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چكیده
با وجود اهمیت و جایگاه کسب و کارهای خانوادگی دراشتغالزایی و افزایش درآمد و توسعه اقتصادی
جوامع ،شواهد بسیاری مبنی بر عمر کوتاه و فروش یا تعطیلی این نوع از کسب و کارها بعد از یک نسل
وجود دارد و درصد کمی از آنها به نسلهای بعدی منتقل میشوند .از این رو هدف تحقیق حاضر ارائه
الگویی است که بر اساس آن بتوان پایداری کسب و کارهای خانوادگی در ایران را تبیین نمود .پژوهش
حاضر از نظر هدف کاربردی ،و از لحاظ ماهیت ،پژوهشی توصیفی – پیمایشی میباشد و در چارچوب
رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام گرفته است .ابزار جمع آوری دادهها ،مصاحبه
های عمیق و غیرساختار یافته بوده و به منظور گردآوری اطلاعات ،با به کارگیری روش نمونه گیری گلوله
برفی با  21نفر از خبرگان ،مدیران و صاحبان کسب و کارهای خانوادگی مصاحبه انجام شد .سرانجام پس
از طی کدگذاریهای سهگانه باز ،محوری و انتخابی ،مدل مفهومی تحقیق بر اساس مدل پارادایمی طراحی
شد .یافتههای این تحقیق بیانگر آنست که این مدل در قالب  9مقوله اصلی و  12متغیر شامل پایداری
کسب و کار خانوادگی به عنوان هسته یا مقولهی اصلی مدل؛ متغیرهای علّی (پویایی خانوادگی ،اخلاق
گرایی ،سرمایه مالی ،سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی)؛ متغیرهای زمینهای (ویژگیهای فردی و مهارت-
های رهبری ،توانمندسازی ،نهادهای حاکمیتی و ساختار مناسب)؛ شرایط محیطی (پایداری محیطی،
شرایط بازار و حمایتهای دولتی)؛ مقولات راهبردی (اهداف و چشمانداز بلندمدت ،بهبود مستمر ،نوآوری
و توسعه کسب و کار ،ریسک پذیری خانوادگی ،نرخ بازگشت سرمایه ،جانشینپروری همچنین توانایی و
تمایل جانشین) و نهایتاً مقولات پیامدی (متغیرهای سودآوری بلندمدت ،اشتغال پایدار ،انسجام خانوادگی
و کمک به اقتصاد و رفاه جامعه) قرار گرفت.
کلمات کلیدی
کسب و کار خانوادگی ،پایداری کسب و کارهای خانوادگی ،تئوری داده بنیاد ،مدل پارادایمی
-2گروه کارآفرینی ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسلامی ،قزوین ،ایرانReza.fadaei52@yahoo.com .
-1گروه توسعه کارآفرینی ،دانشکده کارآفرینی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران)نویسندة مسئول) m_azizi@ut.ac.ir
-3گروه مدیریت صنعتی ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسلامی ،قزوین ،ایرانabadizadeh@gmail.com .
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مقدمه
در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه کسب و کارهای خانوادگی 2بخش مهمی از نهادهای
تجاری هستند که سهم قابل توجهی در ایجاد تولید ناخالص داخلی کشور و ایجاد فرصتهای شغلی دارند
(لوسناکوا و همکاران .)1129 ،1درسراسر جهان ،شرکتهای خانوادگی نقش مهمی در ثبات ،توسعه و
پایداری اقتصاد ملی دارند و یکی از مهمترین عوامل ایجاد ثروت و استخدام نیروی کار محسوب میشوند
(شولز و همکاران .)1121 ،3کسب و کارخانوادگی 71-91درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل
میدهد و بیش از نیمی از کل اشتغال کشورهای در حال توسعه و حداقل دو سوم مشاغل در سراسر
جهان را شامل میشوند(دیویس ،1124 ،4عودا و همکاران .)1122،2در ایران بیش از  91درصد بنگاههای
اقتصادی خانوادگی هستند( سعیدی )2393 ،و شرکتهایی از قبیل گلرنگ ،مادیران ،بهروز ،بوتان و
مجموعه شرکتهای دریانیها در صنایع مختلف و سایر شرکتهای خانوادگی ،نقش قابل توجهی در
اقتصاد غیردولتی ایران دارند .با توجه به این موارد میتوان دریافت که رشد و یا شکست کسب وکارهای
خانوادگی به طور مستقیم در وضعیت اقتصادی جوامع تاثیرگذار بوده و همچنین شکست و تداوم نداشتن
حیات این شركها میتواند صدمات جبران ناپذیری بر پیکره اقتصادی جوامع وارد کند (صادقی.)2394 ،
علی رغم اهمیت و جایگاه کسب و کارهای خانوادگی در توسعه اقتصادی و افزایش درآمد جوامع،
اغلب کسب و کارهای خانوادگی بر اساس اصول صحیح کسب و کار شکل نمیگیرند و پایه و اساس شکل
گیری و سازماندهی آنها علائق و روابط خانوادگی میباشد .و رشد و پایداری آنها در کشورهای مختلف از
جمله ایران با تردیدهای فراوانی همراه شده است .شواهد بسیاری مبنی بر فروش یا تعطیلی کسب و
کارها بعد از یک نسل وجود دارد و درصد کمی از آنها به نسلهای بعدی منتقل میشوند .آمارها نشان
میدهد که تنها  31درصد از کسب و کارهای خانوادگی در نسل دوم بقا مییابند و از این گروه تنها 21
درصد به نسل سوم میرسند و از کل کسب و کارهای خانوادگی ،کمتر از  4درصد به نسل چهارم
میرسند(گیل و همکاران .)1127 ،6طبق آمار موجود در ایران ،حدود  13درصد از واحدهای کوچک ،در
سال اول و تقریباً  41درصد در پایان سال پنجم از شروع فعالیت به دلایل مختلفی با ناکامی و عدم
پایداری مواجه شده و ناچار به توقف فعالیت شدهاند( .پارساپور و همکاران .)2396 ،به این ترتیب بسیاری
از این کسب و کارها از عمر طولانی مدت برخوردار نبوده و در اکثر موارد با اولین تغییر نسل از بین
میروند .عدم پایداری مهمترین نگرانیها و چالش اصلی کسب و کارهای خانوادگی است که برنامه ریزی
دقیق و ارائه الگوی مناسب جهت پایداری آنها و کمک به رشد کل اقتصاد جامعه بسیار حیاتی
میباشد (رودریگو .)1123 ،7اقدامات پایدار در حوزه کسب و کارهای خانوادگی میتواند به طور بالقوه
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منجر به روابط قوی با ذینفعان و ایجاد یا تقویت شهرت مثبت گردد .این درحالی است که اغلب کسب و
کارهای خانوادگی بر اساس اصول صحیح کسب و کار شکل نمیگیرند و پایه و اساس شکلگیری و
سازماندهی آنها علائق و روابط خانوادگی میباشد .در فرایند دستیابی به پایداری کسب و کارهای
خانوادگی ،مالکان کسب و کار خانوادگی نباید تنها بر اهداف کوتاه مدت تمرکز کنند بلکه تلاش برای
اهداف بلند مدت می تواند یک رویکرد سالم برای شرکتهای خانوادگی باشد(میمیلی و همکاران،2
 .)1127همچنین نباید از اهرمهایی همچون فرهنگ خانوادگی ،اجتماعی سازی و اندازه کسب و کار و
تجارب خارجی غافل ماند(گیل و همکاران .)1127 ،در راستای موفقیت و اعتلای کسب و کارهای
خانوادگی ،مطالعات بسیاری انجام شده است که اغلب آنها به شاخصهای موفقیت در کسب و کارهای
خانوادگی و به متغیرهای پیشین آن پرداختهاند .این مطالعات ما را به این نقطه میرساند که معیارهای
مالی ،تنهـا معیار موفقیـت در کسب و کارهای خانوادگی نیستند ،بلکه در کنار معیارهای مالی ،یکسری
معیارهای خانوادگی نیز مطرح مـیشـود کـه بـرای خـانواده مهـم هسـتند ،و هـدف ایـن شرکتها
دستیابی بـه ترکیبـی معقـول از اهـداف کسـب و کـار و اهـداف خـانوادگی اعم از اهداف مالی و غیرمالی
است(ایراندوست و همکاران .)2391 ،بسیاری از شرکتهای خانوادگی ممکن است به دنبال دستیابی به
اهدافی چون اتحاد ،پیوستگی و اشتغال برای خانواده بوده و حداکثرسازی سود به عنوان هدف اصلی
نباشد بلکه دستیابی به اهداف خانوادگی منجر به حفظ ثروت اجتماعی -عاطفی شده و از دست دادن آن
منجر به کاهش صمیمیت و ناتوانی در دستیابی به انتظارات خانوادگی گردد(گومز و همکاران.)1117 ،9
کسب و کارهای خانوادگی رابطهی منحصر به فردی با زمان ،میراث و فرهنگ آبا و اجدادی و همچنین
بیم از آینده دارند(دودد و همکاران.)1123،21
اوهارا )1114( 22از وحدت خانواده و تعهد به میراث ،به عنوان اصول اساسی بقاء نام میبرد و معتقد
است که نقشهای رهبری که آینده را خوب ترسیم کند ،و عناصر انسانی و ویژگیهای خانوادگی نقش
اساسی را در موفقیت و تداوم کسب و کارهای خانوادگی دارد (ایران دوست و همکاران.)2391 ،
پایداری کسب و کار خانوادگی به روند مناسب جانشینپروری بستگی دارد .براساس نظر

مورگانری21

( ،)1122حالت و استراتژیهای مورد استفاده برای تسهیل انتقال نسلی از مالکیت و کنترل ،تأثیر قابل
توجهی بر پایداری و عملکرد شرکتهای خانوادگی داشته است .تعیین جانشین ساختار یافته با نظم
مناسب می تواند منجر به پایداری فعالیت و موفقیت کسب و کار در نسل بعد شود ،و این در حالی است
که ساختار ضعیف تعیین جانشین میتواند منجر به نزاعها و چالشهای جدی در نسل بعد کسب و کار
شده و نهایتا نتیجهای جز فروپاشی یا شکست کسب و کار نداشته باشد .از این رو برای اطمینان از
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موفقیت در امر انتقال نسل و پایداری مشاغل خانوادگی برنامه جانشینی باید توسط بنیانگذار مشاغل آغاز
و به طور مداوم حتی پس از یک انتقال تجاری موفق به روز شود(شارما و همکاران)1113 ،23
به دلیل فرهنگ های اجتماعی و شرایط اقتصادی و اجتماعی متفاوت در کشورها و جوامع مختلف،
عوامل مؤثر بر عملکرد ،موفقیت و یا شکست کسب و کارهای خانوادگی میتواند متفاوت باشد .از این رو
و با توجه به بررسیهای اولیه به عمل آمده ،در حال حاضر مرجع علمی دقیق و جامعی در خصوص علل
شکست کسب و کارهای خانوادگی در کشور ایران و مدل پایداری چنین کسب و کارهایی وجود ندارد.
از این رو ،طراحی مدل پایداری کسب و کارهای خانوادگی در کشور ،نه تنها به پر شدن خلاء مطالعاتی
موجود کمک میکند ،بلکه میتواند به رشد اینگونه کسب و کارها و ارائه راه کارهای مناسب به مدیران
ارشد کشور در جهت ارتقاء چنین بنگاههایی ،یاری رساند .جهت دستیابی به چنین مدل جامع و کاربردی،
نیاز بود تا از توانمندی رویکرد کیفی استفاده شده ،و به سمت طراحی یک مدل بومی پایداری کسب و
کارهای خانوادگی در کشور گام بر داشته شود .بر همین اساس ،در این پژوهش جهت دستیابی به مدل
مفهومی ،سعی شده است تا از رویکرد کیفی استفاده گردد .بدین جهت ،مصاحبههایی عمیق با مدیران،
صاحبان و خبرگان صاحب نظر در حوزه کسب و کار خانوادگی صورت گرفت تا مدل اولیه تحقق گردد.
بر این اساس ،می توان گفت تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به سؤالات اصلی زیر بوده است:


شرایط علی موثر بر پایداری کسب و کارهای خانوادگی کدامند؟



مقوله محوری موثر بر پایداری کسب و کارهای خانوادگی کدامند ؟



راهبردهای موثر بر پایداری کسب و کارهای خانوادگی کدامند ؟



شرایط مداخله گر موثر بر پایداری کسب و کارهای خانوادگی کدامند؟



شرایط زمینه ای موثر بر پایداری کسب و کارهای خانوادگی کدامند؟



پیامدهای موثر در پایداری کسب و کارهای خانوادگی کدامند؟

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
کسب و کار خانوادگی
مروری بر پژوهشهای کسب وکارهای خانوادگی نشان میدهد که در مورد مفهوم آن هیچ اجماع
جهانی وجود ندارد و به روشهای مختلفی تعریف میشوند .اما اغلب محققان ،هنگام تعریف کسب و
کارهای خانوادگی از چهار مفهوم استفاده کردهاند :آیا گروه خانواده مالک بیش از  21درصد از سهام
کسب و کار میباشد؛ آیا اعضای یک «گروه خویشاوندی عاطفی» شرکت شان را به عنوان کسب و کار
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خانوادگی میبینند؛ آیا یک شرکت توسط اعضای یک گروه خانوادهی واحد مدیریت میشود؛ و نهایتاً آیا
کسب و کار گذر مالکیت چند نسلی در نسل دوم و یا نسلهای بعدتر داشته است(ایراندوست و
همکاران .)2391،به این ترتیب عمده تعاریف در خصوص کسب و کار خانوادگی شامل مالکیت خانوادگی،
دخالت خانوادگی ،کنترل خانوادگی ،و عزم برای باقی ماندن کسب و کار در خانواده و انتقال کسب و
کار در میان نسلهای آن است(اختر .)1126 ،24کسب و کار خانوادگی ،کسب وکارهایی هستند که
قدرت و کنترل تصمیم گیری را به طور مستقیم یا غیر مستقیم در درون خانواده نگه داشته و حداقل
یک عضو خانواده به طور فعال در مدیریت این سازمان مشارکت دارد(آلفونزو داو و همکاران.)1122 ،22
لیتز ماهیت کسب و کار خانوادگی را قصد خانواده برای حفظ و کنترل کسب و کار پس از نسل کنونی
بیان میکند .شرکتهای خانوادگی شرکتهایی هستند که در آن اعضای متعدد از همان خاندان به عنوان
صاحبان اصلی و یا مدیران ،به صورت همزمان یا در طول عمر شرکت باشند(میلر و همکاران.)1117 ،26
کسب و کاری خانوادگی است که توسط یک خانواده با قصد شکل دادن و پیگیری چشمانداز کسب و کار
توسط ائتلافی غالب از اعضای یک خانواده یا تعداد کمی از خانوادهها ،اداره و یا مدیریت شود ،به شیوه
ای که به طور بالقوه در سراسر نسل آن خانواده یا خانوادهها بتواند پایدار بماند(سادشماخ .)1112 ،27از
مزایای کسب و کارهای خانوادگی که شروع به کار میکنند ،میتوان به موارد زیر اشاره نمود:


حفظ اصول انسانی در محل کار :شرکتهای خانوادگی به راحتی می توانند سطوح بالاتری از

حس انسان دوستی را نسبت به شرکتهای معمولی از خود نشان دهند.


توجه به عملکرد درازمدت :یک شرکت خانوادگی راحت تر از مدیران ،که باید سالانه حساب

پس بدهند ،می تواند به کارهای درازمدت بیندیشند.


تاکید بر کیفیت :شرکتهای خانوادگی مدتهاست که سند حسنه ارائه کیفیت و بها دادن به

مشتری را حفظ کردهاند(کلرمنس)1112 ،22
پایداری کسب و کار
کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه ،پایداری کسب و کار را تأمین نیازهای فعلی بدون به خطر
انداختن توانایی نسل بعدی در تأمین نیازهای خود تعریف میکند(عودا و همکاران.)1122 ،
پایداری کسب و کار ،توانایی حفظ یا توسعه عملکرد در بلند مدت و نتیجه تداوم رضایت ذینفعان
سازمان در طول زمان است (خیاطیان و همکاران .)2392 ،پایداری کسب و کار یکی از مولفههای با
اهمیت و کلیدی جهت نفوذ در استراتژیهای شرکت برای متناسب ساختن عملیات در راستای موفقیت

388

ارئه مدل پایداری کسب و کارهای خانوادگی/فدائی کیوانی ،عزیزی و بدیع زاده
بلند مدت در بازار رقابتی است(گومز و همکاران .)1122 ،29پایداری کسب و کار به منزله چشمانداز
اقتصادی ،برنامه ریزی کسب و کار ،نظارت ،ارزیابی و برقراری ارتباط با مشتریان و طیف گستردهای از
سایر ذینفعان است(کندو و همکاران .)1122 ،11اغلب تعاریف ارائه شده از پایداری کسب و کار ،بر روی
تنظیمات صنعتی و محیطهای سازمان و بازار که بر اثربخشی و مشروعیت اقدامات پایداری تأثیرگذار
هستند ،مطابقت دارد؛ لذا پایداری کسبوکار ،به پیگیری و دستیابی به کامیابی در سازمان در زمینه
محیط خارجی قابل تعریف است(میلر و همکاران .)1127 ،12علاوه بر این ،پایداری کسب و کار به عنوان
حالتی که در آن نیازهای ذینفعان مستق یم و غیرمستقیم کسب و کار برآورده شده ،بدون اینکه توانایی
کسب و کار برای برآوردن نیازهای سهامداران آینده تحت تأثیر قرار گیرد نیز تعریف شده است .بر این
اساس پایداری دو بعد مهم ،توانایی در برآورده کردن نیازهای ذینفعان فعلی و حفظ توانایی برای برآورده
کردن نیازهای ذینفعان آتی را شامل میشود(کاپیتو و همکاران.)1127 ،11
جدول  : 0ابعاد پایداری کسب و کار
متغیر

ابعاد

منبع

توانایی حفظ یا توسعه عملکرد در بلند مدت
تداوم رضایت ذینفعان سازمان در طول زمان

(خیاطیان و همکاران،
)2392

پیگیری و دستیابی به کامیابی در سازمان

)(Memili et al, 2017

پایداری کسب و کار

توانایی در برآورده کردن نیازهای ذینفعان فعلی
حفظ توانایی برای برآورده کردن نیازهای ذینفعان آتی

)(Caputo et al, 2017

تعهد به کسب و کار
فرهنگ خانوادگی
نظم خانوادگی

)(Jayantha, 2017

یکپارچگی خانوادگی
کارایی اقتصادی (نوآوری ،رفاه ،بهرهوری)
عدالت اجتماعی (فقر ،جامعه ،سلامت و سلامتی ،حقوق بشر)
پاسخگویی زیست محیطی (تغییرات اقلیمی ،استفاده از زمین ،تنوع زیستی)

شورای جهانی توسعه
13
اقتصادی

مفهوم پایداری راجع به فعالیت شرکتها در بردارنده تعهدات واحدهای تجاری نسبت به انجام
اصلاحات اصولی جهت ساختن دنیایی عادلانه ،همراه با رفاه و آسایش برای همگان است که در آن،
محیط پیرامون و نیز فرهنگ اصلی مردم حفظ شده و سهم نسلهای آینده نیز از این منابع باقی
بماند(مرادزاده و همکاران2322 ،؛ شرفی و همکاران .)2396 ،درگذشته پایداری کسب و کار بیشتر بر
اشکال زیست محیطی و راهبردهای سبز تأکیدداشت ،ولی امروزه ابعاد و جنبههای مختلف و گستردهتری
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نظیر جایگاه شرکتها در محیطهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و روشهای عملکرد آنها در این
زمینهها را نیز در بر میگیرد .پایداری شرکتی موجد ارزشهایی مثل روابط درازمدت شرکتها ،شفافیت،
روابط بهتر با کارکنان و کارآیی منابع را ارائه میکند(مشیرزاده.)2392 ،
فعالیت های پایداری اغلب نیازمند تغییر ساختار شرکت با تعیین تکلیف منابع قبلی و کسب منابع
جدید و بهرهبرداری و ترکیب این منابع هستند(سیرمون و همکاران .)1122، 14ولی اعضای خانواده ممکن
است دارای علائق عاطفی به منابع تحت مالکیت خانواده باشند(کونینگ و همکاران .)1122 ،12این
پیوندهای عاطفی می توانند احتمال تغییر ساختاری را کاهش دهند که ممکن است برای بهرهبرداری از
فعالیتهای جدید از قبیل پایداری ،الزامی باشند .پیوندهای عاطفی با منابع کنونی همچنین میتواند
باعث کاهش تمایل شرکتهای خانوادگی برای بهرهبرداری از فناوریهای جدیدی باشد که برای رسیدن
به پایداری ،ضروری هستند .این امر بهنوبهی خود میتواند محدودکنندهی گسترهی برنامههای پایداری
آنها شده و باعث شود از آموزش و دخیل کردن ذینفعان در تلاشهای پایداری ،اجتناب نمایند .اقدامات
پایدار می تواند به طور بالقوه منجر به روابط قوی با ذینفعان و ایجاد یک شهرت خوب گردد .و تأثیر
مستقیم جهت گیریهای طولانی مدت بر شیوههای پایداری ناچیز است .این امرنشان میدهد که جهت
گیریهای بلند مدت تنها تأثیر محدودی بر شرکتهای خانوادگی دارد .تعامل بین جهت گیریهای بلند
مدت و مالکیت خانوادگی بیشتر احتمال دارد که خود را در استراتژیها و رفتارهای شرکت آشکار سازد.
برای دستیابی به توسعه پایدار ،مالکان کسب و کار خانوادگی نباید تنها بر اهداف کوتاه مدت تمرکز کنند.
و تلاش برای اهداف بلند مدت ممکن است یک رویکرد سالم برای کسب و کارهای خانوادگی باشد(میلر
و همکاران .)1127 ،پایداری کسب و کارهای خانوادگی به چشمانداز خانواده در قالب سندی شفاف؛
مالکیت؛ حاکمیت و ویژگیهای لازم برای رهبری کسب و کار همچنین ساختارهای لازم برای اجرای
برنامه جانشین پروری موثر و ارزش مدار به عنوان میراثی ماندگار؛ و فرهنگ کسب و کار بستگی
دارد(لکووی و همکاران .)1124 ،16انتخاب جانشین جوان و پر انرژی ،به کارگیری و استخدام کارکنان
واجد شرایط در پستهای مختلف مدیریتی ،تشویق فرزندان در مشارکت و توسعه ،شفافیت و اعتماد در
سیستم مالی و حسابداری ،عدم تبعیض ،فرصتهای آموزشی مازاد برای کارکنان و مشارکت آنان در
تصمیمگیری نقش حیاتی در پایداری کسب و کارهای خانوادگی دارد(چو و همکاران .)1127 ،17از طرفی
تصمیمات هیئت مدیره بر اخذ تصمیمات ،ضامن پایداری کسب و کاراست .علی الخصوص زمانی که این
کسب و کار ،یک کسب و کار خانوادگی باشد(جنیفر و همکاران .)1127 ،12در حوزه شرکتهای خصوصی،
آن دسته از کسب و کارهای خانوادگی که بنیانگذار واحدی دارند در مقایسه با کسب و کارهایی که
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خانواده به صورت دسته جمعی بنیان نهادهاند ،عملکرد بهتری دارند(لوپز و همکاران .)1122 ،19متغیرهایی
مانند گرایش مالکیت کسب و کار به رشد ،نوع ساختار سرمایه ،سطوح برنامه ریزی راهبردی ،درصد
سرمایه گذاری های خانواده در کسب و کار و سطح آموزش بر نرخ رشد کسب و کارهای خانوادگی تاثیر
گذار هستند(متیو و همکاران.)1114 ،31
وردهانا و همکاران ،)1111( 32مقالهای با عنوان "تحلیل پایداری صنعت آشپزی مبتنی بر خانواده در
اندونزی" ارائه نمودند .یافته های پژوهش نشان داد که برای بقا و پایداری کسب و کار سه عامل مالکیت
کسب و کار ،فرهنگ قبیله ای و تعامل با کارکنان همچنین اصالت و منحصر به فرد بودن کالا و خدمات
وجود دارد.
چیراپاندا ،)1129( 31در پژوهش خود با عنوان "شناسایی عوامل موفقیت برای پایداری کسب و
کارهای خانوادگی در ژاپن" نشان دادهاند که نوآوری ،مزیت رقابتی ،رهبری و مدیریت تیم و ایجاد روابط
خوب با جامعه محلی مهمترین اقدامات برای دستیابی به جانشینی جهت پایداری در مشاغل خانوادگی
میباشند.
تادو و چیگووی ،)1129( 33در پژوهشی به بررسی تأثیرحاکمیت خانواده بر پایداری و استمرار مشاغل
خانوادگی در بوتسوانا پرداختند .یافتههای این پژوهش نشان داد که با وجود اهمیت حاکمیت شرکتی،
بین حاکمیت و پایداری و استمرار مشاغل خانوادگی در بوتسوانا رابطه مثبت ضعیفی وجود دارد و
ساختارهای حاکم بر خانواده هنوز به طور کامل توسط مشاغل خانوادگی پذیرفته نشدهاند.
اوده و همکاران )1122( 34در تحقیقی با "عنوان عوامل تعیین کننده مرتبط با پایداری مشاغل
خانوادگی در امارات متحده عربی :یک رویکرد  "AHPبه شناسایی و اولویت بندی عوامل مرتبط با پایداری
کسب و کارهای خانوادگی بزرگ و متوسط در کشور امارات متحده عربی پرداخته است .به اعتقاد وی
عوامل برنامه ریزی جانشینی ،برنامهریزی استراتژیک ،حاکمیت شرکتی ،رهبری ،سرمایه و ارزشهای
خانوادگی و مشاوران شرکتهای خانوادگی مهمترین عوامل موفقیت در پایداری مشاغل خانوادگی
می باشند .همچنین نتایج تحقیق نشان دادند که مشاغل بزرگ خانوادگی در امارات متحده از عدم موفقیت
انتقال آگاه بوده و دارای برنامه ریزی طولانی مدت و استراتژیک برای نسلهای آینده خود هستند اما باید
به سرمایه و ارزش های خانوادگی اهمیت بیشتری دهند و از طرفی کسب و کارهای متوسط بیشتر به
بازده و سود کوتاه مدت توجه دارند و از اهمیت برنامه ریزی طولانی مدت غافل میباشند.
اینس هررو )1127( 32در تحقیقی با عنوان "مشارکت خانوادگی و کسب و کار خانوادگی پایدار:
تحلیل تأثیرات بر استراتژی های تنوع" به بررسی نقش خانواده و انواع ریسک در استراتژیهای تنوع
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(انعطاف پذیری) کسب و کارهای خانوادگی پرداخته است .نتایج این تحقیق حاکی از نقش مهم متغیرهای
خانوادگی بر رفتار کسب و کارهای خانوادگی کوچک و چگونگی اجتناب اینگونه شرکتها از ریسک تحت
شرایط پایدار میباشد .این در حالی است که پایداری و بقای چنین شرکتهایی در محیطهای غیر پایدار،
در خطر میباشد .گیل و همکاران )1127( 36درمقالهای با عنوان "موفقیت کسب و کارهای خانوادگی"
به شناسایی مهمترین عوامل مؤثر بر موفقیت کسب و کارهای خانوادگی در کشور استرالیا بر روی کسب
و کارهایی که چند نسل دست به دست شده بود پرداختند .به اعتقاد آنان چهار دسته عوامل ،فرهنگ
خانوادگی ،اجتماعی سازی کسب و کار خانوادگی ،تجارب خارجی و اندازه کسب و کار مهمترین عوامل
در موفقیت کسب و کارهای خانوادگی میباشند.
اوتامی و

همکاران37

( ) 1127به نقش الگوی جانشینی در موفقیت و پایداری کسب و کارهای

خانوادگی پرداختهاند .نتایج تحقیق نشان دادند که شخصیت و حق مالکیت تاثیر قابل توجهی بر پایداری
کسب و کارهای خانوادگی ندارد و سیستم خانواده و جانشینان خانوادگی به دلیل احترام و درك فرهنگ
و ارزش خانوادگی همچنین توانایی ،پویایی و قدرت مدیریت درکسب اعتماد خانوادگی تاثیر قابل توجهی
بر پایداری کسب و کارهای خانوادگی دارند .به اعتقاد جوناس و مالت )1126( 32توانایی و تمایل برای
نوآوری در میان شرکتهای کوچک و متوسط خانوادگی درکشور آلمان دو عامل مکمل در موفقیت آنها
محسوب میشوند .ماتیو و همکاران )1116(39درتحقیقی نشان دادند متغیرهایی مانند گرایش مالکیت
کسب و کار به رشد ،نوع ساختار سرمایه ،سطوح برنامه ریزی راهبردی ،درصد سرمایه گذاریهای خانواده
در کسب و کار و سطح آموزش بر نرخ رشد کسب و کارهای خانوادگی تاثیرگذار هستند.
رادمنش و ملائی طوانی( ،)2392در پژوهشی به بررسی تاثیر طبقه و سرمایة موروثی بر تداوم کسب
و کار خانواده خجسته پرداخته و بیان کردند عامل سرمایة موروثی؛ چه در قالب مالی و عینی و چه در
شکل انتزاعی؛ مثل نام و اعتبار خانوادگی ،پشتوانة محکمی برای این کسب و کار بوده و توانسته تا اندازة
زیادی ،تداوم این بنگاه را تضمین کند.
شرفی و همکاران( ،)2392پژوهشی تحت عنوان "طراحی مدل پایداری کسب و کارهای کوچک و
متوسط کشاورزی در استان کرمانشاه" اصلیترین عوامل تأثیرگذار بر پایداری کسب وکارهای کوچک و
متوسط کشاورزی در استان کرمانشاه را عوامل درون سازمانی (متشکل از عوامل فردی و خانوادگی مدیر،
عوامل مرتبط با بازاریابی ،عوامل اقتصادی -مالی ،عوامل تولیدی و ویژگیهای محصول ،عوامل مرتبط با
ویژگی های کسب و کار و عوامل ارتباطی و اطلاعاتی) و عوامل برون سازمانی (متشکل از عوامل
سیاسی -قانونی ،زیرساختی -حمایتی و عوامل مرتبط با مداخلات ترویجی) معرفی کردهاند.
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ناظمی اردکانی و جنتی ( )2396نشان دادند که یک تغییر اساسی در نحوه اداره و هدایت کسب و
کارها بعنوان یک عامل ضروری برای افزایش پایداری شرکت در سطح یک شرکت یا صنعت خاص محدود
نمیشود و میتوان آن را به کل جامعه تعمیم داد .و ارائه یک مدل پایداری کسب و کار منجر به در نظر
گرفتن جنبههای محیطی و اجتماعی در استراتژیها ،اهداف و فرآیندهای کسب و کار به عنوان مزیت
رقابتی محسوب میشود .از نظر میر و همکاران ( )2392پایداری کسب و کارهای خانوادگی به روند
مناسب جانشین پروری بستگی دارد .بسیاری از این کسب و کارها با گذشت زمان و با خروج بنیان گذار
به طور کامل حذف میشوند .پیشرفتهای فنی در کنار سیاستهای دولت و همچنین تحولات فرهنگی
و اجتماعی بر تغییر روندهای جانشین پروری موثر بوده و به نظر میرسد که به منظور حفظ و صیانت از
کسب و کارها ،داشتن مدل مناسب و قابل اجرا و منعطف در زمینه جانشین پروری موجب خواهد شد
که تکنیک ها و فنون تولید و ارایه خدمات از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته و از به فراموشی سپرده
شدن بسیاری از کسب و کارها که با فرهنگ و سنت جامعه عجین میباشند ،جلوگیری شود .به اعتقاد
هاشم آبادی و همکاران ( )2392کسب و کار پایدار در محیط رقابت گریز و پیش بینى ناپذیر معضل
دشوار پیش روى شرکتهاست .و یکى از شیوههاى برون رفت از این معضل ،تأکید بر مسئولیتهاى
اجتماعى شرکت است .عزیزی و سلمانی بیدگلی( )2392بیان داشتند اعتماد در شرکتهای خانوادگی
زودتر شکل میگیرد و از طریق سازوکاری غیر مستقیم بر عملکرد شرکتهای خانوادگی تاثیر دارد.
اعتماد ،تعهد و از خود گذشتگی کارکنان و کارگران را افزایش میدهد و باعث شکلگیری رفتار مباشرتی
میشود و مجموعة این شرایط عملکرد سازمانی را افزایش میدهد .به اعتقاد هاشم آبادی و همکاران
( ،)2392کسبوکار پایدار درمحیط رقابت گریز و پیش بینى ناپذیر معضل دشوار پیش روى شرکتهاست.
و یکى از شیوههاى برون رفت از این معضل ،تأکید بر مسئولیتهاى اجتماعى شرکت است .علاوه بر این،
اسدزاده و همکاران ( )2393نشان دادند عوامل محیطی تأثیر بسزایی در موفقیت و عملکرد کسب و
کارهای خانوادگی دارند ،بخصوص بر عوامل محیطی مالی و عوامل ساختاری موجود تاکید فراوانی شده
است و همچنین از عوامل فرهنگی ،اجتماعی بعنوان عوامل اصلی تاثیر گذار بر توسعه صنعت توریسم نام
برده شده است .در پژوهشی دیگر ،صامعی و فیض بخش ( )2393به اثبات رساندند که کسب و کارهای
خانوادگی از چهار روش اصلی برای جانشینپروری استفاده کردهاند :تحصیلات و آموزش رسمی ،کار
کردن درون یا بیرون بنگاه خانوادگی ،پرورش در خانواده ،و منتورینگ .در همین راستا ،ایراندوست و
همکاران ( )2391به اثبات رساندند که عواملی از قبیل ارتباطات اثرگذار ،داشتن چشمانداز و برنامهی
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راهبردی دراز مدت و حرفهایگرایی در مدیریت کسب و کار میتوانند اثر کلیدی بر روی عملکرد کسب
و کارهای خانوادگی داشته باشند.
روششناسی
تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاط رویکرد ،پیمایشی اکتشافی میباشد .و از روش نظریه
داده بنیاد 41به عنوان روش پژوهش استفاده میشود .روش گراندد تئوری یا نظریه داده بنیاد ،یک شیوه
پژوهش کیفی است که به پژوهشگر این امکان را میدهد در مواردی که امکان تدوین فرضیه وجود
ندارد ،بجای استفاده از تئوریهای از پیش تعریف شده خود به تدوین یک تئوری جدید اقدام کند .به
عبارتی در این روش با استفاده از یک دسته دادهها نظریهای تکوین مییابد و محقق را قادر میسازد تا
بتواند مباحث مخصوصی را که با یکدیگر ارتباط عمیقی دارند بدون آن که متغیرهای مستقل و وابسته
را مقدر نماید مورد شناسایی قرار دهد(متشیوا)1121 ،42
جامعه آماری در این تحقیق ،گروهی از خبرگان شامل مشاوران ،مدیران و صاحبان کسب و کارهای
خانوادگی هستند که به روش گلوله برفی 41انتخاب شدهاند .این فرایند تا رسیدن به اشباع نظری 43محقق
ادامه یافت .اشباع نظری مرحلهای است که در آن دادههای جدیدی در ارتباط با مقوله پدید نمیآید،
مقوله گستره مناسبی مییابد و روابط بین مقولهها برقرار و تأیید میشود(طاهری و همکاران.)2391 ،
روش جمعآوری اطلاعات ،مصاحبههای عمیق و غیر ساختاریافته با خبرگان بود .در این مصاحبهها ،محقق
سعی کرد با ورود نرم به بحث و جلب اعتماد اولیه مصاحبه شوندگان ،بصورت کاملاً غیر مستقیم سؤالاتی
در خصوص زمینه های پایداری کارآفرینی و کسب و کار ،عوامل محیطی مؤثر بر آن ،عواقب این پدیده و
 ...مطرح نموده و از این طریق مفاهیم اولیه را جهت طراحی مدل کسب نماید .در این مطالعه با 21نفر
مصاحبه شد که از مصاحبه  9به بعد در اطلاعات دریافتی تکرار مشاهده شده است ،اما برای اطمینان تا
مصاحبه دوازده ادامه یافت .از 21نفر شرکت کننده در این مصاحبه22 ،نفر مرد و یک نفر زن بودند و
همه آنها در این زمینه بیش از ده سال فعالیت داشتند و 4نفر دارای مدرك دکتری یا دانشجوی دکتری
و  2نفر نیز دارای مدرك کارشناسی یا کارشناسی ارشد بودند.
تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
تحلیل و کدگذاری دادهها که مهمترین و اصلیترین فرایند در نظریه داده بنیاد است پس از گردآوری
دادههای مصاحبه ای و متنی ،در سه گام کدگذاری باز ،44کدگذاری محوری 42و کدگذاری

انتخابی46

صورت میگیرد.
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نخستین مرحله تحلیل داده ها کدگذاری باز است .کدگذاری باز فرایندی تحلیلی است که از طریق
آن مفهومها شناسایی و ویژگیها و ابعاد آنها در دادهها کشف میشوند(لی .)1112، 47این مرحله باز
نامیده می شود چرا که پژوهشگر با ذهنی باز به نام گذاری مقولهها میپردازد و محدودیتی برای تعداد
شناسهها و مقولهها قائل نمیشود( امیدی کیا و همکاران .)2392 ،در این مرحله از تجزیه و تحلیل،
محقق بعد از انجام هر مصاحبه با بررسی چندباره آن ،مفاهیم موجود در متن مصاحبه را استخراج و
کدگذاری به صورت دستی صورت گرفت .در مجموع از 21مصاحبه صورت گرفته 273،مفهوم اولیه
استخراج گردید .بعد از بررسی و کنار هم قرار دادن آنها و حذف مفاهیم تکراری 219 ،مفهوم نهایی
شناسایی شد .جدول شماره  1ضمن ارائه بخشی از مصاحبهها چگونگی کدگذاری باز و استخراج مفاهیم
اولیه را نشان میدهد.
جدول :2نمونه کدگذاری باز و استخراج کدهای اولیه
کد

نقل قول مصاحبه

مفاهیم اولیه استخراج شده

تجربیات نشان داده است که اگر کسب و کار خانوادگی بتواند در درون خود برای مدیریت ارشد
جایگزین پروری انجام دهد ،شانس برای بقا و پایدار ماندن بسیار بیشتر خواهد بود .البته این
مستلزم هم فکر و هم دل بودن اعضای کسب و کار خانوادگی از لحاظ دیدگاه بلند میباشد .در
این گونه کسب و کارها ،ارزشهای مشترك خانوادگی میتواند مانند چسب و اتصال عمل کرده
و استحکام کسب و کار را موجب شود .البته مسائل مالی نیز در تدام چنین کسب و کارهایی
مهم است .اگر کسب و کار از نرخ بازگشت سرمایه مناسب برخوردار باشد ،شانس بقا و تداومش
زیاد خواهد بود .گفتنی است که مانند هر سازمان یا شرکت موفق ،کسب و کارهای خانوادگی
نباید از اصل توانمندسازی کارکنان و نیروهای خود غافل بمانند .چراکه آنها نیز مانند هر نیروی
کار دیگر ،نیاز به یادگیری و رشد دارند .و نکته آخری که باید اضافه کنم (که البته از یکی از
مقالات خارجی به روز برداشت کردهام) این است که در صنایعی که در آنها نرخ ارائه نوآوری در
محصولات و تکنولوژیها بالاست ،پایداری کسب و کارهای خانوادگی سخت خواهد بود.

عدم وجود مشکل جایگزین مناسب در
کسب و کار خانوادگی
همفکر و هم عقیده بودن اعضای خانواده
نرخ صعودی بازگشت سرمایه
شکلگیری ارزشهای مشترك (مذهبی،
فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی) در میان
اعضای کسب و کار خانوادگی
در نظر گرفتن دورههای آموزشی و
مهارتی برای کارکنان
سطح نوآوریهای صنعت

مصاحبه

م2

م1

تداوم کسب و کار خانوادگی برای
شما نمی توانید کسب و کاری را پیدا کنید که یکی از اهداف اصلی آن ،بقا و پایداری و استمرار سالهای زیاد ،امید به پایداری کسب و
در کسب و کار نباشد .همه آنها به دنبال و به امید پایداری در سالهای متمادی هستند .و همه کار خانوادگی در میان اعضاء زیاد باشد
آنها امیدوار به بازگشت سرمایهگذاری خود میباشند در بحث پایداری اینگونه کسب و کارها ،امیدواری صاحبان کسب و کار خانوادگی
به بازگشت سرمایه
قدرت تحلیل شرایط و اتفاقات محیطی بسیار مهم و سرنوشت ساز است که باید مد نظر مدیران
سرمایه نقدی اولیه
ارشد قرار گیرد .همچنین ،گاهی لازم است علاوه بر سرمایهگذاری اولیه ،جهت بقا و یا جهت
سرمایههای نقدی ثانویه
توسعه و بهبود ،سرمایههای دیگری نیز به صورت نقد توسط اعضا وارد کسب و کار شود.
قدرت مدیران کسب و کار خانوادگی در
تحلیل شرایط محیطی
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تجربه در هر کاری میتواند راهگشا باشد .در مدیریت کسب و کارهای خانوادگی نیز اگر
اعضای خانواده (و حتی نیاکان آنها) از قبل تجربه راهاندازی ،مدیریت و یا حضور در
کسب و کاری را داشته باشند ،کمک بسزایی به آنها میکند .همچنین پیروی از فلسفه
مدیریت ژاپنی و اعتقاد اعضای کسب و کار خانوادگی به بهبود تدریجی در همه امور
سازمانی نیز ،یکی از ویژگیهای مهم در پایداری اینگونه بنگاهها بشمار میرود .بحث
حکمرانی در کسب و کارهای خانوادگی نیز بسیار مهم است و برخی از خانوادهها اعتقاد
دارند که باید از میان اعضای خانواده ،مدیرانی را برای آینده کسب و کار پرورش دهند
م  3که البته در بسیاری از موارد نیز این کار به پایداری کسب و کار کمک کرده است .در
مجموع ،چنین کسب و کارهایی اغلب بسیار به اقتصاد و معشت خانوادههای مشمول
کمک میکند و همین امر نیز بر امیدواری و تلاش آنها در جهت پایدار نگه داشتن
کسب و کار میافزاید.

تجربه قبلی خانواده در مدیریت یک
بنگاه اقتصادی
حضور نیاکان اعضای کسب و کار
خانوادگی در بازار و تجارت
تجربه اعضای کسب و کار خانوادگی
از کار در دیگر شرکتهای تجاری
اعتقاد اعضای کسب و کار خانوادگی
به پرورش مدیر در میان نسلهای
جوانتر خانواده

به اعتقاد من رهبری و هدایت در هر کسب و کاری از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار
است .فردی که مسئولیت کسب و کار را بر عهده میگیرد باید ضمن برخورداری از
مهارتهای مدیریتی ،و ارتباطی ،و کارآفرینانه کارکنان را در تصمیم گیری مشارکت
دهد و نسبت به بهبود وضعیت کاری و معیشتی اعضا اعم از خانواده و غیر خانواده
مسئولیت پذیر باشد .با رعایت انصاف و عدالت در پرداخت حقوق و مزایا و با رفتار
سخاوتمندانه با کارکنان موجبات انگیزش آنان را فراهم آورد و اعضاء نیز کسب و کار را
م4
از آن خود دانسته و با سعی و تلاش بیشتر و احساس مسئولیت در قبال پایداری بودن
کسب و کار به گونه ای آینده خود را رقم خواهند زد.

مهارتهای ارتباطی
مهارتهای تصمیم گیری
مهارتهای فنی و تخصصی
مهارتهای کارآفرینی
ایجاد مشارکت
ایجاد انگیزه
عدالت
رعایت انصاف
مسئولیت پذیری

در ابتدا باید عرض کنم که کسب و کارهای خانوادگی اگر بتوانند به صورت پایدار و رو
به رشد به حیات خود ادامه دهند ،شاخصهای مهم اقتصاد کلان از جمله سرانه تولید
ناخالص ملی کشور را بهبود خواهند داد .بنابراین یکی از بازیگران اصلی اقتصاد کشور
هستند .اما نکته مهم این است که اگر شما با مدیران خیلی از کسب و کارهای
خانوادگی صحبت کنید ،در بهترین حالت تنها برای یکی دو سال آینده خود برنامههایی
را ترسیم کردهاند و دیدگاه بلند مدت مدون و مشخصی هنوز ترسیم نکردهاند .این نکته
باید بسیار مهم تلقی شود .چراکه باتوجه به نوآوریهای صنعت و شرایط نامطمئن
محیطی حاکم بر اینگونه کسب و کارها ،مدیران کسب و کارهای خانوادگی و در واقع
هسته اصلی خانواده باید قدرت برنامهریزی بلندمدت و تصمیمگیری در شرایط عدم
اطمینان را دارا باشند .یک جاهایی کسب و کار خانوادگی بر سر دوراهی یا
م2
چندراهیهایی قرار میگیرد که آنجا جسارت و ریسکپذیری اعضای خانواده میتواند
بقا یا سقوط کسب و کار را تعیین کند .نکته بسیار مهم دیگر سرمایهگذاری بر روی

پرتلاش بودن اعضای خانواده
قدرت خانواده برای تصمیم گیری در
شرایط عدم اطمینان
سطح نوآوریهای صنعت
اعتقاد اعضای کسب و کار خانوادگی
به بهبود تدریجی در امور مختلف
هدفمند بودن و داشتن استراتژی
در نظر گرفتن دورههای آموزشی و
مهارتی برای کارکنان کسب و کار
خانوادگی
اعتقاد اعضای کسب و کار خانوادگی
به بهبود مستمر در امور مختلف
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منابع انسانی و توجه به توانمندسازی آنهاست که میتواند از طریق شرکت دادن آنها در نقش کسب و کارهای خانوادگی پایدار
در تقویت سرانه تولید ناخالص ملی
دورههای آموزشی و مهارتی انجام پذیرد .عامل مهم دیگری که میتواند در پایداری
کشور
اینگونه کسب و کارها مهم باشد ،تجربیات قبلی خانواده در راهاندازی و مدیریت کسب و
کار است .صبر و تحمل اعضای خانواده در طی کردن فرایند رشد نیز بسیار اهمیت دارد .تجربه اعضای کسب و کار خانوادگی
از کار در دیگر شرکتهای تجاری
یعنی هسته خانواده نباید به دنبال جهشهای ناگهانی در فروش باشند ،بلکه باید از
فلسفه بهبود تدریجی و مستمر تبعیت کنند و با صبر و حوصله اما به صورت همه امیدواری اعضاء به سودآوری کسب و
جانبه ،در جهت بهبود و پیشرفت گام بردارند .اگر دقت کرده باشید برخی از خانوادهها کار خانوادگی به صورت بلندمدت
پشتکار اعضای خانواده
به پشتکار و همت شهره هستند .اینگونه فرهنگها و خصلتها ،در کسب و کار چنین
خانوادههایی نیز نقش آفرینی میکنند.

در دومین مرحله ،کدگذاری محوری انجام شد .کدگذاری محوری فرایند ربطدهی مقولهها به زیر
مقولهها و پیوند دادن مقولهها در سطح ویژگیها و ابعاد است .این کدگذاری به این دلیل محوری نامیده
شده است که کدگذاری حول محور یک مقوله تحقق مییابد (لی  .)1112،پژوهشگر در کدگذاری
محوری با طرح پرسشهایی دربارة مقوله که عموماً مشخص کنندة نوعی رابطه است به دادهها رجوع
کرده ،به بررسی حوادث و وقایعی که مؤید یا ردکنندة پرسشها است ،می پردازد .در این مرحله ،سعی
شد تا با توجه عمیق به مفاهیم شناسایی شده و تشخیص وجوه تشابه و افتراق آنها با یکدیگر ،دسته
بندی کلیتری به نام "مقولهها" ایجاد گردد ،و مفاهیم هم سنخ و هم راستا ،در دستههای کلیتر جاگذاری
شوند .ماحصل این فرایند ،شناسایی  12مقوله اصلی بود که به همراه مفاهیم مربوطه ،در جدول ( )3قابل
مشاهده میباشند:
جدول  : 3مقولههای حاصل از کدگذاری محوری
مقوله
کلی

مقوله (کدگذاری
محوری)

مفهوم (کدگذاری باز)

توانایی و تمایل
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وجود مکانیزم مشخص جانشین پروری در کسب و کار خانوادگی
عدم وجود مشکل جایگزین مناسب در کسب و کار خانوادگی
انتخاب صحیح و شایسته جانشین
انتقال بهنگام مدیریت به نسل بعدی
انتقال تدریجی مدیریت به نسل بعدی

جانشین

برنامه جانشینی

جانشین پروری

اعتقاد اعضای کسب و کار خانوادگی به پرورش مدیر در میان نسلهای جوانتر خانواده

علاقه جانشین برای تصاحب مشاغل خانوادگی
مهارت و سابقه کار قبلی
آداب و معاشرت خانوادگی و تجاری
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توانایی و شایستگی حضور در مشاغل خانوادگی
انگیزه یادگیری و رشد مستمر کسب و کار

ریسکپذیری

خانوادگی

برنامه ریزی استراتژیک

نوآوری و توسعه

کسب و کار

اهداف و چشم انداز بلند مدت

استفاده از دانش و مهارتهای نسل قبل
دارا بودن بیانه مأموریت
هدفمند بودن و داشتن استراتژی
آیندهنگری مدیران کسب و کار خانوادگی
سرمایهگذاری بلند مدت
روشن بودن اهداف و اولویتها
آرمانگرایی و پیگیری اهداف
تعهد خانواده در مورد استمرار کسب و کار
عرضه مستمر محصولات و خدمات جدید
استفاده از فناوریهای جدید
ورود به بازارهای جدید و بازارهای بین المللی
حمایت از نوآوری
دانش و قدرت مدیران کسب و کار خانوادگی در تحلیل شرایط محیطی
قدرت خانواده برای تصمیمگیری در شرایط عدم اطمینان
هم نظر بودن خانواده در خصوص لزوم ریسک پذیری در کسب و کار
حمایت اعضای کسب و کار خانوادگی از ریسک پذیر بودن مدیر عامل

بهبود مستمر

اعتقاد اعضای کسب و کار خانوادگی به بهبود تدریجی در امور مختلف
اعتقاد اعضای کسب و کار خانوادگی به بهبود مستمر در امور مختلف
توجه مداوم به کیفیت
بهبود فناوری ،فرایندها و کالاها

نرخ بازگشت سرمایه

بهبود مستمر نرخ رشد فروش
بازگشت کامل سرمایه اولیه
بازگشت درصد بالایی از سرمایه اولیه
نرخ صعودی بازگشت سرمایه
امیدواری صاحبان کسب و کار خانوادگی به بازگشت سرمایه
حداکثرسازی ارزش سرمایهگذاری ذینفعان

حاکمیت شرکتی

نهادهای حاکمیتی

هیئت مدیره
کمیته اجرایی
شورای خانواده
اساسنامه خانوادگی
هیئت مشاوران
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ساختار مناسب

تعیین نقشها و مسئولیت حاکمیتی
پاسخگو بودن در برابر ذینفعان
استقلال در تصمیمگیری
نظارت و ارزیابی منصفعانه بر عملکرد کسب و کار
شفافیت در هزینهها و درآمدها و تقسیم سود

ویژگیهای

فردی وشخصیتی

ایجاد مشارکت
ایجاد انگیزه
عدالت
رعایت انصاف
نظم و انضباط

رهبری و مدیریت کسب و کار

مسئولیت پذیری

مهارتهای رهبری

مهارتهای ارتباطی
مهارتهای تصمیم گیری
مهارتهای فنی و تخصصی
مهارتهای کارآفرینی
مهارتهای بازاریابی
مدیریت تعارض

توانمندسازی

در نظر گرفتن دورههای آموزشی و مهارتی برای مدیران کسب و کار خانوادگی
در نظر گرفتن دورههای آموزشی و مهارتی برای کارکنان کسب و کار خانوادگی
انتقال دانش و تجربیات به اعضای کسب و کار خانوادگی
افزایش دانش فردی و کسب مهارتهای جدید

سرمایه خانوادگی

فرهنگ خانوادگی

پویایی خانوادگی

حمایت و پشتیبانی از روشهای جدید و خلاقانه انجام کار

اخلاق گرایی
سرمایه مالی

پرتلاش بودن اعضای خانواده
پشتکاری اعضای خانواده
توجه به ارزشها و باورهای خانوادگی
روحیه همکاری و مشارکت
ارج نهادن اعضای کسب و کار خانوادگی به اخلاق کسب و کار
انتقال ارزشهای اخلاقی به نسلهای بعدی خانواده
سرمایههای نقدی و غیر نقدی اولیه
سرمایه نقدی و غیر نقدی ثانویه
تجربه قبلی خانواده در مدیریت یک بنگاه اقتصادی

سرمایه انسانی

حضور نیاکان اعضای کسب و کار خانوادگی در بازار و تجارت
تجربه اعضای کسب و کار خانوادگی از کار در دیگر شرکتهای تجاری
شایستگی و مهارت و تخصص کارکنان
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تجربه و تخصص کارکنان

سرمایه
اجتماعی

شکلگیری ارزشهای مشترك (مذهبی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی) در میان اعضای کسب و
کار خانوادگی
وجود دیدگاههای مشترك برای توسعه کسب و کار خانوادگی
عدم تعارض منافع در میان اعضای کسب و کار خانوادگی
اعتماد

سرمایه
اجتماعی

پایداری کسب و

اشتغال پایدار

نتایج و پیامد پایداری

مسئولیتپذیری اجتماعی
ثبات سیاسی-اقتصادی کشور
سطح نوآوریهای صنعت
سطح رقابت در صنعت
وجود بازار بکر و مناسب
دسترسی به بازارهای بزرگ
تبیین قوانین شفاف مربوط به کسب و کار
پوشش بیمهای مناسب برای کسب و کار خانوادگی
معافیت مالیاتی
اعطای وام کم بهره
حمایت از تولیدات داخلی
آگاهی در رابطه با اهمیت پایداری

کار

پایداری

شرایط بازار

حمایت های دولتی

شرایط محیطی

پایداری
محیطی

شهرت و اعتبار کسب و کار

سودآوری بلند
مدت
انسجام
خانوادگی
کمک به
اقتصاد و رفاه
جامعه

تداوم کسب و کار خانوادگی برای سالهای زیاد
شواهد و قرائن گواه بر پایداری کسب و کار خانوادگی داشته باشد
امید به پایداری کسب و کار خانوادگی در میان اعضاء زیاد باشد
قدرت کسب و کار خانوادگی در ایجاد شغل برای افراد خانواده به صورت پایدار
قدرت کسب و کار خانوادگی در ایجاد شغل برای افرادی خارج از خانواده به صورت پایدار
رضایت اعضاء از سودآوری کسب و کار خانوادگی
امیدواری اعضاء به سودآوری کسب و کار خانوادگی به صورت بلندمدت
افزایش ارزش سهام
اثرگذاری کسب و کار خانوادگی موفق بر انسجام روابط خانوادگی
اثرگذاری در ایجاد و حفظ پایگاه خانواده در جامعه
اثرگذاری احتمالی شکست در کسب و کار خانوادگی بر بروز دلخوری و قطع روابط خانوادگی
نقش کسب و کارهای خانوادگی پایدار در خروج کشور از اقتصاد تک محصولی
نقش کسب و کارهای خانوادگی پایدار در تقویت سرانه تولید ناخالص ملی کشور
نقش کسب و کارهای خانوادگی پایدار در حرکت بهتر چرخه اقتصادی کشور و بهبود سطح رفاه
عمومی جامعه
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در گام سوم یکی از مقوله ها به عنوان مقوله محوری در مرکز فرایند مورد کاوش قرار گرفته و سایر
مقولهها به طور نظری به آن ارتباط داده میشوند .ارتباط سایر مقولهها با مقوله محوری در پنج عنوان
شرایط علّی (42علل ایجاد پدیده اصلی) ،راهبردها(49کنش یا کنشهای متقابل که برای کنترل ،اداره،
برخورد و یا پاسخ به پدیده اصلی انجام میشوند) ،شرایط مداخله گر(21شرایط بسترساز عام موثر در
راهبردها) ،شرایط زمینهای(22شرایط بسترساز موثر در راهبردها) و پیامدها(21نتایج به کار بستن راهبردها)
محقق میشود( رضایی پندری و آذر2397 ،؛ استراتوس .)2992 ، 23شکل 2مقولهها و زیر مقولههای
حاصل از دادههای مطالعه حاضر را نشان میدهد.

شكل :0مدل مفهومی پیشنهادی تحقیق

شرایط علّی
به شرایطی گفته میشود که عامل اصلی به وجودآورندة پدیده مورد مطالعه باشد(محب زادگان و
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همکاران .)2391 ،شناسایی 12مفهوم و تحلیل این عوامل در تحقیق حاضر ،نشان داد عوامل علّی
که باعث پایداری درکسب و کارهای خانوادگی میشود ،فرهنگ خانوادگی ،سرمایه انسانی ،سرمایه مالی
و سرمایه اجت ماعی است .فرهنگ خانوادگی ،به ابعاد مختلف فرهنگی حاکم بر خانواده اشاره دارد .اعضاء
برای دستیابی به اهدافی مهم و ارزشمند و افزایش تعهد و وفاداری در میان کارکنان باید هدفمندی و
کار و تلاش را در سرلوحه زندگی خود قرار دهند ،خستگی و خمودگی را کنار گذاشته و به دشواریها و
سختیهای کار فکر نکرده و به عظمت آنچه بدست میآورند فکرکنند .مقوله اخلاق گرایی به میزان
پایبندی اعضای خانواده به مباحث و اصول اخلاقی (بالاخص در حوزه کسب و کار) اشاره دارد .بی اخلاقی
یا کم توجهی به اصول اخلاقی میتواند ریشه هر کسب و کاری را بخشکاند.
مقوله سرمایهگذاری مالی به حجم و نوع سرمایهگذاری اولیه و ثانویه خانواده برای شروع و راهاندازی
کسب و کار همچنین بعد از راه اندازی اولیه و ادامه فعالیت کسب و کار اشاره دارد .سرمایه خانواده به
دستاوردهای مشاغل خانوادگی و پایداری طولانی مدت کمک میکند .و میتواند عملکرد اقتصادی خانواده
را بهبود بخشد و منجر به یک مزیت رقابت پایدار در مقایسه با مشاغل غیرخانوادگی در اقتصاد بازار شود.
مقوله سرمایه انسانی ،به سطح تجربیات نسلهای مختلف خانواده در حوزه کسب و کار و امور اقتصادی
همچنین شایستگیهای و تجربه و مهارت کارکنان اشاره دارد .بیتردید خانودهها با انتقال دانش و تجارب
قبلی در مدیریت یک بنگاه اقتصادی ،از نسلی به نسل دیگر به عنوان یک نیرو و قدرت مهم برای شکوفایی
استعدادهای افراد و پایداری کسب و کارهای خانوادگی محسوب میشوند.
مقوله سرمایه اجتماعی به آیتمهای ارزشی مشترك(مذهبی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی) بین
اعضای خانواده ،همسو بودن دیدگاههای افراد خانواده در فرایند راهاندازی و مدیریت کسب و کار و عدم
تعارض منافع در میان اعضای خانواده و وجود اعتماد متقابل و قابلیت اطمینان اشاره دارد .ارزشهای
فرهنگی ،مذهبی ،اجتماعی ،اقتصادی اعضای کسب و کار خانوادگی مانند شمشیر دو لبه هستند ،یعنی
اگر این ارزشها درمیان اعضاء وجوه مشترك زیادی داشتهباشد ،به پایداری کسبوکار کمک میکنند و
اگراینگونه ارزشها در میان اعضا وجوه مشتركکم و یا وجوه افتراق داشته باشند ،به پایداری کسب و کار
لطمه واردخواهندکرد .از طرفی انتقال این ارزشهابه نسلهایبعد موجبات رشد ،ثبات و استمرارکسب و
کاررا فراهم میآورند .بنگاههای خانوادگی سرمایه اجتماعی را از طریق تعهد مداوم به مسئولیت اجتماعی
کسبوکارایجاد و تلاش میکنند تا در جهت بهبود روابط با کارکنان و جوامع تلاش مستمری انجام دهند.
شرایط زمینهای
منظور از شرایط زمینهای در مدل پارادایمی پژوهش شرایط ویژهای است که پدیده در آن قرار دارد.
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در این تحقیق و با توجه به اهداف و مقولههای شناسایی شده ،مقوله "ویژگیهای فردی و مهارتهای
رهبری" "،توانمندسازی" " نهادهای حاکمیتی و ساختار مناسب" به عنوان مقولههای زمینهای درنظر
گرفته شد .محققان رهبری را عامل اصلی موفقیت و بقای یک تجارت میدانند(اوده)1122 ،رهبر با
برخورداری از شخصیتی پایدار و توان رهبری در ایجاد همدلی و انگیزه کاری در اعضاء و ترغیب نسل
بعدی به مشارکت در کسب و کار و رعایت عدالت و انصاف در تصمیمگیری همچنین توجه به
شایستهگزینی و برنامه ریزی دقیق و مسئولیتپذیری در فعالیتها میتوانند بر استمرار مشاغل تأثیر
بگذارند .رهبر کسب و کار باید تلاش کند تا ارتباطات بین خود و اعضای خانواده را مستحکم تر کند و
دائما به اعضای خانواده در تعامل و ارتباط باشد .و برای دستیابی به پایداری کسب و کار رهبری به
مهارتها و تخصصها در حوزه مدیریت و کارآفرینی و شناسایی فرصتهای جدید برای تامین شرایط در
حال تغییر با پیشرفت کسب و کار در طی نسلها نیاز دارد .در همین راستا  ،بنیانگذار یا رهبر نقش مهم
توانمندسازی را ایفا میکندمقوله توانمندسازی نیز به این اشاره دارد که در مسیر رشد شرکت ،تا چه حد
به توانمندسازی منابع انسانی توجه میشود .کسب و کارهای خانوادگی نباید از اصل توانمندسازی کارکنان
ونیروهای خود غافل بمانند .چراکه آنها نیز مانند هر نیروی کار دیگر ،نیاز به یادگیری و رشد دارند.
نهادهای حاکمیتی بیانگر حاکمیت و کنترل در کسب و کار میباشد .که بر تصمیمگیری استراتژیک
و شکل دادن به چشم انداز کسب و کار تمرکز دارد .ساختارهای حاکم بر مشاغل خانوادگی با تقویت و
شفاف سازی فعالیتهای تجاری در هزینهها و درآمدها و تقسیم سود ،کمک در بهبود اعتماد به مدیریت
در بین ذینفعان مختلف و پاسخگویی در برابر آنان ،القای حس اطمینان و نظارت و ارزیابی منصفعانه بر
عملکرد کسب و کار به بهبود عملکرد و توسعه و پایداری مشاغل خانوادگی کمک میکند.
شرایط محیطی
شرایط محیطی ،زمینه ساختاری گسترده و عوامل بیرونی هستند که میتوانند مقوله اصلی را تحت
تأثیر قرار دهند .در این پژوهش ،مقوله "پایداری محیطی" "،شرایط بازار" و "حمایتهای دولتی" بعنوان
زیر مجموعه این مقوله قرار میگیرند .بدین معنا که محیط خرد و کلانی که یک کسب و کار خانوادگی
در آن فعالیت میکند ،تا چه حد پایدار است .در این زمینه ،یکی از مصاحبه شوندگان بیان کرد:
"عواملی وجود دارند که در اختیار متولیان و اعضای کسب و کارهای خانوادگی نیستند اما بشدت بر
پایداری و حیات آنها اثرگذار هستند .از جمله این عوامل وضعیت و ثبات اقتصادی و سیاسی کشور و
وجود بازارهای بزرگ است که در محیط کلان کسب و کار تعریف میشوند و خارج از کنترل مدیریت
میباشند .نکته مهمی دیگری که به ذهنم می رسد این است که مدیران و متولیان کسب و کارهای
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خانوادگی باید نگاه محیطی دقیقی داشته باشند ،ورود و خروج رقبا به صنعت را رصد نمایند ،نوآوری
صنعت را بررسی نموده و تلاش کنند تا از محیط اطراف خود آگاه باشند .در صنایعی که در آنها نرخ ارائه
نوآوری در محصولات و تکنولوژیها بالاست ،پایداری کسب و کارهای خانوادگی سخت خواهد بود".
دولت نیز با تبیین قوانین شفاف در حوزه کسب و کار خانوادگی و حمایت از تولیدات داخلی و تسهیل
امر صادرات و با اعطای وامهای کمبهره موجبات رشد و توسعه و پایداری این مشاغل را فراهم آورد.
راهبردها
راهبردها اقداماتی هستند که میتوانند مقوله اصلی را به پیامدها تبدیل کنند .در واقع راهبردها به
ارائه راهحل هایی برای رویارویی با پدیده مورد مطالعه اشاره دارد که هدف آن اداره کردن پدیده مورد
مطالعه ،برخورد با آن و حساسیت نشان دادن در برابر آن است( محبزادگان و همکاران .)2391،در این
تحقیق و با توجه به اهداف و مقولههای شناسایی شده ،مقولههای " اهداف و چشمانداز بلند مدت"" ،
نوآوری و توسعه کسب و کار"" ،بهبود مستمر" " ،نرخ بازگشت سرمایه"" ،ریسک پذیری" و "جانشین
پروری ،تمایل و توانایی جانشین" به عنوان مقولههای راهبردی در نظر گرفته شد .مقوله چشمانداز بلند
مدت به این اشاره دارد که یک کسب و کار خانوادگی ،تا چه حد اهداف و راهبردهای میان مدت و بلند
مدت را به صورت اصولی برای خود ترسیم نموده است .برنامه راهبردی در مشاغل خانوادگی با در نظر
گرفتن اهداف و مسائل خانوادگی به افزایش طول عمر کسب و کار کمک میکند(اوده 1122 ،؛ وارد،
 .)2922و یک عامل کلیدی در اطمینان از اهداف بلند مدت و آینده کسب و کار خانوادگی است.
مقوله نوآوری به تلاش کسب و کار برای توسعه اشاره دارد محصولات جدید  ،خدمات یا فناوری جدید
 ،ورود به بازارهای جدید به عنوان فرآیندهایی است که عموماً برای حفظ ماندگاری تجارت حیاتی است.
بهبود مستمر به این اشاره دارد که اعضای کسب و کار خانوادگی تا چه میزان به بهبود تدریجی اما مداوم
حوزههای مختلف کسب و کار اعتقاد دارند؛ بازگشت سرمایه مفاهیم مربوط به مقوله نرخ بازگشت سرمایه
را شکل میدهد .صاحبان کسب و کار سود را کلیدی برای استمرار مالکیت میدانند .آنها مایل هستند
در صورت آمادگی برای برداشت بازده مالکیت خود ،بازده بلند مدت از سرمایه گذاری و دسترسی به
نقدینگی دریافت کنند .علاوه بر این در مسیر کسب و کارها از جمله کسب و کارهای خانوادگی ،گاهی
لازم است تا مدیریت ارشد دست به ریسک بزند که در اینگونه مواقع اگر حمایت و پشتیبانی کارکنان و
اعضاء ،پشت مدیریت نباشد ،میتواند به عنوان یک آفت سازمانی شناخته شود .همچنین یک نکته که
در کسب و کارهای خانوادگی اهمیت اساسی دارد این است که در برهههایی لازم است تا برای توسعه
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کسب و کار و یا خروج از بحرانی خاص ،سرمایههای نقدی و غیر نقدی از طرف اعضا تزریق شود که اگر
در مواقع لزوم این کار به خوبی انجام نشود ،میتواند بر تدام کسب و کار اثرات مخرب داشته باشد.
و نهایتاً ،جانشین پروری گویای این است که در یک کسب و کار خانوادگی ،فرایند جانشین سازی و
جانشین پروری و تغییر مدیریت چگونه اتفاق میافتد .تمرکز بر فعالیتهای روزانه کاری و عدم توانایی
کارآفرین بنیانگذار در داشتن برنامهریزی کامل در رابطه با پایداری و انتقال مدیریت به نسلهای متوالی،
میتواند بر چرخه زندگی سازمان تأثیر منفی بگذارد .برنامه ریزی جانشینی موفق برای نسل بعد ،مستلزم
نظارت بر نسل بعدی است و برای اینکه یک کسب و کار خانوادگی بتواند به حیات خود ادامه دهد،
ضروری است که متولیان به تدریج وارد فرایند جانشین شده و زمینه انتقال دانش و سرمایة ذهنی به
نسل بعد را فراهم نماید .این انتقال باید بهنگام و تدریجی انجام شود .و جانشین نیز ضرورت دارد انگیزه
و علاقه لازم برای حضور در کسب و کار را داشته باشد و ضمن بهرهمندی از تجارب نسل قبلی و داشتن
دانش و تخصص لازم ،توانایی و شایستگی حضور در مشاغل خانوادگی را داشته و آداب و معاشرت
خانوادگی و تجاری را رعایت نماید.
پیامدها
به تبعات تحقق مقوله محوری در بستر شرایط علّی ،محیطی و زمینه ای و از طریق راهبردهای
مشخص اشاره دارد .در این تحقیق و با توجه به اهداف و مقولههای شناسایی شده ،مقولههای "سودآوری
بلندمدت"" ،اشتغال پایدار"" ،انسجام خانوادگی" و "کمک به اقتصاد و رفاه جامعه" به عنوان مقولههای
پیامدی درنظر گرفته شد .بدین معنا که احتمالاً پایداری کسب و کار خانوادگی بتواند بر رضایت و
سودآوری بلند مدت ،اشتغال پایدار برای خانواده و جامعه ،انسجام خانوادگی و اقتصاد و رفاه جامعه اثرات
مثبتی را بر جای گذارد.
بحث و نتیجهگیری
این مطالعه با هدف ارائه مدلی برای پایداری کسب و کارهای خانوادگی مبتنی بر نظریه داده بنیاد
صورت گرفته است ،همان طور که در مدل تحقیق مشخص میباشد ،در فرایند پایداری کسب و کارهای
خانوادگی عوامل علّی متعددی میتوانند نقش آفرین باشند .از جمله این عوامل می توان به فرهنگ
خانوادگی ،سرمایه انسانی ،سرمایه مالی و سرمایه اجتماعی اشاره نمود .با نگاه دقیق پیشینه تحقیق ،قابل
مشاهده است که به صورت مستقیم یا تلویح ًا و به صورت موردی با نتایج تحقیقات صورت گرفته توسط
ورد هانا و همکاران( ،)1111اوده و همکاران( ،)1122چو و همکاران( ،)1127ممایلی و همکاران (،)1127
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اینس هررو ( ،)1127گیل و همکاران ( ،)1127رادمنش و ملائی طوانی( ،)2392عزیزی و سلمانی
بیدگلی( )2392و هاشمآبادی و همکاران( )2392هم سو میباشد .علاوه بر این ،مدل تحقیق نشان
میدهد که ویژگیهای فردی و مهارتهای رهبری  ،توانمندسازی ،نهادهای حاکمیتی و ساختار مناسب
به عنوان مقولههای زمینهای درنظر گرفته شد .نتایج یافتههای این بخش با یافتههای تادو و
چیگووی( ،)1129چیراپاندا( ،)1129اوده و همکاران( ،)1122شرفی و همکاران( )2392همراستا میباشد.
همچنین پایداری محیطی و شرایط بازار و حمایت دولت به عنوان شرایط مداخله گر نیز میتوانند پایداری
کسب و کارهای خانوادگی را تحت تأثیر خود قرار دهند .شرفی و همکاران( ،)2392ناظمی اردکانی و
جنتی( ،)2396اسدزاده و همکاران( ،)2393عوامل محیطی مالی و فرهنگی و اجتماعی ،و عوامل اقتصادی
و دولتی را مورد شناسایی قرار دادند .در ادامه ،مدل تحقیق نشان میدهد که هفت متغیر اهداف و
چشم انداز بلند مدت ،نوآوری و توسعه کسب و کار ،بهبود مستمر ،ریسک پذیری ،نرخ بازگشت سرمایه و
جانشینپروری و توانایی جانشین که از جنس متغیرهای راهبردی هستند ،میتوانند در مسیر دستیابی
پایداری کسب و کارهای خانوادگی به اهداف عالیه خود ،موثر واقع گردند .میر و همکاران (،)2392
ایراندوست و همکاران ( ،)2391چیراپاندا( ،)1129اوده و همکاران( ،)1122اوتامی( )1127و ممایلی و
همکاران( ،)1122جوناس و مالت( )1127در تحقیقات خود مواردی چون جانشین پروری و روشهای
جانشین پروری ،برنامههای راهبردی بلند مدت ،نوآوری و مزیت رقابتی ،برنامهریزی استراتژیک و جانشین
پروری ،نوآوری و آموزش را از عوامل موثر در موفقیت و پایداری کسب و کارهای خانوادگی یاد میکنند.
قسمت پایانی مدل پیشنهادی نیز به پیامدهای پایداری کسب و کارهای خانوادگی اشاره دارد که بر اساس
آن چهار متغیر سودآوری بلند مدت برای خانواده ،کمک به اشتغال پایدار برای اعضای خانواده و جامعه،
کمک به انسجام خانوادگی و کمک به اقتصاد و رفاه اجتماعی میتوانند به عنوان پیامدهای پایداری کسب
و کارهای خانوادگی مطرح باشند .طبق نتایج تحقیقات صورت گرفته توسط هاشم آبادی و همکاران
( ،)2392استمرار فعالیتها و کسب و کار پایدار سهم بازار را افزایش و سود و منفعت را بالا میبرد.
ممایلی و همکاران ( ،)1122بر اساس پژوهشهای انجام شده نشان دادند اقدامات پایدار به طور بالقوه
منجر به روابط قوی با ذینفعان و ایجاد یک شهرت خوب میگردد .اما نکته مهم و البته حائز اهمیت در
خصوص مدل تحقیق که البته میتوان از آن به عنوان مزیت این مدل نسبت به تحقیقات پیشین نیز نام
برد ،این است که در مدل تحقیق حاضر ،سه متغیر شناسایی شدهاند که در پژوهشهای قبلی ،به آنها
توجهی نشده بود .اولین متغیر ،ارزشهای مشترك است این متغیر نشان میدهد در خانوادههایی که
یکسری ارزشهای مشترك در حوزه کسب و کار وجود دارد ،میل به تداوم و پایداری کسب و کار
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خانوادگی در آنها قویتر خواهد بود .دومین متغیر که وجه برتری و تکمیل کننده مدل تحقیق نسبت به
پژوهشها و مدلهای گذشته است ،در نظر گرفتن متغیر اخلاق گرایی میباشد .بدین معنا که بر اساس
نتایج این تحقیق ،می توان انتظار داشت که در آن دسته از کسب و کارهای خانواداگی که اخلاق گرایی و
توجه به اصول اخلاقی رکن مهمی برای اعضاء بشمار میرود ،میل به تداوم و پایداری کسب و کار خانوادگی
در آنها قویتر خواهد بود .و نهایت ًا سومین متغیری که میتوان از آن به وجه تمایز و تکمیل کننده مدل
تحقیق نسبت به پژوهشها و مدلهای گذشته نام برد ،متغیر انسجام خانوادگی است .این متغیر نشان
می دهد اگر کسب و کارهای خانوادگی در مسیر تداوم و پایداری گام بردارند ،میتوان انتظار داشت که
اینگونه کسب و کارها به انسجام خانوادگی کمک نمایند.
انطباق یافتههای پژوهش با سایر تحقیقات به معنای تکراری بودن نتایج نیست .بلکه بررسی پیشینه
موضوع نشان میدهد که بیشتر پژوهشهای انجام شده به موضوع رشد و یا موفقیت کسب و کارهای
خانوادگی پرداختهاند .و یا صرف ًا یک یا چند بعد از ابعاد مورد بررسی در این تحقیق را مد نظر قرار دادهاند.
پژوهش حاضر به صورتی گسترده همه عوامل موثر در پایداری کسب و کارهای خانوادگی را به طور شفاف
بیان نموده و به واسطه نگرش جامعی که به مسئله پایداری کسب و کارهای خانوادگی با توجه به اقتضائات
بومی ایران و براساس موقعیتهای مختلف اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی کشور داشته بسیار
حائز اهمیت میباشد .به این ترتیب نگاه این تحقیق به مجموعه شرایط ،عوامل و اقداماتی که برای
پایداری کسب و کارهای خانوادگی لازم است موجب روشتر شدن فرآیند تأسیس و پایداری آنها میگردد.
با توجه به یافتههای این پژوهش ،برخی از پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی به شرح زیر ارائه میشود:
به متولیان کسب و کارهای خانوادگی پیشنهاد میشود در جهت پایداری کسب و کار تحت مدیریت
خود ،سعی کنند فرهنگ کسب و کار صحیح را در خانواده خود ترویج دهند .برای تحقق این هدف،
بهترین راه کار روحیه تلاش و پشتکاری ،خوش رویی ،احترام و پایبندی عملی ،بیان ارزشها در جلسات
خانوادگی و آموزش به نسل جوان و نوجوان و ایجاد روابط مناسب و همسو نمودن نسلهای مختلف
خانواده است.
پیشنهاد میشود کسب و کارهای خانوادگی سرمایهگذاریهای اولیه و ثانویه مناسبی را برای کسب
و کار پیش بینی و تأمین نمایند .بدین معنا که در بدو شروع کسب و کار ،نه تنها باید بدنبال تأمین
سرمایه های مناسب و کافی نقدی و غیرنقدی اولیه باشند ،بلکه باید برنامه مشخصی نیز برای
سرمایهگذاریهای نقدی و غیرنقدی ثانویه که با اهداف مختلفی مانند توسعه کسب و کار ،ورود به
بازارهای جدید و  ...به آنها نیاز خواهد بود نیز ،داشته باشند تا در مسیر توسعه دچار مشکل نشوند
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پیشنهاد میشود ریسکپذیری را در میان اعضای کسب و کار تقویت کنند .این کار از طریق آموزش
و نوع رفتار با کودکان و نوجوانان خانواده ،گفتگوی شفاف و ارتباطات پیوسته ،توجه به دیدگاههای
مختلف ،تشویق و مشارکت اعضای خانواده در تصمیمگیری نهادینه خواهد شد.
همچنین ،پیشنهاد میشود اخلاق مداری در کسب و کار را سرلوحه کار قرار دهند .بدین معنا که در
همه امور مربوط به کسب و کار از جمله خرید ،فروش ،حقوق و مزایا ،رفتار با کارکنان ،تولید محصول و
خدمت به مشتریان و  ،....سعی کنند اخلاق عمومی و کاری را رعایت نمایند.
طبق یافتههای پژوهش حرفهگرایی و توانمندسازی مدیران و کارکنان نقش موثری بر پایداری کسب
و کارهای خانوادگی دارد ،لذا پیشنهاد می شود توانمندسازی را جزو راهبردهای اصلی قرار دهند .لازمه
اجرای صحیح این کار ،انجام نیازسنجیهای آموزشی دقیق از کارکنان و شناسایی نقاط ضعف آنها و
اجرای مستمر دورههای آموزشی و مهارتی مورد نیاز برای ارتقای سطح دانش و آگاهیهای مدیران و
کارکنان کسب و کارهای خانوادگی میباشد.
نوآوری میتواند ایجاد کننده مزیت رقابتی برای آنها باشد ،لذا پیشنهاد میشود کسب و کارهای
خانوادگی از اصل نوآوری غافل نباشند .از اینرو ،آنها باید به همه ایدهها احترام گذاشته و با در نظر گرفتن
نیازهای آشکار و پنهان مشتریان خود ،سعی کنند روحیة نوآوری را بین اعضای کسب و کار و نسلهای
خانواده ایجاد و همواره به عنوان یک نوآور در بازار فعالیت کنند.
پیشنهاد میشود کسب و کارهای خانوادگی فلسفه مدیریت کیفیت جامع (برگرفته از مدیریت ژاپنی)
که در آن بهبود مستمر و پله به پله سرلوحه همه امور است را در خود نهادینه کنند و از طریق آن سعی
کنند تا در همه امور سازمانی ،بهبود مستمر و مداوم را به عنوان یک اصل اساسی اجرایی نمایند.
پیشنهاد میشود کسب و کارهای خانوادگی چشمانداز مشخصی برای آینده کسب و کار تعیین نمایند.
جهت انجام این کار ،آنها باید برنامه ریزی بلند مدت و موضوعات آتی پیش روی کسب و کار را در
سرلوحه کار خود قرار داده و حتماً با متخصصین و مشاورین حوزه مدیریت استراتژیک در ارتباط بوده و
به کمک آنها برنامه ریزی استراتژیک مناسبی را تدوین نمایند.
همچنین پیشنهاد میشود ضمن توجه به اصل شایسته سالاری ،برنامهریزی انتقال قدرت و جانشینی
و عواملی که منجر به موفقیت مالکیت انتقال و ارزشها به جانشین در کسب و کار خانوادگی میشود در
زمان مناسب طراحی و اجرا شود.
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به کسب و کارهای خانوادگی توصیه میشود در مسیر کاری خود ،ایفای مسئولیتهای اجتماعی را
هرگز فراموش نکنند .برای انجام این مهم ،آنها باید در همه تصمیمگیریهای خود ،علاوه بر منابع فردی
و سازمانی ،منافع جامعه را نیز در نظر بگیرند.
با توجه به اهمیت کسب و کارهای خانوادگی در اقتصاد کشور ،به دولت و سیاستگذاران پیشنهاد
می شود تا با فراهم نمودن بستر انگیزه بخش به مشاغل خانوادگی از طریق ارائه امکانات رفاهی و اجتماعی
مانند امنیت ،زیرساختها و بسترهای لازم رقابتی ،اعطای اعتبارات و تسهیلات مالی ،حمایتهای حقوقی
و معنوی و سیاسی و اقتصادی ،یک محیط فعال برای ایجاد و اجرای موفق کسب و کارهای خانوادگی را
فراهم نمایند.
همچنین براساس یافتههای این پژوهش ،پیشنهادهای پژوهشی زیر ارائه میشود:
پژوهش حاضر موفق شد از طریق رویکرد کیفی و بکارگیری روش تئوری داده بنیاد ،به مدلی برای
پایداری کسب و کارهای خانوادگی دست یابد که مسلماً محققین آتی با اتخاذ رویکردهای متفاوت
پژوهشی ،میتوانند به غنای این مدل کمک کرده و آن را به یک مدل کاملتر تبدیل نمایند .در این
راستا ،به محققان آتی پیشنهاد میشود در جهت تبیین مدل مفهومی برآمده از این تحقیق در یک جامعه
وسیع گام برداشته و سعی کنند پژوهش حاضر در فاز کمی نیز دنبال شود.
نمونة آماری این پژوهش ،افراد زیادی را شامل نمیشود؛ و با محدودیت رایج پژوهشهای کیفی
مواجه است .در شاید افراد منتخب نتوانسته باشند تمام مفاهیم مد نظر و مقولهها را شکل دهند که این
مسئله ،امکان تعمیم نتایج را کاهش میدهد .لذا پیشنهاد میشود شود این پژوهش در فاز کمی و با
نمونة آماری بیشتری اجرا شود.
به محققین آتی پیشنهاد میشود از طریق بکارگیری دیگر روشهای کیفی مانند تحلیل محتوی ،به
غنای مدل حاضر بیفزایند.
پیشنهاد میشود این پژوهش در صنایع و جوامع مختلف نیز انجام شود و از طریق تحلیل تاریخی نیز
پایداری را مورد مطالعه قرار دهند.
در پژوهش حاضر مدل طراحی شده بر مبنای اقتضائات بومی کشور میباشد لذا پیشنهاد میشود
پژوهشی در جهت مقایسه الگوی پایداری کسب و کار خانوادگی در ایران با سایر کشورها انجام شود.
به پژوهشگران آتی پیشنهاد می شود تاثیر پایداری کسب و کارهای خانوادگی را به طور دقیق در
زمینه اشتغال پایدار ،اقتصاد و رفاه جامعه مورد بررسی قرار دهند.
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