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 چکيده

کسب و کارهای خانوادگی یکی از جنبه های مهم اقتصادی در همه کشورها می باشند، بطوری که در 

رونق اقتصاد اکثر کشورهای توسعه یافته این کسب و کارها سهم عمده ای را ایفا می نمایند. از این رو 

می باشد. این تحقیق حاکمیت در کسب و آشنایی با تمامی جنبه های این کسب و کارها ضروری 

کارهای خانوادگی را هدف بررسی خود قرار داده است. حاکمیت در کسب و کارهای خانوادگی بر جنبه 

مهمی از جریان حاکمیت شرکتی اشاره دارد: اعضای خانوادگی )مالکان اصلی( که نقش های چندگانه 

حاکمیت کسب و کارهای خانوادگی که بر جنبه های  ای در کسب و کار دارند. در این مقاله ما مدلی از

رسمی حاکمیت در این کسب و کارها اشاره دارد، را به کار می بریم. و با استفاده از آن تاثیر مکانیزم 

های مختلف حاکمیت را بر چگونگی تصمیم گیری استراتژیک بررسی می کنیم. برای بررسی سنجه 

استفاده نموه ایم. البته باید ذکر  ۲۰۰۲ای ماستا کیلو در سال های مدل ما از پرسشنامه تحقیقاتی آق

نمود که این پرسشنامه با توجه به ویژگی های جمعیت شناختی و سایر ویژگی های کسب و کار در 

نمونه از کسب و کارهای  ۴۵کشورمان بومی سازی شده است. در این مقاله داده ها با پیمایش برروی 

ز روش نمونه برداری مناسب )با توجه به شرایط در استان تهران از ایران حاصل خانوادگی و با استفاده ا

استفاده شده  Spssشده است، همچنین برای آزمون فرضیات از روش تحلیل رگرسیون و نرم افزار 

 است.

کسب و کار خانوادگی، حاکمیت قراردادی، حاکمیت مشارکتی، تصمیم گیری  :يديکل واژگان

 .استراتژیک، مالک
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 2علی اصغر مالداودي، 1کامبيز طالبی

 عضو هیئت علمی دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران و استاد 1

 .دانش اموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبائی تهران ۲
 

 نام نویسنده مسئول:
 علی اصغر مالداودي

قراردادي برتصميم گيري  حاکميت ساختار تاثير

 استراتژیک در کسب و کارهاي خانوادگی

 6/۲/1399تاریخ دریافت: 

 ۲/۴/1399اریخ پذیرش: ت
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 مقدمه

کسب و کارهای خانوادگی طیف وسیعی از تشکیالت اقتصادی را تشکیل می دهند، از شرکتهای کوچک مدیر مالک 

ب و رکت می تواند به عنوان یک کسگرفته تا شرکت های بزرگ بین المللی که کنترل آنها در اختیار خانواده می باشد. یک ش

کسب  (.199۸کار خانوادگی به حساب بیاید در صورتی که خانواده حق کنترل شرکت را در اختیار داشته باشد )نیوبار والنگ، 

 - 9۵و کارهای خانوادگی یکی از ارکان مهم اقتصادی در جهان به شمار می روند. بر طبق آمارهای به دست آمده در حدود 

 113۲صد از شرکت های موجود در کشورهای اروپایی از جمله کسب و کارهای خانوادگی هستند. به عنوان مثال: در  ۷۰

 شرکت کوچک و متوسط در هشت کشور اروپایی از جمله کسب و کارهای خانوادگی موفق بودند. 

ورها برخوردارند. جایگاه در کشورهای پیشرفته بنگاههای کوچک و متوسط از اهمیت ویژه ای در پیشرفت اقتصادی کش

رو حائز اهمیت می باشد که مجموعا سهم  موسسات کوچک که بعضا در بخش خدمات و بازرگانی فعالیت می نمایند، از این

عمده ای از بازار را به خود اختصاص داده و گروه عظیمی در این موسسات مشغول به کار می باشند، لذا همیشه مورد توجه 

اقتصادی قرار دارند. از نگاه مجامع بین المللی و موسسات مختلف جهانی همچون بانک جهانی و صندوق نهادهای سیاستگذار 

بین المللی پول نیز، کسب و کارها از کوچک و متوسط از جمله کسب و کارهای خانوادگی، نقش تعیین کننده ای در ایجاد 

ای توسعه یافته و در حال توسعه به ویژه در شرق و جنوب اشتغال، شکوفایی و رونق اقتصاد جوامع دارند به طوری که کشوره

شرق آسیا، با در پیش گرفتن سیاستهای منسجم و هماهنگ در این زمینه توانسته اند گامهای بزرگی را در کاهش بحرانهای 

د. رشد می کنناقتصادی، اجتماعی که بیکاری عمده ترین آنها به شمار می آید، بردارند. این گونه موسسات به تناسب خود 

فرصتهای مناسب و بکار گیری شیوه های مناسب  رشد آنها معموال قائم به سرمایه نمی باشد و در این میان ابتکار، استفاده از

بازاریابی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در دنیای امروزی، توان سازگاری و اداره کردن تغییرات، عنصر اصلی موفقیت و 

باید ( 1999ت و کسب این توانایی ها خود، مستلزم توجه سازمان به خالقیت و نوآوری است. )احمد، بقای هر سازمان اس

دانست که امروزه کسب و کارهای خانوادگی از بخشهای حیاتی و ضروری فعالیتهای اقتصادی کشورهای پیشرفته محسوب می 

ول یا خدمات ، موجب تنوع و دگرگونی زیادی در شوند. کسب و کار خانوادگی از نظر ایجاد شغل ، نوآوری در عرضه محص

اجتماع و اقتصاد هر کشور می شوند. به دلیل اهمیت بسیار زیاد شرکت ها و کسب و کارهای خانوادگی در رشد و توسعه 

 دکشورهای جهان نسبت به این مسئله و کارآفرینی از طریق ایجا ، بسیاری ازاقتصادی و همچنین اشتغال زایی و رفع بیکاری

اینگونه شرکت ها روی آورده و برنامه ریزی های بسیار دقیق و هدفداری را در این زمینه انجام می دهند. مطابق انتشارات 

، سهم شرکت های خانوادگی از کل شرکت های موجود، ۲۰۰3آکادمی بین المللی تحقیقات شرکت های خانوادگی در دسامبر 

درصد و  9۵درصد، در ایاالت متحده حدود ۷۲نیرو در این شرکت ها در حدود درصد و میزان جذب  93 - 6۰در اروپا حدود 

درصد  3۵درصد می باشد. همچنین نزدیک به  6۵درصد و در آمریکای مرکزی و جنوبی حدود  6۰میزان جذب نیرو در حدود 

ی دنیا مانند شرکت ها شرکت بزرگ آمریکایی از نوع شرکت های خانوادگی می باشد. شرکت های بزرگی نیز در سطح ۵۰۰از 

ند جانسن، کیا، تتراپک، مارس و از نوع شرکت های خانوادگی می باشند. اهرمه، مکلین، هنکل، بی آن و، دکتراتکر، جاسن 

 همچنین شرکت بزرگ هوشی که در قرن ششم در ژاپن تاسیس گردید نیز شرکتی خانوادگی می باشد.

های خانوادگی می نمایند. مشکلی که کسب و کارهای خانوادگی در کشورهای در حال توسعه توجه کمی به کسب و کار

محیط کسب و کارشان با آن مواجه هستند این می باشد که در مقابل تغییرات سریع آنها در تامین منابع مورد نیاز برای کسب 

بان، مکانیزم های اجرای و کار خود با مشکل مواجه هستند. سطح باالی مشکالت و ضعف های اساسی در بازاره نهادهای پشتی

تعهدات، چالش های فراوان کسب و کارهای خانوادگی در به دست آوردن منابع از طریق مذاکرات بلند مدت از جمله این 

عالوه بر مشکالت محیط خارجی کسب و کار آنچه بیشتر بر کسب و کارهای خانوادگی آسیب ( ۲۰1۰مشکالت هستند. )آکوا 

یط داخلی کسب و کار ها می باشد، مطالعات نشان می دهد که نرخ موفقیت در این نوع از کسب وارد می نماید شرایط و مح

درصد از کسب و کارهای خانوادگی در چند سال  ۸۰ و کارها بسیار پایین می باشد و تخمین ها نشان می دهد که در حدود

تر ناشی از عدم تصمیم گیری ها و در نظر نگرفتن اولیه از حیات خود با شکست مواجه می شوند، تحقیقات علت این امر را بیش

برنامه های مناسب برای کسب و کار می دانند. برای اینکه یک کسب و کار خانوادگی رشد نماید و بقا داشته باشد بایستی یک 

http://www.joas.ir/


 123 -133 ، ص1399، تابستان 18پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663  

http://www.Joas.ir 

 

ای مل بربرنامه ریزی دقیق و اصولی برای کسب و کار از سوی مالکان و مدیران کسب و کار انجام گیرد. ترکیب چندین عا

توضیح و تشریح موفقیت، رشد و بقای کسب و کارهای خانوادگی الزم است از آن جمله می توان به مواردی مانند اندازه کسب 

و کار، میزان صمیمیت و اعتماد در بین اعضاء فرهنگ خانواده، نحوه تصمیم گیری در هیئت مدیره کسب و کار، شخصیت و 

عوامل محیطی و اجتماعی، نوع کسب و کار، خصوصیات کارآفرین )بنیانگذار( کسب و خصوصیات هریک از اعضای خانواده ، 

کار و بسیاری موارد دیگر اشاره نمود. به همین دلیل بررسی و آگاهی از شرایط مدیریت و تصمیم گیری در کسب و کارهای 

ی از سهامداران شامل مدیران عالی، خانوادگی بسیار ضروری می باشد. کسب و کارهای خانوادگی اغلب از ساختار پیچیده ا

اعضای خانواده و هیئت مدیره تشکیل شده اند. اعضای خانواده اغلب به عنوان مالکان کسب و کار نقش های چندگانه ای را 

و این امر نقش بسیار مهمی را در تعیین ساختار ( 19۸۲در مدیریت و حاکمیت شرکت به عهده می گیرند. )داویس و نیگاری ،

ت کسب و کار داشته و همچنین بر فرآیند تصمیم گیری استراتژیک شرکت بسیار موثر می باشد. )گومز مجیا، نونز حاکمی

 (199۴این عامل می تواند باعث افزایش وفاداری و تعهدات بلند مدت نسبت به سازمان )دیر و هندلر، (۲۰۰1نیکل مو گوترز،

ایش می دهد، شود. هرچند که نقش حاکمیت خانوادگی در کسب و کار و کاهش مشکالتی که جدایی مالکیت از کنترل را افز

 شرکت نداشته باشد، ممکن است میتواند شرایطی را برای تمرکز بر فعالیت های کسب و کار فراهم آورده که منجر به افزایش

اعضا ایجاد می شود که  اختالف نظر ها بین مدیریت و اعضای خانواده افزایش یابد. در نتیجه احتمال دشمنی و عداوت بین

دقت مدیریت را در خلق فعالیت های ارزشی و همچنین میزان تعهدات شان را به تصمیمات استراتژیک کاهش می دهد. در 

این شرایط بعضی از مدیران حاضر به تقسیم قدرت با اعضای هیئت مدیره نخواهند بود. و نیز از این فرصت برای دست یابی به 

نموده که نتیجه این امر، عملکرد، رشد، سودآوری و بقای سازمان در بلند مدت مشکالتی بوجود خواهد منافع خود استفاده 

آورد. این عوامل نشان دهنده نقش بسیار مهم حاکمیت در کسب وکاهای خانوادگی می باشد. همچنین با توجه به تاثیر بزرگ 

ه نظر مطالعه چگونگی حاکمیت در این کسب و کارها و روابط اقتصادی کسب و کارهای خانوادگی و ویژگی های متمایز آنها، ب

 .میان مدیران و مالکان را مهم گردانیده است. در کل مالکان شرکت نقش مهمی را در ساختار حاکمیتی آن ایفا می کنند

ارها کسب و کاز این رو باتوجه به نقش باالی کسب و کارهای خانوادگی در اقتصاد و ویژگی های منحصر به فرد این نوع 

بررسی حاکمیت در این کسب و کارها مهم به نظر می رسد، به دلیل تاثیر باالی حاکمیت بر کیفیت تصمیمات و عملکرد، در 

کسب و کارهای خانوادگی در این تحقیق هدف خود را بررسی تاثیر ساختار حاکمیت قراردادی بر تصمیم گیری استراتژیک 

 ی دهیم.در کسب و کارهای خانوادگی قرار م

تحقیقات کمی در مورد چگونگی حاکمیت در کسب و کارهای خانوادگی وجود دارد. یکی از تحقیقات جامع در سال 

توسط النگ و نیوبر بیان شد. آنها اظهار داشتند که حاکمیت شرکتی، به فرآیندهای ساختارها، سیاست ها و قوانینی  199۸

ارد. به عبارت دیگر هیئتی که بر عملیات شرکت نظارت کرده و همچنین که بر مدیریت کسب و کار نظارت دارد، اشاره د

مسئول پاسخ گویی و اداره شرکت و سهام داران می باشد. عوامل کلیدی در حاکمیت کسب و کارهای خانوادگی ماهیت متفاوت 

 از چنین کسب و کارهایی را نشان میدهد که نمودار زیر مشاهده خواهیم دید:

 
 1998قراردادي در کسب و کارهاي خانوادگی منبع نيوبار و النگ، ساختار حاکميت 
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در شکل فوق ویژگی های منحصر به فرد کسب و کارهای خانوادگی نشان داده شد، برای مثال می توان به دغدغه این 

وادگی و کار خان کسب و کارها در تامین مالی، جانشینی مدیریت می توان نام برد. تجزیه و تحلیل در زمینه حاکمیت در کسب

ویژگی شخصیتی رهبری تئوری نمایندگی ( 3وابستگی به منابع ( ۲قانون گذاری ( 1از چهار دیدگاه تئوریکی بررسی شده است: 

 (۲۰۰۰به بررسی نقش رهبر در کسب و کار خانوادگی پرداخته است. )هاوس، 

 

 روش تحقيق
یت در شرکت های خانوادگی است، تحقیق کاربردی نوع پژوهش حاضر، به دلیل اینکه هدفش کمک به چگونگی حاکم

است و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطالعات نیز، این تحقیق پیمایشی است. برای جمع آوری داده ها از دو روش کتابخانه 

رتبه ای لیکرت ) از کامال مخالف تا کامال موافقم( طبقه بندی  ۵ای و پرسشنامه استفاده گردید، که پرسشنامه بر اساس طیف 

به دست آمد که به لحاظ  ۷۸1/۰برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که میزان به دست آمده . شده است

جامعه آماری این  .بی شدآماری قابل قبول است. همچنین روایی حاصل از پرسشنامه نیز به مشاوره با خبرگان مناسب ارزیا

تحقیق کسب و کارهای خانوادگی واقع در شهرک های صنعتی استان تهران می باشد. روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع 

 رفتگغیراحتمالی می باشد. از میان روش های غیراحتمالی روش نمونه گیری گلوله برفی در این تحقیق مورد استفاده قرار 

 .ملی درباره این کسب و کارها وجود نداردچرا که اطالعات کا
 

 مدل تحلیلی تحقیق

قسمت هایی از وظایف کنترلی هیئت مدیره، که شامل استخدام، پاداش، نظم، اخراج مدیران میانی،  ت مدیره:هیئ نظارت

 بهبود انگیزه مدیران ارشد، نظارت بر تصمیمات استراتژیک و ارزیابی عملکرد می شود، را نشان می دهد.

وظایف خدماتی هیئت مدیره که شامل نصایح و مشاوره در فرآیند تصمیم گیری استراتژیک، ایجاد  :مدیره هیئت مشاوره

 ارتباطات با محیط خارجی، و ... می باشد، را در بر می گیرد.

ی می نبه حوزه ای اشاره دارد که تصمیمات، عاملی کمک کننده برای دستیابی به اهداف سازما: کیفیت تصمیم گیری

 باشند.

  .بیانگر زمینه ای است که اعضای گروه پذیرفته و متعهد به دستیابی تصمیم های استراتژیک می شود: تعهد به تصمیم

 
 (2002ماستاکاليو و ازهرا )

 یافته هاي پژوهش
ازیم. تعداد در جدول زیر برخی از مهمترین جنبه های آمار توصیفی دیده می شود، که به تحلیل برخی از آنها می پرد

سال سن و قدیمی ترین شرکت در نمونه مورد بررسی  1شرکت می باشد، جوانترین شرکت دارای  ۴۵کل نمونه مورد بررسی 

می باشد. با توجه به نتیجه حاصل شده از  ۵6/1۲سال سن می باشد. و میانگین سن شرکت های مورد بررسی  ۵3دارای 

 نشانگر نرمال بودن نمونه مورد بررسی می باشد.  69۵/۰با مقدار بررسی آماری خطای استاندارد ضریب چولگی 
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که شامل چهار بخش زیر می باشد پاسخ دهند. اطالعات به دست آمده  یبه سواالت تا شداز پاسخ دهندگان در خواست 

نقش بسزایی را ایفا  از این پاسخ ها در جدول زیر آمده است. همانطور که مشاهده می شود اعضای خانوادگی در هیئت مدیره

نفر می باشد. این آمار  ۷نفر و بیشترین میزان ۲می کنند. کمترین میزان ازاعضای خانوادگی که عضو هیئت مدیره می باشند 

نفر می باشد. همچنین اطالعات  ۴در باره اعضای غیر خانوادگی هیئت مدیره در کمترین میزان خود و در بیشترین میزان خود 

 خانوادگی و غیر خانوادگی نیز در جدول زیر به وضوح قابل مشاهده می باشد.درباره مدیران 

 

 ترکيب هيئت مدیره

 
 

کسب و کارهای خانوادگی می توانند اهداف متفاوتی داشته باشند. در این قسمت برخی از مهمترین اهدافی که مورد نظر 

سخ های حاصله اولویت بندی می نماییم، که با توجه به اینگونه شرکتها و همچنین سایر شرکتها می باشد. را با توجه به پا

با اهمیت ترین هدف شناخته شده است. بعد از آن نیز ( ۵۸/۴نتیجه حاصله به حداکثر رساندن فروش و سودآوری با میانگین )

شرکت در صورت به عنوان با اهمیت ترین هدف شناخته شده است. و فروش ( ۴9. ۴بهبود استقالل مالی خانواده با میانگین )

رین اهداف شناخته شدند. اهمیت  کم اهمیت( 91/۲و پرداخت سود سهام داران با میانگین )( 11/3ایجاد فرصت با میانگین )

 نمود. هو اولویت سایر اهداف را نیز می توان در جدول مشاهد
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رهای رهبری دوگانه از جمله متغی .است در این قسمت برای تعیین رابطه میان متغیرها از همبستگی پیرسون استفاده شده

بسیار مهم در مباحث حاکمیت در کسب و کارهای خانوادگی می باشد. این متغیر با متغیر حق کنترل آرا دارای همبستگی 

 می باشد. 31۴/۰مثبت می باشد. ضریب این همبستگی 

 مشاوره هیئت مدیره با ضریب همبستگیو با  ۲9۵/۰ آشفتگی محیطی با متغیرهای تعهد به تصمیمات با درجه همبستگی

متغیر کیفیت تصمیم گیری استراتژیک که با متغیر تعهد به تصمیم گیری با  دارای روابط و همبستگی مثبتی هستند. ۲6۷/۰

دارای همبستگی مثبت و مناسبی می  3۸6/۰و با متغیر مشاوره هیئت مدیره با ضریب همبستگی 639/۰ ضریب همبستگی 

عهد به تصمیم گیری عالوه بر همبستگی ذکر شده با متغیر کیفیت تصمیم گیری با متغیرهای نظارت هیئت متغیر ت باشد.

و همچنین با متغیر آشفتگی  /.613و با متغیر مشاوره هیئت مدیره با ضریب همبستگی  ۰، ۵۵۲مدیره با ضریب همبستگی 

ثبتی می باشد. متغیر نظارت هیئت مدیره با متغیر دارای رابطه و همبستگی مناسب و م ۲9۵/۰محیطی با ضریب همبستگی 

تعهد به تصمیم گیری همانطور که در قبل آمد دارای همبستگی می باشد، این متغیر همچنین با مشاوره هیئت مدیره نیز 

 ظارتمتغیر مشاوره هیئت مدیره نیز همانطور که بیان شد با متغیرهای ن می باشد. ۴۴۵/۰دارای همبستگی مناسبی با ضریب 

 هیئت مدیره، تعهد به تصمیم گیری و کیفیت تصمیم گیری استراتریک دارای همبستگی مثبتی می باشد.

 

 جدول همبستگی
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گاهی اوقات دو یا چند متغیر تاثیر عمده ای روی متغیر وابسته ای دارند. در این وضعیت از رگرسیون چند گانه جهت 

ر رگرسیون چندگانه نیز فرض خطی بودن رابطه بین متغیرها بر قرار می باشد و پیش بینی متغیر وابسته استفاده می گردد. د

 زیر تعریف می شود. بر همین اساس معادله رگرسیون چندگانه با سه متغیر وابسته به شکل

 
 

افزایش مشاوره هیئت مدیره به مدیریت ارشد، تعهدات تصمیم گیری مدیریت ارشد را در کسب و کارهای  اول: فرضیه

 انوادگی افزایش می دهد. خ
 

 خالصه مدل
 

 
 

 جدول ضرایب
 

 
 

درصد است، بنابراین فرض  ۵آزمون تساوی ضرایب رگرسیون و مقدار ثابت با مقدار صفر کوچکتر از  sigاز آنجایی که 

ی باشد. نمتساوی ضرایب رگرسیون و مقدار ثابت با مقدار صفر رد می شود و نیازی به خارج کردن متغیرها از معادله رگرسیون 
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درصد است، متغیر  ۵آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت با مقدار صفر کوچکتر از  sigبه عبارت دیگر: از آنجایی که 

رد می گردد، به عبارت دیگر فرض ادعا شده  0Hمستقل بر متغیر وابسته )تعهد به تصمیم گیری( تا ثیر گذارند، پس فرضیه 

 تایید می گردد. 1Hدر تحقیق 

فرضیه دوم: افزایش نظارت هیئت مدیره بر مدیریت ارشد، تعهد به تصمیم گیری مدیریت ارشد را در کسب و کارهای 

 خانوادگی افزایش می دهد.
 

 خالصه مدل
 

 
 

 جدول ضرایب
 

 
 

درصد است، بنابراین فرض  ۵آزمون تساوی ضرایب رگرسیون و مقدار ثابت با مقدار صفر کوچکتر از  sigاز آنجایی که 

 تساوی ضرایب رگرسیون و مقدار ثابت با مقدار صفر رد می شود و نیازی به خارج کردن متغیرها از معادله رگرسیون نمی باشد. 

تصمیم گیری مدیریت ارشد را در کسب و کارهای  کیفیتهیئت مدیره بر مدیریت ارشد،  مشاورهافزایش فرضیه سوم: 

 خانوادگی افزایش می دهد.
 

 خالصه مدل

 
 

 رایبجدول ض
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درصد است، بنابراین فرض  ۵آزمون تساوی ضرایب رگرسیون و مقدار ثابت با مقدار صفر کوچکتر از  sigاز آنجایی که 

 تساوی ضرایب رگرسیون و مقدار ثابت با مقدار صفر رد می شود و نیازی به خارج کردن متغیرها از معادله رگرسیون نمی باشد. 

تصمیم گیری مدیریت ارشد را در کسب و کارهای  کیفیتمدیریت ارشد،  هت مدیره ب: افزایش نظارت هیئچهارمفرضیه 

 خانوادگی افزایش می دهد.
 

 خالصه مدل
 

 
 

 جدول ضرایب
 

 
 

درصد است، بنابراین فرض  ۵آزمون تساوی ضرایب رگرسیون و مقدار ثابت با مقدار صفر کوچکتر از  sigاز آنجایی که 

می شود و نیازی به خارج کردن متغیرها از معادله رگرسیون نمی نثابت با مقدار صفر رد تساوی ضرایب رگرسیون و مقدار 

 باشد. 

 

 نتيجه گيري
نتایج حاصله تقریبا از فرضیات ارائه شده در مدل حاکمیت قراردادی حمایت کرد. اول( باید دانست که افزایش اعضای 

فعالتر می کند. دوم( نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ها نشان داد خارجی در هیئت مدیره مشاوره و نظارت را بر کار مدیران 

 که افزایش فعالیت های نظارتی و مشاوره ای هیئت مدیره با تعهد نسبت به تصمیم گیری استراتژیک هم راستا می باشد.

 همچنین نتایج حاصل از تحلیل فرضیات تحقیق نیز در جدول زیر آمده است:
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ی که از همبستگی بین متغیرها نمود را نیز در تحلیل فرضیات نیز تصور نمود. دلیل رد فرضیه می توان همان برداشت های

در بررسی های انجام شده به علت نظارت های زیاد و کنترل های خشک بر کار مدیران از سوی اعضای خانوادگی کسب و  ۴

اس تئوری های انگیزشی مورد بررسی قرار داد، چرا که کار بیان شده، به لحاظ تئوریکی نیز دلیل این امر را شاید بتوان بر اس

بر طبق این تئوری ها در صورتی که نظارت بگونه ای باشد که منجر به محدودیت آزادی عمل و استقالل در کار شود، در این 

 صورت فرد انگیزه درونی خود را رابطه به کار از دست خواهد داد. 

 
 پيشنهادات 

نتایج آزمون های آماری توصیه های زیر به شرکتهای خانوادگی در زمینه حاکمیت قراردادی بواسطه اطالعات اخذ شده و 

 در کسب و کارشان ارائه می گردد:

وان این ت با توجه به اینکه مشارکت و مشاوره بر تصمیمات استراتژیک کسب و کارهای خانوادگی تاثیر مثبتی دارد، می

 .حاظ کردامر را در فرایند تصمیم گیری بطور جدی ل

ردد تا گ از آنجا که نظارت آثار دوگانه ای بر تصمیم گیری استراتژیک در کسب و کارهای خانوادگی دارد، لذا توصیه می

 نظارت در حد متعادلی باشد که آثار سوء به همراه نیاورد. 

 اختیار در کار تعیین حدود نظارت بگونه ای که بر مدیران آثار سوء نگذارد، چرا که در صورت عدم استقالل و

 احتماال مدیران در اخذ تصمیمات مناسب کوتاهی خواهند کرد.
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