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 چکیده

تناسـب آن بـا   است که هولدینگ شرکت  هراصلی  وظایفتابعه از جمله اداره کسب و کارهاي 

ضـروري   یابـد  تبلـور مـی   هـاي اسـتراتژیک   که در قالـب نقـش  مادر بنگاه  هاي کلی جهت گیري

ي اداره کسـب و  الگوهـا هاي یـاد شـده را بـر     نقش تاثیراین پژوهش درصدد است تا  .باشد می

 پژوهشـی  پژوهش حاضر از منظـر نتیجـه،  . مورد بررسی قرار دهد هاي مادري یا شیوه کارها

 در ایـن پـژوهش پـس از    .باشـد  ف، توصـیفی و از منظـر داده کمـی مـی    اي، از منظر هدتوسعه

سـوال جهـت    30ر اي مشتمل ب هاي مربوطه، پرسشنامه توسعه مدل تحقیق و استخراج فرضیه

روایـی و پایـایی آن   و  گردیـد  و شیوه مادري طراحی استراتژیک بنگاه مادرهاي احصاء نقش 

با اندازه نمونه  که بودایرانی هولدینگ  500 شاملتحقیق جامعه آماري . مورد تایید قرار گرفت

ها میان پرسشنامهنمونه گیري تصادفی ساده طی و تعیین 81 برابر استفاده از فرمول کوکران

سـاختاري بـه    معـادالت  مدلسـازي از هاي تحقیـق  براي آزمون فرضیه. ها توزیع شدهولدینگ

معنـاداري  از  نتایج حاصـله  .استفاده گردیدضرایب مسیرمربعات جزئی و  حداقل سازي روش

از یکسو و تاثیر هر دو سازه یاد شده بـر عملکـرد    هاي مادري شیوه برمادري  هاينقش تاثیر

  .حکایت داشت مادر مالی ستاد
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  مقدمه

. هستند توسعه یافتههاي اقتصادي در کشورهاي غالب بنگاه فرمهاي مادر شرکت

یري گبراي کسب مزیت شرکتی و بنابراین توجیه اقتصادي شکل هااین شرکتوجود 

درصد تولیدات ایاالت متحده هستند  60هاي چند بخشی که تشکیل دهنده شرکت

ها هم اکنون بنا به شواهد موجود این شرکت. کند، ضرورت پیدا می)2004، 1ویاللونگا(

ها افزوده کنند و روز به روز بر تعداد آنسهم قابل توجهی در اقتصاد ایران بازي می

الگوي اداره کسب و  هاي کنترل یاه از آن به شیوهکگزینش شیوه مادري . شودمی

 خلق ارزشهاي در اختیار بنگاه مادر در  ترین اهرمیکی از اصلی شودنیز یاد می کارها

ها و  نقشها  با مالحظاتی باشد که یکی از آن همراه اما این انتخاب بایستی ،است

هاي مادري ز میان شیوها .)1998، 2کولیس و مونتگومري( استمادر  هاي بنگاه ویژگی

ریزي هاي برنامهمعرفی گردیده، شیوه) 1994(اي که توسط گولد و همکاران گانهسه

استراتژیک و کنترل مالی به ترتیب متضمن بیشترین و کمترین میزان مداخله و 

هاي مادر و کسب و برخی از پژوهشگران تطابق میان ویژگی. باشنداثرگذاري می

دقیق  و بر تعریف )1975 ،3ویلیامسون و 1987پورتر، (اند نستهکارها را ضروري دا

مبنایی جهت  تواند ستاد مادر که میهاي ویژه با توجه به قابلیت هادامنه نقش

تاکید  الگوي اداره کسب و کارها باشدو از جمله  شرکتیتصمیمات استراتژیک 

تحقیق مساله  .)2007؛ کولیس و همکاران، 2006و همکاران،  4بیرکینشاو( اند کرده

و  اختصاص یافتههاي مادر ایرانی  بررسی این موضوع در سطح شرکت به حاضر نیز

همچنان که  -هاي مادري  هاي مادري را بر شیوه در تالش است تا اثرگذاري نقش

 این استسوال تحقیق  بنابراین. احراز نماید -مورد اشاره و تاکید محققین قرار گرفته

اي استراتژیک ه هاي ایرانی از نقشهاي تابعه در هولدینگه شرکتکه آیا الگوي ادار

هاي مادري در گزینش شیوهآیا کند یا خیر؟ یا به عبارت دیگر  ستاد مادر تبعیت می

هاي آن که تاثیر گرفته از نقش پذیرفته شدهبر مبناي الگوي  کشورهاي هولدینگ

تواند این تحقیق می هايیافتهکه بدیهی است گیرد یا خیر؟  است انجام می ستاد مادري

که  "5تخریب ارزش"اي موسوم به  هاي کشور در پدیدهشناسی هولدینگدر آسیب

                                                           
1- Villalonga 
2- Collis& Montgomery 
3- Williamson 
4- Birkinshaw 
5-Value destruction 
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گزینش شیوه نادرست مادري و مداخالت نابجاي ستاد مادر در کسب و کارها  معلول

  .کند ورت انجام این تحقیق را تبیین میو این موضوع ضر مفید واقع شود است

  

 تحقیق نظري وچارچوب مبانی

با توجه به این که یکی از تصمیمات کلیدي در سطح بنگاه مادر، انتخاب الگوي اداره 

 اطمینان ازجهت  باشد، بنابراینهاي مادري میکسب و کارها یا گزینش شیوه

هاي مادري با درنظر گرفتن  ضرورت دارد تا گزینش شیوه اثربخشی شیوه انتخابی

هاي انجام شده در در ادامه ضمن مرور پژوهش. نقش مادري بنگاه انجام پذیرد

  .گیردهاي رایج مادري مورد بررسی قرار میهاي بنگاه مادر، شیوهخصوص نقش

هاي هر ستاد مادر بایستی دامنه وظایف خود را با توجه به نقش. هاي بنگاه مادرنقش

، 1ندرالکسا( ها تعریف کند هاي محوري جهت ایفاي این نقشاستراتژیک و مهارت

از جمله . این موضوع توسط محققان مختلف نیز مورد اشاره قرار گرفته است. )1992

هاي یک ستاد  هاي مادري را از قابلیت، انتخاب متناسب نقش)2002( 2جانسون و شولز

گروه را تحت تاثیر قرار و عملکرد نهایی هاي آتی گیرينخبه برشمارده که جهت

مادري غالب تاکید کرده و بیان ، بر اهمیت نقش )1998(کولیس و مونتگومري . دهد می

باشد، اغلب دارند یافتن یک نقش مادري مشخص در بیشتر موارد امکان پذیر نمی می

ها هستند، بنابراین مسئله اصلی شناسایی هاي مادر ایفا کننده ترکیبی از نقششرکت

اعتقاد دارند ) 1990( 3گولد و کوئین. باشدنقش مادري غالب و تمرکز بر روي آن می

خواهد بپذیرد بایستی در بیانیه هایی را میاینکه دقیقا شرکت مادر چه نقش یا نقش

. سرپرستی بنگاه منعکس گردیده و مبنایی جهت اتخاذ کلیه تصمیمات کلیدي باشد

هاي چند بخشی بر ، سه وظیفه اصلی را براي ستاد مادر بنگاه)1962( 4چندلر

سازي خروجی کسب و کارها، ارائه سازي و یکپارچهنگشمرد که شامل هماه می

. خدمات مشترك مرکزي، تخصیص مصارف آتی و ارزیابی عملکرد کنونی منابع است

هاي ستادهاي مادر توسط پژوهشگران از آن زمان تاکنون، تعاریف مختلفی از نقش

هانگنبرگ(مختلف ارائه شده است 
پتیفر؛ 1993، 5

ب سه نقش که عموما در قال) 1998، 1

                                                           
1- Alexander 
2- Johnson& Scholes 
3- Goold& Quinn 
4- Chandler 
5- Hungenberg 
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ارائه خدمات مرکزي  - ب) عمومی(انجام کارکردهاي قانونی  -نقش اصلی شامل الف

به واحدهاي عملیاتی از قبیل خدمات متمرکز منابع انسانی، فناوري اطالعات، بازاریابی 

کارکردهایی که توسعه، تخصیص و بهره برداري از "خلق ارزش به معناي  -جو ... و 

کولیس و همکاران، ( سازدمند میرون ساختار آن، ضابطهمنابع ارزشمند گروه را در د

 ).2013منز و همکاران، (شوند ، خالصه می)2007

؛ 1997، 3فاس(2"دافع ضرر"یا  )1962چندلر، ("اداري"در حالی که دو نقش اول 

بوده  )1993؛ هانگنبرگ، 1997فاس، ("کارآفرینانه"است، نقش سوم ) 2002، 4مارکیدز

هاي ستاد نقش. )1998کولیس و مونتگومري، (یت شرکتی منجر شود تواند به مزو می

. هاي کسب و کارهاي بین المللی آن بستگی داردمادر در بنگاه چند ملیتی به ویژگی

سازي چند ملیتی را که بر افزایانه هماهنگستادهاي مادر فعال بایستی مزایاي هم

ابعه فزونی دارد به درستی مداخله در امور کسب و کارهاي ت 5هزینه هاي رفتاري

جانسون و هایی که در این زمینه انجام گرفته، در یکی از آخرین پژوهش. درك کنند

  :اندهاي مادر به شرح زیر تعریف کردهچهار نقش کلی براي شرکت) 2002(شولز 

در این نقش شرکت مادر خـود را نماینـده سـهامداران و بازارهـاي     . 6مدیر پورتفولیو

توانـد  د و معتقد است که بیشتر و کاراتر از سهامداران و بازارهاي مالی میدانمالی می

هاي زیـر ارزش  هاي مادر در این حالت شناسایی دارایینقش شرکت. ارزش کندایجاد 

در ایـن نقـش،   . هاي شدید مالی اسـت ها با هدف بهبود البته از طریق کنترلو تملیک آن

مرکزي، کوچک اسـت و خـدمات مرکـزي ارایـه      هاي مرکز پایین است زیرا ستادهزینه

هاي تابعه ناچیز است به طوري که اداره کسب و کارها به خود مـدیران  شده به شرکت

شود و مدیران ارشد کسب و کارها از سطح بـاالیی از اسـتقالل   کسب و کار واگذار می

نـد بـه   کنهاي مادري که چنین نقشی را ایفـا مـی  شرکت .برخوردارند) گیريتصمیمدر (

تواننـد تعـداد   کنند، میدلیل این که به طور مستقیم در راهبرد کسب و کارها دخالت نمی

  ).2002جانسون و شولز، ( کسب وکارهاي زیادي را مدیریت کنند

                                                                                                                                          
1- Pettifer 
2- Loss preventive 
3- Foss 
4- Markides 
5- Behavioral costs 
6- The portfolio manager 
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از برخی لحاظ ساختاردهنده مجـدد شـبیه مـدیران پورتفولیـو     . 1ساختار دهنده مجدد

هـا و میـزان   ز پایین است و درگیـري هاي مرک ، به طوري که در هر دو نقش هزینهاست

به همـین دلیـل   . مداخالت مرکز در سطح کسب وکارها کامال در سطح حداقل قرار دارد

هـاي  سـاختار دهنـده  . طیف متنوعی از کسب و کارها در پورتفولیوي مادر وجود دارد

هـاي سـاختاردهی مجـدد در    هاي بسیار باال در معرفـی فرصـت  مجدد داراي تخصص

هایی بـراي مداخلـه در کسـب و کارهـا در جهـت ایجـاد        ا و داراي مهارتکسب و کاره

در ایـن نقـش، مـادر، ممکـن اسـت مـدیران       . تحول در عملکـرد کسـب و کارهـا هسـتند    

متخصص را از مرکز به کسب و کارها منتقل کند و تا زمان هدایت کسـب و کارهـا در   

از رسـیدن بـه مسـیر    بعـد  . مسیر سود آوري، این مـدیران در کسـب و کارهـا بماننـد    

در ایـن نقـش   . شـوند سودآوري مدیران انتقالی از مرکز از واحد کسب و کار خارج می

ها در میـان  شرکت مادر به ادغام یا یکی کردن کسب و کارها و یا رسیدن به هم افزایی

  ).2002، 2جانسون و شولز( کسب و کارها توجه ناچیزي دارد

ا هـم  زایی، منطق این است که اگـر کسـب و کارهـا بـ    در نقش مدیر هم اف. 3مدیر هم افزایی

هـا  هاي مشترك، انتقال مهـارت  براي مثال انجام فعالیت. یابد همکاري کنند ارزش افزایش می

توانـد در  و منابع در بین کسب و کارها، دفاتر خارجی مشترك و نام تجـاري مشـترك مـی   

هاي مادر بـه دلیـل   یی در شرکتافزااندیشه هم. مسیر هم افزایی مورد استفاده قرار گیرد

ها از دیر باز توجیه شده است، با ایـن وجـود کمتـر چنـین     هاي ارزش افزایی آنقابلیت

افزایـی  باید ایـن واقعیـت را پـذیرفت کـه منـافع ناشـی از هـم       . چیزي اتفاق افتاده است

رسد آسان هم قابل حصول نیست و حتی ممکن است پـر هزینـه   طور که به نظر می آن

  ).2002جانسون و شولز، ( افزایی هم پیشی بگیردو بر منافع ناشی از هم باشد

کـارگیري  هشرکت مادر در نقش توسـعه دهنـده مـادري، بـا بـ     . 4توسعه دهنده مادري

در ایـن  . افزایدخودش به ارزش کسب و کارهاي خود می) هاي شایستگی( 5هاتوانمندي

در مدیر هـم افزایـی اشـاره شـد،     جا موضوع این نیست که شرکت مادر شبیه آنچه که 

ها بین کسب و کارهاي مختلـف منفعـت ایجـاد    تواند با انتقال منابع و مهارتچگونه می

                                                           
1-The restructure 
2- Johnson& Scholes 
3-The synergy manager 
4-The parental developer 
5- Competences 
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هـایی کـه الزم اسـت    کند، بلکه در نقش توسعه دهنده مادري، بایـد بـه منـابع و قابلیـت    

ن و جانسـو (. داشته باشد تا بتواند به پتانسیل کسب و کارها بیفزاید کامال آگـاه باشـد  

  ).2002شولز، 

هاي مادر، دهد که شرکتتحقیقات گولد و همکارانش نشان می. هاي مادري شیوه

ها منجر به مطالعات آن. کنندهاي مادري متفاوتی را دنبال میرویکردها و فلسفه

تفاوت این سه ) 1988( گولد و کمبل. شناسایی سه شیوه مادري مهم و اساسی گردید

در اثر  .اندتبیین کرده اثر کنترلی مادر بعد ریزي و نامهاثر بر در بعدشیوه مادري را 

 ریزي به میزان مداخالت شرکت مادر در تدوین استراتژي کسب و کارهاي برنامه

حصول به اهداف  درشود و در بعد اثر کنترلی به میزان تاکید مادر تابعه اشاره می

  ).1988 گولد و کمبل،(شود اي در کسب و کارها توجه میبودجه

  .شودها پرداخته میدر ادامه به بیان هر یک از این شیوه

در این شیوه شرکت مادر خود را برنامه ریز . 1شیوه برنامه ریزي استراتژیک

ها و اي در برنامهطور قابل مالحظهداند و با اتخاذ رویکرد تمرکز گرا، بهمی 2اصلی

. )2002جانسون و شولز، (کند هاي کسب و کارهاي تابعه خود مداخله میاستراتژي

ها از طریق انتقال دانش و مهارت تخصصی و هدف مادر در این شیوه، کمک به شرکت

هاي مادر شرکت ،از این رو در این شیوه. منابع ستاد به کسب و کارهاي تابعه است

کنند و با ها و تصمیمات کسب و کارهاي خود میشدیدا خود را درگیر تدوین برنامه

سازند که استراتژي خود گیري جامع  و روشن، کسب و کارها را ملزم میجهت ارایه

  ).2002جانسون و شولز، (. ها توسعه دهند گیريرا در بستر این جهت

هاي مادر استفاده کننده از این شیوه، عمیقا به ایجاد عدم شرکت. 3شیوه کنترل مالی

هاي مادر تا حد امکان کسب شرکتدر این شیوه، . ریزي متعهد هستندتمرکز در برنامه

و با مسئولیت کامل براي ) مستقل(و کارهاي خود را بصورت واحدهاي انفرادي 

ریزي بر فرایندهاي برنامه. کنندهایشان سازماندهی میها و برنامهتدوین استراتژي

هاي عملیاتی و ترین ابزار بررسی و توسعه برنامههاي ساالنه به عنوان اصلیبودجه

در اغلب موارد هیچ نوع فرایند . وصا اهداف مالی هر کسب و کار متمرکز استخص

                                                           
1- Strategic Planning 
2- Master Planner 
3- Financial Control 
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هاي با این حال هزینه. ریزي استراتژیک به صورت رسمی وجود نداردبرنامه

اي هاي سرمایهشود و فرایند تصویب و موافقت با هزینهاي به دقت بررسی می سرمایه

مورد انتظار و اغلب بر اساس سرعت صورت پروژه به پروژه بسته به بازده مالی به

  ).2002جانسون و شولز، (. شوددوره بازگشت سرمایه انجام می

 2در این شیوه شرکت مادر خود را شکل دهنده استراتژیک. 1شیوه کنترل استراتژیک

از این رو در این شیوه شرکت مادر با استفاده از  ).2002جانسون و شولز، (داند می

ها را به کسب و کارها واگذار ریزي و تدوین استراتژيبرنامهرویکرد عدم تمرکز، 

کند ولی نقش خود را در کنترل و ارزیابی آنچه که از طرف کسب و کارها پیشنهاد  می

ها، کسب و کارهاي تابعه بر اساس سبک پایین به باال، استراتژي. کندشود حفظ میمی

لی مادر ممکن است یک سري کنند، وها و پیشنهادهاي خود را مطرح میبرنامه

ها و  مورد حمایت قرار دهد و صرفا طرح هاي خاصی رااقدامات، اهداف و فعالیت

هایی را بپذیرد که توازن مناسبی را بین معیارهاي مالی و معیارهاي استراتژیک برنامه

شیوه کنترل استراتژیک ضمن اینکه بر حصول به اهداف مالی اهمیت . کندبرآورده می

نتایج اجراي . ز توجه داردهاي استراتژیک نیقایل است، به اهداف و شاخص زیادي

ریزي شود و میزان عملکرد در برابر اهداف برنامهها بطور منظم نظارت می برنامه

هاي شغلی و جبران خدمات شده، بررسی شده و فاکتوري اساسی براي پیشرفت

  ).2002جانسون و شولز، (شود پرسنل محسوب می

 1شماره  در جدولتعاریف عملیاتی متغیرهاي تحقیق جه به توضیحات ارائه شده، با تو

 :ارائه شده است

  

                                                           
1- Strategic Control 
2- Strategic Shaper 

  تعاریف متغیرهاي عملیاتی -1جدول 

 متغیر تعریف عملیاتی

درجه تمرکز بنگاه مادر بر یکی از نقش هاي چهارگانه مدیرهم افزایی، ساختاردهنده 

 مجدد، مدیر پرتفولیو و توسعه دهنده مادري
 نقش استراتژیک مادر

ریزي استراتژیک، کنترل درجه تمرکز بنگاه مادر بر یکی از شیوه هاي سه گانه برنامه

 استراتژیک و کنترل مالی
 شیوه مادري

 اثر برنامه ریزي درجه تاثیرگذاري بنگاه مادر در استراتژي کسب و کارهاي تابعه

 اثر کنترلی سب و کارهادرجه کنترل هاي بودجه اي و نظارت بر نتایج مالی ک
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  پیشینه پژوهش

محققان مختلف به ادبیات مدیریت استراتژیک،  بههاي مادري  شیوه وروداز زمان 

اند شناسایی ابعاد این موضوع پرداخته و الزامات آن در شرکت مادر را بررسی نموده

ادري هاي مآن بخش از مطالعات انجام شده که به ارتباطات میان این حوزه و نقش که

  :منعکس گردیده است 2در جدول  پردازد یم

  

  هاي مادري  ها و شیوه هاي انجام شده در زمینه نقشژوهشپ -2جدول 

  ردیف  محققان سال  نتیجه

هاي مادري به عنوان مبنایی جهت اتخاذ تصمیمات معرفی نقش

  استراتژیک بنگاه مادر
  1 الکساندر 1992

هاي مادري بر شیوه هاي استراتژیک مادر وبررسی اثر نقش

  افزاییخلق هم
  2 گولد و همکاران 1994

  3 جانسون و شولز 2002  هاي مادريهاي چهارگانه مادري و شیوهتناسب میان نقش

  4 بیرکینشاو و همکاران 2006  اثرات متقابل نقش هاي مادري و الگوي اداره کسب و کارها

گاه مادر در هاي بنهاي مادري بر استراتژيتاثیر معنادار نقش

  هاي تولیدي کشور انگلستانهولدینگ
  5 1میشرا و اکبر 2007

  6 کولیس و همکاران 2007  هاي کنترل کسب و کارهاهاي مادري بر شیوهبررسی تاثیر نقش

  

  مدل پژوهش

هاي در بیان تاثیر نقشپژوهشگران  نتایج مطالعات بر مبناي مدل تحقیقپایه اصلی 

همچنان که (شیوه مادري یا همان الگوي اداره کسب و کارها  استراتژیک بنگاه مادر بر

از یکسو و تاثیر دو سازه یاد شده بر عملکرد مالی بنگاه ) در پیشینه پژوهش بیان شد

داراي دو خود از آنجا که شیوه مادري در ادامه . مادر از سوي دیگر شکل گرفته است

به ابعاد یاد در این تحقیق این اثرگذاري  دامنه باشد، ریزي و اثر کنترلی می بعد اثر برنامه

بر این اساس مدل تحقیق را . شده است تولیدمدل تحقیق است و  یافتهتسري شده 

و فرضیات  تحقیق مفهومی مدل 1شماره  در نمودار .اي قلمداد نمود توان توسعه می

  :ارائه شده است مستخرج از آن

  

  

                                                           
1- Mishra & Akbar 
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  مدل مفهومی تحقیق -1 رنمودا

  

 هستند که سه فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی شامل پژوهش هايفرضیهبدین ترتیب 

  :عبارتند از

 .دارد تاثیر مثبت معناداري نقش مادري ستاد بر شیوه مادري آن: 1فرضیه اصلی 

 تاثیر مثبت معناداري ریزي آننقش مادري ستاد بر شدت اثر برنامه: 1- 1فرضیه فرعی 

 .اردد

  .تاثیر مثبت معناداري دارد نقش مادري ستاد بر شدت اثر کنترلی آن: 1- 2فرضیه فرعی 

  .دارد تاثیر مثبت معناداري نقش مادري ستاد بر عملکرد مالی آن: 2فرضیه اصلی 

  .دارد تاثیر مثبت معناداري شیوه مادري ستاد بر عملکرد مالی آن: 3فرضیه اصلی 

  

  روش شناسی پژوهش

 توصیفی،–تبیینی هدف، براساس اي،نتیجه از نوع توسعه ر براساسحاض پژوهش

راهبرد  .است پژوهش فرایند از مستقل محقق، براساس نقش و کمی داده، نوع براساس

 مورد نیاز جهت اطالعات آوريجمع پیمایش بوده وبراي پژوهش، مورد استفاده در

) بعد 4سوال در  15جموعا م( ساخته محقق از پرسشنامۀ ،یک مادرژسنجش نقش استرات

کولیس و ، 2002، جانسون و شولز: از جمله(انجام شده هاي  پژوهش بر اساس مطالعه

همچنین جهت سنجش . استفاده شد) 1998 ،کولیس و مونتگومريو  2007همکاران، 

پرسشنامه استاندارد گولد و کمبل با دو بعد اثر کنترلی و اثر شیوه مادري از 

همچنین جهت سنجش عملکرد مالی از . استفاده گردید) سوال 15عا مجمو(ریزي  برنامه

H1 H3 

H2 

H1-1 

H1-2 

 

 نقش مادري

 شیوه مادري
 اثر برنامه ریزي

 اثر کنترلی

  تملیک

  کسب و کارها

 

جابجایی 

 مدیران

تسهیم مهارت 

 ها و منابع

ارائه خدمات 

  مرکزي مشترك

 

 عملکرد مالی
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پژوهش را  آماري جامعۀ. در سه سال گذشته استفاده گردید میانگین رشد سود تلفیقی

جهت تعیین اندازه نمونه از روش . هنددهولدینگ ایرانی در صنایع مختلف تشکیل می 500

درصد استفاده گردید  95اطمینان  و فرمول کوکران در سطحساده نمونه گیري تصادفی 

روایی محتوا و ظاهري . واحد محاسبه گردید 81که بر مبناي آن حداقل اندازه نمونه 

مورد ، با استفاده از نظر خبرگان )خصوصا پرسشنامه محقق ساخته(ها  پرسشنامه

هاي مادر سال در شرکت 10که شامل افراد با سابقه فعالیت بیش از  سنجش قرار گرفت

جهت دهند لکن هاي مادر تشکیل میگیري را شرکتنمونه واحد در پژوهش حاضر. دندبو

، در هر هولدینگ چندین هاي ارائه شدهحصول اطمینان از مقرون به واقع بودن پاسخ

هاي ارائه شده توسط پاسخگویان به عنوان پرسشنامه توزیع گردید که میانگین پاسخ

برازش مدل  به منظور. نظر گرفته شدر د خصوص هر متغیر هولدینگ در وضعیت

، میانگین واریانس  (CR)آلفاي کرونباخ، پایایی ترکیبی هايشاخص از گیرياندازه

R، بارهاي عاملی و معیار (AVE)استخراج شده 
در  70/0قم بیشتر از ر .شد استفاده 2

ققان براي البتـه مح. ضرایب آلفاي کرونبـاخ تأییدکننـدة پایـایی مناسـب ابـزار اسـت

 و همکـاران، 1مـوس(پذیرنـد را نیـز مـی 60/0هاي کـم، میـزان متغیرهایی با سؤال

 از پژوهش بیشتر هايسازه همۀ براي کرونباخ آلفاي ضریب 3جدول  با توجه به). 1998

نونالی و . برخورداراست الزم پایایی از پرسشنامه دهدباشد که نشان میمی 60/0

را در نظر گرفت؛ به این معنا  4/0، مقدار بحرانی AVE تقدند باید برايمع) 1994( 2برستین

که نتایج بدست  دهدنشان می روایی همگراي قابل قبول را این رقم،بیشتر از  AVE که

 از تحلیل پرسشنامه روایی سازه در. باشدآمده از پرسشنامه ها مبین این موضوع می

 5/0عاملی متغیرهاي تحقیق همگی باالتر از  تائیدي استفاده گردید که بارهاي عاملی

هایی که کفایـت مناسـب را بـراي تبیـین متغیرهاي در تحلیل عاملی تأییدي، سؤال. بودند

طوري  به ،شوندشده، حذف می مدل ندارند، پس از شناسایی توسط ضرایب استاندارد

 بول تشخیص داده شدهقابل قها ، کفایت سؤال)1999، 3هالند(بیشتر باشد  4/0که اگر از 

دهد نشان می نیز پایایی ترکیبیشاخص . گرددتایید میگیري و بـرازش مـدل اندازه

فورنل . هاي هر سازه براي تبیین متغیرهاي مختص به خود چه مقدار کفایت دارندسؤال

اند که مقادیر محاسبه در نظر گرفته این مالك را بـراي 70/0مقـدار ) 1981(و الرکـر 

  . براي متغیرهاي تحقیق همگی باالتر از این عدد بودندشده 

 

                                                           
1- Moss 
2- Nunnally& Bernstein 
3- Hulland 
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 هاي پژوهش یافته

 سطح جنسیت، به تفکیک پاسخگویان شناختیجمعیت هايویژگی ،4 درجدول

  .است شده مشخص شغلی سوابق و شغلی تحصیالت، جایگاه

  

مقادیر معیارهاي برازش مدل اندازه گیري -3جدول   

  AVE CR  بارعاملی  سوال  بعد  سازه
آلفاي 

  کرونباخ
R

2
 

نقش 

 مادري

ارائه خدمات 

 مرکزي مشترك

872Q1 792/0 

51/0  84/0  67/0 71/0  
Q2 652/0 

Q3 678/0 

Q4 750/0 

تسهیم مهارت 

 ها و منابع

Q5 754/0 

58/0  73/0  71/0 54/0  
Q6 634/0 

Q7 743/0 

Q8 712/0 

جابجایی 

مدیران کسب و 

 کارها

Q9 648/0 

75/0  60/0  63/0 36/0  Q10 753/0 

Q11 588/0 

تملیک کسب و 

 کارها

Q12 618/0 

67/0  73/0  59/0 53/0  
Q13 643/0 

Q14 519/0 

Q15 711/0 

شیوه 

  مادري

اثر برنامه 

 ریزي

Q16 765/0 

58/0  88/0  87/0 77/0  

Q17 831/0 

Q18 602/0 

Q19 597/0 

Q20 652/0 

Q21 563/0 

Q22 725/0 

Q23 812/0 

Q24 808/0 

 اثر کنترلی

Q25 720/0 

53/0  86/0  76/0 74/0  

Q26 649/0 

Q27 519/0 

Q28 678/0 

Q29 624/0 

Q30 756/0 
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  پاسخگویان جمعیت شناختی هايویژگی -4 جدول

درصد    درصد  متغیر سطوح  فراوانی  متغیر سطوح  فراوانی

41% سال 5کمتر از  33   
سوابق 

 شغلی

31%  زن 25 

 جنسیت
59% سال 5بیشتر از  48   69%  مرد  56 

100% %100 جمع 81   جمع 81 

36% کارشناسی /کاردانی 28   

 تحصیالت

51% جایگاه  کارشناسی 41 

%52 شغلی %33 کارشناسیارشد  42   مدیریت 27 

14% %16 دکتري 11   معاونت 13 

100% %100  جمع 81    جمع 81 

  

 نمونه در بررسی مورد هايهاي هولدینگویژگی به مربوط نیز اطالعات 5 جدول

  :به تفکیک نوع صنعت روایت می کند آماري تحقیق را

  

  بررسی به لحاظ نوع صنعت مورد هايهولدینگ طبقه بندي -5 جدول

  درصد  فراوانی  نوع صنعت  ردیف

%26  21 نفت و پتروشیمی  1  

%22  18 غذایی  2  

%19  15 دارویی بهداشتی  3  

%16  13 سیمان  4  

%12  10 معدنی و فلزي  5  

%5  4 سایر  6  

 100 81 جمع

  

آوري هاي گردبا توجه به پرسشنامه هاي موردبررسیهمچنین شیوه مادري هولدینگ

استخراج گردید که شیوه کنترل استراتژیک، شیوه مادري غالب  6شده به شرح جدول 

داد، شیوه مادري چهار شرکت نیز هاي هولدینگ مورد بررسی را تشکیل میشرکت

  .نامشخص، ارزیابی گردید

  

  

  هاي مورد بررسیشیوه مادري هولدینگ -6جدول 
  درصد  فراوانی  شیوه مادري  ردیف

یزي استراتژیکبرنامه ر  1  29  36%  

  %46  37 کنترل استراتژیک  2

  %17  14 کنترل مالی  3

  %5  4 نامشخص  4

%100 81 جمع  
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هاي مادري ارائه هاي مورد بررسی بر اساس نقشبندي هولدینگنیز طبقه 7در جدول 

  :شده است

  

  نقش هاي مادري هولدینگ هاي مورد بررسی -7جدول 
  درصد  فراوانی  نقش مادري  ردیف

  %26  21 مدیر پرتفولیو  1

  %14  11 ساختاردهنده مجدد  2

  %40  32 مدیر هم افزایی  3

  %21  17 توسعه دهنده مادري  4

 100 81 جمع

  
هاي مادري از هاي تحقیق که معناداري تاثیر نقش مادري بر شیوهبراي آزمون فرضیه

داد از رار میسو و تاثیر آنها بر عملکرد مالی را از سوي دیگر مورد بررسی قیک

روش تحلیل مسیر با استفاده از مدل سازي معادالت ساختاري به روش حداقل 

این نوع تحلیل مبتنـی بـر . استفاده شد Smart Pls 3.0مربعات جزئی با نرم افزار 

 واریانس در وضعیتی که تعداد نمونه محدود است، بر نگرش مبتنـی بـر کوواریـانس

اي از نتایج به  خالصه 8جدول . )2014، 1ن و ویالر لوپزکامسیو( شودترجیح داده می

دهد که ضرایب مسیر و مقادیر آماره معناداري دست آمده در این ارتباط را نشان می

(t-value) انددرصد ارائه شده 95در سطح اطمینان ها  متناظر آن.  

  

  هاي تحقیقآزمون فرضیه -8 جدول

  رد/تایید β( T-Value(ضریب مسیر  فرضیه

  
  تایید  41/39  89/0

  
  تایید  87/40  91/0

  
  تایید  11/37  83/0

  
  تایید  318/3  77/0

  
  تایید  142/2  35/0

  

                                                           
1- Camisón&Villar-López 

شیوه مادري

اثر برنامه ریزي  نقش مادري

 نقش مادري

 عملکرد مالی نقش مادري

اثر کنترلی

 شیوه مادري عملکرد مالی

 نقش مادري
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به عنوان (، معناداري تاثیر نقش مادري بر شیوه مادري 8با توجه به نتایج جدول 

به گیرد که در آن ضریب مسیر محاسمورد تایید قرار می) فرضیه اصلی اول تحقیق

بدین ترتیب این واقعیت . باشدمی 41/39و آماره معناداري معادل  89/0شده معادل 

هاي مادري و به مورد تایید قرار گرفت که نقش استراتژیک شرکت مادر گزینش شیوه

که با  دهدتبع آن میزان مداخله مادر در امور کسب و کارها را تحت تاثیر قرار می

عالوه بر . مطابقت دارد )2007( و کولیس و دیگران )2001( هاي بیرکینشاو و هود یافته

هاي فرعی فرضیه اصلی اول تحقیق حاکی این، نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه

ریزي و از آن بود که نقش مادري بر هر یک از دو مولفه شیوه مادري یعنی اثر برنامه

که این تاثیر در بعد اثر درصد تاثیر معناداري دارد  95اثر کنترلی در سطح اطمینان 

فرضیه اصلی دوم تحقیق . باشدبیشتر می 91/0ریزي با ضریب مسیر معادل برنامه

داد، با ضریب که معناداري تاثیر نقش مادري بر عملکرد مالی را مورد آزمون قرار می

به عالوه تاثیر شیوه . نیز مورد پذیرش قرار گرفت 318/3و بار معناداري  77/0مسیر 

هاي مادر به عنوان فرضیه اصلی سوم تحقیق با بر عملکرد مالی شرکت مادري

، 2در نمودار . نیز مورد تایید قرار گرفت 142/2و بار معناداري  35/0ضریب مسیر 

، مشتمل بر ضرایب Smart Plsخروجی نرم افزار مدل آزمون شده پژوهش بر مبناي 

  :مسیر و بارهاي عاملی ارائه گردیده است

 

  مدل آزمون شده پژوهش -2نمودار
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  برازش مدلشاخص هاي 

R(شاخص ضریب تعیین  ازراي برازش مدل ب
و (CV-Red)  افزونگی اعتبار شاخص، )2

) R2(شاخص ضریب تعیین . استفاده شده است(CV-Red)  شاخص اعتبار اشتراك

توسط متغیر برون زا ) وابسته(نشان می دهد چند درصد از تغییرات متغیر درون زا 

براي متغیرهاي وابسته در  19/0و  33/0، 67/0مقادیر . صورت می پذیرد) قلمست(

با  .مدل مسیر ساختاري به ترتیب قابل توجه، متوسط و ضعیف توصیف شده است

و  "اثر برنامه ریزي"این شاخص براي دو متغیر مقادیر ، 3جدول شماره توجه به 

قابل مالحظه  نقشه بیانگر محاسبه شده ک 772/0و  743/0به ترتیب  "اثر کنترلی"

مقادیر این شاخص در همچنین . باشد خود می هاي متناظر در تببین سازه هانشانگر

ها و تسهیم مهارت" ،"ارائه خدمات مرکزي مشترك" متغیرهاي مکنونخصوص 

معادل به ترتیب  "تملیک کسب و کارها"و  "جابجایی مدیران کسب و کارها "، "منابع

سهم متوسط تا قابل  حاکی ازمحاسبه گردیده که  531/0و  364/0،  539/0، 712/0

از آنجا که متغیر عملکرد  .باشد هاي نقش مادري می در تبیین سازه نشانگرهامالحظه 

شود، این شاخص در خصوص متغیر مذکور، بیان می نشانگرمالی تنها توسط یک 

  .می باشد 1برابر 

براي بررسی  (CV-Red)افزونگی و اعتبار (CV-Com) هاي اعتبار اشتراك شاخص

اعتبار اشتراك، کیفیت شاخص  .اندشده کیفیت مدل از منظر توانایی پیش بینی استفاده

ز با در نظر گرفتن شاخص اعتبار افزونگی نی. سنجدگیري هر بلوك را می مدل اندازه

. گیردزاد اندازه میگیري، کیفیت مدل ساختاري را براي هر بلوك درون مدل اندازه

گیري و  یت مناسب و قابل قبول مدل اندازهنشان دهنده کیفها شاخصمقادیر مثبت این 

در خصوص ها مقادیر این شاخص، از آنجا که 9 جدولبا توجه به . ساختاري است

باشد بنابراین برازش کلی مدل تایید میبزرگتر از صفر  تحقیق يکلیه متغیرها

  .شود می

  هاي برازش مدلشاخص -9 جدول

 CV-Red  CV-Com  متغیر

  237/0  244/0  ارائه خدمات مرکزي مشترك

  26/0  396/0  تسهیم مهارت ها و منابع

  221/0  477/0  جابجایی مدیران کسب و کارها

  364/0  420/0  تملیک کسب و کارها

  315/0  358/0  اثر برنامه ریزي

  248/0  251/0  اثر کنترلی
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 گیري نتیجه

هاي این موضوع مورد تایید قرار گرفت که نقش با توجه به نتایج اجراي تحقیق

ها را استراتژیک شرکت مادر هم گزینش شیوه مادري و هم عملکرد مالی این مجموعه

به همین منظور گزینش نقش مادري موضوعی داراي اهمیت . دهندتحت تاثیر قرار می

ابع و استراتژیک است که بایستی با دقت و حساسیت باال و ضمن در نظر گرفتن من

همچنان که . هاي کسب و کارهاي تابعه انجام گیردهاي ستاد مادر و ویژگیقابلیت

شامل چهار نقش مدیر ) 2002(هاي مادري از منظر جانسون و شولز بیان شد، نقش

افزایی و توسعه دهنده مادري است که داراي پرتفولیو، ساختاردهنده مجدد، مدیر هم

با توجه به . باشندر بر کسب و کارهاي تابعه میدرجات متفاوتی از اثرگذاري ماد

شیوه مادري بایستی هاي مادر هاي مادري، شرکتتاثیرگذاري این موضوع بر شیوه

بر این اساس، با توجه به اینکه . خود را متناسب با نقش انتخاب شده، گزینش نمایند

ا ایجاب ریزي استراتژیک بیشترین سطح مداخله در کسب و کارها رشیوه برنامه

مادري که نقش توسعه دهنده مادري یا دست شرکت نماید، اتخاذ این شیوه براي  می

از سوي دیگر، از آنجا که شیوه . شودافزایی را بر عهده دارد توصیه میکم مدیر هم

کنترل مالی کمترین سطح مداخله را به همراه داشته و شرکت مادر در این حالت داراي 

از سوي  به کارگیري آن، پتانسیل تاثیرگذاري پایینی است،تشکیالت ستادي کوچک و 

شود که در نقش مدیر پرتفولیو یا ساختاردهنده مجدد هاي مادري توصیه میشرکت

تواند شیوه کنترل استراتژیک با توجه به این که حالت بینابینی دارد، می. اندظاهر شده

کار گرفته یاد شده به هايهاي نقشبه تناسب برخورداري شرکت مادر از ویژگی

  :ارائه شده است 3بندي موارد ذکر شده در نمودار جمع. شود

  

  

  

  

  

  

  هاي مادري ستادهاي مادري با شیوهتناظر نقش -3نمودار 

  

 کنترل مالی        کنترل استراتژیک          ریزي استراتژیکبرنامه

  مدیر پرتفولیو          ساختاردهنده مجدد       مدیر هم افزایی        دهنده مادري      توسعه       

 کم زیاد

 کم زیاد
 سطح مداخله

  پتانسیل اثرگذاري در کسب و کارها
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هاي هاي فرعی تحقیق مورد بررسی قرار گرفت، نقشکه در فرضیه به عالوه همچنان

ریزي و اثر کنترلی را نیز تحت تاثیر ر برنامهمادري هر دو بعد شیوه مادري یعنی اث

تري انتخاب شود، تمایل به این مفهوم که هر چه نقش مادري فعاالنه. دهدقرار می

سو و هاي کسب و کارها از یکها و استراتژيشرکت مادر براي اثرگذاري بر برنامه

عالوه بر . دشوریزي شده از سوي دیگر بیشتر میکنترل میزان تحقق اهداف برنامه

هاي هاي مادري و شیوهاین موضوع، نتایج بدست آمده حاکی از این بود که نقش

نتایج حاصله دهند که مادري به صورت توام عملکرد مالی ستاد را تحت تاثیر قرار می

ین ا. باشدمنطبق می) 1988( وگولد و کمبل) 1998(هاي کولیس و مونتگومري  با یافته

هاي مادر نفعان و سهامداران شرکتمیت باالیی که براي ذيموضوع با توجه به اه

  .دارد بایستی به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد

ی جهت تنظیم مناسبات بنگاه مادر الگوی فراهم آوردنکاربردي ترین نتیجه این تحقیق 

از میان  يبدین ترتیب که با شناسایی صحیح نقش مادر. هاي تابعه می باشد با شرکت

ع چهارگانه آن، می توان به گزینش صحیح شیوه مادري و حد مطلوب مداخله انوا

کاهش ریسک تخریب ارزش در نتیجه مداخالت  آن،مهمترین نتیجه  که دست یافت

ی باشد که هاي تابعه م و افزایش پتانسیل ارزش افزایی در شرکت ي بنگاه مادرنابجا

این الگو همچنین  .شود د مینهاهاي مادر جامعه آماري پیش اجراي آن به تمام شرکت

ین هاي پای عنوان مدلی براي ارزیابی هولدینگتواند توسط یک ابر هولدینگ به  می

  :گردد هاي آتی پیشنهاد می جهت پژوهشنیز موارد زیر  .به کار گرفته شود دست

 هاهولدینگبر عملکرد  هاي مادريو شیوه هاي مادريدر این پژوهش، تاثیر نقش -1

گردد، تاثیر نقش گران آتی پیشنهاد میپژوهش لی بررسی گردید بهاز منظر ما

و ) و نه فقط جنبه مالی(هاي مادر هاي مختلف عملکردي شرکتمادري را بر جنبه

 . ها مورد بررسی قرار دهندهاي مترتب بر این شرکت همچنین بر ریسک

شولز مورد بندي جانسون و مادر بر مبناي طبقه هاي شرکتنقش ،این پژوهش در -2

شود این روابط را بر  پیشنهاد می هاي بعدي وهشژ، براي پگرفتبررسی قرار 

 .مورد مطالعه قرار دهندهاي ارائه شده سایر طبقه بندي مبناي

هاي مادري  در تاثیرگذاري نقش و شیوه "نوع صنعت"در این پژوهش نقش متغیر  -3

متغیر مداخله گر را در  شود تاثیر این نگردید، به پژوهشگران پیشنهاد میبررسی 

 .الگوي ارتباطی متغیرهاي پژوهش مورد بررسی قرار دهند
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هاي مالکیتی ناهمگون هولدینگ و ساختار مدیریتی ،محدودیت این تحقیقترین  اصلی

از سوي دیگر و آمیختگی اهداف اقتصادي با اهداف سیاسی  از یکسو مورد بررسی

همچنین برخی . سازد مواجه می دشواريبا  تا حدينتایج تحقیق را تعمیم که  باشد می

روابط سلسله هاي مادر، خود زیرمجموعه یک هولدینگ بزرگتر بودند که این شرکت

متاثر را هاي تابعه  پایین دست در خصوص شرکت هولدینگتصمیمات  باطبع، ،مراتبی

هاي هولدینگ  نقش هولدینگ پایین دست از سیاستامکان تفکیک و عدم  سازد می

  .دهد را در معرض خطا قرار مینتایج بدست آمده ، دستباال
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