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های مادر و شیوه مادری آن در مدیریت الگوی هوشمندی بنگاه

 وکارهای تابعهکسب

 
 **سرشت، حسین رحمان*اسدزادهعبداهلل 1

 
 چکیده

با شناسایی و  و کارهاواز کسب رهای مادری و رابطه آن با درک بنگاه ماددر این مقاله، به بررسی شیوه     
بندی عوامل محیطی بنگاه مادر و استفاده از مفاهیم و ادبیات رایج هوشمندی رقابتی، به توسعه و تقویت دسته

تاثیر  هدف این پژوهش آزمودن. شوددرک مادری پرداخته و مفهوم نوین هوشمندی مادری مطرح می
. جامعه آماری این پژوهش استکارها وه تعاملی مادر با کسبگانه آن بر شیوو ابعاد سه هوشمندی مادری

روایی  سنجش پایایی و . به منظورباشدمیمحض ایرانی  هولدینگهای شرکت و کارشناسانمدیران  شامل
نتایج آزمون نشان داد که  .ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد سازة سواالت به ترتیب از

های پرسشنامه از ضریب همبستگی پیرسون برای تحلیل داده .روایی الزم برخوردار هستند پایایی و سواالت از
همه ابعاد هوشمندی، رابطه معناداری با شیوه مادری  دهدو ضریب همبستگی جزئی استفاده شد که نشان می

 نشد.تایید که تاثیر نوع صنعت بر رابطه میان هوشمندی و شیوه مادری دارند، ضمن این
 

محیط بنگاه  ؛شیوه مادری ؛هوشمندی بنگاه مادر ؛هولدینگشرکت  ؛بنگاه مادر ها:کلیدواژه

  .مادر
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 مقدمه. 1

های مهم در پژوهش هایعهاست که به یکی از موضوهای مادر مدتنقش و کارکردهای شرکت     
جودی و ماهیت چنین تبدیل شده است. از دیدگاه نظری آن چه فلسفه و راهبردیمربوط به مدیریت 

 است افزایی وکارهای تابعه و ایجاد همنقش آنها در خلق ارزش در کسب ،کندتشکیالتی را توجیه می
سطح شرکتی، تصمیماتی است که شرکت مادر  راهبرداساسی در  های. یکی از موضوع]27، 93،23 [

کند. سه شیوه مادری با یهای مادری اتخاذ معبارت دیگر گزینش شیوهدر خصوص سطح مداخله و به
ریزی ند از: شیوه برنامهاوکارهای تابعه ارائه شده است که عبارتتوجه به شدت مداخله مادر در کسب

 .]23 [و شیوه کنترل مالی راهبردی، شیوه کنترل راهبردی
ری را های ماداستفاده از مفهوم تفویض اختیار، بیان مشابهی از شیوه( با2332جانسون و شولز )     

وکارهای تابعه است. رود خلق ارزش در کسبکنند. حداقل انتظاری که از یک شرکت مادر میارائه می
که تحت پوشش شرکت مادر هستند ارزش به مراتب بیشتری را نسبت به کارهای تابعه زمانیوکسب

های تشکیالتی هنمایند که این اضافه ارزش نیز کمتر از هزینزمان استقالل خود از مادر ایجاد می
شود تا اما در بسیاری از موارد خطا در گزینش شیوه صحیح مادری باعث می ؛]5 [ستاد مادر نیست

شوند. در بررسی این موضوع، افزایی در نقش مخرب ارزش ظاهر میهای مادر به جای ارزششرکت
میالدی  9196-9153های هایی که در خالل سال پورتر در یک مطالعه میدانی به بررسی تملیک

-های بزرگ آمریکایی انجام گرفته بود پرداخت و به این نتیجه رسید که اغلب شرکتتوسط شرکت

شده نیستند و از صالحیت الزم جهت هدایت و کارهای تملیک و های مادر، مالکان مناسبی برای کسب
وظایف مادری بیش از که در نتیجه عدم موفقیت آنها در اعمال طوری باشند، بهراهبری برخوردار نمی

 .]6[شدند  شتهشده به فروش گذاکارهای تملیکونیمی از کسب
-با کسب 2خود، با طرح فاصله مطلوب 9( نیز در کتاب بازارها و سلسله مراتب9175ویلیامسون )     

 کند.های مخرب ارزش نهی میطور ضمنی شرکت مادر را از مداخلهوکارها، به
در  بارهامعاصر این حوزه،  پژوهشگرانترین عنوان برجستهو کمبل بهبر این اساس، گولد      

عنوان الزمه مداخله مادر و مالک گزینش وکارها بههای خود به درک کافی از کسب پژوهش
جز به جز و  هایداده ها را میزانهای مادری اشاره کرده و یکی از وجوه اصلی تمایز این شیوه شیوه

که دامنه درک مادری در برگیرنده اما با توجه به این ؛]23[کنند رها بیان میکاودقیق مادر از کسب
لذا  ؛دهدوکارهای تابعه و حداکثر محیط آنها بوده و سایر ابعاد محیطی بنگاه مادر را پوشش نمیکسب
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گیری از باشد. بر این اساس ضرورت بهرهدر عین اهمیت از جامعیت و کفایت الزم برخوردار نمی
دهنده بیشتری داشته باشد طور کامل در برگرفته و نقش آگاهییی جامع که ابعاد محیطی را بهمبنا

تا با اقتباس از مفاهیم هوشمندی در سطح  سعی شدشود. برای این منظور احساس می بسیار
مبادرت نموده و  «هوشمندی مادری»کار به ارائه مفهومی مشابه در سطح شرکتی با عنوان  و کسب

 . شودمیهای مادری استفاده ان مالکی جهت گزینش شیوهعنو به

 

 پژوهشمبانی و چارچوب نظری . 2

 دارد را خود تابعه هایشرکت در نفوذ اعمال توانایی که شرکت مادر شرکتی استهای مادر. شرکت
 شرکت ،. دیکشنری آکسفورد]23[کند می استفاده های تابعهشرکت کنتـرل جهت در این نفوذ از و
 شـرکت کی عنـوانبـه و بوده ردیگ شرکت چند یا کی سهام کمال کهکند را شرکتی تعریف می درما

 عرصة در طوالنی قدمت هلدینگ هایشرکت چند هر .]99[کند می مداخله آنان سیاست در مرکـزی
 نحوة مورد در بشری دانش ولی ؛کنندمی ایفا کشورها اقتصاد در را ایعمده نقش و دارند تجارت

 .]9[است  اندک آنها مدیریت
گونه های هولدینگ را اینسایت رسمی خود شرکتسازمان بورس و اوراق بهادار ایران در وب     

 هایگذاری در شرکت که با سرمایه هستندها از مصادیق نهادهای مالی این شرکتکند: تعریف می
  برای کنترل عملیات شرکت، هیئتد که نکن قدر حق رأی کسب می پذیر جهت کسب انتفاع، آن سرمایه

ها در رو این شرکتد. از ایننمدیره مؤثر باش د و یا در انتخاب اعضای هیئتنمدیره را انتخاب کن
یک گروه  کنندهای دیگر که عموما در صنایع مشابه فعالیت می اند تا از طریق تملک شرکتتالش

توان به جمله میبرخوردار شوند که از آن بدین طریق بتوانند از مزایایی وتخصصی را تشکیل داده 
 دانندیم ابزاری و وهیش موثرترین را نگیهولد نیز (9132) تیباندرا و نزیم. ]7 [افزایی اشاره داشتهم
 مستقل تاکنون که واحد چند ای دو توأم تیریمد و کنترل برای توانیم و است شده ابداع تاکنون که

  .شوند گرفته کارهب اند،بوده
 
 
 
 
 



 0312زمستان  ـ 42شماره  ـدی مطالعات مدیریت راهبر                                                                                              074

 پژوهشاما با توجه به جامعه آماری این  ؛باشـدمـی متنـوع بسـیار مـادر هایبندی شرکتدسته     
 شود:بندی در زیر اشاره میدسته یباشد، به نوعمحض می هولدینگهای که مرتبط با شرکت

 
ها گذاری در سایر شرکتهایی که حرفه اصلی آنها سرمایه. شرکت9محض هولدینگهای شرکت

ها این شرکت و به خودی خود درآمد ندارند. نداشتهگونه مشتری خارجی گونه و هیچ]93[باشد می
صورت یک واسطه بر هب و کنندهای تابعه و سهامداران اصلی عمل میای بین شرکتعنوان واسطه به

اجرای آنها  کار تابعه موظف بهوهایی را که واحدهای کسبراهبردگذارند و ها اثر میروی فعالیت
گذاری در این است که های سرمایهبا شرکت هاشرکت تفاوت این. ]23[کنند. هستند را تعقیب می

های وابسته و کنترل و گذاری عالقه و تعهدی برای حفظ سهام خود در شرکتهای سرمایهشرکت
. معموال آورنددست میبهفروش سهام های مذکور نداشته و سود خود را از طریق خریدواداره شرکت

آفرینی از های هولدینگ ارزشکه هدف شرکتدرصد سهام تحت مالکیت آنها پایین است در حالی
بررسی رابطه  پژوهشهدف  از آنجاکه .]9 [باشدهای تابعه میطریق نگهداری و کنترل شرکت

های تباشد در این مقاله از شرکهوشمندی ستاد هولدینگ و شیوه مادری مورد استفاده آن می
استفاده شده است تا آثار ناشی از مداخله مستقیم  پژوهشعنوان جامعه آماری هولدینگ محض به

 را تحت تاثیر قرار ندهد. پژوهششرکت مادر در عملیات نتایج 
 

دهند و در ضمن ها فعالیت خاص خود را انجام میاین شرکت .2های هولدینگ عملیاتیشرکت
ها عالوه بر تولید گونه شرکتاین .]93 [کنندالک بوده و کنترل میهای تابعه را مگروهی از شرکت

های هولدینگ عملیاتی ا به دو صورت کنند. شرکتها را نیز اداره میکاال یا ارائه خدمت، دیگر شرکت
های تابعه توسط شرکت اصلی از طریق رشد داخلی یا تجزیه ایجاد شرکت .9شوند: ایجاد می

این اکتساب به سه  .های دیگر یا رشد خارجیطریق اکتساب و خرید شرکتاز  .2 ،کارها و کسب
شده منحل و در شرکت طرفه که در این حالت، شرکت خریداریادغام یک. 9: استصورت 
کننده و هر دو شرکت خریداری ،ادغام دوطرفه که در این حالت. 2 ،شودکننده ادغام می خریداری
حالت سوم هولدینگ است که در  .3و  شوندی در هم ادغام میشده منحل و در شرکت سومخریداری

شده با حفظ شخصیت حقوقی و شرکت خریداری شوندها منحل نمیکدام از شرکتاین حالت هیچ
 .]9[آید خود تحت کنترل شرکت خریدار در می
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ا و های مادر، رویکردهدهد که شرکتگولد و همکارانش نشان می هایپژوهش. 9های مادریشیوه
کنند. مطالعات آنها منجر به شناسایی سه شیوه مادری مهم و های مادری متفاوتی را دنبال میفلسفه

و اثر  2ریزی مادرتفاوت بین این سه شیوه مادری را بر اساس اثر برنامه 9. نمودار شماره شداساسی 
 دهد:وکارهای تابعه نشان میبر روی کسب 3کنترلی مادر

 

  
 

 های مختلف مادری در ستاد مادرهشیو. 9نمودار 
 

داند و با اتخاذ می 5ریز اصلیدر این شیوه شرکت مادر خود را برنامه. 4راهبردیریزی شیوه برنامه
های کسب وکارهای تابعه خود مداخله راهبردها و ای در برنامهرویکرد تمرکزگرا، بطور قابل مالحظه

ها از طریق انتقال دانش و مهارت تخصصی و ه شرکت. هدف مادر در این شیوه، کمک ب]23[کند می
خود را درگیر  شدتبههای مادر رو در این شیوه شرکتوکارهای تابعه است. از اینمنابع ستاد به کسب
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گیری جامع و روشن، ه جهتئکنند و با اراوکارهای خود میها و تصمیمات کسبتدوین برنامه
یندهای آها توسعه دهند. فرگیریخود را در بستر این جهت هبردراسازند که کارها را ملزم می و کسب

، بر توسعه و بهبود بلندمدت راهبردیریزی کننده از شیوه برنامههای مادر استفادهکنترل در شرکت
کارها نشانگر وهای عملیاتی کسبها و برنامهکند. بودجهعنوان اولویت برتر تاکید میوکارها بهکسب

یات عملکرد در قیاس با اهداف مالی ئکار و جزوکسب راهبردیریزی سال برنامه یات اولینئجز
 .]93[عنوان بخشی از ارزیابی عملکرد کلی مورد توجه است مدتی است که به کوتاه

 
در  نداشتن تمرکز به، کننداستفاده می از این شیوه که یهای مادرشرکت. 9شیوه کنترل مالی

صورت هوکارهای خود را بهای مادر تا حد امکان کسبدر این شیوه، شرکت ریزی متعهد هستند. برنامه
هایشان سازماندهی ها و برنامهراهبردواحدهای انفرادی )مستقل( و با مسئولیت کامل برای تدوین 

ترین ابزار بررسی و توسعه اصلی»عنوان های ساالنه بهریزی بر بودجهیندهای برنامهآکنند. فر می
موارد هیچ نوع  بیشتروکار متمرکز است. در اهداف مالی هر کسب خصوصبهو  «عملیاتی هایبرنامه

دقت ای بههای سرمایههزینه ،صورت رسمی وجود ندارد. با این حالهب راهبردیریزی یند برنامهآفر
ته به بس ،صورت پروژه به پروژههب ،ایهای سرمایهیند تصویب و موافقت با هزینهآشود و فربررسی می

شود. در این شیوه بازده مالی مورد انتظار و اغلب بر اساس سرعت دوره بازگشت سرمایه انجام می
عنوان شده بهیندهای کنترل، بر اهداف و نتایج مالی تمرکز دارد. اهداف مالی توافقآمادری، فر

آن  محقق نشدنشود که هیچ دلیلی برای کارهای تابعه محسوب میومهم بین مادر و کسب یقرارداد
 .]93[باشد کارهای تابعه قابل قبول نمیواز سوی کسب

 
. از ]23[داند می 3راهبردیدهنده در این شیوه شرکت مادر خود را شکل. 2راهبردیشیوه کنترل 

ها را به راهبرد ،ریزی و تدویناستفاده از رویکرد عدم تمرکز، برنامهشرکت مادر با ،رو در این شیوه این
کارها وولی نقش خود را در کنترل و ارزیابی آنچه که از طرف کسب ؛کندرها واگذار میوکاکسب

ها و ها، برنامهراهبردوکارهای تابعه بر اساس سبک پایین به باال، کند. کسبحفظ می ،شودپیشنهاد می
های ولی مادر ممکن است یک سری اقدامات، اهداف و فعالیت ؛کنندپیشنهادهای خود را مطرح می

هایی را بپذیرد که توازن مناسبی را بین ها و برنامهخاصی را مورد حمایت قرار دهد و صرفا طرح
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بر حصول  کهعالوه بر این راهبردیکند. شیوه کنترل برآورده می راهبردیمعیارهای مالی و معیارهای 
ه دارد. نتایج نیز توج راهبردیهای ل است، به اهداف و شاخصئبه اهداف مالی اهمیت زیادی قا

شده، بررسی ریزیشود و میزان عملکرد در برابر اهداف برنامهطور منظم نظارت میهها باجرای برنامه
. ]93[شود محسوب می کارکنانهای شغلی و جبران خدمات اساسی برای پیشرفت عاملیشده و 
با توجه به ترکیب  راهبردی( نشان داده است که شیوه کنترل 9114گولد و همکاران ) هایپژوهش

طور قابل هو کنترل مالی و قرار گرفتن در میانه طیف، ب راهبردیریزی های دو شیوه برنامههایمزیت
 های مادر است. شیوه مورد استفاده در بین شرکت ترینرایجای مالحظه

 
رکت دارند که ش( بیان می9119گولد و همکاران )های مختلف مادری از منظر درک مادری. شیوه

تبدیل  9کارها داشته باشد و به یک مادر طبیعیوآفرین در کسبکه بتواند اثری ارزشمادر برای این
و 9114کارهای خود درک و شناخت کافی داشته باشد. درحقیقت گولد و همکاران )و، باید از کسبشود

وکارها را وابسته کسب تر تعیین میزان مداخالت مادر در( تعیین فاصله مطلوب یا به بیانی ساده9119
دانند. از طرفی این پژوهشگران، یکی از وجوه اصلی تمایز کارها میوبه میزان درک مادر از کسب

اند که دقت و کارها بیان کردهوجز به جز و دقیق مادر از کسب هایدادههای مادری را میزان شیوه
در  بایدلزم بیشترین سطح مداخله است که مست راهبردیریزی در شیوه برنامه هادادهجزئیات این 

. پژوهش یابداهمیت کمتری میشود تر میبیشترین میزان بوده و هر چه به شیوه کنترل مالی نزدیک
 .]23، 23 [نظر دارندسایر پژوهشگران نیز بر این موضوع اتفاق

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Natural Parent 
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 های مختلف مادری. میزان درک در شیوه2نمودار 

     
( نیز از منظر دیگری به اهمیت درک مادری و لزوم تناسب آن با سطح 2332جانسون و شولز )     

کنند و های مادری را ارائه میبندی چهارگانه خود از نقشو آن زمانی است که طبقه اندمداخله پرداخته
دارند وکارها اشاره کرده و بیان میها به درک مادر از کسبهای هر یک از نقشآنجا در بیان ویژگی

افزایی )که مستلزم بیشترین مداخله دهنده مادری و مدیر همهای توسعهرک مادری در نقشکه د
 در باالترین سطح باشد. بایداست( 

 

 
 های مادری متناسب با درک مادری. سطح مداخله هر یک از نقش3نمودار 
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از  پژوهشـگران ، دادانجـام   9( با تمرکز بر دیدگاه مبتنی بر منـابع 9313الهی )در پژوهشی که فتح     
تعیین شیوه مادری استفاده کـرده و مـدلی بـدین منظـور ارائـه       برایعنوان مبنایی به 2ماتریس اشریج

و چـارچوبی را ارائـه    شدههای مادری تلفیق های ماتریس اشریج با شیوهآنها، مولفه پژوهش. در دادند
وکارهـا، شـیوه   لیت کمک به کسـب دهد تا به تناسب برخورداری شرکت مادر از ویژگی درک و قابمی

های مذکور بـا  های آماری نیز، معناداری رابطه میان ویژگیکه نتایج آزمون شودمادری بهینه گزینش 
 . کردهای مادری را تایید شیوه

آفرینـی و  کارها الزمه ارزشوتوان نتیجه گرفت که درک و شناخت کافی از کسببدین ترتیب می     
وکارها،  در گزینش الگوی تعامل مادر با کسب همچنینرکت مادر طبیعی است و های یک شاز ویژگی

 عنوان یک مولفه کلیدی مورد توجه قرار داد.وکارها را بهعمق درک مادر از کسب
 

محیط سازمان، تمام چیزهایی است که در بیرون آن قرار دارند. این تعریف از نظر محیط بنگاه مادر. 
اما در عمل شناخت دقیق روابط پیچیده سازمان و محیط پیرامون را  ؛کننده استمفهومی قانع

 .]2 [سازدپذیر نمی امکان
بندی کلی محیط کالن  دسته شامل دوهای اندیشمندان در خصوص محیط سازمان نتایج پژوهش     

 ]5 ،3، 2 [باشدمی)عمومی، دوردست یا غیرمستقیم( و محیط عملیاتی )اختصاصی، نزدیک یا مستقیم( 
، از نویسندگانباشد. به اعتقاد  بندی کلی، مستثنی نمیهای مادر نیز از این دستهکه محیط شرکت

عنوان بخشی از محیط نزدیک بنگاه مادر، در شعاع بسیار کمتری وکارهای تابعه بهآنجاکه کسب
لذا در  ؛نسبت به سایر عوامل محیطی قرار داشته و در حیطه کنترل مستقیم شرکت مادر جای دارند

سازی بیشتر و درک بهتر باعث شفاف «محیط کنترلی»عنوان  بانظر گرفتن یک طبقه مجزا برای آن، 
 شود.ها با توجه به مقتضیات آنها میگونه سازمانمحیط این

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Resource based view (RBV) 
2. Ashridge matrix 
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باشد در شدت اثرگذاری یا نفوذ شرکت مادر بر عوامل محیطی می بر اساسبندی که  این دسته     
 است: آمده 4شکل 

 

 
 محیط بنگاه مادر. 4نمودار 

 
ارائه  9شده شناسایی و در جدول های انجامگیری از پژوهشعوامل محیطی بنگاه مادر با بهره     
های صنفی، دولت، موسسات مالی انجمن :عوامل محیطی از قبیل که ه است. الزم به ذکر استشد

کارها و بنگاه مادر جای ومحیطی کسباعتباری از جمله مواردی است که همزمان در دامنه عوامل 
کنند، های مادری عنوان می( در بحث فرصت9115که گولد و همکاران ) همچنان اما ؛گیرندمی

و فصل و مدیریت کند و بنابراین در نفعان را حلمرتبط با این ذیل ئتواند مساشرکت مادر بهتر می

 بندی شده است.هعوامل محیط اختصاصی بنگاه مادر طبق جزواین مقاله 
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 عناصر محیطی بنگاه مادربررسی . 9 جدول

 عناصر محیطی شرح

 محیط کنترلی مادر
 (کارهاوکسب)

 (9195)پورتر، کارها ولجستیک داخلی کسب
 (9195)پورتر، کارها وکسبلجستیک خارجی 

 (2393)استروالدر، کارها وکسبهای قابلیت
 (9195)پورتر، کارها وکسبعملیات 
 (9195)پورتر، کارها وکسبتدارکات 

 (9195)پورتر، کارها وکسبفروش و بازاریابی 
 (2393)استروالدر، کارها وکسبای ساختار درآمدی و هزینه

 (9195)پورتر، کارها وکسبخدمات پس از فروش 
 (9195)پورتر،  کارهاوکسبمنابع انسانی 

 (9195)پورتر، کارها وکسبهای اطالعاتی سیستم
 (9195)پورتر، کارها وکسب آوریفن

 محیط بیرونی مادر
 )خرد و کالن(

 (9115های مادری ادغام و تملیک )گولد و همکاران، فرصت
 (9193)پورتر، کارها وکسبمشتریان 

 (9193)پورتر، کارها وکسبکنندگان تامین
 (9193)پورتر، کارها وکسبرقبای فعلی 
 (9193)پورتر، ها کاروکسبرقبای بالقوه 

 (9193)پورتر، کارها وکسبکاالهای جایگزین 

 (9114استانداردهای صنعت )گولد و همکاران، 
 (9399)پیرس و رابینسون، کارها وکسببستانکاران 
 (9399)پیرس و رابینسون، کارها وکسببازار کار 

 (9392ها )استونر و همکاران، رسانه
 (9392همکاران،  موسسات مالی اعتباری )استونر و

 (9392دولت )استونر و همکاران، 
 (9115)گولد و همکاران، کارها وکسبارتباطات میان زنجیره ارزش 

 (9115)گولد و همکاران، کارها وکسباختالفات میان 
 (9115)گولد و همکاران، کارها وکسباشتراکات 

 (9376)رابینز، کارها وکسبعوامل عمومی محیط مادر و 
 (9114ا و سناریوها )گولد و همکاران، رونده

 (9399)اعرابی و ایزدی، سپاری شده های برونپروژه
 (9392)استونر و همکاران، های صنفی و سندیکاها انجمن
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توان محیط بنگاه مادر را از زاویه دیگری مورد می 9شده در جدول با توجه به عوامل شناسایی     
و محیط کارها وکسب(، محیط کارهاوکسبگانه محیط کنترلی )ب ابعاد سهتوجه قرار داد و آن را در قال

 (:5)نمودار  کردبندی اختصاصی طبقه
 

 
 محیطی بنگاه مادر با رویکردی جدید. ابعاد 5نمودار 

 

 منظروکارها را از (، درک و فهم مادر از کسب2332جانسون و شولز )بررسی جامعیت درک مادری. 
ها و منابع بنگاه مادر با عوامل کلیدی ها، مهارتو به تناسب میان ویژگی کرده بررسیمنطق تناسب 
ریشه در صنعت و محیط  ،. از آنجاکه عوامل کلیدی موفقیت]6 [کندوکارها اشاره میموفقیت کسب

حال گیرد. با اینوکارها را نیز فرا میطور ضمنی محیط کسبلذا دامنه درک به ؛وکارها داردکسب
های مادر رقیب، ادری، بخش قابل توجهی از محیط بنگاه مادر را که معطوف به شرکتدرک م
 ،بنابراین در عین اهمیت ؛شودساز است شامل نمیهای مادری و دیگر ارکان محیطی جهت فرصت

های مادری برخوردار مرتبط با شیوه راهبردی هایتنهایی از جامعیت کافی برای اتخاذ تصمیم به
های تملیک بیرونی را )که در دامنه که شرکت مادری بتواند فرصتعنوان مثال زمانیهب ؛باشد نمی

وکارهای موجود یا پر کردن افزایی میان کسبموقع شناسایی و از آن با هدف همگنجند( بهدرک نمی
که شرکت مادر این توانمندی را یا زمانی استفاده کندوکارها حلقه مفقوده در زنجیره ارزش کسب

کارهایش در بازارهای هدف مشترک وداشته باشد که از برنامه شرکت مادر رقیب جهت نفوذ کسب
کارها یا کمک به خروج کم و)از طریق تقویت کسب گیردکار هموقع تدابیر الزم را بو به شودمطلع 

اشد، چیزی تر آنها( طبیعی است که از صالحیت باالتری برای مداخله بیشتر برخوردار بهزینه و سریع
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های مکملی گنجد. بر این اساس، ضرورت تقویت آن با بصیرتکه در دایره مفهوم درک مادری نمی
ساز مادری سرنوشت هایدهد، جهت اتخاذ تصمیمکه اجزای محیط اختصاصی مادر را پوشش می

 باشد. ضروری می
های مادر است به نگاهآفرینی ببدین ترتیب ضرورت شناخت کامل محیط که از الزامات ارزش     

شود که دامنه آن منجر می "جانبه از محیطدرک همه"و تبدیل آن به  "درک مادری"تکامل مفهوم 
های بعدی بیان طور که در بخشو همان شودشامل میآگاهی از کلیه ابعاد محیطی بنگاه مادر را 

 باشد.شود، مفهومی جز هوشمندی بنگاه مادر نمی می
 

 شناختی است رقابتی، هوشمندیو اقتباس از آن در توسعه هوش مادری.  1هوشمندی رقابتی

 تحلیل ذرات و بررسی حاصل و دارد اختیار در کندمی رقابت آن در که محیطی از شرکت یک که

 تصویر است که دانش این پرتوی در کند.می بمباران را شرکت روزانه که است هاییداده از شماربی

 تصمیم بهتر بتوانند تا بنددمی نقش مدیران رویپیش رقابت، صحنة آیندة و فعلی وضعیت از کاملی

معروف مدیریت راهبردی، با  پژوشگراند مایکل پورتر اظهار کرده پژوهشگرانبرخی از . ]6 [بگیرند
 یکی. ]26 [است کردهگذاری های عمومی، این مفهوم را پایهراهبردگانه رقابتی و معرفی نیروهای پنج

 دهد،می اجازه گیرانتصمیم به که است موقعبه هشدار رقابتی، هوشمندی در کلیدی دافاه از

 هوشمندی (9119شود. به تعبیر فالد ) آنها مزیت رقابتی حفظ موجب که گیرند پیش را اهدافی

لونکویست و تهدیدها.  و هافرصت در مورد هشداردهنده هایاز: سیگنال است عبارت رقابتی
 :اندبردهبرای دو مفهوم زیر به کار  را «هوش تجاری»اصطالح  (2336) پیرتیماکی

نفعان وکار، سازمان، شرایط بازار، مشتری، رقبا و ذیو دانش مرتبط سازمان که محیط کسب هاداده .9
 . کندرا توصیف می

گیری  رای تصمیمب هادادهتوزیع و  اکتساب، تحلیل برایسازمان  توسطیندهای سیستماتیکی که آفر .2
یند شناخت رقابت و آفر ،هوش رقابتی . بر مبنای این رویکرد،شوندکار گرفته میکار بهودر مورد کسب

در خصوص رقبا، تفکر بر روی  هادادهآوری دستیابی به علل باال رفتن مزیت رقابتی از طریق جمع
 .]95[ باشدمدت و بلندمدت شرکت میکوتاه راهبردیریزی کارگیری آن در برنامههو ب هاداده

لذا هر  ؛کنددر همه تعاریف فوق، مفهوم هوشمندی در سایه توجه به محیط است که معنا پیدا می
نوعی از سازمان و هر سطحی از سطوح آن به فراخور قلمرو پیرامونی و نیازهای اطالعاتی بر آمده از 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Competitive Intelligence 
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نچه تاکنون در خصوص هوشمندی مطرح بوده و اما آ ؛باشدآن، نیازمند شکل خاصی از هوشمندی می
هایی که در این حوزه انجام گرفته، معطوف به هوشمندی تجاری یا رقابتی است که عمده پژوهش

های . این بدان معنا نیست که شرکتکنندبررسی میهوشمندی را صرفا از دریچه یک واحد تجاری 
ها با توجه به گستره فعالیت این شرکت یسندگاننونیاز از هوشمندی هستند، بلکه به اعتقاد مادر بی

های محیطی و صورت مضاعف نیاز به کسب آگاهیهای تحت مدیریت، بهخود و حجم عظیم سرمایه
در نتیجه تعدد عوامل محیطی، پیچیدگی محیط های هوشمندی دارند. تجهیز خود به سامانه

رو اهمیت وکاره قرار داشته و از اینبهای تک کسهای مادر در سطح باالتری نسبت به شرکت شرکت
 ادراک محیط در آنها باالتر و از حساسیت ویژه برخوردار می باشد. 

توسعه یا تقویت مزیت  برایکار، هوش رقابتی عاملی وطور که در سطح کسباز طرفی همان     
در سطح شرکتی نیز هوش مادری گونه استدالل کرد که توان اینمی، ]33 [رودشمار میرقابتی به

در پاسخ به  ،. بدین ترتیباستحصول به مزیت مادری سرپرستی و  راهبردعاملی جهت تقویت 
و  پژوهش مطرحبنگاه مادر و با اقتباس از مفهوم هوش رقابتی، مفهوم هوش مادری، در این  نیازهای

 :اده شده استنشان د 6شکل  درجایگاه آن با استدالل قیاسی 
 

 
. تبیین هوشمندی مادری با اقتباس از هوش رقابتی6نمودار   
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توان ابعاد هوش مادری را با توجه به محیط بنگاه مادر و در تناسب با ابعاد آن، در مرحله بعدی می     
وکارها و درک از محیط وکارها(، درک از محیط کسبدر قالب درک از محیط کنترلی )کسب

 .کردبندی ریف و دستهاختصاصی تع
عنوان متغیرهای مستقل و نوع گانه آن بهشده، هوش مادری و ابعاد سهارائه مفهومی در مدل     

که رابطه آنها با شیوه مادری در مدل ترسیم شده است  شدهگر انتخاب عنوان متغیر مداخلهصنعت به
 (:7)نمودار 



 0312زمستان  ـ 42شماره  ـدی مطالعات مدیریت راهبر                                                                                              012

 
 پژوهش مدل مفهومی. 7مودار ن

 
 



 011                                                                             ...یریتآن در مد یمادر یوهمادر و ش هایبنگاه یهوشمند یالگو

 پژوهششناسی روش. 3

 داده، نوع براساس توصیفی، – تبیینی هدف، براساس ای،توسعه نتیجه، حاضر براساس پژوهش     

 پژوهش،این  راهبرد مورد استفاده در است. پژوهش یندآفر از مستقل ،پژوهشگر براساس نقش و کمّی

 از پرسشنامه سنجش هوش مادری و محق مهپرسشنااز  ،هاداده آوریجمع برای پیمایش بوده و
هولدینگ  سنجش شیوه مادری برایریزی استاندارد گولد و کمبل با دو مولفه اثر کنترلی و اثر برنامه

های محض ایرانی در پژوهش را مدیران میانی و ارشد ستادی هولدینگ آماری الگو گرفته شد. جامعة
های ایرانی در منابع )اعم از فهرست جوی وسیع هولدینگودادند. با جستمیصنایع مختلف تشکیل 

شده در بورس اوراق بهادار، های پذیرفتهشرکت برتر سازمان مدیریت صنعتی، هولدینگ 533
های هولدینگ با ویژگی 953 شاملفهرستی  و در نهایتهای بازنشستگی، نهادهای انقالبی( صندوق

گیری تصادفی و فرمول کوکران در سطح تعیین اندازه نمونه از روش نمونه رایب. دست آمدبهشده ذکر
واحد محاسبه  34آن حداقل اندازه نمونه  اساسکه بر  شد% استفاده 95% و خطای مجاز 15اطمینان 

در هر نظر بر آنها، شده و اتفاقهای ارائهپاسخ اطمینان حاصل شدن از. الزم به ذکر است جهت شد
عنوان شده توسط پاسخگویان بههای ارائهمیانگین پاسخکه  شدندین پرسشنامه توزیع هولدینگ چ

 نبودند نرمال پژوهش که متغیرهایاین به خروجی نهایی آن هولدینگ در نظر گرفته شد. با توجه

 همبستگی ضریب و اسپیرمن ضریب همبستگی :شامل ناپارامتریک آزمون از استنباطی آمار برای

 سنجش برای و آلفای کرونباخ ضریب روش از پرسشنامه پایایی تعیین منظورشد. به هاستفاد یئجز

 همة برای کرونباخ آلفای ضریب 2جدول  با توجه به شد. استفاده تأییدی عاملی تحلیل از سازه روایی

 .است برخوردار الزم پایایی از پرسشنامه دهدباشد که نشان میمی 73/3 از پژوهش بیشتر هایسازه
عاملی  بارهای آن اساسکه بر  شد تائیدی آزمون عاملی تحلیلبا کمک  پرسشنامه روایی سازه
 9 هوش مادری از نظراتبرای سنجش روایی محتوا، بودند.  5/3همگی باالتر از  پژوهشمتغیرهای 

پرسشنامه  االتسوتا در رابطه با میزان درستی و شفافیت  استفاده شدها نفر از مدیران ارشد هولدینگ
  اظهارنظر کنند.
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 پژوهش پرسشنامهروایی و پایایی  هایاندازه .2ل جدو

 پایایی روایی شاخص سازه

    

 درک از محیط کنترلی
 کارها(و)کسب

 652/3 کارهاوآگاهی از وضعیت لجستیک داخلی کسب

97/3 

 939/3 کارهاوآگاهی از وضعیت لجستیک خارجی کسب

 694/3 کارهاووضعیت عملیات کسبآگاهی از 

 731/3 کارهاوآگاهی از فروش و خدمات پس از فروش کسب

 577/3 کارهاوآگاهی از وضعیت تدارکات کسب

 631/3 کارهاوکسب آوریفنآگاهی از وضعیت 

 939/3 کارهاوآگاهی از وضعیت منابع انسانی کسب

 655/3 کارهاوکسب ایهدادههای آگاهی از وضعیت سیستم

 635/3 کارهاوهای  کسبها و توانمندیآگاهی از قابلیت

 942/3 کارهاوکسبآگاهی از ساختار درآمدی و هزینه ای 

درک از محیط 
 کارها و کسب

 769/3 کارهاوکنندگان کسبآگاهی از تامین

79/3 

 753/3 کارهاوآگاهی از مشتریان کسب

 949/3 کارهاوای فعلی کسبآگاهی از رقب

 643/3 کارهاوآگاهی از رقبای بالقوه کسب

 564/3 های کاالیی کسب و کارهاآگاهی از جایگزین

 944/3 کارهاوآگاهی از بستانکاران کسب

 759/3 کارهاوآگاهی از اختالفات میان کسب

 134/3 کارهاوآگاهی از ارتباطات و اشتراکات کسب

 652/3 کارهاوآگاهی از تحوالت محیط کالن کسب

 969/3 کارهاوآگاهی از بازار نیروی کار کسب

درک از محیط 
 اختصاصی

 749/3 های مادر رقیبآگاهی از بنگاه

12/3 

 659/3 های مادری تملیک و ادغامآگاهی از فرصت

 193/3 هاآگاهی از مناقصات واگذاری پروژه

 599/3 انداردهاآگاهی از است

 944/3 آگاهی از روندها و سناریوها

 996/3 های صنفی و سندیکاهای صنعتآگاهی از انجمن

 743/3 آگاهی از تحوالت محیط کالن مادر

 517/3 آگاهی از تصمیمات دولت

 619/3 ها و موسسات مالی اعتباریآگاهی از بانک

 796/3 ایآگاهی از مطبوعات و فضای رسانه
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 هاتحلیل یافته. 4

به تفکیک نوع صنعت ارائه  پژوهش مادر هایبنگاههای ویژگی به مربوط هایداده 3 در جدول     
 شده است:

 
 بررسی به لحاظ نوع صنعت مورد مادر هایبنگاه بندیطبقه .3 جدول

 درصد فراوانی نوع صنعت ردیف

]%1 3 سیمانی 9  

%1 3 یداروی 2  

%95 5 معدنی و فلزی 3  

%95 5 هیدروکربوری 4  

%92 4 غذایی 5  

%1 3 شوینده بهداشتی 6  

%6 2 خودرویی 7  

%6 2 ایچند رشته 9  

%95 5 خدماتی  1  

%6 2 سایر 93  

 %933 34 جمع

    
 4شده به شرح جدول های گردآوریبا توجه به پرسشنامهنیز  بررسی مورد همچنین شیوه مادری     
های هولدینگ مورد بررسی را تشکیل ، شیوه مادری غالب شرکتراهبردی، که شیوه کنترل باشدمی
 .شدداد، همچنین شیوه مادری دو شرکت نیز نامشخص، ارزیابی می
 

 مورد بررسی های مادربنگاهشیوه مادری  .4 جدول

 
 
 
 
 
 

 درصد فراوانی شیوه مادری ردیف

 %24 9 ریزی راهبردیبرنامه 9

 %53 97 کنترل راهبردی 2

 %29 7 کنترل مالی 3

 %6 2 نامشخص 4

 %933 34 جمع
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ضریب  مقادیر جدول این است. در شده داده نشان 5 جدول در پژوهشهای فرضیه آزمون نتایج     
ی دارسطح معنا اگر است. شده بررسی هافرضیه از یک هر برای آنها داریمعنا و اسپیرمن همبستگی

رابطه همبستگی  صورت،این غیر در و شده تأیید باشد، وجود رابطه همبستگی 35/3آزمون کمتر از 
 هایفرضیه آزمون داریمعنا شود،می جدول مالحظه این در که طورهمان گیرد.مورد تایید قرار نمی

گانه آن سهبوده که از وجود رابطه معنادار میان هوش مادری و ابعاد  35/3همگی کمتر از  پژوهش
وکارها و درک از محیط اختصاصی بنگاه مادر یعنی درک از محیط کنترلی، درک از محیط کسب

تواند رابطه بین هوشمندی حکایت دارد. همچنین جهت بررسی این موضوع که آیا نوع صنعت، می
شد که  از ضریب آزمون همبستگی جزئی استفاده ؟بنگاه مادر و شیوه مادری را تحت تاثیر قرار دهد

نبود بود که از  77/3و با حضور آن  71/3شده بدون حضور متغیر صنعت، ضریب همبستگی محاسبه
 ای هوشمندی و شیوه مادری هولدینگ حکایت داشت.معنادار نوع صنعت بر الگوی رابطه تاثیر

 
 نتایج آزمون فرضیه ها. 5 جدول

 تایید/رد معناداری ضریب همبستگی فرضیه

یوه مادری ستاد هولدینگ ارتباط میان هوشندی و ش
 معناداری وجود دارد؟

 تایید 33/3 72/3

کارها( و شیوه مادری ومیان درک از محیط کنترلی )کسب 
 ستاد هولدینگ ارتباط معناداری وجود دارد؟

 تایید 33/3 79/3

کارها و شیوه مادری ستاد ومیان درک از محیط کسب
 ؟هولدینگ ارتباط معناداری وجود دارد

 تایید 33/3 79/3

میان درک از محیط اختصاصی و شیوه مادری ستاد 
 هولدینگ ارتباط معناداری وجود دارد؟

 تایید 33/3 61/3

نوع صنعت بر رابطه میان هوشمندی ستاد هولدینگ و شیوه 
 مادری آن اثرگذار است؟

 33/3 )بدون تاثیر صنعت( 72/3
 رد

 33/3 )با تاثیر صنعت( 74/3

 
 گیری و پیشنهادهنتیج .5

از انواع سازمان  یکلذا هر  ؛دهدآگاهی از تحوالت محیطی جوهره هوشمندی بنگاه را تشکیل می     
های محیط پیرامونی خود، نیازمند شکل خاصی از به فراخور ویژگی مادرهای و از جمله بنگاه

وکارها و گذاری در کسبرمایههای مادر بر سبنگاه راهبردکه باشند. با توجه به اینهوشمندی می
صحیح  هاییمها به منظور اتخاذ تصملذا این قبیل شرکت پایدار است؛هدایت و کنترل آنها 
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سو و مداخله اثربخش در واحدهای تابعه خود بیش از هر عامل دیگری به گذاری از یک سرمایه
عنوان یکی از ادری بهدرک م از، راهبردیهای محیطی نیاز دارند. در مطبوعات مدیریت آگاهی

اما  ؛استوکارها اشاره شده افزای مادر در کسبو الزمه مداخله ارزش مادرهای الزامات تشکیل شرکت
گوی بخشی از و پاسخ تبعیت کرده بسیار پایین است؛ بنابراین از روندهای محیطیدرک آنها از محیط 

 ؛دنباشطور مشخص آگاهی از محیط اختصاصی آن نمیت مادر و بهشرک هایدادههای  نیازمندی
وجود مفاهیم مشابه در که با توجه به شدبنابراین ضرورت تقویت و تکمیل درک مادری احساس 

طرح م وکار و با اقتباس از ادبیات رایج هوشمندی رقابتی، در قالب مفهوم هوش مادریسطح کسب
ای از درک مادری مبنای تعیین سطح یافتهن نسخه توسعهعنوابه هوش مادری . بدین ترتیبشد

های آماری جهت سنجش معناداری روابط  وکارها قرار گرفت و از آزمونمداخله بنگاه مادر در کسب
 .شداستفاده 

داری شود، با توجه به عدم فزونی معناطور که در نتایج آزمون فرضیه اول مشاهده میهمان     
-میشیوه مادری تایید  میان هوش مادری ووجود رابطه معنادار ، 35/3سطح شده نسبت به محاسبه

وکارهای تابعه هوش مادری به الگوی تعاملی ستاد مادر با کسب شود کهبنابراین نتیجه می ؛شود
دهد. سه آزمون بعدی به بررسی رابطه میان ابعاد هوشمندی با شیوه مادری اختصاص یافت. جهت می

کارها(  و رتبط با ابعاد هوشمندی، معناداری رابطه میان درک از محیط کنترلی )کسبدر اولین آزمون م
. بر این اساس درک از محیط کردتایید میوجود رابطه معنادار را  ،که نتایج بررسی شدبا شیوه مادری 
 ها و ساختارکارها، درک از قابلیت و طور مشخص در درک مادر از زنجیره ارزش کسبکنترلی که به

باشد. در دارای همبستگی با رفتار تعاملی مادر می ،شودوکارها متجلی میای کسبدرآمدی و هزینه
کارها و شیوه مادری وآزمون بعدی که با هدف بررسی معناداری رابطه میان درک مادر از محیط کسب

. بدین کردیتایید مهمبستگی میان درک آن بعد و شیوه مادری را  دست آمدهبه ، نتایجگرفتصورت 
( و گولد و 2332(، جانسون و شولز )9114های گولد و همکاران )ترتیب دو آزمون اخیر، نتایج بررسی

 ( را مورد تایید قرار داد.9199کویین )
در سومین آزمون مرتبط با ابعاد هوشمندی، رابطه میان درک از محیط اختصاصی مادر و شیوه      

های همچنین نتایج آزمون ؛ابطه معنادار میان آنها را تایید نمودکه نتایج وجود ر شدمادری بررسی 
های مادری بیشترین رابطه را با درک مادر از محیط همبستگی نشان داد که گزینش شیوه

وکارها با ضریب همبستگی داشته و پس از آن درک از کسب 79/3وکارها با ضریب همبستگی  کسب
قرار دارند. به این  61/3ختصاصی خود با ضریب همبستگی درک مادر از محیط ا در نهایتو  79/3

با سایر ابعاد محیطی همبستگی کمتری با  مقایسهترتیب هر چند درک از محیط اختصاصی مادر در 
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اما در حقیقت به واسطه تاثیر معنادار این بعد بر گزینش شیوه مادری  ؛دادهای مادری نشان میشیوه
کند. در نهایت ته و قابلیت جایگزینی با درک مادری را پیدا میاست که هوش مادری موجودیت یاف

از آزمون همبستگی  شودهای مادری بررسی برای آنکه تاثیر نوع صنعت بر رابطه هوشمندی و شیوه
که مشخص نمود، نوع صنعت رابطه میان هوشمندی و گزینش شیوه مادری را  شدجزئی استفاده 

دهد سطح ن آنچه به شیوه تعاملی و رفتار مادری بنگاه مادر جهت میبنابرای ؛دهدتحت تاثیر قرار نمی
شود، های آن است. در پایان پیشنهاد می گذاری هوشمندی مادر فارغ از وضعیت سبد سرمایه

های المللی با تجهیز خود به سامانههای بینهای مادر ایرانی جهت حضور برجسته در عرصه شرکت
گانه های خود در خصوص هر یک از ابعاد سهوی انسانی مجرب، آگاهیگیری از نیرهوشمندی و بهره

کارهای وجلوگیری از تخریب ارزش و کاهش ریسک مداخله در کسب برایهوشمندی را ارتقاء داده و 
های مادری را متناسب با سطح هوشمندی خود اتخاذ مربوط به گزینش شیوه هایتابعه، تصمیم

 نمایند. 
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 )ترجمه کنترل( و اجرا ریزی،راهبردی )برنامه مدیریت .(9392) رابینسون ریچارد  بی. و ای. جان . پیرس،3

 سمت. حسینی(. تهران: انتشارات سید محمود
 .صفار تهران: .(مهدی الوانی رجمه:ت) های سازمان(. تئوری9376) ، استفنرابینز. 4
 از مادر شرکت توسط تابعه هایشرکت مادری شیوه انتخاب برای الگویی(. 9313الهی، افشین ). فتح5

 ، ایران.طباطبایی عالمه دانشگاه. )رساله دکترا(. منابع بر مبتنی دیدگاه
های تابعه اب شیوه مادری شرکتلگویی برای انتخ(. ا9313الهی، افشین )سرشت، حسین و فتح. رحمان6

 .99-933 ،9، مدیریت بازرگانی. توسط شرکت مادر از دیدگاه مبتنی بر منابع
 در کراهبرد تعامل (. الگوی9319سرشت، حسین و اصلی بیگی، فرزانه )الهی، محمدعلی، رحمان. سبحان7

 .95-42، 92، مطالعات مدیریت راهبردیهلدینگ،  هایشرکت
گذاری در کشور. تهران: موسسه های سرمایهتبیین و شناسایی شرکت .(9399د مصطفی ). صفاری، سی9
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