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 9314 بهاردهم ـ چهاری ـ شماره پنجمسال 

 923-961صص 

 تبریز فرهنگی بازاریان -ارزشهای اجتماعی  تغییرات شناختی جامعه بررسی

 2عاطفه محمدی، 9ابوعلی ودادهیر

 چکیده

های دور کارکردهای بسیاری در زندگی مردم جوامع  االعیمی واورمیانعه داشعته     بازار از گذشته

اجتمعاعی داعار اوعتیا کعارکردی     -مدرنیسم، به عنوان یک واحد اقتصادی  االت، ولی با رواج

شده و نسبت به قبل از رونق اقتصادی کمتری بروعوردار االعت و از ن عر نرهننعی نیعد شعاهد       

 رعایت نکردن ارزشهای اویقعی در بعازار و ممام عه هسعتیمن ایعه  عاوهد بعا هعد  بررالعی         

نرهننی در میان بازاریعان بعازار تبریعد ان عام شعده      اجتماعی و  تغییرات ارزشهای شناوتی جاممه

ی نفر از آنها مصعاحبه عمیعق ان عام گرنعتن جاممعه      55ای طراحی شد و با ومصاحبه نامه االت

های تحقیق با تح یعل محتعوا و نعرم    آماری ایه تحقیق بازاریان بازار الر وشیده تبرید االتن یانته

هعای تحقیعق در بمعد تغییعرات اجتمعاعی و      گرنتندن یانتعه مورد ت دیه و تح یل قرار  spssاندار 

توان به تغییعر العاوت هن عاری و کعاهد      نرهننی ارائه شد و از مهمتریه تغییرات اجتماعی می

کعاهد  ایبنعدی دینعی و    توان بعه   رعایت هن ارهای اویقی و از مهمتریه تغییرات نرهننی می

 دینی در بیه بازاریان اشاره کردن کاهد رابطه با ع مای  عدم رعایت هن ارهای دینی،

 تغییرات اجتماعی، بازار، هن ارهای نرهننی، هن ارهای مذهبین های کلیدی: واژه
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 لهأمقدمه و بیان مس

نیازهای متمدد انسان، از او موجودی اجتماعی العاوته کعه بقعاید در بعا جمع  بعودن و       

نراینعدی شعده کعه در آن    یابد؛ بر ایه االاس زندگی انسان وارد  اجتماعی شدن هویت می

تمامل اجتماعی النگ بنای زندگی االتن زندگی اجتماعی بدون مبادله غیعر قابعل تصعور    

هایشان را وعود  ی نیازها و وواالتهها موجوداتی وودکفا نیستند که همه االت، زیرا انسان

اوالتن ی مهمی از زندگی ها برای رن  نیازها جنبه تولید کنند؛ بنابرایه وابستنی در انسان

ی اقتصادی االتن بمد از نرو اشی کمونیسم در شعوروی  نهاد بازار نهاد مهمی برای مبادله

الابق بازار به عنوان شک ی مط وب و شاید حتی تنها شکل مبادله در یک اقتصعاد مطعر    

(ن بازار مکانی برای مبادله االت و هیچ شهری بدون بازار نیسعت، بعه   342: 1997شد)لی، 

بخشدن از قدیم االیام بعازار   زار را به شکل  دیده ای متداوا عمومیت میبیان دینر شهر با

 -های عمعومی شعهر بعوده و از ن عر اقتصعادی      ی نمالیتی همهدر شهرهای ایران شالوده

-آمده، با گذشت زمان و تقویت نقد تمییهاجتماعی و نرهننی مرکد شهر به حساب می

بازارها نید تعا حعد جاممیعت آن در تمیعیه     ی بازارها در الرنوشت شهرها، مرکدیت کننده

(ن 134: 1386ی شهروندان اهمیت بیشتری یانتعه االعت)رجبی،   وطوط اص ی زندگی ک یه

ای االعت و   بازار ععیوه بعر اینکعه محعل وریعد و نعرو  االعت، دارای ابمعاد اندگانعه         

تعوان گفعت جمع  آمعدن مراکعد اقتصعادی،        کارکردهای متمددی را به دنبعاا دارد و معی  

ای االعت  ماعی، مذهبی و مراکد اص ی نرهننی شهر در زیر اتری به نام بعازار  دیعده  اجت

واص شهرهای ایران زیرا در غرب بازاری به شکل بازار در مفهوم ایرانی وجود نعدارد و  

(ن ایعه نهعاد و   201: 1386در واق  بازار صرناً مح ی برای ورید و نرو  االت )رجبعی،  

ندان و محققان بسیاری از رشته ها از جم عه اقتصعاددانان   های آن از جانب دانشم مکانیسم

ی کعند  کننعده مد ن ر قرار گرنت، اما بازار به عنوان یک العاوتار اجتمعاعی کعه تسعهیل    

ای از روابع  کعه   متقابل بیه تمداد زیادی از کنشنران االت و همچنیه بعه عنعوان شعبکه   

 لمه مستقل بوده االتنگیرد، کمتر مورد توجه و مطا الراالر جاممه را نید نرا می

کردهای )اقتصادی و غیر اقتصادی( بازار و اهمیت ایعه کارکردهعا، ایعه نهعاد     با بیان کار 

شناالان و مردم شناالان وننن قرار گرنته االتن با توجه بعه ههعور انعوا     مورد توجه جاممه
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هعای  متنوعی از بازارها و همچنیه  یچیدگی واص ایه مفهوم قرن بیست و یکم، اعالد 

شناالی بازار به وجود آمده االعت کعه نیازمنعد توجعه     ی مطالماتی جاممهالاالی در حوزها

هاالت، ولی ایه نهاد مهعم در العالهای اویعر در ایعران داعار       ای از الوی الایر رشتهویاه

دهد و همانند الابق نقشی  ویعا در   کردهای الابقد را ان ام نمیتغییراتی شده االت و کار

ای یکپاراه و منس م درون بازار دینعر هماننعد العابق وجعود     کند و نض اقتصاد ایفا نمی

ندارد؛ در نتی ه ایه تغییرات نیازمند مطالمات دقیق ع می االت تا ع ت آن مشخص شود 

 بخشی الوق دادنریدی آن را به المت رضایتو بتوان با برنامه

ه ی اص ی در بازارهای جدیعد نضعای داو عی، نامت عاند بعودن و یکپاراع      امروزه مساله

شناالعند و   نبودن آن مانند قبل االتن در بازار امروزی اهالی بعازار کمتعر همعدینر را معی    

اعتماد و شناوت متقابل قب ی دینر بیه بازاریان وجود نعدارد؛ العودجویی جعای روابع      

ها و هن ارهای مشترکی  دوالتانه قب ی را گرنته االت و جممیت همنون قدیمی که ارز 

هعای غیعر مشعترر گرنتعه      و جای آنرا انراد متفاوت با ارز داشتند، دینر وجود ندارند 

 -اجتمعاعی  تغییرات ارزشعهای  شناوتی جاممه االتن بنابرایه ایه  اوهد با هد  بررالی

تبرید، در  ی ایه مسأله االت که بازار اه تغییرات نرهننی و اجتمعاعی   نرهننی بازاریان

توانعد متعأ ر از   رخ داده معی هعای   الاا اویر کرده االعت  آیعا تغییعر در کعند     50در طی 

ها و هن ارهای رایج در جاممعه باشعد  ع عل تغییعرات رخ      نیروهای نرهننی یمنی ارز 

 داده در کنشهای بازاریان ایست 

 اهمیت پژوهش  

هعای مهعم و مخت فعی را در جاممعه ایفعا       بازار به عنوان یک نهاد اقتصادی همیشعه نقعد  

الاز تغییعرات االاالعی در   متقابل داشته االت و زمینهکرده االت و با الایر نهادها ارتباط  می

جاممه بوده، از آن ایی که ایه الازمان تکامل یانته تحت تأ یر جریانات الیاالی، اجتماعی 

شعود و   گیرد، شامل عدم تمادا در آن به عدم تمادا در شهر من ر معی و اقتصادی قرار می

گعردد  در الاوتار اجتماعی معی  الاز تحوالتای اد تحوالت در الاوتار اجتماعی آن زمینه

های حادث در آن باید بعا دقعت    ها و تغییر شکل(ن از ایه رو دگرگونی66: 1386)رجبی، 

ی معدرن بعه هویعت اندیشعمند نرهننعی،      بیشتری ان ام گیرد و در راالتای تحوا جاممه
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اجتماعی، تاریخی، الیاالی و اقتصادی آن توجه واصی مبذوا داشتن تغییر در نهاد بعازار  

به ایه دلیل دارای اهمیت االت که بازار در گذشته عیوه بعر اینکعه محعل رنع  نیازهعای      

ای و  یوند قوی با الایر نهادها نید داشعته االعت بعرای     اقتصادی بود، کارکردهای اندگانه

آمعده  مثاا نهاد بازار از قدیم االیام متصل به مس د جام  بوده و بخشی از آن به شمار می

ر مهمتعریه نضعای شعهری بعرای العازماندهی مراالعم معذهبی بعوده،         االت، همچنیه بازا

عنوان مثاا در طی مراالم عاشورا حتی کارکرد قسمت اع می از نضاهای تب یغعاتی بعه    به

(ن  بازار غیعر  187: 2005کرد )مسمودی نااد،  طور موقت برای ایه مراالم مذهبی تغییر می

ی ابمعاد نرهننعی و اجتمعاعی نیعد     از بمد ت ارت و اقتصادی که بمد غالب آن االعت دارا 

ها و وبرهای مهم در بازار شعهر  (ن از قدیم اکثر گردهمایی125: 1384باشد )واماای، می

(ن در بعازار  17: 1387)االعممی ی العننری و عمرانعی،    گرنت  آمد و شکل می به وجود می

مذهبی و های متنو  اقتصادی، نرهننی،  ای از نمالیتی منطقی یکپاراهتبرید نید م موعه

ی اندن در واق  هر اتفاق و واقمه الیاالی که تأ یرات بسدایی در جاممه دارند، حضور داشته

ها در بازار به نحوی نمود داشعتن بعازار الرمشعق اصعوا      ی انسانمهم در زندگی روزمره

ریعدان   شناالان و برنامعه  ( باید اشاره داشت جاممه36: 1390نویه کند و ن م بود)اال یتر، 

انعد زیعرا    راحان همنی، بازار را به عنوان ق ب شهرهای ایرانیان ممرنعی کعرده  شهری و ط

ای از نهادهای مردمی االعتن ایعه نکتعه را     و شامل م موعه 3بازار ایرانیان یک بنای متحد

نباید از ن ر دور داشت که جم  آمدن مراکد اقتصادی، اجتماعی، مذهبی و مراکعد اصع ی   

ای وعاص شعهرهای ایعران االعت )رجبعی،       بازار  دیده نرهننی شهر در زیر اتری به نام

(؛ بنابرایه در بازارهای امروزی لدوم بررالی تغییعرات و  یامعدهای بعه وقعو      201: 1386

هعا ضعرورت    شود و همچنیه ان ام ایه گونه  اوهد  یوالته بیشتر از گذشته احساس می

د بعه عنعوان یعک ن عام     کند زیرا از ایه من ر بعازار تبریع   کارکردی و ع می زیادی  یدا می

دارای ارتباط متقابل با الایر نهادهای جاممه االت و هر تغییری در آن رخ دهعد بعر العایر    

 های جاممه تأ یر وواهد داشتن بخد

 ی تحقیقپیشینه

                                                           
3
. self contained 
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ی هعا در بردارنعده   های زیادی وجود دارد، ولی اکثر ایعه  عاوهد   ی بازار  اوهددرباره

مفاهیمی ن یر عرضه و تقاضا و عوامل مؤ ر بر قیمعت  نناهی اقتصادی به بازار االت و به 

هعایی  و توزی  کاال در بازار تأکید دارندن معدت زیعادی نیسعت کعه بعازار از من عر رشعته       

شناالی مد ن ر قرار گرنته االت، در ایران نید مقاالت و کتابهای انعدکی در  همچون جاممه

ی بیشتر تحقیقاتی کعه دربعاره   شناالی به ااپ رالیده االت وی بازار از من ر جاممهزمینه

شناالان بوده االت؛ بعا ایعه حعاا بروعی از     بازار ان ام گرنته توال  انرادی غیر از جاممه

 شوندن   کارهای  اوهشی مرتب  در ایه راالتا بررالی می

به  1383که در الاا  «بازار تهران تداوم یا دگرگونی»ای به نام  در مقاله آرنگ کشاورزیان

بررالی الاوتار اقتصادی بازار تهران  رداوته االعتن او بعه بررالعی    ااپ رالیده االت به 

اوضا  بازار در دوران  ه وی تا زمان حاا  رداوته االعت و روابع  درون بعازار را معورد     

ی بعازار بعه دو متغیعر مهعم و     هعاید دربعاره  بررالی قرار داده االتن در نهایت در بررالی

دارد که بر االعاس تحقیقعات ایشعان بعه     می ا  اشارهتأ یرگذار در بازار و رواب  اقتصادی

دالت آمده االت و بر االاس ایه متغیر ها به تبییه تغییرات بازار در دوران بمد از انقیب 

های شغ ی و اجتماعی االعت   ای از شبکه  ردازدن رکه اص ی یکپارانی بازار، م موعهمی

 .الف( 1383، کشاورزیان)اندکه با ای اد یک هویت جممی اتحاد وود را حفظ کرده

« وجعوی مفهعومی بعرای بعازار     در جسعت »به نام  آرنگ کشاورزیانی دینری از در مقاله

بندی وود در معورد بعازار را    او طبقه .ی تمریفی برای بازار االتکشاورزیان درصدد ارائه

عنعوان امعری    بعازار بعه   -که عبارتنعد از: اوا  ابتدا بر اهار تمریف ک ی تقسیم کرده االت

عنوان یک طبقه که بر نقد اقتصادی تأکیعد دارد، العوم: بعازار     ستا، دوم: بازار بهالنتی و ای

عنوان محصعوا کمیعابی    االت از بازار به عنوان اقتصاد غیررالمی و دیدگاه دینر عبارت به

هعا   ای از شعبکه  مندلع  م موععه   اطیعاتن درنهایت آرنگ کشاورزیان بازار تهعران را بعه   

 ب(1383 کشاورزیان،) کندنممرنی می

اجتماعی و توالمه نهادی در ایران؛ مورد ت ربی  –تغییرات نرهننی »ای با عنوان  در مقاله

شعده و بعه    به ااپ رالیده، کاری توصعیفی ارائعه   (1380) از مهری بهار که در الاا «بازار

شدن و تأ یر  بر بازار تهران تأکیعد شعده االعتن او عقیعده دارد شناالعایی       جریان جهانی
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ی مسعیر تغییعرات ایعران    تواند نشان دهنعده  تغییرات بازار مهم االت، زیرا بازار مینرایند 

کندن ایه مراحعل عبارتنعد   باشدن او تحوالت بازار تهران را در طی اهار مرح ه بررالی می

گیری بازار بمد از مرکدیت یانته شهر تهعران بعه عنعوان  ایتخعت     به شکل - 1از: مرح ه 

نوالازی بازار شرو  شده االت که  د از انقعیب   -2مرح ه  .دی قاجار اشاره دارال س ه

 -3شود و تا انقیب االیمی ادامه داردن مرح عه  مشروطه با آغاز حاکمیت  ه وی آغاز می

جدایی و  یوالتنی، با وجود تی  رضاوان برای نابودی بازار شاهد حضور بازاریعان در  

به شعرای  بمعد از انقعیب اشعاره      -4های الیاالی، دینی و م ی هستیمن در مرح ه نمالیت

ای اعون مطبوععات، رادیعو و ت ویدیعون بعه      داردن در شرای  بمد از انقیب انتقاا رالعانه 

 ی ارتباطات النتی در بازار به طور جدی حضور داردن عرصه

به تح یعل   "ی یک واقمیت اجتماعیبازار به مثابه"( در  اوهشی با عنوان 1383ودادهیر )

شناالی بازار اشعاره داشعته   شناوتی کیالیک و مدرن جاممهجاممه -صادیرویکردهای اقت

ی اند دالعته االعت کعه شعامل ایعه      االتن ن ریات مطر  شده در ایه کار در بر درارنده

ن ریات االت: ن ریات اقتصادی بازار که در دو بخد کیالعیک و نووکیالعیک و متعأور    

المیت، جعان االعتوارت میعل، کعارا     آورده شده االت که ن ریات اقتصاددانانی مثل آدام ا

گیردن قسمت دوم ن ریعات  مارکد، مارشاا، والراس، کارا میننر و ایمبرله را در بر می

ی بازار االت که وود بعه دو  شناوتی دربارهمطر  شده در ایه مقاله شامل ن ریات جاممه

-معی شناالی مدرن تقسیم شناوتی و مفهوم بازار در جاممهبخد ن ریات کیالیک جاممه

ی ن ریات وبر، زیمل، دورکیم،  عوالنی  رداوتعه و در نهایعت    شود و به توضیحی درباره

  ردازاند دیده االتاجتماعی و ن ریه –بازار را از من ر رویکرد الاوتاری 

تح یعل کارکردهعای اقتصعادی بعازار تبریعد و      "( در  اوهشی با عنعوان  1389مرصوصی )

بعه کارکردهعای بعازار در دوره هعای      "نسعانی های جفرانیعای ا  ی نفوذ آن،  اوهدحوزه

 بعه  شهری هایطر  توجهیبی دلیل به اویر های مخت ف اشاره دارد و عقیده دارد در دهه

 و تحقیق مورد االتفاده در ایه مقاله توصعیفی  االتن رو  قرار گرنته انوا ممرض در آن

 االتن تاریخی

به ممرنعی بعازار تبریعد     "بازار تبرید درگذر زمان"( در  اوهشی با عنوان 1375واماای )
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کندن ایه  اوهد در کل شعناوت    ردازد و به نقد مهم الیاالی آن در تاریخ اشاره می می

دهعد و   دالعت معی   ی اجدا و عناصر کالبعدی بعازار تبریعد بعه    ای درباره جانبهکامل و همه

بعا تأکیعد   ) تاریخچه، ممماری بازار تبرید، نقد بازار در جاممعه ی اطیعات مفیدی درباره

 دهدن بر تأ یر بر رویدادهای الیاالی( ارائه می

بعه نقعد    "ی تغییعر بازار تاریخی تبرید در زمینه"( در  اوهشی با عنوان 2011) 4حناای

بازار در تغییرات الیاالی و اجتماعی در طوا تاریخ توجه داردن ایه  اوهد همچنعیه بعه   

های مخت ف الیاالی و اقتصادی اشاره داردن ورود مدرنیداالعیون   نقد بازار در طوا بحران

به جاممه و به تأ یرات ناشی از آن و تغییرات الری  اقتصادی ناشی از آن از مباحث مورد 

 توجه ایه  اوهد االتن

 مبانی نظری تحقیق

 ی تغییرات اجتماعیکنندهنظریات تبیین

-شناالی بوده االتن از اوائعل شعکل  تغییرات اجتماعی از زمانهای دور مورد توجه جاممه 

گیری ایه رشته تا زمان حاضر، تمداد زیادی مدا به دنباا تبییه تغییرات بودن ایعه مقالعه   

 کارکردی داردن –های الاوتی المی در بررالی تغییرات از من ر ن ریه

ننرنعد کعه بعرای بقعا     کارکردی دنیا را به عنوان یک الیستم من م معی  –ن ریات الاوتی 

باشعندن در  ای معی شرطهایی الزم دارند و به عنوان یک کل دارای اجداء به هم  یوالته ید

ن امها در عیه وودمختعاری متقعابیً بعه یکعدینر متکعی هسعتند)کوئه،       یک جاممه ورده

باورند که اوتیا در یکی از عناصر الیسعتم  (ن کارکردگرایان الاوتاری بر ایه 246: 1380

(ن ایه رویکرد 369: 1392اجتماعی به اوتیالتی در کل الیستم من ر وواهد شد)دی ینی، 

داند که هر یک از ایه بخشعها بعه   جاممه را متشکل از شماری بخشهای به هم وابسته می

را مختعل العازد،   کندن اگر دگرگونی اجتماعی یکی از ایه بخشعها  کارایی جاممه کمک می

وورد و تغییرات بیشتری در بخشهای دینر جاممه بعه وقعو  معی    تمادا جاممه به هم می

شوند بار ی جاممه به دنباا یکدینر دگرگون میی بخشهای  یکره یونددن هننامی که همه

 (ن424: 1380گردد)کوئه، ای به جاممه باز میدینر هماهننی و تمادا تازه
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الاوتارهای جاممه و اهمیت کارکردی آنها برای الایر الاوتارها تمرکد داردن ایه ن ریه بر 

ی نخستیه کارکردگرایی الاوتاری، نهادها و کارکردهعای اجتمعاعی کعین جاممعه،     مسأله

(ن 116، 1390ی آنها بر کنشعنران االعت)ریتدر،   ارتباط متقابل آنها و تأ یرات محدودکننده

 ذیر اوصعا  ن عام وار   بینیمه حسب  یامدهای  یدتبییه الاوتی مبیه تح یل اجداء جام

ا  مبنای ایه تحقیق قرار گرنتعه االعت    ردازان ایه مکتب که ن ریهجاممه االتن از ن ریه

 توان به تالکوت  ارالونداشاره کردنمی

 ت پارسونزتالکو

ت  ارالوند اشاره کعردن  به تالکو توان یکارکردی م –مکتب الاوتی  اص ی  ردازان یهاز ن ر

یکی از مفاهیم االاالی در ایه رویکرد االت و  به ممنعی واحعدی ک عی و     "ن ام "مفهوم 

یانته که مرکب از م موعه عناصر و واحعدهایی متمعدد و بعا روابع  و مناالعبات       الازمان

( و عناصعر و  95: 1387باشد )محمعدی اصعل،    یممتقابل و تمادلی  ویا با اهدانی منس م 

(ن او در جاممعه اهعار   241: 1383 ذیرنعد )گولعدنر،    تقابیً از یکدینر تأ یر معی اجداید م

دهعد کعه    دهنعد تشعخیص معی    الاوتار یا ورده ن ام را برحسب کارکردهایی که ان ام می

ن عام نرهننعی   ای و الران ام ورده عبارتند از ورده ن ام اقتصادی، الیاالی، اجتما  جاممه

(ن هر جدئی با کارکردهای ممیه وعود در  241: 1387()توال ی، 138-137: 1384)ریتدر، 

دوام و بقای کل جاممه تأ یر دارد و هر ن ام با هر یک از العه ن عام نرععی دینعر روابع       

( و )همی تعون،  162: 1383()گولعدنر،  100- 98: 1376کند متقابل و مبادله دارد )روشه، 

ر مفهوم ن عام اجتمعاعی   د 5وابستنی متقابل ین مسأله(239: 1387)توال ی،  (114: 1379

 ارالوند از اهمیت االاالی برووردار االتن هر تغییری کعه در جدئعی از ن عام  عید آیعد      

الیستم اجتمعاعی در  عی    (ن236: 1383گذارد )گولدنر،  تأ یرات گوناگونی در آن باقی می

دهد تا حد ممکه با الرعتی الن یده حرکت کند و تغییعرات   یمدالتیابی به تمادا ترجیح 

در وعود مسعتحیل کنعد )دی ینعی،      ها بخدیک بخد را با ای اد تطابق در الایر  اندر در

ها از هر اله ن ام دینر آنچه را که بعرای تعداوم کعارکرد      هر یک از ن ام (ن369: 1389

هعای نمالیعت وعود  را در اوتیعار آن      کند و در عوض نرآورده حیاتی االت دریانت می
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هعا   ن عام  ین گفت برای  بات جاممه بایعد همعه  توا (ن می247: 1387دهد)توال ی،  قرار می

 ارالوند الاوت ن ام اجتماعی از طریق نهعادیننی   یباهم مبادله داشته باشندن بنا به عقیده

( و ) ارالعوند،  60: 1387شعود )محمعدی اصعل،     یمع تثبیت و تحکعیم   ها ارز النوها و 

 (ن556: 1951

اجتماعی بسیار  یچیده االعت اعرا کعه    به ن ر  ارالوند در ن ام اجتماعی تشخیص ع یت 

کنند و بر یکدینر اقتصادی، نرهننی و دینی با هم عمل می -تمامی نهادها اعم از الیاالی

ای از ع تها وجود دارد؛ بنعابرایه او، بعر وعی  ن عر معارکد      گذارند یمنی زن یرها ر می

نها قائعل بعه تعأ یر    داند و برای آنهادهای نرهننی، الیاالی، حقوقی، دینی را رو بنایی نمی

کارکردی االاس تبییه تغییعرات ایعه    -(ن رویکرد الاوتی235: 1387بنیانی االت)توال ی، 

تحقیق قرار گرنته االتن طبق ایه دیدگاه نهادهای موجود در جاممه بعر نهعاد بعازار تعأ یر     

  ذیرد و المی بر تبییه ایه تغییرات و تأ یرات آن االتندارد و از آن نید تأ یر می

ن امهای درونی کند )ارگانیسم رنتعاری، ن عام شخصعیتی،    ند برآیند تمامل وردهن ام ک

ن ام اجتماعی و ن ام نرهننی( و محی  بیرونی )محی  نیدیکی و واقمیت غعایی( االعتن   

دهعد و  ( کند در وضمیتی با ابماد نیدیکی و محیطعی رخ معی  55، 1387)محمدی اصل، 

ید هست در ن امی از الاوت های نرهننی رواب  کنشنران با وضمیت که شامل دینران ن

 (ن506: 1951گیرد ) ارالوند، و ارز  های مشترر صورت می

ن عام،  گذاردن از بیه ایه اهار وردههای اجتماعی تحت تأ یر میبر کند ن ام اهار ورده

ن ام نهادهای الیاالی که مسعؤولیت تحقعق اهعدا  عمعومی را بعه عهعده دارنعد و        ورده

توان گفعت  آورندن بر ایه االاس میشرای  انطباق با محی  را نراهم مینهادهای اقتصادی 

ارزشهای دینی، حقوقی، اقتصادی و الیاالی یمنی نهاد الیاالت، دیه، اقتصعاد و حقعوق و   

انعیه  ارالعوند بعه    گذاردن هعم قوانیه بر نو  و جهت کند یک کنشنر در بازار تأ یر می

منعد بعودن   به کنشنران درون آن ن ام عیقه های یک ن امانتقاا هن ارها و ارز  ینحوه

شوند و بخشعی از  ها درونی میدر یک نرآیند اجتماعی شدن مونق ایه هن ارها و ارز 

شوندن در کل او بر ایه نرض بود که کنشعنران در نرآینعد اجتمعاعی    ضمیر کنشنران می

دنا  از ن عام  شدن گیرندگان منفم ندن بمد از اجتماعی شدن کنترا اجتماعی در و  دوم 
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کند که کنترا اجتماعی نق  گهناه بعه  قرار داردن و یک ن ام زمانی به بهتریه وجه کار می

 (     131، 1390کار بسته شودن )ریتدر: 

-گیرد که مست دم دو عنصر االت؛ ایدهایی که کنشعنر نمعی  در موقمیتی ان ام می« کند»

« ن ارت»تواند بر آنها ی که کنشنر میتواند ن ارتی بر آنها داشته باشد و دینر آن ایدهای

« والایل دالعتیابی بعه هعدنها   »در جهت تمییه گدیند « ارزشها»و « هن ارها»داشته باشدن 

 نیسعت « کوشعد در جهعت تطبیعق بعا هن ارهعا     »ایدی جعد  « کند»کند؛ نقد بازی می

ی  ارالوند الاوت ن ام اجتماعی از طریعق نهعادینن   ی(ن بنا به عقیده279، 1386)قیصری، 

( و العاوت از  60، 1387)محمعدی اصعل،    شعود ها تثبیت و تحکعیم معی  النوها و ارز 

تعوان  ( یمنعی در واقع  معی   556: 1951گردد ) ارالعوند،  ترکیب و تماید نهادها تشکیل می

شود و در واق  ایعه  گفت که ن ام اجتماعی بازار از طریق نهادینه شدن ارزشها تحکیم می

تعوان نتی عه گرنعت اگعر ایعه      شعود و معی  یستم بازار میارزشها هستند که باعث  بات ال

 ارزشهای موجود تغییر یابند نااار نید باید الیستم بازار تغییر یابدن

تواند وجود داشعته باشعد، ن عام نرهننعی     یک ن ام اجتماعی بدون یک ن ام نرهننی نمی

ن عام نرهننعی   کند، از الوی دینر عناصر نمادیه االاالی برای ن ام اجتماعی را نراهم می

)توالع ی،   ( و166:  1385)روشه،  شودبدون ن ام اجتماعی یک تمدن مرده محسوب می

انناشعت کعه عناصعر گونعاگون جهعان      ای معی (ن او  نرهنگ را نیروی عمعده 243: 1387

دهد و میان ی کند متقابعل میعان کنشعنران در    اجتماعی یا ن ام کند را به هم  یوند می

کند که در ن عام اجتمعاعی در   یت و ن ام اجتماعی را یکپاراه مین ام اجتماعی االت و شخص

 شعود قالب هن ارها و ارز  ها محاط االت و در ن ام شخصیتی توال  کنشعنر درونعی معی   

 (ن135و  134 :1390 ،)ریتدر

 ی تغییر ارزشهانظریه

در ها و باورها نقد بسیار بدرگی در رویکرد رنتار انسانی و تأ یر بسعدایی  نرهنگ، ارز 

(ن نرهنعگ شعالوده نراگعرد    64: 1385 یشرنت و توالمه و یا رکود جوام  دارد )الفنعید،  

دهد و مناالبات مهمی با رنتار اقتصادی در کشورهای نقیر داردن اگر توالمه را تشکیل می

ها و رالوم و جد آن دانست که در وعدمت  ای از ارزشها، عقاید، النتنرهنگ را م موعه
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ی نکعر  والته یک گروه االت،  د باید گفت که نرهنگ بر نحوهتمییه هویت و به هم  ی

ی رنتار گروه بعه عنعوان یعک    گذارد و تأ یر مهمی بر نحوهو عمل انراد در گروه تأ یر می

آمدهای اقتصادی گروه تأ یر گسترده داردن از طرنعی نرهنعگ   کل دارد،  د نرهنگ بر  ی

ی شوند دغدغهویقی مشترر که البب میگذارد مثیً با اتکای اصوا ابر انصا  تأ یر می

ی کنند که ایه دغدغه بعه والعی ه  دینران را داشته باشیم  د الاز و کارهایی را تشویق می

گذارد یمنی از طریق تعرویج ارزشعهای   آنها رن  شودن نرهنگ بر کارایی اقتصادی تأ یر می

ال  اعضای گعروه  مشترر در درون گروه که راههای ان ام نراگردهای اقتصادی تولید تو

تر و گیری مؤ ر، نوآوری الری کنند، مثیً اگر ایه ارزشهای نرهننی به تصمیمرا تمییه می

وری اقتصادی و  ویایی گروه نید به احتماا تر و الازگاری با تغییر من ر شوند، بهرهمتنو 

آمععدهای مععالی بهتععر یععا میععدان رشععد بععاالتر مععنمکد وواهععد   زیععاد الععران ام در  ععی

تردید  اوهشنران بر اهمیعت نقعد نرهنعگ در رشعد     (ن بی87و   88: 1389البی،شد)ترا

تعوان نرهنعگ را بعر اهعدا  اقتصعادی و      ( و می64: 1385اقتصادی تأکید دارند)الفنید، 

ی اهدا  اقتصعادی و اجتمعاعی تأ یرگعذار دانسعت کعه گعروه       کنندهاجتماعی و یا تمییه

 (ن89: 1389 گیرد آنها را تمقیب کند)تراالبی،تصمیم می

ی هعایی االعت کعه نحعوه    ای از دالتورالمم ها و نسخهالنوهای نرهننی از ن ر شوتد م موعه

کعه   باشندکند و ایه النوها همچون یک نقشه میرنتار انراد در یک نرهنگ ممیه را تمییه می

کنندن عامین اجتمعاعی در زنعدگی   مسیر تردد و رنت و آمد عامین اجتماعی را تمییه می

 ذیرند و آنهعا را  ی اقدام میها یا نسخه را به عنوان یک شیوهی وود دالتورالمملروزمره

ای ممعیه  وواهد به نتی هکنند و بر ایه االاس هر نرد که میبه عنوان یک نرضیه ت قی می

(ن طبعق  81: 1382کننعد )توالع ی،   ها تمییه معی برالد باید انان اقدام کند که دالتورالممل

نید نرهنگ از عوامل مهم در تمییه کند انراد االعت و تغییعر در نرهنعگ     تووری  ارالوند

دهعد کعه البتعه یکعی از مهمتعریه      البب تغییر در ن ام اجتماعی شده و به آن جهعت معی  

تواند ناشعی از نیروهعای   راههای انتقاا نرهنگ و درونی کردن آن آموز  االتن تغییر می

-آوری، باورهعای ارز  و ابداعات در نهها ی: نوآورینرهننی باشد، بخصوص از ناحیه

های نمادیهن انعیه تغییعرات نرهننعی در درون بعا تغییعرات در      ی ن امگذارانه، و اشاعه
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کنعد؛ یعا حعداقل تغییعرات     ها مرتب  بوده، شرو  تغییرات در الاوت را تدارر میالاوت

 (ن391 :1378 ،کند)ترنر الاوتی ای اد شده را تشدید می

 
 مدل تغییرات ناشی از نیروهای فرهنگی :9مدل 

ای از بعازینران االعت و   نرهنگ را جاممه قبل از هر اید حاصل کند اجتماعی م موعه

الازند و آن را به حرکت و اقعدام در جهتعی ممعیه    را متشکل میها کند اجتماعی اننیده

هعا معوقمی   دارند، بنابرایه ایدهالوق داده و یا از الایر راهها و انتخابهای ممکه برحذر می

شوند که به ارزشهایی تبدیل گردند که قعادر بعه تحریعک    بر تغییر اجتماعی مؤ ر واق  می

ورت یک الیسعتم ایعدئولوکیکی  یشعنهادی بعه     ای قوی باشند و یا موقمی که به صاننیده

ی نددیکعی  (ن به ن عر نعورث رابطعه   70 :1386، )روشه تمامی مردم یک جاممه ارائه گردد

ای که نهادهعا از الیسعتم   های ذهنی، الیستم باورها و نهادها وجود دارد به گونهمیان مدا

انعداز  بازنمایی داو عی اشعم  دهد که الیستم باورها شود؛ او ادامه میباورها االتخراج می

انعداز  الازدن نهادها الاوتارهایی هسعتند کعه انسعانها بعر ایعه اشعم      انسانی را ماندگار می

ی وود را بعه دالعت آورنعد  عد الیسعتم باورهعا       کنند تا محصوا مورد عیقهتحمیل می

شعود کعه   بازنمایی داو ی و نهادها بروز وارجی ایه بازنمایی االت؛ نعورث یعادآور معی   

انتعد و تکامعل ذهنعی نیعد در ارتبعاط بعا اهعدا         ری مشترر در الازمانها اتفاق معی یادگی

 (ن7و 6: 1387الازمانهاالت )متوال ی و همکاران، 

تریه اجدای ن ام نرهننی در الطح کین و ن ام شخصعیت در العطح   ارزشها یکی از مهم

ورد هستند و تأ یر بسیاری بر النوهای رنتاری و نکری انراد دارند؛ بنعابرایه در مسعائل   

مخت ف نردی و اجتماعی الهیم هستندن با توجعه بعه تغییعرات العری  در ابمعاد مخت عف       

 

 فرهنگینیروهای 

 نوآوری

 ابداعات در فن آوری

 باورهای ارزشگذارانه

-نظام یاشاعه

 نمادینهای

 تغییرات ساختی تغییرات فرهنگی
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انعدن  ت عف داعار تغییراتعی شعده    هعا نیعد در ابمعاد مخ   زندگی بشر طی الالیان اویر ارز 

ها و صعفات جوامع  مماصعر االعتن ایعه      های مخت ف از ویاگیتغییرات الری  در عرصه

ی زندگی مادی و دالتاوردهای تکنولوکیک مربعوط بعه زنعدگی    تغییرات نه تنها در عرصه

ی زنعدگی غیعر معادی انسعان،     ای در عرصعه مادی انسان رخ داده ب که تغییعرات گسعترده  

: 1389ها، هن ارها وننن به وقو   یوالعته االعت)و وقی و اکبعری،    عتقادات، ارز باورها، ا

 (93و 94

ارزشها نقد بسیار مهمی در جاممه و انراد جاممه دارند ولعی عوامعل مخت فعی بعر     

های جممی، تکنولوکی، آموز ن تغییعر  گذارد از جم ه رالانهارزشها و تغییر آنها تأ یر می

شود؛  د ارزشعهای  ت که البب بسیاری تغییرات دینر نید میارزشها وود نوعی تغییر اال

: 1381کنعد )کیعا،   نرهننی از عوامل تغییر یا عام ی االت که در مقابل تغییر مقاومعت معی  

تواند باعث تغییر النوهای رنتاری و نکری شود زیرا به عنوان یعک  (ن تغییر ارزشها می24

(ن ارز  145: 1386مؤ ر واق  شوند)روشه،  های انرادتوانند و یا باید بر اننیدهمحرر می

مفهومی االت متماید از انراد یا وصوصیت یک گروه، بعه طعور صعریح یعا غیعر صعریح       

گعذارد  مط وب بوده، روی انتخاب روشعها، والعایل و اهعدا  کعند موجعود تعأ یر معی       

 (ن1: 2003)نایرالتون، 

در حعاا تغییعر االعتن    هعا و اعتقعادات بنیعادیه معردم     ارز  اینن هارت و ولدا ممتقدند

گعذارد )ایننهعارت و   شان تأ یر میتغییری که بر رنتار الیاالی، جنسی، اقتصادی و مذهبی

 (ن22: 2007ولدا، 

ارزشها را به عنوان اهدا  مورد تمایل و وابسته بعه موقمیعت تمریعف کعرده کعه       شوارتز

رونعد  ار معی دارای اهمیت متفاوتی هستند و همانند اصوا راهنما، در زندگی مردم بعه کع  

 (ن96: 1389)و وقی واکبری، 

های مخت عف ممتقعد   با تفاوت قائل شدن بیه هرنیت تغییر ذیری ارزشها در حوزه چلبی

ی اجتماعی و نرهننی جاممه قرار دارند بیشتر  ایعدار و  هایی که در حوزهاالت که ارز 

آنهعا در روابع     ی ماهوی و اههاری دارند و مصر مقاوم در مقابل تغییرند و بیشتر جنبه

والتی، شود، مثل عدت، احترام، تمهد، داجتماعی باعث انداید و تکثیر آنها در جاممه می
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 (  61: 1389صداقت و اعتمادن)ا بی،

اروعد و بیشعتر   ی مدرنیداالعیون معی  ها حوا ن ریهدر باب تغییر ارزشها مهمتریه ن ریه

کنعد  تغییر ارزشها ق مداد معی  های الطح کین مدرنیداالیون را به عنوان عامل اص ین ریه

 یی مدرنیداالیون ایعه االعت کعه توالعمه    (ن ادعای مرکدی ن ریه102: 1389و وقی و اکبری، )

بینی در زندگی نرهننی، اجتمعاعی و  ای قابل  یداقتصادی با تغییرات منس م و تا اندازه

دهد که های مخت ف از الراالر جهان نشان میالیاالی منطبق شده االتن مدارر و بررالی

دهعد؛ صعنمتی   بینی الوق معی ی اقتصادی، جوام  را به یک جهت تقریباً قابل  یدتوالمه

شدن به تخصصی شدن مشاغل، انعداید العطح تحصعییت، انعداید العطو  درآمعد و       

هعا نسعبت   های جنسیتی، ننر همچنیه تغییرات  ید بینی نشده مانند تغییرات در نقد

میدان باروری و گستر  مشارکت الیاالعی من عر   به اقتدار و هن ارهای جنسیتی، کاهد 

شودن او در مورد تغییر ارزشها در مراحل مخت ف مدرنیداالیون ممتقد االت که صعنمتی  می

 گرایعی شودن مکتب بعرهم عقینی می –شدن باعث تغییر ارزشهای النتی به ارزشهای الکوالر 

های معدرن  با ارز  یابد وممتقد االت که با رواج مدرنیداالیون ارزشهای النتی کاهد می

ا  (ن همچنیه مانهایم نیعد در ن ریعه  19-21: 2007شود)ایننهارت و ولدا، جایندیه می

تعر باشعد   دارد که هراه الرعت تغییرات اجتماعی الری ی تغییرات نس ی اههار میدرباره

بیشتر احتماا دارد که گروههای جوانانی که دارای نرهنگ مشترر و معدا هعای تمعام ی    

ی نسعل  یرتعر هسعتند متفعاوت هعاهر شعوند       مدا های ترویج شده به والعی ه  مشترر با

 (ن23: 2002)الیمسینسکا، 

بر ایه االاس ارزشها در بیه بازاریعان کعه عمومعًا قشعری العنتی و  ایبنعد بعه ارزشعها و         

شد و بازاریان عموماً انرادی  ایبند هن ارها بودند به شدت مورد احترام بود و رعایت می

یقی بودند که به اصوا اویقی و احترام به  در  ایبند بودندن از اصوا اولیعه  به اصوا او

العف:  1388و ابتدایی آنها داشته ممیار اویقی و  ایبندی به آن بود )المیدی، شیریه کام، 

( به طور مثاا بازاریان عمومعًا در بعازار و بعیه العایر ت عار دارای اعتبعار و حسعه         313

(ن امروزه مبعادالت بعه عنعوان مبعادالت     97ب: 1388ه کام، شهرت بودند )المیدی، شیری

مدت الاوتار قدیمی بازار از بیه رنته االت و انراد امروزه کمتر قابل اعتماد هسعتند  کوتاه
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(ن امعروزه  125: 2009کنند )کشاورزیان، و مبادالت به طور من م از رواب  قوی  یروی می

نمعاییم و  را مشاهده می ق ب و ورشکستنیمیان اعضای بازار، رواج ت کاهد اعتماد دربا 

باشععد و رایععج مععی “تععرس از تق ععب”جععو  یانععداید واقمععی کیهبععرداری و اشععاعه 

عمودی و انقعی  ایعدار    یههمراه با رواب  درازمدت اندگان یهای همیارانه مراتب ال س ه

 ایعه ععدم اطمینعان    باشعد و  که همنعی بیعاننر کعاهد ارزشعهای اویقعی معی       اند نمانده

گیری  یوندهای عمعودی و   مان  از شکل آمده به تفکیک و اند ارگی من ر شده، وجود به

و  18العف:   1383)کشعاورزیان،  شودن انقی و اندوجهی و ای اد ن ام اعتماد گسترده معی 

 (ن24

 

 
 روش تحقیق

هعای معا ایعه بعود کعه       نعرض  رو  عمده در ایه مطالمه رو  کیفی االتن یکی از  ید

و در تمامی  شودبندی  ی شخصی آنان بازالازی یا صورتها هین ری  مثابهننر  انراد به 

(ن دالیعل  83-82: 1388بدهد )ن یعک،  ی بازالازی و تفسیر را تشکیل  هی ا، "مته"مراحل 

دینری که در ایه تحقیق از رو  کیفی الود برده شد ایه بعود کعه؛ بعا وجعود اکتشعانی      

ی کعه میعدان آگعاهی دربعاره    -ی بازار تبرید بودن ایه تحقیق ما به دنباا نناهی نو درباره

جدئیاتی هریف ی  ارائهنید بودیم و نید در  ی  -های درونی آن بسیار نیست باشدمکانیسم

بعه هعر    –)یانته مکانیسم و ع ل تغییعرات( بعه رو  کمعی     ها آنیی که ان ام ها دهی داز 

 مشکل االتن -دلی ی

 تغییر ارزشها

رواج کنترل  بازاریان کاهش اعتماد میان شکل گیری پیوندها عمودی و افقی پایبندی دینی تغییر  در کنش

 رسمی

 تغییر ارزشی  :2مدل
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ی تحقیق )تغییرات بعازار تبریعد و عوامعل معؤ ر بعر آن(      برای دالتیابی به دو هد  عمده

از نامه حعاوی دو دالعته العؤاا بعود کعه بخشعی       ای طراحی شدن ایه مصاحبه نامهمصاحبه

هعای تحقیعق بعا تکنیعک     ی  االخ بودند و بروی هم باز  االعخ بودنعدن داده  الؤاالت بسته

ی ایه تحقیق تغییرات بعازار و  آوری شدندن متغیر وابسته یانته جم  ی نیمه الاوتمصاحبه

 متغیر مستقل آن عوامل مؤ ر بر تغییرات االتن  

نامعه و  وضیحی درباره مصعاحبه ای کوتاه به  االخنویان تنامه در مقدمهدر ابتدای مصاحبه

 50بازه زمانی آن داده شد و ذکر شد که هد  از الواالت طر  شده ان عام مقایسعه بعیه    

 الاا قبل)دوره قبل از انقیب( و زمان حاا االتن  

ی  االخ ان ام گرنت زیعرا هعد    الن د میدان تغییرات رخ داده به والی ه الؤاالت بسته

ای درجعه  5ت رخ داده بودن ایه الؤاالت دارای مقیاالعی  گیری مقدار تغییرادر این ا اندازه

بود و از  االخنویان وواالته شد تا میدان تغییر را در گذشته و حاا بر آن نشان دهنعد تعا   

 ی آنها میدان تغییرات رخ داده شده مشخص گرددنبا مقایسه

های کمی ت دیعه و تح یعل شعدند و بعرای نشعان      های ایه دالته از الؤاالت با رو یانته

 دادن میدان تغییرات و  راکندگی  االخ  االخنویان از آمار توصیفی االتفاده شد ن

هعای رو  کیفعی   برای بررالی ع ل تغییرات رو  کیفی االتفاده شدن در گعردآوری داده 

( کعه در  56و  55: 1389توان رویکردهای مخت ف را مورد االتفاده قرار داد )بازرگعان،  می

ایه تحقیق تکنیک مصاحبه مورد االتفاده قرار گرنتن االتفاده از مصاحبه به عنعوان راهعی   

کنندگان بعا ممنعا   شود که دیدگاه شرکتا با ایه نرض شرو  میها تنهبرای گردآوری داده

توانعد بعر مونقیعت ا عر      توان آن را آشکار الاوت و دیدگاههای آنها میو مهم االت و می

(ن در نتی ه در ابتدا برای موضو  معورد تحقیعق اعاراوب    110- 108: 1390بنذارد )هومه، 

بمد مصعاحبه   یتمییه گردید و در مرح هآوری شد و تغییرات بازار و ع ل آن  تووریکی جم 

ی ع ت تغییرات از  االخنویان الؤاا شدن در ایعه راالعتا در   ای طراحی شد و دربارهنامه

 حال موضوع مورد بررسی گذشته

 زیاد     □       خیلی زیاد    □

 اصال □کم    □متوسط      □

میزان رعایت اصول شرعی 

 در معامالت

 زیاد     □         خیلی زیاد   □

 اصال □کم     □متوسط      □
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های باز ع ل تغییرات از  االخنویان  رالعیده شعد و از بازاریعان وواالعته شعد تعا        رالد

 یابی و تبییه کنندن تغییرات رخ داده در بازار را ع ت

نفعر از آنعان بعه     55ی تبرید بودند که یه تحقیق بازاریان بازار الر وشیدهی آماری اجاممه

 گیری هدنمند انتخاب شدندنرو  نمونه

نمونعه  د انعراد  شع المی و  بوده اوهد  هد و مبتنی بر  6هدنمندایه تحقیق  یریگ نمونه

 یعری گ ند که هد  تحقیق تحقق یابعدن در ایعه تحقیعق هعد  از نمونعه     شوانان انتخاب 

بعازار بتواننعد بعه    در وعود  ی وزنعدگ کعار   یت ربعه  انتخاب انرادی از بازاریان بود که بعا 

و محقق را در دالعتیابی بعه هعد      غییرات بازار را مشخصت یند؛گو الؤاالت تحقیق  االخ

انعراد   داران، وجو از مغعازه  با کمک گرنته از بازاریان و  رسی ه درنت نتحقیق کمک نماید

بیه اکثعر   شناالایی شدند و المی شد نمونه در  ( در بازار تبریدمتمدمالفید  یدر)باالابقه 

وآمعد، جعدا از بعازار،     اکثعر نقعاط بعازار )نقعاط شع و ، کعم رنعت        بعازار و در  یها صنف

ی انراد از تمام ی ن رات همهقرار بنیرد و تحقیق دربردارندهاص ی و نرعی(  یها گذرگاه

وجعود نداشعته باشعد و ن عرات مخت عف را       هعا  قسمتهای بازار باشد و العوگیری در داده 

ی بعازار العنتی و   های ان ام گرنته در داول محعدوده   وشد دهدن همچنیه تمام مصاحبه

 های مصاحبه شوندگان صورت گرنته االتن  در مغازه

هایی االت که به شکل مته در آمده و  د از آن تفسیر می شوند و ها حاوی دادهمصاحبه

شعود و در  های طبیمعی آغعاز معی   ضب  گفت و گوها و موقمیت یا اینکه تحقیق از  بت و

رالعدن بعه هعر حعاا معته محصعوا       ی  یاده کردن مته و تفسعیر آنهعا معی   ادامه به مرح ه

ها و ابداری برای تفسعیر االعتن بخعد اصع ی کعار بعه تفسعیر اوتصعاص         گردآوری داده

 .(183و  182: 1388دارد)ن یک، 

تعوان  ی آن معی ی االنادی االت که بعه والعی ه  مشاهدهی تح یل محتوی از روشهای عمده

 متنعی  هایداده تح یل برای ( و93: 1375متون را مورد ارزیابی و تح یل کرد)الارووانی، 

 (ن35: 1390دارد )ایمان و نوشادی،  نراوانی کاربرد

ی تح یعل محتعوا   های موجود در زمینهتوان رهیانتی شی یه و شانون میبر االاس ن ریه

                                                           
6
. purposeful sampling 
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 -2تح یعل محتعوای عرنعی و قعراردادی      -1اله دالته تقسیم کرد کعه عبارتنعد از :    را به

 تح یل محتوای ت خیصی یا ت میمین  -3تح یل محتوای جهت دار و 

ی یعک  دیعده مطرحنعد کعه یعا کامعل نیسعتند یعا بعه          گاه ن ریه یا تحقیقات قب ی درباره

ل محتعوا بعا رویکعرد    های بیشتری نیازمندند؛ در ایه حالعت محقعق رو  تح یع   توصیف

دار ممتبعر العاوته و گسعتر  دادن    گدیندن هد  تح یل محتوای جهتدار را بر میجهت

 کعه  یابعد معی  ضعرورت  زمعانی  بیشعتر مفهومی ااراوب ن ریه و یا وود ن ریه االت و 

 را الزم ایزمینه داند وواهدمی محقق و وجود ندارد  دیده یک یدرباره کانی اطیعات

 و اطیععات  تق یعل  دنبعاا  به بیشتر محتوا تح یل یشیوه کندن ایه نراهم وصوص ایه در

 هعای یانته آمدن  دید به کمک هد  موضو  االت، با یک یدرباره دقیق توصیفی یارائه

 که ممناالت بدان امر هاالتن ایهداده در متداوا و مس   مضامیه به طریق توجه از تحقیق

 بعه  نهایت تا در کندمی ویصه را آنها تدریج به مطالمه، مورد هایداده به رجو  با محقق

 (ن2: 2006کند )توماس،   یدا دالت تحقیق موضو  با مرتب  مضامیه و مفاهیم تریهاص ی

طعر    نیازمنعد  شعوند  آوریجمع   مصعاحبه  مبنعای  بعر  تحقیق اطیعات اگر رو  ایه در

 در را وعود  هایدیدگاه راحتی به بتواند گو االخ تا هستیم االتاندارد نیمه یا و باز الؤاالت

 .کنعد  روشعه  تحقیعق  مورد موضو  یدرباره را جدیدی هایزمینه احتماالً و بیان باره، ایه

 محتعوای  تح یعل  نراینعد  آغعاز  و االاس مطالمه، مورد متون دینر یا و هامصاحبه ایه مته

 بارهعا  و بارها و کندمی مراجمه متون ایه به امر بدو در دهندن محققمی شکل را االتقرایی

 و بعرای  هسعتند  معته  یزاییده (ن مقوالت123: 1393 ردازد )تبریدی، می آنها یمطالمه به

 .روندمی کار به ممنادار هایم موعه قالب در مضامیه و مفاهیم الاماندهی

های تح یل محتوا از نرایند الاوتارمندتری برووردار ایه نو  تح یل محتوا از دینر رو 

 بعا  را وود کار  یشیه،  اوهشنران های اوهد یا موجود هاین ریه بردن کار به بااالتن 

 و ایمعان )کننعد  معی  آغعاز  اولیعه  رمدهای بندیطبقه برای اص ی مفاهیم یا متغیرها شناالایی

 (ن25تا  22: 1390 نوشادی،

با توجه به هد  گستر  تووری و کشف جوانب مخت عف موضعو  در ایعه تحقیعق تعد      

دار االتفاده شد بدیه ممنا که ابتدا برای موضو  مورد تحقیعق  محتوای جهترو  تح یل 
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ی آوری شد و تغییرات بازار و ع ل ان تمییه گردید و در مرح هااراوب تووریکی جم 

ای طراحعی شعد و بعه العن د     نامعه بمد بر االاس ااراوب تووریک تهیه شده مصعاحبه 

العایر ن عرات و بسع  تووریعک هعم      ی طر  آوری شده  رداوت و زمینهتووریهای جم 

 نراهم شدن

واحد ت دیه و تح یل در بسعیاری از معوارد مضعمون االعتن مضعامیه مممعوالً البعه الی        

ها، عبارتها،  اراگرانها و حتی تصویرها وجعود دارنعد و بعه همعیه دلیعل کشعف و       جم ه

 معه دارای  گیری آنها به کار بیشتری نیاز دارد و دشوارتر االتن مضمون به وی  کاندازه

حد و مرز مشخص و روشنی نیست و همیه امر به دشواری کاربرد آن می انداید و میدان 

 (ن103: 1375دهد)الارووانی،  ایایی آن را به نسبت الایر واحدهای تح یل کاهد می

ی دقیعق و  شعوند حاصعل مطالمعه   هایی که برای تح یل محتوای یک مته تمریف میمقوله

 (ن99: 1375عناصر مشعترر محتعوای آن االعت )العارووانی،     مکرر و کامل مته و کشف 

 ععدم  یعا  حمایعت  برای  یشنهادهایی توانندمی دارجهت محتوای تح یل از ناشی هاییانته

 دیعد  تواننعد معی  تحقیقات در مشخص شده هایباشندن مقوله داشته ن ریه یک از حمایت

 تقویعت  و گسعتردگی  اصعی ،  جهت در توانندمی یا و کنند ای اد را هان ریه از متضادی

 تعوان معی  را دارجهعت  محتعوای  تح یعل  قعوت  نقعاط  از یکی .بنذارند تأ یر ن ریه، کردن

دانسعت)ایمان و   آن از تعر گسعترده  نهمعی  ای اد همچنیه و موجود هاین ریه از  شتیبانی

 (ن26و  25، 1390نوشادی: 

دار معورد  محتعوای جهعت  ی تح یعل  شوندگان بمد از  یاده شدن به والی هالخنان مصاحبه

ت دیه و تح یل قرار گرنت؛ واحد ت دیه و تح یل در بسیاری از موارد مضمون االتن بعه  

ای که جمیت و الخنان  االخنویان معورد مطالمعه قعرار گرنعت و مضعمونهای بعه       گونه

ها، عبارتهعا،  اراگرانهعا   دالت آمده از ایه الخنان مهم بودن مضامیه ممموالً البه الی جم ه

گیری آنها بعه کعار بیشعتری    ی تصویرها وجود دارند و به همیه دلیل کشف و اندازهو حت

نیاز دارد و دشوارتر االتن در تح یل محتوای به کار گرنته شعدن در ایعه تحقیعق واحعد     

ای که جمیت و الخنان  االعخنویان معورد مطالمعه قعرار     ون االت، به گونهعتح یل مضم

ایه الخنان مهم بودن  د از االعتخراج مضعامیه   گرنت و مضمونهای به دالت آمده از می
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بنعدی  بنعدی شعدن مقولعه   اند دالعته ها برآمده)کدها( آنها را در قالب مقوالتی که از تووری

هایی که محتعوی  بندی و تفکیک مته به قطمات یا بخشهای م داالت؛ مقولهنوعی تقسیم

هعا و هعدنهای   داده گیرند بر حسب ماهیعت مته بر طبق آن تقسیم شده و  در آن قرار می

 spssشودن برای ت دیه و تح یل الؤاالت بسته )کمی( نیعد از نعرم انعدار    تحقیق تمییه می

 االتفاده شدن  

 های پژوهش یافته

 میزان پایبندی دینی بین بازاریان )تغییرات فرهنگی(

دهد؛ در بازار نید رنتار بازاریان از جم عه  های انسان االاس رنتارهاید را شکل می ارز 

هایشان االتن از قعدیم االیعام   مهمتریه رنتار آنها )رنتار اقتصادی بازاریان( متأ ر از ارز 

هعای   الاز حرکعت بازارها  یوندی جدانشدنی با دیه و روحانیون داشتند و ایه  یوند زمینه

بدرگ در تاریخ کشور بودن هن ارهای مذهبی بیه بازاریان بسیار با اهمیت بود و در کتب 

زار رعایت کامل هن ارهای مذهبی بیه بازاریان تصدیق شده االعت و رعایعت   مرتب  به با

رنتن  رداوت ومد و زکات، مشعارکت در امعور ویریعه و    آنها امری مس م به شمار می

رنت و باعث حفظ احترام و ی تقوا به شمار میی مط وب با ع ما، همه نشانهحفظ رابطه

جممی و عقیدتی موجب شد که بازاریان و ع ما  شدن ایه  یوندهایاعتبار نرد در بازار می

(ن 124: 1388م شعباهت بیابنعد )اشعر ،    ای بعه هع  بینی و البک زندگی تا اندازهدر جهان

شعد و امکعان    یوند بیه روحانیت و بازار همیشه به عنوان منب  قوی قدرت محسوب معی 

تغییعرات زیعادی در   کرد ولی با گستر  مدرنیسم در جاممعه  ان ام هر کاری را نراهم می

ها و در  ی آن رنتارها را تحت تأ یر وعود قعرار داد؛   جاممه رخ داد و ایه تغییرات ارز 

از ایه رو  تغییرات رخ داده در  ایبندی دینی بازاریان بسیار مهم االعت و  یونعد بعیه دو    

ابمعاد   نهاد بازار و دیه بسیار مهم و قابل توجه االت و نیاز به بررالی داردن  ایبندی دینعی 

گوناگونی دارد؛ در بررالی آن در بازار بیشتر بر روی ابماد اقتصادی آن تأکید شعده االعت   

و در زندگی روزمره بازاریان بیشتر نمود دارد و به عنعوان هن ارهعای مهمعی در زنعدگی     

شدن ابماد دینری که در بازار نمود بسیاری ندارد مورد بررالی قعرار  بازاریان محسوب می

هن ارها اموری بسیار مهم در زنعدگی اجتمعاعی هسعتند و مبنعای رنتعار را      ننرنته االتن 
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دهند مورد بررالی قرار گرنتند؛ برای بررالی میدان رعایت هن ارهای معذهبی  تشکیل می

 در بازار)اقتصادی یا غیر اقتصادی(از بازاریان در امور زیر الؤاا  رالیده شدن   

 

 میزان رعایت هنجارهای مذهبی اقتصادی

 انصاف در معامالت  میزان 

شعود ولعی انصعا  امعری     ی اقتصاد مرتب  میبا اینکه مباحث مربوط به انصا  به حیطه

گعذاردن  نرهننی نید هست و در تووریهای اقتصادی بیان شده نرهنگ بر انصا  تأ یر معی 

توان به عنوان یک هن ار در ن ر گرنت و انت عار رعایعت آن   مفهوم رعایت انصا  را می

 عدم رعایت آن از الوی الایر انراد مذموم االتن   را داشت و

کنعد  عد بعا تغییعر هن ارهعا و      ها مثل هر امر دینر در جاممه تغییر میهن ارها و ارز 

کندن در مطالمات ان عام شعده در معورد بعازار از     ارز  میدان رعایت انصا  نید تغییر می

حاا الؤاا شد و در  االخ به  ی میدان رعایت انصا  در بازار در گدشته وبازاریان درباره

درصد متوال  بیعان کردنعد و    2درصد زیاد و وی ی زیاد و  98ایه الواا در زمان گذشته 

 93.9درصعد متوالع  و    4.1درصعد وی عی زیعاد،     2در مقابل ایه میدان را در زمان حاا 

 درصد میدان رعایت انصا  را کم و وی ی کم بیان نمودندن
 ت در گذشته و حالمیزان انصاف در معامال :9جدول

میزان انصاف در 

 معامالت

 میانگین طبقات پاسخ

(5-9) 

انحراف 

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد معیار

 1966 4963 - - 2 9.94 6196 گذشته

 1966 9955 5599 .3.9 499 - 2 حال

 ایه ارقام بیاننر کاهد میدان انصا  در زمان حاا نسبت به گذشته االتن  

 صداقت در معاملهمیزان 

ای نعه انعدان دور، صعداقت در بعازار جعدو      بر االعاس االعناد مطالمعه شعده در گذشعته     

هن ارهای اص ی ممام ه بود، برای بررالی تغییر در ایعه هن عار اقتصعادی از بازاریعان در     

درصعد ایعه میعدان را در     96ایه باره الؤاا شد و در  االخ به ایه الؤاا در زمان گذشته 
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 کم و وی ی کم بیان نمودندن 92وی ی زیاد ق مداد کردند و در زمان حاا گذشته زیاد و 
 

 

 میزان صداقت در معامالت در گذشته و حال :2جدول 

 

میزان صداقت در 

 معامالت

 میانگین طبقات پاسخ

(5-9) 

انحراف 

خیلی  کم متوسط زیاد خیلی زیاد معیار

 کم

 1966 4963 - - 4 92 4. گذشته

 1966 9955 51 42 6 2 - حال

 با مشاهده ارقام مشخص می شود میدان ایه هن ار نید کاهد یانته االتن

 میزان تقلب در بازار

مفهوم تق ب، نید همانند مفهوم انصا  و صداقت از هن ارهای اقتصادی االتن من عور از  

تق ب در بازار ان ام غد در ممام ه االت و به ممنعی نعرووته اجنعاس وعراب و بعدون      

االم جند با کیفیت االتن در زمان گذشته هن ارهای حعاکم بعر نضعای بعازار     کیفیت به 

همسو و متناالب با اعتقادات مذهبی بازاریان بود و اعتقادات مذهبی االاس رنتار و معند  

ی میعدان  دادن برای بررالی ایعه تغییعر از بازاریعان دربعاره    و ممام ه بازاریان را تشکیل می

مان گذشته و حاا الؤاا شد و در  االخ به ایعه العؤاا   ان ام تق ب )غد در ممام ه( در ز

درصد میدان تق ب را کم و وی ی کم ذکر کردند و در زمعان حعاا    93.8در زمان گذشته  

 درصد زیاد و وی ی زیاد دانستندن 97.9
 میزان رواج تقلب در معامالت در گذشته و حال :3جدول

میزان رواج تقلب 

 در معامالت

 میانگین طبقات پاسخ

(5-9) 

انحراف 

خیلی  کم متوسط زیاد خیلی زیاد معیار

 کم

 1966 9949 6696 2699 492 299 - گذشته

 1954 4946 - - 299 4691 51 حال

شود ایه میدان در زمان گذشته از وی ی کعم بعه زیعاد و وی عی     ی ارقام مشخص میبا مقایسه 
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کاهد  ایبندی بازاریان به هن ارهعای  ی زیاد در زمان حاا انداید  یدا کرده االتن با مشاهده

اقتصادی مذهبی از آنها درباره ع ل مؤ ر بر آن الؤاا شد و آنان در  االخ تغییر در هن ارهعا را  

مقوله اشاره کردندن درآمد کم، گرانی و مخارج باال، وجود  انعراد جدیعد و    6تأیید کردند و به 

اویقی از مهمتعریه عوامعل کعاهد    ط ب در بازار و ضمف  ایبندی دینی و ی نرصتنوکیسه

 میدان رعایت هن ارهای اقتصادی مذهبی بود که بدان اشاره شدن
 علل کاهش رعایت هنجارهای اقتصادی مذهبی :4جدول

 درصد فراوانی هامقوله 

علل کاهش رعایت 

 هنجارهای اقتصادی مذهبی

 56 .2 درآمد کم، گرانی و مخارج باال

فرصـت طلـب   وجود  افراد جدید و نوکیسه 

 در بازار

21 41 

 36 .9 ضعف پایبندی دینی و اخالقی

 21 91 ترجیح ارزشهای مادی به ارزشهای معنوی

اشتباها و رفتارهای سوء اقتصادی برخـی از  

 مسؤوالن

5 91 

 . 4 افزایش نیازها و توقعات مادی
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 علل عدم رعایت هنجارهای اقتصادی مذهبی در بازار :9 دیاگرام

 بد فروشی

بر االاس اصوا اعتقادی و مذهبی نروشنده در هننعام نعرووته اجناالعد بایعد اجنعاس      

ووب را با اجناس بد قاطی نکند و به االم جند ووب نفروشد، در زمان گذشته ایه نید 

گرنعت؛ بعرای   اقتصادی در بازار بود و مورد عمعل بازاریعان قعرار معی    یکی از هن ارهای 

بررالی ایه نکته که آیا هنوز هم ایه هن ار در بازار مورد توجه االت یا نه از بازاریان در 

ی االن زیاد و وی ی زیاد را درصد گدینه 95.8ایه باره الؤاا شد و در  االخ به ایه الؤاا 

را انتخاب کردندن ایه ارقام بیاننر انداید ان ام غد  درصد هم گدینه نرقی نکرده 4.2و 

 در ممامیت در زمان حاا االتن
 میزان بد فروشی در مقایسه با گذشته :5جدول 

میزان بد فروشی 
 در معامالت

 طبقات پاسخ
 میانگین

(5-9) 
انحراف 
 معیار

االن خیلی 
 زیاد

االن 
 زیاد

فرقی 
 نکرده

گذشته 
 زیاد

گذشته خیلی 
 زیاد

 19.9 2   492 393. 9295 حال

 فروشیگران

در  رعایت زیاد گذشته
 بازار

 ضعف پایبندی دینی و اخالقی
 

رعایت هنجارهای 

اقتصادی مذهبی 

)تقلب، صداقت، 

ترجیح ارزشهای مادی به ارزشهای  انصاف(
 معنوی

 

اشتباهات و رفتارهای سوء اقتصادی 
 نوالؤبرخی از مس
 

 درآمد کم، گرانی و مخارج باال
 

کاهش رعایت در 
 بازار

 حال

 افزایش نیازها و توقعات مادی

نوکیسه فرصت وجود  افراد جدید و 
 طلب در بازار

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



-نروشی نید از همانند الایر موارد از هن ارهای رایج در بازار و ممام ه محسوب میگران

شد و جدو مواردی بود که ان ام آن به شدت مذموم و نا سعند بعود؛ بعرای بررالعی ایعه      

 موضو  در بازار از بازاریان درباره ایه مسأله ایه گونه الؤاا شد:

کشیدند یا اینکه المی داشعتند تعا اجنعاس    اجناالشان می برها الود ممینی قدیمی ممموالً"

 "کنند  تر بفروشند  امروزه بازاریان اه کار میوود را گران
ی گذشته وی عی  درصد گدینه 8.5درصد گدینه گذشته زیاد و  85.1در  االخ با ایه الؤاا 

 زیاد را انتخاب کردندن
 وشی در معامالتمیزان گران فر :6جدول 

 
میزان گران فروشی در 

 معامالت

 میانگین طبقات پاسخ
(5-9) 

انحراف 
االن خیلی  معیار

 زیاد
االن 
 زیاد

فرقی 
 نکرده

گذشته 
 زیاد

گذشته 
 خیلی زیاد

 1946 4 95. 599. 493 299 - حال

 کالهبرداری

 باره ایننونه الؤاا شد:برای بررالی میدان رعایت ایه هن ار در بازار از بازاریان در ایه 

در بازار بوده ایه االت که ممکه االعت آدم جنسعد را بفروشعد و وریعدار  عولد را       "
نیاورد بدهد این ور مسائل االن در بازار بیشتر االت یا در گذشته بیشتر بود  اقدر نعرق  

 "دارد  
را بعه   درصد گدینه نرقی نکرده 4.2درصد گدینه االن زیاد و  83.3در  االخ به ایه الؤاا 

 عنوان گدینه مورد ن ر انتخاب کردندن
 میزان کالهبردرای در مقایسه با گذشته :6جدول 

 میانگین طبقات پاسخ 

(5-9) 

انحراف 

االن خیلی  معیار

 زیاد

االن 

 زیاد

فرقی 

 نکرده

گذشته 

 زیاد

گذشته 

 خیلی زیاد

میزان کالهبردرای در مقایسه 

 با گذشته

9295 .393 492 - - 9919 194 

 رعایت حالل و حرام  
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ی حیا و حرام و رعایت آن یکی از اصوا اص ی مبادله در االعیم االعتن در انعد دهعه    

قبل که ارزشهای مذهبی بر بازار تس   داشت حیا و حرام هم به شدت و دقت رعایت 

شد و کسب روزی حیا مقدم بر کسب الود بیشتر بودن بعرای بررالعی ایعه میعدان از     می

ی میدان رعایت هن ار حیا و حعرام در بعازار در زمعان حعاا و گذشعته      بازاریان درباره

درصعد   31.9درصد گذشته زیاد را انتخاب کرده و  66االخ به ایه الؤاا  الؤاا شد و در 

 گذشته وی ی زیاد را به عنوان میدان رعایت حیا و حرام انتخاب کردندن  

 میزان رعایت حالل و حرام در بازار در مقایسه با گذشته :.جدول 

 

میزان رعایت حالل و 

 حرام

 میانگین طبقات پاسخ

(5-9) 

انحراف 

االن خیلی  معیار

 زیاد

االن 

 زیاد

فرقی 

 نکرده

گذشته 

 زیاد

گذشته 

 خیلی زیاد

 1951 4921 3991 66 299 - - حال

حیا و حرام در الالهای اویر کاهد یانتعه   دهد میدان رعایتتوجه به ایه ارقام نشان می

ی تغییر در ارزشعهای معذهبی بعه عنعوان راهنمعای عمعل       االت و ایه به نوعی تأییدکننده

مقوله  4ی ع ت ایه تغییر جویا شدیم و آنها در  االخ به بازاریان االتن از بازاریان درباره

درصعد بعه گسعتر      16درصد  االخنویان به مخارج بعاالی زنعدگی،    20اشاره داشتند، 

درصد به عدم انطباق اقتصاد مدرن با اصوا دینعی و شعرعی    20اننارانه، ارز  های الود

 درصد به عدم رعایت اصوا دینی توال  حکومت به عنوان بانی دیه اشاره کردندن 24و 
 علل کاهش رعایت حالل و حرام بین بازاریان :1جدول 

 درصد فراوانی هامقوله 
 

ع ععل کععاهد رعایععت   
حعععیا و حعععرام بعععیه 

 بازاریان

عدم رعایت اصوا دینی توال  حکومعت بمنعوان   
 بانی دیه

12 24 

 20 10 مخارج باالی زندگی
 20 10 عدم انطباق اقتصاد مدرن بااصوا دینی و شرعی

 16 8 گستر  ارز  های الوداننارانه
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 میزان رعایت حالل و حرام بین بازاریان در گذشته و حال و علل کاهش آن :2 دیاگرام

 میزان انجام اعمال مذهبی

 نماز جماعت و ارتباط با روحانیونمیزان حضور در 

حضور در نماز جماعت از قدیم در بازار رواج داشت و بازاریعان اکثعراً هننعام نمعاز بعا      

کردند و ایه حضور در مسعاجد  حضور در مساجد نماز را به صورت جماعت برگدار می

و  کارکردهای زیادی داشت، به طوری که البب انس ام بازاریان، اطعی  از اوضعا  بعازار   

الیاالت مم کت، کمک به ان عام بروعی از کارهعای دالعته جممعی مثعل کارهعای ویعر،         

شعدن حضعور در نمعاز    گستر  همبستنی و وحدت بیه روحعانیون و بازاریعان وننن معی   

جماعت و مس د از هن ارهای مهم و تأ یرگذار در بازارها بعود، بعا توجعه بعه تغییعر در      

در نماز جماعت نسبت به گذشته از بازاریان هن ارها برای بررالی میدان حضور بازاریان 

 27.7ی گذشعته زیعاد و   درصد  االخنویان گدینعه  68.1الؤاا شدن در  االخ به ایه الؤاا 

ی گذشته وی ی زیاد را به عنوان میعدان حضعور بازاریعان در نمعاز جماععت      درصد گدینه

 نسبت به گذشته بیان کردندن

 میزان حضور بازاریان در نماز جماعت نسبت به گذشته :91جدول 
 میانگین طبقات پاسخ 

(5-9) 

انحراف 

االن خیلی  معیار

 زیاد

االن 

 زیاد

فرقی 

 نکرده

گذشته 

 زیاد

گذشته 

 خیلی زیاد

میزان حضور بازاریان در 

 نماز جماعت

- - 493 6.99 2696 4923 1946 

ی تغییر در  یامدهای ایه حضور دهندهنشان کاهد زیاد حضور بازاریان در نماز جماعت

 گذشته
رعایت زیاد 
 نسل قدیم

 

 سودانگارانهگسترش ارزش های 

 

رعایت حالل و 
 حرام در بازار

 

 مخارج باالی زندگی
 

رعایت کمتر توسط 
 بازاریان جوان

 
 

عدم رعایت اصول دینی توسط  حال
 حکومت بعنوان بانی دین
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 ذیرنت الؤاا شدن یکی ی عوام ی که از ایه امر تأ یر میاالت با مشاهده ایه تغییر درباره

ی بازاریعان بعا ع معا    تریه تغییرات متأ ر از حضور بازاریان در نماز جماعت رابطهاز مهم

 د:  مذهبی االت؛ برای بررالی ایه تغییر از بازاریان الؤاا ش

 "کردند کنند یا در گذشته بیشتر توجه میبازاریان االن بیشتر به حر  ع ما مذهبی توجه می"
درصد گذشته وی عی زیعاد را    34ی گذشته زیاد و درصد گدینه 66در  االخ به ایه الؤاا 

 انتخاب کردندن
 میزان اهمیت دادن به سخن روحانیون و علما :99جدول 

 میانگین طبقات پاسخ 

(5-9) 

انحراف 

االن خیلی   معیار

 زیاد

االن 

 زیاد

فرقی 

 نکرده

گذشته 

 زیاد

گذشته 

 خیلی زیاد

میزان اهمیت دادن به 

 سخن روحانیون و علما

- - - 66 34 4934 1946 

 های مذهبی میزان شرکت در هیأت 

شعد همنعی اذععان    بر االاس مطالمات ان ام گرنته و صحبتهایی که با بازاریان ان ام معی 

داشتند در زمان گذشته بازار در مراالم مذهبی )بخصعوص در مراالعم معاه محعرم( نقعد      

که همدمان با شرو  ایام مذهبی مثل ماه محعرم و  نماا و حضور  ر رننی داشت به طوری

های واصی )اوچ تیمچه لر( مراالم عداداری شد و در تیمچه و  میصفر، کل بازار الیاه

ی اوا ماه محرم بازاریان با حضور در ایه مراالعم بعه   دههشد و در امام حسیه برگدار می

بخشیدند، همچنیه اکثر بازاریان در هیأتهعا و مراالعم معذهبی    ایه مراالم رونق واصی می

کردندن بررالی میدان گراید مردم به حضور در ایننونعه مراالعم در زمعان    حضور  یدا می

 حاا به دو صورت ان ام گرنت:  

 الؤاا از بازاریان -2راالم عاشورا و تاالوعای حسینین ی هیأتها در ممشاهده -1

در مشاهدات به عمل آمده مشخص شد که ایه مراالم هنوز هعم در بعازار دارای اهمیعت    

گعردد و   و  شدن بازار مشخص و ممعیه معی  زیادی االت و نرارالیدن ماه محرم با الیاه

بایعد وعاطر نشعان     شود ولیهر کسی با وارد شدن به بازار متوجه ورود محرم و صفر می

شد که مراالم محرم به ع ت اهمیت زیادی که در نرهنعگ و مراالعم ایرانیعان دارد هنعوز     
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بمانند الابق رونق وود را حفظ کرده االت ولی در ونات الایر ائمه تغییر واصی در بازار 

ها باز و مشغوا نمالیت هستند و نق  شاید اند ی مغازهوورد و تقریباً همهبه اشم نمی

ی میدان حضعور بازاریعان   ی تس یت در بازار نصب گرددن همچنیه از بازاریان دربارهتاب و

درصعد   7.3در هیأتهای مذهبی در گذشته و حاا الؤاا شعد و در  االعخ بعه ایعه العؤاا      

ی گذشعته زیعاد و   درصد گدینه 65.1ی نرقی نکرده، درصد گدینه 9.3ی االن زیاد، گدینه

 را انتخاب کردندن درصد گدینه گذشته وی ی زیاد 18.4
 میزان حضور بازاریان درهیاتها :93جدول 

میزان حضور 

بازاریان در 

 هیاتها

 طبقات پاسخ
 میانگین

(5-9) 

انحراف 

 معیار
االن خیلی 

 زیاد

االن 

 زیاد

فرقی 

 نکرده

گذشته 

 زیاد

گذشته 

 خیلی زیاد

 1966 499 9.94 6599 193 693 - حال

میدان از زمان گذشته به حاا کاهد یانته و همانطور که اشعاره  ی بازاریان ایه بنا به گفته 

شد بر طبق مشاهدات به عمل آمده در اکثر وناتهای ائمه تغییر یا تمطی ی واصی در بازار 

 دهدنرخ نمی

شعود  ایبنعدی دینعی بعیه     در نهایت اینکه با بررالی اطیعات به دالت آمده مشخص می

یابی ایه م و وی ی کم تق یل  یدا کرده االت، برای ریشهبازاریان از زیاد و وی ی زیاد به ک

ی ع ت کاهد  ایبندی دینی الؤاا شد و آنعان  اتفاق در یک الؤاا ک ی از بازاریان درباره

درصد به توان مالی  اییه  40مقوله به عنوان ع ت ایه تغییر اشاره کردندن  10در  االخ به 

درصد به اوتیط دیه بعا الیاالعت و العوء     36بازاری به ع ت مخارج باال و مالیات زیاد، 

درصد بعه ناصع ه بعیه     30ی دیه در جاممه، عم کرد بروی از مسؤوالن به عنوان نماینده

درصعد بعه  ایبنعدی کعم بروعی از       28م ت و دولت به عنوان نماینده االیم در جاممعه،  

 20درصد به عدم انطباق اصعوا ت عارت جدیعد بعا شعر ،       24روحانیون به اصوا دیه، 

درصد به گستر  تحصییت و آگاهی مردم و عدم انطباق تحصییت جدید با ارزشعهای  

درصعد بعه     10ی زیاد و عدم امکان حضور در نماز جماعت، درصد به مشغ ه 12مذهبی، 

درصد  4درصد به عدم تطبیق داند ع مابا داند جوانان  و  10گستر  ارزشهای مادی، 

 ا به عنوان عوامل مؤ ر اشاره کردندنی توال  بانکهبه گستر  ربا  و بهره
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 علل کاهش پایبندی دینی در بین بازاریان :94جدول 

 درصد فراوانی هامقوله 

علل 
کاهش 
پایبندی 
دینی در 
بین 
 بازاریان

 41 21 توان مالی پایین بازاری بعلت مخارج باال و مالیات زیاد
بعنـوان  اختالط دین با سیاست و سوءعملکرد برخی از مسـووالن  

 نماینده دین در جامعه
9. 36 

 31 95 فاصله بین ملت و دولت بعنوان نماینده اسالم در جامعه
 .2 94 پایبندی کم برخی از روحانیون به اصول دین
 24 92 عدم انطباق اصول تجارت جدید با شرع

گسترش تحصیالت و آگاهی مردم و عدم انطباق تحصیالت جدید 
 با ارزشهای مذهبی

91 21 

 92 6 مشغله زیاد و عدم امکان حضور در نماز جماعت
 91 5 گسترش ارزش های مادی

 91 5 عدم تطبیق دانش علمابا دانش جوانان
 4 2 گسترش ربا و بهره توسط بانکها
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 میزان پایبندی دینی بین بازاران و علل کاهش آن :3دیاگرام

 تغییرات ارزشی

ها تثبیعت  ی  ارالوند الاوت ن ام اجتماعی از طریق نهادیننی النوها و ارز بنا به عقیده

(ن ن ام اجتماعی بازار از طریق نهادینه شعدن  60: 1387شود )محمدی اصل، و تحکیم می

شعود  ارزشها هستند که باعث  بات الیستم بازار میشود و در واق  ایه ارزشها تحکیم می

توان نتی ه گرنت که اگر ایه ارزشهای موجود تغییر یابند نااعار نیعد بایعد الیسعتم     و می

بازار نید تغییر یابدن به واطر اهمیت زیاد ارزشها ایه نکته مورد بررالی قعرار گرنعت و از   

بی در بعیه بازاریعان در گذشعته و    ی میدان اهمیت ارزشهای اقتصادی مذهبازاریان درباره

 عدم انطباق اصول تجارت جدید با شرع

گسترش تحصیالت و آگاهی مردم و 
عدم انطباق تحصیالت جدید با 

 ارزشهای مذهبی

 گسترش ارزش های مادی

عدم تطبیق دانش علمابا دانش 

مالی پایین بازاری بعلت مخارج توان 
 باال و مالیات زیاد

مشغله زیاد و عدم امکان حضور در 
 نماز جماعت

 

عنوان ه بین ملت و دولت ب یفاصله
 نماینده اسالم در جامعه

روحانیون به اصول پایبندی کم برخی از 

 دین

 پایبندی دینی قوی  گذشته

میزان پایبندی دینی بین 
 بازاران و علل کاهش آن

پایبندی دینی 
 ضعیف

 حال

 گسترش ربا  و بهره توسط بانکها

اختالط دین با سیاست و سوء عملکرد 
دین  یعنوان نمایندهه ن بؤوالبرخی از مس

 در جامعه
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 حاا الؤاا شد و  االخ آنها در جدوا زیر آورده شدن 
 تغییر ارزشی بین بازاریان :95جدول 

 

 تغییر ارزشی بین بازاریان

 طبقات پاسخ

االن خیلی 

 زیاد

االن 

 زیاد

فرقی 

 نکرده

گذشته 

 زیاد

گذشته 

 خیلی زیاد

 299 - 299 .619 25 میزان اولویت دادن به سود در معامالت

 35 .4 96 - - ارزشمند بودن کسب حالل

   31 55 95 غش در معامله

 63 95 92 - - اهمیت داشتن حسن شهرت

ی تغییعر ارزشعها وصوصعا در بعیه      االخهای ارائه شده توال   االخنویان نشعان دهنعده  

و مذهبی در  آور تغییر از ارزشهای غیرمادیبازاریان نسل قبل و بازاریان حاال االت و  یام

 گذشته به المت ارزشهای مادی در زمان حاا االتن

بر االاس تووری  ارالوند ارزشها در مقابل تغییر بسیار مقاوم هسعتند و بعه العختی تغییعر     

آوردن بر االعاس  الاز تغییرات الاوتی در ن ام را نراهم میکنند ولی تغییر ارزشها زمینهمی

ازاریان میتوان انت عار تغییعر العاوتی در ن عام     ی تغییر در ارزشهای بایه تووری با مشاهده

 بازار را داشتن

 تضاد ارزشی

رواب  بیه انراد بسیار مهم و تأ یرگذار االت، هراه انعراد و روابع  بعیه نعردی بعه هعم       

تعر  تعری داشعته باشعند آن م موععه قعوی     تر باشند و  یوندهای قعوی تر و همبستهنددیک

وواهد دادن رواب  قوی در گعرو داشعته انکعار و     وواهد بود و به نمالیت وود بهتر ادامه

باشد و عدم وجود اشعترار عقیعده و ارز    ارزشها و اعتقادات مشترر و شبیه به هم می

الازدن با توجه به اهمیت ایه نکتعه میعدان   ی گسست رواب  انراد از هم را نراهم میزمینه

بعرای ایعه من عور از     شباهت اعتقادات بازاریان جوان و  یر مورد بررالعی قعرار گرنعت؛   

 بازاریان الؤاا شد:

اقدر با ایه گفته موانقید که قدیم اعتقادات بازاریها بیشتر به هعم شعبیه بعود ولعی االن     "

 "های جوان متفاوت از بازاریان قدیمی هستند ارا وض  بازار نرق کرده و بازاری
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درصعد   69.9ی وی عی زیعاد،   درصعد گدینعه   21.7در  االخ به ایه الؤاا در زمان گذشته 

ی متوال  را به عنوان میدان موانقتشعان انتخعاب کردنعدن    درصد گدینه 8.7ی زیاد و گدینه

ی کم درصد گدینه 37.8ی متوال ، درصد گدینه 4.4در  االخ به ایه الؤاا در زمان حاا 

 ی وی ی کم را در زمان حاا انتخاب کردندندرصد گدینه 57.8و 
 ریان جوان و پیرمیزان شباهت اعتقادی بازا :96جدول

میزان شباهت 

اعتقادی بازاریان 

 جوان و پیر

 میانگین طبقات پاسخ

(5-9) 

انحراف 

خیلی  معیار

 زیاد

خیلی  کم متوسط زیاد

 کم

 9912 9913 - - 96. 6191 2996 گذشته

 1954 499 .569 .369 494 - - حال

شعود و   یعر مشعاهده معی   ی ایه ارقام گسستی بیه اعتقادات بازاریعان جعوان و   با مقایسه

نمایان االت تغییر ارزشها بیه نسل جوان بازاریان و عدم هماهننی نسعل قعدیم بازاریعان    

 الاز گسست بیه دو قشر بازاریان  یر و جوان شده االتنبا ایه ارزشهای جدید زمینه

در توضیح ایه نکته بازاریان اشاره داشتند در زمان حاا بازاریان جوان و  یر بعه صعورت   

ی گذشعته  دارند وگرنعه آن ارتبعاط صعمیمانه   ری و اجباری احترام همدینر را ننه میهاه

 نهمند و دنیایشان با هم نرق داردنباقی نمانده اون اصیً حر  همدینر را نمی

 گیری بحث و نتیجه

ای نیست که شاهد تغییر نباشعد و  ی جوام  االت و هیچ  دیدهتغییر جدء جدانشدنی همه

وجود تغییر یمنی نبود تکامل و بهبود شرای  ولی همیشه تغییر، مثبعت و العازنده   در واق  عدم 

و شعکل  شعود  و طبیمی نیست، ب که گاه بنا به دالیل واصی از حالت طبیمی و آرام وارج می

ریعدی و از  گیردن ایه تغییرات الری  اغ ب همراه بعا برنامعه   الری  و غیرطبیمی به وود می

شعود،  ایه حالت نه تنها البب تکامل و بهبعود شعرای  نمعی    شده نیست که در ید تمییه

 آوردن ب که اغ ب موجبات اوتیا در الیستم را نید نراهم می

الاز تغییعرات  بازار تبرید در طی اند دهه تغییرات بسیار کرده االت و هر یک از تغییرات زمینه

اده االعت بعدیه   دینر شده االت همچنیه تغییرات کیفعی زیعادی نیعد در بعیه بازاریعان رخ د     

صورت که امروزه دینر بازاریان همانند الابق به شعیوه االعتاد شعاگردی وارد بعازار و نضعای      
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ی شوند و ب که با اولویعت دادن تحصعیل بعه جعای اشعتغاا در بعازار بعه شعیوه        درون آن نمی

شوند و طبیمتاً در ایه صورت االت انعراد بعازاری کعه در بعازار      ذیر میمتفاوت از قبل جاممه

شوند عموماً اصعوا و ارزشعها و هن ارهعای نمالیعت اقتصعادی در بعازار را       شغوا به کار میم

شعوندن ایعه تغییعر االاالعی      ذیر میآموزند و با ارزشها و هن ارهای متفاوت از قبل جاممهنمی

تعریه تغییعرات   الاز تغییر در میدان شناوت بیه بازاریان شده، کاهد اعتماد یکی از مهعم زمینه

تعریه و  االت که البب تغییرات دینر شده االعتن در بحعث نرهنعگ نیعد یکعی از مهعم      بازار 

تأ یرگذارتریه تغییرات در بازار، تغییرات ارزشهای نرهننی االت، زیرا همعانطور کعه  ارالعوند    

ی اشاره داشت ارزشها و هن ارها در مقابل تغییر بسیار مقاوم هستند، ولی بعا تغییرشعان زمینعه   

های تحقیق تغییرات زیعادی در  الازندن بر االاس یانتهرکردی را نراهم میتغییرات الاوتی و کا

هن ارهای درون بازار رخ داده االت بخصوص هن ارهای اقتصادی کعه از اعتقعادات معذهبی    

بازاریان منبمث بود، میدان هن ار انصا ، صداقت، عدم ان ام تق ب، رعایعت حعیا و حعرام،    

م ه، رعایت العود ممعیه در ممام عه، رعایعت اصعوا       رداوت ومد، ان ام ندادن غد در مما

نقهی ممام ه، ان ام ندادن کیهبرداری در ممامیت بود که در زمعان گذشعته از زیعاد و وی عی     

زیاد به کم و وی ی کم در زمان حاا تق یل یانته االتن همچنیه میدان حضور بازاریان در نمعاز  

مان گذشته به کم و وی ی کم در زمعان  جماعت،  رداوت ومد نید از زیاد و وی ی زیاد در ز

حاا شده االتن همچنیه از تغییرات ارزشی مهم در بیه بازاریان کاهد  ایبندی بعه ارزشعهای   

اویقی االت به طوری که در گذشته اویقیات بیه بازاریان دارای اهمیت و اولیعت بعود ایعه    

ن گسعتر   یعدا کعرده و    در حالی االت که امروزه ارزشهای مادی و نرد گرایانعه بعیه بازاریعا   

 همیه تغییر وود به عنوان یکی از ع ل اص ی تغییر رنتار اقتصادی بازاریان شده االتن
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