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 پول انداز پسو  کرد هزینهتحلیل جنسیتی 
 تهرانیهای  در خانواده

 2خاکپور ، سحر1سهیال علیرضانژاد

 چکیده
رو مها    ایا   د و ازکنا گاه عمیق ایجااد  هایی  تواند در خانواده تنش می آن از عواملی است که کرد هزینه ةپول و نحو

رفتاار  هاا    و شاااهت هاا   تفااو   چگونگیدربارة   مقاله و ماهیت آن توجه شود. ای کرد هزینهاست که به چگونگی 
 ا میادانی و پیماایش   ةمطالعا  ا پرسد. برا  پاسخ به ای  پرسش از روش ترکیای می زنان و مردان با پول در خانواده،

ی از آن کهاا  تحقیاق حاا    باود. یافتاه   نامه پرسش یافته و ساخت نیمه ةاستفاده شد. ابزار گردآور  اطالعا ، مصاحا
همای  ویگگای در انجاا  و     کنناد.  مای  پول خاا  هزیناه   ةمثاب در مقایسه با مردان، پول را بهمعموالً ه زنان کاست  

مثاباة   باه زناان   کاه  حاالی  در ؛ندا ران مالی مردانگذا سیاستشود.  می   نیز مشاهدهگذار سرمایهو  انداز پس کرد هزینه
ه  متفاو  اسات. تمایا     شخصی با ةرک زنان و مردان از هزینمدیران خانواده، بر منابع محدودتر  کنترل دارند. د

کناد؛ اماا ایا  روناد در ماردان       مای  و الگو  آن تغییر شود میرفت  س  ک     با باالگذار سرمایهو  انداز پسزنان به 
 شود. نمی مشاهده

 کلیدواژگان
 تأه .م زنان جنسیت، پول،
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 بیان مسئله

 چه به نظر اگر در جهان امروز، روابط بی  آنان تغییر کرد.ها  انسان ةبا ورود پول به زندگی روزمر
کلیاد باازار اصتصااد  مادرن      ،به دلی  وجود سااختار  محاساااتی و منطقای   رسد که پول  می

عوام  ساختار  فرهنگای   از سو  و عمیقاً ردبازار نیز وجود دا ةخارج از حوز ،دشو می محسوب
اسات کاه بساتر  بارا       یده یکی از نهادها  مهم. خانوا[48، 4] گیرد و اجتماعی شک  می

زناان و ماردان    ةروزمرها   مرتاط با تولید و مصرف پول است. بخش بزرگی از تالشها   کنش
شود. داشت  پول و کنترل آن رضایت و شادمانی بسایار  در   می دست آوردن پول صرف برا  به

سو  مرگ هادایت   سال  را به ا  بطهاز سو  دیگر ای  پدیده صادر است را، کند می زندگی ایجاد
شاود کاه    فرض مای  شود و کردن رفاه جمعی اعضا وارد خانواده می پول برا  حداکثر. [13]کند 
ای  فارض در زنادگی    اما .[353، 16شود ] طور یکسان تقسی  می خانواده به  اعضا همةبی  
پاول بای  اعضاا      ةردربا گیر  تصمی دسترسی و  شود. می خانوادگی به چالش کشیده ةروزمر

رفتاار زناان و ماردان    هاا    و شاااهت هاا   خانواده برابر نیست. پرسش اصلی ای  است که تفاو 
مشاابه  ا   پول در خانواده چگونه است؟ آیا آنان به یک نوع پول دسترسی دارند و به گونه ةدربار

 کنند؟ می با پول رفتار

 مبانی نظری
سان انادکی باه آن توجاه    شنا جامعهمدنظر صرار گرفته و  اصتصاد ا   پدیدهمثابة  معموالً بهپول 
ا  اجتماعی آن توجه کرد. اماا  تأثیرسی است که به پول و شنا جامعهی  نخستزیم  از  اند. کرده

توجااه  ،تاادری  شاامرد. بااهماارثر زلیاازر جنساایت را در دسترساای و اعمااال کنتاارل باار پااول  
صدر  جلب شاد.   عاطفی نزدیک در خانواده وپول بر روابط  تأثیربه  1سانی مانند ولگرشنا جامعه

درآمد باالتر زن در خانواده در مطالعاا    تأثیرکنترل بر پول و  ةواسط خشونت مالی به ،همچنی 
 ،اصتصاد  و جنسایت  ةسان به سرمایشنا جامعهرغ  توجه  بهجدیدتر مدنظر صرار گرفت. در ایران 

 ا یاک مفهاو  اجتمااعی   مثاباة   باه   پاول  ویگه در بحث توانمند  زناان، مطالعاا  انادکی رو    به
ویاگه   باه  ،توانمند  اصتصاد  زناندربارة طلب، مافی و دیگران  جنسیتی انجا  شده است. شاد 

 مستقیماًها  گونه پگوهش اما ای اند،  مطالعه کرده ،اعتاارا  خردها   در ارتااط با بانک و صندوق
اناد،   مفهو  پول نزد زنان انجاا  داده ا  دربارة  جهانگیر  و همکاران مطالعه اند. به پول نپرداخته
و اعمال کنترل بر پاول   کرد هزینه ةرغ  توجه به تئور  زلیزر بیشتر به نحو بهاما پگوهش حاضر 

نگاه  ةدیگر آن است که در ای  پگوهش مردان و نحو ةدر نزد زنان شهر تاریز پرداخته است. نکت
 گرفته است.ها، مدنظر صرار  آنان برا  شناخت تفاو 

                                                           
1. Volger 
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 و خانواده پول مدرن
تاری  عنصار  اسات کاه در زنادگی انساان وجاود دارد         پاول انتزاعای  زیم  معتقد اسات کاه   

را برصارار   بی  افاراد  پول در دنیا  مدرن روابطگوید  می او [.364، 13؛ 41، 5؛ 600، 1]
. همای  نکتاه   [268، 8دهاد ]  جریانی از کاالها و خدما  به ه  پیوند میبا افراد را  و کند می

زوجای   معموالً ای  باورند که  بر 1دهد. بالمستی  و شوارتز می اهمیت پول را در خانواده افزایش
مقادیر زیااد  دربارة پول سخ  بگویند، اما هنگامی که الز  است دربارة در خانواده مای  نیستند 

باورها  طارفی  را  و ها  شود که ارزش می شود، بحث مهمی در خانواده ایجاد گیر  تصمی پول 
 .[2، 15]کند  می در مقاب  یکدیگر طرح

 پاول ناابرابر  وجاود دارد. او   دربارة  گیر  تصمی زلیزر معتقد است که از نظر جنسیتی در 
طارف   از نظر فرهنگی بی ،طرف است پول در دنیا  امروز از نظر کیفی بی گوید اگرچه ظاهراً می
 ،رو ایا   . از[348، 16ها  غیرپولی وجود دارد ] شدوگانگی ظریف بی  پول و ارز. نوعی ستنی

پاس   .باشاند مارثر  ن پول کرد هزینهآوردن و  دست به ةغیرپولی در نحوها   رود ارزش می انتظار
را بار درک و  ا   توانناد معناا  ویاگه    مای  جنسایت  ةدهناد  فرهنگای شاک   هاا    ارزش احتماالً
 تاأثیر باا توجاه باه     کناد.  مای  اشارهاز پول انواع متفاوتی پول تحمی  کنند. زلیزر به  کرد هزینه

ه  متمایزند. پول خا  برا  از به لحاظ کیفی خا  ها   عوام  فرهنگی اجتماعی خا ، پول
؛ شاود  ها  مشابه جمع زده نمای  ها  یکسان پول به روش شود. کمیت کاربران خا  تعریف می

ها  متفااو  باه    پول. نیستان یکسشده  گرفته دالر صرضهزار  باهزار دالر کادو  عروسی  مثالً،
نحو   پول زن ممک  است به ،ای  اساس . بر[349، 16شود ] ها  متفاو  استفاده می صور 

و کنتارل   2بای  دو مفهاو  فرماانروایی   ، متفاو  از پول مرد دیده و هزیناه شاود. در ایا  بااره    
تفاو  وجاود   4اجرایی یک عملکردمثابة  بهبر امور مالی خانواده و نیز مدیریت مالی  3استراتگیک

ماالی از صایا  نظاا  تخصای       ةآزاد  برا  اتخاذ تصمیما  عمد ةدارد. مفهو  اول دربرگیرند
میزان پولی است که باید برا  فرد یا جمع خانواده هزینه شود؛ اماا  دربارة  گیر  تصمی منابع و 

 ،کاه  درحاالی  ؛اهاداف روزاناه اسات   تاأمی   دهی پاول بارا     مفهو  مدیریت مالی شام  سازمان
مدیریت و کنترل پول بایاد   ،رو ای  گیرد. از می شده مدنظر صرار استراتگیک تعیی ها   محدودیت

درباارة  کناد کاه    مای  هنگامی ایجاد صدر  فقطدو عملکرد جداگانه درک شود. مدیریت مثابة  به
 ؛کنند می زنان بیشتر پول را مدیریت ،طور سنتی . به[3، 15؛ 12]مقادیر زیاد پول اعمال شود 

باودن اسات    اصالی  آور ناان آور  یاا   که کنترل پول بیشتر یک حق مردانه مرتاط با ناان  حالی در
 متفاو  است. زنان و مردان با پول احتماالً رفتار ة. پس نحو[4، 15]

                                                           
1. Blumstein and Schwartz 
2. Exercising power 
3. Strategic control 
4. Executive function 
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 پول و جنسیت
 ةاجتمااعی، فرهنگای اسات کاه متغیرهاایی مانناد طاقا        یزلیزر بر ای  باور است که پول مفهاوم 

چاه کسای آن را باه    » اسااس آنکاه   تواند بر پول میاو و جنسیت بر آن تأثیر دارد. به باور  اجتماعی
به انواع متفاوتی تقسی  شود. زلیزر پول را باه دو دساته    «شود چگونه خرج می»و  «آورد دست می
اهداف. به نظر او زنان معماوالً مالاک    ةپول برا  کلی. 2و پول برا  هدف خا   .1 کند: تقسی  می

توان انتظار داشت که از نظر فرهنگی بی  پول  . پس می[348، 16] «ندا پول برا  اهداف خا »
ها احتماالً به نحو متفاوتی پاول را باه دسات آورده یاا      زن و مرد تفاو  وجود داشته باشد، زیرا آن

 .[349، 16]کنند و نیز سه  متفاوتی نیز از پول خانواده خواهند داشت  خرج می
پول معموالً شود که  می پول دیدنی و پول نادیدنی تقسی  جنسیتی همچنی  بهپول از نظر 

شادن آن بارا  ماوارد     زن، هزینه . به حساب نیامدن داراییِ[11] زنانه از نوع پول نادیدنی است
کاردن آن از چشا  مارد از     رسند، و نیز تالش زن برا  پنهاان  می که گاه غیرمه  به نظر ،خا 

 دنی زنانه است.دالی  ظهور پول نادی
آور اصالی خاانواده اسات.     ا  مطالعا  نشان داده است کاه در ایاران معماوالً مارد ناان      پاره

مثابة پدر، همسر یا صی ، مناع اصلی دسترسی زنان به پاول اسات    در نقش سرپرست به  رو، ای  از
اناد موجاب   تو مثابة مناع دسترسی زن به پول مطرح است و ای  امار مای   رو، مرد به . ازای [11]

هاا    از پاول  ا فرزندانمرد، یا شام  پول زن، ا  پول خانگیکنترل ویگة مرد بر پول خانواده شود. 
عقاید زندگی خانوادگی، جنسایت، رواباط صادر  و    . استفاده از ای  پول تحت تأثیر خا  است

 مقدار از ظرن صرف ا شود ، پولی که برا  زن در نظر گرفته میمثالًگیرد؛  ، صرار میاجتماعی ةطاق
 است «واصعی» پول از جدا و شده گرفته نظر در لااس مث  خاصی خرید برا  سنتی طور به ا آن
و باید صرف  شود شوهر برا  زن در نظر گرفته می خانگی از سو  پول. کند می کسب شوهر که

اصای  طاور اختص  باه  از مطالعا  حاکی از آن است که عواید زنان تقریااًرخی ب. دشو خانه مخارج
؛ 72، 3] شاود  هزیناه مای   ،ویگه آموزش و تغذیه کودکان به ،در تأمی  نیازها  جمعی خانواده

کرد پول نزد زناان و ماردان متفااو      توان انتظار داشت که نحوة هزینه رو، می ای  . از[196، 6
باشد. احتماالً در صور  افزایش پول در دسترس زنان، ماهیت ای  پول کماکان به شک  پول باا  

 ماند. هدف خا  باصی می

 روش پژوهش
. [6، 7]میدانی و پیماایش انجاا  شاد     ةای  پگوهش با استفاده از طرح ترکیای متوالی مطالع

 ةو در مرحلا زنادگی   ةساختاریافته تاریخچ نیمه ةمصاحااول،  ةابزار گردآور  اطالعا  در مرحل
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 ،ساال  20بااالتر از   1ماردان . جمعیت در ای  پگوهش از زنان و [336، 2]بود  نامه پرسشدو  
 2.کنند، تشکی  شاده اسات   گیر  تصمی طور مستق   پول بهدربارة توانند  می بیشتر که احتماالً

مرد بود. با توجه باه   10زن و  12هدفمند استفاده شد که شام  گیر   نمونهاز  ،در بخش کیفی
تاار درونی انجاا  شاد و   برا  دستیابی به اعا   سهمیهگیر   نمونهماهیت پگوهش، در پیمایش، 

 زن، تعیی  شد. 133مرد و  63ت ،  196حج  نمونه با استفاده از فرمول کوکران معادل 

 پژوهشهای  یافته
 پول در دسترس زنانانواع 

در خاالل مصااحاه    زناان  بیشترزنان شناسایی شد.  چهار نوع پول در دسترسِ ،در ای  پگوهش
هاا و آصایاان    خان  .کنند ج خانه از همسرشان دریافت میخر منزلة مالغی پول بهاعال  کردند که 

. ای  پول از موارد پاول خاا    دانند ی میتأهلوظایف اصلی هر مرد م ءخرج خانه را جزپرداخت 
 گوید: ساله می47خانمی شود.  می بوده و برا  موارد معی  هزینه

 .هذار نه برا  م  میون روز خاوشوهر  هر روز صاح مالغی پول برا  خرج 

 گوید: ساله می32خان  

 ...هکن میتأمی   ور ...نهو... همسر  مخارج خ

 گوید: ساله می42آصا  

 ...د  نه به همسر  میوعنوان خرجی خ هر ماه مالغی به

 در ماه از همسر زنانمیزان خرجی دریافتی توزیع فراوانی  .1جدول

 معتبردرصد  درصد فراوانی متغیر

 8/5 3/5 7 بدون دریافتی

 2/35 3/29 39 هزارتومان100تا 50

 1/28 6/25 34 هزار تومان 250تا 101

 5/16 15 20 هزار تومان 500تا 251

 4/17 8/15 21 هزارتومان و باالتر 501

1213 جمع
 91 100 

                                                           
مردان و پول نیز مادنظر   ةز شرایط آنان، رابطاما الز  بود برا  درک درست ا ،ندا در ای  مطالعه بانوان هدف. گروه 1

 صرار گیرد.
 3ساال در شاهر تهاران     20، نعداد ک  زناان و ماردان بااال  سا      1390مرکز آمار ایران در سال  گزارشطاق . 2

 .نفر است 155هزار و 968میلیون و 
 یان که مجرد بودند از محاساه خارج شدند. گو پاسخ. دوازده ت  از 3
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باانوان باه    ةبقیا گاو،   پاساخ از زناان   درصاد 5اساتثنا  حادود    دهد که به می نشان 1جدول
پول توجیای نوع دیگر  از پول در دساترس زناان   گیرند.  می 1خرجی خانهمتفاوتی ها   نسات
خاانمی   .شاود  همسرانشان پرداخت می از سو  ،برا  مخارج شخصی زنانخا   ای  پولِاست. 
 گوید: ساله می39

 گیر . عنوان پول توجیای خود  ازش می هر ماه مالغی به... 

 معتقدند: آنانبرخی از مردان با پرداخت پول توجیای موافق نیستند.  ةهم

 نیاز به پول توجیای ندارن. ...ن حقوق و درآمد  دارنوی که خودشیزنا

 گوید: میمرد   کنند. می در صور  امکان، پول توجیای پرداخت ،برخی از مردان ه 

در طاول مااه پاول کا       هاما اگا . ...گیر  م  مالغی کلی برا  مخارج زن  در نظر می
 کن . از مخارج زن  ک  می ،داشته باش 

از پول توجیای خود برا  خانه خرج کنند، زیرا معتقدند ماردان هنگاامی کاه    کمتر ها  خان 
پیماایش  هاا    داده .کنناد  می کسرپول توجیای زنان ، بالفاصله از شوند دچار مشکال  مالی می

 50زنان کمتار از   درصد61کنند. بیش از  می دهد که بیشتر زنان پول توجیای دریافت می نشان
زنان  درصد9هزار تومان و  100تا  50بی   درصد28گرفتند.  می ن در ماه پول توجیایهزار توما
 گرفتند. می هزار تومان در ماه پول توجیای 100بیش از 

پادران   ةویاگ  یا هدیه از والادی  باه  ارثیه دریافت نوع دیگر  از منابع مالی در دسترس زنان 
 گوید: می ،نب پدر هدیه گرفتها  از جا تازگی مغازه که به ،ساله 54خانمی است. 

 خوا  تهیه کن . می یدختر  هرچ ةیبرا  جهیز تون  حاال می

 گوید: جوانی میزن 

یاه  پاول پادر     ...در نظر گرفته ...ش مالغی برا  م ها انآپارتم ةپدر  از سه  کرای
 .ست هچیز دیگ

بارا   گرمای   دلناوعی   ،ای  پول بدون توجه به میزان و مالا  آن معتقدند ها  خان برخی از 
 گوید: ساله می 58خانمی  .آینده است

 ..یده بود.شزندگی مالی م  از ه  پا ...کمک مالی پدر  ناوده اگ

                                                           
هاا را برعهاده داشاته باشاد. در      خرجی خانه در اختیار زن ناوده و او بخش کاوچکی از هزیناه   مةه است. ممک  1

خود زنان دربارة خرجی خانه مدنظر صرار گرفته است و ما دربارة چگاونگی تقسای  آن بای      ،نظر پیمایش اظهار
 .ای  زن و شوهر تدصیق نکرده
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کاه  معتقدند اند،  برخوردار شده )یا والدی ( پدر یا کمک مالی هایی که از ارثیه  خان  بیشتر
 گوید: ساله می60 گیرند. خان  تصمی  میای  نوع پول دربارة زیاد   با استقالل نساتاً

 ،کان   باا همسار  صاحات مای     پادر   ةنا وخ ةبها یا ودیع مال  اجارهبارة در وصتهر
 نی.ود هر طور خود  صالح می هگ می، برخالف دیگر موارد مالی

 :ساله گفت 52آصا  

 .هاختیار کام  دار، های  پول سه  پدر  خانمم

حقوق  منزلة ر صور  اشتغال به، مالغی است که زنان داز دیگر منابع مالی در دسترس زنان
بای   از بگیرناد.   شااغ  و حقاوق  تا   63یاان زن،   گاو  پاسخاز بی   ،پیمایشدر کنند.  می دریافت
و از  ناد پدر  نیز برخوردار بود ةکه از ارثی و دارا  درآمد ماهیانه، کسانی بودند ها  شاغ  خان 

از همسرشان نیز پول توجیای  ،ی ای  طریق درآمد داشتند. برخی از آنان عالوه بر دو مناع پیش
هایی اسات کاه حقاوق ماهیاناه      باالتری  میزان دسترسی به پول در بی  خان کنند.  می دریافت

ای  مناع به مردان خانواده اسات،   نداشت  مه  دیگر در ای  باره وابستگی ةنکت کنند. دریافت می
ماوارد و   ةتی از نوع پول برا  هما ماهی زیرا ظاهراً ؛که در زندگی اصتصاد  زنان بسیار مه  است

 پول دیدنی دارد.

 کنند مردان با پول خود چه می زنان و
حتای  پول، به فرزندان مربوط است.  ةی  اولویت هزینمعموالً نخست ،شونده در بی  زنان مصاحاه

 انادک خاود را صارف فرزندانشاان     اناداز  دار  که در سنی  باالتر هستند نیز پس ها  خانه خان 
 :گوید ساله می53خانمی  د.کنن می

گرفت  صرف خورد  که از شوهر  میرو پولی  ،زمانی که دخترها  ازدواج نکرده بودن
صرف مخارج جهیزیاه، االن ها     ،تر که شدن بزرگ .کرد  ها می ناوو خوراک و پوشاک 

   ...خر  چیزهایی مییه به عناوی  مختلف شون باز برا

 :دکرکید أتساله 58خانمی 

باه پاول نیااز     هاا   بچهکه یکی از  هبرا  مواصعی ...انداز کن  ندکی ه  پسمال  اه اگ
 ...هکن میپیدا 

 :گوید ساله می48خانمی 

که   انداز کرد برا  فرزند  پس ودار شد  تا به امروز تما  درآمد  ر از زمانی که بچه
 ..  براش خرج کرد . ...ون رة اوهم
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هدیه برا  اطرافیان، که بنا باه بااور زلیازر     ةخا  خانه و همچنی  تهیها   پرداخت هزینه
در مصااحاه بادان اشااره    هاا   خا  است، از موارد  است که خان ها   پول ةهر دو از نوع هزین

 :گوید می ساله53خانمی ند. ا هکرد

یاا خارج    هاا   بچاه کان ، یاا خارج     خرج می وگیر  ر جر  میأتما  پولی که از مست
 ...فنه مث  ظرف و ظروووسای  خ ...خرید

 گوید: ساله می47خانمی 

. کان   ها  خرج می گیر ، برا  بچه می و ، ماهیانه سودش ر در بانک گذاشتهو پول  ر
 ...بخوا  هدیه بخر  یهرچ ... نتو حاال می

 گفت: همسر همی  خان  

ذار  باا   م  نمی ...ههدر بده، برا  دیگران هدیه بخر وهاش ر پول ههمسر  عاد  دار
 ...هبکن وارها رها  م  ای  ک پول

زنانی کاه   بیشترحال آنکه . شود از دید برخی آصایان هدر دادن پول محسوب میه خرید هدی
ناد.  ا هبه خریاد هدیاه اشااره کارد    آن تصمی  بگیرند،  بارةتوانند در و میخودشان درآمد  دارند 

 گوید: ساله می34خانمی 

   ...ر  هدیه بخر دهمیشه دوست داشت  از حقوص  برا  مادر و پ

 گوید: ساله می38خانمی 

بارا    ...شاه  خیلی ها  خوشاحال مای    ه...خر  برا  شوهر  باش که می یهدایای هاگ
 هبین دور ریخت  پول می وای  کار ر ...هدیه بخر .... برادر  یا دوست 

 گوید: میه سال31مرد  

ک ها  شاده   یا هار چقادر کوچ  ا   باید هدیاه  ،ری  می وصت منزل خواهر همسر  هر
   ...م  زیاد به ای  کار تمایلی ندار . بخری 

 گوید: ساله می42آصا  

د  کاه   به اندازه می ونه روخرجی خ. ...داشت، اما وای  عاد  ر ...خانم  اوای  ازدواج
 ...هاز ای  هدایا بخر هنتون

 در اینجا فرمانروایی مرد و نظار  کام  او بر مدیریت مالی زن در خانه به نماایش گذاشاته  
   شود. می
، از صاور  نیااز  کمتر مشاهده شده که خاانمی باا داشات  درآماد، در     ها،  خالل مصاحاه رد
 گوید: ساله می 25کرد پول برا  مخارج جار  خانه امتناع کند. خانمی  هزینه
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، اما وصتی به خرید شیر یا پوشاک بارا    هکن میتأمی   ونه رومخارج خ ةشوهر  هم
 خر . می ...ر  پول بگیر تون  صار کن  تا از شوه نمی ه،پسر  نیاز

 گوید: ساله می38خان  

 خر . می هنه نیازوکه برا  خ رو موارد  ...ر  وصتی به تعاونی اداره می

 گوید: ساله می42آصا  . کنند یید میأرا تنکته آصایان نیز ای  

نه ک  بیاد از پولی کاه بارا  خاودش داد  خارج     وپول برا  خرج خ هن  اگود می... 
 .هکن می

 گوید: وانی میجمرد 

همسار  بیشاتر مواصاع     ...ده نمای  و  که حقوق انادک ما  کفااف زنادگی ر    وند می
 ه...کن میتأمی   ونه رومایحتاج خ

 گوید: ساله می32آصا  

 .هکن کمک می ...نهوها  خ در هزینه و هکن پرداخت می ناو ونه روکرایه خ ....

اماا   ،اهداف اسات  ةپول برا  هم اًشاغ  ظاهرها   رغ  آنکه پول خان  بهرسد که  می به نظر
به شک  پول با هدف خا  و برا  امور جاار  خاناه و باا نظاار  همسرانشاان       ،طور معمول به

 شود. می هزینه
کارها  خیریه و سفر از دیگر موارد  اسات کاه    دادن ، انجا انداز پسها،  با توجه به مصاحاه

 گوید: ساله می57 یانمخدهند.  می بخشی از پول خود را به آن اختصا ها  زن

 ...با پول خود  با دختر  به سفر کیش رفت 

 گوید: ساله می64خانمی 

 ...رو  به سفر می االن بیشتر با پول خود 

هاا   بیشاتری  پاول خاان     .همسوسات ها  مصاحاهها   حاص  از پیمایش نیز با دادهها   داده
صارف دو ماورد    است که مجدداً مه  انداز پس ،شود. پس از آن می صرف مخارج خانه و فرزندان

 شود. می اول
مالا     گاو  پاساخ هاا    توجهی از خاان   درخور درصددهد که  می پیمایش نیز نشانها   داده

دهناد کاه یاا     هاا تارجیح مای    آن بیشاتر کنناد و   بسیار اندکی را صرف مخارج شخصی خود می
 نند.هزینه کانداز داشته باشند یا درآمد خود را برا  مخارج فرزندان  پس
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 زنان از سویکرد پول  نحوه و نوع هزینهتوزیع فراوانی  .2جدول

 معتبردرصد  درصد فراوانی متغیر

 35 8/30 41 مخارج خانه

 2/28 8/24 33 مخارج فرزندان

 4/15 5/13 18 عالیق شخصی

 4/21 8/18 25 انداز پس

 100 88 117 جمع

 شخصی زنان و مردانهای  هزینه
 ساال  45هایی که در سنی  پاایی    درصد خان پذیرد.  تأثیر میخصی از س  شها   میزان هزینه

. اغلاب زناان   ساال اسات   45هاا  بااال     گیرند بیشتر از خان  هایی برا  خود در نظر می هزینه
اجرا  کا  اساکورر در ماورد   هزار تومان مخارج شخصی دارند.  200تا  50ماهانه بی    گو پاسخ
و  14آزاد  ةباا درجا   539/39هاا  شخصای آناان معاادل      هزینه بی  س  زنان و میزان ةرابط
001/0Sig= .هزینه پاول بارا  مصاارف شخصای،     دربارة رفتار زنان   ،رفت  س  یعنی با باال است
 کند. می تغییر
 

 ها و سن مخارج شخصی خانمجدول دوبعدی درصد . 3جدول
 گروه سنی

 یان زن گو پاسخ
 )هزار تومان(مخارج شخصی

 جمع 56ـ65 46ـ55 36ـ  45 25ـ35

0 7/0 6/1 7/4 3/2 3/9 

 6/51 3/2 3/9 11 29 50 تا 200

 1/28 8/0 8/0 4/5 1/21 201 تا 400

 5/5 0 0 6/1 9/3 401تا  600

 5/5 8/0 8/0 0 9/3 600بیشتر از 

 100 2/6 6/15 6/19 6/58 جمع
 

هایی مثا  خریاد هادایا     ههزینتفریح و آرایش،  ةعالوه بر هزینها  خان شایان توجه است که 
 رای هایی برا  پدر و مادر را جز هزینه و برا  اطرافیان، مخارج فرزندان، خرید وسای  برا  منزل

هایی از صایا  خریاد داروهاا      که آصایان هزینه حالی در ؛کنند از مخارج شخصی خود معرفی می
کنند.  می تلقیها  شخصی  ینهها  دوستانه و... را هز همانییزا، سیگار، باشگاه بدنساز ، م انرژ 
 گوید: ساله می36آصایی 

هماه سااعت    چون م  هست  که هر ماه ایا   .کن  صرف خود  می وهر ماه مالغی ر
مثال صرف مخارج باشگاه بدنساز ، خوراک،  ه.سه  م  بیشتر پس طایعتاً... کن  کار می

 .ها زا و مخارجی مث  ای  خرید داروها  انرژ 
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 ید:گو ساله می38آصایی 

مالغی ه  برا  مخارج خاود  مثا  خریاد سایگار یاا کشایدن صلیاان در نظار          ....
 ...گیر  می

 
 )درصد( و سن آقایانمخارج شخصی  ۀرابطجدول دوبعدی . 4جدول

 گروه سنی
 مردیان  گو پاسخ

 )هزار تومان(مخارج شخصی 
 جمع 56ـ65 46ـ55 36ـ  45 25ـ35

0 6/1 0 0 0 6/1 

 6/31 3/6 2/3 2/14 9/7 50 تا 200

 5/36 6/1 2/3 19 7/12 201 تا 400

 6/9 0 6/1 2/3 8/4 401تا  600

 7/20 6/1 6/1 8/4 7/12 600بیشتر از 

 100 5/9 6/9 2/41 7/39 جمع
 

شخصای آناان    ةانماهها   بی  س  مردان و میزان هزینه ةاجرا  کا  اسکورر در مورد رابط
رغ  تفاو  در مالغی که زنان  به ،ترتیب بدی  است. =02/0Sigو  6آزاد   ةبا درج 86/15معادل 

هار دو جانس باا     ،دهند و نوع هزینه می شخصی خود اختصا ها   و مردان جوان برا  هزینه
 دهند. می شخصی خود اختصا ها   باال رفت  س ، میزان کمتر  برا  هزینه

 انداز پس
هاا    خاان  ، در بای  زناان  شود.  انداز می پسپول در اختیار زنان و مردان صرف بخش مهمی از 

در اوایا  زنادگی    هاا  خان معموالً انداز دارند.  ترها تمای  بیشتر  به پس تر نسات به مس  جوان
سانی    درهاا   اما خاان   انداز کنند. هایشان را پس برا  آینده و رفاه بیشتر پولند ا مشترک، مای 
ان، رفت  به سفر و امور  از ای  دسات  هایشان را صرف مخارج خانواده و فرزند باالتر بیشتر پول

 :گوید می ساله 60کنند. خانمی  می

باه طاور کاما     گارفت ،   مای  از همسار   کاه و ر  پولی وتر بود ، تم زمانی که جوان
و گیر  و بخشی ر برا  مخارج سفرها  در نظر می ون پول رواالن هم .کرد  انداز می پس

 .کن  صرف امور خیریه می

 وید:گ ساله می 48خانمی 

 ...کن  انداز می االن کمتر پس... به پسر  داد  ،انداز داشت  پس یهرچ

 گوید: ساله می 52خانمی 
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اما االن بیشتر پول   .کرد  انداز می ها پس ناوبرا   وها  ر ها پول تا صا  از ازدواج بچه
 ...نهوصرف خرید وسای  خ ه...کن . بخش دیگ خرج سفرها  زیارتی می ور

 گوید: میساله  57خان  

وصتای دختار    . برا  روز ماادا طاال خریاد    ...انداز داشت  م  مقدار اندکی پول پس
 .تهیه کرد  ودختر  رة فروخت  و جهیزی ومقدار  از طالها ر ه...خواست ازدواج کن می

 ساله معتقد است: 60خانمی

ته ها  در آینده روزگاار خوشای داشا    کرد  تا بچه انداز می در دوران جوانی پول پس
 کار؟ یچ  خوا انداز می ، پسهها خیال  راحت باش ، االن برا  بچه

 گوید: ساله می 38خانمی در مقاب  

 ...کن . انداز می پس ده که همسر  به م  می روپولی ... 

 گوید: ساله می 29خان  

 ...انداز کن  برا  روز ماادا پس وکن  صسمت بیشتر حقوص  ر م  سعی می

 :گوید می ساله 38خان  

هاا و   صارف بچاه   ن کاالً اوماابقی  کان ...   مای  خرج خود  وصسمت کمی از حقوص  ر
 ه.ش ها می ناوانداز برا   پس

 گوید: ساله می 34خان  

 ندارن.انداز نداشته باش ، از آینده امنیت خاطر  ا پسه زن هاگ

تار   مراتاب کم  اناداز باه   ها در سنی  باال پس خان حاص  از پیمایش نشان داد که ها   ادهد
هزار تومان  400سال بیش از  60تا  56ک از زنان ی چیهها در سنی  پایی  دارند.  نسات به خان 

بایش از  . گیرند می سال در ای  رده جا 55تا  46زنان بی   درصد3.1نداشتند و  انداز پسدر ماه 
بی  زنان  زاندا پسسال در ای  گروه صرار دارند. الاته بیشتری  میزان  45زنان کمتر از  درصد10

هزار تومان است، کاه حکایات از مقاادیر انادک پاول در       100تا  50 ةسال و در رد 45کمتر از 
اناداز آناان    بی  س  زناان و میازان پاس   ة اجرا  کا  اسکورر در مورد رابطدسترس زنان دارد. 

 است. =003/0Sigو  16آزاد   ةبا درج 363/36معادل 
کنند در مقایسه باا ماردان    انداز می پس ،میزان ک  هرچند به ،تعداد زنانی که پول خود را

درصاد  2/6درصاد زناان در برابار    4/26دهد که  نشان می 6ها  جدول . دادهبسیار بیشتر است
کنناد. باا توجاه باه تفااو  حادود        اناداز مای   هزار تومان در ماه پاس  100تا  50بی   مردان
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ن و اعمال مدیریت آنان بار مقاادیر   تواند حکایت از منابع مالی کمتر زنا درصد، ای  امر می20
 تر پول داشته باشد. کوچک

 
 )درصد( انداز ن سن و پسیب ۀجدول دوبعدی رابط .5جدول

 گروه سنی
 انداز پس

 جمع 56ـ65 46ـ55 36ـ  45 25ـ35

0 8/0 0 4/2 4/2 6/5 

 4/39 6/1 3/6 3/6 2/25 50 تا 200

 25 6/1 4/2 5/5 7/15 201 تا 400

 6/16 8/0 6/1 5/5 7/8 401تا  600

 4/13 0 1/3 6/1 7/8 600بیشتر از 

 100 4/6 8/15 8/18 59 جمع
 
 

 انداز پسمیزان جنسیت و  ۀبعدی رابط دوجدول  .6جدول
 انداز میزان پس

 جنسیت
 101تا  200 50تا  100 0

تا  300
201 

بیشتر از 
300 

 جمع

 9/68 8/7 4/11 7/19 4/26 6/3 زن

 1/31 8/7 2/7 8/8 2/6 1 مرد

 100 6/15 6/18 5/28 6/32 6/4 جمع
 

شاود.   مای  ، از درصد زنان کاستهانداز پسدهد که با افزایش مال   می نشان 6 جدولها   داده
کا   ةبا محاسا انداز دربارة پسشود. تفاو  رفتار زن و مرد  نمی اما ای  روند نزد مردان مشاهده

شاود. بارا  فها      مای  ییاد أت 03/0دار  انا و ساطح مع  4آزاد   ة، درج62/10اسکورر به ارزش 
سه گروه پایی ، متوساط   ساخته شد. ای  شاخ  به انداز پستر ای  تفاو ، شاخ  میزان  دصیق
 ة، درجا 803/20. کا  اسکورر باا ارزش  بند  شد تقسی ، 13و حداکثر  4، با حداص  امتیاز و باال
 دارد. انداز دربارة پسو مرد حکایت از تفاو  رفتار زن  008/0و سطح معنادار   8آزاد  

 

 انداز )درصد( جنسیت و میزان پس ۀرابطجدول دوبعدی . 7جدول

 گویه
 انداز میزان پس

 جنسیت
 جمع

 مرد زن

 8/22  6 8/16 انداز ک  پس

 1/57  6/13 5/43 انداز متوسط پس

 1/20  9/10 2/9 انداز زیاد پس

 100  5/30 5/69 جمع
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شود. مردانی که  می بهتر به نمایش گذاشته 1زنان و مردان انداز سپتفاو  روند  ،7در جدول
 انداز پساما میزان زنانی که  ،زیاد است انداز پسمتوسط دارند، اندکی بیش از مردانی با  انداز پس

  در سطح ک  یا متوساط  انداز پسیعنی زنان ؛ زیاد است انداز پسمتوسط دارند بسیار بیشتر از 
باا توجاه      در سطح متوسط و زیاد داشتند.انداز پس،  گو پاسخنیمی از مردان دارند. اما بیش از 

 اناداز  پاس پراکندگی هر جنس را در خاودش باا میازان      ،به تفاو  حج  زنان و مردان در نمونه
 دهی . می مدنظر صرار

 
نس انداز با توجه به پراکندگی در هر ج جنسیت و میزان پس ۀجدول دوبعدی فراوانی رابط .8جدول

 )درصد(
 جنسیت

 انداز پس
 جمع مرد زن

 8/43 6/19 2/24 ک 

 2/107 7/44 5/62 متوسط
 49 7/35 3/13 زیاد

 200 100 100 جمع
 

ک     در حدانداز پسدهد. بیشتر زنان  می نشان 8 همان روند را در جدولها  پراکندگی داده
 گذارند. می زیاد به نمایش  در حد متوسط و انداز پساما مردان  ،دهند می یا متوسط نشان

 : مصرف پول خاصانداز دربارة پس گیری تصمیم
 گوید: ساله می48خانمی کنند. ای  روز چه مشخصاتی دارد؟  انداز می پسزنان برا  روز ماادا 

یاا پسار  بخاواد     ...جهیزیه برا  دختار   ...کن  انداز می ها پس برا  بچه وم  پول  ر
 .هازدواج کن

 قد است:ساله معت 37خان  

انداز  در نهایت برا  روز  است که خدا  نکرده همسر  دچاار مشاک  ماالی     پس
 شود.

 گوید: ساله می 52خان  

 د.انجا  دو   ر انداز م  زندگی پس... سال تما  بیکار بود یکشوهر  

 گوید: ساله می47 یخانم

                                                           
 برابر مردان است. و. شایان توجه است که حج  زنان در نمونه تقریااً د1
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ی  خواسات ماشا   د ، وصتای مای   مای  )شوهر( به خودش روشده  انداز ها  پس پول ...
 ...خواستی  عوض کنی  می ونه رو، یا وصتی خهبخر

دانستند کاه ایا     و می ندانداز همسران خود اطالع داشت شونده از پس مردان مصاحاهبیشتر 
 اناداز  پس ةهزین ة. نحوشود یا مخارج فرزندان ها صرف می نهایت یا برا  کمک به آن انداز در پس

مه  آن است که نظار  همسر  ةدف خا  است. نکتدهد پول زن از نوع پول با ه می زنان نشان
 ،انداز دارد توجهی پس درخورخودش مال   ةکه به گفت ،ساله 34خان  در ای  مورد برصرار است. 

 گوید: می

خواست  باا پاولی کاه     ترس . می می بشهانداز  باخار  همیشه از اینکه شوهر  از پس
 ...ده اجازه نمی هشوهر  بفهم هانداز کرد  ماشی  بخر ، اما اگ پس

 گوید: می ساله 42آصا  

، اما باز ه  حواس  باه  هگذار در اختیار  می واندازش ر   پسون  که همسر  تمود می
باه   . ماثالً بشاه خواد ای  پاول از زنادگی ما  خاارج      دل  نمی، اندازش هست میزان پس

 .هبرادرش کمک کن

 ساله معتقد است: 58آصا  

   روحارف ما   هپول دستش زیااد باشا  ه چون اگ.. .هها خطرناک پول زیاد دست خان 
 .هخون نمی

بارا  فرماانروایی بار مناابع ماالی خاود و نیاز تاالش         هاا   تالش برخی خاان   ،در ای  موارد
ک  منابع مالی موجود در خانواده، تقسی  سانتی پاول در    همسرانشان برا  حفظ فرمانروایی بر

 کشد. می بی  زن و مرد را به چالش

 پول خاص ؛گذاری سرمایه
تفااو   هاا   خاان   . ظااهراً کنند گذار  می ها  خود را سرمایه پولگفتند که زنان تعداد اندکی از 

گاذار    سارمایه هاا درباارة    آن شاوند.  گذار  صارا  نمای   انداز و سرمایه ها  پس بی  پولچندانی 
ه معتقاد  ساال  41خرناد. خاان     مای  گذارند یا با آن سکه و طال را در بانک می پولکه  گفتند می
 است:

خار  و همیشاه    انداز  سریع طال و سکه می م  با پول پس. پول را نااید نگه داشت
 .   ه  سود کرده

 گوید: ساله می 48خان  
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 ...خر  ن سکه میاوکن  و با  انداز می پس وپول  ر

 گوید: ساله می 52خانمی 

 کن . گذار  می خرید ماشی  برا  پسر  سرمایه وشده  انداز ها  پس با پول

 :گوید می ساله38خانمی 

ناه،  و، مثا  خریاد خ  ه  کار  کن  که ارزش داشته باش شده انداز ها  پس باید با پول
که بایاد   هکن ، چون همیشه همسر  مشکلی اصتصاد  پیدا می...هرس ن مال  نمیاواما به 
 بد . شبه وانداز  ر پس

کنند.  گذار  محسوب نمی رمایهکنند و ای  کار را س ال میطمردان کمتر پول را صرف خرید 
 گوید: ساله می 43آصایی 

 .کن  خر  برا  مغازه، یا زمی  خرید و فروش می ... جنس می

 گوید: ساله می 42آصایی 

 د  تا سود بیشتر  بار . دوباره در جریان کار صرار می وانداز  ر پس

 :ساله معتقد است 56آصایی 

 .هلک ارزشمندگذار  فقط از طریق خرید زمی  و م سرمایه

از کساانی   گذار  تمای  دارند بسایار بیشاتر   ی که به خرید طال برا  سرمایهیها خان درصد 
 گوید: ساله می 57است که به خرید ملک تمای  دارند. خانمی 

اوایا    .خریاد   کرد  سریع طاال مای   انداز می   هر مقدار پول که پس از اوای  جوانی
هاا   ناوایا  طالهاا االن بارا      .برا  دو دختر  ،شد بعد از اینکه دختردار  ،برا  خود 
 سرمایه شده.

کاه   حاالی  در؛ آن مارتاط اسات     زنان با ماال  کوچک پول و کنتارل بار  گذار ة سرمایهنحو
 اند، باه جریاان اناداخت  مناابع ماالی بیشاتر  را       هایی که مردان از آن یاد کرده  گذار سرمایه
نهایات  درزناان نیاز    اناداز  درباارة پاس  که اند  ردان گفتهدر موارد  زنان و م ،طلاد. همچنی  می

سارعت باه    ها  خاود را باه  انداز پسگیرند. شاید از همی  رو بسیار  از زنان  می مردان تصمی 
دهد  می ها  ک  یا متوسط زنان نشانانداز پسگونه موارد در کنار  کنند. ای  میتادی   زیورآال 

ماال  در دساترس   ،ترتیب ول در اختیار آنان نیست. بدی طور معم که کنترل مقادیر زیاد پول به
 ،رو ایا   اجارا شاود. از  هاا   آن از ساو  استراتگیک ها   ریز  تر از آن است که برنامه زنان کوچک

 ه  باه خریاد ملاک اهمیات    ها  مراتب بیش از مردان است. خان  خریدن سکه و طال نزد آنان به
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یان خواسته شد تا  گو پاسخدر اختیار ندارند. در پیمایش از به آن اندازه پول معموالً اما  ،دهند می
   خود را اعال  کنند.گذار سرمایهسه اولویت 

 

 )درصد( یگذار سرمایهجنسیت و اولویت اول  ۀدو بعدی رابط جدول .9جدول

اولویت اول  
 گذاری سرمایه

 جنسیت

 ماشین طال بورس
مخارج 
 فرزندان

 جمع کار ملک

 7/67 0 9/9 3/19 6/3 4/34 5/0 زن

 3/32 6/2 7/17 9/9 5/0 6/1 0 مرد

 100 6/2 6/27 2/29 1/4 36 5/0 جمع
 

 ، بااه  متفااو    گذار سرمایهدر اولویت اول  ،دهد که رفتار مردان و زنان می نشان جدول
درصاد  3/19دانند،  می  گذار سرمایهزنان که خرید طال را اولویت اول  درصد4/34است. در برابر 

 درصاد 6/1 فقاط ناد.  ا مای  به خرید ملکدرصد 9/9دهند و  می به مخارج فرزندان اولویت از آنان
  خود دانستند. با توجاه باه نساات ماردان و     گذار سرمایه  اولویت نخستیمردان خرید طال را 

توافاق     رو  فرزنادان کاامالً  گذار دربارة سرمایهتوان گفت که مردان و زنان  ، میزنان در نمونه
تفااو    000/0و معناادار    5آزاد  ة درجا  ،71/91مون کا  اسکورر با ارزشی معاادل  دارند. آز

 کند. می ییدأ  تگذار سرمایهی  اولویت نخسترفتار بی  زنان و مردان را در 
 

 )درصد( یگذار سرمایه دومجنسیت و اولویت  ۀدوبعدی رابطجدول  .10جدول

  دوماولویت     
 گذاری سرمایه

 
 جنسیت

 خودرو طال
خارج م

 فرزندان
 کار ملک

خرید سایر )
و  گوشی موبایل

 بورس(
 جمع

 4/68 5/1 0 9/16 3/10 4/18 3/21 زن

 6/31 7/0 2/2 8/8 9/5 3/10 7/3 مرد

 100 2/2 2/2 7/25 2/16 7/28 25 جمع
 

گذار ، کماکان رفتاار زن و مارد تفااو  معناادار دارد.      در انتخاب دومی  اولویت برا  سرمایه
دهاد. در   بر ای  تفاو  گواهی مای  022/0و معنادار   6، درجة آزاد  78/14ر با ارزش کا  اسکور

ها به خود اختصا  داده است،  اولویت دو ، کماکان خرید طال بیشتری  فراوانی را در انتخاب خان 
نگاه مردان و زنان درباارة خاودرو و ملاک باه      1اما فراوانی آن به خرید خودرو و ملک نزدیک است.

مثابة یاک   کردن برا  فرزندان به تر شده است. کماکان هر دو با نسات مشابهی به هزینه نزدیکه  
 کنند، اما ای  گزینه وزن خود را در اولویت دو  از دست داده است. گذار  فکر می سرمایه

                                                           
 موبای  توجه کردند. گوشیها به خرید  . دو ت  از آن1

9



 1394 تابستان، 2، شمارة 13زن در توسعه و سیاست، دورة    168

مها    ة  در سومی  اولویت ه  معنادار است. نکتا گذار سرمایهتفاو  رفتار زنان و مردان در 
زن به ای  گزیناه پاساخ    34 فقطاند،  اول پاسخ داده ةزنی که به گزین 130که از بی   ای  است

 دوبرابار زناان اسات، کاه     تقریاااً اناد   دادند. نسات درصد مردانی که به ای  پرساش پاساخ داده  
بیشتر  برا  آنان صلمداد شاود؛ یعنای بارا  بخاش     ها   تواند به معنا  دسترسی به گزینه می

 سومی مطرح نیست. ةزینبزرگی از زنان گ
کرده است. توجه باه خریاد طاال بارا       با باالتر رفت  س  تغییرها    خان گذار سرمایه ةنحو
ماوارد باه    ةچه ای  شیب در بقیا  یابد. اگر می   با افزایش س  با شیب تند  کاهشگذار سرمایه

مخاارج   ةینا گز 1.  اسات گاذار  سارمایه باه  هاا   انگر تمای  کمتر خان بیشد  خرید طال نیست، 
 ةمختلف سنی باانوان حفاظ کارده و شایب کاهناد     ها   اهمیت خود را در دوره فرزندان تقریااً

 خوانی دارد. پیشی  ه ها   بخش ةدر همها  با رفتار خان  بسیار اندکی دارد، که کامالً
 

 ی )درصد(گذار سرمایهبین سن زنان و اولویت اول  ۀرابط جدول دوبعدی .11جدول
 گویه

 ولاولویت ا
 یهای سن گروه

 جمع
 سال 55تا  64 سال 45تا  54 سال35تا  44 25تا  34

 8/0 0 0 8/0 0 بورس

 2/51 6/1 2/3 6/9 8/36 خرید طال

 6/5 0 8/0 0 8/4 ماشی 

 6/29 4 2/7 8 4/10 فرزندانمخارج 

 8/12 8/0 2/3 6/1 2/7 ملک

 100 4/6 4/14 20 2/59 جمع
 

 7/149گذار  معاادل   سرمایهاولویت اول بی  س  زنان و  ةرابط اجرا  کا  اسکورر در مورد
بای  سا  ماردان و     ةآزمون کا  اسکورر در ماورد رابطا   است. Sig=000/0و 20آزاد   ةبا درج
 ناودن تفاو م بیانگراست که  Sig =679/0و  12آزاد   ةبا درج 281/9  آنان گذار سرمایه ةنحو

 ةرفتار زنان و ماردان نکتا   ة. ای  یافته در مقایساستاره رفتار مردان در سنی  مختلف در ای  ب
 بسیار مهمی است، زیرا از تفاو  رفتار با پول در بی  دو جنس حکایت دارد.

 گیری بندی و نتیجه جمع
کند، نوع پول در  می طور که زلیزر ذکر کیفی و کمی حکایت از آن دارد که همانها   نتای  داده

از ناوع   پاول نیاز عمادتاً    کارد  هزینهپول خا  است. رفتار زنان در  از نوعمعموالً دسترس زنان 
رفتار با پول خا  است. زنان حتی در شرایطی که به دساتمزد ماهاناه دسترسای داشاته و باه      

پاول خاود باه شاک       کارد  هزیناه موارد دسترسی دارند، اغلب تمای  به  همةنوعی به پول برا  

                                                           
 انداز ه  دیده شد. مشابه همی  رفتار در مورد پس .1
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باا توجاه باه    معماوالً  شود. آنان  می ه  مشاهده انداز پساهداف خا  دارند. ای  رفتار در مورد 
کنند. با توجه به نوع پول در دسترس آنان، پاول خاا ،    می توجه انداز پسمادرانه، به ها   نقش
رغا    باه یعنای   ؛  در نزد زنان، در موارد  با مردان متفااو  اسات  گذار سرمایهو  انداز پس ةنحو

کاه ماردان باه     حالی در ؛خرید زیورآال  طال توجه دارند زنان بیشتر به ،مشابهت دربارة فرزندان
زنان حفظ پول برا  هزیناه در ماوارد خاا      نزد  ،رو ای  پردازند. از می خرید زمی  و ملک

اماور  درباارة   گیار   تصمی مدیریت اجرایی خانه و معموالً شود.  می   تلقیگذار مثابة سرمایه به
 زناان اسات و پاول آناان در ایا  مسایر هزیناه        ةزل برعهدروزمره مث  غذا، لااس، یا وسای  من

شخصی با مردان تفاو  دارد، بادی  ترتیاب کاه     ةتعریف زنان از هزین زمینه،شود. در همی   می
فرزنادان و  هاا    آنان عالوه بر خرید لااس و لواز  آرایش، موارد  مانند خریاد هدیاه، خواساته   

کنند؛ اماا ماردان چنای  رویکارد       می محاساهشخصی ها   هزینه ءهزینه برا  امر خیر را جز
دهد که از بی  چهار مناع اصلی پول در دساترس زناان )خارج     می نداشتند. ای  پگوهش نشان

مثاباة   باه دو ناوع آن باه شاوهر     ،خانه، پول توجیای، ارثیه یا هدیه از سو  والدی  و دساتمزد( 
رساد.   مای  اصع از ساو  پادر باه زناان    خانه مربوط است و ارثیه یا هدیه نیز در بیشتر مو آور نان
 شود. تأمی  میسه مناع مالی در دسترس زنان از سو  مردان خانواده  ،رو ای  از

 اماور روزماره تصامی     ةدرباار  تار  دسترسای دارناد و    به ماال  ماالی کوچاک  معموالً زنان 
گاذاران ماالی    سیاست مدیران و مردانمثابة  بهزنان  ،ای  پگوهشها   گیرند. با توجه به یافته می

موارد، ای  شارایط را   ةپول برا  هممثابة  بهدسترسی زنان به دستمزد ماهانه،  ،ند. الاتها خانواده
 کشد. می تا حد  به چالش
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