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 The main purpose of this consulting project was to provide appropriate 

solutions to Tejarat Gostar Matin Company in order to be able to 

institutionalize the appropriate organizational culture among its family 

managers and also to be able to use the performance of its financial 

department to make better decisions in the face of problems ahead. The 

project was actually part of the company's operational plan to change from 

a family-owned company to a small and medium-sized company. This 

research is an applicable explanatory research in the category of Field 

Studies. Data collection tools are field study, interviews with stakeholders, 

and the use of Likert questionnaire and multiple ranking scale. Comparative 

method was used to analyze the collected data. The solutions provided to 

the company as a result of the project include creating personal vision of 

the managers and the company vision, creating a strong and efficient 

corporate governance, holding regular board meetings, improving 

relationships, budgeting, holding regular financial management meetings 

with the board. Strengthen the legal sector and apply the concepts of 

business law, hire new employees other than family members, manage 

conflicts, use computers and software to improve processes, and use the 

future view in the field of ownership and entrepreneurship in a several 

month process, so to transform the company from a family owned company 

to a small to medium-sized formal company with strategies to face new 

issues and crises. 
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 چگونگی تغییر از شرکت خانوادگی به شرکت کوچک و متوسط
 

   1محمدرضا صافی
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 چکیده  اطالعات مقاله

 پژوهشی -علمی :نوع مقاله

 93-72: صفحات

هدف اصلی این پروژه مشاوره اي ارائه راه کارهاي مناسب به شرکت تجارت گستر متین بود تا   

ازمانی را بین مدیران خانوادگی خود نهادینه کند و همچنین بتواند از بتواند فرهنگ مناسب س

. عملکرد بخش مالی خود براي اتخاذ تصمیمات بهتر در مواجهه با مسائل پیش رو استفاده نماید

این پروژه در واقع بخشی از نقشه عملیاتی شرکت براي تغییر از یک شرکت خانوادگی به یک 

ن پژوهش ، یک پژوهش توصیقی از نوع کاربردي و در حوزه ای. شرکت کوچک و متوسط بود

ابزار گردآوري داده ها مطالعه و بررسی میدانی ، مصاحبه با افراد . مطالعات میدانی قرار دارد

براي تجزیه و تحلیل . و مقیاس رتبه بندي چندگانه است  1ذینفغ، و استفاده از پرسشنامه لیکرت

راه کارهاي ارائه شده به شرکت . ایسه اي استفاده شده استداده هاي گردآوري شده از روش مق

شخصی مدیران و شرکت، بوجود آوردن شیوه حاکمیت   2در نتیجه پروژه شامل انشاء چشم انداز 

شرکتی قوي و کارآمد، برگزاري جلسات منظم هیات مدیره، ارتقاع روابط، انجام بودجه بندي، 

ات مدیره ، تقویت بخش حقوقی و به کارگیر مفاهیم برگزاري جلسات منظم مدیریت مالی با هی

حقوق تجارت، استخدام کارمندان جدید غیر از اعضاي خانواده، مدیریت اختالفات، استفاده از 

کامپیوتر و نرم افزارها براي بهبود فرآینده ها ، و استفاده از نگاه به آینده در حوزه مالکیت و 

واند طی یک فرآیند چند ماه خود را از یک شرکت کارآفرینی می باشد تا با انجام ها بت

خانودادگی به شرکت رسمی کوچک با متوسط که داراي استراتژي براي مواجهه با مسائل و 

 .مشکالت جدید است تبدیل نماید

 ولاطالعات نویسنده مسئ

 reza_safi@yahoo.com: ایمیل
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 17/17/1931 :تاریخ ویرایش

 17/12/1931 :تاریخ پذیرش

 71/71/1933 :تاریخ انتشار

، شرکت خانوادگی :واژگان کلیدی

نقشه عملیاتی  ،شرکت کوچک و متوسط 

فرهنگ سازمانی،  ،استراتژي شرکت،

 تجارت گستر متین

 .ب مجدد، تغییر جزئی و کار روي حاضر به صورت غیرتجاري را دارندخوانندگان این مجله، اجازه توزیع، ترکی

 .باشد تمامی حقوق انتشار این مقاله، متعلق به نویسنده می  ©
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 مقدمه

امروزه با پیشرفت بسیار زیاد علم و تکنولوژي و سخت تر 

شدن فضاي رقابتی کسب و کارها همه شرکت ها نیازمند آن 

خود را با شرایط سخت سازگار  هستند که براي حفظ بقا

نمایند و در یک فرآیند مدیریت استراتژیک که شامل بخش 

هاي مختلف سازمان از جمله بازاریابی، مالی، رفتار سازمانی، 

و نیروي انسانی است براي رویارویی با مسائل و مشکالت 

جدید و فشارهاي محیط هاي خارجی پیش بنی و برنامه 

وجود بروکراسی صحیح به معناي لذا . ریزي داشته باشند

کاربردي و مفید آن و نه به معناي فرآیند هاي دست و پا گیر 

در این بین . براي همه سازمان ها و شرکت ها نیاز است

شرکت هاي خانوادگی که معموال توسط پدر یک خانواده 

بنیان گذاري می شوند و سپس با ورود فرزندان خانواده به 

به طور واضح حق راي و اداره  شرکت بزرگتر می شوند و

شرکت در دست افراد یک خانواده است نیازمند داشتن یک 

شیوه نامه مدیریتی شرکت همانند شرکت هاي غیر خانوادگی 

هستند تا تاثیر روابط خانوادگی از همه جنبه هاي آن باعث 

 .بروز مشکالت در شرکت و یا مانع رشد آن نشوند

ه اعضاي یک خانواده آن چیزي که واضح است خواست هم

که مدیران و صاحبان شرکت هستند براي تغییر از یک 

شرکت خانوداگی به یک شرکت کوچک و متوسط است که 

در آن تصمیم گیري ها و حق راي، روابط مدیران با یکدیگر 

و با کارمندان، میزان پرداخت حقوق و دستمزد و پاداش ها، 

گیري ها، بکارگیري لزوم استفاده از گزارشات مالی در تصمیم 

مفاهیم قانون تجارت در نحوه اداره شرکت و نیز انجام امور 

جاري و قراردادها و تقسیم سود سهام ، استفاده از ابزاري 

هاي نوین و کامپیوتر و نرم افزارها، تقویت روحیه مالکیت و 

، همسان با سایر نی،  دقیقا بر اساس موارد قانونیکارآفری

عت ، و همچنین بر اساس شایستگی شرکت هاي فعال در صن

و میزان فعالیعت و حضور افراد خانواده و کارمندان جدید غیر 

 . خانواده در شرکت انجام می پذیرد

شرکت هاي خانوادگی براي حفظ بقاي خود ناچار هستند ابتدا 

ارکان مدیریتی و اداره شرکت خود را بنا به موارد قانونی تغییر 

د را همانند شرکت هاي رسمی دهند و زیر ساخت هاي خو

اصالح نمایند و سپس براي رسیدن با استانداردهاي الزم با 

استفاده از یک نقشه عملیاتی زمان دار بخش هاي مختلف 

شرکت را متحول سازند تا به شرکت هاي کوچک و متوسط 

که توانایی طراحی و برنامه ریزي و اجراي استراتژي هاي 

 .دسازمانی را دارند تبدیل شون

 مبانی نظری

 (Family Owned Business)شرکت خانوادگی 

شرکت خانوادگی به یک بنگاه اقتصادي اطالق می گردد که 

در آن اکثریت حق راي در دستان خانواده اي است که کنترل 

شامل موسس شرکت که نیت او . شرکت را بر عهده دارند

 .(2770ابوزید )انتقال کار و کسب به فرزندان خود است 

 ينوع سازمان ها نیتر یمیقد ،یخانوادگ يسب و کارهاک

 یخانوادگ يکشورها کسب و کارها شتریدر ب. هستند يتجار

درصد کل تجارت را به خود اختصاص داده اند و  07از  شیب

. کنند یم فایا ییدر رشد اقتصاد و اشتغال زا يدینقش کل

 ایکوچک  ياز شرکت ها یخانوادگ يدامنه کسب و کارها

صنعت و کشور  نیکه در چند یبزرگ يتا شرکت ها طمتوس

 .کنند، امتداد دارد یکار م

در شرکت هاي خانوادگی فرهنگ سازمانی بر گرفته از روابط 

و عواطف و احساسات و تعارفات درون یک خانواده است که 

این موضوع در برخی موارد جزء برتري هاي یک شرکت 

ر جزء ضعف هاي خانوادگی است و در بسیاري از موارد دیگ

نحوه تعامل و . شرکت هاي خانوادگی محسوب می شود

برخورد مدیران شرکت که فرزندان یک خانواده هستند با 

یکدیگر و در برخورد با دیگران شامل مشتریان و کارکنان 

شرکت در محیط شرکت یا خارج از متاثر از روابط دوران 

انوادگی کودکی و جوانی آن ها در خانه، مدرسه، سفر هاي خ
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ها است که این نوع روابط شاید در بسیاري از موارد از نگاه آن

افراد خارج از خانواده که در شرکت کار می کنند و یا با 

شرکت تحت هر نوعی از جمله همکار یا مشتري یا تامین 

کننده در ارتباط هستند عجیب یا گاها زننده و غیر حرفه اي 

هارم در شرکت هاي میزان حقوق و دستمزد و سود س. باشد

خانوادگی معموال بر اساس برابري و تساوي امور همانند خانه 

است و تجربیات و دانش شخصی افراد و یا میزان حضور و 

فعالیعت آن در شرکت مالک پرداخت حقوق و دستمزد نمی 

دیران باشد که این موضوع معموال در ابتدا براي نسل دوم م

حس خودگذشتگی و  با توجه به( فرزندان موسس)شرکت 

در شرکت هاي . ایثار بردرانه و خواهرانه زیاد مهم نیست

خانوادگی میزان گذشت از اشتاباهات و تصمیمات غلط هر 

-اي مادي شوند بیشتر از سایر شرکتچند موجب بروز زیان ه

-هاي خاتوادگی نحوه تقسیم مسئولیتدر شرکت . ها است

خیلی از موارد هاي قانونی همانند سایر شرکت ها نیست و 

 .معموال توسط موسس و یا فرزند ارشد خانواده انجام می شود

ر با ورود نسل سوم صاحبان شرکت اما خیلی از این امو

فرزندان موسس با اختالف سنی زیاد و یا فرزندان فرزندان )

به راحتی قبل در شرکت انجام نمی شود و سواالت ( موسس

مطرح می شود  و خواسته هاي جدیدي از طرف نسل جدید

که می تواند زمینه ساز بروز اختالف نظرها در شرکت هاي 

از طرف دیگر ورود این افراد جدید در شرکت . خاتوادگی گردد

صرفا بر حسب نیاز شرکت به آن ها یا بر اساس دانش و 

تجربه آن ها نیست لذا وجود اقراد ناکارآمد نیز خود زمینه ساز 

فی دیگر گسترده شدن از طر. بروز مشکالت خواهد بود

فعالیعت هاي شرکت موجب نیاز به حضور تعداد بیشتري از 

جدید از  افراد براي انجام امور می شود و لذا کارمندهاي

وارد (  عموزاده ها و خاله زاده ها)بستگان و فامیل دورتر 

شرکت می شوند که حضور آن ها نیاز به دلیل مالحظات 

جود آمدن روابط جدید در خانوادگی و یا ناکارآمدي سبب بو

 .شرکت با پیچدگی هاي خاص خود می گردد

شرکت هاي خاتوادگی فی نفسه نیز داراي مزیت هاي رقابتی 

نسبت به سایر شرکت ها در حوزه یک صنعت می باشند که 

این مزیت رقابتی معموال بر گرفته از پنج منبع سرمایه 

سرمایه پایدار انسانی، سرمایه اجتماعی، سرمایه مالی با دوام، 

بسیاري از شرکت هاي . پذیري، و ساختار راهبري است

خانوادگی که توانسته است مزیت هاي رقابتی خود را حفظ 

نمایند و از طرف دیگر معایب خود را برطرف نمایند و با بهره 

گیري از اصول و قواعد قانونی و علمی ساختارهاي خود را 

ینه کنند به موفق اصالح و فرهنگ سازمانی مناسب را نهاد

ترین شرکت هاي جهان تبدیل شده اند که میزان موفقیت آن 

ها فقط به دلیل خانوادگی بودن آن ها چندین برابر شرکت 

هایی است که از ابتدا بر اساس شراکث افراد غریبه با یکدیگر 

 .شکل گرفته اند

 شرکت های کوچک و متوسط 

 Small) کوچک و متوسط که اصطالحاً به آن  يها شرکت

and medium enterprises) SME کل در  شود، یگفته م

ها  شرکت نیا. دارند یدر اقتصاد مل مهمینقش  جهان

 بیشتررا در  اقتصادي فعال يها تعداد سازمان نیباالتر

 ،ينوآور يبرا یو مرجع مهم دهند یم لیکشورها تشک

در کشورهاي مختلف میزان . هستند یمحل نقو رو ییاشتغالزا

د و یا تعداد کارمندان شرکت ها مالک طبقه بندي آن ها درآم

مثال؛ در  عنوان   به. در شرکت هاي کوچک و متوسط است

کارمند، در  177با کمتر از  ییها شرکت کیو مکز لیبرز

 متحده االتیکارمند، در ا 277با کمتر از  ییها شرکت ایاسترال

عنوان  کارمند را به 177با کمتر از  ییها شرکت رکو دانما

SME ندینما یم يبند طبقه. 

با  مواجههدر  ویژه اي ییتواناشرکت هاي کوچک و متوسط  

کشورها  ياقتصاد ي در توسعه لذادارند  يامروز رقابتیبازار 

کوچک و متوسط در  يها شرکت نقش  .دارند ینقش مهم

 .باالست اریبس ي کشور هاي در حال توسعهرونق اقتصاد
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متوسط و نحوه مدیریت و  موضوع شرکت هاي کوچک و

فرهنگ سازمانی و یا فرآیند هاي مالی شرکت هاي کوچک و 

متوسط خود مبحثی گسترده و فرآگیر است ، اما خارج از 

و لذا در این پژوهش کارکرد مثبت . موضوع این پژوهش است

و مفید شرکت هاي کوچک و متوسط که داراي ساختار 

د می باشد مالک و سازمانی مناسب و سیستم مدیریتی کارآم

 .مطلوب است

 شخصی و چشم انداز شرکت   (vision)چشم انداز

از کارمندان  یاست که صاحبان مشاغل خانوادگ نیمشکل ا

از همان چشم انداز او که با  خواهند یخانواده خود م ياعضا

خانواده  ياز اعضا يبه ندرت به کارمند. کنند یزندگ تیموفق

را که  يانداز چشم یحت ایکند  یکه زندگ شود یاجازه داده م

 نکهیا ياما برا. کشف کند ند،یآن را بب يایممکن است رو

کارمندهاي جدید عضو موفق شود،  تیکسب و کار در نها

خود را در  ياهایاجازه داشته باشند که رو دیبا زین خانواده 

 نیا ریدر غ. کنند ترسیم یساختار کسب و کار خانوادگ

 يالزم برا زهیها انگ و آن رود یم نیب ها از آن اقیصورت، اشت

که منجر به موفقیت شرکت در را  یجیبه دست آوردن نتا

 .راستاي چشم انداز مالک شرکت می شود نخواهند داشت

اعضاي  اقیخواهند اشت یم رهبران شرکت هاي خاتوادگیاگر 

آنها  ياهایرو قیو تصد ییرا جلب کنند، شناساخانواده خود 

 یتجارت خانوادگ يچگونه کار برا نکهیا حیو توض ندهیآ يبرا

چشم اندازها کمک کند  نیبه ا دنیرس يتواند به آنها برا یم

ر موسسین شرکت هاي برعکس، اگ. مهم است اریبس

در جهت کارمندهاي عضو خانواده خواهند که  یم  خانوادگی

 ندهیآ يچشم انداز خود را برا دیکار کنند، با او ياهایرو ندهیآ

خود به اشتراک  اعضاي خانواده شاغل در کارر با کسب و کا

 خود موسس ندهیآ يبرنامه ها حیشامل توض نیا. بگذارند

 .مشارکت او در شرکت است يبرا

و نوشتن و  ییکار، شناسا نیانجام ا يتنها راه اثبات شده برا

اعضاي خانواده  موسس نیها ب دگاهید يبه اشتراک گذار

 .است شاغل در شرکت

محل کار  کیداشتن  يبرا رایات مهم هستند زاظهار نیا

مثبت که شامل  یمنسجم با فرهنگ کسب و کار خانوادگ

شود که به نقش خود در  یم ییها کارمندان عضو خانواده

چشم انداز  يها هیانیب نیب دیکسب و کار عالقه دارند، با ندهیآ

 .وجود داشته باشد يسازگار آنها و  موسس یشخص

چشم انداز  رندهیدر برگ دیبا یخانوادگ يچشم انداز شرکت ها

مهم  نیخانواده شاغل در شرکت باشد، و ا يموسس و اعضا

 يشود که ابتدا چشم انداز موسس و اعضا یمحقق م یزمان

چشم انداز شرکت از . شده باشد کیخانواده از قبل بهم نزد

 یاهداف ک رندهیتواند در برگ یمهم است که م ثیح نیا

باشد است و لذا در  یبه آن ها م دنیشرکت به دنبال رس

 .دارد ریشرکت تاث کیو برنامه استراتژ یاتینقشه عمل نییتع

 فرهنگ خانواده  هیانیب

 ياز حقوق اعضا یکتب هیاعالم کبیانیه فرهنگ خانواده ی

 ياعضا يها و رفتارها و منحصراً برا تیمسئول خانواده است،

که فرهنگ فرهنگ شرکت،  هیانیب خانواده است، برخالف

 یکسب و کار را پوشش مو مورد نظر همه کارکنان شرکت 

 .و در دسترس همه کارکنان است دهد

انتظارات  جادیا يبرا يفرهنگ خانواده ابزار قدرتمند هیانیب

اعضاي خانواده شاغل در   و موسس شرکت نیب یفرهنگ

که معموالً در  یمتناقض يازهایانتظارات ن دیبا شرکت است و 

شود را روشن کند و مورد  یم جادیا یخانوادگ رکسب و کا

 لیتعد يو اجراحل و رفع اختالفات در  دی، با توجه قرار دهد

ها قبل از بروز  استیس نیا نوشتن. کمک کند زینها 

 .برد یم نیاز مشکالت را از ب ياریمشکالت، بس
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 مسئله مدیریت و مسئله پژوهش

سا در سوال مسئله مدیریتی شرکت تجارت گستر متین اسا

 هاي ذیل مطرح بود

شرکت با  یمال ستمیو س یفعل یچرا رفتار و فرهنگ سازمان

تناسب ندارد و با  گی شرکتصاحبان خانواد يها ياستراتژ

 ست؟یمعامالت سازگار ن زانیحجم و م

ها  يریگ میخود در تصم یاز بخش مال میتوان یچگونه م

 م؟یداشته باش ياستفاده بهتر

خانواده را  رانیمد یرابطه و رفتار خانوادگ میتوان یچگونه م

 یچگونه م م؟یکن لیتبد یو همکار رسم يرابطه تجار کیبه 

 یو حساس که م یشخص يها يریگ میآنها را از تصم میتوان

 م؟یبر شرکت داشته باشد، متوقف کن یمنف ریتواند تأث

اساس سواالت باال پژوهشگر مسئله پژوهش را قالب بر

 موده است سواالت ذیل طرح ن

این تاثیر  گذارند؟ یم ریبر کل شرکت تأث ییچه بخش ها

 گذاري به چه صورت است ؟

 جادیخود ا يها استیدر رفتار و س یراتییچه تغ دیبا رانیمد

 کنند؟

تر  يو کاربرد دتریرا مف ی شرکتبخش مال میتوان یچگونه م

 ؟ردک

 رییو نگرش کارکنان را تغ یفرهنگ سازمان میتوان یچگونه م

 م؟یده

 روش تحقیق

و در  ياز نوع کاربرد یقیپژوهش توص کی، پژوهش نیا

داده ها مطالعه  يابزار گردآور. قرار دارد یدانیحوزه مطالعات م

و استفاده از  نفغ،ی، مصاحبه با افراد ذ یدانیم یو بررس

جامعه . چندگانه است يرتبه بند اسیو مق کرتیپرسشنامه ل

صاحبان شرکت تجارت آماري در این پژوهش مدیران و 

با . گستر متین و همچنین کارمندان این شرکت می باشد

توجه به تعداد کم مجموع صاحبان شرکت و کارمندان آن از 

و  هیتجز يبرا.روش  نمونه گیري هدفمند استفاده شده است

استفاده  يا سهیمقاشده از روش  يگردآور يداده ها لیتحل

عات موجود در وبگاه و دادهاي بدست آمده با اطال شده است

هاي مربوط به قانون حقوق و دستمزد ایران و همچنین 

اطالعات موجود در مورد سایر شرکت هاي همانند مورد 

 .مقایسه و تحلیل قرار گرفته است

 یدانیم یمشاهده و بررس کردیاز رو در این پزوهش پژوهشگر

نموه شرکت استفاده  ینقاط ضعف و نقطه خال ییشناسا يبرا

راه حل هاي مناسب مشکالت  ییپس از شناساتا بتواند است 

را  یو گروه یشخص يمصاحبه هارا ارائه نماید پژوهشگر 

 جادیا يبرا ی و همپنینمنابع انسان يکشف ناکارآمد يبرا

 . داده استدر شرکت انجام  یفرهنگ واقع کی

رتبه  ستیل يها اسیمق در این پروژه مشاوره اي پژوهشگر از

 يخود برا يچندگانه در پرسشنامه ها و کرتیل يبند

شرکت، نوع  ندهیدر مورد آ تیریمد یمنابع نگران ییشناسا

استفاده  رهیدهند وارد شوند و غ یم حیکه ترج يکسب و کار

توجه به عالقه  يبرا اسیمق نیاز ا نیهمچن نموده و 

در  يشتریمشارکت ب چگونهکه نموه است کارکنان استفاده 

 .شرکت خواهند داشت

ی به مطالعه امکان سنج يازیطرح ن نیااز نظر پژوهشگر 

 يشرکت برا ییتوانا دیبا و او فقطندارد،  قیعم اقتصادي

 زاتیآالت و تجه نیماش نیو تام دیاستخدام کارکنان جد

نماید تا بر اساس آن راه کارهاي آنها را درک  ازیمورد ن

توان  یکار را م نیاکه از نظر پزوهشگر . مناسب ارائه نماید

 .انجام داد یعامل به راحت ریو مد یمال ریبا مصاحبه با مد

 نتیجه گیری
پژوهشگر پس از مطالعه تاریخپه شرکت و گردآوري داده ها 

از طریق متد هاي ذکر شده باال ، پس از انجام آنالیز 

SWOT  وPESTEL  با ارائه تصویري روشن از اصول کلی

، خانواده مدیریت شرکت توسط اعضايچگونگی و لزوم 
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چگونگی تتظیم سیستم پرداخت حقوق و دستمزد و پاداش 

کارمندان اعضاي خانواده و دیگر کارمندان، چگونگی استخدام 

، ازنشستگی کارمندان اعضاي خانوادهو یا اخراج و یا ب

چگونگی مدیریت بخش مالی و بهره گیري از گزارشات مالی، 

و از  بهچگونگی قرض دادن و قرض گرفتن منابع مالی 

، لزوم نوشتن بیانیه فرهنگ شرکت توسط اعضاي خانواده

خانواده ، و اصول راهکارهاي توسعه کسب و کار به ارائه 

پیشنهادتی خاص شرکت تجارت گستر متین می پردازد که 

 .برخی از آن ها به شرح ذیل است

 تیروشن و قابل درک که حاکم يساختارتهیه و نوشتن 

و همچنین . کند یز هم جدا مشرکت و امور خانواده را ا

تفکیک واضح بین حقوق مالکیت شرکت و حقوق گردانندگان 

 .شرکت

نوشته شده و مورد  دیبا پاداشاستخدام، ارتقاء و  يها استیس

سهامداران  ران،یمد يتوسعه نسل بعد و همچنین احترام باشد

 .خانواده يو اعضا

منظم  و جلسات خانواده به طور رهیمد ئتیجلسات ه يبرگزار

و  جلسات يو مقررات برا نیقوان میتنظهمچنین . يو جد

 .رعایت اصول مذاکرات

 يبا اعضا یو مال يجلسات متقابل واحد حسابداربرگزاري 

 همچنین. ، ایجاد آیین براي نگهداري حساب هارهیمد ئتیه

از  خارج یاتیو مال یبا مشاوران مالمستمر جلسات  يبرگزار

 .شرکت

شرکت و برگزاري مستمر جلسات استخدام وکیل براي 

مشاوره حقوقی ، مرور و اصالح اساسنامه شرکت، لزوم توجه 

و استفاده از قوانین تجارت در خصوص مسائل مالی، مسائل 

 .اداره شرکت ، مسائل مربوط به استخدام و قراردادهاي کار

استخدام کارمندان بیشتر غیر از اعضاي خاتواده و تنظیم و 

 .ر با همه کارمندانامضاي قرارداد کا

استفاده از کامپیوتر و نرم افزار هاي مختلف براي بهبود و 

 .تسریع فرآیندها

هستند،  ياریبس يایمزا يدارا یخانوادگ يوکارها کسب

باور که مشاغل  نیبا ا فقط .هستند یبیمعا ياگرچه دارا

نوع از  نیهستند، ا یواقع يمتعلق به خانواده، کسب و کارها

 لیبزرگ تبد يدر طول زمان به شرکت هاو کارها  کسب

به  یزمان الزم است تا صاحبان مشاغل خانوادگ .خواهند شد

 یمیببرند و تصم یکه دارند پ ییها لیها و پتانس ییتوانا

 دیکه با نجاستیاما نکته ا .رندیبهبود شرکت خود بگ يبرا

 يرفتارها انیدر امور روزمره و در م قیشدن عم ریقبل از درگ

از   رییتغ يبرا .فتدیاتفاق ب نیا ،یو فرهنگ یمد سازمانناکارآ

یک شرکت خاتوادگی به یک شرکت کوچک و متوسط تنها 

مراقب  دیاما شرکت ها با کافی است چند مرحله طی شود ،

انجام  یو به روش علم کیبه  کیمراحل را  نیباشند که ا

از  يجالب و آموزنده است و هر عضو اریسفر بس نیا. دهند

 .از مزه آن لذت خواهد بردکند  یواده در آن شرکت مخان

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و  :مالحظات اخالقی

داري در استناد به متون و ارجاعات مقاله تماماً  نیز امانت

 . رعایت گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض  :تعارض منافع

 .منافعی بوده است

ه تماماً توسط نویسندگان نگارش مقال :سهم نویسندگان

 .بصورت مشترک و برابر انجام گرفته است

از تمام کسانی که ما را در تهیه این : تشکر و قدردانی

 .اند، سپاسگزاریم مقاله یاري رسانده

ن تأمین اعتبار واین پژوهش بد: تأمین اعتبار پژوهش

 .مالی سامان یافته است
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