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  خانواده اقتصادي نظام

  .است اقتصاد در منابع تخصیص اصلی محور خانواده آن در که نظامی
 .کنـد  می تبیین را منابع تخصیص سازوکار اقتصادي نظام  
 و هـا  دارایـی  مالکیـت  نحـوة  اقتـصادي  نظـام  خاص، طور به

 آن طـی  و سـازد  مـی  مـشخص  را منـابع  توزیـع  و تخصیص
ــاي ــرتبط نهاده ــا م ــام آن ب ــراي نظ ــ ب ــدایت و دیریتم  ه
 اقتــصادي نظــام .گــردد مــی معرفــی اقتــصادي هــاي فعالیــت
 هاي فعالیت که است نهادهایی و اصول قواعد، از اي مجموعه
 اقتـصادي  نظـام  .کند می تنظیم را آنها میان روابط و اقتصادي

 ارائـه  را اقتـصاد  در مصرف و توزیع تولید، سازوکار واقع در
  .نماید می

 بنـدي  طبقـه  قابـل  مختلـف  زوایاي از اقتصادي هاي نظام  
 در که هستند هایی نظام اولین سنتی اقتصادي هاي نظام .است

 و فئــودالی خویــشاوندي، نظــام .اســت داشــته رواج جهــان
 مـرادي  .هـستند  سـنتی  اقتـصادي  هاي نظام از رعیتی  -ارباب

 بـر  مبتنـی  اقتصادي هاي نظام بندي طبقه نوع سه )1393, 49(
 و معرفـی  را فرهنگی و کارگزاران تاريرف الگوي ایدئولوژي،

 ایـدئولوژي  براسـاس  اقتـصادي  هاي نظام .است کرده مقایسه
 داري سرمایه اقتصادي نظام اسالم، اقتصادي نظام دستۀ سه به
 هـاي   نظـام  .شـود  می بندي طبقه سوسیالیستی اقتصادي نظام و

 اقتـصادي  نظـام  بر کارگزاران رفتاري الگوي پایۀ بر اقتصادي
 تقـسیم  دولـت  اقتصادي نظام و بنگاه اقتصادي نظام ،هخانواد

 نظام از اند  عبارت فرهنگ براساس   اقتصادي هاي نظام .شود می
 شـده  تنظـیم  اقتـصادي  نظـام  و کننـده  تنظـیم  خـود  اقتصادي

  .است فرهنگبراساس 
 تحول و تغییر فرآیند در زمان طول در اقتصادي هاي نظام  
 و محتوي تبیین در ديجدی رویکردهاي آن طی و داشته قرار

 آن، بـر  عـالوه  .اسـت  کرده ظهور اقتصادي هاي نظام ساختار
 هاي ناکارآمدي تقلیل راستاي در ها نظام از یک هر طرفداران

 ادامـه  آنهـا  نمـو  و رشـد  بـه  و اصـالح  را آن اقتصادي، نظام
 .Rosefielde, 2002, P( روزفیلد خصوص، همین در .اند داده

 رقـابتی،  نظـام  دسته سه در را داري سرمایه اقتصادي نظام )8
 .کنـد  مـی  بندي طبقه رفاه نظام و مند قاعده و شده تنظیم نظام

 هــاي نظــام بــه سوسیالیــستی اقتــصادي نظــام آن، بــر عــالوه
 بازار سوسیالیستی و دستوري سوسیالیستی آزاد، سوسیالیستی

 بـه  مقالـه  ایـن  موضـوع  اینکه به عنایت با .است شده تقسیم
 مبتنـی  اقتـصادي  نظام دارد، اختصاص خانواده ياقتصاد نظام
 اقتـصادي  نظـام  محوریـت  بـا  کـارگزاران  رفتـاري  الگوي بر

  .شود می بررسی و بحث خانواده
  

  خانواده اقتصادي نظام تحوالت
 یــاد مختلفــی اقتــصادي هــاي نظــام از بــشر تــاریخ طــول در
 خویـشاوندي  اقتصادي نظام (خویشاوندي هاي نظام .شود می

 نـوع  این مبناي و است Kinship Economic System ترجمه
 گــسترده یــا و محــدود خــانوادة اعــضاي را اقتــصادي نظــام

 و فئـودالی  داري، بـرده  ،))Bowdon, 2004( ددهـ  می تشکیل
 بوده رایج االیام قدیم از که هستند هاي نظام از رعیتی -ارباب
 الگـوي  و بـشر  زنـدگی  تجـارب  براسـاس    ها نظام این .است
 ایـن  در .اسـت   گرفتـه  شـکل  اقتـصادي  هاي عالیتف و تولید
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 را اقتصادي مازاد که هایی گروه یا افراد که کسانی چارچوب،
 پیـدا  تبلـور  اقتـصادي  نظـام  شـکل  بـه  کردنـد،  مـی  تصاحب

 آدام که زمانی یعنی 1776 سال از داري سرمایه نظام .کردد می
 جدید نظامعنوان     به نوشت، را خود ملل ثروت کتاب اسمیت

 نظـام  عمـر  از دیگـر  بیـان  بـه  .گذاشت عرصه به پا صادياقت
 بـا  مقایـسه  در کـه  گـذارد  مـی  سال 239 تاکنون داري سرمایه
 چنـد  هـر  .دهد می تشکیل را کوتاهی بسیار دورة بشر، تاریخ
 عمـر  به اسالمی، باورهاي چارچوب در اسالم اقتصادي نظام

 نظـام  ایـن  معرفـی  و تبیـین  در امـا  دارد قـدمت  بـشر  تاریخ
 و عمیــق مطالعــۀ بــشر، رفتــاري و عملــی الگــويعنــوان  هبــ

   .است نگرفته صورت اي گسترده
 یکی خویشاوندي نظام که است این موید بشري تجارب  
 کماکـان  نظـام  این و است اقتصادي هاي نظام ترین قدیمی از
 زن مـرد،  شامل نظام این اصلی اعضاي .دارد وجود جهان در
 تمـایز  خویـشاوندي،  نظام تقدم وجود با .هستند فرزندان و

 وضـوع  بـه  خویـشاوندي  نظـام  در خـانواده  اعـضاي  و افراد
 هـاي  فعالیـت  در خانواده اعضاي دلیل همین به و است میسور

 نظـام  ایـن  اعـضاي  حداقل .هستند متمایز جامعه از اقتصادي
 متفـاوت  زمـان  طول در آن اعضاي حداکثر اما هستند نفر دو

 خویشاوندي، بهتر درك براي تداش اعتقاد بودان .است بوده
 یـک  کـه  منفرد خانوار یا خانوادة یک از فراتر دارد ضرورت
ــی واحــد ــادي فرهنگ ــت، بنی ــورد اس ــه م ــرار مطالع  دارد ق

)Bowdon, 2004, P. 408(. بودن بسته دلیل به االیام قدیم در 
 100 بـه  بود ممکن حتی آن اعضاي کوچک، محیط و جوامع

 و کنـد  نمـی  تجـاوز  نفر 10 از والًمعم امروز اما برسد هم نفر
  .کنند می زندگی مسکونی واحد یک در اعضاء تمامی معموالً

 خـدمت  و کاال تولید به که افرادي خویشاوندي، نظام در  
 ایـن  اعـضاي  .هـستند  خـانواده  یـک  عـضو  هـستند،  مشغول
 .گیـرد  مـی  شـکل  فرزنـدان  تولـد  و ازدواج طریق از خانواده
 ترتیـب  سـن،  از ترکیبـی  شاونديخویـ  نظام در افراد جایگاه
 قـدرت  از مند توان افراد .شود می تعیین ازدواج رابطۀ و تولد

 در آنهـا  دلیـل  همـین  بـه  .هـستند  برخـوردار  بـاالتري  تولیدي
 در .برخوردارند بیشتر قدرت از خویشاوندان میان و خانواده

 داشـتن  در آن تبـع  بـه  و تولید در مردان نقش خصوص این
ــدرت ــگ ق ــر پررن ــو ت ــسیم .اســت دهب ــار تق ــد در ک  و تولی
 اعـضاي  تخصص و توان سن، براساس   اقتصادي هاي فعالیت
 حـسب  بـر  خـانواده  اعضاي .است گرفته می صورت خانواده

 غـذا  پخـتن  و فرزنـدان  نگهـداري  شـکار،  براي فعالیت نوع

  )درصد/نسبت( :1995-2000 در منتخب کشورهاي در خانوادگی وکارهاي کسب نقش. 1 جدول
 از خانوادگی وکارهاي کسب افزوده ارزش  کل از خانوادگی وکارهاي کسب  کشور

GDP  
  -  75- 95  ایتالیا

  65  70- 80  ایاسپان
  -  75  ایتانیبر

  -  90- 95  سوئد
  -  85  وئیسس

  54  74  هلند
  55  70  کیبلژ

  55  70  آلمان
  35  50- 80  لهستان
  60  70  پرتقال

  40  95  کایامر
  65  90  لیبرز
  65  -  هند

 Colli (2003) :ماخذ
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 بـر  دامـداري  و زراعـی  هـاي  فعالیـت  انجـام  .داشتند اشتغال
 نظام اقتصادي هاي الیتفع دیگر از اقلیمی شرایط نوع حسب

   .دهد می تشکیل را خویشاوندي
 طـور  به خویشاوندي نظام در اقتصادي هاي فعالیت هدف  
 یـا  و خـانواده  اعـضاي  فـرد،  بقـاء  و غذایی مواد تأمین  سنتی

 مـواد  ماننـد  اولیـه  نیازهـاي  تـأمین    .اسـت  بوده خویشاوندان
 اساسـی  اولویـت  از نظـام  ایـن  در مـسکن  و پوشاك غذایی،
 اعـضاي  توسـط  محـصوالت  ایـن  تمـامی  و بـوده  رداربرخو

 نظـام  ایـن  در فـرش  و پارچـه  .اسـت  شده می تولید خانواده
ـ  نظام این .شد می بافته ها خانم توسط عمدتاً  بـوده  اي گونـه  هب

 از خـارج  بـه  نیـاز  تـأمین    در خویـشاوندان  یـا  و خانواده که
 دلیـل  همـین  به .باشند نداشته وابستگی خود خانوادة اعضاي

 بـا  اقتـصادي  روابـط  تـا  نـدارد  وجـود  اي انگیزه نظام این در
   .شود ایجاد دیگران

 کننـده  تولید خانواده اعضاي تمامی خویشاوندي نظام در  
 و خـــانواده اعـــضاي بـــین محـــصول بنـــابراین، .هـــستند

 تمـامی  سـهم  کـه  اسـت  بدیهی .شود می توزیع خویشاوندان
 خــصوص در .بــود نخواهــد یکــسان خــانواده اعــضاي

 از یـک  هـر  نظـام،  ایـن  در تولیـد  مـازاد  بـراي  گیري متصمی
 اسـت،  برخـوردار  بـاالتري  موقعیـت  از کـه  خانواده اعضاي
 کـار  این .کند پیدا تخصیص مازاد چگونه که گیرد می تصمیم
 نظـام  در .شـود  می گیري تصمیم خانواده رئیس توسط معموالً

 بقـاء  و نیازهـا  تـأمین    اینکـه  دلیـل  بـه  خویشاوندي، اقتصادي
ــ ــت دگیزن ــت، اول اولوی ــضاي اس ــانواده اع ــه خ  محتاطان

ــصمیم ــري ت ــد مــی گی ــذا و کنن ــصمیم در اصــوالً ل ــري، ت  گی
  .هستند گریز ریسک

 اعـضاي  توسط امروزي خویشاوندي نظام در نیاز تأمین    
 نیـاز  از بخشی آنها دلیل همین به .است ممکن بندرت خانواده

 نظـام  امروزه .کنند می تهیه بیرون از را دیگر بخش و تولید را
 مناطق در جمله از اقتصادي هاي نظام تمامی در خویشاوندي

  .دارد وجود شهري مناطق حتی و روستایی
  

  اقتصاد در خانوادگی وکار کسب نقش
 هـاي  حـوزه  در تـاریخ  طـول  در خـانوادگی  وکارهـاي  کسب

 بعـد  از و اند بوده فعال خدمات و صنعت کشاورزي، مختلف
 مختلـف  هاي مقیاس در افزوده، ارزش میزان و اشتغال حجم

 کینـو  هی و چندلیر .اند گرفته شکل بزرگ و متوسط کوچک،
)Chandler and Hikino, 1997, P. 77 (کردنــد تــصریح 

 نقـش  اقتـصادي  هـاي  فعالیـت  در خـانوادگی  وکارهاي کسب
 صـنعتی،  انقـالب  ظهـور  و گیـري  شـکل  بـا  .داشتند برجسته
 در آنهــا فعالیــت و گرفــت شــکل بزرگتــر وکارهــاي کــسب
 حمـل  نظـام  الکترونیکـی،  شـیمی،  صنعت مختلف هاي زمینه
 مـواد  صـنعتی  هـاي  رشته بعضی فلزات، نفت، پاالیش ونقل،

 صـنعتگران  تدریج هب و شد آغاز سیگار و ها نوشیدنی غذایی،
 امـروزه  ایـن،  وجـود  با .کردند پیدا توسعه و رشد شهرها در

 لـف مخت هـاي  بخـش  در کماکـان  خـانوادگی  وکارهاي کسب
  .دارند اقتصادي هاي فعالیت در توجهی قابل نقش
 وکارهـاي  کـسب  کـه  است این یدؤم کُلی ها بررسی نتایج  

 .دارنـد  تـوجهی  قابل سهم افزوده ارزش ایجاد در خانوادگی
 اقتـصاد  در خانوادگی وکارهاي کسب نقش و حجم 1 جدول

-Colli, 2003, P. 15 (دهد می نشان را منتخب کشورهاي در

ــایجســاس  برا.)16  دنیــاي در جــدول، در شــده گــزارش نت
 هـاي  فعالیـت  در خـانوادگی  هـاي وکار   کـسب  نقـش  امروزي
 .اسـت  اهمیـت  حـائز  کماکـان  اشتغال و تولید نظیر اقتصادي
 از خــانوداگی وکارهـاي  کـسب  افـزودة  ارزش سـهم  مقایـسه 

GDP در آنهـا  مقیـاس  دهـد  مـی  نشان منتخب کشورهاي در 
 ایـن  با .است متمرکز طمتوس و کوچک وکارهاي کسب سطح

 ,Colli     (کُلـی  توسـط  شـده  ارائـه  آمارهاي براساس وجود،

 خـانوادگی  وکارهـاي  کـسب  سوم یک امریکا در ،)17 ,2003
 فورچــون مجلــه در کــه هــستند بــزرگ شــرکت 500 جــزء

 بزرگ شرکت 20 نصف سوئیس کشور در .شوند می فهرست
 نسل و تاس برگ والین خانوادة مالکیت در چندملیتی صنایع

 در خـانوادگی  وکارهـاي  کـسب  .شـود  مـی  مـدیریت  نسل به
 بـاالیی  حجم از روستایی مناطق و توسعه حال در کشورهاي
 دالیـل  به ایران نظیر اسالمی کشورهاي در .هستند برخوردار
 عجـین  وکـار  کـسب  با تاریخ طول در خانواده نهاد فرهنگی،

 .است بوده
 کنـد  می تصریح ها هداد بررسی با) Colli, 2003, 16 (کُلی  
 و امریکا در برتر شرکت 100 درصد 17 بیستم سده پایان در

 12 و 8 ترتیـب  بـه  کـه  هـستند  خـانوادگی  وکـار  کسب آلمان
 تحقیقـات  .کننـد  مـی  تولیـد  را آنهـا  کشور ملی تولید درصد
 1993 سـال  بـراي ) Sluyterman, 2005, 200 (تـرمن  اسـلی 
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 بـه  درصـد  46 هلنـد،  برتـر  شـرکت  5000 از دهـد  می نشان
 سـال  در همچنـین  .دارد اختصاص خانوادگی وکارهاي کسب
 وکارهـاي  کـسب  را سـوئیس  شرکت 100 از سوم یک 1993

   .است داده می تشکیل کارآفرینانه یا و خانوادگی
  

 رفتـاري  الگـوي  بـر  مبتنـی  اقتـصادي  هـاي  نظام
  گیران تصمیم
 اقتـصادي  نظـام  بنـدي  طبقـه  در گیران تصمیم رفتاري الگوي
 عـامالن  رفتـار  ارتبـاط  تبیین براي که است جدیدي ردرویک

 در اقتـصادها  انتقـال  آن طـی  و شـده  ادبیـات  وارد اقتصادي
 فُکـس  .اسـت  گرفتـه  قرار برسی و بحث مورد توسعه فرآیند

)Fox, 1984, 146 (بایستی اجتماعی علوم مسائل دارد اعتقاد 
 .گیـرد  قـرار  مطالعـه  مورد و تبیین رفتاري الگوهايبراساس  

 مـؤثر   عوامـل  از رفتاري الگوي تبیین در را خود بحث ایشان
 تحـت  فـرد  یـک  رفتار دارد اعتقاد ایشان .کند می آغاز آن بر

 ثرؤمــ فیزکــی عوامــل ایــشان نظــر از (فیزیکــی عوامــلتــأثیر 
 درجـه  تجهیـزات،  میزهـا،  هـا،  مبلمـان  دیوارهـا،  از اند  عبارت
 عوامــل و )پیرامــونی محــیط در سروصــدا میــزان و حــرات
 آن غالـب  رفتـاري  الگوي و اهداف و ها برنامه نظیر اجتماعی

 و کننـد  مـی  زنـدگی  جامعه آن در که مردمی انواع و تعداد و
 در فرد آن نقش از که انتظاراتی براساس   تقاضا سطح میزان به

   .گیرد می قرار دارد، وجود جامعه در نقش ایفاي
 کـاربردي  ریاضیات چارچوب در رفتاري الگوهاي تبیین  
 Fox( بـه  بیـشتر  اطالعـات  بـراي ( گردد می بر 1960 دهه به

(1969a, 1969b and 1980  (فُکـس  .)شـود  مراجعـه Fox, 

 ارزش ایجـاد  فرآینـد  در را )g( رفتـاري  الگوي) 147 ,1984
 بـه  رفتاري الگوي چارچوب در افراد .کند می تبیین اقتصادي
 قواعــد و اصــول چــارچوب در و خــدمات و کاالهــا تولیــد

ــادي ــان ،نه ــات جری ــش و اطالع ــاوري و دان ــادرت فنّ  مب
 مختلفـی  هـاي  نقـش  افـراد  رفتاري، الگوي این در .ورزند می

 هــاي تحلیــل و اقتــصادي رایــج ادبیــات در .کننــد مــی ایفــا
 مطالعه مورد دولت و بنگاه خانواده، رفتاري الگوي اقتصادي؛

 زیـر  شـرح  بـه  را رفتـاري  الگـوي  بـردار  فُکس .گیرد می قرار
  .کند یم معرفی

g={h,f,s}  
 

   h، f و s خــانواده، رفتــاري الگــوي ترتیــب بــه 

 الگـوي  تبیـین  براي غالب رویکرد .است دولت و وکار کسب
 وسـیع  خانودة خانواده، رفتاري شبکۀ شامل خانواده، رفتاري

 از اند  عبارت وکار کسب رفتاري الگوي .تاس خویشاوندي و
 دولـت  رفتـاري  الگـوي  و بازارهـا  و هـا  مغازه ها، بنگاه رفتار
 قالـب  در اجرایـی  نهادهـاي  گـذاري،  قـانون  نهادهـاي  شامل
  .است دولتی هاي شرکت و دولتی عمومی نهادهاي دولت،

ــدهاي   ــر فرآین ــانواده، در تغیی ــسب خ ــار ک ــت و وک  دول
 شـرایط  نقـش  و گیـرد  مـی  شـکل  یذاتـ  هاي انگیزهبراساس  
 خـانواده،  رفتاري الگوي در .است کننده تعیین آن در محیطی

عنـوان     بـه  انگیزهـا  در متقابـل  تبـادالت  و اجتماعی مشارکت
ــل ــین عوام ــده تبی ــستند کنن ــن در .ه ــوي ای ــاري، الگ  رفت

 نهایت در .است وکارها کسب ذاتی انگیزة سود حداکثرسازي
 بازگشت در دولت ذاتی هاي زهانگی دولت، رفتاري الگوي در
 اسـت  نظـر  مطمـح  رانـت  جويو  جست و سیاسی قدرت به
)Cohen, 2009, 4(.   

 سـازوکار  اقتـصادي،  نظـام  سـه  این در هماهنگی بعد از  
 بـه  وابـسته  ابعـاد  معمـوالً  سـنتی  هـاي  خانواده در هماهنگی

 و اقتـصادي  سـازوکار  وکارهـا   کسب در .است شناختی جامعه
 رفتار .هستند کننده هماهنگ عامل سیاسی، سازوکار دولت در

 در اجتمـاعی  روابـط  بـراي  همـاهنگی  پایـۀ  شـناختی  جامعه
 جامعـه  ابعـاد  بـه  وابـسته  انـسان  .اسـت  اجتمـاعی  هاي گروه

 مــشارکت نیازهــا، مطــابق و هــا توانــایی براســاس شــناختی
 اقتـصادي،  ابعـاد  بـه  وابـسته  انـسان  .دارد را متقابل اجتماعی

ـ  را مبادله و تولید تصمیماتی  کـه  کنـد  مـی  اتخـاذ  اي گونـه  هب
 شـود،  مـی  نامیـده  سـود  کـه  را درآمـد  و ها هزینه بین تفاوت
 فعالیـت  قالب در سیاسی ابعاد به وابسته انسان .نماید حداکثر
 قـدرت  حـداکثر  بـه  طریق این از و کند می نهادسازي حزبی

  .کند می حمایت حزب کارگزاران رانت از و رسد می
 اقتـصادي  هـاي  نظـام  از یک هر مهم هاي ویژگی ادامه در  
براي اطالعات ) (Cohen, 2009, 6 (گردد می تبیین اختصار به

 نظـام . )مراجعه شـود  ) 1392(تفصیلی، براي مثال، به مرادي      
 و دوجانبـه  مبـادالت  انگیـزه  بـر  خـانواده  بـر  مبتنی اقتصادي
 هـا،  انگیـزه  نهادهـا،  ویژگی .است استوار اجتماعی اشتراکات

 شـرح  بـه  رفتارهـا  و بیرونی محیط کننده، هماهنگ هاي مؤلفه
 :است زیر

 شــبکه یــا و گــسترده محــدود، شــکل در خــانواده :نهادهــا •



 ó 1625 خانواده اقتصادي نظام

 خویشاوندي
 نیازها تأمین :ها انگیزه •
 و تـوان  براساس   شناختی جامعه رفتار :کننده هماهنگ لفۀؤم •

  نیازها
 محـدودیت  همگـن،  جمعیـت  بـسته،  محیط :بیرونی محیط •

 پایین رفاهی حسط و منابع جدي
 سـهیم  برادرانـه،  هـاي  نگرش دوستی، نوع بر مبتنی :رفتارها •

 درآمدها در شدن
 خـصوص  در وکـار  کـسب  بـر  مبتنـی  اقتـصادي  نظام ویژگی
 و بیرونـی  محـیط  کننده، هماهنگ هاي  مؤلفه ها، انگیزه نهادها،
 :از اند عبارت رفتارها

 بازار و مغازه تولیدي، واحدهاي :نهادها •
 سود داکثرسازيح :ها انگیزه •
 و تولیـد  براسـاس    اقتصادي رفتار :کننده هماهنگ هاي لفهؤم •

 تجارت
 پرتحرك و باز محیط :بیرونی محیط •

 رویکـرد  بـا  بـاز  بازارهاي در عادالنه رقابت بر مبتنی :رفتارها
 .سود حداکثرسازي

 و بیرونی محیط کننده، هماهنگ هاي  مؤلفه ها، انگیزه نهادها، •
 :است شرح بدین دولت بر مبتنی دياقتصا نظام در رفتارها

 عمومی نهادهاي و دولت مجلس، :کلیدي نهادهاي •
 رانت جستجوي و سیاسی بهره : انگیزه •
 نهادسـازي  براساس   سیاسی رفتار :کننده هماهنگ هاي لفهؤم •

 و حــداکثري قــدرت بــه رســیدن بــراي مناقــشات حــل و
 کارگزاران رانت از حمایت

 کرامـت  وهـا     رتبـه  آمدها،در نامتقارن توزیع :بیرونی محیط •

 اجتماعی مختلف يها گروه میان
 را بازار از برداري بهره و مازاد خلق تحرك، دولت؛ :رفتارها •

 .کند می مقید

 
  اقتصادي هاي نظام در گیران تصمیم تعامل

 متفـاوتی  رفتـاري  الگـوي  داراي کـه  اقتـصادي  نظـام  سه هر
 که ستا این مهم نکتۀ اما دارد وجود کشوري هر در هستند،
 حتی .دارد غالب نقش اقتصادي هاي نظام این از یکی معموالً
 و وکـار  کـسب  خـانواده،  واحـدهاي  این از یکی است ممکن
 بـر  عـالوه  .باشـد  داشته عضویت نظام یک از بیش در دولت

 تعامل در دارد قرار خودش که نظامی درون در عامل هر آن،
 .اسـت  تعامـل  در موجـود  هـاي  نظام سایر با همزمان و است
 آمـده  1 شکل در بیرون و درون در اقتصادي هاي نظام تعامل
  ).Cohen, 2009, 7 (است
 هـر  عـامالن  شـود،  می مشاهده 2 شکل از که طوري همان  
 عـالوه  .هـستند  تعامل در هم با خود درون در اقتصادي نظام
 .دارنـد  تعامـل  نیـز  دیگـر  نظـام  دو بـا  نظام هر عامالن آن بر

  :از اند عبارت ها نظام این تتعامال بر حاکم ویژگی
  .است متفاوت همدیگر با نظام هر در هماهنگی سازوکار •
 .اند شده تشکیل مختلفی بازیگران و عناصر از نظام سه هر •
 گذار تأثیر  اساسی عوامل از نظام سه میان اقتصادي مبادالت •

 .است نظام میان همگرایی و ارتباطات توسعه براي
 میـان  پیچیـده  تعامالت زمان، طول در ها نظام از یک هر در •

 افـراد  بـا  کـه  گیـرد  می صورت صورت نظام هر در افرادي
 منجر نهایت در تعامالت این .دارند سروکار دیگر هاي نظام
 کـشور  یـک  در اقتـصادي  هـاي  نظام از یکی شدن غالب به

  ام اقتصادي در درون و بیرون نظام اقتصاديهر نظ) عامالن(ارتباط کارگزاران . 1شکل
  

 خانواده

  
 وکار کسب

  

 دولت
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 .شود می
 بیرونـی،  محـیط  متـضمن  پیچیـده  تعامالت و روابط این  

 و روابـط  تـراکم  میـزان  عـامالن،  )آغازین( اولیه پیوند تمرکز
 .است اقتصادي هاي نظام میان عامالن تحرك

 وجود نظام هر فعالیت براي اي آستانه سطح دیگر، مهم نکته 
 بــر کــشور یــک در هــا نظــام از یکــی آن براســاس کــه دارد
   .است غالب دیگر هاي نظام
 کـه  است اقتصادي نظام نوع ترین قدیمی و اولین خانواده  

 این .زند می دور خانواده محور حول آن رفتاري خصوصیات
 غالبـاً  توسعه حال در کشورهاي روستایی مناطق در نظام نوع

 رنـگ  بـا  نظـام  نـوع  ایـن  ارتبـاط  3-1 شکل در .دارد وجود

   .)Cohen, 2009, 9 (است مشاهده قابل روشن
 رفتـار  کـه  شود می اطالق اقتصادي نظام به دوم نوع نظام  
 و هزینه کاهش درصدد یعنی .دارد مطابقت اهبنگ رفتار با آنها

 ایـن  .سـازند  حـداکثر  را خـود  سود تا هستند درآمد افزایش
 در نظـام  ایـن  .اسـت  غالـب  جهان کشورهاي بیشتر در نظام
 هاي نمونه از یکی امریکا کشور .است شده ترسیم 3-2 شکل
  .است نظام این بارز
 در رفتارهـا  دولتـی،  نظـام  یعنـی  سـوم  اقتصادي نظام در  

 3-3 شـکل  .اسـت  غالـب  رانـت  و سیاسی قدرت چارچوب
 نظـام  داراي روسـیه  اقتصادي نظام .دهد می نشان را نظام این

 نظـام،  سـه  هر در مرتبط هاي شکل در .است دولتی اقتصادي

 خانواده
  

 وکار کسب
  

 دولت
  

 2- 1شکل 
  

 خانواده
  

 2- 2شکل 
  

 وکار کسب
  

 دولت
  

 خانواده
  

 2- 3شکل 
  

 وکار کسب
  

 دولت
  

  هر نظام اقتصادي در درون و بیرون نظام اقتصادي) عامالن(ارتباط کارگزاران . 2 شکل
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 نیـز  نظـام  بیـرون  بـا  تعامـل  نظـام،  درون تعامالت بر عالوه
  .شود می مشاهده

  
  خانواده اقتصادي نظام ویژگی
ــصادي نظــام در خــانواده  هــاي ویژگــی داراي خانوارهــا اقت
  :از اند عبارت که است فردي همنحصرب

 کـه  هـستند  مشغول محصوالتی تولید به خانواده واحدهاي •
 اشـتغال  و زنـدگی  و کند می بازتولید را آن اساسی نیازهاي

 در آن بـر  عـالوه  .بخـشد  می تداوم پایدار صورت به را آنها
 .است قوي نديخویشاو روابط خانواده، واحد

 اهمیـت  حائز آن در بقاء و است غیراقتصادي خانواده رفتار •
 در هستند ریسک داراي که هایی فعالیت در خانواده و است

 .کنــد مـی  اجتنـاب  اسـت،  بــاال آنهـا  سـودآوري  کـه  حـالی 
 و یابــد کــاهش وري بهــره آنهــا فعالیــت در کــه درصــورتی

 رایـج  فمـصر  واقـع  در تولیـد  معیار یابد، افزایش ها هزینه
 .بود خواهد

 و شـود  مـی  مبادله ها خانواده میان و خانواده در محصوالت •
 تعیـین  اجتمـاعی  هاي نرم براساس   مبادالت این کیف و کم
 .شود می

 .اسـت  اسـتوار  اجتمـاعی  روابـط  بر خانواده اقتصادي نظام •
 نهادهـاي  فرعـی  محـصول  اقتـصادي  نظـام  که مفهوم بدین

 روابــط براســاس تنهــا اقتــصادي روابــط .اســت اجتمــاعی
 .است درك قابل اجتماعی

 
 بـر  تاکیـد  بـا  اقتصاد هاي نظام در کشورها جایگاه
  خانواده اقتصادي نظام
 یـک  در را اقتـصادي  عـامالن  رفتار که جامع تعامالت شبکه
 بنـدي  طبقـه  معیارهـاي  از یکـی عنوان     به دهد می نشان کشور

 و همـاهنگی  کـه  میـزان  هـر  بـه  .است شده استفاده کشورها
 باشـد،  متـراکم  نظـام  یـک  در هـا  فعالیت بر حاکم رجیحاتت
 نظـام  آن بـودن  غالب براي اساسی معیارهاي از یکیعنوان    به
 مجمـوع  در .اسـت  شـده  اسـتفاده  نظـر  مورد مورد کشور در

  :است شده گرفته کار هب زیر معیار چهار
 هـاي  فعالیـت  در کـشور  آن در فعـال  عـامالن  تعداد تراکم  •

 اقتصادي
 الگوهــاي از یکــی در کــارگزاران تعــامالت متــراک میــزان •

 رفتاري
 رفتاري نظام یک در رفتارها همگرایی حجم و میزان •
 بیـشتر  همگرایی به که بیرونی محیط و تاریخ بودن مشترك •

   .شود می منجر
 هـاي  مـدل  از اسـتفاده  بـا ) Cohen, 2009,P. 34 (کـوهن   

 فعـاالن  متقابـل  اثـرات  و اجتمـاعی  تعـامالت  بکر و سایمون
 .کنـد  مـی  مطالعـه  تجربـی  صـورت  بـه  را جامعه در قتصاديا

 از دیگـر  بخـش  و پرسشنامه از استفاده با اطالعات از بخشی
 اطالعــات حــاوي کــه جهــانی هــاي ارزش بررســی گــاه وب
  .است شده استخراج است، اقتصادي هاي نظام
 بانـک  بندي طبقه نظام براساس   اقتصادي هاي نظام مطالعه  

 جهـان  کشورهاي اساس، این بر .است گرفته صورت جهانی
 شرقی آسیاي از اند  عبارت که اند شده بندي طبقه گروه پنج در
ــوبی، آســیاي اقیانوســیه، و ــه جن ــا، شــمال و خاورمیان  افریق

 ایـن  در .کارائیـب  دریـاي  و التـین  امریکاي افریقا، صحراي
 شــشم گــروهعنــوان   بــهفــارس خلــیج کــشورهاي مطالعــه،

 هـاي  نظـام  مطالعـه،  این نتایجس   براسا .است شده بندي طبقه
 نظـام  امریکا در دولتی اقتصادي نظام روسیه، کشور در غالب

 هنـد،  ماننـد  جنـوبی  آسـیاي  کشورهاي در و بنگاه اقتصادي
 چـین،  .هـستند  خـانواده  اقتصادي نظام پاکستان، و بنگالدش
 انـدونزي،  مـالزي،  کـشورهاي  (آن .سـه  .آ عـضو  کشورهاي
 و میانمـار  کـامبوج،  فیلیپین، ویتنام، برونئی، تایلند، سنگاپور،
 کـشورهاي  و .)هـستند  )ASEAN( آن .سـه  .آ عـضو  الئوس
 -بنگـاه  اقتـصادي  نظام بین دامنۀ در اقیانوسیه جزایر در واقع

 تـر  نزدیـک  خـانواده  اقتـصادي  نظام به اما دارند قرار خانواده
 و افریقـا  شـمال  و میانـه  خـاور  منطقه کشورهاي در .هستند

 اقتـصادي  نظـام  فاصل حد در عربی کشورهاي خاص طور به
 عـضو  کـشورهاي  آنهـا،  میـان  در .دارند قرار خانواده -بنگاه

 فرهنـگ  دین، تاریخ، داراي که فارس خلیج همکاري شوراي
 در مدرن وکاري کسب ظهور دنبال به هستند؛ مشترك زبان و

 نظـام  بـا  مقایـسه  در -بنگـاه  اقتـصادي  نظام به کشورها، این
 کـشورهاي  موقعیـت  .هـستند  تـر  نزدیـک  -نوادهخا اقتصادي
 مـشابه  کارائیـب  دریـاي  در واقع کشورهاي و التین امریکاي

 امـا  اسـت  فـارس  خلـیج  همکـاري  شوراي عضو کشورهاي
 نزدیکتـر  خانواده اقتصادي نظام به افریقا صحراي کشورهاي

  .هستند
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 نهادهـایی  و اصـول  قواعد، از اي مجموعه اقتصادي نظام  
 تنظـیم  را آنهـا  میـان  روابط و اقتصادي هاي فعالیت که است
 و توزیـع  تولیـد،  سـازوکار  واقـع  در اقتـصادي  نظام .کند می

 از اقتـصادي  هـاي  نظـام  .نمایـد  می ارائه را اقتصاد در مصرف
 اقتـصادي  هـاي  نظـام  .اسـت  بندي طبقه قابل مختلف زوایاي
 .اسـت  داشته رواج جهان در که هستند هایی نظام اولین سنتی
 نظـام  بـر  کارگزاران رفتاري الگوي پایۀ بر اقتصادي ايه  نظام

 اقتـصادي  نظـام  و بنگـاه  اقتـصادي  نظـام  ،خـانواده  اقتصادي
 تـرین  قـدیمی  از یکـی  خـانواده  نظـام  .شود می تقسیم دولت
 اقتصادي هاي فعالیت سهم و نقش و است اقتصادي هاي نظام
 اعـضاي  .باالسـت  جهـان  در کماکـان  نظام این چارچوب در

 حـداقل  .هـستند  فرزنـدان  و زن مـرد،  شامل نظام این اصلی
 در آن اعـضاي  حـداکثر  امـا  هـستند  نفر دو نظام این اعضاي

   .است بوده متفاوت زمان طول
 خـدمت  و کـاال  تولیـد  بـه  کـه  افـرادي  خانواده، نظام در  

 ایـن  اعـضاي  .هـستند  خـانواده  یـک  عـضو  هـستند،  مشغول
 .گیـرد  مـی  شـکل  فرزنـدان  تولـد  و ازدواج طریق از خانواده
 ترتیـب  سـن،  از ترکیبـی  خویـشاوندي  نظام در افراد جایگاه
 قـدرت  از مند توان افراد .شود می تعیین ازدواج رابطۀ و تولد

ــاالتري تولیــدي  هــاي فعالیــت هــدف .هــستند برخــوردار ب
 مـواد  تـأمین    سـنتی  طـور  بـه  خویـشاوندي  نظام در اقتصادي
 بـوده  شاوندانخویـ  یـا  و خـانواده  اعضاي فرد، بقاء و غذایی
 خویـشاوندان  یا و خانواده که بوده اي گونه هب نظام این .است

 وابـستگی  خـود  خـانوادة  اعـضاي  از خارج به نیاز تأمین   در
 ندارد وجود اي انگیزه نظام این در دلیل همین به .باشند نداشته

 نظـام  در نیـاز  تأمین   .شود ایجاد دیگران با اقتصادي روابط تا
 ممکـن  بنـدرت  خانواده اعضاي وسطت امروزي خویشاوندي

 دیگـر  بخش و تولید را نیاز از بخشی آنها دلیل همین به .است
 تمامی در خویشاوندي نظام امروزه .کنند می تهیه بیرون از را

 منـاطق  حتی و روستایی مناطق در جمله از اقتصادي هاي نظام
  .دارد وجود شهري

 هتوسـع  حال در کشورهاي در خانوادگی وکارهاي کسب  
 سـهم  و هـستند  برخوردار باالیی حجم از روستایی مناطق و

 نظیـر  اسـالمی  کـشورهاي  در .باالسـت  افـزده  ارزش در آنها
 بـا  تـاریخ  طـول  در خـانواده  نهـاد  فرهنگـی،  دالیـل  به ایران

ــسب ــار ک ــین وک ــوده عج ــت ب ــا در .اس ــک امریک ــوم ی  س

 که هستند بزرگ شرکت 500 جزء خانوادگی وکارهاي کسب
 سـوئیس  کـشور  در .شـوند  مـی  فهرسـت  ونفورچـ  مجله در

ــزرگ شــرکت 20 نــصف ــدملیتی صــنایع ب  مالکیــت در چن
 .شـود  مـی  مـدیریت  نسل به نسل و است برگ  والین خانوادة

 و امریکا در برتر شرکت 100 درصد 17 بیست سده پایان در
 12 و 8 ترتیـب  بـه  کـه  هـستند  خـانوادگی  وکار کسب آلمان
  .کنند می لیدتو را آنها کشور ملی تولید درصد
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