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چكيده
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نفـر از 25يافتـه بـا    سـاخت  روش آن كيفي بوده و پـس از مصـاحبة نيمـه   . خانوادگي در شهر تهران پرداخته است
هـدف. پرداخته اسـت  ها سازي به تجزيه و تحليل يافته هاي اقتصادي از طريق كدگذاري و مقوله مديرعامالن بنگاه
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  مقدمه و طرح مسئله
بنگاه اقتصادي خانوادگي نوعي فعاليت اقتصادي است كه در همة جوامع وجود دارد و هنوز هـم  

درواقـع، هرچنـد نظريـة    . آيـد  در جوامع بشري به حسـاب مـي   نهادهاي اقتصادي اصلي يكي از 
مدرنيزاسيون در اواسط قرن بيستم بر آن است كه توسعه مستلزم جدايي خانواده و خويشاوندي از 

نشان  3و شليفر 2، لوپز د سيالنس1هاي تجربي دقيق كساني چون الپورتا وكار است، تحليل كسب
ها  ها را خانواده جمله در اقتصادهاي پيشرفته بيشتر شركتدهد كه هنوز در سراسر جهان و از  مي

درصد  90تا  65وكارهاي خانوادگي بين  گرفته كسب طبق تحقيقات انجام]. 25[كنند  كنترل مي
هـاي   در بسياري از كشورهاي پيشرفته، معموالً شـركت . دهند وكارهاي جهان را شكل مي كسب

 75همچنين، حدود . كنند خش خصوصي استخدام ميخانوادگي حدود نيمي از نيروي كار را در ب
واقع درون يكي  كنند، در هاي كوچك و متوسط كار مي درصد از افرادي كه در انواع مختلف شركت

دهندة اهميت جايگاه  سو نشان اين آمار و ارقام از يك]. 9[اند  هاي خانوادگي مشغول از اين شركت
ة كشورها و از جمله ايران است و از سوي ديگر بيانگر هاي اقتصادي خانوادگي در اقتصاد هم بنگاه

به همين دليل، نقش اقتصادي خانواده از ديربـاز در  . ها در رشد و توسعة اقتصادي است نقش آن
داري مدرن و مؤثر  ة يكي از عناصر جامعة سرمايهمنزل شناسي مورد توجه بوده و خانواده به جامعه

اي را  ده است؛ مثالً كاركردگرايي سـاختاري خـانوادة هسـته   ش در حوزة اقتصاد در نظر گرفته مي
عهـده دارد، بـراي پويـايي اجتمـاعي و      كردن و تربيت كودكـان را بـر   كه وظيفة اجتماعي حالي در

از ايـن  . دانـد  محور مهـم و ضـروري مـي    جغرافيايي و تقويت يك نظام شغلي عمومي و پيشرفت
هايي را براي افـراد فرودسـت    هاي خانوادگي فرصتوكار ديدگاه، محققان بر اين باورند كه كسب

هاي زيادي را براي به دست آوردن سرمايه جهـت شـروع    فرصت مدرنجامعة . فراهم كرده است
دهد و در اين ميان خانواده نيز منابع الزم و از جمله نيروي كار  وكار در اختيار افراد قرار مي كسب

اي  اهميت خانواده به گونـه ]. 18[كند  ها كمك مي م آنها فراهم كرده و به دوا مجاني را براي آن
وكارهاي خانوادگي از تأثير روابط و فرهنگ خانواده بـر موفقيـت    در بررسي كسباست كه نبايد 

  ].22[وكار در عملكرد و ماندگاري غافل شد  كسب
عنوان يكـي از دو سـتون اصـلي خـانواده، از نظـر تـاريخي نقـش پنهـان مهمـي در           زنان، به

اين نقش در مطالعـات زيـادي در حـوزة    . اند هاي اقتصادي خانوادگي ايفا كرده ها و بنگاه كتشر
حال، هنوز بخش درخور توجهي از كـار و   اين با. وكار و اقتصاد بررسي و برجسته شده است كسب

وكارهاي خانوادگي از ديد آمارها و مطالعات رسمي به دور مانده  مشاركت زنان در اين نوع كسب
هاي اقتصادي خانوادگي تحـت تـأثير جايگـاه خـانوادگي      اما جايگاه زنان در فعاليت]. 21[ است
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هاي اقتصادي است كـه اعضـاي    هاي اقتصادي خانوادگي بيانگر شكلي از فعاليت بنگاه. هاست آن
هـاي مختلـف در    رو، ساختار و اصول حاكم بر خانواده به شكل اين از. يك خانواده در آن درگيرند

به همين دليل، نـوع ديـدگاه و نگـرش بـه جايگـاه زن در خـانواده       . گذارد قتصادي اثر ميواحد ا
دهد كه زنان در ايجاد ارتباط  تحقيقات نشان مي .كنندة جايگاه او در بنگاه اقتصادي است تعيين

اي متفـاوت از شـريك مـرد خـود تجـارب       هـا بـه گونـه    آن. نـد ا و حل مسئله از مردان متفـاوت 
اي  وكـار خـانوادگي بـه گونـه     كنند و هم در خانه و هم در كسـب  بندي مي اولويتشان را  زندگي

هـايي هسـتند كـه در     هاي خـانوادگي سـازمان   ، شركتواقع در]. 16[شوند  متفاوت اجتماعي مي
تنها از طريق ورود تقسيم كـار جنسـيتي، بلكـه تـأثير هنجارمنـدي       هاي جنسيتي نه ها نقش آن

  ].21[شوند  اي بازتوليد مي طور دوگانه هاي زنان در آنجا به شاي سنتي و نق خانوادة هسته
وكارهاي خـانوادگي بـا    وكار در كسب شكي نيست كه پيوند ميان نظام خانواده و نظام كسب

تر جامعه و با توجه به جايگاه و نقش هريك از اعضـاي   توجه به جايگاه خانواده در فرهنگ وسيع
در هر . منزلة عضوي از نظام خانواده نيز صادق است ورد زنان بهاين امر در م. خانواده متفاوت است

كنندة جايگاه زنان در نظام  اي، ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي و نيز نظام اقتصادي تعيين جامعه
قـراوالن تغييـر و تحـوالت     عنوان پيش براي نمونه در جوامع غربي، به. وكار است خانواده و كسب

از آن . اي در ساختار و سازمان خانواده به وجود آمده است بسيار گستردهدوران مدرنيته، تغييرات 
 ].15[پذيرتر شده است  تر و انعطاف زمان تا كنون، ساختار خانواده فردگراتر، دموكراتيك

اي اخير، جايگاه زنان، همسو با  تغييراتي در نهاد خـانواده، دسـتخوش   ه در ايران نيز در دهه
شـدن و شـتاب    ايراني به واسطة تجربـة فراينـدهايي همچـون صـنعتي     خانوادة. تغيير شده است

توان گفت كه تغيير در رشد و توسـعة   شهرنشيني تغييرات زيادي را تجربه كرده است؛ مثالً، مي
]. 10[ها، عرف و عادات خانوادگي شده اسـت   هاي اخير موجب دگرگوني ارزش اقتصادي در دهه

گرايـي و   رگوني در كاركردهاي سنتي، تضعيف خـانواده اي، دگ همچنين، گسترش خانوادة هسته
شدن اقتدار خانواده، ايجاد فاصلة فيزيكي بين خويشاوندان، تأكيد بر حقوق  خويشاوندگرايي، كم

  ].4[روند  فردي اعضاي خانواده و غيره از ديگر موارد تغيير در دوران كنوني به شمار مي
ف باورهاي مردساالرانه و درك و باور به اهميـت  در نتيجة اين تغييرات و به دنبال آن، تضعي

هـا در   آفرينـي آن  هاي مختلف زندگي اجتماعي راه را بـراي حضـور و نقـش    نقش زنان در عرصه
طـور نيمـي از جمعيـت     آنان نيمي از جمعيت كل و همين. جامعه هموارتر از گذشته كرده است

گير زنان در آموزش و تحصـيالت   چشمرغم حضور  حال، به اين با. دهند فعال كشور را تشكيل مي
واقـع   در. ها بها داده نشده اسـت  طور كه بايد به آن هاي مختلف مديريتي، آن دانشگاهي در عرصه

ساختار مردساالر حاكم بر اين نهاد . در جامعة ما هويت زنان با هويت خانواده پيوند خورده است
كننـده در سـازوكارهاي زنـدگي     اجتماعي هرچند به شدت گذشته نيست، هنوز عنصري تعيـين 

توان ادعا كرد كه سـاختار مردسـاالر خـانواده تـا      به همين دليل، مي. رود خانوادگي به شمار مي
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هاي همسري و مادري است يا دست كم  كنندة هويت زنان با محوريت نقش حدود زيادي تعيين
از حضور فعال و خالقانة اهميت و تأكيد بر چنين نقشي مانع . كند شدت بر آن تأكيد مي هنوز به

حـال،   ايـن  بـا . هاي اقتصـادي خـانوادگي، اسـت    ويژه در فعاليت هاي اقتصادي، به زنان در فعاليت
تواند تحت تـأثير زنـان خـانواده قـرار داشـته       هاي مختلف مي وكارهاي خانوادگي به شكل كسب
آفرينـي و   از طريـق نقـش  يكي . گذارند ها تأثير مي ها به دو صورت بر عملكرد اين بنگاه آن. باشد

درواقع، بخش زيـادي  . تأثير بر روابط فاميلي و ديگري از طريق ايفاي نقش درون بنگاه اقتصادي
وكارهـاي خـانوادگي بـه ايـن دو موضـوع       شده در حوزة نقش زنـان در كسـب   از تحقيقات انجام

مهـم و تأثيرگـذار   زنان در چگونگي و كيفيت روابط فاميلي، كه خود از عناصر ]. 26[اند  پرداخته
هـا   آن. رود، نقـش درخـور تـوجهي دارنـد     در عملكرد و تداوم يك بنگاه اقتصادي به شـمار مـي  

عنوان سهامدار، كارمند يا مدير در بنگاه اقتصادي خـانوادگي ايفـاي نقـش     توانند به همچنين مي
ن نقش دوگانـه  رسد، تأثيري است كه زنان از طريق ايفاي اي آنچه در اينجا مهم به نظر مي. كنند

وكارهـاي   همچنـين، ديـدگاه و نگـرش صـاحبان كسـب     . گذارنـد  بر عملكرد بنگاه اقتصادي مـي 
وكارها اهميت  ها در قبال جايگاه و نقش زنان در اين نوع كسب هاي آن خانوادگي و نيز استراتژي

ادگي وكارهـاي خـانو   بنابراين، مسئلة اصلي اين است كه از نگاه مـديرعامالن كسـب  . زيادي دارد
ها چه تأثيري بر عملكرد بنگـاه اقتصـادي    وكار دارند و نقش آن زنان خانواده چه نقشي در كسب

ها در فعاليت بنگاه به چه صورت است؟ در ارتبـاط   گذارد؟ ميزان و شيوة درگيري آن بر جاي مي
  دارند؟منزلة نهادي اجتماعي، چه نقشي  منزلة نظامي اقتصادي، و خانواده، به وكار، به بين كسب

  پيشينة تحقيق
هـاي اقتصـادي    تنها توجه كافي بـه مطالعـة نقـش و جايگـاه زنـان در بنگـاه       در داخل كشور، نه

وكارها نيز به جز در مـواردي انـدك    خانوادگي انجام نگرفته است، بلكه حتي خود اين نوع كسب
قتصـادي،  شناسـي ا  ويـژه از منظـر جامعـه    هـدف مطالعـه، بـه   ) هاي مديريت و اقتصاد در رشته(

وكارهاي خانوادگي بسيار مورد توجه بوده  اما در ساير نقاط جهان مطالعات حوزة كسب. اند نبوده
حـال، از عمـر    ايـن  بـا . اند هاي اقتصادي خانوادگي مطالعه شده عنوان بخشي از بنگاه و زنان نيز به

 1980از دهـة  گرانـه   هاي پژوهش منزلة موضوع بررسي اين رشته زياد نگذشته است و هرچند به
مورد عالقة محققان مديريت و دانشمندان بوده است، تا دهة اخير بسيار مورد غفلت واقع شـده  

وكارهـاي   توان گفت كـه كمتـر از سـه دهـه اسـت كـه مطالعـات كسـب         رو، مي اين از]. 13[بود 
فتـه  هاي مديريت و اقتصاد، قـرار گر  ويژه در رشته طور جدي مورد توجه محققان، به خانوادگي به

وكارهـاي خـانوادگي در سـلطة تعـداد      مطالعات كسـب  1990و اوايل دهة  1980در دهة . است
هاي مشاوره و دانش مشتركي كه  هاي خود بيشتر بر پروژه كمي از نويسندگاني بود كه در نوشته

منـد و دقـت    هاي نظام اگرچه زمان كمتري به تحليل. حاصل اين نوع تجارب بود تمركز داشتند
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هاي آثـار پيشـين داشـتند     مبناي بينش يافت، محققاني كه فرصت توسعه بر صاص مينظري اخت
رفتن ميـزان دقـت در تحقيقـات در دهـة      اين دسته از دانشمندان به باال. جذب اين رشته شدند

  ].23[كمك كردند و اين روند تاكنون نيز ادامه دارد  1990
كـاران در پژوهشـي بـا عنـوان     اوال هيتـي و هم  2016در يكي از مطالعـات جديـد در سـال    

بـه بررسـي   » تحليلي جنسيتي از برسـاخت هويـت دختـران   : وكارهاي خانوادگي هدايت كسب«
ها در اين مطالعه بـه چگـونگي هـدايت     آن. اند وكارهاي خانوادگي پرداخته جايگاه زنان در كسب

وكار  ر كسبعنوان رهب وكارهاي خانوادگي توسط دختران خانواده و برساخت هويت خود به كسب
نتـايج ايـن مطالعـه    . ها كيفي و شامل مطالعة موردي و تحليل روايت اسـت  روش آن. پردازند مي

دادن و اسـتفاده از الگوهـاي    دهد كه دختران در تعامل با ديگران از طريق مقابله، شرح نشان مي
ن كـرد  هـا بـين پنهـان    آن. سـازند  جنسيتي در دسترسشان هويت رهبري و جنسيتي خود را مي

جـايي   اين امر قطع ماليم و جابه. ندا شده در حركت هويت رهبري خود و ايجاد يك هويت مردانه
  .كند هاي متفاوت را ناگزير مي هاي متفاوت در موقعيت  بين هويت

رهبـري زنـان در   «اي ديگر با عنـوان   در مطالعه 2014در سال ] 14[آماندا بلوغ و همكاران 
بـه بررسـي تـأثيرات فرهنـگ و     » گروهـي  گرايي درون و جمع عمل بين بستر نهادي: وكار كسب

ها بـا اسـتفاده از روش تركيبـي شـامل      آن. اند وكارهاي زنان پرداخته گرايي بر كسب ويژه جمع به
مطالعة كمي در سطح ملي و متعاقب آن انجام مطالعة كيفي به مطالعـة زنـان كـارآفرين دسـت     

) ماننـد خـانواده  (گروهي  گرايي در سطح درون كه جمع دهد ها نشان مي نتايج مطالعة آن. اند زده
گرايي  عالوه توازن بين جمع به. وكار است يكي از متغيرهاي ويژه در تبيين رهبري زنان در كسب

گرايـي   جمع. وكار سودمندتر است گروهي براي رهبري زنان در كسب و فردگرايي در سطح درون
گروهـي بـر    گرايـي درون  ه شيوة تأثيرگذاري جمعزمين منزلة پيش به) در سطح اجتماعي(نهادي 

هـاي   هـاي فـردي و حمايـت    وجـوي آزادي  جسـت . دهـد  رهبري زنان را تحـت تـأثير قـرار مـي    
  .كند وكار فراهم مي گروهي بهترين شرايط را براي زنان جهت توسعة كسب درون

بـر   اين مطالعات از معدود مطالعاتي اسـت كـه بـه بررسـي تـأثيرات متغيرهـاي خـانوادگي       
مطالعات ديگري نيز در اين زمينه انجام شـده اسـت،   . وكار پرداخته است موقعيت زنان در كسب

حال، از آنجـا كـه    اين با. شود ها در اينجا خودداري مي ها از ذكر آن ولي به دليل برخي محدوديت
ته در بيشتر اين مطالعات وجود متغيرهايي مانند شبكة خويشاوندي در وراي شركت ناديده گرف

محور، مانند تفاوت در   هاي خانواده بارة تفاوت شود، در اين زمينه نياز به مطالعات بيشتري در مي
همچنـين، در تحقيقـاتي كـه دربـارة     . وجـود دارد   ساختار ارث و ميـراث يـا هنجارهـاي ازدواج،   

رهـاي  هاي خانوادگي انجام گرفته توجه كمي به تأثير مواردي مانند تاريخ كشور يا فاكتو شركت
پذيري، توليد مثـل و   گذارند شده است؛ مثالً، عواملي مانند جامعه اجتماعي كه بر خانواده اثر مي

بـراي مثـال تمـايزي كـه     . دهنـد  تأثير قـرار مـي    هاي خانوادگي را تحت هاي قانوني شركت رژيم
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روابـط و  طور ضـمني بيـانگر    كه فرد خود به دست آورده به  معموالً بين دارايي اجدادي و دارايي
رسـمي   فرهنگ و ديگر عوامل نهادي رسـمي و غيـر  . هاي خانوادگي چيني است تضاد در شركت
هاي اجتماعي مورد استفادة اعضـاي خـانواده را، كـه مـدير      وكار خانوادگي و شبكه تركيب كسب

 ].27[دهد  هستند، تحت تأثير قرار مي
شـده در   توان مطالعات انجـام  دهد كه مي كلي، بررسي ادبيات تجربي موضوع نشان مي طور به

سـطح فـردي، بـين    : بنـدي كـرد   هاي خانوادگي را در چهار سـطح تحليلـي دسـته    مورد شركت
درواقع، اين نوع مطالعات در سطح تحليل فـردي توجـه   . 1اي گروهي، سازماني و جامعه/ شخصي

سـل بعـدي،   گـذاران، اعضـاي ن   بنيـان : اند زيادي به چهار گروه از سهامداران داخلي شركت كرده
وكارهاي خانوادگي نشـان   بنابراين، ادبيات تجربي مطالعات كسب. خانوادگي زنان و كارمندان غير

توان به بررسي نقش و جايگـاه زنـان در ايـن نـوع      دهد كه هرچند در همة سطوح تحليل مي مي
  ].20[شده در اين باره در سطح فردي بوده است  وكارها پرداخت، عمدة مطالعات انجام كسب

وكارهاي خانوادگي گرايش به اين است كـه نظـام    توان گفت كه در ادبيات كسب در كل، مي
در همين ادبيات، زنـان را نيـز بـراي عملكـرد     . وكار در نظر بگيرند خانواده را مانع عملكرد كسب

وكـار خـانوادگي    به عالوه، نقش زنان در نظـام كسـب  . دانند مي 2ساز وكار خانوادگي مسئله كسب
ها  شود كه نقش در توضيح اين پديده گفته مي. شود مشخص مي» زنان نامرئي«ا استعارة اغلب ب

وكـار   به صورت ناخودآگاه وارد كسـب ) ها جنسيتي است كه بسياري از آن(و قواعد نظام خانواده 
وكارهـاي   همچنـين، در تحقيقـاتي كـه دربـارة نقـش مـديريتي زنـان در كسـب        ]. 24[شود  مي

دهـد؛ ايـن در حـالي اسـت كـه       ها را وابسته به ديگران نشان مـي  است، آن خانوادگي انجام شده
عنـوان مالـك يـا مـدير      بنـابراين زنـان در نقششـان بـه    . كشـد  مردان را مستقل بـه تصـوير مـي   

  ].26[شوند  توصيف مي» دهنده پرورش«و » ميانجي«، »جو صلح«وكارهاي خانوادگي  كسب
هـاي   دهـد كـه بيشـتر زنـان در شـركت      نتايج بخش ديگـري از ايـن تحقيقـات نشـان مـي     

هـاي   هـاي مـدير خانـه را دارنـد و مسـئوليت      اند و معموالً نقش زمينه خانوادگي همچنان در پس
هـا نقشـي مطيـع     رسد كه آن هرچند به نظر مي. گيرند عهده مي ها را بر داري و پرورش بچه خانه
فردي فراهم كـرده كـه در توسـعة     به ها جايگاه منحصر عهده دارند، چنين موقعيتي براي آن را بر

هـا همچنـين منبعـي     آن. كنـد  هاي روابط كمـك مـي   فهمي غني از موضوعات متداول و پويايي
وكار و مديريت روابـط بـين اعضـاي خـانواده      كنند كه در ادارة كارآمد كسب احساسي فراهم مي

بـين موفقيـت و   هـا   تر شويم، مشـاهدات، درك و سـرماية احساسـي آن    اگر دقيق. آيد به كار مي
كند؛ هرچند تحقيقات رسمي هنـوز ايـن موضـوعات     شكست شركت خانوادگي تفاوت ايجاد مي

  ].20[اند  را بررسي نكرده

                                                        
1. societal 
2. problematic 
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  چارچوب مفهومي تحقيق و تعريف مفاهيم
در اين بخش، ابتدا به تعريف دو مفهوم بنگـاه اقتصـادي كوچـك و متوسـط و بنگـاه اقتصـادي       

در تعريـف كشـورهاي   . شـود  وب مفهومي تحقيـق بيـان مـي   سپس چارچ. پردازيم خانوادگي مي
بـا وجـود ايـن،    . هـاي زيـادي وجـود دارد    هاي كوچك و متوسط شـباهت  مختلف جهان از بنگاه

هر كشوري با توجه به شرايط خاص خود . ها به دست داد توان تعريفي واحد و يكسان از آن نمي
ف بر مبناي معيارهاي كمـي همچـون تعـداد    بيشتر اين تعاري. كند ها را تعريف مي اين نوع بنگاه

اسـاس تعريـف وزارت صـنعت، معـدن و      بر]. 1[گيرند  كاركنان يا ميزان گردش مالي صورت مي
هاي كوچـك و متوسـط، واحـدهاي صـنعتي و خـدماتي       تجارت و وزارت جهاد كشاورزي، بنگاه

دهـيم و مـوارد    ر مـي ما نيز همين تعريـف را مبنـا قـرا   . نفر كاركن دارند 50هستند كه كمتر از 
 .كنيم ها انتخاب مي ة خود را از ميان همين بنگاهشد مطالعه

هـا از تعريـف    ارائة تعريفي از بنگاه اقتصادي خانوادگي در تحقيقـات مربـوط بـه ايـن بنگـاه     
تر است و هنوز تعريفي كه اجمـاعي گسـترده در مـورد آن وجـود      هاي كوچك هم پيچيده بنگاه

هايي را كـه اعضـاي يـك     ها يا بنگاه است؛ مثالً، در تحقيقات مالي شركتداشته باشد ارائه نشده 
. نامنـد  گذار آن مالك بيش از پنجاه درصد شركت باشد، شركتي خـانوادگي مـي   خانواده يا بنيان

دانند كه با موفقيت به نسـل دوم انتقـال    هايي را خانوادگي مي اما در مطالعات ديگر فقط شركت
دانند كه كنترل و  هايي مي هاي خانوادگي را بنگاه ل، در بيشتر مطالعات بنگاهحا اين با. يافته باشد

  ].19[مديريت آن توسط چندين عضو يك خانواده و در برخي موارد از چندين نسل انجام گيرد 
شدن تعريف بنگاه اقتصادي خانوادگي الزم است براي تعيين چـارچوب مفهـومي    با مشخص

چـارچوب مفهـومي   . ها پرداخته شود صلي در مطالعة اين نوع بنگاهپژوهش به ارائة رويكردهاي ا
شـده   هاي عمدة مطالعـه   عبارت است از مجموعه مفاهيم به هم مرتبطي كه بر مفاهيم و موضوع

]. 8[دهد  ها را در قالب يك نظام منسجم و مرتبط معنايي به همديگر پيوند مي تمركز دارد و آن
هـا و كارهـاي    اي خالقانـه از مفـاهيم، نظريـه    ري اسـتفاده هدف از طرح چارچوب مفهومي و نظ

]. 2[اسـت   شـده  تجربي موجود براي دستيابي به استنباطي از چگونگي و چرايي پديـدة بررسـي  
هاي متعددي همـراه بـوده    با كاربرد نظريه 1وكارهاي خانوادگي پيدايش و تكامل مطالعات كسب

و رويكرد فرهنگـي قـرار    2و رويكرد كارايي محورتوان به طور كل ذيل د اين نظريات را مي. است
هـاي مثبـت چنـين     هاي اقتصادي خـانوادگي بـر جنبـه    محور در تبيين بنگاه رويكرد كارايي. داد

هـاي خـانوادگي از    هاي شركت ها بر نقطه قوت كانون توجه اين نظريه. كنند هايي تأكيد مي بنگاه
عي كـه سـاختار قـانوني ضـعيفي دارنـد، تـأمين       ويژه در جوام نظر مديريت، اعتماد بين اعضا، به

بـرخالف رويكـرد   . اسـت ... هـاي سـازماني و   بـودن هزينـه   سرماية انساني، سرماية مـالي، پـايين  
                                                        

1. family business study 
2. efficiency-based theories 
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وكار خانوادگي لزوماً انطباق مطلوب بـا   گويد كه سازمان كسب محور، رويكرد فرهنگي مي كارايي
ست كه تاحدودي از پيش تعيين شـده  هايي ا سري هنجار محيط اقتصادي ندارد، بلكه نتيجة يك

، 1تبارگمـاري : نـد از ا هـاي خـانوادگي عبـارت     برخي از اين هنجارهاي فرهنگـي و ارزش . هستند
و غيره؛ مـثالً، فرهنـگ مبتنـي بـر پيونـدهاي قـوي        2گرايي خانواده، بري ارث، هنجارهاي ميراث

  ].12[تواند باعث ايجاد تبارگماري شود  خانوادگي مي
شـناختي ايـن مقالـه در     توانـد نگـاه جامعـه    آنچه گفته شد، رويكرد فرهنگي مـي با توجه به 

تأكيـد آن بـر   . هـاي اقتصـادي خـانوادگي را پوشـش دهـد      مطالعة نقش و جايگاه زنان در بنگاه
شـناختي   هـاي جامعـه   حاكي از تأكيد ايـن رويكـرد بـر جنبـه    ... گرايي و مفاهيمي مانند خانواده

  .اي اقتصادي است ن پديدهعنوا هاي اقتصادي به بنگاه

  روش تحقيق
هـاي   اين پژوهش از نوع اكتشافي بوده و در پي بازسازي معنايي نقش و جايگـاه زنـان در بنگـاه   

گروه هدف عبارت اسـت از مـديران ايـن    . شود اقتصادي خانوادگي فعال در شهر تهران انجام مي
وكارهـاي خـانوادگي    مالن كسـب هدف آن است تا نقش و جايگاه زنان از نگـاه مـديرعا  . ها بنگاه

  .بررسي شود
هاي اقتصادي خـانوادگي، بـه    به چند دليل مطالعه و بررسي پديدة مورد مطالعه، يعني بنگاه

ها در كشور مشخص نيست؛ يعني  قبل از هرچيز تعداد اين نوع بنگاه. روش كيفي ارجحيت دارد
ها به صورت خانوادگي اداره  بنگاه كنند كه اين هاي اقتصادي مشخص نمي در آمار مربوط به بنگاه

زدن به هرگونه تحقيق كمي و آزمون فرضيات و تعميم  اين، دست بنابر. خانوادگي شوند يا غير مي
هاي آماري  هاي كمي و تحليل عالوه، سنجه به. ممكن است نتايج قبل از شناسايي جامعة آماري غير

گويـان دربـارة    عناي ذهنـي و نگـرش پاسـخ   توانند م نيستند، زيرا نمي شده مناسب پديدة مطالعه
وكارهاي خانوادگي و نقـش آن   كيفيت و چگونگي تعامالت جنسيتي و روابط خانوادگي در كسب

ها  دليل ديگر اين است كه اين بنگاه. خوبي به تصوير بكشند وكارها را به در عملكرد اين نوع كسب
ويـژه   ها و چگونگي نقش خانواده و به ار آناند و سازوك خوبي در كشور مورد مطالعه قرار نگرفته به

. مـاهيتي اكتشـافي دارد   حاضـر بنـابراين، پـژوهش   . زنان در اداره و عملكردشان مشخص نيست
هـاي علـي و    هـاي كمـي، مـدل    روش. رو، كشف اين مناسبات نيازمند مطالعة عميق اسـت  اين از

و روابـط بـين متغيرهـا ارائـه     ها هستند تصويري كلي از رونـدها   هايي كه مبناي اين مدل نظريه
هـا و   دهد و انديشـه  ها در آن روي مي دهند، اما در مورد واكنش افراد، بستري كه اين واكنش مي

  .گويند ها هستند چيزي به ما نمي رفتارهاي عميقي كه در پس اين واكنش
                                                        

1. nepotism 
2. familism 
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يق بوده يافتة عم ساخت هاي نيمه مصاحبه دادن ها انجام در اين راه، روية اصلي گردآوري داده
هـا بـه    فرايند گـردآوري داده . است؛ هرچند در صورت امكان از مشاهدات نيز استفاده شده است

كنندگاني كه  انتخاب مشاركت. زمان با فرايند تحليل انجام شده است صورت رفت و برگشتي و هم
يعني و هدفمند بوده است؛ ) گيري نظري نمونه(ها مصاحبه انجام شده است به صورت نظري  با آن

عامل،  شدند و در هر بنگاه با مدير اند كه به صورت خانوادگي اداره مي هايي انتخاب شده اوالً بنگاه
از آنجا كه در ايـران  . گذاري و ادارة آن، مصاحبه انجام شده است ترين فرد در بنيان عنوان مهم به

گي وجـود نـدارد، از   خانواد هاي اقتصادي كوچك و متوسط به تفكيك خانوادگي و غير آمار بنگاه
بودن بنگاه مطمئن شديم و سـپس بـه    طريق تماس تلفني يا مراجعة حضوري ابتدا از خانوادگي

هـاي اقتصـادي كوچـك و     در انتخاب بنگاه ابتدا فهرست همة بنگـاه . انجام مصاحبه اقدام كرديم
ي تماس و ها متوسط شهر تهران را از وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه و سپس از طريق شماره

البته از آنجا كه بيشـتر  . ها جهت انجام مصاحبه تماس گرفته شده است هاي موجود با آن آدرس
ها يا جعلي بوده يا تغيير مكان داده بودند، از اطالعات موجود در كتاب اول نيز استفاده  اين آدرس

تـري   نبع موثـق البته كتاب اول م. ها از طريق اين منبع انتخاب شدند شد و برخي از اين شركت
هاي تمـاس واقعـي خـود را در آن درج     ها آدرس و شماره است، زيرا جنبة تبليغي دارد و شركت

هاي تماس جديد را در آن درج  هاي جديدتر، آدرس و شماره كنند و در صورت تغيير در نسخه مي
ه حـوزة  هاي مختلـف در سـ   عالوه، به منظور رعايت تنوع در انتخاب نمونه از شركت به. كنند مي

شـدن اولـين    همچنين با پيـاده . ، بازرگاني و خدماتي مصاحبه انجام شده است)توليدي(صنعت 
مصاحبه و شروع فرايند كدگذاري، انتخاب موردهاي بعدي براي مصاحبه در راسـتاي تكميـل و   

دادن به گردآوري  اشباع نظري مالك پايان. اند تقويت مقوالت و مفاهيم در حال ظهور انتخاب شده
كنندگان و به انتخـاب خـود    ها در محل كار شركت بيشتر مصاحبه. ها و اطالعات بوده است داده
در جدول . دقيقه به طول انجاميده است 60تا  30طور تقريبي بين  ها بوده و هر مصاحبه نيز به آن
از نظر حضور يا عدم حضور  شده هاي بررسي همچنين، شركت. گويان آمده است مشخصات پاسخ 1
 گويان شايان ذكر است با توجه به هدف مطالعه، همة پاسخ. اند ان اعضاي خانواده مشخص شدهزن

  .اند مرد و مديرعامل بنگاه اقتصادي خانوادگي بوده
  

 گويان مشخصات كلي پاسخ. 1جدول 

ردة سني   تعداد
  گويان پاسخ

  وكار حضور زنان خانواده در كسب تحصيالت

فوق  ليسانس  مديپل
  عدم حضور زنان  حضور زنان  دكتري ليسانس

  7  18  3 8 12 2 سال30ـ58  25
  

نهايـت تجزيـه و    كار تحليل با فرايند كدگذاري باز و تشكيل مقوالت محـوري و نظـري و در  
همچنـين، سـه   . شده انجام شده اسـت  ها و توضيح روابط بين مقوالت و مفاهيم كشف تحليل آن
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ايـن  . اسـت  1يكي روش كنتـرل اعضـا  . ها اتخاذ شده است أمين اعتبار يافتهاستراتژي در جهت ت
هـاي اوليـه در    هـا و يافتـه   تحليـل . پذيري است اقدامات مهم براي ايجاد اطمينان رويكرد يكي از 
ها و كشـف مـوارد    ها در مورد اين تحليل هاي آن كنندگان گذاشته شد و ديدگاه اختيار مشاركت

همچنين، سعي بر آن بـوده تـا بـا ارائـة توصـيفي از فراينـد       . گرفته استمجهول مورد نظر قرار 
هـا بـه خواننـده     پذيري يافته كنندگان امكان قضاوت در مورد انتقال پژوهش و محيط و مشاركت

هـاي   هـا از يافتـه   منزلة سومين استراتژي، بررسـي ميـزان حمايـت داده    نهايت و به در. داده شود
  .ها را اعمال كرديم هاي آن گذاشتيم و ديدگاه 2مميز بيروني پژوهش را برعهدة يك يا چند

  ها يافته
مقولـة   7مفهـوم و   7كد بـاز و   30ها و شروع كدگذاري، تعداد  سازي متن مصاحبه پس از پياده

هـاي اقتصـادي    نقش زنان در بنگـاه . 1: اصلي به دست آمده كه در مرحلة نهايي ذيل سه عنوان
هاي حضـور   چالش. 2؛ )بودن و عدم ارتقا ؛ جدلي بودن، نامرئي ودنبودن؛ غيرمهم ب شامل صوري(

پيامـدها  . 3؛ )ي فـاميلي اعتمـاد  يبحسادتي و / شامل روابط رقابتي(هاي اقتصادي  زنان در بنگاه
  .بحث و بررسي شدند) شامل فروپاشي خانواده و فروپاشي بنگاه(

  هاي اقتصادي خانوادگي   نقش زنان در بنگاه
هاي جنسـيتي   هاي اقتصادي خانوادگي از يك طرف متأثر از كليشه زنان در بنگاه نقش و جايگاه

اين دو باعث شده اسـت تـا   . و از طرف ديگر ناشي از رويكرد مردساالرانه در مديريت بنگاه است
هـا نـامرئي بـوده و در قالـب      در مواردي نيز نقـش آن . مهم و جدلي باشد نقش زنان صوري، غير

. گذارنـد  هـا تـأثير   گيـري  دهنـد بـر برخـي تصـميم     منزل به همسر خود ميهايي كه در  مشورت
شوند بـا عـدم ارتقـا     همچنين، در مواردي نيز كه زنان خانواده در شركت مشغول به فعاليت مي

در ادامه، هريك . ندرت بتوانند در سمت مديرعاملي شركت ايفاي نقش كنند رو هستند و به روبه
  .گيرد بحث قرار مياز موارد فوق به تفصيل مورد 

اي از رفتارهاي خاص مربـوط   شده بندي كليشة جنسيتي عبارت است از تصوير ذهني و قالب
هـا،   اسـاس ايـن كليشـه    بر. به زنان و مردان، بدون اينكه مورد آزمون و بررسي قرار گرفته باشند

نهايـت   در هاي خاصـي هسـتند و   زنان و مردان در جامعه داراي حاالت رواني و رفتاري و ويژگي
سـازي   كليشـه .نـد ا كارهايي را دارند كه به صورت معمول بـا يكـديگر متفـاوت    دادن قابليت انجام

دهـد كـه در مـردان ديـده      هايي را به زنان نسـبت مـي   سو خصوصيات و توانايي جنسيتي از يك

                                                        
1. member checking 
2. external audits 
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د دهد كه در زنان وجو هايي را به مردان نسبت مي شود و از سوي ديگر خصوصيات و توانايي نمي
اين نوع تفكرات قالبي دربارة جايگاه مردان و زنان در جامعه اسـاس و بنيـان تقسـيم    ]. 6[ندارد 

. شـود  وضـوح ديـده مـي    هاي اقتصادي خانوادگي نيز بـه  كار جنسيتي است كه نمود آن در بنگاه
اي و  وكارهاي خانوادگي يكي از داليـل اصـلي نقـش حاشـيه     همين نگاه مردانه به زنان در كسب

  .وكارها بوده است ها در اين كسب منفي آنگاه 
هاي مورد مطالعـه بـه نقـش و     شده نگاه جنسيتي مديرعامالن شركت هاي انجام در مصاحبه

توان در سه كليشه جنسيتي عمده خالصـه كـرد    وكارهاي خانوادگي را مي جايگاه زنان در كسب
. كـاري  نـاتواني و محافظـه   حساسيت و حسادت زنانه، غلبة احساس بر منطـق و : اند از كه عبارت
وكارهاي خـانوادگي مربـوط بـه رابطـة مـردان خـانواده،        هاي اخالقي مهم در كسب ثيكي از بح

مديرعامالن اين نـوع  . وكار است فاميل در كسب عامل با كارمندان و كاركنان زن غير ويژه مدير به
كيفي، روابط خاصـي بـا    وكارها بنا به اقتضاي جايگاهشان، هم از نظر كمي و هم به لحاظ كسب

شـوند   رو مي هاي مختلف با كارمندانشان روبه ها هم در طول روز به شكل آن. كارمندانشان دارند
كنند روابطشـان   وري كاركنان سعي مي بردن ميزان بهره ند و هم به دليل باالا ها در ارتباط و با آن
رسـمي   بوده و تا حـدودي غيـر  مرئوسي خشك به دور / ها به نوعي از حالت رسمي و رئيس با آن
شـود، زيـرا    برانگيـز مـي   فاميل تا حدود زيـادي چـالش   اين امر در مورد كارمندان زن غير. باشند

بـروز  . دهـد  عامل نسبت به اين نوع برخـورد و رفتـار از خـود حساسـيت نشـان مـي       همسر مدير
كارمنـدان مـورد   عامل تأثيرگذار است و هـم در عملكـرد    هاي زنانه هم در عملكرد مدير حسادت

شود كه همسر مـديرعامل دائمـاً در شـركت حضـور داشـته       تأثير اين امر زماني تشديد مي. نظر
شـايد ايـن يـك    . ها در شركت دائماً حضـور نداشـتند   شده آن البته در بيشتر موارد مطالعه. باشد

مـديرعامل   در اين مـورد، . وكار استراتژي باشد براي جلوگيري از تنش در خانواده و نيز در كسب
  :گويد چنين مي) ساله 36(ها  يكي از شركت

. خوب مديرعامل بايد بره تمام دنيا بچرخه. شه كنه، بزرگ مي وقتي شركت رشد مي
شه كه زنـش فكـر    اين باعث مي. اگر متأهل باشه، ده شب پونزده شب پيش زنش نيست

اگر كارمنـدان  . رانشه با همكا تر مي يواش روابطش عادي وقتي تو شركته، يواش. بد بكنه
فاميل تو شركت باشن، معموالً مديرعامل براي اينكه افراد رو به شركت وفـادار   خانم غير

حس حسـادت و  . داره ها افراد رو به خودش نزديك نگه مي سري سياست نگه داره، با يك
اگر تعـداد نيـروي   . گونه موارد بر عملكرد شركت نقش منفي داره رقابت بين زنان در اين

رفـت   ولـي دقيقـاً باعـث پـس    . نم در شركت زياد باشه، شايد در مقاطعي خوب باشـه خا
  .شه شركت مي
گـذار در   هاي مهـم جنسـيتي تـأثير    منطقي دانستن زنان يكي ديگر از كليشه احساسي و غير
حضـور پررنـگ ايـن كليشـة جنسـيتي      . وكارهاي خانوادگي اسـت  ها در كسب نقش و جايگاه آن

ــي  ــازه نم ــا  اج ــه زن ــد ك ــب ده ــوع كس ــن ن ــته و در    ن در اي ــه داش ــردي فعاالن ــا عملك وكاره
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در ايـن مـورد نيـز يكـي از     . وكـار نقـش زيـادي داشـته باشـند      هـاي مهـم كسـب    گيري تصميم
  :گويد چنين مي) ساله 34(گويان  پاسخ

پـذيري   شـه از بـاب ريسـك    سري تصـميماتي كـه گرفتـه مـي     با توجه به اينكه يك
كـنن و   تـر عمـل مـي    اين بخش مقـداري احساسـاتي  ها در  تريه و خانم تصميمات سخت

كنن، پس صالح اينه  تر عمل مي كارانه تر رو قبول كنن و محافظه تونن شرايط سخت نمي
هـا خيلـي خـرد نشـن، درگيـر نشـن، چـون         كه شايد بهتر باشه در بعضي مسائل خـانم 

  .تره و اين باز هم ريشة فرهنگي داره احساساتشون غالب
كار دانستن زنان بيش از دوتـاي ديگـر    جنسيتي، يعني ناتوان و محافظهالبته سومين كليشة 

مهم جلـوه دادن آن تأثيرگـذار    وكارهاي خانوادگي و غير ها در كسب در تعيين نقش و جايگاه آن
هـا نسـبت    كـاري آن  ناتواني و ضعف زنان را عمدتاً بـه عـدم اعتمـاد بـه نفـس و محافظـه      . است
انـد، اعتمـاد بـه نفـس پـاييني       چون در جامعه با محدوديت مواجه از اين ديدگاه، زنان. دهند مي

تواننـد نقشـي اثرگـذار در     تنها نمي ها نه آن. وكار ندارند نتيجه، توانايي مطلوبي در كسب در. دارند
وكار خانوادگي داشته باشند، بلكه به دليل همين اعتماد بـه نفـس پـايين معمـوالً روابـط       كسب

هـا در بنگـاه    مسـتقيم بـر عملكـرد آن    كنند كه ايـن امـر غيـر    دا ميپرتنشي با همسران خود پي
شدت از فرهنگ عمومي جامعه، كـه زنـان را    هرچند چنين ديدگاهي به. اقتصادي اثر منفي دارد

شـود، پيامـدهاي معنـاداري بـراي جايگـاه زنـان در        شناسـد ناشـي مـي    مـي » ضعيفه«با عنوان 
يكـي از عوامـل در حاشـيه مانـدن زنـان در       درواقـع، . وكارهـاي خـانوادگي داشـته اسـت     كسب
حتي در بيشتر موارد مـانع ورود زن  . وكارهاي خانوادگي همين نگاه جنسيتي به آنان است كسب

دربارة حضور همسرش ) ساله 29(گويان  يكي از پاسخ. شود وكار مي مديرعامل به كسب) همسر(
  :گويد گي چنين ميوكار خانواد ها در كسب طور كل زنان مديرعامالن شركت و به

يـابي كـنم و خيلـي     كنم تمام مسائل رو ريشه من سعي مي. اين كار كه بسيار غلطه
ها ذاتاً اعتماد به نفس پاييني دارن و اين عدم اعتماد به نفس از نبـود   خانم. كنم فكر مي

ديگه اينكه شغل ندارن و بعدي اينه كه كالً سيستم . روابط گسترده با افراد جامعه اومده
اين اعتماد به نفس پـايين بـه اينجـا    . ست طوريه كه كالً زن به مرد وابسته انوادگي اينخ

شه كه همسـر مـن    رسه كه در تقابل با همسرش، كه بمب اعتماد به نفسه، باعث مي مي
كنه و اين كمبود فقط يك مسـكن   گيره، احساس كاستي مي وقتي در مقابل من قرار مي

رسـه كـه حتـي وقتـي در      كار شماست و اين به جايي مي داره و اون هم ايراد گرفتن از
كنـه و ايـن    كنـي، انتقـاد مـي    هايي كه تو تعريـف مـي   ها و قصه شركت نيست، از شنيده

شما . حاال شما فرض كن اين خانم بياد داخل شركت. شه بحث هر روز شما با ايشان مي
چيز رو براي  بخواي همهبايد كار و زندگي رو ول كني و كالً بحث و دعوا داشته باشيد و 

  .اون توضيح بدي
هاي اقتصادي كه نقش و جايگاه زنان  هاي بنگاه تر گفته شد، يكي از ويژگي طور كه پيش همان
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گـذاري و   ايـن امـر هـم در بنيـان    . هاسـت  را تحت تأثير قرار داده است، مديريت مردساالرانة آن
در هر صورت باعث شده است . ادارة آن وكار نمايان است و هم در نوع مديريت و اندازي كسب راه

با نگاه به چارت سازماني اين نوع . وكارهاي خانوادگي نقشي صوري داشته باشند تا زنان در كسب
در . انـد  ها توسط مردان بنيان گذاشـته شـده   شود كه اكثر قريب به اتفاق آن ها مشخص مي بنگاه

بـوده  ) معموالً شـوهر (ه همراهي يك مرد گذاران هستند نيز ب بيشتر مواردي كه زنان جزء بنيان
گـذار را بـه سـمت     هـاي اقتصـادي خـانوادگي بنيـان     البته حاكميت مردساالري در بنگـاه . است
هايي كـه   اين امر عالوه بر چالش. دهد محوري و اعمال نوعي استيالي مديريتي نيز سوق مي خود

گونه  در اين. رار گرفتن زنان نيز استكند، به معناي در حاشيه ق ها ايجاد مي براي رشد و توسعة آن
كننده  ويژه در تصميمات حساس و مهم بسيار تعيين ها و به گيري گذار در تصميم موارد نقش بنيان

هـاي   گيري گوهاي خانوادگي بر سر مسائل و مشكالت و تصميمو ها و گفت معموالً مشورت. است
وكارها فضايي دموكراتيك  ر اين نوع كسبب. شود وكار خانوادگي ختم مي گذار كسب كاري به بنيان

كنه تا همواره در ادارة بنگاه اقتصادي محوريت خود را نشـان   گذار سعي مي حاكم نيست و بنيان
شده  وكارهاي خانوادگي مطالعه رو، بيشتر كسب اين از. هاي مورد نظرش را اجرا كند دهد و برنامه

توان گفت كه نقش زنان هم در  درواقع، مي. دارنداي  ها زنان نقشي حاشيه محور بوده و در آن مرد
گذار مرد صرفاً براي انجام مراحـل قـانوني و    بنيان. مالكيت و هم در مديريت نقشي صوري است

مـديره، رئـيس    عنـوان عضـو هيـأت    ناچـار كسـاني را بـه    وكار خود در قالب شركت به ثبت كسب
ز موارد كه نام زنـان خـانواده جـزء مؤسسـان     اين در خيلي ا بنابر. كند معرفي مي... مديره و هيأت
در مورد مالكيت نيز معموالً سهام زنان خانواده . ها صوري است وكار آمده، نقش و جايگاه آن كسب

ها براي دلگرمي و تقويت انسجام خانواده هديه داده  به آن) پدر يا شوهر(ناچيز بوده و از سوي مرد 
هاي كـاري   ويژه همسر مديرعامل، دادن مشورت زنان، بهيكي ديگر از موارد ايفاي نقش . شود مي
هـاي   گيـري  ها شـامل تصـميم   البته اين مشورت. ويژه در حين مراودات روزمره در منزل است به

شود و به موارد جزئي همچون معرفـي دوسـتان و آشـنايان     وكار نمي استراتژيك و حساس كسب
در هر صورت، اين . ي از اين دست محدود استبراي استخدام يا اخراج برخي از كارمندان و موارد

در اين مـورد،  . هاي اقتصادي خانوادگي باشد  دهندة نقش نامرئي زنان در بنگاه تواند نشان امر مي
  :گويد چنين مي) ساله 36(گويان  يكي از پاسخ

آد و از نظر حسـابداري   ده و هرازگاهي مي خانم بنده فقط در جذب نيرو مشاوره مي
سـود  . سهام من و خانمم گرد رو هم. سهامدار اقليته. سهامداره. كنه ك ميبه شركت كم

  .زنم به نام خانمم خوايم يه خونه بخريم، دو دانگش رو مي آد تو جيب من، بعد مي مي
عنـوان كارمنـد در    ويژه دختران، بيشتر به وكار نيز زنان خانواده، به در مورد فعاليت در كسب

شـده نيـز حضـور     در خيلـي از مـوارد بررسـي   . شـوند  فعاليت مي وكار مشغول به بخشي از كسب
هـا يـا در جـاي ديگـري      آن. ويژه همسر مديرعامل، در شركت دائمي نبـود  هاي خانواده، به خانم
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مشغول به كار بودند و گاهي براي مثال در نقش بازرس مالي براي رسيدگي بـه امـور مـالي بـه     
البته در موارد نادري نيـز  . ه اقتصادي فعاليتي نداشتندكردند، يا اصالً در بنگا شركت مراجعه مي

عنوان مدير در يكي از  بودند، به كرده ديده و تحصيالت آموزش) ويژه دختر مديرعامل به(كه زنان 
ها در سطح مدير ارشد  اما ارتقاي آن. كردند ايفاي نقش مي...) مالي، فروش و(هاي شركت  بخش

  .ستبنگاه يا مديرعاملي امري نادر ا
  

 يخانوادگ ياقتصاد يها بنگاه به نقش زنان در مربوط مقوالت و كدها. 2جدول 
  مقوالت  مفاهيم كد باز  رديف

 حساسيت زياد زنان به حضور كارمندان زن  1

حساسيت و حسادت 
  بودن نقش زنان جدلي  زنانه

برانگيز بودن حضور ثابت همسر در محيطچالش  2
 كار

هاي كاري شوهرحساسيت زن به مسافرت  3
 )مديرعامل(

 هاي ماليدرگيري احساسي زنان در بحث  5  غلبة احساس بر منطق گيريها در تصميمبودن خانماحساسي  4
 ها به مردهاوابستگي خانم  6

مهم دانستن نقش  غير  كاري ناتواني و محافظه
ل روابط محدودها به دلياعتماد به نفس پايين خانم  7  زنان

 در جامعه
 گيريها در تصميمكار بودن خانممحافظه  8
 نقش صوري زنان خانواده در مالكيت شركت  9

 نقش صوري زنان خانواده در مديريت شركت  10  بودن نقش زنان صوري
 منظم زنان خانواده در شركتحضور غير  11
  بودن نقش زناننامرئي مشورت كاري در منزل  12
  عدم ارتقا  در شركت...ايفاي نقش كارمندي مانند مدير مالي و  13

  هاي حضور زنان  چالش
يـا همـان   (رسد در فرهنگ جامعة ايران، تنش در روابـط ميـان خويشـاوندان دورتـر      به نظر مي

) اعضاي نسبي يا درجـة يـك  (تر خانواده  از تنش ميان اعضاي نزديك) اعضاي سببي يا درجه دو
وكارهاي خانوادگي كه با اعضاي سببي يـا درجـة دو همراهـي     ويژگي در كسباين . بيشتر است

اعتمـادي   حسـادتي و بـي  / روابـط رقـابتي  اين چالش دو بعد . برانگيز است شود، بسيار چالش مي
وكار بسيار تأثيرگذار بـوده و بعـد دوم در    كسب ويژه در عدم تداوم نسلي بعد اول به. فاميلي دارد

ولـي دركـل ايـن    . هاي فاميلي در جذب نيروي انساني مورد نياز از ظرفيتجلوگيري از استفاده 
وكار را پايين بياورنـد و هـم از تـداوم نسـلي آن      توانند كيفيت عملكرد كنوني كسب ابعاد هم مي

  .جلوگيري كنند
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انسـجام  . كننـد  در امر انسجام و همبستگي خانوادگي زنان نقشـي مهـم و كليـدي ايفـا مـي     
/ عنوان پشتوانة احساسـي  تواند به اي تا قبل از ورود اعضاي سببي مي ادة هستهخانوادگي در خانو
ويـژه عـروس    اما با ورود اعضاي سببي، بـه . وكار نقش بسيار مؤثري داشته باشد عاطفي در كسب
گيـري   مرور با شـكل  كند؛ يعني فرزندان خانواده به هاي اعضاي خانواده تغيير مي خانواده، اولويت

ويژه در حـوزة   اي اوليه، منافع و اهداف خود را به اي ديگر از دل خانوادة هسته هستههاي  خانواده
ايـن مسـئله باعـث بـروز مشـكالتي      . كننـد  تعريـف مـي   وكار با محوريت خانوادة جديد باز كسب

  :گويد مي) ساله 42(گويان  در اين مورد يكي از پاسخ. شود مي
عنوان همسـر   اج كرد و يك نفر ديگه بهتر ازدو بعد از گذشت زمان، وقتي برادر بزرگ

ولي خيلي از ايـن مشـكالت   . آد اين آقا به مجموعه اضافه شد، باز هم مشكلي پيش نمي
  .شه كنه و از اون به بعد شروع مي آد كه نفر دوم هم ازدواج مي زماني پيش مي

  :گويد چنين مي) ساله 33آقايي (گويان  در همين رابطه يكي ديگر از پاسخ
كـنن، نـاگزير دو    خانواده رو در نظر بگير، وقتي برادر و خـواهر ازدواج مـي   شما يك

شه و اين دو فرهنگ غريبه دو نـوع اخـالق متفـاوت هـم      فرهنگ غريبه وارد خانواده مي
شه، مثالً اگـر   تر مي شده تر و حساب شه، پيچيده شه روابط كمتر مي دارن و اين باعث مي

  .ر همسرش تو رو از بين ببره يا رقيبت شهبا برادرت شريك شي، ممكنه به خاط
وكـار نيـز اولويـت را بـه اهـداف و       شود كه در محيط كسـب  ها باعث مي هاي خانواده تغيير اولويت

هـا و   هـا و حسـادت   چشـمي  در چنـين حـالتي، چشـم و هـم    . منافع فردي بدهند تا بنگـاه اقتصـادي  
كـم ظهـور    عروس و سـاير زنـان خـانواده، كـم    ويژه بين دو يا چند جاري يا بين  هاي فاميلي، به رقابت
  :گويد گويان در اين باره مي يكي از پاسخ. آورد وجود مي كند و مشكالتي را براي بنگاه اقتصادي به مي

كنن و ايـن هـم اتفاقـاً باعـث بـه       اتفاقاً همسران برادرهاي من هم پيش من كار مي
خـوره و بـه    ش برمـي گـيم، بـه همسـر    به خودش چيزي مي. شه وجود آمدن دردسر مي

ها رو  خوايم حقوق يا مثالً موقعي كه مي. خوره يم، به خودش برميگ همسرش چيزي مي
  .شه ديم، اون يكي ناراحت مي تعيين بكنيم، حقوق همسر اين رو پايين مي

در مـورد  . شـود  اي باعث بروز تنش و اختالف بين اعضاي خانواده مي چنين رفتارهاي رقابتي
  :گويد مي) ساله 33(گويان  هاي فاميلي يكي از پاسخ اين تنش نقش زنان در بروز

چشـمي   ره و اين چشم و هـم  چشمي پيش مي جامعة ما خيلي به سمت چشم و هم
آد و هم بـين   شه يك جورايي هم در خانواده بين زن و شوهر اختالف پيش مي باعث مي

اين بحـث  . شه يشتر ميها فاصله و مشكالت ب عمو و اين خاله و پسر هايي مثل پسر فاميل
 .هاي خانواده شايد بيشتر باعث اين بشه كه مشكالت بيشتر و بيشتر پيش بياد خانم

اندازد؛  ها فاصله مي مرور بين خانواده ها به هاي فاميلي و بروز تنش بين آن ها و حسادت رقابت
. مـاد كننـد  اي اوليـه بـه يكـديگر اعت    توانند همانند اعضـاي خـانوادة هسـته    طوري كه ديگر نمي

حسادتي بين فاميل درجة دو است به / هايي كه موجد يك رابطة رقابتي درواقع، رفتارها و نگرش
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هـاي   به همين دليل تعـداد معـدودي از بنگـاه   . شود اعتمادي فاميلي منجر مي پيدايش نوعي بي
/ مـو ع مانند پسـر (مورد مطالعه توسط كساني ايجاد شده بود كه نسبت فاميلي درجه دو داشتند 

اعتمـادي نسـبت بـه فاميـل درجـة دو يكـي از        در مورد بـي ...). پسردايي و/ عمو يا پسرعمه پسر
  :گويد چنين مي) ساله 33(گويان  پاسخ

كـنم كـه    صد ته ذهنم يك فكـري مـي   واال اگر بخوام شخصاً رك به شما بگم صد در
اي كـه   سـرمايه  باالخره ايشان ممكنه بخواد پيچ و خم كار من رو ياد بگيـره و بخـواد بـا   

ولـي  . وكاري راه بندازه و براي من يك رقيـب بشـه   خودش داره براي خودش يك كسب
  .من با برادرم اصالً همچين مشكلي ندارم

ــان  در همــين رابطــه، يكــي ديگــر از پاســخ  ــل در  ) ســاله 33(گوي ــت فامي ــة خيان از تجرب
  :گويد وكارشان مي كسب

هاي خودمون اسـتفاده   وان پيمانكار از فاميلعن براي ما اين اتفاق افتاده كه درواقع به
. كنيم سـراغ فاميـل نـريم    سعي مي. كرديم و درواقع، برعكس شده و به ما خيانت كردن

  .شه تر هستيم و روابط فاميلي پيچيده نمي چون راحت
اعتمـادي فـاميلي بـه دو     حسادتي و به دنبال آن بي/ گيري روابط رقابتي دركل، چالش شكل

يكـي اينكـه از تـداوم نسـلي بنگـاه      . گـذارد  كارهاي خانوادگي تأثير منفـي مـي  و حالت بر كسب
حسـادتي  / گذار و كنار رفتن نسل اول روابـط رقـابتي   با مرگ بنيان. كند اقتصادي جلوگيري مي

و ديگـر  . است كه حاال نسبت فاميلي درجة دويي با يكديگر دارند مانع اصلي شركات نسل دومي 
شـود كـه نسـبت     وكارهاي خانوادگي با شـراكت افـرادي مـي    گيري كسب اينكه اساساً مانع شكل

  .فاميلي درجه دويي با يكديگر دارند
  

 يخانوادگ ياقتصاد هاي بنگاه هاي حضور زنان در مربوط به چالش مقوالت ومفاهيم  ،كدها. 3جدول 
  مقولة اصلي  مفاهيم كد باز  رديف

 اي جديدوادة هستههاي خانتغيير اولويت  1

/ روابط رقابتي
هاي حضور  چالش  حسادتي

  زنان

ايتعريف اهداف و منافع با محوريت خانوادة هسته باز  2
 جديد

ويژهبه(پيدايش مشكالت ناشي از ازدواج فرزندان  3
 )پسران

 هاي زنان خانوادهچشميچشم و هم  4
 روكاهاي زنان خانواده در محيط كسبمقايسه  5
 ترس از خيانت فاميل درجة دو  6

 ترس از رقيب شدن فاميل درجة دو  7  اعتمادي فاميلي بي
 عدم تمايل به شراكت با فاميل درجة دو  8
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  پيامدها
وكـار پيامـدهايي    نهايت در دو حوزة خانواده و كسب هاي اقتصادي خانوادگي در هاي بنگاه چالش

هـا  شـروع    وكار، اختالفات مالي و اختالف در ديـدگاه  كسب در محيط. ها به همراه دارد براي آن
شـدن اختالفـات    وكار و كشيده بدين ترتيب با ورود اختالفات خانوادگي به حوزة كسب. شود مي

البته ايـن چـالش   . شود وكار فراهم مي ها زمينة انشعاب يا فروپاشي كسب كاري به درون خانواده
مرور ساير برادران و خواهران  گذار يكي از برادران بوده و به انكند كه بني يبيشتر در مواردي بروز م

ها زمينه  بعد از ازدواج و تشكيل خانواده از سوي آن  در اين مورد،. وكار كرده است را نيز وارد كسب
در مـواردي كـه نسـل دوم در شـرف     . شـود  براي جدايي يا فروپاشي بنگاه اقتصادي فـراهم مـي  

وكار از نسل اولي است كه معموالً با مرگ او ايـن امكـان    يريت كسبگرفتن مالكيت و مد تحويل
گـذار پدرسـاالري كـه هـم      در زمان حضور بنيان. دهد فراهم شده است نيز چنين حالتي رخ مي

كدام  عهده دارد و هم مديريت خانواده را، تنش بين فرزنداني كه هر مديريت بنگاه اقتصادي را بر
اما . رود وكار خانوادگي تهديد به شمار نمي خيلي براي حيات كسب خانوادة مستقل خود را دارند

آورد كه در اغلب موارد بـه قيمـت    هايي بين وارثان به وجود مي بعد از مرگ او تضاد منافع تنش
  :گويد در اين زمينه مي) ساله 44(گويان  يكي از پاسخ. شود فروپاشي بنگاه تمام مي

سريع دنبـال ملـك و   . آرن از يك نسل دوام نمي ها بيشتر در كشور ما معموالً شركت
آد كـه چـه كسـي     ها هستن و بحث ديگه اينكه بحث ادارة اونجا پـيش مـي   امالك و اين

آپي باشه و برند خيلي بزرگي  مگر اينكه استارت. اداره كنه و سر اون هم دوباره دعواست
  .آره باشه، وگرنه وقتي بحث ملك و امالك هست، معموالً خيلي دوام نمي

هـا   وكارها، كه دامنة اختالفـات را بـه درون خـانواده    يكي ديگر از مسائل مهم اين نوع كسب
در مـواردي كـه   . كند، بحث مالحظـات فـاميلي اسـت    كشاند و زنان خانواده را نيز درگير مي مي

اختالفات مالي بر سر توزيع متناسب درآمد با ميزان فعاليت و كاركرد وجـود دار، بـاز بـه دليـل     
آيـد كـه بـه انباشـت      ريزي مشكالت پـيش مـي   دم طرح صريح و روشن موضوع يك نوع درونع

حالـت انباشـتي اختالفـات ناشـي از     . شـود  اي از زمان منجـر مـي   اختالفات و فوران آن در برهه
هاي اجباري و عدم طرح مسائل و مشكالت بوده و نتيجـة آن در بهتـرين    ها و گذشت پوشي پرده

در . وكار اسـت  عاليت اقتصادي مستقل و در بدترين حالت فروپاشي كسبحالت جدايي شركا و ف
  :گويد مي) ساله 40(گويان  اين مورد يكي از پاسخ

شه، اختالف حساب به درون خانواده كشـيده   اختالفات به درون خانواده كشيده مي
وكارشون مسلط بشن، دامنـة اختالفـات    شه، اگر مديران اون مجموعه نتونن به كسب مي

  .شه وكار مي شه و باعث نابودي اون كسب ها كشيده مي ه خانوادهب
هـايي كـه انجـام     گويان به نقـش زنـان خـانواده و مقايسـه     در انباشت اختالفات كاري، پاسخ

  :گويد مي) ساله 42(گويان  در اين مورد يكي از پاسخ. اند دهند نيز اشاره كرده مي



  1396 زمستان، 4، شمارة 15، دورة توسعه و سياستزن در   516

كـنن و باعـث تحريـك     برادر همسر مي ها از نحوة كار كردن اي كه خانم اين مقايسه
شـه   نهايت اين مشكالت باعث مي شه و در ها روي هم جمع مي شن و اين همسرشون مي
  .از هم جدا شن

هـا    عالوه بر فروپاشي بنگاه اقتصادي، تضعيف روابط خانوادگي و در مواردي فروپاشي خانواده
بارة تضـعيف روابـط    در. انوادگي استهاي اقتصادي خ ها و مشكالت بنگاه نيز از پيامدهاي چالش

  :گويد مي) ساله 30(گويان  خانوادگي و نقش زنان در اين ميان يكي از پاسخ
ها ديدم اين بوده كه اعضـاي خـانواده از    ترين تغييري كه در خانواده متأسفانه بزرگ

آورن و  داليـل مختلفـي بـراي ايـن كـار مـي      . كـنن  آمـد مـي   و كنن، كم رفت هم فرار مي
بـه نظـر   . ها دليل نيسـت  ولي به نظر من اين. خوان معذب بشن بايستي دارن و نميرودر

ها خيلي سهم دارن در تشكيل اين روابط و متأسفانه دختـران مـا بـراي حفـظ      من خانم
  .شن اين روابط تربيت نمي

البته شايان ذكر است كه پيامدها در هر دو حوزة خانواده و بنگاه اقتصـادي ناشـي از رابطـة    
به عبـارت ديگـر،   . منزلة نهادي اقتصادي است منزلة نهادي اجتماعي با بنگاه به ابل خانواده بهمتق

هاي اين دو نهاد در يكديگر عامل تضعيف و فروپاشي خانواده  تداخل مسائل و مشكالت و چالش
شده بـا فروپاشـي خـانواده مواجـه نشـديم، در       يك از موارد بررسي هرچند در هيچ. و بنگاه است

ها بـه دليـل اختالفـات     كردند كه شاهد فروپاشي خانواده ها اشاره مي شونده ردي نيز مصاحبهموا
؛ طوري كه كار به دعوا و دادگـاه كشـيده   اند اند؛ مثالً پدر و فرزندان مشكل پيدا كرده كاري بوده
يا زن و شوهري كه شريك بوده و به دليل اختالفات كاري و خـانوادگي از هـم طـالق    . شده بود

وكـار و   در مورد فروپاشي كسـب . نتيجه هم بنگاه و هم خانواده از هم فرو پاشيده بود رفته و درگ
  :گويد چنين مي) ساله 33(گويان  فروپاشي خانواده يكي از پاسخ

من شنيدم كه يك زن و شوهري كه هـر دو مهنـدس بـودن يـك شـركت تأسـيس       
ن خانم بـه روابـط همسـرش بـا     رفته اي كنن و رفته كنن و چندتا كارمند استخدام مي مي

ن، شايد حتـي لحـن   ا ها در اين موارد خيلي حساس كنه و چون خانم كارمندها شك مي
ها بعد يك مدت طـالق   خوب اين. زدن همسرش با يك كارمند رو خوشايند ندونن حرف

 .ها هم از هم پاشيد تنها كارشون از هم پاشيد، بلكه خانوادة اون گرفتن و نه

كـردن منـافع خـانواده بـراي      محوري و فـدا  ها از پديدة شركت ذكرشده، يافته عالوه بر موارد
وكارهاي خـانوادگي در كشـور    بارة كسب خالف فرضيات رايج در اين امر بر. شركت حكايت دارند

كـردن   هاي اقتصـادي خـانوادگي و فـدا    درواقع، معموالً نقش احساسات و عواطف در بنگاه. است
هـا   امـا يافتـه  . داننـد  وكارهـاي خـانوادگي مـي    هاي كسب را از ويژگي منافع شركت براي خانواده
بـراي  . انـد  گويان در مواردي چند به اين موضـوع اشـاره كـرده    پاسخ. برخالف چنين فرضي است

  :گويد ها مي مثال يكي از آن
ــاني منــافع شــركت مــي   ــران بيشــتر خــانواده رو قرب يعنــي . كــنن بــه نظــرم در اي
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يعنـي  . محور هسـتن  محور باشن، شركت ه جاي اينكه خانوادهوكارهاي خانوادگي ب كسب
به جاي اينكه بيان اول خانواده رو تحكيم ببخشن و بگن اشكال نداره اگـر شـركت فـدا    

شـه و بـه    معمـوالً اختالفـات درون خـانواده شـروع مـي     . سازيمش شد، دوباره از اول مي
تا شركتش رو بزرگ كنه  مثالً دوست من حق هزاران نفر رو خورد. زنه شركت ضربه مي
وقتي به پول رسيد، از نظر خانوادگي دچار بحـران شـد و از زنـش جـدا     . و به پول برسه

وقتي اين بحران پيش اومد، شـركتش رو  . كنن ش جدا زندگي مي زنش و دوتا دختر. شد
  .هم نابود كرد
 يخانوادگ ياقتصاد ايه بنگاهپيامدهاي  به مربوط مقوالت و كدها. 4جدول 

  مقولة اصلي  مفاهيم كد باز رديف
 وجود رقابت و حسادت فاميلي  1

  ها پيامد  فروپاشي خانواده
 وكارهاي خانوادگيمحوري كسبعدم خانواده  2
 نقش زنان در تحريك همسران خود  3
 رنگ شدن ارتباطات فاميلينقش زنان در كم  4
 وپاشي خانوادهخيانت در روابط زناشويي و فر  5
 حالت انباشتي اختالفات كاري  6

 اختالف بر سر ادارة بنگاه در نسل دوم  7    فروپاشي بنگاه
 وكارهاي خانوادگيمحوري كسبشركت  8
 خيانت در روابط زناشويي و فروپاشي بنگاه اقتصادي  9

  گيري بحث و نتيجه
. ي خانواده، از تأثيرگـذاري بـااليي برخوردارنـد   هاي اصلي نهاد اجتماع عنوان يكي از پايه زنان، به

ويـژه شـبكة روابـط فـاميلي      بلكه در شبكة روابط خارج از خانه و بـه   تنها درون خانواده، ها نه آن
كننــدة ميــزان  هــا در خــانواده تعيـين  نقــش و جايگـاه آن . عهــده دارنـد  نقشـي بســيار مهـم بــر  

ايـن، از   بنـابر . وكارهاي خانوادگي اسـت  ط كسبويژه در محي شان در بيرون خانه و به تأثيرگذاري
تـوان گفـت كـه     آنجا كه در ساختار قدرت در خانوادة مردان از جايگاه باالتري برخوردارند، مـي 

بـه  . الشعاع روابط قدرت در خانواده است ها در بنگاه اقتصادي خانوادگي تحت نقش اقتصادي آن
وكارهاي مورد بررسـي   ذار و مديرعامل كسبگ همين دليل، نگرش، ديدگاه و معناي ذهني بنيان

در نتيجة اين بررسـي  . ها باشد ترين فاكتور در تعيين جايگاه و نقش آن تواند مهم دربارة زنان مي
هاي فرهنگي حاكم بر  ها و نگرش حدود بسياري از هنجارها، ارزش  مشخص شد كه نقش زنان تا

توان چنين نتيجـه گرفـت كـه     دركل، مي. وكار متأثر است هم محيط خانواده و هم محيط كسب
ترين نظام ارزشي و فرهنگي حاكم بر خانواده نقـش و   مهممنزلة  بهنگرش و مديريت مردساالرانه 

گذاران  بنابراين بنيان. كند وكارهاي خانوادگي را تا حدود زيادي محدود مي جايگاه زنان در كسب
وكـار بـراي زنـان     ر حوزة مديريت كسـب ها چه از نظر مالكيت و چه د و مديرعامالن اين شركت
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هـا در   به همين دليل، مالكيـت آن . اند مهم قائل نقش و جايگاهي صوري و غير) ويژه همسران به(
هـا تعلـق گرفتـه     هديه به آنمنزلة  بهوكار محدود به تعداد معدودي سهام است كه بيشتر  كسب
بـه همـين   . جدلي توصـيف كـرد  وكار را تا حدودي  توان نقش زنان در كسب همچنين، مي. است

در مواردي نيز كه زنـان  . شود ها در بنگاه اقتصادي مخالفت مي دليل به نوعي با حضور دائمي آن
ندرت از حالت كارمنـدي   هاي خانواده در بنگاه اقتصادي حضور دارند، به ويژه دختران و عروس به

عدم تمايل بـه  . كنند تقا پيدا ميويژه مديرعاملي بنگاه، ار هاي مديريتي، به خارج شده و به سمت
هاي  سازي سري كليشه ها هم ناشي از يك مهم آن وكار يا نقش صوري و غير حضور زنان در كسب

هاست و هـم تـا حـدودي بـراي جلـوگيري از       كار دانستن آن جنسيتي مانند احساسي و محافظه
  .وكار است ر كسبفاميل و تأثيرات منفي آن ب ها به حضور زنان غير هاي آن بروز حساسيت

ها  اين چالش. هايي در پي دارد وكارهاي خانوادگي چالش حضور و ايفاي نقش زنان در كسب
دادن  هـا خـود ناشـي از رخ    اين چالش. اعتمادي فاميلي حسادتي و بي/ ند از روابط رقابتيا عبارت

واقـع،  در. بندي فاميلي است كه آن نيز از بسـتر فرهنگـي كـل جامعـه متـأثر اسـت       نوعي درجه
. هاي اصلي ساختار حاكم بر روابط خـانوادگي و فـاميلي اسـت    بندي فاميلي يكي از ويژگي درجه

نوع و ميزان روابط خويشـاوندي را تـا حـدود زيـادي تعيـين      ... تقسيم فاميل به درجة يك، دو و
 اي در اين ميان، زنان گرايش بيشتري به حفظ و تقويت روابط خود درون خانوادة هسته. كند مي

اعتمادي فـاميلي   اين گرايش بر كم و كيف روابط فاميلي تأثير منفي دارد و باعث نوعي بي. دارند
سـو باعـث    از يـك . ها پيامدهايي براي خانواده و بنگاه اقتصادي در پي دارنـد  اين چالش. شود مي
نين همچ. شوند تا روابط رو به سردي برود و حتي در مواردي به فروپاشي خانواده منجر شود مي

توانـد بـه    كـه مـي    طـوري  شود؛ بـه  وكار نيز ديده مي بازتاب ضعيف روابط فاميلي در فضاي كسب
هـاي ايـن پـژوهش نيـز نشـان داد،       طور كه يافتـه  درواقع، همان. وكار منجر شود فروپاشي كسب

هـا و مشـكالت مـذكور بـه فروپاشـي       نتيجـة چـالش   وكارهاي خانوادگي در سرنوشت اكثر كسب
وكار هم در عملكرد و هـم   اين، الزامات اجتماعي و فرهنگي بيرون از فضاي كسب نابرب. انجامد مي

  .در تداوم نسلي بنگاه اقتصادي خانوادگي بسيار تأثيرگذار است
هـا   وكارهاي خانوادگي بخواهند عملكرد موفقي داشته باشند و حتي از خالل نسل اگر كسب

وكـار،   اني، حاكميـت فردگرايـي در فضـاي كسـب    تداوم پيدا كنند، بايد با پيروي از اصول سـازم 
شفافيت در شراكت و مواردي از اين دست تالش كنند تا به نوعي تفكيك فضايي بين خانواده و 

وكـار   بدون شك، در چنين فضايي زنان هم در خانه و هم در كسـب . وكار دست پيدا كنند كسب
ساالري نيز است و  كميت شايستهشدن به معناي حا اي عملكرد بهتري خواهند داشت، زيرا حرفه

وكـار نيـز    اي وارد نشـود، در كسـب   شـان لطمـه   توانند تا جايي كه به نقـش خـانوادگي   ها مي آن
ناچـار   هاي بروز اختالفات كاري را كه به ساالري زمينه همچنين، شايسته. مشاركت داشته باشند

هـاي كـاري و خـانوادگي     كنـد و از تـنش   شـود، تضـعيف مـي    ها نيز كشيده مي به درون خانواده
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البته راهكارهـاي الزم جهـت ارتقـاي عملكـرد بنگـاه اقتصـادي خـانوادگي و        . كند گيري مي جلو
يـك از مقـوالت و    اسـاس هـر   شـود و بـر   جلوگيري از بروز تنش به همين چند مورد محدود نمي

  .توان پيشنهادهايي ارائه كرد آمده مي دست مقوالت به زير
هـاي مطالعـاتي در ايـن حـوزه بـا       منزلة يكي از نخستين قدم هش بهنهايت اينكه اين پژو در

تـوان   هـا مـي   مبناي همين محـدوديت  اما بر. رو بوده است هايي روبه ها و كم و كاستي محدوديت
هـاي خـانوادگي از    وكـار  در اين مطالعه، بـين كسـب  . براي مطالعات آتي پيشنهادهايي ارائه كرد

تـوان بـه تفكيـك     در آينـده، مـي  . تفكيك قائـل نشـديم  ...) وتوليد، خدمات (نظر حوزة فعاليت 
حتـي  . وكارهـاي خـانوادگي دسـت زد    حوزة فعاليت به مطالعات تطبيقي در مورد زنان و كسـب 

خـانوادگي مـورد    وكارهاي خـانوادگي و غيـر   توان موضوع زنان يا موضوعات ديگر را در كسب مي
. انـد  گـذار و مـديرعامل   عه كرد كه در آن زنان بنيـان هايي را پيدا و مطال يا بنگاه. مطالعه قرار داد
هـا   نبودن جامعة آماري ايـن نـوع بنگـاه    رسد به دليل مشخص شناسي به نظر مي اما از نظر روش

تـوان بـه    البتـه در اينجـا مـي   . وكارهـاي خـانوادگي بهتـر باشـد     رويكرد كيفي در مطالعه كسب
ت صنعت، معدن و تجارت يا مركـز آمـار ايـران    ي مربوطه مانند وزارها وزارتخانهمديران اجرايي 

وكـار   مطالعات مختلف و رسيدن به نتايج بهتر در حـوزة كسـب   دادن توصيه كرد كه جهت انجام
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