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  چکیده
هاي  ها و بنگاه کنند و بسیاري از شرکت ي خانوادگی نقش مهمی در رشد و بقاي اقتصاد کشورها ایفا میوکارها کسب

وکارهاي  شوند. یکی از فرآیندهاي مهم در کسب وکار خانوادگی برپا شده و اداره می کسب صورت بهبزرگ و بنام 
ارهاي خانوادگی بوده و طی آن دانش از نسلی به وک خانوادگی فرآیند جانشینی و انتقال دانش است که ضامن بقا در کسب

ها کیفی است و با هدف  شود. این پژوهش بر حسب هدف بنیادي و از نظر شیوة گردآوري داده هاي دیگر منتقل می نسل
رفته بنیاد بهره گ وکارهاي خانوادگی انجام شد. براي این منظور از رویکرد نظریۀ داده شناسایی فرآیند انتقال دانش در کسب

 این نشد. با جدیدي هايومقوله مفاهیم کشف به منجرها  داده تحلیل بعد، به 21 مصاحبه از که شد انجام مصاحبه 24شد و 
شد. براساس  تحلیل ها به آن مربوط هايداده و شده انجام نیز دیگر مصاحبۀ 3نظري،  اشباع حصول از اطمینان براي وجود،

دانش در  انتقالعنوان عوامل علّی که بر فرآیند  هاي این پژوهش حفظ اعتبار، وجود منابع دانش و تمایل به بقاء بنگاه به یافته
اي، آرزوهاي  ینهزمعوامل  عنوان بههاي خانوادگی و فرهنگ یی شدند. ارزششناسایر دارند، تأثی خانوادگي وکارها کسب

راهبردها و بقاي  عنوان بهعوامل میانجی شناسایی شد. انگیزش و تعهد  عنوان بهقوي  روابطبع دانش و مشترك، اطمینان به من
  پیامدها استخراج شدند. عنوان بهوکار و حفظ مزیت رقابتی  کسب
  

  بنیاد نظریۀ داده خانوادگی، وکار کسبدانش ضمنی، ، انتقال دانش هاي کلیدي: واژه
  

                                                        
 نویسندة مسئول:   Email: Ab.ahmadi@ut.ac.ir   



  202 1397 تابستان، 2 شمارة ،11 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامۀ

  مقدمه
 بیشـترین  خـانواده  یـک  هـا  آن در کـه  هسـتند  هـایی وکار کسـب  خانوادگی هايوکار کسب

 50 از بـیش  کـه  هـایی وکار کسـب  دیگـر،  بیـان  بـه  دارد. اختیار در ها تصمیم در را نفوذ و قدرت
 سـببی  یـا  نسبی خویشاوندي دیگر یک با که استاي  خانواده اعضاي اختیار دري رأدرصد حق 

  ).Westhead and Cowling,1998( آیند می شمار به خانوادگی هايوکار کسب دارند،
 مســئولیتچنــین  هــم و محلــی، جوامــع بــه تعهــد دلیــل بــه خــانوادگیوکــار  کســب اهمیــت

ــه ــاتو  کارآفرینان ــدتی ثب ــت بلندم ــه اس ــراي ک ــاد ب ــی     اقتص ــان م ــه ارمغ ــورها ب آورد.  کش
 بـر  کـه  محـدودیتی  از و هسـتند  بلندمـدت  گـذاري  سـرمایه  بـه  مایـل ي خانوادگی هاوکار کسب

 سـریع ۀ سـرمای  بازگشت نیازمند و فصلیهاي  گزارشۀ ارائ به مجبور و شود می تحمیل رقبایشان
 تـر  سـالم  را کـارآفرینی ۀ جامعـ  یکلـ  طـور  بـه  خانوادگی هايوکار کسب .باشند می مستثنا هستند
 مسـئولیت  وکارهـا  کسـب . ایـن  هسـتند  اعتمـادتري  قابـل وکـار   کسـب  شرکايچنین  هم و کرده

 است  پایدار انداز چشم داشتن و گرایی بلندمدت تمرکز  از ناشی که دارند اجتماعی و اقتصادي
)Hnátek, 2015.( کننـد   ایفا می کشورها اقتصاد در مهمی نقش ها آنچنین  هم)Zahra, Hayton 

and Salvato, 2004.( وجـود  خـانوادگی  وکـار  کسـب  میلیـون  8/4 انگلسـتان  در  2016 سال در 
در  نفر میلیون 2/12 و  داده تشکیل راکشور  نش خصوصی آبخ کلدرصد  88 کهداشته است 

سـهم   )GDP( داخلـی  ناخـالص  تولیـد  در دالر میلیارد 519طور کلی  و به اند داشته اشتغال ها آن
 دوسـوم  خـانوادگی هاي  شرکت ،1خانوادگیهاي  بنگاهۀ  سسؤم آمار آخرین براساس .اند داشته

 GDP از درصـد  90 تـا  70 حدود در و دهندجهان را تشکیل میي سراسر وکارها کسب تمام از
 ایجـاد را  مشـاغل  درصـد  80 تـا  50 حدود در جهان کشورهايبیشتر  در وکرده  تولید را ساالنه

  ).Family Firm Institute, 2017(  کنندمی

                                                        
1 Family Firm Institute 
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 ینتـر  مهـم  از ضـمنی  دانـش   و است شده مطرح دانش انواع خانوادگی هايوکار کسب در
 کارکردهـاي  ینتـر  مهـم  از آن مناسـب  انتقـال شـمار آمـده و    بـه  بنگاه رقابتی مزایاي حفظ ابزار

   .باشد می خانوادگیوکار  کسب گذار یانبن
 دانش، دارندگان فرديهاي  یژگیو مانند مختلفی عوامل یرتأث تحت ها بنگاه در دانش انتقال

 فعالیـت  محـیط  و دانـش  انتقـال  فرآینـد  بـر اثرگـذار   انگیزشـی  عوامـل  دانـش،  نتقـال سازوکار ا
 بسـیاري  اهمیـت  خانوادگی هايوکار کسب در آن انتقال و دانش ماهیت دارد. قراروکار  کسب
 خـانوادگی وکـار   ة کسـب آینـد هـاي   شکسـت  یـا  موفقیـت  و رشدء، بقا در اصلی عامل و داشته

 انتقـال  بـه  تمایـل و  دانـش  منـابع  بـودن  موجـود  باورها، و ها ارزش مانند عواملی آید. می شمار به
 و تعهـد  انگیـزش،  بنگـاه،  اجتمـاعی ۀ سـرمای  دیگـر،  سـوي  از آن دریافـت  و سـو  یـک  از دانش

 Sharma and) انـد  شـده  شـمرده بر دانش انتقال فرآیند بر اثرگذار عوامل ینتر مهم از ترجیحات

Irving, 2005) .  
ــدهايفرآ ــال ین ــش  انتق ــینی ودان ــب در جانش ــايوکار کس ــانوادگی ه ــم از خ ــر مه  و ینت
 هنگـام  در بیشـتر  فرآینـدها  ایـن  آیـد.  مـی  شـمار  بـه  هـا وکار کسـب  ایـن  در مقـاطع  ینتـر  حساس

 عامـل  دو رفتـه  هـم  يرو اسـت. شـده   بررسـی  خـانوادگی  هـاي وکار کسب در ها نسل جایی هجاب
 یاثربخشـ  و کننـد)  مـی  تجربـه  را جانشینی فرآیند خانواده اعضاي که يا اندازه و (درجه کیفیت

 ینـدهاي فرآ در مطالعـه  مورد عوامل ینتر مهم جانشینی) فرآیندۀ یجنت مورد در دیگران (قضاوت
 دانـش  انتقال فرآیند  ).Handler, 1990( آیند می شمار به خانوادگی هايوکار کسب در جانشینی

 در دانـش  انتقـال  فرآیند با متفاوت انگیزشی عوامل ازنظر یژهو به خانوادگی هايوکار کسب در
 تـالش  تمـام  فعلـی  مالکـان  و اثرگذارنـد  فرآینـد  این بر بسیاري عوامل .ستهاوکار کسب دیگر
 شـود.  حفظ کماکان انتقال فرآیند در ها آنوکار  کسب اعتبار و آبرو تا گیرند می کار به را خود
 انتقـال  خـانوادگی،  يهـا وکار کسب در جانشینی یندهايفرآ روي شده انجامهاي  پژوهش بیشتر

 آن مختلـف هـاي   جنبـه  بـه  و گرفتـه  نظـر  در شود می انجام خود خودي به که فرآیندي را دانش
 .(Hsu and Chang, 2011) اند نکرده توجه
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 را خـانوادگی ي وکارهـا  کسـب  در دانـش  انتقـال  فراینـد  کـه هـایی   همطالع کمبود به توجه با
 ودارد  زیـادي  اهمیـت  آن مراحـل  و فرایند این بیشتر و بهتر شناخت باشند،کرده  تبیین و بررسی
 از اسـت  عبـارت  پـژوهش  اصلی سؤال بنابراین، است شناخت این تحقق نیز پژوهشاین  هدف

  ؟باشد می چگونه خانوادگی هايوکار کسب در دانش انتقال فرآیند که این

  تحقیق ۀپیشین و نظري مبانی بر مروري

  خانوادگیي وکارها کسب
 در مهمـی  نقـش  هـا  آن هسـتند.  جهـان  سراسر دروکار  کسب سازمان غالب شکل ها خانواده

 تـداوم  و رشـد  بـه  دسـتیابی  بـراي  دارنـد.  کشـورها  و جوامـع  اقتصـادي  و اجتماعی ثروت ایجاد
هـاي   یـان جرتـا   سـازد  مـی  قـادر  را هـا  آن که کارآفرینانههاي  یتقابل و ذهنیت باید ها آن مستمر،

 نـه  کننـد  منتقـل  بعـدي هـاي   نسـل  بـه  را کننـد  ایجاد مختلفهاي  نسلبین  در ثروت از جدیدي
 را خـانوادگی وکـار   کسـب  .انتقـال یابـد   بعـدي  نسـل  بـه  نسـل  یـک  ازوکار  کسب صرفاً که این
 دو حـداقل  ادغـام  طریـق  از کـه  گرفـت  نظـر  در هیبرید هویت  داراي سازمانی عنوان بهتوان  می

 هویــت و خــانواده هویــت یعنــی برجســته، هویــت دو حــداقل و کــرده عمــل ســازمانی شــکل
تـوان   مـی  .(McKelvie et al., 2014; Whetten, Foreman, and Dyer, 2014) داردوکـار   کسـب 
 ,.Bettinelli et al(گرفـت   درنظـر  جـزء  سـه  از متشکلهایی  را نظام خانوادگی هايوکار کسب

2017:(  
 ؛آن زندگیۀ چرخ و ها سنت پیشینه، شامل کننده، کنترلة خانواد .1
 ؛ ثروت تولید براي استفاده مورد يساختارها و منابع شامل بنگاه، .2
 . یشانها مهارت و منافع با افراد، .3

نظر  از بعدي نسل و ارشد نسل دانش مبناي که کنند) استدالل می2017و هاستد ( 1فیلد وود
 اشـتراك چنـین   هـم  .اسـت  متفـاوت  ها آن صریح و ضمنی دانش نسبی وزن و دانش تولیدة نحو

  د. شومی نوآورانه تغییرات و نتایج به منجربوده و  دوطرفه خانوادگیهاي  شرکت در دانش
                                                        

1. Wood field  and Husted 
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  خانوادگیي وکارها کسب در دانش انتقال

 چنین است. کلیدي کارکنان جایی هجاب ،ها سازمان در تغییراتهاي  روش ترین یجرا از یکی
 ی،دهـ  سـازمان  دنبـال  بـه  دانـش  انتقال سازمانی،هاي  یهنظر در دارد. نام اداري جانشینی فرآیندي

 بـراي  دانـش  بقـاي  از اطمینـان  آن اصلی هدف و بوده بعديهاي  نسل براي دانش توزیع و خلق
 در دانـش  مدیریت تر گستردهة حوز از بخشی را دانش انتقال پژوهشگران است. آیندههاي  نسل

 تـر  یعوس فرآیندي را دانش انتقال سازمانی، پردازان یهنظر از بسیاري آورند. می شمار به ها سازمان
 ذهـن  در ضـمنی  صورت به سازمانی دانش بیشتر زیرا دانند، می ساده ارتباطات یک از تر جامع و

ة نحـو  گـروي  در بیشـتر  دانـش  انتقـال خواهد بـود.   دشوار فرآیندي آن انتقال و بسته نقش افراد
 سـازمان  ارتباطاتیهاي  شبکه و کارکنان زبانی و ذهنیهاي  یتقابل دانش، انتقال فرآیند مدیریت

  آن رقـابتی  مزایاي حفظ و سازمان بقاي اصلی شرط را دانش انتقال پژوهشگراناکثر  دارد. قرار
 گـروه  یک آن طی که دانند می فرآیندي را دانش انتقال سازمانی نظران صاحببرخی  دانند. می

 Ingram and( گیـرد  مـی  قـرار  دیگـر  واحـد  یـا  گـروه  یـک ۀ تجرب تأثیر تحت سازمانی واحد یا

Argote, 2000.(  
 پیشـرفت  در را اصـلی  اهمیت منابع (که محور -منبع اقتصاد ازکشورها   حرکت راستاي در

 بسـیاري  اهمیـت  آن انتقـال  و دانـش  اهمیت و نقش محور، -دانش اقتصاد به کند) می ایفا ها آن
ــه ــت. یافت ــی اس ــم از یک ــرینمه ــواردي ت ــه م ــال در ک ــش انتق ــه دان ــاره آن ب ــی اش ــود،  م ش

 داراي فـرد  از دانـش  کـل  انتقـال  شـود  مـی  موجب دانش چسبندگی باشد. می دانش1چسبندگی
 پژوهشـگران  .(Probst et al, 2000) نباشـد یر پـذ  امکـان راحتـی   بـه  دیگـر  افـراد  یـا  فـرد  بهدانش 

جملـۀ   از ،اند کردهبیان  ها سازمان در دانش انتقال فرآیند براي را زیاديهاي  چالش رفته هم يرو
  (Tsoukas. and Vladimirou, 2001) کرد: اشاره زیر موارد به توان می ها چالش این

 ؛ بودن ضمنی یا صریح نظر از دانش ماهیت .1
 ؛ واحدها جغرافیاییۀ فاصل .2

                                                        
1 Stickiness 
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 ؛زبانی موانع و ذهنیهاي  تفاوت .3
 ؛ آن پذیرش چنین هم و دانش انتقال براي انگیزش نبود .4
 . سازمانی ارتباطات در ضعف .5

 دارنـدگان  شناسـایی  شـامل  فرآینـد  یـک  صـورت  بـه  را دانـش  انتقال پژوهشگران اینة عمد
 دانـش،  انتقال و اشتراكسازوکار  طراحی دانش، انتقال براي افراد انگیزاندن سازمان، در دانش

 اگرچه دانند می دانش جدید صاحبان توسط آن اعمال و دانش انتقال از اطمینان فرآیند، اجراي
 اســت، شـده  بررسـی  بــزرگهـاي   سـازمان  و هــا شـرکت  مـورد  در بیشــتر دانـش  انتقـال  فرآینـد 

 توجـه  نیـز  تر کوچک هايوکار کسب و ها بنگاه در دانش انتقال فرآیند به جدیدترهاي  پژوهش
 انتقـال  فرآینـد  بـه  افـراد  تعهد و بنگاه در رهبري سبک افراد، بین روابط ماهیت .اند کرده زیادي
هــاي  بنگـاه  و هـا وکار کسـب  در دانـش  انتقـال  فرآینـد  در اثرگـذار  عوامـل  ینتـر  مهـم  از دانـش 

 . (Sharma and Irving, 2005) است بوده تر کوچک
 یري،پـذ  رقابـت  بقـا،  روي زیـادي بوده و آثـار   سازمانی یندهايفرآ ینتر مهم از دانش انتقال
 و داشـته  وجـود  نیـز  خـانوادگی  يهاوکار کسب در فرآیند این دارد. ها سازمان رونق و نوآوري

 ویژگـی  تـأثیر  تحـت  فرآینـدي  چنـین  شـود.  مـی  منتقل دیگرهاي  نسل به نسلی ازه مربوط دانش
  دارد. قرار خانوادگی يهاوکار کسب خاص

  شود: می تقسیم کلیۀ دست پنج به خانوادگی هايوکار کسب در دانش
 ؛ دارد بستگی افراد شناختیهاي  يتوانمند و ادراکیهاي  مهارت به آن انتقال که دانشی 
 شـکل  محـیط  از هـا  آن تفسـیر  و افـراد هـاي   تعامـل  براسـاس  و بـوده  عملـی  بیشتر که دانشی 

 ؛ دارد کاربرد ها یزن چانه وها  همذاکر در بیشتر دانش این گیرد. می
 ؛  یابد می انتقال ها استعاره و گفتار واژگان، قالب در بیشتر که دانشی 
 قابـل  یسـادگ  بـه  دانش این دیگر، بیان به دارد. چسبندگی خاصیت و بوده ضمنی که دانشی 

 ؛نیست یادگیري و انتقال
 یابـد  مـی  انتقـال  هـا  نوشـته  دیگـر  و هـا  جزوه ،ها کتاب راه از و نوشتاري صورت به که دانشی 

(Trevinyo-Rodriguez, 2006) .  
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 سـو  یک از ،ها بنگاه و ها سازمان اغلب در دانش مانند خانوادگی، يهاوکار کسب در دانش
 دانـش  انتقـال  دراثرگذار  موانع از یکی رود. می شمار به قدرت منبع دیگر سوي از و بوده فردي

 عنـوان  بـه  هـا  آن بـراي  دانـش  زیرا باشد می فردي دانش انتقال به افراد تمایل عدم ،ها سازمان در
 زیرا هستند رو هروب چالشی چنین با کمتر خانوادگی هايوکار کسب آید. می شمار بهی رقابت منبع

 منبـع  بـه  اطمینان ندارد. وجود ها آن بین رقابتی و بوده یکی آینده مالکان و فعلی مالکان اهداف
 در روابـط  آیـد.  مـی  شـمار  بـه  دانـش  انتقال فرآیند تسهیل عوامل ینتر مهم از  آن اعتبار و دانش
 هـر  و آیـد  مـی  شـمار  بـه  دانش انتقالة کنند یینتع عوامل ینتر مهم از خانوادگی يهاوکار کسب
 شـود.  مـی  انجـام اثرگـذارتر   و بهتـر  دانـش  انتقال باشد، تر یمانهصم و بهتر افراد بین روابط اندازه

 ها آنوکار  کسب بقاي از اطمینان جانشینی، فرآیند دروکار  کسب فعلی مالکان هدف ینتر مهم
 را خـود ۀ تجربـ  و دانـش ۀ همـ  کننـد  مـی  تـالش  یجـه نت در اسـت،  آن آبـروي  و شـهرت  حفظ و
 بهتـرین  ارتباطـات،  علـم  براسـاس  کننـد.  منتقـل  (جانشـینان)  بعـدي هاي  نسل به کامل صورت به

 دو هـر  (گیرنـده)  پیـام ة کنند یافتدر و (فرستنده) پیام صاحب که است زمانی پیام انتقال حالت
 زیـادي  مزیـت  جهـت  ایـن  از خـانوادگی  يهاوکار کسب و باشند فرآیند انجام به مایل و راغب
 هـاي وکار کسب در دانش انتقال شد، اشاره که طور همان دارند. دیگر هايوکار کسب به نسبت

هاي  نسل آن دیگر طرف و فعلیهاي  نسل آن طرف یکبوده و  دوطرفه فرآیند یک خانوادگی
 فرسـتنده)،  طرف (از آن انتقال براي انگیزش وجود و دانش بودن موجود بر عالوه هستند. آینده

 فرآینـدي  فـردي  یـادگیري  باشد.داشته  آن یادگیري براي کافی توان و انگیزش باید نیز گیرنده
 شـناختی هاي  یژگیو به وابسته شدت به یادگیري فرآیند برآورد. و آزمون دریافت، شامل است
 یريگ شکل در زیادي اهمیت افراد نگرش و باورها خانوادگی، هايوکار کسب دربوده و  افراد

  (Trevinyo-Rodriguez, 2006). دارد یادگیري تعهد ایجاد و ها آن شناخت
 پـروري  جانشـین  فرایند در فیزیکیهاي  ییدارا انتقال که است این دانش انتقال در مهمۀ نکت
 .دارد  شـده  تعبیـه  شـرکت  فرهنـگ  در  که نامشهوديهاي  ییدارا با مقایسه در تري کم اهمیت

 در انتقـال  ایـن  کـه است  نقشی و انتقالسازوکار  پویایی و غیررسمی پیچیده، ماهیت دلیل به این
  . )Makó et al, 2018( کندمی ایفا ها نسل طی در اقتصادي موفقیت و کارآفرینی تمایل حفظ
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ــه عوامــل  هــم يروپژوهشــگران  ــه نگــرش، باورهــا، مختلفــی رفت ــط هــا ارزشاز جمل ، رواب
فشــار روحــی،  اســترس و ۀدرجــخــانوادگی، همســانی بــین نتــایج ملمــوس و آمــال و آرزوهــا، 

روي فرآینـد   اثرگذاروکار را از عوامل  هاي گذشته و عدم قطعیت محیط کنونی کسب یتموفق
 صـورت  بـه فرآینـدي اسـت کـه     2. یـادگیري و سـازگاري  انـد  دانسـته  1هاي بعدي یادگیري نسل

    .(Gedajlovic and Carney, 2010) افتد ي خانوادگی اتفاق میوکارها کسبزمان در  هم
خانوادگی که در آن جانشـینی   وکار کسب 9) فرآیند انتقال دانش را  در 2010( 3یگینسونه

اي شـامل سـاختاري،   رابطـه  ۀنـوع سـرمای   4مادر به دختـر در حـال انجـام بـود بررسـی کـرده و       
کننـد شناسـایی   هایی که این فرآیند را تسهیل میسرمایه عنوان بهشناختی، عاطفی و انعکاسی را 

وکارهـایی پرداختنـد کـه بـه     ) به بررسی فرآیند جانشینی درکسب2003همکاران ( کرد؛ میلر و
ها سه الگوي مجـزاي  منجر شده است. براساس این پژوهش، آن هاآنشکست و یا ورشکستگی 

را شناسـایی   6و جانشـینی شورشـی   5، جانشینی متزلزل4کارانه محافظهجانشینی را شامل جانشینی 
  ).Miller et al, 2003( کردند

 بـر  خـانوادگی  يهـا وکار کسـب  هـاي ویژگـی  یرتـأث  به )1393( همکاران و زهرانی حمديا
   صـنعتی هـاي   شـهرك  در خـانوادگی  يهـا وکار کسـب  در يپـرور  جانشـین  یـزي ر برنامه فرایند
 از  خانوادگی، يهاوکار کسب هايویژگی بین دهدمی نشان ها آن هايیافته اند.پرداخته  تهران
 و مثبـت  ۀرابط يپرور جانشین یزير برنامه و جانشینی براي اعتماد مورد جانشین فرد تمایل جمله

 جانشـین  فـرد  تمایـل  ووکـار   کسـب  بـه  خانواده تعهدهاي  مؤلفهچنین  هم دارد. وجود معناداري
 فـیض  و صـامعی  .دارنـد  مسـتقیم  یرتـأث  پـرور  جانشـین  یزير برنامه بر جانشینی براي اعتماد مورد

 مـورد  پـروري  جانشـین هـاي   روش بررسـی  بـه  چندگانـه  موردکـاوي  رویکـرد  بـا  )1393( بخش
ــتفاده ــدادي در اس ــاه از تع ــاي  بنگ ــانوادگیه ــران خ ــه ای ــار و پرداخت ــلی روش چه ــراي اص  ب

                                                        
1Next generation members 
2Adaptation 
3 Higginson 
4 Conservative succession 
5 Wavering succession 
6 Rebellious succession 
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 خـانوادگی،  بنگاه بیرون یا درون کردن کار رسمی، آموزش و تحصیالت شامل پروري جانشین
بنابراین با توجه به عدم شناخت کافی از  .اند کرده شناسایی را منتورینگ و خانواده، در پرورش
بنیـاد   نظریۀ داده چارچوباز ، در این پژوهش خانوادگی يهاوکار کسب در دانش انتقالفرایند 

  استفاده شده است.

 شناسی روش
 ازهـا کیفـی اســت.    ایـن تحقیـق برحسـب هــدف بنیـادي و از لحـاظ شـیوة گــردآوري داده      

انـدك   خـانوادگی  هـاي وکار کسـب  در دانـش  انتقال فرآیند دمور در ماهاي  دانسته که ییجا آن
 بنیـاد  دادهۀ نظریـ  روش و دهکـر  بررسـی  مختلف ابعاد از را لهأمس یناتا  هستیم آن یازمندن است،
 ن،بازرگـا ( خواهد بود مناسب نداریم کافی شناخت آن مورد در که فرآیندهایی شناسایی براي

 ایـن  شـد.  اسـتفاده   2منـد  نظام رویکرد ،1بنیاد دادهۀ نظری روش از پژوهش این در بنابراین). 1387
 ).1386فـرد و امـامی،    ییدانـا ( اسـت شـده   ارائه )1990( کوربین و اشتراوس اثر توسط رویکرد
 و 4محـوري  کدگـذاري  ،3بـاز  کدگـذاري  مراحـل  بـر  بنیاد دادهۀ نظری روش در مند نظام رویکرد
  ).1387 ن،بازرگا( باشد می استوار 5انتخابی يکدگذار
 مـدیران  بـا  مصـاحبه  24 درمجموع است. یافتهساختار نیمهۀ مصاحب ،ها داده يآور جمع ابزار

، تعریـف  طبق شده انتخاب هايوکار کسب .شد انجامدر شهر تهران  خانوادگی وکارکسب 24
 خـانواده  یـک  اعضـاي  اختیـار  در يرأ حق امتیازدرصد  50 از بیش که هستند هاییوکار کسب

   ).Westhead and Cowling, 1998( دارند سببی یا نسبی خویشاوندي یکدیگر بابوده و 
 یـري گ نمونـه  نظـري،  یـري گ نمونـه  در اسـت.  نظري روش استفاده، مورد  یريگ نمونه روش

ایـن   در. )1387 ن،(بازرگـا باشـد   مـی  نظریـه  تـدوین  بـر  تمرکـزش  و احتمـالی)  (نـه  بوده عمدي
 و مفاهیم کشف به منجرها  داده تحلیل بعد، به 21 ۀمصاحب از که شد انجام مصاحبه 24 پژوهش

                                                        
1 Grounded theory 
2 Systematic 
3 Open coding 
4 Axial coding 
5 Selective coding 
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 نیز دیگر ۀمصاحب 3 نظري، اشباع حصول از اطمینان براي وجود، این با. نشد جدیدي هاي مقوله
 رسید انسجام از حدي بهنظریه  اشباع،ۀ مرحل درشد.  تحلیل ها آن به مربوط هاي داده و شد انجام

 Glaser ؛1386فرد و امامی،  ییدانا(شد  تر کم و تر کم نمونه افزایش با آن در کلیهاي تغییر که

and Strauss, 1967.(  
 بـه  هـا  داده آن طـی  کـه  بـاز  کدگـذاري  روش سـه  از بنیـاد  دادهۀ نظریـ  منـد  نظام رویکرد در

 کدگـذاري  و شـد  کشـف  هـا  آنهـاي   همشخصـ  وهـا   همقولـ  و شکسته خود واحد ینتر کوچک
 فرآینـد  مرکز در اصلیة پدید یا مقوله عنوان به و انتخاب باز کدۀ مقول یک آن طی که محوري

 از انـد  عبـارت هـا   همقولـ  سـایر  .شد مرتبط آن بهها  همقول سایر سپس و گرفت قرار بررسی مورد
الزمۀ  راهبردها. ازدست آمده  ي بهپیامدها و يا واسطه و اي ینهزم شرایط راهبردها، ی،علّ شرایط

و درنهایـت در   شـود.  مـی  نامیـده  کدگـذاري  نمـودار  کـه  اسـت  شـکلی  رسـم  مرحله این انجام
 الگـوي  در آمـده  دسـت  بـه هـاي   مقولـه  میانۀ رابطة دربار اي یهنظر تکوین به انتخابی کدگذاري
شـد   روایـت  هـا  مقولـه  میـان ۀ رابطـ  گونـه  حکایـت  طریـق  بـه  و شد پرداخته محوري کدگذاري
 .)1382و همکاران،  صلصالی ؛1387(بازرگان، 

 تفـاوت  و دادنـد  انجام را کدگذاري عملیات مختلف کدگذاران پایایی به دستیابیمنظور  به
این امر از این طریق محقق شد کـه کدگـذاري توسـط کدگـذاران      بود. حداقل کدگذاران بین

جـا مشـخص    ها مقابله و بحث قـرار گرفـت. در آن   این کدگذاري سـپس مختلف انجام گرفت و 
ي که اختالف نظر بود با بحث و تبـادل نظـر،   موارد در ونیست  زیاد کدگذاران بین تفاوتشد 

 تعریـف  و ،مـرتبط هاي  پژوهش از مناسب هاي همقول انتخاب با چنین هم بهترین کد انتخاب شد.
 تضـمین  بـراي . )Milne and Adler, 1999( دسـت آیـد   بـه  تحقیق پایاییشد  تالش ها آن واضح

 در پژوهشــگر یــک از بــیش کــه معنــی بــدین ١کننــده یبررســ يبنــد مثلــث تحقیــق ایــن روایــی
 ممیـزي  توسـط  هـا  یـل تحل و هـا  يکدگـذار چنـین   و هـم  بودند دخیل ها داده تحلیل و گردآوري

                                                        
1 Investigator Triangulation methodological 
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 نداشـت  شـرکت  هـا  داده تحلیـل  و يآور جمـع  فراینـد  درامـا   بود متخصص فردي  که خارجی
    .)1385مهرگان و زالی، ( شد یدیتا و بررسی

 ها یافته
 آورده) 1جـدول (  در مربوطـه  شناختی جمعیت آمار شد. مصاحبه نفر 24 با تحقیق این براي

   است. شده

  شناختی جمعیتتوصیف  .1 جدول
  درصد  فراوانی  طبقه  متغیر

  87.5 21  مرد  جنسیت
 12.5 3  زن  
 37.5 9 و کمتر 30  سن
  30-50 8 33.3 
 29.2 7 به باال 50  

 37.5  9  کمتر از کارشناسی  تحصیالت
 37.5 9 کارشناسی  
 25.0 6  کارشناسی ارشد  

  66.4  16  صنایع غذایی  صنعت 
  33.3  8  مواد شیمیایی  

  
 پیش و ها فرض یشپ از استفاده بدون کدها و گرفت قرار مطالعه مورد خط به خط ها مصاحبه

 جداگانـه  کـدهاي  قالـب  در خـام  اطالعـات  بـاز،  کدگـذاري ۀ مرحلـ  طیشد.  استخراج مفاهیم
 ادامـه شـود،   تبیـین  هـا  داده شـکل  بهترین به که جایی تا کدگذاري و سازي مقوله و شد شکسته
 مشـخص بـراي   یممفـاه  ایـن  و شـد  ایجـاد مفهوم  136حدود  باز، کدگذاري از استفاده با یافت.
ها  همقول گرفت. شکل ها آن طریق ازمقوله  30 و گرفته قرار مداوم مقایسه مورد ها شباهت شدن

 ادامـه  در .هست محوري کدگذاري نمودارة دهند نشان) 1( شکل و) 2( جدول در ها مقولهیرز و
 و دشـ  تدوین محوري کدگذاري الگوي در آمده دست بههاي  مقوله میانۀ رابطة دربار اي یهنظر
  درآمد. نگارش به گونه حکایت صورت به ها مقوله میانۀ رابط
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  استخراجیهاي  مقولهیرز و ها مقوله. 2 جدول
  مقوله یرز  مقوله  مقوالت کلی

  اي ینهزمعوامل 
  ارزش کار  خانوادگیهاي  ارزش

  ارزش خانواده
  فرهنگ جامعه  فرهنگ و سنت

  سنت خانواده

  عوامل میانجی

  آرزوهاي مشترك
  آرزوي رشد

  آرزوي پایداري
  آرزوي شهرت

  اعتبار   اطمینان به منبع دانش
  اطمینان

  روابط قوي
  روابط صمیمانه
  روابط عاطفی

  اعتماد

  شرایط علی

  تمایل به حفظ اعتبار
  حفظ اعتبار خانوادگی
  حفظ اعتبار شخصی

  حفظ اعتبار بنگاه

  دانش آشکار  وجود منابع دانش
  دانش ضمنی

  وکار ادامه کسب  تمایل به بقاء بنگاه
  رشد بنگاه

  انتقال دانش  مقوله محوري
  

  ها دانستهانتقال 
  تجربیات انتقال

  راهبردها
  انگیزش

  ایجاد انگیزه
  ایجاد اشتیاق
  ایجاد امید

  تعهد به بنگاه  تعهد
  تعهد به خانواده

  پیامدها
  استمرار بنگاه  وکار بقاي کسب

  رشد بنگاه 
  با رقبا تتوانایی رقاب  حفظ مزیت رقابتی

  حفظ منابع
  

ــ .محــوري مقولــه  مالــک شــد. داده شــخیصت دانــش انتقــال تحقیــق ایــن در محــوري همقول
 انتقـال  یـن ا کنـد.  منتقـل مـی   آینـده  نسل به را خودهاي  هتجرب و ها دانسته خانوادگی وکار کسب
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 طور به ها خانواده وبوده  ساري و جاري متماديهاي  سال طی و وکار کسب مسیر تمام در دانش
  گوید:می ها آن از یکی مثال، براي ند.ردا اهتمام آن به روزمره و مستمر
 حال در ما روز هر شود. تمام یا شروع روز یک که نیست چیزيها  هتجرب این کردن منتقل"
 یـاد  هـا  یقبلـ  از هـم  مـن  خود که را چیزي تا کنم می تالش ها یتفعالۀ هم در و هستیم نآ انجام

  "داد. خواهند انجام بعدي نسل براي را کار همین نیز ها آن و کنم منتقل بعدي نسل به گرفتم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کدگذاري نمودار. 1 شکل
  

 خـانوادگی،  اعتبـار  حفـظ  بـه  تمایـل  دلیـل  بـه  خـانوادگی  وکـار کسب صاحبان .یعلّ شرایط
 کنند منتقل بعدي نسل به را خود دانش وها  هتجرب تا کنندمی تالش وکارکسب بنگاه و شخصی

 بنديدسته اعتبار حفظ به تمایلۀ مقول عنوانبا  موارد اینۀ هم بنابراین باشد ها آن اعتبار ضامن تا
  گوید:می ها آن از یکی مثال براي شد. گذارينام و

 هاراهبرد
 

 انگیزش
 تعهد
 

 شرایط زمینه
 

 خانوادگیهاي ارزش
 فرهنگ و سنت

 پیامدها
 

 وکارکسببقاي 
 حفظ مزیت رقابتی

 

 مقوله محوري
 

 انتقال دانش

 شرایط علی
 
 

 حفظ اعتبار 
 وجود منابع دانش
 تمایل به بقاء بنگاه

 

 گرمداخلهشرایط 
 آرزوهاي مشترك

 به منبع دانشاطمینان 
 قوي روابط
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 به و کنم حفظ را اعتبار این تا کردم را تالشم تمام من .است ما خانواده اعتبار شرکت این"
 بایـد  و است مهم نیز خانواده حیثیت و آبرو و نباشند پول دنبال به فقط که دادم یاد هم فرزندانم

  "شود. حفظ
 وکارهـاي کسـب  صاحبانبیشتر  محوريهاي  دغدغه از یکی بنگاه رشد و وکارکسب تداوم

 از یکـی  کـه  شـد  يگـذار  نـام  و يبنـد  طبقه بنگاه بقاء به تمایلۀ مقول عنوانبا و است خانوادگی
  کرد: خاطرنشان وکار کسب صاحبان از یکی مثال براي .باشد می یعلّ شرایط
 .شناسند و آبرو و حیثیـت خـانواده اسـت   می نام این به را ما همه و بود کار این در من پدر"

 دوسـت  اگـر  نیـز  هـا  آن فرزنـدان  و مـن  فرزنـدان  و کند پیدا ادامه کار این که خواهم می نیز من
 و نکـنم  کـار  ایـن  بـه  مجبـور  را هـا  آن کـردم  تـالش  مـن  البتـه  بدهنـد.  ادامه را کار همین دارند

  ".داشتند تمایل نیز خودشان
دانـش   انتقـال  فرآینـد  در یعلّـ هاي  مقوله از یکی ضمنی و آشکار از اعم دانش منابع وجود

  گفت: شوندگان مصاحبه از نفر یک مثال براي شد. بنديتهشناسایی و دس
 تـا  کـردم  صـرف  زیادي زمان من خود. بدهم یاد او به باید که دارد وجود زیادي چیزهاي"

 به باید گرفتم یاد من که چیزي این و گرفتم یاد را يگر کوزه فوت معروف قول به و بگیرم یاد
 درسـت  یرسـ مدر  را شـرکت  و کنـد  انتخـاب  را درست راه بتواند هم او تا شود داده یاد فرزندم

  "کند. اداره
 زیـادي احتـرام   خانوادگیهاي  ارزش براي خانوادگی وکار کسب صاحبان .اي ینهزم عوامل

 و کـار  براي ها آن این بر عالوه .است يا برجسته و مهم موضوع خانواده ها آن براي هستند. قائل
 کننـد.  ایجـاد  جامعـه  در يا افـزوده  ارزش کـه  هسـتند  آن دنبـال  بـه  و هستند قائل ارزش نیز یدتول

 اي ینـه زم عوامـل  ازی یککه  شد يبند طبقه خانوادگیهاي  ارزش عنوانبا  مقوله دو این بنابراین
ــذارتأث ــر یرگ ــد ب ــال فرآین ــش انتق ــن در دان ــوع ای ــب ن ــاوکار کس ــی ه ــد م ــی .باش ــن از یک  ای

  کند: می خاطرنشان شوندگان مصاحبه
 بقیـه  اسـت  سـالم  خانواده وقتی است. چیز همه یباًتقر خانواده است. مهم خیلی خانواده ..."
  "کند. می پیدا لهأمس جامعه جاي همه دارد مشکل خانواده وقتی ولی است سالم هم جاها
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 بـراي  شـد.  شناسـایی  یرگـذار تأث اي ینهزم عوامل عنوان به نیز خانواده سنت و جامعه  فرهنگ
  گوید: می خانوادگی بنگاه مدیران  این از یکی مثال

هـاي   آمـوزش  شـاگردش  بـه  اسـتادي  هر یعنی بود شاگردي استاد یادگیري ما فرهنگ در "
نظـر   اما بـه  کنند می مخالفت این با ها یبعض ناال شد. می منتقل سینه به ینهس ها ینا و داد می را الزم

 بعـداً  و گرفـت  مـی  یـاد  شـاگرد  و بـود  خـوب  خیلـی و  داشـت  وجود کهمن این رسم و روشی 
  ".شد می استاد خودش

 مـواردي  جملـه  از قـوي  روابـط  و دانش منبع به اطمینان مشترك، آرزوهاي .عوامل میانجی
 عنـوان  بـه یر دارد. تأث دانش انتقال در یخانوادگ وکار کسب صاحبان راهبردهاي روي بر که بود

  کند:   می اظهار مدیران این از یکی نمونه
 و دهـد  مـی  کار به دل دارد اعتماد من به من فرزند وقتی دارد. مهمی نقش اعتماد و اطمینان"

 طـی  در کـه  را چیزهـایی  تـا  کـنم  می تالش هم من و است همین در خودش صالح که داند می
  ."بدهم یاد او به ام گرفته یاد تجربه و زمان صرف با زیاديهاي  سال

 هـم  یعنـی  رف،طـ  دو هـر  از تعهـد  و انگیـزش  کـه  شـود مـی  باعـث  دانـش  انتقال .راهبردها
 و کـار  بـراي  متمرکزتـري  و بیشـتر  تـالش  و شـود.  یختـه برانگ دانـش، ة گیرند هم و کننده منتقل

  گوید: می افراد این از یکی مثال براي کنند. می پیدا خود بنگاه پیشبرد
 گیـرد  مـی  یـاد  را آن و دارد توجه دهم می یادبه او  که چیزي آن به پسرم که بینم می وقتی"

 در بـه  مـن  تـن  از را کـار  خسـتگی  حتـی  کـنم.  کـار  بیشـتر  که شود می انگیزه من خود براي این
  "نیست نتیجه یب زحماتم که بینم می وقتیکند  یم

 بقاء وکار کسب تا شود می باعث خانوادگی يهاوکار کسب صاحبانة انگیز و تعهد .پیامدها
 شـوندگان  مصـاحبه براي مثال یکی از  .کند اصالح یا و کرده حفظ را خود رقابتی مزیت و یافته

  گفت:
 را کـار  گـرفتم  تصـمیم  جـایی  یـک  از کـه  بـود  شده زیاد مشکالتي قدر به قبل سال چند"

 سـال  چنـد  هـم  پسـرم  و گذاشـتم  را عمرم خودم من دیدم  کردم فکر چقدر هر اما کنم. تعطیل
 گفـتم  پسـرم  بـه  کنـیم.  تعطیـل  که نیامد دلم و گذاشتیم مایه کار این براي خیلی و بود من کنار
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 دوبـاره  بـود  کـرده  کـار  قطع ما باها  اختالف برخی دلیل به و بود قبلی مشتري که ... با من بگذار
  "شود. عوضکار مسیر اصالً شکر رو خدا و کنم. صحبت

  گیري یجهنت و بحث
 وبـوده   خانوادگی هايوکار کسب در جانشینی فرآیند اجزاي ینتر مهم از یکی دانش انتقال

 کننـد  مـی  فعالیت پویا و رقابتیهاي  یطمح در خانوادگی هايوکار کسب .هاست آن بقاي ضامن
 بقـا،  بـراي  کنند. می دنبال را رشد و درازمدت در بقاة عمد هدف دو ها، یستمسۀ ینظر براساس و

 و جانشـینی  ینـدهاي فرآ و دارنـد  خود پیرامون محیط با تعامل به نیاز خانوادگی يهاوکار کسب
 خانوادگی هايوکار کسب در دانش انتقال است. تعامل اینهاي  بخش ینتر مهم از دانش انتقال

 در دانش انتقال با متفاوت ،ها سنت و باورها ،ها ارزش مانند ناملموسیهاي  یژگیو داشتن دلیل به
 هـدف  بـا  پـژوهش  ایـن ). Sharma and Irving, 2005( اسـت  خـانوادگی  غیـر  هـاي وکار کسب

ۀ نظریـ  رویکـرد  از اسـتفاده  بـا  و  خـانوادگی  هـاي وکار کسـب  در دانـش  انتقال فرآیند شناسایی
  انجام شد.  مصاحبه 24 ازدست آمده  هاي به داده وتحلیل یهتجز و بنیاد داده

 عنوان به بنگاه بقاء به تمایل و دانش منابع وجود اعتبار، حفظ پژوهش اینهاي  یافته براساس
 هستند. دخیل یخانوادگ هايوکار کسب در دانش انتقال فرآیند بر که شد ییشناسا یعلّ عوامل
 منبـع  بـه  اطمینـان  مشترك، آرزوهاي اي؛ ینهزم عوامل عنوان به فرهنگ و خانوادگی هايارزش
 و راهبردهـا  عنـوان  بـه  تعهد و انگیزش شد. شناسایی میانجی عوامل عنوان به قوي روابط و دانش
  شد.  استخراج پیامدها عنوان به رقابتی مزیت حفظ ووکار  کسب بقاي

 آنتواننـد   می و هستندیرگذار تأث مختلف عوامل آن دربوده و  پیچیدهي فرآیند دانش انتقال
 فرآینـد  نیسـتند.  مسـتثنا  امـر  این از نیز خانوادگیي وکارها کسب و بازدارند یا و کرده تسهیل را

 درشـوند و   درگیـر آن مـی   کـه بـوده   يافـراد  شـناختی هـاي   یژگیو به وابسته شدت به یادگیري
 هـا  آن شـناخت  یريگ شکل در زیادي اهمیت افراد نگرش و باورها خانوادگی، هايوکار کسب

 کـه  اسـت  طبیعـی از طرفی  .(Trevinyo-Rodriguez, 2006) کند ایفا می  یادگیري تعهد ایجاد و
 و اعتبـار  حفظ به تمایل طرفی از وباشد  بقاء دنبال به اجتماعی ساختار از یجزئ عنوان به خانواده

 بقـاء  به تمایل و اعتبار حفظ دهدهاي این تحقیق نشان می یافته که گونه همان بنابراین دارد. وجه
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ـ  عوامـل ین تر مهم از بنگاه  وکارهـا  کسـب  نـوع  یـن ا در را دانـش  انتقـال  فرآینـد  کـه  اسـت  یعلّ
 کـه دانـد   ي مـی ا تجربـه صاحب دانـش و   را خود کهی خانوادگ وکار کسبمالک  .انگیزد یبرم
هـاي   ارزشلیـل اهمیتـی کـه بـراي     د بـه اثرگذار باشـد   وکار کسب استمرار و دوام برايتواند  می
 نسـل  به را دانش این تا شودیخته میبرانگامعۀ خود قائل است ج فرهنگیچنین  ادگی و هموخان

  .  کند منتقل بعدي
 موجود باورها، و ها ارزش بر که )2005( 1ایروینگ و شارماهاي  یافته با تحقیق اینهاي  یافته

 و تعهـد  انگیـزش،  بنگـاه،  اجتمـاعی ۀ سـرمای  دانش، دریافت و انتقال به تمایل دانش، منابع بودن
 دارد. خـوانی  هم دارند یدتأک دانش انتقال فرآیند بر اثرگذار عوامل ینتر مهم عنوان به ترجیحات

 هاارزش باورها، نگرش، بر که )2010( 2کارنی و گداجلویکهاي  یافته با تحقیق نتایج چنین هم
 امـا  دارد. خـوانی  هـم  دانـش  انتقـال  ینـد فرآ روي اثرگـذار  عوامـل  عنـوان  به خانوادگی روابط و

 و روحـی  فشـار  و اسـترس ۀ درجـ  آرزوهـا،  و آمـال  و ملمـوس  نتـایج  بین سانی هم مثل مواردي
 شناسـایی  اثرگذار عوامل عنوان بهوکار  کسب کنونی محیط قطعیت عدم و گذشتههاي  یتموفق

 و آبـرو  تـا در تالشـند   فعلـی  مالکـان  کنند می اشاره )2011( 3چانگ و هسوکه  گونه همان .شدن
 کـه  دهـد  مـی  نشان نیز تحقیق اینهاي  یافته شود. حفظ انتقال فرآیند در ها آنوکار  کسب اعتبار
  است. دانش انتقال فرآیند بر یرگذارتأث یعلّ شرایط از آبرو و اعتبار حفظ

 فــرد بـین  کـه ي بــوده ا رابطـه یر تـأث  تحـت  وافتــد  ینمـ  اتفـاق  خــأل در دانـش  انتقـال ینـد  فرآ
 تحقیق اینهاي  یافته که گونه همان بنابراین است. برقرار دانشة پذیرند فرد و دانشة کنند منتقل
 قـوي  روابـط  وجود و دانش منبع به اطمینان طرف، دو این بین مشترك آرزوهايدهد  می نشان

شود  مجموعۀ این عوامل باعث می دارد.می باز یا کرده تسهیلا ر دانش انتقال فرآیند ،ها آن بین
وادگی انگیزه و تعهد الزم را براي انتقال دانش به نسـل بعـدي پیـدا    خان وکار کسبکه صاحب 

  و مزیت رقابتی آن را حفظ کند.  وکار کسبکرده و از طریق آن بقاي 

                                                        
1 Sharma and Irving 
2 Gedajlovic and Carney 
3 Hsu and Chang 
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  آیندههاي  پژوهش براي پیشنهادهایی
 ــه فرهنــگ و خــانوادگیهــاي  ارزش ــدهايفرآ در مهمــی نقــش جامع ــال ین  در دانــش انتق

 انجـام  زمینـه  ایـن  در بیشـتري هـاي   پـژوهش  شود می توصیه دارد خانوادگی هايوکار کسب
 شود.

 در شـود  مـی  پیشنهاد شود. می وکار کسب یک ینیبازآفر باعث درموا برخی در دانش انتقال 
 شود.  انجام بیشتريهاي  پژوهش مقوله این مورد

 دارنـد.  هـا وکار کسـب  ایـن  در مهمـی  بسـیار  نقـش  خانوادگی هايوکار کسب برپاکنندگان 
هـاي   تفاوت دارد. را خود خاصهاي  یژگیوة آیندهاي  نسل به افراد این توسط دانش انتقال
هـاي   نسل از دانش انتقال و دیگرهاي  نسل به هاوکار کسب برپاکنندگان توسط دانش انتقال

 گیرد. قرار بیشتري پژوهش و یبررس مورد دارد جا بعد به دوم

  کاربردي یشنهادهايپ
 دارد. یخـانوادگ  يهـا وکار کسـب  در دانـش  انتقـال  فرآینـد  در مهم نقش اطمینان و اعتماد 

 انتقـال  وکـرده   جلـب  را بعدي نسل اعتماد ابتدا وکار کسب صاحبان شود می یهتوص بنابراین
 شــود جلــب اطمینــان وقتــی بلکــه ندهنــد. انجــام دســتوري و اجبــاري صــورت بــه را تجربــه
  شود. می پذیرا راها  هتجرب این پویا صورت به بعدي نسل خود خودبه

 يهـا وکار کسـب  بـا  متقابـل  صـورت  بـه  جامعـه  فرهنگـی  و خانوادگی هايسنت و هاارزش 
 هـم  و شـود  می دانش انتقال فرآیند بر یرگذاريتأث موجب هم یعنی دارد. ارتباط خانوادگی

 در وکـرده   توجـه  موضـوع  این به باید جامعه فرهنگی متولیان بنابراین پذیرد. می یرتأث آن از
 آورند. عمل به را الزمهاي  گذاري یاستس راستا این
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