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  خانوادگی کارهای و کسب مزیت

 

 

 طمتوس شاید یا کوچک شرکت یک معادل «خانوادگی کارهای و کسب» افراد از بسیاری برای

 روکارس ،«باشد؟ رئیس کسی چه» مانند مشکالتی با و دارد فعالیت محدود صورتبه که است

 هاییویژگی چنین وبیشکم اندازندمی راه ها«بابا و مامان» که کارهایی و کسب اگرچه. دارد

. شد غافل دارند، خانوادگی مدیریت که دنیا تجاری هایغول قدرت از نباید اما دارند،

 با خانوادگی کار و کسب 941 بررسی بر مبتنی مونترال تکنیکپلی دانشگاه در پژوهشی

 رونق دوران در خانوادگی کارهای و کسب: داد نشان دالر، میلیارد یک از بیشتر درآمدی

 و ودرک دوران در اما کنند،نمی خلق بیشتری درآمد دیگر کارهای و کسب به نسبت اقتصادی

 9001 تا 9111 بین یچرخه در و درازمدت در همچنین. دارند بهتری بسیار عملکرد بحران

 یدباش همراه ما با. بوده دیگر کارهای و کسب از بهتر خانوادگی کارهای و کسب مالی عملکرد

 .شوید آگاه شوند،می عملکرد در تفاوت این به منجر که دالیلی از تا

 

 توسط دارند، فروش دالر میلیارد یک از بیش که هاییشرکت یساالنه فروش از درصد30

 سامسونگ، والمارت، به توانمی هاشرکت این یجمله از. شودمی ایجاد هاییشرکت چنین

 هاشرکت گونهاین بدانید است بهتر که کرد اشاره پورشه خودروسازی شرکت و (Tata) تاتا

 رد خانوادگی کارهای و کسب فردمنحصربه مالکیت نوع. هستند روزافزون گسترش حال در

 معموال رایج کارهای و کسب دیگر که کنندمی ایجاد معینی و مشخص حرکت مسیر درازمدت،

 و کسب با خانوادگی کارهای و کسب تفاوت دلیل یدرباره اندکی دانش اما اند،بهرهبی آن از

 در خانوادگی کارهای و کسب دهندمی نشان هاپژوهش برخی. دارد وجود دیگر کارهای

 این عکس ها،پژوهش برخی که درحالی کنند،می عمل دیگر کارهای و کسب از بهتر درازمدت

 ال،مونتر تکنیکپلی دانشگاه زمینه این در بیشتر اطالعات کسب برای.اندداده نشان را

 کانادا، متحده، ایاالت جمله از مختلف کشورهای در خانوادگی هایشرکت روی پژوهشی

 سهام. ادد انجام دالر میلیون یک از بیش درآمد با مکزیک و ایتالیا پرتغال، اسپانیا، فرانسه،

 وادهخان اعضای و بود خانواده یک به متعلق اکثریت، لزوما نه کارها، و کسب این از چشمگیری

 .داشتند فعالی نقش شرکت مدیریت در همچنین و مدیره هیئت در
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 که عواملی و اندکرده استفاده خود موفقیت برای هاشرکت از نوع دو این که هاییروش 

 .است گرفته قرار بررسی مورد دهد،می قرار تأثیر تحت را آنها عملکرد

 

 بتنس انعطاف و استقامت بر خانوادگی کارهای و کسب که رسید نتیجه این به پژوهش این

 رایب را رونق دوران چشمگیر درآمد کارها و کسب گونهاین. دارند بیشتری تمرکز عملکرد به

 کار و کسب یک مدیرعامل. کنندمی ذخیره سخت روزهای از گذر در شانتوان افزایش

 دهد،می اهمیت غیرخانوادگی کار و کسب عاملمدیر یک مالی هایمحرک همان به خانوادگی

 و کسب یک مدیر. بگیرد متفاوتی راهبردی هایتصمیم شودمی باعث خانوادگی تعهدات اما

 نسل برای کار و کسب ثمرات گرفتن نظر در با و ساله 90 تا 90 بلندمدت دید با خانوادگی کار

 یحوزه از بهتر بحران مدیریت یزمینه در مدیران این همچنین. کندمی گیریتصمیم بعد،

 .کنندمی عمل هافرصت از گیریبهره

 

 این. باشند الگو درازمدت مدیریت و ریزی برنامه در توانندمی خانوادگی کارهای و کسب

 و کسب مدیریتی هایروش از غیرخانوادگی کارهای و کسب از برخی: داد نشان پژوهش

 گیخانواد کارهای و کسب کردیم بیان ترپیش که طورهمان. کنندمی تقلید خانوادگی کارهای

 .هستند قراولپیش هابحران در و دیگران از ترضعیف اقتصادی خوب دوران در

 

 این .پردازیممی خانوادگی کارهای و کسب بیشتر پذیریانعطاف و استقامت دالیل به اکنون

 .کرد شناسایی را دلیل 1 پژوهش
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 هستند جوصرفه و مقتصد هاخوشی در و هاسختی در .1

 هایشرکت بیشتر برخالف! شناخت آن مرکزی دفتر از توانمی را خانوادگی کار و کسب یک

 و بکس از یکی مدیرعامل قول به. ندارند لوکسی دفتر کارها و کسب این چندملیتی، بزرگ

 خرجش که است پولی درآمد، ترینراحت: »پژوهش این در بررسی مورد خانوادگیِ کارهای

 کالتمش تا هستند کارکنان و مدیران به سهام اعطای دنبال به بسیاری هایشرکت!« نکردیم

 چون خانوادگی کارهای و کسب اما دهند، کاهش را کارمند-کارفرما رایج یرویه از ناشی

 با .دارند نگاه را شاندارایی کنندمی تالش ند،دانمی خانواده یسرمایه را شرکت یسرمایه

 کارهای و کسب کنیدمی مشاهده اقتصادی، یچرخه یک در شرکت مالی عملکرد بررسی

 یکمتر زیان اند،گذاشته سر پشت را بحران دوران تریساده مالی ساختار با که خانوادگی

 .اندشده متحمل

 

 هستند محتاط بسیار کالن هایهزینه صرف در .2

 قول به .گیرندمی تصمیم احتیاط با بسیار کالن هایهزینه به نسبت خانوادگی کارهای و کسب

 خرج ماندخل از بیشتر! داریم طالیی قانون یک ما: »خانوادگی کار و کسب یک مدیرعامل

 کمتر واقعیت در اما رسد،می نظر به منطقی و معقول بسیار ظاهرا قانون این. «کنیمنمی

 خالص درآمد اگر مثال طوربه. کندمی توجه آن به غیرخانوادگی کار و کسب در مدیرعاملی

 انشساالنه مخارج کنندمی تالش باشد، تومان میلیارد 450 ساالنه، خانوادگی کار و کسب یک

 .کنند ذخیره مبادا روز برای را پول این یماندهباقی و دارند نگاه تومان میلیارد 400 زیر را

 

 نخست کالن، هایپروژه یدرباره گیری تصمیم برای خانوادگی کارهای و کسب بیشتر در

 معیارهای با هزینه نظر از که دیگر هایپروژه با سپس و شودمی بررسی پروژه خود سودآوری

 تمایل و گیریسخت این دلیل به بنابراین. شودمی مقایسه دارند، خوانیهم شرکت مالی

 را خوبی هایفرصت اقتصادی رونق دوران در باال، بااطمینان هاپروژه در گذاری سرمایه به

 ریسک با هایپروژه از زیرا کنند؛می زیان کمتر هابحران در مقابل در اما دهند،می دست از

 .کنندمی اجتناب شوند، «ویل چاه» به تبدیل است ممکن که باال

 



  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 4 

 

 

 دارند اندکی هایبدهی .3

 

 شودمی باعث زیرا رود؛می شماربه مثبت ینکته یک متناسب، و معقول بدهی از میزانی

 هب نسبت خانوادگی کارهای و کسب که درحالی. کنند بیشینه را ارزش خلق مالی، هایاهرم

 هداشت کمتری عمل آزادی هادشواری در شودمی باعث بدهی. کنندمی رفتار احتیاط با بدهی

 رد گفتهپیش پژوهش در. است خانواده از خارج گذارانیسرمایه به رجوع معنای به و باشید

 خانوادگی هایشرکت یسرمایه درصد 71 متوسط طور به بدهی ،9001 تا 9009 هایسال طی

 کارهای و کسب نتیجه در. است درصد 41 دیگر هایشرکت برای رقم این. دهدمی تشکیل را

 از نقل به. نشدند رکود دوران در بقا برای هنگفت هایههزین پرداخت به مجبور خانوادگی

 خیلی ما حقیقت در! ایمنشده پولدار جسارت با ما: »خانوادگی کار و کسب مدیران از یکی

 .«داریممی نگه شرکت درون هابانک به سپردن جای به را مانپول محتاطانه

 

 دارند کمتری و ترکوچک یزیرمجموعه .4

. اشدب مدیر یک کار ترینسخت شاید مختلف هایشرکت خرید با دگرگونی و توسعه از اجتناب

 اما است، همراه بسیار یمخاطره با هازیرمجموعه افزودن و جدید هایشرکت مالکیت کسب

 در کوچک هایشرکت به بیشتر خانوادگی کارهای و کسب. دارد دنبال به هم هاییفرصت

 صلا این. دارند تمایل ساده قرادادهایی طی جغرافیایی یتوسعه و شاناصلی پایگاه نزدیکی

 دنیازمن سنتی بخش که برسند نتیجه این به خانواده اعضای که زمانی دارد؛ استثنا یک

 نعت،ص یبدنه با همراهی بدون باشند داشته باور یا است توسعه حتی و ساختاری تغییرات

 فعالی گرهایمعامله معموال خانوادگی هایشرکت اما. افتدمی خطر به آنها درازمدت بقای

 ترجیح دیگر هایشرکت خرید به را شراکت و طبیعی روند یک طی رشد و نیستند

 خرید به ایعالقه ما: »گفت ما به خانوادگی موفق کار و کسب یک انسانی منابع مدیر .دهندمی

 زمان در است کافی و است پرمخاطره شانشدنیکپارچه روند نداریم؛ بزرگ هایشرکت

 است ممکن آن برعالوه. شوید سقوط معرض در شرکت یک صاحب تا کنید اقدام اشتباه

 .«کنید جایگزین را شرکت فرهنگ شوید مجبور
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 دارند انگیزیشگفت گوناگونی و تنوع آنها از بسیاری .5

 

 یهسته بر هاسال طول در والمارت و میچلین مانند خانوادگی کارهای و کسب از زیادی تعداد

 سطح در تنوع ایجاد است داده نشان تجربه اینکه با .اندکرده تمرکز شانفعالیت نخستین

 کارهای و کسب از بسیاری. است شرکت مانند کالن سطح در آن اقدام از ترساده فردی

 فعالیت یزمینه دیگر هایشرکت به نسبت جیال و تاتا ،(Cargill) کارگیل جمله از خانوادگی

 تنوع از خانوادگی هایکار و کسب ٪44 شده، انجام یمطالعه در. دارند تریمتنوع بسیار

 متنوع فعالیت یزمینه غیرخانوادگی کارهای و کسب ٪90 تنها ولی بودند برخوردار چشمگیر

 ردیگ برخی اند؛شده جدیدی فعالیت یزمینه وارد طبیعی روند یک طی آنها از برخی. داشتند

( متفاوت فعالیت یزمینه با) شرکت این حول را شانفعالیت و اندخریده را جدید هایشرکت

 اندور در گوناگونی و تنوع معتقدند خانوادگی کارهای و کسب مدیران. اندداده توسعه جدید

 .است خانواده یسرمایه حفظ برای کلیدی روشی رکود

 

 هستند ترجهانی .6

 آنها. دارند مرزها از خارج در شدن شناخته برای زیادی طلبیجاه خانوادگی کارهای و کسب

. ندکنمی کسب شانخارجی فروش از بیشتری درآمد غیرخانوادگی کارهای و کسب به نسبت

 خرید از ناشی یا دارد طبیعی روندی مرزها، از خارج در کارها و کسب این یتوسعه البته

 کارهای و کسب همچنین. ندارند باالیی مالی گردش که است محلی کوچک هایشرکت

 کسب زا یکی مدیرعامل. هستند شکیبا بسیار جدید بازار یک از گرفتننتیجه برای خانوادگی

 گذشته، سال 90 طی داخلی زیان پذیرش بدون ما» است معتقد جهانی بزرگ کارهای و

 .«شویم تبدیل جهان در پیشرو کار و کسب یک به توانستیمنمی
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 کنندمی حفظ بهتر را استعدادشان با نیروهای .7

 

 دگیغیرخانوا کارهای و کسب از بهتر و بیشتر خانوادگی کارهای و کسب در کارکنان ماندگاری

 اعتماد جمله از مدتطوالنی همکاری هایمزیت برای خانوادگی کارهای و کسب رهبران. است

 و کسب. قائلند ارزش ترقوی فرهنگ و آنان هایتصمیم و کارکنان بهتر شناخت بیشتر،

 این در. دارند «باال اعتماد قابلیت با هایسازمان» مشابه هاییویژگی خانوادگی کارهای

 یک و کارآمد و پویا کاری هایتیم خلق به منجر متخصص کارکنان بلندمدت همکاری هاسازمان

 ایکاره و کسب از یکی مدیرعامل. کندمی کمک اهداف تحقق به که شودمی جامع فکری الگوی

 آنها اما باشیم، نداشته را کارکنان ترینباهوش شاید: »گویدمی مذکور پژوهش موضوع

 شانن واکنش سرعت به تیم کل مشکالت، بروز هنگام و بلدند کسی هر از بهتر را کارشان

 .«دهندمی

 

 تکیه مالی هایمحرک به کمتر کارکنان حفظ برای خانوادگی کارهای و کسب که است جالب

 رکود، دوران در نیرو تعدیل از اجتناب اهداف، تحقق و تعهد فرهنگ خلق بر آنها. کنندمی

. کنندمی تأکید افراد روی گذاریسرمایه و سازمان دورن اعضای به باال هایجایگاه سپردن

 آموزش صرف را بیشتری یهزینه دیگر کارهای و کسب به نسبت خانوادگی کارهای و کسب

 .کنندمی کارکنان

 آنها، از یکی تحقق. شد خواهید آنها افزاییهم و هماهنگی متوجه اصل 1 این آزمون با

 اهشک را نیرو تعدیل احتمال اندک بدهی و جوییصرفه. کندمی ترساده را آن یبقیه پیگیری

 سکری کاهش و تنوع به منجر جهانی یتوسعه. کندمی تقویت را کار نیروی ابقای نتیجه در و

 از ناشی یشدهاندازپس پول. است کمتر بدهی معنای به کمتر هایشرکت خرید. شودمی

 مناسب موارد در کالن، هایهزینه صرف در احتیاط و دقت با توانمی را جوییصرفه

 .دکنمی تقویت را دیگری یک هر بلکه کنند،نمی عمل خالء در اصول این. کرد گذاریسرمایه
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 و انگیزشگفت هایانتخاب به دست که رقبایی وجود از خانوادگی وکارهایکسب مدیران

 باعث حد از بیش احتیاط که دانندمی آنها. آگاهند زنند،می آمیزمخاطره هایگیریتصمیم

 یچرخه تغییر با و زمان گذر در امیدوارند اما بدهند، دست از را هافرصت برخی شودمی

 .کنند خلق بیشتری درآمد رکود، به رونق از یوستهپ گذر و اقتصادی

 

 و انعطاف بر تمرکز استراتژی روند این یادامه با. است شده ترسریع هاچرخه این تکرار

 در. کندمی پیدا بیشتری هواداران است، جاری خانوادگی کارهای و کسب در که استقامت

 در کمتر درآمد پذیرش دهند،می رخ دیگری از پس یکی هابحران که امروز جهانی اقتصاد

 را آن خشنودی با مدیران که است ترفندی رکود، دوران در بقا تضمین برای رونق دوران

 .بندندمی کاربه
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