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چکيذٌ
تٛؾؼٔ ٝاِي ٔٛخة افعايف أٙيت زض خأؼٔ ٝيقٛزٕٞ .چٙيٗ ؾطٔاي ٝاختٕاػي تط تٛؾعؼٝ
ٔاِي تأثيطٌصاض اؾت .تا تٛخ ٝت ٝايٗ أط ،زض َي چٙس زٌ ٝٞصقتٔ ،ٝف ْٟٛؾطٔاي ٝاختٕاػي
تٛخ ٝتؿياضي اظ پػٞٚكٍطاٖ ػّ ْٛاختٕاػي ضا ت ٝذٛز خّة وطز ٜاؾت .ؾطٔاي ٝاختٕاػي تٝ
ٚيػٌيٞاي ؾاظٔاٖٞاي اختٕاػي ٔا٘ٙس قثىٞٝاي اضتثعاَيٙٞ ،داضٞعا  ٚاػتٕعاز اختٕعاػي
اقاضٔ ٜيوٙس وٕٞ ٝاٍٙٞي ٕٞ ٚىعاضي ضا تعطاي ٔٙعافغ ٔتماتعُ تؿعٟيُ ٔعيوٙعس .خأؼعٝ
قٙاؾاٖ ،زا٘كٕٙساٖ ػّ ْٛؾياؾي  ٚالتهاززا٘اٖ ظيازي زض خؿتد ٛتعطاي پاؾعد تعَ ٝيعف
ٌؿتطزٜاي اظ ؾؤاال ت زض ظٔي ٝٙضقت ٝذٛز تٔ ٝف ْٟٛؾطٔاي ٝاختٕاػي تٛؾُ خؿتٝا٘عس .تعا
تٛخ ٝت ٝإٞيت فعايٙس ٚ ٜحٛظ ٜپػٞٚكي تؿياض ٌؿتطز ٜؾطٔاي ٝاختٕاػي زض ػّٔ ْٛرتّف،
زض ايٗ ٔماِ ٝت ٝتطذعي اظ حعٛظٜٞعاي تأثيطٌعصاضي ؾعطٔاي ٝاختٕعاػي تعط تٛؾعؼٔ ٝعاِيٚ ،
ٔٛيٛػا ت ٔطتثٍ تا آٖ ٔا٘ٙس نٙؼتي قسٖ ،پطزاذت ٔاِيا تٌ ،عاضقٍطي ٔاِي ٔ ٚؿعوِٛيت
پصيطي اختٕاػي  ٚػّٕىطز  ٚاثط آٖ تط افعايف أٙيت زض خأؼ ٝپطزاذت ٝذٛاٞس قس.
ياصگبن کليذي :ؾطٔاي ٝاختٕاػي ،تٛؾؼٔ ٝاِي ،نٙؼتي قسٌٖ ،عاضقٍطي ٔاِي ،ػّٕىطز
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 .1مقذمٍ
يىي اظ قاذمٞاي ٔ ٟٓتٛؾؼ ٝيافتٍي زض خٛأغٚ ،خٛز أٙيت اؾتُٔ .اِؼا ت
ٌؿتطزٜاي زض ذهٛل ٔؤِفٞٝاي تأثيطٌصاض تط أٙيت ا٘داْ قس ٜاؾت .يىي اظ ايٗ
ٔؤِفٞٝا تٛؾؼ ٝالتهازي ٔ ٚاِي اؾت .تٛؾؼٔ ٝاِي تأثيط ٔثثتي تط أٙيت خأؼ ٝزاضزٞ .ط
چ ٝتٛؾؼ ٝيافتٍي ٔاِي تيكتط تاقس ،ا٘تظاض ٔيضٚز و ٝأٙيت تيكتطي زض خأؼ ٝتطلطاض
تاقس  ٚتاِؼىؽ .تٛؾؼ ٝالتهازي ٔ ٚاِي تا اتؼاز ٔرتّف أٙيت ٔا٘ٙس أٙيت ا٘تظأي،
أٙيت لًايي  ٚأٙيت اختٕاػي اضتثاٌ ػّت ٔ ٚؼِّٛي ٔتماتُ زاضز (ضؾِٛي  ٚفطظيٗ
ٚـ.)1394 ،
اظ َطفي ُٔاِؼا ت اضائ ٝقس ٜزض ايٗ ٘ٛقت٘ ٝكاٖ ٔيزٞس و ٝؾطٔاي ٝاختٕاػي 1تط
تٛؾؼٔ ٝاِي ٔ ٚفاٞيٓ ٔطتثٍ تا آٖ تأثيط لاتُ تٛخٟي زاضز .آلاالضي  ٚحؿيٗ پٛض
( )1389زض ُٔاِؼٝاي تحت ػٛٙاٖ ػٛأُ ِٔٛس  ٚتمٛيتوٙٙس ٜأٙيت ٘ ٚمف آٖ زض
تٛؾؼ ٝؾطٔايٌٝصاضي ،ت ٝتطضؾي ػٛأُ تمٛيتوٙٙس ٜأٙيت ٘ ٚمف آٖ زض تٛؾؼٝ
ؾطٔايٌٝصاضي پطزاذتٝا٘سُٔ .اِؼ ٝآٖٞا حاوي اؾت و ٝتأٔيٗ أٙيت زض ٔحيٍٞاي
ٔؿتؼس ؾطٔايٌٝصاضي ت ٝػٛٙاٖ يه يطٚض ت تؿياض ٔ ٚ ٟٓوّيسي اؾتِ .صا خأؼٝ
قٙاؾاٖ ،زا٘كٕٙساٖ ػّ ْٛؾياؾي  ٚالتهاززا٘اٖ ظيازي زض خؿتد ٛتطاي پاؾد تَ ٝيف
ٌؿتطزٜاي اظ ؾؤاال ت زض ظٔي ٝٙضقت ٝذٛز تٔ ٝف ْٟٛؾطٔاي ٝاختٕاػي تٛؾُ خؿتٝا٘س
(

, p.

.)Adler & Kwon,

فطيئ ٝؿتتط زض ٔف ْٟٛؾطٔاي ٝاختٕاػي ٘ؿثتا ؾاز ٚ ٜضٚقٗ اؾت :ؾطٔاي-ٝ
ٌصاضي زض ضٚاتٍ اختٕاػي تا تاظزٛٔ ٜضز ا٘تظاض )

,p

 .(Lin,ػأُ انّي ٞسايت-

وٙٙس ٜپػٞٚفٞاي ؾطٔاي ٝاختٕاػي ايٗ اؾت و ٝحؿٗ ٘يت زيٍطاٖ ٘ؿثت تٔ ٝا يه
ٔٙثغ اضظقٕٙس اؾت (

, p.

.)Adler & Kwon,

1 Social capital

پاتٙاْ ( )1995زا٘كٕٙس ػّ ْٛؾياؾي ،ؾطٔاي ٝاختٕاػي ضا اي ٍٝ٘ٛٙتؼطيف ٔيوٙس:
ؾطٔاي ٝاختٕاػي تٚ ٝيػٌيٞاي ؾاظٔاٖٞاي اختٕاػي ٔا٘ٙس قثىٞٝاي اضتثاَيٙٞ ،داضٞا
 ٚاػتٕاز اختٕاػي اقاضٔ ٜيوٙس وٕٞ ٝاٍٙٞي ٕٞ ٚىاضي ضا زض ضاؾتاي ٔٙافغ زٚخا٘ثٝ
تؿٟيُ ٔيوٙٙس .ت ٝزاليُ ٔرتّف ،ظ٘سٌي زض خأؼٝاي و ٝاظ ؾطٔاي ٝاختٕاػي لاتُ
تٛخٟي تطذٛضزاض اؾت ،ؾازٜتط اؾت .قثىٞٝاي ٔكاضوت ٔس٘ي ٙٞداضٞاي ػٕٔٛي
ٔتماتُ ضا تمٛيت وطز ٚ ٜتاػث ظٟٛض اػتٕاز اختٕاػي ٔيق٘ٛس.
چٙيٗ قثىٞٝايي ٔٛخة تؿٟيُ ٕٞاٍٙٞي  ٚاضتثاَا ت قس ،ٜقٟط ت  ٚذٛقٙأي
ضا تمٛيت  ٚزض ٘تيدٔ ٝكىال تِ واضِ ٌطٞٚي ضا حُ ٔيوٙٙس .قثىٞٝاي اضتثاَي ٔتطاوٓ
احتٕاال احؿاؼ قطوتوٙٙسٌاٖ ضا ٘ؿثت ت ٝذٛز ،اظ "ٔٗ" تٔ" ٝا" ٌؿتطـ زاز ٚ ٜيا
(زض ظتاٖ ٘ظطيٝپطزاظاٖ ا٘تراب ُٔٙمي) ػالل ٝقطوتوٙٙسٌاٖ تطاي ٔٙافغ خٕؼي ضا
افعايف ٔيزٙٞس )

,p.

.(Rob& Zemsky,

فٛوٛئٛا (٘ )1995يع ؾطٔاي ٝاختٕاػي ضا ت ٝػٛٙاٖ ٔدٕٛػ ٝاي اظ ٙٞداضٞاي يه
٘ظاْ اختٕاػي ٔيزا٘س و ٝؾُح ٕٞىاضي ٔياٖ اػًاي خأؼ ٝضا تٟثٛز تركيس ٚ ٜتاػث
واٞف ٞعيٞٝٙاي ٔؼأال ت  ٚاضتثاَا ت ٔيقٛز ( Mahdavi& Azizmohammadlou,
, p.

).

اظ زيسٌا ٜپاوؿت )1999( ٖٛؾطٔاي ٝاختٕاػي قأُ ز ٚخعء اؾت .1 :اضتثاَا ت
ػيٙي 1تيٗ افطاز؛ ايٗ خعء ٘كاٍ٘ط ايٗ اؾت و ٝافطاز زض ٔحيٍ اختٕاػي ت ٝيىسيٍط
ٔتهُ ٞؿتٙس .2 .اضتثاَا ت شٙٞي 2تيٗ افطاز؛ ايٗ خعء ٘كاٍ٘ط ٚخٛز ٘ٛػي ضٚاتٍ ذال
ٔتماتُ ،اػتٕاز  ٚاحؿاؾا ت ٔثثت تيٗ افطاز اؾت (

,p.

.)Paxton,

1 Objective associations
2 subjective type of tie

تَٛ ٝض وّي ،تطاي ايٗ پطؾف و ٝچطا ٔٙاتغ ٔٛخٛز زض قثىٞٝاي اختٕاػي
(ؾطٔاي ٝاختٕاػي) ٘تايح حانُ اظ السأا ت ضا تٟثٛز ٔيتركٙسٔ ،يتٛاٖ ؾ ٝتٛييح اضائٝ
زاز٘ :رؿت ايٙى ٝؾطٔاي ٝاختٕاػي خطياٖ اَالػا ت ضا تؿٟيُ ٔيوٙس؛ زض ٚيؼيت
ٔؼٕ َٛتاظاض ٘الم ،ضٚاتٍ اختٕاػي زض ٔٛلؼيتٞاي اؾتطاتػيه ذال  ٚيا ٔٛلؼيتٞاي
ؾّؿّٔٝطاتثي (زض ٘تيد ٝقٙاذت تٟتط اظ ٘ياظٞا  ٚتماياي تاظاض) ٔيتٛا٘س تاػث زؾتطؾي
ت ٝفطزي تا اَالػا ت ٔفيس زضتاض ٜفطنتٞا  ٚا٘ترابٞاي ٕٔىٗ قٛز ،زض نٛضتي وٝ
زؾتياتي ت ٝايٗ اَالػا ت اظ ؾايط ضاٜٞا ٔمسٚض ٘يؿت.
تٕٞ ٝيٗ تطتية ،ايٗ ضٚاتٍ (يا ضٚاتٍ آٖٞا) ٔيتٛا٘ٙس ت ٝيه ؾاظٔاٖ (زض تاظاض
تِٛيس يا ٔهطف)  ٚػٛأُ آٖ يا حتي يه خأؼ ٝزض ٔٛضز زؾتطؾي  ٚػالل ٝفطزي
غيطلاتُ قٙاؾايي و ٝاَالػا ت يس قطوت ضا زض اذتياض زاضزٞ ،كساض زٙٞس .چٙيٗ
اَالػاتي ٞعيٞٝٙاي ٔؼأال ت ؾاظٔاٖ ضا تا اؾترساْ "افطاز تٟتط" (اظ ٘ظط ٟٔاض ت يا زا٘ف
فٙي  ٚفطٍٙٞي)  ٚافطازي تطاي پيسا وطزٖ "ؾاظٔاٖٞاي تٟتط" خٟت اؾتفاز ٜاظ ؾطٔايٝ
آٖٞا  ٚوؿة ٔٙفؼت ،واٞف ٔيزٞس .ز ْٚايٙى ،ٝايٗ ضٚاتٍ اختٕاػي ٔيتٛا٘ٙس تط
ػٛأّي و٘ ٝمكي حياتي زض تهٕيٌٓيطي ايفا ٔيوٙٙس (ٔا٘ٙس ٔطاخغ اؾترساْوٙٙس ٜيا
٘اظطاٖ ؾاظٔاٖ) زض اذص تهٕيٓ (ٔا٘ٙس اؾترساْ يا اضتماء) تأثيط تٍصاض٘س
تطذي اظ ضٚاتٍ اختٕاػي ٘يع ت ٝػّت ٔٛلؼيت اؾتطاتػيه آٖٞا (ٔا٘ٙس لسض ت ٚ
٘ظاض ت) ٔيتٛا٘ٙس ٔٙاتغ اضظقٕٙسي ت ٝاضٔغاٖ آٚضز ٚ ٜلسض ت تيكتطي تط تهٕيٌٓيطي
ػٛأُ ؾاظٔا٘ي اػٕاَ ٕ٘ايٙس .تٙاتطايٗ" ،ت٘ ٝيىي ياز وطزٖ اظ قرم" (تٛنيُّٛٔ ٝب
زض ٔٛضز ٚي) تأثيط ذاني زض فطايٙس تهٕيٌٓيطي زض ٔٛضز ٚي زاضز .ؾٙٔ ،ْٛاتغ
اختٕاػي  ٚضٚاتٍ تاييس قس ٜتا يه قرم ٕٔىٗ اؾت ت ٝػٛٙاٖ تهسيك اػتثاض اختٕاػي
آٟ٘ا ،وٙٔ ٝؼىؽوٙٙس ٜزؾتطؾي تٙٔ ٝاتغ اظ َطيك قثىٞٝاي اختٕاػي ،ضٚاتٍ اختٕاػي
 ٚؾطٔايٞٝاي اختٕاػي آٖ قرم اؾت ،زض ٘ظط ٌطفت ٝقٛز )

,p.

.(Lin,

تا تٛخ ٝت ٝازتيا ت تؿياض ٌؿتطز ٚ ٜإٞيت فعايٙس ٜؾطٔاي ٝاختٕاػي زض ُٔاِؼا ت
چٙس ز ٝٞاذيط زض ػّٔ ْٛرتّف ،زض ازأ ٝت ٝتطذي اظ حٛظٜٞاي تأثيطٌصاضي ؾطٔايٝ
اختٕاػي تط ٔٛيٛػاتي ٔا٘ٙس تٛؾؼٔ ٝاِي ،نٙؼتي قسٖ ،پطزاذت ٔاِيا تٌ ،عاضقٍطي
ٔاِي ٔ ٚؿوِٛيتپصيطي اختٕاػي  ٚػّٕىطز پطزاذت ٝذٛاٞس قس.
 .2ريش پضيَص
ٞسف ايٗ پػٞٚف واضتطزي  ٚاظ ٘ظط ضٚـ ٌطزآٚضي زازٜٞا ،تٛنيفي ٔيتاقس .زض ايٗ
تحميك تٙٔ ٝظٛض خٕغآٚضي زازٜٞا ،آٔيعٜاي اظ ضٚـٞاي وتاترا٘ٝاي  ٚپيٕايكي تٝ
واضٌطفت ٝقس ٜاؾت .زض ضٚـ وتاترا٘ٝائ ،فاٞيٓ  ٚتؼاضيف ٔتغيطٞاي تحميك ،ازتيا ت
ٔٛيٛع  ٚپيكي ٝٙتحميك ٔٛضز تطضؾي  ٚتاظٍ٘طي لطاض ٌطفت ٚ ٝزض ٟ٘ايت تٙٔ ٝظٛض
خٕغآٚضي زازٜٞا ،اظ ضٚـ پيٕايف اؾتفاز ٜقس ٜاؾت.
 .3بحث اصلي
 .3-1سزمبيٍ اجتمبػي ي تًسؼٍ مبلي

توٛضيٞاي التهازي ٘كاٖ ٔيزٙٞس و ٝقىؿتٞاي تاظاض ٍٙٞأي تٛخٛز ٔيآيٙس وٝ
اخطا يا ضػاي ت ٔفاز لطاضزازٞا زقٛاض تاقس ،ؾطٔاي ٝاختٕاػي ٔيتٛا٘س ايٗ ٔكىال ت ضا
تطَطف ؾاظز .تسيٗ نٛض ت وٞ ٝط چ ٝافطاز تيكتط ت ٝيىسيٍط اػتٕاز وٙٙس ،احتٕاَ ا٘ؼماز
لطاضزاز تيٗ آٖٞا تيكتط ذٛاٞس تٛز )

,p.

 .(Karlan,يىي اظ ؾاظٚواضٞايي وٝ

اظ َطيك آٖ ؾطٔاي ٝاختٕاػي تط تٟثٛز واضايي التهازي تأثيط ٔيٌصاضز ،افعايف ؾُح
اػتٕاز اؾت .و )1990(ِٕٗٛتي اٖ زاقت و ٝزض خٛأغ تا ؾطٔاي ٝاختٕاػي تاال ،ت ٝزِيُ
ايٙى ٝقثىٞٝاي اختٕاػي زض آٖ خأؼ ٝفطنتٞاي تيكتطي تطاي ٔداظا ت افطاز ٔٙحطف
فطأ ٓٞيوٙٙس ،اػتٕاز تيكتطي تيٗ افطاز ٚخٛز زاضز .اظ آ٘دا و ٝزض لطاضزازٞاي ٔاِي زض
ٟ٘ايت ،اػتٕاز اظ إٞيت تؿعايي تطذٛضزاض اؾت ٚ ،اظ آ٘دا و ٝؾطٔاي ٝاختٕاػي ػأُ

تؼييٗوٙٙسٜاي زض ؾُح اػتٕاز اؾت ،تٙاتطايٗ ؾطٔاي ٝاختٕاػي تايس تأثيطا ت ػٕسٜاي تط
تٛؾؼ ٝتاظاضٞاي ٔاِي زاقت ٝتاقس )

,p.

. (Guiso&Sapienza& Zingales,

ٔكرها أىاٖ زؾتياتي ت ٝيه فؼاِيت ٕٞا ًٙٞزض ٔياٖ ٌطٞٚي اظ افطاز تسٖٚ
ؾطٔاي ٝاختٕاػي ٚخٛز زاضز ،أا احتٕاال قأُ ٞعيٞٝٙاي ايافي ٔؼأال ت٘ ،ظاض ت،
ٔصاوط ،ٜزازضؾي  ٚاخطاي تٛافما ت ضؾٕي ٔيقٛز )

,p.

.(Fukuyama,

٘ظاض ت تط تؿياضي اظ ذسٔا ت پيچيسٞ ٜعيٝٙتط اؾت ،تٙاتطايٗ ٘ظاض ت غيطضؾٕي اظ
َطيك زاذّي وطزٖ اؾتا٘ساضزٞاي حطف ٝاي تط ؾاظٚواضٞاي ٘ظاض ت ضؾٕي اضخحيت
زاضز؛ ت ٝػٛٙاٖ ٔثاَ فطا ٓٞوطزٖ تساضوا ت اغّة ظٔا٘ي و ٝت ٝلًا ٚت يه ٔؿوَٛ
تساضوا ت تا تدطتٚ ٝاٌصاض قٛز اظ ذطيس تحت لٛاػس ٔحسٚزوٙٙس ٜواضآٔستط اؾت.
تيّٛضيؿٓ 1والؾيه ،ؤ ٝحُ واض ضا ت ٝقىُ تؿياض ٔتٕطوع  ٚزيٛاٖؾاالضا٘ٝ
ؾاظٔا٘سٞي وطزٙٔ ،دط ت ٝايداز ٘اواضاييٞاي تؿياضي قس ،ظيطا تهٕيٌٓيطي ت ٝتأذيط
افتاز  ٚاَالػا ت زض حاِي و ٝزض ظ٘ديط ٜفطٔا٘سٞي ؾّؿّٔٝطاتثي ا٘تماَ ٔييافت ،تحطيف
ٔيقس .واضٌطا٘ي و ٝزض ظٔيٙٔ ٝٙاتغ الظْ زض واض ذٛز آٌاٞي زاض٘س تايس ٔداظ تاقٙس تا زض
ٔٛاضزي ذٛزقاٖ تهٕيٌٓيطي وٙٙس ٝ٘ ،ايٙى ٝآٖٞا ضا ت ٝؾّؿّٔ ٝطاتة ٔسيطيتي اضخاع
زٙٞس ،ايٗ أط اغّة ٔٙدط ت ٝافعايف واضايي ٔيقٛز ،أا وأال ٚاتؿت ٝت ٝؾطٔايٝ
اختٕاػي ٘يطٚي واض اؾت .اٌط ٔياٖ واضٌطاٖ ٔ ٚسيطاٖ تياػتٕازي ٚخٛز زاقت ٝتاقس يا
فطنتَّثي ٌؿتطزٜاي ٚخٛز زاقت ٝتاقس ،تفٛيى اذتياض ٔٛضز ٘ياظ زض يه ؾيؿتٓ
تِٛيس ٘ابٙٔ ،دط ت ٝفّح فٛضي ذٛاٞس قس .ايٗ زض ٚالغ اتفالي اؾت و ٝتطاي خٙطاَ
ٔٛتٛضظ زض خطياٖ اػتهابٞاي ؾاَٞاي  1998 ٚ 1996ضخ زاز ،ظٔا٘ي و ٝتٟٙا يه ٘فط

1 Taylorism

ٔراِف (ت ٝػّت تطٖٚؾپاضي لُؼا ت تطٔع) تٛا٘ؿت تٕاْ ػّٕيا ت قطوت آٔطيىاي قٕاِي
ضا تؼُيُ وٙس! )

&

,p.

.(Fukuyama,

ٌيؿٕٞ ٚ ٛىاضاٖ ( )2004تأثيط ؾطٔاي ٝاختٕاػي تط ا٘ٛاع ٔرتّف ا٘ترابٞاي
التهازي ذا٘ٛاضٞا ٔا٘ٙس اؾتفاز ٜاظ چه ،پطتفٛي ،زؾتطؾي تٚ ٝاْٞا ٚ ٚاتؿتٍي تٚ ٝاْ-
ٞاي غيطضؾٕي ضا تطضؾي وطز ٚ ٜتا تٛخ ٝت ٝإٞيت ؾطٔاي ٝاختٕاػي ،زضيافتٙس و ٝزض
ٔٙاَمي و ٝزاضاي ؾُح تااليي اظ ؾطٔاي ٝاختٕاػي ٞؿتٙس ،ذا٘ٛاضٞا ٔيعاٖ تيكتطي اظ
ثط ٚت ٔاِي ذٛز ضا زض ؾٟاْ ؾطٔايٌٝصاضي وطزٚ ٚ ٜخ٘ ٝمس وٕتطي ٍٟ٘ساضي ٔيوٙٙس.
ايٗ ٘تيد ٝحتي پؽ اظ وٙتطَ ٔدٕٛػٝاي اظ ٚيػٌيٞاي ذا٘ٛاضٞا  ٚتطذي زيٍط اظ
ٔتغيطٞاي ٔحيُي ٘ظيط ويفيت اخطاي لا٘ٔ ،ٖٛياٍ٘يٗ ؾُح تحهيال ت  ٚؾطا٘ ٝتِٛيس
٘اذاِم زاذّي ،1پاتطخا ٔا٘س.
ٕٞچٙيٗ زض ٔٙاَك اختٕاػي تا ؾُح ؾطٔاي ٝاختٕاػي تاال ،احتٕاَ ايٙىٝ
ذا٘ٛاضٞا اظ چهٞاي قرهي اؾتفاز ٜوٙٙس ٘يع تيكتط اؾت .آ٘اٖ ٕٞچٙيٗ زضيافتٙس وٝ
احتٕاَ زضيافت ٚاْ اظ يه ذٛيكا٘ٚس يا يه زٚؾت ٘عزيه تا افعايف ٔيعاٖ ؾطٔايٝ
اختٕاػي آٖ ُٔٙم ،ٝواٞف ٔيياتس .ايٗ ٘تيد ٝتا ُٔاِؼ ٝتا٘فيّس ( ٚ )1958فٛوٛيأا
( )1995و ٝزض ٔٙاَك تا ؾُح پاييٗ ؾطٔاي ٝاختٕاػي ،اغّة ٚاتؿتٍي تيكتطي تٝ
ٔؼأال ت تا ظيط ٌطٜٞٚايي ٔا٘ٙس ذا٘ٛازٜٞا  ٚزٚؾتاٖ زاض٘س ،ؾاظٌاض اؾت .آ٘اٖ ٕٞچٙيٗ
ت ٝايٗ ٘تيد ٝضؾيس٘س و ٝتأثيط ؾطٔاي ٝاختٕاػي زض افطاز زاضاي تحهيال ت پاييٗتط ،و ٝتٝ
زِيُ قٙاذت ٔحسٚز اظ ؾاظٚواضٞاي ا٘ؼماز لطاضزاز ٘ياظ تيكتطي ت ٝاػتٕاز زاض٘س ،تيكتط
اؾت.

1 GDP

 .3-2سزمبيٍ اجتمبػي ي صىؼتي ضذن

ػٛأُ تؼييٗوٙٙس ٜفٙي  ٚالتهازي ٘ٛآٚضي ،ت ٝذهٛل ؾطٔاي ٝاختٕاػي ت ٝػٛٙاٖ يىي
اظ ػٛأُ تؼييٗوٙٙسٛ٘ ٜآٚضي تٛخ٘ ٝظطي  ٚتدطتي ظيازي ضا تطاٍ٘يرت ٝاؾت .تط ذالف
توٛضي ٞعئ ٝٙثازِ ٝتط پاي ٝفطو فطنتَّثي  ٚقطايٍ ٘اقي اظ قىؿت تاظاضَ ،طفساضاٖ
توٛضي ؾطٔاي ٝاختٕاػي ٔؼتمس٘س و ٝقطوتٞا تٛا٘ايي ايداز  ٚت ٝاقتطانٌصاضي زا٘كي
و ٝلاتّيتٞاي ٘ٛآٚضا٘ ٝآٖٞا ضا تٟثٛز ٔيتركس ،زض اذتياض زاض٘س ( &Landry& Amara
,p.

.)& Lamari,

قثىٞٝاي اختٕاػي ٔيتٛا٘ٙس زؾتطؾي ت ٝتاظاضٞاي زٚض ضا فطأ ٚ ٓٞؼأال ت ايٗ-
چٙيٙي ضا أىاٖپصيط وٙٙس .ػال ٜٚتط اثطا ت التهازي ،ض٘ٚس نٙؼتي قسٖ اثطا ت ظيازي تط
ؾاذتاضٞاي فٙي ،اختٕاػي  ٚفطٍٙٞي يه خأؼ ٝزاضز .تطذي اظ ايٗ تأثيطا ت ٔا٘ٙس
افعايف ٟٔاخط ت ،ضقس حمٛق  ٚزؾتٕعز  ٚافعايف ٘اتطاتطي تٛظيغ زضآٔس زض ٔياٖ افطاز
تٛؾٍ پػٞٚفٌطاٖ (ٔا٘ٙس ٔيٍُ ٕٞ ٚىاضاٖ )
آٖٞا ٔيپطزاظيٓ (

p.

(( َثم ٝتٙسي قسٜا٘س و ٝت ٝقطح

:)Mahdavi & Azizmohammadlou,

 .3-3تأثيز صىؼتي ضذن بز سزمبيٍ اجتمبػي اس طزيق مُبجزت

نٙؼتي قسٖ تمايا تطاي ٘يطٚي واض ضا زض فؼاِيتٞاي نٙؼتي افعايف ٔيزٞس .وٕثٛز
٘يطٚي واض ٔٛضز ٘ياظ تايس تٚ ٝؾيّ ٝآٔٛظـ ٘يطٞٚاي ٕٞاٖ ُٔٙم( ٝزض نٛض ت ٚخٛز)  ٚيا
زض نٛض ت ػسْ ٚخٛز ٘يطٚي واض وافي اظ زيٍط ٔٙاَك خثطاٖ قٛز .ايٗ أط ٔٛخة
ٟٔاخط ت ٔيقٛز .ػال ٜٚتط ايٗ ،زض ض٘ٚس نٙؼتي قسٖ٘ ،ؿثت قٟط٘كيٙي ت ٝخٕؼيت
ضٚؾتايي افعايف ٔيياتس ،خاشتٞٝاي ظ٘سٌي قٟطي تعضيٕ٘ايي قس ٚ ٜتؿياضي اظ افطاز
ضٚؾتايي تٙٔ ٝاَك قٟطي ٟٔاخط ت ٔيوٙٙس تا اظ فطنتٞاي قغّي ،زضآٔس ،أىا٘ا تٚ ،
ؾايط خاشتٞٝاي قٟطي تطذٛضزاض ق٘ٛس .افعايف ٟٔاخط ت ٘اقي اظ نٙؼتي قسٖ ،تغييطا ت
ٔتفاٚتي زض ؾاذتاض خٕؼيت ٔٙاَك ٟٔاخطپصيط ٟٔ ٚاخطفطؾت ايداز ٔيوٙس .افعايف

تٛٙع لٔٛي ٘ ٚػازي يىي اظ ايٗ تغييطا ت اؾت وَ ٝثك ٌفت ٝپاتٙاْ ( )1995ؾطٔايٝ
اختٕاػي ضا واٞف ٔيزٞس .ػال ٜٚتط ايٗٔ ،ازأيو٘ ٝيطٚي واض ٟٔاخط افعايف ٔيياتس،
خٕؼيت ٔٛخط (ناحةذا٘ )ٝواٞف ٘ ٚؿثت خٕؼيت ٔؿتاخط افعايف ٔيياتس .تط اؾاؼ
٘ظط پاؾىاَ ٌ ٚالؾط ( )1999ايٗ ٔٛيغ ٘يع تاػث واٞف ؾطٔاي ٝاختٕاػي ٔيقٛز.
افع ٖٚتط ايَٗ ،ثك ٘ظط ٔيٍُ ٕٞ ٚىاضاٖ ( )2006افعايف تطاوٓ خٕؼيت و ٝيىي اظ
اثطا ت ٟٔاخط ت اؾت ،تاػث واٞف ٔيعاٖ ؾطٔاي ٝاختٕاػي ذٛاٞس قس.
 .3-4تأثيز صىؼتي ضذن بز سزمبيٍ اجتمبػي اس طزيق رضذ درآمذ

يىي اظ ٘تايح نٙؼتي قسٖ ،افعايف تِٛيس  ٚزض ٘تيد ٝضقس زضآٔس فطز اؾت .ضقس
زضآٔس ،تط قىٌُيطي ؾطٔاي ٝاختٕاػي  ٓٞتأثيط ٔثثت  ٓٞ ٚتأثيط ٔٙفي ٔيٌصاضز
(

,p.

 .)Miguel&Gertler& Levine,تا افعايف ؾُح زضآٔس ،تالـ تطاي

افعايف ؾطٔاي ٝاختٕاػي  ٚاؾتفاز ٜاظ ٔعاياي آٖ آغاظ ٔيقٛز .ضقس زضآٔسٚ ،اتؿتٍي
ٔطزْ ت ٝزِٚت ضا واٞف ٔيزٞس  ٚتٙاتطايٗ تأثيط ٔداظا تٞاي اختٕاػي واٞف پيسا ٔي-
وٙس .زضآٔس تاالتط ٞعي ٝٙفطنت ظٔاٖ ضا افعايف ٔيزٞس ؤ ٝيتٛا٘س تاػث واٞف
ػًٛيت افطاز زض فؼاِيتٞاي اضتثاَي ظٔاٖتط قٛز .نٙؼتي قسٖ تا افعايف ٘اتطاتطي
زضآٔس ٕٞطا ٜاؾت ٘ ٚاتطاتطي زضآٔس ٔيتٛا٘س تاػث واٞف اضتثاَا ت اختٕاػي ٔياٖ افطاز
ثطٚتٕٙس  ٚفميطتط قٛز (

,p.

.)Miguel&Gertler& Levine,

 .3-5تأثيز صىؼتي ضذن بز سزمبيٍ اجتمبػي اس طزيق تقسيم کبر ي تخصص

نٙؼتيؾاظي ٘مف ٕٟٔي زض پيچيسٌي  ٚترهم فؼاِيتٞاي تداضي  ٚتَٛ ٝض يٕٙي
زض تمؿيٓ واض زاضز .تٙاتطايٗ ،نٙؼتي قسٖ  ٚتمؿيٓ واض ت ٝػٛٙاٖ ز ٚپسيسٔ ٜطتثٍ ٚ
ٔىُٕ يىسيٍط قٙاذتٔ ٝيق٘ٛس  ،تٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝضقس ٞط وساْ اظ آٖٞا ٘كاٍ٘ط ضقس
زيٍطي اؾت.

زٚضويٓ )

( زض تمؿيٓ واض زٛ٘ ٚع ٕٞثؿتٍي ضا قأُ ٕٞثؿتٍي ٔاقيٙي ٚ

ؾاظٔا٘ي قٙاؾايي وطز ٜاؾتٕٞ .ثؿتٍي ٔاقيٙي ت ٝتكات ٝافطاز زض خأؼ ٝاقاض ٜزاضز.
ايٗ ٘ٛع ٕٞثؿتٍي ت ٝايٗ ٔؼٙا اؾت و ٝافطاز خأؼٞ ٝيچ تفاٚتي تا يىسيٍط ٘ساض٘سٛ٘ .ع
زٕٞ ْٚثؿتٍيٕٞ ،ثؿتٍي ؾاظٔا٘ي اؾت ٛ٘ ٚػي ٕٞثؿتٍي اؾت و ٝتا تٛخ ٝت ٝتفا ٚت-
ٞاي اختٕاػي افطاز تياٖ ٔيقٛزٌ .ؿتطـ فؼاِيتٞاي نٙؼتي ،پيچيسٌي فؼاِيتٞا ضا
افعايف زازٙٔ ٚ ٜدط ت ٝتمؿيٓ واض ٔيقٛز.
ايٗ أط ز ٚاثط ٔ ٟٓتط تؿٟيُ ضٚاتٍ اختٕاػي زاض٘س .اظ يه ؾ ،ٛتفا ٚتٞاي فطزي
 ٚاختٕاػي افطاز تيكتط اظ لثُ ٔيقٛز .ايٗ ،ت٘ ٝظط زٚضويٕٓٞ ،ثؿتٍي ٔاقيٙي ضا
تًؼيف ٔيوٙس .اظ ؾٛي زيٍط ،پيچيسٌي ضٚاتٍٚ ،ظايف  ٚترهمٞاي ٔرتّفي ضا ايداز
وطز ٚ ٜلٛا٘يٗ  ٚؾاظ  ٚواض ٔٙاؾة تطاي اخطاي ايٗ ٚظايف خسيس ضا تٚ ٝخٛز ٔيآٚضز.
ضٚاتٍ تيٗ افطاز تطاؾاؼ ٘مف تؼييٗقس ٜتطاي ٞط يه اظ آٖٞا قىُ ٔيٌيطز .تٙاتطايٗ،
نٙؼتي قسٖ  ٚتمؿيٓ واض ،ؾاذتاض ؾطٔاي ٝاختٕاػي ضا تغييط ٔيزٞس.
 .3-6اثزات صىؼتي ضذن بز سزمبيٍ اجتمبػي اس طزيق افشايص تقبضب بزاي تحصيالت

نٙؼتي قسٖ تمايا تطاي آٔٛظـ ضا اظ َطيك تغييط زض ٞعيٞٝٙاي تحهئُ ،حسٚزيت-
ٞاي ٘مسيٍٙي  ٚؾطٔايٌٝصاضي ٔؿتميٓ ذاضخي تغييط ٔيزٞسٌ .ؿتطـ آٔٛظـ ٚ
پطٚضـ ٘مف ٕٟٔي زض قىٌُيطي  ٚتٟثٛز ؾطٔاي ٝاختٕاػي زاضز .اثطا ت فطآيٙس نٙؼتي
قسٖ تط تمايا تطاي تحهيُ  ٚتأثيط آٖ تط تٟثٛز ؾطٔاي ٝاختٕاػي ضا ٕ٘ي تٛاٖ زؾت وٓ
ٌطفت ٔ ٚيتٛاٖ تط ٘مف نٙؼتي قسٖ تط ؾاذتاض ؾطٔاي ٝاختٕاػي تأويس وطز
(

,p.

.)Mahdavi& Azizmohammadlou,

 .3-7سزمبيٍ اجتمبػي ي پزداخت مبليبت

تَٛ ٝض وّي افطاز ػاللٝاي ت ٝپطزاذت ٔاِيا ت ٘ساض٘س  ٚتطاي واٞف تسٞيٞاي ٔاِياتي

ذٛز ت ٝا٘داْ السأا ت ٌ٘ٛاٌ٘ٛي اظ خّٕ ٝاختٙاب ٔاِياتي  ٚفطاض ٔاِياتي ٔتٛؾُ ٔيق٘ٛس.
اختٙاب ٔاِياتي زض ٔحسٚزٜاي لا٘٘ٛي خٟت اؾتفاز ٜاظ ٔعاياي ٔاِياتي اؾت ،تَٛ ٝض
ػٕس ٜلٛا٘يٗ ٔحسٚزوٙٙسٜاي زض ظٔي ٝٙوٙتطَ اختٙاب ٔاِياتي ٚخٛز ٘ساضز؛ تٙاتطايٗ ،تٝ
٘ظط ٔيضؾس تؿياضي اظ قطوتٞا زضٌيط اختٙاب ٔاِياتي تاقٙس (ذا٘ي ،ايٕا٘ي  ٚيٛؾفي،
 ،1393ل .)122 .تطذي اظ ايٗ السأا ت ضا ٔيتٛاٖ ت ٝػٛٙاٖ اختٙاب ٔاِياتي يا واٞف
لا٘٘ٛي تسٞيٞاي ٔاِياتي تا اتراش ضٚـٞاي لا٘٘ٛي ٔا٘ٙس اؾتفاز ٜاظ قىاف لٛا٘يٗ
ٔاِياتي ،تؼٛيك ٔاِيا ت  ٚآضتيتطاغ ٔاِياتي زضآٔس زض ٔىاٖٞايي تا لٛا٘يٗ ٔرتّف ٔاِياتي،
َثمٝتٙسي ٕ٘ٛز (

,p.

.)Alm &Gomez,

زض ٚالغ اختٙاب اظ ٔاِيا ت ٘ٛػي اؾتفاز ٜاظ ذألٞاي لا٘٘ٛي زض لٛا٘يٗ ٔاِياتي زض
خٟت واٞف ٔاِيا ت اؾت( .ذا٘ي ،ايٕا٘ي  ٚيٛؾفي ،1393 ،لٕٞ .)123 .چٙيٗ تٞ ٝط
٘ٛع الساْ غيط لا٘٘ٛي تٙٔ ٝظٛض ػسْ پطزاذت نحيح ٔاِيا ت ٘ظيط حؿابؾاظي ،ػسْ اضائٝ
زفاتط لا٘٘ٛي  ٚا٘داْ فؼاِيت التهازي تس٘ ٖٚاْ ٘ ٚكاٖ لا٘٘ٛي فطاض ٔاِياتي اَالق
ٔيقٛز (اػتٕازي ،ؾپاؾي  ٚؾاضي ،1395 ،ل.)69.
ا٘تظاض تط ايٗ اؾت و ٝافطاز ُٔٙمي (تٚ ٝيػ ٜوؿا٘ي و ٝاَالػا ت زضآٔسقاٖ زض
اذتياض ٔٙاتغ اَالػاتي ثاِث ٘يؿت) احتٕاال ٘ثايس ٞيچ زضآٔسي ٌعاضـ وٙٙس؛ ؾؤاِي وٝ
ُٔطح ٔيقٛز ايٗ اؾت و ٝچ ٝػٛأُ زيٍطي ت ٝخع لٛا٘يٗ ٔداظا توٙٙسٔ ٜيتٛا٘ٙس
تٛخيٝوٙٙس ٜپطزاذت ٔاِيا ت تٛؾٍ افطاز تاقٙس؟ (

,p.

.)Alm &Gomez,

زاليُ ٘ظطي  ٚتدطتي ٚخٛز زاضز و ٝتط ايٗ تاٚض٘س و ٝا٘ؿاٖٞا تٕايُ ت ٝتمّيس
وطزٖ قايغ تطيٗ ضفتاضٞا زاض٘س (

,p.

 .)Henrich,اٌط تؼساز ظيازي اظ قٟط٘ٚساٖ

ٔاِيا ت ذٛز ضا پطزاذت وٙٙس ،يه فطز ٔكٕٔ َٛاِيا ت ٘يع ٘ؿثت ت ٝپطزاذت ٔاِيا ت
احؿاؼ تؼٟس وطزٔ ٚ ٜاِيا ت ذٛز ضا پطزاذت ذٛاٞس وطز؛ اظ ؾٛي زيٍط ،اٌط تؿياضي اظ

افطاز اظ پطزاذت ٔاِيا ت فطاض وٙٙس ،فطز ٔكٕٔ َٛاِيا ت ٘يع تؼٟسي تاتت پطزاذت ٔاِيا ت
,p.

احؿاؼ ٘رٛاٞس وطز (

.)Frey&Torgler,

ازتيا ت زض حاَ ضقسي زض ٔٛضز ػٛأُ فطزي اٍ٘يع ٜپطزاذت ٔاِيا ت ٚخٛز زاضز،
و" ٝضٚحئ ٝاِياتي" ٘اٌْصاضي قس ٜاؾت .ضٚحئ ٝاِياتي فطز تَٛ ٝض لاتُ ٔالحظٚ ٝ
ٔثثتي تا زضن ٚي اظ ٔعاياي حانُ اظ ايٗ أط تطاي خأؼ ٝزض ظٔي ٝٙاضائ ٝواال  ٚذسٔا ت
ػٕٔٛي اضتثاٌ زاضز (

,p.

.)Alm &Gomez,

حؿٗ ٕٞ ٚىاضاٖ ( )2017زض ُٔاِؼٝاي زض ت ٝتطضؾي ايٗ ٔٛيٛع پطزاذتٝا٘س وٝ
آيا ؾطٔاي ٝاختٕاػي زض ؾُح اياِت زض اياال ت ٔتحس ٜآٔطيىا تَٛ ٝض ٘ظأْٙس تا السأا ت
اختٙاب اظ ٔاِيا ت قطوتٞا ٔطتثٍ اؾت يا ذيط ؛ آ٘اٖ زضيافتٙس و ٝتيٗ ؾطٔاي ٝاختٕاػي
ٔاِيا ت

قطوتٞا

ٚاتؿتٍي

ٚ

اختٙاب

اظ

(

,p.

.)Hasan&HOI&Zhang,

ٔٙفي

قسيسي

ٚخٛز

زاضز

ت ٝتاظٌئ ،ؿيط پػٞٚكي زيٍطي ،تيٗ "تثؼيت ٔاِياتي" " ٚؾطٔاي ٝاختٕاػي"
پي٘ٛس ايداز وطز ٜاؾت ؤٕ ٝىٗ اؾت افطاز ضا تطاي پطزاذت ٔاِيا ت ،حتي زض نٛض ت
ٟٔيا تٛزٖ أىاٖ فطاض ٔاِياتي تا ٚخٛز احتٕاَ پاييٗ تكريمٔ ،داب ٕ٘ايس ( Alm
.)&Gomez,

,p.
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قٛاٞس لاتُ ٔالحظٝاي ٚخٛز زاض٘س (٘ظيط پاتٙاْ 2001؛ ٌيؿ ،ٛؾاپٙعيا  ٚظيٍٙاِع
2004؛ ،ت٘ٛٔ ،ٛ٘ٚٛتّي٘ٚ ٚ ٛيٗ )2009 ،و٘ ٝكاٖ ٔيزٙٞس ؾطٔاي ٝاختٕاػي خأؼ،ٝ
ضفتاضٞاي اختٕاػي  ٚالتهازي ؾاوٙاٖ آٖ ضا تحت تأثيط لطاض ٔيزٞس
(

,p.

.)Hasan&HOI&Zhang,

خا  ٚچٗ ( )2015تا تطضؾي تيف اظ  28000حكاِعحٕ ٝحؿاتطؾي تيف اظ
 5000قطوت زض زٚض 2000 ٜتا  ،2009تأثيط ؾطٔاي ٝاختٕاػي ضا تط حكاِعحٕٝ

حؿاتطؾي ٔٛضز تطضؾي لطاض زاز٘س .ايكاٖ زضيافتٙس و ٝقطوتٞاي اياِتٞاي اياال ت
ٔتحس ٜو ٝزض ٔٙاَمي تا ؾطٔاي ٝاختٕاػي تااليي لطاض زاض٘س ،حكاِعحٕ ٝحؿاتطؾي
پاييٗتطي پطزاذت ٔيوٙٙس٘ .تايح آٖٞا حاوي اظ آٖ اؾت و ٝحؿاتطؾاٖ اػتثاض
ٔكتطياٖ ذٛز ضا تط ٔثٙاي ايٙى ٝقطوت ايكاٖ زض چٔ ٝحّي ٔؿتمط اؾت ،لًا ٚت
ٔيوٙٙس  ٚظٔا٘ي و ٝت ٝقطوتي وٕتط اػتٕاز وٙٙس ،حكاِعحٕ ٝتيكتطي ُٔاِث ٚ ٝزضيافت
ٔيوٙٙس.
خا ( )2017تياٖ زاقت و ٝقطوتٞاي ٔؿتمط زض يه ُٔٙم ٝتا ؾطٔاي ٝاختٕاػي
تاال زاضاي ٌعاضقٍطي ٔاِي تا ويفيتتطي ٘يع ٞؿتٙس .خأ ،سيطاٖ قطوتٞايي ضا و ٝزض
ٔٙاَك تا ؾطٔاي ٝاختٕاػي تاال ٚالغ قسٜا٘س ضا ٔسيطا٘ي تا ؾطٔاي ٝاختٕاػي تاال زض ٘ظط
ٌطفت .اظ ٘ظط ٚي ٕٞاُ٘ٛض و ٝزض ٍ٘اضٔ 1 ٜكاٞسٔ ٜيقٛز ،زٔ ٚدطايي و ٝؾطٔايٝ
اختٕاػي تط ويفيت ٌعاضـٞاي ٔاِي تأثيط ٔيٌصاض٘س ،ػثاضتٙس اظٙٞ :داض ٘ٛع-
زٚؾتي(1ػسْ ذٛزذٛاٞي)  ٚقثى ٝاضتثاَي ٔتطاوٓ,p. & ( 2

.)Jha,

زض ظٔي ٝٙاضتثاٌ ؾطٔاي ٝاختٕاػي ٔ ٚؿوِٛيتپصيطي اختٕاػي ،تٟتط اؾت اتتسا
ٔحطنٞاي ٔؿوِٛيتپصيطي اختٕاػي )CSR( 3ضا زضن ٕ٘اييٓ .ز ٚزيسٌا ٜانّي ٚخٛز
زاضز و ٝؾؼي زض تٛييح  CSRزاض٘س .يه زيسٌا ٜو ٝاغّة ت ٝزيسٌا ٜتيكيٝٙؾاظي
ٔٙافغ شيٙفؼاٖ اقاضٔ ٜيوٙس٘ ،كاٍ٘ط آٖ اؾت ؤ ٝسيطاٖ قطوت  CSRضا تا ٞسف حفظ
ضٚاتٍ ُّٔٛب تا زيٍط شيٙفؼاٖ ٘ظيط واضٌطاٖ ،تأيٗ وٙٙسٌاٖ  ٚتا٘هزاضاٖ ت ٝواض
ٔيتط٘س.

1 Altruism
2 Dense network
3 Corporate social responsibility

زيسٌا ٜز ْٚتياٖ ٔيزاضز ؤ ٝحطن ٕٞ CSRيكٙٔ ٝافغ پِٛي آٖ ٘يؿت ،ػٛأُ
غيطٔاِي ٔا٘ٙس ؾطٔاي ٝاختٕاػي ٔحُ اؾتمطاض قطوت ٕٔىٗ اؾت تط ضٚي CSR
تأثيطٌصاض تاقس .اغّة تهٕيٓٞاي قطوتٞا پيأسٞاي التهازي زض پي زاض٘سٔ .طخغ
تهٕيٌٓيطي زض قطوتٞا ٔسيطاٖ ٞؿتٙس ٔ ٚسيطاٖ احتٕاال تحت تأثيط ؾطٔاي ٝاختٕاػي
ُٔٙمٝاي و ٝزض آٖ ظ٘سٌي ٔيوٙٙس ،لطاض زاض٘س .ت ٝػٛٙاٖ ٔثاَ ،زض تؼًي اظ ٔٙاَك ،تٝ
زِيُ ؾٙتٞاي تاضيري ٙٞ ٚداضٞاي ٔصٞثي  ٚاختٕاػي آٖ ٔٙاَك و٘ ٝؿُ ت٘ ٝؿُ
ٔٙتمُ ٔيق٘ٛسٕٔ ،ىٗ اؾت تيف اظ ؾايطيٗ ضفتاضٞاي ٘ٛعزٚؾتا٘ ٝضٚاج زاقت ٝتاقس؛
ؾطٔاي ٝاختٕاػي تاال ٔسيطاٖ قطوتٞا زض ٔٙاَك تا ؾطٔاي ٝاختٕاػي تاال تسيٗ ٔؼٙي
اؾت ؤ ٝسيطاٖ ايٗ قطوتٞا احتٕاال ضفتاض ٘ٛعزٚؾتا٘ٝتطي زاض٘س (وٕتط ضفتاضٞاي
ذٛزذٛاٞا٘ ٝزاض٘س)  ٚقطوتٞاي ٚالغ زض ايٗ ٔٙاَك ٘يع ٔؿوِٛيتپصيطي اختٕاػي
&

تاالتطي زاض٘س )

.(Jha& Cox,

,p.

 CSRتأثيط ٔثثتي تط ٍ٘طـ ٔتؼٟسا٘ ٚ ٝضيايت قغّي زاضز  ٚايٗ تَٛ ٝض وأُ
تا ؾطٔاي ٝاختٕاػي اضتثاٌ زاضز (

,p.

.)Suh,
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زض َ َٛزٞٝٞاي اذيط ؾطٔاي ٝاختٕاػي ت ٝيىي اظ ػٙانط ٔ ٟٓزض ضقس قطوتٞا تثسيُ
قس ٜاؾت .تهٕيٓ ت ٝؾطٔايٌٝصاضي زض ؾٟاْ قطوت ٘ ٝتٟٙا ٘ياظٔٙس اضظياتي ضيؿه ٚ
تاظز ٜؾٟاْ ٔٛضز ٘ظط تا تٛخ ٝت ٝاَالػا ت ٔٛخٛز اؾت ،تّىٕٞ ٝچٙيٗ ٘ياظٔٙس وؿة
اػتٕاز ٘ؿثت ت ٝاي ٗ ٔٛيٛع اؾت و ٝاَالػا ت ٔٛخٛز لاتُ اتىا  ٚت ٝؾيؿتٓ َٛض وّي
ٔٙهفا٘ ٝاؾت )

,p.

 .(Guiso& Sapienza & Zingales,زض ايٗ ٔؿيط

ؾطٔاي ٝاختٕاػي ٔيتٛا٘س ٕٞاٍٙٞي ٕٞ ٚىاضي ضا تطاي زؾتياتي تٙٔ ٝفؼت ٔتماتُ
تؿٟيُ وٙس (

,p

.)Putnam,

ػال ٜٚتط ؾطٔائ ٝاِي ،ؾطٔاي ٝاختٕاػي ٔيتٛا٘س ػأُ ٕٟٔي زض ػّٕىطز قطوت
تاقس؛ زض َ َٛتحطاٖ ٔاِي ؾاَٞاي  2008تا  ،2009قطوتٞاي تا ؾطٔاي ٝاختٕاػي
تاال و ٝتٛؾٍ قاذم ٔيعاٖ ٔؿوِٛيتپصيطي اختٕاػي قطوت ( )CSRا٘ساظٌٜيطي قسٜ
تٛز٘س ،چٟاض تا ٞفت زضنس تيف اظ قطوتٞاي زاضاي ؾطٔاي ٝاختٕاػي پاييٗ ،تاظزٜ
ؾٟاْ وؿة ٕ٘ٛز٘س )

.(Lins & Servaes & Tamayo,

,p

وگبرٌ  - 1تأثيز سزمبيٍ اجتمبػي بز کيفيت گشارشَبي مبلي
سزمبيٍ اجتمبػي

ضبکٍ ارتببطي

حس

متزاکم

وًعديستي

مجبسات
رفتبرَبي
اوحزافي

کيفيت بُتز
گشارشَبي
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زض ؾُح والٖ ،ؾطٔاي ٝاختٕاػي تاػث تٟثٛز ػّٕىطز زِٚتٞاي ٔحّي ّٔ ٚي
قس ٚ ٜضقس التهازي ضا تؿٟيُ ٔيوٙس )

,p.

.(Gupta& Raman& Shang,

ٕٞچٙيٗ ؾطٔاي ٝاختٕاػي تَٛ ٝض غيطٔؿتميٓ تط ػّٕىطز ٔاِي زِٚت ٔٙترة تأثيط ٔي-
ٌصاضز؛ اػتٕاز ؾياؾي تاال اظ َطيك ٔيعاٖ ضايزٞي زض ا٘تراتا ت تطاي تكىيُ زِٚت ايداز
ٔيقٛز و ٝظٔي ٝٙضا تطاي تهٕيٌٓيطيٞاي زضؾت زض ظٔي ٝٙؾياؾتٞاي ٔاِي فطآٞ
ٔيآٚضز .اظ ايٗ ض ،ٚوؿطي زضآٔسٞاي ػٕٔٛي پاييٗتط اؾت  ٚت ٝاظاي ٞط يه زضنس
ضايزٞي (ت ٝػٛٙاٖ قاذم ؾطٔاي ٝاختٕاػي) وؿطي تٛزخ ٝزِٚت تٔ ٝيعاٖ  6/2تا 8/2
زضنس واٞف ٔيياتس (

,p.

.)Dinda,

تٛيىؽ  ٚپٛظ٘ط ( )1998پٙح ٔسَ تطاي ضاتُ ٝتيٗ ظطفيت ٕٞىاضي ٔياٖ خأؼٚ ٝ
ػّٕىطز ٟ٘ازٞاي ؾياؾي آٖ تطقٕطز٘س :ضأي زٙٞسٌاٖ ُٔٙمي ٘ ٚرثٍاٖ ضلاتتي ،تثؼيت
اظ لا٘ ،ٖٛفًيّت ٔس٘ي ،واضآيي زيٛاٖؾاالضا٘ ٚ ٝتُاتك ٘رثٍاٖ؛ اؾاؼ ٔسَ ا،َٚ
تهٛيطي اظ يه زٔٛوطاؾي وأال ضلاتتي اؾت و ٝزض آٖ ضاي زٙٞسٌاٖ ت ٝذٛتي آٌاٜ
ٞؿتٙس  ٚذٛاٞاٖ ٔداظا ت ٕ٘ايٙسٌاٖ ا٘تراب قس ٜو ٝػّٕىطز يؼيفي زاقتٝا٘س ٞؿتٙس.
تا آٌاٞي اظ ايٗ ٔٛيٛعٕ٘ ،ايٙسٌاٖ ت ٝز٘ثاَ ضايي وطزٖ ضأي زٙٞسٌاٖ ٞؿتٙس  ٚتط
اؾاؼ ذٛاؾتٞٝايآٟ٘ا حىٔٛت ٔيىٙٙس.
ٔسَ ز ْٚتط ٘مف ؾطٔاي ٝاختٕاػي زض واٞف ٞعئ ٝٙؼأال ت زض ػطن ٝضٚاتٍ
قٟط٘ٚساٖ تا زِٚت تأويس زاضز .زِٚت ٞعيٞٝٙايي ت ٝقٟط٘ٚساٖ تحٕيُ ٔيوٙس  ٚزض
ػٛو ٔٙافغ اضظقٕٙسي ت ٝاضٔغاٖ ٔيآٚضز .آٖٞا پطزاذت ٔاِيا ت ضا تطاي ذسٔاتي ٘ظيط
آٔٛظـ ،پّيؽ ،خازٜٞا  ٚزيٍط ذسٔا ت ػٕٔٛي اػٕاَ ٔيوٙٙس ٔ ٚمطضاتي ٞعيٝٙتَط تطاي
تأٔيٗ ٔىاٖٞايايٕٗٔ ،حيٍ پاويع ،ٜغصاٞاي ُٕٔوٗ  ٚزاضٞٚا اػٕاَ ٔيوٙٙس .اظ آ٘دا
ؤ ٝعاياي ايٗ السأا ت ،اؾتفاز ٜاظ واالٞاي ػٕٔٛي اؾتٔ ،طزْ ت٘ ٝپطزاذتٗ ٔاِيا ت
تٕايُ پيسا ٔيوٙٙس .آٖٞا ٕ٘يذٛاٙٞس تٟٙا وؿا٘ي تاقٙس ؤ ٝاِيا ت پطزاذت ٔيوٙٙس ٚ

يا ٞعيٞٝٙاي ٔطت ٌٛت ٝضػايت ٔمطضا ت ضا ت ٝتٟٙايي ٔتحُٕ ق٘ٛس .تطاي تًٕيٗ تثؼيت
اظ ايٗ لٛا٘يٗ ،زِٚتٞا تايس ؾاظٚواضٞاي اخطايي پيچيس ٚ ٜپطٞعيٝٙاي زض ٘ظط تٍيط٘س.
ؾطٔاي ٝاختٕاػي ٘ياظ ت ٝچٙيٗ ؾاظٚواضٞايي ضا تا قىُ زازٖ ا٘تظاضا ت قٟط٘ٚساٖ زض
ٔٛضز ضفتاض زيٍطاٖ واٞف ٔيزٞس .اٌط ٔطزْ اظ ٕٞتاياٖ ذٛز ا٘تظاض زاقت ٝتاقٙس وٝ
ٔاِيا ت ذٛز ضا تپطزاظ٘س  ٚيا اظ تِٛيسوٙٙسٌاٖ يايؼا ت ترٛاٙٞس ٔمطضا ت ظيؿتٔحيُي ضا
ضػايت وٙٙس ،احتٕاال ايٗ ٞعيٞٝٙا تا تٕايُ تيكتطي پطزاذت ٔيق٘ٛس ٞ ٚعي ٝٙاخطاي
ٔمطضا ت واٞف ٔيياتس.
تط اؾاؼ ٔسَ ؾ ،ْٛؾطٔاي ٝاختٕاػي ٔيتٛا٘س فًيّت ٔس٘ي ضا زض ٔياٖ
قٟط٘ٚساٖ تمٛيت وٙس .ؾطٔاي ٝاختٕاػي حاوٕيت ُّٔٛب ضا اظ َطيك تغييط ٍ٘طـ
اختٕاػي اظ ٔٙافغ قرهي (چٍٔ ٝ٘ٛيتٛا٘ٓ ثطٚتٕٙستط قْٛ؟) تٍ٘ ٝطـ اختٕاػي
(چٍ ٝ٘ٛخأؼٔ ٝا ٔيتٛا٘س تٟثٛز ياتس؟) اضتما ٔيزٞس .تا افعايف تٕايال ت قٟط٘ٚساٖ تطاي
ٔٙافغ خٕؼي  ٚحطوت اظ "ٔٗ" تٔ" ٝا" ،ؾطٔاي ٝاختٕاػي تاػث ٔيقٛز ؤُ ٝاِثا ت اظ
زِٚت ت ٝخاي وٕه ت ٝتطذي اظ اػًاي خأؼ ٝتٞ ٝعي ٝٙزيٍطاٖ ،زض ضاؾتاي ٔٙافغ
ٍٕٞاٖ تاقس.
فطيي ٝچٟاضْ ايٗ اؾت و ٝؾطٔاي ٝاختٕاػي تاػث افعايف اثطتركي ٟ٘ازي ٔي-
قٛز .زض خٛأغ ( ٚتٕٞ ٝيٗ تطتية ٟ٘ازٞاي زِٚتي) تا ؾطٔاي ٝاختٕاػي غٙي ،تهٛض تط
ايٗ اؾت ؤ ٝسيطاٖ  ٚواضوٙاٖ ت ٝؾرتي تطاي ٔٛفميت قطوتٞاي تعضي واض ٔيوٙٙس
ٚ ٚظايف ذٛزقاٖ ضا ا٘داْ ٔيزٙٞس .اظ آ٘دا و ٝػٛأُ ،زض تطاتط ٚؾٛؾٔ ٝمأٚت ٚ
ضفتاضٞاي فطنتَّثا٘ٔ ٝمأٚت ٔيوٙٙسٙٔ ،اتؼي و ٝزض ٞعيٞٝٙاي وٙتطَ ٘ ٚظاض ت
نطفٝخٛيي ٔيق٘ٛس ضا ٔيتٛاٖ زض ضاؾتاي وؿة تاظزٞي تيكتط ؾطٔايٌٝصاضي وطز .زض
ٔماتُٟ٘ ،ازٞاي زِٚتي ٚالغ زض خٛأؼي و ٝزاضاي ؾطٔاي ٝاختٕاػي پاييٙي ٞؿتٙس ،تٝ

واضوٙاٖ ذٛز اػتٕاز ٘ساقتٔ ٚ ٝسيطاٖ ٔدثٛض ذٛاٙٞس قس ٔٙاتغ ظيازي ت٘ ٝظاض ت ٚ
وٙتطَ اذتهال زٙٞس تا اظ ضفتاضٞاي فطنتَّثا٘ ٝپيكٍيطي ٕ٘ايٙس.
ٔسَ پٙدٓ ؾطٔاي ٝاختٕاػي  ٚحاوٕيت ُّٔٛب ضا تا اؾتفاز ٜاظ تٛا٘ايي ؾطٔايٝ
اختٕاػي تطاي تطٚيح قيٜٞٛاي تُاتك زض ٔياٖ ٘رثٍاٖ ٌطٜٞٚاي ٔراِف يىسيٍط ،پي٘ٛس
ٔيزٞس .ايٗ ٔسَ زض يه ظي طٔدٕٛػ ٝذال اظ وكٛضٞا ٟ٘ ٚازٞا واضتطز زاضز و ٝزض آٖ
حاوٕيت تا ٔكىال ت اختٕاػي ٔا٘ٙس اذتالفا ت قٟط٘ٚساٖ زض ظٔيٞٝٙاي لٔٛئ ،صٞثي يا
َثماتي ضٚتط ٚاؾت .ضا ٜحُ ُّٔٛب تطاي چٙيٗ قطايُي ،اقتطانٌطايي اؾت .ؾُح
تاالي ؾطٔاي ٝاختٕاػي ٔيتٛا٘س تاػث افعايف تٕايُ ضٞثطاٖ  ٚپيطٚاٖ ٌطٜٞٚا تطاي تطٓٞ
ظزٖ اذتالفا ت اختٕاػي  ٚايداز زٔٛوطاؾي زض چٙيٗ خٛأؼي قٛز ( Boix & Posner,
,p. -

).

 .4بحث ي وتيجٍگيزي
تٛؾؼٔ ٝاِي ٔٛخة افعايف أٙيت زض خأؼٔ ٝيقٛزٕٞ .چٙيٗ ؾطٔاي ٝاختٕاػي تط
تٛؾؼٔ ٝاِي تأثيطٌعاض اؾت .تا تٛخ ٝت ٝايٗ أط ،ؾطٔاي ٝاختٕاػي ؤ ٝفٟٔٛي تطآٔس ٜاظ
زَ ػّ ْٛاختٕاػي اؾت زض چٙس زٌ ٝٞصقت ٝتٛخ٘ ٝظطي  ٚتدطتي تؿياضي اظ
زا٘كٕٙساٖ ػّٔ ْٛرتّف ضا تطاٍ٘يرت ٝاؾت .ؾطٔاي ٝاختٕاػي ت ٝػٛٙاٖ ٔدٕٛػٝاي اظ
ٙٞداضٞاي اختٕاػي ،ضفتاضٞاي اختٕاػي  ٚالتهازي ؾاوٙاٖ خأؼ ٝضا تحت تأثيط لطاض
زاز ،ٜؾُح ٕٞىاضي ٔياٖ اػًاي خأؼ ٝضا تٟثٛز تركيس ٚ ٜتاػث واٞف ٞعيٞٝٙاي
ٔؼأال ت  ٚاضتثاَا ت  ٚزؾتياتي تٙٔ ٝافغ زٚخا٘ثٔ ٝيقٛز .قثىٞٝاي اضتثاَي ٔتطاوٓ
احتٕاال احؿاؼ قطوتوٙٙسٌاٖ ضا ٘ؿثت ت ٝذٛز ،اظ "ٔٗ" تٔ" ٝا" ٌؿتطـ زاز ٚ ٜيا
(زض ظتاٖ ٘ظطيٝپطزاظاٖ ا٘تراب ُٔٙمي) ػالل ٝقطوتوٙٙسٌاٖ تطاي ٔٙافغ خٕؼي ضا
افعايف ٔيزٙٞسٔ .كرها أىاٖ زؾتياتي ت ٝيه فؼاِيت ٕٞا ًٙٞزض ٔياٖ ٌطٞٚي اظ
افطاز تس ٖٚؾطٔاي ٝاختٕاػي ٚخٛز زاضز ،أا احتٕاال قأُ ٞعيٞٝٙاي ايافي ٔؼأال ت،

٘ظاض تٔ ،صاوط ،ٜزازضؾي  ٚاخطاي تٛافما ت ضؾٕي ٔيقٛز .تسيٗ تطتية ا٘تظاض ٔيضٚز
ؾطٔاي ٝاختٕاػي تط ضٚي ٔٛيٛػا ت ٔرتّف تأثيط زاقت ٝتاقس .زض ايٗ ٔماِ ٝت ٝتطذي اظ
حٛظٜٞاي تأثيطٌصاضي ؾطٔاي ٝاختٕاػي تط تٛؾؼٔ ٝاِيٛٔ ٚ ،يٛػا ت ٔطتثٍ تا آٖ ٔا٘ٙس
نٙؼتي قسٖ ،پطزاذت ٔاِيا تٌ ،عاضقٍطي ٔاِي ٔ ٚؿوِٛيتپصيطي اختٕاػي  ٚػّٕىطز ٚ
اثط آٖ تط افعايف أٙيت زض خأؼ ٝپطزاذت ٝقس .تا تٛخ ٝتُٔ ٝاِة ُٔطحقسٔ ٜيتٛاٖ
٘تيدٌٝيطي وطز و ٝؾطٔاي ٝاختٕاػي تا افعاي ف ؾُح اػتٕاز زض خأؼ ٝتاػث ضقس ٚ
تٛؾؼٔ ٝاِي قس ،ٜضٚحئ ٝاِياتي قٟط٘ٚساٖ ضا افعايف زاز ٚ ٜفطاض  ٚاختٙاب ٔاِياتي ضا
واٞف ٔيزٞس ،تاػث تٟثٛز ويفيت ٌعاضقٍطي ٔاِي ٔ ٚؿوِٛيتپصيطي اختٕاػي ٔي-
قٛز ،ػّٕىطز قطوتٞا  ٚزِٚتٞا ضا تٟثٛز تركيس ٚ ٜض٘ٚس ٘ٛآٚضي  ٚنٙؼتي قسٖ ضا
تؿطيغ ٔيوٙس ٕٝٞ .ايٗ أٛض ،تاػث افعايف أٙيت زض خأؼٔ ٝيقٛز.
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زفتعط تحميمعا ت وعاضتطزي فطٔا٘سٞي ا٘تظأي آشضتايداٖ قطلي.
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