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 چکیده

هزینه سربار  ایی همچون:ها با مزایشود. هلدینگقانون اساسی شناخته می 44کارهای اصل در کشور ما ایران، هلدینگ به عنوان یکی از راه

    ش و ایجادل خلق ارزهای گوناگون، صرفه به مقیاس و غیره، به دنبادر تولید، تربیت مدیران چند بعدی، تخصصپذیری مرکزی کمتر، انعطاف

ها، ت شرکتباعث شده اس ها با یکدیگرسازمان هایهای بازار ایران همچون عدم ثبات و تفاوتباشند. ویژگیهای تابعه میافزایی در شرکتهم

د. طبق ا بدست آورنرز بازار اهای یکدیگر استفاده کرده و سهم بیشتری گروهی شدن داشته باشند، تا بتوانند از تواناییتمایل زیادی به ادغام و 

لدینگ در ه اهمیت هباشد، که نشان دهندهای هلدینگ می، شرکتدر ایران شرکت از صد شرکت برتر هفتادآخرین آمار سازمان مدیریت صنعتی 

    رایاند بانستهموالً نتواند، معهای خود افزودههای بزرگی که بیش از حد بر تنوع فعالیتید توجه داشت اغلب شرکتباشد. البته باایران می

زی سوه از ارزشکای باشد، نهها باید به گواند. بنابراین مدیریت هلدینگها بودهآفرینی نمایند و حتی مخرب ارزشمجموعه، ارزشهای زیرشرکت

نی یا آفریای ارزشهه چالشای و مرور مقاالت داخلی و خارجی، بجهت خلق ارزش گام بردارد. در این مقاله، با تحقیقات کتابخانهجلوگیری و در 

بلندمدت  یات خود درتوانند به حهای هلدینگ زمانی میشرکتنتایج تحقیق نشان داد که  ها پرداخته شده است.سوزی موجود در هلدینگارزش

 داشته باشند.آفرینی سوزی داشته باشند، ارزشکه ارزشه بتوانند اثبات کنند بیشتر از آنادامه دهند، ک

 

 های تابعهآفرینی، ستاد، شرکتسوزی، ارزشهلدینگ، ارزش ها:کلید واژه
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 مقدمه

ظور کسب سهم ها به منتهای بازار و تالش شرکمحیطها، ناپایداری های بسیار متفاوت سازمانوضعیت پیچیده کنونی جهان تجارت، توانایی

هینه از ر استفاده به منظوبها بیشتری از بازار و امکان ورود به فعالیت های جدید و سودآور تجاری، باعث شده است تا ادغام و گروهی شدن شرکت

بت در کسب عرصه رقا های بزرگ، بهرها توسط هلدینگهای هلدینگ متداول شود. بسیاری از کشوهای یکدیگر و فعالیت به صورت شرکتتوانایی

ادی منزلت اقتص جایگاه و های بزرگ و توانمند صنعتی و تجاری در هر کشور، نمادی ازتوان گفت که وجود هلدینگشوند. میوکار جهانی وارد می

 (.1390و توان حضورآن کشور در حوزه اقتصاد جهانی شده است )منوریان و همکاران، 

لت و خصوصی جرایی دوی اها بنا به دالیلی همچون کوچک شدن بدنهنون در ایران، تعداد زیادی شرکت هلدینگ وجود دارد و آمار آناکهم

ر پنج سال گذشته دبندی شده شرکت برتر رتبه 100از  %50سازمان مدیریت صنعتی، 1395طبق آمار سال  ،سازی، روبه گسترش است. برای مثال

صورت،  . در غیر اینها استی موفقیت این شرکتالزمه ها،ی صحیح هلدینگاند. بنابراین شناخت و ادارهنگ تشکیل دادههای هلدیرا شرکت

اهد ه همراه نخوطلوبی بهای هلدینگ که سهم بسزایی در اقتصاد ملی دارند، از بازدهی مناسبی برخوردار نبوده و نتیجه چندان معملکرد شرکت

و  ها باالآن ت اشتباهنفعان هستند و هزینه ریسک ناشی از تصمیماهای هلدینگ دارای گستره متنوعی از ذیضوع، شرکتداشت. عالوه براین مو

 (.1391های تک کسب وکار است. )سبحان اللهی وهمکاران، تری نسبت به شرکتگیری بحران در سطح وسیعباعث شکل

ر بعضی باشد، بلکه دمین هاآفرینی در آنها، باعث ارزشهمیشه بزرگ شدن هلدینگ ( به این موضوع اشاره دارد که،1389عالی و همکاران )

ی ازد. دستمالچپردها میگسوزی در هلدینگردند. به همین دلیل به انواع  ارزشسوزی میآفرینی باعث ارزشهای مادر به جای ارزشمواقع شرکت

ی جهت ایجاد کارهای مناسبنمایند، نموده است، و راههایی که اتخاذ میمنظر استراتژی( به بررسی روابط میان صف و ستاد از 1390و همکاران )

 های تابعه ارایه نموده است. افزایی میان سازمان مادر و شرکتهم
 

 هلدینگ

بیان شده و در فارسی معادل دقیقی بیان نشده است و در بعضی مواقع شرکت مادر و یا فراگیر  2یا پرنت 1هلدینگ در زبان انگلیسی، کورپریت

   عنوان یک شرکت مرکزی در سیاست آنان مداخله (. به شرکتی که مالک سهام یک یا چند شرکت دیگر است و به1389شود )غرابی، گفته می

داشتن اقتباس شده است. طبق تعریف به معنای نگه 3(. هلدینگ از واژه التین هلد1393زاده، شود )صدری و مؤمنکند، شرکت مادر گفته میمی

گذاری کرده است )هدایتی و شود، که در کسب و کارهای متعددی سرمایهگذاری اطالق میشرکت هلدینگ به شرکت سرمایه 5و شولز 4جانسون

ها یا نهادهای دیگر را تحت پوشش یا مالکیت خود دارند و تعدادی از شرکتشود که (. هلدینگ به سازمان هایی اطالق می1395دولت، فدایی

شود ها نام برده میگذاری، بنگاه، گروه، شرکت مادرتخصصی، شرکت فراگیر و مانند آنهای ستاد، دفتر مرکزی، شرکت سرمایهها با نامگاهی از آن

ها را به عنوان یک سازمان مرکزی تحت مشی آنها و خطرا داراست و سیاست(. هلدینگ سهام یک یا چند شرکت 1391کریمیان، و)میرحسینی

(، شرکت هلدینگ، شرکتی است که مالک کسب و کارهای مختلف 2006) 6(. از دیدگاه ریچارد لینچ1394دهد )خزاعی و جانی، کنترل قرار   می

 ه صورت اکثریت در اختیار دارد.گذاری، سهام کسب و کارهای مختلف را باست و به عنوان یک شرکت سرمایه
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 هاتاریخچه تشکیل هلدینگ

     رسد. در ایاالت متحده، پس از گیری کمپانی هندشرقی میهای هلدینگ در انگلیس و به آغاز قرن هفدهم و شکلایجاد شرکت یسابقه

، شرکت هلدینگ برای اولین بار در سال 1832در ارتباطات در سالو  1853گیری اولین سازمان بازرگانی و استفاده آن در راه آهن در سالشکل

های هلدینگ در سیس شرکتقانون تأ 1889(. در سال 1394اده، زهای بازرگانی ظهور یافت )مهدیعنوان شکل متعارف ساختار شرکتبه 1900

میلیارد دالر تشکیل  7ای بیش از عتی با سرمایهشرکت هلدینگ صن 300میالدی بیش از  1904آمریکا به تصویب رسید و در سال  1نیوجرسی

 درصد سرمایه صنعتی آمریکا را به خود اختصاص داده بود.  40گردید، این سرمایه بیش از 
 

 های هلدینگ در ایرانشرکت

 های مادررکتعنوان شههای هلدینگ  بدست آورد، ولی در ایران  شرکتتوان تعریف دقیقی از شرکت هلدینگ بهدر قوانین مصوب کشور، نمی

ینگ در های هلدرکتباشد، به همین دلیل شسازی دولت و حرکت به سمت خصوصی سازی می ها در ایران، کوچکاند. یکی از سیاستمعرفی شده

یلی دینگ به دالاختار هلهای خارجی، متمرکز است. طبق نظر کارشناسان، سهای ایرانی برعکس هلدینگایران رو به افزایش است. ساختار هلدینگ

 -2قد کارآیی باشدای فاشود، ساختار وظیفهپیچیدگی محیط بخصوص در محیط بازرگانی باعث می -1شود باید غیرمتمرکز باشد: که بیان می

مختلف برای  هایات از بخشنظام اطالعات مدیریت، دریافت اطالع -4پراکندگی بازار  -3توان در آن کارها را استاندارد کرد محیط پویا که نمی

های یل شرکت(. تشک1391ی سازمان )میرمحمدصادقی، اندازه -5انجامد ی شرکت اصلی بسیار به طول میاخذ تصمیم توسط هیأت مدیره

د جووسعه صنایع بهشهر بهگذاری البرز، گروه صنعتی ملی و توهای سرمایهکه شرکتگردد، زمانیبرمی 1345-1349های هلدینگ در ایران به سال

 (.1390آمدند )خدامرادی و همکاران،

 

 هاانواع هلدینگ

ز لحاظ اها ت  شرکتگیری، ماهیهایی همچون منشاء ایجاد و شکلبندی نمود: دیدگاههای مختلف طبقهتوان از دیدگاهها را میهلدینگ

یت تمرکز ه لحاظ وضعصول یا مختلط و همچنین بی محصول، هم محصول، اجزای یک محهای زنجیرهها مانند شرکتگذاری ، تنوع فعالیتسرمایه

یم  لدینگ به دو دسته تقسههای دهد. از دیدگاه دیگر شرکتمی ها را نشانبندی هلدینگیک نوع از دسته ،1ی فعالیت. جدول شماره و نیز گستره

ه مدیریت د و تمایلی بباشد افزایش سودآوری میها با خرید و فروش سهام خود درصدگذاری و مالی: این  شرکتهای سرمایهشرکت -1شوند: می

سعی دارند با افزایش  هاگونه شرکتهای مالی: اینشرکت -2ها ندارند داری شرکتهای تابعه ندارند و همچنین تعهدی برای حفظ و نگهشرکت

 (.1391حمدصادقی، اشند )میرمتابعه نظارت داشته ب هایی شرکتها را در اختیار گیرند و بر ادارههای تابعه مدیریت آنمیزان سهام خود درشرکت

 (.1395ها ) هدایتی و فدایی دولت، بندی هلدینگیک نوع از دسته -1جدول شماره 

 مثال شرح هاانواع هلدینگ

 ایهلدینگ تجزیه
هایی هایی که از تجزیه یک شرکت بزرگ حاصل می شود و خود آن شرکت عرضه محصول نهلدینگ

 دارد.را برعهده 
 ایران خودرو

 کنند.های آن یک نوع محصول تولید میی شرکتهمه هلدینگ محصولی
های پتروشیمی یا هلدینگ

 ساختمان

 ی تأمین خود هستند.هایی که مالک کل یا قسمتی از زنجیرهشرکت ی تأمینهای حوزههلدینگ
های نفتی از اکتشاف تا هلدینگ

 پخش

 های مختلف ایجاد شده است.هایی با فعالیتاز شرکت های مختلطهلدینگ
گذاری تأمین شرکت سرمایه

 اجتماعی

 ستاد 

                                                           
1 - New Jersey 
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 ندهای تعریفساس فرآیها بر اهای مادر، تعریف صحیح ستاد و چگونگی تقسیم وظایف و مسوولیتترین مسایل در ساختار سازمانیکی از مهم

های ن شرکتفزایی بیاهای زیر مجموعه، تالش برای ایجاد همرای عملکرد شرکتگذاری کالن بشده است. وظایف اصلی ستاد در هلدینگ، سیاست

ترک است. دمات مشگذاری، تنظیم سبد محصوالت و عرضه خزیر مجموعه، تالش برای کاهش تهدیدهای بازار، تالش برای کاهش مخاطره سرمایه

ی اقتصادی اهش کارایهایی نیز ایجاد شود، از جمله احتمال کمخاطره های هلدینگ، در اثر عملکرد نادرست ممکن است،درهمین حال در شرکت

ایی، احتمال افزی هممجموعه به جاهای زیرهای زیر مجموعه، رقابت یا حتی تخریب شرکتدر اثر پیچیدگی بیش از حد روابط هلدینگ با شرکت

(.  در 1390مکاران،هریان و هلدینگ )منو یهیأت مدیره و مدیران اجرایهای اضافه و سربار، احتمال انتخاب مدیران ناالیق به عنوان تولید هزینه

ی هاای  شرکتهه فعالیتکباشند، ستاد مرکزی باید اطمینان حاصل نماید های متعدد میهای هلدینگ که دارای ساختار پیچیده و فعالیتسازمان

 (.1394زاده، مهدیراستایی دارد )های مادر هماهنگی و همفرعی با اهداف و منافع شرکت

 شرکت تابعه

م ه طور مستقیبدازند و پرها و واحدهایی هستند که به طور مستقیم به تولید و عرضه محصوالت و خدمات میهای تابعه، همان کارخانهشرکت

الل عمل آوری و استقرورش نوپظور ها، استفاده از بستر مناسب به منافزایی با سایر شرکتبا مشتری سر و کار دارند. برقراری ارتباط و ایجاد هم

ارطلبی حتمال انحصمجموعه از هلدینگ هستند. در همین حال، اهای زیرمجموعه، از منافع مورد انتظار برای شرکتهای زیرمدیران شرکت

نیز از  ر آنها،دری گیهای زیرمجموعه و کاهش آزادی عمل مدیریت زیرمجموعه و کندی فرآیند تصمیمهلدینگ و مداخله غیرمعقول در شرکت

 (.1390مجموعه است )منوریان و همکاران، های زیرهای احتمالی برای شرکتجمله مخاطره

 های هلدینگهای شرکتویژگی

های مینهتواند در زباشد. بطور مثال میهای مختلف میهاست. همبستگی در زمینهها، همبستگی و وابستگی آنترین ویژگی هلدینگاصلی

این  اشد، هدف ازخدمات ب ی تأمین، تولید و توزیع محصول یابازاریابی، اعتبارات، تأمین مالی و تجارت باشد و یا اینکه در زمینهتحقیقات، 

ه است، ولی ب تشکیل شده های متعدد و متنوعیهای هلدینگ از  شرکتکه شرکتباشد. با اینهمبستگی ایجاد ارزش افزوده در کل این زنجیره می

 ییک به عهدهت استراتژگیرد و به صورت یک مدیریی یک مجموعه واحد قرار میها تابعه سلب و برعهدهن وابستگی،  مدیریت از شرکتدلیل همی

 (. 1393گیرد )احمدی و موسوی، هلدینگ قرار می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.1393های هلدینگ )احمدی و موسوی، دالیل ایجاد شرکت  -1شکل شماره 

 مزایای تشکیل هلدینگ 

ها اشاره شده است. تبدیل شدن به به مواردی از آن 1در شکل شماره باشد که آن می هایهای هلدینگ استفاده از مزیتدلیل ایجاد شرکت

پذیری در تولید و مدیران دهی آسان، مدیریت متمرکز،   انعطافگیری از حسن شهرت، سازمانتوان هزینه سربار مرکزی کمتر، بهرههلدینگ را می

شوند، به همین دلیل وظایف در یک هلدینگ، واحدهای حقوقی مجزایی محسوب می های تابعهچند بعدی دانست. همچنین، کاهش ریسک: شرکت

های فرعی هر کدام کند. تفکیک حقوقی: چون شرکتهای یک واحد تعهدی برای واحد دیگر ایجاد نمیهر واحد، از واحد دیگر متمایز است و زیان

ایجاد یک مرکز 

افزایش سهم  مدیریتی

 بازار
 سازیخصوصی

 هادالیل ایجاد هلدینگ
محیط پیچیدگی 

 رقابت

افزایی و ایجاد هم

 ارزش افزوده

تنوع فعالیت 

 مدیریت زنجیره هاشرکت

 ارزش

افزایش کارایی و 

 وریبهره
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(. بنا بر 1391شوند )میرمحمدصادقی، که باشند تحت قوانین خود ادراه میشخصیت حقوقی مستقل دارند، هر کدام در هر مکان و یا حوزه خاصی 

جویی ناشی از مقیاس، جزو خدمات مشترک، توسط شرکت مادر (، کاهش هزینه و صرفه2010) 1ی استراتژی، روالند برگرگزارش مؤسسه مشاوره

 عنوان شده است. 

 های هلدینگدر سازمان 2افزاییهم

آید. حال اگر این اثر از مجموع اثرهایی که هر کدام از آن عامل با یکدیگر تعامل و رابطه داشته باشند، اثری به وجود میزمانی که دو یا چند 

افزایی معموالً از طریق وجود آمده است. همافزایی بهعوامل به طور جداگانه توانایی ایجاد کردن آن را داشتند، بیشتر شود، در این صورت پدیده هم

هایی که از چندین شرکت  (.1390شود )دستمالچی و همکاران، ها حاصل میدر دانش و منابع به منظور حذف یا کاهش دوباره کاری مشارکت

      های گوناگون، صرفه به مقیاس و استفاده صحیح از مزایای تمرکز و های هنگفت، تخصصشوند، با داشتن دارایشرکت مختلف تشکیل می

(. طبق تحقیقات مرکز 1391ترین هزینه اتخاذ نمایند )میرحسینی و کریمیان، کم خلق ارزش نموده و تصمیمات الزم را باتمرکز قادرند عدم

 اند.افزایی نمودهایجاد هم  2ها به شش روش مانند شکل شماره ( هلدینگ1996) 3مطالعات اشریج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.1389ها )جعفری و پارسا، افزایی در هلدینگشش روش ایجاد هم -2شکل شماره 

 

 جا نیستچیزی آن

که: یک پژوهش در آمریکا یک واقعیت تلخ را آشکار گردد، به طوریافزایی ایجاد نمیها همیشه همباید به این نکته توجه داشت که در هلدینگ

های تابعه خود به خلق از شرکت های مورد مطالعه، مدیران شرکت نتوانستند به روشنی توضیح دهند، چگونه برای شرکتکند، در بیش از نیمی می

. این "چیزی آن جا نیست "وقتی ما به جستجوی استراتژی شرکت مادر پرداختیم، تقریباً فهمیدیم که  4پردازند. به نقل از گرترود استاینارزش می

ها خرید های منفرد آنتر از ارزش مجموع شرکتدرصد پایین20های دارای کسب و کار متنوع به طور میانگین سهام شرکتدهد، پژوهش نشان می

ها در واقع درصد آن60آفرینی کنند، داران ارزشهای متنوع، برای سهامدرصد شرکت40دهد که اگر حتی شود. همچنین نشان میو فروش می

 افزایی اشاره دارد.به عوامل دخیل در کاهش هم 2(. جدول شماره 1394و مونتگومری، کنند )کالیس تخریب ارزش می
 

                                                           
1 - Roland Berger 

2 - Financial Control 

3 - Ashdrige 

4 - Gertrude Stein 

 مشارکت دردانش فنی

 مشارکت در منابع های مجموعه افزایش یابد.گذارند تا از این طریق برخی از فعالیتمنبع خود را به مشارکت میدر این حالت دو یا چند شرکت یک یا چند 

 باالبردن قدرت چانه زنی

 هاهماهنگی دراستراتژی

ه دهندگان سرویس و خدمات ارای افزایی با توزیع کنندگان ومادغام عمودی به دو شکل اتفاق می افتد. ادغام عمودی رو به باال برای کنترل و ه

 افزایی با تأمین کنندگان. پس از فروش و ادغام عمودی رو به پایین برای کنترل و هم

زنی نیازهای خود را با نرخ در این  حالت دو یا چند شرکت با تجمیع نیازهای خود از تخفیفات خرید انبوه استفاده نموده و با باال بردن قدرت چانه

 نمایند. تری فراهم میاسبو شرایط من

 منافع مجموعه گروه افزایش یابد. ،آید تا ضمن اجتناب از رقابتای فراهم میهای مناسب دو شرکت زمینهدر این حالت با تدوین استراتژی

 ادغام عمودی

 ایجاد کسب وکار جدید کسب و کار جدیدی را تعریف می نمایند.افزایی کرده و مدیران هلدینگ از طریق ترکیب محصوالت تولیدی شرکت های زیر مجموعه ایجاد هم

 هاها به سایر شرکتهر یک از شرکت ز طریق توزیع نتایج تحقیق و توسعهروش اول: ا

 هاشرکت بهها و تبدیل آن به واحدی مستقل جهت ارائه خدمات الزم روش دوم: از طریق انحالل واحدهای مهندسی و تحقیق و توسعه شرکت
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 (.1389افزایی)عالی و همکاران،عوامل دخیل در کاهش هم -2جدول شماره 

 شرح عوامل ردیف

 عدم کارایی مدیریت 1
 گیرد.افزایی عملیاتی صورت نمیکمترین تالشی در جهت خلق هم-

 جهت ایجاد هماهنگی میان واحدهای تجاری برای خلق نوآوری انجام نمی شود.کمترین تالشی در -

2 
های اداری هزینه

 هماهنگی

 دهد.ها را افزایش میهای اضافی مدیریت وکارکنان، هزینهالیه-

 شود.تر، حقوق باالتری پرداخت میهای بزرگبه مدیران اجرایی در سازمان-

ی بسیار د هماهنگریزی که برای ایجاهای برنامهه برای برگزاری جلسات و نشستخیر انداختن و عدم صرف هزینبه تأ-

 باشد.ضروری می

 باشد.های ارتباطی میهای زیاد و هزینهدستیابی به هماهنگی، مستلزم مسافرت-

3 
هماهنگی ضعیف 

 سازمانی

 باشد.های مدیریتی با یکدیگر سازگار نمیفرهنگ و سبک-

 های پاداش با یکدیگر سازگاری ندارند.ها و سیستماولویتها، استراتژی-

 های تولیدی با یکدیگر وفق ندارند.فرآیندها و تکنولوژی-

 باشند.بندی با یکدیگر همگن نمیهای محاسبه و بودجهسیستم-

 

 1نظریه خلق ارزش

 های ثربخشی فعالیتباید به صورت تأثیر در افزایش اآفرینی سازمان هلدینگ ( اشاره نموده است، ارزش1391سبحان اللهی و همکاران )

ه به تنهایی امکان های زیرمجموعهای تابعه را به شکلی افزایش دهد که شرکتهای تابعه باشد. ستاد هلدینگ، باید اثر بخشی شرکتشرکت

 نمایند:خلق ارزش می 3 ها به چهار روش طبق جدول شمارهآفرینی را نداشته باشند. هلدینگدستیابی به این سطح ارزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1391کریمیان، وها )میرحسینیچهار روش خلق ارزش در هلدینگ -3جدول شماره 

 2نفوذ انفرادی
 

هداف کلیدی، عملکرد اکند. شرکت مادر با کنترل آفرینی میصورت مستقل عمل نموده و ارزشهدر این روش شرکت مادر در هر کسب و کار ب

 دهد.کسب و کار را افزایش می هر یک از واحدهای

 3نفوذ اتصالی

   ی در بین ی ارتباطبخشند و ستاد با ایجاد ساز وکارهادر این روش مدیران هلدینگ ارتباط بین واحدهای مختلف را توسعه و بهبود می

   وجود رابطه آفرینیرزشموفقیت در ا ترین عاملگردد. در نفوذ ارتباطی تنها و مهمافزایی در هلدینگ میهای تابعه باعث تقویت همشرکت

 هد رفت.از بین خوا آفرینیزشباخت وجود داشته باشد، کم کم ار-ای از رابطه بردترین نشانهبرد در میان تمامی ارتباطات است. اگر کوچک-برد

نفوذ عملیات و 

 4خدمات
 

ی ها جلوگیرره  کاریر مجموعه را پشتیبانی کرده و از دوباهای زیدر این روش مدیران هلدینگ تالش می نمایند، با دادن خدمات، شرکت

یی ایجاد هاساالری ا و دیوانها، ستاد هلدینگ، سربارهها را کاهش دهند. باید به این نکته توجه داشت که در بسیاری از شرکتنموده و هزینه

 نماید.گ تحمیل  میهای اضافی نیز به هلدینکند بلکه هزینهکند که نه تنها ارزشی ایجاد نمیمی

                                                           
1 - value creation 

2 - Individual influence 

3 - Linkage Influence 

4 - Functional and Services Influence 
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 1اینفوذ توسعه
 

د نگ، می توانبتکارات هلدیخرید یا فروش، ادغام و یا تفکیک سبد کسب و کار خود را تعیین کند. این ا تواند بوسیلهدر این روش هلدینگ می

 در ذات ارزش بیافریند و یا آن را نابود کند.

 

 های هلدینگآفرینی در سازمانارزش

(، 2002) 2شود. گولد و کمپبلآفرینی، خصوصیات متمایز هلدینگ و کانون تجارت تعریف میارزش جنبه فلسفه انتخابی در سههای استراتژی

ها شامل سبک گونه شرکتهایی که از تنوع فعالیت برخوردار هستند، انجام دادند و سه سبک مدیریتی در اینهایی در مورد اداره شرکتپژوهش

ها به بخشی سبکگولد و کمپبل دریافتند که اثر .را شناسایی کردند 5و سبک کنترل مالی 4، سبک کنترل استراتژیک3استراتژیکریزی برنامه

گیرد، امّا آفرینی بکار میهای متفاوتی را برای ارزشتواند اثر بخش باشد. ستاد روشهای تابعه بستگی دارد و هر سه سبک میمقتضیات شرکت

 استوار است. 4ها براساس سه اصل جدول شماره ی آنالگوی همه

 

 (.1390همکاران، وهای موفق )دستمالچیالگوی هلدینگ -4جدول شماره 

   بینش 

 آفرینیارزش

ه ویژدیدگاه  ودن یک اصل ها متمایز نموده است. دارا بوآفرینی هلدینگ را از سایر هلدینگی اجرای ارزشآفرینی شکل، نحوه و شیوهبینش ارزش

 آفرینی برای سازمان هلدینگ امری ضروری است.جهت ارزش

های ویژگی

 ممتاز ستاد

 شوند:می کنند. برای تحلیل این خصوصیات پنچ گروه مرتبط به هم بررسیهای هلدینگ خصوصیات ستاد خود را حول بینش مشخصی تبیین میسازمان

 باشد.یمتفسیر و تعبیر اطالعات  یکننده نحوهتعصب همراه است تعیین ها که از تجربه ناشی شده و با های ذهنی: این مدلمدل

 گذارد.های سازمانی با تشویق اهداف مشخص بر رفتارهای خاص تأثیر میساختارسیستم و فرآیندها: نظام

ی هاا سازمانبت، رابطه شامل نام شرککند و آفرینی حمایت میعملیات، خدمات مرکزی و منابع: عواملی است که مدیران کسب و کار را برای ارزش

 باشد.های کمیاب میدولتی و دسترسی به منابع و دارایی

 د نماید.ها ارزش ایجاشود تا ستاد با استفاده از آنهای منحصر به فرد باعث میها: وجود افراد خاص با مهارتافراد و مهارت
 کند.رت میی گوناگون نظاهاق شیوهها را در کسب و کار باز گذاشته و خود از طریآزادی عمل به واحدها دست آنموارد عدم تمرکز: در برخی از موارد ستاد با اعطای 

 کانون تجارت

د امکان حز آن تا اکند در خارج ها، یک محور تجارت مشخص را برای خود تعریف نموده و تالش میهر سازمان هلدینگ جهت سازماندهی فعالیت

دیران ستاد ر نگرش مها کنترل و هدایت شده و دد. تعامل این سه استراتژی با یکدیگر باعث می شود تا میزان تصمیم گیریگذاری نکنسرمایه

 های تابعه تاثیرگذار باشد.درشرکت

 

 هاعوامل کلیدی موفقیت در هلدینگ

های رقابتی، عوامل مؤثر بر آن را درون سازمانی و ، ضمن تأثیر عوامل کلیدی موفقیت در تدوین استراتژی7و آنسف 6صاحب نظرانی چون میلر

   نمایند که در این مدل به نیز در کتاب مدیریت استراتژیک خود مدلی را معرفی  می 9و استریکلند 8کنند، تامسونبرون سازمانی معرفی می

زیع، بازاریابی، مهارت، توانایی سازمان و سایر موارد بندی عوامل کلیدی موفقیت می پردازد که در هفت گروه عوامل ، تولیدی، تکنولوژی، تودسته

آفرینی از طریق رقابت در زمینه محصوالت تولیدی در واحدهای مستقل در پی ارزش (.1391همکاران،  اللهی و)سبحان بندی می شوندگروه

  ها، ول شکل می گیرند. درحالی که در هلدینگهای تعریف شده با محوریت بازار و محصبازارهای متفاوت می باشند، بنابراین همه استراتژی

های موفق، طبق جدول شماره های انجام شده نشان داده اند که هلدینگآفرینی از طریق سبک و شیوه اداره آنهاست. به همین دلیل بررسیارزش

                                                           
1 - Corporate Development 

2 - Goold & Campbell 

3 - Strategic Planning Style 

4 - Strategic Control Style 

5 - Financial Control Style 

6 - Miller 

7 - Ansoff 

8 - Thompson 

9 - Strickland 
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)منوریان و همکاران،  5و قابلیت محوری 4، تجدیدساختار3ریزی سبد، برنامه2گرایی، تنوع1بندیاند: گروهیکی از پنج استراتژی زیر را پیروی نموده 5

1390.) 
 

 (.2016وهمکاران، های موفق )آراستیپنج استراتژی هلدینگ -5جدول شماره 

 بندیگروه
آفرینی رزشاه گردد و  ها بهینگردد، فعالیتها باعث میها با کسب و کار مشابه و تقویت تخصصی آنبندی و تقسیم تخصصی گروهی شرکتگروه

 ها افزایش یابد.در این بخش

 گراییتنوع
رمحصوالت و د تنوع دهایی با ایجاگذاری متفاوت از وضعیت کنونی بوده و هلدینگشصت، شکل بازار، وضعیت عرصه و تقاضا و سرمایه در دهه

 هاست.رکتشد اصلی شری نمایند. تنوع یک مسیر های موجود در هلدینگ استفاده نموده و ایجاد ارزش مها و تواناییخدمات خود، از ظرفیت

ریزی برنامه

 سبد

 ای اقصادی وهبحران  این استراتژی در شرایطی که ریسک کسب و کار بیشتر شده و خطرات متعددی از جمله تکنولوژی محصوالت جایگزینی و یا

 فعالیت توزیع گردد.سیاسی بقای کسب و کار اصلی هلدینگ را تهدید نمایند انتخاب می گردد تا ریسک 

تجدید 

 ساختار

روه انتخاب گر مجموعه دهای ستاد هلدینگ و ایجاد ارزش ها و همچنین رابطه بین هزینهانتخاب این استراتژی متناسب با سبک اداره هلدینگ

ا ری در هلدینگ آفرینرزشساختار اهای جدید اطالعاتی می توان اندازه ستاد هلدینگ را کاهش داده و با تغییر گردد با توجه به تکنولوژیمی

 توسعه داد.

قابلیت 

 محوری

-مهارت   مفهوم شایستگی محوری را مطرح نمودند برطبق این استراتژی ستاد هلدینگ با کشف، تقویت و ایجاد 7و همل6پاراهاالد 1990در دهۀ 

 نماید.ها تمایز ایجاد میهای خاص با دیگر هلدینگ

 

 تخفیف کانگلومرا

اعتقاد دارد  خوریم که قویاًگذاری برمیسرمایهای محکم در علوم تأمین مالی و بخشی، به نظریهتمام نظرات و شواهد در اثبات فواید تنوعبه رغم 

ا های آن است. این پدیده بتر از ارزش واقعی مجموع کسب و کارها و زیر مجموعههای با کسب و کار متنوع همواره پایینارزش بازار سهام شرکت

ها و سایر توضیح داده شد. آن 1994در سال  8کرد ناشی از تنوع بخشی، اولین بار توسط النگ و اشتولزعنوان تخفیف کانگلومرا یا نزول عمل

د های متنوع شده ایجاگذاری ناکارآمد شرکتدرصد کاهش ارزش سهام در مقایسه با ارزش واقعی، به دلیل سرمایه20محققان معتقدند که تقریباً 

ی استراتژی واقع شده و به طور کلی دالیل زیر ارایه گردید: شده است. این شواهد و نکات از همان ابتدا مورد انتقاد مراکز آکادمیک مربوط به حوزه

ت های انجام شده در معرض خطای تعریف صنعت اسپژوهش -2قرار گرفته است  9گیری در معرض نوعی سوگیریرسد روش اندازهبه نظر می -1

کرد و انجام شد و موضوع ارتباط بین عمل 10ی علت و معلولی نامشخص است. در عدم تأیید تخفیف کانگلومرا، پژوهشی توسط ویاللونگارابطه -3

عث کند که  تنوع بخشی بااند. نتیجه این پژوهش پیشنهاد میمشابه هم بوده ،که پیش از تنوع بخشی ،هایی بررسی شدهتنوع بخشی بر روی بنگاه

ها در صنایع غیرسودآور، به دنبال تنوع بخشی در کسب و کند که بنگاههای پیشین را تأیید میشود. این تحقیق، نتیجه پژوهشکرد میبهبود عمل

اند. ادههای سودآور، تنوع بخشی را حول محور تعداد محدودی از منابع انجام درسد، اکثر شرکتکارهای سود ده هستند. به طور خالصه به نظر می

ای انعطاف پذیر ای اختصاصی هستند که بتوانند در یک صنعت جذاب مزیت رقابتی فراهم کنند. در عین حال، این منابع به اندازهاین منابع به اندازه

 (.1394ها را در کسب وکارهای متعدد استفاده کرد )کالیس و مونتگومری، هستند که بتوان آن

 

                                                           
1 - Dicisional Strategy 

2 - Diversification Synergy 

3 - Protfolio Planning 

4 - Re Structuring Strategy 

5 - Core Competency Strategy 

6 - Prahalad 

7 - Hamel 

8 - Lang & Stulz 

 

9 - Bias 

10 - Villalonga  
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 دومین  کنفرانس ملی مدرییت راهبردی خدمات
گاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد  1396آرذ ماه      7   درییت،مرشد ی اگروه کارشناس  ،دانش

 
 

 بندینتیجه و جمع

 های هلدینگ را های هلدینگ خلق ارزش بیشتر نسبت به کسب و کارهای مستقل است و هدف نهایی شرکتاز تشکیل شرکتاولین هدف 

    دهد تنها تعداد کمی ازنشان می 1994و همکاران در سال  1های رقیب دانست. تحقیقات گولدتوان خلق ارزش بیشتر نسبت به هلدینگمی

های موجود نیز ها نه تنها قادر به خلق ارزش نبوده، حتی باعث از بین رفتن ارزشنمایند و اکثر این شرکتهای هلدینگ ارزش ایجاد میشرکت

تر تر و منعطفتر، متمرکزتر، غیررسمیها، کوچکبینی گردید در آینده سازمان، پیش2006در سال  2گردند. طبق مطالعات ماری جو هچمی

 (.1393خواهند بود )احمدی و موسوی، 

های ضعیف ظاهر شوند، معموالً که پیامدهای منفی استراتژیعظیمی هستند. قبل از این 3های بزرگ همچون ناو جنگی دارای اینرسیرکتش

(. هدف از استراتژی ایجاد هلدینگ، این است که 1394، 4کند )کالیس و مونتگومریریزد و شرکت در مسیر اشتباه حرکت میهمه چیز به هم می

های های بزرگی که بیش از حد بر تنوع فعالیتهلدینگ از جمع ارزش تک تک واحدها بیشتر باشد. تحقیقات نشان می دهد اغلب شرکتارزش کل 

های اند. شرکتها بودهآفرینی نمایند وحتی تخریب کننده ارزش آنهای زیرمجموعه خود، ارزشاند برای شرکتاند، معموالً نتوانستهخود افزوده

آفرینی سوزی داشته باشند، ارزشکه ارزشتوانند به حیات خود در بلندمدت ادامه دهند، که بتوانند اثبات کنند بیشتر از آنمانی میهلدینگ ز

 (. 1389نماید. )عالی و همکاران، ها را توصیه میدارند. در غیر این صورت استراتژی هلدینگ تجزیه و استقالل شرکت

لق به خود را متع وتر است های آن بیشهای هلدینگ بودن،  مزیتن نکته اشاره داشتند که در کنار تمامی معایباکثر مدیران در هلدینگ به ای

وه بر     عال لدینگههای دانستند. از مزیتهای تابعه و واحدهای تحت نظر خود را در لقای هلدینگ میدانستند و اعتبار شرکتهلدینگ می

د شده ت جدید ایجاو محصوال های مالی ستاد هلدینگ از شرکتتوان به موارد زیر اشاره نمود: پشتوانهمی ره شد،هایی که در متن مقاله اشامزیت

نمودن  س، تخصصی، استفاده از اعتبار برند هلدینگ برای محصوالت جدید جهت فروش، خریدهای ناشی از صرفه به مقیاهای تابعهشرکتدر 

ود، شو باعث می جذاب است گذاران بسیارها برای سرمایهمجموع این مزیت ابعه مثل واحد بازرگانی و فروش.های تهای بین شرکتبعضی از فعالیت

 سوزی در هلدینگ را بپذیرند.ارزش ناشی ازریسک موجود 

 

 

 

 

 منابع و مأخذ

 .118همجلۀ بورس، شمارها، بندی هلدینگهای ارزیابی در طبقه، کاربرد تکنیک1393احمدی، موسی، موسوی،سیدمحسن، آذر 

 .86ای مدیریت، شمارهه، ارائه مدلی جهت اداره استراتژیک هلدینگ ایران خودرو، مجله پژوهش1389جعفری، پریوش، پارسا، پرویز، پاییز 

 ل ثر در تشکیبندی عوامل مؤ، شناسایی و اولویت1390خدامرادی، سعید، کریمیان، محمدوزین، میرزا کوچک شیرازی، محمدعلی، دی 

 .50شماره  ل هجدهم،ی علمی پژوهشی دانشور، دانشگاه شاهد، ساهای هلدینگ در جمهوری اسالمی ایران از دیدگاه مدیران، دوماهنامهشرکت

کت ن مطالعۀ موردی: شرهای تابعۀ آهای مدیریتی شرکت، تعیین ارتباط بین پیکربندی هلدینگ و سبک1394خزاعی، بهنام، جانی، زهرا، آذر 

 المللی مدیریت و علوم انسانی، دبی، امارات.گذاری عمران و حمل و نقل تأمین، کنفرانس بینهسرمای

افزایی در سازمان مدیریت هم ، اتخاذ استراتژی مناسب در افزایش1390کاریزی، مینا، دی دستمالچی، سعید، وزوائی، سعید، قلیزاده، رضا، زارع

 های هلدینگ.هلدینگ، کنفرانس سازمان

ای هلدینگ، مطالعات ه، الگوی تعامل استراتژیک در شرکت1391بیگی، فرزانه، زمستان سرشت، حسین، اصلیاللهی، محمدعلی، رحماننسبحا

 .15-42ص، ص12مدیریت راهبردی، شماره
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ایۀ ماهنامه بازار سرم نها در ایران، بورس، نخستیبندی هلدینگ، مبانی ارزیابی و رتبه1393زاده، محمدمهدی، آذر صدری، سیدعلی، مؤمن

 .118ایران، شماره 

بل تملک، پنجمین کنفرانس های هلدینگ تفکیک در مقا، رویکرد نوین در استراتژی شرکت1389زنده، علیرضا، برقی، امیر، عالی، صمد، بافنده

 بین المللی مدیریت استراتژیک.
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های هلدینگ(، های چند کسب و کاری )رویکرد مبتنی بر منابع در شرکت، استراتژی شرکت1394کالیس، دیوید، مونتگومری، سینیتا، 

 شاهسوند، مهدی، خدامرادی، سعید، چاپ اول، تهران، سازمان مدیریت صنعتی.

رسی موردی:هلدینگ های مناسی برای تعیین ساختار هلدینگ بر، تدوین شاخص1390پارسا، پرویز، محمودی، رزی، پاییز منوریان، عباس، 
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