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. نیز از پرسشنامه استفاده شد  بود و در بخش کمیاطالعات، مصاحبه سیر زندگی
هاي این تحقیق حاکی از آن است که زنان به چهار نوع منبع مالی شامل  یافته

دستمزد تنها . خرج خانه، پول توجیبی، حقوق ماهیانه و ارثیه دسترسی دارند
تصمیمات بزرگ . هاي سنتی زنان نیست درآمدي است که ناشی از نقش

دسترسی زنان رسد با افزایش  به نظر می. انه برعهده مردان استاقتصادي در خ
با افزایش کنترل . یابد  کنترل آنان براین منابع افزایش نمیبه منابع مالی، لزوماً

ل عمده مالی بین زن و ئگیرهاي مشترك در باره مسا زنان بر منابع مالی، تصمیم
 . یابد مرد افزایش می

  خانواده، کنترل منابع مالی، زن ایرانی منابع مالی : هاي کلیدي واژه

  
   مسئلهبیان 

ترین  از مهم.  اجتماعی شدن افراد استفرآیندخانواده نهادي اجتماعی و بسیار موثر بر 
 وارد ء رفاه جمعی اعضاافزایش براي درآمد.  منبع درآمد آن است،خانواده يعوامل بقا

 خانواده به طور یکسان ي اعضاشود که بین تمام گونه فرض می شود واین خانواده می
ي در باره نحوه صرف درآمد به گیر تصمیماما . )Zelizer,1989: 353(شود  تقسیم می

  . طور یکسان بر عهده تمام اعضاي خانواده نیست
گیري   منبع قدرت مالی خانواده در دست چه کسی است و تصمیماین کهدانستن 

در فهم روابط بین اعضاي اده است، با کدام یک از اعضاي خانو در مورد این منبع
تواند باعث  میخانواده و دالیل شکست و فروپاشی آن بسیار مهم است زیرا این ویژگی 

 منابع و ياگر فرد. د که بعضی از اعضاي خانواده ثروتمندتر از دیگر اعضا باشندشو
ها،  ه رسیدن به اهداف، نیازها، خواستبرايامکاناتی در اختیار دارد که فرد دیگر، 

دسترسی کمتري به این منابع  فردي که ،است بدان نیازمند هایش منديتمایالت و عالق
بدین ترتیب .  باید به طرق گوناگون براي دستیابی به این منابع تالش کنددارد، ناگزیر

ي بسیاري را در خانواده به وجود آورد ها تواند چالش کنترل منابع اقتصادي می تمایل به
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براي فهم نحوه شکل .  است که ما در باره آن اطالعات اندکی داریمو این در حالی
منابع مالی در خانواده شود که  مطرح میپرسش این گیري تعادل اقتصادي در خانواده، 

 در اختیار کیست؟ زنان تا چه حد منابع مالی خانواده را در اختیار دارند؟ و معموالً
   کسی است؟هاي اقتصادي در خانواده با چه گیري تصمیم

درباره ضرورت پژوهش توجه به این نکته الزم است که دسترسی نابرابر اعضاي 
خانواده به منابع اقتصادي و تفاوت چشمگیر میزان ثروت آنان نوعی عدم تعادل را در 

 تواند به افزایش تنش، خشونت و طالق در این می احتماالًکند که  میخانواده ایجاد 
ها از  اي شدن زنان در جامعه و عدم استفاده مناسب آن حاشیه. خانواده منجر شود
ها نسبت به مردان، اهمیت پژوهش در این زمینه را به خوبی روشن  امکانات و فرصت

هدف از این پژوهش فهم میزان و چگونگی دسترسی زن و شوهر به منابع . سازد می
  . اقتصادي خانواده است

  
  پیشینه پژوهش 

در باره خانواده، خشونت و زنان انجام شده اما مطالعات بسیار در ایران مطالعات زیادي 
.  اقتصادي زنان انجام شده است هاي اقتصادي به طور کل و کنش اندکی در زمینه کنش

. یکی از کسانی که در مقاالت خود به بحث جنسیت و پول پرداخته، ویویان زلیزر است
داري  بابت خانه) پول خانگی( یمآیا زن باید مقرري منظپرسش اصلی او این بود که 

حاکی از آن است  ها یافته کنند؟ دریافت کند؟ و زنان آمریکایی در مورد پول چه فکر می
مردان با پول  درصد 90بیش از درصد زنان به سئوال اول جواب مثبت دادند، اما  88که 

 خانگی دارد که پول زلیزر در نتیجه گیري این تحقیق اذعان می. ندبودخانگی مخالف 
 از  اماشود، یک نوع خیلی خاص از پول است که توسط شوهر در اختیار زن گذارده می

 . همان جنس پول شوهر نیست
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 در پی "پول، جنسیت، توسعه"عنوان با اي  مقاله در) 1390(علیرضانژاد و حایري 
 یاجتماعات کوچک محلهاي اقتصادي زنان در  يگیر تصمیمتا تاثیر پول بر   بوده اندآن
ترین یافته این پژوهش به مفهوم پول براي این زنان  مهم. دن را بسنج)زنان رامه(

 . اختصاص داشت

از جمله . هایی را مطرح کردند پرسشساختقدرتباره در) 1385 (ساروخانیوپناهی
 آیا قدرت منبع -1  اشاره نمود،مواردتوان به این   این تحقیق مییسئواالت اساس
 در جامعه امروز ایران -2  اجتماعی است؟واي عاطفی  پدیدهکه  یا آن جسمانی دارد

 جایگاه زن از ي با ارتقا-3تري دارد؟  کدام متغیر بر هرم قدرت در خانواده تاثیر بیش
 نتیجه این ن بهامحقق گیري در خانواده چیست؟  الگوي اساسی تصمیم،انقیاد تا شراکت

اه زن در هرم قدرت خانواده آموزش از ترین عوامل تاثیرگذار بر جایگ مهم اند که رسیده
 . یکسو و اشتغال زنان از سوي دیگر است

بررسی عوامل موثر بر میزان قدرت زنان در "  با عنوان)1383(پژوهش دیگري 
سئوال . نصیر محله صورت گرفته است می توسط علی اما"هاي خانواده گیري تصمیم

هاي  گیري قدرت زنان در تصمیم که چه عواملی بر میزان بوداصلی این پژوهش این 
خانواده تاثیر دارد؟ نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از معنادار بودن رابطه میان درآمد، 

 و قدرت زنان در ،هاي جنسیتی، تعداد فرزندان میزان تحصیالت، میزان اعتقاد به قالب
  . هاي خانواده است گیري تصمیم

  
  مبانی نظري 

ي ها  سال وظیفه اصلی زنان عبارت بود از بارداري درتاریخ مدون بشري، سراسر در
ها هنگام بیماري، انجام تکالیف خانگی،  جوانی، پرستاري ازنوزادان و مراقبت از آن

: 1373گیدنز، (نگهداري از باغ و باغچه و همچنین مشارکت درکار بوستان وکشتزار 
زنان، تمایل و فرصت کار به زعم گیدنز این تکنولوژي بود که با آزاد کردن وقت . )425



   
  
  
  

 161    ...  سرمایه اقتصادي و جنسیت در خانواده 

بدین ترتیب . )200: همان(ي گوناگون اجتماعی را براي آنان فراهم کرد ها در عرصه
 دیگر به شیوه سنتی گذشتهخانواده  که  موجب شد، نیاز به پول و منابع مالی در خانواده

 بوده و زن و مرد هر دو بیرون از خانه کار کنندقادر به تولید مایحتاج خود ن
  . )2: 1384خانی، سارو(

 اما در جامعه ،زنان از نظر اقتصادي به شوهران خود وابسته هستندبه طور معمول 
. رسد ها درآمد زن براي حفظ خانواده ضروري به نظر می امروزي در بیشتر خانواده

 به طور بسیاري از مطالعات میان فرهنگی حاکی از آن است که عواید زنان تقریباً
نیازهاي جمعی خانواده به ویژه آموزش و تغذیه کودکان هزینه اختصاصی در تامین 

 در تحقیقی که در هندوستان انجام گرفته، نشان داده شده که افزایش مثالً. شود می
در نبود . )72: 1389تاش، میبهرا(دستمزد زنان در بهبود تغذیه کودکان موثر بوده است 

 به مدیران خانواده تغییر نقش مردان ممکن است زنان از کارکنان بدون مزد خانگی
گیرند که امور   تصمیم میاکثراًمردان به باور گیدنز . )196:  1390علیرضانژاد،(دهند 

 مسئولیت تصمیماتی را به تنهایی معموالً زنان  ومالی خانواده چگونه سازمان داده شود
تند، مانند پنداش ی میئها را کم اهمیت و جز دار بودند که زن و شوهر هر دو آن عهده

  . )437: 1373گیدنز، (انتخاب تزیینات داخلی منزل 
  

  خانواده، منابع مالی، توزیع و موازنه قدرت 
 بر دخالت عمدتاًي قدرت هستند که ها ترین نظریه می قدیشناختی هاي زیست نظریه

گرایی مردان و سلطه پذیري  ها در سلطه سازوکارهاي فیزیولوژیکی از جمله هورمون
در این دیدگاه یکی از قدرت بدنی مردان . )18: 1384رضابخش، (کنند  کید میزنان، تا

فردریش انگلس در خانوار اشتراکى آغاز به اعتقاد . ي قدرت استها مهمترین نشانه
 اداره امور خانه بر  گرفت، هاى متعدد و فرزندان آنان را در برمی تاریخ بشر که زوج

ر زنان براى بقاي قبیله جنبه حیاتی داشت زنان از عهده زنان بود، ولی به دلیل آنکه کا
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داري به  سازي حیوانات و توسعه گله اما اهلی. پایگاه اجتماعی باالیى برخوردار بودند
پیدایش منبع ثروت جدیدي براى اجتماع بشري منجر شد و چون کنترل حیوانات قبیله 

ت نسبی آنان در در دست مردان بود، سبب انباشت ثروت در دست مردان شد و قدر
در مقابل، ارزش کار و تولید زنان به کاستی گرایید و . مقایسه با زنان افزایش یافت

در جوامع کشاورزي، قدرت زنان کمتر بود؛ زیرا در . پایگاه اجتماعی آنان تنزل یافت
کند و در نتیجه، زنان  این جوامع، نظام وراثت زمین را از پدر به فرزند پسر منتقل می

شناسی نیز از آن حکایت دارد که با افزایش  هاى مردم یافته . اند مالک زمین نبوده نوعاً
هاى زنان وابسته باشند،  مشارکت اقتصادي زنان، به ویژه در شرایطی که مردان به فعالیت

 گفته مثالًکند؛  یابد و حتی گاهى با قدرت مردان برابري می قدرت آنان افزایش می
درصد از خوراك قبیله را 80 تا 60ل آفریقایى که زنان بینشود که در برخی قبای می

گیري آنان درباره امور قبیله در حد قدرت مردان  کردند، قدرت تصمیم تامین می
  . )20: 1384رضابخش،(است  بوده

هاي بالقوه انسان  صور قدرت در توانایی میمارکس خاستگاه اصلی تمااز نظر 
هاي بشر دو  مارکس در بحث از توانایی. آیند می رفعالیت د در روند تاریخ به  که است

ها و   استعدادها، توانایی سازد؛ و قدرت به منزله مفهوم قدرت و نیاز را مطرح می
 تحت تاثیر محیط اجتماعی نیاز مانند قدرت شدیداً. شود هاي مردم تعریف می قابلیت

افراد  میه در تماقولصورت با اي است که به قدرت از نظر مارکس خصیصه. قرار دارد
  . وجود دارد اما تحقق یافتن آن موکول به شرایط اجتماعی و تاریخی است

هاي وابسته به جنس و به تبع آن قطبی  از نظر مارکس و انگلس تمایز یافتن نقش 
شدن قدرت در خانواده به مرکزیت فرد، در حقیقت بازتاب دیگري از تحول مالکیت 

توانند سوژه مالکیت  چون کاالهایی که می  نیز همدر این روند زنان. خصوصی است
یعنی منبع قدرت مرد و سلطه او بر زن از قدرت اقتصادي در . شوند باشند، محسوب می

توان  میگیرد بر اساس دیدگاه نظري مارکس  طبقات اجتماعی گوناگون مردان نشات می
ته بودن امرار عامل اقتصادي منبع قدرت خانواده است؛ یعنی وابسنتیجه گرفت که 
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یک از زوجین باشد   اهرم اقتصادي در دست کداماین کهزن و / معاش خانواده به مرد 
  . )همان(ها در خانواده موثر است  بر میزان قدرت آن

بلود و ولف معتقدند که تصمیمات زن و شوهر در امور زندگی، نتیجه مستقیم 
ن منابع احساس مدیون و  در منابع است که ای- نه به صورت آگاهانه-سهم هر یک

. کند، درآمد شوهر یک معرف بسیار مهم در این زمینه است مقروض بودن را ایجاد می
اي که درآمد زن مورد توجه است، توازن قدرت در مسیر زن تغییر  در مقابل، در خانواده

کرده است، بنابر این درآمد باالي شوهران در صورت عدم نقش زنان در کسب درآمد، 
  . )3: 1386سفیري، آراسته، (آورد  ین قدرت را براي مردان به همراه میتر بیش

پذیرند، معتقدند که نقش  شناسانی که تقسیم کار بین زن و شوهر را می جامعه
کند و در این شرایط شکست در ازدواج براي زن شوم  اقتصادي شوهر، زن را وابسته می

شود، حتی اگر درازدواج خوشبخت  زنی که درآمدي ندارد، تسلیم می. و بدفرجام است
. بیند برعکس زنی که شاغل است، اجباري در تحمل ازدواج ناموفق نمی. نباشد

وابستگی اقتصادي در ارتباط متقابل زن و شوهر، موقعیتی تابع و پست را براي زن به 
ایده اصلی در این دیدگاه آن است که یک . )3: 1386سفیري،آراسته، (آورد  وجود می

رسیدن به اهداف، نیازها، براي نابع و امکاناتی در اختیار دارد که براي فرد دیگر، فرد م
عالوه بر آن فردي که منابع و . هایش ضروري است ها، تمایالت و عالقه خواسته

ترین منبع جایگزین موجود بر  امکانات ارزشمند را در اختیار دارد ممکن است مهم
  )5همان، (سایر منابع را داشته باشد 

نزدیکى و صمیمیت، «هاى امروزین، یعنى  هاى خانواده مؤلفهمعتقد است که گیدنز 
ها در کشورهاى غربى و صنعتى   این دگرگونى؛اند ، در حال تحول» عواطف و جنسیت
شدن، از منظر  این جهانى . شدن هستند اند و به مرور در حال جهانى بسیار پیشروى کرده

 اما با خود مشکالت عمیقى نیز به ؛ذیر و مثبت استناپ گیدنز تا حد زیادى مقاومت
 امروزه در این کهکند، اول  تحوالت اشاره میاین  نمونه از ندگیدنز به چ. آورد همراه مى

اى در کشورهاى دیگر جهان، خانواده در وهله اول،  کشورهاى غربى، و به طور فزاینده
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دهاست که بیشتر بر اساس اى از پیون دیگر یک واحد اقتصادى نیست؛ بلکه مجموعه
دومین . )2: 1388جالئی پور، ( ارتباط عاطفى شکل گرفته است ارتباط و خصوصاً

 تر بیشپیوند میان زن و مرد، بویژه در ازدواج سنتى پیش از این گرگونى این است که 
در طول حدود گیدنز براین باور است که .  بود هاى از پیش تعیین شده بر اساس نقش

که در گذشته ثابت و  ناچن ها تغییر کرده و نقش زن و مرد، آن مام اینیک نسل، ت
سومین دگرگونى، به موقعیت در حال تغییر . )همان (است ماندهمشخص بود، ثابت ن

این دگرگونى، ساختارى . شود ها با مردان مربوط مى زنان و یکسان شدن قدرت آن
مهدوي براین . )121: 1373دنز، گی؛ 3: همانجالیی پور، (است و ابعادى جهانى دارد 

برابري الگوي قدرت در  تحصیالت و باال رفتن آگاهی زن، سبب"باور است که 
ساخت توزیع قدرت در خانواده  با توجه به این تغییرات. )66: 1382 ("شود میخانواده 

بنابراین . استتغییر ایجاد شده  در کنش متقابل بین زن و شوهر دگرگون شده و
یع منابع در دسترس خانواده، بین اعضاي آن، سهم بري مساوي از منابع و چگونگی توز

 زیرا اگر یکی از اعضاي ؛تقسیم برابر منابع خانواده میان اعضاي آن بسیار مهم است
تري براي  خود اختصاص دهد، سهم کم تري از درآمد خانواده را به خانواده قسمت بیش

 . )Zelizer, 2008: 348(ماند  دیگري می

گیدنز قدرت را بر اساس .  با قدرت مرتبط استدسترسی به منابع مالی مستقیماً
ترین تعریف گیدنز از قدرت، توانایی تبدیل  گسترده. کند کردارهاي فرد تعریف می

قدرت، ماهیتی دوگانه دارد که از زعم او به . وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است
کند  سوي دیگر بر ساختارهاي اجتماعی تکیه میمختار و از  یکسو به کردارِ عامالنِ خود

اي است که  از دید گیدنز، قدرت منبع یا غایت نیست، بلکه وسیله. )146: 1373گیدنز، (
  . )همان(گیرد  براي دستیابی به غایتی بیرونی مورد استفاده قرار می

. ارائه دادندرا منابع  تئوري وولف بلود خانواده، در قدرت ساخت  مسئلهرهدربا
 تري نیز برخوردار هر چه منابعی که شخص در اختیار دارد، بیشتر باشد از قدرت بیش

تئوري منابع به طور کلی بر پایه این فرض قرار دارد که در روابط زن و شوهر،   ،است
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ترین یا به عبارتی با  گیري به طرف فردي است که بزرگ توازن قدرت در تصمیم
اگر چه منابع . )3: 1387آراسته،  سفیري،(دارد ترین منابع را در اختیار  اهمیت

هاي اجتماعی براي زنان مزایایی  غیراقتصادي نظیر مشارکت، حمایت عاطفی و مهارت
. دهند تري به پول، پایگاه و جایگاه شغلی می اهمیت بیش دنیاي امروزدارد، اما در 

ت بیشتري به زنان  قدربه تازگی گفته شدهریتزر، بلود و ولف براین باورند که عناصر 
  . )3: 1387آراسته،  سفیري،؛ 390: 1374ریتزر،  (بخشند می

از . کند اساسی محسوب می مالکیت انواع سرمایهبوردیو قدرت را مساوي با   
 در شکل حق مالکیت ترین نوع سرمایه،  به مثابه مهمنظر بوردیو سرمایه اقتصادي

 کسانی بر امکانات و این کهتن صرف دانساما . )6: 1387نبوي، (شود  نهادینه می
ها چقدر  کند که این امکانات و فرصت هاي معینی مالکیت دارند، بیان نمی فرصت

  ؟ شوند استفاده می
میدان «ترین میزان سرمایه دسترسی دارند، در  هایی که به بیش گروهبه زعم بوردیو 

یدان، قدرتی است م. ست اها میدان فضاي ساختمندي از جایگاه". گیرند قرار می» قدرت
 گرنفل،( "کند شوند تحمیل می که تصمیمات مشخص خود را بر کسانی که وارد آن می

توزیع سرمایه که میراث منازعات پیشین است، به یک معنا ساختار ". )130: 1389
ها  میدان است که در آن عامالن اجتماعی بنابر استعدادهاي خاص خود در انواع سرمایه

 عامالن اجتماعیپذیرش . )139: 1385شویره و فونتن،  ("کنند  میاندیشند و عمل می
گیرد که میدان   بر پایه ضوابطی صورت می،در میدان، یا به قول خود بوردیو در بازي

مانند تملک اشکال گوناگون سرمایه که همانا (ها را به رسمیت شناخته است  آن
میدان عبارت است از تیب بدین تر. )140 ،همان) (هاي بازي در میدان هستند شرط

آداب  اي از مجموعه. واره خاص در آن حاکمیت دارد که یک عادت] بخشی از جامعه["
که تطبیق با آن براي هر عضو آن مجموعه ضروري است، اما این تطبیق از نوع محاسبه 

                                                
- حدي از آزادي عمل استهر میدان داراي  .  
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چه باید  آگاهانه و طراحی هدفمند نیست، از جنس نوعی فراست است، فراستی که آن
. )16: 1381بوردیو،  ("شود ه نباید کرد ضمن تجربه عملی فرا گرفته میچ کرد و آن
: همان  ("هاي او است واره نیروي محرکه اعمال و رفتار روزمره هر فرد، عادت"بنابراین 

ها را  ها است که تفاوت در رفتارها و عقاید میان افراد یا گروه واره تفاوت در عادت. )96
وحدت اسلوبی که اعمال و از واره  مفهوم عادت. )37: 1381بوردیو،  (دهد شکل می

. ؛ حکایت داردکند اموال یک عامل اجتماعی منفرد یا یک طبقه از عامالن را یکسان می
 عادت احتماالًبدین ترتیب . تواند براي هر جنس متفاوت باشد عادت واره می از اینرو

غیراقتصادي خانواده مسلط  احتماالًي اقتصادي و ها ي جنس قدرتمندتر بر کنشها واره
  . شود می

  
  اقتصاديجنسیت و دسترسی به منابع 

توانیم با تعیین میزان سهم  اگر به قشربندي جنسیتی در درون خانواده توجه کنیم، می
هاي خانواده  گیري ها را در تصمیم هاي گوناگون موقعیت آن بري زوجین از سرمایه

 افراد تعریف و تارها بر اساس جنسیجامعه شناسان معتقدند، اگر ک. مشخص کنیم
خانواده ". )2: 1387نبوي، (کنند توزیع شوند، مردان منابعی بیش از زنان کسب می

توان انتظار  از اینرو می. )103: 1385شویره و فونتن، ( "میدانی از سلطه و تضادهاست
 هاي زنان و مردان به دلیل وجود عضویت در یک خانواده عادت واره داشت که با

  . تفاوت در جنسیت، شکل متفاوتی به خود بگیرد
هاي  هاي کنشگران اجتماعی به ترکیبی از سرمایه بوردیو در شناسایی ماهیت کنش

پردازد؛ سرمایه اقتصادي، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی و سرمایه  متفاوت می
عه باز هایی است که او براي تشخیص موقعیت هر فرد در جام نمادین مجموعه سرمایه

هاي  ها را به خوبی بیان کرده و تقابل او همچنین امکان تبدیل این سرمایه. شناسد می
بنابراین . گذارد ها را در صحنه جامعه به نمایش می افراد با ترکیبی متفاوت از سرمایه

تواند موجب ایجاد تفاوت در سلیقه در مراحل  هاي افراد می تغییر ترکیب سرمایه
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به ها  رسد در بررسی ترکیب انواع گوناگون سرمایه اما به نظر می. دگوناگون زندگی شو
اولین جامعه شناسی  )1391(کاترین حکیم . جنس و جنسیت توجه کافی نشده است
 براي پرداختن او از اصطالح سرمایه جنسی. است که به این مفهوم توجه کرده است

ته توجه دارد که اگر چه بوردیو  به این نککامالًحکیم . به این مهم استفاده کرده است
 ي اندکی در مفاهیم سرمایه نمادین و سرمایه فرهنگی به مشخصات فیزیکی فردها اشاره

او براین باور است که جنس . دارد، اما به جنس و جنسیت توجه کافی نکرده است
شود که افراد به منابع مالی گوناگونی دسترسی پیدا کنند و حتی نحوه تغییر  میموجب 

او به درستی نشان . میزان سرمایه اقتصادي یا فرهنگی در بین دو جنس متفاوت است
تواند با ازدواج به سطحی از سرمایه اقتصادي دست یابد که  میدهد که یک زن زیبا  می

-105: همان(یک مرد حتی خوش تیپ هم آن امکان را به راحتی در اختیار ندارد 
. زند هایی که آنان در اختیار دارند می یگر سرمایهاي بر د جنسیت افراد رنگ ویژه. )102

اقتصادي مشابه ممکن است سرمایه فرهنگی  زنان و مردان با ترکیب سرمایه اجتماعی
ها از   متفاوتی را نشان دهند که بیش از هر چیزي به جنسیت و تجربه ویژه آنکامالً

رود که برعهده گیرند،  میدارند، یا انتظار  هایی که برعهده  اجتماعی شدن و نقشفرآیند
 حرغم برخورداري از سطو آنان به مثابه مادران، همسران و خواهران به. مربوط است

ایفا  هاي مشابهی را در جامعه نقش، اجتماعی یا فرهنگی ، متفاوتی از سرمایه اقتصادي
که هایی   و عادت وارهها نقش. گذارند هاي یکسانی را به نمایش می کرده و عادت واره

این خصوصیت فاصله اجتماعی . به ماهیت مشابه و یکسان زنانه آنان مربوط است
زند که بین زنان و مردانی با ترکیب سرمایه اقتصادي، اجتماعی و  م میقاي را ر ویژه

که در زندگی واقعی رسیدن شود  این فاصله موجب می. آید ، پدید میفرهنگی یکسان
 &O’Neil؛ 1386علیرضانژاد و سرایی،  (آسان نباشدبراي زنان  به عرصه مردانه

Gidengi, 2006( . باربارا رایزمنشاید در همین راستا داند،  جنسیت را یک ساخت می

                                                
1. erotic capital 
2. Barbara J. Riesman 



  
  
  
  
 93، زمستان 21 شماره ،ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     168 

رایزمن و به نظر . بخشد هاي فرد را سامان می که مقیدکننده کنش بوده و نیز انتخاب
ي ها  که ساختاستهاي ساختی برخوردار  جنسیت از همان اهمیت و ویژگیحکیم 

  . ) Hakim, 2006: 279؛ 1379دوبوار، (ند اقتصادي و سیاسی جامعه برخوردار
رسد که با افزایش دسترسی زنان به  با توجه به مباحث مطرح شده، به نظر می

ي آنان در امور اقتصادي خانواده افزایش گیر تصمیممنابع مالی و اقتصادي، قدرت 
توان تحصیالت و   زنان به منابع مالی میاز جمله عناصر افزایش دهنده دسترسی. یابد می

  . ي دسترسی زنان به پول با مردان متفاوت استها اشتغال را مدنظر قرار داد؛ هر چند راه
  

  تعریف مفاهیم 

هاي مادي، مالی و به  هاي اقتصادي شامل دارایی منابع یا سرمایه: منابع اقتصادي و مالی
منابع . کند  مالکیت جلوه نهادي پیدا میطور کلی انواع منابع مالی است که در قالب

اطالق ... هاي ریالی و غیرریالی از قبیل، ملک، زمین و اي ازسرمایه اقتصادي به مجموعه
مالکیت از آن شخصی حقیقی است که بر آن نظارت و کنترل داشته و حق هر . شود می

دیگري از در تعریف . )18: 1382کامران، (ها را داراست  گونه اعمال تصمیم برآن
هاي مالی اطالق  استنونز آمده است، منابع اقتصادي به درآمد پولی، سایر منابع و دارایی

از منظر . )221: 1998(توان در حق مالکیت یافت  اش را می شود و تظاهر نهادینه می
همچنین از . گیرد بوردیو، معنا و مفهوم سرمایه اقتصادي از پهنه اقتصادي سرچشمه می

یه اقتصادي یا ثروت مادي در واقع قدرت پرداخت براي این شکل از نظر وي سرما
گرنفل، (تواند تبدیل به کاالهاي مادي شود  سرمایه است و آن شکلی است که می

منابع اقتصادي فرد شامل امکاناتی است که براي رفاه در این پژوهش . )118: 1389
 ، در آمد مرد،توان با درآمد زن سرمایه اقتصادي افراد را می. اقتصادي در اختیار دارد
مالکیت  ، مالکیت وسیله نقلیه و نوع آن، مالکیت تلفن همراه،مالکیت منزل مسکونی

  . هاي بانکی سنجید  و سپرده) ویال، باغ،زمین(
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ر نوع سرمایه و درآمدي که در دسترس افراد براي برآوردن نیازهایشان باشد ه
الی خانواده میزان درآمد و سرمایه منقول یا منابع م. دشوتواند منبع مالی محسوب  می

زن، درآمد ناشی از واگذاري سهام،  یا  مرددستمزد. غیرمنقول اعضاي خانواده است
پژوهش منظور از درآمد در این . ،از این جمله استنکاگذاري در ب ملک، یا سرمایه

  . آورد میزان مزدي است که یک فرد در طول ماه به دست می
که بحث جنیست در میان است  میبه ویژه هنگاقدرت : ريگی قدرت تصمیم

 معموالًکه بحث قدرت زنانه مطرح است  میهنگا. گذارد میاشکال متفاوتی را به نمایش 
اما با توجه به مبانی نظري مطرح شده در این . دهد میقدرت به نفوذ تغییر شکل 

تعیین  وري از قبیلي در امگیر تصمیمپژوهش تالش شده است تا با عناصري از قبیل 
 کردن درآمد، مدیریت خرج منزل، هزینهي در باره نحوه گیر تصمیممکان زندگی، 

این عناصر به . شود میسنجیده وسایل منزل  و ماشین خانه، گیري در مورد خرید تصمیم
  . طور معمول از مهمترین عناصر مرتبط با قدرت در خانواده است

  
  روش شناسی

یکی . شود میبه ماهیت پرسش آغازین و مبانی نظري تعیین روش هر پژوهش با توجه 
 محوري در این پژوهش منابع مالی خانواده است که به طور معمول از لهئساز دو م

از اینرو براي . دهند آن را پنهان نگاه دارند موضوعاتی است که پاسخگویان ترجیح می
. تر پدیده را آشکار کند  درونیيها نیل به حقیقت، نیاز به استفاده از روشی است که الیه

ها براي  در برخی از بررسی. از اینرو این پژوهش با استفاده از روش ترکیبی انجام شد
  هاي هاي پژوهشی محدودیت رو که هریک از روش  دستیابی به اهداف مورد نظر، از آن

 شود دو یا چند روش را در پژوهش ترکیب نموده و با خاص خود را دارد، تالش می
ها را  آمده از سایر روش هاي متفاوت هر روش، اطالعات به دست گیري از شیوه بهره

 ها دهد که اعتبار و پایایی داده میاز این رو چند سویه بینی اجازه . تکمیل یا کنترل نماید
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؛ فلیک، 1390کرسول و کالرك، (در مقایسه نتایج هر مرحله مورد بررسی قرار گیرد
   .)1379؛ سیلورمن، 1388

 در کیفی و میک هاي تکنیک از استفاده ترکیبی هاي روش با تحقیق بنیادین اصل
 به گیرد، انجام 2متوالی یا 1همزمان صورت به تواند می است که تحقیق از مراحلی

کرسول و کالرك، (  باشد3ناهمپوشان ضعف نقاط و مکمل قوت نقاط داراي که اي گونه
بخش کیفی، مرحله .  استفاده شداي ومرحلهاز رویکرد د  در این پژوهش. )6: 1390

ها به اجرا در  براي سنجش اعتبار و پایایی داده میاصلی پژوهش بود، و یک بخش ک
 کیفی روش. دهد تا پدیده را از چند سو ببیند میروش ترکیبی به پژوهشگر اجازه  .آمد
افراد دست به مفاهیم درونی  و شود نزدیک پاسخگویان تا به دهد می اجازه محقق به

ساعی،  (" استداللی آماري است،تحلیل کمی"از سوي دیگر . )308: 1385دالور،  (یابد
تر از فهم زنان و مردان  از روش کیفی براي درك عمیق، پژوهشدر این . )140: 1387

هاي  از روش پیمایش براي شناخت گروه. استفاده شد از مفهوم منابع مالی و کنترل آن
بهره  اقتصادي سرمایهکردن تلقی و برداشت زنان از پول و  میعه وکبیشتري از زنان جام

سیر زندگی مصاحبه با استفاده از ابزار در بخش کیفی این تحقیق اطالعات . برداري شد
   . با استفاده از پرسشنامه فراهم شد میدر بخش کو 

اي از واحدهاست که در چیز یا چیزهایی  جمعیت یا جامعه آماري مجموعه
آید که جامعه آماري  در وهله اول چنین به نظر می). 5: 1389سرایی، ( باشند مشترك

 سال ساکن شهر تهران است که معادل 15در این پژوهش همه زنان و مردان باالتر از 
). 1390 مرکز آمار ایران، سالنامه آماري استانداري استان تهران،( نفر بود 12183391

ژوهش دسترسی زنان و مردان به نقدینگی و اما بدان دلیل که بحث اصلی این پ
 سالگی مشغول به تحصیل بوده و 20 افراد تا سن معموالًسرمایه اقتصادي است و 

                                                
-   راي پژوهش و نحوه  دسترسی به پاسخگویان، این پژوهش به هیچ وجـه مـدعی اعتبـار    ج با توجه به روش ا

  . ها نیست بیرونی و تعمیم داده
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طبق .  سال مد نظر قرار گرفتند20جویاي کار هستند، زنان و مردان باالتر از سن 
 در  سال20عداد کل زنان و مردان باالي سن ت، 1390یران در سال اگزارش مرکز آمار 

مرکز آمار ایران، سالنامه آماري استانداري استان ( نفر است 3968155شهر تهران 
  ). 1390 تهران،

براي دستیابی به اطالعات  میبا توجه به ماهیت موضوع پژوهش، در بخش ک
این اساس امکان نمونه گیري  بر. صحیح و اعتبار درونی از اعتبار بیرونی صرف نظر شد

ي صحیح از روش ها براي دسترسی به اعتبار درونی و داده. احتمالی وجود نداشت
حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین . گیري استفاده شد اي براي نمونه سهمیه

  . شد
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از این تعداد . پاسخ گفتندنفر به پرسشنامه 196تعداد  میبدین ترتیب در بخش ک

در . گیري نظري استفاده شد در بخش کیفی از نمونه.  نفر زن بودند133 نفر مرد و 63
افراد مورد . نفر مرد بودند10 نفر زن و 12 نفر مصاحبه شد، که 22این بخش از 

 . هاي تیپیک و همچنین خاص انتخاب شدند مصاحبه از نمونه
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  هاي پژوهش یافته
  ر دسترس زنانمنابع مالی د

. هار نوع منبع مالی دسترسی دارندچ به معموالًدهد که زنان  میي کیفی نشان ها داده
. گردد برمیزنان و مردان هاي سنتی  پول خانگی به نقش ، مثلزنانمنابع مالی بخشی از 

 مصاحبه شونده مبلغی پول به عنوان خرج خانه از همسرشان دریافت زنان بیشتر
 در موارد معدودي به شکل هفتگی یا ماهیانه  وه به صورت روزانه خرج خان،کنند می

هر دو جنس زنان و مردان یکی از وظایف اصلی مرد متاهل را . شود دریافت می
شوهرم هر روز صبح مبلغی ": گوید  می ساله47 میخان. دانند می "پرداخت خرج خانه"

... من ":  معتقد است ساله54 می خان". گذارد پول براي خرج آن روز خانه براي من می
 60 میخان. "شود که همسرم خرجی به من ندهد درآمد خوبی دارم، اما این دلیل نمی

 ی شاغل وخانم جوان. "وظیفه شوهرم است که خرجی مرا بدهد... ": گوید می ساله
معتقد بود که همسرش  و شاغل  ساله30 می خان". زن گرفتن خرج دارد... ": گوید می
 انتظارات اقتصادي زنان را از همسران ، این جمالت". د که زندگی خرج داردباید بدان"

را تامین ... همسرم مخارج خانه ... ": گوید می ساله 32خانم جوان . دده خود نشان می
شه که بدونه زن  پول گرفتن از شوهر باعث می":  معتقد است  ساله42 خانم "... کند می

  . ". .. زندگی داره... و بچه داره، 
در مورد دریافت خرجی خانه حاکی از آن  می بخش کازاطالعات به دست آمده 

نفر هیچ پولی به  7، تنها ندها را تکمیل نمود خانم که پرسشنامه 133است که از تعداد 
بیشترین میزان خرجی خانه، . کنند  دریافت نمیشان همسرانعنوان خرجی خانه از 

گونه  هایی که هیچ یزان آن، بدون در نظر گرفتن خانم و کمترین م تومان500000ماهیانه 
  . تومان است 50000کنند،  خرجی خانه دریافت نمی

این پول براي مخارج . پول توجیبی نوع دیگري از پول در دسترس زنان است
من از ": گوید می ساله 35 میخان. شود  پرداخت میشان همسرانشخصی زنان توسط 
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ر همدرآمد داشته باشم باز پول تو برکت بیشتري براي من ام هر چقد گفته... روز اول
و حتی براي ... من خودم درآمد خوبی دارم": گوید  می ساله39  میخان. "... دارد

. "گیرم هر ماه مبلغی به عنوان پول توجیبی خودم ازش می... اما... کنم همسرم خرج می
   ". تامین کندهمسرم موظف است مخارج مرا ":  معتقد است ساله32 میخان

دانند، چندان مورد   زنان پرداخت پول توجیبی را جزو وظایف مردان میاین که
زنانی که خودشان حقوق و درآمدي ": معتقدند برخی از مردان. قبول مردان نیست

همسرم خودش درآمد ": گفت  ساله42 آقایی ". نیاز به پول توجیبی ندارند... دارند 
 در مقابل این ایده برخی ". ... اي ندارم ی او من وظیفهخوبی دارد، براي مخارج شخص

هاي زن بر عهده آنان است، از این رو براي  کنند که کلیه هزینه از مردان اظهار می
اگر توان مالی ": گوید  می ساله37آقاي . گیرند  پول توجیبی در نظر میشان همسران

اما مرد . "این هزینه کنمخواست براي همسرم بیش از  باالتري داشتم خیلی دلم می
من مبلغی براي مخارج زنم در نظر ": گوید می خانه دار است، که همسرشدیگري 

هزار تومان، اما اگر در طول ماه پول کم داشته باشم از مخارج 50 ماهی مثالًگیرم،  می
نکته مهم آن است که این دو نوع منبع مالی از طریق همسران فراهم  ". کنم زنم کم می

  . ودش می
 یا گرفتن ؛مادرگاه پدر و سوي نوع دیگري از منابع مالی در دسترس زنان ارثیه از 

ارثیه .  است، از قبیل خانه، مغازه، اوراق بهادار مثل سهام بورس از آنانهدایایی درآمدزا
به نظر . کند  ایجاد میشان همسرانپدري براي زنان عزت نفس و سربلندي در برابر 

 54  میخان. ي بسزایی براي زن در پی داردگیر تصمیم درآمد قدرت رسد که این نوع می
توانم با این   حاال می": گوید  می،اي از جانب پدر هدیه گرفته  که به تازگی مغازهساله

...  ": گوید  می ساله48 خانم ". خواهم تهیه کنم ه دخترم هر چه مییدرآمدم براي جهیز
گیرم، شوهرم در  تم، حاال سود آن را ماهیانه میمن مبلغ سهم االرثم را در بانک گذاش

: گوید خانم جوانی می. "زند و این پول براي خودم است  هیچ حرفی نمیبارهاین 
از این بابت ... در نظر گرفته ... یش مبلغی براي من ها انپدرم از سهم کرایه آپارتم"
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د، اما پول پدرم گذار  همسرم هیچ کمو کسري براي من نمیاین کهخیلی خوشحالم، با 
شوند، به  هایی که از طرف والدین حمایت مالی می ر خانمبیشت". چیز دیگري است

  ساله52 میخان. دهند  زندگی را ادامه می،نوعی با امنیت خاطر بیشتري نسبت به آینده
کند، اما من با   پدرم مبلغ ناچیزي ماهیانه به حساب من واریز میاین کهبا : گوید می

.  دانگ خانه با دو خواهرم شریک شومدومین مبلغ اندك توانستم در خرید انداز ه پس
ظه زندگی مالی من از حاگر کمک مالی پدرم نبود تا به این ل": گوید  می ساله58  میخان

  " ...یده بودشهم پا
هاي مالی والدین بهره  یا از کمک هایی که از ارثیه پدري برخوردار شده ر خانمبیشت

 60خانم . گیرند تصمیم میباره این منبع مالی  زیادي درد با استقالل نسبتاًبرند معتقدن می
هر ": گوید کند، می  که از ارث پدري خانه اي دارد و اجاره بهاي آن را دریافت میساله
کنم برخالف دیگر موارد   در مورد مبلغ اجاره بها یا ودیعه با همسرم صحبت میوقت
ارثیه ... ": گوید می ساله 47 میخان". دانی ح میگوید هر طور خودت صال می... مالی

گیرد، اما  هاي مرا می  همسرم به هر نحوي پولاین که را اجاره دادم، با ... مادرم
 مردان نیز در خالل " ...کند خوشبختانه در این مورد به هیچ عنوان دخالت نمی

اختیارات خود قلمداد را خارج از حیطه رثیه ها ا آن. ها رویکرد مشابهی داشتند مصاحبه
اي دریافت کرده و   که همسرش به عنوان هدیه از طرف پدر خانه ساله52آقاي . کردند 

این پول سهم پدري ": گفت میباره گیرد، در این  مبلغ اجاره بهاي آن را ماهیانه می
  ".پول خودش است اختیار کامل دارد...  خانمم است،

. هاي شاغل است  مربوط به خانمرآمد، داز دیگر منابع مالی در دسترس زنان
هاي شاغل، حس استقالل مالی، داشتن منبع مالی  جداي از کمیت حقوق دریافتی خانم

هرچقدر هم ... ": استمعتقد  ساله 28خانم . براي زنان همراه با احساس قدرت است
 42 خانم ". که همسرم مرا از نظر مالی تامین کند، باز هم پول خودم چیز دیگري است

بخشی از ...  ار براي زنان به خاطر مسئله اقتصادي الزم استک": گوید میساله 
هایی که دلیل  تعداد خانم. "هاي زندگی چه بخواهم چه نخواهم بر عهده من است هزینه
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هایی بود که دالیلی از  کار کردن خود را استقالل مالی عنوان کردند بسیار بیشتر از خانم
. دانستند اشتغال خود می دلیلرا ...  فکري ويفید بودن، ارتقاقبیل حضور در اجتماع، م

 جنبه مالی اشتغال براي زنان مهم است، وي ندهمکار ایشان معتقدو   ساله45خانم 
همین مسئله باعث . توانم منکر جنبه مالی و حقوق دریافتی بشوم نمی... . ": گوید می

  ساله32در همین زمینه آقاي  "...شده فرزندان و همسرم بیشتر مرا قبول داشته باشند
 34  میخان ".توانستم از پس مخارج خانه بر بیایم اگر شغل همسرم نبود نمی": گوید می

 ".کنم براي همسرم کافی است مین که مخارج خودم را تامین میه":  معتقد استساله
  ساله52ی آقای.  موافقندشان همسرانتعداد قابل توجهی از آقایان مصاحبه شونده با کار 

کنم  اما االن خدا را شکر می...  کردم اوایل زندگی مشترك خیلی مخالفت می": گوید می
 تمایل  واقعاًاین کهبا ": گوید  می ساله31 آقاي ".که حقوق همسرم کمک خرج ما شده

  . "... ندارم خانومم کار کنه، اما اگه کار نکنه زندگیم لنگه
زنان شاغل، با توجه به  ،کردند اظهاربه شونده ها و آقایان مصاح همانطور که خانم

این منبع مالی در . دسترسی به منبع مالی کمک بزرگی در تامین مخارج خانواده هستند
؛ ها به همراه دارد ها یکی از منابعی است که احساس استقالل را براي آن دسترس خانم

 متفاوت کامالًارثیه زن اما در عین حال نگاه مردان نسبت به این درآمد در مقایسه با 
  . است

   به انواع منابع مالی زنانی دسترس میزان-1جدول 
 درصد  فراوانی  متغیر

 17,42 23 خرجی خانه

 47,7 63 حقوق ماهیانه

 16,7 22 پول توجیبی توسط همسر

 9,1 12 یهثار

 2,3 3 والدینکمک 

 100 132  مجموع
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  باره آن ي در گیر تصمیممنابع مالی و دسترسی زنان به 
زنان براي بهبود وضعیت رفاهی خانواده و باال بردن سطح اقتصادي آن بیشتر از گذشته 

به این ترتیب زنان دسترسی بیشتري به . آورند به سمت اشتغال خارج از خانه روي می
آیا این بانوان درباره درآمد خود، این است که اماپرسش . آورند میمنابع مالی به دست 

قبل از ازدواج شاغل بودم، آن زمان ": گوید  می ساله41خانم  ؟گیرند ی تصمیم مشخصاً
هایت را جمع کن تا بتوانی  گفت حاال که دستت در جیب خودت است، پول مادرم می

بعد از ازدواج به همان رسم سابق بیشتر . براي تهیه جهیزیه کمک حال پدرت باشی
کرد، اما هر وقت نیاز  ها دخالتی نمی کردم، همسرم در این پول انداز می هایم را پس پول

  که ساله43 خانم ". اندازم به او کمک کنم مالی داشتیم توقع داشت که من از پس
وقتی کارمندي جزء بودم ": کند معتقد است ي نزدیک به بازنشستگی را سپري میها سال

زیاد حقوقم ... کردم، کم کم  همه را صرف خانه و زندگی می... داشتم و  میحقوق ک
 اطالع داشت، براي همین وقتی کامالًکردم، همسرم  انداز می شد، بیشتر حقوقم را پس
  ".اندازم را به او دادم خواستیم خانه بخریم، پس

 بتوانم براي حقوقم تصمیم بگیرم واقعیت این که": گوید می ساله 36  میخان
مسئله اي مثل تعمیر دهیم، اگر  ندارد، چون من و همسرم هر دو با هم خرج خانه را می

توانم تصمیم بگیرم که پولم را براي کمک به او ندهم، باید  خانه پیش بیاید من نمی
توانم براي حقوقم تصمیم بگیرم، اما  من خود می": گوید  می ساله28خانم ". کمک کنم

دهد، من از  دانم حقوقش کفاف مخارج را نمی اگر همسرم نیاز داشته باشد، یا وقتی می
من خودم براي کل ": گوید  می ساله34 خانم ". کنم  به او و خرج خانه کمک میحقوقم

انداز من  داند پس گیرم، اما این ظاهر قضیه است، چون همسرم می پولم تصمیم می
 ". گوید خودت داري گویم مخارج ماشینم زیاد است پول بده می چقدر است، به او می

 ر گونه هزینه کرد درآمد خود را براي هها نکته جالب آن است که برخی از خانم
. دانند نشانه عدم کنترل خود بر درآمد می - گاه مخارج شخصی–مخارج خانگی 
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برخی . دنهمچنین برخی از بانوان معتقدند که همسرشان بر دارایی آنان نظارت عالیه دار
ست کنند و آخرین گروه کسانی هستند که د داوطلبانه درآمد خود را صرف خانواده می

اما آنان . کنند کم در کوتاه مدت درآمد خود را پس انداز کرده و هزینه امور روزمره نمی
  . کنند نیز در بلند مدت پس انداز را با صالحدید همسر هزینه می

 همسرم این که": گوید سال قبل شاغل بود میسه  که همسرش تا  ساله42آقایی 
ها درآمد   خوب بود، اما وقتی خانمتوانست در مخارج خانه به من کمک کند خیلی می

معتقد  بازاري و  ساله43آقایی  "...دانند مستقلی دارند همه چیز را متعلق به خود می
شود  پول هم که دارد، دیگر نمی... رود زن نباید کار کند، چون توقعش باال می": است

ه به تازگی  ک ساله34 آقاي ".شود حرف زد ها را کنترل کرد، به این زن دیگر نمی آن
من قبل از ازدواج هم دوست ": گوید همسرش همکار نیز هست میبا ازدواج کرده و 

اي که زن و شوهر هر دو شاغل  داشتم همسرم شاغل باشد، از نظر اقتصادي خانواده
 با وجود همسري کارمند مخالف کار  ساله48 آقاي ".تر است هستند بسیار موفق

آقایی . "نی که زنم معاون شعبه شد رفتارش تغییر کرداز زما"گوید،  هاست، او می خانم
کند  فرقی نمی": گوید  که خانمش مدیر فروش یک شرکت بزرگ است می ساله32

 ".زنم همسرم چه سمتی داشته باشد، مهم این است که حرف اول و آخر را من می
مسرم میزان درآمد ه": گوید  که خودش براي همسرش کار پیدا کرده می ساله30آقایی 

خواهم که پولش را خرج زندگی  از او می... در زندگی ما تاثیر چندانی ندارد، اما 
  "ول امور مالی هستم؟ئمشترکمان کند، مگر من تنها در این زندگی مس

گیري  زنان و قدرت تصمیمباره درآمد دان و زنان در رهاي م با توجه به دیدگاه
 با باالرفتن اگر چهباط کرد که ننه استگو توان این  خانواده می امور مالیها در آن

کند، اما این مسئله   افزایش پیدا میمنابع مالیها به   دسترسی آن،شغلی زنانموقعیت 
زنان . خانواده نداردامور اقتصادي در افزایش کنترل آنان ارتباط معناداري با 

افیان ر و اطهاي بیشتري براي خود انداز بیشتري داشته باشند، یا هزینه توانند پس می
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 ، چه مقدار پول صرف خرید خانه جدید شوداین کهدر باره ، اما تصمیم صرف کنند
در این جا نقش آفرینی عنصر جنسیت در کنترل بر سرمایه .  استشان همسرانبا 

  . آید اقتصادي به نمایش در می
 گویه ساخته شده و با هفتگیري با جمع  شاخص قدرت تصمیم  کمیبخشدر 

 به سه گروه قدرت پایین، قدرت متوسط و قدرت باال هابندي امتیاز سیمتوجه به تق
ها قدرت  درصد از خانمپانزده . بندي شد دسته )32 و حداکثر آن 17امتیاز دست کم (

ها داراي قدرت باال   درصد از آن16,5ها قدرت متوسط و  درصد از خانم 63,2پایین، 
  . هستند

  
 گیري زنان در باره منابع مالی  تصمیمقدرت توزیع فراوانی شاخص -2 جدول

 معتبردرصد   درصد  فراوانی  متغیر

 15,9 15 20   پایینقدرت

 66,7 63,2 84   متوسطقدرت

 17,5 16,5 22   باالقدرت

 100 94,7 126  جمع

  5,3 7  باطل شده

   100 133  عوجمم

 
، مشخص آنانشغلی موقعیت  بررسی رابطه بین میزان دسترسی زنان به منابع مالی و با

  . یابد شد که با ارتقاي موقعیت شغلی دسترسی زنان به منابع مالی افزایش می
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  منابع مالی زنان و میزان دسترسی به  جدول دو بعدي رابطه بین اشتغال-3جدول

  وضعیت    میزان دسترسی به منابع مالی
  
 اشتغال

بدون 
 درآمد

 تا 200
400 

تا 401
600 

 تا 601
800 

 تا 801
1000000 

بیش از 
1000001 

  
 جمع

 1 0 0 0 0 0 1 بیکار

 59 1 9 9 23 17 0 کارمند

 9 0 1 2 2 4 0 آزاد

 62 1 4 0 10 45 2 خانه دار

 2 0 2 0 0 0 0 بازنشسته

 133 2 16 11 35 66 3 مجموع

  
میزان دسترسی  شغلی زنان وموقعیت اجراي کاي اسکوئر در مورد رابطه بین 

 مهم نکته. است Sig= 0,000 و 20  با درجه آزادي90,632عادل آنان به منابع مالی م
ي دار  معنی شغلی آنان رابطهموقعیت و آن است که بین کنترل زنان بر درآمدشان 

کند، در بین  را تایید مییافته کیفی پژوهش نیزاین بخش هاي  یافته. دیده نشد
 بیشترباره  نهایی درگیرنده مصاحبه شوندگان خانم و آقا نیز مشاهده شد که تصمیم

  تاثیر و دسترسی آنان به منابع مالیها شغلی خانمموقعیت آقایان هستند و ها،  هزینه
  . در این روند نداردچندانی 
  

                                                
-      رآمد شخصی بوده امـا شـغلی   هایی که داراي د ها در این پژوهش، خانم     به دلیل اهمیت درآمد شخصی خانم

  . هاي خانه دار و افرادي که درآمد شخصی نداشته اند، بیکار معرفی شده اند نداشته اند خانم
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  برداشت زنان از قدرت
به زعم بوردیو، . گیرد اي از روابط انسانی را در برمی مناسبات قدرت حوزه گسترده

ن به سبب دستیابی به قدرت و منزلت و از گران حاضر در هر میدا عامالن و کنش
اند و از هاي نابرابري هستند همواره در کشمکش و جدال آنجایی که در موقعیت

توانند جایگاه فرادست یا  اي که در اختیاردارند می هاي سرمایهطریقخصلت و شکل
اس اما درك زنان از احس. )434: 1380گرنفل، (فرودست را در این میدان کسب نمایند 

ر زنان مصاحبه شونده قدرت همان سیاستی است که بیشتقدرت خود چیست؟ به باور 
ر زنان پاسخگو بیشت تقریباً. عملی کنندهاي خود را  توانند به وسیله آن خواسته می

وسایل  گیري در مورد خریداحساس قدرت را در رابطه با همسر و فرزندانشان، تصمیم
 55  میخان. کنند می تعریف ؛دهدیار خانواده قرار میزندگی، و امکاناتی که زن در اخت

کنم،  ست به دلیل بیماري همسرم، من خانه و زندگی را اداره میها  سال": گوید  میساله
 32  میخان. "کنم ام، و من از این بابت احساس قدرت می خدا را شکر موفق هم بوده

ش را بپردازد و در هاي همسر تمام قرضکه توانسته است طی مدت شش سال  ساله
آنقدر قدرت ": گوید میاو . کند  احساس قدرت می،کنار آن با کمک هم خانه هم بخرند

دیگري در همین سن خانم . "داشتم تا همسرم را وادار کنم نصف خانه را به نام من کند
با همسرم دوست هستیم، از نظر مالی هم شریک هم هستیم، من هر گاه ": گوید می

. "کند، زنان دیگر اطرافم این قدرت را ندارند مسرم برایم فراهم میچیزي بخواهم ه
تواند مار را از النه بیرون  زن با سیاستی که دارد می": معتقد است،  ساله60  میخان

قدرت در زندگی با کسی است که سیاست بیشتري دارد و ": گوید میوي . "بکشد
 32 میخان ".هاي خود قانع کند ستهتواند با حرف طرف مقابل را به تن دادن به خوا می

کنم، حقوق خودم را   است در این جامعه کار میها  سالاین کهبه دلیل ": گوید می ساله
هاي مرا قبول دارد و مرا طرف   همسرم حرف،زنم شناسم و منطقی حرف می می

 دار ام زنی خانه اما دختر خاله. دهد دهد، این کار به من حس قدرت می مشورت قرار می
 48  میخان. "دهد گاه او را در کارهایش مورد مشورت قرار نمی است که همسرش هیچ
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هاي مخصوص استفاده از اماکن ورزشی را به  ها کارت وقتی براي بچه":  گفتساله
آیم  کنم و با دست پر به خانه می آورم، یا هنگام بازگشت به خانه خرید می خانه می

مرا بیشتر در تصمیمات مورد مشورت قرار . ستندتر ه ها با من مهربان همسرم و بچه
این به محض ": گوید  می ساله43 میخان". دهد دهند و این به من احساس قدرت می می
شود و به  شود که سرمایه اندکی دارم رفتارش با من بهتر می  همسرم متوجه میکه

اس قدرت گذارد، براي همین تا زمانی که پول دارم احس هاي من احترام می خواسته
 ،از زمانی که شاغل شدم و درآمدي دارم": گوید  و مجرد می ساله34خانم . "کنم می
توانم در امور اقتصادي خانه دخالت کرده و تصمیماتی بگیریم، این به من احساس  می

 موثر ها رسد که سرمایه اقتصادي بر احساس قدرت خانم میبه نظر . "دهد قدرت می
دي را مهمترین شکل سرمایه و مادر سایر اشکال سرمایه بوردیو سرمایه اقتصا(است 

  . )124: 1381استونز، (داند  می
هاي شخصی من، مثل پول بنزین  نجا که میزان هزینهآاز ": دویگ  می ساله38آقایی 

دارم و مابقی  و سیگار مشخص است هر ماه مبلغی براي مخارج شخصی خودم بر می
آید، من  هاي زندگی بر می د از پس کل هزینهسپارم او خو حقوقم را به همسرم می

نوعی   ساله53 مخان. "ام گیري در مورد مخارج خانه را به او واگذار کرده قدرت تصمیم
من به طور کلی در امور ": گوید  میاو. گذارد اعمال نفوذ غیرمستقیم را به نمایش می

انه تهیه کنم از طریق اقتصادي خانه هیچ دخالتی ندارم، اما وقتی بخواهم چیزي براي خ
رسم، اینجاست که قدرت من هم مشخص  ام می ها به خواسته ها و واسطه کردن آن بچه
  . "شود می

  در خانوادهآنان قدرت هاي  نشانهنظرات زنان در مورد  -4جدول  
هاي اقتصادي در  گرفتن تصمیم اداره خانواده

 خانواده

 باري از دوش خانواده برداشتن

 هاي مالی خود رسیدن به خواسته داشتن تحصیالت  پولداشتن سرمایه و

 دادن امکانات به خانواده منطقی صحبت کردن داشتن نقدینگی باال
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در پرسشنامه از   گیري مشترك با سوال مستقیمی شاخص تصمیم  در بخش کمی 
   شد، هپاسخگویان پرسید

  
با زن و شوهر ك  مشتري اقتصاديها گیري  تصمیمبینرابطه   جدول دوبعدي-5 جدول

  زن قدرت 

  گیري تصمیم گیري اقتصادي مشترك  تصمیم

  موافقکامالً موافق بی نظر مخالف  زن قدرت
 

  

 جمع

 11  1 6 3 1 قدرت پایین

 95  5 80 3 7 قدرت متوسط

 18  5 13 0 0 قدرت باال

 124  11 99 6 8 مجموع

  
 اقتصادي مشترك زن و هاي گیري اجراي کاي اسکوئر در مورد رابطه بین تصمیم

. است = Sig 0,000و 6با درجه آزادي  158. 24 معادل  در خانوادهشوهر و قدرت زنان
ي مشترك گیر تصمیمبدین معنی که هم تغییري بین احساس قدرت زنان و ظهور 

یعنی با افزایش این مشارکت زنان احساس قدرت . شود میاقتصادي بین زوجین دیده 

به عبارت دیگر . بخش کیفی نیز نتیجه اي مشابه را نشان دادي ها ادهد. کنند بیشتري می

ي اقتصادي احساس قدرت آنان ها يگیر تصمیمبا افزایش میزان مشورت با زنان در 
ي در باره گیر تصمیمبراي آزمون مجدد این یافته رابطه بین جنسیت و . یابد میافزایش 

  . خرید خانه سنجیده شد
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   خانهدی خريگیري برا  و تصمیمتی جنسبینبطه را جدول دوبعدي -6 جدول
  گیري تصمیم تعویض و خرید خانه براي گیري تصمیم

 فرزندان هر دو زن مرد  جنسیت

  
 جمع

 128 2 83 7 36 زن

 60 0 47 3 10 مرد

 188 2 130 10 46 مجموع

  
 ي براي خرید خانهگیر تصمیمجنسیت و اجراي کاي اسکوئر در مورد رابطه بین 

  . است Sig =0,007و  4با درجه آزادي  2,150ل معاد
  

  در زناناقتصادي موانع بروز احساس قدرت 
ده از قدرت کمتري نسبت به ازنان در زندگی زناشویی در مورد منابع اقتصادي در خانو

گیرند امور  این مردان هستند که تصمیم میگوید  می) 1373 (گیدنز. مردان برخوردارند
توانند   نمی و زنان در این موارد عمالًشود کلی چگونه اداره مالی خانواده به طور

 ها اما به زعم هر دو آن. کنند زنان هم در خانواده تصمیماتی اتخاذ می. بگیرندتصمیم 
 خرید  ومانند انتخابتصمیماتی . این تصمیمات کم اهمیت و جزیی است) زن و مرد(

 مصاحبه يها منا عده اي از خها در خالل مصاحبه.  برعهده زنان استوسایل منزل
که انتخاب خرید کاالهاي بزرگ بیشتر بر عهده کردند شونده نیز به این مسئله اشاره 

ها در مواردي مثل خرید لوازم منزل مثل مبل، میز ناهار خوري،   بوده و آنشان همسران
: گوید ی م ساله53 میخاندر رویکردي متفاوت، . کنند شان را اعمال می نظرات... پرده و 

از انتخاب شبکه تلویزیون تا انتخاب وسیله نقلیه یا انتخاب خانه براي اجاره به عهده "
  . "... دهد نمی همسرم است، یعنی خودش اجازه دخالت به من
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ها عرف و سنت را از جمله عوامل عدم بروز قدرت  تعدادي از مصاحبه شونده
زن هر چقدر هم قدرت مالی ":  است معتقد ساله47خانم . دانستند زنان در خانواده می

رسد چون جامعه هم این را قبول کرده که زن  داشته باشد باز هم زورش به مردش نمی
 را از عناصر فرهنگی و خانوادگیها  برخی مصاحبه شونده. "درجه دوم اهمیت است

به ": معتقد است ، ساله34 میخان. دانند جمله عوامل بازدارنده قدرت در زنان می
اما . دهند که دختر باید صبور و ساکت باشد ها در خانواده از همان کودکی یاد میدختر
شد، او حق داشت در هر بازي دعوا کند  رفها هیچ وقت مربوط به برادرم نمیحاین 

گفت زن خوب صبور  مادرم همیشه به من می": گوید  می ساله57  میخان. "وزور بگوید
 جوابش را نده، مرد است حق دارد، زود گوید بگو چشم، است، هر چه شوهرت می

 مصاحبه شونده خودشان بر این باور يها از سویی دیگر برخی خانم. "شود عصبانی می
گیرند و در مسائل اقتصادي بهتر از زنان   بهتر تصمیم میاین کهبودند که مردها به دلیل 

  ساله34 میخان. توانند قدرت بیشتري هم در این موارد اعمال کنند کنند، می عمل می
انداز کرد و با آن پول  سال گذشته همه درآمدم رابه شوهرم دادم، برایم پس": گوید می

هایش آپارتمان خرید که  برایم ماشین خرید، اما امسال پول دست خودم بود، او با پول
همیشه همسرم بهتر از من تصمیم . چند برابر شد، من طال خریدم که قیمت آن کم شد

: گوید  می ساله47 میخان. "اي همین است که کنترل زندگی را به دست داردگیرد، بر می
همسرم بیشتر از من در اجتماع رفت وآمد دارد به نسبت من تحصیالتش باالتر است، "

من چیزي ... ها خوب است و چه چیز بد است،  داند چه چیز براي بچه بهتر می
  . "ردگی دانم، براي همین اوست که بیشتر تصمیم می نمی

 موجود در جامعه  از دیگر دالیل عدم بروز قدرت در زنان قوانین و مقررات
از آنجا که مجوز اشتغال زن بر حسب قانون به مرد واگذار شده، نگرانی از لغو . است

احساس عدم قدرت در سبب ، از دیگر عواملی است که مجوز اشتغال توسط همسر
همیشه در "که کرد   و شاغل، عنوان میساله 34خانم جوان باره در این . شود میزنان 

  ".شودم هایی مانع از کار به بهانهم که همسرمتب و تاب این بود
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در برخی موارد آقایان مصاحبه شونده دالیل عدم قدرت زنان را عدم اعتماد به 
اگر قرار باشد تصمیمات ": گوید می  ساله43کردند، آقایی  ها عنوان می تصمیمات آن
گاه  هده همسرم باشد حتما تا به حال زندگی از هم پاچیده بود، زیرا هیچزندگی بر ع

...  یل ازدواجمان یک ماه کل حقوقم را به او سپردماگیرد، در او تصمیمات خوبی نمی
  . " ماه تمام پول تمام شده بودپانزدهم

   نظرات زنان و مردان در باره علل عدم قدرت زنان-7جدول 

  
  دها زنان در خانو مالیگیري صمیمي تها عرصه

کنند در  ده شد زنان در جریان زندگی روزانه خود کوشش میها مشاه مصاحبهدر 
هاي خاص و در روابط خود با همسرشان فضاهایی را براي اعمال قدرت خود محدوده

هایی را براي اعمال  قادرند راهشاغل نیستند  زنانی که یرسد حت به نظر می. ایجاد کنند
 همیشه حرف این کهبا " یدگو می  ساله53  میخان. قدرت و کنترل همسر خود بیابند

 از طریق آرامش و با ،توانم حرفم را به کرسی بنشانم اما من هم می حرف شوهرم است
مثل ماشین لباسشویی  ل خانه یا برخی خریدها براي خانهئدر مورد مسا پنبه سر بریدن

توان به صورت  می": گوید  می ساله34اما خانم جوان . "من هم قدرتم را نشان داده ام
ها از طریق  توان به خواسته در همه موارد نمی... اما. ها را مطرح کرد نطقی خواستهم

اما در مورد ... داري و فرزندم تصمیماتی بگیرم توانم در امور خانه من می منطقی رسید
ها دارند و مواردي که گیر تصمیم این خانم نقش محدودتري در ظاهراً. "خرید ماشین نه

  . شود می شرکت کننید، به امور خانه داري محدود ها يیرگ تصمیمتوانند در  می

 شرم و آبرو  هم خوردن آرامش خانوادگینگرانی از بر عرف و سنت

 باور به دانایی بیشتر مرد باور نداشتن به توانایی زن توسط دیگران تربیت خانوادگی

 داشتن فرزند آگاه نبودن زن عدم اعتماد مرد به زن

  خشونت مرد قوانین نامناسب جامعه
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احساس قدرت را در چارچوب خانواده، در رابطه با عمده زنان مصاحبه شده 
گیري در تصمیم. کنند گیري نهایی در خانواده تعریف می تصمیم و همسر و فرزندان

 میخان. است ها مربوط به آن ،فرزندان و امور جاري خانه، مورد خرید وسایل زندگی
توانم  هاي خانه را برعهده بگیرم می تا وقتی که بتوانم مبلغی از هزینه": گوید  می ساله45 

 میخان. "حتی براي لباس فرزند و همسرم. در مورد مخارج خانه نیز تصمیماتی بگیرم
ام تصمیم  هاي پدرم بود که توانستم خودم براي زندگی کمک... ": گوید  می ساله55 

در بررسی . " حاال دیگر قدرت دست من است،دیگر محتاج پول شوهرم نباشمبگیرم و 
ده اهاي گوناگونی را براي اعمال قدرت خود در خانو ها مشخص شد زنان راه مصاحبه

 معتقد است در امور جاري خانه اوست که تصمیم  ساله53  میخان. کنند انتخاب می
میم با من است که چه بخرم و چه اینجا دیگر تص": گوید وي می. گیرد نهایی را می
 گیریم من با همسرم به طور مشترك تصمیم می": گوید  می ساله32 میخان. "کاري بکنم

 نوع دعوت از ، براي خریدمثالً ،ها تصمیمات من بیشتر اثر دارد اما در برخی جنبه
 اما براي خرید ماشین همسرم بیشتر تصمیم ؛ دکوراسیون منزل،دوستان براي مهمانی

ي زنان و مردان حتی گیر تصمیمي ها  سخنان او حکایت از آن دارد که عرصه".گیرد می
:  معتقد است ساله36  میخان. در امور خانوادگی از یکدیگر جدا و تعریف شده است

. کند هاي او توجه می  همسرش بیشتر به حرف،اگر زن از خودش درآمد داشته باشد"
خواستم   همیشه باید براي پولی که از شوهرم میدار بودم و من در ازدواج اولم خانه

کنم و من هستم که در   امادر ازدواج دوم خودم کار می،کردم هایش را قبول می خواسته
  . "گیرم زندگی تصمیم می
  گیري در خانواده هاي تصمیم  نظرات زنان در مورد عرصه-8 جدول
  زندان هاي شوهر و فر لباس  بستگاندکوراسیون منزل ها تربیت بچه

امور ( عرصه کار خانگی خرید برخی لوازم منزل 
 )خانه داري

  مشارکت در امور مالی خانواده 

  



   
  
  
  

 187    ...  سرمایه اقتصادي و جنسیت در خانواده 

  گیري نتیجه
از اینرو به نظر . ها است بوردیو براین باور است که سرمایه اقتصادي مادر همه سرمایه

ل موثر ترین عوام رسد که دسترسی به منابع مالی و توان اعمال کنترل بر آن از مهم می
نکته مهم آن است که بوردیو در این . ي در خانواده باشدگیر تصمیمبر توزیع قدرت 

اي به نام سرمایه  کاترین حکیم از سرمایه. باره کمتر به نقش جنسیت پرداخته است
دهد که زنان و مردان در مسیر کسب سرمایه اقتصادي  برد که نشان می میجنسی نام 

گیدنز هم دسترسی زنان را به منابع . اگونی قرار گیرندهاي گون ممکن است در میدان
نتایج حاصل از این پژوهش حکایت از محدود بودن . داند مالی در خانواده محدود می

دسترسی زنان به منابع مالی در . دسترسی و کنترل زنان بر منابع مالی خانواده داشت
ن بدان معنی نیست که آنان در اما ای. ي تاثیر گذار استگیر تصمیم فرآیندقدرت آنان در 

عهده مردان است، مانند خود  ي به طور سنتی برگیر تصمیم معموالًیی که ها عرصه
 در مواردي عمدتاًل خانوادگی آنان ئدر مسا. پردازند میمردان به نقش آفرینی 

در مواردي دیده شده است که آنان . کنند که به طور سنتی زنانه است میي گیر تصمیم
ي مشترك در مواردي را به دست آورده اند که به طور معمول در گیر صمیمتامکان 

  . توان به خرید خانه یا خودرو اشاره کرد میاز این جمله موارد . اختیار مردان است
این منابع عبارتند از خرج خانه، پول . زنان به چهار منبع مالی دسترسی دارند

ي درباره گیر تصمیمترین میدان  ست که عمدهاما نکته مهم آن ا. توجیبی، دستمزد و ارثیه
در دو مورد اول به طور معمول . شود مینحوه هزینه کرد این منابع درباره ارثیه ظاهر 

ي کیفی حاکی از آن ها داده. زنان مجریان تصمیمات اتخاذ شده توسط مردان هستند
نکته مهم آن . نداست که مردان در باره دستمزد زنان داراي نفوذ و اختیارات زیادي هست

 با افزایش دسترسی آنان به ي زنان در امور اقتصادي لزوماًگیر تصمیماست که توان 
 مردان معموالًیابد و تصممیات بزرگ اقتصادي خانه را  منابع اقتصادي افزایش نمی

  . کنند اتخاذ می
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با توجه به اهمیت منابع و تصمیمات اقتصادي در ثبات و تداوم حیات اقتصادي 
رسد  میبه نظر . ي بیشتري در این زمینه انجام شودها شود، پژوهش میواده، پیشنهاد خان

ي بروز ناپایداري را در خانواده ها که تفاوت در میزان دسترسی به منابع مادي زمینه
کند و الزم است پژوهشگران اجتماعی ابعاد گوناگون این پدیده را  میایرانی فراهم 

شود به حقوق زوجین در این زمینه در مراکز  میهاد  پیشنضمناً. بیشتر بشناسند
ي آگاهی بخشی در این باره قرار ها فرآیند قانونگذاري توجه شود و زوجین در معرض

  . گیرند
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