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  دان یزدي نسبت به پولعوامل اجتماعی مرتبط با نگرش شهرون

  

  ،، زهرا میرجلیلینژاد ، منوچهر علی زاده میمندي مسعود حاجی

  

  )20/02/1400پذیرش: تاریخ  ،13/04/1399(تاریخ درخواست: 

  

  چکیده

گر مبادالت، و همچون گران، تسهیل پول در جهان امروز در نقش میانجیِ کنش

حال گسترش است. نگرش افراد نسبت  شیء بیرونی و عینی، تجلی یافته و هر روز در

باشد. نگرش  به پول با رفتار آنها در مورد اموري که وابسته به پول است، مرتبط می

افراد به پول بستگی به عوامل مختلفی همچون تجارب کودکی افراد، تعلیم و تربیت، 

به پول ها نسبت موقعیت مالی و اجتماعی، و نظام باورها و اعتقادات آنها دارد. نگرش

براي بررسی زندگی روزانۀ افراد استفاده شود. » چارچوب مرجع«تواند به عنوان می

هدف پژوهش، بررسی نگرش به پول شهروندان شهر یزد و عوامل اجتماعی مرتبط با 

آن است. این پژوهش به شیوة پیمایشی و با  استفاده از ابزار پرسشنامه و به شیوة 

نفر  384اي انجام شده است. نمونۀ مورد مطالعه شامل  اي چندمرحله گیري خوشه نمونه

  از ساکنین شهر یزد است. 

اي نسبت به پول هاي پژوهش، اکثریت پاسخگویان نگرش میانهبر اساس یافته

درصد) مردم یزد نسبت به پول از درصد نگرش  2,3داشتند، اما درصد نگرش منفی (

گی، متغیرهاي دینداري و درصد) کمتر بود. طبق آزمون همبست 15,1مثبت (

دنیاگرایی و درآمد، رابطۀ مستقیمی با نگرش به پول داشتند، در حالی که سن و 

گذارند. مردان تحصیالت و امید به آینده به طور غیرمستقیم بر نگرش به پول تأثیر می

ترین نگرش را نسبت به  مجرد شاغل بیشترین نگرش مثبت و زنان مجرد شاغل منفی
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) و دنیاگرایی 0,18) و افزایش درآمد (-0,437با کاهش دینداري ( پول داشتند.

یابد. بر اساس مدل رگرسیونی، دینداري و ) نگرش مثبت به پول افزایش می0,287(

کنند. نتایج درصد تغییرات نگرش به پول را تبیین می 28امید به آینده در مجموع 

  ی مورد استفاده قرار گیرد.  گذاري اجتماع تواند در سیاست حاصل از این تحقیق می

  

نگرش به پول، امید به آینده، دینداري، دنیاگرایی، شهروندان واژگان کلیدي: 

  یزدي. 

  

  بیان مسئلهمقدمه و 

ها به منظور رفع نیازهاي زیستی و معیشتی خود، در گسترة تاریخ، نیازمند تعامالت  انسان

ترین  وان یکی از کارآمدترین و عقالنیاقتصادي با یکدیگر بودند. بر این اساس، پول به عن

و استاندارد مناسب براي مبادله تبدیل شده است. این مفهوم در   ابزارهاي مبادالتی به شاخص

اي، و به لحاظ  گرانه و مبادله اي و تسهیل تکامل تاریخی خود به لحاظ اقتصادي نقش واسطه

  ست. ساز پیدا کرده ا اجتماعی و فرهنگی، نقش معنابخش و هویت

با تعریف کارکردي، معتقد بود پول در حقیقت شیء فیزیکی نیست، بلکه پدیدة  1زیمل

اجتماعی است، که در آن جامعۀ بشري با فعل و انفعاالت خودش ایجاد کرده است. به عقیدة 

شود، مغز اصلی این حقیقت  ترین مصداق خارجی پول پدیدار می یافته زیمل در آینده که تکامل

). از نظر زیمل 146: 1391شود (کُمیجانی،  یک مطالبه در جامعه است، آشکار می که پول تنها

دهد، زیرا همواره کسی  پول با فراهم ساختن تقسیم کار و تولید، مردم را به یکدیگر پیوند می

جانبه است که بتواند  کند و فقط کار همگانی قادر به خلق اقتصادي همه براي دیگري کار می

فردي را تکمیل کند. بنابراین پول است که  در میان مردم پیوندهاي بسیاري  جانبۀ تولید یک

  ).328: 1373کند (زیمل،  ایجاد می

شناسانی است که به ابعاد غیر اقتصادي پول توجه کرده است.  از جمله اولین جامعه 2زلیزر

طبقۀ او بر این باور است که پول مفهوم اجتماعی و فرهنگی است که متغیرهایی مانند 

). در واقع پولی که به 197: 1390اجتماعی و جنسیت برآن تأثیر دارند (علیرضانژاد و حایري، 

کنندة  مند، برآورنده لحاظ اقتصادي خنثی است، به لحاظ اجتماعی به عامل خوشبختی، زمان

هاي اجتماعی را  بخش تبدیل شده است که می تواند تقریباً همۀ کیفیت نیازها و آرام

هاي  ري کند. پول در روابط اجتماعی اشکال و اسامی گوناگون و در نتیجه نقشگذا ارزش
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کند. در  کند. براي مثال دین، پول را به صدقه و انفاق و خیرات تبدیل می متفاوتی پیدا می

دهند تا به طور مستقیم کیفیت  مناسک اجتماعی هدیه و عیدي پوششی بر پول قرار می

  ).60:1393یل نشود ( مدنی لواسانی و وثوقی،اجتماعی به کمیت اقتصادي تبد

تواند  ها می بیشتر ما احساسات و نگرش هاي متفاوتی دربارة پول داریم. این نگرش

تصمیمات عقالنی ما را در مورد پول و رابطۀ هماهنگ ما با دیگران را، وقتی که با پول سر و کار 

کنند در حالی که بعضی  اس گناه میداریم، فراهم سازد. بعضی افراد از داشتن پول زیاد احس

ها کالً از سر و کار داشتن با پول  دیگر از نداشتن پول کافی احساس شرمندگی دارند. بعضی

ترسند که پول آنها را فاسد کند. با این حال، هستند کسانی که دائماً در مورد  واهمه دارند و می

دهد.  پناه بردن به  یر قرار میشان را تحت تأث پول نگرانند که این مسئله کیفیت زندگی

احساسات مختلف در مورد پول، و حتی چرخش از یک مجموعه از  احساسات به احساسات 

  ).120:2006آید (فضلی و همکاران، دیگر، براي مردم امري عادي به شمار می

شود،  در دنیاي پیچیدة کنونی، قدرت و حوزة عمل پول تنها در نیازهاي عمومی خالصه نمی

ه قلمروهاي اجتماعی  و روانی مانند منزلت، قدرت، عواطف، احساسات، عشق، محبت، بلک

شمول و مقتدر پول تبدیل شده است (مدنی  نگرش، اخالق و ... نیز به عرصۀ تاخت و تاز جهان

  ). 77:1393لواسانی و وثوقی،

گی است. اي اجتماعی و فرهن در جامعۀ ما، امروزه، پول عالوه بر مقولۀ اقتصادي، مقوله

شده که به بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با نگرش به پول پرداخته باشد نسبتاً  مطالعات انجام

شود تأثیر عوامل اجتماعی مأثر بر  رسد. به همین جهت در این مقاله سعی می محدود به نظر می

ترین سؤال این پژوهش این است که مردم شهر یزد چه  نگرش به پول بررسی شود. اصلی

 هدفشی به پول دارند؟ و این نگرش با چه عوامل اجتماعی در ارتباط است؟ بر این اساس نگر

کلی پژوهش حاضر شناخت نگرش شهروندان یزدي نسبت به پول و عوامل اجتماعی مرتبط با 

اي، امید به آینده  آن است. مقصود از عوامل اجتماعی در این پژوهش عالوه بر متغیرهاي زمینه

  دینداري است.و دنیاگرایی و 

  

  پیشینۀ پژوهشی 

شده که به بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با نگرش به  همان طور که گفتیم، مطالعات انجام

  رسد. پول پرداخته باشد نسبتاً محدود به نظر می

تأثیر رضایت از زندگی و ارزیابی فایده بر «) در پژوهشی تحت عنوان 1396برند و ایمانیان (

به بررسی و سنجش رابطه بین رضایت زندگی  و منفعت » دانشجویان نگرش به پول در بین
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اند. نتایج نشان داده  نگرش به پول در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان پرداخته

درصد انتظار متوسط  5/28درصد از دانشجویان انتظار زیادي از سود پول داشتند و  59است که 

کمی از سود پول داشتند. نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که درصد توقع  5/12از آن و 

  مندي از زندگی رابطۀ مستقیمی با گرایش به پول دارند.انتظار داشتن از سود پول و رضایت

نقش نگرش پولی در خرید وسواسی «) در پژوهشی با عنوان 1395فر و همکاران ( فرزین

کننده نامیده  اسی جنبۀ تاریک رفتار مصرفرسند که خرید وسوبه این نتایج می» جوانان

شود. زیرا شامل پیامدهاي بلندمدتی مانند بدهی و افسردگی و دعواهاي خانوادگی است. می

نتایج این پژوهش نشان داد که بین نگرش پولی با ابعاد قدرت ـ منزلت و اضطراب بر خرید 

  دار وجود دارد. وسواسی رابطۀ مثبت و معنا

شناختی مفهوم پول  بررسی جامعه«) پژوهشی تحت عنوان 1393نیا ( یجهانگیري و کشاف

اند. نتایج پژوهش  انجام داده» براي زنان در خانواده (مطالعۀ موردي: زنان متأهل شهر تبریز)

درصد  5/31محور،  شده مفهوم پول خانواده درصد از زنان مطالعه 8/61نشان داد که براي 

رصد خودمحور است. بین متغیرهاي میزان تحصیالت، وضعیت د 7/6محور، و  خودمحور/خانواده

اشتغال، میزان درآمد، پایگاه اقتصادي اجتماعی و الگوهاي تخصیص پول در خانواده با مفهوم 

  پول براي زنان درخانواده رابطۀ معناداري مشاهده نشد.

ل شناختی دالی بررسی جامعه«) در پژوهشی تحت عنوان 1389صدر نبوي و همکاران (

به بررسی رفتار »  هاي آن نزد مردم مشهد به روش رویش نظریه انداز کردن و شیوه پس

شوندگان  دهد که مصاحبه اند. نتایج این مقاله نشان می انداز در میان جامعۀ هدف پرداخته پس

اي بوده که رفع آن بیشترین حد  ترین آنها، خواسته دارند که مهم» خواستۀ نداشته«دو تا چهار 

ها،  کننده به همراه داشته است. این خواسته را براي مصرف» رضایتمندي و تثبیت و آرامش«از 

شوند. اگر درآمد شخص  ها محسوب می مصرفی اشخاص، اولین» نظام ترجیحات«با توجه به 

افزایش یابد، در گام اول بیش از نیمِ آن را پس انداز می کند و وقتی بخواهد به مصرف 

است. همچنین اگر » هاي ناپیدا افزایش کیفیت«هاي اصلی آن،  شکل اختصاص دهد، یکی از

رو شود، دفاع از استانداردهاي سبک مصرف، عکس العمل رایج  درآمدهاي شخص با کاهش روبه

شوندگان براي پس انداز کردن، ایجاد  شوندگان بوده است. انگیزة مصاحبه در بین مصاحبه

است. آنها این کار را از طریق ایجاد تعهد درونی و الزام  ها بوده احساس توانایی و تأمین خواسته

  دهند. بیرونی و دور از دسترس نگه داشتن پول و توجه به آینده انجام می
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آیا نگرش پول همه چیز است؟ مقایسۀ فرهنگ «) در پژوهشی تحت عنوان 2014( 1کیم

بر بیزاري بر اساس  2»ستپول همه چیز ا«به  مطالعۀ اثر نگرش » متقابل کره و آمریکا و سوئد

رسد که بیزاري و نگرش  مقایسۀ فرهنگ متقابل کره و آمریکا و سوئد پرداخته است. به نظر می

در کره نسبت به آمریکا و سوئد فراگیري بیشتري داشته باشد. نگرش » پول همه چیز است«

ناسی، ش شناسی و جمعیت عاملی بود که هنگام کنترل عوامل جامعه» پول همه چیز است«

هاي ورزشی عامل مهمی در  بیشترین تأثیر را بر بیزاري داشت. عالوه بر این، شرکت در فعالیت

گرایی بیزاري را  دهد که تفکرات مادي هاي این مطالعه نشان می کاهش سطح بیزاري بود. یافته

در  عالوه، شرکت فعال تواند باعث خوشبختی و رفاه مردم شود. به دهد و پول نمی افزایش می

دهد که نگرش  تواند بیزاري را کاهش دهد.  نتایج این مطالعه نشان میهاي اجتماعی میفعالیت

ها بر روي بیزاري تأثیر  به طور منفی در تقابل فرهنگ» پول همه چیز است«گرایانۀ  مادي

» پول همه چیز است«گرا است، نگرش  عالوه، در امریکا که کشور ثروتمند مصرف گذارد. به می

  درت روشنگرانۀ بیشتري براي بیزاري نسبت به کشورهاي کره و سوئد دارد.ق

بین » سرمایۀ اجتماعی و نگرش به پول«) تحت عنوان 2012( 4و اشمیت 3پژوهش تاتارکو

ساله انجام شد. نتایج نشان داد که افزایش سرمایۀ اجتماعی،  59تا  20مرد روس  634

آوري پول تواند وسیلۀ جمعدهد. نگرش به پول میوابستگی و نگرش منفی به پول را کاهش می

شود. اعتماد و بردباري و هویت شهري با نگرش به پول دار منجر میهاي دنبالهباشد و به نگرانی

رابطۀ معکوس دارد. هویت شهري به عنوان یک جزء از سرمایۀ اجتماعی، رابطۀ قوي با طرز 

  نگرش به پول دارد.

پول خودش: مبارزة زنان براي رهایی از طریق سر و کار «وان در تحقیقی با عن 5باخمان

هاي زنانه و برابري و استقالل با پول پرداخته است. نتایج  به بررسی رابطۀ ایدئال» داشتن با پول

دهد که زنان در برخورد با پول همواره به فکر استقالل و برابري در مقابل  مطالعه نشان می

براي فرار از تحت کنترل بودن است. زنانی که استقالل مالی  اي مردان هستند و پول وسیله

در پژوهشی با عنوان  6توانند در زندگی زناشویی نیز استقالل خود را حفظ کنند. پال دارند می

، به مطالعۀ چگونگی »پول مرد پول زن: پژوهش جدید در باب نظام مدیریت پول در خانواده«

هاي پژوهش وي زنان دربارة مسائل مالی،  ساس یافتهپردازد. بر ا کنترل و تخصیص پول می
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محورتر از مردان هستند، و نسبت به مسائل مالی از خود گذشتگی بیشتري نشان  خانواده

اي با عنوان  در مطالعه 2و پال 1کنند. فوگلر دهند و بیشتر درآمد خود را صرف فرزندان می می

وهاي تخصیص پول در خانواده و رابطۀ آن با به تحلیل الگ» پول، قدرت و نابرابري در ازدواج«

دهد که حتی در  هاي پژوهش نشان می اند. یافته نابرابري زوجین در بریتانیا پرداخته

تر از مردان هستند.  هایی که زنان بر امور مالی خانواده کنترل دارند از لحاظ مالی محروم خانواده

به مطالعۀ پول زنان در » پول خاصمعناي اجتماعی پول: «در پژوهشی با عنوان  3زلیزر

دهد که چگونه جامعه  هاي آمریکایی پرداخته است. زلیزر در این مطالعه نشان می خانواده

  )333-331:  1393نیا،  کند (جهانگیري و کشافی معناي پول زنان را تعیین می

کرد شده اغلب با رویکرد اقتصادي ـ روانی انجام شده است نه با روی هاي انجام پژوهش

شناسی اقتصادي در شهر یزد  هاي جامعه شناسی اقتصادي و تقویت ادبیات پژوهش جامعه

تواند افزودة این پژوهش دربارة نگرش به پول باشد. ضمناً نگرش به پول تحت تأثیر عوامل  می

روانی و اجتماعی گوناگونی در جامعه است. در این پژوهش  تأثیر متغیرهاي اجتماعی 

داري و امید به آینده بر نگرش به پول در میان شهروندان یزدي  بررسی شده دنیاگرایی و دین

  است که  نقطۀ تمایز این پژوهش است.

  

  مبانی نظري

اي خاص گاه به گونه شناسان بوده، اما هیچ پول مبحثی است که همواره مورد عنایت جامعه

  ).301:1374به آن پرداخته نشده است (بیکر و جیمرسون، 

کنند که رد پاي روابط اجتماعی  اي استفاده میسان اغلب از پول به عنوان وسیلهشناجامعه

هاي اجتماعی بین افراد و  سازد. براي مثال هدیه دادن، حضور، قدرت، و وابستگی را روشن می

  ). 50:1393سازد  (مدنی لواسانی و وثوقی،ها را آشکار میبین گروه

اخالقی  ر همبستگی ارگانیک، با مقولۀ اخالق و بیمقولۀ پول براي دورکیم، به عنوان مظه

اخالقی مدرن است و الزم است که به مظهر  دوران مدرن گره خورده است. گویی پول مظهر بی

اخالقی مدرن تبدیل شود. در واقع پول به عنوان مظهر دوران مدرن در اندیشۀ دورکیم با 

  ). 1384کار مرتبط است (دورکیم:  تخصصی شدن و تقسیم

ها را مجبور  ها را با هم جمع و تناقض از نظر مارکس، پول قدرتی است که همۀ ناممکن

کند که گرد هم آیند  مارکس معتقد است که پول با ایجاد چرخش در مناسبات اجتماعی  می

_______________________________________________________ 
1 Carolyn Vogler 
2 Jan Pahl 
3 V. Zelizer 
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اي (پول ـ  وارگی کاال رابطۀ ارزش مصرفی (کاال ـ پول ـ کاال) را به ارزش مبادله در فرایند بت

  ). 1397کند (ریتزر،  ) تبدیل میکاال ـ پول

هاست.  از سایر دیدگاهتر افررسد  کند به نظر مید میپیشنهال پورة بادریمل که ز اي مطالعه

دن مرتبط کرده از ستفاابا او ست. زار ابال در موقعیت پواز فتن ا رفرف زیمل در مقولۀ پول، هد

و شناختی  ي رواناـه انجریو ها يارشگذارزفهم  ، در اندیشۀ جامعهو فرهنگ ارزش و به پول 

ترین  از نظر زیمل، از نظر فنی، پول، عالیست. ل اتر پومتافیزیکی عمیق هايضفرپیشحتی 

کند، هم افراد  ها را به کمیت تبدیل می واسطۀ تبادل اقتصادي دنیاي مدرن است که هم کیفیت

اشکال مالکیت، تکه تکه کند و شخصیت آنان را به صورت  شان بیگانه می را از هستی حقیقی

شده بسیار مخالف بود و پول را در پهناي قلمرو تجربۀ انسانی  کند. زیمل با این پول اقتصادي می

هاي مادي آن، نادرست است، و پول  قرار می دهد. به نظر زیمل ارتباط دادن پول فقط به پایه

  ).36: 1374، بازنماي پدیدة اجتماعی به شکل تعامل انسانی است (بیکر و جیمرسون

اند زلیزر جایگاه خاصی دارد.  شناسان معاصر که مطالعاتی پیرامون پول داشته در بین جامعه

اند، اما در  شناختی پول به توفیقاتی دست یافته شناسان کالسیک در بررسی جامعه اگرچه جامعه

ندانی به توجه به معناي اجتماعی و در حال تغییر پول و همچنین کیفیت و تکثر آن توفیق چ

شناسان حوزة اقتصاد، رویکرد  ترین جامعه اند. زلیزر به عنوان یکی از برجسته دست نیاورده

، جایگزین رهیافت سنتی، یاد »پول خاص«شناسی به پول را که از آن به عنوان رهیافت   جامعه

 معتقد است هاي خاص، ضمن پذیرش کارکردهاي اقتصادي پول، کند. زلیزر در رهیافت پول می

پول خارج از حوزة اقتصاد نیز حضور دارد و بطور عمیق تحت تأثیر ساختارهاي اجتماعی و 

شناسان کالسیک و بسیاري از  کوشد نشان دهد که بر خالف جامعه فرهنگی قرار دارد. او می

بخشد و بر آن تأثیر  معاصران، فقط پول نیست که به ساختارها و روابط اجتماعی شکل می

شود (جهانگیري و  خود پول نیز در نتیجۀ تعامل ساختارها دچار دگرگونی میگذارد، بلکه  می

  ).328: 1393نیا،  کشافی

کنندگان از پول و اینکه پول چگونه احساس هاي پولی تصویر روشنی از ادراك مصرفنگرش

دهد در اختیار می گذارند. با  آنها را نسبت به خودشان و کاالها و خدمات مختلف شکل می

توانند بر روي شدت خرید  هاي پولی میشود که چگونه نگرش ن این موضوع روشن میدانست

گرایی دلبستگی فرد به مادیات و اموال دنیوي براي  وسواسی تأثیر بگذارند. از سوي دیگر مادي

گرایان دستیابی به کاالها را به عنوان هدف شخصی خود  باشد. مادي دستیابی به آرزوهایش می

گرا  دهد. افراد مادي ند که این موضوع شیوة زندگی آنها را تحت تأثیر قرار میگیردر نظر می

براي از بین بردن اختالف بین خود واقعی و خود مطلوب، تمایل به خرید بیش از اندازه 
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شناسی دارد (جهانگیري و  هاي مادي رابطۀ معکوسی با رضایت و خویشتن دارند.گرایش

  ).328: 1393نیا،  کشافی

الهاي مرتبط با موفقیت و شهرت و مالکیت و نشان دادن کاالهاي دنیوي به بهبود کسب کا

برند . عالوه بر این افراد مادي  گرا از اختالل روانی رنج می کند، اما افراد مادي جایگاه کمک می

گرا آسیب پذیري بیشتري ازمصرف و سواسی دارند چون مالکیت، کسب و نمایش ثروت یک 

هاي شخصیتی بین افرادي که به  ي آن هاست. مادیگرایی همانند ویژگیمنبع خوشبختی برا

اموال به عنوان ضرورتی براي هویت و زندگیشان نگاه می کنند وکسانی که دارایی ها براي آن 

ها در درجه دوم است ، متفاوت است. از نظر محققان برخی از ویژگی هاي افراد مادي گرا 

یی ها، خود محوري و خودخواهی، به دنبال سبک زندگی شامل کسب ارزش و نشان دادن دارا

هاي خاص و اموال آن ها منجر به شادي بیشترشان نمی شود. به طور خاص مادي  با دارایی

گرایان بیشترقرض می کنند، اغلب از کارت هاي اعتباري استفاده میکنند، بیشتر خرج می 

د امور مالی نسبت به میانگین مصرف کنند و نگرانی بیشتري در مور کنند، کمتر پس انداز می

  ).2: 1394زاد و مقدم جزه،  کنندگان دارند (بحرینی

اي رابطۀ بین دنیاگرایی و سالمت روان را مورد بررسی قرار داده است، در  مطالعات گسترده

مشغولی به پول و انزوا تأکید کرده است. بر طبق  هاي معدودي بر رابطه بین دل حالی که بررسی

شود. با  کند و باعث افزایش تنهایی می گرایی رابطۀ اجتماعی را قطع می ، مادي1د پیترزنظر وا

روند تا از پسِ تنهایی برآیند و با این کار چرخۀ  این حال، مردم به سراغ پول و مسائل مادي می

  ).651:2014دهند (کیم،  گرایی و انزوا را شکل می نادرست بین مادي

رش پول را به عنوان مفهوم فردي در مورد پول تصور کنیم. این توانیم نگ بنابراین ما می

هایی که ما در  کند. نگرش هاي پولی تعیین می نگرش افراد است که رفتار آنها را در موقعیت

هاي اجتماعی و  دهیم چندگانه هستند و شامل حفظ موقعیت هاي پولی نشان می موقعیت

  ). 95:2012شود (مانچاندا،  رضایت فردي می

کننده در فلسفۀ پول توجه دارد،  شناسی دین زیمل که به بررسی عوامل تعیین جامعه

  ).119: 1397انسان هست (زیمل، » سرشت ذاتی زندگی«بخشی از تالش وي براي درك 

از نظر زیمل دین نشانۀ ضعف و خودانکاري نیست، بلکه دین از نظر او موضوعی ابدي و 

گرایانه بلکه  است. رویکرد دینی زیمل نه فایده جذاب و سرچشمۀ شخصی دگرگونی و رشد

وجوي پیوندهایی میان دین و پول  گرایانه مستلزم جست گرایانه است. این رویکرد تجربه تجربه

هاي مشابهی است که آنها بر اساس آن  هاي کارکردي، بلکه از حیث تجربه نه از حیث شباهت

_______________________________________________________ 
1  Wad Peters 
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اي عجیب از تسلیم غیرخودخواهانه و  زهآیند. دینداري متضمن آمی شوند و پدید می بنا می

کشش غیرخودخواهانه و کشش پرشور، از فروتنی و تعالی که موجب حدي از تنش عاطفی و 

شود، است. نظمی که احساس  تر می شور و شوق خاص قرار گرفتن شخص در نظام عالی

  ).119: 1397شود چیزي درونی و شخصی است (زیمل،  می

شده توسط  آور یا تعریف تاً واکنشی بدوي و خرافی به محیط ترسدینداري به این معنا ضرور

توانند در  هاي حیاتی انسان دارد که می اشکال نهادین ادیان نیست. بلکه ریشه در ظرفیت

  جهاتی معین پرورش یابند.

هاي تجربۀ  تواند از آن ظرفیت پردازد که چگونه پول می پیوندهاي دینداري و پول به این می

، سهم متمایز زیمل در این گفتار 1اده کند. در مقایسه با تفکري مانند ویلیام جیمزدینی استف

شناسی بود. چنین کیفیاتی مرزهاي خود آدمی را  گرایانه) پیوند دادن آن با جامعه دینی (تجربه

گشاید، و متضمن تجربۀ بسط یافتن به فراسوي خویش است که در این تجربه شخص با  می

ترین شیوه دگرگون کند.  تواند خودخواهی شخص را به صمیمی ود که میش دیگري مواجه می

هایی که  شناختی باشد پس باید دریابیم که آمیزة خاص ظرفیت اگر پول نیز داراي فرم روان

گزینند و تا نهایت درجه  دهند مشابه آنهایی خواهد بود که ادیان برمی روابط پولی را پرورش می

گرایانه، هیچ چیز مشابه با روایت  به سبب این هستۀ اصلی تجربه پرورند. زیمل، آنها را می

  پذیرفت.  سکوالریزاسیون را نمی

هاي کهنه در صدد از نو  از نظر زیمل، موقعیت معاصر داراي مایۀ دینی است، از آنجا که فرم

یا  ها شوند تا با انگیزه هاي جدیدي پدیدار می هاي نو هستند  و فرم بیان کردن خود به شیوه

دید به این آمادگی و استعداد  هاي کهنه سخن بگویند. حالت دینی که او در پول می کشش

شد که به طور سنتی کسی  هاي دینداري جدید و دیدن دین در جاهایی مربوط می آزمودن فرم

  در آنجا به دنبالش نبود. 

به بیان زیمل کمتر به دین به مثابه ابزاري براي پیوستگی اجتماعی و بیشتر به مثا

کرد که بیرون از  دهنده تلقی نمی پرداخت. او دین را نیرویی ثبات اعتالیافتۀ تجربۀ اجتماعی می

جامعه باشد و بر جامعه اثر گذارد تا امور آن تداوم یابد. بلکه، زیمل وضعیت دینی را در 

تنها هاي دینی ممکن است نه  کرد، که چگونه تجربه وجو می هایی از جامعۀ زیستی جست فرم

آور را نیز پدید  حس امنیت توام با آرامش را ایجاد کند، بلکه حاالتی از شک و تردید وحشت

آورد. تالش زیمل کوششی است براي آنکه خود جامعه را پدیداري شبه دینی تلقی کنیم که به 

گر کنند، و ممکن است بار دیشود که ادیان رسمی بیان می ها بنا می سبب همان انواعی از تجربه

_______________________________________________________ 
1 William James 
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دهد که چگونه  بر روابط اجتماعی تأثیر گذارد. تحلیل زیمل از پول به نحوي عمیق نشان می

گیرد گرایانه را فرا می ترین ابژة اجتماعی فایده ترین و ظاهري ها حتی معمولی این انواع تجربه

  ).221:1397(زیمل،

ید به آینده، طرز نگرش به پول از عوامل اجتماعی مختلفی همچون دینداري، دنیاگرایی، ام

پذیرد. در واقع رویکردهاي نظري  گرایی و سایر عوامل تأثیر می ها و سبک زندگی، مصرف تلقی

  گر نوع نگرش به پول در میان مردم یزد باشد.  توان برشمرد که تبیین متفاوتی را می

آید.  کنند به وجود می نگرش افراد نسبت به پول بر اساس شرایطی که در آن زندگی می

گرهایی است که با نوع نگرش به پول ارتباط دارد. دینداري یکی از متغیرهاي محوري و تبیین

تواند معنا و نگرش متفاوتی  بینی و نظام معنایی خاص خود می دینداري به واسطۀ نوع جهان

و  1نسبت به اقتصاد و مسائل اقتصادي و از جمله پول داشته باشد. این تلقی در اندیشۀ وبر

شناسان و روانشناسان مطرح است. اما زیمل در این بین با بسط دینداري به  جامعه خیلی از

هاي عاطفی، شور و شوق،  و قرارگیري  ها، تنش مقوالت روانشناختی و اجتماعی همچون کشش

تر معنا، معتقد است که دینداري زاییدة ترس نیست، بلکه ریشه در  انسان در نظام عالی

  توانند در جهاتی معین پرورش یابد. انسان دارد و می هاي باالیی حیاتی ظرفیت

گري است که در ارتباط با نگرش به پول سنجیده شده  امید به آینده نیز از متغیرهاي تبیین

است. در نظریۀ امید، اعتقاد بر این است که امید، احساسی انفعالی نیست که فقط در لحظات 

اختی است که به وسیلۀ آن افراد اهدافشان را تاریک زندگی اتفاق بیفتد، بلکه فرایندي شن

کنند. افراد امیدوار بیشتر از افراد ناامید براي  زندگی معنی قائلند. در این نظریه، افکار دنبال می

هاي رسیدن به  اهداف  تواند از طریق آنها راه دهند که فرد می امیدوارانه، عقایدي را نشان می

  ).193:1395استفاده از آنها برانگیخته شود (افشانی و جعفري، مورد تمایل را پیدا کند و براي 

گرایی دلبستگی فرد به مادیات و مال و اموال براي دستیابی به آرزوهایش است.  مادي

گیرند که این موضوع  گرایان دستیابی به کاالها را به عنوان هدف شخصی خود در نظر می مادي

گرا براي از بین بردن اختالف بین خود  دهد. افراد مادي شیوة زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می

هاي  گرایی همانند ویژگی واقعی و خود مطلوب، تمایل به خرید بیش از اندازه دارند. مادي

کنند و  شخصیتی بین افرادي که به اموال به عنوان ضرورتی براي هویت و زندگیشان نگاه می

  است، متفاوت است.  ها براي آنها در درجۀ دوم کسانی که دارایی

پذیرد که در ذیل مجموعه  شناختی هم تأثیر می اي و جمعیت نگرش به پول از عوامل زمینه

  گر نگرش به پول قرار دارند.  عوامل تبیین

_______________________________________________________ 
1 Maximilan Karl Emil Weber 
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 فرضیات پژوهش

  رسد بین دنیاگرایی و نگرش به پول رابطه وجود دارد. به نظر می -

 وجود دارد. رسد بین دینداري و نگرش به پول رابطه به نظر می -

 رسد بین امید به آینده و نگرش به پول رابطه وجود دارد. به نظر می -

هاي  ویژگی رسد بین میانگین نظرات پاسخگویان در نگرش به پول با می نظر به -

  اي (سن، جنس، تأهل، تحصیالت) تفاوت وجود دارد. زمینه

  

  روش پژوهش

امعۀ آماري پژوهش شهروندان این پژوهش از نوع پیمایشی و مقطعی و کاربردي است. ج

نفر به دست  384حجم نمونه  1فرمول کوکرانسال به باال در شهر یزد هستند که بر اساس  18

اي انجام شد. بدین گونه که در  اي چندمرحله خوشه گیريگیري به صورت نمونهنمونهآمد. 

محله به طور  ها)، تعداد بیست گیري با شناسایی محالت شهر یزد (خوشه مرحلۀ اول نمونه

گیري سیستماتیک  تصادفی انتخاب شدند. در مرحلۀ دوم در داخل محالت به روش نمونه

سال به شکل  18تعدادي منازل مسکونی انتخاب شد و در داخل هر منزل یک فرد باالي 

  نامه را تکمیل کرد. تصادفی پرسش

اي عملیاتی کردن نامه استفاده شد. بر ها از پرسشآوري داده در این پژوهش براي جمع

هاي نگرش به پول توسط محقق ساخته شد و جهت سنجش سایر متغیرها از متغیرها گویه

نامۀ دینداري الگوي گالك و  هاي استاندارد موجود بهره گرفتیم، که عبارتند از: پرسشمقیاس

ساخته  1388توسط اکبري و فتحی در سال  (مسد) که مقیاس سنجش دنیاگرایی؛ 2استارك

)؛ 1388/.  بوده است (اکبري و فتحی آشتیانی، 892اعتبار آن با روش آلفاي کرونباخ شد و 

ساخته شد و هدف آن سنجش  5و پاورز 4توسط میلر 1988در سال که  3نامۀ امید میلر پرسش

نامه را مطلوب گزارش کرده و پایایی آن  میزان امیدواري در افراد است. میلر روایی این پرسش

  ). 1988ذکر کرده است (میلر،  80باالي  6رونباخرا طبق آلفاي ک

_______________________________________________________ 
1 Cochran 
2 Glock and Stark: Charles Y. Glock and Rodney Stark 
3 Miller Hope Scale (MHC) 
4 Judith F. Miller 
5 Marjorie J. Powers 
6 Cronbach 
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در این پژوهش براي سنجش اعتبار، از اعتبار صوري و محتوایی استفاده شد، و پایایی آن با 

ها  گرفته براي گویه گیري آلفاي کرونباخ محاسبه شد. نتایج پایایی انجام استفاده از روش اندازه

  قبولی است.  دهد که پایایی آنها در سطح قابل نشان می

  

 هاي پژوهش : ضریب پایایی شاخص1جدول 

  آلفاي کرونباخ  تعداد گویه  مقیاس

  80/0  29  نگرش به پول 

  94/0  47  امید به آینده

  69/0  13  دنیاگرایی

  91/0  24  دینداري

  

  توصیفیهاي  یافته

سال است.   33,2شناختی نشان داد میانگین سنی پاسخگویان  هاي جمعیتبررسی شاخص

دهند. اکثریت پاسخگویان درصد را مردان تشکیل می 55,2درصد پاسخگویان را زنان و  44,8

درصد به صورت آزاد،  46,3درصد) هستند. از نظر شغلی  76,3درصد) و شاغل ( 69,1متأهل (

درصد  10,4درصد در بخش خصوصی مشغول به کارند،  6,3درصد در بخش دولتی، و  20,6

درصد تحصیالت کمتر از  8,9دار هستند. از نظر سطح تحصیالت،  خانهدرصد نیز  16,4بیکار و 

درصد  14درصد کارشناسی و  33,1درصد کاردانی،  10,7درصد دیپلم،  33,3سیکل، 

  تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر دارند. 

، میانگین شاخص امید به 55,5ها، میانگین استاندارد شاخص نگرش به پول  بر اساس یافته

  باشد.می 60,97و میانگین شاخص دینداري  40,36، میانگین شاخص دنیاگرایی 68,61 آینده

و در  33,6نتایج شاخص دنیاگرایی نشان می دهد، پاسخگویان در میزان فردگرایی نمرة 

، 75,7هاي دینداري، میانگین بعد اعتقادي برابر اند. در شاخصگرفته 51,1گرایی نمرة  مصرف

به دست آمد. در  50,3و بعد مناسکی برابر  72,8، بعد عاطفی برابر 46,67بعد پیامدي برابر 

مقایسه، بعد اعتقادي دینداري بیشترین و بعد فردگرایی کمترین میانگین را دارند. ولی اکثر 

  ها بجز دنیاگرایی(فردگرایی) داراي میانگین بیشتر از حد وسط هستند. شاخص

تنهایی  درصد پاسخگویان اعتقاد دارند که پول به 68ز طبق مشاهدات در عین اینکه بیشتر ا

کند ولی درصد معتقدند پول بعضی نیازهاي انسان را رفع می 71,1آورد، خوشبختی نمی

درصد نباید حرص به پول داشت. با این  64,6تواند همۀ نیازها را برطرف کند، و از نظر  نمی
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آورد. از معه زیاد است، همیشه پول، پول میدرصد نیز معتقدند که پول در جا 60حال بیشتر از 

هاي کار کردن را چرخد و یکی از هدفدرصد، دنیاي امروز بر محور پول می 70نظر بیشتر از 

درصد پاسخگویان نیز معتقد بودند که پول انگیزة  63دانستند. بیش از پول درآوردن می

  دهد.پیشرفت و موفقیت به انسان می

  

  هاي تبیینی  یافته

درصد نگرش در  82,6تایج نشان داد که پاسخگویان نگرش مثبتی نسبت به پول دارند. ن

درصد نگرش منفی به پول داشتند. نتیجۀ  2,3درصد نگرش مثبت، و فقط  15,1حد متوسط، 

داري بین میانگین حاکی از آن است که اختالف معنی 2اي نیز در جدول آزمون تی تک نمونه

). به طوري که میانگین نگرش به ≥ p-value 0,05مون وجود دارد (نگرش به پول و معیار آز

نمره بیشتر از حد متوسط نمرات این شاخص است. لذا  5,5و با اختالف   55,5پول با مقدار 

  توان گفت که میزان نگرش مثبت به پول در پاسخگویان باالتر از حد متوسط است.می

  

  در پاسخگویان : آزمون تفاوت میانگین نگرش به پول2جدول 

  درصد
  میانگین  حداکثر  حداقل

انحراف 

  معیار
 مقدار-پی T*  معیار آزمون

  مثبت  میانه  منفی

2,3  82,6  15,1  0  100  55,5  11,09  50 9,7  0,000  

  

  شناختی هاي جمعیت بررسی رابطه بین نگرش به پول و شاخص

داري بین که اختالف معنیتوان گفت ها) میطبق نتیجۀ آزمون تی مستقل (تفاوت میانگین

). یعنی تفاوت  = p-value .09 ≤ 0,05(زنان و مردان به لحاظ نگرش به پول وجود ندارد 

و  56,3دار نیست. میانگین این شاخص در مردان میانگین نگرش به پول بر حسب جنس معنی

ا میانگین ها همچنین نشان داد که بین مجردها ب. بررسی مقایسۀ میانگیناست 54,4در زنان 

اما با  ). = p-value.19≤0,05(دار وجود ندارد  ) تفاوت معنی54,9نسبت به متأهلین ( 56,5

داري وجود دارد.  هاي شغلی تفاوت معنی ها بین نگرش به پول بر حسب گروهمقایسۀ میانگین

 است که این اختالف در سطح 51,3و در بیکاران  56,7میانگین نگرش به پول در بین شاغلین 

تري به پول دارند. در دهد که شاغلین نگرش مثبتو نشان میدار است . معنی05کمتر از 

) و زنان مجرد بیکار کمترین 58,2باالترین نگرش مثبت (میانگین مجموع مردان مجرد شاغل 

  ) را بر اساس آزمون تی مستقل داشتند.48,5نگرش مثبت (میانگین نمره 
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د که بین نگرش به پول با سن رابطۀ منفی وجود دهنتیجۀ آزمون همبستگی نشان می

. اما همبستگی مثبتی )≤ 0,05p-valueدار وجود نداشت (داشت ولی با تحصیالت رابطۀ معنی

 0,180بین درآمد و نگرش به پول مشاهده شد؛ مقدار این همبستگی  0,05در سطح بیشتر از 

-تر میرآمد نگرش به پول مثبتدهندة آن است که با افزایش سطح داست و جهت رابطه نشان

  شود. 

  

  : آزمون رابطۀ نگرش به پول با سن و تحصیالت و درآمد3جدول 

  متغیر
  نگرش به پول

R  مقدار -پی  

  0,06  -.095 سن

  0,4  ,042  تحصیالت

  0,00  ,180  درآمد

  

داري با نگرش به پول دارد و میانگین نگرش ، نوع شغل رابطۀ معنی4طبق نتایج جدول 

شاغلین ). =p-value.017≥0,05هاي شغلی مختلف متفاوت است. ( به پول در گروه مثبت

کمترین  51,03بیشترین نگرش مثبت و بیکاران با میانگین  57,9بخش خصوصی با میانگین 

  نگرش مثبت را به پول داشتند.

  

  : آزمون تفاوت نگرش به پول بر حسب نوع شغل4جدول 

 ن همگنی واریانسآزمو  مقدار -پی  f* میانگین  متغیر

گروه هاي 

  شغلی

    آزاد

3,05 0,017 

 مقدار -پی df1 df2 1آمارة لوین

 دولتی

2,12 4 379 0,07 
 خصوصی

   بیکار

  دار خانه

  

است فرض تجانس و  0,05داري در آزمون لون بیشتر از  با توجه به اینکه مقدار معنی

هاي برابري  ها همگن و برابر هستند از آزمون شود و چون واریانس ها رد نمی تساوي واریانس

جدول در Post Hoc ها استفاده شد. نتیجۀ آزمون  ها براي تحلیل تفاوت میانگین واریانس

_______________________________________________________ 
1 Levene Statistic (Howard Levene) 
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نشان داده شده است. بر اساس نتایج، تفاوت میانگین نگرش به پول در بین بیکاران و شاغلین 

  ).=p-value.018≥0,05ر است. (دا یآزاد معن

 

 هاي شغلی : آزمون مقایسۀ چندگانۀ نگرش به پول در بین گروه5جدول 

  مقدار -پی  خطاي استاندارد  تفاوت میانگین  2شغل   1شغل 

  آزاد  بیکار

  دولتی

  خصوصی

  دار خانه

 
.) همبستگی مثبت و 287)، نگرش به پول با دنیاگرایی (6طبق نتیجۀ آزمون (جدول 

یعنی با  )≥ p-value 0,05) همبستگی منفی و معنادار دارد (-.437معنادار و با  دینداري (

منفی افزایش میزان دنیاگراییِ افراد نگرش به پول مثبت و با افزایشِ دینداري نگرش به پول 

 0,05(شود. این همبستگی در تمامی ابعاد این دو متغیر نیز وجود دارد. اما امید به آینده می

p-value ≥( ها  داري با نگرش به پول ندارد. همچنین با توجه به جهت همبستگی رابطۀ معنی

منفی  توان گفت متغیرهاي سن و امید به آینده با دینداري رابطۀ مثبت و با دنیاگرایی رابطۀمی

دارند و تحصیالت با داشتن رابطۀ منفی با دینداري بر نگرش به پول به طور غیر مستقیم اثر 

  گذارند.می
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  : آزمون همبستگی نگرش به پول با متغیرهاي مستقل6جدول 

  تحصیالت  سن  دینداري  دنیاگرایی  گراییمصرف  فردگرایی  امید به آینده  نگرش به پول  ها شاخص

 امید به آینده
        

       

 فردگرایی
* -**        

      

 گرایی مصرف
**.  **.        

      

 دنیاگرایی
.** -.**  .** **      

    

    **** .** -.**  -.** -..-  دینداري

   

  سن
-. .  -.** -.** -.** .**    

  

 -.**   تحصیالت

 

  درآمد
.**  .  -.** .** 281.** 

  000.
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  تحلیل رگرسیون جهت تبیین تأثیر متغیرهاي مستقل بر نگرش به پول 

از مجموع متغیرهاي واردشده به معادلۀ رگرسیونی، به ترتیبِ اثر، سه متغیر دینداري با 

در  0,10تاي و امید به آینده با ضریب ب ، 0,20گرایی با ضریب بتاي  ، مصرف - .19ضریب بتاي 

و ضریب  0,538مدل باقی ماندند. ضریب همبستگی این متغیرها با نگرش به پول برابر با 

 26به دست آمده که این ضرایب بیانگر آن است که بیش از  0,26شده برابر با  تعیین تعدیل

شود. درصد از تغییرات متغیر وابسته در معادلۀ رگرسیونی توسط این متغیرها تبیین می

شده، و  مدل رگرسیونی تبیین 0,05با سطح معناداري کمتر از  Fین با توجه به مقدار همچن

  معنادار است. 

  

 کنندة نگرش به پول : نتیجۀ رگرسیون چندمتغیره جهت تعیین عوامل تبیین7جدول 

متغیرهاي 

 مستقل

ضرایب خام
ضرایب 

هشد استاندارد
آزمون تی

 -پی

مقدار

آمار همخوانی

ضریب بی
انحراف خطاي 

معیار
 VIF  تلورانسضریب بتا

 مقدار ثابت

    دینداري

 گرایی مصرف

 امید به آینده

 R مربع  ضریب تعین
ضریب تعین 

  بیق یافتهتط
واتسون- دوربینمقدار -پی F آماره

498 270. 26.30,1 0,001,9  

  

  تحلیل مسیر

دهنده تأثیرات مستتقیم و غیرمستقیم  نتایج تحلیل مسیر در قالب شکل زیر نشان

متغیرهاي مستقل تأثیرگذار بر متغیر نگرش به پول به عنوان متغیر وابسته هستند. که بر 

) داراي بیشترین تأثیر مستقیم هستند، و 26/0) و امید به آینده (35/0اساس آن دنیاگرایی (

  ) است.- 11/0دینداري با تأثیر مستقیم و منفی (
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  : مدل تجربی عوامل مؤثر بر نگرش به پول1شکل 

  

 گیري  بحث و نتیجه

» جهانی شدن«پول بخش مهمی از زندگی ماست، بخصوص در جهانی که هر روز در حال 

افراد   .کندفراد، رفتار آنها را در مورد اموري که وابسته به پول است، مشخص میاست. نگرش ا

ها و تجارب شخصی که هر فردي در طول هاي خود را در مورد پول بر اساس موقعیت نگرش

کنند. تصمیمات مبتنی بر پول، کامالً بر رفتارهاي پولی زندگی با آن مواجه می شود، ایجاد می

  یجۀ تأثیرات نگرش پولی افراد است. استوار است که نت

ایجاد نگرش افراد در مورد پول، از کودکی شروع و از طریق فرآیند اجتماعی شدن آموخته 

ها در ابتدا با مشاهدة والدین و دوستان و همکاران و در مرحلۀ بعد با شود. درك افراد از نگرشمی

. سیستم ارزشی هر کسی، ادراك او شود مشاهدة وضعیت اقتصادي و اجتماعی و سیاسی شروع می

کند. بعضی ممکن است برخی از   دهند را مشخص می از اینکه دیگران چگونه به پول ارزش می

افرادي را که در پول خرج کردن محتاط هستند مورد تمسخر قرار دهند در حالی که بعضی دیگر 

ها نسبت به پول همچنین جو بودن تحسین کنند. نگرش ممکن است آنها را به خاطر عاقل و صرفه

شان تواند تجارب زندگی افراد را منعکس کند و به عنوان تابلو براي بررسی زندگی روزانه می

کند، و استفاده شود. بنابراین درك نگرش پول، و عواملی که نگرش فرد را در مورد پول تعیین می
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شناسان از شناسان و انسان سنجش نگرش پول، براي روانشناسان، بازاریان، سیاستمداران، جامعه

اي برخوردار است. با توجه به اهمیت مسائل اقتصادي و مالی و پول در بین ایرانیان، اهمیت ویژه

این پژوهش با هدف بررسی نگرش به پول در بین شهروندان شهر یزد که حساسیت زیادي نسبت 

  به خرج کردن پول دارند مورد مطالعه قرار گرفت.

یان شهروندان یزدي در سطح متوسط بوده است که با پژوهش غالمی نگرش به پول در م

)، که نگرش نسبت به پول در میان شهروندان یزدي را متوسط گزارش کرده است، 1397(

  باشد.  همسو می

نگرش به پول با سطح درآمد، اشتغال، دینداري، و دنیاگرایی، به صورت  ،طبق نتایج پژوهش

ه جنسیت، وضع تأهل، سن، تحصیالت، و امید به آینده نقش مستقیم مرتبط است، در حالی ک

) پول و 2012، رمپلهاي پیشین نیز (غیر مستقیمی در نگرش مثبت به پول دارند. در پژوهش

ها در مورد آن با متغیرهایی همچون رفتار اجباري، حساسیت و ثبات عاطفی در مقابل  نگرش

  گرایی مرتبط بوده است مادي دیگران، درآمد، تعلیم و تربیت، سن، جنسیت، و

دهد، لذا فرضیۀ ارتباط نگرش به با توجه به اینکه درآمد، نگرش مثبت به پول را افزایش می

شود، و تر میپول با درآمد تأیید شد. به این ترتیب با افزایش درآمد نگرش به پول مثبت

نی لواسانی و وثوقی یابد. مطالعۀ مد بالعکس، با کاهش درآمد، نگرش مثبت به پول کاهش می

شود و به ریزي مالی بیشتر میرود، تمایل به برنامههرچه سن باالتر می«) نشان داد که 1393(

هاي مالی نیز  یابد، گرایش به انجام طرحطور مشابه هرچه سطح تعلیم و تربیت افزایش می

  ». شود بیشتر می

ل، تأیید شد. افراد شاغل همچنین فرض رابطۀ نگرش به پول با وضعیت اشتغال و نوع شغ

تري به پول دارند و افراد شاغل در بخش آزاد و خصوصی نسبت به افراد بیکار نگرش مثبت

دارها و بیکاران داشتند. همان تري نسبت به افراد شاغل در بخش دولتی و خانهنگرش مثبت

د، نگرشی کنن افرادي هم که کار نمی«اند که هاي پیشین نیز گزارش کرده طور که پژوهش

منفی نسبت به پول دارند، همانند کسانی که نگرانی و اضطراب بیشتري نسبت به مسائل پولی 

  ).2012(مانچاندا: » دارند

از دیگر نتایج پژوهش، رابطۀ منفی دینداري با نگرش به پول بود. از این رو، فرضیۀ رابطۀ 

ش منفی نسبت به پول دارند، و نگرش به پول با دینداري مورد تأیید است. افراد دیندارتر نگر

توان گفت که افراد دیندارتر شود. میضعف در دینداري باعث افزایش نگرش مثبت به پول می

گرایی و دنیاگرایی قرار  هاي دینی در تضاد با مادي امیدشان به آینده بیشتر است.  ارزش

ی، با افزایش فردگرایی و گیرند، که در این پژوهش نیز این رابطۀ منفی مشاهده شد. دنیاگرای می
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شود. از سویی دنیاگرایی باعث افزایش نگرش مثبت به گرایی، باعث کاهش دینداري می مصرف

گرایی رابطۀ  شود. لذا فرض رابطۀ دنیاگرایی با نگرش مثبت به پول تأیید شد. مادي پول نیز می

ردم به سراغ پول و شود. با این حال، م کند و باعث افزایش تنهایی می اجتماعی را قطع می

گرایی و  روند تا از پسِ تنهایی برآیند و با این کار چرخۀ نادرستی بین ماديمسائل مادي می

  ).2014انزوا شکل می دهند (کیم، 

هاي آتی مطالعات کیفی در زمینۀ فهم معناي پول در اندیشۀ  شود در پژوهش پیشنهاد می

ها و تمایالت  طالعاتی در زمینۀ رفتارها و گرایششناسی پول، و همچنینی م زنان و مردان، انسان

  و تصمیمات براي خرج کردن و یا پس انداز کردن پول و عوامل مؤثر برآن انجام شود. 

هاي  ها به سمت پول و ارزشدر بعد پیشنهادهاي کاربردي با توجه به اینکه تغییر نگرش

پس انداز است، و فرهنگ پس  گرایی بدونپول، کاتالیزور مهمی براي انتشار فرهنگ مصرف

هایی براي درك رابطه بین ارزش کسب پول و  انداز کردن پول در حال کاهش است، لذا آموزش

خود پول و رابطه بین تولید و مصرف پول صورت گیرد. از طرفی در جامعۀ ایران اغلب 

انداز هاي پس شترها رو رفتارهاي پولی فرزندان بر مبناي رفتار والدین آنهاست. الزم است بزرگ

هاي حقوقی، تساوي  ریزيها و برنامه پول را به فرزندان خود آموزش دهند. در تدوین سیاست

  پایۀ حقوق مردان توجه شود.  گذاري درآمد زنان شاغل هم ارزش
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