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اهمیت به کار گیری استراتژی هلدینگ در صنایع کشاورزی 

 کشور

 ها، کارکردها و جایگاه حال و آینده شرکت های هلدینگ در ایران و جهانضرورت 
 1محمد مهدي مشيدي

 8مهدي طورانيان
 3سعيد دستمالچي

 چكیده

در قرن حاضر با توجه به اهمیت تامین غذا و خوراک در جهان علم کشاورزی و صنایع وابسته به آن رشد سریع و 

چشمگیری داشته است. اما این امر در کشور ما به گونه ای است که با توجه به سرعت کند انتقال یافته های جدید علمي 

علت مدیریت سنتي. عدم صرفه اقتصادی که دلیل وسعت کم  در داخل مراکز تولیدی کوچک که همان مزارع مي باشد به

این تولیدی ها . گران بودن تکنولوژی موجود و عدم دسترسي به آن،  این رشد علمي به چشم نمي خورد تا جایي که در 

هلدینگ  بسیاری از ارازی به صورت سنتي کشت و بسته بندی مي شوند. لذا با توجه به دالیل ارایه شده با بکارگیری روش

در این شیوه تعامل، هلدینگ مي توان به بهبود وضعیت موجود کمک نمود  یک سازماناز سوی  ریزی استراتژیک سبک برنامهبا 

 کند. های تابعه را نیز تدوین مي ، استراتژی شرکت کند و عالوه بر تدوین استراتژی کلي هلدینگ کامال به صورت متمرکز عمل مي

 کلمات کلیدی 

  صنایع کشاورزی-صرفه اقتصادی -هلدینگ -استراتژی

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
 تهران خیابان ستارخان ضلع غربی نیروگاه طرشت مرکز اطالعات علمی، دانشگاهیمرکز اطالعات علمی جهاد  -مدیر اداره نشریات علمی . 1
 تهران خیابان ستارخان ضلع غربی نیروگاه طرشت مرکز اطالعات علمی، مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی -کارشناس نشریات.  2
 جهاد دانشگاهی -عضو هیات علمی.  3



 

 مقدمه

 
است. بقا و رشد سازمانها در بازار رقابتي امكان پذيربا در نظر گرفتن شرايط  مشترک به اهداف حركتبراي زير مجموعه ها يك سازمان هماهنگي  و برنامه ريزي

استراتژيك،  و تغيير مستمر شرايط محيطي، بكارگيري روشي اثربخش براي برنامه ريزي سازمانها را ضروري ساخته است . شناسايي و تعريف صحيح فرايندهاي
باعث مي شود، منابع سازمان در جهات يكپارچه در زير مجموعه هاي ك . پس، نبود فرايندهاي استراتژي سازد منابع سازمان را جهت رسيدن به اهداف هماهنگ مي

 شوند مختلفي كه نهايتًا منجر به ايجاد ارزش افزوده براي سازمان نمي شود، صرف
فرايندها نيز براي آنها بسياري از سازمانها در مرحله شناسايي فرايندهاي استراتژيك خود با مشكل روبرو مي شوند. از جمله مهمترين اين سازمانها كه تدوين اين 

به اهميت رآن شديم تا با توجه ، بسختي صورت مي گيرد. بنابراين ببخش كشاورزي و كمبود امكانات مالي، علمي و فرهنگي دربه دليل پيچيدگي و گستردگي 
و همچنين اهميت به كار گيري استراتژي به شناسايي و تعريف فرايندهاي استراتژيك به صورت كلي براي يك سازمان هلدينگ بخش كشاورزي در يك كشور 

 هلدينگ در صنايع كشاورزي كشور بپردازيم.

ز و يا عمده چندين شركت ديگر است، به اين معنا كه در هيئت مديره آن شركتها حداقل يك است كه داراي سهام ممتا به گونه ايهلدينگ  ساختار شركت هاي
كارهاي مختلف نيز  عضو نماينده دارد و بنابراين داراي حق راي است و مي تواند از اين طريق آن شركتها را مديريت و كنترل كند و از مزاياي حاصل از كسب و

 .مادر نيز گفته مي شودا شركتهاي اين شركته شود.بهدمنتفع
واحدهايي هستند كه به  يا زير مجموعه ها( همان مزارعستاد هلدينگ شامل فرايندهايي چون برنامه ريزي ،كنترل ،نظارت و پشتيباني است. شركتهاي تابعه)

 ند.مستقيم با مشتري سروكار دارغير صورت مستقيم به توليد و ارائه محصوالت و خدمات مي پردازند و به صورت 

 

 

 در بخش کشاورزی طراحي سازمانهای هلدینگ مزایای
در رشته هاي مختلف كسب وكار فعاليت مي كنند و با واحدها و فرايندهاي گوناگوني سروكار دارند، برنامه ريزي، كنترل و هدايت  بخش كشاورزياز آنجايي كه 

شود. از طرف ديگر ماهيت وجودي سازمانهاي هلدينگ ايجاد  از چالشهاي بسيار مهم اين دسته ازسازمانها محسوب مي مشترکاين اجزا در راستاي تحقق اهداف 
ود عملكرد ارزشي مازاد بر مجموع ارزش تك تك واحدها و فرايندهاي آن)هم افزايي( است. چرا كه در غير اين صورت، با منحل كردن هلدينگ انتظار مي ر

 د يابد.واحدهاي تابعه بهبو
 قلمداد كرد. بخش كشاورزي در كشوررا به عنوان يك گام اساسي در اداره هلدينگ بر اين اساس، مي توان طراحي و پياده سازي استراتژيك 

 

در بخش کشاورزی: سازمان هلدینگ یک درپیشنهادی انواع فرایندهای استراتژیک   
 

م فرماست.در آن حك مزارعحوزه بين كسب و كار: كه تعامالت بين . 1  
. حوزه مالي: مباحث پولي، مديريت مالي و مهندسي مالي را در بر مي گيرد.8  
. حوزه پشتيباني: پشتيباني يكپارچه از واحدها و فرايندهاي سازمان را مد نظر دارد.3  
د نظر دارد.گردد را م خروجي آنها مستقيما به مشتري بر ميكه  )اصول تبديل(. حوزه مشتري: فرايندهاي ارزش آفريني 4  

 

حوزه بین کسب و کار-1  

زنجيره تامين، مديريت  بين مزارع كوچكتر،تقويت همكاري مديريت كالن، انتخاب محصول  ، نياز سنجي بازار و كارخانجاتفرايندهاي اين حوزه عبارتند از 
.پرداخته مي شودور هر يك از فرايندهاي مذككلي در ادامه به تشريح كه . ، مديريت زمان دانش، مديريت ارتباطات  

 



 

 

:مدیریت دانش  

 
نسبت به فرصتها، تهديدات، نقاط قوت و ضعف خود آگاهتر از مديران هلدينگ هستند، به طور تجربي هلدينگ شركت هاي زير مجموعه  مزارعاز آنجايي كه 

  از قابليت بهتري براي تصميم گيرييد جهت اخذ اين تجارب به داخل مزارع سفر كنند تا با برقراري اين ارتباط و اخذ تجربيات منطقه اي اشركت ها با مديران 
نگ براي هلديسازمان استخراج و به مديران  تجربي زارعين از طرين مهندسين و كارشناسان مربوطه . بنابراين مي بايستي دانششونددر مورد واحد خود برخور

 تصميم گيري اثربخش منتقل شود.

 

 

 مدیریت زنجیره تامین

بين واحدهاي موجود است.  ادوات مورد نيازو )كود و بذر(  هدف اصلي مديريت زنجيره تامين هماهنگ سازي جريانهاي مواد  

 فروش بین واحدی

دهاي تحت پوشش مطرح شود. به اين ترتيب آنها ملزم به اين خواهند بود در يك شركت هلدينگ فروش بين واحدي مي تواند به عنوان استراتژي براي كليه واح
عرضه دارند تا به اين وسيله سهم سبد و هزينه مشتري از سازمان افزايش يابد.در بازار منطقه تاحد امكان  را نيز تا در كنار محصوالت خود محصوالت ديگر   

 اين فرايند از دو جزء اساسي تشكيل يافته است:

 
نيز ارائه ي محصوالت در كنار محصول اصلي به اين معني است كه مي توان همزمان با ارائه محصوالت يك واحد تابعه محصوالتي مرتبط از واحدهاي ديگر معرف

رب گوجه نيز عرصه گردد.مي توان  گوجه فرنگيشود. مثال در كنار فروش   
ليست مشتريان يك واحد به واحدهاي ديگر مي توان سهم خريد هر يك از آنها را افزايش داد. مثال معرفي مشتريان به ساير شركتها بدين ترتيب است كه با ارائه 

 يك واحد فروش محصوالت لبني مي تواند مشتريان واحد فروش مواد غذايي را شناسايي و با فرستادن كاتالوگ محصوالت خود را نيز معرفي كند.
 مديريت ادغام

را نام برد.  طبيعييابي به منافع مشترک از طريق هم افزايي و كاهش ريسك  توان دست مياز مزيتهاي عمده مديريت ادغام   

 

حوزه مالي -2  
از آنجا كه معموال اقتصاد كشاورزي به صورت كامال . كاالفرايندهاي اين حوزه عبارتند از مديريت سرمايه گذاري، مديريت مالي، مديريت ريسك و مديريت سبد 

در اين بخش مي توان با اتخاذ تصميمات درست از بسياري معذالت اجتماعي همچون فقر  ، مهاجرت بي ريه به شهرها و تبديل اراضي به  مجزا و سنتي مي باشد
  ساختمان هاي مسكوني جلوگيري نمود.

 

 

 

 مديريت سرمايه گذاري
ه شده و هدفي كه در منظر مالي خود با توجه به اين مورد تعيين شركتهاي هلدينگ داراي اين مزيت هستند كه مي توانند با شناسايي چرخه عمر محصول ارائ

كنند، سود برخي از واحدها را براي سرمايه گذاري در واحدهاي ديگر به كار برند. مي  
 مديريت سرمايه گذاري وظايف زير را برعهده دارد: 

 

 مديريت مالي
ه نقد هلدينگ در اين فرايند مد نظر قرار مي گيرد.تجزيه و تحليل صورتهاي مالي، مديريت ورود و خروج سرمايه و وجو  



 

 

مديريت سبد سهام   
   سهام به منظور كنترل واحدهاي تحت پوشش محصوالت كشاورزي در بورس به صورت مديريت سبد سهام يا مديريت پورتفوليو با رويكرد خريد و فروش 

 )سهام مديريتي( و همچنين سودآوري انجام مي گيرد. 

 

 

تيبانيحوزه پش -3  
ه تشريح هر يك از فرايندهاي اين حوزه عبارتند از مديريت حقوقي، مديريت اداري و منابع انساني،مديريت برنامه ريزي و مديريت تحقيق و توسعه. در ادامه ب

 فرايندهاي مذكور مي پردازيم.

 

مديريت حقوقي   
يك شركت مزارع تحت پوشش دريكي از واحدهاي ستادي سازمانهاي هلدينگ مي تواند واحد حقوقي باشد. بنابراين اين فرايند نيز در منظر فرايندهاي داخلي 

  همچون عرصه ،حق آب و...هلدينگ لحاظ شده است.

 

 مديريت اداري و منابع انساني
نيز مرسوم است. اما تفاوت اين فرايند در  بخش ها بلكه در بسياري از  بخش كشاورزيفرايند مديريت منابع انساني به عنوان يك فرايند پشتيباني نه تنها در 

)به علت تنوع مناطق  د.هلدينگ با شركتهاي ديگر آن است كه در هلدينگ ارائه اين خدمات به تمامي واحدهاي تحت پوشش به صورت يكپارچه انجام مي گير
  حاصل خيز و باير(

 

 مديريت برنامه ريزي
و حداكثر تا سطح رشته فعاليت ها منجر خواهد شد. برنامه ريزي در سطح  مزارعفرايند برنامه ريزي در هلدينگ در نهايت به تهيه و تدوين برنامه هاي كالن 

بايد به تاييد ستاد هلدينگ برسد.واحدهاي تابعه توسط خود آنها انجام مي شود، ولي در نهايت   
 اين فرايند مي تواند شامل زير فرايندهاي ذيل باشد :

مديريت زمان كاشت. 1  
محصوالت. تدوين و تلفيق 8  
بر مراحل كاشت داشت و برداشت و نهايتا انتقال به كارخانجات و عرضه محصوالت در بازار هاي داخلي و خارجي. نظارت و كنترل 3  
ين آيين نامه ها و دستورالعملهاي تخصصي مورد نياز. تهيه و تدو4  
. تدوين و بهسازي نظام بهره وري5  

  

تحقيق و توسعه -4  
رايندهاي تحقيق و توسعه در هلدينگ به منظور طراحي و ايجاد سيستم مديريت تحقيق و توسعه در شركتها،سياست گذاري در خصوص نوآوري در محصوالت و ف

ي انجام مي شود.توليدي و مديريت تكنولوژ  
شده، كود هاي اين بخش در سيستم كشاورزي نقش بسيار حياتي را بازي مي كند زيرا همواره بررسي و مقايسه مواد اوليه كه همانا عبارتند از بذور اصالح 

ي باشد .شيميايي، ادوات مكانيزه كشاورزي و آخرين استانداردهاي و ابزار آالت كارخانجات در گرو بررسي صحيح اين بخش م  

 

حوزه مشتريان -5  
 فرايندهاي اين حوزه عبارتند از انتخاب،جذب،حفظ و رشد. در ادامه به تشريح هر يك از فرايندهاي مذكور مي پردازيم.



 

:انتخاب  
شركتبراي و بررسي صحيح سليقه و نياز آنها در داخل و خارج كشور مشتريان به موقع شناسايي   

 

:جذب   
، يافتن مشتري احتمالي و تبديل آن به مشتري.جهاني هايانتقال پيام به بازار  

 

:حفظ   
 تضمين كيفيت، تصحيح اشكاالت و ارتقاي رضايت مندي مشتريان.

 

:رشد   
 شناخت از مشتري، ايجاد ارتباط با ايشان و باال بردن سهم شركت از خريدهاي مشتريان هدف.

 

 نتيجه گيری:
روزافزون غذا و فرآيند نگهداري و تبديل محصوالت براي نخستين بار با حمايت دولتي در ايران با توجه به اهميت  در پايان پيشنهاد مي شود، سازمانهاي هلدينگ

درات و ارز اوري به انجام گيرد لذا اين فرايند اقتصاد بخش زيادي از مردم روستايي را مي تواند ارتقا داده و همچنين به عنوان يك پشتوانه بزرگ در بخش صا
از . در اين خصوص آماده سازي بستري مناسب براي پياده سازي اين فرايندها بسيار قابل تامل است. به عبارت ديگر بسياري از فرايندهايي كه ح گرددكشور مطر

كرد فرايندي به عنوان پياده آنها نام برده شده است يا كامال ناشناخته اند و يا شناخت مناسبي از آنها وجود ندارد. بنابراين آموزش و درک صحيح فرايندها و روي
 سازي مدل مطرح هستند.
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