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مجید سعیدیان
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چكیده
شكست كسب و كارها واقعيتي است كه بايد از همان مراحل اوليه ايجاد يك كسب و كار در نظر
گرفته شود .چنين پيش بيني نيازمند توسعه طرح هاي احتمالي و درك موثر و كافي از رويدادهايي است
كه حتي ممكن است هرگز اتفاق نيافتد .تعيين منشا شكست يك كسب و كار هيچگاه ساده نبوده و
بسياري از كسب و كارها حتي پس از شكست هم نمي توانند به داليل واقعي آن پي ببرند .بسياري از
شكست ها به علت توقف هاي ناگهاني در كسب و كار اتفاق مي افتد كه به اشتباه ممكن است علت
شكست را همين توقف ها بدانند ،در حاليكه اينگونه نيست ،و منشا بسياري از شكست ها مي تواند در
پديده هاي قبلي باشد كه اكنون تشديد شده اند .مقاله حاضر به روش كتابخانه اي و با مرور ادبيات نظري
و پيشينه مطالعات قبلي ،پديده جديدي به نام ضربه قوچ و نقش آن در شكست كسب و كارها را معرفي
خواهد كرد.
کلمات کلیدي
شكست كسب و كار ،ورشكستگي ،خروج كسب و كار ،نشانه هاي شكست ،پديده هاي تشديد شده

 -1گروه مديريت ،واحد الكترونيكي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران(.نويسنده مسئول) Saeed1071@gmail.com
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 -8مقدمه
شكست تلخ ترين واژه اي است كه مي تواند در طول زندگي يك كسب و كار به وجود آيد .شكست
يك كسب و كار عالوه بر اينكه مي تواند موجب اتالف منابع و سرمايه مادي و معنوي يك سازمان شود،
به عنوان ضعف مديريتي نيز تلقي ميشود .از طرف ديگر وقوع ورشكستگي تمامي ذينفعان يك كسب و
كار را نيز تحت تاثير قرار ميدهد ،از اين رو مديران با شناسايي عوامل شكست ،ميتوانند با اتخاذ تدابير
مناسب از وقوع ورشكستگي جلوگيري كنند (محسني ،رضا و رحيميان ،سميرا .)1931 ،تا كنون محققان،
تعاريف متعددي را از شكست كسب و كار مورد استفاده قرار داده اند كه از نظر دامنه شمول ،تعاريف
گسترده تا تعاريف محدود را شامل ميشود ] .[1بررسي پژوهش هاي صورت گرفته ،به روشني نشان
مي دهد كه محققان مختلف ،تفاسير متفاوتي از شكست دارند و تعريف فراگير واحدي براي آن وجود
ندارد ] .[2عالوه بر تعاريف متفاوت ،برخي پژوهشگران ،شكست كسب و كار را با رويكردي فرآيندي مورد
مطالعه قرار دادهاند .مدلهاي فرايندي به شكلي پويا بيان ميكنند كه چرا (مجموعه عوامل شكست) و
چگونه (پيامدها و اتفاقات شكست در طول زمان) كسب و كارها شكست ميخورند ] .[9مطالعه فرآيندي
شكست كسب و كار در سطح سازماني ،به دو دليل حائز اهميت است )1 :تالش براي درك و دستيابي به
ريشه هاي شكست :زيرا تنها آن دسته از اقدامات اصالحي كه به علل بنيادي و واقعي بحران ميپردازند،
ميتوانند منجر به اصالح و جلوگيري از اضمحالل شركت شوند )2 .يك فرآيند از شكست ،ميتواند نشان
دهد كه چگونه عوامل مهم (علل ،پيامدها و عالئم شكست) در يك زمان ،با هم تركيب ميشوند ] .[4به
نظر نگارنده مفهوم شكست كسب و كار هنوز به درستي روشن و واضح نمي باشد و تعاريف و نظريههاي
گوناگون و متفاوتي براي آن ارائه شده است كه هيچ كدام نمي تواند در بر گيرنده يك نظام جامع و كامل
براي شكست كسب و كارها باشد .از طرف ديگر هيچ كدام از تعاريف مربوط به شكست كسب و كار ،به
علتها توجه نكرده و در نتيجه ريشههاي اين شكستها مشخص و واضح نميباشد .از اين رو مقاله حاضر،
با استناد به مقاله شكست كسب و كار :تعاريف و ديدگاههاي فرآيندي (هنديجاني فرد ،مرتضي)1931 ،
به تعاريف مختلف از شكست كسب و كار پرداخته و پس از آن به طرح پديده جديدي به نام ضربه قوچ
پرداخته است تا يك قالب كلي و نظام مند براي شكست كسب و كارها ارائه كند و در آن به ريشه يابي
علت اين شكستها پرداخته است.
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 -2تئوري و پیشینه تحقیق
 -2-8شكست کسب و کار
يك تعريف مشخص و واحد از شكست كسب و كار در پيشينه نظري تحقيﻖ وجود ندارد (شارما و
ماهاجان )1391 ،در واقع ،هنوز اجماع كلي در ارتباط با اينكه شكست سازماني چيست ،چگونه رخ
ميدهد و نتايﺞ آن چيست ،بين محققان و  ،نظريه پردازان بوجود نيامده است (كامرون .)1399 ،در
پيشينه نظري تحقيﻖ ،اصطالحات مختلفي براي اين موضع مطرح شده است :مرگ سازمان (ساميناتان،
)1331؛ سقوط سازمان (آرجنتي )1311 ،ورشكستگي (اليتينن ،)1331 ،و افول (چودهاردي و النگ،
 ،)1339با اين حال در ادبيات ،تعاريفي از شكست توسﻂ محققان ارائه شده است:
برخي پژوهشگران نيازي به تعريف مفهوم شكست كسب و كار ،احساس نكردند ] ،[1گويي آن را
بسيار روشن و واضح تر از آن ميديدند كه تعريف مشخصي براي آن ارائه دهند .اما به تدريﺞ و با غنيتر
شدن ادبيات نظري اين موضوع ،تفاوتهاي زيادي در تعاريف آشكار شد .اين امر ،ضرورت توجه به تعريف
روشن اين مفهموم و تمايزات ميان اين تعاريف را نشان داد .هر كدام از تعاريف شكست كسب و كار ،مزايا
و معايبي دارند .ذكر اين نكته ضروري است كه هر محققي تعريف خود از ورشكستگي را بر اساس اوضاع
و شرايﻂ اقتصادي و ماهيت دسترسي به دادهها ارائه كرده است .لﺬا به منظور فهم بهتر ماهيت شكست
و اقدامات الزم براي جلوگيري از وقوع چنين پديدهاي ،نيازمند فهم درستي از چگونگي و چرايي شكست
شركتها و اينكه شكست كسب و كارها يك رويداد ناگهاني نيست ،بلكه يك فرايندي پوياست ،مي باشد.
در ادامه به طور خالصه به تشريح مهم ترين تعاريف شكست كسب و كار پرداخته شده است.
 -2-8-8توقف مالكیت 8یا توقف کسب و

کار2

يك تعريف گسترده از شكست كسب و كار ،بر خروج كارآفرين از كسب و كارش فارغ از داليل آن
تمركز مي كند .توقف مالكيت يا توقف كسب و كار ،نه تنها شامل كسب و كارهايي ميشود كه بسته و
تعطيل شدهاند ،بلكه كسب و كارهايي را نيز شامل ميشود كه فروخته شدهاند .هر چند اين تعريف ،در
پژوهشهاي اوليه معمول بوده است ،اما در پژوهشهاي اخير آشكار شده كه برابر دانستن شكست يا
خروج از كسب و كار ،مشكل ساز است ،چرا كه ممكن است كارآفرين به داليلي غير از شكست كسب و
كار ،از آن خارج شده باشد ] .[1اين تعريف محدوديتهايي دارد ،از جمله اين كه هر كسب و كاري را كه
به مالكان جديد فروخته ميشود ،بدون توجه به دليل فروش ،شكست خورده تلقي ميكند و اين ،با
ماهيت مفهوم شكست در تعارض است .عالوه بر اين ،در بسياري از صنايع خدماتي ،يك كسب و كار
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ممكن است ناچار شود فعاليتش را متوقف كند ،هنگاميكه گرداننده كليدي آن بازنشسته شده و يا قصد
دارد به سمت يك كسب و كار ديگر برود ،در نظر گرفتن اين وضعيت به عنوان شكست ممكن است
نامناسب و بي جا باشد ].[1
-2-8-2

ورشكستگي4

يك تعريف محدود از شكست كسب و كار ،ورشكستگي است كه بر عملكرد ضعيف مالي تكيه ميكند
] .[1ورشكستگي يك روال قانوني براي انحالل يك كسب و كار است كه به طور كامل نميتواند
بدهيهايش را از داراييهاي جاري خود پرداخت كند ].[1
 -2-8-4توقف مالكیت به سبب ناتواني در پرداخت دیون
تعريف شفرد ( ) 2119از شكست كسب و كار ،اساسا دو رويكرد قبلي را با يكديگر تركيب ميكند:
شكست كسب و كار زماني اتفاق ميافتد كه نزول در درآمدها و يا صعود در هزينهها آنقدر زياد شود كه
شركت ،قادر به پرداخت ديون و بدهي هاي خود نباشد ].[9
 -2-8-3توقف مالكیت به سبب عملكرد پایین تر از حد قابل قبول
به جاي وجود يك تصور و برداشت فراگير از عملكرد ضعيف اقتصادي كه شكست كسب و كار را
موجب ميشود ،برخي مطالعات ،تاكيد كردهاند كه انتظارات كارآفرينان ،معرف يك حداقل قابل قبول
مهم براي تعريف شكست كسب و كار است .براي مثال ،يوكباساران و همكاران ( )2111شكست را نه
ت نها فروش يا بستن يك كسب و كار به دليل ورشكستگي ،انحالل يا مصادره اموال توسﻂ دادگاه ،بلكه
فروش يا بستن آن به سبب عدم موفقيت در برآورده ساختن انتظارات كارآفرين كه بازتاب دهنده حدود
شخصي متفاوتي از عملكرد در ميان كارآفرينان ميباشد ،تعريف ميكنند ] .[3به عبارت ديگر ،شكست
در اين تعريف عبارت است از توقف درگيري در يك كسب و كار ،به سبب آن كه كسب و كار ،حداقل
قابل قبول از زيست پﺬيري اقتصادي را كه كارآفرين مقرر كرده ،برآورده نساخته است ].[1
 -2-8-5کاهش قابل توجه عملكرد در یك دوره زماني قابل توجه
اين تعريف ،شايد يكي از وسيع ترين تعاريف شكست كسب و كار باشد .بر اساس اين تعريف ،شكست،
يك حالت ايستا نيست بلكه يك حالت پوياست و همانند موفقيت ،امري نسبي است ،به عبارت ديگر،
شكست ،پايان راه نيست ،بلكه بخشي از هر كسب و كار است و وظيفه كليدي هر كسب و كار ،جلوگيري
از دائمي شدن و ماندني شدن شكست است .طبﻖ اين تعريف ،اگر در يك دوره زماني قابل توجه ،عملكرد
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كسب و كار به ميزان قابل توجهي كاهش يابد ،يعني شكست رخ داده است ] [11و الزم نيست كه كسب
و كار ،ضرورتا به يكي از عوارض تعاريف قبلي دچار شده است.
 -2-2تفاوت شكست با ورشكستگي
شكست كسب و كار معناي گسترده و وسيع تري نسبت به ورشكستگي دارد .ورشكستگي تنها يكي
از تعاريف شكست كسب و كار است .عموما ورشكستگي بر عملكرد ضعيف مالي تكيه مي كند ].[1
ورشكستگي ،وضعيتي است كه بدهيهاي يك شركت از ارزش بازار داراييهاي موجود در شركت تجاوز
كند (گيتمن .)1331 ،مزيت استفاده از ورشكستگي به عنوان تعريف شكست ،اين است كه بر يك رويداد
ثبت شده و قابل مشاهده متكي است .عالوه بر اين ،در حالي كه بازيابي و جبران ،در يك شكل از
ورشكستگي امكان پﺬير است ،شانس انجام آن ،كم است .بنابراين ورشكستگي ،يك قرينه روشن از يك
شركت شكست خورده ارائه ميدهد و نشان دهنده يك گام بزرگ به سوي نابودي و مرگ ميباشد .با اين
حال ،ساير عالئم يك كسب و كار شكست خورده-كسب و كاري كه نه يك درآمد منطقي و قابل قبول
براي مالك فراهم ميكند و نه يك نرخ بازگشت منصفانه براي سرمايهگﺬاران تحت اين تعريف محدود به
عنوان شكست كسب و كار قرار نميگيرند ] .[1با تمامي توضيحات فوق ميتوان اينگونه نتيجه گرفت
كه ،ورشكستگي تنها يكي از اقالم و زيرمجموعههاي شكست يك كسب و كار است كه داللت بر عملكرد
و شاخصهاي مالي يك كسب و كار دارد.
 -2-4پدیده ضربه قوچ
شكست بسياري از كسب و كارها ناشي از برگشت پديدههاي تشديد شدهاي (رزنانس) است كه در
يك توقف ناگهاني( 4سكته) در چرخه عمر كسب و كار اتفاق ميافتد .به عبارتي ديگر پديده ضربه قوچ
اينگونه بيان دارد كه :شكست بسياري از كسب و كارها ناشي از پارهاي از مشكالت نابهنجار كوچكي است
كه در طول عمر كسب و كارها اتفاق ميافتد اما به آن توجه نميشود .رسيدگي نكردن به اين مشكالت
باعث مي شود تا ،اين مشكالت در زمان ديگري با عارضه بزرگتري كه ممكن است شكست باشد ،باز گردد.
اما بر اساس اين تئوري ،علت اينكه چرا اين مشكالت در همان زماني كه ايجاد ميشود ،در روند كسب و
كار خللي ايجاد نميكند ،حركت است .حركت كسب و كار و شتاب آن باعث ميشود كه بسياري از
مشكالت ديده نشوند و كسب و كار به راه خود ادامه خواهد داد تا زماني كه وقفهاي در حركت كسب و
كار ايجاد شود .اما چرا در زمان حركت كسب و كارها مشكالت بوجودآمده عوارض خود را نشان نميدهند؟
اصوال كسب و كارهايي كه در حال حركت هستند ،داراي نيروي جنبشي هستند كه اين نيرو بر
بسياري از مشكالت مي تواند غلبه كند .تا زماني كه اين نيرو ادامه داشته باشد ،نيروهاي (مشكالت)
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كوچكتر از آن نمي توانند مانعي براي اين حركت محسوب شوند ،تا زماني كه بنا به هر دليلي اين نيرو
قطع شود و كسب و كار متوقف شود .در اينجاست كه نيروهاي پنهان شده نمايان مي شوندو عوارض
خود را نشان ميدهند .توجه به اين نكته ضروري است كه لزوما هر حركتي به منزله رشد كسب و كار
نميباشد .اگر نمودار رشد كسب و كارها را متاثر از يك تابع درجه  2فرض كنيم ،ممكن است نمودار
رشد بسياري از كسب و كار ها به صورت خطي باشد ،و اين بدان معناست كه كسب و كارها تنها در محور
زمان پيش مي روند و هيچگونه رشدي نخواهند داشت .رشد كسب و كار زماني اتفاق مي افتد كه اين
كسب و كارها روي منحني رشد و يا نزديك به آن حركت كنند .لﺬا مي توان اينگونه نتيجه گرفت كه،
در صورتيكه كسب و كارها بر روي الگوي صحيح حركتي روي منحني چرخه عمر خود حركت نمايند،
اين معنا را دارد كه ،هم سرعت حركت كسب و كار مناسب مي باشد و هم اينكه پديده هاي تشديد شده
كمتري در مدت عمر خود داشته است .اما اگر منحني رشد كسب و كار به صورت خطي باشد ،نشانگر
آن است كه اين كسب و كار تنها بر روي محور زمان در حركت است و هيچگونه رشدي ندارد.
 -2-3پدیده هاي تشدید شده (رزنانس)

5

پديدههاي تشديد شده در واقع همان ظهور عالئم شكست ميتواند باشد كه در صورت تكرار و تشديد
آن ميتواند منجير به فروپاشي و يا شكست شود .بسياري از پديدهها در كسب و كارها هستند و يا به
وجود ميآيند كه در ابتدا اين طور به نظر ميآيد كه هيچگونه مشكلي را به وجود نخواهند آورد ،اما اين
پديده ها ممكن است عالئم هشدار دهنده فاجعه بسيار بزرگي باشند .رفتار كسب و كارها از جهاتي به
رفتار بدن انسان شبيه است ،در بدن انسان هر دردي ممكن است نشانه اي از يك بيماري باشد كه اگر
به آن توجه نشود و به موقع درمان نشود ممكن است در آينده به يك بيماري بسيار مهلك و غير قابل
عالج تبديل شود .در پژوهشهاي صورت گرفته و به طور كلي ،در ادبيات نظري موضوع شكست ،مفاهيم
و سازههايي وجود دارند كه معاني بسيار نزديكي به شكست كسب و كار دارند (هنديجاني فرد.)1931 ،
اما اين سازهها در واقع به معناي شكست نيس تند و مي تواند ظهور عالئم شكست باشند .بايد به اين
مسئله توجه كرد كه شكست كسب و كار ،عموما تنها به سبب يك مورد كمبود در منابع شركت ،اتفاق
نميافتد ،در حقيقت ،شكست ،نتيجه مجموعهاي از كاستيها در منابع شركت و شيوه تخصيص آنها
ميباشد ] .[9از اين رو در اين پژوهش اين سازهها را با عنوان پديدههاي تشديد شده ميشناسيم .از اين
جهت اين پديده ها را تشديد شده ميناميم كه ،در صورت تكرار و ادامه اين پديدهها و در نتيجه تشديد
آن احتمال وقوع پديد شكست كسب و كار بسيار زياد خواهد بود .پس از يك مدت تاخير كه زمان آن
در هر شركتي با شركت ديگر متفاوت است ،عالئم شكست ظاهر مي شوند .در طول فرآيند شكست ،يك
163

فصلنامه مدیریت کسب و کار -شماره چهل و سوم -پائیز 8431
يا بيش از يك مشكل ممكن است به طور خاموش در حال گسترش باشد ،بدون اينكه به سرعت توسﻂ
ديگران يا حتي مديريت شركت ،قابل تشخيص و شناسايي باشد .عموما در اين مرحله نزول جايگاه شركت
(از جمل ه نزول در شاخص هاي مالي) ،شروع به نمايان شدن براي عوامل بيروني مي كند .در واقع عالئم
شكست كه عمدتا مالي هستند ،اولين نشانه هاي شكست هستند كه براي عوامل بيرون شركت ،قابل
تشخيص مي باشند ،اما در حقيقت ،ظهور ،عالئم (مالي) شكست ،تنها ترجمه نزول جايگاه سازماني شركت
به شكل عناصر و ارقام قابل مشاهده است و نه علت اصلي ].[9
برخي از پديده هاي تشديد شونده عبارتند از:
 -2-4-1نزول : 1يك كسب و كار هنگامي دچار نزول مي شود كه عملكردش در دوره هاي متوالي
بدتر مي شود و در ادامه فعاليت هايش ،سختي و تنگدستي را تجربه مي كند .در حقيقت ،نزول ،يك
پيش مرحله طبيعي در حركت كسب و كار به سوي شكست است ].[2
 -2-4-2ناتواني در پرداخت ديون : 1شكست كسب و كار زماني اتفاق مي افتد كه نزول در درآمدها
و يا صعود در هزينه ها آنقدر زياد شود كه شركت ،قادر به پرداخت ديون و بدهي هاي خود نباشد و
نتواند وام جديد گرفته يا از طريﻖ واگﺬاري سهام ،تامين مالي كند .در نتيجه ،كسب و كار نمي تواند
فعاليت خود را تحت ماكليت و مديريت فعلي ادامه دهد (شفرد.)2119 ،
 -2-4-9كاهش قابل توجه عملكرد :عدم موفقيت در برآورده ساختن انتظارات كارآفرين عبارت است
از ،توقف درگيري در كسب و كار ،به سبب آن كه كسب و كار ،حداقل حد قابل قبول از زيست پﺬيري
اقتصادي را كه كارآفرين مقرر كرده ،برآورده نساخته است (يوكباساران و همكاران.)2111 ،
 -2-4-4خروج از كسب و كار :تعطيل كردن ،فروش و يا ادغام ،شكل هايي از خروج از كسب و كار
هستند.
 -2-4-1رشد كوركورانه :ضعف اوليه رهبران چنين شركتهايي ،عكس العمل آنها به موفقيت هاي
ابتدايي شركت است .در چين حالتي مديريت به شدت خوش بينانه و كوركورانه عمل خواهد كرد ،مخارج
سرمايهاي و مالي شركت همواره افزايش مي يابد ،ساختار سازماني و مديريتي شركت بدون تﻐيير باقي
مانده و توجهي به خطرات و مسائل پيش روي سازمان نخواهد شد.
 -2-4-1رشد جاه طلبانه :يك تجارت كوچك كه خيلي ساده و سريع رشد ميكند ،مي تواند موجبات
ورشكستگي خود را فراهم آورد.

 -2-4-1شركتهاي بالغ بي تفاوت نسبت به تﻐييرات (اوگه و دي پريچكر.)2119 ،
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 -2-4-9عدم وجود كنترل :يكي از عوامل ورشكستگي شركتها عدم وجود كنترل است .اما اينكه
چه تشكيالتي براي كنترل وجود دارد و چه كسي بايد كنترل كند جاي بحث دارد .اگرچه در شرايﻂ
قانوني يك شركت بايد به وسيله سهامداران مختلف كنترل شود ،ولي دائماً مديريت شركت فعاليتهاي
اقتصادي را تبيين ميكنند .حال آيا اين فعاليتها به طور كافي نظر همه سهامداران را تامين ميكند؟
آنچه كه مهم است اين است كه گروه مديريت بايد كنترل مدعيان مختلف را بپﺬيرد .مديريت بايد كنترل
طوالني روي شركت را كه رضايت خاطر براي صاحبان سهام بهوجود مي آورد را مورد توجه قرار دهد،
حداقل رضايت سهامداران يعني رعايت نظرات صاحبان سهام ،البته رعايت نظر آنان نبايد وضعيت
صورتهاي م الي را خراب كند .اگر هر گروه سهامداران با كنترل اضافي و با عملشان توان شركت را از
بين برند در اصل كنترل مورد نظر را انجام داده اند .در بخش بعدي روشن ميشود كه صاحبان سهام و
سرمايهگﺬاران ممكن است با انجام چه اعمالي كنترل در شركت را از بين ببرند( .همان )1991،
 -2-4-3به جريان انداختن ضعيف نقدينگي :هنگامي كه نقدينگي نتواند هزينهها و ديگر مخارج را
جبران كند ،حتي مشاغلي كه مراحل نخستين رشد خود را طي كردهاند ،نيز سقوط ميكنند.

 -2-4-11برنامه ريزي نامناسب و ناكافي :عدم برنامه ريزي صحيح در واقع ،علت مشكالتي از قبيل
فقدان سرمايه كافي و جريان انداختن ضعيف نقدينگي است.

 -2-4-11مديريت ناكارا :فقدان آموزش ،تجربه ،توانايي و ابتكار مديريت ،واحد تجاري را در باقي
ماندن در عرصه رقابت و تكنولوژي دچار مشكل ميسازد .بيشترين تعداد ورشكستگي ها به اين دليل
بودهاند .عدم همكاري و ارتباط موثر مديريت با افراد حرفهاي هم در اين طبقه قرار ميگيرد( .نيوتن،
)1339
 -2-4-12مصرف داخلي زياد از حد :در چنين شركتهايي ،مالك از منابع شركت به منظور تحقﻖ
ايده هاي شخصي خود و نيز بهبود موقعيت اجتماعي خود در خارج از شركت استفاده مي كند .چنين
فردي ارزش زيادي براي تامين نيازهاي كوتاه مدت خود در مقايسه با نيازهاي شركت قائل است .لﺬا،
نشانههاي سقوط مالي شركت ديرتر و ديرتر آشكار مي شود .اما انحالل كامل شركت در مدت كوتاه به
وقوع خواهد پيوست ،چرا كه ديگر زماني براي حل مشكل باقي نمانده است.
 -2-4-19افزايش در هزينههاي عملياتي (كوكسال و آرديتي)2114 ،
 -2-4-14سطح بدهي باال (كورول و پروساك)2111 ،
 -2-4-11سطح موجودي باال (زلك)2119 ،
 -2-4-11كاهش كيفيت محصول و خدمات ارائه شده (روپگاه)2111 ،
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 -2-4-11فقدان كنترل هاي داخلي (روپگاه)2111 ،
 -2-4-19كاهش كارايي در بهره وري و عدم توانمند سازي كاركنان (روپگاه)2111 ،
 -2-4-13منابع مالي ناكافي :زماني كه سرمايه كافي نداريد و با فقدان سرمايه روبرو ميشويد ،اين
موضوع ميتواند خود شروع يك حركت مارپيچي نزولي باشد كه شما نميتوانيد از آن جلوگيري كنيد
(اسكاربورو ،نورمن)
 -2-4-21كاهش سهم بازار شركت (كروتزن و ون كايلي)2111 ،
 -2-4-21كاستيهاي مديريتي ][11

 -2-4-22كمبودها و نقايص در منابع شركت
 -2-4-29نزول در شاخص هاي مالي
 -2-4-24تﻐيير فناوري
 -2-4-21افزايش غير منتظره ماليات
 -2-4-21ركود در چرخه كسب و كار
 -2-4-21مقررات زدايي
 -2-4-29شدت رقابت
 -2-4-23جنگ هاي قيمتي
 -2-4-91ناتواني در بسيﺞ منابع انساني كمياب
 -2-4-91فقدان مشروعيت
 -2-4-92عدم دسترسي به منابع مالي
 -2-4-99عدم ارتباط با سازمان هاي ديگر
 -2-4-94مصرف باالي سرمايه
 -2-4-91فروش پايين
 -2-4-91دست كم گرفتن هزينهها
 -2-4-91توليد مازاد بسيار زياد
 -2-4-99نسبت باالي بدهي به ارزش سهام
 -2-5توقف ناگهاني (سكته) در چرخه عمر
تئوري چرخه عمر شركت چنين فرض ميكند كه شركتها و بنگاههاي اقتصادي ،همچون تمامي
موجودات زنده كه متولد ميشوند ،رشد ميكنند و ميميرند ،داراي منحني عمر يا چرخه عمر هستند
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(كرمي و عمراني .)1993 ،نظريه چرخه عمر 9واحد تجاري ،تعميمي از مفهوم توسعه يافته چرخه عمر
محصول در بازاريابي و اقتصاد خرد است .محصوالت (كاال يا خدمات) در چهار مرحله شروع ،رشد ،بلوغ
و افول حركت مي كنند .به طور مشابه واحدهاي تجاري را نيز مي توان در مراحل چرخه عمر توصيف
نمود .محققان چهار مرحله تولد ،رشد ،بلوغ و افول را به عنوان مراحل مختلف چرخه عمر معرفي نمودهاند
(اعتمادي و همكاران .) 1931 ،اما هميشه اين الگو براي كسب و كارها طبﻖ منحني چرخه عمر اتفاق
نمي افتد .گاها كسب و كارها در حين مراحل چهارگانه و به واسطه پاره اي از مشكالت مالي ،مديريتي،
رشد فناوري و يا حتي بازنگري و تجديد ساختار دچار وقفه مي شوند .در واقع هر كدام از وقفه هاي فوق
را مي توانيم يك بحران محسوب كنيم ،لﺬا مي توانيم از مدل هاي بحران براي وقفهها سود ببريم.
 -2-1-1مدل تكاملي-رشد Larry Greiner

 Larry Greinerسازماني را تصور كردند كه درحالتوسعه از طريﻖ دورههاي تكاملي ميباشد
(  ،Larry Greinerتكامل و رشد بهعنوان رشد سازمانها" ،مرور تجاري هاروارد  ،11جوالي/اوت
 ،1312صص.)41-91 .
مدت اين دوره زماني از صنعتي به صنعت ديگر متفاوت و مختلف است .دورههاي تكامل اغلب اوقات
از چهار سال تا هشت سال ميباشد .براي صنايع با رشد سريع ،ميتواند كوتاهمدت ،و براي بلوغ ،با صنايع
رشد كند ممكن است طوالنيمدت باشد.
 Larry Greinerبحران در سازمان ها را به  4مرحله تقسيم كرده است:
 -2-1-1-1بحران رهبري در مرحله

شروع3

 -2-1-1-2بحران استقالل در مرحله
 -2-1-1-9بحران كنترل در مرحله

رشد11

بلوغ11

 -2-1-1-4بحران تشريفات زائد اداري (مقررات خشك) در مرحله
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شكل  -8مراحل رشد و تكامل سازماني Greiner

منبع :استخراجشده از مرور تجاري هاروارد نمايش رشد و تكامل در قالب رشد سازمانها ارائهشده
از سوي ( Greinerجوالي/اوت  1312ميالدي)
هر كدام از بحران هاي فوق مي تواند به مثابه يك توقف محسوب شود.
اكنون اين سوال مطرح مي شود كه :چرا در زمان حركت كسب و كار اين شكست اتفاق نمي افتد؟
زماني كه يك توقف و يا تﻐيير ناگهاني در چرخه عمر يك كسب و كار اتفاق ميافتد ،يك افزايش
فشار ناگهاني يا موج فشار در جريان حركت ايجاد مي شود .در شرايﻂ مﺬكور ،حركت كسب و كار با توجه
به سرعت و جرمي كه دارد حامل مومنتوم است( ،كه البته اين سرعت و جرم با توجه به عمر سازمان
متﻐيير خواهد بود) .اگر در اين حالت ،توقف به يكباره اتفاق بيافتد ،سازمان يا كسب و كار با مومنتوم باال
به يكباره به ديوار توقف برخورد ميكند و نيروي زيادي به اجزاء كسب و كار وارد ميشود.
 -2-6روش هاي جلوگیري از اثر ضربه قوچ
 -2-1-1شناسايي و رفع پديده هاي تشديد كننده در حداقل زمان
 -2-1-2توقف كسب و كار در زمان مناسب
 -2-1-9رشد از طريﻖ خالقيت (بحران رهبري)
 -2-1-4رشد از طريﻖ هدايت (بحران استقالل)
 -2-1-1رشد از طريﻖ واگﺬاري اختيارات (بحران كنترل)
 -2-1-1رشد از طريﻖ هماهنگي (بحران تشريفات زائد)
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 -2-1-1رشد از طريﻖ همكاري (بحران آسيب اجتماعي مديران)
مرور تجاري هاروارد نمايش رشد و تكامل در قالب رشد سازمانها ارائ هشده از سوي
( Greinerجوالي/اوت  1312ميالدي)
 -2-7زمان مناسب براي توقف کسب و کار

T = 2L / V

كه در اين رابطه  Tزمان مناسب براي توقف يك كسب و كار است.
 : Lطول مدت عمر كسب و كار

 : Vسرعت حركت كسب و كار

سرعت حركت كسب و كار از رابطه زير بدست مي آيد:

V=X/P

 : Xمقدار رشد يك كسب و كار
نكته :براي بدست آوردن مقدار رشد يك كسب و كار ابتدا بايد نمودار چرخه عمر آن كسب و كار
رسم شود و آنگاه بر اساس آن مقدار روي محور  Yها رشد كسب و كار را مشخص مي كند (سعيديان،
مجيد ،رسم منحني چرخه عمر.)1939 ،
 : Pفاصله زماني بين  2نقطه رشد( .نقاط رشد همان مراحل  4گانه در منحني چرخه عمر هستند)
در واقع اين رابطه ،بيان مي كند كه زماني كه سرعت توقف كسب و كار ،سريع تر از زمان حركت
كسب و كار باشد ،ضربه قوچ در سيستم رخ مي دهد.
 -2-1اثرات پدیده ضربه قوچ
پديده ضربه قوچ ،اثرات مختلفي در سيستم دارد كه برخي از آنها به صورت خفيف اعمال ميشوند
و برخي ديگر اثرات شديد دارند .مهمترين عالمت رايﺞ اين پديده ،صداي ناشي از اين پديده است كه
قبل از درون از خارج از سيستم شنيده مي شود كه نهايتا منجر به شكست كسب و كار خواهد شد.
 -2-3راه حلهاي رفع پدیده ضربه قوچ
راه حلهاي مختلفي براي كاهش اثرات مخرب پديده ضربه قوچ وجود دارد و اين راه حلها ،وابستگي
بسيار زيادي به شيوه وقوع اين پديده در آن سيستم دارد .به صورت كلي با توجه به رابطه تجربي زير،
راه حل اساسي براي كاهش اثرات ضربه قوچ و يا از بين بردن آن پيشنهاد ميشود.
dP/dt = q . dV/dt
 : dpتﻐييرات فشار (ناشي از پديده هاي تشديد شده)  : dtتﻐييرات زمان

 : dvتﻐييرات سرعت

 : qضريب كسب و كار
طبﻖ رابطه باال ،راه حل نهايي اين است كه تﻐييرات سرعت را كاهش بدهيم .محاسبات نشان ميدهند
كه ميزان افزايش فشار ناشي از ضربه قوچ با كاهش سرعت حركت كسب و كار ،كاهش مييابد .البته الزم
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به ذكر ا ست كه همراه با اين كاهش سرعت ،مديران بايد به رفع نقايص بوجود آمده پديده هاي تشديد
شده بپردازند .يكي از راه حلهاي ديگر براي كاهش اثرات مخرب ناشي از ضربه قوچ ،كاهش فشارهاي
خارجي و داخلي به سيستم است ،حتي به ميزان اندك است .اين كاهش فشار باعث كاهش نيرو در فرايند
توقف كسب و كارها ميشود .اصوال فشارها از بجا ماندن پديده هاي تشديد شده بوجود مي آيند ،لﺬا هر
گاه به حل معضل پديده هاي تشديد شده پرداخته شود نه تنها بر فشار بر كسب و كار را به ميزان قابل
توجهي كاهش خواهد داد بلكه بر سرعت كسب و كار نيز اثر مستقيم خواهد داشت.
 -2-80مروري بر پیشینه تحقیق
تا كنون محققان ،تعاريف متعددي را از شكست كسب و كار مورد استفاده قرار داده اند كه از نظر
دامنه شمول ،تعاريف گسترده تا تعاريف محدود را شامل مي شود .بررسي پژوهش هاي صورت گرفته ،به
روشني نشان مي دهد كه محققان مختلف ،تفاسير متفاوتي از شكست دارند و تعريف فراگير واحدي براي
آن ،وجود ندارد .در جدول ( )1خالصه پژوهش هاي انجام گرفته در ارتباط با شكست كسب و كارها
آورده شده است.
نويسنده (سال)

عنوان تحقيﻖ

نتايﺞ

Dias, A.R. and
Teixeir,
)(2014

توقف مالكيت
يا توقف كسب
و كار

يك تعريف گسترده از شكست كسب و كار ،بر خروج
كارآفرين از كسب و كارش فارغ از داليل آن تمركز مي كند.
توقف مالكيت يا توقف كسب و كار ،نه تنها شامل كسب و
كارهايي مي شود كه بسته و تعطيل شده اند ،بلكه كسب و
كارهايي را نيز شامل مي شود كه فروخته شده اند.

Sridharan,
& 2002
Ooghe, H. and
De Prijcker,
& S., 2008
Silvanaviciûtè,
S., 2008.
Shepherd,
& D.A., 2003.
Coelho, P.R.
and McClure,
J.E., 2005.

ورشكستگي

يك تعريف محدود از شكست كسب و كار ،ورشكستگي است
كه بر عملكرد ضعيف مالي تكيه مي كند .ورشكستگي يك
روال قانوني براي انحالل يك كسب و كار است كه به طور
كامل نمي تواند بدهي هايش را از دارايي هاي جاري خود
پرداخت كند.

توقف مالكيت
به سبب
ناتواني در
پرداخت ديون

شكست كسب و كار زماني اتفاق مي افتد كه نزول در
درآمدها و يا صعود در هزينه ها آنقدر زياد شود كه شركت،
قادر به پرداخت ديون و بدهيهاي خود نباشد.
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Ucbasaran, D.,
Shepherd,
D.A., Lockett,
A. and Lyon,
& S.J., 2013.
Ucbasaran, D.,
Westhead, P.,
Wright, M.
and Flores,
& M., 2010.
AmankwahAmoah, J.,
2016
Olson, M.S.,
Van Bever, D.
and Verry, S.,
2008. & Van
Rooij, A.,
& 2015.
Everett, J.E.
and Watson,
J., 1996

توقف مالكيت
به سبب
عملكرد
پايينتر از حد
قابل قبول

به جاي وجود يك تصور و برداشت فراگير از عملكرد ضعيف
اقتصادي كه شكست كسب و كار را موجب مي شود ،برخي
مطالعات ،تاكيد كرده اند كه انتظارات كارآفرينان ،معرف يك
حداقل قابل قبول مهم براي تعريف شكست كسب و كار
است.

كاهش قابل
توجه عملكرد
در يك دوره
زماني قابل
توجه

اين مقاله به روابﻂ بين پول ،مبادله و تورم در روسيه را و در
دوره گﺬار تحليل مي پردازد.

 -4مواد و روش ها
روش تحقيﻖ در اين پژوهش كتابخانهاي است .با مرور مقاالت و مدلها و كتابهاي مختلف در حوزه
تجارت و كسب و كار ،ابتدا مفهموم شكست در سازمانها بررسي ميشود .سپس به مفهوم پديدههاي
تشديد شده و توقف كسب و كار پرداخته شده است .پس از آن پديدهاي به نام ضربه قوچ معرفي ميشود
و در انتها نيز با توجه به مفاهيم فوق و همچنين با استفاده از مدلهاي رياضي ،فرمولي معرفي ميشود
تا از طريﻖ آن بتوان مدلي براي پيش بين شكست كسب و كارها استفاده نمود.
پديده ضربه قوچ بر گرفته از تئوري ضربه قوچ يا  water Hammerاست كه در مكانيك سياالت به
آن پرداخته شده است .از آنجا كه پژوهشگر سابقه تحصيلي در رشته مهندسي داشته و با پديده ضربه
قوچ در مكانيك س ياالت آشنايي داشته و از طرف ديگر در ادامه تحصيالت با مباحث كسب و كار آشنايي
پيدا كرده است ،لﺬا مشابهت اين اثر هم در سياالت و هم در كسب و كار باعث آن گرديد تا مطالعات
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بيشتري انجام شود و نهايتا مشخص شد كه اين پديده با تشابهات بسيار زيادي در كسب و كارها نيز
ا تفاق مي افتد .فرمول هاي استفاده شده در اين مبحث ،همگي برگرفته از فرمول هاي اثر ضربه قوچ در
مكانيك سياالت است كه بنا به فراخور حال كسب و كار تﻐييرات جزئي در آن داده شده است.
 -3نتیجه گیري
مقاله حاضر با هدف فرموليزه كردن تعاريف مختلف شكست كسب و كار و تشريح ديدگاههاي فرآيندي
و عملياتي در اين خصوص است .با توجه به ديدگاههاي بسيار مختلف در باره شكست كسب و كارها،
هيچ راه حل مناسب و كلي در نگرش صحيح به اين موضوع ارائه نشده است و صرفا به تعاريف بسنده
شده است .در اين پژوهش تالش شده است تا با ارائه يك پديده جديد به نام ضربه قوچ ،شكست كسب
و كارها را به شيوه رياضي بيان كرده و از آن ميتوان براي بسياري از كسب و كارها در دورههاي مختلف
عمر استفاده نمود .استفاده از اين پديده و فرمول اكتشافي آن اين فرصت را به كسب و كارها ميدهد تا
پيش بيني شكست كسب و كار خود را در آينده بتوانند انجام دهند .با توجه به اين كه اين پديده هنوز
بسيار خام است اميدواريم كه پژوهشگران آتي در اين رابطه تحقيقات گستردهتري را انجام دهند.
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