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  چکیده

درآمد و  هاي کم تورم و گرانی بر زندگی روزمره بازنشستگان به عنوان یکی از گروه

ها و تعامالت اجتماعی آنها را تحت تأثیر قرار  کند و کنش پذیر فشار وارد میآسیب

هدف ما در این مطالعه، فهم تجربه بازنشستگان از تورم اقتصادي و پیامدهاي . دهد می

کیفی و روش اجراي آن نظریه  ،رویکرد پژوهش. آن در زندگی روزمره آنهاست

ان را با روش نمونه گیري هدفمند از نوع مشارکت کنندگ. گرا است بنیاد برساخت داده

هاي  نفر از بازنشستگان سازمان 33ها با  گلوله برفی انتخاب و براي گردآوري داده

ها مورد تجزیه و  با استفاده از تکنیک کدگذاري نظري، داده. مختلف مصاحبه کردیم

ي معیشتی، سازگار: ها عبارتند از این مقوله. مقوله ساخته شد 7تحلیل قرار گرفت و 

کاهش توان حمایت از فرزندان، دشواري انتظارات فرزندان، فرسایش روانی، کاهش 

ها  مجموعه این مقوله. همبستگی اخالقی، محدودسازي تعامالت و فرسایش هنجاري

زیست جهان که که بازنماي تجربه و تفسیر سالمندان بازنشسته از تورم است، نشان داد 

تحت تأثیر تورم  ،ختلف ذهنی، عاطفی، هنجاري و تعاملیمشارکت کنندگان در ابعاد م

  .کنند قرار گرفته است و آن را در قالب تنگنا تجربه می

  تورم اقتصادي، گرانی، بازنشستگان، سالمندان، زیست جهان :ي کلیديها واژه
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  مقدمه

در جریان . کند تورم اقتصادي و گرانی، زندگی بسیاري از افراد را دچار تغییر می

برند و کاالهاي خود را با قیمت باالتر  هاي تورمی و گرانی، برخی از مردم سود می موج

به همین دلیل است که . گیرند فروشند و بسیاري دیگر از مردم تحت فشار قرار می می

نشینند و برخی با وزیدن نسیمی از تورم به لرزه  برخی در انتظار و استقبال از تورم می

هایی در آن اقتصاد است و  ییقتصادي نشان دهنده وجود نارساتورم در هر ا. می افتند

تورم از یکسو، موجب ). 6:1385بختیاري، (کند  هاي فراوانی بر اقتصاد تحمیل می هزینه

هاي مالی و  هاي رفاهی بر مصرف کنندگان از طریق کاهش ارزش دارایی تحمیل هزینه

ر با ایجاد نااطمینانی در تصمیم شود و از سوي دیگ بنابراین کاهش قدرت خرید آنها می

هایی را بر  هاي دیگر، زیان ي و ایجاد هزینهگذار سرمایهگیري مؤسسات براي 

  ).1395عرفانی و همکاران، (کند  تولیدکنندگان تحمیل می

تورم در اقتصادهاي مختلف بویژه در کشورهاي در حال توسعه و توسعه نیافته 

ه تحت تأثیر عوامل مختلفی است، هرچند این پدید. بصورت مکرر اتفاق می افتد

اي جهانی شده  براساس فرضیه جهانی شدن تورم، عوامل مؤثر بر تورم به طور فزاینده

:Hattori et al, 2016(است  بر اساس اعالم مرکز آمار ایران نرخ تورم کلی کشور . )7

 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه. درصد رسیده است 37,6به  1398در سال 

ها و دخانیات کل  ها، آشامیدنی نرخ تورم خوراکی. درصد است 49,3مشابه سال قبل 

درصد  30,1درصد و نرخ تورم کاالهاي غیرخوراکی و خدمات کل کشور  56,4کشور 

این نرخ تورم مختص دوره فعلی نیست و در ). 1398اد خُردمرکز آمار ایران، (است 

نگاهی به آمارهاي چند دهه اخیر . استهاي گذشته به صورت مرتب تکرار شده  دهه

  .دهد گرانی و تورم به واقعیتی جدایی ناپذیر از اقتصاد ایران تبدیل شده است نشان می

ان و شهروندان از تورم تأثیر گذار سرمایهها،  ها، نهادهاي مالی، شرکت دولت

باال و  در این میان کسانی که در طبقات پایین قرار دارند و یا در سنین. پذیرند می
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بازنشستگی هستند، بیش از دیگران اثرات تورم را بر زندگی روزمره خود احساس 

بازنشستگان و سالمندان، به دلیل عدم توان و فرصت جبران فشارهاي ناشی از . کنند می

هاي درمانی و رفاهی، تاثیرات منفی تورم را  تورم و گرانی و همچنین افزایش هزینه

هاي اجتماعی را متأثر  ابراین هرچند تورم و گرانی همه گروهبن. کنند بیشتر تجربه می

تورم رابطه متقابل میان دو نسل در . کند، اما بازنشستگان در این میان آسیب پذیرترند می

. بخشد دهد و به نسل جوان نوعی برتري بر نسل قدیمی می جامعه را هم تغییر می

رده بودند که تورم به خصوص بیشتر ها قبل این نکته را گوشزد ک اقتصاددانان از مدت

توانند پا به پاي تورم درآمدشان را افزایش  به سالمندان جامعه آسیب می زند، و نمی

  . دهند

شود  کم تبدیل به مشکل میترها کم در فضاي تورمی تمام صفات مثبت مسن

 شود واکنش نشان دادن به شرایط متغیر اقتصادي محافظه کاري و سنت گرایی باعث می

عالوه بر تمام آثار اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و حتی روانشناختی . غیر ممکن شود

کم در دنیاي تورمی واقعیت کم. شود تورم، تورم باعث کاهش حس ادراك واقعیت می

تورم بر همه به یک شکل اثر ). 525:1394کانتور و کاکس،(کند  تقلیل پیدا می

. بینند اي بیش از دیگران زیان می عده. نیستگذارد و اصوًال قادر به چنین کاري  نمی

کند،  تورم معموًال درصد مالیات باالتري را بر فقرا در مقایسه با ثروتمندان وضع می

ها ابزارهاي یکسانی براي محافظت از خود با استفاده از خرید بورس بازانه  چون آن

  ).216:1391هازلیت، (سهام ندارند 

رد اقتصادي در مورد تورم انجام شده است تحقیقات زیادي بویژه با رویک

)Kamber & Wong, 2018 ؛et al, 2017 Auer ؛Hattori et al, 2016 ؛ کمیجانی و

هاي  اما جنبه). 1388؛ نیکواقبال، 1388؛ جعفري صمیمی و حنجري، 1393همکاران، 

حث اجتماعی تورم و مطالعه تورم از نگاه خود کنشگران درگیر در شرایط تورمی از مبا

 ،در این پژوهش قصد داریم تا با رویکردي کیفی و نگاهی جامعه شناسانه. جدید است

تجربه و تفسیر بازنشستگان از تورم را از نگاه خود آنها که یکی از قشرهاي آسیب پذیر 
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بنابراین هدف ما در این پژوهش . در زمان تورم و فشار اقتصادي هستند، توصیف کنیم

ضرورت انتخاب . ز زندگی در تورم اقتصادي استفهم تجربه بازنشستگان ا

بازنشستگان به عنوان جامعه آماري و مشارکت کنندگان این پژوهش ضعف و آسیبی 

از . هاي ناشی از تورم بر این قشر گذاشته است است که عدم تطابق درآمدها و هزینه

م و گرانی را بازنشستگان تور: جمله سواالتی که در این پژوهش دنبال کردیم عبارتند از

کنند؟ تورم در زندگی آنان چه معنا و اثراتی دارد؟ چگونه با  چگونه درك و تفسیر می

  اند؟ تورم مواجه شده

  

  پیشینه پژوهش

اما با نگاه . ن اقتصاد انجام شده استاتحقیقات زیادي در رابطه با تورم توسط متخصص

اي از این تحقیقات در  هدست. تر به این موضوع پرداخته شده است جامعه شناختی کم

مورد تورم با نگاه اقتصادي تاثیرات جهانی را بر روند تورم و عوامل تورم بررسی 

برخی نیز به تأثیر مبادالت ). Cochrane, 2017؛ Kamber & Wong, 2018(اند  کرده

,et al(هاي مرکزي در هنگام مدیریت تورم  تجاري بر بانک 2017Auer( پایداري نرخ ،

 Benigno et؛ Hattori et al 2016؛ Chan et al, 2018(عوامل و پیامدهاي آن تورم و 

al, 2016 ؛Mumtaz & Surico, 2012؛Tillman, 2012 ؛Conrad & Eife, 2012 (

هاي پولی، کاهش تورم و علل و عوامل آن مبنی بر  عوامل اقتصادي و سیاست

 ,Bick؛ Zhang, 2011(اند هاي بانکداري و نظریات پولی و اقتصادي پرداخته سیاست

، )1391؛ جفره و همکاران، 1392؛ ابونوري و همکاران، orio & Filrado, 2007B؛ 2010

تورم در ایران مبنی بر انتظارات تورمی هستند و تورم  اند که برخی تحقیقات نیز نشان داده

و ؛ گلمرادي 1394؛ ختایی و سیفی پور، 1395باجالن و همکاران، (تک عاملی نیست 

؛ جعفري 1392؛ عظیمی و همکاران، 1393؛ کمیجانی و همکاران، 1394انجم شعاع، 

؛ بختیاري، 1387؛ حسینی و محتشمی، 1388؛ نیکواقبال، 1388صمیمی و حنجري، 

1385 .(  
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اند  تحقیقات اندکی نیز با رویکرد اجتماعی تورم را مورد بررسی قرار داده

امکان کاهش تورم و اهمیت جهانی سازي بر  تمرکز بر). 1392طهرانچیان و همکاران، (

 & Bianchi؛ et al, 2017 Auer(ن بوده است اپویایی تورم نیز مورد توجه برخی محقق

Civelli, 2015 ؛Kearns, 2016مرور ).1388، طیب نیا و زندیه، 1394ها،  ؛ آل عمران

دتاً یک دهد تورم عم گذرایی بر مطالعات انجام شده در کشورهاي مختلف نشان می

پدیده اقتصادي و پولی در نظر گرفته شده و کمتر مورد توجه جامعه شناسان و محققان 

اجتماعی، (هم از عوامل غیراقتصادي  ،این در حالی است که تورم. اجتماعی بوده است

تورم بر نرخ . پیامدهاي اجتماعی مهمی دارد ،پذیرد و هم اثر می) سیاسی و فرهنگی

گذارد و بسیاري از  اي اجتماعی و زندگی روزمره افراد اثر میه بیکاري، طالق، آسیب

.دهد نهادهاي اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار می

  

  چارچوب مفهومی

هاي موجود را عمدتًا با  تحقیق حاضر یک تحقیق کیفی است و از همین رو نظریه

هاي  نظریه. هدف اشنایی مفهومی و حساسیت نظري بصورت مختصر مرور کردیم

قتصادي متعددي وجود دارند که تورم را از دریچه عوامل اقتصادي، پولی، عرضه و ا

در . اند جامعه شناسان نیز به ندرت به این پدیده پرداخته. نداتقاضا و غیره تبیین کرده

هاي اخیر جامعه شناسی اقتصادي بیشتر  هاي مختلف جامعه شناسی، در دهه میان حوزه

البته جامعه شناسان کالسیک تاکنون همواره . کرده است هاي اقتصادي توجه به پدیده

از مفاهیم و فرایندهاي اقتصادي را مد نظر داشتند و براي تحلیل جامعه مدرن، 

  .کردند ها و مفاهیم اقتصادي استفاده می ویژگی

وي معتقد . دهد داري ربط میگلدتروپ، موضوع تورم را به اقتصاد بازار سرمایه

ي دار سرمایهارزیابی اقتصاددانان و جامعه شناسان از اقتصاد بازار است بصورت تاریخی 

اقتصاددانان تمایل دارند اقتصاد بازار را داراي تمایل ذاتی به ثبات در . متفاوت است

نظر گیرند، اما جامعه شناسان بیشتر بر بی ثباتی و پیامدهاي بی ثبات کننده اقتصاد بازار 



  

  

  

1398، پاییز 40شماره ، سال دهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه      38

) موسندر(معه شناسان، تورم در اقتصاد بازار، نشانگانی براي جا. دارند تأکیدبر جامعه 

از این . هاي اجتماعی است که توسط اقتصاد بازار ایجاد شده است از تفکیک و تقسیم

گذارد، مهم  رو براي جامعه شناسان اثري که بر ساختارها و فرایندهاي اجتماعی می

ي دارد و دار سرمایهامع از نظر گلدتروپ تورم ریشه در تغییر شکل قشربندي جو. است

. تر شده است هاي و قشرهاي اجتماعی عمیق نشان دهنده این است که تضاد بین گروه

ها و دنبال کردن  در این شرایط قشرهاي کمتر برخوردار تمایل به رهایی از محدودیت

  ).Goldthrope, 1978: 195(منافع خود دارند 

ها  بستر و عوامل اجتماعی در کنشبر اهمیت نقش  تأکیدپوالنی و گرانووتر براي 

سوئدبرگ و گرانووتر، (اند  و فرایندهاي اقتصادي، از مفهوم حک شدگی استفاده کرده

هاي اقتصادي در شرایط اجتماعی و  حک شدگی به معناي احاطه شدن کنش). 1395

کند  پوالنی در برابر مفهوم حک شدگی، از مفهوم فک شدگی استفاده می. فرهنگی است

هاي اقتصادي تحت تسلط اقتدار اجتماعی  داند که کنش را مربوط به شرایطی میو آن 

هاي تخریبی تبدیل  هاي اقتصادي به کنش در چنین شرایطی کنش. یا غیراقتصادي نباشند

د نتوان توان گفت ناپایداري، فشار و تورم اقتصادي می براساس این مفهوم می. شوند می

هاي  ها و پدیده ز فک شدگی و رها شدن کنشساترین شرایط زمینه یکی از مهم

ي موجب شده که به دار سرمایهاز نظر پوالنی، . اقتصادي از ساخت اجتماعی باشند

 که اینبه جاي . جامعه بر اقتصاد حاکم باشد، اقتصاد بر جامعه حاکم است که اینجاي 

تصادي حک اند که در نظام اق نظام اقتصادي در روابط اجتماعی حک شوند، این روابط

  ). 119: 1395سوئدبرگ و گرانووتر، (اند  شده

کند که اقتصاد بازار با جدایی از سایر نهادهاي اجتماعی، تمایل  پوالنی استدالل می

اگر اقتصاد بازار بدون نظارت بماند، در سایر نهادها . دارد که بر آن نهادها مسلط شود

شود بجاي  ر خود تنظیم کننده میزمانی که بازا. کند نفوذ کرده و ایجاد مزاحمت می

نظام اقتصادي در روابط اجتماعی جاي داده شود، روابط اجتماعی در نظام  که این

از نظر پوالنی، در چنین وضعیتی، اقتصاد تأثیر عمیقی بر . گیرد اقتصادي جاي می
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 تأکیدشود و بر این اساس  زبان بازار بر زندگی اجتماعی حاکم می. گذارد فرهنگ می

  ).Bernburg, 2002: 734(گیرد  هاي اقتصادي در فرهنگ صورت می دي بر انگیزهزیا

. توان یک میدان مفهوم پردازي در نظر گرفت بوردیو نیز معتقد است اقتصاد را می

هر میدان منطق و منفعت و عالقه خاص  ،یعنی به مثابه ساختار روابط واقعی و پویا

آورند که  تصادي عادات اقتصادي را با خود میکنشگران فردي در میدان اق. خود را دارد

بر اساس نظر بوردیو منفعت است . کند هاي گذشته مرتبط می هاي آینده را با کنش کنش

بر اساس نظر بوردیو منفعت . کند که کنشگر را براي شرکت در یک میدان هدایت می

بازي که د کن کشاند و قانع می است که آنجا وجود دارد و کنشگر را به مشارکت می

کند و از این طریق است که  منفعت سهم ایجاد می که اینارزش بازي کردن را دارد و 

بنابر نظریۀ بوردیو افراد در میدان اقتصادي ). 1395سوئدبرگ، (ارزش پیگیري را دارد 

نظریۀ زیست جهان هابرماس نظریه پرداز حائز . کنند امروزه بر اساس منفعت عمل می

  . که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته استاهمیت دیگري است 

اي از رفتار اشاره دارد که در آن هماهنگی میان کنشگران و  زیست جهان به حوزه

در زیست جهان . شود ي مشترك حاصل میها ارزشنظم و قاعده از طریق باورها و 

کردن ها، هماهنگ  ها، مذاکره درباره تعریف موقعیت ها براي ساختن هویت انسان

زیست . گیرند هاي فرهنگی کمک می ها و ایجاد انسجام اجتماعی، از رسوم و سنت کنش

هایی براي هماهنگ کردن منابع  جهان نه تنها مستلزم معانی مشترك که نیازمند استراتژي

در زیست جهان رویکرد کنش به سمت . و کنترل نیروهاي طبیعی و اجتماعی است

او عقالنیت . گوید ستعمار زیست جهان سخن میهابرماس از ا. درك متقابل است

کرد که کنترل زندگی روزمره را در اختیار  اداري و نخبگانی را مجسم می-فنی-علمی

مطابق  ،در وضعیت اقتصادي جامعۀ امروز و شرایط تورمی). 176:1386سیدمن،(دارند 

ندگی روزمره توان استعمار زیست جهان یا به عبارتی استعمار ز با نظریۀ هابرماس می

قواعد و هنجارهایی که . افراد را توسط سیستم یا همان نظام اجتماعی مشاهده کرد

  .یابند شوند و بر زندگی روزانۀ افراد سیطره می توسط نظام اجتماعی تجویز می
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هاي فرهنگی و از پیش تعیین شده  جهان از نظر شوتس، چارچوب مفهوم زیست

شوتس . هاي کنشگران را در برمی گیرد ر و کنشزندگی اجتماعی و تأثیر آن بر افکا

کند و از طریق  بیشتر از همه به الگوهاي اعتقادي و کرداري که فرهنگ تجویزشان می

هاي فرهنگی که از بیرون بر ما تحمیل  چارچوب. مند بودیابند عالقه اجتماعی انتقال می

در جهت مقید  گیرد، بلکه واقعیت را در بر نمی ،شوند، ساخت فردي و جاري می

این . کند شان عمل می هایی بر رفتار روزانه ساختن کنشگران و اعمال محدودیت

هاي مسائل و تفسیرهایی از  چارچوب، مسیرهاي کنش از پیش آماده شده، راه حل

هاي  گذارد و کنشگران در موقعیت اعی و نظایر آن، را در اختیار کنشگران میمجهان اجت

ریتزر، (ین دارند که به الگوهاي واکنش عادتی توسل جویند غیرتردیدآمیز گرایش به ا

343:1376.(  

توان گفت با توجه به شرایط فعلی حاکم بر جامعه و سیطره و  در مجموع می

حاکم بودن اقتصاد بر جامعه و اقتدار پولی و اقتصادي شکل گرفته در جامعه که از 

قش پررنگ میدان اقتصادي و قدرت و نفوذ کامل برخوردارند و همچنین با توجه به ن

گره خوردن منافع افراد در میدان اقتصادي و تسلط و اقتدار کامل آن و نفوذ بر کلیۀ 

هاي تعیین شده،  ها و گزاره ابعاد زندگی اشخاص و هدایت و عمل افراد بر اساس مؤلفه

هاي اقتصادي خاصی هستیم که مهمترین پیامد این میدان  گیري کنششاهد شکل

ایجاد تورم و افزایش  ،هاي اقتصادي متأثر از آن و قدرت آن و همچنین کنش اقتصادي

  .باشد روزافزون آن می

  

  روش پژوهش

بنیاد  رویکرد استفاده شده در این پژوهش رویکرد کیفی و روش اجراي آن نظریه داده

چارمز در رویکرد خود از نظریه داده بنیاد، بر . است) Charmaz, 2006(گرا برساخت

بنابراین در این رویکرد تفسیر . دارد تأکیدئه یک پرتره تفسیري از جهان مورد مطالعه ارا
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نفر از مردان  33مشارکت کنندگان شامل . مشارکت کنندگان داراي اهیمت است

گیري  گیري مبتنی بر نمونه نمونه. ساله ساکن در شهر اصفهان هستند 50-80بازنشسته 

عنی موردهایی را به صورت هدفمند انتخاب کردیم ی. هدفمند از نوع گلوله برفی است

از همین رو مالك ورود مشارکت . که در حیطه موضوع ما آگاهی داشته و درگیر باشند

. ها بود کنندگان به نمونه تحقیق، بازنشسته بودن و تمایل به همکاري در فرایند مصاحبه

گان شناسایی شد و بعد در ابتدا یک مشارکت کننده از طریق مراجعه به کانون بازنشست

از جلب رضایت قرار همکاري تعیین شد و سپس در مراحل بعد هر مشارکت کننده، 

عالوه بر این چند مورد نیز بحث گروهی . کرد مشارکت کننده بعدي را معرفی می

  . هاي شهر داشتیم انعطاف پذیري با بازنشستگان در یکی از پارك

هاي بازنشستگی و  تلف و با دورهتالش شد تا از بازنشستگان در سنین مخ

گیري را تا زمان تکراري شدن حرفها و  نمونه. ها انتخاب شوند درآمدهاي متفاوت نمونه

زمانی که به اطمینان رسیدیم دیگر حرف جدیدي مطرح . رسیدن به اشباع ادامه دادیم

تی از جمله سواال. ها قطع شد اي نیست، مصاحبه شود و امکان ساخت مفهوم تازه نمی

این روزها با گرانی و تورم چه  :که اینند از ا که در طی مصاحبه مطرح کردیم عبارت

کنید؟ نظر شما در مورد گرانی اجناس و خدمات چیست؟ در شرایط گرانی اجناس  می

کنید زندگی را اداره کنید؟ گرانی چه اثراتی در زندگی شما و  چگونه سعی می

یه و کلی، دستمایه گفتگویی دوطرفه بین ما و این سؤاالت اول. تان داشته؟ خانواده

شنیدیم و یادداشت بر  مشارکت کننده بود و در هر مورد تفسیر و تجربه فرد را می

ساختاریافته براي گردآوري  توان گفت از روش مصاحبه نیمه بنابراین می. داشتیم می

هر . شد ضبط می ها کنندگان، مصاحبه ها استفاده شد، که با کسب اجازه از مشارکت داده

 1دقیقه تا  30کنندگان بین  هاي مشارکت ها بسته به عالقه و کیفیت پاسخ مصاحبه

هاي مشارکت کنندگان آمده  در جدول زیر ویژگی. کشید دقیقه طول می 30ساعت و 

  .است
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  مشخصات مشارکت کنندگان -1جدول 

سازمان بازنشستگی  )ریال(درآمد  سن

  )نفر 3(وزارت نیرو   )نفر 11(20000000-30000000  )نفر 3(50- 55

  )نفر 5(آموزش و پرورش   )نفر 7(30000000-40000000  )نفر 4(55- 60

  )نفر 6(شرکت نفت   )نفر 5(40000000-50000000  )نفر 13(60- 65

  )نفر 6(تأمین اجتماعی   )نفر 5(50000000-60000000  )نفر 8(65- 70

  )نفر 6(ارتش  )نفر 3(60000000-70000000  )نفر 3(70- 75

  )نفر 3(ذوب آهن   )نفر 1(70000000-80000000  )نفر 2(75- 80

  )نفر 4(آزاد   )ا نفر(و باالتر  80000000  

  

استراوس (هاي به دست آمده از طریق مصاحبه را با تکنیک کدگذاري نظري  داده

ها در سه نوع باز، محوري  تجزیه و تحلیل کردیم در این تکنیک، داده) 1389و کوربین، 

در واقع اساس این نوع کدگذاري ساخت مفاهیم . دنگیر و گزینشی مورد تحلیل قرار می

هاي  در این پژوهش ابتدا داده. هاي حاصل از مصاحبه و مشاهده است براساس داده

ها را به متن تبدیل کردیم و بعد از تقطیع متن، به هر بخش با معنا از  حاصل از مصاحبه

این مرحله همان کدگذاري باز . ک مفهوم الصاق کردیمی ،کنندگانهاي مشارکت گفته

در مرحله بعد، مفاهیم برساخته اولیه که . مفهوم ساختیم 200ن تعداد آ است و در طی

تر به  از نظر معنا به یکدیگر نزدیک بودند را در هم تلفیق کردیم و یک مفهوم انتزاعی

در این نوع کدگذاري . تهاي اصلی تحقیق شکل گرف آن دادیم و از این طریق مقوله

ها با توجه به  در مرحله توسعه مقوله. نها را مشخص کردیمآابعاد هر مفهوم و ربط بین 

نهایتاً در . مقوله اصلی دسته بندي شد 7کل اطالعات در قالب  ،کدهاي تکرار شونده

ه ها و مفاهیم برساخت مرحله کدگذاري گزینشی، مقوله نهایی تحقیق که برآیندي از مقوله

نمایندگی کننده ) تنگناي زیست جهان سالمندي(این مقوله . تحقیق است را ساختیم

  .معناي اصلی حاکم بر پدیده اصلی تحقیق ما، یعنی تورم براي بازنشستگان است
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نخست تکنیک کنترل توسط اعضاء را  ،اعتبارپذیريبراي دستیابی به :اعتبارپذیري

ها  کنندگان خواستیم تا یافته ها از مشارکت ل یافتهبکار بردیم به این معنا که بعد از تحلی

را ارزیابی کرده و در مورد صحت آن نظر دهند و سپس از کنترل توسط همتایان علمی 

همچنین براي اطمینان از منابع . و خبره در مورد موضوع مورد بررسی استفاده کردیم

شوندگان تهیه  حبهها ضبط و تایپ شده، فهرست مصا داده خام و کنترل آن، مصاحبه

  .ها تایپ و ذخیره شده است و کلیه فرایند تحلیل داده هشد

ها سه اصل  در فرایند گردآوري و تحلیل و گزارش یافته :مالحظات اخالقی

را در نظر داشتیم و ) آگاهی، رضایت، رازداري(اخالقی مهم در تحقیقات اجتماعی 

تحقیق را براي مشارکت کنندگان قبل از انجام مصاحبه، هدف و موضوع . رعایت کردیم

به  که اینضمن . توضیح دادیم و سپس با جلب رضایت بازنشستگان، مصاحبه انجام شد

ها و اسامی کامالً محرمانه و تنها نزد نویسندگان قرار  دلیل حساسیت موضوع مصاحبه

  .گرفت و در حین مصاحبه و گفتگو منزلت مشارکت کنندگان رعایت شد

  

  ها یافته

هاي نیمه ساختاریافته با بازنشستگان در قالب مفاهیم  به دست آمده از مصاحبه دادهاي

مقوله اصلی به دست آمد  7ها  در فرایند تحلیل این داده. هاي اصلی تدوین شد ومقوله

  .در جدول زیر آمده است) هاي فرعی مقوله(که به تفکیک به همراه مفاهیم 

  



  

  

  

1398، پاییز 40شماره ، سال دهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه      44

  ها ز مصاحبههاي برساخته ا مفاهیم و مقوله -2جدول 

مقوله  مفاهیم

ناتوانی در رفتن مسافرت، مشکل در تأمین مخارج درمانی، حذف ریخت و 

پاش، مراعات در مصرف انرژي، نداشتن تفریح، در صف قرار دادن نیازها، 

ها، افزایش درمان خانگی، نابرابري هزینه و درآمد،  محدودیت در انتخاب

رآمدها، فقیر شدن بیشتر، ناهمخوانی تورم و حقوق، بی ارزش شدن د

  هاي باال، توزیع نابرابر درآمدها هزینه

  

سازگاري معیشتی

ناتوانی در برآوردن انتظارات فرزندان، ناتوانی در حل مشکالت فرزندان، عدم 

هاي  امکان کمک به فرزندان، کم کردن ماهیانه فرزندان، حذف کالس

ل تأمین جهیزیه، آموزشی فرزندان، مشکل پرداخت شهریه دانشگاه، مشک

شرمنده شدن برابر فرزندان، محتاج فرزندان شدن، نگرانی در مورد 

حذف  و ها خوشبختی فرزند، نگران آینده فرزند، عدم توانایی هزینه براي نوه

  قهرمانی پدر

  

کاهش توان حمایت 

  از فرزندان

 توقعات باالي فرزندان، عدم درك فرزندان، بیکاري فرزندان، منتظر ارث پدر

بودن، بی توجهی فرزند به توان پدر، توقع اشتغال مجدد پدر، بازخواست 

پدر، راحت طلبی فرزندان، دشنام و ناسزا به پدر، محکوم کردن پدر، زیر 

ها، منفعت طلبی  سؤال بردن زحمات پدر، قدرناشناسی، از بین رفتن حرمت

  بی پروا شدن فرزندان و فرزندان، کاهش کنترل خانواده

  

نتظارات دشواري ا

فرزندان

افزایش فکر و خیال، غرق شدن در تنهایی، افزایش تنش، اضطراب، افزایش 

غصه، افزایش حرص و جوش، احساس سرخوردگی، افسردگی، احساس 

درماندگی، خستگی، طاقت فرسایی، بهت زدگی، ناچاري در سازش، 

پرخاشگري، فحاشی، زیر سؤال رفتن شرافت، بیماري روحی، اختالالت 

ی، کم شدن صبر و حوصله، کاهش انرژي، کاهش نشاط، گوشه گیر روان

  آشفتگی ذهنی و شدن، خلوت گزینی

  

فرسایش روانی

هاي آنی، برخوردهاي بدون  هجوم مردم درگرانی، تصمیمات نسنجیده، واکنش

هاي نادرست، عدم همبستگی، تنها به فکر خود  فکر، چند دستگی مردم، کنش

هاي دوستانه، نبود همرنگی، عادت به صف  رکتبودن، بی تفاوتی، عدم مشا

ی، نبود حس برادري، یایستادن، عادي پنداري، رفتارهاي تصنعی، مصرف گرا

  سود طبقات باال در تورم، و بی توجهی به آینده، ترس از گرانی بیشتر

  

کاهش همبستگی 

اخالقی
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کردن  کاهش دیدارهاي فامیلی، بسته شدن درهاي خانه، دیدارهاي سالیانه، کم

حضور در مراسم، سخت شدن دعوت از مهمان، پذیرایی محدود، حذف 

هاي رنگین، دورهمی هاي سراسر ناله، افزایش فاصله  تجمالت، حذف سفره

هاي تصنعی، فرار  و دوري، شکاف در روابط، مصنوعی شدن روابط، محبت

 و از مهمان، کمرنگ شدن تعارفات، سرد شدن روابط، سست شدن پیوندها

  دن پیوندهاپوچ ش

  

محدودسازي تعامالت

سست شدن ایمان، آسان گیري دینی در فرزندان، حسرت گذشته، بی انصافی 

ها، ضعف همدلی، کاهش درستکاري، افزایش اعتیاد، دزدي، عدم  در قیمت

تعهد، تضعیف اخالق مداري، خشک شدن عواطف، سرگردانی، طالق، 

ف، پیمان شکنی، افزایش نزول، افزایش رفتارهاي نابهنجار، زیر پا گذاشتن عر

  دور زدن قانون و رحمی، هنجارشکنی رواج بی

  

فرسایش هنجاري

  

  سازگاري معیشتی

هاي زندگی آنها  بر اساس دیدگاه اغلب مشارکت کنندگان، بین درآمدها و هزینه

هاي مختلفی معیشت خود  کنند به شیوه هماهنگی وجود ندارد و از همین رو تالش می

هاي  کنند هزینه ها تالش می آن. با شرایط فشار گرانی و تورم سازگار کنندرا تأمین و 

اضافی را حذف کنند، فقط به نیازهاي اساسی فکر کنند و در این مسیر تفریح و فراغت 

ها در واقع سازوکاري براي سازگاري معاش و تطبیق خود با  این. کنند را کمرنگ می

مد و هزینه زندگی روزمره را درك آن درها ناهماهنگی بی آن. شرایط تورمی است

مشارکت . کنند هاي پایان عمر یاد میکنند و از آن به عنوان یک چالش جدي در سال می

  :گوید می) ساله و بازنشسته آموزش و پرورش 71(5کننده شماره 

با اینهمه نوه و بچه چه جـوري میشـه    2800اخه با ماهی  .حقوقا خیلی پایینه«

تـومن بـذاریم    500قدر پول برامون کم میمونـه کـه نمیتـونیم    این ؟زندگی کرد

زورمون نمیرسـه خونـه    .ها شهرستان جیبمون با خانمم بریم خونه یکی از بچه

  .»ها باال وحشتناك زیاد شده بچمون بریم اینقدر درآمدها پایینه و قیمت
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سبی هاي مشارکت کنندگان، حتی امکان مسافرت و داشتن حداقل رفاه ن بنابر گفته

ساله و  68(11مشارکت کننده شماره . ندارا نیز براي یک بازنشسته ایجاد نکرده

  :گوید می) بازنشسته تأمین اجتماعی

 ،تا نوه شما ببین میشه زنـدگی کـرد   ،4تا بچه دارم  2900،5حقوق من ماهی «

ماه پیش دکتر به من  5االن  .هیچی از حقوقم نمیمونه ،خونه ام ندارم مستاجرم

بیا چشمت و عمل کن آب آورده پول نـدارم پـول نیسـت تـو خـورد و      گفت 

  »خوراك زندگیمونم موندیم نمیتونیم یه چیز کوچیک واسه بچه هام بخریم

با توجه به اظهارات مشارکت کنندگان، کمی درآمد در کنار فشار مالی ناشی از 

قابل انکار  این واقعیت. گرانی، موجب حذف بسیاري از بریز و بپاش ها نیز شده است

ها، در سطوح  نیست که صرفه جویی، پرهیز از اسراف و ولخرجی و کنترل هزینه

 خُردترین پیامدهاي تورم در سطوح  این شاید یکی از مهم. مختلف قابل مالحظه است

ها و اسراف کرده، وادار  اي را که عادت به عدم کنترل هزینه تورم جامعه. و کالن است

تواند نشان دهنده سازگاري  این می. کند منطقی و عقالنی میبه صرفه جویی و هزینه 

  .فعال با شرایط تورمی از سوي جامعه باشد

  

  کاهش توان حمایت از فرزندان

هاي هویت بخش زندگی فردي و اجتماعی والدین،  ترین مؤلفه یکی از مهم

در فرهنگ این مؤلفه . گاه فرزندان استحمایت از فرزندان و ایفاي نقش به عنوان تکیه

ایرانی یک انتظار و نقش دوسویه است که والدین و فرزندان آن را در ذهن و زندگی 

. تري وجود دارد این مؤلفه براي پدر ایرانی به شکل برجسته. کنند روزمره دنبال می

انتظار از خویشتن براي حمایت از فرزندان و در عین حال ناتوانی مالی براي ایفاي این 

از نظر آنها در . گان مشارکت کننده در این مطالعه به تکرار شنیده شدنقش، از بازنشست

ها دچار نوسان شده است و از توان حمایتی  شرایط تورمی وضعیت اقتصادي خانواده

قدرت و توان حمایتی پدران را  ،مواجه شدن با فشار اقتصادي. آنان کاسته شده است
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مشارکت کننده . ی سابق را ندارندبه شدت کاهش داده است و آنها دیگر قدرت حمایت

  :گوید می) ساله و بازنشسته تأمین اجتماعی 62(3شماره 

گیرم، تو این تورم بـا ایـن    من ماهی دومیلیون و هفتصد هزار تومن حقوق می«

من دو تا نوه دارم اینقـدر خجالـت   . ها بود حقوق چه جوري میشه پشتیبان بچه

 50شهربازي بخـوام ببـرم بایـد حـداقل     حتی یه . برم بیرون کشم اینارو می می

برم بیرون و هیچـی   تومن داشته باشم، ندارم، اینقدر شرمنده میشم که اینارو می

بابا پول نـدارم بهـش    ،نمی تونم بخرم براشون، خود دخترم کم میاره میاد میگه

اخـه  . کمک کنم نمیتونم برم دو تا مرغی یه گوشـتی چیـزي بخـرم واسشـون    

  .»ین قیمتاقدرتم نمیرسه با ا

حمایت خود داشت  درپدري که تا پیش از تورم فرزندان خود را بعد از ازدواج نیز 

هاي اقتصادي توان او را براي ادامه حمایت خود از فرزندانش سست  حال تورم و چالش

  :گوید می) ساله و بازنشسته شرکت نفت 66(7مشارکت کننده شماره . کرده است

همشون تحصیل . هیچ کدوم ازدواج نکردنکه دختر من دو تا پسر دارم سه تا «

کردن لیسانس و فوق لیسانس ولی کار نیست از کجا بیارم جهاز بدم، من ماهی 

تو خونه نمی تـونم هـیچ    ،پسرامم بیکارن ،ام ندارمگیرم خونه حقوق می 4700

کـردم   باز قبالً سعی مـی  ،قدمی براشون بردارم نمیتونم کاري براشون انجام بدم

چی میخوان کم و بیش بخرم براشون، دیگه این چند ساله همـونم نمیتـونم   هر 

بخرم، نه ازدستم برمیاد شغلی براشون راه بندازم نه بخوام کمک کنم زن بگیرن، 

  .»فقط همون خرج خورد و خوراك که به زور بر میام

هاي تحقق نیافتۀ فرزندان از  کاهش توان پدر از یک طرف و انتظارات و خواسته

توان گفت یکی از  می. کند ف دیگر، اسباب دوري و تنش را در خانواده ایجاد میطر

هاي کاهش توان حمایت از فرزندان که در نتیجۀ تورم شکل گرفته و  مهمترین آسیب

تر  هر چه تورم گسترده. باشد یابد، افزایش شکاف بین فرزندان و والدین می توسعه می

یابد تا جایی که  دان بیشتر شده و وسعت میشود این شکاف بین والدین و فرزن می

  .ممکن است فرزندان نسبت به والدین خود خصوصاً پدر منفعل شوند
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  دشواري انتظارات فرزندان

شود  ی که از جانب فرزندانشان بر آنها وارد مییمشارکت کنندگان از فشارها

ن را افزایش داده ها و نیازهاي جوانا معترض بوده و اعتقاد داشتند شرایط تورمی خواسته

و توقعات آنها از پدر و خانواده بیشتر از توان آنان است و همین انتظارات از جانب 

تورم فزاینده توان و قدرت . فرزندانشان تحمل زندگی را براي آنها سخت کرده است

بازنشستگان را محدود ساخته است و عدم درك فرزندان و افزایش سطح توقعات آنها 

تر  ر دادن پدر، زندگی در شرایط تورمی را براي پدران بازنشسته سختفشار قرا زیرو 

توقع فراهم نمودن زندگی راحت و به دور از زحمت توسط پدر از جانب . کرده است

مشارکت کننده . هاي پدران بازنشسته را افزایش داده است ها و چالش فرزندان دغدغه

  :دگوی می) ساله و بازنشسته شرکت نفت 67(31شماره 

پسرم صبح از خواب بیـدار میشـه میخـواد     ،هاي االن خیلی پر توقع شدن بچه«

ش تخم مرغ باشه گردو باشه خامه باشه مربا باشه میخواد کامـل همـه   ا هصبحان

درکم نمیکنن چقدر گرونیه نمیفهمن تورم چقدر زیاد شده فقط  ،کی باشهچی اْ

سالشه تـو   30پسره  .رینام میگی میگن میخواستین بچه نیا میخوان تا یه چیزي

خونه بیکاره من بگم ندارم میگه برو دوباره کار کن به من میگه بابا برو یه جـا  

  .»چیکار کنم ،کنم ام دارم کار می من االن رو تاکسی ،سر کار

هاي  ها در جامعۀ امروز، بر انتظارات و خواستهها و چشم و همچشمی مقایسه

ها براي پدر فشار مضاعفی را ایجاد کرده  خواستفرزندان از پدر افزوده است و این در

. و تحمل و رنجش وضعیت طاقت فرساي تورمی را براي آنها چندین برابر نموده است

  :گوید می) ساله و بازنشسته وزارت نیرو 61(20مشارکت کننده شماره 

من یه خونه ویالیی دارم دو تا پسر دارم ازدواج کردن چند روز پـیش اومـدن   «

گفـتم  . یگن بابا خونه رو بفروش برو یه جا کوچیک تا ما خونه بخریمبه من م

میگن اوووه حاال ما تا . کنم مگه یه کم دیگه صبر کنین من چقدر دیگه عمر می

. فقط منتظرن بمیري ببینن چقدر پول بهشـون میرسـه  . کی صبر کنیم تو بمیري

ینهمه سال سختی پول کم میارن پدر مقصره همه بد و بیراهشون به پدر بعد از ا

  .»و زحمت آخرشم باید اینجوري جواب بدن بهت
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برند و انتظار دارند پدر و مادر نیازهاي  جوانان در شرایط انتظارات باال به سر می

دشواري  درهمین امر والدین را . آنها را با توجه به استانداردهاي روز برآورده کنند

ایط تورمی بر مبناي منافع خود عمل به عالوه جوانان در شر. دهد انتظارات قرار می

باشد و همین امر  کنند و گاه این منافع و توجه به آن در تضاد با منافع والدین می می

دهد و فشارهاي متحمل شده بر  والدین را در نقطه مقابل انتظارات فرزندان قرار می

  .دهد والدین را افزایش می

  

  فرسایش روانی

ه بازنشستگان مشارکت کننده در این مطالعه، فرسایش روانی به این معناست ک

خود را از نظر روانی در وضعیتی از اضطراب و استرس در اثر فشارهاي مالی احساس 

آرامش و آسایش روانی و روحی  که اینبههاي خود مکرر  ها در صحبت آن. کنند می

از این آنها تحت تأثیر قرار گرفته است و دچار بی قراري، کم طاقت شدن و مواردي 

مشارکت کنندگان در مواجه شدن با وضعیت سرشار از . اند اند اشاره کرده دست شده

ها بیان  آن. هاي تند و پرخاشگري احساس مشترك داشتند استرس و نگرانی و واکنش

هاي  کردند تورم و تنگدستی حاصل از آن، باعث کم حوصله شدن و عصبانیت می

) ساله و بازنشستۀ ارتش 62(11ه شمار مشارکت کنند. مداوم در آنان شده است

  :گوید می

سریع دعوام میشه دو تـا   ،من حوصله ندارم تا پسرم میگه پول بده میگم ندارم«

زنم هـر روز ایـن تـنش و درگیـري و داریـم از       زنم یه دادم می حرف بهش می

چون ندارم بدم تحملم کم شده صبرم کم  ،صبح که چشمامون باز میشه تا شب

  .»فشار رومه شده از بس

تالش براي سازگاري با گرانی و تحمل بی پولی آرامش روانی بازنشستگان را 

 70(23مشارکت کننده شماره . کاهش داده و استرس و نگرانی را جایگزین کرده است

  :گوید می) ساله و بازنشسته آموزش و پرورش
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 یـه  سال زحمت کشیدم حاال با این حقوق اصالً 30من لیسانس و معلم بودم «

خورم همش  همش دارم غصه می ،خیالم راحت باشهو لحظه نمیتونم فکر نکنم 

هام باید سختی بکشن دلم به خودم فحش میدم این زندگی نیست که دارم بچه

هام و که غصه اونارو کنم از خونه که نبینم بچه میخواد همش تنها باشم فرار می

و گرونـی همـش تحـت فشـار و     همه تـورم  با این. نبینم میام تو پارك میشینم

  .»استرس باشم

بازنشستگان را در بحران  ،هاي زندگی در شرایط تورمی فشار حمل بار مسئولیت

غوطه ور شدن آنان در فکر و خیال و . روحی و رنجش درونی سختی قرار داده است

چگونگی مقاومت در این شرایط، زندگی و گذران آن را براي آنها با چالش روحی مواجه 

هاي زندگی و ذهن  ترین الیه تورم به عنوان یک عامل ساختاري، تا درونی. ده استکر

چنانچه اظهارات باال نشان داد، مشارکت کنندگان در اثر تورم، . کند کنشگران را متأثر می

بنا بر نظریۀ خودکشی امیل دورکیم، یکی از شرایط . اند فشار روانی زیادي را متحمل شده

دورکیم معتقد . گردد بحران اقتصادي است جاد خودکشی در فرد میو عواملی که سبب ای

توانند زندگیشان را به  ها نمی انسان ،است در صورت فقدان تنظیمات اجتماعی کافی

در میان  .شوند در نتیجه دچار خودکشی آنومیک می ؛شکلی باثبات و منسجم سامان دهند

  .ایم مام شود را شنیدهام ت مشارکت کنندگان بارها جملۀ آرزو دارم زندگی

  

  کاهش همبستگی اخالقی

از نظر مشارکت کنندگان، ضعف مسئولیت پذیري شهروندان زمینه تشدید گرانی 

رفتارهاي آنی و نسنجیده شهروندان و  براغلب مشارکت کنندگان . را فراهم کرده است

نه عدم حس همدلی و همبستگی بین اقشار مختلف جامعه و همچنین نگاه منفعت طلبا

هاي آنان بی  بنابر گفته. دانستند داشته و آن را دلیلی بر تورم فزاینده می تأکیدشهروندان 

تفاوتی عموم مردم نسبت به وضعیت یکدیگر و تصمیمات عجوالنه مزید علتی بر 

استقبال از گرانی و ترس از گرانی بیشتر، به کمبود کاالها و . شود گرانی بیشتر می
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ساله و  68(27مشارکت کننده شماره . انجامد ها می تافزایش بیش از پیش قیم

  :گوید می) بازنشسته ذوب آهن

کنیم وقتی قبل از  مشکل از خود مردم، خودمونیم که در حق خودمون ظلم می«

خـب معلومـه    ،گرونی با چند تا شایعه پراکنی مردم هجوم میارم واسـه خریـد  

بدون فکـر بـدون   . کننجنس گرون تر میشه خودمون میریم استقبال که گرون 

اي سـریع دویـدیم تـو     بدون فکر با هر شـایعه . فکر کنیم بعد عمل کنیم که این

  »صف ما حقمونه معلومه هر روز گرونی بیشتر میشه

گیرند و به عبارتی در تالش  قرار می ]غیرطبیعی[رمیوقتی افراد در وضعیت غیرنُ

ت غیرمنطقی و عجوالنه و تقال براي تطبیق و سازگاري با شرایط هستند به صور

در واقع عمل افراد در شرایط خاص . دهند گیري کرده و واکنش نشان میمتصمی

برگرفته از منطق و پشتوانه فکري قوي نیست و همین امر منجر به گرفتن تصمیماتی 

مشارکت کننده . کند است که وضعیت جدید را تقویت کرده و به شدت آن کمک می

  :گوید می) نشسته آزادساله و باز 57(17شماره 

وقتی مردم دلشون واسه همـوطن خودشـون نمیسـوزه     ،از ماست که برماست«

جمع میکنن چـرا   ،ذخیره میکنن ،تفاوت رفتار میکنن وقتی انبار میکننوقتی بی

مردم مـا در   .گرونی نشه اصن مگه میشه ما شرایط و فراهم کنیم و گرونی نشه

ر هم نیستن به فکر اینن که خودشـون  حق همدیگه رحم و مروت ندارن به فک

 ،همش دنبال احتکار کـردنن  ،مشکلشون حل بشه بقیه هم به اونا مربوط نیست

کسـی   ،تورم و ما خودمون بوجود میاریم خودمون میخوایم جنس گـرون بشـه  

  »کسی حاضر نیست نخره تا ارزون بشه ؛حس مسئولیت پذیري نداره

امل ایجاد احساس نا امنی و عدم در شرایط گرانی و تورم، به عنوان یک ع

اطمینان، شهروندان به جاي همکاري و همدلی، سعی در سبقت گرفتن و رقابت با 

شاید به زبان جامعه شناسی در این شرایط بتوان از تضعیف همبستگی . یکدیگر دارند

ضعیف  ،شرایطی که در آن هنجارهاي اخالقی کنترل کننده رفتار. اخالقی سخن گفت

یابد و  نوعی خودخواهی رواج می. اندیشد هر فردي فقط به خودش میشود و  می
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در این شرایط فشار . شود رفتارهاي مبتنی بر هنجار متقابل و دیگرخواهی تضعیف می

. کنند کنند و پروژه نجات شخصی را دنبال می کنشگران اغلب به خودشان فکر می ،اقتصادي

  .یت دادن به همبستگی اخالقی استدر حالی که راه برون رفت از این شرایط اولو

  

  فرسایش هنجارها

فشار ساختاري تورم، در سطح فردي منجر به فشار بر هنجارهاي سازنده جامعه 

این تغییر یا کاهش در هنجارها و باورهاي اجتماعی، به دنبال خود افزایش . شود می

اعتمادي و  از جمله پیامدهاي منفی تورم اقتصادي ایجاد بی. کجروي را خواهد داشت

افرادي که با سست شدن اعتقادات و . بدبینی و بی رحمی افراد نسبت به یکدیگر است

راهبرد سازگاري با شرایط فعلی را نزول دادن پول و سودجویی از وخامت  ،باورهایشان

بر اساس درك مشارکت کنندگان، فشار اقتصادي سبب . بینند وضعیت دیگران می

افراد به دنبال راهی براي نجات از فشار تورم هستند . تضعیف اخالق مداري شده است

. و حتی با دور زدن قانون و پیمان شکنی نیز در تالش براي پیروزي خود هستند

  :گوید می) ساله و بازنشسته ذوب آهن 57(16مشارکت کننده شماره 

من واسه عروسی پسرم خیلی زیر بار قرض رفتم خیلی سـختی کشـیدیم تـا    «

 ،تـومن  5واسه عروسی از یکی از نزدیکا پول قرض کـردم   ،شدعروسی بر پا 

طرف خود پول و قبول  ؛بعد تا اومدم پس بدم دستم تنگ شده بود طول کشید

اینقـدر تـو وضـعیت االن     .ماهم بذاري روش بدي 6نکرد گفت باید سود این 

کسی به تو فکر نمیکنه هـر کـی فقـط بـه     که مردم نامرد و فرصت طلب شدن 

  .»ت میدهخودش اهمی

سخت شدن گذران زندگی در شرایط تورمی و همچنین ناامنی و بی اعتمادي به 

آینده و غیرقابل پیش بینی بودن فشار اقتصادي سبب افزایش خودخواهی در مردم و 

2مشارکت کننده شماره  .شان شده است همچنین در اولویت قرار دادن خود و خانواده

  :گوید می) ساله و بازنشسته شرکت نفت 67(
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رحم و مروت از بین رفته شـرایط خیلـی سـخت شـده      ،مردم بی ایمان شدن«

فشار زیاده جوونا به فساد افتادن دزدي میکنن تن فروشی می کنن کالهبرداري 

من خودم بزرگترین ترسم آینه بچه هام به تباهی نرن یه  ،می کنن ظلم می کنن

  .»دزدي کنن ،وقت فریب نخورن ظلم کنن

ها و اهداف در وضعیت فعلی اقتصادي راه را براي  خواسته سخت شدن تحقق

نزول، دزدي و  :هاي غیرمشروع مانند روي آوردن تعدادي از افراد به استفاده از راه

شرایط تورم فزاینده و . هایشان باز کرده است کالهبرداري براي رسیدن به خواسته

ي فرهنگی، پیامدهایی چون ها ارزشغیرقابل کنترل با ایجاد نوسان و تجدید نگرش در 

  .تضعیف روحیه اخالق مداري و همچنین افزایش فردگرایی و فساد به همراه دارد

  

  محدودسازي تعامالت

یکی از مهمترین پیامدهاي تورم براي بازنشستگان محدودسازي تعامالت آنان 

رفت و  مشارکت کنندگان بیان داشتند فشار اقتصادي و باال بودن هزینه مانع از. باشد می

نگرانی تأمین معیشت و گذران زندگی، ترس . آمدها و دوره همی براي آنها شده است

ها و  روز به روز مالقات. مانع از تعامالت شده است ،از بی پول شدن و محتاج شدن

تر شده تا حدي که حتی در عید نوروز نیز بسیاري از  دید و بازدیدها کمتر و کوچک

ته شده و تنها به افراد و نزدیکان درجۀ یک بسنده شده دید و بازدیدها فاکتور گرف

  :گوید می) ساله و بازنشستۀ آزاد 73(21مشارکت کننده شماره . است

االن . زدن هر هفته میومدن نهار و شـام خونـه مـا دور هـم     قبلنا اقوام زنگ می«

چند ماهی یه بار زنگ میزنن میگن آگه هستی بعد از شام نیم ساعت بیایـد یـه   

بخدا اینقدر ناراحت میشم ولی چاره چیه وقتی اینقـدر   ،بخوریم ببینیمت چایی

گرونیه و نمیشه رسوند وقتی هنوز تا ته ماه دو هفته مونده دیگه پـولی نیسـت   

  »چه جوري مهمونی بدم
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محروم شدن از تعامالت و رفت و آمدهاي نزدیکان به دلیل فشار اقتصادي و 

باشد که  ها خود از جمله عواملی می هزینه در پرداخت یگرانی فزاینده و ناتوان

مشارکت . بازنشستگان را در شرایط روحی نامساعد و فرسایش روانی قرار داده است

  :گوید می) ساله و بازنشسته ارتش 79(17کننده شماره 

سن من دیگه جوري نیست که بخوام واسه خـودم تفـریح کـنم و بـرم دنبـال      «

ولـی هـر    ،نوه هام دورم باشن لذت بخشه براي من همین که بچه هام و ،لذت

تر میشه  روز که این تورم بیشتر میشه هر بار که میرم خرید و پالستیک میوه کم

 ،تر میشه چه جوري میتونم بچه هام و دورم جمع کـنم  تعداد مرغ و گوشت کم

اي یه بار  هر روز پیشم بودن دورم بودن هی کم شد کم شد تا االن دو هفته قبًال

  .»ونجا دوره هممیان ا

محدودسازي تعامالت مانع از تخلیه روحی و همچنین ارضاء روحی بازنشستگان 

هاي دوران سالخوردگی و میانسالی دید و بازدیدها  از آنجایی که یکی از لذتشود و می

باشد این محدودسازي تعامالت سبب افزایش  و دیدن اعضا خانواده به دور هم می

  .هاي ارتباطی در بازنشستگان شده است یش فاصلهشکاف نسلی و همچنین افزا

  

  گیريبحث و نتیجه

در این مطالعه به دنبال کشف تجربه و فهم بازنشستگان از زندگی در شرایط تورم 

ها را با روش کدگذاري  نفر از بازنشستگان مصاحبه کردیم و داده 33با . اقتصادي بودیم

اي از  ها در واقع چکیده این مقوله. مقوله اصلی سازماندهی کردیم 7نظري در قالب 

: ند ازا هاي برساخته در مطالعه عبارت مقوله. تفسیر و تجربه بازنشستگان از تورم است

سازگاري معیشتی، کاهش توان حمایت از فرزند، دشواري انتظارات فرزندان، فرسایش 

  .روانی، تضعیف همبستگی اخالقی، محدودسازي تعامالت و فرسایش هنجارها

سیطره اقتصاد است و از همین رو  زیرکنیم، جهان  انی که ما در آن زندگی میجه

ها و جوامع را به راحتی تحت تأثیر قرار  زندگی افراد و گروه ،تحوالت اقتصادي
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. سازد ها و فرایندهاي انسانی را متأثر می کند و کنش هنجارها را دگرگون می ،دهد می

دهد که بازنشستگان مشارکت کننده در این مروري بر مفاهیم ساخته شده نشان می

بخشی از این فشار . اند در حال تجربه یک فشار چندجانبهدر زندگی روزمره تحقیق، 

هزینه -ناشی از واقعیت مالی پدیده تورم و گرانی است که منجر به ناهماهنگی درآمد

حوالت اما عالوه بر این، برخی عناصر از زمینه فرهنگی، ت. بازنشستگان شده است

شود و زمینه شکل  هنجاري و اخالقی و انتظارات اجتماعی، بر این فشارها افزوده می

ها بخشی از این تنگنا را ناشی از  آن. کند گیري تنگنا در زندگی روزمره را فراهم می

  . کنند گراي خانواده و فرزندان تفسیر می فرهنگ مصرف

ان همچنان از پدر انتظار هاي تحقیق دیدیم، فرزند که در توضیح مقولهچنان

. شود این فشار با هنجار حمایت پدر از فرزند تقویت می. برآورده کردن نیازها را دارند

یعنی فرهنگ پدرساالر و سنتی، همچنان این انتظار را در خود فرد و خانواده ایجاد 

 ترین امروزه شاید بتوان گفت مهم. کرده است که پدر نقش حمایت کننده را ایفا کند

در شرایط بازنشستگی این توان به خودي خود کاهش . عد حمایت، حمایت مالی استب

در کنار این شرایط، فشار . شود رسد این ناتوانی تشدید می وقتی تورم از راه می. یابد می

بازنشسته . شود اخالقی ناشی از تضعیف همبستگی اخالقی و هنجاري نیز افزوده می

  .کند را تجربه می فشار روزمرهزیر نوعی زندگی 

در چنین . کنیم بازنمایی می »تنگناي زیست جهان«این شرایط را ما در قالب مفهوم 

فشار و  زیرفرهنگی و اجتماعی -توسط نظام اقتصادي، اخالقی ،شرایطی زیست جهان

) شوتز(و پدیدارشناسان ) هابرماس(چنانکه برخی از جامعه شناسان . گیرد تنگنا قرار می

که زیست جهان چنان. اند ی روزمره از مفهوم زیست جهان استفاده کردهبه جاي زندگ

زیست جهان، . اند، منبع تعامالت است پدیدارشناسان و جامعه شناسان معاصر گفته

و هویت بخشی  يسازهویت. زندگی روزانه است که مبتنی بر درك متقابل است

گی مشترك حاصل هاي فرهن و سنت ها ارزشکنشگران در زیست جهان بر مبناي 

قانونی را از  -هاي اجتماعی شامل اقتصادي، سیاسی و هنجاري هابرماس نظام. شود می
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را الگوهاي ساختارمند و نهادینه شده روابط  ها کند و این نظام زیست جهان تفکیک می

هاي کنترل کننده مانند پول در فرایند کاالیی کردن و  داند که از طریق رسانه بین افراد می

رفتار افراد بر ،کند عقالنی را به الزامات طبیعت گونه تبدیل می -ت که کنش ارزشیقدر

  ).92:1388توحیدفام و حسینیان امیري، (شوند  بوده و موجب سلطه بر زیست جهان می

امکان استعمار زیست ) در اینجا اقتصاد و فشار تورمی تولید شده در آن(نظام 

. دهد زهاي نظام، زیست جهان را مورد هجوم قرار میها و نیا یابد و پویایی جهان را می

کند؛  شود، محدود می این شرایط ارتباط آزاد انسانی را که منجر به ایجاد فهم متقابل می

ها و ارتباطات محلی تابع تصمیمات حکومتی یا صنفی  بنابراین سرنوشت افراد، خانواده

ا باید کنترل خویش را بر از نظر هابرماس من آن ). Junson, 2008: 411(شود  می

بیش از کنترل ما  ،فرایندهاي اقتصادي از نو برقرار کنیم؛ فرایندهایی که کنترل آنها بر ما

در نتیجه یکی از موارد قابل مالحظۀ تجربه زیسته در شرایط تورمی، . بر آنها است

. تحت کنترل قرار گرفتن کنشگران اجتماعی توسط پول و قدرت برآمده از آن است

کنترل زندگی کنشگران در زیست جهان و  کًالول و اقتصاد و نهادهاي برساخته از آن، پ

هاي زندگی روزانه کنشگران اجتماعی را در اختیار و سیطره خود  در واقع تمام عرصه

رسد این فشار نظام اقتصادي که در دنیاي ما بیش از پیش غلبه  به نظر می. اند قرار داده

به عبارت دیگر، تورم سلطه نظام . شود ورم و گرانی تشدید مییافته است، در شرایط ت

هنجارهاي تعاملی و  و کند را دوچندان می) زندگی روزمره(اقتصادي بر زیست جهان 

  .دهد ذشته در تنگنا قرار میگاخالقی را بیشتر از 

توان  ها در زیست جهان بازنشستگان و کنشگران اجتماعی می از جمله این اختالل

توان حمایتی آنان از فرزندانشان، محدودسازي تعامالتشان و فرسایش  به کاهش

ارتباطات بازنشستگان به  ،شرایط فشار اقتصادي و تورم فزاینده در. هنجارها اشاره کرد

شدت محدود گشته و همین امر باعث شکاف بین والدین و فرزندان و عدم دستیابی 

اقتصاد و نظام اجتماعی به جاي ایجاد . استبه تفاهم متقابل و مباحثه در میان آنان شده 

تعامالت  ،تر، با استعمار زیست جهان هاي شکوفایی و تعامالت بیشتر و آزادانه عرصه
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در واقع . دنافزای فشار قرار داده و روز به روز بر محدودیت ارتباطات می زیرآنان را 

بر اقتصاد و  وضعیت فعلی و تورم روز به روز رشدیابندة موجود، کنترل کنشگران

 درها را به شدت کاهش داده و به گونۀ برعکسی کنشگران و بازنشستگان را  قیمت

اقتصاد با یورش به زیست . کنترل و سیطرة اقتصاد و تصمیمات آن قرار داده است

هاي آنان نیز اختالل ایجاد کرده  جهان بازنشستگان و سالمندان حتی در باورها و نگرش

اي  هاي برجسته و کاهش همبستگی اخالقی، یکی از مقولهفرسایش هنجارها . است

فرسایشی که کنشگران اجتماعی . اند است که بازنشستگان در تورم اقتصادي تجربه کرده

ها و رعایت هنجارهاي خود تجدیدنظر کرده  را به این نتیجه رسانده است که در نگرش

  .ستاي انجام دهند که نتیجه آن ضعف هنجارها شده ا و بازبینی

این شرایط عالوه بر نظریه هابرماس، با تفسیر موجود در نظریه حک شدگی 

 دربا توجه به نظریه حک شدگی پوالنی، در جامعه امروزي و . پوالنی نیز نزدیک است

سیطره شرایط تورمی به وضوح شاهد حاکم بودن اقتصاد بر جامعه و بر تمام ابعاد 

تدار اقتصاد بر اجتماع آنچنان گسترده است سیطره، قدرت و اق. زندگی کنشگران هستیم

به ابزاري در خدمت پول و در راستاي تحقق خود آگاه باشند که اینبدون که کنشگران 

ها در جهت  ها و اهداف و تالش تمام نیازها، خواسته .اند اهداف اقتصادي بدل شده

دان مستخرج توان از فشار فرزن می. هاي اقتصادي چرخ می زند تحقق اهداف و خواسته

سیطرة خود  درنفوذ اقتصاد بر جامعه، ذهنیت فرزندان را نیز . شده در این راستا نام برد

هاي مادي سوق   به سمت خواستهکالًهاي آنان را  در آورده است و انتظارات و خواسته

هاي مادي جایگزین آن  عواطف کم رنگ شده و امیال و خواسته. و جهت داده است

اقتصاد و نهادهاي برخواسته و کنترل کننده آن بر جامعه نگرش  حکمرانی. اند شده

  .جوانان را دچار اختالل کرده است
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  پیشنهادها

به منظور کاهش این تنگناي چند جانبه در زیست جهان سالمندان، الزم است -

توجه ویژه . نهادهاي مرتبط برنامه ریزي و اقدامات حمایتی و جبرانی را در پیش گیرند

تواند سالمندان را از برخی مشکالت این شرایط  ث بیمه و خدمات حمایتی میبه بح

  . رها کند

از این رو . هاي تورمی است هاي مکرر موج جامعه ایران در حال تجربه-

اي بازنستگی باید سازوکار پیش بینی کننده در این موضوع داشته باشند تا ه صتدوق

  . ر را مورد حمایت جدي قرار دهندهاي رکود و تورم این قش بتوانند در دوره

بخش قابل توجهی از بازنشستگان قابلیت فعالیت دارند و الزم است -

  . هایی در جهت سالمندي فعال دیده شود سیاست

سالمندان در عین حالی که نیازمند حمایت جدي هستند، بلکه خود و -

الزم است . باشند اطرافیانشان از آنها انتطار دارند که حامی فرزندان و خانواده

ها و اطرافیان سالمندان داده شود تا این انتظارات را  هاي الزم به خانواده آموزش

  .مدیریت کنند و از فشار مضاعف بر آنها بکاهند



  

  

  

  

59...     نگارانه اتوبیوگرافیک  تجربه مردم: سازه فقر شهري               

  منابع

رابطه بین نرخ تورم و «، )1392. (ابونوري، عباسعلی؛ سجادي، سمیه السادات و محمدي، تیمور

، اقتصاديهاي مالی وفصلنامه سیاست، »سیستم بانکداري ایرانهاي بانکی در نرخ سود سپرده

  .29- 32: 1، دوره 3شماره 

ارزیابی اثر توزیع درآمد، تورم و نرخ باسوادي «، )1394. (آل عمران، رؤیا و آل عمران، سید علی

  .87-100: 10، شماره هاي راهبردي مسائل اجتماعی ایران پژوهش، »بر میزان سرقت در ایران

اثر تمرکززدایی مالی «، )1395. (ن، علی اکبر؛ کریمی پتانالر، سعید و جعفري صمیمی، احمدباجال

مدل سازي اقتصاد ، »کاربردي از الگوي رگرسیون انتقال هموار تابلویی: بر تورم در ایران

  .9- 32: 4، شماره سنجی

19- 23: 179، شمارهماهنامه گزارش، »پارادوکس تورم در ایران«، )1385. (بختیاري، حمید.  

تأثیر آن بر روند تورم در : هدف گذاري تورم«، )1388(. .جعفري صمیمی، احمد و حنجري، سارا

  .1- 14: 1، شماره مطالعات مالی، »کشورهاي مختلف جهان

بررسی روند کاهش نرخ سود «، )1391. (جفره، منوچهر؛ داشگرزاده، خدابخش و عقبائی، محمد

و ارائه الگوي  1375-1386هاي خص تورم در ایران طی سالنقش آن بر شاتسهیالت بانکی و

، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، »آنمناسب براي مدیریت و کنترل

  .103-118: 14شماره 

رابطۀ تورم و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران؛ «، )1387. (حسینی، سید صفدر و محتشمی، تکتم

  .21-42: 3سال هشتم، شماره  هاي اقتصادي، وهشپژ، »گسست یا پایداري؟

بررسی الزامات تورم تک رقمی در اقتصاد ایران«، )1394. (ختایی، محمود و سیفی پور، رؤیا« ،

  .3-39: 130، شماره برنامه ریزي و بودجه

محسن ثالثی، تهران: ، ترجمههاي جامعه شناسی در دوران معاصر نظریه، )1386. (ریتزر، جرج :

  .علمی

اثرات رشد «، )1392. (سیروس؛ خضري، سمیه و خضري، محسن، سحابی، بهرام؛ سلیمانی

، سال دوم، فصلنامه راهبرد اقتصادي، »هاي تغییر رژیم مدل: ایراننقدینگی بر تورم در اقتصاد

  .121-146: 4شماره 

غر علی اص: ، ترجمهجامعه شناسی اقتصادي، )1395. (گرانووتر، مارك و سوئد برگ، ریچارد

  .انتشارات تیسا: سعیدي، تهران



  

  

  

1398، پاییز 40شماره ، سال دهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه      60

نشر نی: هادي جلیلی، تهران: ، ترجمهکشاکش آرا در جامعه شناسی، )1393. (سیدمن، استیون.  

آزمون پایداري «، )1392. (طهرانچیان، امیرمنصور؛ جعفري صمیمی، احمد و بالونژاد نوري، روزبه

هاي رشد و توسعه  ژوهشپ، »ARFIMAکاربردي از الگوهاي : 1351-1390تورم در ایران 

  .19-28: 11، شماره اقتصادي

برآورد منحنی فیلیپس مرکب کینزینهاي«، )1395. (عرفانی، علیرضا؛ سمیعی، ندا و فرزانه، صادقی

: 1، شماره 16، دوره هاي رشد و توسعه پایدار فصلنامه پژوهش، »جدید براي اقتصاد ایران

119-95.  

بررسی «، )1392. (لسادات؛ تقیزاده، خدیجه و صمدي، رضاعظیمی، سیدرضا؛ میري طامه، اشرف ا

، »و اقدامات صورت گرفته براي مهار آن 1391-1389در ایران در سالهاي روند و علل تورم

  .58- 25: 1، شماره هاي مالی و اقتصادي فصلنامه سیاست

جی بر تورم در هاي داخلی و خار بررسی آثار تکانه«، )1391. (پژوه، حامد غفاري، فرهاد و نعیمی

.117-142: 62، سال بیستم، شماره هاي اقتصاديهاي و سیاست فصلنامه پژوهش، »ایران

سلما رضوان جو، تهران: ترجمه ،ادبیات و اقتصاد آزادي، )1394. (کانتور، پل و کاکس، استفن :

  .انتشارات دنیاي اقتصاد

اثرات غیر خطی تورم بر رشد «، )1393. (کمیجانی، اکبر؛ بیات، سعید و سبحانیان، سیدمحمدهادي

  .3-22: 101، شماره هاي اقتصادي مطالعات و سیاست، »اقتصادي در ایران به روش حد آستانه

اثرات کوتاهمدت و بلندمدت مخارج دولت و «، )1394. (گلمرادي، حسن و انجم شعاع، سجاد

  .89-108: 10، شماره هاي مالی و اقتصادي سیاست، »تورم بر رشد اقتصادي در ایران

با نگاه (هاي اقتصادي دولت براي مهار کردن تورم  ارزیابی سیاست«، )1388. (نیکواقبال، علی اکبر

  .5: 24شماره  فصلنامه اطالعات سیاسی و اقتصادي،، »)ویژه به حذف یارانه بنزین در ایران

تهران محسن رنجبر و نیلوفر اورعی،: ، ترجمهاقتصاد در یک درس، )1391. (هازلیت، هنري :

  .دنیاي اقتصاد

 Auer, Raphael; Borio, Claudio and Filardo, Andrew. (2017). “The globalization 

of inflation: the growing importance of global value chains.” BIS Working 

Papers, NO 300.

 Auer, Raphael; Levchenko, Andrei and Saure, Philip. (2019). “International 

inflation spillovers through Input linkages.” The Review of Economics and 

Statistics, 101(3), 507-521



  

  

  

  

61...     نگارانه اتوبیوگرافیک  تجربه مردم: سازه فقر شهري               

 Benigno, Piepaolo and Faia Ester. (2016). “Globalization, pass-through, and 

inflation dynamics.” International Journal of Central Banking, 12(4): 263–

306.

 Bianchi, Francesco and Civelli, Andrea. (2015). “Globalization and inflation: 

evidence from a time varying VAR.” Review of Economic Dynamics, 18(2), 

406–433.

 Bick, Alexander. (2010). “Threshold effects of inflation on economic growth in 

developing countries.” Economics Letters, 108(2), 126–129.

 Borio, C and A Filardo. (2007). “Globalization and inflation: new cross-country

evidence of the global determinants of domestic inflation.” BIS Working 

Papers, No 227.

 Chan, Joshua C., Clark, Todd E. and Koop, Gary. (2018). “A new model of 

inflation, trend inflation, and long-run inflation expectations.” Journal of 

Money Credit and Banking, 50(1), 5-53.

 Christelisa, Dimitris; Georgarakosb, Dimitris; Jappellic, Tullio and Van Rooij, 

Maarten. (2020). “Trust in the central bank and inflation expectations.” 

International Journal of Central Banking, DOI, 10.2139/ssrn.2868508.

 Cochrane, John, H. (2017). “Michelson-Morley, Fisher, and Occam: The radical 

implications of stable quiet inflation at the zero bound.” NBER 

Macroeconomics Annual, 32(1), 51-66.

 Conrad, Christian and Eife, Thomas. (2012). “Explaining inflation-gap 

Persistence by a time-varying Taylor rule.” Journal of Macroeconomics, 

34(2), 419-428.

 DeMendonça, Helder Ferreira, and Tiberto, Bruno Pires. (2017). “Effect of 

credibility and exchange rate passthrough on inflation: An assessment for 

developing countries.” International Review of Economics and Finance, 

50: 196–244.

 Engel, Charles. (2013). “Inflation and globalisation: a modelling perspective.” 

BIS Papers, No 70.

 Fueki, Takuji and Maehashi, Kohei. (2019). “Inflation Dynamics in the Age of 

Robots: Evidence and Some Theory." Bank of Japan Working Paper 

Series, June, 2019. Available at 

      https://www.boj.or.jp/en/research/wps_rev/wps_2019/data/wp19e09.pdf.

 Goldthrope, Gold. H. (1978). The current inflation: toward a sociological 

account. in The Political Economy of Inflation, (Ed. by Hirsch, F. & 

Goldthrope, G. H) Cambridge: Harvard University Press: 186-213.



  

  

  

1398، پاییز 40شماره ، سال دهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه      62

 Hattori, Masazumi; Kong, Steven; Frank, Packer and Sekine, Toshitaka. (2016). 

“The effects of a central bank’s inflation forecasts on private sector forecasts: 

Recent evidence from Japan.” Bank for International Settlements(BIS) 

Working Papers, NO. 585.

 Ihrig, Jane; Kamin, Steven B.; Lindner, Deborah and Marquez, Jaime. (2010). 

“Some simple tests of the globalization and inflation hypothesis.” 

International Finance, 13(3):343–375.

 Kamber, Gunes and Wong, Benjamin. (2018). “Global Factors and Trend 

Inflation.” BIS Working Papers, NO 688.

 Kearns, Jonathan. (2016). “Global inflation forecasts.” BIS Working Papers, 

No 582.

 Kremer, Stephanie; Bick, Alexander and Nautz, Dieter. (2013). “Inflation and 

growth: new evidence from a dynamic panel threshold analysis.” Empirical 

Economics, 44(2):861–878.

 Lopez-Villavicencio, Antonia and V. Mignon Valerie. (2016). “Exchange rate 

pass-through in emerging countries: Do the inflation environment, monetary 

policy regime and institutional quality matter?” CEPII Working Paper, No 

2016-07.

 Mumtaz, Haroon and Surico, Paolo. (2012). “Evolving International Inflation 

Dynamics: World And CountrySpecific Factors.” Journal of the European 

Economic Association, 10(4), 716–734.

 Tillman, Peter. (2012). “Has inflation persistence change under EMU?” 

German Economic Review, 13(1), 86-102.

 Zhang, Chengsi. (2011). “Inflation persistence, inflation expectations and 

monetary policy in china.” Economic Modelling, 28: 622-629.


