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 یخانوادگ یبحران در کسب و کارها تیریمدموضوع 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. 

 

 

 
 

 جامعه یا افراد برای خطرناک و ناپایدار شرایط به را عادی شرایط و میدهد رخ ناگهانی صورت به که است پیشامدی ،بحران

 بحران؛ مدیریت. شود کاسته بحران های آسیب شدت از تا داد انجام اساسی و سریع اقدامات باید شرایط این در. کندمی تبدیل

 شود، استفاده سازمانی رد از آنها است ممکن ها بحران با شدن روبرو برای که هاست دستورالعمل و ها فعالیت از ای مجموعه

یادآوری در مورد اینکه موضوع بحران مربوط به همه فضاهای بومی  .شود هابحران بهبود یا کنترل کاهش، سبب تواندمی که

باشد و در شرایط فعلی کشور با توجه به محدودیت های اقتصادی که کشور با آن روبه رو است، نیاز به آمادگی کسب و کار می

ها با توجه این است که بحران شودشد. حوزه ای که بیشتر در این گفتگو به آن پرداخته میبادر جهت مدیریت بحران بیشتر می

 توانند بر آنان داشته باشند.   های کسب و کارهای خانوادگی چه تاثیری میبه ویژگی

 

 

 

 

 رخ کجا در ها بحران همچنین و می شود بررسی خانوادگی کارهای و کسب در ایدایره سه مدل گووگفت از بخش این در

 خانوادگی غیر وکارهای کسب. گرفته می شود قرار بررسی موردنیز  دارد غیرخانوادگی کارهای و کسب با که تفاوتی و دهدمی

 خانوادگی کارهای و کسب در. کنندمی تجربه را بحران آنها، همپوشانی فضای و مدیریت و مالکیت های دایره حول عموما هم

 سال در. گذاردمی تأثیر ها کار و کسب این کلی برآیند بر است وارد آن به که هاییبحران و خانواده حوزه حوزه، دو این بر عالوه

 در مقتدرتری یا تر امن حاکمیت شیوه خانوادگی کارهای و کسب آیا)) عنوان با ایمقاله 2008 فراگیر بحران از بعد 2010

 بودند پاریس خانوادگی کارهایو کسب بود، کرده تحقیق آن روی مقاله این که آماری جامعه. شد چاپ(( دارند؟ بحران با مواجهه

 مشخص داد،می نشان را هاشرکت این سهام که رینمودا. داشتند اختیار در را سهام بازار از نیمی آمده بدست اطالعات طبق و

 کارکرد و نیز دارند کارهاو کسب سایر با مقایسه در تری باثبات و تر ارزش با تر،قوی سهام خانوادگی کارهایو کسب که کردمی

 منابع بودن مجبور اینکه مرغیـعل دادند نشان خانوادگی کارهایو کسب ،2008 سال بحران در مثال طوربه. دارند هم بهتری
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 مواقع در خانوادگی وکارهای کسب. بودند مصمم هم شرایط این در کار و کسب ادامه به آنها ولی دهند کاهش را مالیشان  

 برای میراثی و باشند داشته دوام خواهندمی چون شودمی مطرح که بحثی اولین. هستند ها کار و کسب سایر از ترمقاوم بحران

 هستند این دنبال به کمتر خانوادگی وکارهای کسب. هستند نقدینگی انقباض و مالی استقالل دنبال به عموما بگذارند بعد نسل

 آن با همیشه که آنجایی از اما هستند خودشان مالی بدنه در سرمایه و نقدینگی کمبود با عموما آنها. بگیرند وام بخواهند که

 تر راحت خیلی روال این با انها پذیری تطبیق و شده روال یک به تبدیل و بینندنمی بحران شکل به  را آن دیگه هستند مواجه

 تلفیق خود که اعتمادی. است اعتماد کنندمی استفاده مالی های بحران با مواجهه برای ظرفیتشان از که بعدی مورد. است شده

 راحت را ها بحران بتوانند شودمی باعث فرهنگ سه این همزمان مدیریت که است خانواده و مدیره هیئت مدیریت، فرهنگ؛ سه

 سایر به نسبت کمتری دستمزد اساسا دارد وجود خانوادگی کارهای و کسب در که انسانی نیروی ازطرفی. بگذارند سر پشت تر

 .گیرندمی

 

 

 

 

. بخش اول عوامل و فاکتورهایی هستند که از بیرون دنمی شومدیریت بحران در کسب و کارهای خانوادگی را به دو دسته تقسیم 

ست. بخش مربوط به عوامل بیرونی سازمان ا شوند مانند مسائل سیاسی، محیط زیستی و ... کهبه ما تحمیل میاز کسب و کار 

گیرد که شامل نقش خانواده در کسب و کار ) مدیریت و مالکیت ت میاشکه از داخل سازمان و کسب و کار ن دوم مسائلی هستند

هایی که برای کسب گذلر. یکی از بحرانشود. به طور مثال فوت بنیانیای که خانم سردشتی اشاره کردند م( و مدل سه دایره

تی که هیچ برنامه، کارهای خانوادگی در دنیا به وجود آمده است موضوع فوت بنیان گذار و مدیر کسب و کار است که در صورو

و کار و در نهایت مجر به  تدوین حاکمیت شیئی صورت نگرفته باشد موجب متزلزل شدن خانواده و کسبجانشین پروری و 

شود. نحوه ورود این بحران به بحث مالکیت یا مدیریت نشئت گرفته از تقسیم ارث، اختالفاتی تحت تأتثیر قرار گرفتن مالکیت می

ذارد. گو به تبع آن در مدیریت تاثیر منفی می حوه مالکیت و میزان مالکیت افرادشود در تقسیم ارث و در نکه در خانواده ایجاد می

این بحران بسیار راحت قابل پیشگیری است اگر به عنوان بنیان گذار یک سری اصول اولیه رعایت شود. گام اول این است که 

سال شروع شود. اصول و قوانین داخل خانواده  40-30پروری حتما شروع شود و آن را به تعویق نیاندازید و از سن بحث جانشین 

گردد در خانواده نهادینه شود. گام دوم بخش مالکیت سی خانواده و تشکیل نهادهای خانوادگی برمیکه بخشی از آن به قانون اسا

توان به ازدواج و طالق اشاره باشد که مانع بروز اختالف در میان اعضای خانواده شود. در بحث مشابه میو داشتن وصیت نامه می

هایی برای کسب و کار خانوادگی ورود یا خروج فرد ممکن است بحران شود باکرد که موجب ورود یا خروج فردی از خانواده می

کارهایی وجود دارد که بتوان صحبت شده بود، در تمام موارد راهایجاد شود. در جلسات گذشته که در مورد حاکمیت شرکتی 

شود. خیلی از مواقع بنیان یتی میهای مالکیتی و مدیرها مربوط به بحرانها را پشت سر گذاشت. بخشی دیگر از بحراناین بحران

کار را ندارد و به جای فراهم کردن بستری برای حضور گذاران این حس را دارند که نسل بعدی شایستگی برای مدیریت کسب و

تی کنند. از مشکالکار میران غیر خانوادگی را وارد کسب وکنند و مدیکار دور میا از کسب ونسل بعدی در کسب و کار، افراد ر

ها گیریگذار نباشد، هیچ کدام از افراد خانواده در مدیریت و تصمیمکند این است که اگر روزی خود بنیانکه این روش ایجاد می

شود و این موضوع را تبدیل به بحرانی نقشی ندارند و همین باعث خارج شدن کنترل مدیریت کسب و کار از دست خانواده می

 هاییجلوی همچین بحران وانمیت راحتخیلی ا از بین ببرد. با رعایت کردن نکاتی که گفته شد کار رکند که شاید کسب ومی
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را گرفت و از آن پیشگیری کرد. هیئت مدیره نباید به صورت یک دست از مدیران خارج از خانواده باشد و نیاز است که افرادی 

جلوگیری شود. به طور مثال اگر مدیر عاملی از خارج از خانواده  از خانواده در هیئت مدیره حضور داشته باشند تا از این بحران

شود که همین موجب بیند که چقدر به او وابستگی وجود دارد خودشیفته میمدیر می او بها داده شود وباشد و بیش از آن به 

سری  ها است.  یکن ارزشهای بحرانی در کسب و کارهای خانوادگی از بین رفتشود. یکی از بحثبه وجود آمدن بحران می

آن تدوین شده است.  ده است و اساس کسب و کار بر مبنایت گرفته از خانوااباشد که نشها در کسب و کار خانوادگی میارزش

ها سهوا یا عمدا نقض شود. به طور مثال پایین آوردن کیفیت برای شرکتی در خیلی از مواقع اتفاق میافتد که یکی از این ارزش

شود زیرا باشد. با یک بار انجام این کار کل سیستم کنترلی شرکت دیگر مثل قبل نمیدنبال کیفیت نمیبه که زیاد  پاکستان

توانند جنس با کیفیت تولید کنند و شاید همین یک بار زیر کنند دیگر نمیوقتی کارگران عادت به تولید جنس بی کیفیت می

 ر باشد.ها باعث اولین گام برای تباهی کسب و کاپا گذاشتن ارزش

 

 

 

 

شوند در واقع سبک مدیریت رایج در کشور است و وقت بحران ها تمام نمیبحران زده ایران که هیچ مدیریت بحران در کشور

رو است. به همین دلیل با بحران روبه های مدیریتی در ایران کاربرد ندارند چون کسب و کار تقریبا بدون توقفبسیاری از روش

تصادی نخواهد سال آتی کشور به ثبات اق 6الی  5ترین سبک مدیریتی کشور است و به گفته ایشان حداقل در ترین و رایجمهم

دیگری جایگزین نخواهد شد. بنابراین هرچه قدر در زمینه مدیریت بحران بیشتر تمرکز و آموزش  رسید پس روش مدیریتی

توان نشان داد. در کسب و کار های خانوادگی بحران مدیریت شود، عملکرد بهتری در فضای کسب و کار همراه با بحران می دیده

شود و به شود که به صورت اختالفات، تغییر نسل یا وجود چند خانواده در کسب و کار نشان داده میخانواده نیز اضافه می

 کند. تر میشود که در واقع کار را سختمیهای مدیریتی و رایج کشور اضافه بحران

 

 

 

 
 

کمیلی، ایشان مدیریت بحران . به نقل از استادی در دوران تحصیالت تشودبه مدیریت بحران به عنوان مغوله پیچیده نگاه نباید 

در دانستند که کلیه مدیران و صاحبان کسب و کار باید آن را بیاموزند و با فرایند بحران ب و کار را یک فرایند هنری میدر کس

به دلیل مهم و ارزشمند بودن آن آشنا شوند و می تواند افرادی که در کسب و کار خانوادگی هستند را به عنصری کسب و کار 

کار خانوادگی خانواده و در مرحله بعد برای کشور تبدیل کند. مدیریت بحران در کسب و سازنده، حیاتی و مفید برای  اقتصاد

ب اطرار خانوادگی هستند با نگرانی و اضکشود و مجموعه آن افرادی که در این کسب وعمدتا در ایران با وخامت مالی شروع می

  دشتی بیشترهای خانم سرطبق گفتهباید  کند.امیدی می ار نارا دچ کند و در بعضی اوقات افرادرو میهعصبی روبو فشارهای 

 تحمیلکشور  ی که برهایچون ایران وقایع انقالب، جنگ تحمیلی و سایر بحرانبه شناسایی و مدیریت بحران پرداخته شود. 

 رضانپدیدار
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های پولی مالی عمده پشت سر گذاشت و حتی به جایی رسید که مجموعه کوچک شد ولی کشور جا نزد. اقتصاد و جریان شد را

چیزی که  تواند بحران برای کسب و کار ایجاد کند. آنبخشی است که در ایران در کسب و کارهای خانوادگی وجود دارد و می

ها بر کسب و کار خانوادگی بررسی حائز اهمیت است این است که فاکتورهای خارجی یعنی خارج از سازمانی شناسایی و تأثیر آن

ها شناسایی و کنترل شود که در نهایت توان تسلط بر های دشوار و بحرانرونی و درونی کنترل شود و موقعیتشود. شرایط بی

دهند و این را در دل سازمان های رقبا را مورد مطالعه قرار میها و شکستبحران به وجود آید. خیلی لز کسب و کار ها موفقیت

سب شده در دو دهه کسب و کار خانوادگی خود، بحران یک موقعیت عالی است کنند. با توجه به تجربه کسازی میخود پیاده

شوند. به همین برای درخشیدن. برای اینکه بتوان خود را ارائه کرد و از آن عبور کرد. رهبران کسب و کار در بحران متولد می

شود دغدغه است.  سپس تبدبل بحران میآید و در نهیت تبدیل به دلیل اولین چیزی که در کسب و کار خانوادگی به وجود می

شود به معضل و در شود. بعد مشکل تبدیل میگیرد و تبدیل به مشکل میشود که به آن بی توجهی صورت میبه مسئله می

شود. در این بحث باید شود. و در صورتی که برای بحران کاری انجام نشود تبدیل به فاجعه مینهایت معضل تبدیل به بحران می

یشتر به فرایند تبدیل دغدغه به مسئله، مشکل، بحران و فاجعه است پرداخته شود. در همه جای دنیا بحران ها غیر قابل ب

هایی بحران شوند قابل پیشبینی هستند در غیر این صورت آنروع مین هایی که از این فرایند دغدغه شپیشبینی هستند. بحرا

ماندگاری ندارند. در بحران جنگ الویت بندی شرکت تغییر کرد و در حقیقت  آیندطراری پیش میکه به صورت آنی یا اض

مدیریت بحران در کسب و کار خانوادگی آماده سازی برای مدیریت کردن هرگونه موقعیت با وضعیت غیر منتظره و مخربی 

 6هایی که در دوران از بحراندهد. یکی هستش که روی کسب و کار خانوادگی می آید و افراد ذی نفع را تحت تأثیر قرار می

ها، فرصت های جدیدی را . یعنی مشکالت و بحرانی روابط عمومی خوب رفع شدوسیلهدهه فعالیت شرکت مدیریت شد به 

های جدید و موفقیت آمیز شد. به طور مثال کرونا که آمد برای شرکت به وجود آورد که موجب نزدیک تر شدن شرکت به برنامه

و کار ها که نیاز به مراجعه حضوری داشت را از رونق انداخت و یک سری از کسب و کارهای اینترنتی را رونق یک سری از کسب 

شود، شود و زیان محتمل میکند و سود حاصل نمیکنیم و درآمد افت میبخشید. زمانی که به موفقیت گذشته دست پیدا نمی

روی انجام نشود و کسب و کار ارتقا یابد. در کسب و کار یابد، زیادهها کاهش این بحران جدی است و باید در جهت آن هزینه

خانوادگی خود گروه آیس کو ایران با ارتقا کسب و کار، کسب و کار نجات پیدا کرد و بحران مدیریت شد. تنها راه عبور از بحران 

باشد. اگر به این نکات اجرایی شرکت می نهبا توجه به تجربه خانوادگی بنده، حس روحیه مثبت نگری و عدم انتقال بحران به بد

 کند.توجه شود قطعا شرکت از بحران عبور می

 

 

 

 

 :  بنده انواع بحران ها در نظر

: مانند فوت بنیانگذار که از قبل قابل پیشبینی نیست.بحران های ناغافل و بدون برنامه .1

: احتماال همبستگی بین نسل اولی هارا ندارند و ممکن است برای آنها مشکل بوجود بیاید.نسل دومی هابحران  .2

: همانند هر کسب و کار دیگریبحران های عمومی .3
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 راه حل ها :

ریزی کنیم.امد غیرمنتظره ای باشیم و برنامهآماده هرگونه پیش .1

مناسب را به آنها بدهیم.توجه اصلی را بر روی نسل بعدی بگذاریم و آموزش های  .2

تبین وظایف هر فرد و جایگاه به طور دقیق. .3

 

 

 

 

 
 

که گاهی  بنده اعتقاد دارم مشکالت و بحران های متعددی برای کسب و کارهای داخل ایران نسبت به خارج از ایران وجود دارد.

نتخابی مدیران ا توان ازمی برد.ها را از بین میشود و اختالف سلیقهها میباعث تحکیم روابط بین خانوادههای بین سازمانی بحران

توان مستقیما به فرد داخل خانواده متوجه کرد و به عنوان وجه المصالحه کمک گرفت. برای مثال بحثی را نمیخارج از خانواده 

د و از ایجاد کدورت جلوگیری شود تا مشکالت را به افراد گوشزد کنک گرفته میبرای رفع این مشکل از مدیر خارج سازمانی کم

موضوع مدیریت و مالکیت و  بحران آفرین باشد. ه هاخانود برخی از انتقال کسب و کار به نسل بعدی ممکن است برایکند. 

توجه کرد.هستند که می توان به آنها اهمیت تفکیک این دو مقوله از یکدیگر نیز از مطالبی 

 

 

 

 

 
 

 کار؛ و کسب موضوع با شده عجین بسیار که است موضوعی بحران موضوع کشورمان، حاکمیتی شرایط و اقتصادی شرایط در

 می حال عین در و باشد ها بنگاه و ها سازمان برای انگیزه ایجاد و رشد برای فرصت بهترین تواندمی هم بحران و چالش این

 دهد،می نشان را بحران از پس بالفاصله پذیری بهبود معنای به که پذیری برگشت عبارت. شود تلقی نیز کننده تهدید تواند

 در خانوادگی هایکار و کسب تمایز وجوه از یکی. داریم را ها بحران از گذر زمان در تحمل قدرت چقدر که است این گویای

 کارهای و کسب در مدت کوتاه های بازدهی نگرش نداشتن. آنهاست مدت بلند نگرش کارها، و کسب انواع دگر با ارزیابی

 خانوادگی کار و کسب در که موجود های بحران از که لیستی ادامه در. دهدمی را هابحران از تر آسان عبور توانایی ما به خانوادگی

 که هایی بحران از یکی. شد ارائه شده، اشاره آن به جلسه در حاضر بزرگان دیگر توسط که هایی حل راه با همراه هستند، مطرح

 دوره در پایداری حفظ بر برنامه که یخانوادگ کار و کسب در. هاست خانواده در نسلی بین فکری تضاد پرداخت، آن به توان می

 یکی. باشد متفاوت اول نسل با سومی یا و دومی هاینسل تفکری مبنای و پایه که دارد وجود زیادی احتمال دارند، مدت طوالنی

 کسب اگر حتی که کرد مدیریت نحوی به را هانسل بین فکری یفاصله و تضاد این توان می چگونه که است این اصلی سواالت از

 از .نرساند آسیب آن به بود، مدت بلند یا مدتمیان زمانی دوره در( راهبرد) اجرایی روند اصالح یا و مسیر تغییر حال در کار و

 

ن  فرهادنسحرخت  

کتنزعفرانمدیرعاملن  سحرخت  ننرسر

 

 پیامنخلییل

 گروهنتوسعهنوننوسازینصنایعنگداختارمدیرعاملنن

 



 

 

 

 

 که برود؛ شدن رسمی غیر سمت به که شود داده سوق ای گونه به کار و کسب شدن اداره برد، نام شودمی که هاییبحران دیگر

 جلسات، کردن تر رسمی و گیری تصمیم ساختار مکانیزم کردن مدوّن یا و بیرونی مدیران مشارکت با توان می حل راه عنوان به

 کار و کسب از خارج انفرادی کار و کسب اجرای خواهان خانواده از افرادی یا فرد که است این هابحران از دیگر یکی. کرد اشاره

 کسب مدیریتی افراد و خانواده اعضای میان گسستگی ایجاد و رخنه باعث است ممکن که. بکنند ایجاد آن موازات به و خانوادگی

 این از تا باشد کار و کسب های قرمز خط و هادغدغه و ها نباید باب در باید موضوع این حاکمیتی ساختار در که شود؛ کار و

 کسی که باشد گرفته شکل طوری ساختار است، متمرکز غیر قدرت بحران برد، نام توان می که بحرانی دگر .شود اجتناب مسئله

 و حاکمیت توسط متمرکز قدرتی نهاد یک ایجاد موضوع این حل راه. باشد داشته وجود موازی هایقدرت و نباشد کننده تمام

 وجود آن، دالیل از یکی که گیرد می صورت بهتر عموماً بحران مدیریت خانوادگی، کارهای و کسب در. است مدیران و مالکیت

 کسب به نسبت دلسوزانه نگرش و بودن تصمیم صاحب واسطه به مدیران کنار در مالکان و صاحبان و هست بهتر مالی مدیریت

 و کسب در پایداری و ثبات ایجاد هدف با شرکت مالی سطح ارتقای کردن فراهم برای آمادگی داشتن همینطور و داشتن کار و

 کارهای و کسب هایویژگی از دیگر یکی .دارند بیشتری آوری تاب و تحمل قدرت اقتصادی های بحران شرایط در عموماً کار،

 قدرتمندتر سازمانی فرهنگ عموماً و دارند انسانی نیروی نگهداری در بهتری توانایی که است این هابحران مسئله در خوانوادگی

 توسط که تحقیقی به توجه با. است باالتر اجتماعی مسئولیت دارد، وجود که دیگری ویژگی همچنین. دارند محورتری هدف و

 کسب و خانواده و جامعه به نسبت باالتری اجتماعی مسئولیت خانوادگی های کار و کسب است، گرفته صورت هاروارد دانشگاه

 به ایویژه توجه هست، که ایتوصیه انتها در .شد خواهد وریبهره بودن مثبت و وریبهره میزان افزایش باعث که دارند کار و

 ایجاد کارها و کسب برای هاسال یا و هاهفته یا روزها طی که متنوعی هایبحران هایتجربه از یعنی بشود؛ سازمانی دانش

 کردن مدیریت و کردن اجرا نحوه و بکنیم ثبت را تجارب این و بکنیم درست تجارب بانک یک شود،می غلبه آنها به و شودمی

 یا سوم نسل یا دوم نسل یا و اول نسل اگر حتی) هاسازمان به تجربه بانک این. برسانیم ثبت به بحران کنار در نیز را بحران آن

 متقابل حرکت اجرای یا و مشاوره برای بتوانند ند،شد مواجه بحران یک با اگر کندمی کمک( کندمی پیدا انتقال بعد هاینسل

 و شده مطرح آن از عبور برای هایی حل راه چه افتاده، اتفاق گذشته در بحران آن آیا ببینند و بکنند رجوع آن به بحران درخور

 .است شده انتخاب مدیریتی روش چگونه

 

 

 

 
 

 شودیمشخص م یعمق فاجعه و بحران زمان می باشد. میها در مفاهاختالف انسان توجه شود، زیراو مفهوم بحران  یبه معنابتدا باید 

 یهست نه صرفا در نسل بعد سازمان. برا یمطرح شود که عمق بحران و فاجعه چ یسوال یدر کاغذ رهیمد ئتیکه در جلسه ه

 رانی. در اشوندیمطرح م هانیو جانش یهستند و سپس در مرحله بعد نسل بعد برهیلکا گهیچقدر نظرات با هم د نکهیمشاهده ا

آماده ارائه راه  کسرهی دیبا رانیکه چرا مد شوندیشوکه م رندیقرار بگ تیموقع نیدر ا هایاند و اگر خارجبا مسئله خو گرفته رانیمد

 حل باشند. 

 

 

 

 ایثارنخدادادی

نمشاوراننآتیهنسازنمدیریت کتنبهی    مدیرعاملنرسر

 



 

 

 

 

 

 

  :وجود دارد کردیسه رو ایاصوال در دن 
 

 .شودینشان داده م یعیو در همان لحظه واکنش سر میخوریبرم یابه مسئله یعنی: نیب ندهیآ .1

 ازیبر اساس ابزار مورد ن دیایب شیپ یاگر اتفاق ها،تیاز موقع یکامل یو خودآگاه یاستراتژ یها: بر اساس برنامهنیگز ندهیآ .2

به  دنیرس یرا سد بکند و جلو ریمس تواندینم یما است و کس ی. به اصطالح هدف ها براشودیم یریگ یمیآن تصم یبرا

 .شودیم ریمس یموجب سخت نیکه ا ردیاهداف را بگ

 .باشد یچه شکل دیبا ندهیکه آ میریگیم میساز: که بر اساس آن ما تصم ندهیآ .3

مقام مسئول  کی میموضوع در نظر گرفته شود که با تصم نیا دیبا یول شودیانتخاب م نیگز ندهیآ کردیرو یدر ابعاد سازمان رانیا رد

 یاست. مشکل نهینهاد یرانیا رانیدر مد ینیب ندهیآ کردیو ممکن است نصف ثروت شرکت از دست برود و رو کندیم رییتغ زیهمه چ

 نهیزم نیاز ا یچه درک یکند و نسل بعد دایانتقال پ یبه نسل بعد کردیرو نیا یاست که چه شکل نیامطرح است،  نجایکه در ا

چرا با وجود  م؟یدان یم رندهیادگی یهاسازمان یهاکیتکن ایدانش  تیریدر مورد مد یزیچ ایآ یلیدکتر خل یهادارد؟ و طبق گفته

اصال  ای شودیحل مشکل استفاده م یکه در گذشته ثبت شده است برا یاز تجارب ایو آ رودیاز کوره در م ریمشکل ساده مد کیآمدن 

که فرزندانش به عنوان نسل بعد وارد  یفرد یبا االن دارد؟ برا یچه تفاوت یدرک بحران در نسل بعد شود؟یتجارب رفته م نیدنبال ا

در رتبه اول  گریفرزاندانش در کنار همد دنید فرد نیا یو برا ستیاول ن تیالو مانند پاس شدن چک یمسائل گرید شوندیسازمان م

اعتصاب کردن  ایبحران به طور مثال ورشکست شدن شرکت  نیکه وارد سازمان شده است بزرگتر یفرزند یبرا ی. ولردیگیقرار م

از هدف  یکسانی درکو تحول باشد  رییتغ یمنابع برا جیبر بس میتصم یکه وقت شودیمنجر به ابن م دگاهیکارمندان باشد. اختالف د

مردم از گذشته تا به حال با بحران  رانیبرود. در ا ریتا ته مس یگریخسته شود و رها کند و فرد د یوسط راه کس دیوجود ندارد و شا

 یراه کارها برا نیخاص است. بهتر یژگیو کیخودش  نیکه ا ندیآیاز مسائل مانند نرخ تورم باال کنار م یاریاند و با بساخت گرفته

 کیتفکر استراتژ یدر نسل فعل ایاست که آ نیاالن به آن فکر کرد ا نیاز هم دیاز بروز بحران در نسل بعد شرکت که با یریجلوگ

کسب  شودیم ینیکارآفر کردیو رو یتیریمد یتیبا داشتن پرسنال یشود. در نسل فعل یسازادهیپ زین یدارد که در نسل بعد یگاهیجا

 یگریاست. بحث د یتیریمد یتیدر کنار پرسنال لیو تحل یبه داده کاو ازین یدر نسل بعد یانجام داد ول کارکرد و  تیریو کار را مد

 کندیمنتقل نم ییاجرا نهیو آن را به کاب کندیم تیریمد یفشار را به خوب ریمد یاست که در نسل فعل نیاست ا یکه در اختالف نسل

 یکه هم جمع ردیبگ ادی دیبا یدر جهت حل بحران عمل کند. نسل بعد یجمع یفکر کند ول یگرفته است که فرد ادی یو نسل فعل

و  یو با حس همدل کردیهم رده خود مراجعه م یرهایبه مد آوردیکم م یریاگر مد میعمل کند. در نسل قد یفکر کند و هم جمع

 نیا یمهم است که به نسل بعد یلیکرد و خ یم جادیحل مشکالت را دارد را در خود ا ییو توانا ستیحس را که تنها ن نیا یهمراه

 :شامل سه بعد است یانتقال دهند که زندگ دیبا یبعد یهابه نسل یرا انتقال دهند. نسل فعل ییتوانا
 

 .دیدهیاستقالل خود انجام م یکه برا ییکارها .1

 .دیدهیعزت نفس خو انج م یکه برا ییکارها .2

 چیبدون ه گرانیدر جهت منافع د شودیکه انجام م ییاست. کارها دهیآموزش ند ادیز دیمورد نسل جد نیکه در ا یدگر مدار .3

 نهینهاد تیمسئول نیا دیبا دیدر نسل جد یول دانستیخود م یفرد تیرا در حوزه مسئول نیا می. نسل قدیچشم داشت و توقع

 .شود
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