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رشد و توسعه شرکت هـاي خـانوادگی اسـتان     برعوامل موثر 

  پژوهشی در دو صنعت نساجی و نفت: تهران

  

  یمید محمد مقیس

يرید امینادر س

  

  ده یچک

کـار در تمـام    يرویجاد ثروت و استخدام نین عوامل ایاز مهمتر یکی یخانوادگ يکسب و کارها    

 ههـر کشـور توجـ    یاستمداران بخش عمومیسل ین دلیبه هم.  شوند یجهان محسوب م يکشورها

به دلیل اهمیـت بسـیار   . دارندن نوع کسب و کارها یش طول عمر ایت و افزایبه بهبود، موفق يژه ایو

بسـیاري از کشـورها   ، عه اقتصادي و همچنین اشتغال زاییدر رشد و توس ن نوع کسب و کارهایازیاد 

 یپژوهش حاضر، به  بررس .ن زمینه انجام می دهندبرنامه ریزي هاي بسیار دقیق و هدفداري را در ای

 -یشـ یماین پـژوهش از نـوع پ  یا .پردازد یم یخانوادگ يرشد و توسعه کسب و کارها برعوامل موثر 

در دو  یشرکت خـانوادگ  88ن پژوهش یانجام ا يبرا .باشد یپرسشنامه م آنو ابزار  است یهمبستگ

سه دسته متغیرهاي ویژگـی هـاي فـردي     ،شد یبررسو صنعت نفت در استان تهران  یصنعت نساج

مدیر، متغیرهاي مربوط به خانواده و متغیرهاي مربوط به محیط به عنوان عوامل موثر بر رشد -مالک

نشان داد که رشد و توسعه شـرکت هـا متعـادل و در    ج ینتا .شرکت هاي خانوادگی در نظر گرفته شد

، يش به نوآوریمالک، گرا يریسک پذی، رير هایغن رشد و توسعه با متیاست و ا حد میانگین جامعه

 يوستن به کسب و کار، داشتن چشم انـداز کـار  یپ يخانواده برا يل اعضای،تمایتیریمد يمهارت ها

، رابطـه مثبـت و   یفن-يط اقتصادی، محیاجتماع-یط فرهنگی، محیقانون-یاسیط سیدر خانواده، مح

 یخـانوادگ  يخانواده و رشد و توسعه کسب و کارهات و کنترل ین حاکمیکه ب یدر حال. دار دارد یمعن

  .وجود ندارد يدار ین دو صنعت ارتباط معنیدر ا

  3، کارآفرینی2، رشد و توسعه1کسب و کار خانوادگی :کلیدي مفاهیم

                                                          
 دانشیاردانشکده مدیریت دانشگاه تهران  
 دانشجوي دکتري مدیریت بازاریابی دانشگاه  تهران  
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مقدمه 

کسب و کارهاي خانوادگی سهم زیادي را در توسعه اقتصادي کشـورها دارد ولـی در ادبیـات    

توجه چندانی به این شرکت هـا  سبت به توسعه تئوریهاي شرکت ن گسترده مدیریت، خصوصاً

تعـداد،   که از نظر سهم و خصوصـاً  این کم توجهی جاي تاسف دارد چرا. معطوف نشده است

کسب و کار خانوادگی نقش برجسته اي به عنوان یک سـازمان اقتصـادي در سراسـر جهـان     

ن کسـب و کـار خـانوادگی بـه     شکست تحقیقات در تشخیص، در بر گرفتن و وارد کرد. دارد

مسیر اصلی تئوریهاي کارآفرینی و مدیریت ممکن است به ندیده گرفتن فاکتورهـایی منجـر   

به عالوه، این مسامحه ممکـن   .این تئوري ها را با ارزش تر و مستحکم تر می کنندشود که 

ایی کـه  است به معناي آن باشد که تئوریهایی که عرضه شدند، براي طیف وسیعی از سازمانه

در نهایت، کسـب  . در جهان  وجود دارند یا در آینده به وجود خواهند آمد، کاربرد نداشته باشد

وکار خانوادگی ممکن است  به ویژه موارد جذابی براي مطالعه پدیده هاي سازمانی را عرضـه  

.Grote, 2003, p( کند هاي کمی در گذشـته روي مباحـث کسـب و کـار      پژوهش. )113

که فاکتورهاي مربوط بـه   انجام شده است کسب و کارها گونهرشد و توسعه این خانوادگی و 

، فاکتورهاي مربوط به خانواده و فاکتورهاي مربوط بـه محـیط را در   )مالک کسب و کار( فرد

ــنجد        ــانوادگی بس ــاي خ ــار ه ــب و ک ــد کس ــزان رش ــا را در می ــاثیر آنه ــرد و ت ــر بگی نظ

)Hoffmanand, Hoelscher, & Sorenson, 2006, p.  بـه بنـابراین نیـاز   . )135

یر، محـیط  مد-شامل مالک را سه عامل اصلی چگونگی و میزان تاثیرکه هست هایی  پژوهش

این مقاله با بیـان فاصـله   . بررسی کندبر رشد کسب و کار خانوادگی خانواده و محیط بیرونی 

خـانواده بـه    موجود در ادبیات مرتبط ، عوامل خـانوادگی  را بـه فاکتورهـاي تمایـل اعضـاي     

پیوستن به کسب و کار، داشتن چشم انداز کاري و حاکمیت و کنترل خـانواده تقسـیم کـرده    

مدیر بـه  -ریسک پذیري  و گرایش مالک، شامل)  مالک -مدیر(است ؛ عوامل مربوط به فرد

قـانونی، محـیط   -همچنین عامل محـیط شـامل فاکتورهـاي، محـیط سیاسـی     . است نوآوري

 همچـون  یشامل فاکتورهای ،رشد و توسعه. فنی است -ط اقتصاديفرهنگی و محی-اجتماعی

ال زیر را بررسـی  ؤاین پژوهش س. می باشدافزایش در میزان فروش، افزایش تعداد کارمندان 

  :می کند

و تفاوت آن با کسب و کار غیر خـانوادگی   ستنوادگی و انواع آن کدام اکار خا و کسب

چیست؟
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 و کار خانوادگی کدامند ؟ر رشد و توسعه کسب بعوامل موثر  

پس از بیان تعاریف کسب و کار خانوادگی و توضیح تئوري هاي مربوط به ویژه  تئـوري  

همچنین شود،  عوامل مختلف در رشد و توسعه کسب و کارها بیان می ،کسب و کار خانوادگی

بـراي کسـب و کـار خـانوادگی      این تعریف براي شناسایی ماهیت خانوادگی کسب و کارها از

کارها و مخاطراتی اطالق می شود که فعالیت کسب و کار خانوادگی به کسب و «:استفاده شد

، عملیاتی آنها بر عهده اعضاي یک خانواده یـا چنـد خـانواده    ) مدیریتی و مالی(هاي اجرایی 

می باشد و تصمیمات استراتژیک و سرنوشت ساز در مورد شرکت و یا کسب و کار توسط آنها 

,Poutziouris, 2004( »اتخاذ می گردد p. 8.(   

نتایج حاصل از این تحقیق بیـان مـی شـود و در بخـش انتهـایی       و سپس روش تحقیق

   .گرددمحدودیت هاي موجود ذکر می 

  

پژوهش ادبیات

 ،که شـروع بـه کـار مـی کننـد     خانوادگیسه مزیت بر شرکتهاي ،طبق نظر پژوهشگران

:مترتب است

بـه راحتـی مـی تواننـد سـطوح      خـانوادگی شـرکتهاي . حفظ اصول انسانی در محل کار « -

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

تـر از مـدیران، کـه بایـد سـاالنه       راحتخانوادگییک شرکت. توجه به عملکرد دراز مدت  -

  .حساب پس بدهند، می تواند به کارهاي دراز مدت بیندیشد

مدتهاست که سند حسنه ارائه کیفیت و بهـا دادن بـه   خانوادگیشرکتهاي .کیفیتتاکید بر  -

,Kellermanns( »مشتري را حفظ کرده اند 2005, p. 316.(  

کسب و کارهایی که به نـوعی مالکیـت یـا     ،طبق تحقیقاتی که دانشمندان انجام داده اند

اي جهان را تشـکیل مـی   درصد از کل کسب و کاره 90تا  65حدود  دارندمدیریت خانوادگی 

.Gersick, Davis, McCollom, & Lansberg, 1997, p( دهند طبـق بـرآورد    .)2

در ،  )IFERA( 4تحقیقـات و همسـنجی کسـب و کارهـاي خـانوادگی     المللـی   مؤسسه بـین 

بسیاري از کشورهاي پیشرفته شرکت هاي خانوادگی به طور معمول حـدود نیمـی از نیـروي    

درصد از افرادي که در انـواع   75تخدام می کنند همچنین حدود کار را در بخش خصوصی اس

به کـار مشـغولند در واقـع درون یکـی از     ) ها SME(مختلف شرکت هاي کوچک و متوسط 



  

  

1389، تابستان 18فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال پنجم، شماره  

80

تولید %  5از فروش کل شرکت ها و % 40نزدیک به . شرکت هاي خانوادگی فعالیت می کنند

,Chrisman( اص داردبه تولیدات شـرکت هـاي خـانوادگی اختصـ    ) GNP(ناخالص ملی 

Chua, & Sharma, 2003, p. 24( .  

مهمترین موضوع در تئوري کسب و کار خانوادگی ، تعریف کسب و کار خـانوادگی اسـت   

و  5کـانر . که به عنوان موضوع و هـدف اصـلی ایـن حـوزه از تحقیقـات، مطـرح مـی باشـد        

، تئـوري شـرکت    مطرح نموده اند که مثل هر تئوري شـرکت دیگـر    7و تیرول 6هولمستروم

خانوادگی باید توضیح دهد که شرکت خانوادگی چرا وجود دارد و چه چیزي مقیـاس و دامنـه   

تحقیقات زیادي در این حوزه به این موضوع پرداخته است کـه تفـاوت   . آن را تعیین می کند

شرکت خانوادگی و غیر خانوادگی در چیست، یا از دیدگاه هاي گوناگون به بررسـی منـافع و   

یا یا مشکالت شرکت هاي خانوادگی در مقایسه با شرکت هاي غیـر خـانوادگی پرداختـه    مزا

این تحقیقات در واقع به طور غیر مستقیم به این سوال پاسخ می دهند که فلسفه . شده است

قبل از پاسخ به دو سـوال  . وجودي شرکت خانوادگی چیست و این شرکت ها چرا وجود دارند

سش پاسخ دهیم که شـرکت خـانوادگی یـا کسـب و کـار خـانوادگی       فوق باید باید به این پر

تحقیقات تئوریک دقیق در مورد شرکت هاي خانوادگی در مراحل آغازین خـود قـرار    .چیست

Shanker( دارد و براي توسعه آنها نیاز به کار بیشتري است & Astrachan, 1996, p.

نوادگی به کار رفته است اما غالب تعاریف متفاوت بسیاري در تحقیقات کسب و کار خا ).107

این تحقیقات از دو رویکرد درگیري خانواده و رویکرد ماهیت کسـب و کـار خـانوادگی بـراي     

 & ,Chua, Chrisman( تعریف و مشخص نمودن کسب و کار خانوادگی استفاده کرده اند

Steier, 2003, p. 331(.

پذیري کارآفرینانه شـرکت هـاي   در ارتباط با ریسک تحقیقی  2005در سال  8شاکر زهرا

جمـع آوري اطالعـات در مـورد پـذیرش ریسـک هـاي        بـا این تحقیق . دادخانوادگی انجام 

 :رسـید  نتایجبه این  با استفاده از تئوري نمایندگیکارخانه آمریکایی  209کارآفرینانه در میان 

رهـاي خـانوادگی   مالکیت و درگیري خانواده کارآفرینی را ارتقا می دهد و مدیران کسـب و کا 

بر روي مهارت ها و اسـتعدادهاي اعضـاي خـانواده جهـت ارتقـاي کـارآفرینی و ایجـاد         دبای

در  9دیـویس و هاروسـتون   .مخاطرات در بخش هاي جدیـد بـازار ، سـرمایه گـذاري نماینـد     

تحقیقات خود فهمیدند که بین المللی شدن کسب و کارهاي خانوادگی به شـدت بـا ویژگـی    

 .و  منابع تکنولوژي اطالعات در ارتبـاط اسـت  ) سن و تحصیالت ( و مالک هاي بنیان گذار 

شرکت با تئـوري سیسـتم   ) RBV(ترکیب دیدگاه منبع محور  با و دیگران10مقاالت هابرشان



  

  

پژوهشی در دو صنعت نساجی و نفت: استان تهران عوامل موثر بر رشد و توسعه شرکت هاي خانوادگی

81

آنها کسب و کار خانوادگی را به عنوان یـک  . به بررسی جنبه مثبت حضور خانواده می پردازد

آنها یـک نقـش   . انواده و یک شرکت تعریف می کنندسیستم تعاملی متشکل از افراد، یک خ

می کنند و به استدالل هـم افزایـی هـاي سیسـتمی     پیشنهاد تعریفی براي شرکت خانوادگی 

وسیله خویشاوندي و چگونگی منجر شدن آنها به مزیت رقـابتی و خلـق ثـروت    ه خلق شده ب

.Zahra, 2005, p( می پردازند  طرحمزیر  یه هايفرض شده روربا توجه به تحقیقات م. )23

:می شود

بین عوامل شخصی مالک کسـب  و کـار خـانوادگی و رشـد و توسـعه      : 1فرضیه 

  وجود دارد معنادار کسب و کار خانوادگی در استان تهران ارتباط

بین میزان ریسک پذیري مالک و رشد و توسعه کسب وکار خانوادگی در  :1-1 فرضیه

  . دارداستان تهران ، ارتباط معنادار وجود 

بین گرایش مالک کسب و کار خانوادگی در استان تهران به نـوآوري بـا    :1-2 فرضیه

  . رشد و توسعه کسب وکار، ارتباط معنادار وجود دارد

کسب و کار خانوادگی   هاي مدیریتی مالک و رشد و توسعه بین  مهارت : 1-3 فرضیه

  .در استان تهران، ارتباط معنادار وجود دارد

خـود بـه    بروزبه صورت تئوریک و عملی نشان می دهد که نوع دوستی، با ) 2004(زهرا 

تصمیماتی بـراي   ردصورت نظارت، می تواند به صورت مثبتی تصمیمات استراتژیک را در مو

اي طوالنی در مطالعات  اگرچه نظارت پیشینه. رقابت در سطح بین المللی تحت تاثیر قرار دهد

انون است، به ویژه نسبت به رابطه بین مـدیران و سـهام   مذهبی دارد و یک اصل مسلم در ق

موضوعات مفهومی بسیاري وجود . ، دانشمندان مدیریت به تازگی به آن توجه نموده اندداران

براي مثال، آیا نظارت نیاز به فارغ از خود شدن، خویشـتن داري  . دارد که نیاز به تحلیل دارند

رست است که رضایت مدیران با موفقیت سـازمان  یا نوع دوستی دارد؟ تا چه حد این فرض د

نوع دوسـتی ممکـن اسـت نیـروي مهمـی بـراي        که بیان می کند )2004(زهرا  رابطه دارد؟

مطالعه زهرا نشـان داد رفتـار   . جداسازي شرکتهاي خانوادگی از شرکتهاي غیرخانوادگی باشد

 ا توجه به پیشنهاد شولزنوع دوستانه می تواند یک نیروي مثبت براي شرکت باشد، حتی اگر ب

و دیگران یک چارچوب  11میلر. منجر به تبعات از قبل برنامه ریزي نشده منفی شود و دیگران

چارچوب براي طبقه بندي چگونگی تفاوت جانشینان کسب و کـار خـانوادگی از نظـر تـداوم     
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,Zahra( استرتژي، سازمان و طرز اداره در محیط هاي کسـب و کـار مختلـف ارائـه دادنـد     

2004, p. اگرچه چند بعدي بودن جانشینان شرکت هاي خـانوادگی توسـط محققـان    . )23

Van den Berge(ه است بحث شد قبالً & Carchon, 2003, p. 171(  ولی آن را بـا ،

دقت بیشتري بررسی کردند و یک مدرك سیستماتیک در رابطه با اینکه چگونه ناهمـاهنگی  

بـه  و دیگـران  میلر. کسب و کار گردد، ارائه دادند بین این ابعاد می تواند منجر به موفقیت در

که چگونه و چه زمـانی پویـایی، فرهنـگ، روش اداره و رهبـري      بررسی این مسئله پرداختند

 ,Rutherford( خانواده، می تواند موجب اتخاد ترکیبات نامناسبی از ابعـاد جانشـینی گـردد   

Muse, & Oswald, 2006, p. 320( .ویایی و فرهنگ خـانواده،  با یکی کردن تحلیل پ

چگونه جانشینی در شرکت هاي خانودگی با شرکت هـاي غیـر خـانوادگی     که میلر نشان داد

با اینکه مطالعه فقط به تالشهاي ناموفق نگاه مـی کنـد، نقطـه خـوبی بـراي      . متفاوت است

. ارائـه مـی کنـد   جانشینان شـرکت خـانوادگی    از حرکت به سوي توسعه یک مدل پیشگویانه

و دیگران هزینه معامله و تئوریهاي شناختی را با هم ترکیب کردند تا نظریه شـناختی  12میشل

ند در مجموعه کسـب و کـار خـانوادگی    ومعامله را براي مطالعه الگوي تفکر کارکنان ناخویشا

وسیله شناسایی منبع و انواع معامالت شناختی که بـراي فعالیتهـاي اقتصـادي    ه ب. ارائه دهند

بالقوه و قدرتمند براي شناختن بهبود، انتقـال و اسـتفاده    يو دیگران ابزار شلالزم هستند، می

لـی ابتـدایی، تئـوري    براي مثال، در سـطح خی . داده اند ارائهاز دانش در شرکتهاي خانوادگی 

ارتباط برقرارکردن با مشکالت تعـاملی   راينشان می دهد به سبب شناختها بشناختی معامله 

رایی و اختصاصی بودن کار در دو زمینه به جاي یـک زمینـه نیـاز    عقالنیت محدود، فرصت گ

باال می بـرد، همـانطور    "کانیپل"حضور خانواده پیچیدگی یک کسب و کار را به طرز  .داشت

عالوه بر این، هر چه تعداد شناختهاي الزم براي معـامالت،  . که در قبل نیز فرض شده است

در شرکت خانوادگی پتانسیل بهبـود کـل قسـمت     پیچیدگی را بیشتر می کند، تعداد شناختها

که نمی تواند در شرکتهاي غیر خانوادگی وجود داشته باشد، بیشـتر مـی    را هاي منابع دانش

یتهاي یگانـه اي  اگر ما بخواهیم به درستی بدانیم که چگونه حضور خانواده منابع و قابل. نماید

در  را کـه نویـد پـر کـردن خـالء مهـم       انـد  داده ارائه مدلیمیشل و دیگران  ،را خلق می کند

,Gibb & Dyer( تحقیقات کسب و کار خانوادگی می دهد 2006, p. بنـابراین بـا   . )255

  :زیر مطرح می شود  ه هايتوجه به ادبیات نظري مذکور، فرضی
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بین عوامل خـانوادگی و رشـد و توسـعه کسـب و کـار خـانوادگی  در       : 2فرضیه 

  .ود داردوج معنادار استان تهران ارتباط

بین تمایل اعضاي خانواده براي پیوستن به کسب و کار خانواده و رشد و  :2-1 فرضیه

  . توسعه کسب وکار خانوادگی در استان تهران ، ارتباط معنادار وجود دارد

بین نوع حاکمیت و کنتـرل خـانواده در کسـب و کـار و رشـد و توسـعه         :2-2 فرضیه

  . ، ارتباط معنادار وجود داردکسب وکار خانوادگی در استان تهران 

بین داشتن چشم انداز کاري در خانواده و  رشـد و توسـعه کسـب و کـار      :2-3فرضیه

  .خانوادگی در استان تهران، ارتباط معنادار وجود دارد

، کسب و کارهاي خانوادگیدر ارتباط با رشد و بقاي با انجام تحقیقی 1987در سال 13وارد  

حـدود یـک سـوم از کسـب وکارهـاي      به این نتیجه رسید که تنها  فرانسیسکو در ایالت سان

دوام و پایـداري خـود را حفـظ    ) نسل دوم(رایج موفق می شوند که براي نسل بعد  خانوادگی

و از این میان ، تعـداد کسـب و کارهـایی کـه موفـق مـی شـوند دوام و        . باقی بمانند و کنند

 10 و  براي نسل سوم نیز باقی بمانند تنها ایندپایداري خود را براي سه نسل متوالی حفظ نم

فاکتورهـاي   2001در سـال  15سند و بی جگرنو  1999در سال 14دن  .می باشددرصد  15تا 

تجربه جانشـینی قبلـی، فرهنـگ     خاص کسب و کار خانوادگی در مورد وضعیت هیات مدیره،

کلیدي آنها این بـود  افته هاي ی. سازمانی ،دوره کسب و کار ، سیستم مالیاتی را بررسی کردند

فرایند وظایف جانشینی گواه زیادي براي مراحل چرخه عمر در کسب کارهاي خـانوادگی  که 

در  16اندرسـون و کـیم   .سـت اي مالکیت با ایـن موضـوع هـم راستا   می باشد و زیرسیستم ه

کـه در فکـر    را پژوهش خود متوجه شدند که از طریق  منابع شرکت می توان شرکت هـایی 

 .للی هستند و قصد داشتن استراتژي براي رشد بین المللی دارند، پیش بینی نمودرشد بین الم

فهمیدند که  امکانات ناشی از منـابع، توسـعه بـین المللـی      2004در سال 17 نایت و کاوسگیل

دیویس و هاروستون در  .پیش می برد اند که با هدف جهانی شدن ایجاد شده را شرکت هایی

ین المللی شدن کسب و کارهاي خانوادگی به شـدت بـا ویژگـی    تحقیقات خود فهمیدند که ب

 .و  منابع تکنولوژي اطالعات در ارتبـاط اسـت  ) سن و تحصیالت ( هاي بنیان گذار و مالک 

کسب وکـار خـانوادگی کـارآفرین     1376درتحقیق خود از 2001و همکارانش در سال 18شولدز

احل پیشگامی رخ می دهد و تنها زمانی بیان کردند که برنامه ریزي استراتژیک فقط بعد از مر

 .گسترش می یابد که شرکت می خواهد بیشتر سـاختار یافتـه و داراي روابـط منطقـی باشـد     
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در تحقیقات خود به این نتیجه دست یافتند که در موقعیـت هـایی کـه     19هالینگزورث و هند

ـ        راي سیاست هاي مالیاتی و اعطاي مجـوز، مسـاعد و مطلـوب هسـتند جـذابیت بیشـتري ب

Rutherford( کارآفرینان ایجاد خواهد شد et al., 2006, p. عوامل متعدد  20کنت .)134

که بر سطح فعالیت کارآفرینانه تاثیرگذارند در قالـب مـوارد زیـر شناسـایی کـرده       را اقتصادي

:است

تقاضا براي محصول نهایی  

 دسترسی به ورودي ها  

تورم  

 مالیات  

مقررات  

1383مقیمی، (ثبات سیاسی(

  :زیر مطرح می شود  ه هايبنابراین با توجه به ادبیات نظري مذکور، فرضی

بین عوامل محیطی و رشد و توسعه کسب و کار خانوادگی در اسـتان  : 3فرضیه 

.وجود دارد معنادار تهران ارتباط

قانونی و  رشد و توسعه کسب و کار خـانوادگی در   óبین محیط سیاسی  :3-1 فرضیه

.اط معنادار وجود دارداستان تهران، ارتب

اجتماعی در سطح جامعه و رشد و توسعه کسـب و   -بین محیط فرهنگی: 3-2 فرضیه

  .کار خانوادگی در استان تهران ، ارتباط معنادار وجود دارد

فنی جامعه و رشد و توسعه کسب و کار خـانوادگی   -بین محیط اقتصادي: 3-3 فرضیه

  .دارددر استان تهران ، ارتباط معنادار وجود 

  

روش تحقیق 

در کسب و کارهاي خانوادگی تهیه شده است و  يکاربرد هدف کسب نتایجی  با حاضر مقاله

مـدیران   زیـاد براي انجام تحقیق نیـاز بـه همکـاري     .توصیفی از نوع پیمایشی است یتحقیق

در گـام اول، بـه  شناسـایی     .بـود ) یعنی مدیران شرکت هاي خانوادگی(نمونه آماري تحقیق 

و کارهاي خانوادگی در صنعت نساجی و صنعت نفت پرداخته شد، بـراي ایـن کـار بـه      کسب

سازمان ها و وزارتخانه هاي مربوطه، به ویژه وزارت صنایع و معادن، سـازمان شـهرك هـاي    
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شـرکت در صـنعت    400با بررسی هاي انجام شده به طور کلـی حـدود    .صنعتی، مراجعه شد

همچنـین   .شناسایی شـد  تهران استان مستقر در فتشرکت در صنعت ن 400نساجی و حدود 

نسـبت بـه    ،قبل از توزیع پرسشنامه  از طریق مصاحبه با  سابقه داران و بزرگان این صـنایع  

 طبق آمـار و ارقـام  .باشند اقدام شدشناسایی کسب و کارهایی که داراي ماهیت خانوادگی می 

موجـود در   "فعـال "و لـوح فشـرده  از طریق مصاحبه با  خبرگان، کتاب مقـدم   به دست آمده

مـان  شـرکت خـانوادگی پی   80شرکت خانوادگی در صنعت نساجی و  85وزارت صنایع، حدود 

 88با استفاده از فرمـول  جامعـه محـدود حجـم نمونـه،       .کاري در صنعت نفت شناسایی شد

شرکت خانوادگی در دو صنعت نساجی و صنعت نفت استان تهران  به دست آمد، که نمونه ما 

براي اطمینان بیشـتر از خـانوادگی بـودن  کسـب و کارهـا در طراحـی         .تشکیل می دهدرا 

  .پرسشنامه سعی شده است ، از طریق سواالتی خانوادگی بودن کسب و کار، معین شود

از آنجـایی کـه پرسشـنامه    . تحقیق از پرسشـنامه اسـتفاده شـد    آزمون فرضیه هايبراي 

سـواالت   .کردنـد طراحـی  پرسشـنامه اي   نویسـندگان مشابهی براي این کار وجود نداشـت ،  

بررسـی   بـه سواالت قسمت اول  .در دو قسمت طراحی شده است وخبرگان پرسشنامه با نظر 

فرضـیه هـاي پـژوهش مـی     بررسـی   بـه خانوادگی بودن کسب و کار و سواالت قسمت دوم 

سـرمد و بازرگـان،   (براي تایید روایی پرسشنامه ها، از نظر خبرگان استفاده شده اسـت  .پردازد

، براي این منظور، از تعداد زیادي از اساتید در حوزه مدیریت و کارآفرینی  نظر خواهی )1385

براي محاسبه قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیري در ایـن تحقیـق از روش آلفـاي کرونبـاخ      .شد

 15ده از تـدوین شـده، بـا اسـتفا      دست آوردن میزان پایائی پرسشـنامه ه جهت ب .شداستفاده 

باشد، که  می 838/0 نباخ بدست آمده جهت پرسشنامه، برابرومیزان آلفاي کر ،پرسشنامه اولیه

  .مورد استفاده در تحقیق است  نشانگر پایائی پرسشنامه

  

  یافته ها

مطـرح  در رشد و توسعه شرکت هـا  عنوان یک عامل موثر ه در تحقیقات میزان تحصیالت ب

 تا به نوعی وضعیت کلی مدیران شـرکت  کسب شداطالعات به همین منظور این  .شده است

بـا   .در زمینه تحصیالت تشـریح نمایـد   در دو صنعت نساجی و صنعت نفت را خانوادگیهاي 

مدیران کسب / درصد از مالکان 9مشخص می شود که حدود  بدست آمده توجه به اطالعات

درصـد   52.3 از دیـپلم ، و کارهاي خانوادگی در دو صنعت داراي تحصـیالت دیـپلم و کمتـر    
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از .ت فـوق لیسـانس و بـاالتر مـی باشـند     درصد تحصیال 38.6تحصیالت دیپلم تا لیسانس و

 مدیران کسب و کارهاي خانوادگی در صـنعت / مقایسه این ارقام چنین بر می آید که مالکان

بـا توجـه بـه پاسـخ هـاي موجـود در       .داراي میزان تحصیالت نسبتاً باالتري می باشـند  نفت

همچنین حـدود  . شنامه ها مشخص گردید که جنسیت تمام پاسخ دهندگان مرد می باشدپرس

مدیران کسب و کارهاي خانوادگی در دو صـنعت داراي سـن کمتـر از    / درصد از مالکان 5.7

درصد سـن   17سال و  60تا  45درصد سن 53.4سال ،  45تا  30درصد سن  23.9سال ،  30

مالکیت این شرکت ها می توان گفـت کـه نـوع مالکیـت     در مورد نوع  .سال دارند 60باالي 

درصـد سـهامی    78.4درصد شرکت هاي خانوادگی در دو صنعت مسـئولیت محـدود ،    13.6

. درصد نیز از نوع تعاونی و دیگر مالکیت ها مـی باشـد   3.4درصد سهامی عام و  4.5خاص ، 

انتخـاب مالکیـت    بـه  ارقام فوق نشان دهنده تمایل اغلب موسسان شرکت هـاي خـانوادگی  

  .سهامی خاص و مسئولیت محدود براي شرکت هاي خود می باشد

  

  آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون عالمت براي متغیرها ـ 1جدول 

کل شرکت هاي خانوادگی  کل شرکت هاي خانوادگی

sigمتغیرهاي مستقل
ــریب  ضـ

ــت همبسـ

  گی

فـــر

ضیه 

H
0

رابطــــــه 

sigمعنی دار
فرضیه 

H0

تفاوت 

مثبت 

  ها

وت تفا

منفــی 

ها

تصــــمیم 

گیري

متغیـــر (رشـــد و توســـعه

)وابسته
متعادل  31  41  تایید  0.289----

نامناسب  30  50  رد  0.034وجود دارد  رد  0.335  0.001  ریسک پذیري

متعادل3346تایید0.177وجود داردرد0.0030.318گرایش به نوآوري

مناسب2260رد0.000وجود داردرد0.0030.309مهارت هاي مدیریتی

ــل اعضــاي خــانواده  تمای

براي پیوستن بـه کسـب   

وکار

3441تایید0.488وجود داردرد0.0030.315

متعادل

تـــا0.9350.009حاکمیت و کنترل خانواده

یید

ــود  وجـــ

ندارد
2447رد0.009

مناسب

نامناسب5727رد0.002وجود داردرد0.0010.343داشتن چشم انداز کاري

نامناسب6321رد0.000وجود داردرد0.0080.282قانونی-محیط سیاسی
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نامناسب787رد0.000وجود داردرد0.0060.292فرهنگی-محیط اجتماعی

مناسب3254رد0.024وجود داردرد0.0010.358فنی-محیط اقتصادي

متعادل--دتایی0.106وجود داردرد0.0000.494متغیرهاي عوامل شخصی

متغیرهـــــاي عوامـــــل 

  خانوادگی

--تایید0.594وجود داردرد0.0060.293
متعادل

مناسب2067رد0.000وجود داردرد0.0000.377  متغیرهاي عوامل محیطی

  

رتبه بندي متغیرهاي مربوط به عوامل شخصی - 2جدول

  رتبه میانگین  نام متغیر

  2.15  تمایل اعضاي خانواده

  2.12  میت و کنترل خانوادهحاک

  1.73  داشتن چشم انداز کاري

  

رتبه بندي متغیرهاي مربوط به عوامل محیطی -3جدول 

  رتبه میانگین  نام متغیر

  2.81  فنی-محیط اقتصادي

  1.86  قانونی-محیط سیاسی

  1.34  اجتماعی- محیط فرهنگی

رتبه بندي متغیرهاي مربوط به عوامل خانوادگی -4جدول 

  رتبه میانگین  تغیرنام م

  2.15  تمایل اعضاي خانواده

  2.12  حاکمیت و کنترل خانواده

  1.73  داشتن چشم انداز کاري

  

مشخص است، میزان رشد و توسعه شرکت هاي مـورد   1 شماره همان طور که در جدول

متغیر رشد همچنین . بررسی در حد متعادل بوده است و این رشد باالتر از میانگین نبوده است

و توسعه در کسب و کارهاي خانوادگی  دو صنعت نفت و نساجی تقریباً در یـک سـطح قـرار    
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نعت رونـد رشـد   شرکت هاي خانوادگی در هر دو صـ  که دارد، بنابراین می توان نتیجه گرفت

  .کندي را طی می کنند

  

  و نتیجه گیري بحث

ـ   يها شرکت هـاي   ه و پیشـرفت خانوادگی به عنوان منبع اصلی و وسیع تکنولوژیهـاي نوآوران

خانوادگی محافظه کـار   يولیکن برخی اوقات بعضی از شرکت ها. شوند اقتصادي شناخته می

,Attahir( شوند هاي کارآفرینانه بی میل می پذیري در فعالیت و نسبت به ریسک 1995, p.

شـرکت   209با توجه به وسعت تعاریف ریسک پـذیري در تحقیقـی ریسـک پـذیري     . )230

دهد با توجه بـه آنکـه مـدیرعاملی بلنـد      یدي آمریکا بررسی شد، نتایج نشان میخانوادگی تول

مدت موسسین اثرات مثبت دارد ، مالکیت و دخالـت خـانواده نیـز موجـب ترفیـع کـارآفرینی       

هـا و اسـتعدادهاي اعضـاء     نماید تـا بـر روي مهـارت    این نتایج مدیران را ترغیب می. شود می

گـذاري   آفرینی و انتخاب مخاطره در یک بازار جدید ، سـرمایه شان در جهت ترفیع کار خانواده

هاي حاصل از پژوهش در چندین کشور به  با استفاده از داده 21آسترچان ، زهرا و شارما .نمایند

گذاري در مراحـل آغـازین    اند که کسب و کار خانوادگی منبعی براي سرمایه این نتیجه رسیده

هـاي   اشتغال زایـی ، توسـعه اقتصـادي و پیشـرفت    کسب و کارهایی هستند که خود موجب  

اند کـه سـاختار مالکیـت در کسـب و کارهـاي       این تحقیقات اشاره کرده. شوند تکنولوژي می

همچنین سـاختار  . است ایجاد کردهبین اهداف شرکت و تملک را خانوادگی توازن اثر بخشی 

دبار در توسـعه رادیکـالی   گذاران بر هاي خانوادگی مشوق مدوامی براي سرمایه مالکیت شرکت

,Zahra( آوریهاي جدید می باشد کسب و کارها و فن 2005, pp. همـانطور کـه   ). 23-26

ضریب معنـاداري   متغیر ریسک پذیري ، در آزمون عالمت برايکنید مشاهده می 1 در جدول

-نمدیراکه  دهد این نتایج نشان می .است و این متغیر در وضعیت نامناسبی قرار دارد 034/0

مالکان کسب و کارهاي خانوادگی ریسک گریزند، هرچند که پذیرش ریسک هاي متعادل در 

مراحل مختلف زندگی شرکت، به ویژه در مرحله راه اندازي به رشد شرکت کمـک مـی کنـد    

 .وهمان طور که در جدول مشخص است ریسک پذیري با رشد و توسعه ارتباط معنی دار دارد

کسب و کارهاي خانوادگی به نوآوري با رشـد و توسـعه ارتبـاط    بین گرایش مالکان از طرفی 

 177/0 ضـریب معنـاداري   معنی دار وجود دارد، ولی متغیر نوآوري در حد متوسط است، زیـرا 

دگی به نوآوري در باشد و این به مفهوم آن است که گرایش مالکان کسب و کارهاي خانوا می
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البته با گـرایش بـه    .بینی است قابل پیش که این موضوع براي جامعه ایران حد متوسط است

وري در ایجاد محصول جدید یا ارائه خدمتی نـو یـا   آسمت رقابتی شدن ، گرایش به سمت نو

ـ  .وري در فرایندها، افزایش می یابدآنو بـا کمـک    دهمچنین دولت ، مجلس و قوه قضاییه بای

ین و ارتقاء نوآوري در تولید گرفتن از قوانین مناسب، بستر الزم را براي تولید فناوري هاي نو

در سال هـاي اخیـر مـدیران شـرکت هـاي       .محصوالت جدید توسط شرکت ها، فراهم کنند

ایرانی براي رسیدن به رشد و تعالی، سعی در یادگیري مهارت هاي الزم براي مدیریت بهتـر  

ت خـود  بتوانند شرک بایدامروزه مدیران شرکت هاي ایرانی فهمیده اند که  .شرکت خود دارند

شرکت هاي خانوادگی نیز از ایـن موضـوع مسـتثناء    .را با گرایش به سمت رشد مدیریت کنند

نیستند، به ویژه که اکثر مدیران شرکت هاي خانوادگی مالکان شرکت و کسب وکار خود نیـز  

افزایش دوره هاي آموزشی مـدیریتی  . می کنندهستند و براي رشد شرکت خود تالش زیادي 

که به صورت دوره هاي آزاد توسط موسسات آموزشی براي مدیران برگزار  در سال هاي اخیر

  .کنان ، گواه این امر استرمی شود و همچنین انواع کارگاه هاي آموزشی براي مدیران و کا
از طرفی با بررسی نتایج  آزمون اسپیرمن، متوجه می شـویم کـه بـین رشـد و توسـعه و      

هاي خانوادگی همبستگی مثبت وجود دارد کـه   مدیران شرکت-مهارت هاي مدیریتی مالکان

مـدیران   óبه آموزش ها براي ارتقاء مهارت هاي مدیریتی مالکـان   را این موضوع توجه ویژه

  .به خوبی نشان می دهد

 محققان کسب و کار خانوادگی در مورد این مسـاله کـه کسـب و کـار خـانوادگی و غیـر      

خانوادگی با هم متفاوت هستند ، اجماع دارند و عقیده دارند که اگر بین این شرکت ها تفاوتی 

 تئوري کسب و کار خانوادگی هیچ گونه ضرورتی نخواهد داشـت  نباشد ، مطالعه آنها و اساساً

)Aldrich & Cliff, 2003, p. محققان کسب و کار خانوادگی عقیـده دارنـد کـه    . )580

بر کسب و کار ، آن را از شرکت هاي دیگـر متمـایز مـی کنـد و هـیچ شـرکت        تاثیر خانواده

مدل معروفی که از کسب و کار خـانوادگی ارائـه   . خانوادگی نمی تواند عاري از این تاثیر باشد

،که در این مدل ، کسب و کـار از سـه   ) 1شکل (می باشد  "سه دایره اي  "شده است مدل 

ایـن سـه سیسـتم اجتمـاعی  داراي     . خانواده و مالکیـت کسب و کار ، : سیستم تشکیل شده 

ارتباطات درونی هستند و در تعامل با یکدیگر می باشند که استراتژي و سرانجام شـرکت بـه   

,.Dyer & Sánchez, 1998, p. 287; Gersick et al( تعامالت آنها وابسته خواهـد بـود  

1997.(  
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یمدل سه دایره کسب و کار خانوادگ -1شکل 

  

براي آنکه  کسب و کاري مانند شرکت خانوادگی در یک رقابـت شـدید بـازار جهـانی در     

پایدار باشد الزم است بین کسب و کار و خانواده هم افزایی و همزیستی وجود داشته  21قرن 

آفرینی نماید و خـانواده   براي خانواده ارزشکه کسب و کار باید در مسیري انجام شود . باشد 

 پـذیر نباشـد   اي داشته باشد که بدون خـانواده امکـان   اي کسب و کار ارزش افزودهنیز باید بر

)Klein, Astrachan, & Smyrnios, 2005, p. ، 2003( 22چـوا و همکـاران   .)322

هاي خانوادگی و غیر خانوادگی را بـر پایـه مالکیـت خـانوادگی ،      تمایز بین شرکت )331 .ص

ولـی نتـایج    .اند تشریح نموده) بین نسل هاي مختلف(پایداري خانوادگی  ومدیریت خانوادگی 

مالکان کسب و کارهـاي  -که تمایل اعضاي خانواده هاي مدیراناین پژوهش نشان می دهد 

خانوادگی در دو صنعت نفت و نساجی براي پیوستن به کسب و کار خانوادگی در حد متوسـط  

و توسـعه   ی داري بین رشدهمچنین نتایج آزمون اسپیرمن نشان می دهد که ارتبط معن .است

در حـین  . شرکت و تمایل اعضاي خانواده براي پیوستن به کسب وکار خـانوادگی وجـود دارد  

انجام این پژوهش و صحبت با مدیران شرکت هاي خانوادگی ، بسیاري از مدیران بیان مـی  

بـه  کردند که در سال هاي اخیر تمایل اعضاي خانواده به ویژه فرزندان پسـر بـراي پیوسـتن    

  .کسب وکار پدري خود کاهش یافته است

حاکمیت و کنترل خانواده به مفهوم آن است که اعضاي خانواده تا چه میزان در حالی که 

داف و خواسته هـا و آرزو هـاي خـانواده تـا چـه میـزان       هدر کسب و کار دخالت می کنند و ا

هاي  ظریه در شرکتبر اساس یک ن.اهداف کسب و کار خانوادگی را تحت تاثیر قرار می دهد

مالکان ( شود تا تمامی خانواده  خانوادگی ، دخالت و درگیري خانواده با کسب و کار موجب می

و با اتخـاذ تصـمیم مناسـب ،     باشند ها داشته ها و تهدید تري نسبت به فرصت درك مناسب) 

,Zahra( کنندریسک را بین خود تقسیم  2005, pp. محققین مختلف بر اساس  .)23-26

سیستم

خانواده

سیستم

مالکیت
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انـد، کـه همگـی بـه      این واقعیت پایه، تعاریف مختلفی از کسب و کار خانوادگی ارائـه نمـوده  

بـر اسـاس    23سیرمون و هیت. کنند نحوي تاثیر خانواده را بر رفتار و عملکرد سازمان بیان می

این تعاریف مدلی ارائه نمودند که رابطـه رفتـار کسـب و کـار خـانوادگی ، مـدیریت منـابع و        

).Klein et al., 2005, p. 322( کند را تشریح میعملکرد شرکت 

نشان می دهد که بین حاکمیـت و کنتـرل خـانواده و رشـد و توسـعه       نتایج این پژوهش

ارتباط معنی داري وجود ندارد و حاکمیـت   این دوصنعت در تهران کسب و کارهاي خانوادگی

این نتـایج بـا نتـایج     .می شودناهداف خانواده بر اهداف کسب و کار موجب رشد کسب و کار 

و پیشین متفاوت است و نشان دهنده تغیـرات ارزشـی و فرهنگـی در خـانواده     پژوهش هاي 

ت نشان می مزمون عالآهرچند که . تمایل کمتر اعضاي خانواده در کنترل کسب و کار است

وضعیت مناسبی  در دهد که حاکمیت و کنترل خانواده در کسب و کار خانودگی در دو صنعت

.Eisenhardt, 1998, p( دارد قرار اند ماهیت کسب و  برخی از محققان تالش کرده .)57

کار خانوادگی را شناسایی کنند و با استفاده از رویکرد ماهیت به تعریف کسب و کار خانوادگی 

ده در جهت گیري هاي اسـتراتژیک شـرکت تمرکـز    ادر این تعاریف بر تاثیر خانو. پرداخته اند

,Bagby( شده است 2004, p. که ماهیت عبارت اسـت از قصـد    معتقد است 24لیتز .)329

کریسمن، چـوا و شـارما پیشـنهاد     .خانواده براي حفظ کنترل کسب و کار پس از نسل کنونی

که رفتار نیز باید افزوده شود و میزان کنترل الزم براي خانواده، کنترل ائتالف غالب  می کنند

و می توانـد یـک تعریـف     هستندنام برد که مکمل هم  در واقع چهار شرط را می توان. است

  :ماهیت شرکت خانوادگی تشکیل شده است از. یکپارچه از شرکت خانوادگی ارائه دهد

؛قصد حفظ کنترل ائتالف غالب توسط خانواده   

      و تعـامالت خـانواده    يمنابع منحصر به فرد، جـدایی ناپـذیر، و هـم افـزا کـه از درگیـر

برخاسته است؛

شم انداز توسط ائتالف غالب تحت کنترل خانواده و قصد داشتن براي پیگیـري  تنظیم چ

در طی نسل هاي دیگر؛ و 

پیگیري چشم انداز.  

مطابق رویکرد ماهیت ، درگیري خانواده در کسب و کار فقط شـرط الزم اسـت و بـراي    

انـداز  ادگی محسوب شود باید این درگیري خانواده ، در چشم  اینکه شرکتی جزو شرکت خانو

نشان می دهد کـه  نتایج این پژوهش  .گذار باشدو جهت گیري هاي رفتاري آن تاثیرشرکت 

گی در وضـعیت نامناسـبی   استراتژیک در کسب و کارهـاي خـانواد  چشم انداز کاري و دیدگاه 
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 1376ق خـود از  یـ درتحق2001همکـارانش در سـال    و25قرار دارد، البته همان طور که شولدز

ـ ر ان کردنـد برنامـه  ین بیارآفرک یکسب وکار خانوادگ ک فقـط بعـد از مراحـل    یاسـتراتژ  يزی

 يران کسـب و کارهـا  یمـد  -مالکـان دهدکـه   ین مو ضوع نشان میا. دهد یرخ م یشگامیپ

 .دندار نده کسب و کاریآ يبرا یفیضع يچشم انداز کار یدر دو صنعت نفت و نساج یخانوادگ

ن رشـد و توسـعه   یدهد که ب یج نشان میبود، نتا ینیش بین حال همان طور که قابل پیدر ع

آزمـون   .در خانواده ارتباط مثبت وجـود دارد  يو داشتن چشم انداز کار یکسب و کار خانوادگ

-یاسـ یط سیو محـ  یخانوادگ ين رشد و توسعه کسب و کارهایدهد که ب یرمن نشان میاسپ

 یر منفیتاث یقانون یاسیط سیت نامناسب محیوضع .دار و مثبت وجود دارد یارتباط معن یقانون

ن پژوهش ین انجام ایدر ح. دارد  یخانوادگ يژه شرکت هایتوسعه شرکت ها، به و در رشد و

ج نشـان داد  یکردند و نتـا  یم یابراز ناراحت یاسیط سیر محیت متغیران از وضعیاز مد ياریبس

و نفـت ،   یبر فروش شرکت هـا، در دو صـنعت نسـاج    یقانونـ  یاسیط سیمح يکه تالطم ها

 یاجتمـاع -یط فرهنگـ یدهد که مح یج آزمون عالمت نشان مین نتایهمچن .دارد یر منفیتاث

ف یضـع  ینیران کـه فرهنـگ کـارآفر   ین موضوع در جامعه ایا. قرار دارد یت نامناسبیدر وضع

ژه کسـب و  یـ جـاد کسـب و کـار بـه و    یو ا ینیاز آنجا که کارآفر. بود ینیش بیقابل پ  است،

 ین توسعه اشتغال نقـش اساسـ  یو توسعه کشور و همچن ياقتصاددر رشد  یخانوادگ يکارها

در نظـر گرفتـه    ینیجاد کسب وکار و کـارآفر یارتقاء فرهنگ ا يبرا یداتیم است تمهدارد، الز

  .شود

ند کسب و کارهاي خانوادگی یکـی از شـیوه   ه اپژوهش هاي مختلف نشان دادهمان طور که 

و  در بسیاري از کشـورهاي توسـعه یافتـه کسـب     .هاي مناسب براي راه اندازي کسب و کار است

ـاد کارهاي خانوادگی با کمک حمایت هاي دولتی و سازمان هاي حمـایتی مختلـف از    مختلـف   ابع

ـ  . مورد حمایت قرار می گیرند ـانوادگی در ای ران در پژوهش حاضر نشان داد که کسب و کارهاي خ

ان از دوران گذشته به گونه اي بوده شرایط سیاسی مناسبی نیستند در حالی که محیط اجتماعی ایر

ـ شاگردي وجود داشته و این شیوه در تربیو است که  شیوه استاد  ـار مـی رفتـه    ه ت فرزندان نیز ب ک

ـار خـویش      ،است و به طور سنتی پدر خانواده فرزندان خویش ـانواده را در ک وارد به ویژه پسـران خ

   .بین رفته استمرور زمان از ه در دوران حاضر این فرهنگ ب. می کردند
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It is generally recognized that family firms have received 
scant attention in the mainstream management literature, 
particularly with respect to the development of theories of 
the firm. This neglect is unfortunate because in terms of 
contributions, and especially numbers, family businesses 
represent a dominant form of economic organization 
throughout the world, Although the field of family 
businesses has been regarded as a separate academic 
discipline since the 1990s in the word ,but in Iran There  is 
not any study in this field particularly. Furthermore 
growth of firms is very important firm survival. We 
investigated and explained the affective factors for growth 
and development of family businesses in Tehran. It is to be 
noted that this research is the first Academic research in 
Iran in the field of family business. This survey contains
textile and oil industries in Tehran. Almost 78 family 
businesses in textile industry and 80 family businesses in 
oil industry were identified. A sample of 88 firms from two 
industries was examined in our study. The findings showed 
that there are correlations between growth and 
independent factors such as risk taking of owner-
managers, orientation to innovation, skills related to 
management, people interest to participate in their family 
business, strategic insight in people of family, political 
environment, cultural environment and economical 
environment, and there is not any correlation between 
growth and the governance of family on their business. 

Keywords : Family Business, Growth And Development , 
Entrepreneurship
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  سواالت مربوط به رشد کسب و کار

کمتر از    
١٠

صد
در

  

١١
تا 

٣٠
 

صد
در

  

٣١
 

تا 
٥٠

 
صد

در
  

٥١
 

تا 
٧٠

 
صد

در
  

ش از 
بی

٧٠
د 

صد
ر

  

  

              پیش بینی می کنید در حال حاضر چند درصد از سھم بازار متعلق بھ شرکت شما است؟  ١

    

صفر
  

کمتر از
١٠

صد
در

  

١١
تا 

٣٠
 

صد
در

  

٣١
 

تا 
٥٠

 
صد

در
  

ش از
بی

٥٠
 

صد
در

  

  

٢  
تعداد کارمندان  شما در  حال حاضر نسبت بھ تعداد  آنھا در شروع کسب و کار چند درصد بیشتر شده 

  است؟
            

    

ي زیاد
خیل

  

زیاد
ط  

متوس
  

كم
  

ي كم
خیل

  

  

٣  
تا چھ اندازه ) از نطر مقداری(ماھھ دوم سال گذشتھ٦ماھھ اول سال  جاری ، بھ  ٦نسبت فروش 

  افزایش داشتھ است؟
            

              نسبت بھ دو سال گذشتھ، میزان فروش شرکت تان چقدر افزایش یافتھ است ؟  ۴
              خدمت شما تا چھ اندازه بھبود یافتھ است؟/ نسبت بھ دو سال گذشتھ،کیفیت محصول  ۵
              نسبت بھ دو سال گذشتھ، تا چھ اندازه صادرات شما افزایش یافتھ است؟  ۶

    

ًال موافقم
کام

  

موافقم
ظر  

ی ن
ب

مخالفم  
  

ًالمخالفم
کام

  

  

              ھنگام تعیین اھداف برای فعالیت ھای خود، ترجیح می دھم اھداف سخت را انتخاب کنم  ٧
              باشد، آن کار را انجام می دھم ٥٠-٥٠اگر شانس موفقیت کاری   ٨

٩  
، نیاز بھ پول داشتھ باشم، سعی می کنم با )مثال تولید محصولی جدید(اگر برای انجام یک کار پردرآمد

  وام  گرفتن یا قرض، آن کار را انجام دھم
            

١٠  
ستفاده از تکنولوژی جدید سعی می کنم آن کار را با وجود احتمال شکست در تولید محصولی جدید یا ا

  انجام دھم
            

              من دوست دارم کسب و کارھای جدید و مخاطره آمیز را آغاز کنم  ١١

    

ي زیاد
خیل

  

زیاد
ط  

متوس
  

كم
  

ي كم
خیل
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١٢  
فاده تا چھ اندازه در سال گذشتھ، برای انجام کارھای مربوط بھ کسب و کار خود، از یک شیوه جدید است

  کردید؟
            

              سرمایھ گذاری کردید؟) (R&Dدر سال گذشتھ تا چھ اندازه روی بخش تحقیق و توسعھ  ١٣
              تا چھ اندازه بھ بھبود ظاھر و عملکرد محصوالت خود توجھ  می کنید؟  ١۴
              تفاده می کنید؟تا چھ اندازه برای بازاریابی و فروش محصوالت خود، از شیوه ھای جدید بازاریابی، اس  ١۵
              در سال گذشتھ، تا چھ اندازه از شیوه ھای جدید، برای تولید محصوالت خود استفاده کردید؟  ١۶

    

ی 
ھفتھ ا

یکبار و یا 
بیشتر

  
دو و یا سھ 
بار در ماه

در حدود   
یکبار در 

ماه
  

ت 
بھ ندر

در سال
ھرگز  
  

  

              ؟مورد آزمایش قرار می دھیدام کارھا را انج در ھر چند وقت یک بار یک روش بھتر و سریع تر  ١٧

  

  
تا چھ اندازه در ھریک از زمینھ ھای ذیل کھ بھ عنوان مھارت ھای مدیریتی مطرح ھستند  در حوزه 

  کاری خود موفق عمل نمودید؟

ي زیاد
خیل

  

زیاد
ط  

متوس
  

كم
  

ي كم
خیل

  

            برقراری ارتباطات مؤثر با دیگران  ١٨
            لیل مسائل برای تصمیم گیریمھارت تجزیھ و تح  ١٩
            مھارت تشخیص نیازھای کارکنان و تامین نیازھای انھا از طریق نیازھای انگیزشی  ٢٠
            مھارت در ھماھنگ سازی اقدامات افراد در جھت نیل بھ اھداف کسب و کار  ٢١
            ارائھ خدمات/ مھارت در امور فنی مربوط بھ تولید محصوالت شرکت  ٢٢

٢٣  
من می توانم مشکل را شناسایی و بھ طور موثر آنرا تجزیھ و تحلیل نموده و نھایتًا اقدام بھ حل مسآلھ 

  .نمایم
          

٢۴  
من با افراد گروه کاری خود خوب کار می کنم و می توانم بھ بھبود دیگران، در درون تیم ھای 

  .اثربخش کمک کنم
          

٢۵  
انم تفویض می کنم تا بھ یادگیری بیشتر و درگیر ساختن آنھا کمک کرده من وظایف خود را بھ کارشناس

  .باشم
          

            تا چھ اندازه ھر یک از موارد زیر را شخصًا در کسب و کار خود بھ کار می برید؟  
            کامپیوتر  ٢۶
            ارتباطات مستقیم  با کارمندان  ٢٧
            ابزار ھای فنی  ٢٨
              
            چھ اندازه اعضای خانواده تمایل دارند با ارائھ کمک ھای مالی، در  فعالیت ھای شرکت سھیم شوند؟ تا  ٢٩
            تا چھ اندازه اعضای خانواده در فعالیتھای مربوط بھ تصمیم گیری شرکت با شما ھمفکری می کنند؟  ٣٠
            را یاری می کنند؟ تا چھ اندازه اعضای خانواده در انجام امور روزمره شرکت، شما  ٣١
            تا چھ اندازه اعضای خانواده تان، عالقمند بھ توسعھ کسب و کارتان ھستند؟  ٣٢

٣٣  
پدر و مادر و (تا چھ اندازه در خانواده شما قدرت تصمیمی گیری در فرد خاصی از اعضای خانواده 

  متمرکز شده است؟) فرزندان
          

            بھ کسب و کارتان تحت تاثیر اھداف خانوادگی شما قرار می گیرد؟تا چھ اندازه تصیمات مربوط   ٣۴

٣۵  
تا چھ اندازه تصمیم گیری ھای مربوط بھ خانواده بھ صورت مشارکتی توسط ھمھ اعضای خانواده، 

  گرفتھ می شود؟
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            ه اند؟تا چھ اندازه اعضای خانواده شما در شکل گیری آینده شرکتتان، نقش مثبتی ایفاء نمود  ٣۶

٣٧  
تا چھ اندازه پدر و مادر شما و یا سایر افرادی کھ در شما تاثیرگذار بوده اند، بھ شما کمک کرده اند تا 

  آینده کاری خود را در قالب چشم اندازی روشن تبیین کنید؟
          

٣٨  
ما تأثیر مثبت تا چھ اندازه اعضای خانواده، در تقویت روحیھ مخاطره پذیری و متھورانھ معقول در ش

  داشتھ اند؟
          

              

  □خیر ؛    □بلی  آیا یک یا چند نفر از اعضای خانواده شما قبًال صاحب کسب و کار مستقل بوده اند؟  ٣٩
            در صورت مثبت بودن سوال قبل، تا چھ اندازه از تجربیات آنھا در کسب و کار خود استفاده کرده اید؟  ۴٠
              

۴١  
ھ اندازه نھادھای دولتی با اتخاذ سیاست ھای حمایتی مالی موجبات رشد کسب و کار شما را فراھم تا چ

  .نموده اند
          

۴٢  
برای توسعھ ) از جنبھ ھای فنی، آموزشی و مدیریتی(در حال حاضر، سیاست ھای حمایتی دولت 

  کسب و کارھای خانوادگی شما، تا چھ اندازه مؤثر  و مفید بوده است ؟
          

۴٣  
سازمان صنایع کوچک، وزارت کار (تا چھ اندازه نھادھای دولتی مرتبط با کسب و کارھای خانوادگی

در جھت شناسایی فرصت ھا و فرصت سازی، زمینھ ھای کاری جدید را برای شرکت شما ...) و
  بوجود آورده اند؟

          

۴۴  
شما ، تخفیف ھای مالیاتی  در نظر می تا چھ اندازه سازمان ھای مالیاتی برای کسب کار خانوادگی 

  گیرند؟
          

۴۵  
تا چھ اندازه مجوز ھای قانونی از سوی مراجع دولتی، برای رشد و توسعھ شرکت شما  با سھولت و 

  سرعت مناسب صادر گردیده است؟
          

    

ي زیاد
خیل

  

زیاد
ط  

متوس
  

كم
  

ي كم
خیل

  

۴۶  
کننده امنیت سرمایھ گذاری شما برای توسعھ کسب  تا چھ اندازه محیط سیاسی و امنیت کشور، تضمین

  و کارتان می باشد؟
          

۴٧  
تا چھ اندازه زمینھ را برای تقویت بنیھ ) بھره(تسھیالت مالی دولتی از نظر میزان، مدت و نرخ سود

  مالی در جھت توسعھ کسب و کارتان، فراھم نموده است؟
          

۴٨  
عھ ما بھ کسب و کارھای تولیدی بھ جای پرداختن بھ داللی و میزان استقبال و گرایش مردم در جام

  واسطھ گری تا چھ اندازه است؟
          

۴٩  
پی گیری و انجام فعالیت ھای کارآفرینانھ توام با مخاطره و ریسک، تا چھ اندازه در سطح جامعھ مورد 

  تشویق  و استقبال قرار می گیرد؟
          

۵٠  
ئولیت پذیری در کار از سوی افراد جامعھ ای کھ شما با آنھا تعامل تا چھ اندازه تعھد بھ کار و مس

  دارید، مورد تشویق و ترغیب قرار می گیرد؟
          

۵١  
تا چھ اندازه نھادھای آموزشی و رسانھ ھا ارتقا دھنده سطح مھارت و فرھنگ کارآفرینی در سطح 

  جامعھ ھستند؟
          

۵٢  
بھ صاحبان کسب و کارھا و سرمایھ گذاران را مثبت ارزیابی تا چھ اندازه نگرش مردم جامعھ، نسبت 

  می کنید؟
          

۵٣  
، مشوق کسب و )سنت ھا، ضرب المثل ھا، داستان ھا(تا چھ اندازه باورھای فرھنگی مردم جامعھ  

  کارھای کارآفرینانھ است؟
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۵۴  
از (بر رقابت سالم، عاریشرایط حاکم بر بازار محصوالت تولیدی شرکت شما تا چھ اندازه مبتنی 

  می باشد ؟) انحصارطلبی دولتی و یا گروه ھای با نفوذ
          

۵۵  
مؤلفھ ھای اقتصادی ھمچون نوسانات قیمت تا چھ اندازه بر معامالت شرکت در حوزه خرید مواد اولیھ 

  و فروش محصوالت تأثیر مخرب داشتھ است؟
          

            ژی ھای مورد نیاز شرکت ،  با کیفیت مناسب در دسترس است؟تا چھ اندازه ابزار، تجھیزات و تکنولو  ۵۶

۵٧  
تا چھ اندازه ابزار، تجھیزات و تکنولوژی ھای مورد نیاز شرکت ، بھ میزان الزم در بازار داخلی و 

  خارجی در دسترس است ؟
          

            دارد؟تا چھ اندازه تقاضا برای محصوالت شما با توجھ بازار رقابتی و آزاد، وجود   ۵٨

۵٩  
، تا چھ اندازه موجب تحرک ... در حال حاضر مشوق ھای صادراتی دولت ھمچون جوایز صادرات و

  بیشتر کسب و کارھای خانوادگی در کشورمان شده است ؟
          

  

  

  

  .در صورتی که نکات دیگري در مورد سواالت به ذهن شما می رسد آنها را ذکر نمائید
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