
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

1 

 

 یی از اقتصاد مقاومتیهانمایه
 

 1زینت السادات ابطحی فروشانی

 دکتری مدیریت پروژه، دانشگاه چینگخوادانشجو 
zinatabtahi@yahoo.com 

 
  چکیده: 

طرح این رویكرد در بسياري  ي اقتصادي جوامع مطرح شده است.هادر بررسی از دیربازاست كه  یمفاهيمجمله از  اقتصاد مقاومتی

در جوامع مختلف ممكن  اقتصادي نشان دهنده اهميت نقش ساختارها و روابط اجتماعی بر متغيرهاي اقتصادي است.از مباحث 

است از مفهوم اقتصاد مقاومتی برداشتهاي متفاوتی استنباط شود اما چيزي كه بدیهی است كه در در برخی از مفاهيم كامال 

، هااي از شبكهمجموعهاساساً سرمایه اجتماعی باشد. میرمایه اجتماعی مشترک هستند كه یكی از مهمترین آنها استفاده از س

. در كندر جهت كسب منافع متقابل تسهيل میرا د هاو بين گروه ها( است كه همكاري درون گروهها)درک هاهنجارها و شناخت

توسعه اقتصادي و پيشرفت یک كشور داشته  گذاري در تواند نقش تاثيرمیواقع پرداختن به این مهم بعنوان یک پتانسيل بالقوه 

 بررسیاز اینرو ما سعی داریم تا در این مقاله ابتدا مفاهيم تحقيق، از جمله سرمایه اجتماعی،كسب و كار خانوادگی را مورد  باشد.

 نيم.به بيان نقش سرمایه اجتماعی در توسعه اقتصادي یک كشور اشاره ك میسپس با ارائه یک مدل مفهو قرار دهيم.

 

 سرمایه اجتماعی، كسب وكار خانوادگی، توسعه اقتصادي. واژگان کلیدی:  
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 مقدمه

شود كه براي ارائه محصوالت یا خدمات باا رویكاردي ماالیج تجااري و یانعتی انجاام       میمجموعه فعاليتهایی گفته  به ركسب و كا

ماادي موجاب   ر جامعه عالوه بر سود مادي و غيرتعدد كسب و كارهاي مختلف در هكسب وكار قالب ایلی توسعه است.  پذیرد.می

عنصر دیگر توسعه، سرمایه اجتمااعی اساتس سارمایه اجتمااعی،     شود تا جامعه از لحاظ رفاه و اشتغال نيز به تعادل نزدیک شود. می

و  هاا بایاد باه توانمنادي    اقتصاد مقاومتیز مرحله شود. درگذر اكانون و مركز ثقل كار و تالش و پيشرفت در عصر مدرنيته تلقی می

كشور چاين هام از   اي قائل شویم. گيري از منابع طبيعی و بكارگيري تكنولوژي مدرن اهتمام ویژههاي افراد و انسانها در بهرهقابليت

ده بهيناه از ابازار و دساتيابی باه     هاي جدید در بازار، خاود را باراي اساتفا   زیرا آنها با بكارگيري روشاین مفهوم به خوبی بهره برده 

تواند عنصر پویاایی و تحارک را باه    سازند. لذا پتانسيلهاي انسان و تعامالت اجتماعی او  میكيفيت مطلوب كاال و خدمات آماده می

ردازناد و  در محيطی هماهنگ به تعامل بپ« جامعه»و « فرد»ژرفاي وجود افراد تحت نفوذ و وابسته به خود تزریق كند به شكلی كه 

هاي اجتماعی نوآورانه شكل گيرد. باید اذعان كرد كه  نقش و اهميت فرد سرمایه اجتماعی به عنوان كاانون اندیشاه ناوگرایی،    قالب

در ایجاد روحيه خالقيت و نوآوري در جامعه، گسترش روحيه كارآفرینی و توسعه كسب و كار جدید در جامعه، انكار ناپذیر است، به 

تواند اندیشه افراد تحت نفوذ خود را به سمت و سویی سوق دهد كه آنهاا  نه فعاليت اقتصادي، سرمایه اجتماعی میطوري كه درزمي

هااي  رو از جملهس بيكاري، فقر، اعتياد، فساد و... برهاند و آنها را در مسيرهاي شغلی كاه مولاد سارمایه و فریات    را از مشكالت پيش

باه عناوان    مبستگی عالوه بر نقش توليد نسل و پارورش ابعااد عااطفی و اخالقای در جامعاه،     هدایت نماید. زیرا، این هجدید است، 

انادازي كساب و كاار    كانونی براي رشد و پرورش اندیشه خودباوري، اعتماد باه نفاس و خودشاكوفایی، نقاش بسايار مارثري در راه      

  (.Chrisman ,chua and sharma,2003هاي شغلی در جامعه خواهد داشت)اقتصادي و توسعه فعاليت

 

 سرمایه اجتماعی
مطرح شده است و باه دليال آن كاه مفهاوم      1920سرمایه اجتماعی به معناي همبستگی بين افراد، مفهومی است كه از اوایل دهه 

از جملاه ایان    دیرپایی نيست، ایوال داراي تعاریف متعددي است كه توسط اندیشمندان و نویسندگان متفاوتی تعریف شاده اسات.  

(س 1995) (س كااكس 1995) (س پوتناام 1986) (س بوردیاو 1998) (س كلمان 1961) توان به اندیشمندان مطرحی چون جاكوباد، میراف

گفتاه باه   اقی بين تعاریف متفااوت افاراد پايش   اما اگر بخواهيم با اندكی تسامح، وف ( و... اشاره كرد.1999) (س فوكویاما1998) پورتر

)درک( اسات   ها، هنجارها و شناختهامجموعه اي از شبكه»ت زیر سرمایه اجتماعی را تعریف كرد: وجود آوریم، شاید بتوان به یور

 «.كندر جهت كسب منافع متقابل تسهيل میرا د هاو بين گروه هاكه همكاري درون گروه

ان كنيم تا در آخر بتوانيم باه  همچنين شاید خالی از لطف نباشد كه تعریف بانک جهانی از سرمایه اجتماعی را نيز در این مختصر بي

، ارتباطاات و  هاا سازمان» :بندي از مفهوم سرمایه اجتماعی برسيم. بانک جهانی، سرمایه اجتماعی را چنين تعریف می كندیک جمع

 «دهند.هنجارهایی كه كيفيت و كميت ارتباطات اجتماعی را در یک جامعه شكل می

سه سطح مورد نظر داشت كاه عبارتناد از سارمایه اجتمااعی در نهادهااي غيررسامی،       به طور كلی می توان سرمایه اجتماعی را در 

كاه در بساياري از    ين نهادهاا و سااختارهاي كاالن رسامی    ي سلسله مراتبی( و همچنا ها)از جمله سازمان ي محلی افقیهاسازمان

يم استفاده كرده و با خودباوري كاه یكای از   كشورهاي توسعه یافته و حتی بلوک شرق از جمله ژاپن، چين و... به خوبی از این مفاه

 اند.مصادیق اقتصاد مقاومتی است خود را به سطح كشورهاي تراز اول دنيا رسانده

به یورت فيزیكی وجود ندارد بلكه حامل تعاامالت و هنجارهااي    هادانيم، سرمایه اجتماعی بر خالف سایر سرمایههمان طور كه می

ي هاا ي مدیریتی جامعه و نيز هزیناه هاتواند موجب پایين آمدن سطح هزینهرف دیگر افزایش آن میگروهی و اجتماعی بوده و از ط

سرمایه اجتماعی عمدتا با دو مفهوم كليدي و بسيار اساسی در ارتبااط اسات. یكای از     عملياتی و معامالتی واحدهاي اقتصادي شود.

است. شبكه اعتماد عبارت است از گروهی كاه بار اسااع اعتمااد     « دشبكه اعتما»مفاهيم در راستاي تبيين مفهوم سرمایه اجتماعی

( معتقاد  1997) ي یكسانی در تبادالت فيمابين خود استفاده می كنند. فوكویاماا هامتقابل به یكدیگر، از اطالعات، هنجارها و ارزش

ي اعتماد موجود در آن سيساتم و  هابكهاست كه قبل از ورود به سيستم تجاري یا اقتصادي و اجتماعی باید اطالعات كافی درباره ش

مفهوم مرتبط دیگري كه  داند.نه مبادالت اقتصادي و اجتماعی میي مرتبط با آن داشته باشيم. چرا كه اعتماد را پایه هرگوهاویژگی

ردگی دایاره  است. ایان مفهاوم باه ميازان گسات     « شعاع اعتماد»با مفهوم سرمایه اجتماعی مورد تدقيق و تعریف قرار گرفتس مفهوم 

كند. هرچه یک گروه اجتماعی داراي شعاع اعتماد باالتري باشد، ميزان سارمایه  د متقابل اعضاي یک گروه اشاره میهمكاري و اعتما
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اي مشاخ  مای شاوند و شاامل مادنيت،      همچنين، منابع سرمایه اجتماعی از طریق روش درجاه  اجتماعی نيز بيش تر خواهد بود

در نهایت ي داوطلبانه، اعتماد عمومی )تعميم یافته( و هنجارهاي تعامل دوجانبه است.هاسمی و سازماني غيررهامشاركت در شبكه

 . (Bueno&et al,2004,p4كنيم كه سرمایه اجتماعی یک ماهيت چند بعدي دارد)میاذعان 

 1کسب و کار خانوادگی

یی كاه در  هاا دانناد. شاركت  می 1890تا  1870ي هاالي خانوادگی به شكل مدرن را براي اولين بار بين سهاسابقۀ تشكيل شركت

یع باشند. درآن زمانی كاه اماواف فراگيار ناوآوري در یانا     می هاگذار این نوع شركتكردند، پایهمیامریكا در ینایع توليدي فعاليت 

بار مانناد   نایع سرمایهدر ی هاگيري بود و به انقالب ینعتی دوم معروف است. سپس این شركتتوليدي و حمل ونقل در حال شكل

ي حمل و نقل، تصفيه بنزین، فلزات اوليه، ینایع غذایی و نوشايدنی و سااخت سايگار    هامحصوالت شيميایی و الكترونيكی، سيستم

ي ینعتی و توليدي و ارتباط پيچيده توليد و توزیع بود كاه زميناه را باراي    هانيز وارد شدند. در واقع رشد ابعاد و پيچيدگی فعاليت

ي تاو ليادي و یانعتی باه حاوزه      هاا ي خاانوادگی از شاكل شاركت   هاا ي خانوادگی فراهم نمود. بعد از آن شاركت هار شركتظهو

كنناد.  میمحور فعاليت ي بسياري در ینایع كارگرمحور و سرمایههاي تجاري و بازرگانی وارد شدند. البته هنوز هم شركتهافعاليت

و سيستم قانونی نسبتاً ضعيفی بود كه قادر نبود امنيت الزم را ایجااد كناد و در نتيجاه    وجود این شركتها به خاطر محيط پر تالطم 

شاود باه سيساتم    مای ي خانوادگی كه در آنها مالكيت و كنترل امري ادغام شده است و هردو توسط اعضاي خانواده انجام هاشركت

باشاد. در اواخار   مای لكيت هر دو بر عهده اعضاي خاانواده  اقتصادي غرب وارد شدند. چرا كه در این گونه شركتها وظيفه كنترل و ما

شاركت   5000از  %46شركت برتر در امریكا ، در آلمان  100شركت از  17ي خانوادگی زیادي وجود داشتند. هاقرن بيستم، شركت

یان موضاوع كاه اسااع     ي خانوادگی بودند. با توجاه باه ا  ها، شركت %36شركت برتر ودر ایتاليا  100برتر، در سویيس یک سوم از 

پاردازیمس  مای شركتهاي خانوادگی در غرب و در فرهنگ سرمایه داري گذاشته شده است، به تعریف این نوع شركتها از ایان دیادگاه   

1تعریفی كه نظام سرمایه داري ي خانوادگی دارد بدین یورت استس كسب و كار خانوادگی مرحله اي از سايكل زنادگی   هااز شركت 

كنناد، سااختار   مای در این دیدگاه كسب و كار خانوادگی اندازه اي كوچک و متوسط دارناد ، باه آهساتگی رشاد     باشد. میموسسه 

 (.colli,2003, 9) كنندمیاستفاده  كنند و از منابع مالی غير رسمیمیمسطح دارند، از نظر مالی مستقل عمل 

تواناد كاانون   و كيفی می میرسيم كه خانواده از نظر كنتيجه می اگر خانواده را از دیدگاه نهادي مورد بررسی قرار دهيم به اینحال 

ایلی اندیشه كار و تالش و پرورش روحيه خلق ایده و كار در افراد باشد. البته شایان توجاه اسات كاه منظاور ماا در ایان مقالاه از        

رادر( و هم افراد سببی یک خانواده )مثل: خونی یک خانواده )مثل: پدر، مادر، خواهر و ب مفهوم خانواده، هم مجموعه اعضاي نسبی و

ميزان تحصيالت، نوع شغل والدین، ساخت خانواده، روابط درون خانوادگی )خصویاً رابطه  باشد.میاعضاي یک طایفه، قوم یا قبيله( 

ي از امكاناات رفااهی در   والدین با فرزندان( و روابط ميان خانوادگی)روابط با اعضاي فاميل و...(، درآماد خاانواده و ميازان برخاوردار    

2فرهنگ كار»گيري شكل ي متفاوتی دارند كاه اگار از هماان    هاتواند تأثير داشته باشد. انسانهاي متفاوت، توانمنديدر خانواده می« 

هااي جدیاد خاود، تغييار در روناد تولياد و باالطبع تغييار در فرآیناد          توانند با خلق ایاده میابتدا در مسير مشخ  هدایت شوند، 

3نولوژيتك  كنند مترتب است:میرا آسان كنند. طبق نظر پژوهشگران سه مزیت بر شركتهاي خانوادگی كه شروع به كار  

 حفظ ایول انسانی در محل كار:  .1

 د نشان دهند. دوستی را نسبت به شركتهاي معمولی از خوتوانند سطوح باالتري از حس انسانمیشركتهاي خانوادگی به راحتی  

 رد دراز مدت: توجه به عملك .2

 تواند به كارهاي دراز مدت بيندیشد . میب پس بدهند، تر از مدیران، كه باید ساالنه حسایک شركت خانوادگی راحت 

 تاكيد بر كيفيت: .3

مثل ینعت ) گردند. مخصویا ًدر ینایعی كه تنها هدف افزایش سودآوري نيستمیكسب وكارهاي خانوادگی باعث افزایش كيفيت 

ز طریاق ماوارد   توانند فعاالنه به دنبال بهبودكيفيت امیخدمات بهداشتی(.كسب و كارهاي خانوادگی ضمن مشاركت، گردشگري یا 

 زیر باشند:

 اي رو به پيشرفت در این نوع كسب و كار . اهداف وانگيزه1

                                                        
1 Capitalism 
2 labor culture 

3 Technology process 
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 . نحوه تصميم گيري، ارتباطات و كنترل مناسب 2

 . پتانسيل باالي خالقيت و نوآوري 3

 . تعادل و تناسب بين خانواده و ینعت 4

 انجام شده اسات، نشاان   و چين و ژاپن تحقيقاتی كه در كشورهاي مختلف من جمله: امریكا، آلمان، سویيس، كانادا، استرالياو ایتاليا

دهد كه بااسياري از كااسب و كارهااي خاانوادگی باعاث افازایش كيفيات در حاوزم یانعت، محصاوالت و خادمات گردیاده             می

 (.Getz,Carlesen and Morrison,2005, 73-85ند)ا

 

 ابعاد کسب وکارهای خانوادگی
كه به گفتاه خيلای از كارشناساان داخلای،     میمفهودهند. میشركتهاي خانوادگی بخش قابل توجهی از حوزه كسب وكار را تشكيل 

منادان  ف سازمان فنی و حرفه اي به عالقهاز طرگيري اقتصاد مقاومتی دارد. اخيرا هم تسهيالتی در این زمينه سهم زیادي در شكل

 (.Westhead and Cowling,1998اي در ایجاد ثروت، توليد شغل و رقابتی شدن دارند )همچنين سهم عمده داده ميشود.

ي اها شود كه كسب وكارهاي خانوادگی نه تنها حوزم جدیدي در تجارت ایجاد نموده است بلكه بر ساایر ابعااد و حاوزه   میمالحظه 

  باه آنهاا اشااره     1تجارت و كسب وكار نيز تاثير گذار بوده است. هنون به این ابعاد در تحقيات خود اشاره كرده است،كه در جادول  

 شود.می

 (Hennon et al. 1998, 248) : ابعاد از کسب وکارهای خانوادگی1جدول 

 ابعاد مهم کسب و کارهای خانوادگی

 کند(می بط به ایجاد فعالیتهای کارآفرینانه کمکتقسیم فامیلی کار میان اعضا)روا

 انعطاف پذیری در وظایف و نقشهای خانوادگی و سازمانی

 برداری از پتانسیل کار خانوادگیتعهد خانوادگی برای شرکت و بهره

 جو درونی خانواده و کسب و کار

 انرژی و سایر منابع شرکت تخصیص داده شوند چطور زمان،

 یسبکهای مدیریت

 

 نقش  سرمایه اجتماعی درتوسعه اقتصادی از طریق  کسب و کارهای خانوادگی
 كند، كه عبارتند از:میسه دليل وجود دارد كه رابطه بين سرمایه اجتماعی وكسب وكار خانوادگی با توسعه پایدار را تایيد 

سانگ بنااي بساياري از     سارمایه اجتمااعی(،   )انباشات  پاذیري خاود  اول، شركتهاي خانوادگی با توجه به نيروي انساانی و انعطااف  

ي هاا مطاابق انتشاارات آكاادمی باين المللای تحقيقاات شاركت        (.2باشند)شكلمیي بزرگ امروز و اكثر شركتهاي نوظهور هابنگاه

دریاد ،   93الای   60ي موجود ،در اروپا حدود هاي خانوادگی از كل شركتها، سهم شركت 2003دسامبر  در(، IFERA)خانوادگی

 500دریاد از   35باشد. همچنين نزدیک باه  می درید 65درید و در آمریكاي مركزي و جنوبی حدود  95ر ایاالت متحده حدود د

 , Hermés  يهاا ي بزرگی نيز در سطح دنيا مانند شاركت هامی باشد. شركت ي خانوادگیهاشركت بزرگ آمریكایی از نوع شركت

Danone , Michelin Peugeot , Henkel , BMW , Dr. Oetker , Beretta Barilla , Johnson & Johnson , Kelloggs 

, Mars , IKEA , Tetra Pak  به عبارت دیگر این شركتها باا اساتفاده از مساير كساب و      .باشندمیي خانوادگی هااز نوع شركت

 اند.كارهاي خانوادگی پا به عریه تجارت گذاشته

كه بنگاهها و شركتهاي خانوادگی بستري مناسب براي رشد و توسعه شاركتهاي متوساط و    همين زمينه و براي تایيد این مطلب در

.كه نشاان  آمده است ي موجود در برخی از كشورهاي جهانهاي خانوادگی از كل شركتهادرید شركت آورند، ذیالًمیبزرگ فراهم 

ایان آماار را هار چناد ساال موسساه نظاارت         اشاد. بمای دهنده سهم غير قابل انكار این شركتها در توسعه اقتصادي این كشاورها  

 كند.میكارآفرینی جهانی ارائه 
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 (GEM,2007: سهم كسب و كارهاي خانوادگی)2جدول 

سهم شرکتهای خانوادگی در  نام کشور

 اقتصاد

 %95 ایاالت متحده

 %93 ایتاليا

 %80 فنالند

 %80 یونان

 %79 سوئد

 %75 استراليا

 %75 اسپانيا

 %74 هلند

 %70 انگلستان

 %70 پرتغال

 %60 آلمان

 %60 فرانسه

 

از مهمتارین   )بواساطه انباشات سارمایه اجتمااعی(     خاانوادگی  شود كه كسب و كارهايبا توجه به آمار و اطالعات فوق مشاهده می

ي هاا این كه كسب و كاار از طرف دیگر با توجه به  می شوند. زایی و كارآفرینی محسوبي كشورهاي مختلف براي اشتغالهااولویت

گيرند، سهم زیادي از توسعه و رشد اقتصاادي را  میي كوچک و متوسط شكل هاي فاميلی و كسب و كارهاخانوادگی در سطح بنگاه

كاه ضامن فاراهم     سياستمداران و دولتمردان در كشورهاي مختلف قوانين و مقرراتی وضاع نماوده اناد    دهند.میبه خود اختصاص 

كارهاي خانوادگی ، موانع و مشاكالت پايش روي مرسساان     امكاناتی در جهت راه اندازي، رشد و توسعه كسب و آوردن تسهيالت و

سمت این  به هاگذاري و تشویق سرمایه گذاران براي انتقال سرمایهنموده است. افزایش سرمایه این گونه كسب وكارها را نيز حداقل

 .باشد می هاي دولتي اقتصادهانيز از دیگر برنامه هاگونه شركت

ي زندگی سازمانی هاكسب و كارهاي خانوادگی كه واقعيت كنند،می استدالل 1998و دیگران در سال  چرزمن دوم، همانطور كه

مالحضات اقتصادي و  كند، محلی ویژه را براي درک چگونگی اتصالمیاقتصادي و اجتماعی را به یورت واضحی با هم تركيب 

در همين خصوص ما . (Sharma and Chrisman, 1999)دهد می گذارند، ارائهات استراتژیک اثر میكه بر تصميماجتماعی 

 كنيممیبندي را بر اساع ارتباط انباشت سرمایه اجتماعی با توسعه پایدار، از طریق مكانيزم كسب و كارهاي خانوادگی ارائه يمتقس

 (.3و  2)شكل 
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و  شود، كه حایل آن كسب و كارهاي اجتمااعی اساتس  میرنگ عد سرمایه اجتماعی پرگی یا باساساً در حوزه كسب وكارهاي خانواد

گردد. در حوزه اجتماعی كسب و كارهاي میگيرد كه باعث پيدایش كسب و كارهاي اقتصادي مییا بعد اقتصادي آن مورد نظر قرار 

 نماید، عبارتند از:میهم خانوادگی باید گفت كه عواملی كه زمينه را براي ظهور این شركتها فرا

 انباشت سرمایه اجتماعی   -1

 نياز مشترک  -2

 ي خانوادگیروفادا -3

 وحدت در هدف -4

حس یا نياز مشترک، وفاداري و تعهد  دارد.میعبارت دیگر در ميان خانواده یا فاميل، هدف مشترک اعضا را به تالش و كوشش واه ب

اي كه سرمایه انباشت شاده در داخال یاک خاانواده یاا فاميال ایفاا        نندهبه یكدیگر این حركت را حمایت كرده تا با نقش تسهيل ك

از سوي دیگر هدف سودآوري)اقتصادي( نيز به نوباه خاود، انگيازه و تاالش      كند، باعث شكل گيري یک شركت خانوادگی گردد.می

از طریاق ایجااد فروشاگاهها در انادازه     این هدف  انگيزد تا بدنبال تاسيس و تصدي مكانی براي تحقق این آرزو باشند.میافراد را بر 

 گردد.میفاميلی و كارخانجات بزرگ  عملی میكوچک و یا فراتر در قالب شركتهاي سها

در نتيجه این اقدامات و  فراهم شدن بستر الزم براي توسعه اقتصادي همه جانبه و پایدار، ما شاهد بروز مصاداقهاي عينای و عملای    

كاه افازایش ایان محركهااي      كيفيت زندگی و توانمندسازي خاواهيم باود   درآمدزایی، افزایش رفاه، ،افزایش اشتغال توسعه از قبيل:

گردد كه هماه ایان ماوارد از    میمنجر اقتصادي بطور طبيعی به توسعه كسب و كارهاي خانوادگی در دو حوزه اجتماعی و اقتصادي 

 شود.میشور باشد و باعث باالرفتن ارزش پول آن كمیمصادیق اقتصاد مقاومتی 

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات 
با توجه به دالیلی كه ارائه گردید ما اعتقاد داریم، عالوه بر اینكه انباشات سارمایه اجتمااعی زميناه سااز توساعه كساب وكارهااي         

رینی و خلاق  تواناد مولاد كاارآف   مای گردندس بها دادن به آنهاا  میباشند و به طبع آن سبب توسعه اقتصادي و اجتماعی میخانوادگی 

بندي موضوع، ما معتقد به دو دیدگاه در رابطه با نقش سارمایه اجتمااعی   كننده نياز جدید در بازار پيچيده امروز، نيز باشد. در جمع
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 (:4)شكل متوسط و بزرگ و نهایتاً توسعه اقتصادي هستيم -ي كوچکهاو كسب كارهاي خانوادگی در ایجاد، حفظ و رشد بنگاه

كناد و اذعاان دارد كاه ایان قاوانين و      مای تاري)هدایت شده(: این دیدگاه كسب و كارها را از باال به پایين القااي  دیدگاه ساخ -اول

 گردد.میي دولت است كه باعث رشد و توسعه كسب و كارهاي اجتماعی و اقتصادي هامقررات، نوع و ميزان تسهيالت و سياست

، فرهنگ كارآفرینی و ایجاد فریاتهاي جدیاد از   هاين این موضوع است كه خانوادهاین دیدگاه مب )بنيادي(: دیدگاه نهادگرایی -دوم

تواند بستر را براي بروز كسب و كار جدید در سطح نهادي فراهم نماید.این در حالی است كه نهادهاایی  میطریق خالقيت و نوآوري 

ترقای باراي شاركتهاي فاردي و بادنبال آن شاركتهاي       كه در این دیدگاه مورد مداقه و مطمع نظر قرار گرفته اند، خود مركز ثقال  

 باشند.میخانوادگی ،كوچک،متوسط و بزرگ 

 
 ارتباط انباشت سرمایه اجتماعی  و توسعه اقتصادي -دیدگاه نهادي و ساختاري -4شكل

 

دي و اجتمااعی، در  خانوادگی بستري مناسب براي تقویت كسب و كار با مقاید اقتصاا  -باید اذعان كرد كه فاميل و شبكه اجتماعی

در ضامن در ایاران باا توجاه باه ظرفيات خارده         باشاد. میتعاون و همبستگی و سرمایه اجتماعی خانواده  ي فاميلی،هاپرتو مراوده

تاكياد شادید    ي اعتقادي و مذهبی از جملاه: هافرهنگهاي فاميلی و قومی در كشور و گستره روابط خانوادگی و با توجه به پتانسيل

ارتباط خانوادگی، تعاون و مشاركت ظرفيتهاي باالیی براي كارآفرینی خانوادگی در ابعااد اجنمااعی و اقتصاادي     رحم، لهیاسالم بر 

رود كه با ظهور این كسب و كار در ایران ، شاهد توسعه این نوع كسب و كارها و در نتيجه رشد بخاش تجاارت   میوجود دارد.انتظار

 شود:میپيشنهاداتی نيز ارائه در كشور عزیزمان باشيم. در این رابطه 

 كسب وكارهاي خانوادگی میالف( آموزش عل

 ب( ارائه ميزان موفقيت این نوع كسب وكارها در دنيا، به یاحبان ینایع و كارخانجات 

 ف( ارتقاي جایگاه ذهنی كسب وكارهاي خانوادگی در ميان جامعه

 حوزه كسب و كار د( عينی نمودن استفاده از پتانسيلهاي سرمایه اجتماعی در

 منابع  
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