
  اندازکردن شناختی دالیل پس بررسی جامعه
  »رویش نظریه«به روش  هاي آن نزد مردم مشهد وهیو ش

  
  ، 2، داریوش حیدري بیگوند1رامپور صدر نبوي
  4، غالمرضا صدیق اورعی3پور محمدرضا لطفعلی

  
  )20/1/90: ، تاریخ تصویب7/6/89: تاریخ دریافت(

  
  چکیده

پـس مطالعـۀ   . ها، خودداري از مصرف در زمـان حـال اسـت    انداز، در اکثر حالت بر اساس چهارچوب مفهومی مقاله، پس 
بنـابراین، پـس از چنـدین مرحلـه مصـاحبۀ عمیـق و       . انداز، مدخلیت تام دارد مصرف و تغییرات آن براي بررسی امر پس

شـان و رفـت و    گیـري  هـاي تصـمیم   انداز و دالیـل و شـیوه   سهاي مصرف و پ شونده دربارة شیوه گسترده با افراد مصاحبه
هاي مشاهدة واقعیت و بعـد   هاي نظري و به تبع آن، ایجاد تغییرات در شیوه هاي متعدد میان مشاهدات و تحلیل برگشت

از  مند، حـاکی  مشاهدات شیوه. از آن، حصول اطمینان از رسیدن به حد اشباع، به مرحلۀ تحلیل نهایی و نگارش رسیدیم
اي بـوده کـه رفـع     ها، خواسته ترین آن دارند که مهم "خواستۀ نداشته"شوندگان معموًال دو تا چهار  این بودند که مصاحبه

ها، با توجه بـه   این خواسته. کننده به همراه داشته است را براي مصرف "رضامندي و تثبیت و آرامش"آن بیشترین حد از 
هـا   آن "نظام ترجیحـات "به این معنی که گام اول در پلکان . شوند محسوب می ها نظام ترجیحات مصرفی اشخاص، اولین

کننـد و وقتـی بخواهنـد بـه      انداز مـی  اگر درآمد شخص افزایش یابد، بیش از نیم آن را در گام اول پس. شود محسوب می
رآمدهاي شخص بـا  همچنین اگر د. ست"هاي ناپیدا افزایش کیفیت"هاي اصلی آن،  مصرف اختصاص دهند، یکی از شکل

انگیـزة  . شـوندگان بـوده اسـت    العمل رایج در بین مصاحبه رو شود، دفاع از استانداردهاي سبک مصرف، عکس کاهش روبه
هـا ایـن کـار را از طریـق      آن. ها بوده است انداز کردن، ایجاد احساس توانایی و تأمین خواسته شوندگان براي پس مصاحبه

گیري غالب براي شـیوة   الگوي تصمیم. دهند ی و دور از دسترس نگه داشتن پول انجام میایجاد تعهد درونی و الزام بیرون
هـاي تناسـب و نفـع     بوده اسـت و در ایـن میـان، اولویـت را بـه ویژگـی       "ها حذف از طریق جنبه"اندازکردن، الگوي  پس
  .دهند می

  .انداز گیري براي پس هاي تصمیم انداز، شیوه هاي پس انداز، شیوه پس هاي انگیزه انداز، پس: واژگان کلیدي
  

  مقدمه و مسئله پژوهش
هـا جنبـۀ    ها و مؤسسـات و محـیط   اکثر سازمان. دهند هاي اقتصادي تشکیل می بخش بزرگ و مهمی از زندگی انسان را فعالیت

هـاي   ها و شیوه ها و ارزش فرهنگ اقتصادي آن است که نگرش اقتصادي دارند و بخش قابل توجهی از فرهنگ هر جامعه نیز پاره
یکـی از ابعـاد عمـل اقتصـادي اشـخاص در اجتمـاع، نحـوة        . سـازد  عمل اقتصادي او را تعریف و چـارچوب آن را مشـخص مـی   

اندازکردن، که تأخیر در مصرف یا تـرك مصـرف قسـمتی از     پس. نکردن درآمد و زمان و موضوع آن است کردن یا مصرف مصرف
ها و احداث صـنایع در   آبادانی شهرها و راه. هاي گوناگون اهمیت بسیار دارد و از منظرهمین بعد است   درآمد است، زیرمجموعۀ

  .کند به همین دلیل است که توجه پژوهشگران را به خود جلب می. هایی از این امر است جوامع جلوه
هـا   انداز نشدن پس ن، تبدیلاندازکردن و باالتر از آ یکی از مسائلی که در جامعۀ ما مطرح است، عدم رغبت اکثر مردم به پس

شناسـی   کند از منظر جامعه پژوهش حاضر سعی می. هاي اقتصادي بسیاري انجام شده است باره، پژوهش دراین. به سرمایه است
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هـاي گونـاگون آن را نـزد مـردم      انداز و دالیل ترجیح یا رد شـیوه  به بطن عمل اشخاص وارد شود و چگونگی و دالیل عمل پس
  .  فهمی شایسته از آن به دست آوردمشهد بکاود و 

  
  چارچوب مفهومی

توان گفت رفتار بـر اثـر    می. کند انسان داراي اندیشه، عاطفه و رفتار است و همۀ آثار وجود او در زندگی از طریق رفتار بروز می
هـر حـال، منشـأ نهـایی رفتـار،      امـا در  . توان آن را به خودآگاه و ناخودآگاه تقسیم کرد شود و نیز می محرك یا انگیزه ایجاد می

  :با این توضیح که. انگیزه است
  .انسانی، در ابتدا، در حال تعادل است) ارگانیزم(هر نظامی اعم از اندامگان ) 1
این عدم تعادل یا ناشی از عوامل درونی است، یـا بیرونـی؛ یـا ناشـی از     . آید که تعادل نظام بر هم بخورد گاهی پیش می) 2

  ... .یا ناشی از پربود چیزي وکمبود چیزي است، 
تر،  اند، ناشی از کمبود، یا به عبارت دقیق اي از عدم تعادل، که در منابع نیز بیشتر به این موضوع پرداخته بخش عمده) 2-1

  .نیاز است
  .شود این عدم تعادل، در کنار کشش براي بازگشت به حالت تعادل، منشأ بروز رفتار می) 3
اي از عـدم تعـادل در    طور که گفته شد، بخـش عمـده   همان. به حالت تعادل، همان انگیزه است کشش براي بازگشت) 3-1

اتکینسـون و  (عدم تعادل اسـت   نیاز نوعی: اول. مفهوم نیاز دربرگیرندة چهار مضمون اصلی است. انسان، ناشی از نیازهاي اوست
). 32: 1373نایلی، ( شود ه دورشدن از وضعیت بهینه میو عدم تعادل شامل هرگون) 15: 1370پور،  ؛ رفیع512: 1367دیگران، 

پـور،   ؛ رفیع242: 1380؛ بیرو، 253: 1375نژاد،  شعاري(شود  نقص است که با احساس فقدان چیزي مشخص می نیاز نوعی: دوم
: 1367یگـران،  ؛ اتکینسـون و د 975: 1373پورافکـاري،  (انـد   و برخی نیاز را به محرومیت فیزیولوژیک تعبیر کـرده ) 14: 1370
در . نیـاز ضـروري اسـت   : سـوم . تواند وجود داشته باشد واضح است که نیاز بدون احساس نیاز یا فعالیت براي رفع آن می). 512

مشـابه ایـن نظـر    ). 2005؛ ارلیش، 442: 1998مارشال، (اشاره شده است  "بودن ضروري"برخی منابع، در تعریف نیاز به عنصر 
 این ضرورت یا ناظر بر بقاي نظام است). 253: 1375نژاد،  ؛ شعاري1210: 1385عمید، ( خورد شم میمنابع فارسی نیز به چدر 

عقیـده  نیـز  پارسـونز  ). 879: 1376گولد و کولب، ( ، یا ناظر بر بهزیستی و سالمت آن است)255: 1367آبرکرامبی و دیگران، (
). 1377ریتـزر،  (د نشد آن دستگاه پابرجـا بمانـد، بایـد بـرآورده شـو     نیاز دارد که اگر قرار بانوع هر دستگاه اجتماعی چهار  دارد

داننـد   کننـدة آن مـی   و تبیـین  مؤثر بـر رفتـار    درونی  عامل  ترین مهمشناسان نیاز را  رواناز   برخی. نیاز منشأ رفتار است: چهارم
نـژاد،   شـعاري (اري در جهت رفع خـود اسـت   نیاز برانگیزانندة رفت). 255: 1367؛ آبرکرامبی و دیگران، 976: 1373پورافکاري، (

و نیازها پویـا  ) 32: 1373؛ نایلی، 14: 1370پور،  رفیع( یا همراه با رفتار ارضاکننده است) 134: 1386زاده،  ؛ حسن254: 1375
تند، از یک جهـت نیازهـا پویـا هسـ    : پویایی نیازها به دو معناي کلی قابل طرح است که هر دو معنا نیز صحیح هستند. هستند

ایـن معنـا   . شـود  یابد و جاندار براي رفع این عدم تعادل جدید به فعالیت واداشته می براي اینکه با ارضاي یکی، دیگري بروز می
مراتـب   بنابراین، توضیح بیشتر را به مفهوم سلسـله . خوانی دارد ها داشته هم مراتب نیاز کامالً با منظوري که مازلو از بیان سلسله

براي مثال، فردي که بارهـا بـراي ارضـاي    . از جهت دیگر، پویایی نیازها به معناي پویایی ابزار رفع نیاز است. دهیم اختصاص می
نیاز گرسنگی خود از خوراك نوع الف استفاده کرده است، میل دارد براي رفع این نیاز خود از ابزار دیگري، مثالً غـذاي نـوع ب،   

لیه و نیاز به ابزار ارضاي این نیازها را نیاز ثانویه بنامیم، اصل پویایی نیازهـا هـم شـامل    اگر سطوح نیازها را نیاز او. استفاده کند
بـه ایـن معنـی کـه ارضـاي یکـی       . یابند گاهی نیز نیازها با یکدیگر تزاحم می. شود و هم شامل نیازهاي ثانویه نیازهاي اولیه می

مراتـب نیازهـا    اغلب براي غلبه بـر تـزاحم نیازهـا، از سلسـله    ها  انسان. شود موجب از دست دادن فرصت براي ارضاي دیگري می
مراتبی بودن نیازها، که مازلو ارائه کرده است، مبین این واقعیت است که اگر در یک زمان، چندین  اصل سلسله. کنند پیروي می

تر است بـر نظـام    تر و اساسی ديها را رفع کرد، عدم تعادلی که از همه بنیا عدم تعادل در نظام وجودي ما باشد و نتوان همۀ آن
این کامالً حقیقـت دارد کـه   «. ها نخواهیم پرداخت شود و تا رفع نسبی آن عدم تعادل، به سایر عدم تعادل وجودي ما مسلط می

شـد  اما هنگامی که نان به حد وفور وجود داشته با. تواند به زندگی ادامه دهد انسان، هنگامی که نان وجود ندارد، فقط با نان می
هاي فیزیولوژیایی بـر   شوند و همین نیازها به جاي گرسنگی پدیدار می) واالتر(درنگ نیازهاي دیگر  بی... و فرد همواره سیر باشد



آینـد و   پدیـد مـی  ) و بـاز هـم واالتـر   (ها نیز به نوبۀ خود ارضا شدند، نیازهاي تازه  هنگامی که این. گردند فرما می ارگانیزم حکم
یابـد،   مراتبـی از غلبـۀ نسـبی سـازمان مـی      منظور ما از این بیان که نیازهاي اساسی انسان به شکل سلسله .همین طور الی آخر

مراتبی نیازها به آن اشـاره شـد ـ نیـز بـه       ـ که در بیان اصل سلسله  "رفع نسبی عدم تعادل"). 1367مازلو، ( »همین نکته است
ي ارضا شوند تا نیازهاي سطح بعدي بتوانند بـه صـورت عوامـل    کم تا حدود نیازهاي هر سطح معین دست«: همین معنی است

دقت کنید که گفته شده تا حدودي عدم تعادل رفع گردد، نه ). 566: 1367اتکینسون و همکاران، ( »کنندة عمل درآیند تعیین
هاي دیگـر   ي عدم تعادلهاي سطح فیزیولوژیک به طور کامل در زمان اول رفع گردد تا در زمان بعد اینکه مثالً همۀ عدم تعادل

بنـدي مشـهور آبراهـام مـازلو،      بر اسـاس طبقـه  . طور که از مطالب قبل معلوم شد، نیاز انواعی دارد همان. عامل بروز رفتار شوند
بنـدي نیازهـاي    ادعاي مازلو این اسـت کـه او فقـط در پـی دسـته     . ها را در پنج سطح کلی جا داد بندي توان اکثر این دسته می

از آنجا که نیازهاي اساسی از عمق ساختمان جسمی و روحی بشر و از طبیعت زنـدگی اجتمـاعی سرچشـمه    . استاساسی بوده 
ها نیز وجود دارند و تغییر فرهنـگ و جامعـه و قشـر     گیرد، تا زمانی که انسان وجود دارد و زندگی او اجتماعی است، آن نیاز می

بنديِ نیازهاي اساسی، تالش بر این است که به وحدتی نسـبی، کـه وراي    هدر طبق. تأثیر است ها بی اجتماعی بر وجود و عدم آن
سـطح  : انـد از  این پـنج سـطح عبـارت   ). 1367مازلو، (هاي مختلف قرار دارند، توجه کنیم  هاي ظاهري موجود در فرهنگ تفاوت

    .سطح نیاز به خودشکوفایینیازهاي فیزیولوژیک، سطح نیازهاي ایمنی، سطح نیازهاي عشق و تعلق، سطح نیاز به احترام، 
  

  کنش
رفتـار  «گـاه کـه معطـوف بـه دیگـري باشـد، و        کـنش، آن ). 1374وبر، ( شود رفتاري که بامعنا باشد، اصطالحاً کنش نامیده می

فعالیت اقتصادي یک فرد هـم فقـط   «. کنشگر لحاظ شده باشد، کنش اجتماعی است) 3: 1374وبر، ( »دیگران در معانی ذهنیِ
هنگامی کنش شخص واقعـاً اجتمـاعی اسـت کـه کنشـگر، در      . عی است که متضمن رفتار بعضی افراد دیگر باشدهنگامی اجتما

در همـین مـورد   . گـذارد  انداز کنشـگر تـأثیر مـی    شیوة مصرف خود تمایل دیگران را در آینده در نظر بگیرد و این توجه در پس
گاهی کنش غیرعقالنی است کـه خـود بـه    ). 80: 1378وبر، ( »ممکن است تولید در جهت تمایل آیندة دیگران سوق داده شود

: 1374وبـر،  ( کنش عاطفی، ناشی از تمایالت خاص و وضعیت احساسی شخص است: دو نوع عاطفی و سنتی تقسیم شده است
گـاهی هـم کـنش    ). همان( شود مدت ایجاد می هاي طوالنی و کنش سنتی حاصل گرایش به سنت است که از طریق عادت) 28

منظـور از کـنش عقالنـی ارزشـی، کنشـی      . نی است که خود به دو نوع عقالنی ارزشی و عقالنی هدفمند تقسیم شده استعقال
انـدازي بـراي    شناختی، مذهبی و غیره است که از هرگونه چشـم  است که شامل باور آگاهانه به ارزش یک رفتار اخالقی، زیبایی

منظور از کنش عقالنی هدفمند، کنشـی اسـت کـه شـامل     ). همان(دارد  خاطر خودش وجود توفیق بیرونی فارغ است و فقط به
. شـود  بینـی مـی   در این گرایش، رفتار عوامل بیرونـی و افـراد دیگـر پـیش    . اي از اهداف مشخص فردي است گرایش به مجموعه

از آنجـا کـه عمـل    ). همان( آمیز اهداف عقالیی شخص هستند کسب توفیق "وسایل"و  "شرایط"ها به مثابۀ  بینی گونه پیش این
وجو شود، میزان نزدیکی اعمال افراد بـه نـوع آرمـانی کـنش عقالنـی       ماند، بنابراین، آنچه باید جست عقالنی به نوعی آرمانی می

کنندة انفعـالی و غیرعقالنـی رفتـار را     توان همۀ عناصر تعیین تردید می شناختی، بی در مورد تجزیه و تحلیل علمی سنخ«. است
آیـد،   مثالً هراسی را که در بازار معامالت بورس پـیش مـی  . مل انحراف از نوع ناب مفهوم کنش عقالنی به شمار آوردعنوان عا به

شـد؛ سـپس    گرفت، چه می توان به این ترتیب تجزیه و تحلیل کرد که اگر روند کنش تحت تأثیر عوامل غیرعقالنی قرار نمی می
توان اهمیـت   فقط از این راه است که می... . توان مشخص کرد فرضی شده را می اي که باعث انحراف این روند عوامل غیرعقالنی

اکنون کـه سـخن از کـنش عقالنـی و     ). 224: 1378وبر، ( »علی عوامل غیرعقالنی را که موجب انحراف شده است ارزیابی کرد
  .   غیرعقالنی به میان آمد، شایسته است که توضیح مختصري دربارة عقالنیت داده شود

  قالنیتع
هاي متعـدد ـ نیـز بـه      عقالنیت ـ که غیر از عقل است و صفتی است براي پدیده . عقل در دو ساحت نظري و عملی مطرح است
عقالنیـت نظـري، عقالنیـت ذاتـی،     : انـد  برخی چهار نوع عقالنیـت تشـخیص داده  . تبع عقل قابل تقسیم به نظري و عملی است

  . عقالنیت عملی و عقالنیت صوري
عقالنیـت  . شـناختی باشـند   هاي حقیقی و باورهاي هسـتی  توان با عقالنیت نظري وصف کرد که از جنس گزاره می اموري را



هاسـت بـا    کم به معناي غیرمتناقض بـودن آن  هاست یا دست بودن آن بودن و برهانی هاي حقیقی به معنی مستدل باورها و گزاره
. هـاي انسـان اسـت    قالنیت عملی، عقالنی صفتی بـراي عمـل و گـزینش   در ع. خود و با مجموعۀ باورهاي عقالنی از قبل موجود

انتخاب هدف وقتی عقالنی است که ارزش . ها را گزینند و هم وسایل رسیدن به این هدف هاي زندگی را برمی ها هم هدف انسان
هـاي   ارزشمندي هـدف . شده براي رسیدن به آن هدف باشد هاي صرف ناشی از نیل به آن هدف، بیشتر از ارزش وسائل و هزینه

شود، اما ارزش هدف نهایی باید به طور مستقل مـورد ارزیـابی قـرار گیـرد کـه       اي بر اساس ارزش هدف نهایی تعیین می واسطه
وجه دیگـري از عقالنیـت عملـی مربـوط بـه انتخـاب وسـائل        . هاي ارزشی است، نه مبانی برهانی در عقل نظري مبناي آن نظام

ترین وسیله را با احتیاط سنجید و با دقتـی فزاینـده در نظـر     کنش باید مناسبدر این نوع . ف استمناسب براي رسیدن به هد
تر و با کمترین هزینه و پیامدهاي منفی بـه هـدف برسـانند، ایـن      تر، مطمئن اگر انسان وسائلی را برگزیند که او را سریع. گرفت

نامیـده   "وسـیله ـ هـدف   "عنوان عقالنیت ابزاري یا عقالنیـت  همین عقالنیت است که تحت . عمل انتخاب عقالنی وسیله است
. در عقالنیت عملی شخص یا گروه، در پی به حداکثر رساندن مطلوبیت خویش اسـت . شود و مبناي سنجش و محاسبه است می

امـا  . به نظر آید هایی همراه باشد که فاقد نظمی درونی گرایی خودخواهانه در یک دوره زمانی با انتخاب لذا ممکن است این نفع
هایی تعیین شود که حاالت زودگذر شخص نتواند خودنمـایی   ها، هنجارها و قاعده اگر براي انتخاب وسیله براي رسیدن به هدف

مـاکس  . ها از عقالنیت رسمی برخوردار است ها و عمل کند، و اغلب اشخاص به شکل یکسان یا مشابهی اقدام کنند، این گزینش
  ... .بوروکراسی نظامی، بوروکراسی صنعتی، بوروکراسی اداري و: دهد نیت صوري را در بوروکراسی نشان میوبر جلوة بارز عقال

هاي ارزشی ممکن است هماهنگ و داراي سـازگاري درونـی    نظام. نظام ارزشی شخص یا گروه موصوف عقالنیت ذاتی است
ورداري از سازگاري درونی، عقالنی ـ ذاتاً عقالنـی ـ شـمرده      ها در صورت برخ این نظام. باشند یا ناسازگاري درونی داشته باشند

. هاي زندگی روشـمند و عقالنـی بیافریننـد    ها قادرند شیوه کپارچه از ارزشیویژه ترکیبی  ها و به به نظر وبر فقط ارزش. شوند می
هـاي   ناآگاهانه یـا آگاهانـه، برخـی ارزش    ،فرد به طور تلویحی یا صریحبه این است که  هشدن بست یند عقالنیآفردر این معنی، 

  .مند سازد ها نظام نهایی را ترجیح دهد و کنش خود را براي انطباق با این ارزش
شناختی، عقالنیت مرکب است  عقالنیت انسان جامعه. اند شناختی سخن گفته شناسان از مفهوم انسان جامعه برخی از جامعه

ـ   شناس می طور که جامعه ـ آن؛ به این معنی که انسان  )1370بودون، ( تـا حـدي بسـتگی بـه     ... ها مشی برآوردش از خط«بیند 
شناختی ممکن اسـت در برابـر یـک انتخـاب، در برخـی       انسان جامعه«). 47: 1370بودون، ( »اعتقادات کم و بیش مستند دارد

، و به طور کلـی،  »درونی کرده است« هایی که »ارزش«، »عادت«دهد، بلکه آن شقی را که  حاالت نه آن شقی را که ترجیح می
» عـادت «کننـد کـه    مشاهدات ثابـت مـی  . ... کند، برگزیند به او القا می) اخالقی، معرفتی، رفتاري(هاي گوناگون  شدگی مشروط

 »دهـد  هایی که پیش پاي او قـرار دارنـد، کـاهش مـی     گاهی این اثر را دارد که احتمال آگاهی کارگزار اجتماعی را به کثرت راه
 »ها نیز ممکـن اسـت نتـایج مشـابهی در پـی داشـته باشـد        کردن ارزش فرآیند درونی«همچنین ). 250 -249: 1370بودون، (
شده، فرد را از عمل طبق منافع عینـی و ملمـوس بـاز     آید که عمل طبق هنجار یا ارزش درونی پیش می). 250: 1370بودون، (

گذشتن از برخی عـادات  ). همان(» شک متغیر هستند ها، بی ق رسوخ ارزشنیروي عادت و عم«لیکن باید توجه داشت که . دارد
هاي خود تحت تـأثیر   شناختی در عمل انسان جامعه. شود ها یا عادات دیگر، باعث زحمت بیشتري می ها نسبت به ارزش یا ارزش

، "تربـودن  باصـرفه "و هـم بـه   ها توجـه دارد   هاست و در گزینش هدف و نیز در گزینش وسیلۀ نیل به هدف، هم به ارزش ارزش
هاي عام  ، یکی از ارزش"انتخاب اخف و اسهل") 1387(به گفتۀ عالمه محمدحسین طباطبایی ... . تربودن و بودن، سریع مطمئن

کنشگر در هر کنشی، مقصدي دارد و از میـان وسـائل   : به گفتۀ پارسونز در نظریۀ کنش. هاست ها و مکان ها در همۀ زمان انسان
با رعایـت اصـل   : افزاییم ها و هنجارها براي نیل به مقصد ـ و ما می  ها و تحت تأثیر ارزش ساختار با توجه به محدودیتممکن در 

پس ). 1372اسکیدمور، (هاي او نیز دخالت دارند  ها و عادت طور که هیجان همان. کند ترجیح اخف و اسهل ـ  اقدام به عمل می 
گیـري را نیـز بررسـی     گیري و اقـدام نیسـت؛ لـذا مفهـوم و فرآینـد تصـمیم       از تصمیمبا توضیحاتی که دادیم، عمل چیزي غیر 

  .کنیم می
  

  گیري تصمیم
گیـري، شـقوقی    در تصـمیم . شود می "انتخاب"که منجر به  "ترجیح میان شقوق"عبارت است از فرآیند ذهنی  "گیري تصمیم"



همچنین هـر تصـمیم   . گیرد دهد؛ یعنی تصمیم به آن می میها شقی را برتر تشخیص  گیرنده از میان آن وجود دارند که تصمیم
گیـري بـا    تصـمیم : گـردد  به دو دسته تقسـیم مـی   "بودن پیامدها معین یا نامعین"گیري از لحاظ  تصمیم. آثار و پیامدهایی دارد

آوردي از امکـان  به طور کلی، احتمال هـر حادثـه عبـارت اسـت از بـر     . "پیامد قطعی"گیري با    و تصمیم "پیامدهاي احتمالی"
اي که احتمـالش   نشدنی است و حادثه اي که احتمالش صفر است، واقع حادثه«. وقوع آن حادثه که مقداري بین صفر و یک دارد

). 74: 1373لیتـل،  ( »اما احتمال بسـیاري از حـوادث کسـري اسـت میـان صـفر و یـک       ... شدنی است یک است، بالضروره واقع
گیـري در   گیري در وضعیت عقالنیت پارامتریـک و تصـمیم   گردد؛ تصمیم به دو دسته تقسیم میگیري با پیامد احتمالی  تصمیم

رو  گیرنـده بـا شـقوق مختلفـی روبـه      عقالنیت پارامتریک، عقالنیتی است که در آن شخص تصمیم. وضعیت عقالنیت استراتژیک
تـر از   ي در وضـعیت اسـتراتژیک پیچیـده   گیـر  تصـمیم ). 80: 1373لیتـل،  ( هاي احتمالی معینـی هسـتند   است که داراي پیامد

انـد و از قـانونی تبعیـت     گیري پارامتریک، همۀ پیامدهاي احتمـالی مقتضـاي طبیعـت    زیرا در تصمیم. وضعیت پارامتریک است
هـا،   کـه نتـایج آن  «شود  گیري در وضعیت استراتژیک، شامل مواردي می اما تصمیم. کنند که البته احتمالی است و نه قطعی می

بـه ایـن معنـا کـه نتیجـه و بهـرة یـک تصـمیم تـابع          ). 81: 1373لیتـل،  ( »گیران دیگـر دارد  ی به اختیار عامدانۀ تصمیمبستگ
گیرنده باید با درنظرگرفتن محاسبات عقالنی دیگر کنشگرانِ حاضر در  هاي از روي اختیاِر کنشگران دیگر است و تصمیم تصمیم

  .د و حداقل هزینه باشدگیري با حداکثر سو میدان کنش، در پی تصمیم
عنوان موضوع مورد توجه و بررسی در این نوشـتار ـ بـه عقالنیـت      کننده در مقیاس خرد ـ به  رسد انتخاب مصرف به نظر می

رو اسـت و نیازهـا و    کننده با میزان معینی از اعتبار، و بازار با سـاختار معینـی روبـه    استراتژیک ارتباط ندارد، زیرا شخص مصرف
پس تصـمیم  . دهد کنندة معین واکنش نشان نمی خود را در نظر دارد و بازار مورد به مورد به تصمیم شخص مصرف هاي اولویت

از . گیري در وضعیت عقالنیت استراتژیک نیسـت  کنندة معین در بازار یادشده و با توانایی خرید مشخص، تصمیم شخص مصرف
. آمیز ارتباط نـدارد  هاي احتمالی یا مخاطره خرد، به انتخاب با پیامد کننده در مقیاس رسد انتخاب مصرف سوي دیگر، به نظر می

هایی قرار دارد که نتایج قطعی و مشخصی دارند و اطالعات مربوط به ایـن نتـایج نیـز در     کننده در برابر شق زیرا شخص مصرف
آمیز قرار نـدارد، زیـرا انـواعی از     اطرهبراي مثال در خرید لباس، فرد در وضعیتی مخ. آمیز نیستند دسترس است و اساساً مخاطره

شـان   ها را با توجه به نتایج قطعی تواند هر کدام از آن لباس ها و کیفیات متفاوت در مقابل او قرار دارند و او می ها با قیمت لباس
بـه مسـائل مربـوط بـه     در نتیجه، از این پس تنهـا  . ها باشد آن) و شاید نامطلوب(انتخاب کند، بدون آنکه نگران نتایج احتمالی 

  .پردازیم گیري قطعی می تصمیم
آوري و آماده کند و سپس به بهترین انتخاب  هاي جایگزین جمع گیرنده باید اطالعاتی را دربارة شق در مسائل کامالً قطعی، تصمیم

وجو، ارزیابی  ، جست]یازاحساس ن[تشخیص مسئله : گیري در وضعیت داراي پیامدهاي قطعی، داراي مراحل زیر است تصمیم. دست بزند
  .ها، انتخاب بدیل

. انـد  این الگوها را از جهات گوناگون و در سطوح مختلف به انواع متفاوتی تقسیم کـرده . کند انتخاب از الگوهاي گوناگونی پیروي می
بنـدي   هـاي تقسـیم   مالك یکی از. اند خوبی تعریف شده هایی که به عبارت است از الگویی ممکن براي انتخاب بین شق "الگوي انتخاب"

سازي  سازي اطالعات، الگوهاي انتخاب به دو دستۀ کلیِ آماده بر اساس شکل آماده. است "سازي اطالعات شکل آماده"الگوهاي انتخاب، 
  .شوند تقسیم می "ها ژگی وی"سازي بر اساس  و آماده "ها شق"بر اساس 

شـود و   عنـوان یـک کـل در نظـر گرفتـه مـی       و انتخاب، هر شق بـه سازي اطالعات، براي مقایسه و ترجیح  در نوع اول آماده
سـازي چندبعـدي هـم     سـازي اطالعـات، آمـاده    بـه ایـن نـوع آمـاده    . شود عنوان یک کل ارزیابی و در نهایت انتخاب یا رد می به

هـا در ویژگـی    شـق  شود، سپس همۀ ها با یکدیگر مقایسه می سازي، ابتدا یک ویژگی بین همۀ شق در نوع دوم آماده 5.گویند می
سازي اطالعات نهاده شـده،   نام دیگري که بر این نوع آماده. شوند هاي بعدي با هم مقایسه می دوم، بعد در ویژگی سوم و ویژگی

  . است "بعدي  شکل درون تک"
هـاي   الگـو در . الگوهاي جبرانی و الگـوي غیرجبرانـی  : شوند بندي دیگري، الگوهاي انتخاب به دو دسته تقسیم می در تقسیم

قـوتی بـا وجـود     جبرانی، اگر شقی ضعفی داشته باشد، داراي کمبود باشد، از مزیتی برخوردار نباشد، این ضعف و کمبـود و بـی  

                                                             
 .گویند ها هم می مارك= ها  سازي نشان سازي، انتخاب با آماده همچنین به این نوع آماده. 5



بـودن آن را   که شخصی در انتخاب مسکن، کوچـک   گیرنده، قابل جبران است؛ مثًال هنگامی قوت و مزیتی دیگر، در نگاه تصمیم
گیري بدین معناست کـه ضـعف شـقی در یـک      اما غیرجبرانی بودن الگوهاي انتخاب و تصمیم. داندبودنش قابل جبران ب با ارزان

کننـده   یعنی اگر شقی در برخورداري از یک ویژگی، کمتر از حد انتظار انتخـاب . ویژگی با قوت ویژگی دیگر قابل جبران نیست
الگوهـاي  . شود کننده، جبران نمی ویژگی، در دیدگاه انتخابباشد، این ضعف با قوت ویژگی دیگر یا باالتر از حد انتظار بودن آن 

  ): 306-281: 1386موون و مینور، ( گیري چند نوع هستند غیرجبرانی تصمیم
  

  الگوهاي انتخاب
l هـاي مـوردنظر    "ویژگـی ". 2. شـوند  مـورد بررسـی مشـخص مـی     "شـقوق ". 1: گرا شامل مراحل زیر اسـت  جانبه الگوي همه

هـا، داراي   ویژگی "همۀ"شقی که در . 4. شود مشخص می "قبولی حد قابل"براي هر ویژگی . 3. شوند کننده مشخص می انتخاب
یعنـی  ( 4اگـر تعـداد شـقوق داراي شـرایط ذکرشـده در بنـد       . 5. شود میقبول یا باالتر از آن باشد، مشخص و انتخاب  حد قابل

کـردن حـدهاي    مشخص( 3بیشتر از یک شق باشد، بند ) قبول یا باالتر از آن باشند ها داراي حد قابل شقوقی که در همۀ ویژگی
 6.دهیم را انجام می 4بند  ؛ و بعد)دهیم یعنی سطح توقعمان را افزایش می(کنیم  تر تکرار می گیرانه را سخت) قبول قابل
l هـاي مـوردنظر    "ویژگـی ". 2. شـوند  مـورد بررسـی مشـخص مـی     "شـقوق ". 1: شود الگوي جداکننده شامل چند مرحله می

 "همـۀ "شـق یـا شـقوقی کـه در     . 4. شـود  مشخص مـی  "قبولی حد قابل"براي هر ویژگی، . 3. گردند کننده مشخص می انتخاب
قبول بیش از  در صورتی که شقوق داراي حدهاي قابل. 5. گردد قبول باشد مشخص و انتخاب می ها باالتر از حدهاي قابل ویژگی

 .هاي دیگر باشد بسیار برتر از شق "حداقل در یک ویژگی"گردد که  یک شق بود، براي انتخاب شق نهایی، بدیلی انتخاب می
l  2. شـوند  مورد بررسی مشخص می "شقوق". 1: دآی شود که در پی می فرآیندي طی می "ها حذف از طریق جنبه"در الگوي .
 "اهمیـت ". 4. شـود  مشخص می "قبولی حد قابل"براي هر ویژگی، . 3. گردند کننده مشخص می هاي موردنظر انتخاب "ویژگی"

 "مقایسـه "شـده   قبـول تعیـین   ترین ویژگی با حد قابل هاي گوناگون از نظر مهم شق. 5. شوند بندي می ها مشخص و رتبه ویژگی
در اینجا اگر تنهـا یـک   . 7. شوند می "حذف"قبول را دارا نیستند  ترین ویژگی حد قابل هایی که در مهم شق یا شق. 6. گردند می

ماندنِ بـیش   در صورت باقی. 8. یابد اما اگر بیش از یک شق باقی ماند، فرآیند انتخاب ادامه می. شود شق باقی بماند، انتخاب می
ماندن ِبـیش   باز در صورت باقی. 9. شوند قبول را دارا نیستند حذف می ر دومین ویژگی مهم حد قابلهایی که د از یک شق، شق
شـقی کـه در آخـر بـاقی     . 10. شـوند  قبول را دارا نیستند حـذف مـی   هایی که در سومین ویژگی مهم حد قابل از یک شق، شق

 .ماند، شق مورد انتخاب است می
l  2. شـوند  مـورد بررسـی مشـخص مـی     "شقوق". 1: شود ود دارد که به اختصار تشریح میمراحلی وج "نگاري واژه"در الگوي .
 "اهمیـت ". 4. شـود  مشخص می "قبولی حد قابل"براي هر ویژگی، . 3. گردند کننده مشخص می هاي موردنظر انتخاب "ویژگی"

ترین ویژگـی   ي گوناگون از نظر مهمها شق. 6. گردد مشخص می "ترین ویژگی مهم". 5. شوند بندي می ها مشخص و رتبه ویژگی
باشند  قبول می قبول را دارا هستند یا باالتر از حد قابل هایی که حد قابل شق. 7. شوند می "مقایسه"شده  قبول تعیین با حد قابل

 "ازبـاالترین امتیـ  "قبـول هسـتند، شـق داراي     ترین ویژگی داراي حد قابـل  هایی که در مهم از میان شق. 8. گردند مشخص می
دو یا چند شق مساوي شوند، براي ترجیح یکی از آنان، دومین ویژگی مهـم، مـالك مقایسـۀ     7اگر در گام . 9. شود برگزیده می

 .گونه تا آخر گردد و همین ها و انتخاب شق برتر می شق
l مـورد بررسـی مشـخص     "شـقوق ". 1: شـود  ـ بررسـی مـی   عنوان آخرین الگـوي غیرجبرانـی   بهـ   7در این قسمت الگوي کمی

در . 4. شـوند  هاي هر شق مشخص مـی  ویژگی "تعداد". 3. گردند کننده مشخص می هاي موردنظر انتخاب "ویژگی". 2. شوند می
  . گردد انتخاب می ها بیشتر باشد هاي مثبت و مطلوب آن نسبت به همۀ شق نهایت شقی که تعداد ویژگی

l ایـن دیـدگاه در مقابـل دیـدگاه     . ها فرآیند انتخاب تجربی اسـت  هاي دیگري نیز مطرح شده است که یکی از آن البته دیدگاه

                                                             
گیري از الگوهاي  وجود دارد که بهره) 5مشکل مذکور در بند (اما راه دیگري هم براي ترجیح دادن یک شق در میان شقوق داراي شرایط برابر : تبصره. 6

  .دیگر انتخاب است
7. Frequency heuristic model  



کنند که در صفحات گذشـته   گیري افراد قبل از انتخاب فرآیندي را طی می طبق دیدگاه تصمیم. گیري عقالنی قرار دارد تصمیم
گیرندگان ناشی از عواطـف و احساسـات آنـان نسـبت بـه       ، انتخاب تصمیم"دیدگاه تجربی"دیدگاه موسوم به اما از . تشریح شد

بنـابراین، تأکیـد انـدکی بـر محاسـبه و مقایسـۀ       . ها عمدتاً عمل عاطفی است تـا عقالنـی   یعنی عمل آن. هاست ها و ویژگی شق
  : بندي کرد عنوان فرآیندهاي تجربی طبقه توان به ده را میگیرن چندین نوع از انتخاب تصمیم. ها و شقوق وجود دارد ویژگی

l کـار   را بـه  "اکتشـافی ارجـاع عاطفـه   "کنندگان، شـیوة   گیرندگان مثًال مصرف اند هنگامی که تصمیم عدة دیگري توضیح داده
هـا یـا    از آنکـه ویژگـی   کنندگان بیشتر مصرف. کنند شان به یک بدیل مبتنی می گیرند، انتخاب خود را بر پاسخ کلیِ هیجانی می

زننـد کـه    برند که در آن به انتخـاب بـدیلی دسـت مـی     بهره می "گرا کل"ها بررسی کنند، از رویکردي   باورها را در مورد ویژگی
کننـدگان خریـدهاي    دهد که چگونـه مصـرف   شیوة ارجاع عاطفه توضیح می. را دارند "بیشترین احساسات مثبت"نسبت به آن 

کنند، احساس مثبتی را  کنندگانی که به مارکی ابراز وفاداري شدید می مصرف. دهند یک مارك را انجام می حاکی از وفاداري به
گیري عقالنی یـا حتـی فرآینـد محـدود آن      بنابراین، هنگام خریدکردن وارد فرآیند گستردة تصمیم. دهند نیز به مارك بروز می

بـه همـین ترتیـب، خریـدهاي     . کننـد  تی، به احساسات خـود رجـوع مـی   راح بلکه به هنگام دست زدن به انتخاب، به. شوند نمی
و بـاالخره شـیوة   . کننـد  کنندگان تصمیم خود را بر پاسخ عاطفی قوي مسـتقر مـی   ها مصرف برنامه مواردي هستند که در آن بی

هـا سـبب ایجـاد     نتخـاب برخی ا. کنندگان خریدهاي مورد نیاز را به تعویق اندازند تواند سبب شود که مصرف ارجاعی عاطفه می
بـراي  . کنند و برخی حالت عاطفی مثبـت  ها حالت عاطفی منفی تولید می شود که برخی از آن هایی می نوعی مبادله بین ویژگی

این تعـارض، حالـت عـاطفی منفـی     . اندازد ها را به یاد مرگ می دانند که باید بیمۀ عمر بخرند، اما این فرآیند آن مثال مردم می
  .شود شخص خرید بیمۀ عمر را به تعویق اندازد د که باعث میکن تولید می

l بــر رفتارهــاي  "رخــدادهاي محیطــی"در دیــدگاه تــأثیر رفتــاري، بــر تــأثیر . دیــدگاه دیگــر، دیــدگاه تــأثیر رفتــاري اســت
وجـود آورد کـه   تواند جـوي را بـه    براي مثال، استفاده از بوهاي دلنشین و نورپردازي جالب می. شود کنندگان تأکید می مصرف

دادن  فروشـی جهـت سـوق    روها در یـک مغـازة خـرده    ترتیب دادن راه. کنندگان شود هاي مطلوب از طرف مصرف سبب واکنش
تواند بدون تغییر باورها یـا عواطـف بـر     دهد که چگونه محیط فیزیکی می خواه نشان می کنندگان به سوي محصوالت دل مصرف

گیري هم محاسبۀ عقالنی دخالت دارد، هـم احساسـات و هـم     که در اکثر موارد در تصمیم باید توجه داشت. رفتار تأثیر بگذارد
  . عوامل محیطی

  
 )در سطح خُرد( 8انداز پس

  : بندي کرد توان این تعاریف را در پنج طبقۀ کلی دسته انداز، می با مروري بر تعاریف مفهوم پس
شـدن   جلوگیري از مصرف«: اند اشاره کرده» مصرف نکردن«یا » کم مصرف کردن«انداز به  برخی منابع در تعریف پس .1

این دسته از تعـاریف   .)1279: 1913وبستر، (» هاي غیرضروري اجتناب از هزینه«یا ) 2003پرتر، (مصرف  شدن یا کم
  .نزدیک است "جویی صرفه"به تعریف مفهوم 

؛ 2: 1385سـالم،  ( .تعریـف شـده اسـت    "نکردن در زمان اول براي مصرف در زمان دوم مصرف"انداز به مثابۀ  گاه پس .2
انـد   انداز یـاد کـرده   عنوان روش پس به» تعویق در مصرف«همچنین برخی از  ).135: 1354؛ سووه، 330: 1380بیرو، 

 ).1121: 1356فرهنگ، (
د توافقی وجـود دار «: گوید در فصل هفتم کتاب خود می) 68: 2006(کینز : "نشده جخر درآمدهاي"عنوان  انداز به پس .3

در چند اثر دیگـر آمـده   . »درآمدي بدانیم که در ابتدا صرف مصارف مختلف شده است 9انداز را مازاد بر سر اینکه پس
: 1356فرهنـگ،  ( »انداز عبارت است از میزان درآمد جاريِ قابل مصرف که براي مصرف خرج نشده اسـت  پس«: است

                                                             
کنـد کـه از انتخـاب     ایجـاب مـی  ) grounded theory –رویش نظریـه  (طور که پس از این توضیح خواهیم داد، منطق تحقیق در این روش  همان .8

انداز خودداري کرده و براي پر کـردن   بنابراین نگارنده بر این اساس از بیان نظریات موجود درباره پس. اي که راهنماي تحقیق باشد، اجتناب شود نظریه
گیـري بـه بررسـی     اند ـ در بخش بحث و نتیجه  ین روش انجام شدههاي پیشنهادي نگارش گزارش در تحقیقاتی که به ا این خالء ـ  و به تبعیت از شیوه 

    .پردازد هاي تحقیق با نظریات موجود می انطباق و عدم انطباق یافته
9. Excess 



؛ بهرامــی و اصــالنی، 140: 1371؛ رحمــانی، 190: 1386؛ محتشــم دولتشــاهی، 3: 1382؛ مجتهــد و کرمــی، 1121
درآمـد جـاري   «تـرین آن   رایـج . شـود  انداز از دو طریق سنجیده می هاي سطح خرد، نوعاً پس در تحلیل. )123: 1384

 .)41: 1379توانایان فرد، ؛ 11: 2008گونزالس و اوزکان، (» منهاي مصرف است
انداز عبارت است از افزایش ثـروت خـالص    پس« :)2: 1995نیکل، ک( "افزایش ثروت طی یک دوره"عنوان  انداز به پس .4

برخـی  . )140: 1371رحمـانی،  (» ـ چه براي خانوارها و چه در سـطح اقتصـاد کـل ـ در طـی یـک دورة حسـابداري       
؛ بهرامـی و  1121: 1356فرهنگ، ( اند تعریف کرده »گردآوري ثروت و دارایی به وسیلۀ تعویق در مصرف«انداز را  پس
ها و ثروت در طول زمـان   تغییرات در دارایی«انداز  هاي سنجش پس همچنین یکی دیگر از راه. )123: 1384نی، اصال
 .)11: 2008گونزالس و اوزکان، (» است

؛ ابریشـمی و  140: 1371رحمـانی،  ( »انداز عبـارت اسـت از عرضـۀ سـرمایه     پس«: "عرضۀ سرمایه"عنوان  انداز به پس .5
 ).2: 1385زاده نامور،  رحیم

چهار تعریف فوق تنها در صورتی با هم معـادل خواهنـد   . هاي مختلفی اشاره دارند مشخص است که این تعاریف به واقعیت
بهرامـی و  (» ها ثابت بماند نشده براي خرید سرمایه به کار رود و قیمت تمام دارایی نشده و مصرف تمام درآمدهاي خرج«بود که 

  ).123: 1384اصالنی، 
  

  روش تحقیق
همـین  . هاي تحقیق با پژوهش مورد نظر اسـت  کنندة تناسب بیشتر بین یکی از روش هاي موضوع و هدف تحقیق تعیین ژگیوی

  .مالك ما را به انتخاب روش رویش نظریه سوق داده است
  

  10روش رویش نظریه
در روش مذکور، در جریـان  نظریه . اي از پیش تعیین شده در آغاز تحقیق است اولین مشخصۀ روش رویش نظریه، فقدان نظریه

کند و بعد  اي را مطرح می ها محقق ابتدا فرضیه ها ـ که در آن   درواقع، در این روش، برخالف سایر روش 11.یابد تحقیق ظهور می
یـک روش پـژوهش اسـتقرایی و    « "رویـش نظریـه  "روش . اي وجود ندارد نماید ـ  فرضیه  از مراجعه به واقعیت آن را آزمون می

هاي موجود و از پـیش   دهد تا به جاي اتکا به تئوري هاي موضوعی گوناگون امکان می که به پژوهشگران در حوزه اکتشافی است
 "رویـش نظریـه  "همچنین گفته شده اسـت کـه روش   ). 2: 1385منصوریان، ( »تعریف شده، خود به تدوین تئوري اقدام کنند

مند داده بنیان نهـاده شـده    بر اساس گردآوري و تحلیل نظام اي که یک روش پژوهش عمومی براي تولید تئوري است؛ تئوري«
» شـود  ها حاصل مـی  افتد و از رهگذر تعامل مستمر بین گردآوري و تحلیل داده در طول بررسی اتفاق می "رویش نظریه". است

 »باشـند  یکـدیگر مـی   ها در یک تعامل بسـیار نزدیـک بـا    آوري اطالعات و آنالیز آن جمع«در این روش ). 4: 1385منصوریان، (
احمـدي   علی ( »هاست ترین عامل در این روش نزدیکی همیشگی با داده مهم«، تا جایی که )307: 1387احمدي و نهایی،  علی(

  ).308: 1387و نهایی، 
  

  هاي پژوهش در روش رویش نظریه گام
ها، باید این موضوع را براي  ردآوري دادهمحقق براي گ. هاست طبق تعریفی که از این روش ارائه شد، گام نخست، گردآوري داده

پاسـخ تفصـیلی بـه ایـن سـؤال در روش رویـش نظریـه        . آیند ها از کدام واقعیت به دست می خود و دیگران روشن کند که داده
 .  است "گیري نظري نمونه"گیري مناسب در این روش  شیوة نمونه. شود نامیده می "گیري شیوة نمونه"

شـوند کـه همـۀ     شوند طوري انتخـاب مـی   گیري، موردهایی که مشاهده و بررسی می این نوع نمونهدر : گیري نظري نمونه

                                                             
10. Grounded theory 

علی ( »ها ایجاد گردد یق دادهدهد که تئوري از طر و اجازه می... کند محقق با یک تئوري از پیش تعیین شده توسط ذهن خود، پروژه را شروع نمی« .11
   ).307: 1387احمدي و نهایی، 



لذا . توان به نتایج تحقیق اطمینان کرد رو خواهد بود و نمی گیري با تورش روبه هاي محتمل را شامل گردند، وگرنه نمونه واقعیت
مـثالً در موضـوع بررسـی دالیـل     . مورد بررسی، به دسـت آورد  هاي ممکن در واقعیت باید، به طور نظري، تصوري از همۀ حالت

درآمـد، مـردم پردرآمـد،     مـثالً مـردم کـم   . انداز دربارة مردم مشهد، باید تصوري از همۀ مردم گوناگون مشهد داشته باشـیم  پس
گی؛ مردمـی بـا   ها؛ مردمی در سن جوانی و مردمی در شـرف بازنشسـت   هاي مصرفی سنتی و مردمی برخالف آن مردمی با عادت

ثبات و بدون پشتوانۀ تأمین اجتمـاعی؛ زنـان و مـردان،     هاي آزاد و کم هاي ثابت و داراي تأمین اجتماعی و مردمی با شغل شغل
و نیـز   "انداز کردن پس"آید که شاید عناصر مؤثر بر گوناگونی مردم، بر میزان  زیرا در تصور نظري، این احتمال به ذهن می... . و

. شـود  گیري است که طبق تأمالت نظري هدایت مـی  گیري نظري، نوعی نمونه نمونه. ها مؤثر باشند آن "اندازکردن دلیل پس"بر 
سـپس بـا دقـت در    . گـردد  آوري مـی  هاي مربوط به او جمـع  شود و داده براي دستیابی به چنین منظوري، اولین مورد معین می

شود که تا حد ممکن بـا مـورد اول در    ها، مورد دوم طوري معین می ن دادهآمده از مورد اول و تحلیل مقدماتی آ هاي فراهم داده
هاي مربوط به مورد دوم و همـین   همین شیوه در بررسی داده. ها کمک کند موضوع بررسی تفاوت داشته باشد تا به شمول داده
ند به همین شیوه و با همین مـالك  این فرآی. ها رعایت خواهد شد شدن داده مالك براي تعیین مورد سوم براي بررسی و فراهم

هـاي قبـل را بـه     اي متفـاوت بـا داده   برسیم، یعنی بررسی چند مورد آخر، هیچ داده "کفایت نظري و اشباع"یابد تا به  ادامه می
شوند که در خـالل گـردآوري و تحلیـل     ها به لحاظ نظري اشباع می هنگامی طبقه«: به بیان مبدعان رویش نظریه. دست ندهد

  اصالح و تعقیب محتـواي مصـاحبه  ). 229: 1384فراهانی و عریضی، ( »ها به دست نیاید هاي جدید از طبقه ها، داده ر دادهبیشت
با ادامۀ راه و مشاهدة اینکه افزودن بر موردها و ادامۀ بررسی هیچ اطالع . ها اشباع شوند باید ادامه یابد تا هنگامی که همۀ طبقه

هاي او همـۀ واقعیـت    یابد که داده شود، محقق اطمینان می اي به تحلیل قبلی اضافه نمی یجه هیچ نکتهافزاید و درنت اي نمی تازه
  12.شود مورد بررسی را شامل می

. ها در این تحقیق، مصاحبۀ عمیق و مکرر و در مواردي، مشاهده است آوري داده تکنیک جمع: ها آوري داده تکنیک جمع
احمـدي و   ك علـی .ر( 13شـود  شود و به متن تبدیل مـی  ها و مشاهدات نوشته می ، مصاحبهدر حین و پس از مصاحبه و مشاهده

آوري کند  کنندگان در تحقیق جمع ها را به زبان خود شرکت سازد که داده ها، پژوهشگر را قادر می مصاحبه). 309: نهایی، همان
شـونده و نکـات احتمـالی     هـاي مصـاحبه   ت گفتـه توانند صح در عین حال مشاهدات می). 225: فراهانی و عریضی، همان. ك.ر(

هـا را   تواند به پژوهشگر کمک کند کـه صـحت داده   ها می هاي گردآوري داده ترکیب روش«پس . شده را مشخص کنند فراموش
  ).226: 1384فراهانی و عریضی، ( »دریابد

ها در یـک تعامـل    و اطالعات و آنالیز آن ها آوري داده جمع«طور که قبًال هم اشاره شد، در این روش  همان: ها تحلیل داده
؛ یعنـی در ضـمن   )227: 1384؛ فراهـانی و عریضـی،   307: 1387احمـدي و نهـایی،    علـی (» باشند بسیار نزدیک با یکدیگر می

 هـاي  محقق مدام بایـد میـان داده  . یابد هایی از نظریه و در آخر نظریۀ نهایی ظهور می کم بخش ها، مفاهیم و کم آوري داده جمع
ها با استفاده از نتایج جدید حاصل از مواجهه بـا   هایش در رفت و آمد باشد و به تصحیح و تکمیل یافته آوري شده و تحلیل جمع
شوند که در ادامـه بـه توضـیح ایـن      هایی برداشته می ها تا تحلیل نهایی گام شدن نخستین داده اما از فراهم. هاي نو بپردازد داده

  : پردازیم مراحل می
کند و سـعی در شناسـایی و تفکیـک میـان      ها دقت می در اولین قدم، محقق در داده]: ها داده[بندي و رمزگذاري متن  ولهمق

ـ  کند داده یعنی تالش می. کند ها از جهات مختلف و رمزگذاري این انواع می انواع و اقسام آن که در نگاه نخسـت   هاي متفاوت را 
هـا   بنـدي داده  هاي مشابه را گرد هم بیاورد و به دسته ـ از هم متمایز کند و داده ه باشندممکن است تمایز آشکاري با هم نداشت

هـا و   در زیر انواع رمزگـذاري داده . ها، به ارائۀ نظریه برسد هاي متفاوت و متمایز داده نایل گردد و بعد با کشف روابط میان دسته
  :  ها ارائه شده است توضیحات مربوط به آن

                                                             
  . مطرح است "دار گیري دنباله نمونه"گیري، تحت عنوان  در علم آمار، مشابه این روش نمونه. 12
آن نـه نـوع داده بـراي    گیري نظري که در  ها استفاده کند، از طریق نمونه آوري داده اگرچه پژوهشگر ممکن است در ابتدا از یک تکنیک براي جمع«. 13

هـا،   آوري داده گونه محدودیتی براي اسـتفاده از تکنیـک جمـع    ها ضرورتاً مناسب باشد، هیچ آوري داده یک مقوله و نه نوع خاص یک تکنیک براي جمع
   ).309: 1387احمدي و نهایی،  علی( »آوري شده وجود ندارد هاي جمع ها یا انواع داده شیوه استفاده از آن



بنـدي و تشـریح    گـذاري، دسـته   رمزگذاري باز بخشی از تجزیه و تحلیـل اسـت کـه شـامل شناسـایی، نـام      : زرمزگذاري با
هـدف رمزگـذاري بـاز، درك مفـاهیم پنهـان در بیـان       ). 1387احمـدي و نهـایی،    علـی ( هاسـت  هاي موجـود میـان داده   پدیده

هایی پیشین در دانش  توانند مفاهیم و مالك قسام میها بر اساس انواع و ا هاي تقسیم داده مفاهیم و مالك. شونده است مصاحبه
ایـن بـدان   . هاي جدیـد و موجـود در تحقیـق    شده توسط محقق و معطوف به داده هایی ابداع قبلی باشند یا نه، مفاهیم و مالك

ع مفـاهیم نـو نیـز    ها و مفاهیم از پیش تعیین شده اکتفا کرد، بلکـه بایـد بـه ابـدا     معناست که نباید به برقراري پیوند بین داده
کـه توانـایی محقـق را در     ها در صورت لزوم به خلـق مفـاهیم جدیـد ـ     ها و تفاوت ها و یافتن شباهت پرداخت و با دقت در داده
شوند و در مقـوالت   نظمی مفرط خارج می ها از پراکندگی مطلق و بی در این گام، داده. ـ دست زد کنند توصیف واقعیت زیاد می

  .شوند میبندي  مختلف دسته
 »بـا یکـدیگر اسـت   ) ها و مشخصـات  بندي دسته(رمزگذاري محوري، فرآیند ایجاد ارتباط بین رمزها «: رمزگذاري محوري

بخشیدن به عناوین به دسـت آمـده در رمزگـذاري بـاز      در این مرحله، محقق به دنبال نظم). 310: 1387احمدي و نهایی،  علی(
شـده   به عبارت دیگر، در این مرحله مفـاهیم اسـتخراج  . دهد تر می تر و عام عنوانی کلی او همچنین به هر دسته از عناوین،. است

توانـد هـم بـر اسـاس      انتخـاب عنـوان کلـی مـی    ). 18: 1387محمدپور و رضایی، ( شوند بندي می در قالب مقوالت عمده دسته
  .هاي محقق و هم با مراجعه به دانش پیشین انجام شود دریافت

رمزگذاري انتخابی فرآیندي اسـت کـه در بیـان    «. سومین مرحلۀ رمزگذاري، رمزگذاري انتخابی است :رمزگذاري انتخابی
ها را با دستۀ دیگر مرکـزي ارتبـاط    گزینیم و تمام دیگر دسته عنوان هسته و مرکز برمی هاي مختلف، یک دسته را به بندي دسته

: 1387احمـدي و نهـایی،    علـی ( »باشـد  ها به این هسته مـی  ادهایدة اصلی ایجاد یک هستۀ اصلی براي ارتباط دیگر د. دهیم می
بـه عبـارت   . اسـت ) 228: 1384فراهانی و عریضـی،  ( »خط اصلی داستان«محقق در رمزگذاري انتخابی به دنبال کشف ). 310

شـناخته و   عنـوان مقولـۀ مرکـزي    تر ـ که در مرحلۀ رمزگذاري محوري به دست آمد ـ یکی بـه    دیگر، از میان همۀ عناوین کلی
در اینجا باز باید توجه داشت که برقراري . گیرد ها با آن نیز مورد تأمل و شناسایی قرار می شود و رابطۀ سایر واقعیت برگزیده می

توانـد بـا اسـتفاده از دانـش      هاي بعدي مـی  گیري هاي مختلف با یکدیگر و عناوین متمایز و نتیجه همۀ این ارتباطات میان مقوله
شخصـی ِمحقـق باشـد و    ) 309: 1387احمـدي و نهـایی،    علـی ( »حساسـیت تئـوریکیِ  «تواند نتیجـۀ   گیرد یا میقبلی صورت ب

البتـه  ). 1384فراهـانی و عریضـی،   (هاسـت   ها و معنادادن به آن ورشدن در داده حساسیت تئوریکی هم توانایی محقق در غوطه
هـا و   سـیت محقـق در برقرارکـردن ارتبـاط میـان یافتـه      توانـد حسا  حساسیت تئوریک صرفاً از جنس نوآوري نیست، بلکـه مـی  

  . هاي پیشین هم باشد نظریه
: 1387احمـدي و نهـایی،    علـی ( »گیري رویش نظریه است هاي نظري، بخش الینفک شکل نوشتن یادداشت«: ها یادداشت

هـا   و تنظـیم داده ... هـور و هـاي نوظ  نکردن مقوالت و فرضیه ها سبب تمرکز محقق در فرآیند پژوهش و فراموش یادداشت). 311
 »هاسـت  دهـی و کنتـرل داده   اي بـراي سـازمان   یادداشـت وسـیله  «همچنین . شوند ها و آشکارشدن نظریه می بندي جهت دسته

هـا و سـؤاالتی اسـت     سازي داده ها یا مفهوم هایی دربارة داده هر یادداشت شامل ثبت حیطه«). 230: 1384فراهانی و عریضی، (
ها و اندیشه در مورد اینکه مفاهیم چگونه به یکدیگر مربـوط   بندي فرضیه همچنین صورت«. شوند  فرآیند مطرح میکه در نتیجۀ این 

هـاي رمزگـذاري،    یادداشـت : انـد  هـا در روش رویـش نظریـه بـر سـه دسـته       یادداشـت . »شـوند  ها ثبـت مـی   شوند در این یادداشت می
دهـی   کدگـذاري بـاز و عنـوان   «هایی مـرتبط بـا    هاي رمزگذاري، نوشته یادداشتمنظور از . هاي عملیاتی هاي نظري، یادداشت یادداشت

هـا و تشـریح    بندي ها، دسته گذاري هاي مربوط به نام ها، نوشته این یادداشت. است) 311: 1387احمدي و نهایی،  علی( »مفهومی نظریه
هـاي نظـري،    یادداشـت . هسـتند ) هـا  داده( هـاي مربـوط بـه سـطح نخسـت مفهـومی       ها یعنـی یادداشـت   ارتباطات موجود میان داده

هـاي عملیـاتی، شـامل     و یادداشـت ) 311: 1387احمـدي و نهـایی،    علی( هاي مربوط به رمزگذاري محوري و انتخابی هستند یادداشت
 ).311: 1387احمدي و نهایی،  علی(شود  هاي طرح تحقیق و نظریۀ در حال ظهور می گیري مکتوبات مربوط به جهت

احمدي و نهایی،  علی( .است "مرحلۀ نوشتن یا رویش نظریۀ جدید و نهایی"آخرین گام، : ها و تحلیل نهایی هنگارش یافت
ها و تفکرات خویش یا نظریۀ تولیدشده از ادغام این تفکرات  یافته از خالل نوشته محقق در این گام، نظریۀ رویش). 311: 1387

هـا و   هـا و شـباهت   بررسـی میـزان  تفـاوت   «د و به ارزیابی نهایی آن از طریـق  کن با دانش پیشین را با نظریات قبلی مقایسه می



هـا اعمـال    گیـرد و محقـق آخـرین اصـالحات را بـر آن      هاي نهایی صورت می این کار با دقت در نوشته. پردازد می» ها چرایی آن
  .آورد کند و تحلیل نهایی خود را به نگارش درمی می

  هاي تحقیق یافته
شـدن امکـان مـرور سـریع      در اینجا سعی شده است به نحوي مختصر به سؤاالت اصلی تحقیق پاسخ داده شود تا ضـمن فـراهم  

  . گیري ِنهایی دربارة موضوع مورد بررسی حاصل گردد نتایج براي خوانندگان، آمادگی الزم جهت بحث و نتیجه
  

  ون چگونه است؟نظام ترجیحات مردم مشهد در مصرف کاالها و خدمات گوناگ. 1
اکثر اشخاص، داراي دو تـا  . مواجه بودند "هاي ناداشته خواسته"هاي اشخاص پرسیده شد و آنان با  ها، کمبود در جریانِ مصاحبه

. هـاي فیزیولوژیـک سـطح اول و دوم بـود     هـا، خواسـته   درصـد آن  70چهار خواستۀ ناداشتۀ مهم و بالفعل بودند که نزدیک بـه  
هرچنـد سـایر   . شـد  می "بخش و موجب رضامندي کننده، آرامش تثبیت"چیزي بود که در صورت ارضا،  شان، ترین خواسته مهم

  .ماند ها همچنان ارضانشده باقی می خواسته
انـداز و شـیوة    تر از دالیل آنان براي پس در مباحث قبل گفتیم که اطالع از نظام ترجیحات مصرفی اشخاص، بر درك عمیق

. اشـخاص بـوده اسـت    "نظام ترجیحـات مصـرفی  "لذا موضوع یکی از سؤاالت تحقیق، بررسی . است انداز مؤثر گیري پس تصمیم
پس از آزمون چند تکنیک، در نهایت، با قراردادن پاسخگویان در وضعیتی فرضی، نظامِ ترجیحات مصـرفیِ آنـان مـورد بررسـی     

این شد کـه مـردم   ) رمزگذاري گزینشی(از انتزاع پاسخ این سؤال در آخرین مرحله : قرار گرفت که نتیجۀ آن به این شرح است
به عبارت دیگر، با دقت در مطالبی که تحت عنوان رمزگذاري باز و محـوري ارائـه شـد، بـه ایـن      . دهند اولویت می "ها اولین"به 

: اولـین هسـتند  هاي گوناگون  از جنبه "ها اولین". ست"ها دادن به اولین اولویت"نتیجه رسیدیم که مفهوم مرکزي در این بحث، 
از طرفی بقاي انسـان  . اولین نیازها، اولین از حیث بقاي انسان، اولین در توانایی خرید و اولین از حیث سرعت تحقق و دسترسی

از حیثـی  . ها، الزمۀ دستیابی بـه مـوارد بعـدي اسـت     از طرف دیگر، دستیابی به حداقل. وابسته به ارضاي نیازهاي ضروري است
اي از گـرایش انسـان بـه     تر است و ایـن جلـوه   تر و ممکن تر، آسان ها، عمومًا سریع ها و تدارك دیدن آن لیندیگر، دسترسی به او

ها و گـردآوردن مقـدمات    ها را فراهم کرد، امکان پرداختن به بعدي تدریج اولین وقتی شخص به. هاست 14"تر ها و راحت تر ساده"
  .آید ها نیز به وجود می آن

هـاي   اند ـ عمومـاً بـادوام هسـتند، پـس بـراي سـال        جز غذا و اجارة خانه که قائم به تهیۀ روزانه الها ـ به با توجه به اینکه کا
انداز کردن را بـه   آوري و پس از طرف دیگر، کارِ انسان مازاد دارد، و این مازاد، امکان جمع. ها نیست متمادي نیازي به تجدید آن

هـاي   اولـین خواسـته  "هاي پیشین، به تهیـۀ   شده و در سایۀ رفع خواسته نباشتهپس شخص با استفاده از مازاد ا. دهد شخص می
  .کند اقدام می "نداشته

هاي پلکان ترجیحات قرار داشته باشـد و   یک از پله اما در رمزگذاري محوري مشخص شد که بسته به اینکه شخص در کدام
هـا بـراي    ِ اولـین  اولـین : برایش متفـاوت خواهـد بـود    "ها ناولی"هایش محقق شده باشد،  چه میزان از نیازهایش ارضا و خواسته

ضـروریات،  . "تجمالت"شود و سپس  مطرح می "رفاهیات"در درجۀ بعد و پس از ارضاي نسبی آن، . است "ضروریات"اشخاص 
و تجمـالت در   گیرند و رفاهیات در مقولۀ عمدة رفـاه  ها هستند که در مقولۀ عمدة ضرورت قرار می اي از نیازها و خواسته دسته

  .مقولۀ عمدة تجمل
ایـن اسـت   » نظام ترجیحات مردم مشهد در مصرف کاالها و خدمات گوناگون چگونه است؟«به طور خالصه پاسخ به سؤال 

هـا و نیازهاشـان بـرآورده     دهند و بسته به اینکه چه میزان از خواسته ها اولویت می که آنان در مصرف کاالها و خدمات، به اولین
هاي مورد نیاز  گیرند و بسته به همین موضوع به اولین اي از مراحل ضروریات، رفاهیات یا تجمالت قرار می ، در مرحلهشده باشد
  .دهند شان اولویت می شده و خواسته

                                                             
کنند که ادراکات اعتباري به دو قسـم   با تفکیک ادراکات انسانی به حقیقی و اعتباري، بیان می اصول فلسفه رئالیسمه طباطبایی در مقاله ششم عالم. 14

ي فعالـه مـا،   قوا« :است "اخف و اسهل"یکی از انواع ادراکات قبل از اجتماع، انتخاب  .شود اعتباریات قبل االجتماع و اعتباریات بعد االجتماع تقسیم می
  ).128: 1387طباطبایی، ( »رنج تمایل پیدا کرده و کار پر رنج را ترك خواهد گفت ناچار به سوي کار بی



  .15ترین شخص خانواده است یکی از نکات مکشوف این است که نظام ترجیحات خانواده، تابعی از نیازهاي ضعیف
. نکتۀ دیگر آنکه نظام ترجیحات مصرفی هر شخص تا حدود زیادي تحت تأثیر ساختار و وضعیت محیطی شخص قـرار دارد 

بـراي مثـال، در   . در مورد تأثیر ساختار بر نظام ترجیحات مصرفی اشخاص، ساختار بازار، بیش از بقیه ملموس و قابل بیان است
نۀ محدود را پیش روي اشخاص قرار نداده است، ترجیحات مصـرفی شـخص در   شرایطی که ساختار بازار میوه بیش از چند گزی

تنهـا  . را انتخـاب کنـد   "نهادة بازار شقوق پیش"تواند یکی از  این مورد، کامًال تحت تأثیر این ساختار قرار دارد و شخص تنها می
  .  است "کنم کدام را انتخاب نمی هیچ"راه گریز از این شقوق، انتخاب گزینۀ 

 
  نظام ترجیحات مردم مشهد در مصرف کاالها و خدمات گوناگون به هنگام افزایش درآمد چگونه است؟. 2

فرهنگ خـود و بـر    پذیري و فرهنگ و خرده شخصی که با درآمد معیِن نسبتًا مستمر و بر اساس سبک زندگیِ برگرفته از جامعه
کننـده یـا    ب سـاختارهاي موجـود و شـرایط تسـهیل    گیري در رفتار اقتصـادي خـویش و البتـه در چـارچو     اساس شیوة تصمیم

شونده، یک سطح و سبک زندگی را به منصۀ ظهور رسانده است، وقتی با وضعیت افـزایش درآمـد و قـدرت خریـد مواجـه       مانع
اي پرسـیده شدــ    مرحلـه  که طی یک سؤال سه واکنش اشخاص به افزایش درآمدشان ـ . گیري کند گردد، باید مجدداً تصمیم می

  .ها بود گذاري یا تلفیقی از دو یا سه مورد از این انداز یا سرمایه یا پس مصرف
هـاي   افـزایش کیفیـت  "شوندگان تحت عنوان  اما در ادامه و در مرحلۀ رمزگذاري گزینشی، دریافتیم که رفتار تمام مصاحبه

درآمد، به ارضاي نیازهـاي خـود در    شخص تحت تأثیر افزایش. قابل فهم و تفسیر است "ناپیدا و جلو رفتن در پلکان ترجیحات
بـراي مثـال، اگـر    . پردازد و خواهان این است که ارضاي بعدي را نیز در سطح بـاالتري انجـام دهـد    سطح باالتري از کیفیت می

 افزاید؛ یا گوشت گوسـفند را  بخواهد افزایش درآمد را در مورد خوراك به کار ببندد، به میزان گوشت به کار رفته در خورش می
تـوان ادعـا    بنابراین، مـی . دهد شده در خارج از منزل را افزایش می هاي غذایی صرف کند یا میزان وعده جایگزینِ گوشت گاو می

یـا   "کوشـش جهـت رعایـت اسـتانداردهاي مصـرفی     "شونده،  کرد اثر عملی افزایش بیست درصدي درآمد در اشخاص مصاحبه
  .است "ارتقاي استانداردهاي مصرفی"

کنند، بلکه با توجـه بـه مبلـغ     ترین خواستۀ خود نمی را الزامًا صرف مهم "اضافه درآمد"توجه اینکه اشخاص این  نکتۀ قابل
کنند در پلکان نظـام ترجیحـات خـود یـک      گیرند و سعی می شان براي آن تصمیم می و نظام ترجیحات مصرفی "اضافه درآمد"

را صـرف   "اضافه درآمـد کـم  "اشخاص : انبی انجام شد که نتیجۀ آن این بوداي ج در تأیید این نکته مطالعه. گام به جلو بردارند
شـده   نقشۀ دیگـري متناسـب بـا میـزان درآمـد اضـافه       "اضافه درآمد زیاد"کنند و براي  تأمین نیازهاي متناسب با آن مبلغ می

  .کار کوچک شود رسد که پول کم صرف کار بزرگ و پول زیاد صرف گویی نزد ایشان معقول به نظر نمی. کشند می
درواقع، غالـب اشـخاص اقـدام بـه     . گذاري اشخاص نیز بدین طریق تفسیرپذیر خواهد شد انداز و سرمایه رفتار اقتصادي پس

انـداز و   به ایـن معنـی کـه بـه انگیـزة رسـیدن بـه هـدفی معـین، دسـت بـه پـس            . کنند انداز هدفمند می گذاري و پس سرمایه
انداز بـدون   پس"حتی اندیشۀ . یز همانا ارضاي نیازي در سطحی باالتر از سطح پیشین استزنند و این هدف ن گذاري می سرمایه

ها بـه   کنند ـ که طی مصاحبه  انداز می مبنی بر اینکه برخی از اشخاص بدون درنظرداشتن کمبود یا اولویتی اقدام به پس "هدف
وان ادعا کرد که آخـرین پلـۀ نظـام ترجیحـات، داشـتن      ت یعنی می. ـ تناسب زیادي با انگیزة کسب دارایی دارد دست آمده است
  .هاي قبلی همگی مبتنی بر کسب کاال یا خدمتی خاص هستند دارایی است و پله

. گونه نیست البته باید متذکر شد که رسیدن به این آخرین گام، اگرچه عموماً به معناي بسیار ثروتمندبودن است، لزومًا این
[= ها و ذهنیت شخص است و علت شباهت اغلب اشـخاص در ایـن مـورد، نفـوذ منبعـی یکسـان        زشاین امر کامالً وابسته به ار

  .هاست بر اندیشۀ آن] فرهنگ یکسان
  

 نظام ترجیحات مردم مشهد در مصرف کاالها و خدمات گوناگون به هنگام کاهش درآمد چگونه است؟. 3
هـاي   هاي تجلـی شـیوه   کنند، یکی دیگر از عرصه با آن اتخاذ می ها با کاهش درآمد و تصمیماتی که براي مقابله مواجهۀ خانواده

                                                             
 ".نتیجه، تابع اخس مقدمتین است"شود که  مانند آنکه در منطق گفته می .15



هـاي   ریـزي  هـا را بـه تجدیـد نظـر در رفتارهـا و برنامـه       ها با این وضعیت، آن رو شدن خانواده روبه. هاست انداز آن مصرف و پس
  .دارد شان وامی مصرفی

ها نشان داد که واکـنش آنـان    بررسی» ست؟واکنش مردم مشهد در هنگام مواجهه با کاهش درآمد چی«پرسش این بود که 
: 1386برانسون، (شان است، دوزنبري نیز این نکته را در جامعۀ خود مشاهده کرده است "هاي سبک مصرفی دفاع از استاندارد"

345.(  
 و در صـورت عـدم   "گـذاري  کاستن از سرمایه"شان در درجۀ اول  حل اشخاص براي دفاع از استانداردهاي سبک مصرفی راه

در صـورتی کـه ایـن    . اسـت  "انـداز  مصرف پس"و در مرحلۀ بعد و در صورت عدم کفایت مجدد،  "انداز کاستن از پس"کفایت، 
در صـورتی کـه ایـن    . کاهنـد  مـی  "هاي تجملی و رفـاهی  مصرف"ها را جبران نکند، به ترتیب از  اقدامات میسر نباشد یا کاهش

کاهنـد؛ بـه بیـان دیگـر،      مـی  "کیفیـت ناپیـداي مصـارف ضـروري    "ن نکنـد، از  هـا را جبـرا   اقدامات هم میسر نباشد یا کـاهش 
کاهنـد و اگـر کـاهش     مـی  "کیفیت ناپیـدا "کنند، از  دهند اما سبک آن را حفظ می هایی که سطح مصرف را کاهش می خانواده

  . کنند تالش می "منابع جدید درآمدي"درآمد ادامه یابد، براي یافتن 
  

 انداز چیست؟ ي پسدالیل مردم مشهد برا. 4
اي  بـه چـه انگیـزه   . اسـت  "انـداز کـردن   انگیزة اشـخاص بـراي پـس   "انداز کردن مردم، موضوع بااهمیت،  در پژوهش دربارة پس

کنند؟ مجموعـۀ   کنند؟ به عبارت دیگر، این سؤال مطرح است که چرا درآمد کم یا متوسطشان را کامالً مصرف نمی انداز می پس
هاي مکرر، و چند مرحلـه رمزگـذاري بـه ایـن پاسـخ       ین سؤال مورد بررسی قرار گرفت و پس از بررسیشده به ا هاي داده پاسخ

اصـوال هـر چیـزي کـه ارادة     . کنند انداز می پس "ها احساس توانایی و تأمین خواسته"شوندگان براي تحقق  رسیدیم که مصاحبه
از همین رو اسـت کـه انتظـار سـخت     . ن، آن چیز واقع شودخواهد که در همان زما انسان به بودن و داشتن آن تعلق بگیرد، می

چیزي که شخص، میلِ به داشتن آن دارد، میل به داشـتن آن  : کند در عمل اقتصادي مصرف نیز این قاعدة کلی صدق می. است
امـا هرگـاه    .خواهد در کمترین زمان ممکن به آن برسـد  را در زمان حال نیز دارد و اگر تحقق آن در زمان حال ممکن نشد، می

عمـل  . شرایط واقعِی داشتن آن کاال یا خدمات را نداشته باشند، در بدو امر باید توان خود را مصـروف تحقـق آن شـرایط کننـد    
  .یابد انداز در این هنگام موضوعیت می پس

شـوندگان   عموالً مصاحبهالبته م. اند اشاره کرده "انگیزة احتیاطی"انداز، به  ها براي پس شوندگان بیش از سایر انگیزه مصاحبه
هـاي غیراحتیـاطی قـرار دهـیم،      هاي احتیاطی را در برابر انگیزه هنگامی که مجموع انگیزه. نامند انداز نمی این عمل خود را پس

هـاي غیراحتیـاطی بـوده     شویم آنچه طی قرون متمادي موضوع نکوهش نخبگان ایرانی بوده، بیشتر مربوط به انگیـزه  متوجه می
  .است

، میان دو مقدار برابر مصرف، مطلوبیت مصرف به تعویـق افتـاده، کمتـر از مطلوبیـت مصـرف      "اصل تنزیل ذهنی"س بر اسا
اي که ناچار است براي تأمین اعتبار براي خرید کاال یـا خـدمت خاصـی انتظـار بکشـد، اگـر        کننده بنابراین، مصرف. اکنون است

ن کاملِ اعتبار، به مصرف بپردازد، حاضر است مبلغ بیشتري براي ایـن مصـرف   اوضاعی فراهم شود که بتواند زودتر از زمان تأمی
شـود بـراي ایـن تحقـق      خریدن، تحقق مطلوبیت استفادة فوري از کاالي مورد نظر است و شخص حاضر می قسطی. هزینه کند

  .رواج وام و استقبال از آن با همین قضیه قابل توجیه است. فوري، مبلغ بیشتري پرداخت کند
شود و تا زمـان پیـدایش مجـدد     مچنین بر اساس اصل پویایی نیاز، در صورت رفع نیاز، انگیزة عمل مربوط به آن محو میه

اي که این خصـلت نوسـانی نیـاز را درك     کننده مصرف. آن کمبود، انگیزة متناظر با آن، منشأ عمل اقتصادي شخص نخواهد شد
همچنـین  . راي مصارف آینده به فکر تأمین اعتبار و تخصیص بودجـه خواهـد بـود   کرده باشد، براي نیازهاي آینده و به تبع آن ب

تـر   کننـده آن را مهـم   هرگاه چنین حالتی روي دهد، ارضاي نیازي که مصرف. ممکن است بین ارضاي دو نیاز تزاحم ایجاد شود
کردنـد در آینـده بـراي     ي که گمان میشوندگان بین ارضاي نیاز اکنون و نیاز براي برخی از مصاحبه. یابد احساس کند تقدم می

که ارضاي حداکثري نیاز اکنـون   "مصرف خوش"کنندة  جز مصرف در این میان، به. آمد آنان پیش خواهد آمد تزاحم به وجود می
شوندگان، به درجات مختلف، براي ارضاي نیاز آینده اهمیت بیشتري قائـل بودنـد و بـراي اکثـر      داد، بقیۀ مصاحبه را ترجیح می

  .ترین راه براي حصول اطمینان در مورد ارضاي نیازِ زمانِ آینده بود انداز، اصلی ها پس نآ



اي  دیگر آنکه در مواردي، انگیـزه . داشتن پول نقد است انداز فقط نگه شوندگان از پس نکتۀ دیگر آنکه تلقیِ بعضی از مصاحبه
 . انداز بوده است مرکب از چند انگیزه، منشأ عمل پس

  :انداز را به شرح زیر تهیه کرده است هاي پس صاددان مشهور، بر اساس مشاهداتش، فهرستی از انگیزهکینز، اقت
  

  انگیزه استقالل  انگیزه احتیاطی

  انگیزه فعالیت اقتصادي  انگیزه چرخه عمر

انگیزه جایگزینی بین 

  زمانی 

  انگیزه ارث

  انگیزه حرص  انگیزه بهبود

    انگیزه پرداخت پیش قسط

  
  : هاي آشکاري است مشاهدات ما، هرچند در اکثر موارد با مشاهدات کینز هماهنگ است، در چند مورد داراي تفاوت

. شـود  شدة ما یافت نمـی  انداز مشاهده انداز ذکر کرده است، در میان دالیل پس هایی که کینز براي پس برخی از انگیزه .1
 . اند انگیزة حرص و انگیزة استقالل از این جمله

هـایی کـه کینـز مشـاهده کـرد قـرار        شـوندگان مشـهدي در محـدودة انگیـزه     انداز مصـاحبه  هاي پس خی از انگیزهبر .2
از ایـن   "درآمد مازاد از مخـارج الزم بـراي رعایـت سـبک زنـدگی برگزیـده      "و  "انگیزة انسانی و دینی". گرفتند نمی

 :اند جمله
اي  انـدازکردن بـه انگیـزه    توضیح داد که گـاهی پـس  توان  انداز، می در مورد انگیزة انسانی و دینی براي پس )1

انداز کننده ـ و به طور کلی اشخاصی که شخص، نفع خود و آنان را بـا    گیرد که براي شخص پس صورت می
اي عملِ حاصـل از ایـن انگیـزه، بـا ورود ایـن گـزاره ممکـن         تبیینِ مبادله. انگارد ـ نفعی ندارد  هم یکی می

     ".دهد یخدا عوضش را م": شود که می
همچنین مشاهده شد که گاهی شخص ـ با وجود توانایی مالی براي ارتقاي استانداردهاي مصرفی خود ـ از    )2

مانـد و   نشـده بـاقی مـی    مصـرف  "درآمـد اضـافی  "زند و در نتیجه  ارتقاي استانداردهاي مصرفی سر باز می
ز شـخص عامدانـه از   گـاهی نیـ  . گاهی شخص به سبک مصـرف خـود عـادت کـرده اسـت     . شود انباشته می

مصرف زیاد، باعـث فسـاد   «: کند کند و دلیل آن را چنین بیان می استانداردهاي مصرفی خود پشتیبانی می
بچه اگر به مصرف زیاد عادت کند، بعداً کـه خـودش بخواهـد پـول در آورد، سـختش      « ، یا»شود اخالق می

 .    »شود است و امکان لغزش زیاد می
هـاي مـورد اشـارة کینـز،      شده در واقعیت با انگیـزه  هاي مشاهده اسب کامل برخی از انگیزههمچنین براي انطباق و تن .3

  :کردیم "بازتعریف"عنوانِ کلیِ انگیزة مورد اشارة کینز را 
قـرار   "تـدابیر احتیـاطی  "توان تحت عنوان کلی  انداز احتیاطی را می ها پی بردیم که پس در خالل مصاحبه )1

انداز احتیـاطی کـاال، بـه     برخی نیز به جاي پس. است به صورت جنسی باشد انداز احتیاطی ممکن پس. داد
. دار محلـه  مثل داشتن حساب دفتري نـزد مغـازه  . کنند تکیه می "پشتیبان احتیاطی اجتماعی ـ اقتصادي "

  تأسـیس  هاي فراوانی بـه خـانوادة تـازه    ، خانوادة پدري، کمک"اي تحت حمایت خانوادة هسته"همچنین در 
بـه ایـن نکتـه نیـز پـی      . شود هاي پدري، هم پدِر شوهر و هم پدرِ بانو را شامل می گونه خانواده این .کند می

کشـیدن و   کـردن و چـک   شوندگان، تدبیر احتیاطی، در قالب عمـِل قـرض   بردیم که براي برخی از مصاحبه
  .شود الحسنۀ اداري متجلی می هاي قرض تأسیس صندوق

انـدازکردن بـا انگیـزة افـزایش      گاهی، پس: چنین بود که "ینی بین زمانیانگیزة جایگز"تعریف مجدد ما از  )2
شخصـی کـه بـا انگیـزة     . کنـد  درآمد، شخص را مستقیماً در عمل اقتصادي درآمدزا و سودآور درگیـر نمـی  

کند، پس از انباشـتن مبلغـی پـول، آن را در فعـالیتی اقتصـادي       انداز می جایگزینی بین زمانی اقدام به پس



گذار در آن فعالیت اقتصادي هـیچ نقشـی نـدارد و در زمـان      کند که خود شخصِ سرمایه اري میگذ سرمایه
هـاي مـالی و اعتبـاري کـه بـا       مانند برخی از مؤسسه. کند دوم، اصل پول و سود حاصل را یکجا دریافت می

تحویـل   گـذار  پذیرِي مبلغ معینی پول، بعـد از سـه سـال و نـیم، دو برابـر آن را بـه شـخص سـپرده         سپرده
  .   دهند می

 انداز کردن مردم مشهد چگونه است؟ شیوة پس. 5
. کنـد  اي بـروز و ظهـور پیـدا مـی     انداز او به شـیوه  دارد، و عمل پس اش او را به عمل وا می انداز دارد، انگیزه کسی که انگیزة پس

هـا ـ کـه سـعی شـد در مرحلـۀ        سخاز مجموع پا. اندازکردن مردم مشهد موضوع مهمی در نوشتار حاضر است بررسی شیوة پس
با ایجاد "رسیم که اشخاص  تر به این پاسخ می بندي و منظم شود ـ در سطحی انتزاعی  رمزگذاري باز و رمزگذاري محوري دسته

انـواع  . شـوند  انداز مـی  ، موفق به پس"نکردن بخشی از درآمد و دورکردن آن از دسترس خود تعهد درونی و الزام بیرونی به خرج
  :توان تحت دو عنوان کلی قرار داد انداز را می هاي پس شیوه

نکـردن یـا    شود انباشتن پول اسـت؛ پـولی کـه در اثـر مصـرف      انداز نامیده می آنچه به طور معمول پس :انداز مستقیم پس
مخـارج   این پول ممکن است بـراي . کردن، اضافه آمده یا خود به خود اضافی بوده است و روي هم انباشته شده است مصرف کم

تقسـیم   "زیـربخش "انداز مستقیم بـه سـه    پس. آوري شده باشد جمع "داشتن پول"آینده انباشته شده باشد یا به دلیل میل به 
 : شود می

 انداز کردن است؛  ترین شیوة پس نکردن و کنارگذاشتن پول که ساده خرج -
 . ترس خود است؛ مثل خرید سکهاندازشده از دس نکردن و بندکردن پول که به معناي دورکردن مبلغ پس خرج -
  . نکردن و درآمدزا کردن؛ مانند خرید ملک خرج -

شخص، ابتـدا کـاال و خـدمت مـورد     . عبارت است از ملزم و متعهدکردن خود به پرداخت قسط و بدهی: انداز معکوس پس
گرفتن، خریـد   گرفتن، قرض انداز معکوس شامل انواع وام پس. پردازد کند و بعد، از درآمد آینده مبلغ آن را می نیاز را تصاحب می

  : ابل توجه استانداز معکوس چند نکته ق در پس. شود قسطی و خرید با چک می
  . گیرد شود و بعداً پرداخت صورت می اول مصرف می -
  . اندازکردن توسط فاعل نیست انداز، صرفاً متکی به ارادة پس الزام بیرونی براي پرداخت اقساط وجود دارد و پس -
  

  انداز چیست؟ هاي پس دالیل مردم مشهد براي ترجیح برخی از شیوه. 6
کند و پس از آن، عمـل از او سـر    گیري را طی می ام دهد، مقدمات عمِل ارادي و مراحل تصمیمپیش از آنکه انسان عملی را انج

انـداز   اگر کسی پس. هاي گوناگون با یکدیگر و ترجیح یکی بر دیگري است یکی از مقدمات و مراحل یادشده، مقایسۀ راه. زند می
  : جام داده است، به این معناست که اوانداز کردن را به یکی از چند شیوة ممکن ان کرده است، و عمل پس

  کردن ترجیح داده است؛  انداز کردن را بر مصرف اوالً پس -
  . هاي ممکن برگزیده است انداز کردن را از میان سایر شیوه ثانیاً شیوة معینی از پس -

یافتیم این بـود   اي که هاي مثبت شیوة برگزیدة اشخاص چیست؟ پاسخ نهایی در این بخش، این سؤال مطرح شد که ویژگی
هـا و   آن "وضـع "و  "حـال "تناسـب بـا   . اسـت  "تناسب و نفِع شیوه"هاي مثبت و برتر شیوة برگزیده براي اشخاص،  که ویژگی

  .  "بودن نافع"و  "بودن صرفه به"
خاطر حفـظ   آورند، گاهی به کنند و درآمدي به دست می به طور کلی، اشخاصی که براي معیشت خویش تالش اقتصادي می

. کننـد  خارج مـی  "مصرف حال"درصد آن را از قلمرو  20کنند و  درصد درآمدشان را مصرف می 80] مثًال[، "احساس آرامش"
درصدي درآمـد، بـر    20شود که کاهش  شان، کمتر از درآمدشان است؛ و این امر موجب می"مصرف حال"چنین اشخاصی اوًال 

. آنان را دچار تغییر و نوسان نکند و احساس اضـطراب در دلشـان ننشـاند    تأثیر باشد و روال معیشت شان بی"استاندارد مصرف"
قدرت "سازد و به آنان  تدریج، مبلغی بیش از درآمد چند ماه را براي آنان فراهم می درصدي درآمد ماهیانه، به 20انداز  ثانیاً پس

برخوردارنـد و بـراي حفـظ     "خـواهی  امـش روحیـۀ آر "بسـیاري از اشـخاص از   . دهد نشده می بینی در حوادث پیش "مانور مثبت



 "احسـاس آرامـش  "پذیر هستند و براي  برخالف کسانی که مخاطره. کنند خود، از مشی یادشده استفاده می "احساس آرامِش"
  .گیرند یادشده، ارزش قابل توجهی قائل نیستند و در نظام تخصیص اعتبار خود جایی براي آن در نظر نمی

هـا بعـد،    گنجانند که از اکنون تا چنـد سـال یـا سـال     شان، کاالها و خدماتی را می"مصرف حال"اي دیگر در مجموعۀ  عده
هـاي   عالوة سود اعتبار آن، باید بخشی از مصرف ماهیانۀ درآمدشان باشد و در طول سـال  پرداخت تدریجیِ قیمت این کاالها، به

جـایی دارنـد و    گیـري و تخصـیص و جابـه    قـدرت تصـمیم   متمادي فقط دربارة بخشی از درآمدشان ـ مثالً پنجاه درصد از آن ـ  
  .احساسشان مثل کسی است که درآمدشان نصف آنان است

هـا و   هاي اقتصادي رایج در نظام اقتصادي و بازار، و وضـعیت شـغلی و میـزان درآمـد شـخص، تناسـب       از سوي دیگر، شیوه
هـا اهمیـت زیـادي     گیـري  و توجه به آن در تصمیم "تصاديفاعلِ اق"درك تناسبات و مالزمات یادشده براي هر . مالزماتی دارد

تناسـبات  "او، با ایـن   "تصمیم و عمل"یا نکردنِِ فاعل اقتصادي با بررسی نسبت  "عقالنی عمل کردن"اي از  دارد و بخش عمده
ـ  "انداز کردن پول نقد در منـزل  پس"توان دربارة  مثالً نمی. قابل شناسایی و ارزیابی است "و مالزمات  27اخـذ وام بـا سـود    "ا ی

همچنـین برخـی   . بـودن، قضـاوت کـرد    ، بدون توجه به تناسبات یادشده، از حیـث عقالنـی  "درصدي از مؤسسۀ مالی و اعتباري
حاصـل از اقـدام بـه آن شـیوه      "نفـع "و  "بودن باصرفه"انداز معکوس، به  انداز مستقیم یا پس هاي پس اشخاص در ترجیح شیوه

ها و فشارهاي روانی و معیشتی بسـیاري را   هرچند گاهی، هزینه. دهند که نفع بیشتري دارد ا ترجیح میاي ر توجه دارند و شیوه
زند که سودي برایشـان   این عمل اقتصادي، وقتی از اشخاص سر می. انداز کنند خواهند پس پس، اشخاص می. متوجه آنان سازد

لـذا شـخص   . هستند، با روحیات برخی اشـخاص سـازگار نیسـتند    "نبود نافع"ها که مشهور به  اما بسیاري از شیوه. داشته باشد
پسندد که هم نافع باشد و هم با روحیۀ او سازگاري داشته باشد و عالوه بر سازگاري با  اي را می دهد و شیوه ها را ترجیح نمی آن

الوه بر آن، نتیجۀ آن در خـدمت هـدف   دادن او نیز متناسب باشد و ع انداز کردن یا قسط روحیه، با میزان درآمد او و توانایی پس
به همین دلیل است که وقتی کسـی گمـان   . یعنی با مصرف مورد نظر شخص سازگار باشد. انداز کردن قرار گیرد شخص از پس

گذاري در بانـک بـراي    داري، با پیشنهاد سپرده یا وقتی فروشنده و مغازه. پسندد کند خرید سهام ضرر دارد، این شیوه را نمی می
توانـد بـه نقـدینگی بنگـاه      زیرا معتقد است اقتضاي شغل او این است که تا می. کند شود، از آن استقبال نمی ذ وام مواجه میاخ

آورد، بسیار بیشتر از سـودي اسـت کـه     تجاري بیفزاید و نیز معتقد است سودي که او از مبلغ معینی در طول سال به دست می
. یار بیشتر از مبلغی است که او براي خرید امتیاز وام بانکی باید به شـخص ثالـث بپـردازد   بانک به سپردة او خواهد داد و نیز بس

خواهنـد   ها سازگار باشد؛ با میزان پولی کـه مـی   دهند که نفع داشته باشد و با روحیۀ آن اي را ترجیح می پس مردم عموماً شیوه
هـاي شـغلی و    اقدام نیز هماهنگ باشد؛ همچنـین بـا توانـایی    انداز کنند یا قسط دهند متناسب باشد؛ و با هدف آنان از این پس

  .هاي مرجح آنان گوناگون است اند، شیوه هاي یادشده متفاوت تجاري آنان؛ و چون اشخاص گوناگون در مؤلفه
خـت  انداز معکوس هم سپردة کـم و تـوان پردا   ها متناسب است و در پس انداز مستقیم، پول کم و فرصت کم با بعضی شیوه در پس

گذاري بیشتر و زمان بیشتر و قدرت  تر، به سپرده هاي مصرفی بزرگ هاي مصرفی کوچک متناسب است و هدف اقساط کوچک، با هدف
. شـویی و یخچـال   گرفتن براي خرید ماشین لباس گرفتن براي خرید منزل یا وام مانند وام. تر وابسته است پرداخت اقساط ماهیانۀ بزرگ

انداز کند، و  جویی در خرج روزانه، هزارتومان پس تواند با صرفه اش اندك است، فقط می اري، که کل درآمد خانوادهد مثالً وقتی خانم خانه
اندازش از شوهرش پنهان بماند، تا وقتـی ولخرجـی شـوهر باعـث      خواهد پس اندازش در ذهن دارد، و حتی می چندین کاربرد براي پس

نوان قرض از خانم همسایه استفاده کند، و گاهی نیز واقعاً به خانم همسـایه قـرض دهـد، آیـا     ع اندازش به شود، از پس پولی کامل می بی
کسی . پذیرد گذاري در بانک را نمی دهد و سپرده بهترین شیوة نگهداري این پول اندك در خانه نیست؟ بنابراین، این شیوه را ترجیح می

بخرد و تا چند سال دیگر نیز با آن پول کار ندارد، دوبرابر شدن قیمت زمـین در  تواند با آن زمین  اي است که می هم که پولش به اندازه
ساله و  هاي پنج زمان با این اطالع و امکان اقدام، آگاهی کاملی از سود بانکی سپرده کند و هم زحمتی تلقی می سال آینده را سود بی هفت

نکردن یا ردکردن تقاضاي قرض توسط خویشاوندان و دوستان را ندارد،  خرجسال ندارد، یا اعتماد ندارد، یا ارادة  نتیجۀ آن در طول هفت
هـا زمـین خریـد ـ مناسـب       شـود بـا آن   هاي کمتر ـ که نمـی   گذاري در بانک را براي پول داند و سپرده خرید زمین را بهترین شیوه می

  .  شمارد می
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  :انداز کرده باشد، به این معناست که هرگاه کسی به یکی از چند شیوة ممکن پس

  . کردن ترجیح داده است انداز کردن را بر مصرف اوالً پس -
 . هاي ممکن برگزیده است انداز کردن را از میان سایر شیوه ثانیاً شیوة معینی از پس -
  .استانداز کردن را رد کرده  هاي پس ثالثاً سایر شیوه -

هـاي   ویژگـی «به عبارت دیگـر،  » اید؟ ها را کنار گذاشته به چه دلیلی سایر شیوه«: اندازکننده پرسید توان از پس بنابراین، می
وگوهایی که در این مـورد بـا اشـخاص گونـاگون      از مجموع گفت» انداز کردن از نظر شما چیست؟ هاي پس منفی برخی از شیوه

هـایی   ، ویژگی"عدم تناسب و ضرر"گذاري باز و رمزگذاري محوري، به این نتیجه رسیدیم که انجام شد و پس از دو مرحله رمز
هایی کـه بـا روحیـۀ بعضـی      شیوه. انداز شده است هاي پس منفی است که باعث رد و استفاده نکردن پاسخگویان از برخی شیوه

، یا با شغل آنان تناسب ندارد یا بـه لحـاظ اقتصـادي بـراي     انداز ها، یا با کارآیی مورد نظر آنان از پس اشخاص، یا با مبلغ پول آن
هـایی کـه از    کنند و به شیوه ها استفاده نمی در این موارد، اشخاص از این شیوه... . زند و آنان ضرر دارد، یا به آبرویشان لطمه می

  .برند بخش است بهره می نظر آنان داراي مزیت و رضایت
انـداز را رد   هـاي پـس   به چه دلیـل، برخـی از شـیوه   «شوندگان به این سؤال که  صاحبهتوان گفت پاسخ م پس به اختصار می

، یـا  "چـون تناسـب نـدارد   "این بود کـه  » انداز کردن از نظر شما چیست؟ هاي پس هاي منفی برخی از شیوه کنید؟ و ویژگی می
هـاي   بـل دیـدیم، دالیـل رد شـیوه    طـور کـه در فصـل ق    همان ".چون هم نامناسب است و هم ضرر دارد"یا  "چون ضرر دارد"

  : انداز در مرحلۀ رمزگذاري محوري عبارت بودند از پس
  

  ییآکار عدم  انداز کردن ه پسشیو به منفی نگرش

 سختی  دسترسی عدم

  خطر  ناتوانی

  ضرر تناسب عدم
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هـاي دیگـر و    ها توسـط آنـان و دالیـل رد برخـی شـیوه      دالیل ترجیح برخی شیوهانداز مردم مشهد و  هاي پس با توجه به شیوه

انـداز و شـیوة آن از    گیـري دربـارة پـس    تصمیم: گیري، به این نتیجه رسیدیم که شده دربارة تصمیم مقایسۀ آن با مباحث مطرح
از قـانون انتخـابِ غیرجبرانـی و     هـا، عمـدتاً   کنـد و در مرحلـۀ ارزیـابی بـدیل     پیـروي مـی   "پیامد قطعی"گیري با  نظام تصمیم

کند؛ در موارد اندکی بـه جـاي الگـوي حـذف از طریـق       ها پیروي می گرا، با استفاده از الگويِ حذف از طریق جنبه جانبه غیرهمه
سلبی  توان گفت دومی نسبت به اولی برخورد ایجابی با موضوع در برابر برخورد برند که می نگاري بهره می ها از الگوي واژه جنبه

  .با گزینه است
  

  گیري بحث و نتیجه
اي وجـود دارد و بـه    اي قشربندي شده است که امکان ساختاري تحرك صعودي در آن بـه طـور گسـترده    جامعۀ مشهد، جامعه

هـاي   هـا و افسـانه   در بسیاري از قصه. کند نشیند و رشد می لحاظ ذهنی و عاطفی، هوس و آرزوي آن در دل بسیاري از افراد می
شود؛ حتی پادشاه  شود، بلکه پادشاه می پسربچۀ فقیري که ثروتمند می«: گردد یانۀ مردم این شهر، این هوس بارها بازگو میعام

سعدي که بنابر بیان واقعیات زمانه است، در یک حکایت، زمام قلم به این سوي کشیده  گلستانحتی در . »شود هفت کشور می
که اول کسی که فردا وارد شهر شود پادشاه شود و فردا صـبح اولـین شخصـی کـه      پادشاهی مرد و وصیت کرد«: شده است که

اشخاص به قصـد دسـتیابی     اي بیشترین تالش در چنین فضاي اجتماعی. »خانمان بود که پادشاه شد وارد شهر شد، درویشی بی
بسیاري . جتماعی متفاوت قرار دارندا -کم نیستند افراد یک خانواده که در قشرهاي اقتصادي. گیرد به تحرك صعودي انجام می

کردن خاستگاه اولیۀ کودکی خود و اینکه مثالً پدرشان چه کاره بـوده   اند، براي مخفی از افراد که تحرك صعودي را تجربه کرده



: داننـد کـه   دهند و یکی از محاسن آن را ایـن نکتـه مـی    گزینی را ترجیح می حتی در همسرگزینی، غریبه. کنند است تالش می
در چنین فضایی که جایگاه هر شخص در نظام قشربندي کامالً سیال است، معیار وضـع فعلـی   . »خبرند ها از گذشتۀ ما بی این«

نـوع  : ها مرجح است، پس معیار جایگاه فعلی اشخاص، امور مشـهود و قابـل نمـایش اسـت     اشخاص است و چون روابط با غریبه
شـوند، محلـۀ مسـکونی، وسـعت      کنند، ماشینی که سـوار مـی   ازاري که خرید میروند، ب لباس و سر و وضع، جایی که تفریح می

اند کـه بسـیاري از    هاي مسافربر و نیز برخی از خبرنگاران بارها اظهار کرده بسیاري از راننده... . منزل، شکل و نماي ساختمان و
نشان خیابـان احمـدآباد و سـجاد اسـت، در     زد هاي جوانی که لباس و سر و وضعشان نماد رفاه اقتصادي است، و محل قدم خانم

یعنی حتی اگر جایگاهشان در نظام قشربندي صعود نکـرده اسـت، بـا    . روند قیمت شهر می انتهاي شب، با تاکسی، به نقاط ارزان
هـایی کـه    دهند و آن هاي اقتصادي ـ اجتماعی باال نشان می  ها، خود را داراي مرتبه هاي نمایشی، در روابط با غریبه اندك هزینه

هایی  هزینه. تر است؛ اما در مبنا متفاوت نیست شده تر و حساب شان تا حدودي متین اند، بروز رفتاري تر از اشخاص یادشده متین
اگر در نـیم قـرن قبـل، فقـط از مهمـان      . هاي آنان است کنند، درصد قابل توجهی از کل هزینه می "حفظ آبرو"که ایشان براي 

شـدت پرهیـز    ردند، امروزه از ورود سرزدة شوهرخواهر و زن برادر و مادر عـروس و دامادشـان نیـز بـه    ک غریبۀ سرزده پرهیز می
دادن بـه خـانوادة خـواهر و بـرادر کـه جمعـاً ده نفرنـد و بـا احتسـاب           هاي یک شب مهمانی هزینه. کنند که آبرویشان نرود می

حفـظ  "اي از مقولـۀ   ایـن جلـوه  . توانند از عهدة آن برآیند یقدر هست که سه ماه یکبار هم نم شوند، آن نفر می 15خانه،  صاحب
هاي تحرك صعودي است و بسـیاري   هاي آموزشی و فوق برنامۀ فرزندان که کامالً تحت تأثیر جلوه است؛ بگذریم از هزینه "آبرو

  .هاي دیگر  جلوه
هـاي   نـداختن مصـرف اسـت بـراي مصـرف     انداز فقط به تأخیر ا گیرد، یا پس انداز استوار شکل نمی در چنین فضایی، یا پس

کنند و اغلب اوقات بخش زیادي از درآمدشـان را بـه پرداخـت     انداز معکوس استفاده می تر، و البته اکثر افراد از شیوة پس بزرگ
مشـاهدات نشـان داد کـه    . هاسـت  اندازها براي کسب شرایط گرفتن وام بیشتر از بانک گاهی هم پس. دهند اقساط اختصاص می

انـداز   انـد یـا پـس    اند، یا متعهد به پرداخـت اقسـاط   چون همه یا پولشان را مصرف کرده. گرفتن از یکدیگر امري نادر است قرض
در نتیجـه تمـام جریـان درآمـد     . خـورد  هاي بعدي به هم مـی  توان به آن دست زد؛ زیرا برنامۀ اخذ وام هدفمندي دارند که نمی

یابد و اگر کسی بـا همـۀ ایـن     هی و تجملی حال یا کمی پس از حال اختصاص میهاي مصرفی ضروري و رفا اشخاص، به برنامه
اما درآمـدي بـا منـابع    . تمهیدات همچنان تحت فشارهاي درونی خود باشد، به طور مستمر در اندیشۀ افزایش درآمد نیز هست

چشـمی فراگیـر    لذا چشم و هـم . شود گذاري آن، که به منبع جدید درآمد تبدیل جویی در درآمد کنونی و سرمایه تازه، نه صرفه
هاي این تحرك و جایگاه باالتر در نظام قشربندي، در داشتن سهام و  ناپذیر و متأسفانه جلوه است و هوس تحرك صعودي پایان

ـ  انداز و تبدیل پس اگر هم اتفاقاً کسی به فکر کنترل مصرف و پس. کارخانه و کارگاه و مغازه و مانند آن تعریف نشده است داز ان
نامند  اش افزایش نیابد، او را بخیل می اش مصرف و مصرف نمایشی باشد، و به میزان افزایش دارایی) ثروت سودآور(= به سرمایه 

نشسـتیم، سـوار ایـن ماشـین      اگر ما به انـدازة او پـول داشـتیم، در ایـن خانـه نمـی      «: کنند که و احساسشان را چنین بیان می
قدر زیاد شـود کـه در    اگر هم اتفاقاً درآمد اشخاص آن.  مایل به مصرف تمام درآمد و دارایی است، که حاکی از ت»...شدیم و نمی

ساختن نمادهاي نمایشی توجه نکنند، توجه به  حد همگنان باشد و به دلیل تعامالت عاطفی و تذکرات اخالقی و دینی به غلیظ
اي از مخارج مصرفی بـراي کاالهـاي بـادوام را پـیش روي      ردهقدر قوت یافته است که قلمرو گست آن "تدارك امکانات فرزندان"

کـم نیسـتند افـرادي کـه بـراي      . دهـد  گـذاري امکـان ظهـور و بـروز نمـی      انداز معطوف به سرمایه آنان گشوده است که به پس
  ... .خرند و سازند، ماشین می خرند، آپارتمان می فرزندانشان زمین می

روند افزایش مصرف کاال و خـدمات لـوکس و پرهزینـه    «: کند زاهدي اصل بیان میاي است که  مطالب یادشده ریشۀ مسئله
رو ساخته است و ایـن وضـعیت در شـهرهاي     ها، حرکت این نهاد اجتماعی به سوي اهداف خود را با موانع جدي روبه در خانواده

قدر با انسـان عجـین    گرایی آن ، مصرفدگیبه نام زنبه قول اریک فروم، نویسندة کتاب ... . شدن است بزرگ رو به فزونی و وخیم
شود که او داوطلبانه براي رفع نیازهاي مصرفی خویش، همۀ زندگی معنوي خود را در سـوداي رفـع نیازهـاي پدیدآمـده از      می

  ).161: 1379زاهدي، (» سپارد چشمی به فراموشی می تبلیغات و چشم و هم
کسانی که بـه قـرارداد   ) 1: اند اقتصاد دوران پیري، به چهار دسته قابل تقسیمشوندگان ما، از حیث نحوة برخورد با  مصاحبه

شدن، از مستمري بازنشسـتگی برخـوردار خواهنـد     بیمۀ بازنشستگی متکی هستند که البته در صورت تداوم قرارداد و بازنشسته



قابـل   "بازنشستگی اختیـاري "یا  "ار افتادگیاز ک"اند و مغازه و محل کارشان، پس از  کسانی که عمدتاً تاجر و فروشنده) 2. بود
قسـمتی از  "بهـاي   کسانی که براي مخارج دوران پیري به اجاره) 3. کند دادن است و مشابه مستمري بازنشستگی عمل می اجاره
ایـد  کسانی که براي مخارج دوران پیري هیچ منبعی ندارنـد و تـا روز آخـر ب   ) 4. متکی هستند "واحد مسکونی مازاد"یا  "منزل

  .اند کار کنند و اگر نتوانند کار کنند، محتاج دیگران
در گروه دوم و سوم، که عقالً امکان انتقال منبع درآمد به نسـل بعـد در آن   . رسد منبع اقتصادي گروه اول به نسل بعد نمی

ل آن تقسـیم و مصـرف   شـود، پـو   و نگاه مصرفی بازماندگان، فوراً فروختـه مـی   "به ارث رسیدن"وجود دارد، ماترك در عمل با 
صورت سـهام صـنایع    شده براي مخارج دوران پیري به هاي تعریف اما اگر این دارایی. گروه چهارم نیز که چیزي ندارند. گردد می

رسید که خود بـه   به ارث می "سهام"ساالن بود و پس از آنان  ها و مانند آن بود، تا انتهاي عمر، منبع تأمین مخارج کهن یا بانک
شـد و   هاي معین قـانونی تقسـیم مـی    میلیون سهم، بین تعدادي وارث به قسمت مثًال یک. بل تقسیم بین بازماندگان بودخود قا

فروختنـد،   اگر نگاه مصرفی وجود داشت و ایشان سـهام را مـی  . کردند بودند و هر ساله سودش را دریافت می  آنان صاحب سهام
  .داد رفت و کارخانه به کار ادامه می سهام صنعت از بین نمی کردند و می  "دار سهام"شخص دیگري را جانشین 

شوندگان ما با چگونگی تشکیل کارخانـه بیگانـه بودنـد و از فرآینـد تولیـد و ایجـاد سـود و نحـوة توزیـع آن بـین            مصاحبه
گـذاري داشـتند،    ز سـرمایه لذا، حداکثر تصوري کـه ا . تر به این امور اعتماد هم نداشتند داران اطالعی نداشتند و از آن مهم سهام

اي که اجاره داده شود یا سپرده بلندمدت بانکی که در حد نرخ تورم، یـا   خرید زمینی بود که بعداً گران شود یا آپارتمان و مغازه
اعتمـادي، تمایـل بـه احسـاس مالکیـت اسـت کـه         اطالعـی و بـی   تـر از بـی   مهـم . چند درصد بیشتر از آن، به آنان سود بپردازد

در حـالی کـه   . خواهند مالک چیـزي باشـند و آثـار آن را لمـس کننـد      مردم مشهد می. از آثار آن است "تسلط"و  "اختصاص"
تـر بـراي مـردم عـادي، چنـین       هاي نامشـخص  گیري هاي نامشخص و تصمیم داشتن سهام صنایع بوروکراتیک، با مجمع عمومی

اعتنـایی و عـدم    زء به دفتر کارخانه و شرکت مراجعه کنـد، بـا بـی   دار ج مثًال اگر سهام. آورد احساسی را براي آنان به وجود نمی
شان را در نظر بگیرید، سپردة بـانکی بـه نـام     احساس مالکیت اشخاص نسبت به سپردة بانکی. تعامل مناسب مواجه خواهد شد

اش  و نسبت بـه سـپرده  اي نوشته شده است که در دست اوست و هرگاه به شعبۀ بانک مراجعه کند، به مالکیت ا فرد در دفترچه
شود و این حد از توانایی را دارد که هر وقت که بخواهد تمام یا قسمتی از پولش را بردارد و با اعالم کـاهش سـپرده بـا     اقرار می

  .ضرر یا کاهش قیمت سهام مواجه نشود
اراي پروانـۀ تجـاري از   هـاي د  درصد از مکان 30) مهندس مقدوري(به گفتۀ معاون فنی و عمرانی اسبق استانداري خراسان 

دهـد صـاحبان    این امر نشان می. استفاده است شهرداري، که به صورت یک یا دو باب مغازه در کنار منازل تعبیه شده است، بی
هاي مسکونی، به امید داشتن منبع دوم درآمد، مبلغی را به شهرداري پرداخت کرده و مجوز احداث مکـان تجـاري را    ساختمان

هاي فرعی یا فرعیِ فرعی قـرار   ها در خیابان اما این مکان. اند تی از بناي مسکونی خود را به مغازه اختصاص دادهاند و قسم گرفته
اگر اینان با بازار سرمایۀ مطمئن و قابل اعتماد مواجـه بودنـد و   . اند دارند که ارزش فعالیت اقتصادي ندارند و در نتیجه غیر فعال

شده به امید سود را به خرید سهام صـنایع   بسا مبلغ هزینه سهام احساس مالکیت داشتند، چه آگاهی الزم را داشتند و نسبت به
بینیم بیش از نیمی از دارایی جامعۀ ما خانه است و در این میان سـهم کارخانـه    به همین دلیل است که می. دادند اختصاص می
  .کمرنگ است

انـداز در   نـرخ پـس  «: کنـد  به آن اشـاره مـی  ) 28-27: 1379(ان این جمالت، تحلیل ما از مشکالتی است که محمد نهاوندی
   .»کند گذاري نیز نزول پیدا می مقایسه با اقتصادهاي جوامع دیگر بسیار پایین است؛ که به همین علت نرخ سرمایه

اه مسلط مصـرفی  هاي قبل این نکته را در نظر داشتیم که در این ساختار و با این فرهنگ، عمدة افراد داراي نگ از همۀ بیان
کننـد،   اندیشـی مـی   دهد و اگر کسـانی بـراي مخـارج دوران پیـري چـاره      اندازهاي استوار و بادوام میدان نمی هستند که به پس

کند، از نوعی است که قابل استمرار بـین   گذاري است که درآمد دوران پیري را تأمین می هاي آنان، هر چند نوعی سرمایه گزینه
  .ها تداوم بین نسلی است ارخانجات و مؤسسات بزرگ اقتصادي که ویژگی مهم آنبرخالف ک. نسلی نیست
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