
 

 

 

 جان را فکرت آموختاو که به نام 
 

نشبکهننرویدادننهشتمی  ن
 

نکالبنهاوسنایراننکسبنونکارهاینخانوادگ ندرنبستر
 

 یخانوادگ یدر کسب و کارها نوآوری چالشموضوع 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. 

 

 

 
 

اعضا به  نیب یریادگی یخودش و تعامالت اعضا و فرصت ها یبر اعضا یکه مبت است یاشبکه رانیا یکسب وکار خانوادگ یشبکه

 یخانواده، دست در دست و نسل در نسل است. برا ی، با خانواده، برا رانیا یکسب وکارخانوادگ یوجود آمده است. شعار شبکه

 تیریبه موضوع مد نیشیپ یپرداخت. در جلسه  میخواه یخانوادگ یدر کسب و کارها یبه موضوع نوآور یاپیپ یجلسه نیدوم

 یبه حوزه ها شتریتوجهمان ب میخواهیجلسه م نیو در ا میتوجه کرد شتریحوزه ب نیاستانداردها در ا ف،ی، تعار یو نوآور ینوآور

 .باشد یخانوادگ یدر کسب و کارها ینوآور زیچالش برانگ

 

 

 

 

 

. هرچقدر ثروت میپردازیمؤثر هستند م یخانوادگ یدر کسب وکارها ینوآور یکه در اجرا ییبخش از گفت و گو به  فاکتورها نیدر ا

 یخانوادگ یاست که کسب وکارها نیموضوع ا نیا شهی. رشودیکمتر م ینوآور زانیباشد م شتریب یانباشته در کسب وکار خانوادگ

وارد  دیکه با میرا متقاعد کن نیاده و مالکافراد خانو میخوب باشد و ما بخواه زیهمه چ ی. وقتشوندیم زیگر سکیمرحله ر نیدر ا

را قبول  شنهادیپ نیا دیکه افراد چرا با مینیبب دیدارد و با یادیز سکیکار ر نیبرد، ا ایباخت است  ایکه حاصلش  میشو یندیفرآ کی

موضوع  نیکردن ا هیدارد. توج یادیز سکیکه ر میشو یندیفرآ کیوارد  دیبا چرا میکه در کسب وکارمان رشد و سود دار یکنند. وقت

کنند. لزوما سهام  هیرا توج هیقض نیا سکیر توانندیهستند نم رهیمد ئتیکه در ه یافراد لیدل نیاست به هم یسخت اریکار بس

 یدر کسب و کار گذاشته است نسبت به کس ور اشهیدرصد سرما 70که  یمثال شخص ستیبرابر ن یدر کسب و کار خانوادگ نیمالک

 ییاهیافراد بسته به سرما سکیعلت حد ر نی. به همکندیتر عمل ممحتاط یلیرو در کسب و کار گذاشته خ شیدرصد سرما 5که 

 میتوانیم نیروت یها ندیاست با انجام فرآ یهدف ما فقط رشد اقتصاد یمتفاوت است. وقت گریکدیکه در کسب وکار گذاشتند، با 

 تــممکن اس میداشته باش ینوآور میخواهیم ی. وقتشودیمحسوب م سکیپر ر طیشرا نیدر ا یو نوآور م،یرشد را تجربه کن نیا

 را  مانیاز کنترل کسب و کار خانوادگ یکه احتماال بخش میریبپذ دیرا با سکیر نیا م،یکن دایپ ازین یخارج ذارــگهیسرما کیبه 

 .است یسخت اریموضوع کار بس نیا رشیپذ هک میممکن است از دست بده

 

 حسننفروزاننفرد
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 مشاورنونمحققندرنحوزهنکسبنونکارهاینخانوادگ

 



 

 

 

 

 

سوال به مدل  نیپاسخ ا یبرا ر؟یخ ایدارد  یرخانوادگیغ یبا کسب وکارها یتفاوت یخانوادگ یدر کسب وکارها ینوآور یاجرا ایآ   

 ریو غ یخانوادگ یکسب وکارها نیمشترک ب رهیکه دا تیریمد رهی. دامیکنیمراجعه م تیریو مد تیخانواده، مالک یا رهیسه دا

. شودیوارد نم کندیم یط یرا در کسب وکار خانوادگ یریچه مس ینوآور نکهیدر ا میخانواده به طور مستق رهیهست. دا یخانوادگ

. طبق ردیگیشکل م رهیدا نیاختالف در  هم قایدارد و دق یکسب وکار نسبت به نوآور کردیرو یرو میمستق ریتأث تیمالک رهیدا یول

. میکرد ییرو شناسا یخانوادگ ریو غ یخانوادگ یدر کسب وکارها یوآورش نسبت به نتا وجه افتراق، نگر 11که انجام شده  یمطالعات

 کندیم یرو ط یراحتر ریدر آنها مس یباشد نوآور شتریب یخانوادگ یکسب وکارها یهارهیمد ئتیه یخانوادگ یهرچقد تعداد اعضا

 نیخانواده را از ب هیرا دارند که سرما نیا ینگران یخانوادگ یدر کسب وکارها هارهیمد ئتی. ه رندیپذیآن را م یو با آغوش بازتر

 ئتیه بیخانم وارد ترک کیمرد باشند و  رهیمد ئتیه یاعضا یشده که اگر همه دهید یخانوادگ ریغ یببرند. در کسب و کارها

 شودیم رهیمد ئتیوارد ه یخانم کی یوقت یخانوادگ یدر کسب وکارها یول میکنیجهش را مشاهده م یشود از نظر نوآور رهیمد

وارد کسب و کار کند و حضورش  تواندیرا نم یدیو نظر جد دهیو از خودش ا کندیدر واقع همون تفکرات خانواده را با خودش حمل م

 نیخانواده و مالک ینسبت به روابط اعضا یاگر شناخت کاف ،یرخانوادگیغ رانیمد شیندارد. با افزا ینوآور ندیدر فرآ یمثبت ریتأث

 یباعث هدر رفت پول و منابع انسان نصورتیا ریدر غ میشاهد هست یخانوادگ یرا در کسب وکارها ینوآور شیافزا اداشته باشند م

 یکند. وقت یشتریکمک ب یبه نوآور تواندیباشد م شتریب رهیمد ئتیهرچقدر استقالل ه یخانوادگ ی. درکسب و کارهاشوندیهم م

 شیامر باعث افزا نیپاسخ دهند هم ینباشد به کس یازیو ن رندیبگ میارات خود تصمیاخت یبتوانند در حوزه  رهیمد ئتیه یکه اعضا

  ندارد. یچندان ریموضوع تأث نیا یرخانوادگیغ یدر کسب و کارها ی. ول شودیم ینواور
 

 

 

 

 

 
 

صفر تا صد کسب وکار  یندهایفرآ هیکل ینوآور ف،یدر محصول بود اما طبق تعر ینوآور یدر صحبت دوستان عموما تمرکز رو

و شروع کسب وکارمان تا انتها که  دیتول یما از ابتدا یعنیاست.  ندهایفرآ نیاز ا یبخش کی. محصول شودیرا شامل م یخانوادگ

کسب . ردیشکل بگ ندهایفرا نیا یدر تمام تواندیم یو نوآور شوندیم یشامل بحث نوآور ت،خدمات پس از فروش و ... اس ایفروش 

 یخانوادگ یدارد. در کسب وکارها ییشکست باال بیضر یچون نوآور یمحتاط هستند در بحث نوآور یلیخ یخانوادگ یوکارها

 یکه آنها نوآور ستیبدان معنا ن نیاست اما ا یانوادگخ ریغ یکمتر از کسب و کارها یلیخ دهندیاختصاص م یکه به نوآور یابودجه

و کارامدتر است. شکست در  شتریب شانینوآور کنندیکه م یگذار هینسب به سرما یخانوادگ یدارند بلکه در کسب وکارها یکمتر

 یوکارها درکسبگذاران  هیاست چون سرما یرخانوادگیغ یکمتر از کسب وکارها یلیخ یدر بحث نوآور یخانوادگ یکسب وکارها

کسب  رانی. اگر مدشوندیدارد، وارد عمل نم جینتا یا نهیدر زم یئن نشوند که نوآوروتا مطم کنندیمحتاط عمل م اریبس یخانوادگ

در نسل اول  یخانوادگ ی. کسب وکارهارودیم نیعمال از ب رانیمالکان و مد نیاز مالکان باشند، آن تضاد منافع ب یوکار خانوادگ

 بعد عمال از نسل دوم به شودیانجام م یگذارهــیو سرما نهیکه با صرف هز ی. نوآورکنندینم ینوآور ندیفرآ یبرا یادیز یاهنهیهز

 برقرار کسب وکار یمیو پرسنل قد رانیمد نیب یمیارتباط صم یوآورــدر بحث ن یخانوادگ یکسب وکارها رانی. مدافتدیاتفاق م

  -ایده پرسنل که بتوانند یبرا یفضاساز کارکنان و ی. فرهنگ توانمند سازشودیم یآنها دربحث نوآور تیکه باعث موفق کنندیم

 کند. یبه نوآور یادیکمک ز تواندیکسب وکار داشته باشند م یکنند و بتوانند نقش خود را در نوآور یخود را عمل یها

 

 محمدندهقان

نمدرس،نمشاورنون
 

 محققندرنزمینهنکسبنونکارهاینخانوادگ



 

 

 

 

 

 

 

 
 

از آن موانع  یبرخورد کرده است که بخش اعظم ینشود به موانع ینوآور یاگر در سازمان یول ستین یشک چیه یدر خوب بودن نوآور

 ریموانع شامل موارد ز نیاز ا ی. برخباشدیمختلف سازمان م یهادر قسمت قیاشتباه و نادق یاز باورها یکه ناش باشدیم یذهن

 :باشدیم

 از دست برود ینوآور یاز فرصت ها یلیخ شودیصرفا در محصول دانسته شود که باعث م ینوآور.  

 یکه نوآور شودیم نیو توسعه سازمان دانسته شود که منجر به ا قیدر بخش تحق نیسنگ یگذار هیسرما جهینت ینوآور 

  .ردیسازمان قرار نگ یها تیدر الو

 

 یاست. به عبارت یجد یهااز چالش یکیو  یالزام یسازمان جهت حرکت به سمت نوآور رگذاریتاث یهاکردن تک تک آدم همراه

 نیا یهمراه کرد. در کسب و کار خانوادگ یرا در حرکت به سمت نوآور رانینفر به نفر در سازمان است تا بتوان مد یریارگیبه  ازین

گذار  انیحرکت کند که گاه بن یباشد که به سمت نوآور یبه گونه ا دیبا زیافراد خانواده ن نیب بطروا رایتر است ز دهیچیمسئله پ

. به طور شودیچالش م جادیباعث ا نیو هم ردیگیصورت نم یبه راحت یهمگامساز نید و اافراد دار رینسبت به سا یتر ینقش جد

 هیو روح دگاهید نیاست که در نسل بعد چگونه ا نیکه وجود دارد ا یلشچا کندیم یشروع به نوآور انگذاریکه بن یمثال در سازمان

است که  نیکند که چالش ا یسوم سازمان شروع به نوآور ایبرعکس که ممکن است نسل دوم  ایشود  تیحفظ و تقو یجهت نوآور

صورت  یزیر است که برنامه ازین یرنوآو ندیخانواده با فرا یهمراه کردن تک تک اعضا یچطور نسل اول را با خود همراه کند. برا

کار برداشتن موانع  نیمهم ترهمراه شوند.  ینوآور ندیبا فرا ستندیکه در سازمان ن ییآن ها یخانواده حت یاعضا یکه همه ردیگ

کار  یبه ابزار و امکانات الزم حهت نوآور دنیآن تمرکز کنند و بعد از آن رس یرو دیارشد با رانیاست که مد ینوآور ریدر مس یذهن

 .نخواهد بود یسخت

 

  

 

 

 
 

فروش  یرا برا یدیجد ریعرضه شد و مس یبود و بعد از آن به صورت بسته بند یصنعت تخم مرغ قبل از تالونگ به صورت کشاورز

بوده که  ییهابار اجرا شده همراه با چالش نیاول یبوده که برا یبه صورت یکرد. چون نوآور جادیا رانیبار در ا نیاول یتخم مرغ برا

در  یرییتغ ایکند  نهینبوده که آن را به یریمس رایبوده که قدم به قدم جلو رود ز ازیبوده است و ن هارکتش ریسا یمتفاوت از نوآور

 میمستق ریتاث ردیگیم یکه در عرصه نوآور یماتیدر صنعت تخم مرغ هست و تصم شرویکند. تالونگ هنوز هم پ جادیا یجهت نوآور

در تالونگ فروش تخم مرغ به صورت  هاینوآور نیاز ا یکیهست.  نهیبا هز مراهنفر بودن ه نی. اولگذاردیصنعت م نیا ندهیبر آ

سخت بود  اریکه بس یمیتصم ؟ییولیک ایشود  دهیخر یادانه دیبود که تخم مرغ با نیچالش آن ا نیبود و اول ییلویک یبه جا یادانه

 بار نیــاول یبرا نکهیا ایاست.  افتادهیسال جا ن 20از مرغدار به صورت کامل بعد از  یاتخم مرغ به صورت دانه دیو هنوز هم خر

 الــمرجوع شود که در آن زمان اص دینداشت با یمناسب تیفــیآمد که ک یاز طرف مرغدار یاپرداختند که اگر محموله نیبه ا

 

 کامراننباقری

یفنوندانشگاهنتهران،نمشاورنونمدرس نرسر  نوآورینرسشناسناستادنمدعوندانشگاهنصنعتر

 معصویمنحامدن

کتمرکزننوآورینمدیرهننرئیسنهیات  تالونگنرسر

 



 

 

 

 

 

 کرد و به دنبال  عوضتخم مرغ را  نیتام ریمس رایپردازد ز یموضوع م نیبابت ا ینیسنگ یشده نبود. تالونگ هنوز هم بها هترفیپذ   

ها وارد کردن  یاز نوآور گرید یکیبرود.  تیفینبال کشد که صنعت تخم مرغ به د نیمنجر به ا تیامر در نها نیرفت که ا تیفیک

ها قالب نیبه فروش تخم مرغ در ا زیرقبا ن ریفروش تخم مرغ بود که بعد از آن سا یبرا ییتا 9و  ییتا 6 یکیپالست یبسته بند

به  یبندشکل گرفت. اگر از روز اول بسته یکیپالست یهایبسته بند نیا دیدر جهت تول یجاتپرداختند که همراه با آن کارخانه

 رایز ستیروند ت نیا رییاالن امکان تغ یول شدیوارد م یکمتر یهابیآس ستیز طیبود از منظر مح یکاغذ ای ییصورت مقوا

 یبرا ینوآور ماتی. تصمستیها نو امکان حذف آن کنندیم دیتول یکیپالست یبسته بند یهستند که به صورت تخصص یجاتکارخانه

 ستین یگریو سازمان د شودیحساب م یکه انجام دهد نوآور یتیهر بخش سازمان هر فعال رایدارد ز ینیسنگ یهاتیتالونگ مسئول

صنعت  نیا ندهیآ یرا برا یریمس میهر تصم رایفکر شود ز شتریب ماتیاست که در گرفتن تصم ازیرا رفته باشد و ن ریمس نیکه قبال ا

 میپرداخت که اگر تصم یبه نوآور نکهیا ایرا بهبود داد  ریبرگشت به عقب و مس دیاست که با نیچالش ها ا گری. از دکندیم جادیا

 .  شودیدوچندان م افاصله با رقب میو در صورت درست بودن تصم آوردیشرکت به وجود م یبرا یادیز نهیغلط گرفته شود هز
 

 

 

 

 

 
 

شدن است،  یالملل نیو به فکر ب نگیبه هولد رییکه درحال تغ یجلسه از منظر گروه تجار نیبه موضوع ا شانیها، اصحبت یدر ابتدا

متفاوت است  گریکدیبه رهبر دارد و طرز فکر افراد نسبت به  ازیبه دو مسئله که خانواده ن دیبا یخانوادگ یها. اصوالً شرکتپردازندیم

اجازه را  نیکسب وکار ا یبدهد. استفاده از ابزارها تیاد احترام بگذارد و اهممختلف افر دیبه عقا دیبا تیریمد نیابراتوجه بکنند، بن

 یساز ادهیرا در جهت رشد سازمان پ یها و افکار نوآورمناسب، برنامه طیو شرا تیها بتوانند در موقعها و شرکتکه سازمان دهدیم

محدود به  ی. کسب وکار خانوادگشودیسازمان م ندهیسازمان و روشن تر شدن آ انیتر شدن بن یومنجر به ق تیکنند که در نها

 زیشرکت را ن کی یداریپا زانیقلمداد شده و م یانتقال نسل تواندیم زیسازمان ن یاعضا نیو چرخش نسل ب ستین یتیریبخش مد

 نطوریادامه دهنده روند سازمان و هم توانندیها مسازمان ینفرزندان نسل کنو ،یمثال در بخش منابع انسان یبهبود ببخشد. برا

که هدف  یخانوادگ یدر کسب وکارها تواندیکه م ییهاازیاز ن یکیمختلف سازمان باشند.  یهادر عرصه تیموفق یهانهیسازنده زم

نقاط جهان است. اگر هدف  ریدر سا موفق یهاخانواده گرینزد د تیشدن را دارند وجود داشته باشد، داشتن احترام و حما یالملل نیب

بر طول عمر شرکت  یادیندهد، ممکن است اثر ز یرا در روند رشد جا یسازمان تنها به فکر فروش محصوالت و خدمات باشد و نوآور

 بگذارد.
 

 

 

 

 
 

 م؟یانجام ده ینوآور میخواهیچه م یکه برا میدر ابتدا مشخص کن دیبا

 .هست یفرهنگ خود نوآور ر،یمس نیش ما در اــــچال نیو اول میتوسعه کسب و کار توجه کن ریبه عنوان مس یبه نوآور دیبا

 

ن  نژادنویدنبنایی

 مدیرننوآورینهودنکننونرئیسنهیاتنمدیرهنشبکهننوآورینهمنآفرین

 

ن
 
 بهرامنبارای

کتندهکدهنپویانپارسن  بارونرئیسنهیاتنمدیرهنرسر

 



 

 

    

 

 

  :است که نیا میکسب و کار با آن مواجه شو ریکه ممکن است در مس ییاز تله ها یکی   

کار در  نیفرهنگ چه بسا مهمتر نیا رییخواهد رساند. تغ تیرا به موفق ماشده است، حتما هنوز هم  مودهیمدت پ یکه طوالن یراه

 است. ندهیبر آ یکه تمرکز نوآور میبه خاطر داشته باش دیبا .باشد ریمس نیا
 

 

 

 

 

 

. در شدیبوده که به صورت فرد محورانه اداره م شرکت به عهده پدر و عمو تیریمد 1347سال  لیشرکت از اوا خیدر دهه اول تار

شده بود  داریبه رشد و اثر مثبت پد ایمختلف دن یهاکه در شرکت یو تحوالت راتییو رصد تغ دنیآن روزها، د طیو شرا تیموقع

موجود  یهاتیبا توجه به ظرف شتریب یبازده افتیدر ینوآورانه برا راتییتغ ییتحقق اجرا یتالش برا و یزیربرنامه نیباعث شد که اول

. در شودیم فیما تعر تیما با حوزه کار و فعال ییشروع شود. دهه دوم که دهه ورود نسل دوم خانواده )همراه با برادران( بود، آشنا

 لیبه دلدر دهه چهارم، پدر  یبعد یهاداده بودند رقم خورد. در سال لینسل اول خانواده که کسب و کار را تشک ییدهه سوم جدا

 ریمس نیفرد محورانه شرکت شدند. در هم تیریاز شرکت و استعفا از مقام مد ییمجبور به جدا یجسم تینامساعد بودن وضع

 یبعد تجربه ها ی. در سال هامیشد یتیریمد یشفاف تر شد و آماده مستقر شدن در امرها تیشناخت نسل دوم نسبت به حوزه فعال

. با به وجود آمدن میبود که در آن مشغول بود یدر بازار، شروع نگاه نوآورانه نسل دوم در کسب و کار خانوادگ تیموقع لیو تحل اریبس

 یات ها به نقطهیو فعال میشرکت داشت دینقش تول تیبر ورود اطالعات و تقو یسع ،ییبه نام اروپا یهابا شرکت یهمکار طیشرا

 زانیداخل به م دیو سطح محصوالت تول شدیساخته م د،یفشرده در خط تول یوادر صنعت ه ازیکه اکثر محصوالت مورد ن دیرس

شرکت نظم  یکارها ،یو بازرگان دیشرکت به دو بخش تول ییاجرا یکارها میشد که با تقس نیبر ا می. در ادامه راه، تصمدیرس یمطلوب

 تر انجام شوند. ندو هدفم رندیبگ

 
 

 

 

 

به نام  هیدر ترک یبزرگ خانوادگ یاز کسب وکارها یکی یبررس نیو همچن هیدر ترک یخانوادگ یکسب وکارها زهیاشاره به جا

 ی،مجموعه شعبانچ

کسب وکار خودش  یدرصد مرزها 17 ،یتوانسته است با استفاده از نوآور ،یبه عنوان رهبر مجموعه شعبانچ یگولر شعبانچ خانم

 سکِیاو، ر دهیبوده که به عق ینوآور سکیداشته، ر دیخودش به ان تاک یهایدر سخنران یکه خانم شعبانچ یانکته را توسعه بدهد

 باشدیم نهیزم نیکردن در ا سکیر سکِیاز ر شتریب ارینکردن، بس سکیر

 

 

 کوروشنمحقق

دهنمحققنایرانیان کتنهواینفشر  مدیرعاملنرسر

 

 سهرابنآقازاده

کتنفرا  مدیرندپارتماننمدیریتنفناورینوننوآورینرسر



 

 

 

 

 

 ایکار در سراسر دن یرویهزار ن 60از  شیدارد؛ ب ایکشور دن 14در  یمشتر ونیلیم 40در حال حاضر حدود  یشعبانچ مجموعه

 دارد. یدر بخش نوآور یتهاجم یپرتفو کیمجموعه  نیدارد. الزم به ذکر است که ا کیاستراتژ کیشر 8 نیدارد و همچن

 

 

 

 

از خود نشان نداده است  یبر موضوع نوآور یکه تمرکز خاص میدر نسل دوم روبرو هست یکسب وکار خانوادگ کیکه با  دیکن فرض

چه  د،یکسب و کار شو نیکند. اگر وارد ا یریگ جهیکه بخواهد تجربه کند و نت ندیبیرا هم در خود نم یو صبر رهبران اصل

 د؟یدهیم ینوآور یبهبود فضا یبه آنها برا یشنهاداتیپ

ن یف   شهریارنرسر

کتنننمدیرن نNordea کیفیتنونریسکندرنرسر
 

 ونمحققندرنزمینهنکسبنونکارهاینخانوادگ

 


