






  

  

(۱۴)



همه حقوق این اثر برای پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات محفوظ است.

در صورت تخلف، پیگرد قانونی دارد.

نشانی: تهران، پایین تر از میدان ولی عصر(عج)، خیابان دمشق، شماره ٩،پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
Email:nashr@ricac.ac.ir ٨٨٨٩٣٠٧۶ :صندوق پستی: ۶٢٧۴‑ ١۴١۵۵.تلفن: ٨٨٩٠٢٢١٣ . دورنگار

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، مرکز رصد فرهنگی کشور
عنوان گزارش: فرهنگ اقتصادی ایرانیان

نویسنده: خیام عزیزی مهر (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)
ویراستار علمی: محمد فکری
صفحه آرایی: فاطمه قیاسوند
طراح جلد: فریماه فاطمی

نوبت چاپ: اول ‑ تابستان ١۴٠٠
شمارگان: برای مخاطبان خاص

متن کامل این گزارش در سایت مرکز رصد فرهنگی کشور www.ircud.ir در دسترس است.

ور ی  ن  رصد 



 

مقدمه............................................................................................... ١
٣ ............................................................ برشی از وضعیت اقتصادی ایرانیان
قناعت/ تجمل گرایی............................................................................. ۵
٩ ....................................................................................... ثروت و فقر
١۴ ................................................................................. رقابت و برابری
١٨ ............................................................................................ اعتماد
سرمایه گذاری.................................................................................... ٢٠
نگرش به کاالی ایرانی.......................................................................... ٢۵
خصوصی سازی................................................................................. ٢٧
مالیات............................................................................................ ٣٢
یارانه و حمایت اجتماعی...................................................................... ٣۴
امید به آینده...................................................................................... ٣٨
جمع بندی........................................................................................ ۴١

منابع.............................................................................................. ۴۴





مقدمه

ــا و کنش هــای  ــارت اســت از نگرش هــا، گرایش هــا، رفتاره فرهنــگ اقتصــادی عب
اقتصــادی افــراد در یــک اجتمــاع و هرآنچــه افــراد در مــورد پدیده هــای اقتصــادی 
می اندیشــند و در حــوزۀ اقتصــاد عمــل می کننــد. نگرش هــا و گرایش هــا بیانگــر 
وجــه ذهنــی فرهنــگ اقتصــادی هســتند و کنش هــا وجــه عینــی آن بــه شــمار 
ــراد اســتوارند؛  ــی اف ــر گرایش هــا و نگرش هــای ذهن ــا خــودِ کنش هــا ب ــد؛ ام می رون
ــه  ــتند ک ــی هس ــی کنش های ــا تجمل گرای ــه خــرج دادن ی ــال، خساســت ب ــرای مث ب
هــر یــک از دیدگاه  هــای خاصــی ناشــی می شــوند. دیدگاه هــا و نگرش هــا نیــز 
به نوبۀخــود تحت تأثیــر عوامــل اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی و اقتصــادی هســتند. 
ترکیــب مفاهیمــی مثــل فرهنــگ و اقتصــاد نشــان دهندۀ اثرپذیــری کنــش اقتصــادی 
از دیگــر حوزه هاســت. بدین ترتیــب، در بررســی فرهنــگ اقتصــادی ناگزیــر از 
پرداختــن بــه وجــه ذهنــی و عینــی آن هســتیم کــه در ســه ســطح بینــش، منــش و کنــش 

ــل طــرح اســت.  (نگاهــداری، ١٣٨۶) قاب
بینــش بــه دیدگاه هــای ذهنــی، جهت گیری هــا و طــرز تلقــی از پدیده هــای 
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مختلــف اشــاره دارد؛ کــه اگــر ایــن پدیده هــا اقتصــادی باشــند، آنــگاه مــا بــا بینــش 
اقتصــادی ســروکار داریــم. از ایــن رو، ارزش هایــی کــه در رفتارهــای اقتصــادی نمــود 
ــادی  ــش اقتص ــدۀ بین ــادی، بازتاب دهن ــش اقتص ــی از کن ــز تلق ــد و نی ــدا می کنن پی
هســتند؛ بــرای مثــال، کنــش ســودجویی شــدید یــا رفتــار خیرخواهانــه، هــر کــدام از 
یــک بینــش اقتصــادی خــاص ناشــی می شــوند. منــش اقتصــادی دربردارنــدۀ تعهــد 
بــه رفتــار اقتصــادی انســانی در جامعــه و آمادگــی و روحیــۀ الزم بــرای انجــام دادن 
ــد  فعالیت هــای اقتصــادی اســت (همــان). منش هــای اقتصــادیِ متفــاوت می توانن
مســیرهای متفاوتــی را بــرای توســعه و انباشــت ســرمایه در جامعــه رقــم بزننــد؛ بــرای 
نمونــه، در جامعــه ای کــه افــراد تعهــد باالیــی بــه قناعــت و پرهیــز از تجمل گرایــی 
ــه مصــرف بیشــتر و تجمل گرایــی  ــل ب ــه جامعــه ای کــه می داشــته باشــند، نســبت ب
ــز  ــادی نی ــش اقتص ــود دارد. کن ــرمایه وج ــرای انباشــت س ــری ب ــکان باالت دارد، ام
شــامل رفتارهــای اقتصــادی ای می شــود کــه ریشــه در ارزش هــا دارنــد و منش هــا بــه 

ــد. ــا جهــت می دهن آن ه
بــا توجــه بــه مــوارد بــاال، مــواردی مثــل قناعت/تجمل گرایــی، پس انــداز، میــل 
بــه مصــرف، نگرش هــای اقتصــادی، حمایــت اجتماعی، سخت کوشــی، ســودجویی 
و... را کــه برخــی از آن هــا ذهنــی و برخــی دیگــر عینــی هســتند، می تــوان نمودهــای 
ــگ اقتصــادی در یــک  ــرای بررســی فرهن ــت؛ و ب ــر گرف ــگ اقتصــادی در نظ فرهن

جامعــه بایــد وضعیــت آن هــا را در نظــر گرفــت.
دیدگاه های متفاوتی نسبت به فرهنگ اقتصادی جوامع مختلف وجود دارند؛ و 
در ایران، برخی از روشنفکران و پژوهشگران از وجود سودجویی شدید اقتصادی 
در میان مردم صحبت می کنند و دسته ای دیگر، نبود عقالنیت اقتصادی در میان 
ایرانیان را دست مایۀ انتقاد قرار داده اند. نبود روحیۀ کارآفرینی و سخت کوشی و میل 
به مصرف گرایی از دیگر توصیف هایی است که در باب فرهنگ اقتصادی ایرانیان 
صورت گرفته است. اما در این زمینه، با نبود کار پژوهشی مبتنی بر داده های تجربی 
مواجه هستیم؛ برخی پژوهش ها نیز داده هایی را تولید کرده اند که بر مبنای آن ها 
می توان تصویری، اگرچه کم مایه، از فرهنگ اقتصادی در ایران به دست داد. نوشتۀ 
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حاضر در این راستا تدوین شده است و سعی دارد بر مبنای یافته های حاصل از 
پژوهش های مختلف به توصیف فرهنگ اقتصادی ایرانیان بپردازد. بدین منظور، 
تحلیل خود را روی یافته های به دست آمده از گزارش ها و پیمایش های ملی بنا می نهد. 
اصلی ترین گزارش های بررسی شده شامل موارد زیر هستند: پیمایش ملی نگرش های 
اقتصادی ایرانیان١ (١٣٩٩)؛ موج سوم پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان 
(١٣٩۵)؛ گزارش وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخالقی جامعۀ ایران٢ (١٣٩۶)؛ و 
گزارش هایی که توسط مرکز آمار ایران، مرکز پژوهش های مجلس و دیگر نهادهای 
مربوطه منتشر شده اند. ازآنجاکه این گزارش ها به طور مستقیم به موضوع فرهنگ 
اقتصادی نپرداخته اند اما مؤلفه هایی از آن را در خود جای داده اند، تنها از بخش 
استفاده  اقتصادی  فرهنگ  توصیف  برای  می توان  آن ها  داده های  از  خیلی کوچکی 
کرد و از این منظر با محدودیت داده مواجه هستیم. همچنین، بخش عمدۀ داده ها 
با نگرش های اقتصادی مرتبط هستند و بحث منش و کنش اقتصادی در آن ها کمتر 

است.
در گــزارش حاضــر، ابتــدا به طــور اجمــال وضعیــت اقتصــادی جامعــه بــه تصویــر 
کشــیده شــده اســت و ســپس یافته هــای مرتبــط بــا فرهنــگ اقتصــادی در محورهــای 
زیــر دســته بندی و تفســیر شــده اند: قناعت/تجمل گرایــی؛ ثــروت و فقــر؛ رقابــت و 
ســودجویی؛ اعتمــاد؛ ســرمایه گذاری؛ نگــرش بــه کاالی ایرانــی؛ خصوصی ســازی؛ 

مالیات گیــری؛ یارانــه و حمایــت اجتماعــی؛ و امیــد بــه آینــده.

برشی از وضعیت اقتصادی ایرانیان
بــر اســاس گــزارش مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســالمی (١٣٩٩)، درآمــد 
ــدود  ــال ١٣٩٠، ح ــت س ــت ثاب ــه قیم ــا ١٣٩٨، ب ــال ١٣٩٠ ت ــور از س ــرانۀ کش س
٣۴ درصــد کاهــش داشــته و از ٧٣٫٧ میلیــون ریــال بــه ۴٨٫٧ میلیــون ریــال رســیده 

١. این پیمایش در بهمن ١٣٩٩ توسط پژوهشکدۀ فرهنگ و هنر به انجام رسیده و گزارش آن تاکنون (خرداد ١۴٠٠) 
منتشر نشده است؛ اما در این پیمایش برای انتشار بخشی از یافته های آن از مسئوالن طرح اجازه گرفته شده است.

٢. موج سوم پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان و پیمایش وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخالقی ایرانیان 
به ترتیب در سال های ١٣٩۴ و ١٣٩۵ اجرا و گزارش های آن ها نیز به ترتیب در سال های ١٣٩۵ و ١٣٩۶ منتشر شده اند.
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اســت. هرچنــد درآمــد اســمی خانوارهــا در ایــن مــدت افزایــش یافتــه، قــدرت 
ــا کاهــش بیــش از یک ســوم مواجــه شــده کــه ایــن موضــوع نگــرش  ــد آن هــا ب خری
و رفتارهــای اقتصــادی آن هــا را به شــدت تحت تأثیــر قــرار داده اســت؛ بدیــن معنــا 
کــه افــراد طبقــات متوســط بــه پاییــن بیشــتر به ســمت مصــرف نیازهــای اساســی و 
تأمیــن آن هــا رفتــه و مصــرف دیگــر کاالهــا و خدمــات را از اولویــت خــود خــارج 
کرده انــد. متوســط نــرخ تــورم ایــران در چنــد دهــۀ اخیــر ٢٠ درصــد بــوده اســت کــه 
ــه شــمار مــی رود؛ متوســط نــرخ  ــا ب ــان کشــورهای دنی ــاال در می یــک نــرخ بســیار ب
تــورم دنیــا در ســال ٢٠١٨ میــالدی (١٣٩٧ خورشــیدی) حــدود ٢٫۴ درصــد بــوده 
اســت کــه ایــران از ایــن نظــر فاصلــۀ زیــادی بــا دیگــر کشــورها دارد؛ یعنــی نــرخ تــورم 
در ایــران حــدود ٨ برابــر میانگیــن آن در دیگــر کشــورها بــوده اســت. ایــن تــورم در 
ســال ١٣٩٩ نیــز تــداوم داشــت و بــه تشــدید فشــار بــر افــرادی منجــر شــد کــه زیــر 

ــد.  ــرار گرفته ان ــا در آســتانۀ آن ق ــر ی خط فق
ــن درآمــدی هزینه هــای خــوراک و مســکن ســهم  ــن در دهک هــای پایی همچنی
باالیــی در ســبد مصــرف خانــوار دارنــد و امــکان و فرصــت چندانــی بــرای تأمیــن 
کاالهــا و خدمــات غیرخوراکــی باقــی نمی مانــد. بنابرایــن، دهک هــای پاییــن 
ــا  ــادی آن ه ــار اقتص ــتند و رفت ــه هس ــای اولی ــن نیازه ــر تأمی ــب درگی ــدی اغل درآم
به شــدت متأثــر از تــورم و بیشــتر تابــع اجبــار اســت نــه انتخــاب. در مقابــل، 
طبقــات باالتــر به واســطۀ برخــورداری از موقعیــت اقتصــادی بهتــر امــکان پیگیــری 
ــل  ــی مث ــات لوکــس و تجمل ــا و خدم ــه مصــرف کااله خواســت های خــود ازجمل
ــد برندهــای لوکــس، غــذا خــوردن در رســتوران های  مســافرت های خارجــی، خری
لوکــس، فعالیت هــای ورزشــی گران قیمــت و نظایــر این هــا را دارنــد. بدین ترتیــب، 
می تــوان گفــت کــه دهک هــای پاییــن جامعــه درگیــر مصــرف ضرورت محــور بــرای 
تأمیــن نیازهــای اساســی خویــش و اســیر قیــود اقتصــادی ای هســتند کــه بــر دســت 
ــی  ــا توانای ــد آن ه ــر می رس ــه نظ ــی، ب ــای میان ــده اند. در الیه ه ــا زده ش ــای آن ه و پ
تأمیــن نیازهــای اساســی خویــش را داشــته باشــند و ارزش هــای فرامــادی در برنامــۀ 
بخــش عمــده ای از آن هــا بــرای پیگیــری قــرار دارنــد؛ درحالی کــه دهک هــای بــاالی 
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ــری خواســت های لوکــس  ــه گــذر و به ســمت مصــرف و پیگی ــن مرحل ــه از ای جامع
حرکــت کرده انــد و می تواننــد اساســاً ســبکی از زندگــی و مصــرف را داشــته باشــند 
ــترس  ــم دور از دس ــدرت اقتصــادی آن هاســت و ه ــت و ق ــر موقعی ــم بیانگ ــه ه ک
دیگــر الیه هــای جامعــه قــرار دارد. بنابرایــن، یــک ویژگــی مهــم نگرش هــا و رفتــار 
اقتصــادی ایرانیــان پیونــد شــدید آن بــا نــرخ تــورم اســت. شــاهد دیگــر بــرای ایــن 
ــورم در  ــرای خریــد دالر و ســکه در هنگامــی اســت کــه نــرخ ت امــر هجــوم مــردم ب
ــی را  ــد برخــی طمــع کاری، دالل مســلکی و منفعت طلب حــال صعــود اســت. هرچن
ــو١،  ــه گوبین ــرای نمون ــد (ب ــی کرده ان ــران معرف ــردم ای ــت م به لحــاظ تاریخــی خصل
١٣٨۵؛ اولیویــه٢، ١٣٧١؛ گروتــه٣، ١٣۴٢)، ایــن رفتــار امــروزی مــردم از نــگاه آن ها 
واجــد نوعــی عقالنیــت اقتصــادی اســت؛ چراکــه تجربــه بــه آن هــا آموختــه اســت کــه 
اگــر در شــرایط تــورم، پــول نقــد خــود را بــه طــال، ارز یــا کاالهــای ســرمایه ای مثــل 
مســکن تبدیــل نکننــد، به ســرعت ارزش آن کاســته خواهــد شــد؛ یعنــی عامــل تــورم 
ــان  ــه برخــی نگرش هــا و رفتارهــای اقتصــادی در می نقــش مهمــی در شــکل دهی ب

ــردم دارد. م

قناعت/ تجمل گرایی
تجمل گرایــی و قناعــت دو ســر طیــف رفتــار اقتصــادی هســتند و الگــو قــرار دادن 
ــان و مکاتــب فلســفی مــورد اختــالف اســت و  یکــی از ایــن دو در فرهنگ هــا، ادی
انتخــاب هــر کــدام از آن هــا سرنوشــت متفاوتــی را بــرای افــراد، گروه هــا و جوامــع 
مختلــف رقــم می زننــد؛ تاجایی کــه وبــر۴ در کتــاب «اخــالق پروتســتان و روح 
ســرمایه داری  نظــام  توســعۀ  در  مهمــی  عامــل  را  ریاضت کشــی  ســرمایه داری» 
ــد انباشــت  ــز معتقدن ــی نی ــاد سیاس ــای اقتص ــته ای از نظریه ه ــد. دس ــرب می دان غ
ســرمایه در یــک جامعــه نیازمنــد ریاضت کشــی اقتصــادی اســت. امــا دم را غنیمــت 

1. Gobineau 
2. Olivier 
3. Hugo 
4. Weber 
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شــمردن، ملحــوظ شــدن از لــذات مــادی و نمایــش مظاهــر ثــروت الگــوی مقابــل 
ریاضت کشــی اســت کــه ایــن نیــز طــرف داران خــاص خــود را دارد. هرکــدام از ایــن 
ــی  ــی هســتند. یافته هــای پیمایــش مل ــن دارای پیروان ــۀ معی ــو در یــک جامع دو الگ
ــد کــه ۴٧٫٨ درصــد از پاســخ گویان  ــان نشــان می دهن نگرش هــای اقتصــادی ایرانی
ــا زندگــی مرفــه و الکچــری دیگــران در کشــور بیــان کرده انــد و  موافقــت خــود را ب
ــا نشــان  ــن یافته ه ــتند.١ ای ــف هس ــن ســبک زندگــی مخال ــا ای ــز ب ۴١٫٧ درصــد نی
می دهنــد نوعــی دوقطبــی در نگــرش بــه ایــن موضــوع در کشــور وجــود دارد کــه وزن 

طــرف داران تجمل گرایــی ســنگین تر اســت.

جدول شمارۀ ١: میزان موافقت مردم با زندگی مرفه و الکچری در ایران 

کامًال مخالفمخالفبى نظرموافقکامًال موافق

٩٫٢٣٨٫۶١٠٫۵٢٧٫٩١٣٫٨

۴٧٫٨١٠٫۵۴١٫٧

منبع: پیمایش ملی نگرش های اقتصادی ایرانیان (سال ١٣٩٩)

ایــن نگــرش برحســب جایــگاه طبقاتــی افــراد متفــاوت اســت. مطابــق بــا آنچــه 
ــاال و  ــۀ ب ــه طبق ــق ب ــود را متعل ــه خ ــرادی ک ــت، اف ــده اس ــه ش ــر ارائ ــدول زی در ج
متوســط رو بــه  بــاال می داننــد، موافقــت بیشــتری بــا ســبک زندگــی مرفــه و لوکــس 
دارنــد؛ کــه البتــه ایــن دســته اغلــب کســانی هســتند کــه امــکان پیگیــری ایــن نگــرش 
را نیــز دارنــد. ایــن در حالــی اســت کــه طبقــۀ پاییــن یــا متوســط رو بــه پاییــن هرچنــد 
به لحــاظ ذهنــی بــا چنیــن ســبک زندگــی ای موافقــت داشــته باشــد، فاقــد تــوان مالــی 

بــرای تحقــق آن اســت.

١. این موضوع با پرسش زیر سنجش شده است: «بعضی ها نظرشان این است که اصًال درست نیست که گروهی 
در کشور ما زندگی های خیلی مرفه و الکچری داشته باشند. بعضی هم می گویند دارندگی و برازندگی. شما با زندگی 

خیلی مرفه و الکچری در ایران موافقید؟»
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جدول شمارۀ ٢: میزان موافقت با زندگی مرفه و الکچری در ایران به تفکیک وضعیت 
اقتصادی پاسخ گویان

کامًال مخالفمخالفبى نظرموافقکامًال موافقگروه هامتغیر

پنداشت طبقاتی١

١۴٫۴۴٣٫٠١٠٫٩٢٠٫٩١٠٫٧باال و متوسط رو به باال

٨٫۵٣٨٫٣٨٫٣٣٠٫٧١۴٫٢متوسط رو به پایین

۶٫۴٣۵٫٢١٣٫١٢٩٫٩١۵٫۴پایین

درآمد خانوار

۵٧٫۴٣۶٫۶١٠٫٣٣١٫٧١۴٫٠ میلیون تومان و کمتر

۶١١٫١٣۶٫۵٨٫۵٢۶٫٧١٧٫٣ تا ١٠ میلیون تومان

١١١١٫۶۴٢٫٢١٠٫۴٢١٫۴١۴٫۵ میلیون تومان و باالتر

سرانۀ درآمد خانوار

١٧٫١٣۵٫٨١١٫٨٣٢٫١١٣٫٢ میلیون تومان و کمتر

١٬١٨٫۵٣٨٫۴٨٫٠٢٨٫٢١۶٫٩ تا ٢ میلیون تومان

٢٬١١٢٫۵٣٩٫۴٨٫۴٢۴٫٠١۵٫۶ میلیون تومان و بیشتر

هزینۀ خانوار

۵٧٫۶٣۶٫٨١١٫۴٣١٫١١٣٫٠ میلیون تومان و کمتر

۶٩٫۶٣٨٫٢٧٫٧٢٧٫۶١۶٫٨ تا ١٠ میلیون تومان

١١١٣٫۵۴٣٫٣٩٫٩١٩٫٩١٣٫۵ میلیون تومان و باالتر

١. پنداشت طبقاتی با این پرسش سنجش شده است: شما خودتان را متعلق به کدم طبقۀ جامعه می دانید؟
١. باال         ٢. متوسط رو به باال       ٣. متوسط رو به پایین      ۴. پایین

پاسخ به این پرسش فقط بیانگر جایگاه طبقاتی پاسخگویان به صورت ذهنی است و اگر با معیارهای عینی تری مثل 
دارایی و درآمد طبقه را مورد سنجش قرار دهیم، نتیجه می تواند متفاوت باشد.
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کامًال مخالفمخالفبى نظرموافقکامًال موافقگروه هامتغیر

سرانۀ هزینۀ خانوار

١٧٫٢٣۶٫۴١١٫۴٣٠٫٨١٢٫٩ میلیون تومان و کمتر

١٬١٨٫٣٣۶٫٨٨٫٧٣٠٫٧١۵٫۴ تا ٢ میلیون تومان

٢٬١١٢٫١۴٢٫١٧٫۵٢٣٫٠١۵٫٣ میلیون تومان و بیشتر

وضع اشتغال
٧٫۵٣٨٫٧٣٫٢٢٨٫٠٢٢٫۶بخش دولتی

١٢٫۶٣٨٫۵١٠٫٨٢۵٫۵١٢٫۶بخش خصوصی

منبع: پیمایش ملی نگرش های اقتصادی ایرانیان (سال ١٣٩٩)

یکی از ویژگی های فرهنگ اقتصادی در یک جامعه پنداشت از شرایط است؛ 
که بیشتر اوقات این پنداشت به رفتارها و کنش های متناسب با آن منجر می شود. 
ازآنجاکه نزدیک به نیمی از پاسخ گویان پیمایش ملی نگرش های اقتصادی ایرانیان 
با زندگی خیلی مرفه و تجمالتی در کشور موافق هستند، یعنی نگرشی همسو با 

تجمل گرایی دارند، پس رواج چنین زندگی هایی دور از انتظار نیست. 
در گــزارش پیمایــش وضعیــت اجتماعــی، فرهنگــی و اخالقــی جامعــه، ۵١٫٨ 
ــان ٧۴٫٧  ــای ایرانی ــا و نگرش ه ــی ارزش ه ــش مل ــوم پیمای ــوج س درصــد و در م
ــد.  ــاد ارزیابــی کرده ان ــران زی ــزان تجمل گرایــی را در ای درصــد از پاســخ گویان می
چنیــن موضوعــی داللــت بــر ایــن دارد کــه بــه نظــر مــردم، دیگــران بیــش از آنکــه بــه 
فکــر قناعــت و مصــرف در حــد عــرف باشــند، دنبــال تجمل گرایــی هســتند. ایــن 
ــا آن، ایرانیــان  ــا یافته هــای جــدول شــمارۀ ٣ همخوانــی دارد کــه مطابــق ب یافتــه ب
کمتــر به ســمت پس انــداز و ســرمایه گذاری گرایــش دارنــد. وقتی کــه ایــن پنداشــت 
ــه  ــی در جامع ــن ویژگ ــتند و ای ــرا هس ــران تجمل گ ــه دیگ ــود دارد ک ــراد وج در اف
رواج دارد و آن را یکــی از ویژگی هــای فرهنگــی جامعــه می پندارنــد، به تدریــج 
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ــر می گــذارد و به ســمت تجمل گرایــی میــل  ــر کنش هــای آن هــا تأثی ایــن نگــرش ب
ــد. ــداز کاهــش می یاب ــه پس ان ــل ب ــل، می ــد کــه در مقاب می کنن

جدول شمارۀ ٣: پنداشت مردم از رواج تجمل گرایی در جامعه

زیاد متوسط کم پیمایش

۵١/٨ ٢٨/٧ ١٩/۵
پیمایش وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخالقی جامعۀ ایران 

(سال ١٣٩۶)

٧۴٫٧ ١٨٫٢ ٧٫١
موج سوم پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان 

(سال ١٣٩۵)

ثروت و فقر
بخــش عمــده ای از نظریه هــای اقتصــادی و نابرابــری، فقــر را مولــود ســاختار و 
ــد کــه باعــث تجمیــع ثــروت  سیاســت های اقتصــادی ناکارآمــد در جامعــه می دانن
در دســت عــدۀ اندکــی از افــراد و عــدم بهره منــدی بخــش بزرگ تــر جامعــه از 
ــود  ــا وج ــر از نظریه ه ــته ای دیگ ــل، دس ــود. در مقاب ــتاوردهای اقتصــادی می ش دس
دارنــد کــه مهم تریــن عامــل فقــر و تنگدســتی را بــه فقیــران نســبت می دهنــد و 
ــد.  ــی ندارن ــردن و سخت کوش ــه کار ک ــی ب ــه تمایل ــد ک ــرادی می پندارن ــا را اف آن ه
افــراد هــر جامعــه ای هــم دیدگاه هــای متفاوتــی بــه ایــن موضــوع دارنــد. در جوامعــی 
ــران را به خاطــر  ــد، فقی ــر می پندارن ــی فق کــه ســاختارهای اقتصــادی را عامــل اصل
ــمت  ــا را به س ــکان انتقاده ــوک پی ــال، ن ــد و درهمین ح ــرزنش نمی کنن ــان س فقرش
ــد و اصــالح وضعیــت را در گــرو اصالحــات ســاختاری  نظــام حکمرانــی می گیرن
سیاســی و اقتصــادی می داننــد. امــا دیــدگاه مقابــل، در عــوض بــا ســرزنش فقیــران، 
ــازار کار  ــری در ب ــد حضــور فعال ت ــا بای ــر، آن ه ــی از فق ــرای رهای ــد اســت ب معتق
داشــته باشــند. دیدگاهــی دیگــر در کنــار ســاختارهای اقتصــادی ناکارآمــد بــه 
ــکار  ــال اس ــرای مث ــد؛ ب ــه می کن ــر توج ــد فق ــع در تولی ــی جوام ــای فرهنگ ویژگی ه
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لوئیــس١ از فرهنــگ فقــر صحبــت می کنــد کــه در باقــی مانــدن فقیــران در وضعیــت 
فقــر مؤثــر اســت. یکــی از ویژگی هــای فرهنگــی اخــالق اقتصادی‑اجتماعــی رایــج 
ــه  ــدی ب ــدون پایبن ــا به ســمت ســودجویی شــدید ب ــراد را ی ــه اف ــه اســت ک در جامع
قیــود اخالقــی ســوق می دهــد یــا اینکــه آن هــا را بــه افــرادی مقیــد بــه چارچوب هــای 
اخالقــی تبدیــل می کنــد. در جامعــۀ مــا، بــر اســاس یافته هــای پیمایــش «وضعیــت 
اجتماعــی، فرهنگــی و اخالقــی جامعــه»، ۴٨٫۵ درصــد و بــر اســاس یافته هــای مــوج 
ســوم «پیمایــش ملــی ارزش هــا و نگرش هــای ایرانیــان» ۴٠ درصــد از پاســخ گویان 
علــت اصلــی فقــر و تنگدســتی در جامعــۀ مــا را ســودجویی و بی عدالتــی می داننــد؛ 
ــان  ــگ اقتصــادی ایرانی ــه اخــالق اقتصــادی و فرهن ــر ب ــل فق ــن عام ــی مهم تری یعن
برمی گــردد؛ البتــه بی عدالتــی بیشــتر بــه سیاســت گذاری و ســاختارهای سیاســی‑

اقتصــادی مربــوط اســت. ایــن موضــوع، بــه همــراه ســایر شــواهد، نشــان می دهــد 
کــه ایرانیــان رعایــت اخــالق اقتصــادی را در جامعــه «مناســب» ارزیابــی نمی کننــد 
و فرهنــگ اقتصــادی و رفتــار اقتصــادی ایرانیــان را ســودجویی و منفعت طلبــی 
ــه ســرمایه گذاری و پس انــداز انــدک و میــل  می داننــد؛ به طوری کــه در آن، گرایــش ب

ــی و مصــرف باالســت. ــه تجمل گرای ب

جدول شمارۀ ۴: علل فقر و تنگدستی در ایران از دیدگاه پاسخ گویان

پیمایش ارزش ها و نگرش هاى 
ایرانیان (موج سوم)

گزارش وضعیت اجتماعى، 
فرهنگى و اخالقى جامعه عامل فقر

۴٫٨ ٨/٣ قسمت و بدشانسی*

۴٠٫٠ ۴٨/٨ سودجویی و بی عدالتی**

١٨٫١ ١۶/١ تنبلی خود افراد

١٠٫٨ ۵/۴ در خانوادۀ فقیر به دنیا آمدن***

٢١٫۴ ٢١/۴ سیاست های اقتصادی دولت

1. Oscar Lewis 
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* ایــن گویــه در مــوج ســوم پیمایــش ملــی ارزش هــا و نگرش هــای ایرانیــان در دو گویــه بــا عنــوان 

بدشانســی و خواســت و مشــیت الهی دســته بندی شــده اســت.

ــا  ــه ب ــان در دو گوی ــای ایرانی ــا و نگرش ه ــی ارزش ه ــش مل ــوم پیمای ــوج س ــه در م ــن گوی ** ای

عنــوان بی عدالتــی در جامعــه و ســودجویی شــدید دیگــران دســته بندی شــده اســت.

ــه شــکل «فقــر  *** در مــوج ســوم پیمایــش ملــی ارزش هــا و نگرش هــای ایرانیــان ایــن گویــه ب

خانوادگــی» دســته بندی شــده اســت.

سیاسـت های  را  فقـر  عامـل  مهم تریـن  سـودجویی،  از  پـس  پاسـخ گویان، 
یعنـی  درصـد)؛   ١۶٫١ و   ٢١٫۴) می داننـد  افـراد  خـود  تنبلـی  و  دولـت  اقتصـادی 
سـاختارهای اقتصـادی و ویژگی هـای اجتماعـی‑ اخالقـی جامعـه را مهم تر از نقش 
خـود فـرد در تولیـد فقـر می داننـد. بخـش عمـده ای از ایـن جهت گیـری را می تـوان 
ناشـی از شـرایط اقتصـادی و روحیـۀ منفعت طلبـی دانسـت کـه در سـالیان اخیـر در 
جامعـه تشـدید شـده اند. البتـه، ایـن موضـوع در ایـران دارای سـابقۀ تاریخـی اسـت؛ 
به گونه ای که بسـیاری از ناظران بیرونی نظیر سـیاحان خارجی به روحیۀ سـودجویی 
و منفعت طلبـی ایرانیـان اشـاره کرده انـد. چنیـن روحیـه و نگرشـی به جزئـی از تجربه 
و حافظـۀ تاریخـی ایرانیـان تبدیـل شـده اسـت. امـا، همان گونـه کـه در باال نیز اشـاره 
شـد، شـرایط خـاص اقتصـادی امـروزی (مثـل نـرخ تـورم بـاال، پنداشـت از وجـود 
فسـاد اقتصـادی، اعتمـاد پاییـن بـه دیگـران، مسـئوالن و نهادهـا) کـه تجربـۀ زیسـتۀ 
مـردم بـا آن عجیـن شـده نیـز در تشـدید آن مؤثـر بـوده و اخـالق متناسـب بـا جامعـۀ 

بـازار را در میـان گروه هایـی از جامعـه تشـدید کـرده اسـت. 
همچنین، در دیدگاه های اقتصادی‑اجتماعی گاهی بر نقش تقدیرگرایی در تولید 
فقر تأکید می شود؛ اما از نگاه پاسخ گویان، در جامعۀ ما این امر نقش چندانی ندارد 
و فقط ٨٫٣ درصد از آن ها شانس و تقدیر را عامل فقیر شدن می دانند. بدین ترتیب، 
نگرش جامعه در تولید فقر بیش از آنکه متوجه خود فرد باشد، بر عوامل بیرون از وی 
تأکید دارد. این موضوع با یافته های موج سوم پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های 
ایرانیان نیز همخوانی دارد؛ که بر اساس آن ها، ۴٠ درصد از پاسخ گویان سودجویی 
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شدید دیگران و بی عدالتی در جامعه را عامل فقر و تنگدستی در جامعه بیان کرده اند. 
همچنین از نظر ١٨٫١ درصد از پاسخ گویان، تنبلی خود افراد است که باعث فقر 
می شود؛ البته بر مبنای برخی شواهد دیگر، بیشتر کسانی که عامل فقر را تنبلی فقیران 

می دانند، از طبقات باالی جامعه هستند.
افـزون بـر ایـن، در پیمایـش «نگرش هـای اقتصـادی ایرانیـان» (سـال ١٣٩٩) 
پرسـش از علت فقر به شـکل دیگری مطرح شـده اسـت؛ و در پاسـخ به این پرسـش 
کـه «بعضی هـا می گوینـد اینکـه گروهـی در جامعـه فقیرنـد، تقصیـر خودشـان اسـت 
چـون بـه انـدازۀ کافـی کار و تـالش نمی کننـد. شـما چقـدر بـا ایـن نظـر موافقیـد؟»، 
۶٨٫۶ درصـد از پاسـخ گویان بـه میـزان کـم و خیلی کـم با این موضوع موافق هسـتند 
و در مقابـل، فقـط ١٢٫٣ درصـد موافقـت خـود را بـه میـزان زیاد/خیلی زیـاد بـا آن 
اعـالم کرده انـد. ایـن آمـار بدیـن معناسـت کـه افـراد عامـل فقـر را در بیـرون از خـود 
فـرد جسـت وجو می کننـد کـه این عامـل می تواند یا سـاختارهای اقتصادی ناسـالم و 

مولـد نابرابـری و فقـر و یـا سـودجویی و منفعت طلبـی افـراد جامعه باشـد.

جدول شمارۀ ۵: میزان موافقت پاسخ گویان با نقش افراد در فقیر شدن خویش

خیلى زیادزیادکم وبیشکمخیلى کم

۵۴٫٨١٣٫٨١٩٫١۶٫٠۶٫٣

۶٨٫۶١٩٫١١٢٫٣

منبع: پیمایش ملی نگرش های اقتصادی ایرانیان (سال ١٣٩٩)

ــارۀ علــت فقــر، ســودجویی شــدید و ســاختارهای اقتصــادی  پاســخ گویان درب
ناســالم، یعنــی درواقــع عوامــل ســاختاری و جمعی، را مؤثــر می داننــد و نقش زیادی 
بــه قصــور فــردی نمی دهنــد. ایــن نگــرش بــه  شــیوه ای دیگــر در مــورد ثروتمنــد شــدن 
نیــز وجــود دارد؛ در همیــن پیمایــش ۵١٫٨ درصــد از پاســخ گویان بــا ایــن گــزاره کــه 
«موفقیــت ثروتمنــدان در جامعــۀ مــا محصــول کار و تــالش آن هاســت»، مخالف انــد 
و فقــط ١٨٫۵ درصــد از پاســخ گویان معتقدنــد کــه موفقیــت ثروتمنــدان در جامعــۀ 
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مــا محصــول کار و تــالش آن هاســت.

جدول شمارۀ ۶: میزان موافقت پاسخ گویان با گزارۀ «موفقیت ثروتمندان در جامعۀ ما 
محصول کار و تالش آن هاست»

خیلى زیادزیادکم وبیشکمخیلى کم

٣٣٫۴١٨٫۴٢٩٫٧١١٫۵٧٫٠

۵١٫٨٢٩٫٧١٨٫۵

منبع: همان

همچنیــن، مطابــق بــا مــوج ســوم پیمایــش ملــی ارزش هــا و نگرش هــای ایرانیان، 
بخــش بزرگــی از جامعــه معتقدنــد کــه پــول دار شــدن نــه بــا تــالش و کوشــش، بلکــه 
ــزاره  ــن گ ــا ای ــازی اســت؛ ۴۶٫٧ درصــد از پاســخ گویان ب ــت و پارتی ب به خاطــر ران
کــه «بیشــتر ثروتمنــدان ایــران از طریــق غیرقانونــی یــا رانــت و پارتــی بــه ایــن ثــروت 
دســت یافته انــد»، موافــق هســتند. ایــن یافتــه نشــانگر بدبینــی افــراد بــه ســاختارهای 
توزیــع ثــروت در جامعــه اســت کــه پیامــد آن می توانــد کاهــش گرایــش بــه تــالش 

بیشــتر، سخت کوشــی و تــالش بــرای انباشــت ســرمایه باشــد.

جدول شمارۀ ٧: نقش رانت و پارتی در ثروتمند شدن افراد

کامًال موافقموافقنه موافق، نه مخالفمخالفکامًال مخالف

٢٫٣١۴٫٣٣۵٫٨٣۴٫۵١٢٫٢

١۶٫۶٣۵٫٨۴۶٫٧

منبع: موج سوم پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان

ایــن نگــرش و تأکیــد بــر عوامــل غیرشــخصی در (عدم)موفقیت هــا و اینکــه 
دســتاوردها را حاصــل عواملــی غیــر از کار، تــالش و کوشــش دانســتن، در یافتــن 
شــغل نیــز خــود را نشــان می دهــد؛ در مــوج ســوم پیمایــش ملــی ارزش هــا و 
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ــنا را در  ــی و آش ــت پارت ــان ٧۴٫۶ درصــد از پاســخ گویان اهمی ــای ایرانی نگرش ه
یافتــن شــغل زیــاد و خیلی زیــاد بیــان کرده انــد؛ درحالی کــه تأثیــر تخصــص و 
شایســتگی را کمتــر از ۴٠ درصــد دانســته اند. چنیــن دیــدگاه و نگرشــی باعــث 
ــی  ــی راه های ــند، در پ ــالش و کوشــش باش ــال ت ــه دنب ــش از آنک ــراد بی می شــود اف
ــن موضــوع  ــن شــغل مناســب باشــند. ای ــروت و یافت ــه ث ــرای دســتیابی ب ــر ب دیگ
پیونــد وثیقــی بــا نابرابری هــای اجتماعــی و اقتصــادی دارد. بــرای مثــال، طبقــات 
ــران، دارای ســرمایۀ  ــر و فقی ــه، برخــالف طبقــات پایین ت ــاال و مســئوالن بلندپای ب
سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی باالیــی هســتند و می تواننــد از ایــن ســرمایه ها در 
راســتای ارتقــای موقعیــت اجتماعــی و اقتصــادی خویــش بهــره ببرنــد؛ درحالی کــه 
ــب،  ــتند. بدین ترتی ــروم هس ــرمایه هایی مح ــن س ــدرت از چنی ــد ق ــایِ فاق گروه ه
می تــوان ادعــا کــرد کــه از نظــر مــردم، عوامــل بهبــود وضعیــت اقتصــادی و شــغلی 
در خدمــت منافــع افــراد طبقــات متوســط و باالتــر هســتند و بــرای آن هــا عملکــرد 

بهتــری دارنــد.

جدول شمارۀ ٨: نقش عوامل مختلف در دستیابی به شغل

خیلى زیادزیادمتوسطکمخیلى کمموضوع

١١/۶١٨/٣٣٠/٣٢٧١٢/٨تخصص و شایستگی

٢/٩۵/٩١۶/۵٣٣/٢۴١/۴پارتی و آشنا

٨/٨١٨/٩٣۶/۵٢۴/٢١١/۵شانس و اقبال

۵/۴١۴/٨٣٩/۴٢۵/۶١۴/٩گرایش(خط وربط) سیاسی

منبع: همان

رقابت و برابری
در نظریه های اقتصادی، اغلب رقابت جویی و گرایش به رقابت در عرصۀ اقتصادی 
در مقابل برابری قرار گرفته است؛ بدین معنا که در کشورهایی که بهای بیشتری 
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می رود  محاق  به  برابری  موضوع  اغلب  می شود،  داده  اقتصادی  رقابت جویی  به 
سطح  در  فقط  نگرش  این  بود.  نخواهد  حکومت ها  اول  دستور کار  و  اولویت  و 
سیاست گذاری نیست، بلکه به عنوان بخشی از فرهنگ و رفتار اقتصادی یک جامعه 
نیز نمود می یابد. در مقابل، جوامعی که اولویت را به برابری می دهند؛ رقابت جویی را 
سبب ساز قربانی شدن بخشی از جامعه و محرومیت آن ها از دستاوردهای اقتصادی 
می دانند. اصل راهنمای رقابت جویی شایسته ساالری است؛ با این مضمون که در 
شرایط رقابتی بیشترین دستاورد نصیب افرادی می شود که شایستگی بیشتری دارند 
و این عین عدالت است. نگرش های اقتصادی افراد در یک جامعه را نیز می توان بر 
اساس این دوگانگی رقابت  برابری دسته بندی کرد. یافته های نگرش های اقتصادی 
ایرانیان نشان می دهند که ۴٩٫٢ درصد از پاسخ گویان اولویت را به رقابت می دهند و 
جامعه ای را بهتر می دانند که مبتنی بر رقابت باشد. از نظر این دسته، رقابت دستاورد 
بیشتری برای جامعه دارد و افراد شایسته نیز موفقیت بیشتری خواهند داشت. در 
توجیه این جهت گیری می توان استدالل کرد که امروزه در جامعۀ ما، بخش بزرگی 
از افراد معتقدند که ثروتمندان از شیوه هایی غیر از تالش به ثروت دست یافته اند. 
بنابراین، اگر رقابت وجود داشته باشد، دیگر رانت و پارتی کم رنگ تر می شود و افراد 
شایسته دستاورد بیشتری خواهند داشت. در مقابل، ۴٧٫٣ درصد از پاسخ گویان 
اولویت را به برابری می دهند و معتقدند جامعه ای بهتر است که در آن برابری غالب و 
شکاف بین دهک های مختلف درآمدی اندک باشد. بدین ترتیب، در اینجا نیز شاهد 
یک دوقطبی هستیم که البته طرف داران رقابت حدود ٢ درصد بیشتر از طرف داران 

برابری هستند.



 ١۶
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جدول شمارۀ ٩: نگرش به رقابت و برابری در جامعه١

نمى دانمرقابتبرابرى

۴٧٫٣۴٩٫٢٣٫۵

منبع: پیمایش ملی نگرش های اقتصادی ایرانیان (سال ١٣٩٩)

در کنــار ایــن گرایش هــای فکــری، مــردم تصــور مثبتــی از کنــش اقتصــادی 
دیگــران ندارنــد و آن هــا را افــرادی ســودجو و مترصــد فرصــت بــرای کاله گذاشــتن 
ســر همدیگــر می داننــد. در مــوج ســوم پیمایــش ارزش هــا و نگرش هــای ایرانیــان، 
۵۴٫٨ درصــد از پاســخ گویان اعتقــاد دارنــد کــه بیشــتر مــردم اگــر موقعیتــی گیرشــان 
ــه پنداشــت  ــد ک ــان می ده ــر نش ــن ام ــد. ای ــر را کاله می گذارن ــر همدیگ ــد، س بیای
مــردم نســبت بــه دیگــران منفــی اســت و بــه آن هــا اعتمــاد ندارنــد. چنیــن امــری زمینه 

ــد. ــرای همــکاری اقتصــادی را محــدود می کن ب

جدول شمارۀ ١٠: نگرش مردم دربارۀ قابل اعتماد نبودن دیگران

کامًال موافقموافقنه موافق نه مخالفمخالفکامًال مخالفگویه

بیشتر مردم اگر موقعیتی 
گیرشان بیاید، سر همدیگر را 

كاله می گذارند
٧/٩١۶/٣٢١/١٣٨/۵١۶/٣

منبع: گزارش موج سوم پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان

درواقــع، ســودجویی شــخصی بخشــی از فرهنــگ اقتصــادی و یــک آفــت بــرای 
مشــارکت اقتصــادی اســت. بــر اســاس یافته هــای حاصــل از پیمایــش نگرش هــای 
اقتصــادی ایرانیــان، ٧٠٫٩ درصــد از پاســخ گویان معتقدنــد کــه در جامعــه، بیشــتر 

١. با پرسش زیر سنجش شده است: 
به نظر شما کدام جامعه بهتر است: جامعه ای که همه از نظر اقتصادی در یک سطح متوسط شبیه به هم باشند و 
فقیر و غنی نداشته باشد یا جامعه ای که افراد آزاد باشند با هم رقابت کنند و هرکس موفق تر بود، بیشتر پولدار شود؟

١. جامعه ای که افراد از نظر اقتصادی مشابه باشند، بدون فقیر و غنی     
٢. جامعۀ رقابتی، ولو با تفاوت در میزان ثروت مردم



 فرهنگ اقتصادی ایرانیان

 ١٧

مــردم به دنبــال منافــع و ســود شــخصی هســتند و بــه منافــع دیگــران فکــر نمی کننــد. 
بدین ترتیــب، افــراد دیگــران را ســودجو تلقــی می کننــد کــه ایــن موضــوع عرصــه را 

بــرای مشــارکت اقتصــادی تنــگ می کنــد. 

جدول شمارۀ ١١: نگرش مردم به سودجویی و منفعت طلبی دیگران

خیلى زیادزیادتاحدىکمخیلى کم

٨٫۴۶٫٩١٣٫٨٢١٫٣۴٩٫۶

١۵٫٣١٣٫٨٧٠٫٩

ــا اکثریــت مســلمان اســت و نظــام حکومتــی  ــران جامعــه ای ب باوجــود آنکــه ای
جمهــوری اســالمی دارد و در اســالم رباخــواری نهــی شــده اســت، ایــن پدیــده، کــه 
به تعبیــری از مظاهــر ســودجویی اســت، در جامعــه رواج دارد. در پیمایــش وضعیــت 
ــه، ۶٣٫١ درصــد از پاســخ گویان رواج آن را  ــی جامع اجتماعــی، فرهنگــی و اخالق
در ایــران متوســط بــه بــاال ارزیابــی کرده انــد. ایــن نگــرش بدیــن معناســت کــه افــراد 

دیگــران را ســودجو تلقــی می کننــد. 

جدول شمارۀ ١٢: نگرش افراد نسبت به وجود رباخواری در جامعه

زیاد متوسط کم

٣٢٫١ ٣١٫٠ ٣۶٫٩

منبع: گزارش پیمایش وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخالقی جامعه

بدین ترتیــب، گرایــش بــه رقابت جویــی اقتصــادی در ایــران بیــش از برابری طلبــی 
اســت و بیشــتر افــراد ســودجویی در جامعــه را متوســط بــه بــاال می داننــد و پنداشــت 
ــدون  ــد و ب ــد می یاب ــا اعتمــاد پیون ــد. چنیــن موضوعــی ب مطلوبــی از دیگــران ندارن
درک وضعیــت اعتمــاد در جامعــه و پنداشــت مــردم در ایــن زمینــه نمی تــوان تصویــر 

مناســبی از آن ارائــه کــرد.



 ١٨

(١۴)

اعتماد
مؤلفه هــای فرهنــگ اقتصــادی، در هــر جامعــه ای، از دیگــر مؤلفه هــای فرهنگــی آن 
جامعــه تبعیــت می کننــد. یافته هــای پیمایش هــای مختلــف میــزان اعتمــاد عمومــی 
ــری،  ــای اعتمادناپذی ــن فض ــد. در چنی ــان داده ان ــن نش ــش پایی ــه را کمابی در جامع
فعالیت هــای اقتصــادی و شــرایط بــرای راه انــدازی کســب وکار دشــوار می شــوند و 
ــادی در  ــد. موضــوع بی اعتم ــق بیشــتری می گیرن ــی رون کارهــای واســطه ای و دالل
ــران دارای زمینه هــای تاریخــی اســت؛ به طوری کــه به خاطــر شــیوه های ناصــواب  ای
حکمرانــی، بازرگانــان و تجــار و صاحبــان ســرمایه همــواره بــا یــک عــدم اطمینــان 
ــان پابرجاســت و شــرایط را  ــادی فرهنگــی همچن ــن چالــش نه ــد. ای مواجــه بوده ان
برای انباشــت ســرمایه دشــوار ســاخته اســت. اگر اعتماد نباشــد، شــراکت اقتصادی 
هــم شــکل نمی گیــرد و شــاهد نوعــی فردگرایــی در عرصــۀ اقتصــاد خواهیــم بــود. 
امــروزه در جامعــه، اعتمــاد بــه دیگــران برای شــراکت اقتصــادی باال نیســت؛ و ۴٧٫۶ 
درصــد از پاســخ گویان میــزان اعتمــاد در جامعــۀ مــا را بــرای مشــارکت اقتصــادی 
کــم بیــان کرده انــد. ایــن اعتمــاد پاییــن بــا میــزان اعتمــاد در دیگــر حوزه هــای زندگــی 

سیاســی‑اجتماعی جامعــه همخوانــی دارد.

جدول شمارۀ ١٣: اعتماد مردم به دیگران برای شراکت اقتصادی

خیلى زیادزیادکم وبیشکمخیلى کم

٣٠٫٧١۶٫٩٢٧٫١١۵٫٣١٠٫٠

۴٧٫۶٢٧٫١٢۵٫٣

منبع: پیمایش ملی نگرش های اقتصادی ایرانیان

بی اعتمــادی و بدبینــی نســبت بــه دیگــران، در امــور مرتبــط بــا شــغل نیــز خــود 
را نشــان می دهــد؛ در پیمایــش ملــی ارزش هــا و نگرش هــای ایرانیــان، ۴۴٫۴ درصــد 
از پاســخ گویان میــزان وقت شناســی کاری دیگــران، ۴۴٫٢ درصــد رعایــت قانــون و 
مقــررات کاری از ســوی دیگــران و ۴٧٫٢ درصــد نیــز وجــدان کاری دیگــران را کــم 
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یــا خیلی کــم ارزیابــی کرده انــد. بدین ترتیــب، ایــن مــورد هــم بیانگــر نگــرش منفــی 
بــه دیگــران و همــکاری در امــور کاری و شــغلی اســت.

جدول شمارۀ ١۴: دیدگاه مردم نسبت به رعایت هنجارهای شغلی از سوی دیگران

خیلى زیادزیادمتوسطکمخیلى کمموضوع

١٧٫٩٢۶٫۵۴٠٫۴١٣٫۴١٫٨وقت شناسی

١۶٫١٢٨٫١٣٩٫٩١۴٢قانون و مقررات

١٩٫۵٢٧٫٧٣٩٫۵١١٫٣٢٫١وجدان كاری

منبع: پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان

ــع خــود  ــه مناف ــن نظــر هســتند کــه دیگــران فقــط ب ــر ای ــراد ب باآنکــه بیشــتر اف
فکــر می کننــد و ســودجویی وجــه غالــب رفتارهــای اقتصادی‑اجتماعــی در ایــران 
اســت، به لحــاظ نظــری بــا دیدگاه هــای خودخواهانــه مخالف انــد. بــر اســاس 
یافته هــای پیمایــش ملــی ســنجش ارزش هــا و نگرش هــای ایرانیــان، ۶٣٫٣ درصــد از 
پاســخ گویان بــا ایــن گــزاره مخالف انــد کــه در اوضــاع فعلــی آدم فقــط بایــد بــه فکــر 
خــودش باشــد؛ یعنــی هرچنــد بیشــتر افــراد معتقدنــد کــه دیگــران در صــورت وجــود 
شــرایط الزم ســعی می کننــد ســر دیگــران را کاله بگذارنــد، بــا ایــن گــزاره مخالف انــد 
کــه افــراد بایــد فقــط بــه منفعــت خودشــان فکــر کننــد. در چنیــن شــرایطی، افــراد 
ــناختی در  ــی ش ــوند. ناهماهنگ ــه ش ــناختی مواج ــی ش ــا ناهماهنگ ــن اســت ب ممک
جایــی رخ می دهــد کــه فــرد دارای دو دســته دانــش متضــاد بــا یکدیگــر اســت؛ بــرای 
نمونــه، از یک طــرف پنداشــت مــردم ایــن اســت کــه دیگــران قابــل اعتمــاد نیســتند، 
بــه فکــر خویــش هســتند، ســعی در کاله گذاشــتن بــر ســر دیگــران دارنــد و از طــرف 
دیگــر، بــا چنیــن فعلــی مخالــف هســتند. آن هــا بــا ایــن تضــاد مواجــه می شــوند کــه 
ــدۀ رقابــت باشــند و از ســوی  ــد، ممکــن اســت بازن ــل دیگــران عمــل نکنن اگــر مث
ــد و مخــرب  ــاور شناختی شــان ایــن را یــک عمــل نامطلــوب تلقــی می کن دیگــر، ب
ــه رو هســتند. اگــر  ــا یــک ســردرگمی روب ــن رو، ب ــد؛ از ای انســجام اجتماعــی می دان
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ــن رفتارهــای مخــل انســجام اجتماعــی شــکل  ــدۀ ای نهادهــای واســط و تعدیل کنن
ــدن در  ــده نش ــه بازن ــف، ازجمل ــات مختل ــا توجیه ــردم ب ــدت م ــد، در بلندم نگیرن
عرصــۀ رقابــت اقتصــادی، ســعی خواهنــد کــرد همســو بــا پنداشــتی عمــل کننــد کــه 

از شــرایط دارنــد.

جدول شمارۀ ١۵: نگرش مردم دربارۀ خودخواهی

کامًال موافقموافقنه موافق نه مخالفمخالفکامًال مخالفگویه

در اوضاع فعلی آدم فقط 
باید به فکر خودش باشد

٢٣/۶٣٩/٧١٨/٣١۵/۶٢/٧

منبع: گزارش موج سوم پیمایش ملی سنجش ارزش ها و نگرش های ایرانیان

سرمایه گذاری
نگرش هــای اقتصــادی و فرهنــگ رفتــار اقتصــادی افــراد تأثیــر عمیقــی بــر (عــدم)

ــه دارد. بخشــی از نگرش هــای  ــان جامع انباشــت ســرمایه و ســرمایه گذاری در هم
اقتصــادی متأثــر از پنداشــتی هســتند کــه افــراد از محیــط پیرامــون دارنــد. امــروزه، 
ــردم از وجــود فســاد در  ــف، پنداشــت م ــر اســاس یافته هــای پژوهش هــای مختل ب
جامعــه باالســت، اعتمــاد عمومــی ضعیــف اســت و افــراد دیگــران را منفعت طلــب 
صنــدوق  سیاســت پژوهی  مؤسســۀ  بــا گــزارش  مطابــق  می داننــد.  ســودجو  و 
ــتفادۀ  ــاد (سوءاس ــه گانۀ فس ــل س ــوری (١٣٩۵: ۵۴‑۴٩)، عوام ــتگی کش بازنشس
بخــش عمومــی و دســتگاه های دولتــی از منافــع افــراد جامعــه)، رقابت پذیــری 
ــا  ــی کســب و کار (آســان ی ــط عموم ــری) و شــاخص محی ــوان رقابت پذی ــزان ت (می
دشــوار بــودن راه انــدازی یــک کســب و کار کوچــک تــا متوســط بــرای کارآفرینــان در 
ــه  ــام دادن هرگون ــزۀ انج ــدۀ انگی ــررات) ازبین برن ــن و مق ــا قوانی ــه ب ــگام مواجه هن
فعالیــت اقتصــادی و ســرمایه گذاری در شــرایط فعلــی اقتصــاد ایــران هســتند. چنیــن 
ــۀ جــذب و انباشــت بلندمــدت  ــه مانعــی جــدی در زمین شــرایطی دهه هاســت کــه ب
ــه  ــردم ب ــش م ــن رو، گرای ــت؛ و از ای ــده اس ــل ش ــور تبدی ــرمایه در کش ــدار س و پای



 فرهنگ اقتصادی ایرانیان

 ٢١

حوزه هــای غیرتولیــدی و واســطه ای بــرای ســرمایه گذاری افزایــش می یابــد.
ــواری  ــا دش ــدی ب ــت تولی ــر، فعالی ــاال و از ســوی دیگ ــورم ب ــه ت ــرایطی ک در ش
مواجــه باشــد، فعالیت هــای واســطه ای ســودآوری باالتــری خواهنــد داشــت. بــر ایــن 
اســاس، تعــداد زیــادی از مــردم ایــران دســت بــه خریــد طــال و ارز بــرای ســودآوری 
ــر اســاس برخــی گزارش هــا، حجــم باالیــی از ســرمایه به صــورت طــال  ــد. ب می زنن
و ارز در خانه هــای مــردم انباشــت و ذخیــره شــده اســت کــه اگــر وارد حــوزۀ تولیــد 
شــود، می توانــد تحول آفریــن باشــد. باوجــود آنکــه تعــداد زیــادی از مــردم بــه خریــد 
ــه  ــی ب ــد، نگــرش مثبت ــداز و ســرمایه گذاری دســت زده ان ــوان پس ان طــال و ارز به عن
ــی  ــق یافته هــای پیمایــش مل ــد. مطاب ــا هــدف کســب ســود، ندارن ــن موضــوع، ب ای
نگرش هــای اقتصــادی ایرانیــان، ۶۶٫٣ درصــد از مــردم بــه میــزان کــم یــا خیلی کــم بــا 
خریدوفــروش طــال و ارز بــا نیــت کســب ســود موافــق هســتند (البتــه این متفــاوت با 
فعالیــت صرافی هــا و طالفروشی هاســت) و آن را به لحــاظ اخالقــی امــری نادرســت 

می پندارنــد.

جدول شمارۀ ١۶: نگرش مردم نسبت به اخالقی بودن خریدوفروش طال و ارز با نیت 
کسب سود

خیلى زیادزیادتاحدىکمخیلى کم

۵٠٫٩١۵٫۴٢٠٫۴٧٫۴۵٫٩

۶۶٫٣٢٠٫۴١٣٫٣

منبع: پیمایش ملی نگرش های اقتصادی ایرانیان

از  ایران  جامعۀ  اخالقی  و  فرهنگی  اجتماعی،  وضعیت  پیمایش  در  همچنین 
آن  با  شوند،  پول  تومان  میلیون  یک صد  صاحب  اگر  که  شد  پرسیده  پاسخ گویان 
چه کار می کنند. این سؤال رجحان های پاسخ گویان در عرصۀ اقتصادی و اولویت های 
سرمایه گذاری یا مصرف پول توسط آن ها را نشان می دهد. یافته ها بیانگر آن هستند 
را  پول  این  که  می دهند  ترجیح  از پاسخ گویان  میزان)  درصد (بیشترین  که ١٩٫۴ 
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برای خرید منزل مسکونی خرج کنند؛ ٧٫١ درصد آن را برای سروسامان دادن به 
زندگی مثل ازدواج، ادامۀ تحصیل و نظایر آن در نظر می گیرند؛ و ۵٫۴ درصد نیز آن 
را برای خرید ضروریات زندگی مثل لوازم خانه صرف می کنند. با جمع بستن این 
موارد مشخص می شود که حدود ٣٢ درصد، اندکی کمتر از یک سوم پاسخ گویان، 
اگر صاحب ١٠٠ میلیون پول می شدند، آن را برای تأمین نیازهای اساسی زندگی 
(خرید منزل مسکونی ١٩٫۴ درصد، سروسامان دادن به زندگی ٧٫١ درصد و خرید 
ضروریات زندگی ۵٫۴ درصد) هزینه می کنند که به معنای درماندگی کنونی این دسته 
در تأمین نیازهای اساسی است. این یافته ها با جدول شمارۀ ٣٣ که نشان می دهد 
۶٩٫٧ درصد از پاسخ گویان بدون پس انداز هستند، همخوانی دارد. از طرف دیگر، 
فکر  نیازهای کنونی شان  برآوردن  به  دوراندیشی،  به جای  پاسخ گویان  از  این گروه 
می کنند؛ به طوری که ٣٫٨ درصد آن ها گفته اند این پول را صرف تفریح و مسافرت 

می کنند و ٧٫۶ درصد هم آن را به خرید خودرو اختصاص می دهند. 
جدول شمارۀ ١٧: رجحان های اقتصادی مردم١

فراوانى درصد رجحان هاى عرصۀ اقتصادى

١٩/۴ ١۵٩٩٧ خرید منزل مسکونی

١٨/٣ ١۵١٠١ کمک به نیازمندان

١٣/۶ ١١٢٢٢ سرمایه گذاری و پس انداز (بورس و...)

٧/۶ ۶٢٨۶ خرید خودرو

٧/١ ۵٨٨۶ سروسامان دادن به زندگی (ازدواج، ادامۀ تحصیل و...)

١. این موضوع با پرسش زیر سنجش شده است: 
«اگر دارای یک صد میلیون تومان پول بودید، با آن چه کار می کردید؟» 

الزم به توضیح است در زمان اجرای پیمایش، ارزش این مبلغ پول بسیار بیشتر از وضعیت کنونی بود.
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فراوانى درصد رجحان هاى عرصۀ اقتصادى

۵/۴ ۴۴٩١ خرید ضروریات زندگی (لوازم خانه و...)

۴/٣ ٣۵٨٢ خرید ملک (خانه، زمین، ویال و...)

٣/٨ ٣٠٩٩ مسافرت و تفریح

٢/٩ ٢۴٠٢ سپرده گذاری در بانک و دریافت سود

٠/۶ ۵٢٨ خرج درمان و سالمتی

٣/٣ ٢٧٢٩ سایر

منبع: گزارش وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخالقی جامعۀ ایران

که  اشاره کرده اند  پاسخ گویان  از  درصد  فقط ١٣٫۶  است که  این  جالب  نکتۀ 
چنین پولی را سرمایه گذاری می کنند. این امر را می توان به دو شکل تفسیر کرد. 
اول اینکه بیشتر ایرانیان درگیر تأمین نیازهای اساسی زندگی هستند و در صورت 
برخورداری از میزانی پول آن را در این راه صرف می کنند. دوم اینکه میل به پس انداز 
در میان ایرانیان پایین است؛ زیرا اگر میزان معینی پول داشته باشند، نسبت اندکی 
از ایرانیان آن را سرمایه گذاری یا پس انداز می کنند. بنابراین، مصرف گرایی بیش از 

پس انداز و سرمایه گذاری موردتوجه ایرانیان است.
با آگاهی از نگاه مردم نسبت به مطمئن ترین راه های سرمایه گذاری می توان مسیر 
حرکت پس انداز و سرمایه گذاری آن ها را پیش بینی کرد. در پیمایش ملی نگرش های 
اقتصادی ایرانیان، ۵٣٫۴ درصد از پاسخ گویان مطمئن ترین راه سرمایه گذاری را به 
کار انداختن کسب وکار می دانند؛ و خرید مسکن و زمین با ٣۴٫٣ درصد در رتبۀ دوم 
قرار دارد. همچنین،  فقط ۴٫۶ درصد از پاسخ گویان خرید طال و ارز را مطمئن ترین 
راه سرمایه گذاری می دانند؛ و این با مورد قبلی همخوانی دارد که مردم خریدوفروش 

طال و ارز را برای کسب سود به لحاظ اخالقی درست نمی دانستند.
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جدول شمارۀ ١٨: مطمئن ترین راه سرمایه گذاری از نگاه مردم

سپردة خرید ارز و طال
سایربه کار انداختن کسب وکارخرید مسکن و زمینبانک

۴٫۶٢٫٨٣۴٫٣۵٣٫۴۴٫٨

منبع: پیمایش ملی نگرش های اقتصادی ایرانیان

ــادی،  ــا چالش هــای نه ــن عرصــه ب ــران و فعالیــت در ای حــوزۀ اقتصــادی در ای
ســاختاری و فرهنگــی مواجــه اســت؛ به طوری که فعالیت در آن را دشــوار ســاخته اند. 
بــه همیــن خاطــر، ممکــن اســت مــردم برخــالف آنچــه به لحــاظ نظــری بــرای بهبــود 
اقتصــاد کشــور درســت می داننــد، عمــل کننــد؛ یعنــی منطبــق بــا واقعیت هــای 
اقتصــاد ایــران دســت بــه کنــش اقتصــادی می زننــد. چالش هــای موجــود بــازار 
ســرمایه و عرصــۀ اقتصــادی در ایــران باعــث شــده اند کــه به جــای فعالیــت تولیــدی 
و مولــد، بازارهــای مــوازی نظیــر ســکه، طــال، ارز و مســکن رونــق بگیرنــد و ســرمایۀ 

زیــادی در قالــب آن هــا در خانه هــای مــردم انبــار شــود و راکــد بمانــد. 
از طــرف دیگــر، عــدم اطمینــان از وضعیــت اقتصــادی داخلــی باعث شــده اســت 
کــه حجــم عظیمــی از منابــع داخلــی به ســوی کشــورهای خارجــی روانــه شــود؛ کــه 
ــت  ــرای دریاف ــالش ب ــر از ت ــر متأث ــن ام ــه ای ــل آن نیســت، بلک ــا دلی ــن تنه ــه ای البت
ــه  ــر، سیاســت اقتصــادی ترکی ــز هســت. در ســالیان اخی اقامــت دیگــر کشــورها نی
بــرای تحــرک بخشــیدن بــه اقتصــاد خــود و جلــب ســرمایه های خارجــی باعــث شــد 
بــه خارجیانــی کــه ٢۵٠ هــزار دالر در ترکیــه ســرمایه گذاری کننــد یــا ملــک بخرنــد، 
ــن  ــه ای ــی ب ــن رو، شــاهد هجــوم ســرمایه های ایران ــه اعطــا شــود. از ای اقامــت ترکی
بــازار هســتیم؛ به گونــه ای کــه بــر اســاس آمارهــای ارائه شــده در ســالنامۀ مهاجرتــی 
ــن  ــا ١٣٩۶) از بی ــا ٢٠١٧ (١٣٩۴ ت ــال های ٢٠١۵ ت (١٣٩٩: ۶٣‑١۵٩)، در س
ــان  ــد، ایرانی ــه (ملــک) اقــدام کــرده بودن ــه خریــد خان ــه ب خارجی هایــی کــه در ترکی
در رتبــۀ هشــتم قــرار داشــتند؛ امــا بــا اجــرای سیاســت یادشــده در ترکیــه، ایرانیــان 
ــات  ــد ثب ــه فاق ــراق، ک ــس از ع ــال های ٢٠١٨ و ٢٠١٩ (١٣٩٧ و ١٣٩٨) پ در س
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اقتصــادی و سیاســی اســت، بــه رتبــۀ دوم خریــداران ملــک در ترکیــه رســیدند؛ و در 
ســال ٢٠١٩ (١٣٩٨)، از بیــن کل خانه هــای خریداری شــده در ترکیــه، ١٢ درصــد 
متعلــق بــه ایرانیــان بــود. ســرعت افزایــش ســرمایه گذاری ایرانیــان در مســکن ترکیــه 
ــن ســال،  ــۀ نخســت ای ــه داشــت و در ســه ماه در ســال ٢٠٢٠ (١٣٩٩) هــم ادام
ــداران خارجــی ملــک  ــۀ باالتریــن خری ــان توانســتند جــای عراقی هــا را در رتب ایرانی
در ترکیــه بگیرنــد. ایــن جهــش خریــد ملــک در ترکیــه توســط ایرانیــان کــه از ســال 
ــه  ٢٠١٨ رخ داد، تحت تأثیــر نابســامانی اقتصــادی کشــور بــود کــه حافظــۀ مــردم ب
ــردم آب  ــرمایه های م ــور، س ــران اقتصــادی کش ــه در بح ــرد ک ــادآوری می ک ــا ی آن ه
ــه فکــر جاهــای کمابیــش امن تــری بــرای ســرمایه گذاری باشــند.  می رونــد و بایــد ب
ســرمایه گذاری در ترکیــه فقــط در صنعــت ســاختمان نبــوده اســت؛ بلکــه در ســال 
٢٠١٩، ایرانیــان بــا ثبــت ٩٧٠ شــرکت در کشــور ترکیــه از ایــن حیــث نیــز در رتبــۀ 

ــد کــه در ایــن کشــور شــرکت ثبــت کرده انــد. نخســت خارجی هایــی قــرار گرفتن

نگرش به کاالی ایرانی
یکــی دیگــر از حوزه هــای فرهنــگ اقتصــادی مــردم نگــرش آن هــا نســبت بــه 
ــی کشــور اســت. چنانچــه  ــر وضعیــت داخل ــر آن ب ســرمایه گذاری خارجــی و تأثی
ــرش  ــاد پذی ــال زی ــه احتم ــن موضــوع نداشــته باشــند، ب ــه ای ــی ب ــگاه مثبت ــردم ن م
ســرمایه گذاری خارجــی از ســوی مــردم دشــوار خواهــد بــود. یافته هــای پیمایــش 
از  درصــد   ۵۶٫٣ کــه  می دهــد  نشــان  ایرانیــان  اقتصــادی  نگرش هــای  ملــی 
ــی  ــود اوضــاع داخل ــرای بهب ــل را ب ــی در داخ ــرمایه گذاری خارج پاســخ گویان س
ــم، فقــط ١٣٫٩  ــل آن را هــم در نظــر بگیری ــدگاه مقاب ــر دی ــد. اگ ضــروری می دانن
درصــد اعتقــاد دارنــد کــه ســرمایه گذاری خارجــی وضعیــت کشــور را بدتــر 
می کنــد. بدین ترتیــب، دســت کم نیمــی از بدنــۀ اجتماعــی نــگاه مســاعد مثبتــی بــه 
ــرای  ــای آمادگــی جامعــه ب ــه معن ــد و ایــن ب ــران دارن ســرمایه گذاری خارجــی در ای

پذیــرش ســرمایه های خارجــی اســت.



 ٢۶

(١۴)

جدول شمارۀ ١٩: نگاه مردم نسبت به سرمایه گذاری خارجی در ایران١

نمى دانمبراى بهبود ضرورى استتأثیرى نداردوضعیت را بدتر مى کند

١٣٫٩١۵٫٣۵۶٫٣١۴٫۵

منبع: همان

در کنار نگاه به سرمایه گذاری خارجی، طی سال های اخیر بحث حمایت از تولید 
داخلی به طرقی از قبیل خرید کاالی داخلی به جای کاالی خارجی مطرح می شود. 
برخی معتقدند که راه توسعه و بهبود صنعت کشور از دریچۀ خرید کاالهای داخلی 
می گذرد؛ و مردم را به این موضوع تشویق می کنند. شواهد نشان می دهند اقبال به 
تمکن  دارای  میان گروه های  در  به ویژه  نیست؛  زیاد  چندان  داخلی  کاالهای  خرید 
مالی. اما عمدۀ کسانی که کاالهای داخلی را مصرف می کنند، نه به خاطر کیفیت، 
یعنی  است؛  خارجی  باکیفیت  به کاالهای  نسبت  آن  پایین تر  قیمت  به خاطر  بلکه 
در  اما  است.  اجبار  یک  بیشتر  بلکه  انتخاب،  یک  نه  معموًال  ایرانی  کاالی  خرید 
حتی  که  هستند  موافق  موضوع  این  با  پاسخ گویان  از  درصد   ٧۴٫١ نظر،  سطح 
تولید داخلی،  از  حمایت  برای  است  بهتر  داریم،  خارجی  کاالی  خرید  توان  وقتی 
شود که  اجرایی  عام  به صورت  می تواند  زمانی  ایده  این  بخریم.  ایرانی  کاالهای 
کاالهای داخلی از کیفیت مناسب و رقابت پذیر با کاالهای خارجی برخوردار باشند؛ 
مواجه  بیشتری  اقبال  با  داخلی  کاالی  خرید  زیاد،  احتمال  به  صورت،  این  در  که 
خواهد شد. بدین ترتیب، باوجود موافقت با ضرورت خرید کاالی ایرانی به منظور 
حمایت از آن، بازار داخلی در دست محصوالت خارجی است و نگرش مردم نسبت 

به آن ها مثبت تر است.

١. این نگرش با پرسش زیر سنجش شده است: 
به نظر شما سرمایه گذاری شرکت های خارجی چه تأثیری می تواند در اقتصاد ایران داشته باشد؟



 فرهنگ اقتصادی ایرانیان

 ٢٧

جدول شمارۀ ٢٠: نگرش مردم نسبت به خرید کاالهای ایرانی به منظور حمایت 
از تولید داخلی

کامًال مخالفمخالفبى نظرموافقکامًال موافق

٣٩٫٢٣۴٫٩٣٫٢١۵٫٢٧٫۵

٧۴٫١٣٫٢٢٢٫٧

منبع: همان

هم راســتا بــا مــورد فــوق، ۵٣٫٩ درصــد از پاســخ گویان بــا ایــن ایــده کــه «تعرفــۀ 
ــا قیمــت ارزان خــودروی  ــردم ب وارد کــردن خــودروی خارجــی برداشــته شــود و م
خارجــی ســوار شــوند، حتــی بــه بهــای تعطیلــی خودروســازهای داخلــی» موافق انــد. 
ــر  ایــن موضــوع نشــان می دهــد کــه بیشــتر مــردم اســتفاده از کاالی باکیفیــت را ب
داخلــی یــا خارجــی بــودن آن ترجیــح می دهنــد. بنابرایــن، به جــای تأکیــد بــر خریــد 
کاالهــای داخلــی بایــد به ســمت افزایــش کیفیــت کاالهــا حرکــت کــرد؛ کــه در ایــن 

صــورت، خریــد کاالی ایرانــی مــورد حمایــت جامعــه قــرار خواهــد گرفــت.

جدول شمارۀ ٢١: نگرش مردم نسبت به کاهش تعرفۀ خودروی خارجی

کامًال مخالفمخالفبى نظرموافقکامًال موافق

٢٩٫٢٢۴٫٧۶٫٨٢٧٫٣١٢٫١

۵٣٫٩۶٫٨٣٩٫۴

منبع: همان

خصوصی سازی
داده  توضیح  اقتصاد  در  برابری  و  رقابت  به  مردم  نگرش  مورد  در  پیش تر  هرچند 
می شود  بحث گذاشته  به  ایران  در  خصوصی سازی  به  آن ها  نگرش  اینجا  در  شد، 
برمبنای  شود.  ارائه  دولتی/خصوصی  اقتصاد  به  مردم  نگرش  از  بهتری  تصویر  تا 



 ٢٨

(١۴)

یافته های پیمایش نگرش های اقتصادی ایرانیان، ۴٧٫۶ درصد از پاسخ گویان با اصل 
خصوصی سازی موافق و ٣٢٫٢ درصد مخالف آن هستند؛ یعنی بیشتر مردم نگرش 
چگونگی  به  توجه  بدون  پاسخ گویان،  دارند.  خصوصی سازی  اصل  به  مثبت تری 
اجرای خصوصی سازی در ایران، پیامدهای آن را برای اقتصاد مثبت ارزیابی می کنند. 
نکتۀ جالب، تفاوت نگرش به اصل خصوصی سازی در میان طبقات مختلف است؛ 
بدین معنا که با ارتقای جایگاه طبقاتی، افراد تصور و پنداشت مثبت تری نسبت به 

اصل خصوصی سازی دارند.
جدول شمارۀ ٢٢: نگرش مردم به اصل خصوصی سازی١

کامًال مخالفمخالفبى نظرموافقکامًال موافقگروه هاى پاسخ گو

کل پاسخ گویان

١٨٫٣٢٩٫٣٢٠٫٢١٩٫٢١٣٫٠

۴٧٫۶٢٠٫٢٣٢٫٢

٢١٫٢٣٢٫٧١۶٫٨١٨٫۵١٠٫٩طبقۀ باال و متوسط رو به باال

٢٠٫٧٣٠٫٣١٩٫٣١٧٫۶١٢٫٠طبقۀ متوسط رو به پایین

١٢٫٧٢۵٫٣٢٣٫٧٢٢٫٢١۶٫١طبقۀ پایین٢

منبع: پیمایش ملی نگرش های اقتصادی ایرانیان

١. با این پرسش سنجش شد: 
«برخی می گویند که خصوصی سازی در اصل به نفع اقتصاد کشور است، ولی در ایران بد اجرا شده است. برخی هم 

معتقدند خصوصی سازی از اساس به ضرر مردم است. شما با اصل خصوصی سازی چقدر موافقید؟»

٢. در اینجا هم جایگاه طبقاتی به صورت ذهنی و پنداشت فرد از جایگاه طبقاتی خود سنجش شده است.



 فرهنگ اقتصادی ایرانیان

 ٢٩

بااین وجــود، بیــش از نیمــی از پاســخ گویان (۵٠٫٨ درصــد) نظــر مســاعدی 
نســبت بــه خصوصی ســازی های اجراشــده در ایــران ندارنــد و معتقدنــد شــیوۀ 
ــرای اقتصــاد داشــته  ــی ب ــران نتوانســته اســت دســتاورد مثبت خصوصی ســازی در ای
ــه اســت.  ــرار گرفت ــراد خــاص ق ــار اف ــت در اختی ــتر به شــکل ران ــه بیش باشــد، بلک
ــا  ــد، ام ــد می دانن ــازی را مفی ــران اصــل خصوصی س ــردم ای ــتر م ــب، بیش بدین ترتی
شــیوۀ اجــرای آن در ایــران را نامناســب تشــخیص می دهنــد. یافته هــای مــوج ســوم 
پیمایــش ملــی ارزش هــا و نگرش هــای ایرانیــان (١٣٩۵: ٢٧٨) نشــان می دهنــد 
ــارکت  ــد (مش ــازی دارن ــی از خصوصی س ــای مثبت ــردم معن ــد از م ــه ٣۵٫۴ درص ک
ــش، پیشــرفت اقتصــاد کشــور،  ــاه و آرام ــردم، افزایــش رف ــه م ــور ب ــذاری ام و واگ
افزایــش کارایــی و کیفیــت، ازدیــاد شــغل، جلوگیــری از فســاد اقتصــادی و اداری، 
ــه ٣٠٫٩ درصــد  ــی، نظــارت بیشــتر و نوعــی ســرمایه گذاری)؛ درحالی ک خودکفای
نیــز معنــای منفــی (بدبختــی و فقــر، تبعیــض و بی عدالتــی، گرانــی و تــورم، فســاد 
اقتصــادی اداری، حمایــت از ثروتمنــدان، بیــکاری، رانت خــواری، غــارت و فــروش 
ــدان و پولــی شــدن  امــوال دولــت، بی ثباتــی در جامعــه، سوءاســتفادۀ مالــی ثروتمن
ــز پنداشــت خــود را به شــکل کمابیــش  ــه نی ــد؛ و بقی ــز) از آن در ذهــن دارن همه چی
ــراد  ــه اف ــت ب ــت، واگــذاری کار از دول ــد (کوچک ســازی دول ــان کرده ان ــی بی خنثای
غیردولتــی، عــدم دخالــت دولــت، واگذاری مدیریــت و کارها به بخــش خصوصی). 
ــادل  ــه پاســخ گویان برداشــت خــود از خصوصی ســازی را مع ــال، وقتی ک ــرای مث ب
کوچــک شــدن دولــت دانســته اند، آن را به صــورت یــک ایــدۀ کلــی بــدون ذکــر 
ــت از اصــل  ــۀ برداشــت مثب ــود غلب ــد. باوج ــر کرده ان ــی آن ذک ــت و منف ــه مثب وج
ارزیابــی  منفــی  را  ایــران  در  آن  اجــرای  پاســخ گویان  بیشــتر  خصوصی ســازی، 

کرده انــد.



 ٣٠

(١۴)

جدول شمارۀ ٢٣: میزان موافقت مردم با خصوصی سازی های اجراشده در ایران١

نمى دانمخیلى زیادزیادتاحدىکمخیلى کم

٣٨٫٣١٢٫۵١٧٫٩٨٫٩٩٫٠١٣٫۴

۵٠٫٨١٧٫٩١٧٫٩١٣٫۴

منبع: همان

هرچنــد خصوصی ســازی دربردارنــدۀ آزادســازی قیمت هــا نیــز هســت، بــه نظــر 
می رســد مــردم معنایــی فراتــر از آزادســازی قیمت هــا از خصوصی ســازی اســتنباط 
ــتری  ــود، بخــش بیش ــا پرســش می ش ــازی قیمت ه ــی از آزادس ــرا وقت ــد؛ زی می کنن
ــی ارزش هــا و نگرش هــای  ــد؛ در مــوج ســوم پیمایــش مل ــا آن مخالف ان از مــردم ب
ــا آزادســازی قیمت هــا  ــان، ۵۵٫۵ درصــد از پاســخ گویان مخالفــت خــود را ب ایرانی
بیــان کرده انــد. از نظــر مــردم، آزادســازی قیمت هــا به معنــای فراهــم شــدن فرصــت 
ســودجویی بــرای افــراد اســت کــه خــود ایــن ســودجویی باعــث فشــار اقتصــادی بــه 
ــر نشــان داده شــد کــه پاســخ گویان،  ــراد می شــود (پیش ت ــر شــدن اف ــه و فقی جامع
در پیمایش هــای مختلــف، مهم تریــن عامــل فقــر را ســودجویی شــدید دیگــران 

می داننــد).

جدول شمارۀ ٢۴: نگاه مردم نسبت به آزادسازی قیمت ها

کامًال مخالفمخالفنه موافق، نه مخالفموافقکامًال موافق

٢٫۶١٢٫۶٢٩٫٣٣٣٫٠٢٢٫۵

١۵٫٢٢٩٫٣۵۵٫۵

منبع: گزارش موج سوم پیمایش ملی سنجش ارزش ها و نگرش های ایرانیان

١. نگرش مردم به خصوصی سازی های اجراشده در ایران با پرسش زیر سنجش شده است:
به بخش  «شما چقدر با خصوصی سازی های انجام شده در ایران یعنی واگذاری شرکت ها و کارخانه های دولتی 

خصوصی موافقید؟»
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ــایر  ــتر از س ــیار بیش ــای اساســی بس ــازی قیمــت کااله ــردم از آزادس ــی م نگران
کاالهاســت؛ زیــرا نیازهــای اساســی ســهم بســیار باالیــی در ســبد هزینه هــای خانــوار 
دارد و عــدم تأمیــن آن هــا زندگــی را بــا چالش هــای اساســی مواجــه می کنــد. آمــوزش 
یکــی از نیازهــای اساســی اســت کــه کاالیــی شــدن آن نه تنهــا بــرای طبقــات پاییــن، 
بلکــه بــرای اکثــر جامعــه، چالشــی اساســی اســت؛ زیــرا وقتــی یــک کاالی عمومــی، 
مثــل آمــوزش یــا ســالمت، دچــار کاالیــی شــدن و آزادســازی قیمــت شــود، فقــط 
ــد.  ــری دارن ــادی بهت ــت اقتص ــه موقعی ــوند ک ــد ش ــد از آن بهره من ــانی می توانن کس
بــر مبنــای مباحــث حقــوق شــهروندی، نبایــد هیچ کــس در جامعــه به خاطــر 
موقعیــت اقتصادی‑اجتماعــی از حقوقــی مثــل آمــوزش و ســالمت محــروم شــود. 
ــری  ــن نظ ــز چنی ــردم نی ــت و م ــرورت اس ــک ض ــا ی ــگان آن ه ــه رای ــن، ارائ بنابرای
ــد از آن  ــگان بای ــه هم ــی ک ــوان کاالی ــوزش به عن ــا، آم ــۀ م ــروزه در جامع ــد. ام دارن
برخــوردار باشــند، بــه دو شــیوۀ دولتــی و غیرانتفاعــی ارائــه می شــود؛ کــه مــدارس 
غیرانتفاعــی باکیفیــت بیشــتر و قیمــت باالتــری خدمــات خــود را ارائــه می کننــد و 
مصــداق خصوصــی هســتند. ازآنجاکــه مــردم تصــور مثبتــی نســبت بــه آزادســازی 
ــا آمــوزش غیرانتفاعــی  ــد، ب ــران ندارن قیمت هــا و خصوصی ســازی اجراشــده در ای
به مثابــه یکــی از مصادیــق کاالیــی شــدن کاالی عمومــی مخالف انــد؛ و ۶٨٫١ 
ــی  ــوزش دولت ــه آم ــدارس غیرانتفاعــی و ارائ ــی م ــا تعطیل درصــد از پاســخ گویان ب

موافــق هســتند.
جدول شمارۀ ٢۵: میزان موافقت مردم نسبت به تعطیلی مدارس غیرانتفاعی١

خیلى زیادزیادتاحدىکمخیلى کم

١١٫٩٧٫۵١٢٫۵١۵٫٣۵٢٫٨

١٩٫۴١٢٫۵۶٨٫١

منبع: پیمایش ملی نگرش های اقتصادی ایرانیان

١. این نگرش به شکل زیر سنجش شده است: 
چقدر موافقید که دولت همۀ مدارس غیرانتفاعی را تعطیل کند و همۀ دانش آموزان در مدارس دولتی درس بخوانند؟



 ٣٢
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مالیات
ــردم  ــر م ــت. اگ ــف اس ــورهای مختل ــدی کش ــدۀ درآم ــع عم ــی از مناب ــات یک مالی
ــا  ــدی ب ــع درآم ــن منب ــند، ای ــته باش ــات داش ــرای پرداخــت مالی ــری ب ــی بهت همراه
ــه  ــردم ب ــاد م ــرو اعتم ــوع در گ ــن موض ــود؛ و ای ــول می ش ــتری وص ــهولت بیش س
نظــام حکمرانــی، اطمینــان از توجــه حاکمیــت بــه بهبــود کیفیــت خدمــات عمومــی 
و وضعیــت معیشــت شــهروندان و نیــز اجــرای عدالــت در دریافــت مالیــات 
و هزینه کــرد منابــع عمومــی اســت. در غیــر این صــورت، مشــارکت مــردم در 
پرداخــت مالیــات کاهــش و هزینــۀ وصــول آن و نیــز فــرار مالیاتــی افزایــش می یابــد. 
بدین ترتیــب، شــناخت فرهنــگ مالیاتــی و نگــرش مــردم بــه ایــن موضــوع اهمیــت 
ــی  ــش مل ــوم پیمای ــوج س ــای م ــای یافته ه ــر مبن ــران، ب ــۀ ای اساســی دارد. در جامع
ارزش هــا و نگرش هــای ایرانیــان، ۴٧٫٨ درصــد از پاســخ گویان معتقدنــد کــه وضــع 
ــی  ــت کنون ــر وضعی ــه ضــرورت تغیی ــه نیســت و ب ــات عادالن ــت مالی ــی دریاف فعل
مالیات گیــری و نحــوۀ هزینه کــرد آن اعتقــاد دارنــد. از ایــن رو، ٣۵٫٧ درصــد از 
پاســخ گویان بــا ایــن گــزاره کــه حاضرنــد در ازای بهبــود خدمــات عمومــی مالیــات 
بیشــتری بپردازنــد، مخالــف یــا کامــًال مخالــف هســتند؛ زیــرا اساســاً دریافــت آن را 
ــن،  ــر ای ــزون ب ــا افزایــش آن موافقــت داشــته باشــند. اف ــد کــه ب ــه نمی پندارن عادالن
٣۵٫٩ درصــد از پاســخ گویان نیــز بــا ایــن گــزاره کــه کشــور فقــط بــا مالیــات اداره و 
پــول نفــت ســرمایه گذاری شــود، مخالــف یــا کامــًال مخالف انــد. همچنیــن، ۵٧٫۴ 
درصــد از پاســخ گویان بــه میــزان زیــاد یــا کامــًال زیــاد معتقدنــد کــه ثروتمنــدان از 
ــات را منجــر  ــز پرداخــت مالی ــد و ۴۴٫۴ درصــد نی ــرار می کنن ــات ف پرداخــت مالی
بــه بهبــودی خدمــات ندانســته اند. بدین ترتیــب، بیشــتر ایرانیــان بــا وضعیــت فعلــی 
ــه  ــود وضعیــت جامع ــی را در خدمــت بهب ــع مالیات ــد، مناب ــری مخالف ان مالیات گی
نمی داننــد و تمایلــی بــه پرداخــت مالیــات بیشــتر در قبــال بهبــود خدمــات عمومــی 

ــادی اســت. ــر بی اعتم ــن به خاط ــه ای ــه البت ــد؛ ک ندارن
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جدول شمارۀ ٢۶: نگرش مردم به مالیات گیری در ایران

کامًال موافقموافقنه موافق/نه مخالفمخالفکامًال مخالفمورد

با پرداخت خمس و زکات 
١٠٫٢٣٠٫۵٣٣٢١٫۵۴٫٨نیازی به پرداخت مالیات نیست

وضع فعلی دریافت مالیات 
٢٫۶١١٫۶٣٧٫٩٣۶٫٩١٠٫٩عادالنه نیست

حاضرم در ازای بهبود خدمات 
١١٫١٢۴٫۶٣٨٫۶٢٣٫٧٣٫٧عمومی مالیات بیشتری بپردازم

کشور فقط با مالیات اداره و 
١١٫٣٢۴٫۶٣٩٫۵٢٠٫٢۴٫۴پول نفت سرمایه گذاری شود

امروزه، ثروتمندان از پرداخت 
٢٫١٧٫٢٣٣٫٣٣۶٢١٫۴مالیات فرار می کنند

در وضع فعلی، پرداخت مالیات 
به بهبود خدمات دولتی منجر 

نشده است
٢٫٧٩٫۴۴٣٫۶٣١٫۵١٢٫٩

منبع: گزارش موج سوم پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان

و  نابرابری  برای کاهش  سازوکاری  به عنوان  می تواند  مالیات  این،  بر  افزون 
باالتر  درآمدهای  بر  معناست که  بدان  این  عمل کند؛  جامعه  در  درآمدی  بازتوزیع 
نسبتِ مالیات بیشتری وضع شود. در ارتباط با نگرش ایرانیان به این موضوع، شاهد 
یک دوقطبی و ابراز صریح نظرات هستیم؛ البته وزن موافقان دریافتِ نسبتِ باالتر 
مالیات از ثروتمندان سنگین تر است. یافته های پیمایش نگرش های اقتصادی ایرانیان 
نشان می دهند که ۴٧٫٨ درصد از پاسخ گویان با استفاده از اهرم مالیاتی به عنوان 
سازوکاری برای جلوگیری از افزایش نابرابری و تعمیق شکاف اقتصادی در کشور 
موافق اند؛ در مقابل، ۴۴٫٣ درصد از پاسخ گویان با چنین ابزار و سازوکاری مخالف 
هستند. اما این یافته ها در تضاد با نظر مردم نسبت به برابری و رقابت اقتصادی 
هستند؛ معموًال کسانی که اولویت را به رقابت و آزادی اقتصادی می دهند، تمایل 
یافته های  می کنند.  مخالفت  آن  با  چه بسا  و  ندارند  سازوکار  این  اجرای  به  زیادی 
پیمایش اشاره شده نشان می دهند که ایرانیان موافقت بیشتری با رقابت اقتصادی، 



 ٣۴
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سازوکاری  به عنوان  مالیات  از  استفاده  با  اینجا،  در  اما  دارند؛  برابری،  به  نسبت 
به  است.  پیشین  ایدۀ  با  تضاد  در  که  دارند  بیشتری  موافقت  برابری  افزایش  برای 
نظر می رسد در مورد قبلی نظرات مردم ناظر بر رقابت آزادانه به منظور از بین رفتن 
امتیازات ویژه و رانت ها هستند و درعین حال، با کاهش نابرابری حاصل از رقابت، 

با ابزار مالیات نیز موافق اند تا شکاف اجتماعی در جامعه تعمیق نشود.

جدول شمارۀ ٢٧: نظر مردم دربارۀ استفاده از مالیات گیری به عنوان ابزاری برای کاهش 
نابرابری

کامًال مخالفمخالفبى نظرموافقکامًال موافق

١٧٫٨٣٠٫٠٨٫٠٣٠٫۵١٣٫٨

۴٧٫٨٨٫٠۴۴٫٣

منبع: پیمایش ملی نگرش های اقتصادی ایرانیان

یارانه و حمایت اجتماعی
یارانــه یکــی از محورهــای موردبحــث در سیاســت های اقتصــادی بــه شــمار مــی رود 
و تحت تأثیــر افکارعمومــی، تغییــر در آن حساسیت زاســت. بــا توجــه بــه اینکــه 
پرداخــت یارانــۀ نقــدی نقــش مهمــی در تأمیــن معیشــت بخــش عمــده ای از جمعیت 
دارد، نــگاه گروه هــای مختلــف اجتماعــی بــه چگونگــی پرداخــت آن متفــاوت 
اســت. امــروزه، قشــر بزرگــی از جامعــه به لحــاظ اقتصــادی در وضعیــت نامناســبی 
قــرار دارنــد و تحمــل افزایــش هزینه هــای زندگــی را بیــش از ایــن ندارنــد. یکــی از 
ــه  ــتفاده از یاران ــرل آن اس ــا کنت ــا ی ــش قیمت ه ــری از افزای ــرای جلوگی ــا ب راهکاره
بــرای کاالهــای اساســی اســت. امــروزه، ۶٣٫۵ درصــد از پاســخ گویان بــر ایــن نظــر 
هســتند کــه بهتــر اســت یارانه هــا فقــط بــه اقشــار نیازمنــد پرداخــت شــوند، نــه بــه 
ــود  ــه ایــن ایــده اســت کــه یارانه هــا بایــد در جهــت بهب همــه. ایــن دیــدگاه متکــی ب

زندگــی فقیــران باشــند، نــه منابعــی کــه بیــن همــگان توزیــع شــوند.
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جدول شمارۀ ٢٨: نگرش مردم به پرداخت یارانه ها

نمى دانمپرداخت فقط به اقشار نیازمندپرداخت به همه

٣۴٫٣۶٣٫۵٢٫٣

منبع: همان

ــق اصــل پرداخــت  ــخ گویان مواف ــۀ پاس ــاً هم ــوق، تقریب ــدول ف ــا ج ــق ب مطاب
یارانــه هســتند، امــا نظــر آن هــا در مــورد گــروه هــدف یکســان نیســت. ۶٣٫۵ درصــد 
ــد  ــراد نیازمن ــه اف ــط ب ــا فق ــر اســت یارانه ه ــه بهت ــد ک ــاد دارن از پاســخ گویان اعتق
ــی پرداخــت هســتند. در  ــن، خواهــان اصــالح شــیوۀ فعل پرداخــت شــوند و بنابرای
مقابــل، ٣۴٫٣ درصــد نیــز خواهــان پرداخــت آن بــه همــگان هســتند. یکــی از وجــوه 
ــه  ــن) اســت ک ــل بنزی ــی (مث ــرای کاالهای ــذف آن ب ــا ح اصــالح پرداخــت یارانه ه
ــاال و کســانی می شــود  ــات ب ــب طبق ــده ای بیشــترین اســتفاده از آن نصی ــاور ع به ب
کــه مســتحق دریافــت آن نیســتند. بــر اســاس یافته هــای پیمایــش ملــی نگرش هــای 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــا حــذف یارانه ه ــان، ۴٨ درصــد از پاســخ گویان ب اقتصــادی ایرانی
ــه  ــی آن ب ــادل پول ــر آن و پرداخــت مع ــن و نظای ــت، روغ ــرق، گاز، گوش ــن، ب بنزی
مــردم مخالــف و در مقابــل، ٣٨٫۶ درصــد بــه میــزان زیــادی بــا آن موافــق هســتند. 
افــرادی کــه مخالــف حــذف ایــن دســته از یارانه هــا هســتند، نگــران افزایــش بیشــتر 

ــد. ــطۀ آن آســیب می بین ــه واس ــان ب ــه زندگی ش ــتند ک ــا هس قیمت ه

جدول شمارۀ ٢٩: میزان موافقت مردم با حذف یارانه های پنهان و پرداخت معادل نقدی آن

خیلى زیادزیادتاحدىکمخیلى کم

٣٨٫٩٩٫١١٣٫۴١۶٫٩٢١٫٧

۴٨٫٠١٣٫۴٣٨٫۶

منبع: همان



 ٣۶

(١۴)

از مجمــوع مباحــث فــوق می تــوان اســتنباط کــرد کــه بخــش عمــدۀ مردم اســتفاده 
ــا  ــد. ام ــدان ضــروری می دانن ــرای حمایــت از نیازمن ــزاری ب ــوان اب ــه را به عن از یاران
نکتــۀ دیگــر ایــن اســت کــه حمایــت اجتماعــی فقــط بــه کمک هــای دولتــی معطــوف 
نیســت؛ بلکــه یکــی از شــکل های اصلــی آن بــه کمک هــای متقابــل افــراد جامعــه بــه 
یکدیگــر برمی گــردد. حمایــت اجتماعــی و مردمــی بازتاب دهنــدۀ فرهنــگ یاریگــری 
و نگرش هــای اقتصــادی جامعــه اســت. در جامعــه ای کــه اعتمــاد و همبســتگی 
بــاال باشــد و از طــرف دیگــر، مــردم از تــوان مالــی نیــز برخــوردار باشــند، کمــک بــه 
همدیگــر و قــرض دادن در شــرایط نیــاز امــری کمابیــش مرســوم تلقــی می شــود. در 
ــد  ــراد افزایــش می یاب ــن اف ــط و تعامــالت بی ــره و گســترۀ رواب ــن شــرایطی، دای چنی
ــنایان  ــاوندان و آش ــتان، خویش ــه ای از دوس ــاز حلق ــراد در صــورت نی ــا اف و چه بس
داشــته باشــند کــه بتواننــد از آن هــا طلــب کمــک و قــرض کننــد. امــا در جامعــه ای کــه 
پنداشــت مــردم بــر میــزان بــاالی بی اعتمــادی و ســودجویی داللــت دارد و از طــرف 
دیگــر، تــورم جامعــه باالســت کــه در مدت زمــان کوتاهــی ارزش پــول به شــدت افــت 
می کنــد، امــکان همیــاری مبتنــی بــر پــول و قــرض دادن کاهــش می یابــد؛ و چه بســا 

افــراد نتواننــد حتــی از نزدیــکان خویــش قــرض بگیرنــد. 

جدول شمارۀ ٣٠: فراوانی نسبی تعداد افرادی که می توان در زمان نیاز از آن ها قرض گرفت

درصد معتبر تعداد

١۶/٢ هیچ

٣۶/۶ یک تا دو نفر

١٩/٩ سه تا چهار نفر

٢٧/۴ پنج نفر و بیشتر

١٠٠ پاسخ معتبر

منبع: گزارش پیمایش ملی وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخالقی جامعه



 فرهنگ اقتصادی ایرانیان

 ٣٧

بــر اســاس یافته هــای پیمایــش وضعیــت اجتماعــی، فرهنگــی و اخالقــی جامعه، 
حــدود ۵٢٫٨ درصــد از پاســخ گویان بیــان کرده انــد کــه یــا هیچ کســی را ندارنــد کــه 
ــد  ــر از دو نفــر می توانن ــا حداکث ــد و ی ــاز از وی قــرض بگیرن ــد در صــورت نی بتوانن
چنیــن درخواســتی داشــته باشــند؛ و ٧٢٫٧ درصــد حداکثــر از چهــار نفــر می تواننــد 
قــرض بگیرنــد؛ و فقــط ٢۴٫٣ درصــد امــکان قــرض گرفتــن از پنــج نفــر یــا بیشــتر را 
دارنــد. در جامعــه ای کــه بیــش از نیمــی از افــراد حداکثــر می تواننــد از دو نفــر قــرض 
ــر از  ــه، متأث ــی و اخــالق غیرهمیاران ــک فردگرای ــه ی ــر می رســد ک ــه نظ ــد، ب بگیرن

کاهــش اعتمــاد و شــرایط نامســاعد اقتصــادی، در حــال شــکل گیری اســت.
در کنـار یافته هـای بـاال و برخـالف اسـتدالل ها و داده هـای مبنـی بـر سـودجویی 
شـدید در معامـالت و نیـز اعتمادناپذیـر بـودن بـرای مشـارکت اقتصـادی، شـواهد 
نشـان می دهنـد کـه مـردم کم وبیـش بـه فعالیت هـای خیریـه ای گرایـش دارنـد. در 
زمـان اجـرای پیمایـش گزارش وضعیـت اجتماعی، فرهنگی و اخالقـی جامعه، بیش 
از یک سـوم از پاسـخ گویان بیـان کرده انـد در یـک مـاه منتهـی بـه اجـرای پیمایـش، 
فعالیـت خیریـه ای، در قالـب کمـک بـه سـازمان های خیریـه ای، داشـته اند؛ و ۴٨٫۶ 
درصـد نیـز بیـان کرده انـد کـه بـه فرد غیرآشـنا کمـک مالـی داشـته اند. با توجـه به این 
یافته هـا، باوجـود آنکـه ایرانیـان معتقدنـد کـه دیگـر افـرادِ جامعـه منفعت طلب انـد و 
ایـن تلقـی در میـان مـردم رواج دارد، فعالیـت خیریـه ای در جامعـه غایـب نیسـت و 
بخـش بزرگـی از مـردم معمـوًال به آن مبـادرت می کنند. بنابراین می تـوان ادعا کرد که 

ارزیابـی منفـی  مـردم از واقعیـت موجـود شـدیدتر از خـود واقعیـت اسـت.

جدول شمارۀ ٣١: انجام فعالیت های خیریه ای در یک ماه منتهی به پیمایش

خیر بلى موارد

۶۵/۵ ٣۴/۵
آیا در ماه گذشته به سازمان ها یا واحدهای خیریه ای کمک مالی 

داشته اید؟

۵١/۴ ۴٨/۶ آیا در ماه گذشته به فرد غیر آشنا کمک مالی داشته اید؟

منبع: همان



 ٣٨

(١۴)

بــا آنکــه بیــش از یک ســوم از پاســخ گویان بــه ســازمان ها و واحدهــای خیریــه و 
نزدیــک بــه نیمــی از آن هــا بــه یــک فــرد غیرآشــنا کمــک مالــی داشــته اند، فقــط اندکــی 
ــران را  ــه دیگ ــزان کمــک ب ــارم (٢۶٫٣ درصــد) از پاســخ گویان می ــش از یک چه بی
در جامعــه زیــاد ارزیابــی کرده انــد و در مقابــل، نزدیــک بــه یک ســوم هــم آن را کــم 

دانســته اند.
جدول شمارۀ ٣٢: پنداشت مردم از رواج کمک به دیگران در جامعه

زیاد متوسط کم

٢۶/٣ ۴٠/٧ ٣٢/٩

منبع: همان

امید به آینده
یـــک ویژگـــی فرهنگـــی در جامعـــه امیـــدواری و داشـــتن امیـــد بـــه آینـــده اســـت. امیـــد 
ـــرایط  ـــردم از ش ـــه م ـــتوار اســـت ک ـــتی اس ـــورات و پنداش ـــر تص ـــوًال ب ـــده معم ـــه آین ب
دارنـــد؛ و میـــزان آن در جهت دهـــی بـــه کنش هـــا تأثیرگـــذار اســـت. ایـــن موضـــوع 
ـــگ اقتصـــادی  ـــا فرهن ـــی ب ـــاط محکم ـــد و ارتب ـــز صـــدق می کن در حـــوزۀ اقتصـــاد نی
ـــت؛  ـــی اس ـــل بررس ـــطح قاب ـــده در دو س ـــه آین ـــد ب ـــای اقتصـــادی دارد. امی و کنش ه
ـــت  ـــدن وضعی ـــر ش ـــه بهت ـــد ب ـــور امی ـــه منظ ـــت ک ـــی اس ـــطح کالن و عموم ـــی س یک
کلـــی جامعـــه اســـت و دیگـــری امیـــد بـــه بهبـــود وضعیـــت فـــردی، هرچنـــد برعکـــس 
وضعیـــت کلـــی جامعـــه باشـــد؛ ممکـــن اســـت یـــک فـــرد انتظـــار بهبـــود اوضـــاع 
اقتصـــادی جامعـــه را نداشـــته باشـــد ولـــی از طـــرف دیگـــر، بـــا توجـــه بـــه برنامه ریـــزی 
ـــا برعکـــس آن  ـــود شـــرایط خویـــش را داشـــته باشـــد؛ ی و فعالیـــت خـــود، انتظـــار بهب
ـــر از شـــرایط اقتصـــادی اســـت.  ـــر اســـت. ایـــن موضـــوع به شـــدت متأث ـــز امکان پذی نی
مطابـــق یافته هـــای پیمایـــش وضعیـــت اجتماعـــی، فرهنگـــی و اخالقـــی جامعـــه، 
ـــر  ـــه پیمایـــش توانســـته اند فرات ٣٠٫۶ درصـــد از پاســـخ گویان در یـــک ســـال منتهـــی ب
از نیازهـــای خویـــش درآمـــد کســـب کننـــد و در طـــی ســـال، یـــا پس انـــداز داشـــته 



 فرهنگ اقتصادی ایرانیان

 ٣٩

ـــی اســـت کـــه ٣٢٫٩  ـــد. ایـــن در حال ـــه احســـن کنن ـــا کاالی خـــود را تبدیـــل ب باشـــند ی
ـــن  ـــان را تأمی ـــش نیازهایش ـــای خوی ـــا درآمده ـــته اند ب درصـــد از پاســـخ گویان نتوانس
ـــداده  ـــا را ن ـــا درآمدشـــان کفـــاف هزینه ه ـــا نه تنه ـــرای ٢۴ درصـــد از آن ه ـــد؛ کـــه ب کنن
ـــز  ـــن نی ـــه قـــرض گرفت ـــور ب ـــی مجب ـــن نیازهـــای خویـــش حت ـــرای تأمی اســـت، بلکـــه ب
ـــد؛  ـــرج کرده ان ـــش را خ ـــدی خوی ـــد کل عای ـــن، ٣۶٫٨ درص ـــر ای ـــزون ب ـــده اند. اف ش
ـــن نیازهایشـــان  ـــرای تأمی ـــز از ســـرمایه و پس اندازهـــای خویـــش ب و  ٨٫٩ درصـــد نی
اســـتفاده کرده انـــد کـــه به معنـــای کاهـــش قـــدرت اقتصـــادی آن هـــا بـــوده اســـت. 
ـــته  ـــدازی داش ـــته اند پس ان ـــه ٧٠ درصـــد از پاســـخ گویان نتوانس ـــک ب ـــن، نزدی بنابرای

ـــد. ـــرج کرده ان ـــز خ ـــش را نی ـــی خوی ـــداز قبل ـــی از پس ان ـــه بخش ـــا اینک ـــند؛ و ی باش

جدول شمارۀ ٣٣: وضعیت درآمدی افراد در یک سال منتهی به پیمایش

درصد معتبر وضعیت

٢٠/٧ توانسته مقداری پس انداز داشته باشد

٩/۶ توانسته خرید یا جابه جایی واحد مسکونی داشته باشد

٣۶/٨ هرآنچه عایدی داشته، خرج کرده است

٨/٩ مقداری از سرمایه  و  پس انداز سابق را هم خرج کرده  است

٢۴/٠ کم آورده، قرض و وام گرفته است

منبع: همان

بــر اســاس یافته هــای حاصــل از پیمایــش ملــی نگرش هــای اقتصــادی ایرانیــان، 
۶١٫١ درصــد از پاســخ گویان احتمــال رســیدن بــه خواســته های اقتصــادی خویــش 
ــر  ــن ب ــد. بنابرای ــی کرده ان ــاد ارزیاب ــط ١٣٫٧ درصــد آن را زی ــم و فق ــران را ک در ای



 ۴٠

(١۴)

اســاس ایــن یافته هــا، بیشــتر ایرانیــان امیــد زیــادی بــه دســتیابی بــه اهــداف اقتصــادی 
خویــش ندارنــد. ایــن امــر می توانــد آن هــا را به جــای فعالیت هــای اقتصــادی 
ــه  ــروع ب ــیوۀ غیرمش ــه ش ــدت و ب ــه در کوتاه م ــرد ک ــی بب ــر، به ســمت راه های زمان ب
خواســته های اقتصــادی خویــش دســت یابنــد. ایــن یــک آســیب فرهنگــی در حــوزۀ 

اقتصــاد اســت کــه ریشــه در عوامــل بیرونــی دارد.
جدول شمارۀ ٣۴: میزان احتمال دستیابی افراد به خواست های اقتصادی در ایران١ 

خیلى زیادزیادتاحدىکمخیلى کم

۴۵٫١١۶٫٠٢۵٫١٨٫٧۵٫٠

۶١٫١٢۵٫١١٣٫٧

منبع: پیمایش ملی نگرش های اقتصادی ایرانیان

با توجه به اینکه افراد ارزیابی مناسبی از شرایط نداشته و درهمین حال بسیاری از 
آن ها نتوانسته اند پس انداز داشته باشند، احتمال موفقیت اقتصادی خویش در ایران 
اقتصادی  وضعیت  بهبود  برای  آن ها  امید  درهمین حال،  و  ارزیابی کرده اند؛  را کم 
جامعه و کاهش نابرابری در آینده زیاد نیست. در موج سوم پیمایش ملی ارزش ها و 
نگرش های ایرانیان (١٣٩۵)، ۶۵٫۵ درصد از پاسخ گویان معتقد بودند که فاصلۀ 
ثروتمندان با فقیران در ۵ سال گذشته بیشتر شده است؛ و ۶٣٫٩ درصد نیز معتقد 
بودند که در ۵ سال آینده نیز این فاصله بیشتر خواهد شد؛ شرایط اقتصادی کشور از 
سال ١٣٩۵ تا ١۴٠٠ باعث شد آنچه بیشتر مردم انتظار داشتند، به واقعیت بپیوندد. 
پاسخ گویان  از  درصد   ۶٢٫۶ ایرانیان،  اقتصادی  نگرش های  پیمایش  در  همچنین 
معتقدند در ۵ سال آینده وضعیت اقتصادی کشور بدتر می شود. بدین ترتیب، بیشتر 
پاسخ گویان انتظار زیادی برای بهبود وضعیت اقتصادی خویش و جامعه ندارند و 
معتقدند که وضعیت اقتصادی جامعه در سال های آینده بدتر خواهد شد؛ و چه بسا 

کنش های اقتصادی خویش را متناسب با این دیدگاه تنظیم کنند.

١. با پرسش زیر سنجش شده است: 
فکر می کنید چقدر بتوانید در ایران از نظر اقتصادی به آن چیزی که می خواهید، برسید؟
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جدول شمارۀ ٣۵: نگرش مردم نسبت به وضعیت اقتصادی جامعه در ۵ سال آینده

بدتر مى شودفرقى نمى کندبهتر مى شود

٢٣٫٩١٣٫۵۶٢٫۶

منبع: پیمایش ملی نگرش های اقتصادی ایرانیان

جمع بندی
ــی در  ــۀ مهم ــای اقتصــادی، مؤلف ــا و کنش ه ــامل نگرش ه ــگ اقتصــادی، ش فرهن
مســیر توســعه و رشــد اقتصــادی اســت. فرهنــگ یــک فــراوردۀ تاریخــی بــه شــمار 
ــر خــود را در  ــرد و درعین حــال، اث ــر می پذی ــز تأثی ــی نی مــی رود کــه از شــرایط کنون
تمــام جنبه هــای زندگــی امــروزی نشــان می دهــد. یــک ُبعــد مهــم فرهنــگ اقتصــادی 
نگرش هــای اقتصــادی ای اســت کــه در میــان افــراد جامعــه رواج دارنــد و باوجــود 
ریشــۀ تاریخــی، به صــورت پنداشــت از شــرایط موجــود نمایــان می شــوند. امــروزه، 
افــراد پنداشــت مطلوبــی از وضعیــت اقتصــادی جامعــه و رفتارهــای اقتصــادی 
دیگــران ندارنــد و بــه همیــن خاطــر، شــاهد یــک نگــرش کمابیــش منفــی اقتصــادی 
در جامعــه هســتیم؛ کــه مطابــق آن، بیشــترِ افــراد دیگــران را ســودجو و اعتمادناپذیــر 
از  بیشــتر  حتــی  را  ســودجویی  همیــن  و  می داننــد  اقتصــادی  مشــارکت  بــرای 
سیاســت گذاری اقتصــادی، تنبلــی افــراد و تقدیرگرایــی، عامــل اصلــی فقــر در 
جامعــه می پندارنــد. بیشــتر افــراد فقــر را ناشــی از جامعــه، ســاختارهای اقتصــادی و 
عواملــی بیــرون از فــرد می داننــد؛ و چنیــن نگاهــی بــه ثروتمنــدان هــم وجــود دارد کــه 
ــه ویژگی هــا و شایســتگی های فــردی، بلکــه برخــورداری از رانــت و  ــه ب ثــروت را ن
رابطــه نســبت می دهنــد. یــک جــزء دیگــر فرهنــگ اقتصــادی ایرانیــان گرایــش بیشــتر 
بــه رقابــت اقتصــادی و اولویت بخشــی بــه آن اســت؛ چراکــه آن هــا رقابــت آزادانــه 
را ســبب از بیــن رفتــن رانــت و امتیــازات ویــژه می داننــد و بدین ترتیــب، هــر کســی 
بــر مبنــای شایســتگی خویــش می توانــد دســتاورد کســب کنــد و بــه آنچــه شایســتۀ 
آن اســت، دســت یابــد. افــزون بــر ایــن، در دوگانــۀ قناعــت و تجمل گرایــی مــردم 
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ــراد دارای تمکــن  ــد کــه اف ــر ایــن نظرن ــد و ب ــا مــورد دوم دارن هم نوایــی بیشــتری ب
مالــی، امــروزه، از چنیــن زندگی هایــی برخوردارنــد؛ و چنیــن زندگــی ای یــادآور 
ــر جامعــه را  ضرب المثــل دارندگــی و برازندگــی اســت کــه حمایــت بخــش بزرگ ت

در پشــت ســر خــود دارد.
بدین ترتیــب، از نــگاه اکثــر مــردم، فقــر و ثــروت نــه حاصــل عملکــرد فــردی، 
بلکــه ناشــی از عوامــل غیرفــردی اســت. از ایــن رو، ایــن نگــرش بــر کاســتن از ارزِش 
ــه  ــتاورد الزم را ب ــه دس ــد ک ــرا معتقدن ــذارد؛ زی ــر می گ ــردم اث ــزد م ــالش ن کار و ت
همــراه نــدارد، بلکــه عوامــل دیگــری دســتاوردها را تعییــن می کننــد. درنتیجــه، مــا 
شــاهد یــک بدبینــی و ناهماهنگــِی شــناختی در جامعــه هســتیم کــه بــه جــزء اساســی 
ــا واقعیــات  ــه ایــن موضــوع ب ــان تبدیــل شــده اســت؛ البت فرهنــگ اقتصــادی ایرانی

موجــود در جامعــه پیونــد دارد. 
ــدۀ گونه هــای مختلفــی از تضــاد اســت  ناهماهنگــی شــناختی موجــود دربردارن
کــه کنش هــای اقتصــادی بــر آن اســتوارند. یکــی از تضادهــا مربــوط بــه نگرش هــای 
ذهنــی و آن چیــزی اســت کــه در عمــل رخ می دهــد؛ بــرای نمونــه، درمجمــوع، مــردم 
ویژگی هــای منفــی اقتصــادی را در جامعــه زیــاد می داننــد و تلقــی آن هــا از رفتارهــا 
ــن  ــا چنی ــی ب ــا موافقت ــی اســت، ام ــران کمابیــش منف و نگرش هــای اقتصــادی دیگ
شــرایطی ندارنــد و خواســتار تغییــر آن هســتند. افــزون بــر ایــن، مــردم فعالیت هــای 
واســطه ای را به لحــاظ اخالقــی ناپســند می شــمارند، امــا معتقدنــد به خاطر ســودآوری 
ــارت دیگــر،  ــه عب آن، افــراد جامعــه به راحتــی وارد چنیــن فعالیت هایــی شــده اند. ب
ــول  ــج پ ــیوه های رای ــول درآوردن و ش ــای پ ــه روش ه ــن نگــرش ب شــاهد تضــاد بی
درآوردن هســتیم؛ کــه به خاطــر تبدیــل شــدن پــول بــه معیــار اصلــی ارزیابــی اجتماعی 
اســت. یــک گونــۀ دیگــرِ تضــاد مربــوط بــه اعتقــاد بــه لــزوم خریــد کاالی ایرانــی برای 
حمایــت از آن و کیفیــت پاییــن کاالهــای تولیــد داخــل اســت کــه اعتمــاد مــردم را 
بــرای خریــد جلــب نکــرده اســت. هرچنــد بیشــتر مــردم معتقدنــد بــرای حمایــت از 
تولیــد داخــل بهتــر اســت کاالی ایرانــی را خریــداری کــرد، در عمــل به خاطــر بدبینــی 
ــد. تضــاد  ــح می دهن ــی ترجی ــر داخل ــد کاالی خارجــی را ب ــی، خری ــد داخل ــه تولی ب
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ــورد اصــل خصوصی ســازی و شــیوۀ اجــرای  ــا در م ــدگاه آن ه ــه دی ــوط ب دیگــر مرب
ــی  ــق ول ــا اصــل خصوصی ســازی مواف ــراد ب ــتر اف ــه بیش ــران اســت؛ چراک آن در ای

معتقدنــد ایــن اصــل در ایــران خــوب اجــرا نشــده اســت. 
بدین ترتیــب، نگــرش افــراد بــه رفتارهــای اقتصــادی دیگــران تلقــی مثبتی نیســت 
و آن هــا را مغایــر بــا ارزش هــای اقتصــادی می داننــد. امــا ازآنجاکــه آن را وجــه غالــب 
فرهنــگ اقتصــادی جامعــه می پندارنــد کــه اگــر خــود از آن پیــروی نکننــد، بازنــدۀ 
مناســبات اقتصــادی خواهنــد شــد، خــود نیــز به ســمت چنیــن رفتارهایــی گرایــش 
ــد؛ و ایــن شــکل دهندۀ ناهماهنگــی شــناختی در بیــن افــراد جامعــه در  ــدا می کنن پی

حــوزۀ فرهنــگ اقتصــادی اســت.
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