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  چکیده

هاي فرهنگی کنش اقتصادي شهروندان کرمانشاهی در حوزه  پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی از زمینه

ها نیز مصاحبه نیمه  آوري داده روش تحقیق از نوع کیفی و تکنیک جمع. جتماعی صورت گرفته استرفاه ا

صورت هدفمند انتخاب شدند، به  نفر از افراد نمونه که به 35مصاحبه پس از اجرا بین . باشد یافته می ساخت

عنوان شرایط علّی  به ورسوم نتایج تحقیق نشان داد که دو عامل دین و مذهب و آداب. اشباح نظري رسید

اي ترس از نمایش ثروت در عرصه عمومی و خانواده گرایی  در بخش عوامل زمینه. اند شده در نظر گرفته

و عدم تناسب در مدیریت پول و نگاه مردم ) مثبت و منفی(اي شامل نوع پول  گیرد، شرایط مداخله قرار می

راهبردهاي مدل نیز . در رفاه اجتماعی اشاره دارد کننده پول پدیده محوري نیز به نقش تعیین. باشد می

در . باشد هاي مختلف می انداز را به انگیزه عنوان ابزاري براي توسعه کار و پس استفاده از پول به: شامل

آسایش و راحتی، اشتغال، تفریح و سرگرمی، روابط : نهایت نیز مجموع این قضایا پیامدهایی از قبیل

زدایی و رفع نیازها در جهت  جتماعی، تغذیه و پوشاك، فقرزدایی و محرومیتخانوادگی و ارتباطات ا

  .شود دسترسی به رفاه اجتماعی منجر می

.انداز و رفاه اجتماعی هاي فرهنگی، پول، پس زمینه :ها واژهکلید 
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مقدمه و طرح مسئله

لی اش، متوجه ارضاي تمای دارد که طبق مفهوم ذهنی "جهت اقتصادي"یک کنش زمانی 

آمیز منابع تحت اختیار  بنابراین کنش اقتصادي، کاربرد مسالمت. ها باشد نسبت به مطلوبیت

کنشی که جهت "البته ). Weber, 1968(گیري اقتصادي است  یک فرد، در جهت بهره

هاي  اصطالح اول شامل تمام کنش. متمایز است "کنش اقتصادي"با  "اقتصادي دارد

شود که تحت تأثیر مالحظات اقتصادي  آمیزي می سالمتهاي م غیراقتصادي و تمام کنش

. گیري آگاهانه نسبت به اهداف اقتصادي است داراي جهت "کنش اقتصادي"اما . باشد

بدیهی است . رود بنابراین نیت و آگاهی افراد از ارکان اصلی کنش اقتصادي به شمار می

نابراین نمایان است که ب. که نیت و آگاهی افراد جامعه برآیند فرهنگ آن جامعه است

  .تواند اثرگذار باشد نقش فرهنگ در کنش اقتصادي می

اي که در بررسی رفتار اقتصادي شهروندان کرمانشاهی وجود دارد، این است  مسئله

که چرا باوجوداینکه استان کرمانشاه به لحاظ دسترسی به منابع اعم از اقتصادي و اجتماعی 

هاي کشور مانند آذربایجان شرقی، یزد و  یگر استاندر سطح نسبتًا مناسبی نسبت به د

اصفهان قرار دارد، اما به لحاظ ابعاد گوناگون کنش اقتصادي در سطح پائین تري قرار 

افراد مختلف «تواند متأثر از این موضوع باشد، که  دارد؟ جواب به چرایی این تفاوت می

هیم اقتصادي مثل ثروت و فقر هاي متفاوتی از مفا هاي مختلف اجتماعی برداشت در گروه

. هاي آن ناشی شود تواند از فرهنگ جامعه و سنت دارند، نگرش به مسائل اقتصادي می

توان گفت  اي فرهنگ خاص خود را دارد و بر این اساس می رو هر جامعه ازاین

باللی و جعفري، (» شود و هم از ضرورت هاي اقتصادي هم از سنت ناشی می گیري جهت

1394 :158(.  

وضعیت درامد سرانه در استان کرمانشاه طی سنوات گذشته چندان مطلوب نبوده 

مثال، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، درآمد سرانه مردم در این استان در  عنوان است، به

 215که متوسط کشوري درامد سرانه  میلیون ریال بوده، درحالی 183مبلغ  1394سال 

یگاه بیست و یکم کشوري را نصیب کرمانشاه کرده است و میلیون ریال بوده است، که جا
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این رتبه بیانگر آن است که شهروند کرمانشاهی در مقایسه با یک شهروند متوسط 

  .کشوري، از قدرت خرید و در نتیجه رفاه کمتري برخوردار بوده است

داز ان اند از؛ کار، پس هاي اصلی تأثیرگذار در کنش اقتصادي عبارت درمجموع مؤلفه 

ازنظر وضعیت بازار کار و اشتغال، بر پایه آمارهاي مرکز آمار ایران . گذاري و سرمایه

بوده است و در  1395در سال ) درصد 4/20(استان کرمانشاه داراي باالترین نرخ بیکاري 

انداز نیز بر  در خصوص پس. هاي بعد نیز وضعیت رو به بهبودي وجود نداشته است سال

 1386انداز در استان کرمانشاه در سال  ز آمار ایران میل نهایی به پسهاي مرک اساس داده

این میزان  92در سال . باشد می 72/0درصد و این میزان در کل کشور برابر  49/0حدود 

بنابراین مالحظه . درصد رسیده است 70/0درصد و در کل کشور به  31/0در کرمانشاه به 

  .باشد اه بسیار پائین تر از میانگین کشوري میانداز در کرمانش شود که میل به پس می

توان در فرهنگ  رسد دلیل این امر را می با توجه به آنچه ذکر آن رفت، به نظر می

هاي مختلف  گذاري در بخش به لحاظ سرمایه. انداز مردم این منطقه، جستجو کرد پس

که استان آذربایجان نحوي اقتصادي نیز استان کرمانشاه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد، به

حال . هاي گوناگون دارد گذاري در بخش برابر استان کرمانشاه سرمایه 2شرقی بیش از 

محیطی تقریباً  مسئله اینجاست که استان آذربایجان شرقی و کرمانشاه که خاستگاه زیست

رسد  هاي اقتصادي مربوط به چه چیزي است؟ به نظر می مشابهی دارند، تفاوت در شاخص

  .هاي فرهنگی دو قوم عامل این تمایز باشد ف در ریشهاختال

هاي متفاوتی از وضعیتی  در پژوهشی با عنوان نقشه راه توسعه استان کرمانشاه، تحلیل

ترین علل  اي رسد ریشه به نظر می. شده است که استان کرمانشاه بدان گرفتارشده است ارائه

ایري، مدرنیته ناقص، جنگ تحمیلی، توان در نظام معیشتی عش وضعیت کنونی استان را می

ارجحیت احساسات بر عقالنیت در رفتارهاي مذهبی، نگرش تاریخی تساوي اقتدار با 

ساالري در انتصابات، پائین بودن  جاي شایسته امنیت و تسلط نگرش ایدئولوژیک به

و ) عنوان بستر اصلی جذب و انباشت سرمایه به(فرهنگ کار، پائین بودن امنیت اجتماعی 

هاي ارتباطی در سطوح مختلف در استان جستجو کرد  تر از همه وجود انواع اختالل مهم
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پائین بودن فرهنگ کار یکی از مواردي ). 19-20: 1392نقشه راه توسعه استان کرمانشاه، (

تواند عامل  شده که می است که در بررسی نقشه راه توسعه استان کرمانشاه بدان اشاره

انداز و  تبع، پس اقتصادي شهروندان کرمانشاهی باشد، که بهمهمی در تحلیل کنش 

گذاري در این استان و در نتیجه سطح رفاه اجتماعی شهروندان را نیز تحت شعاع  سرمایه

  .دهد قرار می

ها، بررسی نوع  المثل همچنین در بررسی کنش اقتصادي یک جامعه، مراجعه به ضرب

وپرداختۀ فرهنگ و یا  و سرمایه، که ساختهنگاه و باورداشت هاي مردم درباره ثروت 

در واقع همین باورداشت ها و همین . یابد ها و هنجارهاي مردمی است، اهمیت می سنت

که  طوري اي را بوجود آورده است، به هاي اقتصادي ویژه هاست که رفتارها و کنش انگیزه

ي و الگوهاي اقتصادي ها هاي رفتارهاي اقتصادي تنها به فرمول شود براي بررسی دیگر نمی

لذا این پژوهش به دنبال بررسی . صرف توجه نمود، و از فاکتورهاي فرهنگی غفلت نمود

باشد، که بر نحوه عمل و کنش اقتصادي  ورسومی می هاي فرهنگی، باورها و آداب ریشه

بنابراین . دهد تأثیرگذار است، و سطح رفاه اجتماعی آنان را نیز تحت شعاع قرار می

  .ها که در قالب فرهنگ در افراد درونی شده غفلت نمود ان از این باورها و پنداشتهتو نمی

توان گفت که آنچه  هاي اقتصادي با رفاه اجتماعی نیز می در خصوص ارتباط کنش

سازد این است که تمامی تحوالت چرخه  فرآیند رسیدن به رفاه اجتماعی را میسر می

نتی به جامعه مدرن در اساس بر محور علم و فن زندگی بشر طی گذر تاریخی از جامعه س

جامعه ایران ازجمله جوامع در حال ). 148: 1383عظیمی، (در فرآیند تولید متکی گردد 

در این فرآیند گذار . جانبه وارد دنیاي مدرن شود اي همه گونه گذر است و هنوز نتوانسته به

ي روش انتقال علم و فن یابد یکی روش کسب علم و فن و دیگر دو مسئله اهمیت می

در روش کسب علم و فن در جامعه سنتی از طریق تجربه و خطا در صحنه تولید . است

هاي  اي و آزمون گیرد و در جامعه مدرن از طریق مطالعات کتابخانه صورت می

در روش انتقال نیز در جامعه سنتی از طریق شاگردي و ممارست در صحنه . آزمایشگاهی

  .گیرد شده صورت می هاي آموزشی از پیش تعیین مدرن از طریق دوره تولید و در جامعه
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اي از باورها  کنیم، منظور مجموعه وقتی از فرهنگ مؤثر بر کنش اقتصادي، صحبت می

اولین ویژگی تفاوت در منشأ پیدایش این . ها باشند است که باید داراي یکسري ویژگی

نگ، همساز، و یکدست نیست، بلکه اي هماه باورها است و لذا این مجموعه، مجموعه

دومین . شود اي است که در آن عناصر متضاد با یکدیگر به فراوانی یافت می مجموعه

گیري این باورها نیاز به زمان دارد، زمانی طوالنی  که شکل شود به این ویژگی مربوط می

اورهاي هایی از زمان، برخی ب در برهه. رسد که گاهی به صدها و شاید هزاران سال می

شدند و اما باورهاي جدید نتوانستند با همان سرعت و شدت  فرهنگی شدیدًا سرکوب می

خأل و خالی شدنی که براي نظم کلی . جایگزین شوند، لذا یک خأل فرهنگی ایجاد شد

سومین ویژگی، متمایز . باشد اجتماع و براي فرآیند توسعه اقتصادي بسیار خطرناك می

وجود این سه نوع ویژگی در ). 201: همان(باشد  ریخی بشر میهاي تا بودن فرهنگ دوره

توانند محرکی براي کنش  ردیابی است که می باورهاي شهروندان کرمانشاهی قابل

  .اقتصادي آنان باشد

توان گفت که پژوهش حاضر ضمن اذعان به نقشی که نهادهاي پهن  در نهایت می

ها و باورهاي افراد  گیري ذهنیت در شکل... و دامنه از قبیل دولت و بازار جهانی و تبلیغات 

در نحوه تعامل و کنش اقتصادي دارد، تمرکز خود را به بررسی باورها و پنداشت هایی 

هاي  لذا این پژوهش به دنبال بررسی ریشه. دارد که ریشه در فرهنگ شهر کرمانشاه دارد

ش اقتصادي تأثیرگذار باشد، که بر نحوه عمل و کن ورسومی می فرهنگی، باورها و آداب

ها و  پنداشته. باشد است که خود عامل مهم و کلیدي در بحث رفاه اجتماعی می

هایی که حتی اثرگذاري دنیاي مدرن و صنعتی را در مواجهه با ثروت و انباشت  نشست ته

ها که در  توان از این باورها و پنداشته بنابراین نمی. آن، کُند و یا حتی خنثی نموده است

هاي اقتصادي بر  ب فرهنگ، در افراد درونی شده غفلت نمود و از اثرگذاري کنشقال

بنابراین براي ارائه تحلیلی . مفاهیم اجتماعی از قبیل رفاه اجتماعی سخن به میان آورد

  . هاي فرهنگی نیز توجه نمود هاي دیگر رفتار ازجمله زمینه بایستی به جنبه موضوع می
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خت کنش اقتصادي شهروندان کرمانشاهی در حوزه دغدغه اصلی پژوهش حاضر شنا

کنند، لذا نگاهی دوگانه به  باشد که در آن زیست می رفاه اجتماعی، در بستر فرهنگی می

دغدغه شناخت . ساختارهاي کالن و پهن دامنه و ساختارهاي خرد یا همان کنشگر دارد

. سازد هم مرتبط می اي است که این دو سطح تحلیل را به ترین دغدغه اي فرهنگی، پایه

هاي فرهنگی  زمینه: بنابراین در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤاالت هستیم

اند؟ و چه راهبردهایی را  گیري کنش اقتصادي در بین شهروندان کرمانشاهی کدم شکل

هاي اقتصادي در بین شهروندان کرمانشاهی اتخاذ نمود که سطح رفاه  توان براي کنش می

  ی آنان را ارتقاء دهد؟اجتماع

  

  رفاه اجتماعی

شود که نیازهاي فردي،  هایی گفته می رفاه اجتماعی به مجموعه شرایط و کیفیت

جسمی، روانی و اجتماعی آحاد جامعه را تأمین کرده و در همه مردم احساس امنیت 

: 1391هزارجریبی و صفري شالی، (زیستی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی به وجود آورد 

گونه آمده است که  این) ILO(المللی کار  در تعریفی دیگر که از سوي سازمان بین). 16

اي از اقدامات  حمایتی که جامعه براي اعضاي خود از طریق مجموعه«رفاه اجتماعی 

هاي سالمت براي افراد و ارائه مزایایی براي  ارائه خدمات مراقبت: دهد عمومی ارائه می

البته اکثر موضوعاتی که به رفتار آدمی ). Kaske, 2005: 90(» هاي داراي فرزند خانواده

باشد، لذا  شود بسیار غامض و تدوین آن در یک تعریف کار بسیار سختی می مربوط می

هاي رفاه اجتماعی  برخی از مؤلفه. اي از موضوع توجه دارند اندیشمندان هر یک به جنبه

جتماعی نظامی جامع از خدمات و رفاه ا: صورت است در بین این اندیشمندان بدین

ذاکر (هاي اجتماعی در راستاي گسترش توسعه، عدالت و نقش اجتماعی مردم  برنامه

، فقرزدایی و )16: 1391؛ به نقل از هزارجریبی و صفري شالی، 1386حمیدي، 

ها و  ، بهبود اجتماعی در وضعیت افراد، خانواده)161: 1380باري، (زدایی  محرومیت

، خدمات مؤسسات )24: 1388الدین،  ؛ به نقل از سعیدي و تاج1378لی، میج(جوامع 
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، آموزش و )153: 1388غفاري و امیدي، (منظور دستیابی به زندگی مطلوب  اجتماعی به

، مسکن )213: 1392قاراخانی، (، بهداشت و درمان )126: 1386گیدنز، (آموزي  مهارت

:Cocozzelli, 2009(، کار )128: 1386گیدنز، ( ، )128: 1386گیدنز، (، اشتغال )11

لطیفی، (، تغذیه و پوشاك )20: 1383فیتزپتریک، (، نیازها )Lovuolo, 2009: 29(ثروت 

در . شود را شامل می) 58: 1388موسوي و محمدي، (و تفریح و سرگرمی ) 69: 1389

 محوري در حمایت هریک از این تعاریف رفاه اجتماعی محدود به الگوي رسمی و دولت

هاي فرهنگی که بستري  اجتماعی از شهروندان است، اما پژوهش حاضر در نظر دارد زمینه

نماید را با محوریت کنش اقتصادي در اندیشه شهروندان  را براي رفاه اجتماعی فراهم می

  .کرمانشاهی شناسایی کند

  

  پیشینه تحقیق

نشان داد ) 1376(انداز بر اساس پژوهش کاظمی پور  نظرسنجی مردم تهران در مورد پس

هاي کوچک مردم براي  درصد از پاسخگویان با جمع شدن سرمایه 83که در شهر تهران، 

پاسخگویان معتقدند . انداز کردن موافق هستند پیشرفت اقتصادي کشور و همچنین پس

 58. باشد گذاري درازمدت می صورت سرمایه انداز سپردن پول به بانک به بهترین راه پس

درمجموع ازنظر . ان معتقدند فرد باید خودش با پولش کار کنددرصد پاسخگوی

گذاري در کارهاي  که در سرمایه شوند، و این جو بیشتر پولدار می پاسخگویان افراد صرفه

ترین راه حفظ سرمایه است چرا که سود  آزاد اطمینانی وجود ندارد، خرید سهام مطمئن

  .سهام زیاد است

انداز در شرایط رکود  زدگی یا عدم پس خصوص مصرف، در )1387(هاي عبیري  یافته

دهنده رفتار اقتصادي، یعنی میل نهائی به مصرف،  دهد که عناصر تشکیل تورمی نشان می

طور مؤثري در ایجاد تعادل، یا عدم تعادل، سطوح و  وري و نرخ سود، به نرخ بهره، بهره

  .کنند خرد کالن اقتصاد، را دچار بحران، یا تثبیت می
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، بر روي نقش صداوسیما در ترویج فرهنگ )1390(سوي دیگر پژوهش نیکخواه از 

عنوان رسانه  طور خاص به طور عام و صداوسیما به دهد که رسانه به انداز نشان می پس

  .اندازي افراد مؤثر است موردبررسی در این پژوهش در شکل دادن به رفتار پس

انداز،  سی نقش فرهنگ پس، در خصوص برر)1387(پژوهش صادقی و احمدزاده 

بایستی فرهنگ مصرف و  گذاري و کارآفرینی اقتصادي در تولید نشان داد که می سرمایه

. مدیریت نمود) خردسال، میانسال و سالخورده(هاي مختلف سنی  انداز را در بین گروه پس

سال و  15زیر (سازي مصرف بهینه و عقالیی در بین دو گروه سنی تحت تکفل  با فرهنگ

) سال 15-64(در جهت ایجاد تقاضاي مؤثر و نیز ترغیب گروه سنی مولد ) سال 64باالي 

همچنین . توان در راستاي ارتقاي رشد اقتصادي و تولید بیشتر گام برداشت انداز می به پس

داند که بر یکدیگر تأثیر متقابل  در این پژوهش کار و فرهنگ را دو مقوله مرتبط می

عنوان عامل ایجاد اشتغال و تولید ثروت در جامعه  آفرینی نیز بهگسترش کار. گذارند می

نتایج فرهنگی زیادي را در پی خواهد داشت، که با عنایت به مقوله توسعه فرهنگ 

هاي رشد و توسعه که از طریق تغییر در روند تولید،  توان به شاخص کارآفرینی می

  .یافت شود دست حاصل می افزایی فنی و صنعتی در عرصه اقتصاد وري و توان بهره

انداز و رفتار  ، در پژوهشی تحت عنوان اهداف پس)2007(چی مین لی و شرمن هانا 

انداز از دیدگاه مردم بر اساس نیازها نشان دادند که دو نوع دیدگاه از رفتار  فرهنگی پس

ی هاي فرهنگ ها و تفاوت شود که طی همین انواع، شباهت انداز در بین مردم دیده می پس

مدل اول سؤاالت بازي براي سنجش نظرات مردم در نظر گرفته . شود مردم شناخته می

در مدل . است تا مردم عالیق خویش را بیان نمایند و اهداف خود را نیز متعاقبًا بیان نمایند

نتیجه تحقیق حکایت از این دارد که ارتباط . شده است اي در نظر گرفته دوم سؤاالت بسته

.انداز وجود دارد یقی بین عقالنیت و پسمثبت بسیار عم

نشان ) 2007(در بررسی الگوهاي رفتاري در بین جوامع مختلف فروسسی و میرانز 

انداز در  اي بین الگوهاي رفتاري پس مالحظه هاي اخیر، تفاوت قابل دادند که در سال

اي ه ها نشأت گرفته از عالیق و خواسته مناطق مختلف جهان وجود دارد که تفاوت
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گاهی است که این نوع از رفتار اقتصادي در آن صورت گرفته است و سبب  زیست

اندازي نیز برخاسته  رفتار پس. انداز در بین این جوامع است گیري نوعی فرهنگ پس شکل

. ورسوم مردم نشات گرفته است از عالیق و تقاضاهاي مردم است که از فرهنگ و آداب

  .گذارد انداز مردمانش تأثیر می ر نوع و میزان پسهمچنین فرهنگ هر ناحیه، منطقه ب

اي و  هاي قبیله انداز خانه در بررسی رفتار پس) 2012(سوریا پاراکاسا رائو گدال 

روستایی در روستاي ویسخابتام نشان داد که سن و جنس سرپرستان خانوار، نرخ وابستگی 

همچنین در . کنندگان استانداز  طور معناداري تحت تأثیر رفتار پس و هزینه پزشکی به

انداز سرپرستان خانواده  هاي درمانی تحت تأثیر پس اي نرخ وابستگی و هزینه نواحی قبیله

  .قرار دارد

انداز  نشان داد که اثر و اهمیت پس) 2003(انداز احتیاطی یانفی ژو  در بررسی پس

ط به بررسی سال هاي مربو او با کاربرد داده. احتیاطی ناشی از نا اطمینانی درآمد است

هاي مالی خانوارهاي ژاپنی و با استفاده از روش  دولت ژاپن در مورد انتخاب دارایی 1996

داري بر روي مصرف و  حداقل مربعات معمولی نشان داد که نا اطمینانی درآمد اثر معنی

جامعه که همراه با باال بودن سطح نا اطمینانی در بین افراد  نحوي انداز خانوار دارد، به پس

همچنین بیش از نیمی از خانوارهاي . یابد و بالعکس انداز آنها نیز افزایش می میزان پس

  .کنند انداز می ژاپنی براي انگیزه احتیاطی پس

شود که در زمینه بررسی کنش اقتصادي پژوهشی صورت نگرفته و اکثر  مالحظه می

اندازي را  ار پسهاي داخلی و خارجی صورت گرفته که تنها در موضوع رفت پژوهش

اند، در جامعه موردمطالعه یعنی کرمانشاه نیز هیچ تحقیق مرتبطی صورت  بررسی کرده

  .یابد لذا توجه به این موضوع اهمیت زیادي می. نگرفته است

  

چارچوب مفهومی

داري  بحث کنش اقتصادي در ایران ابتدا در اندیشه روشنفکران در مقایسه با آنچه سرمایه

اندیشمندانی از قبیل احمد اشرف، مهدي . شود به چالش کشیده شد می در غرب نامیده
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هرکدام ... بازرگان، سید جواد طباطبایی، محمدعلی کاتوزیان، یرواند آبراهامیان و 

اند که چرا  اند، که بیشتر این مسئله را دنبال کرده اي به مطالعه موضوع پرداخته گونه به

مطالعه . گرفته نتوانسته در ایران شکل بگیرد شکلداري که در غرب  اي از سرمایه گونه

هاي اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و  هایی متفاوتی را از جنبه هاي اقتصادي پاسخ کنش

برخی مانند اشرف وضعیت نیمه استعماري ایران و وابستگی به . اند فرهنگی ارائه نموده

  ).1359اشرف، (است  غرب و شرق را از دالیل اصلی رفتار اقتصادي ایرانیان دانسته

گیري صفاتی از قبیل  پیشگی ایرانیان که سبب شکل مهدي بازرگان خصیصه زراعت

گیري، تک زیستی، سازگاري،  هاي زندگی، زمین بردباري، شلختگی، وا رهایی، نوسان

هاي اقتصادي  شود، را در تبیین کنش روح مذهبی و تفرقه اجتماعی و مسئله امنیت می

سید جواد طباطبایی نیز ریشه عدم حرکت به ). تا بازرگان، بی(دهد  ر میایرانیان مالك قرا

ایشان . داند هاي اقتصادي عقالنی را در انحطاط فکري می داري و کنش سمت سرمایه

ها  کند، این نشانه ساز انحطاط فکري در ایران گشته را شناسایی می هایی را که زمینه نشانه

ایران، جدال سنت و مدرنیته، تقدیرگرایی، مشکل تصوف، حکمت عملی در : عبارتند از

امنیت و فقدان نظام حقوقی، فقدان باز سنجش در خردورزي ایرانی و اندیشه ایرانی و 

  ). 1380طباطبایی، (فقدان نقادي از سنت و پرسش 

محمدعلی کاتوزیان براي تبیین رفتار اقتصادي ایرانیان به نظریه استبداد شرقی متوسل 

جامانده از دوران گذشته که استبداد را با  واقع کاتوزیان ساختارهاي دولتی بهدر . شود می

شدت  داند که به اند را در تحلیل رفتار اقتصادي ایرانیان اثرگذار می خود به یدك کشیده

یرواند آبراهامیان نیز در ). 1377کاتوزیان، (دهد  مالکیت منابع را تحت شعاع خود قرار می

برگزیده  "ایران بین دو انقالب"ترین کتاب خود  براي اصلی چارچوب تئوریکی که

تامپسون. پی. صراحت خود را پیرو نوع نگاه ئی به
1

در آثار دیگري که چه در . داند می 

"تاریخ ایران مدرن"و چه در کتاب ) 1998(شناسی سیاسی ایران  قالب مقاالتی در جامعه

آبراهامیان ذیل این رویکرد و مشابه . دتوان برخور به ردپاي این مشرب فکري می) 2008(

                                                  
1. E. P. Thompson
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هاي  گونه که مارکسیست آن(تولید  ◌ٔ تامپسون طبقه را صرفًا برحسب ارتباط آن با شیوه

گیرد، بلکه برعکس در متن زمان تاریخی و اصطکاك  در نظر نمی) سنتی اغلب معتقدند

ران سرزمین آبراهامیان معتقد است که ای. اجتماعی آن با دیگر طبقات معاصر درك کرد

. کرد هاي موجود را تشدید می هاي مذهبی شکاف هاي قومی و زبانی بود و تفاوت تفاوت

اي  اي شبیه بود که در آن هر تکه ترتیب، ساختار قومی ایران به موزاییک پیچیده این به

اگر عبارت واحدي بتواند این وضع را توصیف . شکل و اندازه و رنگ متفاوتی داشت

هاي گروهی سلسله مراتبی و موازي بازتابی از  سازمان. تنوع گروهی استتردید  کند، بی

  ). 17: 1377آبراهامیان، (ساختارهاي اجتماعی بود 

ترین  هاي گروهی در ساختار اجتماعی ایران، مهم آبراهامیان با توصیف سازمانی 

نی شدن دگرگو او تبدیل. کند ویژگی ایران قرن سیزدهم را برخورد گروهی معرفی می

نخست، کشمکش بر سر منابع «. داند گروهی به رقابت گروهی را نتیجه سه عامل می

دوم، این تصور رایج که اقتصاد . هاي آبیاري ویژه اراضی حاصلخیز و قنات کمیاب به

سوم، . توان به نوایی رسید تواند رشد مداوم داشته باشد و تنها با فدا کردن دیگري می نمی

ترتیب تنوع گروهی به سهولت به  این به. اي اداري در محله رقابت براي کسب مقام

نظري  وحدت ملی به تفرقه ملی، و اشتراك گروهی به تنگ: انجامید انشعاب گروهی می

).24: همان(شد  اي و تشتت سیاسی بدل می منطقه

هاي گوناگون اندیشمندان را بر آن داشت  هاي متفاوت افراد در محیط توجه به کنش

ر بعد عقالنی رفتار به ابعاد احساسی و ارزشی که ریشه در فرهنگ هر محیط که عالوه ب

لذا این نگاه به رفتارهاي اقتصادي توجه ما را به آن دسته از نظریات . دارد، توجه نمایند

دهد که در کنار پرداختن به رفتار عقالیی و اقتصادي صرف، به  اقتصادي پیوند می

مفاهیمی چون ایدئولوژي و . اند اي نموده توجه ویژهموضوعات اجتماعی و فرهنگی نیز 

تر  عنوان نهادهاي غیررسمی، براي شناخت دقیق ورسوم را به ها و آداب باورها، سنت

  . اند رفتارهاي اقتصادي وارد تحلیلشان نموده
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اند و علیرغم توجه به  پردازان بیشتر موردتوجه قرار گرفته امروزه این دسته از نظریه

سیک و نئوکالسیک در اقتصاد، مفاهیم جدیدي را به نظریات خود اضافه نظریات کال

شناسی و علوم اجتماعی  هاي روان پردازان حوزه اند، که باعث پیوند بیشتر با نظریه کرده

از قبیل وبر، (رو پژوهش حاضر در نظر دارد با نظریات این دسته از اندیشمند  ازاین. اند شده

در کل در زمینه ارتباط فرهنگ و . به بررسی موضوع بپردازد )سومبارت، پارسونز و نورث

ها حاکی از آن است که این اقتصاد است  برخی پژوهش. اقتصاد دو نوع نگاه وجود دارد

داري سعی در  دهد و در واقع اقتصاد و به سخن دیگر سرمایه که به فرهنگ شکل می

تحقیقات بیشتر متأثر از  شکل کردن آن دارد، این دسته از یکدست کردن فرهنگ و هم

در مقابل رویکردي دیگر سعی در شناسایی . باشد می) 1867(هاي کارل مارکس  اندیشه

تأثیرات فرهنگ بر اقتصاد تأکید دارد که بیشتر این دیدگاه متأثر ازنظرت ماکس وبر 

در پژوهش حاضر نیز به پیروي از سومبارت و . باشد می) 1902(و ورنر سومبارت ) 1904(

  .شود ر به اثرات فرهنگ بر اقتصاد توجه میوب

ها، کنش معطوف به هدف و عقالیی  ماکس وبر ضمن تمایز قائل شدن بین انواع کنش

که جوامع سنتی عمدتًا از  داند، درحالی کننده بر تحول جوامع صنعتی می را عاملی تعیین

پیشرفت  برند که موجب توسعه و هاي ارزشی، عاطفیِ منفعل و سنتی بهره می کنش

همچنین وبر در نظریه اخالق پروتستان و روحیه ). 75ـ71: 1367وبر، (شوند  نمی

. داري، روابط حیات دینی و اجتماعی و اقتصادي در فرهنگ معاصر را بررسی کرد سرمایه

او رابطه باورهاي دینی افراد با رشد حیات اقتصادي و عقالنی بورژوازي را همسو تلقی 

وبر در نظریه مزبور معرف توجه او به توازن عوامل معنوي و مادي در مبانی اندیشه   .نمود

البته توجه به . تحول تاریخ و زنجیره علل رابط میان نقش ارزش و تعیین جهات کنش است

گیري  گیرد که ریشه شکل هاي فرهنگی از این گفته داگالس نورث نشأت می ریشه

کند ریشه در  صمیمات اقتصادي را ایجاد مینوبه خود رفتارها و ت ها و هنجارها که به ارزش

 North(پذیرد است  فرهنگ آن محیط خاصی دارد که کنش اقتصادي در آن صورت می

and Denzau, 1994: 84(که در نظریه وبر نیز نمایان است ، .  
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توان شاهد  البته این مسئله در جامعه چند فرهنگی ایران نمود بیشتري دارد، و می

بنابراین براي اینکه بتوانیم . متفاوتی در مناطق مختلف کشور بود رفتارهاي اقتصادي

تري از کنش اقتصادي کنشگران در جامعه آماري موردبررسی برسیم،  شناخت دقیق

الزم به ذکر است که مقوله دین . بصورت تئوریک وارد بحث کنش اقتصادي خواهیم شد

ردم هست و به همین دلیل اثرات در استان کرمانشاه داراي خوانش هاي متفاوتی از سوي م

کردستان در -مسعود گلزاري نویسنده کتاب کرمانشاهان. متفاوتی را در کنش آنها دارد

نویسد که وجود پاره زیادي از ادیان در استان کرمانشاه بخصوص  کتاب مذکور می

وت شده است اثرات متفا سفیدان تفسیر و ارائه شفاهی بودن این ادیان که بیشتر توسط ریش

  ).74: 1357گلزاري، (و گهگاه متعارضی را بر افراد این منطقه گذاشته است 

اصل انتخاب عقالنی در اقتصاد نئوکالسیک توسط نظریه نهادگرایی به چالش کشیده 

اما این چالش بدان معنا نیست که نهادگرایی جدید را یک نظریه جایگزین . شده است

یم، بلکه بیشتر این چالش در جهت تکمیل و رفع براي نظریه نئوکالسیک علم اقتصاد بدان

هاي این  ترین چهره داگالس نورث از مهم. باشد نواقص نظریه اقتصاد نئوکالسیک می

هاي  هاي انتخاب بایستی به ریشه مکتب معتقد است که براي تبیین رفتارهاي اقتصادي می

ئوکالسیک دولت و نوعی به دنبال ترکیب نظریه ن در واقع نورث به. فردي توجه داشت

هایی را که افراد در قالب آن  نظریه انتخاب عمومی است، تا بتواند از این طریق چارچوب

نماید  آنچه که در اندیشه نورث مهم می. زنند را بتواند تبیین کند گیري می دست به تصمیم

  ).North, 1997(باشد  عنوان نهادي اثرگذار بر این تصمیمات می توجه او به دولت به

طور که در تبیین رفتار اقتصادي ایرانیان  بنابراین در پژوهش حاضر نیز همان

اندیشمندانی از قبیل کاتوزیان و آبراهامیان به جنبه استبدادي دولت نظر داشتند و با توجه 

. شود به اهمیت نقش دولت در اندیشه نورث به نقش آن از دیدگاه کنشگران توجه می

ترین  مهم. بل با انتخاب عقالنی در اقتصاد متعارف شکل گرفتاقتصاد رفتاري نیز در تقا

تالر تفاوت رفتار واقعی با فروض اقتصاد متعارف . باشد اندیشمند این حوزه ریچارد تالر می

هاي  داند، و توجه خود را به جنبه را نوعی انحراف و ناهنجاري در تحلیل بازار می
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در راستاي نظریات تالر پژوهش حاضر ). 1396تالر، (کند  شناسانه رفتار معطوف می روان

هاي عاطفی و  هاي شخصیتی رفتار افراد توجه نموده و جنبه نیز در نظر دارد که به جنبه

  .احساسی رفتار افراد را در تحلیل کنش اقتصادي آنان مدنظر قرار دهد

ل نظریات رونالد اینگلهارت و کریستین ولزل در حوزه تغییر فرهنگی نیز، در تحلی 

با گسترش توسعه اقتصادي، تغییر «. باشد کنش اقتصادي از منظر فرهنگ کارساز می

سوي ابراز بودن و تأثیر گذاشتن، در حرکت است؛ در  وجودآمده از بودن به فرهنگی به

پردازد که  هاي ابراز وجود می این جوامع، انسان با عبور از مرحله بقا به پاسداشت ارزش

 ,Inglehart & Wlzel(» شود اندیشی می از هر قدرت و جزم این عاملی در جهت رهایی

اینگلهارت و ولزل، حرکت از سطوح پایین نیازها به سطوح باالتر را در هرم ). 29 :2005

کنند  گرایانه تعبیر می هاي فرامادي گرایانه به اولویت هاي مادي مازلو، دگرگونی از اولویت

سوي اولویت براي  نیت اقتصادي و فیزیکی بههاي ام و معتقدند که دگرگونی از اولویت

اما وجود این تغییرات فرهنگی و اثر آن را ). Libd: 33(ابراز وجود و کیفیت زندگی است 

صورت  هایی جستجو نمود، که در بین شهروندان کرمانشاهی به فرهنگ بایستی در خرده می

  .کند یک کل منسجم عمل می

ندان این حوزه راجرز، فاستر، لرنر، وایزر، فرهنگ دهقانی اندیشم در نظریه خرده

هاي مختلف،  هاي بسیار بین دهقانان از فرهنگ با وجود تفاوت... لوئیس، نی هف و 

ها، عدم  تقدیرگرایی، پائین بودن سطح توقعات، آرزوها و خواسته: مجموع صفاتی از قبیل

خیرمحدود،  دلی، تصور احساس کارآمدي شخصی، انگیزه اقتصادي پائین، فقدان هم

 Rogers(، فقدان نوآوري )Foster 1965: 293-297(اعتمادي در روابط شخصی  بی

1969, Lewis 1960, Foster 1965 (پوشی از منافع آنی به خاطر منافع  و ناتوانی در چشم

اند، که در  فرهنگ دهقانی ذکر نموده را تحت عنوان خرده). Rogers, 1969: 273(آتی 

ن داریم که به بررسی هریک از این صفات در بین شهروندان این پژوهش سعی بر آ

  .کرمانشاهی در مطالعه کنش اقتصادي آنها بپردازیم
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آوري و شناخت بیشتر  توان گفت که پژوهش حاضر تالشی در جهت جمع در کل می

هاي فرهنگی  هاي اقتصادي مردم در استان کرمانشاه با محوریت ریشه و بهتر رفتار و کنش

لذا از مفاهیم . باشد ادي در حوزه رفاه اجتماعی شهروندان این استان میکنش اقتص

در دو قرن گذشته، اقتصاد متعارف . سود خواهیم جست... اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و 

هاي فرد  سو نقش ساختارهاي اجتماعی و نهادي که از بیرون بر رفتارها و انتخاب از یک

هاي ذهنی  ها و سائقه از سوي دیگر نیز نقش سازه گرفت و شود را نادیده می تحمیل می

در واقع اقتصاددانان نهادگرا . شناختی افراد را از تحلیل حذف کرده بود درونی و روان

هاي علم اقتصاد را بر بخش اول و اقتصاددانان رفتارگرا کوشیدند تا  کوشیدند تمام توجه

  . ها را بر بخش دوم معطوف کنند توجه

علم اقتصاد دو گونه متفاوت از اقتصاد تحت عنوان اقتصاد نهادي و در این فضا از 

اقتصاد رفتاري نمایان گردید،اما پژوهش حاضر ادعا دارد که دو نگاه موجود در علم 

اقتصاد توان تحلیل کنش اقتصادي را ندارند، چرا که از توجه به ساختارهاي فرهنگی غافل 

عنوان حلقه مفقوده در مطالعات  فرهنگی به در واقع پژوهش حاضر از تحلیل. اند مانده

عنوان فکتی اقتصادي در بین اندیشمندان مکتب اقتصاد رفتاري یاد  کنش اقتصادي به

کند که سعی دارد آن را در مطالعه جامعه آماري موردبررسی یعنی شهروندان  می

ن نظریات به بنابراین در کنار توجه به مفاهیم موردبررسی در ای. کرمانشاهی در نظر گیرد

دهد و همچنین  هاي فرهنگی که کنش اقتصادي افراد را شکل می دنبال استخراج مؤلفه

  .باشیم گردد، می شناخت راهبردهایی که منجر به رفاه اجتماعی شهروندان این استان، می

  

  روش تحقیق

آوري داده نیز  باشد، و تکنیک جمع روش تحقیق در این پژوهش حاضر از نوع کیفی می

در این راستا ابتدا تعدادي سؤال کلی طراحی گردید و . باشد یافته می حبه نیمه ساختمصا

ازآنجاکه مفاهیم در . شود در حین مصاحبه متناسب با متن مصاحبه سؤاالتی بدان اضافه می

هایی، تحلیل  پژوهش کیفی نقش محوري دارند و معموًال یکی از اهداف چنین پژوهش
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 Strauss(گیري در پژوهش کیفی مفهومی یا نظري است  هنظري موضوع است، لذا نمون

& Corbin, 1990(رود که محقق احساس کند به اشباع نظري  ، و معموالً تا آنجا پیش می

یابد که افزایش اطالعات، نتواند  ها تا موقعی ادامه می یعنی گردآوري داده. رسیده است

تا جایی که محقق و . به دست دهدهاي جدید  ها و تنوع ها، خرده مقوله مفاهیم، مقوله

  ).Libd(خوانندگان پژوهش وي اطمینان یابند که چیزي از قلم نیفتاده است 

صورت هدفمند  نفر افراد که به 35شده براي مصاحبه بین  بدین منظور سؤاالت طراحی 

الزم به ذکر است که جامعه آماري تحقیق نیز کلیه شهروندان . انتخاب شدند اجرا گردید

در این استان مشغول به فعالیت و  1398باشد، که در سال  سال استان کرمانشاه می 60تا 18

هاي پژوهش از تحلیل محتواي استقرایی  براي تحلیل داده. داراي درآمد هستند

اي از کدگذاري  یابی به تئوري بنیادي یا زمینه در این راستا براي دست. شده است استفاده

هاي کدگذاري شده  لذا درکدگذاري ابتدا مقوله. ایم تفاده نمودهباز، محوري و انتخابی اس

اند تا ایده نظري  دسته بندي شده و در نهایت در ارتباط منظم و منطقی با هم قرار گرفته

این ایده نظري در یک فرآیند استقرا بدست آمده است که گویایی تحلیلی . حاصل شود

  .باشد هی میهاي فرهنگی کنش شهروندان کرمانشا از زمینه

  

  هاي پژوهش یافته

هاي انجام شده در این بخش در قالب کدگذاري باز، محوري و گزینشی با هدف  مصاحبه

در . هاي فرهنگی کنش اقتصادي در حوزه رفاه اجتماعی صورت گرفته است بررسی ریشه

ر، هاي شناسایی شده در رابطه با کنش اقتصادي از قبیل، پول، کا این راستا تمامی مؤلفه

سپس در ادامه این مقوالت در . گردد شناسایی و تشریح می... گذاري و  انداز، سرمایه پس

  .گردد قالب یک الگوي پارادایمی بر اساس دیدگاه اشتروس کوربین ترسیم می
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  پول در اندیشه شهروندان کرمانشاهی -مقوله مرکزي اول 

ان کرمانشاهی به پول به ها، نوع نگاه شهروند هاي حاصل از مصاحبه بر اساس داده

عنوان یک وسیله و  شود، در یک نگاه، پول تنها به هاي متفاوتی انعکاس داده می صورت

عنوان  شود که نقش مکمل دارد، و در یک نگاه دیگر پول به ابزار در زندگی نگریسته می

این در هر یک از . شود کننده در زندگی دارد، در نظر گرفته می یک ابزار که نقش تعیین

هاي زیر  ها در مصاحبه انعکاس این دیدگاه. دو نگاه پول معنا و مفهوم خاص خود را دارد

شده  ها به حد ضرورت ارائه قول اند نقل آمده است، و چنانچه اشتراوس و کوربین گفته

  ).29: 1990اشتراوس و کوربین، (است 

  عنوان ابزاري جهت تسهیل امور پول به: مقوله

شود، نوعی  عنوان یک ابزار جهت تسهیل امور نگریسته می ه پول بهدر نگاه اول، که ب

شود که هدف غایی خود را از کسب پول، خیر رساندن به  نگاه همراه با معنویت دیده می

عنوان فاکتوري از رفاه اجتماعی در اندیشه  سوي تعالی روح انسان به دیگران و حرکت به

  .باشد شهروندان کرمانشاهی می

  :شوندگان ارات مصاحبهبر طبق اظه

. کارها با پول انجام میشـه، راه توسـعه رو بایـد بـا پـول همـوار بکنـی، پیشـرفت میـاره         "

دهنـدة گـل    پـرورش  -ساله  58شوندة شماره هفت؛  مصاحبه("معروف پول،پول میاره قول به

  ).محمدي

راي کنندة امور زندگی ب شوندة دیگر نیز پول بیشتر جنبه تسهیل هاي مصاحبه در گفته

  :راحت زندگی کردن اظهارشده است

اي براي  اي هست که بهت کمک می کنه راحت زندگی کنی، یعنی وسیله پول وسیله"

راحت زندگی کردنه، بنابراین ما باید در ایـن راه پـول در بیـاریم و ازش اسـتفاده کنـیم نـه       

پـول  . بکنیم اینکه هی پول جمع کنیم و بذاریمش دوباره توي کار و بعد بازم همین کار رو

ــول     ــرد از پ ــد اســتفاده ک ــاري بای ــازي در نی ــی، گــدا ب ــد ازش اســتفاده کن ــاري بای "در می

  ).کش ساختمان لوله –ساله  45شونده شماره سی؛  مصاحبه(
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  عنوان ابزاري جهت کمک به دیگران پول به: مقوله

شود، در جایی همین  در این نگاه از پول براي کمک به دیگران نیز استفاده می

  :گوید شونده می احبهمص

که خودشون معطل هستند، نمی دونند چـه بایـد   . بینم من واقعاً آدماي دردمند زیاد می"

حاال . باید دیگران اینها را هدایت بکنند. جور آدما روح و شم مدیریت را ندارند این. بکنند

ن قلم یـا دو قلـم اون چیـزي کـه مـ      کنم صد پاچه روستا زمین هاشون رو، یک من فک می

در این زمینه خـوب  . روش کار کردم اینا، میشه کار کرد و صادر بکنه اروپا خریدار هست

  ).دهنده گل محمدي پرورش -ساله  58شونده شماره هفت؛  مصاحبه("میشه کار کرد

  هاي اجتماعی خدمات و برنامه: مقوله

ردن پول براي هرکسی در زندگی امکان داره آسایش و راحتی بیاره، ولی اون درآو "

شرایط به نحو احسنت و درست به نظر من خیلـی اهمیـت بیشـتري داره، در جامعـه مـا االن      

اگر ما ببینیم بیشتر تمایل دارند کارهایی انجام بدن، کارهاي اقتصادي انجام بدن که سـریعاً  

اي کـار   تر به پول برسند، ولی من خودم اعتقادم بـر ایـن اسـت اونهـایی کـه ریشـه       و راحت

کننـد کـه بـه استانشـان بـه شهرشـان بـه         کننـد و کمـک مـی    اي آینـده کـار مـی   کنند، بر می

کنند که بتوانند حداقل این درد بیکـاري جامعـه را یـه مقـدار کمـک       شان کمک می جامعه

کنم در این راه خیلی بهتر است آدم آگه کاري انجام بده، فقـط صـرف    بکنند، من فکر می

ز اون پـولش بــه نحـو احسـن بــه جامعـه خــدمت     ایـن نباشـه کــه آدم پـول در بیـاره، بتونــه ا    

  ).تولیدکننده –ساله  60وشش؛  شونده شماره بیست مصاحبه("بکنه

  تفریح و سرگرمی: مقوله

هاست که  تفریح و سرگرمی از دیگر مقوالت مستخرج از دل مصاحبه

  :کند گونه بیان می اي این شونده مصاحبه

مـون بزنـه بـاال اونوقـت تفـریح و      آگه درآمدم خیلی زیـاد بشـه کـه از مخـارج روزمر    "

گردیم زشته خیلـی از شـهراي    مسافرت توي اولویتن برام میریم با خانواده کل ایران رو می

  ).فروشنده –ساله  41وهشت؛  شونده شماره بیست مصاحبه("ایران رو ما اصالً ندیدیم
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  ارزش و احترام در جامعه: مقوله

ري پول در بین شهروندان کرمانشاهی آو در نگاه دیگر نوعی احساس نیاز در جمع

اندوزي و  گروهی براي کسب ثروت و مال هاي درون شود که باعث رقابت دیده می

محرکی اصلی در رفاه اجتماعی از نگاه شهروندان شده است، در این راستا یکی از 

  :کند گونه اظهار می ها این شونده مصاحبه

کـنم پـول بعـد از     یعنی فکـر مـی  . ن خوردهپول واقعاً این روزا هرکسی نداشته باشه زمی

ترین عنصر براي زندگی است، بـه تـو تـوي جامعـه ارزش میـده بهـت احتـرام         سالمتی مهم

پـس  . ها دیده میشه خالصه همـه ازت حسـاب مـی بـرن     میزان حسابت می کنن توي مراسم

انداز کـرد تـا بتـونی خـوب زنـدگی       باید تالش کرد پول درآورد براش جنگید و کلی پس

  ).کشاورز -ساله  26وچهار؛  شونده شماره بیست مصاحبه. (کنی

  روابط خانوادگی و ارتباطات اجتماعی: مقوله

شوندگان حتی پول را  در خصوص اثرگذاري و نقش پول در روابط یکی از مصاحبه

  .داند معیاري براي انتخاب همسر می

کسـی کـه میخـواي،    پول داشته باشی میتونی ازدواج درست حسابی هم داشته باشی با"

شـونده   مصاحبه("نداشته باشی باید یا ازدواج نکنی یا هر کی بهت پا داد باش ازدواج کنی

  ).قهوه خونه دار -ساله  29ویک؛  شماره سی

اي عکس در روابط خانوادگی و  اي دیگر معتقد است پول نتیجه شونده مصاحبه

  .ارتباطات اجتماعی افراد دارد

سـال پـیش کـی اینجـوري بـود همـه        30وگرنه ارزشی نـداره،  پول ما بهش بها میدیم "

رفـتن خونـه هـم هرچـی داشـتن بـه هـم کمـک          ها انگار یه خونه بودن میامـدن مـی   همسایه

"اینـا همـه از بـدبختی حـرص بـراي پولـه      . کردن ولی االن برادر به برادر رحم نمی کنه می

  ).بنّا ساختمانی -ساله  63ودو؛  شونده شماره بیست مصاحبه(

شونده معتقد است که پول عامل خراب شدن ارتباطات در اجتماع و حتی  این مصاحبه

شونده دیگر  هاي مصاحبه این موضوع در صحبت. در سطح خانواده شده است

:صورت ذکرشده است بدین
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آدما این روزا انقد درگیر پول درآوردن شدن که دیگه همدیگر رو فراموش کـردن،  "

دم باید هی بدوه که به مخارج زندگی برسه اصالً فرصت نمیشه باور کنید طوري شده که آ

قبالً من بچه بودم زیـادم نـه همـین    . حتی به پدر و مادرت هم سر بزنی، بقیه که هیچی دیگه

رفتـیم خونـه اقـوام االن همـه درگیـر پـول در        سال پیش همیشه مهمون میومد برامون می 20

شـونده شـماره    مصـاحبه ("یـا خـانوادش   آوردنن کسی وقت نمی کنه بره مهمونی اقـوامش 

  ).آزاد -ساله  39وچهار؛  سی

شونده مردم به خاطر تالش براي کسب پول از ارتباطات  در دیدگاه این مصاحبه

شونده دیگر  این کاهش ارتباطات اجتماعی در دیدگاه مصاحبه. اند اجتماعی خود کاسته

از سطح رفاه اجتماعی آنان سبب سلب آرامش و حتی افسردگی در بین افراد گشته، و 

  :گوید باره می ها دراین شونده یکی از مصاحبه. کاسته شده است

پرسـید، بـه خـدا پـول      پول، پول، پول هر جا میري صحبت پوله، بیا شما هم از پول می"

آرامش رو از زندگی مردم گرفته همه افسرده شدن از بس دنبال درآوردن پولن، همه تنهـا  

  ."ارن جون می کنن و پول در میارن براي چی نمی دونمشدن توي تنهایشون د

شونده در پاسخ به اینکه پول براي گذران زندگی الزم است،  در ادامه این مصاحبه

  :کند گونه اظهارنظر می این

نه بابا، امکانات به چه دردي می خوره وقتی کل زندگیت رو درگیـر باشـی هـی تنهـا     "

بینیم که همه پول در میارن منم کـار   منم انگار می باشی و حرص بزنی براي پول درآوردن،

. کـنم  کار میرم توي شرکت بعدش هم میام مسافرکشی هـم مـی   کنم پول در بیارم اضافه می

  ).سوپرمارکت -ساله  42شونده شماره یازده؛  مصاحبه("!!!آخه تا کی؟

  پول حالل و پول حرام: مقوله

کشید، پول حالل در مقابل پول حرام  توان بیرون ها می مقوله دیگري که از مصاحبه

شوندگان به این صورت انعکاس داده  هاي یکی از مصاحبه این موضوع در صحبت. است

  :شود می

پول چیزي است که براي راحتی زندگی و باید همیشه تالش مثبت نسـبت بـه درآمـد    "

هـایی   دمآ. هاي زندگی بستگی به پول ندارد کسب حالل داشته باشیم، ولی تمام خوشبختی
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هـاي کثیفـی بــه هـر طریقـی کـه شــده وارد خـانواده کـردن و حتــی         هسـتند کـه زیـاد پــول   

هایی من در سطح شهر هرسین چه برسه به استان کرمانشاه دیـدم کـه پـول نداشـتند      خانواده

پـول زیـاد تـوي    . دار شـدن بـه راه بـد کشـیده شـدند      ابهت شأن خوب بوده ولی بعد از پول

اسی ندارد، درست زندگی کـردن مهـم اسـت ولـی بـاز بـا ایـن        زندگی سالم بودن نقش اس

وسیله پول به سطح بـاال کشـیده    اوصاف و احوال رکن اول زندگی انسان که پول است و به

  ).گچ کار -ساله  50شونده شماره ده؛  مصاحبه("شود می

شونده مدعی است که بر اساس  طور که در مصاحبه فوق ذکرشده است، مصاحبه همان 

شخصی خود پولی که از راه درست به دست نیاید و منزلت و پرستیژ اجتماعی تجارب 

عنوان یکی از  ها را کاهش خواهد داد، و سبب کاهش ارتباطات اجتماعی افراد به خانواده

  .شود هاي رفاه اجتماعی می آیتم

  :کند گونه اظهارنظر می شونده در خصوص پول کثیف این همین مصاحبه

گذارنـد، مـثالً تـوي معـامالت      یکی اون یکی کاله می وشند، سر اینفر مثالً قاچاق می"

اي که باید انجـام بگیـره بایـد ده     دارن دروغ می گن کاري به دین و اینها نداریم هر معامله

بینی مثالً یک یخچـال مـی گیـرن     درصد به روي اون پوال کشیده بشه، ولی بعضی آدما می

فروشند  به روز نمی. هزار تومان 500یا  400می دن کنند  هزار تومان همونو احتکار می 200

گیرنـد بـه    اصالً معضل جامعه ایران این است که اون اجسام، اون وسایل اون کاالیی که می

ولی اگر درست فکـر بکننـد   . فروشند اون وقت می گن که ما پول حرام نخوردیم روز نمی

  ).کارگچ  -ساله  50شونده شماره ده؛  مصاحبه("همش حرامه دیگه

تواند هم خوب باشد هم بد، خوب  شوندگان معتقد است که پول به می یکی از مصاحبه

  :شود هاي ایشان انعکاس داده می صورت در گفته یا بد بودن پول ازنظر این پاسخگو بدین

پول دو رو داره یه روش براي آدم آرامش میاره یه روي دیگه اش دردسر داره، پـول  "

کنه دیگـه خـوب نیسـت، همـش زنـدگیت میشـه اسـترس، مـن         وقتی آدمو درگیر خودش 

شناسم که همش زندگیشون درگیر تنشه، پول بایـد طـوري تـوي زنـدگی      پولدارایی رو می

به نظـرم  . آدم مبنا قرار بگیره که ازش لذت ببره نه اینکه کل زندگیت بشه پول جمع کردن

سـوم   ن دوسـت دارم یـک  انـدازه بـراش وقـت صـرف کـرد مـثالً مـ        پول اندازه داره، باید به
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ام رو وقف پول درآوردن کنم یعنی در روز هشت ساعت بیشتر از اون یعنـی اینکـه    زندگی

تو از زندگیت بزنی، از روابطت با خـانوادت بـا دوسـتانت از تفریحـت و از خیلـی چیـزاي       

شـونده شـماره    مصـاحبه ("دیگه بزنی که این کـالً سـطح رفـاه زنـدگی آدم رو پـائین میـاره      

  ).فروش فرش -ساله  57ودو؛ سی

شوندگان نیز نگاهی دوگانه در جهت مثبت و منفی به پول و نقش آن  یکی از مصاحبه

ها و اشخاص مختلف خوب یا  ها، مکان در زندگی دارد، و آن را بسته به شرایط در زمان

  :کند گونه اظهار می ایشان این. داند بد می

ف دارد بنـده در زنـدگی شخصـیم در    هاي مختلف نقش مختل ها و مکان پول در زمان«

واقع طالب پول نبودم و به دنبال جمع کـردن آن هـم نـرفتم هرچنـد کـه طبیعتـاً پـول نقـش         

طورقطـع   طـورکلی در تمـام امـورات بـه     مهمی در رفاه تربیت خـانواده و زنـدگی دارد و بـه   

ص و تواند سازنده یا مخرب باشـد بسـته بـه شـرایط هـر شـخ       یقین نقش دارد که نقش می به

شود زمینـه ارائـه    که شخص پولدار می طور مثال گاهی اوقات هنگامی روش استفاده دارد به

افتـد پـول شـرایط نابسـامان و یـا       کند و گاهی نیز برعکس آن اتفـاق مـی   خدمات فراهم می

تواند ایجاد کند در زندگی شخصی بنده با توجه به اینکه اولویت اولـم   زمینه انحراف را می

اندوزي نبوده اما تأثیر خـود را بـر زنـدگی بنـده گذاشـته اسـت کمـا         و مال جمع کردن پول

حـال   سـال مـدیرکلی یـک زنـدگی سـاده درعـین       27سـال سـابقه کـار و     37اینکه االن بـا  

مـدیرکل   -سـاله   60شونده شـماره یـک؛    مصاحبه(»ام بخش را براي خود ایجاد نموده لذت

  ).بازنشسته

  پوشاك: مقوله

کننده در  شوندگان پول را مبناي شخصیت دهی به آدم و تعیین یکی دیگر از مصاحبه

  :شده است ها انعکاس داده صورت در مصاحبه این مفهوم بدین. داند نگاه دیگران به فرد می

تـو یـه   . پول ازنظر من نقشش شخصیت دادن به آدمه، پول نداشته باشی هیچـی نیسـتی  "

ین کی بهت جواب میـده امـا یـه کـت     لباس کهنه بپوش برو توي خیابان یه آدرس بپرس بب

بـه نظـرم   . شلوار بپوش یه ماشین خوب سوار شـو ببـین مـردم چطـور بهـت احتـرام میـذارن       

سعدي اشتباه گفته یا شاید هم مال اون دوره و زمونه قدیم بوده االن باید گفت همین لباس 
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  ).فروشنده –ساله  41وهشت؛  شونده شماره بیست مصاحبه("زیباست نشان آدمیت

  زدایی فقرزدایی و محرومیت: مقوله

هاي مادي گرایانه به پول نوعی نگاه از منظر تولید فرهنگی نیز در  در مقابل تمام نگاه

:گوید شود، فرهادي در این خصوص می شوندگان دیده می اندیشه مصاحبه

پول نقش زیربنایی در اکثر امور زندگی رو داره، پول یا اقتصاد در کنـار فرهنـگ دو   "

. چیـز رو پـول نبینـیم    توجه به فرهنگ باعث میشه که ما همه. ار اصلی براي زندگی استمعی

اي براي تولید اون چیزي هست که دوست دارم و اون چیز  ولی در کل پول براي من وسیله

کـنم کـه    مثالً آگه پول داشته باشم یه موسسه آموزشی بزرگ تأسـیس مـی  . فرهنگ هست

شـونده   مصـاحبه ("مند هسـتند تجـویز کـنم    کسایی که عالقهبتونم آگاهی رو به مردم یعنی 

  ).استاد دانشگاه -ساله  40شماره هفده؛ 

شوندگان نگاهش به پول تنها در حد گذران امورات روزمره است و  یکی از مصاحبه

:کند گونه اظهارنظر می این

خب واقعیت این است که بخشی از هـدف زنـدگی پـول اسـت ولـی مقـدار آن بـراي        «

ام بچرخد قناعت کـردم و   بگیرم و زندگی ی متفاوت است و من در همین حد حقوقهرکس

به همین مقدار کفایت کردم بیشتر از این را دنبال نکـردم و بـا همـین سـطح در رفـاه نسـبی       

مـان کفایـت    بودم و نیاز بـه دیگـران نداشـتم همـین حقـوق خـود و همسـرم بـراي زنـدگی         

  ).مدیرکل بازنشسته -له سا 60شونده شماره یک؛  مصاحبه(»کرده

  پول براي رفع نیازها: مقوله

. آورد ها پول لزومًا با خود رفاه اجتماعی را نمی شونده در دیدگاه برخی از مصاحبه

  :کند گونه اظهار می اي در این خصوص این شونده مصاحبه

همـین  . "میزان پول نباید نه زیاد باشـد و نـه کـم در حـدي کـه آسـایش داشـته باشـی        "

هرچه پـول بیشـتر باشـد زحمـت و گرفتـاري آن      ": گوید شونده در جایی دیگر می همصاحب

  ).بازرگان بازنشسته -ساله  62شونده شماره نهم؛  مصاحبه("بیشتر است

  کار در اندیشه شهروندان کرمانشاهی - مقوله مرکزي دوم
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  اشتغال: مقوله

توان  داند که می یعنوان ابزاري م شوندگان در این اظهارنظرها، پول را به مصاحبه

در واقع این . جهت کمک به دیگران و ایجاد اشتغال براي ایشان استفاده نمود ازآن

شونده از پول خود جهت توسعه کار خود در راستاي کمک به دیگران استفاده  مصاحبه

اما این نقش تسهیل گیري تنها براي کمک به دیگران نیست بلکه در جهت . کند می

  .کند نیز نمود پیدا می پیشبرد کارهاي شخص

نقش پول توي زندگی خیلی مهم است، مخصوصاً االن براي کار من، شاید آگه مـن  "

سرمایه داشتم به جاهاي خوبی رسیده بودم، حتی مـی تونسـتم کـارمو گسـترش بـدم حتـی       

"بتونم اشتغال ایجاد کنم براي چند نفـر کـه کـارو بلـدن ولـی سـرمایه نـدارن شـروع کـنن         

).کارآفرین کشت زعفران -ساله  29شماره چهارده؛  شونده مصاحبه(

  عنوان مانعی بر توسعه کار خانواده گرایی به: مقوله

عنوان مانعی بر سر راه  شوندگان به خانواده یکی از موانعی است که توسط مصاحبه

. کند خانواده به دو صورت بر سر راه توسعه کار مانع ایجاد می. شده است توسعه کار عنوان

واسطه احساس مسئولیت فرد حتی بعد از استقالل از خانواده و تشکیل خانواده  به یکی

باشد، که در صورت دستیابی به سرمایه اولیه فرد بخشی از آن را به خانواده پدر  جدید می

  :گوید شوندگان در این راستا می یکی از مصاحبه. دهد و مادري اختصاص می

انــات بــودن کنگــاور ســهمی از آن را بــه مـن خیلــی دوســت دارم بــه خــاطر کــم امک "

بقیه پـول را هـم در   . ایجاد اشتغال براي دو نفر از برادران بیکارم ایجاد کنم. ام بدهم خانواده

کارمنـد و   -سـاله   40شـونده شـماره هیجـده؛     مصاحبه("گذاري خواهم کرد مسکن سرمایه

  ).عضو شوراي شهر

  :روابط خانوادگی دارد ها اشاره به دلسوزي کردن در شونده یکی مصاحبه

هاي دیگه، ناشی از این است که یه سري افراد در اینجـا   فرقی که اینجا هست با استان"

مثالً من خودم اینجوري ام، من دیدگاهم آینه که من . کنند طور فکر می از سر دلسوزي این

بـذار  آگه یک روز اینجا کار کنم برابر ده روز کار کردن برادرم هست میگم عیـب نـداره   

ــره اســتراحت کنــه دقیقــاً ایــن دیــدگاه خــود مــن     مــن یــک روز کــار بکــنم اون ده روز ب
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  ).پزشک -ساله 50شونده شماره شش؛  مصاحبه("دارم

  اندازي و توسعه کار پول ابزاري براي راه: مقوله

اي براي تولید و بدست آوردن مجدد  شوندگان پول را وسیله اي دیگر از مصاحبه دسته

:دانند پول می

. کنـی  وکار راه میندازي بـراي خـودت کـار مـی     خوب آگه پول داشته باشی یه کسب"

کارمنـد شـرکت    –ساله  26شونده شماره دوازده؛  مصاحبه("اندازه تالشت پول در میاري به

  ).کرپ ناز

  .دانند ساز بروز و شکوفایی استعدادها می شوندگان پول را زمینه دسته دیگر از مصاحبه

آدمه، آگـه داشـته باشـی خالقیتـت شـکوفا میشـه یعنـی آگـه بخـواي           پول مثل بنیه یه"

میتونی استعدادتو شکوفا کنی، ولی آگه پول نداشـته باشـی هرچقـدر هـم کـه تـالش کنـی        

رسی، مجبوري براي یه لقمه نون کارهایی رو انجام بدي کـه تـو رو از هـدفت     جایی نمی به

هـم از تـو کمتـره چـون پـول داره      دور می کنه بعد یکی دیگه توي کار تو که اسـتعدادش  

موقع توي زندگیت باشه آگـه بـه وقتـت نباشـه      من نظرم آینه که پول باید به. پیشرفت میکنه

ات  نمی تونی ازش استفاده کنی براي پیشرفتش بلکه تنها می تونی خرجش کنی، البته بچـه 

ش در جهـت  میتونه استفاده کنه، انگار باید یه نسل زحمت بکشن کـه نسـل بعـدي بتونـه از    

  ).نت کافی -ساله  37شونده شماره هشت؛  مصاحبه("پیشرفت استفاده کنه

بایستی از نسل قبل به فرد  اي است که می مایه شونده پول بن در دیدگاه این مصاحبه

  .تجویز بشه که فرد بتواند از آن در جهت پیشرفت استفاده کند

  

  کرمانشاهی گذاري در اندیشه شهروندان سرمایه -مقوله مرکزي سوم

  ترس از نمایش ثروت: مقوله

ازحد را دردسرساز و  حتی کسانی که نظرگاه مثبتی نسبت به پول دارند پول بیش

  :گوید ها می شونده یکی از مصاحبه. دانند مسبب استرس و فشار در زندگی می

منظور از . اتفاقاً هرچه پول بیشتر داشته باشید دردسر کمتري تو زندگی خواهید کشید"

البتـه پـول   . یعنی محتاج کسی نشوید. تان را با آن بگذرانید میزانی است که زندگی, رآمدد

ولی در حـد معقـول خیلـی هـم خـوب      . زیاد دردسر است چون استرس و فشار و فکر دارد
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  ).کارمند و عضو شوراي شهر -ساله  40شونده شماره هیجده؛  مصاحبه("است

شت سرمایه در برخی از شهروندان کرمانشاهی رسد نوعی نگاه کاستی به انبا به نظر می

تواند سبب گردد که شهروندان  توان گفت این نگاه بدبینانه می حاکم است که می

دارند و در نتیجه  کرمانشاهی بر آن باشند که سرمایه خود را از دید دیگران پنهان نگه

شوندگان  مصاحبهباره یکی از  دراین. مانعی بر سر راه ورود پول به بازار تولید گردد

  :گوید می

دار شده باور کن از تـرس مـردم اینکـه فـردا      شناسم، طرف گنج پیدا کرده پول بله می"

نگن رفته خالف کرده مواد می فروشه یا مال کسی رو باال کشیده پولش رو از چشـم بقیـه   

قایم کرده فقط استفاده شخصی می کنه، شما حساب کن اون پول رو بیاره توي تولید مـی  

ونه چقدر اشتغال ایجاد کنه، با اینکه کارگاه نجاري داره ولی کارگاهش هم جرأت نداره ت

ساله  37شونده شماره هشت؛  مصاحبه("توسعه بده از ترس اینکه حرف براش درست نکنند

  ).نت کافی -

  عدم تناسب در مدیریت پول: مقوله

آوري  ی در جمعاستخراج است سردرگم ها قابل اي دیگري که از دل مصاحبه مقوله

گذاري در امور اقتصادي شده است، که در این راستا نوعی عدم تناسب در  پول و سرمایه

  :کند گونه بیان می شوندگان این تبع به دنبال دارد، یکی از مصاحبه مدیریت پول نیز به

شویم که چه مقدار پول باید جمع  ها غافل می مشکل اساسی این است که بعضی وقت"

انـداز نقـدي، سـرمایه و     ها را باید چه جوري یک نسـبت درسـت بـین پـس     پول کنیم و این

ام رو آوردم  مثالً من االن بیشترین سـرمایه . کنیم تناسب خاصی نیست ابزاري که استفاده می

یـک   در حوزه ابزار کاري، یعنی در واقع تمام زندگیم رو آوردم در قالـب کـارم، کـه ایـن    

کنم تناسبی وجود  ده بلکه همه رو هم که دارم نگاه میمشکل است که تناسب درستی نه بن

انـداز نقـدي، سـرمایه ملکـی      عنوان یک پس یعنی نسبت درستی بین توزیع سرمایه به. ندارد

  ."کنیم نیست اي که با آن کار می که یک سرمایه ثابت است و سرمایه
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نقش دولت: مقوله

مختلف در استان کرمانشاه بسیار ها در امور اقتصادي  شونده نقش دولت ازنظر مصاحبه

  :گوید ها می شونده براي مثال در کشاورزي یکی از مصاحبه. رنگ است ضعیف و کم

اي بخـره مـا    کنیم رو دولت از مـا بـه قیمـت منصـفانه     اگر محصولی که ما برداشت می"

مجبور نیستیم محصول رو انبار کنیم که در یه زمان مناسبی که قیمـت بـاال رفـت بفروشـیم     

گـذاري کنـیم    فروشیم با پولش هم می تونیم یه جایی یه سـرمایه  مون اول محصول رو میه

  ).کشاورز -ساله  26وچهار؛  شونده شماره بیست مصاحبه("یه کسب کار دیگه راه بندازیم

ما توي کشاورزي با مشکل کمبود ": شونده دیگر عنوان کردند که همچنین مصاحبه

ه سال نمیاد بعد دولت حمایتی نمی کنه وقتی محصول آب مواجهیم یه سال بارون میاد ی

بعد مناطق روستایی هم امکاناتی نداره خیلی از روستاها داره خالی . آبی نداریم براثر کم

میشه همه به خاطر اینکه مثًال بچه هاشون برن مدرسه یا با امکانات شهري دسترسی داشته 

ن دو روز دست فروشی می کنن باشن میان شهر بعدشم هم هیچی بیکار میشن یا میر

آگه دولت یه حرکتی بزنه توي . دردنخور میان شهرداري جمشون میکنه یعنی شغالي به

).کشاورز–ساله  55وپنج؛  شونده شماره سی مصاحبه("این منطقه این مشکالت پیش نمیاد

  

  انداز در اندیشه شهروندان کرمانشاهی پس -مقوله مرکزي چهارم

منظور مصرف در آینده به  انداز نمودن آن به ریت پول پسهاي مدی یکی از شیوه

ها،  هاي حاصل از مصاحبه بر اساس داده. هاي مختلف است هاي گوناگون و انگیزه شیوه

شود و  هاي متفاوتی انعکاس داده می انداز به صورت نوع نگاه شهروندان کرمانشاهی به پس

بررسی اولیه . کنند انداز می هاي مختلف و با اهداف مختلف در زندگی پس به صورت

انداز،  انداز شامل نوع نگاه به پس هاي باز و محوري، سه مقوله در خصوص پس کدگذاري

  .شود انداز می انداز در عمل و مدیریت و نحوه هزینه کرد پس پس

  انداز نوع نگاه به پس

  انگیزه فعالیت اقتصادي: مقوله
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  .دهند گذاري مجدد انجام می ت سرمایهانداز را به نی ها پس شونده برخی از مصاحبه

  ."کنیم گذاري می کنیم دوباره سرمایه انداز می پس"

  :گوید شونده در جایی دیگر می همین مصاحبه

انـداز ایـن باشـه کـه از      انداز بنده با شما متفاوت باشه، آگه پـس  البته شاید تعریف پس"

انداز مـا   پس. م بگیرم نیستاون سود بکنم بذارم توي بانک یا نگهش دارم بعد روش تصمی

"کـه جماعـت بیشـتري از اون منتفـع بشـن     . روز بتونیم کـار رو توسـعه بـدیم    آینه که روزبه

  ).دهنده گل محمدي پرورش -ساله  58شونده شماره هفت؛  مصاحبه(

  :دهد صورت انجام می انداز را بدین فرهاد که به کار کشاورزي مشغول است پس

جـو اینـا، محصـوالت کشـاورزي، کـاه یونجـه اینـا انبـار         من همین توي کار گنـدم و  "

  ).کشاورز -ساله  26وچهار؛  شونده شماره بیست مصاحبه("کنم می

من وقتی عروسی گرفتم کلی در فشار بودم یه خونه رهن کردم و مراسم عقد گـرفتم  "

وسخت کار کـردن   برگشتیم شروع کردم سفت. و عروسی نتونستم پول نداشتم رفتیم مشهد

انـداز   زدم پـس  هـاي زنـدگی مـی    توي این مدت واقعاً تـا جـایی کـه راه داشـت از هزینـه     و 

صورت طال بعد که مبلغ زیادي شد فروختم خونـه خریـدم و بـاز شـروع کـردم       کردم به می

کنم میخوام یه  انداز می طال خریدم، امسال هم زدیم توي کار خریدوفروش دالر و هی پس

اندازم رو میـارم تـوي ایـن کـار و بـازم       ف بزنم، همه پسکارخانه تولید ظروف یکبار مصر

شـونده شـماره    مصـاحبه ("کـنم کـه کارخانـه رو توسـعه بـدم      انـداز مـی   توي ایـن کـار پـس   

  )دالل دالر -ساله  41وسه؛  بیست

  انگیزه حمایتی: مقوله

رسانی به خانواده و اقوام نگاه  گاهی براي کمک عنوان تکیه انداز را به برخی پس

ها  شونده یکی از مصاحبه. کنند عنوان آیتمی رفاهی استفاده می و در واقع از آن به کنند می

  :گوید در این راستا می

انداز یک پشـتوانه و احسـاس دینـی اسـت کـه انسـان        عالوه بر نوسانات حکومتی پس"

مـدیرکل   -سـاله   60شونده شـماره یـک؛    مصاحبه("نسبت به خانواده اقوام و نزدیکان دارد

  ).تهبازنشس
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کند که براي  انداز را یک وظیفه دینی تلقی می در مصاحبه یاد شده،فرد هدف از پس

  .داند حمایت از خانواده و اقوام در مواقع ضرورت می

انداز آدم داشته باشه می تونـه در وهلـه اول بـه خـانوادش کمـک       در کل به نظرم پس"

یلیون تومان پول میخواد لنگ پول باشـه  کنه وقتی نیاز داشتن مثالً برادر آدم از آدم مثالً ده م

بتونه آدم بهش بده، به همین صورت آدم میتونـه در موقـع اي کـه الزم باشـه بـه اقـوامش و       

انداز داشته باشی یکی ازت پول خواست شـرمنده   پس. دوستاش موقع گرفتاري کمک کنه

  ).فروش فرش -ساله  57ودو؛  شونده شماره سی مصاحبه("نشی بگی ندارم

انـداز   عنـوان پـس   آدم پول داشته باشه مقـداري بـه  . کنم انداز می جایی که بتونم پستا "

انداز داشته باشی آگـه کسـی از خـانوادت یـا دوسـتات       تازه پس. احساس خوبی بهش میده

ازت قرض خواستن می تونی بهشون بدي که تو هم یه روزي گیر کردي کسـی رو داشـته   

 -ساله  55شونده شماره پنج؛  مصاحبه. ("می کنهانداز کمک  باشی بهت پول قرض بده پس

).باف قالی

انگیزه احتیاطی: مقوله

ها نیز به دلیل هراس از آینده و با انگیزه احتیاطی دست به  شونده برخی از مصاحبه

  .زنند انداز می پس

. کـه اگـر نتوانسـتم کـار کـنم اسـتفاده کـنم        انداز براي موقع نیاز است یا براي این پس"

بینیم این است کـه همـه نگـران وضـعیت اقتصـادي هسـتند و        ه در صنف خودم میچیزي ک

  ).دار مغازه –ساله  26وهفت؛  شونده شماره بیست مصاحبه("کنند انداز می براي همین پس

انداز کـردنم ربطـی    دولتی بود و پس کار من اآلن خصوصی است اما قبالً کار من شبه"

انـدازم را در   مختص به خودم است در درجه اول پس اما امروز که کارم. به آن کار نداشت

انـدازم را اسـتفاده    اگر براي توسعه کـار نیـاز نداشـته باشـم پـس     . کنم توسعه کارم هزینه می

کسـی بـه خریـد خانـه و سـفر      . اصـطالح روز مبـادا؛ یعنـی روز مشـکالت     کنم براي بـه  نمی

 -سـاله   39وپـنج؛   شماره بیستشونده  مصاحبه("گوید ها روز مبادا نمی خارجی و مشابه این

  ).خبرنگار

اي مشکلی  انداز که داشته باشی حس خوبی داري، خیالت راحته که آگه یه دفعه پس"
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پیش بیاد، خدایی نکرده آدم خودش یا اعضاي خانوادش مـریض بشـه از پسـش بـر میـاي،      

کـه الزم  انداز کنـه کـه یـه روز     زندگیه دیگه معلوم نیست فردا چی پیش میاد آدم باید پس

  ).خرازي -ساله  42شونده شماره سیزده؛  مصاحبه("داشت استفاده کنه

انداز عالوه بر اینکه یه آرامـش خـاطري بـه آدم میـده کـه حـاال هرچـی بشـه یـه           پس"

ات  اندازي هسـت مـثالً چـی میـدونم درآمـد آدم کـم بشـه بچـه آدم مـریض بشـه بچـه            پس

ــولی      ــه پـ ــه اي یـ ــز دیگـ ــر چیـ ــا هـ ــه یـ ــت ازدواج کنـ ــارت راه  خواسـ ــه کـ ــت کـ هسـ

  ).فروش فرش -ساله  57ودو؛  شونده شماره سی مصاحبه("بندازي

انداز  در راستاي هراس از آینده برخی نیز نامالیمات مالی حاکم بر کشور را دلیل پس

:گوید ها می شونده در این راستا یکی از مصاحبه. دانند ها می کردن خانواده

ما با توجه به اینکه ریسک مالی باالیی دارد انداز یک امر طبیعی است که کشور  پس«

اي دارد که این دامنه تغییرات تا حدودي ناامنی در  و دامنه تغییرات بسیار گسترده

انداز نیاز دارند تا در مواقع بروز مشکالت از  تبع خانوارها به پس ها ایجاد کرده و به خانواده

مدیرکل  -ساله  60شماره یک؛  شونده مصاحبه(»انداز مسئله را حل کنند طریق آن پس

  ).بازنشسته

انداز همیشه بخشی از برنامه من بوده توي زنـدگی، فـردا روز معلـوم نیسـت چـی       پس"

پیش میاد، آدم باید سعی کنه همیشه یه چیزي ته حسابش باشه یعنی من اینجـوري ام، شـده   

لی پیش بیاد می تونم از خیالم راحته فردا مشک. کنم انداز می ام هم بزنم پس از نیازهاي اولیه

اي برا آدم اتفاق بیفتـه،   اگر مشکلی یه دفعه. کسی از فرداي خودش خبر نداره. پسش بربیام

یعنی اگر خدایی نکـرده اتفـاقی افتـاد    . انداز داشته باشی مجبور نیستی به کسی رو بزنی پس

ــیم  ــته باش ــون داش ــی . خودم ــر نم ــون فک ــی      چ ــر کس ــه فک ــی ب ــه االن کس ــو جامع ــنم ت ک

  ).فروشنده –ساله  41وهشت؛  شونده شماره بیست مصاحبه("هباش

عنوان عاملی  انداز را عالوه به راهگشا بودن در زمان نیاز به شونده یاد شده پس مصاحبه

  .دهد داند، که هراس از آینده را تسکین می جهت آسایش و آرامش خاطر می

دهد و آن را بیشتر از  می انداز شونده دیگر باالترین ارزش را در زندگی به پس مصاحبه

:بیند جنبه احتیاطی می
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کنم چون زندگی پر از فراز و نشیبه، یـه   انداز می انداز خیلی مهمه، من همیشه پس پس"

کنـی نداشـته باشـی غـرق      انداز داشته باشی نجات پیـدا مـی   زمانایی به تنگنا مالی برسی پس

ات عزیزتـره چـون جونـت رو    کـس بـر   انـداز از همـه   طور می تونم بگم که پـس  این. میشی

نجات میده موقعه اي که اتفاقی برات بیوفته مثالً مریض بشی بخواي یه عمل بزرگ داشـته  

فروشـنده   –سـاله   47شـونده شـماره سـه؛     مصاحبه("انداز نکرده باشی باید بمیري باشی پس

  ).مواد مخدر

انگیزه بهبود وضعیت زندگی: مقوله

انداز بهبود وضعیت خود از قبیل تهیه  خود را از پسها انگیزه  شونده برخی از مصاحبه

ها  شونده در این راستا یکی از مصاحبه. اند عنوان کرده... مسکن بهتر، ماشین بهتر و

  :گوید می

اي دیدي یه ماشینی خوب خورد به پستمون بتـونیم   حاال آگه مبلغ قابلی بشه و یه دفعه"

پول جمع کنم یه خونـه بـا متـراژ بـاالتر      مدل ماشینمون رو عوض کنیم یا خیلی دوس دارم

  ).خیاط -ساله  47شونده شماره پانزده؛  مصاحبه. ("بگیریم

زام بتـونیم بـا    انـدازمو دوس دارم یـه وام هـم روش مـی     آگه هم مشکلی پیش نیاد پس"

شـونده شـماره    مصـاحبه ("تـر بگیـریم جـامون خیلـی تنگـه      انداز شوهرم یه خونه بزرگ پس

  ).خرازي-ساله  42سیزده؛ 

شوندگان به نقش پول در رفتارهاي سیاسی، فرهنگی و عاطفی  برخی دیگر از مصاحبه

هاي یکی از  این موضوع در صحبت. داند و در کل اثرگذار بر کیفیت زندگی افراد می

  :شده است صورت بیان شوندگان بدین مصاحبه

هـا پـول نقـش     ما در زندگی روزمره با مسائل مختلفی روبرو هستیم کـه در اغلـب آن  "

در واقـع پـول نیـروي محـرك زنـدگی ماسـت و حتـی        . اساسی مستقیم یا غیرمسـتقیم دارد 

پـول ابـزار اساسـی زنـدگی     . رفتارهاي سیاسی، فرهنگی و عاطفی هم تحت تأثیر پول است

تر شود کیفیـت زنـدگی فـرد و     هاي پولی انسان کم هرچقدر سهم داشته. انسان جامعه است

 39وپـنج؛   شـونده شـماره بیسـت    مصاحبه("آید و اجتماعی پایین می سطح رفاه اعم از فردي

  ).خبرنگار -ساله 
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  نیازهاي فیزیولوژیک اولیه: مقوله

یکی از . باشد هاي پول برآورده کردن نیازهاي اولیه افراد می یکی از کاربري

:کند گونه بیان می ها در مقابل امکان وام بدون سقف این شونده مصاحبه

ــا آنهــا حــدود   400تــا  300مبلــغ حــدود " ــا بتــوانم ب رأس دام را  100میلیــون تومــان ت

نگهداري کرده و از آن طریق تمام امورات خود را بگذرانم و هم بـراي جامعـه مثمـر ثمـر     

  ).کارگر بازنشسته -ساله  70شونده شماره دو؛  مصاحبه. ("باشم

حتی با وجود وارد شونده یاد شده نهایت استفاده خود را  شود که مصاحبه مالحظه می

شونده  مصاحبه.کند نمودن پول به یک چرخه تولید، برآورده نمودن نیازهاي اولیه ذکر می

  :گوید دیگر می

کنم بهتر لباس بپوشم غذاي درست حسابی بخـوریم میـوه و اینـا هـم      خوب سعی می"

ه آدم یـه خونـ  . خـرم  تـري مـی   آگه خیلی هم درآمدم باال بره خونه بـزرگ . هرروز بخوریم

خوب داشته باشه و بتونـه درسـت حسـابی لبـاس بپوشـه و غـذا بخـوره دیگـه چـی از خـدا           

  ).باف قالی -ساله  55شونده شماره پنج؛  مصاحبه("!میخواد؟

  :شونده دیگر مصاحبه

آگه درآمدم افزایش پیدا کنه خیلی خوبه حداقل می تونم خرج و خوراك خونـه رو  "

کـه ســفره ام خالیـه االن تغذیـه شـده دغدغــه     تـأمین کـنم بعضـی وقتـا شــرمندم پـیش زنـم       

  ).کارمند شرکت کرپ ناز –ساله 26شونده شماره دوازده؛ مصاحبه("من

ترجیح میدم مصرف کنم تغذیه ام رو درست کنم بتونم کار کـنم فـردا نیفـتم مـریض     "

"کـنم بـه لبـاس و پوشـاکم برســم مثـل آدم لبـاس شـیک بپوشــم        بشـم بعـد غـذا سـعی مــی    

  ).راننده تاکسی -ساله  25ونه؛  اره بیستشونده شم مصاحبه(

  نیازهاي فیزیولوژیک ثانویه: مقوله

ها یک گام از برآورده نمودن نیازهاي اولیه فراتر رفته و  شونده برخی دیگر از مصاحبه

ها این موضوع را  شونده یکی از مصاحبه. نمایند اقدام به برآوردن نیازهاي ثانویه می

:کند گونه مطرح می این

و بتونم با خانواده سفر بریم تفریح بریم بتونیم ... کنم ه درآمدم اضافه بشه سعی میآگ"
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"خونـه همــش تکراریــه روزا  –لـذت ببــریم از زنـدگیمون همــش زنــدگیمون نشـه مغــازه    

  ).خرازي -ساله  42شونده شماره سیزده؛  مصاحبه(

ه براشـون  االن شما نگاه کنید کشورهاي خارجی تفریح و مسافرت مثـل غـذا خوردنـ   "

من دوس دارم پولی دستم بیاد بتونم مسافرت خوبی برم آگه بشه خارج از کشور که اصـالً  

  ).نت کافی -ساله  37شونده شماره هشت؛  مصاحبه("ببینم دنیا چه خبره

  نیازهاي ایمنی: مقوله

ها رفتن به دکتر و ورزش کردن را در اولویت قرار  شونده برخی دیگر از مصاحبه

کنند به مسائل ایمنی بدن بیشتر توجه  یابی به پول سعی می ر صورت دستدهند و د می

  :گوید ها می شونده یکی از مصاحبه. نمایند

آگه درآمد خیلی داشته باشم زانوهام خیلـی درد مـی کنـه میـرم دکتـر کـل بـدنم رو        "

کنم سن که میره باال دیگه بدن آدم ضعیف میشه باید دکتري بري ولـی متأسـفانه    چک می

شده کشیدمش چند تا دندون ندارم اونـا   ل نداشته باشی نمیشه االن دندونام هرچی خرابپو

  ).کشاورز–ساله  55وپنج؛  شونده شماره سی مصاحبه("کنم رو هم درست می

کـنم میـرم پـیش     حالم کار می پول داشته باشم میرم پیش دکتر دیسک کمر دارم بااین"

ا سـرکار از شـدت درد میشـینم دیگـه دسـتم      کنم دیگه درد نکشم بعضی وقت دکتر عمل می

  ).بنّا ساختمانی -ساله  63ودو؛  شونده شماره بیست مصاحبه("ره براي کار نمی

  : گوید شونده دیگر می مصاحبه

بتونم بـرم باشـگاه ورزش کـنم تغذیـه ام هـم کـه خـوب باشـه دیگـه سـالمتی آدم           ... "

شـونده شـماره    مصـاحبه ("باشـم  سـازي کـه سـالم    ورزش رو حتماً میرم باشگاه بدن.تضمینه

  ).راننده تاکسی -ساله  25ونه؛  بیست

  نیازهاي امنیتی: مقوله

گونه دیگري از استفاده شهروندان کرمانشاهی مخصوصاً در مناطق روستایی از پول و 

  :گوید ها در این خصوص می شونده یکی از مصاحبه. باشد سرمایه خود، خرید اسلحه می

اي دو ماشـین داره یـه نیسـان داره     ه میاندوآب میاد اینجا هر خانوادهاینجا مثالً از ارومی"

یـک   اینجا هیچ. کاراش رو با اون انجام میده میره زراعت و میاد، اونم سواري میاد مسافرت
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کـه اونجـا مـی خـواد بمونـه گهگـاهی یـه        ) اسـلحه (اما خوب یه برنـویی  . از اینها رو ندارن

کـدام از اونهـا    دوتـا داره در صـورتی کـه بـه هـیچ      فشنگ در بکنن یعنی همش هزینه است

  ).دهنده گل محمدي پرورش -ساله  58شونده شماره هفت؛  مصاحبه("نیازمند نیست

دوتا دارم میرم شکار بعضی وقتا ولـی دوسـت دارم   . خرم اول چند تا اسلحه خوب می"

ــات        ــو نج ــه روز جونم ــه ی ــه ممکن ــرام باش ــرم هم ــایی می ــم ج ــته باش ــري داش ــلحه کم اس

  ).فروشنده مواد مخدر –ساله  47شونده شماره سه؛  مصاحبه("بده

نکرده درگیري بشـه بتـونم    خرم براي روز مبادا آگه یه روزي خداي یه تفنگ برنو می"

شـونده شـماره    مصاحبه("از خودم دفاع کنم یکی دارم یکی دیگه هم بخرم به درد میخوره

  ).کشاورز–ساله  55وپنج؛  سی

  شکوفا کنندهنیازهاي خود: مقوله

هاي آموزشی، یادگرفتن یه هنر، رفتن به سفرهاي زیارتی براي تسکین  رفتن به کالس

درونی مجموعه از نیازهایی است که سبب خودشکوفایی استعدادها یا برآوردن نیازهاي 

  :گوید ها می شونده در این راستا یکی از مصاحبه. شود درونی افراد می

کـنم   ام برطـرف بشـه سـعی مـی     طوري که نیازهاي اولیهآگه درآمدم افزایش پیدا کنه "

هاي آموزشی مربوط به مسـائل اجتمـاعی خـارج از کشـور رو شـرکت کـنم بتـونم         کارگاه

هـا بتـونم تـوي     عـالوه بـر ایـن کارگـاه    . چیـزي یـاد بگیـرم کـه منتقـل کـنم بـه دانشـجوهام        

اسـتاد   -سـاله   40شـونده شـماره هفـده؛     مصـاحبه ("هاي علمی هـم شـرکت کـنم    کنفرانس

  ).دانشگاه

انداز کنم دوس دارم با شوهرم بـرم زیـارت    من آگه درآمدم زیاد بشه بتونم پولی پس"

  ).خیاط -ساله  47شونده شماره پانزده؛  مصاحبه("خانه خدا برم حج زیارت کنم

. بعدشم دوس دارم یه کالس موسیقی بتونم برم یه سازي یـاد بگیـرم بـراي دلـم بـزنم     "

میده ولی کالً موسیقی پول میخواد یـادگرفتن یـه سـاز هزینـه داره بایـد      ساز به آدم آرامش 

  ).نت کافی -ساله  37شونده شماره هشت؛  مصاحبه("وقت هم بزاري براي تمرین
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  هاي فرهنگی کنش اقتصادي در حوزه رفاه اجتماعی مدل پارادایمی زمینه

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ترین دالیل فرهنگی مؤثر بر کنش  ق نمایان است مهمطور که در الگوي فو همان

باشد  ورسوم حاکم بر این استان می اقتصادي شهروندان کرمانشاهی دین و مذهب و آداب

ساز رفتارهایی از قبیل ترس از نمایش ثروت در عرصه عمومی و خانواده گرایی  که زمینه

:يا نهیزمشرایط 

در عرصه  ترس از نمایش ثروتبستر اجتماعی،

  عمومی، خانواده گرایی

:ها کنشو  ها طرحراهبردها، 

ابزاري  عنوان بهاستفاده از پول 

ي و توسعه کار، انداز راهبراي 

استفاده از پول جهت لذت، 

 زاندا پس، استفاده از انداز پس

انگیزه : ي مختلفها زهیانگبه 

انگیزه فعالیت اقتصادي،

حمایتی، انگیزه احتیاطی، انگیزه 

بهبود وضعیت زندگی، رفع 

نیازهاي فیزیولوژیک اولیه، رفع 

نیازهاي فیزیولوژیک ثانویه، 

رفع نیازهاي ایمنی، رفع 

نیازهاي امنیتی و نیازهاي 

  خودشکوفا کننده

:گر مداخلهشرایط 

، پول حالل و پول حرام، زاست مشکلنقش دولت، پول زیادي 

عدم تناسب در مدیریت پول، متغیر بودن درآمد، نوسانات قیمتی 

ان، نگاه مردمی به دیگررسان کمکبازار، 

  

:پیامدها

  رفاه اجتماعی
:پدیده محوري

  کنش اقتصادي

:شرایط علّی

  عوامل فرهنگی

  دین و مذهب

  ورسوم آداب
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شود، که تمام  ي را سبب میباشد، که کنش اقتصادي بر اساس امور آن جهانی یا معنو می

براي آخرت در نظر  ◌ٔ عنوان توشه رفتارهاي اقتصادي را بر اساس رضایت پروردگار و به

توان گفت که عوامل سیاسی نیز در  گفتنی است که عالوه بر عوامل فرهنگی می. گیرند می

ترین عوامل سیاسی که  یکی از مهم. کنش اقتصادي شهروندان کرمانشاهی اثرگذار است

شونده نقش مهمی در کنش اقتصادي افراد دارد به نقش دولت در امور  از دید مصاحبه

  .شود مختلف مربوط می

  

  گیري بحث و نتیجه

هاي  فرهنگ استان کرمانشاه جامعه ایست که اغلب کنشگران در آن بر اساس خرده

از  ورسوم گذشته و متأثر ها بیشتر بر آداب لذا کنش. زنند روستایی دست به کنش می

طور  هاي اقتصادي به در چنین فضایی براي تحلیل کنش. گیرد فرهنگ روستایی شکل می

هاي فرهنگی  عنوان موضوع اصلی بحث مقاله حاضر ناگزیر از بررسی زمینه عام و پول به

هاي فرهنگی که نگاه شهروندان  زمینه. باشیم هاي اقتصادي می اثرگذار بر فعالیت

باشد، که در قالب  ورسوم می دهد دو مقوله مذهب و آداب یکرمانشاهی را به پول شکل م

اي از قبیل  در کنار این عوامل شرایط زمینه.شرایط علّی در مدل پژوهش قرارگرفته است

بستر اجتماعی، ترس از نمایش ثروت در عرصه عمومی، خانواده گرایی و شرایط 

ناسب در مدیریت پول، گر شامل هراس از پول زیاد، پول حالل و حرام، عدم ت مداخله

رسانی به دیگران و نگاه مردم به شرایط  متغیر بودن درآمد، نوسانات قیمتی بازار، کمک

  . دهد کند و نوع نگاه افراد را تحت تأثیر قرار می علّی کمک می

در این راستا راهبردهایی که شهروندان کرمانشاهی در استفاده از پول جهت دستیابی  

اندازي و  عنوان ابزاري براي راه استفاده از پول به: گیرند شامل ر میبه رفاه اجتماعی بکا

هاي  انداز به انگیزه انداز، استفاده از پس توسعه کار، استفاده از پول جهت لذت، پس

انگیزه فعالیت اقتصادي، انگیزه حمایتی، انگیزه احتیاطی، انگیزه بهبود وضعیت : مختلف
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ولیه، رفع نیازهاي فیزیولوژیک ثانویه، رفع نیازهاي زندگی، رفع نیازهاي فیزیولوژیک ا

لذا افراد از طریق بکار . باشد ایمنی، رفع نیازهاي امنیتی و نیازهاي خودشکوفا کننده می

آسایش و : گیري این راهبردها در استفاده از پول به ابعادي از رفاه اجتماعی از قبیل

و ارتباطات اجتماعی، تغذیه و  راحتی، اشتغال، تفریح و سرگرمی، روابط خانوادگی

عنوان پیامدهاي این  زدایی، رفع نیازها و رفاه اجتماعی به پوشاك، فقرزدایی و محرومیت

  .یابند مدل دست می

آید که فرهنگ حاکم بر زندگی شهروندان کرمانشاهی  ها برمی چنین از دل مصاحبه

هاي زندگی  ر تمامی جنبهتوان آن را د وضوح می بر منطقی آن جهانی استوار است، که به

آنان دید، و همین امر نگرش آنان را نسب به پول و چگونگی مواجهه با آن تحت تأثیر 

ورسوم که به بعضاً به  این منطق آن جهانی از طریق امور مذهبی، آداب. قرار داده است

لذا . دهداند، نگرش افراد را و به طبع رفتار آنان را شکل می ها نمود یافته المثل شکل ضرب

علّیت این شرایط در متن . اند این عوامل در بستر شرایط علّی در مدل تحقیق قیدشده

ها از این عوامل،  شونده اي که فاصله گرفتن برخی از مصاحبه گونه ها نمایان بود به مصاحبه

  . به نگرششان نسبت به پول بیشتر صبغه عقالنی داده بود

ورسوم  هیم، دسته اول تحت تأثیر امور مذهبی و آداببنابراین با دو دسته از افراد مواج

عنوان ابزاري جهت گذران  برآمده از فرهنگ کرمانشاهی نگرششان به پول بیشتر به

زندگی است، اما دسته دوم بر اساس منطقی عقالنی نگرششان به پول بیشتر هدفمند و در 

نوع نگرش ایجادشده در لذا این دو . کنند جهت انباشت سرمایه و گسترش کار استوار می

هاي اجتماعی رفاه از قبیل بهبود اجتماعی در وضعیت افراد،  دسته اول بیشتر به جنبه

خدمات مؤسسات اجتماعی براي دستیابی به زندگی مطلوب و خدمات اجتماعی پرداخته 

  .شود هاي فردي از قبیل توسعه کار پرداخته می شود و دسته دوم بر جنبه می

ها، خدمات و نیازهاي انسان در زندگی با پول بدست  ی از خواستهامروزه بخش بزرگ

هاي اقتصادي در نظام  توان گفت که هدف و غایت تمامی فعالیت آید، و می می

ترین عناصر در چنین نظامی  ترین و شاخص بنابراین یکی از برجسته. داري پول است سرمایه
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هم در میان مردم کرمانشاه در یابی به این م موفقیت در بدست آوردن پول است، دست

بنابراین در اینجا شکاف . باشد گروه پذیرش اجتماعی در بین مردم و رضایت خداوند می

هاي مردمان این منطقه که  هاي سرمایه دارانه که موفقیت را در گروه پول و نگاه میان نگاه

به نظر  .دانند وجود دارد موفقیت را در گروه پذیرش اجتماعی و رضایت خداوند می

رسد که فرهنگ قومی و دینی مردم کرمانشاه بر منطقی آن جهانی استوار است، که  می

تواند  بنابراین این نگاه می. هاي زندگی آنها دید توان آن را در تمامی جنبه وضوح می به

  .علتی براي نوع نگاه آنان به پول و اثرات آن در حوزه رفاه اجتماعی داشته باشد

ها  هاي رفاه اجتماعی در این پژوهش در متن مصاحبه یکی از مؤلفه عنوان اشتغال به

تخمین شاخص رفاه اجتماعی  "بنابراین هم چنانکه نویسندگان مقاله . شده است منعکس

ترین عوامل مؤثري است که  اند، بیکاري، یکی از مهم اظهار کرده "براي شرایط ایران

د، و استان کرمانشاه به گواه آمار منتشره ده سطح رفاه اجتماعی را در یک جامعه نشان می

هاي صدر جدول جا خوش کرده است،  هاست که در رتبه توسط مرکز آمار ایران، سال

هاي موجود مبتنی بر  رفت از این وضعیت نهادهاي فرهنگی باید با تغییر سیاست براي برون

هاي تغییر  زمینه... داري و گرایی، مدح قناعت و نداري، نگاه منفی به پول و سرمایه آخرت

گذاري  هاي مالی و نهایتًا سرمایه بر اندوخته نگرش مردم را فراهم آورند تا بتوان با تکیه

هاي اشتغال و کاهش بیکاري را فراهم آورند تا  زا، با کاهش شدت بیکاري زمینه درون

کرمانشاه (وضعیت موجود که استان، توان نگهداري جمعیت فعال اقتصادي را ندارد 

بر پایه قابلت هاي داخلی ) هاي اخیر بوده است دومین استان مهاجر فرصت کشور در سال

  . دگرگون شود، تا بتوان بر باال بردن سطح رفاه اجتماعی شهروندان کرمانشاهی امیدوار بود

هریک از ابعاد دیگر رفاه اجتماعی نیز متناسب با اثرات ساختارهاي فرهنگی نمود 

هاي رفاه اجتماعی  عنوان یکی از مؤلفه اي که آسایش و آرامش به نهگو به. یابند خاصی می

شود و افراد اکثرًا بخش اعظمی از پول خود صرف  جویی حاصل می با قناعت و صرفه

کنند، و از ابعاد دیگر رفاه  برآورده ساختن نیازهاي اولیه و در مرحله بعد نیازهاي ثانویه می

ادگی و ارتباطات اجتماعی و آموزش کمتر اجتماعی از قبیل تفریح، روابط خانو
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در کل نوع نگاه به پول و نقش آن در رفاه اجتماعی در دو جهت . گیرد موردتوجه قرار می

گسسته و سبب غرق شدن افراد در  عنوان ابزاري مادي که روابط را ازهم پول به(منفی 

در نظر . ..بدست آوردن آن و فراموش کردن اصل زندگی، تفریح، آرامش، سالمت و

عنوان ابزاري جهت دسترسی بهتر به امکانات  پول به(، با نگاه مثبت به پول )شود گرفته می

ها انعکاس  در مصاحبه) شود رفاهی، و ابزاري براي استفاده در خدمت فرد نگریسته می

  .یافته است

توان گفت که فرهنگ مردم کرمانشاه برآمده از نظام معیشتی  بندي می در مقام جمع

ها به  در نظام کشاورزي تمام توجه. باشد ن منطقه در طول تاریخ که کشاورزي بوده، میای

توان امیدوار بود که  شود، بدین معنا که در صورت بارندگی مناسب می آسمان دوخته می

محصوالت کشاورزي سبب کسب سرمایه براي کشاورز گردد و از طرفی این نظام 

ن دو جنبه از زندگی کشاورزي مانعی بزرگ بر سر راه بنابراین ای. باشد معیشتی فصلی می

  .باشد داري است، می گري و عقالنیت که برآیند نظام صنعتی و سرمایه گیري محاسبه شکل

تواند با محاسبه گیري و سبک  در نظام صنعتی که بر پایه تجارت استوار است فرد می 

که بیشترین سود را براي او اي  و سنگین کردن، سود حاصل از تجارت را بررسی و گزینه

چیز بستگی به شرایط اقلیمی  آورد انتخاب نماید اما در نظام کشاورزي همه به ارمغان می

بایستی فصول بیکاري کشاورز  دارد، همچنین مقداري از سود حاصل از کار کشاورزي می

را با توجه به فصلی بودن شغل کشاورزي پوشش دهد، بنابراین قسمت اعظمی از سود 

ریزي گري و برنامه حاصل از کار کشاورزي خارج از دسترس کشاورز و قابل محاسبه

گري در رابطه با پول  گیري عقالنیت و محاسبه بنابراین این مانع یعنی عدم شکل. باشد نمی

  .و همچنین دستیابی به رفاه اجتماعی باال را در این منطقه با چالش جدي مواجه کرده است
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  منابع

،آوري و  شمسفیروزمند،:ترجمهایران بین دو انقالب،،)1377(.یرواند آبراهامیان

.نشر مرکز،چاپ اول: تهرانچی، مدیرشانه

تهران،داري در ایران دوره قاجار موانع تاریخی رشد سرمایه،)1359(.اشرف، احمد:

.انتشارات زمینه

تهرانتضی نوربخش،اکبر میرحسنی و مر:ترجمه،رفاه اجتماعی، )1380(.باري، نورمن :

  .انتشارات سمت

مقایسه همسانی و ناهمسانی رفتارهاي اقتصادي ،)1394(.باللی، اسماعیل و جعفري، راهله

مطالعات (فصلنامه شوراي فرهنگی اجتماعی زنان و خانوادهزنان شاغل و غیر شاغل، 

  .203-157: 67، شماره 17دوره ،)راهبردي زنان

تهرانبهنام شهائی،:ترجمه،گیري اقتصاد رفتاري شکلرفتاري، کج،)1396(.تالر، ریچارد:

.انتشارات کتاب مهربان

 تدوین سند توصیفی تحلیلی مسئله شناسی توسعه استان کرمانشاه،نقشه راه توسعه استان

جهاد دانشگاهی :مجرياستانداري کرمانشاه،:کارفرما،طرح استانی،)1393.(کرمانشاه 

.استان کرمانشاه

نشر : تهران،ریزي اجتماعی برنامه،)1388(.محمدباقرالدین، محمدرضا و تاجعیدي،س

  .راهدانه

گذاري و  انداز، سرمایه ، بررسی نقش فرهنگ پس)1387(.صادقی، حسین و احمدزاده، خالد

.34- 20:26و  19، سال دوم، شماره ماهنامه مهندسی فرهنگیکارآفرینی اقتصادي در تولید، 
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