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  ینسل  نيب ینیکارآفر شبرديپ يبرا يپرور نيجانش يها روش شناسایی

 یرانا یخانوادگ يها بنگاه در
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 دهيچک
 ادي   «ينس    نيب   ينيکارآفر»عنوان  اکه از آن ب ،يخانوادگ بنگاه نيجانش يها در نسل کارآفريني تداوم

 ت داوم  دررا  يدي  ک  نق    ،نيجانش  . اس ت  يو رشد بنگاه خ انوادگ  تداومعوامل مؤثر بر  از ،شود يم
ب ه   يپ رور  نياث ربش  جانش    يها روش از استفاده نيبنابرا ؛دنکيم فايا يدر بنگاه خانوادگ ينيکارآفر

 يدر بنگ  اه خ  انوادگ ينيک  ارآفر ةتوس  ع يالزم ب  را يه  ا يس  تگيشا ازک  ه  نييمنظ  ور پ  رورش جانش  
 م ورد  پ روري  جانش ين  يه ا  روش ييشناس ا  تحقيق ينا هدف. است اهميت حائز بسيار باشد برخوردار

 ني  ا دراس ت.   نس  ي  ينب   ينيک ارآفر  يشبردبه منظور پ ايران خانوادگي هاي بنگاه از تعدادي در استفاده
 بنگ اه  پ ن   ،هدفمن د  ص ور   ب ه  چندگان ه  موردک اوي  رويکردو  يفيک يقتحق روشبا اتشاذ  ،قيتحق

 انتشاب ببششند تداومخود  ا يگوناگون ح يها نسل را در ينيکارآفر اند توانستهکه  يرانيا يخانوادگ
 از ها بنگاه نيا دهد يم نشان قيتحق  ينتا. اند شده گردآوري  مصاحبه انجام با اطالعا . ندشد بررسيو 

درون  کردنکار ،يرسم آموزش و ال يتحص :اند کرده ستفادها يپرور نيجانش يبرا ياص  روش چهار
 ه ا  روش ني  ا از ک دام هر ،مقال ه  ني  ا در. ن   يمنتور و خ انواده  در پ رورش  ،يخانوادگ بنگاه رونيب اي

 ريمس   يکارکرده ا  ان وا   وي هه ب ه  ؛است شده نييتب نيجانش پرورش بر هاآن ياثرگذار ۀنحو و حيتشر
 .است شده نييتب منتورين  يشناختو روان يشغ 
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 مقدمه
 (,Zahra, Hayton, Salvato دارن د کش ورها   در اقتص اد  يمهم   گ اه يجا يخانوادگ يها بنگاه

 نيش  يپ مطالع ا  . اس ت  برخ وردار  ييب اال  تي  اهم ازها  بنگاه نيابقا و رشد  رو نيا از و 2004)

 يه  ا بنگ  اهب ندم  د   تي  موفق يدي  از عوام  ل ک  يک  ي يس  ازمان ينيک  ارآفر ده  د يم   نش  ان

 ,Habershon ؛Zahra, 2005 ؛Kellermanns & Eddleston, 2006) اس  ت يخ  انوادگ

Pitsrui, 2002) .نان ه يکارآفر يري  گ جه ت  ده د  يم نشان قا ياز تحق يبرخ  ينتا اين وجود با 

 & Lumpkin, 2003 مانن د ) ش ود  يم   مواج ه  اف ول ب ا   يخانوادگ يها بنگاه يبعد يها نسل در

Martin .)ق رار گرفت ه اس ت    محقق ان  توج ه  م ورد  ت ازگي بهکه  ياز موضوعات يکي رو نيا از 

اس ت.   يخ انوادگ  يه ا  مشت ف بنگ اه  يهادر نسل يسازمان ينيکارآفرتداوم  يچگونگ مطالعة

 ,Habbershon) ش  ود يم   ادي   «ينس     نيب   ينيک  ارآفر»عن  وان  تح  تآن  ازک  ه  يموض  وع

Nordqvist, Zellweger, 2010 .)در ينيک ارآفر  توس عة مؤثر ب ر   عوامل يواکاو بيترت نيبد 

 برخوردار است.  ييباال تياهم از يخانوادگ يها  بنگاه يبعد يهانسل

در  ينيت داوم ک ارآفر   يب را  ت وان  يم   را يمتعدد منابع( Barney, 1991) محورمنبع نگاه از

ب ه عن وان رهب ر     «يخ انوادگ  بنگ اه  نيجانش» از منابع مهم يکي ،انيم نيا در. کرد تصورسازمان 

 يه ا يري  گميدر تص م  خ ود  يمح ور  تيمس ئول  واس طة سازمان ب ه   رهبر. استبنگاه  يآت نسل

 کن د يم   ف ا يب ه عم ک رد برت ر ا    يابيدس ت  و ه ا تي  قاب  يري  گرا در شکل ياساس نق  يسازمان

(Kesner& Sebora, 1994; Schein, 1983). و س ب    ه ا مه ار   ت،يششص نکهيا به توجه با

 ,Hogan, Curphy) کن د  ج اد يا کاره ا ودر عم ک رد کس ب   يج د  تفاو  توانديم رهبر  ي

Hogan, 1994; Miller & Toulouse, 1986) ب ه  الزم يه ا  يستگيشا از نيجانش يبرخوردار 

از  يکي بيترت نيبد ؛دارد يفراوان تياهم يخانوادگ بنگاه در ينيکارآفر ةتوسع و تداوممنظور 

اس تفاده از   ينس     نيب   ينيک ارآفر  ش برد يب ه منظ ور پ   يخانوادگ يها بنگاه رانيمد مهم فيوظا

 است.   نيجانش يتوانمندساز يمناسب برا يها روش

 يرا ب را  ياص    روش س ه  نيش  يپ قا يتحق که شود يم مشاهده موضو  ا يبر ادب يمرور با

 بنگ اه  رونيب ايدرون  کردنکار. 2 يرسم آموزش و ال يتحص. 1اند:  ذکر کرده يپرور نيجانش

خ اص   يا مطالع ه  ن،يش  يپ يه ا  پ هوه   در آنک ه  توج ه  ش ايان  ةنکت  . ن يمنتور. 1 يخانوادگ
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 يس و  از. ش ود  يمشاهده نم   ينس   نيب ينيکارآفر کرديبا رو يپرور نيجانش يها روش ييشناسا

کمت ر   زي  ن نيجانش   يه ا  يس تگ يبر پرورش شا يپرور نيجانش يها روش ياثرگذار ۀنحو گر،يد

 ک رد يب ا رو  يپ رور  نيجانش   يها روش تر قيعم يبررس رو نيا از ؛قرار گرفته است مطالعهمورد 

 يپ رور  نيجانش   يب را  يدي  جد يه ا  روش يياوالً ممکن است ب ه شناس ا   ينس   نيب ينيکارآفر

 .س ازد  يم   سريم را ها روش نيا از کدامهر ياثرگذار ۀنحو تر قيعم ةمطالع امکان اًيو ثان نجامديب

 بنگ اه  پ ن  چندگان ه،   يموردک او  يک رد و رو يف ي ک ي ق از روش تحق اس تفاده با  ،قيتحق نيا در

 تحقي ق  ياص    ه اي پرس  .اند  شدهمطالعه  اند بوده نيکارآفر نسل چند در که ايراني يخانوادگ

 ةتوسع تداوم و درتوانمند  ينيجانش پرورش يبرا يپرور نيجانش يها روش چه از: قرارند ينا از

چ را و   يپ رور  نيجانش   يه ا  روش ني  ا ؟است شدهاستفاده  يخانوادگ يها بنگاه در ينيکارآفر

  ؟اندهکردکم   نيجانش يتوانمندسازچگونه به 

 

 يقتحق ةپيشين و نظري مبانی
 نيجانش يها یستگیو شا ینسل  نيب ینیکارآفر

 ينيک ارآفر  وي هه ب ه  ،ينيک ارآفر  ةاس ت ک ه ب ه منظ ور مطالع       يمفه وم  ينس     نيب   ينيکارآفر

(. Habbershon et al. 2010شده اس ت )  يمعرف يخانوادگ يکارهاوکسب زمينةدر  ،يسازمان

 س ازمان   ي  درون  از اف راد  يگروه   ايآن فرد  قيکه از طر است ينديفرا يسازمان ينيکارآفر

 زنن د  يم   دس ت س ازمان   ينوس از  اي ينوآور به اي کنندمي جاديا را ديجد يکاروکسب مستقر

(Sharma & Chrisman, 1999 .)و  ينيک ارآفر  روحي ة ب ر انتق ال    ينس   نيب ينيکارآفر مفهوم

را در  ينق  مهم   جانشيندارد.  ديتأک يبنگاه خانوادگ يبعد يها نسل به نانهيکارآفر يرفتارها

 ني  ا از. کن د م ي  ايف ا  يبنگ اه خ انوادگ   يبع د  يها در نسل يسازمان ينيکارآفر ةتوسع و تداوم

 ينيجانش   يچگ ونگ  ةمطالع   تياهم بر ربازياز د يخانوادگ يها بنگاه ۀحوز مطالعا  که روست

و  يت داوم ن وآور   يمعنا به که ،(Brockhaus, 1994; Dyer & Handler, 1994) نانهيکارآفر

 ني  ا وصف نيا با .اند کرده ديتأک ،(Woodfield, 2007) است ينسل بعد در نانهيرفتار کارآفر

 و يپ رور  نيجانش   يه ا  روش ييشناس ا  دنبال به يخانوادگ بنگاه نيجانشتمرکز بر  با زين قيتحق

 .  ستهاآن ياثرگذار ۀنحو
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 آن يها و روش يپرور نيجانش

 ش ود يمنتق ل م    يبع د  نس ل  ب ه  نسل  ياز  کاروکسب تيرياست که در آن مد ينديفرا ينيجانش

(Shepherd & Zacharakis, 2000 .)و نيجانش   يه  ايس  تگيشا نيک  ه ممک  ن اس  ت ب   آنج  ا از 

وج ود داش ته باش د،     يش کاف  يخ انوادگ  بنگ اه  اث ربش   تيريمد يبرا يو ازين مورد يهايستگيشا

 ش مار  ب ه  ينيجانش نديفرادر  تيموفق يدياز عوامل ک  يکي يپرور نيجانش يها برنامه مناسب ياجرا

 ,Pyromalis & Vozikis, 2009; De Massis, Chua, Chrisman, 2008; Wang) دي  آ يم  

Watkins, Harris, Spicer, 2004.) يپ رور  نيجانش   يب را  را ياص    روش س ه  ا يبر ادب يمرور با 

 بنگ اه  روني  ب اي  درون  کردنک ار . 2 يرس م  آم وزش  و ال يتحص  . 1: از عبارتن د  که افتي توانيم

 .(ش  ود ين  ام ب  رده م   ش  اگردي و اس  تادعن  وان  اب   آن از يدر فارس   ک  ه) ن   يمنتور. 1 يخ  انوادگ

 )مانن د  اس ت  ب وده  پهوهش گران  دي  تأک مورد ربازياست که از د يروش يرسم آموزش و ال يتحص

Morris, Williams, Allen, Avila, 1997; Goldberg, 1996; Chrchill, Hatten, 1987; 

Ward, 1987.) انج ام  به ديبا نيجانش  يکه  ياقدام نياول است معتقد( 1386) ريدا ،راستا نيدر هم 

 نيجانش   تي  ب ر موفق  يدانش گاه  م دارک  داش تن  رايز ؛است يفن اي يکسب مدرک دانشگاه رساند

 محقق ان  دييتأ مورد که است يموضوع نانيجانش ال يتحص تياهم. (Goldberg, 1996)مؤثر است 

 از حاص ل  دان    اگرچه ؛(Poza, 2010; Carlock& Ward, 2001قرار گرفته است )مانند  زين رياخ

 ه ا از مه ار   يبشش   ب ک ه  دهد، ينم پوش  را افراد ازين مورد يهامهار  يتمام يدرس يهاکالس

در بنگ اه   يک ار  ةتجرب  رو  ني  ا از. (Mintzberg, 2004) دي  آيبه دست م يکار يا ربتج ةجينت در

 ,Da Massiss et al, 2008; Cabrera- Suarez, De Saa-Perez, Garcia-Almeida) يخ انوادگ 

2001; Goldberg, 1996; Barach, Gantisky, 1995)  ه  ا  ش  رکت ريس  ا در اي  و(Stavrou, 

Swiercz, 1998; Barach, Gantisky, 1995: Ward, 1987) يپ رور  نيجانش   يه ا  روش گرياز د 

 يپ رور  نيجانش   گ ر يد روش زي  ن ن   يمنتور. ان د داش ته  تأکيد آن بر نيز نيشيپهوهشگران پ است که

 ,Le Breton-Miller, Miller, Steierبه آن اش اره ش ده اس ت )مانن د      نيشيپ قا ياست که در تحق

2004; Dyck, Mauws, Starke, Mischke, 2002; Dyer, 1986) .است ک ه در   يروش ن يمنتور

در  2(2ي)منت   تجرب ه ک م  اي   واردتازه فرد  يو  1()منتور ارشدتر و ترتجربهبا فرد  ي نيب يآن ارتباط

                                                           
1. Mentor 
2. Mentee 
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 ,Scandura& Williams) پ ردازد  يم   يمنت پرورش به منتور آن قيطر از و ديآيم وجود به سازمان

هستند که منت ور در   ياههيو يرفتارها همانکه  دارد يمشت ف يکارکردها ن يمنتور(. 2004 ;2001

 ,Wanberg) ن د يآيم حساب به ن يمنتور رابطة يمحور يهايهگيو و دادهاز خود بروز  يقبال منت

Welsh, Hezlett, 2003) .ک رد  يبن د  ميتقس   ياص    دستةبه دو  توان يم را ن يمنتور يکارکردها :

 از تي  حما ش امل  کنن د يفرد کم  م يشغ  شرفتيپ به که است يشغ  ريمس يکارکردها اول دستة

 نيتم اس ب    يبرق رار  ،نف وذ  يذاف راد   يها بيارتقا در سازمان، حفاظت از فرد در مقابل آس يبرا فرد

 يب را  يو يس از  به منظ ور آم اده   زيبرانگچال  فيتکال دادن ،يو شناساندن منظور به گرانيد و فرد

 ش رفت يو اطالع ا  م رتبب ب ا پ    ه ا نظر ه ا، هيتوص ارائة يبه معنا يگريمرب و تربزرگ يها تيمسئول

و  يس تگ يشا و تي  هو احس اس  ج اد يا به که است يشناختروان يکارکردها دوم ةدست. فردبه  يکار

 ياجتم اع  ي ا  ربتج يگذار به اشتراک يبه معنا يدوست شامل ،کنديم کم  يمنت بهاثربش  بودن 

 و رشيپ ذ  ،ف رد  يو ک ار  يششص يها گوش دادن فعال به دغدغه يبه معنا مشاوربا فرد،  يرسم ريغ

 ب ا (. Kram, 1985) يمنت   يبودن منتور ب را  نق  مدلو  يبه منظور انتقال حس مثبت به منت فرد دييتأ

 ب ه  نيش  يپ ا ق  يتحق ک ه  ش ود  يمشاهده م   يخانوادگ يها در بنگاه يپرور نيجانش ا يبر ادب يمرور

 س  طح در ن   يمنتور ياثرگ  ذار نح  وۀان  د و  روش بس  نده ک  رده  ي  ب  ه عن  وان  ن   يمنتور ذک  ر

 يه  ا روش يمبن  ا ب  ر. ان  د ق  رار ن  داده يبررس   م  ورد را يو روانش  ناخت يش  غ  ريمس   يکارکرده  ا

را م ورد مطالع ه ق رار داده     يخانوادگ يها بنگاه قيعم صور  به توان يم ،شد انيکه ب يپرور نيجانش

 .  کرد ييرا شناسا يتر قيدق  يو نتا
 

 شناسی روش
 روش س ت، ها دهي  رخ داد پد  يچگ ونگ و  دي  جد يه ا  دهي  پد ييکه محقق به دنبال شناسا يقاتيتحق در

ک ه اطالع ا     يهنگ ام  يموردک او  ياستراتهعالوه  به(. Yin, 2003کارآمد خواهد بود ) يفيک قيتحق

 ق رار  يبررس   م ورد  دي  جد يدگاهي  د از موضو  است قرار ايدر دست است  دهيپد  ي دربارۀ ياندک

 مس ت زم  ک ه  قي  تحق نيا هايپرس به  توجه با. (Eisenhardt, 1989) شود يم يت ق يمناسب روش رديگ

 ينيک ارآفر  يعن  ي ديجد يدگاهياز د يپرور نيجانش يها روش يرو برنگر  جانبه و همه قيعم يا مطالعه

 .  ديآ يم شماربه  يمناسب روش يکاو مورد يو استراته يفيک قيتحق روشاست،  ينس   نيب
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 ت ا  ش ود  م ي  اس تفاده  ه ا  داده گ ردآوري  ب راي  مشت في منابع از عموماً موردکاوي روش در

 از ،تحقي ق  اي ن  در(. Yin, 2003; Eisenhardt, 1989) گ ردد  حاصل پديده بهتر درک امکان

 16 مجم و   در. است شده استفاده اطالعا  گردآوري براي مستندا  بررسي و مصاحبه روش

 م ديران  م ديره، نفعان گوناگون شامل مديرعامل، اعض اي هيئ ت   ساختاريافته با ذي نيمه ةمصاحب

پ ن  بنگ اه    ،مطالع ه  ني  ا در فع ال ي ا غي ر فع ال در بنگ اه انج ام ش د.        ۀو اعض اي خ انواد   ارشد

 ني  اان د.   مورد مطالعه قرار گرفته به صور  هدفمند انتشاب شده و نيکارآفر يرانيا يخانوادگ

 ش رکت  ،يگرام   يگ رن ، گ روه تج ار   يبوتان، گروه صنعت يصنعت گروه: از عبارتند ها بنگاه

 بنگ اه  در .1: اس ت  بوده نظر مد يهگيو سه ها بنگاه نيا انتشاب در. افشانو شرکت عقاب دژپاد

و چ ه پ س از    ينيجانش از  يچه پ بنگاه .2 انجام شده باشد ينيجانش بار  يحداقل  يخانوادگ

در بنگاه اج را ش ده    يپرور نيجانش يبرا يمششص ةبرنام .1 دباش داشته نانهيکارآفر عم کرد آن

 و ک رده  اندازي راه اسالمي انقالب از پي  را خود کاروکسب شدههاي انتشاب بنگاه ةهمباشد. 

حقوقي  ياممکن است تغييرا  ساختاري  چندادامه و توسعه دهند. هر را خود فعاليت اند توانسته

جانش ين عض وي از    ه ا  بنگ اه  اي ن  همةايجاد شده باشد. شايان ذکر است در  کارشانوکسبدر 

 -کارآفرينان ه  رفتارهاي انوا  که دهد مي نشان زيها ن خانواده است. مروري بر عم کرد اين بنگاه

 ةتوس  ع الم    ي، ب  ين بازاره  اي ب  ه ورود ب  ازار، در ن  وآوري محص  ول، در ن  وآوري از اع  م

   شود. ها مشاهده مي در اين بنگاه -و نوسازي استراتهي  جديد کارهايوکسب
 ت م  لي  ه ا ب ه روش تح    آن، متن مصاحبه يساز ادهياتمام هر مصاحبه و پ باها  داده يلمنظور تح  به

ه ا   تم متن حاصل از مصاحبه يلدر روش تح  .(Braun & Clarke, 2006قرار گرفت ) يبررس مورد

 ه اي  يافت ه عن وان   به ياص  يها شده و تم کدگذاري (Eisenhardt, 1989) يا با رجو  مستمر به ادب

 يک ديگر ب ا   يمشت ف هر مورد مطالعات يها مصاحبه هاي يافته ،ادامه در. دشومي ييهر مصاحبه شناسا

 يمورده ا  ه اي  يافت ه س سس   ؛دش و  يحاص ل م    يآن م ورد مطالع ات   يينه ا  ه اي  يافت ه شده و  يسهمقا

 .آيد يبه دست م يقتحق يينها ةيجشده و نت يسهبا هم مقا يزمشت ف ن يمطالعات
 

 ها یافته
 ش برد يپ ک رد يب ا رو  يپ رور  نيروش جانش   ياص    ةچه ار دس ت   ۀدهن د نش ان  هاداده ليتح   ينتا
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 بنگ اه  روني  ب اي  درون  کردنکار .2 يآموزش رسم و ال يتحص .1 :است ينس   نيب ينيکارآفر

  .شوند يم حيتشر ادامه در که ن يمنتور .9 خانوادهدر  پرورش .1 يخانوادگ
 

 يآموزش رسم و ال يتحص
 قي  خ ود را از طر  يه ا  يس تگ ياز شا يبشش  م ورد مطالع ه    يه ا  بنگاه نانيجانش ا يادب با مطابق

 زي  ن يمتع دد آموزش    يه ا  دوره ،يدانشگاه ال يدر کنار تحص .اند کرده کسب يرسم آموزش

 گ روه  ارش د  رانياز م د  يک  يبرگزار شده اس ت.   نانيجانش يبرا تيريمد نهيزم در خصوص به

 :ديگو يم زمينه نيبوتان در ا يصنعت

 ب ر  ه م  ه ا دوره ني  ا تمرک ز . ميبرگ زار ک رد   يمتعدد آموزش يها دوره يفع  نيجانش يبرا

 ليتحص  [ تيريم د  رش تة خانواده ک ه در خ ار] ردر    يافراد است. اعضا يرهبر قدر  تيتقو

 برگ زار  گ ران يد يبرا يتيريآموزش مد يهادوره معموالً نديآ يم رانيا به وقت هر هم کنند يم

   .کننديم

ع  م   يريادگي  و  يآموزش يها مورد مطالعه، گذراندن دوره يها بنگاه ارشد رانيمد گفتة به

 محص وال   و ه ا،  يب ا راهکاره ا، فن اور    ييآش نا  و ل،يروز موجب درک بهت ر مس ا   يو فناور

 و دان    کس ب  ب ه  زي  ن يتيريم د  يآموزش   يه ا  دوره در حض ور  عالوه به. است شده نوآورانه

 اخ ذ  در نيجانش   ب ه  ه ا  ييتوان ا  ني  ا ةمجموع. است کردهکم   يتيريمد يعموم يها مهار 

س ازمان   يب را  دي  جد يه ا کاروکس ب  توس عة  زمينةدر  خصوصبه نانهيکارآفربهتر  ما يتصم

 ش ود يمند م نظام يا رباز تج يامنجر به کسب مجموعه يدانشگاه آموزش. است کرده کم 

 کن د يم   يانيکم   ش ا   يس تم يس يه ا ح ل مس ئ ه و مه ار     يهامهار  دان ، توسعةکه به 

(Mumford et al., 2000).  انتق ال ش رکت ب ه     ليتسه موجب نيجانش يرسم آموزشبه عالوه

 .(Morris, et al., 1997) شود يم ينيبعد از جانش يو عم کرد بهتر و يو
 

 يخانوادگ بنگاه رونيب ايکردن درون  کار
 يخ انوادگ  يها بنگاه رانياست که مد يگريروش د يخانوادگ بنگاه رونيب ايکردن درون  کار

از س ن   نانيمورد مطالعه، جانش يها بنگاه تمام در. اند کرده استفاده آن از نانيپرورش جانش يبرا
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 درون ک ردن  کار. اند بوده شرکت در تيفعال به مشغول بنگاه، تيريمد يتصد از  يو پ يجوان

 يآگ اه  زي  و ن ،با صنعت ييکسب و کار، آشنا يموجب شناخت بهتر دان  فن يخانوادگ بنگاه

 نيب ه جانش    ه ا  يس تگ يشا نيمجموعه ا .شود يمقو  و ضعف بنگاه  نقاطو  يسازمان فرهن از 

 ويههو به بنگاه يرا در رابطه با استراته يتر دهيسنج ما يتصم ينيپس از جانش تا کند يمکم  

 :ديگو يم رابطه نيا در( ني)جانش افشان عقاب شرکت رعامليمد. دنکاتشاذ  کاروکسب توسعة

 اريبس   دارم ک ار  دربارۀکه  يفن اطالعا  بودم، کار بطن در پدرمدر کنار  ينوجوان از چون

 ص نعت  ني  در شرکت ب ه م ن نش ان داد ک ه در ا     يجوان دوران از کار تجربةباالست. به عالوه 

 ب ازار  يب را  را يبشش   و داخل بازار يبرا را محصول از يبشش ديبا پس ؛ندارد ثبا  رانيا بازار

 .کردم نييتع گونه نيشرکت را ا ياستراته نيهم ي. برارميبگ نظر در يصادرات

س ازمان نق      ياس تراته  يطراح   در نيجانش   دادنمشارکت دهد ينشان م نيشيپ ا قيتحق

 تجرب ة . (Mazzola, Marchisio, Astrachan, 2008) کن د  يم فايا يو يدر توانمندساز يمهم

 داش ته  هم راه  ب ه  نانيجانش   يب را  يارزش مند  يدس تاوردها  زين گريد يها شرکت در کردنکار

 ي ا  ربتج ،دژپ اد  نيجانش   گفت ة  به. شود يم مشاهده دژپاد شرکت در تنها تجربه نيا البته ؛است

 يب ا فن اور   ييآش نا  صنعت،با  يوبهتر  شناختدر همان صنعت به  گريد هايشرکتدر  يکار

 ب ه ک ه   ييه ا  يس تگ يشا .اس ت  ک رده  ييسزاب کم مرتبب با کار  يفرد تيخالق توسعةو  روز

 بنگ اه  روني  ب کردنک ار  نق  دربارۀ شانيا .کنند يم يفراوان کم در بنگاه  ينيکارآفر شبرديپ

 :ديگو يمدر بنگاه  ينيکارآفر شبرديپ يبرا يو يتوانمندساز بر

 ک ارم  اکثراً من چون. شوم مند عالقه نوآوري به شد باعث کردم ژاپن در که يکار سال پن 

افزاره ا   ن رم  نيهم. بودم نو يکارها معرض در شهيهم پس بود محصول توسعة افزار نرم با مرتبب

 .بود مؤثر اريبس انيمشتر اعتماد ج ب در که کردم وارد رانيا براي را 

 ب وده  زي  نپهوهش گران   ديتأک مورد مياز قد يخانوادگ بنگاه رونيب کردن کار مثبت را يتأث

از محقق ان   يبرخ  (. Stavrou& Swiercz, 1998; Barach& Gantisky, 1995اس ت )مانن د   

 تي  فعال زي  ن يگ ر يد يدر ج ا  يخ انوادگ  بنگاه در تيعضو از  يپ نيجانش است بهتر معتقدند

 ،ش ود م ي  نيجانش يهاييتوانا به خانواده عضو ريغ کارکنان شتريب اعتماد سبب رايز ؛باشد کرده

از  دي  جد يه ا دهي  و ب ه آم دن ا   ده د مي نيرا به جانش يشتريب نفسبهاعتماد و استقالل احساس
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 ييها يتوانمند ،(Barach, Gantisky, Carson, Doochin, 1988) کنديم کم  بنگاه رونيب

 . دندر بنگاه دار ينيکارآفر شبرديرا در پ يکه نق  مهم
 

 در خانواده   پرورش
 مس ت زم  يخ انوادگ  در بنگ اه  ينيک ارآفر  ت داوم  در نيجانش تيموفق دهد يم نشان قيتحق  ينتا

 گردن د؛  يبر م يخانوادگ بنگاه خانوادۀ جنبةبه  شتريب که هست زين يگريد يها يستگيشا وجود

 در ه ا  يس تگ يشا ني  ا وج ود  تي  اهم. خ انواده  يه ا  ب ه ارزش  يبن د يپا همچون ييها يستگيشا

 ,Pyromalis & Vozikis)مانن د   اس ت  تهگرف قرار ديتأک مورد زين نيشيپ قا يتحق در نيجانش

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

Mass, 2005; Sharma, Chrisman, Pablo, Chua, 2001 .)ض من  نيجانش   يم دار  ارزش 

خ انواده ب ه    ياعض ا  ش تر يب اعتم اد  موج ب  ده د،  يم   يو يه ا  تيبه فعال يحيآنکه جهت صح

 ياعض ا  ش ود  يخانواده موجب م   ياعضا و نيجانش نيب ياعتماد نيچن وجود. شود يم نيجانش

 نيجانش    زيآم مشاطره و نانهيکارآفر يها طرح با يشتريب يهمکار بنگاه انخانواده به عنوان مالک

ش ده   ييشناس ا  نيه ا ب ه جانش     انتق ال ارزش  يب را  يسه روش اص    ،قيتحق نيا در. باشند داشته

 ني  در ا .اس ت  يخ انوادگ  يه ا  به ارزش خانواده يخود اعضا يعم  يبنديپااول،  روشاست. 

 يها به ارزش که رديگ يم ادي خانواده ياعضا مدارانة ارزش يرفتارها مشاهدۀ با نيجانش ،حالت

 :ديگو يم زمينه نيدر ا دژپاد شرکت (ني)جانش عاملريمد. بگذارد احترام يخانوادگ

 يزم ان  در. دارن د ه ا   ب ه ارزش  يق ب   اعتقاد که دادند يم نشان خودشان يعم  يبنديپا با پدر

 در. ش ود  حف    ها ارزش نکهيا تا گذشتند يم يمنافع از اي گفتند يم را حق بوده، ضررشان به که

 .رنديگ يم ادي هاو از آن کنند يم نيوالد به نگاه ها بچهسشت،  يها چيپ

 ب ه  نه ادن  ارزش و کاروکسباز  ،مادر خصوصبه ،خانواده ياعضا يعم  يبانيپشت عالوه به

 ش ده  نيجانش   در يو تعهد ب ه بنگ اه خ انوادگ    ينيکارآفر روحية تيتقوموجب  زين ينيکارآفر

 :ديگو يم است خانواده عضو کهشرکت دژپاد  نيشيپ رانياز مد يکي. است

 ک ار  س ر  چق در  ک ه  ردي  بگ رادي  ا ش وهر  ب ه  ک ه  يم ادر . است مهم ي يخ مادر خانواده، در

 حضور از را هاو آن گذارديم يمنف اثر هابچه يرو ماًيمستقاست!  يکار چه نيا آخر ،يرو يم

 .  کند يم منصرف آن ادامةو  يخانوادگ کار در
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 درب  ارۀو ذک  ر خ  اطرا   يخ  انوادگ ج س  ا  در ه  ا ارزش اني  م  ورد اس  تفاده ب دوم روش

 در( ني)جانش   دژپاد شرکت رعامليمدگذشته است.  يها نسل رانيمد و گذارانانيبن يها ارزش

 :ديگو يم زمينه نيا

 در ي   يخ داش تن  عيوس   دي  د اف ق  و داش تن  ب ن د  يآرزو بودن،ش رو يپ ب ودن، اول ،ينوآور

 گ ران يد را يک ار هر دي  کن يس ع  دي  با گفتند يم هم شهيهم. بود[ گذارانيربن شانيا يها صحبت

 ب وده،  يا هيس رما  ب وده،  يآموزش   ب وده،  يمحبت  . يبده انجام هاآن يبرا هم شما کردند تيبرا

 .  يبده را بهترش گرانيد به ،بوده چههر

 کارآم د  يابزار يخانوادگ يها ارزش از خاطرا که نقل  دهد يم نشان زين نيشيپ قا يتحق

 پ ن   از بنگ اه  چه ار  در است ذکر انيشا. (Parada & Viladas, 2010) ستها ارزش انتقال در

 و کاروکسب تاريشچةنوشته شده که در آن  گذارانانيبن دربارۀ ييها کتاب مطالعه، مورد بنگاه

انتق ال   يب را  س وم  روشش ده اس ت.    حيتش ر  يخ وب ب ه خ انواده   نظ ر  مد يها ارزش و ها آرمان

 يمش ترک خ انوادگ   يه ا ارزش بيانية نيتدو و هيدر ته يو دادنمشارکت ،نيها به جانش ارزش

 نکت ة ش ده اس ت.    هي  ته يخ انوادگ  يها از ارزش يمکتوب بيانية ،است. در سه بنگاه از پن  بنگاه

 يدگي  چيپ از که هاييخانوادهدر  دهد ينشان م يمطالعات يموردها نيب مقايسةآنکه  توجه شايان

 يمستندس از  اس ت،  شتريب هاخانواده در آن ياعضا تعداد و تنو  نظر يعني ند،برخوردار يشتريب

 تهي ة  ن د يفرا در. اس ت  گرفت ه  قرار توجه مورد شتريب يخانوادگ يها انداز، اهداف و ارزش چشم

 يبع د  نسل مشارکت زمينة نيشيپ يها نسل رانيمدسه بنگاه،  نيدر ا يخانوادگ يها ارزش ةيانيب

 داش ته  نيه ا ب ه جانش     ب ر انتق ال ارزش   يفراوان ريتأث که اند کردهرا فراهم  نيجانش خصوصبهو 

 ,Yukl) ش ود  يم آنان تعهد  يموجب افزا ها تيفعالکه مشارکت افراد در انجام  آنجا از. است

 ه ا  ارزشب ه   آن ان تعهد   يافزا موجب زين ارزش يها هيانيب تهيةدر  اننيجانش مشارکت(، 2010

 .  است شده
 

 ن يمنتور
 گرفت ه  ق رار  دي  تأک م ورد  نيش  يپ قا يدر تحق يپرور نيجانش يبرا ن يروش منتور يکارآمد

 ده د  يم   نش ان  قيتحق  ينتا(. Le Breton-Miller, et al., 2004: Dyck, et al., 2002) است
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 ب ه به کار گرفته شده است.  يشناختو روان يشغ  ريمس يهاکارکرد همة ياتمطالع يهامورد در

 . اندکرده فايامنتور را  نق نسل گذشته  رانيمد عالوه
 

 يشغ  ريمس يکارکردها
 و تي  حما اس ت، مورد مطالعه به کار گرفته شده  يها که در بنگاه ،يشغ  ريمس اولکارکرد  دو

 اعتم اد  موج ب  نيمنت ور از جانش    يج ا ب و موقعبهو حفاظت  تيحما .است نيجانش از حفاظت

 يو يب را  تي  مقبول ج اد يا و نيسازمان، خانواده و همکاران شرکت به جانش يديک  افراد شتريب

 ش  ود يم   موج  ب جامع ه  و س ازمان  خ  انواده، س طح  در نيجانش   ب ودن اعتم اد   قاب  ل. ش ود  يم  

 ،هس تند  س   ير ب ا  ت ؤام  ک ه  نان ه يکارآفر يه ا  طرح ويههبه ،ها برنامه ۀدربار نيجانش ما يتصم

 نيجانش   از ت يحم ا  درب ارۀ گ رن   يصنعتگروه  گذاربنيان. رديقرار گ يشتريب رشيمورد پذ

 :ديگو يم خانواده سطح در

 ش رکت  در ک ه  ييه ا  ش رفت يپ که گذاشتميم انيجر درخانواده[ را  يراعضا آنان خود من

 . است[ نيرجانش شانيا خوب اريبس تفکر طرز و وقفه يب تالشاز  يناش هست

 يص نعت  گ روه  در زي  ن يرون  يب بمش ر  ومش الف   يها دگاهيد مقابل در نيجانش از حفاظت

 :ديگو يم زمينه نيا در گروه گذارانيانجام شده است. بن يخوببهگ رن  

 يجه ات  ک ي ة  و يتيريم د  ،يمال نظر از جها  عيجم از خودم مقامقائم عنوان به نکهيا از بعد

 عن وان  ب ه  مدوس تان از  يبرخ   دادم، ش ان يا ب ه  کامل ارا ياخت دارد صنعت و ديتول به ارتباط که

 که گفتم جواب در د؟يا داده نامحدود ارياخت است جوان ي يخ که شانيا به چرا گفتند يدلسوز

 .دارد را ت يقاب  و کردم بزرگ من را شانيا

-کس ب در  فع ال  خ انوادۀ  ياعض ا  نيب   تيمقبول داشتن است داده نشان زين نيشيپ قا يتحق

فع ال در   ري  غ اي( Goldberg & Woolridge, 1993; Lansberg & Astrachan, 1994) کارو

 نانيجانش تيموفق ياز عوامل الزم برا يکي( Chrisman, Chua, Sharma, 1998) کاروکسب

 است.   يخانوادگ يها بنگاه

 فيتک  ال دادن ،کن  دم  يکم     نيک  ه ب  ه پ  رورش جانش    ،ن   يمنتور گ  ريد ک  ارکرد

 يجيت در  يواگ ذار  ده د  يم   نش ان  قي  تحق  ينت ا اس ت.   يو ب ه  منت ور  جانب از زيبرانگ چال 
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 نيجانش   يتوانمندس از  ب ه  منظر سه از نيبه جانش يديک  ارا يو اخت ها تيمسئولمهم و  يکارها

 ک ار وکس ب  يفض ا  و بنگ اه  ب ا ت ا   ده د  يم   را امکان نيا نيجانش به نکهيا اول ؛کند يم کم 

 توس عة  ثي  ح از خص وص بهبنگاه  يرا برا يبهتر ما يتصم جهيو در نت کند دايپ يبهتر ييآشنا

 :ديگو يم زمينه نيبوتان در ا يصنعت گروه رانياز مد يکي .دنکاتشاذ  نانهيکارآفر

 و ض عف  نق اط  ب ا  نيبن ابرا  ؛شرکت حضور داش ت  يزيربرنامه يدر کارها [نيرجانش شانيا

 بود. آشنا شده يخوببه يطيمح يدهايتهد و هافرصت و شرکت قو 

و ق در    يخودب اور  ،نف س ب ه اعتماد  ياف زا  ،زي  برانگ چ ال   فيتک ال  دادن ام د يپ نيدوم

 ازي  در بنگ اه م ورد ن   ينيک ارآفر  ش برد يپ يکه ب را  ييها يستگيشا ؛است نيجانش يريپذ س ير

 :است شکل نيبد زمينه نيدر ا يگرام يتجار گروه تجربةهستند. 

 ج ا هر. بازدارن ده  ت ا  بود مشوق. کرد يم ارياخت ضيتفو يسادگ و يراحت به[ گذار انيربن پدر

 نيب د . فتدين اتفاق گريد دفعة باش مراقب گفت يم کند مهيتنب نکهيا يجا به مکرد يم اشتباه هم

 .   کنم کسبتجربه  يخوببه توانستم من شکل

 دي  تأکم ورد   زين نيشيپ قا يتحق در يخانوادگ بنگاه تيريمد يبرا نيجانش نفسبهاعتماد تياهم

. (Goldberg & Woolridge, 1993; Sapienza, Herron, Menendez, 1991اس ت )مانن د    ب وده 

ذک ر   ن ان يکارآفر يدي  ک  يه ا  يس تگ ياز شا يک  يبه عن وان   يستگيشا نيا زين ينيکارآفر ا يادب در

 ج اد يا ،يدي  ک  ارا ي  اخت ضيتفو سوم امديپ(. Morris, Kuratko, Covin, 2011شده است )مانند 

 کن د  مش اهده  نيک ه جانش    ياست. هنگ ام  يخانوادگ کاروکسب مورد در نيجانش در تعهد و عالقه

 ةتوس ع  و رش د ب ه   يش تر يب اقياش ت  ب ا  گذارند، يم يرا بر عهده و يزيبرانگ مهم و چال  يکارها که

 :است معتقد دژپاد شرکت ارشد رانياز مد يکي. پردازد يم بنگاه

 ،يب ده  نش ان  را خ ود   يبت وان  نک ه يا يب را  است مهم ي يخ عمل يآزاد و ارياخت ضيتفو

 پ در  عن وان  ب ه  ش ما  وگرنه. است مهم ي يخ نيجانش يبرا نيا. يکن اثبا  خود  به را خود 

 متوج ه  فرزن د   باش د،  کن ار   ه م  پس ر   يول   يبزن   خود  نام به را ازا يامت همة يبشواه

 .  رود يم بعد ةدفع کند، يم تحمل دفعه چند. شود يم

 نيجانش    ي   يهايهگيو نيترجزو مهم يخانوادگ بنگاه در کردنکار يبرا زهيانگ و تعهد

م ؤثر بنگ اه    ۀادار ب ه  نيجانش کامل تعهد و اقياشت ل،يتما. (Ibrahim et al., 2004) استموفق 
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 ;2008)مانن د  ان د  ک رده  دي  تأک آن تي  اهم ب ر  نيش  ياست ک ه محقق ان پ   يموضوع يخانوادگ

Lambrecht, 2005; Venter et al., 2005; Sharma et al., 2001 Pyromalis, V.D., 

Vozikis, 2009; De Massis et al., )شتريب ۀزيموجب انگ يخانوادگ کاروکسب هب تعهد رايز 

 .شود يدر بنگاه م ينيکارآفر ةرشد و توسع يبرا نيجانش

 يبه منظ ور معرف    يديک  افراد ريسا و نيجانش نيتماس ب يبرقرار ن يمنتور گريد کارکرد

 گ ران يد ن زد  نيجانش   تي  مقبول  ياف زا  موج ب  آنک ه  ض من  ک ار  ني  ا. است آنان به نيجانش

 ش  برديرا در پ يمهم   نق    ک  ه ش  ود يم   نيجانش   يارتب  اط ةگس  ترش ش  بک باع  ث ش  ود، يم  

 ,Hoang & Antoncic) کن د  يم فايا نانهيکارآفر يها طرح خصوصبه کاروکسب يها تيفعال

 :است دهيرس انجام به ريز شکل به دژپاد شرکت در کار نيا(. 2003

 رانيم د  مثل داشتند، کم  توان که بود يافراد يمعرف دادند يم انجام که ييکارها از يکي

 .  ندکرد يم يمعرف يمشتر به را من محصوالتمان نمونه ديتول يبرا مثالً اي يقب  يفن

 ن،يشيپ ريمد است ممکن يگر يمرب نديفرا دراست.  يگر يمرب ۀمورد استفاد گريد کارکرد

 ده د  انتق ال  نيخ ود را ب ه جانش     ارتب اطي  ش بکة  زي  و ن يفن   دان    کار، فنوفو و  زير نکا 

(Cabrera-Suarez et al. 2001.) است صور  نيبد زمينه نيا در افشان عقاب نيجانش نظر: 

 شميت وب  يحت   و دهن د  يم   تذکر و کنند يم ميصدا رد،يبگ صور  من طرف از ييخطا اگر

 ب ا . س ت ين بازدارن ده  مشالف ت  يول   دهن د  يم   نيام اي دوست  ي عنوان به را نظرشان. کنند يم

 .ميريبگ ميتصم خودمان باز و شود يبررس تا آورند يم وجود به را چال  سؤال طرح
 

 يشناختروان يکارکردها
 ري  غ ياجتماع يا ربتج منتور است که در آن يدوست کارکرد شود يم ارائهکه  يکارکرد نياول

 نق    وي هه ب ه  ک ارکرد  نيا دهد يم نشان  ينتا. گذارد يبه اشتراک م نيجانش بارا  خود يرسم

اعض اي خ انواده    از يک  ي. است کرده فايا نيبه جانش يخانوادگ يها را در انتقال ارزش ييسزاب

 :ديگو يم مورد نيا در يگرام يتجار گروه

 کن د،  ياشتباه يکس اگر گفت يم مثالً. کرد يم فيتعر ما يبرا را اشيزندگ خاطرا  پدر

 ييخط ا  کار اگر که گفتيم هم ما به طور نيا. کنديم ه يتنب که است گونه نيا خ قت نظام

 .کند يم هتيتنب روزگار اما کنمينم هتيتنب من حاال ،يبکن
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 يششص   يها دغدغه انيب امکان ،نيجانش به فعال دادنگوشبا  منتور زين مشاورهکارکرد  در

 نيبوتان کارکرد مشاوره در ا يصنعت گروه ارشد رانياز مد يکي. دنکيم فراهم را يو يو کار

 :دهد يم حيتوض گونه نيا را شرکت

 منتوره ا . کن د  اني  ب را خ ودش  لئمس ا  فش ار  بدون بعد نسل ميکنيم يسع منتور عنوان به ما

 يفض ا   ي  در  کنن د يم   يس ع  ،کنن د ينم غالب را فکرشان ،کنند يقضاو  نم کنند يسؤال م

 ص ور   رش د  ک ه  فضاس ت  ني  چون در ا کند انيرا ب  نسل بعد هم نظرات تعامل و گووگفت

 .رديگيم

فرهن     ۀدرب  ار خ  ود دان    از و ک  رده عم  ل مش  اوران و اني  راهنما عن  وان ب  ه منتوره  ا

 تيريمد با مرتبب فيظر و قينکا  دق يآموزش تمام يو خانواده برا رهيمدئتيه کار،و کسب

  .(Dyer, 1986) برند يم بهره گرانيبه د يخانوادگ بنگاه

ک ه   يا گون ه  ب ه  اس ت،  منت ور  توس ب  نيجانش   ديي  تأ و رشيپذ يشناختروان گريد کارکرد

 يکارها انجام دنبال به شتريب نفسبهاعتماد و زهيانگ با يو و شدهمنتقل  نيبه جانش ياحساس مثبت

در  ،خ انواده اس ت   يکه از اعض ا  ،يگرام يتجار گروه ارشد رانياز مد يکيتر باشد.  اثربش 

 :ديگو يم زمينه نيا

. ب ا  ک رد  يم   تش کر  و قيتشو م،يانداز يم راه ميدار را ديجد کار فالن م،يگفت يم پدر به اگر

 باع ث  داش ت  ه ا  بچ ه  به که يعشق ني. اميگرفت يم نفسبهاعتماد و زهيانگ واقعاً شور و عشق نيا

 .شد يم تر مهم و شتريب کار انجام به ها بچه قيتشو

 ب ه  يوموج ب بهب ود عم ک رد     ،نيجانش   يخودباور و نفسبهاعتماد  يافزا باکارکرد  نيا

 & Sardeshmukh) ش  ود يم   يخ  انوادگ بنگ  اه در ينيک  ارآفر ةتوس  ع ةن  يزم در خص  وص

Corbett, 2011; Goldberg, Woolridge, 1993; Sapienza et al., 1991 .) 

 اس ت ک ه موج ب    يش ناخت روان ک ارکرد  گ ر يد نيجانش   يب را  منتور بودنالگو ،تينها در

 ريت أث ش ده اس ت.    نيدر جانش   يخانوادگ يها ارزش خصوصبه مشت ف يها يستگيپرورش شا

 :است افتاده اتفاق گونه نيا دژپاد شرکت در نيجانش بر الگو

  ينزد شانيا به ي يخ. بود پدر مرحوم به ام عالقه ريتأث تحت هم يپرور نيجانش از بعد  ي

 يزن دگ  ،تيريم د  م دل  در. داش تم  شانقبول ي يخ و کنم درک را شانيا کردم يم يسع و بودم
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 يدرس ت  تع ادل  را دي  تول و ک ار وکس ب  و خ ق به خدمت و خانواده تعادل شانيا مثل هم خودم

 .  کنم ادهيپ را آن کردم يم يو سع دميد يم

 زي  ن يو ارتب  اط يرهب  ر يه  ا مه  ار  ةن  يخ  ود در زم ياز منتوره  ا يفراوان   ريت  أث نانيجانش  

 :ديگو يم زمينه نيا در( نيگ رن  )جانش يصنعت گروه رعاملياند. مد گرفته

 خواه د  يم   يک ار  يوقت   ندداشت دوست. کننديم تعامل چگونه شانيا خود که دميديم من

 . ناشيا با مالزمت از ميگرفتيم درس ما. دباش داشته وجود همکاران يهمدل حتماً برود،  يپ

 نيک ارآفر  يها سازمان ارشد رانيدر مد يرهبر مهار  وجود تياهم بر زين نيشيپ قا يتحق

 يها بنگاه نانيجانش خاص طور به و( Gilly, Dixon, Gilly, 2008, Morris et al, 2011)مثالً 

 (. Ibrahim et al., 2004; Carter & Justis, 2009اند )مثالً  کرده ديتأک يخانوادگ
 

 جهينتو  بحث
 پرورش يبرا ياص  روش چهار ،يرانيا نيکارآفر يپن  بنگاه خانوادگ ةبا مطالع ،قيتحق نيا در

 و ال يتحص  . 1 ش د:  ييشناسا ينس  نيب ينيکارآفر شبرديجهت پ يخانوادگ يها بنگاه نانيجانش

 خ  انواده در پ  رورش. 1 يخ  انوادگ بنگ  اه روني  ب اي  درون  کردنک  ار. 2 يرس  م آم  وزش

ه اي آموزش ي رس مي و ني ز      دوره گذران دن  پيش ين  تحقيقا  هاي يافته با مطابق .ن يمنتور. 9

پروري است. ام ا يافت ه ديگ ر     هاي مهم جانشين کسب تجربه در داخل يا خار] از بنگاه از روش

پروري  از فرايند جانشين بششي دربارۀبيان نشده است  صراحتبهتحقيق که در تحقيقا  پيشين 

هاي بنيادين ب ه جانش ين    دهد. انتقال ارزش است که در حين پرورش جانشين در خانواده رخ مي

 از خ انواده  مش ترک  ه اي  ارزش تدوين در وي دادنمشارکتدر خالل تربيت خانوادگي و نيز 

در پرورش جانشين داش ته   سزاييب نق  و رسيده انجام به خانواده داخل در که است هايي روش

است. دستاورد ديگر اين تحقيق نيز مربوط به بررسي موضو  منتورين   ب ه عن وان ي   روش     

 يه ا  ح وزه بنگ اه   يش ين پ يق ا  ک ه در تحق  يپروري در سطح کارکردهاست. موض وع  جانشين

ي و دهد از همه کارکردهاي مسير ش غ   نشان مي يقبدان پرداخته نشده بود. نتاي  تحق يخانوادگ

 هاي مشت ف در جانشين استفاده شده است.  روانشناختي براي پرورش شايستگي

 ش برد يپ يب را  يپ رور  نيجانش   يه ا  روش يب ر رو  يمنس جم  مطالعة نيا از  يپکه  آنجا از
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 ني  ا ،ب ود  دهيانج ام نرس    ب ه  راني  ا در خصوصبه يخانوادگ يها در بنگاه ينس   نيب ينيکارآفر

 نيا ،يپهوهش منظر از. را به همراه داشته باشد يمتعدد يکاربردها و دستاوردها تواند يم قيتحق

 يواک او  ب ا  ينس     نيب   ينيک ارآفر  ک رد يبا رو يپرور نيجانش يها روش ييشناسا ضمن قيتحق

 ب ر  ن   يمنتور ياثرگ ذار  نح وۀ را از  يدي  جد يها افتهيدر سطح کارکردها،  ن يروش منتور

 ياعض ا ب ه   توان د  يم   قيتحق نيا يها افتهي زين يکاربرد منظر از. دهد يم هئارا نانيجانش پرورش

 يه ا  روش از اس تفاده  ب ا  ت ا  کند کم  يخانوادگ يها بنگاه رانيمدها و به طور خاص  خانواده

 يخ انوادگ  يه ا  بنگ اه  يب را  را يمناس ب  نانيجانش   قي  تحق ني  ا درش ده   يمعرف   يپرور نيجانش

 ب ا  قي  تحق ني  ش د، انج ام ا   اني  ب قي  تحق ني  ا يک ه ب را   ييکاربرده ا وج ود   ب ا . دهن د  پرورش

 ۀنح و  زمين ة که در  شد منجرآن  به مکتوبمستندا   کمبودمواجه بوده است.  ييها تيمحدود

 ،اي ن  ب ر  افزون. باشدشده محدود به مصاحبه با افراد مط ع  يگردآور اطالعا  ،يپرور نيجانش

 يدي  از اف راد ک   يتع داد  اي  ش رکت   گذارانيمورد مطالعه، بن يخانوادگ يها از بنگاه يبرخ در

نبوده  ممکن زينآنان  يا ربو تج نظرا  از يمند بهره لذا ؛اند نبوده ا يح ديق در نيشيپ يها نسل

 يه ا  ک ه در ده ه   يران  يا يخ انوادگ  يه ا  از بنگ اه  يت وجه  شايانبش   نکهيا به توجه بااست. 

 ني  ا  يمواجه هستند، نتا يپرور نيجانش  ياستراته موضو  با اکنون هم اند شده سيگذشته تأس

به  ندهيدر آ يقاتيانجام تحق .دنکها کم   بنگاه نيدر ا ينيجانش نديبه بهبود فرا تواند يم قيتحق

ب ه منظ ور    ،ن   يمنتور خصوصبه ،يپرور نيجانش يها روش از کدامهر تر قيعم يبررسمنظور 

را ب ه هم راه    يارزش مند  يدستاوردها تواند يم هاتر آن اثربش  يعوامل مؤثر بر اجرا ييشناسا

 زي  کوچ   و متوس ب ن   يه ا  م ورد اس تفاده در بنگ اه    يها روش ييداشته باشد. به عالوه شناسا

 باشد.  ديمف يخانوادگ يها بنگاه از دسته نيا رانيمالکان و مد يبرا تواند يم
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