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Abstract
Family businesses and their internationalization have attracted
increasing attention. Over the years, scholars have attempted to shed
light on different characteristics of family firms that support their
successful internationalization. In this research, we focus on
familiness and investigate how familiness plays a role in the process
of internationalization. Familiness refers to competencies and
capabilities that are created in family firms because of the interaction
between family and business. To answer this question, we have
employed a qualitative research method and semi-structured
interviews to collect data from seven family businesses from an
emerging economy that were operating internationally. Built upon the
social capital theory, our findings shed light on how the nature of
family relationships in terms of different aspects of cognitive,
relational, and structural dimensions facilitate the internationalization
of family firms.
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چکیده
کسبوکارهای خانوادگی و بینالمللیشدن آنها توجه روزافزونی را به خود جلب کرده است .در طی
سالها پژوهشگران سعی کردهاند ویژگیهای مختلف شرکتهای خانوادگی را که به موفقیت آنها در
بازارهای بینالمللی کمک میکنند ،شناسایی کنند .در این پژوهش بر خانواده گرایی تمرکز شده و بررسی
میشود که چگونه خانوادهگرایی در فرایند بینالمللیشدن کسبوکارهای خانوادگی نقش ایفا میکند.
خانوادهگرایی به شایستگیها و قابلیتهایی اطالق میشود که در شرکتهای خانوادگی ،بهدلیل تعامل
بین خانواده و کسبوکار ،ایجاد میشود .برای پاسخ به این سؤال از روش پژوهش کیفی و مصاحبههای
نیمهساختاریافته برای جمعآوری داده از هفت کسبوکار خانوادگی که وارد بازارهای بینالمللی شدهاند،
استفاده شده است .بر اساس نظریه سرمایه اجتماعی ،یافتهها پژوهش نشان میدهد که چگونه ماهیت
روابط خانوادگی از منظر جنبههای مختلف ابعاد شناختی ،ارتباطی و ساختاری بینالمللیشدن شرکتهای
خانوادگی از بازارهای نوظهور را تسهیل میکنند.
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 .1مقدمه

کسبوکارهای کوچک و متوسط خانوادگی در سراسر دنیا نقش مهمی در اقتصاد ایفا میکنند
[ .]24بر اساس آخرین آمار مؤسسه کسبوکارهای خانوادگی  1حدود  70تا  90درصد تولید ساالنه
( 2)GDPو 50تا  80درصد از ایجاد اشتغال ،سهم کسبوکارهای خانوادگی در بسیاری از کشورها
است [ .]4کسبوکار خانوادگی بهنوعی از کسبوکار اشاره دارد که در آن یک خانواده کنترل
مؤثری بر تصمیمات و اقدامات استراتژیک کسبوکار دارد و حداقل دو نفر از اعضای هیئتمدیره
از اعضای خانواده هستند [.]2
با توجه به نقش مهمی که این نوع از کسبوکارها در اقتصاد کشورها دارند ،پژوهشگران
بسیاری به بررسی این کسبوکارها و ویژگیهای منحصربهفرد آنها پرداختهاند تا به درکی بهتر
دست یابند که چگونه ماهیت خانوادگیبودن به موفقیت و رشد این کسبوکارها کمک میکند
[ .]39 ،36 ،30 ،13 ،7یکی از استراتژیهای رشدی که کسبوکارها از جمله کسبوکارهای
خانوادگی دنبال میکنند ،استراتژی ورود به بازارهای بینالمللی است [ .]34درواقع مسئله
بینالمللیشدن کسبوکارها توجه بسیاری از مدیران را متوجه خود ساخته است [ ]17ورود به
بازارهای جهانی از آن نظر برای کسبوکارها حائز اهمیت است که به آنها کمک میکند تا از
سود حاصل از آن بهره ببرند و به مشتریان بیشتر و متنوعتری دست یابند []30؛ همچنین با ورود
به بازار سایر کشورها ،کسبوکارها میتوانند از صرفه اقتصادی تولید بهرهمند شود ،قیمت
تمامشده کمتری داشته باشند و سود بیشتری کسب کنند []30؛ بنابراین بررسی عوامل موفقیت
در ورود کسبوکارهای خانوادگی به بازارهای بینالمللی حائز اهمیت ویژهای بوده و موردتأکید
پژوهشگران بسیاری قرار گرفته است.
باید توجه داشت که ورود و فعالیت در بازارهای بینالمللی بسیار پیچیده است و کسبوکارها
در این مسیر با چالشهای فراوانی ازجمله عدم شناخت کافی بازار هدف ،نداشتن سرمایه کافی،
آشنانبودن با فرهنگ سایر کشورها و غیره روبهرو هستند []1؛ بنابراین شناسایی و بررسی عواملی
که به کسبوکارهای خانوادگی کوچک و متوسط در فرایند بین المللیشدن کمک میکند،
میتواند کمک شایانی به موفقیت کسبوکارهای خانوادگی نماید .پژوهشگران زیادی به بررسی
ویژگیهای عمومی کسبوکارهای کوچک و متوسط در بازارهای بینالمللی پرداختهاند؛ اما کمتر
موضوع فرایند بینالمللیشدن کسبوکارهای خانوادگی بررسی شده است؛ ازاینرو در این
پژوهش به این موضوع پرداخته میشود که چگونه ویژگیهای خاص کسبوکارهای خانوادگی
در بینالمللیشدن آنها و غلبه بر چالشها نقش ایفا میکنند.

1. Family Firm Institute
2.Gross Domestic Product
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پژوهشهای قبلی نشان میدهند در مقایسه با سایر کسبوکارها ،کسبوکارهای خانوادگی
در مسیر توسعه و رشد خود دارای عملکرد و رفتاری متمایز هستند [ .]54برخی از ویژگیهای
خاص کسبوکارهای خانوادگی ازجمله حاکمیت ،تصمیمات مشارکتی و اهمیت تداوم کسبوکار
برای نسلهای آتی این کسبوکارها در ورود آنها به بازارهای بینالمللی بررسی شده است [،37
 .]10 ،3 ،36در این پژوهش نقش ویژگی خانوادهگرایی این کسبوکارها تحلیل میشود.
خانوادهگرایی  1یکی از ویژگیهای مهم کسبوکارهای خانوادگی است [ .]39اگر خانواده
بهمثابه یک اجتماع کوچک در نظر گرفته شود ،خانوادهگرایی را میتوان نوعی سرمایه اجتماعی
برای خانواده تلقی کرد؛ بهعبارتیدیگر خانوادهگرایی مجموعه منحصربهفردی از منابع و قابلیتها
در کسبوکارهای خانوادگی است که بهدلیل ارتباطات متقابل بین خانواده ،اعضای خانواده و
کسبوکار ایجاد میشود و میتواند به هم افزایی برای رشد کسبوکار منجر شود [ .]14 ،22این
همافزایی کسبوکارهای خانوادگی را از سایر کسبوکارها متمایز میکند و به ایجاد مزیت رقابتی
برای آنها منجر میشود [.]14
برخی از پژوهشگران اثر خانوادهگرایی بر استراتژیهای بینالمللیشدن را بررسی کردهاند
[]34؛ اما همچنان پژوهشها در حوزه بینالمللیشدن کسبوکارهای خانوادگی بهصورت پراکنده
و کمعمق باقی مانده است [ . ]48این در حالی است که بررسی نقش این مفهوم در تمامی ابعاد
به پژوهشهایی گسترده و عمیق نیازمند است؛ همچنین این نوع کسبوکارها در بازارهای
نوظهور ممکن است عملکرد و رفتارهای متفاوتی را بروز دهند []36؛ ازاینرو بررسی آنها در
کشورهای درحالتوسعه و با روابط خانوادگی متفاوت میتواند تمرکز پژوهشهای مختلف باشد؛
بنابراین مطالعه کسبوکارهای خانوادگی بهعنوان نوعی از نهادهای اقتصادی موردتوجه قرار
میگیرد .بهخصوص شناسایی رفتار این نوع از کسبوکارها در ورود به بازارهای بینالمللی از
مواردی است که در کشور ایران کمتر به آن پرداخته شده است.
مطالعات مختلف در این حوزه از نظریههای مختلفی برای بررسی مفهوم خانوادهگرایی بهره
برده است .در این میان نظریه منبعمحور  2و نظریه سرمایه اجتماعی 3در بررسی اثرات
خانوادهگرایی در عملکرد شرکتهای خانوادگی بیش از سایر نظریهها مورداستفاده قرار گرفتهاند
[ .]16 ،39 ،22در پژوهش حاضر نیز تأثیر خانوادهگرایی بر بینالمللیشدن کسبوکارهای
خانوادگی با رویکرد نظریه سرمایه اجتماعی بررسی میشود و نقش هر یک از ابعاد ساختار روابط،
ماهیت ارتباطات و شناخت بین افراد خانواده که میتواند در این فرایند مؤثر باشد ،بررسی خواهد
شد .بهطور دقیقتر در این پژوهش سعی میشود به این سؤال پاسخ داده شود که خانودهگرایی
1. Familiness
2. Resource Based Theory
3. Social Capital Theory
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چگونه میتواند به بینالمللیشدن کسبوکارهای خانوادگی کمک کند .شایان ذکر است که در
حوزه سرمایه اجتماعی کسبوکار خانوادگی پژوهشهای صورتگرفته بیشتر با رویکرد نظری و
ارائه چارچوب توسعه یافتهاند [ .]6درحالیکه بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر اساس هریک از
این نظریهها و چارچوبها به صورت تجربی کمتر موردتوجه بوده است که لزوم انجام این
پژوهش را نشان میدهد [.]10
 .2مباني نظری و پیشینه پژوهش

نظريه سرمايه اجتماعي و خانوادهگرايي .سرمایه اجتماعی به مجموعهای از منابع واقعی،
بالقوه و دردسترس اطالق میشود که از شبکه ارتباطی موجود در یک واحد فردی یا اجتماعی
مشتق میشود .سرمایه اجتماعی شامل شبکهای از ارتباطات است و میتواند شامل داراییهایی
باشد که ممکن است از طریق این شبکهها ایجاد شوند [ .]19با تکیه بر تعریف سرمایه اجتماعی،
خانوادهگرایی را میتوان مجموعهای مشخص از قابلیتها و منابع منحصربهفرد درون یک
کسبوکار دانست؛ بهعبارتدیگر روابط میان اعضای یک خانواده که در یک کسبوکار خانوادگی
مشغول به کار هستند ،مجموعهای از منابع و قابلیتها را در یک کسبوکار ایجاد میکند [.]22
این قابلیتهای ایجادشده در کسبوکار خانوادگی بهراحتی امکان تکثیر و تکرار ندارند .وجود این
قابلیتها در محیطهای اقتصادی سخت فرصت بقا و رشد را افزایش میدهد .در تأیید این
موضوع ،پیرسون  1و همکاران ( ،)2008مبتنی بر نظریه منبعمحور و نظریه سرمایه اجتماعی،
مفهوم خانوادهگرایی را توضیح دادند و آن را عاملی مؤثر در ایجاد مزیت رقابتی برای شرکتهای
خانوادگی معرفی کردند که به ایجاد ارزش و ثروت برای کسبوکار منجر میشود [ .]39درواقع
نظریه سرمایه اجتماعی چرایی بهوجودآمدن خانوادهگرایی را توصیف میکند [.]39
بر اساس پژوهش آلدر و اون  ،)2002( 2سرمایه اجتماعی به دو شکل تعریف میشود :سرمایه
اجتماعی خارجی  3و سرمایه اجتماعی داخلی .]29[ 4شکل خارجی سرمایه اجتماعی مربوط به
ارتباطات سازمان با بخشهایی خارج از سازمانی است .شکل داخلی سرمایه اجتماعی با ارتباطات
درونسازمانی شامل ارتباطات بین افراد و گروههایی که مشغول به کار در کسبوکار هستند
میشود []36کاری لینا و ون بورن  ،5معتقدند که سرمایه اجتماعی داخل سازمان انعکاس ارتباطات
درونسازمانی است که ماهیت اجتماعی دارد و به هدفگرایی جمعی و اعتماد در سازمان منجر
میشود [ .]12در پژوهش حاضر تمرکز بر شکل داخلی سرمایه اجتماعی است .سرمایه اجتماعی
1. Pearson et. al.
2. Adler and Kwon
3. External social capital
4. Internal social capital
5 .Carrie R. Leana, van Buren
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داخلی شامل سه بُعد ساختاری ،ارتباطی و شناختی است که در ادامه توضیح داده خواهند شد
[.]20
بُعد ساختاری :این بُ عد به چگونگی تعامالت اجتماعی میان اعضای یک جمع (خانواده) ،شامل
الگوهای ارتباطی و میزان قویبودن رابطه میان اعضا میپردازد .بُعد ساختاری همچنین به
توانایی استفاده و بهکارگیری (مکرر) اعضا از شبکههای اجتماعی  1اشاره دارد [ .]39تعامالت
اجتماعی ،ساختار و شدت پیوند بین اعضای خانواده میتواند به سودآوری و منفعت شرکتهای
خانوادگی کمک کند [ .]39 ،36شرکتهای خانوادگی میتوانند نسبت به شرکتهای
غیرخانوادگی با تکیه بر این تمایز و مزیت ،سرمایه اجتماعی قدرتمندی برای شرکت خود ایجاد
کنند [ .]39بر اساس بُعد ساختاری ،هنگامی که یکی از اعضای خانواده در یک کسبوکار
خانوادگی مشغول بهکار میشود ،میتواند ارتباطات خود با سایر کسبوکارها و افراد را در اختیار
کسبوکار خانوادگی بگذارد و به این ترتیب کمک مضاعفی به کسبوکار خانوادگی کند [.]15
بُعد شناختي :این بُعد به مجموعه ویژگیهای ی اشاره دارد که به اعضای یک شرکت در ایجاد
درک مشترک از اهداف مشترک شرکت کمک میکند [ .]19بُعد شناختی اهداف و چشماندازهای
مشترک گروهی و همچنین زبان ،روایتها و فرهنگ مشترک جمعی را توصیف میکند که
بهطور متداول شناختهشده و قابلدرک هستند .هافمن و همکاران  ،)2006( 2معتقدند که وجود
ارتباطات قوی و ماندگار در خانواده ،اهداف فردی را با سرعت بیشتری در جهت اهداف جمعی
کسبوکار همگرا میکند و به ایجاد درک مشترک منجر میشود که برای رسیدن به اهداف
خانوادگی ضروری است []39؛ بهعبارتدیگر با توجه به ماهیت شرکتهای خانوادگی ،میتوان
گفت که بُعد شناختی در سوابق خانواده ریشه دارد .درواقع اعضای یک خانواده با احتمال
قویتری نسبت به سایرین به درک عمیقی از ارزشهای خانواده و کسبوکار میرسند که به
ایجاد فرهنگی منحصربهفرد در خانواده کمک میکند .یادآوری این نکته الزم است که این
فرهنگ بهراحتی توسط رقبا قابلتقلید نیست و میتواند در ایجاد مزیت رقابتی به کسبوکارهای
خانوادگی کمک کند [.]18 ،11
بُعد ارتباطي :این بُعد به مفاهیمیمانند اعتماد  ،3هنجارها  ،4نوعدوستی 5و شناخت 6اشاره دارد که
از روابط میان افراد ایجاد میشود [ .]19پیوندهای حاصل از روابط میان افراد ،اغلب
1. Social Networks
2. Haffman et al.
3. Trust
4. Norms
5. Obligation
6. Identification
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پیوستگیهای منحصربهفرد و ماندگاری را در میان آنها ایجاد میکنند که بر رفتار ،روحیه
همکاری ،ارتباطات و تعهد کاری برای رسیدن به اهداف مشترک تأثیر میگذارد .اجزای بُعد
ارتباطی ،پایه و اساس شرکتهای خانوادگی را تشکیل میدهد .این اجزا نهتنها برای شناخت و
دنبالکردن اهداف اقتصادی ،بلکه در ایجاد اهداف و ارزشهای مشترک در خانواده ضروری
هستند .پژوهشها نشان میدهند که اعتماد جمعی و پیوندهای شخصی در روابط ،به ایجاد
انگیزه و باور جمعی منجر میشود که به اعضای خانواده این توانایی را میدهد تا چالشهای
همکاری و هماهنگی در کارها را شناسایی کنند و از میان بردارند و نهایتا به اهداف مشترک
دست یابند [ .]39این اهداف بهعنوان توانمندیها و قابلیتهای شرکت خانوادگی شناخته
میشوند و وجود منابع خانوادهگرایی در شرکت موجب افزایش آنها میشود [ .]39درمجموع از
نگاه پیرسون و همکاران ( ،)2008سه بُعد خانوادهگرایی مبتنی بر سرمایه اجتماعی داخلی 1برای
کسبوکارهای خانوادگی میتواند مقیاس تجربی مناسبی برای سنجش سرمایه اجتماعی داخلی
(خانواده گرایی) باشد.
بینالملليشدن .بینالمللیشدن یکی از حیاتیترین و پیچیدهترین استراتژی هایی است که هر
کسبوکاری ممکن است آن را پیش بگیرد [ .]54از میان اشکال مختلف بینالمللیشدن،
صادرات رایجترین شکل آن است [ .]5در کسبوکارهای خانوادگی نیز صادرات از نخستین
روشهای ورود به بازارهای بینالمللی است .به این ترتیب کسبوکارهای خانوادگی ابتدا با
کشورهایی که از نظر جغرافیایی و روانشناختی کمترین فاصله را دارن،د شروع به همکاری
میکنند و سپس بهطور تدریجی بهوسیله دانش و منابع جمعآوریشده ،فعالیتهای خود را در
بازارهایی در فاصله دورتر گسترش میدهند [.]28
در مسیر ورود به بازارهای بینالمللی میتوان چالشهای صادراتی متنوعی را بیان کرد .این
موانع در تمام مراحل فرایند بینالمللیشدن به چشم میخورد و منجر میشود تا یک شرکت
علیرغم تواناییهایی موجود ،قادر به قدمگذاشتن در فرایند بین المللیشدن نباشد و در توسعه
بازارهای برونمرزی ناکام بماند [ .]31درواقع موانع و چالشهای بینالمللیشدن  2را میتوان در
دو بخش چالشهای داخلی و چالشهای خارجی دستهبندی کرد [ .]41چالشهای داخلی
(چالشهای داخل سازمان) ،همانطور که از نام آن مشخص است ،برآمده از محدودیت در منابع،
محدودیتهای مدیریتی ،محدودیتهای بازاریابی و محدودیتهای مرتبط با دانش و اطالعات
است .محدودیتهای مربوط به حوزه منابع نیز شامل ظرفیت محدود تولید ،کمبود نیروی کار
ماهر و تأمین مالی در کوتاهمدت میشود []25؛ همچنین برای کسبوکارهای فعال در کشور
)1. ISC-FB (internal social capital among family business
2. Internationalization Barriers
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ایران ،محدودیتهای ی که از تهدیدهای سیاسی و فشار ناشی از تغییرات اقتصادی و فناوری به
کسبوکارها تحمیل میشود ،عملیساختن اهداف کسبوکارها را با مشکل مواجه میکند []43؛
ازاینرو این چالشها اهمیت شناسایی راهبردهایی که به کسبوکارهای ایرانی در بینالمللیشدن
کمک میکند را دوچندان میسازد [.]46
بینالملليشدن کسبوکارهای خانوادگي .در این قسمت پژوهشها و یافتههای پیشین در
زمینه بینالمللیشدن کسبوکارهای خانوادگی بررسی میشود .یکی از مواردی که در مبانی
نظری به آن اشاره شده ،تأثیر مثبت پیوندهای بین اعضای خانواده در بینالمللیشدن کسبوکار
خانوادگی است []23؛ بهطوریکه عمق ارتباطات بین اعضای یک خانواده آنها را ترغیب میکند
که در زمان نیاز ،منابع شخصی خود (مالی یا نیروی کار) را بهاشتراک بگذارند که به ایجاد مزیت
رقابتی منجر میشود و در بینالمللیشدن کسبوکار نقش مثبتی ایفا میکند [ .]45وجود
گرایشهای بلندمدت اعضای خانواده ،بهخصوص در بحثهای مالی و در مدیریت یک
کسبوکار ،این امکان را ایجاد میکند که شرکت به دنبال کسب سود در کوتاهمدت نباشد و با
تمرکز بر اهداف بلندمدت به ایجاد مزیتی رقابتی در بازارهای بینالمللی دست یابد [.]36 ،23 ،45
از طرفی تبادل اطالعات در میان اعضای خانواده در شرکتهای خانوادگی کمک میکند تا
روند جذب دانش در این نوع کسبوکارها تسهیل شود که این موضوع نیز میتواند در موفقیت
کسبوکارهای خانوادگی در بازارهای بینالمللی نقش ایفا کند [ .]19درواقع اشتراک اطالعات در
کسبوکارهای خانوادگی در زمان ورود به بازارهای بینالمللی کمک میکند تا اعضای خانواده با
سرعت بیشتری ملزم به یادگیری و کسب دانش برای موفقیت در بازارهای برونمرزی شوند؛
همچنین به آنها این امکان را میدهد که به درک بهتری از فرایند بین المللیشدن دست
یابند[ . ]51در این میان کیفیت ارتباطات و همکاری نیز ایجاد دانش جدید را تسهیل کرده و به
توسعه استراتژی های نوآوری کمک میکند که در موفقیت در عرصه بینالمللی ،بهخصوص برای
کسبوکارهای خانوادگی نقش ،مهمی دارد [.]53
اعتماد و ارتباطات نیز از عوامل مهمی هستند که در عملکرد بینالمللی کسبوکارهای
خانوادگی اثرگذارند و آن را بهبود میدهند .درواقع ارتباط پایدار و بلندمدتی که بین اعضای
خانواده وجود دارد ،منبع این اعتماد است [ .]36ارتباطات مبتنی بر اعتماد که در میان اعضای
خانواده در یک کسبوکار خانوادگی وجود دارد ،نیاز به مانیتورینگ و ارزیابیهای رسمی را نیز
کاهش میدهد و ازاینرو به انعطافپذیری در تصمیمگیریها منجر میشود و انطباقپذیری با
محیط را در این نوع کسبوکارها در بازار بین المللی افزایش میدهد [ .]9وجود چشمانداز و درک
مشترک از اهداف نیز از دیگر ویژگیهای خانوادهگرایی است که با توجه به مبانی نظری ،نقش
مهمی در بینالمللیشدن آنها ایفا میکند .این درک مشترک ازاینرو در این نوع کسبوکارها
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وجود دارد که فرزندان یک خانواده شناخت بهتری نسبت به هنجارها و ارزشهای خانواده دارند و
این شناخت به آنها این امکان را میدهد که عملکرد بهتری داشته باشند []6؛ همچنین وجود
چشمانداز مشترک در خانواده موجب افزایش سطح تعهد و عملکرد در فرایند بینالمللیشدن
میشود [ .]42 ،21درک بهتر خطمشی کسبوکار و چشمانداز آن همچنین کمک میکند که
اعضای خانواده حتی اهداف شخصی خود را نیز با توجه به رویکرد شرکت تنظیم کنند و اولویت
باالتر را به اهداف و منافع مشترک تخصیص دهند [.]36
پژوهشی که در سال  2018در ترکیه انجام شد ،نشان داد وفاداری افراد در کسبوکار خانوادگی
است که آنها را مجاب میکند تا پیرو بنیانگذاران شرکت باشند و رهنمودهای آنها را دنبال
کنند [ .]36در مبانی نظری موضوع درباره ریسکگریزی کسبوکارهای خانوادگی نیز بحث شده
است .این تمایل به عدمپذیرش ریسک ممکن است بهدلیل تجربیات کم این نوع کسبوکارها در
عرصه بینالمللی بوده و یا ترس از بقا در چنین بازارهایی آنها را ریسکگریز کرده باشد []9؛ اما
آنچه در مبانی نظری بیان شده است بر این موضوع اذعان دارد که وجود درک مشترک از اهداف
سازمان در میان اعضای خانواده باعث میشود که این افراد لزوم ورود به بازارهای بینالمللی را
برای حفظ بقا و منافع درک کنند [ .]27همین امر باعث عملکرد بهتر آنها در کنترل ویژگی
ریسکگریزی این نوع کسبوکارها میشود [.]21
همانطور که بیان شد ،بینالمللیشدن کسبوکارها اخیرا موضوع پژوهشهای بسیاری بوده
است و این پژوهشها به بررسی هریک از ویژگیهای کسبوکارهای خانوادگی در بینالمللی
شدن پرداختهاند؛ اما نوآوری پژوهش حاضر ،بررسی نقش ویژگی خانوادهگرایی با رویکرد سرمایه
اجتماعی در بینالمللیشدن این کسبوکارها در ایران است که کمتر موردتوجه قرار گرفته است؛
بهویژه شرایط محیطی ایران و رفتارها و روابط خانوادگی در این کشور به یافتن دید بهتر نسبت
به آنها کمک میکند.
مدل این پژوهش نیز با تیکه بر پژوهش پیرسون و همکاران ( ،)2008توسعه یافته است.
آنها معتقدند که بر اساس نظریه منبعمحور و با رویکرد سرمایه اجتماعی ،یک کسبوکار
خانوادگی میتواند با کمک منابع و قابلیتهایی که از طریق خانوادهگرایی بهدست می آورد ،به
مزیت رقابتی دست یابد و عملکرد خود را بهبود دهد و از این طریق ایجاد ارزش و ثروت کند.
ازآنجاکه در این پژوهش تمرکز بر نقش «خانوادهگرایی» در فرایند بینالمللیشدن کسبوکارهای
خانوادگی است ،چارچوب پژوهش مطابق شکل  ،1ارائه شده است.
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خانوادهگرايي

بُعد ساختاری
بینالمللیشدن
کسبوکارهای خانوادگی

بُعد شناختی
بُعد ارتباطی

شکل  .1چارچوب پژوهش

 .3روششناسي پژوهش

در این پژوهش برای دستیابی به درک کاملتر از نقش خانوادهگرایی و پاسخ به سؤال پژوهش از
رویکرد کیفی استفاده شده است [ .]40ازآنجاکه پاسخ به سؤ ال این پژوهش نیازمند مطالعهای
عمیق و همهجانبه با تمرکز بر چگونگی نقش خانوادهگرایی در فرایند بینالمللیشدن
کسبوکارهای خانوادگی است ،این رویکرد مورداستفاده قرار گرفته است .روش کیفی میتواند
بهخوبی کیفیت روابط ،موقعیتها و فعالیتها در یک کسبوکار خانوادگی را بررسی کند []56؛
همچنین برای درک عمیق از ماهیت شرایط موردنظر و ماهیت موضوع موردبحث از روش
مطالعه چندموردی کمک گرفته شده است .یکی از دالیل استفاده از این روش کارایی آن در
درک مسائل کسبوکارهای خانوادگی ،بهخصوص زمانی که در فرایند بینالمللیشدن قرار دارند،
است [ .]32در روش مطالعه چندموردی بهدلیل تکرارپذیری موضوعات این امکان ایجاد میشود
تا بتوان نتایج را تأیید و یا رد کرد [ .]50این تکرارپذیری به کاهش سوگیریها در پژوهش کمک
میکند و اعتبار نتایج را ارتقا میدهد [ .]44روش مطالعه چند موردی همچنین میزان
تعمیمپذیری نتایج را افزایش میدهد [ .]40استراتژی مناسب برای انجام موردپژوهی استفاده از
پرسشهای چرا و چگونه است [ .]49برای انجام مطالعه موردی پرسشهای مدنظر عبارتاند از:
چرایی و چگونگی ایفای نقش خانوادهگرایی و ابعاد آن در بینالمللیشدن کسبوکارهای
خانوادگی .ازاینرو قضایای این پژوهش بر این استوار بوده است که در حیطه سؤال مطرحشده به
دنبال پاسخی دقیق و کامل باشد .با توجه به سؤال پژوهش ،واحد تحلیل در این پژوهش
کسبوکارهای خانوادگی است .ازاینرو جامعه آماری پژوهش را کسبوکارهای خانوادگی تشکیل
میدهند که بر اساس اطالعات گردآوریشده از آنها ،فعالیتهایی در حوزه بینالمللی (حداقل در
سطح صادرات) را تجربه کردهاند .بر همین اساس  7کسبوکار خانوادگی مستقر در شهر تهران
که شرایط پژوهش را داشتند ،انتخاب شدند و هر کسبوکار بهعنوان یک مورد مطالعه در نظر
گرفته شد.
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ابزار مورداستفاده در این پژوهش مصاحبه بود و برای انجام مصاحبه ،سؤالها با دقت و در
سه دستهبندی طراحی شدند .سؤالهایی که در بخش نخست از مصاحبهشوندگان پرسیده شد
شامل سؤالهایی بود که زمینه فعالیت ،تاریخچه فعالیت و توضیحاتی در رابطه با روابط خانوادگی
آنها در کسبوکار را ارزیابی کند .در بخش دوم سؤالها از آنها در رابطه با فعالیتهای
بینالمللیشدن پرسیده شد .در این بخش تمرکز بر جمعآوری داده در رابطه با فعالیتهای
بینالمللی هر یک از کسبوکارها و چالشها و تجربیاتی بود که با آنها روبهرو شده بودند.
درنهایت در بخش سوم تمرکز بر سؤالهایی بود که از طریق آنها بتوان نقش خانوادهگرایی
(ابعاد ساختاری ،شناختی ،ارتباطی) در فرایند بین المللیشدن این کسبوکارها را شناسایی کرد.
مصاحبهها با مدیران ارشد کسبوکارها که همگی عضو خانواده بودند ،صورت پذیرفت .هر
مصاحبه بهطور میانگین  75دقیقه طول کشید و انجام مصاحبهها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه
یافت .مصاحبهشوندگان در سِمتهای مختلف سازمانی (مدیر عامل ،مدیر بازاریابی و فروش،
مدیر مالی و مدیر بخش بینالملل) در حال فعالیت بودهاند؛ همچنین اندازه شرکتها از نوع
شرکتهای کوچک و متوسط انتخاب شد؛ چراکه بهدلیل محدودیت منابع ،این نوع شرکتها
رفتار متفاوتی از شرکتهای بزرگ دارند [ .]55مدتزمان فعالیت هر یک از شرکتها متفاوت
انتخاب شد تا بتوان قابلیت تعمیم بیشتری از یافتههای پژوهش داشت []56؛ همچنین تمامی
کسبوکارهای یادشده دارای تجارب بینالمللی در زمینههای مربوط به خود بودند که این
فعالیتها ازجمله فعالیتهای صادراتی تا داشتن دفتر نمایندگی در کشورهای خارجی را شامل
میشوند .اطالعات شرکتهای موردمطالعه در جدول  ،1ارائه شده است.
جدول  .1مشخصات مصاحبهشوندگان
محصول يا خدمت
تجهیزات آزمایشگاهی و
پزشکی ـ لوازم بهداشتی و
آرایشی ـ محصوالت دامی
حملونقل بینالمللی

سِمت

عمر

اندازه

تعداد

مصاحبهشونده

شرکت

شرکت

مصاحبه

مدیرعامل
مدیر بخش بینالملل ـ
مشاور مدیریت ـ مدیر
مالی ـ مدیر بازاریابی
مدیرعامل ـ مدیر
بازاریابی

 17سال

کوچک

 2بار

 35سال

متوسط

 1بار

 5سال

کوچک

 2بار

تولید و صادرات منسوجات

مدیر فروش

 25سال

متوسط

 2بار

تولید و صادرات منسوجات

مدیر بازاریابی

 20سال

متوسط

 1بار

گردشگری بینالمللی
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محصول يا خدمت

سِمت
مصاحبهشونده

عمر
شرکت

اندازه
شرکت

تعداد
مصاحبه

تولید پمپهای صنعتی

مدیر فروش

 23سال

متوسط

 1بار

تولید تجهیزات آزمایشگاهی و
پزشکی و صادرات آنها

مدیر عامل

 30سال

متوسط

 2بار

برای ایجاد انعطافپذیری کافی در مصاحبه ،مصاحبهها بهصورت عمیق و نیمهساختاریافته
(نیمهباز) انجام شد [ .]35عالوه بر دادههای حاصل از مصاحبهها  ،از مستندات و مدارک موجود
نیز استفاده شده است .سؤالهای مصاحبه بر اساس روش  15w1hطراحی و برای حصول
اطمینان از پوشش دادهها با نظر خبرگان اصالح و تکمیل شد .متن مصاحبهها ثبت و ضبط شد و
برای افزایش اعتبار پژوهش ،متن مصاحبهها و سپس تحلیلهای انجامشده در اختیار
مصاحبهشوندگان قرار داده شد تا صحت آن را تأیید کنند .برای تحلیل دادههای بهدستآمده از
روش کدگذاری یا تحلیل مقایسهای مداوم استفاده شد []8؛ بهطوریکه ابتدا کل دادهها بررسی
شده ،سپس دادههای جمعآوریشده در سه بخش دستهبندی شدند که این سه بخش تم اصلی
جمعآوری و تحلیل دادههای این پژوهش را تشکیل دادهاند .بر اساس این سه تم ،دادهها در سه
دسته مختلف گردآوری شدند .دسته نخست به کسبوکارهای خانوادگی و مفهوم خانوادهگرایی
مرتبط بود .در دسته دوم دادههایی دستهبندی شدند که مربوط به بینالمللیشدن این نوع
کسبوکارها بودند .در آخر دادههای مربوط به نقش خانوادهگرایی در بینالمللیشدن شرکت ها در
یک دسته قرار گرفتند و هر یک به بخشهای معنادار کوچکتری تقسیم شده و در مرحله بعد به
هر بخش از دادههای تقسیمشده یک «کد» تخصیص داده شد .هر یک از دادههای جدید با
کدهای ایجادشده مقایسه شده و بخشهای مشابه با همان کد نام گذاری شدند .فرایند کدگذاری
دادهها به تفکیک توسط دو تن از پژوهشگران صورت گرفت .پس از کدگذاری ،کدهای
استخراجشده توسط دو عضو با یکدیگر مقایسه شد و کدهای مشابه گروهبندی و بر اساس یک
موضوع مشخص دستهبندی شدند [ .]8در حین تحلیل و کدگذاری دادهها از مصاحبهشوندگان و
خبرگان حوزه درخواست شد تا دادهها و کدهای حاصل از تحلیل داده ها را بررسی کنند تا احتمال
برداشت متفاوت از پاسخها کاسته شود.
برای تحقق روایی پژوهش ،استفاده از چارچوب استاندارد نگارش سؤالها ،اصالح سؤالها
توسط خبرگان و درنهایت بازنگری سؤالها با انجام مصاحبه مقدماتی استفاده شده و سنجش
میزان پایایی این پژوهش با رسیدن به مرحله اشباع نظری تا نمونه  11انجام شده است .برای

1. What, Why, Where, When, Who and How
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تعیین اعتبار پایایی ،نتایج توسط چند متخصص ،با توجه به معیار لینکلن و گوبا  ،)1985( 1از
لحاظ قابلیت ثبات ،قابلیت اعتبار ،تأییدپذیری و انتقالپذیری ارزیابی و طبقهبندیشدهاند [ .]33با
توجه به توافق بین پژوهشگران ،ضریب پایایی در این پژوهش  73درصد بهدست آمد .قابلیت
ثبات دادهها نیز به دو صورت پوشش داده شد؛ بهطوریکه مصاحبه با افراد مختلف در یک
سازمان و همچنین مشارکت سه پژوهشگر در فرایند جمعآوری و تحلیل دادهها بهخوبی تحقق
این پارامتر را پوشش داد [ .]38در رابطه با قابلیت اعتبار نیز یکی از پژوهشگران که توانایی
باالتری در روش تحقیق داشت بهعنوان ناظر در نظر گرفته شد و در طی فرایند جمعآوری و
تحلیل دادهها ارزیابیهای الزم را انجام داد .از طرفی مصاحبهها با حضور دو پژوهشگر صورت
گرفت تا میزان اعتبار دادههای بهدستآمده بیشتر شود .برای تحقق تأی یدپذیری نتایج نیز از
الگوی تصمیمگیری مشخصی که مورد تایید پژوهشگران بود ،استفاده شد تا در فرایند تفسیر داده
ها کمترین میزان اختالف بهوجود آید .پارامتر انتقالپذیری نیز با معیارهایی مانند شرایط انجام
پژوهش قابلارزیابی است؛ همچنین انتخاب هر مورد مطالعه از چند صنعت متفاوت نیز قابلیت
انتقالپذیری نتایج را افزایش میدهد.
 .4تحلیل دادهها و يافتههای پژوهش

بررسی مصاحبههای صورتگرفته و مستندات موجود از کسبوکارهای موردمطالعه نشان میدهد
که سه بُ عد ساختاری ،شناختی و ارتباطی خانوادهگرایی میتواند در ورود کسبوکارهای خانوادگی
به بازارهای بینالمللی نقش مهمی ایفا کند که در ادامه به نقش هر یک از آنها پرداخته میشود.
بُعد ساختاری :مصاحبهها نشان میدهد که در بُعد ساختاری ،اشتراک منابع مالی توسط اعضای
خانواده با کسبوکار در بین المللیشدن کسبوکارهای خانوادگی نقش مهمی دارد .مدیران ارشد
کسبوکارهای خانوادگی همچنین به نقش شبکههای اعضای خانواده در به اشتراکگذاری
اطالعات و شناخت فرصتها در بازارهای بین المللی اشاره کردند .جدول  ،2نمونهای از گزارههای
کالمی مصاحبهشوندگان را نشان میدهد.

1 Lincoln and Guba
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جدول  .2گویههای کالمی بُعد ساختاری
کُد

گويههای کالمي بُعد ساختاری

اشتراک منابع مالی

در مواقع بحران مالی با رضایت خاطر حقوق خود را به شرکت میبخشیم تا زمانی که بحران
مالی برطرف شود (مدیر بخش بینالملل شرکت حملونقل بینالمللی).
زمانی که برای اولین بار قصد ورود به بازارهای خارجی را داشتیم با مشکل کمبود سرمایه
مواجه بودیم که با پسانداز شخصی و حمایت خانواده توانستیم به این مشکل هم فائق بیاییم
(مدیر فروش تولید پمپهای صنعتی).

اشتراک منابع اطالعاتی

با وجود ارتباطاتی که هر یک از ما داریم ،میتوانیم به اطالعات خوبی دست پیدا کنیم و آن
را با هم بهاشتراک بگذاریم .درواقع ارتباطاتی که داریم حاصل سالها تجربه و کار در
بازارهای مختلف است و ارزش زیادی برایمان دارد (مدیر عامل شرکت تولید تجهیزات
دارویی و آزمایشگاهی).

بُعد شناختي :در بُعد شناختی ،مصاحبهشوندگان به مفاهیمی از قبیل اهداف مشترک ،دیدگاه
مشترک و شناخت عمیق اشاره داشتند .تحلیل مصاحبهها نشان میدهد که وجود اهداف مشترک
و دیدگاه مشترک به اعضای کسبوکار کمک میکند که با ایجاد همافزایی و هماهنگی
سختیهای مسیر را تحمل کنند .این هماهنگی درونسازمانی به تعامالت مطلوب درون یک
شرکت منجر میشود [.]26
در این راستا یکی از مدیران ارشد اشاره کرد:
«مواقعی هست که تا  10شب در محل کار میمانیم و کارهای عقبمانده را انجام میدهیم و
کسی غیر از اعضای یک خانواده حاضر نیست چنین کاری را بکند و این همه زمان بگذارد؛ مگر
اینکه منفعت مالی برایش داشته باشد؛ اما ما برای رسیدن به اهدافمان میجنگیم».
مدیر بخش بینالملل شرکت حملونقل بین المللی برخی از مدیران به شناخت عمیق میان
اعضای خانواده اشاره کردند که در فرایند ورود به بازارهای بینالمللی میتواند بسیار مهم باشد.
مدیر فروش شرکت تولید پمپهای صنعتی گفت:
«سوءتفاهمها در کسبوکارهای خانوادگی کمتر است؛ زیرا اعضای خانواده نسب به هم شناخت
خوبی دارند و این شناخت کمک میکند که بهتر همدیگر را درک کنند که حاشیهها هم طبعا
کمتر میشود».
شناخت بین اعضای خانواده به آنها کمک میکند هنگامی که افراد برای ورود به بازارهای
بینالمللی تجربه پیدا میکنند ،کسبوکار را ترک نکنند و بتوان از دانش و تجربه آنها در ورود
به کشورهای دیگر استفاده کرد .مدیرعامل شرکت بین المللی تجهیزات آزمایشگاهی و دارویی
همچنین در مورد لزوم وفاداری کارکنان در مسیر ورود به بازارهای بینالمللی افزود:
«برای انجام برخی از امور بازرگانی بین الملل نیازمند آموزش نیروی انسانی خود بودیم که
برای ورود به بازارهای خارجی با مشکل روبهرو نشویم ،آموزشهایی از قبیل دورههای
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زبانآموزی ،دورههای بازاریابی بینالمللی و تجارت و غیره؛ اما بدون بهرهبرداری از فرد
آموزشدیده ،تنها هزینههای هنگفت برای آموزش وی را متقبل شدیم؛ زیرا درنهایت از شرکت
ما جدا شد .آن زمان به این فکر کردم که چرا این کار را برای برادر خودم انجام ندادم .حداقل
اطمینان داشتم که بعد از آموزش و کسب تجربه شرکت را ترک نمیکند .چون به غیر از رابطه
خواهر و برادری ،عضو سهامداران شرکت هم بود و هیچگاه به زیان شرکت راضی نمیشد».
سایر گویههای کالمی مربوط به این بُعد در جدول  ،3آورده شده است.
جدول  .3گویههای کالمی بُعد شناختی
کُد

گويههای کالمي بُعد شناختي

منافع مشترک و
چشمانداز مشترک

اتفاقنظر بر اهداف تعیینشده شرکت در کوتاهمدت و بلندمدت بر این محور تنظیم شده
بود که بتوانیم به بیشترین میزان مشتریان خارجی دست یابیم که این ناشی از اتفاقنظر و
همهدفبودن بین ما بود (مدیر فروش شرکت تولید پمپهای صنعتی).

منافع مشترک و
فرهنگ مشترک بین
اعضای خانواده

ما دید مشترک نسبت به مسائل داریم؛ چون همه از یک فرهنگیم و این کمک میکند
همه ما با دیدگاههای مشترک تصمیم بگیریم؛ چون همه ما در کار ذینفع هستیم
(مدیرعامل شرکت تولید تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی).

صبر و تحمل؛ تحمل
ابهام باال در اعضای
خانواده

برای گرفتن نتیجه در بازارهای خارجی نیازمند زمان بودیم تا بتوانیم در بازار جا بیفتیم.
صبر و تحمل اعضای خانواده در رسیدن به این هدف بسیار کمک کرد و این یک امتیاز
مثبت برای شرکت بود (مدیر بازاریابی شرکت گردشگری بینالمللی).

وفاداری اعضای
خانواده به شرکت

احترام متقابل بین
اعضای خانواده

انگیزه جمعی بیشتر

اعضای خانواده نسبت به شرکت وفادارتر هستند و این یعنی زمانی که در شرکت کسب
تجربه کردند ،شما را ترک نمیکنند تا به خاطر کمی حقوق باالتر به جای دیگری بروند.
آنها میمانند و موجب پیشرفت شرکت میشوند (مدیرعامل شرکت تولید تجهیزات
پزشکی).
در زمان ورود به بازارهای جدید اختالفنظرهایی بین اعضای خانواده وجود داشت که
درک مشترک و احترام به اعضای بزرگتر و با تجربهتر خانواده منجر به رفع اختالفات و
رسیدن به یک تصمیم جمعی مناسب شده است (مشاور مدیریت شرکت حملونقل
بینالمللی).
بهدلیل عشقی که بین خانواده وجود دارد ،ما همیشه حمایت عاطفی خانواده را داریم و این
یعنی با انگیزه بیشتری کار کنیم (مدیر مالی شرکت حملونقل بینالمللی).

بُعد ارتباطي .در بُعد ارتباطی کسبوکارهای خانوادگی به مواردی از قبیل اعتماد اشاره کردند که
به آنها در مسیر ورود به بازارهای بینالمللی کمک کرده است .مصاحبهشوندگان بیان داشتند که
ورود به بازارهای بینالمللی نیاز به اطالعات صحیح دارد و وجود اعتماد بین اعضای خانواده
کمک میکند تا به اطالعاتی که از یکدیگر در این زمینه دریافت میکنند ،اطمینان داشته باشند.
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وجود اعتماد بین اعضای خانواده همچنین سبب میشود که کسبوکار خانوادگی بتواند تصمیمات
بهتری را اخذ کند .مدیر فروش شرکت تولید منسوجات بیان داشت:
«رویکردی که در شرکت ما وجود دارد این است که با حضور اعضای خانواده ام نیت اطالعات
بیشتر خواهد شد که به تصمیمگیری بهتر و اطمینان خاطر بیشتری منجر میشود و همینطور
اطالعاتی که بین ما بهعنوان اعضای هیئتمدیره باقی میماند منجر میشود نسبت به رقبا
فرصت ها را زودتر کشف کنیم».
مدیر بازریابی شرکت تولید منسوجات همچنین اذعان داشت:
«در یک تجربه تلخ ،نیروی متخصص ما ،اطالعات جمعآوریشده از بازارهای خارجی را که
با هزینههای شرکت بهدست آمده بود ،بهراحتی به شرکت رقیب ما فروخت .این یعنی برای
مسئولیت مهمی از این قبیل باید فردی امین و مورداعتماد را در نظر میگرفتیم و خوب بهدلیل
اینکه ما -اعضای خانواده مشغول در شرکت -به کار تسلط بیشتری داشتیم ،ترجیح دادیم
خودمان به این سفرها رفته و بازارهای جدید را شناسایی کنیم».
جدول  ،4سایر کُدها و گویههای کالمی مربوط به این بُعد را نشان میدهد.
جدول  .4گویههای کالمی بُعد ارتباطی
کُد
تالش بیشتر و صرف
زمان بیشتر و تمرکز
جمعی باالتر
وجود اعتماد کامل در
بین اعضای خانواده

همکاری موثر

صمیمت و روابط مثبت

گويههای کالمي بُعد ارتباطي
درواقع اعضای یک خانواده زمان زیادی را صرف کار میکنند و زحمت زیادی میکشند.
زمانی که تصمیم به صادرات گرفتیم ،کارهای شرکت بیشتر شد و نیاز به تالش بیشتر و
صرف زمان بیشتر داشتیم که اعضای خانوادهام کمک بزرگی در این مرحله بودند (مدیرعامل
شرکت گردشگری بینالمللی).
برای موفقیت در بین رقیبان به بازارهای بینالمللی نیاز است تا حس اعتماد در شرکت وجود
داشته باشد تا اطالعات به راحتی به خارج از شرکت بروز نکند که این اعتماد بهصورت کامل
و صددرصدی بین ما وجود دارد و به هم اعتماد صددرصد داریم (مدیر بازاریابی شرکت
گردشگری بینالمللی).
پدر و عموی من به عنوان مدیران ارشد شرکت همیشه در حال مشورتکردن در مورد امور
شرکت هستند که موجب شده تا تبادل نظر بین آنها باال رفته و به کشف فرصتهای جدید
منجر شود (مدیر بینالملل شرکت حملونقل بینالمللی).
هر چقدر هم با هم بحث کنیم و از هم ناراحت شویم ،درنهایت به یک نتیجه خوب میرسیم
و کدورتی هم بهوجود نمی آید که بعدا منجر شود که یکی از اعضای خانواده بخواهد بهدلیل
این کدورت ما را ترک کند (مدیرعامل شرکت تولید تجهیزات پزشکی).
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 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

هدف این پژوهش ،بررسی نقش خانوادهگرایی در ورود کسبوکارهای خانوادگی به بازارهای
بینالمللی است .به همین منظور با استفاده از نظریه سرمایههای اجتماعی و سه بُعد ساختاری،
شناختی و ارتباطی خانوادهگرایی ،نقش هر یک از این ابعاد در تسهیل بینالمللیشدن
کسبوکارهای خانوادگی بررسی شد .خالصه یافتههای این پژوهش در شکل  ،2نشان داده شده
است.
بُعد شناختي

بُعد ارتباطي
 اعتماد تالش بیشتر ،صرفزمان بیشتر و تمرکز
جمعی باالتر
 همکاری موثر -صمیمیت

 اهداف مشترک فرهنگ مشترک منافع مشترک احترام متقابل انگیزه وفاداری -صبر و تحمل

بُعد ساختاری
 بهاشتراکگذاریمنابع مالی
 بهاشتراکگذاریمنابع اطالعاتی

بینالملليشدن کسبوکارهای خانوادگي
شکل  .2خالصه یافتهها

نتایج این پژوهش یافتههای قبلی در مبانی نظری کسبوکار خانوادگی را تأیید میکند و
نشان میدهد که کسبوکارهای خانوادگی میتوانند از مزایای خانوادگیبودن خود در مواجهه با
مشکالت استفاده کنند [ .]47همانطور که در مبانی نظری این حوزه نشان داده شده است و
یافتههای این پژوهش نیز آن را تأیید میکند ،ایجاد چشمانداز و منافع مشترک یکی از
ویژگیهای مهم کسبوکارهای خانوادگی است که به بهبود عملکرد آنها در عرصه بینالمللی
کمک میکند [ .]21 ،6از منظر بُعد شناختی خانوادهگرایی میتوان گفت که در مبانی نظری به
وجود منافع مشترک در کسبوکارهای خانوادگی اشاره شده است که این امکان را به آنها
میدهد تا با شناخت بهتر از کسبوکار بتوانند فرصتهای بهتری را شناسایی کرده و به پیشرفت
و موفقیت کسبوکارشان کمک کنند [ .]36ویژگی دیگری از بُعد شناختی خانوادهگرایی که در
یافتههای پژوهش وجود داشت و در مبانی نظری بهعنوان عامل تسهیلگر در بینالمللیشدن
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کسبوکار اشاره شده است ،وجود «فرهنگ مشترک» است که در تاریخچه خانواده ریشه دارد و
به افراد در درک بهتر ارزشها و همسوشدن با اهداف شرکت کمک میکند [ .]52 ،11وفاداری
نسبت به شرکت و پیروی از رهنمودهای اعضای خانواده در سِمت مدیریت نیز از
زیرمجموعههای بُعد شناختی در یافتههای پژوهش بهشمار میرود که در مبانی نظری به آن
پرداخته شده است [.]36
از منظر بعد ارتباطی خانوادهگرایی در مبانی نظری به کیفیت ارتباطات و همکاری در میان
اعضای خانواده در یک کسبوکار اشاره شده است که به شرکتهای خانوادگی در ورود به
بازارهای بینالمللی کمک میکند [ .]10این مورد در پژوهش حاضر با مفهوم همکاری مؤثر
همخوانی دارد و ضمن تأیید نقش مثبت آن در تسهیل فرایند بینالمللیشدن ،یافتههای
پژوهشهای قبل را نیز تأیید میکند .وجود اعتماد نیز از زیرمجموعههای بُعد ارتباطی در
خانوادهگرایی است که اثر مثبت آن در بین المللیشدن کسبوکار خانوادگی از نظر پژوهشگران
موردتأیید قرار گرفته شده است [.]51 ،42 ،36 ،27
از منظر بُعد ساختاری نیز اشتراک منابع مالی ،سرمایه انسانی و اطالعات از مواردی هستند
که در مبانی نظری بهعنوان عوامل مؤثر در ارتقای عملکرد بینالمللی کسبوکارهای خانوادگی
به آنها اشاره شده است [ .]45 ،36پژوهش حاضر نیز تمامی این موارد را در عملکرد شرکتهای
خانوادگی ایرانی در ورود به بازارهای بینالمللی مؤثر برمیشمارد.
گرایشهای بلندمدت مدیران کسبوکار که در مبانی نظری به آن اشاره شده از عواملی است
که کمک میکند تا کسبوکارها عملکرد بهتری در روند بینالمللی شدن داشته باشند []45 ،23؛
درحالیکه نتایج پژوهش حاضر شواهدی را مبنی بر نقش این ویژگی در بینالمللیشدن
کسبوکارهای خانوادگی ارائه نداد .بر اساس گفتههای مدیرعامل شرکت تولید تجهیزات
آزمایشگاهی ،فعالیت در اقتصاد ایران محدودیتهای ی را برای داشتن اهداف بلندمدت ایجاد
میکند و آنها را به سمت بازارهای زودبازده و کمخطر ،چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای
خارجی هدایت میکند .همانطور که بیان شد ،نتایج پژوهش بخشی از یافتههای پژوهشهای
پیشین را تأیید میکند .بهعالوه نتایج این پژوهش به برخی از ویژگیهای خانوادگی اشاره میکند
که در مبانی نظری موضوع به نقش آنها در بینالمللیشدن کسبوکار خانوادگی پرداخته نشده
است که در ادامه به آنها اشاره میشود .آنچه از نتایج پژوهش حاضر حاصل شد ،مفاهیمی مانند
تمرکز جمعی و صمیمیت است که به بُعد ارتباطی خانوادهگرایی مرتبط میشوند؛ درحالیکه قبال
در مبانی نظری به آنها اشارهای نشده است؛ اما در فرایند بینالمللیشدن کسبوکار خانوادگی در
ایران نقش مهمی ایفا میکنند .این موضوع میتواند بهدلیل فرهنگ ایرانی و نقش روابط
نزدیکتر اعضای خانواده با یکدیگر باشد.

56

چشمانداز مديريت صنعتي ،سال دوازدهم ،شماره  ،47پايیز 1401

در بُعد شناختی نیز یافتههای پژوهش نشان میدهد که دو عامل جدید انگیزه جمعی و احترام
متقابل نقش مؤثری در بین المللیشدن کسبوکارهای موردمطالعه داشتهاند .درواقع انگیزه و
احترام از مواردی هستند که از شناخت اعضای خانواده نسبت به یکدیگر نشأت میگیرند و
موجب تسهیل امور در عرصه بینالمللی میشوند .همانطور که در بخش تحلیل دادهها نیز به آن
اشاره شد ،این دو عامل در فرایند تصمیمگیری برای بینالمللیشدن اثرگذار هستند .از موارد
دیگری که زیرمجموعه بُعد شناختی محسوب میشود و حاصل یافتههای این پژوهش است،
ویژگی صبر و تحمل در میان اعضای خانواده است .این مورد در هر مرحله از فرایند
بینالمللیشدن بهنوعی نقش ایفا میکند؛ به خصوص در مواقع بحران که نیاز به کنترل هیجانات
و مدیریت چالش وجود دارد.
در بُعد ساختاری نیز یافتههای این پژوهش به دو عامل جدید اشاره دارد .اشتراک منابع
اطالعاتی و مالی که نقش مهمی در ارتقای عملکرد بینالمللی کسبوکارهای خانوادگی دارند.
درواقع نقشی که هر یک از این ابعاد و زیر مجموعههای آنها در بینالمللیشدن کسبوکارهای
خانوادگی ایفا میکنند ،نشان از اهمیت این مفهوم در این نوع از کسبوکارها دارد.
تحلیل یافتههای پژوهش همچنین نشان میدهد که نتایج را میتوان با این اولویت مطرح
کرد که بُعد ارتباطی در بینالمللیشدن کسبوکارهای خانوادگی نقش پررنگی دارد و از طریق
تسهیل ارتباطات درونی و بیرونی شرکت به بین المللیشدن شرکت کمک میکند .در درجه دوم
بُعد شناختی و درنهایت بُعد ساختاری در درجه سوم قرار میگیرد .در جدول  ،5هر یک از مفاهیم
بر اساس میزان اهمیت و فراوانی آنها در مصاحبهها در فرایند بینالمللیشدن کسبوکارهای
خانوادگی نشان داده شده است.
جدول  .5هر یک از مفاهیم بر اساس میزان اهمیت و فراوانی آنها در مصاحبهها
ابعاد خانوادهگرايي

فراواني

بُعد خانوادهگرايي

تمرکز جمعی
اعتماد
همکاری مؤثر
صمیمیت
منافع مشترک
احترام متقابل
انگیزه جمعی
وفاداری
فرهنگ مشترک
صبر و تحمل
اشتراک منابع مالی
اشتراک منابع اطالعاتی

9
8
7
7
6
4
4
2
2
2
9
5

ارتباطی
ارتباطی
ارتباطی
ارتباطی
شناختی
شناختی
شناختی
شناختی
شناختی
شناختی
ساختاری
ساختاری
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پژوهش حاضر همچنین به غنای دانش و اطالعات در زمینه بینالمللیشدن کسبوکارهای
خانوادگی در کشور ایران کمک میکند .بهدلیل کمبود اطالعات و پژوهشها در رابطه با
کسبوکارهای خانوادگی و موضوع بینالمللیشدن آنها ،این پژوهش میتواند به پیکره دانش و
اطالعات موجود در این زمینه بیفزاید.
نتایج این پژوهش برای مدیران ارشد کسبوکارهای خانوادگی نیز میتواند مفید واقع شود.
یافتهها بهطور مشخص نشان میدهد که مدیران این بنگاهها میتوانند در فرایند بینالمللیشدن
کسبوکارهای خانوادگی از منابع مالی و اطالعاتی که اعضای خانواده به همراه میآورند ،استفاده
کنند  .وجود اهداف و دیدگاه مشترک از مسیر حرکت شرکت و همچنین شناخت عمیق اعضای
خانواده از یکدیگر و توجه به منافع مشترکی که میتوانند در درازمدت از کسبوکار خانوادگی
حاصل شوند ،به آنها کمک میکند که بتوانند به چالشهای مسیر بینالمللیشدن کسبوکار
غلبه کنند .درنهایت اعتماد میان اعضای خانواده و وفاداری آنها به کسبوکار میتواند در
روزهای سخت بینالمللیشدن کمککننده باشد.
این پژوهش به روش کیفی انجام شد و فقط چند شرکت موردبررسی قرار گرفت.
پژوهشهای آتی میتوانند نتایج این پژوهش را بهصورت کمّی و در تعداد بیشتری شرکت
بررسی کنند؛ همچنین در این پژوهش فقط بر یک ویژگی خاص کسبوکارهای خانوادگی
(خانوادهگرایی) تمرکز شد .پژوهشگران بعدی میتوانند ویژگیهای دیگر کسبوکارهای
خانوادگی را موردمطالعه قرار دهند و نقش آنها را در جهانیشدن کسبوکارهای خانوادگی
بررسی کنند.
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