموارد بحرانی و شرایط اضطرار به
  . شود کمبودها استفاده می

  نیاز تعریف رابطه نیاز و ارضاء. 2- 2- 1

 نسبتو بلکه رابطۀ بین این دو مفهوم  نیستنیاز و ارضاء به عنوان دو مفهوم انتزاعی و جداگانه 

هاي میان مدت، بلند  بینی، کنترل و هدایت برنامه روندي براي پیش تواند که می دیگر استآن با یک
 . دریزي نمای را پیمدت وکالن اجتماعی 

در سطوح مختلف ظاهر نموده و بروز » راز شدهخواست اب«انسان تقاضاي خود را به شکل یک 

برطرف «یا » رفع«یک طرف و  ازیعنی طلب و خواست » تقاضا«و » عرضه«بین » رابطۀ«. دهد می

در . آید طرف دیگر رابطه به حساب میاز ) توسط خود فرد یا فرد دیگر و یا جامعه(» شدن خواست

ند هم صاحب نیاز و هم صاحب قدرت ارضاء نیاز توا واقع در این رابطۀ دو سویه هر یک از طرفین می

هاي جدید انگیزشی، ذهنی و رفتاري  باشد که توانایی و قدرت ارضاء موجب پیدایش و توسعۀ ظرفیت

  .شود در افراد شده و بازتاب آن در جامعه دیده می

نسبت بین نیاز و ارضاء نیاز، مترادف با نسبت بین کشش و تنش بین دو طرف و داراي یک 

باشد، هنجارهاي فردي و اجتماعی را  خود  دو اضافه بر ظرفیتچه هر یک از چنان. قطه تعادل استن

عبارت دیگر اگر در شرایط معمولی امکانات ارضاء نیاز بیش از خود هب. کند از شکل طبیعی خارج می

و روحی انسان  با تحریک ذائقه عینی و ذهنی. یابد طلبی فردي و اجتماعی افزایش می نیاز باشد، تنوع

بندي متفاوتی براي مصرف عموم پیشنهاد  هم طبقه» الگوي عرضه«در . شود نیازهاي جدید پیدا می

شود، که به معناي عدم دسترسی عموم به یک الگوي مصرف خاص است و حاصل آن احساس  می

اگر میزان نیاز  ولی. اي دیگر است بینی عده اي و در مقابل برتري و خودبزرگ محرومیت و تحقیر عده

تحریک، تحریص، و متعاقب  ،ها به مرحلۀ ارضاء نرسد بیش از زمینۀ ارضاء آن باشد و بعضی خواست

یابد که باز هم ناهنجاري در اخالق فردي و جامعه را نتیجه  آن تحقیر فردي و اجتماعی افزایش می

شتاب در مصرف اشاره نمود  داري و توان به نظام اقتصاد سرمایه براي اثبات این مطلب می. دهد می

داري و  سیستم سرمایه شود، البته الزمۀ به وضوح دیده میکه در آن نتایج و عوارض ذکر شده، 

باشد، هرچند در عرف جامعه ایران ممکن  توسعه آن همین عوامل و تنظیمات بین نیاز و ارضاء می

د فارغ از مقدورات و شرایط باشد، توان انتخاب نیاز در شکل مطلوب نمی .است ناهنجار به حساب بیاید
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هاي  از ویژگی  اي کند، و شامل مجموعه عمل می» شرایط«بلکه تحت تأثیر نظام حاکمی است که در 
حفظ . گیري و انتخاب نیاز تأثیر مستقیم دارد فردي، صنفی، خانوادگی و اجتماعی است و در شکل

ي هماهنگی با شرایط اجتماعی ضرورت دارد و در فرد، برا» ارضاء نیاز«و » نیاز«تناسب و توازن بین 

  .باید نسبت و رابطه بین این دو به شکلی متناسب تعریف شود
  )گیري نحوه مصرفدر شکل(رابطۀ بین نیاز و ارضاء  انواع. 2-2-2

تر  پیچیدهنیاز و ارضاء  ۀدلیل توسعۀ علوم و تکنولوژي و نقش ارتباطات، رابط هاي اخیر به در دهه
به سادگی و در سطح عمومی متوجه نشوند و شاید افراد مستقیمًا ، تر شده ال نامحسوسدر عین حو 

ها و نیازها توسط یک سیستم یا یک نظام و در شرایط خاصی طراحی شده است، ولی در  که خواسته

  .هاي زندگی طبیعی و اولیه انسان این ارتباط کامالً قابل مشاهده و عینی است  دوره

  : دشو را مطرح می  چهار گمانهاز از ساده تا پیچیده و از فردي تا اجتماعی رابطه ارضاء و نی

 . داشته باشد» ارضاء طبیعی«تواند  می» نیاز طبیعی« ·

 .داشته باشد» ارضاء مصنوعی«تواند  می» نیاز طبیعی« ·

 .داشته باشد» ارضاء طبیعی«تواند  می» نیاز مصنوعی« ·

  .داشته باشد» ارضاء مصنوعی«تواند  می» نیاز مصنوعی«  ·

نیاز «هاي زیستی وي باشد،  هنگامی که نیازهاي انسان، فردي و بیشتر براي تأمین خواست

با ایجاد ساختارهاي نوین اجتماعی، خدمات دو سویه از . شود میجبران » طبیعی با ارضاء طبیعی

ا هایی توسط انسان براي رفع نیازها پیدو راه هشکل گرفتطرف جامعه به فرد و فرد نسبت به جامعه، 

در چهارگمانه مرتبط با نوع . ها به شرایط مصنوعی روي آورد لذا نیاز طبیعی براي ارضاء خواست. شد

رابطۀ ارضاء و نیاز، دو گمانه آخر با پیدایش تمدن جدید رواج بیشتري پیدا کرده و در پسند روحی، 

مانند تغییر در تعریف از روابط و عواطف . وجود آوردهامعه تغییرات عمده بذهنی و رفتاري فرد و ج
و تغییر در نیازهاي ذهنی، منجر به  ار براي ارتباطات مجازي منتهی شدانسانی که به تولید ابز

تر شدن، ابزارهاي ارتباطی شد، در نتیجه  تر و عادي افزایش جذب اطالعات، و پیچیدگی و همگانی

  .هاي خاص براي ارضاء مصنوعی تولید گردید ها و شیوه ل ساده طبیعی خارج و روشنیازها از شک
مصرف دو برابر  1995و  1970هاي گرایی با ظهور جهانی شدن افزایش پیدا کرده و بین سال مصرف«

شود  عنوان یک شاخص پیشرفت براي مردم کشورهاي جهان سوم تلقی میهبرا گرایی  مصرفبه شده گرایش 
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جاي هشود و ب جا چنین محصولی وجود نداشته وارد میتبلیغات یک محصول در کشوري که قبالً در آنوقتی 
براي مردم در کشورهاي در حال توسعه مالك ، کلمات و عبارات تبلیغی تجربیات مشتریان و خریداران غربی

  .)83: 2001، 13ویسز اوا چارکی( »دگیر و شاخص پذیرش قرار می

  روش تحقیق. 3-2

اي مختلف نیازها و سپس ه در تحقیق حاضر ابتدا از طریق مصاحبه کیفی براي شناسایی حوزه

نهایی با توجه به   پرسشنامه. آوري شده است ها جمع ، براساس مصاحبه طراحی پرسشنامه  وسیله به
هاي مختلف تأیید گردید، در  هاي تحقیق، طراحی شده و روایی و پایایی پرسشنامه با شیوه فرض پیش

  . دو روش کمی و کیفی توأمان استفاده شد ها تجزیه و تحلیل یافته  مرحله

ه نهایی با چهار بخش اصلی، طراحی و تهی  هاي نظري تحقیق، پرسشنامه فرض شبا توجه به پی

هاي  دلیل خاستگاه هاي رفع نیاز در زنان و مردان بهو راهشد، که در آن تفاوت در انتخاب نیاز 

دست آمده در  بین نیاز و ارضاء و اطالعات به  چنین رابطهها و هم گیري متفاوت آنان در تصمیم

  .تحقیق پیلوت مالحظه شد

اولیه، در دو  یق و از طریق مصاحبۀشناسایی دق بندي جزئی نیازهاي ترین مقوالت با تقسیم شامل

  تـرین زیرمجموعـه   هر محـور بـه جـامع   . بندي گردید طبقه» موضوعات نیاز«و » سطوح نیاز«محور 

ــوده و ) صــنفی(شــامل نیازهــاي فــردي، خــانوادگی » ســطوح«محــور . تقســیم شــد و اجتمــاعی ب

ونـاگون و گسـترده از   گ هـاي  ، شامل نیازهاي مادي، معنوي و اخالقی همراه بـا نمونـه  »موضوعات«

  . نیازها بوده است

  جمعیت نمونه. 2- 4

جمعیت نمونه منطبق و متناسب با ساختار و خصوصیات کل جامعه شهر تهـران و بـا اسـتفاده از    

منـاطق   براي سـهولت در توزیـع پرسشـنامۀ   . آمار تفکیک جمعیتی سازمان آمار ایران انتخاب گردید

ات جغرافیایی و اشتراکات فرهنگی منطقه، به پـنج حـوزه   ودوگانه، شهر تهران براساس مختص بیست

شامل؛ شمال و شمال غرب، جنوب و جنوب غرب، مرکز، شمال و شـمال شـرق و جنـوب و جنـوب     

درصد از کل آمار رسمی ایران به لحاظ سن، درجه تحصیالت  002/0 سپس، نمونۀ. سیم شدشرق تق

  . عنوان جمعیت نمونه انتخاب شد و جنس جمعیت، به

                                                        
13. Eva Charkiewicz 
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هاي انتخاب شده تا حدودي منطبق و نزدیک به  ررسی متغیرهاي ثابت تحقیق، با شاخصهب
  .چنین انتخاب جمعیت برحسب پراکندگی در مناطق مختلف تهران بوده استبینی بوده و هم پیش

  ها تحلیل آماري یافته .2- 5

با توجه به جدول جنسیت و الویت نیاز شخصی،  :هاي نیاز شخصی جنسیت و الویت -

هاي نیاز شخصی  نشان داد، الویت 6دهنده، با درجۀ آزادي نفر پاسخ 2714تست خی دو در میان 

نیاز : فراوانی اولین الویت نیاز شخصی زنان به ترتیب. (P<0/0001)براي زنان و مردان متفاوت بود 
و نیاز معنوي و ) 4/4(بخیري، ارتقاء شغلی با ماندة تعدیل شده برابر با  نگري، عاقبت به پیشرفت، آینده

و سالمت جسمانی با ماندة ) 5/3(دینی، روزي حالل، زیارت معصومین با ماندة تعدیل شده برابر با 

نیاز مادي، : فراوانی اولین الویت نیاز شخصی مردان به ترتیب. گزارش گردید) 2(تعدیل شده برابر با 

ه شخصی، تحصیالت بیشتر، شغل خوب، و نیاز به رفا) 9/8(مسکن، پول با ماندة تعدیل شده برابر با 

خوانی بین جنسیت و  هم. گزارش شد)  4/2(همسر مناسب، فرزند صالح با ماندة تعدیل شده برابر با 

در  هاي آماري ذکر شده مشخصه. مالحظه گردید) 201/0= کریمر  V(الویت نیازهاي شخصی پایین 

نیازهاي شخصی و ادامه روند الویت اول در بین کنندة تفاوت در انتخاب تأییدهاي دوم و سوم  الویت

نگري،  که در دومین و سومین الویت شخصی زنان، نیاز به پیشرفت، آیندهچنان. زنان و مردان بود

خوانی و ارتباط بین  هم. بخیري، ارتقاء شغلی و مردان، نیاز مادي، مسکن و پول را انتخاب نمودند عاقبت

 .  مشاهده گردید) 115/0و  162/0= کریمر V(یت نیاز شخصی پایین جنسیت و دومین و سومین الو

نفر  2715تست خی دو در میان  :هاي نیاز صنفی و خانوادگی جنسیت و الویت -

هاي نیاز صنفی و خانوادگی بین زنان و مردان متفاوت  داد، الویت نشان  6دهنده با درجۀ آزادي اسخپ

نیاز صنفی و خانوادگی زنان، نیاز به باورهاي معنوي و دینی فراوانی اولین الویت . (P<0/0001)بود 

بندي همسر و فرزندان به واجبات دینی با ماندة تعدیل شده  ، پاي)8/2(با ماندة تعدیل شده برابر با 
، و فراوانی اولین الویت نیاز صنفی و خانوادگی مردان، نیاز به رفاه خانوادگی و صنفی، )2/2(برابر با 

خوانی و ارتباط بین  هم. بود ) 1/2(لی، بهبود ابزار شغلی با ماندة تعدیل شده برابر با موفقیت تحصی
تست . گزارش شد) 085/0= کریمر  V(نیاز صنفی و خانوادگی پایین   متغیر جنسیت و اولین الویت

اب هاي دوم و سوم نیازهاي صنفی و خانوادگی تفاوت معنادار بین دو جنس در انتخ خی دو در الویت

 .(P>0/05)الویت نیازهاي صنفی و خانوادگی را نشان نداد 
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دهنده و با نفر پاسخ 2714تست خی دو با  :هاي نیازهاي اجتماعی جنسیت و الویت -

هاي نیازهاي اجتماعی بین زنان و مردان متفاوت بود  داد که الویت ، نشان 4درجۀ آزادي 

(P<0/0001) .نیازهاي اجتماعی زنان، نیاز به باورهاي دینی و اي که فراوانی اولین الویت  گونههب
) 4/4(اجتماعی، جامعه بدون گناه، ظهور منجی، گسترش اسالم در جهان با ماندة تعدیل شده برابر با 

و فراوانی اولین الویت مردان در نیازهاي اجتماعی، صیانت و امنیت اجتماعی، عدالت، آزادي، مبارزه 

بین دو متغیر جنسیت و . مشاهده شد) 5/2(با ماندة تعدیل شده برابر با  با فقر، مبارزه با فساد و ظلم
بررسی تست خی دو . مالحظه گردید) 087/0= کریمر  V(خوانی پایین  اولین الویت نیاز اجتماعی هم

  (P>0/05)هاي دوم و سوم نیازهاي اجتماعی تفاوت معناداري را بین دو جنس نشان نداد  در الویت

خود، : دسته شامل 5منبع تولید نیاز در پژوهش حاضر به  :منبع تولید نیازجنسیت و  -

عنوان مثال زمانی که فرد پرسش  خانواده، شرایط اجتماعی، شرایط جهانی و شرایط مذهبی است، به

احساس » خود«داند به این معنا است که این نیاز را در درون  می» خود«شونده منبع تولید نیاز را 

در این . به او تحمیل نشده است وي خانواده، شرایط جامعه، شرایط جهانی و مذهبیکرده و از س

اي که زنان  گونههشود، ب مطالعه تفاوت در انتخاب منابع تولید نیاز شخصی مردان و زنان دیده می

شرایط «و در مردان، » خود«و » خانواده«اولین الویت منبع تولید نیاز شخصی را به ترتیب، 

دومین منبع تولید نیاز شخصی بین دو ) آزمون خی دو(در بررسی آماري . را اعالم نمودند» اجتماعی

» شرایط اجتماعی«و در بین مردان، » خود«اي که بین زنان،  گونههجنس تفاوت وجود داشته، ب

 .باالترین الویت نشان داد، در سومین منبع تولید نیاز شخصی بین دو جنس تفاوتی دیده نشد

دسته  5منبع تولید نیاز در پژوهش حاضر به  :نبع تولید نیاز شخصیجنسیت و م -

خود، خانواده، شرایط اجتماعی، شرایط جهانی و شرایط مذهبی تقسیم شد که جزء عوامل : شامل

شونده منبع تولید نیاز عنوان مثال زمانی که فرد پرسش به. گردند ایجاد و یا احساس نیاز محسوب می

این معنا است که این نیاز را در درون خود احساس کرده و از سوي خانواده، داند به  می» خود«را 
نفر،  2682بررسی تست خی دو در پاسخ . شرایط جامعه، شرایط جهانی و مذهبی حاصل نشده است

اي که زنان  گونهه، ب(P=0/0001)نشان داد که منابع تولید نیاز شخصی مردان و زنان متفاوت بود 

هاي تعدیل شده برابر  با مانده» خود«و » خانواده«الویت نیاز شخصی را به ترتیب،  منبع تولید اولین

خوانی و ارتباط ضعیفی  هم. معرفی نمودند) 2/5(و در مردان، شرایط اجتماعی برابر با ) 9/2و  8/2(با 
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در بررسی آمارة آزمون خی دو دومین ). 103/0=  کریمر  V(بین دو متغیر ذکر شده وجود داشت 

اي که در بین زنان،  گونهه، ب(P=0/002)شد  نبع تولید نیاز شخصی بین دو جنس تفاوت دیده م
باالترین فراوانی معناداري را در ) 9/3(و در بین مردان، شرایط اجتماعی برابر با ) 2/3(برابر با » خود«

شد  ي مربوطه دیده خوانی و ارتباط ضعیفی بین متغیرها هم. منبع تولید دومین نیاز شخصی دارا بودند

)V  تست خی دو در سومین منبع تولید نیاز شخصی بین دو جنس تفاوتی را نشان ). 080/0=  کریمر

  .(P>0/05)نداد 

 2676تست خی دو در پاسخ بررسی  :جنسیت و منبع تولید نیاز صنفی و خانوادگی -

ان و زنان در اولین الویت داد که منبع تولید نیاز صنفی ـ خانوادگی بین مرد دهنده نشان نفر پاسخ

هاي تعدیل شده برابر با  با مانده» خانواده«اي که در میان زنان،  گونههب(P<0/0001). متفاوت بود 

، داراي باالترین فراوانی منبع تولید نیاز صنفی ـ )4/4(برابر با » شرایط جامعه«و در مردان ) 7/2(

اط بین دو متغیر جنسیت و منبع تولید نیاز صنفی و خوانی و ارتب در این ارتباط هم. خانوادگی بودند

(خانوادگی در اولین الویت ضعیف بود  .V  بررسی تست خی دو در دومین و ). 107/0=  کریمر

  . (P>0/05)سومین منبع تولید نیاز صنفی و خانوادگی، تفاوتی را براساس جنس نشان نداد 

دهنده نفر پاسخ 2666دو در ررسی تست خی ب :جنسیت و منبع تولید نیاز اجتماعی -

 داد که منبع تولید اولین نیاز اجتماعی در مردان و زنان متفاوت بود  متناسب با دو متغیر فوق نشان 

.(P= 0/003) هاي تعدیل شده برابر با  با مانده» شرایط مذهبی«و » خانواده«اي که در زنان،  گونههب

داراي باالترین فراوانی معنادار در منبع تولید اولین ) 4/3(برابر با » شرایط جامعه«و در مردان، ) 2/2(

خوانی و ارتباط ضعیفی بین متغیر جنسیت و منبع تولید نیاز  در این ارتباط هم. نیاز اجتماعی بودند

در بررسی تست خی دو در دومین و سومین منبع تولید ). 078/0=  کریمر  V(اجتماعی مشاهده شد 

بررسی منبع تولید دومین و سومین . (P<0/0001) تفاوت وجود نداشتاعی بین دو جنس نیاز اجتم
اي که در بین زنان،  گونههشد، ب نیاز اجتماعی در مردان و زنان تأکیدي بر روند الویت اول محسوب 

. خانواده و شرایط مذهبی و در بین مردان، شرایط جامعه باالترین فراوانی معناداري را دارا بودند

رتباط ضعیفی در دومین و سومین الویت بین دو متغیر جنسیت و منبع تولید نیاز خوانی و ا هم

  ). 096/0و  071/0= کریمر V(شد  اجتماعی دیده 
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با توجه به  :هاي رفع نیاز شخصی، صنفی ـ خانوادگی، اجتماعیجنسیت و راه -

تست خی . شد دهنده دیده  نفر پاسخ 2660نیاز شخصی تعداد  متغیرهاي جنسیت و اولین اولویت رفع

و . (P<0/0001)نشان داد که بین این دو متغیر رابطۀ معناداري وجود داشت   5دو با درجۀ آزادي 

 (P<0/0001)و  5چنین بین جنسیت و دومین و سومین اولویت رفع نیاز شخصی با درجۀ آزادي هم
با » تباط با خدابرقراري ار«ترتیب در زنان اولین اولویت رفع نیاز شخصی به . رابطۀ معنادار دیده شد

داراي باالترین ) 1/2(برابر با » قدرت و امکانات فرهنگی«و ) 5/4(شده برابر با هاي تعدیل مانده

ترتیب برابر با  به» برقراري ارتباط با خدا«فراوانی بوده که در اولویت دوم و سوم نیز کماکان ابتدا 

در مردان . آن را تأیید نمود) 4/3، 6/2(برابر با » هنگیقدرت و امکانات فر«و سپس ) 7/3، 6/2(

با ماندة تعدیل » قدرت و امکانات اقتصادي، مالی و رفاهی«اولین اولویت رفع نیاز شخصی به ترتیب 

داراي باالترین فراوانی بوده که ) 4/2(برابر با » قدرت و امکانات سیاسی«سپس ) 6/4(شده برابر با 

، 4(برابر با » قدرت و امکانات اقتصادي، مالی و رفاهی«سوم نیز به ترتیب هاي دوم و  در اولویت

کرامر بین  Vبا بررسی . آن را تأیید نمود) 7/2، 1/2(برابر با » قدرت و امکانات سیاسی«، )7/3

خوانی و ارتباط در حد ضعیف و  طور کلی میزان همهاي رفع نیاز شخصی بهمتغیرهاي جنسیت و راه

ترتیب برابر با  هاي دوم و سوم نیز همخوانی و ارتباط ضعیف و به بوده و در اولویت) 133/0(برابر با 

  . شد مشاهده ) 124/0، 120/0(

با توجه به متغیرهاي جنسیت و  :هاي رفع نیاز صنفی و خانوادگیجنسیت و راه -

تست خی دو با درجۀ . شد  دهنده دیده نفر پاسخ 2670و خانوادگی تعداد اولین اولویت رفع نیاز صنفی 

چنین بین هم. (P<0/0001)داد که بین دو متغیر رابطۀ معناداري وجود داشت  نشان  5آزادي 

بود اما در  است رابطۀ معناداري موجود   (P=0/063)که جنسیت و اولویت سوم نیز با توجه به آن

در زنان اولین اولویت رفع . است رابطۀ معنادار وجود نداشت (P>0/05)که دلیل آن اولویت دوم به

داراي باالترین )  2/4(با ماندة تعدیل شده برابر با » برقراري ارتباط با خدا«نیاز صنفی و خانوادگی 

در مردان باالترین . هاي دوم و سوم فراوانی معناداري مشاهده نگردید فراوانی بوده، اما در اولویت

الی ـ قدرت و امکانات اقتصادي، م«اولین اولویت رفع نیاز صنفی و خانوادگی به ترتیب  فراوانی در
در اولویت . وجود داشت) 1/3(برابر با » تالش خود«، )6/4(شده برابر با هاي تعدیل با مانده» رفاهی

راوانی معنادار ف) 2/2(برابر با » تالش خود«دوم فراوانی معناداري مشاهده نگردید اما در اولویت سوم 
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هاي رفع نیاز صنفی و خانوادگی به کرامر بین متغیرهاي جنسیت و راه Vبا بررسی . مالحظه گردید
طور کلی میزان همخوانی و ارتباط بین جنسیت و اولین اولویت رفع نیاز صنفی و خانوادگی در حد 

مخوانی و ارتباط در حد ضعیف هاي دوم و سوم نیز این ه بوده و در اولویت) 144/0(ضعیف و برابر با 

  . مالحظه شد) 040/0، 063/0(و به ترتیب برابر با 

با توجه به متغیرهاي جنسیت و اولین  :هاي رفع نیازهاي اجتماعیجنسیت و راه -

  5تست خی دو با درجۀ آزادي . شد دهنده دیده  پاسخ نفر 2634اولویت رفع نیازهاي اجتماعی تعداد 

همچنین بین جنسیت و دومین و سومین . متغیر رابطۀ معناداري موجود نبودداد که بین دو  نشان 

  . رابطۀ معناداري مالحظه نگردید (P>0/05)و  5اولویت رفع نیازهاي اجتماعی درجۀ آزادي 

هاي جنسیتی در  با توجه به بخشی از نتایج تحقیق نیازسنجی شهر تهران با موضوع نقش تفاوت

یعنی (چنین جامعیت جمعیت مورد مطالعه و مکان اجراي تحقیق ارضاء آن، همهاي انتخاب نیاز و راه

توان ادعا نمود که بین  می) متغیرهاي ثابت در طرح... (و تنوع فرهنگی، تحصیلی و) شهر تهران کالن

هاي رفع نیاز نیز این تفاوت  انتخاب نیازهاي زنان و مردان تفاوت معناداري وجود دارد و نیز در روش

فرض مقالۀ حاضر مبنی بر وجود ارتباط بین نیاز و ارضاء در مرحلۀ اول  است، که پیش  مالحظه قابل

  . و دوم نقش جنسیت در انتخاب نیاز و روش ارضاء نیاز را تأیید نمود

مشاهده ناهماهنگی و تشتت در نحوة مصرف، انتخاب ضروریات زندگی و عدم تناسب در تولید، 

زنان در روند اقتصادي کشور علت اصلی براي طرح گمانه تحقیقی  توزیع و مصرف و نقش اساسی

هاي زنان، اعم از  شناسی نیازها و خواست رسید اگر تحقیق جامعی در آسیب به نظر می. فوق گردید

چون (هاي طبیعی و یا عارضی به تفکیک، اعم از نیازهاي روزمره تا نیازهاي پایدارتر  خواسته

هاي مردان انجام گیرد بتوان قضاوت بهتري نسبت به  با نیازها و خواست و تطبیق...) اندوزي و دانش

تواند به تنظیم  شناسی می گونه آسیبچنین ایننقش زنان در وضعیت فردي ـ خانوادگی داشت، هم
هاي پنج ساله و مباحث اقتصادي و تولید الگوي مصرف کمک  ها از جمله برنامهریزي بسیاري از برنامه

 .بینی شود ه زنان متعادل، و متوازن و هماهنگ با خصوصیات آنان در اقتصاد پیشکرده و جایگا
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  گیري نتیجه

توجه شده و بیشتر با موضوع » روشی«در جامعه ما به جریان تولید الگوي مصرف کمتر به صورت 
مهمی که توجه به آن ممکن است وضعیت   نکتۀ. شود اي می الگوسازي در مصرف برخورد وهله

اي اقتصادي را تحت شعاع قرار دهد، تردید در معیارهاي سنجش و ارزیابی نقش آحاد مردم ه برنامه
طور واقعی هها و معیارهایی که ب از جمله زنان در مصرف کالن کشور و معرفی و جایگزینی شاخص

الزمۀ چنین . معین نماید) منظور تولیدات سطح خُرد و خانگی نیست(حضور زنان را در تولید 

ها است تا بتوان هاي دینی و اخالق اجتماعی در دانشگاه مطالعۀ نظري با مالحظۀ گزاره شناختی،

دینی که به جاي تقویت انگیزه و » جهت«هایی الگوهایی با محوریت  برپایۀ نتایج چنین بررسی

هاي جدید، محور افزایش لذت مادي، لذات معنوي و اخالق دینی را توسعه دهد و مبناي پیدایش نیاز

  .گیرد و تغییر در الگوي مصرف قرار  عه ابزار مصرفتوس

تواند به  ها میاالتی وجود دارد که پاسخ به آنشناسی در این موضوع سؤ قیق و آسیببراي تح

الگوي مصرف و مالحظۀ جایگاه اقشار مختلف از جمله زنان در این الگو کمک شایانی  يمبناتغییر 

  :نماید برخی از این سئواالت عبارتند از

در  سـاز  نهـاد تصـمیم  د؟ وشـ  مـی تولید براساس  و محصوالت مصرفی با تقاضاي باال چگونه ·

 ؟تولید چیستی چگونگی و چرای

گرایی در جوامع خود را  هایی نحوة مصرفکشورهاي باصطالح جهان اول چگونه و از چه راه ·

در  مع پیشرفته،جواهاي  ارزشو  کنند؟ به کشورهاي به اصطالح جهان سوم منتقل و یا تحمیل می

       ؟گذارده استچه تأثیري در روابط ما با سایر مردم جهان ) شخصی و اجتماعی(انتخاب نیاز 

اي در هـدایت و   کننـده تواند نقش تعیین کشور، چگونه می رویکردهاي سیاسی، فرهنگی، هر ·
 دهی مصرف داشته باشد؟  جهت
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