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 چکيده 

ها دید بقاء آنگرفته و عاملی در جهت تهها را در برکه تمام انواع شرکت ای هستافول سازمانی پدیده

اند از این وضعیت خارج هایی که افول را تجربه کرده و تلاش نمودهشده است. لذا مطالعه اقدامات شرکت

های چرخش بکار گرفته هایی را در خصوص طیف وسیعی از استراتژیها و بینشهتواند دیدگاشوند، می

هدف طراحی فرآیندی برای چرخش  ها بدهند. لذا در این تحقیق،ها به سایر شرکتشده توسط آن

اشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نوع بمتوسط جهت خروج از افول میووچککارهای کوکسب

بنیاد استفاده شده است. در مرحله اول با استفاده از در این تحقیق از استراتژی دادهباشد. آمیخته می

فعال در صنعت مواد  شرکت 66گیرندگان اصلی با تصمیمگیری غیرتصادفی و ابزار مصاحبه، روش نمونه

)دلایل بعد 1در قالب مقوله  93مولفه و  670ای صورت پذیرفت و ساختار یافتههای نیمهغذایی مصاحبه

شناسایی  گر چرخش، استراتژی چرخش و بهبود وضعیت شرکت(ای و مداخلهافول، افول، شرایط زمینه

های شناسایی شده در بخش کیفی بدست آمده است، بین ز مولفهای که اگردید. سپس پرسشنامه

های صنعتی استان تهران که شرایط افول را های فعال در صنعت مواد غذایی مستقر در شهرکشرکت

های شناسایی اند، جهت تایید یا رد مولفهگیری تصادفی ساده انتخاب شدهاند و از طریق نمونهداشته

بنیاد، های شناسایی شده بر اساس مدل پارادیمی دادهبندی مقولههایت با دستهشده، توزیع گردید. در ن
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-وگر و پیامدها، فرآیند چرخش کسبای، مداخلهعلّی، محوری، راهبردی، زمینهدر قالب شش بعد: 

 .گردید کارهای کوچک و متوسط تدوین

 بنیاددادهاستراتژی  ،کارهای کوچک و متوسطوافول شرکت، فرآیند چرخش، کسب :کليدي گانواژ

 مقدمه -9

بندی زندگی برای دسته هاییمدلاند که پردازان سازمانی متعددی تلاش کردهنظریه

ها و راهبردهای ها به شناسایی مشخصات، ویژگیها پیشنهاد کنند، که این مدلسازمان

ه سازمان در هر مرحله از چرخه زندگی پرداخته و اکثر محققان با مفهوم اساسی آن ک

باشد، موافق هستند)لستر و شامل: تولد، رشد، بلوغ، افول و نوکردن سازمان)چرخش( می

کار/ مدیریت، تا حد زیادی بر وهای موجود در زمینه کسب(. پژوهش3771، 6همکاران

کارها تمرکز کرده و افول شرکت مورد غفلت واقع شده است)ریبرو سرا و ورشد کسب

وجود رشد صنایع، بروز افول و فروپاشی کسب و کارها در  با(. امروزه 3769، 3همکاران

های صنعتی یا افول سازمانی چنان گسترش یافته است که تلاطمحال افزایش است و 

هایی که در (. شرکت3762،  9ها را در بر گرفته است)پانیکر و مانیمالاتمام انواع سازمان

های همگام شدن با با چالشهای آشفته و رقابتی حضور دارند، همواره این محیط

هایی که قادر به تغییرات مداوم محیطی روبرو هستند، که در چنین شرایطی، شرکت

توانند مزیت رقابتی خود را حفظ کنند، و مابقی یا مقابله با تهدیدات محیطی باشند می

، 4گیرند)سانتانا و همکارانروند و یا به ناچار در مقابل چرخش قرار میاز بین می

3760.) 

ی تغییرات کنند که افول شرکت نتیجه( بیان می3766)2لاوتن و همکاران

ها باشد. آنهای رقابتی نامناسب مینامطلوب محیطی، ناکارآمدی سازمانی و یا استراتژی

کنند، اولی ناشی از ها را به دو بخش خارجی و داخلی تقسیم میهای افول شرکتریشه

                                                           
1Lester et al 
2Ribeiro Serra et al 
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دهد که یک ز مسائل داخلی است و زمانی رخ میافول صنعت است و دومی ناشی ا

شود و اغلب شرکت بدلیل انحرافات استراتژیکی که در محیط داشته، غیر رقابتی می

 و یا عدم بروز رسانی ابخردانههای مدیریت ارشد در گسترش نگیریناشی از تصمیم

های زینهای و یا عدم کاهش ههای وظیفهخطوط تولید، عدم غلبه بر نقاظ ضعف بخش

( نیز معتقدند که افول سازمانی ممکن است بدلیل 3767)6سولنت و همکاران مالی است.

مدیریت ضعیف( و یا مشکلات خارجی)بطور مثال: مسائل  مسائل داخلی)بطور مثال:

های بکارگرفته شده توسط ها تلاشاقتصادی و یا افزایش رقابت( رخ دهد. پژوهش

-های چرخش معرفی کردهشرایط را در قالب استراتژیها جهت برون رفت از این شرکت

های چرخش به عنوان اقدامات لازم برای معکوس کردن روند افول اند. در واقع استراتژی

: ترامز و 3762: پانیکر و همکاران، 3773، 3شرکت تعریف شده است)گوون و همکاران

 (. 3769، 9همکاران

-هایی از قبیل، کاهش هزینهژیهای مرتبط با چرخش شرکت، به استراتپژوهش

(، 2،3760: شوایزر و همکاران6339، 4های ناکارامد)پیرس و رابینزها و کاهش دارایی

های (، تمرکز بر فعالیت3760تغییر مدیرعامل یا مدیران ارشد)سانتانا و همکاران، 

(، 3762(و ارتقاء تکنولوژی)پانیکر و همکاران، 3769، 1ای)اسچوینبرگ و همکارانهسته

( در پژوهش خود چرخش شرکت را فرآیندی دو 6339پریس و رابینز) کنند.اشاره می

های دانند که ابتدا بدون توجه به ماهیت اصلی دلیل افول شرکت، استراتژیای میمرحله

پذیرد و سپس شرکت دست وری)کاهش هزینه و کاهش دارایی ناکارامد( صورت میبهره

های نماید. برخی دیگر از پژوهشگران استراتژیش میبه اقدامات استراتژیک جهت چرخ

                                                           
1Solnet et al 
2Gowenet al 
3Trahms et al 
4Pearce & Robbins 
5Schweizer et al 
6Schoenberg et al 
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دانند و معتقدند که اقدامات چرخش باید وری را مقدم بر سایر اقدامات شرکت نمیبهره

 (. 3769، 6مطابق با دلایل افول شرکت باشند)اندوفور و همکاران

-ادبیات مرتبط با چرخش شرکت، ابعاد کاربردی و پژوهشی زیادی را در بر می

های صورت گرفته ی حائز اهمیت این است که در هیچ یک از پژوهشرد و لذا نکتهگی

های تاثیرگذار بر چرخش شرکت بررسی نشده است. لذا در این تمام ابعاد و زمینه

های مرتبط با چرخش شرکت بر اساس ها و مقولهتحقیق با شناسایی و ارزیابی مولفه

کارهای واحی و تدوین فرآیند چرخش کسببنیاد، به دنبال طرمدل پارادیمی داده

 کوچک و متوسط هستیم.

 پيشينه پژوهش -2

ای را در خصوص افول ها تعاریف و مفاهیم پیچیده و گستردهپژوهش. افول شرکت

اند، که برخی از این مفاهیم بصورت: افول سازمانی مرتبط با رکود سازمان بیان کرده

فول سازمانی مرتبط با نوسانات محیطی و در صنعت و نزول تقاضا، افول در کارکنان، ا

(. اسچوینبرگ 3767نهایت تقلیل منابع سازمان، تعریف شده است)سولنت و همکاران، 

( افول سازمانی را ضعف شرکت در سازگاری با محیط، کاهش مداوم 3769و همکاران)

نیز  (6332)3آروگیاسومی و همکاران کند.پذیری بالای شرکت تعریف میمنابع و آسیب

کنند که افول سازمانی ناشی از ترکیبی از مشکلات داخلی شرکت است که استدلال می

شود. برخی در نهایت منجر به ناتوانی شرکت در انطباق با تغییرات محیط خارجی می

دهند که افول شرکت ناشی از شکست مدیران در تطبیق دیگر از تحقیقات نیز نشان می

باشد)فورر و های در حال تغییر و تحول میشرکت، در محیطاستراتژی، ساختار و اهداف 

های داخلی کنند که مکانیسم( استدلال می3770(. فورر و همکاران )3770، 9همکاران

                                                           
1Ndofor et al 
2Arogyaswamy et al 
3Furrer et al 



 

 955........................................هاي کوچک و متوسط در مرحله افولطراحی فرآیند چرخش بنگاه

 

به تغییرات محیطی پاسخی بیش از ها آن بیانگر این است کههای شکست خورده شرکت

 اند. حد فعال و یا بیش از حد منفعل داده

ی داخلی و ها را در دو دستههای مختلف، دلایل افول شرکتهشمحققان در پژو

عوامل خارجی ناشی از شرایط محیطی و قدند که اند و معتبندی کردهخارجی تقسیم

-ای سازمان میهای وظیفهعوامل داخلی افول شرکت ناشی از سوء مدیریت در حوزه

وینبرگ و همکاران، : اسچ3766: لاوتن و همکاران، 3771باشد)چاتوت و همکاران، 

ی (. با این حال، به گفته3760: سانتانا و همکاران، 3762: پانیکر و همکاران، 3769

کار/ مدیریت، بر وهای موجود در زمینه کسب( اکثر پژوهش3769)6ریبرو سرا و همکاران

های هر ترین موقعیتکارها تمرکز کرده و افول شرکت که یکی از حیاتیورشد کسب

( 6317)9(. وتن3769، 3ست، مورد غفلت واقع شده است)ریبرو سرا و همکارانشرکتی ا

-افول سازمانی، اگر چه یک نگرانی مهم و اساسی برای سازمان"کند کهبیان می نیز

های . لذا با توجه به خلاء موجود در پژوهش"هاست، ولی توجه کمی به آن شده است

 موجود، سوالات اصلی تحقیق به شرح زیر است:

متوسط فعال در صنعت مواد غذایی ووکارهای کوچکیل داخلی افول کسب.دلا6

 اند؟کدام

فعال در صنعت مواد متوسط ووکارهای کوچککسب. دلایل خارجی افول 3

 اند؟غذایی کدام

های چرخش را به عنوان اقدامات لازم برای ها استراتژیپژوهش. چرخش شرکت

برخی دیگر  (.3773اند)گوآن و همکاران، کرده معکوس کردن روند افول شرکت تعریف

شود، در از محققان، هر اقدام مدیریتی را که جهت افول نکردن سازمانی استفاده می

                                                           
1Ribeiro Serra et al 
2Ribeiro Serra et al 
3Whetten 
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( نیز افول 6333)3(. کاندوالا 3767، 6اند)زنی و آمرداده های چرخش جایفعالیت

به حداقل شرکت را به عنوان موقعیت از دست رفته شدید و چرخش را معادل رسیدن 

های مختلف اقدامات و کند. محققان در پژوهشموقعیت از دست رفته تعریف می

های چرخش را در دو چارچوب بصورت: اقدامات استراتژیک و عملیاتی)ترامز و استراتژی

)شوایزر و وریو اقدامات بهبود و بهره (3762: پانیکر و مانیمالا، 3769 همکاران،

اند. در چارچوب نخست، اقدامات عملیاتی به عنوان کرده ( تقسیم بندی3760همکاران، 

-، گفته میرودهای داخلی شرکت بکار میسازی بخشاقداماتی که برای بهبود و بهینه

هایی است که شرکت در محیط خارجی جهت و اقدامات استراتژیک شامل فعالیت شود

(. در چارچوب دوم، 3769نماید)ترامز و همکاران، بهبود وضعیت رقابتی خود اتخاذ می

ها و شوند که هزینهوری به عنوان اقدامات عملیاتی در نظر گرفته میاستراتژی بهره

های بهبود مربوط به تعدیل و اصلاح دهند و استراتژیهای شرکت را کاهش میدارایی

 (.3769کند)اندوفور و همکاران، مناطقی است که شرکت در آن رقابت می

های چرخش بکار یدگاهی کلی و جامع در خصوص استراتژیبا این حال، هنوز د

ای چالش اصلی ها وجود ندارد، لذا با توجه وجود چنین خلاگرفته شده توسط شرکت

 باشد:محققین در قالب سوالات زیر می

 فعال در صنعت مواد غذایی در مرحله افولمتوسط وکوچککارهای و. کسب9

 ؟دهندچه اقدامات عملیاتی انجام می

 فعال در صنعت مواد غذایی در مرحله افولمتوسط وکوچککارهای و. کسب4

 دهند؟چه اقدامات استراتژیکی انجام می

ادبیات مرتبط با چرخش شرکت، ابعاد کاربردی و هاي چرخش شرکت. ها وتئوريمدل

کمی، کیفی و تئوریک گیرد، و در کل در یکی از سه حوزه پژوهشی زیادی را در بر می

                                                           
1 Zeni & Ameer 
2 Khandwalla 
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-پژوهشتعدادی از ( به 6(. در جدول)3767)سولنت و همکاران، شوند:بندی مییم تقس

 شود:های صورت گرفته در خصوص چرخش شرکت اشاره می

 هاي صورت گرفته در زمينه چرخش شرکت. پژوهش9جدول

 نتایج تحقيق منبع

چاتوت و 

 (3771)6همکاران

های مالی)کنترل ، استراتژیهای چرخش را شامل: تغییر مدیریت ارشدانواع استراتژی

موجودی، مدیریت نقدینگی، مدیریت بدهی و مدیریت سهام(، استراتژی کارکنان 

 )پیرایش نیروی کار( و استراتژی بازاریابی)محصول و تنوع بازار( معرفی کردند.

 

لاوتن و 

 (3766همکاران)

هایی که تها ارائه کردند. اول، شرکگیری مجدد شرکتدو روش مجزا برای باز جهت

اند، که بر بدست آوردن اعتماد مشتری و ایجاد خطر شکست را پشت سر گذاشته

اند. دوم، های بهبود و نوآوری تمرکز کردهوفاداری، فرآیندهای کسب و کار، هزینه

اند، که بر توسعه محصول، خدمات و هایی که در بازارهای سنتی افول کردهشرکت

 اند.دههمچنین رشد جغرافیایی تمرکز کر

اسمالبن و 

 (3763همکاران)

تمرکز بر ایجاد جریان های درآمدی جدید از طریق تغییر در روش های فروش و شیوه 

 های بازاریابی و یا توسعه بازارها و محصولات جدید. 

اوانس و 

 (3769)3همکاران

، های که موفق به خروج از افول شدند به احتمال زیاددر طی یک دوره سه ساله، شرکت

های غیر هسته ای را های کاهش هزینه، کاهش اندازه شرکت و دفع داراییاستراتژی

 اند.اتخاذ کرده

 

ترامز و 

 (3769همکاران)

ی داخلی و خارجی تقسیم بندی در پژوهش خود دلایل افول شرکت را در دو دسته

مات اند. سپس بسته به داخلی یا خارجی بودن دلیل افول شرکت، دو دسته اقداکرده

ای چرخش اند. همچنین به بررسی عوامل واسطهعملیاتی و استراتزیک را تعریف کرده

 شرکت پرداختند.

 

اسچوینبرگ و 

ها در شش دسته بندی های چرخش شرکتیک مدل معرفی کردند که در آن استراتژی

ای های هستهلیتدارایی، تمرکز بر فعاوری هزینه، کاهشکلی قرار گرفت که شامل: بهره

باشند. و این شرکت ساخت برای آینده ،تغییر در رهبری شرکت و تغییر فرهنگ می

                                                           
1Chathoth et al 
2Evans et al 
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 تواند تغییر کند.ها با توجه به فرهنگ مناطق جغرافیایی مختلف میاستراتژی (3769همکاران)

پانیکر و 

 (3762همکاران)

 ارائه دادنداز استراتژی های کاربردی مرتبط با مدیریت چرخش  یک دسته بندی کلی

که شامل: استراتژی های منایع انسانی، استراتژی های مالی، استراتژی های بازاریابی ، 

 .باشدریزی شرکتی می و برنامهتولید/عملیات استراتزی های 

شوایزر و 

 (3760)6همکاران

وری و بهبود، به یک مدل کلی از فرآیند چرخش ارائه نمودند که علاوه بر اقدامات بهره

 اند. ای تاثیرگذار بر چرخش شرکت پرداختهنهبررسی عوامی زمی

 

( در 3769ترامز و همکاران). گر در فرآیند چرخش شرکتاي و مداخلهعوامل زمينه

ای ها به برخی عوامل زمینههای چرخش شرکتکنند که استراتژیپژوهش خود بیان می

های خاص ها و زمینه( نیز معتقدند ویژگی3760مرتبط است. اشوایزر و همکاران)

(. در همین 3760ها موثر است)اشوایزر و همکاران، ها در فرآیند چرخش آنشرکت

( نیز عواملی از قبیل: سن، اندازه و نوع مالکیت را 3770راستا، کوکه و همکاران)

( عوامل 3760تاثیرگذارترین عوامل در فرآیند چرخش بیان کردند. اشوایزر و همکاران)

ی اقتصاد خرد و اقتصاد کلان دسته رخش شرکت را در دو دستهای تاثیرگذار بر چزمینه

ای تاثیرگذار در چرخش ( نیز یکی از متغیرهای زمینه3766)3بندی کرده است. گریو

کند، که بسیاری از محققان توجه به این عامل را نسبت شرکت را، اندازه آن معرفی می

( دریافتند که ساختار 3774)9ندانند. دونوهر و همکارابه سایر عوامل در اولویت می

-های چرخش تاثیر گذار میمالکیت و حاکمیت شرکتی به شدت بر انتخاب استراتژی

-شرکت ( معتقدند محیط قانونی بطور مستقیم بر واکنش3774)4باشد. مولی و همکاران

( نیز معتقدند که هم مشخصات 3779کذارد. بروتون و همکاران)ها به افول تاثیر می

 ای و فرهنگی بر انتخاب استراتژی چرخش تاثیرگذار است.هم تاثیرات منطقهصنعت و 

                                                           
1 Schweizer 
2Greve 
3Donoher et al 
4 Mouly et al 
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ها، محققین لذا با توجه به گستردگی عوامل تاثیرگذار بر فرآیند چرخش شرکت 

 باشند:بدنبال پاسخ به سوالات زیر می

 متوسطوکوچککارهای وکسبای تاثیرگذار بر فرآیند چرخش . عوامل زمینه2

 مواد غذایی چیست؟فعال در صنعت 

 متوسطوکوچککارهای وکسبگر تاثیرگذار بر فرآیند چرخش . عوامل مداخله1

 فعال در صنعت مواد غذایی چیست؟

 تحقيقشناسی روش  -3

ی آورجمعشیوه  ازنظری کاربردی است و هاپژوهشهدف جزء ازنظرتحقیق حاضر 

. در بخش کیفی، از ردیگیمکمی( قرار  -ی آمیخته)کیفیهاپژوهشاطلاعات در زمره 

ای از های نیمه ساختاریافتهبرفی( مصاحبهگیری هدفمند و غیرتصادفی)گلولهروش نمونه

های نمونه صورت پذیرفت، و تا رسیدن به گیرندگان اصلی شرکتمدیران و تصمیم

که مسیر پژوهش، مصاحبه با افراد اشباع نظری ادامه پیدا کرد. همچنین با توجه به این

ها بوده است، بنابراین استراتژی سازی آنها و مدلیی مفاهیم مرتبط، مقولهو شناسا

 هادادهلیوتحلهیتجزتکنیک اصلی در مدل پارادایمی انتخاب شده است.-تحقیق داده بنیاد

ی و کدگذاری انتخابی محورکدگذاری است که در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری 

 93مولفه استخراج گردید. در مرحله بعد، 670ز، مرحله کدگذاری با در .شودیمانجام 

با  شودیممقوله کلی پدید آمد. در مرحله آخر که به نام کدگذاری محوری شناخته 

شرایط  صورتبهتحلیل روایات، نوع ارتباط سایر مقولات با مقوله محوری، 

و  دهشمشخصای و پیامدهای، شرایط زمینهااسطهوراهبردها، شرایط  پدیدهاصلی،علی،

 یآورجمعپس ازنمودار تجسمی نشان داده شد. صورتبهبر اساس پارادایم کدگذاری 

ای لیکرت( و در اختیار جامعه ای تدوین)در طیف پنج گزینه، پرسشنامهموثقی هاداده

پیمایشی جهت تایید یا رد -نمونه قرار گرفت. در واقع، بخش کمی بصورت توصیفی
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. در این بخش از ده در بخش کیفی، انجام پذیرفتهای بدست آمها و معقولهمولفه

)معیار رد/پذیرش هر مولفه با توجه به طیف  تک نمونه ای بصورت یک طرفه tآزمون 

استفاده شده است. لازم به ذکر است، از آنجایی که حجم  بود( 9تایی لیکرت، عدد پنج

 امکان پذیر بود. tمون بود، لذا مطابق قضیه حد مرکزی استفاده از آز 97نمونه بیشتر از 

ای پنهان بوده و نیاز به جا که افول شرکت پدیدهاز آنجامعه و نمونه آماري. 

باشد، با مرور ادبیات و پیشینه آن می کنکاش دقیق شرکت جهت شناسایی

معیارهای زیر جهت  (،3762: پانیکر و همکاران، 3769اوانس و همکاران، پژوهش)

 پژوهش در نظر گرفته شد: ی مناسب اینهانمونهانتخاب 

الف( شرکت دچار نزول در سهم بازار، میزان تقاضا و یا درآمد شده باشد. ب( 

نزول شرکت در هر یک از موارد گفته شده، حداقل یک سال یا بیشتر بصورت مستمر 

ادامه پیدا کرده باشد. ج( شرکت چرخش کرده باشد و یا درصدد انجام اقداماتی برای 

 . چرخش بوده باشد

ی فوق را از طریق لازم بذکر است که پژوهشگر با دقت فراوان موارد گفته شده

ی افول با رکود یا نوسانات مصاحبه و یا بررسی اسناد، جهت عدم یکسان دانستن پدیده

 مدت عملکردی، بررسی کرده است.کوتاه

های فعال در صنعت مواد غذایی واقع در بخش کمی تحقیق، جامعه نمونه شرکت

ی حداقل یک ساله افول را تجربه کرده و اقداماتی ر استان تهران هستند که یک دورهد

ی افول جا که پدیدهطور که گفته شد، از آناند. همانحهت خروج ار افول انجام داده

شرکت کاملا آشکار نیست و ممکن است با رکود یا نوسانات عملکردی اشتباه گرفته 

های نمونه نکه امکان مصاحبه یا بررسی اسناد شرکتشود، و همچنین با توجه به ای

برای بررسی ها، در مقیاس بالا امکانپذیر نبوده است، جهت مشخص نمودن افول آن

های نمونه از لحاظ دارا بودن وضعیت افول و چرخش، توضیحی کتبی در تر شرکتدقیق

-ر ذهن پاسخابتدای پرسشنامه آورده شد تا درکی مناسب از وضعیت افول و چرخش د

ها مشخص گردد. لازم دهندگان به پرسشنامه ایجاد شود و بر اساس آن وضعیت شرکت
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های به ذکر است که در بخش کمی تحقیق، با استفاده از اطلاعاتی که از سازمان شهرک

 327شرکت شناسایی گردید، که با استفاده از فرمول کوکران  177صنعتی اخذ شد، 

شرکت  607انتخاب شد و در نهایت تجزیه و تحلیل روی  شرکت بعنوان جامعه نمونه

 که واجد شرایط گفته شده در پرسشنامه بودند، انجام پذیرفت.

های لازم در طراحی پرسشهاي گردآوري شده. بررسی روایی و پایایی داده

های مرتبطی مورد بررسی قرار گرفت، سوالات مناسب شناسایی و برای مصاحبه، پژوهش

برداری در این تحقیق از دو مرحله تشکیل شده است. مرحله است. نسخهترکیب شده 

های ضبط شده بوده اول شامل ضبط صدا و مرحله دوم تهیه نسخه کتبی از مصاحبه

صورت سیستماتیک انجام گرفته و مقولات و مولفه های ها بهاست. فرآیند تحلیل داده

ل ملاحظه در تعیین روایی و ها به دست آمده است. نکته قابنهایی از دل داده

ها، استفاده از های پیشنهادی در این پژوهش، بازگشت چندباره و تحلیل دادهپایاییمولفه

باشد. در واقع برای اطمبنان دو نفر متخصص برای کدگذاریو در نهایت تایید خبرگان می

  (.6317کامل از روایی پژوهش چهار مرحله زیر انجام پذیرفت)گویا و لینکلن، 

گذاری شد. شوندگانبا یک کد نامابتدا هریک از مصاحبهالف( قابلیت اعتماد: 

های کوتاه درآورده شد و هر عبارت به صورت سپس محتوای مصاحبه به صورت عبارت

های بدست آمده توسط ها و مقولههای کوتاه کدگذاری گردید. در نهایت مولفهواژه

 رار گرفت.خبرگان مورد اصلاح و سپس مورد تایید ق

ها، مدل فرآیند بندی و تحلیل مصاحبهقابلیت اعتبار: پس از کدگذاری، دستهب( 

هایی که در این زمینه انجام های افول کرده بدست آمد و با پژوهشچرخش شرکت

گرفته بود، مقایسه گردید. ج( قابلیت تایید: همچنین مدل بدست آمده در این پژوهش 

رار گرفت و نظر ایشان برای تدوین مدل نهایی لحاظ شوندگان قدر اختیار مصاحبه

 گردید.
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جزئیات، عوامل و مراحل انجام کار بصورت د( قابلیت انتقال: در نهایت، تمامی  

ها ها و زمینهکامل در این پژوهش شرح داده شد، تا قابلیت تعمیم نتایج به سایر حوزه

 افزایش یابد.

صوری بوده که در این حالت کمیت و  در بخش کمی نیز، پرسشنامه دارای روایی

از روش آلفای  کیفیت سوالات از نظر خبرگان مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین

 32تعداد  کرونباخ برای بررسی پایاییپرسشنامه استفاده شده است. بدین معنی که

داده شد که بعد از تکمیل پرسشنامه توسط این افراد های نمونه شرکتپرسشنامه به 

بدست آمد. همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای 01/7پرسشنامه   کرونباخ ریب آلفایض

 همه ابعاد پرسشنامه بدست آمد که نتایج آن در جدول ذیل آورده شده است:

 . آلفاي کرونباخ ابعاد پرسشنامه2جدول

 آلفاي کرونباخ متغير آلفاي کرونباخ متغير

 73111 استراتژی مالی 73093 دلایل داخلی افول

 73039 استراتژی بازاریابی 73176 دلایل خارجی افول

 73193 استراتژی تولید/عملیات 73014 شرایط مداخله گر

 73016 استراتژی رشد 73000 شرایط زمینه ای

  73106 استراتژی منابع انسانی

 

 با توجه به نتایج جدول فوق، پرسشنامه از پایایی خوبی برخودار است.
 

 هشهاي پژویافته 

(، 3771( و لستر و همکاران)3762به زعم پانیکر و همکاران)پدیده اصلی: افول شرکت. 

-بلوغ به افول اجتناب ناپذیری می بر طبق تئوری چرخه عمر سازمان، بی شک مرحله

-ها میها را در بر گرفته و عاملی در جهت تهدید بقاء آنانجامد، که تمام انواع شرکت
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ول شرکت مقوله اصلی در نظر گرفته شده است. بر طبق گردد. در این تحقیق، اف

-های انجام شده، افول شرکت دارای علائمی میهای صورت گرفته و مصاحبهپژوهش

( علائم افول شرکت را شامل کاهش سود و کاهش قیمت 3773باشد. گوون و همکاران)

-مشخصه( نیز در پژوهش خود، 3766سهام شرکت در نظر گرفتند. لاوتن و همکاران)

های افول شرکت را شامل کاهش شدید سهم بازار و کاهش منابع مالی شرکت دانستند. 

( صورت پذیرفت، علائم 3769در پژوهش دیگری که توسط اسچوینبرگ و همکاران)

 افول را شامل کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش درآمد و سود معرفی کردند.

کته نمایان شد که کاهش سهم ی این تحقیق، این نهامصاحبهدر فرآیند انجام 

های بازار، کاهش تقاضا و کاهش درآمد به مدت حداقل یک سال، علائم افول شرکت

های کیفی و کمی را های نمونه در بخش( علائم افول شرکت9اند. جدول)نمونه بوده

 دهد. نشان می

 هاي نمونه. بررسی علائم افول شرکت3جدول

 بخش کيفی

مدت افول  روع افولش نشانه افول کد شرکت

 )سال(

1C 9 6937 کاهش تقاضا 

2C 3 6936 کاهش تقاضا 

3C 9 6937 کاهش سهم بازار 

4C 9 6913 کاهش تقاضا 

5C 4 6937 کاهش تقاضا 

6C 9 6933 کاهش سهم بازار 

7C 3 6937 کاهش سهم بازار 
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8C 9 6933 کاهش درآمد 

9C 9 6937 کاهش سهم بازار 

10C 3 6919 رکاهش سهم بازا 

11C 9 6933 کاهش سهم بازار 

 بخش کمی

 درصد فراوانی فراوانی سطوح عنوان

 

 علائم افول

 درصد 29 شرکت 37 کاهش سهم بازار

 درصد 91 شرکت 16 کاهش تقاضا

 درصد 66 شرکت 63 کاهش درامد

 

 مدت زمان 

 درصد 92 23 سال 3تا  6

 درصد 91 14 سال 9تا  3

 درصد 30 40 سال به بالا 9

 

-در این تحقیق، با توجه به ادبیات موضوع و مصاحبهشرایط علی: دلایل افول شرکت. 

 باشد: ها شامل دو بخش داخلی و خارجی میهای صورت گرفته، دلایل افول شرکت

های حوزهدلایل داخلی افول شرکت از سوء مدیریت در الف( دلایل داخلی افول: 

های اصلی هر سازمان که فعالیتد و با توجه به اینآینای سازمان بوجود میوظیفه

باشد، لذا ریزی میشامل، مدیریت منابع انسانی، مالی، بازاریابی، تولید/عملیات و برنامه

های شناسایی شده ( مولفه4باشد. جدول)ها میدلایل داخلی افول مربوط به این بخش

 دهد:در بخش کمی را نشان میای نمونهتکدر بخش کیفی و همچنین نتایج آزمون تی

 اينمونهتکهاي شناسایی شده و نتایج آزمون تی. مولفه1جدول
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آماره  ميانگين هامولفه هامقوله متغير

 تی

 نتيجه معناداري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دلایل 

داخلی 

 افول

 

 

 منابع انسانی

 

 

 تایید 73777 69332 43936 کفایتی مدیریتبی

 تایید 73776 66379 43930 کارکنان ناکارآمد

 تایید 73777 3311 43437 ازدیاد افراد شاغل

 تایید 73776 64362 93130 جایی کارکناننرخ  بالای جابه

ضعف سیستم ارزیابی و جبران 

 خدمت کارکنان

 تایید 73773 3332 93436

 

 

 مالی

 تایید 73777 1393 43676 دارایی غیرکارآمد بالا

 تایید 73777 1313 43996 گردش مالی پایین

 تایید 73773 3344 93006 فقدان نقدینگی

 تایید 73777 0331 93190 چالش با موسسات مالی

 تایید 73777 1320 43310 استفاده نادرست از بودجه

 تایید 73776 0311 93163 سیستم حسابداری ضعیف

 

 بازاریابی

 تایید 73777 66311 43113 استراتژی بازاریابی ضعیف

 تایید 73773 1326 43123 گیری بازارعدم وجود جهت

عدم تطبیق طراحی و کیفیت با 

 سلیقه مشتری

 تایید 73776 0300 43976

 تایید 73777 3342 43666 قیمت گذاری ثابت محصولات

 تایید 73777 69313 43223 تکنولوژی منسوخ 
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 تولید/عملیات

 تایید 73773 63311 43913 ناکارآمدی عملیاتی

 تایید 73777 1321 93643 برداری پایین از ظرفیتبهره

 تایید 73779 4332 43920 انبار زیاد موجودی کالا

عدم یکپارچکی بخش های 

 شرکت

 تایید 73777 1331 93914

 

 ریزیبرنامه

 تایید 73776 0339 93769 توسعه بلند پروازانه

 تایید 73777 2361 93140 عدم برنامه ریزی منسجم

 تایید 73777 9361 93310 برنامه ریزی کوته بینانه

 

های داخلی برای شرکت تضعیف در حالی که ناکارآمدیب( دلایل خارجی افول: 

های خارجی در کننده هستند، ولی تمایل شرکت به افول تا حد زیادی بستگی به محیط

لاوه بر عوامل داخلی، برخی عوامل خارجی های نمونه عحال ظهور دارد. در واقع شرکت

های شناسایی شده در ( مولفه2اند. جدول)را نیز در رسیدن به افول تاثیرگذار دانسته

 دهد.ای در بخش کمی را نشان مینمونهتکبخش کیفی و همچنین نتایج آزمون تی

 اينمونهتکهاي شناسایی شده و نتایج آزمون تی. مولفه5جدول

آماره  ميانگين هامولفه هاقولهم متغيرها

 تی

 نتيجه معناداري

 

 

دلایل خارجی 

 افول

 تایید 73777 63303 93316 رکود اقتصادی اقتصادی

 تایید 73776 62311 43913 تقاضای بازار ضعیف

 تایید 73776 0313 43779 های دولتیتوقف حمایت قانونی

 تایید 73779 1346 93326های داخلی افزایش رقابت رقابتی
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 و خارجی

 تایید 73777 0333 93333 تغییر انتظارات مشتریان فرهنگی/اجتماعی

 تایید 73776 63323 43930 تغییر فرهنک

 تایید 73773 66391 93221 تغییرات تکنولوژی تکنولوژیکی

 

منظور از . : ادراک مدیریت، رهبري استراتژیک، مدیریت ذینفعانگرمداخلهشرایط 

کوچک  یوکارهاکسب ینفرآیندچرخشاست که در ح یگر مجموعه عواملمداخله یطشرا

، در واقع خواهند گذاشت یرتأثها انتخابی توسط شرکتو متوسط بر راهبردها و اقدامات 

 باشد.گر رابط بین افول شرکت و اقدامات لازم برای چرخش میشرایط مداخله

ها به افول، ادراک مدیران اولین محرک جهت پاسخ شرکتالف(ادراک مدیریت: 

باشد. در واقع، به رسمیت شناختن افول توسط و تیم مدیریت ارشد از شرایط شرکت می

مدیران شرکت، نشان دهنده این است که وضعیت کنونی شرکت قابل قبول نیست و 

باشد. علاوه بر این آگاهی مدیران از افول شرط مهمی برای شروع فرآیند چرخش می

باشد، چرا که لازمه شروع فرآیند چرخش می فول از جانب مدیران شرکتاین، پذیرش ا

های گذشته خود و عدم پذیرش مسئولیت افول گیریپافشاری برخی مدیران بر تصمیم

ها، سدی در برابر فرآیند چرخش است. در نهایت، پس از آگاهی و شرکت از جانب آن

باشد. زیرا ارزیابی ضعیف مهم میپذیرش افول ار جانب مدیران، درک شدت افول امری 

های چرخش نامناسب شده و شرکت را از بهبود از افول شرکت منجر به اتخاذ استراتژی

 دارد. وضعیت باز می

عامل مهمی که بر کیفیت و تناسب فرآیند چرخش  ب(رهبري استراتژیک: 

باشد. یکپارچکی و هماهنگی رفتار مدیران ارشد تاثیرگذار است، رهبری استراتژیک می

های مختلف شرکت نه تنها در کیفیت اقدامات استراتژیک بلکه در بقاء شرکت در بخش

یی به نیازهای شرکت نیز تاثیرگذار است. در واقع انگیزه و توانایی مدیران برای پاسخگو
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تواند با توجه به دلایل افول، در غالب یک چارچوب چرخش امری حیاتی بوده که می

ناشی از عوامل انگیزشی از قبیل: پاداش، امید به بهبود سمت شغلی و عواملی از این 

 دست باشد. 

نقش مهمی  با توجه به نتایج بدست آمده، ذینفعان شرکتج(مدیریت ذینفعان: 

کنند. به گفته های مدیران ارشد در خصوص فرآیند چرخش ایفا میگیرییمدر تصم

مدیران، برخی ذینفعان ممکن است تمایلی به چرخش شرکت نداشته و در نتیجه 

منابعی نیز برای این امر در نظر نگیرند در کل، نتایج نشان داد که شناخت ذینفعان 

وده و  ممکن است اهداف ذینفعان به در زمان افول همواره امری چالش برانگیز ب شرکت

( 1باشد، تغییر کند. جدول)دلیل اینکه شرکت افول کرده است و در حال چرخش می

ای در نمونهتکهای شناسایی شده در بخش کیفی و همچنین نتایج آزمون تیمولفه

 دهد.بخش کمی را نشان می

 اينمونهتکهاي شناسایی شده و نتایج آزمون تی. مولفه1جدول

آماره  ميانگين هامولفه هامقوله متغيرها

 تی

 نتيجه معناداري

 

 

 

 

شرایط 

 گرمداخله

 

ادراک 

 مدیریت

 تایید 73777 66331 43933 آگاهی از افول

 تایید 73776 3312 93316 پذیرش افول

 تایید 73777 67302 43793 درک شدت افول

رهبری 

 استراتژیک

 تایید 73777 66333 93116 پاداش مدیران

 تایید 73776 67323 93213 مهارت و توانایی مدیران

یکپارچکی عملکرد مدیران 

 ارشد

 تایید 73776 3399 93124

 تایید 73777 66323 43196 مالکان 
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مدیریت 

 ذینفعان

 تایید 73776 3319 93212 اعتباردهندگان

 تایید 73777 1313 93293 تامین کنندگان

 تایید 73773 3326 93321 مشتریان

 تایید 73776 1313 93120 کارکنان

 تایید 73779 67336 93116 دولت

 

ها در های خاص شرکتها و زمینهدهد که ویژگیها نشان میپژوهش. ايشرایط زمينه

( 6339)6(. توماس و همکاران3760ها موثر است)اشوایزر و همکاران، فرآیند چرخش آن

 ی سازمان یک عامل محوری در فرآیند چرخش است. ه زمینهنیز معتقدند ک

ای در چرخش شرکت، اندازه آن یکی از متغیرهای زمینهالف( اندازه شرکت: 

باشد، که بسیاری از محققان توجه به این عامل را نسبت به سایر عوامل در اولویت می

ن اندازه شرکت و دهد که یک همبستگی بیهانشان می(. پژوهش3766، 3دانند)گریومی

 (.3767، 9احتمال بقاء آن در زمان افول وجود دارد)کاتو

دهد که محیط قانونی بطور مستقیم بر ها نشان میپژوهش گذاري:ب(قانون

: اشوایزر و همکاران، 3774، 4کذارد)مولی و همکارانها به افول تاثیر میشرکت واکنش

آوری شده، نبود قوانینی برای جمعهای ها و نتایج پرسشنامه(. طبق مصاحبه3760

ها در اعطای گیری بانکهای ورشکسته یا در حال افول، سختحمایت از شرکت

های کارگری هایی با شرایط نابسامان، فقدان قوانین مناسب اتحادیهتسهیلات به شرکت

خش شود، از جمله موارد تاثیرگذار بر فرآیند چرکه مانع از اخراج کارکنان ناکارآمد می

 باشند. های مذکور میشرکت

                                                           
1Thomas et al 
2Greve 
3Kato 
4 Mouly et al 
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ای و پردازان رفتاری معتقدند که تاثیرات منطقهنظریه اي/فرهنگی:منطقهج(

(. اینکه 3779فرهنگی بر انتخاب استراتژی چرخش تاثیرگذار است)بروتون و همکاران، 

تواند در فرآیند چرخش تاثیرگذار باشد شرکت در چه کشور، منطقه و یا شهری باشد می

تواند بکار ته به فرهنگ آن منطقه، اقدامات عملیاتی و استراتژیک متفاوتی را میو بس

ها و ارتباطشان با تواند قدرت مدیر/مالکان شرکتهای فرهنگی، میگیرد. در واقع تفاوت

های دیگر همکارانشان جهت ایجاد اتحادهای استراتژیک و یا همچنین محدودیت

ها را تحت اری اقدامات دیگر در فرآیند چرخش آناستفاده از کاهش نیروی کار و بسی

 .تاثیر قرار دهد

اثر نوع فعالیت شرکت در فرآیند چرخش به عنوان یک عامل  د(نوع شرکت:

(. راولیج و 3760ای برخوردار است)اشوایزر و همکاران، ای از اهمیت ویژهزمینه

-های خردهکتکنند که عدم موفقیت شر( در پژوهش خود بیان می3777)6همکاران

باشد. همچنین هانکوک و های تولیدی میفروش به مراتب بیشتر از شرکت

( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که اثربخشی اخراج کارکنان در 3769)3همکاران

های تولیدی نسبت به سایر صنایع، بطور قابل توجهی بیشتر است. نتایج حاصل شرکت

دهد که نوع فعالیت امده در این تحقیق نشان می های بدستاز تجزیه و تحلیل داده

های چرخش بکارگرفته شده تاثیرگذار است و ممکن است شرکت در انتخاب استراتژی

 شود با یکدیگر متفاوت باشد.  های محتلف اتخاذ میاقداماتی که در شرکت

ادبیات مدیریت استراتژیک یک وابستگی بین شکل استراتژی و  ر(محيط صنعت:

 هاشرکت(. در واقع، 3764واسیلیکی و همکاران، دهد)صنعت را نشان می محیط

استراتژی خود را پس از ارزیابی شرایط محیطی در رابطه با انتظارات خود، روندهای 

ها و ویژگی صنایعی که در آن هستند، شکل برداری از فرصتکلی، عملکرد گذشته، بهره

های نمونه با توجه به درکی که از پویا یا رکتها نشان داد که شدهند. نتایج مصاحبهمی

                                                           
1 Routledge et al 
2 Hancock et al 
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-( مولفه0اند. جدول)پایدار بودن صنعت داشتند، اقداماتی را جهت چرخش انجام داده

ای در بخش نمونهتکهای شناسایی شده در بخش کیفی و همچنین نتایج آزمون تی

 دهد:کمی را نشان می

 اينمونهتکهاي شناسایی شده و نتایج آزمون تی. مولفه1جدول

 نتيجه معناداري آماره تی ميانگين هامولفه هامقوله متغيرها

 

 

 

-شرایط زمینه

 ای

 تایید 73777 66332 43931 اندازه شرکت اندازه شرکت

 

 گذاریقانون

 تایید 73776 1313 93136 های کارگریاتحادیه

 تایید 73777 63396 43910 قوانین بانکی

-منطقه

 ای/فرهنگی

 تایید 73779 1323 93120 ایمل منطقهعوا

 تایید 73773 1310 43320 های فرهنگیتفاوت

 تایید 73777 3316 43132 نوع شرکت نوع شرکت 

 

 محیط صنعت

 تایید 73776 0323 93120 پویایی صنعت

 تایید 73773 0392 93349 پایدار بودن صنعت

 

-وهایی که برای چرخش کسبراتژیاست. هاي چرخشها: استراتژيراهبردها/واکنش

کارهای کوچک و متوسط فعال در صنعت مواد غذایی شناسایی شده، در دو بخش 

 بندی گردیده است:اقدامات عملیاتی و استراتژیک تقسیم

آن دسته از اقداماتی که مربوط به محیط داخلی شرکت بوده  اقدامات عملياتی:

هایی که صورت پذیرفت، موضوع و مصاحبهگیرند. طبق ادبیات در این دسته قرار می

 بندی شد. اقدامات عملیاتی در قالب چهار استراتژی تقسیم
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ها به اقدامات شرکت در این دسته از استراتژیالف( استراتژي منابع انسانی: 

شود. بخش منابع انسانی جهت بهبود وضعیت شرکت در دوران افول مربوط می

-تکدر بخش کیفی و همچنین نتایج آزمون تی های شناسایی شده( مولفه1جدول)

 دهد:ای در بخش کمی را نشان مینمونه

 اينمونهتکهاي شناسایی شده و نتایج آزمون تی. مولفه8جدول

آماره  ميانگين هامولفه هامقوله متغيرها

 تی

 نتيجه معناداري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استراتژی 

منابع 

 انسانی

 

 

جذب و 

 استخدام 

 تایید 73777 66303 93130 ل شرکتتغییر مدیر عام

 تایید 73776 63343 43926 تغییر تیم مدیریت ارشد

 تایید 73777 33342 43919 کاهش تعداد کارکنان

 تایید 73777 2313 93911 جذب افراد آموزش دیده

پذیر و بکارگیری کارکنان انعطاف

 دارای ابتکارعمل

 تایید 73773 1339 93333

 

 

 

  آموزش

 تایید 73777 3336 93169 آموزش کارکنان

 تایید 73776 1313 93139 توانمند سازی مدیران

 تایید 73777 1313 93390 تیم سازی

 تایید 73779 3323 93331 تغیر فرهنگ 

 تایید 73773 67394 43936 گذاری کاراشتراک

 دتایی 73776 3332 93222 استعدادیابی و چرخش شغلی مناسب

 تایید 73777 3391 43933 ارزیابی گروهی عملکرد  
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ارزیابی 

 عملکرد 

ارزیابی عملکرد بر مبنای خروجی 

 نهایی

 تایید 73777 3306 93104

 تایید 73776 66332 43910 گزینش دائمی کارکنان

 

 

پاداش و 

 جبران 

 تایید 73777 64332 93001 های کارآفرینانه)تسهیم سود(پرداخت

 تایید 73777 63312 43629 های غیرضروریاهش پرداختیک

تغییر وضعیت کارکنان به حالت پاره 

 وقت

 تایید 73777 1332 93310

دور کاری یا مرخصی اجباری بدون 

 حقوق

 تایید 73776 3339 93119

 

هدف از استراتژی مالی در فرآیند چرخش، استفاده بهینه از  ب( استراتژي مالی:

کار وپذیری و حفظ بقاء کسبهای شرکت، به منظور افزایش رقابتو دارایی قدرت مالی

کاهش شدید  نیاز به ایجادها تحت فشارهای شدید مالی در دوران افول، باشد. شرکتمی

های شناسایی شده هزینه و کاهش دارایی به منظور بقاء هستند. که در ادامه به مولفه

 پردازیم:می

 اينمونهتکاسایی شده و نتایج آزمون تیهاي شن. مولفه1جدول

آماره  ميانگين هامولفه هامقوله متغيرها

 تی

 نتيجه معناداري

 

 

 

 

 

 

های سرمایه کاهش هزینه

 گذاری

 تایید 73773 3339 43604

 تایید 73777 0322 93913 کاهش مخارج تحقیق و توسعه

 تایید 73776 0391 93146 تولید و فروش هایکاهش هزینه
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استراتژی 

 مالی

 

 

 

کاهش 

 هزینه

 

 

 تایید 73777 0363 93363 های اداریکاهش هزینه

 تایید 73776 1393 43911 های دریافتنیآوری حسابجمع

 تایید 73777 1316 43976 برش)کاهش( موجودی انبار

های طولانی کردن حساب

 پرداختی

 تایید 73777 1323 43916

 تایید 73773 30319 43766 ای بازاریابیهکاهش هزینه

 تایید 73777 36339 93046 های نیروی کارکاهش هزینه

کاهش 

 دارایی

 تایید 73779 3339 93930 های ناکارآمدکاهش دارایی

جذب 

 منابع مالی

 تایید 73777 2391 43331 تزریق منابع مالی

 تایید 73776 67319 43239 دریافت تسهیلات بانکی

 

به شرایط ایجاد شده،  واکنش در های افول کردهشرکت ج( استراتژي بازاریابی:

 هایحلراه دنبال ها بهشرکت. در واقع کنندازاریابی خود می هایفعالیت اقدام به اصلاح

 به تمایل مسائل و نیازهای مشتریان و همچنین حل برای خلاقانه، جدیدو غیرعادی

های بازاریابی ترین استراتژیدر بازارهستند. در ادامه مهمموجود  هایاز فرصت استفاده

 شناسایی شده آورده شده است: 

 اينمونهتکهاي شناسایی شده و نتایج آزمون تی. مولفه91جدول

آماره  ميانگين هامولفه هامقوله متغيرها

 تی

 نتيجه معناداري

 تایید 73777 1331 43779 متیتبعیض قی  
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استراتژی 

 بازاریابی

 

 

 

 

آمیخته 

 بازاریابی

 تایید 73777 1393 43779 کانال توزیع مشترک

قیمت گذاری با توجه به نوع 

 محصول

 تایید 73779 2306 93011

 تایید 73777 1336 43641 تغییر در بسته بندی

ارائه محصول جدید با تکنولوژی 

 موجود

43639 6632

3 

 تایید 73773

ازپرداخت ارائه تخفیف جهت ب

 بدهی

 تایید 73776 4319 43330

 تایید 73777 1336 43666 پرداخت اشانتیون

0331 43763 بازاریابی ویترینی

2 

 تایید 73773

 تایید 73773 1331 43764 های اجتماعیاستفاده از شبکه

تمرکز بر 

 مشتری

 تایید 73776 3362 43961 ایجاد ارتباط با مشتری

 تایید 73776 1392 43976 نیاز مشتری تولید بر اساس

تمرکزبر

 بازار

 تایید 73777 0319 43321 تولید بر اساس سفارش

 تایید 73777 2363 43669 گذاری بر اساس رقباقیمت

 

سازی تولید، ها به دنبال بهینهدر این بخش، شرکت د( استراتژي توليد/عمليات:

باشند. در واقع و مواردی از این دست می بهبود زنجیره تامین، بروز کردن تکنولوژی

 وری هستند. ها بدنبال بهبود بهرهها با اتخاذ این استراتژیشرکت

 
 اينمونهتکهاي شناسایی شده و نتایج آزمون تی. مولفه99جدول
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آماره  ميانگين هامولفه هامقوله متغيرها

 تی

نتي معناداري

 جه

 

 

 

استراتژی 

تولید/ 

 عملیات

 

 

 

 سازی بهینه

 تایید 73777 66333 43774 اقدامات کارایی در عملیات

 تایید 73773 66391 43360 بهبود زنجیره تامین

 تایید 73777 63342 93104 انبارداری مشترک

 تایید 73776 66339 43961 تولید با برند رقبا

 تایید 73777 66310 93190 تولید در ازای پرداخت نقدی

ی حداکثری از بهره بردار

 ظرفیت

 تایید 73776 69312 93103

بروز رسانی 

 تکنولوژی

 تایید 73777 64393 43926 خرید تجهیزات بروز

 

محققان تاکید فراوانی بر نقش اقدامات استراتژیک در چرخش  اقدامات استراتژیک:

 بلندمدت اند، در واقع اقدامات استراتژیک بعنوان محرکی برای موفقیتشرکت کرده

(. طبق ادبیات موضوع و 3769شرکت در دوران افول هستند)ترامز و همکاران، 

بندی هایی که صورت پذیرفت، اقدامات استراتژیک در قالب دو استراتژی تقسیممصاحبه

 گردید. 

( مواردی از قبیل ادغام، 3769به زعم ترامز و همکاران)الف(استراتژي رشد: 

ها، اقدامی سودمند است. در ییر روند افول شرکتتملک و اتحادهای استراتژیک برای تغ

اند وضعیت خود های رشد توانستههای نمونه با انجام برخی استراتژیاین تحقیق، شرکت

های ( مولفه63را در بازار بهبود داده و شرکت را از شرایط افول خارج کنند. جدول)

ای در بخش کمی را هنمونتکشناسایی شده در بخش کیفی و همچنین نتایج آزمون تی

 دهد:نشان می
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 اينمونهتکهاي شناسایی شده و نتایج آزمون تی. مولفه92جدول

آماره  ميانگين هامولفه هامقوله متغيرها

 تی

 نتيجه معناداري

 

 

 

استراتژی 

 رشد

 

اکتساب و 

 ادغام

انتقال منابع به شرکت های با 

 رشد مثبت

 تایید 73776 3321 93330

 تایید 73777 32366 93213 ادغام افقی

 رد 73366 -1392 33340 ادغام عمودی

 

 

اتحاد 

 استراتژیک

 تایید 73777 66339 43913 اشتراک گذاری فناوری

 تایید 73773 3362 93100 سرمایه گذاری مشترک

 تایید 73777 67391 93302 اعطای نمایندگی

 ییدتا 73776 67339 43440 گسترش کانال های توزیع

 

( معتقدند اقداماتی از قبیل: 3770ماروو و همکاران)ب(استراتژي کارآفرینانه: 

ها ی شرکت جهت ایجاد محصولات با ارزش جدید، فرآیندسازی سرمایهبازنگری و بهینه

و یا فناوری های جدید، تاثیر مثبتی بر بهبود وضعیت شرکت خواهد داشت. در واقع 

ی اقدامات عملیاتی مبتنی بر فرصت، بطور یکپارچه در همهی های کارآفرینانهاستراتژی

 و استراتژیک وجود دارد.  

کنند که بسته به ( بیان می3773گوون و همکاران). پيامدها: بهبود وضعيت شرکت

تواند ترکیبی از: بهبود نسبی در می چرخشهای چرخش، نتایج دلایل نیاز به استراتژی

سود، بازگشت سرمایه، رشد فروش، روحیه کارکنان  جریان نقدی شرکت، بهبود حاشیه

 و یا رشد سهم بازار باشند. 
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در این تحقیق با توجه به علائم افول شرکت های نمونه، بهبود وضعیت شرکت 

در نهایت با توجه به باشد. بصورت: عدم نزول سهم بازار، بهبود تقاضا و رشد درآمد می

ارهای کوچک و متوسط بصورت زیر تدوین کونتایج بدست آمده، فرآیند چرخش کسب

 گردید: 
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 گيري نتيجهبحث و  -2

های همه جانبه و مطالعات در خصوص افول شرکت و استراتژی چرخش نیاز به بررسی

های جدید افول شناسایی فاکتورهای تاثیرگذار بر فرآیند چرخش دارد. ارائه مدل

-ی گسترش تحقیقات اخیر در این خصوص میچرخش نشان دهندهسازمانی و فرآیند 

ای ازعوامل تاثیرگذار بر فرآیند چرخش بررسی و باشد. ولی با این وجود، بخش عمده

های نظری موجود و ها و دیدگاهشناسایی نشده است. در این تحقیق با بررسی جریان

این فرآیند، از طریق  های متعدد تاثیرگذار برهمچنین تجزیه و تحلیل دقیق جنبه
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مصاحبه و پرسشنامه، چارچوبی ارائه گردید که طیف وسیعی از جریانات و عوامل موثر 

 گیرد. های افول کرده را در بر میبر چرخش شرکت

بر طبق مدل ارائه شده در این تحقیق، شناسایی دلایل افول یکی از اولین 

قات صورت گرفته)چاتوت و باشد، و طبق تحقیهای افول کرده میاقدامات شرکت

: پانیکر و 3769: اسچوینبرگ و همکاران، 3766: لاوتن و همکاران، 3771همکاران، 

(  و نتایج بدست آمده به دو بخش داخلی و 3760: سانتانا و همکاران، 3762همکاران، 

در محیط بیرونی  بندی شده است. از سوی دیگر هرگونه نوسان و تلاطمخارجی تقسیم

 باشد. ی افول خارجی میاز کنترل مدیریت هست،  بوجود آورنده که خارج

شود، دلایل داخلی و خارجی افول منجر به نمایان شدن علائم افول در شرکت می

تواند به صورت کاهش سهم بازار، های بدست آمده و ادبیات پژوهش میکه طبق یافته

باشد)گوون و همکاران،  کاهش تقاضا و یا کاهش درآمد در مدت زمان حداقل یک سال

: پانیکر و همکاران، 3769: اسچوینبرگ و همکاران،3766: لاوتن و همکاران، 3773

گیرندگان اصلی شرکت در پس از نمایان شدن علائم افول، مدیران و تصمیم. (3762

هایی جهت بهبود وضعیت قالب اقدامات عملیاتی یا استراتژیک دست به استراتژی

بایست بسته به داخلی یا ها میدهد که شرکتها نشان میهشزنند. پژوشرکت می

ترین استراتژی را اتخاذ کنند)پانیکر و همکاران، خارجی بودن دلایل افول، مناسب

ای و یا بصورت آمیخته بکار گرفته توانند بصورت مرحلهها می(. این استراتژی3762

 (.3760شوند )شوایزر و همکاران، 

خش شرکت، مدیر عامل یا تیم مدیریت ارشد است، که در رابط یین افول و چر

ای نشان داده شده است. چرا که در مدل بدست آمده در تحقیق به عنوان عوامل واسطه

ها از گیرندگان اصلی هستند، و درک آنهر سازمانی مدیر عامل یا مدیران ارشد تصمیم

با توجه به در نظر گرفتن  ای برخوردار بوده وافول و میزان شدت آن، از اهمیت ویژه

ترین استراتژی را توانند بهترین و مناسبمنافع خود و همچنین ذینفعان سازمان، می

 جهت چرخش شرکت اتخاذ کنند، 
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باشد. در ای میبعد دیگری که بر چرخش شرکت تاثیرگذار است، عوامل زمینه

ای یاری عوامل زمینهواقع اندازه، عوامل قانونی/سیاسی، نوع فعالیت شرکت، صنعت و بس

پوشی کرد. در این ها چشمتوان از آندیگر بر فرآیند چرخش تاثیرگذار بوده و نمی

های پیشین)توماس ها استخراج شده و در پژوهشای که از مصاحبهتحقیق عوامل زمینه

: 3770: کوکه و همکاران، 3774: مولی و همکاران، 6339، 6: هوری6339و همکاران، 

 اند، در مدل آورده شده است.نیز مورد تایید واقع شده (3760همکاران، اشوایزر و 

های بسته به داخلی یا خارجی بودن دلایل افول و همچنین استراتژیدر نهایت، 

تواند ترکیبی از: بهبود نسبی چرخش بکار گرفته شده توسط شرکت، نتایج چرخش می

ایه، رشد فروش، روحیه در جریان نقدی شرکت، عامل حاشیه سود، بازگشت سرم

های نمونه، کارکنان و یا بهبود سهم بازار باشند. که در این تحقیق با توجه به شرکت

گردید و در مدل بهبود در سهم بازار، تقاضا و درآمد به عنوان نتایج چرخش شناسایی 

 با توجه به نتایج بدست آمده و مدل ارائه شده در این پژوهش، پیشنهاداتی بهآورده شد.

 گردد: شرح زیر ارائه می

گیر زود گریبانایست که دیر یا همگی مدیران بدانند که افول سازمانی پدیده

گردد، لذا و در صورت تشخیص به موقع به آسانی برطرف می ها خواهد شدشرکت

همواره با پایش محیط درونی و بیرونی شرکت بدنبال شناسایی نقاط ضعف و تهدیدات 

ین به محض تشخیص افول شرکت، بدنبال دلایل اصلی به وجود محیطی باشند. همچن

های چرخش مناسبی را ی افول شرکت باشند. و با توجه به این دلایل، استراتژیورندهآ

شرکت دارد، نتایج نشان داد که ضعف در عوامل داخلی تاثیر بسزایی بر افول  بکار گیرند.

داخلی شرکت بدنبال شناسایی این یابی شود که همواره تیم عارضهلذا پیشنهاد می

با توجه به نتایج، عوامل خارجی افول به محیط صنعت بستگی داشته و  عوامل باشد.

بایست با پایش مستمر محیطی،  به هرگونه تغییر واکنش نشان دهد. با توجه میشرکت 

                                                           
1Hurry 
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ه ای وابسته است، لذا بهای چرخش به شدت به عوامل زمینهبه نتایج تحقیق، استراتژی

های چرخش گردد که دقت لازم را برای اتخاذ استراتژیها پیشنهاد میمدیران شرکت

ها برای خروج از افول یکتا نیست وممکن است که داشته باشند، چرا که اقدامات شرکت

 از یک شرکت به شرکت دیگر متفاوت است. 

ا به نقش ادراک و توانایی مدیران ارشد در فرآیند چرخش حائز اهمیت است، لذ

گردد که همواره دانش و توانایی خود برای های افول کرده پیشنهاد میمدیران شرکت

مواجهه با شرایط وخیم را بالا برده و در صورت نیاز از مشاوران خارجی برای بهبود 

توان اینگونه استدلال های شناسایی شده، میبا توجه به استراتژی وضعیت کمک بگیرند.

فرینانه جهت بهبود وضعیت موثر های کارآل، استفاده از  استراتژیرایط افوکرد که در ش

تواند فشارهای مالی وارد شده به های انقباضی مالی میباشد. استفاده از استراتژیمی

شرکت را کاهش داده و این فرصت را به شرکت بدهد که بتواند از این شرایط بحرانی 

تواند بسیاری از های افول کرده میشرکت وری تولید درسازی و بهرهبهینه خارج شود.

ها را کاهش داده و منابع مالی بدست آمده از این اقدامات را صرف های شرکتهزینه

شود که منابع انسانی خود را ها پیشنهاد میبه شرکت های ایجاد شده کند.رفع گلوگاه

صورت نوآرانه ترین عوامل تاثیرگذار بر خروج از افول شرکت است، بکه یکی از مهم

 مدیریت کرده و با اتخاذ اقدامات نوآورانه در جهت بهبود آن برآید.

 منابعفهرست 

Arogyaswamy, K., Barker, V. L., & Yasai‐Ardekani, M. (1995). Firm 

turnarounds: an integrative two‐stage model. Journal of management 

studies, 32(4), 493-525. 

Bruton, G. D., & Rubanik, Y. T. (1997). Turnaround of high 

technology firms in Russia: the case of Micron. The Academy of 

Management Executive, 11(2), 68-79. 



 

 9318 دوم ينيمه ،22 يشماره ،دهمیاز سال ،مدیریت اجرایی يپژوهشنامه ........................982

Chathoth, P. K., Tse, E. C. Y., & Olsen, M. D. (2006). Turnaround 

strategy: a study of restaurant firms. International Journal of 

Hospitality Management, 25(4), 602-622. 

Evans, R. T., Chitnomrath, T., & Christopher, T. (2013). Successful 

turnaround strategy: Thailand evidence. Journal of Accounting in 

Emerging Economies, 3(2), 115-124. 

Furrer, O., Rajendran Pandian, J., & Thomas, H. (2007). Corporate 

strategy and shareholdervalue during decline and turnaround. 

Management Decision, 45(3), 372-392. 

Gowen, C. R., & Tallon, W. J. (2002). Turnaround strategies of 

American and Japanese electronics corporations: How do they differ 

in formulating plans and achieving results?. The Journal of High 

Technology Management Research, 13(2), 225-248. 

Greve, H.R. (2011). Positional rigidity: Low performance and 

resource acquisition in large and small firms. Strategic Management 

Journal, 32, 103–114. 

Hancock, J. I., Allen, D. G., Bosco, F. A., McDaniel, K. R., & Pierce, 

C. A. (2013).Meta-analytic review of employee turnover as a predictor 

of firm performance.Journal of Management, 39(3), 573-603. 

Hurry, D. (1993). Restructuring in the global economy: The 

consequences of strategic linkages between Japanese and 

US.Firms.Strategic Management Journal, 14, 69–82. 

Khandwalla, P.K. (1992), Innovative Corporate Turnarounds, Sage 

Publications, New Delhi. 

Kato, M. (2010).The role of investment efficiency in the industry life 

cycle.Industrial and Corporate Change, 19, 273–294. 

Lawton, T., Rajwani, T., & O'Kane, C. (2011). Strategic reorientation 

and business turnaround: the case of global legacy airlines. Journal of 

Strategy and Management, 4(3), 215-237. 

Lester, D. L., Parnell, J. A., Crandall, W., & Menefee, M. L. (2008). 

Organizational life cycle and performance among SMEs: Generic 

strategies for high and low performers. International Journal of 

Commerce and Management, 18(4), 313-330. 



 

 983........................................هاي کوچک و متوسط در مرحله افولطراحی فرآیند چرخش بنگاه

 

Mouly, V.S., & J.K. Sankaran. (2004). Survival and failure of small 

businesses arising through government privatization: Insights from 

two New Zealand firms. Journal of Management Studies, 41, 1435–

1467. 

Miller, D., & Friesen, P. H. (1978).Archetypes of strategy 

formulation.Management science, 24(9), 921-933. 

Ndofor, H. A., Vanevenhoven, J., & Barker, V. L. (2013). Software 

firm turnarounds in the 1990s: An analysis of reversing decline in a 

growing, dynamic industry. Strategic Management Journal, 34(9), 

1123-1133. 

Panicker, S., & Manimala, M. J. (2015). Successful turnarounds: the 

role of appropriate entrepreneurial strategies. Journal of Strategy and 

Management, 8(1), 21-40. 

Pearce, J.A. and Robbins, K. (1993).Toward improved theory and 

research on business turnaround.Journal of Management, 19(3), 613-

636. 

Ribeiro Serra, F., Portugal Ferreira, M., & Isnard Ribeiro de Almeida, 

M. (2013). Organizational decline: a yet largely neglected topic in 

organizational studies. Management Research: Journal of the 

Iberoamerican Academy of Management, 11(2), 133-156. 

Routledge, J., & D. Gadenne.(2000). Financial distress, reorganization 

and corporate performance.Accounting & Finance, 40, 233–260. 

Schweizer, L., & Nienhaus, A. (2017). Corporate distress and 

turnaround: integrating the literature and directing future research. 

Business Research, 1-45. 

Solnet, D. J., Paulsen, N., & Cooper, C. (2010). Decline and 

turnaround: a literature review and proposed research agenda for the 

hotel sector. Current Issues in Tourism, 13(2), 139-159. 

Schoenberg, R., Collier, N., & Bowman, C. (2013). Strategies for 

business turnaround and recovery: a review and synthesis. European 

Business Review, 25(3), 243-262. 



 

 9318 دوم ينيمه ،22 يشماره ،دهمیاز سال ،مدیریت اجرایی يپژوهشنامه ........................981

Santana, M., Valle, R., & Galan, J. L. (2017). Turnaround strategies 

for companies in crisis: Watch out the causes of decline before firing 

people. BRQ Business Research Quarterly, 20(3), 206-211. 

Solnet, D. J., Paulsen, N., & Cooper, C. (2010). Decline and 

turnaround: a literature review and proposed research agenda for the 

hotel sector. Current Issues in Tourism, 13(2), 139-159. 

Trahms, C. A., Ndofor, H. A., & Sirmon, D. G. (2013). Organizational 

decline and turnaround: A review and agenda for future research. 

Journal of Management, 39(5), 1277-1307. 

Thomas, A.S., & K. Ramaswamy.(1993). Environmental change and 

management staffing A comment. Journal of Management, 19, 877–

887. 

Zeni, S.B., & Ameer, R. (2010). Turnaround prediction of distressed 

companies: evidence fromMalaysia. Journal of Financial Reporting 

and Accounting, 8(2), 143-159. 

 


