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Abstract 
Given the importance of heterogeneous businesses in the Iranian business 
environment, the present study seeks to provide a model for the formation of 
conglomerate corporates in the private business environment. The statistical 
population of the study includes all the senior managers of head offices in the 
businesses of conglomerate corporates in the private corporate space, evaluated 
through semi-structured interviews. Due to scattered and disordered theoretical 
foundations, the present research method has been based on multiple foundation data. 
Thus, in the first part, the factors affecting the formation of such corporates in the 
theoretical literature were examined to complete the model obtained from the 
theoretical part. In the second part, the areas governing the space of conglomerate 
corporates were identified, which have three logics of synergy, business and managers' 
inclinations. In the next section, the dominant factors in each logic were identified. 
Based on the dominant factors in each logic, the three main themes in the three logics 
with a series of formulated assumptions were examined. Syntactic logic was 
dominated by structural factors in which organizational structure was selected. For 
the logic of managers' desires, behavioral factors were dominant, the composition of 
the board members was selected, and finally, for business logic, the underlying factors 
were dominant, which were based on the intensity of competition. The results showed 
that among the three identified logics, synergistic logic had the lowest degree of 
heterogeneity and managers' tendencies had the highest degree of heterogeneity. 
Also, when the intensity of competition was high, the composition of the board of 
directors was heterogeneous and the organizational structure was sectoral. Hence, 
the possibility of forming the most diversity (conglomerate) became relevant. Also in 
this research, a new logic for the formation of Conglomerate Company was identified 
and presented. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Multi-business corporates generally play a 
key role in the economy of any country. 
Given that there are different types of 
multi-business corporates, there are 
several bases for the formation of such 
businesses. One of the basic types of such 
corporates in the Iranian business 
environment is corporates with several 
heterogeneous businesses or 
conglomerates that play a major role in the 
economy of any country. In Iran, both in 
the public sector (such as the Foundation 
for the Oppressed, Kosar Economic 
Organization, Shasta) and in the private 
sector (such as Golrang, Mat), such 
corporates play a large role. Due to the 
different space of private corporates in the 
prevailing space, it seeks to provide a 
typology of conglomerate corporates that 
can provide a comprehensive division 
based on the logics of formation. 

2. Research Methodology 
The present research is applied in terms of 
purpose and qualitative in terms of 
method. The statistical population of the 
study includes all the senior managers of 
head offices in the businesses of 
conglomerate corporates in the private 
corporate space, evaluated through semi-
structured interviews. The basic design of 
the present study is based on the multi-
foundation data approach, defined in three 
steps. In the first step, through a 
systematic review, the indicators affecting 
the formation of conglomerate corporates 
were identified. In the second part, it 
entered the experimental phase, which 
was defined in two parts. First, the 
indicators identified in the first step were 
completed, and in the second part, the 
dominant logics in conglomerate 
corporates were identified. Then, in the 

third step, known as the theoretical part, 
an attempt has been made to present a 
typology by combining the constituent 
factors of each logic and also the role of 
the dominant factors in each logic. 

3. Research Findings 
In the findings of the research, 28 sub-
themes were identified in the form of 
three main themes: behavioral, contextual 
and structural. Then, in the second step, 
the four factors of political sanctions, the 
existence of cover-up businesses, the 
exchange of temporary debts, and the 
priority of the existence of businesses over 
their formation were identified. Then, in 
the third step, the dominant logics in the 
formation of conglomerate corporates 
were identified, e.g., synergistic logic, 
business logic, and logic of managers' 
desire. In the fourth section, the dominant 
factors in each logic were identified, which 
were structural factors for the synergistic 
logic, contextual factors for the business 
logic, and behavioral factors for the 
managers' desire logic. Then, based on the 
dominant factors in each logic, three 
factors of organizational structure, 
competition intensity, and composition of 
board members were selected and tried to 
identify different types of conglomerate 
corporates from the combination of these 
factors. The selection of these factors was 
based on several assumptions and its basis 
and motivations were different in 
homogeneous and heterogeneous 
diversity. They also had a different basis in 
the experimental part. 

4. Conclusion 
Based on the summary of 5 steps 
performed in the analysis of findings, the 
results showed that of the 4 types of 
corporates identified, corporates that had 
a synergistic logic had the least degree of 
heterogeneous diversity and corporates 
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combined had the highest degree of 
heterogeneous diversity. When the 
intensity of low affinity, organizational 
structure based on strategic planning, and 
heterogeneity of the board members was 
low, a synergistic logic was observed. 
When the intensity of competition was 
high, the heterogeneity of board members 
was low to medium, and the organizational 
structure was based on strategic control 
with a business logic. When the intensity 
of competition was low, the heterogeneity 
of the board members was high, and the 
organizational structure was based on 
financial control, the tendencies of the 
managers were the basis of priority. When 
the intensity of competition was high, the 
heterogeneity of the board members was 
high, and the type of control was based on 

financial control, the most heterogeneous 
diversity occurred, known as 
conglomerate corporates. Based on the 
atmosphere of formation of such 
corporates, as the economy of countries 
moves towards development, the 
probability of the formation of such 
corporates decreases and the basis of 
managers' tendencies decreases sharply. 
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 چکیده
 فضای  در  کانگلومرت  هایشرکت  گیریشکل   برای  الگویی  ارائه  دنبال  به  حاضر  پژوهش   در

 در   مرکزی  دفاتر  ارشد  مدیران  کلیه  پژوهش  اماری  جامعه.  است  خصوصی  وکارهایکسب
  مصاحبه  طریق  از  که  بودند   خصوصی  هایشرکت   فضای   در  کانگلومرت  هایشرکت   وکارهایکسب

 روش  نامرتب،   و پراکنده  نظری  مبانی  داشتن  دلیل  به.  گرفتند  قرار  ارزیابی  مورد  ساختاریافته  نیمه
 مؤثر   عوامل  اول  بخش  در  که  ترتیب  بدین  ؛  است   بوده  چندگانه بنیاد داده بر مبتنی  حاضر  پژوهش

  آمده  بدست   الگوی  تا  گرفتند  قرار  بررسی  مورد  نظری  ادبیات  در   هاشرکت  از  گونهاین  گیریشکل  بر
 کانگلومرت  هایشرکت  فضای  بر  حاکم  هایمنطق  دوم  بخش  در.  گردد  تکمیل  نظری  بخش  از

  بخش   در.  است  مدیران  تمایالت  و  کار  و  کسب  افزایی،  هم  منطق  سه  دارای  که  شدند  شناسایی 
  مسلط   ساختاری  عوامل  افزایی  هم  منطق  در  که  شدند  شناسایی   منطق  هر   در   مسلط  عوامل  بعدی،

 رفتاری   عوامل  مدیران  تمایالت  منطق  برای.  شدند  انتخاب   سازمانی  ،ساختار  عوامل  این  در  که  بوده
 عوامل  هم  کار  و  کسب  منطق  برای  نهایتا  و  شده  انتخاب  مدیره   هیات  اعضای  ترکیب  که  بوده  مسلط
  منطق   سه  بین  در  که  داد  نشان   نتایج.   گرفتند  قرار  مبنا  رقابت  شدت  که  بوده  مسلط  ای  زمینه

 دارای  هم  مدیران  تمایالت  و   ناهمگونی  درجه  کمترین  دارای   افزایی   هم  منطق   شده،  شناسایی 
 هیات  اعضای   ترکیب  ،  باال  رقابت  شدت  که  زمانی  همچنین.  است  بوده  ناهمگون  تنوع  بیشترین

(   کانلگومرت)  تنوع  بیشترین  گیریشکل  احتمال   باشد  بخشی  سازمانی   ساختار  و  ناهمگون  مدیره
  کانگلومرت   شرکت   گیری  شکل  برای  جدید   منطق  یک   ارائه  پژوهش   نواوری.  کندمی  پیدا  موضوعیت

 . گردید ارائه  شرکتها اینگونه از مختلفی  ترکیب منطق سه مبنای  بر که بود

 کلیدواژه ها: 
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 مقدمه 1
مختلف    یهای گیری تنوع بر اساس تئور مبنای شکل

تنوع    ( 2018)1سالما و حسین سازمانی متفاوت است.  
بخش  به  شرکت  ورود  استراتژی  صنعت،  2را   ،

دانند که برای  وکار می سگمنت و یا خط جدید کسب 
جست  و  ریسک  فرصت کاهش  ر وجوی  شد  های 
تقس  . است  شده  در  هایبندمی تعریف  مختلفی  ی 

  تواندی م   هاآن  نیترمهمسطح تنوع وجود دارد که از 
و   )انگ  باشد  ناهمگون  و  همگون  تنوع  شامل 

اتفاق  3،2020لجوبونیکوا  زمانی  ناهمگون  تنوع   .)
زیرمجموعه  وکارهاکسب که    افتدیم   گونه چ یهی 

به   که  باشند  نداشته  یکدیگر  با    ها آن ارتباطی 
گفته   هم  و  شودی مکانگلومرت  )ادروف 

( لذا در این پژوهش هم این دو واژه  4،2013همکاران 
است.   جابه شده  برده  کار  به  هم    واقع   در ی 

ای گفته  و کاره  چند کسب های  کانگلومرت به شرکت 
که دارای بیشترین درجه عدم ارتباط باشند    شودیم

باشند.   متمایز  حوزه  سه  در  حداقل    یهای تئور که 
مطرح  سازمانی  سطح  در  که  شدهمختلفی  اند 

مبنای تنوع همگون و ناهمگون    کنندهن ییتب  توانندیم
( بر اساس تئوری   5،2012پورکایسزا و همکاران باشند)

شرکت   ، معامالت  هزینه  ماقتصاد  از    توانندی ها 
عنوان  ل تجارت بهمنابع غیرقاب  و   طریق اقتصاد قلمرو 

که   کنند  استفاده  همگون  تنوع  در  اساسی  اهرمی 
کمتر   نسبت  به  ناهمگون  تنوع  برای  عاملی  چنین 

رغم وجود  (.  علی6،2009هاکینسون و همکاران است)
همگون   تنوع  ایجاد   ، امکانات  از  استفاده  اهرم 

( ،  2005،  7گرای )  یسازادهیهزینه پ  تواندی همچنین م 
انعطاف در    8ی ریذ ناپهزینه  پیچیدگی  سازمانی، 

( همکارانهماهنگی  و  هزینه9،2019چن  و  های  ( 
( را افزایش دهد. از طرفی دیگر  10،2010ژو هماهنگی )

 
1 Salma & Hussain 
2 sector 
3 Ljubownikowa & Ang 
4 Edrofe et al 
5 purkayastha et al 
6 Hoskisson et al 
7 Gary 

جونز و  اداره و بوروکراسی )  یهانه یهز  ،هرگونه تنوع
)11،2008هیل اطالعات  پردازش  الزامات  و  و  (  هیل 

م 12،1992همکاران  افزایش  را  وقتی    .دهدی ( 
طور مناسب پیکربندی شوند  کنترل به  یهاستمیس

، در واقع تنوع ناهمگون ممکن است به همان اندازه  
امکان  مربوطه  )  ری پذتنوع  و  باشد  چن 

  13پنروز     ی هاده ی(. همچنین برمبنای ا2019همکاران،
ی  هایی در مورد چگونگی انباشت منابع و توانا(1959)

م  آن تن  تواندی هم  ایجاد  باشد.  انگیزه  چنین  هموع 
استدالل    های پژوهش  محور  منبع  رویکرد  بر  مبتنی 

به  کنندیم منابع  بررسی  تنوع  که  پیشینیان  عنوان 
ناهمگون بسیار کمتر مورد توجه قرار گرفته است.  

جی  از  (2007)14ان  ترکیبی  که  کند  می  پیشنهاد 
پویا ، ظرفیت جذب و ارتباطات ضعیف   یهات یقابل

اساسی در راستای تنوع  محرک  شبکه ممکن است  
 ناهمگون باشد.  

به  و  مالی  رویکردهای  دیدگاه  از  طور  همچنین 
شرکت   ، نمایندگی  تئوری  کاهش  خاص  برای  ها 

به   دسترسی   ، بدهی  ظرفیت  افزایش   ، ریسک 
برابر شرایط  شرایط   در  و حفاظت  مالیات سودمند 

م متنوع  رقابتی  و  )شوندی نامطلوب  انگ 
یدی ذکر این نکته است  (. نکته کل2020لجوبونیکوا،

همگون   تنوع  نسبت  به  ناهمگون  تنوع  مبنای  که 
نظر   اساس  بر  است.  و  متفاوت  ادروف 

تر از تنوع  تنوع همگون قابلیت عملی (2013همکاران)
کانگلومرت  ناهمگون  رایا  می   ها  زیرا  از  دارد؛  تواند 

مهارت  و  دیگر  منابع  واحدهای  برای  موجود  های 
کند کسب  استفاده  هم  رویکردهای  .  وکار  همچنین 

شرکت  گیری  شکل  به  نسبت  های  متعددی 
برای   که   دارد  وجود  کشورهای  کانگلومرت 

( و کشورهای نوظهور  15،2011دتا و گوتیریافته )توسعه

8 rigidity 
9 Chen et al 
10 zhou 
11 Jons & Hill 
12 Hill et al 
13 Penros 
14 Ng 
15 Datta & Guthrie 
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همچنین    ؛  (1،2001کوک و گویالن )قابلیت انجام دارد
نیز معتقدند که تنوع همگون    (2006)2دوکاس و کان 

برای   کمتری  چالش  همگون  غیر  تنوع  به  نسبت 
نظر از نوع تئوری  صرف  رون ی های مادر دارد. ازاشرکت 

های  شرکتگیری  مبنای ارائه مبنای جامع برای شکل

طرفی    شیازپش یب  کانگلومرت از  است.  ضروری 
منطق هم  شرکت شکل   یهادیگر  چند    یهاگیری 

به  کاره  و  توسطصوکسب  کلی  و    رت  کمپل 
قرار گرفته است که در    ی موردبررس  ( 2014)3همکاران 
 آورده شده است:  1جدول 

 

 ( 2014، 4کمپل و همکاران وکارهای همگون و ناهمگون ) های با کسب گیری شرکت های شکل منطق   1جدول  

 مدل  های ورود شاخص کرد
 ماتریس جنرال الکتریک  جذابیت بازار  وکار منطق کسب

 مزیت رقابتی 
 ماتریس هارتلند  پتانسیل ارزش افزایی  منطق ارزش افزایی

 منبع نابودی ارزش

 ماتریس ارزش عادالنه  وکارارزش فعلی خالص مالکیت کسب منطق بازار سرمایه 
 قیمت بازار 

 

ها از  ذکر شده، هر کدام از آن  هایبا توجه به منطق
ورود   و  زوایای مختلف  کارهای همگون  و  به کسب 

را   داده  ناهمگون  قرار  بررسی  مورد  از  را  برخی  اند. 
بازار مبنای ورود را مشخص می جنبه فرصت  -های 

کنند برخی صرفاً مبنای سودآوری را مدنظر قرار داده  
و گروهی دیگر بر اساس قیمت و ارزش ذاتی آن ورود  

   کنند. پیدا می 

در   دولت  مهم  نقش  به  توجه  با  هم  طرفی  از 
این  حاکمیتی  شرکت ساختار  از  فضای  گونه   ، ها 

خصوصی متفاوت    ی وکارهاها با کسب گیری آنشکل
ادبیات پژوهش توسط  است. نقش مسلط دولت در  

محققان مختلفی مورد بررسی قرار گرفته  تا جایی  
مانند   محققانی  همکاران که  و  ؛   5،2010هاکینسون 

هیل و  گیری شکل(1999)7نوچامو  (2008)6جونز 
-با دولت همگون کرده نحوی  ها را به  گونه شرکت این 

تواند تا حدی  اند. از دیدگاه این محققان دولت می 
کشور ایران هم  عیف را پوشش دهد.  محیط نهادی ض

 
1 Kock & Guillen 
2 Doukas & Kan 
3 Campell et al 
4 Campbell et al 

فضا   این  در  که  کارهایی  و  داشتن کسب  لحاظ  به 
بوده   زبانزد  کارهستند  گستردگی  جهت  به    ، فلذا 

از شرکت این  خارج  گونه  پژوهش  فضای  از  عمالً  ها 
است.   های شکل  شده  منطق  به  توجه  با  بنابراین 

گیری شناسایی شده در ادبیات نظری، به نظر می  
مبانی   شرکت رسد  از  اینگونه  گیری  در  شکل  را  ها 

فضای کسب و کارهای ایران دارای تمایزاتی باشد که  
در پژوهش حاضر در تالش است در وهله اول این  
منطق ها را شناسایی کرده و در وهله دوم بر اساس  
نوع منطق های شناسایی شده بتواند عوامل مسلط  
مساله   هدف  نهایتا  کند.  انتخاب  را  منطق  هر  در 

های  عدی پژوهش ارائه یک تقسیم بندی از شرکت ب
کانگلومرت است که محققان در تالش هستند تا از  
منطق  هر  در  مسلط  عوامل  شناسایی  طریق 
از   کاملی  بندی  تقسیم  یک  بتوانند  شناسایی شده 

اصلی    مسالهبنابراین  ها ارائه دهند.  اینگونه شرکت
گیری اصلی شکل   یهاپژوهش این است که منطق

5 Hoskisson et al 
6 jones & Hill 
7 Nachum 
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چند کسب و کاره ناهمگون چیست و بر    ی هاشرکت 
منطق اقتضایی    شدهیی شناسا  یهااساس  الگوی 

شکل  این برای  کسب گیری  از  چه  گونه  به  وکارها 
 صورتی است؟ 

 مبانی نظری پژوهش  2
 کانگلومرت های شرکت  2.1

فعالیت   متفاوت  صنعت  چندین  در  که  شرکتی 
شرکت   کندیم ناهمگون  را  کاره  و  کسب  چند  های 

همکاران)   دداننیم و  و  (.  1،2013کورتویچ  جانسون 
های چند  نیز در تعریف دیگر شرکت (  2006همکاران)

وکارهای  هایی با کسب وکارِ ناهمگون را شرکت کسب 
می کسب متفاوت  هیچ  آن  در  که  مرکزی  داند  وکار 

  یهاشرکت   ی وجود نداشته باشد. ابعاد متعددی برا
که   است  ذکرشده  و  کانگلومرت  ادروف 

م(  2013ن)همکارا بخش  دو  شامل  را  :  داندی آن 
کسب  کسب   - وکارهاوسعت  نمونه  تعداد  وکارها. 

سازهپژوهش  این  با  همگون  جدول  های  در    2ها 
 ها آورده شده است: از آن  ییهانمونه 

 

 محققان مختلف   های دگاه ی های کانگلومرت از د دهنده شرکت اولیه تشکیل  ی ا سازه   2جدول  

 های پیشنهادی سازه دانشمند 
نجادماالیری و  

 2،2016همکاران 
 هااندازه بخش -هاتعداد بخش

 ناهمگون  وکار کسبوارد شدن به چندین  3،2013کورتوویچ و همکاران

 وکارهای همگون و ناهمگونکسب 4،2012پورکایزسا و همکاران 
 حوزه کامالً ناهمگونوارد شدن به  5،2003تامسون و پدرسون

 7وکار محوری نداشتن کسب -وکار ناهمگونچندین کسب 6،2006جهانسون و همکاران
 وکار محوری فروش شرکت از کسب  %40کمتر از  8،1983هیل 

درصد گردش    70وکار محوری با بیش از  وکار ناهمگون، نداشتن کسبحداقل سه کسب 9،1973روملت 
 مالی

 

سازه اساس  تعریفهبر  اکثر  ای  سوی  از  شده 
شاخص  برای  دانشمندان  کلیدی  اصلی  های 

سه  شرکت  حداقل  داشتن  کانگلومرت  های 
در  کسب  دیگر  طرف  از  است.  ناهمگون  وکار 
بخش ک  هایشرکت  نسبی  اندازه  نیز  انگلومرت  ها 

است   اهمیت  لیوندن،)حائز  و  (.  2004گومز 
فیلیپس  و  فقط  معتق(  2002)10ماکسیموویچ  كه  دند 

بنگاه  تولیدی    یهاآن  تقسیمات  دارای  كه  متنوع 

بود؛   خواهند  ارزشمند  بسیار  مشابه هستند  نسبتاً 
عامل   دو  به  ناهمگون  تنوع  بنابراین سطح مطلوب 

بخش  تعداد  دارد.  بستگی  و    یهااساسی  تجاری 
آن   یهااندازه اساس    ها.نسبی  بر  نتیجه  در 
به حداقل سه    ی ادبیات نظری عالوه به ورود بندجمع 

باید   ناهمگون  هم    هاآن محوری    وکارکسب حوزه 
وکار باشد در  درصد از درامد کلی کسب   40کمتر از  

 های کانگلومرت گنجانده شده است.  مفهوم شرکت

 

 
1 Kurtuvic et al 
2 Nejadmalayeri et al 
3 Kurtuvic et al 
4 Purkayastha et al 
5 Thomsen, S. and Pedersen 

6 Johnson et al 
7 core business 
8 Hill 
9 Rumelt 
10 Maksimovic & Phillips 
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 های کانگلومرت گیری شرکتی مختلف نسبت به شکل های تئور 2.2
 آورده شده است :  1برای تبیین آن در جدول   شدهمطرح ی های تئور از نوع تنوع  نظرصرفکلی   صورتبه

 

 ( 2012، 1تنوع)دهیر و دهیر   کننده ن یی تب ی  ها ی تئور   3 جدول 

انواع 
 رویکردها

تئوری مبنا
 

 کاربرد  توصیف نظریه 

رویکرد 
داخلی  

نسبت به  
تئوری  تنوع

مبن
ی بر منبع 

 

منابع خاص   افتهیتوسعهدر اقتصاد  افتد یمتنوع بر اساس منابع خاص و عام اتفاق  
 شوند یمبه ایجاد مزیت  منجر

در اقتصاد نوظهور منابع عمومی 
منجر به ایجاد مزیت شده که نتیجه  

وکار  کسب هایگروهآن تشکیل 
 است.

رویکرد 
خارجی  

نسبت به  
 تنوع

صاد  
تئوری اقت

صنعتی 
سازمان 

 

بر اساس اقتصاد سازمان صنعتی، ساختار صنعت  
 کیآنها خواهد بود و مبنای تنوع شرکت کننده نیی تع

  ی شده:گذارهیپااساسی است که بر اساس آن  فرضشیپ
 کنند یمیی تالش کارابازارها رقابتی هستند و به سمت 

ی این تئوری هافرضشیپبر اساس 
بوده،   دئالیاکه بازارها دارای شرایط 

فقط برای اقتصادهای   وع همگونتن
 کاربرد داشته است  افتهیتوسعه

تئوری نهادی 
 

ی، فقدان حقوق مالکیت تعریف  اواسطه  مؤسساتفقدان 
و نبود چهارچوب قانونی مشخص که منجر به    شده
باعث ایجاد این   شودیمی و فساد خواررشوهی، طلبفرصت

 تئوری شده است 

در اقتصادهای نوظهور تنوع ناهمگون  
 . شودیممنجر به بهبود عملکرد  

رویکرد 
تئوری نمایندگی  مالی

و   رانیمد نی ب سكیر حی اختالف در ترج  لیبه دل 
متنوع    یتیریمد زهیسهامداران، تضاد منافع وجود دارد. انگ

  در  .است رانیمد یکاری ب سکیعمدتاً کاهش ر یساز
خود را   راوراق بهادا  توانندیمسهامداران  عنوانبهمقابل، 

نسبت به شرکت   یکمتر سکی/ ر  نهیو با هز  سرعتبه
 . متنوع کنند

،  افتهیتوسعه  یدر اقتصادها
سهامداران و    نی ب یندگ یمشکالت نما

، دیآیم وجود به یاحرفه رانیمد
نوظهور  یدر اقتصادها کهیدرحال

سهامداران    نی ب یندگ یمشکالت نما
 وکار کسبگروه   رانیو مد تی اقل

 . شودیم جادیا

صاد هزینه مبادله 
تئوری اقت

در    متنوعر یغ  یهابا بنگاه سهیمتنوع در مقا یهابنگاه 
  یمعامله كمتر  هایهزینه ه یسرما صی و تخص آوریجمع
به   هیش سرمایافزا یوکار واحد براشرکت کسب کیدارند. 

  هیاز سرما ترنهیوابسته است، که اغلب پرهز یمنابع خارج
  هایهزینه  تنهانهوجوه در داخل  آوری. جمعاست ی داخل

امکان را به شرکت   ن ی، بلکه ادهدمیمعامالت را کاهش 
  جاییبهرا در داخل شرکت  هیکه بتواند سرما دهدمی

  دست  بهبازده را  نیشتری ب  رودمیمنتقل کند که انتظار 
 آورد

استفاده از هزینه مبادله برای تنوع 
غیر همگون در اقتصادهای نوظهور  

: رفتارهای  شودینمتوصیه 
- کنندگان نی تأم  طلبانهفرصت

 -ناکارآمدپردازش اطالعات 
-ی قیمتی ناکارارمدهاسمیمکان

 تعهدادت قراردادی ضعیف 

 
1 Dhir & Dhir 
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تئوری  اساس  تئوری  بر  سه  شده  مطرح  های 
وکارهای ناهمگون را  توانند نقش هر یک از کسب می

اند از : نمایندگی،  تبیین کنند. این سه تئوری عبارت
نظر  منبع محور و تئوری نهادی. پژوهش حاضر صرف

و   مناسب  ترکیب  تا  است  تالش  در  تئوری  نوع  از 
ها ارائه  گونه از شرکت گیری این اقتضایی برای شکل 

بر   متعددی  های  شاخص  اینکه  به  توجه  با  دهد. 
و   همگون  کارهای  و  کسب  از  یک  هر  گیری  شکل 
آن   عواملی که مبنای  ولی  تاثیرگذار است  ناهمگون 
است   ناهمگون  و  همگون  تنوع  مرز  کننده  تعیین 

-نقش مهمی در فرایند شکل گیری اینگونه از شرکت
توضیح   به  فرایند  ادامه  در  که  دارد  مفهوم  ها  سه 

مدیره،   هیات  اعضای  ترکیب  است:  شده  پرداخته 
   شدت رقابت، ساختار سازمانی.

 مدیره  ترکیب اعضای هیئت  2.3
تحقیقات در مورد رابطه بین تنوع جمعیتی و عملکرد  

نظری تکثر  با  است)   1گروه  شده  و  مواجه  کاپنتر 
( . تنوع در  دانش اعضای تیم منجر  2،2004همکاران 

ا از  وسیعی  طیف  و  به  تخصص  تجربه،  طالعات، 
به تصمیم که  رفتارهایی  شود؛  شناختی  نوبه  گیری 

می  تصمیم خود  در  گروه  یک  توانایی  گیری توانند 
.  (3،1996)اسچونک و وست باکیفیت را افزایش دهند

یک   در  ناهمگنی  که  است  استدالل شده  همچنین 
می  تصمیم تیم  ناکارآمدی  تواند  دلیل  به  را  گیری 

داخلی طوال  ) فرآیند  کند  و همکاران،نی  (.   2008کانال 
ارشد   مدیریت  تیم  تنوع  مورد  در  مختلف  محققان 

( خارجی  محیطی  ابعاد  مانند  و  عواملی  کانال 
)4،2008همکاران  گروهی  فرایندهای  و  و  (؛  تروگل 
داده 5،2010همکاران  پیشنهاد  برای  اند  (را  درک    که 

و   ارشد  مدیریت  تنوع  تیم  بین  رابطه  از  درست 
عنوان مثال به   الزم و ضروری است؛ها  رکت عملکرد ش
پژوهش  تعدیل،  بر   خارجی  هایی  محیط  کنندگی  

عدم   افزایش  با  که  دادند  نشان  و  شده  متمرکز 

 
1 theoretical pluralism 
2 Carpenter et al 
3 West &  Schwenk 
4 Cannella et al 

 ( محیطی  همکاران اطمینان  و  و  6،2008کانال   )
( آن  تنوع  7،2002کارپنترپیچیدگی  تأثیرات   ،  )

عالی    عملکردی مدیریت  صعودی  تیم  صورت  به  را 
معتقدند که    کیم و راشداز طرفی دیگر    .خواهد کرد

افزایی ناشی  تنوع همگون ممکن است پتانسیل هم 
انتقال مهارت را نسبت به تنوع   از اقتصاد قلمرو و 

تصمیمنا فرآیند  کند.  برجسته  در  همگون  گیری 
متنوع  شرکت  فعالیتنا های  شامل  های  همگون 

ارزیابی  شامل  گسترده اطالعاتی است که به ترتیب  
بینی تغییرات در  ها در بازارهای جدید ، پیش فرصت 

قابلیت  ارزیابی  و  متعدد  برای  بازارهای  منابع  های 
شرکت  است.  ناآشنا  نسبتاً  بازارهای  به  های  ورود 

کامالً ناهمگون نیاز چندانی به هماهنگی بین بخشی  
ندارند؛ ارتباطات کمی  وجود داشته و فقط وابستگی  

. در عوض ، مدیران  ها وجود داردمتقابل بین بخش 
شرکت  در  موفق  که  تغییراتی  با  کانگلومرت  های 

افتد های مختلف صنعت اتفاق می بسیاری از محیط 
(. در نتیجه می  8،2014کیم و راشدشوند)هماهنگ می 

تواند  مدیره میتوان گفت که ترکیب اعضای هیئت 
وکارهای همگون و  نقش بسزایی در ورود به کسب 

   ناهمگون داشته باشد.

 ساختار سازمانی  2.4
  ی مناسب برا   یسازمانشکل    (M)  ی ساختار چندبخش

است) شرکت  متنوع  شواهد    . (9،1962چندلر های 
   های متنوع با ساختار که اکثر شرکت   دهدمی نشان  

M     حال ن یباا (؛  2001)کوک و گویالن،کنند  فرم کار می 
ساختارها   مهیدات ت   از  متجانس  ایمجموعه   M  ی، 

که  ستندین  یسازمان است  داده  نشان  مطالعات   .
های  شرکت   ی داخل  ماتیدر تنظ  ی اساس  های تفاوت

به    Mفرم   توجه  و    سازییکپارچه ،    تمرکزگراییبا 
داخل   بندیپیکره  دارد  ی کنترل  و  وجود  )هیل 

ذکر شده    1992همکاران، ادبیات  اساس  بر  تنوع  (. 
اقتصادها با  با    یهمگون  ناهمگون  تنوع  و  دامنه 

5 Tuggle et al 
6 Cannella et al 
7 Carpenter 
8 Kim & Rasheed 
9 chandler 
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است  یتیحاکم  یاقتصادها و  همراه  )کوک 
،  شرکت   در (.  2001گویالن، همگون  متنوع  های 
اقتصاد    ی برا  هابخش   نیب  ی همکار   قلمرو تحقق 
( استدالل کرده است که  1984)   لدیچا .  است  ی ضرور

چن  یاب یدست  ی برا   ها تمرکز   ی برخ  ی هماهنگ  نیبه 
(  1983)  نتزبرگ ی، م  بی ترت  ن یاست. به هم  ی ضرور

ب  یکه وابستگ   کنداستدالل می      ها بخش   ن یمتقابل 
مرکزی    متنوع همگون ، دفتر شرکت  های  در شرکت 

تشو برا  کندمی   قیرا  هماهنگ  نانیاطم  ی تا  ،    ی از 
عملکردها کند.    هابخش مشترک    یکنترل  حفظ  را 

اشتراک متقابل    دهدمی نشان    ی پیشین  هاپژوهش 
فناور طر  ی منابع  کردن    ق یاز    های فعالیت متمرکز 

و  است.     شدهحاصل   ی قاتیتحق لیم 
سرما  ماتیتصم(2009)1همکاران  در    یگذارهیعمده 
  سازی یکپارچهاز    ییبا درجه باال  Mهای فرم  شرکت 

شرکت   شتریب  یبخش   نیب فرم  از  درجه    Mهای  با 
. عالوه  متمرکز است  ی بخش  ن یب  سازییکپارچه   ن ییپا

  ی کارکنان ناش   نیموجود ب  تعارضاتحل    ی، برا  ن یبر ا
وابستهبخشاز   مشاركت    نممك   های  به  است 
تحقق اقتصاد    یبرا  ینبنابرا  .باشد  ازیارشد ن  رانیمد

به    قلمرو تصم  ایدرجه،  بر  متمرکز  کنترل    مات یاز 
وابسته    ی درون هابخش   ی کردناتیو عمل  کیاستراتژ

شرکت  ندر  همگون  متنوع    است.   ازیهای 
تنوع همگون با تمرکزگرایی تا حد زیادی    گری دعبارتبه

  های همانند شرکت منجر به عملکرد بهتر می شود.  
های  شرکت کند که  چندلر ادعا می همگون ،    با تنوع  

شکل نیاز     M    ساختاریک   به    نیز    ناهمگونتنوع  
تمهیدات  ،    حال ن ی(. باا 1974خواهند  داشت)روملت،

ن با آنچه  همگو   ریغ  تنوع  هایشرکت   یسازمانداخلی  
شرکت  همگون  در  متفاوت    یم   افتیهای  شود 

کوک و   ;3،2009لیم و همکاران2،1983ت)مینتربرگاس
بر  (  2001گویالن، همچنین  پژوهش   اساس.  ها،  این 

تنوع  شركت    كی   یبرا تحقق    که  همگون  ریغبا  به 
  هاویژگی از    ی، تعداد  معتقد هستند  تیاقتصاد حاكم

 : وجود داشته باشد دیبا  یسازمان

 
1 Lim et al 
2 Mintzberg 

با بخش  هر  عمل  دیاول،  نظر    خودمختار   یاتیاز 
  عملکرد   از نظر   ند بخش بتوان  ران یکه مد؛ طوری  باشد
خود  سود  بدهی  برااشند.  پاسخگو   ، حفظ    ی دوم 

ب  یخودمختار    های بخش و    مرکزی   دفتر  نیرابطه 
در    د ینبا   مرکزی باشد. دفتر    4از راه دور   د یبا   ی اتیعمل

برامداخها  بخش امور   مگر   ، کند    ی حسابرس   یله 
بخش ،    اتیعمل بی مدیران  اصالح  کفایت  های  و 
نقص  کمبودها   ح یصح دفتر    های و   ، سوم  عملکرد. 

،   ج یو نظارت بر نتا ی نرخ بازده ن ییبا تع  د یبا  مرکزی
دفتر    ،گریدعبارتکنترل داشته باشد.به  هابخش بر  

عملکرد    ی برا  مرکزی به    د یباها  بخش سنجش 
،    باشد.  یمتک  ینیع  یمال  یارهایمع چهارم 

با   رانیمد  یبرا  یق یتشو   هایسیستم ا  ب  دیبخش 
،    ها همگون باشد.  بخش   ی بازده    های جریان پنجم 

بازده    جایبه   دیبا   ینقد از  قبل  استفاده  از 
با    یبه تقاضاها   مرکزی  ، توسط دفتر    شدهمشخص 

گرفته    ت نشااختصاص یابد که تا حد زیادی    باال بازده  
رقابت  سازمانی    از  ساختار  نتیجه  در  هستند. 

وکارهای همگون و  ی ورود به کسب هانهیزمتواند می
یا ناهمگون را تسهیل کند. در این پژوهش هم مبنای  

تقسیم اساس  بر  سازمانی  مینتزبرگ  ساختار  بندی 
 بوده است. 

 شدت رقابت  2.5
باالتر  هایی شرکت  رقابت  شدت  از  برخوردار    ی که 

به مشارکت ، همچنان    میهستند ، در صورت تصم
گرفتار    تنوعمشابه    یرقابت  نهیزم  کی در   همگون 

  ها در آن   رای، ز(  2020)انگ و لجوبونیکوا،خواهند شد
مشابه  وکارهایکسب  مجموعه  با  رقبا    ی همگون  از 

که    یکمتر  ی روبرو خواهند شد. با توجه به اثربخش
دارند ،    تی خود به مز  هایتوانایی منابع و    ل یدر تبد

برا  فرا  یتالش  برابر  در    ی رقابت  ی ندهایمقاومت 
ها با  نوبه خود ، آن (. به 1959پنروز،)  یابد می   ش یافزا

  و در روبرو خواهند شد    یمحدود سودآور  هایگزینه
از جهت اجرای آن چالشی بوده    تنوع همگون   جهینت

3 lim et al 
4 arms length 
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  (. 1،2013)کومار   تواند اثرات بدتری داشته شددو می 
رقابت  هایی شرکت  شدت  از  برخوردار    یکمتر  یکه 

  ، و    گیریبهره با    توانندمی هستند  منابع  از 
را    هایموقعیت مشابه    هایقابلیت  خود  مناسب 

ا  جادیا زبه  هاشرکت   نی کنند.    توانند می   ادیاحتمال 
موفقیت  صورت  اجرا  به  با  هماهنگ  آمیزی    ی و 

ب  یهاتیفعال کنار  و  ندیایهمگون  )چن 
  ی قو  هیپا  کیتنوع همگون در    جادی . ا(2019همکاران،
معنا چن  ردعملک  یبه  در  خواهد    یاستراتژ  نیبهتر 

هماهنگ  بود.  به  ناهمگون  تنوع   ، خاص  طور    ی به 
ن  هایفعالیت از    یكمتر بنابرا   از یهمگون  و    ن یدارد 

تر  ساده  یهاتواند با استفاده از ساختارها و کنترل می
  هاشرکت (.  2020بونیکوا،انگ و لجو شركت اجرا شود )

مال  هایسیستم  توانندمی مع  ی کنترل  با    ی ارهایرا 
در ساختار شرکت    وکارهاکسب نظارت بر    ی براساده  
امکان    نیا همچنین تنوع ناهمگون  کنند.    سازیپیاده 
  هایی هزینهتا در  کندمی فراهم  هاشرکت  نیا  یرا برا

توجه    هایهزینهو  ی  هماهنگ  هایهزینهمانند  

همکاران،کنند  جویی صرفه   ی تیریمد و  .  (2019)چن 
ا  بر  ف  ن یعالوه  استدالل  با  مطابق    هاشرکت ،    وق ، 

تنوع ناهمگون ،    جادی ا  قیممکن است بتوانند از طر 
جد  جادی ا  هایفرصت از   کنند  د یارزش  ؛ استفاده 
-پایین فرصت    نهیتنوع مربوط به هز  نی اگر ا  ویژهبه

وو )  تری   و    ی هماهنگ   هایهزینهو    (2،2010لوینتال 
در   و  دهیچیپ  وکارهای کسب کمتر  )ساخارتف 

 .  ( باشد3،2015فولتا

 پژوهش های پیشین  3
-پژوهش های محدودی در حوزه منطق های  شرکت

کانگلومرت از    های  یکی  در  که  است  شده  انجام 
اینگونه   گیری  شکل  های  منطق  پژوهش  محدود 

( انجام دادند که  2014شرکت ها را کمپل و همکاران)
انها را در سه منطق هم افزایی، کسب و کار و بازار  

اند. در ادامه به نمونه پژوهش  سرمایه ارزیابی کرده
 های پیشین در این زمینه اشاره شده است: 

 

 پیشینه مرتبط با پژوهش   4جدول  

منطق   نتایج روش عنوان  محقق 
 مسلط 

شرکت: اثرات   سکیتنوع و ر 4،2022ساخارتوو 
گسترش    تی و قابل ویپورتفول

 مجدد منابع 

  ت یاز اقتصاد دامنه، قابل   یوجود نوع خاص کمی
 سکیاستقرار مجدد منابع، نه تنها ذاتاً ر

  سکیر تواندیبلکه م دهد،یم شیرا افزا
  زین رمتنوعیغ  یهارا در سطح شرکت

 دهد  شیافزا

هم  
 افزایی 

خان و  
 2021همکاران،

تنوع شرکت ها و   نی رابطه ب
: شواهد  اتیاجتناب از مال

از اقتصاد در حال ظهور    یتجرب
 پاکستان 

ها و اجتناب از مالیات  بین تنوع شرکت کمی
 یکپارچگی وجود دارد. 

کسب و  
 کار

انگ و  
 2020لجوبونیکوا،

شدت رقابت عامل تنوع مرتبط و نامرتبط   کمی رقابت، تنوع و عملکرد 
 است.

کسب و  
 کار

پاتریسیا و  
 5،2016داستجیر 

-شرکتتنوع و عملکرد اجتماعی  
 های تولیدی ها در شرکت 

رابطه بین تنوع نامرتبط و عملکرد   کمی
تر از تنوع ها مثبت اجتماعی  شرکت 

 مرتبط و عملکرد اجتماعی شرکتها است. 

کسب و  
 کار

 
1 Kumar 
2 Levinthal & Wu 
3 Sakhartov & Folta 

4 Sakhartov 
5 Patrisia &  Dastgir1 

https://pubsonline.informs.org/action/doSearch?text1=Sakhartov%2C+Arkadiy+V&field1=Contrib
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وو و  
 1،2015همکاران 

به عنوان   ایپو یها ت یقابل
و   یالملل   نیتنوع ب  میانجی 

شرکت ها را در    یعملکرد نوآور
 اقتصاد نوظهور  کی

قابلیت تشخیص فرصت و سرمایه گذاری   کمی
فرصت به عنوان یک میانجی در استراتژی  

ها  تنوع بین المللی و عملکرد شرکت
 است.

هم  
 افزایی 

سینگ و  
 2،2010همکاران 

تنوع شرکت،تجربه تیم مدیریت 
 ارشد و عملکرد 

تجربه تیم مدیریت ارشد نقش تعدیل   کمی
صول و جغرافیایی کنندگی را در تنوع مح

 ایفا می کند. 

هم  
 افزایی 

پنینگ و  
 (1994)3همکاران 

مدیران ارشد/ تغییرات مدیریتی عامل   مروری  یادگیری سازمانی و تنوع 
 ایجاد تنوع مرتبط و نامرتبط هستند. 

تمایالت  
 مدیران

آراستی و همکاران  
(1393) 

بررسي عوامل مؤثر در تنوع  
سبد كسب وكار مبتنی بر  

 :توانمندیهای تکنولوژيک
 موردكاوي شرکت تام ايرانخودرو 

  بخشي اي مؤثر بر تنوععوامل زمينه  کیفی 
گ بزر   شركتهاي در  تکنولوژي بر مبتني

 د شده ان  معرفي  و ساييشنا

کسب و  
 کار

 

،هر    4های آورده شده در جدول  بر اساس پژوهش
ش  یک از تحقیقات انجام شده به صورت موردی نق

مورد   را  غیرمرتبط  تنوع  گیری  بر شکل  موثر  عوامل 
بررسی قرار نداده  و پژوهشی به صورت کلی عوامل  
تشکیل دهنده این منطق ها را بررسی نکرده است.  

-همچنین هیچ تقسیم بندی از انواع مختلف شرکت
های کانگلومرت وجود ندارد. بنابراین پژوهش حاضر  

م توسعه  طریق  از  تا  هستند  تالش  های  در  نطق 
از   جامع   بندی  تقسیم  یک  بتوانند  گیری  شکل 

 های مذکور ارائه دهند. شرکت 

 شناسی پژوهشروش 4
پژوهش   اصلی  شکل هدف  برای  الگویی  گیری ارائه 

کانگلومرت  شرکت  فضاهای  کسب در  وکارهای  ی 
است. به   خصوصی  با  مهم  این    یریکارگحصول 

)استراتژی چندگانه  بنیاد  داده  نظریه  ( MGTهای 
نظر است.  شده  بن  ه یانجام   4چندگانه   ادیداده 

(MGT به که  توسعه  ینوع (  و  تکمیلی   افتهیروش 
( است، با ترکیب رویکردهای  GTنظریه داده بنیاد )

استقرایی و  توسعه  قیاسی  برای  جامعی  چارچوب   ،
علت اصلی استفاده از این  نظریه فراهم آورده است.  

روش وجود مبانی ناقص در ادبیات نظری است که  
از   حاضر  پژوهش  در  هستند  تالش  در  محققان 
طریق فضای کسب و کار ایران آن را پوشش دهند؛  
از این جهت که با استخراج چارچوب اولیه استخراج  

مبنای پژوهش قرار خواهد گرفت    شده در بخش اول 
فضای   در  تجربی  فرایند  طریق  از  ادامه  در  و 

-ایران این فرایند را به یک چارچوب جامع   وکارکسب 
خالصه نقاط اشتراک و    تری تبدیل نماید. در ادامه

تمایز رویکردهای داده بنیاد و داده بنیاد چندگانه در  
 شده است.ارائه  5جدول 

 

 

 

 
1 Wu et al 
2 Singh et al 
3 Pennings et al 
4 Multi- Grounding Theory 
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   ( 2010، 1)گولخوحال و کرونهولم مقایسه رویکردهای داده بنیاد و داده بنیاد چندگانه   5جدول  

 مقایسه  داده بنیاد چندگانه  داده بنیاد 

 در داده بنیاد تصریح نشده است  انعکاس عالیق تحقیقاتی و اصالح آن -
 مشابه  کدگذاری استقرایی  کدگذاری باز 

 در داده بنیاد تصریح نشده است  مفهومی پاالیش  -
 مشابه  کدگذاری الگویی کدگذاری محوری 
 در چندگانه به محوری نیاز نیست  سازی نظریه غنی کدگذاری گزینشی 

 در داده بنیاد تصریح نشده است  تطبیق نظری  -
 در داده بنیاد تصریح نشده است  اعتبار سنجی تجربی  -
 داده بنیاد تصریح نشده است در  ارزیابی انسجام نظری  -

 

 3یابی تجربی را به زمینه  2یابی نظری این روش زمینه
می  و  اضافه  کدها  ابتدا  روش  این  با  واقع  در  کند. 

یک   و سپس طی  احصا  موجود  پیشینه  از  مفاهیم 
و برگشتی، با کدها و مفاهیم حاصل از    فرآیند رفت 
با خبرگان یا همان  های منتج از مصاحبه  تحلیل داده 

تکوین  زمینه جدید  نظریه  و  ترکیب  تجربی،  یابی 
شده    یابد. می خالصه  بخش  بهس  در  فرایند  این 

 است.

در فاز اول مضامین  یابی نظری.  زمینه  -1مرحله  
-شود، بر این اساس داده فرعی از پیشینه احصا می

شود.  های نظری الزم برای توسعه مدل استخراج می
مقاالت   کلیه  اول  بخش  در  پژوهش  آماری  جامعه 
گزینش شده بر اساس کلید واژه های انتخابی در دو  
پایگاه گوگل اسکالر و اسکاپوس بوده است که تعداد  

های    39 مقاله  تحلیل  برای  گردید.  انتخاب  مقاله 
استفاده    کوپر مند  روش مرور نظام  گزینش شده از  

ً پژوهش  شده که به جهت طوالنی بودن فرایند     صرفا
 به نتایج آن اکتفا شده است. 

. در فاز دوم مدیران  یابی تجربیزمینه  - 2مرحله  
مرکزی   کانگلومرت   ی هاشرکت  دفاتر  عنوان  به   در 

انتخاب  پژوهش  این  آماری  برای  شدهجامعه  و  اند 
روش ترکیب  از  آماری  نمونه  هدفمند  انتخاب  های 

روش که  برفی  گلوله  و  غقضاوتی    ی احتمال  ریهای 

 
1 Goldkuhl & Cronholm 
2 theatrical grounding 
3 Empirical grounding 

و برای    11شده است. درمجموع با  هستند، استفاده
منظور ایجاد تمرکز در مصاحبه از رویکرد اسپیکارد به 

پرسش  میان  ارتباط  تعیین  ایجاد  و  تحقیق  های 
که نهایتاً منجر  گردید   ها استفاده چارچوب مصاحبه

منظور اطمینان از  به تنظیم پروتکل مصاحبه شد. به
  5احبه نیز نظرات گروه   روایی محتوایی سؤاالت مص

همه   که  گرفت  قرار  بررسی  مورد  خبرگان  از  نفری 
منظور حصول  به.  سؤاالت »ضروری« ارزیابی شدند

پژوهش اعتبار  از  و    اطمینان  فرد  دانایی  نظر  از 
  لیعنصر تشک  4از    ی فی ک  ی هاهداد  اعتبار  همکاران،

 (.1397، و همکارانفرد یی شده است )دانا 

سو   یهاافته ی:  یریپذ   اعتبار از  شده    ی مطرح 
ذهن پاسخگو بوده    و  نظراست که در    یمحقق همان 

و   کار    که  ؛نه  ایاست  این  انجام  تکنبرای    ـک یاز 
پنج نفر از    ـقیاز طر  شکل گرفت ک  های اعضـاکنترل 

انجام   از مصاحبه  خارج  نتـا متخصصین  بـ  ج یو  ا  آن 
 انطباق داده شد. انیپاسـخگو 

بیرونی است به این  همان اعتبار    :یریپذ   انتقال 
را   تا چه حد قابلیت تعمیم  نتایج پژوهش  معنا که 
پایان   در  که  شده  تالش  مرحله  این  در  دارد. 

ها ضمن تطابق آن با افراد مصاحبه شونده  مصاحبه
تطبیق   بتواند  آنالین  کارهای  و  کسب  فضای  در 

 درستی از واقعیت ارائه دهد. 
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رسپذیریتأیید همان    ای  تأیید  تیقابل به    دنی: 
داده در طـول    ـلیآوری و تحلجمع   یدر ط   یریپذ   تأیید

تفسـ  یهاداده   ی بررسـ،  پژوهش   و   رها یخـام، 
در این مرحله هم  .  طلبدی م را    هاافتهیو    شـنهادها یپ

مصاحبه تکمیل  از  پس  صورت  محققین  به  ها 
تصادفی با چهار نفر از مصاحبه شوندگان در مورد  

استخراج شده جلسه حضوری تشکیل داده و  نتایج  
 نتایج مورد تأیید قرار گرفت. 

های کمی  : همان پایایی در روش اطمینان پذیری
مستندسـازی   و  آزمـون  شامل  بررسی  این  است. 

طرح    ی در طول مرحله  که فرآینـدهای بررسی است  
کننـده مـوارد    ی بررسـ   یعنـ ی  ؛افتدمی اتفـاق    پژوهش 

آزمـون می   ـر یز دنبال    یندهایفرآ  )صحت الفکند:  را 
استفاده از مدارک    ج(قابل فهم بودن آن؛    ب(شده؛  

کاف شواهد  و  مستندات  ساز  ( ه  ؛یو  ی  فراهم 
موارد فوق در      هیغلبه بر خطاها که کل  هایمکانیسم

 ازنظر.  کنندمی   فـا ی را ا  ی نقـش مهمـ   یوابسـتگ   جـاد یا
کرسول  و  معنای    (2018)1کرسول  به  کیفی  روایی 

یافتهب کیفیت  دقت  رویه ررسی  طریق  از  ها  ها 
رویه   سازگاری  گویای  کیفی  پایایی  و  مختلف 

پروژه  با سایر پژوهشگران و  های مختلف  پژوهشگر 
نفر از مشارکت    4است. به منظور بررسی روایی از  

ها و نتایج حاصل  کنندگان خواسته شد تا کدگذاری
را  از آن و مدل نهایی پژوهش را بررسی و نظر خود  

پ و  نموده  ارائه    ی هاشنهاد یاعالم  را  خود  اصالحی 
تحقیق   همکار  از  اطمینان  برای  همچنین  دهند. 

سه    هاکه از میان مصاحبه  صورتن ی استفاده شد؛ بد
مورد به تصادف انتخاب شده و از همکاری پژوهش  
خواسته شد که اقدام به کدگذاری نماید، نهایتاً نیز  

معادل   کاپا  از    %81ضریب  نشان  که  آمد  بدست 
ب است. برای تایید مدل نهایی پژوهش  توافق مناس

هم از روش دلفی استفاده شده است که در ادامه  
 مورد بررسی قرار گرفت خواهد شد.  

:  م این مرحله  غنی سازی نظریرحله سوم  : در 
تجربی   و شواهد  نظری  مبانی  ترکیب  از طریق  هم 
با   الگوی قویی متناسب  تالش می شود که به یک 
فضای پژوهش حاکم دست پیدا کند. در این پژوهش  
هم تالش شده است تا از طریق رویکرد های مسلط  
در هر منطق به این مهم دست پیدا کند. برای تایید  
مدل نهایی پژوهش هم از روش دلفی استفاده شده  
قرار گرفت خواهد   بررسی  مورد  ادامه  در  که  است 

خالصه ویژگی های مهم روش دلفی به شرح زیر    .شد
 است

 

 ( 2007، 2اعتبار مدل نهایی پژوهش با استفاده از فن دلفی)هسو و سندفورد   6 جدول 

تاندارد بر اساس دیدگاه هاس و  میزان اس مولفه ها 
 (2007)3سندفورد 

 میزان مولفه ها در پژوهش حاضر 

تعداد افراد مورد نیاز برای  
 تشکیل پنل 

 7 نفر 7-15

 3 5-3 تعداد مراحل تکرار 
 دقیقه  45 دقیقه  45حداقل  مدت زمان مورد نیاز 

میزان توافق برای حصول  
 نتیجه 

درصد)نمره باالی سه از   80تا   70بین  
 مقیاس لیکرت(

درصد در پژوهش حاضر در نظر   80باالی 
 گرفته شده است. 

 

گیری   نمونه  روش  از  استفاده  با  اساس  این  بر 
غیراحتمالی هدفمند و گلوله برفی پرسشنامه طراحی  

 
1  Creswell & Creswel 
2 Hsu & Sandford 

در   شده  شناسایی  های  شاخص   اساس  بر  شده 
  در   زماني  سه مقطع  در  و  مرحله  دو  در   بخش اول 

3 Hsu & Sandford 
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سوال    12اول    مرحله  در.   گرفت  قرار  انخبرگ  اختيار
سوال بسته     6و در مرحله دوم  بسته و یک سوال باز

سوم   مرحله  در  نهایتا  توافق     3و  به  بسته  سوال 
بندی   رتبه  برای  مرحله  در  شد.   رسیده  جمعی 

کم   اساس  بر  ها  عدم    - متوسط  – شاخص  و  زیاد 
 ارتباط  جمع آوری شد.  

 هاتحلیل داده 5
پژ  از  بخش  این  افراد  در  توصیف  به  ابتدا  وهش 

پرداخته مصاحبه استشونده  ذکر  شده  به  الزم   .
است که کلیه افراد از مدیران سطوح باالدستی دفاتر  

 مرکزی هستند.

 

 

 اختی ن توصیف متغیرهای جمعیت ش   7 جدول 

 کد تحصیالت  موقعیت شغلی  نام شرکت 
 Q1 دکتری مدیریت مالی  مدیر ارشد  گذاری امید سرمایهگروه  

 Q2 ارشد مدیریت  کارشناس ارشد  رنگگل
 Q3 دانشگاه تهران  -دکتری برق مدیرعامل  -

 Q4 دکتری دانشگاه تهران  مدیر ارشد  سدید 
 Q5 دکتری مدیریت  مدیرههیئت گروه مالی سامان 

 Q6 ( دکتری مدیریت )بهشتی مدیر ارشد  مات 
 Q7 ییدانشگاه عالمه طباطبا -دکتری مدیریت مالی مالی انصارگروه 

 Q8 مدیریت  -دکتری کارشناس ارشد  تعاونی مولی الوحدین 
 Q9 پردیس بهشتی  –مدیریت بازرگانی  دکتری -

 Q10 صنایع   –ارشد  مدیرعامل  -
 Q11 مدیریت  –دکتری  مدیر ارشد  1-

 

بخش اول: عوامل مؤثر بر   5.1
های چند  گیری شرکتشکل 

ناهمگون مرتبط با    وکارکسب
 ادبیات نظری 

شاخص  شناسایی  از  شکل پس  اصلی  گیری های 
از طریق مرور  وکار ناهمگون  های چند کسب شرکت 

نهایتا   های    28نظامند  واژه  کلید  اساس  بر  عامل 
ادامه   آن در  انتخاب شد که خروجی  گزینش شده 

 آورده شده است.

 

 

 

 

 

 
 ها خودداری شده استها از آوردن اسم آنبر اساس مصاحبه با مدیران ارشد این شرکت 1
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 ی ادبیات نظری بند جمع   8جدول  

مضامین  
 اصلی 

عوامل  
در   شدهییشناسا

 فرعی( )  اتیادب

 ن ی محقق

لی 
ص

ن ا
می

ضا
م

 

عوامل  
در   شدهییشناسا

 فرعی( )  اتیادب

 محققین 

نه 
زمی

ل 
وام

ع
 ای 

شدت رقابت در  
 بازارهای داخلی 

؛  2020انگ و لجوبونیکوا،
 2001کوک و گویالن،

ل  
وام

ع
ری 

ختا
سا

 

تحقیق و توسعه  
 قوی و مدرن

 1،2001خانا و پاپلو 

های نهادی  محیط
 ضعیف 

 3،2005پنگ و همکاران  کارایی قلمرو  2،2003وان و هاکینسون 

ها/ ساختار  سیستم کورتویچ و ه موقعیت جغرافیایی 
 سازمانی

؛هیل  4،2009لی و همکاران 
 5،1992و همکاران 

بلوغ رسیدن   6،2008جونز و هیل  عدم تقارن اطالعات 
وکارهای کسب

 اصلی 

؛ دتا و  2002پارک،
 2011گوتیر،

 7،2005پنگ و همکاران  کارایی مقیاس 1988پورتر، صنایع پشتیبان
وکار  کسب موقعیت 2001کوک و گویالن، اتحادهای خارجی 

 محوری 
؛ دتا و  8،2002پارک 

 9،2011گوتیر 

 
1 Khanna and Palepu 
2 Wan & Hoskisson 
3 Peng et al 
4 Li, et al 
5 Hill et al 
6 Jones& Hill 
7 Peng et al 
8 Park 
9 Datta, & Guthrie 
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هاکیسون و   حمایت دولتی 
؛  2010همکاران،
 1999نوچام،

 1،2001اندراده و همکاران  ثبات مدیریتی 

های  محدودیت
 قانونی

 2008جونز و هیل، هزینه مبادله باال 2،2004کیم و همکاران 

؛  2001چاترج و ورنلورفت، اقتصاد کشورها 
 2016کالزوالری و اسکارپا،

 

  کاهش ریسک 
؛  3،2008لیون و فریر 

 2013همکاران،کورتوویچ و 

ری 
فتا

ل ر
وام

ع
 

های مزیت 4،1999دروزدو و کارول  ن یمؤسس فلسفه  
 صنایع  5گامپیش

 کوک و
 2001گویالن،

جهانسون و   های مدیران انگیزه
 2006همکاران،

 ;؛2008جونزو و هیل، افزایی مالی هم
 6،2001چاترج و ورنلورفت 

 2012دهیر و دهیر، تکنولوژی نیاز به   7،1990بیگارت  اخالق کارکنان
 2008جونز و هیل، فرهنگ سازمانی 

 
منابع /جریان نقد  

 مازاد
 2012دهیر و دهیر،

 8،2006میلر  افزایی مدیریتی هم 2014کیم و راشد، رهیمدئتیهترکیب  
 

بندی موارد مطرح شده کلیه عوامل  بر اساس جمع 
ای، ساختاری گیری در سه دسته زمینهبر شکل   مؤثر

الگوی    کهن یا اساس    بر  ی شدند.بندم یتقسو رفتاری  
قبیل   از  مختلفی  پژوهشگران  توسط  شده  مطرح 

( به کار گرفته شده نحوه ارتباط بین  1984)9گریندل
عوامل   دسته  سه  نحو این  ه  یبه  که    چ یاست 

تعامل  تواندی نم   یاده یپد از   شاخهسه  نیا  خارج 
رابدرواقع.  ردیانجام گ   ک ی  شاخهسه  ن ی ا  انیم   طه، 

از هم    عمل  است که در  یتنگاتنگ ناگسستن  طهراب
 وجهچ یهبه  شاخهسه  نی ب  ی. به عبارت رندیناپذ یی جدا
ن  یگانگسه سه    ست؛یحاکم  حاکم    یگونگ بلکه 

ً سه جنبه    نی ا  ص یو تشخ  ز یاست. تما و    ی نظر  صرفا
مفاه  لیوتحله یتجز   منظوربه شناخت    م یو 
(. بر اساس  1392)دهقانی و همکاران،  هاست ده یپد

شاخکی عوامل  انهیزمعوامل    مدل سه  و  شرایط  ی 
 

1 Andrade et al 
2 Kim et al 
3 Lyon & Ferrier 
4 Drozdow & Carroll 
5 .Early mover advantage 
6 Chatterjee & Wernerfe 
7 Biggart 
8 Miller 
9 Grindle 

ی هستند که محیط سازمان را  سازمانبرون محیطی  
متقابل دارند و خارج    ریتأث ، با سازمان  کنندی ماحاطه  

شام رفتاری  عوامل  هستند.  سازمان  کنترل  ل از 
که   است  سازمان  درون  انسانی  روابط  و  عوامل 

ی و الگوهای ویژه  ررسمی غی رفتاری، ارتباط  هنجارها
تشکیل    وستهیپهمبه را  سازمان  اصلی  محتوی  و 
ً ینها.  دهندیم ساختاری    تا تمام    رنده یدربرگعوامل 

سازمان    یرانسان یغعوامل و شرایط فیزیکی و  عناصر،  
که   خاص بانظماست  ترتیب  و  قاعده  و  ،  ی 

بدنه  وستهیپهمبه و  پوسته  قالب،  چهارچوب،   ،
را   سازمان  مادی  و  به     .سازدیمفیزیکی  توجه  با 

وکارهای ایران در این پژوهش  فضای حاکم بر کسب 
دو   گذاشتن  مبنا  فضای    فرضش ی پبا  وارد  اولیه 

عوامل   اول  بخش  شدند.  بر    شدهیی شناساتجربی 
چند  گیری شرکتشکل و    وکارکسب های  ناهمگون 
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   مطرح شده توسط  گانهسههای  بخش دوم منطق
بنابراین بر اساس این فضا    ( 2014کمپل و همکاران)

در گام بعدی بعد از تکمیل ادبیات نظری در گام دوم  
بخش   در  شده  شناسایی  منطق  سه  به  توجه  با 

های   نظری  تالش می شود تا از طریق این الگو منطق
ی خصوصی  هاشرکت وکارهای ایران در  فضای کسب 

ً ینها شناسایی شود.   محققان سعی    تا گام سوم  در 
خواهند کرد تا با انتخاب مضامین اصلی در هر یک  
فضای   از  برساخته  الگویی  مسلط  رویکردهای  از 

 وکارهای ایران ارائه دهد. کسب 

شناسایی نوع منطق  بخش دوم:  5.2
های  گیری شرکت حاکم در شکل 

 کانگلومرت 
ادبیات نظری در بخش تجربی در  پس از جمع بندی  

مرحله اول از طریق مصاحبه باز تالش شد تا عوامل  
شناسایی شده در بخش اول تکمیل گردد. به صورت  

مضمون شناسایی شد که در    128کلی در این بخش  
زمینه عوامل  تحریم ای  بخش  عنوان  های  تحت 

صنایع پشتیبان    سیاسی اضافه گردید و دو مضمون 
در ادبیات به آن اشاره شده  که  ی  و اتحادهای خارج

های  گیری شرکت است عمالً شاخص مهمی در شکل
کسب  نبودندچند  ناهمگون  عوامل  .  وکار  بخش  در 

گیری  مربوط به ساختاری که نقش بسزایی در شکل
شرکت این  می گونه  ایفا  ادبیات  ها  در  مواردی  کنند 

ها به آن اشاره  پژوهش بوده که در بخش مصاحبه
های متعددی وجود دارند که  کس. شاخص نشد و بلع

های ناهمگون در ایران  مختص فضای خاص شرکت 

کسب عبارت   بوده   وجود  تقدم  از:  بر  اند  وکارها 
آنشکل کسب   - ها  گیری  بدهی مبادله  با  های  وکار 

بخش  و وجود کسب   معوقه در   . پوششی  وکارهای 
نکته مهمی که باید به آن اشاره    عوامل رفتاری هم 

عدم قوی    شود  اخالق  و  فرهنگ سازمانی  به  اشاره 
شکل  برای  شرکت کارکنان  از  اینکونه  در  گیری  ها 

کسب  دیدگاه  فضای  این  است.  ایران  وکارهای 
بر  می بگیرد.  قرار  بررسی  مورد  جنبه  دو  از  تواند 

اساس مبانی ادبیات ذکر شده دو رویکرد اصلی برای  
شرکت شکل کسب گیری  چند  ناهمگون  های  وکار 

ها برای  گونه شرکت ارد که رویکرد اینکه این وجود د
بیش  هستند  نوظهور  مورد  اقتصادهای  ازپیش 

ارزیابی قرار گرفته شده است. در گام بعدی تالش  
های مختلف  گیری منطقشده است تا از طریق شکل 

 دهد.   وکارها را مورد ارزیابی قراراین نوع کسب 

مصاحبه  به  توجه  انجامبا  منطق های  سه  شده 
میغال این ب  برای  شرکت توان  فضای  گونه  در  ها 

اند از:  وکارهای ایران شناسایی کرد که عبارت کسب 
وکار و منطق تمایالت  افزایی، منطق کسب منطق هم

عوامل   از  یک  هر  تشریح  به  ادامه  در  مدیران. 
 شده است. پرداخته 

کسب فضای   :وکارمنطق  منطق  این  اساس  بر 
کانگلوگیری شرکت اصلی شکل اساس  های  بر  مرت 

به  فرصت  ورود  قابلیت  که  است  بازاری  های 
سازد. پس از  پذیر میوکارهای جدید را امکانکسب 

واصل فرعی  کلیه مضامین  در    یتشریح  آن  خروجی 
 : آورده شده است 9جدول 
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 وکار گیری منطق کسب عوامل مؤثر بر شکل   9جدول  

 مضامین فرعی گرداوری شده از مصاحبه  مضمون اصلی  عوامل 
ری 

ختا
سا

 

  موقعیت
وکار  کسب

 محوری 

وکار نسبت  ادراک کلی کسب(، 4) دیهای جدوکار مرکزی برای ورود به حوزهتحریک کسب
سودآوری سالیانه  (، 2)  یوکار فعلکسبعملکرد ضعیف (، 1به اندازه بزرگ آن در بازار )

 (2)  یوکار محورمداوم برای کسب

تأثیرپذیری  (، 3وکار )تر شدن یک کسبازاندازه بزرگای و ریسک بیشوجود سقف شیشه کاهش ریسک 
پذیر بودن  ریسک(، 4) یطیهای مح وکارهای محوری از تالطمسریع و باالی کسب

 (5) رانیوکارهای خاص در فضای ا کسب

های مزیت 
 پیشگام صنایع

حرکت در راستای هویت  (، 1) انیتالش برای ایجاد تصویر پیشگام بودن در ذهن مشتر
 ( 3) یشرکت مرکز

منابع/جریان نقد  
 مازاد

 (5سرمایه مازاد ) (، 4گذاری ثابت در بانک )جای سرمایهوجود بازارهای جایگزین جذاب به

نه
زمی

 ای 

شدت رقابت در  
 سطح داخلی 

  یداشتن ماهیت انحصار(، 3وکارها )پایین بودن شاخص شدت رقابت در بیشتر کسب
های جدید در  ظهور رقابت(، 5) هی وجود انحصارهای چندجانبه در دسترسی به مواد اول(، 4)

 ( 4)  یوکارهای مبتنی بر فناورکسب
اپشن جدید  (، 4واسطه ذینفع بودن خود )وکارهای هدف بهحمایت موردی دولت از کسب حمایت دولتی 

 ( 5ها )دولت برای برخی حوزه
ثباتی اقتصاد  بی

 کشور
(،  4) یهای کالن اقتصادمشیدرپی خطهای پیتغییر جهت (، 4ثباتی اقتصاد کشور )بی

گرایش انتقال سرمایه از  (، 4وکارها )درپی در فضای کالن کسبوجود تورکود پی
 (3بر )وکارهای نقدبر به سرمایهکسب

های  تحریم
 سیاسی 

باال رفتن ریسک شکست  (، 4های ظالمانه )وکار اصلی به علت تحریمفلج شدن کسب
صرفه نبودن واردات به دلیل افزایش تعداد  به(، 3گذاری باال )وکارهایی با سرمایهکسب

جای الزام به جایگزینی قطعات یا مواد اولیه داخلی به(، 2) میهای ناشی از تحرواسطه
 ( 2) یمیواردات تحر

موقعیت  
 جغرافیایی 

(، مزیت رقابتی نسبی در نزدیکی  4تراکنش باالی مواد اولیه صنایع مختلف در کشور)
  -ای صنایع در نقاط مختلف کشور)صنایع آلی(، تمرکز خوشه3کننده)جغرافیایی به مصرف

 ( 2ی و....()نفت –سنگین 
 

ری
فتا

ر
 

های  انگیزه
 مدیریتی 

 (2حسن شهرت مجموعه )(،  2) رهیمدگرایش اعضای هیئت
 ( 1) یگری با افراد دولتالبی

های فلسفه
 گذار بنیان
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هم فضای    :افزاییمنطق  در  که  دومی  منطق 
منطق  کسب  است،  لمس  قابل  ناهمگون  وکارهای 

طور که از نامش پیداست این  است. همان   افزاییهم
واسطه خلق ارزش مشترک از طریق ارتباط  منطق به

وکارهای مختلف در تالش است تا نهایت  بین کسب 
ارزش را ایجاد کند... در ادامه خروجی مضامین اصلی  

 . و فرعی خروجی از مصاحبه آورده شده است

 
 افزایی اصلی و فرعی مؤثر بر منطق هم مضامین    10جدول  

 مضامین فرعی گرداوری شده از مصاحبه  مضمون اصلی  عوامل 

ری 
ختا

سا
 

افزایی  هم
 مدیریتی 

ارزیابی مدیران کارکشته در واحدهای  (، 5وکار )راستا بودن اهداف مشترک بین کلیه کسبهم
جویی در  صرفه(، 3) ی سازی مدیران طی مراحل ارتقا شغلرواج شبکه(، 4) دیوکاری جدکسب

 (3زمان )کارگیری همهای دستمزد مدیران به بههزینه

 افزایی مالی هم

های تخصصی  استفاده از نیروی(، 4وکارها )واسطه نوع کسبایجاد ارزش مشترک به
وکارها کسبشده از طریق تبادل نوع های دستکاریارائه صورت مالی(، 4) یصورت اشتراکبه

(،  2هایی با هزینه کمتر )های ثابت بیشتر برای دریافت واماهرم کردن دارایی(، 2) گریبا همد
کمک  (، 4) یوکارترین منبع تأمین مالی در مجموعه کسبعنوان مهمدخیل کردن بانک به

 (3) گریهای مالی به همدکردن بخش

منابع/جریان  
 نقد مازاد 

تمایل صاحبان  (، 5گذاری ثابت در بانک )جای سرمایهوجود بازارهای جایگزین جذاب به
 (5مازاد )  ه یسرما (،4های کالن )سرمایه به در جریان بودن سرمایه

تحقیق و  
 توسعه قوی 

های  فرصتبروز رسانی  (، 3) ی گذارای قوی در دفاتر مرکزی و به اشتراکهای دادهایجاد پایگاه
ربط  های مختلف دانشگاهی در واحدهای ذیوجود تخصص(، 3وکار ) جدید بازاری درون کسب

(2 ) 

 (3تر )های بزرگادراک بهتر مشتریان نسبت به مجموعه کارایی مقیاس

ری
فتا

ر
 

های  انگیزه
 مدیریتی 

 ( 3)  یگرایش سوداگراِن به سودآور(، 3) رهیمدگرایش اعضای هیئت
 ( 2ارتقا حسن شهرت مجموعه )

 

مد تمایالت  مدیران(  رانیمنطق  بر    :)بلندپروازی 
های انجام شده در این بخش  اساس جمیع مصاحبه

افزایی به شرح زیر  مضامین اصلی و فرعی منطق هم 
 است
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 تمایالت مدیران مضامین اصلی و فرعی مؤثر بر منطق    11جدول  

 مضامین فرعی گرداوری شده از مصاحبه  مضمون اصلی  عوامل 
ری

فتا
ر

 

فلسفه  
 گذار بنیان

(،  4) یهای مختلف دانشگاه در گرداوری متخصصین از حوزه دآورندهیگرایش مالک یا پد
 ( 4) رمجموعهیهای زکل سازمانپذیر بودن مالک و تزریق این روحیه بهریسک

 (4حضور در استارتاپهای نوآورانه )(، 5)  یگری با افراد دولتالبی
وکاری از ابتدا  ریزی فلسفه چند کسبپی(، 4) ز یآمتمایل مالکان به انجام اقدامات مخاطره

 (5فعالیت شرکت ) 

های  انگیزه
 مدیریتی 

  یگرایش سوداگراِن به سودآور(، 4مدت )کوتاهافق زمانی (، 5) رهیمدگرایش اعضای هیئت
تظاهر مدیران در  (، 4ارتقا حسن شهرت مجموعه )(، 4پیشرو بودن در صنایع مختلف )(، 5)

 (3های فناوارنه )همراهی با فناوری / حضور در شرکت

ترکیب هیات  
 مدیره

 متفاوت سابقه فعالیت در چندین صنعت  ، دانش مدیریتی باال

ری 
ختا

سا
 

منابع/جریان  
 نقد مازاد 

تمایل صاحبان  (، 5گذاری ثابت در بانک )جای سرمایهوجود بازارهای جایگزین جذاب به
 (5سرمایه مازاد ) (، 4های کالن )سرمایه به در جریان بودن سرمایه

 

 ی نظری سازی غن بخش سوم:   5.3
ها و  در بخش سوم پژوهش پس از شناسایی منطق

از    هاآن   دهندهشکل عوامل   تا  است  شده  تالش 
طریق ترکیب مبانی نظری و تجربی الگویی اقتضایی  
در   مضمون  هر  انتخاب  مبانی  گردد.  مطرح 

 رویکردهای مسلط به شرح زیر است 

انواع   .1 از  یک  هر  برای  قوی  نظری  مبانی  دارای 
آن   نظری  مبانی  نظری  بخش  باشد)در  تنوع 

 آورده شده است(

قیم  مست  صورت بهدر بخش تجربی و مصاحبه   .2
  صورت به باشد)در بخش قبلی    شدهاشارهبه آن  

 کامل با مضامین فرعی آورده شده است( 

  صورت به دارا طیف مشخصی باشد و بتوان آن را   .3
 مشخصی به تصویر کشید

  ت یاهم  باها به یک اندازه مهم و  برای همه منطق .4
 نباشد.  

هم افراد    افزایی: منطق  با  مصاحبه  اساس  بر 
ی مؤثر  هاشاخص افزایی  همگزینش  بر مبنای منطق  

ها به  ی آن موردبررسی  هاشاخص شناسایی شدند که  
 شده است: آورده  12صورت  جدول 
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 افزایی شماتیک کلی از منطق هم   12  جدول 

 افزایی منطق هم

 گیریالگوی تصمیم

 عوامل ساختاری  عوامل رفتاری  ی انهیزم عوامل 

شدت رقابت در بازارهای  
 داخلی 

انگیزه و بینش  
 مدیران

منابع/جریان نقد مازاد/اسالک  
 سازمانی

 افزایی مالی هم
 پژوهش و توسعه قوی 

 ساختار سازمانی
 افزایی مدیریتی هم

 عوامل ساختاری  عوامل مسلط 

شرط ذکر   4توجه به عنوان عوامل مسلط در نظر گرفته شده است و با در این بخش به لحاظ اینکه بعد ساختاری به
 عنوان متغیر کلیدی این بخش برای ارائه الگوی اقتضایی انتخاب شده است شده ساختار سازمانی به

 

وکار عوامل  : بر اساس منطق کسب وکارمنطق کسب
وکاره در  های چند کسب گیری شرکت مؤثر در شکل 

عوامل   سه  رفتاری  انهیزمقالب  و  ساختاری  ی، 
 . مشخص شده است که در جدول  آورده شده است

 
 وکار شماتیک کلی از منطق کسب   13  جدول 

 وکار منطق کسب

 گیریالگوی تصمیم

 عوامل ساختاری  عوامل رفتاری  ی انهیزم عوامل 
 حمایت دولتی 

 انگیزه و بینش مدیران 
 کاهش ریسک 

 منابع/جریان نقد مازاد  ثباتی اقتصاد کشور بی
 ی سیاسی هامیتحر

 گذار انیبنی هافلسفه
 های پیشگام صنایع مزیت 

 شدت رقابت در سطح داخلی 
 وکار محوری بلوغ رسیدن کسب

 موقعیت جغرافیایی 
 ی انهیزم عوامل  عوامل مسلط 

، شدت رقابت   شدهارائهی و بر اساس شروط انهیزمدر این بخش با توجه به متغیرهای شناسایی شده در بخش عوامل 
 عنوان متغیر اصلی برای ارائه الگوی اقتضایی انتخاب شدند.در بازارهای داخلی و صنایع همگون به

 

بر اساس این منطق نقش    منطق تمایالت مدیران:
بهعوامل   انتخاب شده  رفتاری  عنوان عوامل مسلط 

 آورده شده است   14است که موارد کلی آن در جدول 
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 شماتیک کلی از منطق تمایالت مدیران   14  جدول 

 منطق تمایالت مدیران 

 گیریالگوی تصمیم

 عوامل ساختاری  عوامل رفتاری  ی انهیزم عوامل 

- 

 گذار ی بنیانهافلسفه

 منابع/جریان نقد مازاد 
 های مدیریتی انگیزه

 مدیرهترکیب هیئت

 عوامل رفتاری  عوامل مسلط 
مدیره  در این منطق هم با توجه به عوامل مسلط و نوع متغیرهای ذکر شده در بخش رفتاری، ترکیب اعضای هیئت

 انتخاب شدند. عنوان مبنای نهایی برای این منطق به
 

 بحث و تفسیر 6
متغیر در    و سهحال با توجه به سه منطق ذکر شده  

ها  های حاکم، ترکیب هر یک از آن هر یک از منطق

مورد   ذکر شده  نظری  مبانی  اساس  بر  و  ادامه  در 
بررسی قرار گرفته شده است. نکته قابل ذکر مبانی  

آورده    15بوده که در ادامه در جدول   نظری ذکر شده
 شده است  

 
 .الگویی اقتضایی بر اساس عوامل مسلط در هر منطق 15جدول 

 

بندی سه شاخص مطرح شده نهایتا  بر اساس جمع
چهار نوع شرکت کانلگومرت شناسایی شدند که به  

 ترتیب شامل حاالت زیر است:

تنوع     Aنوع   درجه  کمترین  بر  مبتنی  که 
غیرهمگون بین کسب و کارها بوده است  . در این  

ها عمدتا تمرکز مبتنی بر ورود به کسب  نوع شرکت 
به این شکل که    و کارها در طول  زنجیره تامین بوده

هم اساسس  بر  ورود  اصلی  و  مبانی  کسب  افزایی 
ساختار   بخش  این  در  که  بوده  یکدیگر  با  کارها 

کننده تعیین  نقش  نوع  سازمانی  کند.  می  ایفا  ای 
نظارت بر چنین کسب و کارهای به صورت مستقیم  
بوده و در مدیریت آنها نیز نفش دارند. در این نوع  

تجانس اعضای هیات    از شرکتهای کانگلومرت نقش 
دارند.   قرار  بعدی  مراحل  در  رقابت  و شدت  مدیره 

ها، کمترین درجه تنوع  بنابراین در این نوع از شرکت 

 
 

 همگون  ریغ تنوع  تنوع همگون  
 کنترل مالی  کنترل استراتژیک  ی استراتژیک زیربرنامه کنترل  نوع

 زیاد متوسط  کم شدت رقابت 

 ادهوکراسی  ی بخشی بوروکراس ی احرفهی بوروکراس ماشینی ی بوروکراس ساده  ساختار سازمانی

 گردش باال گردش متوسط  ثابت  مدیره ترکیب اعضای هیئت

 کم زیاد درجه تنوع 
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غیرهمگون را دارا بوده که نقش تعیین کننده را نوع  
ارتباط کسب و کارها با یکدیگر ایفا خواهند کرد نه  

و  فرصت تمایل  هم  دوم  مرحله  در  محیطی.  های 
از  انگیزه   خروجی  اساس  بر  دارد.  قرار  مدیران 
های  مصاحبه دیتابیسس  ایجاد  تجربی  بخش  و  ها 

واحد برای به اشتراک گذاری اطالعات میان کسب و  
کارهای مختلف از نمونه مصادیقی است که به کار  

می اساس  گرفته  بر  انتخاب  مبانی  همچنین  شود. 
امتیازهایی است که می توانند به کسب و کارهای  

اعطا کنند و یا اینکه خود گیرنده امتیاز باشند.  دیگر 
نمونه شرکت بررسی شده در این حوزه     بر اساس

که کسب و کار محوری آن تبلیغات است سعی می  
به   مربوط  که  را  جانبی  های  فعالیت  کلیه  کنند 
تبلیغات نبوده ولی به نحوی از سرچشمه می گیرد  

عهده  باشند. بر اساس این شرکت، حوزه تبلیغات بر  
و   کسب  حوزه  در  ولی  بوده  محوری  کار  و  کسب 
کارهای دیگری مثل فن آوری مالی، مد و لباس، عطر  
کار   و  با کسب  ارتباطی  هیچ  که  بوده   .... و  ادکلن 
محوری نداشته ولی منشا ورود آن به نحوی از کسب  
و کار اصلی است. بنابراین در این گونه از شرکتهای  

ناهمگونی کسب درجه  بین    کانگلومرت  در  کارها  و 
 های کانگلومرت کمترین است.   شرکت 

های سوداوری در بازار  که مبتنی بر فرصت   B   نوع
کارها   و  از کسب  نوع  این  نگاه  نوع  و  انگیزه  است 

های بازار است. شدت رقابت  صرفا به دنبال فرصت 
زمینه عوامل  نماینده  عنوان  از  به  نوع  این  در  ای 

کند و هر چه این آیتم    شرکتها نقش کلیدی را ایفا می
باالتر باشد ورود به کسب و کارهای ناهمگون رنگ و  
بین   روابط  نوع   . گرفت  خواهد  تری  جدیدی  بوی 

مانند شرکت به  کارها  و  نوع  کسب  و    Aهای  دقیق 
برنامه ریزی شده ولی مدیران در دفاتر مرکزی سعی  
می کنند از طریق کنترل فرایندهای آن به صورت کلی  

ه باشند ؛ به این شکل که در کنار کنترل  نظارت داشت
بین   مستمری  ارتباط  هستند  تالش  در  مالی  های 
از   نوع  این  در  کنند.  ایجاد  زیرین  وکارهای  کسب 

در  شرکت  یکدیگر  با  حدی  تا  ها  بخش  مدیران  ها 
فرصت کنند  می  سعی  و  بوده  به  ارتباط  که  هایی 

واسطه تغییرات بازار و هم چنین قوانین و مقرارت  
وجود می اید را به یکدیگر معرفی کرده و نهایتا  به  

بیشترین سود را از این قسمت داشته باشند. در این  
ها بین کسب و کارها ارتباط وحود دارد  نوع از شرکت

نیست؛ نمونه مثال     Aهای نوع ولی به مانند شرکت
خروجی   اساس  بر  شرکتها  از  گونه  این  در  واقعی 

تشریح کرد که این  مصاحبه ها می توان به این شکل  
برند   دارای  خیلی  خانگی  لوازم  حوزه  در  شرکت 
معروفی بود و هست ولی به واسطه ارتباطاتی که  
وارد   دادند  ترجیح  آوردند  بدست  خارجی  حوزه  در 
طریق   از  تا  شوند  بازرگانی  و  نفت  ترانزیت،  حوزه 
ارتباطات خود در حوزه اصلی استفاده کرده و از این  

ت آوردند. نکته جالب در  طریق هم سودآوری بدس 
شرکت  از  نوع  که  این  است  این  کانگلومرت  های 

از جنس   ارتباط بین کسب و کارها وجود دارد ولی 
نیست. در واقع بر مبنای سوداوری و فرصت    Aنوع 

های ناهمگون کردند  های بازار اقدام به ورود به حوزه
ولی سعی می کنند به واسطه جلسات ماهانه خود  

ا مدیران  از  بین  مختلف  کارهای  و  کسب  رشد 
 ارتباطات بین یکدیگر نهایت استفاده را ببرند. 

انگیزه   Cنوع   با  ارکان  که همگون  و  های مدیران 
دنبال   به  بیشترین  است  مرکزی  سازمان  اصلی 

بوده و می خواهند از ارتباطات خود در    بلندپروازی
شرکتهای   از  نوع  این  ببرند  سود  مختلف  صنایع 
کانگلومت را میتوان در این ضرب المثل خالصه کرد  
گونه   هیچ  عمال  رفتن".  شبه  یک  را  ساله  صد  "راه 
ارتباطی بین کسب و کارهای مختلف نبوده و صرفا  
  می خواهند وارد حوزهای مختلف شده و بدون امکان 
سنجی دقیق از آن حوزه سوددهی کسب کنند. در  

های  این نوع از کسب و کارها شدت رقابت و فرصت 
سوداوری در اولویت نبوده و صرفا به واسطه ارتباط  

خواهند وارد این فضا شوند.  با مدیران باالدستی می
کانگلومرت   شرکتهای  از  نوع  این  در  کلیدی  عنصر 

اع که  است  رفتاری  عوامل  بر  هیات  متمرکز  ضای 
مدیره به شدت نامتجانس بوده و تغییرات آن بسیار  
باالست. میزان ارتباط بین کسب و کارها عمال نبوده  
یا خیلی کم بوده و صرفا مبتنی بر کنترل مالی توسط  
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-دفاتر مرکزی است. ارتباط در اینجا حرف اول را می
مصاحبه از  واقعی  نمونه  یک  در  طور  زند  این  ها 

که است  شده  دیدگاه    xشرکت    مطرح  بر  مبتنی 
سنتی بوده و صرفا بر مبنای تمایل شخصی مدیران  
بود که به عنوان از حوزه ای تی وارد فضای لیزینگ  
اوراق   بورس  وارد  انجا هم همزمان  از  خودرو شدند 
بهادار شدند بدون اینکه هیچ ارتباطی بین کسب و  

 کارها وجود داشته باشد.  

-ملترین نوع شرکتکه مبتنی بر کا   Dنهایتا نوع  
ای کانگلومرت است همه عوامل سه گانه زمینه ای  ه

بر   است.  داده  قرار  را مدنظر  و ساختاری  رفتاری   ،
شرکت  نوع  این  باال  اساس  رقابت  شدت  زمانی  ها 

باشد، ترکیب  اعضای هیات مدیره نامتجانس باشد  
و نوع کسب و کارها هم به لحاظ ماهیتشان کمترین  

هایی شکل  ر داشته باشند شرکت ارتباط را با یکدیگ
می گیرند که مبتنی بر ساختارهای بخشی بوده ولی  
نوع ارتباط آنها توسط دفاتر مرکزی متغیر بوده ولی  
می   رفتار  مدیریتی  و  مالی  کنترل  جهت  در  بیشتر 

از شرکت این  از سه حالت مطرح  کنند.  ترکیبی  ها 
بر   را  خود  مبانی  کنند  می  سعی  که  هستند  شده 

ره زمانی خاص مشخص کنند؛ یعنی شدت  اساس دو
ها بسیار باال، تجانس  رقابت برای اینگونه از شرکت

هیات مدیره کم و ساختار حاکم بر کسب و کارهای  
زیر مجموعه هم ترکیبی از کنترل مالی و برنامه ریزی  
به   عمال  فضایی  چنین  در  یعنی  است.  استراتژیک 
  حدی فضای اقتصادی حاکم به هم ریخته است که
مبنای مشخصی برای ورود آنها وجود نداشته و عمال  

ای، رفتاری و ساختاری تشکیل  ترکیبی از عوامل زمینه
ها می شوند در این حالت با  دهنده این نوع شرکت 

بیشترین ناهمگونی بین کسب و کارها مواجه بوده  
و میزان ارتباط بین آنها هم درجه مشخصی ندارد ولی  

نوع کس تالش می از طریق  کنند همه  را  کارها  ب و 
 مدیریت دفاتر مرکزی تحت نظر قرار دهند.

نوع شرکت کانگلومرت ذکر خالصه    4بر اساس  
 خالصه کرد:  16ها را می توان در جدول آن

 
 وکارها بر اساس میزان ناهمگونی کسب   ها منطق . مقایسه انواع  16جدول 

 

در این بخش تالش شده است تا از    اعتباریابی مدل:
های  طریق   روش دلفی به هر یک از  نوع شرکت

  6مورد بررسی  قرار گیرد.  پس از بررسی از طریق   
حوزه   این  با  مرتبط  علمی  هیات  یک  و  ارشد  مدیر 

ای طراحی و به افراد مشخص شده داده  پرسشنامه
 شد. مشخصات این افراد به شرح زیر است 

انسان   ریمد .1 بازنشستگ   یمنابع    ی صندوق 
 کشور 

 ت.... شرک رعاملیمد .2

مدیریت  دکتر    - دیام  یل ارشد گروه ما  ریمد .3
 استراتژیک  

  
 

 D نوع C نوع Bنوع  Aنوع  نوع شرکت/متغیرهای کلیدی 
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 باال متغیر)از پایین تا باال( باال متوسط رو به پایین  شدت رقابت 

 باال باال متوسط  کم ناهمگونی اعضای هیات مدیره

 کنترل مالی  کنترل مالی  کنترل استراتژیک  برنامه ریزی استراتژیک ساختار سازمانی
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ی مدیریت  دکتر  -مات  نگ یمشاور ارشد هلد .4
 استراتژیک

ا  ریمد .5 تحق  ده یعامل  )شرکت  و    قیهاب 
 ( سامان ی توسعه گروه مال

 ی مهندس نظر - عامل شرکت ... ریمد .6

  ی حسابدار  تی ر یدانشکده مد  یعلم   ئتیه  .7
 دکتری استراتژیک - تی ریو مد

  12پرسشنامه ها در گام اول  پس از جمع بندی  
بندی رسیده شد.  سوال به جمع   6سوال مطرح شده  

شیوه مطرح کردن سواالت به این شکل بود که پس  
ها تالش شد  از معرفی کردن هر یک از نوع شرکت

که در بستر آنها بتوان بهترین گزینه را انتخاب کرد.  
، مجداا   از توضیحات مجدد    در مرحله  دوم پس 

التی که در آن پراکندگی پاسخ ها باال بود  برای سوا 
پرسشنامه به صورت الکترونیکی توضیح گردید . در  

سوال مجدا توضیحات اضافی در    6این مرحله از بین  
جمع   بتوانند  تا  شد  تالش  و  شد  داده  پرسشنامه 
بندی بهتری از این سواالت بدست آورند . در مرحله  

دیگری از  سوم بین دو سوال باقی مانده مجدا سبک  
پرسشنامه طراحی گردید که برای اعضا ارسال شد و  
نهایتا در این بخش به جمع بندی رسیده شد که از  
این   برای  مناسب  گزینه  تواند  می  متوسط  تا  کم 
 بخش باشد.دور سوم روش دلفی به شرح زیر است: 

 
 خبرگان   - . جمع بندی مرحله سوم روش دلفی  17جدول  

 

در نتیجه بر اساس این موارد ذکر شده مدل نهایی  
 پژوهش بسته شد.

 ی و پیشنهادهاریگجهینت 7
پژوهش حاضر به دنبال ارائه الگویی اقتضایی برای  

که  هاشرکت گیری  شکل است  بوده  کانگلومرت  ی 
ادبیات   از  از شناسایی مضامین استخراج شده  بعد 
نیمه   مصاحبه  از  استفاده  با  بعد  بخش  در  نظری 

این مضامین کامل شدند. در این مرحله    افتهیساختار
رهای  وکاهای سیاسی، وجود کسب مضمون تحریم   4

کسب  وجود  تقدم  شکلپوششی،  بر  گیری  وکارها 

ً ینها و    هاآن کسب   تا با  مبادله  ی  های بده وکارها 
معوقه.  سپس در بخش بعدی بر اساس مضامین  
شناسایی شده سه منطق غالب شناسایی شدند که  

و تمایالت مدیران    وکارکسب یی،  افزاهمشامل منطق  
ش به  ی گردیدند . سپس محققان در پژوهگذارنام 

شکل عوامل  شناسایی  از  دنبال  یک  هر  گیری 
منطق    هامنطق در  که  عوامل    وکار کسب پرداخته 

یی عوامل ساختاری و در  افزاهم ی، در منطق  انهیزم
بخش منطق تمایالت مدیران عوامل رفتاری انتخاب  
شدند. سپس از طریق ترکیب مبانی نظری و تجربی  

شد عامل  سه  مسلط  رویکردهای  از  یک  هر  ت  در 
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اعضای   ترکیب  و  سازمانی  ساختار   ، رقابت 
خروجی    رهیمدئتیه اساس  بر   . شدند  انتخاب 

مصاحبه از  شده  هم استخراج  منطق  ،در  افزایی  ها 
شرکت کسب برای  حوزه  در  که  وکارهای  هایی 

کسب   اندبوده ناهمگون   بین  ارتباط  وکارها  میزان 
زنجیره   فرایند  جهت  از  راستای    ن یتأمبیشتر  در  و 

از    جلو روبهگی  یکپارچ  است.  بوده  عقب  به  رو  یا 
نقش   منطق  نوع  این  به  حاکم  ساختار  هم  طرفی 

عوامل  کنندگنییتع نقش  آن  از  بعد  و  داشته  ی 
در  انهیزم است.  بوده  رفتاری  عوامل  از  بیشتر  ی 

وکارهای غیر همگونی که بر مبنای  نتیجه در کسب 
هم تغییرات  منطق  میزان  باشند  شده  وارد  افزایی 

مدیره و شدت رقابت در حد  ات اعضای هیئت ترکیب
متوسط و ساختار حاکم بر آن هم به صورت بخشی  
اساس   بر  هم  طرفی  از  است.  شده  پیشنهاد 

وکار  وکارهای وارد شده بر مبنای منطق کسب کسب 
به   ورود  اصلی  مبنای  و  بوده  باال  رقابت  هم شدت 

رویکرد  کسب  این  اساس  بر  همگون  غیر  وکارهای 
مدیره  است. میران گردش اعضای هیئت قلمداد شده  

هم منطق  مثابه  به  متوسط  صورت  به  افزایی  هم 
پیشنهاد شده و ساختار حاکم بر آن هم بخشی بوده  
است. برای منطق تمایالت مدیران هم مبنای اصلی  

هیئت اعضای  باالی  که  گردش  است  بوده  مدیره 
. کنندی م وکارهای خود را انتخاب  ی کسب بندت ی اولو

منطق شدت رقابت بسیار کم و ساختار حاکم    در این
هم به صورت بخشی در نظر گرفته شده است. اما  

ی و  بوروکراس زمانی که ساختار حاکمیتی به صورت  
مدیره دارای  شدت رقابت باال، و ترکیب اعضای هیئت 
اتفاق   کانگلومرت  باشد  باالیی  در  افتدی مچرخش   .

ربی،  نتیجه بر اساس ترکیب این عوامل در بخش تج 
شکل منطق  که  زمانی  که  داد  نشان  گیری نتایج 

ناهمگون  افزاهم وکارها  کسب  تنوع  میزان  باشد  یی 
گیری (و در زمان شکل Aهای نوع  کمتر بوده )شرکت 

این درجه عدم ارتباط بیشتر خواهد    ییافزاهممنطق  
که   زمانی  مضامین  این  اساس  بر  همچنین  بود. 
اعضای   ترکیب  بخشی،  به صورت  ساختار سازمانی 

باشد    رهیمدئتیه باال  رقابت  شدت  و  نامتجانس 

ناهمگون  تنوع  درجه  بیشترین 
 افتد. ( اتفاق میD)کانگلومرت()شرکتهای نوع 

ات نظری  بر اساس این نتایج هم در بخش ادبی 
شکل هاپژوهش  حوزه  در  زیادی  همگون  گیری ی 

که  شرکت   گونهن یا است  ارائه شده  به    توان ی مها 
عوامل   اقتصاد  انهیزمنقش  مانند  و  کشورهای  )کیم 

؛ محیط نهادی    ( 2000؛ کوک و گویالن،2004همکاران،
(را مورد بررسی قرار داده و برخی  2008)جونز و هیل،

ساخت عوامل  دیدگاه  از  ساختار اری  دیگر    مانند 
(؛ تحقیق و  2000؛ پارک،2009ی)لیم و همکاران،سازمان

هیل،قوتوسعه   و  موضوع  2008ی)جونز  به   )
و   ً ینهانگریستند  عوامل    تا اساس  بر  دیگر  گروهی 
شکل قرار  رفتاری  بررسی  مورد  را  پدیده  این  گیری 

)کیم    ره یمدئت یهبه ترکیب اعضای    توانی مدادند که  
ی غالب در  سازمانفرهنگنین  ( و همچ2014و راشد،

پاپلو،سازمان   و  بخش  2002)خانا  در  کرد.  اشاره   )
ی  هاشرکت گیری  ی حاکم بر شکلهامنطقمربوط به  

(  2014کانگلومرت فقط یک پژوهش کمپل و همکاران)
منطق  سه  از  منطق  دو  که  است  شده  انجام 
یکدیگر   با  پژوهش  این  اساس  بر  شده  شناسایی 

عبارت که  داشته  منطق  انطباق  از  و  افزاهم اند  یی 
ً ینها .  وکارکسب منطق   اقتضایی    تا الگوی  بخش  در 

رقابت   شدت  هرچه  پیشین  ادبیات  اساس  بر  هم 
نسبت به تنوع همگون    همگون  ریغباالتر باشد تنوع  

و   بود)لجوبوینکوا  خواهد  بیشتری  بازدهی  دارای 
همچنین  2020انگ، سمت    هرچه(.  به  ورود 

شتر شود احتمال عدم  بی   همگون  ریغوکارهای  کسب 
و  تمرکزگرا از    ترش ی بتمرکز   )لیم  بود  خواهد  یی 

ً ینها(.  2009همکاران، اعضای    تا ترکیب  هرچه 
به    ترنامتجانس مدیره  هیئت ورود  احتمال  باشد 
بیشتر خواهد بود )کیم و    همگون   ریغوکارهای  کسب 
 (.  2014راشد،

بر   حاکم  فضای  نوع  اساس  بر  اساس  این  بر 
به سه عامل   زمانهمساختار حاکمیتی ایران توجه  

گونه  گیری این مسلط موردی است که باید در شکل 
کسب  گیرد.  از  قرار  مدنظر    گر ی دیعبارتبه وکارها 

به   منجر  باشد  عامل مسلط  یک  به  اتکا  که  زمانی 
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آن به  شده که نتیجه    گانهسهعدم توازن بین عوامل  
است.   مجموعه  کلی  ساختاری  توازن  خوردن  هم 
کاره   و  چندکسب  شرکتهای  گردد  می  پیشنهاد 
ناهمگون بادرجه تنوع باال به صورت همزمان باید این  
ایتم ها را با هم پیش ببرند. در بعد اول شدت رقابت  
از رویکرد زمینه ای مبنا بوده و در صنایعی که رقابت  

ا  متیاز خوبی برای ادامه  خیلی باال نیست می تواند 
و   کسب  حاکمیت  نوع  همچینن  باشد.  فعالیت 
درجه   در  میزان  اساس  بر  هم  زیرمجموعه  کارهای 
تنوع با یکدیگر تفاوت دارد. به عبارت دیگر هر چه  
کارهای   و  کسب  به  ورود  و  تنوع  عدم  میزان 
غیرهمگون بیشتر شود درجه عدم تمرکز بیشتر می  

اقع کسب و کارهای  شود این بدان معناست که در و
غیرهمگون معیارهای سنجش آنها فرق داشته و باید  
ریزی   برنامه  تا  مالی  کنترل  از  طیفی  صورت  به 
تواند   می  تنوع  نوع  که  شود  شامل  را  استراتژیک 
تعیین کننده باشد. نهایتا در بعد عوامل رفتاری هم  
تاثیر   گذاران  بنیان  و  مدیران  رفتاری  های  شاخص 

ین تخصص و تجربه اعضای هیات  گذار بوده که در ا
ها   حوزه  این  به  ورود  برای  مبنای  تواند  می  مدیره 

باشد. بر اساس نوع شرکتهای شناسایی شده هر یک  
 از آنها باید. 

پژوهش  هات یمحدود از   اصلی  به    توان ی می 
شرکت  کردن  کسب محدود  فضای  به  وکارهای  های 

پژوهش   گستردگی  به  توجه  با  که  است  خصوصی 
کار ممکن نبود. همچنین در بخش مربوط  انجام این 

محقق   اقتضایی  الگوی  ً به  رویکرد    صرفا هر  در  به 
کار   پیچیدگی  دلیل  به  ً مسلط  عامل    صرفا یک  به 

که محققان در    گرددیمبسنده کرده است. پیشنهاد  
مسلط  هاپژوهش  رویکردهای  از  یک  هر  در  آتی  ی 

قبیل   از  دیگر  جغرافیایی،  هاتیموقعمتغیرهای  ی 
وکارها را مورد  و توسعه قوی ، عملکرد کسب   تحقیق

بین   انطباق  از طریق  و  قرار دهند  به    هاآن بررسی 
تری دست پیدا کنند. همچنین پیشنهاد  الگوی جامع

کسب   گرددیم برای  را  الگو  این  دولتی  که  وکارهای 
  گردد ی ممورد بررسی قرار دهند. همچنین پیشنهاد  

اسایی شده را  ی شنهامنطقکه محققان رابطه انواع  
و   داده  قرار  بررسی  مورد  عملکرد  هم    جهتن یازابا 

برای فضای کسب  را  وکارهای  بتواند منطق مناسب 
 ایران شناسایی کنند.  
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