


 

 

 

 جان را فکرت آموختاو که به نام 
 

نشبکهننرویدادننچهارمی  ن
 

نکالبنهاوسنایراننکسبنونکارهاینخانوادگ ندرنبستر
 

 در کسب و کارهای خانوادگی حکمرانی شرکتیموضوع رویداد : 

 زار شد، جمعی از پژوهشگرانـــازی در کالب هاوس برگـگذشته، بصورت مج اتدر این جلسه، که همچون جلس

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

 

 

 
 

و چالش  یپرور نیجانش میو مفاه فیدرباره تعار نیو همچن یکسب و کار خانوادگ هیپا میو مفاه فیدرباره تعار قبلی گفتگوهایدر 

و  فیعالوه بر تعار نی. همچنمیکرد یمرتبط با آن را بررس یو چالش ها یشرکت یحکمران ،در گفتگوی سومو  صحبتآن  یها

 تیشخص ع بهراج نطوریامر قابل استفاده است و هم نیا یکه برا ییکردهایراه حل ها و رو ربارهد یشرکت یحکمران هیپا میمفاه

. میبحث کرد رهیمد ئتیدارد و نقش ه یسازمان یحکمران یساز ادهیپ یبرا یحقوق تیشخص نیکه ا ییها یژگیسازمان ها، و یحقوق

 کیکه در  میبد بیترت نیقوان یسر کیمثال  .میکن گفتگواست  نهیزم نیکه در ا ییدرباره راهکارها میخواه یجلسه م نیدر ا

 آنها و... مشخص بشود. ینیجانش ایافراد و  یریپذ تیخانواده نحوه مسئول
 

 

 

 

گرفته بشود  یکه قرار هست در بستر کسب و کار خانوادگ یماتیاست که تصم نیا یشرکت تیحاکم یساز ادهیما از پ یهدف اساس 

خانواده و کسب و کار بدانند  یو اعضا میرابطه را مشخص کن کی یاست که حد و مرزها نیاز اهداف ما ا گرید یکینباشد.  یا قهیسل

 یسر کیکنند هر اتاق  یم میاتاق تقس 4اتاقه، کسب و کار را به  4توانند ورود کنند و نظر بدهند. در مدل  یو آگاه باشند که کجا م

شود. مدل  یو چگونه در آن اتاق گرفته م یماتیو چه تصم ردیگ یتواند در آن اتاق جایم یچه کس کندیم نییدارد که تع ییهاروش

هست. ابتدا  یادر چه حوزه یریگمیمسئول تصم یهر کسب و کار ندکه مشخص ک نیا یساده است برا اریبس ستمیس کیاتاقه  4

هر  یخانوادگ یدر کسب و کار ها رخانوادهیخانواده و غ یتمام اعضا یبه کدام اتاق ارجاع داده شود. برا میمشخص شود هر تصم دیبا

ن نشان از خودشو یمختلف یرفتار ها ختلفم یتوانند در اتاق ها یکه دارند م یدر نظر گرفته و بنابر نقش یمتفاوت یاتاق نقش ها

اتاق شامل  نیهست که ا رهیمد ئتینفعان هستند. اتاق دوم اتاق ه یو ذ نیآن مالک یهست که اعضا نیدهند. اتاق اول، اتاق مالک

 اتاق .تارشد و کارمندان اس رانیمد ران،ــیهست که شامل مد رانـیاتاق مد ،یشوند. اتاق بعد یو مشاوران م رهیمد ئتیه یاعضا

 اتاق خانواده.رندیگیدر آن اتاق قرار م یکار، همسران آنها و نسل بعدکسب و یخانوادگ یت که اعضاـخانواده اساتاق چهام، اتاق 

 نیه به آن اتاق قدرت، نفوذ و وضع قوانک نیارتباط دارند. اتاق مالک گریهم دها بهاتاق نیها راه دارد و هرکدام از ااتاق یبه تمام
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  که باعث به وجود آمدن چالش در کسب  میکن یریگ میتصم میخواه یم یشود تا اگر در حوزه خاص یم جادیند ایگو یم زین   

 ی، بخش قضاوت مربوط به اعضا ندیگویم زیبه آن اتاق قضاوت و دانش ن رهیمد ئتیشود. اتاق ه یریگ میاتاق تصم نیشود در ا

اتاق رقابت و اجرا است و اتاق خانواده ، اتاق محبت،  ت،یریمد اتاقشود.  یو بخش دانش که مربوط به مشاوران م رهیمد ئتیه

حوزه ساختارها و حوزه پروسه  م،یدر دو حوزه تمرکز کن دیمدل بخواهد که کار کند با نیکسب و کار است. اگر ا شرفتیاتخاذ و پ

 شهیهم رندهیگ میافراد تصم دیکوچک، با ایکه کسب و کار بزرگ باشد  کندیفرق نم یخانوادگ ی. در کسب و کار هاندهایفرآ ایها 

 و آنها را اجرا کنند. رندیدرست را بگ میتصم

 

 

 

 

و عمال برنامه  میریبگ دیبا یماتیو چه تصم میکن جادیا دیبا ییکه چه اتاق ها دهدیاتاقه ، حوزه ساختارها به ما نشان م 4در مدل 

باهم همسو باشند و باهم در تعامل باشند و  یبه چه شکل دیکه اتاق ها با کندیها مشخص م ندیکند. فرا یم نیکسب و کار را تدو

توانند  یم یزمان ندهیآ نی. فرزندان و مالکابدی یشود سال ها تداوم م یکه در اتاق مالکان گرفته م یماتیصمارتباط داشته باشند. ت

حضور داشته باشند چون هم  نیدر اتاق مالک توانندیم زیبشوند. همسران ن تیصالح دییاتاق بشوند که از طرف بزرگان تأ نیاوارد 

وجود ندارد و  تیریبحث مد نیباشند. دراتاق مالک نیاتاق نقش آفر نیدر ا تواننیو م ندهیبر نسل حال تسط دارند و هم بر نسل آ

دو ساختار دارد .  نی. اتاق مالکشودیم بیو تصو شودیم یریگ یها رأ یریگ میتعامل مطرح هست و موضوعات و تصم شتریب

 گرید یکی.اتاق خانواده نیمالک یاتیطه عملیبر ح یبر جلسه سهامداران و مبن یمبن یساختار -نیبر انجمن مالک یمبتن یساختار

و  تیمیاست و صم یمقدار احساس کینسل بعد هست و جنس آن  تیحاد و تربهست و هدفش ات رگذاریمهم و تأث یاز اتاق ها

 .دیا یمحبت در آن به چشم م

 

 

 

 
 

مورد توجه قرار  زیبه آن توجه شود. به طور مثال در مجموعه خودمان ن دیاست که با یسهامداران موضوع مهم یبرا ینیارزش آفر

که شرکت  یاز سود یکه سهم نصورتیبه ا میبه وجود آورد نینظام ارزش آفر کی میهمه افراد را جلب بکن زهیانگ نکهیا یبرا میداد

 ئتیبه  ه یابیدست یکار را برا نیبرند. ا یم یکند و همه از آن سهم یم میرا به همه افراد پروژه تقس دآور یاز پروژه ها به دست م

باعث  میکردیروش استفاده نم نیاثر بخش است. اگر از ا یشرکت تیحاکم دیکل یقو رهیمد ئتیچون ه میتر انجام داد یقو رهیمد

درصد وجه سهام را  80 میده یکه به آنها سهام م یبعد ی. نسل هامیشو یادیدچار مشکالت ز یبازار بد اقتصاد نیما در ا شدیم

 یشود برا یا زهیشود و انگ شرفتیکند و باعث پ دایگروه رشد پ یخانواده در سبد همکار یباعث شده اعضا نیکنند و ا یپراخت م

 یاوران مالــروز باشد و حتما مشبه دیبا رهیدم ئتیامر بازدارد. ه نیرت را دارند و آنها را از اـــدوم و سوم که قصد مهاج ینسل ها

 کسب و کار بشود. تیکه باعث تقو میداشته باش یو حسابرس
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ارائه شد؛ که در  شونیخالصه از ا حاتیتوض یشرکت تیحاکم نهیخودشون در زم یدرباره شرکت و تجربه کسب و کار خانوادگ

برخوردند  ییکنند که با مشکالت و چالشها ادهیخود پ یرا در کسب و کار خانوادگ یشرکت تیخواستند بحث حاکم یم 89سال 

 نیبا ا زین یرانیا یاز شرکتها یلیهستند که خ ریو چالش مالکان مختلف درگ لکردند و متوجه شدند که با مشک یابیو عارضه 

 هستند.  ریچالش درگ

 

 

 

 

 یاستراتژ کیو  میباش یگاهیدر جا میبخواه ایشود و  یارزش حساب م کیشرکت با چند دهه تجربه اصوال خود  کیداشتن  ایآ

 ایجامعه و شرکت  یبرا یگرفت و چه ارزش میقرار خواه یگاهیدرچه جا ندهیسال آ ستیب ای ندهیده سال آ میکه بتوان میداشته باش

و  قاتیشد. طبق تحق یشرکت تیبه عنوان حاکم یسوال باعث به وجود آمدن چالش نیا دیشا. میداشته باش میخواه یخانواده م

دارند. عملکرد بهتر در  یبهتر یشرکت تیهستند که حاکم ییشرکتها ج،یو نتا ییشرکتها از لحاظ کارا نیمطالعات انجام شده بهتر

از  یدرست ناش یخانوادگ تیحاکم نیو هم ستمناسب ا یخانوادگ تیاز حاکم یناش یکسب و کار خانوادگ یشرکت تیحاکم

منجر به  حیمنتشر شد؛ عدم ارتباطات صح 2020که دانشگاه هاروارد سال  یباشد. طبق مقاله ا یخانواده م یاعضا نیارتباطات ب

 زا یکیاست. شکست در ارتباطات  یاست که آموختن یموضوع کیشود. ارتباطات  یم یخانوادگ یدرصد کسب و کارها 60شکست 

خانواده و کار، تعارض با  نیب میحر تیعدم رعا ت،یعدم شفاف یخانوادگ یاست. در کسب و کارها ینسل نیشکست گذار ب یلعلل اص

 یخانوادگ یکسب و کارها یاز مشکالت اصل یکیخواهد شد.  حیو عدم ارتباطات صح ینسل نیخانواده منجر به تنش ب ریغ رانیمد

 باشد. یکسب و کار م ینسل ها درباره مسائل اصل نیاجتناب از صحبت کردن ب

 

 

 
 

 

 

است  ی، مستند رسم یداشته باشند. مستند نظام نامه کسب و کار خانوادگ یتر یتوانند عمر طوالن یم یخانوادگ یکسب و کارها

 یاعضا یها تیمستند شفاف کنند نقش و مسئول نیاشاره کند. ا یبه وجود آمدن کسب و کار خانوادگ یها ییتواند به چرا یکه م

 رو شدند بتوانند به آن مستند ــروب یـــچالش کیبا  یکه کسب و کار خانوادگ یزمان یبرا استراهنما  کی یخانواده است و به نوع

 گو باشند.ودر تعامل و گفت گریا وجود دارد که اعضا بتوانند باهم دـــاعض نیب یارتباط یش هاد روــــمستن نیرجوع کنند. در ا

 یکسب و کار خانوادگ کی هیو محصول اول رنماهاشود ، ارزش ها و دو یاشاره مد ـــمستن نیکه در ا یاصل یاز قسمت ها یکی

 کنند. دیمستند را باهم تول نیا دیخانواده با یاست. اعضا

 سعیدنترکمان

 رئیسنهیاتنمدیرهنانجمننمیلنپلیمرنایران
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 تیحاکم یو چه وقت سازمان ما به مدل ها میورود کن یشرکت تیبه موضوع حاکم یچه موقع دیاست که با نیما ا یهااز چالش یکی

 یامر برا نیشوند که ا یم یو افسردگ یدیرسند دچار ناام یم یخودآگاه کیکه به  ی. اساسا افراد زمانکندیم دایپ ازین یشرکت

کنند  یبا آن مبارزه م ایشوند و  یم یدیو ناام یدچار افسردگ رسندیم یخودآگاه کیکه آنها به  یمانکند و ز یهم صدق م رانیمد

درصد موثر و  15تا  10 یتیریمد یها ستمیو بنچ مارک ها و س رانیشوند. حضور مشاوران و مد یو باعث بهبود کسب و کار خود م

افتد  یاتفاق م یزمان یشرکت تیدارد. حاکم یمالکان و رهبران کسب و کار بستگ تیمانده به نگاه و حما یدرصد باق 85مهم است 

را  ندهیرسند که قدرت ساختن آ یم یخودآگاه کیکه به  یکردند و زمان جادیرا ا یکسب و کار کیکه عاشقانه  میدار یکه افراد

. کندیم تشانیاذ نهایبرند و گذشته را فراموش نکردند و همه ا یکنند که از لحظه حال هم لذت نم یو حس م ندیب یان نمدر خودش

 یکه انتظارات میهست یاکنون در سطح بلوغ یول اوردیما ممکن است آرامش ب یبرا اد،یبردند که امکانات ز یموصوع هم پ نیآنها به ا

آنها  نکهیا یکی د؛یایافراد به وجود ب نیدر ذهن ا رییتغ 2 ستیبایکه انتظارات رابطه معکوس با آرامش دارد. حال م میدانیو م میدار

که اکنون  رندیبپذ دیاعتماد، اوال با جادیا یکند و برا جادیکه آن بتواند اعتماد را ا میهست یمنشور کی ازمندیمتوجه بشوند که ما ن

واکنش نشان  یزیبه هر چ ستیدرک کنند که ما قرار ن ایو محصول برنامه، رشد کسب و کار است و ثان میبرنامه هست ازمندیما ن

وجود دارد  ییجا کی رییتغ تیریمد ندیاضافه کردند که در فرآ شونیا یصحبت ها لیفروزانفرد در تکم ی. آقامیو پاسخ ده میده

خواهد  ییبهبود، خودنما یها نهیحاصل شود حتما زم  یاز خودآگاه یو ناش یموجود، که اگر به درست تیاز وضع یتیبه نام نارضا

 .میاستفاده نکن یبرون سازمان یها نهیاگر از زم یکرد حت

 

 

 

 

 

 
 

بعد از  یشود و بعضا به نسل ها یاز کسب و کار ها به نسل بعد منتقل م %30حدود  ایکسب شده در دن یهاعموماً با توجه به آمار

که وجود دارد،  ییو مشقت ها یفعل طیمشکالت و شرا لیپروسه در صنعت و تجارت به دل نیتوان گفت ا یآن. اما در کشورمان م

نسل جوان به ادامه راه و روش نسل اول  لیقه و تماتواند کمتر شدن عال یموضوع م نیا لیاز دال یکیکمتر باشد که  یحت ایو  10%

 نیو جانش ینیگر افراد به آن اشاره شده( مسئله جانشیهمانطور که توسط د) یچالش در مسئله کسب و کار خانوادگ نیباشد. مهمتر

کسب و کار  ینگاه نوآورانه و اصالح مدل ها کیافتد و ما به  ینم تفاقاست. تداوم کسب و کارها فقط با انتقال نسل ها ا یپرور

خانواده  یاعضا نینحوه ارتباطات ب یبرا یزیبرنامه ر دیو با میفقط به فکر انتقال نسل ها باش دی. ما نبامیدار ازیروز ن طیمتناسب با شرا

 .میدر نظر داشته باش زیرا  ن

 ایثارنخدادادی

نمشاوراننآتیهنسازنمدیریت کتنبهی    مدیرعاملنرسر
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