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بررسی تغییرات ساخت اجتماعی (ساخت رابطهای) :مطالعه جامعهشناختی پیوندهای شبکهای
بازار تهران


مژگان حسینی قمی ،استاديار ،دانشكده آفريني دانشگاه تهران ،ايران
چکیده

هدف اصلي مورد بررسي در اين مقاله بررسي ساخت رابطهاي به عنوان يكي از مؤلفههاي ساخت اجتماعي بازار بزرگ تهرران اسرت .سراخت
رابطهاي؛ آن ساخت اجتماعي است كه دربرگيرنده خود روابط و مناسبات اجتمراعي در برازار اسرت و در حكرم الگروي روابرط متقابرا ميران
بازاريها در نظر گرفته ميشود .براي بحث ساخت رابطهاي از نظريههاي شبكههاي اجتماعي استفاده شده است .نظريه شبكههاي اجتمراعي از
جمله نظريههاي معاصر در جامعهشناسي اقتصادي است .از اين نظريه براي مطالعه پيوندهاي شبكهاي بازار و بررسي تغييرات ايجراد شرده در
ساخت رابطهاي و كاركرد اقتصادي بازار تهران بهره گرفته شرده اسرت .روش مرورد اسرتفاده پيمرايا ،ابرزار گرردآوري ا

عرات پرسشرنامه

استاندارد شده ،حجم نمونه  211نفر است .يافتههاي اين تحقيق نشان ميدهد به رور كلري دگرگرونيهرايي در سراخت اجتمراعي و كراركرد
اقتصادي بازار تهران پديد آمده و روابط بين كنشگران و قواعد حاكم بر آن در سطح دروني (شاما روابط بين فردي ،مياني و انجمني) برا تغييرر
مواجه شده است.
کلیدواژهها :ساخت اجتماعي ،ساخت رابطهاي ،تغييرات اجتماعي ،بازار ،تهران
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 .)5935گيدنز تغيير اجتماعي را تنها در تغيير نهادهراي اساسري

مقدمه و بیان مسأله

2

تغيير قانون بيعت است و بر آن اساس است كه فردا با امروز

جامعه در ي

متفاوت خواهد بود همان ور كه امروز برا ديرروز فررا دارد.

نهادها؛ تغيير در الگوي رفتار ،روابرط اجتمراعي و سراختار در

تغيير يا به عبارتي دقيقتر تغييرات اجتماعي به عنوان يكري از

ي زمان مشيص را تغيير اجتماعي مينامد .در صرورتي كره

موضوعات اساسي عصر جديد شرناخته شرده اسرت .سراختار

گروهي ديگر از دانشمندان مانند م

آيور و پي  9صرفاً تغييرر

اجتماعي در معرض تغييرات بيوقفه است ،گرچه افراد سرعي

اجتمرراعي را بررر حسررر تغييررر در روابررط اجتمرراعي تعريررف

در پايداري و ثبات دارند و جوامر تييرا ترداوم را در خرود

ميكنند

(روشه.)5974 ،

حقيقرت

به ور كلي ،تغييررات اجتمراعي يكري از مشيصرههراي

پديرده رو بره تغييرر در

عمده جهان معاصر است .جوام در حال گرذار ماننرد ايرران،

ميپرورانند ولي هرگز تحقق نمييابد .اين خود ير
آشكار است كه جوام به عنوان ير

دوره معين ميبيند ،اما فارلي عر وه برر تغييرر

تغييرات اجتماعي بسياري را تجربه ميكننرد .برازار تهرران بره

حال رشد ،انحطاط و تجديد هستند و ي گذشت زمان رنر

نهاد اقتصادي نيرز در سراليان اخيرر شراهد تغييررات

مي برند .تغييرات اجتماعي گرچره در تمرام جوامر و تمرامي

مثابه ي

ادوار اتفاا افتاده و ميافتد اما ميزان آن از جامعهاي تا جامعره

اجتماعي ،بهخصوص تغييراتي در ساخت اجتماعي و بره رور

ديگر متفاوت است .در جامعهاي اين تغييررات تحرت شررايط

همزمرران در كرراركرد خررود برروده اسررت .در مطالعرره سرراخت

خاص ممكن است سري ولري در جامعره ديگرر كنرد اسرت.

اجتماعي ،به تغييرات در ساخت نهادي (ساخت هنجاري) كره

تحررو ت اقتصررادي و اجتمرراعي صررورت گرفترره در جوام ر

مناسبات بين كنشگران را سازمان ميدهد و همچنرين سراخت

ميتلف ساختار اجتماعي آنهرا را دگرگرون كررده اسرت .بره

رابطهاي (روابط بين كنشگران اقتصادي) پرداخته ميشود.

همين خا ر مديريت مناسبي نيز براي اداره اين جوامر مرورد

بحث اساسي اين مقاله ،تغييرات ساخت رابطرهاي اسرت.

نياز است .در حالي كه جوام به ويژه نقراط شرهري در عصرر

ساخت رابطهاي؛ آن ساخت اجتمراعي اسرت كره دربرگيرنرده

حاضر با سرعت اعجابآوري گسترش مييابنرد ،دولرتهرا و

خود روابط و مناسبات اجتمراعي در برازار اسرت و در حكرم

نهادهاي برنامهريزي اجتماعي نيز در ت شرند ترا برا ايرن نرو

الگوي روابط متقابا ميان بازاري ها در نظر گرفته ميشرود .در

تغييرات اجتماعي و شرايط انفجراري جديرد خرود را تطبيرق

اين پژوها ساخت روابط به دو دسته تقسيم شدهاند :روابرط

دهند.

دروني :در سطح خرد ،روابط بين فردي؛ سرطح ميانره ،روابرط

در ارتباط با تعريف مفهوم تغييرات اجتماعي ،با توجه بره

انجمني .و روابط بيروني :روابط شبكه توزي در سرطح خررد،

اينكه كدام بعد آن در تعاريف اهميت داشته اسرت ،تعراريف

تجارت محلي ،در سرطح ميانره تجرارت داخلري ،و در سرطح

متفاوتي ميتوان از آن به دست آورد .از جمله ابعراد تغييررات

ك ن تجارت خارجي .از منظر اين تحقيق كرنا اقتصرادي در

اجتماعي ميتوان بره فعاليرت گرروه هراي ميتلرف ،تغييرر در

بطن روابط اجتماعي جاي ميگيرد و نميتوان كنا اقتصرادي

ساختار اجتماعي ،تغيير در كاركردهاي جامعره و يرا تغييرر در

را تنها با مراجعه به انگيزههاي فردي توضريح داد .كرناهراي

روابط اجتماعي اشاره نمود .از اين رو ديدگاههاي متفراوتي در

اقتصادي در شبكه اي از ارتبا ات فردي رخ ميدهنرد و فقرط

رابطه با تعريف تغييرات اجتماعي شكا گرفته است؛ ويلبررت

توسط كنشگران انفرادي اعمال نمريشروند .مقصرود از شربكه

مور 5با توجه به الگوهاي رفتاري و فرهنگي ،تغييرر اجتمراعي

روابط اجتماعي ،مجموعهاي منظم از تمراسهرا يرا پيونردهاي

(مرور،

اجتماعي همسان ميان افراد يا گروههاست .ديدگاه «شبكههراي

را تغيير در ارزش هرا و هنجارهرا تعريرف كررده اسرت

Willbert Moor
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شده در روابط اجتماعي» نشان مي دهرد كره هنجارهراي

كلي و بازارهاي ايران به ور خاص را ميتوان به چند بيرا

رفتاري ،رسوم اجتماعي و رويههاي اقتصادي ،نتاي مناسربات

تقسيم كرد ،و اين بياها به نوعي به ابعاد اين موضو اشاره

جاري هستند ،مناسباتي كه به ور مستمر در تعاما با جامعره

ميكنند .برخي از اين پژوهاها به بحرث و بررسري پيرامرون

ايجاد و ترميم ميشوند (ساخت رابطهاي).

ابعاد اقتصادي و معماري بازار پرداخته اند .اين دسته بيشرترين

بازار تهران در اقتصراد ايرران مرديون

حجم آثار را به خود اختصاص دادهاند .در مرتبه بعردي ،بعرد

موقعيت استراتژي

شبكه روابط خارجي در ارتباط با كاركرد توزيعي بازار شراما

سياسي و در نهايت ديدگاه انسانشناسي اقتصادي قرار دارنرد.

 .5تجارت محلي (در داخا شهر تهرران)؛  .2تجرارت داخلري

بيشتر اين آثار از بعد تارييي بازار غفلت نورزيده و همچنرين

(شبكه روابط اقتصادي بازار تهران با ديگر بازارهراي ايرران) و

انديشمنداني با ديدگاه جغرافياي انساني نيز در ايرن مطالعرات

 .9تجارت خارجي (صادرات و واردات) است .افزون بر ايرن

مشاركت داشتهاند .برخي نيز به لحاظ جامعهشناختي به پديرده

توان سازماندهي منحصر به فرد تارييي بازار تهران نيز مديون

بازار و ويژگيهايا پرداختهاند .به هر صورت ،ت ش بر ايرن

شبكه روابط داخلي بازار اسرت؛ يعنري  .5روابرط فرردي و .2

است پژوهاهايي كه بيشرترين ارتبراط را برا موضرو مرورد

روابط انجمني در واق قدرت سازماندهي بازار تهران از آنهرا

بررسي اين تحقيق دارند ،مورد توجه قرار داد.

ناشي ميشده است .در نتيجه ساخت روابط شبكهاي بيرون از

سلطانزاده ( )5931در كتابي باعنوان بازارهاي ايرانري بره

بازار تهران و همچنين شبكه روابط دروني آن بر ميرزان ترثثير

بررسي و بازگويي جايگاه و اهميت تارييي– اجتمراعي برازار

گرذاري بررازار تهررران برر بازارهرراي ديگررر مريافررزود و ترروان

در ايران ،ويژگيهاي كاركردي و نقا اقتصادي برازار ،شرر

سازماندهي اجتماعي و همچنين توان اقتصرادي نيرومنردي را

عناصر و فضاهاي ارتبا ي و برخي ويژگيهاي معماري برازار

در اختيار بازار تهران قرار ميداد .نكته مهم آن اسرت كره ايرن

پرداخته است .نگارنده بر اهميت فضايي بازار از لحاظ سياسي،

ساخت رابطهاي در بازار بزرگ تهران امروزه دچار تغيير شرده

اجتماعي در كنار اهميت اقتصادي آن تثكيد دارد .در اين كتاب

است (حسيني قمي )5939 ،بر همين اسراس ،در ايرن تحقيرق بره

انوا بازارهاي شهري ،ناحيهاي ،محلهاي و همسايگي و عناصر

تغييرات در ساخت رابطهاي (روابط برين كنشرگران اقتصرادي

و فضاهاي ارتبا ي بازارها نظير راستههرا ،دا نهرا ،چهارسرو،

است) پرداخته ميشود و سؤا ت اساسي عبارتند از:

ميدان ،عناصر و فضاهاي معمراري و نيرز شركاهراي ميتلرف

 .5تغييرات ساخت رابطهاي بازار تهران كداماند؟

بازارها توضيح داده شده است.

 .2تغييرات ساخت رابطره اي برازار چره ترثثيري برر كراركرد
اقتصادي بازار تهران داشته است؟
در اين راستا ،ابتدا بره معرفري ديردگاههراي انديشرمندان
ميتلف درباره بازار و روابط كنشگران در آن پرداختره و پر

سرازگارا ( )5932در پايرراننامرره دكتررري خررود بررا عنرروان
«بررسي سب

زندگي قشر دانشگاهي و بازاريان سنتي ( بقره

متوسط جديد و قديم)» در چارچوب پارادايم جامعرهشناسري
فرهنگي و قشربندي اجتماعي بررسي خود را انجام مريدهرد.

از معرفي روششناسي تحقيرق ،يافترههرا مرورد بررسري قررار

در اين تحقيق تثثير بقه اجتماعي روي سرب

ميگيرند.

متوسط جديد و تثثير سرمايه فرهنگي روي سب

زندگي بقه

متوسط جديد و تثثير سرمايه فرهنگي روي سرب

زنردگي دو

پیشینه تجربی تحقیق
بازار جغرافيايي موضو پژوهاهاي فراواني نبوده اسرت .امرا

زنردگي بقره

بقه ،مورد بررسي قرار گرفته است .توجه خاص روي چهرار
5

نو سرمايهاي است كه بورديو مطر مريكنرد :سررمايههراي

به هر حال پيشينه پژوهاهاي انجام شده درباره بازار به رور
Bourdieu
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اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و نمادين .نگارنده معتقرد اسرت

كالبردي ،كارآمررديهراي اقتصررادي و ارزشهراي اجتمرراعي و

بازار تهران به عنوان شاخص حضور بقره متوسرط قرديم در

اخ قي بازار شده است كه در روزگاري نه چنردان دور آن را

ساختار بقاتي ايران ،در پرژوها هراي مررتبط برا قشرربندي

به عنوان جامعهاي تام و پويا نشان ميداد .برق نظرر نگارنرده

اجتماعي از اهميت به سزايي برخوردار است .بازار تهرران بره

به ور كلي در شرايط جديد اجتماعي -اقتصرادي و فرهنگري

خصوص به علت بافت ويژه ،سابقه تارييي ،ميزان حضور در

جامعه ايران ،تغييرات بسياري در بازارهرا رراهر شرده اسرت.

عرصه هاي ميتلف اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي و  ...از اهميت

بسياري ازحوزه هاي عملكردي كه قب ً در انحصار فضاي بازار

خاصي برخوردار است.

است -مانند آموزش و مدارس ،گذراندن اوقات فراغت مردم،

كشاورزيان ( )2007در قالر ي

كتاب با عنوان «برازار و

وجود محاكم و محاضر شر و اقامت بزرگان و عالمران شرر

دولت در ايران» به بررسي بازار تهران از ديدگاه جامعهشناسي

و نظرراير ايررنهررا كرره حضررور مررردم را در فضرراي بازارهررا

اقتصادي پرداخته است .به زعم كشاورزيان پيا از اين ،شبكه

اجتنابناپذير ميكرد -به تدري از ساختار برازار خرارو و برر

روابط اجتماعي در بازار تهرران درازمردت ،عمرودي ،افقري و

اساس نظم متفاوتي در سراسر شهر پراكنده شردهانرد .در ايرن

چند وجهي است اما در زمان كنوني بيشتر به شركا گسرييته،

ميان ،شايد يكي از مهمتررين علرا برروز تغييررات وسري در

موقتي و نابرابر است .اين گونه تغييرات ساختي در بعد شربكه

حوزه عملكردي بازار ،بره تغييرر شربكه ارتبرا ي و دسترسري

روابط اجتماعي ميتواند به تنزل اعتماد ،هميراري و در همران

دروني شهر تهران مربوط است كه باعث گرديده بازار نقرا و

در بازار

جايگاه خود را ،كه استيوانبندي شبكه دسترسري و ارتبرا ي

بينجامد .روابط اجتماعي كوتاهمدت ،چندپاره و غير تيصصي

شهر را تشكيا ميداد ،از دست دهد و در پي آن ،رونرد افرول

در درون بازار تهران و بين بازاريها و ديگر چهرههاي تجاري

حوزههاي عملكردي اجتماعي ،فرهنگري و سياسري برازار نيرز

ميتواند تا حد ازهم گسييتگي شبكه روابرط اجتمراعي پريا

شدت گيرد.

حال شيو و شدت امكان ك هبرداري و حقه و كل

رود .و اين در حالي اسرت كره پيردايا و رهرور ايرن شربكه

محمدي ( )5932نيز در پايراننامره كارشناسري ارشرد برا

روابط اجتماعي در بين بازاريان تهران به تقريباً چها تا پنجراه

عنوان «بررسي عواما مؤثر بر تغييرات اجتمراعي برازار تبريرز؛

سال پيا بازميگردد .در واقر در خر ل دهرههراي چهرا و

دوره دوم پهلوي تاكنون» سعي كرده است تا تثثير مدرنيسم بر

پنجاه شمسري ،تعرام ت اجتمراعي مرنظم ،زمينرهسراز ايجراد

ويژگي هاي فرهنگي و رونق اقتصرادي برازار تبريرز ،را مرورد

پيوندهاي ضعيفي در بين يف متنوعي از بازاريها شد.

بررسي قررار دهرد .وي يافترههراي تحقيرق خرود را در ابعراد

حبيبي ( )5933در پژوهشي با عنروان «سرگذشرت برازار

تغييرات اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي و كالبدي ارائره

بزرگ تهران ،بازارها و بازارچه هاي پيرامروني آن در دويسرت

داده است و در صدد بررسي تغييرات بازار تبريز و علت ايرن

سال اخير» به بررسي كالبدهاي اصرلي و فرعري برازار برزرگ

تغييرات در هر بعد است .وي مينويسد :از مهم ترين تغييرات

تهران و عناصرر اقتصرادي و اجتمراعي و گرروهبنردي اصرلي

اقتصادي بازار تبريز ميتوان به عدم انطبراا شررايط برازار برا

فعالي رتهرراي آن پرداخترره اسررت .برره نظررر نويسررنده هرردف

اقتصاد مدرن و كاها رونق آن ،از بين رفتن برخي از اصناف

جهتگيريهراي اجتمراعي و فرهنگري دوره معاصرر ،كاسرتن

و عرردم ايجرراد اصررناف جديررد در درون بررازار ،از مهررمترررين

نقا و كاركردهاي اساسي بازار در زندگي اقتصادي ،فرهنگي

تغييرات اجتماعي ميتوان به تغيير ساخت هنجاري و كراها

و سياسي شهرها و جايگزين كردن ديوانسا ري مدرن اسرت.

رعايت هنجارهاي اخ قي و از مهرمتررين تغييررات فرهنگري

پيامدهاي اين مداخلهجوييها سبر از برين رفرتن ارزشهراي

ميتوان به كاها پايبنردي دينري و عردم رعايرت هنجارهراي
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ديني ،كاها رابطه با علماء دينري و گسرترش تحصري ت در

مباد تي جاي مريدهرد .هرر معاملره علري ا صرول برر سراير

بين بازاريان همچنين مهمترين تغييرر سياسري برازار تبريرز را

معررام ت تررثثير م ريگررذارد .از ريررق همررين نظررام پيچي رده

تضعيف قدرت و انسجام بازاريان ميتوان دانست.

(اقتصادي و غير اقتصادي) مباد ت است كره منراب اقتصرادي

در همين جا زم به ذكر است كه پيشرينه تحقيرق نشران

تيصيص داده ميشود و تكليف پرساهاي اقتصرادي از ايرن

ميدهد كمترين مطالعه در ميان بازارهاي ايران ،مربوط به بازار

نو كه چه چيزي ،چگونه و براي چه كسي بايد توليرد شرود،

تهران است و همچنين در اين مطالعات نيز كمترين توجره بره

يا چه زماني بايد آن را فروخت مشيص ميشود.
كرناگررر در جامعرهشناسرري اقتصرادي برره عنروان فاعررا

بعدهاي اجتماعي بازار شده است.

اجتمراعي مفهرومسرازي مرريشرود و ايرن كررناگرر برا سرراير
چارچوب مفهومی ـ نظری

كرناگرران اجتمراعي در ارتبراط هسرت و يرف وسرريعي از

در نظريرههرراي اقتصررادي ،بررازار برره اختصررار از خريررداران و

كناها را در تحليا مرورد نظرر قررار مريدهنرد و تناقضرات

كا يا خدمت خاص تشكيا ميشود .بازار از

رفتاري كناگران نيز مرورد نظرر هسرتند .عر وه برر ايرن در

سه عنصر اصلي تشركيا شرده اسرت :عرضره (كا هرايي كره

جامعهشناسي اقتصادي كنا اقتصادي تحت ترثثير دولرت نيرز

فروشندگان به بازار ميآورند) ،تقاضا (كا هايي كه خريرداران

جم بندي كنا اقتصادي را در

فروشندگان ي

در نظر گرفته مي شود در ي

زمينه اجتماعي درنظر ميگيرند؛ يعني اينكه كرناگرر در

ميخواهند و ميتوانند كه بيرند)؛ و قيمت (مبلغي كه كا هرا

ي

به آن مبلغ بين خريداران و فروشندگان مبادله مريشرود) .ايرن

رفتار خود رفتار سراير كرناگرران را هرم در نظرر مريگيررد.

سه جزء اصلي به يكديگر وابستهاند (اسرليتر .)71 :5934 ،چيرزي

نقطهاي كه اقتصاد به جامعهشناسي نزدي

ميشود آنجاسرت

كه گاه «قوانين عرضه و تقاضا» ناميده ميشود؛ يعني نحروه بره

كه در تمام بياهاي مطالعات اقتصادي نه تنها از نظريه بازي

تعادل رسيدن عرضه و تقاضا از رهگذر قيمت در اصا همان

استفاده مي كند بلكه در تمام بياها هم اهميرت اجتمراعي و

شيوههاي كنا متقابا اقتصادي در بازار است .كرناگرران در

هم اهميت استراتژي

ملحوظ مي شود؛ يعني اهميرت خراص

بازار به دنبال نف شيصياند .مدلهاي اقتصادي بازار متكي به

اثرات كناهاي كناگران برر يكرديگر در تمرامي مطالعرات

نو خاصي از كنا متقابا است .با آنكه بازار متضمن نروعي

اقتصادي منعك

شده است (سعيدي .)539-211 :5933 ،بنابراين،

مبادله اجتماعي است اما مناسبات برازار (و اساسراً كرا برازار)

براي بحث ساخت رابطهاي با استفاده از نظريههاي شبكههراي

اصو ً غير شيصي و روابط مبادلهاي از نو سرد (معاملره) در

اجتماعي ر كه از نظريات معاصر در جامعرهشناسري اقتصرادي

آن جريررران دارد (چلبررري .)69 :5931 ،كرررناگرررران در برررازار

است ر به مطالعره پيونردهاي شربكهاي برازار تهرران پرداختره

عليا صول بر مبنراي منراف شيصري عمرا مريكننرد .آنهرا

ميشود.

معمو ً با همديگر به عنوان غريبه مواجه ميشوند و مناسربات
مباد تي تنها مادامي كره معاملره در جريران اسرت ،دوام دارد.

ساخت اجتماعی بازار

خريداران ،جز بر مبناي قيمت ،بين فروشندگان تفراوتي قائرا

انسانشناسي و جامعهشناسي مفروضات اقتصرادي مربروط بره

نميشوند و برعك .

خررود ميترراري بررازار را در قبررال سرراير سرراختارهاي زنرردگي

پ  ،بازار نظام يكپارچهاي از مباد ت است .بازار به ي
عنصر اصلي؛ يعني مبادله بين فروشندگان و خريرداران تقليرا
مييابد .بازار ،اين معام ت منفرد عديده را در ي

چرارچوب

اجتماعي مورد ترديد قرار ميدهند .اين رهيافرتهرا ،برهجراي
آنكه بازار را ي

ساز و كار اقتصادي صرف بدانند ،آن را ي

نهاد اجتماعي در نظر ميگيرند و مناسبات بازار را حلقرهاي از

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هفتم ،شماره پياپي ( ،)46شماره چهارم ،زمستان 5931
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زنجيره و ني كنا هاي متقابا اجتمراعي قلمرداد مريكننرد.

ذكر شده هر كدام يكي از ابعاد ساخت اجتماعي هسرتند و بره

(اسليتر .)514 :5934 ،بر همين اساس است كه رونالد كوز 5برازار

بيان ديگر اين دو بعد مكما همديگرند و هيچكدام بر ديگري

را نهادي اجتماعي در نظر ميگيررد كره سربر تسرهيا مبادلره

ارجحيت ندارد .ليكن ،با توجه به آنكه ساخت رابطهاي هدف

مريشررود (سرروئدبرگ .)5937 ،بررا ايررن مقدمرره اهميررت سرراخت

بررسي حاضر است ،تثكيد اصلي بر آن است .رادكليف برراون

اجتماعي بازار روشن ميشود .در سرطور بعرد انروا سراخت

معتقد است كه ساخت اجتماعي «حاصا جم تمرامي روابرط
اجتماعي افراد در ي

اجتماعي بررسي ميشوند.

برهه معين از زمران اسرت» .وي اضرافه

فرهنگ جامعه شناسري كرالينز سراخت اجتمراعي را «هرر

ميكند كه سراخت اجتمراعي صررفاً الگروي ملمروس روابرط

الگوي نسبتاً پايدار يا روابط متقابا نسبتاً پايردار ميران عناصرر

متقابلي نيست كه ميتوان بيواسطه مشراهده كررد .پيونردهاي

اجتماعي ...الگوي كمابيا پايداري از آراياهاي اجتماعي در

خاص و منحصر به فردي كه بين افراد مشيصي در هر زمران

جامعه معين قلمداد ميكند» .از منظر اسملسر نيز سراخت

معين برقرار ميشود ،صرفاً مواد خامي هستند كه ميتروان برر

كنا هاي متقابا تكرارشونده و با قاعده ميان افراد است .ايرن

اساس آن ها وجود مناسبات اجتماعي را نتيجه گرفت .اسكات

2

مي گويد نيدل )1951( 9ديدگاه رادكليف براون را گسترش داد

تنظيم ميشروند (اسملسرر .)562 :5974 ،امرا بره رور كلري سره

و برره صررراحت مطالعرره «گررروههررا»ي رابطررهاي را از مطالعرره

برداشت ميتلرف از سراخت اجتمراعي وجرود دارد :سراخت

«نهادها»ي هنجاري متمايز كرد .بريترديرد تمرايز رابطرههرا از

نهادي ،ساخت رابطهاي و ساخت تجسدي.

هنجارها تمايزي مطلق نيست اما با اين همره اهميتري اساسري

ي

كنا ها به وسيله ارزش ها ،هنجارها ،و روش هاي پاداشدهي

در ساخت نهادي؛ ساخت اجتماعي دربرگيرنده الگوهراي

دارد .مناسبات اجتماعي تنهرا بره واسرطه هنجارهرايي برقررار

فرهنگي يا هنجارياي به حساب ميآيد كره انتظراراتي را كره

ميشود كه افراد در كنا هايشان به كرار مريگيرنرد .امرا ايرن

عام ن از رفتار ديگران دارند ،تعيين ميكند و مناسبات پايردار

روابط را نميتوان از روي قواعد صرفاً استنباط كرد.

ميان آنان را سرازمان مريدهرد .سراخت اجتمراعي بره لحراظ
مفهومي ،واقعيتي اسرت كره عناصررش را انتظرارات الگومنرد

بازار تهران به منزله مجموعهای از شبکهها

فرهنگياي تشكيا ميدهد كه نهاد اجتماعي ناميرده مريشرود.

«كنا ح

نهادهاي اجتماعي «الگوهاي هنجاري هستند كره آن چيزهرايي

نميتوان آن را تنها با مراجعه به انگيزههراي شيصري توضريح

جامعه معين احساس مريشرود بايرد بره عنروان

داد .كررناهررا در شرربكهاي از ارتبا ررات شيصرري بسررط داده

شيوه ها ي مطلوب ،مقبرول يرا مرورد انتظرار كرنا يرا روابرط

ميشوند و فقط توسط كناگران انفرادي اعمرال نمريشروند.

(لوپز و اسركات،

ميكند ،بفهميم چرا الگوهاي مناسربات

را كه در ي

اجتماعي در نظر گرفته شود ،مشيص ميكنند»
 ،15 :5931به نقا از پارسونز.)19 :5361،

شده» در بطن روابط اجتماعي شركا مريگيررد و

اين مفهوم به ما كم

اجتماعي براي انجام مبادله ضروري است .بررسي فعاليت هاي

وليكن ساخت رابطهاي؛ آن ساخت اجتماعي است كه در

اقتصادي از اين ديدگاه ،كرناهرا را در شربكهاي از مناسربات

برگيرنده خود روابط و مناسبات اجتماعي هسرت و در حكرم

اجتماعي جاري و معنادار مقيد ميبينرد .بره ايرن صرورت كره

الگوي رابطههاي متقابرا و وابسرتگي متقابرا ميران عرام ن و

تباد ت در خ ء اجتماعي و زماني رخ نمريدهنرد .شربكههرا

كناهايشان ،و نيز مقرام و يرا جايگراهي كره آنران در اختيرار

محيطي هستند كه در آن ها ( )5قيمت هرا مرورد مرذاكره قررار

دارند ،در نظر گرفته ميشود (لروپز و اسركات .)59 :5931 ،مروارد

عررات و شررهرت ارزيررابي و جم ر آوري

Ronald Coase
Sanctions

م ريگيرنررد؛ ( )2ا

1
2

Nadel

3
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ميشوند؛ ( )9اخت ف ها مرتف ميشوند و ( )6داراييها بسي
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همچنين از وابستگي بپرهيزند .ايرن الگروي مبادلره برا قيمرت

ميشوند .هنجارهاي اخ قي ،توقعات رفتراري و سراختارهاي

محدود ميشود .در واق قيمت چكيده تمرام ا

نمررادين ،توسررط مناسرربات جرراري و الگوهرراي تعامررا ايجرراد

كه براي گرفتن تصميم كرارا و مناسرر زم اسرت .بره ويرژه

ميشوند كه هر دو سنتهرا را مريآموزنرد (يرا مريسرازند) و

زمرراني كرره تعررداد زيررادي خريرردار و فروشررنده و يررا معاملرره

ابزارهاي اعمال و تنفيذ آنها را راحي ميكنند .در نتيجه ،اين

نامشيص در بازار وجود داشرته باشرد .در ايرن برازار روابرط

مناسبات جاري هستند كه هم بازار و هم بازاريها را به وجود

فردي؛ ذرهاي شدهاند .اگر روابط ضمني هم در بين بياها به

شده» به

وجود آيد در آن ها بيشتر منفعت فردي مرورد نظرر اسرت .در

بازار كه مورد نظر جامعهشناسي اقتصادي جديد اسرت ،منشرث

اين بازارها رفتار سرود محرور بيشرتر از رفترار دگرخواهانره و

مفهومسازي كشاورزيان ( )5939در زمينه بازار تهران اسرت و

متعهدانه وجود دارد .بر اين اساس است كه پيونردهاي بردون

بازار را به صورت فضرايي محردود تعريرف مريكنرد كره در

وابستگي عملكررد را تسرهيا مريكننرد بره همرين دليرا هرم

برگيرنده مجموعهاي از شبكههاي بسريط در روابرط اجتمراعي

شركتها تجارتشان را در بين بسياري از رقبا ميپراكنند ترا برا

است كه مكانيسم تبادل كا هاي معيني را فراهم ميكند.

به دست آوردن قيمتهاي متفاوت و پرهيرز از موقعيرتهراي

ميآورند .رويكردي بر اساس نظريه «شبكه هاي ح

عراتي اسرت

چانه زني با تعداد كمي از رفهاي معامله ،كه ميتواند آنها
را به تله روابط ناكارآمد بينردازد ،دچرار نشروند (

ساخت رابطهای وکنشهای حک شده در روابط اجتماعی
پيوندهاي ح

شده پيوندهاي اجتماعي با روابط قوي هسرتند
5

Uzzi, 2005:

.)207-208

اما پيوندهاي بدون وابستگي همان پيوندهاي بازاري با روابط

البته يافته هاي مطالعات تجربي زيادي (مثا مطالعره آزي)

سرد و ابزاري هستند .اين دو نو پيوند ميتوانند نشراندهنرده

درباره خصوصيات متمايز مباد ت جاسازي شده وجرود دارد.

ماهيت معام ت باشند.

به عنوان مثال روابط شبكهاي در صرناي ااپرن و همرين رور

دانشمنداني همچون شومپيتر ( ،)1950پرو ني ( )1957و

ايتاليا داراي پيوندهاي شيصي و با اعتمراد برودهانرد .در ايرن

گرانووتر ( )1985معتقدند كنا اقتصادي در ساختار اجتماعي

صورت كام ً قابا پيابيني است كره ايرن روابرط مريتواننرد

بازار بسط يافته است به ع وه آنها به تثثير روابرط اجتمراعي

هزينههاي كنترل را كاها دهند (.)Uzzi, 2005: 208
2

بازار بر رفتار اقتصادي تثكيد فراواني كردهانرد .ايرن در حرالي

همچنين رومو ،شروارتز و دار ( )1983بره ايرن يافترههرا

ميگويند روابط اجتمراعي

دست يافتند كه جاسازي شركتها در شبكههاي توليد محلري

تثثير زيادي بر معام ت اقتصرادي نردارد حتري گراهي باعرث

نشان داد كه كناگران جاسازي شده به جاي آنكه قيمرتهرا

ناكارآمدي بازار مي شود نئوك سي ها بيشرتر از ديردگاههراي

را با ببرند راضي هستند تا تمركزشان را از اهرداف عق نري

اقتصادي در تحلياهاي خود استفاده ميكنند .آنها مريگوينرد

اقتصادي براي رسيدن به اهرداف در دسرتاوردهاي متوسرط و

در بازارهاي مدرن كه آن را تفررد يافتره مرينامنرد ،الگوهراي

اسررتق ل در بهرررهبرررداري؛ بررر كشررت و زر بلنررد مرردت و

مبادله با پيوندهاي بدون وابستگي گره خوردهاند؛ در اين نرو

همكاري تغيير دهند .خط سير اين ادبيات نشان مريدهرد كره

پيوندها انگيزه كنا منفعت فرردي اسرت .كرناگرران مرتبراً

جاسازي ،توليد فرصتهاي اقتصاديي ميكند كه با هري چيرز

خريداران و فروشندگان جديدشران را تغييرر مريدهنرد ترا از

ديگر حتي بازارها ،قراردادها ،يا همبستگي عمودي جرايگزين

ورودي (تررازهوارد)هرراي جديررد بررازار امتيرراز كسررر كننررد و

نميشوند .در اين نو روابط (جاسازي شده) به اهرداف بلنرد

1

2

است كه اقتصاددانهاي نئوك سي

arm's-length ties

Romo and Schwartz 1995 and Dore
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مدت و همكاري تثكيد ميشود و حتي همكاري پ

از مبادله

اقتصادي نيز ادامه دارد.

اين موضو بهويژه در مرورد آثرار اوليرور ويليامسرن 2صرادا
است كه يكي از مهمترين نظريهپردازان علم اقتصاد نهرادگراي

ارتباط عق نيت ابزاري ،قابليت پيابيني ،كناهاي ح

جديد به شمار ميرود .آثار ويليامسن در نقرد ماهيرت شرديداً

شده در روابط اجتماعي و هزينه مباد ت :نگرشهاي بديا در

انتراعي تفسيرهاي راي از «شركت» است .اما او بحرث هزينره

باب نهادهاي اقتصادي به دنبال تحليا سراختارها ،مناسربات و

معام ت را «مكما» تحلياهاي مرسوم ميداند و نه «جانشين»

عق نيتهاي پيچيده هسرتند .يكري از نافرذترين شراخههراي

آن .در نگرش ويليامسن نيز همانند نظريه نئوك سي

مرسوم،

بحث ،در حوزه علم جديد اقتصاد نهرادگرا قررار دارد .ردپراي

سازمانهاي اقتصادي عام ن حسابگر واحدي فرض مي شوند

اين رشته از انديشهها را ميتوان تا آثار رنالدكوز دنبال كرد كه

كه تصميم گيرندهاند .بنابراين نگرش ،سازمان را مريتروان برر

مفهوم «هزينههاي اجتماعي» را شركا داد و برر مبنراي آن بره

حسررر حداكثرسررازي سررود تبيررين كرررد .در شرررايط رقررابتي،

تبيين ورايف و عملكرد شركتها پرداخت .بحث اصلي كروز

ساختارهاي شرركتي بره ايرن منظرور بره وجرود مريآينرد ترا

ايررن اسررت كرره معررام ت اقتصررادي متضررمن «هزينررههرراي

دستاوردهاي اقتصرادي كارآمردتري حاصرا كننرد .در چنرين

اجتماعي»اند واين هزينهها غير از هزينرههراي مسرتقيم توليرد

شرايطي ،سلسله مراتر شركتي و شبكههاي ارتبا ي از ريرق

است .اين هزينهها به ساير هزينههاي شركتها و عام ن بازار

هماهنگ كردن عملكردهاي داخلي (در داخرا شرركت) يرا از

اضافه ميشود؛ يعني هزينه آنان ،شراما هزينرههراي اجتمراعي

ريق حفظ قراردادهاي مررتبط (در شربكههرايي ثابرت) و يرا

معام ت برازار بره اضرافه هزينرههراي مسرتقيم توليرد اسرت.

اجتناب از مباد ت مجزاي متعدد با عرام ن خرارجي فرراوان،

هزينههاي اجتماعي يا «هزينههاي معامله »5شاما هزينه زمراني

مي تواند در خدمت كاها هزينه معرام ت قرارگيررد

و پولي جستوجوي ا

عات در بازار ،هزينه انعقاد قراردادها

(اسرليتر،

.)531 :5934

و حفظ اجراي آنهاست .نكته اصلي در بحث كوز اين اسرت

هم كوز ،هم ويليامسن برا تبيرين نهادهراي اقتصرادي برر

كه چنين هزينههايي ترثثير زيرادي برر چگرونگي سرازماندهي

حسر چگونگي به حرداكثر رسراندن سرود از ريرق كراها

شررركتهررا و شرركاگيررري مالكيررت اقتصررادي آنهررا دارد.

هزينههاي اجتماعي ،كماكان در چارچوب سرنت نئوك سري

سازماندهي سلسله مراتبي شركتهاي بزرگ را بايد بر حسر

برراقي مرريماننررد .شرراخه ديگررري از اقتصرراد نهررادگرا كرره برره
9

6

افزايا كارآيي آنها در بازار تبيرين كررد :ايرن سراختار عردم

انديشمنداني چون داگ س نورث و جفري هاجسرن مربروط

ا مينان را كاها مي دهد ،هماهنگي ميان كاركردها را افزايا

ميشود ،اولويت توجه به كارايي بازار را براي تبيين قالرهاي

ميدهد ،رز عما افراد را تنظيم ميكند ،موجر صرفهجرويي

تشكي تي ميتلف ،كنار ميگذارد .اين دسرته از آثرار ترا حرد

در هزينه انعقاد قررارداد برا توليدكننردگان كا هرا و خردمات

زيادي مديون نهرادگرايي «قرديمي»اي هسرتند كره عمردتاً بره

ميتلف ميشود

1

وسيله وبلن ارائه شده است .آثار خود وبلن نيز در چالا برا

(اسليتر.)573-531 :5934 ،

در اين موارد ما مي توانيم شاهد قرابتهايي با بحثهراي

مفروضررات نئوك سرريكي مطررر شررد .امررا در تفسرريرهاي

مناسبات برازار باشريم .نظررات

جديدتري از نهادگرايي ،شيصريتهراي متعرددي سرهيمانرد.

محسروب

نيستين وجه اشتراک آنان تثكيدشان بر نقا مناسبات قردرت

ميشود .حرال آنكره نظريره هزينرههراي اجتمراعي يرا هزينره

در شكاگيري سازمانهراي اقتصرادي اسرت .بره ايرن اعتبرار،

پو ني ( )1975درباره تثسي

پو ني بيشي از انتقادها از علم اقتصاد نئوك سي

معام ت كماكان با هسته تفسيرهاي نئوك سريكي پيونرد دارد.

2

Oliver Williamson
Douglas North
4
Jeffery Hodgson
5
Weblen
3

Transaction costs
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بررسي تغييرات ساخت اجتماعي (ساخت رابطهاي) :مطالعه جامعهشناختي پيوندهاي شبكهاي بازار تهران

شركتها بره عنروان عرام ني واحرد  -يرا داراي «شيصريت

شبكههاي اجتماعي و روابط اجتماعي حاصا از آن قرار گرفته

حقوقي»  -در نظر گرفته نميشوند ،بلكه جايگاهي براي مناف

است ،به دست ميآيد.
2

رقير و قدرتهاي نامتوازن به حساب ميآيند .دوم ايرن كره،

پوتنام ( )5931نيز سرمايه اجتمراعي را وجروه گونراگون

آنان فرآيندهاي اقتصرادي را پويرا و مشرروط مريداننرد و نره

سازمانهاي اجتماعي نظير اعتماد ،هنجار و شبكهها ميداند كه

صرفاً موضو حداكثرسازي عق ني .آزي در تحقيق خود نيرز

ميتوانند با ايجاد و تسهيا امكانات هماهنگ ،كرارايي جامعره

به اين نتيجه رسيد كه ساختار نهادي بازار باعرث مبادلرههراي

را بهتر كنند (پوتنام .)215 :5931 ،او سرمايه اجتماعي را مجموعه

مكرر بين شركاي مطل ميشرود و نتيجره عملري ايرن فراينرد

ارتبا ات افقي بين افراد و شبكه اشتغا ت مدني ميدانرد كره

عرات و هزينره اجتمراعي معرام ت

واسط بين هنجارها و اجراي قروانين جامعره اسرت و موجرر

شده باعث ميشود كه به دليا

جلر و حفظ اعتماد افراد نسبت به اعتبار اين قوانين و روابرط

عات ،نياز به محاسربه ميرا ره كرم شرود و

اجتماعي مي شود ،با اين تعريرف سررمايه اجتمراعي ،سرازمان

ع وه بر آن هزينه معام ت نيز پايين آيد .در اين شرايط ،تنها

اجتماعي – اعم از شبكهها ،هنجارها و اعتماد (كه همكراري و

بدين سبر كه اعتماد بر بعد روانشناختي تصميمگيرري ترثثير

هماهنگي دو جانبه را براي تثمين مناف تسهيا ميكند) اسرت

Uzzi, 2005:

و خانواده ،دوستان و همسرايگان ركرن اساسري آن بره شرمار

محدود كردن هزينره ا

است .اعتماد در پيوندهاي ح
توزي خوب ا

دارد ،تصميمگيري نيز راحتتر انجام مريگيررد (
.)215

ميروند.
مسثله سواري مجاني

از نظررر پوتنررام منرراب سرررمايه اجتمرراعي ماننررد اعتمرراد،

شايان ذكر است كه اين امر برعك

عما ميكند .تعهد سرسيتانه همراه با انتظرار عمرا متقابرا و

هنجارها و شبكه ها معمو ً خود تقويتكنندهانرد و بره تعرادل

فشار اجتماعي براي اجراي تعهردات ،كره شربكه را در مقابرا

اجتماعي با سطح با يي از همكاري ،اعتمراد ،معاملره متقابرا،

عواما پيابيني نشده مصون ميسرازد ،باعرث كراها هزينره

مشاركت مدني و رفاه جمعي منجر ميشوند؛ برعك  ،فقردان

معام ت ميگردد .بر اساس نظريه هزينههاي معام تي ،5پايين

ايررن ويژگرريهررا در جوام ر غيررر مرردني نيررز برره عهدشرركني،

آمدن هزينه معرام ت باعرث كرارايي بيشرتر مكانيسرم مبادلره

بياعتمادي ،فرير و حيلره ،بهررهكشري انرزوا و ركرود منجرر

ميشود .در نتيجه منفعت افزايا يافته و امكان سرمايهگرذاري

ميشود

(پوتنام.)919 :5931 ،

همچنررين كلمررن )5977( 9سرررمايه اجتمرراعي را منبعرري

مجدد در توليد مهيا ميگردد (.)Uzzi, 2005: 428

اجتماعي -ساختاري تعريف ميكند كه دارايي و سرمايه افرراد
سرمایه اجتماعی

محسوب ميشرود .ايرن دارايري شريء واحردي نيسرت بلكره

مهمترين بحث بورديو ( )1984در ارتباط با سرمايه اجتمراعي،

ويژگيهايي است كه در ساختار اجتماعي وجود دارد و باعث

ايجاد شبكه هاي اجتماعي و شكاگيرري روابرط اجتمراعي در

ميشود افراد با سهولت بيشرتري وارد كرنا اجتمراعي شروند

از آن اقدام كناگرر بره كرنا برر اسراس

(كلمررن .)647 :5977 ،كلمررن سرررمايه اجتمرراعي را برره وسرريله

چنين شرايطي است كه نتيجره مهرم ايرن قضريه شركاگيرري

كاركردش تعريف نموده است .بره نظرر او سررمايه اجتمراعي

سرمايه اجتماعي خواهرد برود .بورديرو ،سررمايه اجتمراعي را

هنگامي ايجاد ميشود كه روابرط ميران اشرياص بره شريوهاي

موهبت بيعي يا اجتماعي نمي داند ،بلكه معتقد است كه ايرن

تغيير يابد كه كنا را آسان سازد .بنرابراين سررمايه اجتمراعي

سرمايه با ت شها و كوشاهاي هر كناگرري كره در درون

شيء واحدي نيست .بلكه جنبههاي متفاوت ساختار اجتمراعي

اين شبكهها و پ

Transaction costs

1

Putnam
Coleman

2
3
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براي تيمار ديگران خاصگرايي جاي خرود را بره عرامگرايري

را در برميگيرد كه كنا فردي و جمعي را تروي مينمايد.

2

چلبي معتقد است سرمايه اجتماعي ،گزينههراي رابطرهاي

بدهد؛ يعني گذر از برادري قبيلهاي به ديگرري عرام  .برا ايرن

موض اجتماعي است .از نظر وي ،براي هر موضر اجتمراعي

سوگيري ارزشي ،كناگر اجتماعي در هر وضعيت سايرين را

بالقوه ،چهار گزينه رابطهاي قابا تصور اسرت .ايرن گزينرههرا

به اصط

چشم ميبيند و برا آنهرا براسراس ضروابط

عبارتند از روابط اجتماعي ،روابط اجباري ،روابرط گفتمراني و

عام مربوط به مقوله كناگران آن وضعيت برخورد مينمايد.

روابط مبادله اي .گزينههاي رابطهاي براي اشغال كننده موضر

به ي

بسط و گسترش روابط دوستي در جامعه باعرث افرزايا

بالقوه ،در حكم منراب ارزشرمند محسروب مريشروند كره در

كم

روابط اجتماعي قابرا تبرديا بره دارايريهراي ميتلرف برراي

فواالذكر در جامعه منوط به تنيدگي اجتماعات شيصي افراد

كناگر هستند .به عبارت ديگر ،مجمو گزينههراي رابطرهاي

در عرض شبكه اجتماعي است بره نحروي كره نقراط اتصرال

مربوط به موض اجتماعي ،منب بالقوه افزايا رتبره اجتمراعي

تنيدگيها حرداقا بره صرورت پيونردهاي ضرعيف (پراهراي

را تشكيا ميدهد

دو جانبه ،تعهد مشترک و سرخوشي ميشود .شيو آثار

ارتبا ي آشنايي) ما بين گروهها توأم با گرايا عامگرايي عما

(چلبي.)571: 5971 ،

نمايند .بالعك

اگر روابط دوستي بين شيصري برا سروگيري

روابط بین گروهی

خاص گرايانه در محدوده گروههاي اوليه باقي بماننرد در ايرن

در بعد پيوند اجتماعي ،قلت چگالي ،فراواني و مهمتر از همره

صورت اين روابط مان برقراري روابط بين گروهري خواهنرد

تنو روابط دوستي برين شيصري موجرر اخرت ل رابطرهاي

شد .در حالت اخير روابط مزبرور حرائز پيامردهاي ناخواسرته

ميشود .برراي جوامر امرروزي ضرروري اسرت كره اجتمرا

براي جامعه خواهنرد شرد مثرا جرايگزيني روابرط بره جراي

شيصرري 5افررراد وراي اجتماعررات محلرري (نظيررر خررانواده)

ضوابط ،فساد اداري و سياسي ،تضادهاي بين گروهي و برا تر

گسترش يابد .اين امر حاصا نميشود مگر اينكه دو شرط در

از همه تضعيف انسرجام ملري .در ير

كر م نظرم اجتمراعي

دو سطح خرد ،نظام شيصيتي ،ك ن ،نظرام فرهنگري ،جامعره

معاصر نيازمند روابط دوستي بسط يافته اسرت كره اساسراً برر

تحقق يابد (چلبي .)513 :5971 ،يعني در سطح نظرام شيصريت،

مبناي وابسرتگي عرا في تعمريم يافتره ،تعهرد تعمريم يافتره و

برخ ف آنچه كه در جوام سنتي معمو ً غالر بروده اسرت،

عامگرايي استوار باشد (چلبي.)513 :5971 ،

اين تمايا غالر شود كه افراد غير دوست را دشمن نبينند .بره

روابط انجمني :چلبري در براب اهميرت رشرد شيصريت

تمايا

پيشرفته در فرايند توسعه جامعه شرايطي را بر ميشرمرد كره

شيص منحصرر بره

يكي از آن ها امكان گروهي اسرت (چلبري .)293 :5971 ،مرراد از

فرد كه داراي قابليت هاي خراص خرود اسرت ،وجرود داشرته

اين عنوان كلي تشكا گروهي به صورت داو لبانه و عضويت

باشد .اين تمايا يكي از ويژگيهاي مدرنيته اسرت .برا وجرود

داو لبانه در گروه به منظور شركت در فعاليتهراي اجتمراعي

اين تمايا ،دامنه اعتماد به ديگران گسترش مييابد .برا وجرود

ميتلف است .به تعبيري ساده تر ،منظور از عنوان مزبور امكان

اين تمايا و گستره اعتماد ،دامنه و ترداوم روابرط دوسرتي در

برقرار كردن روابرط انجمنري و ترداوم آنهرا در عرصره هراي

وراي اجتماعات بيعي بيشتر ميشود.

چهارگانه اجتماعي ،سياسي ،فرهنگري و اقتصرادي اسرت .وي

عبارتي غريبه مترادف دشمن تلقي نگردد ،بلكه بالعك
به شناسايي متقابا يكديگر به عنوان ي

شرط ديگر اين است كه در سطح نظام فرهنگي سوگيري

ادامه مي دهد عضويت در انجمن هراي داو لبانره بره صرورت

ارزشي نسبت به اعيان اجتماعي متحول شرود بره روري كره

سرازمان

personal community

1

آزادانه انجام مي شود .چرون انجمرن داو لبانره ير

From tribal brotherhood to universal otherhood

2
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غيرانتفرراعي اسررت ،عضررويت در آن نرره تنهررا حرراوي نرروعي

عمومي 5كرناگرران اجتمراعي نسربت بره سرايرين و جامعره

مستمري و حقوا مرادي نيسرت بلكره پرداخرت مبلغري حرق

افزايا مييابد (چلبي.)517 :5971 ،
گسترش روابط تعاوني واقعي در عررض جامعره شررايط

عضويت معمو ً يكي از شرايط عمومي عضويت در اين نرو
گروهها است .در اين نو انجمنها ،روابط متقارن گررم كرم و

عيني را براي افزايا مودت اجتماعي فراهم مينمايرد .همرين

بيا حاكم اند و شيوه تنظيم آنهرا عمردتاً برر اسراس مجراب

ور گسترش اين گونره روابرط بره صرورت مرانعي عينري در

و

مقابا نابرابريهاي اجتماعي عما مري كنرد و اثرر كاهنرده برر

اجبار .مشاركت مؤثر وداو لبانه ضمن اينكه براي فررد داراي

نابرابريهاي اجتماعي دارد .به عبارت كلري ترر ،بسرط روابرط

مطبوعيت خاص خويا است به او اجازه ميدهد كه تعهدات

تعاوني بره نوبره خرود موجرر كراها تضرادهاي ارزشري و

خود را وراي اجتماعات بيعي (مثا خانواده) تعمريم دهرد و

توزيعي در جامعه ميشود.

سازي و تعهد استوار اسرت و نره براسراس شريوه تحرير

به اين ترتير با اعيان فرهنگي و اجتمراعي در عررض جامعره
به صورتي بيشتر عامگرايانه برخورد نمايد.

مجازاتها و كناهاي ح

شده ،روابط نزدير

و آشرنا

(مشررتري و همكررار) :در جوامرر در حررال گررذار ،اجررراي

يكي از آثار مهم مشاركت در انجمنهاي داو لبانه ايجراد

مجازاتهاي رسمي نامطمئن هستند .از اين رو بازار تا حردي

عرات بهنگرام كرردن و بره

امكان رشد و گسترش دارد كه كنترلها و مجرازاتهراي غيرر

كارگيري مؤثر آنها از ريق بسط روابط گفتمراني در عررض

رسمي كراربرد داشرته باشرند .از ايرن رو تجرار ترا جرايي در

اخررت ل رابطررهاي را تسررهيا

معام ت پيا ميروند كه يا رف معامله را از قبرا بشناسرند

مينمايد .در واق در اين نو از روابط امكان اينكه سروگيري

يا امكان م قات دوباره او به هر دليلي ممكن باشد .اين امر در

ارزشي به از خاصگرايي بره عرام گرايري تغييرر جهرت دهرد

ارتباط با مشتريها هرم رعايرت مريشرود .آنهرا ناچارنرد برا

تسهي ت در امر نقا و انتقرال ا
جامعرره .كرره ايررن خررود اصر

ميسرتر ميگردد

(چلبي.)239-236 :5971 ،

روابررط تعرراوني در بعررد همكرراري :در بعررد همكرراري

كوچ

نگاه داشرتن تجرارت خرود ،احتمرال خطرر و هزينره

اجتماعي مباد ت را كاها ميدهند (.)Rotblat, 1975:302

اجتماعي اگر ميزان چگالي روابرط تعراوني برا ميرزان فراوانري
روابط تعاوني يا تنو گرهها در روابط مزبرور و يرا تركيبري از

اختالل رابطهای

آنها پايين باشد ،در اين صرورت مريتروان از نروعي اخرت ل

منظور از اخت ل رابطه اي ،پايين بودن ميزان )5 :چگالي روابط

رابطهاي اجتماعي صحبت نمود .منظرور از تعراون اجتمراعي،

اجتمرراعي؛  )2قرينگرري روابررط اجتمرراعي؛  )9تعرردد روابررط

مبادله متقارن گرم در شئون ميتلف زندگي اجتماعي است كه

اجتماعي؛  )6شردت روابرط اجتمراعي و  )1تنرو گرره هرا و

در آن همزمان خير و ص

ي

رف از جانر رف مقابرا

مطمح نظر قرار گيرد و بالعك  .نكته مهم آنكه براي جوامر

هويتها در روابط اجتماعي است.
ميزان چگالي روابط اجتماعي ،نسبت روابط موجرود برين

معاصر ضروري است كه روابط تعاوني ،محدود به سررحدات

جمعيت كناگران (اعم از فردي و جمعي) ،به روابط ممكرن

گروهي نباشد بلكه در عرض گروهها و ما بين آنها بسط يابد.

بين آنها است .نسبت روابط دو جانبه موجود بين كناگرران

تعاون اجتماعي در معناي اخير چيزي جز مشاركت مدني

جانبره برين آنهرا ،بره عنروان ميرزان

در جامعه به روابط ير

نيست .با افزايا چگالي و فراوانري روابرط مزبرور در عررض

قرينگي روابط منظور شده است .هرقدر ميزان قرينگي روابرط

جامعه زمينه براي افرزايا خيرر عمرومي ،توليرد و نگهرداري

در جامعه با تر باشد ،شرايط عيني براي رعايت و بهكرارگيري

كا هاي عمومي در جامعه مهيا ميشرود .بره عر وه تعهردات
public commitment

1
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هنجارهاي بده بستان در ابعراد اقتصرادي ،سياسري ،اخ قري و

تقويتكننده برا در شبكه برارساني تشربيه نمرود ،بره شررط

فرهنگي در جامعه بيشتر فراهم مريشرود و ايرن خرود مرانعي

آنكه هويرت هراي جمعري همگري برراي ارزش هرا و قواعرد

است براي افزايا بيرويه نابرابريهاي اجتمراعي در جامعره.

محوري نظام اجتماعي عما نماينرد و برا يكرديگر بره تعامرا

به عبارت ديگر قرينگي روابرط اجتمراعي ،پرياشررط عينري

بپردازند .در چنين حالتي هويت هاي جمعي درگيرر در شربكه

حفظ احتررام متقابرا اجتمراعي و عردالت اجتمراعي اسرت و

روابط اجتماعي ضمن اينكه روان بودن روابط اجتماعي را در

رعايت احترام اجتماعي متقابا نيرز بره نوبره خرود در روابرط

عرض جامعه تسهيا مي نمايند ،در همان حال نيز جريان مناب

اجتمراعي و كوشرا برراي تحقرق عردالت اجتمراعي ،باعررث

ارزشمند نظير كا ها ،خدمات ،نمادها ،تعهدات و اعتقادات را

افررزايا ميررزان قرينگرري روابررط اجتمرراعي و ترروازن در آنهررا

نيز تقويت مريكننرد .حرال اگرر اخرت ل در روابرط گفتمراني

ميشود.

اخ قي پيا بيايد باعث ضعف تعهد و تعلق عا في به جمر

منظور از تعدد روابط ،ميزان وجود ابعاد چهارگانه روابرط

خواهد شد .ع وه بر آن ميزان اعتمراد متقابرا تعمريم يافتره و

اجتماعي؛ يعنري روابرط سياسري ،روابرط عرا في و اخ قري،

مهم تر از آن ارزش مقو ت اخ قي را نيرز كراها مريدهرد

روابط فرهنگي و روابط اقتصادي و ميزان زيرمجموعههاي هر

(چلبي.)567 :5971 ،

ي

از آنها در شبكه روابط اجتماعي جامعه اسرت .وضرعيت

به اصط

مطلوب براي نظم اجتماعي آن است كه اين چهار

روششناسی

نو رابطه به صورت هموزن در شبكه روابط اجتماعي جامعره

روششناسي اين تحقيق ،كمي (پيمايا) است .در كرار تحقيقري

حضور داشرته باشرند ،در غيرر ايرن صرورت اسرتق ل نسربي

حاضرر ،از ابررزار پرسشررنامه اسررتاندارد شرده برره عنرروان ابررزار

حوزههاي عما كنا به هزينه برتري يكي از دست مريرود و

گردآوري ا

عات استفاده شده اسرت« .پرسشرنامه مجموعره

نظم اجتماعي صبغه رابطه نو غالر را كسر مرينمايرد و از

پرسا هايي است كه تمامي شاخص هاي مهرم مفراهيم مرورد

كاركرد ساير رابطهها به نسبت تابعيرت آنهرا از رابطره غالرر

نظر در فرضريات را دربرمريگيررد .هرر پرسشري برا يكري از

محروم ميماند.

شرراخصهررا متنررارر اسررت و پاسرريي كرره دريافررت مريكنررد،

منظور از شدت روابط اجتمراعي ميرزان فراوانري روابرط

ا

عات زم براي سنجيدن فرضيه را فراهم ميكند»

(رفي پور،

اجتماعي بين كناگران در جامعه اسرت .آخررين عراملي كره

5977؛ كيوي .)513 :5973 ،روش سنجا بره ايرن صرورت بروده

بايد براي آن تعريفي ارائه نمود ،ميزان تنو گرهها و هويتهرا

است كه تغييرات ساخت اجتمراعي اعرم از سراخت نهرادي و

در شبكه روابط اجتماعي است .همران رور كره از نرام آن برر

رابطه اي و همچنين كاركرد اقتصرادي برازار تهرران ،در قالرر

مي آيد ،اين عاما نارر به پراكنا نو گرهها به ويژه پرراكنا

سؤا ت باز و سرؤا ت بسرته  -كره اكثرراً بره صرورت گويره

نو هويتهاي جمعي (مثا سرازمانهرا ،گرروههرا) در شربكه

از چندين بار آزمرون مقردماتي در

روابط اجتماعي جامعه است .زم است به اين نكته بسيار مهم

راحي شده بودند -و پ

پرسشنامه ،راحي نهايي و تعبيه شدند.

توجه شود كه اين عاما برالقوه داراي اثرر متضراد برراي نظرم

پرسشررنامه ذكررر شررده ،ع ر وه بررر س رؤا ت برراز ،داراي

اجتماعي است؛ يعني اين كه تحت شرايطي كه نيروي هنجاري

گويه هايي بوده اسرت كره برر آن اسراس ،پاسريگويان ميرزان

در جامعه با باشد ،اين عاما نيز به نوبه خود موجر تقويرت

موافقت و ميالفت خرود را نسربت بره محترواي گويره ،ابرراز
يررف  1قسررمتي (كررام

انسجام كلري در جامعره مريشرود؛ يعنري شرايد بتروان نقرا

مرريكردنررد .ايررن گويررههررا در ير

هويت هاي جمعي را در شبكه اجتماعي به نقرا پسرت هراي

ميالف= . 1كام موافق=  )1ليكرت آورده شدهاند .همچنرين
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گويه هاي ديگري با يف  4قسمتي ليكرت (اصر = .1خيلري

 .51فردگرايي بر همفكري تثثير منفي دارد.

زياد=  )1نيز در پرسشنامه موجود است كه پاسخگويان برر آن

 .55رقابت با حجم مباد ت ارتباط منفي دارد.

اساس نظرات خود را اعر م كرردهانرد .پر

از جمر آوري و

 .52شدت روابط با روابط همكارانه ارتباط مثبت دارد.

استيراو  211پرسشنامه تكميا شده 517 ،مورد از آنها ،ايرن

 .59روابط همكارانه بر هزينه اجتماعي مباد ت تثثير معكروس

امكان را داشتند كه در تحليا نهايي مورد استفاده قرار گيرند.

دارد.

در هنگام تحقيق مشيص شد كه نمي توان از نمونهگيري
سهميهاي ر احتمالي به همان سهولتي كه در تحقيقات ارزيرابي

 .56شدت رابطه بر هزينه اجتمراعي مبراد ت ترثثير معكروس
دارد.

متداول صورت ميگيرد استفاده كرد .بنرابراين از نمونرهگيرري
سهميهاي نسبي استفاده شد .در اين زمران برراي ايرنكره ايرن

یافتههای تحقیق

مرحله از پژوها دچار نقصان نشود ،تصرميم گرفتره شرد ترا

یافتههای کمی

براي برخي از بازاري ها كره قررار برود محقرق را بره ديگرران

 خصوصيات جامعه آماري

معرفي كنند ،بحث نمونهگيرري احتمرالي را بره رور اجمرالي

جدول  -1توصیف برخی از خصوصیات جامعه آماری

توضيح داده شود ،بازاريان را به اهميت معرف بودن نمونرههرا

بیشترین فراوانی

متغیر

واقف ساخت .در واق به آنها گفته شرد افررادي كره معرفري

سن

 41تا 61

ميكنيد بايد از همه اقشار باشند ترا زمراني كره پرسشرنامههرا

سال ورود به بازار پاسيگويان

5941

شغا

فروشنده پوشاک

سطح تحصي ت

ديپلم

تكميا شد و كار آماري انجرام گرفرت ،محقرق دچرار مسرائا
آماري نگردد و بتواند بگويد كه اين نمونه قابليرت تعمريم بره
كا بازار تهران را دارد .و در واق اگرر مشرت نمونره خرروار

سن پاسيگويان در تحقيق پيا رو  26تا  31سرال بروده

عات به دسرت آمرده برراي كرار علمري

است ،بيشترين افراد در گروه سني 64-11سال قرار داشرتهانرد

مناسر نيستند .آنها نيز تا حد امكان در اين زمينه كه براي مرا

و ميانگين سني نمونه اين تحقيق نيز  63سال اسرت .بيشرترين

به عنوان محدوديتي بزرگ بود همكاري كردند.

پاسخگويان از سال  5941به بازار تهران وارد شدهاند .نزدير

نباشد ،در نهايت ا

به  91درصد از پاسخگويان فروشنده پوشاک بروده انرد .شرغا
فرضیهها

خرازي نيز برا اختصراص  54/3درصرد از پاسرخگويران ايرن

 .5قابليت پيا بيني با حجم مباد ت ارتباط مثبت دارد.

تحقيق در مرحله دوم قرار دارد .ذكر اين نكته زم اسرت كره

 .2كارايي قانون با حجم مباد ت رابطه مثبت دارد.

هماكنون دو شغا مذكور ،بيشترين ميزان فراواني مشاغا را در

 .9روابط انجمني بر همفكري تثثير مستقيم دارد.

بازار تهران دارند .ميرانگين تحصري ت پاسرخگويران در ايرن
به ديپلم ( 5515سرال تحصري ت) اسرت .امرا

 .6روابط انجمني بر فردگرايي تثثير منفي دارد.

پژوها نزدي

 .1روابط انجمني بر رقابت تثثير معكوس دارد.

بيشترين فراواني مربوط به تحصي ت ديپلم ( 64درصد) بروده

 .4روابط انجمني بر همكاري مالي تثثير مستقيم دارد.

است.

 .7همفكري با رقابت ارتباط منفي دارد.
 .3رقابت با همكاري مالي تثثير منفي دارد.

 توصیف متغیرهای ساخت رابطهای بازار تهران

 .3فردگرايي بر همكاري مالي تثثير منفي دارد.

در اين بيا يافتههاي منرت از روش كمري كره بره سرنجا
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ساخت روابط بازار تهران اختصاص دارند ،گزارش ميشوند.

تحلیل دادهها (آزمون فرضیهها)

جدول  -2توصیف متغیرهای ساخت رابطهای بازار تهران

 رابطه حجم مبادله با برخی متغیرهای مسـتقل (سـاخت

گویهها
خیلی

متغیر

کم

متوسط

زیاد

کم

(.)9/43

خیلی

رابطهای)

زیاد

همانگونه كه در جدول زير م حظه ميگردد رقابت بر حجرم

روابط انجمني

7/3

97/9

63

1/3

5

همكاري مالي

4/6

51/4

91

92

54

همفكري

55/4

56

69

21

4/6

رقابت

6

21

91

96

52

شدت روابط

4

59

93/6

27

56

معني داري بسيار با يي (در حد  )1/119است .با اين احتساب

روابط همكارانه

9

91

94

29

ميتوان اين فرضيه را به كا بازار تهران تعميم داد.

مباد ت بازار تهران تثثير منفي ( )-1/275دارد؛ يعني هرر چره
رقابت بيشرتر شرود ،از حجرم مبادلره در برازار تهرران كاسرته
ميشود .ضرير هم تغييري رقابت و حجم مبادله داراي سرطح

ضرير هم تغييري قابليت پيابينري برا حجرم مبادلره در
 63درصد از پاسخگويران معتقدنرد «روابرط انجمنري» در

بازار تهران ،رابطه مثبت و نه چندان ضعيفي ( )1/217را نشان

سال  5932در سطح (متوسط) است 91 .درصد از پاسخگويان

داده است .اين رابطه را ميتوان به زبان بيعي ايرن رور بيران

ارهار داشتهاند كه «همكاري مالي» در بازار در ميران همكراران

كرد كه هر چه از محيط (جامعه آمراري؛ يعنري برازار تهرران)

(متوسط) است اما  92درصد از آنها ميزان «همكاري مالي» را

ثبات بيشتري ادارک شود ،حجم مبادله نيرز افرزايا مرييابرد.

(زياد) اع م كرده اند« .ميزان همفكري» در بين بازاريران سرال

سطح معني بسيار خوب اين رابطه ( )1/113نشان ميدهد كره

 5932از نظر  69درصد از پاسخگويان (متوسط) است .توزير

به احتمال  1/332در تمام بازار تهران اين فرضريه قابرا قبرول

فراواني اين متغير نيز نرمال بوده و ميانگين و ميانه و نما گزينه

است؛ (يعني ادراک محيط به اثبات بره حجرم مبادلره بيشرتري

همفكري (متوسرط) را در برين بازاريران نشران مري دهرد96 .

منجر ميشود).

درصد از بازارياني كه پرسشنامه را تكميا كرده انرد ،معتقدنرد

كارايي قوانين رسمي (به بيران ديگرر كرارايي هنجارهراي

كه «رقابت» در بازار تهران در سال  5932در حد زيراد اسرت.

قانوني) در امر تيلفات تجاري مانند ك هبررداري نيرز حجرم

 91درصد آن را (متوسط) و  21درصرد از پاسرخگويران آن را

تجارت را افزايا مي دهد .با ضريبي نسبتاً خروب ( )1/993و

(كم) توصيف كرده اند 93/6 .درصرد از پاسرخگويران «روابرط

سطح معنيداري بسيار با (.)1/115

خود را با همكارانشان» در ول روز (متوسط) ميداننرد و 27
درصد (زياد) و  56درصد (خيلي زيراد) .ميرانگين نظررات در

جدول  -3رابطه حجم مبادله با برخی متغیرهای مستقل (ساخت

پاسخ به اين سؤال بيشتر از متوسط اسرت ( 94 .)9/91درصرد

رابطهای)

از پاسخگويان اعتقاد دارند كه بازاري هاي (زياد)ي هستند كره
روابطشان«همكارانه» است 91 .درصد معتقدند كه تعرداد ايرن

متغیر

ضریب

سطح

تعداد

همبستگی

معنیداری

مشاهده

بازاريها (متوسط) است و  29درصرد از پاسرخگويران تعرداد

رقابت

(**) -1/275

1/119

33

قابليت پيابيني

(**) 1/217

1/113

34

آنها را (خيلي زياد) و  9درصد تعرداد آنهرا را (خيلري كرم)

كرررارايي قررروانين

(**) 1/993

1/115

37

ارهار كرده اند .ميانگين نظرات نزدي

بره گزينره زيراد اسرت

رسمي
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 رابطه هزینه مبادله با برخی متغیرهای مسـتقل (سـاخت
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جدول  -5رابطه روابط انجمنی با برخی متغیرهای مستقل (ساخت
رابطهای)

رابطهای)
ضراير جدول زير نشان ميدهند كه هر چه شدت روابط بين
همكاران در بازار تهران بيشتر باشد ،هزينه اجتماعي مبراد ت

متغیر
فردگرايررري خرررود

ضریب

سطح

تعداد

همبستگی

معنیداری

مشاهده

(**) -1/299

1/159

32

1/111

36
31
33

كاها مييابد ،البته ضرير مرذكور ضرعيف و غيرر معنريدار

خواهانه

است .همچنين هرچه روابط همكارانهتر باشرد نيرز بره كاسرته

همكاري مالي

(**) -1/993

شدن هزينه مبادله ياري مريرسراند .ايرن ضررير معنريدار و

همفكري

(**)1/961

1/111

رابطهي نسبتا ضعيف است.

رقابت

(**) -1/913

1/111

جدول  -4رابطه هزینههای اجتماعی مبادله با برخی متغیرهای مستقل

رابطهای)

(ساخت رابطهای)
متغیر
شدت روابط
روابط
همكارانه

 رابطه رقابـت بـا برخـی متغیرهـای مسـتقل (سـاخت

ضریب

سطح

تعداد

همانگونه كه در جدول زيرر م حظره مريشرود «رقابرت» برا

همبستگی

معنیداری

مشاهده

«همكاري مالي» رابطه نسبتاً قروي ( )1/211و معنريدار نشران

-1/133

1/533

34

مي دهد .اما «همفكري» و «رقابرت» رابطره منفري ( )-1/623و

(*) -1/531

1/123

37

قوي معنيدار نشان داده است.

 رابطه روابط انجمنی با برخی متغیرهای مستقل (ساخت

جدول  -6رابطه رقابت با برخی متغیرهای مستقل (ساخت رابطهای)

رابطهای)

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

تعداد مشاهده

متغیر
همكاري مالي

(**) 1/211

1/117

35

جدول زير نشان مي دهد كه روابط انجمني با فردگرايي رابطره

همفكري

(**)-1/623

1/111

39

نه چندان قوي منفي داشته است؛ يعني هرر چره فردگرايري در
بازاري هاي تهران بيشتر رشرد كنرد ،از روابرط انجمنري آنهرا

 رابطه فردگرایی خودخواهانه با برخی متغیرهای مستقل

كاسته ميشود.

(ساخت رابطهای)

روابط انجمني با همكاري مرالي نيرز رابطره منفري نشران

«همكاري مالي» با «فردگرايي خودخواهانه» نيز رابطه مثبت نه

ميدهد .البته ايرن رابطره بره نسربت از قبلري قرويترر اسرت.

چندان ضرعيف ( )1/211و معنريداري نشران داده اسرت ،امرا

«همفكري» نيز با «روابط انجمني» هرم تغييرري نسربتاً قروي و

«فردگرايي خودخواهانه» نيرز ماننرد «رقابرت» برا «همفكرري»

مثبت نشان داده است .ع وه بر اين رقابت با روابرط انجمنري،

رابطه منفي نشان داده است.

رابطه قويتر از روابط ذكر شده و غير مستقيم نشان مريدهرد.
در ضمن تمام روابرط داراي سرطح معنريداري بسريار خروبي

جدول  -7رابطه فردگرایی خودخواهانه با برخی متغیرهای مستقل

هستند ،بنابراين ميتوان نتاي را به جامعه آماري تعميم داد.

(ساخت رابطهای)
متغیر

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

تعداد مشاهده

همكاري مالي

(*) 1/211

1/199

31

همفكري

(*)-1/213

1/124

37
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 رابطـه شــدت روابــط بـا روابــط همکارانــه (ســاخت

رابطهاي پرداختيم .ساخت رابطهاي؛ آن ساخت اجتماعي است

رابطهای)

كه دربرگيرنده خود روابط و مناسبات اجتماعي در بازار بروده
روز كره مرا آن را در ايرن

و در حكم الگوي روابط متقابا ميان بازاريها در نظرر گرفتره

تحقيق «شدت روابط» ناميردهايرم ،برا روابرط همكارانره آنهرا

مي شود .ساخت روابط به دو دسرته تقسريم شردهانرد :روابرط

ضرير همبستگي نسبتاً قوي ( )1/955و معني داري نشان داده

دروني :در سطح خرد ،روابط بين فردي؛ سرطح ميانره ،روابرط

است.

انجمني .روابط بيروني :روابط شربكه توزير در سرطح خررد،

تعداد روابط همكاران با هم در ي

تجارت محلي ،در سرطح ميانره تجرارت داخلري ،و در سرطح
جدول  -8رابطه شدت روابط با میزان روابط همکارانه (ساخت
رابطهای)
متغیر
روابط
همكارانه

روابط بيروني نيز در يافتههاي كيفي نمود يافتند.

ضریب

سطح

تعداد

همبستگی

معنیداری

مشاهده

(**) 1/955

ك ن تجارت خارجي .روابط دروني در بيا كمي تحقيرق و

1/115

33

جمعبندی و نتیجه
بازار تهران مساحتي حدود  51درصد از مساحت شرهر تهرران
را دربر ميگيرد و بررسي موقعيت كنروني آن در شرهر تهرران
نشان مي دهد كه سازمان اقتصادي برازار بره رور اساسري در
بيا توزي و داد و ستد ك ن و خرد سازماندهي شده است،
و هنوز عملكردهاي نسبتاً مؤثري در اقتصاد شرهر تهرران دارد.
تداوم كاركردهاي مؤثر اجتماعي و اقتصادي بازار تهران باعث
شده است كه جايگاه بازار در اقتصاد و جامعه شهري تا حدود
زيادي حفظ گردد .در اين ميان بيشي از توانمندي هاي برازار
بررزرگ تهررران در حفررظ موقعيررت خررود در شررهر تهررران برره
توانمنديهاي شبكه نيرروي انسراني و سرازمان اقتصرادي براز
ميگردد كه به همت تعدادي از نهادها و نيبهگان اقتصرادي ر
اجتماعي فعال در بازار تقويت ميشود .سازمان اقتصادي بازار
بزرگ تهران بره دليرا ويژگريهراي آن از جملره اسرتق ل در
حوزههاي تثثيرگذاري چون حوزههاي پرولي و مرالي از قرديم
ا يام نهادهاي فعالي در اين حوزه داشته ،اما در دوران معاصر
نهادهاي جديد اين ويژگي مهم برازار را بره چرالا كشريده و
بيشي از اختيارات و تواناييهاي ان را محدود كرده است.
در اين مقاله به بررسي سراخت اجتمراعي برازار در بعرد

يافتهها نشان داد كه ساخت روابط درون برازار تهرران برر
اساس ميانگين نظرات پاسيگويان از نظر روابط همكارانره در
حد زياد ( )9/43است .ميانگين نظررات در ارتبراط برا شردت
روابط؛ (يعني ميزان زماني كه همكاران در ول فعاليت شغلي
با هم صرف ميكنند) ،نيز بيشتر از حد متوسط ( )9/91اسرت.
رقابت در بين آنها نيز بيشرتر از حرد متوسرط اسرت (،)9/91
همفكري براي حا مشك ت ( )2/36و همكاري مالي ()9/61
است .ضمنا روابط انجمني در بازار تهران ( )2/11بوده اسرت؛
يعني كمتر از متوسط.
اما برخي از فرضيههاي تحقيرق در مردل تحليلري روابرط
بازار تهران رد شدند يا فرضيه صفر آنها پذيرفته شرد كره در
زير به آنها پرداخته ميشود.
«روابط انجمني برر همكراري مرالي ترثثير مسرتقيم دارد».
يافتههاي اين پژوها تثثير غير مستقيم و يرا منفري ()-1/993
را در اين ارتباط نشان داد .اين امر به اين نكته اشاره دارد كره
هر چه بازاري ها با هم همكاري مالي بيشرتري داشرته باشرند،
روابط انجمني آنها كاها مييابد .بر اساس مشاهدات محقق
مي توان اينگونه ارهار نظر كرد كه چرون همكراري مرالي بره
دليا نياز مالي است ،در نتيجه افرراد هرر چقردر بيشرتر دچرار
مشك ت مالي باشند كمتر به روابط انجمني ميپردازند.
«رقابت با همكاري مالي تثثير منفي دارد» .يافتههراي ايرن
پژوها تثثير مسرتقيم و يرا مثبرت ( )1/211را در ايرن رابطره
نشان داد .به نظر ميرسد رابطه مثبرت ايرن دو متغيرر ،وجرود
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همكاري توام با رقابت را در راسرته هراي برازار تهرران تثييرد

عملكردي كه قب ً در انحصار فضاي بازار بود -مانند آمروزش

مي كند .شايد بتوان ايرن رابطره را ايرن رور تفسرير كررد كره

و مدارس ،گذراندن اوقرات فراغرت مرردم ،وجرود محراكم و

همكاري مالي بين بازاريان تهران ،به نوعي همراه با عق نيرت

محاضر شر و اقامت بزرگان و عالمان شر و نظاير اينها كه

است؛ يعني افراد به اين دليا با هم همكاري مرالي دارنرد كره

حضور مردم را در فضاي بازارها اجتنابناپرذير مريكررد -بره

ممكن است خود نيرز بره ايرن همكراري نيازمنرد شروند و در

تدري از ساختار بازار خرارو و برر اسراس نظرم متفراوتي در

صورت همكاري مالي كنوني ميتوان انتظار همكاري مرالي را

سراسر شهر پراكنده شده اند .محمدي ( )5932نيز معتقد است

در آينده متصور شد.

از مهم ترين تغييرات اقتصادي بازار تبريرز مريتروان بره عردم

«فردگرايي بر همكاري مالي تثثير منفي دارد» .يافتره هراي

انطباا شرايط بازار با اقتصاد مدرن و كاها رونق آن ،از برين

اين پژوها تثثير مستقيم و يا مثبت ( )1/211را در اين رابطره

رفتن برخي از اصناف و عدم ايجراد اصرناف جديرد در درون

نشان داد .اين رابطه ميتواند تفسريري ماننرد رابطره رقابرت و

بازار ،از مهمترين تغييرات اجتماعي ميتوان به تغييرر سراخت

همكاري مالي داشته باشد؛ يعني افراد در بده و بستان مالي برا

هنجاري و كاها رعايت هنجارهاي اخ قري و از مهرمتررين

هررم همكرراري دارنررد ،چررون ممكررن اسررت روزي برره همررين

تغييرات فرهنگي ميتروان بره كراها پايبنردي دينري و عردم

همكاري مالي نيازمند شوند.

رعايرت هنجارهرراي دينري ،كرراها رابطرره برا علمرراء دينرري و

يافتررههرراي ايررن تحقيررق نشرران مرريدهررد برره ررور كلرري

گسترش تحصي ت در بين بازاريان همچنين مهمتررين تغييرر

دگرگونيهايي در ساخت اجتمراعي و كراركرد اقتصرادي برازار

سياسري بررازار تبريررز را تضرعيف قرردرت و انسررجام بازاريرران

تهران پديد آمده و روابط بين كناگران و قواعد حاكم برر آن

ميتوان دانست .برخي از اين يافتهها برا نتراي تحقيرق؛ يعنري

در سطح دروني (شاما روابط بين فردي ،مياني و انجمني) برا

تغيير روابط بين كناگرران و قواعرد حراكم برر آن در سرطح

تغيير مواجه شده است .ميتوان اين نتاي را با برخي كارهايي

دروني (شاما روابط برين فرردي ،ميراني و انجمنري) هرمسرو

كه در پيشينه تحقيق معرفي شردند مقايسره كررد؛ كشراورزيان

است .به ور كلي ،با توجه به آنكه تحقيق حاضرر موضروعي

( )2007معتقد است پيا از اين ،شربكه روابرط اجتمراعي در

است كه كمتر مورد بررسي و توجه قرار گرفته ،مقايسه آن برا

بازار تهران درازمدت ،عمودي ،افقي و چندوجهي برود امرا در

تحقيقات مرتبط با بازار دشوار و تا حدي غير منطقي است.

زمان كنوني بيشتر به شكا گسرييته ،مروقتي و نرابرابر اسرت.
اين گونره تغييررات سراختي در بعرد شربكه روابرط اجتمراعي
ميتواند به تنزل اعتماد ،هميراري ،و در همران حرال شريو و
شدت امكان ك هبرداري و حقره و كلر

در برازار بينجامرد.

روابط اجتماعي كوتاهمدت ،چندپاره و غير تيصصي در درون
بازار تهران و بين بازاري ها و ديگر چهرههاي تجاري ميتواند
تا حرد ازهرمگسرييتگي شربكه روابرط اجتمراعي پريا رود.
مواردي كه كشاورزيان بيان داشته تا حدي در بررسري حاضرر
نيررز برره چشررم آمررده و مررواردي نظيررر رقابررت ،فردگرايرري،
همكاريها و  ...دچار تغيير شدهاند.
حبيبرري ( )5933نيررز بيرران داشررته بسررياري ازحرروزههرراي
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