
 

 مطالعه مورد) بازار در کار و کسب اخالق و دینداری(. 139۸) نیره شریفی،

 .1۷۵-۲۰1(، 13)۶ شناسی نهادهای اجتماعی،جامعه .(بابل شهر

 در بازار کسب و کار دینداری و اخالق

 شهر بابل( )مورد مطالعه

 1نیره شریفی

 ۱۷/۴/۱۳۹۸تاریخ پذیرش:                                                            ۲۱/۹/۱۳۹۷تاریخ دریافت: 

 چکیده
در بازار شهر کار   و کسب اخالق ی آن با پایبندی بهرابطهوضعیت دینداری بازاریان و  در این مقاله 

 .بودند  مبانی نظریدر نظریات دورکیم و وبر مهم ترین  دیدگاه های مورد استفاده  .بابل بررسی شد

 . داده های پژوهشاستفاده شدطبقه ای نسبی  از نمونه گیریو  بود، پیمایش تحقیق این مطالعه روش

پرسشنامه به  نفر در بازار شهر بابل گردآوری شد. 3۷۸ای با حجم کلی و از  نمونه پرسشنامه از طریق

بود. برای سنجش  محقق ساخته کار و کسب اخالق به برای سنجش متغیر پایبندیکار گرفته شده 

 های موجود تهیه شده توسط سایر محققین بهره گرفته شد.مقیاس از نیز دینداری  وضعیتمتغیرهای 

تضعیف و دینداری های متوالی بازاریان در طی نسلو  دینداری فقهی  میزان دینداری ها  نشان دادیافته

با تضعیف میزان دینداری و   است کهحاکی از آن  عالوه بر این نتایج  .است غیررسمی تقویت گردیده

تقویت دینداری غیررسمی التزام به اخالق کسب و کار تضعیف گردیده  است. بدین دینداری فقهی، و 

 شد.   تأییدوجود رابطه میان دینداری و پایبندی به اخالق کسب و کار ترتیب 

   . اری غیررسمیدیند ؛دینداری فقهی ؛دینداری ؛بازار ؛اخالق کسب و کار :هاکلیدواژه
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 لهأمس بیان و مقدمه -۱

             محسوبشالوده و زیربنای یک نظام اجتماعی متعادل و پیشرونده در هر جامعه اخالق 

آسیب ها و انحرافات اجتماعی را  ،اصول اخالق به کنشگران اجتماعی پایبندی چراکهمی گردد. 

مسائل در حل  نه تنها اخالق، رو،از این  .سازدمحدود مىدر حوزه های گوناگون حیات بشری 

 .نیز سهم مؤثری ایفا می کندی فرد در سعادتبلکه  ،نقش داردو پیشرفت جوامع  اجتماعی

با محوریت اخالق به عنوان طور هماهنگ ه ب بایدساحت های مختلف زندگی اجتماعی بنابراین 

روزه با وجود تأکید بر اهمیت اما ام .مهم ترین بخش از نظام فرهنگی هر جامعه سامان یابند

           نوعی با ایران کنونی جامعهجامعه شناسان از دیدگاه برخی  رعایت اخالق در جامعه،

رشد  به طوری که .(139۵بخارایی، ؛ ۲۵: 13۸۷)قاضیان،  است مواجه بحران اجتماعی اخالق

؛ 13۶: 13۸۸علمی،  و باقری)آسیب های اخالقی به عنوان مهم ترین نوع آسیب های اجتماعی

اُفت اخالق در  هایپیامد و( 9: 139۷؛ اکبری و سراج زاده، 139: 13۸۷صادقی و دیگران، 

سطح مصلحان اجتماعی و  رد عرصه های گوناگون زندگی اجتماعی نگرانی های بسیاری را

 با توجه به اهمیت روزافزون نهاد، در این میان .به دنبال داشته است اقشار گوناگون مردم

به رعایت اخالق در بین  توجهرشد برخی آسیب های اقتصادی  همچنین ،اقتصاد و بازار

که  امروزه رعایت اصول  طوریه ب کنشگران اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار گردیده است.

به دنبال آن کاهش و کنترل مفاسد اقتصادی در این حوزه بیش از پیش به  و قواعد اخالقی و

  تبدیل شده است.یک مطالبه عمومی 
بازتاب های فراوانی در  ،عالوه بر پیامدهای اقتصادیدر این حوزه حرفه ای  ضعف اخالق

؛ وظیفه دوست و 1: 1391ادریسی و دیگران، ) سایر حوزه های اجتماعی به دنبال داشته است

برهم کنشی این پدیده ها  همچنین .(1: 139۶؛ قائمی و شریعتمداری، 1۲۷: 1393معماریان، 

تحلیل وضع موجود  از این رو، نتایج ناخواسته ای را در سطوح مختلف جامعه رقم زده است.

در این میان  بخصوص در میان کنشگران اقتصادی ضروری به نظر می رسد.  اخالق در جامعه

عنوان بخش مهم و جدایی ناپذیر از حیات جامعه معاصر، با توجه به  به کسب و کار در بازار

بدین جهت رصد است. از جایگاه ویژه ای برخوردار کندگی آن در سطح جامعه گستردگی و پرا

بررسی چراکه  اهمیت خاصی است. دارای پایبندی بازاریان به معیارهای اخالقی مستمر

برنامه  امکان عوامل تأثیرگذار بر آن ، ودر مقایسه با گذشتهتغییرات و دگرگونی های اخالقی 

 می نماید. را فراهم های جامعهواقعیتبراساس بازاریان  برای توسعه اخالقی دقیق ریزی

در همه  ها و عملکردهاگیری بهبود کیفیت اخالقی تصمیم  هدفبا   کسب و کاردر اخالق 

 دین از دیربازاز جمله ایران  در کشورهای اسالمی همواره مطرح بوده است. سطوح کسب و کار
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 کنندگان شرکت از باورهای فرهنگی، انتظارات ،قیتولید هنجارهای اخال به عنوان یکی از منابع

 قواعد نهادهای دینی تعیین نموده؛ بازار را قبول در قابل اجتماعی رفتار مرزهای و بازار در

عالوه بر این   (.۷-11: 1،۲۰۰۲)متیل استاتاده اندقرار د تأثیر آنها را تحت اجرای تجارت و

 یا می شوند توسط خداوند پاداش داده آخرت یا که در دنیا ییمشخص نمودن کنش ها ادیان با

بدین ترتیب  .(۸۲: ۲،۲۰1۲هازلیت) اند ودهنم رفتارهای مؤمنان را کنترل می گردند مجازات

 ارتباط دین و بازار در سطحتابع  تا حد زیادی در این جوامع پایبندی به اخالق کسب و کار 

  بوده است. فردیو  نهادی

 بر  از طریق آموزش و نظارت بر اجرای اخالق کسب و کار دیننهاد  ،در سطح نهادی 

 این پایبندی به نیز در سطح فردی .استتأثیرگذار بوده  اخالق اقتصادی بهپایبندی بازاریان 

به  نه تنهاافراد  وضعیت دینداریامروزه . ارتباط داشته است دینداری بازاریان با اخالقنوع 

ابعاد اصلی دین   بر مبتنیمیزان دینداری  می باشد. مرتبط زان دینداری، بلکه انواع دینداریمی

 ،راجع به دینو طرز تلقی ها  دینداری در سطح نگرش ها انواع در سطح مرکزی دینداری، و 

بدین ترتیب  (.1۲۵-1۲۶: 13۸3)میرسندسی،  می دهند الیه های پیرامونی دینداری را تشکیل

می کنند و مهم ترین مراکز رسمی دینی تبعیت  ازانواع دینداری بر اساس این که آیا افراد 

گرفته،  یا خیر، شکللگوهای رسمی دینی اتخاذ می کنند از اا دینداری خویش ر هعناصر سازند

 بر دینداران زندگی برخی برایچراکه د. نتأثیر می گذار عملکرد افراد در حوزه اقتصادی نوع بر

 آنان برایاز این رو،  .دارد بسیار اهمیت میاسال و قواعد احکام به عمل ،سنت و کتاب پایه

: 13۸۲ محمدی،) نمایندمی دنبال را شده توصیف زندگی شیوه یک اخروی، سعادت به رسیدن

افراد به رغم داشتن اعتقادات مذهبی، در موارد مختلف به فرامین  برخی از در حالی که  (.1۲۰

مراجع رسمی دین آن را به  زنند کهدست به اعمالی می نمی کنند و  مراجع رسمی دینی توجه

  (.1۷9-1۸۰: 13۸3میرسندسی، )نمی شناسند رسمیت 

به  آمیختگی میان شغل و دینداریمی توان دریافت  ایران نگاهی به دوره های تاریخبا  

که دیندارترین اشخاص در میان صاحبان صنوف وجود داشته اند. از این رو  قدری بوده است

، مگر آنکه نقش نخواهد بودمشاغل در دوره هایی چون صفویه کامل هیچ توصیفی از وضعیت 

 رفت درحقیقت، (.۲۷۸: 13۸۵)نصر،  نمود اصناف و ماهیت شدیداً مذهبی فعالیت آنان را بیان

 در شرکت و فضال با آنها ارتباط و بازار در موجود علمیه های حوزه در کسبه و تجار آمد و

 

1- Mittelstaedt 

2- Hazlitt 
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 را محرمه مکاسب و تجارت آداب مثل فقهی مختلف مباحث آن در علما که درسی مجالس

 .(9۵: 13۷۵ اکرمی،) دهند قرار مالک را فقهی احکام تجار تا شد می باعث نمودند، می مطرح

در  وعظ های اخالقی مشارکت بازاریان در تربیت دینی در خانواده همگام با از سوی دیگر

 بود.ه میان بازاریان فراهم نمود در را دینیضمانت های اجرای نه تقویت تأثیر زمی مساجد

، تقویت و مساجد یکی از عوامل مؤثر آگاهی بخشی دینیارتباط بازاریان با روحانیت  بنابرین

 .شدمحسوب می  به اصول اخالق اقتصادی دین اسالم آنان و پایبندی دینداری بازاریان

پیشرفت  جهت در که تحوالتی همگام با دهه اخیر یندر چند می رسد به نظر اما 

و نهادهای گوناگون جامعه  ،ه استجامعه صورت گرفت سیاسی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی،

را به دنبال  سنتی نظم ریختگی هم به و گشته اتیدستخوش تغییر آنها با یک دیگر ارتباط 

 از ها آسیب و ،نرخ جرم گر افزایش بیان گوناگون تحقیقات نتایجکه  طوریه ب .استداشته 

ورت گرفته ص یافته های پژوهش .است بازار در اقتصادی های سوء استفاده برخی زایشاف جمله

از  در شهرهای مختلف ایران از جمله در شهرهای تهران و اصفهان13۷۷ - 13۷9هایبین سال 

میزان اعتقاد و التزام نسبت به قواعد اخالق کسب و کار اسالمی نزد فاصله قابل مالحظه میان 

در بازار بزرگ تهران  نتایج تحقیق (.4: 13۸۲)موسایی،  صنفی حکایت داردصاحبان واحدهای 

 اسالم کاهش پایبندی بازاریان به اخالق اقتصادی نشان دهنده نیز 13۸۸در سال 

مهم ترین قطب های  از  به عنوان یکی بابل در شهر  مطالعهنتایج  (.1393است)حسینی قمی، 

در  بندی به اخالق کسب و کار مبتنی بر دین اسالمکاهش پای گر بیانهم کشور تجاری شمال 

  (.1۵9: 139۵ سرایی، شریفی،)استمیان بازاریان 
به اجرای اخالق ، دیندار جامعه ایرانقشرهای به عنوان یکی از  در گذشته بازاریان از آنجاکه

ب افزایش آسی(. ۶۸-۸۲: 13۶۲؛ روحانی، 1۶۷: 13۷۲)اشرف، پایبند بوده اند اسالماقتصادی 

دینداری بازاریان وضعیت آیا   را پیش روی ما قرار می دهد که سؤالهای اخالقی در بازار این 

سوب نمی که بازاریان یک کل واحد و یکدست مح این در نظر گرفتنبا  تغییر کرده است؟

 کهاز آنجا  فعالیت می باشند. و شوند و در بازار نسل های مختلف در کنار هم مشغول به کار

: ۲۰13، 1)آتابای متفاوت است ،نسل های مختلفمیان  اخالق کسب و کار در ایبندی بهمیزان پ

 (، ترکمان دهنوی13۷۷توسط سراج زاده) پژوهش های انجام گرفته نتایج(. از سوی دیگر، ۵3۶

حکایت  نسل های مختلف دینداریانواع  میان از وجود تفاوت (۲۰۰۷) ( و خسروخاور13۸9)

 

1- Atabay 
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در پژوهش حاضر نسل های  از این رو، (.1۰9: 1394پور و معمار، ) به نقل از حسن دارد

 عبارتند از: تحقیق تسؤاالمختلف بازاریان مورد بررسی قرار گرفتند. بنابراین 

ون بازاریان شهر بابل گوضعیت دینداری و پایبندی به اخالق کسب و کار نسل های گونا -1

  چگونه است؟

نسل های مختلف  کار  و کسب اخالق پایبندی به ی ووضعیت دیندار آیا رابطه ای میان -۲

    وجود دارد؟ شهر بابل بازاریان

 پیشینه پژوهش -۲

 های تجربیپژوهش -۲-۱

بررسی پژوهش های انجام گرفته طی چند دهه گذشته بیان گر آن است که تحقیقات 

ت گرفته گوناگونی در ارتباط با موضوع دینداری و اخالق در رشته های مختلف علمی صور

است. از این رو، با توجه به موضوع تحقیق حاضر به یافته های برخی از  این پژوهش ها اشاره 

 می گردد.

 (  با بررسی تأثیر دینداری، جنسیت و سطح آموزش بر۲۰1۰) و تیک چای 1لونگ کیم

نگرش نسبت به اخالق کسب و کار نشان می دهند که دینداری درون فردی در تعیین نگرش 

 تأثیر یان گرب( ۲۰1۷) ۲ارلینتایج تحقیق به اخالق کسب و کار تأثیر معناداری دارد.  نسبت

 با( ۲۰1۷) 3ارلی و پکرتی عالوه بر ایندینداری بر اعتقادات اخالقی مصرف کنندگان بود. 

نشان دادند مصرف  مصرف کنندگان مذهبی و غیر مذهبیاخالق مقایسه میان فرهنگی بین 

سترالیا و اندونزی از اعتقادات اخالقی قوی تری نسبت به رفتارهای کنندگان مذهبی در ا

بر روی مدرسان حسابداری در ( نیز با مطالعه ۲۰1۷)احمد و دیگران مصرف برخوردارند.

به این نتیجه دست یافتند که اصول اخالق اسالمی با کیفیت  دانشگاه های دولتی مالزی

( 199۸) ن رابطه معناداری دارد. کندی و التونعملکرد حسابداری و توسعه اخالقی دانشجویا

 و دیگران، 4یوسف ابو )به نقل از رابطه منفی بین مذهب و رفتار غیر اخالقی را نشان دادندهم 

( نیز با تحقیق بر روی دانشجویان دانشکده کسب و کار و ۲۰۰9) محمد (.۷۲9: ۲۰11

نفی با سطح تساهل نسبت به حسابداری ماالیا دریافت سطح دینداری رابطه معنادار و م

 

1- Kum-Lung 

2- Arli.  

3- Pekerti  

4- Abou-Youssef  
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 (. نتایج تحقیق۲۰13و دیگران،  1به نقل از رسالن) رفتارهای کسب و کار غیراخالقی دارد
وجود رابطه  نشان دهنده بر روی مدیران سازمان ها در ترکیه هم (۲۰1۰)3و ایلماز ۲آیدمیر

 است.مثبت بین دینداری درونی با نگرش اخالقی مدیران 

(  نشان داد میان نسل های گوناگون در مورد ۲۰11گرفته در آمریکا )نتایج تحقیق انجام 

آنچه در محل کار درست یا غلط است تفاوت وجود دارد. عالوه بر این نسل جوان آسیب پذیرتر 

( به بررسی ۲۰13) و دیگران بوده و کمتر مایلند سوء رفتارها را گزارش کنند.  همچنین آتابای

بیان  نتایج تحقیق سه نسل از نیروی کار کشور ترکیه پرداختند.معنای اخالق کسب و کار در 

 گر آن است که بین نسل جوان جهت گیری اخالقی درباره کسب و کار کاهش یافته است.

از سوی دیگر، نتایج پژوهش های انجام گرفته در کشورهای اسالمی نشان دهنده آن است 

های عمل مسلمانان اختالف وجود دارد که بین اخالق هنجاری کسب و  کار اسالمی و  شیوه 

(. به عبارت دیگر، پایبندی به اخالق کسب و کار مبتنی بر 1۰9۲: ۲۰1۲، ۵و بلیم 4)اسمعیل

( با بررسی اخالق کسب و کار تجار 1999دین اسالم تضعیف گردیده است. بطور مثال رایس )

فاصله وجود دارد) به   مصری دریافت که بین عقیده و عمل آنان در رعایت اخالق کسب و کار

( نیز نشان داد ۲۰۰۶گرافلند و همکاران)بررسی (. 1۰۲3: ۲۰13نقل از محمد و دیگران، 

مسلمانان به برخی موضوعات مربوط به رفتار درکسب و کار اهمیت زیادی می دهند، اما آنها به 

 (.3-14: ۲۰14، ۶سختی این ارزش ها را در عمل به کارمی برند)به نقل از آقا اوغلو

  فروشندگان لوازم خانگی در شهر تهران  بررسیبا  (139۲) عزیزی و همکاراندر ایران نیز 

نشان دادند میزان رعایت رفتارهای اخالقی وفای به عهد، برخورد خوب، صداقت، عدم فریب، 

( بین سال 13۸3) نتایج تحقیق کشاورزیانعدم سودجویی و اقاله به ترتیب کاهش می یابد. 

بازار در گذشته به طور عمده که  داشت در بازار تهران حکایت از آن  13۷۸-13۷9های 

تحوالت ناشی از فرایند نوسازی در اقتصادی حک شده در روابط اجتماعی  و مذهبی بود. اما 

کاهش روابط اجتماعی دهه های اخیر روابط اجتماعی بازاریان را دگرگون کرد. به طوری که با 

آموزش و نظارت بر اخالق کسب و کار مبتنی بر دین تضعیف  و مذهبی میان بازاریان

نی ی زما ( نیز تغییرات ساخت اجتماعی بازار تهران در یک بازه1393) حسینی قمیگردید.

 

1 - Raslan 

2- Aydemir 

3- Eğilmez 

4- Ismaeel  

5- Blaim 

6- Agaolu 
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دهد درحالی که ساخت  می . یافته های این  تحقیق نشاناست پنجاه ساله را بررسی نموده

قرار داشت، در ساخت اجتماعی جدید های مذهبی اجتماعی بازار تهران تحت تأثیر ارزش

پایبندی به هنجارهای اخالق اقتصادی اسالم تنزل یافته است. مهم ترین علت فرهنگی تغییر 

با  (1391) پورقاسم .مذهب و اقتصاد در بازار بود ساخت اجتماعی اخیر کاهش ارتباط نهاد

شان داد تعریف اخالق ن حرفه ای سه نسل از زرگران و فرش فروشان بازار خوی اخالق بررسی

طی سه نسل به سمت فردی تر شدن پیش رفته است. نظام ه و در بین سه نسل متفاوت بود

 تغییر کرده است. ارجاعات اخالقی آنان نیز از دین به نفع شخصی 

ارمندان ادارات رابطه بین دینداری و اخالق کار در کبا بررسی ( 1393) حقیقتیان و صالحی

            اخالق کار نیز افزایش پیدا میزان هرچه دینداری افزایش پیدا کند ان دادند دولتی شهر اقلید نش

می کند. دینداری پیامدی بیشترین همبستگی و دینداری تجربی کمترین همبستگی را با 

   رابطه معنادار وجودبیان گر  ( نیز1393) ذوالفقاری و محبینتایج مطالعه اخالق کار داشت. 

 کار اخالق میزان بود. عالوه بر ایندانشگاه زنجان  در کار اخالقینداری و انواع د میان

 بود.  بیشتر ها گروه سایر به نسبت رادیکال گرایان اسالم و تجددگرایان

درباره تغییرات دینداری نسل های مختلف  که آن استنشان دهنده منابع موجود مرور 

 و کار تحقیق مستقلی صورت نگرفته است. بازاریان و رابطه آن با پایبندی به اخالق کسب 

 چهارچوب نظری -۲-۲

مدنظر قرار گرفته  از جامعه شناسان برخیدر نظریات با رفتارهای اقتصادی اخالق  و رابطه دین

اخالق مردم  معتقد بود و می دانست  را اساس همبستگی اجتماعیاخالق دورکیم است. امیل 

 رو،از این  (.3: ۲،۲۰1۰ویسیو  1)هیتلن وابسته است جامعه آن یک جامعه به ساختار اجتماعی

بوده، و مبنای همبستگی مکانیکی  سنتی اخالق دینی و سنتیدر جوامع    دورکیماز نظر 

 -1۷1: 13۶9)دورکیم، می باشند در زندگی اجتماعی های دینی منشأ اعمال اخالقی ارزش

 ،وجدان اخالقى جامعهیعنى  دین در تکوین وجدان جمعى، با اشاره به نقشدورکیم  .(۵۵

تقریباً در تمام امور مربوط به رفتار انسان  وجود این نوع وجدان وسیع و نیرومند مدعی بود

دینداری به مثابه وجدان  عالوه بر این سر درستی و نادرستی مسائل را ایجاد می نماید. توافق بر

اد جامعه در عرصه های جمعی می تواند پدیدآور تعهد جمعی و مسئولیت اجتماعی در افر

 گوناگون زندگی اجتماعی ازجمله رعایت قواعد اخالقی در بازار باشد. 

 

1- Hitlin  

2- Vaisey 
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موجب از بین رفتن همبستگی مکانیکی  تغییرات اجتماعی ناگهانیاما از دیدگاه دورکیم 

شکل گیری انسجام جدید با دشواری روبرو بوده و حاصل آن ایجاد شرایط »آنگاه  می شود.

انتشار  در جوامع در حال توسعهبنابراین  (.1۲11: ۲،۲۰1۰و کائو 1)ژائو« ودآنومیک خواهد ب

وجدان جمعی قادر  از این رو،هنجارها و ارزش های جدید تعادل جوامع سنتی را برهم می زند. 

: 3،۲۰۰۸به نقل از اسمیت و بوهم19۷3تایلور و دیگران،به تنظیم تمایالت انسان نیست)

قی فایده گرایانه که نوعی آسیب در دوره گذار از مبانی اخال منفعت شخصی بدین ترتیب(.۲

: 139۰همبستگی مکانیکی به یک نوع همبستگی ارگانیک جدید است)اسلیتر و تونکیس، 

در شرایط جدید دین سلطه  خود را از دست داده، و دامنه نفوذ  رخ خواهد نمود. (144-141

بتدریج نقش های اقتصادی  . بنابراینمی شودمذهب در حیات اجتماعی بیش از پیش محدود 

: 13۶9)دورکیم، گرددمیز قیمومت نقش مذهبی رها شده و جا برای عملکرد آزادانه بشر باز ا

روابط انسان از نظارت نظم اخالقی جامعه سنتی رها شده و قدرت اخالقی . از این رو، (1۷1-۵۵

بدین ترتیب (. 1۷۵: 13۸1، )همیلتونکافی جهت نظارت بر حوزه تجارت و صنعت وجود ندارد

از نظر دورکیم با تضعیف وجدان جمعی به مثابه دینداری پایبندی به اخالق کسب و کار کاهش 

 می یابد.

در جوامع ماقبل سرمایه معتقد بود درباره رابطه دین و رفتارهای اقتصادی نیز  وبرماکس  

داخته که اکثراً مبتنی بر دین داری مجموعه ای از مقررات سنتی به تنظیم عملکرد بازار می پر

و انگیزه ها برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی توسط ایده  نگرشها عالوه بر این است.  بوده

بتدریج  اما. (۵۰:  4،۲۰1۰)میلر و ایوست مذهبی، و اخالق دینی شکل می گرفته است های

معتقد  این امر وضیحدر ت وی. گردیداخالق جدید سکوالر گشته و از منشأ دینی خویش جدا 

گردید موجب ایجاد  علوم بود با عقالنی شدن فرهنگ، فهم علمی جهان که به واسطه رشد

 تغییر شکل. افسون زدایی از جهان به (۲4۲-۲43: 13۸4)هابرماس،  از جهان شد افسون زدایی

به دو  شدننام دارد. دنیایی  ۵شدنگردید. تغییری که  دنیایی منجر های زندگی اخالقیپایه

در اذهان و نهادها بین مقدس و غیرمقدس تمایز مشخص و  نخست شود:صورت مشخص می

کامالً از رابطه با نظم فوق طبیعی فاصله آید. سپهر کار و زندگی غیرمقدس یبنیادی پدید م

گرایی مذهبی و اخالقی مدرن صورت تعدد مندی به امور دنیایی در جامعهقهگیرد. دوم عالمی

 

1 -Zhao 

2- Cao 

3- Bohm  

4 - Ewest 

5- Secularization 
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  گیرد.یبه خود م

جوامع از یک سو، به سرعت به سمت  از دیدگاه وبر در پی فرایند سکوالرشدن فرهنگ،

تخصصی شدن حرکت کرده و حوزه های سیاسی، مذهبی و اقتصادی هر کدام به صورت 

عرصة فردی دستخوش دگرگونی  ازسوی دیگر، (.۵: 139۲مستقل از یکدیگر درآمدند)احمدی، 

شده به ی روزمره ی اشخاص، زندگی مذهبی خصلت فردی و درونیهابطوریکه در فعالیت شد.

و پایبندی به ماورای طبیعت رها  اندیشه، تمایالت، و رفتار فرد از هرگونه وابستگی گرفت.خود 

به هاکمتر بنابراین انسان یافت.و تأثیر عوامل مافوق طبیعی بر انتخاب و شیوه عمل کاهش  شد

 (.9۷-1۰1: 13۸۵)روشه،  شدندعمل  از نوع فوق طبیعی وادار به هایها و مجازاتوسیله انگیزه

عقالنی شدن اندیشه ها یعنی جایگزینی تدریجی معرفت دینی با  دینداری افراد با عالوه بر این

را خود درباره جهان  تصوراتافراد  طوری کهبه . تغییر گردید دستخوش عقالنی و معارف تجربی

همگام با تغییر در  .می سازند توجه به تبیین های تجربیکه با ، بلبر پایه تفسیرهای دینینه 

را تضعیف نموده و دستیابی به موفقیت  ارزش های سنتی نیز ارزش های بازاردینداری افراد 

(. ۸۸: 1391به نقل از وارنر، 199۷)سوروس  می گیرد جای ایمان به اصول و قواعد ثابت را

 خوش تغییر می گردد.دستافراد رفتارهای اقتصادی  بنابراین

هابرماس شناخت زندگی اجتماعی بدون شناسایی نقش اخالق در تنظیم یورگن به باور 

باید هنجارهایی برای تنظیم روابط »دیگر امکان پذیر نیست. از نظر وی روابط انسان ها با یک

ه افراد را این هنجارها ک وجود داشته باشد که افراد را از خدشه دار ساختن ارتباط برحذر دارد.

از منافع شخصی دور می سازد و آنان را در ارتباط با منافع کلی دیگران قرار می دهد 

مراحل تکامل اجتماعی  طرحبا هابرماس  (. 33: 13۷4)محمدیان، «هنجارهای اخالقی است

 -، جهان بینی دینی1اسطوره ای سه نوع جهان بینیبا توجه به  رامنشأ اخالق بشر 

سه  دیندر جهان ماقبل مدرن  . به عقیده اومطرح نمود  3جهان بینی مدرن ، و۲مابعدالطبیعی

را برعهده  ها مصیبت کردن تحمل قابل اخالقی و ی معیارهای ارائه بینی، تولید جهان وظیفه

 دینی بینی جهان جانشین باید است عقالنیت برخوردار ویژگی که از بینی مدرن اما جهاندارد. 

 جهان دوم ی وظیفه ارتباطی جایگزین کنش در االذهانی متقابل بین همتفا شود. عالوه بر این

هنجارهای اخالقی در جامعه مدرن ناشی از توافقات افراد در بنابراین  می گردد. دینی بینی

  .استشرایط مباحثه 

 

1- the mythical worldview 

2- the religious-metaphysical worldview 

3- the modern worldview 
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از اولین مؤلفه عقالنی سازی . شماردناپذیر میسازی را فرایندی اجتنابهابرماس عقالنی

 مدرن دوران در، یعنی باید جهان بینی دینی از  جهان بینی دینی است 1تمرکززدایی نظر وی

است. منظور از آن جدا  جهان بینی دینیاز  دومین مؤلفه افسون زدایی .شود گذاشته کنار

 می باشد های دینیبینیها در جهانکردن علم، اخالق، و هنر از وحدت نسبتاً تفکیک ناپذیر آن

سومین مؤلفه فرآیند زبانی می شود. ها مستقل ه این فرآیند هر یک از این ساحتدر نتیج که

 اکتسابی اجماع یک اقتدار به را خود جای مقدس امر اقتدار طی آن کهاست  ۲کردن امر مقدس

 و . بدین ترتیب کارکردهایی همچون بازتولید فرهنگی(۲4-۲۶: 1394)غفاری و بهرام، می دهد

اصول مقدس منفک و به ارتباط زبانی و عمل معطوف به تفاهم متقابل  از همبستگی اجتماعی

 منتقل می گردد.

در اثر رشد عقالنیت ابزاری زیست جهان توسط سیستم ها استعمار گشته،  نیز امروزه  

بازتولید فرهنگی را به خطر انداخته، و اقتصاد را به یک حوزه خود تنظیم بدل نموده که اخالق 

از طریق نیروهای ناشناخته  ادغام سیستماتیکآن نقشی ندارد. بدین ترتیب  در تنظیم عملکرد

واقع، پول و قدرت می توانند اقدامات اجتماعی را در در  پول و قدرت سازمانی اقدام می کند.

کنترل ابزاری عقالنیت در زندگی روزمره نیز  جهات مختلف حتی غیر اخالقی هدایت کنند.

ر اساس منافع شخصی د. در این حالت تعامالت بمی گیر به دست  حوزه اجتماعات و فرهنگ را

بدل  غیر اخالقی یسیستم بهبازار امروزه  بنابراین (.۲4۷: 3،199۷)جریسن یابدمی گسترش

و  4لیدکرکون ) دارددر آن  ثیر حاشیه ای بر تصمیمات فردأت اخالق شخصیشده که 

با تضعیف جهان بینی دینی نوعی عرفی  از نظر هابرماس در نتیجه (.۲19: ۵،۲۰1۲دیمیوجنک

دچار تغییر گردیده و با رشد عقالنیت ابزاری رفتارهای  نیز دینداری افراد .شدن رواج می یابد

 اقتصادی  افراد دچار دگرگونی می گردد.

در گذشته اقتصاد حوزه ای مستقل نبوده، بلکه تابع سیاست، معتقد بود  نیز  ۶کارل پوالنی

 نمودرا برای این ایده مطرح  ۷جتماعی بوده است. او مفهوم حک شدگیمذهب و  روابط ا

(. از نظر پوالنی فعالیت های اقتصادی وقتی حک  می شوند که در یک ۸-9: ۸،۲۰11)پیفر

 

1- decentration 

2- linguistification of the sacred 

3- Jeurissen 

4-  Van Liedekerke 

5-  Demuijnck 

6 - Karl Polany 

7- embeddedness 

8- Peifer  
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به این طریق  زمینه هنجاری ارائه شده توسط نهادهای مختلف اجتماعی و سیاسی قرار گیرند.

پوالنی  های اقتصادی در بازار را کنترل می نمود. اما به نظردین با ارائه هنجارهای اخالقی رفتار

مدرنیزاسیون باعث شد که روابط اقتصادی از روابط اجتماعی منفک شود. زمانی فعالیت های 

می گردند که برای خودشان حیات جداگانه پیدا نمایند. اقتصاد  محسوب 1اقتصادی فک شده

 ۲از جامعه است، و آنچه پوالنی تحول بزرگشدگی  ز دیگر اقتصادها در حال فکبازار متفاوت ا

به نظر پوالنی تحول بزرگ به  .می خواند دقیقًا شامل این فک شدگی فعالیت اقتصادی است

یعنی برخالف اقتصاد معیشتی که ارتباط بین کنش معنی تغییر در انگیزه کنش اقتصادی است. 

اد مبتنی بر انگیزه سود، ویژگی اقتصادی و هدف آن امرار معاش آشکار است، در یک اقتص

کنش اقتصادی به اجتماعی و طبیعی کنش اقتصادی ممکن است پنهان شود. بدین ترتیب 

بنابراین انتقال از (. ۲۷: 4،۲۰۰۲و ایکیم 3)آکترکخودی خود به یک  هدف تبدیل شده است 

ر اخالقی مشخص اقتصاد پیش بازار به بازار می تواند به عنوان جابجایی اقتصاد اخالقی به غی

 شود. 

اخالق کسب و  ی ازمهمبخش  منشأ در گذشته دین فوق بدین ترتیب از دیدگاه نظریه پردازان

از  ،عرفی شدن  رواجبا  ،رخ داده در سطوح ساختاری و فرهنگیتغییرات کار بوده است. اما 

بازار با نهاد به طوری که ارتباط نهاد ارتباط نهاد دین و بازار را دگرگون ساخته است.  سویی

شکل گیری  زمان تا ،به جای پیروی از هنجارهای اخالق دینی یاندین کاهش یافته و بازار

 در سطح فردی می نمایند. از سوی دیگر، بتدریج از منافع فردی پیروی اخالق حرفه ای جدید،

ش نق به طوری کهدر تغییر وضعیت دینداری بازاریان مؤثر بوده است.  گسترش عرفی شدن نیز

زندگی مذهبی افراد جنبه  انگیزه ها، تمایالت و ضمانت های اجرای دینی تضعیف گردیده،

 بلکه ،کندجامعه یک شبه تغییر نمیو های فرد ارزش از آنجا که البته می گیرد.د خو به  فردی

که یک   آید پدید می زمانی وسیع ، و در مقیاسها بتدریج روی دادهگرگونی اساسی ارزشد

: 13۷3، ۵)اینگلهارتباشد  شده یک جامعه تر در جمعیت بزرگسالشین نسلی مسننسل جان

میزان پایبندی به ابعاد مختلف دینداری  بتدریج در طی نسل های متفاوت بدین ترتیب(. ۷۶

زندگی  مختلفقرائت های گوناگونی از نقش دین در عرصه های همراه با آن ، تغییر کرده

 دگرگون می گردد.نیز  افراد اندیشه و عملکرد اقتصادی آنگاه .می گیرداجتماعی شکل 
 

1- disembedded 

2- the great transformation 

3- Aktürk 

4- Ekim 

5- Englehart 
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 فرضیات تحقیق -۲-۳

طی نسل های متوالی بازاریان شهر بابل کاهش یافته التزام به اخالق کسب و کار میزان  -1

  است.

تضعیف و نوع دینداری آنان تغییر کرده نسل های متوالی بازاریان طی  میزان دینداری -۲

 است.

 رابطه وجود دارد. نسل های متوالی التزام به  اخالق کسب و کار بین میزان دینداری و  -3

  رابطه وجود دارد .نسل های متوالی بین نوع دینداری و التزام به  اخالق کسب و کار  -4

 روش تحقیق -۳

پژوهش حاضر در زمره ی تحقیقات کمّی است که از حیث معیار زمان از نوع تحقیقات مقطعی 

با توجه به بررسی  قیق از روش پیمایشی استفاده شده است.محسوب می گردد. در این تح

سه نسل بازاریان تحقیق اخیر دربرگیرنده سه جامعه آماری می باشد. جامعه  موضوع در طی

مذکر بین  جامعه دوم شامل متولدین ،13۲۰-1339اول شامل متولدین مذکر بین سال های

ود ب 13۶۰ – 13۷1سال های بین جامعه سوم شامل متولدین مذکرو  ،134۰-13۵9سال های

حجم  خرده فروشی می پرداختند. صنف به فعالیت 39 در 139۵سال  در بازار شهر بابل در که

از روش نمونه گیری در این تحقیق  نفر بود. 3۷۸و در مجموع  1۲۶نمونه در هر جامعه آماری 

متغیر صنف به هفت  ابتدا هر سه جمعیت آماری براساس بنابراین طبقه ای نسبی استفاده شد.

سپس با . شمار متناسبی اخذ شدگروه صنفی  از هرآنگاه  گردیدند. گروه صنفی دسته بندی

 استفاده از جدول اعداد تصادفی افراد هر طبقه تعیین و لیستی از اسامی تهیه گردید.  

ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه بود که شامل دو بخش می گردد: بخش اول پرسشنامه 

          مربوط  به  اخالق کسبقق ساخته است که به جمع آوری اطالعات دربارة متغیر التزام مح

در بخش دوم پرسشنامه برای سنجش متغیرهای میزان دینداری و انواع دینداری از  می شود.

مقیاس های موجود بهره گرفته شد. هرچند با توجه به حساسیت های جامعه آماری تغییراتی 

( و برای 139۰مال گردید. برای سنجش انواع دینداری از مقیاس گنجی و هاللی)در آنان اع

( 13۸4) سنجش متغیر میزان دینداری از مقیاس گالک و استارک که قبالً توسط سراج زاده

 بومی شده است، استفاده گردید.    

صوری با در مورد اعتبار مقیاس های گوناگون استفاده شده در پرسشنامه اعتبار محتوایی و 

عالوه  مراجعه به اساتید و متخصصین و دریافت اتفاق نظر آنان در مورد شاخص ها بدست آمد. 

فاقد اعتبار الزم  ۵/۰های حائز بار عاملی کمتر از از برآورد بار عاملی استفاده شد و گویه بر این
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همسازی  گویه های این مقیاس از شیوه تشخیص داده شده و حذف گردید. در زمینه پایایی 

پاسخ  فرد به یک گویه در مقایسه با هر یک از گویه های دیگر مقیاس استفاده گردید، یعنی از 

طریق همبستگی گویه به گویه، پایایی کل مقیاس سنجیده شد. آماره آلفای کرونباخ شاخص 

فاقد  ۶/۰پایایی کل مقیاس است که در مورد مقیاس اخیر مقیاس های دارای آلفای کمتر از 

 یایی الزم ارزیابی شده و گویه های نامناسب حذف گردید.  پا

 : آلفای کرونباخ مقیاس های پرسشنامه۱جدول 

 آلفای کرونباخ مقیاس

 ۸3/۰ التزام به اخالق کسب و کار

 ۸۵/۰ میزان دینداری

 ۸۲/۰ دینداری غیررسمی

 93/۰ دینداری فقهی

 

 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها  -۳-۱

 آمده است. ۲در جدول تی متغیرهای تحقیق ی و عملیاتعاریف نظر

 : تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق۲جدول 

 تعریف نظری مفهوم
 تعریف عملیاتی

 شاخص معرف

التزام به 

اخالق کسب 

 و کار

اخالق کسب و کار ، قواعد و اصول 

رفتاری است که بر ایده هایی 

مبتنی است که کدام نگرش در 

ر درست و کدام کسب و کا

 نادرست؛ و کدام خوب یا بد است.

 عدم فریب
قسم خوردن هنگام فروش محصول برای قانع 

 کردن مشتری، بهتر جلوه دادن محصول خود

 محصولویژگی های ارائه اطالعات درست درباره  صداقت

 خوشرویی و ادب در برخورد با مشتری برخورد خوب

 پذیرش برگشت محصول اقاله

 نصافا

معرفی محصول سودآورتر به جای محصول مورد 

فروش محصول به قیمتی بیش از  نیاز مشتری،

 ارزش واقعی آن

 وفای به عهد

پایبندی به ضمانت پس از 

؛ میرمحمد  13۸۰فروش)صنعتکار،

 (1391صادقی،
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میزان 

 دینداری

 

میزان عالقه، احترام، سلوک و 

م پایبندی)التزام( افراد به دین اسال

 (.49-۵۰: 13۸۰است)طالبان،

 بعد اعتقادی

رواج فساد بدون امر به معروف و نهی از منکر، 

رسیدگی دقیق به اعمال در روز قیامت، گسترش 

 عدل با ظهور حضرت مهدی )عج(

 بعد پیامدی

عدم سخت گیری در مورد خرید و فروش 

مشروبات الکلی، نادرستی تقلب در پرداخت 

 با پدیده بد حجابیمالیات، برخورد قاطع 

 بعد تجربی
احساس نزدیکی به خد،احساس پوچی در زندگی 

 بدون اعتقادات دینی

 

 نوع دینداری

برداشت های متفاوت  از دین  افراد

 ها برداشت این نتیجه در دارند.

نسبت به دین، انواعی از دینداری 

: 13۸۷خواهیم داشت )ذوالفقاری،

۲1۶.) 

وجود  : افراد بادینداری غیررسمی

اعتقادات مذهبی، به دستورات 

مراجع رسمی دینی توجه نمی

کنند یا دست به اعمالی می زنند 

که مراجع رسمی آن را به رسمیت 

: 13۸3شناسند )میرسندسی، نمی

1۸۰-1۷9.) 

دینداری فقهی: دینداران می

خواهند، زندگی خود را بر پایه 

کتاب و سنت شکل دهند. برای 

، باید رسیدن به سعادت اخروی

یک شیوه زندگی توصیف شده را 

:  13۸۲در پی گرفت )محمدی،

1۲۰.) 

 

 دینداری غیررسمی

عدم منافات دست دادن با نامحرم با دینداری، 

عدم تعارض دیندار بودن با بی حجابی، عدم ربط 

اکثر تصمیمات زندگیم با  عقاید دینی، عمل 

کردن به تشخیص خود در بسیاری از مسائل 

 دینی

 

 

 نداری فقهیدی

 

با حضور پررنگ دین در عرصه عمومی، موافقت 

افزایش احتمال موفقیت با رعایت قواعد دینی در 

 کسب و کار، حضور دین در عرصه های سیا سی

 نسل

که در زمان واحد متولد افرادی 

شده و دارای تجارب مشترک 

جامعه پذیری و نسلی بوده، وقایع 

مهم تاریخی را تجربه کرده اند 

 (91-9۲: 13۸۶چیت ساز قمی، )

 

 ۲3-34 3۵-۵4 ۵۵-۷4 سن

 سازندگی جنگ انقالب تجربه نسلی

فرایندجامعه 

 پذیری

قبل از انقالب 

13۵۷ 

قبل و بعد از 

انقالب 

13۵۷ 

بعد از انقالب 

13۵۷ 
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 پژوهشهای یافته -۴

 های که بتدریج طی نسل نشان دهنده آن است 3ل جدو :پایبندی به  اخالق کسب و کار

به گویه های پس گرفتن کاال، و رعایت ضمانت پس از فروش کاال در  پایبندی بازاریانمتوالی 

حکایت از آن دارد که  یافته ها در حال افزایش است. پایبندی به سایر گویه ها کاهش، وحال 

، برخورد خوب، ویش را نسبت به صداقت و راستگوییپاسخگویان نسل اول به  ترتیب التزام خ

نسل دوم نیز بیشترین له و وفای به عهد اظهار نمودند. م سودجویی، عدم فریب مشتریان، اقاعد

، عدم سودجویی، صداقت و راستگویی، وفای به عهد، ام خویش را به ترتیب به عدم فریبالتز

نسل سوم  التزام به عدم فریب، صداقت و  عالوه بر این برخورد خوب و اقاله اعالم داشتند. 

، اقاله را ابراز داشتند. مقایسه فراوانی د خوب، عدم سودجویی، وفای به عهد، برخورییراستگو

شاخص های التزام به اخالق کسب و کار در سه نسل حکایت از آن دارد که با توجه به فراوانی 

پاسخ های خیلی خیلی کم و خیلی کم، شاخص صداقت و راستگویی در نسل اول و گویه قسم 

خصی از عدم فریب در نسل دوم و سوم از بیشترین التزام برخوردارند. خوردن به عنوان شا

بطورکلی شاخص صداقت بطور مشترک در هر سه نسل از بیشترین التزام و شاخص اقاله از کم 

 ترین التزام برخوردار بوده اند.

بتدریج طی نسل  تمامی گویه های دینداری اهمیت 4با توجه به جداول  :میزان دینداری 

که در پاسخگویان  نشان دهنده آن است داده ها در حال کاهش است. مقایسه متوالی  های

در  نسل اول به ترتیب بعد اعتقادی، بعد تجربی و بعد پیامدی از اهمیت برخوردار هستند.

بازاریان نسل دوم و سوم نیز با توجه به فراوانی پاسخ های خیلی موافقم و موافقم به ترتیب 

بعد تجربی  تأثیر بنابراین تقادی و پیامدی دینداری دارای اهمیت هستند.بعدهای تجربی، اع

بعد پیامدی که افزایش یافته است. در حالی که اهمیت دینداری طی نسل های متوالی بازاریان 

عالوه بر  می باشد، کاهش یافته است. مرتبط با رعایت استانداردهای رفتاری در زندگی روزمره

نزدیکی به خداوند در هر سه نسل  و احساسبه اعمال افراد در قیامت رسیدگی گویه های این 

 به ترتیب از بیشترین فراوانی برخوردار هستند. 

نسل های متوالی  طی های دینداری فقهی فراوانی شاخص ۵ جداولمطابق : انواع دینداری

یافته  فزایشا  غیررسمی فراوانی شاخص های دینداریدر حالی که   بازاریان کاهش یافته است.

 است.
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 نسلسه  های التزام به اخالق کسب و کار در شاخص و درصد:  توزیع فراوانی ۳جدول 

 نسل گویه
اکثر 

 اوقات

اغلب 

 اوقات

گاهی 

 اوقات

 خیلی

 کم

 خیلی

 خیلی

 کم

اگر مجبور باشم برای قانع کردن مشتری قسم  

 خورممی

۶/1 اول  4/۲  ۲/۷  19 ۸/۶9  

3/3۲ ۵/1۰ - ۶/1 دوم  ۶/۵۵ 

9/3۷ ۶/14 ۸/4 / .۸ سوم  9/41  

سعی می کنم با تبلیغ، کاالی خود را بهتر جلوه  

 بدهم

۸/۰ اول  ۶/1  ۷/1۲  3/33  ۶/۵1  

 ۸/۲۰ 4/۲۲ ۲/31 ۸/1۶ ۸/۸ دوم

۵/1۸ ۶/۲۶ ۸/۲1 4/1۵ سوم  ۷/1۷  

مواردی پیش آمده که در مورد ویژگی های کاال  

 به مشتریان  اطالعات دقیق و درست ندادم

4/۲ - اول  ۲/۷  ۵/3۲  9/۵۷  

4/۲ - دوم  1/1۷  4/3۷  1/43  

۸/4 - سوم  ۲/۲۰  ۵/3۵  ۵/39  

مواردی پیش آمده که با مشتریان با خوشرویی 

 برخورد نکردم

۸/۰ - اول  ۵/9  ۵/3۵  ۲/۵3  

۶/1 - دوم  1/۲9  ۶/۲۶  ۷/4۲  

۶/1 سوم  4 ۶/۲۶  ۷/34  1/33  

 کاال را در هر شرایطی پس می گیرم

3/۵۶ اول  3/1۸  19 ۸/4  ۶/1  

۶/31 دوم  4/۲4  ۸/۲۲  3/1۶  9/4  

۲/۲4 ۲1 سوم  ۲۵ 1/1۶  ۷/13  

درصورتی که مشتری کاالی خاصی را مدنظر 

نداشته باشدکاالی سودآورتر را به او معرفی می 

 کنم

۸/۰ اول  4/۲  ۸/11  ۲/3۰  ۸/۵4  

3/3 دوم  1/4  1/۲۲  9/۲۷  ۶/4۲  

۶/1۰ سوم  9/1۷  ۲/۲۵ ۶/۲۷  ۷/1۸  

ه قیمت کاال عادالنه تعیین نشود در شرایطی ک

 مجبورم کاال را با قیمت بیشتری بفروشم

4/۲ - اول  ۵/9  ۸/۲3  3/۶4  

1/4 - دوم  ۲/1۷  3/3۰  4/4۸  

۷/1۰ ۵/11 سوم  ۸/۲3  ۲۷ ۲۷ 

وقتی به مشتری اعتماد ندارم ضمانت پس از 

 فروش کاال را رعایت نمی کنم

4/۲ اول  ۸/4  ۲/۲۶  19 ۶/4۷  

9/4 دوم  ۲/۸  ۲3 1۸ 9/4۵  

3/1۵ سوم  3/11  ۶/۲۲  ۶/۲۲  ۲/۲۸  
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 سلنشاخص های  میزان دینداری در سه و درصد : توزیع فراوانی ۴جدول 

 نسل گویه
 خیلی

 موافقم
 موافقم

 تا

حدی 

 موافقم

تا 

حدی 

 مخالفم

 مخالفم
خیلی 

 مخالفم

بدون امر به معروف و نهی از منکر فساد 

 ا را پر می کندهمه ج

 

۶/3۷ 3۲ اول  4/۲۲  ۶/1  ۲/3  ۲/3  

۸/۲۸ دوم  4/۲۲  ۲۸ ۲/3  ۸/۸  ۸/۸  

4/14 سوم  ۲/1۵  4/34  ۸ ۲/۷  ۸/۲۰  

در روز قیامت به اعمال و رفتار  افراد دقیقا 

 رسیدگی می شود

 

۸/۶۰ اول  ۲/۲۷  ۶/۵  ۶/1  ۶/1  ۲/3  

۶/۵۷ دوم  4/۲۲  ۶/9  - 4 4/۶  

۶/3۷ سوم  ۲۸ 4/14  ۲/۷  4/۲  4/1۰  

دنیا با ظهور حضرت مهدی )عج( پر از 

 عدل خواهد شد

۲/۵9 اول  ۲۸ ۸ ۶/1  ۸./  4/۲  

۸/۲4 ۸/4۸ دوم  4/14  ۶/1  4/۲  ۸ 

۵/1۸ ۲1 3/4۰ سوم  ۲/3  ۶/1  3/1۵  

در مورد خرید و فروش مشروبات الکلی 

 نباید زیاد سخت گیری کرد

4/۲ اول  ۲ /3  4/۲  ۶/۵  ۶/3۷  ۸/4۸  

۶/13 دوم  ۸/1۲  ۸/۸  4/۶  ۲/91  ۲/39  

۵/1۸ سوم  9/1۲  1/1۲  3/1۵  ۷/13  4/۲۷  

تقلب در پرداخت مالیات کار نادرستی 

 است

 

4/۲۲ اول  ۶/۶1  ۲/۷  4 4/۲  4/۲  

۲/31 دوم  ۲/43  4/1۰  ۶/۵  ۶/۵  4 

9/33 سوم  ۲/۲4  ۲1 ۶/۵  ۲/3  1/1۲  

با پدیده بد حجابی با قاطعیت باید برخورد 

 کرد

4/3۰ اول  4/34  ۸/۲۰  ۶/۵  ۶/۵  ۲/3  

۲/۲4 دوم  ۸/۲1  4/۲3  1/۸  9/1۲  ۶/9  

4/14 سوم  ۶/۲1  ۸/۲4  1۲ ۸/۸  4/1۸  

گاهی احساس می کنم به خدا نزدیک 

 شده ام

۲/4۷ 3۶ اول  ۸/1۲  ۶/1  ۶/1  ۸./  

3/4۰ دوم  9/3۷  ۶/1۸  ۶/1  - ۶/1  

۲/۲۶ سوم  9/3۸  4/۲۵  ۲/3  ۸/۰  ۶/۵  

 کنم می احساس دینی اعتقادات بدون

 است هدف بی و پوچ زندگی

۶/14 اول  4/4۲  ۸ 4/۲  4 ۶/1  

1/41 دوم  ۲9 ۸/1۷  ۲/3  9/4  4 

۶/۵ ۲4 ۲۸ ۲۸ سوم  4/۲  1۲ 
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 شاخص های انواع دینداری در سه نسلو درصد  : توزیع فراوانی5جدول 

 نسل گویه
 خیلی

 موافقم
 موافقم

تا 

حدی 

 موافقم

تا 

حدی 

 مخالفم

 مخالفم
خیلی 

 مخالفم

 

 

 

 

داری دین

 فقهی

با حضور پررنگ دین در عرصه 

 عمومی موافقم

۲/43 ۲۸ اول  ۶/1۷  ۲/3  4/۶  ۶/1  

۵/31 دوم  4/۲3  1/۲۰  1/1۲  1/۸  ۸/4  

۸/19 سوم  ۵/9  4/۲۵  ۷/۲4  3/1۰  3/1۰  

رعایت قواعد دینی در کسب و کار 

احتمال موفقیت را افزایش می 

 دهد

۸/4۸ 3۶ اول  ۸/۸  ۸./  ۲/3  4/۲  

۵/39 دوم  ۲/۲4  4/۲3  1/۸  4/۲  4/۲  

۵/9 سوم  3/1۰  ۲/3۰  ۸/۲۷  ۵/13  ۷/۸  

دین باید در تمام عرصه های 

سیاسی و اجتماعی حضور  داشته 

 باشد

۶/۲۵ اول  ۸/44  ۸/1۲  ۶/۵  ۸/۸  4/۲  

۲/۲۸ دوم  4/۲3  ۲/۲4  9/۸  ۷/9  ۶/۵  

۷/۸ سوم  3/1۰  ۸/۲۷  ۲3 ۶/9  ۶/۲۰  

 

 

 

 

 

دینداری 

غیر 

 رسمی

مه جدی دست دادن با نامحرم لط

 به دین داری انسان نمی زند

 

۸/۰ - اول  ۸ ۸/۲۰  ۲4 4/4۶  

۲/۷ - دوم  ۵/14  ۲/۲4  4/19  ۷/34  

۸/۰ سوم  4/14  4/33  ۲/۲۲  3/14  9/1۵  

یک فرد می تواند مذهبی باشد 

 ولی بدحجاب هم باشد

۸/۰ - اول  4/۲  ۶/13  ۶/۲۵  ۶/۵۷  

۸/4 - دوم  ۷/1۷  ۵/۲۷  ۵/14  ۵/3۵  

۸/۰ سوم  1/1۵  ۵/3۲  4/۲۵  1/11  1/1۵  

اکثر تصمیمات زندگی من ربطی 

 به عقیده دینی ام  ندارد

 

۸/۰ - اول  ۶/۵  ۲/19  ۸/۲4  ۶/49  

4/۲ - دوم  ۷/13  3/3۶  4/۲3  ۲/۲4  

۸/۰ سوم  ۶/1۶  ۲/3۰  4/۲9  ۷/۸  3/14  

 به دینی مسائل از بسیاری در

 می کنم عمل خودم تشخیص

ولا  - - ۸/4  ۸/3۶  ۲/31  ۲/۲۷  

1/4 - دوم  9/1۶  9/41  4/19  ۷/1۷  

۸/۰ سوم  9/1۵  ۸/31  3/33  ۷/۸  ۵/9  

 

بررسی فرضیات تحقیق -۴-۱  

 ۵برای بررسی فرضیات از نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه در سطح  معنا داری کمتر از 

ر این از آزمون ها  استفاده گردید. عالوه بدرصد برای اطمینان از معناداری اختالف بین میانگین

درصد برای بررسی معناداری تفاوت میانگین بین  ۵توکی و شفه در سطح معنا داری کمتر از 

  بهره برده شد. نسل ها )زوج میانگین نسل ها(
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میزان التزام به اخالق کسب و کار طی نسل های متوالی بازاریان شهر بابل  :فرضیه اول

 کاهش یافته است. 

میانگین میزان پایبندی به اخالق کسب و کار ن گر آن است که بیا  ۶جدول داده های  

بنابراین طی نسل های متوالی التزام به اخالق کسب و نسل های متوالی کاهش یافته است.  طی

 کار کاهش یافته  است.  

 : میانگین نسل ها در  متغیرها 6جدول 

 نسل

 متغیرها

 انحراف معیار میانگین

مسو دوم اول سوم دوم اول  

۰۵/3۵ التزام به اخالق کسب و کار  ۷۰/31  34/۲۸  9۰/3  ۰۶/4  33/۵  

۶۰/۷ دینداری غیر رسمی  9۲/9  ۸9/1۲  ۷۶/3  ۰۵/۵  ۸۸/4  

فقهی دینداری  ۵1/14  ۵۸/13  1۰ ۶3/3  9۶/3  ۲۷/4  

دینداری میزان  ۸1/4۰  4۵/3۷  ۷۲/33  1/۶  39/۷  ۲1/۸  

 

یف و نوع دینداری آنان تغییر نسل های متوالی بازاریان تضعمیزان دینداری فرضیه دوم: 

 کرده است.

نسل های متوالی  میزان دینداری طیکاهش میانگین نشان دهنده  ۶جدول شماره  نتایج 

عالوه بر این با  یافته است.یل لمیزان دینداری در طی نسل های متوالی تقاست. بنابراین 

توان دریافت میزان  مقایسه میانگین ها ی دینداری فقهی و دینداری غیررسمی نسل ها می

دینداری فقهی طی نسل های متوالی کاهش، و دینداری غیررسمی افزایش یافته است. نتایج 

آزمون های آماری توکی و شفه حکایت از  آن دارد که به جز بین دو نسل اول و دوم در 

  دینداری فقهی، اختالف بین سایر نسل ها در هر دو آزمون  معنا دار است.

ین میزان دینداری و التزام به  اخالق کسب و کار نسل های متوالی  رابطه فرضیه سوم: ب

 وجود دارد. 

درصد  ۵کمتر از  معنا داریضریب همبستگی پیرسون در سطح   ۷براساس جدول شماره 

می نماید. بدین ترتیب با کاهش  تأیید را رابطه مثبت بین دو متغیر در  هر سه نسلوجود 

طی نسل های متوالی میزان التزام به اخالق کسب و کار در بازاریان   میزان دینداری بازاریان

 کاهش یافته است. 
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فرضیه چهارم: بین نوع دینداری و التزام به  اخالق کسب و کار نسل های متوالی  رابطه 

 وجود دارد . 

با کاهش میزان دینداری فقهی بیان گر آن است که  ۷ضریب همبستگی پیرسون در جدول 

به اخالق کسب و کار  کاهش یافته است. در حالی که با افزایش میزان دینداری التزام 

 غیررسمی التزام به اخالق کسب و کار در نسل های متوالی بازاریان  کاهش یافته است. 

 ضریب همبستگی پیرسون متغیرها: ۷جدول 

 اول دوم سوم
 نسل

  متغیرها       

- ۲9/۰  ۲۷/۰-  ۲۲/۰-  دینداری غیررسمی 

3۲/۰  9۲/۰  31/۰ فقهی دینداری   

3۰/۰  34/۰  41/۰ دینداری میزان   

نتایج رگرسیون نشان می دهد متغیرهای نسل و دینداری غیر  ۸با توجه به جدول شماره 

رسمی به طور منفی و معنادار بیشترین تأثیر را بر پایبندی به اخالق کسب و کار دارند. 

ین دو متغیر غیرهمسو است. ضریب تعیین نیز برابر تغییرات پایبندی به اخالق کسب و کار  با ا

درصد تغییرات پایبندی به اخالق  1۵و معنادار می باشد و نشانگر آن است حدود  14۸/۰

 کسب و کار نسل های مختلف بازاریان به وسیله نسل و وضعیت دینداری تبیین می شود. 

 چند متغیره آزمون رگرسیون نتایج : ۸ جدول
 B SE Beta t sig متغیر مستقل

 ۰۰۰ ۶4۰/1۶  ۰۸۷/۲ ۷33/34 ثابت

31۶/۰ -۲1/1 انواع نسل  ۲۶9/۰- 134/۵-  ۰۰۰ 

1۵1/۰ ۸۲۶/۰ ۰۶۷/۰ ۰۵3/۰ ۰43/۰ میزان دینداری  

۰94/۰ 1۵۲/۰ دینداری فقهی  1۲۷/۰ ۶۲۰/1  1۰۶/۰ 

-1۷۰/۰ دینداری غیررسمی  ۰۶1/۰ 1۶۸/۰- ۷۸۷/۲-  ۰۰۶/۰ 

 

 بحث و نتیجه گیری -5

 نسل های مختلف کار به اخالق کسب و ایبندیمیزان پو  دینداری وضعیت قیقتح این در

میان وضعیت دینداری با طه عالوه بر این وجود راب گرفت. مورد بررسی قرار بابل بازاریان شهر



 ۱۹5..... ................................................  (بابل شهر مطالعه مورد) بازار در کار و کسب اخالق و دینداری

 

 

 

 نتایج به دست آمده بیان گر تضعیفمطالعه شد.  میزان پایبندی به اخالق کسب و کار آنان

وضعیت طی نسل های متوالی بازاریان است. عالوه بر این کار  پایبندی به اخالق کسب و

تضعیف دینداری طی نسل های متوالی ان یزم دینداری آنان تغییر کرده است. به طوری که

دینداری غیررسمی در  تقویت میزان دینداری فقهی وبا کاهش نیز نوع دینداری آنان ، شده

یافته ها نشان دهنده وجود رابطه میان  است.بتدریج در حال دگرگونی نسل های جوان تر 

 نسل های متوالی بازاریان بود. طی تغییر دینداری و پایبندی به اخالق کسب و کار

         را  ن با پایبندی به اخالق کسب و کارو رابطه آ بازاریاندر میزان و نوع دینداری تغییر 

حدی از عرفی گسترش ناشی از و پوالنی  دورکیم، هابرماسوبر، برمبنای نظریات  می توان

تغییرات سریع اجتماعی، افزایش سطح  در سطح فردی دانست. و نهادی در سطوح فردیشدن 

ورود باورها، ارزش ها و هنجارهای جدید را به  شرایطتحصیالت همگام با پیشرفت ارتباطات 

نی مهیا گشت، جامعه نسبتاً سنتی ایران فراهم آورد. به طوری که زمینه تضعیف جهان بینی دی

تضعیف تدریجی بعد اعتقادی به مرور در اذهان تمایز بین مقدس و غیرمقدس شکل گرفت. و  

نسل های متوالی بازاریان در این تحقیق نشان از کاهش تأثیر عوامل ماورایی بر اندیشه و عمل 

بازاریان دارد. بدین ترتیب گسترش آزادی وجدان های فردی از نفوذ وجدان جمعی دینی 

مطابق دیدگاه دورکیم، همگام با عقالنی شدن تدریجی نظام معرفت، مطابق دیدگاه وبر و 

هابرماس در میان بازاریان تنوع انتخاب شخصی و شکل گیری انواع دینداری را به دنبال داشته 

            ابعاد زندگی تمام دین بر  پذیرنده حاکمیت کهآن نوع دینداری در چنین شرایطی  است.

در حال  . در حالی که در نسل های جوان تر نوعی دینداریدر حال تضعیف است باشدمی 

بدین  گسترش است که خواهان نوعی خودمختاری و فاصله گیری از مراجع رسمی دین است.

تأثیر عناصر مافوق طبیعی بر انتخاب و شیوه عمل در حوزه فعالیت های اقتصادی  ترتیب

که مربوط بازاریان در تحقیق حاضر  عیف بعد پیامدی دینداریهمگام با آن تض می یابد.کاهش  

رواج تدریجی بی تفاوتی عملی به نشان دهنده می باشد، اندارهای زندگی اجتماعی به است

از  بر کنش های اقتصادی کاهش یافته است.خالق دینی ابدین ترتیب تأثیر  اخالق دینی است.

منظر جهان بینی  افراد ازر جوامعی که درماس هاب ورکیم، وبر ودنظریات  مطابقسوی دیگر، 

می نگرند. التزام به اخالق دینی در حوزه های گوناگون بخشی از  دینی به خود و جهان اطراف

انجام وظیفه دینی آنان محسوب می شود. از این رو، افراد با توجه به میزان دینداری خویش به 

 کاهشزمینه  با تضعیف میزان دینداری بازاریانبنابراین  .اخالق اقتصادی دین پایبند می باشند

 است. پایبندی به اخالق کسب و کار برگرفته از دین در بازار  فراهم  آمده
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عالوه بر این کاهش پایبندی به اخالق کسب و کار نتیجه تغییر رابطه  نهاد دین و اقتصاد 

افول . است داده کاهش  را ارتباط نهاد دین و نهاد بازارنهادی، رواج عرفی شدن در سطح است. 

تدریجی نقش مساجد بازار و روحانیو ن در آموزش اخالق کسب و کار مبتنی بر دین از یک 

سو، واضمحالل نقش نظارتی دین از طریق تضعیف ضمانت اجراهای دینی از سوی دیگر مؤید 

، یافته در هدایت سایر حوزه ها تقلیلهمین امر است. در چنین شرایطی سهم آموزه های دینی 

بنابراین نقش اخالق  کسب و کار با منشأ دینی . ه استباز  شد افراد فضا برای عملکرد آزادانه

 قالنیت ابزاری، تضعیف وجدان جمعی،ه، با گسترش عدر مناسبات اجتماعی بازار کاهش یافت

ر دکنش های منفعت طلبانه  ،و بسط ارزش های بازار و معیار موفقیترواج نوعی فک شدگی 

 می باشد. ل گسترش است. از این رو، میزان پایبندی به اخالق کسب و کار در حال تضعیفحا

 وو فرایند جامعه پذیری متفاوت،  به علت تجربیات نسلیبازاریان جوان تر  این امر در نسل های

 بیشتر قابل مشاهده است.  از طریق رسانه هااز فرهنگ جهانی  پذیری افزون ترتأثیر

 منابع
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 ترجمه حسین قاضیان. تهران: نشرنی. .دوم(

  ،یخی شهر نشینی در تحقیق در مسائل ایران: ویژگی های تار (.13۵3)احمد اشرف

 .۷-49، 4 نامه علوم اجتماعی،ایران دوره اسالمی. 

  ،پژوهش های (. مشروعیت قانون از دیدگاه اسالم و ماکس وبر. 139۲)امید احمدی
 .1-۲۲ (،1)1۷ ،حقوق تطبیقی

 ۶۷-9۸ ،3، دین و ارتباطاتبازار در تمدن اسالمی.  (.13۷۵)اکرمی، ابوالفضل.  

 (. مطالعات طولی تغییرات مصرف و نگرش 139۷)حسین ه، اکبری، یونس و سراج زاد

نسبت به مواد و تغییرات مصرف مشروبات الکلی و سیگار در بین نمونه ای از 

، جامعه شناسی نهادهای اجتماعیدانشجویان براساس یک طرح پانل گذشته نگر. 

۵(11،) 3۷-9. 

 اعتماد  (.1391نرگس) رحمانی خلیلی، احسان و حسینی امین،؛ ادریسی، افسانه

)جامعه آماری: استادان و  اجتماعی رهاورد هنجارهای دینی و ارزش های اخالقی
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 ،جامعه پژوهی فرهنگیدانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال(.  کارکنان و

1 ،۲3-1. 

 (. سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی؛ نشانه 13۸۸) باقری زنوز، بهارک و علمی، محمود

   .1۲۵-13۸،  ۵ ،مطالعات جامعه شناسیب شناختی روابط اجتماعی در ایران. های آسی

  ،از برگرفته  اخالق در جامعه ایرانی: تحول یا بحران؟(. 139۵)احمد بخارایی
http://www.aparat.com/v/Q2Ewa . 

 ،مطالعه ای در اخالق حرفه ای سه نسل از ) اخالق در بازار (.1391) محمد پورقاسم
دانشکده علوم  ،) پایان نامه کارشناسی ارشد زرگران و فرش فروشان بازار خوی(

 اجتماعی دانشگاه تهران(.  

 جوان و بازشناسی مفاهیم نسل و شکاف نسلی .  (.13۸۶) چیت ساز قمی، محمد جواد
 .۸۵-11۲ ،1 ،مناسبات نسلی

 دو فصلنامه تغییرات ساخت اجتماعی بازار تهران. (. 1393)، مژگانحسینی قمی
 .۸۵-114 (،4)3 ،پژوهش های جامعه شناسی معاصر

 ،(. مطالعه وضعیت دین ورزی جوانان با تأکید بر 1394) معما، ثریاو  آرش حسن پور

، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایراندینداری خود مرجع)ارائه یک نظریه زمینه ای(. 

۸(3 ،)131-99. 

 مورد مطالعه  (. رابطه دینداری و اخالق کار1393) وحید ان، منصور و صالحی،حقیقتی(

 .1۷۷-۲۰1(، 4)۸، توسعه اجتماعیکارمندان ادارات دولتی شهر اقلید(. 

 ،اخالق بازرگانی)و کسب و کار(  از منظر اقتصاد و اقتصاد اسالمی.  (.13۸۵) یداهلل دادگر

 .1۲۰-۸۷ ،3۸ ،بازرگانی پژوهش نامه

 کتابسرای  بابل: .باقر پرهام ترجمه .م کار اجتماعییدربارة تقس .(13۶9) لیام ،مدورکی

 .بابل

 رابطه ی نوع دینداری با نگرش به ارزش های دموکراتیک  (.139۰) ذوالفقاری، ابوالفضل

 .۷۷-9۶ (،1)1 ،جامعه شناسی جوانان. در میان دانشجویان تهرانی

 (. انواع دینداری و اخالق کار) مورد مطالعه: 1393) ذوالفقاری، ابوالفضل و محبی، اکرم

 .14۷-1۷۷، ۲۶ راهبرد فرهنگ،کارمندان دانشگاه زنجان(. 

 زاد، تهرانترجمه هما زنجانی .ای بر جامعه شناسی عمومیمقدمه(. 13۸۵)روشه، گی: 

   .سمت

http://www.aparat.com/v/Q2Ewa
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 ۷9 ،1۲،کیهان اندیشه(. اصناف و پیشه وران در تاریخ . 13۶۶) روحانی، سید کاظم- 

۶۸. 

 بررسی تغییرات پایبندی به اخالق کسب و کار (. 139۵) شریفی، نیرهو  سرایی، حسن

-1۷4،  3۵، راهبرد فرهنگ . در بازار و عوامل مؤثر بر آن )مطالعه ای در شهر بابل(

149. 

 چالش های دین و مدرنیته: مباحثی جامعه شناختی در (. 13۸4) سراج زاده،حسین
 طرح نو. . تهران:دین داری و سکوالر شدن

 قم:  .اخالق در بازار به ضمیمه فتاوای حضرت امام خمینی(. 13۸۰)صنعتکار ، حسن

 دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم.

 (. اندازه گیری فساد مالی 13۸9) صادقی، حسن؛ عصاری، عباس و شقاقی شهری، وحید

-1۷4، 4، دیپژوهشنامه اقتصا)رویکرد اقتصادی(.  در ایران با استفاده از منطق فازی

139. 

 (. میزان رعایت 139۲) عزیزی، شهریار، قنبرزاده میاندهی، رضا و فخارمنش، سینا

فصلنامه  رفتارهای اخالقی اسالمی بررسی موردی فروشندگان لوازم خانگی شهر تهران.
 .۷-3۲، 19 ،پژوهش نامه اخالق

 اس درباره (. تحول آرای فلسفس یورگن هابرم1394) غفاری، حسین و بهرام، معصومه

 .  ۲1-3۸  ،۲ ی دین در حوزه عمومی. فلسفه،

 ،(،۲1-۲۰)۵، نامه پژوهشتعهد مذهبی و تعلق سیاسی.  .(13۸۰) محمدرضا طالبان 

۲۲-3 . 

 (وضعیت اجتماعی اخالق در جامعه ایرانی. 13۸۷قاضیان، حسین .)13) ،آیین-

14،)۲۷-۲۵. 

 ق حرفه ای با اعتماد  آفرینی (. رابطه اخال139۶) قائمی، مهناز و شریعتمداری، مهدی

 .1-4،1۰ در میان اعضای هیات علمی. فصلنامه اخالق در علوم و فناوری،

 ،11 - 4۸،  41، گفتگو(. بازار تهران: تداوم یا دگرگونی؟. 13۸3) آرنگ کشاورزیان. 

 های دینداری و سرمایه اجتماعی(. رابطه گونه139۰) گنجی، محمد و هاللی، مینا 

فصلنامه جامعه شناسی  .(ی و تجربی در بین مردم شهرستان کاشانرویکردی نظر)
 .9۵-1۲۰ (،۲)۲۲ ،کاربردی

 پایان نامه ) مطالعه میزان و انواع دینداری دانشجویان(. 13۸3) محمد ،میرسندسی

 دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس( ،دکتری
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 شهرهای اصفهان، بهبهان،  بررسی میزان التزام و اعتقاد مردم(. 13۸۲) موسائی، میثم
 قم: صبح صادق. بندرعباس و تهران به رفتارهای اقتصادی توصیه شده در اسالم.

  شناخت انواع دینداری های جوانان و عوامل مؤثر بر  (.13۸۲)محمدی اردکانی، فائزه
 (. دانشگاه عالمه طباطبایی)پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی   آن

 (. بازتاب قواعد اخالقی در قوانین راجع به کسب و 1391) صادقی، حسین میر محمد

 .49-۶۸ (،1)۸ ،نامه مفید کار در حقوق اسالم و ایران.

 اطالعات سیاسیاخالق و تحوالت اجتماعی.  .(13۷4) محمدیان، محمد رفیع- 
 .3۰-3۵، 94و  93، اقتصادی

 وعه مقاالت اصفهان در مجم .دین در ایران عهد صفویه(. 13۸۵) نصر، سید حسین

 تهران: فرهنگستان هنر. .گردآوری رناتا هولود. مطالعات ایرانی

 سیاحت مترجم فاطمه صادقی.  .بازار به مثابه دینی جدید  .(1391) وارنر، دانیل ام
 .۷۲-9۰ ،114، غرب

  (. رابطه رفتار اخالقی فروشنده با 1393)  وظیفه دوست، حسین و معماریان، شیما

-1۵1، 1،پژوهشنامه بیمهتماد و وفاداری بیمه گذاران در بیمه های عمر. رضایت، اع

1۲۷. 

 ترجمه محسن ثالثی. تهران: تبیانجامعه شناسی دین(. 13۸1) همیلتون، ملکم . 

 تهران: انتشارات  .ترجمه کمال پوالدی .کنش ارتباطی .(13۸4) هابرماس، یورگن
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