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رشد سریع و جهشی
رشد پیوسته
ثابت

سازی برای بقاانقباض یا کوچک
سایر

تر استبلند پروازانه2022محتاطانه و برای سال 2021رشد برای سال اهداف . 1نمودار 

PWC: منبع

2021آمریکای شمالی 

2021جهان 

2022آمریکای شمالی 

2022جهان 

صد
در

اندازچشموکنونیرویکردبرآیند،PWCخانوادگیوکارکسبنظرسنجیدهمین
هبمربوطنتایجهمراهبهکلیصورتبهراکشور87دروکاررهبرکسب2800آینده

هدادارائه(مکزیکوامریکاکانادا،کشورسهدرفعال230)شمالیآمریکایمنطقه
.است

بهتنهاتوانندنمیدیگرخانوادگیوکارهایکسبگزارش،اینهاییافتهاساسبر
رهبران.ببرندپیشراخودهایسازمانتاکنندتکیهخودمیراثوهاارزش
دارند،جدیدیرویکردبهنیازپایدارموفقیتبهدستیابیبرایخانوادگیوکارکسب

وداریپایاهدافبندیاولویتسریع،دیجیتالیتحولبرمبتنیکهرویکردی
.باشدخانوادگیوکارکسبایحرفهحکمرانی

،19-یدکووگیریهمهازناشیکارمحیطدراختاللواقتصادیتحوالتبروزازپس
السبرایرامیانیاهدافشمالیآمریکایوجهاندرخانوادگیوکارکسباکثر

64)هانجدردهندگانپاسخازنیمیازبیشرسدمینظربه.اندکردهتعیین2021
استمراررشد2021سالدرکهباورندبراین(درصد74)شمالیآمریکایو(درصد
وسریعرشدانتظارهمدرصد16ودرصد13ترتیببهکهحالیدریافت،خواهد
.دارندسالایندرراجهشی

ترگپررنجهشیصورتبهچهوپیوستهصورتبهچهرشدانتظار2022سالبرای
دردرصد23وجهانخانوادگیوکارهایکسبازدرصد21کهنحویبهاست

جهاندرآنهاازدرصد69ودرصد65ترتیببهوسریعرشدانتظارشمالی،آمریکای
.کنندمیبینیپیشراپیوستهرشدشمالیآمریکایو



اصلیهایاولویت

ایندرجهانسطحدرخانوادگیوکارهایکسبکلیهاصلیهایاولویت•
55)دجدیبازارهایبهورودگسترشاز؛عبارتندآیندهسالدوبراینظرسنجی،

خدماتیامحصوالتمعرفیو(درصد52)دیجیتالیهایقابلیتبهبود،(درصد
ازاستفادهافزایشدهندگانپاسخازدرصد49همچنین.(درصد50)جدید

هایگزینهجزوراوکارکسبمدلدرتحولنیزدرصد39وجدیدهایفناوری
.اندکردهمعرفیآیندهسالدوطیخودخانوادگیوکارکسبداراولویت

ورودعهتوسخانوادگی،وکارهایکسباولویتمهمترینشمالیامریکایمنطقهدر•
اختصاصخودبهرانظراتازدرصد56کهاستجدیدمشتریانجذبیابازارهابه

.استداده
وکارهایکسبعملکردنحوهبر19-کوویدمدتبلنداثراتهنوزکهحالیدر•

زنیاموردهایفناوریوهامهارتکهاستروشنولینشده،مشخصخانوادگی
زابسیاریگیری،همهعلیرغم.بودخواهدمتفاوتآیندهدروکارهاکسباین

مهارتافزایشوخودهایبنگاهکردندیجیتالیباخانوادگیوکارکسبرهبران
.هستندهاچالشاینرفعحالدرکارکنان
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است، نوآوری و فناوری متمرکز دیجیتالی شدن اصلی بر های اولویت. 2نمودار 
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PWC: منبع



(ESG)بنگاهیواجتماعیمحیطی،زیستحاکمیتبرتمرکزافزایش

مهمیموضوعاتبرکهاستدههچندینخانوادگیوکارهایکسب•
متمرکزنیزشرکتیواجتماعیمحیطی،زیستحکمرانیهمچون

یانبنبرشده،مشخصاهدافوهاارزشاساسبرهابنگاهاین.اندشده
عبارتهاآنکلیپیاموبودهمتمرکزذینفعانوجامعهمشتریان،اعتماد
."دهیممیاولویتسودبرراجامعهما"ازاست

آنهااقاتفبهقریباکثریتشمالیآمریکایتجاریرهبرانمیاندر•
ماعیاجتهایمسئولیتانجامبهنوعیبهکهداشتنداظهار(درصد89)

.است(درصد80)جهانیمیانگینازبیشرقماینکههستند،مشغول
دردرصد63وکنندمیکمکخودمحلیجامعهبهآنهاازدرصد77

هرکهدارندمشارکتبالعوضهایکمکاعطایوسنتیخیریهامور
واحد21ودرصدواحد15ترتیببه)جهانیمیانگینازارقامایندو

.استباالتر(درصد

کنندمیبه جوامع محلی خود کمک وکار خانوادگی چهارم کسببیش از سه . 3نمودار 
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تاثیرگذار
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. شودگذاری میاجتماعی، سرمایهتأثیر هایی با قصد به حداکثر رسانی در  پروژهاست که به موجب آن بلندمدت باال و یک رویکرد با مشارکت 
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PWC: منبع
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1
Environmental, social and corporate governance



بودنپیشروایبرفرصتیخانوادگیوکارکسبشفافیت،ارتقاءبرایاجتماعیفشاربدنبال•
وموثرترارتباطبهملزمراهابنگاهاستممکنامراینکهدارندESGحوزهدر

رهبرانزابسیاریبرایکاراینسنتی،طوربهکهاگرچهکندخوددستاوردهایدهیگزارش
ایندخوشدارند،نگهخصوصیراخودهایتالشدهندمیترجیحکهخانوادگیوکارکسب
قراربررسیموردکهشمالیآمریکایخانوادگیوکارکسبرهبرانازدرصد23تنها.نیست
.اندکردهابالغجامعهبهودادهتوسعهراپایداراستراتژییکاند،گرفته

کاروکسببرایفرصتیکهباورندبرایندهندگانپاسخاز(درصد45حدود)نیمیتقریباً•
تنهااگرچهباشند،پیشروپایدارتجاریهایشیوهدرکهداردوجودآنهاهمانندخانوادگی

.دارندموافقتاقلیمیتغییراتبامقابلهباآنهاسومیک
اما.اشدببرانگیزچالشتواندمیهانگرانیرفعدربیشترپیشرفتوESGشکافبستن•

درندخواهمیکارکنانازبسیاری.داردوجودزمینهایندرپیشرفتبرایزیادیانگیزه
ESGکهیهایبنگاهواندگذاشتهجهانبهترشدنبرراخودتمرکزکهکنندکارهاییبنگاه

همچنینمشتریان.دهندافزایشنیزراکارکنانتعاملتوانندمیدهندمیقراراولویتدررا
تریبیشهزینهمایلندآنهاازبسیاریودهندمیپاداشقویESGهایطرحباهابنگاهبه

.بپردازنددارندقویESGارزشکههاییبنگاهخدماتومحصوالتبرای

56

ماعیاجتمحیطی،زیستحاکمیتبرتمرکزافزایش
(ESG)بنگاهیو



رسازیتصویدرصددواندکردهبررسیراخودتجاریرویهخانوادگیوکارکسبهایبنگاههمهتقریباً،19-کوویدگیریهمهآثاربهتوجهبا•
نیازمندکهاستیتجارفرآیندهایکردنمکانیزهاقدام،ایندستاوردکمترین.هستندعملیاتیمدلکلتاسادهفرایندهایازازفرآیندکل

.هستنیزکارنیرویمهارتتوسعه
آمادهکهباورندبراینانددادهپاسخPwCنظرسنجیبهکهکارکنانیازدرصد77کهایگونهبههستنداساسیتغییربدنبالکارکنان•

کهجدیدیفناوریهرباراخودتوانندمیکهدارنداطمیناندرصد80و.هستندکاملمجددآموزشکسبیاجدیدهایمهارتیادگیری
.کنندسازگارشود،میآنهاکارمحلوارد

رهبرانچهارمسهازبیش:داردقراردرستیمسیردروداردقرارخانوادگیوکارهایکسبتوجهمرکزدرها،مهارتبهمربوطمسائل•
بهبودبراییا(درصد78)کاروکسبدرهمکاریوکاراییافزایشبرایفناوریازکهباورندبراینشمالیآمریکایخانوادگیوکارکسب

گذاریسرمایهکارکناندیجیتالیهایقابلیتزمینهدردرصد61وباشیدداشتهدسترسیمربوطهایدادهبه(درصد76)گیریتصمیم
وروشناهرنقشهیکآنهاسومیکتنهاوکنندمیتوصیفقویراخوددیجیتالیهایقابلیتآنهاازدرصد42تنهامیانایندر.اندکرده

.اندکردهتهیهوتدویندیجیتالی،تحولبرایمستندی
.استبرانگیزشچالایفزایندهطوربهاستعدادهاحفظوجذبکنند،میتغییرسختیبهسنتیطوربهکهخانوادگی،وکارهایکسببرای•

.دهندمیارائهراریبیشتپذیریانعطافوبیشترفراگیریبیشتر،دیجیتالیهایمهارتکهشوندمیهاییسازمانجذبکارنیرویکل،در
دهندگانپاسخازدرصد27تنهاوهستندجدیدفناوریاندازچشمباسازگاریآمادهخانوادگیکارهایوکسبازبسیاریرسدمینظربه•

.استمقاومتغییراتبرابردرآنهابنگاهکهگویندمی

56

کارآیندهبینیپیش



حکمرانییکلیدسیاستچندیایکدارایشمالیآمریکایخانوادگیوکارهایکسبرهبراناکثر•
درکهسهامدارانتوافقنامهدارایدرصد64نامه،وصیتدارای(درصد69)سومدوازبیش.هستند

سودتقسیمبرایهاییسیاستدارایدرصد43وشدهدادهتوضیحسهامفروشنحوهوزمانآن
ایاعضبرایرامواردیکههستندخانوادگیوکارهایکسبسیاستدارایدرصدچهل.هستند
دستمزددهی،نحوهمعمولطوربهکهدهدمیارائههستند،فعالوکارکسبدرکهخانواده

.دهدمیپوششراکارنیرویجذبرویهوسازماندرافرادنقشبهبهمربوطهایمحدودیت
یکیباًتقر.استشدهگنجاندهخانوادگیوکارکسباسناددرحکمرانیهایحوزهاینازبسیاری•

نسلنیجهاخانوادگیوکارکسبیکتوسطکهمحکمیسندماننداینامهتوافق(درصد31)سوم
مدیرهتهیئازجداخانوادگیوکارکسبمشاورتوسطآنازبخشیکهشدهگرفتهکاربهپنجم
.استشدهطراحیبنگاه

اگر.تاسضروریخانوادگیوکارهایکسبدرمولدوروانحکمرانیبرایشفافیتاصولرعایت•
بینازاسترسکنند،روشنراوکارکسبمقرراتغیرخویشاوند،کارکنانهموخانوادهاعضایهم

نیزکمتریبسیارتعارضمدیریتی،تیموعملیاتخانوادگیبخشبیناینکهضمنرفتخواهد
یناسازگاریکبهمنجرتواندمیمزبوراصولرعایتعدماستذکرشایان.داشتخواهدوجود

.شودناخوشایندخانوادگی
وهانقشآنهارهبرانکهباورندبرایننظرسنجیدهندگانپاسخازبیشتریاچهارمسه•

اما،هستند،(درصد75)قویرهبریتیمداراییاو(درصد78)دارندمشخصیهایمسئولیت
یتشفافواعتمادمورددرکههاییگاموهاتالشعلیرغم.داردوجودپیشرفتبرایجاهمچنان
ایاعضبهباالییاعتمادمدیرههیئتدرعضوغیرخانوادهاعضایازدرصد70-استشدهبرداشته
درمشغولودرگیرخانوادهاعضایازدرصد56تنها-دهندمیگزارشرامدیرههیئتدرخانواده

.دارندمشابهینظربنگاه،گیریجهتمورددرخانوادگیکاروکسبیک

حاکمیتیهایسیاستایجاد

74
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شمالیآمریکای 
جهان

و  ها نقش
های مسئولیت

برای کسانیمشخص 
کسب که در اداره 

مشارکت دارندوکار 

دارای تیم
رهبری قوی

اعضای خانواده غیر 
اعتماد مدیره هیئت

باالیی به اعضای 
خانواده در  

دارندمدیره هیئت

ها خانوادههمه 
مشابهی های اولویت

گیری جهتدر مورد 
دارندبنگاه 

دارندوکار خانوادگی های بنگاه و یا کسبارزشاکثریت درک روشنی از . 4نمودار 

PWC: منبع



.باشدداشتهتبلندمدجانشینیبرنامهیکومدتکوتاهوکارکسبتداومبرنامهیکبایدکاریوکسبهر•
شاننراایهشداردهندهواقعیتوآوردارمغانبههااولویتاینبرایرابیشتریفوریت19-کوویدبحران

.ندکتغییراست،کسیهرکنترلازخارجکهطریقیبهولحظهیکدرتواندمیشرایطکهدهدمی
برنامهیککهگویندمیشمالیآمریکایخانوادگیوکارهایکسبرهبرانسومیکتنهااین،وجودبا•

استپویاوزندهبرنامهیکجانشینیبرنامهآل،ایدهحالتدر.دارندشده،ابالغومستندقوی،جانشینی
کارهایوکسبازدرصد9تنهاحالاینباشود،میسازگارآنباویابدمیتکاملکاروکسببلوغباکه

.اندکردهنظرتجدیدخودبرنامهدرگیری،همهبهپاسخدرشمالیآمریکایدرخانوادگی
وکسبزابسیاریکهکشیدهتصویربهراهافرصتوهاچالشازمختلفیانواعگذشتهسالرویدادهای•

اینازتعدادیکهحالیدرمثال،عنوانبه.بودندنکردهتمرکزآنهارویقبالًخانوادگیکارهای
.کنندیمابالغومدونراخودهایبرنامهموارد،برخیدرودارندجانشینیبهبیشتریتوجهوکارهاکسب

کارهایوکسبرهبراناکثرکهحالیدر.استپیشدردرازیراههمچناندیگر،بسیاریبرایاما
تنهانهبهیازنکاملطوربهکمیتعدادتنهادارند،غیررسمیجانشینیبرنامهیکحداقلاحتماالًخانوادگی

.اندپذیرفتهرااصلیهایطرفهمهبهآنموثرارائهوآنمستندسازیبلکهبرنامهداشتن
روروبآنهاباحاضرحالدرخانوادگیوکارهایکسبکهخارجیوداخلیتغییراتسرعتبهتوجهبا•

اند،نکردهغازآراجانشینیبرایریزیبرنامههنوزکهآنهایی-بودخواهندروبرونزدیکآیندهدریا-هستند
ایمرگدلیلبهچهرهبر،یکناگهانیخروج.گیرندقرارتوجهیقابلخطراتمعرضدرتوانندمی

تواناییکهشوددیگریفردجایگزینیوخانوادگیروابطخرابیبهمنجرتواندمیمنتظره،غیربازنشستگی
همچنین،.کندتضعیفراپیشرفتبرایشرکتتواناییبالقوهطوربهوباشدنداشتهرارهبریاعتباریا

کهازمانیسباهمکاریبهتمایلیاستممکن-گذارانسرمایهوفروشندگانمشتریان،-خارجیذینفعان
.باشندنداشتهشود،نمیادارهخوبیجانشینیبرنامهتحت

تداومبرایریزیبرنامه



دخیلجدیدرهبریتعیینبرایخودبرنامهدرخانوادگیوکارهایکسبازبرخیچرا•
نتیجهدرخودروزمرهوکارکسبهایفعالیتتغییربرآنقدربرخیجهت،یکازنیستند؟

دمدتبلنجانشینیهایبرنامهبهرسیدگیبرایرازمانیکهاندشدهمتمرکز19-کووید
.اندندادهاختصاص

ازیبسیار.داردوجودجانشینیبرنامهبرابردرمقاومتبرایایدیرینهدلیلهمچنین•
نکنند،نترلکراخودوکارکسبکهندارندرازمانیتصورکننده،کنترلمالکانوگذارانبنیان

.نندکفکردیگرانبهکنترلیامسئولیتواگذاریمورددرکهاستدشوارآنهابرایو
کاروکسبیکرهبریبهقادروآمادهمایل،کسیچهاینکهتعییندیگر،شرایطدر•

ترتراحخانوادهاعضایازبرخی.باشدآوردلهرهوبرانگیزچالشتواندمیاست،خانوادگی
مدتطوالنیهایکشمکشبهمنجراگرحتیبگیرند،پیشرامدتکوتاهاجتنابراهتوانندمی

.شود
نسلکهیدرحال.باشدداشتهوجوداختیاراتسطوحباارتباطدرمسائلیاستممکنهمچنین•

تالشقدرتبهرسیدنراهوتغییربرایاستممکنخانوادگیمشاغلازبسیاریدرجوان
کهدنباشآسانآنهابرایاستممکنبنابراینهستند،تابعمواقعاغلبدراماکنند،
یحرفزمینهایندراستممکنکهمواردیدرویژهبهکنند،آغازراجانشینیهایبحث
.باشندنداشتهگفتنبرای

بینعمیقوصادقانهراهانسلبهمربوطمسائلبایدوکارهاکسبازبسیاریکهاستبدیهی•
اماشد،باکنندهناراحتبرخیبرایامرایناستممکناگرچه.کنندحلخانوادهاعضایهمه

ضروریلمسائاینحلاست،پیشرفتاستمراروهادرگیریازاجتنابدرصددبنگاهچنانچه
.است

تداومبرایریزیبرنامه

76

صد
در

75

70

56

وکارهای کسبخانوادگی آمریکای شمالی کمی بیشتر از وکارهای کسب. 5نمودار 
خانوادگی جهانی از برنامه جانشینی مستند برخوردارند

شمالیآمریکای 
جهان

بله خیر

34
30

66
70

PWC: منبع



ارهایوککسبدرموفقیتبهکمکبراینیازموردجدیدتفکرطرزوهامهارت•
هاازمانسایناولیهتوسعهوتولدبدودرکههاییایدهوهاتواناییباخانوادگی
هایمهارتازایمجموعهبارهبران.داردچشمگیریتفاوتبود،ضروری
دیدجهایایدهکهحالیدرواقعیومعتبرهایآلایدهازحمایت-فردبهمنحصر

ری،گیهمهازبعدوقبلگوناگونهایبحراندرتادارندنیاز-کنندمیایجاد
ندهزتنهانهخانوادگیوکارهایکسبکهکنندحاصلاطمینانودهندمانور
.آورندمیارمغانبهپیشرفتآیندههاینسلبرایبلکهمانند،می

خانوادگیوکارهایکسبازدرصد24تنهاجهان،سطحدر،حالاینبا•
حالیدردباشنمدیریتوگیریتصمیمدربعدینسلمشارکتشاهدخواهندمی
رهبراناکثر.استدرصد39شمالیامریکایمنطقهبرایرقماینکه

نسلایاعضکهکنندمیبینیپیششمالیآمریکایخانوادگیوکارهایکسب
54)نیمیازبیشوشدخواهندعمدهسهامدارسالپنجظرفخانوادهبعدی
یتمالکتحتیاخانوادهکنترلتحتسالپنجظرفکهدارندانتظار(درصد

.گیرندقرارخانواده
دررایبازنشستگاستممکنخانوادگیوکارهایکسبصاحبانموارد،برخیدر•

امراین.نندکواگذاربعدینسلبهرامسئولیتنیستندمایلامابگیرند،نظر
رهبریهاینقشبهورودبرایراخودکهخانوادهجواناعضایناامیدیباعث
.شودمیکردند،میآماده

بعدینسلرهبریبرایریزیبرنامه

76

75

70

56

ارند که اول آمریکای شمالی انتظار دخانوادگی نسل وکارهای کسباکثر . 6نمودار 
نسل بعدی در پنج سال آینده سهامداران عمده شوند

17

24

32

28

23

28

32

13

11

18

38

32

17

24

43

16

نسل دوم
نسل اول

نسل چهارم
نسل سوم

آمریکای شمالی
(درحال حاضر)

آمریکای شمالی
(سال آینده5)

جهان
(درحال حاضر)

جهان
(سال آینده5)

PWC: منبع



ودخمیراثخواهندمیکهخانوادگیوکارهایکسبرهبران
ریزیبرنامهبایدکنند،تضمینآیندههاینسلبرایرا

انجامهابرنامهآناجرایجهتدررااقداماتیوکرده
بینمداومگفتگوهایشاملبایدهابرنامهاین.دهند

تالیدیجیشاملکهباشدشرکترهبرانوخانوادهاعضای
نیحکمراابتکاراتمهارت،افزایشبخشی،تنوعشدن،
جانشینیهایبرنامهوشرکتیواجتماعی،محیطیزیست
.استخانوادگیوکارکسب

گیرینتیجه

76

75

56


