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با سپاس فراوان

کوچک سازی
 کوچک سازی
 اخراج
 مهندسی مجدد
تشریح
دررصورت کاهش فروش،شرکت ها اقدام به کاهش منابع انسانی (براساس کاهش هزینه و افزایش
سود) می کنند .گرچه کاهش منابع انسانی در کاهش هزینه ها موثر است اما منجر به عوارض جانبی
ناخواسته از قبیل روابط عمومی ضعیف،آسیب روحیه کارکنان و در شرایطی که اوضاع اقتصادی
بهبود ییابد باعث هزسنه هاس جدید استخدام و ناتوانی در سرمایه گذاری سریع می گردد.کوچک
سازی ماهرانه ،باید به شرکت در شرایط چالش برانگیز اقتصادی به صورتی قوی تر کمک کند.

تالش های خالقاته برای جلوگیری از کوچک سازی ،شامل استخدام های فصلی کاهش حقوق و
دستمزد،کاهش ساعت کار ،محدودویت در اضافه کاری،مرخصی و تعطیالت بدون دشتمزد و توقف
کار به صورت موقت می شود.
هنگامی که کوچک سازی غیرقابل اجتناب می نماید ،هدف نهایی باید از بین بردن منابع غیر
ضروری باشد تا تأثیرات منفی وارده بر سازمان به کمترین حد برسد.
روش
کوچک سازی اگر به طور صحیح صورت گیرد می تواند موثر واقع شود .شرکت ها باید مراقب
باشند تا پیام های اشتباه به کارکنان ،سهامداران و رسانه ها ارشال نکنند .کوچک سازی نیازمند
مدیرانی است که:
 اثرات نهایی کوچک سازی را ارزیابی کنند .هزینه نهایی کوچک سازس شامل هر دو جنبه
هزینه های مالی و غیر مالی می گردد .مدیران باید ارزش فعلی تمام هزینه ها و منافع مرتبط
با کاهش،شامل کاهش بهره وری کارکنان بر اثر اختالل یا از بین رفتن خالقیت،هزینه های
استخدام مجدد در آینده ،هزینه های *** و هزینه های فرصت از دست رفته به دلیل
نداشتن نیروی انسانی مناسب،برای سرعت بخشیدن به خروج از رکود را نمایند .سرمایه
گذاری در مناطقیی که مشتریان به آن توجه دارند در حالیکه سایر رقبا در حال قطع و کاهش
خدمات هستند ،به شرکت برای حفظ یا بهبود شرایط کمک می کند .ارزش ایجاد شده از
کوچک سازی باید از هزینه روحیه پایین کارکنان و خسارت بالقوه وارده بر شهرت شرکت
فراتر باشد.

 توسعه یک فرآیند کوچکسازی روان .بسیار مهم است که مدیران به طور جسورانهای در
برنامه های پیشرو خود برای کاهش شغل سرمایه گذاری کنند .سازمان باید به طور معمول
کمیتهای را برای تعیین سطح مناسبی از کوچک سازی و ایجاد فرآیندی برای محاسبه بهترین
منافع سازمان و سهامدران تشکیل دهد .از دیگر فعالیت های مهم؛ آموزش مدیران جهت
اخراج کردن و کمک به کارکنان قدیمی برای یافتن کار میباشد.
موارد مورد استفاده:
کوچک سازی میتواند برای موارد زیر استفاده شود:
کاهش هزینهها
 بهینه سازی منابع انسانی نسبت به تقاضای بازار
 نشان دهنده این است که سازمان در حال برداشتن گامهایی فعال در جهت سازگاری و
تعدیل کردن میباشد.
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تشریح
در طول دهه گذشته ادغام و مالکیت ها به سطح بی سابقه ای رسیده است تا جایی که شرکت ها
از استراتژی های تأمین مالی برای به حداکثر رساندن ارزش سهام و ایجاد یک مزیت رقابتی بهره
می گیرند .ادغام سازی هنگامی رخ می دهد که شرکت های بزرگ تر شرکت های کوچک تر را
تحت مالکیت خود قرار می دهند .ادغام به طور معمول در برگیرنده نسبتی دو برابر تأسیس و نیروی
شرکت جدید است .بیشتر ادغام ها به صورت توافقی انجام می گیرد اما تصاحبوخصمانه زمانی رخ
می دهدوکه شرکت تصاحب کننده اقدام به خرید اکثریت سهام در ببابار آزاد می کندرو هییت مدیره
را هدف قرار می دهند .ادغام زمانی موفقیت آمیز تلقی می گردد که ارزش سهام سریع تر از زمانی

که شرکت به تنهاییوکار می کند،افزایش یابد .از آن جا که تصاحب شرکت ها و مالکیت می تواند
رقابت را کاهش دهد،اغلب نیازمند تأیید دولت و کنترل شدید می باشد .برای افزایش شانس
موفقیت در یک معامله،تصاحب کننده نیازمند به انجام دقیق و پشتکار بررسی دارایی و عملکرد
قبلی شرکت هدف قبل از خرید دارد تا ارزش مستقل شرکت و مشکالت آن را آشکار سازد .ادغام
موفقیت آمیز نیازمند درک چگونگی مبادله سرعت و دقت در برنامه ریزی است و شامل مراحل
زیر می باشد:
 تنظیم اولویت های ادغام براساس استراتژی های منطقی ادغام و اهداف
 بیان و ایجاد ارتباط بین دیدگاه سازمان ها توسط رهبران ادغام طراحی سازمان جدید و
برنامه عملیاتی
 سفارشی کردن طرح ادغام برای مقابله با چالش های خالص
 برای تصاحب مقیاس اقتصادی به سرعت عمل کرده و هنگامی که تعریف جدیدی از مدل
کسب و کار ارایه می دهیم.
 سرعت بخشیدن برای تضاحب مدل درست مانند درکوموفقیت نام تجاری یا فرصت های
رشد محصول
 اجرای تهاجمی طرح یکچارچه سازی  ٠١١١١١١روزه -شرکت ادغام شده باید ایجاد کننده
و کمک کننده در ارزش سازی باشد.
موارد استفاده:
از شیوه ادغام برای افزایش سهام در راه های زیر استفاده می شود
 کاهش هزینه با ترکیب بخش ها و عملیات و پیرایش نیروی کار
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