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 چکیده

گیری فرصت طلبانه مدیریت در استخدام رکنان از سطح بهینه می  شود، تصمیمیکی از عواملی که منجر به انحراف استخدام کا

از حد نیروی کار ناشی از ها با استخدام  بیش( مدیران شرکت0218) 1باشد. به اعتقاد ها و فنگغیر ضروری نیروی کار می

وری شرکت ها و در نهایت خارج شدن های دستمزد کارکنان و کاهش بهرهروابط خانوادگی، منجر به افزایش غیر عادی هزینه

ای از روابط مجموعه منسجم شامل شوند. نظام راهبری شرکتیشرکت از اهداف اصلی خود یعنی افزایش ثروت سهامداران می

های مربوط در یک شرکت بوده که با هدف ایجاد ساختاری  گذاران و سایر طرفمیان مدیران اجرایی، هیئت مدیره، سرمایه

در این مقاله  (.0کویری و همکارانشود )وی، موجب تنظیم عملیات شرکت در راستای رسیدن به اهداف شرکت میمناسب و ق

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عوامل موثر بر ریسک اشتغال کارکنان در شرکتبر آن شدیم تا به بررسی 

تا پایان سال  1141شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال  رفتههای پذی ی آماری تحقیق حاضر، شرکتجامعهبپردازیم. که 

ای )شامل اطالعات  ها، روش کتابخانه در این مقاله، روش گردآوری اطالعات مربوط به فرضیه سال خواهد بود. 7به مدت  1144

که همه ی   خارجی( می باشد. ها، کتب و مقاالت مختلف و نشریات داخلی و ها و سالنامه ها، ماهنامه نامه موجود در هفته

اقدام به  Eviews9 و  SPSS-22 افزار شود؛ سپس با استفاده از نرم انجام می Excelافزار عملیات تلخیص با استفاده از نرم

 گردد. ها می آزمون فرضیه

 ریسک، اشتغال، کارکنان، شرکت ها، اوراق بهادرهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه -1

توانند کارایی بیشتری در  ها میهای مدیران دارند، شرکتگیرینظارت بهتری بر تصمیمهایی که مدیریت در شرکت

گذاری کم در مشکالت  گذاری نیروی کار با اجتناب از مسائل مربوط به اخراج بیش از حد، در نتیجه کاهش سرمایه سرمایه

-تمرکز مالکیت تاثیر مثبت بر اثر بخشی سرمایهها در پژوهش خود نشان دادند که مالکیت نهادی و اشتغال به دست آورند. آن

 گذاری در نیروی انسانی و در نتیجه کاهش ریسک اشتغال کارکنان دارند.

های ها تاثیر دارد، تمرکز مشتریان است، زیرا در صورت وجود محدودیتاز دیگر عواملی که بر ریسک اشتغال کارکنان شرکت

سطح بهینه منحرف شود. چند دیدگاه در خصوص تأثیر تمرکز مشتریان بر ریسک  تواند ازها میعملیاتی، اشتغال در شرکت

ای از درامد شرکت به وسیله هایی که مشتریان عمده و متمرکز دارند، بخش عمدهها وجود دارد. شرکتاشتغال کارکنان شرکت

ای شرکت ممکن است و شرکت مجور هشود. با ورشکستگی مشتریان عمده مقدار قابل توجهی از طلباین مشتریان تأمین می

 5(. به اعتقاد هولژاکر و همکاران0217، 0؛ کمپل و گائو0228، 1ها از طریق اخراج کارکنان شود )رامن و شهروربه کاهش هزینه

-های دارای تمرکز مشتریان، معموال به جهت تولید سفارشات خاص چنین مشتریانی، نیروی کار استخدام می( شرکت0215)

( نیز 0218) 6و در صورت قطع همکاری با این مشتریان، شرکت مجبور به اخراج کارکنان خواهد بود. ژانگ و همکاراننمایند 

 دهد.اعتقاد دارند که افزایش تمرکز مشتریان، ریسک استغال کارکنان را افزایش می

مخارج تحقیق و توسعه کارکنان شود. تواند منجر به کاهش ریسک اشتغال های تحقیق و توسعه میاز سوی دیگر افزایش هزینه

معموال در راستای کسب اهداف بلندمدت شرکت صورت پذیرفته و هرچقدر این نسبت افزایش داشته باشد، به همان نسبت در 

( اعتقاد دارد که 0210) 8کومباکار (.0214، 7لیو و کیم) بلندمدت کارایی و بهره وری شرکت ها افزایش پیدا خواهند کرد

دارند و همچنین چنین های تحقیق و توسعه دارند، بدلیل اینکه در جهت تنوع محصوالت گام برمیی که هزینههایشرکت

 شوند، ریسک اشتغال کارکنان کمتر است. هایی در بازار رقابتی محصوالت معموال از رقابت خارج نمیشرکت

ها، تاکنون این موضوع در ادبیات ارکنان در شرکتبا توجه به اهمیت باالی مطالعه بررسی عوامل موثر بر ریسک اشتغال ک

در  این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیاپژوهشی داخل کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو در 

مدیره(،   های هیئت مدیره )اندازه هیئت مدیره و استقالل هیئتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ویژگیشرکت

های کمیته حسابرسی )اندازه کمیته حسابرسی و استقالل کمیته حسابرسی(، ساختار مالکیت )مالکیت نهادی و تمرکز ویژگی

 ها تاثیر دارند؟های تحقیق و توسعه بر ریسک اشتغال کارکنان شرکتمالکیت( و تمرکز مالکیت و هزینه

و کارآمد از منابع گوناگون چون نیروی کار سرمایه، مواد، انرژی و اطالعات، هدف تمامی  تالش برای بهبود و استفاده مؤثر

منابع  میان در(. 0216، 4جونگ و همکارانباشد )ها و واحدهای تولیدی صنعتی و مؤسسات خدماتی میمدیران سازمان

 سایر برخالف باشد وسرمایه هر واحدی می ها، بزرگترینهای هوشمند شرکتبه عنوان دارایی انسانی نیروی عامل گوناگون،

 عوامل سایر از بهتر به استفاده(. نیروی انسانی عاملی است که 0224، 12)داگ دیوران است برخوردار اهمیت باالیی از منابع
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و  )بوچاریمی باشد  هاشرکت وریکاهش بهره و افزایش در اصلی اهرم مهمترین عبارتی، به یا و است اثرگذار نیز تولید

)آتر و  گیرد ویژه قرار توجه مورد باید و بوده برخوردار وریبهره بهبود در ایویژه جایگاه نیروی کار از لذا (.0215، 11بسریا

-ها همواره باید مورد توجه قرار دهند و سیاست(. از این رو ریسک اشتغال نیروی کار عاملی است که شرکت0210، 10همکاران

ریسک اشتغال نیروی کار تحت عنوان استخدام خالص غیر ا سطح تولید همخوانی داشته باشد. های اشتغال کارکنان باید ب

شود، که به صورت قدر مطلق تفاوت بین استخدام خالص واقعی و سطح مورد انتظار ها در نظر گرفته میطبیعی شرکت

 (.0218، 11شود )کنگ و همکاراناستخدام خالص تعریف می

گیری فرصت طلبانه مدیریت در استخدام غیر ه انحراف استخدام کارکنان از سطح بهینه شود، تصمیمیکی از عواملی که منجر ب

از حد نیروی کار ناشی از روابط ها با استخدام  بیش( مدیران شرکت0218) 10باشد. به اعتقاد ها و فنگضروری نیروی کار می

وری شرکت و در نهایت خارج شدن شرکت از نان و کاهش بهرههای دستمزد کارکخانوادگی، منجر به افزایش غیر عادی هزینه

ای از روابط میان مجموعه منسجم شامل شوند. نظام راهبری شرکتیاهداف اصلی خود یعنی افزایش ثروت سهامداران می

ری مناسب و های مربوط در یک شرکت بوده که با هدف ایجاد ساختا گذاران و سایر طرفمدیران اجرایی، هیئت مدیره، سرمایه

هیئت مدیره (. 0201، 15کویری و همکارانشود )قوی، موجب تنظیم عملیات شرکت در راستای رسیدن به اهداف شرکت می

-ها مسؤول نظارت بر تصمیمهیئت مدیره در شرکتدر چارچوب نظام راهبری شرکتی نقش مهمی بر عهده دارد، چرا که  

نظارت هیئت مدیره بر عملکرد مدیران در قالب تئوری نمایندگی قابل بررسی  (.0202، 16)غزالیهای مدیریتی را دارد گیری

کوشند اقدامات  بر این اساس اعضای هیئت مدیره با کنترل بر رفتار مدیران ارشد می (.0201، 17خطیب و ابراهیم نوراست )

(. در این راستا 1144حیدری و همکاران، نفعان همراستا نمایند )پور  ها را با منافع سهامداران، اعتباردهندگان و سایر ذی آن

گذاری های مدیران سرمایهگیری( نیز اعتقاد دارند یک هیئت مدیره کارامد با نظارت خود بر تصمیم0201) 18سون و ژنگ

ها در پژوهش خود دهند. آنبهتری بر روی نیروی کار خواهد گذاشت و از این طریق ریسک اشتغال کارکنان را کاهش می

 دهد.دند که  اندازه هیئت مدیره و استقالل هیئت مدیره ریسک اشتغال کارکنان را کاهش مینشان دا

های های دو دهه اخیر شرکتمدیره است که در پی رسوایی هیئت مهم تخصصی هایکمیته از یکی حسابرسی نیز کمیته

به  نیاز شرکتی، حاکمیت نقش شدن پررنگ با امروزه و است شده برخوردار ای ویژه اهمیت بزرگ نظیر انرون و ورلد کام از

(. هدف از تشکیل کمیته 0214، 14نلوان و تانسوریا) شودمی احساس پیش از بیش هاحسابرسی در شرکت وجود کمیته

های مدیریت  های داخلی و فعالیت حسابرسی کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت مدیره از طریق نظارت بر اثربخشی کنترل

تواند با ارزیابی و نظارت موثر بر ریسک (. در واقع کمیته حسابرسی اثر بخش می1148د )زلقی و همکاران، باش ریسک می

( اعتقاد دارند 0202) 01در این راستا ژو و همکاران (.0218، 02گذاری را کاهش دهد )سالین و همکارانعملیاتی ناشی از سرمایه

های مدیریتی در گیریهای مرتبط با نیروی انسانی، تصمیماخلی و سیاستهای دکه کمیته حسابرسی با نظارت موثر بر کنترل
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خصوص اشتغال کارکنان هدفمند خواهد شد و از این طریق ریسک اشتغال کارکنان کاهش پیدا خواهد کرد. نتایج پژوهش 

 اشتغال کارکنان دارد.  ها نشان داد اندازه کمیته حسابرسی و استقالل کمیته حسابرسی تاثیر منفی معناداری بر ریسکآن

ها تمایل بیشتری گذاران شرکتها، سرمایهاز سوی دیگر با جدایی مالکیت از مدیریت و افزایش مشکالت سازمانی در شرکت

(. در این راستا پارک و 1488، 01؛ بریکلی و همکاران 1486، 00ها دارند )شیلفر و ویشنی برای افزایش نظارت خود بر شرکت

  (0201) 00همکاران

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق -2

 ابقا برای ترین دارایی بخش اثر و است آن کاردان و باتجربه آگاه انسانی نیروی واحد اقتصادی هر هایسرمایه مهمترین از یکی

 در را انسانی نیروی لحظه هر که وجود دارد مختلفی مخاطرات رهگذر این در اما باشدمی انسانی نیروی هر واحد در بازدهی

 را خود های برتری خود پرسنل دادن دست از صورت در نیروی انسانی ریسک با مواجه هادهند. شرکت می قرار هدیدت معرض

زند. این همان  می لطمه هاشرکت به هم و انسانی منابع به هم ها ریسک این اثرات افزایش واقع در دهند می دست از نیز

یت شغلی در هراس باشند و فضای بی اعتمادی در میان کارکنان ایجاد اتفاقی است که باعث می شود کارمندان از نبود امن

های زیادی برای شود. عالوه بر این از دست دادن کارکنان قدیمی و ارزشمند به خاطر کمبود درآمد مقطعی و موقت، ضرر

ا چه کارهایی می توانند در راستای ها به همراه دارد. اما قبل از اخراج کردن کارکنان، مدیران باید به این فکر باشند که بشرکت

از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر ریسک اشتغال کارکنان  کاهش ریسک اشتغال کارکنان اقدام کنند.

 صورت گرفته است.

اره فقدان پژوهش کافی دربهای اصلی دولت و مردم کشور و همچنین  با توجه به اهمیت اشتغال به عناون یکی از دغدغه

، این انگیزه را در نویسنده پژوهش به وجود آورد تا عوامل موثر بر ریسک استغال عوامل موثر بر ریسک استغال کارکنان

بررسی این های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را به عنوان یک موضوع پژوهشی انتخاب نمایند. کارکنان شرکت

ی در جهت کاهش ریسک اشتغال کارکنان شود و همچنینموجب  بازنگری و یا بسط تواند موجب ارائه راهکارهایموضوع می

ها شود. و آنکه شواهد نتایج مطالعات گذشته در زمینه نقش حاکمیت شرکتی به عنوان یک نهاد نظارتی بر مدیریت شرکت

های مالی، تا چه از اهداف صورت تواند نشان دهد که آیا انتخاب ارزیابی وظیفه مباشرت مدیران به عنوان یک هدفپژوهش می

کند و گیری میمیزان درست است، زیرا این فرض همیشه صحیح نیست که مدیریت در راستای منافع سهامداران تصمیم

ها باشد. موضوع پژوهش به عنوان گذاران شرکتممکن است سعی مدیریت در جهت تقلب و یا پنهانکابر خالف منافع سرمایه

اطالعات سودمندی را در اختیار قانون گذاران حوزه بازار سرمایه و هم چنین تدوین کنندگان  تواندییک دستاورد علمی م

های جدید در حوزه های جدیدی برای انجام پژوهشتواند ایدهاستانداردهای حسابداری قرار دهد. همچنین پژوهش می

 حسابداری، پیشنهاد نماید.

های پذیرفته شده در بورس با توجه به اینکه پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر ریسک اشتغال کارکنان در شرکت

 شود.اوراق بهادار تهران صورت گرفته است، این هدف با تعیین موارد زیر محقق می

 ندازه هیئت مدیره بر ریسک اشتغال کارکنان تاثیر دارد.هدف یک: تعیین تاثیر ا
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 ها.هدف پنج: تعیین تاثیر تمرکز مالکیت بر ریسک اشتغال کارکنان شرکت

 ها.هدف شش: تعیین تاثیر مالکیت نهادی بر ریسک اشتغال کارکنان شرکت

 ها.هدف هفت: تعیین تاثیر تمرکز مشتریان بر ریسک اشتغال کارکنان شرکت

 ها.و توسعه  بر ریسک اشتغال کارکنان شرکت های تحقیقهدف هشت: تعیین تاثیر هزینه

 

 روش ها -3

 باشد: روش تحقیق از سه منظر مختلف به صورت زیر می   

در این تحقیق از این رو که در پی یافتن رابطهه معنهاداری بهین متغیرههای تحقیهق       ( روش تحقیق از نظر ماهیت و محتوایی:1

پهردازیم، در زمهره    ابسته با توجه به حدود تغییرات متغیرهای مستقل میهستیم و همین طور به مطالعه حدود تغییرات متغیر و

باشهد کهه    های همبستگی قرار دارد، بنابراین روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی یک پژوهش از نوع همبستگی مهی  پژوهش

 رویدادی عمل خواهد شد. ها به روش پس برای کشف همبستگی بین متغیر

تحقیق حاضر از لحاظ نوع کار تحقیقهاتی و از نظهر ههدف، یهک تحقیهق کهاربردی اسهت کهه از          :( روش تحقیق از نظر هدف0

 گیرد. گردد و در حوزه تئوری اثباتی قرار می ها استفاده می های مختلف آماری برای رد یا عدم رد فرضیه اطالعات واقعی و روش

رویدادی است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل  پژوهش حاضر از بعد زمانی در حوزه پس ( روش تحقیق از نظر زمانی:1

 گیرد. ها( انجام می های مالی شرکت اطالعات گذشته )صورت

 

 ای و ...(روش و ابزار گردآوری اطالعات )میدانی، کتابخانه -4

ی )شامل ا ها، روش کتابخانه در این تحقیق، روش گردآوری اطالعات مربوط به ادبیات تحقیق و اطالعات مربوط به فرضیه     

شود.  ها، کتب و مقاالت مختلف و نشریات داخلی و خارجی( استفاده می ها و سالنامه ها، ماهنامه نامه اطالعات موجود در هفته

شده در  های پذیرفته ها سروکار دارد، برای فراهم کردن اطالعات شرکت های واقعی شرکت همچنین ازآنجاکه این تحقیق با داده

های مالی  منظور بررسی و آزمون فرضیه ها با استفاده از صورت ران که با توجه به متغیرهای تحقیق، بهبورس اوراق بهادار ته

 شود. های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده می شرکت

 

ابزار گردآوری اطالعات )پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، فیش، جدول، نمونه برداری، تجهیزات  -5

 های کامپیوتری و ماهواره ای و غیره( هی و بانک های اطالعاتی و شبکهآزمایشگا

های علمی و پژوهشی و از کتب معتبر و جدید و نیز مقاالت مطرح در زمینه موضوع تحقیق از طریق سایت در این تحقیق

گاه سازمان بورس بو غیره استفاده شد. سپس با استفاده از و SSRN،Springer ،Science Direct،SID اینترنتی نظیر

نرم وابسته به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و همچنین  گاه مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمیاوراق بهادار، وب
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های بورس اوراق بهادار تهران های مالی و از طریق سایت افزار تدبیر پرداز و لوح های فشرده تصویرهای صورت

www.irbourse.com  وwww.irbourse.ir گردد. استخراج می 

 Eviews9 و  SPSS-22 افزار شود؛ سپس با استفاده از نرم انجام می Excelافزار همه عملیات تلخیص با استفاده از نرم 

 گردد. ها می اقدام به آزمون فرضیه

 جامعه آماری -6

به مدت  1144تا پایان سال  1141شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال  ذیرفتههای پ ی آماری تحقیق حاضر، شرکتجامعه

 سال خواهد بود.   7

 ی آماری با استفاده از شرایط زیر و روش حذف سیستماتیک تعدیل خواهد شد:   جامعه

 ای نباشد.گذاری، بانک و بیمهی مالی، سرمایه کننده های از نوع تأمین نمونه شامل شرکت -1

 اسفند( باشند.   04های نمونه دارای سال مالی منتهی به پایان سال تقویمی ) شرکت -0

 شرکت در طول دوره تحقیق تغییر سال مالی نداشته باشد.    -1

 ها طی دوره مورد بررسی توقف عملیاتی بیش از یک ماه نداشته باشد.شرکت -0

 دسترس باشد.   های موردنظر قابل های متغیرهای تحقیق برای شرکتداده -5

شده در بورس اوراق بهادار تههران طهی    های پذیرفته نمونه تحقیق از بین شرکتالذکر، درنهایت  ها فوقا توجه به این محدودیتب

 دوره مورد مطالعه انتخاب خواهند شد.

 

 روش و ابزار تجزیه و تحلیل اطالعات: -7

 و نوع روش آماری استفاده شده است. های پژوهش حاضر از د ها و آزمون فرضیه برای تجزیه و تحلیل آماری داده

های پراکندگی همچون انحهراف معیهار،   های مرکزی همچون میانگین، میانه و شاخص( ازآمار توصیفی؛ با استفاده از شاخص1  

 ها استفاده شده است.چولگی وکشیدگی جهت توصیف متغیرها و نوع توزیع داده

 ( از آمار استنباطی؛ در دو بخش:0   

اسهمیرنف( آزمهون    -ن پیش فرض مدل رگرسیون: شامل؛ آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته )آزمون کلمهوگروف الف( آزمو

واتسن(، آزمهون بررسهی    -همبستگی باقی مانده ها )آزمون دوربین عدم مشکل هم خطی )تلرانس و واریانس(، آزمون عدم خود 

 و بررسی همبستگی متغیرهای تحقیق. میانگین و واریانس خطاها، بررسی پایایی متغیرهای تحقق

، تجزیه و تحلیل روابط میان متغییرهای مورد بررسی از مدل رگرسهیون چنهد متغییهره    منظور آزمون فرضیه های تحقیق ب( به

ههای تهابلویی ویها     های دادهمنظور گزینش یکی ازروش شود. به ها استفاده می مبتنی بر اطالعات واقعی صورت های مالی شرکت

هها از   منظور آزمون معناداری ضرایب جزئی رگرسیون در فرضیه شود، همچنین به های تلفیقی  از آماره اف لیمر استفاده می داده

هها از   منظور آزمون معنهاداری معادلهه رگرسهیون در فرضهیه     و به tشود. پس از آزمون  ( میp-valueو مقدار احتمال ) tآزمون 

مقدار ضریب تعیین جههت بررسهی اینکهه چنهد درصهد از      همچنین از  شود. ستفاده می( اp-valueو مقدار احتمال ) Fآزمون 

 تغییرات متغیر وابسته را می توان به وسیله متغیرهای مستقل و کنترلی توضیح داد استفاده خواهد شد.

 

 

http://www.irbourse.irا
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 پیشینه داخلی و خارجی -8

گذاری در نیروی کار پرداختند. در سرمایههای مدیریت بر ریسک ( در پژوهشی به بررسی تاثیر ویژگی0201الی و همکاران )

استفاده شد. نتایج  0214تا  0211های شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چین طی سال 185این پژوهش از اطالعات 

گذاری در نیروی های پژوهش نشان دادند که بیش اعتمادی مدیر عامل تاثیر مثبت بر ریسک سرمایهحاصل از آزمون فرضیه

گذاری در نیروی ار دارد. همچنین نتایج نشان داد اندازه هیئت مدیره و استقالل هیئت مدیر تاثیر کاهشی بر ریسک سرمایهک

 کار دارند.

گذاری در نیروی انسانی پرداختند. های هیئت مدیره بر کارایی سرمایه( در پژوهشی به بررسی تاثیر ویژگی0201سون و ژنگ )

استفاده شد.  0218تا  0212های شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چین طی سال 150ت در این پژوهش از اطالعا

های پژوهش نشان داد اندازه هیئت مدیره و استقالل هیئت مدیر و همچنین تنوع جنسیتی نتایج حاصل از آزمون فرضیه

 ارند.گذاری در نیروی انسانی داعضای هیئت مدیره تاثیر مثبت بر کارایی سرمایه

گذاری در نیروی انسانی های ساختار مالکیت بر اثر بخشی سرمایه( در پژوهشی به بررسی تاثیر ویژگی0201پارک و همکاران )

 0218تا  0221های شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چین طی سال 162پرداختند. در این پژوهش از اطالعات 

گذاری نیروی کار با اجتناب از  توانند کارایی بیشتری در سرمایه های خانوادگی می رکتدهد که ش استفاده شد. نتایج نشان می

گذاری کم در مشکالت اشتغال به دست آورند. همچنین نتایج  مسائل مربوط به اخراج بیش از حد، در نتیجه کاهش سرمایه

 گذاری در نیروی انسانی دارند.دهد مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت تاثیر مثبت بر اثر بخشی سرمایهنشان می

گذاری در نیروی انسانی های کمیته حسابرسی بر ریسک سرمایه( در پژوهشی به بررسی تاثیر ویژگی0202ژو و همکاران )

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شرکت از شرکت 105های مالی ها پرداخت. در این پژوهش از اطالعات صورتشرکت

استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اندازه کمیته حسابرسی و استقالل کمیته  0218تا  0210های تایوان طی سال

 ها دارند. گذاری در نیروی انسانی شرکتحسابرسی تاثیر منفی معناداری بر بر ریسک سرمایه

ها پرداختند. در این پژوهش از شرکت( در پژوهشی به بررسی رابطه تمرکز مشتریان و ریسک اشتغال 0218ژانگ و همکاران )

استفاده شد. نتایج  0215تا  1440های شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چین طی سال -سال 116642اطالعات 

های چینی رابطه مثبت معناداری های پژوهش نشان داد که تمرکز مشتریان با ریسک اشتغال شرکتحاصل از آزمون فرضیه

 دارد.

گذاری در نیروی انسانی پرداختند. های تحقیق و توسعه بر کارایی سمایه( در پژوهشی به بررسی تأثیر هزینه0210ر )کومباکا

عنوان نمونه  های اروپایی بهشرکت از شرکت -سال  14050گیری حذف سیستماتیک،  در این پژوهش با استفاده از روش نمونه

مورد حقیق و بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل  0225الی  0222های  پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی پنج ساله بین سال

گذاری در نیروی انسانی تاثیر مثبت معناداری دارد و های تحقیق و توسعه بر کارایی سمایههزینهدهد  از پژوهش نشان می

 دهد.گذاری در نیروی انسانی را کاهش مییهریسک سرما

گذاری در نیروی  ( در پژوهشی به بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیریت بر کارایی سرمایه1022رجایی زاده هرندی و همکاران )

عنوان نمونه پژوهش  شرکت به 102گیری حذف سیستماتیک،  در این پژوهش با استفاده از روش نمونهانسانی پرداختند. 

مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از  1148الی  1141های  ساله بین سال انتخاب شده و در دوره زمانی شش

 .گذاری در نیروی انسانی تأثیر معکوس و معناداری دارد دهد که بیش اطمینانی مدیریت بر کارایی سرمایه پژوهش نشان می
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حاکمیت شرکتی بر بهره وری نیروی انسانی پرداخت. در این پژوهش از ( در پژوهشی به بررسی تاثیر 1144محمدپور )

استفاده شد.  1146تا  1142های شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال 170های مالی اطالعات صورت

ل کمیته حسابرسی، تمرکز نتایج پژوهش نشان داد اندازه هیئت مدیره، استقالل هیئت مدیره، اندازه کمیته حسابرسی، استقال

 وری نیروی کار رابطه مثبت معناداری دارند.مالکیت با بهره

گذاری در نیروی انسانی  کاری مشروط بر کارایی سرمایه تأثیر محافظه ( در پژوهشی به بررسی1148مهرانی و سمیعی )

راق بهادار تهران هستند که از آن میان شده در بازار او های پذیرفته پرداختند. در این پژوهش جامعة آماری تمامی شرکت

بر اساس نتایج برآورد الگوها، رابطة منفی و معناداری میان  شده است. انتخاب 1188-1146های  شرکت درسال -سال 1004

کاری از طریق کاهش عدم  گذاری در نیروی انسانی یافت شد. نتایج نشانگر این بود که محافظه کاری و کارایی سرمایه محافظه

 دهد. تقارن اطالعاتی، تصمیمات ناکارا در بازار نیروی انسانی را کاهش می

در این پژوهش جهت بررسی های مؤثر بر اشتغال نیروی کار پرداخت.  ( در پژوهشی به بررسی عوامل و سیاست1148خلیلی )

تایج نشان دادند که استفاده شده است. ن 1154-1140های ساالنه  ها از الگوی خودتوضیح برداری برای داده شوک

گذاری مستقیم خارجی و بازبودن  مدت، تولید ناخالص داخلی، موجودی سرمایه، درآمد حاصل از فروش نفت، سرمایه درکوتاه

تجاری اثر مثبت بر شاخص اقتصاد مقاومتی دارند. اما حداقل دستمزد با یک دوره تأخیر اثر منفی و معناداری بر روی این 

های وارده بر  کند. درنهایت نشان داده شده است که اثر برخی شوک مدت نیز صدق می فوق برای بلندشاخص دارد که نتایج 

 .شاخص اقتصاد مقاومتی تا سالیان طوالنی باقی خواهد ماند

( در پژوهشی به بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی با بهره وری نیروی انسانی پرداخت. در این پژوهش از 1140بحری )

استفاده شد.  1140تا  1185های شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال 152های مالی ورتاطالعات ص

وری نیروی کار نتایج پژوهش نشان داد اندازه هیئت مدیره، استقالل هیئت مدیره، اندازه هیئت مدیره، تمرکز مالکیت با بهره

 رابطه مثبت معناداری دارند.

برای پرداختند.   عوامل و سیاست های موثر بر ایجاد اشتغال در اقتصاد ایران ( در پژوهشی به بررسی1140سعدی و موسوی )

انجام شده است. نتایج حاکی از آن بوده که در کوتاه  1151-1186این منظور با استفاده از داده های ساالنه طی دوره زمانی 

ضمن اینکه مهم ترین عامل ایجاد اشتغال در  .تغال را افزایش دادمدت می توان با استفاده از تسهیالت و تحریک تولید، اش

بلندمدت سرمایه گذاری و به تبع آن، رشد اقتصاد شناسایی شده است. میزان ضریب متغیر با وقفه اشتغال گویای انعطاف 

رای روان تر ساختن آن مد نظر پذیری پایین بازار کار در اقتصاد ایران بوده که الزم است سیاست ها و راهکارهای قانونی الزم ب

 .قرار گیرد

 

 یافته ها

 شود.  جهت آزمون فرضیه یک تا هشت پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره شماره یک استفاده می

 (1مدل )
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 فوق الذکر به ترتیب: که در مدل

: اندازه کمیته ACSIZEمدیره،  : استقالل هیئت BIND: اندازه هیئت مدیره، BSIZE: ریسک اشتغال کارکنان، 

: تمرکز CC: مالکیت نهادی،INOW: تمرکز مالکیت، CONOW: استقالل کمیته حسابرسی، ACINDحسابرسی، 

: Β0: ضرایب متغیرها،  β1,…,9,10: اهرم مالی،  LEV: اندازه شرکت، SIZE: هزینه تحقیق و توسعه، R&Dمشتریان، 

 : خطای رگرسیون هستند.μضریب ثابت، 

 

 یوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق ش 

 :متغیرهای وابسته 

  ریسک استغال کارکنان(EER:) 

گردد. به در این پژوهش ریسک اشتغال با عنوان میزان انحراف سطح اشتغال یک شرکت از حد مطلوب خود تعریف می      

شود، که به صورت نظر گرفته میها در طور خاص ریسک اشتغال نیروی کار تحت عنوان استخدام خالص غیر طبیعی شرکت

شود. استخدام خالص واقعی قدر مطلق تفاوت بین استخدام خالص واقعی و سطح مورد انتظار استخدام خالص تعریف می

های ژانگ و شود. برای برآورد استخدام خالص مورد انتظار، مشابه پژوهشها با تغییر در تعداد کارمندان مشخص میشرکت

 شود. ( استفاده می0( از مدل رگرسیون )0210) 06و جونگ و همکاران( 0218) 05همکاران

 (1مدل )

 

 که در مدل فوق:

ها بازده دارایی :، tدرصد تغییرات رشد فروش شرکت :درصد تغییر در تعداد کارکنان شرکت،  :

لگاریتم ارزش بازار حقوق  :بازده سهام،  :ها، تغییرات بازده دارایی:  ها(، )نسبت سود خالص به دارایی

های های کوتاه مدت و حساب دریافتنی بر بدهیگذاراینسبت آنی )نسبت وجه نقد و سرمایه :صاحبان سهام، 

از  225/2پنج متغیر زیان برای هر سال  :ها، ها به داراییسبت بدهین :تغییرات نسبت آنی، : جاری(، 

ROA  و در غیر اینصورت صفر خواهد  -225/2تا  222/2ها بین است اگر بازده دارایی 1برابر  :است. برای مثال

 و در غیر اینصورت صفر خواهد بود. -212/2ا ت -225/2ها بین است اگر بازده دارایی 1برابر  :بود یا 

 :متغیرهای مستقل 

 ( اندازه هیئت مدیرهBSIZE:) 

                                                           
25 - Zhang et al 
26 - Jung et al 
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در این تحقیق برای اندازه گیری اندازه هیئت مدیره از مجموع تعداد مدیران )اعم از موظف و غیرموظف( که عضو هیئت      

(، 0218) 08( و  وان محمد و همکاران0201) 07اراوااین متغیر در پژوهش اسپرینگر و الزمدیره هستند استفاده می شود. 

 با همین عنوان به کار رفته است. (0217) 04( و غفران و اوصلیوان0218میشاری )

 ( استقالل هیئت مدیرهBIND:) 

کل اعضای موظف و غیر موظف  در این تحقیق استقالل هیئت مدیره از تقسیم تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره به     

این متغیر در پژوهش اسپرینگر و الزاراوا آید. اعضای غیرموظف سمت اجرایی در شرکت ندارند. یره به دست میهیئت مد

 با همین عنوان به کار رفته است. (0217( و غفران و اوصلیوان )0218میشاری )(، 0218( و  وان محمد و همکاران )0201)

  اندازه کمیته حسابرسی(ACSIZE) 

این متغیر ی به وسیله تعداد اعضای کمیته حسابرسی )اعم از موظف و غیرموظف( قابل اندازه گیری است. اندازه کمیته حسابرس

با همین ( 0218میشاری )( و 0218وان محمد و همکاران ) (،0214) 11نلوان و تانسوریا، (0202) 12چن و همکاراندر پژوهش 

 عنوان به کار رفته است.

  استقالل کمیته حسابرسی(ACIND) 

قالل کمیته حسابرسی به وسیله نسبت تعداد اعضای غیر موظف اعضای کمیته حسابرسی به کل اعضای کمیته حسابرسی است

( و 0218وان محمد و همکاران ) (،0214نلوان و تانسوریا )، (0202چن و همکاران )این متغیر در پژوهش  شود.گیری میاندازه

 .با همین عنوان به کار رفته است( 0218میشاری )

  تمرکز مالکیت(CONOW:) 

کنترل مطلق سهامداران عمده بر اداره امور شرکت را تمرکز مالکیت گویند. در این  (0201) 10مطابق تحقیق پدرو و پینتو      

درصد اندازه  5تر و مساوی  هیرشمن و برای درصد مالکیت بزرگ -پژوهش، تمرکز مالکیت با استفاده از شاخص هرفیندال

 این شاخص در فرمول شماره زیر نشان داده شده است.شود.  گیری می

 
است. هر اندازه که این شاخص بیشتر باشد،  jدر شرکت  iدرصد سهام تحت تملک سهامدار  در این رابطه     

پدرو  پژوهش این متغیر دربیانگر تمرکز بیشتر و حضور تعداد اندکی سهامدار عمده در ساختار مالکیت شرکت است و برعکس. 

 با همین عنوان به کار رفته است. ( 0218میشاری )( و 0201) 11وان و همکاران (،0201و پینتو )

  مالکیت نهادی(INOW:) 

ها شامل  های دولتی و عمومی از کل سهام سرمایه است که این شرکت برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت      

وان و همکاران این متغیر در پژوهش های دولتی و دیگر اجزای دولت است  ها، شرکت نکهای مالی، با های بیمه، موسسه شرکت

 با همین عنوان به کار رفته است.( 0218) 10میشاری( و 0218وان محمد و همکاران )(، 0201)

                                                           
27 - Sprenger & Lazareva 
28 - Wan Mohammad et al 
29 - Ghafran & O'Sullivan 
30 - Chen et al 
31 - Nelwan & Tansuria 
32 - Pedro & Pinto 
33 - Wan et al 
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  تمرکز مشتریان(CC) 

هیأت تدوین  111د، ولی بر اساس بیانیة در کشور ایران، استاندارد یا الزام خاصی برای افشای مشتریان عمده وجود ندار      

درصد کل درآمد  12درصد یا بیشتر از  12که درآمد حاصل از فروش به یک مشتری، استانداردهای حسابداری مالی، در صورتی

های مالی الزامی است. در این پژوهش برای تعیین مشتریان عمده از شرکت را تشکیل دهد، افشای چنین مشتریانی در صورت

گیری ( برای تعیین اندازه0214) 16( و سونگ و وانگ0202) 15های چوین و لین استاندارد استفاده شده و همانند پژوهشای

هیرشمن، شاخصی است که دو عامل  -هیرشمن  استفاده شده است.  شاخص هرفیندال -تمرکز مشتریان از شاخص هرفیندال

شرکت در تعامل هستند و دیگری اهمیت نسبی هر مشتری در درآمد را در نظر می گیرد؛ یکی تعداد مشتریان عمده که با 

 ساالنة شرکت. 

 
تعداد مشتریان عمده در فروش یک  nکل فروش شرکت و  Xبه مشتری عمده،  iمعرف فروش شرکت Xi که در مدل فوق 

گیرد استفاده قرار می گیری تمرکز مشتریان عمده موردهیرشمن می باشد که  برای اندازه -شاخص هرفیندالHHI و  شرکت

های چوین و و دامنه بین صفر تا یک دارد و مقادیر باالتر آن نشان دهندة تمرکز مشتریان بیشتر است. این متغیر در پژوهش

 با همین عنوان به کار رفته است. (0218) 17( و هوی و همکاران0202لی )

  هزینه تحقیق و توسعه(R&D:) 

های تحقیق و توسعه تقسیم به ارزش دفتری کل دارایی ها نسبت هزینهی تحقیق و توسعه، از هاگیری هزینه برای اندازه     

این متغیر در ها قابل استخراج است. های مالی شرکتهای صورتهای تحقیق و توسعه از یادداشتشود. هزینهاستفاده می

 ته است.با همین عنوان به کار رف( 0214) 14( و کوین0214) 18های لیو و کیمپژوهش

 :متغیرهای کنترلی 

  اندازه(شرکتSIZE:) 

بازار  ارزش تعداد کارکنان، فروش، مجموع ها،دارایی مجموع مانند ارزش مختلفی معیارهای از شرکت اندازه تعیین برای     

 مربوط هایداده غیرخطی بودن حالت بردن بین از برای از لگاریتم شود. استفادهمی استفاده شرکت سهام صاحبان حقوق

پراکنده  بسیار ها شرکت هایدارایی ارزش که آیدمی وجود به دلیل این به هاداده غیرخطی حالت .باشدمی شرکت اندازه به

 شود.می هابررسی تسهیل باعث لگاریتم از استفاده و است

SIZE = Log (Total assets) 
این متغیر در پژوهش  لودویگ و  .باشدها میدارایی کل Total Assetsلگاریتم  و   Logاندازه شرکت،  SIZEکه در آن 

 با همین عنوان به کار رفته است. ( 0218میشاری )( و 0201) 01(، لیهان0201) 02ساسن

                                                                                                                                                                                     
34 - Meshari 
35 - Cohen  & Li 
36 - Song & Wang 
37 - Hui et al 
38 - Lio & kim 
39 - Qin 
40 - Ludwig & Sassen 
41 - Lehn et al 
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 اهرم مالی(LEV:) 

دهد که چه مقدار از دارایی های شرکت از طریق بدهی و استقراض و چه میزان از طریق سرمایه تامین  این نسبت نشان می     

 است. از جمع مقدار کل بدهی های شرکت تقسیم بر جمع کل دارایی های شرکت در سال مورد نظر بدست می آید.  شده

LEV = Total Debt/ Total Assets 
این متغیر در پژوهش   باشد.ها میکل دارایی Total Assetsها و کل بدهی Total Debtاهرم مالی،  LEVکه در آن 

 با همین عنوان به کار رفته است. ( 0218میشاری )( و 0201) 01ژوو و همکاران ( و0201) 00پینگ و همکاران
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