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 چكیده 

آنها  ۀتبارگرایانبا الگوی مدیریت  خانوادگیهای  درک مناسبات اقتصادی در متن بنگاه
منابع، زمینه را  ۀدگی از طریق ترکیب بهینخانواکار و های کسب بنگاه معموالًاست.  همبسته

در مسائل  فانعطبا ا تبارگرایانهمدیریت کنند.  فراهم می برای درآمدزایی و موفقیت خود
و بررسی  هدف این تحقیق شوند. هماهنگ باعث موفقیت بنگاه می  رقابت وحقوقی، مالکیت 

یک بنگاه  عنوان به ،و پسرانشیرینی حاج خلیفه مدیریت  ۀگرایانه از شیوتباررفتارهای  ۀمطالع
ها و فضای روابط  ویژگی بیان محوری تحقیق ۀلئمس بوده است. یزدشهر در موفق خانوادگی 

اجتماعی و فرهنگی و مدیریتی حاکم در این بنگاه خانوادگی و دالیل موفقیت تاریخی آن به 
ای  ئوری زمینهتیفی روش مورد استفاده در این تحقیق روش ک ست.ابوده  مثابه یک برند

و کادر شیرینی حاج خلیفه و نفر از مدیران  11در میان گیری هدفمند  نمونه ۀشیواست که به 
 12 ،شدهجامان های مصاحبه مجموعتقطیع  از برآمدهنتایج این تحقیق  است.پسران انجام شده 
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 مسئله بیان
و سازمان عقالنی  سازی سود از طریق مدیریت بهینهکثراقتصادی حدا  یک بنگاههدف  معموالً

اصلی یک  ۀمسئلاما شود.  می تثبیت در فضای رقابتی وری بهرهکارایی و افزایش  با که ستاکار 

 ۀمسئل( 1977بلکه از نظر کوز ) ،نیستکسب سود  و اقتصادیبنگاه اقتصادی تنها معیارهای 

 ستاآن  درون هماهنگی و سیستمبه یک آن به مثاچگونگی کارکرد اصلی یک بنگاه اقتصادی 

افق جدیدی را بر مطالعات یک طرح ترکیبی  ۀارائکوز با در واقع (. 1386)نصیری اقدم، 

 ۀانگیز ۀریق ترکیب بهیناز طریت تبارگرایانه و خویشاوندی نقش مدیاقتصادی گشود که در آن 

  .شود میبنگاه دنبال  درمدیریت خویشاوندی و حقوق مالکیت  کسب سود،

. داند می «تولیدیخلق ارزش »ها را  در بنگاهرفتارهای کارآفرینانه هدف  ،ژان باتیست سی

و  ایجاد اشتغال یک بنگاه تولیدی از طریق فرآوری مجدد محصول خام به محصول تولیدی،

در  ،های خانوادگی بنگاه اما .(1397)علی نژاد،  زند دست می تولیدی ارزشخلق درآمدزایی به 

 ۀرشد و توسعدر کلیدی  ینقشو مدیریت خویشاوندانه  منابع ۀبهین ترکیباز طریق  این میان،

های خانوادگی  بنگاه در واقع(. Zahra, Hayton, Salvato, 2004) کنند اقتصادی کشورها ایفا می

در که  بگذارندبه نمایش  را مدیریت خانوادگی با هراهممدیریت علمی  ازتوانند الگویی  می

 اساسی داشته باشد.به یک برند نقش بنگاه تداوم و تبدیل ماندگاری، 

 40ود حد که کنند به طوری در اقتصاد جهانی ایفا میخانوادگی نقش بسیار مهمی  های بنگاه

یافته  درصد از تولید ناخالص ملی کشورهای توسعه 5ها و همچنین  درصد از فروش کل شرکت

 ۀمطالع ،(. با این وصفChrisman, Chua, Sharman, 2003را به خود اختصاص می دهند )

گذاران و محققان را به خود  های خانوادگی توجه بسیاری از سیاست بنگاهچگونگی بقا و رشد 

و  وکار های خانوادگی متشکل از دو زیرسیستم کسب که بنگاه  آنجا معطوف نموده است. از

. درک بهتر شوند میها حاکم  در این بنگاه و متمایزی فرد بههای منحصر خانواده هستند، ویژگی

های خانوادگی است. محققان مالکیت بنگاه توسط  مستلزم بررسی تعریف بنگاه ها این تفاوت

دانند. برخی از  ها می های خانوادگی از سایر بنگاه خانواده را شرط الزم و عامل تمایز بنگاه

موضوع مالکیت، شرایط دیگری را نیز برای خانوادگی بودن بنگاه الزامی می  محققان عالوه بر

مثال مشارکت فعال خانواده در مدیریت بنگاه دومین شرطی است که بیشترین  عنوان دانند. به
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 (.Sieger, Eddleston, Kellermanns, Zellweger; 2012) اشاره را در تحقیقات پیشین داشته است

تواند بدین صورت تحقق یابد که تعدادی از اعضای خانواده عضو  مشارکت فعال خانواده می

ای دیگر از محققان در  و یا مدیرعامل بنگاه عضو خانواده باشد. عده باشندبنگاه  ۀهیئت مدیر

تحقیقات خود عالوه بر شرایط فوق، قصد انتقال بنگاه به نسل بعدی را نیز شرط الزامی برای 

در  ،(. افزون بر موارد مذکورKellermanns et al, 2008اند ) خانوادگی بودن بنگاه تلقی کرده

 ؛معدودی از تحقیقات شرایط دیگری نیز برای خانوادگی بودن بنگاه در نظر گرفته شده است

و حداقل یک بار انتقال  (Zahra, 2003های جاری بنگاه ) های مختلف در فعالیت مشارکت نسل

جمله این شروط است. در این  ( ازGallo, 1995بنگاه از یک نسل به نسل بعدی خانواده )

شود که  تحقیق با مبنا قرار دادن تعریف اکثر محققان بنگاه خانوادگی به بنگاهی اطالق می

بنگاه بوده  ۀت مدیرأمالکیت آن در اختیار یک خانواده بوده، تعدادی از اعضای خانواده عضو هی

ا این وصف مالکیت خانوادگی و عضو خانواده باشد. بتواند  میو به عالوه مدیرعامل شرکت نیز 

ها  های خانوادگی است. این ویژگی مشارکت اعضای خانواده در بنگاه دو ویژگی اصلی بنگاه

های بنگاه و فرهنگ حاکم بر بنگاه به شدت  شود که کنترل مالکیت، تعیین استراتژی سبب می

های  ود مدیریت بنگاهش یاین عوامل سبب م ۀ(. مجموعPoza, 2010تحت تأثیر خانواده باشد )

  .(1392بخش،  )صامعی و فیض ها و الگوهای خاص خود را بطلبد ، روشخانوادگی

ی خانوادگی و دالیل تاریخی و ها بنگاه ۀبررسی تبارشناساناصلی در این تحقیق  ۀلئمس

را در تطور  ها روشی پدیده-سنتی نظری ۀمثاب تبارشناسی بههاست.  در این بنگاه تداوم اجتماعی

مناسبی  تبیینیها، جایگاه  بندی تاریخی پدیده کند و با شناسایی صورت شان بررسی می تاریخی

کوشند  . در واقع تبارشناسان می(188: 1389 خانی، )امن آورد برای فهم شرایط کنونی آن پدید می

 و گیری شکل، چرایی  ی، فرهنگی و اجتماعیتا با قرار دادن موضوع تحقیق در شرایط تاریخ

 دریابیم که است این بنگاه ۀانتبارشناس مطالعات در اصلی هدف. دریابند را موضوع شدن پدیدار

 توافق رقابت، و سود به مربوط مسائل در اقتصادی تعادل ،خانوادگی مدیریت ۀواسط هب چگونه

 اینکه و شود می محقق اقتصادی بنگاه در حقوقی مسائل از ناشی مالکیت تضمین و اجتماعی

وحدت به  توان می بنگاه اقتصادی، اجتماعی و حقوقی اتاختالفها و  تفاوتای لو زیر در چگونه

  .دست یافتو موفقیت اقتصادی در مدیریت 
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یکی از متخصصان رشته  میالدی، 1916هجری شمسی مطابق با سال  1295در سال 

ساز ایران بود با احداث کارگاه  اصیل یزد که در عصر خود سرآمد استادان شیرینی سازی شیرینی

سازی  را بنیان گذاشت که امروز به نام بنگاه شیرینی ای سسهؤمکوچک در بازار حاجی قنبر یزد 

حاج خلیفه علی رهبر به همراه شرکای خود حاج  شهرت دارد. شرکاحاج خلیفه علی رهبر و 

ساز و حاج حسن فردوسیان در تمام دوران فعالیت تولیدی با استفاده از  مرتضی شیرینی

طبیعی موفق شد با تولید انواع  ۀمواد اولی ترین مرغوبتخصص و تبحر خود و به کار بردن 

 و سازد پرآوازه خود ۀسسؤم تشیرینجا با مترادف را یزد باستانی شهر نام ،باکیفیتشیرینیجات 

 . دهند میادامه  تبارگرایانه ۀشیوحال حاضر فرزندان و نوادگان نامبردگان راه ایشان را به  در

به  تواند یمبا کمترین امکانات  نفر کیکه گاهی  شود یمبا توجه به آنچه گفته شد، مشاهده 

مدیریتی، نیاز به  های فعالیتچنین  آمیز موفقیتبرای انجام  یابد. بزرگی دست یها تیموفق

در  آنهاتوانایی و  یک مدیر شخصیت و قابلیت فردی و خانوادگی مدیریتی، های مهارت شناخت

خود را در یک  ۀیک فرد توان و اندیشچگونه . اینکه (10: 1394)روزبهان،  هاست گیری تصمیم

، اقتصادی و حتی ا توجه به شرایط و موقعیت اجتماعیب تواند، میو  ردهموضوع خاص متمرکز ک

. لذا برای بررسی تمامی جوانب و ستاتحقیق  ۀمسئلبگیرد،  آمیز موفقیتتصمیم  ،خودتاریخی 

سعی اجتماعی حاج خلیفه رهبر و و شخصیت فردی  پزی شیرینیدرگیر در این صنعت  ابعاد

 .ه شودپرداختموفقیت شیرینی حاج خلیفه  ۀانتبارشناس ۀمطالعشده به 

 تحقیق سواالت

 اصلی سواالت

 حاج خلیفه چگونه شکل گرفت و تداوم پیدا کرد؟ فروشی شیرینیمدیریت  ۀشیو 

  شد؟ )برند(خانوادگی ۀحاج خلیفه تبدیل به یک حرف فروشی شیرینیچرا و چگونه 

 فرعی سواالت

  ؛حاج خلیفه فروشی شیرینیتعیین اهداف هویتی مدیریت 

  ؛چه بوده است ها سالحاج خلیفه در این  فروشی شیرینینقطه اشتراک و قوت مدیریت 

   ؛چه بود که موجب کارآفرینی وی شدفردی حاج خلیفه  های ویژگی 

 فضای اجتماعی و فرهنگی زمان حاج خلیفه چگونه بوده است. 
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 قتحقی نظری و پیشین مالحظات

 خارجی و داخلی تحقیقات

کارآفرینی سازمانی در  ۀهای توسع روش»( در تحقیقی با عنوان 1392) و فیض بخش صامعی

های خانوادگی، تأثیر  کنند که بقا و رشد بنگاه مطرح می «های خانوادگی کارآفرین ایرانی بنگاه

کاوی، پنج توجهی بر رشد اقتصادی کشورها دارد. در این مقاله با به کارگیری روش مورد قابل

 ۀشده برای توسع گرفته و اقدامات انجام خانوادگی کارآفرین ایرانی مورد مطالعه قراربنگاه 

 ۀدهد، مجموع ها شناسایی شده است. نتایج تحقیق نشان می رفتارهای کارآفرینانه در این بنگاه

بندی نمود. در سطح  و خانواده دسته وکار شده را می توان در دو سطح کسب اقدامات انجام

 ۀهای کارآفرینانه دو دست قابلیت ۀوکار، طراحی استراژی کارآفرینی سازمانی، و نیز توسع کسب

شده عبارتند از  دهند. در سطح خانواده نیز اقدامات انجام اصلی اقدامات را تشکیل می 

 های انداز و ارزش گذاری چشم طراحی و اجرای نظام مالکیت و حاکمیت، طراحی و به اشتراک

 خانواده، و ایجاد روابط مناسب بین اعضای خانواده. 

های  عوامل مؤثر بر رشد و توسعه شرکت»( در تحقیقی با عنوان 1389) مقیمی و سیدامیری

وکارهای  کسبکنند که  بیان می «خانوادگی استان تهران: پژوهشی در دو صنعت نساجی و نفت

استخدام نیروی کار در تمام کشورهای جهان خانوادگی یکی از مهمترین عوامل ایجاد ثروت و 

ای به بهبود،  شوند. به همین دلیل سیاستمداران بخش عمومی هر کشور توجه ویژه محسوب می

-وکارها دارند. این پژوهش از نوع پیمایشی موفقیت و افزایش طول عمر این نوع کسب

شرکت خانوادگی  88پژوهش  برای انجام اینبوده است. همبستگی است و ابزار آن پرسشنامه 

در دو صنعت نساجی و صنعت نفت در استان تهران بررسی شد، سه دسته متغیرهای ویژگی 

عنوان عوامل  مدیر، متغیرهای مربوط به خانواده و متغیرهای مربوط به محیط به-های فردی مالک

این  ۀتوسع های خانوادگی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که رشد و مؤثر بر رشد شرکت

های مدیریتی، تمایل  پذیری مالک، گرایش به نوآوری، مهارت ها با متغیرهای ریسک شرکت

-انداز کاری در خانواده، محیط سیاسی وکار، داشتن چشم اعضای خانواده برای پیوستن به کسب

 دار دارد.  مثبت و معنی ۀفنی، رابط-اجتماعی، محیط اقتصادی-قانونی، محیط فرهنگی
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کنگ و  بررسی کارآفرینی خانوادگی در هنگ»( در تحقیقی با عنوان 2014) 1هربرت شی

نسل  ۀبه بررسی کارآفرینی، کارآفرینان خانواد «سرزمین اصلی چین: کارآفرینان خانواده دوم نسل

بر اساس کیفی و  ۀاین تحقیق به شیو .پردازد و سرزمین اصلی چین میکنگ  هنگدوم در 

کنگ و  کارآفرین نسل دوم در هنگ 10شده از  آوری های کیفی جمع عمیق و داده ۀمصاحب

صورت گرفته وکار  کلیدی از قبیل خانواده، مالکیت و کسب ۀسرزمین اصلی چین، در سه جنب

نسل دوم دارای یک الگوی  ۀدهد که کارآفرینان خانواد . نتایج تجربی این تحقیق نشان میاست

خانواده، احترام به برخی از پنج ارزش و  ۀجمله اصول اولی های کارآفرینی، از شیوهپایدار از 

های اخالقی و  سازی مالکیت، اهمیت ارزش رفتار اصلی، تمرکز مالکیت، کمبود نهادینه

دهد که کارآفرینان  حال، نتایج تجربی همچنین نشان می بااین ؛خودپنداره در رهبری پدرانه بودند

لحاظ روابط عمودی و زناشویی، نگرش  نسل دوم الگوهای رفتاری کارآفرینی را از ۀخانواد

 بین پراکندگی اصل ،کلیدی مدیریت یبرا فرزند یتاولو ،نسبت به آداب و رسوم سنتی چینی

بی قید و  انتقال مالکیت، تفکیک مالکیت و مدیریت، سبک رهبری مستبد، و وفاداری نسلی

 شرط از کارکنان خود نیز دارا بودند. 

های کارآفرینی، کارآفرینان چینی در  افزایش قابلیت»عنوان  ( در تحقیقی به2013) 2یان ژانگ

های کارآفرینی، کارآفرینان  در مورد افزایش قابلیتیک پژوهش اکتشافی  «3منطقه هلسینکی

های  انجام دادند. این تحقیق بر اساس یک گروه از صاحبان رستوران چینی در منطقه هلسینکی

برای بهبود  ،ها سازماندهی شده است آموزشی را که توسط دانشگاه ۀچینی است که برنام

ها در مورد این تحقیق  اند. نتایج یافته های خود در موفقیت کسب و کار به کار گرفته توانایی

های کارآفرینی و عملکرد کارآفرینی کارآفرینان چینی در  برای افزایش توانایی که پیشنهاد نمودند

تقویت : آموزش کارآفرینی، توجه شودچهار ارزش اصلی به شرح زیر  بهمنطقه هلسینکی 

 . به کارآفرینی نگرش چینیتقویت فرهنگ و ها و  شبکه

دختران به نقش پدر در تجارت خانوادگی  رفتار»( در تحقیقی با عنوان 2010) 4ایکسین دنج

بر اساس  را های خانوادگی جانشینی پدر و دختر در شرکت ۀمسئل «الگوهای و مراحل در چین:

                                                           
1 Hurbert Y-T SHEA 

2 Yinan Zhang 

3 Helsinki 

4 Xin Deng 
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 ۀنشان دهند شده مطالعه نتایج چهار مورد. زن در چین بررسی کردهای چهار  مصاحبه

رو هستند. این مطالعه  هزن در مراحل مختلف جانشینی با آن روب هایی است که جانشینان چالش

خوب با پدر و همچنین  ۀکه توانایی دختران برای حفظ رابط کند می تأییدنتایج مطالعات قبلی را 

که  کند می تأییدهمچنین کند.  دیگر اعضای خانواده، انتقال قدرت بین دو نسل را تسهیل می

ند و نسل دوم را برای ک ها کمک می خانواده به تعیین نقش ایدئولوژی کنفوسیوسی از تمرکز

دختر و دیگر روابط اجتماعی که توسط -پدر ۀ. رابطکند میپیوستن به تجارت خانوادگی تشویق 

 کند.را تسهیل می راحتایدئولوژی کنفوسیوسی تعریف شده است، یک جانشینی 

 وانگ ۀگرایانبارت یریتو مد بالو نپوتیسم: نظری مالحظات
اقتصادی خرد و کالن مورد توجه  ۀخانوادگی مدتی است که در چارچوب نظری ادبیات تجارت

که  ها در این نوع از تجارت معموالً .(185: 1384کام ،  )سعیدی، شیرین قرار گرفته است

عمل « پدرساالرانه»مدیریت  ۀعضو به شیوغیربا کارکنان عضو و  در برخورد صاحبان آنها

های بعدی جای  درونی در جانشینی و مدیریت در نسل یها تدریج به دلیل چالش ، بهکنند می

ی که یها یکی از چالش ،به عبارت دیگر .دهند میداری مدیریتی و سهامی  خود را به سرمایه

، ایجاد توازن بین انصاف و برابری، استرو  هرئیس شرکت با آن روب عنوان بهرئیس خانواده 

کارایی و وراثت و جانشینی با شایستگی پدرساالری و فاعلیت افراد بود که باعث خلط سه 

(، اما برخالف 1385 :کام ، شیرین)سعیدی دوش خانواده، فعالیت اقتصادی و مالکیت می ۀحوز

و تجارت خویشاوندی تا حدودی از  های مدیریت خانوادگی، مدیریت خویشاوندی چالش

و در عین حال دارای التزام و تعهد نهادی و  استاستقالل عمل الزم برای تجارت برخوردار 

گفت که نپوتیسم به لحاظ در یک نگاه کلی باید  .ستا گروهی در برابر سایر اعضا درون

 .قرار داردهای خانوادگی قابل تعریف  کارکردی و مفهومی در ذیل شرکت

تعریف « دوستی و دگرخواهی محدود به اعضای خانواده نوع»آدام بالو نپوتیسم را       

 در که داند می تبعیض از لیشک را آن که نپوتیسم به نگاه این برابر در- ،(Bellow:2003 ) کند می

سعی دارد تا  بالو. دارد قرار فداکاری یا و تالش استعداد، اساس بر موقعیت به دستیابی مقابل

آمیز از آن ارائه کند. نپوتیسم نوعی  مثبت از نپوتیسم در برابر تصور تبعیض یبرداشت و تصور

به عبارت  ؛خانواده و خویشاوندان است یمزدبگیری اعضا ۀمالکیت و مدیریت اجرایی بر شیو



 

 

 

 

 

  1398، شماره دو، پاییز و زمستان  26شناختی دوره مطالعات جامعه   280 
 

 

خانوادگی است که امکان کنترل های  نپوتیسم یک مکانیزم پرداخت حقوق در شرکت ،دیگر

و در نتیجه باعث ماندگاری و جاودانگی  کند میفراهم  را خانواده و فامیل یبیشتر بر اعضا

نوع مزدبگیری  این .(Jaskiewicz, Balkin,Reay, 2013 :121شود) های خانوادگی می شرکت

خانواده و  یوابستگی اعضاهای مدیریت خویشاوندی دارد که از طریق  اشاره به نوعی قابلیت

 .گیرد مثل کردن صورت می به فامیل به همدیگر و التزام عملی متقابل به همدیگر جهت مقابله

هم بر ابعاد منفی و هم بر ابعاد مثبت تأکید خویشاوندگرایی در مدیریت  مطالعات نظری

تر، عملکرد بهتر، میزان  پایینپذیری  دارد، ابعاد مثبتی چون وفاداری بیشتر، انحراف کمتر، ریسک

، التزام جایی نیروی انسانی کمتر، تأمین به هنگام نیازها، عملکرد باال، روابط پایدار با اعضا هجاب

 محوله پذیری و نقش بلندمدت به شرکت، وراثت و جانشینی موفق، شفافیت در نقش

(Jaskiewicz, Balkin,Reay, 2013). 

های سنتی در چین، ضمن نقد  در مورد خانواده( 1988وانگ ) ۀمطالععالوه بر بالو، 

، به بررسی جنبه های کارکردی و مثبت خویشاوندگرایی در مدیریت نوسازی ۀپردازان اولی نظریه

های سنتی بر اقتصاد چین  . وانگ معتقد است که در مورد آثار منفی ارزشپرداخته است

های  شده است. وانگ با دنبال کردن تأثیرات خانواده بر روی سازمان داخلی بنگاه روی زیاده

مدیریت پدرساالرانه، استخدام  ۀخصوص از طریق نظریه و عملکرد شیو هبکنگ  هنگچینی در 

اقتصادی داشته  ۀثیری مثبت بر توسعأکند که خانواده ت فامیلی و مالکیت خانوادگی، ثابت می

  .(1990.سو، )ی است

ای است که به نوع  رفته خانواده،  شعار فرهنگی شسته و ۀسازد که استعار وانگ خاطر نشان می

 ۀبخشد. فلسف شونده مشروعیت می کننده و استخدام گماشتگی میان استخدام-سرپرستی ۀرابط

تا بهتر بتوانند در  کند اقتصادی این پدرساالری خیرخواهانه این است که به کارفرمایان کمک می

صنایعی که تولیدات پر افت و خیزی دارند، کارگران را جذب و بر سر کار نگاه دارند. اهمیت 

سیاسی آن نیز این است که رشد آگاهی طبقاتی را در میان کارگران به تعویق می اندازد. دوم اینکه، 

است در موفقیت  ، به معنای اولویت استخدام خویشاوندان، نیز ممکن«خویشاوندگرایی»

آخر و  ۀها تنها در وهل شود که اغلب چینی کنگی مؤثر بوده باشد. وانگ متذکر می های هنگ شرکت

تنها  معموالًکنند؛ و خویشاوندان نیز  عنوان آخرین راه چاره خویشان خود را به کار دعوت می به

توان گفت که  طرف دیگر میدهند. از  های فامیلی را تشکیل می بخش کوچکی از پرسنل شرکت
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شوند.  اعتماد محسوب می های کوچک یک نیروی کار ارزان و قابل اعضای خانواده، برای شرکت

تر کار کنند و این امر  رود که در قبال دستمزد کمتر، سخت واقع از اعضای خانواده انتظار می در

سوم به  ۀرکود افزایش دهد. وانگ در وهل های تواند قدرت رقابت شرکت را در خالل دوره می

درصد کارخانجات کوچک در  60حدود  1987پردازد. در سال  مالکیت خانوادگی می ۀبررسی شیو

 .(83: 1990)ی.سو، های آنان قرار داشت کنگ تحت تصرف مالکین فردی و خانواده هنگ

خانوادگی، واحدهای دسته جمعی  ۀنام سازد که پیروی از اصل شجره وانگ خاطرنشان می

منابع اقتصادی را در  ۀتوانستند ادار ای را به وجود آورده بود که می خویشاوندی پایدار و جداگانه

اقتصادی در  ۀعنوان یک عامل منفی برای توسع جای اینکه خانواده را به دست گیرند. لذا وانگ به

خیزد. طبق این  برمی «تبارگرایی در مدیریت» های پویای اقتصادی نظر بگیرد، به دفاع از ویژگی

هایی را برای نوآوری  عنوان واحد اصلی رقابت اقتصادی مطرح گشته و انگیزه سنت، خانواده به

سازد. از این گذشته وانگ اعتقاد دارد که این خصلت نه تنها در میان  و قبول ریسک فراهم می

بر این (. 84: 1990ی.سو،) عمومیت داردکنگ  هنگ ۀمدیران صنعتی، بلکه در سرتاسر جامع

باالی تمرکزگرایی در  ۀدرج: ستاتوجه  تبارگرایی در مدیریت، دارای سه ویژگی قابل ،اساس

در کار و سوم عدم پایداری و  و خودانگیختگی بها دادن به خودکفایی و استقالل ها، گیری تصمیم

عنوان  تواند به که می کرده استثابت کنگ  هنگتغییر و تحول دائمی. در نتیجه، نظام خانواده در 

 اقتصادی عمل کند. ۀموتور توسع

برندشدگی ویژه  هبو  1عالوه بر رویکردهای نظری کسب و کارهای خانوادگی، برندشدگی

صاحبان برند مرتبط است. یک برند،  تولیدی، تجاری و اجتماعیهای  نیز با نظام ارزش 2اجتماعی

اول نوعی تعهد در افرادی است که با شناخت و مصرف یک برند به آن اعتماد کرده و  ۀدر درج

3کنند. در واقع اعتماد و وفاداری هدف اصلی و حیاتی برند است. آکر حس وفاداری پیدا می
معتقد  

و تعهد ذهنی پیوند خورده  تصادیقاجتماعی و ا برند نمادی است که با تعداد زیادی داراییاست 

ساده کرده و یک سطح مشخص از کیفیت برای مشتریان انتخاب را  ۀتواند مسئل یک برند میاست. 

: 1394اد کند )شاه طهماسبی و همکاران ، و اعتماد  ایج دهدرا به ارمغان بیاورد، ریسک را کاهش 

)خانوادگی( آنها مرتبط است.  . یک برند با نوع نظام وفاداری تولیدکنندگان و سبک مدیریت(39

                                                           
1 Branding 

2 Social branding 

3 Aaker.David.A 
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 نسبت نکنندگا فمصر کهاست  تیومتفا یلعملهاا عکس تابع کلر هیدگااز د برندیک  ۀیژارزش و

 کرآ هم مرتبط هست.و برند خانوادگی با هویت تولیدکنندگان  العمل و این عکس نددار برند به

فمصرو  شرکت ل،محصو ایبر عناصر ینا که نددامی یعناصرای از مجموعهرا  برند هیژارزش و

 زشار. دنمو رهشاو ... ا لوگو ،برند منا به انمیتو عناصر یناز امینماید.  فرینیآ ارزش نکنندگا

ارزش  به نماز لطودر  که ستا اتتعهدو  ییهادارا ای از مجموعه شامل ریتجا ننشاو  منا ۀیژو

و  منا ۀیژارزش و ین. ا ددمیگر کسرآن  از یا هشد ودهفزاشرکت تخدما یا کاال توسط  هشد ئهارا

 یهاییدارا .رددا هکنند فمصر بر ریتجا مناآن  شناخت که ستا مثبتیو  متمایز ثرا ریتجا ننشا

 )درزبانبرند  عیاتدو  برند به داریفاو، هشد ادراک کیفیت، برنداز  گاهیآ از : ندا رتصلیعباا

 ( .646: 1394 عزیزی و همکاران،

مصرف و تولیدکنندگان هویت همسویی و تعادل با اجتماعی بعد در ویژه هب شدگیبرند

 از برخاسته نمودی خلیفه حاج شیرینی نظیر خانوادگی برند یک هویت و است مرتبط کنندگان

 بر. شودمی مشخص خاص برند یک تولید با که است خانوداگی و خویشاوندگرایانه های ارزش

 بلکه دارد، همسویی دگیاخانو برند یک ۀتبارگرایان های ارزش با تنها نه برندشدگی ،اساس این

 .کندمی کمک برند یک هویت تقویت به کنندگان مصرف در وفاداری بازخورد طریق از

 قیتحق روش
 هدفمند گیری نمونه با مطالعه. شد انجام 1ای نظریۀ زمینه رویکرد و کیفی روش با مطالعه این

 آوری جمع برای روشی که. شد انجام همزمان صورت به ها داده تحلیل و آوری جمع شد. شروع

 مصاحبه 11 ۀواسط به ها بود. داده یافتهساختار نیمه های مصاحبه گرفت، قرار استفاده مورد ها داده

سازی حاج خلیفه علی رهبر و شرکا  با فرزندان نسل دوم، مدیران و کارمندان بنگاه شیرینی

 پیش تر جزئی سؤاالت سمت به و شروع ساده و کلی سؤاالت با ها مصاحبه. گردید آوری جمع

 شد نویس دست و ضبط ها مصاحبه تمام. کشید طول دقیقه 60 تا 20 حدود مصاحبه هر و رفت

 به کدگذاری جهت مصاحبه هر از آمده دست به های داده. رسید کنندگان مشارکت تأیید به و

 و استراوس روش با مطابق و مداوم ای مقایسه تحلیل روش به و درآمد نوشتاری صورت

 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد کوربین

                                                           
1 Grounded theory 
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 به و شد خوانده خط به خط ها مصاحبه همۀ و استخراج نوار از متون مصاحبه هر از بعد

 شده استنباط یا متن در موجود کلیدی عبارات یا کلمات از استفاده با و شد بازنگری کرات

 ها داده روی بر انتخابی و محوری باز، گذاریکد مرحله سه. گردید انجام گذاریکد محقق توسط

 قرار استفاده مورد تحقیق پایایی و صحت از اطمینان برای هایی روش مطالعه، طول در. شد انجام

 و مربوطه مدیران تحقیق، های محل با محقق مدت ارتباط طوالنی و تماس. گرفت

 محقق توسط پژوهش محیط درک به نیز و کنندگان مشارکت اعتماد جلب به کنندگان، مشارکت

 بعد یعنی. شد استفاده کنندگان شرکت بازنگری از هاکد و ها داده صحت تأیید برای. کرد کمک

 اطمینان تفاسیر و کدها صحت از تا شد بازگردانده کنندگان شرکت به مصاحبه متن کدگذاری از

 روش این. شد اصالح نبود، آنان دیدگاه کنندگان بیانگر شرکت نظر از که کدهایی. شود حاصل

  . گردد می تحقیق درونی اعتبار باعث که باشد می سازی مثلث وجوه از یکی

 شوندگان توصیفی مصاحبهلیست  (:1شماره)جدول 

 سن سمت نام خانوادگی نام

 52 بازاریابی کارشناس درگی پرویز

 80 نسل دوم بنگاه فردوسیان حاج کاظم

 68 نسل دوم بنگاه شیرینی ساز حاج جواد

 50 نسل دوم بنگاه فردوسیان حاج حسین

 57 نسل سوم بنگاه رهبر ولی

 41 سوم بنگاهنسل  فردوسیان احسان

 38 مسئول فنی بنگاه نیری خانم

 60 کار دستگاهطراح و تعمیر ساالری آقای

 50 ساز شیرینی شاخصی کاظم

 38 انجمن مشاوران مدیریت ایران ۀعضو هیئت مدیر اسدی مجتبی

 40 پزی کارگر کارگاه شیرینی مرادی اصغر

 

 تحقیق تبیینی های یافته

به دلیل پیوند بین تعهدات اجتماعی  فروشی شیرینیان حاج خلیفه در خاندرفتارهای اقتصادی 

کارآفرینی »شدگی آن انجامیده و در قالب تم نهایی برندبا مدیریت فامیلی به تبارگرایانه 
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گذاری شده است. در جداول زیر مقوالت فرعی برآمده از  در این نوشتار نام« تبارگرایانه پایدار

 نهایی و مدل پارادیمی ترسیم شده است. ۀها، مقوالت اصلی، مقول احبهمتن مص

اصلیفرعی و های  (: مقوله2)ۀ جدول شمار  
 اصلی ۀمقول مقوالت فرعی

 مداری مشتری مداری بر رفاه و رضایت مشتری،  مشتری تأکید
کسب و  ۀپدر و جانشینی فرزند پسر،  ثبت شرکت خانوادگی، ضرورت توسع گیری هکنار

 کار
 شغل به شدن تبدیل

 خانوادگی
زایی بومی،  حفظ اصالت نام و اعتبار خانواده، تعهد اجتماعی به حفظ نام شهر یزد و اشتغال

 تعهد اجتماعی حفظ آبرو

بر کیفیت و مرغوبیت محصول،   تأکیدتعهد به انجام صحیح کار و کیفیت تولید محصول،   
حفظ فرمول اولیه تولید محصول، اعتماد به محصول،  کیفیت مواد اولیه، رعایت بهداشت، 

 البراتور دقیق، دقت و کنترل کیفیت، رعایت اصول بهداشتی

 
حفظ اصالت و 
 کیفیت محصول

بنگاه،  مدیریت استاد و شاگردی، خانوادگی بودن  مدیریت موفق، خالقانه و مشارکتی
 مدیریت بنگاه

مدیریت خالقانه و 
 مشارکتی

جذب و به کارگیری نیروی جوان و توانمند، سختگیری و دقت در استخدام نیرو کار، 
 استخدام نیروهای فصلی

اهمیت به توانمندی 
 نیروی کار

تجهیزات تولیدی، به روز کردن  مدیریت سودآوری، اهمیت به نظارت دقیق، پیشرفت در
 سیستم نظارت، فروش و تولید بنگاه

به روزرسانی 
سیستم تولید و 

 فروش
 بودن، حس کار، متدین مهارت کافی، نوآوری و داشتن تفکر خالق، تعصب و تعلق به

پیشینیان، پشتکار و جدیت، تعامل صحیح با شرکا، اجتناب از  به نسبت تعهد و قدردانی
 اجتماعی، پشتکار و جدیت در کارتقلب، تعهد 

شخصیت کارآفرین 
 و نوآور

)آشنایی با کار در کودکی(، مدیریت  پروری، آغاز در کودکی ازدواج خانوادگی، جانشین
 خانوادگی، تقسیم کار خانوادگی

 خانوادگی انسجام
 بنگاه مدیریت در

بانکی، حمایت از نیروی کار پس از  و مالی تسهیالت ۀکار، ارائ نیروی روانی فشار کاهش
بازنشستگی، تعهد به ساعت کار قانونی، توجه به استراحت و تفریح نیروی کار، پرداخت به 

 موقع حقوق، امکانات و شرایط مناسب در محیط کار

تسهیالت به  ۀارائ
 نیروی کار

 نیکوکاری ۀروحی های ورزشی و مدارس ساخت سالن
تولید، شهرت جهانی، حفظ اصالت تهیه و پخت  ۀو حمایت از زنجیر کنندگان مینأارزش ت

بندی محصوالت،  ای، تنوع در محصول، درجه شیرینی، تعهد اجتماعی، مشتری ثابت و دوره
سازی، تولید شیرینی رژیمی، توجه به طراحی  کسب تندیس و رتبه در صنعت شیرینی

 گرایی ، تخصص در تولید، استفاده از تکنولوژی، تخصصبندی بسته

 برند شدن

 بندی تنوع بسته بندی در بسته بهبودتنوع و 
مثبت کارکنان، مدیریت کاریزماتیک، صمیمت بین کارکنان، محیط آرام و بدون تنش،  ۀروحی

 استقالل، تعلق خاطر به محیط کار، ایمن بودن فضای کار
در تعامل مثبت 
 محیط کار
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 ساخت تم نهایی -

حاج خلیفه رهبر و  فروشی شیرینینهایی چگونگی مدیریت  ۀاستخراج مقول (:3) ۀشمار جدول

در سه نسل شرکا  

 پدیده مقوالت اصلی

 مشتری مداری

  

کارآفرینی  تبارگرایان
 ۀ

پایدار
 

 خانوادگی شغل به شدن تبدیل

 تعهد اجتماعی

 اصالت و کیفیت محصولحفظ 

 مدیریت خالقانه و مشارکتی

 اهمیت به توانمندی نیروی کار

 به روزرسانی سیستم تولید و فروش

 شخصیت کارآفرین و نوآور

 بنگاه مدیریت در خانوادگی انسجام

 ارائه تسهیالت به نیروی کار

 تعهد اجتماعی

 برند شدن

 بندی تنوع بسته

 در محیط کارتعامل مثبت 
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مدل پارادایمی )کدگذاری محوری( (:4) ۀجدول شمار  

 

 گیرینتیجه و بحث
االت تحقیق ؤبه س است االت تحقیق، سعی شدهؤدر این بخش با تقطیع مفاهیم متناسب با س

  گیری شود.  پاسخ داده و  نتیجه

 

 ای عوامل زمینه پدیده گیری علل شكل
ثیر بر کنش فرد أت

 یا راهبردها

عوامل 

 گر مداخله
 پیامدها

مهاجرت از 

 روستا به شهر

 ۀکار در مغاز

 قنادی

عالقه به کار 

 قنادی

موفقیت در 

 حرفه

رسیدن به مقام 

 استادی

 خبرگی

مغازه و  ۀاجار

افتتاح مغازه 

 خود

 تعهد اجتماعی

اهمیت به 

توانمندی نیروی 

 کار

تعامل مثبت در 

 محیط کار

کارآفرینی پایدار
 

ص
ص

)تخ
گ 

رایی حرفه
 

ای(
 

 

 

انسجام 

خانوادگی در 

 مدیریت بنگاه

تسهیالت به  ۀارائ

 نیروی کار

 مداری مشتری

 بندی تنوع بسته

تعامل مثبت در 

 محیط کار

مدیریت خالقانه و 

 مشارکتی در کار

شخصیت 

کارآفرین و 

 نوآور

تعامل مثبت در 

 محیط کار

رسانی  روز هب

سیستم تولید و 

 فروش

 برند شدن

حفظ  اصالت و 

 کیفیت محصول

تبدیل شدن به 

 شغل خانوادگی
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 حاج خلیفه علی رهبر و شرکاء  سازی شیرینیگیری اولیه بنگاه  شكل چگونگی -

و فرزندان نسل دوم بنگاه  ای که از مدیران، کارمندان مصاحبه 11 ۀبا توجه به متن تقطیع شد

مهاجرت، کار در )مفهوم از جمله  18 شد، حاج خلیفه علی رهبر و شرکاء گرفته سازی شیرینی

قنادی، عالقه به کار قنادی، فرهنگ استاد و شاگردی، عالقه و اشتیاق، موفقیت در حرفه،  ۀمغاز

مغازه و افتتاح مغازه خود، استمرار  ۀرسیدن به مقام استادی و خبرگی، فضای کاری جدید، اجار

جایی فروشگاه،  هو پشتکار، شهرت و موفقیت، برند شدن و معروفیت، شیرینی درباری، جاب

برای پاسخ به این پرسش  (جلب رضایت مشتری و خرید زمین، ساخت مغازه، افزایش مشتریان

ری قابل تفکیک به مقوالت فرعی و اصلی به دست آمد که به دلیل تاریخی بودن روند شکلگی

گیری این بنگاه را بدین صورت  وان روند شکلت می ،نبودند. براساس مفاهیمی که به دست آمد

ترین دالیل این موضوع بود،  بیان کرد که مهاجرت حاج علی رهبر از روستا به شهر از اصلی

استادی  ۀپزی و رسیدن به درج شیرینیسازی، کار کردن در یک مغازه  سپس عالقه به کار شیرینی

یک کارآفرین کسب و کار  عنوان بههای بعدی را فراهم کرد تا حاج خلیفه علی رهبر بتواند  زمینه

 خود را راه بیندازد.

 

 به یک شغل خانوادگیاین حرفه تبدیل فرایند 

که از مدیران، کارمندان  و فرزندان نسل دوم بنگاه  ای مصاحبه 11 ۀبا توجه به متن تقطیع شد

فرعی )کنارگیری  ۀدو مقول ومفهوم  9، شدحاج خلیفه علی رهبر و شرکاء گرفته  سازی شیرینی

اصلی )تبدیل شدن  ۀپدر و جانشینی فرزند پسر و حفظ اصالت نام و اعتبار خانواده( و یک مقول

به شغل خانوادگی( ارائه گردید، بر این اساس با فوت حاج خلیفه علی رهبر، فرزند او حاج ولی 

البته ناگفته نماند که به دلیل  ؛گیرند وی مدیریت این بنگاه را بر عهده می ۀرهبر و سپس نو

فرزندانشان جایگزین شریک بودن دو تن دیگر در این بنگاه، بعد از فوت یا کهولت سن آنان، 

یکی از مهمترین دالیل خانوادگی شدن این شغل حفظ  .آنها شده و مدیریت بنگاه را ادامه دادند

 اصالت و برند خانوادگی حاج خلیفه رهبر و شرکاء بوده است.
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سازی حاج خلیفه علی رهبر و شرکاء طی  ی مدیریت بنگاه شیرینیو چگونگ ها شاخصه -

 سه نسل

ای که از مدیران، کارمندان  و فرزندان نسل دوم بنگاه  مصاحبه 11با توجه به متن تقطیع شده 

فرعی )تعهد به  ۀمقول 5 مفهوم، 17 شد، سازی حاج خلیفه علی رهبر و شرکاء گرفته شیرینی

انجام صحیح کار و کیفیت تولید محصول، اعتماد به محصول، جذب و  به کارگیری نیروی 

مند، تعهد اجتماعی به حفظ نام شهر یزد و اشتغالزایی بومی، مدیریت موفق، خالقانه جوان و توان

با سایر مفاهیم داشت،  البته با توجه به مقوالت فرعی مشترکی که .و مشارکتی بنگاه( ارائه گردید

االت بعدی نیز درست ؤاالت به دست نیامد که این نکته برای سؤاصلی متناسب با پاسخ س ۀمقول

می توان نتیجه گرفت که ویژگی های خاص مدیریت این بنگاه  ،ست. بنا بر آنچه گفته شدا

شامل توجه به کیفیت محصول، جذب نیروی توانمند و جوان، تعهد اجتماعی نسبت به نیروی 

قانه است که آن را از سایر کار بومی و اشتغال زایی و در نهایت مدیریت مشارکتی و خال

 .کند میجزا های تولیدی م بنگاه

 سازی حاج خلیفه علی رهبر و شرکاء  شكل اولیه و کنونی مدیریت بنگاه شیرینیچگونگی  -

ای که از مدیران، کارمندان  و فرزندان نسل دوم بنگاه  مصاحبه 11 ۀبا توجه به متن تقطیع شد

فرعی )مدیریت  ۀمقول 6 ومفهوم  15، شد ج خلیفه علی رهبر و شرکاء گرفتهحا سازی شیرینی

روز  هگیری و دقت در استخدام نیروی کار، ب استاد و شاگردی، ثبت شرکت خانوادگی، سخت

فصلی(  کردن سیستم نظارت، فروش و تولید بنگاه، توجه به رضایت مشتری، استخدام نیروهای

به صورت استاد و این بنگاه  ۀمدیریت اولی ،بر مبنای مقوالت فرعی که به دست آمد .ارائه گردید

و سپس با گسترش کار و جانشینی فرزندان و تعدد افراد این بنگاه  بوده استشاگردی مدیریت 

های سه شریک به صورت سهامداران این بنگاه در  به ثبت شرکتی رسیده و اعضای خانواده

ه علی رهبر، پسری حاج خلیف ۀمدیریت آن نقش داشتند و مدیرعامل این بنگاه در حال حاضر نو

 ولی رهبر است.

 اج خلیفه علی رهبر و شرکاءسازی ح بنگاه شیرینیساز  و هویت فرد های منحصربه ویژگی -

ای که از مدیران، کارمندان  و فرزندان نسل دوم بنگاه  مصاحبه 11 ۀبا توجه به متن تقطیع شد

بر  تأکیدفرعی ) ۀمقول 8و  مفهوم 10 شد، سازی حاج خلیفه علی رهبر و شرکاء گرفته شیرینی
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محصول، خانوادگی بودن بنگاه، پیشرفت  تولید ۀاولی فرمول کیفیت و مرغوبیت محصول، حفظ

در تجهیزات تولیدی، رعایت اصول بهداشتی، اهمیت به نظارت دقیق، مدیریت سودآوری، 

توان  آمده می دست . با توجه به مفاهیم و مقوالت فرعی بهماد به کیفیت محصول( ارائه گردیداعت

کیفیت مواد اولیه و حفظ فرمول  بر تأکیدهای هویتی این بنگاه  اینگونه استنباط کرد که ویژگی

مدیریت  ۀهمانطور که در مقول .حتی اگر سود اقتصادی کمتری داشته باشد ،آن است ۀاولی

تا  یابنددست به سود  های دیگری از راهکردند  سودآوری اشاره شد، اعضای این بنگاه سعی می

این نکته حتی در شرایط بحرانی و سخت  ؛اینکه بخواهند کیفیت محصول خود را پایین بیاورند

 بازار نیز در مورد این بنگاه درست است.

یک  عنوان بهحاج خلیفه رهبر های شخصیتی اعم از رفتاری، فكری و مدیریتی  ویژگی -

 ین کارآفر

و فرزندان نسل دوم بنگاه احبه ای که از مدیران، کارمندان مص 11 ۀبا توجه به متن تقطیع شد

فرعی )مهارت  ۀمقول 8و مفهوم  12، شد اج خلیفه علی رهبر و شرکاء گرفتهح سازی شیرینی

 تعهد و قدردانی بودن، حس کافی، نوآوری و داشتن تفکر خالق، تعصب و تعلق به کار، متدین

پیشینیان، پشتکار و جدیت، تعامل صحیح با شرکا، اجتناب از تقلب تعهد اجتماعی( و  به نسبت

این اساس می توان به  اصلی )شخصیت کارآفرین و نوآور( ارائه گردید، بر ۀیک مقول

ز تقلب و ... در همیاری باال، مهارت گفتگو، صداقت، دوری ا ۀهای اخالقی از قبیل روحی ویژگی

 شخصیت حاج خلیفه علی رهبر اشاره کرد که او را تبدیل به یک کارآفرین کرده است.

 وکار خانوادگی در طی سالیان متمادی پابرجاماندن مدیریت و کسب عوامل  -

مصاحبه ای که از مدیران، کارمندان  و فرزندان نسل دوم بنگاه  11 ۀبا توجه به متن تقطیع شد

 خانوادگی، بین فرعی )ازدواج ۀمقول 6، شد اج خلیفه علی رهبر و شرکاء گرفتهح سازی شیرینی

 خانوادگی، ارتباطات خانوادگی، کار خانوادگی، تقسیم مدیریت کودکی، در آغاز پروری، جانشین

می  .بنگاه( ارائه گردید مدیریت در خانوادگی اصلی )انسجام ۀمشترک( و یک مقول اخالقی اصول

ساز و  های رهبر، شیرینی توان اینگونه نتیجه گرفت که علت اصلی پایداری این شغل در خانواده
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 ۀهای بین خانوادگی بوده که بین این سه خانواده شکل گرفته است و دومین نکت فردوسیان ازدواج

 توجه آشنایی فرزندان آنان با این حرفه از سنین کودکی بوده است. قابل

 و برند شدن محصوالت  مدیریتو نسل دوم و سوم در حفظ، نقش نسل اول   -

ای که از مدیران، کارمندان و فرزندان نسل دوم بنگاه  مصاحبه 11 ۀبا توجه به متن تقطیع شد

مداری،  )مشتری فرعی ۀمقول 18 شد، حاج خلیفه علی رهبر و شرکاء گرفته سازی شیرینی

 تکنولوژی، از استفاده دقیق، البراتور بهداشت، رعایت اولیه، مواد کیفیت و تولید در تخصص

 صنعت در رتبه و تندیس کسب تولید،ۀ زنجیر از حمایت و کنندگان مینأت ارزش گرایی، تخصص

 در اصالت حفظ  آبرو، حفظ بندی، بسته طراحی به توجه رژیمی، شیرینی تولید ،سازی شیرینی

 و کیفیت در دقت محصول، تنوع ای، دوره و ثابت مشتری اجتماعی، تعهد شیرینی، پخت و تهیه

 اصلی )برندشدگی( ۀکار( و یک مقول در جدیت و پشتکار محصوالت، بندی درجه کیفیت، کنترل

مواد  ۀتهی از ، یعنیتولید ۀتوان اینگونه نتیجه گرفت که این بنگاه از ابتدای زنجیر می .ارائه گردید

 .بهترین کیفیت را به مشتریان خود ارائه دهد کند میسعی  ،بندی و فروش محصول اولیه تا بسته

از مشتریان ثابت برای خود داشته باشد و بدون اینکه نیاز باشد  ای شبکهاست این امر باعث شده 

تنها از طریق رعایت کیفیت به صورت  د،متنوع استفاده کن های های تبلیغاتی و بازاریابی از راه

توانسته با تکیه بر کیفیت  سازی شیرینیسنتی مشتریان خود را افزایش دهند. همچنین این بنگاه 

المللی پیدا  بندی متنوع خود مشتریان استانی، کشوری و حتی بین یک و بسته ۀمواد اولیه درج

 های هویتی استان یزد به ثبت برسد. نشانهیکی از  عنوان بهکند و حتی 

حاج  سازی شیرینیگیری بنگاه  های تاریخی شکل های این تحقیق علت با توجه به یافته

خلیفه علی رهبر و شرکاء شامل مهاجرت وی از روستا به شهر یزد و پیدا کردن کار در یک 

بوده است، که پس از  مدتی از مقام شاگردی به دلیل عالقه و اشتیاقی که  فروشی شیرینیمغازه 

از خود نشان داد به مقام استادی و خبرگی رسید. حاج خلیفه علی رهبر پس از مدتی به همراه 

. به کند میکوچک راه می اندازد و کسب و کار خود را آغاز  ۀخود یک مغاز یدو تن از شرکا

عهد اجتماعی که نسل اول بنگاه از خود نشان می دهد و استخدام نیروی توانمند مرور زمان با ت

و تعامل مثبت در محیط کار می توانند یک شغل منسجم و پایدار را شکل بدهند. همراه شدن 

ای مانند انسجام خانوادگی در مدیریت بنگاه که با ازدواج های  هاین عوامل در کنار شرایط زمین
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این حرفه  ه استموجب شدتقویت و تثبیت شد، جانشینی فرزندان به جای پدر  گروهی و درون

ثر در ؤیک شغل خانوادگی به مدت یکصد سال ادامه پیدا کند. از دیگر عوامل م عنوان به

توان به عوامل  ای( می گرایی حرفه یعنی کارآفرینی پایدار )تخصص ،نظرمورد ۀگیری پدید شکل

ای مانند شخصیت کارآفرین و نوآور حاج خلیفه علی رهبر، تعامل مثبت در محیط کار و   مداخله

 روز رسانی سیستم تولید و فروش اشاره کرد. هب

کار ۀ تمامی این عوامل باعث شد که مدیریت این بنگاه تالش کند مشتری مداری را سرلوح

تالش  این بنگاه م شود. همچنینحتی اگر به قیمت سود پایین برای بنگاه تما ،خود قرار دهد

ای  شبکهبندی آن با توجه به سلیقه و توان مالی مشتریان،  با تنوع محصوالت و بسته ه استکرد

مدیریت خالقانه و مشارکتی در کار از دیگر رموز ند. از مشتریان ثابت را برای خود ایجاد ک

 است. حاج خلیفه علی رهبر و شرکاء  سازی شیرینیموفقیت مدیریت بنگاه 

 منابع
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