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

شبکهی کسب وکار خانوادگی ایران شبکهای است که مبتی بر اعضای خودش و تعامالت اعضا و فرصت های یادگیری بین اعضا به
وجود آمده است .شعار شبکهی کسب وکارخانوادگی ایران  ،با خانواده ،برای خانواده ،دست در دست و نسل در نسل است .برای
دومین جلسهی پیاپی به موضوع نوآوری در کسب و کارهای خانوادگی خواهیم پرداخت .در جلسه ی پیشین به موضوع مدیریت
نوآوری و نوآوری  ،تعاریف ،استانداردها در این حوزه بیشتر توجه کردیم و در این جلسه میخواهیم توجهمان بیشتر به حوزه های
چالش برانگیز نوآوری در کسب و کارهای خانوادگی باشد.

ر
فرنازنرسدشتن
مشاورنونمحققندرنحوزهنکسبنونکارهاینخانوادگن
در این بخش از گفت و گو به فاکتورهایی که در اجرای نوآوری در کسب وکارهای خانوادگی مؤثر هستند میپردازیم .هرچقدر ثروت
انباشته در کسب وکار خانوادگی بیشتر باشد میزان نوآوری کمتر میشود .ریشه این موضوع این است که کسب وکارهای خانوادگی
در این مرحله ریسک گریز میشوند .وقتی همه چیز خوب باشد و ما بخواهیم افراد خانواده و مالکین را متقاعد کنیم که باید وارد
یک فرآیندی شویم که حاصلش یا باخت است یا برد ،این کار ریسک زیادی دارد و باید ببینیم که افراد چرا باید این پیشنهاد را قبول
کنند .وقتی که در کسب وکارمان رشد و سود داریم چرا باید وارد یک فرآیندی شویم که ریسک زیادی دارد .توجیه کردن این موضوع
کار بسیار سختی است به همین دلیل افرادی که در هیئت مدیره هستند نمیتوانند ریسک این قضیه را توجیه کنند .لزوما سهام
مالکین در کسب و کار خانوادگی برابر نیست مثال شخصی که  70درصد سرمایهاش رو در کسب و کار گذاشته است نسبت به کسی
که  5درصد سرمایش رو در کسب و کار گذاشته خیلی محتاطتر عمل میکند .به همین علت حد ریسک افراد بسته به سرمایهایی
که در کسب وکار گذاشتند ،با یکدیگر متفاوت است .وقتی هدف ما فقط رشد اقتصادی است با انجام فرآیند های روتین میتوانیم
این رشد را تجربه کنیم ،و نوآوری در این شرایط پر ریسک محسوب میشود .وقتی میخواهیم نوآوری داشته باشیم ممکن اســت
به یک سرمایهگــذار خارجی نیاز پیدا کنیم ،این ریسک را باید بپذیریم که احتماال بخشی از کنترل کسب و کار خانوادگیمان را
ممکن است از دست بدهیم که پذیرش این موضوع کار بسیار سختی است.

آیا اجرای نوآوری در کسب وکارهای خانوادگی تفاوتی با کسب وکارهای غیرخانوادگی دارد یا خیر؟ برای پاسخ این سوال به مدل
سه دایره ای خانواده ،مالکیت و مدیریت مراجعه میکنیم .دایره مدیریت که دایره مشترک بین کسب وکارهای خانوادگی و غیر
خانوادگی هست .دایره خانواده به طور مستقیم در اینکه نوآوری چه مسیری را در کسب وکار خانوادگی طی میکند وارد نمیشود.
ولی دایره مالکیت تأثیر مستقیم روی رویکرد کسب وکار نسبت به نوآوری دارد و دقیقا اختالف در همین دایره شکل میگیرد .طبق
مطالعاتی که انجام شده  11تا وجه افتراق ،نگرش نسبت به نوآوری در کسب وکارهای خانوادگی و غیر خانوادگی رو شناسایی کردیم.
هرچقد تعداد اعضای خانوادگی هیئت مدیرههای کسب وکارهای خانوادگی بیشتر باشد نوآوری در آنها مسیر راحتری رو طی میکند
و با آغوش بازتری آن را میپذیرند  .هیئت مدیرهها در کسب وکارهای خانوادگی نگرانی این را دارند که سرمایه خانواده را از بین
ببرند .در کسب و کارهای غیر خانوادگی دیده شده که اگر همهی اعضای هیئت مدیره مرد باشند و یک خانم وارد ترکیب هیئت
مدیره شود از نظر نوآوری جهش را مشاهده میکنیم ولی در کسب وکارهای خانوادگی وقتی یک خانمی وارد هیئت مدیره میشود
در واقع همون تفکرات خانواده را با خودش حمل میکند و از خودش ایده و نظر جدیدی را نمیتواند وارد کسب و کار کند و حضورش
تأثیر مثبتی در فرآیند نوآوری ندارد .با افزایش مدیران غیرخانوادگی ،اگر شناخت کافی نسبت به روابط اعضای خانواده و مالکین
داشته باشند ما افزایش نوآوری را در کسب وکارهای خانوادگی شاهد هستیم در غیر اینصورت باعث هدر رفت پول و منابع انسانی
هم میشوند .درکسب و کارهای خانوادگی هرچقدر استقالل هیئت مدیره بیشتر باشد میتواند به نوآوری کمک بیشتری کند .وقتی
که اعضای هیئت مدیره بتوانند در حوزه ی اختیارات خود تصمیم بگیرند و نیازی نباشد به کسی پاسخ دهند همین امر باعث افزایش
نواوری میشود  .ولی در کسب و کارهای غیرخانوادگی این موضوع تأثیر چندانی ندارد.

محمدندهقان
مدرس،نمشاورنونمحققندرنزمینهنکسبنونکارهاینخانوادگن
در صحبت دوستان عموما تمرکز روی نوآوری در محصول بود اما طبق تعریف ،نوآوری کلیه فرآیندهای صفر تا صد کسب وکار
خانوادگی را شامل میشود .محصول یک بخشی از این فرآیندها است .یعنی ما از ابتدای تولید و شروع کسب وکارمان تا انتها که
فروش یا خدمات پس از فروش و  ...است ،شامل بحث نوآوری میشوند و نوآوری میتواند در تمامی این فرایندها شکل بگیرد .کسب
وکارهای خانوادگی خیلی محتاط هستند در بحث نوآوری چون نوآوری ضریب شکست باالیی دارد .در کسب وکارهای خانوادگی
بودجهای که به نوآوری اختصاص میدهند خیلی کمتر از کسب و کارهای غیر خانوادگی است اما این بدان معنا نیست که آنها نوآوری
کمتری دارند بلکه در کسب وکارهای خانوادگی نسب به سرمایه گذاری که میکنند نوآوریشان بیشتر و کارامدتر است .شکست در
کسب وکارهای خانوادگی در بحث نوآوری خیلی کمتر از کسب وکارهای غیرخانوادگی است چون سرمایه گذاران درکسب وکارهای
خانوادگی بسیار محتاط عمل میکنند وتا مطمئن نشوند که نوآوری در زمینه ای نتایج دارد ،وارد عمل نمیشوند .اگر مدیران کسب
وکار خانوادگی از مالکان باشند ،آن تضاد منافع بین مالکان و مدیران عمال از بین میرود .کسب وکارهای خانوادگی در نسل اول
هزینههای زیادی برای فرآیند نوآوری نمیکنند .نوآوری که با صرف هزینه و سرمایــهگذاری انجام میشود عمال از نسل دوم به بعد
اتفاق میافتد .مدیران کسب وکارهای خانوادگی در بحث نــوآوری ارتباط صمیمی بین مدیران و پرسنل قدیمی کسب وکار برقرار
میکنند که باعث موفقیت آنها دربحث نوآوری میشود .فرهنگ توانمند سازی کارکنان و فضاسازی برای پرسنل که بتوانند ایده-
های خود را عملی کنند و بتوانند نقش خود را در نوآوری کسب وکار داشته باشند میتواند کمک زیادی به نوآوری کند.

کامراننباقری
استادنمدعوندانشگاهنصنعت ر
ر
نرسیفنوندانشگاهنتهران،نمشاورنونمدرسنرسشناسننوآوری

در خوب بودن نوآوری هیچ شکی نیست ولی اگر در سازمانی نوآوری نشود به موانعی برخورد کرده است که بخش اعظمی از آن موانع
ذهنی میباشد که ناشی از باورهای اشتباه و نادقیق در قسمتهای مختلف سازمان میباشد .برخی از این موانع شامل موارد زیر
میباشد:
 نوآوری صرفا در محصول دانسته شود که باعث میشود خیلی از فرصت های نوآوری از دست برود .
 نوآوری نتیجه سرمایه گذاری سنگین در بخش تحقیق و توسعه سازمان دانسته شود که منجر به این میشود که نوآوری
در الویت های سازمان قرار نگیرد .
همراه کردن تک تک آدمهای تاثیرگذار سازمان جهت حرکت به سمت نوآوری الزامی و یکی از چالشهای جدی است .به عبارتی
نیاز به یارگیری نفر به نفر در سازمان است تا بتوان مدیران را در حرکت به سمت نوآوری همراه کرد .در کسب و کار خانوادگی این
مسئله پیچیده تر است زیرا روابط بین افراد خانواده نیز باید به گونه ای باشد که به سمت نوآوری حرکت کند که گاه بنیان گذار
نقش جدی تری نسبت به سایر افراد دارد و این همگامسازی به راحتی صورت نمیگیرد و همین باعث ایجاد چالش میشود .به طور
مثال در سازمانی که بنیانگذار شروع به نوآوری میکند چالشی که وجود دارد این است که در نسل بعد چگونه این دیدگاه و روحیه
جهت نوآوری حفظ و تقویت شود یا برعکس که ممکن است نسل دوم یا سوم سازمان شروع به نوآوری کند که چالش این است که
چطور نسل اول را با خود همراه کند .برای همراه کردن تک تک اعضای خانواده با فرایند نوآوری نیاز است که برنامه ریزی صورت
گیرد که همهی اعضای خانواده حتی آن هایی که در سازمان نیستند با فرایند نوآوری همراه شوند .مهم ترین کار برداشتن موانع
ذهنی در مسیر نوآوری است که مدیران ارشد باید روی آن تمرکز کنند و بعد از آن رسیدن به ابزار و امکانات الزم حهت نوآوری کار
سختی نخواهد بود.

حام ندنمعصویم
رئیسنهیاتنمدیرهنمرکزننوآورین ررسکتنتالونگ

صنعت تخم مرغ قبل از تالونگ به صورت کشاورزی بود و بعد از آن به صورت بسته بندی عرضه شد و مسیر جدیدی را برای فروش
تخم مرغ برای اولین بار در ایران ایجاد کرد .چون نوآوری به صورتی بوده که برای اولین بار اجرا شده همراه با چالشهایی بوده که
متفاوت از نوآوری سایر شرکتها بوده است و نیاز بوده که قدم به قدم جلو رود زیرا مسیری نبوده که آن را بهینه کند یا تغییری در
جهت نوآوری ایجاد کند .تالونگ هنوز هم پیشرو در صنعت تخم مرغ هست و تصمیماتی که در عرصه نوآوری میگیرد تاثیر مستقیم
بر آینده این صنعت میگذارد .اولین نفر بودن همراه با هزینه هست .یکی از این نوآوریها در تالونگ فروش تخم مرغ به صورت
دانهای به جای کیلویی بود و اولین چالش آن این بود که تخم مرغ باید دانهای خریده شود یا کیلویی؟ تصمیمی که بسیار سخت بود
و هنوز هم خرید تخم مرغ به صورت دانهای از مرغدار به صورت کامل بعد از  20سال جا نیافتاده است .یا اینکه برای اولــین بار
به این پرداختند که اگر محمولهای از طرف مرغداری آمد که کیــفیت مناسبی نداشت باید مرجوع شود که در آن زمان اصــال

پذیرفته شده نبود .تالونگ هنوز هم بهای سنگینی بابت این موضوع می پردازد زیرا مسیر تامین تخم مرغ را عوض کرد و به دنبال
کیفیت رفت که این امر در نهایت منجر به این شد که صنعت تخم مرغ به دنبال کیفیت برود .یکی دیگر از نوآوری ها وارد کردن
بسته بندی پالستیکی  6تایی و  9تایی برای فروش تخم مرغ بود که بعد از آن سایر رقبا نیز به فروش تخم مرغ در این قالبها
پرداختند که همراه با آن کارخانهجاتی در جهت تولید این بسته بندیهای پالستیکی شکل گرفت .اگر از روز اول بستهبندی به
صورت مقوایی یا کاغذی بود از منظر محیط زیست آسیبهای کمتری وارد میشد ولی االن امکان تغییر این روند تیست زیرا
کارخانهجاتی هستند که به صورت تخصصی بسته بندی پالستیکی تولید میکنند و امکان حذف آنها نیست .تصمیمات نوآوری برای
تالونگ مسئولیتهای سنگینی دارد زیرا هر بخش سازمان هر فعالیتی که انجام دهد نوآوری حساب میشود و سازمان دیگری نیست
که قبال این مسیر را رفته باشد و نیاز است که در گرفتن تصمیمات بیشتر فکر شود زیرا هر تصمیم مسیری را برای آینده این صنعت
ایجاد میکند .از دیگر چالش ها این است که باید برگشت به عقب و مسیر را بهبود داد یا اینکه به نوآوری پرداخت که اگر تصمیم
غلط گرفته شود هزینه زیادی برای شرکت به وجود میآورد و در صورت درست بودن تصمیم فاصله با رقبا دوچندان میشود.

بهرامنباراین

ر
رئیسنهیاتنمدیرهنرسکتندهکدهنپویانپارسنبارون

در ابتدای صحبتها ،ایشان به موضوع این جلسه از منظر گروه تجاری که درحال تغییر به هولدینگ و به فکر بین المللی شدن است،
میپردازند .اصوالً شرکتهای خانوادگی باید به دو مسئله که خانواده نیاز به رهبر دارد و طرز فکر افراد نسبت به یکدیگر متفاوت است
توجه بکنند ،بنابراین مدیریت باید به عقاید مختلف افراد احترام بگذارد و اهمیت بدهد .استفاده از ابزارهای کسب وکار این اجازه را
میدهد که سازمانها و شرکتها بتوانند در موقعیت و شرایط مناسب ،برنامهها و افکار نوآوری را در جهت رشد سازمان پیاده سازی
کنند که در نهایت منجر به قوی تر شدن بنیان سازمان و روشن تر شدن آینده سازمان میشود .کسب وکار خانوادگی محدود به
بخش مدیریتی نیست و چرخش نسل بین اعضای سازمان نیز میتواند انتقال نسلی قلمداد شده و میزان پایداری یک شرکت را نیز
بهبود ببخشد .برای مثال در بخش منابع انسانی ،فرزندان نسل کنونی سازمانها میتوانند ادامه دهنده روند سازمان و همینطور
سازنده زمینههای موفقیت در عرصههای مختلف سازمان باشند .یکی از نیازهایی که میتواند در کسب وکارهای خانوادگی که هدف
بین المللی شدن را دارند وجود داشته باشد ،داشتن احترام و حمایت نزد دیگر خانوادههای موفق در سایر نقاط جهان است .اگر هدف
سازمان تنها به فکر فروش محصوالت و خدمات باشد و نوآوری را در روند رشد جای ندهد ،ممکن است اثر زیادی بر طول عمر شرکت
بگذارد.

نویدنبنایننژاد
ی
مدیرننوآورینهودنکننونرئیسنهیاتنمدیرهنشبکهننوآورینهمنآفرین
باید در ابتدا مشخص کنیم که برای چه میخواهیم نوآوری انجام دهیم؟
باید به نوآوری به عنوان مسیر توسعه کسب و کار توجه کنیم و اولین چالــــش ما در این مسیر ،فرهنگ خود نوآوری هست.

یکی از تله هایی که ممکن است در مسیر کسب و کار با آن مواجه شویم این است که :
راهی که طوالنی مدت پیموده شده است ،حتما هنوز هم ما را به موفقیت خواهد رساند .تغییر این فرهنگ چه بسا مهمترین کار در
این مسیر باشد .باید به خاطر داشته باشیم که تمرکز نوآوری بر آینده است.

کوروشنمحقق
ر
ر
کتنهواینفشدهنمحققنایرانیان
مدیرعاملنرس

در دهه اول تاریخ شرکت از اوایل سال  1347مدیریت شرکت به عهده پدر و عمو بوده که به صورت فرد محورانه اداره میشد .در
موقعیت و شرایط آن روزها ،دیدن و رصد تغییرات و تحوالتی که در شرکتهای مختلف دنیا به رشد و اثر مثبت پدیدار شده بود
باعث شد که اولین برنامهریزی و تالش برای تحقق اجرایی تغییرات نوآورانه برای دریافت بازدهی بیشتر با توجه به ظرفیتهای موجود
شروع شود .دهه دوم که دهه ورود نسل دوم خانواده (همراه با برادران) بود ،آشنایی ما با حوزه کار و فعالیت ما تعریف میشود .در
دهه سوم جدایی نسل اول خانواده که کسب و کار را تشکیل داده بودند رقم خورد .در سالهای بعدی در دهه چهارم ،پدر به دلیل
نامساعد بودن وضعیت جسمی مجبور به جدایی از شرکت و استعفا از مقام مدیریت فرد محورانه شرکت شدند .در همین مسیر
شناخت نسل دوم نسبت به حوزه فعالیت شفاف تر شد و آماده مستقر شدن در امرهای مدیریتی شدیم .در سال های بعد تجربه های
بسیار و تحلیل موقعیت در بازار ،شروع نگاه نوآورانه نسل دوم در کسب و کار خانوادگی بود که در آن مشغول بودیم .با به وجود آمدن
شرایط همکاری با شرکتهای به نام اروپایی ،سعی بر ورود اطالعات و تقویت نقش تولید شرکت داشتیم و فعالیت ها به نقطهای
رسید که اکثر محصوالت مورد نیاز در صنعت هوای فشرده در خط تولید ،ساخته میشد و سطح محصوالت تولید داخل به میزان
مطلوبی رسید .در ادامه راه ،تصمیم بر این شد که با تقسیم کارهای اجرایی شرکت به دو بخش تولید و بازرگانی ،کارهای شرکت نظم
بگیرند و هدفمند تر انجام شوند.

سهرابنآقازاده
ر
مدیرندپارتماننمدیریتنفناورینوننوآورینرسکتنفرا

اشاره به جایزه کسب وکارهای خانوادگی در ترکیه و همچنین بررسی یکی از کسب وکارهای بزرگ خانوادگی در ترکیه به نام
مجموعه شعبانچی،
خانم گولر شعبانچی به عنوان رهبر مجموعه شعبانچی ،توانسته است با استفاده از نوآوری 17 ،درصد مرزهای کسب وکار خودش
را توسعه بدهد نکتهای که خانم شعبانچی در سخنرانیهای خودش به ان تاکید داشته ،ریسک نوآوری بوده که به عقیده او ،ریسکِ
ریسک نکردن ،بسیار بیشتر از ریسکِ ریسک کردن در این زمینه میباشد

مجموعه شعبانچی در حال حاضر حدود  40میلیون مشتری در  14کشور دنیا دارد؛ بیش از  60هزار نیروی کار در سراسر دنیا
دارد و همچنین  8شریک استراتژیک دارد .الزم به ذکر است که این مجموعه یک پرتفوی تهاجمی در بخش نوآوری دارد.

ر
شهریارنرسیفن
ر
کیفیتنونریسکندرنرسکتن Nordeaونمحققندرنزمینهنکسبنونکارهاینخانوادگن
مدی نرن

فرض کنید که با یک کسب وکار خانوادگی در نسل دوم روبرو هستیم که تمرکز خاصی بر موضوع نوآوری از خود نشان نداده است
و صبر رهبران اصلی را هم در خود نمیبیند که بخواهد تجربه کند و نتیجه گیری کند .اگر وارد این کسب و کار شوید ،چه
پیشنهاداتی به آنها برای بهبود فضای نوآوری میدهید؟

