
 

 

 

 

 ها هم افزایی و ارزش آفرینی در هلدینگ
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 در اثربخشي، هم ها هلدينگ نقش خارجي، محيط سريع تغييرات و افزون روز رقابت به توجه با امروزه

كه  است معني اين به افزايي است. هم شده نمايان پيش از بيش تابعه هاي شركت آفريني ارزش و افزايي

 .باشد ها آن جبري جمع از بيش ها شركت تك تك عملكرد مجموع

 بيش عملكردي ،كل در كند مي تالش هلدينگ كه است مفهوم اين به اين عبارت ها هلدينگ خصوص در 

 هلدينگ آنكه يعني .باشد داشته تابعه هاي شركت يا كار و هر كسب هاي فعاليت و عملكردها مجموع از

 توانندمي ن مستقل بطور ها آن كه بخشد بهبود نحوي به را تابعه هاي شركت يا شركت اثربخشي تواندمي 

 .يابند دست عملكردي چنينبه 

 

 افزايي هم وجود ضرورت

 :كرد خالصه مورد چهار در توان مي را افزايي هم وجود ضرورت

 كمك ها فعاليت بار هماهنگ و همگون توزيع به گدينشركت هاي تابعه هل در افزايي هم ايجاد (1

 .كند مي كمك تعادل به دستيابي در را سازمان و كرده

 .كند مي جلوگيري ها فعاليت شكست و اعضا دلزدگي از ها فعاليت بار همگون توزيع و هماهنگي (2

 .كند مي جلوگيري سازمان در بحران بروز از افزايي هم (3

 مي سازمان توان افزايش و واحد ها بين اختالف از جلوگيري كلّي، بازده افزايش به افزايي هم (4

 .انجامد

 

 در هلدينگ ها  افزايي هم رويكردهاي

 ارزش ي زنجيره تحليل الف( رويكرد

 از تابعه هاي شركت ارزش ي زنجيره در بايد هلدينگ رقابتي، مزيت حفظ و ايجاد براي پورتر ي عقيده به

 ي زنجيره مديريت واقع در هلدينگ نقش. بگذارد تاثير ها فعاليت در مشاركت يا و انتقال مهارت طريق

 . است مجموعه زير هاي شركت هاي فعاليت از آگاهي و دانش كه مستلزم هاست شركت فرايندهاي

 

 پرتفوي ب( رويكرد

 بيشترين تا شود گذاري سرمايه كجا هلدينگ نقد منابع كه دهد مي پاسخ سوال اين به پرتفوي رويكرد

 ارزش منشاء گذاري، سرمايه نوع براي ستاد تشخيص كه چرا كند؟ ايجاد هلدينگ براي را بازده يا سود

 .است هلدينگ براي افزايي هم و آفريني
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 منابع بر مبتني رويكرد ج(

 : است كرده اشاره زمينه اين در افزايي هم نوع چهار به (Ansoffسف )ان

 فروشان عمده يا فروش ي اداره توزيع، در مشترك هاي كانال بكارگيري يعني: فروش افزايي هم (1

 .مشترك

 خريد و مشترك يادگيري سربار، تسهيم كاركنان، و امكانات از بيشتر استفاده:  عملياتي افزايي هم (2

 .انبوه شكل به مشترك

 مشترك ي استفاده ها، كارخانه معطّل ظرفيت از مشترك ي استفاده: گذاري سرمايه افزايي هم (3

 .مشترك آالت ماشين و ابزار فني، دانش انتقال خام، مواد انبار از

 راهبردي يا و سازماني عملياتي، مشكالت مقابل در راهكارها از گيري بهره: مديريتي افزايي هم (4

 .مشترك

 ييافزا هم بروز عوامل و شرايط

 .مشترك هدف داشتن •

 .مشترك فرهنگي و ارزشي هويت داشتن و تعامل وجود •

 .كنند مي تعيين را گروه اجتماعي قوانين كه خاصي هاي ويژگي •

 گروهي. انسجام •

 آن رويكردهايو  هلدينگ از طريق ارزش آفريني

 هاي فرصت بر بايد هلدينگ. است آفريني ارزش بر تمركز هلدينگ موفقيت راهكارهاي از يكي واقع در

 براي باشند، نكرده درك را ها فرصت آن ديگران است ممكن كهويژه اي  هاي خلق بينش و كار و كسب

 .تمركز كند ها آن از برداري بهره چگونگي
 

 :از عبارتند كه گرفت بهره توان مي اصلي رويكرد چند از هلدينگ طريق از آفريني ارزش براي

 عملكرد بر تابعه هاي شركت در نفوذ طريق از تا كند مي تالش هلدينگ روش اين در: انفرادي نفوذ (1

 مديران، راهبري و گزينش شامل انفرادي نفوذ در ستاد محوري فرآيندهاي. تاثير بگذارد يك هر

 سرمايه هاي تصميم و ها شركت استراتژيك برنامه ساليانه، تدوين ي بودجه تصويب و تنظيم

 . است گذاري
 

 از هلدينگ ديگر عبارت به. گيرد مي صورت همكاري بهبود طريق از آفريني ارزش: اتصالي نفوذ (2

 .كند مي تقويت را مجموعه كلّ  افزايي هم ها شركت بين هاي اتصالي مكانيزم طريق

 

 شركت به اداري و مديريتي خدمات ي ارائه طريق از آفريني ارزش: مركزي خدمات و عملياتي نفوذ (3

 .آيد مي دست تابعه به هاي

توسعه 

 مديريت 


