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چکیده
هدف این تحقیق ،روشن نمودن تأثیر بررسی تأثیر روابط بین قابلیتهای ارزشی سازمانی و عملکردهای استراتژیک بر رشد
کسب و کارهای خانگی بوده است .تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و از لحاظ شیوه جمعآوری دادهها توصیفی و از نوع
پیمایشی میباشد .جامعه آماری این تحقیق بررسی کسب و کارهای خانگی موجود در صنایع خانگی در شهر تهران بوده و تعداد
نمونه بر اساس جدول مورگان  80نفر میباشد .برای تعیین رابطه متغیرها و آزمون فرضیات ،از نرم افزارهای  SPSSو
SMARTPLS2و برای ارزیابی مدل مفهومی از مدل معادالت ساختاری بهره گرفته شده است .برای جمعآوری دادههای مورد
نیاز در تحقیق ،هم از مطالعات کتابخانهای و هممیدانی استفاده خواهد شد .در بخش مطالعه کتابخانهای ،برای جمعآوری اطالعات
مربوط به ادبیات نظری و پیشینه پژوهش از کتابها و مقاالت فارسی و انگلیسی به روز استفاده خواهد شد و در بخش مطالعات
میدانی ،برای جمعآوری دادهای مورد نیاز از مصاحبه و پرسشنامه مقایسات زوجی که روایی آن مورد تأیید استاد راهنما میباشد
استفاده خواهد شد یافتههای تحقیق حاکی از تأثیر مثبت عملکرد و قابلیتهای استراتژیک بر رشد کسب و کارهای خانگی و
تأثیر مثبت قابلیتهای ارزشی بر رشد کسب و کارهای خانگی با میانجیگری رسمی سازی در کسب و کارهای خانگی میباشد
و فرضیه تأثیر مستقیم قابلیت ارزشی بر رشد کسب و کارهای خانگی تأیید نگردید.
واژههای کلیدی:کسب و کار خانگی  ،قابلیتهای ارزشی ،عملکردهای استراتژیک ،رسمی سازی ،رشد کسب و کار
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. 1مقدمه

گرایش به بازار (بازار گرایی) ،گرایش به برند (برند گرایی)

در حال حاضر کسبوکارهای خانوادگی بهعنوان یکی از

و گرایش به یادگیری (یادگیری محوری) بر روی رشد

شاخههای کارآفرینی از روند رو به رشدی برخوردار

کسبوکارهای خانوادگی در این پژوهش مورد بررسی

میباشند .در حدود  90درصد از کسبوکارهایی که در

قرارگرفته است.

اروپا شکل میگیرند از نوع خانوادگی میباشند .در ایران

در سالهای اخیر کسبوکار خانوادگی بهعنوان عامل

نیز بااینکه آمار رسمی از سوی مراجع معتبر درزمینه¬ی

مهمی در توسعه اقتصاد جهانی شناختهشده است .بخش قابل

کسبوکارهای خانوادگی منتشر نشده است ولی روند رو

توجهی از کسبوکارهای موجود بر پایه مدیریت با

به رشد شکلگیری این کسبوکارها کامالً محسوس و

مالکیت خانوادگی استوار است ،اما تصور و باور ما از

قابل مشاهده هست .با توجه به این موارد میتوان دریافت

کسبوکار خانوادگی چیست :کسبوکارهایی که بخش

که رشد و یا شکست کسبوکارهای خانوادگی به طور

عمده مالکیت و کنترل آن در اختیار یک خانواده است و

مستقیم در رشد اقتصادی جوامع تأثیرگذار است .به همین

خانواده بهطور کامل و یا پارهوقت مستقیماً در آن درگیر

دلیل تعیین عوامل مؤثر در این زمینه از اهمیت باالیی

میباشد (رزنبالت و اندرسون .)1981،

برخوردار میباشد .یک عامل ثابت در این کسبوکارها،

آنچه به راستی کسب و کارهای خانوادگی را منحصر به

درگیر بودن اهداف خانواده با اهداف کسبوکار است ،که

فرد میکند وجود این ارتباطات درونی بین نقشهای شغلی

ممکن است مستقیماً و یا غیرمستقیم با عملکرد کسبوکار

و خانوادگی است ،یعنی رابطهای که به طور معمول در

مرتبط باشد .برای آنکه کسبوکاری مانند شرکت

کسب و کارهای غیر خانوادگی یافت نمیشوند (شاه

خانوادگی در یک رقابت شدید بازار جهانی در قرن 21

بابایی.)1390 ،

پایدار باشد الزم است یک همافزایی و همزیستی مابین

کسب و کارهای خانوادگی به عنوان موتور محرکه

کسبوکار و خانواده وجود داشته باشد .کسبوکار باید

کارآفرینی و نوآوری (کواک  ،)2003 ،نه تنها اکثریت

در مسیری انجام شود تا برای خانواده ارزشآفرینی نماید و

تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده است،

خانواده نیز باید برای کسبوکار باید ارزش افزودهای داشته

بلکه مهمترین عامل ایجاد شغل در سراسر جهان است

باشد که بدون خانواده امکانپذیر نباشد .در غیر این صورت

(آستراچان 2003 ،؛ مؤسسه شرکتهای خانوادگی 2011 ،؛

هیچگونه دلیلی برای توجیه دخالت خانواده وجود ندارد .از

گمز ،نونز و گوتیرز  .)2002 ،در ایاالت متحده به طور

همچون دیگر

تقریبی بیش از  10.8میلیون کسب و کار خانوادگی وجود

کسبوکارها در شرایط متغیر و نامطمئن پر از رقابت کنونی

دارد که این تعداد  58درصد کل نیروی کار این کشور را

در تالشاند که در مواجهه با این تغییرات به بهترین شکل

به استخدام در آورده است .کسب و کارهای خانوادگی

عمل کنند و به مزیت رقابتی پایدار نسبت به رقبا دست یابند.

همچنین سهمی بالغ بر  59درصد تولید ناخالص ملی این

هدف اصلی مدیریت استراتژیک دستیابی به شیوهی

کشور را به خود اختصاص دادهاند (آستراچان و شانکر

عملکردی است که به شرکتها اجازه میدهد در برابر رقبا

 .)2003،بیش از  90درصد از کل کسب و کارها در

بهتر عمل کنند .تأثیر ابعاد ششگانه قابلیتهای استراتژیک:

ایاالتمتحده ،از نوع کسب و کارهای خانوادگی هستند که

گرایش به کارآفرینی (گرایش کارآفرینانه) ،گرایش به

بیش از  80درصد شغلهای جدید را تأمین مینمایند

نوآوری ،گرایش به ارتباط با مشتری (مشتریگرایی)،

(خاکپور مقدم ،1390،به نقل از مک کن .)2005،

طرفی کسبوکارهای خانوادگی
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اقتصاد غیردولتی بسیار حائز اهمیت است .شرکتهایی از

دیگران  )2011 ،که هر یک از آنها تأثیراتی بر رشد و

قبیل گلرنگ ،مادیران ،بهروز ،بوتان و مجموعه شرکتهای

سودآوری در کسب و کارهای خانوادگی دارند

دریانیها در صنایع مختلف و سایر شرکتهای خانوادگی

(آلتینداگ و زهیر .)2012 ،

نقش قابلتوجهی را در اقتصاد غیردولتی ایران دارند

عاملی که نمیتوان از اثر آن بر قابلیتهای استراتژیک

(ایراندوست .)1390،بنابراین رشد و یا شکست کسب و

شرکتها (چاگانتی و سامباریا  )1987 ،چشمپوشی کرد و

کارهای خانوادگی به طور مستقیم در رشد اقتصادی جوامع

به خودی خود بر رشد کسب و کارها تأثیرگذار است

تأثیرگذار است .مطالعات انجام شده در خصوص علل،

(پترسون و دیستلبرگ  ،)2011 ،قابلیتهای ارزشی

تأثیرات یا فرایندهای رشد کسب و کار نتایج مختلفی

میباشد .دیستلبرگ و سورسون ( )2009معتقدند که کسب

داشتهاند.

و کارهای خانوادگی میتوانند بهواسطهی گرایش

مطابق پژوهشهایی که در خصوص کسب و کارهای

ارزشیشان سازماندهی شوند .در مجموع ،ارزشها به عنوان

خانوادگی انجام شده است ،رشد یک کسب و کار

نیروی محرک و پیش زمینهای برای اهداف کسب و کار

خانوادگی را میتوان از ابعاد مختلف تعریف کرد ،از جمله

میباشند و به اندازهی مالکیت و انتقال منابع در حمایت از

میتوان به گسترش بخشهای بازار ،افزایش تعداد پرسنل

این اهداف اهمیت دارند.

انسانی ،افزایش تعداد شعبات ،دوام کسب و کار برای

از آنجایی که صنایع خانگی به عنوان صنعت و محصوالت

نسلهای دوم ،افزایش درآمد ،نام تجاری مطرح و

مصرفی در عرصه رقابت حضور دارد و از جمله صنایعی

بینالمللی شدن به عنوان مؤلفههایی برای رشد یک کسب

است در ایران که درصد باالیی از آنها به صورت

و کار اشاره کرد .برای اینکه کسب و کار خانوادگی رشد

خانوادگی اداره می شوند (به نقل از رئیس صنف مربوطه)

نماید و برای نسلهای بعدی نیز بقا داشته باشد باید دارای

و همچنین تولید در این صنعت رو به رشد است به دنبال

برنامهریزی استراتژیک دقیق و اصولی با اهداف مشخص

پاسخ به این سؤال هستیم که چگونه قابلیتهای ارزشی و

باشد تا توان خلق ارزش و نهایتاً مزیت رقابتی را در بازار

استراتژیک بر رشد کسب و کارهای خانوادگی تأثیر

ملی و بینالمللی به منظور رشد و توسعه داشته باشد (شاه

می¬گذارند.

بابایی.)1390 ،

مطالعات بینالمللی نشان می¬دهد که خانوادهها تقریباً بین

در حالی که عوامل مختلفی به عنوان تعیین کننده رشد

 60تا  95درصد کسب و کارها را در هر ملتی در دست

شرکتها اظهار شده است اما محققین در خصوص آنها به

دارند ،به طوری که شرکتهای خانوادگی حدود 93-60

اتفاق آرا نرسیده¬اند (وینزیمر  )2000 ،و علیرغم

درصد کل شرکتهای اروپایی و  90درصد کسب و

تالشهای صورت گرفته در جهت ساختن مدلی برای

کارهای آمریکای شمالی را تشکیل میدهند (ایراندوست،

پیشبینی رشد آیندهی شرکتها ،نتیجه قابل قبولی حاصل

 1390به نقل از دایر  .)2010 ،در ایران نیز با اینکه آمار

نشده است .از جمله عوامل مؤثر بر رشد شرکتها

رسمی از سوی مراجع معتبر در زمینه کسب و کارهای

قابلیتهای استراتژیک میباشد ،محققان بازاریابی در طول

خانوادگی منتشر نشده است ولی روند رو به رشد

سالها چندین گرایش استراتژیک را مؤثر بر عملکرد

شکلگیری این کسب و کارها کامالً محسوس و قابل

شرکت معرفی کردهاند ازجمله گرایش ارتباط با مشتری ،

مشاهده میباشد بنابراین الزم است برنامهریزیهای بسیار

گرایش به نوآوری  ،گرایش به بازار  ،گرایش به برند ،
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دقیق و هدفمند در خصوص رشد و توسعه کسب و کارهای

مدیریتی ،تمایل اعضای خانواده برای پیوستن به کسب و

خانوادگی در ایران انجام گیرد.

کار ،داشتن چشم انداز کاری در خانواده ،محیط سیاسی-

هدف اصلی فرایندهای مدیریت استراتژیک ،رساندن

قانونی ،محیط فرهنگی-اجتماعی ،محیط اقتصادی -فنی،

شرکتها اعم از شرکتهای خانوادگی به عملکردی است

رابطه مثبت و معنیدار دارد .در حالی که بین حاکمیت و

که امکان موفقیت آنها در محیط رقابتی را فراهم کند

کنترل خانواده و رشد و توسعه کسب و کارهای خانوادگی

(هابرشان  ،ویلیامز  ،مک میالن  )2003 ،متغییر گرایش

در این دو صنعت ارتباط معنیداری وجود ندارد .توسط

استراتژیک اثری عمیق بر ابعاد مختلف کسب و کار،

عبداله ایراندوست در سال ( )1390در پایان نامهای با

کارایی و مزیت رقابتی دارند (ماریون  .)2006،از طرفی

عنوان" عوامل کلیدی اثرگذار بر موفقیت کسب و کارهای

اهداف کسب و کار نیز به عنوان عنصری استراتژیک ،در

خانوادگی (مورد مطالعه :صنایع غذایی)" به شناسایی عوامل

کسب و کارهای خانوادگی برخاسته از قابلیتهای ارزشی

کلیدی اثرگذار بر موفقیت کسب و کارهای خانوادگی و

و

طبقهبندی و نیز اولویتبندی آنها بر اساس نظریات

مالکین

یا

مدیران

آن

میباشند

(پترسون

دیستلبرگ.)2011،

متخصصین دستاورد این مطالعه میباشد .نتایج نشان داده

تا به حال در داخل کشور تحقیقات منسجمی در زمینه

است که ارتباطات ،ایجاد انجمنها و جلسات خانوادگی،

بررسی تأثیر قابلیتهای ارزشی بر رشد کسب و کار

داشتن برنامهی استراتژیک درازمدت برای کسب و کار و

صورت نگرفته است ولی  4موضوع پایاننامه در زمینه

خانواده ،حرفهای گرایی در مدیریت کسب و کار ،آموزش

کسب و کارهای خانوادگی انجام گرفته است که در زیر به

و تربیت اعضای خانواده بویژه جانشینان خانوادگی ،ایجاد

آنها اشاره میکنیم:

مرزهای روشن برای نقشها و مسئولیتهای اعضای

شایان شهروزی ( )1388در پایان نامهای با عنوان" بررسی

خانواده ،شنود مؤثر مدیر/رهبر به دیدگاههای مختلف

عوامل فرهنگی و تأثیر آن بر روی شکست کسب و

اعضای خانواده و آماده کردن مسیر جانشینی جزء مهمترین

کارهای خانوادگی" راه کارهای تغییر الگوی فرهنگی را

عواملی هستند که تأثیر بسزایی در موفقیت کسب و کارهای

معرفی و سپس ارتباط الگوی فرهنگی پدرساالر را با

خانوادگی دارند.

موفقیت کسب و کارهای خانوادگی که در مرحله اول

آزاده شاه بابایی در سال ( )1390در پایان نامهای با عنوان

چرخه عمر خود قرار دارند را بررسی کرد .نادر سید امیری

شناسایی ویژگیهای فردی مالک مؤثر بر رشد کسب و

( )1388در پایان نامهای با عنوان" عوامل مؤثر بر رشد و

کارهای خانوادگی (مورد مطالعه :شرکت پوشاک

توسعه شرکتهای خانوادگی استان تهران :پژوهشی در دو

هاکوپیان) به این نتیجه رسید که ویژگیهای فردی مالک

صنعت نساجی و نفت " به بررسی عوامل مؤثر بر رشد و

به عنوان یکی از حلقههای مدل سه حلقهای کسب و

توسعه کسب و کارهای خانوادگی پرداخته شده ،سه دسته

کارهای خانوادگی بر رشد کسب و کارهای خانوادگی

متغیرهای ویژگیهای فردی مالک-مدیر ،متغیرهای مربوط

تأثیرگذار میباشند.

به خانواده و متغیرهای مربوط به محیط به عنوان عوامل مؤثر

در خصوص تأثیر قابلیتهای استراتژیک بر عملکرد کسب

بر رشد شرکتهای خانوادگی در نظر گرفته شد .نتایج

و کار به مقاالت زیر میتوان اشاره کرد:

نشان داد که رشد و توسعه شرکتها متعادل و در حد

رحیم نیا و صادقیان ( )1390در مقالهای با عنوان

میانگین جامعه است و این رشد و توسعه با متغیرهای،

جهتگیری استراتژیک و موفقیت شرکتهای صادراتی،

ریسکپذیری مالک ،گرایش به نوآوری ،مهارتهای

به چارچوبهای جهتگیری استراتژیک پرداخته شده
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است و به استفاده از پرسشنامه و بررسی بر نمونه  34تایی از

قابلیتهای ارزشی (الویت داشتن خانواده در برابر الویت

جامعه شرکتهای صادراتی واقع در شهر مشهد و با استفاده

داشتن کسب و کار) را از وحدت در ارزشها متمایز کرده

از روش تحلیل رگرسیون نتایجی حاصل شد که نشان

و تأثیر غیرمستقیم آنها را بر رشد کسب و کارهای

میدهد جهتگیری استراتژیک فعال بر موفقیت صادرات

خانوادگی با میانجیگری رسمی سازی کسب و کارهای

و انتظار موفقیت آتی صادرات تأثیر مثبت دارد از طرف

خانوادگی و ارزشهای اخالقی موجود در آن بررسی کرده

دیگر تأثیر منفی جهتگیری استراتژیک انفعالی در

است که در این پژوهش الویت داشتن کسب و کار در برابر

موفقیت صادرات و انتظار موفقیت آتی صادرات رد شد.

الویت داشتن خانواده هردو بر رشد کسب و کار تأثیر

علی ایرانمنش و همکاران ( )1391در مقالهای با عنوان

غیرمستقیم از طریق فعالیتهای رسمی در کسب و کار و

بررسی رابطه بین بازارگرایی ،گرایش به یادگیری و

انجمنهای خانوادگی مؤثر بودند .الکانن و دیگران در سال

نوآوری با عملکرد بازار شرکتهای تولیدی کوچک و

 2011در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیرات قابلیتهای

متوسط استان اصفهان ،به بررسی ارتباط بین گرایش به

استراتژیک بر رشد کسب و کارهای کوچک و متوسط،

یادگیری و نوآوری با عملکرد بازار شرکتهای تولیدی

ابعاد ششگانهای را برای گرایش استراتژیک در نظر

کوچک و متوسط پرداختهاند که نتایج این پژوهش نشان

گرفتهاند از جمله گرایش کارآفرینانه ،گرایش ارتباط با

داد که بازار گرایی میتواند عملکرد بازار شرکتها را

مشتری ،گرایش به بازار ،گرایش به برند ،گرایش به

بهصورت قابل قبول افزایش دهد ،اما در مورد استراتژی

نوآوری و گرایش به یادگیری؛ که اثرات آنها را بر رشد

نوآوری و گرایش به یادگیری بحثهای جدی وجود

کسب و کار مورد بررسی قرار دادهاند ،همچنین آلتیندگ

خواهد داشت .پریا قاسمی و عبدالهادی درزیان عزیزی در

و زهیر در سال  2012تأثیر ابعاد قابلیتهای استراتژیک را

سال( )1391در مقالهای با عنوان بررسی تأثیر برندگرایی بر

بر عملکرد کسب و کارهای خانوادگی در ترکیه بررسی

عملکرد برند و عملکرد مالی شرکت در شرکتهای فعال

کردهاند.

برندگرایی بر عملکرد برند (آگاهی برند ،تصویر برند،

قابلیتهای ارزشی و استراتژیک -بر رشد کسب و کارهای

وفاداری به برند) و عملکرد مالی شرکت پرداختهاند که

خانوادگی که در صنایع خانگی فعالیت میکنند ،می¬باشد.

نتایج نشان داده است برندگرایی اثر مستقیم و مثبتی بر تمایز

از آنجایی که فعالیتهای کسب و کار خانوادگی به شدت

برند و عملکرد برند و همچنین عملکرد برند نیز اثر مستقیم

تحت تأثیر مدیریت ارشد آن میباشد (آلتینداگ و زهیر،

و مثبتی بر عملکرد مالی شرکت دارد .علیرضا معطوفی و

 ،)2012تحقیق حاضر به مدیریت این شرکتها کمک

همکاران در سال( )1389در مقالهای با عنوان نقش گرایش

خواهد کرد تا تصمیمات استراتژیک خود را در جهت رشد

به یادگیری بر نوآوری و عملکرد سازمانی به انجام رسید،

کسب و کار هدایت کنند .همچنین،کمک به مدیران در

به بررسی نقش گرایش به یادگیری بر عملکرد بنگاههای

صنایع خانگی در جهت آگاهی از اثرات قابلیتهای ارزشی

کوچک و متوسط پرداخته است که یافتههای این پژوهش

و استراتژیک آنها بر رشد کسب و کارشان ،تا بتوانند از

نشان داده است ابعاد گرایش به یادگیری بر نوآوری و به

مزایای بکارگیری قابلیتهای استراتژیک (مشتریگرایی،

تبع آن بر عملکرد بنگاههای کوچک تأثیر مثبت میگذارد.

بازار گرایی ،برندگرایی ،گرایش به نوآوری ،گرایش

پترسون و دیستلبرگ در پژوهشی که در سال  2011انجام

کارآفرینانه و گرایش به یادگیری) بهره برند و با تعدیل و

دادهاند به طراحی و بررسی مدلی پرداختند که در آن

اصالح گرایش ارزشی جاری در کسب و کارشان

فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی

در شهرکهای صنعتی اهواز انجام شد  ،به شناسایی تأثیرات

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر دو متغیر-
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بهوسیلهی رسمیتر کردن فعالیتهایشان ،گامی در جهت

پژوهش از روش نمونه برداری تصادفی از جامعه آماری

رشد بیشتر کسب و کارشان بپردازند.

نمونه برداری میشود و برای تعیین حجم نمونه از جامعه
آماری به جدول استاندارد مفروض که توسط

. 2روش تحقیق

(مورگان )1970،تنظیم و ارائه شده ارجاع داده شده است.

تحقیق حاضر از نظر نوع هدف ،کاربردی بوده و از لحاظ

حداقل حجم نمونه مناسب برای این تحقیق برابر با  80نمونه

شیوه جمعآوری دادهها توصیفی ،از نوع پیمایشی میباشد.

می¬باشد (سکاران .)1381،ابزارهای گوناگونی برای به

تحقیق توصیفی شامل جمعآوری اطالعات برای آزمون

دست آوردن دادهها وجود دارد .هر یک از ابزارها معایب

فرضیه یا پاسخ به سؤاالت مربوط به وضعیت فعلی موضوع

و مزایایی دارند که هنگام استفاده از آنها باید مورد توجه

مطالعه میشود .یک مطالعه توصیفی چگونگی وضع

قرار گیرند تا اعتبار پژوهش دچار خدشه نشود و از طرفی

موجود را تعیین و گزارش میکند .یک نمونه متعارف

نقاط قوت ابزار ،تقویت گردد .در این تحقیق ،برای

تحقیق توصیفی شامل ارزیابی نگرشها یا عقاید نسبت به

گردآوری دادهها و اطالعات میدانی از ابزار پرسشنامه

افراد ،سازمانها ،رویدادها یا رویهها میگردد و به شرایط یا

استفاده شده و همچنین جهت تدوین مبانی نظری و ادبیات

روابط موجود ،عقاید متداول ،آثار مشهود یا روندهای در

تحقیق ،اطالعات کتابخانهای ،اینترنت و سایر منابع فارسی

حال گسترش توجه دارد (خاکی.)1378 ،

و التین مورد استفاده قرار گرفته است .در بخش مطالعه

در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادههای به دست آمده

کتابخانه¬ای ،برای جمعآوری اطالعات مربوط به ادبیات

از نمونهها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده

نظری و پیشینه پژوهش از کتابها و مقاالت فارسی و

است .در ابتدا با استفاده از دادههای جمعآوری شده از

انگلیسی به روز استفاده شد و در بخش مطالعات میدانی،

بخش اول پرسشنامه به کمک آمار توصیفی ،اطالعات

برای جمعآوری دادههای مورد نیاز از مصاحبه و پرسشنامه

جمعیت شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در

مقایسات زوجی که روایی آن مورد تأیید استاد راهنما

بخش آمار استنباطی ،دادههای این تحقیق با مقیاس لیکرت

میباشد استفاده شد .تحقیق حاضر از نوع روش و ماهیت ،

جمعآوری شده و برای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب

از نوع کیفی-کمّی میباشد .زیرا ما در ابتدای پژوهش از

آلفای کرونباخ استفاده شده است .برای تعیین رابطه متغیرها

طریق مصاحبه به جمعآوری معیارها و گزینه¬های

و آزمون فرضیات ،از نرم افزارهای  SPSSو

تأثیرگذار در قابلیتهای ارزشی و استراتژیک در رشد

SMARTPLS2و برای ارزیابی مدل مفهومی از مدل

کسب و کارهای خانوادگی پرداختیم و در بخش کمّی از

معادالت ساختاری بهره گرفته شده است.

طریق تشکیل ماتریسهای مقایسات زوجی و تبدیل مفاهیم

این پژوهش به دلیل اینکه دخالت در موقعیت ،وضعیت و

به اعداد به دنبال وزن دهی به معیارها و گزینه¬ها اشاره

نقش متغیرهای تحقیق نمی¬کند و به تشریح و تبیین

کردیم از حیث هدف تحقیق حاضر از زمره تحقیقات

میپردازد یک تحقیق توصیفی است ولی به دلیل اینکه به

کاربردی خواهد بود.

تبیین و شناسایی عوامل مؤثر بر اولویتبندی و شناسایی

از آنجا که پژوهش حاضر ،از نوع توصیفی و کاربردی

رضایت مشتریان میپردازد یک تحقیق علی – مقایسهای

میباشد ،به منظور جمعآوری داده¬ها و برای تجزیه و

است .این پژوهش در سطح شهر تهران انجامشده است و

تحلیل آن¬ها از پرسشنامه استفاده گردیده است که این

جامعه آماری موردبررسی ،کسب و کارهای خانوادگی

پرسشنامه میان شرکتهای خانوادگی فعال در صنایع

موجود در صنایع خانگی در سطح تهران هستند .در این

خانگی در سطح شهر تهران توزیع و پاسخ داده شده است.
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با توجه به مدل تحقیق  4متغیر مورد بررسی قرار گرفتند:

پایایی و ثبات پرسشنامه این است که چنانچه این تحقیق

گرایش ارزشی ،رسمی سازی ،گرایش استراتژیک ،رشد

توسط فرد دیگری یا توسط همان محقق در زمان و

کسب و کار.

مکان¬های مختلف دوباره انجام شود به نتایج مشابهی

پرسشنامه مذکور شامل  2بخش عمده می¬باشد:

دست یابد .به عبارت دیگر پایایی یا قابلیت اعتماد ،که به





سؤاالت عمومی (جمعیت شناختی) :در سؤاالت

دقت و اعتمادپذیری نیز تعبیر می¬شود ،معین می¬کند

عمومی که در برگیرنده  12سؤال است ،سعی

یک ابزار اندازه¬گیری تا چه حد میزان سازگاری مفهوم

شده که اطالعات کلی و جمعیت شناختی در

مورد نظر را اندازه¬گیری میکند .پایایی ،با پایداری و

رابطه با مدیران و ویژگیهای کسب و کار

سازگاری اندازه¬گیری سروکار دارد (سکاران.)1381 ،

جمع¬آوری گردد .این اطالعات میتواند در

دامنه ضریب پایایی از صفر تا یک است .در این پژوهش

آینده نیز مورد استفاده مدیران صنعت قرار گیرد.

برای تعیین پایایی پرسشنامه و قابلیت اعتماد آن از روش

سؤاالت تخصصی :این قسمت حاوی  40سؤال

آلفای کرونباخ استفاده شده است .از این ضریب برای

می¬باشد .در طراحی این قسمت سعی گردیده

محاسبه سازگاری و هماهنگی درونی ابزاراندازه-گیری

است که سؤاالت پرسشنامه تا حد ممکن قابل

پرسشنامه استفاده می¬شود .این ضریب همچنین بیانگر

فهم باشد.

میزان هم¬پوشانی و هم سویی سؤاالت پرسشنامه است.

یکی از مهمترین جنبههای تحقیق ،مناسب بودن ابزار

برای سنجش آلفا در این تحقیق ،ابتدا به عنوان یک نمونه

اندازهگیری آن است .دادهها و اطالعات الزم جهت تجزیه

اولیه 30 ،پرسشنامه پیش آزمون گردید که برخی سؤاالت

و تحلیل و نتیجهگیری نهایی ،به وسیله ابزار اندازهگیری به

به دلیل پایین بودن ضریب آلفا حذف گردید تا پایایی

دست میآید .روایی و پایایی دو بعد مهم اندازهگیری (در

پرسشنامه افزایش یابد .جهت محاسبه آلفای کرونباخ از

اینجا پرسشنامه) هستند که باید تعیین گردند تا صحت و

نرمافزار  SPSSاستفاده گردید .نتایج حاصل از سنجش

درستی ابزار اندازه¬گیری تأیید شود .هدف و منظور از

پایایی متغیرها در پیش آزمون ،در (جدول )1آورده شده

جدول  .1نتایج آزمون آلفای کرونباخ پیش آزمون
متغیرها
گرایش ارزشی

ابعاد

تعداد سؤاالت

آلفای کرونباخ

کسب و کار

 1تا 3

0/741

خانواده

 10تا 13

0/853

 20تا 23

0/790

گرایش ارتباط با مشتری
گرایش به نوآوری
گرایش به یادگیری
گرایش کارآفرینانه

 14تا 17
 29و 30
 31تا 33
 4تا 8

0/885
0/767
0/816
0/805

گرایش به بازار

 34تا 39

0/790

گرایش به برند

 24تا 28

0/947

 18و  19و  9و 40
 1تا 40

0/823
0/957

رسمی سازی

گرایش استراتژیک

رشد کسب و کار
کل پرسشنامه

فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی

است.
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روایی این پژوهش به روش روایی محتوایی و صوری تایید

روایی پرسشنامه نهایی توسط افراد مذکور مورد تأیید قرار

شده است .اهمیت روایی از آن جهت است که

گرفت و همچنین برای اندازهگیری متغیرها از پرسشنامه

اندازهگیریهای نامناسب و ناکافی می-تواند هر پژوهش

تعهد سازمانی آلن و مایر استفاده شده است .برای

علمی را بیارزش و ناروا سازد(سرمد و دیگران.)1387 ،

درجهبندی گویهها در از مقیاس لیکرت استفاده شده است

برای کسب اطمینان از روایی محتوایی سؤاالت موجود در

و از کامالً مخالفم شروع شده و تا کامالً موافقم پایان

پرسشنامه ،اقدام به کسب نظر متخصصین آکادمیک شد،

میپذیرد .با توجه به اینکه پرسشنامههای تحقیق استاندارد

که به همین منظور محقق آنها را در اختیار تعدادی از

شده میباشد ،روشهای مختلفی برای اندازهگیری پایایی

اساتید محترم دانشگاه از جمله استاد راهنما و مشاور تحقیق

وجود دارد که در این پژوهش برای اندازهگیری پایایی

قرار داده شده و با توجه به نظرات آنها ،نکات مبهم و

پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است .

نارسای پرسشنامه در قسمت توضیحات پرسشنامه درج و
جدول  .2آزمون پایایی پرسش نامه
متغیر

تعداد سواالت

آلفای کرونباخ

تأثیرات گرایشی و استراتژیک

40

0/826

. 1.2مدل مفهومی تحقیق:

پترسون و دیستلبرگ ( )2011و متغیرهای گرایش

مدل مورد استفاده در این تحقیق به هدف تبیین و ایجاد

استراتژیک و مجدداً رشد کسب و کار از مدل الکانن و

درک مناسبتر از روابط میان قابلیتهای ارزشی و

دیگران ( )2011گرفته شدهاند که برای گرایش استراتژیک

استراتژیک با رشد کسب و کار طراحی شده است.

 6بعد گرایش به بازار ،گرایش به ارتباط با مشتری ،گرایش

متغیرهای گرایش ارزشی و گرایش استراتژیک ،مستقل،

به برند ،گرایش کارآفرینانه ،گرایش به نوآوری و گرایش

متغیر رسمی سازی ،مداخلهگر ،و رشد کسب و کار در این

به یادگیری را در نظر گرفته است.

مدل متغیر وابسته است .در شکل مدل مفهومی تحقیق به

دلیل انتخاب این مدل شناسایی شاخصهای مختلف

صورت شماتیک ارائه شده است.

قابلیتهای ارزشی کسب و کارهای خانوادگی و به تبع آن

مدل به کار گرفته شده در این تحقیق ترکیبی از مدل

رسمی سازی کسب و کارهای خانوادگی بر رشد کسب

(پترسون و دیستلبرگ) و مدل الکانن و همکاران میباشد.

وکارهای خانوادگی و از طرفی بررسی تأثیر ابعاد

متغیرهای قابلیتهای ارزشی (الویت با خانواده ،الویت با

قابلیتهای استراتژیک بر رشد این کسب و کارها از

کسب و کار) ،رسمی سازی و رشد کسب و کار از مدل

دیدگاه مدیران کسب و کارهای خانوادگی میباشد.
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اهداف خانواده

گرایشات
ارزشی

اهداف کسب و کار

H1

ساختار رسمی

رسمی

نقشه استراتژی

سازی
ارزیابی رسمی

H4

گرایش ارتباط با مشتری

جلسات خانوادگی

H2

گرایش به بازار

گرایش به برند

H3
قابلیت های

رشد کسب و کار

گرایش کارآفرینانه

استراتژیک

گرایش به نوآوری

شکل .1مدل مفهومی تحقیق
 .3بحث و نتیجهگیری
در این قسمت به تفسیر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل

تجزیه و تحلیل دادههای به دست آمده در دو بعد صورت
میگیرد .در بعد نخست ،از جنبه آمار توصیفی به بررسی

داده¬های استخراج شده پرداخته و بر اساس و مبنای

ویژگیهای جمعیت شناختی اعضای نمونه پرداخته

فرضیات تحقیق و اهداف آن ،راهکارهای مناسب و

میشود .جنسیت ،سن و تحصیالت پاسخ دهنگان از

همچنین پیشنهاداتی مبتنی بر یافته¬های پژوهش ،ارائه

مواردی است که در بخش آمار توصیفی بدان پرداخته

گردید .این تحقیق دارای سؤاالتی است که با استفاده از

میشود .در بعد دوم ،به تجزیه و تحلیل دادهها از بعد آمار

روش¬های آماری و آزمون  tمورد بررسی قرارگرفتهاند.

استنباطی خواهیم پرداخت .به منظور بررسی روابط علی

فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی

درآمد فروش

تعداد کارکنان

گرایش به یادگیری

بررسی تأثیر روابط بین قابلیتهای ارزشی سازمانی و
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میان متغیرهای پژوهش ،نخست ،یک آزمون اعتبار بر روی

جدول زیر توزیع فراوانی متغیر میزان درگیری و مشارکت

معیارهای تحقیق با استفاده از تحلیل عامل تأییدی صورت

اعضای خانواده در مدیریت امور کسب و کار را نشان

گرفت .سپس بر اساس مدل سازی معادالت ساختاری برای

میدهد .کل پاسخ دهندگان به پرسشنامه  80نفر بوده که از

آزمون ارتباطات با کمک نرمافزار  smart PLSدر مدل

این تعداد  21نفر مشارکت کمتر از  50درصد 52 ،نفر بیشتر

تحقیق انجام پذیرفت.

از  50درصد و  7نفر عدم درگیری و مشارکت را انتخاب

. 1.3بررسی متغیر میزان درگیری و مشارکت اعضای

کردهاند.

خانواده در مدیریت امور کسب و کار
جدول  :3توزیع فراوانی متغیر میزان درگیری و مشارکت اعضای خانواده در مدیریت امور کسب و کار
میزان درگیری و مشارکت

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

کمتر از  50درصد

21

26/3

26/3

بیشتر از  50درصد

52

65

91/3

عدم درگیری و مشارکت

7

8/8

100

کل

80

100

-

2.3
.بررسی متغیر نوع مالکیت کسب وکار

از این تعداد  12نفر مسئولیت محدود 15 ،نفر سهامی خاص،

جدول زیر توزیع فراوانی نوع مالکیت کسب و کار را نشان

 2نفر سهامی عام و  51نفر گزینه سایر را انتخاب کردهاند.

می¬دهد .کل پاسخ دهندگان به پرسشنامه  80نفر بوده که
جدول  .4توزیع فراوانی متغیر نوع مالکیت کسب و کار
درصد سهام
مسئولیت محدود
سهامی خاص
سهامی عام
سایر
کل

فراوانی
12
15
2
51
80

درصد
15
18/8
2/5
63/8
100

درصد تجمعی
15
33/8
36/3
100
-

.3.3بررسی متغیر از والدین به ارث رسیدن کسب

نفر بوده که از این تعداد  47نفر بله و  33نفر خیر را انتخاب

وکار

کردهاند.

جدول زیر توزیع فراوانی از والدین به ارث رسیدن کسب
و کار را نشان میدهد .کل پاسخدهندگان به پرسشنامه 80
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جدول .5توزیع فراوانی از والدین به ارث رسیدن کسب و کار
به ارث رسیدن کسب و کار

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

بله
خیر
کل

47
33
80

58/8
41/3
100

58/8
100
-

 4.تجزیه و تحلیل استنباطی دادهها

H0: µ1= µ2= µ3
بین میانگین متغیرهای درونزا در میزان مختلف مشارکت و

. 1.4بررسی رابطه میزان درگیری و مشارکت اعضای
خانواده در مدیریت امور کسب و کار با متغیرهای درونزا

درگیری اعضای خانواده در مدیریت امور کسب و کار

این متغیر اسمی  3بخشی است (کمتر از  50درصد ،بیشتر از

تفاوتی وجود دارد.

 50درصد و عدم درگیری و مشارکت) .برای مقایسه
میانگین متغیرهای درونزا در بین این  3گروه مستقل از

H1: µ1≠ µ2≠ µ3
تحلیل واریانس برای متغیرهای درونزا (رسمی سازی و رشد

فرضیه آماری به شکل زیر است:

کسب و کار) به صورت مجزا انجام شد و میانگین این

آزمون  ANOVAاستفاده شده است .برای این کار

متغیرها برحسب میزان درگیری و مشارکت اعضای خانواده

بین میانگین متغیرهای درونزا در میزان مختلف مشارکت و

در مدیریت امور کسب و کار با هم مقایسه گردیده است.

درگیری اعضای خانواده در مدیریت امور کسب و کار
تفاوتی وجود ندارد .
جدول  .6خالصه آزمون ANOVA
منشأ تغییرات

رشد کسب و کار

بین گروه

4/992

2

2/496

2/419

0/096

درون گروه

79/439

77

1/032

کل

84/430

79

بین گروه

5/643

2

2/821

درون گروه

76/150

77

0/989

کل

81/793

79

2/853

0/064

خالصه آزمون  ANOVAدر جدول( )6ارائه گردیده

( )0/096و رشد کسب و کار ( )0/064بزرگتر از سطح

است .همانطور که مالحظه میفرمایید ،مقدار خطای

خطای قراردادی ( )0/05است .بنابراین با اطالعات موجود

محاسبه شده در ستون آخر برای متغیر رسمی سازی

فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی

رسمی سازی

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

اف ()F

درجه معناداری

بررسی تأثیر روابط بین قابلیتهای ارزشی سازمانی و
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فرض صفر را در این متغیرها نمیتوان رد کرد .با اطمینان

این متغیر اسمی  5بخشی است (والدین ،برادران ،همسر،

 95درصد میتوان گفت که:

فرزندان و هیچ کدام) .برای مقایسه میانگین متغیرها در بین

میانگین رسمی سازی کسب و کارگروههای مختلف ،از

این  5گروه مستقل از آزمون  ANOVAاستفاده شده

نظر میزان درگیری و مشارکت اعضای خانواده در مدیریت

است .برای این کار فرضیه آماری به شکل زیر است.

امور کسب و کار ،تفاوت معناداری با هم ندارند.

بین میانگین متغیرهای درونزا در دسته¬های مختلف

میانگین رشد کسب و کارگروههای مختلف ،از نظر میزان

اعضای خانواده دارای حق مالکیت تفاوت وجود ندارد.

درگیری و مشارکت اعضای خانواده در مدیریت امور

H0: µ1= µ2= µ3= µ4= µ5
بین میانگین متغیرهای درونزا در دسته¬های مختلف

کسب و کار ،تفاوت معناداری با هم ندارند

اعضای خانواده دارای حق مالکیت تفاوت وجود دارد.
H1: µ1≠ µ2≠ µ3≠ µ4≠ µ5

. 2.4بررسی رابطه اعضای خانواده دارای حق مالکیت با
متغیرهای درونزا
جدول .7خالصه آزمون ANOVA
منشأ تغییرات

رسمی سازی

رشد کسب و کار

مجموع مربعات درجه آزادی

میانگین مربعات اف ()F

بین گروه

1/179

4

0/295

درون گروه

83/251

75

1/110

کل

84/430

79

بین گروه

10/869

4

2/717

درون گروه

70/924

75

0/946

کل

81/793

79

0/266

2/873

درجه معناداری
0/899

0/029

تحلیل واریانس برای متغیرهای درونزا (رسمی سازی و رشد

نمیتوان رد کرد .اما مقدار خطای محاسبه شده برای متغیر

کسب و کار) به صورت مجزا انجام شد و میانگین این

رشد کسب و کار ( )0/029کوچکتر از سطح خطای

متغیرها برحسب اعضای خانواده مختلف دارای حق

قراردادی ( )0/05است .بنابراین با اطالعات موجود فرض

مالکیت با هم مقایسه گردیده است.

صفر را میتوان رد نمود و میتوان گفت تفاوت

خالصه آزمون  ANOVAدر جدول ( )7ارائه گردیده

میانگین¬ها در این متغیرها معنیدار است .با اطمینان 95

است .همانطور که مالحظه میفرمایید ،مقدار خطای

درصد می¬توان گفت که:

محاسبه شده در ستون آخر برای متغیر رسمی سازی

میانگین رسمی سازی کسب و کارگروههای مختلف ،از

( ،)0/899بزرگتر از سطح خطای قراردادی ( )0/05است.

نظر اعضای مختلف خانواده دارای حق مالکیت ،تفاوت

بنابراین با اطالعات موجود فرض صفر را در این متغیر

معناداری با هم ندارند.
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میانگین رشد کسب و کارگروههای مختلف ،از نظر اعضای

درونزا در بین این  4گروه مستقل از آزمون ANOVA

مختلف خانواده دارای حق مالکیت ،تفاوت معناداری با هم

استفاده شده است .برای این کار فرضیه آماری به شکل زیر

دارند.

است.
بین میانگین متغیرهای درونزا در انواع مختلف مالکیت

. 3.4بررسی رابطه نوع مالکیت کسب و کار بر با متغیرهای

کسب و کار تفاوت وجود ندارد.

درونزا

H0: µ1= µ2= µ3= µ4
بین میانگین متغیرهای درونزا در انواع مختلف مالکیت

این متغیر اسمی  4بخشی است (مسئولیت محدود ،سهامی

کسب و کار تفاوت وجود دارد.

خاص ،سهامی عام و سایر) .برای مقایسه میانگین متغیرهای

H1: µ1≠ µ2≠ µ3≠ µ4

جدول .8خالصه آزمون ANOVA
منشأ تغییرات
رسمی سازی

رشد کسب و کار

مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات
بین گروه

4/320

3

1/440

درون گروه

80/111

76

1/054

کل

84/430

79

بین گروه

4/474

3

1/491

درون گروه

70/924

76

1/017

کل

81/793

79

اف ()F

درجه معناداری

1/366

0/260

1/466

0/231

تحلیل واریانس برای متغیرهای درونزا (رسمی سازی و رشد

میانگین رشد کسب و کار انواع مختلف مالکیت کسب و

کسب و کار) به صورت مجزا انجام شد و میانگین این

کار تفاوت معناداری با هم ندارند.

مقایسه گردیده است.

. 4.4بررسی رابطه به ارث ماندن کسب و کار با متغیرهای

خالصه آزمون  ANOVAدر جدول ( )8ارائه گردیده

درونزا

است .همانطور که مالحظه میفرمایید ،مقدار خطای

این متغیر اسمی  2بخشی است ( -1بلی و  -2خیر) .) .برای

محاسبه شده در ستون آخر برای متغیر رسمی سازی

مقایسه میانگین بین این دو گروه مستقل از آزمون T

( )0/260برای متغیر رشد کسب و کار ( )0/231بزرگتر از

نمونه¬های مستقل استفاده شد .برای این کار فرضیه آماری

سطح خطای قراردادی ( )0/05است .بنابراین با اطالعات

به شکل زیر است.

موجود فرض صفر را در این متغیر نمیتوان رد کرد و با

بین میانگین متغیرهای درونزا در کسب و کارهای به ارث

اطمینان  95درصد می¬توان گفت که:

مانده یا نمانده تفاوتی وجود ندارد. H0: µ1= µ2

میانگین رسمی سازی کسب و کار با انواع مختلف مالکیت

بین میانگین متغیرهای درونزا در کسب و کارهای به ارث

کسب و کار ،تفاوت معناداری با هم ندارند.

مانده یا نمانده تفاوتی وجود دارد. H1: µ1≠ µ2

فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی

متغیرها برحسب انواع مختلف مالکیت کسب و کار با هم

بررسی تأثیر روابط بین قابلیتهای ارزشی سازمانی و
عملکردهای استراتژیکبر رشد کسب و کارهای خانگی
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جدول  .9میانگین و انحراف معیار نمرات
متغیرهای درونزا
رسمی سازی

رشد کسب و کار

تأهل

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

بلی

47

2/6330

0/97642

خیر

33

2/8182

1/11676

بلی

47

3/1862

1/07651

خیر

33

3/4015

0/97816

خالصه آزمون  Tبا فرض برابری واریانس¬ها در جدول

میانگین رسمی سازی کسب و کار در به ارث ماندن یا

( )9ارائه گردیده است .همانطور که مالحظه می¬فرمایید،

نماندن کسب و کار تفاوت معناداری با هم ندارند.

مقدار خطای محاسبه شده در ستون سوم برای متغیر رسمی

میانگین رشد کسب و کار در به ارث ماندن یا نماندن کسب

سازی ( )0/215و برای متغیر رشد کسب و کار ()0/537

و کار تفاوت معناداری با هم ندارند.

بزرگ-تر از سطح خطای قراردادی ( )0/05است بنابراین
با اطالعات موجود فرض یک رد میگردد و با اطمینان 95
درصد میتوان گفت:
جدول .10خالصه آزمون T
آزمون  Tنمونههای مستقل
فاصله اطمینان  95درصد
سطح باال

سطح پایین

انحراف معیار

درجه
انحراف میانگین
معناداری

متغیرها
درجه آزادی تی ()T

0/17090

-0/74884

0/23099

-0/28897

0/215

78

-1/251

رسمی سازی

0/59823

-0/31382

0/23029

0/14221

0/537

78

0/621

رشد کسب و کار

 .5تحلیل دادهها متناسب با فرضیات پژوهش

فرضیه اول :گرایش ارزشی بر رسمی سازی در کسب و
کارهای خانوادگی تأثیر دارد.

جدول  .11ضرایب مسیر ،آمارهی  tو ضریب تعیین (متغیر وابسته :رسمی سازی)
متغیر مستقل
ضریب مسیر ()
0/250
گرایش ارزشی

∗ p < 0.05

آماره t
**2/884

𝑅2
0/462

∗∗ p < 0.01
وکار خانوادگی تأثیر مثبت و معناداری میگذارد .بنابراین

با توجه به آماره  tبه مقدار  2/884میتوان گفت :گرایش

فرضیه اول پژوهش تائید میشود.

ارزشی در سطح اطمینان  99درصد بر رسمی سازی کسب

مقدار ضریب استاندارد شده مسیر میان متغیر گرایش
ارزشی و رسمی سازی برابر  0/250شده است .این ضریب
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نشان میدهد متغیرهای مستقل چه مقدار از متغیر وابسته را

فرضیه دوم :رسمی سازی در کسب و کارهای خانوادگی

تبیین میکنند .بر این اساس متغیر گرایش ارزشی به میزان

در رشد آنها تأثیر دارد.

 25درصد از تغییرات رسمی سازی کسب و کار را تبیین
میکنند.
جدول  .12ضرایب مسیر ،آمارهی  tو ضریب تعیین (متغیر وابسته :رشد کسب و کار)
متغیر مستقل
ضریب مسیر ()
رسمی سازی

∗ p < 0.05

0/482

2

آماره t
**5/252

𝑅

0/457

∗∗ p < 0.01

با توجه به آماره  tبه مقدار  5/252میتوان گفت :رسمی

خانوادگی تأثیر مثبت و معناداری میگذارد .بنابراین فرضیه

سازی در سطح اطمینان  99درصد بر رشد کسب وکار

دوم پژوهش نیز تائید میشود.

مقدار ضریب استاندارد شده مسیر میان متغیر گرایش

فرضیه سوم :گرایش استراتژیک بر رشد کسب و کارهای

ارزشی و رسمی سازی برابر  0/482شده است بنابراین متغیر

خانوادگی تأثیر دارد.

رسمی سازی به میزان  48درصد از تغییرات رشد کسب و
کار را تبیین میکنند.
جدول :13ضرایب مسیر ،آمارهی  tو ضریب تعیین (متغیر وابسته :رشد کسب و کار)
متغیر مستقل
ضریب مسیر ()
گرایش استراتژیک

∗ p < 0.05

0/284

2

آماره t
*2/496

𝑅

0/457

∗∗ p < 0.01

استراتژیک در سطح اطمینان  95درصد بر رشد کسب وکار

اختصاصیافته است .مطابق جداول مربوط به متغیرهای

خانوادگی تأثیر مثبت و معناداری میگذارد .بنابراین فرضیه

جمعیت شناختی  ،نتایج حاکی از آن است که  7/5درصد

سوم پژوهش نیز تائید میشود.

پاسخ¬دهندگان را خانم¬ها و  92/5درصد را آقایان

مقدار ضریب استاندارد شده مسیر میان متغیر گرایش

تشکیل می¬دهد .به لحاظ سنی بیشترین درصد نمونه

استراتژیک و رشد کسب و کار برابر  0/284شده است

آماری تحقیق ( 40درصد) دارای سن کمتر از  30سال و

بنابراین متغیر گرایش استراتژیک به میزان  28درصد از

پس از آن بین  39-30سال ،با  35درصد از کل جامعه

تغییرات رشد کسب و کار را تبیین میکنند.

بیشترین گروه را تشکیل میدهند .همچنین ،بیشترین درصد
نمونه آماری تحقیق ( 50درصد) ،دارای تحصیالت دیپلم و

. 4نتیجهگیری

پایینتر از آن هستند که پس از آن سطح تحصیلی

در این تحقیق ،نمونه¬ آماری را  80نفر از مدیران صنایع

کارشناسی با  25درصد از کل جامعه ،بیشترین گروه را

خانگی تشکیل می¬دهد که پرسشنامه¬ها به صورت

تشکیل می¬دهد و از میان این نمونه آماری 40 ،درصد از

حضوری به آن¬ها تحویل و بازگشت داده شده است12 .

مدیران مجرد و  60درصد آنها متأهل میباشند.

سؤال اول از مجموع  52سؤال این پرسشنامه ،به خصوصیات

فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی

با توجه به آماره  tبه مقدار  2/496میتوان گفت :گرایش

جمعیت شناختی پاسخدهندگان و کسب و کار آنها،

بررسی تأثیر روابط بین قابلیتهای ارزشی سازمانی و
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میزان درگیری و مشارکت اعضای خانواده در مدیریت

شاخصهای باال به ترتیب دارای اهمیت میباشند ،نتایج

امور کسب و کار در  65درصد از کسب و کارهای نمونه

تحقیق نشان داد کسب و کارهایی که اهداف سیستم کسب

آماری ،بیشتر از  50درصد ،در 26/3درصد آنها ،کمتر از

و کار را در الویت قرار میدهند فرایندهای رسمی بیشتری

 50درصد بوده و  8/8درصد آنها عدم درگیری و

را برقرار میکنند .جهت بکارگیری بیشتر فعالیتهای

مشارکت داشتهاند .بیشترین درصد نمونه آماری تحقیق

رسمی در کسب و کار شاخصهای باال به ترتیب الویت

(32/5درصد) ،والدین از اعضای خانواده سهامدار در

مورد توجه قرار گیرند .نتایج تحقیق نشان داد که رسمی

کسب و کار میباشند که پس از آن برادران یا خواهران با

سازی با رشد کسب و کار خانوادگی رابطهای معنادار دارد

31/3درصد از کل جامعه ،بیشترین گروه را تشکیل میدهد.

و نتایج به دست آمده با توجه به ضریب مسیر نشاندهنده

درصد سهام افراد خانواده در  85درصد از کسب و کارها

تأثیر مثبت رسمی سازی بر رشد کسب و کار میباشد .این

بیشتر از  50درصد و در  15درصد از آنها کمتر از 50

نتیجه با نتایج دیگر تحقیقات نیز مطابقت دارد (پترسون و

درصد میباشد .از میان نوع مالکیت کسب و کار17 ،

دیستلبرگ .)2011،بر اساس نتایج حاصل ،بارهای عاملی

درصد ،مسئولیت محدود18/8 ،درصد ،سهامی خاص5/2 ،

شاخص¬های مربوط به متغیر رسمی سازی :برنامه

درصد سهامی عام و  51درصد دارای مالکیتی غیر از این

استراتژیک ( )0/847ساختار رسمی ( ،)0/720جلسات

سه نوع بودهاند .بیشترین درصد از نمونه آماری

رسمی خانوادگی ( ،)0/703ارزیابی رسمی(694/0).

(28/8درصد) از کسب و کارها در سالهای ،79-70

در متغیر رسمی سازی ،شاخصهای باال به ترتیب دارای

(28/8درصد) در سالهای  ،89-80و پس آن (18/8درصد)

اهمیت میباشند و در این فرضیه ،از آنجائیکه ،رابطهی میان

در سالهای  59 -50شروع به فعالیت کردهاند58/8 .درصد

رسمی سازی و رشد کسب و کار ،مثبت و معنی¬دار است.

از کسب و کارهای نمونه آماری از والدین به ارث مانده

به همین دلیل ،جهت بهبود رشد کسب و کار ،باید

بودند .بیشترین درصد از نمونه آماری (28/8درصد) شیب

شاخص-های باال به ترتیب اولویت ،مورد توجه قرار گیرند.

رشد تعداد کارکنانشان بیشتر از  1و پس از (22/5درصد)

نتایج تحقیق نشان داد که قابلیتهای استراتژیک با رشد

صفر بوده است .دادههای حاصل از آخرین سؤال جمعیت

کسب و کار خانوادگی رابطهای معنادار دارد و نتایج به

شناختی ،حاکی از این است که تعداد کارکنان بیشترین

دست آمده با توجه به ضریب مسیر نشاندهنده تأثیر مثبت

درصد از نمونه آماری در سال 57/5(93درصد) کمتر از 5

قابلیتهای استراتژیک بر رشد کسب و کار میباشد .این

نفر و پس از آن (18/5درصد) بین  9-5نفر بوده است.

نتیجه با نتایج دیگر تحقیقات نیز مطابقت دارد (الکانن و

نتایج تحقیق نشان داد که قابلیتهای ارزشی با رسمی سازی

همکاران2011،؛ آلتیندگ و زهیر.)2012،

کسب و کار خانوادگی رابطهای معنادار دارد .با توجه به

با توجه به ضرایب مسیر ابعاد قابلیتهای استراتژیک به

ضریب مسیر ،نشاندهنده تأثیر مثبت قابلیتهای ارزشی بر

ترتیب :گرایش به برند ( ،)0/838گرایش به بازار (،)0/821

رسمی سازی کسب و کار میباشد .این نتیجه با نتایج دیگر

گرایش به یادگیری ( ،)0/779گرایش به نوآوری (،)0/647

تحقیقات نیز مطابقت دارد (پترسون و دیستلبرگ.)2011،

گرایش کارآفرینانه ( )0/622و گرایش به ارتباط با مشتری

البته نتایج دیگر تحقیقات نشان داد که کسب و کارهایی

( )0/516از اهمیت بیشتری برای بهبود قابلیتهای

که اهداف خانواده را در الویت قرار میدهند شانس بیشتری

استراتژیک به منظور افزایش رشد کسب و کار برخوردار

برای تشکیل جلسات رسمی خانوادگی دارند .در متغیر

میباشند.

قابلیتهای ارزشی با تفکیک ابعاد خانواده و کسب و کار
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•

. 6منابع
•

ایراندوست ،عبداهلل .)1390( .عوامل کلیدی

داوری ،علی .رضازاده ،آرش.)1392( .

مدلسازی معادالت ساختاری با نرمافزار، smartpls

اثرگذار بر موفقیت کسب وکارهای خانوادگی

انتشارات جهاد دانشگاهی.

اولویتبندی با روش تحلیل شبکهای ،پایاننامه کارشناسی

•

ارشد رشته مدیریت کارآفرینی ،دانشگاه عالمه طباطبایی.

پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی .تهران :انتشارات رشد.

•

ایرانمنش ،علی ،رخشان ،شراره و رضا ایرانمنش.

•

دالور ،علی .)1380( .مبانی نظری و عملی
رحیم نیا ،فریبرز ،صادقیان ،حسن.)1390( .

( .)1391بررسی رابطه بین بازرگرایی ،گرایش به یادگیری

جهتگیری استراتژیک و موفقیت شرکتهای صادراتی.

و نوآوری با عملکرد بازار شرکتهای تولیدی کوچک و

پژوهشهای مدیریت منابع سازمانی ،دوره  1شماره  1بهار

متوسط استان اصفهان .اولین همایش منطقهای پژوهشها و

.1390

راهکارهای نوین در حسابداری و مدیریت.

•

•

بازرگان ،عباس ،سرمد ،زهره ،و حجازی ،الهه.

سکاران ،اوما .)1381( .روش تحقیق در

مدیریت( .ترجمه محمد صائبی و شیرازی) .تهران :مرکز

( .)1382روشهای تحقیق در علوم رفتاری .تهران :نشر

آموزش مدیریت دولتی.

آگه.

•

•

بطحایی ،عطیه .)1385( .بررسی اثرات

سید امیری ،نادر .)1388( .عوامل مؤثر بر رشد و

توسعه شرکتهای خانوادگی استان تهران(پژوهشی در دو

سرمایه¬های فکری بر عملکرد سازمانی شرکت¬های

صنعت نساجی و نفت .پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت

تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع و معادن.

کارآفرینی ،دانشگاه تهران

پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید بهشتی.

•

•

حافظ نیا ،محمد رضا .)1387( .مقدمهای به روش

تحقیق در علوم انسانی .تهران :سمت ،چاپ چهاردهم.
•

حبیب زاده ،علی .)1392( .شناسایی عوامل

شاه بابایی ،آزاده .)1390( .شناسایی ویژگیهای

فردی مالک مؤثر بر رشد کسب و کارهای خانوادگی
(مورد مطالعه :شرکت پوشاک هاکوپیان) .پایاننامه
کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی ،دانشگاه تهران.

کوچک و متوسط فعال در صنعت پوشاک شهر تهران.

نوآوری تکنولوژیک( .مترجمان سید محمد اعرابی و

پایاننامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت کارآفرینی،

محمد تقی زاده مطلق) .تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگی.

دانشگاه تهران.

•

•

حسن زاده ،رمضان .)1383( .روشهای تحقیق

در علوم رفتاری .تهران :نشر ساالوان ،چاپ سوم.
•

طالبی ،کامبیز .)1389( .رقابت از طریق نوآوری

در شرکتهای کوچک و متوسط ،دانشگاه تهران.
•

قاسمی ،پریا .درزیان عزیزی ،عبدالهادی.

خاکپور مقدم ،مجید .)1390( .نقش اقدامهای

( .)1392بررسی تأثیر برندگرایی بر عملکرد برند و عملکرد

رهبری در عملکرد اقتصادی کسب و کارهای خانوادگی،

مالی شرکت در شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی

پایاننامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت کارآفرینی،

اهواز .مجله مدیریت بازاریابی ،شماره .18
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