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اي آن در ميان زنان شهر  انداز و پيامدهاي توسعه هاي پس  گونه
  تهران

  2، فريبا پروينيان*1زاده اله رستمعلي ولي

  چكيده
 يشناس روش كرديرو. انداز زنان و پيامدهاي آن بين زنان شهر تهران است شناسي پس هدف اصلي اين تحقيق، گونه

. اطالعات پرداخته شده است يآور بوده و با توجه به اهداف پژوهش، با استفاده از مصاحبه به جمع يفيك مقاله نيا
شده  يآور جمع يها داده. اطالعات استفاده شده است يآور به منظور جمعزن  ةكنند مشاركت 40 از ،مطالعه نيدر ا

انـداز   انداز زنـان شـامل پـس    دهد كه انواع پس نتايج اين تحقيق نشان مي .اند شده ليمضمون، تحل ليتحل  با روش
انداز تدريجي، به تعويق انداختن مصـرف، تبـديل    ي، پسجيمصرف تدر/ مصرف تيريمدكردن،  مصرف معكوس، كم

درت بـه قـ   يابيدسـت انداز،  عوامل گرايش زنان به پس. هاي هدفمند بوده است گذاري انداز به سرمايه و سرمايه پس
 ةوجهـ  كسـب ، خـود در خـانواده و اجتمـاع    گاهيجا يبه ارتقا ازين حساس، استادنيخود ا يپا يو رو يريگ ميتصم

بوده است  تيامن احساسو  شدن دييبه احترام و تأ ازين، )يمال(به استقالل  ازين احساس، شرفتيپ ةزيانگي، اجتماع
ي، خـانوادگ  يها يريگ ميدر تصم گاهيجا كسب، اجتماع در خانواده وزنان بسط مشاركت انداز نيز  و پيامدهاي پس

و  شرفتيپي، روان تيامني، از زندگ يمند تيرضا، زنان يمال استقالل، نفس به اعتماد شيافزاي، وجهه اجتماع كسب
ـ  يزيـ ر برنامـه نهايت  و در مشكالت خانواده حلي، روابط و تعامل اجتماع گسترش، رفاه خانواده  شيو افـزا  يعقالن
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  مقدمه و طرح مسئله
 و هـا  سازمان اكثر. دهد مي تشكيل اقتصادي هاي فعاليت را انسان زندگي از مهمي و بزرگ بخش

 نيـز  جامعـه  هـر  فرهنـگ  از تـوجهي  درخـور  بخش و دارند جنبة اقتصادي ها محيط و مؤسسات
 و تعريف را او اقتصادي هاي عمل شيوه و ها ارزش و ها نگرش كه است آن اقتصادي فرهنگ خرده

نحـوة   اجتمـاع،  در اشـخاص  اقتصـادي  عمـل  ابعـاد  از يكـي  .كنـد  مـي  مشـخص  را آن چارچوب
 در تـأخير  كـه  كـردن، انـداز   پس. است آن موضوع و زمان و درآمد نكردن مصرف يا كردن مصرف
 منظرهـاي  از و اسـت  بعـد  همـين  مجموعـة  زيـر  است، از درآمد قسمتي مصرف ترك يا مصرف

آدام اسميت بر ايـن بـاور بـود كـه نخسـتين علـت انباشـت سـرمايه         ]. 7[دارد  گوناگون اهميت
شـود   جـويي انباشـت مـي    درست است كه صنعت آنچه را كـه بـا صـرفه   . انداز است نه توليد پس
انداز و انباشت نباشد، سـرمايه   جويي، پس آفريند، هر اندازه هم كه صنعت بيافريند، اگر صرفه مي

كـاران، از   هـاي اسـراف   اندازكنندگان با جبران عـادت  نتيجه آنكه پس. تر نخواهد شد هرگز بزرگ
 وري نيـاز تـراكم سـرمايه و بهـره     بنابراين، پيش]. 234، ص4[كنند  زوال اقتصادي جلوگيري مي

انداز اسـت   واقع، پس در]. 236، ص4[انداز كردن است  ابداعات و اختراعات، تمايل جامعه به پس
  .كند كه سرماية الزم را براي توسعة اقتصادي و اجتماعي جامعه فراهم مي

و بـه  ] 64، ص5[آيد  ها به دست مي جويي در هزينه انداز در لغت يعني پولي كه از صرفه پس
انـداز را جهـت مصـرف     شـومپيتر پـس  ]. 178، ص14[بت به هزينه است معناي مازاد درآمد نس

 مثبت جنبة انداز يك واقع پس در]. 236، ص4[كند  گذاري تعريف مي سرمايه دادن آينده يا انجام
 پـول را  تـوان  مـي . اسـت  نهفتـه  عظيمـي  ويژگـي  پـول،  خاصيت اين در .پول است از  العاده فوق
فـرد را   دارايـي  شـده  انـداز  پـس  پـول  ترتيب كرد و بدين تهيه تري مهم كاالهاي تا كرد انداز پس

 بـه  فـرد احتيـاجي   كـه  برسـد  روزي سـرانجام  تـا  كرد انداز پس را پول توان مي. كند مي انباشته
بـراي   شـده  انداز پس پول. كرد زندگي شده انداز پس پول با توان مي سپس. باشد نداشته كردن كار

. كنـد  مـي  نيـاز  كهولـت بـي   دوران در اجتمـاعي  هاي كمك را ازاو  و آورد مي همراه به فرد آزادي
 بـالقوة  هـاي  توانايي ها اين. كند كار براي فرد پول تا گذاري كرد را سرمايه پول توان همچنين مي

 سيسـتم  يـك  بلكـه  بـانكي،  هـاي  سيسـتم  مانند اقتصادي متعدد هاي شاخه تنها نه است كه پول
  ].77ـ67، ص12[ است آورده پديد كامل را اجتماعي
 اقتصـاديِ  و فرهنگي ساخت از كه است اي آن مقوله بر مترتب هاي كاركرد و كردن انداز پس

 تـوان گفـت   مـي  اسـاس  اين بر و دارد را خود خاص فرهنگ اي جامعه هر. است متأثر هر جامعه
هايي  ضرورت عالوه بر اين از و شود مي جامعه ناشي فرهنگ و سنت از اقتصادي هاي گيري جهت

 هـاي  برداشـت  اجتمـاعي  مختلـف  هاي گروه در مختلف همچنين افراد. كه در جامعه وجود دارد
 متوسط تمايل طبقة دارند؛ مثالً افراد ...انداز و فقر، پس ثروت، چون اقتصادي از مفاهيم متفاوتي

 تقـديرگرا  پايين طبقات كه افراد حالي در دهند، توضيح فردي هاي ويژگي با را فقر و ثروت دارند
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 متغيرهاي به توان مي يا]. 158، ص1[دهند  مي سرنوشت نسبت به را فقر و ثروت علل و هستند
 متفـاوت  هـاي  كـنش  كه كرد اشاره اجتماعي و فرهنگي متغيرهاي از يكي مثابة به محور جنسيت

 از يكي جا زناندر اين .كند مي منتسب ها آن حامالن بر را متفاوتي ها هويت  پايگاه و  نقش اين در
 در زنـان . شـود  چنـداني نمـي   توجه شان اقتصادي هاي   نگرش و رفتارها به كه هستند هايي گروه
 كننـد  مـي  انداز پس يا خرج پول چقدر و دارند پول نياز مقدار چه دارند، درآمد چقدر اينكه بيان

تواند  زنان مياندازي  پس عالوه بر اينكه كنش اقتصادي يا كنش پس]. 159، ص1[دارند  مشكل
هـاي   هـاي تحميلـي جامعـه باشـد، از نقـش      هاي جامعه يـا ضـرورت   برگرفته از فرهنگ يا سنت

 بـه  دهـي  جهـت  در متعددي متغيرهاي توان از با اين تفاسير، مي. ها نيز متأثر است جنسيتي آن
بنـابراين، ايـن تحقيـق در     .برد نام آن در ميان زنان پيامدهاي و كاركردها كردن، انداز پس انواع

انـداز خـود را    ها پس انداز زنان چيست، آن انواع مختلف پس: پي پاسخگويي به اين سؤاالت است
چـه عـواملي زنـان را بـه سـمت      . دهند كنند و يا به چه مواردي اختصاص مي چگونه مصرف مي

  زنان چيست؟انداز براي  نهايت پيامدها و تأثيرات پس دهند و در انداز كردن سوق مي پس

 چارچوب مفهومي و پيشينة تحقيق
 جنبـه  انـداز يـك   انداز برگرفته از مازاد درآمدها و پول است و درواقـع پـس   كه گفتيم، پس چنان
انداز بخشي از درآمدهاي افراد است كه خـرج نشـده    پس«درواقع . پول است از  العاده فوق مثبت
انـداز   بيانگر پس] 11[نكردن تمام درآمد  بنابراين خودداري از مصرف و خرج]. 3، ص11[» است
  .انداز و مصرف برقرار است واقع، يك ارتباط نزديك ميان پس در. است

اينكه پول در يك . دهد تأثير قرار مي انداز را تحت بنابراين، نگرش به پول، نگرش به پس
تـأثير   انـدازي افـراد آن جامعـه    تواند فراهم كند، بـر رفتـار پـس    هايي مي جامعه چه امكان

  .مستقيم دارد
گاه به طـور ويـژه    شناسي بوده است، اما هيچ پول مبحثي است كه همواره مورد توجه جامعه

شناسي همچون وبر، زيمل و ماركس با  پردازان كالسيك جامعه نظريه. به آن پرداخته نشده است
امـل تغييـر   مثابـه يكـي از عو    مشاهدة انقالب صنعتي و توسعة سريع بازارها، مجـذوب پـول، بـه   

و ) 1967(شناسي به پـول بـه دسـت پارسـونز افتـاد       سپس رشتة عالقة جامعه. اجتماعي، شدند
دوبـاره  ) 1989( 1و زليـزر ) 1990(، كلمـن  )1987(شناساني نظير بيكر  تازگي از سوي جامعه به

عنوان متغيري مستقل، نظير عاملي  شناسانه، پول را به موضع جامعه]. 31، ص3[احيا شده است 
براي تغيير اجتماعي، يا متغيري وابسته، نظير يكي از پيامدهاي ارتباطـات اجتمـاعي يـا معـاني     

  ].32، ص3[ داند ميفرهنگي 

                                                        
1. Zelizer 
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مثابـة  شناسان كالسيك، همچون وبر، زيمل و ماركس، تمايل داشتند كه بـه پـول بـه    جامعه
شناسـان معاصـر ايـن معادلـه را      امـا جامعـه  ]. 33، ص3[يكي از عوامل تغيير اجتماعي بنگرنـد  

هاي جنسي غالب  نشان داد كه نقش) 1989(براي نمونه و در سطح خرد، زليزر . معكوس كردند
بر چگونگي تعريف و اسـتفاده از پـول   ) متغيرهاي مستقل(و تقسيم نامتناسب قدرت در خانواده 

 بـه  عنايـت  با پول، از استفاده و تعريف پس ].33، ص3[) متغير وابسته(گذارند  خانگي تأثير مي
 وابسـته  متغيـر  بـه يـك   شود و پـول  مي متفاوت خانواده، در قدرت تقسيم و جنسيتي هاي نقش

  .شود تبديل مي
. اند، زليزر جايگاهي خـاص دارد  شناسان معاصري كه مطالعاتي دربارة پول داشته بين جامعه

شناختي پول به توفيقاتي دسـت   امعهشناسان كالسيك در بررسي ج چه جامعه او معتقد است اگر
اند، در توجه به معناي اجتماعي و در حال تغيير پول و همچنين كيفيت و تكثر آن، توفيق  يافته

شناسي بـه پـول را، كـه بـا عنـوان رويكـرد        او رويكرد سنتي جامعه. اند چنداني به دست نياورده
كوشـد بـا ارائـة     د و ضـمن انتقـاد از آن، مـي   دان گرايانه مي كند، تقليل از آن ياد مي 1گرايانه فايده

نـام   2»هاي خاص پول«هاي تاريخي و نظري، رهيافت خود را، كه از آن با عنوان رهيافت  تحليل
دادن اينكـه   بـراي نشـان  ] 17[زليـزر  ]. 328ــ 327، ص6[برد، جايگزين رهيافت سنتي كند  مي

. كنـد  هاي خاص را مطـرح مـي   لكند، مفهوم پو چگونه فرهنگ پول مدرن را تعريف و تجويد مي
هاي خاص، ضمن پذيرش كاركردهاي اقتصادي پـول، معتقـد اسـت پـول      زليزر در رهيافت پول

تأثير ساختارهاي اجتمـاعي و فرهنگـي قـرار     خارج از حوزة اقتصاد نيز حضور دارد و عميقاً تحت
معاصـران، فقـط پـول    شناسـان كالسـيك و بسـياري از     خالف ديدگاه جامعه گويد بر او مي. دارد

گـذارد، بلكـه    ها تـأثير مـي   بخشد و بر آن نيست كه به ساختارها و رفتارهاي اجتماعي شكل مي
  ].328ـ327، ص6[شود  مي  خود پول نيز در نتيجة تعامل با اين ساختارها دچار دگرگوني

هـاي   شـدن، مقـدار، راه   هاي كسـب  اند كه به لحاظ راه هايي هاي خاص پول از نظر زليزر، پول
هايي در فرهنـگ جامعـة    هاي بارز چنين پول از مثال. اند ها متفاوت شدن و معنا با ساير پول خرج

زليـزر در  . توان به صدقه، ذكات، نفقه، خرجي زنان، يا پول توجيبي فرزندان اشاره كرد ايران مي
گـة  دار بـا حقـوق يـا دسـتمزد متفـاوت اسـت، يـا يـك بر         خرجي زن خانه«: نويسد اين باره مي

عنـوان ديـه از يـك     همچنين بين پـولي كـه بـه   . آزمايي با يك چك معمولي متفاوت است بخت
وي ]. 328، ص6[» تـأليف يـك كتـاب تفـاوت وجـود دارد      تصادف به دست آمـده و پـول حـق   

: آيـد  هاي اجتماعي بـه كـار مـي    كند در همة زمينه موضوعي را كه در باب پول مدرن مطرح مي
گذارنـد و آن را   مند و سيستماتيك بر مـوارد ذيـل تـأثير مـي     اي نظام هعوامل فرااقتصادي به گون

  :دهند شكل مي

                                                        
1. utilitarian approach 
2. special monies approach 
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كننـدگان از پـول،    استفاده. 2كاربردهاي پول، مثالً كنار گذاشتن پولي براي موارد خاص؛ . 1
. 4نظام تخصيص هر پول ويـژه؛  . 3هاي خاص؛  تفكيك افراد مختلف براي سروكار داشتن با پول

، 3[دادن منـابع متفـاوت بـه كاربردهـاي متفـاوت       منابع پول، پيوند. 5متفاوت؛ هاي  كنترل پول
نماياننــد؛ عرصــة  وضــوح خــود را در زمينــة خــانواده مــي ايــن عوامــل فرااقتصــادي بــه]. 34ص

مـثالً  . اي بسيار گسترده از ديدگاه فرهنگي مورد مطالعه قرار گرفته است اي كه به گونه اجتماعي
كنند  كنند، آن را براي خود خرج مي ان در خارج از خانه پولي تحصيل ميوقتي جوانان و نوجوان

  ].34، ص3[شوند  هاي خانه سهيم مي ندرت در هزينه و به
گرايانـه و   هـاي بنيـادين دو رهيافـت مـورد توجـه زليـزر يعنـي فايـده         اگر بخواهيم فرضـيه 

وابسـته بـه رهيافـت     شناسـان  هاي خاص را مقايسه كنيم، بايد بگـوييم كـه از نظـر جامعـه     پول
شناسـان كالسـيك و حتـي معاصـر را در ايـن دسـته        گرايانه، كه ظاهراً زليزر بيشتر جامعه فايده

است؛ منظور همان پـولي اسـت كـه     1دهد، فقط يك نوع پول وجود دارد و آن پولِ بازار قرار مي
ثـي،  ايـن پـول انتزاعـي، غيـر شخصـي، خن     . شـود  دست مـي  به در تجارت و خريد و فروش دست

همچنـين، در ايـن رهيافـت،    . شـود  شده تلقي مـي  واره شده، كمي، عقالني و شيء زدايي جنسيت
، 6[دهـد   تـأثير خـود قـرار مـي     ها را تحـت  پول متغير مستقلي تصوير شده است كه ساير پديده

بلكـه  . هاي خاص، فقط شكلِ پولِ مدرن پـولِ بـازار نيسـت    در مقابل، در رهيافت پول]. 328ص
. فـرد خـود را دارد   بـه  هـاي منحصـر   ها ويژگـي  يك از آن ها وجود دارند كه هر نواع پولتنوعي از ا

شـود؛ مـثالً    هاي مدرن عالوه بر كميت، كيفيـت نيـز متصـور مـي     واقع، اين رهيافت براي پول در
زليـزر  . شـدن و معنـاي خـاص خـود را دارد     هاي خرج ، منابع، مقدار، راهتأهلپول خانگي زنان م

بـر پـول تـأثير    ) هـا و باورهـا   نظيـر ارزش (در برخي موارد، عوامل غيـر عقالنـي   معتقد است كه 
بخشند؛ مثالً در يك فرهنگ ممكـن اسـت پـولي حـرام، آغشـته بـه        گذارند و به آن معنا مي مي

بنابراين، زليـزر معتقـد اسـت پـول عـالوه بـر تأثيرگـذاري بـر سـاير          . خون يا مقدس تلقي شود
، 6[هـا و عوامـل فرهنگـي و اجتمـاعي قـرار دارد       سـاير پديـده   تـأثير  ها، خـود نيـز تحـت    پديده

 خـارج  پـول  كه است معتقد اما كند، مي تأييد را پول اقتصادي كاركردهاي پس زليزر]. 328ص
. دارد قـرار  فرهنگـي  و اجتمـاعي  سـاختارهاي  تأثير تحت عميقاً و دارد حضور نيز اقتصاد حوزة از

 تـأثير  هـا  آن بـر  و بخشـد  مـي  شـكل  اجتمـاعي  هـاي رفتار و سـاختارها  بـه  كه نيست پول فقط
زمـاني  «. شـود  مي  دگرگوني دچار ساختارها اين با تعامل نتيجة در نيز پول خود بلكه گذارد، مي

 مقولـة  )و فرزنـدان  شـوهر  زن، پـول  شـامل ( خـانگي  پـول  كه اقتصاد خانواده را در نظر بگيريم،
 اقتصــادي تحميــل الزامـات  توســط آن كيفيــت حتـي  و اســتفاده معنــا،. اسـت  پــول از خاصـي 

طبقـة   و قـدرت  روابـط  جنسـيت،  خـانوادگي،  زنـدگي  عقايـد  توسـط  خـانگي  پـول  اما شود، مي
مقـدار   از نظـر  صرف( شود مي گرفته نظر در زن براي كه پولي گيرد؛ مثالً مي شكل هم اجتماعي

                                                        
1. market money 
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’ واقعـي ‘ پـول  از جـدا  و شـده  گرفتـه  نظـر  در لباس، مثل خاصي، خريد براي سنتي طور به )آن
  ].81، ص12[» كند مي كسب شوهر كه است

ما در اينجا معتقديم كه پول زنان معاني خاص خود را دارد و بيشتر متغيري وابسته اسـت و  
ها و عوامل فرهنگي  تأثير ساير پديده تحت) انداز پول پس(انداز آن  كنش اقتصادي زنان براي پس

  .و اجتماعي قرار دارد
 اش ذهنـي  مفهـوم  طبـق  كـه  دارد »اقتصادي جهت«كنش زماني  يكبا رجوع به آراي وبر، 

 منـابع  آميـز  مسـالمت  اقتصادي كـاربرد  كنش .باشد ها مطلوبيت به نسبت تمايلي ارضاي متوجه
 كـنش  نـوعي  عقاليـي  اقتصادي كنش. است اقتصادي گيري بهره جهت در فرد يك اختيار تحت

، 13[باشـد   شـده  طراحـي  عامدانـه  و بـوده  اقتصـادي  اهـداف  به نيل جهت در كه است عقاليي
 دنبـال  بـه  عامدانـه  مـردم  كـه  باشـد  نكتـه  ايـن  شـامل  بايـد  اقتصـادي  كنش تعريف]. 103ص

 بـه  متفـاوت،  افـراد  يا فرد يك كه است امتيازاتي از از مطلوبيت نيز استفاده منظور .ندا مطلوبيت
 خـدمت  يـا  كـاال  يـك  از آينـده  يـا  حاضـر  حـال  در صوري يا واقعي شكل به عام، يا خاص طور
 غير انسـاني  يا انساني عوامل خدمات حاصل توانند مي ها مطلوبيت. شوند مي مند بهره خصوصي به

  ].111ـ104، ص13[باشند 
ــ57، ص13[وبــر  ــر ايــن عقيــده اســت كــه در حيطــة جهــت ] 60ـ هــاي كــنش،  گيــري ب

ش منطبـق بـر   توان مشاهده كرد؛ يعني اينكه انـواع خاصـي از كـن    هاي خاصي را مي قانونمندي
ايـن  . معاني نوعاً مناسب ذهني و همچنين قابل اطـالق بـه اشـخاص مشـابه بسـيار رايـج اسـت       

بنابراين، طبق تعريف وبـر  . ها شامل آداب، مد، عرف، قانون، رسم و نفع شخصي است قانونمندي
انـداز   توانند باعث كـنش اقتصـادي زنـان در جهـت پـس      از كنش اقتصادي، دو دسته عوامل مي

كنـد   هـايي كـه جامعـه القـا مـي      هاي خود زنان همچون مد و نفع شخصي و انگيزه انگيزه شوند؛
تأثير سـاختارهاي اجتمـاعي و    هاي القايي جامعه عميقاً تحت انگيزه. همچون عرف، قانون و رسم

  .كند تر مي ها را مشخص كه مرور تحقيقات داخلي تاحدودي بخشي از آن] 17[فرهنگي هستند 
شناختي داليل  بررسي جامعه«در تحقيقي با عنوان ] 7[در نبوي و همكاران نتايج مطالعه ص

 معموالً دهد كه افراد نشان مي» انداز و شيوة آن نزد مردم شهر مشهد به روش رويش نظري پس
 حد بيشترين آن رفع كه بوده اي ها خواسته آن ترين مهم كه دارند »نداشته خواستة« چهار تا دو

 بـا  هـا،  خواسـته  ايـن . است داشته همراه به كننده مصرف براي آرامش را و تثبيت و از رضامندي
 افـزايش  شخص درآمد اگر. شوند مي محسوب ها اولين اشخاص، مصرفي ترجيحات نظام به توجه
 اختصـاص  مصـرف  بـه  بخواهنـد  وقتـي  و كننـد  مـي  انداز پس اول گام در را آن نيم از بيش يابد،

 درآمـدهاي  اگـر  همچنـين . سـت »ناپيداهاي  كيفيت افزايش«آن  اصلي هاي شكل از يكي دهند،
 رايـج بـين   العمـل  عكـس  مصـرف،  سـبك  اسـتانداردهاي  از دفـاع  شود، رو روبه كاهش با شخص

 احسـاس  ايجـاد  كـردن،  انـداز  پـس  بـراي  شـوندگان  انگيزة مصاحبه. است بوده شوندگان مصاحبه
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 بيرونـي  الزام و دروني تعهد ايجاد طريق از را كار اينها  آن. است بوده ها خواسته تأمين و توانايي
در تحقيقـي بـا عنـوان    ] 1[باللـي و جعفـري   . دهند مي انجام پول داشتن نگه دسترس از دور و
ها و رفتارهـاي اقتصـادي زنـان شـاغل و غيرشـاغل شـهر        مقايسة همساني و ناهمساني نگرش«

 در رفـاه  وسـيلة  را آن شـاغل  رغي زنان و نياز رافع پول را شاغل دهد كه زنان نشان مي» همدان
 بهينـة  مـديريت  بـراي  گـروه  دو هـر . دارنـد  پـول  به ابزاري گروه نگاه دو هر ولي گيرند، مي نظر

. است اقتصادي الزام سر از شاغل زنان گروه انداز پس ولي آورند، مي انداز روي پس به پول مصرف
 مـالي  وابسـتگي  زنـان  گروه دو هر. است مشترك گروه دو هر در خريد بهينة همچنين، مديريت

 رفـع  بـراي  فقط مردان از و نيست كامل شاغل مالي زنان وابستگي اين وجود با دارند؛ جنسيتي
 در اقتصـادي  غالـب نگـرش   وجـه . گيرنـد  مي بهره جنسيتي اقتصادي ناامني از ناشي هاي نگراني
 پـول  نداشتن شاغل غير در زنان .است تقديرگرايي غير شاغل زنان براي گرايي تالش شاغل زنان
  .شود مي منجر ها آن اجتماعي طرد به

 خـانواده  در زنـان  بـراي  پـول  مفهـوم  شناختي جامعه در بررسي] 6[نيا  جهانگيري و كشافي
 زنـان  از درصـد  8/61بـراي   دهنـد كـه   نشـان مـي   )تبريـز  شـهر  تأهـل م زنـان : موردي مطالعة(

 درصـد  7/6 و محـور  خـانواده  /خودمحـور  درصـد  5/31 محـور،  خـانواده  پـول  مفهـوم  شده  مطالعه
 پايگـاه  درآمـد،  ميـزان  اشـتغال،  وضـعيت  تحصـيالت،  ميـزان  متغيرهـاي  بـين . است خودمحور
 خـانواده  در زنـان  بـراي  پـول  مفهوم با خانواده در پول تخصيص الگوهاي اجتماعي و و اقتصادي

هاي كسب  شده به لحاظ راه درصد از زنان مطالعه 72در اين تحقيق، . دارد وجود معناداري رابطة
همچنين نتيجـة ايـن تحقيـق نشـان     . هستند) اغلب شوهر(پول خانگي كامالً وابسته به خانواده 

ايـن پـول در راه مخـارج جمعـي خـانواده از قبيـل       ) 3/57(واقع در بيشتر مـوارد   دهد كه در مي
خـانگي را پـولي    نهايت، بيشـتر زنـان پـول    در. شود صرف مي... مخارج اساسي، مخارج فرزندان و

داننـد كـه ايـن پـول بايـد در راه مخـارج        دانند، بلكه خود را مقيد به اين مي متعلق به خود نمي
  .جمعي خانواده خرج شود

» انداز زنـان  تبارشناسي معناي پس«اي با عنوان  نيز در مطالعه] 12[مدني لواساني و وثوقي 
است، شرايط اجتماعي در نگرش و رفتـار آنـان   رغم اينكه پول ابزاري اقتصادي  نشان دادند كه به
ها به دو  آن. انداز را كه مادة اقتصادي است به پديدة اجتماعي مبدل كرده است تأثير دارد و پس

 زن كـه  اسـت  شـكل  ايـن  بـه  خانواده در آشكار انداز پس. كند انداز آشكار و پنهان اشاره مي پس
 خـانواده  اقتصـادي  سيسـتم  بـه  را آن لـزوم  صورت در گذارد و مي كنار را خانواده پول از مبلغي
 عملـي  پنهـاني  انداز پس .است مطلع انداز پس اين و ميزان مبلغ از نيز همسرش و كند مي تزريق
 دليــل بـه  عمــدتاً آن نيـز  آمـدن  پديــد و گيـرد  مـي  شــكل پيچيـده  فراينـد  يــك در كـه  اسـت 

 آشكار انداز پس پيامدهاي منفي به معكوس واكنش در كه است كنشگراني ذهني هاي پيچيدگي
اندوزي و زنـدگي قرضـي    انداز زنان شامل مواردي چون اندك هاي پس راه .دهد مي نشان را خود
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] 9[نـژاد و خـاكپور    عليرضا. انداز نيز سه جنبة فردي، جمعي و اعتقادي دارد است و مصرف پس
اشـاره  » هاي تهراني خانواده انداز پول در كرد و پس تحليل جنسيتي هزينه«در تحقيقي با عنوان 

همـين  . كننـد  يم نهيهز خاص پول مثابة به را پول مردان با سهيمقا در معموالً زنانكنند كه  مي
 و زنـان  درك. شـود  مـي  مشاهده زيني گذار هيسرما و انداز پسكرد  و هزينه دادن ويژگي در انجام

 بـا  يگذار هيسرما و انداز پس به زنانيل تماهمچنين . ستت امتفاو مه با يشخص نةيهز از مردان
نيـز در مقالـة   ] 8[عبـداللهي و همكـاران   . كنـد  يمـ  رييتغ آن يالگو و شود مي مك نسن رفت باال

آن، كـه بـه دنبـال     پيامدهاي و زنان ميان در اقتصادي هاي كنش ـ فرهنگي اجتماعي هاي زمينه
 ياجتمـاع  يها نهيمشناخت زهاي اقتصادي بين زنان شهرستان پاوه  مطالعة معناي ذهنيِ كنش

هاي اقتصـادي   دهند كه كنش ي آن بوده است، نشان ميامدهايپ و ها يِ مؤثر بر اين كنشفرهنگ
بسـترمندي الگوهـاي   «، »هـاي اقتصـادي   شدن كـنش  بسترمند«ماية اصلي  زنان حول پنج درون

تعريـف جايگـاه و    باز«و » همياري خانوادگي در توليد«، »گرا الگوي اشتغال ضرورت«، »انداز پس
  .قرار دارند» منزلت زنان

انـداز زنـان عـالوه بـر      هـاي پـس   دهنـد كـه بخـش مهمـي از انگيـزه      اين مطالعات نشان مي
هاي جامعه و نفع شخصي، برگرفته از ساختارهاي اجتماعي و فرهنگـي جامعـه اسـت و     ضرورت

نكتـة مهـم وابسـتگي    هاي هزينـة آن هـم متفـاوت اسـت، امـا       بنابراين انواع مختلفي دارد و راه
انداز اجتماعي و نگرش و رفتارهاي اجتمـاعي   انداز از چشم هاي اقتصادي زنان همچون پس كنش

انـداز، كاركردهـا و پيامـدهاي آن بـه      نكتة فراروندة اين كار، نگاه اجمالي به انواع پس. بوده است
 .صورت مبسوط در اين كار است

  روش تحقيق
آوري اطالعـات   بـراي جمـع  . يل مضمون استفاده شـده اسـت  در اين تحقيق، از روش كيفي تحل

با توجـه بـه موضـوع    . نيز با عنايت به اهداف پژوهش از فن مصاحبة عميق بهره برده شده است
 18انداز زنان در شهر تهران بـود، جامعـة هـدف زنـان بـاالي       هاي پس تحقيق، كه شناخت گونه

هدفمند و نظـري انتخـاب شـدند؛ يعنـي ابتـدا      گيري  اساس نمونه زنان بر. سال شهر تهران بودند
توانسـتند اطالعـات نسـبتاً     به سراغ افرادي رفتيم كـه در رابطـه بـا موضـوع مـورد مطالعـه مـي       

برفـي نيـز اسـتفاده شـد؛      گيري گلوله گيري هدفمند از نمونه در كنار نمونه. جامعي را ارائه كنند
دنـد خواســته شـد كسـاني را كــه    يعنـي از كسـاني كــه در حلقـة اول اعـالم آمــادگي كـرده بو     

 40بر ايـن اسـاس، در ايـن مطالعـه از     . مند به همكاري هستند معرفي كنند شناسند و عالقه مي
هـا بـه    بعـد از ايـن مصـاحبه   ). 1جـدول  (كنندة زن براي تحقيق بهره برده شده اسـت   مشاركت

  .اشباع نظري دست يافتيم
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  كنندگان تحقيق مشخصات مشاركت. 1جدول 
  طبقة اجتماعي كنندهصات مشاركتمشخ رديف

  متوسط  جمهوري، كارمند نهاد رياستتأهلساله، م31 1
جمهوري ، شاغل در نهاد رياستتأهلساله، م31  2

  باال )كارشناس حقوقي(

، مترجم رسمي زبان آلماني، داراي مدرك تأهلساله، م41  3
  متوسط كارشناسي

  متوسط دار، مدرك سيكل، خانهتأهلساله، م48 4
 ضعيف  دار، تحصيالت راهنمايي، خانهتأهلساله، م48 5
  متوسط دار، تحصيالت حوزوي خانهتأهلساله، م43 6
  متوسط  ، تحصيالت كارشناسي ارشد، معلمتأهلساله م41 7
 باال  ، كارشناسي ارشد، فيزيوتراپيستتأهلساله، م49 8
  متوسط  كارمند بانك، دانشجوي كارشناسي ارشد،تأهلساله، م29 9
 باال دار، ديپلم، خانهتأهلساله، م34 10
  متوسط  ساله، مجرد، دانشجوي ارشد كارشناس طراحي صنعتي30 11
  متوسط ، ليسانس، كارمند دادسراتأهلساله، م29 12
 باال ساله، ديپلم، مديريت مزون عروس47 13
  متوسط ، مدرك كارشناسي، كارمندتأهلساله، م34 14
، تحصيالت ارشد، كارمند نهاد رياست تأهلساله، م31  15

  متوسط جمهوري
 ضعيف ساله، مجرد، كارمند بخش دولتي27 16
  متوسط  فروشگاهتي، كارداني مدير آيتأهلساله، م25 17
  متوسط ساله، كارمند، تحصيالت ارشد43 18
  متوسطساله، دانشجو، كارهاي هنري مجرد1934
  متوسط معلم، تحصيالت ديپلمساله،57 20
 باال ساله، دكتري50 21
 باال ، كارمند داروخانهتأهلساله، م37 22
  متوسط ساله، كارداني، دبير بازنشسته48 23
 باال  ساله، تحصيالت ارشد، مدير كلينيك مددكاري33 24
 ضعيف دارخانهساله، ديپلم،41 25
 باالدارساله، كارشناسي ارشد، خانه2635
  متوسط ، كارمند اداريتأهلساله، م33 27
  متوسط ساله، كارشناسي، كارمند شركت خدمات كامپيوتري2821
 باال علميساله، دانشجوي دكتري، هيئت36 29
 باال ، آرايشگرتأهلساله، م54 30
  متوسط ساله، كارشناسي ارشد، كارمند38 31
  متوسط دار، كارشناسي، خانهتأهلساله م42 32
 ضعيف دارخانه، ديپلم،تأهلساله، م35 33
  متوسط  ساله، شاغل، تحصيالت در حد خواندن نوشتن48 34
 باال ساله، كارشناسي ارشد، حسابدار ارشد35 35
 باال ، دانشجوي دكتريتأهلساله، م29 36
 باال ، كارداني، دبير بازنشستهتأهلساله، م48 37
  متوسط  كارشناسي، كارمند شهرداري،تأهلساله، م43 38
  متوسط  ، كارشناسي ارشد، دبير آموزش و پرورشتأهلساله، م36 39
 باال  علمي دانشگاهدكتري فيزيك، عضو هيئتتأهلساله، م44 40
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 مضـمون تحليل . اند كيفي تحليل مضمون تحليل شده  شده با روش آوري هاي جمع داده
بنـدي   طبقه آن پژوهشگر از طريق استقراي تحليلي كه درست از تحليل مبتني بر ا عبارت
. يابـد  شناسي تحليلي دسـت مـي    اي به يك سنخ داده اي و برون داده ابي درونيها و الگو داده

به همين دليـل،  . زياد است كارگيري متد تحليل مضمون حضور و نقش محقق در اجرا و به
خصـوص   تفسـير بيشـتري از خـود در   محقق مداخله و  شود كه در تحليل مضمون گفته مي

  .شود تحليل مضمون در شش مرحله اجرا مي]. 11، ص16[كند  موضوعات ارائه مي
محتـوايي   ةبراي اينكـه پژوهشـگر بـا عمـق و گسـتر      .ستها آشنايي با دادهة اول مرحل

ور شـدن در   غوطه. دكنور  اي غوطه ها تا اندازه ها آشنا شود الزم است كه خود را در آن داده
يعنـي  (هـا بـه صـورت فعـال      و خوانـدن داده  هـا  بازخواني مكـرر داده  ها معموالً شامل داده

دوم زماني ة مرحل .است ايجاد كدهاي اوليهدوم  ةمرحل .است) جوي معاني و الگوهاو جست
اين مرحله . ها آشنايي پيدا كرده است ها را خوانده و با آن شود كه پژوهشگر داده شروع مي

ند كه بـه  كن ها را معرفي مي كدها يك ويژگي داده. هاست اي اوليه از دادهشامل ايجاد كده
. ندا متفاوت) ها تم(شده از واحدهاي تحليل  هاي كدگذاري داده. رسد گر جالب مي نظر تحليل

بندي كدهاي مختلـف در قالـب    اين مرحله شامل دسته .ستها جوي تمو جستسوم  ةمرحل
هـاي   مشـده در قالـب تـ    هـاي كدگـذاري   داده خالصـه  ةكـردن همـ   و مرتـب  هاي بـالقوه  تم

و در نظـر   كنـد  تحليـل كـدهاي خـود را شـروع مـي      پژوهشگر ،واقع در. شده است مشخص
بـدين  . كلـي تركيـب شـوند    يتم توانند براي ايجاد گيرد كه چگونه كدهاي مختلف مي مي

قـرار  انـد در كنـار هـم     شكل، كدهاي يكساني كه به لحـاظ موضـوعي بـه يكـديگر نزديـك     
شود كه پژوهشگر  چهارم زماني شروع مي ةمرحل. ستها بازبيني تمچهارم  ةمرحل. گيرند مي

 گـام ايـن مرحلـه شـامل دو    . دكنـ  مـي بازبيني  ها را ها را ايجاد كرده و آن اي از تم مجموعه
شـده   هـاي كدگـذاري   اول شامل بازبيني در سـطح خالصـه   گام. هاست تم ةبازبيني و تصفي

ة مرحلـ . شـود  ها در نظر گرفته مي داده ةها در رابطه با مجموع اعتبار تم ،دوم گامدر . است
 ةشـود كـه يـك نقشـ     پـنجم زمـاني شـروع مـي     ةمرحل .ستها گذاري تم تعريف و نامپنجم 
هايي را كه براي تحليل  تم پژوهشگر در اين مرحله. ها وجود داشته باشد بخش از تم رضايت

ها را  داخل آن يها سپس داده .دهد د بازبيني مجدد قرار ميو مور كند ميتعريف  ارائه كرده
شود  ششم زماني شروع مي ةمرحل .است گزارش ةتهيششم  ةمرحلنهايت  در. كند تحليل مي

اين مرحله شامل . در اختيار داشته باشدبخش  اثرهاي كامالً  اي از تم كه پژوهشگر مجموعه
تواند مبين محتـواي پنهـان مـتن در نظـر      مييك تم . تحليل پاياني و نگارش گزارش است

  ].101ـ77، ص15[گرفته شود 
اساس سـؤاالت اساسـي يـا     ها بر در اين مطالعه، در مرحلة اول تحليل مضمون، مصاحبه

هـا   دة اصـلي مصـاحبه  هاي اساسي و ارتباط موضوعات پياده شد و ذيل هر سؤال يا ايـ  ايده
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اسـاس   هـا بـر   اسـتخراج داده . ها استخراج شـد  در مرحلة دوم، كدهاي اولية داده. آورده شد
در مرحلة سوم، كدهاي مختلف زيـر يـك تـم يـا مضـمون،      . سطر بوده است به تحليل سطر

بندي كدها بود كه كدها به زير چند مضمون  اين مرحله، مرحلة دسته. مرتب يا خالصه شد
ها مورد  ها با مجموعة داده تر شد و رابطة آن در مرحلة چهارم، مضامين خالصه. شدندآورده 

ها صـورت   در مرحلة پنجم، نامگذاري مضامين و تعريف مفاهيم داخل آن. توجه قرار گرفت
بنابراين، از . آمدة نهايي گزارش تهيه شد دست اساس مضامين به گرفت و در مرحلة نهايي بر

تـم يـا مضـمون قـرار گرفتنـد       33 ها ذيـل  ، داده)مرحلة اول و دوم(ه كد اولي 164مجموع 
مرحلـة  (تـم يـا مضـمون اصـلي ايجـاد       4نهايت مضامين بازبيني شدند و  در). مرحلة سوم(

) مراحـل پـنج و شـش   (ها انجام شـد   نويسي آن و سپس نامگذاري مضامين و گزارش) چهار
  ).5تا  2هاي  جدول(

  
  مرحلة اول و دوم. 2جدول 

  كدهاي اوليه اندازهاي پسها در خصوص شيوههايي از مصاحبهبخش
م  شه و با وامي كه براي خريد خونه گرفتهانداز ميمن با خريد ملك بيشتر حقوقم پس

 .شهصرف اقساط وام خونه مي
  خريد ملك

  انداز معكوسپس
ها و  صرف خرجمونه معموالًاز مقدار كمي كه از حقوقم مي)بعد از كسر اقساط... (

  كردن مصرف كم .شههاي روزمره ميهزينه

به تعويق انداختن   هاي غيرضروري و كنار گذاشتن مقداري از حقوق صرف نظر كردن از خريد
  مصرف

انداز  ها در آخر هر ماه مقداري از حقوقم رو در بانك به صورت سپرده پس بعد از هزينه
  انداز تدريجي پس .كنممي

انداز  و خرج كمتر بود، يه مقدار از حقوق شوهرم رو پسها كوچيك بودن بچهزماني كه 
 .كردممي

انداز مازاد  پس
  هزينه

هام  من رفتم يه آپارتمان كوچيك براي بچه.انداز يه مقدار پول جمع شد با همون پس
 .خريدم

انداز به  تبديل پس
  سرمايه

هايي كه تو مسجد كشي با خانميا قرعهارمذانداز شد، در بانك ميا رو اگه پسه من پول
من . كشي هستيم دن و ما عضو اون قرعه كشي انجام مي ريم داريم كه ماهيانه قرعه مي

دم تا اسمم دربياد و با اون پول بتونم اگه مشكلي داشتم، مشكلم رو  ا رو ميه قسط اون
 .حل كنم

  انداز معكوس پس
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  اي از مرحلة سوم نمونه. 3جدول 
انداز به صورت خريد ملك و طال وآيندة نگري و احساس امنيت از پس

 هاي خانوادگيكشيگذاري در بانك و قرعهسپرده
كسب استقالل مالي، اقتدار و وجهة 

  اجتماعي

  خريد ملك
  انداز معكوس پس
 كردن مصرف كم

  به تعويق انداختن مصرف
 انداز تدريجي پس

 ها قانع شدن به حداقل
 مازاد هزينهانداز  پس

 انداز به سرمايه تبديل پس
 رفتار هوشيارانه

 هاي ممكن مندي از فرصت بهره
 توجه به نيازهاي ضروري

 نياز به احساس ايمني با انگيزة احتياط
 انداز نگري در پس آينده

 گذاري هدفمند سرمايه
 گذاري در طال و زيورآالت نكردن و سرمايه خرج

 نكردن كنار گذاشتن و خرج
 الحسنه هاي قرض طال و سپردهملك و 

 هاي فاميلي كشي نكردن و شركت در قرعه خرج
 ماندة خرجي منزل باقي

  دريافت بهرة بانكي

  انداز صرف خريد خانه پس
  استقالل مالي

حس مسئوليت در مشاركت در تأمين 
 هاي زندگي  هزينه

هزينة دانشگاه و مدرسه و خرج لباس 
 و خانه
  هاي زندگي  مشاركت درهزينه

ها به نظراتش بها  گيري در تصميم
 داده شود

احساس اعتماد و استقالل و روي پاي 
  خود ايستادن

  احساس خوب و استقالل و قدرت
  كمتر شدن مردساالري
  كنم اظهار نظر بيشتري مي
 حضور در جامعه

  كارآفريني و ايجاد اشتغال
 گيري قدرت تصميم
 گيري نهايي طرح و نظر و تصميم

 قدرت خريد بيشتر
ك امتياز اجتماعي در جهت كسب ي

  وجهه
 

  
  يك نمونه از مرحلة چهارم. 4جدول 

 اندازانواع پس
 انداز معكوسپس

 هاي فاميلي كشي نكردن و شركت در قرعه خرج
 كردن مصرف كم

 به تعويق انداختن مصرف
 انداز تدريجي پس

 انداز به سرمايه تبديل پس
 گذاري هدفمند سرمايه

  زيورآالتگذاري در طال وسرمايه
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 در موضـوع  پايايي و اين تا است نظر مد اعتبار بحث كيفي بيشتر هاي پژوهش از آنجا كه در
 از ها يافته اعتبار ارتقاي منظور ريشه دارد، به كيفي هاي پژوهش فلسفيِ و شناسي هستي ماهيت
 فليـك  اعتقاد به. است شده استفاده »گزينشي كردن باورپذير«يعني  فليك اووه نظر مورد روش

 از ايـن  وي منظـور  .گزينشـي اسـت   كـردن  اعتبـار، باورپـذير   افـزايش  هـاي  روش از ، يكي]10[
 تـالش  پـژوهش  ايـن  رو، در ايـن  از. است قبول قابل هايي قول نقل با متن كردن مستدل اصطالح،

افـراد   از مسـتقيم  هـاي  قـول  نقـل  از استفاده با ميداني هاي داده از برآمده هاي مايه درون تا شده
  .ارتقا يابد ها يافته اعتبار تكنيك اين از استفاده با و شود سازي مستند شده مصاحبه

  هاي تحقيق يافته
اختصـاص   ايـ انداز  نوع مصرف پسانداز،  اساس چهار مضمون اصليِ انواع پس هاي تحقيق بر يافته
ارائه شـده اسـت    ندازا پس اتو تأثير امدهايپانداز و  ، شرايط علي و عوامل گرايش زنان به پسآن

  .ها و مضامين اصلي مشخص است خالصة تم 5كه در جدول 
  

  ها و مضامين اصلي تم/ هاي تحقيق خالصة يافته. 5جدول 
  انداز شرايط علي و عوامل گرايش زنان به پس.3 اندازانواع پس.1

  انداز معكوس پس
 مصرف تدريجي/ مديريت مصرف/ كردن مصرف كم

  انداز تدريجي پس
 تعويق انداختن مصرفبه 

/ هاي هدفمند گذاري اي يا سرمايه خريدهاي سرمايه
گذاري در  سرمايه/ خريد ملك(انداز به سرمايه  تبديل پس

  )طال و زيورآالت

گيري و روي پاي خود  دستيابي به قدرت تصميم
  ايستادن

احساس نياز به ارتقاي جايگاه خود در خانواده و 
  اجتماع

  كسب وجهة اجتماعي
  نياز به قدرت و روي پاي خود ايستادن احساس

  انگيزة پيشرفت
  )مالي(احساس نياز به استقالل 

  نياز به احترام و تأييد شدن
 احساس امنيت

  اندازپيامدها و تأثيرات پس. 4 انداز يا اختصاص آننوع مصرف پس. 2

  رفع نيازهاي ضروري و آينده/ ها دستيابي به نداشته
  رفاهيدسترسي بيشتر به امكانات 

كرد در نيازهاي تفريحي با انگيزة بهبود شرايط  هزينه
  زندگي

  تأمين آيندة فرزندان و رفاه خانواده
 احساسي و عاطفي خريدهاي
  خانواده ابزاري حمايت

  به خويشاوندان دادن قرض
خريدهاي بزرگ و درنتيجه افزايش تدريجي ثروت 

  خانواده
  تحصيالت فرزندان

مشاركت در (اجتماع بسط مشاركت در خانواده و 
هاي  مشاركت در هزينه/ اي خانواده خريدهاي سرمايه

/ هاي جاري زندگي مشاركت در تأمين هزينه/ رفاهي
  )ها گيري مشاركت در تصميم

  هاي خانوادگي گيري كسب جايگاه در تصميم
  كسب وجهة اجتماعي

  نفس به افزايش اعتماد
  استقالل مالي زنان

  خوشبختياحساس / مندي از زندگي رضايت
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  انداز زنان انواع پس
گرفتن وام يـا  . كنند انداز مي هاي مختلفي پس دهد زنان به روش هاي اين مطالعه نشان مي يافته
انداز معكوس، كه شامل دريافت مبلغ محدودي وام از يك بانك، مؤسسة مـالي و اعتبـاري و    پس

نزلة يكي از انـواع  م يا صندوق خانوادگي با شرايط نرخ سود جاري، كارمزد يا بدون بهره است، به
 سـاله و  44، تأهل، م40كنندة شمارة  مشاركت. اند اندازهايي است كه زنان به آن اشاره كرده پس

  :گويد علمي مي عضو هيئت
  .دونم انداز مي چون وام گرفتن رو يك نوع پس. انداز كردنم به شكل گرفتن وام هست نوع پس

. مـورد توجـه زنـان اسـت    » هـا  دسترسـي سـريع بـه خواسـته    «ردن كـ  اين شيوه به دليل فراهم
  :گويد ساله و كارمند مي 31، تأهل، م1كنندة شمارة  مشاركت

شه، اگه قراره مـن طـي يـك مـدت      احتياج داري زودتر وارد خونه مياي رو كه  اون وسيله
  .دم انداز رو انجام مي واقع با دادن قسط اون پس پولي رو جمع كنم و اون وسيله رو بخرم، در

ضـروري و   هـاي غيـر   زنان همچنين بـا جلـوگيري از مصـرف اضـافي يـا اجتنـاب از هزينـه       
حقيقت آنان با مديريت مصرف يا  در. انداز كنند پسكردن سعي دارند در  مصرف كلي با كم طور به

 29، تأهـل ، م9كنندة شمارة  مشاركت. كنند مصرف تدريجي، قسمتي از درآمد خود را حفظ مي
  :كند ساله و كارمند بيان مي
  .كنم انداز مي كنم كه به اندازه خرج كنم و بقيه رو پس كردن مديريت دارم و سعي مي من در خرج

خصوص عمر  به(انداز در زنان موجب شده كه آنان طي دورة عمر خود  به پس بنابراين تمايل
اي كه وقتـي درآمدشـان پـايين     مصرف را به صورت يكنواخت كنترل كنند؛ به گونه) كاري خود

انـداز   كننـد و درآمدشـان باالسـت، بـه پـس      انداز مايه بگذارند و زماني كه كـار مـي   است از پس
  :كند ساله و شاغل ابراز مي 41، تأهل، م3كنندة شمارة  مشاركتچنانچه . تدريجي اقدام كنند

  .كنم انداز مي ها در آخر هر ماه مقداري از حقوقم رو در بانك به صورت سپرده پس بعد از هزينه
نكردن در زمان اول براي مصرف در زمان دوم يا به تعويق انـداختن مصـرف    مصرفزنان همچنين 

  :گويد ساله مي 44و  تأهلم ،40كنندة شمارة  مشاركت. دانند انداز مي را راهي ديگر براي پس
گيريد كه خيلي هم بـه   كنيد چيزهاي اضافه مي بينيد پول رو خرج مي گاهي اوقات شما مي

  .تونيد يك تحول ناگهاني توي خونه ايجاد كنيد كردن مي ازاند خوره، اما با پس درد نمي
هاي هدفمنـد   گذاري اي و بزرگ يا سرمايه انداز، خريدهاي سرمايه روش ديگر زنان براي پس

واقـع آنـان بـا     در. شـود   كنندگان ديده مـي  چون خريد ملك است كه در اغلب اظهارات مشاركت
كننـدة   مشـاركت . كننـد  اقدام مي» آوري ثروتگذاري در جهت گرد سرمايه«خريدهاي بزرگ به 

  :ساله معتقد است 30، مجرد و 11شمارة 
من خودم يه مقدار پول داشتم و آن رو با كسـي شـريك   . انداز من از طريق خريد ملكه پس
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بـه نظـر مـن بهتـرين     . هاي مسكن مهر گذاشتم كه حاال بايد به نتيجه برسـه  شدم و براي خونه
  .سرمايه تو كشور ما ملكه

  :كند ساله و كارمند بيان مي 31، تأهل، م1كنندة شمارة  مشاركت
  .شه شه و صرف اقساط وام خونه مي انداز مي من با خريد ملك بيشتر حقوقم پس

انداز كردن زنان در اين بستر، خريد طال و زيورآالت اسـت   هاي پس نهايت يكي ديگر از راه در
منزلـة افـزايش    انـداز را بـه   واقع، آنان اين روش پـس  در. بر آن تأكيد دارند شده كه زنان مصاحبه

  .كنند ثروت طي يك دوره تلقي مي

  انداز يا اختصاص آن نوع مصرف پس
شـود افـراد بـا افـزايش قـدرت       انداز كردن موجب مي دستيابي به دارايي يا سرمايه از طريق پس

ل سـرعت تكنولـوژي و   خريدشان با معيارهاي جديدي از رفاه آشنا شوند؛ معيارهايي كه به دليـ 
كند بـا   بنابراين، فرد سعي مي. اند سرعت تغييرات در جامعة جديد در حال تحول و تكامل مداوم

اگـر زمـاني   . مندي از زندگي را در خود ايجاد كند هاي خود، احساس رضايت دستيابي به نداشته
دادن بـه   اوليـه و اولويـت  اندوزي در حد تأمين معاش روزمره يا دستيابي به نيازهـاي   انگيزة مال

اي از پيشرفت، ميل به انباشـت درآمـد متوقـف شـود،      ها بود، امكان داشت كه در مرحله نداشته
 دسترسي بيشـتر بـه امكانـات   «اي براي كسب اعتبار بيشتر و  ولي چون اين تالش اساساً مسابقه

كـه   در چنـين بسـتري اسـت   . پـذير نيسـت   است، دسترسي به يك حـد مطلـق امكـان   » رفاهي
لـذا يكـي از بسـترهاي مهـم     . شـود  گيرد و مسـتمر مـي   شكل مي» شناسي طلبي و زيبايي تنوع«

كننـدة   در ايـن خصـوص، مشـاركت   . انداز، دسترسي به امكانات رفاهي بيشـتر اسـت   مصرف پس
  :گويد ساله و كارمند مي 27، مجرد، 16شمارة 

آد، وقتي مـن بتـونم، وقتـي     طور ذاتي از زيبايي خوشمون نمي تونم بگم كه ماها به من نمي
و ر  م كنم، چـه اشـكالي داره بتـونم مبلمـان خونـه      انداز مي آرم رو پس مي من اين پولي رو كه در

  .خواد ماشينم رو ارتقا بدم دلم مي. عوض كنم
آنان بـه دنبـال آن   . كنند زنان در دنياي مابعد سنتي شيوة زندگي خود را تجديد ساخت مي

كنند داشـتن   در عرصة مصرف نيز احساس مي. را به روي خود باز كنندها  هستند كه در انتخاب
هـاي   تواننـد انتخـاب   كنـد و مـي   بندهاي سنتي آزاد مـي  و ها را از قيد توانايي خريد و مصرف، آن

يكـي  » كرد در نيازهاي رفاهي با انگيزة بهبود شرايط زندگي هزينه«پس . گوناگوني داشته باشند
ايـن مقولـه در خـود هـم احسـاس آسـايش و هـم        . در زنان بوده اسـت انداز  از انواع مصرف پس

  :ساله 44، تأهل، م40كنندة شمارة  به گفتة مشاركت. كند زمان فراهم مي احساس مالكيت را هم
ها همه دارن، خونة خوب، ماشين خـوب، چيزهـايي نيسـت كـه آدم بگـه ازش       سري خواسته يك

  .ها باز كنه تونه راه رو براي اون انداز كردن مي پس. نهك ها رو تأمين مي اگر بتونه، اون. گذره مي
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 شـوند؟  كـار  بـه  دسـت  ديبا چگونه بكنند؟ ديبا چه نكهيا. اند باوريخود دنباله ب زنان امروز
 نيشتريب خود يزندگ ةتوسع ةدربار منظم تفكر با كنند يم يسع لذا باشند؟ ديبا يشخص چگونه
انديشـند؛   هاي جسماني و روحي خود مـي  آنان به احساس .ي داشته باشندزندگ از را يبردار بهره

شـايد  . شـود  هـا و بـروز تغييـر در زنـدگي آنـان مـي       لذا اين انديشيدن موجب آگاهي از خواسته
هاي سنتي و جنسيتي به خودشكوفايي  كنند برخالف كليشه جرئت بتوان گفت زنان تالش مي به

بي و خودباوري نيـازي اسـت كـه آنـان بـه آن      يا بنابراين خويشتن. يابي دست پيدا كنند و هويت
  :گويد ساله مي 54، آرايشگر و تأهلم ،30كنندة شمارة  مشاركت. كنند اقرار مي

گذاري در كار همسرم مشاركت كردم و بيشتر سرمايه رو مـن در اختيـار    يك بار در سرمايه
ايـن بـه مـن    ايشون گذاشتم كه خدا رو شكر خيلي هم نتيجة خوبي داشـت و بركـت داشـت و    

  .نفس داد به اعتماد
هـا بـه جـاي توسـل بـه       انـد؛ آن  بيش با گذشته قطع رابطه كرده و آنچه آشكار است زنان كم

هاي مرسوم، كه جامعه از آنان انتظـار دارد و بـه عنـوان الگوهـاي كهـن مطـرح        و روش ها عادت
مسيرهاي تـازه در   براي حركت به جلو و دستيابي به ـ هاي سنتي و جنسيتي زنان كليشه ـ است

. نفـس و نتيجـة درخشـان آن، يعنـي خودشـكوفايي، هسـتند       بـه  زندگي به دنبال كسب اعتمـاد 
. شـود  نفـس در زنـان مـي    بـه  انداز و مصرف آن باعث احساس خودبـاوري و اعتمـاد   بنابراين، پس

گيري يكي ديگر از وجوه توانمند شدن است كـه زنـان بـا     همچنين احساس استقالل در تصميم
اند و وجوه مشتركي با ابعاد مختلف خانوادگي دارد؛ مثل خريد  انداز كردن به آن دست يافته پس

هايي كه با توانمند شـدن   كتاب براي فرزندان يا خريد هديه براي اعضاي خانواده يا ساير تصميم
زنان به لحاظ اقتصادي رابطـة مسـتقيم دارنـد و موجـب برقـرار شـدن اصـل تـوازن قـدرت در          

رساند در برابر ساختارهاي قدرتي كه  شود و به آنان ياري مي ي در خانه و خانواده ميگير تصميم
  .ها مشاركت داشته باشند گيري زماني موجب انقياد آنان شده بايستند و در تصميم

جـوي  و گير زنـان بـوده موجـب شـده آنـان در جسـت       گريبان  هايي كه طي زمان محروميت
ها به دنبال  آن. ويژه فرزندانشان، باشند خود و اطرافيانشان، به هاي اي براي فعاليت تمهيدات تازه

ها  آن. گذاري كنند ند تا زندگي عاطفي خود را در جهت آيندة فرزندان و رفاه خانواده سرمايها آن
ة جامعـ  در. انـد  يابي و كشف بخشي از خود را در توانايي حمايت از ديگران يافتـه  كليد خويشتن

 عمـر  ةدور افـت، ي يمـ  تجسـم  گـران يد وجود در كه ييها گاه هيتك و عوامل رفتن نيب از با ديجد
 شـخص  خود يها يزير برنامه وها  طرح به زيچ هر از شيب كه ديآ يم در يريمس صورت به يآدم

. پندارنـد  ؛ لذا زنان نيز روابط خويشاوندي را لنگرگاهي براي حمايت از خـود مـي  شود يم مربوط
رساند تا با ورود به اجتماع و صرف وقت در جهت درآمدزايي، بـه   مي ها به زنان ياري اين حمايت

 تأهـل ، م1كنندة شـمارة   مشاركت. دست يابند» گذاري و افزايش ثروت سرمايه«استقالل مالي و 
  :كند ساله و كارمند اشاره مي 31

  .شه شده صرف مي هاي گرفته حقوقم براي هزينة خريد خانه، اقساط خونه و وام
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اي حكمروايـي شخصـي    ها را به صورت عنصر هسته ها، آن زنان با دريافت فرصتحقيقت،  در
  .گيرند هاي آيندة خود به كار مي بر عرصه

هاي سودمند، نظير خريد كتـاب   توجه به برنامه صحبت با زنان، ما را به اين نتيجه رساند كه
البتـه خريـدهاي    .كنـد  انـداز خـود تشـويق مـي     براي فرزندان و مسافرت، زنان را به مصرف پس

انـداز   كـردن پـس   كند؛ حتي به قيمت مصرف عاطفي و احساسي اغلب سبد كاالي زنان را پر مي
  :كند ساله و كارمند دادسرا بيان مي 29، تأهل، م12كنندة شمارة  مشاركت. آنان

هايي كه دوست دارم براي  اندازم صرف خريد هدايا براي اقوام و خريد لباس يه مقدار از پس
  .شه و خودم مي دخترم
  :كند ساله و شاغل اشاره مي 45، 34كنندة شمارة  يا مشاركت

همسرم يه مقدار كمي بهم پول داد بابت خريد سوغاتي و خريد واسـة  . پارسال رفتيم كيش
  .اندازهام بزنم مجبور شدم دست به پس. خودم

راهـي بـراي    كنـد و عـالوه بـر ايـن،     اين خريدها احساس خوشايندي را براي زنان ايجاد مي
حمايـت ابـزاري خـانواده در     در اينجـا . حمايت از خانواده در جهت حفظ موقعيت شـغلي اسـت  

پيونـدهاي  . آمـده در ايـن پـژوهش اسـت     دسـت  جهت حفظ موقعيت شغلي نيز يكي از نتايج به
هـاي چندگانـه، بسـيار     ويژه به دليل فشار نقش گوناگون خويشاوندي در مسير پيشرفت زنان، به

هـاي   گيـري  اين روابط خويشاوندي در طول عمر شخص كمك بزرگي بـراي تصـميم  . مؤثر است
سـاله و   31، تأهـل ، م15كننـدة شـمارة    چنانچه مشـاركت . اصلي و حفظ موقعيت شغلي اوست

  :كند كارمند ابراز مي
چـون  . شـه  اندازم صرف هديه به مادرم به خـاطر نگهـداري از دختـرم مـي     يه مقدار از پس

اندازم رو  مقداري از پس. ده ذارم و نگهداري دخترم رو مادرم انجام مي ك نميكود دخترم رو مهد
  .كنم در ازاي جبران زحمت مادرم صرف مي

  :گويد ساله و معلم نيز مي 41، تأهل، م7كنندة شمارة  مشاركت
 هـام  بچـه  يبـرا  كيـ كوچ آپارتمـان  هي رفتم من .شد جمع پول مقدار هي انداز پس همون با

  .نشن مستأجر كردن ازدواج و شدن بزرگ نكهاي از بعد كه دميخر
خصـوص تحصـيالت    انداز زنـان در  دهند، بخشي از مصرف پس ها نشان مي كه يافته همچنان

حقيقت، بخشي از زندگي زنان در مسيرهايي غيرشخصـي جريـان دارد؛    در .خود و فرزندان است
خـورد؛   گذاري عاطفي رقم مـي  يهدار كه با سرما كوششي براي تأمين نوعي زندگي دلپذير و معنا

مندي روانـي   كنندة ارتباط با ديگران كه قطعاً رضايت انداز براي ايجاد جو دلگرم كردن پس هزينه
  .را براي ايشان درپي خواهد داشت
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  انداز عوامل گرايش زنان به پس
د گيـري و روي پـاي خـو    يـابي بـه قـدرت تصـميم     دسـت دنبال  تنها به انداز كردن نه زنان با پس

گيـري   اند كه استحقاق و توان تصميم ايستادن هستند، بلكه طي اين فرايند به اين نتيجه رسيده
عاري از تـرحم بـراي زنـان فـرا رسـيده اسـت؛ ترحمـي كـه در          شايد بتوان گفت زمان. را دارند

آموخت كه اسـير   هاي سنتي وجود داشته و همچنان وجود دارد و به زنان مي بسياري از فرهنگ
تواننـد بـا پيـروي از     اند مـي  لذا در اين زمان به اين نتيجه رسيده. ت از پيش ساخته باشندترتيبا

زاي پيشين را ديگر تجربـه   تعقل و خرد خويش زندگي خود را سامان بخشند و رويدادهاي تنش
  .اند هاي مبارزه براي رسيدن به اهداف خود را انتخاب كرده آنان با خودآگاهي راه. نكنند
اسـت كـه همـواره زنـان      نيـازي » از به ارتقاي جايگاه خود در خانواده و اجتماعاحساس ني«

كنند با دستيابي به منـابع قـدرت، در پـي كسـب      ميكنند؛ لذا سعي  ضرورت آن را احساس مي
گونه كه تلقي شود،  وجهة اجتماعي زن هر. اه خود باشندنتيجه ارتقاي جايگ وجهة اجتماعي و در

، 29كننـدة شـمارة    مشاركت .يا شغل همسرش، مورد توجه آنان است چه با توجه به شغل خود
  :بر اين باورست كهساله  36و  تأهلم

 جايگـاه  بهتـر  مـديريت  بـا  كـنن و  رو مديريت زندگي تونن مخارج مي بهتر انداز پس با زنان
  .كنن مي بهتر هم رو شون خانواده و خود زندگي
  :گويد فروشگاه مي تي مدير آيساله و  25، تأهل، م17كنندة شمارة  مشاركت

انداز بتونه براي يـك خـانم ايجـاد شـغل      وقتي پس... آره به نظر من پول قدرت و اعتبار مي
  .بينم رم و خودم رو توانمندتر ميآ بكنه، مسلماً وجهة اجتماعي بهتري به دست مي

تـدبر را   شود زنان به دنبال شرايطي هستند كه توان انديشـيدن و تأمـل و   وضوح ديده مي به
يابي و  ها، تأمل و تدبري كه در عمل آنان را به اقدام براي قدرت انديشه. براي ايشان افزايش دهد

وجهة اجتماعي رهنمون كند و صداي آنان را در فضاي اجتماعي منعكس كند و بـه جـاي پنـاه    
از  ، كـه  گرفتن در ساية قدرت ديگران، كه اساسـاً عملـي انقيادپذيرانـه اسـت، بـه خطـر كـردن       

  .هاي روابط استوار بر اعتماد است، روي آورند شرط پيش
شود كـه فـرد قدرتمنـد     از آنجا ناشي مي» احساس نياز به قدرت و روي پاي خود ايستادن«

سـاله و   38، تأهـل ، م31كننـدة شـمارة    آمادگي دارد و به مراقب بودن نياز ندارد؛ مثالً مشاركت
  :گويد ميكارمند 

ي داشته باشه كه بتونه همسرش رو حمايت كنه، قدرت بيشـتري  وقتي يك خانم قدرت مال
  .كنه هاي مهم زندگي پيدا مي گيري در تصميم

هاي گوناگون موقعيت برابر  زنان در طول زندگي اجتماعي خود غالب مواقع به داليل و بهانه
داليـل و  اسـت؛ البتـه بـه     آنان نقض شده و ادعاهاي اساسي و برحق آنان زير پا گذاشـته شـده   

اند و در بسياري مـوارد قربـاني ايـن نـوع نگـاه       ظاهر بسيار هم جذاب بوده هايي كه شايد به بهانه
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هـاي اصـلي    بنابراين، احساس نياز به قدرت و روي پاي خـود ايسـتادن يكـي از انگيـزه    . اند شده
ن را فـرا  ها بيانگر آن است كه زنان بـه سـاختارهاي قـدرتي، كـه آنـا      اين. انداز در زنان است پس

طـور   آنان با توانمند كـردن خـود بـه   . انديشند و سعي دارند در برابر آن اقدامي بكنند گرفته، مي
همـان  . دهنـد  گذارنـد و آن را تغييـر مـي    گيري و قـدرت تـأثير   ناپذيري بر روابط تصميم اجتناب

انـد   نتيجه رسيده زنان امروز به اين. اي روشمند آنان را ناتوان كرده بود روابطي كه زماني به گونه
  .توان كسب كرد انداز مي هاي منطقي چون اشتغال و پس كه قدرت مستقل را با اتخاذ روش

ارزش يا مهم از طريق  دادن چيزهاي با توان دريافت كه تمايل به انجام ها مي با تأمل در يافته
در » پيشـرفت  انگيـزة «برآورده كردن معيارهاي برتـري، بيـانگر   هاي خود فرد يا تمايل به  تالش

كننـده از ميـزان بـاالي انگيـزش      طور متوسط زنـان مشـاركت   رسد كه به به نظر مي. افراد است
انـد، زيـرا    پيشرفت برخوردارند و به رشد و تحول الزم در جهت گسستن از وابستگي دست يافته

هـاي آنـان آشـكار اسـت؛ مـثالً       منـدي نسـبت بـه پيشـرفت در گفتـه      احساس شادي و رضايت
  :كند دار ادعا مي ساله و خانه 35، تأهل، م33كنندة شمارة  مشاركت

 يـك  كه اگر كنه احساس خانواده كه همين بينيم مي انداز پس توي كه چيزي بيشترين من
 يـك  روي شـه  مـي  كنم فكر من .كرد شروع جايي يك از شه بدن، مي انجام خوان مي بزرگ كار

 كـار  يـك  و كنيم حساب اون روي كرديم اندازش پس قبالً كه چيزي يك فروش حتي يا چيزي
  .بديم انجام رو بزرگي

سـازيِ   كننده در اين مطالعه دربارة پيشرفت تصوير دهند كه زنان مشاركت ها نشان مي يافته
سازي منفي ممكن است در ترس از طرد اجتماعي يـا نگرانـي    تصوير. منفي در ذهن خود ندارند

كننـدگان   يت خود را نشان دهد كـه در اكثـر مشـاركت   دربارة حفظ زنانگي و انكار واقعيت موفق
  .شود چنين ديدگاهي به خود ديده نمي

گيـري، نيـز از داليـل     استقالل مالي و استقالل تصـميم  ، همچون»احساس نياز به استقالل«
 57معلم و ، 20شمارة كنندة  مشاركت .كند انداز را در زنان تقويت مي مهمي است كه انگيزة پس

  :باور است كهبر اين ساله 
  .شه انداز باعث نوعي حس اعتماد و استقالل در زنان مي پس

عنوان يك موجود مختار و خودآگـاه بتواننـد بـراي خـود تصـميم       ند كه بها زنان به دنبال آن
گيـريم كـه فـرد در اصـل      حـال در نظـر مـي   . بگيرند؛ يعني موجودي مستقل و خودآيين باشند

كـردن آن تصـميم    و مانعي بر سـر راه آزادي او در دنبـال   گيري مستقل و خودآيين باشد تصميم
بر اين اساس، بايد . وجود ندارد، ولي ابزار و وسايل الزم را براي پيگيري اهدافش در اختيار ندارد

گيري مسـتقل و آزاد   واقع تصميم گفت اگر حداقل منابع مادي در اختيار فاعل اخالقي نباشد، در
انـد   خوبي درك كـرده  آنان به. گاه بالفعل نخواهد شد اين فرد هيچ ثمر خواهد شد و فاعليت او بي

هـايي را   نيرويـي كـه بـه آنـان فرصـت     . يكي از اين منابع پول و دسترسي به اقتصاد مالي اسـت 
  .بخشد كه مرتبط با مسير دلخواه آيندة آنان است مي
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انـداز   ن را بـه پـس  است كـه زنـا  » شدن نياز به احترام و تأييد«هاي اين بخش،  از ديگر يافته
اي  عنـوان پديـده   اين امر موجب شده زنـان بـه وسـيلة تصـميمات خـود بـه      . تشويق كرده است

همچنين، در جامعة جديد با از بين . شخصي و برخوردار از مرجعيت دروني، خود را محقق كنند
ت يافت، دورة عمـر آدمـي بـه صـور     هايي كه در وجود ديگران تجسم مي گاه رفتن عوامل و تكيه

شـود،   هاي خود شخص مربوط مي ريزي ها و برنامه آيد كه بيش از هر چيز به طرح مي مسيري در
منجـر شـود در برنامـة زنـدگي     » احساس ايمني با انگيزة احتياط«هايي را كه به  لذا زنان كنش
امنيـت مـالي و    ـ دهـد كـه احسـاس امنيـت     انداز اين امكان را به زنان مي پس. اند خود قرار داده

  .داشته باشند ـ  اي ندهآي

  انداز پيامدها و تأثيرات تمايل زنان به پس
هـاي خـانوادگي    گيري انداز براي زنان، مشاركت در تصميم يكي از پيامدهاي مهم و تأثيرات پس

جايگـاهي  «اند در خانواده  در اينجا دو نكتة مهم نهفته است؛ يكي اينكه زنان توانسته. بوده است
انـد در  تو اين جايگاه بيانگر آن اسـت كـه زن مـي   . پيدا كنند» هاي خانوادگي گيري براي تصميم

اند مشاركت خود را در  نكتة ديگر اين است كه زنان توانسته. گيري مشاركت داشته باشد تصميم
اندازي خود، جا بيندازند؛ يعني فارغ از اولويت جايگاه  هاي مختلف، با قدرت درآمدي و پس حوزه

دهـد؛   مـي تـأثير قـرار    انداز است كه هر دو را تحت گيري يا مشاركت، نكتة مهم توان پس تصميم
كننـدة   مشـاركت . دهد و هـم جايگـاه مشـاركت    گيري مي كه هم به زنان جايگاه تصميم طوري به

  گويد مي ساله و مدير مزون عروس 47، ديپلم، 13شمارة 
شـخص   وم ر  زنـدگي  ةمن دوست ندارم هزينـ . هچيز زندگي مشاركتي باش دوست دارم همه

  .و من آدم منفعلي باشم هديگري تأمين كن
  :گويد ساله مي 34، مجرد و 19كنندة شمارة  مشاركت

بـه   البته اصـوالً  .هدر بسياري از امور دخالت كن نهتو نمي ه،اختيار مالي ندار كه انسان زماني
هـاي   گيـري  در تصـميم  نهتو مي ه،به طور مسلم وقتي انسان قدرت مالي داشته باش... هاين شكل

  .بدي و تسليم باشياال بايد فقط گوش  و .هخانوادگي شركت كن
  :ساله معتقد است 50و  تأهل، م21 كنندة شمارة مشاركت

تونه نظـر بـده و ايـن بـراي      توانمنده و مي. مشاركت يعني اينكه فرد داراي قدرت و اعتباره
  .نفسه ارزش داره زنان في

عـالوه بـر رسـيدن بـه جايگـاه      . مشاركت در اينجا خود را به چنـد جلـوه نشـان داده اسـت    
اي خـانواده، مشـاركت در    كننده، خود را بـه اشـكال مشـاركت در خريـدهاي سـرمايه      مشاركت

. انداز بوده اسـت، نشـان داده اسـت    هاي رفاهي و جاري خانواده، كه از انواع پيامدهاي پس هزينه
انـداز و   اي خانواده، چون نياز به پول و سرماية بيشـتري دارنـد، زنـان بـا پـس      خريدهاي سرمايه
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كنند، در وجه ديگر به  ها را براي خانواده تسهيل مي ود عالوه بر اينكه خريد اينگذاري خ سرمايه
بـالطبع  . افزاينـد  گيري، قدرت برابر و جايگاه خود در خانواده مـي  لحاظ اقتصادي به توان تصميم

شود، اين خـود   كند و نظر وي در كارها لحاظ مي طور عملي در خانواده مشاركت مي وقتي زن به
برگيرندة مواردي چـون احسـاس    تنيده در اين پيامدهاي درهم. جنبه پيامدهايي دارددر چندين 

هاي اين تحقيـق   مندي است كه در يافته نفس، داشتن وجهة اجتماعي و رضايت به آزادي، اعتماد
  .خوبي هويدا شدند ها به همة آن

گيـري   ميمكند كـه زنـان هـم اجـازة تصـ      استقالل مالي اين فرصت را براي ايشان فراهم مي
گيـري و   كه ايـن آزادي در تصـميم   داشته باشند و هم تصميم خود را پيگيري كنند و درصورتي

ايـن  . دهـد  كردن آن به شكل مستمر و متداوم برقرار باشد، بـه آنـان هويـت شخصـي مـي      عملي
عـالوه بـر ايـن،    . نفس و استقالل زنان نيز بشـود  به تواند باعث كسب وجهة اجتماعي و اعتماد مي
مندي از زنـدگي   يابي همراه رضايت اين خويشتن. شود مندي زنان از زندگي نيز مي عث رضايتبا

گيـري و مشـاركت در خـانواده بـه      ها، زنان با كسب جايگـاه تصـميم   بنابراين، متعاقب اين. است
نفـس و اسـتقالل زنـان     به ها به افزايش اعتماد شوند و همة اين كسب وجهة اجتماعي نيز نائل مي

  :كند ساله و كارمند اظهار مي 34، تأهل، م14كنندة شمارة  مشاركت. شود ميمنجر 
كـنم و   وقتي من از لحاظ اقتصادي پولي رو داشته باشم، بالطبع اظهـار نظـر بيشـتري مـي    

  .تري داره همسرم هم نظر مثبت
  :گويد ساله و كارمند بانك نيز مي 29 ،تأهل، م9كنندة شمارة  همچنين مشاركت

انـداز   طـور بـود و پـس    انداز كردن استقالل مالي باشه، الاقل براي من كه ايـن  پساگر اصل 
كنم تا از فرد ديگري پول نگيرم، مخصوصـاً بـراي تحصـيالتم، قطعـاً تـأثير دارد، چـون اگـر         مي

اسـتقالل مـالي و تحصـيالت بـراي مـن      . تونستم ادامه تحصيل بدم استقالل مالي نداشتم، نمي
  .اشتوجهة اجتماعي در پي د

از زنـدگي بـراي    مندي يابي و رضايت رو، يك ارتباط نزديكي ميان اين موارد و خويشتن اين از
  .شود مندي، احساس امنيت و خوشبختي نيز در زنان ايجاد مي در كنار رضايت. زنان وجود دارد

. كننـدگان بـه آن اهتمـام داشـتند     نيز مفهـومي اسـت كـه اغلـب مشـاركت     » امنيت رواني«
  :گويد ساله و كارمند شركت خدمات كامپيوتري مي 21، كارشناس، 28دة شمارة كنن مشاركت

انداز اينه كه زن در كارهاي اقتصادي كه در زندگي بوده در  ترين پس كنم بزرگ من فكر مي
  .اندازه اين باعث امنيت خاطر، پشتوانة اقتصادي و بهترين نوع پس. اندازهايي كه دارن سهيمه پس

  :گويد ساله مي 35، حسابدار و 35ندة شمارة كن همچنين مشاركت
تالطـم   انديشي و صبره و با توجه به نظام اقتصـادي پـر   انداز كردن امر مفيد و نشانة دور پس

تونـه بـرگ    انداز كردن چـه از سـوي زن و چـه از سـوي مـرد مـي       كنوني و تورم اقتصادي، پس
ي مبـادا بـه كمـك حفـظ نظـام      تضميني براي بقاي آرامش و رفـاه خـانواده باشـه و در روزهـا    

  .خانواده بياد
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ان بـه انـواع   شـ  هـا و دسترسـي   انداز در بسط روابط و تعامل اجتمـاعي آن  زنان معتقدند پس
شود زنـان بتواننـد در    ها باعث مي اين. هاي اجتماعي مؤثر بوده است ديگري از منابع نظير شبكه

مشـاركت  (عمومي جامعـه مشـاركت   هاي مختلف  جامعه حضور خود را اعالم كنند و در فعاليت
  :ساله 43، كارمند و 18كنندة شمارة  از نظر مشاركت. كنند...) اجتماعي، مشاركت اقتصادي و

هـايي كـه اسـتقالل مـالي دارن، بهتـر       رسـونه و خـانم   انداز زنان رو به استقالل مالي مي پس
  .تونن در جامعه حضور پيدا كنن و در امور اجتماعي شركت كنن مي

 .انـد  شـده  »خـانواده  بحـران  تيريمـد  و مشكالت حل« در خود نقش متوجههمچنين  زنان
 در را فعـال  ينقشـ  و رنـد يبگ ميتصـم  فرزندانشـان  و خـود  يزندگ امور ةدربار قادرند آنان نكهيا

 بـه  خـانواده  در كـامالً  مهـم  مسائل در آنان مشاركت امروز كه است آن انگريب كنند فايا خانواده
هـاي   مشاركت در هزينه«توانند با  اندازي خود مي زنان با قدرت پس. است شده شناخته تيرسم

تا حدود زيادي مشكالت و مسائل اقتصادي و عـاطفي خـانواده را حـل    » رفاهي و جاري خانواده
تواند در كنـار خـود،    انجامد و مي مي» بهبود رفاه خانواده«اين پيامد مهم در كنار خود به . كنند

نهايت اينكه زنان بـراي تحـرك اقتصـادي و بهبـود وضـعيت       در. ز تأمين كندآيندة فرزندان را ني
را در » جـويي  صـرفه  فرهنـگ  شيافزا و يعقالن يزير برنامه«اقتصادي و نغلتيدن دوباره در فقر، 

خواهند بـه چرخـة فقـر، كـه      اند؛ آنان به اين نتيجه رسيدند كه اگر مي هاي خود قرار داده برنامه
اند تداوم  دست آورده اند، غلت نخورند، ناچارند در وضعيتي كه به آن فرو رفتهزنان در گذشته در 

  .جويي كليد اصلي اين تداوم است يابند و صرفه

  گيري نتيجه
دهد زنان امروز با رسيدن به آگاهي الزم از خويشتن به جاي فرار از دنياي  اين مطالعه نشان مي

هـاي   ن و اعمال كنترل بر آن را دارند؛ لذا از راهاجتماعي پيرامون خود سعي در درگير شدن با آ
يكـي از  . كننـد  مختلف دسترسي خود را به منابع قدرت بـراي درگيـري پرمخـاطره ميسـر مـي     

  .انداز است ها براي دسترسي به قدرت پس هاي آن راه
شناسان معتقدند كه جنسيت يك متغير قشربندي اسـت كـه بـه دليـل ايجـاد       برخي جامعه

ايـن واقعيـت كـه    . وضوح بر آشفتگي رواني تأثيرگذار اسـت  بر به منابع اقتصادي بهدسترسي نابرا
هـاي الزم بـراي پيشـرفت و     هاي اجتمـاعي و اقتصـادي نقـش مهمـي در ايجـاد فرصـت       محيط

اي  انـداز را شـيوه   بنابراين، زنان پـس . پوشي است كند، غير قابل چشم يابي افراد ايفا مي خويشتن
دانند و بر تأثير آن در كسب پايگـاه اجتمـاعي،    اجتماعي و اقتصادي مي هاي براي ورود به محيط

شود كه نظارت بيشتري  پايگاهي كه به دستيابي به منابعي منجر مي. كنند اقتصادي را تأكيد مي
تنهـا بـه احسـاس برخـورداري از      اين امر به نوبة خود نـه . بر خود و اعضاي خانواده داشته باشند

شود، بلكه ميزان آشـفتگي روانـي آنـان را نيـز كـاهش       دي بيشتر منجر مياستقالل و اختيار فر
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آنـان  . تري در خانواده و اجتماع هستند هاي مهم بنابراين، زنان به دنبال بازشناسي نقش. دهد مي
توانند به ديگران بكنند و ديگران به آنان بنمايند همگـي بسـتگي    معتقدند كيفيت كمكي كه مي

ز موقعيت اجتماعي و اقتصادي بـاالتر يـا مسـاوي برخـوردار باشـند تـا از       به آن دارد كه چقدر ا
نتايج ايـن  . هاي عملي بيشتري را ارائه دهند يا دريافت كنند ها، نفوذ و حمايت طريق اين فرصت

 تيريمـد كـردن،   مصـرف  انـداز معكـوس، كـم    انداز زنان شامل پس تحقيق نشان داد كه انواع پس
انـداز بـه    از تدريجي، به تعويـق انـداختن مصـرف، تبـديل پـس     اند ي، پسجيمصرف تدر/ مصرف

بـه   يابيدستهاي  انداز را در زمينه ها اين پس آن. هاي هدفمند بوده است گذاري سرمايه و سرمايه
كـرد در   نـه يهزي، بـه امكانـات رفـاه    شـتر يب يدسترسـ ، ندهيو آ يضرور يازهايرفع ن/ ها نداشته

 يدهايـ خر، فرزندان و رفاه خانواده ةنديآ نيمأتي، زندگ طيبهبود شرا ةزيبا انگ يحيتفر يازهاين
بـزرگ و   يدهايـ خر، شـاوندان يدادن بـه خو  قـرض ، خـانواده  يابـزار  تيحماي، و احساس يعاطف
كننـد يـا    مصـرف مـي   فرزنـدان  التيتحصـ نهايـت   و در ثروت خانواده يجيتدر شيافزا جهيدرنت

  .دهند اختصاص مي
كنند سهمي عادالنه از آزادي و منابع را به خود اختصاص دهنـد و   ميانداز سعي  زنان با پس

صدد دستيابي به حقوق خود هستند و از اين گـذر بـه فاعليـت اخالقـي خـود جامعـة عمـل         در
هستند كـه  » هويت شخصي«شود كه به دنبال  خوبي مشاهده مي هاي آنان به در گفته. بپوشانند

دانند كه بـه   انداز را امري مي آنان پس. افتد ت، به خطر مياي شرايط و امكانا در صورت نبود پاره
عنوان يك موجود داراي كرامت، طـرح زنـدگي مطلـوبي را بريزنـد و آن را      كند به آنان كمك مي

حـق  «بخشـد و از داشـتن    مسـتمر مـي  » آزادي«و » اسـتقالل «اجرا كنند؛ امـري كـه بـه آنـان     
  .كند ه، حمايت ميويژه در خانود و اعمال ارادة آزاد، به» شخصي

دسـت آوردن   انداز را نيز ابزاري براي به آنچه بيش از هر چيز آنان به دنبال آن هستند و پس
سـاز در   هـاي سرنوشـت   شدن بدون وابستگي اسـت؛ اينكـه در انتخـاب    دهند، توانمند آن قرار مي

. شـده اسـت   يهـا دريـغ مـ    زندگي، در مواقع و مواضع خود، توانمند باشند؛ چيزي كه قبالً از آن
دست آوردن قدرت كنترل زندگي شخصي خود در مقابـل خـانواده و جامعـه اسـت؛      همچنين به

  .قدرتي كه به ايشان منزلت ببخشد
و  يريـ گ ميبـه قـدرت تصـم    يابيدستانداز مواردي چون  بنابراين، عوامل گرايش زنان به پس

 كسـب ، خـود در خـانواده و اجتمـاع    گـاه يجا يبـه ارتقـا   ازيـ ن حساس، استادنيخود ا يپا يرو
 احسـاس ، شـرفت يپ ةزيـ انگ، سـتادن يخـود ا  يپـا  يبه قدرت و رو ازين احساسي، اجتماع ةوجه

بـوده اسـت و پيامـدهاي     تيـ امن احسـاس و  شدن دييبه احترام و تأ ازين، )يمال(به استقالل  ازين
 يهــا يريـ گ ميدر تصـم  گــاهيجا كسـب ، بسـط مشـاركت در خــانواده و اجتمـاع   انـداز نيــز   پـس 

از  يمنـد  تيرضـا ، زنـان  يمـال  استقالل نفس، به اعتماد شيافزاي، اجتماع ةوجه كسبي، خانوادگ
روابـط و تعامـل    گسـترش  و رفـاه خـانواده،   شرفتيپي، روان تيامني، احساس خوشبخت/ يزندگ

ـ  يزيـ ر برنامـه نهايـت   و در ران خـانواده حب تيريمشكالت و مد حل ،ياجتماع  شيو افـزا  يعقالن
  .بودند جويي گ صرفهفرهن
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