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 های هلدینگافزایی در سازماناتخاذ استراتژی مناسب در افزایش مدیریت هم

 هم افزایی و تعامل ستاد و  شرکت های زیر مجموعه در شرکت های هلدینگ

 1سعید دستمالچی

 2سعید وزوائی

 3رضا قلیزاده

 4مینا زارع کاریزی

 

  چکیده:

 افزاییهمهای هلدینگ در تالش برای ارتقای روابط و ایجاد اند، سازماندر عصر حاضرکه به آن لقب عصر ارتباطات و اطالعات داده

باشند تا از این منظر بتوانند در بازارهای رقابتی باقی مانده و نقش آفرینی نمایند. در این های تابعه میو شرکت مادرمیان سازمان 

با استفاده از فرآیند کنترل  ایجاد هم افزایی واقعیگ، های هلدینراستا یکی از محورهای مهم و اساسی در مدیریت راهبردی شرکت

شود.  همان طور که باعث اثر بخشی در این شرکتها می ارزش آفرینیباشد که با ارتقای عملکردها و فعالیتهای شرکتهای تابعه می

توانند به نتایجی که از پیش شوند تا بهای ستادی خود، برنامه ریزی و سازماندهی میمطرح است شرکت های تابعه توسط سازمان

 پیوندد.هم افزایی میان ستاد و صف  به وقوع نمیمدیریت تعیین شده، دسترسی پیدا نمایند. این امر جز با ایجاد 

نمایند، راهکارهای مناسب هایی که اتخاذ میاز منظر استراتژی ستاد و صفنماییم با بررسی روابط میان در این مبحث ما سعی می

 .افزایی میان سازمان مادر و شرکت های تابعه را ارائه نماییمد همجهت ایجا
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 مقدمه:

کنند. تولد ها را مدیریت میها را برعهده داشته و آنریت سهام گروهی از شرکتـشود که مالکیت و یا اکثهایی اطالق میهای هلدینگ به سازمانسازمان

قبیل اند. این بوده یهای گوناگونژیـهای متمادی دارای استراتها در طی سالگردد. این سازمانهای هلدینگ به قبل از جنگ جهانی دوم در اروپا باز میسازمان

بندی بر حسب تخصص کسب و کار روی روهفاصله گرفته و به صورت گاز تمرکزگرایی  ،هابرای جلوگیری از افزایش حجم مسؤولیت 1642ها در دهه سازمان

بحث مشتری مداری و شناخت دقیق و همه جانبه نیازهای مشتری و در همین دهه قرار گرفت و آنان گرایی در دستور کار سیاست تنوع 1642آوردند. در دهه 

ص منابع یکاری در زمینه تخصمدیران را به سوی محافظه 1612در دهه سپس  های هلدینگ قرار گرفت.ی شرکتلهای ماها در رأس سیاستنحوه تأمین آن

  رهنمون ساخت.

ها اقدام به کاهش سطوح سازمانی خود کرده و با استفاده های گزاف موجود در مجموعه کسب و کار، بسیاری از هلدینگبه علت وجود هزینه 1692با شروع دهه  

های نوین در کنار با آغاز هزاره سوم میالدی استفاده از فناوری نهایتدر  وطه را کاهش دادند وهای مربهزینه ،های نوین و ابزار مؤثر مالی و کنترلاز فناوری

 ] 1[ رود.های هلدینگ به شمار میاصول مشتری مداری و تأمین نیازهای مشتریان از عوامل موفقیت و پیشرفت شرکت

 شوند:های هلدینگ به دو دسته زیر تقسیم میبه طور کلی سازمان

ها کرده و با ایجاد راهکارهای های تابعه اقدام به مدیریت آنریت سهام شرکتـهایی هستند که با به دست آوردن اکثشرکت های مادر:شرکت -1

 نمایند.میمورد نظر را کنترل  ها فرآیند سودآوری در چرخهافزایی ضمن حفظ تملک این شرکتهم

دآوری هستند. میزان فعالیت، تنها در پی سوافزایی و ایجاد چرخه کامل ها بدون در نظر گرفتن هماین شرکت گذاری و مالی:ها سرمایهشرکت -2

ای است که توانایی انتساب حداقل یک عضو در هیأت مدیره را داشته باشند و در هر زمان که منفعت خود را در فروش گونهها به سهام این شرکت

 ها ندارند.ها کرده و سیاستی در جهت حفظ طوالنی مدت آنفروش آنهای تابعه بدانند اقدام به سهام شرکت

های استراتژیک نقش مهم و اساسی را در اداره سازمان ، طراحی و اجرای فرآیندهای تابعه توسط سازمان مادربا توجه به اهمیت کنترل و هدایت شرکت

 .پردازیمهای هلدینگ میشرکت ها درکه در ادامه به بررسی انواع استراتژی کنندهلدینگ ایفا می

 

 های هلدینگ:انواع فرآیندهای استراتژیک در سازمان

 باشند:بر اساس عملکرد سازمانی و ساختار مجموعه، فرآیندهای استراتژیک در چهار حوزه قابل بررسی می

 :شود.ها مربوط میموجود در بین شرکت امور مربوط به تعامالت به که حوزه کسب و کار 

  باشد.گذاری، مدیریت مالی و مباحث پولی میهای آن در رابطه با مدیریت سرمایهکه مهمترین فعالیت مالی:حوزه 

 :شود.که شامل مدیریت حقوقی، اداری و منابع انسانی و به طور کلی کنترل فرآیندهای سازمانی می حوزه پشتیبانی 

 :نماید.حفظ و رشد مشتری کنترل می ،رزش آفرینی را برای جذبفرآیندهای ا ،اصل مشتری مداری رکه با تمرکز ب حوزه مشتری  

 

 حوزه کسب و کار: -1

شناسایی عملکردهای موفق و تجارب ارزشمند امری فردی است. زیرا  ،ها و ازدیاد واحدهای کسب و کارهای هلدینگ به علت تعدد فعالیتدر سازمان

 به سایرین انتقال داده و به تحلیل فاصله بین وضعیت حال و مطلوب پرداخت.های کارآمد و تجربیات موفق را توان شیوهبدینوسیله می
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های های تابعه آگاهی بیشتری در رابطه با نقاط ضعف و قوت خود دارند شایسته است این دانش به مدیران باالتر در سازماناز آنجایی که مدیران شرکت

 ریزی و دستیابی به اهداف مدنظر قرار گیرد.سایی شده و برای برنامههلدینگ منتقل شود تا  از این طریق نقاط قوت و ضعف شنا

تواند عالوه بر فروش محصوالت خود محصوالت سایر واحدها را نیز تا د. چرا که هر شرکت تابعه میشخواهد  ها نیزهمین تعامل زمینه ساز فروش بین واحد

های دیگر عالوه بر . فروش محصوالت جانبی شرکتگرددمعرفی محصوالت جانبی دیگر واحدها در کنار محصول اصلی  باعثحد امکان عرضه کرده و 

از آنجایی که در بسیاری از موارد به علت عدم وجود همسوسازی و تلفیق  گردد.افزایش فروش باعث معرفی مشتریان یک واحد به واحد تابعه دیگر می

ها با واحدهای موفق به میتوان از طریق ادغام اینگونه شرکت ،امکان ناکامی در هریک از شرکتهای تابعه وجود دارد ،هااستراتژیها و ها، فرهنگمدیریت

ت . بنابراین فرآیندهای الگوبرداری، تقویت همکاری بین واحدها، مدیریت دانش، مدیریت برند، مدیریافزایی گام برداشتای مؤثر در راستای ایجاد همگونه

 باشند. مؤثر میاز عوامل ادغام و مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات در حوزه کسب و کار 

 

 حوزه مالی: -2

هر یک از واحدها را تعیین نموده و  دهیهای موجود و همچنین با شناسایی چرخه عمر محصول ارائه شده، سودهای هلدینگ با شناسایی فرصتدر سازمان

 گیرند.می گذاری در سایر واحدها به کاراز این منظر سود بدست آمده در برخی از واحدهای موفق را برای سرمایه

اده از تجزیه و شوند. در این حوزه با استفمدیریت ورود و خروج سرمایه و وجوه نقدی مالی کنترل می ،های مالیدر حوزه مالی تجزیه و تحلیل صورت

 ردند.گهای مالی و اقتصادی در واحدهای تابعه کلیه منابع سودآوری محاسبه و مشخص میتحلیل

های کمترین هزینه از طریق تدوین نظام اطالعاتی و پشتیبانی از سیستم ، بابین واحدهای تابعه امروزه تبادل اطالعات ،های ارتباطیبا پیشرفت فناوری

گذاری، مدیریت مالی و مهمترین فرآیندهای این حوزه مدیریت سرمایه ،با توجه به اهمیت و نقش ویژه حوزه مالی باشد.پذیر میکاناطالعاتی و شبکه ام

 باشند.مدیریت ریسک و سبد سهام می

 

 حوزه پشتیبانی: -3

در این توسعه و برنامه ریزی نیز ضرورت کنترل و پشتیبانی منابع انسانی و  ،های تابعهبا توجه به نوع ارتباطات و حضور نیروی انسانی در بین شرکت

ایجاد یک واحد حقوقی جهت حل اختالف و طرح  ،های تابعهدر سازمان هلدینگ به علت نوع رابطه با شرکت .ای برخوردار استاز اهمیت ویژه خصوص

در بسیاری از شرکتهای بزرگ دنیا مدیریت منابع انسانی به  حقوقی امری اجتناب ناپذیر است.های دعاوی و همچنین نگهداری و حفاظت از اسناد و پرونده

شش قرار عنوان یک فرآیند پشتیبانی مرسوم است. این فرآیند در سازمان هلدینگ به صورت یکپارچه صورت پذیرفته و معموالً سطوح مدیریتی را تحت پو

 دهد.می

باشد که در نهایت باید به تأیید سازمان مادر برسد. ریزی در هر واحدی میکالن سازمانی نیاز به تهیه و تدوین و برنامه جهت دستیابی اهداف در اغلب اوقات

شود. بنابراین با در واحدهای تابعه، فرآیندهای تولید و مدیریت تکنولوژی انجام می ،از این رو به منظور طراحی و ایجاد سیستم مدیریت تحقیق و توسعه

رفته و کامل ـگکل ـانی شـریزی و مدیریت تحقیق و توسعه فرآیندهای حوزه پشتیبد مدیریت حقوقی، مدیریت اداری و منابع انسانی، مدیریت برنامهایجا

 .گرددمی

 

 حوزه مشتری: -4

باشد. از این رو در این حوزه با شناسایی مشتریان و مداری میمهمترین عامل در بقا و ادامه فعالیت سازمانهای هلدینگ و شرکتهای تابعه فرآیند مشتری

گردد. حفظ کیفیت خدمات و رفع اشکاالت موجود باعث ایجاد جلب آنان زمینه مناسب برای جذب مشتری فراهم میارزش قابل ارائه برای  ایجاد

سهام شرکتهای تابعه از بابت خرید مشتریان هدف افزایش گردد تا شناخت کامل از مشتری ضامن ایجاد ارتباط با آنان میرضایتمندی در مشتری شده و 

 ]2[ گیرد.این فرآیند در چهار مرحله انتخاب، جذب، حقظ و رشد صورت می یابد.
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 هاروشهای مدیریت در سازمان

 اند:بندی شدهبراساس میزان مسئولیتها و وظایف سطوح مختلف در سازمانها، روشهای مدیریتی به سه مدل تقسیم

 ریزی استراتژیک:برنامهمدل  -1

 وظایفریز اصلی ظاهر شده و تمامی باشد، ستاد سازمان در نقش طراح و برنامهکه محدودیت آن براساس تمرگزگرایی می ریزی استراتژیکمدل برنامهدر 

داشته در این مدل ستاد سازمان وظیقه تنظیم، هماهنگی و کنترل کلیه بخشها و شرکتهای تابعه را برعهده . کندشرکتهای تحت پوشش خود را مشخص می

 . باشدهای مختلف طرح اصلی میهای تابعه اجرای بخشو وظیفه شرکت

افزوده را در شرایطی خواهند داشت که از  باشد. البته مدیران سازمان توانایی ارزشاین روش در جهت ایجاد ارزش افزوده در سازمانها بسیار کارآمد می

رود. عالوه بر چراکه در صورت عدم آگاهی از جزئیات واحدهای تابعه، کارآمدی این روش از بین می فعالیت هریک از شرکتهای تابعه اطالع داشته باشند.

 های جدید فعالیتهای تجاری نیز وجود دارد.عرصه این با توجه به کمبود دانش مدیران ارشد، امکان از دست رفتن فرصتهای موجود و ورود به

 

 :یمدل کنترل مال -2

، مداخله در این سبک مدیریتی ستاد سازمان در نقش یک سهامدار ظاهر شده و وظایف ستاد در هر کنترل مالی به اختصاص سرمایه، تعیین اهداف اقتصادی

-در این مدل شرکتها با آزادی کامل به رقابت با یکدیگر پرداخته و مجوز جذب سرمایهشود. برای اصالح کارایی، ارزیابی کارایی و بخش ریسک محدود می

های تولید و رود اهمیت کمی برای شیوهترین نوع تفویض اختیار به شمار میدر این سبک مدیریتی که افراطی های خارج از سازمان را در اختیار دارند.

 .قائل شده استبازاریابی در شرکتهای تابعه 

گیری بسیار کوتاه و در جایی که زنجیره تصمیم فعالیت نموده و همچنینهای پیشرفته بازارهای پایدار با فناوریکه در  هاییسازمان درنشان داده جربه ت

ه ها محدود بنوآوریت، بنابراین . با توجه به اینکه هیچکس مسئول پرورش نوآوری و یادگیری سطح سازمانی نیساین روش کاربرد مناسبی داردساده است، 

 باشد. زیرا ستاد سازمان نیروهای باکفایت برای ایجاد فرآیندهای الزم را در اختیار ندارد.مصرف می

 

 مدل کنترل استراتژیک: -3

مدل که بیشتر گیرد. در این ریزی استراتژیک و کنترل مالی بوده و بین دو مدل قبلی قرار میمدل کنترل استراتژیک مانند پل ارتباطی میان برنامه

این مدل کنترل استراتژیک سازمان مادر نقش  عالوه برکند. ها عمل میدهنده استراتژیکنند ستاد سازمان به عنوان شکلسازمانهای دنیا از آن استفاده می

استراتژیهای کالن سازمانی، مشخص دهی سازمانی، تعریف و شکلهای ها و یادگیرینوآوریتعریف و کنترل سیاستهای سازمانی، پرورش  ای درهژوی

 کند.ری شرکتهای تابعه ایفا میوها و درنهایت تعریف استانداردها و ارزیابی بهرهها و شرح مأموریت آننمودن فعالیتهای متعادل برای شرکت

یک برنامه اصلی که وظایف شرکتها را تعیین  های اصلی طراحی شده توسط ستاد سازمان استوار بوده و دیگر ازاین مدل براساس فرآیند توافق بر برنامه

الیت مدیران پرداخته و های کاری مناسب برای فعدهی رفتارهای شرکتها و ایجاد زمینهکند، خبری نیست. در کنترل استراتژی ستاد سازمان به شکلمی

  وظیفه برای شرکتها و بخشهای مختلف دارد.به ایجاد  توجه کمتری

در افزایش سطح دانش  سعیزنی افزایی در سازمان است. ضمن آنکه با استفاده از فرآیند محکبدست آوردن مزایای بیشتر از طریق همیی این مدل در آکار

یک شرکت هلدینگ که به منزله ستاد فرماندهی برای شرکتهای تابعه است، برای هدایت و راهبری شرکتهای تحت فرمان خود در مسیر  سازمانی دارد.

 افزایی باید بینش وسیعی از کسب و کار شرکتهای تابعه داشته باشد.نی و همآفریارزش
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-گیری از سیستم سازمانهای هلدینگ ضمن افزایش همبا بهرهبنابراین شود، اینکه هر شرکتی با هدف ارتقای ارزش صاحبان سهام تأسیس می هبا توجه ب

-ها، صرفهدر سازمانهای هلدینگ مزایایی از قبیل امکان استفاده از منابع بین شرکتها و به اشتراک گذاشتن توانمندی د.گردافزایی موجب کاهش ریسک می

ریزی، کنترل، بهره هستند. ستاد هلدینگ با دارا بودن فرآیندهای برنامهپذیری باال وجود دارد که سازمانهای دیگر از آن بیمقیاس و قدرت انعطافجویی در 

 ]1[کنند. زمان، دو هدف بزرگ بودن و قابل انعطاف بودن را دنبال میو پشتیبانی هم نظارت

 

 روابط میان صف و ستاد:

 شود:دیده می رابطههای هلدینگ سه نوع در ساختار سازمان

های کوچک با در این سبک یک سطح مدیریتی در رأس واحدهای کسب و کاری واقع شده است. این سبک برای شرکت گزارش دهی ساده: -1

 باشد.میقابل اجرا واحدهای کاری محدود 

 یابد.های ویژه و متخصص در سازمان مادر، حجم و ظرفیت آن افزایش میدر این ساختار با تشکیل گروه تقسیم شده: -2

ا به یک منظقه مسؤولیتی هها به یک گروه و تعدادی از گروهدر این سبک برخی از واحدهای کسب و کار به یک بخش، تعدادی از بخش تکثیری: -3

 ]3[ شود.قلمداد می ددهند و هر سطح به عنوان مادر برای سطح پایینی خوگزارش می

 

 

 

 

 های هلدینگ:ارزش آفرینی در سازمان

کنند یکسانی استفاده میها از الگوی اند، اما همه آنهای متفاوت و گوناگونی را به کار گرفتهیک از ستادها روش رهای هلدینگ موفق هاگرچه در سازمان

 که بر اساس سه اصل زیر استوار است:

 بینش ارزش آفرینی: -1

 ی است.ینی برای سازمان هلدینگ امری ضروریژه جهت ارزش آفرودارا بودن یک اصل و دیدگاه 

 

 ویژگی متمایز ستاد: -2

 شوند:خصوصیات پنج گروه مرتبط به هم بررسی میکنند. برای تحلیل این های هلدینگ خصوصیات خود را حول بینش مشخصی تبیین میسازمان

 

 باشد.ها که از تجربه ناشی شده و با تعصب همراه است تعیین کننده نحوه تفسیر و تعبیر اطالعات میاین مدلهای ذهنی: مدل 

  :گذارد.شخص بر رفتارهای خاص تأثیر میمسازمانی با تشویق اهداف  یهانظامساختار سیستم و فرآیندها 

 :کند و شامل نام شرکت، رابطه با عواملی است که مدیران کسب و کار را برای ارزش آفرینی حمایت می عملیات، خدمات مرکزی و منابع

 باشد.های کمیاب میهای دولتی و دسترسی به منابع و داراییسازمان

 ها ارزش ایجاد نماید.اد با استفاده از آنشود تا ستهای منحصر بفرد باعث میوجود افراد خاص با مهارتها: افراد و مهارت 
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  :و خود از طریق شیوه شتهگذاها را در کسب و کار باز ها دست آنای آزادی عمل به واحدطدر برخی از موارد ستاد با اعموارد عدم تمرکز-

 .کندهای گوناگون نظارت می

 

 کانون تجارت: -3

کند در خارج از آن تا حد امکان تجارت مشخص را برای خود تعریف نموده و تالش میها یک محور هر سازمان هلدینگ جهت سازماندهی فعالیت

 گذاری نکند.سرمایه

 رهای تابعه تأثیو در نگرش مدیران ستاد در شرکتشده هدایت  کنترل وها گیریشود تا میزان تصمیمتعامل این سه استراتژی با یکدیگر باعث می

 د.باش گذار

 

 آفرینی:راهکارهای ارزش 

 های هلدینگ چهار راهکار اصلی وجود دارد:برای رسیدن به باالترین سطح ارزش آفرینی در سطح ستادی سازمان

های تابعه اثرگذاری نماید. حداوکند با گزینش و راهبری مدیران و تنظیم و تصویب بودجه ساالنه بر در این راهکار ستاد تالش می نفوذ انفرادی: -1

ها افزایی در آنمها باعث ایجاد هگذاری و خرید و فروش شرکتهای تابعه و همچنین سرمایهبرنامه استراتژیک برای خود و شرکتستاد با تدوین 

 شود.می

 د.گردافزایی در مجموعه میستاد با ایجاد سازوکارهای اتصالی در بین کسب و کارها باعث تقویت هم نفوذ اتصالی: -2

 نماید.های اجرایی ارائه میها و کمککسب و کارها خدمات مؤثری از نظر هزینهدر ستاد جهت اثربخشی  مرکزی:نفوذ عملیاتی و خدماتی  -3

افزایی کل های مجموعه را توسعه داده و باعث اعتال بخشیدن به همدر برخی موارد ستاد با تغییر ترکیب کسب و کارها، فعالیت ای:نفوذ توسعه -4

 شود.گروه می

ایجاد فرصت برای خلق ارزش، خصوصیات ستاد  ن که ارزش آفرینی در هر یک از راهکارهای فوق اثر بخش باشد شرایط خاصی نیز الزم است.البته برای ای

هلدینگ های سازمان باشند.و در نهایت اجرای درست راهکارها و داشتن قابلیت و مهارت الزم از عواملی هستند که برای ارزش آفرینی در سازمان الزم می

 ]4 [ارزش آفرینی نمایند. خالقیت و نوآوری داشته تا برای موفقیت باید نسبت به رقبای خود بیشتر

 

 های هلدینگ:افزایی در سازمانهم

اثر از مجموع آید. اگر این زمانی که دو یا چند عنصر یا عامل با یکدیگر همیاری یا تعامل داشته باشند، معموالً اثری به وجود می افزایی:تعریف هم

افزایی معموالً از همافزایی رخ داده است.شتند، فراتر رود، در اینصورت پدیده هماعناصر به طور جداگانه توانایی ایجاد کردن آن را د اثرهایی که هر کدام ازآن

 ]4[ شود.ها حاصل میکاریطریق مشارکت در دانش و منابع به منظور حذف یا کاهش دوباره

باشد. همین امر اثربخش می ر برای کاهش رقابت در بین واحدهاهایی مانند تقسیم بازاها و هماهنگی استراتژیقدرت اتحاد برای تحمیل خواستهاستفاده از 

در سازمان اگر چه در ظاهر ارزش آفرینی  گردد.وری از حداکثر ظرفیت فعلی واحدها میهای تابعه از یکدیگر باعث بهرهاستفاده از امکانات شرکتیعنی 

بینی خوش ها شده است.دهد که وجود برخی از مسائل باعث شکست این شرکتها نشان میرسد اما تجارب ناخوشایند در برخی از سازمانآسان به نظر می
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از موارد نیز عواملی نظیر نادیده  های ستاد و فرهنگ تمایل به قبول تصمیمات مدیران ارشد ستاد از این مسائل هستند. در بسیاریها و قابلیتدر مورد فعالیت

 شود.ها میافزایی باعث بروز مشکل در شرکتطور مجبور کردن مدیران به همافزایی  و همینبینی به همات و خوشطرگرفتن خ

 افزایی نهایت استفاده را ببرد باید به نکات زیر توجه نماید:های هماگر یک سازمان هلدینگ بخواهد از فرصت

 هامایت واقعی مدیران شرکتپذیرش و ح -

 فضای آزاد ستاد برای مبادله اطالعات و تشویق مدیران به ابراز نظر واقعی -

 فرهنگ همکاری و اقدام متقابل با جو تفاهم بین مدیران -

 شود.افزایی میمند که باعث تشویق همابطهاستقرار نظام پاداش و ترفیع ض -

 آموزش ضمن خدمت کارکنان -

 هاانسانی در فعالیتمشارکت منابع  -

 های تابعهتوجه به خالقیت و نوآوری در سازمان -

 گیری جمعیتصمیم -

 مدیریت مشارکتی بین ستاد و صف -

 تیمی کار -

 

 نتیجه:

 ارزشباشد، بنابراین موفقیت و اثربخشی آن وابسته به بر افزایش سودآوری و تأمین حقوق صاحبان سهام میمبنی از آنجایی که هدف یک سازمان هلدینگ 

های استراتژیک ن ستاد باید با استفاده از فرآیندبه همین منظور مدیرا باشد.افزایی بین ستاد و واحدهای تابعه میتابعه و هم یهاآفرینی توسط شرکت

ر اساس استراتژی ارائه شده از های خود را بها برنامهای که شرکتبه گونه ها طراحی و اجرا نمایند.های بهبود شرکتراهکارهای مناسب را بر اساس فرصت

های تابعه مسؤولیت تهیه و تدوین ند. بدین ترتیب شرکتنمایها را اجرایی میشرکت مادر تنظیم کرده و پس از بازبینی و کنترل توسط شرکت مادر آنسوی 

با ایجاد یک لذا  دهند.ای ارائه میو متخصصان خدمات مشاوره برنامه و ارائه پیشنهادات را بر عهده داشته و سازمان مادر نیز با استفاده از تجارب کارشناسان

 برداری نمود.های تابعه و شرکت مادر گسترش داده و از نتایج آن بهرهافزایی را میان شرکتتوان فعالیت های هممی و مشارکتی پویافرهنگ سازمانی قوی 
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Adopting Proper Strategy in Promoting Synergy Management 

within Holding Organizations 

Synergy and interaction between headquarter and the subordinate companies in holding 

organizations 
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Abstract 

In the present era, which is called Information and Technology age, holding organizations seek to promote 

and ameliorate relations, as well as to create synergy among holding organization and subordinate 

companies, in order to survive and perform their roles in the competing market. Accordingly, one of the 

prime and fundamental fields in practical management of holding organizations is to create real synergy 

using the process of controlling functions and activities of the subordinate companies which cause efficiency 

in these organizations via value-making. The subordinate companies, as it is said, are programmed and 

organized by their headquarters so that they may achieve the pre-planned results. This is only possible by 

creating synergy management between headquarters and the subordinates. 

In the present study, the authors endeavor to offer a proper solution for the creation of synergy between 

holding organization and subordinate companies through the study of relations among headquarters and the 

subordinate companies regarding strategy-adopting.      

Key words: Holding organizations, synergy, value-making 
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