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 چكيده
شرکت ژوهش های هلدینگ است. در این نوع پهدف اعم مقاله، تبیین الگوی فعال استراتژیک در شرکت     

های تابعه اعمال نفوذ کرده و  ای بر شرکت مادر از طریق اثر مستقل، اثر ارتباطي، اثر خدماتي و اثر توسعه
آفریني  های ارزش ة سرپرستي و روشسه شیو یک از مادر در اتخاذ هر های شرکتکند. آفریني مي ارزش

و میزان حصول این درك بستگي به تناسب  کارهای خود هستندو نیازمند داشتن درك و دانش مناسب از کسب
کار دارد. بنابراین با شناسایي این و های شرکت تابعه و شرایط بازار کسب های شرکت مادر، ویژگي ویژگي

توان به الگویي دست یافت که با لحاظ نظرات  ها بر یكدیگر ميعوامل مؤثر و تعیین ارتباطات و تاثیرگذاری آن
در این تحقیق، ضمن شناسایي  دهد.های تابعه را پیشنهاد مي شرکت مادر با شرکت های تعامل خبرگان، روش

در سه ارتباط این عوامل  های تابعه، الگوی شرکتگیری عوامل مؤثر بر شیوه تعامل شرکت مادر و  و اندازه
1کارگیری ماتریس با به (1شود؛  ارائه مي مرحله

GE استراتژی وکار و جذابیت بازارو ارتباط ویژگي کسب ،
های مادری، میزان تناسب این دو تعیین  کار و مشخصهو با ارتباط ویژگي کسب (2گردد.  پورتفولیو مشخص مي

گردد. نتایج این تحقیق در یک شرکت مادر به اجرا و شیوة  مادری مناسب استخراج مي  شیوة (9گردد،  مي
  آفریني به آن شرکت پیشنهاد شد. مدیریت و رویكردهای ارزش

های روش ؛استراتژیك شيوة مدیریت؛ های هلدینگ )مادر( : شركتهاكليدواژه

 .آفریني ارزش
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 . مقدمه1

شرکت مادر یا هلدینگ، شرکتي است که با دارا بودن چند شرکت تابعه و اعمال نفوذ و کنترل بر      
هر . کند افزایي هدایت و رهبری مي آفریني و هم های تحت پوشش را در مسیر ارزش ها، شرکتآن

ای را در اقتصاد کشورها  های هلدینگ قدمت طوالني در عرصة تجارت دارند و نقش عمده چند شرکت
ها اندك است. در نشریات مدیریت ایران و کنند، ولي دانش بشری در مورد نحوة مدیریت آن ایفا مي

 های مادر نیز کمتر به این موضوع پرداخته شده است. عرصة مدیریت شرکت
ها بنا به دالیلي همچون ون در ایران، تعداد زیادی شرکت هولدینگ وجود دارد و آمار آناکنهم     

شرکت  144 % از14سازی، رو به گسترش است. برای مثالشدن بدنة اجرایي دولت و خصوصي کوچک
هلدینگ تشكیل  های سال گذشته را شرکت 1شده توسط سازمان مدیریت صنعتي در بندیبرتر رتبه

 ها گیری و برخورداری از استراتژی، الزمة موفقیت این شرکتبنابراین داشتن الگوی تصمیم د.انداده
هولدینگ که سهم بسزایي در اقتصاد ملّي دارند، از  های صورت، عملكرد شرکتاست. در غیر این

 بازدهي مناسبي برخوردار نبوده و نتیجه چندان مطلوبي به همراه نخواهد داشت. 
ها هستند با یک  های هلدینگ که عمالً گروهي از شرکت است که نحوة ادارة شرکتواقعیت آن      

های هلدینگ که  یزی و کنترل استراتژیک در شرکت ر شرکت معمولي یكسان نیست و برنامه
های  دهند، با شرکت مراتب و اختیارات را تحت تأثیر قرار ميها، نظارت و کنترل سلسله گیری تصمیم

 رد. معمولي تفاوت دا
ریسک  نفعان هستند و هزینة های هلدینگ دارای گسترة متنوعي از ذی عالوه بر این، شرکت     

تری نسبت به در سطح وسیع  گیری بحرانها باال و باعث شكلناشي از تصمیمات اشتباه آن
ا به کند ت های مادر را وادار مي کار است. مجموعة این عوامل، مدیران شرکتو های تک کسب شرکت

را نیز به  موضوعات مدیریت استراتژیک شرکت خود بادقت و جدیت بیشتر بپردازند و جامعه علمي 
 تشویق کند. مطالعه و ارائة الگوهای علمي 

شرکت  22که براساس مطالعه در  1مؤسسة مشاورة استراتژی روالند برگر 2414بنابر گزارش سال      
ریزی، کنترل و ارائه  های برنامه ها به نقش ان این شرکتمادر منتشر شده است، تمرکز بیشتر مدیر

 خدمات مشترك مشهود است. 
ها، کاهش  % شرکت24های مورد مطالعه، ارزش حاصل از کیفیت باالی اطالعات و % از شرکت22     

های هماهنگي را دالیلي برای تمایل به تمرکز در ستاد عنوان داشته و کاهش هزینة و  هزینه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Roland Berger 



 61                                                                                          های هلدینگ ل استراتژیك در شركتالگوی تعام

ناشي از مقیاس را دلیلي برای ارائه خدمات مشترك توسط ستاد شرکت مادر عنوان جویي  صرفه
 .[21] اند کرده
های  های مادری و طراحي و استقرار رویه های مذکور نیازمند شناخت دقیق فرصت ایفای نقش     
ر؛ یعني روندهای مزبو ریزی استراتژیک، نظارت بر عملكرد وارائه خدمات است. مند برای برنامهنظام

اهمیت   ها و پیچیدگي مدیریت، ها در اثربخشي شرکتناپذیر آنها و تأثیر انكار رشد تعداد هلدینگ
آفریني و نیز انتخاب شیوة  های ارزش های مدیریت شرکت مادر و شیوه واکاوی عوامل مؤثر در شیوه

 سازد.  مناسب را آشكار مي
ن پاسخ داده شود آن است که الگوی مناسب پرسش اصلي که در این تحقیق تالش شده به آ     

های تابعه کدام  آفرین شرکت مادر با شرکتبرای انتخاب شیوة مدیریت و رویكردهای تعاملي ارزش
 است؟ 

 های فرعي زیر پاسخ بگوییم:  در این جا باید به پرسش
 کدامند؟ های هلدینگ های اثرگذار بر سطح تعامالت استراتژیک در شرکت معیارها و مؤلفه .1

 شود؟ الگوی ارتباطي مطلوب باتوجه به معیارهای فوق چگونه تعیین مي .2
 

 تحقيق و پيشينه مباني و چارچوب نظری. 2

کارها و صنایع متفاوت، توسعه و ها در کسب گرایي، به مفهوم حضور هلدینگتنوع 1394در دهة      

، 1شرکت برتر فورچون 144رد، که در مطالعه از هاروا از دانشگاه( 1329) های راملت یافت. اما بررسي

کارهای و کار غالب، کسبو کار واحد، کسبو های دارای کسب ها را در طبقاتي با عناوین شرکت شرکت
بندی کرد، نشان داد که در بین کارهای غیرمرتبط( دستهو کسب یافته )های بزرگ تنوع مرتبط و شرکت

کارِ مرتبط تا حدی نتایج بهتری نسبت به سایر طبقات تنوع و کسبهای دارای این طبقات، شرکت
  .[29]کند  ایجاد مي

، شرایط اقتصادی آمریكا )مثل رشد آهسته، تورم و افزایش رقابت( مدیران 1324اوایل دهة      
گیری عقالیي در امر تخصیص منابع سوق دارد. آنان  کاری و تصمیم ها را به محافظه هلدینگ
های عمیق و مالحظات ابعاد مختلف مانند موقعیت بازار،  گذاری را براساس بررسي ای سرمایهه تصمیم

 GEو  BCGهای متنوعي مانند  کردند. در این دوران مدل کار اتخاذ ميو های کسب ریسک و قابلیت
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و کارهای ضعیف را از خود دور کرده وها کسبابداع شدند تا مدیران ستادی بتوانند به مدد آن
 . [1]کارهای خود تعقیب کنند و های اصولي را در کسب گیری جهت

های  های شرکت مفاهیم مربوط به استراتژی"در تحقیقي تحت عنوان  1321 در سال 1اندریوس     

گیری درجهت تعیین اهداف سازماني  استراتژی سطح شرکت مادر را تدوین الگوی تصمیم "مادر
وسیلة آن حدود سازد و به ا را برای دستیابي به این اهداف میسر ميه تعریف نمود که مباني خط مشي

 . [2] کند کارهایي که شرکت باید دنبال کند را مشخص ميو و دامنه کسب

در جستجوی "در کتاب خود [ 19]2نظراني هم چون پیترز و واترمن، صاحب1324در دهه      

9برتری
وکاری که در  ها باید در کسب یعني هلدینگ را عنوان کردند. "تمرکز بر تخصص" مفهوم "

نیز [ 12]4، پرهالد و همل1334آن دانش، مهارت، درك عمیق و تجربه دارند تمرکز کنند. در دهه 

 . [1] را طرح نمودند 1مهارت محوری

کاران و اندر های هلدینگ، کمک شایاني به دست( درك محیط شرکت2442به نظر پروف )     
گیری ای در حال شكل صورت اتحادهای منطقهاکنون به واکنش استراتژیک که همآمادگي بهتر برای 

ها و توجه به کند و این توجه و اقدام مناسب بدون اشراف بر واحدهای تجاری راهبردی آن است مي
 . [13] پذیر نخواهد بودشان درجهت کسب و حفظ مزیت رقابتي امكانرشد و توسعه

ای در تحقیقات طور گستردهکار مختلف آن، بهو استراتژی کسب  بر رویهای مادری  نقش تصمیم     
 1332کولیس و مونتگومری در سال   ،[19] 1332 گولدوکمپل در سال  ،[12] 1322پورتر در سال

 دنبال شد.  [22] 2449و روفلي و ویگینز در سال  [14]( 2442جانسون و شولز )، [14]
کارهای وها مادر باید کسبآزمون بهتر بودن، معتقد است شرکت( با مطرح کردن 1322پورتر)     

نحوی مدیریت کنند که عملكردشان نسبت به زماني که مستقل هستند، بهتر باشد. درواقع خود را به
شده را عدم های متنوع ( دلیل اصلي شكست بسیاری از شرکت2442و جانسون و شولز )  (1322پورتر )

 دانند ها مي گذاری مادری مناسب و عدم توجه به منطق تناسب در سرمایههای  توجه دقیق به شیوه
[4]. 
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ها از منظر توانایي اعمال نفوذ در متنوعي ارائه شده است. اگر آن  بندی های مادر طبقه برای شرکت     
های تابعه، مورد توجه قرار گیرند،  های تابعه و استفاده از این نفود در جهت کنترل شرکت شرکت

 توان به دو نوع شرکت مادر اشاره داشت:  يم

گذاری بر  ها که سود خود را از طریق سرمایه در این نوع از شرکت :1گذارشرکت مادر سرمایه .1
گذاری بوده و نقش کنترل را  های مادر بیشتر سرمایه آوردند، نقش شرکت دست ميههای تابعه ب شرکت
 دار نیستند. عهده

های تابعة خود،  گذاری در سهام شرکت ها عالوه بر سرمایه : این نوع شرکت2شرکت مادر مدیریتي .2
های تابعة را برعهده دارند و در تحقیق حاضر،  نقش مدیریت بر راهبردها و تصمیمات مهم شرکت

 ها هستند.منظور از شرکت مادر این نوع از شرکت
 

گر مداخله"عنوان کت مادر را بههای شر مسئولیت 4و ویلیامسون 9چندلر .های شركت مادر مسئوليت
ریزی و تخصیص منابع، کنترل و را در قالب برنامه "کارها و بازارهای سرمایهو و میانجي بین کسب

 کنند. حسابرسي عملكرد و ارائه برخي از خدمات مرکزی تعریف مي
عنوان نقشي نقش شرکت مادر در تدوین سیاست و تخصیص منابع، توسط چندلر و ویلیامسون به     

عنوان نقشي با توانایي افزودن بیشتر ارزش، حیاتي معرفي شد. ویلیامسون از وظیفة تخصیص منابع، به
کند. وی معتقد است، از آنجا که شرکت مادر به اطالعات  در مقایسه با بازارهای سرمایة دفاع مي

ای گونهتصمیمات تخصیص را به تواند ها و افراد دسترسي دارد، مي ها، پروژه تری دربارة برنامهدقیق
 بهتر انجام دهد. 

کار وهای واحدهای کسب ها و بررسي برنامه فرآیند تخصیص منابع توسط شرکت مادر از بازنگری     
آورند و  ای را فراهم ميکارها، پیشینهو های استراتژیک کسب شود، به این معني که برنامه تغذیه مي

های سیستماتیک و کامل  کنند. بازنگری ازهای احتمالي به منابع ایجاد ميابزارهایي را برای تخمین نی
های خویش را به  دهد تا ایده کار به مدیرعامل شرکت مادر و تیم وی امكان ميو های کسب برنامه
( نیز نقش مؤثری 1334آقایان گولد و کمپل )های  کار تزریق کرده و کیفیت طرحو های کسب برنامه

ها درخصوص استراتژی انش تئوری مادری و استراتژی شرکت ایفا کردند و تحقیقات آندر پیشبرد د
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 های مادری، مزیت مادری و نیز توسعة ماتریس مادری شد سطوح شرکتي منتهي به شناسایي شیوه
[19،12،11]. 
 

شرکت هلدینگ شرکتي است که  [24] (2449از دیدگاه ریچارد لینچ ) .های هلدینگتعریف شركت
کارهای و گذاری، سهام کسب عنوان یک شرکت سرمایهکارهای مختلف است و بهو ک کسبمال

کارها ممكن است و %( در اختیار دارد. البته در برخي از کسب14صورت اکثریت ) حداقل مختلف را به
 شدکارهای تابعة خود را داشته باو % نیز نقش کنترل بر کسب14شرکت هلدینگ با داشتن سهام زیر 

[9]. 
ریزی در ارتباط هستند. کنترل و  های برنامه کنترل و حسابرسي شرکت مادر با فعالیتوظایف      

اند. دست آوردههکارها ب و  بخش بودن نتایجي است که کسبحسابرسي به بررسي میزان رضایت
ا بدان دست کارهو خواهند کسب شود که مدیران شرکت مي ریزی نیز مربوط به موضوعاتي مي برنامه

 کارهاوها یكسان است؛ اعمال نفوذ بر مدیران موجود در کسب یابند. هدف این دو مجموعه از فعالیت
[9] . 

های مالي، حقوقي و منابع انساني  های سربار ثابت وجود دارد، مانند دپارتماندر هر کجا که هزینه     
یا بازاریابي، باید بتوان از طریق به اشتراك ها کمیاب هستند، مانند تحقیقات  یا در جاهایي که مهارت

جویي ناشي از صرفه"کارها، به کارایي دست یافت. این مزایا در مفهوم وگذاشتن خدمات بین کسب
تواند با داشتن چندین شرکت در پورتفوی خود، از طریق تسهیم  نهفته است. شرکت مادر مي "مقیاس

 .[9] جویي کندهایش صرفه رت افراد متخصص، در هزینهکارگیری مهاسربارها و بهبود خدمات و به
شرکت، گرایش  22مؤسسة مشاورة استراتژی روالند برگر در مطالعة  2414طبق گزارش سال 

سپاری و استفاده از خدمات مشترك بیشتر شده است. کاره به کاهش برونو های چند کسب شرکت
ها  های بیشتری از فعالیت افزایش سودآوری، بخشها و  ها با هدف کاهش هزینه درواقع در این شرکت

 اند.در ستاد مرکزی جمع شده
های گذشته کارکردهای مربوط به استراتژی گروه، کنترل مالي  طبق گزارش این موسسه، در سال     

آوری اطالعات، منابع انساني خدمات عمومي( رشد داشته و این و خدمات مشترك )در حوزة فن
ها مشاهده  شد قابل توجهي برای دخالت شرکت مادر در عملیات کلیدی شرکتاست که ردرحالي

 .[21] گردد نمي
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های های هولدینگ و شیوه گذاری شرکت سرمایه .گيری شركت مادرعوامل مؤثر در نقش
های شرکت های اقماری براساس مجموعه عواملي که وابسته به ویژگي ها در شرکتمدیریتي آن
 های تابعه( و شرایط بازار است.  شرکت کارها )و سبهای کمادر، ویژگي

 
دهندة شرایط و آمادگي بنگاه هولدینگ برای این عوامل نشان .عوامل داخلي شركت مادر

های شرکت های تابعه است. ویژگي آفریني در شرکت های سرپرستي و ارزش گذاری و شیوه سرمایه
ها و فرآیندهای دیران شرکت مادر، ساختارها، سیستمهای فكری م هایي چون نقشهمادر در قالب مولفه

های شرکت مادر و عدم تمرکز در وظایف، خدمات مرکزی و منابع شرکت مادر، افراد و مهارت  مادری،
 .[9] پذیرد، قابل شناسایي است روابط و تفویض اختیاری که از طرف شرکت مادر صورت مي

 
کار آن و های تابعه و وضعیت کسب ل، عملكرد شرکتاین عوام .عوامل مرتبط با شركت های تابعه

کار  و  ای که میزان توانایي شرکت تابعه در پیشبرد اهداف کسبگونهدهند. به را مورد ارزیابي قرار مي
تواند تصویر شده ميکار گرفتهکار بهوشود. درك عوامل کلیدی موفقیت و مدل کسب بررسي مي

 تابعه ایجاد کند.های های شرکتروشني از ویژگي
 

ای در میزان موفقیت هر سطحي از  کاری، عوامل ویژهودر هر کسب .عوامل كليدی موفقيت
کار متفاوت است. در یک وکنند. این عوامل در هر نوع از کسب های خاصي بازی مي کار، نقش و کسب
و در یكي دیگر،  کار، توانایي جذب و ایجاد انگیزش در افراد خالق و استثنایي مهم استوکسب

 .[11] های نیروی انساني مهم است توانایي مدیریت هزینه
های ضمن تأثیر عوامل کلیدی موفقیت در تدوین استراتژی ،2و انسف 1نظراني چون میلرصاحب     

نیز  4و استریكلند 9تامسونکنند. سازماني معرفي ميسازماني و برونرقابتي، عوامل مؤثر بر آن را درون
بندی عوامل نمایند که در این مدل به دسته اب مدیریت استراتژیک خود مدلي را معرفي ميدر کت

، "بازاریابي "،  "توزیع "، "تكنولوژی"، "تولیدی "پردازد که در هفت گروه عوامل  کلیدی موفقیت مي
 .[24] شوندبندی ميگروه "سایر موارد"و  "توانایي سازمان"، "مهارت"
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دارد. درواقع مدل  های اقتصادی نقش مهمي است که در موفقیت سازمان مفهومي وکار، مدل کسب     
کند و بر طبق  کار، منطق یک شرکت در چگونگي خلق، ارائه و کسب ارزش را توصیف ميو کسب

های  های مشتری، ارزش توان آن را از طریق نه جزء سازندة اساسي شامل بخش مي 1مدل استروالدر
های درآمدی، منابع های دسترسي به مشتری، ارتباط با مشتری، جریانکانال پیشنهادی به مشتری،

 .[11] و[ 2] های کلیدی و ساختار درآمدی توصیف نمودهای کلیدی، مشارکتکلیدی، فعالیت
 

این عوامل مربوط به جذابیت بازار و صنعت مربوط به  .كارهاو عوامل جذابيت بازار كسب
های سرپرستي هلدینگ مؤثر است. با بررسي این  گذاری و شیوه ات سرمایهکارند که بر تصمیم و  کسب

گیرد،  کار صورت ميو های کسب عامل که از طریق بررسي عملكرد رقبا، وجود تهدیدها و فرصت
توان  گذاری دارد و تا چه اندازه مي توان دریافت که بازار مربوطه تا چه حد قابلیت و ارزش سرمایه مي

ود و به انجام فعالیت و کسب سود پرداخت. عوامل مختلفي هستند که بنا به نوع در آن موفق ب
ها کار باشند و با سنجش آنو توانند جزء عوامل کلیدی اثرگذار بر جذابیت بازار کسب کار مي و کسب

ابتي بازار، ند از: اندازة بازار، نرخ رشد بازار، ساختار رقاتوان میزان جذابیت بازار را سنجید که عبارت مي
موانع ورود به صنعت، سودآوری صنعت، تكنولوژی، تورم، مقررات، مسائل محیطي، مسائل سیاسي، 

 قوانین و مقررات.
 

شرط موفقیت یک شرکت مادر، رسیدن به  .كارهاو های شركت مادر و كسب تناسب ویژگي
های ویژة  تفاده از فرصتهای مادر به این امر، از طریق اس های معنادار و کلیدی است. شرکت ارزش

ها از یک  کنند. اما ماهیت این فرصت کارهایشان وجود دارد، دست پیدا ميوبهبود عملكرد که در کسب
کارگیری توانند از طریق به های متفاوت مي کار دیگر متفاوت است. فرصتوکار به یک کسبوکسب

 .[11] دهای متفاوت مادرشدن، تحقق یابن فنون مادرشدن و یا ویژگي
های  خاطر رسیدن به یک تناسب خوب میان روشتبدیل شدن به یک شرکت مادر موفق، به     

های مادر  های بهبودی است که شرکت های شرکت مادر( و فرصت های مادری )ویژگي اعمال فعالیت
ر و های شرکت ماد ها تأکید دارند. البته برای رسیدن به یک تناسب منطقي عالوه بر ویژگيبر آن

کارها، بایستي به دیگر تغییرات مستمر محیطي و نیز فعالیت رقبا توجه داشت. وهای کسب ویژگي
 ها است.های آن های مادر و مزیت دهندة چارچوبي پویا برای شرکت، ارائه1شكل
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های مادری ویژگي....    .................... تناسب؟.........   ......هاکاروهای کسب ویژگي  

 

 

 

 

 

 

 

 
تصمیمات راجع به مادر                    تناسب؟...                            تصمیمات سبد سهام......  

 

 [11] های مادر برای کسب مزیت چارچوب ایجاد تناسب در شرکت .1شكل 

 

 های هلدینگ تعامل استراتژیك در سطح شركت

کنند:  طح را برای استراتژی مطرح ميسه س [24]2و استریكلند 1تامپسون .سطوح استراتژی
استراتژی سطح شرکت  ،4ای ، استراتژی سطح وظیفه9کارو استراتژی سطح شرکت استراتژی کسب

های مادر قابل طرح است.  طور کلي در سطوح شرکتکاره و بهو های چند کسب درخصوص شرکت
کردن  و به چگونگي رقابت کاره موضوعیت داردو های تک کسب کار در شرکتو استراتژی کسب

بر اقدامات و  ایپردازد. استراتژی سطح وظیفه کارها برای رسیدن به مزیت رقابتي ميو  کسب
ای )مانند حوزة مالي، تولید و ...( با هدف اجرایي کردن های وظیفه هایي که در حوزه فعالیت

 .[9] شود، مربوط است های سطوح باالتر انجام مي استراتژی
 

( در تئوری مادری خود به بحث مزیت مادری 1334گولد و همكارانش ) .ژی سطح شركتاسترات
کار با هدف ایجاد مزیت رقابتي و طور که استراتژی سطوح کسبکنند همان پردازند و بیان مي مي
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 مزيت

 ادرم

 شدن

 رقبا روندها و سناريوها



 6936 زمستان ـ 62شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                       22

کارهای تابعة و یابد، استراتژی سطح شرکتي نیز با هدف ایجاد مزیت مادر برای کسب توسعه مي
 شود.  ساماندهي مي شرکت مادر

ها شرکت مادر برای تنظیم استراتژی سطوح شرکتي با دو پرسش اصلي زیر به اعتقاد آن     
 روست:  روبه

کارهایي و از چه طریقي ) سهام مالكیتي، سهام اقلیت، و منابع شرکت مادر در چه کسب .1
 گذاری شود؟ ( سرمایه2و شراکت 1گذاری مشترك سرمایه

ها در ارتباط باشد؟ کارهایِ تحت کنترل خود، اثر گذاشته و با آنو مادر باید بر کسب چگونه شرکت .2
[9] 

ها از  های مدیریت استراتژیک است و تفاوت در این شیوهکنندة شیوهپاسخ به پرسش دوم، تعیین     
  ها پرداخته شده است:گردد. که به تعریف آن ریزی و کنترل ناشي مي دو بعد مهم برنامه

شود و  و کار مربوط ميریزی به تالش شرکت مادر برای شكل دادن به استراتژی کسب اثر برنامه     
کارها بوده و و این اثر معیاری از درگیری باال به پائین شرکت مادر در تصمیمات مهم کسب

کار و های پیشنهادی واحدهای کسب دهندة سهم و مشارکتي است که شرکت مادر در استراتژی نشان
پردازد که  ریزی است که شرکت مادر به بهبود کیفیت تفكری مي کند. از طریق اثر برنامه اعمال مي

 کارهای تابعه را احاطه کرده است. و تصمیمات اصلي کسب
های تصمیمات ارتباط دارد، اثر کنترل مرتبط با  ها یا داده ریزی به ورودی در حالي که اثر برنامه     

هایي مانند سود و یا سهم بازار است. این اثر از اهدافي که شرکت مادر با  ت یعني ستادهنتایج تصمیما
وکارش توافق کرده و روش واکنش دادن شرکت مادر به عملكرد ضعیف و تعدد  واحدهای کسب

تر، اثر کنترل به روش واکنش نشان  شود. به بیاني ساده کارها ناشي ميو معیارهای کنترل نتایج کسب
 شود.  کار مربوط ميو دست آمده در هر کسبهن شرکت مادر نسبت به نتایج بداد

گذارد )بر چگونگي اجرای  های روزانه مي ترین تأثیر خود را بر روی فعالیت اثر کنترل سریع     
کارها نسبت به و طور غیرمستقیم بر تفكر مدیران کسبتواند به استراتژی( عالوه براین مي

 ها نیز تأثیرگذار باشد.آتي و انتخاب آنهای  استراتژی
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ریزی و کنترل، گولد و کمبل سه شیوة غالب  باتوجه به رویكرد شرکت مادر در ابعاد برنامه     

کنترل ، 1ریزی استراتژیکبرنامه ند از:ااند که عبارتهای مادر شناسایي کردهمدیریتي را در شرکت

 .[9]9کنترل استراتژیک ،2مالي

 
های دیگر نوع در میان سبک زگراترینریزی استراتژیک تمرکبرنامه .ریزی استراتژیكمهبرنا شيوه

کند و از این طریق  ریزی شدیدی را مستقر مي است. در این شیوه، شرکت مادر فرآیندهای برنامه
کند و ممكن است خطوط  کارها ارائه ميوگیری تفكر استراتژیک در کسبکمک ارزشمندی به شكل

کارهای پورتفوی و های توسعه کسب هایي را برای ایجاد هماهنگي در میان برنامه و استراتژیراهنما 
 خود به کار بندد.

تبدیل شدن به "تری همچون تر و استراتژیکدر این شیوه، اهداف عملكردی در عبارات گسترده     
النه نسبت به اهداف شوند. نكتة مهم این است که اهداف مالي سا تنظیم مي "کنندة پیشروعرضه

 .[9] تر، دارای اهمیت کمتری هستنداستراتژیک بلندمدت
 

کند. در این  صورت کامالً غیرمتمرکز عمل ميدر این شیوة تعامل، هلدینگ به .كنترل مالي شيوة

شود. نقش  کارها، عمدتاً از طریق فرآیند بودجه اعمال ميو شیوه اثرگذاری شرکت مادر بر روی کسب
صورت رسمي، تحت های بلندمدت به ها محدود است و برنامه مدیریت شرکت مادر در توسعة استراتژی

 گیرند.  بازنگری شرکت مادر قرار نمي
از سشود. اهداف سودآوری پ در عوض شرکت مادر بر بازنگری دقیق بودجة ساالنه متمرکز مي     

شوند و درصورت برآورده نشدن اهداف سودآوری، موقعیت شغلي مدیران  تصویب بودجه، تعیین مي
های مادر در این شیوه سطح پاییني از اثر  گیرد. شرکت کارها در معرض خطر قرار ميو کسب
 .[9] کنند های مالي شدید تلفیق مي ریزی را با کنترل برنامه
 
وع از تعامل، یک سبک مستقل نیست و بین دو الگوی قبلي قرار این ن .كنترل استراتژیك شيوه

دهد که  . در این شیوه، شرکت مادر ترجیح ميمشارکتي دارد ةتوان گفت که جنبعبارتي ميو به دارد
 کار واگذار نماید.و ها را به مدیران واحد کسب ها و استراتژی خالقیت و ابتكارات در توسعة برنامه
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دهد.  ها را بررسي کرده و مورد انتقاد قرار ميکارها، آنو ها از کسب دریافت برنامهشرکت مادر پس از 
ها گیری قلمداد کند، از آنعنوان فرصتي برای جهتها را به ها و بازنگری جای آنكه این بررسياما به

لكرد مالي، عنوان فرصتي برای کنترل و ممیزی برای اهداف استراتژیک )نظیر سهم بازار( و نیز عمبه
رود که به این اهداف دست یابند. در این شیوه، عدم  شود و از مدیران انتظار مي تعیین مي اهداف کمّي

توانند نادیده گرفته شوند که اهداف استراتژیک مهم در معرض  ها فقط درصورتي مي حصول به بودجه
های  ریزی را با کنترل های مادر دارای شیوة کنترل استراتژیک، اثر برنامه خطر باشند. شرکت

 .[9] کنند استراتژیک شدید تلفیق مي
 
 

 
 

 

 
 های هلدینگ های تعاملي در شرکتانواع سبک .2شكل

 

یعني  ،مشخص نیست ها دقیقاًبیان گردید، سه سبک اصلي وجود دارد که البته مرز آن چنانكه     
ها به مپبل دریافتند که سبککد. گولد و ها قرار بگیرممكن است شرکت مادر در حد وسط این سبک

 .تواند اثربخش باشدبستگي دارد و هر سه سبک مي تابعهمادر و  های مقتضیات شرکت
 

صورت آفریني سازمان مادر ) ستاد( به ارزش .های هلدینگ آفریني در شركت های ارزش شيوه
عنوان شود. سازمان مادر بهر ميهای زیرمجموعه متبلوه های بنگاتأثیر در افزایش اثربخشي فعالیت

های های رقابتي نوین برای بنگاهیک جزء از کل مجموعه باید قادر به افزایش اثربخشي و خلق مزیت
های زیرمجموعه در حالت مستقل امكان دستیابي به این سطح ای که بنگاهگونهزیرمجموعه باشد، به

آفریني استفاده  عموالً از چهار راهكار کلي برای ارزشهای مادر مآفریني را نداشته باشند. سازمان ارزش
 [ 11]نمایند: مي
 1های مستقل ) نفوذ انفرادی( های زیرمجموعه در قالب شرکت تأثیرگذاری بر عملكرد شرکتـ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Stand_ alone Influence 

ي و غیرماليدمدت مالنکنترل اهداف بل گذاریتاکید بر اهداف مالي و کنترل سرمایه   

ریزی استراتژیکسبک برنامه استراتژیک سبک کنترل   سبک کنترل مالي 

سازیمیزان مداخله سازمان در تصمیم  زیاد کم  
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 1 های زیرمجموعه )نفوذ اتصالي( تأثیرگذاری بر روابط میان شرکتـ 
 2شرکت مادر )نفوذ عملیاتي و خدماتي( های تخصصي و ارائه خدمات توسط انجام فعالیتـ 
 9 ای(های کل بنگاه )نفوذ توسعهتأثیرگذاری بر ترکیب فعالیتـ 
 
 شناسي تحقيق. روش3

دنبال شناسایي عوامل مؤثر بر شیوة تعامل و است. چرا که بهتحقیق حاضر برحسب هدف، توصیفي
است. چراکه  بنای داده هم کیفي و هم کمّيها در قالب الگوی ارائه شده است. بر مایجاد رابطه بین آن

جهت استفاده از تحلیل بهره برده است. هر چند که بهواز هر دو دسته از اطالعات برای تجزیه
   باشد و بر مبنای دستاورد یا نتیجة تحقیق، ها؛ مبنای کیفي بیشتری را دارا مي ها و مصاحبه پرسشنامه

 کاربردی است. ـای توسعه
 

دی در شكل ای، ارائه الگوی تحقیق و مطالعة مورمطالعات کتابخانه گامتحقیق در سه  این مراحل
 تشریح شده است. 9شماره

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 تحقیق هایگام. 9شكل 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Linkage Influence 

2. Function and Service Influence 
3. Corporate Development Activities 
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 شده است. نمایش داده 4آفریني در فاز دوم در شكل های ارزشنحوة ارتباط عوامل مؤثر بر شیوه
 

 . مراحل انجام تحقیق4شكل 
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 گيریهای اندازه تحقيق و شيوه هایمتغير

 به مربوط هایمولفه از یک هر سنجش نحوة 1 شماره جدول در . های شركت مادر ویژگي
 . است شده آورده مادر شرکت های ویژگي

 
 های شرکت مادر . ویژگي1جدول 

 نحوة سنجش متغيرها

 های فكری نقشه
های  گیری های فعالیت ایشان، بررسي جهت عة سوابق کاری و حوزهمطال  مصاحبه با مدیران ارشد،

 سهام در سه سال گذشته استراتژیک هیأت مدیره در سه سال اخیر، مطالعة گزارش مجامع عمومي 
 های سازماني ها و دستورالعمل نامهمصاحبه با مدیران، ساختارسازماني، آئین خدمات مرکزی و منابع
 های کاری و مصاحبه با مدیران ارشد سازمان نامهالعة بخشمط عدم تمرکز در روابط

 سال گذشته( 2های نیروی انساني شاغل )مطالعة اظهارنامه منابع انساني شرکت در  بررسي توانمندی ها افراد و مهارت

 های اطالعاتي بررسي ساختار سازماني، سیستم ساختار، سیستم و فرآیند

 

کار و و های داخلي کسب منظور شناسایي توانایيبه .رذابيت بازاهای تابعه و ج های شركت ویژگي

استفاده کرد.  2وکار بر مبنای جدول  توان از ارزیابي اجزای سازنده مدل کسب ارزیابي جذابیت بازار مي
سو با  تعیین نقاط قوت و ضعف به ارزیابي از یک SWOTکار بر مبنای وتحلیل مدل ارزیابي کسب

ها و تهدیدات، جذابیت بازار را مورد ارزیابي قرار  پردازد و با تعیین فرصت کار ميو توانایي کسب
 دهد.  مي
 

 SWOT کار بر مبنایو. ارزیابي اجزای مدل کسب2جدول 
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ر و بنا کاوکار و جذابیت بازار، باتوجه به عوامل کلیدی موفقیت کسبو عوامل مربوط به توانایي کسب
 ارائه شده است.  9به نظر خبرگان شرکت مادر مورد مطالعه در جدول شماره 

 
 وکار و جذابیت بازار  . عوامل مؤثر در توانایي کسب9جدول 

 عوامل مؤثر در جذابيت بازار وكار عوامل مؤثر در توانایي كسب

تولید توانایي تكنولوژیكي در ایجاد نوآوری در فرآیند  نرخ رشد بازار 

های مختلف تجارت الكترونیک برای انجام  کارگیری جنبهتوانایي به
وکار کسب  

 تعداد رقبا

 ریسک کلي بازگشت سرمایه تولید و یا ارائه خدمات با هزینة پایین ) مقیاس اقتصادی تولید(

 موانع ورود رقبای جدید شدهکیفیت تولید یا خدمت ارائه

 تنوع متغیرهای تقاضا فروشان(فروشان و خردهیع مناسب )عمدهایجاد شبكه توز

 کنندگانزني تامینقدرت چانه مناسب مشتریان بندیهای ارزیابي سریع و صحیح بازار و بخش تكنیک

 تاثیر قوانین و مقررات دولتي های بازرگاني و تجاری مهارت

 متفاوت خدمات هایي برای محصوالت و فرصت بندی مشتریانتبلیغات مناسب متناسب باتوجه به بخش

 سودآوری بازار (عوامل مرتبط با منابع انساني )نیروی انساني متخصص و کارآمد

 روند قیمت عوامل مرتبط با منابع مالي ) تامین منابع مالي مورد نیاز (

  توانایي پاسخ سریع به تغییرات در شرایط بازار

  کاروتجربه مدیریتي در حوزه کسب

  تصویر یا برند خوب در بین مشتریان

برای  کنندگان، پیمانكاران وهای کلیدی با تامین کتعوامل مرتبط با مشار
 مورد نیاز دسترسي به مواد اولیه و خدمات

 

  کاروسهم بازار در کسب

  کارو حاشیة سود مرتبط در کسب
  از فروش به مشتریانخدمات پس

  ارتباط با مشتریان

 

نامه ضمن تعیین وزن هر ش، یک پرسشنامه طراحي شد. این پرس9جدول برای سنجش موارد      
های پیشنهادی،  ها، ارزش کار )زیرساختو های مختلف اجزای کسب ، بخش9یک از عوامل جدول

ز استفاده اکار و جذابیت بازار و باو مشتریان و ساختار درآمد/ هزینه( را از ابعاد مختلف توانایي کسب
کارها در مقیاس طیف و ها توسط مدیران ارشد کسب دهد. گویه تعدادی گویه مورد ارزیابي قرار مي
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های کلیدی عملكرد مالي شرکت مورد  ها با شاخص شوند و نتایج کلي آن لیكرت پاسخ داده مي
 گیرد.  گذاری قرار ميبرررسي و صحه

 
کارهای شرکت مورد مطالعه و وان عامل کسبجامعة آماری این پرسشنامه، کلیة مدیر .جامعة آماری

 19کارها در ونفر از مدیران ارشد کسب 91های مدیران عامل هستند. این پرسشنامه برای  مقامقائم
ها با ها و تطبیق نتایج آندرصدی پرسشنامه 21شرکت ارسال گردید. باتوجه به نرخ بازگشت 

شرکت استخراج و در این تحقیق مورد استفاده  12های کلیدی عملكرد، اطالعات مربوط به  شاخص
 قرار گرفت.

 
شده تا چه اندازه مفهوم موردنظر را کند که ابزار تهیه روایي تعیین مي .روایي و پایایي پرسشنامه

کار و، کلیة اجزای مدل کسب2کند و این پرسشنامه با ارتباط شرح داده شده در جدول  گیری مي اندازه
دهد. برای تعیین پایایي دست ميهقیت را پوشش داده و امتیاز حاصل را بو عوامل کلیدی موف

، مقدار آلفای SPSSافزار استفاده از نرمنامه محقق ساخته از آلفای کرونباخ استفاده شده است. باپرسش
 محاسبه شده است که مقدار قابل قبولي است.  213/4کرونباخ، 

 

های بازار  کار و جذابیتو های کسب دست بودن توانایي با در .وكار تعيين استراتژی سبد و كسب

های استراتژیک در سبد پورتفولیو استفاده کرد. چرا  گیریبرای تعیین جهت GEتوان از ماتریس  مي
کار وبا ارزیابي عوامل مرتبط با کسب GEهای تعیین استراتژی پورتفولیو، ماتریس که از میان تكنیک

 کار است. وارائه استراتژی سبد کسب و جذابیت بازار قادر به

 

های بازار  کار و جذابیتو های کسب با در دست بودن توانایي .روكا تعيين استراتژی سبد و كسب

های استراتژیک در سبد پورتفولیو استفاده کرد. چرا  گیریبرای تعیین جهت GEتوان از ماتریس  مي
کار وبا ارزیابي عوامل مرتبط با کسب GEلیو، ماتریس های تعیین استراتژی پورتفوکه از میان تكنیک

 کار است. وو جذابیت بازار قادر به ارائه استراتژی سبد کسب
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 GE دار برای مناطق مختلف ماتریس های اولویت . استراتژی4جدول 

 
 

 نداز:اعبارت GEگانه مدل  چهار استراتژی اصلي برای مناطق نه
 1گذاری و توسعه فعالیت سرمایه -1
 )انتخابي( 2رشد گزینشي -2
 گذاری های سرمایه )استراتژی 9برخورد احتیاطي و گزینشي -9

 سازی( انتخابي در بهینه
 ]1[نشیني و انحالل( های عقب )استراتژی 4حذف سرمایه -4

 
مک شرکت استعداد ک .وكارها آفریني در كسب تعيين ميزان تناسب شركت مادر برای ارزش

ها، استفاده  ها، حفظ قوت آفریني برای رفع ضعف های ارزش کار از طریق شناسایي شیوهو مادر به کسب
کار میسر است. بدین منظور در یک فرآیند تحلیلي، تناظری بین و ها و دفع تهدیدهای کسب از فرصت

شود. وجود این تناظر يهر یک از نقاط ضعف و یا تهدیدهای موجود با ویژگي شرکت مادر، ایجاد م
آفریني شرکت مادر در آن معنای عدم امكان ارزشمعنای کمک شرکت مادر و عدم وجود آن بهبه

های نفوذ  کارها از روشو حوزه است. چنانكه اشاره شد، رویكردهای شرکت مادر برای کمک به کسب
 شود.اعمال مي ای نفوذ ارتباطي و نفوذ توسعه انفرادی، نفوذ خدماتي، 

تحلیل وآفریني از طریق تجزیه های ممكن برای ارزش تعیین میزان کمک شرکت مادر و روش
 شود.  کار تكمیل ميوبرای هر کسب 1ها صورت گرفته و جدول شماره  ها و مصاحبه پرسشنامه

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Investment and Growth  

2. Selective Growth  

3. Selectivity  
4. Harvest / Divest  
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 کارهاو آفریني در کسبهای ارزش. نمونه فرم روش1 جدول

نقطه ضعف / 

 تهدید

عوامل كليدی 

ط در مرتب

 وكار كسب

ميزان 

اهميت 

 عامل

دهي به آدرس

 مزیت مادری

های ارزش  روش

 ينآفری

شرح 

 رویكرد

ی
راد

انف
ي 

مات
خد

ي 
اط

رتب
ا

ی 
ه ا

سع
تو

 

         

         

         

        جمع امتیاز

 
مادر با های  کار در سبد پورتفولیو و میزان تناسب ویژگيو موقعیت کسب .های مدیریت تعيين شيوه

های مادری است. با ایجاد ارتباط این دو  های تابعه از جمله متغیرهای تأثیرگذار در تعیین شیوه شرکت
 را برای تعیین شیوه مدیریت مورد استفاده قرار داد. 9توان ماتریس شماره عامل، مي

 
 . ماتریس تعیین شیوة رهبری9جدول 

  
 استراتژی پورتفوليو

  
 بازدهي/ واگذاری و احتیاط حفظ وضع موجود و رشدگذاری  سرمایه

  
 (EGماتریس  4)حالت  (EGماتریس  9)حالت  (EGماتریس  2و  1)حالت 

 ریزی استراتژیک برنامه ریزی استراتژیک برنامه کنترل استراتژیک زیاد میزان تناسب

 

 ریزی استراتژیک برنامه کنترل استراتژیک کنترل استراتژیک متوسط

 _ ماليکنترل  ليماکنترل  کم

 
های  روش برای تعیین شیوة مدیریتي و .كار و شركت مادرو گيری مطلوبيت خبرگان كسباندازه
 آفریني که از نظر خبرگان شرکت مادر مطلوبیت دارد از پرسشنامة تعیین شیوة رهبری در دوارزش

گولد و کمپل از  بخش استفاده شده است. بخش اول این پرسشنامه بر مبنای پرسشنامة آقایان
کار و خبرگان شرکت مادر و مؤسسة استراتژی لندن است و در بخش دوم نظر مدیران کسب

 آفریني سنجش شده است. درخصوص رویكردهای ارزش
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مطالعه و  کارهای شرکت موردوجامعة آماری این پرسشنامه، کلیه مدیران عامل کسب جامعة آماری.
منظور سنجش مطلوبیت ادر است. این پرسشنامه که صرفاً بهمشاوران مدیریت ارشد در شرکت م

نفر از افراد فوق  21آفریني طراحي شد، بین های ارزشمدیران ارشد برای شیوة سرپرستي و روش
آفریني های ارزشها، مقایسة شیوة مدیریت و روشدرصدی پرسشنامه 91توزیع و براساس بازگشت 

 شرکت قابل محاسبه بود.  3برای 
 
 ها. تحليل یافته4

گیری  مورد اجرا گذارده شد تا با اندازههای تعاوني هلدینگ بهتحقیق حاضر در یكي از شرکت     
کار تعیین شود. از وآفریني برای هر کسبهای ارزشهای شناسایي شده، شیوة مدیریت و روشویژگي

ج پیشنهادی الگوی تحقیق کارها سنجش و با نتایوسوی دیگر، مطلوبیت مدیران ارشد این کسب
 دهد.کار و جذابیت بازار را نمایش ميوها برای توانایي کسبامتیاز شرکت 2مقایسه گردید. جدول 

 
 کار و جذابیت بازاروها برای قوت کسب . نتایج امتیاز شرکت1جدول 

 
 

 12برای  GE، ماتریس 2شمارهبر مبنای اطالعات جدول  .كاروتعيين استراتژی سبد و كسب

 شرکت تشكیل گردید.  
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 کارهای شرکت مادرو برای کسب GE. ماتریس 9جدول 

 
 

از پس .آفریني های ارزش های تابعه و تعيين شيوه تعيين تناسب شركت مادر با شركت
های موجود، با تحلیل  تکار و ارزیابي تهدیدها و فرصو قوت و ضعف کسب شناسایي نقاط 

کارها، درجة تناسب وها با نقاط ضعف و تهدیدها کسب های مادری و ارتباط این مشخصه مشخصه
 تعیین شده است.  3کار مطابق جدول و شرکت مادر و کسب

 

کارهاو . میزان تناسب شرکت مادر و کسب2جدول   
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و و میزان تناسب شرکت مادر و کسب 2استراتژی پورتفولیو جدول با تعیین  .مدیریت  ةتعيين شيو
 شود. پیشنهاد مي 14کار مطابق جدول و مدیریت برای هر کسب  ، شیوة3کارها جدول

 
 . تعیین شیوة مدیریت2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

گیری مطلوبیت مدیران  با اندازه .وكار و شركت مادرگيری مطلوبيت خبرگان كسباندازه
آفریني، مطابق راهنمای  های ارزش کار و خبرگان شرکت مادر برای شیوة مدیریت و روشو  کسب

مدیریت پیشنهادی طبق الگوی تحقیق و نظر   برای شیوة 2ای شكل نمودارهای مقایسه  ،2شكل 
 خبرگان ارائه شده است.
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راهنمای نمودار تعیین .2شكل   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . نمودارهای مقایسة شیوة مدیریت2شكل    
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آفریني بر مبنای الگوی تحقیق و نظر خبرگان ارائه  های ارزش ، مقایسة شیوه3در نمودارهای شكل 
 شده است.
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 آفرینيهای ارزش. مقایسة شیوه3شكل 
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 و پيشنهاد گيرینتيجه. 5

های تابعه، تأثیر مناسبي برای مدیریت شرکت چنانچه گفته شد، دستیابي شرکت مادر به شیوة     
زیادی در تحقق اهداف استراتژیک شرکت مادر دارد. نوع تعامل شرکت مادر با شرکت تابعه معلول 

هاست. از سوی دیگر، کار و شرکت مادر و میزان تناسب بین آنوهای کسبعواملي چون ویژگي
ارتباطات این عوامل و دستیابي به الگویي برای  عوامل محیطي نیز بر این مهم تأثیرگذارند. تلفیق

شده در یک شرکت مادر، پیاده شد تعیین شیوة مادری هدف اصلي این تحقیق بوده است. الگوی ارائه
های مدیران این شرکت مقایسه شد. در ادامه نتایج تحقیق در دو بخش و نتایج پیشنهادی با مطلوبیت

 ائه شده است. آفریني ارشیوة مدیریت و شیوة ارزش

 

(، شیوة 3و  12، 19، 9)  شرکت 4ریزی استراتژیک برای  شیوة مدیریت برنامه .شيوة مدیریت
( و شیوة مدیریت کنترل مالي برای 19و  11 ، 14، 2 ، 4، 2شرکت ) 9مدیریت کنترل استراتژیک برای 

 ( پیشنهاد شد. 2و  1)  شرکت 2
های پاسخگو همخواني دارد که از این  درصد از شرکت 22شده با مطلوبیت شیوة رهبری ارائه     

% دارای انطباق نسبي هستند. بنابراین شرکت مادر در این 44% دارای انطباق کامل و 92تعداد 
 های مدیریت پیشنهادی با مقاومت مواجه نخواهد شد. سازی شیوههای تابعه برای پیاده شرکت

 

وکار، ها و ارزیابي مدل کسب تحلیل پرسشنامهوتجزیه .ها آفریني برای شركت های ارزش هشيو
های تابعه از طریق ایجاد  آفریني شرکت مادر به شرکت حاکي از آن است که زمینة ارزش

ای میسر است و رویكردهای مربوط به این  های اثر انفرادی، ارتباطي، خدماتي و توسعه زیرساخت
 ها برای هر شرکت پیشنهاد شد. شیوه

 
سازی پیاده در موردمطالعه میزان موفقیت شرکت هلدینگِارزیابي  .رای تحقيقات آتيپيشنهادها ب

آفریني پیشنهاد شده،  های ارزش پیشنهاد شده، ارزیابي اثربخشي شیوهاستراتژیک های مدیریت  شیوه
طراحي و آفریني،  های ارزش سازی شیوة مدیریت و روشمعماری سازماني شرکت مادر برای پیاده

های تابعه و ارائه  باتوجه به نظام مدیریت استراتژیک در شرکتازی الگوی ارزیابي عملكرد سپیاده
تواند پیشنهادهایي برای تحقیقات الگوی تدوین نظام یكپارچة مدیریت استراتژیک در کل گروه مي

 آتي باشد. 
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