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چکيده
های روزانۀ افراد را بر اساا   دهند تا کنشگر می های کیفی این امکان را به پژوهشپژوهش

گران دریافت و تحلیل کند. بر این اسا ، پژوهش حاضر با محورقراردادن  تعریف خود کنش
های اقتصادی در بین زنان شهرستان پااوه،  های میدانی درصدد مطالعۀ معنای ذهنیِ کنشدهدا

شناسی ها و پیامدهای آن است. روشهای اجتماعی فرهنگیِ مؤثر بر این کنششناخت زمینه
این پژوهش، مبتنی بر روش تحقیق کیفی است. در این پژوهش با استفاده از فنون مصااحبۀ  

ها از تکنیک ارکتی اطالعات گردآوری شد. همچنین به منظور تحلیل دادهعمیق و مشاهدۀ مش
ساازی،  ی آشناسازی، شناسایی چارچوب موضوعی، نمایاه تحلیل چارچوب طی پنج مرحله

ی اصالی باا   مایههای پژوهش حول پنج درونها استفاده شد. یافتهبندی و ترکیب دادهجدول
الگوی اشتغال "، "اندازبسترمندی الگوهای پس"، "های اقتصادیشدن کنش بسترمند"عناوین 
 "بااز تعریاف جایگااه و من لات زناان     "و  "یااری خاانوادگی در تولیاد   هم"، "گراضرورت

ی فرعای را پوشاش   مایاه دو درون هاای م باور  مایاه درونیاک از   سازماندهی شدند که هر
ه چارچوب نظاریِ نهاایی   شده بهای استخراجمایهدهند. در پایان با مرور و ترکیب درون می

های اقتصادی در بین توان گفت که کنشمی "چارچوب نظریِ نهایی"دست یافتیم. بر اسا  
است و از پیامدهای بارز این  "مندهای نیّتکنش"ای از زنان شهرستان پاوه مبتنی بر مجموعه

رتیاب، پیاماد   اشاره کرد و به هماین ت  "های زنانه ساختارزدایی در نقش"توان به ها میکنش
است که ایان   "زنانه شدن اقتصاد خانگی"های اقتصادی در جامعۀ مورد مطالعه،  نهایی کنش
های پژوهش های فرعی و اصلیِ برآمده از یافته مایه تواند به لحاظ معنایی سایر درونمقوله می

 را پوشش دهد.
هاای اقتصاادی،   ششدن کان بسترمندمند، های نیّت های اقتصادی، کنش کنش واژگانكليدي:

 ایشدن اقتصاد خانگی، زنان پاوهزنانه
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مقدمهوبيانمسئله
ی از رفتارهای اجتماعی افراد، کنشِ اقتصادی درآمدزا است. این کنش سبب کسب درآمد یک 

کند و عالوه براین، کسب وجهۀ  شود و توانایی مصرف و برآوردن نیازها را ایجاد میمی

خصوص یعی این کنش باشد. کنشِ اقتصادی درآمدزا در میان زنان، بهتواند پیامد طب اجتماعی می

های خاصی دارد. ها، ویژگیتوسعه و آن هم در میان جوامع روستایی آندر کشورهای درحال

فعالیت اقتصادی زنان در نواحی روستایی این جوامع عمدتاً سنتی است، در داخل خانه انجام "

)نوری و علی  "اف ایش درآمد خانوار تاثیر بس ایی داردشود، جنبۀ تولیدی دارد و در  می

(. با این حال، نقش زنان در این جوامع، نه فقط به وسیلۀ نظام اقتصادی، 88: 1388محمدی، 

بلکه به وسیلۀ عوامل فرهنگی و اجتماعی نی  تحت تأثیر قرار گرفته است )زراء نژاد و منتظر 

دان، به طور طبیعی، عوامل جمعیتی مانند ساختار (. یعنی اگر در اشتغال مر82: 1384حجت، 

عرضه و تقاضای نیروی کار،  سنی جمعیت، روند مهاجرت، می ان رشد جمعیت و می ان

گشای کننده باشند، در زمینۀ اشتغال زنان، این عرف و هنجارهای اجتماعی است که راه تعیین

ای از  حضور آنان در بخش عمده های اقتصادی و یا بازدارندۀ آنان به بازار و عرصۀ فعالیت

 (.133: 1392جاه و خیرخواه،  های شغلی است )رفعت فعالیت

داری به عنوان  در این جوامع، نگرش جامعه به اشتغال زنان، باورهای سنتی مبتنی بر خانه

ترین وظیفۀ زنان، تقسیم کار سنتی و نوعی مرزبندی میان کار زن و مرد، تعدد نخستین و مهم

های جنسیتی، عدم دسترسی آسان به  های زنان در خانه و محیط کار، تبعیض ها و نقش مسئولیت

اجتماعی مهم -منابع مالی، کمبود یا نبود اطالعات، قوانین دست و پا گیر و ... از عوامل فرهنگی

های اخیر، در این کشورها و از  (. با این حال در دهه96: 1385در اشتغال زنان است )آراستی، 

های ارزشی و ساختاری زیادی از جمله اف ایش سطح تحصیالت  ر ایران، دگرگونیجمله د

ای،  دختران، اف ایش میانگین سن ازدواج، دگرگونی ساختار خانواده از نوع گسترده به هسته

جاه و  کاهش بعد خانوار و کاهش قدرت خرید سرپرست خانوار اتفاق افتاده است )رفعت

های الزم را هم در ابعاد نگرشی و هم در ابعاد ساختاری  مینه( و ز134-135: 1392خیرخواه، 

های اقتصادی زنان مساعد کرده است. در عین حال، آنچه بدیهی است، تغییرات  برای کنش

ارزشی و فرهنگی در نقاط مختلف ایران، اشکال متفاوتی به خود گرفته است. به عبارت دیگر، 

مند است. لذا مطالعۀ حاضر در صدد بررسی د و زمانمن ساختار و ماهیت تغییرات بسترمند/مکان
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های اقتصادی در میان زنان  فرهنگیِ کنش-های اجتماعی گرفته در رابطه با زمینهتغییرات صورت

 های اقتصادی چه بوده است؟  منطقۀ پاوه است و اینکه پیامدهای این کنش

چارچوبمفهوميوپيشينۀتحقيق
رجوع به آرای وبر در زمینۀ کنش اجتماعی و اقتصادی و  در رویکرد نظریِ این تحقیق با

های کنش اقتصادی زنان پرداخته خواهد شد. از نظر وبر  های آن، به بررسی زمینه مندی قانون

(. رفتار 25: 1384)وبر،  "کنش آن رفتار انسانی است که دارای معانی ذهنی خاصی باشد"

لذا  شود، و اگر نیاز را منشأ رفتار تلقی کنیم، انسانی نی  بر اثر محرک یا انگی ه ایجاد می

 شوند.  دهد و رفتارهای معنادار نی  به کنش منتهی میهای رفتاری را شکل می انگی ه

گر مبنایی  گر و مشاهده ترکیبی از معانی ذهنی است که از نظر کنش "انگی ه"از نظر وبر 

ی اجتماعی است که شخص عامل، (. کنش نی  زمان34کافی برای کنش مورد نظر باشد )همان: 

رفتار دیگران را نی  در معانی ذهنی خودش درنظر بگیرد و رفتار خود را با توجه به آن جهت 

( عقالییِ هدفمند: شامل 1برد: ) وبر از چهار نوع کنش اجتماعی نام می (.25: 1384دهد )وبر، 

تار عوامل بیرونی و ای از اهداف مشخص فردی است. در این گرایش، رف گرایش به مجموعه

آمی ِ  کسب توفیق« وسایلِ»و « شرایط»ها به مثابۀ  بینی شود. این گونه پیش بینی می افراد دیگر پیش

( عقالییِ ارزشی: این گرایش شامل باور آگاهانه به ارزش یک 2اهداف عقالیی شخص هستند. )

ناشی از تمایالت خاص  ( عاطفی: کنشی3شناختی، مذهبی و غیره است. )رفتار اخالقی، زیبایی

و وضعیت احساسی شخص است، مثل فداکردن خود برای دیگری یا برای یک آرمان و یا 

( سنتی: کنش حاصل از گرایش به سنت است که از طریق عادات 4هایی مانند انتقام. ) انگی ه

ز این مدت ایجاد می شود. البته بسیار بعید است بتوان کنشی را یافت که فقط به یکی اطوالنی

 (.51-52ها معطوف باشد )همان:  گروه

اش متوجه ارضای تمایلی نسبت به  دارد که طبق مفهوم ذهنی "جهت اقتصادی"زمانی  ،کنش

گیری  بهره برایآمی  منابع تحت اختیار فرد  ، کاربرد مسالمت«کنش اقتصادی»مطلوبیتها باشد. 

که برای نیل به اهداف اقتصادی است. کنش اقتصادی عقالیی نوعی کنش عقالیی است 

(. تعریف کنش اقتصادی باید 103: 1384اقتصادی و به صورت عامدانه طراحی شده باشد )وبر، 

شامل این نکته باشد که مردم عامدانه به دنبال مطلوبیت هستند، مثالً تحصیل پول که خود امری 

به اهداف  گیری آگاهانه نسبت دارای جهت "کنش اقتصادی"مطلوب است. به این ترتیب، 
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نی  استفاده از امتیازاتی است که یک فرد یا افراد متفاوت،  "مطلوبیت"اقتصادی است. منظور از 

به طور خاص یا عام، به شکل واقعی یا صوری، در حال حاضر یا آینده، از کاال یا خدمت 

نسانی توانند حاصل خدمات عوامل انسانی یا غیرا ها می شوند. مطلوبیت مند می بهره یخصوص به

 (.104-111باشند )همان: 

های کنش اجتماعی،  گیری ( بر این عقیده است که در حیطۀ جهت57-60: 1384وبر )

توان مشاهده کرد. یعنی اینکه، انواع خاصی از کنش منطبق بر  های خاصی را می مندی قانون

 معانی نوعاً مناسب ذهنی و همچنین قابل اطالق به اشخاص مشابه بسیار رایج است.

« آداب»ها شامل آداب، مد، عرف، قانون، رسم و نفع شخصی است. مفهوم  مندی این قانون

شود که صرفاً از  گیری کنش اجتماعی اطالق می سانی در جهتهم یک زمانی به احتمال وجود

پایدار و « آداب»آید. اگر  طریق عملِ به آن، امکان بقای آن در بین اعضای یک گروه به وجود می

گیری از  با بهره»تواند  شود. از سوی دیگر، همسانیِ یک کنش می نامیده می« رسم»شد مداوم با

 ایجاد شود. بنابراین:« های موجود در جهت منافع شخصی فرد فرصت

نی  هست. وجه تمای  آداب از رسوم این است که آداب زمانی مد « دمُ»( آداب شامل 1)

بسیار « عرف»گیری کنش باشد. جایگاه آداب به  هتبودنِ رفتاری مبنای جشود که تازه نامیده می

 نهفته است.« اعتبار اجتماعی»ن دیک است؛ زیرا منشأ هر دو در کسب 

وابطی اشاره دارد که فاقد ضمانت اجرایی ضبه « رسم»، «قانون»و « عرف»( در تمای  از 2)

ین پیروی کند. انگی ۀ ا خارجی هستند و شخص طبق خواست درونی خود از آنها پیروی می

کند، یعنی وی  تواند در این نهفته باشد که شخص صرفاً از فکرکردن دربارۀ آن اجتناب می می

تواند هر انگی ۀ دیگری داشته  تر است که صرفاً خود را تطبیق دهد یا اینکه شخص می راحت

مثل  باشد. اما پیروی از ظوابط مرسوم، همیشه انتظار موجهِ اعضای گروه است. بنابراین، رسوم

شود. طبیعتاً گذار از این  نمی« خواسته»نیستند؛ زیرا پیروی از آنها توسط هیچ کسی « معتبر»قانون 

شود،  ویژگی به عرفِ معتبر و به قانون، به صورت تدریجی است. آنچه از طریق سنت منتقل می

 شود. همه جا منبع مهمی است برای آنچه اعمال می

بل توجه در روند کنش اجتماعی، نه ناشی از گرایش به های قا مندی ( بسیاری از قانون3)

هستند بر نوع خاصی از کنش   ؛ بلکه کامالً مبتنی معتبرند و نه ضرورتاً مبتنی بر رسوم یهنجار

. مثالً در بازار، فروشندگان، اندگونه که خود از آن آگاه اجتماعیِ منطبق بر منافع اشخاص، آن
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شان  طبق نفع اقتصادی ،زعم خود که به پندارندمی هدافیتامین ا برایکنش خود را اب اری 

 تعریف شده است.

توانند باعث کنش اقتصادی  بنابراین، طبق تعریف وبر از کنش اقتصادی، دو دسته عوامل می

هایی  های خود زنان برای کنش اقتصادی همچون مد و نفع شخصی و انگی ه زنان شوند. انگی ه

طور کلی برای اشتغال زنان امکان د عرف، قانون و رسم. پس بهکند مانن که جامعه القا می

های اقتصادی،  صورت ترکیبی وجود دارد. آنان ضمن داشتن انگی هداشتنِ چندین نیاز بهدخالت

 (. 42: 1371نیاز به ایمنی، احترام، خودیابی و همچنین تامین نیازهای اجتماعی دارند )مسجدیان، 

های اقتصادی زنان  در تحقیق خود با عنوان تحلیلی بر فعالیت( 1388محمدی ) نوری و علی

های اقتصادی چون کسب درآمد، کمک به اقتصاد  روستایی به این نتیجه رسیدند که انگی ه

های فعالیت در وضع موجود و نظر همسر و خانواده،  خانواده و داشتن اشتغال، در کنار فرصت

( در 1392جاه و خیرخواه ) دی زنان هستند. رفعتهای مؤثر بر فعالیت اقتصا ترین شاخصمهم

های مدیریتی  های اشتغال زنان در ایران از دیدگاه شاغالن پست تحقیقی با عنوان مسائل و چالش

به نتایج زیر رسیدند: در زمینۀ انگی ۀ اشتغال زنان، مدیران در مجموع به استقالل مالی، رسیدن به 

معه اشاره کردند. اما زنان انگی ۀ استقالل مالی و مردان من لت و هویت اجتماعی و خدمت به جا

. در خصوص مسائل و مشکالت اشتغال زنان، مدیران تر دانستندرا مهمانگی ۀ خدمت به جامعه 

اند.  در وهلۀ نخست به مشکالت خانوادگی و فرهنگی و سپس به مشکالت سازمانی اشاره کرده

بودن ساعات کار و زنان مشکالت و نامناسب در این میان، مردان بیشتر مشکالت فرهنگی

خانوادگی و مشکالت سازمانی را مطرح کردند. دربارۀ آثار و پیامدهای اشتغال زنان، زنان مدیر، 

ترین آثار آن را استقالل مالی و اف ایش سالمت روانی زنان دانستند؛ با این حال مردان مدیر مهم

عوض امکان بروز اختالف در من ل را یادآور شدند. در ای به این موارد نکردند و در  هیچ اشاره

ترین اثر منفی اشتغال زنان از دیدگاه هر دو جنس کاهش فرصت رسیدگی به امور نهایت مهم

فرزندان بوده است که زنان نگرانی بیشتری از آن ابراز کردند. در نهایت، بیشتر مدیران مورد 

ال زنان در ایران باید موانع خانوادگی )تقسیم مصاحبه معتقد بودند برای بهبود وضعیت اشتغ

های اجتماعی گسترش یابد.  جنسی کار خانگی(، فرهنگی و سازمانی برطرف شده و حمایت

(، که پیرامون عوامل احتمالی مؤثر در اشتغال زنان صورت 1370همچنین در تحقیق ساروخانی )

گرایش زنان به اشتغال خارج از  تواند در گرفته است، مسائل اقتصادی از عواملی است که می
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کند که امور مالی و استقالل مالی زن و  ( نی  مطرح می1375من ل مؤثر واقع شود. تحقیق ساجد )

( نی  1376مهم گرایش زنان به اشتغال است؛ توکلی ) عواملبه خصوص قدرت در خانواده از 

کند که  ( هم مطرح می3771داند؛ زهی ) عامل فرهنگی را در گرایش زنان به اشتغال مؤثر می

برخورداری از ارزش اجتماعی و رضایت شغلی و شرایط اقتصادی منجر به اشتغال زنان در 

(. در نهایت اینکه باقری و 1387شود )نقل از توسلی و رفیعی خونانی، خارج از من ل می

نواده به این ( در تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر اشتغال زنان در هرم قدرت در خا1388همکاران )

گیری آنها در امور اقتصادی، نحوۀ  نتایج رسیدند که اشتغال زنان سبب اف ایش قدرت تصمیم

-تربیت فرزندان، تعیین موالید، تعیین نحوۀ گذران اوقات فراغت و اف ایش مشارکت سیاسی

ی، های فرد توان از این تحقیقات نتیجه گرفت که زمینهشود. بنابراین، می اجتماعی آنان می

کنند. با الهام از تحقیقات  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اشتغال زنان نقش مهمی را ایفا می

تواند روی نوع و ماهیت  های اجتماعی و فرهنگی کنش می پیشین و رویکرد نظری وبر، زمینه

های کنش تاثیر بگذارد، همانند آداب و رسوم و غیره. بنابراین با عنایت به این که یکی از ویژگی

گر  جهان افراد استوار است و این امکان را به پژوهشهای کیفی بر تحلیل زیستبنیادین پژوهش

گران دریافت و تحلیل کند، این  های روزانۀ افراد را بر اسا  تعریف خود کنش دهد تا کنشمی

در بین های اقتصادی های میدانی درصدد مطالعۀ معنای ذهنیِ کنشدادن داده پژوهش با محورقرار

ها و پیامدهای آن است.های اجتماعی و فرهنگیِ مؤثر بر این کنش زنان شهرستان پاوه، زمینه

جامعۀموردمطالعه
 121شهرستان پاوه با سابقۀ بیش از سه ه ار سال در شمال غرب استان کرمانشاه با فاصلۀ 

کلیومتر مربع  860کنون با اکیلومتر از مرک  استان و شهر کرمانشاه قرار دارد. شهرستان پاوه هم

وسعت، دارای چهار شهر پاوه، نوسود، نودشه و باینگان، سه بخش مرک ی، نوسود و باینگان، 

روستای آن  44روستا است که  73وره، شمشیر، شوسیسر و هولی و پنج دهستان سیروان، بانه

ری کرمانشاه، روستای شهرستان دارای دهیاری فعال هستند )سایت استاندا 37مسکونی است و 

نفر است که از این تعداد  56.837؛ 1390(. جمعیت این شهرستان طبق سرشماری سال 1393

(. مردم منطقه پاوه و 1390نفر زن هستند )مرک  آمار ایران،  28.207نفر مرد و  28.630

گویش تبار و از ساکنان قدیم فالت ایران هستند. مردم پاوه به زبان کردی و به اورامانت، آریایی

زمین و بازمانده از زبان پهلوی و اوستایی های ایرانترین زبانکنند که از اصیلهورامی تکلّم می
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است. پوشش مردان شامل چوخه و رانک، شال و می ره )سربند(، تاقیله )کاله(، پوزه وانه )ساق 

نی  شامل:  قیانه )نوعی مچ بند( و کالش )گیوه( است. پوشش زنانوی )جوراب(، فهبند(، گوره

وری است. پاوه و چک، مشکی و ههفته، لهفیس )کاله زری(، سه لته، سخمه، کوا، گجی، چه

آید. در بین صنایع دستی رایج اورامانات از مراک  مهم صنایع دستی استان کرمانشاه به شمار می

زیادی  بافی اشاره کرد، که از قدمتبافی و شالکشی، گیوهتوان به گیوهدر این منطقه می

اورامانات رایج بوده است و به عنوان  بافی از قدیم االیام در بین مردم پاوه و برخوردارند. گیوه

کشی (. به طور سنتی، گیوه1393پا اف ار  از آن استفاده می کردند)سایت استانداری کرمانشاه، 

گفتند. می "دؤم"ند )ساختن زیره گیوه( کاری مردانه بود و به کسانی که این کار را انجام می داد

بافی بیشتر کاری زنانه بود و زنان بعد از فراغت از کارهای روزانه به این کار اما گیوه

فروختند. امروزه کردند و یا آن را میپرداختند، و برای خود و اعضای خانواده گیوه تهیه می می

از دیگر صنایع دستی رایج  بافی نی کنند. قالیلوکس استفاده می یمردان از گیوه به عنوان کاالی

بافی به صورت در شهرستان پاوه است که نسبت به گیوه سابقۀ کمتری دارد. در گذشته قالی

محدود در پاوه وجود داشت و زنان کمی به این کار اشتغال داشتند. اما امروزه با بیشترشدن 

رش آموزش بافی در سطح شهرستان و گستاوقات فراغت زنان و تاسیس چند گارگاه قالی

، باالترین رتبه در بافیکه بعد از گیوهطوریاند بهقالیبافی، زنان زیادی به این کار روی آورده

خالف گیوه که در بازارهای شهرستان و مناطق اطراف صنایع دستی شهرستان پاوه را دارد. اما بر

رهای تبری  و شود، قالی در سطح شهرستان مشتری چندانی ندارد و بییشتر در شهفروخته می

 رسد.اصفهان به فروش می

شناسيپژوهشروش
شناسی این پژوهش، مبتنی بر روش تحقیق کیفی است. در این روش اطالعات با استفاده روش

تحلیل "اند. همچنین از تکنیک ی عمیق و مشاهدۀ مشارکتی گردآوری شدهاز فنون مصاحبه
1چارچوب

های مورد حلیل چارچوب یکی از شیوهها استفاده شد. تبه منظور تحلیل داده "

توان از که میصورتیهای کیفی است که دارای انعطاف زیادی است. بهاستفاده در تحلیل داده
آوری داده استفاده کرد. در این آوری داده و یا حین جمعاین شیوه در دو مرحلۀ اتمام جمع

است. مراحل تحلیل داده در این  آوری داده صورت گرفتهها طی فرآیند جمعتحقیق تحلیل داده

                                                        
1 Framework Analysis 
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بندی سازی، جدولروش دارای پنج مرحلۀ آشناسازی، شناسایی یک چارچوب موضوعی، نمایه

(. به ج ئیات مراحل م بور در 44-45: 1392مجد و دیگران،  ها است )علویو ترکیب داده
یفی بیشتر بحث های کجا که در پژوهشهای تحقیق اشاره شده است. همچنین از آنبخش یافته

اعتبار مدنظر است تا پایایی، و این موضوع ریشه در ماهیت هستی شناسی و فلسفیِ 
ها از روش مورد نظر اووه فلیک های کیفی دارد، لذا به منظور ارتقای اعتبار یافته پژوهش

( یکی از 140: 1387استفاده شده است. به اعتقاد اووه فلیک ) "باورپذیركردنگزینشي"یعنی

است. منظور وی از اصطالح مذکور، مستدل  "باورپذیركردنگزینشي"های اف ایش اعتبار  روش

-رو، در این پژوهش تالش شده است تا درونهایی قابل قبول است. از این قول کردن متن با نقل

-های مستقیمِ افراد مورد مصاحبه مستند های میدانی با استفاده از نقل قولهای برآمده از دادهمایه

 ها ارتقا یابد.سازی شود و با استفاده از این تکنیک، اعتبار یافته

جامعۀ آماری این پژوهش کلیۀ زنان ساکن شهرستان پاوه هستند که به گویش هورامی تکلم 

شدنِ اشتغال به تولیاد صانایع دساتی در قالاب     کنند و دلیل انتخاب این دسته از زنان نهادینهمی

های کیفی، گیری در پژوهشهای رایج نمونهود. به پیروی از تکنیکها بمشاغل خانگی در بین آن

گیاری  گیری هدفمند و نظری انتخاب شدند. به این ترتیب که در نموناه ها بر اسا  نمونهنمونه

مند ابتدا سراغ افرادی رفتیم که در رابطه با موضوع مورد مطالعه دارای تجربه زیسته بودناد  هدف

گیاری ماالک   نسبتاً جامعی را ارائه دهناد؛ لاذا در ایان بخاش از نموناه      توانستند اطالعاتو می

-بود. در ادامه، از تکنیک نموناه  "داشتن تجربۀ زیسته دربارۀ موضوع مورد مطالعه"انتخاب افراد 

هاای در  توسعۀ مقوله"گیری نظری را گیری نظری نی  استفاده شد. چامارز هدف از کاربرد نمونه

باه نقال از    519: 2000داناد )چاماارز،   مای  "هاا و سودمندتر کاردن آن  حال ظهور، نهایی شدن

گیاری  (. بنابراین به پیروی از چامارز هادف از کااربرد ایان ناوع نموناه     325: 1389محمدپور، 

گیری باه ماا در شناساایی    ها برای اف ایش اندازۀ نمونۀ اولیه نیست. این نوع نمونهپاالیش ایده"

باه نقال از    519) هماان:   "کناد هاا کماک مای   طباق و تناسب مقولهمرزهای مفهومی و تعیین ان

نفر از جامعۀ مورد مطالعه با  27(. بر این اسا  پس از مصاحبۀ عمیق با 325: 1389محمدپور، 

نفار   4نفر زن و  23نفر افراد مورد مصاحبه،  27دستیابی به اشباع نظری تحقق یافت. از مجموع 

سال سن داشت. در باین ایان    23ها ترین آنساله و جوان 56ه کنندترین شرکتمرد بودند. مسن

 5نفر گیوه )کالش( بافی،  4بافی و تابلوفرش بافی بودند. نفر مشغول به قالی 7کنندگان مشارکت

نفر هم باه پخات ناان محلای اشاتغال داشاتند.        3نفر به بافتنی با میله و قالب و  2نفر خیاطی، 



  
 
 
 
 
 

 131  آن  هاي اقتصادي در ميان زنان و پيامدهاي فرهنگی كنش -هاي اجتماعی  زمينه

 

 

به طور مستقیم با این مشاغل در ارتباط بودند مصااحبه باه عمال    نفر از مردان که  4همچنین با 

ها به عنوان مطّلعان کلیدی، اطالعات بسیار مفیدی را در اختیار ماا قارار دادناد. از نظار     آمد. آن

نفر مدرک تحصیلی  3نفر از افراد مورد مصاحبه مدرک تحصیلی دیپلم،  10سطح تحصیالت نی  

 ر هم مدرک تحصیلی سوم راهنمایی داشتند.نف 2نفر ابتدایی و  7لیسانس، 

هايپژوهشیافته
تر عنوان شد که تحلیل داده با استفاده از شیوۀ تحلیل چارچوب دارای پانج مرحلاه اسات.    پیش

هاا،   هاا و دسات نوشاته   اسات. در ایان مرحلاه، خاوانش مصااحبه      "آشناساازي "مرحلۀ اول 

ای تکرارشونده و همچنین بازاندیشی در ماورد  همایههای کلیدی و درون برداری از ایده یادداشت

شده، انجام شد. در اینجا، با مراجعه باه اهاداف پاژوهش    آوریهای جمعارتباط معنایی بین داده

هاای   دهناد و داده  شده اهداف پژوهش را پوشش میآوری های جمع اطمینان حاصل شد که داده

اسات. در   "کچارچوبموضاوعيشناسایي/تدوینی"پرت کنار گذاشته شدند. مرحلۀ دوم 

های دارای بیشترین فراوانی در درون طبقات معنائیِ مشترکی قرار گرفتناد؛  مایهاین مرحله درون

های مشاابه و   هایی متشکل از ایده های تکرارشده در فرآیند آشناسازی به صورت گروه یعنی ایده

واحدهای معنائی مشاترک باود.   مایۀ اصلی درآمدند و هدف از این کار ایجاد  یا به صورت درون

اسات. باه    ها در قالب جدول شمارۀ یک ارائه شدهدر واقع برآیند مراحل اول و دوم تحلیل داده

های صاورت گرفتاه   های اصلیِ برآمده از مصاحبهمایهاین ترتیب که در جدول شماره یک درون

باه مرحلاۀ ساوم    است. پس از آن نوبت  ارائه شده "چارچوبموضوعي تدوین"تحت عنوان 

رسد. در این مرحله تالش شده است تا برای هر کادام از   می "هاداده سازينمایه"تحت عنوان 

هاای  نوشاته های کلیدی(، به برخی از دست های مشابه( و فرعی )ایده های اصلی )ایده مایه درون

کاه باه   هاا   هاایی از داده  های کیفای اشااره شاود. یعنای واحاد یاا بخاش       استخراج شده از داده

ساازی  ها به دو روش نمایهطور کلی دادههای خاصی مرتبط هستند، شناسایی شوند. به مایه درون

-های استخراج شده در مرحلۀ تدوینِ چارچوبِ موضوعی کدگذاری مای مایهشوند: یا درونمی

در هاا   هاا و چساپاندن آن  نوشاته ها از دسات کردن دادهسازی از طریق کپیشوند و یا اینکه نمایه

سازی در این مقاله با روش دومای انجاام شاده اسات و     گیرد. نمایهجدید صورت میای صفحه

هایی از این کار در قالب شکل شمارۀ یک به نماایش درآماده اسات. مرحلاه بعادیِ ارائاۀ       مثال



 

 

 

 

 

 1395، شماره يك، بهار و تابستان 23شناختی دوره مطالعات جامعه   132 

 

 

است که در خالل آن باه نحاوۀ    "بنديموضوعيجدول"ها، که همان مرحله چهارم باشد،  یافته

بندی و تلخایصِ نهااییِ   ها در جدول موضوعی اشاره شده است. در واقع جدولدهقرارگرفتن دا

های کیفی در این مرحله عملی شده که در جدول شامارۀ دو  شده از دادههای استخراجمایهدرون

تدوینچاارچوبنراري "به آن اشاره شده است. همچنین بر اسا  روش تحلیل چارچوب، 

ها در این پژوهش است. در این مرحله، تماام جاداول قبلای    یافته آخرین مرحله از ارائۀ "نهایي

مرور شده و چارچوب نظریِ نهایی در قالب شکل شمارۀ دو باه تصاویر کشایده شاده اسات.      

تادوین  "جدول و شکل ارائه خواهند شد که جدول ذیل  4های پژوهش در قالب  بنابراین، یافته

 .1را به نمایش گذاشته است "چارچوب موضوعی

 ايازمراحلاولودوم(ها)خالصه:آشنایيباداده1دولشمارۀج

انادازهايرایجپسگيرد؟منرورآناستكهدربينشيوههايصورتمياندازشمابهكدامیکازروشپس
جویيدرمخارجمنزلوكنارگذاشتنپول،خریدطالوزیورآالت،خریدملاک،وامگارفتنوازقبيلصرفه

اندازهايپسپسندید؟دليلشمابرايترجيحبرخيازشيوههاراميیکازاینروشسطي،شماكدامخریدق
كردنوردبرخيدیگرچيست؟

ماایگن وام گاارفتن هاام   
حرامااه و ماانم دیگااه وام  
های نگرفتم )الهام ازآموزه

 مذهبی(

هااای از طریااق صااندوق 
کنم انداز می فامیلی هم پس

)اساااااتفاده از سااااارمایۀ 
 انداز(تماعی در پساج

پولم بیشتر به صورت طال ذخیره مای کانم اگاه خادا     
بخواد میخواییم خونه بخریم با بخشی از پولم هم گیوه 
خریدم برای فروش )کاسبی(. تا االن هم پولم به بقیاه  

 محور(انداز برنامهروش ها ذخیره نکردم )پس
آیا رفتار و گفتار دوستان و آشانایان در روی آوردن  چه چی ی باعث شد تا شما به مشاغل خانگی روی بیاورید؟ 

شما به این شغل تاثیرگذار بوده است؟ اگر چنین بوده است چقدر؟ چگونه؟ و چرا؟ آیا رفتاار و گفتاار همسار و    
 فرزندانتان در روی آوردن شما به این شغل تاثیرگذار بوده است؟ توضیح دهید چگونه؟

بابام تشویقم میکنه. 
م کاه  به باباام گفات  

میخاااام دار قاااالی 
بخاارم اوناام قبااول 
کرد و دار قالی برام 
خریااد )حمایاات   
پااادر از اشاااتغال  

 خانگی(.

حمایاات همساارم  
تأثیر زیادی داشاته  
اسااات. شاااوهرم  

گفت برو همیشه می
واسااااه خااااودت 

ای یااد بگیار   حرفه
)حمایااات جااادیِ 

 همسر(.

قبالً مسائل فرهنگی زیادی سار راه  
 که همسرم مان را در من بود تا این

رفتن به روستاهای اطراف همراهی 
 ۀکرد دیگر کسی نه از طرف خانواد

خااودم نماای  ۀهمساار ونااه خااانواد
تونست بهم گیر بده.... و این باعث 
شد که من بتونم کارم را ادامه بادم  

 های فرهنگی(.)کاهش محدودیت

ماا فرصات ایان     ۀزنای منطق
بهااش نمیاادن کااه بتونااه بااره 
بیرون. قبلن میگفتن نمیتاونی  

هایی بری ی روساتا و زیار   تن
گیوه بیاری تا اینکه ی دوستی 
پیدا کردم و با اون رفتم. دیگه 
خودمم میتونستم برم )تاالش  
 برای رفع موانع فرهنگی(.

انداز خود را در چه اموری  دهید؟ )نکته: منظور آن است که پس انداز خود را به چه کارهایی اختصاص می شما پس

                                                        
مجد و دیگران  ها در این پژوهش از مقالۀ ارزشمند علویالزم به ذکر است که ساختار و الگوی کلیِ تحلیل یافته 1

 اقتبا  شده است. "های کیفیای برای تحلیل دادهتحلیل چارچوب؛ شیوه"( تحت عنوان 1392)
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هاای   از این کار دارد؟ لطفاً توضیح دهید که تمایل باه مشاارکت در تاأمین ه یناه    کند؟ و چه احسا   مصرف می
های عروسی و یا خرید جهی یه برای دخترتان چگونه بر گرایش شما به مشاغل خانگی تاثیر  خانواده از قبیل ه ینه

 گیرد؟گذاشته است؟ و این مشارکت چگونه صورت می
وقتاای میخواسااتم 
دخترم شوهر بدم 

هاام  گیاوه با پول 
هر دفعه یه چی ی 
ش باارای جهی یااه

خریدم )مشارکت 
در ازدواج 

 فرزندان(.

خااوام کااه  ماای
دختاارم محتاااج  
نباشه. االنم دارم 

اناداز  براش پس
کانم )تاالش   می

باارای حمایاات  
مااااااااااالی از 

 فرزندان(.

وقتی به پدر و مادرم پول میادم  
خیلی خوشحال میشن و میگن 
خوبه ما یه نفر داریم اگاه پاول   

تاونیم بادون منات    ییم میبخوا
ازش قااارض بگیاااریم )اباااراز 
 خرسندی از حمایت والدین(.

ایی که داشتم که ایان کاار   تنها انگی ه
هااای شاروع کااردم کمااک باه ه ینااه  

خانواده و به عشق تنها دخترم باود....  
همیشاااه دو  دارم بااارای خاااودم، 

هااام پوشاااک بخاارم شااوهرم و بچااه
)خااانواده محااوری در گاارایش بااه   

 اشتغال(.

فعالیت شما در مشاغل خانگی چه تاثیری بر زندگی فردی شما گذاشته است؟ اگر چنین بوده است این تأثیر بیشتر 
در کجای  زندگی شما بوده است؟ به چه مقدار؟ چطور؟ و این تأثیر بیشتر در چه مرحله یا مراحلی از زندگی شما 

 خودش را نشان داده است؟
که بخشای از  از این

خااودم  نیازهااایم را
کااانم رفاااع مااای 

خوشحالم )تقویات  
 اعتماد به نفس(.

تاحاادی دستشااان 
تو جیب خودشونه 
 )خودکفاییِ زنان(.

 

قبال که بیکار بودم افکار منفی به ذهنم 
می آمد و وقتم را الکای صارف مای    
کردم ولی االن که مشاغول ایان کاار    
هستم این افکار را از خودم دور کردم 
-یو درست از وقت خودم استفاده م
 کنم )هدفمند شدن اوقات فراغت(.

برای تقویت روحیاه مفیاد   
باااوده. و هنااار جدیااااد   
یادگرفتم )تقویت اعتماد به 
های نفس و ارتقای مهارت

 شغلی(. 

فعالیت شما در مشاغل خانگی چه تاثیری بر زندگی خانوادگی شما گذاشته است؟ اگر چنین بوده است این تاأثیر  
است؟ به چه مقدار؟ چطور؟ و این تأثیر بیشاتر در چاه مرحلاه یاا مراحلای از       بیشتر در کجای  زندگی شما بوده

 زندگی شما خودش را نشان داده است؟
وقتی میخان به جایی بروند یا خریدی انجام دهناد  
نظر من را میپرسند ولی قبال این کار را نمیکردند. یا 
وقتی داداشم می خواسات زن بگیارد نظار مان را     

ت مان در اجتمااع هساتم و    میپرسید چون میدونس
دخترها و ویژگی های آنها را می شناسم. باه نظارم   
زنان پاوه ای نی  هم مثل من هستند. به طور کلی تا 

ای در ارتقااای نقااش و جایگاااه ماان در     اناادازه
هاای خاانوادگی تااثیر داشاته اسات       گیاری  تصمیم

 )ساختارزدا شدن جایگاه زن(.

-ها و نیازهای بچههاگه درآمدی داشته باشی میتونی خواست

هات رو براورده کنی و میتونی در تصمیمات نقاش داشاته   
باشی. فک کنم همه زنها هم مثل من هستند.....تا اونجاایی  
که من شنیدم بعضی از زنان پاوه ای هم همینطورن. یه زن 

هاایم   گفت که با پول فروش گیوهکرد و میبرام تعریف می
م باا شاوهرم حارف    وسایلی که خواستم  خریدم طوری ه

زدم که اونو راضی کردم در خرید بعضی وسایل کمکم کنه. 
گفت که برای دخترم به صورت قسطی جهی یه خریدم و می

 )تأیید کارکردهای مختلف استقالل مالی(.
ده وسایل را براشون آما ۀاالن پدر و مادرم و فامیالی ن دیکم دارن قالی می بافن به نوعی همه را سرگرم کردم. هم

گذارم. حتی دخترم هم یاد گرفته و از این شغل به نوعی ارت اق می کنیم و زندگی ما به کنم و در اختیارشون میمی
 این شغل وابسته است )اثربخشی فعالیت اقتصادی در زندگی اطرافیان(.
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سازي)مرحلۀسوم(:نمایه1شکلشمارۀ



نگری در آ ینده
 انداز پس

 مهرسم بعیض وقتا تشویقم کرده
 

گفت برو واسه خودت شوهرم مهیشه می 
 ای اید بگری حرفه

من به روس تاهاي اطررا    رفرمه مهرراه  
 ۀشوهرم بودم و کيس نره از طرر  نرانواد

خودم منر  ووسترت  رم  ۀمهرس ونه نانواد
 گری بده

 

هررای فررام     از طریررص دررندو 
 منکانداز میپس
 

م گن وام گرفنت   حرامه و ممن ديگه 
 وام نگرفمه

پومل بیشر  بره درورت طرري  نرریه    
کمن اگه ندا خبواد م خوایمي خونه خبرر  

از پررو م گهرروه خریرردم بررراي  یاب خبشرر
فروش)اکس يب(. ات الان   پومل به بق ره 

 روش ها  نریه نکردم.
 

کررره خبشررری از نهازهرررا  را از ايرررن
 کمن خوحشاملخودم رفع می

 
مهیشه دوس دارم براي خودم، 

 هام پوشاک خبرم. شوهرم و چبه

ایی کرره داشرر مه کرره ايررن اکر ونهررا انگرر ه
رشوع کرررردم برررز بررره ه ینررره هرررای 

 نانواده و به عشص ونها دن م بود.
 

وقررم م خواسرر مه دنرر م شرروهر برردم اب 
هررام هررر دفعرره ي وسرر ه  اي پرروگ گهرروه

 براي هج یه ش خریدم.
خوام که دن م حمتاج نباشره. الا  دارم می ش

 کمنانداز میبراش پس
 

دن م به اکرم افتخار م کنه وقم ابفتين 
من به ديگران سشونه. خوحشاگ از اینه که 
مادرش   ين ابفتين اجنام م ده. بعيض 
وقتا که م اد خونه م بیننه دارم اکر م کمن 

 اکراي خونه به ناطرم اجنام م دم.
 

کرر  مررا ز ز ررت ۀن منققررزان 
 هتتند

 واتحدي دستشان وو ج ب خودشونه 

قبري که بهاکر بودم افاکر منف  به  همن 
  آ مد و وقمه را اليک رص    کردم 
ويل الان که مشغوگ اين اکر هت مه 
اين افاکر را از خودم دور کردم و 
کمن:  یدرست از وقت خودم اس تفاده م
 هدمفند شدن اوقات فراغت

وگ اف
الگوی 
مرد 

 آ ور نان

رفتار و گفتار 
 حامییت مهرس

فرزند حموری در 
ای ه برانمه

 نانوادگی

مشارکت در 
های ه ینه

 نانواده
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 )مرحلۀچهارم(هايكيفيهاياستخراجشدهازدادهمایهبنديدرونيصوجدول:تلخ2جدولشماره

 هامایهدرون
 هاياقتصاديشدنكنشبسترمنداصلي:ۀمایدرون

 گراگرا/فرصتفرعي:اشتغالعملۀمایدرون

 هاقولنقل

ما را برای بافتن آن بیشتر  ۀشدن گیوه انگی گران

تری به بود وقت کم ترکرده قبال که قیمت آن کم

آن اختصاص می دادم ولی االن که قیماتش بااال   

 19)زن  ذارمرفته وقات بیشاتری بارای آن مای    

 بافی(.ساله، متأهل و  مشغول به  گیوه

کانم بیشاتر   وقتی که گیوه گران بشه سعی مای 

آن را  ۀببافم. ولی وقتی ارزون شده ماواد اولیا  

خریاادم و بااافتم و سااعی هاام کااردم اونااا رو 

ساله،  38روشم تا قیمتشون باز  باال بره )زن نف

 بافی(.متأهل و  مشغول به  گیوه

 آورفرعي:افولالگويمردنانۀمایدرون مایهدرون

هاقولنقل

بافی میخوام دار قالی و نا  بخارم.   در کنار گیوه

هایی که دارم از به هدف قالی ببافم و بفروشم و

سم. تا کی بایاد  دست میارم برهطریق پولی که ب

ساااله، متأهاال و   27منتظاار شااوهرم باشاام )زن 

بافی(.بافی و قالیمشغول به گیوه

کنند. خیاطی، گیوه، االن همه زنان دارند کار می

آرایشگری. مگر زنی یا نتواند کار کند یا بچاه  

کوچک داشته باشد. زنان میگن که برم کار کنم 

ک و با پولش برای خودم وسیله بخرم و یه کم

ساله، متأهل و  24خرجی باشه برای خونه )زن 

بافی(.مشغول به گیوه

هامایهدرون
یاريخانوادگيدرتوليداصلي:همۀمایدرون

پذیرياقتصاديفرزندانفرعي:جامعهۀمایدرون

 هاقولنقل

کنند. هام دوست دارند و به کارم افتخار میبچه

گاه داشته میگن مامان ما دو  داریم که آرایش

پرسن مامانت چکاره باشی. در مدرسه وقتی می

ست من میگم آرایشگاه و آموزشگاه داره. باه  

سااله، متأهال و    39کارت افتخار میکنیم )زن 

 مشغول به آموزش آرایشگری(.

-زمانی بابام بهم گفت که گیوه بافی مثل توشاه 

)سفره( که همیشه باهاات هسات و هار     ایست

ی سفره پهن کنی و غذا تونات شد میوقت گشنه

بخوری و سر سفره کسی نری. منم ایان حارف   

بابام را گوش دادم وگیوه بافی یاد گرفتم و هار  

جا که بودم از این طریق پول بدست آوردم )زن 

 بافی(.ساله، متأهل و  مشغول به  گیوه 37

 حمایتهمسر: فرعيۀمایدرونمایهدرون

 هاقولنقل

ایان شاغل عالقاه داشاتم باباام      وقتی که مجرد بودم باه  

میگفت اگه هم باری بایاد از    اشت بیام یاد بگیرم وذنمی

رایشگری نمیکارد و  آصبح تا ظهر بری. اون موقع کسی 

رسم نباود و مای گفات ماردم دیاد خاوبی نسابت باه         

رایشگری ندارند. ولی وقتی ازدواج کردم و شوهرم دید آ

شوهرم  که عالقه دارم از من حمایت کرد و به خاطر کار

وقتی شروع به کار کردم مورد حمایت 

همسرم قارار گارفتم. میگفات واساه     

خودمون قالی بباف خودم پولش بهت 

یق اطرافیان هم قرار میدم و مورد تشو

بافه. چناد نفار    گرفتم و می گفتن قالی

هم از من تقلید کردن و این کار شروع 
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های آرایشگری ای رفتیم و اونجا در کال به شهر دیگه

 39)زن  شرکت کردم واکثر مدارکی که دارم اونجا گرفتم

 ساله، متأهل و  مشغول به آموزش آرایشگری(.

ساله، متأهل و  مشغول  27کردند )زن 

 بافی(.به قالی

 

 هامایهدرون
 گرااصلي:الگويمصرفضرورتۀمایدرون

هايخانوادگيمحوريدربرنامهفرعي:فرزندۀمایدرون

 هاقولنقل

هام دارن ب رگ میشن به فکر آینده شونم هستیم ره االن بچهآ

-خودم میدونم بچه ۀکنیم. وظیفانداز میو کم کم براشون پس

ام تا زمانی که مستقل بشه و بره سر خونه زنادگی خاودش   

هام میگن نبایاد زیااد هاوای    باید ازش حمایت کنیم. بعضی

ن حماایتی  ها رو داشته باشی. منم دیدم کسانی که ازشاو بچه

نشده و تونستن روی پای خودشون بایستن و موفق هم بودن. 

-ولی اگه وسع مالی داشته باشی چه اشکال داره که به بچاه 

 ساله، متأهل و مربی آرایشگری(. 39هات کمک کنی )زن 

واسه دخترم حسااب باانکی بااز    

 3کاردم و هاار مااه پااول فااروش   

جفت گیوه باه حسااب اون مای    

گی ریااا م. دوسااات دارم زناااد 

خااوبی داشااته باشااه وکمباااود    

سااااله،  38)زن  نداشاااته باشاااه 

 بافی(.متأهل و مشغول به گیوه

فرعي:نيازمحوربودنالگوياشتغالۀمایدرونمایهدرون

 هاقولنقل

کار مان کماک خرجای باوده بارای خوناه. قاباًل        

زناادگی سااختی داشااتیم و   هاام گفااتم کااه قاابالً 

  یمونگدرآمااد شااوهرم )جوشااکاری( کفاااف زنااد

داد. مسااتأجر بااودیم، دختاارم مدرسااه     یرا نماا

های مهماان و....دیادم کاه درآماد     میرفت و ه ینه

گو نیست. خاودم گیاوه مای باافتم     شوهرم جواب

)زن  تصمیم گرفتم کاه ایان کاارو شاروع کانم      و

 ساله، متأهل و  مشغول به قالی بافی(. 25

-از درآمدم واسه مخارج زتدگی استفاده می

و نمیتونم باهاش کاری کنم. چون خیلی کمه 

را نگاه   دیگه انجام بدم. به هماین دلیال آن  

که بهش احتیاج پیدا کنم. باه  میدارم تا وقتی

کنم و اجباری هم واسه اندازه پولم خرید می

بیانم.  خریدن چی ی که پولش را ندارم نمای 

 بافی(. ساله، متأهل و مشغول به گیوه 46)زن 

 هامایهدرون
 اندازبسترمنديالگوهايپساصلي:ۀمایدرون

اندازفرعي:خریدطالبهعنوانپسۀمایدرون

 هاقولنقل

اناداز مان باه صاورت خریاد      پس

طالست چون مقدار پولی که دارم 

امسال می توانم با آن طال بخرم اما 

سال بعد ممکان اسات نتاوانم باا     

همین پول طال بخرم. در صاورت  

نیااازم طااال را راحاات ماای تااونم  

ساااله، متأهاال و  25م )زن بفروشاا

خوبیه  ۀاگه درآمدم زیاد باشه باهاش طال میخرم چون پشتوان

نقد شدنه. هار وقات    ۀخصوص برای زن. و هرلحظه آمادهب

که خواستم فروختم و خریدم. بعضی زنا در ماه چند پیراهن 

ا میخرن بعد اینکه دو بار پوشیدن، دیگه دورش مینادازن اما  

انداز میکنم یا طاال میخارم   من به جای این کار پولم را پس

و اگرکم باشه به  چون اگه به ارزشش اف وده نشه کم نمیشه

حسابم واری ش میکنم تا زمانی که بهش احتیااج پیادا کانم    
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 ساله، متأهل و مشغول به آموزش بافتنی(. 51)زن  بافی(.مسئول کارگاه قالی

 اندازنگريدرپسفرعي:آیندهۀمایدرونمایهدرون

هاقولنقل

-نباید پول بخوابد تا حدی که می توان باید با آن سرمایه

انداز محساوب  گرفتن پسگذاری کرد. به نظر من قرض

خصوص اگار مبلاآ آن زیااد باشاد تاوان      هنمی شود. ب

جا پولش پرداخت آن را ندارم چون احتماال طلبکار یک

نکردن و کنار گذاشتن پول اشتباه است. را بخواهد. خرج

شود گفت کاه  آید. مطلقا نمیون ارزش پول پایین میچ

کنارگذاشتن پول اشتباه است ولی کنارگذاشتن پاول باه   

م که بایاد از  تانداز برای آینده اشتباه است. گفعنوان پس

سااله،   26گذاری برای آینده کنیم )زن این طریق سرمایه

 مجرد و  مشغول به قالی بافی(.

کانم.  اناداز مای  من با خرید ملک پاس 

خاوره.  میگم این به درد آینادمون مای  

دو بااار باارای آرایشااگام وام گاارفتم و 

آن را پرداخت کاردم. طاال اگاه بارای     

خرید و فاروش باشاه احتماال ضارر     

و زیان در آن هست، باه هماین دلیال    

ساااله،  39باارای خااودم میخاارم )زن  

متأهااال و مشاااغول باااه آماااوزش    

 آرایشگری(.

 هامایهدرون
 بازتعریفجایگاهومنزلتزناناصلي:ۀمایدرون

فرعي:تحولدرزندگيفرديۀمایدرون

 هاقولنقل

با انجام دادن اینکار احسا  مفید بودن 

کااه ساارباری باارای کاانم و از ایاانماای

تونم خانواده و والدینم نیستم و حتی می

)زن  به آنها نی  کمک کنم راضی هستم

 ساله، مجرد و مشغول به قالی بافی(. 25

ه این جا اومدم هم قالیباافی و هام تاابلو فارش یااد      ب

ام برای کار بیشتر گرفتم. اعتماد به نفسم باال رفته. انگی ه

شده چون مورد تشویق قرار گرفتم، همچنین با کماک  

 27به والدینم میخوام باری از رو دوش آنها بردارم )زن 

 بافی و قالی بافی(.ساله، متأهل و  مشغول به گیوه

 هايخانوادهفرعي:مشاركتدرهزینهۀمایدرونایهمدرون

هاقولنقل

وقتاای خانااه ساااختیم در قساامتی از  

های ساخت خانه کمک کردم و ه ینه

این از قبال در ذهانم باوده کاه اگار      

اعضای خانواده من باه پاول احتیااج    

 25داشته باشند به آنها کمک کنم )زن 

 ساله، مجرد و  مشغول به قالی بافی(.

رم بیکار بود و به شدت به پول نیاز داشتیم. با خودم شوه

گفتم که چرا برم به ایان و اون بگام و محتااج دیگاران     

-خونه گیوه بافتم سر کوچه هم که با زنان مای  باشم. تو

باافتیم. و باا کساب درآماد مقاداری از      نشستیم گیوه می

مخارج خانه را برعهده گرفتم. آخه دوست نداشتم حتای  

ساله،  45هم باشم و بهش رو بندازم )زن  محتاج داداشم

 بافی(متأهل و  مشغول به  خیاطی و گیوه
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.مرحلهپنجم؛تدوینچارچوبنرري نهایي2شکلشماره

 
 

گيريبنديونتيجهجمع
ای آگاهاناه شارایط   مورد مطالعه، افراد به شایوه  ۀگر آن بودند که در جامعهای پژوهش بیانیافته

های های احتمالی دست به کنشها و فرصتسنجند و براسا  محدودیترا می اقتصادی موجود

هاای  هاای برآماده از داده  مایاه یکی از درون "گرااشتغالعمل"همین رابطه  زنند. درخاصی می

برای محصوالتی که  ،گرفتن بازارزمان با رونقدادند تا همکه افراد ترجیح میطوریمیدانی بود. به

ها مشغول بودند وقت و انرژی بیشتری اختصاص دهناد. در کناار شارایط اقتصاادیِ     به تولید آن

-ها با فعالیات نقش زنان و نسبت آن بارۀحاکم بر فعالیت اقتصادیِ زنان، تغییر نگرش جامعه در

دیگار الگاویی    "باودنآورناان"کاه اماروزه    طاوری  قابل توجه بوده است؛ بهنی  های اقتصادی 

رود. شدن مای های خانواده رو به نهادینهو مشارکت زنان در تأمین ه ینه نیست "رمحوجنسيت"

وکار نقش ماردان باه عناوان تنهاا     اجتماع و فضای کسب ۀشدن به عرصدبه عبارتی دیگر، با وار

 "آورافولالگويمردنان"چنین وضعیتی منجر به حال ساختارزدایی است و  آور خانواده در نان

ه شده است. به تعبیر وبر این کنش ابعاد اجتماعی نی  دارد چرا کاه کانش   مورد مطالع ۀدر جامع

ظر بگیرد نزمانی اجتماعی است که شخص عامل، رفتار دیگران را نی  در معانی ذهنی خودش در
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هاای پاژوهش نشاان داد کاه چگوناه      یافته باره،اینو رفتار خود را با توجه به آن جهت دهد. در

 ۀهاای زناان شاده اسات و زناان باا پشاتوان       شادن فعالیات  ندممنجر به هدف "حمایتهمسر"

سار  های اقتصاادی پشات  فعالیت دربارۀرا  "ناچيزاگرچههايفرهنگي محدودیت"همسرانشان 

ماورد   ۀپذیری در جامعا گر آن است که فرآیند جامعههای پژوهش بیانگذارند. همچنین یافتهمی

 شاان هاای اقتصاادی ماادران   ار و گفتار خود از فعالیتای است که فرزندان با رفتمطالعه به گونه

در آیناده باه    ،زاد پنداری با مادرانشاان اند تا ضمن همها نی  در تالشکنند و خود آنحمایت می

یااريهام "منبع مالیِ نسبتاً پایداری دسترسی داشته باشند. تحت تأثیر چنین فضایی است کاه  

-باودن فعالیات  از بسترمند توانمی در چنین وضعیتیشکل گرفته است و  "خانوادگيدرتوليد

 .سخن گفتای های اقتصادی در بین زنان پاوه

گر آن هساتند کاه شارایط اقتصاادی     های پژوهش بیاناندازکردن، یافتههای پسشیوهبارۀ در 

 . بهگذاشته است اندازکردن تأثیرهای پسنگرش افراد مورد مطالعه به شیوه ۀر نحودایران  ۀجامع

جاویی در  اناداز از قبیال صارفه   رود الگوهای سنتی پاس که به طور سنتی انتظار می صورتاین 

ولای تغییارات    ،ردن را تشکیل دهندکاندازمخارج من ل و کنار گذاشتن پول، الگوی متعارف پس

 انادازکردن های پاس  ایران منجر به بازاندیشی در شیوه ۀم در جامعتورّروزاف ون اقتصادی و نرخ 

مرساوم   ی از قبیل خرید طاال، زیاورآالت و ملاک   یهازنان مورد مطالعه شده و امروزه شیوهبین 

الزم به ذکر است که انتخاب . احتمال کاهش قدرت خرید افراد را به دنبال نداردزیرا  شده است،

 "ارتقاياعتبارومشروعيتاجتماعيافراد"هایی به طور غیرمستقیم دارای کارکرد چنین شیوه

گارفتن و خریاد قساطی اساتقبال     اندازکردن از قیبال وام های پسشیوه از دیگر ،از طرفی است.

مذهبی -های فرهنگیشدن آموزهتواند ریشه در نهادینهشود که این امر از یک سو میچندانی نمی

هاای  پذیری افراد داشته باشد و از سوی دیگر، گسترش روزاف ون محادودیت طی فرآیند جامعه

 است. کردهاندازکردن از طریق تسهیالت بانکی تضعیف نسبت به پس را افرادۀ بانکی انگی 

رفاع   ،اندازکردناهداف و نیات پس بخشی از های پژوهش نشان داد کهبخشی دیگر از یافته

های  به بخشی از فعالیت فقطنه  "فرزندمحوري"که طورینیازهای فعلی و آتی فرزندان است به

ها در گرایش به درآمادزایی و  هدف آن یگانهکه برای برخی از زنان بلاد داقتصادی زنان معنا می

بار   "هاايخاانوادگيفرزندمحوريدربرنامه"توان اذعان داشت که  اندازکردن بود. لذا میپس

گیاری  وکار خانگی تأثیر قابل توجهی داشته است. بخشای از ایان جهات   ت و ماهیت کسبکمیّ
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تلقای   "ناشيازتمایالتخاصووضعيتاحساسي شخصكنش" توانمی را اقتصادی زنان

کند. بنابراین، با توجه به فضاای اقتصاادی   یاد می "كنشعاطفي" باکرد. وضعیتی که وبر از آن 

وجه غالب  "اندازنگريدرپسآینده"و  "گراالگوياشتغالضرورت"توان گفت که موجود می

بسترمندشادن"از  ایان شارایط  ای است و ای پاوههانداز و اشتغال در بین خانواده ی پسهاالگو

 .کندحکایت می مورد مطالعه ۀدر جامع "هاياقتصادياندازوكنشالگوهايپس

تواند پیامدها و کارکردهای مساتقیم و یاا   توان گفت از آنجاکه هر نوع کنشی میدر پایان می

هاای   کانش  ۀه ویاژه در حاوز  با  ،"جایگاهومنزلتزنان"غیرمستقیمی به دنبال داشته باشد لذا 

باه   خاود  های اقتصاادی  است و زنان با کنش "بازسازيوبازتعریفشدن"اقتصادی، در حال 

مشااركتدر"صادد   در حاوالت، خاالل ایان ت   ازخاود و   "تحولدرزندگيفاردي "دنباال  

-مبتنی بر مجموعه حوالتکه این ت گفتتوان هستند. براسا  آنچه آمد می "هايخانوادههزینه

هايساختارزدایيدرنقش"توان به می آناست و از پیامدهای بارز  "ندمهاينيتكنش"ای از 

مورد مطالعه، ۀ در جامع زنان های اقتصادی اشاره کرد و به همین ترتیب، پیامد نهایی کنش "زنانه

هاای  مایاه سایر درون ،تواند به لحاظ معناییاست که این مقوله می "زنانهشدناقتصادخانگي"

 .در برگیردهای پژوهش را فرعی و اصلیِ برآمده از یافته

منابع
 ( زناان کاارآفرین ایرانای، سااختارهای فرهنگای     1385آراستی، زهرا ،)-    اجتمااعی ماؤثر در ایجااد

 .93-120، صص 2و  1، شماره 4وکارهای کارآفرینانه، فصلنامه پژوهش زنان، دوره  کسب

 (، بررسی تاثیر اشتغال زنان بر هرم قدرت 1388ت شریفیان )باقری، معصومه، ملتفت، حسین و هدای

 .247-262، صص 18، شماره 5در خانواده، فصلنامه خانواده پژوهی، سال 

 ( بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زنان باه اشاتغال در   1387توسلی، افسانه و فاطمه رفیعی خونانی ،)

، 2، پژوهش نامه علوم اجتمااعی، ساال   خارج از من ل )کارمندان زن سازمان بیمه خدمات درمانی(

 .5-33، صص 2شماره 

 (، مسائل و چالش های اشتغال زنان در ایاران از دیادگاه   1392جاه، مریم و فاطمه خیرخواه ) رفعت

، صص 2، شماره 1فرهنگی، سال  -های مدیریتی، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی شاغالن پست

156-130. 
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 (، نگاهی به مشارکت اقتصادی زناان در ایاران،   1384ن منتظر حجت )زراء نژاد، منصور و امیرحسی

 .77-104، صص 17، شماره 5پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران، سال 

 ( جامعه شناسی خانواده، تهران: انتشارات سروش.1370ساروخانی، باقر ،) 

 (، تحلیال  1392الاه آذرگشاب )  اذنپیماا، نسارین، عاباد ساعیدی، ژیاال و      مجد، حمید، نیک علوی

-50های کیفی، نشریه پایش، سال سی دهم، شماره اول، صص ای برای تحلیل دادهچارچوب؛ شیوه

41. 

 ( درآمدی بر تحقیق کیفی، مترجم هادی جلیلی، تهران، نشر نی.1387فلیک، اووه ،) 

 ( ضد روش، منطق و طرح در روش1389محمدپور، احمد ،)،انتشارات جامعه شناسی کیفی، تهران-

 شناسان.

 ( تحقیقی پیرامون وضعیت اشتغال، درآمد، فراغت، رضایت شاغلی زناان   1371مسجدیان، مهدی ،)

 اصفهان، کمیسیون امور بانوان.

 هااب اقتصاادی زناان     (، تحلیلای بار فعالیات   1388اهلل و نرگس علی محمادی )  نوری، سید هدایت

ریا ی محیطای،    ن اصفهان(، مجله جغرافیا و برناماه شهرستا -روستایی )مطالعه موردی: منطقه براآن

 .87-104، صص  2، شماره 20سال 

 ( اقتصاد و جامعه، ترجماه عباا  مناوچهری، مهارداد ترابای ناژاد و مصاطفی        1384وبر، ماکس ،)
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