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  چکیده

ان باداشتن عملکرد اقتصادي باال، هماهنگی کسب وکارهاي خانوادگی که همزم

نوع کسب وکارها شناخته  ترین این خانوادگی درونی باالیی نیز دارند، موفق

بررسی رابطه عملکرد خانواده و عملکرد اقتصادي  هدف شوند. این پژوهش با می

در کسب وکارهاي خانوادگی با مطالعه در صنعت فرش ماشینی شهرهاي کاشان و 

هاي فرش ماشینی شهرهاي  مدیران شرکت جامعه آماريدگل انجام شد. آران و بی

اي،  تصادفی طبقه گیري روش نمونهکاشان و آران و بیدگل بودند که از بین آنها به 

همبستگی انتخاب شد. از  -از نوع پیمایشیروش پژوهش مورد انتخاب شد.  122

براي ) EFQ( ) و عملکرد اقتصاديFADهاي عملکرد خانواده ( پرسشنامه

ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون بررسی  شد. داده ها استفاده آوري داده جمع

داد بین عملکرد خانواده و عملکرد اقتصادي همبستگی  نشان نتایج تحلیلشدند و 

هاي خانوادگی براي رشد بیشتر،  نتیجه شرکت معناداري وجود دارد. باتوجه به این
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در صنعت فرش، حفظ میراث گرانبهاي خود و انتقال آن  خود ˏحفظ توانایی رقابت

دنبال ارتقاء و رشد عملکرد خانواده و عملکرد  هاي بعدي خانواده، باید به به نسل

افزایی سیستم خانواده و  اقتصادي خود باشند و درجهت هماهنگی، تعامل و هم

  کسب وکار اقدام کنند.

ادي، کسب وکار خانوادگی، نظام عملکرد خانواده، عملکرد اقتص :کلیدي واژگان

  .خانواده، سیستم کسب وکار

  

  مقدمه

یافته جهان  هاي مهم اقتصاد کشورهاي توسعه امروزه کسب وکارهاي خانوادگی از بخش

خود اختصاص  شوند و بخش مهمی از تولید ملی بسیاري ازکشورهاي جهان را به محسوب می

مهمترین عوامل ایجاد ثروت و استخدام  از همچنین کسب وکارهاي خانوادگی یکیدهند.  می

دلیل  )؛ به همین1390زاده،  (احمدپورداریانی و سمیع باشند نیروي کار درتمام کشورها می

اي به رشد، موفقیت و بقاي این نوع کسب وکارها  ستمداران یک کشور باید توجه ویژهاسی

؛ ترجمه تصوري 2006، 1پژوهشگران عرصه کسب وکارهاي خانوادگی (ادواردديباشند.  داشته

 ؛1388؛ شهروزي، 1997، 2؛ گري سیک، دیویس، همپتون و النسبرگ1386و زعفرانیان، 

زاده،  ؛ احمدپورداریانی، سمیع1390بابایی،  از شاه نقل ؛ به2003،  3آستراچن، شاکر و شارما

نها دارند که کسب وکارهایی که مالکیت یا مدیریت آ ) اظهار می1390بابایی،  ؛ شاه1390

درصد ازکل کسب وکارهاي جهان را به خود اختصاص  95تا  65باشد حدود  خانوادگی می

 2002دهد که درسال  ) نیزنشان میGEM( 4بان جهانی کارآفرینی دهند. مطالعات مرکز دیده می

اقتصادهاي کشورهاي  هاي غیررسمی در گذاري هاي خانوادگی از کل سرمایه سهم شرکت

). دراین 1390زاده،  است (احمدپورداریانی، سمیع درصد بوده 80ا ت 30مختلف جهان حدود 
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این تاثیر واهمیت  دهند. نظر به هاي خانوادگی تشکیل می درصد نمونه را شرکت 78پژوهش نیز 

جمله کشور ایران بررسی نقش خانواده و  نایع خانوادگی در اقتصاد کشورها از گسترده ص

  گونه صنایع، ضروري می نماید. و عملکرد اقتصادي اینعملکرد آن درتاثیرگذاري بر مدیریت 

باشد. صنعت  زا و ارزآور براي کشور ایران صنعت فرش می از صنایع مهم اشتغال یکی

شمسی است.  1340دهه  اي مربوط به دوران صنعتی شدن اقتصاد ایران در فرش ماشینی پدیده

سابقه  گزارشی کوتاه از 1390آذر المللی فرش کاشان در آبان و خبرنامه دومین جشنواره بین

نخستین کارخانه صنعتی فرش ماشینی درشهر  1351در مهرماه سال «دهد:  این صنعت ارائه می

واحد بزرگترین  شد. این  کارخانه فرش راوند معروف اندازي شد که به کاشان تاسیس و راه

دنبال  از انقالب اسالمی بهکارخانۀ تولید کنندة فرش ماشینی درکشور و حتی خاورمیانه بود.  بعد

 هاي کوچک وبزرگ تدریج کارخانه ، به1370هاي صنعتی در دهۀ  سیاست توسعۀ شهرك

جوار کاشان و  هاي صنعتی تاسیس و رشد نمودند. در حال حاضر دو شهر هم دیگري درشهرك

درصد ظرفیت  57بیش از  »شوند. آران وبیدگل قطب صنعتی فرش ماشینی کشور محسوب می

درصد صادرات  70درصد تولید و  65ی این دو شهر به این صنعت تعلق دارد به طوریکه صنعت

المللی فرش  دهند(خبرنامه دومین جشنواره بین فرش ماشینی کشور را به خود اختصاص می

  ). 1389؛ برادران، 1390؛ صدیقی، 1390کاشان، آبان و آذر 

 ود دراین صنعت به صورتهاي موج کتبه نظر خبرگان این صنعت درصد زیادي ازشر

آمد که نظر  رصد به دستد 78آمار  این تحقیق، این شوند. در نمونه متعلق به خانوادگی اداره می

صنعت در اشتغال نیروي کار و درآمدزایی آن براي  نمود. باتوجه به نقش این ییدآنها را تأ

ی رشد و عملکرد تحقیق با هدف بررس اقتصاد کشور و اهمیت دوشهر فوق دراین رابطه این

ثیرات نظام خانواده و نوادگی و غیرخانوادگی و تأهاي فرش ماشینی خا اقتصادي شرکت

  هاي خانوادگی طرحریزي شد. عملکرد آن برشرکت

شود  است مشخص می در مرور تعاریف متفاوتی که ازکسب وکار خانوادگی ارائه شده

 -3 ؛مالکیت  -2 ؛خانواده -1د: که در تعریف این نوع کسب و کار سه عامل اساسی وجوددار
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دهد که همگرایی عامل خانواده و تنها یکی ازدو  هاي تحقیقات نشان می مدیریت؛ توجه به یافته

خانواده و مالکیت یک کسب وکار و یا خانواده و مدیریت یک عامل مالکیت و مدیریت (

؛ 1388، زاده (سمیع تواند درتعریف یک کسب وکار خانوادگی کافی باشد کسب وکار) می

اي و  تواند به شکل هسته اینکه ساختار خانواده می ). باتوجه به1390زاده،  احمدپورداریانی، سمیع

درصد  50شود که بیش از  گسترده باشد دراین تحقیق به شرکتی عنوان خانوادگی اطالق می

ر، برادر و یا مدیریت و یا مالکیت آن در اختیار اعضاي یک یا چندخانواده (پدر و یا مادر، همس

  ها، عموزادگان) باشد و درغیر این ها، برادرزاده خواهر، فرزندان، عمو، دایی، خواهرزاده

  صورت، آن شرکت غیرخانوادگی است.   

اندازي کسب وکار موفق خانوادگی عالوه بر ایجاد درآمد براي اعضاي خانواده سبب  راه

(تصوري و  ها خواهدشد براي خانواده بهبود روابط اعضاء وکاهش مشکالت و مسائل اجتماعی

است به رشد  ). درگیري اعضاي خانواده در امور مالی و کسب وکار هم ممکن1386زعفرانیان، 

شود که براي رشد و بقاي  اینکه به اختالفات و یا تعارضاتی کشیده و دوام شرکت بیانجامد و هم

ها اختالل ایجادکند. بنابراین  دهو کسب وکار و ارتباطات بین فامیل و خانوا سیستم خانواده

هاي مدیریتی و کارآفرینی باید  صاحبان کسب وکارهاي خانوادگی عالوه برداشتن مهارت

بتوانند  باشند تا مند درخانواده و جامعه بهره مؤثرهاي زندگی نیز مثل ایجاد ارتباطات  ازمهارت

هاي مطلوبی بین  و هماهنگیوکار و خانواده موفق عمل کنند و ارتباط  دو سیستم کسب در هر

هستند؛ آنها درتبادل  هاي باز و پویا سیستماین دو جزء برقرارکنند. چون هردوسیستم از نوع 

درحال تغییر و نوسان هستند. بنابراین یک مدیر کسب وکار  باهم و محیط پیرامون خود دائماً

هاي مهار و کنترل  برنامهارها و ابز کند و به ها آماده خانوادگی باید خودرا براي این چالش

     شود، مسلط باشد. هایی که دامنگیر آنها می نابسامانی

ثیرگذارند، توجه أبراي تدوین استراتژي شرکت باید به عوامل خارجی و داخلی که برآن ت

). از عوامل داخلی اساسی براي تعیین استراتژي و تضمین رشد مستمر 1387(شهشهانی،  شود

توجه به عملکرد  باشد. یک سیستم کسب وکار بدون ت شرکت میشرکت، نحوة مدیری  یک



  
  

  45                                                                 ...   ياقتصاد عملکرد و خانواده عملکرد نیب رابطه

هاي نامطلوب کارکرد  خود و اصالح روش هاي مدیریت استراتژیکی خود، ارزیابی از روش

محکوم به زوال است. براي  کند و طبیعتاً تواند باکسب وکارهاي دیگر رقابت خویش، نمی

است،  شرکت که ضامن بقاء و تدوام آنموفقیت در کسب وکار، یک مدیر باید به سود و رشد 

باشد. کارآفرینان رشد کسانی هستند که موقعیت خود را با اندازه و و رشد کسب   توجه داشته

). با توجه به اینکه در شرکت هاي خانوادگی مدیریت و یا 1994، 1(کاتز سنجند وکارشان می

زاین تحقیق بررسی عملکرد است بنابراین هدف ا مالکیت شرکت به عهدة یک یا چند خانواده

ها (خصوصیات ساختاري، شغلی، تعاملی خانواده) و عوامل کاهنده وافزایندة عملکرد  خانواده

دارد؛ باتمرکز برصنعت فرش  عوامل وجود اي که بین این (رشد صنعت) و رابطه اقتصادي

  ماشینی خانوادگی و غیرخانوادگی درشهرهاي کاشان وآران وبیدگل بوده است.

 توانایی خانواده در«کنند:  ) عملکرد خانواده را اینگونه تعریف می1992( 2و هاول سپورت

شده درطول حیات، حل تعارضات و تضادها، همبستگی بین  هماهنگی یا تطابق باتغییرات انجام

اصول  اعضاء و موفقیت درالگوهاي انضباطی، رعایت حد ومرز بین افراد، اجراي مقررات و

نیز الگویی براي ارزیابی  3. مک مستر»اهدف حفاظت ازکل سیستم خانوادهنهاد ب حاکم براین

سازد  معین می است که خصوصیات ساختاري، شغلی، تعاملی خانواده را خانواده ارائه داده

). این پژوهش بر اساس رویکرد مک مستر، هفت جنبۀ کارکرد خانواده را 1387 (ثنایی،

ها، دخالت عاطفی، ارتباط، پاسخگویی  نقش حل مشکل، گیري کرده است که عبارتنداز: اندازه

  یا ابراز عاطفی، کنترل رفتار، و عملکرد کلی.

لحاظ اقتصادي  شرکت از  هاي متفاوتی وجوددارند که بیانگر عملکرد یک شاخص

). رشد را 1388(شهروزي،  ها معرف رشد، بقا و سودآوري بنگاه هستند شاخص باشند. این می

ن افزایش کمی و کیفی متغیرهایی چون اشتغال، تعداد و ارزش سهام نهایی، عنوا  توان به می

ها و قیمت بازار  گیري شرکت، جهت تعداد پرسنل و شعبات، ترکیب و آرایش نهایی ساختار
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 شده  ). دراین تحقیق از معیارهاي ذهنی رشد کسب وکار استفاده2008، 1(تمبونان تعریف کرد

ها است که آزادانه و با طیب  و نظر مالکان/ مدیران شرکتقضاوت است. معیارهاي ذهنی،  

ت مربوط سؤاالدارند.  گیرند؛ ابراز می ها را اندازه می شاخص تی که اینسؤاالخاطر درجواب به 

هاي  اي لیکرت طراحی شده بودند مؤلفه به عملکرد اقتصادي که به صورت مقیاس چند درجه

  زیر را اندازه گیري کردند:

 روشافزایش در ف 

 افزایش سوددهی 

 افزایش در تعداد پرسنل 

 افزایش تعداد شعبات و مشتریان درداخل کشور 

 المللی شدن کسب وکار(صادرات) بین 

 مندي مشتریان افرایش رضایت 

 آوري جدید، تنوع و نوآوري در محصوالت به کارگیري فن 

 ارتقاي سطح کیفیت و استانداردهاي محصوالت 

 سل بعديدوام و انتقال کسب وکار به ن 

اولیه شغلی در خانواده  هاي دهی مهارت هاي خانوادگی باعث جهتکار و کسب وکار

اي، یک مسئولیت کهن و اساسی  از ظهور نظام آموزشی مدرسه نظر تاریخی قبل ازشود.  می

است. کار، عامل اجتماعی کردن فرزندان دراوایل کودکی  ها بوده خانواده آموزش شغلی بچه

اي ه هاي کارآفرینانه و مهارت تولید دانش، پرورش مهارت گذاري در هاست و باعث سرمای

 روي خود ). یک تجارت یا کسب وکار خانوادگی قویا2009ً ،2شود (ببب پایاي زندگی می

که  طوري گذارد به می ثیرأها ازکارآفرینی ت روي ادراك بچه اعضاي خانواده و مخصوصاً

؛ به نقل از کراجر و 1992 (کاتز، بدهد آیندة آنها را شکلهاي شغلی  ها و طراحی تواند برنامه می
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هویت اجتماعی، زطریق ایجاد کسب وکار درصدد کسب ها ا ). همچنین خانواده1993 ،1نوریس

بنابراین درك ارتباط  باشند. آفرینی، بهبود منزلت و درآمد اقتصادي خود می اجتماعی، ارزش

ثیر آن بر سامانۀ خانواده و أاین رابطه و تبین عملکرد خانواده و عملکرد اقتصادي و نیز کیفیت 

  است.  کسب وکار الزم

مورد ازکسب وکارخانوادگی آمریکایی  سه) در مطالعه چندموردي خود 2010( 2لمپ

کرد. تحقیق او عوامل  شان را مطالعه و مدیریت خانوادگی 21اي قرن  چندنسلی چندشاخه

 ثرأافزا مت مالکیت را به طور مثبت و هم ثیرگذاري را که هرسه نظام خانواده، کسب وکار وأت

عامل مدیریت خانوادگی وجوددارد که اگر   کند که شش می کیدأکرد. او ت کند، بررسی می

گذارد.  طور مثبت برخانواده و کل سیستم کسب وکارخانودگی تاثیر می کند، به خانواده رعایت

هاي خانواده،  استحکام ارزش یکپارچگی و اتحاد خانوادگی بیشتر،عوامل عبارتنداز:   این

   آموزش اعضاي خانواده، ارتباطات باز بیشتر، اعتماد بیشتر؛ سازگاري و انعطاف پذیري بیشتر.

 خانوادگی است ) یک مهارت اساسی براي مدیریت کسب وکارهايEI(3هوش هیجانی

ت و ). همدلی به معناي درك احساسا1386؛ ترجمه تصوري و زعفرانیان، 2006(ادوارد دي، 

هاي هوش هیجانی است. افرادي که دردرك احساسات خودشان  از مولفه عواطف دیگران یکی

ترند. درارتباط با هوش هیجانی و و نقش  فردي نیز موفق و دیگران تواناترهستند درارتباطات بین

 -هاي روانشناختی است. هوش هیجانی جنبه آن دررشد سازمانی تحقیقات زیادي شده

(کاملیان، یعقوبی و  گذارد ثیر میر انسان و ارتباطات اجتماعی او تأرفتا ه برغیرشناختی است ک

). ازمیان مفاهیم معرفی شده در حوزه ارتباطات سازمانی، هوش هیجانی افراد را 2011، 4پوري

؛  2011سازد که رفتار خود و دیگران رادرك وکنترل کنند (کاملیان و همکاران،  قادر می

شان  ). کاملیان و همکاران درمرور ادبیات تحقیق2011، 5ی و استانستیمرده، یعقوب راحت ده

                                                
1. Krueger Jr., Norris F. 
2. Lamp, Ch 
3. Emotional Intelligence 
4. Kamalian, A., Yaghoubi, N. & poori. M 
5. Rahat Dahmardeh, M., Yaghoubi,  N. M. & Estanesti, S. 
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تر هستند؛ در محیط کارشان  تر و راضی گرفتند که افراد داراي هوش هیجانی باال، مطمئن نتیجه

ترند و داراي خصوصیاتی هستند که توانایی  وري بیشتري دارند. آنها خوشبین ترند و بهره موفق

افراد  ). این2011؛ به نقل از کاملیان و همکاران، 2002 ،1دارند(تیشلرتمرکز بر حل مشکل را 

شود، کنترل کنند و آنها  توانند عواطف منفی خود را که منجر به نتایج نامطلوب می می

). نتیجه تحقیق 2011؛ به نقل از کاملیان و همکاران، 2009(مقدم و همکاران، دهند راکاهش

هاي دیگر هوش هیجانی تاثیر  همدلی و انگیزش، نسبت به مؤلفه داد که کاملیان و همکاران نشان

فعالیت نیروي  گیري کارآفرینانه دارد. همچنین همدلی، بیشترین تاثیر را بر بیشتري روي جهت

  کار دارد.

نظام  رویکرد سیستمی از کسب وکارخانوادگی که درآن تاثیر متقابل سهنظرگرفتن  در با

زاده،  (احمدپورداریانی و سمیع شود دیگر لحاظ میکی بر خانواده، مالکیت و کسب وکار

) مشخص کرد 2010( )؛ تحقیق لمپ1388زاده،  ؛ سمیع1997؛ گرسیک و همکاران، 1390

سیستم کسب وکار نیز ازطریق پنج روش به طور مثبت بردو سیستم دیگر تاثیرگذار است: 

سیستم کسب وکار، انطباق و  ریزي شدة کارکنان و مدیران خانواده در هاي برنامه موفقیت

کسب وکار؛ جریان  هاي خانواده و کسب وکار، تعهد خانوادگی بیشتر به همسوئی ارزش

ارتباطی بهتر بین خانوادة مالکان و کسب وکار؛ و اعتماد بیشتر کارمندان. همچنین او بیان 

پذیري و  گذارد: مسئولیت سیستم مالکیت به چهارطریق، تاثیر مثبت می کند که  خرده می

پذیري  پاسخگویی محاسباتی و مالی، آموزش مالکان، ارتباطات بیشتر،  و سازگاري و انعطاف

  . بیشتر

                                                
1. Tischeler 
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  یگاز کسب وکارخانواد مدل سه بعدي گرسیک و همکاران .1 شکل

  

کنند. علم، زندگی مارا متحول  حال تغییر رشد می در ها دریک محیط دائماً امروزه شرکت

هاي  است که مدیران شرکت  ي ؛ بنابراین یادگیري و آموزش مداوم یک مفهوم بنیاداست کرده

عمکرد مالی و  دانش بر بگیرند. این نظر خانوادگی باید براي رشد و دوام کسب وکارشان در

). عبداهللا و 2013، 1(عبداهللا، یحیی رشید و عمیر گذارد می ثیرأغیرمالی اعضاي شرکت ت

 مستمر کارکنان و یادگیري گرفتند که ارتباطات و نتیجه یات تحقیقشانهمکارانش در مرور ادب

  شرکت بهبود ببخشد. تواند عملکرد آنهارا در یک شرکت می  مدیران

ثرترین عامل بررشد مالک مؤ ) درپژوهش خود تاییدکرد که دانش1390( شاه بابایی

 هاي خانوادگی در تترین شرک از مؤفق است. شرکت هاکوپیان یکی شرکت هاکوپیان بوده

                                                
1. Abdullah, I.,  Yahya Rashid, Y. & Umair, T. 

سیستم خانواده           سیستم مالکیت 

  سیستم کسب وکار      
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هاي  ) نیز به این نتیجه رسیدند که مهارت1389صنعت پوشاك است. مقیمی و سیدامیري (

نفت استان تهران بارشد و توسعه این  و نساجی صنعت خانوادگی هاي مدیریتی مالکان شرکت

  دارد. صنایع رابطه مثبت و معناداري

کندکه  از عملکرد خانواده اشاره می ر) به پنج متغی1388، 2از بارکر نقل ؛ به1980( 1فلک

این متغیرها براي   بگیرد. توجه به تواند مدنظر مشاوران خانواده و کسب وکار خانوادگی قرار می

هاي صاحب کسب وکار که به رشد خانواده و کسب وکار و تعامالت سالم  مشاوران و خانواده

  باشد:  تواند مفید دارند می کیدأهر دو سیستم ت

 - 2ها؛  باطی والدین درکنترل خانوادهضهاي ان کارگیري قدرت و شیوه ایی، بهپیشو -1

عاطفی بودن و  -3خانواده و جامعه؛  و مرز بین ها ن اعضاي خانواده، مرز بین نسلمرزهاي بی

عملکرد  -5کالمی اعضاء؛ ارتباط کالمی و غیر - 4خانواده؛  فردي اعضاي صمیمیت درون

  هدف. معطوف به

است و  دهنده مدیران خانواده گر وسازمان ناظر براقدامات کنترلی، هدایت عامل پیشوایی

 معناي داشتن چشم اندازکاري است که در  واقع به در عملکرد معطوف به هدفعامل 

هاي استراتژیک کسب وکار مؤثراست و بر رشد و استقالل شغلی اعضاي خانواده  گیري تصمیم

  ذاراست. خانواده برکسب وکار تاثیرگ و مدیریت

 توسعۀ و بررشد مؤثر عوامل) باهدف شناسایی 1389( در پژوهشی که مقیمی و سیدامیري

اندازکاري،   چشم دادند؛ نقش داشتن  نفت) انجام و (نساجی استان تهران خانوادگی هاي  شرکت

 این نتیجه رسیدند که بین  کردند و به ها بررسی این شرکت را بر رشد خانواده کنترل و حاکمیت

هاي خانوادگی و داشتن چشم اندازکاري درخانواده ارتباط وجوددارد.  رشد و توسعه شرکت

داد که چشم اندازکاري و دیدگاه استراتژیک در کسب وکارهاي  اما نتایج تحقیق آنها نشان

وضعیت نامناسبی قراردارد و مالکان/مدیران کسب وکارهاي  خانوادگی مورد بررسی آنها در

                                                
1. Fleck 
2. Barker, P. 
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 صنعت نفت و نساجی چشم اندازکاري ضعیفی براي آینده کسب وکار خوددو  خانوادگی در

د همسویی دارد یعنی در واقع آم دست داد دیگري که از تحقیق آنها به دارند. این نتیجه با برون

ها  از شرکت دسته شده که این اهداف بلندمدت باعث انداز و عملکرد معطوف به چشم فقدان

هاي مورد بررسی آنها در حد  ي برسند چرا که رشد شرکتنتوانند به رشد مطلوب اقتصاد

  است. و میانگین جامعه بوده متوسط

 160) بر روي 1388زاده ( تحقیقی که احمدپورداریانی، یدالهی فارسی و سمیعنتایج 

هدف شناسایی عوامل  صنعت نفت و نساجی با دو شرکت خانوادگی و غیرخانوادگی در

داد که عوامل ارتباطات  دادند، نشان ارهاي خانوادگی انجامثر برایجاد کسب وؤخانوادگی م

ایجاد کسب  خانوادگی، اهداف خانوادگی، منابع خانوادگی و بینش مشترك خانوادگی بر

کنند که  ) عنوان می1388است. احمدپورداریانی و همکارانش ( بوده مؤثروکارهاي خانوادگی 

فرایند ایجاد یک  ی اساسی و تاثیرگذار برمیان اعضاي خانواده عامل مؤثرارتباطات خوب و 

  باشد.  مخاطره و کسب وکار خانوادگی می

به ایجاد روابط و  مدیران مالکان/انایی توگرفت که  ) ازتحقیق خود نتیجه1390( بابایی شاه

. است ثر بودهؤهاي اجتماعی گسترده بر رشد صنعت پوشاك خانوادگی هاکوپیان م شبکه

 پیوستن براي خانواده اعضاي ش درکسب وکارهاي خانوادگی، تمایلاز مظاهر ایفاي نق یکی

گرفت  ) مورد بررسی قرار1389وکار است که این عامل توسط مقیمی و سیدامیري ( کسب به

کار  و کسب به پیوستن براي خانواده اعضاي گرفتند که تمایل و آنها ازتحقیق خود نتیجه

 1هک و ترنتاست.  ثر بودهتان تهران مؤاس خانوادگی هاي شرکت برتوسعه و رشد توسعه

 نقش افراد خانواده در بههاي صاحب کسب وکار  رروي خانوادهب) نیز درتحقیق خود 1999(

  مین منابع انسانی کسب وکار تاکیدکردند.تأ

                                                
1. Heck, R.K.Z., Trent, E.S. 
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ارتباط ایفاي نقش درخانواده و کسب وکار با تعارض کار خانواده درتحقیقات (باقري 

و ارتباط ایفاي نقش با عملکرد کاري و رشد درآمد درتحقیق ) 1،2010؛ فلیگ1389سنجره، 

دار  رسید که ازدواج و بچه  است. فلیگ درتحقیق خود به این نتیجه ) بررسی شده2010 (فلیگ،

طوریکه زنانی که براي  هاي خانوادگی و کاري زنان کارآفرین تاثیرگذاراست به نقش شدن در

و  داري، مادربودن ه بین وظایف خانهند مجبورند کا  خود کسب وکاري خانوادگی ایجاد کرده

کنند مجبورند  هاي کاري خود تعادل برقرارکنند وچون همسرانشان با آنها همکاري نمی نقش

دلیل عملکرد کاري و درآمد  همبن بدهند و به که زمان کمتري به وظایف شغلی خود اختصاص

است به  ین کاري وخانوادگی ممکنوظایف سنگ کند. از طرفی این آنها درکسب وکار افت می

 ) در1389طوریکه باقري سنجره ( خانواده و اختالفات زناشویی منجرشود به –تعارض کار

 و تعارض کار وخانواده رابطه وجوددارد تایید ن فرضیه را که بین اضافه بار نقشتحقیق خود ای

  کند.  می

  

  روش شناسی
  

  نوع و روش تحقیق

رابطه و  د اقتصادي و کیفیت اینطۀ بین عملکرد خانواده و عملکرتحقیق بررسی راب هدف ازاین

 - تحقیق از نوع پیمایشی منظور این همین ثیر آن بر سامانه خانواده و کسب وکار بود. بهتأ

دراین  آوري شدند. اي و میدانی جمع از روش کتابخانه ها بااستفاده شد. داده همبستگی انتخاب

 از آمار توصیفی آمده ازنمونه، دست بندي اطالعات به طبقه آوري و جمع پژوهش براي توصیف،

ها باآزمون همبستگی پیرسون تحلیل  داده ،پژوهشی سؤالمنظور بررسی  بهو  است شده ستفادها

 شد و  بیدگل انجام این تحقیق در صنعت فرش ماشینی شهرهاي کاشان وآران و آماري شدند.

هاي صنایع و  ادارهشید. براي انجام تحقیق به طول ک 1391تا شهریورماه  1390ماه  از دي

                                                
1. Flaig, A. 



  
  

  53                                                                 ...   ياقتصاد عملکرد و خانواده عملکرد نیب رابطه

شد. همچنین بامراجعه به  شد و اطالعات مورد نیاز اخذ بازرگانی شهرهاي مربوط مراجعه

آران و  هاي فرش ماشینی کاشان و نهادهاي مرتبط باصنعت فرش، مثل اتحادیه تعاونی شرکت

  .شد تی کسببیدگل و خوشه فرش ماشینی کاشان وآران و بیدگل نیز اطالعا

ها از روش  براي تعیین درصد ویا نسبت خانوادگی یا غیرخانوادگی بودن شرکت

شد که تمام آنها اتفاق نظرداشتند که  نظرسنجی از خبرگان صنعت فرش ماشینی کاشان استفاده

حال براي  باشند. بااین هاي موجود درکاشان و آران وبیدگل ازنوع خانوادگی می بیشتر شرکت

پرسشنامه عملکرد اقتصادي براي تعیین خانوادگی و غیرخانوادگی  شتر، قسمتی ازاطمینان بی

ضمن مراجعه به مدیران/مالکان بود.   آن طراحی شده هاي مرتبط به بودن شرکت و مؤلفه

  ها شد.  ها اقدام به تکمیل پرسشنامه شرکت
  

  جامعه، نمونه و روش نمونه گیري

ش ماشینی صنعت فرش ماشینی هاي فر مالکان شرکتنفر ازمدیران /  600جامعه آماري شامل

گیري  روش نمونه بودند. خوشه صنعتی متمرکز 6کاشان وآران و بیدگل بود که در شهرهاي

اي  گیري تصادفی طبقه خوشه (منطقه) صنعتی، روش نمونه طبقاتی ساده بود. باتوجه به شش

نمونه  شد. تعیین حجم ستخراجلیست جامعه اصلی ا آدرس اعضاي نمونه از شد. اسامی و انجام

 =600Nدرصد،  95بود. در سطح اطمینان  1فرمول محاسباتی کوکرانباتوجه به تحقیقات پیشین 

در نظر گرفته شد که در  05/0آن مساوي P (به دلیل در دسترس نبودن مقدار =P 05/0و 

به استخراج (از تحقیقات مشا D=  07/0حداکثر مقدار خود را پیدا می کرد.) و  nاینصورت 

دست آمد که به دلیل باالبردن صحت  مورد به 5/118گردید). حجم نمونه اولیه دراین تحقیق

  شد. هاي فوق الذکر درنظر گرفته مالکان شرکت مورداز مدیران/ 122نتایج، 

  

  

                                                
1. Cochrane 
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  ابزارهاي پژوهش

مه پرسشنا ترتیب از به عملکرد خانواده و عملکرد اقتصاديدراین تحقیق براي اندازه گیري 

  استفاده شد. )EFQ( 2و پرسشنامه عملکرد اقتصادي  1(FAD)سنجش خانواده
  

  (FAD)پرسشنامه سنجش خانواده  -

 ی است که براي سنجیدن عملکرد خانواده بنا برسؤال 60یک پرسشنامه  ابزار سنجش خانواده

را  الگو خصوصیات ساختاري، شغلی، تعاملی خانواده  است؛ این الگوي مک مستر تدوین شده

بعداز عملکرد خانواده بعالوه یک خرده مقیاس هفتم که مربوط به  سازد و شش معین می

حل مشکالت، ارتباط، ابعاد ازاین قراراست:  کند. این عملکرد کلی خانواده است را مشخص می

این  گذاري به ). روش نمره1387(ثنایی،  ها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی وکنترل رفتار نقش

، 1فق=شود. قویا موا می  نمره با استفاده ازاین کلید داده 4تا  1 سؤالهر  که به است صورت

ها (یا عباراتی) که توصیف عملکرد ناسالم اند،  سؤال. به 4مخالف= ، قویا3ً، مخالف = 2موافق=

است. معدل پاسخ  تر ). نمرات کمتر نشانه عملکرد سالم1387 (ثنایی، شود می  معکوس نمره داده

 7شود، براي به دست آوردن نمرات  (ناسالم) می 4(سالم) تا  1هایی که هریک بین  لسؤابه 

منظور هنجاریابی و  ). درایران اولین کوشش عملی به1387 (ثنایی، گردد مقیاس محاسبه می

از صید مرادي،  نقل ؛ به1374سازي ابزاري براي سنجش عملکرد خانواده توسط نجاریان ( میزان

بسیاري  پرسشنامه در ییدکرد. همچنین اینأو روایی نسخه فارسی آن را ت ) صورت گرفت1388

است و  است و استفاده ازآن بسیار رایج تحقیقات درداخل کشور مورداستفاده قرارگرفته از

ی آن توسط سؤال 60. روایی فرم باشد یید تمام پژوهشگران میأت روایی و پایایی آن مورد

از صید مرادي،  نقل ؛ به1383و محسن زاده ،  1383لی زاده، ؛ گ1379؛ امینی، 1377(نوروزي، 

 است. پایایی پرسشنامه توسط پژوهشگران زیادي  قرارگرفته ییدأ) درایران مورد ت1388

؛ طهماسب 1383، ؛ لشکري1383؛ گلی زاده، 1379ري، ؛ بها1379؛ امینی، 1374(نجاریان، 

                                                
1. Family Assessment Device (FAD) 
2. Economic Function Questionnaire(EFQ) 



  
  

  55                                                                 ...   ياقتصاد عملکرد و خانواده عملکرد نیب رابطه

ابزار سنجش خانواده باضرایب آلفاي  است. دهیید ش) تأ1388از صید مرادي،  نقل ؛ به1385پور، 

 (ثنایی، است خوبی برخودار از همسانی درونی نسبتاً 92/0تا  72/0هاي خود از  خرده مقیاس

1387.(  
  

  )EFQ( پرسشنامه عملکرد اقتصادي -

هاي مشابه زیادي وجوددارد  گیري عملکرد و یا رشد اقتصادي شرکت، پرسشنامه براي اندازه

دارند. محققان زیادي ازجمله  هاي زیادي بندي شباهت هاي درجه ا و مقیاسه که درگویه

 از) 1390؛ شاه بابایی، 1390؛ خاکپور مقدم، 1389؛ مقیمی و سیدامیري، 1388( شهروزي

اي که  . براي سنجش عملکرد اقتصادي از پرسشنامهاند کرده هاي مشابهی استفاده پرسشنامه

ارشد خود دردانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران استفاده  ناسینامه کارش  مقدم درپایان خاکپور

کال کرده بود؛ و با کسب اجازه از وي، استفاده شد. این پرسشنامه، محقق ساخته و بومی است و

ها و متغیرهاي جمعیت شناختی  دوقسمت دارد. یک قسمت مربوط به اطالعات عمومی شرکت

غیرخانوادگی بودن شرکت نیز محرز  وادگی و یاآن خان  طریق مدیران یا مالکان است که از

است که  عبارت 8است شامل   شود و قسمت اصلی دیگر که مربوط به عملکرد اقتصادي می

شود:  گذاري می این ترتیب نمره درجه بندي شده است و به 1اي لیکرت بامقیاس پنج درجه

  . 5 =ادزی ، و خیلی4 ، زیاد3 =، متوسط2= ، کم1= کم خیلی
  

  روایی

  شد.  براي بررسی روایی پرسشنامه عملکرد اقتصادي از دوروش استفاده

از اساتید ازجمله اساتیدي   یت چندتنؤپرسشنامه، به ر روایی صوري و محتوایی: -الف

بودند، رسید تا نظر کارشناسی آنها درمورد  نساجی تحقیقاتی انجام داده صنعت فرش و که در

کردند. همچنین  اعالم نظر مثبت خود را شود که نهایتاً صوري آن دریافت روایی محتوایی و

از اعضاي نمونۀ پژوهش  مورد 25براي بررسی روایی صوري و محتوایی سؤاالت، به 

                                                
1. Likert 
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شد و نظر اصالحی  عبارات سؤاالت پرسشنامه پرسیدهشد و نظر آنان درمورد محتوا و  مراجعه

نظرات  ها متناسب با گویه ها و یا از واژه شد. سپس تغییرات بسیار اندکی دربرخی  آنها اعمال

  گرفت.  شده صورت  ارائه

آزمون  وکل سؤالهمبستگی بین  وشبراي بررسی روایی سازه از ر روایی سازه: -ب

ترتیب زیربود: فروش  کل آزمون به ت آزمون باؤاالساز  شد. همبستگی هریک استفاده

، تعداد شعبات فروش و 612/0=، تنوع تولید702/0= ، تعدادکارکنان704/0 =محصوالت

، سودآوري 455/0 =المللی  هاي ملی و بین ، جایزه541/0= استاندارد تولید، 561/0 =مشتریان

ت مقیاس رشد سؤاالادند که کل د . این ضرایب نشان532/0 = مندي مشتریان ، رضایت593/0=

  اند، دارند. آزمون توانایی اندازه گیري عواملی را که براي آنها طراحی شده این

 

  پایایی 

شد  استفاده SPSSنرم افزار  ت آن ازسؤاالبراي محاسبه پایایی و روایی آزمون فوق و ارزیابی 

ر آلفاي کرونباخ یک مقیاس باید اینکه مقدا  توجه به آمد. با به دست 849/0کرونباخ،  آلفايکه 

)؛ 1389؛ ترجمه علی آبادي و صمدي، 2006، 1باشد (بریس، کمپ و سنلگار 7/0حداقل 

  داد. آمده، پایایی قابل قبولی را ارائه دست بنابراین، مقدار به

  

  ها یافته

 122بود که ازمجموع  آمد حاکی ازاین پژوهش به دست شناختی که ازاین اطالعات جمعیت

بافت و تکمیل همزمان درصد به فعالیت  1/4درصد به فعالیت بافت و  9/95کننده،  شرکت

درصد مالکیت از نوع سهامی  6/15 پژوهش، کننده در دارند. از واحدهاي شرکت اشتغال

  درصد سایر انواع مالکیت را دارند. 6/1درصد سهامی خاص و  8/82محدود، 

                                                
1. Brace, N., Kemp, R. & Snelgar, R. 
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 مالکیت سهامی انتخاب به فرش هاي رکتش سسانژم اغلب تمایل دهنده نشان فوق ارقام

  در مورد تحصیالت شرکت .باشد می خود هاي  تشرک براي محدود مسئولیت و خاص

 5/11دیپلم؛  درصد، دیپلم و فوق 4/48کنندگان زیر دیپلم هستند،  شرکت درصد 32کنندگان، 

است اکثریت  ندرصد دکترا هستند که نشان ازای 8/0 لیسانس و درصد فوق 4/7 درصد لیسانس؛

 درصد 82هاي فرش  تحصیالت دیپلم/ فوق دیپلم دارند. در  مدیران/مالکان شرکت

درصد موارد مدیر از طرف مالک  18مدیر شرکت است و در د کنندگان مالک، خو شرکت

درصد  1/22هاي مورد بررسی خانوادگی و  درصد شرکت 9/77انتخاب شده است. 

امور مدیریتی  هاي آنها در کنندگان، خانواده ازشرکت درصد 4/48غیرخانوادگی هستند. در 

است  درصد بوده 50ها زیر  درصد موارد دخالت خانواده 9/18اند. در  شرکت دخالتی نداشته

نمونه آماري، دخالت ودرگیري خانواده درامور کسب وکار  درصد 3/67درحدود  یعنی، عمالً

  اند. کرده ر امور شرکت باال توصیفدرصد میزان دخالت خانواده را د 5/20است.  ضعیف

  

  تحقیق سؤالبررسی 

  آیا بین عملکرد خانواده و عملکرد اقتصادي رابطه وجود دارد؟

 1هاي حاصل ازپژوهش ازآزمون کولموگروف اسمیرنوف بودن داده نرمالبررسی براي 

ها  بودن دادهداد که درسطح تمام متغیرها فرض نرمال  آزمون نشان نتایج حاصل ازاینشد.  استفاده

هاي  گرفت که مفروضه یکسان بودن اشکال توزیع توان نتیجه امر می این برقراربود. باتوجه به

توان  متغیرهاي عملکرد خانواده و عملکرد اقتصادي برقراراست و براي بررسی سؤال تحقیق می

کار  هکرد. آزمون ضریب همبستگی پیرسون زمانی ب از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده

  گیري شده اي یا نسبی اندازه آوري شده با استفاده از مقیاس فاصله هاي جمع رود که داده می

از  تحقیق ي اینها پرسشنامهدر گیري  هاي اندازه نجاکه همه مقیاسآاز  ) و1387(دالور،  باشند

  است. مقیاس لیکرت هستند، این مفروضه رعایت شده

                                                
1 .Kolmogorov–Smirnov test  
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  پیرسون براي بررسی رابطه عملکرد خانواده و عملکرد اقتصادي نتایج آزمون ضریب همبستگی .1جدول 

  سطح معناداري  ضریب همبستگی  

  000/0  - 515/0 حل مشکل * عملکرد اقتصادي

  000/0  - 603/0 ارتباطات* عملکرد اقتصادي

  000/0 - 624/0 ها* عملکرد اقتصادي نقش

  000/0 - 456/0 پاسخ(همراهی) عاطفی* عملکرد اقتصادي

  000/0 - 528/0 اطفی* عملکرد اقتصاديآمیزش ع

  000/0 - 561/0 کنترل رفتار* عملکرد اقتصادي

  000/0 - 572/0 عملکردکلی* عملکرد اقتصادي

  000/0  - 658/0  عملکرد اقتصادي *عملکرد خانواده

  

که درتمامی  000/0داري  آمده ازآزمون پیرسون و سطوح معنی باتوجه به ضرایب بدست

میان تمام متغیرهاي درصد  99ه احتمال گرفت که ب نتیجه می توان چنین است  >01/0pموارد، 

عملکرد خانواده و ازجمله نمره کلی عملکرد خانواده و عملکرد اقتصادي رابطه همبستگی 

است که نمره باال درعملکرد   داراست. اما عالمت منفی بیانگر این رابطه معنی وجوددارد و این

ابزار عملکرد خانوادة استفاده  است. چون در ملکرد خانواده همبستهاقتصادي بانمره پایین در ع

گرفت  توان نتیجه است؛ بنابراین می هاي پایین، بیانگر عملکرد مطلوب شده دراین تحقیق نمره

 همچنین واضح عملکرد مطلوب خانواده با عملکرد مطلوب اقتصادي همبستگی مستقیم دارد.

تري با عملکرد  ها رابطه قوي ملکرد خانواده متغیر نقشگانه ع است که بین متغیرهاي هفت 

تري با  اقتصادي دارد و متغیر همراهی عاطفی نیز نسبت به بقیه عوامل، شدت همبستگی پایین

  عملکرد اقتصادي دارد.

  

  گیري بحث و نتیجه

 امر است که صرف نظر از بیانگر این عملکرد خانواده و عملکرد اقتصاديیید رابطه بین تأ

اند. طبق  نوادگی و یا غیرخانوادگی بودن شرکت نظام خانواده وکسب وکار باهم همبستهخا
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) درکسب وکارهاي 1997( 2بعدي گرسیک و همکاران و سه) 1989( 1مدل دوبعدي اسوارتز

طور مستمر درحال تعامل و دادوستد باهم هستند و  هاي خانواده و کسب وکار به خانوادگی نظام

  باشند.  رات یکدیگر نمیهیچیک مستقل ازتاثی

) همسوئی  2011کاملیان و همکاران، ؛ 2010هاي( لمپ، تحقیق با یافتۀ پژوهش نتیجه این

یکپارچگی و اتحاد عامل مدیریت خانوادگی  کند که شش می کیدألمپ تمعناداري دارد. 

شتر، هاي خانواده، آموزش اعضاي خانواده، ارتباطات باز بی خانوادگی بیشتر، استحکام ارزش

افزا برخانواده و کل سیستم کسب  به طور هم، اعتماد بیشتر، و سازگاري و انعطاف پذیري بیشتر

همدلی بین داد که  کاملیان و همکاران نشان گذارند. نتیجه تحقیق کار و مالکیت تاثیر می و

  اعضاي خانواده و کسب وکار بیشترین تاثیر را برفعالیت نیروي کاردارد.

؛ ادوارددي، 1997؛ گرسیک و همکاران، 2010؛ لمپ،3،2004(شارما پژوهشگران زیادي

 پور احمد؛ 1390زاده،  ؛ احمدپورداریانی و سمیع1386، ترجمه تصوري و زعفرانیان، 2006

اعتقاددارند که خانواده و کسب  )1388زاده،  ؛ سمیع1388زاده،  داریانی، یدالهی فارسی، سمیع

و درحال تغییر هستند و کسب وکار خانوادگی حاصل  فرد وکار دومجموعه پویاي منحصر به

تاثیرات متقابل این دومجموعه است. بنابراین مسائل خانواده و کسب وکار باهم درتعامل بوده و 

تحقیق مبنی برارتباط بین عملکرد خانواده و عملکرد اقتصادي  باهم همپوشانی دارند. نتایج این

  است.  نکسب وکار بانظرات محققان فوق همخوا در

یافته با  کند و این تحقیق همبستگی بین عامل ارتباطات وعملکرد کاري را تایید می  این

 و کومارکار؛ 1388زاده،  ؛ احمدپورداریانی، یدالهی فارسی، سمیع1390( بابایی شاهتحقیقات 

 هاي ارتباط اجتماعی بر مبنی براینکه شبکه )2013عبداهللا و همکارانش،؛ 2011، 4تراي سامان

یک مدیر موفق رشد صنعت و عملکرد اقتصادي کارکنان مؤتراست؛ همسویی دارد.  ایجاد و

                                                
1. Swartz, S. 

  مراجعه شود 1به شکل  -2

3. Sharma, Pramodita 
4. Kumar Kar, S., & Samantarai, M 
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مهارت را نیز درسطح اجتماع وایجاد  تواند این کند؛ می درخانواده برقرارمی مؤثرکه ارتباطات 

  ببرد. هاي اجتماعی بگستراند و ازآن براي رشد کسب وکار خود بهره شبکه

ادگی هردو نظام خانواده و کسب وکار درحال تعامل درسیستم هاي کسب وکار خانو

درحال تغییر و تحول  بادنیاي بیرون هستند واز خصوصیات آنها پویایی آنها است؛ لذا دائماً

 ثیر قراربدهد ازأت تواند کسب وکار را نیز تحت هستند. مسائلی که خانواده باآن درگیراست و می

دار شدن، پیري و  ها، ازدواج، بچه رزندان دردانشگاهافزایش سن اعضاي خانواده، قبولی ف: قبیل

ضعف بنیه فکري، مریضی و طالق. مسایلی که کسب وکار با آن درگیراست و خانواده را نیز 

 کند مثل: رقباي جدید، استعفاي کارکنان، رکود اقتصادي، ناتوانی و افزایش سن مدیر ثر میأمت

حال تغییر و افزاینده  سازد؛ نیازهاي در می له جانشینی را ضروريأبراي مدیریت که خود مس

چرخه تحولی خانواده و  در سهامداران خانوادگی که خواستار پول نقد ازکسب وکار هستند.

شوند که گذار سالم ازآنها براي  عنوان نقاط عطف تحولی نامیده می مسائل به کسب وکار این

همچنین باتوجه ي مدیریتی نیاز دارد. هاي باال است و به مهارت رشد خانواده و کسب وکار الزم

است که مدیران کسب  الزم ثیر ارتباطات خانوادگی و اجتماعی بررشد کسب وکارأت بر

هاي  ها و پروژه وکارهاي خانوادگی و صنعت فرش ماشینی کاشان و نهادهاي مرتبط باآنها برنامه

و کسب وکار مدنظر هاي مدیریتی خانواده  بیشتر مهارت آموزشی را براي ارتقاء هر چه

، صداقت، مقاصد مشترك باشند. ارتباطات روشن کالمی و غیرکالمی که همراه با همدلی داشته

اده و تسري آن به وشوهر باشد از تعارض و تضاد درخانو بین اعضاي خانواده و زنو سازگاري 

  کند.  می را تضمینکند و سالمت هردو سیستم  گیري میجلو سیستم کسب وکار

بایافته ) 2010؛ فلیگ،1999هک وترنت، ؛ 1389مقیمی و سیدامیري، یققات (نتاج تح

ارتباط بین ایفاي  نقش درخانواده و عملکرد اقتصادي دراین تحقیق همسوئی تحقیق مبنی بر این

کنندگان،  درصد ازشرکت 4/48است که در  ها حاکی ازآن دارد. اما دراین پژوهش یافته

درصد موارد دخالت  9/18اند. در  یتی شرکت دخالتی نداشتههاي آنها درامور مدیر خانواده

درصد نمونه آماري، دخالت و  3/67است، یعنی عمال درحدود  بودهدرصد  50ها زیر  خانواده
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حضور کمرنگ زنان مالک  است. مخصوصاً شان ضعیف درگیري خانواده در امور شرکت

در  82اینکه درحدود  د. باتوجه بهشان بسیار واضح می نمای کسب وکار درامور مدیریتی شرکت

نوع خانوادگی  ها از درصد شرکت 9/77است و  شرکت شرکت درواقع مدیر صد موارد، مالک

هاي خانوادگی فرش  خانواده درعملکرد شرکت مل درمورد تاثیر مشارکت کمأهستند، ت

است؛ که  ممالک درامور مدیریتی کسب وکارشان الز مخصوصا علل مشارکت بسیار پایین زنان

  کنند.   را بررسی توانند آن محققان دیگر می

خاطر نگرش مدیران صنعت فرش ماشینی  مشکل به  این رسید که بخشی از به نظر

مدیران روحیه  کار باشد. بعضی از امور کسب و خانوادگی براي دخالت و مشارکت خانواده در

وکارشان ندارند. هرچندکه  پدرساالر دارند و اعتقادي به مشارکت خانواده درامور کسب

طبق تحقیق که  طوري اند به کرده تر عمل ها حتی درکسب وکارشان مؤفق بعضی ازاین شرکت

وکارهاي خانوادگی موفق، الگوي فرهنگی  شد که اکثر کسب ییدأ) ت1388( شهروزي

فق پدرساالر، مو فرهنگی الگوي داراي پدرساالرانه دارند و اکثر کسب وکارهاي خانوادگی

ارتقاي سطح سواد والدین و آموزش روحیات و رفتارهاي مشارکتی به آنها زمینه باشند. اما  می

کند که منجر به تعامل بیشتر خانواده و کسب وکار  می  آموزشی در ساختار خانواده را تقویت

ترین مؤثرییدکرد دانش مالک أ) در پژوهش خود ت1390بابایی( شاهکه  خواهدشد؛ همانطوري

  است. بر رشد شرکت هاکوپیان بودهعامل 

اوان کودکی  هاي فرش خانوادگی باید فرزندان خود را از رسد مدیران شرکت نظر می به

امور کسب وکار خود درگیر کنند و نقشهایی را هم در مدیریت امور خانواده و کسب وکار  با

والدین وخانواده متبلور تدریج عالیق و رغبت هاي آنها در زمینه شغل  به آنها واگذارکنند تا به

مشارکت شود.   هاي مدیریتی وکارآفرینی با شخصیت آنها آمیخته شکوفاشود و مهارت و

کسب تجارب مثبت دراداره خانواده و کسب وکار و  منجر بهدرامور خانواده و کسب وکار 

ر، رشد استمرا تواند منجر به شود که می یران میهاي بعدي مد هاي رهبري به نسل انتقال مهارت

 کند. خاکپور مقدم هاي بعدي خانواده ضمانت ودوام کسب وکار شود و بقاي آنها را براي نسل
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هاي رهبري  اقدام«، همبستگی مثبت معناداري بین سید کهنتیجه ر این به) در تحقیق خود 1390(

هاي کوچک و متوسط صنعت  هاي عملکرد اقتصادي شرکت و شاخص »رهبران بسیار باتجربه

نتیجه دست یافت  این ) درتحقیق خود به1390( بابایی است و شاه شهر تهران وجودداشتهنساجی 

هاکوپیان  خانوادگی ترین عامل بررشد شرکتمؤثر »تجربیات پیشین مالک دانش و«که 

تاسیس مراکز آموزشی، کارآموزي، صنفی و مشاوره دولتی و امر  این است. باتوجه به بوده

کنند و به آنها خدمات  کسب وکار را حمایتهاي صاحب  هصی که بتوانند خانوادخصو

اي و آموزشی جهت عملکرد مطلوب درخانواده و کسب وکار و پیشگیري از آسیب  مشاوره

  رسد. کنند؛ مفید به نظرمی ارائه دهند و ارتباط بین کسب وکار و خانواده را تسهیل و بهینه

هاي  ایفاي نقش دلیل نارضایتی ازهاي فرش به  بسیاري ازشرکت است که در مشاهده شده

 هاي صاحب کسب وکار اختالفات شدیدي صورت گرفته کار بین خانواده شغلی در کسب و

طبق است.  است که منجر به خردشدن شرکت و قطع رابطه بین فامیل، برادران و خواهران شده 

ه به طورهمزمان نمودن و کنترل وظایف محیط کار و خانواد ) اداره2003( 1نظر یان و سورنسون

 ،2استافورد، دانکن، دین و وینتر( است یکی از منابع اختالف در کسب وکارهاي خانوادگی

نیز معتقدند نفوذ عامل خانواده در عامل کسب وکار منجر به طبیعت منفی و محدود  .)1999

 شود. هابرشون، ویلیامز و کننده این نوع از کسب وکار نسبت به اشکال دیگر کسب وکار می

) خصوصیات خرده سیستم خانواده را مبتنی بر احساسات و خصوصیات 2003( 3مک میالن

رسد بررسی عامل آسیب  نظرمی دانند. به وکار را مبتنی برکار و فعالیت می خرده سیستم کسب

 وکارهاي خانوادگی بر عملکرد کسب زایی مثل اختالفات و تعارضات خانوادگی و تاثیر آن

) 1386ترجمه تصوري و زعفرانیان، ؛ 2006ادوارددي (مفید باشد. هاي آتی  براي پژوهش

 »4تخصیص فضاي خاص«را نظریه  دهد که آن می براي پیشگیري ازاین مشکل ارائه اي  نظریه

                                                
1. Yan, J., & Sorenson, R. L. 
2. Stafford, K., Duncan, K. A., Dane, S., & Winter, M. 
3. Habbershon, T.GG., Williams, M, & MacMillan, I. 
4. Sandbox 



  
  

  63                                                                 ...   ياقتصاد عملکرد و خانواده عملکرد نیب رابطه

جداگانه یا  تولید الگو، فضاي خاص؛ یک وظیفۀ خاص شرکت یا یک خط نامد. طبق این می

ک شعبۀ شرکت است. به نظر ادوارددي هرعضو ی یک خدمت و یا مسئولیت انجام مسئولیت

 خود نیازدارد که درآن سایر اعضاي خانواده حضور خانواده براي امور شرکت به فضاي خاص

هاي  فضا روشتواند درآن  مانند و فرد می ن میهاي هم مصو نقش مداخله در ندارند و از

ي نقشی و اختالفات خانوادگی ها الگو تعارض کارگیري این کند. با به را اعمال مدیریتی خود

وکارهاي خانوادگی موفق که متعلق به  هایی ازکسب نظر ادوارددي نمونه یابد. به کاهش می

  هاي ثروتمند هستند به صورت تاریخی از الگوي تخصیص فضاي خاص استفاده خانواده

  اند. کرده

ش کافی درمورد ما داناست ازجمله اینکه  هایی نیز مواجه بوده این پژوهش با محدودیت

کند، نداریم. بنابراین درتعمیم دادن  ثرمیها را متأ توایی که رفتار خانوادهعوامل موقعیتی و مح

ها را  توانیم رفتار خانواده نتایج این تحقیق باید با احتیاط برخوردکرد. به دلیل اینکه نمی

ي ازاین الگو هاپیچیده کنیم دانش ما درباره الگوهاي رفتاري خانواده اندك است و بسیار کنترل

پژوهش  جمله هنگام اجراي این هاي متفاوت از ها در موقعیت هستند. ممکن است رفتار خانواده

نتیجه عوامل متعددي باشد، بنابراین درمورد همبستگی بین عملکرد خانواده و عملکرد اقتصادي 

نهاکرد. و دیگراینکه چون تفسیرها باید همراه با احتیاط باشد و نباید تفسیرهاي علی معلولی ازآ

احتیاط  دو شهر بوده است، در تعمیم نتایج تحقیق برپایه انتخاب یک نمونه محدود در نتایج این

  است. الزم
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