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  چكيده
ريزي مادري با نام شيوه برنامهطور غالب، سه شيوه به) 1994(هاي آقاي گولد و همكاراندر پژوهش

شناسايي شده است كه به  )FC(و شيوه كنترل مالي  )SC(ژيك  ، شيوه كنترل استرات)SP(ژيك  استرات
ها، شركت هاي مادر در اتخاذ هر يك از اين سه شيوه نيازمند داشتن درك و دانشي مناسب از اعتقاد آن

ادري گفته شده را با ابعاد ماتريس مادري تلفيق كرده و م اين مقاله سه شيوه. و كارهاي خود هستندكسب
و كارها و توانايي كمك مادر الگويي براي انتخاب شيوه مادري براساس ميزان درك شركت مادر از كسب

بين نوع شيوه مادري و ميزان درك و  ":در اين الگو فرضيه اصلي پژوهش با عنوان. كندها عرضه ميبه آن
همراه نه فرضيه فرعي در ، به"و كارهاي تابعه رابطه معناداري وجود دارده كسبتوانايي كمك مادر ب

نتيجه پژوهشي  روش پژوهش به لحاظ. گيردهاي مادر نمونه ايراني مورد بررسي و تحليل قرار ميشركت
 كار گرفته شدهروش آماري به. تبييني و به لحاظ نوع داده، كمي است–اي، به لحاظ هدف توصيفيتوسعه

دهد؛ فرضيه ها نشان مينتايج تجزيه تحليل فرضيه. آزمون ضريب همبستگي، نسبت موفقيت و عالمت است
د، دو ييهاي فرعي پژوهش سه فرضيه تأهمچنين از ميان فرضيه. د قرار گرفتيياصلي پژوهش مورد تأ

كافي مشاهده مورد پژوهش نمونه  يها د نشد و در خصوص چهار فرضيه فرعي ديگر در شركتييفرضيه تأ
با شيوه مادري ) تعداد نفرات شاغل در ستاد(طور غالب بين اندازه ستاد شركت مادر عالوه؛ بهبه. نشد
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  بيان مسئله
و كارهاي تابعه، از موضوعات چالش بر آفريني شركت هاي مادر در كسبنحوه ارزش

برخي از پژوهشگران و حتي مديران . شودانگيز در استراتژي سطح شركتي محسوب مي
جز ايجاد دانند كه بهگر ميو كارها، وجود شركت مادر را مخرب ارزش و مداخلهكسب
اما برخي ديگر همچون انسف  .]15[ هاي سربار اضافي، كاركرد ديگري نداردهزينه

طور صريح، ضرورت به) 1994(و گولد و همكاران ) 1982(طور ضمني، پورتر به) 1960(
- مي و كارها توجيهافزايي و ايجاد ارزش در كسبوجود شركت مادر را در راستاي هم

و ر شركت مادر نتواند آثار مادري مثبتي در ارزش كسبكنند، البته همزمان معتقدند كه اگ
تر مزيت مادري نداشته باشد وجود آن ضرورتي كارهاي خود داشته باشد يا بياني ساده

ميان مادر  " 1فاصله مطلوب"ويليامسون با طرح . ]4] [3[ ]10[ندارد و بهتر است منحل شود
- ورزد؛ بهاب شيوه مادري تأكيد ميطور ضمني بر اهميت انتخو كارهاي تابعه، بهو كسب

مادر موفق  يها هاي شركتآلها و ايدهو كارها يكي از ويژگيعالوه شناخت دقيق كسب
و است و هر شركت مادر بسته به نوه شيوه انتخابي بايد درك و شناخت كافي كسب

سازي ها در استراتژي متنوع دليل شكست بسياري از شركت]. 2[كارهاي تابعه داشته باشد 
گولد و همكاران سه شيوه مهم مادري را  .]15[عدم توجه به شيوه مناسب مادري بوده است 

كه در اين شيوه فاصله مادر  2ريزي استراتژيكشيوه برنامه: اند كه عبارتند ازشناسايي كرده
 3جويانه زيادي دارد، شيوه كنترل ماليو كارها بسيار نزديك و مادر نقش مداخلهبا كسب

- و كارها بسيار زياد و تفويض اختيار زيادي از سوي مادر ارايه ميكه فاصله مادر با كسب

رو با تمركز بر مقاله پيش]. 10[كه در ميانه دو شيوه است 4شود و شيوه كنترل استراتژيك
مناسب عرضه  5ديدگاه مبتني بر منابع قصد دارد چارچوبي را براي انتخاب شيوه مادري

  .كند

                                                 
1. Appropriate Distance 
2. Strategic Planning Style(SP) 
3.Financial Control Style(FC) 
4.Strategic Control Style(SC) 
1.Parenting Style 
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  وع و اهداف پژوهشاهميت موض
هاي انجام شده پژوهش؛ اغلب زعم جانسون و شولز يكي از داليلي كه باعث شده استبه

مادر به نتايج قطعي و روشني منتهي  يها در خصوص رابطه بين تنوع و عملكرد در شركت
گولد و همكاران معتقدند كه  .]15[نشود عدم توجه دقيق به شيوه مادري بوده است 

درخريد ) قيمت اضافه تر(هاي خصمانه و پرداختن صرف قيمتيكيت تملگرايش به سم
مادر رقيب، دليلي براي  يها و كارهاي تابعه يك شركت مادر از سوي شركتكسب

به . تابعه خود است يها ناكارآمدي شيوه مادري شركت مادر در مديريت اثربخش شركت
مادري بايد مزيت مادري ايجاد كارگيري شيوه مناسب مادر با به يها بياني ديگر شركت

تابعه به دليل قرار گرفتن در پورتفوي شركت مادر احساس  يها اي شركتگونهكنند به
 يها تابعه از سوي شركت يها آيندي داشته باشند و انگيزه تملك خصمانه شركتخوش

ر عالوه پورتر با مطرح كردن تست بهتر بودن در كنابه ].10[مادر رقيب را كاهش دهند 
را طوري مديريت كند كه بعد از قرار  وكارهامادر، معتقد است شركت مادر بايد كسب

موارد اخير از اهميت  يهمه]. 19[گرفتن در پورتفوي شركت مادر عملكردشان بهبود يابد 
هدف اصلي اين . كندعني اتخاذ شيوه مادري مناسب حكايت مييو ضرورت اين موضوع 

آن با شيوه پيشنهادي  يمادر ايراني و مقايسه يها در شركتپژوهش شناسايي شيوه مادري 
همچنين هدف فرعي پژوهش بررسي تناسب اندازه ستاد مادر با نوع . مدل پژوهش است

  .شيوه مادري منتخب است
  

  پژوهش يمروري بر پيشينه
ايشان با . ها مربوط به گولد، كمبل و همكارانشان استدر بخش خارجي بيشترين پژوهش

چند كسب و كاره سهم دانشي عظيمي را در تئوري  يها ز پژوهش خود بر شركتتمرك
ها در زمنيه استراتژي پژوهش متمادي آن. مادري و در استراتژي شركتي عرضه كردند

سطح شركتي به توسعه مفهومي جديد از استراتژي سطح شركتي، مزيت مادري و شناسايي 
چند  يها ه هاروارد در بخش عملكرد شركتروملت از دانشگا. شيوه هاي مادري منجر شد

پورتر بعد . ]2[هاي مادري نداشته استكسب و كاره به پژوهش پرداخته اما توجهي به شيوه
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رخ  1986-1950شركت بزرگ آمريكايي بين  33 يوسيلههايي كه بهاز مطالعه تمليك
مالكان مناسبي  مادر به اين نتيجه رسيدند كه يها داده بود نتيجه گرفت كه اغلب شركت
و كارهاي تمليك شده نيستند و در نهايت بيش از براي مديريت و مادري كردن كسب

هاي داخلي، در بخش پژوهش]. 17[سال باز فروش شدند  6-5ها در طي نيمي از تمليك
ها ك از آنيمادر انجام شده است؛ اما موضوع هيچ يها پنج پژوهش در خصوص شركت

اين مقاله با ارايه چارچوبي براي انتخاب شيوه . ري نبوده استهاي ماددر خصوص شيوه
هاي مادري را با ديدگاه مبتني بر منابع تركيب كرده و الگويي مادري تالش دارد كه شيوه

مدل اين . براي انتخاب شيوه مناسب مادري ارايه كند كه از اين منظر منحصر به فرد است
  .د ايشان قرار گرفته استمقاله به آقاي كمبل ارسال و مورد تمجي

  
 چارچوب نظري پژوهش

گذاري به شركت سرمايه)هولدينگ(شركت مادر ) 2002(طبق تعريف جانسون وشولز 
با استنباط ]. 15[و كارهاي متعددي سرمايه گذاري كرده استشود كه در كسباطالق مي
به ) هولدينگ( توان استنباط كرد، شركت مادر حسابداري مي 20و 19و 18از اصل 

. و كارهاي تابعه اعمال كندتواند نفوذ يا اثركنترلي بر كسبشود كه ميشركتي اطالق مي
و كاره كه توان اعمال نفوذ كنترلي بر چند كسب يها توان گفت كه شركتبنابراين، مي

از ديدگاه . شوندو كارهاي خود را داشته باشند، نوعي شركت مادر محسوب ميكسب
و كارهاي مختلف ، شركت هولدينگ شركتي است كه مالك كسب)2006( ريچارد لينچ
صورت و كارهاي مختلف را بهگذاري، سهام كسبعنوان يك شركت سرمايهاست و به
و كارها ممكن است البته در برخي از كسب. در اختيار دارد) درصد 50حداقل (اكثريت

 1970هولدينگ از سال  يها كتساختار شر. شركت هولدينگ سهام اقليت نيز داشته باشد
  .]18[اند تر شدهبه بعد همچنان كه ويليامسون مورد بررسي قرارداده است، رايج
استراتژي سطح شركتي، : كنندتامپسون و استريكلند سه سطح را براي استراتژي مطرح مي

استراتژي سطح شركتي در . ايو كار و استراتژي سطح وظيفهاستراتژي سطح كسب
مادر قابل طرح  يها طور كلي در سطح شركتو كاره و بهچند كسب يها كتخصوص شر
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و كاره موضوعيت دارد و به تك كسب يها و كار در شركتاستراتژي سطح كسب. است
سطح  ياستراتژ.پردازدو كار براي رسيدن به مزيت رقابتي ميرقابت كردن كسب ينحوه
سازمان در چارچوب استراتژي سطوح باالتر اي هاي وظيفهعمليات حوزه يبه نحوه وظيفه

با توجه به اينكه موضوع اين پژوهش در ]. 1[براي اجرايي كردن استراتژي مربوط است 
-استراتژي سطح شركتي است؛ بنابراين، به تعريف استراتژي سطح شركتي پرداخته مي

يامسون، ولد و همكاران با توسعه و تببين نظريات انديشمنداني چون انسف، ويلگ:شود
ها در آن. چندلر و پورتر تفكرات ارزشمندي را در استراتژي سطح شركتي ارايه كردند

كه كنند؛ همانطوريپردازند و بيان ميتئوري مادري خود به بحث مزيت مادري مي
ابد، استراتژي سطح يو كار، در جهت ايجاد مزيت رقابتي توسعه مياستراتژي سطح كسب

و كارهاي تابعه شركت مادر براي كسب "مزيت مادري"ايجاد  شركتي نيز بايد با هدف
و اين است كه شركت مادر بتواند براي كسب "مزيت مادري "منظور از. سازماندهي شود

و كارهاي تابعه مادر رقيب ايجاد نمايد و كسب يها كارهاي خود ارزشي بيش از شركت
كت مادر بيشترين ارزش يعني شر. احساس كنند كه صاحب بهترين شركت مادر هستند

به اعتقاد گولد و همكارانش در توسعه استراتژي سطح ]. 10[افزوده مادري را ايجاد كند 
  ) 1نمودار شماره:(شركتي نيازمند اتخاذ دو تصميم استراتژيك است

 اقليت، سهام مالكيتي، سهام(طريقي چه از و كارهايي وكسب چه در مادر شركت منابع.1
   شود؟ گذاريسرمايه ،)شراكت و مشترك گذاريسرمايه

 ارتباط در هاآن با و گذاشته اثر خود، تابعه كارهاي وكسب بر بايد مادر شركت چگونه. 2
 باشد؟

 يو كارها ونحوهچگونگي ايجاد ارتباط با كسب(2طور خاص بر تصميم شمارهاين مقاله به
  :متمركز است) هامادري آن
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و و كارها تناسب وجود دارد؟ يعني فهم و درك شركت مادر از كسبموفقيت كسب
 .]15[كارها تا چه حدي است 

و كارهاي تابعه را مورد ركت مادر به كسبرساني شاين بعد، ميزان كمك و نفع :عد دومب
در واقع سؤالي كه شركت مادر بايد جواب دهد اين است كه تا چه . دهدسنجش قرار مي
و كارها هاي مادري كسبهاي شركت مادر و فرصتها ، منابع و ويژگياندازه بين مهارت

ازه ممكن است از و كارهاي تابعه تا چه اندتر كسببه بياني ساده. تناسب وجود دارد
اي است منظور از فرصت مادري، فرصت بهبود بالقوههاي شركت مادر منتفع شوند؟ كمك

و كار وجود دارد كه در صورت مداخله شركت هايي از زنجيره ارزش كسبكه در بخش
و كار تواند به ارتقا ارزش كسبهاي شركت مادر ميمادر بهبود خواهد يافت؛ يعني كمك

  .]15[شود منجر 
  .شودماتريس مادري بر اساس دو موضوع اخير، تعريف و به چهار ناحيه كلي تقسيم مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ]15] [10][9[ماتريس مادري .2نمودار 

و كارهاتوانايي كمك مادر به كسب

ميزان درك و 
شناخت مادر از 
عوامل كليدي 

موفقيت و جزييات 

 زياد

 زياد كم

دام ارزشي ديار غربت كم

حوزه ثبات  قلمرو محوري  
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تواند بدان وكاري كه شركت مادر درك و شناخت درستي از آن ندارد و نميكسب
و كاري كه مادر كسب. است 1و كاري از نوع كسب وكار ديار غربتكمك نمايد كسب

 2توانايي كمك بااليي برخوردار است يك دام ارزشيدرك پاييني از آن دارد؛ اما از 
هاي مادر بر اساس درك نادرست آن، مخرب شود كه ممكن است كمكمحسوب مي
ها به ارتقا ارزش آن و كاري كه مادر از آن درك درستي دارد ولي نميكسب.ارزش باشد

آن تأثيري است كه بود و نبود مادر براي  3و كار حوزه ثباتكمكي كند از نوع كسب
تواند آثار و كند و ميخوبي درك ميها را بهو كارهايي كه شركت مادر آنكسب. ندارد
-ناميده مي 4و كارهاي قلمرو محوريها داشته باشد كسبآفرين در آنهاي ارزشكمك

از تناسب مادري و كارها، براي قرار گرفتن در پورتفوي مادر اين نوع از كسب. شوند
هاي نگارندگان در خصوص ماتريس مادري كي از استنباطي]. 15] [10[ هستند برخوردار

و كارهاي تابعه را بر اساس اين است كه شركت مادر بايد ميزان دخالت خود در كسب
تر اگر شركت مادر درك به بياني ساده. هاي خود تنظيم كندها و منابع و قابليتمهارت

و كارهاي توانايي كمك و نفع رساني به كسبو كارهاي تابعه داشته و از درستي از كسب
آفرين داشته باشد؛ ولي و كارها دخالت ارزشتواند در امور كسبتابعه برخوردار باشد مي

برداري از و كارهاي تابعه نداشته و از توانايي الزم براي بهرهاگر درك درستي از كسب
و هتر است در امور كسبو كارها برخور دار نيست؛ بهاي مادري و كمك به كسبفرصت

- با استنباط از مطالب اخير ميكارها دخالت نكند و از اهرم تفويض اختيار استفاده نمايد، 

تواند معياري براي انتخاب توان عنوان كرد كه منطق تناسب در دوبعد ماتريس مادري مي
  . هاي مادري باشدشيوه

  هاي مادريشيوه 
رانش هشت شيوه مادري شناسايي شد كه سه شيوه بر اساس مطالعات ميداني گولد وهمكا 

ريزي استراتژيك، شيوه كنترل شيوه برنامه: اندترين بودههاي مادر رايجآن در بين شركت
                                                 
1.Alien business 
2.Value trap business 
3.Ballast business 
4.Heartland business 
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ريزي استراتژيك مادر مداخله بيشتري در در شيوه برنامه. استراتژيك و شيوه كنترل مالي
در اين شيوه اهداف استراتريك  كند وو كارهاي تابعه اعمال ميريزي كسبامور برنامه

در شيوه كنترل مالي شركت مادر مداخله ناچيزي . مدت هستندمقدم بر اهداف مالي كوتاه
طور عمده تفويض اختيار بااليي را اعمال و كارهاي تابعه داشته و بهدر برنامه ريزي كسب

وه كنترل در شي. كند، در اين شيوه اهداف مالي مقدم بر اهداف استراتژيك استمي
و كار ريزي در خود كسباستراتژيك كه حد واسط بين دو شيوه قبلي است، منشأ برنامه

است و شركت مادر مداخله متوسطي را آن هم با هدف سنجش كيفيت تفكر استراتژيك 
در اين شيوه تالش شركت مادر بر اين است . كندو كارهاي تابعه اعمال ميمديران كسب

طور ها بههاي اين شيوهويژگي. اتژيك و مالي توازني را برقرار سازدكه در بين اهداف استر
  :بندي شده استجمع 1خالصه در جدول شماره

 ]16][13][12][11][10][9][8][7[ مادر يها هاي مادري در شركتبندي مفهوم شيوهجمع. 1جدول 

 شيوه كنترل مالي
 

 شيوه كنترل استراتژيك
 

ريزي استراتژيكشيوه برنامه  
 

 نام شيوه مادري
هاي متمايز مؤلفه

 كننده
 فلسفه استراتژيكهاي محوري مادرتوانمنديارتباطات پورتفوليو

هاي شديد مالي برايكنترل
و بهتر شدن عملكرد كسب

 كارها

هماهنگي و بازنگري استراتژي ها،
تنظيم اهداف مناسب مالي و استراتژيك و ايجاد ارتباط 

و كارهابين كسب

استراتژي حول هم افزايي و توانمندهاي توسعه
بالقوه بين كسب و كارها و هماهنگ كننده قوي 

و كارهااقدامات و ايجاد ارتباطات در بين كسب
 نقش مادر

و كار مستقل است اماكسب
بايد نوعي از استراتژي را اتخاذ 
كند كه اهداف مالي مد نظر 
.شركت مادر را برآورده سازد  

ي مربوط به خود اما با هماهنگي هاتوسعه استراتژي
هاتمركز بر اجراي استراتژي توسط مادر و كارنقش كسب   

و ماهيت كسب تنوع بسيار مرتبط تنوع نسبتا مربوط تنوع بسيار نامربوط
 كارهاي مادر

 باال متوسط كم
ميزان اطالعات 

جز به جز و دقيق 
و مادر از كسب

 كارها

طور كامل و غالببه طور كامل و غالبولي نه بهاهميت باال   عنوان بخشي از ارزيابي كليمهم اما به   
اهميت سودآوري 

مدت در كوتاه
ند كنترليفرآ  

 اندازه ستاد مادر بزرگمتوسط كوچك
-شير دوشي كامل كسب -

 وكارها 
به خطر افتادن موقعيت آتي  -

هر كسب و كار به دليل تاكيد 
بيش از اندازه به سودهاي 

 كوتاه مدت
مدير سوزي و از بين رفتن  -

 انگيزه مديران كسب و كارها
كاركرد اين شيوه توسط بازار  -

.سرمايه انجام مي شود  

كارگيري آنعدم سهولت به -  
تأكيد مادر بر اهداف مالي در زمان بررسي بودجه و  -

تأكيد بر اهداف استراتژيك در زمان بررسي استراتژي هر 
كسبو  و كارها در مقاطع كسبتناقض رفتار مادر با (كار

)زماني مختلف  
وكار مورد اخير موجب ابهام و سردرگمي مديران كسب -

.شودها مينارضاتي آن  

و كارهاهاي مادر در امور كسبمداخله -  
هاي مادر بلند پروازي -  
پذيرهاي انعطافكنترل -  
بر و تصميمات پر ندهاي هماهنگي زمانيفرآ - 

 هزينه

انتقادات به هر 
 شيوه

بي تي آر و هانسون واغلب
ها در  نمونه شركت شل و كانن واغلب رايج در كشور ژاپن امرسون و جنرال الكتريك  ناشناخته در ژاپن

  هر شيوه
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  )RBV(ديدگاه يا تئوري مبتني بر منابع
و كار، بر خالف ديدگاه سازمان صنعتي ژي سطح كسب ديدگاه مبتني بر منابع در استرات

ها و منابع داخلي هر طورعمده بر محيط تمركز دارد،با تمركز بر توانمنديپورتركه به
طور مشابه ديدگاه مبتني بر منابع در به]. 5][20[دنبال ايجاد مزيت رقابتي است شركت به

دنبال ايجاد هاي داخلي شركت مادر بايد بهژي سطح شركت با اتكا به منابع و ويژگي استرات
هاي مادري كه در محيط ثابت قرار دارند؛ دكمبل معتقدند شركتگول. مزيت مادري باشد

ريزي هاي متغير شيوه كنترل استراتژيك و شيوه برنامهشيوه كنترل مالي و براي محيط
مقاله انتخاب شيوه مادري با رويكرد مبتني بر منابع  در اين]. 10[است  ژيك مناسب  استرات

-مادر به صرف قرار گرفتن در محيط متغير نميهاي شود به اين معني كه شركتبحث مي
هاي داخلي شركت مادر، توانند شيوه مناسب مادري را انتخاب كنند، بلكه منابع و مهارت

   .موضوعي كليدي است
  

  توسعه مدل پژوهش
سهم اصلي اين پژوهش در تئوري مادري، ارايه مبنايي براي انتخاب شيوه مناسب مادري 

از ديدگاه . هاي قبلي به آن نپرداخته استبر منابع است كه پژوهشبر اساس رويكرد مبتني 
دنبال اين باشد كه بهترين مادر براي كسب گولد و همكاران شركت مادر بايد هميشه به

كند، شركت مادري كه نتواند به كارهاي خود باشد و صرفاً مادر خوب بودن، كفايت نمي
تر ارزش افزوه مادري نداشته باشند، اني سادهبه بي و كارهاي خود بيفزايند ياارزش كسب
مادر مخرب ارزش محسوب خواهد شد يا در بهترين حالت يك شركت  يها جزء شركت

خاصيت لقب خواهد گرفت كه انحالل چنين شركت مادري از نگاه پورتر مادر بي
-بنابراين، شركت مادر بايد خود را به سمت شركت مادر ارزش .]17] [10[ضروري است 

حركت در چنين . ، سوق دهد تا بتواند مزيت مادري ايجاد كند)شركت مادر طبيعي(آفرين
شركت (آفريناز يك شركت مادر ارزش. مسيري نيازمند اتخاذ شيوه مادري مناسب است

و كارهاي خود درك و حس، و اطالعات درستي از كسب: رود اوالًانتظار مي) مادر طبيعي
هاي بالقوه و كارهاي خود كمك كند تا پتانسيلند به كسببتوا: داشته باشد و در ثاني

  . ها به فعليت برسدارزش در آن
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هاي مادري و مفاهيم هاي اخير نگارندگان با مطالعه مفاهيم اصلي نهفته در شيوهبا توضيح
عنوان مبنايي به) درك و توانايي كمك(نهفته در ماتريس مادري، از ابعاد ماتريس مادري 

ابعاد  ،)4نمودار(در واقع مدل پژوهش . انداب شيوه مناسب مادري استفاده كردهبراي انتخ
هاي مادري تركيب كرده است تا بيان كند كه ميزان درك و ماتريس مادري را با شيوه

تواند مبناي مهمي براي انتخاب و كارهاي تابعه، ميتوانايي كمك شركت مادر به كسب
ل اين است كه اگر توان درك و كمك شركت مادر به پيام محوري مد. شيوه مادري باشد

جويانه و متمركز باشد و به سمت تواند مداخلهو كار تابعه باال باشد؛ شيوه مادري ميكسب
گرايش پيدا كند و اگر ميزان درك و توانايي كمك ) SP(ريزي استراتژيكشيوه برنامه

هاي عدم تمركز كه از ويژگيمادر كم باشد، شيوه مادري بايد به سمت عدم مداخله و 
  :است؛ گرايش يابد) FC(شيوه كنترل مالي

  
 

L M H 
 
SC S.P  S.P  

 H

 
FC  S.C  S.P 

  
M
 

 
 
FC 

F.C  S.C  
  
 
L 
 

 نگارندگان : منبع
  مدل پژوهش. 4 نمودار

  شناسي پژوهشروش
توصيفي و نوع  -هدف؛ پژوهشي تبييني اي، شناسي اين پژوهشبر مبناي نتيجه؛ توسعهروش

  .داده پژوهشي كمي است

)شناخت(ميزان درك  

كمكتوان  
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  هاي پژوهشفرضيه  
، شـيوه كنتـرل   )SP(ريـزي اسـتراتژيك  سه شـيوه اصـلي مـادري عبارتنـد از شـيوه برنامـه       

نگارندگان با مطالعه مبـاني نظـري مربـوط بـه     ). FC(و شيوه كنترل مالي) SC(استراتژيك
ماتريس مادري و تركيب آن با سه شـيوه گفتـه شـده    و استفاده از استراتژي سطح شركتي 

مشخص ساختند كه از ديدگاه مبتني بر منابع، انتخاب شيوه مناسب مادري تـابعي از ميـزان   
هاي پژوهش بر اساس مـدل پيشـنهادي   درك و كمك شركت مادر است؛ بنابراين، فرضيه

  :صورت زير استپژوهش به
  فرضيه اصلي

هاي مادري رابطه معناداري وجود شركت مادر و شيوه) كدرك، توانايي كم(بين ميزان 
  .دارد

  هاي فرعيفرضيه
 يها شركت مادر به شركت) استعداد كمك(هر قدر ميزان درك و توانايي كمك  .١

ريزي استراتژيك تابعه باالتر باشد، شركت مادر بيشتر به به استفاده از شيوه برنامه
 .گرايش خواهد داشت

تابعه باالتر و توانايي كمك متوسط باشد،  يها از شركت هر قدر ميزان درك مادر .٢
 .ريزي استراتژيك گرايش خواهد داشتشركت مادر بيشتر به استفاده از شيوه برنامه

تابعه متوسط و توانايي كمك باالتر باشد،  يها هر قدر ميزان درك مادر از شركت  .٣
 .گرايش خواهد داشت ريزي استراتژيكشركت مادربيشتر به استفاده از شيوه برنامه

تابعه متوسط باشد،  يها هر قدر ميزان درك و توانايي كمك شركت مادر به شركت .۴
 .شركت مادر بيشتر به استفاده از شيوه كنترل استراتژيك گرايش خواهد داشت

تر تابعه باالتر و توانايي كمك پايين يها هر قدر ميزان درك شركت مادر از شركت .۵
 .به استفاده از شيوه كنترل استراتژيك گرايش خواهد داشتباشد، شركت مادر بيشتر 

تر و توانايي كمك باالتر تابعه پايين يها هر قدر ميزان درك شركت مادر از شركت .۶
 .باشد، شركت مادر بيشتر به استفاده از شيوه كنترل استراتژيك گرايش خواهد داشت
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تر باشد، تابعه پايين يها هر قدر ميزان درك و توانايي كمك شركت مادر به شركت .٧
 .شركت مادر بيشتر به استفاده از شيوه كنترل مالي گرايش خواهد داشت

تابعه پايين تر و توانايي كمك متوسط باشد،  يها هر قدر ميزان درك مادر از شركت .٨
 .شركت مادربيشتر به استفاده از شيوه كنترل مالي گرايش خواهد داشت

تابعه متوسط و توانايي كمك پايين تر باشد،  يها هر قدر ميزان درك مادر از شركت .٩
 شركت مادربيشتر به استفاده از شيوه كنترل مالي گرايش خواهد داشت

شيوه مادري كه شامل سه شيوه اصلي است؛ متغير وابسته پژوهش و  :متغيرهاي پژوهش
ها، و كارهاي تابعه و توانايي كمك شركت مادر به آنشركت مادر از كسب 1ميزان درك

گفتني است كه سه شيوه مادري عبارتند از . شونددو متغير مستقل پژوهش محسوب مي
) FC(و شيوه كنترل مالي) SC(شيوه كنترل استراتژيك)SP(ريزي استراتژيكشيوه برنامه

 :دنبال بررسي رابطه زير استبه زبان رياضي پژوهشگر به. 
)&( HelpFeelfyleParentigSt = 

  العات ها و اطهاي گردآوري دادهروش
اطالعات مورد نياز اين پژوهش در خصوص متغيرهاي مستقلپژوهش از طريق پرسشنامه 
پژوهشگر ساخته گردآوري و اطالعات مورد نياز در خصوص شيوه مادري فعلي هر 

- آوري و تحليل ميهولدينگ از طريق پرسشنامه استاندارد آقاي گولد و همكارانش جمع

  .شود
  روايي و پايايي 

نفر از مديران مجموعه  12هش براي سنجش روايي، پرسشنامه در اختيار در اين پژو
 سؤاالت گذاري تأمين اجتماعي قرار گرفت تا در رابطه با ميزان درستي و شفافيتسرمايه

 شفافيت ارتقا جهت پرسشنامه هاآن ينظرها دريافت از بعد كه كنند نظر ابراز پرسشنامه،
هاي مورد پژوهش توزيع شده سپس بعد از تأييد استادان صاحبنظر در بين شركت اصالح؛
منظور تعيين ضريب قابليت اعتماد از روش آلفاي كرونباخ استفاده در اين پژوهش به. است

                                                 
1.Feel or Understand 
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درصد بوده كه به لحاظ  7/81مقدار آلفاي كرونباخ محاسبه شده در مجموع . شده است
 . قبول استآماري قابل

  
  هازيه و تحليل دادهروش تج

تابعه  يها در اين پژوهش ابتدا ميزان فهم و درك شركت مادر از عوامل موفقيت شركت
و ميزان توانايي كمك و ارايه خدمات توسط شركت مادر به ) تابعه يها جزييات شركت(

گيرد تا هاي محقق ساخته، مورد سنجش قرار ميتابعه نيز از طريق پرسشنامه يها شركت
در مرحله بعدي از طريق پرسشنامه گولد و كمبل شيوه . مدل پژوهش شناسايي شوندابعاد 

ها از در اين پژوهش براي آزمون فرضيه. تابعه استخراج  مي شود يها مادري فعلي شركت
همچنين با توجه به اينكه متغيرهاي . شودآزمون پارامتريك نسبت موفقيت استفاده مي

نيز ) آزمون ناپارمتريك(ار بخشي بيشتر از آزمون عالمت پژوهش كيفي هستنند، براي اعتب
  . استفاده شده است

  
  آماري و نمونه پژوهش يجامعه
هاي شركت هولدينگ است كه شامل هولدينگ 63آماري پژوهش در مجموع  جامعه

گذاري تأمين اجتماعي، هاي شركت سرمايهپذيرفته شده در بورس تهران، هولدينگ
و ) ره(هاي ستاد اجرايي فرمانسازمان بنياد مستضعفان و جانبازان، هولدينگهاي هولدينگ
 يرضوي است، با توجه به محدود بودن دسترسي به جامعه هاي آستان قدسهولدينگ

شركت دريافت شد و نمونه پژوهش  56شركت توزيع و از  63ها در همه آماري، پرسشنامه
ها  گفتني است اين شركت. شركت تقليل يافت 56ها به  براساس ميزان همكاري شركت

ها مدير  توانند براي آن شركتحداقل دو شركت مديريتي در پورتفوي خود دارند كه مي
  .عامل انتخاب كنند
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  هاي پژوهشآزمون فرضيه
شركت مادر با شيوه مادري رابطه ) درك و توانايي كمك(بين ميزان  :فرضيه اصلي

  .معناداري وجود دارد

%50:1
%50:0

>
≤

PH
PH  

  P-Valueچون . مون فرضيه فوق از آزمون نسبت موفقيت استفاده شده استزبراي آ
شود و فرضيه رد ميH0 بنابراين، فرضيه . تر استدرصد كوچك 5بوده و از 022/0برابر با 

H1 شركت مادر مورد بررسي بين ميزان درك و كمك  56شود؛ يعني در بين پذيرفته مي
-Rعالوه در فرضيه اصلي پژوهش به. ا شيوه مادري رابطه معناداري وجود داردمادر ب

Square  درصد كه با توجه مقدار  9/50بين درك و كمك با نوع شيوه مادري حدودt 
تر است، رابطه معناداري برقرار بزگ 3كه از عدد  13/3و براي كمك  6/4براي درك 

هاي پژوهش در بندي نهايي آزمون فرضيهعجهت اجتناب از ازدياد حجم مقاله جم. است
به روش  9عالوه گفتني است؛ فرضيه فرعي شماره به. نشان داده شده است 2جدول شماره 

  .د نشده استييآزمون عالمت مورد آزمون واقع شد و تأ
  هاي پژوهشهيبندي فرضجمع. 2جدول 

نتيجه آزمون 
 P-VALUE فرضيه

  تعداد شركت
  مطابق
  )X(با مدل

  كل تعداد
 ابعاد مدل  )N(شركت

022/0 پذيرش بين ميزان درك و توانايي كمك با نوع شيوه مادري رابطه معناداري وجود 56 36 
 )فرضيه اصلي(دارد

011/0 پذيرش  11 13 
 تابعه باالتر باشد،يهاهر قدر ميزان درك و توان كمك شركت مادر به شركت

ريزي استراتژيك گرايش خواهد شركت مادر بيشتر، به استفاده از شيوه برنامه 
 ).1فرضيه(داشت

019/0 پذيرش  
 

10 12 
و توانايي كمك متوسط باشد،ترتابعه بااليهاهر قدر ميزان درك مادر از شركت

ريزي استراتژيك گرايش خواهد شركت مادر بيشتر به استفاده از شيوه برنامه
 ).2(داشت

363/0 عدم پذيرش  5 8 
تابعه متوسط و توانايي كمك باالتر باشد،يهااز شركتهر قدر ميزان درك مادر

ريزي استراتژيك گرايش خواهد داشت شركت مادربيشتر به استفاده از شيوه برنامه
)3.( 

029/0 پذيرش تابعه متوسط باشد،يهاهر قدر ميزان درك و توانايي كمك شركت مادر به شركت 14 10 
 ).4(شركت مادر بيشتر به استفاده از شيوه كنترل استراتژيك گرايش خواهد داشت

500/0 آزمون ناپذيري  
 

1 1 
و توانايي كمك پايين ترتابعه باالتريهاهر قدر ميزان درك شركت مادر از شركت

خواهد باشد، شركت مادر بيشتر به استفاده از شيوه كنترل استراتژيك گرايش 
 ).5(داشت

000/1 آزمون ناپذيري  
 0 1 

تر و توانايي كمك باالترتابعه پايينيهاهر قدر ميزان درك شركت مادر از شركت
باشد، شركت مادر بيشتر به استفاده از شيوه كنترل استراتژيك گرايش خواهد 

 ).6(داشت

000/1 آزمون ناپذيري تر باشد،تابعه پايينيهامادر به شركتهر قدر ميزان درك و توانايي كمك شركت 1 0 
 ).7(شركت مادر بيشتر به استفاده از شيوه كنترل مالي گرايش خواهد داشت

000/1 آزمون ناپذيري تر و توانايي كمك متوسط باشد،تابعه پايينيهاهر قدر ميزان درك مادر از شركت 1 0 
 ).8(گرايش خواهد داشتشركت مادربيشتر به استفاده از شيوه كنترل مالي

000/1 عدم پذيرش  
تر باشد،تابعه متوسط و توانايي كمك پايينيهاهر قدر ميزان درك مادر از شركت 5 0 

 ).9(شركت مادربيشتر به استفاده از شيوه كنترل مالي گرايش خواهد داشت
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  ها نتايج تجزيه و تحليل فرضيه
شركت  37شركت مورد بررسي  56در بين ييد قرار گرفت؛ يعني أفرضيه اصلي مورد ت 

تابعه انتخاب  يها شيوه مادري خود را بر اساس ميزان درك و توانايي كمك به شركت
فرضيه فرعي شماره يك مورد . شركت با مدل پژوهش تناسب نداشتند 19كرده بودند و 

از ) شناخت(شركت مادر به لحاظ ميزان درك  13د قرار گرفت؛ يعني در مجموع ييتأ
شركت از شيوه  11ها باال ارزربايي شده بودند كه تابعه و توانايي كمك به آن يها شركت
كه موقعيت  ييها درصد شركت 6/84يعني . كردندريزي استراتژيك استفاده ميبرنامه

. ريزي استراتژيك گرايش داشتنددرك و كمك باال داشتند به استفاده از شيوه برنامه
شركت مادر به  12عني در مجموع يد قرار گرفت؛ ييمورد تأ فرضيه فرعي شماره دو نيز

ها متوسط تابعه باال و توانايي كمك به آن يها از شركت) شناخت(لحاظ ميزان درك 
. كرده استريزي استراتژيك استفاده ميشركت از شيوه برنامه 10ارزريابي شده بودند كه 

مك متوسط داشتند به استفاده از كه موقعيت درك باال و ك ييها درصد شركت 3/83يعني 
د نشده است؛ در ييتأ 3فرضيه فرعي شماره . ريزي استراتژيك گرايش داشتندشيوه برنامه

شركت به  5اند كه شركت در موقعيت درك متوسط و كمك باال ارزيابي شده 8مجموع 
ريزي استراتژيك گرايش داشتند و سه شركت با مدل پژوهش استفاده از شيوه برنامه

شركت  14د قرار گرفت، در مجموع ييفرضيه فرعي شماره چهار مورد تأ. اندتناسب نداشته
شركت با مدل پژوهش تطابق  10در موقعيت درك و كمك متوسط قرار داشتند كه 

در  .كردندها از شيوه كنترل استراتژيك استفاده ميدرصد از آن 4/71داشته است؛ يعني 
 56، شش، هفت و هشت با توجه اينكه در بين هاي فرعي شماره پنجفرضيهخصوص 

ها وجود دارد، اين فرضيه قابل شركت مورد بررسي فقط يك شركت در ابعاد اين فرضيه
مادر ايراني مورد بررسي، نمونه كافي با اين  يها به بياني ديگر در شركت. آزمون نيست

د قرار نگرفت؛ يعني ييأفرضيه فرعي شماره نه نيز مورد ت.ها وجود نداردويژگي اين فرضيه
كدام از درمجموع پنج شركت با موقعيت درك متوسط و كمك كم وجود دارد كه هيچ

  .كنندشيوه كنترل مالي استفاده نمي
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  نتايج تجزيه و تحليل نفرات ستاد
بر تببين رابطه بين ميزان درك و توانايي كمك با شيوه مادري، يكي ديگر از اهداف عالوه

كه در مباني همچنان.رابطه اندازه ستاد با نوع شيوه مادري استپژوهش تحليل 
مادر داراي  يها اشاره شده؛ اندازه ستاد شركت مادر در شركت) 1جدول شماره(نظري

مادر داراي كنترل استراتژيك، متوسط و در  يها شيوه كنترل مالي، كم، در شركت
به بياني ديگر تعداد . است مادر داراي شيوه برنامه ريزي استراتژيك زياد يها شركت

. نفرات ستاد شركت مادر در شيوه برنامه ريزي استراتژيك از دو شيوه ديگر بيشتر است
همچنين تعداد نفرات ستاد شركت مادر در شيوه كنترل استراتژيك بيشتر از شيوه كنترل 

ه تابع يها تعريف شاخص تعداد نفرات ستاد به تعداد نفرات شاغل در شركت. مالي است
ريزي استراتژيك برنامه يها اين شاخص در شركت. اين موضوع مورد بررسي قرار گرفت

 يها كه اين نسبت در شركتطوريتر است؛ بهكنترل استراتژيك بزرگ يها از شركت
نفر در شركت  1000يعني به ازاي هر (است83/36طور ميانگين ريزي استراتژيك بهبرنامه
طور كنترل استراتژيك اين نسبت به يها و در شركت) مستقر استنفر در ستاد  83/36تابعه 

نفر در ستاد  45/23نفر در شركت تابعه،  1000يعني به ازاي هر (نفر است45/23ميانگين 
گذاري توكا فوالد است تنها شركت داراي شيوه كنترل مالي شركت سرمايه.) مستقر است

نفر در  6/6نفر در شركت تابعه،  1000 عني به ازاي هريبوده  67/6كه اين نسبت در آن 
طور نسبي اندازه ستاد مادر توان نتيجه گرفت كه بهبه اين ترتيب مي. ستاد مادر مستقر است

  . مورد بررسي تناسب نسبي دارد يها هاي مادري در شركتبا شيوه
 
  گيري و ارايه پيشنهادهاي اجرايينتيجه 

هاي فرعي پژوهش سه فرضيه از ميان فرضيه. فرضيه اصلي پژوهش مورد تأييد قرار گرفت
ه فرعي ديگر در يد نشد و در خصوص چهار فرضييه تأيد قرار گرفت، دو فرضييموردتأ
ريزي شركت از شيوه برنامه28. مورد تحقيق نمونه كافي مشاهده نشد يها شركت

 شركت از شيوه كنترل 19. سازي استراتژيك استفاده مي كننداستراتژيك و برنامه
عالوه شيوه مادري هفت به. استراتژيك ودو شركت از شيوه كنترل مالي استفاده مي كنند
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نمونه پژوهش با  يها درصد شركت 66در مجموع شيوه مادري . شركت نيز ناشناخته است
همچنين بين . ها تطابق ندارد درصد شركت 34مدل پيشنهادي پژوهش مطابقت دارد و 

-مهم. با نوع شيوه مادري انتخابي تناسب نسبي برقرار استتعداد نفرات ستاد شركت مادر 

  :شرح زير استاجرايي اين پژوهش به يترين پيشنهادها
 خود مادري شيوه است مناسب ندارند؛ تناسب پژوهش مدل با كه مادري هايشركت .١

 .سازند مدل بر منطبق را
 .سازند متناسب خود انتخابي مادري شيوه با را ستاد نفرات بايد هاشركت .٢
 كه هستند ستاد نياز مورد نفرات حداقل فاقد پژوهش، نمونه مادر هايشركت از برخي .٣

 .شوند مجدد ساختاردهي خصوص اين در بايد
-به را تابعه كارهاي و كسب از مادر شركت شناخت و درك ميزان همكاران، و گولد .۴

 شودمي پيشنهاد بنابراين،. كنندمي معرفي موفق مادر هايشركت براي آلايده عنوان
 بيشينه را تابعه كارهاي وكسب از خود آگاهي و شناخت سطح مادر هايشركت
 پيشنهاد اين شايد. شود ارزش ايجاد به منتهي كارها وكسب در هاآن مداخله تا سازند
 .است كليدي بسيار موضوعي اما برسد نظر به ايساده

 از سطحي به مادر هايشركت ستاد است؛ مناسب ويليامسون هايديدگاه از الهام با .۵
 ارزش تابعه كارهاي وكسب براي مادر شركت منابع و هامهارت كه برسد نخبگي
 .كند ايجاد

 را كارها وكسب مادري هايفرصت خود، ستاد تجهيز با بايد مادر هايشركت .۶
 رساني كمك مادري هايفرصت تحقق جهت در كارها وكسب به و كرده شناسايي

 .كنند
 از بيش ارزشي و بگيرند فاصله صرف مالي هايكنترل از بايد مادر هايشركت .٧

 كنترل شيوه پورتر تعبير به زيرا كنند؛ ايجاد تابعه هايشركت براي مالي هايكنترل
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 فلسفه با مادر شركت گيريشكل و است انجام قابل سرمايه بازارهاي توسط مالي
 .ندارد توجيهي مالي كنترل

  منابع
   هنر و فن انتشارات تهران مديريت، راهبردهاي). 1384(  حسين سرشت رحمان .١
 مادر، هايشركت در هاشيوه و هااستراتژي). 1389( افشين الهي فتح حسين، سرشت رحمان .٢

  .دوران انتشارات تهران،

3. Ansoff H. I (1991). "Strategic Management in a Historical 
Perspective", in Hussey, D. E. (ed.)International Review of Strategic 
Management, Wiley, Chichester. 

4. Ansoff H.I (1965). Corporate Strategy. NewYork: McGrawHill. 

5. Barry C.A. et al. (2005). The Resource-Based View and Value To 
The Customer, ANZMAC 2005 Conference of Services Marketing. 

6. Goold M, Campbell A (2002). "Parenting in Complex Structures", 
Long Range Planning, 35, pp. 219-243. 

7. Goold M, Campbell A (1998). "Desperately Seeking Synergy", 
Harvard Business Review, pp. 131-143. 

8. Goold M, Campbell A, Alexander M (1998). "Corporate Strategy 
and Parenting Theory", Briefcase in Long Range Planning, Vol. 31, 
No. 2, pp. 308-314. 

9. Goold M. Campbell Andrew, Alexander M (1995)."Corporate 
Strategy: The Quest for Parenting Advantage", Harvard Business 
Review.  

10. Goold M, Campbell A and Alexander M. (1994). Corporate level 
strategy. Creating Value in the Multi Business Company. New York: 
John Wiley & Sons. 

11. Goold M, Campbell A (1988). Strategies and Styles the role of the 
center in managing diversified corporations. Basil Blackwell. 
 



 1390تابستان، 8، شماره 3ديريت بازرگاني، دوره م                                                                                         ١٠٠

 

12. Goold M, Campbell A, Alexander M (1997). "Corporate Strategy 
and Parenting Theory", ASMC (10th Anniversary). 

13. Goold M, Quinn J (1990). Strategic control. Addison – Eesley 
Publishing Company. 

14. Hill C, Jones G (1992). Strategic management theory: An 
Integrated Approach, Houghton Mifflin Company. 

15. Johnson G, Scholes K (2002). Exploring corporate strategy, 
Prentice Hall. 

16. Petter Gottschalk (2007). CIO and Corporate Strategic 
Management: Changing Role of CIO to CEO, Idea Group Publishing, 
pp. 124-125. 

17. Porter Michael E (1987). From competitive advantage to corporate 
strategy. Harvard Business Review.  
18. Richard Lynch (2006). "Corporate strategy"prentice Hall. 
19. Thampson Arthor Am, Strickland JR.A.J (1995). Strategic 
Management: Concepts and cases. Irwin. 

20. Wernerfelt B (1984). "A resource-based view of the firm ", 
Strategic Management Journal, Vol. 5 No. 2, pp. 171-80. 


