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 چکیده

هننا در شننازار،  ارزش. عننام ا اصتدننادی شررسننی شننده اسننتدر ايننم ملالننأ، تننیویر پیوننند مسننجد و شننازار و نلننش آن شننر هزيننن  اجتمنناعی م

هننا مامنن   ايننم پیننام. شننوند هننای اع عنناتی هسننتند كننأ در جريننان ارتبنناا مسننجد و شننازار، شننأ فعننادن اصتدننادی انتلننال داده مننی    پیننام

، شنا اسنتداده از روش   هنای اينم تیلین     يافتنأ . كننند  گراياننأ هسنتند و شنأ انسنجام اجتمناعی شنازار كمن  منی         های اجتمناعی و جمن    ارزش

ای متناسننب شننا  گیننری سننهمیأ ندننری شازاريننان تهننران، شننأ كمنن  شننیو  نمونننأ 501اسننتاندارد و مجننم نمونننأ  پرسشنننامأكمننی و شننا اشننزار 

هنا افنزايش و    دهند شنا افنزايش اعتمناد شنیم شازارينان، پايبنندی شنأ اان   اصتدنادی و ارزش           نتناي،، نشنان منی    .دست آمده اسنت   مجم شأ

ديگنر، اينم امنر، شننأ افنزايش انسنجام اجتمناعی شازاريننان،        عنر   از. كنننند تمناعی معنام ا اصتدنادی كنناهش معنناداری پیندا منی      هزينن  اج 

تنريم   شنود كنأ اينم م،لنب، مهنم      منجنر منی  ( ماننند مسنجد  )هنای جمعنی    هنا و سنازمان   ازعري  رواشن  منداوم آنهنا و شنركت در انجمنم     

 .شده از پژوهش است ويژگی ماص 

 .شازار تهران، اا   اصتدادی، هنجارها، اعتماد، انسجام :ها کلیدواژه
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 لهأمقدمه و بیان مس

كنأ   شازارهای ايرانی، می  ت صی ديم و دنیای مردم شوده؛ چنان

دلی  مراجع  روزان  مردم شهرها شأ شازارها و میدود  آنها شجز 

وكار، شرای دسترسی شأ اماكم و مراكز مذهبی شنهر نینز،    كسب

وكنار شنا    رو، در شازارهای ايرانی فضای كسب ازايم. تشوده اس

. های مذهبی درآمیختأ اسنت  شأ شاورها و آيیم های مرشوا نشانأ

معماری گنبدها و تزئیناا و نلوش روی آنهنا اينم م،لنب را    

هنای   تجم  مردم در اوصناا شنرعی و مناسنبت   . كند تیيید می

ازار، هنای شن   ااص آيینی در مساجد؛ مدارس؛ تكايا و مسنینیأ 

تنیندگی مناسنباا    شازتاب فضای ديگری در آن شود كنأ درهنم  

. داد های زندگی مردم را نشنان منی   ديم شا اصتداد و ديگر جنبأ

ايم شازارها نشانأ تمدن كهم ايرانی و استمرار و پوينايی آن در  

 .(55:5939مسینی، )اند  عول تاريخ شوده

د، شازارهای ايرانی صلب اصتدادی شهر و مدارس و مسناج 

اتیناد اينم دو   . انند  های فرهنگنی و ايندئولوکي  شنوده    پايگاه

تغییراا سیاسنی و  ( ايدئولوکی)عندر، يعنی اصتداد و فرهنگ 

اجتماعی شسیاری را در عول تاريخ معاصنر اينران، شنأ وجنود     

تريم عبلناا اجتمناعی اينران     شازاريان، از صديمی. آورده است

هنای   جرينان كنننده منالی    شوند كنأ نلنش تنیمیم    میسوب می

میان،  درايم. اند اجتماعی و سیاسی اایر ايران را شأ عهده داشتأ

ادنوص از   شازار تهران در ايم تغییر و تینودا سیاسنی، شنأ   

كنننده   شا ايدای دو نلش عمد  تیمیم شمسی 10و  10های  دهأ

 .دهی امور، موصعیت ممتازی داشتأ است مالی و سازمان

هنای   صنديم، در فعالینت  نتاي، تیلی  نشنان داد شازارينان   

آنهنا  . انند  اصتدادی، شأ عهد و پیمان انود شسنیار وفنادار شنوده    

كأ معمنود    -ها و سنم مذهبی شأ شراي  صرارداد  م،اش  ارزش

شا وجود چننیم  . اند پايبند شوده -شد  صورا شداهی شیان می شأ

دسنت    كرد، شأ صانونی اگر فردی از شراي  صرارداد سرپیچی می

شنند و افننراد از  ديگننر ششنندا مجننازاا مننی هننای  شننازاری

ديگنر، سنرپیچی از    عبارا شأ. كردند كردن شا او پرهیز می معاملأ

( دادنند  كأ اا   اصتدادی شازار را تشكی  منی )صوانیم صرارداد 

منجر شأ عرد افراد از شنبكأ رواشن  اجتمناعی و اصتدنادی در     

نكنردن   ترتیب، زيان ك هبرداری يا رعاينت  ايم شد؛ شأ شازار می

( اا   اصتدادی)های اصتدادی  هنجارهای اا صی در فعالیت

شیشتر از سود آن شود؛ شناشرايم، امكان ك هبنرداری و كارهنای   

در چنیم فضنای اجتمناعی،   . رسید ا   ديگر، شأ مداص  می

شند و هزيننأ عنرفیم     معام ا اصتدادی شسنهولت انجنام منی   

 (.5939مسینی، )مبادلأ، مداص  شود 

وينژه ننو     ار كنونی، آشكارا مباددا اصتدنادی شنأ  در شاز

هنای اجتمناعی مبناددا     دار آن، مشنك  شنده و هزيننأ    مدا

. ای ملموس و چشمگیر، افزايش يافتنأ اسنت   گونأ اصتدادی شأ

دلی  افزايش دروغگويی؛ تللنب؛ رصاشنت ناسنالم و     ايم امر، شأ

هنای اجتمناعی مبناددا     ك هبرداری در شازار است كأ هزيننأ 

صتدادی را افزايش داده و از میزان و ملدار معام ا اصتدادی ا

لأ، شاعن  شنده اسنت رنرورا وجنود      یايم مس. كاستأ است

هنای   اعتماد و انسجام اجتماعی راهكاری شرای كناهش آسنیب  

انسنجام اجتمناعی در زمنان ناشسنامانی و     . شازار میسوب شود

می  ا. كاهش همبستگی و اعتماد اجتماعی مانند ي  دارو است

پردازان انسجام اجتماعی اسنت   تريم نظريأ دوركیم، از شرجستأ

های جامع  زمان انود، اينم نظرينأ را     كأ شا مشاهد  ناشسامانی

لأ نظم اجتماعی یتريم مس نظر آيزنشتاد، مهم شأ. ارائأ كرده است

شرای دوركیم، و تا مدی تونیس، اعتماد و همبستگی اجتماعی 

عی اعتمناد، پاينداری نظنم    است، يعننی شندون انسنجام و ننو    

دوركنیم، رنرورا   . (58:5923چلبنی،  )اجتماعی ممكم نیسنت  

: گويند  دانند و منی   همبستگی اجتمناعی را امنری شنديهی منی    

ها شأ رواش  جمعی نیاز دارند؛ زيرا ايم رواش ، آنان را شأ  انسان

دوركنیم، سن مت جامعنأ را    . كنند  اهدا  جمعنی وصن  منی   

. ی اجتماعی آنها دانسنتأ اسنت  واشستأ شأ میزان درج  همبستگ

همبستگی اجتماعی، ومدا، س مت و يكپنارچگی گنروه را   

كند و هرجنا كنأ اينم همبسنتگی نیرومنندتر شاشند،        تعییم می

كند و شر میزان رواشن  متلاشن     گرايش افراد را شأ هم شیشتر می

اينم مورنو ، موجنب    . (599:5911تنهنايی،  )افزايد  میان آنان می

های ارتباا اجتماعی آننان   گسترش فرصتها و  تشديد تماس

ديگنر، هرچنأ اعضنای ين       عبنارا  شأ. شا يكديگر اواهد شد
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جامعأ متیدتر شاشند، رواش  گوناگون اود را شنا يكنديگر ينا    

(. 536:5969آشراهنام،  )كننند   صورا جمعنی، شیشنتر مدنی منی     شأ

كردن نظام ارزشنی   انسجام اجتماعی، ماص  پذيرش و نهادينأ

هننای  شننأ روش جامعننأ اسننت و شاتوجننأ  و هنجنناری ينن   

. شنود  سازمانی تلويت می اعتمادسازی در درجاا فردی و شیم

هنا و   اساس، شايد مؤسساتی وجود داشتأ شاشند كأ ارزش شرايم

كنند  انسجام اجتمناعی را تنظنیم و تیكنیم     هنجارهای تلويت

اس می ايران، راش،أ  شأ ساشل  تاريخی ايم پژوهش، شاتوجأ. كنند

ی مردم شا نهاد منذهب و مسنجد، و نلنش اينم نهناد در      عودن

راش،نأ  : پیونددادن آنها سعی دارد اينم مسنائ  را شررسنی كنند    

مسجد و شازار، نلش آن شر انسجام اجتماعی و درنتیجأ، كاهش 

 .های اجتماعی شازار و هزين  مباددا اجتماعی آسیب

 

 پیشینة تحقیق

انجام نشده اسنت؛  ی زيادی ها پژوهشدرشاره شازار جغرافیايی 

عوراناص،   عنوركلی، شازارهنای اينران، شنأ     اما درشار  شازار، شأ

شعضی از آنها را كأ شیشتريم ارتباا . تیلیلاتی انجام شده است

صنورا مختدنر    را شا مورو  مدنظر اينم تیلین  دارنند، شنأ    

 .كنیم معرفی می

شازار  شازار و دولت در ايراندر كتاب ( 2007)كشاورزيان 

. شناسی اصتدادی شررسی كرده اسنت  از ديدگاه جامعأتهران را 

اسننت و شاينند از اشعنناد  5 دهیننچیپاز نظنر او ايننم شننازار، شسننیار  

او در اينم كنار، از روش كیدنی و شنا     . مختلف، شررسنی شنود  

تكنی  مدامب  عمی  شا شازاريان تهران، مشناهده مشناركتی و   

شنرده  روش اسنادی شا استداده از مناش  دسنتأ اول و دوم سنود   

شننأ تدننور كشنناورزيان، پننیش از ايننم، شننبكأ رواشنن  . اسننت

افلننی و  ؛عمننودی ؛درازمنندااجتمنناعی در شننازار تهننران   

شیشتر شأ شنك  گسنیختأ،    شوده؛ اما در زمان كنونی، وجهی چند

گونأ تغییراا سنااتاری در ملیناس    ايم. استموصتی و ناشراشر 

 شود میمشاركت منجر  و تنزل اعتمادشبكأ رواش  اجتماعی شأ 

ملأ و كل  در شازار شیو  و  امكان ك هبرداری وزمان،  همو 

                                                      
1 Highly Complex Case 

مندا، چنندپاره و    كوتناه رواشن  اجتمناعی   . ياشند  افزايش منی 

هننا و ديگننر  غیرتخددننی درون شننازار تهننران و شننیم شننازاری

كنننندگان، تننا منندی اسننت كننأ متننی گنناهی شننأ      تجننارا

م كأ اي رسد؛ درمالی گسیختگی شبك  رواش  اجتماعی می ازهم

شبك  رواش ، تلريبا  چه  تا پنجاه سال پنیش شنأ وجنود آمنده     

رواشن   های چه  و پنجاه شمسی   در ا ل دهأدرواص ، . است

سناز ايجناد پیونندهای رنعیدی در شنیم       اجتماعی منظم، زمینأ

 .ها شد متنوعی از شازاریعبلاا 

اصتدناد  »نامأ اود شا عنوان  در پايان( 5921)شلخاری صهی 

اصتداد غیررسنمی شنازار را شررسنی    « ازار تهرانغیررسمی در ش

موروعاا ديگری كأ او در تیلین  انود م،نر     . كرده است

و علن    هنا  یژگيوتعريف اصتداد غیررسمی، : كرده، عبارتند از

وجودآمدن آن؛ شررسی پیامندهای مببنت و مندنی اينم ننو        شأ

لأ اجتماعی؛ انوا  مشاغ  غیررسمی یصورا ي  مس اصتداد، شأ

فروشنی؛ تركینب صنومی     در شازار تهنران؛ علن  دسنت   موجود 

فروشان و  های دست و شررسی فعالیت ها فروش شارشرها و دست

در ايننم تیلینن ، از . فرهنننگ صننورا ينن  اننرده شننارشران شننأ

يعننی مشناهد  همنراه شنا      ؛شناسنی  های متنداول انسنان   روش

رو، شنا مراجعن  مكنرر شنأ      مشاركت استداده شده است؛ ازاينم 

صنورا   اا مختلنف، مرامن  كنار فعنادن شنأ     می ، در سناع 

هنای شناز و    در ايم م،العأ مدامبأ. مستلیم مشاهده شده است

عودنی مدا استداده شده است كأ البتنأ شنأ علنت مشنك ا     

موجننود شننرای مضننور میلنن  در میننی ، زمننان مدننامبأ شننا 

فضای شازار كأ همیشأ تنردد در   .میدوديت مواجأ شده است

كان مدامبأ و گدتگوهای عودنی را از آن شسیار زياد است، ام

در ايم تیلین ، از روش گنروه متمركنز، اسنتداده     . شرد شیم می

شده است كأ ي  روش كیدی شا هد  دستیاشی شنأ اع عناا،   

 .  نظر است دوردر زمان كوتاه م

نامأ كارشناسی ارشد انود، شنا    در پايان( 5935)پور صاسم 

ی سأ نسن   ا مرفأاا    ی درا م،العأاا   در شازار؛ »عنوان 

شا استداده از روش كیدی « فروشان شازاراوی از زرگران و فرش

و شا تكنین  مدنامبأ عمین  و مشناهد  مشناركتی ورنعیت       
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فروشنان و ع فروشنان شنهر انوی،      اا   را در شیم فنرش 

نظر او شازار در ايران، مكانی شرای مبادلأ  از. شررسی كرده است

كننار   اره سنازمانی اجتمناعی، در  و اصتداد نبنوده؛ شلكنأ همنو   

 .سازمان سیاست و ديم شوده است

ي  اجتمناعی شنوده،   سنرما ي  شازار، اعتماد و سرما ميتر مهم

و اعتمناد ناشنی از آن، ريشنأ در دينم داشنتأ        كأ ايم سنرمايأ 

شازاريان، شا استداده از پايگاه اجتماعی انود، گذشنتأ از   . است

صنورا الگنو    صشنان، شنأ  وسیلأ اان   اا  تبلیغ شرای ديم، شأ

 .شدند یمديده 

شازار، در دوران گذشتأ، نامی معادل اعتمناد شنوده؛ يعننی    

ی منردم  هنا  تودهصورا میانجی ماشیم صدرا و  سازمانی كأ شأ

ها  جايگاه شازار و شازاريان، شا تغییراا نس . ه استكرد یمعم  

نس  جديند، جواننانی هسنتند كنأ     . در ايران، تغییر كرده است

مش  امور انود صنرار   سری، فعالیت اصتدادی را، ا مرفأر عو شأ

. اند و همراهی شا سازمان ديم و سیاست را كنار گذاشتأ اند داده

صورا اا   مبتننی شنر عنر ، در     اا   دينی نس  اول، شأ

ی، در نس  سوم، تغییر كرده است و ا مرفأنس  دوم و  اا   

گنری انود را از    ی دوم و سوم، نلش میانجیها نس تب  آن،  شأ

ادوص در نس  سوم شیشتر دينده   ايم اتدا ، شأ. اند ه دست داد

شود، زيرا آنها اودمینوری را جنايگزيم ارجاعناا ديننی      می

 .اند كرده

نامأ كارشناسی ارشد انود،   نیز، در پايان( 5938)میمدی 

شررسی عوام  مؤور شر تغییراا اجتماعی شازار تبريز، »شا عنوان 

شنا اسنتداده از روش كیدنی سنعی     « لوی تاكنوناز دوره دوم په

های فرهنگی و رونن    شدن را شر ويژگی كرده است تیویر مدرن

او نتاي، تیلین  انود را در   . اصتدادی شازار تبريز، شررسی كند

اشعاد تغییراا اصتدادی؛ اجتماعی؛ سیاسی؛ فرهنگی و كالبندی  

ا در ارائأ داده و صدد داشتأ است ايم تغیینراا و علن  آنهنا ر   

تنريم تغیینراا    مهنم : نويسند  او منی . تمامی اشعاد ارزياشی كنند 

شنازار شنا اصتدناد    ورعیت  نداشتم ان،با اصتدادی شازار تبريز، 

رفننتم شعضننی اصنننا  و   و كنناهش روننن  آن، ازشننیم منندرن 

تننريم تغییننراا  مهننم. وجودنیامنندن اصنننا  جدينند اسننت شننأ

انیم اجتماعی آن، تغییر سااتار صنانونی و كناهش رعاينت صنو    

كناهش پايبنندی ديننی و    تريم تغییراا فرهنگی،  اا صی، مهم

و نكننردن صننوانیم آن، كنناهش راش،ننأ شننا علمننا  دينننی  رعايننت

تريم تغییر سیاسنی   در شیم شازاريان، و مهم گسترش تیدی ا

 . و انسجام شازاريان است تضعیف صدراشازار هم، 

شننازار را مانننند  همیشننأ شننازاردر كتنناب ( 5913)جبنناری 

شدن شأ شنیوه صنیی     كأ توانايی مدرن داند یمازمانی سنتی س

  تیمیلی و مدرنیتأ اجباری، صادر شأ درک توسعرا داشت؛ ولی 

ی نادرسنت، آن را  هنا  استیسايم توان شاللوه نبوده؛ و متی شا 

. دار، تبندي  كنرده اسنت      ريشأتیمدرنشأ نیرويی در ملاش  ايم 

  سننت  راش،تاهی از   شر  كوارائمؤلف در ايم كتاب، رمم 

شازار، در : ديگو یمهای سنتی  شأ نلش سازمان و مدرنیتأ، شاتوجأ

  تیمیلننی دولننت و در شراشننر تننیمدرنملننام مبننارزه، در ملاشنن  

ی آن، كأ ريشأ در اعتلاداا جامعنأ نداشنتأ اسنت،    ها استیس

سنت آشنا و مردمی، در شراشر سیاست مندرن ولنی    .صرارگرفت

شدن تدريجی شنازار و    در ادامأ، شأ مدرنولی . ناآشنا شا همگان

او ايم مورو  را ارزيناشی نكنرده   . شازاريان، توجأ نكرده است

عرين    ی دولنت، از هنا  چارچوبكأ چگونأ مدرنیتأ، اارج از

اننود شازاريننان، ندننوا و تلاشنن  سنننت و مدرنیتننأ را در دل آن 

  ننامتوازن را ماصن  ملاومنت    توسنع ايجادكرده است و اينم  

و  هنا  دولنت كنأ دراونر ناآگناهی و ناكنارايی      دانند  یمی ا أیاول

در اينم كتناب،   . تبلیغاا مندی علیأ مدرنیتأ اتدا  افتاده اسنت 

ی منالی تجنار و شازارينان؛ رواشن  كناری و      هنا  تیفعالجباری 

  شنازار شنا   راش،ن   شنازار؛  دهندی تشكی  ها گروهاجتماعی آنها؛ 

سنی كنرده   ين  آن را شرر ریای هنا  تین فعال  اعرا  و نیز جامع

 .است

 

 چارچوب نظری

شازار، جزئی از سازمان اصتداد در جوامن  معاصنر اسنت و شنأ     

همیم دلی ، انديشنمندان علنوم اجتمناعی و اصتدنادی شنأ آن      

زمیننأ وجنود دارد،    هرچند آوار متعددی دراينم . كنند توجأ می

انند و   انديشمندان كمتر شأ اشعناد اجتمناعی شنازار توجنأ كنرده     
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 5سنوئدشر  . اصتدادی آن مدنظر شنوده اسنت  های  شیشتر، جنبأ

هنای اصتدنادی هنم، غالبنا       كند كأ متی نظريأ ادعا می( 2005)

. اند شخوشی پیچیندگی پدينده شنازار را تورنی  دهنند      نتوانستأ

گوينند در   می( 1977) 9و شرنارد شارشر( 1977) 8داگ س نورث

عنور صنري ،    كنأ شنأ   ادشیاا اصتدادی مدهوم شازار، شنیش از آن 

چنأ   آن. صورا پوشنیده شررسنی شنده اسنت     زياشی شود، شأار

كند، كمبود م،النب درشنار  شررسنی آن     م،العأ شازار را مهم می

كأ درشناره شنازار،    صورا ي  پديده اجتماعی است؛ درمالی شأ

سوئد )گذاری، م،الب شیشتری وجود دارد  صورا نظام صیمت شأ

 (.53:5921شر ، 
 

 راجتماعی درباره بازا یها هينظر

ايم م،الب نظراا انديشمندان اجتماعی، درشاره شازار است كأ 

 . اند نوعی، اا   و صوانیم اصتدادی را شررسی كرده هركدام، شأ

 

 نظرية مارکس وبر

هننای شرجسننتأ  يكننی از شخدننیت( 1920-1864)مناكس وشننر  

گنذار نظنری    وشر، شنیان. ديآ یمشناسی اصتدادی شأ شمار  جامعأ

شنوده و م،العناا تجرشنی او، شاعن       شناسنی اصتدنادی   جامعأ

  دغدغن . (Swedberg, 1998)پیشنرفت اينم رشنتأ شنده اسنت      

شار انسان مدرن اسنت، زينرا او در    اصلی وشر، موصعیت مدیبت

عل نینت شنازار، شخشنی از مرامن      . شود یم  شازار، تنها جامع

شدن جامعأ است كأ فرد را شا مداصلی از معنا و آزادی  عل نی

ديدگاه وشر، شا وجود آنكنأ شراسناس   . كند یمرها شأ مال اود 

كننأ وی در آن شننا سنننت )ای اسننت  شنننااتی فردگرايننی روش

ديندگاهی كنام     ( اصتدادی لیبرال و نئوك سی  شري  است

 .(581: 5926اسلیتر، )شود  دراور توجأ میسوب می

ديم را ين  عامن  روشننايی و واشسنتأ شنأ زيرشننای        ،شرو

عتلد است كأ ديم، در شسیاری از ملاع  و داند، م  اصتدادی نمی

 ینلشن  ،سیاسنی و اصتدنادی   ؛اجتماعی ؛مرام  تكام  تاريخی

                                                      
1 Swedberg 
2 Douglass North 
3 Bernard Barber 

، شنأ نلن  از   5921يناری،  )كنرده اسنت   داشتأ شسیار مهم و اساسی 

شنأ اينم نتیجنأ     ،او در تیلی  عبلناتی دينم  . (182: 5925 نواری،

چندان كدام از صشرهای اجتماعی واشستگی  رسیده كأ ديمِ هیچ

شناوجودايم،   (.926: 5928كراينب،  )نندارد   انروشنی شأ ماهیت آن

ندی نكرده و معتلد اسنت صداسنت   ا راش،أ شیم اصتداد و ديم ر

گرايی اصتدادی شأ میزان زيادی تضعیف  دينی شا رهايی از سنت

 .(18: 5911وشر، ماكس) شود یم

عل نینت  -در كار وشر، فعالیت عل نی مع،و  شأ هد  

ی نوعی كننش در ين  عنر     ها صوراز انوا  يكی ا -اشزاری

ی از روی عننادا، هنا  كنأ فعالینت   شننود یمن مدهنومی صلمنداد   

ی عل نی مع،و  شأ ارزش را هنم،  ها كنشی سنتی و ها كنش

فعالینت عل ننی مع،نو     )؛ اما ايم نو  فعالیت شود یمشام  

رسند   شأ نظر منی . مدرن، تسل  يافتأ است جامعأشر ( شأ هد 

م سرمشلی شرای ايم فعالیت است و هم منروجج    شازار، همبادل

  شنازار، تعلینب منناف  شندون ممنانعتی از جاننب       مبادلدر . آن

و ديگنر تكنالیف ااتنی انجنام      هنا  منزلنت ، میرّمناا،  ها سنت

ين  ديند انتخناب، كارآمندتريم     زاو؛ زيرا ايم امنور، از  شود یم

وساي  شرای نی  شأ هدفی معیم، يعننی هندفی غیرعل ننی شنأ     

  شنازار، عل نینت فراگینر    مبادلن ديگنر،   عبارا شأ. رسند یمنظر 

صورا غیرشخدنی و عناری از امساسناا اسنت و      مدرن شأ

گذشتأ از اينكأ چأ كسی، چأ چینزی ينا چنأ هندفی، مندجنظر      

ازآن،  گذشنتأ . كنند  یمن شاشد، از ي  روش مساشگرانأ پینروی  

وجنأ   ميتنر  مهنم پولی شدن مباددا شازار، مددا  شنارزی از  

أ همن شندن   یجن  پنولی  نتعل نیت مدرن اسنت، زينرا در    ممیز

شا ي  ملیناس هزيننأ و    توان یمی ممكم، نتاي، آن را ها روش

 (.586: 5926اسلیتر، )ه وامد، شأ صورا كمی در آورد ديفا

صندر كنأ شنأ      درنهايت، شايد توجأ داشت كأ وشنر، همنان  

ورعیت واصعی شازار و عل نیت مع،و  شأ هد ، توجأ دارد، 

لأ، نلش معام ا یايم مس. كند یممورو  ديگری نیز توجأ  شأ

  یمسناشگر گیری اهنی نسنبت شنأ    نوعی جهت  شازار در رواج

كنننده اصنولی و    است كأ ازعر  ساير مناش  فرهنگنی كنتنرل  

. شننود نیننز، ممايننت مننی( مانننند اانن   پروتسننتانی)رسننمی 
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تان عوركأ اكر شد، تیویرگذارتريم كار وشر، اا   پروتس همان

كسی كأ شأ پروتستانتیزم زاهداننأ معتلند    كند یماو ادعا . است

و شر همان اساس  ردیگ یموسیلأ آرزوی رهايی انگیزه  است، شأ

درنتیجنأ، شنأ   (. 5ي  مندعت يا وواب مذهبی) كند یمنیز، عم  

ددي  متناصض و متداوتی، فرد معتلد اواهد شد كار دنیايی كأ 

ی شرای رستگاری ا لأیوسشود،  یمی روشمندانأ انجام ا وهیششأ 

 (.5926چلبی، )است 

 

 8نظرية جرج زيمل

كنأ وشنر    رود یمن زيم  نیز، شأ سراغ شسنیاری از آن مدناهیمی   

شندن؛   م،ر  كرده است، ازجملأ شأ سراغ مداهیمی چون فردی

كنردن زنندگی    شدن يعننی اسناس عل ننی    شدن؛ پولی عل يی

اجتمناعی و نینروی   كننده  معاصر او پول را ي  عام  دگرگون

ترتینب، مضنامیم يادشنده را شنأ      اينم  داند و شأ گرانأ می میانجی

ايننم . كنند  یمنن  شنازار  جامعننی وارد تیلین   تننر  يصنر شنك   

شنننااتی او جننا داده  مورننوعاا، در چننارچوب منندل روش 

ی فلسنندی و م مظنناا  هننا شازتننابزيمنن ، . شننوند مننی

لسندأ  شنااتی را شا شیوه ااص اود تركیب كرد؛ امنا ف  جامعأ

 .ای دارد العاده پول در چارچوب اودش اهمیت فو 

نكتأ اصلی ديدگاه زيم ، ايم است كأ پول و مدرنیتأ شنأ  

ی هنا  ارزشای از  در جامعأ امروزی، مجموعنأ . هم تعل  دارند

 .  مسل  وجود ندارد و همأ چیز شأ هم مرتب  است

شنااتی را در شنر   ی جامعأها نشیشهمچنیم، نظريأ زيم ، 

كأ ارتباا شیم پول شنا اصتندار؛ امسناس؛ اعتمناد و ديگنر      دارد 

 .دهند را نشان می ها دهيپد

ارزش پنول شنأ انندازه صندرا      :ديگو یمعوركأ زيم   آن

همچننیم، پنول شنا    . رمانت آن، يعنی چراأ اصتدنادی اسنت  

امساساا مهم اصتدادی مانند ترس؛ امید؛ تماين  و ارن،راب   

شناسنی   اده از جامعنأ ايم، همان سنهم اسنتد  . اماعأ شده است

فرهنگی در م،العاا اصتدادی است كأ زلیزر نیز از آن سنخم  

 (.Swedberg, 2005: 16) آورد یمشأ میان 

                                                      
1 a religious interest 
2 Georg Simmel 

عور كأ جامعأ، شدون اعتمناد شنأ    زيم ، معتلد است همان

معنای واصعی وجود ندارد، شأ همان اندازه، معام ا پولی نینز،  

 (.Smelser & Swedberg, 2005: 11)روند  شدون اعتماد از شیم می

زيسننت »جننای فننرد يننا سنناات اجتمنناعی، انننوا   او، شننأ

يا فعالیت متلاشن  را وامند اصنلی تیلین  تعرينف      « اجتماعی

ی از زيسنت اجتمناعی   ا گونأيكی از نتاي، معاملأ، كأ ». كند یم

جنای   ست، يعننی شنأ  ها انساناست، ايجاد پیوندی درونی میان 

، 591: 5926اسلیتر، )« آورد یمد گردآوری افراد، جامعأ را شأ وجو

چنیم روشی، او را كام   پینرو سننت   . (56: 5326 9شأ نل  از ترننر 

مینور   كند كأ در آن، افنراد اان     می شناسی ك سی   جامعأ

شاوری ناظر شنر فنرد    كأ در ملاش ، سنت فايده اند؛ درمالی م،ر 

گر همچنیم، ازنظر زيم ، روش مبادلأ همانند دي. وار است اره

ی متلاشن  فنردی   هنا  ی زيست اجتماعی نتیجأ فعالینت ها گونأ

صنورا   نیست؛ شلكأ در ساات اجتماعی و فرهنگ منادی شنأ  

انود و متدناوا شنا من،ن        ژهين وعینی درآمده است و من،ن ِ  

رو، زيمن  شنأ جرينان     ازاينم . ی متلاشن  دارد هنا  ااصج فعالیت

( شنرا   انديشنمندان ديگنر   )او . كنند  شی وارگی توجأ می

داری و مناسنباا   جای آن كأ شنی وارگی را پیامند سنرمايأ    شأ

اسناس،   شنرايم . دانسنت  می« تراکدی فرهنگ»شازار شداند، آن را 

شنود،   شأ معیاری شرای سنجش ارزش چیزهنا شندل منی   « پول»

ارتبناا  ( ماننند عن   )كأ ديگر شا كادها يا مواد ااصی  عوری شأ

دهنده ارزش هنر   ندارد؛ شلكأ شدون توجأ شأ ارزش اود، نشان

 (.596: 5926اسلیتر، )چیز ديگری است 

 

 نظرية امیل دورکیم

( 1893)« تلسنیم كنار در جامعنأ   »اولیم كتاب اصلی دوركنیم  

. شناسی اصتدنادی ارتبناا مسنتلیم دارد    شیش از همأ، شا جامعأ

آن، شننام  مبننامبی درشنناره تغییننراا سنناات   یمركننز  هسننتأ

عأ، از دولنت نامتمنايز   اجتماعی است كأ در نتیجأ توسعأ جام

رسند كنأ در    ی منی ا مرملأدر دوران نخستیم ايجاد شده و شأ 

دوركنیم  . شنود  یمدوران مدرن شا تلسیم كار پیچیده، مشخص 

                                                      
3 Turner 
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تلسنیم كنار را ين  مادونأ اصتدنادی و       ها اصتداددانگويد  می

چأ او ارافأ كرد، شعند   آن.  دانند یممندعتش را شراساس كارايی 

 كار شود، يعننی چگوننأ تلسنیم كنار، از     شنااتی تلسیم جامعأ

ی تخددی شأ انسنجام جامعنأ   ها تیفعالكردن  عري  هماهنگ

ترتیب، سیستم ملوصی شا پیشرفت جامعنأ،   ايم شأ. كند یمكم  

 & Smelser ) كنند  یمن تغیینر   تنر  شنرفتأ یپشأ سمت تلسیم كار 

Swedberg, 2005: 10.) 

رسنونز و  ازجملنأ پا )از ديدگاه دوركیم و متدكران شعدی 

شاوری ي  اساس ناملبول، هم  ايم شیوه فايده( 1956 5اسملسر

يند  معنام ا مننظم    ا. شرای ايجاد جامعأ، هم شرای شازار است

شراساس صراردادهای ااتیاری وجود نوعی نظنم اا صنی را از   

گیرد، چرا كأ شیم افراد جامعنأ، صراردادهنای    یمپیش مدروض 

  ند  شخدی میترم سبمیامعدودی وجود دارند كأ شراساس 

رو، صراردادها مستلزم سن،  نظنارا و    ازايم. شوند یمشمرده 

  جامعنأ اجباری شیشتر از س،  آن معام تی است كأ عمن   در  

در »كنند   كأ دوركیم يادآوری می چنان. شازار لیبرال جريان دارد

ناپنذير وجنود    اجتنناب »هر صرارداد، ي  عندر غیر صنراردادیِ  

ست از فرض اصولی وجود ين  ننو  اصتندار    دارد كأ عبارا ا

اينم  . شنود  یمن ادجرا شودن صراردادهنا   اا صی كأ موجب دزم

عناصر غیر صراردادی معمود  در شك  ملدراا صضايی و اصتدار 

ها نیز صرفا  شواهدی عیننی   يماشوند؛ اما متی  یمدولت ظاهر 

ترننند كننأ وجودشننان شننرای    ینن عماز پیوننندهای اا صننی  

شنیدن شنأ هنر ننو  مجنازاا رسنمی و سنازمانی        شخ ملبولیت

درملیلت، نگرانی اصلی دوركیم ايم شنود كنأ   . رروری است

هنای   یشنرفت پتبن  آن،   شا گسترش تلسیم كار در جامعأ، و شنأ 

ممكم است عمن  فنردی فرصنت    ( در فرانسأ)اایر اصتدادی 

 ,Smelser & Swedberg)پیدا كند عندر اا صی را از شیم شبنرد  

2005: 10.) 

ی دوركیم، درشاره تلسیم ها استددلشناشرايم، اورگذارتريم 

كار است كأ ايم مورو ، تینوجلی كنام   مندرن در صیناس شنا      

ايده اصلی ايم شیوه تدكنر، اينم   . های روشنگری است يشأاند

                                                      
1 Smelser 

است كأ جامعأ شراساس افراد مجزّايی سااتأ شنده اسنت كنأ    

دوركیم، . دشندن های دوجانبأ می عب  مناف  شخدی اود، پیمان

كند كنأ   یمكار اود را از ي  الگوی همبستگی مكانیكی آغاز 

اساس آن، شباهت اعضاست و ويژگی آن يكدستی و ومندا  

تلسیم كار مدرن، ناشی از فرآيندی است . وجدان جمعی است

، تلسنیم  «شگینرد  وظايف تا جايی كأ همأ را در شر »كأ عی آن 

رو، نظنم   ازاينم (. Smelser & Swedberg, 2005: 218) شنود  یمن 

مدرن، ناشی از تجم  افراد نیست، شلكأ ناشی از روش تدكی  

  راش،ن « شنده  ی تخددنی هنا  شخنش »است و دزم است مینان  

عنور   وظايف را شأ ها شخشكأ ايم  عوری مداوم شرصرار شاشد، شأ

 . م،لوب، میان اود تلسیم كنند

دوركیم، همچنیم شراساس زمان و تداوم، ايم مورنو  را  

زمنانی و   كنند كنأ معنام ا را نبايند شرمسنب هنم       یم م،ر 

شررسی كنرد؛  (   شازار نئوك سی  استمشخدكأ ) زمانی ناهم

جنای آن، شايند مبناددا را شرمسنب رواشن  متلاشن         شلكأ شنأ 

دهننده همبسنتگی ارگانین  در     پايدارتری تدسیر كرد كأ نشان

 . أ مبتنی شر تلسیم كار استجامعي  

  مندرن،  جامعن معتلد است كنأ در   ترتیب، دوركیم شأ ايم

همبستگی اا صی، شراساس مدلی ارگانین  از نظنم اجتمناعی    

انود،   گويد كنأ تلسنیم كنار، اودشنأ     آيد؛ البتأ او نمی پديد می

درواصن ، او  . كنند  یمن ی جديندی از همبسنتگی ايجناد    ها گونأ

شینران   ی از مدداص را زيست یمی را كأ در آن ا جامعأ  شیران

شراساس اينم ديندگاه چننیم فردگراينی      .نستدا یمهمبستگی 

گننذاری كننأ   دورهدر  نننوعی آسننیب شننأ نظننر مننی رسنند كننأ 

شرنند سنرشرآورده، يعننی در     یمی غرشی در آن شأ سر ها جامعأ

كأ عمدتا  ين   )دوران گذار از مبانی همبستگی مكانیكی صديم 

شنأ ين  ننو     ( شاوراننأ اسنت   شیننی منذهبی و جمن     نو  جهان

 .جديد كأ هننوز شنأ وجنود نیامنده اسنت     همبستگی ارگانی  

درملیلت، در مرتبأ نخست، تلسیم كار، ين  نینروی ششندا    

فرد و  ی منیدرشأها نلشكننده است كأ افراد را م،اش   تدكی 

شننان در سننازمان اجتمنناعی از هننم، متمننايز و  یواصعننجايگنناه 

 .كند یمتدكی  
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 و نمادهای سااتارهاهمچنیم، تلسیم كار، افراد را از صید 

تنر،   یشپن هنا   كنند كنأ اينم سننت     یمن جمعی سنتی نینز رهنا   

ترتیب،  ايم شأ. اند   صوانیم اا صی نظم اجتماعی شودهكنند فراهم

 ماند؟ در ايم ورعیت، ي  جامعأ چگونأ شاز هم پايدار می

شننأ ايننم ملنندماا، از نظننر دوركننیم، شننازار، نظننم  شاتوجننأ

. م اسنت آورد، شلكنأ انود، نیازمنند نظن     اجتماعی را پديد نمی

ی از نظم شاشد كنأ  ا گونأشاوجودايم، نظم اجتماعی، ناچار شايد 

كنأ   چننان . شا مناسباا شازار و نو  تلسیم كار، هماهننگ شاشند  

شود، اگنر در   یميادآور ( 189 :1992) 5اسلیتر شأ نل  از هولتم

شد  مدرن، پیدايش مبانی اا صی همبستگی  ي  جهان تدكی 

آور همنراه نباشند، پنس شايند در      اموجأ شا نیروهای النز  هیچ شأ»

ی فردی، و شأ ويژه در صالب تكالیف فنردی در  ها صالب فعالیت

شاوری، تعبیری لزوما  مندرن از   فرد. «صبال افراد ديگر ظاهر شود

آنچنأ دزم اسنت، وجنود نیروهنايی     : پیوستگی اجتماعی است

شنأ  )وار و غیراجتمناعی   جنای توصنف در فنرد اره    است كأ شنأ 

شاعن  پیشنرفت   ( شناوری اسنت   نظنر فاينده   دورشكلی كنأ من  

رو، دوركیم، شا ايم استددل كنأ   فردشاوری اا صی شوند؛ ازايم

كار  ی آغازيم را در چارچوب تلسیمها ارزشجامعأ، شعضی از 

« آينیم فردينت  »دنبال ايجاد ننوعی   دهد، شأ رشد و پرورش می

شندن شنرای واشسنتگی     صائ  يم اركان آن، ارزشتر مهماست كأ 

تلاش ، همراه شا امترام شأ افنراد و توجنأ شنأ آزادی و شراشنری     م

كنند، جنز     یمن يی كأ دوركنیم م،نر    ها ارزشآنان است؛ اما 

ملو  اساسی يا ااتیاراا فرد صامب مناف  شخدی شأ شمار 

آيد؛ شلكأ از صبی  هنجارها يا شاورهايی اجتماعی است كنأ   ینم

از وجندان   دار انجام وظنايف و كاركردهنای تهنی شنده     عهده

گینری   میورشودن و پی از ايم ديدگاه، اا  . اند یشیمپجمعی 

يی هنا  ارزشيی كام   متضادند و نأ ها ارزشمناف  شخدی، نأ 

هنولتم، ينادآوری   . كننند  یمشاوران تدور  كأ فايده مشاشأ، چنان

شودن، شنأ معننی انكنار ندنس      كند كأ ازنظر دوركیم، اا صی می

« ش ندس در صبنال تكنالیف اا صنی   ت »نیست، شلكأ شأ معنی 

ايم م،لب، تا مدی شبیأ راه من   (. Holton, 1992:191)است 
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  مدرنیتأ است كأ اصنول اا صنی را شنرای    لیمسوشر در مورد 

اينم اصنول،   . دانسنت  یمپذيری او دزم  ولیتؤرفتار فرد و مس

ی هنا  ارزشكردن فنرد از   ی فردی و پیرویها انتخابررورا 

ما شايد توجنأ كننیم كنأ    »: داند اندازه معتبر میوادتر را شأ ي  

صراردادها، شايد شراساس ررايت عرفیم شاشد و ملو  آنهنا را  

 (.511:5321اسلیتر، شأ نل  از تامپسم، )« هم میترم ششمارد

 

 شناسی اقتصادی نظرية تالکوت پارسونز و جامعه

صنورا شنینانی مسنتل  از     هنا شنأ   اصتداد در نظريأ نئوك سی 

شناسنی   جامعنأ در  ،اما در ملاش  شود؛ یدر نظر گرفتأ م جامعأ

 كننش اجتمناعی   ساات در كتاب 8شأ تعبیر پارسونز ی،اصتداد

درنتیجنأ،  و  ،جامعنأ  یها نظام يكی از ارده 9اجتماعی غعالیت

 ,Smelser & Swedberg)شود  یممیسوب مكم  نظام اجتماعی 

2005: 3-4.) 

شناسی  شد جامعأتالكوا پارسونز، كسی است كأ زمین  ر

چننان كنأ    پنردازان منناف ، آن   نظرينأ . اصتدادی را فنراهم كنرد  

از پنس مسنئلأ هناشزی نظنم      توانند ینم، كند یمپارسونز اشاره 

چأ صندر امتمنال دارد   : وی در پاسخ شأ ايم پرسش كأ. شرآيند

ی مسنتل  انود   هنا  هند  ی كأ افراد در آن شنأ دنبنال   ا جامعأ

رعیت تعارراا ارزشی دينین   و شأ تعبیر وشر، در و)هستند 

شأ نظنر او، آنچنأ   . شتواند انسجام اود را مدی كند( صرار دارند

، اينم اسنت كنأ هنجارهنا     كننند  ینمن شاوران شأ آن توجأ  فايده

شنرای يكپنارچگی جامعنأ رنروری     ( يافتنأ  ی تجسمها ارزش)

مناف ، همیشنأ شخشنی   . كنند یمنظم را تولید  ها همانهستند و 

 Smelser)شود  عأ، شراساس آنها سااتأ نمیهستند كأ ي  جام

& Swedberg, 2005: 13.)  

م  پارسونز، درشناره مدهنوم    ترتیب، شخش اعظم راه ايم شأ

فرهننگ اسنت كننأ او آن را ننوعی چسننب اجتمناعی صلمننداد     

، كنأ ين  ننو  شرداشنت وشنری از      اش أیاولاو در آوار . كند یم

گینری   شنك  شوند، نیوه  ي  فعالیت اجتماعی میسوب مینظر

ازآنجاكأ ايم كنار،  . كند ی هدفمند افراد را شررسی میها فعالیت

                                                      
2 Parsons  
3 The Structure of Social Action 
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  یلمسن ها شا هم تعارض دارند، هنوز هم  در ورعیتی كأ ارزش

ازپنیش   كند، توجأ پارسونز، شنیش  انسجام اجتماعی را م  نمی

كنأ مجموعن     شود یماجتماعی جلب ( سیستم)شأ مدهوم نظام 

در چنارچوب    ی فرهنگنی ها ارزشكأ  هاست نظامكاركردی از 

از  .سنازند  یمآور  را الزامها  ها شرای از كنش نهادهای ايم نظام

شننااتی، اينم اسنت كنأ سننت       نظر او، مورو  تیلی  جامعأ

آور ينا در   فرهنگی تا چأ مند در هنجارهنای اجتمناعی النزام    

ديگر، سنت  عبارا شأ. شده، رسوخ كرده است ی نهادیها ارزش

دادن شنأ   ه توانسنتأ اسنت از لیناه جهنت    فرهنگی تا چأ انداز

، 582: 5926اسلیتر، )، نلش اجبارهای هنجاری را ايدا كند ها كنش

 (.5321:856 5پارسونز شأ نل  از م  كارتی
اساس، پارسونز معتلد است كأ اصتدناد همنواره در    شرايم

ي  چارچوب نظم اجتماعی جای گرفتأ است، هر چند تدسیر 

پارسنونز  . ت پودنی كام   متداوا استاو از ايم امر، شا شرداش

كننأ هننیچ سننازمان يننا  كنننند یمنناسننتددل ( 1956)و اسملسننر 

عور كامن  اصتدنادی نیسنت؛ شلكنأ      شندی اجتماعی، شأ صورا

شأ يكی از چهار وظیدأ يا كاركرد عامی كأ هر « وجأ اصتدادی»

نظام اجتماعی شايد انجام دهد، يعنی كناركرد ان،بنا ، شنباهت    

نین  شنأ هند ،    : از  عبارتنند   ديگر دیوظاركرد يا سأ ك)دارد 

هنای   رسند سنازمان   شأ نظر منی (. انسجام و مدی الگوی پنهان

ی اصتدنادی، تلريبنا    هنا  شنگناه جهان واصعی، از صبین  شنازار ينا    

مب   )مع،و  هستند  كاركردهاصورا انیداری، شأ يكی از  شأ

امنا اينم مورننو    ( شنازار شنأ كناركرد ان،بنا  مع،ننو  اسنت     

سازمان شازار، دزم اسنت شنا امنوری    . وجأ صاد  نیست هیچ شأ

و  هنا  دسنتورالعم  )نین  شنأ هند     ( فرهنگ)چون مدی الگو 

ی هنجناری  ها چارچوبشرصراری )و انسجام ( ملدراا سیاسی

مب   كناركرد انسنجام شنا آنچنأ     . نیز سروكار داشتأ شاشد( واشت

، كام   من،ب  دینام یمدوركیم آن را صلمرو استلرار صواعد شازی 

ايم صلمرو، منردم را در گرمناگرم رصاشنت اصتدنادی شنأ      . است

ويژه شأ اساس صرارداد و رفتار و  و مناسباا اجتماعی شأ ها نلش

، شنأ نلن  از   583: 5926اسنلیتر،  ) كند یممتعهد « داری شنگاه»سلوک 

                                                      
1 McCarthy 

 (.813-868: 5338، 8هولت

معنام ا  ی پارسنونز،  ها ستمیسيا  ها نظامي  نظررو،  ازايم

شخشی سیستمی آن، در چارچوب مدی  دلی  انسجام شازار را شأ

مال، آن را شا مداهیمی  ؛ اما درهماندهد یمنظم اجتماعی جای 

اساسا  سیاسی، فرهنگی و هنجاری و نیز، مدهنوم نئوك سنیكی   

از نظر پارسونز نینز، هماننند دوركنیم،    . كند عل نی تعريف می

ی اجتماعی ندوا ها تیفعالشعاد فرهنگ و هنجارمندی در تمام ا

 .كنند می

 

 اخالق اقتصادی

سیاسنی   شناسی، علنوم  علوم مردم انديشمندان ،عی چنديم دهأ

 كامن ،  عنور  گراينی شنأ   فاينده كأ ديدگاه اند  تیيید كردهو تاريخ 

چنرا كنأ در اينم     ؛كنند  مشخص نمنی اصتدادی را  یها فعالیت

اهمیتنی  نسنانی  و اا صنی در رواشن  ا   یا نأیعناصر زم ،ديدگاه

 .ندارند

ازجملننأ  9همچنننیم ويويانننا زلیننزر و پنناول دامنناگیو    

انند كنأ اهمینت زينادی      ی شااص علوم اجتماعیها شخدیت

شناسی فرهنگی، در م،العاا اصتدادی، صائ   شرای نلش جامعأ

و هنجارهنای   هنا  ارزشكننندگی   دايماگیو، نلش تنظیم. هستند

آونار زلینزر، فرهننگ،     در. كند اجتماعی را در اصتداد تیيید می

( 1994)كأ در يكی از آوار اایرش  نلش میوری دارد؛ تاجايی

كأ پول ي  جوهر  انبی يا غیراجتمناعی نیسنت؛    كند یمادعا 

 شنود  یمن شلكأ پول در اشكال معتبر فرهنگنی مختلدنی ظناهر    

(Swedberg, 2005: 16) .  هاننت و  نیز، شأ نل  از ( 1999)اشر

شنر اينم نكتنأ تیكیند      (1985)ام و فنرل و گرشن  ( 1986)ويت  

فعنادن  شنر تدنمیم    فعالیت،سااتار فرهنگی میی  كند كأ  می

هاننت و  او، م،اش  نظنر  . ویر شسزايی داردیت ،اصتدادی در شازار

سنااتار فرهنگنی را    1(1985)و فرل و گرشنام  ( 1993)ويت  

از اانن   و  فعننادن اصتدننادی فلسنندأ اانن  ، درک شننام 

يا سنازمان هنر جامعنأ     ،ي  میی  كار اا صی در یها ارزش

                                                      
2 Holt 
3 Viviana Zelizer and Paul DiMaggio 
4 Ferrell and Gresham (1985) and Hunt and Vitell (1993) 
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 .داند یم

رمننوز رفتناری وجننود دارد كننأ  شعضنی   ،هنر فرهنننگ  در

اجتنناب از اعمنالی   درشاره  ،فرهنگی یها تیمساس  دهند نشان

 ،نشنده  تعینیم  شدون سااتار و از پیش یها تیاست كأ در موصع

رمننوز اا صننی، شننرای كنناهش امسنناس   ايننم .دهنند یرخ منن

كنندگی شر نظام فغالیت  و نلش تنظیم روند یمشأ كار ش تكلیدی 

جوامنن  رمننوز اا صننی، در . ی اصتدننادی دارننندهننا  یمینندر 

زينادی درشناره   و تعدنب   اند ختأیااورمیانأ شا امساساا درآم

و فننرل و گرشننام ( 1986)هانننت و ويتنن  . وجننود دارد هننا آن

هنجارهنای اا صنی را    ،تجنار  كننند كنأ   تددي  منی ( 1985)

 5فورسنايت  .شرنند  یمتدناوتی شنأ كنار من     یاهن  شراساس فلسندأ 

در میی  كار، اا صی  یها یداورمعتلد است شررسی ( 1980)

 (غیرپیامندگرا )الیسنتی   و ايده( پیامدگرا)گرايی  نسبیت  دو جنب

در م،العنناا ( 1993) 8ويتننال و رالپننالی و سننینگاپكدای. دارد

یست ال گرا و شیشتر ايده اود دريافتند كأ تجاری كأ كمتر نسبی

گننرا و كمتننر  كننأ شیشننتر نسننبیت آنهننايینسننبت شننأ  ،هسننتند

 ،دادن درستكاری نشان شرای گرايش شیشتری ، الیست هستند ايده

 9(1993)ويتنال و سنینگاپكدای    .دارنند داری  امانت وصداصت 

اا صی و هنجارهنای واشسنتأ شنأ     یها یمدعی هستند كأ داور

آنهنا   اان   شخدنی    فسنلد وسنیلأ   شنأ  ،شناسی تجنار  هستی

شنر   ،اا صی  هر دو شعد فلسد نديگو یمآنها . شود مشخص می

شنر   ،گراينی  لآ اينده . ویر دارندیت تجار،شناسی  هنجارهای هستی

 .ویر مندی داردیگرايی ت و نسبی، ویر مببتیتآنها 

تجرشی فعالیت در ي  ( 1995)سینگاپكدای و همكارانش 

اا   و وجود  شر درک تجار از اهمیت ،گرايی لآ ايده نددريافت

 گراينی  و نسبی ،ویر مببتیت ،ولیت اجتماعی در كارهايشانؤمس

 1ويتنال، نناواچیكوای و شنارنز   . داردویر مندنی  یتن  شر درک آنها

در   اشان تیلیلاا تجرشیی ها افتأيشراساس  (756-757 :1993)

رمنوز  درشناره   مدعی هستند كنأ دسنتوراا اسن م   ، ااورمیانأ

شنايانی  اهمینت    دی اينم من،لنأ،  ی اصتدنا ها  یمیدر  رفتاری

                                                      
1 Forsyth  
2 Vitell, Rallapalli and Singhapakdi  
3 Vitell and Singhapakdi  
4 Vitell, Nwachukwu and Barnes  

شناسنانأ و رمنوز    هسنتی صنوانیم   آنهادارند و تبعیت میض از 

 ؛كنند  یمن  آفرينیشناز  یاا صنی فنرد   یهنا  در نظنام را رفتاری 

-شنوده اسنت و   تنر   لیسنت آ اينده  یا اننأ یااورمتجار  ،شناشرايم

اعاعنت   هنا  یشیشنتر از غرشن   ،از صنوانیم رسنمی  همچنیم آنهنا  

ديگر، ايم دانشمندان، در كار انود نتیجنأ    عبارا شأ -كردند یم

 ی نسبت شأ همتايان انود در غنرب،  ا انأیااورمتجار  اند گرفتأ

 .هستند گرا كمتر نسبی

ديگر، مايك  شونیم نینز، در شررسنی تجنار ينزدی      ازسوی

در  كننام  كارهننای تجنناری اننود را ،هننا ازاریشنن»: ديننگو یمنن

در . «دادننند چننارچوب اا صننی اصتدنناد اسنن می انجننام مننی 

در ارتبنناا شننا مننديران ( 1996) 1كننأ  آرمسننترانگ یتیلیلننات

نشنان  داده است، نتناي،  استرالیايی، ماديی و سنگاپوری انجام 

اهمیننت مسننائ  اا صننی میننزان دادننند كننأ شننیم فردگرايننی و 

درنهايت، شأ پینروی   .صوی وجود دارد یارتباعافراد، شده  درک

درشناره  رسانی  اهیولیت آگؤمس( 561: 5911)از ديدگاه چلبی 

و  اجتمنناعیدر نظننام اساسننی اا صننی  یهننا علاينند و ارزش

 یهنا  سازمانهمچنیم، شازتولید و مدی رموز اا صی شر عهد  

ديگر،  ازعر  .(وپرورش مانند ديم و آموزش)است  مدی الگو

،  جامعنأ كنأ در منوز  اا صنی ين       عب  نظر او، درصنورتی 

رننعف تعهنند و  جامعننأ از ايجنناد شننود، اشنن ورااننت ل در 

اانت ل در  ،  همچننیم . ی صندمأ اواهند ديند   جمعدلبستگی 

میننزان اعتمنناد متلاشنن  و میننزان   ،رواشنن  گدتمننانی اا صننی 

  .دهد ها را در جامعأ كاهش می امتماد  ارزش آنو پرهیزكاری 

اا صننی در  در انتهنای ايننم شخننش، شنأ شعضننی از رمننوز  

 : ازآنها عبارتند . شود یماشاره  المل  تجارا شیم

 ؛اعتماد

 ؛اندا 

 ؛نكردن تللب

 ؛درستكاری

 ؛شدافیت كام  در اع عاا مالی

 ها؛ صرضشودن درشراشر  ولؤمس

                                                      
5 Armstrong  
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 ؛اجتماعی و فرهنگی یها ها و ارزش شمردن سنت میترم

در  اكرشنده  یهنا  تیو مسنئول  ؛هنا  توافن   ؛امترام شأ صراردادها

 .صراردادمیتوای 

دسنتوراا  م اين اان   كنار شنام     همچنیم، در جايی ديگر، 

 :است سنتی

 ؛زنی صاد  شاش در چانأ

 ؛صولت شمان سر

 ؛ملیلت را شگو

 ؛را میترم ششمار آنهاافراد و مالكیت ( ملو ِ)

 و عل نی شینديش

 .شردشار شاش

میسنوب  شازار ي  نظام اودتنظیم شأ ايم م،الب،  شاتوجأ

 كنند  یمن ننأ نظنامی كنأ فناعلی آن را از شینرون اداره      شود،  می

(Swedberg, 2005) .چارچوب نهادی است كنأ چننیم    ،صرارداد

را ی آنهنا  هنا  تيمیندود و  شخشند  یمن را انضنباا   يیندهايفرا

را در ي  جامعأ اصتدادی تعريف كرده و فرايندهای دادوستد 

چنارچوب   .(Parsons and Smelser, 1984:105) كننند  یمن اجنرا  

انضنباا دهنندگان انوشی     ،شرای ايم اهدا  صنراردادی  ،صانون

 .(Swedberg, 2005) ندهست

 

ی هاا  ناه يهزها در اقتصااد، و کااهش    اهمیت نقش سازمان

 اجتماعی مبادالت بازار

. دانند  ی اا صی در اصتداد منی ها تیواصعها را  دوركیم، سازمان

های اجتماعی راهنمای مناسبی شرای تیلی  نظم  م،العأ سازمان

نظنم  شنرای مبنال، تیلین     . هنجاری ي  نظام اصتدادی اسنت 

میسنر  نهناد صیمنت    و نهناد صنرارداد  شازار، شنا شررسنی    ا صیا

كنار و   تلسنیم راهنمنای  ، كنننده  هماهننگ كأ شأ ترتیب  دشو یم

 (.Beckert, 2002: 80-83)هستند  رواش  اصتدادی

ی هنا  جنبنأ در نظري  نهادی كوشنش شنر اينم اسنت كنأ      

ی ها أينظر. شررسی كنند تر  یعم صورا شأسااتار اجتماعی را 

كننند كنأ در سن،  سنااتاری      هايی را ارزياشی می نیاننهادی، ش

راهنمنای  ( شام  الگوها؛ ملرراا؛ صوانیم؛ هنجارها و عناداا )

آنها چگنونگی مرامن  تولیند؛ توزين ؛     . رفتار اجتماعی هستند

ی نهننادی هننا أينننظرپننذيرش يننا اصتبنناس سننااتارها و نیننز   

شندن اننوا  جديند آنهنا را م،العنأ       شدن و جنايگزيم  فرسوده

هننا را در  آنچننأ كننأ توجننأ شننأ م،العننأ سننازمان  . كنننند یمنن

شنأ  كنند، فراينندی اسنت كنأ      شناسی اصتدادی مهم منی  جامعأ

 8و سننبب تببیننت 5ی اجتمنناعی نهادينننأهننا ارزشآن،  واسنن،أ

هنا در   سنازمان نلش . (Fourcade, 2007: 1023) شوند یمشازارها 

ورن    و معام ا، رمانت تعهند   كاهش هزين ، شام اصتداد

ايم امور، زمیننأ را  . رواش  استپسنديده در رفتار م شرای صوانی

 :Zelizer, 2007) كننند  یمن شرای ورود اا   شأ اصتداد فنراهم  

19.) 

های غیررسنمی؛   ها متشك  از صواعد رسمی؛ صانون سازمان

كنأ عملكنرد    هاسنت  مين ای از ا زهین آمی اجراينی و  هنا  یژگيو

عناا نناصص و   در واصعینت، اع  . كننند  اصتدادی را ايجاد منی 

ششنر  . ظرفیت اهنی ششر شرای پردازش اع عاا میدود است

شخشننیدن شننأ مبادلننأ و ايجنناد امكننان معاملننأ،     شننرای نظننم 

يی را شنرای فعالینت متلاشن  انود، فنراهم كنرده       ها تيمیدود

ی اهننی  ها تيمیدودشودن اع عاا و  دلی  ناصص است؛ اما شأ

  نن يهزو  هنا  انتخناب نلنش مهمنی در    هنا  یدئولوکين اعلايد و 

 . كنند یممعام ا شازارهای ناصص، ايدا 

ايم میزان اع عاا ناصص و ظرفیت اهنی شرای پنردازش  

و اينم م،لنب،    كننند  یمن اع عاا، هزين  مبناددا را تعینیم   

مورننو ، فلنن  فننرض . هاسننت گیننری سننازمان اسنناس شننك 

 نآ ازعل نیت نیست، شلكأ شنراي  اناص هنر مبادلنأ، منان       

زمان مناف  اود را شأ مداكبر میزان  هم عور شأكأ افراد  شود یم

شینی  مدل هزين  مبادلأ صدر، ايم م،لب را پیش. ممكم شرسانند

شرشنودن اع عناا    ی مبادلنأ، شنأ علنت هزيننأ    ها نأيهز. كند یم

نامسناوی شنیم عنرفیم     عور شأو ايم اع عاا  اشدي یمافزايش 

عاد چندگاننأ  گیری اش ی اندازهها نأيهز. شود یممبادلأ نگهداری 

گینری مینزان    شده، يا انندازه  و شاارزش كادها و ادماا مبادلأ

ی هنا  ننأ يهزی تضمیم اجرای صراردادهنا  ها نأيهزكار عام ن و 

                                                      
1 Institutionalization  
2 Stabilize 
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هنا شنرای كناهش ترديند در      سنازمان . كننند  یممبادلأ را تعییم 

آوری  و همننراه شننا فننم  شننوند یمننمعننام ا ششننری ايجنناد  

السنم،  ) كننند  یمتولید را تعییم ی مبادلأ و ها نأيهزشده،  استداده

5921 :513-512  .) 

ی مبادلنأ كمتنر شاشند،    هنا  ننأ يهزكوز، معتلد است هرچأ 

وری سیستم شیشنتر اواهند شنود ولنی      ، شهرهتر یتخددكارها 

. ی معاملأ، شستگی شأ نهادهنای ين  جامعنأ نینز، دارد    ها نأيهز

منظور، سیستم ملوصی؛ سیاسی؛ اجتماعی؛ آموزشنی؛ فرهنگنی   

ها هسنتند كنأ شنازدهی     در عم ، ايم سازمان. انند آن استو م

 (.552: 5921، السم) كنند یمي  اصتداد را سازماندهی و هدايت 

 :ديننگو یمنن( 1994)السننم، شننأ نلنن  از داگنن س نننورث 

هستند و مند و منرز    ها انسانها راهنمای كنش متلاش   سازمان

أ تیسنیس  آنهنا شن  . كنند یمی افراد را تعییم ها انتخابمجموعأ 

متلاشن    یها فعالیت شرای ( اما نأ لزوما  كارا)ي  سااتار شاوباا 

كنند و هد  از ايم سااتارها كاهش ترديند   انسانی، كم  می

و  دهنند  یمرا سامان  ها زهیانگدرملیلت، نهادها . در شازار است

آنهنا هسنتند كنأ تعینیم     . در شازارنند  كننندگان  راهنمای مبادلنأ 

كارهنايی را انجنام دهنند و چنأ كارهنايی      فعادن، چأ  كنند یم

در شی  تغییراا سازمانی، ايم مورنو   . شرايشان ممنو  است

داشنتم در فرهننگ    دلین  ريشنأ   ها شأ كأ سازمان شود یمم،ر  

 .شوند جامعأ، شا سرعت تغییر در صوانیم رسمی هماهنگ نمی

و صوانینی كأ شرای كاهش  ها استیسنكتأ مهم در عرامی 

شنوند،   و شهبنود عملكنرد اصتدنادی م،نر  منی      هزين  مبادلنأ 

اگنر  . كردن شأ راش،  آنهنا شنا نهادهنای غیررسنمی اسنت      توجأ

هايی رسمی و سنازگار شنا نهادهنای غیررسنمی ايجناد       سازمان

و متنی،   شنود  ینمن نظر، ممكم  دورنشوند، دستیاشی شأ نتاي، م

. ايم امكان وجود دارد كأ ورعیت، از آنچأ هست شندتر شنود  

شار سنااتار سنازماندهی    س، شرای مواجهأ شا آوار زياناسا شرايم

و صنوانیم، شايند شنأ     هنا  اسنت یسجديد، در تغییراا و عرامی 

ترتیباا نهادی نیز، توجنأ و سنااتار سنازماندهی مناسنب را     

شراي  ااص، انتخاب كرد؛ تا شأ ايم صورا، هزين    شأ شاتوجأ

. (نلن  از كناز  ، شنأ  596: 5921السم، )اجتماعی مباددا كاستأ شود 

شنأ  . شود لأ هماهنگی و همكاری در غیاب نهادها م  نمییمس

هنای   هنای سنازمان   يكنی از نشنانأ   5عنوان مبال سواری مجانی

 .ناكار است

السنم،  )ها، كاهش هزينأ مبادلأ است  كاركرد اصلی سازمان

؛ آنها صوانیم شازی در شازار و صواعد معاملأ را شنرای  (535: 5921

نهادهننا شجننز ايجنناد . كنننند یمنندل، تعیننیم دسننتیاشی شننأ تعننا

ی رفتاری در جهانی كأ ازنظر اع عاتی ناصص، و ها تيمیدود

ازنظر عل نیت میدود است، نلش ننوعی داننش را نینز، ايدنا     

 . كنند یم

 

 شده در روابط اجتماعی های حک ای وفعالیت ساخت رابطه

شده، پیوندهای اجتماعی شنا رواشن  صنوی؛ امنا      پیوندهای م 

پیوندهای شازاری شا رواشن  سنرد و    8یوندهای شدون واشستگیپ

دهننند  ماهیننت  ايننم دو نننو  پیوننند، نشننان . اشننزاری هسننتند

 . اند معام ا

انسجام اجتماعی، شأ معنای توافن  جمعنی مینان اعضنای     

عوركلی، ناظر شر میزان  ديگر، انسجام شأ شأ عبارا. جامعأ است

هنای   فرهنگ ها و ارده وهو الگوی راش،  متلاش  شیم فعادن، گر

 .(510:5912 افروغ،)تمايزيافتأ است 

انسجام اجتماعی در ي  می،  تعاملی معیم، شك  و معنا 

 دوركیم، امساسی را كأ در میدان تعاملی شأ وجود. كند پیدا می

از نظر او، عاعد  جمعی عمین ،  . نامد آيد، عاعد  جمعی می می

...( م ملی؛ منذهبی و مب  اعیاد؛ مراس)اغلب، عی آداب جمعی 

آيند و شنأ اينم روش، ددين  افنزايش و تیكنیم        شأ وجود می

 .(88:5918 چلبی،)كند  انسجام اجتماعی را فراهم می

وسنیلأ   دهد كنأ عواعنف افنراد، شنأ     انسجام، وصتی رخ می

جنايی كنأ افنراد متدن  شنأ      . نهادهای فرهنگ، تنظنیم شنوند  

ا تنظیم شنده  ه  جماعت اجتماعی شده شاشند، جايی كأ فعالیت

انند و جايگناه نناشراشری     هنجارهنا هماهننگ شنده     و شأ وسیلأ

 (.191:5910ترنر،) شوند صانونی تدور می

كنردن نظنام    انسجام اجتماعی ماصن  پنذيرش و نهاديننأ   

هنای   شنأ روش  ارزشی و هنجاری ي  جامعأ است كأ شاتوجنأ 

                                                      
1 Free riding 
2 arm's-length ties 
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هننای فننردی و شننیم سننازمانی تلويننت  اعتمادسننازی در جنبننأ

ون، شننرايم علیننده اسننت كننأ در اكبننر جوامنن ، شننرا. شننود مننی

های صانونی رسمی منب  اولی  كنترل اجتماعی نیسنتند؛   رمانت

هنا و هنجارهنای   كأ شرای مدی سااتار اعتلنادی، ارزش  چنان

نظنر شنراون،    از. جامع  شزرگتر، آداب ديننی هنم، تیویرگذارنند   

ها ازجملأ نهاد دينم، نیناز    نیروی میرک در پشت اكبر سازمان

 ,Ford & Brwn)رای شرصراری انسجام اجتماعی و وباا اسنت  ش

1997:30). 

و ( 1957)پنودنی  ( 1950)دانشمندانی همچون شنومپیتر  

معتلدننند فعالیننت اصتدننادی، در سننااتار  ( 1985)گرانننووتر 

همچننیم، آنهنا شنر تنیویر     . اجتماعی شازار گسترش يافتأ اسنت 

انند؛   ر تیكید كردهرواش  اجتماعی شازار، شر رفتار اصتدادی، شسیا

گويند رواش  اجتماعی تیویر زيادی  ها، می كأ اصتداددان درمالی

شر معام ا اصتدادی ندارد و متی، گناهی شاعن  ناكارآمندی    

های اصتدنادی در   ها، شیشتر از ديدگاه نئوك سی . شود شازار می

آنهنا معتلدنند در شازارهنای    . كننند  های اود استداده می تیلی 

الگوهنای مبادلنأ، شنا    ( نامنند  ا را تدرديافتنأ منی  كأ آنهن )مدرن 

در ايم ننو  پیونندها   . اند پیوندهای شدون واشستگی گره اورده

كأ فعنادن، دائمنا    عوری انگیزه فعالیت، مندعت فردی است، شأ

دهنند تنا از    اريداران و فروشندگان جديدشنان را تغیینر منی   

آورنند و  های جديد شازار، امتیاز شأ دسنت  ( وارد تازه)ورودی 

ايم الگنوی مبادلنأ، شنا صیمنت     . همچنیم، از واشستگی شپرهیزند

درواص ، صیمت چكیده تمام اع عاتی است كأ . شود میدود می

ويژه در زمنان مضنور    گیری شايستأ و مناسب، شأ شرای تدمیم

تعداد زيادی اريندار، فروشننده ينا معاملنأ نامشنخص، دزم      

اگنر رواشن    . انند  ی شنده ا در ايم شازار، رواش  فردی اره. است

ها شأ وجود آيد، در آنها شیشتر مندعت  رمنی هم در شیم شخش

در ايم شازارها رفتار سنودمیور، شیشنتر   . نظر است دورفردی م

دلین    همنیم شنأ  . از رفتار دگراواهانأ و متعهدانأ وجنود دارد 

هنای   فعالینت است كنأ پیونندهای شندون واشسنتگی عملكنرد      

هنا   د شنأ همنیم دلین  هنم شنركت     كننن  را تسهی  میاصتدادی 

تنا شنا    سنازند  پراكنده منی تجارتشان را در شیم شسیاری از رصبا 

 ريسن  را كناهش دهنند   هنای متدناوا    آوردن صیمنت  دست شأ

(Uzzi, 2005: 207-208). 

البتننأ، نتنناي، تیلیلنناا تجرشننی زيننادی نیننز درشنناره      

شنأ  . شنده، وجنود دارد   ادوصیاا متمايز مبناددا جاسنازی  

عور ايتالینا   ای در صناي  کاپم و همیم ، رواش  شبكأعنوان مبال

در ايم صورا كنام   . اند پیوندهای شخدی و شا اعتماد داشتأ

هنای كنتنرل    توانند هزينأ شینی است كأ ايم رواش  می صاش  پیش

 .(Uzzi, 2005:208)را كاهش دهند 

شننأ ايننم نتنناي، ( 1983) 5همچنننیم رومننو، شننوارتز و دار

های تولید میلی نشان  ها در شبكأ شركترسیدند كأ جاسازی 

هنا را شناد    جنای آن كنأ صیمنت    شده، شأ داد كأ فعادن جاسازی

شبرننند، رارننی هسننتند تننا تمركزشننان را از اهنندا  عل نننی  

اصتدادی شرای رسیدن شأ اهندا  در دسنتاوردهای متوسن  و    

شرداری؛ شر كشت و زر  شلندمدا و همكاری  استل ل در شهره

دهند كنأ جاسنازی،     ا  سیر ايم ادشیاا نشان می. تغییر دهند

كند كأ شا هیچ چیز ديگر متنی   های اصتداديی می تولید فرصت

. شنوند  شازارها، صراردادها  يا همبستگی عمودی جايگزيم نمنی 

شنر اهندا  شلندمندا و    ( شنده  جاسنازی )در ايم نو  رواشن   

شننود و متننی همكنناری پننس از مبادلننأ  همكنناری تیكینند مننی

 .، ادامأ دارداصتدادی نیز

 

هاای   بینای، فعالیات   ارتباط عقالنیت ابزاری، قابلیت پایش 

 شده در روابط اجتماعی و هزينة معامالت حک

  های مرشوا تیلی  وشر از عل نیت اشزاری شأ شسیاری از ويژگی

درستی نشان داده )، اينكأ تنخس .شود شأ شازار، تعمیم داده می

هنا   صیمنت . كنردن دارد  شدن، پیوند میكمی شا كمجی پولی( شده

میدنول  »منندی نیسنتند؛ شلكنأ     از فاينده « های االدی نشانأ»

و ناشننی از رصاشننت عننام ن « اننند جنننگ و صننل  میننان مننناف 

رو، پول اساسنا از اينم جهنت     اصتدادی در شازار هستند؛ ازايم

هننا و مخنناعراا  اهمیننت دارد كننأ اشننزار شیننان كمجننی فرصننت

هنای   كنردن مزينت   نبنال ای است كنأ در جرينان د   شده شرآورده

                                                      
1 Romo and Schwartz  and Dore  
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اشعناد مهنم هنر منوصعیتی     . «كننند  رصاشتی شا يكديگر ت صی منی 

شنود كنأ از رصاشنت     های پولی متداوتی شیان می شرمسب مالت

ترتینب،   اينم  آيند و شنأ   ها شأ دست منی  های شنگاه شازار و شرنامأ

هنا و نتناي، دصیلنا  ملايسنأ      لیاه هزينأ های مختلف را از شیوه

گويد عل نیت ظاهری ي  اصتداد  صرامت می وشر، شأ. كنند می

ترتیب، عل نیت ظاهری نظم اجتماعی مدرن، شنأ   ايم پولی و شأ

 . واشستأ است« آزادی كام  شازار»

شدن، شأ كنترل مرامن  تولیند    كأ عل يی ويژگی دوم، ايم

در داانن  مؤسسنناا اداری اصتدننادی و غیراصتدننادی واشسننتأ 

ی تمنامی عناصنر ين     همچنیم، ايم ادلت شنأ پینرو  . است

رينزی شسنتگی    از مرام  شرنامنأ  -جملأ نیروی كار مم-فرآيند 

دارد كأ ايم امر، شأ معنای افزايش توانايی میاسب  هزين  تمنام  

ايم امر، تا مدی موكنول شنأ افنزايش    . اع عاا و نتاي، است

دانش علمی و فنی است تا شتوان شأ جريان افتادن منواد و كنار   

در چنارچوب  . عل يی كرد( مب  تیلوريسم)را در ا ل تولید 

ای شرای دستیاشی شنأ   ها هم  عوام  وسیلأ ها و آگاهی ايم دانش

ها نینز، يكنی از اينم     انسان. شوند تولیدی كارآمد میسوب می

م ، شايد مدعول صلمداد شوند نأ فاعن ، و   عوام  هستند كأ شأ

توجنأ  های ظاهری شأ آنهنا   ديگر، شايد از ديدگاه ارزش  ازسوی

 . های ااتی شود، نأ از ديد ارزش

وشر نینز، هماننند مناركس، شنرای جداشندن كنارگران از       

نتیجأ میرومیت . مالكیت اشزار تولید، اهمیت زيادی صائ  است

كارگران از مالكیت اشزار تولید، واشستگی كام  معاش آننان شنأ   

ترتیب، آنها را از درااتیارداشتم هرگوننأ   ايم شازار كار است؛ شأ

يعنی مراملنی كنأ در آن، از   )صدرتی شرای كنترل مرام  تولید 

اينم امنر، موجنب    . دارنند  شناز منی  ( شنود  كار آنان استداده می

شنود و كنارآيی و    ترشدن تلسیم اجتماعی و فنی كار می عمی 

منال، شاعن     دهد؛ امنا درعنیم   شازدهی اصتدادی را افزايش می

 (.582: 5926اسلیتر، )شود  افزايش شیگانگی و رعف نیز، می

دنبنال   های اصتدنادی شنأ   های شدي ، درشاره سازمان ديدگاه

. تری هستند های پیچیده تیلی  سااتارها، مناسباا و عل نیت

های شی ، در موز  علم جديد اصتداد  يكی از نافذتريم شااأ

آونار    هنا، شنأ   ردپای ايم رشتأ از انديشنأ . گرا صرار دارد سازمان

را م،نر  و  « های اجتماعی هزينأ»رسد كأ مدهوم  رنالدكوز می

. هنا را مشنخص كنرد    آن، وظايف و عملكنرد شنركت   شراساس

هنای   هزيننأ »شی  اصلی كوز، ايم شود كأ معام ا اصتدنادی  

های مستلیم تولیند   ها غیر از هزينأ ارند و ايم هزينأاجتماعی د

ها و عام ن شازار  های شركت ها شأ ساير هزينأ ايم هزينأ. است

هنای اجتمناعی    شود؛ يعنی هزين  آنان، شنام  هزيننأ   ارافأ می

. هنای مسنتلیم تولیند اسنت     معام ا شنازار شنأ ارناف  هزيننأ    

شنام  هزينن     «5هنای معاملنأ   هزينأ»های اجتماعی يعنی  هزينأ

وجوی اع عاا در شازار، و هزين  انعلناد   زمانی و پولی جست

نكت  اصلی شی  كوز، تیویر . صراردادها و مدی اجرای آنهاست

هنا و   هايی، شر چگونگی سنازماندهی شنركت   زياد چنیم هزينأ

سنازماندهی سلسنلأ   . گیری مالكینت اصتدنادی آنهاسنت    شك 

س افزايش كارايی آنهنا  های شزر  را شايد شراسا مراتبی شركت

دهند؛   ايم سااتار، ترديد را كناهش منی  : در شازار، روشم كرد

دهند؛ عنرز عمن  افنراد را      هماهنگی میان كارها را افزايش می

جويی در هزين  انعلاد صرارداد شنا   كند و موجب صرفأ تنظیم می

: 5926اسنلیتر،  )شنود   تولیدكنندگان كادها و ادماا مختلف می

520-513.) 

 

 ماد اجتماعیاعت

اعتماد، نوعی راش،  كیدی است كنأ شنأ تعبینر كلمنم، صندرا      

های انسنان،   كند و ايم راش،أ، در فعالیت كردن را آسان می عم 

شنود   های مع،نو  شنأ آيننده، آشنكار منی      ادوص فعالیت شأ

كننند  معنام ا در فضنای     اعتمناد، تسنهی   . (831:5911 كلمم،)

اددا اجتمناعی را شنأ   اجتماعی است كأ هزين  مذاكراا و مب

شنأ نظنم    همچنیم، شرای م  مسنائ  مرشنوا  . رساند مداص  می

صنراردادی و   ای دارد و عندر پنیش  كننده اجتماعی، نلش تعییم

شننأ تعبیننری، مدنناهیم . كننننده مینناا اجتمنناعی اسننت تلويننت

عنور شناللوه رواشن  اجتمناعی را توصنیف       شأ اعتماد، شأ مرشوا

شنأ    های مرشوا ا افلی شیم موزهكنند كأ درشردارنده تمايزا می

( 1995)شرای مبنال، فوكويامنا   . فضای عمومی و شخدی است

                                                      
1 Transaction costs 
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صورا شاادی شرای شیان سرماي  اجتماعی در معنای  از آن شأ

كنأ  )های اجتماعی و اا   فرهنگنی   های جمعی شبكأ ارزش

اسنتداده  ( دهنند  شنیاد رشند و وبناا اصتدنادی را تشنكی  منی     

ای از اعتمناد را رواج داده   ت دوگاننأ سلیگمم، شرداشن . كند می

های مختلف شرای راش،  شنیم افنراد در    است كأ اشاره شأ زمینأ

شد  اعتماد در فضنای عمنومی    می،  شخدی و اشكال نهادينأ

زمانی كأ از س،  ارد شأ سن،  كن ن   نظر او، اعتماد   شأ. دارد

أ فوكوياما، ش. منتل  می شود شايد در رمانت صوانیم صرار گیرند

او ايم شرداشنت را  . ي  شرداشت عمومی از اعتماد معتلد است

شده در ي  جامعنأ صانونمنند، تعرينف     شراساس انتظار ماص 

. كند كأ مبتنی شر رفتار تعاونی و هنجارهای مشنترک اسنت   می

اعتماد عمنومی را شنأ كمن  ايند  سنرماي        1997اوس نر، در 

مشترک، مناف   های ايم ايده، شا ارزش. كند اجتماعی تعريف می

. دهی آنها شراساس فعالیت جمعی پیونند دارد  شخدی و شك 

رواش  اعتماد ازعري  : نتاي، ماص  از ايم مبام ، چنیم است

هنای مشنترک    شنود، اعتمناد شنا ارزش    گرايی مشخص می اراده

عور شاللوه، شا رواش،ی كأ اساس آنها صنرارداد و   پیوند دارد و شأ

 (.Tonkiss, 1998:258)اجبار است، ناسازگار است 

كنند كنأ ديندگاه     زتومكا نیز، ايم مورنو  را م،نر  منی   

گرا، جامع  شاللوه و پوينا را شنأ اتیناد و جمن  منناف ،       فرهنگ

دهد؛ شلكأ شأ آن، مانند ي  اجتمنا  اا صنی توجنأ     تللی  نمی

جامعأ اا صی كمتنر شنا سنازمان رسنمی     : گويد او می. كند می

ولیت و ؤاس تعلن ؛ اعتمناد؛ مسن   ارتباا دارد، شیشنتر شنا امسن   

شناسنی نینز، در شراشنر     اينم وظیدنأ  . شناسی مرتب  است وظیدأ

هنای مشنترک    ها، مناف  و هند    افرادی است كأ شا آنها ارزش

اجتما  اا صی شیوه اصنلی ارتبناا داشنتم شنا ديگنران      . دارد

ملولأ منا شنا سنأ    . اند صورا ما تعريف كرده است كأ آن را شأ

عتماد، وفناداری و اشنتراک مسناعی شنا ديگنران      الزام اا صی ا

م،اش  اينم تدسنیر، در اجتمنا  اا صنی سنأ      . شود تعريف می

نشان  اصلی وجود دارد كأ نخستیم آنها اعتمناد، يعننی انتظنار    

نشنان  دوم، وفناداری   . رفتار صادصانأ از جانب ديگنران اسنت  

 يعنی اعتماد كام  داشتم نسبت شأ كسانی است كأ شأ ما اعتماد

سنومیم مؤلدن    . اند اند و شرای انجام وظايف، پیشلدم شده كرده

داشتم شرای  آن، تجانس، يعنی توجأ شأ مناف  ديگران و آمادگی

اند، متی اگنر انجنام    ای است كأ دراواست كرده انجام وظیدأ

زتومكنا، اعتمناد را،   . مان در تعارض شاشد آن، شا مناف  شخدی

هنای امتمنالی ديگنران    كنردن درشناره رفتار   شنندی  نوعی شنرا 

 .(821:5938ازكیا و غداری، ) داند می

ای كننأ ريننا؛ تزويننر؛ میلننأ و ندننا  در رواشنن   در جامعننأ

اجتماعی تسل  داشتأ شاشد، اعتماد، جايگاهی نخواهد داشنت  

گراينی، مدنامبت و مشناركت،     جنای جمن    و افراد جامعأ، شأ

ی در چننیم شنراي،  . دنبال فردگرايی اوداواهانأ اواهند شود

عنور چشنمگیری    دادن اعتماد اجتماعی متلاش ، شنأ  میزان تعمیم

كنأ فعنادن اجتمناعی دررواشن  انود،       ياشند؛ چننان   كاهش می

همچنیم، آن دستأ از فعنادن ملیلنی   . كنند امساس امنیت نمی

و مجازی كأ مال  هستند، تماين  شیشنتری شنأ تعلینب منناف       

عمنومی  كنند، شدون آنكأ امساس تعهند   شخدی اود پیدا می

شأ نلن    5938 ازكیا و غداری،) نسبت شأ مدال  جمعی داشتأ شاشند

 .(5918، چلبی:از 

 

  ة وبر دربارة اخالقنظري

مهنم اسنت و     انسنان  یهنا  نظام ارزشی در انتخاب ،از نظر وشر

انسنانی   یها فعالیت او  .دهد یاساس زندگانی ششر را تشكی  م

 :كند یشندی م را چنیم تلسیم

شندی و   عل نی عبلأروش ممكم است شأ  یرفتار اجتماع

 ،در ايننم مالننت. شننود  ريننزی ، شرنامننأهنند شننأ ينن   شاتوجننأ

شندی شر ايم انتظار مبتننی اسنت كنأ شنا اشنیا ، ورنعیت        عبلأ

شیرونی و شا ساير افراد شأ نیو معیننی رفتنار اواهند شند و از     

يننا وسنناي  تیلنن    «شننراي » صننورا چنننیم انتظنناراتی شننأ 

كنأ شنأ عنرز عل ننی      شود یاستداده م يیها آمیز هد  موفلیت

رفتار مع،و  »رفتاری چنیم . اند انتخاب شده ،توس  اود فرد

 .شود ینامیده م «شأ هد 

اعتلناد آگاهاننأ شنأ ارزش م،لن       لأیوس رفتار اجتماعی شأ

 اساسشندی و شر مستل  از هر نو  میرک اارجی عبلأ ،كردار
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سننجیده   ،منذهب و اا صیناا، زيباشناسنی   ماننند  معیارهايی 

ين  ارزش  درشناره  عل ننی  ريزی  شرنامأنمونأ از ايم . شود می

 .شود ینامیده م «رفتار مع،و  شأ ارزش»م،ل  

 ژهين و عنور اندعنالی و شنأ    رفتار اجتماعی ممكم اسنت شنأ  

رفتار میدنول تركینب    ،در ايم مالت. شود شندی عاعدی عبلأ

 .ااصی از امساساا و عواعف فرد است

عور سننتی يعننی شراسناس     عی ممكم است شأرفتار اجتما

 شأ نل  از وشنر،  15-18: 5911 چلبی،) شندی شود عبلأ ،عادا ديرينأ

5961:18-15.) 

اان    »كأ شنأ عبنارتی   شیم دو نو  رواش  اجتماعی  ،وشر

شنأ   .شود یصاي  م هستند، تمايز« ولیتیؤاا   مس»و  «اعتلادی

ا شننا معیننار  رفعالیننت انسننانی   «ولیتیؤاانن   مسنن»نظننر او 

كنارايی   ،آنهند  اصنلی   و  كنند  یتدسیر من « ها هد  وساي »

شراساس انتخاب وساي  متناسب شنا  تعريف آن،  ،شناشرايم؛ است

مجبنور  افنراد را   «اان   اعتلنادی  » .اسنت  نظنر  دورم اهدا 

پنهنان  آشكار ينا  اتكا  شدون و ، شانامساساتم،اش  كأ  كند می

 شنأ نلن  از آرون،  . 18-19: 5911 چلبی،)كنند عم   ،شأ عواصب اصدام

 «ولیتیؤاان   مسن  » هرگوننأ كنأ  معتلند اسنت    ،آرون .(5962

درنهايت، زيرا  اند؛ گرفتأسرچشمأ اا اعتلادشعضی از  آشكارا،

اسنت و در هند  چننیم    دنبال سنودمندی   ، شأاا  ايم نو  

ي  نو  اان    « یاا   اعتلاد» .ترديد كردشايد جستجويی 

كنأ   ،شايد تا آن مد شأ آن نزدي  شود ،سآل است كأ هرك ايده

متضناد نباشند    ،دزم شرای ي  رفتار معلنول  یها تيشا میدود
 (.5962شأ نل  از آرون، ، 11: 5911 چلبی،)

مناكس   .گینرد  نشئت می دو مالتايم از  ،معلول فعالیت»

را آنهنا  اينم دو،    تضناد جاودانن   شنأ  در عنیم اشناره   ،وشر نینز 

اا   اعتلاد و اان    : ديگو یو م نددا یيكديگر م  كنند كام 

شلكنأ همنديگر را تكمین      ؛ولیت شا هم متنناصض نیسنتند  ؤمس

 سنازد  یيعنی انسنانی را من   ،انسان اصی  آنهاو مجمو   كنند یم

آنچنأ وشنر    رسند  یشأ نظنر من  . استكأ مدعی رسالت سیاسی 

، يعننی  را دارد ادوصنیت اينم   ،نامند  یمن  «اا   پروتستان»

تعهداا را شا مساشگری و عل نیت همنراه   عاعدی و یها جنبأ

 .(11: 5911 چلبی،) "كرده است

 

 دين و انسجام اجتماعی

كند كأ م،ناش  آن،   انسجام اجتماعی معمود  مدهومی را شیان می

عنور   صورا گروهی شأ يكديگر واشسنتأ، شنأ   اعضای جامعأ شأ

همچننیم، انسنجام   (. 5966:100 شینرو، )متلاش ، نیازمند يكديگرند 

اجتماعی نوعی امساس گرايش شأ ديگران، نیز ارتباا و تعام  

ولیت متلاشن  شنیم   ؤشا آنها است و منظور از آن، امسناس مسن  

-5966شیرو، ) چند ندر يا چندگروه است كأ آگاهی و اراده دارند

در ايم معنا ايم انسجام، درملیلت امساس همبسنتگی،  (. 100:

نسنبت شنأ    پیوند و تعهند عناعدی اسنت كنأ اعضنای جامعنأ      

 .(5929:552 ،وزيری) يكديگر دارند

شناسان اجتماعی  ايم شرداشت از انسجام، شا شرداشت روان

عنوركلی، تعرينف آن از انسنجام     از ايم مدهوم نزدين ، و شنأ  

شنأ نظنر   . اجتماعی امساس نزديكی عاعدی شا افراد ديگر است

رسد انسجام اجتماعی مدهنومی فراتنر از امسناس ارتبناا      می

فراد شا يكديگر شاشد؛ چراكأ درواص ، شايد شر نتیجأ ايم عاعدی ا

ديگنر، در معننای صبن ،     عبنارا  شنأ  . امساس نیز، ددلنت كنند  

شنود،   انسجام اجتماعی اغلب سازگاری اجتمناعی تدنور منی   

صنورا   شنأ . كأ ايم دو مدهوم، شا يكديگر تداوا دارند درمالی

ت دارد و تر، انسجام اجتماعی شر سازگاری اجتماعی ددل كام 

 .نوعی میدول آن است شأ

شناسننی شسننیاری از مننناف   هننای جامعننأ شراسنناس نظريننأ

اينم   .های داوعلبانأ است اجتماعی ماص  عضويت در انجمم

اند و در عرصأ  ها در دو عرصأ فردی و اجتماعی م،ر  انجمم

های داوعلبانأ، درک اجتماعی و اعتماد را شأ منردم   فرد انجمم

ا در آنهنا شنأ افنراد مختلدنی كنأ اغلنب       دهند؛ زينر  آموزش می

های ارزشی گوناگونی دارند، اجازه فعالینت   ها و نظام زمینأ پس

هنای   هنا شناگردآوردی تین     ايم انجمنم . شود مشترک داده می

كنند كأ ديگنران را درک،   اجتماعی گوناگون، شأ همأ كم  می

آنها هنر سازش؛ تواننايی ايجناد راش،نأ؛    . و شا آنها همدلی كنند

های اجتماعی گونناگون را   یم ؛ مشاركت و همكاری شا تی ت

در صلمنرو فنردی مشناركت شنهروندان در جامعنأ      . آموزند می
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هنای داوعلباننأ، رفتارهنای اجتمناعی و      میلی و انجام فعالیت

اعتمناد؛  : اينم رفتارهنا عبارتنند از   . آمنوزد  عاعدأ را شأ آنها می

مینان، اعتمناد،    راش،أ متلاش ؛ يكپارچگی و همكاری، كأ دراينم 

هنا در   ايم انجمم. تريم نلش را دارد نلش اساسی و شايد مهم

هنای داوعلباننأ شنا پیونندهای مشنترک،       عرصأ اجتماعی گروه

كنند كأ آنها ك  جامعأ را شأ هنم   های اجتماعی تولید می شبكأ

فكنر، پیونندهای    هنا مینان افنراد هنم      ايم گروه. زنند پیوند می

هنای   هنايی مینان گنروه    و شنأ مننزل  كننند   اجتماعی شرصرار منی 

های مشاركت مندنی ازجملنأ    شبكأ. اجتماعی گوناگون هستند

هننا،  هننای همسننايگی مراكننز سننروداوانی، تعنناونی   انجمننم

ای فعالیت افلی شنديدی   های توده های ورزشی و گروه شاشگاه

ای  هنا در جامعنأ   هرچنأ اينم شنبكأ   . گذارنند  را شأ نمايش می

شیشنتری وجنود دارد كنأ شنهروندان     تر شاشند، امتمنال   متراكم

 پاتننام، )شتوانند شرای مناف  متلاش ، شنا يكنديگر همكناری كننند     

رسند   های جامعأ ايران، شأ نظر می شأ ويژگی شاتوجأ. (836:5921

گیننری  تننريم و نیرومننندتريم سننازمان مننؤور در شننك     مهننم

های اجتماعی نهاد ديم است، زينرا در دينم اسن م،     مشاركت

ينی، شر رفتارهايی تیكید دارنند كنأ زمیننأ و شسنتر     های د آموزه

كنند؛ شنناشرايم،   های اجتماعی را فراهم می گیری مشاركت شك 

توجأ شأ ايم منب  مؤور و راش،أ آن شنا مشناركت اجتمناعی، از    

( ای در مال گنذار اسنت   كأ جامعأ)ررورياا علمی در ايران 

هنای   در تیلی  نظنام اعتلنادی ادينان، فوكويامنا ارزش    . است

اا صی مانند صداصت؛ اعتماد؛ ايبار و موارد مشناشأ را موجنب   

مشاركت اجتماعی شنیم اعضنای ين  گنروه و فرصنأ منذهبی       

 .داند می

كنأ اجنرای مراسنم     عنوری  شخنش اسنت؛ شنأ    ديم، میاا

های پايندار   كند و ارزش مذهبی، میراث گروه را اشلا و امیا می

و  (800:5911ركنیم،  دو)دهند   های آينده انتلنال منی   آن را شأ نس 

هنننای مننناكم، از رنننرورياا  پاينننداری هنجارهنننا و ارزش

 .گیری مشاركت اجتماعی است شك 

عنور   آنها شا تكیأ شر شواهد تجرشی، معتلدند افرادی كأ شأ

هنا و تشنريداا    ويژه عبنادا  منظم و شیشتر در عباداا دينی شأ

هنای اجتمناعی و رواشن      كنند، شنبكأ  جمعی دينی شركت می

ی دارند؛ شناشرايم، از تباددا كاد، ادماا و اع عاا تر وسی 

تشنريداا  . شنوند  تنری نینز، شرانوردار منی     تر و متنو  فراوان

های مرتب  شا آن، افرادی شا تعهنداا   دينی و فعالیت( ادماا)

كنند و ايم  های اعتلادی مشترک را دور هم جم  می و پايبندی

هننای  ايننتهننايی شننرای مم هننای دينننی غالبننا  شننبكأ جماعننت

همچنون  )اجتمناعی   هنای عناعدی   اجتماعی، اشنزاری و كمن   

 .(Elison & Levin, 1988:406)هستند ( همیاری
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 روش تحقیق

 پیمايش روش

 وهیشنأ دو شن   دين شا ی،علمن   ین تیل  ين شنأ   مرشنوا  یرهایمتغ

 فيتعننار رهننایمتغ ميننا یراشنن دينناشتنندا، شا. شننوند فيننتعر

 ااینندیآن دسننتأ از ك فيتعننار ميننا. ارائننأ كننرد  یمدهننوم

توصننیف  ،اننندكننأ مسننتل  از زمننان و مكننان   را  رهننایمتغ

منرتب  شنا   ریغ اين منرتب    یهنا  اتدنا   صیاما در تشخ كنند؛ می

، 81-81: 5913كنوپر،  )شنود   از آنهنا اسنتداده منی    ،مدهوم مندنظر 

پننس از  .(5316، 5آرونسننمالسننورا و ، تیكننارل اسننم شننأ نلنن  از  

 فين تعرنینز،   یاتین عملازنظنر   دين شا رهنا یمتغ یمدهوم فيتعار

 .كننند  داین پ یتجرشن   مشناهده  وسنیلأ، تواننايی   شأ ايمتا شوند 

از  یا ، مجموعننننأریننننمتغ  ی ينننناتیننننعمل فيننننتعر»

را مشننناهده  منننوادث درانننور هاسنننت كنننأ  دسنننتورالعم 

 تیننموصع  شررسننی يننامكننان امننر،  ميننا .كننند مننی فیتوصنن

تنا مشنخص شنود     كنند  یپژوهشگر فنراهم من   یص را شرااا

، 81-81: 5913كننوپر، )« نننأ ايننوجننود دارد در آن،  یمدهننوم ايننآ

 (.8نولدزيرشأ نل  از 

منظننور پاسننخگويی شننأ   در عرامننی ايننم تیلینن ، شننأ  

. هننای مختلدننی اسننتداده شنند   ادا نخسننتیم، از روشؤسنن

 شننازار تهننران، ازنظننر اشعنناد اجتمنناعی شننأ اننندازه شازارهننای   

شننده نیسننت؛ شننناشرايم، ازآنجاكننأ مورننو     ديگننر شنننااتأ 

نظنننر منننا درک يننن  پدينننده ناشننننااتأ و پیچیننند   دورمننن

مناسننبی شننأ نظننر    اجتمنناعی شننود، تیلینن  مننوردی گزينننأ  

ديگننر، در ايننم تیلینن ، چرايننی و چگننونگی  ازسننوی. رسننید

نظنر شنوده اسنت؛ شنناشرايم، از      دوررادادهای ديگری نینز من  

 .ده شده استهای ديگر هم استدا روش

عننر  ايننم تیلینن ، تنن  مننوردی و جز نگننر اسننت،    

تیلینن   و  يعننی شنازار تهنران در آن شررسننی و صضنايا تجزينأ     

 (.60- 13: 5916يم، . ک)شده است 

 

 تعاريف عملیاتی مدل تحلیلی

                                                      
1 Carl Smith, Ellsworth & Aronson 
2 Reynolds. 

شنده در اينم    تعاريف عملیناتی شعضنی از متغیرهنای اسنتداده    

 :تیلی ، عبارتند از

تعامنن  و ارتبنناا متلاشنن   هننا،  شننركت در انجمننم : انسننجام

 .اجتماعی، تواف  جمعی

 

 به اقتصاد اسالمی  های مربوط ارزش

مساسننیت نسننبت شننأ درآمنند نامشننرو ؛ مساسننیت شننأ مننال 

ومنن ل شننرعی؛ صناعننت در زننندگی؛   مننرام؛ رعايننت مننرام

وكننار، مشنناركت  شننأ كسننب يننادگیری مسننائ  شننرعی مرشننوا

هننای مكاسننب؛ میننزان سننود شراسنناس صننوانیم      در كنن س

 .عی و تیویر للم  مرام در زندگیشر

 

 هنجارهای اخالق اقتصادی

ی هنا  تیولؤهنا و مسن   توافن  امتنرام شنأ    ؛مترام شأ صراردادهنا ا

؛ نكننردن تللننب؛ ندننا شننده در زمننان معاملننأ؛ ااكر( توافنن )

داری؛ وفننای شننأ عهنند؛ امتننرام  ؛ صننداصت؛ امانننتدرسننتكاری

 .شأ ملو  ديگران و رعايت اصول اا صی در كار

 

 نیت ابزاری عقال

 .مساشگری

 :شده در رواش  اجتماعی های اصتدادی م  فعالیت 

 .كاركردن شا اويشاوندان و كاركردن شا اريدار آشنا

 : سرماي  اجتماعی

 .اعتماد متلاش 

 

 های اجتماعی معامله  هزينه

هزين  زمنانی جسنتجوی اع عناا؛ هزينن  پنولی جسنتجوی       

و اجنننرای  آن؛ هزينننن  انعلننناد صراردادهنننا؛ هزينننن  مدنننی 

 .صراردادها؛ میبیت؛ اعتبار و اوشنامی

 

  بینی قابلیت پیش

 . شودن آينده و امساس امنیت شغلی شینی پیش صاش 
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 فردگرايی خودخواهانه 

 .گیری گرفتم ملو  ديگران در هنگام تدمیم ناديده

  

 ی کمیها هاطالعات و داد یآور ابزار جمع

شنننرای  ،شنننده   اسنننتانداردپرسشننننام ، از ینننتیلاينننم در 

 ،پرسشنننامأ» .اسننتداده شننده اسننت   گننردآوری اع عنناا 

مهنم   یهنا  شنااص  یاسنت كنأ تمنام    یهناي  مجموعأ پرسش

هننر . شننود شننام  مننی را اایدر فررنن نظننر دورمنن میمدنناه

كننأ  یاسنت و پاسنخ  شراشنر  هننا  از شنااص  یكن يشنا   ،پرسنش 

را  أیفررنن دنیسنننج ی، اع عنناا دزم شننراكننند یمنن افننتيدر

 . (512: 5912، یویك)«  كند یفراهم م

 

 5زمون مقدماتی پرسشنامهآ

هننای مختلننف،  از جنبننأ پرسشنننامأصبنن  از عرامننی نهننايی  

شنرای مبنال شنأ شعضنی از اينم      . شنار ارزيناشی شند    شیش از پن،

 مسننائ  زشننانی، تدهننیم صننیی  و: شننود هننا اشنناره مننی جنبننأ

نسننبت مساسننیت افننراد )ی مسننائ  روانننو ادا ؤسننري  سنن

سنناات هننای  جنبننأ ،تننر ، و از همننأ مهننم (شننأ سننؤادا 

 8هنای اهننی   پنرش  ؛پرسشننامأ شنودن   روان :شنام   ،پرسشنامأ

ع صنأ و   شنده شنرای پاسنخگويی؛    صنر  زمنان  ؛ ها از پرسش

. هنای شسننتأ  آوردن اشعناد پرسنش   دسنت  أتوجنأ پاسنخگو و شن   

در ايم مرملنأ، سنعی شنده اسنت تمنام سنؤادا شنأ شنك          

عرامنی شنوند   ( زيناد  اصن   تنا ایلنی   )صسنمتی   6هنای   عیف

زمننان ممكننم و شسننهولت، شننأ  ميتننر كننما پاسننخگويان، در تنن

 .سؤادا پاسخ دهند

هننايی داشننتأ اسننت كننأ     پرسشنننام  اكرشننده، گويننأ  

آنهننا پاسننخگويان میننزان موافلننت و مخالدننت اننود  شراسنناس

هنا در   اينم گوينأ  . دانن  را نسبت شأ میتوای گوينأ، شینان كنرده   

= كننام م موافنن .... 0=كننام   مخننالف) صسننمتی1ينن  عیننف 

هنای ديگنری، شنا      همچننیم گوينأ  . انند  لیكرا، آورده شده( 1

نیننز، ( 1= ایلننی زينناد.... 0=اصنن م)لیكننرا  صسننمتی6عیننف 

                                                      
1 pretest 

 .منظور ازپرش های اهنی، عدم انسجام در ساات پرسشنامأ است 8

در پرسشنننامأ موجننود اسننت كننأ پاسننخگويان م،نناش  آن،    

 .اند نظراا اود را اع م كرده

 

 گیری روش نمونه

اينننم تیلیننن ، ( در شخنننش روش كمنننی) جامعننن  آمننناری

ی فعننال در وامنندها  شراسنناس اع عنناا موجننود درشننار   

شنأ رنواش     توجنأ  تعنداد نمونن  آمناری، شنا    . شازار تهران اسنت 

مهم اينم پنژوهش، ماننند اهمینت اصننا ؛ نسنبت جمعیتنی        

مشننخص شننده  .... در هننر صنننف؛ نننو  فعالیننت شننغلی و  

 . است

گیننری تیلینن  را  شننناات نننو  جامعنن  آمنناری، نمونننأ 

 شنأ شنناات اولین  منا از تركینب و      شاتوجنأ . كنند  مشخص می

سنناات جمعیتننی شننازار تهننران، اشتنندا در انتخنناب نننو        

گیننننری، تنننن ش شننننده شننننود كننننأ از نننننو     نمونننننأ

عوركننأ اكننر  امننا همننان شننود اسننتداده « امتمننالی  یا أیسننهم»

شد، جلب اعتمناد شازارينان، نخسنتیم شنرا صبنول همكناری       

اسنننناس، تعننننداد  شننننرايم. و تكمینننن  پرسشنننننامأ شننننود

هنا و ينا    شنا شخنش  شنده نینز، متناسنب     های تكمین   پرسشنامأ

  توانسنت از سنرمايأ   هايی در شنازار شنود كنأ میلن  منی      شغ 

م، از شننیو  شننناشراي. جننا اسننتداده كننند اجتمنناعی اننود در آن

اسننتداده شنند و « متناسننب شننا مجننم ای سننهیمأ»گیننری  نمونننأ

هنا نینز، شهنره گرفتنأ      شنودن نموننأ   تا مد ممكنم، از امتمنالی  

شايند در اشتندا    ای گینری سنهمیأ   شراسناس رنواش  نموننأ   . شد

تعننداد افننراد شنناغ  در هننر صنننف مشننخص شننوند و شننأ    

ای شننرای تكمینن   نسننبت فراوانننی آن تعننداد، مجننم نمونننأ  

 .شود پرسشنامأ، مشخص 

در هنگننننام تیوينننن  پرسشنننننامأ، پننننس از ارائنننن   

هننای  تورننییاا كامنن  و پاسننخگويی شننأ شعضننی از جنبننأ  

ر در ااتیننا هننا پرسشنننامأشرانگیننز ازنظننر پاسننخگويان،  سننؤال

شعننند، شننرای تیويننن   ( هننای )آنننان صننرار گرفنننت و روز   

 . شده، مراجعأ شد ی تكمی ها امأنپرسش

سننؤادتی كننأ در اشتنندا م،ننر  شننده شودننند، درواصنن ،    

نننوعی ارزينناشی شننرای مدننول اعمینننان و اعتمنناد نسننبت شننأ 
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شخص میل  شنود، تنا پاسنخگويان م،منئم شنوند كنأ اينم        

بن  سیاسنی نینز،    شنأ ادار  داراينی نیسنت و جن    تیلی ، مرشنوا 

در ايننم مرملننأ، تننا جننايی كننأ امكننان اسننتداده از    . ننندارد

منننا در شنننازار تهنننران ملننندور شنننود،    اجتمننناعی  سنننرمايأ

  ای گیننری سننهمیأ گیننری را شرمسننب رننواش  نمونننأ  نمونننأ

در مننواصعی كننأ شننرای شراننی از   . امتمننالی توسننعأ داديننم 

پاسننخگويان ناشنننااتأ شننوديم و شراسنناس جننو فرهنگننی      

واسنن،   ان، آنهننا شننأ مننا اعتمنناد كننافی نداشننتند، شننأشنازار تهننر 

افننراد معتمنند، شننأ آنهننا معرفننی شننديم و شننأ پاسننخگويان     

 . ديگر، دسترسی پیدا كرديم

مننننورد آن،  501شننننده  پرسشنننننامأ توزينننن  800از  

 .دراور استداده تشخیص داده شد

 
 لشغ توزيع فراوانی نسبی -1جدول 

 درصد فراوانی طبقات
درصد 
 معتبر

 جمعیدرصد ت

 9/51 9/51 2/56 52 ارازی
 5/88 2/1 1/1 1 ع 
 3/81 2/1 6/1 6 فرش
 1/98 2/1 1/1 1 التیرير لوازم
 1/10 1/1 1/1 2 صماش
 8/15 2/90 3/83 98 پوشاک

 3/16 2/1 6/1 6 كارگاه تولیدی
 6/21 1/1 1/1 2 لوازم اانگی

 1/30 2/1 6/1 6 كشبا  و جوراب
 8/36 2/1 6/1 6 آجی  و اشكبار

 33 3/8 2/8 9 سراج
  5 3/0 5 پ ستی  و نايلون

  500 8/31 501 مجمو 
   3/5 9 مدلوده
   500 501 ك 

 

بررسی رابطاة باین اعتمااد و اخاالق اقتصاادی و هزيناة       

 معامالت اجتماعی

در معنننام تی كنننأ در شنننبك  رواشننن  اجتمننناعی انجنننام   

شناسنی   انتنر اسنت؛ زينرا ازنظنر رو     شوند، همكناری روان  می

دلین    كنند، شنأ   نینز، ادعنا منی   ( 2005)كأ آزی  عور كار و همان

اع عاتی كنأ افنراد از هنم دارنند و آشننايی عنرفیم مبادلنأ،        

گیننری شننرای   اعتمنناد متلاشنن  شیشننتر و درنتیجننأ، تدننمیم    

. شننود تننر انجننام مننی  فعالیننت اصتدننادی و معاملننأ، رامننت 

دننادی هننای اصت فوكويامننا، معتلنند اسننت تلريبننا  تمننام تنن ش

كردن ي  مغناز  كوچن  تنا ايجناد ين  شنركت        اعم از اداره

گیننرد كننأ دزمننأ آن    عظننیم، شننا تشننكی تی صننورا مننی   

نظنر اصتدناددانان، تواننايی     شنأ . های اجتمناعی اسنت   همكاری

از آنكنننأ، شنننر  سنننازماندهی تشنننكی ا اصتدنننادی گذشنننتأ

متكنی اسنت،   ... هايی چنون ملنو  تجناری، صنرارداد و     شنیان

ای  صننوانیم و اصننول اا صننی نانوشننتأ    مسننتلزم مجموعننأ 

وجنود اعتمناد   . انوانیم  است كأ آن را اعتمناد اجتمناعی منی   

اجتمنناعی در میننان اعضننای ينن  تشننكی ا اصتدننادی شننأ    

مینننزان شسنننیار زينننادی هزينننن  آن را كننناهش، كنننارايی و  

فوكويامنننا، در درجننن  . دهننند موصعیننت آن را افنننزايش منننی 

ی شنأ سنعادا،   نخست، توانايی ين  جامعنأ را شنرای دسنتیاش    

شأ دوام و صوام جامعن  مندنی، تواننايی افنراد شنرای مشناركت       

و همكنناری در اجتماعنناا كوچنن  و شننزر ، و رعايننت     

صواعننند اا صنننی ماننننند اعتمننناد، صنننداصت و اتكاپنننذيری 

گونننأ كننأ  همننان. (902:5938غدنناری،  و ازكیننا) داننند واشسننتأ مننی

یر شنود، اعتمناد، شنر اان   اصتدنادی تنیو       در جدول ديده می

يعنننی هرچننأ اعتمنناد شیشننتر شننود،     ( 918/0)مببننت دارد 
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اانن   اصتدننادی هننم در معننام ا اجتمنناعی افننراد، شیشننتر  

تغییننری اعتمنناد و اانن   اصتدننادی  رننريب هننم. شننود مننی

ترتیننب، ايننم  ايننم ؛ شننأ(000/0در منند )دار اسننت  شسننیار معنننا

دهند كنأ     راش،ن  شعندی نینز نشنان منی     . شنود  فرریأ تیيید می

اد شیشنتر شاشند، هزينن  اجتمناعی مبناددا كمتنر       هرچأ اعتمن 

و معننناداری  861/0تغییننری  شننا رننريب هننم  )شننود  مننی

هننای شننناشرايم، اعتمنناد اجتمنناعی شننأ كنناهش هزينننأ ( 001/0

 .شود میمنجر اجتماعی معام ا 
 

بررسی رابطة همبستگی اعتماد و اخالق اقتصادی و هزينة  -2جدول 

 مبادالت اجتماعی اعتماد

 متغیر
ب ضري

 هبستگی
 داری معنا

تعداد 
 مشاهدات

 506 000/0 918/0 اا   اصتدادی
هزيننننن  اجتمنننناعی   

 مباددا
861/0 001/0 31 

رابطااة انسااجام اجتماااعی بااا بعهاای متغیرهااای اخااالق  

 اقتصادی

راش،نن  انسننجام اجتمنناعی پاسننخگويان شننا متغیرهننای ارزشننی 

هننای  دهنند كننأ هرچننأ ارزش و اانن   اصتدننادی نشننان مننی

و ااننن   اصتدنننادی افنننزايش ياشننند، انسنننجام   اجتمننناعی

ترتینب، پیونند شنازار و     اينم  ياشند؛ شنأ   اجتماعی نیز افزايش منی 

در شنیم  (. 818/0)مسجد، تنیویر مببتنی شنر آن گذاشنتأ اسنت      

المندعننأ، پرهیننز از مننال  متغیرهننا مشنناركت در كارهننای عننام

تننری شننا  مننرام و پايبننندی شننأ اانن   اصتدننادی راش،نن  صننوی

همچننیم، مینزان معنناداری    . انند  عی نشنان داده انسجام اجتمنا 

تمننام رواشنن ، شسننیار اننوب اسننت، شننناشرايم، نتنناي، را شننأ    

 .ايم جامع  آماری تعمیم داده

 
 رابطة انسجام اجتماعی با بعهی از متغیرها -3جدول 

 تعداد مشاهدات داری معنا ضريب همبستگی متغیر

مشنننننناركت در كارهننننننای 

 المندعأ عام
915/0 000/0 21 

 21 051/0 895/0 آموزش مسائ  شرعی

 22 080/0 853/0 سود شرعی تعییم

 20 051/0 811/0 صناعت 

 20 000/0 100/0 پرهیز از مال مرام 

 26 051/0 882/0 گرايش شأ رشوه

 21 008/0 951/0 گرايش شأ تنزي 

 30 001/0 819/0 ك هبرداری 

 23 000/0 911/0 پیوند شازار و مسجد

 39 000/0 919/0 أ اا   اصتدادیپايبندی ش

 

 ها با متغیرهای اخالق اقتصادی  رابطة ارزش

دهنند كنأ هنر چنأ پايبنندی شنأ        ررايب ايم جدول نشان منی 

هننای اجتمنناعی اا صنننی شیشننتر شاشنند، مشننناركت      ارزش

المندعننأ؛ پرهیننز از مننال مننرام؛ پايبننندی شننأ   دركارهننای عننام

میلننی شننأ  شننیاانن   اصتدننادی؛ اننودداری از ك هبننرداری؛ 

تنزينن  و رشننوه؛ صناعننت و توجننأ شننأ سننود شننرعی شیشننتر   

ای  هننا شننا راش،ننأ   آمننوزش مسننائ  شننرعی و ارزش  . اسننت

دهنند كننأ شننا آمننوزش و افننزايش   نشننان مننی( 611/0)مببننت 

اا صننی اسننتوارتر    هننای اجتمنناعی  مسننائ  شننرعی ارزش 

هننا راش،ننأ مببنت و معننناداری شننا   همچننیم، ارزش . شننوند منی 
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شننده، دارننند؛    اصتدننادی و انسننجام درکپايبننندی شننأ اانن 

دهننند كننأ شننا تلويننت   شننناشرايم، نتنناي، جنندول نشننان مننی  

 .شود ها اصول اا   اصتدادی تلويت می ارزش

 
 ها و متغیرهای اخالق اقتصادی رابطة ارزش -4جدول 

 تعداد مشاهدات داری معنا ضريب همبستگی متغیر

 36 000/0 153/0 المندعأ مشاركت در كارهای عام

 39 000/0 611/0 آموزش مسائ  شرعی

 36 000/0 118/0 سود شرعی تعییم

 21 000/0 601/0 صناعت 

 31 000/0 111/0 پرهیز از مال مرام 

 32 081/0 531/0 گرايش شأ رشوه

 38 000/0 132/0 گرايش شأ تنزي  

 32 001/0 865/0 ك هبرداری 

 25 000/0 920/0 پیوند شازار و مسجد

 506 000/0 918/0 دی شأ اا   اصتدادیپايبن

 39 008/0 832/0 انسجام اجتماعی

 
بررسی رابطة همبستگی اخالق اقتصادی و هزينة معامالت  -5جدول 

 اجتماعی

 تعداد مشاهدات معناداری ضريب همبستگی متغیر
 26 006/0 818/0 اا   اصتدادی

 

متغیره ارزش اجتماااعی و اخااالق چناد  تحلیال رگرساایون 

 قتصادیا

 متغیرهننایاز مجموعننأ  اع عنناتی كننأ روش، شننا  ايننمدر 

شینننی  پننیش ،واشسننتأ ، ملننادير متغیننر مسننتل  وجننود دارد 

شننأ اوننر  ( b) اسننتانداردرننرايب رگرسننیون غیر . شننود مننی

؛ يعننی ملندار تنیویر    مسنتل ، اشناره دارنند    مشترک متغیرهای

متغیر مستل  شر متغینر واشسنتأ را زمنانی كنأ تمنام متغیرهنای       

دهننند    ديگننر در معادلننأ مضننور دارننند، نشننان مننی  مسننتل

( B)اسنننتاندارد  امنننا ملنننادير رنننرايب   (858: 5916دواس، )

از  نسننبی هرينن  اوننر  عننور جداگانننأ، شننرای ارزينناشی   شننأ

 متغیننر .(851: 5916دواس، ) رود شننأ كنار مننی مسننتل   متغیرهنای 

و شننا اسننتداده از   ،مسننتل  وسننیلأ متغیرهننای  شننأ ،واشسننتأ

R) متغیرهچند رريب همبستگی
 .شود میمشخص ( 2

 بر ارزشثر ؤمستقل مرگرسیون متغیرهای  ةمعادل

، «پرهینز از منال منرام   »ل  تمسن  از متغیرهنای ، شرای ايم كنار 

شننا « سودشننرعی»و « صناعننت»، «يننادگیری مسننائ  شننرعی  »

عوركنننأ  همنننان. شنننداسنننتداده میاسنننبأ در  Enterروش 

دهنند، تیلینن  رگرسننیون تننا چهارگننام   نشننان مننی 6جنندول 

« پرهیننز از مننال مننرام»در گننام نخسننت، . ش رفتننأ اسننتپننی

شننا ( R)وارد شننده اسننت كننأ میننزان رننريب همبسننتگی آن  

در اينم مرملنأ،   . دسنت آمنده اسنت   شنأ  113/0متغیر واشسنتأ  

R/. 116میننزان رننريب تعیننیم شراشننر   
2
و رننريب تعیننیم   =

R= 0/.162شده شراشنر شنا    تعدي 
2
Ad     شنأ دسنت آمنده اسنت .

يننادگیری »دن دومننیم متغیننر، يعنننی در گننام دوم، شننا وارد شنن

 =211/0Rرننريب همبسننتگی چندگانننأ شننأ « مسننائ  شننرعی

R 110/0رننريب تعیننیم شننأ   
2
و رننريب تعیننیم تعنندي   =

R 160/0شننده 
2
Ad=  در گننام سننوم، . افننزايش يافتننأ اسننت

صناعننت وارد معادلننأ شننده كننأ میننزان رننريب همبسننتگی آن 

(R ) ر شننأ شننا ورود ايننم متغینن. اسننت310/0شننا متغیننر واشسننتأ

R 221/0معادلننأ، میننزان رننريب تعیننیم شراشننر  
2
و رننريب  =

R 216/0 شننده شراشننر تعیننیم تعنندي 
2
Ad=   شننأ دسننت آمننده
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وارد شنده كنأ مینزان    « سنود شنرعی  »در مرملن  آانر   . است

 /300 رننريب تعیننیم شراشننر  =313/0Rرننريب همبسننتگی 

R
2
 235/0شننده شننأ میننزان    و رننريب تعیننیم تعنندي    =

R
2
Ad=   نناشرايم، شنناورود هنر كنندام از   ش. افنزايش يافتنأ اسننت

 .شود متغیرها شأ معادلأ، متغیر واشستأ شیشتر مشخص می

 

 ها تحلیل رگرسیون عوامل بین آزمودنی -6جدول 

 نتیجأ

رد يا صبول 

 Hفرریأ 

س،  

معناداری 

 مدل

س،  

معناداری 

 رريب

س،  

معناداری 

 عدد واشت
R

2
 R معادلأ رگرسیون 

نو  راش،أ 

علت و 

 معلولی

 yتأنو  واشس

dependent 

 xمستل متغیر

independent 

 

 Y=./193+./324x /.113 /.113 .«001 .«001 .«001 صبول
راش،أ 

 مببت

ارزش 

اجتماعی و 

 اا صی

پرهیز از مال 

 مرام

 Y=./289+./436x /.211 /.110 .«001 .«001 .«001 صبول
راش،أ 

 مببت

ارزش 

اجتماعی و 

 اا صی

يادگیری مسائ  

 شرعی

 Y=./348+./374x /.310 /.221 .«001 .«001 .«001 صبول
راش،أ 

 مببت

ارزش 

اجتماعی و 

 اا صی

 صناعت

 Y=./103+./153x /.313 /.305 .«001 .«001 .«001 صبول
راش،أ 

 مببت

ارزش 

اجتماعی و 

 اا صی

 سودشرعی

 

در  Fشنود، مینزان    دينده منی   1عوركنأ در جندول    همان

 معننننادار شنننده اسنننت كنننأ  ( 000/0)درصننند 33سننن،  

 .دهنده معنادار شودن رگرسیون است نشان

 
 ها برآورد تعیین تأثیر عوامل بین آزمودنی -7جدول 

 آماره

 متغیر
 F میانگین مجذورات Df مجموع مجذورات

سطح 

 داری معنا

 000/0 619952 09515 5 29530 پرهیز از مال مرام

ينننادگیری مسنننائ    

 شرعی
19115 8 09031 129112 000/0 

 000/0 5569110 09013 9 89812 صناعت

 000/0 5059891 09019 5 59319 سود شرعی

 

پرهیننز از مننال »دهنند كننأ متغیننر   نشننان مننی 1جنندول 

متغیننر يننادگیری  (=sig/.000)درصنند 3/33در سنن،  « مننرام

 (=sig/.000)درصنند 33اصتدننادی در سنن،   مسننائ  شننرعی

و  (=sig/.000)درصننند 3/33متغینننر صناعنننت  در سننن،    

 (=sig/.050)درصننند 33ر سننن،  متغینننر سنننود شنننرعی د 

ايننم جنندول، معادلنن     Bشراسنناس ملننادير. هسننتند معنننادار
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 :شود صورا نوشتأ می  رگرسیون شأ ايم

( + صناعنننت)0/ 812( + سنننود شنننرعی/. )Y = 509ارزش

پرهیننز از مننال )0/  539( +يننادگیری مسننائ  شننرعی)0/ 823

 0/ 615( +مرام

 صضناوا درشنناره سنهم و نلننش هرين  از متغیرهننای در   

تبییم متغیر واشستأ را شايد شنأ ملنادير شتنا واگنذار كنرد؛ زينرا       

اينننم ملنننادير استانداردشنننده اسنننت و امكنننان ملايسنننأ و  

كننردن سننهم نسننبی هرينن  از متغیرهننا را فننراهم    مشننخص

پرهینز از منال   »آمنده شنرای    دسنت  شراساس شتنای شنأ  . سازد می

پرهینز  »معینار   در شراشنر ين  وامند تغیینر در انینرا      « مرام

معیننار متغیننر   در انیننرا  981/0اننندازه  شننأ« ال مننراماز منن

همچننیم، شنأ ازا  ين  وامند     . شنود  واشستأ، تغییر ايجناد منی  

اننندازه  معیننار يننادگیری مسننائ  شننرعی، شننأ تغییننر در انیننرا 

معینننار متغینننر واشسنننتأ، تغیینننر ايجننناد  در انینننرا  196/0

كننأ، در ملاشنن  ينن  وامنند تغییننر در     درمننالی. شننود مننی

معینار متغینر    انینرا   911/0انندازه   صناعنت، شنأ   معیار انیرا 

ازا   شننأ« سننود شننرعی»واشسننتأ، تغییننر ايجنناد شننده اسننت و  

 519/0اننندازه  معیننار، شننأ  ينن  وامنند تغییننر در انیننرا    

شنناشرايم،  . كنند  معیار متغینر واشسنتأ، تغیینر ايجناد منی      انیرا 

يننادگیری مسننائ  شننرعی در تبیننیم متغیننر واشسننتأ، شیشننتر از  

 .رهاستساير متغی

 
 برآورد اندازه متغیر ارزش اجتماعی و اخالق اقتصادی -8جدول 

 Sigسطع معناداری  Beta T خطای استاندارد B متغیر

 000/0 561/6  /.506 /.615 رريب واشت

 000/0 853/1 981/0 /.091 539/0 ممرا مال از رهیزپ

 شننننرعی مسننننائ  ينننادگیری 

 اصتدادی
823/0 091/0 196/0 158/2 000/0 

 000/0 165/6 911/0 092/0 /.812 صناعت /درونی كنترل

 050/0 101/8 519/0 092/0 509/0 شرعی سود

 

 تحلیل مسیر

شرای آزمودن مندل علنی اسنتداده از تیلین  مسنیر رنروری        

هنای شتنا هسنتند ملندار      ررايب مسنیر كنأ همنان وزن   . است

یر كننند و تنیو   اش تعینیم منی   اور هر متغیر را شر متغینر واشسنتأ  

مسننتلیم و غیرمسننتلیم متغیرهننا شننا ايننم روش صاشنن  فهننم     

 .شود می

درملیلت، تیلین  مسنیر، راهنی شنرای ارزيناشی مینزان       »

منندل ای از اع عنناا شننا   تناسننب و همخننوانی مجموعننأ  

 .(889 :5916دواس، ) «است
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 نتیجه

اسنت؛ يعننی    شازار در دوران گذشتأ، نامی معادل اعتماد شنوده 

ی مردم، عم  ها تودهسازمانی كأ مانند میانجی ماشیم صدرا و 

های صديم، آموزش نظری دزم را در مسناجد و   شازاری. كرد یم

هنای اان   و    های شنازار در صالنب شنركت در كن س     موزه

م،نناش  ايننم م،الننب، روننند    . كردننند مكاسننب درک مننی 

آنهنا در   .شنود  ها تا مندی روشنم منی    شدن شازاری پذير جامعأ

، اهدا  مشنرو   ...ها، اواه مسجد و میم مشاركت در فعالیت

عننور نیننو  دسترسننی شننأ ايننم اهنندا  را    جامعننأ و همننیم

كنأ پارسنونز، آن را    -رو، تعهداا اصتدادی  ازايم. آمواتند می

شنازار   -نامند  می( نهدتگی)« نظام مدی الگوهای فرهنگی ارده»

شازتولیند نظنام   . اسنت  شنده  ها شازتولید می تهران، در ايم مكان

هنا، كنأ در    يعنی مسناجد و امنامزاده  )ها  هنجاری در ايم مكان

هنای اا صنی     های علمی  اس می در شازار فعالینت  صالب موزه

شديم گونأ است كأ آنها شنا اسنتداده از سنازوكار وعنی     ( دارند

هنای منذهبی و نینز، پنس از انجنام       اا صی در زمان مناسنبت 

هنای شنازار را    شنأ فعالینت   عملی مرشوافرائض روزانأ، اا   

هنا انسنجام و    گوننأ فعالینت   اينم . دهنند  اشاعأ و گسترش منی 

چأ كأ دوركنیم،   يگانگی شازار را در ارتباا شا شعد اا صی و آن

آن را عندر غیرصراردادی صرارداد و در جايی ديگنر، پارسنونز،   

جايگناه  . كننند  كند، تیمیم می آن را چسب اجتماعی صلمداد می

. ها در اينران، تغیینر كنرده اسنت     ازار و شازاريان شا تغییر نس ش

رواش  اجتماعی مستیكمی كنأ در گذشنتأ، در شنیم شازارينان     

آن شرصنرار    اصتدادی شنازار، شراسناس   ماكم شود و نظم اجتماعی

شندن سنازمان    همچننیم، مندرن  . شد، كناهش يافتنأ اسنت    می

كرد آن، تنیویر  اصتدادی، شر سازمان اصتدادی شازار تهران و عمل

مینان اعضنای شنازار،     كاهش اعتمناد در كأ  گذاشتأ است؛ چنان

رواج تللنننب و ورشكسنننتگی و جانشنننینی اسنننناد كتبنننی و 

از مسنايلی   ،جای تعهند شنداهی پیشنیم    صراردادهای رسمی شأ

شنیو  و  ديگنر،   ازسنوی . شنوند  هستند كأ در شازار مشاهده می

 هزينه مبادالت

 انسجام

متغیرهای اخالقی 

 اقتصادی

 اعتماد

 ارزش

325/0 

564/0 

102/0 

546/0 

336/- 

34/0 877/0 

334/0 

277/0 
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، شاعن   زارشنا اينم  ملأ و كلن  در  ، شدا امكان ك هبرداری

شازاريان شده و درنتیجأ، فعالیت اصتدادی در آن  اعتماد كاهش

در مینان شازارينان صنديم، سنرپیچی از     . را دشوار كنرده اسنت  

( دادنند  كأ اا   اصتدادی شازار را تشكی  منی )صوانیم صرارداد 

ترتینب، زينانِ    اينم  شنأ . های سختی در پی داشتأ است مجازاا

هنای اصتدنادی    ی در فعالینت نكردن هنجارهنای اا صن   رعايت

شیشتر از سود آن شود؛ شناشرايم، امكنان  « اا   اصتدادی»يعنی 

ك هبننرداری و كارهننای انن   ديگننر، شننأ مننداص  ممكننم  

در چنیم فضای اجتماعی مباددا اصتدادی شسهولت . رسید می

و هزين  عرفیم مبادلأ، منداص  ممكنم شنود؛ امنا       شد انجام می

ب و رصاشت ناسنالم و ك هبنرداری در   گويی، تلل افزايش دروغ

های اجتمناعی مبناددا اصتدنادی را     شازار كنونی تهران، هزينأ

 .افزايش داده، و از میزان و مجم آنها كاستأ است

های اجتماعی منشنی هنجارهنای اان   اصتدنادی      ارزش

شوند؛  ای شازتولید و تلويت می وسیلأ ساات راش،أ هستند و شأ

ای شأ تیكنیم سناات سنازمانی كمن       شناشرايم ساات راش،أ

همچنیم، اعتماد متلاش ، مللأ راش  در ساات نهنادی  . كند می

اينم اعتمناد، يكنی از متغیرهنای     . ای شازار تهران است و راش،أ

های اجتماعی مباددا اصتدادی  اساسی در شی  كاهش هزينأ

شده در  های م  فعالیت است و م،اش  ديدگاه ايم تیلی ، در 

 (Ford & Brwn, 1997:30. )شنود  تماعی شازتولیند منی  رواش  اج

نكتأ مهم در نظري  دوركیم، نلشی است كأ او شنرای شاورهنا و   

درملیلنت، او صائن  شنأ كاركردهنای     . مناس  دينی صائ  است

اجتماعی دينم ازعرين  دو عندنرشنیادی آن، يعننی شاورهنا و      

ست نظر او، ديم زائید  مناس  ا از. ويژه مناس  دينی است شأ

؛ چراكنأ مناسن ، يعننی تجلنی شاورهنا و      (516:5911 همیلتنون، )

( مناسن  )دوركیم، معتلد است آداب ديننی  . عرصأ ظهور آنها

انند   صدر رنروری  شرای كاركرد درست زندگی اا صی ما همان

كأ اوراک شرای نگهداشتم زندگی جسمانی ما ررورا دارد؛ 

يیند و  زيرا ازعري  همیم مناس  است كنأ گنروه، انود را تی   

السون و لويم، معتلدنند كنأ   (. 513:5911 همیلتون،) كند مدی می

شنده شنیم فعالینت ديننی و      كم، شخشی از رواش  مشاهده دست

هننای دينننی،  هننا و گننروه سنن مت روانننی، از نلننش جماعننت

هننای اجتمنناعی شننرای   كننردن پیوننندها و ممايننت  درفننراهم

 (Elison & Levin, 1988:406. )اند مؤمنیم،سرچشمأ گرفتأ

های ديگنر پژوهشنگران درزمیننأ شنازار،      جستجو در يافتأ

های اایر، كاهش  دهد كأ در سال اا صیاا و اعتماد، نشان می

شنازی را   اعتماد و همكاری، شدا و شیو  ك هبرداری و ملأ

نظننر نويسنننده،  در پننژوهش ديگننری، از. افننزايش داده اسننت

اد و سنرماي   ای كأ در شازار وجود داشتأ، اعتم تريم سرمايأ مهم

اجتماعی شوده و ايم سرمايأ و اعتمناد ناشنی از آن، ريشنأ در    

 .ديم داشتأ است

های  شنا شر نتاي، پژوهش مارر و م،العاا شراساس نظريأ

 شناسی شسیاری از مناف  اجتماعی ازعرين  عضنويت در   جامعأ

 . شود های داوعلبانأ، ماص  می  گروه

نیز، نشان داده  نتاي، تیلی  و سنجش راش،  متغیرهای آن

است كأ شا افزايش میزان اعتمناد اجتمناعی اان   اصتدنادی     

. ياشنند ديگنر، هزينن  مبناددا كناهش منی      افنزايش، و ازسنوی  

ها اان     همچنیم، همراه شا افزايش انسجام اجتماعی و ارزش

 .شود اصتدادی نیز، تلويت می

شنده   هم تودرتو اصتدادی شیش از اندازه رواش  اگر شبكأ

ورود و   كنأ اجنازه  شنوند   منی صدر میكنم   مرزهايش آن ،شاشد

كننند، در ايننم   فنراهم نمنی  نیروهنای جديند    را شنرای  انروج 

. شننود امكننان پیوننندهای تكننراری شیشننتر مننی    صننورا، 

از از شینرون   اع عناا جديند و ينا ننوآوری    ديگنر،   عبارا شأ

ورنعیت،  در اينم   .وجنود ندارنند   پیونندی ای  مرزهای شبكأ

اينم   شنأ  ،ياشند  ينا ننوآوری كناهش منی     جريان اع عاا جديد

شننا ممكننم اسننت شننازار توانننايی دزم شننرای ان،بننا    ،ترتیننب

را نداشتأ شاشد و ايم امر، درنهايت، شنأ  تلاراهای میی  اود 

شهتنريم  . كند كاهش نلش آن در نظام اصتدادی نويم، كم  می

، يعننی رواشن    سااتار در شنبكأ، وجنود هنر دو ننو  راش،نأ     

شنده   رواش  شدون واشستگی، يعنی تدكی  شده و ای م  شبكأ

. متدناوتی دارنند  شنازدهی   ،هركدام از اينم پیونندها  زيرا  است؛

شندون   هایو پیوند كنند را صوی می شبكأشده،  های م پیوند
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شنندی ينا ايزولنأ شندن شنبكأ در شراشنر        شستگی منان  عناي   وا

 ,Uzzi)د نشو های جديد می و همچنیم فرصت ،تلاراهای شازار

مانند شرای مبادلنأ فنراهم    شی شدگی ورعیتی م (. 230 :2005

منت، از سااتار اجتماعی مشخدنی اسنت    ،ايم مالت .كند می

گینری در سن،     های سازمانی و فراينندهای تدنمیم   أكأ شبك

سنااتار  ماننند   ،اعتمناد  ،ورنعیت  ايم در. هستند اردرفتاری

هنای   و نظنام    مخناعره كند و میاسب عم  می ،مكمرانی اولیأ

انتلنال اع عناا   . كننند  نلش دوم را شازی منی در شازار،  رلكنت

  درشناره نگرتنر از اع عناا    تر و كن   شسیار ارزشمندتر، رمنی

در سن،    فعنادن . شنود  منی  شنازاری نناب   معام اصیمت در 

گینری   جای صنوانیم سنخت، از صنوانیم تدنمیم     اردرفتاری شأ

را های كوچ  فنردی   و مندعت ،كیدی و شدون استددل پیروی

تولیداا  ،يم عوام ا .كنند شرای همكاری عودنی مدا رها می

سري  شنرای تلارناهای شنازار، ان،بنا  هماهننگ شنا مینی  و        

كنأ   دسناز  كننده را مهیا منی  كردن تولید شا تلارای مدر  جور

از نهادها   همأ آنها از اعتماد اجتماعی در شازار هستند كأ اود

  .گیرند نشیا می

 

 پیشنهادات 

 ادات روشیپیشنه

كأ اكر شد، شرا دزم شرای ورود شأ دستأ شازاريان تهران  چنان

ديگر، آنها شايد م،مئم شوند كأ میلن    ازسوی. است« اعتماد»

هنای   دسنتگاه »( شنأ اصن،   اودشنان   )گونأ ارتباعی شنا   هیچ

هننا نسننبت شننأ دو نننو  از  همچنننیم، شننازاری. ننندارد« اجرايننی

 .سؤادا مساس هستند

كأ شنأ هنر نینوی، مینزان داراينی آنهنا        نخست سؤادتی

 . شود و دوم، سؤادتی كأ ازنظر آنها سیاسی است مشخص می

شناشرايم، پیشنهاد روشی در اينم تیلین ، اينم اسنت كنأ      

گونننأ تیلیلنناا،  رويكننرد تركیبننی، شهتننريم روش شننرای ايننم

همچننیم، در اينم   . منظور شررسنی چننیم متغیرهنايی اسنت     شأ 

ادوص مشاهداا مستلیم، اعم  دی شأهای كی شیوه، شايد روش

از مشنناركتی و غیرمشنناركتی و نیننز، مشنناهداا غیرمسننتلیم،  

 . مسل  شاشند

هنای   ديگر، فهم عمی  رفتار شازاريان، شنأ فعالینت   عر  از

متلاش  و مكرر شا آنها واشستأ است؛ زيرا ممكم است میل  در 

 هنای  در يكنی از مدنامبأ  . تدسیر شعضی از رفتارها اشتباه كند

« دهنند  غلن  منی   5هنا ع منت   شنازاری »عمی ، عنوان شد كنأ  

هنايی   شود میللانی كأ صدد انجام پژوهش شناشرايم، توصیأ می

از ايم صبی  را دارند، شايد تا آن اندازه شنا مینی  تیلین  آشننا     

 . شاشند كأ شتوانند درست را از غل ، تشخیص دهند

     

 پیشنهادهای اجرايی

و صنوانیم شنرای    ها استیسعرامی  نكتأ مهم، ايم است كأ در

كاهش هزين  مبادلأ و شهبنود عملكنرد اصتدنادی شايند متوجنأ      

شأ نل   596: 5921السم، ). های غیررسمی شود راش،أ آن، شا سازمان

شده در ايم تیلی ، و  های انجام شراساس شررسی. (5360 از كنوز، 

گذار، شايد گدنت تلوينت    شأ رشد ملوصی جوام  درمال شاتوجأ

مؤسسناتی شنا چنارچوب      در ملام جانشیم های رسمی  زمانسا

زمینأ، هنجارهای صانونی و  درايم. هنجاری سنتی ررورا دارد

ملدراا سیاسی شخوشی نلش صوانیم غیررسمی و اجتمناعی را  

كنند؛ البتأ، ايم امر، شأ شازدهی مناسب سیستم صضايی و  ايدا می

رسند   ر، شأ نظر منی منظو ايم شأ. اجرايی جامعأ نیز، واشستأ است

همكاری كمیسیون اجتماعی مجلس شا كمیسنیون اصتدنادی و   

هنای مجلنس شنورای     همچنیم، توجأ شیشنتر مركنز پنژوهش   

ديگنر،   عبنارا  شنأ . لأ، راهگشا شاشدیاس می، شرای م  ايم مس

، در ارتبناا شنا   ...های رسمی اعم از اجراينی و  چنانچأ سازمان

صتدادی شازار نیز، افنزوده  كارايی صوانیم تلويت شوند، شر نظم ا

هنای مختلنف، در    مؤسساا اجرايی، شايند در عرصنأ  . شود می

شنرای مبنال، كنارا    . تلويت كارايی صوانیم، داالت داشتأ شاشند

شأ تخلداا ك هبرداری، هزينن  اجتمناعی     شودن صوانیم مرشوا

دهد و درنتیجأ، شأ مجنم   مباددا در شازار تهران را كاهش می

هنا شنرای جلنوگیری از     ديگر، ايم سازمان وی از. افزايد آنها می

شنده نینز، عمن      منظور كارايی صنوانیم ورن    فساد سازمانی شأ
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