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 جان را فکرت آموختاو که به نام 
 

ن رویداد   شبکه  دومی 
 

 در بستر کالب هاوس ایران کسب و کارهای خانوادگ
 

 : برگزیدن جانشین در کسب و کارهای خانوادگی رویدادموضوع 

در این جلسه، که همچون جلسه گذشته، بصورت مجازی در کالب هاوس برگزار شد، جمعی از پژوهشگران حوزه کسب و کار، 

 صاحبان کسب و کارهای خانوادگی و نسل های دوم و سوم این نوع کسب و کارها حضور داشتند. 

 

 

 
 

، ایجاد فرصت مناسب برای آشنایی افراد با یکدیگر،گفتگوهایی به جهت بیان ایران هدف از تشکیل شبکه کسب و کارهای خانوادگی

ای فراگیر که با محوریت اعضای شبکه FBNIran.ir خانوادگی و استفاده از تجارب دیگران می باشد.های کسب و کارهای چالش

ارزش  یطیمح جادیشبکه ا نیا تیمامور .خود بزرگترین حامی فکری و انگیزشی کسب و کارهای خانوادگی در کشور خواهد بود

 ریسا ی( برایگرفتن )الهام بخش دهیا نهیزم جادیتجربه ها و ا یبه اشتراک گذار ،یریادگیبا هدف  یکسب و کار خانوادگ یافزا برا

 :رساند یاری ریز یها نهیخود در زم یشبکه در تالش است به اعضا نیباشد. ا یاعضا م

 شود؟ بیترغتوانمند و کسب و کار خود  بیشتر توسعه برای ها راخانواده چگونه

 ؟میکن تیریخانواده را مد یاعضا نیروابط ب چگونه

 ؟میدر جامعه توسعه ده یخانوادگ هایکسب و کار تیاهم نهیرا در زم یعموم یآگاه چگونه
 

 

 

 

در انتقال جانشینی، دو از اعضای خانواده باشد یا نباشد.  جانشینی، واگذاری کسب و کار از شخصی به فرد دیگری است که می تواند

مورد بحث است : انتقال قدرت و انتقال مالکیت. انتقال مالکیت معموال از طریق وراثت منتقل می شود که مثال پدری صاحب مقوله 

فرزندی است و مالکیت خودبخود از پدر به فرزند انتقال می یابد.اما انتقال قدرت به جانشین پروری نیاز دارد و به سادگی انتقال 

 مالکیت نیست.

 وه هایی که در فرایند جانشین پروری دخیل هستند، می توان به موارد زیر اشاره کرد : از افراد یا گر

 رهبر یا کارآفرین اصلی .1

 شخص جانشین .2

 ذینفعان .3

 توانند فرایند جانشینی را تحت تاثیر قرار دهند یا از این فرایند تاثیر بگیرند. برای مثال  ذینفعان تمام عواملی هستند که می

 شامل موارد زیر شود : خانواده، هیئت مدیره غیر خانوادگی، کسب و کار ذینفعان می تواند

 حسن فروزان فرد

ن  رئیس  هیات مدیره صنایع غذایی کامبت 

 

 فرناز رسدشتر 

 
 

 مشاور و محقق در حوزه کسب و کارهای خانوادگ

 

 "با خانواده

 برای خانواده          

 دستدست در                       

 "نسل در نسل                                      

 



 

 

 
 

اگر جانشینی را صرفا از این چشم انداز که : فرد می آید و ثروت خانوادگی را به دست میگیرد، نگاه کنیم، جنبه های دیگر 

ل خاصی جانشینی را در دست میگیرد، فرد جانشین با توجه به این موضوع که بدون مشک ماجرا مانند روابط مغفول می ماند.

برای این مشکل مطرح  می شودراهکاری که به نظر من  مقبولیت الزم را ندارد و به همین علت توانایی هایش دیده نمی شود.

، لزوم سابقه کار برای فرد جانشین در کسب و کاری غیر از کسب و کار خانوادگی خودشان است که باعث بروز استعداد ها کرد

  رسیدن به مقبولیت الزم می شود.و 

درصد از جانشینی هایی که موفق بوده اند، فرد کاندید برای جانشینی تجربه کاری  67طبق یکی از تحقیقات انجام گرفته، در 

در کسب و کاری غیر از کسب و کار اصلی خانوادگی را داشته است. مسئله آموزش و نیاز به آن در کنار نهادینه کردن فرهنگ 

نوادگی در فرایند جانشین پروری است. در مورد مسئله آموزش، بهتر است این فرایند ابتدا از مسائل مالی، که حیاتی ترین خا

نقاط کسب و کار هستند شروع شود. مسائل مالی نه به معنا صورت سود و زیان، ترازنامه و این دست مسائل؛ بلکه آموزش های 

  ر مهم تر است.پیرامون فرهنگ مالی خانواده ها بسیا

 

 

 
 

 سابقه دیرینه کسب و کارهای خانوادگی در ایران از دوران صفویه به طور جدی شروع می شود، در دوران قاجار مدتی متوقف

زمانی پدرم در صادرات خشکبار از ایران  می شود و در دوران پهلوی با شکل گیری اتاق های بازرگانی، مجددا جان تازه ای می گیرد.

کسب و کار  به منطقه و اروپا مشغول بود و در ازای صادرات آنها، کاالیی که وارد می کرد به صورت تهاتری پارچه و نهایتا کاغذ بود.

الیت داشتند و شرکت در این گروه خانوادگی فع 7فعالیت رسمی خودش را آغاز کرده است. زمانی  1345از سال  بنده خانوادگی

 شرکت آنها متوقف شده است. 4اکنون بنا به دالیلی  

 : که میشود به آن اشاره کرد شامل از مزیت های کسب و کارهای خانوادگیچند مورد 

 رشد اقتصادی .1

 ثروت آوری .2

 نهادینه شدن خویش فرمایی .3

 توسعه پایدار اقتصادی .4

ایران، با متوجه شدن مزایا، به این نوع کسب و کارها اقبال نشان داد. چین بعد از ب و کارهای خانوادگی در کشور چین، موضوع کس

کنند. اکنون و پس  آنها در شهرهای بزرگ خود خانه ها را به کارگاه تبدیل کردند و حیاط ها را به یکدیگر متصل کردند تا با هم کار

مزایای این نوع کسب و کار برای صاحبانشان  ا تبدیل شوند.از گذشت سالها فعالیت در این زمینه، توانسته اند به قطب اول اقتصادی دنی

 :  شامل

 آزادی و استقالل عمل .1

 ساعت کار انعطاف پذیر .2

 ارتباط بین کار و زندگی .3

 پایین بودن زمان راه اندازی .4

 کم شدن ریسک  .5

 امکان کار بصورت پاره وقت. .6

 رضا پدیدار

کت ایسکو ایران  مدیرعامل رسر

 



 

 

 

 

      90اگر کسب و کارهای خانوادگی به درستی بنا شوند، ضریب موفقیتی باالی  "امکان موفقیت در کسب و کارهای خانوادگی      

 "درصد دارند
 

 کارهایی در کسب و کار خود کرده ایم و باید این مسیر را ادامه بدهیم، برای مثال : 
 

 ایجاد درک عینی در ارتباط با آینده .1

 هشداردهی نسبت به تغییرات آیندهایجاد مکانیزم  .2

 ایجاد مدل ذهنی مشترک در خصوص اتخاذ سیاست های در سطح ملی .3

 ارتقای دانش ذینفعان در راستای خلق جامعه دانشی .4

 دولتی در طراحی راه حل ها و اولویت های ملی-مشارکت خصوصی .5

 کنندگان نهایی، هر سال تصحیح و تکمیل شود(.تعریف نظامی برای حکمرانی ) که باید برای اثرگذاری بیشتر برای مصرف  .6

 آماده سازی بحث جانشینی  .7

 

 

 

 

نسل  را از توجه به آماده سازی کسب و کار برای نسل بعدی فروگذار کرده است. سرعت باالی توسعه برای رهبران کسب و کار، آنها

که نسل دوم به نحوی با مشکالت روبرو شده اند ولی نسل سوم نیاز به کمک بیشتری دارند.  دارمو اعتقاد دانسته سوم را چالشی مهم 

نسل سوم آنها انگیزه  چرا که راه برای نسل سوم هموار نشده و در حقیقت ریل گذاری مناسبی برای نسل سوم صورت نگرفته است.

، با نسل سوم همراه شده و چالش امبه دلیل فاصله سنی کمی که با نسل سوم داشته اینجانب  چالش را ندارند.الزم برای موضوعات پر

 .کردم و به نتایج خوبی هم رسیدمهای آنها را بررسی 

این مفهوم را ایرانیزه، و  خودمدر کسب و کار  اینجانبموضوع حاکمیت شرکتی در کسب و کارهای خانوادگی مغفول مانده است. 

. پس از پژوهش ها داده ام تحقیق و کار عملی انجامت از مالکیت یجدا کردن مدیربنده در زمینه  .امبرای نسل سوم قابل فهم کرده 

 .که باید در جلسات بعدی راجع به آن بیشتر صحبت شود ام، به مدلی دست یافته امو کارهایی که در مورد نسل سوم انجام داده 

 

 

 

 
 

 "پرداختن به موضوع جانشینی و جانشین پروری زمانی که دیگر چاره ای  جز این کار نداریم "

در کسب و کارهای خانوادگی باید به عالقه افراد نیز توجه شود. اینکه آیا این شخص واقعا به این نوع کسب و کار عالقه ای دارد؟ 

چراکه با اضافه شدن نسل ها، افراد ممکن است انتخاب کنند که در این نوع کسب و کار ادامه فعالیت ندهند. برای مثال پسر 

 انتخاب کردند که به این کسب و کار نپردازند. بندهعموهای 

 

 سعید ترکمان

 رئیس هیات مدیره انجمن میل پلیمر ایران

 

یسید   مرتضن مت 

کت تولیدی کوچعضو هیات مدیره   رسر

 



 

 

 

 

از کسب و کار خانوادگی است. من  ، لزوم کار افراد جانشین از سنین پایین دربندهیکی دیگر از موضوعات مورد اهمیت از نظر 

 .ام را در صنعت فرش شروع کردمسالگی اولین تجربه  6سن 

که ممکن است در  دارماعتقاد  بندهاز موضوعات حائز اهمیت، سپردن مدیریت در نسلی به خارج از محیط خانواده است. دیگر یکی 

  نسلی برای حفظ بقای کسب وکار نیاز شود که مدیریت به خارج از خانواده سپرده شود.

هره وری را تقسیم انرژی در خانواده می شود و ب. این کار باعث وجود داردکثرت افراد مدعی جانشینی در کسب و کارهای خانوادگی 

 ، نهادینه کردن فرهنگ مطلوب در مجموعه است؛ که باید از همان ابتدا به افراد انتقال پیدا کند.کاهش می دهد. راه حل بنده

 

 

 

 

 

در خارج از کشور تحصیالت خود را به پایان رساندند و خودشان با توجه به عالقه ای که داشتند، به ایران بازگشتند و من  فرزندان

دغدغه امروز  " رئیس هیئت مدیره و دیگری مدیرعامل شرکت هست.کار خانوادگی خود را توسعه دادند. یکی از فرزندانم کسب و 

 یکی از دغدغه های بنده می باشد. موضوع اختالف بین اعضا در کسب و کارهای خانوادگی. "من، آینده و جایگاه فرزندان من است

 را حفظ میکنند و والیت پذیری دارند. که در زمان حضور رهبر، افراد احتماال حرمت ها مخصوصا زمانی که بنیانگذار حضور ندارد. چرا

برای مثال اگر یکی از فرزندانم تصمیم  "جوابی برای آنها ندارم خیلی از اتفاقات ممکن است در کسب و کار اتفاق بیفتند که من"

 بگیرد که دیگر در کسب و کار خانوادگی فعالیت نداشته باشد.  

 

 

 

 

می باشد.  انتقال به نسل بعدیهای موفق در زمان شکست اکثر کسب و کارنتیجه یک حقیقت در مورد کسب و کارهای خانوادگی 

در خارج از کشور تحصیل  بندهفرزندان  البته این موضوع فقط مختص ایران نیست و معموال در همه جای دنیا احساس می شود.

کردند و برحسب عالقه ای که داشتند به ایران باز گشتند و اکنون مدیر عامل دو شرکت خانوادگی که یکی در زمینه تولید و دیگری 

 موفقیت در کسب و کار بیشتر به شمه اقتصادی افراد مربوط است تا تحصیالت. بندهبه نظر  ر زمینه پخش فعالیت دارد، هستند.د
 

 "نباید اجازه بدهیم تا زمانی که در قدرت هستیم، فرزاندانمان)نسل بعدی( فقط نظاره گر باشند "
 

ی ارزشمندی ین تصمیمات ممکن اشتباه باشد ولی باعث کسب تجربه ها. هرچند ادارماعتقاد به آزادی عمل در تصمیم گیری  بنده

تعامل نسل بعدی ها با یکدیگر تحت نظر رهبر اصلی  که می توان به آن اشاره کردموضوع دیگری برای نسل جوان می شود. 

 ی می شود.این امر عالوه بر انتقال منش مورد نظر رهبر در افراد، باعث ایجاد روحیه تعامل و کارگروه .است

پیشنهادی هم برای افراد صاحب کسب  .است توجه نسل بعدی به استفاده از ثروت و از بین رفتن روحیه کارآفرینی آفت مهم، 

 که اگر بتوانیم در زمانی که در اوج هستیم، سکان رهبری را انتقال بدهیم، بسیار بهتر است. دارمو کار 

 عیل معصویم

 بنیانگذار گروه تولیدی تالونگ

 عیل نقیب

کت پخش دکتر عبیدی رئیس  هیات مدیره رسر

 



 

 

 

 

 

 

 

 نیز ادامه یافته اند. 60و  50که شروع خوبی داشتند، در دهه های  40کسب و کارهای خانوادگی موفق در دهه آن دسته از 

که می توان از تجارب کسب و کارها  ار مخصوصا کسب و کارهای خانوادگی، موضوعی پر تکرار می باشدچالش ها در حوزه کسب و ک

 برای بهبود یکدیگر استفاده کرد.

درصد از کسب  12درصد از کسب و کارهای خانوادگی در سراسر دنیا می توانند تا نسل دوم دوام داشته باشند. و درنهایت  30تنها 

می توان به موارد ذیل در انتقال بین نسلی ضعیف شدن کسب و کارها از دالیل  و کارهای خانوادگی می توانند به نسل سوم برسند.

 : اشاره کرد

 نبود آمادگی در نسل جدید. .1

 درگیری روزمره صاحبان کسب و کار و کم اهمیت بودن بحث جانشین پروری در این میان. .2
 

فروش، اختالف حسابها ها، یبده ،یاتیمشکالت مال .باشد یم یسال قبل از واگذار 10حدودا  یپرور نیجانش یبرا یزیزمان برنامه ر

 .باشدیماز دالیل آن مستمر و الزم  یآموزش هاهمچنین آماده شوند و  یبه نسل بعد لیتحو یبرا دیو... که با
 

میتواند باعث پیشرفت هرچه بهتر کسب و کارها شود. چرا که اکثر مشکالت در صنایع کارهای موفق والگوبرداری از کسبالگوسازی و 

پایگاه  این همان کاری است که با منطق بنچمارکینگ یا همان بهینه کاوی میتوان انجام داد.واند مشابه باشد. تتی نامربوط، میح

که در طی سالیانی از شرکت های مختلف جمع آوری و با استفاده از اطالعات این پایگاه داده میتوان مشکالت طراحی شده داده ای 

 خشید.را بدون آزمون و خطا بهبود ب کسب و کارها

 

 

 

 

 

 برای خیلی از کسب و کارهای خانوادگی مشکل ساز شده است؛ی که موضوع مهمبه نظر بنده 

  "بسیاری از رهبران فعلی انگیزه ماندن در راس، ترس از دست دادن کنترل و یا نداشتن تحمل شکست دیگران را دارند "

 این امر از عدم اعتماد به نسل بعدی ایجاد می شود.

نقدر درگیر موضوع بعدی، ارتباط بین نسل جدید و قدیم است. متاسفانه نسلی که االن رهبری کسب و کارهارا برعهده دارند، آ

همین امر باعث می شود که بحث در مورد موضوع  کار شده اند که حتی توانایی های فرزندان خودشان را نیز نمی دانند.

کارکردن نسل جدید در کنار  موکول شود. زمانی که رهبر فعلی فوت می کند و یا از کار افتاده می شود. 90جانشینی به دقیقه 

خودشان . طبق آمار، در جهان افراد کاندید برای جانشینی را در کسب و کاری مشابه با کسب و کارداهمیت فراوانی دارنسل فعلی 

توسط افراد و خانواده پذیرفته رون و به دور از تعصب شاهد باشند و دغدغه های خانوادگی را از بیمشغول به کار می کنند تا 

 ت خود را نشان دهد.اگر بیرون از شرکت کار کرده باشد، می تواند صالحی شوند.

 احسان جنتر فرد

 بهینه کاوی ایران عضو هیات مدیره شبکه
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نرخ باروری در کشور کاهش پیدا کرده که اکنون به عدد یک فرزند به طورمتوسط برای خانواده ها رسیده ایم. این برای کسب و  .1

همین امر باعث شده که کسب و کارهای خانوادگی از حالت عمودی به حالت افقی تغییر  کارهای خانوادگی موضوع خوبی نیست.

 کنند. یعنی در جانشینی به برادر و خواهر روی آورده می شود. 

 نرخ باالی مهاجرت از ایران  .2

 افزایش تعداد کار راهه های فرضی پیش روی نسل جدید. .3

 سرعت یافتن تحوالت تکنولوژی محور .4

 ن بنگاه ها که اگر بنگاهی نوآور ، بهره ور و پیشتاز نباشد با شکست مواجه می شود.تشدید رقابت بی .5

 همچنین به موضوعاتی زیر اشاره شد و پیرامون آنها طرح بحث شد : 

 به فروش گذاشتن کسب و کارها در اروپا .1

 مسیر آرام و ناهموار کسب و کارها برای رفتن به سمت بازار سرمایه .2

 هموار نشود، در چند دهه آینده شاهد تعطیلی باالی این نوع کسب و کارها خواهیم بود. ،ها از بین نروداگر موانع کسب و کار

 

 

 

 

 :  می نمایماز منظر یک روانشناس سازمانی و صنعتی مسائل مهمی را مطرح بنده 

. این تعهد معموال بر روی رهبر اصلی سازمان باقی می ماند و به نسل می باشداولین موضوع تعهد عاطفی کارکنان در یک سازمان 

 بعدی منتقل نمی شود. مگر اینکه این تعهد عاطفی را به برند سازمان منتقل کرده باشیم.

که این موضوع، در سطح کارکنان  هستممعتقد  بنده عداد ها.موضوعی که رهبران سازمان ها اغلب با آن آشنایی ندارند؛ جنگ است

  سازمان ها هم نادیده گرفته می شود چه برسد به نسل بعدی کسب و کارها!

 ؛کردبه آن اشاره  می توانکه  استلزوم شناخت شخصیت افراد کاندید برای نسل بعدی هم موضوع قابل مالحظه ای 

 ."است یا شهرت؟ باید بدانیم که فرزند ما دنبال لذت "

اگر لذت را دوست دارد و دنبال می کند، او نمیتواند یک کارآفرین موفق شود. ولی در مقابل اگر مانند خودتان که کارآفرین هستید، 

 او هم به شهرت تمایل دارد، این مسیر برای او مناسب است.

قیت در کسب و کار مربوط به تحصیالت دانشگاهی درصد از موف 15 "لحاظ شخصیتی بسیار حائز اهمیت است. شناخت فرزندان از

 ."درصد مابقی به استعداد ها، شخصیت و ویژگی های روانشناختی افراد بستگی دارد 85می شود و 
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