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خلق ارزش در شرکت های چند کسب و کاره

در ســالهای اخیــر شــاهد افزایــش چشــمگیری در تعــداد شــرکتهای چنــد کســب و کاره بودهایــم ،لــذا اســتراتژی(راهبرد)
در ســطح شــرکت یــا بــه تعبیــری اســتراتژی مــادری در ادبیــات مدیریــت اســتراتژیک (راهبــردی) مــورد توجــه روزافــزون قــرار
گرفتــه اســت .شــرکت هــای چنــد کســب و کاره یــا شــرکتهای مــادر دارای ســبدی از کســب و کارهــای متعــدد در صنایــع و بازارهــای
مختلــف میباشــند .بنابرایــن اســتراتژی در ســطح شــرکت بایــد بــا رویکــرد اقتضایــی و متناســب بــا هــر کســب و کار اتخــاذ گــردد.
هــدف ایــن مقالــه ارائــه یــک رویکــرد کلنگــر ،جامــع و اقتضایــی بــرای تصمیمگیــری درمــورد فرصتهــای متنــوع ســازی و
چگونگــی مدیریــت ســبد کســب و کارهــا بــرای شــرکتهای بــزرگ میباشــد.
تدویــن اســتراتژي در شــركتهای چنــد کســب و کاره نيازمنــد پاسـخگویی بــه دو ســؤال اســتراتژيك اســت .اول ،شــرکت مــادر بــه
چــه کســب و کارهایــی ورود پیــدا کنــد و از چــه کســب و کارهایــی خــارج شــود؟ اســتراتژی تنــوع مناســب بــرای گســترش واحدهــای
کســب و کار و رشــد شــرکت چگونــه اتخــاذ میشــود؟ دوم ،ســبک مــادری مناســب بــرای مدیریــت و کنتــرل واحدهــای کســب و کار
چگونــه اتخــاذ میشــود؟ در ایــن مقالــه ،بــا مــرور ادبیــات تئــوری کارگــزاری ،نــگاه منبــع محــور و ســبکهای مــادری بــه ســؤال دوم
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پاســخ داده شــده اســت و چگونگــی خلــق ارزش در ســبد کســب و کارهــا توســط شــرکت مــادر مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

واژه های کلیدی:
شرکت چند کسب و کاره ،شرکت مادر ،استراتژی در سطح شرکت ،استراتژی تنوع ،خلق ارزش ،سبکهای مادری
 )۱مقدمه
سلســله مراتــب تصمیمگیــری اســتراتژیک در
ســازمانها دارای ســه ســطح شــركت ،كســب و كار و

وظيفــهاي 1میباشــد[ ۲ ،۱و  .]۳اســتراتژي ســطح شــركت

بــه شــركتهاي چنــد كســب و كاره2یــا اصطالحــاً
شــركتهاي مــادر 3مربــوط مــی شــود .ایــن اســتراتژی بــه

ایــن ســؤال پاســخ میدهــد کــه شــرکت بایــد بــه چــه

کســب و کارهایــی ورود کنــد ،از چــه کســب و کارهایــی
بایــد خــارج شــود و تخصیــص منابــع در ســبد کســب و

کارهــا چگونــه بایــد باشــد؟ اســتراتژي ســطح كســب و كار

بــه شــركتهاي تــك كســب و كاره یــا واحدهــای کســب و

کار یــک شــرکت بــزرگ مربــوط میشــود .ایــن اســتراتژی

بــه ایــن ســؤال پاســخ میدهــد کــه واحــد کســب و کار

چگونــه بایــد در یــک بــازار مشــخص بــه رقابــت بپــردازد
و مزیــت رقابتــی ایجــاد نمایــد؟ بــه عبارتــی اســتراتژی

کســب و کار همــان طــرح نظــری و منطــق ارزشآفرینــی
یــک کســب و کار میباشــد و بایــد واحــد کســب و کار

را از ســایر رقبــا متمایــز ســازد .اســتراتژی ســطح وظيفـهای
نیــز بــه حوزههــای وظیف ـهای یــک کســب و کار از جملــه
مدیریــت تولیــد و عملیــات ،مدیریــت مالــی و حســابداری،
1. Corporate, business, and functional levels
)2. Multi business firm(MBF
3. Parent company

مدیریــت آمــاد و لجســتیک ،مدیریــت فــروش و بازاریابــی،

مــادر بــر چــه مبنایــی قــرار دارد؟ اســتراتژیهای تنــوع

غیــره مربــوط میشــود .ایــن اســتراتژی بــه ایــن ســؤال

شــرکت چگونــه اتخــاذ میشــود؟

مدیریــت منابــع انســانی ،مدیریــت تحقیــق و توســعه و

پاســخ میدهــد کــه نحــوه اجــرا و پیادهســازی اهــداف
ســاالنه و کوتاهمــدت در هریــک از حوزههــای وظیفــهای

مذکــور در چارچــوب اســتراتژي ســطوح باالتــر چگونــه
اســت؟ [ ۱و  ]۲بنابرایــن ،اســتراتژی شــرکت ،چگونگــی
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مناســب بــرای گســترش واحدهــای کســب و کار و رشــد

 .2شــركت مــادر چگونــه بايــد ســبد كســب و كارهــای

خــود را مدیریــت کــرده و عملکــرد آنهــا را کنتــرل نمایــد؟
ســبک مــادری 7مناســب بــرای کنتــرل واحدهــای کســب و

کار چگونــه اتخــاذ میشــود؟

از ســوی مرکــز شــرکت ،1توســط واحدهــای کســب و کار

کارهــا تبییــن شــده اســت.

رقابتــی 2تشــریح مینمایــد[ .]۳همانطــور کــه اســتراتژی

 )1-1شــرکتهای چنــد کســب و کاره و چگونگــی
تشــکیل انــواع آنهــا

را بــرای رقابــت در یــک بــازار مشــخص و ایجــاد مزیــت
کســب و کار بــه دنبــال خلــق مزیــت رقابتــی میباشــد،
اســتراتژی شــرکت نیــز بــه دنبــال دســتیابی بــه مزیــت

مــادری 3اســت ۴ ،۱[ .و  ]۵منظــور از مزيــت مــادري ايــن
اســت كــه شــركت مــادر بتوانــد بــراي كســب و كارهــاي

خــود ،ارزشــي بيــش از شــركتهاي مــادر رقيــب ايجــاد
نمايــد ]۴[.شــرکت مــادر از طــرق اعمــال نظــارت بــر

کــردن منافــع مدیــران عالیرتبــه بــا منافــع شــرکت،
تأمیــن منابــع مالــی و انســانی الزم و تســهیل همافزایــی

و هماهنگــی بیــن واحدهــای کســب و کار میتوانــد ارزش
خلــق نمایــد ۶[.و]۷

آنســف ،پورتــر ،گولــد ،کمبــل 4و دیگــر پژوهشــگران در
عرصــه مدیریــت اســتراتژیک ،ادبیــات اســتراتژی در ســطح

شــرکت هــای مــادر را توســعه داده و تئــوري مــادري

5

را مطــرح کردنــد .بطــور کلــی تدویــن اســتراتژي در
شــركتهای چنــد کســب و کاره نيازمنــد پاس ـخگویی بــه

دو گــروه ســؤال اســتراتژيك ذیــل اســت ۴[:و ]۵

کــه مضمــون تمامــی آنهــا یکــی اســت .ولــی بطــور کلــی
یــک شــرکت را میتــوان مجموع ـهای از کســب و کارهــای
مرتبــط یــا غیــر مرتبــط تعریــف کــرد ]۷[.از دیــدگاه
مدیریــت مالــی ،یــک شــرکت چنــد کســب و کاره دارای دو
رکــن مرکــز شــرکت و واحدهــای کســب و کار میباشــد.

مرکــز شــرکت اختیــار تصمیمگیــری را بــه مدیــران

هــر یــک از واحدهــای کســب و کار کــه در پورتفولیــوی
شــرکت (ســبدی از کســب و کارهــای مختلــف که شــرکت
8

در تملــک دارد) میباشــند ،تفویــض مــی کنــد .دو ســؤال

اساســی ایــن اســت کــه میــزان ایــن تفویــض اختیــار چقــدر

بایــد باشــد و کنتــرل و ســنجش عملکــرد بــه چــه شــیوهای
بایــد صــورت گیــرد ]۹[.در ایــن دیــدگاه ،مرکــز شــرکت

بــه عنــوان واســطه بیــن ســرمایهگذاران و واحدهــای
کســب و کار میباشــد و وظیفــه آن ایجــاد تــوازن بیــن
منافــع ســهامداران و واحدهــای کســب و کار اســت ۹[.و
 ]۱۰معمــوالً بــه شــرکت چنــد کســب و کارهای کــه بــر

 .1شــركت مــادر ،منابــع مالــی و انســانی را چگونــه بــه

واحدهــای کســب و کار ،فقــط کنتــرل مالــی دارد و اقــدام

مــادر بــه چــه کســب و کارهایــی ورود پیــدا کنــد و از چــه

هولدینــگ مــی گوینــد کــه ایــن گونــه شــركتها از ســال

ســبد كســب و كارهــاي خــود تخصیــص دهــد؟ شــرکت

بــه خریــد و فــروش ســهام آنهــا در بــازار بــورس میکنــد،

کســب و کارهایــی خــارج شــود؟ اســتراتژی رشــد شــرکت

 ۱۹۷۰بــه بعــد رايجتــر شــدهاند]۱۱[.

5. Parenting Theory
6. Diversification strategy
7. Parenting style
8. Portfolio

1. Corporate center
2. Competetive advantage
3. Parenting advantage
4. Ansoff, 1965; Porter, 1987; Goold & Campbell, 1998
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عملکــرد واحدهــای کســب و کار ،تــاش بــرای همســو

در ادبیــات مدیریــت ،تعابیــر مختلفی از شــرکت شــده اســت
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کســب و کار ،چگونگــی بکارگیــری منابــع تخصیــص یافتــه

تصمیمگیــری مبنــی بــر ورود یــا عــدم ورود بــه کســب و

کارهــای یــک شــرکت را تبییــن میکنــد و اســتراتژی

بخشهــای دوم و ســوم ،اســتراتژیهای تنــوع و چگونگــی
فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

تخصیــص منابــع مالــی و انســانی بــه ســبد کســب و

تمرکــز ایــن مقالــه بــر پاســخ بــه ســؤال اول بــوده و در

در یــک روش ،میتــوان شــرکتهای چنــد کســب و کاره را

موسســین شــرکت میباشــند؛ ولــی ســرمایهگذاران در
هولدینــگ معمــوالً ســهامداران میباشــند و هــدف اصلــی

کســب و کاره همگــون بدلیــل امــکان بهرهمنــدی از اقتصــاد

بــه عــاوه مرکــز شــرکت ،آینــده هــر یــک از کســب و

بــه دو گــروه همگــون و ناهمگــون تقســیم کرد]۱۲[.واضــح
اســت کــه ظرفیــت هماهنگــی افقــی در شــرکتهای چنــد
ناشــی از مقیــاس و قلمــرو 1بیشــتر اســت ]۱۳[.بــه همیــن

دلیــل بعضــی از محققیــن چنیــن اظهــار نظــر میکننــد کــه
شــرکتهای چنــد کســب و کاره بــا پورتفولیــوی همگــون

2

خلق ارزش در شرکت های چند کسب و کاره
سال سوم -شماره  - 3پیاپی  - 9پاییز 1392

نــگاه کوتاهمــدت دارد و آینــده کســب و کارهایــی را کــه
در تملــک دارد ،مــورد توجــه قــرار نمیدهــد .همچنیــن

نســبت بــه شــرکتهای چنــد کســب و کاره بــا پورتفولیــوی
و  ]۱۵امــا بــا ایــن حــال در ســالهای اخیــر تعــداد

از کســب و کارهــای خــود بطــور مجــزا روبــرو میشــود

کســب و کاره بــا پورتفولیــوی ناهمگــون رو بــه افزایــش

خــود نمیباشــد ۲۲[.و  ]۲۳درنتیجــه در هولدینــگ نظــارت

هولدینگهــا بــه عنــوان گونــهای از شــرکتهای چنــد

بــوده اســت]۱۶[.

معمــوالً شــرکتهای چنــد کســب و کاره همگــون،

از پاییــن بــه بــاال و شــرکتهای چنــد کســب و کاره

ناهمگــون از بــاال بــه پاییــن ســازماندهی میشــوند ۱۷[.و

 ]۱۸آی .بــی .ام ،اپــل ،هونــدا مثالهایــی از شــرکت هــای

نــوع اول هســتند کــه در بــدو تأســیس بــا یــک کســب و
کار محــدود آغــاز بــه کار کردنــد و در طــول زمــان بوســیله

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

کارهــای خــود را مدنظــر قــرار میدهــد ،ولــی هولدینــگ

مرکــز شــرکت کســب و کارهــای خــود را بــا دیــدگاه کلنگر

ناهمگــون 3از موفقیــت بیشــتری برخــوردار هســتند۱۴[.
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آنــان حداکثرســازی ســود در کوتاهمــدت میباشــد]۲۱[.

پیگیــری اســتراتژیهای تنــوع همگــون ،ســبدی از کســب
و کارهــای مرتبــط بــا هــم ایجــاد کردنــد .در نقطــه مقابــل
هولدینگهــا و صندوقهــای ســرمایه گــذاری 4همچــون
امرســون ،پروکتــل و گمبــل و غیــره بوســیله تملیک کســب

و کارهــای بــا ســوددهی بــاال ،ســبدی از کســب و کارهــای
نامرتبــط بــا هــم ایجــاد کردهانــد .ادبیــات مدیریــت از ایــن
دســته شــرکتها بــه مجموعــه کســب و کارهــای بــه هــم

جــوش خــورده 5نیــز تعبیــر کــرده اســت ۱۹ ،۱۸[.و]۲۰

بیکــر و مونتگومــری ( ،)۲۰۰۳بــا جمــعآوری نتایــج
تحقیقــات انجــام شــده در مــورد شــرکت هــای چنــد

کســب و کاره ،6شــباهتها و تفاوتهــای دو نــوع شــرکت

مذکــور را مــورد بررســی قــرار دادهانــد .هــر دو نــوع ،MBF
بهعنــوان واســطه بیــن ســرمایهگذاران و کســب و کارهــا
ایفــای نقــش میکننــد .در مرکــز شــرکت ســرمایهگذاران،

رابطــه طوالنیمدتــی بــا شــرکت داشــتهاند و اغلــب جــزء
4. Private equity firm
5. Conglomerate
)6. Multi business firm (MBF

مدیریــت میکنــد ،درحالیکــه هولدینــگ بــا هــر یــک

و بــه دنبــال ایجــاد هماهنگــی بیــن کســب و کارهــای
و کنتــرل عملکــرد واحدهــای کســب و کار بــه منظــور
اطمینــان از تحقــق طــرح ســود پیشبینــی شــده (مداخلــه
عمــودی نظارتــی) بســیار بیشــتر از تــاش بــرای تأمیــن
منابــع اســتراتژیک واحدهــای کســب و کار بــه منظــور

اطمینــان از بهبــود موقعیــت رقابتــی آن واحدهــا در آینــده
(مداخلــه عمــودی کارآفرینانــه) اهمیــت دارد ]۲۱[.بــه طــور

کلــی و بــا توجــه بــه شــکل یــک ،میتــوان چهــار تفــاوت
اصلــی بیــن مرکــز شــرکت و هولدینــگ را بــه شــرح ذیــل
بیــان کــرد:

 .1مرکــز شــرکت در طــول زمــان نســبتاً زیــادی و از پاییــن

بــه بــاال شــکل میگیــرد ولــی هولدینــگ در زمــان کــم و
از بــاال بــه پاییــن تشــکیل میشــود]۱۴[.

 .2مرکــز شــرکت نســبت بــه ســرمایهگذاری نــگاه
بلندمــدت دارد ،درحالیکــه هولدینــگ نــگاه کوتاهمــدت دارد

و بــه دنبــال حداکثرســازی ســود میباشــد20،14[.و]۲۱

 .3ایجــاد هماهنگــی بیــن واحدهــای کســب و کار بــرای
مرکــز شــرکت اهمیــت بســزایی دارد ،درحالیکــه

هولدینــگ بــه دنبــال ایجــاد هماهنگــی بیــن کســب و
کارهــای خــود نمیباشــد۲۱،۲۲[.و]۲۳

 .4مرکــز شــرکت منابــع مالــی ،فیزیکی ،انســانی و ســازمانی
مــورد نیــاز کســب و کارهــای خــود را تأمیــن میکنــد،
ولــی هولدینــگ فقــط تأمینکننــده منابــع مالــی اســت و
1. Eeconomies of scale and scope
)2. Related diversified multi-business Firm (RMBF
)3. Unrelated diversified multi-business Firm (URMBF

فاقــد منابــع انســانی و ســازمانی جهــت تخصیــص بــه کســب و کارهــای خــود میباشــد۲۵ ،۲۴[.و]۲۶

شرکت چند کسب و کاره عادي

هولدینگ
سهامداران

سرمایهگذاران
سرمایه گذاران

تأمین کنندگان سرمایه

سرمایهگذاري
گذاری
صندوق سرمایه
صندوق

مرکز شرکت

واسطهها
ها
واسطه

شکل .۱مقایسه شباهتها و تفاوتهای مرکز شرکت با هولدینگها (صندوقهای سرمایهگذاری)

در ایــن مقالــه بهطــور خالصــه بــه چگونگــی خلــق ارزش

در تحقیقــی کــه توســط النــدا ْو و بــاک روی  ۲۶۸شــرکت

ســؤال اصلــی در مــورد اســتراتژی شــرکت ،ایــن اســت کــه

خلــق ارزش بوســیله مداخلــه عمــودی نظارتــی و مداخلــه

در شــرکتهای چنــد کســب و کاره پرداختــه شــده اســت.
مرکــز شــرکت چگونــه میتوانــد بوســیله ارتقــای عملکــرد

در کســب و کارهــای تابــع خــود ،ارزش خلــق کنــد؟

مقــاالت قبلــی بــر خلــق ارزش از طریــق مداخلــه عمــودی

1

و هماهنگــی افقی(2همــکاری میــان واحدهــای کســب
و کار) تأکیــد داشــتهاند۱۲،۲۷[.و ]۲۸تاکنــون ادبیــات
مدیریــت اســتراتژیک بیشــتر بــر هماهنگــی افقــی تأکیــد

کــرده اســت و خلــق ارزش از طریــق مداخلــه عمــودی
مغفــول واقــع شــده اســت ]۲۹[.لــذا در ایــن بخــش یــک

مــدل خلــق ارزش بــرای مرکــز شــرکت ارائــه میشــود کــه
بــر مداخلــه عمــودی تأکیــد میکنــد .شــرکت دو وظیفــه
در مقابــل ســطوح کســب و کار دارد .وظیفــه نظارتــی کــه

بــه دیدهبانــی عملکــرد هــر یــک از واحدهــای کســب و کار
اشــاره میکنــد و وظیفــه کارآفرینانــه کــه بــه تخصیــص
منابــع ارزشــمند بــرای توانمندســازی واحدهــای کســب و
3. Administrative vertical intervention
4. entrepreneurial vertical intervention
5. Control and incentive system

چنــد کســب و کاره اروپایــی انجــام شــد ،بــر اهمیــت
3

عمــودی کارآفرینانــه 4بــه عنــوان جزئــی از وظایــف مرکــز
شــرکت در قبــال واحدهــای کســب و کار ،تأکیــد گردیــد.
مطابــق شــکل دو ،دو روش اصلــی بــرای خلــق ارزش در
شــرکتهای چنــد کســب و کاره مداخلــه عمــودی شــرکت

مــادر و هماهنگــی افقــی بیــن واحدهــای کســب و کار

میباشــد ]۱۸[.در مداخلــه عمــودی تأثیــر مرکــز شــرکت

بــر عملکــرد یــک واحــد کســب و کار بطــور مجــزا مدنظــر
قــرار دارد ولــی در هماهنگــی افقــی ،همــکاری و هماهنگــی
میــان واحدهــا بــرای بهبــود عملکــرد متقابــل مــورد توجــه

میباشــد .مداخلــه عمــودی نیــز خــود بــه دو نــوع مداخلــه

عمــودی نظارتــی و مداخلــه عمــودی کارآفرینانــه تقســیم
میشــود.

مداخلــه عمــودی نظارتــی بــه ایجــاد سیســتم کنتــرل و
تشــویق بــرای دیدهبانــی عملکــرد هــر یــک از واحدهــای
5

1. vertical intervention
2. horizontal synergies or coordination between business units
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جویندگان سرمایه

کســب و کار اشــاره میکنــد .همچنیــن مرکــز شــرکت بایــد

نســبت بــه کارگــزاران و مدیــران ســازمان دارد؛ در حالــی

تمایــل دارنــد ،بــه عنــوان هزینههــای کارگــزاری دریافــت

مدیــران واحدهــای کســب و کار دارد ]۳۱[.بــه عقیــده اکثــر

از هزینههــای افراطــی کــه مدیــران واحدهــای کســب و کار

کننــد ،جلوگیــری کنــد .تئــوری کارگزاری1بنیانهــای
نظــری مناســبی بــرای فهــم وظیفــه نظارتــی مرکــز شــرکت
فراهــم کــرده اســت ]۳۰[.در نقطــه مقابــل مداخلــه عمودی
کارآفرینانــه بــه تخصیــص منابــع ارزشــمند و توانمندســازی

کســب و کارهــا از طریــق تســهیل همافزایــی اشــاره

میکنــد ]۲۱[.ادبیــات مدیریــت بــا نــگاه منبــع محــور

خلق ارزش در شرکت های چند کسب و کاره
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پژوهشــگران مرکــز شــرکت بایــد هــر دو وظیفــه نظــارت
و کارآفرینــی را نســبت بــه واحدهــای کســب و کار ایفــا

نمایــد .بــه عبارتــی ایــن دو وظیفــه نســبت بــه هــم نقــش
تکمیلکننــده دارنــد۲۰[.و ]۳۲البتــه برخــی پژوهشــگران

نیــز فقــط بــر یکــی از ایــن وظایــف تأکیــد کردهانــد و

نســبت بــه نقــش وظیفــه دیگــر غفلــت کردهانــد۳۰[.و]۳۱

بنیانهــای نظــری الزم را بــرای فهــم ایــن وظیفــه فراهــم

الزم بــه ذکــر اســت کــه وظیفــه کارآفرینــی مرکــز شــرکت

واحــد کســب و کار بــه اشــتراک میگــذارد ،از ایــن امــر

عمــودی کارآفرینانــه محــدود نمــی شــود؛ بلکــه شــامل

میکنــد .وقتــی مرکــز شــرکت منابــع خــود را بــا یــک

بــه مداخلــه عمــودی کارآفرینانــه تعبیــر مــی شــود]۱۸[.
مداخلــه عمــودی نظارتــی ،نگاهــی نســبتاً منفــی و کنترلــی

1-a

خلق ارزش در شرکت
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کــه مداخلــه عمــودی کارآفرینانــه نــگاه مثبتــی 3بــه

1

هماهنگــی افقــی نیــز میشــود]۱۸[.

مداخله عمودي
نظارتي

مداخله عمودي
1-b

چند کسب و کاره
2

نســبت بــه واحدهــای کســب و کار ،فقــط بــه مداخلــه

هماهنگي افقي

مداخله عمودي
کارآفرینانه

وظیفه نظارتي(تئوري کارگزاري)
نگاه منفي
وظیفه کارآفریني(تئوري منبع محور)

نگاه مثبت

شکل .۲دو نوع خلق ارزش در شرکت چند کسب و کاره ،مداخله عمودی (نظارتی و کارآفرینانه) در مقابل هماهنگی افقی

 )1-2خلــق ارزش از طریــق مداخلــه عمــودی شــرکت

مــورد توجــه میباشــد .در ایــن بخــش مداخلــه عمــودی

چنانچــه پیشتــر گفتــه شــد ،مقــاالت قبلــی بــر خلــق

بطــور کلــی مرکــز شــرکت دو وظیفــه اصلــی نســبت بــه

مــادر در واحدهــای کســب و کار

ارزش از طریــق مداخلــه عمــودی مرکــز شــرکت و

هماهنگــی افقی(همــکاری میــان واحدهــای کســب و کار)
تأکیــد داشــتهاند۲۷ ،۱۲[.و ]۲۸در مداخلــه عمــودی تأثیــر
مرکــز شــرکت بــر عملکــرد یــک واحــد کســب و کار بطــور
مجــزا مدنظــر قــرار دارد ولــی در هماهنگــی افقــی ،همکاری

و هماهنگــی میــان واحدهــا بــرای بهبــود عملکــرد متقابــل

مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت.

کســب و کارهــای خــود دارد .اول ،وظیفــه نظارتی اســت که

بــه دیــده بانــی و ارزیابــی عملکــرد هــر یــک از واحدهــای

کســب و کار اشــاره میکنــد و تئــوری کارگــزاری
بنیانهــای نظــری مناســبی بــرای فهــم وظیفــه نظارتــی
مرکــز شــرکت فراهــم کــرده اســت ]۳۰[.دوم ،وظیفــه

کارآفرینانــه میباشــد کــه بــه تخصیــص منابــع ارزشــمند

بــرای توانمندســازی واحدهــای کســب و کار تأکیــد دارد
1. Agency theory
2. Resource based-view
3. Optimistic perspective

و ادبیــات مدیریــت بــا نــگاه منبــع محــور بنیانهــای

نظــری الزم را بــرای فهــم ایــن وظیفــه فراهــم میکنــد.

آنــان درصــورت لــزوم[]۲۲
مکانیزمهــای نظارتــی مذکــور بدیــن منظــور اعمــال

چرخــش شــغلی مدیــران در مناصــب مهــم یــا عــزل

نظــارت بــر واحدهــای کســب و کار بوســیله مرکــز شــرکت،

و مداخلــه عمــودی کارآفرینانــه نیــز بوســیله حمایــت از

بهبــود میبخشــد .همچنیــن مطابــق تئــوری کارگــزاری

منابــع اســتراتژیک بــرای واحدهــا محقــق میشــود،۳۷[.

نیــز بهتــر خواهــد بــود؛ لــذا مداخلــه عمــودی نظارتــی

تئــوری کارگــزاری و مداخلــه عمــودی کارآفرینانــه را بــا

خواهــد شــد]۷[.

سیســتمهای کنتــرل ،تشــویق ،اطالعــات و همچنیــن

بصــورت آشــکار یــا پنهــان مطالبــه نمیکننــد .درنتیجــه

آنــان درصــورت لــزوم ،محقــق میشــود۳۵ ،۳۴ ،۳۳[.و]۳۶

کارآیــی مدیــران عالــی رتبــه واحدهــای کســب و کار را

مدیــران واحدهــای کســب و کار جهــت تأمیــن و توســعه

هرچــه عملکــرد مدیــران مؤثرتــر باشــد ،عملکــرد ســازمان

 ۳۸و  ]۳۹در ادامــه مداخلــه عمــودی نظارتــی را بــا کمــک

بطــور غیــر مســتقیم منجــر بــه بهبــود عملکــرد ســازمان

کمــک نــگاه منبــع محــور مــورد بررســی قــرار خواهیــم داد.
 )1-۱-2مداخله عمودی نظارتی

 )۲-۱-۲مداخله عمودی کارآفرینانه

مطابــق تئــوری کارگــزاری ،مرکــز شــرکت بــا کاهــش

بــه عملکــرد مطلــوب بــرای واحدهــای کســب و کار

میتوانــد ارزش خلــق نمایــد ]۴۰[.تئــوری کارگــزاری بــه

و غیــر قابــل جایگزینــی 3میباشــد ]۴۲[.دسترســی بــه
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کنتــرل و نظــارت 2عالیــق و منافــع مدیــران کســب و کار

مزیــت رقابتــی 4بیشــتری در خلــق ارزش بــرای مشــتریان

و مطالعــه نتایــج مقاالتــی کــه در ایــن مــورد انجــام شــده

کار بــه دلیــل خلــق ارزش بیشــتر ،عملکــرد مالــی بهتــری

شــرکت بــر واحدهــای کســب و کار دســت پیــدا نمــود:

یــک واحــد کســب و کار بــرای دسترســی بــه منابــع ،شــرط

خلق ارزش در شرکت های چند کسب و کاره

مطابــق تئــوری منبــع محــور ،عامــل اصلــی بــرای دســتیابی
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میشــود .مداخلــه عمــودی نظارتــی از طریــق بکارگیــری

شــرکت گام بــر میدارنــد و هزینههــای کارگــزاری اضافــی

عمــودی نظارتــی و مداخلــه عمــودی کارآفرینانــه تقســیم

مدیــران عالــی رتبه در ســطح کســب و کار در جهــت اهداف

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

[۱۸و ]۳۱درنتیجــه مداخلــه عمــودی بــه دو نــوع مداخلــه

میشــوند کــه مرکــز شــرکت اطمینــان حاصــل کنــد کــه

هزینــه کارگــزاری 1بوســیله اجــرای وظیفــه نظارتــی خــود،

دسترســی بــه منابــع کمیــاب ،ارزشــمند ،غیــر قابــل تقلیــد

مرکــز شــرکت پیشــنهاد میدهــد تــا بوســیله مکانیــزم

ایــن منابــع ،واحدهــای کســب و کار را قــادر میســازد تــا

را بــا منافــع مرکــز شــرکت همســو نمایــد ]۳۶[.بــا مــرور

نســب بــه رقبــا داشــته باشــند .درنتیجــه واحــد کســب و

اســت ،میتــوان بــه چهــار راه حــل بــرای نظــارت مرکــز

را نیــز رقــم خواهــد زد ۴۳[.و  ]۴۴درنتیجــه توانمنــدی

 .1بکارگیــری نظــام تشــویقی از جملــه سیســتم حقــوق و

الزم بــرای خلــق ارزش بــرای مشــتری و شــرکت توســط

ســهام ،اعطــای حــق تقــدم در خریــد ســهام ممتــاز و غیــره

توانمندیهــا و منابــع بوســیله اقدامــات مقتضــی اتخــاذ

 .2دیدهبانــی و کنتــرل مســتقیم مدیــران عالیرتبــه و

مرکــز شــرکت پــر شــود ]۷[.مرکــز شــرکت بوســیله حمایت

 .3کنتــرل غیــر مســتقیم مدیــران عالیرتبــه از طریــق

منابــع اســتراتژیک بــرای واحدهــا ،میتوانــد منجــر بــه

تملــک از ســطح شــرکت تــا ســطوح کســب و کار[]۳۴

بــه رقبــا شــود ۴۵ ،۳۷[.و  ]۴۶لــذا مرکــز شــرکت نقــش

پــاداش بــر اســاس عملکــرد ،مشــارکت در ســود ،اعطــای

آن کســب و کار میباشــد ]۳۸[.لــذا الزم اســت تــا شــکاف

[ ۳۵و]۴۱

شــده توســط مدیــران واحدهای کســب و کار و با پشــتیبانی

اســتفاده از سیســتم اطالعاتــی کارآ و مؤثــر[ ۲۳و ]۳۳

از مدیــران واحدهــای کســب و کار در تأمیــن و توســعه

ســهیم کــردن مدیــران در مالکیــت و ایجــاد ســطوح متعــدد

بهبــود موقعیــت رقابتــی 5واحدهــای کســب و کار نســبت

 .4چرخــش شــغلی مدیــران در مناصــب مهــم یــا عــزل

حیاتــی بــرای تســهیل دسترســی واحدهــای کســب و کار

4. Competitive advantage
5. Competitive position

1. Agency costs
2. Governance mechanisms
3. Valuable, rare, inimitable and non-substitutable resources

بــه منابــع اســتراتژیک دارنــد .مرکــز شــرکت میتوانــد

در تحقیقــی کــه توســط النــدا ْو و بــاک انجــام شــد ،تأثیــر

فیزیکــی ،انســانی و ســازمانی الزم بــرای بهبــود موقعیــت

افقــی بــر عملکــرد مالــی واحدهــای کســب و کار مــورد

بوســیله مداخلــه عمــودی کارآفرینانــه منابــع مالــی،
رقابتــی واحدهــای کســب و کار را تأمیــن کنــد ۳۹[.و ]۴۳

کارایــی مدیریــت و موقعیــت رقابتــی بــر عملکــرد واحدهای

و کار ،بدنبــال افزایــش ســوددهی آنهــا در کوتاهمــدت

اعمــال کنتــرل و نظــارت از ســوی مرکــز شــرکت ،کارایــی

هســتند ]۲۶[.پــس میتــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه
تأمیــن عمــودی منابــع 1توســط مرکــز شــرکت منجــر

خلق ارزش در شرکت های چند کسب و کاره
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

بررســی قــرار گرفــت .مطابــق نتایــج ایــن تحقیــق ،خلــق

ایــن درحالــی اســت کــه صندوقهــای ســرمایه گــذاری
معمــوالً فاقــد منابــع فیزیکــی ،انســانی و ســازمانی هســتند

و تنهــا بــا تأمیــن منابــع مالــی بــرای واحدهــای کســب
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مداخلــه عمــودی نظارتــی و کارآفرینانــه و هماهنگــی

بــه بهبــود موقعیــت رقابتــی واحدهــای کســب و کار در
بلندمــدت میشــود ۷[.و  ]۲۵ولــی در هولدینــگ تأمیــن
مالــی عمــودی بــا انگیــزه افزایــش ســوددهی واحدهــای

کســب و کار در کوتاهمــدت صــورت میگیــرد]۴۷[.

 )۲-۲خلق ارزش از طریق هماهنگی افقی بین واحدهای
کسب و کار

ارزش توســط مرکــز شــرکت از طریــق متغیرهــای واســطه

کســب و کار تأثیــر مــی گــذارد .مطابــق تئــوری کارگــزاری
مدیــران عالیرتبــه را بهبــود بخشــیده و درنتیجــه منجــر

بــه بهبــود عملکــرد واحدهــای کســب و کار میشــود.

همچنیــن مطابــق تئــوری منبــع محــور ،تأمیــن عمــودی
و افقــی منابــع منجــر بــه بهبــود موقعیــت رقابتــی و بهبــود

عملکــرد واحدهــای کســب و کار مــی شــود.

 )۳سبکهای مادری در شرکتهای چند کسب و کاره
چگونگــی ارزشآفرينــي شــركتهاي مادر (مرکــز شــرکت)

عــاوه بــر مرکــز شــرکت ،هــر یــک از واحدهــای کســب و

در ســبد كســب و كارهــاي خــود ،از چالشهــای اصلــی

میتوانــد در تأمیــن منابــع اســتراتژیک دیگــر واحدهــا نقش

بــه عقیــده برخــي از پژوهشــگران ،شــرکتهای مــادر نــه

کســب و کار منابــع بالقــوه ثانویــه بــرای دیگــر واحدهــا

مداخلهگــر میباشــد ]۶[.امــا اکثــر پژوهشــگران همچــون

تأمیــن منابــع اســتراتژیک یــک واحــد کســب و کار توســط
دیگــر واحدهــا ،اصطالحـاً هماهنگــی افقــی می گوییــم]۴۸[.

شــركت مــادر را بــه جهــت خلــق ارزش از طریــق مداخلــه

پــس میتــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه تأمیــن افقــی

تصریــح کردهانــد ۵۰ ،۳۹[.و  .]۵۱البتــه همگــی محققیــن

کار موجــود در ســبد کســب وکارهــای یــک شــرکت بــزرگ،

مدیریــت اســتراتژيک در ســطح شــركت محســوب ميشــود.

مؤثــری داشــته باشــد .درنتیجــه هــر یــک از واحدهــای

تنهــا ارزش آفریــن نیســتند ،بلکــه وجــود آنهــا مخــرب و

بــه شــمار میرونــد ]۷[.در ادبیــات مدیریــت اســتراتژیک بــه

آنســف ،پورتــر ،گولــد ،کمبــل و دیگــران ضــرورت وجــود

منابــع 2منجــر بــه بهبــود موقعیــت رقابتــی واحدهــای

کســب و کار در بلندمــدت میشــود .واضــح اســت کــه
تأمیــن افقــی منابــع در شــرکتهای چنــد کســب و

کاره بــا پورتفولیــوی همگــون متــداول میباشــد و در
شــرکتهای چنــد کســب و کاره بــا پورتفولیــوی ناهمگــون
محــدود مــی باشــد .لــذا در صندوقهــای ســرمایهگذاری

یــا هولدینگهــا کــه دارای ســبدی از کســب و کارهــای
نامرتبــط هســتند ،تأمیــن افقــی منابــع نــادر اســت]۴۹[.

عمــودی نظارتــی و کارآفرینانــه و تســهیل هماهنگــی افقــی
مذکــور شــناخت کافــی شــرکت مــادر نســبت بــه کســب

و کارهــای خــود و انتخــاب ســبک مــادری مناســب را
شــروط الزم بــرای موفقیــت شــرکت مــادر در خلــق ارزش

بــرای کســب و کارهایــش بــر شــمردهاند .لــذا بــا توجــه

بــه اهميــت و ضــرورت اتخــاذ ســبک مــادري مناســب

بــرای موفقیــت شــرکتهای مــادر ،درایــن بخــش انــواع
ســبکهای مــادری و چگونگــی اتخــاذ آنهــا تبییــن

میشــود.

1. Vertical resource provision
2. Horizontal resource provision

 )1-3انواع سبکهای مادری در شرکتهای چند کسب و کاره

در ادبیــات مدیریــت اســتراتژیک بــرای مدیریــت و کنتــرل
واحدهــای کســب و کار توســط مرکــز شــرکت ،ســه ســبک
مــادري مطــرح شــده اســت .ســبکهای برنامهريــزي

اســتراتژيك ،1كنتــرل اســتراتژيك 2و كنتــرل مالــي

3

توســط پژوهشــگران متعــددی تشــریح شــدهاند ۵۱[.و]۵۲

در ادامــه ویژگیهــای هــر یــک از ایــن ســه ســبک بطــور
خالصــه توضیــح داده شــده اســت:
سبک برنامهريزي استراتژيك

مالــی و ســوددهی کســب و کارهــا را بــر عهــده میگیــرد.

[ ]۱۱لــذا در ایــن ســبک برنامهریــزی ،غیرمتمرکــز بــوده و

واحدهــای زیرمجموعــه اســتقالل عمــل باالیــی دارنــد]۵۳[.
اتخــاذ ایــن ســبک بــرای شــرکتهای چنــد کســب و کاره

بــا پورتفولیــوی ناهمگــون از جملــه هولدینگهــا توصیــه
میشــود .اینگونــه شــرکتهای مــادر نســبت بــه ســبد

کســب و کارهــای خــود اطالعــات بســیار کمــی دارنــد .بــه
عبارتــی شــرکت مــادر فقــط تأمینکننــده منابــع مالــی

کســب و کارهــا بــوده و فاقــد منابــع انســانی و ســازمانی

کمتریــن تفویــض اختیــار بــه مدیــران کســب و کار صــورت

مــادر بــا ســبک کنتــرل مالــی بســیار نــادر اســت]۵۴[.

برنامهريــزي كســب و كارهــاي تابعــه اعمــال ميكنــد و

میپذیــرد ]۵[.لــذا ســبک برنامهریــزی اســتراتژیک
متمرکزتریــن ســبک در میــان ســه الگــوی مذکــور

میباشــد ]۵۳[.در ايــن ســبک شــرکت مــادر تعییــن
جهــت گیــری اســتراتژیک و تدویــن برنامههــای واحدهــای
کســب و کار را بــه عهــده میگیــرد و واحدهــا فقــط اجــرای
اســتراتژی هایــی کــه شــرکت مــادر تدویــن کــرده اســت

شــرکتهای چندکســب و کاره بــا پورتفولیــوی همگــون
متناســب میباشــد .در ایــن شــرکتها ،مرکــز شــرکت

نســبت بــه ســبد کســب و کارهــای خــود اطالعات و اشــراف
باالیــی دارد ،درنتیجــه مداخلــه عمــودی کارآفرینانــه در

امــور واحدهــای کســب و کار و هماهنگــی افقــی بطــور
مکــرر بــه چشــم میخــورد]۵۴[.

سبک كنترل استراتژيك

شــرکتهای مــادر عمــ ً
ا ســبکی مابیــن دو ســبک
برنامهریــزی اســتراتژیک و کنتــرل مالــی اتخــاذ میکننــد.
ســبک کنتــرل اســتراتژیک ،حــد واســط بيــن دو ســبک

قبلــي اســت و شــركت مــادر مداخلــه متوســطي را در

برنامهریــزی کســب و کارهــای تابعــه اعمــال ميكنــد]۵[.

در ايــن ســبک تعییــن جهتگیــری اســتراتژیک و تدویــن

برنامههــای هــر یــک از واحدهــای کســب و کار بطــور
مشــترک توســط شــرکت مــادر و واحدهــای کســب و کار

انجــام مــی شــود و شــرکت مــادر بــر عملکــرد اســتراتژیک

کســب و کارهــا نظــارت میکنــد]۱۱[.

عــاوه بــر ایــن ،شــرکتهای چنــد کســب و کاره نســبت

بــه کســب و کارهــای خــود رویکــرد اقتضایــی 4داشــته و

سبک كنترل مالي

در ایــن ســبک ،شــركت مــادر کمتریــن مداخلــه را درامــور

برنامهريــزي كســب و كارهــاي تابعــه اعمــال میکنــد و

بیشــترین تفويــض اختيــار بــه مدیــران کســب و کار صــورت
میپذیــرد ]۵[.در ايــن ســبک شــرکت مــادر تعییــن جهــت
گیــری اســتراتژیک و تدویــن برنامههــای هــر یــک از
واحدهــای کســب و کار را بــه مدیــران عالــی رتبــه آن واحــد
تفویــض میکنــد و شــرکت مــادر فقــط نظــارت بــر عملکــرد
4. Contingency Approach

بــا توجــه بــه شــرایط هــر یــک از کســب و کارهــای خــود،
ســبکی متناســب اتخــاذ میکننــد ]۵۵[.در جــدول یــک

ویژگیهــای ســبکهای مــادری بطــور خالصــه تشــریح
شــده اســت ۵[.و  ]۳۹بــا توجــه بــه ایــن جــدول مشــخص

اســت کــه ســبک برنامــه ریــزی اســتراتژیک بــرای
شــرکتهای چنــد کســب و کاره همگــون (مرکــز شــرکت)

و ســبک کنتــرل مالــی بــرای شــرکت هــای چنــد کســب و
کاره ناهمگون(هولدینگهــا) متناســب میباشــد.

)1. Strategic Planning Style(SP
)2. Financial Control Style(FC
)3. Strategic Control Style(SC
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را بــر عهــده دارنــد ۱۱[.و  ]۵۲اتخــاذ ایــن ســبک بــرای

واحدهــای کســب و کار و هماهنگــی افقــی در شــرکتهای
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در ایــن ســبک ،شــرکت مــادر بيشــترين مداخلــه را در امــور

[ ۲۵و  ]۲۶درنتیجــه مداخلــه عمــودی کارآفرینانــه در امــور
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جهــت تخصیــص بــه کســب و کارهــای خــود میباشــد.
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سبک

برنامهریزی استراتژیک(مرکز شرکت)

نقش شرکت مادر

تعیین جهتگیری و تدوین استراتژیها
مداخله عمودی نظارتی و کارآفرینانه :باال
تسهیل هماهنگی افقی :باال

کنترل استراتژیک

کنترل مالی و اطمینان از سوددهی
تدوین مشترک استراتژیها
کارآفرینانه :متوسط مداخله عمودی نظارتی :باال ،کارآفرینانه:
مداخله عمودی نظارتی و
پایین
متوسط
و
باال
افقی:
تسهیل هماهنگی
تسهیل هماهنگی افقی :پایین

نقش واحدهای کسب
و کار

فقط اجرای استراتژیها

تدوین مشترک استراتژیها و اجرای
استراتژیها

تدوین و اجرای استراتژيها

تنوع سبد کسب و
کارها

همگون

نسبتاً همگون

ناهمگون

اشراف شرکت مادر بر
کسب و کارهای تابعه

باال

باال و متوسط

کم

هدف شرکت مادر

بهبود موقعیت رقابتی سبد کسب و کارها در
بلندمدت

ایجاد توازن بین اهداف استراتژیک بلندمدت
و اهداف مالی کوتاهمدت

حداکثرسازی سود در کوتاهمدت

نقاط ضعف

مداخله شرکت مادر در امور کسب و کارها
عملکرد ضعیف بهدلیل فاصله زیاد بین تدوین
و اجرای استراتژی

ابهام و سردرگمی مدیران کسب و کار
برخورد دوگانه شرکت مادر با کسب و کارها
تضاد بین اهداف استراتژیک و اهداف مالی

نگاه منفعتطلبانه به کسب و کارها
شیردوشی کسب و کارها
از دست دادن موقعیت رقابتی در
بلندمدت

مثال

کانن ،هوندا ،سونی ،گوگل

آی .بی .ام ،جنرال الکتریک

امرسون ،پروکتل و گمبل ،هولدینگها

جدول :۱ویژگیهای سبکهای مادری

 )2-3انــواع ماتریسهــای مــادری در شــرکتهای

چــه کســب و کارهایــی ورود پیــدا کنــد و از چــه کســب

تدویــن اســتراتژی رشــد و اتخــاذ اســتراتژی تنــوع مناســب

کنتــرل واحدهــای کســب و کار چگونــه اتخــاذ میشــود؟

چنــد کســب و کاره

بــرای شــرکتهای چنــد کســب و کاره و همچنیــن تعییــن
ســبک مــادری مناســب بــرای مدیریــت و کنتــرل واحدهای
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کنترل مالی(هولدینگ)

کســب و کار یکــی از چالشهایــی اســت کــه مدیــران
ســطح شــرکت بــا آن روبــرو هســتند .بــه عبارتــی موفقیــت

و کارهایــی خــارج شــود؟  .2ســبک مــادری مناســب بــرای
در ادامــه بطــور خالصــه ماتریسهــای مذکــور مــورد

بررســی قــرار میگیرنــد.

 )1-2-3ماتریس تناسب شرکت مادر و واحدهای کسب و
کار)(fit matrix

واحدهــای کســب و کار بــه اتخــاذ اســتراتژی تنــوع و ســبک

بــه عقیــده اکثــر پژوهشــگران موفقیــت شــرکت مــادر در

مرکــز شــرکت ارائــه و بکارگیــری یــک مــدل مناســب بــرای

ضــروری وابســته اســت .اول ،شــرکت مــادر بایــد درک

مــادری مناســب وابســته اســت؛ درنتیجــه مهمتریــن وظیفه

مدیریــت ســبد کســب و کارهایــش ،بــه رعایــت دو شــرط

انتخــاب فرصتهــای متنوعســازی و ســبکهای مــادری

و اشــراف باالیــی نســبت بــه عوامــل کلیــدی موفقیــت

اســتراتژیک ماتریسهــای مــادری متعــددی از جملــه

بیــن ویژگیهــای شــرکت مــادر و عوامــل کلیــدی موفقیــت

بوســتون ،ماتریــس برنامهریــزی جنرالالکتریــک و غیــره

باشــد ]۶[.دوم ،شــرکت مــادر بایــد واجــد مهارتهــا و

چنــد کســب و کاره ایــن امــکان را مــی دهنــد کــه بــه دو

ارزش در کســب و کارهایــش باشــد .بــه عبارتــی الزم اســت

 .1اســتراتژیهای تنــوع مناســب بــرای گســترش واحدهــای

کمــک بــه ایجــاد ارزش در کســب و کارهایــش تناســب

1

اســت ۵۶[.و  ]۵۷بدیــن منظــور در ادبیــات مدیریــت

کســب و کارهایــش داشــته باشــد .بــه عبارتــی الزم اســت

ماتریــس تناســب اســتراتژیک ،ماتریــس گــروه مشــاوران

ســبد کســب و کارهایــش تناســب باالیــی وجــود داشــته

مطــرح شــدهاند .ایــن ماتریسهــا بــه مدیــران شــرکتهای

شایســتگیهای الزم بــرای تأمیــن منابــع جهــت خلــق

ســؤال اســتراتژیک ذیــل پاســخ دهنــد.

بیــن ویژگیهــای شــرکت مــادر و شایســتگیهای آن بــرای

کســب و کار چگونــه اتخــاذ میشــود؟ شــرکت مــادر بــه

باالیــی وجــود داشــته باشــد ۶[.و  ]۱۹گولــد و همکارانــش
1. Critical success factor

( ،)۱۹۹۴بــا توجــه بــه دو شــرط مذکــور ماتریــس تناســب

اگــر شــركت مــادر درك و اشــراف باالیــی از كســب و

مــادری مناســب معرفــی کردنــد .ایــن ماتریــس ،تناســب

بــه كســب و كارهايــش باشــد ميتوانــد در امــور كســب

اســتراتژیک 1را بــرای اتخــاذ اســتراتژی تنــوع و ســبک

بیــن ویژگیهــای شــرکت مــادر و ســبد کســب و کارهایــش
را بــر اســاس دو بعــد ارزیابــی میکنــد .بعــد اول میــزان

درک و اشــراف شــرکت مــادر بــر ســبد کســب و کارهایــش

و بعــد دوم تناســب شایســتگیهای شــرکت مــادر بــرای
تأمیــن منابــع جهــت کمــک بــه خلــق ارزش در کســب

و کارهایــش مــی باشــد ]۶[.درنتیجــه بــر اســاس دو بعــد

اســتراتژی تنــوع و ســبک مــادری تقســیم میشــود.

همچنیــن فاقــد شایســتگیهای الزم بــرای كمــك بــه

كســب و کارهایــش باشــد بهتــر اســت بــه ایــن دســته از

کســب و کارهــا ورود پیــدا نکنــد و درصــورت ورود در امــور
كســب و كارهــا دخالــت نکــرده و از اهــرم تفويــض اختيــار
اســتفاده نمايــد؛ لــذا بــرای ایــن دســته کســب و کارهــا،

اتخــاذ ســبک کنتــرل اســتراتژیک توصیــه مــی شــود]۳۹[.

حوزه توسعه قلمرو

دیار غربت

تواناییها و شایستگیهاي شرکت مادر براي کمک به کسب و کارها

باال

پایین

شکل .۳ماتریس تناسب شرکت مادر و واحدهای کسب و کار ()fit matrix

در ناحیــه اول ،شــركت مــادر درک و اشــراف باالیــی از

و کارهــا دارد ولــی فاقــد شایســتگیهای الزم بــرای كمــك

در آنهــا داشــته باشــد .ایــن ناحیــه قلمــرو اصلــی 2شــرکت

شــرکت مــادر در ایــن ناحیــه مزیــت مــادری نداشــته و

کســب و کارهایــش دارد و ميتوانــد مداخلــه ارزشآفريــن
مــادر میباشــد .شــرکتهایی همچــون اپــل و ســونی
ســعی میکننــد تــا ســبد کســب و کارهــای خــود را از ایــن

ناحیــه انتخــاب کننــد و بهنــدرت از مرزهــای قلمــرو اصلــی
خــود عــدول میکننــد .در نقطــه مقابــل شــرکتهایی
همچــون پروکتــل و گمبــل ،امرســون و اکثــر هولدینگهــا

بــه قلمــرو اصلــی خــود بســنده نکــرده و ریســک هــای

خــروج از مرزهــای قلمــرو اصلــی را میپذیرنــد ]۶[.در

ناحیــه دوم ،شــرکت مــادر درک و اشــراف باالیــی بــر کســب
3. Ballast business
4. Value trap business

بــه خلــق ارزش در آن كســب و كارهــا مــی باشــد .درنتیجــه

درصــورت تصمیــم بــه ورود بــه چنیــن کســب و کارهایــی،

ابتــدا الزم اســت شایســتگیهای الزم بــرای مداخلــه
ارزشآفریــن را تحصیــل نمایــد .ایــن ناحیــه حــوزه توســعه
قلمــرو 3نــام دارد .در ناحیــه ســوم ،شــرکت مــادر درك

پايينــي از کســب و کارهــا دارد ،ولــی از شایســتگیهای
الزم بــرای كمــك بــه خلــق ارزش در آن کســب و کارهــا

برخــوردار اســت .ایــن ناحیــه ،يــك دام ارزشــي محســوب
4

ميشــود .چــون در اغلــب مــوارد ،بدلیــل عــدم درک
1. Strategic fit matrix
2. Heartland business
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باال

دام ارزشي

درك و اشــراف باالیــی از كســب و كارهايــش نداشــته و

موفقیت کسب و کارها

مرز قلمرو اصلي

اســتراتژیک توصیــه میشــود .ولــی اگــر شــركت مــادر

ادراك و اشراف شرکت مادر بر عوامل کلیدي

قلمرو اصلي

ایــن دســته کســب و کارهــا ،اتخــاذ ســبک برنامهریــزی
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و كارهــا مداخلــه ارزشآفريــن داشــته باشــد؛ لــذا بــرای
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مذکــور و بــا توجــه بــه شــکل ســه ،ماتریــس مــادری بــه

كارهايــش داشــته و واجــد شایســتگیهای الزم بــرای كمك

مناســب شــرکت مــادر نســب بــه کســب و کار ،كمكهــاي
مــادری نــه تنهــا ارزشآفریــن نیســت ،بلکــه مخــرب ارزش

1

در ایــن ماتریــس کســب و کارهــای شــرکت مــادر بــر

مبنــای دو بعــد چرخــه عمــر کســب و کارهــای تابعــه و

مــی باشــد .در ناحیــه چهــارم ،شــركت مــادر درك و اشــراف

نتایــج ارزیابــی عملکــرد آنهــا در نــه ناحیــه تقســیمبندی

بــرای كمــك بــه آن كســب و كارهــا میباشــد .ایــن ناحیــه،

کســب و کارهــا به ســه مرحلــه جنینی ،رشــد و بلوغ تقســیم

باالیــی نســبت بــه کســب و کارهــا نــدارد و فاقد شایســتگی
ديــار غربــت 2نــام دارد ۶[.و ]۱۹

 )2-۲-3ماتریــس عملکــرد  -چرخــه عمــر کســب و

میشــوند .در محــور افقــی ایــن ماتریــس چرخــه عمــر ســبد
میشــود .در محــور عمــودی نیــز عملکــرد واحدهــا در ســه
ســطح قــوی ،متوســط و ضعیــف قــرار میگیــرد]۵۳[.

سبك کنترل

سبك کنترل

سبك برنامهریزي

مالي

مالي

استراتژیك

سبك کنترل

سبك کنترل

سبك برنامهریزي

مالي

استراتژیك

استراتژیك

سبك برنامهریزي

سبك برنامهریزي

استراتژیك

استراتژیك

قوي

متوسط

سبك برنامهریزي
استراتژیك

عملکرد واحد کسب و کار

مرحله بلوغ
مرحله رشد
مرحله جنیني

چرخه عمر کسب و کار

خلق ارزش در شرکت های چند کسب و کاره

کارهــای شــرکت مــادر

ضعیف

شکل .۴ماتریس عملکرد  -چرخه عمر کسب و کارهای شرکت مادر
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ســبک مــادری مناســب بــا توجــه بــه شــکل چهــار و مرحله

ســبکهای برنامهریــزی اســتراتژیک یــا کنتــرل مالــی

میشــود .بــرای مثــال یــک واحــد کســب و کار بــا عملکــرد

 )۳-۲-۳ماتریــس ســهم بــازار -رشــد بــازار (صنعــت)

چرخــه عمــر و عملکــرد واحدهــای کســب و کار اتخــاذ
ضعیــف کــه در مرحلــه جنینــی چرخــه عمــر خــود قــرار

دارد ،نیازمنــد مداخلــه شــرکت مــادر در تدویــن اســتراتژی
میباشــد؛ لــذا بــرای ایــن واحــد ســبک برنامهریــزی
اســتراتژیک کاربــرد دارد ۵۳[.و ]۵۸

قابــل اســتفاده هســتند.

گــروه مشــاوران بوســتون ()BCG

ماتریــس گــروه مشــاوران بوســتون 3کــه بــه ماتریــس ســهم

بــازار -رشــد بــازار نیــز معــروف میباشــد ،بــا در نظــر

گرفتــن دو عامــل اســتراتژیک موقعیــت نســبی رقابتــی و

بــا توجــه بــه شــکل چهــار هــر یــک از واحدهــای کســب و

جذابیــت صنعــت ،وضعيــت هــر کســب و کار را ارزیابــی

مــادری مناســب اتخــاذ میشــود .البتــه الزم بــه ذکــر اســت

عــدم ورود بــه کســب و کارهــای جدیــد و حفــظ یــا خــروج

سادهســازی بیــش از حــد مســأله میباشــد .بــرای مثــال،
لزوم ـاً ســبک کنتــرل اســتراتژیک بــرای واحدهــای کســب

منابــع مالــي یــاری میرســاند ۵۶[.و  ]۵۷مطابــق شــکل
 ،5ســهم نســبی بــازار (محــور افقــی) ،بیانگــر موقعیــت

نبــوده و بــرای چنیــن واحدهایــی بســته بــه دیگــر شــرایط،

بیانگــر جذابیــت صنعــت مــی باشــد .در ایــن شــکل هــر

کار در یکــی از ناحیههــای ماتریــس قــرار گرفتــه و ســبک

كــرده و بــه مدیــران بــرای تصمیمگیــری مبنــی بــر ورود یــا

کــه تقســیم محورهــا بــه ســه ســطح بــاال ،متوســط و پاییــن

از ســبد کســب و کارهــای فعلــی و چگونگــي تخصيــص

وکار بــا عملکــرد متوســط و در مرحلــه رشــد مناســب

رقابتــی کســب و کار و نــرخ رشــد بــازار (محــور عمــودی)،
1. value destruction
2. Alien business
3. Boston Consulting Group

دایــره نشــاندهنده یــک کســب و کار میباشــد .انــدازه

هــر دایــره نمایانگــر درآمــد ســاالنه آن کســب و کار بــوده و

ستارهها

دوراهي حفظ و توسعه یا حذف

باال()+20

بهترین فرصتهاي بلندمدت
گاوهاي شیرده

سگها

صفر

منابع نقدینگي براي توسعه
پایین()-20
کسب و کارهاي ستاره

خوشهچیني و حذف
متوسط()٪50

موقعیت نسبي رقابتي(سهم نسبي بازار نسب به رقیب اصلي)
شکل .۵ماتریس سهم بازار -رشد بازار (صنعت) گروه مشاوران بوستون ()BCG

شــرکت مــادر بــا توجــه بــه ایــن ماتریــس تصمیــم

شــده اســت]۵۶[:

ناحیــه ســگها را حــذف کــرده و بوســیله منابــع حاصــل

دو محــور اصلــی ماتریــس هســتند ،بــه دلیــل عــدم وجــود

میگیــرد کــه کــدام یــک از کســب و کارهــای واقــع در
از فــروش آنهــا ،کــدام یــک از کســب و کارهــای ناحیــه

عالمــت ســوال و ســتاره را توســعه دهــد .همچنیــن شــرکت
مــادر منابــع نقــدی حاصــل از دوشــیدن کســب و کارهــای

واقــع در ناحیــه ســتاره ســرمایهگذاری میکنــد]۵۶[.

مهمتریــن نقطــه قــوت ماتریــس  ،BCGایــن اســت کــه

میتوانــد جابجایــی چرخشــی کســب و کارهــا از ناحیــه
عالمــت ســؤال بــه ســتارهها ،گاوهــای شــیرده و در نهایــت
ســگها را در طــول چرخــه عمــر کســب و کارهــا نشــان

دهــد .بــه عبارتــی ســگهای امــروز ،همــان گاوهــای

شــیرده دیــروز هســتند کــه بــه مرحلــه اشــباع رســیدهاند
و حاشــیه ســود کمــی دارنــد .همچنیــن گاوهــای شــیرده

امــروز از یــک ســو ،همــان ســتارههای دیــروز هســتند

تعریفــی دقیــق و صریــح از بــازار بــه ســختی صــورت

میگیــرد.

 .2تقســیم محورهــا بــه ســه ســطح بــاال و پایین سادهســازی

بیــش از حــد مســاله میباشــد؛ بطوریکــه وضعیــت بازارهــای
بــا نــرخ رشــد متوســط یــا کســب وکارهایــی بــا ســهم بــازار
متوســط را نمیتــوان تشــخیص داد.

 .3درجهبنــدی محورهــای ســهم بــازار و نــرخ رشــد

صنعــت و درنتیجــه کاربــرد ماتریــس ،بــه نــوع صنعــت و

بــازار وابســته اســت.
 .4نهایتــاً و از همــه مهمتــر اینکــه ارزش اســتراتژیک
مجموعـهای از کســب وکارهــا بــه چیــزی بیشــتر از آزمــون

ســهم بــازار و نــرخ رشــد بــازار نیازمنــد اســت.

 )4-۲-3ماتریس برنامهریزی جنرال الکتریک ()GE

کــه بــا ســرمایهگذاری در ســالهای گذشــته ،در مرحلــه

ویلیــام روث شــیلد ( ،)۱۹۷۶متخصــص برنامهریــزی

هســتند کــه بــه مرحلــه اشــباع خــود نزدیــک شــدهاند]۵۷[.

تعدیــل ماتریــس گــروه مشــاوران بوســتون ،بعضــی از

ســوددهی قــرار دارنــد و از دیگــر ســو ،ســگهای فــردا

اســتراتژیک در شــرکت جنرالالکتریــک بــا جــرح و

علیرغــم عمومیــت یافتــن و کاربردهــای فــراوان ماتریــس

محدودیتهــای آن را رفــع کــرد و ماتریــس برنامهریــزی

گــروه مشــاوران بوســتون ،نقــاط ضعــف ذیــل بــر آن وارد

جنــرال الکتریــک 1را ابــداع کــرد .ایــن ماتریــس ،هماننــد
1. General Electric
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مــادر اســت کــه توســط ایــن واحــد بهدســت آمــده اســت.

جذابیت بازار (نرخ رشد بازار)

؟

قســمت هاشــور زده نیــز نمایانگــر درصــدی از ســود شــرکت

ماتریــس گــروه مشــاوران بوســتون بــر اســاس دو عامــل

و هماهنگــی افقــی و در بخــش ســوم ،ســبکهای مــادری

توســعه داده شــد ۶۰ ،۵۹[.و ]۶۱

مالــی و چگونگــی اتخــاذ ســبک مــادری مــورد بررســی

اســتراتژیک موقعیــت نســبی رقابتــی و جذابیــت صنعــت
تفــاوت اصلــی ایــن دو ماتریــس ایــن اســت کــه در ماتریــس

 ،BCGبــرای ارزیابــی موقعیــت رقابتــی کســب و کار فقــط

ســهم نســبی بــازار و بــرای ارزیابــی جذابیــت صنعــت فقــط

نــرخ رشــد بــازار مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد .ولــی در
ماتریــس  ،GEبــرای ارزیابــی عوامــل اســتراتژیک مذکــور

از مجموعــهای از معیارهــا اســتفاده شــده اســت .در ایــن

حاشــیه ســود ،نقدینگــی ،دانــش بــازار ،تمایــز تکنولــوژی و

غیــره نمایانگــر موقعیــت رقابتــی کســب و کار و معیارهــای
انــدازه بــازار ،نــرخ رشــد بــازار ،فصلــی بــودن ،اقتصــاد

مقیــاس ،عوامــل قانونــی ،فرهنگــی و اجتماعــی و غیــره
نمایانگــر جذابیــت صنعــت میباشــند.
 )۴نتیجهگیری

قــرار گرفــت.

رهیافــت مدیریتــی ایــن مقالــه ایــن اســت کــه شــرکتهای

چنــد کســب و کاره همگــون ،بهتــر اســت از مداخلــه
عمــودی کارآفرینانــه و هماهنگــی افقــی بــرای خلــق
ارزش و از ســبک برنامهریــزی اســتراتژيک بــرای کنتــرل

کســب و کارهــا بهــره برنــد؛ در حالیکــه توصیــه میشــود

شــرکتهای چنــد کســب و کاره ناهمگــون بیشــتر از
مداخلــه عمــودی نظارتــی بــرای خلــق ارزش و از ســبک

کنتــرل مالــی بــرای کنتــرل کســب و کارهــا بهرهمنــد
شــوند.

 )5منابع و مراجع
 .۱پیــرز ،جان .ای؛ رابینســون ،ریچــارد .بــی ( ،)۱۳۸۸مدیریت
اســتراتژیک (برنامهریــزی ،اجــرا و کنتــرل) .ترجمــه محمــود

ادبیــات مدیریــت بــه تدویــن اســتراتژی در ســطح شــرکت

 .۲ديويــد ،فــرد آر ( ،)۱۳۸۸مديريــت اســتراتژيك .ترجمــه

کســب و کاره دارای دو جنبــه اساســی اســت .جنبــه اول،

فرهنگــي .چــاپ پانزدهــم .تهــران.۱۳۸۸ :

ســوال پاســخ میدهــد کــه شــرکت مــادر بــه چــه کســب

3. Simons. Robert (2000). “Performance Mea-
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ماتریــس معیارهــای ســهم بــازار ،نــرخ تغییــر ســهم بــازار،

برنامهریــزی اســتراتژیک ،کنتــرل اســتراتژیک و کنتــرل

کاره ،منجــر بــه توجــه روزافــزون مدیــران و پژوهشــگران

دانشــگاهها (ســمت) .چــاپ چهــارم .تهــران.۱۳۸۸ :

شــده اســت .تدویــن اســتراتژي در شــركتهای چنــد

علــي پارســائيان و محمــد اعرابــي .دفتــر پژوهشهــاي

تعییــن قلمــرو اصلــی شــرکت مــادر میباشــد و بــه ایــن
و کارهایــی ورود پیــدا کنــد و از چــه کســب و کارهایــی

خــارج شــود؟ جنبــه دوم ،تعییــن ســبک مــادری شــرکت
مــادر میباشــد و بــه ایــن ســوال پاســخ میدهــد کــه

رویکــرد شــرکت مــادر بــرای مدیریــت و کنتــرل واحدهــای

کســب و کار چگونــه اتخــاذ میشــود؟ در ایــن مقالــه ،بــا
مــرور ادبیــات تئــوری کارگــزاری ،نــگاه منبــع محــور و
ســبکهای مــادری بیشــتر بــر جنبــه دوم اســتراتژی در
ســطح شــرکت تأکیــد شــده اســت.

در ابتــدای ایــن مقالــه مفهــوم شــرکت چنــد کســب و کاره
تشــریح شــد و انــواع آن مــورد مقایســه قــرار گرفــت .در

بخــش دوم ،خلــق ارزش توســط شــرکت مــادر در کســب

و کارهــا از طــرق مداخلــه عمــودی نظارتــی و کارآفرینانــه

surement and Control Systems for Implementation Strategy”, Prentice Hall Inc, 2000, pp: 42-47.
4. Goold M, Campbell A (1998). "Desperately
Seeking Synergy", Harvard Business Review,
pp. 131-143.
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