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 چکیده

جدی و قطعی در هر اجتماع انسانی است کهه افهراد اساسهته و    فرآیندی پذیری جامعه

آمسزنهد   زنهدگی اهسد را مهی   شیسة گیرند و در معرض آن قرار میاز بدو زندگی نااساسته 

ت رفتارههای  ه به اهمیّه پذیری اقتصادی است  با تسجّامعهجپذیری،جامعه یهایکی از حسزه

شناسان انداز شخصی جهت رفاه و اقتصاد، اقتصاددانان، روانت پساهمیّاقتصادی اصسصاً 

انداز پس های اقتصادی از جمله رفتاررفتارگیری چگسنگی شکل ةشناسان به مطالعو جامعه

پهووه   رو از اینسدکان نادیده گرفته شده است  انداز در کا رفتار پسامّ ،افراد پردااتنددر 

برداشت  و بر آن است کهپردااته های کسدکان از پسل یا برداشت هاادراکمطالعة به حاضر 

-زیرا گهرای  ؛ یابدگیرد و تکامل و تسسعه میکسدکان از مفاهیم اقتصادی چگسنه شکل می

است و از تأثیرگذار ها های آنها و ارزشگیریاقتصادی اعضای جامعه بر سایر جهت های

بنهابراین   مهثثر اسهت؛  پذیری در علسم اجتماعی مفیهد و  این رو بررسی این حیطه از جامعه

انداز کسدکان و چگسنگی و چرایی ایهن رفتهار در   رفتار پسمطالعة هدف از پووه  حاضر 

و اقتصهاد   شناسهی شناسی اجتماعی، جامعهه رواننظریة این امر از سه  برایاست   هابین آن

ای و بها  این پووه  با استفاده از روش کیفی و رویکرد نظریه زمینهبهره گرفته شده است  

ها آنابتدایی و والدین  ةدورکسدک داتر و پسر همدانی در  40عمیق از  ةاستفاده از مصاحب

انداز در بین کسدکان پردااته است  مصاحبه انگیزه، نگرش و چگسنگی رفتار پسمطالعة به 

نتهای   طبق  است انداز والدین کسدکان از رفتارهای پستأثیرپذیری بررسی  جهتبا والدین 

اجتمهاعی و رفتارههای   طبقهة  »مقسلهة   شهد  پن  مقسله از پهووه  اسهتخرا     دست آمدهه ب

سهب  زنهدگی والهدین و گهرای  بهه      »مقسلهة  ای، به عنسان شرایط زمینه« اقتصادی کسدکان
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بهه  « بها دادن پهسل تهسجیبی    اقتصادی آمسزش»  ةگر، مقسلمداالهبه عنسان شرایط « اندازپس

ههای رفتهاری   تفهاو  »ههای  انداز و مقسلهعنسان استراتوی استفاده شده جهت یادگیری پس

در نتیجهه   شهد  رفتاری اسهتفاده   هایهبه عنسان مقسل، «های رفتاری سنیتفاو »و « جنسیتی

 شد ستخرا  ا« اندازهای پسانگیزه»هسته با نام مقسلة 

 .انداز، کسدکان؛ گروندتئسریرفتارهای اقتصادی؛ پس: هاواژهکلید

 مهمقدّ. 1

 لهأبیان مس .1. 1   

بررسهی  انداز اانساده به طسر عمده در ایلهی از کوهسرهای ثروتمنهد    گذشته نرخ پسدهة طی دو 

و در  کهاه  یافتهه  برای از کوهسرها  انداز در د  نرخ پسشهایی در بین کوسرها مواهده تفاو  و شد

انهداز در  در ایران نیز نهرخ پهس   ( 11، ص  2012، 1)اتتسدیگر روند افزایوی صسر  گرفته استبرای 

بهر اسهاگ گزارشها     کاهوی را دنبال کرده است   روند ها روند افزای  و در برای دیگراستانبرای 

انهداز از  دهد، سهم پسوان میمطالعا  آمای  سرزمین نانداز باالیی دارند  اقتصادی، مردم همدان پس

درصهد   1.1درصهد و   4.4به ترتیب معادل  1834و  1830هایدرآمد قابل تصرّف استان همدان در سال

ریهزی و بسدجهه،   ریزی استانداری همدان دفتر برنامهمعاونت برنامهبسده و روندی افزایوی داشته است )

ان متغیرههای سهااتاری مختله     تهس هها مهی  (  در تسضیح وضعیّت ایهن شهااص  3-4  ص، ص1840

ه فردی و کنوی هسهتند و  سشنااتی وجامّا از حیث جامعه ؛را دایل دانستغیره  اقتصادی، اجتماعی و

طهسر مکهرر بهه    ه به  هلیّه ههای اوّ الاز آنجایی که س  هستنداز حیث الگسهای رفتار اقتصادی قابل تحلیل 

انداز و مدیریت پهسل محسهس    روندهای پسهای اقتصادی، تفعالیّتسسعة های مهم، جهت عنسان سال

آمهسزش و  نحهسة  پهذیری اقتصهادی در کسدکهان،    دنبال بررسی چگسنگی جامعهه این مطالعه ب شسد،می

یادگیری اسهت کهه طهی     ازفرآیندی پذیری اقتصادی جامعهها است  انداز در آنگیری مفهسم پسشکل

ههای اقتصهادی مسجهسد    زم برای شرکت در فعالیّتال هایها، رفتار و گرای العا ، مهار آن افراد اطّ

پذیری است که کسدک بهه یهادگیری دنیهای اقتصهادی     کنند  طی این نسع جامعهدر اجتماع را کسب می

صهسر   به ایهن  پردازد و سعی دارد تا درک اسد را از دنیای اقتصادی گسترش دهد و ساالن میبزرگ

                                                           
1 Otto 
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پهذیری اقتصهادی   جامعهه  1(  استیسی83، ص  2012)اتتس، شسدهایی از دنیای اقتصادی آشنا میبا بخ 

  ، ص1444 ، ایرل، لیها و وبلهی  را به عنسان ی  فرآیند فعّال و مستمر تعری  کرده است)به نقل از بسنن

 ایهن  از  صسر  گرفتهه در کسدکان از رفتار های کمی برای ارزیابی این حیطه تالش(  با این وجسد 144

باعهث  شهسند کهه   پذیر مهی چگسنه جامعهافراد در همدان ست تا مطالعه کند حاضر در صدد امطالعة  رو

ارزیهابی عمیهق رفتهار      از طرفهی  ه اسهت درکه طهی  را افزایوهی   یانداز این استان رونهد نرخ پسشده 

    شسدمیانداز رفتارهای پس ةاز تسسع یانداز در کسدکان منجر به درک بهترپس

در دوران کهسدکی  رفتهار اقتصهادی   یهادگیری  نحهسة  افهراد،   صادیاثرگذار بر رفتار اقت عسامل مهماز 

آید و در مراحل بعد تقسیّهت و بازتسلیهد   وجسد میه افراد در اانساده ب ةلیّلیّه و فهم اوّاوّزمینة زیرا ؛ است

ی نگهرش والهدین   های او از پسل و حتّه پسل با میزان تجربه ةالعا  کسدک دربارکند  اطّشده و تغییر می

(  18، ص  1833ارتباط مستقیم وجهسد دارد )مسسهسی،   ها آنهای مصرفی نسبت به پسل و عاد ها آن

گیهری طبهو و   هها بهه شهکل   ها و تحمیهل ارزش یعنی القای ارزش؛ اانساده از طریق عملکردهای اسد

نیهاز مبهرم بهه آمهسزش     رو  از ایهن کنهد   پذیر نسبت به فرهنگ موروع کمه  مهی  ی و انتقالکلّقریحة 

به رفتارهای اقتصادی وجسد دارد تا آنان بتسانند مدیریت پسل اهسد را در آینهده   ها آنن و آشنایی کسدکا

 به درستی بر عهده بگیرند   

 هاسؤال. 2. 1

های اجتماعی مختله ، رفتارههای اقتصهادی یکسهان ندارنهد، بایهد بهه ارتبهاط         از آنجایی که گروه

پهذیری افهراد و ادراکوهان از    تماعی با نسع جامعهه اج ةمقسالتی چسن جنسیّت، سن، سطح درآمد و طبق

گهسیی بهه آن   ترین سثالی که ایهن پهووه  در پهی پاسه     رو مهمه کرد  از ایناقتصادی تسجّهای مقسله

انهداز، در بهین کسدکهان شههر     از پهس و الگسههای رفتهاری   ها ها، نگرشکه چه ارزش استاست، این 

 ها وجسد دارد؟  اجتماعی آن ةو طبق ی، جنسیهای سنّه به تفاو همدان با تسجّ

 تسان در این راستا طرح کرد به قرار زیرند:دیگری که میهای سسال

 انداز وجسد دارد، چیست؟هایی که در کسدکان نسبت به پسها و نگرشارزش -

 انداز کسدکان، تابعی از دراساست والدین است؟آیا عادا  پس -

                                                           
1 Stacey 
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اجتمهاعی   ةی، جنسی و طبقهای سنّه به تفاو با تسجّ انداز در بین کسدکانچه الگسهایی از پس -

 ها وجسد دارد؟آن

 . اهداف3. 1  

 اند:نظر پووه  بسدهه به این مقدمه، اهداف زیر مدّبا تسجّ

 اندازها و نگرش کسدکان نسبت به پسشناسایی ارزش -

س انهداز  و اثرگهذاری آن بهر په    ههای همهدانی  انداز در بین اانسادهشناسایی الگسهای رای  پس -

 کسدکان

 اجتماعی ةی، جنسی و طبقهای سنّه به تفاو انداز با تسجّشناسایی الگسهای رای  پس -
 

 مبانی نظری تحقیق. 2

 مرور پیشینه. 1. 2

کنسن پووهوهی بها عنهسان اهاص     لعها  داالهی حهاکی از آن بهسد کهه تها      بررسی محققان در مطا

حققان بهه تحقیقهاتی در ایهن اصهسص دسهت      پذیری اقتصادی به کسدکان انجام نوده است یا مجامعه

-اصهسص جامعهه  بهه پهذیری اقتصهادی،   جامعه حسزةامّا در سطح جهانی مطالعا  بسیاری در ، نیافتند

پذیری اقتصادی کسدکان انجام یافته است  در این مطالعا  بر محسرهای مختلفی مانند: سهن، جنسهیّت،   

کید شهده اسهت    أانداز تنسع نگرش سیاسی و پس نواد، فرهنگ، نق  والدین، تأثیر نهادهای آمسزشی و

انهداز در  و میهزان پهس   پهذیری اقتصهادی  از آنجایی که در این پووه  فقط به نق  والدین در جامعهه 

های اقتصهادی  دست آمده در اصسص نق  والدین در آمسزش مهار ه پردازیم، به نتای  بمی کسدکان

 شسد:کسدکان اشاره می

پهذیری اقتصهادی کسدکهان    دین جزء تأثیرگذارترین عسامل بهر رونهد جامعهه   ال ( نق  والدین: وال

(، ههراره و  1440)2(، کریسهتین رونالهدوی  1491)1گرانهی چهسن دینههار  و جفریهز     هستند  پهووه  

(، 2009و همکهاران )  4(، وانهگ 2002(، وبلهی و نیههاز )  1444)، لی و فینچ 8(، مسرتایمر1440فریدمن )

                                                           
1 Denhardt and Jeffress 

2 Christine Roland-levy 

3 Mortimer , lee and Finch 

4 Wong  
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(، به تأثیر این عامهل پردااتهه و نتهای     2012و همکاران  ) 1(، ااتر2012هاز )( و وبلی و نی2012اتتس )

 اند:دست آوردهه تقریباً موابهی به شرح زیر ب

 شان است بسیاری از پاس  کسدکان، شبیه پاس  والدین -1

  بر رفتار اقتصادی کسدکان دارند، به صسرتی که مثالً مقداری کهه  مدّبلندوالدین تأثیر فسری و  -2

کننهد، مهرتبط اسهت و ایهن     انهداز مهی  کنند با مقداری که پدر و مادرانوهان پهس  انداز میسجسانان پسن

 یابد پدر و مادرانوان پرورش میآیندة های گیریجهت طنسجسانان تسسّآیندة های گیریجهت

 گذارند سالی میها در بزرگوالدین تأثیر بارزی بر رفتار اقتصادی کسدکان و رفتار آن -8

شهان متفهاو  اسهت  دانه  و     اانسادگی و سطح دان  والدینطبقة ه به   کسدکان با تسجّدان -4

 آید درک کسدک از مفاهیم اقتصادی، اغلب از طریق تجربه به دست می

والدین با وضهعیّت اجتمهاعی و اقتصهادی بهاالتر نسهبت بهه والهدین در سهطسح اجتمهاعی و           -1

 کنند   انوان پرداات میبیوتری به فرزندهزینة تر، کم  اقتصادی پایین

-های دو والدی )دارای پدر و مادر(، نسبت به والدین در سایر انساع اهانساده والدین در اانساده -2

 ها، احتمال کمتری دارد که به فرزندان اسد کم  هزینه بپردازند 

 انداز و ار  فرزندان هستند ترین منبو نفسذ بر پسوالدین مهم -9

انهدازکردن و رفتارههای والهدین از جملهه     توسیق والدین به پهس ة نحساجتماعی اانساده،  ةزمین -3

 گذارند   کردن در کسدکان و نسجسانان تأثیر میاندازعساملی هستند که بر پس

کهردن و  انداز نسبت بهه هزینهه  ت دادن به پسها، اولسیّتوسیق بیوتر والدین به کنترل بهتر هزینه -4

 انجامد گرای  به آینده در کسدک می

گهذار اسهت  والهدین    ثیرأپهذیری مصهرف ته   ساده به طسر مستقیم و غیرمستقیم در جامعهاان  -10

 دهند کسدکی آمسزش می ةلیّهای فردی اسد را در مسرد مصرف به کسدکانوان در سنین اوّارزش

پهذیری عمهل   سالی برسد، به عنسان عامل اصهلی جامعهه  که کسدک به بزرگ والدین تا زمانی  -11

 زندگی والدین است ری کسدکان تابعی از سب پذید و جامعهنکنمی

 کنند آمسزند و آن را تکرار میشان میکسدکان رفتار ارید را از والدین   -12

                                                           
1 Akhter 
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-وقت دارند یها اانهه  ها کار پارهکسدکان دارای مادران شاغل، بیوتر از کسدکانی که مادران آن  -18

 دار هستند، در معرض ارید مستقالنه قرار دارند   

 ای ندارد هزینههی در تمهیدا  کم ل مادر اثر قابل تسجّوضعیّت اشتغا   -14

   :کردنانداز ( نگرش نسبت به پس

به صسرتی که   کردن در بین کسدکان دو دیدگاه مثبت و منفی وجسد داشتاندازدر اصسص پس

انداز را اس  و برای دید منفی نسبت به آن داشتند  ها معتقد بسدند کسدکان پسبرای از پووه 

(، 1448و وبلی ) 4اگس(، سسن1441) 8یس(، وبلی، لیسن و لس1433) 2دینسن(، ج1431) 1ستیکسدنیل

 های زیر دست یافتند:اندازکردن به یافتههای اسد در اصسص پس( در پووه 2004اتتس )

 دهد ت ااطر میانداز حس امنیّپس  -1

 دهد انداز حس استقالل میپس  -2

 شسد انداز باعث مدیریت پسل میپس -8

 مدّ  و نگرانی جهت آینده ندارد کسدکان اهداف بلند -4

 اند که اس  است کنند چسن شنیدهانداز میهایوان را پسکسدکان پسل -1

انداز کنند؛ زیرا احتمال این وجسد های زمانی طسالنی پسل اسد را پستسانند در دورهکسدکان نمی 

 داشته است ار  کند دارد که وی در روز بعد پسل اسد را برای چیزی که نیاز 

های کسدک را برای مدّ  طسالنی در تسان پسلکردن پسل کسدکان مهم است  نمیاندازنحسة پس -2

سالگی برای وی حسا  بانکی موخّصی باز  2یا  1قلّ  وی نگه داشت، بلکه باید سعی کرد از 

کردن پسل ای ار هتساند به وی در کنترل وسسسهکرد که هم منبو نگهداری پسل وی باشد و می

 دهد کم  کند و همچنن درک وی از پسل و بان  را به مرور زمان افزای  می

  شسندمدیریت پسل آشنا مینحسة اندازکردن با کسدکان با پس -9

 :استانداز دید مثبت نداشتند و نظرشان به شرح ذیل ه تعدادی از کسدکان هم نسبت به پسالبتّ

                                                           
1 Lindqvist 

2 Jundin 

3 Webley, Levine & Lewis 
4 Sonuga 
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هها فقهط   آن ندارنهد  آن دربهارة  دوسهت نداشهته و احسهاگ اهسبی     کهردن را  اندازکسدکان پس -1

 ست و باید این کار را انجام دهند ا هااندازکردن هدف آنکنند که پسزیرا فکر می ؛کنندانداز میپس

ها، ایهن کهار بها    این برای آنردانند، بنابکردن آن میکسدکان گذاشتن پسل در بان  را معادل ار  -2

 شسد درک میدادن پسل از دست

انهداز کننهد  در   کنند که پسلوهان را پهس  ها گسشزد میشان به آناند که والدینکسدکان بیان کرده -8

  اندکردهانداز کسدکان بازتا  نصیحتی است که از والدین اسد دریافت واقو پس

ه اسهت   ای انجام گرفتپذیری اقتصادی در اار  مطالعا  گستردهجامعهحسزة که ذکر شد در چنان

این پهووه  بها اسهتفاده     ؛ بنابراینهی قرار گرفته استتسجّهی یا بیتسجّچیزی که در کوسر ما مسرد کم

 پردازد انداز کسدکان در شهر همدان میرفتارهای پس ةاز روش کیفی به مطالع

 رویکردهای نظری. 2. 2

تهسان بهه   هها مهی  آن ةاز جمل استمطرح  پذیریهای مختلفی در اصسص جامعهها وتئسریدیدگاه

شهنااتی و دیهدگاه اقتصهادی اشهاره     شناسی اجتماعی، دیدگاه جامعهشنااتی، دیدگاه رواندیدگاه روان

   کرد سازی به محقق کم  اساهند و در مفهسم مطالعه شدهها تعدادی از آنکه در طسل پووه  کرد 

ایهن    زمانی از گیردانجام می یازمینه ةرویکرد نظریاستفاده از و با  پووه  حاضر به صسر  کیفی

در محقهق   وکننهد  های مسجهسد کفایهت نمهی   وجسد ندارد یا نظریه ایشسد که نظریهاستفاده می رویکرد

 کنهد  در تسصی  و فهم ی  پدیده از آن اسهتفاده   داساهکه می استهایی مقام اصالح و تعدیل نظریه

ای را رو پووه  حاضر قصد آزمهسن ههیچ نظریهه   ناز ای  اکتوافی دارندجنبة ها بیوتر این نسع پووه 

ثیر أمسجهسد در ایهن مسضهسع، ته    ههای  نظریهه کهردن  بها مطهرح   پردازد وآزمایی نمیهبه فرضیّ و شتهندا

یهابی  ها تنها به منظسر دسهت هدف از آوردن نظریه بلکه، ت این تحقیق نخساهد گذاشتمستقیمی بر کلیّ

و راهنمهای   گرفتهه ذهنهی محقهق قهرار     زمینهة پهس  در هها هیعنی اینکه نظری؛ به حساسیت نظری است

چهارچس    و کوه  هها  آوری دادههای مناسب جموبا استفاده از روش در نتیجه محققاست  پووه  

در مهمهی   گهام تسانهد  مهی  ه شهده، یجدید یا مدل ارانظریة با الق و مفهسمی مناسب در انتهای پووه  

علمهی کمه     ةبه جامعه  بردارد و پذیری اقتصادیامعهدر اصسص ج مسجسد نظری هایاالءپرکردن 

 کند 



  دوازدهمسال              ه فردوسي مشهد   مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگا                              754

 شناسی اجتماعیدیدگاه روان -

 اجتماعی -شناختی ةنظری -

معتقهد  وی اسهت    شناگ کانهادایی روان1آلبر  بندورا یادگیری اجتماعی -شنااتینظریة گذار بنیان

آمهسزش تنهها   واقو به نظر وی  پردازد  دررفتار دیگران به یادگیری میمواهدة یادگیرنده از طریق است 

ه رفتار دیگهران  ةهای انسان از طریق مواهدوسیله برای یادگیری نیست، بلکه بخ  وسیعی از یادگیری

( کسدکان رفتارههای جدیهد   1499(  طبق نظر بندورا )129، ص  1832گیرد )سی ، و تقلید صسر  می

اجتمهاعی یها    یهادگیری  ةبهه آن نظریه  گیرنهد کهه   را از طریق بازنمایی در ذههن و الگسسهازی فهرا مهی    

کند آنچه را که در محهیط اهسد موهاهده کهرده اسهت در      یعنی کسدک تالش می؛ گسیندمی2ایمواهده

)به نقل از هرراه و فریهدمن،  کند ار اجتماعی در جامعه تکرار ذهن ثبت کند و بعداً آن را به صسر  رفت

 (   449 ، ص 1440

آورد ترین عامهل رشهد و یهادگیری بهه حسها  مهی      ای را مهمهدهبندورا یادگیری اجتماعی یا موا

مرحلهة  و  ه، یادسهپاری، بهازآفرینی  اصلی؛ تسجّه فرآیند را شامل چهار  و آن  (123، ص  1831)کدیسر، 

ت، کند و عسامهل زیهادی چهسن جهذابیّ    ه میتسجّ لین مرحله کسدک با تمام دقّتدر اوّ  داندمیانگیزشی 

، 1832ه افهراد بهرای وی داالهت دارد )سهی ،     احترام بسدن در جلب تسجّه شهر ، شایستگی و مسرد 

دارد تا قابهل بازیهابی شهسد     کرده و در حافظه نگاه میالعا  را رمزگذاریدوم اطّمرحلة (  در 123ص  

؛ شهسد باشد، همانندسهازی مهی  سسم الگسها تقلید شده و آن رفتارهایی را که تسان انجام آن میمرحلة در 

پردازنهد کهه   آار کسدکان به انجهام کارههایی مهی   مرحلة آید  نمیکسدک برعهدة ی از اعمال از زیرا ایل

 ( 240-244، ص  1832کند )ارکانی و همکاران، ها را تقلید میمسرد توسیق قرار گرفته و آن

 کنترلیخودنظریة  -

( بهه  1499) ( مطهرح شهد و سهپس بنهدورا    1494)8ط تسرزن و ماهسنیاسدکنترلی ابتدا تسسّ ةنظری

عملکهرد،  موهاهدة  تر آن پرداات و یه  مهدل صهسری موهتمل بهر سهه عنصهر کلیهدی         بحث وسیو

                                                           
1 Bandura 

2 environmental learning theory 

3 Torzen& Mahoney 
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اهسدکنترلی را بهه عنهسان     1ه داد  بنهدورا و کهروان  یواکنوی ارا -های اسدقضاوتی و پاس فرآیندهای 

تسانهد  ههای  مهی  شدن دانستند و معتقدند باور و شناات فرد از اسد و تسانهایی های اجتماعیپیورفت

مسجب تداوم انگیزه برای یادگیری شده و افراد را برای عملکرد اسد تنظیم در یهادگیری و کنتهرل ههر    

، ص  1840 ،ابسالقاسهمی، عوهسری نهواد و مسسهسی     زاده نسبریان،آن آماده کند )طالبفرآیند چه بیوتر 

اشهتن چیزههایی کهه در    پذیری اقتصادی مهارتی است بهرای انکهارد د  جامعهفرآیند (  اسدکنترلی در 21

ولهی ضهروری نیسهتند کهه ایهن باعهث مسفقیّهت در رفتارههای          است، بخ ها لذّ زندگی وجسد آن

کردن این مسضهسع ارتبهاط مثبتهی بها سهن و ههسش       ه درکشسد  البتّانداز میاقتصادی اصسصاً در پس

انهد  از کهسدکی تسانسهته   یعنهی کسهانی کهه   ؛ شسدها درونی ا اگر کسانی که این امر در آنامّ، کسدک دارد

 های اسد غلبه کنند   تسانند بر اساستهاسد را کنترل کنند در آینده نیز بهتر میهای اساسته

 شناختیدیدگاه جامعه -

 سبک زندگی -

جهایی کهه ههر انسهانی     در امهر مصهرف را گسینهد  از آن    سب  زندگی ی  الگسی متعارف رفتاری

فرد اسهت  بنابراین رفتار مصرفی او نیز منحصر به؛ اسد را داردویوة فرد است و سب  زندگی بهمنحصر

ای دیگهر  هاش منطبق باشد، حال اگر این الگس مسرد پسند عهدّ گزیند که با دنیای ذهنیو الگسیی را بر می

(  زمانی بسد کهه در جامعهه   13، ص  1840دهد )اادمیان، زندگی موترک را شکل می قرار گیرد، سب 

کننهده بسدنهد،   ها تعیهین گرفت و بیوتر داراییدر تحلیل رفتارهای اقتصادی مبنا قرار می الگسهای طبقاتی

-هها را دیکتهه و انتخها    زنهدگی آن کنند کهه سهب   هایوان مصرف میها ورای دارییا امروزه انسانامّ

بخه  در  گرایهی یه  ایهدوسلسمی معنها    کند و مصهرف ها هدایت میهایوان را به سسی تنسّع مسقعیّت

 ای مدرن بی  از اینکه مبتنی بر نیاز باشد، براسهاگ امیهال اسهت    آید و مصرف تسدهشمار میه زندگی ب

ههای بهزرگ و گهران    ها ممکن اسهت اریهد اتسمبیهل   به همین دلیل است که مثالً برای بعضی اانساده

(  122، ص  1491افراطی و عجیب و بعضی دیگهر ضهروری و متهداول باشهد )دینههار  و جفریهز،       

ههای مختله  بهر روی    رفتارهای ارید و نسع انتخا  وسایل و انتخها  بهرای اریهد از بهین قیمهت     

                                                           
1 Cervone 
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سهب  زنهدگی والهدین    شهده   است  به این دلیل است که گفتهه تأثیرگذار انتخا  کسدکان هنگام ارید 

 ثیر بسیاری بر رفتارهای اقتصادی افراد دارد أت

شهسند کهه کسدکانوهان    دهند باعث مهی اس  میوالدینی که زود به عساط  کسدکان اسد پاز طرفی 

زیهرا  ؛ ها تکیهه کننهد    مالی به آنمدّهای کستاهشده و بیوتر از بقیّه در مساجه با محدودیتزود وسسسه

این بنهابر (؛ 9-3  ص، صه 2012کننهد)اتتس،  های ااص پسل دریافت میها به طسر نامنظم برای فعالیّتآن

 سب  زندگی والدین کاربرد بسیاری دارد  ةکان نظریرفتارهای اقتصادی کسد ةدر مطالع

 اقتصادی دیدگاه -

 اندازپس ةنظری -

، 2012)اتتس، اسهت  صزمهانی موهخّ  دورة آوری اضافی درآمد در طی ی  انداز به معنای جموپس

 داند که برای اسهتفاده در آینهده ذایهره   انداز را بیانگر بخوی از درآمد می( پس1491) 1کاتسنا(  22ص  

انهداز کهردن   کار رود  او معتقد اسهت افهراد بها پهس    ه شسد و بنابراین ممکن است برای ایجاد رفاه بمی

کننهد  رفاه اسد را در آینهده تضهمین مهی    ،کردن پسلیابد و با بهتر هزینهشان کاه  میهای مالینگرانی

رف در طهسل زمهان   ههای مصه  انداز را جلسگیری از نسسانفریدمن هدف از پس ( 18 ، ص 2004)اتتس، 

اصهلی ایهن   ایهدة  (  در واقو 119، ص  1840، پسر، کریمی و شکریرن ) دانددر ی  حالت تعادلی می

کنند درآمدشان در طی مهدّ  زنهدگی ثابهت بمانهد  بارهها در طهی       نظریه این است که افراد تالش می

گیرنهد و در مقابهل   می زندگی وقتی درآمدی کمتر از سطح مسرد انتظار داشته باشند از کسی پسل قرض

-تسانهد هزینهه  کنند  به این صسر  فرد مهی انداز میآن را پس ةوقتی با افزای  درآمد مساجه شسند اضاف

 ( 13، ص  2004های زندگی اسد را بهینه سازد )اتتس، 

های اجتمهاعی شهکل   انداز، مانند سایر رفتارهای اقتصادی در میان گروهرفتار و درک کسدک از پس

یابهد  افرادی ویوه و نیز به کم  تسهیال  و عسامل اجتماعی و نهادی تحقهق مهی   ةد که به وسیلگیرمی

-(  کسدکان به دالیل مختل  و به طرق مختله  بهه هنگهام بهزرگ    111 ، ص 1834)فرنهام و آرگایل، 

د اندازکردن، حسها  بهانکی مفیه   (  برای پس13 ، ص 2002انداز بیوتر دارند )اتتس، شدن تمایل به پس

سهاله بانه    (   مثالً از نظهر کهسدک شه    111، ص  1834سنین)فرنهام و آرگایل، همة ا نه در است، امّ

                                                           
1 Katona 



 752                                       پذیری اقتصادی و رفتارجامعه                                       دومشمارة 

زیهرا در   ؛سهال مناسهب نیسهت    12محل امنی برای نگهداری پسل نیست  این کار برای کسدکان کمتر از 

بانه  و   تسانند درک درستی از بانه  داشهته باشهند و بها رفهتن از     سالگی است که کسدکان می 12سن 

ه بهه مهرور زمهان داشهتن     انهداز آگهاهی یابنهد  البتّه    های پسهای بانکی و پسلی به فهم استراتویفعالیّت

هها  زیرا طبهق یافتهه  ؛ سالی تأثیرگذار اساهد بسدها در بزرگانداز آنانداز بانکی بر روی پسحسا  پس

 (   9، ص  2012)اتتس،  دهدانداز کردن را افزای  میاستفاده از حسا  بانکی، عاد  به پس

 بندی مباحث نظریجمو -

اکتوافی دارد، از نظریه بهرای ههدایت عمهسمی تحقیهق و ایجهاد       ةاز آنجایی که پووه  حاضرجنب

 عمسمی جههت ورود بهه میهدان مطالعهه اسهتفاده اهساهیم       های سثالحساسیت نظری و تدوین برای 

 کرد 

 تحقیق وشر. 3

 به همهین منظهسر  و شناات کسدکان از دنیای اقتصادی است   دان بررسی اصلی این مطالعه حسزة 

ایهن روش رویکردههای مختلفهی دارد و طهرح       شهد  گرفتهه ه بههر  پووه انجام  رایاز روش کیفی ب

گیهرد  رویکهرد پهووه  حاضهر،     پووهوی در هر ی  از این رویکردها ابعهاد متمهایزی را در بهر مهی    

، سهیّال  فرآینهدی تی مسضسع که ماهیّ ااصدلیل ویوگی  ای است  انتخا  این رویکرد بهرویکرد زمینه

از  ةو اکتوافی دارد، بسده است  تفاو  این رویکرد با سایر رویکردههای پهووه  کیفهی، فقهدان نظریه     

ها بر حسهب  کید این رویکرد بر تکسین نظریه است  در این رویکرد گردآوری دادهأشده و تپی  تعیین

ههای  سهثال یعنی مسیرهای اشهتباه کنهار گذاشهته شهده و     شسد؛ میط محقق تعدیل پیورفت نظریه تسسّ

هها بررسهی شهده و    گهردآوری آن فرآینهد  هها درحهین   شهسد  داده مسرد نیاز مرتبط بیوتری پرسیده مهی 

-و به جمهو  شده شده مجدداً سساالتی مطرحآوریهای جموشسد  از بین دادهه شروع میلیّکدگذاری اوّ

گیهرد تها بهه غنهای     شسد  در واقو ی  فرآیند رفت و برگوتی صسر  میمی آوری مجدّد یافته پردااته

 مفهسمی برسد   

ای عمیهق اسهت    مصهاحبه  -ههای متنهی  مستلزم گهردآوری داده  ،نظریهارایة پووه  حاضر جهت 

ضهبط  هها  مصهاحبه و با استفاده از دستگاه ضبط صدا  بسده های انجام شده به صسر  رو در رومصاحبه

در آغهاز ههر مصهاحبه    ن ا  محققه انجام شهد ه لیّکدگذاری و تحلیل اوّ وسازی شد له پیادهبالفاص وشده 
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 االتی باز نظیهر ثکردن هدف تحقیق، سپس با سکنندگان و مطرحموارکتاسد به والدین فی پس از معرّ

شهه  کنیهد؟ مهی  باید چطسری به کسدک رفتارهای اقتصادی رو آمسزش داد؟ اسدتسن چطسر رفتهار مهی  »

 و سپس مصاحبه هدایت شد شد مصاحبه آغاز « ؟تسضیح بدهید بیوتر

هها  آنانگیهزة  پذیرنهد و  شهان مهی  پذیری از والدینثیر را در جامعهأکسدکان بیوترین تجایی که از آن

رفتارههای   ةرو جههت مطالعه  شهسد؛ از ایهن  شان القا مهی ط والدیهای اقتصادی تسسّبرای انجام فعالیّت

کهسدک   40  در پهووه  حاضهر از   اسهت العا  از کسدک و والدین به کسب اطّانداز کسدکان نیاز پس

انتخا  حجم نمسنهه بها اسهتفاده    صسر  گرفت  مصاحبه  هاداتر و پسر در مقطو ابتدایی و والدین آن

گیهری  میدانی است، انجام شهد  نمسنهه   -گیری نظری و هدفمند که ااص تحقیقا  کیفینمسنه ةاز شیس

هها بهه   آوری، کدگذاری و تجزیه و تحلیهل داده گر درحین جموه در آن پووه است کفرآیندی نظری 

چهه مسضهسعاتی   دربهارة  بعهد،   ةگیرد کهه در مرحله  گیری، تصمیم میدر حال شکلنظریة منظسر ایجاد 

 ةتها بتسانهد بهه تسسهع     کنهد  آوری( و در چه مکانی داده جمهو 28، ص  1840)ازکیا و ایمانی جاجرمی،

گیهری،  (  هدف از این نمسنهه 821 ، ص 1834پسر، ، به نقل از محمد1السر و اشتروگنظریه بپردازد )گ

در ایهن  (  192، ص  1840، 2ست )استراگ و کهسربین ا هاگرفتن نمسنه از حسادث، رادادها و امثال آن

ای از کسدکان در طبقا  اجتماعی و منهاطق جغرافیهایی متفهاو     ل به گزین  نمسنهدر گام اوّ پووه ،

-کاری والدین و کسدکهان در پاسه     این گزین  براساگ میزان دسترسی و همچنین میزان همم شداقدا

هها،  هها و بیهرون کوهیدن مقسلهه    بسد  سپس در گام دوم پس از تجزیه و تحلیهل داده اال  ثسگسیی به 

جههت تعمهیم نتهای  از     رفت  به عبار  دیگهر بعد باید به سراغ چه کسانی  ةکه در مرحل شدص موخّ

کسدکهان بهر اسهاگ عهساملی نظیهر سهن، جنسهیّت،         بها  ین منظهسر ه اشد  بگیری هدفمند استفاده نمسنه

، انتظهارا  والهدین، تحصهیال     ل اهانساده زنهدگی، تحهسّ  اقتصهادی، سهب    -فرهنگ، پایگاه اجتماعی

گیهری تها   نمسنهه  اسهت ذکهر   شایان  شدگیری اانساده مصاحبه والدین، شغل والدین و سااتار تصمیم

    حاصل شسد اشباع نظری تاجایی ادامه پیدا کرد 

 

                                                           
1 Glaser and Strauss 

2 Strauss and Corbin  
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 ی تحقیقهایافته. 4

و گرفته در اصهسص رفتارههای اقتصهادی کسدکهان     های صسر مصاحبه ةدر این قسمت به مطالع

به کو  مفاهیم و مقسال  پردااتهه و مهدل    هامصاحبهپردااته و پس از بررسی و تحلیل ها والدین آن

 دهیم ه مییپووه  را ارا نهایی

 آمسزش با دادن پسل تس جیبی -

را بها   هها آناز طریق دادن پسل تهسجیبی بهه کسدکهان،     صسر  گرفته، اکثر والدین یهاهطبق مصاحب

لهین گهام بهرای    پهسل تهسجیبی را اوّ  والهدین   کننهد  انداز و مدیریت پسل آشنا میکردن و پسار نحسة 

ای از والدین پهسل تهسجیبی را روشهی بهرای     هدانستند  عدّای اقتصادی میهتآشناکردن کسدکان با فعالیّ

 کنندگان در این اصسص بیان کرده است:دانستند  یکی از موارکتکنترل تقاضاهای کسدکان می

ههایی کهه اهسدش    تا پن  سالگی که نه، ولی بعد از اون براش ی  کی  پسل گرفتم تا مقدار پهسل »

اساسهت  بعهد از   کهرد همهه چیهز مهی    رفتیم بازار، همیوه گریه مییل که میکنه رو بفهمه  اواار  می

ریم بیرون، شما فقهط حهق   اینکه براش کی  اریدم، پسل رو دادم به اسدش به  گفتم االن داریم می

-ثر بسد و دیگه گریه نکرد که مهن ایهن رو مهی   ثداری ی  چیز بخری اون هم با پسل اسد ، ایلی م

-شه من این رو بخهرم، مهی  گفت، به نظر  میرفتیم بیرون میساهم  بعد که میااساهم و این رو نمی

دادم و ه بهه درآمهد بابهاش بهه  پهسل مهی      ه با پسل ایلی کم، چسن من باید با تسجّشه  البتّگفتم بله می
 « تسنستم پسل ایلی زیادی به  بدمنمی

بهه صهسر    بیوهتر  رگترهها  تر به صهسر  روزانهه و بهرای بز   دادن پسل تسجیبی به کسدکان کسچ 

 اند:هفتگی بسد  میانگین میزان پسل تسجیبی با افزای  سن، باالتر بسد  موارکت کنندگان بیان کرده

  «گیرم یا سیصد می بله، هر روز هزار، پانصد»

  «کنمانداز میهفتگی به من سه تسمن پسل میدن، نصف  رو میدم چیزهای مهم، نصف  هم پس» 

 ری جنسیتیهای رفتاتفاو  -

ههای مختله    رفتار اقتصادی با کسدکان در جنسیتنحسة های بسیاری در ها تفاو الی یافتهدر البه

یهن صهسر  کهه    ه اتر دیده شده است   به ط و پایینها بیوتر در طبقا  متسسّه این تفاو دیده شد  البتّ
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کهان پرسهیده شهده، بیهان     بها کسد  هها رفتارهای اقتصادی آننحسة در اصسص سثاالتی وقتی از والدین 

 دهند اند که به فرزندان پسر بیوتر از داتر پسل تسجیبی میکرده

  «دهممیبیوتر به پسرم پسل »
بیوتر بهه داشهتن پهسل    پسران ها آناند  به نظر والدین برای این نسع رفتار اسد نیز تسجیح بیان کرده

ای در ایهن  کننهده کننهد  موهارکت  اجعه مهی عالقمند هستند و برای گرفتن پسل بیوتر به والدین اسد مر

 اصسص بیان کرده است:

  «گیرهزنه، ولی پسرم مدام از من پسل میبه داترم پسل بدهم یا ندهم، حرفی نمی»
ای کننهده رفتارهای جنسیتی، مسارد دیگری نیز دیده شد  موهارکت نحسة ا در اصسص تفاو  در امّ

 در این اصسص بیان کرده است:

گیهرم  ولهی بهرای پسهرم     انداز کنم، براش میدم طهال مهی  اساهم پسپسل  رو که می برای داترم»
  «حسا  وام مسکن باز کردم

 اند:این نسع والدین نیز برای این تفاو  در رفتارهای اسد تسجیح آورده

مها بایهد بهراش     تسنه اسنه بخره، ولهی پسهرم  چسن میگم داتر وقتی میره اانه شسهر اسدش می»

  «اسنه بگیریم
انداز پسل برای کسدکان متفهاو   پسنحسة تفاو  در رفتارهای اقتصادی نه تنها در نسع پرداات پسل و 

یهن  ه اثیرگهذار بهسده اسهت  به    أاست، بلکه این تفاو  نیز در نسع آمسزش رفتارهای اقتصادی به کسدکان ت

ا داتهران را  دهند، امّ ل و موکال  اقتصادی قراریصسر  که والدین سعی داشتند پسران را در جریان مسا

 ای در این اصسص بیان کرده است:کنندهداشتند  موارکته میال تا جای ممکن دور نگیاز این مسا

-گم  چهسن مهی  فقط به پسرم مینمیدم ل و موکال  مالی اسنه قرار یهام رو در جریان مساداتر»

اینکه بعدا تس زندگی به موهکل  اساهم که بدونه آدم باید درآمد مالی  رو با ارج  مدیریت کنه، هم 
  «مالی براسرد، بتسنه با موکل  کنار بیاد

 یهای رفتاری سنّتفاو  -

های مختلفی داشتند  کسدکان در سنین زیهر  انداز در سنین مختل  نگرشکسدکان در اصسص پس

ن چهسن در ایهن سه   کردند  تعدادی از کسدکهان  سال، از گذاشتن پسل در بان  احساگ نارضایتی می 3
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هها گذاشهتن   رو اکثهر آن  کردن پسل از بان  ندارند، از ایناندازانداز و اصسصا پسدرک درستی از پس

کردند کهه پهسل اهسد را از    ها احساگ میدانستند  در واقو آنکردن آن میپسل در بان  را معادل ار 

 ای در این اصسص گفت:  موارکت کنندهانددست داده

  «ه بان ، دیگه گم شدهشتگذا مامانم برام پسلم رو»

ها نسهبت بهه   ا کسدکان در سنین هوت تا زیر ده سال درک بهتری از پسل داشتند  نگرش آنامّ

 تا بتسانند وسایلی را کهه نیهاز دارنهد   کنند میانداز پسل را پسها آنانداز به این صسر  بسد که پس

یهن صهسر  کهه    ه ابه   ن بیوتر شهد شاانداز با افزای  سندرک کسدکان از پسا امّ، اریداری کنند

هها اهسد را در برابهر    شهسد آن انهدازکردن پهسل باعهث مهی    پس کسدکان باالی ده سال بیان داشتند

 ای در ایههن اصههسص بیههان داشههته کننههدهموههارکت کنتههرل کننههد  هههای اههر  کههردنوسسسههه

 است:

  «سن نکنمگذارم، باعث میوه که پسلهام جمو بوه و الکی ارجوپسلم رو که تسی بان  می»

 اقتصادی کسدکان رفتارهای واجتماعی طبقة  -

یهن صهسر  کهه اکثهر     بهه ا   است انداز در کسدکان طبقا  مختل ، متفاو اقدام به پسنحسة 

کننهد و  آوری مهی داشتند، پسل اسد را نزد والدین جموط به پایین و پایین بیان متسسّ ةکسدکان طبق

  کننهد نگههداری مهی  ههای اهسد را در بانه     پهسل انهداز،  جهت پس ط و باالتر اکثراًکسدکان متسسّ

 ط به پایین بیان کرده:متسسّ ةای از طبقکنندهموارکت

  «دهم به مامانم که برام نگه دارهرو میپسلم »

 باال بیان کرده: ةای نیز از طبقکنندهموارکت

  «هام رو جمو کردم، گذاشتم بان من از بچگی همیوه پسل»

ط چنهدین محقهق مطالعهه    کردن وجسد دارد که این امر تسسّه اندازفی برای پسهای مختلانگیزه

گهذاری،  این عسامل احتیاط، دوراندیوی، محاسبه، پیورفت، استقالل، سهرمایه جملة است  از  شده

ا این انگیزه نیهز در بهین کسدکهان وجهسد دارد، امّه     (  2012حرص و طمو بسده است )اتتس، ، غرور

کنند یا اههداف  زیرا کسدکان یا اهدافی را دنبال نمی؛ ساالن استهای بزرگزهبسیار متفاو  از انگی

ههای کستهاه   است که بسیاری از کسدکان هدفها نیز حاکی از آن تی را در نظر دارند  یافتهمدّکستاه
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انهداز  کسدکان مقدار پسلی کهه نهزد اهسد پهس    از تعدادی گیرند  تی را در ذهن اسد در نظر میمدّ

 ای در این اصسص بیان کرده است:کنندهکنند  موارکت، در کمتر از دو هفته ار  میاندکرده

  «هام و جمو کردم و رفتم ی  تفنگ اریدممن چند روز پسل»
ایهن  کننهد   آوری مهی   بیوتری پسل اهسد را جمهو  ه تعدادی از کسدکان نیز هستند که مدّالبتّ

هها  انهداز آن   پسشدن مدّت طسالنیعلّدهد  می ی باالی ده سال توکیلسنّردة کسدکان را بیوتر 

ها هنسز تصمیم به اریهد چیهزی ندارنهد و دلیهل دوم     که آناست ل این به دو دلیل است  دلیل اوّ

ثیر گذاشهته  أزیرا افزای  سن بر درک کسدک ته ؛ اندآمسزشی است که والدین به فرزندان اسد داده

باعث شده اسهت کهه   این امر  کنند وین اسد گسش میهای والدت بیوتری به تسصیهها با دقّو آن

کننهدگان بهه طهرق مختله  برداشهت      موارکت ت بیوتری بر رفتار اقتصادی اسد داشته باشند دقّ

 اند:اسد را بیان کرده

  «ی داشته باشم جمو کردمهام رو بدون اینکه منظسر ااصّمن دو ماهه که پسل»

و جمو کن، بگذار بان  تا بزرگ شهدی بتهسنی اسنهه    ها  رمامان و بابام بهم گفتند که پسل»
  «بخری، ماشین بخری

 اندازندگی والدین و گرای  به پسسب  ز -

و رفتارههای  سب  زندگی و نیز میزان درآمهد اهانساده بهر رفتارههای اقتصهادی در اهانساده،       

درآمهد  کهم ههای  مثالً در اهانساده  ،استمثثر انداز پس مدیریت پسل و اقتصادی کسدکان اصسصاً

کهردن پرسهیده شهد، بیهان داشهتند کهه بها        انهداز وقتی در اصسص کنار گذاشتن پسل و مقدار پس

انهداز  تسانند مبلغ بسیار محهدودی را پهس  دهند، میجسیی که در ارید مساد غذایی انجام میصرفه

کمتر لبهاگ  رید اط به باال قرار داشتند، این هزینه را با کنند  در مقابل والدینی که در طبقا  متسسّ

ه بهه منهابو درآمهدی اهانساده، رفتارههای اقتصهادی متفهاو         کنند  در واقو با تسجّآوری میجمو

 ط بههه پههایین در ایههن اصههسص بیههان کههرده   متسسّههطبقههة  ازای کننههدهموههارکتباشههد  مههی

 است: 

  «مسن بزنیمای داشته باشیم، مجبسریم از اسراکبه هر حال برای اینکه ذایره»

 ط به باال بیان کرده است:متسسّ ةای از طبقنندهکموارکت
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 «ساله که تس سَرمهدوازده ام هعنقالکی لباگ نخریدم، االن این مانتس من هفت ساله تنمه، م»
ثیرگذار است  یکی از ایهن عسامهل کهه بهه     أد تاته مسارد دیگری نیز بر رفتارهای اقتصادی افرالبّ

زیرا افراد در این نهسع رفتهار بها    ؛ ریزی استر و برنامهتفکنحسة گردد، سب  زندگی اانساده برمی

ی دیگهر آینهده را در نظهر    اهکننهد و عهدّ  ای از افراد به حال فکر مهی هیکدیگر متفاو  هستند  عدّ

اندازنهد  کنند، مصرف اسد را برای اهداف آینده به تعسیق میافرادی که به آینده فکر می گیرند می

 ای در این اصسص بیان داشته:کنندهموارکت ند کنپسشی میو یا از آن چوم

ها رد شدم و دلم چیزی اساسته که حهاال بهرای اسنهه یها     ها شده از جلسی مغازهایلی وقت»
انهدازة  پیوم پسل بسده، نخریدم  گقتم بگذار نگه  دارم  حاال کهه  که  ها یا اسدم بخرم، با اینبچه

  «کم کم جمو کنیم ی  ماشین بخریمها رو اسدمسن همه چیز داریم  شاید این پسل
کنند این است کهه چهسن ایهن افهراد     انداز میهای بسیار مهم در افرادی که پسیکی از ویوگی

نگر هستند، کمتر بدهکار هستند  در واقهو وقتهی از والهدین در اصهسص میهزان دارایهی و       آینده

ههای اهسد   مین دارایهی أا جهت ته ها روام دارند و این وام پرسیده شد، بیان کردندها آنبدهکاری 

کیهد بهر بهبهسد زنهدگی در آینهده      أریزی داشته و بهاز ت برنامهها آنبرای پرداات  اندکرده دریافت

میوهه  ، ههها آن ةزیهرا بهه گفته   ؛ ها بهدهکاری داشهتند  ا تعداد ایلی محدودی از اانسادهداشتند، امّ

-موهارکت  کننهد  ه نیازدارند هزینهه مهی  انداز داشته و آن را برای روزهایی کای را برای پسهزینه

 ای در این اصسص بیان کرده:کننده

ه اهدای نکهرده اگهر اتفهاقی افتهاد      گذارم، که همیوه ی  مقدار ثابتی برای روز مبادا کنار می»

  «نوم به کسی رو بیاندازم که به من پسل بده رمجبس
 اندازهای پسانگیزه -

 شهسند، از ایهن  پذیر مهی های مختل  جامعهبه صسر جایی که افراد در طبقا  متفاو ، از آن

انهداز متفهاو  اساههد    نیز از پس هانیز متفاو  است  از طرفی اهداف آنها آنانداز پسنحسة رو 

-انهداز نهام  های پهس هسته با عنسان انگیزهمقسلة دست آمده، ه های به به مقسلهبا تسجّ؛ بنابراین بسد

    شسد که به شرح زیر استگذاری می
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 انداز جهت نیازهاپس -

هها از هرگسنهه   اند که باید از پسل اسد به بهترین نحهس اسهتفاده کننهد  آن   کسدکان آمسزش دیده

اند که وقتهی از والهدین   کنند  بسیاری از کسدکان بیان کردهکردن بی  از اندازه جلسگیری میهزینه

ند تا در مساقعی که نیاز داشهتند بتساننهد   کنانداز میکنند، مقداری از آن را پساسد پسل دریافت می

 از آن پسل استفاده کنند   

من همیوه ی  مقدار از پسلم رو نگه میدارم که اگر ی  مسقو چیزی اساسهتم، پهسل داشهته    » 

  «باشم که برم بخرم
 ثیر آمسزش والدینأانداز تحت تپس -

جسیانه در کسدکهان  شی از رفتار صرفهانداز ضرورتاً ناها نیز حاکی از این بسدند که رفتار پسیافته

ها را اجبهار  ولی والدین آن ،اندازکردن پسل ندارندنیست، بلکه تعدادی از کسدکان اسد رغبتی به پس

ا چهسن  داننهد، امّه  ت ناکارآمهد مهی  الیّه کهردن را یه  فعّ  انهداز پهس هها  آنکنند  در واقو به این امر می

ت را الیّه کنند بایهد ایهن فعّ  کند، از نظر اجتماعی احساگ میها را توسیق به این امر میشان آنوالدین

 اند:کسدکان پاس  داده، «کنیانداز میها  رو پسچرا پسل»سثال انجام دهند  در پاس  به این 

هها  رو جمهو   هام رو جمو کنم، مامان و بابام هم  میگن پهسل اسدم که دوست ندارم پسل»
  «کن، بگذار بان 

ای در کننهده تسان این مطلب را بیهرون کوهید  موهارکت   های والدین نیز میالی صحبتاز البه

 این اصسص بیان داشته است:

گهن چهرا   ها به مهن مهی  ها بچهانداز کنند  بعضی وقتهاشسن رو پسهام یاد دادم پسلبه بچه»
شهی،  گهم فهردا بهزرگ مهی    اسره؟ بهوسن مهی گذاری؟ به چه درد ما میهای من رو بان  میپسل

تسنی بخهری ولهی اگهر از    ها  باالست و تس نمیاساهی بخری، ولی تس اون سن هزینهاشین میم
 « اساهی دسترسی پیدا کنیتسنی به اون چیزی که میانداز کنی، ریز ریز و اُرد اُرد میحاال پس

کنهد  در واقهو افهراد وقتهی     جس تربیت میاین نسع رفتار با کسدکان نااسدآگاه کسدکان را صرفه

پسشهی کننهد،   هایوان چوهم کنند از تعدادی ازاساستهکنند و سعی میهای اسد را کنترل میزینهه

 دهند جسیی را در اسد پرورش میعاد  به صرفه
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 انداز برای روز مباداپس -

هها بیهان   آن انهداز کننهد   پهس  مبادااند که پسل اسد را برای روزهای کسدکانی نیز آمسزش دیده

ای در داال کی  اسد داشته باشهند تها در   اند که همیوه ذایرهان آمسزش دادهشکردند که والدین

ای در ایهن  کننهده مساقعی که نیاز به ارید چیزی داشتند، بتسانند آن را اریهداری کننهد  موهارکت   

 اصسص بیان کرده است:

نبر اهر  کهن  شهاید یهه روزی یه  چیهزی         مامانم بهم گفته، هر چقدر که بهت پسل میدم»

  «اهم بخرم ولی اُب پسل نداشته باشمبخس
نیهز  هها  آنوقتی از والدین در اصسص آمسزش رفتارهای اقتصادی به کسدکهان پرسهیده شهد،    

ای کننهده اند  موهارکت انداز برای روز مبادا کردهاسد بیان داشتند که کسدکانوان را آمسزش به پس

 در این اصسص بیان داشته:

انداز کنند  بهوسن میگم االن اگهر ایهن پهسل رو ببهری     شسن رو پسهالهام یاد دادم پسه بچهب»

فهمی، ولی همیوه ی  چیزی کنار داشته باشید که وقتی یه  چیهزی   ار  کنی هیچی ازش نمی
  دلتههسن اساسههت، بدونیههد کههه پههسل داریههد کههه بریههد بخریههد  بعههداً از داشههتن او لههّذ        

 « برید می 
انهداز بهرای روز مبهادا اسهت      کننهد، پهس  داز دنبال مهی انای که والدین در پسترین انگیزهمهم

 ای در این اصسص بیان کرده است:کنندهموارکت

گذارم، میگم ی  روز مبادایی هم هست، نباید فقهط بهه   همیوه ی  مقدار از پسلم رو کنار می»

 « فکر االن باشم
 مدیریت پسل -

است  بسیاری از کسدکان بیهان  ثثر مکردن پسل کسدکان ار  ةه عسامل دیگری نیز در نحسهالبتّ

 هها هها از دادن پهسل بیوهتر بهه آن    اند در صسرتی که همه پسل اسد را ار  کنند، والهدین آن کرده

 کنند ت بیوتری میکردن پسل اسد دقّها در هزینهرو آنکنند  از اینامتناع می

گر پسلم تمهسم بوهه،   وقتی مامانم اینا بهم پسل میدن، اُب من باید درست ارج  کنم  آاه ا»

 « دیگه به من پسل نمیدن
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هااصلی با سایر مقوله ةمقول ةرابط -1 شکل  

 هاو پیشنهاد گیرینتیجه. 5

او، سهب    ن جنسیت کسدک، سنّدهد، عسامل مختلفی چسهای پووه  نوان میطسر که یافتههمان

 مطالعهه شهد   تارههای اقتصهادی   ها بر چگسنگی رفآناانسادة و درآمد والدین و جایگاه طبقاتی زندگی 

ها بهه پهسل و   انداز و نگرش آننتای  نوان داد اشتیاق کسدکان جهت رفتارهای اقتصادی و اصسصا پس

 پس انداز

:اندازپسرفتارهای   

یتفاوت رفتاری جنسیت  

 تفاوت رفتاری سنی

:شرایط زمینه ای  

 طبقه اجتماعی و

رفتارهای  

 اقتصادی

:  گرشرایط مداخله

سبک زندگی 

خانواده و گرایش به 

 اندازپس

 استراتژی ها:

 دادن پول توجیبی

اندازانگیزه های پس  
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 انهداز و آمهسزش  پهس  ةسیق والدین در زمینتودر واقو شسد  ها منتقل میانداز از طریق والدین به آنپس

    کندتر میاین امر را برای کسدکان آسانثر است و ثانداز کسدکان مپس در تها بر مسفقیّآن

در آمهسزش  والهدین  ههدف اهاص   بهه عنهسان    را طسر که شاهد بهسدیم، دادن پهسل تهسجیبی   همان

تنهها کسدکهان را بها مهدیریت پهسل و      این نسع رفتار نهه   در نظر گرفتتسان می به کسدکان مدیریت پسل

هها احسهاگ   دههد و آن اطمینهان اهاطر مهی    کند، بلکه به کسدکان احسهاگ رفتارهای اقتصادی آشنا می

کنند  به ایهن دلیهل بهسد    جایگاهی در اانساده دارند و به والدین اسد نیز احساگ اعتماد می کنند کهمی

هها  آن« شهی اگر مامان و بابا بهت پسل تسجیبی ندهند ناراحهت مهی  »شد که وقتی از کسدکان پرسیده می

 کردند:بیان 

دونهم کهه پهسل    شم، وقتی ههم ندهنهد مهی   پسل بدهند من اسشحال می نه، چسن وقتی اونا به من»

 « نداشتند که به من ندادند، اگر داشته باشن، باز بهم پسل میدهن

هها نهه تنهها    اقو این حس در کسدکان القاء شده که آنان در اانساده جایگاهی دارند و اعتماد آنودر 

کننهد کهه   ساده احساگ وجهسد کهرده و احسهاگ مهی    ها به نسعی در اانبه اانساده بیوتر شده، بلکه آن

در اانساده برای کسدک بسیار مهم اسهت  بهه ایهن دلیهل     جایگاهی در اانه دارند و این احساگ وجسد 

ها الگس گرفتهه  شسد که رفتارهای آنکنیم، مواهده میها نگاه میبه رفتارهای اقتصادی آن است که وقتی

در کسدکهان زیهر هوهت     انداز، مخصسصهاً در اصسص رفتار پسهایوان است  به طسری که از اانساده

دلیهل آمهسزش والهدین و الگهسگیری از     ه ا بهاز به  انداز مواهده نود، امّه ای زیادی به پسسال که عالقه

ههای والهدین اهسد    تر نیز در صدد بسدنهد تها بهه تسصهیه    پردااتند  کسدکان بزرگوالدین به این امر می

انهداز  های اسد را پهس های اضافی اسدداری کرده تا بتسانند پسلن از هزینهامکا گسش فرا داده و تا حدّ

ها اهداف بلنهدتری را دنبهال   انداز بهتر بسد و تا حدودی آنه درک کسدکان باالی ده سال از پسالبتّکنند  

 نگرتر بسدند کرده و آینده

ه اهسد ایهن نهسع رفتهار     البتّ ثیر ااصی بر رفتارهای اقتصادی کسدکان داشت أرفتارهای طبقاتی نیز ت

ههای مختله  بهه آمهسزش     نیز بر رفتارهای جنسیتی اثرگذار بسد  به صسرتی کهه والهدین بهه صهسر     

یا در میهزان دادن پهسل تهسجیبی     ل بسدندیداتر و پسر تفاو  قا پردااتند و بینانداز در کسدکان میپس

شهسد   انهداز در کسدکهان مهی   های پسانگیزهل بسدند  این عسامل همگی منجر به یهایی قاها تفاو به آن
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کسدکهان   به این صسر  کهه ساالن متفاو  است  ر کسدکان و بزرگانداز دهای پسه اهداف و انگیزهالبتّ

دهند، در صهسرتی کهه   ها را انجام میآن پردازند و عمالًبه یادگیری رفتارهای اقتصادی والدین اسد می

زیرا کسدکان با موهاهده و آمهسزش والهدین     ؛بر رفتار والدین ندارد یثیر ااصّأادی کسدکان تصرفتار اقت

انهداز را بهه   هدف از پس که دهند در حالیدر عمل آن را انجام می اند وانداز پردااتهبه انجام رفتار پس

  را دنبهال  مهدّ اههداف کستهاه  آنان بر االف والهدین اهسد   اند و به این دلیل طسر کامل آمسزش ندیده

 ةموهاهد  در کل آمسزش و توسیق والهدین و تی را دنبال اساهند کرد  مدّا والدین اهداف بلندامّ کنند،می

 انداز کسدکان است بر رفتارهای پس ترین عامل تاثیرگذارط کسدکان مهمانداز والدین تسسّرفتار پس
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