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چکیده
چابکسازی پدیده ناشناختهای است که به لحاظ تجربی در پژوهشها کمتر به بررسی آن پرداخته شده است.کاهش بهنگام نیروی کار در شرکت
توسط مدیریت ،به معنای چابکسازی است که به عنوان یک راهبرد رهبری بها میتوان از آن یاد نمود .تغییرات نیروی انسانی در شرکت ،کاهش
هزینههای کارکنان و حقوق و دستمزد پرسنل را به با خود به ارمغان میآورد که در مواقع بحرانی یک مزیت رقابتی برای شرکت میباشد .منطبق
بر نظریه بازیها اتخاذ راهبرد رهبری بها از سوی مدیران ،شرکتهای در معرض ورشکستگی را نجات می دهد .چابکسازی سازوکاری از راهبرد
رهبری بها است که با اتخاذ آن یک شکاف عمیق بین شرکتهای پیروی کننده از این راهبرد و ورشکستگی بوجود میآورد .بر این اساس از
هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر چابکسازی بر ورشکستگی شرکتهاست .جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران طی سالهای  1390تا  1395میباشد .حجم نمونه بر اساس روش حذف نظاممند بالغ بر  175شرکت انتخاب شد .روش
اجرای پژوهش مبتنی بر رگرسیون چندگانه و دادههای ترکیبی است .نتایج پژوهش نشان داد که مدیران با اتخاذ راهبردهای رهبری بها و سیاست
چابکسازی ،احتمال وقوع ورشکستگی را به صورت قابل مالحظهای کاهش میدهند.
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مقدمه
در بازار رقابتی ،نیاز مبرمی به توسعه و بهبود انعطافپذیری و پاسخگویی سازمان وجود دارد .امروزه بسیاری از سازمانها و شرکتها با
رقابت فزاینده پایدار و نامطمئنی روبهرو هستند که به واسطه نوآوریهای تکنولوژیکی ،تغییر محیطهای بازاری و نیازهای درحال تغییر
مشتریان ،شدت یافته است .این وضعیت بحرانی موجب اصالحات عمدهای در چشمانداز استراتژیک سازمان ،اولویتهای کسبوکاری ،و
بازبینی مدلهای سنتی و حتی مدلهای نسبتاً معاصر شده است .به بیان دیگر رویکردها و راهحلهای گذشته دیگر قابلیت و توانایی خود
برای رویارویی با چالشهای سازمانی و محیط بیرونی را از دست دادهاند و یا بهتر است با رویکردها و دیدگاههای جدیدی جایگزین شوند .از
اینرو ،یکی از راههای پاسخگویی به این عوامل تغییر و تحول سازمانی چابکی 1است .در واقع ،چابکی ،به عنوان پارادایم جدیدی برای
مهندسی سازمانها و بنگاههای رقابتی است .زرون و همکاران ،)2017( 2گوالمون و همکاران ،)2017( 3بلک ،)2017( 4جنسلر )2016( 5و
بلک ( )2009معتقدند که شرکتها برای زنده ماندن و ادامه فعالیت ،باید شکافهای موجود در هزینهها را با اعالن کمکاری و کاهش
طرحها جبران نمایند .به عبارتی هنگامی که فروش و در نتیجه سود شرکتها کاهش مییابد ،کم شدن استخدام و کاهش هزینهها ،معموال
در میان اولین عکسالعملهای مدیران قرار میگیرد (چرنیکوف و هوول2008 ،6؛ پوالک2008 ،7؛ یوچیتل .)2008 ،8به عنوان مثال،
شرکت ایکسروکس کروپ 9و شرکت مرکوکو 10هنگامی که با بحران مواجه شدند (بحرانهای مالی  2008الی  ،)2009نیروی کار خود
را به ترتیب  5درصد و  12درصد کاهش دادند تا از شر بحرانها رهایی یابند (بلک و کولینگر .)2009 ،11همچنین شرکت گو پرو 12برای
توسعه فعالیت اصلی خود  15درصد از نیروی کار خود را کاهش داد (ولز .)2016 ،13این شرکتها پس چابکسازی ،کاهش در ورشکستگی
را تجربه کردند.
وضعیت مطلوب چابکسازی را کید )2000( 14چنین بیان مینماید که سازمان چابک یک کسبوکار باسرعت ،سازگار و آگاهانه است که
قابلیت سازگاری سریع در واکنش به تحوالت و وقایع غیرمنتظره پیشبینی نشده ،فرصتهای بازار و نیازمندیهای مشتری را دارد .در چنین
کسبوکاری فرآیندها و ساختارهایی یافت میشود که سرعت ،انطباق و استحکام را تسهیل نموده و دارای سازمان هماهنگ و منظمی است
که توانایی نیل به عملکرد رقابتی در محیط تجاری کامالً پویا و غیرقابل پیشبینی را دارد و البته این محیط با کارکردهای کنونی سازمان
بیتناسب نیست .اما وضعیت موجود بهرهوری نیروی کار در ایران در صنایع متفاوت به مطلوبیت نهایی نرسیده است .در ایران چنانچه بهره-
وری در نیروی کار به مطلوبیت هدفگذاری شده نرسد ،ساالنه  400میلیارد دالر ثروت در کشور هدر میرود .در واقع اگر بتوان مسئله
چابکسازی در شرکتها را مدیریت نمود و تقریبا  80درصد از نیروی کار را توانمند ساخت ،درآمد سرانه از  10هزار دالر به  50هزار دالر
ارتقا مییابد.
این قبیل خبرها در مطبوعات تجاری و بازارهای بورس شایع است و چابکسازی به بخشی از تداوم فعالیت سازمانها مبدل شده است
(جانگ .)2015 ،15پس برشهای شغلی ،راهبردهای خوبی را برای شرکتها به ارمغان میآورد .پژوهشهای تجربی نظیر کاپلبلنچارد و
کودرس ،)2007( 16جرپوت ،)2007( 17راج وفورسیث ،)1999( 18اورسل و آمسترانگاستاسن ،)1995( 19وورل و همکاران)1991( 20
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بیان میکنند که برشهای شغلی بزرگ ،منجر به افزایش سود میشود .دیگر پژوهشهای تجربی نظیر فالناگان و اشانسی ،)2005( 1الو و
کراتز )2007( 2و زیگلیدوپولوس )2004( 3نشان دادهاند که چابکسازی میتواند تاثیرات مثبتی بر شهرت و اعتبار شرکت همراه با فشاری
خاص بر ورشکستگی شرکتها داشته باشد(کاراک .)2004 ،4جورج )2014( 5و لوین و همکاران )2010( 6نشان دادهاند که صرف نظر از
موقعیت مالی شرکتها ،سازمانها تمام تالش خود را در راستای چابکسازی کارکنان میکنند و ساختارهای شرکت را دوباره راه اندازی
کرده تا جایگاه کارآمدتری را برای شرکت خود ایجاد نمایند.
طرفداران چابکسازی استدالل میکنند که چابکسازی همراه با یک راهبرد موثر با مزایایی مانند بهبود عملکرد و افزایش فروش همراست
که در نهایت از وقوع پدیده ورشکستگی جلوگیری مینماید (دی موسییو و دای2013 ،7؛ الو و نورییه 2005 ،8؛ ییو و پیارک .) 2006 ،9در
مقابل مخالفان به نتایج منفی چابکسازی برای کارکنان اشاره میکنند و نتایج در این پژوهشها نشان مییدهید کیه بهیرهوری و رضیایت
کارکنان پس از چابکسازی کاهش مییابد(گویسرت و همکاران2015 ،10؛ گورتیه و داتا2008 ،11؛ لیوین و همکیاران .)2010 ،عیالوه بیر
این ،کارکنان میتوانند انواع مختلفی از عوارض جانبی مانند کاهش روحیه ،عدم امنیت بیشتر در کار ،کاهش خالقییت ،فرسیودگی شیغلی و
افزایش استرس را تجربه کنند(فیشر و وایت2000 ،12؛ نیهوف و همکاران2001 ،13؛ پروبست 2003،14؛ پروبسیت و همکیاران15؛ 2007؛
روسو2004 ،16؛ شاو و همکاران .)2005 ،17تناقض میان یافتهها نشان میدهد علیرغم اثر منفی چابکسازی بیر کارکنیان سیازمانی ،آییا
توانایی بهبود ورشکستگی را دارد یا خیر و تاکنون این سوال بیجواب مانده است .پژوهش حاضر جهت رفع شکاف موجود ،چابکسازی را به
عنوان سازوکاری از راهبرد رهبری بها معرفی مینماید و احتمال کاهش وقوع ورشکستگی را با استفاده از این پارادایم نوظهور توصیه میی-
نماید .ضرورت انجام پژوهش حاضر بهبود کنترل هزینه و افزایش کارایی سازمان به دلیل کنترل و کیاهش هزینیهها اسیت .پیس نظیر بیه
اهمیت و ضرورت مطالعه حاضر برای مدیران شرکتها و مشکل مطروحه در ورشکستگی ،هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش چابکسازی
شرکتها در احتمال بروز ورشکستگی میباشد .در حالی که هر دو این پدیده به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفتهاند ،ولی هیچ مطالعهای
تاثیر چابکسازی را بر احتمال وقوع ورشکستگی مورد بررسی قرار نداده است .کما اینکه تاکید و کیاربرد پیژوهش حاضیر توجیه بیه مسیاله
اقتصاد ،معیشت و ضرورت ارتقای سطح زندگی مردم با تکیه بر توان داخلی و استعدادهای ملی است .منابع و نیروی انسیانی بیا انگی زه و
متعهد از با ارزشترین عوامل تحقق جهش تولید محسوب میشوند که در صورت مدیریت و بهکارگیری صحیح میتوانند به جهش تولی دی
برسند .پس همه سازمانها ،ارگانها ،کارخانهجات هر کدام با استفاده از ظرفیتهای انسانی و علمی خود میتوانند گیام بلنیدی در راسیتای
تحقق جهش تولید بردارند و کشور را از تنگناهای اقتصادی نجات دهند .در ادامه پژوهش به مبانی نظری ،پیشینه توسیعه فرضییه ،میدل و
متغیرها و نحوه سنجش آن ،روش اجرای پژوهش ،جامعه و نمونه آماری ،یافتههای پژوهش و در نهایت به بحث و نتیجهگیری پرداخته شده
است.

چارچوب نظری پژوهش
برخی از رویدادهای موجود در دنیای واقعی ،دارای عدم قطعیت میباشند .یکی از مسائل نادقیق که پارامترهای آن دارای حالت کیفی میی-
باشد ،ورشکستگی و مشکالت مالی است .در اینصورت ممکن است بازار با واکینش متفیاوت بیازیگران (مسیئولین ،میدیران شیرکتهیا و
Flanagan & O’Shaughnessy
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سازمانها) ،روبرو شود .بهترین حالت تحت شرایط عدم قطعیت ،تغییر رفتار بازیکنان در قالب یک بازی است .در این بازی پیشنهاد میشیود
که مدیران چنانچه تشخیص دهند که شرکتشان در حالت بدمالی قرار دارد ،از یکسری راهبردهایی استفاده نمایند تا سطوح هزینهها را تیا
حد قابل قبول یا نقطه تمییز 1کاهش دهند .از این رو میتوانند از حالت بد مالی بگریزند .سیاستی که پیشنهاد میشود چابکسازی است که
در ادامه به توصیف آن پرداخته شده است.
ورشکستگی
واحدهای تجاری که عملیات خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیات جاری با زیان توسط بستانکاران ،متوقف نمایند،
از نظر حبیب و همکاران )2013( 2ورشکسته هستند .ورشکستگی تقریباً مقولهای باستانی و به همین میزان هم شایع است .ورشکستگی
ممکن است در یک مغازه خرده فروشی کوچک که قادر به ایفای تعهدات اجاره نیست و بدین دلیل بسته میشود و یا در یک شرکت
تولیدی بزرگ بهدلیل نداشتن نقدینگی مطلوب و زیانهای مستمر ساالنه رخ دهد .شواهد اخیر نشان میدهد که ارزش بازار شرکتهای در
معرض ورشکستگی ،بطور قابل توجهی کاهش مییابد .از این رو عالوه بر مدیریت و کارکنان ،تامینکنندگان سرمایه ،سرمایهگذاران و
اعتباردهندگان ،به شدت تحت تاثیر ورشکستگی هستند .زیرا سرمایهگذاران و اعتباردهندگان ممکن است سرمایه خود را از دست بدهند .در
حالیکه مدیریت و کارکنان ممکن است شغل خود را از دست دهند .لذا خطر کاهش چشمگیر در ارزش بازار شرکت ممکن است مدیریت را
نگران سازد (بوراتینسکا .)2016 ،3از این رو حسابداران باید علل پدید آورنده ورشکستگی را بخوبی درک کنند .زیرا آنها هستند که
میتوانند قبل از وقوع ورشکستگی ،مدیریت را از آن آگاه سازند و راهحلهای پیشگیری کننده ارائه نمایند (نیوتن .)1988 ،4توربورن ()2000
و بریس و همکاران ( )2006استدالل میکنند که ورشکستگی از ابعاد گوناگون فضای اقتصادی شرکت متاثر است .به عنوان مثال تغییرات
سازمانی و ذاتی در چابکسازی ،احتمال وقوع ورشکستگی را میکاهد .به طور خاص با تغییر جریان عادی فعالیت شرکت ناشی از چابک-
سازی ،احتمال ورشکستگی کاهش یافته و با کاهش احتمال ورشکستگی ،رویههای سازمانی و بهرهوری افزایش مییابد .البته با وجود اینکه
فشار بر روی کارکنان باقیمانده در شرکت ،افزایش مییابد ،ولی در هزینهها صرفه جویی میشود .لذا آثار مثبت ورشکستگی بر موقعیت
شرکت در بازارهای محصول و سرمایه با صرف زمان بیشتر در فرآیند ورشکستگی ،افزایش مییابد .شرکت ورشکسته هر قدر مدت زمان
بیشتری را در فرآیند ورشکستگی سپری کند ،در حفظ مشتریان و کارکنان و در جذب سرمایه و در سرمایهگذاریهای مورد نیاز ،با دشواری
بیشتری مواجه خواهد شد(آلتمن وهمکاران2008 ،5؛ بوراتینسکا .)2016 ،پس هزینههای ورشکستگی و درماندگی مالی برای شرکتهایی
که اقدام به چابکسازی مینمایند ،به صورت قابل مالحظهای کاهش مییابد.
چابکسازی
استفادهکنندگان از اطالعات حسابداری ،عملکرد شرکت را دائماً مورد ارزیابی قرار میدهند و از این اطالعات جهت بهروز کردن دیدگاههای
خود نسبت به شخصیت حقوقی (شرکت) ،استفاده میکنند .معموالً شکافهای بزرگ شغلی دور از نظر آنان نمیماند .شکافهای بزرگ
شغلی اشاره به چابکسازی دارد .چابکسازی یکی از مباحث ساختار سازمانی است که گاهی تحت عنوان "تعدیل نیروی کار" نیز مطرح
میگردد .چابکسازی مبحث جدیدی در سازمان نیست و از گذشته ،شرکتها به ویژه زمانی که سودآوریشان روند نزولی مییافت ،اقدام به
کاهش نیروی کار میکردند .عمده اهداف شرکتها از چابکسازی ،کاهش هزینهها ،ارتقای کارائی و حفظ سطح قابل قبول سودآوری برای
سهامداران و رهایی از ورشکستگی بوده است (اسمیت .)2010،6هرگونه خبری مبنی بر چابکسازی غالبا در رسانههای مالی و بازار بورس
پخش میشود(چرنیکوف و هوول2008 ،؛ پوالک2008 ،؛ یوچیتل .)2008،با درگیر شدن شرکتها با پدیده چابکسازی ،عالمت و پیامی از
سوی شرکت به بازار ارسال میشود که پیام آن حاوی این است که شرکت در هزینهها (حقوق و دستمزد) کاهش بهینهای داشته است
(بروکنر و همکارانش1994،1987 ،7؛ اونیل و لن .)1995 ،8در نتیجه استفادهکنندگان اطالعات حسابداری از این پیامها و عالمتدهیها،
برای به روز رسانی نظرات خود نسبت به شرکت و شخصیت حقوقی استفاده میکنند .از نظر سرمایهگذاران و سهامداران ،شهرت و سابقه
شرکت با انتشار چنین اخباری بهتر خواهد شد .زیرا چابکسازی به عنوان یک عملکرد مدیریتی خوب محسوب میشود که برای افزایش
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مزیتهای رقابتی شرکت و نجات دادن آن از ورشکستگی ،ضروری به نظر میرسد .در این مورد ،شرکت برای اقدامات خود و پیادهسازی
مفاهیم مدیریتی مثل تولید ناب یا مدیریت ناب ،تحسین میشود(نینستد1989،1؛ ووماک و همکاران )1991،2و با نتایج ممکن ،مثل دیوان
ساالری کمتر ،بهرهوری بیشتر (بهتر) ،یا تصمیمگیری سریعتر روبرو شود (برتون و همکاران .)1996 ،3الو و کراتز ( )2009نشان دادند که با
چابکسازی ،شرکت بطور میانگین دوسوم ارزش افزوده در حفظ موقعیت خود در رتبهبندی شهرت ایجاد مینماید و از بروز ورشکستگی
میکاهد (فالنگان و اوشاینسی2005 ،؛ زیگلی دوپولوس .)2004 ،این یافتهها نشان میدهند که با از دست رفتن اعتبار شرکت در بازار
سرمایه ،بهترین راهکار چابکسازی میباشد (براون و داسین1997،4؛ کلین و داوار2004،5؛ مهر و همکاران2004 ،6؛ سن و هات-
چریا .)2001،7البته نوع و درجه چابکسازی ،نقش مهمی در برداشت عمومی از چابکسازی ایفاء میکند .مهمترین برداشت چابکسازی از
منظر سهامداران و سرمایهگذاران این است که با کاهش نیروی کار ،شرکت از نظر مالی با کاهش هزینهها و افزایش سودآوری روبرو می-
گردد که ماحصل آن پیکار (نبرد) با ورشکستگی است .به عبارتی روشهای چابکسازی میتواند در طیف وسیعی از کاهشهای نیروی کار
یا هیئت مدیره و بازنشستگی سریع برای ارائه استخدام نیروی نیمه وقت به جای استخدام تمام وقت یا برونسپاری ،از احتمال بروز
ورشکستگی بکاهد (آپلباوم و همکاران .)1999 ،8البته چابکسازی یک عمل سازمانی رایج است .اما پژوهشها در مورد نتایج آن یافتههای
متفاوتی را به بار آورداند .جهت کمک به این بحث ،از دیدگاه تغییرات سازمانی به بررسی این نکته پرداخته شده که تغییرات ذاتی در مقیاس
بزرگ ،شرکتها را وادار به حرکت در مسیرهای مثبت مینماید که غلبه بر آن دشوار بوده ولی در نهایت احتمال وقوع ورشکستگی را می-
کاهد .یافتههای پژوهش حاضر بر محتوای رو به رشد ادبیات مرتبط با چابکسازی و احتمال وقوع ورشکستگی می افزاید .بر این اساس در
بخش بعد به این موضوع پرداخته شده که چگونه چابکسازی میزان احتمال ورشکستگی را کاهش میدهد.
چگونگی اثرگذاری چابکسازی بر احتمال وقوع ورشکستگی
چابکسازی شامل کاهش هدفمند نیرویکار و بر اساس این فرض اقتصادی که این موضوع ،کارایی و عملکرد را بهبود مییبخشید انجیام
میشود (داتا و همکاران1995 ،9؛ .)2010در حالی که عملکرد ضعیف میتواند موجب کاهش تولید شود ،حتیی شیرکتهیای سیالم نییز بیه
چابکسازی روی میآورند .زیرا این عمل با تئوری سازمانی سازگاری دارد و به افزایش ارزش شرکت (جانگ )2015 ،و این که چگونه یک
سازمان باید برای اثربخشی سازماندهی شود کمک مینماید (مککینلی و همکاران .)2000 ،10تغیییرات در ترکییب نییروی کیار بیه طیور
فزایندهای برای تغییر پیکرهبندی سرمایه انسانی موجود و تنظیم مجدد برنامهها پذیرفته شده است (برایور و المانن .)2014 ،11بنیابراین ،در
سطح شناخت اجتماعی ،چابکسازی به عنوان طرحی موثر تقویت شده است (مک کینلی و همکاران .)2000 ،در حالی که مدیران به نتیایج
مثبت چابکسازی امیدوار هستند ،پژوهشها در مورد نتایج عملکرد چابکسازی ضعیف و یا بعضا دوگانه است (داتا و همکاران2010 ،؛ الو و
نوریه .)2005 ،شواهدی وجود دارد که چابکسازی خطر ورشکستگی را کاهش میدهد (پاول و یاوسون2012 ،12؛ اسمیت .)2010 ،در واقع،
برخی از شرکتها از طریق چابکسازی بهرهوری را افزایش میدهند (یو و پارک )2006 ،و با چابکسازی بیه پیکیار بیا سیازمان مییرونید
(گویسرت و همکاران2015 ،؛ گورتیه و داتا2008 ،؛ ان دوفور و همکاران .)2013 ،13زرون و همکاران ( )2017در پژوهشی به بررسیی ایین
مسئله میپردازند که کاهش نیروی کار راه نجات یا فرار است.گوالمون و همکاران ( )2017در پژوهشی به بررسی شرکتهای رشد بیاال در
کار و تولید با تعامالت پویا و نقش محدودیتهای مالی پرداختهاند .نتایج در این پژوهش نشان میدهد که بین سطوح رشد باال از نظر اندازه
و بهرهوری ارتباط مثبت وجود دارد .همچنین اثر اندازه به بهرهوری نسبت به اثر بهرهوری به اندازه کوچکتر است .همچنین محدودیتهای
مالی در سطح فیزیکی مانع رشد بخشهای بزرگ از نظر اندازه و بهرهوری میشود .بلک ( )2017در پژوهشی به بررسی میدیریت خیانواده،
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مالکیت خانواده و کوچک سازی پرداخته است .نتایج این پژوهش نشان می دهد که افزایش مالکیت خانوادگی بر کیاهش نییروی کیار تیاثیر
نزولی دارد .همچنین مدیرعامل خانوادگی در راستای سیاستهای مالکان شرکت خواهان کاهش نیروی کار است ،درحالیکه افزایش منیافع
مدیرعامل هم جهت با کاهش نیروی کار نمیباشد .ژوالنژاد و بخردینسب ( )1398در پژوهشیی بیه بررسیی واکینش ریسکورشکسیتگی
نسبت به اتخاذ راهبردهای تنوعبخشی پرداختهاند .شواهد این پژوهش حاکی از آن است که با اتخیاذ راهبردهیای تنوعبخشی ی محصیوالت،
واکنش شرکتها نسبت به ریسک ورشکستگی منفی است .به بیان دیگر شرکتها میتوانند در مواقعی که در شرایط بحرانی قرار دارنید ،از
راهبردهای تنوعبخشی به عنوان سازوکاری جهت رهایی از شر ورشکستگی استفاده نمایند .با افزایش  %1راهبردهای تنوعبخشی به ترتی ب
ش ی کیل  %4/2و
ریسک ورشکستگی در راستای اتخاذ راهبرد تنوعبخشی مربوط  ،%2/20راهبرد تنوعبخشی نامربوط  ،%6/9راهبرد تنوعبخ ی
اتخاذ راهبرد تنوعبخشی رقابتی  %0/15کاهش مییابد .قادری و قادری ( )1396در پژوهشی به بررسیی تیاثیر اسیتراتژی متنیوع سیازی بیر
ریسک ورشکستگی شرکتها پرداختهاند .نتایج پژوهش حاکی از آن است که میزان ریسک ورشکستگی شرکتها بیا افیزایش متنوعسیازی
تجاری کاهش مییابد .جنیدی و همکاران ( )1396در پژوهشی به بررسی تاثیر ورشکستگی شرکتهای مادر و تابعه بر یکدیگر با تدقیق در
روابط و مسئولیت متقابل آنها پرداختهاند .نتایج این پژوهش حاکی از تاثیر ورشکستگی شرکت مادر بر تابعه و ورود آن به وادی انحالل در
عمل و مسئولیت احتمالی شرکت مادر در فرض ورشکستگی شرکت تابعه است .بخردینسب و همکیاران ( )1399در پژوهشیی بیه بررسیی
تاثیر مدیرعامل و مالکیتخانوادگی بر کوچکسازی نیرویکار پرداختند و نشان دادند که مالکیت خانوادگی بر کاهش نیروی کار تاثیر نزولی ی
دارد .پس میتوان بیان نمود مالکیت خانواده نسبت به کوچکسازی تمایل دارند.
منابع و نیروی انسانی با انگیزه و متعهد از با ارزشترین عوامل رشد و توسیعه در کشیور هسیتند و اگیر ای ن ظرفی ت و توانمنیدی کیه در
سیستمهای مختلف اجرایی ،دولتی و مردمی وجود دارد به خوبی مدیریت شود و در چارچوب خاصی رویکرد و اولویتهایشان بیرای حرکیت
به ویژه بهرهمندی از برنامه بهرهوری اتفاق بیفتد ،نتیجه آن جهش تولید است و بهطور یقین با مجاهدتهای نیروی انسانی ای ران اسیالمی
در این حوزه هم موفق خواهد بود .بازنگری پیشینه پژوهش نشان میدهد علییرغم پیژوهشهیای انجیام شیده در سیایر کشیورها ،تیاکنون
پژوهشی به بررسی نقش چابکسازی در ورشکستگی شرکتها نپرداخته است .لذا هم از جهیت کیاربردی و همچنیین از جهیت مشیکالت
اندازهگیری اطالعات غیر مالی و نبود منبع یا مرجعی برای سنجش چابکسازی شرکتها و تبیین ارتباط این متغیرها در بازار سرمایه میی-
تواند مفید باشد .انتظار میرود که این پژوهش عالوه بر غناء بخشیدن به ادبیات چابکسیازی و ورشکسیتگی ،بتوانید بیرای تحلییلگیران،
مدیران و سیاستگذاران امور شرکتی مفید باشد ،تا با تدوین سیاستهای مناسب در حوزهی بهرهوری نیروی کار و افشای هر چه بیشتر این
اطالعات در گزارشهای مالی ،اطالعات شفافتری را در اختیار ذینفعان قرار دهند که در نهایت باعث کاهش ورشکستگی خواهد شد .پس
پیشبینی میشودکه شرکتها با چابکسازی ،وقوع ورشکستگی را به تاخیر بیندازند .بر این اساس فرضیه پژوهش به شرح زیر میباشد:
فرضیه  :شرکتها با چابکسازی ،از احتمال بروز ورشکستگی میکاهند.

روش پژوهش
این پژوهش از لحاظ ماهیت توصیفی-همبستگی و از نظر هدف کاربردی است .در این پژوهش برای آزمون فرضیهها از مدل رگرسیون
خطی چندگانه مبتنی بر رویکرد پانل دیتا (دادههای ترکیبی) استفاده شده و در نتیجه روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش
دادههای تابلویی میباشد .زیرا به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از دو جنبه متفاوت موضوع مورد بررسی قرار
میگیرد .از یک سو ،این متغیرها در میان شرکتهای مختلف و از سوی دیگر ،در دوره زمانی  1390-1395آزمون میشوند .در این مطالعه
برای برازش مدلها از نرم افزار ایویوز بهره گرفته شده و داوری در مورد رد یا پذیرش فرضیهها با استفاده از آزمون  tانجام شده است .به
عبارتی برای آزمون فرضیه پژوهش از ضریب  β1در رابطه ( )1استفاده شده است .چنانچه بر اساس آزمون  Fفیشر ،رابطه ( )1معنادار باشد
و سطح معناداری برای متغیر چابکسازی با احتمال  95درصد اطمینان معنادار باشد ،فرضیه پژوهشی تایید میشود.
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی  1390تا  1395است .ولی به
لحاظ سنجش متغیر ورشکستگی ،اطالعات از سال  1386گردآوری شده است .به دلیل اثرگذاری ورشکستگی یک شرکت بر سنوات آتی
فعالیت آن شرکت ،از اطالعات  4سال گذشته ( )t-4ورشکستگی در مدل پژوهش استفاده شده ،ولی مبنای برازش مدل ،سالهای  1390تا
 1395میباشد .همچنین شرکتهایی که حائز شرایط زیر بودند ،با استفاده از حذف سیستماتیک بهعنوان جامعه آماری در دسترس انتخاب
شدند.
.1قبل از پایان سال  1386در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفتهشده باشد.
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.2سهام آنها در بورس معاملهشده باشد.
.3بهمنظور قابلمقایسه بودن اطالعات ،پایان سال مالی شرکتها  29اسفند باشد.
.4طی قلمرو زمانی پژوهش ،هیچگونه توقف فعالیت نداشته و در طی دوره موردبررسی تغییر سال مالی و تغییر فعالیت نداشته باشد.
.5شرکتهای موردنظر جزو شرکتهای سرمایهگذاری ،واسطهگری مالی ،بانکها ،هلدینگها ،لیزینگها و بیمهها نباشند.
با توجه به شرایط و محدودیتهای بیان شده ،از بین شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در مجموع  188شرکت به عنوان
جامعه آماری در دسترس انتخابشده است.
معرفی متغیرها و ارائه مدل پژوهش
فرضیه پژوهش اثر چابکسازی شرکتها را بر احتمال وقوع ورشکستگی مورد بررسی قرار میدهد .الگوی بررسی فرضیه به شرح رابطه ()1
میباشد.
رابطه ()1
Bankruptcy_(it+1) =α_0+β_1 Agility_it+∑_(i=1) ^6〖Control variables〗+ε_it

در این رابطه:
 :Bankruptcyورشکستگی.
 :Agilityچابکسازی.
 :Control variablesمتغیرهای کنترلی.
 :εخطای مدل.
متغیر وابسته پژوهش حاضر ورشکستگی میباشد .به دلیل اینکه نتایج این پژوهش نسبت به سایر پژوهشهای حوزهی ورشکستگی
متفاوت باشد ،از شاخص ورشکستگی محاسبه شده توسط پورحیدری و کوپاییحاجی ( )1389استفاده شده تا به طور دقیق احتمال اعالم
ورشکستگی شرکتهای ایرانی را پیشبینی نماید .پورحیدری و کوپاییحاجی ( )1389مدلی نُه متغیره را برای پیش بینی ورشکستگی با
استفاده از روش تابع تفکیکی خطی طراحی و ضرایب متغیرهای مدل نیز با استفاده از نرم افزارهای آماری به شرح زیر برآورد شده است.
این متغیر به شرح رابطه ( )2سنجیده شده است.
رابطه ()2
P=3/20784K_1+1/80384K_2+1/61363K_3+0/50094K_4+0/16903K_5-0/39709K_60/12505K_7+0/33849K_8+1/42363K_9

که در این رابطه:
 :Pاحتمال ورشکستگی.
 :K1نسبت سود قبل از بهره و مالیات به داراییها (.)EBIT/TA
 :K2نسبت سود انباشته به داراییها (.)AE/TA
 :K3نسبت سرمایه در گردش به داراییها (.)WC/TA
 :K4نسبت حقوق صاحبان سهام به بدهیها (.)E/TL
 :K5نسبت سود قبل از بهره و مالیات به فروش (.)EBIT/S
 :K6نسبت داراییهای جاری به بدهیهای جاری (.)CA/CL
 :K7نسبت سود خالص به فروش (.)NE/S
 :K8نسبت بدهیها به داراییها (.)TL/TA
 :K9اندازه شرکت (.)FS
Cutoff=15/8907
اگر  P< 15/8907باشد ،در این صورت شرکت در معرض وقوع ورشکستگی است.
اگر  P=> 15/8907باشد ،در این صورت شرکت در معرض وقوع ورشکستگی نیست.
نقطه تمیز شرکتهای در معرض وقوع ورشکستگی از شرکتهای سالم مالی در این مدل عدد  15/8907است که با استفاده از مدل تحلیل
تفکیکی خطی محاسبه شده است .این نقطه به گونهای محاسبه شده است که بهترین طبقهبندی را برای شرکتهای در معرض وقوع
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ورشکستگی و سالم مالی ارائه دهد .چنانچه Pکمتر از  15/8907باشد ،شرکت به عنوان شرکت در معرض وقوع ورشکستگی و اگر  Pبزرگتر
یا برابر با  15/8907باشد ،شرکت به عنوان شرکت سالم مالی طبقهبندی میشود.
متغیر مستقل مطالعه حاضر،چابکسازی میباشد .در این پژوهش برای محاسبه چابکسازی از معیار کاهش نیروی کار و تغییرات نیروی
انسانی شرکت در سال جاری نسبت به سال قبل استفاده شده ،به گونهای که مطابق با پژوهشهای بلک ( ،)2017زرون و همکاران
( ،)2017گوالمون و همکاران ( ،)2017گویسرت و همکاران ( ،)2015پاول و یاوسون ( )2012و یو و پارک ( )2006اگر شرکتی نیرویکار یا
تعداد کارمندان خود را  %5یا بیشتر کاهش دهد ،چابکسازی انجام داده است .این متغیر با شاخص صفر و یک سنجیده میشود .به عبارتی
چابکسازی یک متغیر مجازی بود و عدد یک بدین معنی است که شرکتها چابکساز بودهاند و عدد صفر یعنی شرکتها چابکساز
نبودهاند.
در این قسمت عوامل دیگر که طبق پژوهشهای پیشین بر ارتباط بین ورشکستگی و چابکسازی تاثیر می-گذارند ،نشان داده میشود.
بازده داراییها ( : )ROAبازده دارایی با استفاده از سود خالص تقسیم بر کل داراییها محاسبه شده است.
بازده حقوق صاحبان سهام ( : )ROEبازده حقوق صاحبان سهام با استفاده از سود خالص تقسیم بر ارزش بازار سهام محاسبه شده است.
اهرم مالی ( : )Leverageبرای کنترل وضعیت بدهی شرکت از تقسیم بدهیهای شرکت به حقوق صاحبان سهام استفاده میشود که به
صورت مجموع بدهی تقسیم بر ارزش سهام صورت میگیرد.
نقدینگی ( : )Current liquidityبرای نقدینگی جاری از نسبت جریان نقد استفاده میگردد .نسبت جریان نقد با استفاده از تقسیم جریان
وجوه نقد به بدهیهای جاری محاسبه میشود.
اندازه شرکت ( : )Sizeبرای کنترل اندازه شرکت ،که میتواند ورشکستگی را تحت تاثیر قرار دهد ،از لگاریتم طبیعی تعداد کارمندان استفاده
میشود.
مخارج سرمایهای ( : )Capital Expendituresمخارج سرمایهای با استفاده از مخارج سرمایه (وجه نقد پرداختی برای خرید داراییهای ثابت)
تقسیم بر جمع داراییها به دست میآید

یافتههای پژوهش
تجزیه و تحلیل دادهها در قالب دو قسمت آمار توصیفی و استنباطی ارائه شده است.
آمار توصیفی
آمار توصیفی یافتههای پژوهش به شرح جدول ( )1میباشد.
جدول ( :)1آمار توصیفی
متغیر

میانگین

میانه

بیشترین

کمترین

انحرافمعیار

ورشکستگی

9/69

9/73

20/76

-3/48

1/43

چابکسازی

0/81

1

1

0

0/38

بازده دارایی ها

0/90

0/91

1

0/13

0/09

بازده حقوق صاحبان سهام

0/46

0/13

80/71

0/01

2/97

اهرم مالی

0/09

0/05

0/99

0/02

0/12

نقدینگی

0/03

0/02

0/46

0/01

0/04

اندازه شرکت

5/94

5/86

8/30

4/29

0/69

مخارج سرمایه ای

0/25

0/21

0/89

0/001

0/18

توصیف یافتهها نشان می دهد که شرکت مخابرات در سال  1389با نرخ ریسک  20/76در بدترین وضعیت مالی از لحاظ ورشکستگی قرار
دارد و شرکت فارسیت درود در سال  1395با نرخ ریسک  -3/48در بهترین وضعیت مالی قرار دارد .از بین مشاهدات انجام شده 1432
مشاهده چابکسازی انجام داده اند 318 .مشاهده هم از این سیاست استفاده ننمودهاند .نکته جالب توجه این است ،شرکت فارسیت درود در
سال  1395که در بهترین وضعیت مالی قرار داشته ،از سیاست چابکسازی در راهبردهای سازمانی خود استفاده نموده و شرکت مخابرات در
سال  1389چابکسازی انجام نداده است .شرکت فارسیست درود طی سال  1386تا  1395فقط در سال  1393از چابکسازی استفاده
ننموده است .ریسک ورشکستگی این شرکت در این سال برابر با  6/45است.
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در بین مشاهدات شرکت کابل تک در سال  1390با نرخ ریسک ورشکستگی از قرار  14/765مواجه بود .این نرخ نقطه تمییز ورشکستگی را
نشان میدهد .شرکت کابل تک در سال  1390چابکسازی انجام نداده است.
نتایج فرضیه پژوهش در جدول ( )2گزارش شده است .این فرضیه نقش چابکسازی در ورشکستگی شرکتها را مشخص مینماید .فروض
کالسیک برای مدل پژوهش نشان داد که جهت رفع ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی که با استفاده از آزمون وایت و بروشگادبری
آزمایش شد ،به ترتیب از رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته و وقفه زمانی  )1(ARجهت برازش مدل رگرسیونی استفاده شده است.
انتخاب نوع دادهها با توجه به آزمون  Fلیمر از نوع ترکیبی و اثرات آن با توجه به آزمون هاسمن از نوع ثابت است .با در نظر گرفتن فروض
کالسیک مدل برازش و احتمال آماره  Fفیشر رگرسیون برای مدل کمتر از  0/01است که میتوان گفت در سطح اطمینان  %99مدل
معنادار و دارای اعتبار است .براساس همین نتایج مالحظه مقدار آماره دوربین واتسون برای مدل برابر با  2/25است که نتایج این آماره
حاکی از آن است که بین اجزاء اخالل خودهمبستگی وجود ندارد ،چرا که این عدد بین  1/5و  2/5قرار دارد .همچنین ضریب تعیین برای
مدل پژوهش برابر با  0/59است که نشان میدهد متغیرهای توضیحی به میزان یاد شده تغییرات متغیر وابسته از طریق مدل رگرسیون را
توضیح میدهند.
جدول ( :)2تخمین مدل
نام متغیر

ضریببرآورد-

آمارهt

شده

سطح-
معناداری

چابکسازی

-0/094

-3/441

***0/000

بازده داراییها

-0/092

-1/892

*0/069

بازده حقوق صاحبان

-0/015

-1/759

*

0/078

سهام
*

اهرم مالی

0/130

1/436

0/062

نقدینگی

-0/152

-0/184

0/853

اندازه شرکت

0/362

1/284

0/199

مخارج سرمایه ای

-0/404

-0/585

0/558

ضریب ثابت

7/322

4/124

0/000

وقفه زمانی

0/496

2/345

0/019

آماره Fفیشر

-

11/023

0/000

آماره دوربین واتسون

-

2/25

-

ضریب تعیین

0/59

-

-

آزمون ناهمسانی

-

4/961

0/000

واریانس
آزمون خود همبستگی

-

149/513

0/000

آزمون Fلیمر

-

4/448

0/000

***

آزمون هاسمن

-

63/496

0/000

**

P<0.01

P<0.05

*

P<0.10

فرضیه پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال بود که آیا شرکتها میتوانند با چابکسازی احتمال وقوع ورشکستگی را کاهش دهند یا خیر.
جهت بررسی فرضیه پژوهش ،نبود تاثیر معنادار بین چابکسازی شرکتها و احتمال ورشکستگی ،به عنوان فرضیه صفر انتخاب و عکس
فرضیه صفر به عنوان فرضیه مقابل در نظر گرفته شد .همانگونه که در جدول ( )2مشاهده میشود ،ضریب برآورد شده برای متغیر
چابکسازی شرکتها برابر با  -0/094است که این مقدار نشان میدهد که رابطه بین چابکسازی شرکتها و احتمال ورشکستگی به
صورت معکوس میباشد به گونهای که با افزایش چابکسازی شرکتها احتمال ورشکستگی کاهش مییابد (و بالعکس) .همچنین با توجه
به اینکه سطح معناداری محاسبهشده برای متغیر چابکسازی شرکتها برابر با  0/000میباشد ،در نتیجه میتوان گفت که چابکسازی
شرکتها اثر معناداری بر احتمال ورشکستگی دارد .در نتیجه فرضیه پژوهش تایید میگردد و میتوان اذعان نمود که شرکتها با
چابکسازی ،از احتمال بروز ورشکستگی میکاهند
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بحث و نتیجه گیری
محیط اقتصادی شرکتها آبستن فرصتها و چالشهای زیادی است .داشتن نگاهی راهبردی به تغییرات و شرایط سخت اقتصادی شرکت،
میتواند سازوکار مناسبی برای موفقیت بلندمدت و پایدار باشد .اغلب مواقع بهواسطه شرایط سخت اقتصادی باالخص طی سالهای
تحریمهای جهانی علیه ایران ،مدیران برخی شرکت-ها ،به فکر کاهش نیروی انسانی میافتد .شاید در نگاه اول و با تحلیلی ساده به نظر
رسد که این کار جنبههای منفی داشته باشد .ولی چابکسازی میتواند یکی از راههای مناسب در این شرایط باشد و یا حتی در شرایط
بحرانی تنها گزینه موجود باشد که ارزیابی این موضوع در شرکتهای ایرانی نیاز به پژوهشهای بیشتر داشت که در مطالعه حاضر به عنوان
هدف اصلی ،تحت عنوان تاثیر چابکسازی بر ورشکستگی شرکتها بررسی شد .نتایج نشان داد که شرکتها با چابکسازی از احتمال وقوع
ورشکستگی میکاهند .مدیران با چابک-سازی ،در هزینههای نیروی انسانی صرفهجویی نموده و موجب کاهش هزینهها و در نتیجه بهبود
شرایط مالی شرکت میشوند .در نتیجه با کاهش تعداد نیروی انسانی و کاهش هزینههای کارکنان (پرسنلی) ،ورشکستگی شرکتها بعید
الوقوع میشود .نتیجه فرضیه پژوهش با پژوهش زرون و همکاران ( )2017همخوانی دارد و میتوان نتیجه گرفت که چابکسازی جهت
مهندسی سازمان یک امر واجب و ضروری و یک پارادایم جدید و اثبات شده است .نیاز به این پارادایم جدید ،مبتنی بر افزایش نرخ تغییر در
محیطی است که شرکتها را وادار به پاسخ پیشکنشی به احتماالت قریب الوقوع ورشکستگی میکند .شواهد نشان داد که نوآوری و
خالقیت مهمترین اصل در توسعه و پیشرفت است و میتوان با برگزاری آموزشهای اثربخش و مهارت آموزی در حوزه تولید و اقتصاد
زمینه پیشرفت و توسعه بخشهای تولیدی و اقتصادی را فراهم کرد .مهمترین راهکار بی اثر کردن فشار تحریمها و فشارهای اقتصادی
ظالمانه در کشور طی سالهای اخیر که دستاورد آن ورشکستگی شرکتها و سازمانهای کوچک و بزرگ است ،توجه به مسئله اقتصاد
مقاومتی است ،که بیشترین سهم از این بخش توجه به بخش تولید و توان داخلی است که رونق تولید و توجه به کسبوکار در کشور
میتواند از اثرات این فشارها و تحریمها بکاهد و حتی آن را بی اثر کند .جمهوری اسالمی در بخش سرمایه انسانی و در بخش سرمایه
مادی جز کشورهای مهم و غنی منطقه و جهان است و قطعاً با مدیریت جهادی ،همت مضاعف ،تالش و برنامهریزی دقیق از شرایط
تحریمی عبور خواهد کرد و به موفقیت و پیشرفتهای قابل توجهی خواهد رسید .با توجه به اهمیت موضوع چابکسازی و ورشکستگی ،به
مدیران پیشنهاد میشود که چنانچه شرکتی که نماینده (کارگمار) آن هستند ،در وضعیت بد مالی قرار دارد و احتمال ورشکستگی آن نزدیک
است ،چابکسازی بهترین گزینه جهت کاهش هزینهها میباشد و میتوانند از چابکسازی به عنوان یک راهبرد در استراتژیهای رهبری
بها در راستای پیکار با ورشکستگی استفاده نمایند .ولی پیشنهاد کاربردی قبل از چابکسازی توانمندسازی نیروی انسانی در راستای توسعه
منابع انسانی است .محدودیت اصلی مطالعه حاضر ،عدم وجود پژوهش پیرامون متغیر چابکسازی میباشد .نبود مطالعه کمی پیرامون
چابکسازی محققین را در گردآوری چارچوب نظری و مبانی و همچنین کمیسازی این متغیر با محدودیت روبرو نموه است .همچنین
سنجش متغیر ورشکستگی متناسب با شرایط محیطی و وضعیت مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و موقعیت
اقتصادی کشور ایران در منطقه خاورمیانه ،انجام شده است .این معیار بومیسازی شده برای نمونه انتخابی این پژوهش بوده و بکارگیری و
استفاده از آن در دیگر کشورها ،باید متناسب با شرایط محیطی ،مالی و اقتصادی آن کشور باشد .در نهایت یافتههای مطالعه حاضر بر
محتوای رو به رشد ادبیات مرتبط با کوچک سازی و احتمال وقوع ورشکستگی میافزاید.

منابع
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