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 چکیده

 نحوه .است شده لیتبد راهبرد تیریمد به مربوطی هاپژوهش در مهم هایضرورت از یکی مادر یهاشرکت نقش
. استاین حوزه ترین خالهای پژوهشی درنوین علمی تحلیل داده از مهم یهاروش از استفادههای مادری و راهبردتدوین 
 اب توانمی چگونه و است موثر یمادر یهاراهبرد سبک در انتخاب متغیرهایی چه ،است این پژوهش ایندر اصلی مساله

یشین، ی پهادر این پژوهش با بررسی پژوهش نمود. را انتخاب مادری راهبرد سبک نوع گیری،خبره تصمیم مدل یک طراحی
بره فازی، گیری از سیستم خبهرهگیری دلفی فازی پایش و با با استفاده از روش تصمیمهای تاثیرگذار شناسایی ومتغیر
شرکت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش  72ی مادر در حوزه گاز انتخاب و هاشرکت. خبرگان از شدسازی مدل

ر را در بیشترین تاثی عملکرد سازمانی، دوره عمر، توان رقابتی و فرهنگ سازمانی، آفرینیمتغیرهای سطح ارزش داد،نشان 

 اهبردرمربوط به انتخاب سطح کنترل  هابر اساس خروجی مدل بیشترین فراوانی دادهدارند.  یمادر یهاراهبرد سبکب انتخا
گیری ی مورد مطالعه در اولویت تصمیمهاشرکتبا توجه به ماهیت  راهبرد. لذا انتخاب این دو استکنترل عملیاتی  راهبردو 

 .است
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 :مقدمه .1

 مالکیت یا پوشش تحت را دیگر کارهایوکسب از بخشی که شودمی اطالق هاییسازمان به شرکت مادر مفهوم

 تخصصی، مادر شرکت گروه، بنگاه، گذاری، سرمایه شرکت مرکزی، دفتر ستاد، یهانام با آنها از گاهی .دارند خود

 منزله بهو است یمختلف وکارهایکسب مالک مادر یهاشرکت. [7]  شودمی نام برده آنها مانند و فراگیر شرکت
 در است ممکن.  [۱]  دارد اختیار در اکثریت صورت به را مختلف وکارهایکسب سهام گذاری،سرمایه شرکت یک

 تابعه کارهایوکسب بر کنترلی نقش بتواند هم ،درصد ۱۰ زیر سهام داشتن با شرکت مادر کارها،وکسب از برخی

 کارهایوکسب از متشکل است سازمانی مادر، شرکت( 7۰۵2)۵لین و همکاران دیدگاه از. [7۰،72]  باشد داشته خود
 رتباطا واسطه به یا و دارند( سرمایه افزایش یهاروش) مشترک مالی منبع یا که مستقل و غیرمرتبط چندگانه،
 تلقی گذاریسرمایه شرکت را مادر شرکت ،(7۰۵۳)7[. جیالین و همکاران7۱]  اند خورده پیوند هم با گذاران، سرمایه

 را مادر شرکت نیز( 7۰۵۳)۳پویا وگلن [.۵2] است کرده گذاریسرمایه متعددی هایکاروکسب در که ،کنندمی تلقی
 مستقل نونتاک که کسب وکار چند یا دو توأم مدیریت و کنترل برای توانمی که دانندمی ابزاری و شیوه مؤثرترین

  .[7۳] شود گرفته کار به اند،بوده

و کوچک نمودن بدنه  هاگری دولتاز جمله کاهش تصدی ،وجود دارد مادر شرکتدالیل متعددی برای ایجاد 
تابعه  کاروکسبدر اثربخشی  مادر یهاشرکتدلیل نقش  ترینمهم. اما [۳] توان نام بردرا می هااجرایی دولت

صمیمات خود دارند و بعبارت دیگر کیفیت تتابعه کار وکسبتاثیرات بسزایی در عملکرد  مادر شرکت. شودمی مربوط
از طریق  هاشرکتگونه منافع اصلی این [.۵7] داردتابعه  کاروکسبآثار شگرفی در عملکرد  مادر شرکتدر سطح 

ی هاشرکتتواند امکانات جدیدی هم برای و در عین حال می شودی خود تأمین میهاشرکتتسلط و کنترل بر 
خالت جای د که بیشتر به ،، نوعی ساختار بخشی استهاشرکتگونه ساختار این [.۳7] زیر مجموعه خود فراهم آورد

از طریق ادغام، خرید، تجزیه  راهبردیاز اعمال نفوذ  ،ی خودی زیر مجموعههاشرکت راهبردیمستقیم در مدیریت 

 گذاریسرمایه هایشوند: شرکتمی بندیطبقه قسم دو به مادر شرکت اساساً[. ۵۰،۵2] نمایند و کنترل استفاده می

 به ایعالقه هاشرکت نمایند. اینمی فروش و خرید آوریسود انگیزه با را دیگر هایشرکت سهام تنها که مالی یا

ندارند و ارزش آفرینی کمتری از سوی آنها  آنها سهام نگهداری و حفظ برای تعهدی و مزبور هایشرکت مدیریت
 سعی هاشرکت این کنند.می تعقیب راتابعه  کاروکسب اداره اصوالً یی کههاشرکتگیرد. قسمت دوم صورت می

 یوجود فلسفه چه آن[. ۳] بگیرند اختیار در را آنها مدیریت ،تابعه کاروکسب در خود سهام میزان افزایش با کنندمی
 ییافزا هم جادیا و تابعه یهاکاروکسب در ارزش خلق در آنها نقش کند،می هیتوج را ی مادرهاشرکت تیماه و

 [:3]  عبارت است ازخود  کاروکسبمادری در   ارزش آفرینی  رویکرد چهار. است
سب در نفوذ طریق از تا کندمی تالش شرکت مادر روش این در: انفرادی نفوذ •  هر ردعملک برتابعه  کاروک

ــرکت مادر محوری فرآیندهای. بگذارد تاثیر یک ــامل انفرادی نفوذ در ش   مدیران، راهبری و گزینش ش
 . ستا گذاریسرمایه یهاتصمیم و هاشرکت کراهبرد برنامه تدوین سالیانه، ی بودجه تصویب و تنظیم

 طریق زا شرکت مادر دیگر عبارت به. گیردمی صورت همکاری بهبود طریق از آفرینی ارزش: اتصالی نفوذ •

 .کندمی تقویت را مجموعه کلّ افزایی هم هاشرکت بین اتصالی یهامکانیزم
 رکاوکسـب به اداری و مدیریتی خدمات یارائه طریق از آفرینی ارزش: مرکزی خدمات و عملیاتی نفوذ •

 .آیدمی دست بهتابعه 

                                                                                                                                      
1 Lin et al.,2017. 
2  Jialin, Du et al.,2019. 
3
 Pouya S et al.,2019. 
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 بر افزایی هم رویکرد، این در. گیردمی صـورت پرتفوی مدیریت طریق از افرینی ارزش: ایتوسـعه نفوذ •

کت شر. شوندمی شناخته شرکت مادر غیرمحوری یهافعالیت که ،دارد داللت مشترکی خدمات و عملیات
 .کند تقویت را مجموعه افزایی هم تواندمی تابعه کاروکسب بین اتصالی سازوکارهای با مادر

، تصمیماتی است که شرکت مادر در خصوص سطح مداخله و ی مادرهاشرکتمدیریت ی اساسی هااز موضوع
 کاروسبککند. سه شیوه مادری با توجه به شدت مداخله مادر در می ی مادری اتخاذهابه عبارت دیگر گزینش شیوه

گروسر  [.7۰] ی راهبردی، شیوه کنترل راهبردی و شیوه کنترل مالی ریزبرنامهارائه شده است عبارتند از: شیوه تابعه 

اقل کنند، حدمی ی مادری را ارائههابا استفاده از مفهوم تفویض اختیار، بیان مشابهی از شیوه (7۰۵3)۵و همکاران
ت پوشش ه تحزمانی کتابعه  کاروکسباست. تابعه  کاروکسبرود خلق ارزش در می انتظاری که از یک شرکت مادر

اضافه  نمایند که اینمی شرکت مادر هستند ارزش به مراتب بیشتری را نسبت به زمان استقالل خود از مادر ایجاد
[؛ اما در بسیاری از موارد خطا در گزینش شیوه صحیح ۱]ی تشکیالتی ستاد مادر نیست هاارزش نیز کمتر از هزینه

 یکارکردها و نقش شوند.می در نقش مخرب ارزش ظاهر ،افزاییشجای ارزمادر به  شرکتتا  شودمیمادری باعث 
 هشد لیتبد راهبرد تیریمد به مربوطی هاپژوهش در مهم یهاموضوع از یکی به که ستهامدت مادر یهاشرکت

 . [۵7] است

 لهمداخ سطح خصوص در مادر شرکت که است یماتیتصم ،مادری سطح راهبرد در یاساس یهاموضوع از یکی
 یهاداده نزایم را هاوهیش نیا زیتما یاصل وجوه از یکی .کندمی اتخاذ یمادر راهبردسبک  انتخاب گرید عبارت به و

 رندهیبرگ در یمادر درک دامنه که نیا به توجه با اما. نمودمی انیب هاکاروکسب از مادر قیدق و جز به جز
 نیع در لذا دهد؛ینم پوشش را مادر بنگاه یطیمح ابعاد ریسا و بوده آنها محیط حداکثر و تابعه یهاکاروکسب

 ترینکاربردی از یکیفازی  خبره یهاسیستماز سویی دیگر  .ستین برخوردار الزم تیکفا و تیجامع از تیاهم

 دانش خبرگی کمک به دارند. داللت گیریتصمیم در قواعد و هادانسته ازای مجموعه بر مصنوعی هوش یهاشاخه

 از برگرفته خبره سیستم ساختار .ی نمودسازشبیهرا  گیریتصمیمتوان حاالت مختلف یک می مصنوعیو هوش 

 ،است این پژوهش این در اصلی مساله کنند.می استفاده آن از مسایل حل با مواجه در خبرگان که است مدل ذهنی
 خبره مدل یک طراحی با توانمی چگونه و است موثر یمادر یهاراهبرد سبک در انتخاب متغیرهایی چه

ایی سطح تغییرات متغیرهای شناسبر اساس  را مادری راهبرد سبک نوع ،سازمانبر اساس سطح دانش  گیریتصمیم
 نمود. انتخابشده 

 

 پیشینه پژوهش ونظری  یمبان .2

 مبانی نظری

تابعه خود را دارد و از این نفوذ در جهت کنترل  کاروکسبشرکت مادر شرکتی است که توانایی اعمال نفوذ در 
قدمت طوالنی در عرصه تجارت دارند و نقش عمده مادر ی هاشرکتهر چند  [.۱] کندمی تابعه استفاده کاروکسب

سازمان بورس  .[72]کنند؛ ولی دانش بشری در مورد نحوه مدیریت آنها اندک است می ای را در اقتصاد کشورها ایفا
از مصادیق  هاشرکتکند: این می را این گونه تعریف مادر شرکتق بهادار ایران در وب سایت رسمی خود و اورا

 ی سرمایه پذیر جهت کسب انتفاع، آن قدر حق رأی کسبهاشرکتدر  گذاریسرمایهنهادهای مالی هستند که با 
ر یا در انتخاب اعضای هیئت مدیره مؤثکنند که برای کنترل عملیات شرکت، هیئت مدیره را انتخاب کنند و می

 شرکت :[7] شوندمی تقسیم بندی عملیاتی مادر شرکتو  محض مادربه دو دسته شرکت  مادر شرکت[. 77] باشند
 داشتهن خارجی مشتری گونه هیچ و است هاشرکت سایر در گذاریسرمایه آنها اصلی حرفه که شرکتی :محض مادر

                                                                                                                                      
1-  Groesser et al.,202016. 
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 به و کنندمی عمل اصلی سهامداران وتابعه  کاروکسب بین ایواسطه شرکت این. ندارند درآمد خود خودی به و

 جرایا به موظف تابعه کاروکسب واحدهای که را راهبردهایی و گذارندمی اثر هافعالیت روی بر واسطه یک صورت
 یهاشرکت که است این در گذاریسرمایه یهاشرکت با هاشرکت این تفاوت کنند.می تعقیب را هستند آنها

 مذکور یهاشرکت اداره و کنترل و وابسته یهاشرکت در خود سهام حفظ برای تعهدی و عالقه گذاریسرمایه
 .[۳۱] آورندمی دست به سهام فروش و خرید طریق از را خود سود و نداشته

ابعه ت کاروکسب از گروهی ضمن در و دهندمی انجام را خود خاص فعالیت هاشرکت این :عملیاتی مادر شرکت

 یزن را هاشرکت دیگر خدمت، ارائه یا کاال تولید بر عالوه هاشرکت گونه این[. 7۰] کنندمی کنترل و بوده مالک را
 از لیاص شرکت توسطتابعه  کاروکسب ایجاد: شوندمی ایجاد صورت دو به عملیاتی مادر شرکت. کنندمی اداره

 .[۵2] خارجی رشد یا دیگر یهاشرکت خرید و اکتساب طریق ازو هاکاروکسب تجزیه یا داخلی رشد طریق
را اساس بر مهم مادری راهبرد شیوه سه. کنندمی دنبال را متفاوتی مادری راهبرد و رویکردها مادر، یهاشرکت  ث

 :[7۰] نمودتوان تعریف می تابعه هایکاروکسب روی بر مادر کنترلی اثر و مادر ریزیبرنامه
 رویکرد اتخاذ با و داندمی اصلی ریزبرنامه را خود مادر یهاشرکت شیوه این در :راهبردی ریزیبرنامه شیوه

 هدف[. ۵2] کندمی مداخله خود تابعه هایکاروکسب راهبردهای و هابرنامه در ایمالحظه قابل بطور تمرکزگرا،
 هایرکاوکسب به ستاد منابع و تخصصی مهارت و دانش انتقال طریق از هاشرکت به کمک شیوه، این در مادر
 هایکاروبکس تصمیمات و هابرنامه درگیر تدوین را خود شدت به مادر یهاشرکت شیوه این در رو این از. است تابعه
 این بستر در را خود راهبرد که سازندمی ملزم را هاکاروکسب روشن، و جامع گیریجهت ارائه با و کنندمی خود

 .[7] دهند توسعه هاگیری جهت

 متعهد یریزهبرنام در نداشتن تمرکز به کنند،می استفاده شیوه این از که مادری یهاشرکت :مالی کنترل شیوه

 و (مستقل) انفرادی واحدهای صورت به را خود هایکاروکسب امکان حد تا مادر یهاشرکت شیوه، این در. هستند
 یهابودجه بر یریزبرنامه فرآیندهای. کنندمی سازماندهی یشانهابرنامه و راهبردها تدوین برای کامل مسئولیت با

 است مرکزمت کاروکسب هر مالی اهداف خصوص به و عملیاتی یهابرنامه توسعه و بررسی ابزار تریناصلی ساالنه
[7۵]. 

 این در رو این از[. ۵۱] داندمی راهبردی دهنده شکل را خود مادر شرکت شیوه این در :راهبردی کنترل شیوه

 کند؛می رواگذا هاکاروکسب به را راهبردها تدوین، و یریزبرنامه تمرکز، عدم رویکرد از استفاده با مادر شرکت شیوه،
 هایکاروکسب. کندمی حفظ ،شودمی پیشنهاد هاکاروکسب طرف از که آنچه ارزیابی و کنترل در را خود نقش ولی
 است نممک مادر ولی کنند؛می مطرح را خود پیشنهادهای و هابرنامه راهبردها، باال، به پایین سبک اساس بر تابعه
 هک بپذیرد را ییهابرنامه و هاطرح صرفا و دهد قرار حمایت مورد را خاصی فعالیتهای و اهداف اقدامات، سری یک

 که ینا بر عالوه راهبردی کنترل شیوه. کندمی برآورده راهبردی معیارهای و مالی بین معیارهای را مناسبی توازن
 اجرای نتایج. دارد توجه نیز راهبردی یهاشاخص و اهداف به است، قائل زیادی اهمیت مالی اهداف به حصول بر

 عاملی و شده بررسی شده، یریزبرنامه اهداف برابر در عملکرد میزان و شودمی نظارت منظم طور به هابرنامه
 .شودمی محسوب کارکنان خدمات جبران و شغلی یهاپیشرفت برای اساسی

 پژوهشپیشینه 

در ا بای های چند رشتهوکارکسب راهبردای منعکس کردن یک فعالیت کلیدی بر مادری یهاراهبردبررسی 
گران مدیریت پژوهشبا این حال،  .[2،۵۰،۵2] استنویسندگان مورد توجه بسیاری از چگونگی عملکرد نظر گرفتن 

 .[77،۳۵،۳۳] اندوکار مرسوم انتقاد کردهکسب ی هاراهبرد تدوینپذیرش یک دیدگاه ایستا در طراحی و  راهبردی
 در راهبردهایی مناسب برای تدوین مادری، تشخیص الگو راهبردی در حوزهپژوهش گران های نگرانی یکی از

نیز  (۵۳۳۵)گلد و کمپل [.7۳] باشدمی «ارزش آفرینی»ی خود جهت افزایش زیرمجموعه هایکاروکسبخصوص 
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یی که در آن زمان قلمرو قدرت مدیریت آنها باالتر از هاشرکتهای مادری را بنا بر الگویی که توسط راهبرد

فورزلوس  (،7۰7۰)۵فرانجسکو و همکاران [.۵۱] نمودندهای تجاری بود، ترسیم های بین سطح شرکت و واحدتصمیم
مد نظر قرار  ،های مادری را از منظر مبتنی بر منبعراهبرد، (7۰۵۳( و جیالین و همکاران)7۰۵2)7فورزلوس و الندل

ها و منابعی کاروکسبهای چندگانه موفق، سود شرکت را با تمرکز بر کاروکسبی با یهاشرکت نمودند،داده و بیان 
یکی از  [.۵۰،۵۵،۵2] آورنددست میشوند بهرهبری می مادر دارند و توسط شرکت «های رقابتیمزیت»که 

  [.۳۰] استماتریس رشد/سهم بازار  ،گروه مشاوره بوستون راهبردیرویکردهای رایج در تحلیل 
( 7۰۵2)۳فدریکو و همکاران پژوهشتوان به می مادری هاشرکتدر سطح  راهبردتدوین  یهاپژوهشاز جمله 

با مطالعه سیصد شرکت  ،«ایدر شرکت چند رشته راهبردسطوح »خود تحت عنوان  پژوهش. آنها در [2] اشاره نمود
 ر قالبد جهانی در مورد نقش سطوح مدیریت در زنجیره شرکت بحث کرده و این سطوح مدیریتی را کاروکسببا 
مفاهیم مربوطه به »در پژوهشی تحت عنوان ( 7۰۵۳) گلن پویا و. انددادهمورد تحلیل قرار  «ی مادرهاشرکت»

گیری در جهت تعیین اهداف در سطح شرکت مادر را تدوین الگوی تصمیم راهبرد« ی مادرهاشرکتهای راهبرد
آن حدود  یسازد تعریف نموده و به وسیلهها را برای دستیابی به این اهداف میسر میسازمانی که مبانی خط مشی

ای تحت عنوان نیز در مقاله پورتر [. 7۳] نمایدهایی که شرکت باید دنبال کند را مشخص میکاروکسبو دامنه 

شود تا شرکت را به در سطح شرکت مادر سبب می راهبردبیان کرد  «های سازمانیراهبرداز مزیت رقابتی تا »
یی ندازه شرکت تا چه مقدار بر کارآآن تبدیل کند. با بیان این موضوع که ا کاروکسبچیزی بیش از مجموع اجزای 

 [.۳3]هستند اثر دارد  کاروکسبیی که دارای چندین هاشرکت
ی هامختلف آن، از منظر روش کاروکسـبشـرکت زیر مجموعه با  راهبردهای مادری را بر روی نقش تصـمیم

بدلخانی و همکاران پژوهش ارزش آفرینی در  ( 7۰۵۳) جیالین و همکاران( ، 7۰۵3) (، چان و همکاران7۰۵2)۱ا
ــاهده ــود می مش ــی . [۵،3،۵2]ش ــبک مدیریت در  توان رقابتی وهمچنین از حیث بررس جیالین و ی هاپژوهشس

صورت ( 7۰7۰)3(و  طارق7۰۵3)۱( ، ریمر و همکاران7۰۵۳) ( ، پویا وگلن7۰۵2(، لین و همکاران)7۰۵۳همکاران)
ست شرکت مادر و تأثیر آن بر روی  [ .۵2،7۱،7۳،۳3]  گرفته ا صیات  صو سب راهبردهمچنین خ ز نیتابعه  کاروک

مشـاهده ( 7۰۵2)2( و لیلیا و همکاران7۰۵2) (، لین و همکاران7۰۵۳) جیالین و همکارانی هاپژوهشتوان در می
سازمانی در مدیریت [ . ۵2،7۱،7۱] نمود ساختار    تونیو و همکارانآن ی هاپژوهشتوان در می ، هاشرکتاز منظر 

 راهبرد انتخاب بر موثر یرهایمتغترین مهم ۵در جدول  [.۳،73] ( مشـاهده کرد7۰۵۱) و میر و همکاران (7۰۵3)
 .شودمیمشاهده  مادری

 
 مادری راهبردمتغیرهای موثر بر انتخاب .۵جدول 

 متغیر منبع

 ( 7۰۵3[، ریمر و همکاران)7۳] ( 7۰۵۳[، پویا وگلن)7۱] ( 7۰۵2[، لیلیا و همکاران)۵2] ( 7۰۵۳جیالین و همکاران)
 [۱۰] ( 7۰۵۱[، بورسوا و همکاران)۳۵]

 عملکرد  سازمانی

 کاروکسبماهیت   [۳۵] ( 7۰۵3[، ریمر و همکاران)7۱] ( 7۰۵2[، لیلیا و همکاران)۵2] ( 7۰۵۳[، جیالین و همکاران)۵3] ( 7۰۵۱جاکودا)
 دوره عمر [7۳] ( 7۰۵۳[، پویا وگلن)7۱] ( 7۰۵2[، لیلیا و همکاران)۵7] ( 7۰۵3گروسر و جووی)

                                                                                                                                      
1
 Francesco et al.,2020. 

2
 Forzelius, M., & Lundell, T , 2017. 

3
Federico et al.,2018. 

4 Abdelkafi  et al.,2017. 
5 Reimer et al.,2016. 
6  Tarek et al.,2020. 
7 Lilia et al.,2018. 
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 ( 7۰۵۳[، پویا وگلن)۵2] ( 7۰۵۳[، جیالین و همکاران)3] ( 7۰۵3[، چان و همکاران)۵] (7۰۵2ابدلخانی و همکاران)

[7۳] 
 سطح ارزش آفرینی

 ساختار سازمانی [73] ( 7۰۵۱[، میر و همکاران)7۱] ( 7۰۵2[، لین و همکاران)۳] ( 7۰۵3آن تونیو و همکاران)
[، ریمر و ۵2] ( 7۰۵۳[، جیالین و همکاران)۵۵] ( 7۰۵2[، فورزلوس و الندل)۵۰] ( 7۰7۰فرانجسکو و همکاران)

 [۱۵] ( 7۰۵2[، استهنی و همکاران)۳۵] ( 7۰۵3همکاران)
 شدت رقابت

 سهم بازار [2] ( 7۰۵2[، فدریکو و همکاران)۱۵]  (7۰۵2)همکاران و استهنی
 ( 7۰۵3[، ریمر و همکاران)7۳] ( 7۰۵۳[، پویا وگلن)7۱] ( 7۰۵2[، لین و همکاران)۵2] ( 7۰۵۳جیالین و همکاران)

 [۳3] ( 7۰7۰[، طارق)۳۵]
 توان رقابتی

 میزان هم افزایی [7۱] ( 7۰۵2[، لیلیا و همکاران)7۱] ( 7۰۵2[، لین و همکاران)۵2] ( 7۰۵۳جیالین و همکاران)
 فرهنگ سازمانی [۳۵] ( 7۰۵3[، ریمر و همکاران)7۳] ( 7۰۵۳[، پویا وگلن)7۱] ( 7۰۵2[، لیلیا و همکاران)7۱] ( 7۰۵2لین و همکاران)

 

ی کمی و پویا هاتدوین مدلدر حوزه ، دهدمی داخلی و خارجی نشانی هاپژوهشمطالعه و بررسی پیشینه 
 .، چارچوبی ارائه نشده استهای تابعهکاروکسبی عملکردی های مادری بر اساس ویژگیهاراهبردجهت تدوین 

در قالب متغیری واحد، مورد آزمون را  مادری راهبردی داخلی و خارجی موجود نیز موضوع هاپژوهش همچنین
 مرنگک بر عالوه نکهیا گرید نکتهویکردی کیفی دارد. ر هانیز از پژوهشای قرار داده اند و بخش عمده فرضیه

 به هاچارچوب و هامدل نیا ات،یادب در راهبردی ارزیابی ییاجرا یهاچارچوب و راهبرد انتخاب یهامدل بودن
ی مادری بر اساس عملکرد کارکردی هاراهبردتدوین  نحوه یشفافساز لزوم. اند نکرده ورود زین عملیاتی سطح
ارایه ن بنابرای. است پژوهشیی هااز مهم ترین خال تحلیل دادهنوین علمی  یروشها از استفاده تابعه و کاروکسب

 مادری راهبردجهت تدوین  راهبردیبدست آمده از خبرگان مدیریت دانش یک مدل هوش مصنوعی بر اساس 
 .شودمهم و ضروری محسوب تواند می

 

 پژوهش یشناسروش .3

 شناسیاز روش  دهستفاا بااست و  یمدل سازو  یاجرا اکتشاف ثیو از ح یهدف کاربرد ثیاز ح هشوپژ نـیا
از متخصصان  نظرسنجی قــطریاز  یــپیمایشو  یاسناد ،یکتابخانه ا ةیوــش هــب یفیک فیو توص یکمّ فیـتوص

متغیرهای  و صاحب نظران در حوزه مدیریت راهبرد انجام شده است. چارچوب اجرای پژوهش شامل شناسایی
گیری است که از پیشینه پژوهش بدست آمده است. در گام دوم بعدی جهت پایش متغیرهای کلیدی جهت تصمیم

مدل سازی از روش دلفی فازی استفاده شده است. در گام سوم جهت مدل سازی از تکنیک خبره فازی استفاده 

عــدم  یدارا یهاحــل مشــکالت در محیط یبــرا یاســبمن یهاروش یفــاز یهاها و سیســتمشد. مجموعه
از  یکیبه عنوان  یخبره فاز ستمی.؛ سباشندیم یریگ میاطالعات و تصم یهاقطعیــت و عــدم دقــت در حوزه

ه خبر ستمی. در واقع سدهدیحل مسائل ارائه م یبرا یدیاست. که راه حل مف یمهم هوش مصنوع یهاتکنیک
مشکل  یکه به اندازه کاف یحل مسائل یاستنتاج برا یهاهیاست که از دانش و رو یوتریکامپ مندبرنامه هوش کی

ش از رو تاـطالعا تحلیلو  تجزیه ایبرمنظور  نی. بددینمایدارند، استفاده م یبه تخصص خاص انسان ازیبوده و ن
 .با استفاده از نرم افزار متلب به کار گرفته شده است یخبره فاز ستمیو س یفاز یدلف

 
 پژوهش هایافتهیها و تحلیل داده .4

مختلف  کاروکسبشرکت در قالب  72که  استمورد مطالعه این پژوهش شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 
ت عبار خبرگان انتخاب یبرا یاصل یهایژگیو از یبرخخبره در این پژوهش انتخاب که  ۳۰نمایند. می را مدیریت
 مدیریت امر در ییاجرا تیریمد سابقه یداراو  باال به ارشد یکارشناس مدرک،  مرتبط یکار سابقهاست از: 

 نمائید.می مشاهده 7 . آمار جمعیت شناختی خبرگان را در جدولاست ی مادر یا پژوهش در این زمینههاشرکت



 721  کارودر کسب یمادر یهادر انتخاب سبک راهبرد یفاز یهوش مصنوع ستمیس

 

 در پژوهشجمعیت شناختی خبرگان  آمار. 7جدول 

 درصد فراوانی توضیحات ویژگی

 تحصیالت

 %۳۰ ۳ دکتری

 %3۰ ۵2 کارشناسی ارشد

 %۵۰ ۳ کارشناسی

 %۵۰۰ ۳۰ کل

 سابقه اجرایی

 %۱۰ ۵۱ 7۱باالی 

 %72 2 7۱تا  7۰بین 

 %7۳ 2 7۰تا  ۵۱بین

 %۵۰۰ ۳۰ کل

 پست سازمانی

 %7۰ 3 استاد دانشگاه

 %72 2 مدیر ارشد

 %۱۳ ۵3 مدیر میانی

 %۵۰۰ ۳۰ کل

 

 یهاراهبردمتغیر کلیدی تاثیرگذار بر انتخاب  ۵۰بر اساس پیشنه پژوهش . بررسی متغیرهای تصمیم گیری
برگان از خ. در این مرحله از تکنیک دلفی فازی از خبرگان نظرسنجی الزم صورت پذیرفت. شدمادری شناسایی 

صورت را به ی مادری هاراهبردانتخاب را بر  هاخواسته شده است که میزان تاثیرگذار بودن هر یک از متغیر

 7و  ۵میانگین میزان تاثیرگذاری بودن هر یک از متغیرها طبق روابط  ی کیفی تعریف شده انتخاب نماید.هاگزینه
 .شدمحاسبه 
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. مرحله بعدی استی خبرگان هابیانگر میانگین دیدگاه  mAام و  iبیانگر دیدگاه فرد خبره  A(i) مذکوردر رابطه 

در این پژوهش از  .استزدایی روش تبدیل یک مجموعه اعداد فازی به مقادیر غیرفازی . فازیاستزدایی فازی
بر ساده بودن از همه ی چپ و راست، که عالوهها. در این روش از تفکیکشودمیروش مقدار میانگین، استفاده 

ر به روش م زداییفازی. مقدار شودمیاستفاده  زداییفازی، برای شودمیاطالعات تابع عضویت نیز استفاده  قدا

 میانگین برابر است با:
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 دوم شنامهــپرس ،با توجه به موارد فوق پرسشنامه متغیرهای در زمال نتایج اولیه لاـعما منـض مرحله دوم در
 یعضاا به أدمجد ن،خبرگا سایر هیدگاد با نهاآ فختالا انمیز و دفر هر قبلی نظر نقطه با اههمر و هیددگر هــتهی

در این د. ــیدگرمحاسبه حاصل از پرسشنامه  زداییفازیی خبرگان و هاو میانگین دیدگاه لاــسار هخبر وهگر
با استفاده از روابط فاصله میان اعداد فازی میزان اجماع  7 و ۵ی دو مرحله هامرحله با محاسبه اختالف میانگین

کمتر باشد، فرایند دلفی فازی  درصدی 7. در صورتی که اختالف محاسبه شده از شودمینظر خبرگان محاسبه 
با استفاده از روابط فاصله میان اعداد  7 و ۵ی دو مرحله ها. با توجه به محاسبه اختالف میانگینشودمیمتوقف 
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 منـض سوممرحله  در به اجماع نرسیدند. ۵۰، 2، 3، ۱درصدی، خبرگان در متغیرهای  7زی و حداقل خطای فا

 انمیز و دفر هر قبلی نظر نقطه با اههمر و هیددگر هــتهی سوم شنامهــپرس متغیرهای در زمال اترـتغیی لاـعما
ی دو هاسپس اختالف میانگین. شد لاــسار هخبر وهگر یعضاا بهأ دمجد ن،خبرگا سایر هیدگاد با نهاآ فختالا

با استفاده از روابط فاصله میان اعداد فازی میزان اجماع نظر خبرگان محاسبه شد. نتایج سه مرحله  ۳ و 7مرحله 
 ارائه شده است.  ۳نظرسنجی حاصل از پرسشنامه دلفی بررسی و در جدول 

 
 روش دلفی فازی یابیارز جینتا .۳جدول 

 دوممرحله  مرحله سوم
مرحله 

 اول
 متغیر

 نتیجه بررسی

 سوم دفعه
 اختالف

 دفعه

 سوم
 دفعه

 دوم

 نتیجه بررسی

 دوم دفعه
 اختالف

 دفعه

 دوم
 اول دفعه

 عملکرد  سازمانی ۰۳/2 ۰۵/2 ۰2/۰ اجماع خبرگان _ _ _ _

 کاروکسبماهیت   ۵۰/۱ 72/۱ ۵2/۰ اجماع خبرگان _ _ _ _

 دوره عمر 3۰/2 2۰/2 ۵۰/۰ اجماع خبرگان _ _ _ _

 سطح ارزش آفرینی 7۳/2 7۳/2 ۰3/۰ اجماع خبرگان _ _ _ _

 ساختار سازمانی 22/3 ۵۳/3 73/۰ نظرسنجی مجدد ۵۳/3 7۰/3 ۰2/۰ اجماع خبرگان

 شدت رقابت 2۰/3 ۱۰/3 ۱۰/۰ نظرسنجی مجدد ۱۰/3 ۱۱/3 ۵۱/۰ اجماع خبرگان

 سهم بازار 3۰/3 22/3 72/۰ نظرسنجی مجدد 22/3 22/3 ۰ اجماع خبرگان

 توان رقابتی ۱۰/2 ۱۰/2 ۵۰/۰ اجماع خبرگان _ _ _ _

 میزان هم افزایی ۳۳/3 ۳2/3 ۰3/۰ اجماع خبرگان _ _ _ _

 فرهنگ سازمانی 3۰/2 ۳۰/2 ۳۰/۰ نظرسنجی مجدد ۳۰/2 ۳2/2 ۰2/۰ اجماع خبرگان

 
مشاهده نمود. در ستون سوم شامل متغیرهایی است  توانمیرا  متغیرهر میانگین امتیازات نهایی  ،۳در جدول 

که خبرگان در مرحله دوم به توافق رسیدند و ستون چهارم شامل متغیرهایی است که خبرگان در مرحله سوم به 
را به  2گان عدد تجمیع دیدگاه خبر زداییفازیآمده از با توجه به اعداد به دست پژوهشتوافق رسیدند. در این 

 ، توان رقابتیدوره عمر، عملکرد سازمانی، سطح ارزش آفرینیمتغیر  ۱عنوان آستانه تاییدی در نظر گرفته اند، که 
 .شدشناسایی به ترتیب اولویت  مادری راهبرد سبک انتخاب جهت فرهنگ سازمانیو 

 
 ی تصمیم گیریهامتغیرمیانگین امتیازات فازی  .۱جدول 

 ردیف متغیر 7 راندمیانگین امتیاز  ۳ راندمیانگین امتیاز  وضعیت کلی

 ۵ عملکرد  سازمانی ۰۵/2 _ تایید

 7 کاروکسبماهیت   72/۱ _ عدم تایید
 ۳ دوره عمر 2۰/2 _ تایید
 ۱ سطح ارزش آفرینی 7۳/2 _ تایید

 ۱ ساختار سازمانی - 7۰/3 عدم تایید

 3 شدت رقابت - ۱۱/3 عدم تایید

 2 سهم بازار - 22/3 عدم تایید

 2 توان رقابتی ۱۰/2 _ تایید

 ۳ میزان هم افزایی ۳2/3 _ عدم تایید

 ۵۰ فرهنگ سازمانی - ۳2/2 تایید
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 توابععبارتند: الف(  خبره فازی سیستم مهم الگو عناصر این اساس بر. مدل سازی سیستم خبره فازی

 فازی، د( موتور دانش و قواعد پایگاه ورودی سیستم، ج( متغیرهای فازی سازی ، ب(ورودی متغیرهای عضویت

 یهاراهبرد سبک  انتخاب در یفاز یمصنوع هوش ستمیس کی یطراحجهت  . فازی و نیز  ه( داده کاربر استنتاج
دوره  توانمندی رقابتی، سازمانی، عملکرد ورودی شاملمتغیر  ۱ی، بر اساس نتایج بدست آمده در بخش قبل مادر

نیز در  یمادر یهاراهبرد سبک انتخابو یک متغیر خروجی جهت عمر، فرهنگ سازمانی و سطح ارزش آفرینی 
  .(۵)شکل  نظر گرفته شد

 

 
 یمادر یهاراهبرد سبک  انتخاب درفازی  خبرة سیستم .۵شکل

 
است. در منطق فازی این  های کالسیکمجموعه در تابع مشخصه مجموعه فازی، تعمیم یافته تابع عضویت

 ابیبرای ارزی یگوس تیعضو تابع از پژوهشاین  در .استتعلق به عضو به مجموعه هدف تابع نشان دهندة درجۀ 

 به و یمصنوع هوش و آمار احتمال، علوم در یگاوس تابع کاربرد لیدل به. شد استفاده یسازمدلمتغیرهای ورودی 
 شکل به ستیتابع ،یگاوس تابع. شودمی استفاده تابع نیا از پژوهش نیا در تیعضو تابع در نرمال، عیتوز در ژهیو

 :شودیم فیتعر ریز صورت به که یینما
 

 (۱رابطه)

 
 a ثابت. است متقارن یازنگوله تابع نیا شکل. است لریاو عدد e و یقیحق ثابت بیضرا c و b ،aآن در که

 هنپ ای یدگیکش زانیم کنندهنییتع) اریمع انحراف c و قله مرکز محل کنندهنییتع b ،یمنحن قله ارتفاع کنندهنییتع
به همراه اعداد فازی  ورودی متغیرهای نام متغیرهای ورودی و مقادیر زبانی ۱در جدول . است( زنگوله یشدگ

 .شودمیتخصص داده شده مشاهده 

 
  ورودی متغیرهای تیعضو تابع مقادیر زبانی .۱جدول 

 [c a] پارامتر نماد تابع عضویت مقادیر زبانی نحوه ارزیابیمنبع  نام متغیر

 سازمانی  عملکرد
 (7۰۵2) لیال و جیدکا

[7۱] 

 Low [10 0] پایین

 Middle [16 50] متوسط

 High [10 100] باال

 توان رقابتی
 (7۰7۰) فرانچسکوو همکاران

[۵۰] 

 Low [20 0] پایین

 Middle [10 50] متوسط

 High [20 100] باال

 دوره عمر
 (7۰۵۱) سوفیا و همکاران

[۳۱] 

 Low [20 0] پایین

 Middle [10 50] متوسط

 High [[20 100] باال

 متغیرهای ورودی:

عملکرد  سازمانی 

 توان رقابتی 

 دوره عمر 

 فرهنگ سازمانی 

ارزش آفرینی 

 پایگاه دانشی
 خبرگی

 متغیر خروجی:
 مادی استراتژی سبک

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%87
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 فرهنگ سازمانی
 (7۰۵۱) و همکاران پوپکا

[۵۳] 

 Low [20 0] پایین

 Middle [15 50] متوسط

 High [20 100] باال

سطح ارزش 

 آفرینی

 (7۰7۰) فرانچسکوو همکاران
[۵۰] 

 Low [20 0] پایین

 Middle [10 50] متوسط

 High [15 100] باال

 
 ر زبانیمتغی شود.می بندیتقسیمپایین، متوسط و باال  مقادیر زبانی ۳شامل  سازمانی عملکردمثال متغیر  برای
عملکرد متوسط دارای  متغیر زبانیاز مرکز طیف ارزیابی،  ۵۰یعنی انحراف معیار [ ۰ ۵۰] پارامتر دارایپایین عملکرد 

یعنی [ ۵۰ ۵۰۰] باال دارای پارامترعملکرد  متغیر زبانی. است ۱۰از امتیاز  ۵3یعنی انحراف معیار [ ۵3 ۱۰] پارامتر

در نظر  ۵۰۰تا  ۰با توجه به اینکه سطح متغیرهای ورودی عددی بین  .است ۵۰۰امتیاز نهایی از  ۵۰انحراف معیار 
در نظر  ۵۰۰تا  ۰ای تهیه شد که در آن امتیاز لذا جهت ارزیابی متغیرهای ورودی، پرسشنامه ،گرفته شده است

 هتجهمچنین عالوه بر این پرسشنامه، به صورت کیفی نیز از خبرگان  .شدگرفته شده و از خبرگان نظرسنجی 
این  رد ارزیابی سوال پرسیده شد که متغیرها از نظر متغیرهای کالمی در چه سطحی )کم،متوسط، زیاد( قرار دارند.

 بر مبنای متغیرهای لذا .شد استفاده یسازمدلمتغیر خروجی جهت  برای سطح بندی (۵شکل زنگ) تابع از پژوهش
تعریف  (7۰۵2 ،کوسنز و همکاران راهبردسبک بر اساس سطح برای متغیر خروجی ) ۱ین شده، ورودی و قوانین تدو

 . شد
 

 یمادر یهاراهبرد سبک خروجی  متغیر مقادیر زبانی .3جدول 

 [c a] پارامتر راهبردسبک  نماد نام متغیر خروجی

 سطح تعامل

L1 [10 15 0 15] راهبردی یریزبرنامه 

L2  [30 5 18 5] راهبردیکنترل 

L3 [60 5 44 5] کنترل عملیاتی 

L4 [80 5 66 5] کنترل مالی 

L5 [100 50 90 5] کنترل توسعه ای 

 
یعنی تمرکز کامل نسبت به  ،(L1)مادری راهبردی یریزبرنامه سبک ارزیابی سطح ترینضعیف در
( L5) توسعه کنترل ،مادری راهبرد تدوین جهتیعنی عدم تمرکز کامل  سطح باالترین تاکارهای تابعه وکسب

 در آن نتایج که شد تعیین خروجی سیستم مقدار متغیر ،گوسی فازی اعداد شکل به نظر خبرگان میانگین. است

 . است آمده  3 جدول
در ی رماد یهاراهبرد سبکتابع عضویت شکل زنگ متغیر زبانی خروجی مدل سیستم خبره فازی ارزیابی 

 .شودمیمشاهده  7شکل 

                                                                                                                                      
1-  Bell Shaped 
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 یمادر یهاراهبرد سبکارزیابی زبانی خروجی  متغیرتابع عضویت  .7 شکل

 
 این. دشممدانی استفاده  استنتاج برای طراحی سیستم خبره فازی از سیستم پژوهشدر این  ،عالوه بر این

 پشتیبانی یهاستمسی در ایگسترده طور به ندتوانمی قوانین از تفسیری و بصری طبیعت داشتن دلیل به هاسیستم
 ۵روجیخ یک ورودی چند صورت به ندتوانمی و است باالیی بیانی قدرت دارای همچنین شوند، استفاده تصمیم

 خروجی وند کمی استفاده قانون نتیجه عنوان به فازی یهامجموعه از ممدانی استنتاج سیستم .شودمی سازیپیاده
 زبانی ورودی متغیرهای از استفاده با فازی قواعد پایگاه مرحله این در. است فازی و غیرخطی صورت به قانون هر

کمی  -یک روش کیفی پژوهش. با توجه به اینکه این شودمی ایجاد« آنگاه - اگر»قاعده  با خبرگان نظریات و
که در قالب قواعد تصمیم گیری در جلسات حضوری  استپایگاه دانش، نظر و دانش خبرگان  شودمیمحسوب 

ه است. همچنین تعداد قواعد برابر است با میزان سطح هر شداستخراج و در طراحی مدل از این نظرات استفاده 
 سازیالگوهای بهینهکه با توجه به  شودمیایجاد « آنگاه - اگر»قاعده  7۱۳متغیر به توان متغیرهای موجود در نتیجه 

و خروجی حاصل از مدل سازی  ایجاد« آنگاه - اگر»قاعده  ۵۱۰ که با شدو دانش خبرگان از قواعد کلیدی استفاده 
تمام فضای تصمیم گیری سه بعدی را پوشش داده است. تعریف شده ،  قواعددهد می و نمودارهای سه بعدی نشان

. پس از طراحی و تعریف استگو کل مدل سازی لذا از نظر مدل سازی و از نظر خبرگان این تعداد قواعد جواب 
ظرات . در نحوه تجمیع نشدقوانین فازی بر مبنای متغیرهای ورودی سیستم و متغیر خروجی مدل نهایی استخراج 

ات در آن حضور داشته و توسط محقق کلیمنتخب که خبرگان  شدخبرگان در تدوین قواعد فازی یک پنل تشکیل 
دی که در رفتار سیستم مؤثر هستند در ابتدا جلسه مورد توافق قرار گرقت و گام به گام قواعد کلی .توضیح داده شد

قرار گرفت و اگر نقضی در خروجی مدل ایجاد  وتحلیلتجزیهبا اضافه کردن قواعد، رفتار سیستم طراحی و مورد 
تایی  ۵7جدول زیر نمونه در قرار گرفت و در نهایت اصالح یا حذف شد.  وتحلیلتجزیهشد در همان جلسه مورد 

 .شودمی مشاهده گیریتصمیماز قواعد 
 

 
 راهبردطراحی سیستم خبره فازی سبک قواعد  نمونه  .2جدول

 گیریتصمیممتغیرهای ورودی  متغیر خروجی
 قواعد

 عملکرد توان رقابتی دوره عمر سطح فرهنگ ارزش آفرینی راهبردسبک 

𝐋𝟏 ۵ ضعیف ثابت ثابت ضعیف ضعیف 

𝐋𝟏 7 ضعیف ضعیف ثابت ضعیف ضعیف 

𝐋𝟏 ۳ ضعیف ثابت ضعیف ضعیف ضعیف 

𝐋𝟐 ۱ متوسط ثابت ثابت متوسط ضعیف 

𝐋𝟑 ۱ ثابت متوسط ثابت متوسط باال 

                                                                                                                                      
1-  MISO 
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𝐋𝟑 3 ثابت ثابت متوسط متوسط باال 

𝐋𝟒 2 ثابت ثابت ثابت متوسط باال 

𝐋𝟓 2 باال باال باال باال باال 

𝐋𝟑 ۳ ثابت ثابت متوسط متوسط متوسط 

𝐋𝟑 ۵۰ ضعیف ضعیف ثابت ضعیف متوسط 

𝐋𝟑 ۵۵ ضعیف متوسط ثابت ضعیف ضعیف 

𝐋𝟑 ۵7 ضعیف باال متوسط متوسط باال 

 
ری سیستم ارزیابی حداکث و اعتبارسنجی این مدل بر اساس مدل سیستم ارزیابی حداقلی. مدل عتبارسنجیا

ی اه. بعد از طراحی مدل، دادهقرار گرفتمورد ارزیابی  داده شد، مدلبرای تست یی که توسط خبرگان هاو نمونه
خروجی در این مرحله  .خبرگان قرار گرفت وتحلیلتجزیهحداقلی ورودی به مدل داده شد و خروجی مدل مورد 

ی حداقلی ورودی به مدل داده شد و خروجی مدل توسط هاهمچنین، داده .شدتوسط خبرگان تایید سازی، شبیه
 ۱در نظر گرفته شد و خروجی مدل بر اساس نیز ورودی ی منتخب هاسیستم بر اساس داده. شدتایید نیز خبرگان 

یی که توسط خبرگان هاواقعی نمونه ارزیابی و یسازشبیه نتایج مقایسه مورد آزمون قرار گرفت.سطح مختلف 
ی زیر خروجی مدل شامل هادر شکل داد. نشان را یسازشبیه درصدی 22 موفقیت ارائه شد، برای تست مدل

 جهت طراحی، پیاده سازی است. الزم به ذکر شودمیی مختلف متغیرهای ورودی تصمیم گیری مشاهده هاترکیب
ی سه بعدی عملکرد، توان رقابتی و سطح سازشبیهدر خروجی  .و اجرای مدل از نرم افزار متلب استفاده شده است

را پوشش داده است و خال قوانین وجود  گیریتصمیمشود که اوال خروجی تمام فضای می مشاهده راهبردانتخاب 
به  سطح انتخاب نیز افزایشی و استو توان رقابتی آن افزایشی  کاروکسبندارد و ثانیاً هرچه میزان عملکرد واحد 

 ارزش توان برای دو متغیر سطحمی کند. این روند رامی حرکت عدم تمرکزیمادری  اهبردری هاسمت انتخاب

 .آفرینی و دوره عمر نیز مشاهده نمود

 
 رقابتی خروجی سه بعدی مدل بر اساس دو متغیر عملکرد سازمانی و توان .۳ شکل

 

 
 دوره عمرآفرینی و  ارزش خروجی سه بعدی مدل بر اساس دو متغیر سطح .۱شکل
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بر اساس سه متغیر  رانیو توسعه گاز ا یشرکت مهندسشرکت زیر مجموعه در  72 تحلیلخروجی  ۱ شکلدر 

. بر اساس خروجی مدل طراحی شودمیمادری مشاهده  راهبردعملکرد سازمانی، دوره عمر و فراوانی در انتخاب 
در رتبه اول و  هادرصدی از کل داده ۱۱با سهم  (L2) راهبردمربوط به سطح کنترل  هاشده بیشترین فراوانی داده

ی هاباشند. در رتبهمی ۵۰۰از  ۱۱سال و عملکرد سازمانی  ۵۰. میانگین دوره عمر سازمانی در این بخش است
 یهاشرکتبا توجه به ماهیت  راهبرد. لذا انتخاب این دو استدرصدی از کل  73( با سهم L3بعدی کنترل عملیاتی)

 .است گیریتصمیمر اولویت مورد مطالعه د
 

 
 ی زیر مجموعه مورد مطالعههاشرکتخروجی مدل بر اساس . ۱ شکل

 

 ی و پیشنهادهاریگجهینت .5

ی زیر مجموعه خود را در هاشرکتسازمان تخصصی است که بخش زیادی از سهام یا مالکیت شرکت مادر، 
سلط و از طریق ت هاشرکتتواند بر آنها اعمال مدیریت نماید. منافع اصلی این گونه اختیار دارد و از این طریق می

وعه ی زیر مجمهاشرکتتواند امکانات جدیدی هم برای شود و در عین حال میی خود تأمین میهاشرکتکنترل بر 

بی ایست از توانایی مناسبمی چندکسب وکاره برای مدیریت کارآمد کسب وکارهایشان یهاشرکت خود فراهم آورد.
ی هابردراهتدوین یکی از مهمترین مسائلی که بر سر برخوردار باشند.  در مادری کسب وکارها و خلق مزیت مادری

هر یک از این  .استتحلیل آن ها متفاوتی برای وجود دارد، وجود دیدگاه  چندکسب وکاره یهاشرکتمادری در 
باشند. لذا ضروری است تا بر اساس نوع صنعت، زمینه ها دارای معایب، مزایا و محدوده کاربردی خاصی میمدل

 راهبرد انتخاب نوع رویکردمختلف، مدل مناسبی را برای  متغیرهایفعالیت، شرایط حاکم بر آن، با در نظر گرفتن 
 انتخاب نمود. 

ارد شده استاند یهاو به صورت پرسشنامه هیفرض یهابه صورت آزمون راهبرد یابیبحث ارز قیقپیشنۀ تحدر 
وش ه ستمیمدل س ینظر خبرگان و بر اساس طراح یبار اول بر مبنا یبرا پژوهش نیا در کهگرفته است انجام 

به  ند بر اساس آنتوانمی ی مادرهاشرکتدهد که می شنهادیرا پ یمدل ی کمی و کیفیهامصنوعی مبنی بر داده
در این پژوهش با بررسی  نمایند.طراحی خود تابعه  کاروکسببرای ی ممکن را هاراهبردصورت استاندارد 

گیری شناسایی و با استفاده از روش تصمیممادری  راهبرددر انتخاب نوع ی تاثیرگذار هامتغیر پیشین، یهاپژوهش
با  ، دوره عمر ۰۵/2  با امتیاز عملکرد  سازمانی،  7۳/2 با امتیاز ارزش آفرینیمتغیر سطح  ۱که  .شددلفی انتخاب 

به  مادری راهبرد سبک انتخاب جهت ۳2/2 با امتیاز و فرهنگ سازمانی ۱۰/2 با امتیاز، توان رقابتی 2۰/2 امتیاز
  .شدشناسایی ترتیب اولویت 
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 یهاژوهشپ .داردتابعه  کاروکسببا  یمادر یهاراهبرد سبکسطح ارزش آفرینی بیشترین تاثیر را در انتخاب 

 مادر یهاشرکت. است رسیده انجام به های مادرهاشرکت سطح در ارزش ایجادکننده هایمولفه درباره متعددی
 در رزشا خلق هایپیشران دلیل، همین به کند؛ مدیریت بهینه، صورت به را خود وکارهایکسب سبد دارد وظیفه
 یهاشرکت در ارزش خلق موانع و کنندمی پیدا نمود افزاییهم و ارتباطات مالی، تامین مانند هاییمولفه قالب
لذا عواملی نظیر میزان مشارکت، سرعت عملیاتی، درک محیطی . هستند شناسایی قابل رویکرد همین با هم هامادر

یز جهت نتابعه  کاروکسبعملکرد  نوع. شودمی ی تابعه در این بعد پیشنهادهاشرکتیی جهت ارزیابی هامالک
د عواملی نظیر سهم بازار، میزان فروش، میزان توانمیموثر است. نوع عملکرد ی مادر یهاراهبرد سبکانتخاب 

لذا عواملی نظیر سودآوری و تحقق  ی جاری، سطح توانمندی مهندسی و اجرا را در نظر گرفت.هاپیشرفت پروژه
  .شودمی ی تابعه در این بعد پیشنهادهاشرکتیی جهت ارزیابی هاعملیاتی مالکی هابرنامه

 در جایگاه سومی مادر یهاراهبرد سبکانتخاب  درتابعه  کاروکسب عمر هردو پژوهش یهایافتهمطابق 
 متس از باالتری حمایت به نیاز باشد خود عمر دوره اولیه مراحل در شرکت یک چه هر آنکه دلیل به. باشندمی

 اللاستق گیریتصمیم در توانمی باشد خود عمر دوره در خود بلوغ مراحل در شرکت قدر چه هر و است مادر شرکت
قابتی توان ر .نماید اقدام آن کنترل و کالن یهاراهبرد تدوین به صرفا مادر شرکت و باشد داشته بیشتری عمل

ی هاشرکتلذا توجه ویژه به  مادر دارد. یهاسازمان در تعامل یمادر یهاراهبرد سبک انتخابتاثیر را در   چهارمین
 .شودیم یی با سابقه باال و عملکرد مطلوب در این بعد پیشنهادهاشرکتتازه تاسیس و رویکرد تفویض اختیارات به 

یا بالقوه  مان توسط رقبای فعلیزایجاد ارزش باشد که به طور هم راهبردتواند نتیجه بکارگیری یک می توان رقابتی
  .به شیوهای بهتر از رقبا باشد راهبردمورد استفاده قرار نگیرد و یا نتیجه بکارگیری همان 

عه در ی تابهاشرکتی جهت ارزیابی هامالک ، میزان محیط رقابتی، توسعه بازار،فناوریلذا عواملی توانمندی 
هم و م یمادر یهاراهبرد سبکنیز در انتخاب تابعه  کاروکسبنوع فرهنگ سازمانی  .شودمی این بعد پیشنهاد

 است زمالتابعه  کاروکسبدر  مناسب کیراهبرد یهاواکنش تنظیم برای الزم توان بودن دارا تنها نه. استکلیدی 
 هاشرکت برتری نای به یافتن دست برای. است در رقابتی برتری نشانگی نیز هاواکنش آن سریع و بهنگام اجرا بلکه
 مورد رد کهای وسیله عنوان به سازمان فرهنگ بر تاکید و راهبرد به دادن اهمیت .باشند داشته عمل سرعت باید

یک مدل کمی برای پژوهش . این شود واقع موثر راهبرد آن اجرای از ممانعت یا و اجرا مورد در هم و هدایت
  .را ارایه نمود کاروکسبی چند هاشرکتمادری در  راهبردانتخاب رویکرد سبک 

ز مدل کارگیری موفق اهدر ب موفقیت منظور به مادر، یهاشرکت برایپژوهش  نتایجمبتنی بر  ییپیشنهادها
 است: زیر شرح به پژوهش

 ترکیب  ،شود توجه آن به باید زمینه این در که موضوعاتی ترینمهم از: یارزیابراهبردی  کمیته تشکیل
آنها  یهاتمسئولی و وظایف اختیارات کمیته،( ستادی، و عملیاتی مدیران از ترکیبی باید) کمیته اعضای

 .است

 به ایدب که ی تابعههاشرکت مادر، شرکت میان کار تقسیم به توجه هوشمند: مدل اجرایی ساختار طراحی 
 موضوعات ترینمهم از سازمان، ارشد مدیر حمایتی و کلیدی نقش به توجه و دهند انجام شکل متعامل

 .است زمینه در این

 آگاه جهت های مختلفروش با باید مادر شرکت که معنی این به: سازی پیاده جهت ییهامکانیزم تعریف 
 سازی سیستمی  اقدام نماید. و اعضای هئیت مدیره جهت پیاده مدیران کارکنان، سازی

 گانه با همکاریملیاتی جهت ارزیابی متغیرهای پنجی عهاتدوین دستورالعمل اجرایی: تدوین شاخص 

 ی اجرایی.هامشاوران و اعضای کمیته
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