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مقدمه
کسب و کار خانوادگی قدیمی ترین نهاد اقتصادی اجتماعی شناخته شده تا کنون است .در ایران نیز همانند سایر نقاط جهان
کسب و کار با پیشینه خانوادگی از گذشته تا به امروز رواج داشته است به طوری که سهم شرکت های خانوادگی از کل شرکت
های موجود در اروپا حدود  06تا  39درصد ،در ایاالت متحده حدود  39درصد و در آمریكای مرکزی و جنوبی حدود 09
درصد می باشد)[1 ] . .(Gersick, Davis, McCollom, & Lansberg, 1997, p. 2
طبق برآورد مؤسسه بین المللی تحقیقات و همسنجی کسب و کارهای خانوادگی)، (IFERAدر بسیاری از کشورهای
پیشرفته شرکت های خانوادگی به طور معمول حدود نیمی از نیروی کار را در بخش خصوصی استخدام می کنند همچنین
حدود  75درصد از افرادی که در انواع ها )به کار مشغولند در واقع درون یكی از ) SMEمختلف شرکت های کوچک و
متوسط
شرکت های خانوادگی فعالیت می کنند .نزدیک به  40 %از فروش کل شرکت ها و  5%تولید ) (GNPناخالص ملی
به تولیدات شرکت های خانوادگی اختصاص دارد) .(Chua, & Sharma, 2003, p. 24 Chrisman
این تحقیقات در واقع به طور غیر مستقیم به این سوال پاسخ می دهند که فلسفهوجودی شرکت خانوادگی چیست و این
شرکت ها چرا وجود دارند .قبل از پاسخ به دو والفوق باید باید به این پرسش پاسخ دهیم که شرکت خانوادگی یا کسب و کار
خانوادگی چیست .تحقیقات تئوریک دقیق در مورد شرکت های خانوادگی در مراحل آغازین خود قرار دارد و برای توسعه آنها
نیاز به کار بیشتری است ( [1 ] ).Shanker & Astrachan, 1996, p. 107
اگر پویایی و تحرکات خانواده و کسب وکار به طور واضح و آشكار با یكدیگر تعامل و ارتباط داشته باشند میان این دو نوعی
تلفیق و ترکیب به وجود میآید " کسب وکار خانوادگی " که از دید محققان باعث پیدایش یک نظام نوین و منحصر به فرد
بهنام می شود  .دان من و بارت)4662( ،

] [4

امروزه با توجه به تحوالت اقتصادی و اجتماعی دهه های اخیر،این نوع کسب و کار همراه با تغییراتی بوده است که نیاز به
بازبینی آن را تبدیل به یک ضرورت نموده است .در حال حاضر مفهوم شرکتهای خانوادگی به عنوان یک عاما تعیین کننده در
کسب و کار جایگاه ویژه ای بدست آور ده است .در ایران نیز سابقه تشكیل شرکتهای خانوادگی بزرگ به بیش از یكصد سال
گذشته بر می گردد و به عنوان نمونه می توان به خاندان الجوردی ها اشاره نمود که از سال  1429تا  1929سهم عمده ای در
رونق اقتصاد ایران داشته اند[9].
تاکنون محققان اندکی به بررسی و مطالعه نوع تأثیر پویایی های خانواده بر فرایند بنیادی کارآفرینی پرداخته اند و تحقیقات
اندکی نیز در این راستا انجام گرفته است .به عبارت دیگر نقش خانواده ها در فرایند بنیادی کارآفرینی در ادبیات کسب وکار و
کارآفرینی به روشنی مشخص نگردیده است .چائو و همكاران[4 ] )4662(،
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تعریف کسب و کار خانودگی
به طور کلی کسب و کار خانوادگی را می توان در قالب چند تعریف جامع معرفی نمود.
 Lyman, 1991کسب و کاری که  :مالكیت آن بطور کامل در اختیار خانواده باشد ؛ حداقل یكی از مالكان آن در کسب و
کار مشغول به کار باشد ؛ عضو دیگری از خانواده در کسب و کار مشغول به کار باشد یا حتی اگر وی به صورت رسمی در
استخدام کسب و کار نیست به طور منظم از بیرون به آن کمک نماید.
 Leach, et al (1990) & Astrachan, 1993شرکتی که بیش از  96درصد سهام و آراء آن در تسلط یک خانواده می
باشد  ،و  /یا گروهی از خانواده ها کنترل اصلی شرکت را بر عهده دارد  ،و  /یا اکثریت مدیران ارشد آن از اعضای یک خانواده
هستند.
یک کسب و کار خانوادگی گاهی می تواند فراتر از یک شرکت خانوادگی باشد .و گاهاً نیز فقط در قالب یک شرکت خانوادگی
باشد .در تعریف این نوع کسب و کار سه عامل مهم مطرح می باشد :خانواده ،مالكیت و مدیریت.
همگرایی عامل خانواده و تنها یكی از دو عامل مالكیت یا مدیریت (خانواده و مالكیت یک کسب و کار  ،یا خانواده و مدیریت
یک کسب وکار) می تواند به تعریف یک کسب و کار خانوادگی بسنده کند[9] .

اگر خانواده را از دیدگاه نهادی مورد بررسی قرار دهیم به این نتیجه میرسیم که که خانواده از نظر کمی و کیفی میتواند
کانون اصلی اندیشه کار و تالش و پرورش روحیه خلق ایده و کار در افراد باشد .تحقق این امر مستلزم توجه ویژه والدین به
ابعاد و ساحتهای حیات فردی فرزند از هنگام تولد تا زمان تكوین شخصیت اوست  .میزان تحصیالت ،نوع شغل والدین ،ساخت
خانواده ،روابط خانوادگی (خصوصاً رابطه والدین با فرزندان) ،درآمد خانواده و میزان برخورداری از امكانات رفاهی در شكلگیری
«فرهنگ کار» در خانواده می تواند تأثیر داشته باشد .انسانهای متفاوت ،توانمندیهای متفاوتی دارند که اگر از همان دوران
نوجوانی در مسیر مشخص هدایت شوند ،میتوانند با خلق ایدههای جدید خود ،تغییر در روند تولید و بالطبع تغییر در فرآیند
تكنولوژی را آسان کنند[9] .
مطابق تحقیقات به عمل آمده توسط انجمن روانشناسی آمریكا ( )APAموثرترین آموزش برای کودکان قرار گرفتن به صورت
عملی در جریان زندگی است به این نحو که با دیدن سبک و روش زندگی والدین و رفتار آنها و نحوه مواجه با مسائل و حل
مش كالت برای افراد بیشترین توانمندی و اعتماد بنفس را نسبت به روشهای آموزشی تئوریک به همراه دارد .این پدیده در
سطح اجتماع بسیار رایج است افرادی ک پدر و مادری کارمند داشته اند معموال آینده ای با انكی تفاوت سطح با والدین خود را
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دنبال می کنند و افرادی که در خانواده های تاجر و یا هنرمند پرورش یافته اند نیز با دریافت عملی اطالعات در طول عمر خود
از سبک خانواده ،اعتماد بنفس به مراتب باالتری برای ادامه پیشینه خانوادگی خود نسبت به افراد بدون این سرمایه دارا
هستند .به طور کلی چنانچه در فعالیتهای اقتصادی برای حفظ و پرورش سرمایه ها اهمیت قائل شد ،آن اقتصاد می تواند از
شكوفایی و پشتوانه بقا الزم برخوردار شود که در امر تجارت و کسب و کار داشتن تجربه خانوادگی از جهات مختلفی نظیر
آموزش ،سرمایه ،اعتماد بنفس و تعامالت و روابط می تواند سرمایه ای مهم تلقی گردد[9 ].
البته این این مسا له به خوبی مشهود است که شرکتهای خانوادگی در ادبیات گسترده مدیریت ،خصوصا نسبت به توسعه تئوری
های شرکت ،توجه کمی را به خود معطوف نموده اند این در حالی است که کسب و کار خانوادگی نقش برجسته ای به عنوان
یک سازمان اقتصادی در سرار جهان دارد.)Beckhard and Dyer,1983;Shanker and Astrachan,1996( .
خصوصا در زمینه در زمینه وجود ارتباط میان کسبو کار خانوادگی و کارآفرینیتحقیقات گسترده ای صورت گرفته که در
بسیاری از آنها انكار این ارتباط ناممكن دیده شده است.در مطالعه بنگاه های جدید از مرکز توسعه و کسب و کار که توسط
chrisma,و دیگران ( )466صورت گرفته است نشان می دهد 06درصد از این بنگاه ها ویژگی های شرکتهای خانوادگی را که
توسط  chuaودیگران( )1333تعریف شده را دارا هستند.
با نگاه به این به این تحقیقات در می یابیم دالیل گسترده ای برای حضور خانواده در تاسیس بنگاه وجود دارد که اگر از آنها
غافل شویم در حقیقت عامل اصلی در ایجاد بنگاه ها و کار آفرینی را نادیده گرفته ایم خصوصا در شرایط اقتصادی ایران یكی از
نیاز های حیاتی جهت رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال ،پرداختن به این عامل مهم مغفول مانده در ادبیات کسب و کار و
مدیریت است.
در ایران نیز موارد مثالهای بسیاری از کسب وکار های خانوادگی در زمینه های نساجی – لبنیات – فرش – فوالد – سیمان –
روغن نباتی  -صادرات محصوالتی نظیر پسته و زعفران و فرش وجود دارند اما هیچكدام ساختارهای روشن و به روز شده ای
مانند شرکتهای بزرگ خانوادگی شناخته شده در سطح جهان مانند پژو و بی ام و و جانسون و ورساچه....ندارند  .البته در مورد
وضعیت دقیق شرکتهای ایرانی به دلیل بسته نگاه داشتن اطالعات و یا عدم انجام تحقیقات الزم در این زمینه امكان اظهار نظر
قطعی دشوار است.
روند حرکت شرکتهای خانوادگی
شرکتهای خانوادگی طی صد سال گذشته در جوامع پشرفته فرایند زیر را طی نموده اند.
مرحله نخست در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم مشاهده می شود که قائم به رهبر نسل اول خانواده است پس از آنها به
فرزندان خانواده منتقل می شود.
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مرحله دوم شامل ورود ساختار اصلی شرکت های خانوادگی به مرحله شرکتهای بزرگ و قدرتهای برتر اقتصادی است .البته این
خانواده ها تنها مالک یک شرکت بزرگ نبوده اند بلكه صاحب منابع اقتصادی گوناگونی در بخشهای مختلف بوده اندو به همین
دلیل یک یک گروه برجسته اجتماعی را در طبق حاکم تشكیل داده اند.
در مرحله سوم از این فرایند ،بخش سرمایه داری بزرگ و سرمایه داری خانوادگی به طور فزاینده ای جا خود را به سرمایه داری
مدیریتی داده است .البته علیرغم اداره شرکت شرکتها توسط مدیران زبده که الزاما از اعضای خانواده نیستند باید مد نظر
داشت همواره اعضای خانواده نقش مهمی در مدرن کردن واحد اقتصادی خانوادگی بازی می کنند .در جدول  1این مراحل با
سن اعضای خانواده مشخص گردیده است.

در ایران ما هنوز در مرحله دوم از این فرایند قرار داریم .بررسی شرایط کنونی و علل عدم ورود به مرحله سوم نیازمند تحقیق و
مطالعه علمی میباشد .این تحقیقات تا حدودی در سالهای گذشته در جهان اول صورت گرفته است که می توان به برخی نتایج
آنها استناد نمود چرا که طبق آمار موجود شرکتهای خانوادگی سهم عمده ای از بازار های جهانی را به خود اختصاص داده اند
طبق انتشارات آکادمی بین المللی تحقیقات شرکت های خانوادگی ) (IFERA, 2003حدود  99درصد ( 129شرکت) از
 966شرکت بزرگ آمریكایی از نوع شرکت های خانوادگی می باشد .در جدول زیر می توان درصد کسب و کارها ی خانوادگی
از کل کسب وکارها را در برخی از کشور های جهان مشاهده نمود.
ردیف کشور
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نمونه ای از بررسی های صورت گرفته جهت تحلیل این سبک از تجارت بهره بردن از آن ،کنفرانسی در تاریخ  40و  43دسامبر
 4661در دانشگاه البرتا ادمونتون است .که توسط دانشگاه های البرتا ،کلگیری و دانشكده وارتون دانشگاه پنسیلوانیا حمایت
می شد .این کنفرانس با هدف تشویق کاربرد تئوری های اصلی سازمانها برای مطالعه کسب و کار خانوادگی مطالبی مطرح و در
ادامه تحقیقاتی برای پاسخ به دو سوال عمده زیر صورت گرفت.
 -1آیا شرکتهای خانوادگ از نظر منابعشان ،رفتارها و تصمیماتشان ،با شرکت های غیر خانوادگی متفاوتند ،این تفاوت را و چگونه
است؟
 -4آیا این تفاوت منجر به مزیت های رقابتی یا عدم مزیت رقابتی که بر رسیدن به اهداف سازمانی اثر می گذارد ،می شود؟

مقاالت و تفاسیری که در این موضوع ویژه درج شده است به پاسخ سواالت فوق پرداخته است.
مقاالت  Habbershonو دیگران ( )4669به بررسی جنبه مثبت حضور خانواده به وسیله ترکیب دیدگاه منبع محور
( ) RBVبا تئوری سیستم می پردازد و اجتماع ویژگی های یگانگی ،تجزیه ناپذیری و همكاری را در این نوع تجارت مد
نظر قرار می دهد .در مطالعه  Chrismanو دیگران ( )4669بیان می کند حداکثر سازی ثروت به جای حداکثر سازی
ارزش به عنوان هدف غالب شرکت های خانوادگی ،در مطالعات  Habbershonمی تواند کاربرد بیشتری داشته باشد .در
ادامه می توان به مطالعات  Schulzeو دیگران ( )4669بر مبنای نوع دوستی و خویشتنداری در این نوع کسب و کارها
که منجر به بهبود یا پیچیده شدن روند حل مشكالت می شود نیز اشاره کرد .در این تحقیقات مطالعات بسیار دیگری
صورت گرفته است که در بیان کلی همگی بر داشتن اثرات مثبت بیشتر نسبت به عوارض کسب و کار خانوادگی تاکید
داشته و البته پرداختن به این نوع کسب و کار را می توان با توجه به نوع میزان محوریت سرمایه گذاری نیز بررسی نمود.
از منظر دیگر می توان بر حسب دیدگاه بلند مدت ،سه الگوی خاص کسب و کارهای خانوادگی را تعریف کرد .جواچیم
اسچواس ( )4669در کتاب خود تحت عنوان استراتژیهای رشد هوشمندانه در کسبوکارهای خانوادگی سه الگوی زیر را
برای کسبوکارهای خانوادگی عنوان میکند:


کسبوکارهای خانوادگی گذرا و ناپایدار



کسبوکارهای خانوادگی حفظ شده و دنبالهرو



1
4

کسبوکارهای خانوادگی

کارآفرینانه9

Ephemeralfamily business
Preserving family business
3
Entrepreneurialfamily business
1
2
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تفاوتهایی که در سه الگوی فوق دیده میشود را به طور مهم میتوان در چشمانداز شرکت عنوان کرد ،بطوری که کسبوکارهای
خانوادگی گذرا هیچ چشماندازی در درازمدت برای خودشان تعریف نمیکنند .بیشتر به صورت انفرادی کنترل و اداره میشوند و بعد از فرد
کارآفرین،کسبوکار نیز خودبخود از بین میرود .در کسبوکارهای محافظهکارانه ،کسبوکارها چشمانداز دراز مدت تعریف میکنند ولی
همواره از رشد میگریزند ،بطوریكه در دراز مدت به اجبار کسب وکار جوابگوی تمام افراد خانواده نیست ،زیرا که به موازات رشد خانواده
رشد نكرده است .و الگوی کسبوکارهای کارآفرینانه عالوه بر چشمانداز دراز مدت ،همواره روح کارآفرینی را در بین نسلها و اعضای
خانواده حفظ میکند و همواره به موازات خانواده ،کسبوکار نیز رشد میکند.

در حال حاضر در ایران و جهان با توجه به اینكه در عصر پیشرفت چشمگیر تكنولوژی قرار داریم می باید از الگوی سوم و
دیدگاه کارآفرینانه پیروی نمود چرا که دیدگاه دنباله رو به دلیل رشد سریع تولیدات متنوع با کیفیت باالتر و هزینه کمتر که به
لطف پیشرفت تكنولوژی ممكن است و همچنین حضور رقبای بسیار ،محكوم به فنا است.
در مثال های فوق در کسب و کار های خانوادگی مهمترین عامل حضور در بازار و حتی گرفتن سهم بیشتر از آن ،داشتن الگوی
کارآفرینانه و خالقانه و تغییرپذیری مطابق با شرایط روز یک ضرورت است.
کارآفرینی در کسب و کارهای خانوادگی
کار آفرینی به عنوان یک پدیده نوین در اقتصاد نقش موثری را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها یافته است .کارآفرینی
در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار امروزه دارای نقش کلیدی است .به عبارت دیگر در یک اقتصاد پویا  ،ایدهها ،محصوالت  ،و
خدمات همواره در حال تغییر هستند و در این میان کارآفرین است که الگویی برای مقابله و سازگاری با شرایط جدید را به
ارمغان می آورد.از این رو در یک گسترده وسیع تمام عناصر فعال در صحنه اقتصاد (مصرف کنندگان  ،تولید کنندگان  ،سرمایه
گذاران) باید به کارآفرینی بپردازند و به سهم خود کارآفرین باشند .
امروزه شواهد کافی وجود دارد که نشان می دهد صفات کارآفرینی می تواند درنتیجه آموزش دوران کودکی ,استقالل ,به خود
متكی بودن و در معرض ارزش های فرهنگی به خصوص مرتبط با کار و صنعت قرار گرفتن ,پرورانده شود.
روانشناسان معتقدند که پنج سال اول زندگی ,بیشترین تأثیر را در زندگی شخص دارد .این دوران زمانی است که جو اجتماعی,
اقتصادی ,فیزیكی و روانی اطراف کودک اثر دایمی برشخصیت او به جا می گذارد .دراین دوران نوع رفتارها در خانه و خانواده
بیشترین تأثیر را در شكل گیری رفتار آینده کودک به عنوان یک فرد بالغ به جا می گذارد .برای مثال کودکانی که مادران آنها
پیوسته و همراه با محبت برایشان ازطریق داستان و کتاب و اسباب بازی و بازی و گفت و گو ایجاد تحرکات ذهنی اولیه می
کنند ,در دوران مدرسه و دبیرستان همیشه نمره های خوبی می آورند و وقتی دیگر اعضای خانواده آنها را مورد توجه و محبت
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قرار می دهند در آینده به افرادی مطمئن ,با محبت ,شاد ,فعال ,اجتماعی ,ازنظر احساسی مستحكم و از نظر ذهنی کنجكاو
تبدیل می شوند.

اکنون می خواهیم بدانیم کارآفرینان در چه فضای خانوادگی ای رشد می کنند.
-1آموزش های اولیه برای استقالل ,اتكا به خود ,تصمیم گیری و سخت کوشی
مطالعات مربوط به گذشته کارآفرینان نشان می دهد که آنها از خانواده هایی که به ارزش های خاصی برای استقالل و اتكا به
خود قایل هستند بیرون می آیند .اکثر کا رآفرینان در کودکی یاد گرفته اند که خودشان لباس بپوشند ,ازخیابان بگذرند و. ...
درصورت تنبلی و تقاضاهای بیجا به آنها پاداشی داده نشده ولی در مواردی که از خود استقالل ,ابتكار و پشتكار نشان داده اند,
تشویق شده و به خاطر آن جایزه گرفته اند .ممكن است اولیای آنها را "آزادیخواه" بنامید .در محیط خانه قوانین معقول القا
کرده و در عین حال به فرزندان این آزادی را می دهند که قوانین و دستورالعمل های خانواده را مورد سؤال قرار دهند.
کارآفرینان به طور کلی از خانواده های کوچک می آیند واگر از خانواده بزرگی باشند ,معموالً فرزند ارشد بوده و یا یكی از
فرزندان وسط می باشند .آنها به ندرت جزو آخرین فرزندان یا لوس و وابسته می باشند.
-4آموزش زودرس برای کار
به نظر می رسد داشتن والدین فعال درتجارت یا مشاغل مشابه آن ,کمک بزرگی به پرورش کودکان جهت کارآفرینی می کند.
چینی ها از این نوع تجر بیات برای پرورش کودکانشان استفاده می کنند .کارآفرینان زیادی نیز ازخانواده های مهاجران هستند.
کارآفرینان چینی در مالزی و اکثر مناطق آسیا ,یهودیان در اروپا و ایتالیایی ها در استرالیا از این دسته هستند .دالیل زیادی در
این باره ارائه شده است .یكی از این دالیل ,نبود محیط مناسب برای کارآفرینی در سرزمین های اصلی این افراد می باشد.
جایی که ممكن است آنها با سنت های دست و پاگیر احاطه شده باشند .دلیل دیگر این است که خانواده هایی که مهاجرت می
کنند برای یافتن شغل دچار مشكل هستند .بنابراین با دید وسیع تر موقعیت هایی را می بینند که از دید افراد محلی پنهان
است.
-9آموزش زودرس برای کسب و صنعت
خانواده ها به جز آموزش کودکان برای اتكا به خود ,نقش مهمی نیز در آموزش صنعت به آنان دارند .این گونه آموزش های زود
هنگام ,کمک مؤثری برای توفیق کارآفرینان در کارهایشان است .داستان برخی کارآفرینان موفق بیانگر این مطلب است که
آموزش زودهنگام در مهارت های فنی و صنعتی بیش از مدرک دانشگاهی برای رسیدن به هدف کارآفرینی مؤثر است[ .مقدمه
ای بر کارآفرینی – انستیتو صنایع کوچک دانشگاه فیلیپین-ترجمه سیامک نطاق -صفحات  99تا ]90
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شاکر زهرا  0در سال  4669تحقیقی در ارتباط با ریسک پذیری کارآفرینانه شرکت های خانوادگی انجام داد .این تحقیق با
جمع آوری اطالعات در مورد پذیرش ریسک هایكارآفرینانه در میان  463کارخانه آمریكایی با استفاده از تئوری نمایندگی به
این نتایج رسید:
مالكیت و درگیری خانواده کارآفرینی را ارتقا می دهد و مدیران کسب و کا رهای خانوادگی باید بر روی مهارت ها و
استعدادهای اعضای خانواده جهت ارتقای کارآفرینی و ایجاد مخاطرات در بخش های جدید بازار  ،سرمایه گذاری نمایند .
دیویس وهاروستون  3در تحقیقات خود فهمیدند که بین المللی شدن کسب و کارهای خانوادگی به شدت با ویژگی های
بنیان گذار و مالک ( سن و تحصیالت )و منابع تكنولوژی اطالعات در ارتباط است.
شرکت با تئوری سیستم ) (RBVمقاالت هابرشان و دیگران با ترکیب دیدگاه منبع محور به بررسی جنبه مثبت حضور
خانواده می پردازد .آنها کسب و کار خانوادگی را به عنوان یک سیستم تعاملی متشكل از افراد ،یک خانواده و یک شرکت
تعریف می کنند .آنها یک نقش تعریفی برای شرکت خانوادگی پیشنهاد می کنند و به استدالل هم افزایی های سیستمی خلق
شده به وسیله خویشاوندی و چگونگی منجر شدن آنها به مزیت رقابتی و خلق ثروت مطرح می پردازند .(Zahra, 2005, p
[1] 23).
در مطالعاتی که در جهان بر روی مقوله کار آفرینی و خانواده صورت گرفته است پرداختن به دو مورد در باره کشور آلمان و فرانسه می
تواند جالب و آموزنده باشد[3] .

آلمان
با این که کارآفرینی در آمریكا و دیگر کشورهای مهاجرپذیر شكوفایی اقتصادی به وجود آورده ،ولی فعالیتهای کارآفرینانه در
آلمان بسیار کم است.
دو پژوهشگر به نامهای هارت و بوروآ طی سال  1333در مطالعهای دربارهء تفاوتهای خوداشتغاالن هندی و سیاهپوستان در
بریتانیا دریافتند که عوامل اجتماعی مرتبط با تشكیل خانواده دست کم به اندازهء ویژگیهای فردی مهم هستند .بنابر این
وضعیت تاهل در خوداشتغالی دو نقش متعارض بازی میکند .از یک طرف ازدواج ثبات میآورد و مشخص شده است که مردان
متاهل از طریق تقسیم کار و تولید خانوادگی بهرهورتر هستند .خود اشتغالی میتواند گزینهای مناسب برای افراد متاهل باشد
زیرا که میتواند سبب انعطافپذیری در اختصاص وقت میان کار و خانواده شود .عالوه بر آن ،مردان متاهل میتوانند از حمایت
همسرشان سود برده و روی کمک وی در کسب و کارشان حساب کنند .این مردان همچنین میتوانند روی درآمد همسرشان
نیز در صورتی که شاغل باشد ،حساب کنند .این موضوع در مورد مهاجران محتملتر است .به عبارت دیگر ،خوداشتغالی به
عنوان کاری پرخطر به حساب می آید و مردان متاهل مهاجر ممكن نیست این گزینه را به ویژه هنگامیکه خانواده بر درآمد
آنان متكی باشد انتخاب کنند.در آلمان نمونههایی از همهء گروههای کاری (خود اشتغاالن و حقوقبگیران) مورد مقایسه قرار
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گرفتند .در این مطالعه مشخص شد قسمت عمدهء مردان خود اشتغال ،متاهل بودند .ترکها بیشترین سهم مردان متاهل را
نسبت به دیگر مهاجران و آلمانیها تشكیل میدادند .
همچنین درصد بیشتری از آلمانیهای خود اشتغال نسبت به مردان حقوقبگیر ،دارای فرزند کوچک بودند ،در حالی که میان
مهاجران چنین تفاوتی وجود نداشت.اما در نهایت نتایج این مطالعه نشان داد که در میان مردان آلمانی احتمال انتخاب خود
اشتغالی با متاهل بودن کاهش مییابد .با کمال تعجب دریافته شد که ازدواج عاملی منصرفکننده در کارآفرینی مردان آلمانی
است .دلیل این امر این است که با توجه به تئوری و نتایج تجربی در دیگر کشورها ،زنان در صورت شاغل بودن در شغلهای
همسرشان به آنان کمک مالی می کنند و مردان به کمک مستقیم آنان در کسب و کار نیاز دارند ،اما نتیجه برای آلمان ممكن
است به دلیل ایدئولوژی سنتی که مرد نان آور خانواده است ،چنین نباشد .زنان آلمان غربی سنت طوالنی ماندن در خانه و
نگهداری کودکان و خانه را با خود دارند و به درآمدهای همسران خود برای تامین زندگی متكی هستند .
در نتیجهء خوداشتغالی که میتواند کاری مخاطرهآمیز باشد ،گزینهای بهینه برای انتخاب مردان آلمانی نمیشود.در عین حال
مردان آلمانی خوداشتغال که متاهل هستند  41درصد بیش از دیگر مردان درآمد دارند .به نظر میآید که مدل نانآور خانوادهء
آلمانی ،به مردان اجازه میدهد که بیش تر در کسب و کار خود متمرکز شده برای موفقیت تالش کنند.نكتهء دیگر در مورد
کشور آلمان این است که برای زندگی خانوادههای پر جمعیت محلههای خاصی وجود دارد که همه گونه امكانات برای تفریح
کودکان موجود است .عالوه بر این ،تا حدود سنین  14سالگی به کودک اجازهء تماشای تلویزیون داده نمیشود در ازای آن
بچهها با حضور در کالسهای مختلف انواع مهارتها را کسب میکنند .برای مثال یک دختر بچهءپنج ساله قادر به پخت
شیرینی و حتی بافتنی است .این امر گویای این است که آموزش مهارتهای زندگی از سنین پایین اهمیت بسیاری دارد.

فرانسه
در خانوادهء فرانسوی نیز کودک از سنین بسیار پایین مثال چهار سالگی با مفهوم پول در برابر کار آشنا میشود .خانواده به او
می آموزد که در برابر کارهای کوچكی که در خانه برای کمک انجام میدهد میتواند پول دریافت کند .همین طور در خانوادهء
فرانسوی به زمینهء عالقهء فرزند اهمیت بسیاری داده میشود و وی در مسیر عالقهاش تشویق میشود و اجازه پیدا میکند در
جهت آن عالقه اطالعات و مهارتهای الزم را کسب کند و از این جهت مورد اعتراض والدین قرار نمیگیرد+11+ .
مراحل نهادینه کردن فرهنگ کارآفرینی
خانواده به عنوان انتقال دهنده جبهه ای از اصطالحات ،آئینها و رفتارهای اجتماعی میتواند نقش ثمربخش خود را جهت آشنایی با
مفاهیمی مثل :توفیق طلبی ،استقالل طلبی وخطرپذیری در عرصه فعالیت اقتصادی و همسازی با واقعیتهای کاری در جامعه ،به اعضای
خود ارزانی دارد.
نوع نگرش والدین به دنیای پیرامون خود و چگونگی تجسم ارزشهای اجتماعی برای فرزندان در شكلگیری آینده شغلی آنها ،میتواند راه را
برای دستیابی به اقتصاد سالم هموار سازد .مثالً چنانچه کسب موفقیت در جهت خلق ثروت و ایجاد فرصتهای شغلی جدید به عنوان
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بخشی از ارزشهای مورد نظر والدین برای فرزند به تصویر کشیده شود ،نوجوان در چنین شرایطی ذهن خود را برای رسیدن به چنین
موقعیتی آماده میسازد .در ادامه چنین فرآیند ذهنی ،فرد به دنبال راههای دستیابی به چنین موقعیتی است .او موقعیتهای متفاوت را با
هم مقایسه میکند ،شبیهسازی ذهنی انجام میدهد ،به پرس و جو میپردازد؛ و گاهی اوقات در نشریات ،کتب ،محیط مدرسه و حتی
مجالس سخنرانی پرسشهای ذهنی خود را دنبال میکند .آنگاه ،فرد با آگاهی از ارزش کار و تالش آماده است بخش بزرگی از خواستهها،
آرمانها و ارزشهای مورد نظر خانواده خود را به محک تجربه بگذارد.

تعیین مسیر شغلی
فضای درون خانواده ،خصوصاً رهنمودهای والدین به فرزندان ،این امكان را به آنها میدهد تا با گسستن از عادات و تفكرات
پیشین خود یا سایر افراد خانواده ،رفتار جدیدی را مورد کندوکاو قرار داده و خود را با نظم اجتماعی نوین هماهنگ سازند .به
شكلی که بتوانند بر فراز خواسته ها و آرزوهای ذهنی خود و منطبق بر نظامهای مدرن پرو بال بزنند و از نفوذ و سلطه اندیشه و
روشهای سنتی در رفتار آتی خود بكاهند .در ادامه چنین روندی ،نقش آفرینی فرزند در درون خانواده معطوف به فرآیندهای
تولید و خلق ارزش در جامعه خواهد شد .در این ارتباط ،والدین با شناخت توانمندیهای بالقوه فرزندان خود و هدایت آنها در
مسیر شغلی ،نقش مهمی در شناسایی و پرورش افراد خالق و کارآفرین در جامعه ایفاء میکنند.
توانمندسازی
حمایت و تشویق والدین جهت یادگیری کاربرد فناوریهای جدید از جمله فناوریهای تكنولوژیكی و اطالعاتی و معرفی مشاغلی
که امكان کسب درآمد باال را برای فرزندان فراهم میسازد ،آنان را عالوه بر نقشآفرینی در درون خانواده ،به اهداف توسعه در
سطح جامعه یعنی کار مفید و بهرهوری باال مقید خواهد کرد .تغییر نگرشها و رفتارهای کلیشهای در مورد ایفای نقشهای
خانوادگی و اجتماعی و تشویق فرزندان به رفتارهای مثبت اقتصادی و اجتماعی ،آنان را افرادی کارآمد و هدفمند میپروراند.
زیرا پیروی از کلیشه های سنتی و تكراری در عرصه کار و فعالیت ،هم به خانواده و هم به جامعه صدمات جبران ناپذیری وارد
می سازد .به همین دلیل ،گذر از این مرحله ،تاثیرپذیری فرد از تغییرات جدید و پذیرش مسئولیت خطیر اجتماعی به منظور
ایجاد ک سب و کار جدید و دسترسی به موقعیتهای بهتر و جدیدتر ،از فرد یک انسان مستقل و توانمند میسازد که در
عرصههای گوناگون زندگی ضمن پذیرش نقشهای متفاوت میتواند مفید واقع شود.

تفاوت کسب وکار خانوادگی و غیرخانوادگی ] [4
محققان کسب و کار خانوادگی در مورد این مساله که کسب و کار خانوادگی و غیر خانوادگی با هم متفاوت هستند  ،اجماع
دارند و عقیده دارند که اگر بین این شرکت ها تفاوتی نباشد  ،مطالعه آنها و اساساً تئوری کسب و کار خانوادگی هیچ گونه
ضرورتی نخواهد داشت محققان کسب و کار خانوادگی عقیده دارند که).(Aldrich & Cliff, 2003, p. 580
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تاثیر خانواده بر کسب و کار  ،آن را از شرکت های دیگر متمایز می کند و هیچ شرکت خانوادگی نمی تواند عاری از این تاثیر
باشد .برای آنكه کسب و کاری مانند شرکت خانوادگی در یک رقابت شدید بازار جهانی در قرن  41پایدار باشد الزم است بین
کسب و کار و خانواده هم افزایی و همزیستی وجود داشته باشد  .کسب و کار باید در مسیری انجام شود که برای خانواده
ارزش آفرینی نماید و خانواده نیز باید برای کسب و کار ارزش افزوده ای داشته باشد که بدون خانواده امكان پذیر نباشد
.(Klein, Astrachan, & Smyrnios, 2005, p. 322)،
تفاوت میان کسب وکارهای خانوادگی و غیرخانوادگی از هسته اصلی کسب وکار شروع میشود .به عبارت دیگر اولویت بندی
اهداف توسط مالكان کسب وکارهای خانوادگی با مالكان کسب وکارهای غیرخانوادگی تفاوت دارد (چائو و همكاران. )4669 ،
مدیران حرفه ای در کسب وکارهای غیرخانوادگی نسبت به مدیران کسب وکارهای خانوادگی،افق های زمانی کوتاه تری دارند،
از نظر شخصی کمتر تحت تأثیر شكست های کسب وکاری قرار می گیرند ،پویایی دوره ای و مقامی بیشتری دارند ،بیشتر به
وسیله پاداش دهی شخصی سنتی تحریک می گردند و امنیت شغلی کمتری دارند  .ونتر 4664 ،؛ به نقل از آدندورف،
(. )4662
در کسب وکارهای خانوادگی ،تعارض های میان افراد خانواده اغلب تا مدت زمانی طوالنی باقی می ماند و مسائل شخصی
خانواده با مسائل کسب وکار آمیخته میشود .افراد خانواده اغلب هویت و شخصیت خود را به همراه کسب وکارشان در تمام
زندگی نمایش می دهند ،شكست کسب وکار برای افراد خانواده با محدودیت های شغلی و شخصیتی مهمی همراه است در
حالیكه این امر در میان مدیران دیگر کسب وکارها( غیرخانوادگی ) در دنیا کمتر رایج است .همچنین رهبران کسب وکارهای
خانوادگی نسبت به خود و خانواده شان کامالً حسابگر و جوابگو هستند در حالیكه رهبران کسب وکارهای غیرخانوادگی تنها
نسبت به سهامداران کسب وکار جوابگو و حسابگر هستند و فرایند توالی و جانشینی کسب وکار نیز در کسب وکارهای
خانوادگی بسیار مشكل آفرین و تشنج زا می باشد کاتر .)4660( ،کسب وکارهای خانوادگی اغلب فرایندهای تصمیم گیری
متمرکزتر و سیستم های کنترلی غیررسمی تری نسبت به کسب وکارهای غیرخانوادگی دارند( موریس و همكاران،
1332کسب وکارهای خانوادگی دانش و بصیرت منحصر به فردی را توسعه و گسترش می دهند که به مرور و از طریق مراقبت
و مشارکت در کسب وکار بدست آورده اند بیجاگرن و ساند ()4661
کسب وکارهای خانوادگی بیشتر از استراتژی های محافظه کارانه به همراه رشد کمتر و تمایل کمتر برای ورود به بازارهای
جهانی استفاده می کنند .دانكلز و فروهلیچ)1331( ،
کسب وکارهای خانوادگی در مقایسه با کسب وکارهای غیرخانوادگی از نظر تعداد کارمندان و حجم فروش شرکت ،کوچكتر
.هستند .کرامی و همكاران)1339 (،
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مزایای کسب و کار خانوادگی
طبق نظر پژوهشگران سه مزیت بر شرکتهای خانوادگی که شروع به کار می کنند مترتب است.
.1

حفظ اصول انسانی در محل کار  .شرکتهای خانوادگی به راحتی می توانند سطوح باالتری از حس انسان دوستی را نسبت به

شرکتهای معمولی از خود نشان دهند.
.4

توجه به عملكرد دراز مدت  .یک شرکت خانوادگی راحتتر از مدیران ،که باید ساالنه حساب پس بدهند ،می تواند به کارهای

دراز مدت بیندیشد.

.9

تاکید بر کیفیت :شرکتهای خانوادگی مدتهاست که سند حسنه ارائه کیفیت و بها دادن به مشتری را حفظ کرده اند .

).(Kellermanns, 2005, p. 316

موفقیت در کسب و کار خانوادگی
با توجه به مزایای بهره گیری از سرمایه تجارت خانوادگی به نظر می رسد موفقیت در این نوع کسب و کار به طور تصادفی رخ
نمی دهد و از جمله نیاز های اولیه برای استمرار کسب و کار خانوادگی می توان به عوامل زیر اشاره نمود:
 -1درک و پذیرش ارتباطات درونی بین نقش های خانوادگی و شغلی

آنچ ه به راستی کسب و کار خانوادگی را منحصر به فرد می کند وجود این ارتباطات درونی بین نقش های شغلی و خانوادگی
است یعنی رابطه یی که به طور معمول و در کسب و کارهای غیر خانوادگی یافت نمی شود.
درک این ارتباطات درونی شاه کلید سالم سازی کسب و کار خانوادگی است .در کسب و کارهای خانوادگی با سه نقش اصلی
مواجه هستیم؛ نقش خانوادگی (پدر ،مادر ،پسر و )...نقش مالكیت ( شریک یا سهامدار) و نقش شغلی ( مدیر ،کارمند یا کارگر).
ای ن امكان وجود دارد که نقش ها با گذشت زمان تغییر یابند و افراد از نقش های متضادی برخوردار شوند که این مورد باعث
بروزاختالالتی در روند کار می شود.
نگرش سیستمی درک روشنی از تأثیرمتقابل سه سیستم فرعی خانواده ،مالكیت و کسب و کار را بر یكدیگر و بر محیط ارایه
می د هد .توجه به این نكات بسیار مهم است که تغییرات در هر جزئی از سیستم از اهداف و انتظارات متفاوتی برخوردار هستند.
-4

کسب و کار خانوادگی به عنوان یک تجارت جدی و رسمی

باید باور داشت که کسب و کار خانوادگی یک فعالیت جدی و رسمی است نه تفنن و سرگرمی .این بدین معنا نیست که شما نمی توانید یا
نباید ارتباطی عاطفی با کسب و کار و فعالیت های مربوط به آن برقرارکنید .بلكه موضوع اصلی این است که برای تأمین هزینه ها و حفظ
فعالیت ،به کسب و کاری سود آور نیاز است.
از دیگر نكاتی که برای ثمربخشی و سالمت هر چه بیشتر کسب و کار باید به یاد داشت .بهره مندی و استخدام کارمندان غیر خوشایند و
خارج از خانواده است .آن ها جزو حیاتی اکثر کسب و کارهای خانوادگی هستند .بسیارمهم است که آن ها را به صورت شایسته در
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www.hajarian.com

تصمیمات دخالت دهید و فرصت های یادگیری و کارآموزی را برای تمامی کارمندان و سهامداران فراهم کنید تا بتوانید توان علمی و عملی
منابع انسانی سازمان را در حداکثر کارایی حفظ کنید.
 -9برنامه ریزی برای آینده کسب و کار خانوادگی
 -2بسیار واضح و قابل درک است که در بطن یک مدل سیستمی کسب و کار خانوادگی ،خانواده و کسب و کار را نمی توان از هم
مجزا کرد .بنابراین زم انی که برای هر یک از آن ها برنامه ریزی کنید .ناخود آگاه برای دیگری نیز برنامه ریزی کرده اید .بدون توجه به این
که قصد چنین کاری را داشته اید یا نه! برای دستیابی به شیوه های مفید برنامه ریزی ،از دو مهمات زیر استفاده کنید:
-1اهداف و مقاصد عملكرد کسب و کارتان را مشخص کرده و توسعه دهید.
 -4 -9مهارت گفت و گوی مؤثر را برقرار کنید و پرورش دهید توجه داشته باشید که گفت و گوی مؤثرشامل حرف های قابل بیان و
غیر قابل بیان است .اگر شما یک خانواده ی پر جمعیت دارید ،اعضای خانواده را به گروه های کوچک تقسیم کنید و هر گروه را به بررسی
و فعالیت بخش خاصی از برنامه تشویق کرده و نتایج حاصل از هر گروه را برای دستیابی به برنامه یی کامل ،با هم تلفیق کنید.

بهره مندی از نصایح و مشاوره های حرفه ای
امروزه منابع و مراجع بسیاری با موضوع کسب و کار وجود دارد .اما برگ برنده شناخت مرجع شایسته و مراجعه به آن است .از
مطالعه غافل نشوید .چرا که ابتدائی ترین مراجع برای افزایش آگاهی و به روز ماندن ،کتاب ها و نشریات است .از دیگرمنابع بالقوه
اطالعات و مشاوره می توان به موارد زیر اشاره کرد:


دوستان و آشنایان ،اقوام ،اعضای خانواده و همكاران شغلی



مراجع خدماتی حرفه ای همچون حسابداری ،بانكداری ،وکال ،مشاورین مالی ،نمایندگی های بیمه و مشاورین کسب وکار



اساتید دانشگاه ها ،اعضای سازمان های دولتی مختلف و اتحادیه های صنفی

افرادی که در این زمینه در ایران دست به تحقیق و پژوهش زده اند بسیار اندک و تعداد مقاالت در این زمینه به کمتر از پنچ
مقاله می رسد .بنابراین پرداختن و عنوان نتایج این چند تحقیق ،نكات مهم و قابل استفاده بسیاری را در بر خواهد داشت  .از
این رو به عنوا ن مثالی از موارد تحقیق شده در ارتباط با بررسی دو بررسی مهم در تجارت خانوادگی در ایران که طی دو
مقاله منتشر گردیده است به ذکر موارد زیر می پردازیم.
در مقاله اول تحت عنوان نقش عوامل خانوادگی در شكل گیری کسب وکارهای خانوادگی(مطالعه موردی :صنایع نفت و
نساجی شهر تهران) مهدی سمیع زاده و دیگران ( )1900به نتایج زیر می توان اشاره نمود.
در تحقیق در باره نقش عوامل خانوادگی در شكل گیری کسب وکارهای خانوادگی ،مشخص شد که ارتباطات خوب و مؤثر
میان اعضای خانواده عاملی مناسب و تأثیرگذار بر فرایند ایجاد یک مخاطره و کسب وکار خانوادگی می باشند .همچنین نتایج
تحقیقات دیگر(دیر و هندلر )1332 ،نیز نشان می دهند که ارتباطات مؤثر یكی از ابعاد اصلی خانواده های نیرومند و موفق را
تشكیل می دهند و به دلیل فشارهای زمانی و مالی مرتبط با شروع یک مخاطره و کسب وکار جدید ،کارآفرینان در بسط و
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توسعه ارتباطات خوب و مؤثر میان اعضای خانواده شان با چالشی اساسی روبرو هستند ..نتایج تحقیق همچنین نشان می
دهند که اغلب کارآفرینان یكی از عوامل تمایل به ایجاد کسب وکارهای خانوادگی را دستیابی به اهداف خانوادگی خود می
دانند .نتیجه ای که در مطالعه گتز و کارلسن نیز مورد تأیید قرار گرفته است .
عالوه بر آن ،طبق نظر دیر و هندلر ،خانواده می تواند با تأمین پول ،ارتباطات ،منابع انسانی و دیگر منابع مورد نیاز نقش
حمایتی و پشتیبان را برای فرد کارآفرین ایفا نماید .خانواده همچنین می تواند پشتیبان و حامی تالش های کارآفرینانه ،و در
فراز و نشیب های فرایند آغازین کسب وکار جدید ،برآورده کننده منزلگاهی امن و مطمئن برای کارآفرینان باشد .از سوی
دیگر نقش خانواده به عنوان مانعی برای آغاز کسب وکارهای جدید ،به واسطه تأمین اندک منابع اساسی و عدم حمایت
اجتماعی و یا حمایت بسیار اندک ،نیز اثبات گردیده است  .دیر و هندلر)1332( ،
در این تحقیق نیز مشخص شد که توانایی تأمین منابع مورد نیاز یک کسب وکار جدید از سوی خانواده عامل مؤثری در
راستای موفقیت تالش های کارآفرینانه به سمت ایجاد کسب وکارهای خانوادگی میباشد.
نتایج تحقیقات نشان می دهند که وجود افراد و نسبت های خویشاوندی بیشتر در زندگی کارآفرینان نوپا باعث کاهش مغایرت
ها و عدم تقارن ها در طول فرایند را ه اندازی کسب وکارهای جدید می شود .به عبارت دیگر ،افرادی که متعلق به خانواده
های کوچكتر هستند ممكن است احساس کنند که از نظر بهره مندی از منابع بالقوه خانوادگی و افراد خویشاوند ،نسبت به
افراد خانواده های بزرگتر ،در محدودیت بیشتری قرار دارند و بنابراین تمایل آنها برای آغاز شرکت های شخصی کمتر می شود.
همچنین کوچک بودن اندازه خانواده به طور قطع تاُثیرات و الزامات منفی بر فرایند بسیج منابع ،علی الخصوص در مورد بهره
مندی از منابع انسانی دارد .در مواقع جذب نیرو و استخدام کارمند ،بسیاری از کارآفرینان بر افراد و منابع انسانی خانواده تكیه
می کنند .آلدریچ و کلیف )4669( ،آنچه که در این تحقیق مورد تأیید قرار گرفت ،این است که عامل اندازه خانواده(بزرگ
بودن و یا کوچک بودن خانواده ) بر ایجاد کسب وکارهای خانوادگی در صنعت نفت مؤثر نیست بدین معنا که اغلب کارآفرینانی
که تمایل به ایجاد کسب وکارهای خانوادگی مرتبط با این صنعت را دارند تحت تأثیر کوچک یا بزرگ بودن اندازه خانواده خود
نیستند نتیجه ای که در صنعت نساجی بالعكس بود .با این حال برای تعمیم این نتایج به سایر صنایع نیاز به تحقیقات بیشتر
می باشد .از سوی دیگر ،طبق نظر یان و سورنسون ،اداره نمودن و کنترل وظایف و الزامات محیط کار و خانواده به طور
همزمان
به عنوان یكی از منابع ایجاد اختالف در کسب وکارهای خانوادگی ذکر گردیده است .مشكالت بروز نموده از کار با افراد
خانواده ،نتیجه اشتراک دو سیستم خانواده و کسب وکار می باشند و این سیستم ها عموماً مبتنی بر ارزشهای ناسازگار و
متفاوت می باشند .یان و سورنسون . )4669( ،اما یافته های این تحقیق نشان می دهند که عامل اختالفات خانوادگی بر
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ایجاد کسب وکارهای خانوادگی نه در صنعت نفت و نه در صنعت نساجی تأثیرگذار نیستند .به نظر می رسد دالیل گوناگونی
نسبت به عدم تأثیرگذاری این عامل می توان برشمرد که نیاز به تحقیقات و موشكافی های بیشتری دارد.
در مقاله دوم تحت عنوان عوامل موثر بر رشد و توسعه شرکت های خانوادگی استان تهران :پژوهشی در دو صنعت نساجی و
نفت – سید محمد مقیمی و دیگران ( )1903به نتایج زیر می توان اشاره نمود.
در این مقاله تاثیر سه عامل اصلی را شامل مالک-مدیر ،محیط خانواده و محیط بیرونی بر رشد کسب و کار خانوادگی بررسی
می شود و با بیان فاصله موجود در ادبیات مرتبط  ،عوامل خانوادگی را به فاکتورهای تمایل اعضای خانواده به پیوستن به کسب
و کار ،داشتن چشم انداز کاری و حاکمیت و کنترل خانواده تقسیم کرده است ؛ عوامل مربوط به فرد(مدیر -مالک)شامل،
ریسک پذیری و گرایش مالک-مدیر به نوآوری است .همچنین عامل محیط شامل فاکتورهای ،محیط سیاسی -قانونی ،محیط
اجتماعی-فرهنگی و محیط اقتصادی -فنی است .رشد و توسعه ،شامل فاکتورهایی همچون افزایش در میزان فروش ،افزایش
تعداد کارمندان می باشد.
شرکت های خانوادگی به عنوان منبع اصلی و وسیع تكنولوژیهای نوآورانه و پیشرفت های اقتصادی شناخته می شوند .ولیكن
برخی اوقات بعضی از شرکت های خانوادگی محافظه کار و نسبت به ریسک پذیری در فعالیت های کارآفرینانه بی میل می
شوند
)  ( Attahir, 1995, p 230ساختار مالكیت شرکت های خانوادگی مشوق مدوامی برای سرمایه گذاران بردبار در توسعه
رادیكالی کسب و کارها و فن آوریهای جدید می باشد )Zahra, 2005, pp. 23- 26( .
نتایج نشان می دهد که مدیران -مالكان کسب و کارهای خانوادگی ریسک گریزند ،هرچند که پذیرش ریسک های متعادل در
مراحل مختلف زندگی شرکت ،به ویژه در مرحله راه اندازی به رشد شرکت کمک می کند
از طرفی بین گرایش مالكان کسب و کارهای خانوادگی به نوآوری با رشد و توسعه ارتباط معنی دار وجود دارد ،ولی متغیر
نوآوری در حد متوسط است این موضوع برای جامعه ایران قابل پیش بینی است .البته با گرایش به سمت رقابتی شدن ،
گرایش به سمت نوآوری در ایجاد محصول جدید یا ارائه خدمتی نو یا نوآوری در فرایندها ،افزایش می یابد .همچنین دولت ،
مجلس و قوه قضاییه باید با کمک گرفتن از قوانین مناسب ،بستر الزم را برای تولید فناوری های نوین و ارتقاء نوآوری در تولید
محصوالت جدید توسط شرکت ها ،فراهم کنند .در سال های اخیر مدیران شرکت های ایرانی برای رسیدن به رشد و تعالی،
سعی در یادگیری مهارت های الزم برای مدیریت بهتر شرکت خود دارند .امروزه مدیران شرکت های ایرانی فهمیده اند که باید
بتوانند شرکت خود را با گرایش به سمت رشد مدیریت کنند.شرکت های خانوادگی نیز از این موضوع مستثناء نیستند.
نتایج این پژوهش نشان می دهد که تمایل اعضای خانواده های مدیران-مالكان کسب و کارهای خانوادگی در دو صنعت نفت و
نساجی برای پیوستن به کسب و کار خانوادگی در حد متوسط است .در حین انجام این پژوهش و صحبت با مدیران شرکت
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های خانوادگی  ،بسیاری از مدیران بیان می کردند که در سال های اخیر تمایل اعضای خانواده به ویژه فرزندان پسر برای
پیوستن به کسب وکار پدری خود کاهش یافته است.
در عین حال همان طور که قابل پیش بینی بود ،نتایج نشان می دهد که بین رشد و توسعه کسب و کار خانوادگی و داشتن
چشم انداز کاری در خانواده ارتباط مثبت وجود دارد.
نتا یج نشان داد که تالطم های محیط سیاس ی قانونی بر فروش شرکت ها ،در دو صنعت نساج ی و نفت  ،تاثیر منفی دارد .
همچنین نتایج آزمون عالمت نشان می دهد که محیط فرهنگ ی-اجتماعی در وضعیت نامناسبی قرار دارد .این موضوع در
جامعه ایران که فرهنگ کارآفر ینی ضعیف است ،قابل پیش بینی بود .از آنجا که کارآفرینی و ایجاد کسب و کار به ویژه کسب
و کارهای خانوادگی در رشد اقتصادی و توسعه کشور و همچنین توسعه اشتغال نقش اساسی دارد ،الزم است تمهیداتی برای
ارتقاء فرهنگ ایجاد کسب وکار و کارآفر ینی در نظر گرفته شود[1 ] .
نتیجه گیری
در انتها می توان گفت که  ،خانواده ها و کسب وکارهای خانوادگی با در اختیار داشتن ترکیبی متمایز و منحصر به فرد از منابع
انسانی ،منابع مالی ،حمایت های اجتماعی و زمینه های آموزشی و فرهنگی بهترین و قوی ترین عامل برای حمایت از جریان
کارآفرینی و ایجاد شرکت های نوپا و کسب وکارهای جدید هستند .این نوع کسب وکار ها به دلیل ساختارها ،حاکمیت و
فرهنگ منحصر به فردی که دارند آنها را قادر می سازند که ضمن پذیرش برخی از مخاطرات و ریسک ها ،زمینه های الزم را
برای ایجاد شرکت های جدید به وجود آورده و منابع مالی الزم را از درون ساختار خانواده برای فرد نوآور و کارآفرین جذب
نموده ،وی را در تمامی مراحل ایجاد کسب وکار پشتیبانی و حمایت نمایند .در نتیجه از این راه نوعی اشتغال مولد برای
خویشاوندان و غیرخویشاوندان خود چه در نسل حاضر و چه در نسل های بعدی پدید آورند .از اینرو با توجه به نتایج تحقیق
حاضر ،جهت افزایش تعداد کسب وکارهای خانوادگی و گرایش به سمت کارآفرینی خانوادگی ،بایستی برخی از عوامل
خانوادگی را که می توانند بر فرایند کارآفرینی تأثیرگذار باشند مورد توجه و تأکید بیشتری قرار داد.
به طور حتم افزایش آموزش ها و برنامه های مشاوره ای جهت ایجاد ،تقویت و پایداری روابط خوب و سازنده درون خانواده ها،
به کارگیری حداکثر قابلیت و توانایی های خانواده ،افزایش اشتراکات فكری و آرمانی اعضای خانواده ،همگرایی در اهداف و نوع
دید افراد خانواده می تواند عامل مناسبی برای تسهیل فرایند کارآفرینی خانوادگی باشد .این برنامه های آموزشی و مشاورهای
می توانند در قالب ایجاد مراکز مشاوره کسب وکار خانوادگی در دانشگاه ها و در سطح جامعه ،ایجاد درس ها و رشته های
علمی آموزشی در خصوص کسب وکارهای خانوادگی ،به طور مناسب پیاده سازی شوند .از سوی دیگر ارائه خدمات عمومی و
تخصصی ،اعطای تسهیالت و آموزش های پیشبردی به کارآفرینان و هدایت آنها به سمت ایجاد شرکت های نوپا به کمک
خانواده ها می تواند به گسترش و رواج شرکت های خانوادگی کمک شایانی نماید .بدین منظور ناگزیر از شناسایی برخی از
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عوامل محدودکننده ایجاد شرکت های خانوادگی چه از نظر نوع صنعت ،نوع فعالیت ،اندازه مناسب سازمانی و ...می باشیم .
همچنین تعیین دیگر عواملی که از سوی خانواده می تواند بر فرایند کارآفرینی خانوادگی تأثیرگذار باشد و شناسایی عوامل
تعیین کننده و تأثیرگذار بر عوامل فوق نیز از جمله مباحثی است که بایستی به صورت کامل مورد بررسی و تحقیق قرار
گیرند .عواملی همچون نوع باورها و طرز نگرش ها ،نوع ارزش ها ،نوع نقش ها ،تفاوت های جنسیتی ،عوامل تحصیلی و سطح
رفاه خانوادگی می توانند در این راستا مورد بحث و بررسی بیشتر قرار گیرند .همچنین با بررسی بر روی خانواد های ثروتمند و
کارآفرین در ایران که به عنوان مثال می توان به خانواده الجوری ها  -میزبان  -هدایتی -مدلل ها و خانواده تواضع و بسیاری
دیگر اشاره نمود ،می توان به عوامل پیشرفت در ایران و عوامل بازدارنده در زمینه تجارت خانوادگی بیشتر پرداخت و نتایج
دقیق تری را بدست آورد.

تشكر و قدر دانی
با تشكر از کلیه اساتید و دانش پژوهان پیش گام در ایران خصوصا آقایان مهدی سمیع زاده و عبداهلل اراندوست به خاطر
فعالیتهای وسیع در زمینه ترجمه و پژوهش در ایران و با تشكر از استاد محترم آقای مسعود حجاریان و همچنین آقای جعفر
خامسی برای آموزش و راهنمایی های بسیار مفیدشان .
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