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برخوردار باشد بسيار حائز اهميت است .هدف اين تحقيق شناس ايي روشه اي جانش ينپ روري م ورد
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مقدمه
بنگاههاي خانوادگي جايگ اه مهم ي در اقتص اد کش ورها دارن د )Zahra, Hayton, Salvato,
 (2004و از اين رو بقا و رشد اين بنگاهها از اهمي ت ب االيي برخ وردار اس ت .مطالع ا پيش ين
نش ان م يده د ک ارآفريني س ازماني يک ي از عوام ل ک ي دي موفقي ت ب ندم د بنگ اهه اي
خ انوادگي اس ت (Kellermanns & Eddleston, 2006؛ Zahra, 2005؛ Habershon,

 .)Pitsrui, 2002با وجود اين نتاي برخي از تحقيقا نشان ميده د جه تگي ري کارآفرينان ه
در نسلهاي بعدي بنگاههاي خانوادگي ب ا اف ول مواج ه م يش ود (مانن د & Lumpkin, 2003
 .)Martinاز اين رو يکي از موضوعاتي که بهت ازگي م ورد توج ه محقق ان ق رار گرفت ه اس ت
مطالعة چگونگي تداوم کارآفريني سازماني در نسلهاي مشت ف بنگ اهه اي خ انوادگي اس ت.
موض وعي ک ه از آن تح ت عن وان «ک ارآفريني ب ين نس ي» ي اد م يش ود ( Habbershon,

 .)Nordqvist, Zellweger, 2010بدين ترتيب واکاوي عوامل مؤثر ب ر توس عة ک ارآفريني در
نسلهاي بعدي بنگاههاي خانوادگي از اهميت بااليي برخوردار است.
از نگاه منبعمحور ( )Barney, 1991منابع متعددي را م يت وان ب راي ت داوم ک ارآفريني در
سازمان تصور کرد .در اين ميان ،يکي از منابع مهم «جانشين بنگ اه خ انوادگي» ب ه عن وان رهب ر
نسل آتي بنگاه است .رهبر سازمان ب ه واس طة مس ئوليت مح وري خ ود در تص ميمگي ريه اي
سازماني نق

اساسي را در شکلگي ري قاب ي ته ا و دس تيابي ب ه عم ک رد برت ر ايف ا م يکن د

( .)Kesner& Sebora, 1994; Schein, 1983با توجه به اينکه ششصيت ،مه ار ه ا و س ب
ي

رهبر ميتواند تفاو

ج دي در عم ک رد کس بوکاره ا ايج اد کن د ( Hogan, Curphy,

 )Hogan, 1994; Miller & Toulouse, 1986برخورداري جانشين از شايستگيه اي الزم ب ه
منظور تداوم و توسعة کارآفريني در بنگاه خانوادگي اهميت فراواني دارد؛ بدين ترتيب يکي از
وظايف مهم مديران بنگاههاي خانوادگي ب ه منظ ور پيش برد ک ارآفريني ب ين نس ي اس تفاده از
روشهاي مناسب براي توانمندسازي جانشين است.
با مروري بر ادبيا موضو مشاهده ميشود که تحقيقا پيش ين س ه روش اص ي را ب راي
جانشينپروري ذکر کردهاند .1 :تحصيال و آموزش رسمي  .2کارکردن درون يا بيرون بنگ اه
خانوادگي  .1منتورين

 .نکت ة ش ايان توج ه آنک ه در پ هوه ه اي پيش ين ،مطالع هاي خ اص
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شناسايي روشهاي جانشينپروري با رويکرد کارآفريني بين نس ي مشاهده نم يش ود .از س وي
ديگر ،نحوۀ اثرگذاري روشهاي جانشينپروري بر پرورش شايس تگيه اي جانش ين ني ز کمت ر
مورد مطالعه قرار گرفته است؛ از اين رو بررسي عميقتر روشهاي جانش ينپ روري ب ا رويک رد
کارآفريني بين نس ي اوالً ممکن است ب ه شناس ايي روشه اي جدي دي ب راي جانش ينپ روري
بينجامد و ثانياً امکان مطالعة عميقتر نحوۀ اثرگذاري هرکدام از اين روشها را ميسر م يس ازد.
در اين تحقيق ،با اس تفاده از روش تحقي ق کيف ي و رويک رد موردک اوي چندگان ه ،پ ن بنگ اه
خانوادگي ايراني که در چند نسل کارآفرين بودهاند مطالعه شدهاند .پرس ه اي اص ي تحقي ق
از اين قرارند :از چه روشهاي جانشينپروري براي پرورش جانشيني توانمند در تداوم و توسعة
کارآفريني در بنگاههاي خانوادگي استفاده شده است؟ اي ن روشه اي جانش ينپ روري چ را و
چگونه به توانمندسازي جانشين کم

کردهاند؟

مبانی نظري و پيشينة تحقيق
کارآفرینی بين نسلی و شایستگیهاي جانشين

کارآفريني ب ين نس ي مفه ومي اس ت ک ه ب ه منظ ور مطالع ة ک ارآفريني ،ب هوي هه ک ارآفريني
سازماني ،در زمينة کسبوکارهاي خانوادگي معرفي شده اس ت (.)Habbershon et al. 2010
کارآفريني سازماني فرايندي است که از طريق آن فرد يا گروه ي از اف راد درون ي

س ازمان

مستقر کسبوکاري جديد را ايجاد ميکنند يا به نوآوري يا نوس ازي س ازمان دس ت م ي زنن د
( .)Sharma & Chrisman, 1999مفهوم کارآفريني بين نس ي ب ر انتق ال روحي ة ک ارآفريني و
رفتارهاي کارآفرينانه به نسلهاي بعدي بنگاه خانوادگي تأکيد دارد .جانشين نق

مهم ي را در

تداوم و توسعة کارآفريني سازماني در نسلهاي بع دي بنگ اه خ انوادگي ايف ا م يکن د .از اي ن
روست که مطالعا حوزۀ بنگاههاي خانوادگي از ديرباز بر اهميت مطالع ة چگ ونگي جانش يني
کارآفرينانه ( ،)Brockhaus, 1994; Dyer & Handler, 1994که به معناي ت داوم ن وآوري و
رفتار کارآفرينانه در نسل بعدي است ( ،)Woodfield, 2007تأکيد کردهاند .با اين وصف اي ن
تحقيق نيز با تمرکز بر جانشين بنگاه خانوادگي به دنبال شناس ايي روشه اي جانش ين پ روري و
نحوۀ اثرگذاري آنهاست.
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جانشينپروري و روشهاي آن

نسل ب ه نس ل بع دي منتق ل م يش ود

جانشيني فرايندي است که در آن مديريت کسبوکار از ي

( .)Shepherd & Zacharakis, 2000از آنج ا ک ه ممک ن اس ت ب ين شايس تگيه اي جانش ين و
شايستگيهاي مورد نياز وي براي مديريت اث ربش

بنگ اه خ انوادگي ش کافي وج ود داش ته باش د،

اجراي مناسب برنامههاي جانشينپروري يکي از عوامل ک يدي موفقيت در فرايند جانشيني ب ه ش مار
م يآي د ( Pyromalis & Vozikis, 2009; De Massis, Chua, Chrisman, 2008; Wang,

 .)Watkins, Harris, Spicer, 2004با مروري بر ادبيا س ه روش اص ي را ب راي جانش ينپ روري
ميتوان يافت که عبارتن د از .1 :تحص يال و آم وزش رس مي  .2ک ارکردن درون ي ا بي رون بنگ اه
خ انوادگي  .1منتورين

(ک ه در فارس ي از آن ب ا عن وان اس تاد و ش اگردي ن ام ب رده م يش ود).

تحصيال و آموزش رسمي روشي است که از ديرباز مورد تأکي د پهوهش گران ب وده اس ت (مانن د
;Morris, Williams, Allen, Avila, 1997; Goldberg, 1996; Chrchill, Hatten, 1987
 .)Ward, 1987در همين راستا ،داير ( )1386معتقد است اولين اقدامي که ي جانشين بايد به انج ام

رساند کسب مدرک دانشگاهي يا فني است؛ زيرا داش تن م دارک دانش گاهي ب ر موفقي ت جانش ين
مؤثر است ) .(Goldberg, 1996اهميت تحصيال جانشينان موضوعي است که مورد تأييد محقق ان
اخير نيز قرار گرفته است (مانند )Poza, 2010; Carlock& Ward, 2001؛ اگرچه دان
کالسهاي درسي تمامي مهار هاي مورد نياز افراد را پوش

حاص ل از

نميدهد ،ب ک ه بشش ي از مه ار ه ا

در نتيجة تجربيا کاري به دست ميآي د ) .(Mintzberg, 2004از اي ن رو تجرب ة ک اري در بنگ اه
خ انوادگي ( Da Massiss et al, 2008; Cabrera- Suarez, De Saa-Perez, Garcia-Almeida,
 )2001; Goldberg, 1996; Barach, Gantisky, 1995و ي ا در س اير ش رکته ا ( Stavrou,

 )Swiercz, 1998; Barach, Gantisky, 1995: Ward, 1987از ديگر روشه اي جانش ينپ روري
است که پهوهشگران پيشين نيز بر آن تأکيد داش تهان د .منتورين
است که در تحقيقا

ني ز روش ديگ ر جانش ينپ روري

پيشين به آن اش اره ش ده اس ت (مانن د Le Breton-Miller, Miller, Steier,

 .)2004; Dyck, Mauws, Starke, Mischke, 2002; Dyer, 1986منتورين
آن ارتباطي بين ي

فرد باتجربهتر و ارشدتر (منتور) 1و ي

روشي است ک ه در
2

فرد تازهوارد ي ا ک متجرب ه (منت ي) در
2

1. Mentor
2. Mentee
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سازمان به وجود ميآيد و از طريق آن منتور به پرورش منتي م يپ ردازد ( Scandura& Williams,

 .)2001; 2004منتورين

کارکردهاي مشت في دارد که همان رفتارهاي ويههاي هستند که منت ور در

قبال منتي از خود بروز داده و ويهگيهاي محوري رابطة منتورين
 .)Welsh, Hezlett, 2003کارکردهاي منتورين

به حساب ميآين د ( Wanberg,

را ميتوان به دو دستة اص ي تقس يمبن دي ک رد:

دستة اول کارکردهاي مسير شغ ي است که به پيشرفت شغ ي فرد کم

ميکنن د ش امل حماي ت از

فرد براي ارتقا در سازمان ،حفاظت از فرد در مقابل آسيبهاي اف راد ذينف وذ ،برق راري تم اس ب ين
فرد و ديگران به منظور شناساندن وي ،دادن تکاليف چال برانگيز به منظ ور آم ادهس ازي وي ب راي
مسئوليتهاي بزرگتر و مربيگري به معناي ارائة توصيهه ا ،نظره ا و اطالع ا م رتبب ب ا پيش رفت
کاري به فرد .دستة دوم کارکردهاي روانشناختي است که به ايج اد احس اس هوي ت و شايس تگي و
اثربش

بودن به منتي کم

ميکند ،شامل دوستي به معناي به اشتراکگذاري تجربي ا اجتم اعي

غير رسمي با فرد ،مشاور به معناي گوش دادن فعال به دغدغههاي ششصي و ک اري ف رد ،پ ذيرش و
تأييد فرد به منظور انتقال حس مثبت به منتي و مدل نق

بودن منتور ب راي منت ي ( .)Kram, 1985ب ا

مروري بر ادبيا جانشينپروري در بنگاههاي خانوادگي مشاهده م يش ود ک ه تحقيق ا پيش ين ب ه
ذک ر منتورين

ب ه عن وان ي

روش بس نده ک ردهان د و نح وۀ اثرگ ذاري منتورين

در س طح

کارکرده اي مس ير ش غ ي و روانش ناختي را م ورد بررس ي ق رار ن دادهان د .ب ر مبن اي روشه اي
جانشينپروري که بيان شد ،ميتوان به صور عميق بنگاههاي خانوادگي را م ورد مطالع ه ق رار داده
و نتاي دقيقتري را شناسايي کرد.
روششناسی
در تحقيقاتي که محقق به دنبال شناسايي پدي دهه اي جدي د و چگ ونگي رخ داد پدي دههاس ت ،روش
تحقيق کيفي کارآمد خواهد بود ( .)Yin, 2003به عالوه استراتهي موردک اوي هنگ امي ک ه اطالع ا
اندکي دربارۀ ي

پديده در دست است يا قرار است موضو از دي دگاهي جدي د م ورد بررس ي ق رار

گيرد روش مناسبي ت قي ميشود ( .)Eisenhardt, 1989با توجه به پرس هاي اين تحقي ق ک ه مس ت زم
مطالعهاي عميق و همهجانبهنگر بر روي روشهاي جانشينپروري از ديدگاهي جديد يعن ي ک ارآفريني
بين نس ي است ،روش تحقيق کيفي و استراتهي مورد کاوي روش مناسبي به شمار ميآيد.
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در روش موردکاوي عموماً از منابع مشت في ب راي گ ردآوري داده ه ا اس تفاده م ي ش ود ت ا
امکان درک بهتر پديده حاصل گ ردد ( .)Yin, 2003; Eisenhardt, 1989در اي ن تحقي ق ،از
روش مصاحبه و بررسي مستندا براي گردآوري اطالعا استفاده شده است .در مجم و 16
مصاحبة نيمهساختاريافته با ذينفعان گوناگون شامل مديرعامل ،اعض اي هيئ تم ديره ،م ديران
ارشد و اعض اي خ انوادۀ فع ال ي ا غي ر فع ال در بنگ اه انج ام ش د .در اي ن مطالع ه ،پ ن بنگ اه
خانوادگي ايراني کارآفرين به صور هدفمند انتشاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتهان د .اي ن
بنگاهها عبارتند از :گروه صنعتي بوتان ،گروه صنعتي گ رن

 ،گ روه تج اري گرام ي ،ش رکت

دژپاد و شرکت عقابافشان .در انتشاب اين بنگاهها سه ويهگي مد نظر بوده اس ت .1 :در بنگ اه
خانوادگي حداقل ي

بار جانشيني انجام شده باشد  .2بنگاه چه پي

از جانشيني و چ ه پ س از

آن عم کرد کارآفرينانه داشته باشد  .1برنامة مششصي براي جانشينپروري در بنگاه اج را ش ده
باشد .همة بنگاههاي انتشابشده کسبوکار خود را پي

از انقالب اسالمي راهاندازي ک رده و

توانستهاند فعاليت خود را ادامه و توسعه دهند .هرچند ممکن است تغييرا ساختاري يا حقوقي
در کسبوکارشان ايجاد شده باشد .شايان ذکر است در همة اي ن بنگ اهه ا جانش ين عض وي از
خانواده است .مروري بر عم کرد اين بنگاهها نيز نشان ميدهد که انوا رفتارهاي کارآفرينان ه-
اع م از ن وآوري در محص ول ،ن وآوري در ب ازار ،ورود ب ه بازاره اي ب ينالم ي ،توس عة
کسبوکارهاي جديد و نوسازي استراتهي

 -در اين بنگاهها مشاهده ميشود.

به منظور تح يل دادهها با اتمام هر مصاحبه و پيادهسازي آن ،متن مصاحبهه ا ب ه روش تح ي ل ت م
مورد بررسي قرار گرفت ( .)Braun & Clarke, 2006در روش تح يل تم متن حاصل از مصاحبهه ا
با رجو مستمر به ادبيا ) (Eisenhardt, 1989کدگذاري شده و تمهاي اص ي به عن وان يافت هه اي
هر مصاحبه شناسايي ميشود .در ادامه ،يافتههاي مصاحبههاي مشت ف هر مورد مطالعاتي ب ا يک ديگر
مقايسه شده و يافت هه اي نه ايي آن م ورد مطالع اتي حاص ل م يش ود؛ س سس يافت هه اي مورده اي
مطالعاتي مشت ف نيز با هم مقايسه شده و نتيجة نهايي تحقيق به دست ميآيد.
یافتهها
نتاي تح يل دادهها نش اندهن دۀ چه ار دس تة اص ي روش جانش ينپ روري ب ا رويک رد پيش برد
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کارآفريني بين نس ي است .1 :تحصيال و آموزش رسمي  .2کارکردن درون ي ا بي رون بنگ اه
خانوادگي  .1پرورش در خانواده  .9منتورين

که در ادامه تشريح ميشوند.

تحصيال و آموزش رسمي
مطابق با ادبيا جانشينان بنگاهه اي م ورد مطالع ه بشش ي از شايس تگيه اي خ ود را از طري ق
آموزش رسمي کسب کردهاند .در کنار تحصيال دانشگاهي ،دورهه اي متع دد آموزش ي ني ز
به خصوص در زمينه مديريت براي جانشينان برگزار شده اس ت .يک ي از م ديران ارش د گ روه
صنعتي بوتان در اين زمينه ميگويد:
براي جانشين فع ي دورههاي متعدد آموزشي برگ زار ک رديم .تمرک ز اي ن دورهه ا ه م ب ر
تقويت قدر رهبري افراد است .اعضاي خانواده ک ه در خ ار[ ردر رش تة م ديريت] تحص يل
ميکنند هم هر وقت به ايران ميآيند معموالً دورههاي آموزش مديريتي براي ديگ ران برگ زار
ميکنند.
به گفتة مديران ارشد بنگاههاي مورد مطالعه ،گذراندن دورههاي آموزشي و ي ادگيري ع م
و فناوري روز موجب درک بهت ر مس ايل ،و آش نايي ب ا راهکاره ا ،فن اوريه ا ،و محص وال
نوآورانه شده است .به عالوه حض ور در دورهه اي آموزش ي م ديريتي ني ز ب ه کس ب دان
مهار هاي عمومي مديريتي کم

و

کرده است .مجموعة اي ن توان اييه ا ب ه جانش ين در اخ ذ

تصميما بهتر کارآفرينانه بهخصوص در زمينة توس عة کس بوکاره اي جدي د ب راي س ازمان
کم

کرده است .آموزش دانشگاهي منجر به کسب مجموعهاي از تجربيا نظاممند ميش ود

که به توسعة دان  ،مهار هاي ح ل مس ئ ه و مه ار ه اي سيس تمي کم

ش اياني م يکن د

) .(Mumford et al., 2000به عالوه آموزش رسمي جانشين موجب تسهيل انتق ال ش رکت ب ه
وي و عم کرد بهتر وي بعد از جانشيني ميشود ).(Morris, et al., 1997

کار کردن درون يا بيرون بنگاه خانوادگي
کار کردن درون يا بيرون بنگاه خانوادگي روش ديگري است که مديران بنگاههاي خ انوادگي
براي پرورش جانشينان از آن استفاده کردهاند .در تمام بنگاههاي مورد مطالعه ،جانشينان از س ن
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جواني و پي

از تصدي مديريت بنگاه ،مشغول به فعاليت در شرکت بودهاند .کار ک ردن درون

بنگاه خانوادگي موجب شناخت بهتر دان
از فرهن
کم

فني کسب و کار ،آشنايي با صنعت ،و ني ز آگ اهي

سازماني و نقاط قو و ضعف بنگاه ميشود .مجموعه اين شايس تگيه ا ب ه جانش ين
ميکند تا پس از جانشيني تصميما سنجيدهتري را در رابطه با استراتهي بنگاه و بهويهه

توسعة کسبوکار اتشاذ کند .مديرعامل شرکت عقابافشان (جانشين) در اين رابطه ميگويد:
چون از نوجواني در کنار پدرم در بطن کار بودم ،اطالعا فني که دربارۀ ک ار دارم بس يار
باالست .به عالوه تجربة کار از دوران جواني در شرکت ب ه م ن نش ان داد ک ه در اي ن ص نعت
بازار ايران ثبا ندارد؛ پس بايد بششي از محصول را براي بازار داخل و بشش ي را ب راي ب ازار
صادراتي در نظر بگيرم .براي همين استراتهي شرکت را اين گونه تعيين کردم.
تحقيقا پيشين نشان مي دهد مشارکتدادن جانش ين در طراح ي اس تراتهي س ازمان نق
مهمي در توانمندسازي وي ايفا ميکن د ) .(Mazzola, Marchisio, Astrachan, 2008تجرب ة
کارکردن در شرکتهاي ديگر نيز دس تاوردهاي ارزش مندي ب راي جانش ينان ب ه هم راه داش ته
است؛ البته اين تجربه تنها در شرکت دژپاد مشاهده ميشود .به گفت ة جانش ين دژپ اد ،تجربي ا
کاري در شرکتهاي ديگر در همان صنعت به شناخت بهتر وي با صنعت ،آش نايي ب ا فن اوري
روز و توسعة خالقيت فردي مرتبب با کار کم
پيشبرد کارآفريني در بنگاه کم

بسزايي ک رده اس ت .شايس تگيه ايي ک ه ب ه

فراواني ميکنند .ايشان دربارۀ نق

ک ارکردن بي رون بنگ اه

بر توانمندسازي وي براي پيشبرد کارآفريني در بنگاه ميگويد:
پن سال کاري که در ژاپن کردم باعث شد به نوآوري عالقهمند شوم .چون من اکثراً ک ارم
مرتبب با نرم افزار توسعة محصول بود پس هميشه در معرض کارهاي نو بودم .همين ن رمافزاره ا
را براي ايران وارد کردم که در ج ب اعتماد مشتريان بسيار مؤثر بود.
تأثيرا مثبت کار کردن بيرون بنگاه خانوادگي از قديم مورد تأکيد پهوهش گران ني ز ب وده
اس ت (مانن د  .)Stavrou& Swiercz, 1998; Barach& Gantisky, 1995برخ ي از محقق ان
معتقدند بهتر است جانشين پي

از عضويت در بنگاه خ انوادگي در ج اي ديگ ري ني ز فعالي ت

کرده باشد؛ زيرا سبب اعتماد بيشتر کارکنان غير عضو خانواده به تواناييهاي جانشين م يش ود،
احساس استقالل و اعتمادبهنفس بيشتري را به جانشين ميده د و ب ه آم دن اي دهه اي جدي د از
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ميکند ) ،(Barach, Gantisky, Carson, Doochin, 1988توانمنديهايي

مهمي را در پيشبرد کارآفريني در بنگاه دارند.

پرورش در خانواده
نتاي تحقيق نشان مي دهد موفقيت جانشين در ت داوم ک ارآفريني در بنگ اه خ انوادگي مس ت زم
وجود شايستگيهاي ديگري نيز هست که بيشتر به جنبة خانوادۀ بنگاه خانوادگي بر ميگردن د؛
شايستگي هايي همچون پايبن دي ب ه ارزشه اي خ انواده .اهمي ت وج ود اي ن شايس تگيه ا در
جانشين در تحقيقا

پيشين نيز مورد تأکيد قرار گرفته اس ت (مانن د Pyromalis & Vozikis,

2009; De Massis, Chua, Chrisman, 2008; Lambrecht, 2005, Venter, Boshoff,

 .)Mass, 2005; Sharma, Chrisman, Pablo, Chua, 2001ارزشم داري جانش ين ض من
آنکه جهت صحيحي به فعاليته اي وي م يده د ،موج ب اعتم اد بيش تر اعض اي خ انواده ب ه
جانشين مي شود .وجود چنين اعتمادي بين جانشين و اعضاي خانواده موجب م ي ش ود اعض اي
خانواده به عنوان مالکان بنگاه همکاري بيشتري با طرحهاي کارآفرينانه و مشاطرهآميز جانش ين
داشته باشند .در اين تحقيق ،سه روش اص ي ب راي انتق ال ارزشه ا ب ه جانش ين شناس ايي ش ده
است .روش اول ،پايبندي عم ي خود اعضاي خانواده به ارزشه اي خ انوادگي اس ت .در اي ن
حالت ،جانشين با مشاهدۀ رفتارهاي ارزش مدارانة اعضاي خانواده ياد مي گيرد که به ارزشهاي
خانوادگي احترام بگذارد .مديرعامل (جانشين) شرکت دژپاد در اين زمينه ميگويد:
پدر با پايبندي عم ي خودشان نشان ميدادند که اعتقاد ق ب ي ب ه ارزشه ا دارن د .در زم اني
که به ضررشان بوده ،حق را مي گفتند يا از منافعي مي گذشتند تا اينکه ارزش ها حف

ش ود .در

پيچهاي سشت ،بچهها نگاه به والدين ميکنند و از آنها ياد ميگيرند.
به عالوه پشتيباني عم ي اعضاي خانواده ،بهخصوص مادر ،از کسبوکار و ارزش نه ادن ب ه
کارآفريني نيز موجب تقويت روحية کارآفريني و تعهد ب ه بنگ اه خ انوادگي در جانش ين ش ده
است .يکي از مديران پيشين شرکت دژپاد که عضو خانواده است ميگويد:
در خانواده ،مادر خي ي مهم است .م ادري ک ه ب ه ش وهر اي راد بگي رد ک ه چق در س ر ک ار
مي روي ،آخر اين چه کاري است! مستقيماً روي بچهها اثر منفي ميگذارد و آنها را از حضور
در کار خانوادگي و ادامة آن منصرف ميکند.
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روش دوم م ورد اس تفاده بي ان ارزشه ا در ج س ا خ انوادگي و ذک ر خ اطرا درب ارۀ
ارزشهاي بنيانگذاران و مديران نسلهاي گذشته است .مديرعامل شرکت دژپاد (جانش ين) در
اين زمينه ميگويد:
نوآوري ،اولب ودن ،پيش روبودن ،آرزوي ب ن د داش تن و اف ق دي د وس يع داش تن خي ي در
صحبت هاي ايشان ربنيانگذار] بود .هميشه هم مي گفتند باي د س عي کني د هرک اري را ديگ ران
برايت کردند شما هم براي آنها انجام بدهي .محبت ي ب وده ،آموزش ي ب وده ،س رمايه اي ب وده،
هرچه بوده ،به ديگران بهترش را بدهي.
تحقيقا پيشين نيز نشان مي دهد که نقل خاطرا از ارزش هاي خانوادگي ابزاري کارآم د
در انتقال ارزشهاست ) .(Parada & Viladas, 2010شايان ذکر است در چه ار بنگ اه از پ ن
بنگاه مورد مطالعه ،کتابهايي دربارۀ بنيانگذاران نوشته شده که در آن تاريشچة کسبوکار و
آرمانها و ارزشهاي مد نظ ر خ انواده ب هخ وبي تش ريح ش ده اس ت .روش س وم ب راي انتق ال
ارزش ها به جانشين ،مشارکتدادن وي در تهيه و تدوين بيانية ارزشه اي مش ترک خ انوادگي
است .در سه بنگاه از پن بنگاه ،بيانية مکتوبي از ارزشهاي خ انوادگي تهي ه ش ده اس ت .نکت ة
شايان توجه آنکه مقايسة بين موردهاي مطالعاتي نشان ميدهد در خانوادههايي که از پيچي دگي
بيشتري برخوردارند ،يعني تعداد و تنو نظر اعضاي خانواده در آنها بيشتر اس ت ،مستندس ازي
چشمانداز ،اهداف و ارزشهاي خانوادگي بيشتر مورد توجه قرار گرفت ه اس ت .در فراين د تهي ة
بيانية ارزشهاي خانوادگي در اين سه بنگاه ،مديران نسلهاي پيشين زمينة مشارکت نسل بع دي
و بهخصوص جانشين را فراهم کردهاند که تأثير فراواني ب ر انتق ال ارزشه ا ب ه جانش ين داش ته
است .از آنجا که مشارکت افراد در انجام فعاليتها موجب افزاي

تعهد آنان ميش ود ( Yukl,

 ،)2010مشارکت جانشينان در تهية بيانيههاي ارزش نيز موجب افزاي

تعهد آن ان ب ه ارزشه ا

شده است.

منتورين
کارآمدي روش منتورين

براي جانشين پروري در تحقيقا پيش ين م ورد تأکي د ق رار گرفت ه

است ( .)Le Breton-Miller, et al., 2004: Dyck, et al., 2002نتاي تحقيق نش ان م يده د
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در موردهاي مطالعاتي همة کارکردهاي مسير شغ ي و روانشناختي به کار گرفته شده است .ب ه
منتور را ايفا کردهاند.

عالوه مديران نسل گذشته نق

کارکردهاي مسير شغ ي
دو کارکرد اول مسير شغ ي ،که در بنگاههاي مورد مطالعه به کار گرفته شده اس ت ،حماي ت و
حفاظت از جانشين است .حمايت و حفاظت بهموقع و بج اي منت ور از جانش ين موج ب اعتم اد
بيشتر افراد ک يدي سازمان ،خانواده و همکاران شرکت به جانشين و ايج اد مقبولي ت ب راي وي
م يش ود .قاب ل اعتم اد ب ودن جانش ين در س طح خ انواده ،س ازمان و جامع ه موج ب م يش ود
تصميما جانشين دربارۀ برنامهها ،بهويهه طرحه اي کارآفرينان ه ک ه ت ؤام ب ا ريس
مورد پذيرش بيشتري قرار گيرد .بنيانگذار گروه صنعتي گ رن

درب ارۀ حم ايت

هس تند،
از جانش ين

در سطح خانواده ميگويد:
من خود آنان راعضاي خانواده] را در جريان ميگذاشتم که پيش رفته ايي ک ه در ش رکت
هست ناشي از تالش بيوقفه و طرز تفکر بسيار خوب ايشان رجانشين] است.
حفاظت از جانشين در مقابل ديدگاه هاي مش الف و مش رب بيرون ي ني ز در گ روه ص نعتي
گ رن

بهخوبي انجام شده است .بنيانگذار گروه در اين زمينه ميگويد:

بعد از اينکه به عنوان قائممقام خودم از جميع جها از نظر مالي ،م ديريتي و ک ي ة جه اتي
که ارتباط به توليد و صنعت دارد اختيارا کامل ب ه ايش ان دادم ،برخ ي از دوس تانم ب ه عن وان
دلسوزي گفتند چرا به ايشان که خي ي جوان است اختيار نامحدود داده ايد؟ در جواب گفتم که
ايشان را من بزرگ کردم و قاب يت

را دارد.

تحقيقا پيشين نيز نشان داده است داشتن مقبوليت ب ين اعض اي خ انوادۀ فع ال در کس ب-
وکار ( )Goldberg & Woolridge, 1993; Lansberg & Astrachan, 1994يا غي ر فع ال در
کسبوکار ( )Chrisman, Chua, Sharma, 1998يکي از عوامل الزم براي موفقيت جانشينان
بنگاههاي خانوادگي است.
ک ارکرد ديگ ر منتورين

 ،ک ه ب ه پ رورش جانش ين کم

م يکن د ،دادن تک اليف

چال برانگيز از جانب منت ور ب ه وي اس ت .نت اي تحقي ق نش ان م يده د واگ ذاري ت دريجي
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کارهاي مهم و مسئوليتها و اختيارا ک يدي به جانشين از سه منظر ب ه توانمندس ازي جانش ين
مي کند؛ اول اينکه به جانشين اين امکان را م ي ده د ت ا ب ا بنگ اه و فض اي کس بوک ار

کم

آشنايي بهتري پيدا کند و در نتيجه تصميما بهتري را براي بنگاه بهخص وص از حي ث توس عة
کارآفرينانه اتشاذ کند .يکي از مديران گروه صنعتي بوتان در اين زمينه ميگويد:
ايشان رجانشين] در کارهاي برنامهريزي شرکت حضور داش ت؛ بن ابراين ب ا نق اط ض عف و
قو شرکت و فرصتها و تهديدهاي محيطي بهخوبي آشنا شده بود.
دومين پيام د دادن تک اليف چ ال برانگي ز ،اف زاي
ري س

اعتمادب هنف س ،خودب اوري و ق در

پذيري جانشين است؛ شايستگيهايي که ب راي پيش برد ک ارآفريني در بنگ اه م ورد ني از

هستند .تجربة گروه تجاري گرامي در اين زمينه بدين شکل است:
پدر ربنيان گذار] به راحتي و سادگي تفويض اختيار ميکرد .مشوق بود ت ا بازدارن ده .هرج ا
هم اشتباه مي کردم به جاي اينکه تنبيهم کند مي گفت مراقب باش دفعة ديگر اتفاق نيفتد .ب دين
شکل من توانستم بهخوبي تجربه کسب کنم.
اهميت اعتمادبهنفس جانشين براي مديريت بنگاه خانوادگي در تحقيقا پيشين نيز م ورد تأکي د
ب وده اس ت (مانن د .)Goldberg & Woolridge, 1993; Sapienza, Herron, Menendez, 1991
در ادبيا کارآفريني نيز اين شايستگي به عن وان يک ي از شايس تگيه اي ک ي دي کارآفرين ان ذک ر
شده است (مانند  .)Morris, Kuratko, Covin, 2011پيامد سوم تفويض اختي ارا ک ي دي ،ايج اد
عالقه و تعهد در جانشين در مورد کسبوکار خانوادگي است .هنگ امي ک ه جانش ين مش اهده کن د
که کارهاي مهم و چال برانگيزي را بر عهده وي ميگذارند ،ب ا اش تياق بيش تري ب ه رش د و توس عة
بنگاه ميپردازد .يکي از مديران ارشد شرکت دژپاد معتقد است:
تفويض اختيار و آزادي عمل خي ي مهم است ب راي اينک ه بت واني خ ود را نش ان ب دهي،
خود را به خود اثبا کني .اين براي جانشين خي ي مهم است .وگرنه ش ما ب ه عن وان پ در
بشواهي همة امتيازا را به نام خود بزن ي ول ي پس ر ه م کن ار باش د ،فرزن د متوج ه
ميشود .چند دفعه تحمل ميکند ،دفعة بعد ميرود.
تعهد و انگيزه براي کارکردن در بنگاه خانوادگي جزو مهمترين ويهگيهاي ي

جانش ين

موفق است ( .)Ibrahim et al., 2004تمايل ،اشتياق و تعهد کامل جانشين ب ه ادارۀ م ؤثر بنگ اه
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خانوادگي موضوعي است ک ه محقق ان پيش ين ب ر اهمي ت آن تأکي د ک ردهان د (مانن د ;2008
Pyromalis, V.D., Lambrecht, 2005; Venter et al., 2005; Sharma et al., 2001
 )Vozikis, 2009; De Massis et al.,زيرا تعهد به کسبوکار خانوادگي موجب انگيزۀ بيشتر

جانشين براي رشد و توسعة کارآفريني در بنگاه ميشود.
کارکرد ديگر منتورين

برقراري تماس بين جانشين و ساير افراد ک يدي به منظ ور معرف ي

جانشين به آنان است .اي ن ک ار ض من آنک ه موج ب اف زاي

مقبولي ت جانش ين ن زد ديگ ران

م يش ود ،باع ث گس ترش ش بکة ارتب اطي جانش ين م يش ود ک ه نق

مهم ي را در پيش برد

فعاليتهاي کسبوکار بهخصوص طرحهاي کارآفرينانه ايفا ميکن د ( Hoang & Antoncic,

 .)2003اين کار در شرکت دژپاد به شکل زير به انجام رسيده است:
يکي از کارهايي که انجام مي دادند معرفي افرادي بود که توان کم

داشتند ،مثل م ديران

فني قب ي يا مثالً براي توليد نمونه محصوالتمان من را به مشتري معرفي ميکردند.
کارکرد ديگر مورد استفادۀ مربيگري است .در فرايند مربيگري ممکن است مدير پيشين،
نکا ريز و فو وفن کار ،دان

فن ي و ني ز ش بکة ارتب اطي خ ود را ب ه جانش ين انتق ال ده د

( .)Cabrera-Suarez et al. 2001نظر جانشين عقابافشان در اين زمينه بدين صور است:
اگر خطايي از طرف من صور بگيرد ،صدايم مي کنند و تذکر م ي دهن د و حت ي ت وبيشم
ميکنند .نظرشان را به عنوان ي
طرح سؤال چال

دوست يا امين م يدهن د ول ي مشالف ت بازدارن ده نيس ت .ب ا

را به وجود ميآورند تا بررسي شود و باز خودمان تصميم بگيريم.

کارکردهاي روانشناختي
اولين کارکردي که ارائه ميشود کارکرد دوستي است که در آن منتور تجربيا اجتماعي غي ر
رسمي خود را با جانشين به اشتراک مي گذارد .نتاي نشان ميدهد اين ک ارکرد ب هوي هه نق
بسزايي را در انتقال ارزشهاي خانوادگي به جانشين ايفا کرده است .يک ي از اعض اي خ انواده
گروه تجاري گرامي در اين مورد ميگويد:
پدر خاطرا زندگياش را براي ما تعريف مي کرد .مثالً مي گفت اگر کسي اشتباهي کن د،
نظام خ قت اين گونه است که تنبيه

ميکند .اين طور به ما هم ميگفت که اگر کار خط ايي

بکني ،حاال من تنبيهت نميکنم اما روزگار تنبيهت ميکند.
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در کارکرد مشاوره نيز منتور با گوشدادن فعال به جانشين ،امکان بيان دغدغههاي ششص ي
و کاري وي را فراهم ميکند .يکي از مديران ارشد گروه صنعتي بوتان کارکرد مشاوره در اين
شرکت را اين گونه توضيح ميدهد:
ما به عنوان منتور سعي ميکنيم نسل بعد بدون فش ار مس ائل خ ودش را بي ان کن د .منتوره ا
سؤال ميکنند قضاو نميکنند ،فکرشان را غالب نميکنن د ،س عي م يکنن د در ي
گفتوگو و تعامل نسل بعد هم نظرات

فض اي

را بيان کند چون در اي ن فضاس ت ک ه رش د ص ور

ميگيرد.
منتوره ا ب ه عن وان راهنماي ان و مش اوران عم ل ک رده و از دان

خ ود درب ارۀ فرهن

کسبوکار ،هيئتمديره و خانواده براي آموزش تمامي نکا دقيق و ظريف مرتبب با مديريت
بنگاه خانوادگي به ديگران بهره ميبرند ).(Dyer, 1986
کارکرد ديگر روانشناختي پذيرش و تأيي د جانش ين توس ب منت ور اس ت ،ب ه گون هاي ک ه
احساس مثبتي به جانشين منتقل شده و وي با انگيزه و اعتمادبهنفس بيشتر به دنبال انجام کارهاي
اثربش تر باشد .يکي از مديران ارشد گروه تجاري گرامي ،که از اعض اي خ انواده اس ت ،در
اين زمينه ميگويد:
اگر به پدر ميگفتيم ،فالن کار جديد را داريم راه مياندازيم ،تشويق و تش کر م يک رد .ب ا
اين عشق و شور واقعاً انگيزه و اعتمادبهنفس مي گرفتيم .اين عشقي که به بچ هه ا داش ت باع ث
تشويق بچهها به انجام کار بيشتر و مهمتر ميشد.
اين کارکرد با افزاي

اعتمادبهنفس و خودباوري جانش ين ،موج ب بهب ود عم ک رد وي ب ه

خص وص در زمين ة توس عة ک ارآفريني در بنگ اه خ انوادگي م يش ود ( & Sardeshmukh

.)Corbett, 2011; Goldberg, Woolridge, 1993; Sapienza et al., 1991
در نهايت ،الگوبودن منتور ب راي جانش ين ديگ ر ک ارکرد روانش ناختي اس ت ک ه موج ب
پرورش شايستگيهاي مشت ف بهخصوص ارزشهاي خانوادگي در جانش ين ش ده اس ت .ت أثير
الگو بر جانشين در شرکت دژپاد اين گونه اتفاق افتاده است:
ي

بعد از جانشين پروري هم تحت تأثير عالقه ام به مرحوم پدر بود .خي ي به ايشان نزدي

بودم و سعي مي کردم ايشان را درک کنم و خي ي قبولشان داش تم .در م دل م ديريت ،زن دگي
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خودم هم مثل ايشان تعادل خانواده و خدمت به خ ق و کس بوک ار و تولي د را تع ادل درس تي
ميديدم و سعي ميکردم آن را پياده کنم.
جانش ينان ت أثير فراوان ي از منتوره اي خ ود در زمين ة مه ار ه اي رهب ري و ارتب اطي ني ز
گرفتهاند .مديرعامل گروه صنعتي گ رن

(جانشين) در اين زمينه ميگويد:

من ميديدم که خود ايشان چگونه تعامل ميکنند .دوست داشتند وقت ي ک اري م ي خواه د
پي

برود ،حتماً همدلي همکاران وجود داشته باشد .ما درس ميگرفتيم از مالزمت با ايشان.
تحقيقا پيشين نيز بر اهميت وجود مهار رهبري در مديران ارشد سازمانهاي ک ارآفرين

(مثالً  )Gilly, Dixon, Gilly, 2008, Morris et al, 2011و به طور خاص جانشينان بنگاههاي
خانوادگي تأکيد کردهاند (مثالً .)Ibrahim et al., 2004; Carter & Justis, 2009
بحث و نتيجه
در اين تحقيق ،با مطالعة پن بنگاه خانوادگي کارآفرين ايراني ،چهار روش اص ي براي پرورش
جانشينان بنگاههاي خانوادگي جهت پيشبرد کارآفريني بيننس ي شناسايي ش د .1 :تحص يال و
آم وزش رس مي  .2ک ارکردن درون ي ا بي رون بنگ اه خ انوادگي  .1پ رورش در خ انواده
 .9منتورين

 .مطابق با يافتههاي تحقيقا پيش ين گذران دن دورهه اي آموزش ي رس مي و ني ز

کسب تجربه در داخل يا خار[ از بنگاه از روشهاي مهم جانشينپروري است .ام ا يافت ه ديگ ر
تحقيق که در تحقيقا پيشين بهصراحت بيان نشده است دربارۀ بششي از فرايند جانشينپروري
است که در حين پرورش جانشين در خانواده رخ ميدهد .انتقال ارزشهاي بنيادين ب ه جانش ين
در خالل تربيت خانوادگي و نيز مشارکتدادن وي در تدوين ارزشه اي مش ترک خ انواده از
روشهايي است که در داخل خانواده به انجام رسيده و نق

بسزايي در پرورش جانشين داش ته

است .دستاورد ديگر اين تحقيق نيز مربوط به بررسي موضو منتورين

ب ه عن وان ي

روش

جانشين پروري در سطح کارکردهاست .موض وعي ک ه در تحقيق ا پيش ين ح وزه بنگ اهه اي
خانوادگي بدان پرداخته نشده بود .نتاي تحقيق نشان ميدهد از همه کارکردهاي مسير ش غ ي و
روانشناختي براي پرورش شايستگيهاي مشت ف در جانشين استفاده شده است.
از آنجا که پي

از اين مطالعة منس جمي ب ر روي روشه اي جانش ينپ روري ب راي پيش برد
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کارآفريني بين نس ي در بنگاههاي خانوادگي بهخصوص در اي ران ب ه انج ام نرس يده ب ود ،اي ن
تحقيق مي تواند دستاوردها و کاربردهاي متعددي را به همراه داشته باشد .از منظر پهوهشي ،اين
تحقيق ضمن شناسايي روشهاي جانشينپروري با رويک رد ک ارآفريني ب ين نس ي ب ا واک اوي
روش منتورين

در سطح کارکردها ،يافتههاي جدي دي را از نح وۀ اثرگ ذاري منتورين

بر

پرورش جانشينان ارائه مي دهد .از منظر کاربردي نيز يافتههاي اين تحقيق م يتوان د ب ه اعض اي
خانوادهها و به طور خاص مديران بنگاههاي خانوادگي کم

کند ت ا ب ا اس تفاده از روشه اي

جانشينپروري معرف ي ش ده در اي ن تحقي ق جانش ينان مناس بي را ب راي بنگ اهه اي خ انوادگي
پرورش دهن د .ب ا وج ود کاربرده ايي ک ه ب راي اي ن تحقي ق بي ان ش د ،انج ام اي ن تحقي ق ب ا
محدوديتهايي مواجه بوده است .کمبود مستندا مکتوب به آن منجر شد که در زمين ة نح وۀ
جانشينپروري ،اطالعا گردآوري شده محدود به مصاحبه با افراد مط ع باشد .افزون ب ر اي ن،
در برخي از بنگاههاي خانوادگي مورد مطالعه ،بنيانگذار ش رکت ي ا تع دادي از اف راد ک ي دي
نسلهاي پيشين در قيد حيا نبودهاند؛ لذا بهرهمندي از نظرا و تجربيا آنان نيز ممکن نبوده
است .با توجه به اينکه بش

شايان ت وجهي از بنگ اهه اي خ انوادگي ايران ي ک ه در ده هه اي

گذشته تأسيس شدهاند هماکنون با موضو استراتهي

جانشينپروري مواجه هستند ،نتاي اي ن

تحقيق ميتواند به بهبود فرايند جانشيني در اين بنگاهها کم

کند .انجام تحقيقاتي در آينده به

منظور بررسي عميقتر هرکدام از روشهاي جانشينپروري ،بهخصوص منتورين

 ،ب ه منظ ور

شناسايي عوامل مؤثر بر اجراي اثربش تر آنها ميتواند دستاوردهاي ارزش مندي را ب ه هم راه
داشته باشد .به عالوه شناسايي روشهاي م ورد اس تفاده در بنگ اهه اي کوچ
ميتواند براي مالکان و مديران اين دسته از بنگاههاي خانوادگي مفيد باشد.

و متوس ب ني ز
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