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مقدمه
برای  مساعی  تشریک  منظور  به  سازمان ها 
رسیدن به هدف مشترکی به وجود آمده اند تا 
در یک تقسیم وظایف و سازماندهی مناسب 
شوند.  رهنمون  موفقیت  سمت  به  بتوانند 
دهه  چند  در  خصوص  به  تحوالت  سرعت 
اخیر به شدت رو به افزایش است و پیش بینی 
همراه  و  دشوار  بسیار  پژوهی  آینده  و  آینده 
جهانی  است.  توجهی  قابل  خطای  درصد  با 
شدن یکی از تحوالتی است که سال ها است 
از آغاز آن می گذرد و با سرعت فزاینده ای در 
حال دگرگون کردن همه چیز است. در این 
به  گوناگون  توانایی های  با  سازمان ها  عرصه، 
یاری و کمک سایر سازمان ها برای هم افزایی و 
به اشتراک گذاری توانایی هایی خود با یکدیگر 
نیازمند هستند تا بتوانند عالوه بر تحقق کارایی 

به اثربخشی مطلوب برسند.

از راه های تحقق چنین هدفی، ادغام و  یکی 
گروهی شدن شرکت ها به منظور استفاده بهینه 
از توانمندی های یکدیگر است که در غالب اداره 
هولدینگی این سازمان ها محقق می گردد. در 
این راستا، عالوه بر سازمان های بزرگ تولیدی 
و خدماتی، سازمان های رسانه  ای نیز در این 
بزرگی چون  رسانه های  و  وارد شده اند  وادی 
کورپوریشن3،  نیوز  دیزنی2،  والت  کام کست1، 
تایم وارنر4، ویاکوم5 و سی بی اس6 که به عنوان 
6 غول رسانه ای ایاالت متحده آمریکا7 شناخته 

1.  comcast

2. walt disney

3. news corporation

4. time warner

5. viacom

6. CBS corporation

7.  Big Six

اداره هولدینگی رسانه و هم افزایی در آن

چکید�ه
که  است  دهه ای  چند  مختلف  صنایع  در  شرکت ها  شدن  گروهی  و  ادغام 
در دنیا به صورت جدی پیگیری می شود. شرکت ها و مؤسسات گوناگون با 
توانایی های متفاوت )از نظر مالی، تخصصی، نیروی انسانی، فنی و ...( در 
کنار هم قرار می گیرند تا با هم افزایی و استفاده از توان یکدیگر اثر بیشتری 

در بازار صنعت خود داشته باشند.
رسانه ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند و ادغام یا فعالیت اشتراکی و گروهی 
آن ها، اثرگذاری آنان را برای دستیابی به هدف مطلوب تسهیل می کند. متأسفانه 
ادبیات پژوهش اداره هولدینگی در کشورمان ضعیف و در بخش رسانه تقریبا 
نایاب است. در این مقاله سعی شده است که ضمن معرفی مفاهیم نظری 
در حوزه اداره هولدینگی، در زمینه یکی از مهم ترین اهداف اداره هولدینگی 

رسانه ها یعنی هم افزایی بحث و بررسی بیشتری صورت گیرد.
واژگان�کلید�ی

هولدینگ، مدیریت رسانه، ساختار سازمانی، هم افزایی.

قاسم�صفایی�نژاد��
دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران
safaeinejad@ut.ac.ir
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می شوند و در مجموع 90 درصد از رسانه های 
ساختار  از  دارند،  خود  نفوذ  تحت  را  آمریکا 

هولدینگی برای اداره خود استفاده می کنند.
این توضیحات، ضروری است که  با توجه به 
در زمینه ادغام و اداره هولدینگی رسانه ها در 
کشورمان پژوهش های بیشتری صورت گیرد تا 
بتوانیم رسانه های اثرگذارتری را خلق نماییم 
و در مقابل فضای رقابتی نوین شکل گرفته 
انعطاف پذیری  با قدرت و  در فضای رسانه ها، 

بیشتر، تولید محتوا نماییم.
تعریف هولدینگ و پیشینه ادبیات

برای درک بهتر مفهوم هـولدینگ ابتدا باید به 
شناخت ماهیت و اهداف  آن  پرداخت. شرکت ها 
سرمایه گذاری  به  اقــدام  متفاوت  اهــداف  با 
می کنند. موضوع  ایـجاد  یـا  تـوسعه هولدینگ، 
زمانی مطرح می شود که هدف سازمان، اداره 
ایجاد تنوع در فعالیت،  از  یک شرکت،  بیش  
پیوند  بین  کسب  و کارهای شرکت های تابعه، 
تکمیل  و  شرکت ها   مفقوده  حلقه های  رفع 

زنجیره  ارزش باشد .
هولدینگ، بخشی از گروه اسـت کـه  بـه  طور  
به  و  ندارد  و کار دخالت  مستقیم، در کسب  
معنای عام، فاقد مشتری مستقیم است. شرکت 
هولدینگ، وظیفه مدیریت شرکت های  گروه  را 
بر عهده دارد، تولیدکننده مـحصول نـیست  و 
یـک مرکز هزینه محسوب  می شود )حق جو، 

.)1385
در فرهنگ بریتانیکا، هولدینگ شرکتی تعریف 
شده است  که  در یک یا چند شرکت، سهام 
)با حـق رأی( دارد و می تواند بر آن ها کنترل 
داشته باشد. شرکت هولدینگ، مالک  بیشتر  
با   گاهی   ولی  است،  تابعه  شرکت های  سهام 
کنترل  و  رأی   حق   نـیز  کمتر  سهام  داشتن  

شرکت تابعه، امکان پذیر  است.
است  شرکتی  هولدینگ  دیگری،  تعریف  در 
که پرتفولیویی از واحدهای مـستقل را شـامل 
می شود که از مزایای  سربار  اندک اداره مرکزی، 
سهولت جـبران زیـان واحدها، کاهش مـخاطره  
)پارسامهر،  است  برخوردار   تمرکز   عدم  و 
1386(. در  زبان انگلیسی »هولدینگ« مترادف 

و  بـیان شـده   »parent« و  »corporate« با
بیان  هولدینگ،  برای  دقیقی  فارسی  معادل 
نشده است. البته از روی اجبار به آن  »شرکت 

مادر«  گفته می شود )حقیقی، 1383(.
در واقع، شرکت هـولدینگ یـا مادر، یک  شرکت  
سهامی  است  کـه  نـقش اصلی آن، مالکیت  بـر  
سـهام سایر شرکت ها است. شرکت های مادر 
حتی بـا خـرید درصد کوچکی از سهام یک 
آن(  سهام   درصد    15 )مانند  دیگر  شرکت 
را  مذکور  شرکت  واقعی  کنترل  می توانند  
بـه دست آورنـد؛ به  ویژه اگر سهام  این  شرکت  
در  دست افراد  مختلف  بـاشد. شرکت مادر در 
حقیقت بنگاهی اقـتصادی محسوب می شود، 
که منافع آن، از طـریق تـسلط و کنترل بر 
سایر شرکت ها تأمین می شود و در عین حال، 
امکانات جدیدی نیز برای این  شرکت ها فـراهم 

می کند )اتابکی، 1384: 6(.
قدمتی  هولدینگ،  شـرکت های  چند  هر 
مـهمی  تـأثیر  و  تجارت  بخش  در  طوالنی 
اقـتصاد کشورها دارند، ولی دانـش بـشر  در 
درباره نحوه مدیریت آن ها بـسیار اندک است. 
 90 دهه  در  که  است  داده  نشان  پژوهش ها 
دزصد   60 آمریکایی،  شرکت   500 میالدی، 
تولید ناخالص ملی را در اختیار داشتند که 10 
یاد شده، شرکت های  فـهرست  اول  شـرکت 
هولدینگ بوده اند. تعداد شرکت های هـولدینگ 
در جـهان، همواره رو به افزایش اسـت. تعداد 
شـرکت های هـولدینگ در سال 1993، 35 
هزار  و در سال 2000 نـیز بیش از 200 هزار 

بود )عابدی و وظیفه، 1387؛ دوانی، 1387(.
مادر  شرکت های  طرح  فلسفی  خاستگاه 
رویکرد  پی ریزی  )هولدینگ(،  تخصصی 
و  مزایا   آن،  در  که  است  الگویی  تدوین  و 
قبیل  از  ــزرگ،  ب شرکت های  ویژگی های 
دسترسی  به  قابلیت های گسترده، به اشتراک 
مـقیاس،  در  صرفه جویی  مـنابع،  گذاشتن 
شهرت و اعـتبار و غـیره، همراه بـا ویژگی ها 
مانند  کوچک،  شـرکت های  زیبایی های  و 
خـالقیت، عالقه مالکانه، سرعت، انعطاف پذیری 

و غیره، به  طور توأم ایجاد شوند.
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جدول 1. هولدینگ = مزایای شرکت های بزرگ + 
مزایای شرکت های  کوچك )معین  الدینی، 1387(

 مزایای شرکت های 
بزرگ

مزایای شرکت های 
کوچك

نوآوری و خالقیتصرفه اقتصادی مقیاس

چابکیصرفه اقتصادی  تنوع

انعطاف پذیرینام  و نشان تجاری

عالقه مالکانهدسترسی به منابع غنی

امکان پژوهش و توسعه 
گسترده

اشراف مـدیریت بـه 
عملیات

نزدیکی بـه مشتریبازاریابی گسترده

 منابع کمیاب و گران

تخصص ها و مهارت های 
 خاص

 ایجاد هم افزایی

 
اگر شرکت هولدینگ، بتواند شرکت های تابعه 
در  کند،  اداره  مـستقل  وضعیت  از   بهتر   را 
واقـع ارزش آفرینی کـرده اسـت که این یکی 
بزرگ  شرکت های  در  رقابتی  مزیت های  از 
است. کافی نیست که عملکرد شرکت تابعه، 
نسبت به وضعیت مستقل بهتر شود، بلکه باید 
بهتر  گردد،  دیگری  از هر ستاد  آن،  عملکرد 
زیرا  اگر هولدینگ  بهتری یافت شـود و موجب 
را  این شرکت گردد، آن  بهتر شدن عملکرد 

خریداری خواهد کرد. 
ممکن است شرکت تابعه، سود نداشته  باشد و 
هولدینگ نتواند سود آن را به طور فردی باال 
برد، ولی  باید  به  گونه ای عمل کند که سود همه 
شـرکت هایی کـه در هولدینگ جمع شده اند، 
بنابراین،  باشد.  آن ها  تک تک  جمع  از  بیش 
دلیل وجود شرکت های   هولدینگ  و تفاوت آن 
با شرکت های بزرگ این است که طوری عمل 
کند تا عملکرد  شرکت های  تابعه، اثربخشی  و 
از  بهتر  از وضعیت مستقل،  بهتر  سود آن ها، 

هر ستاد دیگر و بـهتر از حـالت فردی  باشد؛ 
یعنی بتواند سود مجموعه را افزایش دهد. در 
آن صورت، هولدینگ می تواند اعالم کند که 

مشروعیت  و مقبولیت دارد. 
عالوه بر این، کافی  نیست  که هولدینگ فکر 
بهتر  است،  آن  نظر  زیـر  کـه  شرکتی  کند 
اداره می شود، بلکه شرکت تـابعه نـیز باید باور 
باشد که در وضعیتی که زیرمجموعه  داشته 
بهتری  عملکرد  به  است،  خاصی  هولدینگ 
یکدیگر  وجود  از  دو  هر  و  است   یافته  دست 
ایـن  به  کشور  از  خارج  در  می شوند.  منتفع 
وضـعیت »همبستری« می گویند، یعنی اتصال 
یا همبستگی شـرکت بـه هولدینگ، زیرا هر دو 
به نفع و کمال دست می یابند. در آن صورت، 
و  است  داده  انجام   را   خود  وظیفه  هولدینگ 
مشروعیت و مقبولیت خواهد داشت )بابایی، 

.)1383

 انواع هولدینگ
جنبه  لحاظ چند  به  می توان  را  هولدینگ ها 

طبقه بندی و بررسی کرد: 
y  به لحاظ منشأ ایجاد و شکل گیری؛
y  شرکت های مانند  ماهیت  لحاظ   به  

هولدینگ  شرکت های  یا  سرمایه گذاری 
صنعتی )مادر تخصصی(؛

y  به لحاظ وضعیت تمرکز و نیز گستره فعالیت
)حق جو، 1385(؛

y  شرکت های مانند  فعالیت  تنوع  لحاظ  به 
زنجیره محصول، هم  محصول، اجزای  یک 
پارسـا،  و  )جعفری  مختلط  یـا  محصول 

 .)1385

 ساختار هولدینگ
بر  حاکم  روابط   چارچوب   سازمانی،  ساختار 
مشاغل، نظام ها و فرایندهای عملیاتی و افراد 
و گروه هایی است که برای دستیابی به  اهداف  
سازمان تالش می کنند. از آنجایی که سازمان 
تجاری  شرکت  تعدادی  سهام دار  هولدینگ، 
در زمینه های کاری مختلف اسـت، هر  یـک  
نظارت،  باید  را  خود  مجموعه  از  شرکت های 

کنترل و هدایت کند.
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جدول 2. مهم ترین مزایا و معایب ساختار 
هولدینگ )اتابکی، 1384(

معایبمزایا
سربار مرکزی کم

جبران ضرر شرکت های 
مستقل

دسترسی به 
سرمایه گذاری با 
نرخ های ارزان تر

پخش مخاطره در سطح 
سازمان

سادگی در گرفتن قدرت 
از شرکت ها و واحدها

سادگی در تفویض 
اختیارات

امکان برقراری 
نظام هم افزایی بین 

شرکت های زیرمجموعه

انتقال ناخواسته قدرت 
از شرکت های مختلف به 

ستاد سازمان

کمبود نیروهای متخصص 
و ماهر در سطح سازمان 

برای کمک به فعالیت های 
مستقل

پیچیدگی و مشکل بودن 
فرایندهای کنترل مرکزی

 
تفکر   اقتضایی،  نگرش  ساختار،  طراحی  در   
این  اساس  بر  است.  نظریه سازمان  در  غالب  
نگرش، آنچه که امروزه یک عامل مهم اقتضایی  
آیـنده  در  می شود،  محسوب  سازمان   برای  
مـمکن است با عامل دیگری جایگزین شود. 
باید  کارا  و  اثربخش  سازمانی  ساختار  یک 
بتواند  بین  سازگاری  داخلی )رسمیت، تمرکز و 
پیچیدگی( و سازگاری خارجی )اندازه، فناوری، 

کند.  برقرار  تعادل  سازمان  محیط(  و  راهبرد 
توجه به محیط متالطم  امروزی  ضروری است 
و در مواردی بقای سـازمان را تـعیین می کند. 
از این  رو، باید سـاختار با در نظر گرفتن عوامل 
زمینه  بتواند  تـا  شـود   طرح ریزی   مـذکور، 
تحقق اهداف و راهبردهای سازمان را فراهم 

کند.
بر اساس مدل های صاحب نظرانی  نظیر  مکنزی، 
مینتزبرگ و گالبرایث )به نقل از اتابکی، 1384: 
سازمانی  در  طراحی  ساختار   مؤثر  عوامل   )9
عبارت هستند از: راهبرد، فرهنگ، سبک های 
و  فرایندها  فناوری،  محیط،  اندازه،  رهبری، 

نـظام ها، کارکنان، حقوق و مزایا  و مهارت ها.
چارچوب  فوق،  عوامل  بررسی  به  تـوجه  با 
به  هـولدینگ،  ساختار  طراحی  مفهومی 

صـورت شکل )1( تعریف  می شود:
یکی از  مهم ترین  مسائل در  ساختار  سازمان های  
مادر، تعریف صحیح ستاد و چگونگی تقسیم 
فرایندهای  اساس  بر  مسئولیت ها  و  وظایف  

تـعریف شـده است )اتابکی، 1382(.
و  مــادر  شرکت  بــرای  کـه  مسئولیت هایی 
هولدینگ  ساختار  پوشش  تحت   شرکت های  
راهبردهای   تـدوین  مانند  می شود،  تعیین 
مدیریت   گروه،  منابع  بهینه  تخصیص  گروه، 
و  توسعه   و  پژوهش  فرایند  برنامه ریزی  و 
تجاری کردن فناوری های نو، مدیریت فرایند 
نظارت )کنترل( در گروه و در نهایت ایـجاد، 
حفاظت از نـشان  و شـهرت  گروه، از مهم ترین 
مسئولیت های شرکت مادر  هستند. در حالی 

شکل 1. چارچوب مفهومی طراحی ساختار هولدینگ )اتابکی، 1384(

سبك رهبری و اصول سازماندهی

شرایط و ساختار فعلی سازمان
)منابع، قابلیت ها و فرهنگ(

فرایندهای کسب و کار
)با بینش ارزش آفرینی(

جهت گیری آنی
)چشم انداز و راهبردها(

1- مفروض ها و اولویت ها
2- گزینه های ساختاری
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تابعه،  شرکت های   از  یک  هر   مسئولیت   که  
حد اکـثر کـردن ثروت واحد  تجاری  از طریق 
درباره  پژوهش  و  سودآوری  فروش،  افزایش 
است  از شرکت  گروه  انتظار  مورد  نقد  وجوه 

)آذربادگان، 1383(.
ستاد

ستاد در  مرکز سازمان هـولدینگ اسـت و از  
طـریق  افزایش کارایی، تأمین  نیرو  و خدمات  
نوآوری ها،  پرورش  سرمایه،  تأمین  تخصصی، 
در سطح  قوی  تصویر  ایجاد   مخاطره،  پخش 
و  مـساعی  تـشریک  بـه  ترغیب  اجتماع، 
استاندارد  ایجاد  و  فعالیت ها  در  همکاری 
فعالیت های   ــزوده  اف ارزش  باعث  می تواند 

سازمان  شود )اتابکی، 1384(.
هولدینگ،  در  ســتــاد  اصــلــی  ــف  ــای وظ
سیاست گذاری کالن  برای  عملکرد شرکت های  
هـم افزایی  ایـجاد  برای   تالش   زیرمجموعه، 
برای  تالش  زیرمجموعه،  شرکت های   بـین  
کاهش  برای  تالش  بازار،  تهدیدهای  کاهش 
مخاطره سرمایه گذاری، تنظیم سبد محصوالت 

و عرضه خـدمات مـشترک است.
مأموریت های  و  انجام  وظایف  برای   هولدینگ 
اصلی خود، باید نیروی انسانی واجد  شرایط  را  در  
حد  الزم  داشته بـاشد. یک هـولدینگ مـمکن 
باشد،  را داشته  نفر  است در یک بخش، یک 
ولی همان یک نفر بتواند راهبرد یک صنعت را 
پیـشنهاد و تـدوین کند. البته در فرایندها نیاز 
به  تعداد افراد بیشتری است )حقیقی، 1383(. 
دارد همه شرکت های  لزومی  مثال، چه  برای 
تابعه دربـاره یـک مـوضوع پژوهش کنند؟ بهتر 
آن است که هولدینگ، یک پژوهش انجام دهد 
و نتیجه را در اختیار شرکت ها قراردهد. بدین 
ترتیب مشاهده مـی شود  کـه  هولدینگ ها بزرگ 
می شوند، اما گزیده تر با نخبه ها، کارآفرین ها و 

افراد حرفه ای )بابایی، 1383(.
در همین حال در شرکت های هولدینگ، در اثر 
عـملکرد نـادرست مـمکن است مخاطره هایی 
نیز ایجاد شود، از جمله احتمال کاهش کارایی 
اقتصادی در اثر پیچیدگی بیش  از  حد روابط 
زیـرمجموعه،  شـرکت های  بـا  هولدینگ 

شرکت های  »تخریب«  حتی  یا  »رقابت« 
احتمال  »هم افزایی«،  جای  به  زیرمجموعه 
تولید هزینه های اضافه و سربار، احتمال انتخاب 
مدیران ناالیق به عـنوان هیأت مدیره و مدیران 

اجرایی  هولدینگ.
شرکت تابعه

کار  و  کسب   )واحدهای  تابعه  شرکت های 
راهبردی( همان کارخانه ها  و واحدهایی  هستند 
که به  طور مستقیم به تولید و عرضه محصوالت 
و خـدمات می پردازند و بـه  طور مستقیم با 
زاهدی  و  )زنده دل  دارند  کار  و  سر  مشتری 

قاسمیان، 1386(.
تأمین  و  ارزان تر   سرمایه گذاری  به  دسترسی 
سرمایه، امکان جـبران زیـان شرکت ها، افزایش  
کارایی  شرکت های زیرمجموعه به دلیل عرضه 
بـرخی خـدمات پشتیبانی، تخصصی و تـأمین 
نیروی انسانی، استفاده از شهرت و نام تجاری، 
بـا  هـم افزایی  ایجاد  و  ارتباط  برقراری  امکان 
به  مناسب  بستر  از  استفاده  شرکت ها،  سایر 
منظور پرورش نوآوری و استقالل  عمل مدیران 
شرکت های زیرمجموعه از منافع مورد انـتظار 
بـرای شرکت های زیرمجموعه هولدینگ هستند. 
انحصارطلبی  احتمال  حـال،  هـمین  در 
هـولدینگ و مـداخله غـیر معقول در شرکت های 
مـدیریت  عمل  آزادی  کاهش  و  زیرمجموعه 
زیـرمجموعه و کندی  فرایند  تصمیم گیری در  
آن ها، نیز از جمله مخاطره های احتمالی برای 

شرکت های زیرمجموعه است.
راهبردهای ستاد

بر اساس بررسی های انـجام شـده، از دهه 1950 
تاکنون، راهبرد غالب شرکت های هولدینگ  در 
دهه های مـختلف، خصوصیات متمایزی داشته 
است. در سطح واحدهای مستقل، ارزش آفرینی 
از طریق رقابت  در  زمینه  محصوالت تـولیدی 
و در بـازارهای متفاوت ایجاد می شود. بنابراین 
محوریت  با  شده  تعریف  راهبردهای  همه 
محصول یا بازار شکل مـی گیرند، در حالی که 
در  ارزش  ایجاد  هــدف،  هـولدینگ ها    در  
مجموعه هولدینگ از طریق سـبک و شـیوه 
اداره آن ها است. به  همین  دلیل، پژوهش های  
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انجام شده نشان داده اند کـه هـولدینگ های 
»گروه بندی«،  راهبرد  پنج  از  یکی  از  موفق، 
»تجدید  سبد«،  »برنامه ریزی  »تنوع گرایی«، 
ساختار« و »قابلیت محوری« پیروی کرده اند. 

راهبرد منتخب در سه جنبه:
y  فلسفه ارزش آفرینی؛
y  مدل های( هولدینگ  مـتمایز  خصوصیات 

افراد،  عملیات،  نظام ها،  ساختار،  ذهنی، 
حدود عدم تمرکز( و 

y کانون تجارت
تعریف  مـی شود )جعفری، پارسا، 1385؛ گولد، 

کمپبل و الکساندر،1994: 6(.
پژوهـش   ،1987 سال  در   کـمپبل  و  گولد 
انجام  شرکت هایی  اداره  دربـاره  گـسترده ای 
برخوردار هستند.  فعالیت  تـنوع  از  دادند که 
شامل  مدیریتی،  مشخص  سبک  سه  آن ها 
برنامه ریزی راهبردی، سبک کنترل راهبردی 

و سبک کنترل مالی را شناسایی کردند.
گولد و کـمپبل دریـافتند که اثربخشی سبک ها  
به مقتضیات شـرکت های تـابعه بستگی دارد و 
هـر سـه سـبک، می توانند اثربخش باشند، ولی 
سـتادی کـه سبک نظارتی مانند سبک های 
سه گانه نداشته باشد، بعید است که موفق باشد 

)بابایی، 1383؛ عابدی و وظیفه، 1387(.
تابعه یا زیرپوشش

آن  به  هولدینگ ها  سازماندهی  روش های  در 
دسته از شرکت های زیرمجموعه هولدینگ که 
سازمان مالکیت سهام باالی 50 درصد آن را 
دارد، شرکت های تابعه و به آن دسته که کمتر 
از 50 درصد از سهامش در اختیار سازمان است 

را شرکت های تحت پوشش می گویند. 
روش های نظارتی و سازماندهی برای این نوع 
یا  هستند  تابعه  که  این  بر حسب  شرکت ها 
تحت پوشش، متفاوت است اما در این میان 
سه روش نظارتی را که طیف وسیعی از روش ها 

را در برمی گیرد می توان تعریف کرد:
برنامه ریزی استراتژیك: این روش بسیار . 1

تمرکزگرا است. در این مدل، ستاد سازمان 
در نقش طراح اصلی برنامه ها ظاهر شده و 
مسئولیت هر گروه یا شرکت تحت پوشش را 

خود مشخص می کند. شرکت های کوچک تر 
وظیفه اجرای بخش های مختلف طرح اصلی 

را بر عهده دارند.
مدل کنترل مالی: این روش افراطی ترین . 2

نوع تفویض اختیار است. ستاد سازمان به 
مانند مادری عمل می کند که فقط در نقش 
یک سهامدار یا بانک ظاهر می شود. در این 
مدل اهمیت کمی برای شیوه های تولید و 
در  حتی  دارد.  وجود  واحدها  در  بازاریابی 
بسیاری از موارد، شرکت ها با آزادی کامل 

به رقابت با یکدیگر می پردازند.
مدل کنترل استراتژیك: این مدلی بین . 3

دو مدل قبلی قرار داد و بیشتر سازمان های 
هولدینگ دنیا از آن استفاده می کنند. در این 
مدل ستاد سازمان شکل دهنده استراتژی ها 
بنابراین حداقل نقش های سازمان  و  است 

مادر به صورت زیر تعریف می گردد:
y  کالن استراتژی های  شکل دهی  و  تعریف 

و  منابع  تخصیص  در  به خصوص  سازمان 
کنترل روش ها.

y  تعریف فعالیت های متعادل برای شرکت ها و
مأموریت هر یک از آن ها.

y  سازمانی؛ سیاست های  کنترل  و  تعریف 
پرورش نوآوری ها و یادگیری های سازمانی.

y  بهره وری ارزیابی  و  استانداردها  تعریف 
الزم  تغییرات  ایجاد  و  تابعه  شرکت های 

سازمانی برای ارتقای بهره وری. 
هم افزایی اصل اول بقای سازمان ها

به منظور بقا در قرن بیست و یکم، سازمان ها 
تطبیق  جهانی  ذهنیت  یک  با  را  خود  باید 
در  به سمت حضور  را  خود  رهبری  و  دهند 
فضای رقابتی جهان تغییر دهند. مؤسسات و 
بر چنین  مدیریت  باید چگونگی  راهبرانشان 
صورت  این  غیر  در  بیاموزند؛  را  تغییراتی 
چاره ای جز از دست دادن این شرایط رقابتی را 

ندارند )عاطفی، 1385(.
هم افزایی، همکاری میان اجزای سیستم است. 
سازمان  یک  هم افزایی،  خاصیت  اساس  بر 
چیزی است بیشتر از جمع جبری پاره های آن؛ 
یعنی بیشتر از تجمع افراد و دستگاه ها و در 
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واقع 2 به عالوه 2 بزرگتر از 4. یکی از وظایف 
سازمان های هولدینگ ایجاد هم افزایی بین این 
واحدها و شرکت ها با هویت های متفاوت است. 
هنری میتنزبرگ در مقاله خود الزمه رسیدن به 
هم افزایی را توجه به ایدئولوژی یا فرهنگ سازمانی 
می داند: ویژگی اصولی یک ایدئولوژی )سازمانی( 
از نظر ما، قدرت وحدت بخشی آن است. یک 
ایدئولوژی، فرد را به سازمان گره می زند؛ روح 
ترکیب  عمل  در  و  رسالت  احساس  سازمانی ، 

هدف های فردی و سازمانی را پدید می آورد.
انواع هم افزایی

روش های مختلفی برای ایجاد هم افزایی وجود 
دارند، که می توان در سطوح مختلف از تشکیل 
تیم های مؤثر کاری در یک واحد تا ادغام دو 
شرکت بزرگ آن را به اجرا در آورد. برای آشنایی 
سازمان های  در  که  روش ها  این  مهم ترین  به 

بزرگ استفاده می شود، اشاره می گردد:
ادغام های بزرگ و کوچك. 1

)که  شرکت  دو  که  می دهد  رخ  وقتی  ادغام 
معموال دارای یک اندازه هستند( منابع خود را 
برای تشکیل یک شرکت جدید با هم ترکیب 
سایر  تملک  می توانند  سازمان ها  می کنند. 
شرکت ها را به دست آورند؛ تملک که شبیه 
ادغام است معموال وقتی رخ می دهد که شرکت 
بزرگ تر، شرکت کوچک تری را به قیمت معین 
یا از طریق خرید سهام یا هر دو شکل می خرد 
و فعالیت این شرکت را با خود یکی می کند. 
این تملک ها نشان دهنده استراتژی رشد است 
که به وسیله آن شرکت ها به توسعه خود از 
موفقیت  می کنند.  اقدام  متنوع  سازی  طریق 
ادغام یا همکاری های بین دو شرکت، تابعی از 
پارامترهای درونی و بیرونی دو شرکت است و 
لزوما به موفقیت نمی انجامد. برای یک ادغام 
است.  پارامترها  این  شناسایی  به  نیاز  مؤثر 
همچنین نیاز به مدیریت دانش در شرکت های 
و  خالقیت ها  به  بتوان  تا  است  ادغام شونده 

نوآوری های حاصل از هم افزایی دست یافت.
واگذاری تولید قطعات و مجموعه ها به . 2

شرکت های پایین دستی
به  مجموعه ها  و  قطعات  تولید  واگــذاری 

از  دیگر  یکی  دستی  پایین  شرکت های 
روش هایی است که با انجام آن، کار را به دست 
یک متخصص می دهیم و در عوض می توان در 
کارها تخصصی تر عمل نمود و این مجددا باعث 

افزایش بهره وری هر دو طرف می شود.
استفاده از پلتفرم های مشترک. 3

استفاده از پلتفرم مشترک نیز برای همه آشنا 
است. این مفهوم در بسیاری از صنایع کاربرد 
الکترونیک از  دارد و بیش از همه در صنایع 
و  طراحی  روش  این  می شود.  استفاده  آن 
تولید، هم در تولید ارزان تر شرکت ها را یاری 
می دهد و هم انعطاف پذیری، تنوع و کیفیت را 
افزایش می دهد. این روش امروزه یک راهکار 
اساسی برای گرفتن بازارهای جدید محسوب 
می شود تا حدی که حتی رقبا نیز از یک پلتفرم 

مشترک استفاده می کنند.
ادغام مراکز تحقیق و توسعه. 4

ادغام مراکز تحقیق و توسعه یکی از مهم ترین 
است.  هولدینگ ها  در  هم افزایی  روش های 
محصوالت  در  هم  توسعه  و  تحقیق  مراکز 
مختلف می توانند نگاه جامع داشته باشند تا 
محصوالت به یک هم افزایی مشخص برسند، 
از  سازمانی  درون  پژوهش های  انواع  در  هم 
قبیل فرایندها که این فرایندها را یکسان سازی 

یا مکمل هم نمایند.
به . 5 مجموعه سازی  و  خطوط  انتقال 

منظور ارزان سازی
برخی از خطوط تولید محصوالت یا حتی برخی 
از وظایف می تواند برون سپاری شود تا به تولید 
ارزان تر دست یافت. این اقدام را حتی می توان 
جهانی دید و برخی تولیدات را در کشورهای 
دیگر انجام داد. در سازمان های رسانه ای نه تنها 
حضور در کشورهای دیگر منجر به ارزان سازی 
تولید  دلیل  به  اوقات  گاهی  بلکه  می شود، 

محصوالت بومی مؤثرتر نیز هست.
توسل به انواع تمهیدات برای جلوگیری . 6

از به وجود آمدن رقبای جدید
در این روش سازمان ها می توانند با هم افزایی 
بیشتر، سطح خود را از رقبایی که قصد اضافه 
شدن به میدان رقابت دارند باالتر برده و آن ها 

آن
در 

ی 
زای

م اف
 ه

ه و
سان

ی ر
نگ

دی
ول

 ه
ره

ادا



شماره 36
آبان 96

38

را از میدان رقابت بدر کنند.
مدیریت نام تجاری. 7

برای  هولدینگ ها  در  مختلفی  ــای  روش ه
از  برخی  در  دارد.  وجود  تجاری  نام  مدیریت 
هولدینگ ها بنا بر برجسته کردن نام تجاری 
سایر  و  می شود  گذاشته  هولدینگ  شرکت 
برندها ذیل برند اصلی هویت می یابند. از این 
طریق نوعی هم افزایی در شرکت های تابعه به 
از خوشنامی  می توانند  آن ها  و  می آید  وجود 
شرکت هولدینگ برای کسب اعتبار یا افزایش 

آن استفاده نمایند.
بر  اصراری  دیگر،  هولدینگ های  از  برخی  در 
برجسته سازی شرکت هولدینگ نیست و اتفاقا 
شرکت های تابعه برجسته سازی می شوند. در 
این نوع مدیریت نام تجاری، هم افزایی مجددا 
از طریق شرکت هولدینگ تنظیم خواهد شد 
ولی به قوت قبل نیست. روش دیگر، ترکیبی 
از دو روش پیش گفته است؛ به این معنی که 
هم شرکت هولدینگ و هم شرکت های تحت 
پوشش و تابعه آن برند خود را باارزش می کنند.

 ESPN که  کرد  اشاره  می توان  مثال  طور  به 
که در حال حاضر سی و دومین برند باارزش 
جهان است، متعلق به شرکت هولدینگ دیزنی 
است که یازدهمین برند باارزش دنیاست. البته 
ESPN در صنعت »رسانه« دسته بندی می شود 
و دیزنی در صنعت »فراغت«. )قابل ذکر است 
و  فیس بوک  گوگل،  مانند  شرکت هایی  که 
آمازون در برترین برندهای دنیا در »فوربس« 

در دسته بندی »تکنولوژی« قرار دارند.(
حذف دارایی های مضاعف. 8

حذف  هم افزایی،  ــای  روش ه از  دیگر  یکی 
به  شرکت ها  همه  است.  مضاعف  دارایی های 
دارایی هایی نیاز دارند که طول استفاده از آن 
یک  خرید  با  شرکت ها  معموال  است.  موقت 
اقدامات  نیاز،  از رفع  دارایی و فروش آن پس 
به  و  انجام می دهند  را  این خصوص  در  خود 
این ترتیب هزینه های زیادی به سازمان تحمیل 
با  می شود. در شرکت های هولدینگ می توان 
انتقال دارایی های مضاعف به دیگر شرکت تحت 

پوشش یا تابعه، این خسارت ها را کاهش داد.

واگذاری  و  رقابتی  شایستگی های  بر  تمرکز 
فعالیت های فاقد ارزش افزوده به منابع خارجی

بر  تمرکز  هم افزایی،  ــرای  ب دیگر  روش 
شرکت  یک  است.  رقابتی  شایستگی های 
سبد  در  که  کند  مدیریت  باید  هولدینگ 
شرکت های زیرمجموعه خود، هر شرکت تحت 
پوشش یا تابعه، یکی از شایستگی های رقابتی 
را حائز باشد تا در مجموع بتوانند شرکت را به 

سمت موفقیت رهنمون سازند.
محدوده های هم افزایی

مختلف  قسمت های  در  می توان  را  هم افزایی 
جستجو کرد: 

محصول: سازمان های مختلف می توانند در . 1
طراحی، تولید و آزمایش های الزم محصول 
که معموال هزینه زیادی دربردارد، به انحای 

مختلف مشارکت داشته باشند.
بازار: همکاری در ورود به یک بازار جدید . 2

یا مطالعات بازار در مراحل مختلف استفاده 
از محصوالت )که معموال بسیار پرهزینه اند( 
یا حتی مدیریت یک بازار مشترک می تواند 

نتایج بسیاری خوبی به همراه داشته باشد.
شبکه های . 3 می توانند  شرکت ها  خدمات: 

و  باشند  داشته  مشترکی  خدمات  توزیع 
هر جا که ضعفی وجود دارد با نقطه قوت 

دیگری پوشیده می شود. 
در . 4 به خصوص  نیز  مورد  این  اولیه:  مواد 

موارد مواد جدید و کم مصرف اما در عین 
حال مهم به خوبی مشهود است. همچنین 
در مواردی که مصرف زیاد است، حرکت های 

مشترک می تواند بسیار مؤثر باشد.
از . 5 بسیاری  ــی:  درون فروش  و  خرید 

اراده  شرکت های تحت پوشش و تابعه اگر 
برای  امتیازاتی  حداقل  می توانند  نمایند، 
شرکت های زیرمجموعه سازمان در مناقصات 
خود قائل شوند یا حتی با نظارت های دقیق تر 
کار بهتری را از این شرکت ها تحویل بگیرند و 

باعث ارتقای آن ها شوند.
ابزارهای هم افزایی

برای ایجاد هم افزایی نیاز به ابزارهایی است که 
مهم ترین آن ها به شرح زیر هستند:
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مهم ترین . 1 تفکرات خالق  تفکرات خالق: 
شاکله  حقیقت  در  است.  هم افزایی  ابزار 
هم افزایی، خالقیت ها و نتایج به وجود آمده 

از همکاری خالق گروهی است.
یک . 2 برای  مجتمع:  اطالعاتی  سیستم 

یکی  هولدینگ ها،  در  منسجم  حرکت 
سیستم  هم افزایی  ابزارهای  مهم ترین  از 
تمام  بین  مجتمع  و  منسجم  اطالعاتی 

گروه ها و شرکت ها است.
انسانی . 3 منابع  انسانی:  منابع  برنامه های 

یک  برای  است.  هم افزایی  رکن  مهم ترین 
برنامه های  تا  است  الزم  خوب  هم افزایی 
مناسب فرهنگی طراحی، تدوین و اجرا شود 
تا افراد از شرکت های رقیب داخلی بتوانند 
بر علیه رقبای خارج از سازمان با هم متحد 

شوند و به یاری هم بشتابند.
تدوین . 4 و  قانونی  حمایت های 

آیین نامه های پشتیبانی کننده: برنامه های 
هم افزایی نیازمند حمایت های قانونی است، 
در  امتیازها  شامل  می تواند  حمایت ها  این 
و  مناسب  تضمینی  راهکارهای  مناقصات، 
تبادل  سازمان،  از  خارج  رقبای  از  ساده تر 
و  مناسب  هم فکری های  آسان،  اطالعات 
در  متناسب  تنبیه  و  پاداش  سیستم های 
موقعی که گروه های رقیب با همکاری هم 
به نتایج خوب دست می یابند. در هم افزایی 
به این نکته مهم باید توجه کرد که تمامی 
افراد درگیر از شرکت های متفاوت باید به طور 
یکسان مورد تشویق قرار گیرند؛ اگر چنانچه 
وضعیت  سرعت  به  نشود،  رعایت  تناسب 

رقابتی به وجود می آید
باید . 5 آیین نامه ها  این  کنترلی:  سیستم 

به  شود.  کنترل  گوناگون  صورت های  به 
عنوان مثال اگر یک شرکت درون سازمان 
کار خود را به شرکت دیگر داد، باید موارد 
قانونی وجود داشته باشد که به هر دلیلی 
به عقب  را  انجام کار  پیمانکار  اگر شرکت 
انداخت، سازمان به کمک کارفرما بیاید و 

جلوی اتالف وقت و سرمایه را بگیرد. 
هم افزایی . 6 برای  استراتژی ها:  سازگاری 

بین  هم راستایی  و  سازگاری  تا  است  الزم 
و  سازمان  مختلف  سطوح  در  استراتژی ها 

زیرمجموعه های آن باشد.
هولدینگ رسانه ای

هولدینگ های رسانه ای مختلفی در دنیا وجود 
در  آمریکا  رسانه ای  قدرت  درصد   90 دارند. 
دست 6 هولدینگ قدرتمند این کشور است. 
اطالعاتی  خوراک  رسانه،  اجرایی  مدیر   232
277 میلیون نفر آمریکایی را کنترل می کنند. 
درآمد کل این 6 شرکت در سال 2010، برابر 
276 میلیارد دالر بود، یعنی 360 میلیارد دالر 
بیشتر از GDP فنالند. آن ها می توانند تمام 12 
تیم لیگ NHL را 12 بار بخرند! آن ها 70 درصد 
کابل ها و تلویزیون ها را در اختیار دارند و 3762 

شرکت دیگر فقط 30 درصد سهم دارند. 
»سی بی اس«،  »کام کست«،  هولدینگ های 
»ویاکوم«، »تایم وارنر«، »نیوز کورپوریشن« و 
»والت دیزنی« که به صورت خالصه آن ها را 

مرور می کنیم.
کام کست

کام کست1 شرکت آمریکایی ارائه دهنده محصوالت 
و خدمات اطالعاتی، ارتباطاتی و رسانه ای است 
که دفتر مرکزی آن، در برج کام کست، در شهر 
فیالدلفیا مستقر است و در سال 1963 تأسیس 
شده است. کام کست بزرگترین پخش کننده2 و 
بزرگترین شرکت کابلی3 دنیا از نظر درآمد است. 
تی4«،  اند  »ای تی  از  بعد  کام کست  همچنین 
بزرگترین شرکت تلویزیون پولی5 و بزرگترین 
ارائه دهنده خدمات اینترنت خانگی در آمریکا و 
سومین ارائه کننده خدمات تلفن ثابت در ایاالت 

متحده است.
تجارت  یک  کام کست  مدیریتی،  نظر  از 
خانوادگی است که برایان رابرتز مدیریت آن 
را به عهده دارد؛ او پسر رالف رابرتز بنیان گذار 
سهام  از  درصد   1 رابرتز  است.  کام  کست 

1.  Comcast

2. broadcasting

3. cable company

4. AT & T

5. pay-TV
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کام کست را در اختیار دارد. 
کام کست در سال 2014 درآمدی بالغ بر 69 

میلیارد دالر داشت.
y رسانه های تحت مالکیت

NBCUniversal (a joint venture with 
General Electric from 2011 to 2013), 
NBC and Telemundo, Universal Pic-
tures, Focus Features, 26 television 
stations in the United States and cable 
networks USA Network, Bravo, CNBC, 
The Weather Channel, MSNBC, Syfy, 
NBCSN, Golf Channel, Esquire Net-
work, E!, Cloo, Chiller, Universal HD 
and the Comcast SportsNet regional sys-
tem. Comcast also owns the Philadelphia 
Flyers through a separate subsidiary.

والت دیزنی
است،  آمریکایی  گروهی  رسانه های  شرکت 
بزرگ ترین شرکت های  از  یکی  عنوان  به  که 
رسانه ای و سرگرمی جهان شناخته می شود. 
این شرکت در 16 اکتبر 1923 توسط والت 
دیزنی و با مشارکت برادرش روی اولیور دیزنی، 
در قالب یک استودیو کوچک انیمیشن سازی 
سرعت  به  دیزنی  والت  شرکت  شد.  تأسیس 
بزرگ ترین  از  یکی  به  و  کرد  پیدا  توسعه 

استودیوهای هالیوود تبدیل شد.
این شرکت امروزه مالک 14 شهر بازی، شمار 
ای بی سی،  جمله  از  تلویزیونی  شبکه  زیادی 
شبکه دیزنی، ای اس پی ان و ای بی سی خانوادگی، 
همچنین شرکت های تابعه و زیرمجموعه والت 
اینترتینمنت،  دیزنی پیکچرز، پیکسار، مارول 
لوکاس فیلم و هیولو است. دفتر مرکزی شرکت 
شهر  در  آن  اصلی  استودیوی  و  دیزنی  والت 
بربنک، کالیفرنیا قرار دارند. این شرکت یکی از 

اعضای میانگین صنعتی داو جونز است.
 49 بر  بالغ  درآمدی   2014 سال  در  دیزنی 

میلیارد دالر داشت.
y رسانه های تحت مالکیت

ABC Television Network, cable net-
works ESPN, the Disney Channel, A&E 
and Lifetime, approximately 30 radio sta-
tions, music, video game, and book pub-
lishing companies, production companies 
Touchstone, Marvel Entertainment, Lu-

casfilm, Walt Disney Pictures, Pixar Ani-
mation Studios, the cellular service Dis-
ney Mobile, Disney Consumer Products 
and Interactive Media, and theme parks 
in several countries. Also has a long-
standing partnership with Hearst Cor-
poration, which owns additional TV sta-
tions, newspapers, magazines, and stakes 
in several Disney television ventures.

نیوز کورپوریشن
گروهی  رسانه های  تخصصی  مادر  شرکت 
چندملیتی مستقر در نیویورک است، که در 
در  استرالیایی،  مرداک  توسط   1979 سال 
هم  این شرکت  شد.  پایه گذاری  آدالید  شهر 
 اکنون پس از شرکت والت دیزنی دومین گروه 
رسانه ای جهان به  شمار می آید، همچنین در 
سال 2009 نیوزکورپ به عنوان سومین شرکت 

سرگرمی جهان شناخته شد. 
نیوزکورپوریشن در سال 2014 درآمدی بالغ بر 

41 میلیارد دالر داشت.
y رسانه های تحت مالکیت

the Fox Broadcasting Company; cable 
networks Fox News Channel, Fox Busi-
ness Network, Fox Sports 1, Fox Sports 
2, National Geographic, Nat Geo Wild, 
FX, FXX, FX Movie Channel, and the 
regional Fox Sports Networks; print pub-
lications including the Wall Street Journal 
and the New York Post; the magazines 
Barron’s and SmartMoney; book publish-
er HarperCollins; film production compa-
nies 20th Century Fox, Fox Searchlight 
Pictures and Blue Sky Studios. As of July 
2013, News Corporation was split into 
two separate companies, with publishing 
assets and Australian media assets going 
to News Corp, and broadcasting and me-
dia assets going to 21st Century Fox. 

تایم وارنر
شرکت رسانه های گروهی آمریکایی و چندملیتی 
است، که دفتر مرکزی آن در ساختمان تایم 
وارنر سنتر، در شهر نیویورک قرار دارد. شرکت 
تایم وارنر پیشتر مالک آمریکن آنالین نیز بود 
که بعدها این شرکت به شکل مستقل از تایم  
وارنر درآمد. شرکت تایم ناشر بیش از 96 مجله 
مختلف است که از جمله مشهورترین های آن ها 
می توان به مجله تایم و مجله الیف اشاره نمود. 
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از زیرمجموعه های شناخته شده شرکت تایم 
سیستم،  برادکستینگ  ترنر  به  می توان   وارنر 
شبکه اچ بی او، شرکت وارنر برادرز و شبکه خبری 

سی ان ان اشاره نمود.
تایم وارنر در سال 2014 درآمدی بالغ بر 23 

میلیارد دالر داشت.
y رسانه های تحت مالکیت

CNN, the CW (a joint venture with 
CBS), HBO, Cinemax, Cartoon Net-
work/Adult Swim, HLN, NBA TV, 
TBS, TNT, truTV, Turner Classic Mov-
ies, Warner Bros. Pictures, Castle Rock, 
DC Comics, Warner Bros. Interactive 
Entertainment, and New Line Cinema.

سی بی اس
تمرکز  که  است،  آمریکایی  رسانه ای  شرکت 
و  رادیویی  تلویزیونی،  تولیدات  بر  آن  اصلی 
فیلم های سینمایی، تبلیغات و چاپ نشریات 
معطوف است. ریشه های تأسیس این شرکت 
ویاکام  شرکت  تشکیل  و   1971 سال  به 
سی بی اس  شرکت  کنونی  فرم  بازمی گردد. 
و  وستینگهاوس  شرکت های  ادغام  حاصل 
ویاکام در ژانویه 2006 است. دفتر مرکزی این 
منهتن،  در  ساختمان سی بی اس،  در  شرکت 
سال  در  دارد. سی بی اس  قرار  نیویورک  شهر 
2014 درآمدی بالغ بر 14 میلیارد دالر داشت.

رسانه های تحت مالکیت
 CBS Television Network and the CW 
(a joint venture with Time Warner), 
cable networks CBS Sports Network, 
Showtime, Pop; 30 television stations; 
CBS Radio, Inc., which has 130 sta-
tions; CBS Television Studios; book 
publisher Simon & Schuster.

ویاکوم
در  فعال  آمریکایی چندرسانه ای  یک شرکت 
زمینه رادیو، تلویزیون و فیلم سازی است. در 
مجتمع  چهارمین  شرکت  این   ،2012 سال 
رسانه ای جهان پس از والت دیزنی، تایم وارنر، 
و نیوز کورپوریشن بود. ویاکوم در سال 2014 

درآمدی بالغ بر 14 میلیارد دالر داشت.
y رسانه های تحت مالکیت

MTV, Nickelodeon/Nick at Nite, VH1, 
BET, Comedy Central, Paramount Pic-

tures, and Paramount Home Entertain-
ment.
ویژگی خاص هم افزایی در هولدینگ های 

رسانه ای
بر  بتوانند  که  این  برای  جمعی  رسانه های 
مخاطبین خود تأثیر بیشتری بگذارند و جامعه 
را به آن ارزش هایی که خواستار آن هستند، 
رهنمون کنند باید قادر باشند در برابر رقبای 
این  نمایند. در  اندام  پیروزمندانه عرض  خود 
میان سرعت پاسخگویی و انعطاف پذیری رسانه 
نسبت به محیط که به شایستگی انجام گیرد، 
نقش بسزایی در رهبری مخاطبین تخصصی و 

عام خواهد داشت.
مشکلی که در این بین به وجود می آید این 
است که رسانه ها برای تأثیرگذاری بیشتر، باید 
هم  کنند؛  بیشتری کسب  اطالعات  و  دانش 
به فناوری های روز مجهز باشند و هم پایش 
محیط را به درستی و گستردگی انجام دهند تا 
بتوانند بر مخاطبین بیشتری اثرگذاری کنند. با 
وجود این گستردگی و افزایش حجم سازمانی، 
ممکن است سرعت پاسخگویی سازمان نسبت 

به رقبا پایین فرض شود.
از طرف دیگر رسانه های جمعی پس از دوره های 
طوالنی تأثیرگذاری، به دلیل »سواد رسانه ای« 
تأثیرگذاری  آن  دیگر  خود،  مخاطبان  برخی 
»اثر  به آن  را که در دوره ای  همیشگی خود 
گلوله ای« اطالق می کردند، ندارند؛ هر چند که 
هنوز یکی از عوامل مؤثر در فرهنگ سازی و 

اداره افکار عمومی هستند.
یکی از مشکالتی که در کشور وجود دارد این 
است که انواع رسانه ها بدون توجه به زنجیره 
تأمین باالدستی یا پایین دستی به شکلی یک  
بودن  منظوره  تک  می کنند.  وجود  اعالم  باره 
این رسانه ها، کاستی هایی دارد که مجتمع های 
رسانه ای این کاستی ها را حل کرده اند و با در نظر 
گرفتن چرخه ای از زیرساخت تا تولید هوشمند 
و توزیع هدفمند سعی می کنند تمام زنجیره 
ارزش را برای خود داشته باشند. به طور مثال 
اگر مجموعه ای از رسانه های نوین مختلف در 
چرخه ارزش در اختیار مجتمع باشد، می توان 
با راه اندازی یک سرویس اشتراک گذاری فایل،  
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سرویس  یک  تنهایی  به  که  ویدئو1  یا  عکس 
رسانه ای تحت وب شناخته می شود، نیاز مابقی 
از این  رسانه ها را به این سرویس رفع کرد و 
قابلیت در سرویس تولید محتوای شهروندی 
یا حتی در اضافه کردن عکس  وبالگ نویسی 
و ویدئو به خبرگزاری استفاده کرد که این امر 

باعث کاهش هزینه در مجتمع خواهد شد.
همچنین هم افزایی ای که میان واحدهای تابعه 
مجتمع رسانه ای وجود دارد می تواند به سرعت 
رسانه  بیشتر  تأثیرگذاری  و  خدمت رسانی 
منجر شود. به طور مثال در صورت هم افزایی 
میان خبرگزاری با وب سایت تحلیلی، می توان 
تحلیل جدیدترین اخبار را ارائه کرد یا حتی 
برخی اوقات می توان در تحلیل از اخبار منتشر 
نشده نیز در جهت قوی تر شدن تحلیل بهره 
برد. سپس می توان با رسانه دیگر همکار یعنی 
شبکه اجتماعی، خبر یا تحلیل مدنظر را توزیع 

هدفمند کرد. )صفایی نژاد، 1391(
نتیجه گیری

با توجه به این که نهال رسانه های خصوصی ما 
نیاز به پرورش با مساعدت علم روز دنیا دارد، 
خصوصی  رسانه های  ویژه  توجه  از  آگاهی  با 
دنیا به نوع اداره مجتمعی آن2 در این مقاله 
سعی شده است که تالش اندکی جهت جلب 
توجهات پژوهشگران به این موضوع انجام شود.

در این مقاله ضمن بررسی مفاهیم مربوط به 
ساختار هولدینگ و بررسی ادبیات آن، بیان شد 
که بزرگترین و موفق ترین رسانه های دنیا به صورت 
هولدینگی اداره می شوند. اداره هولدینگی به طور 
کلی موجب افزایش هم افزایی در همه سازمان ها 
می شوند، اما این امر در مورد سازمان های رسانه ای 
یک ویژگی برجسته دیگر نیز دارد که آن هم افزایی 
در محتوا است. یعنی عالوه بر این که رسانه ها نیز 
با گزینش اداره هولدینگی خود می توانند موجبات 
صرفه جویی در منابع و کارآمدی بیشتر را فراهم 
نمایند، قادر به اثربخش تر کردن پیام خود در 

حوزه محتوا نیز می شوند.
هم افزایی در محتوا موجب دیده شدن بیشتر 

1.  file, photo and video sharing

2. media corporation

از  استفاده  با  و  می شود  مخاطبان  توسط 
تکنیک های رسانه ای مختلف می تواند اثرگذاری 
یک پیام را به شکل تصاعدی افزایش دهد. به 
طور مثال اگر یک پیام از یک شبکه تلویزیونی 
منتشر شود و همان پیام در قالبی دیگر به شکل 
خبر در یک خبرگزاری نشر یابد و از سوی دیگر 
نیز پیش از آن کتاب یا بازی ویدئویی در مورد 
زمینه همان پیام هم منتشر شده باشد، می تواند 

فرایند اقناع در مخاطب را اثربخش نماید.
در  محققان  که  می شود  پیشنهاد  پایان  در 
مورد ویژگی های برندسازی در هولدینگ های 
هولدینگ های  در  سازمانی  چابکی  رسانه ای، 
رسانه ای و همچین جایگاه تحقیق و توسعه در 

آن به پژوهش بپردازند.
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