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 چکیده
را در انسان  ها و مهارتها ها، تواناییایجاد فعالیتهای الزم برای که زمینه  می شودکارا  یکار زمان یرویدر ن یگذار هیسرما

نیروی کار را بهبود  یکی از عوامل مهمی که می تواند سرمایه گذاری در. شرکت گردد یبازده شیو موجب افزا کندفراهم 
بررسی تاثیر کنترل دولتی بر کارایی پژوهش به کارایی آن دخیل باشد کنترل دولتی است. در این ر بخشیده و د

 ی همبستگیشناس لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش ازی در نیروی کار پرداخته می شود. این پژوهش گذار هیسرما
 بودهاوراق بهادار تهران  بورسدر  شده رفتهیپذهای شرکتکلیه جامعه آماری پژوهش،  .)پس رویدادی( هست یعلوع از ن

 7ی زمانی  دورهدر  شدهعنوان نمونه پژوهش انتخاب  شرکت به 111گیری حذف سیستماتیک، و با استفاده از روش نمونه
 از مدل کار یروین یگذار هیسرما ییکارا یریگ اندازه ی. برامورد بررسی قرار گرفتند 1611تا  1611های  بین سالساله 

ای  اطالعات، کتابخانه یآور روش مورد استفاده جهت جمع، استفاده شده است. (1007) یلیسو ل ینوکتوسط پارائه شده 
برای ی شده است. آور جمعها  ی مالی شرکتها صورتگیری متغیرها از سایت کدال و  های مربوط برای اندازه بوده و داده

 کنترل دولتی بر دهد که نتایج حاصل از پژوهش نشان می ستفاده شده است.ااستاتا  افزار از نرمی پژوهش ها آزمون فرضیه
های بورس اگر کنترل دولتی توان نتیجه گرفت که در شرکتمی دارد. تاثیر مستقیمکار  یرویدر ن یگذار هیسرما ییکارا

 یابد.گذاری نیروی کار نیز افزایش میبیشتر باشد کارایی سرمایه
 .کنترل دولتیکار،  یروین ،یگذار هیرماس ییکارا :یدیکل واژگان

 

 مقدمه
گذاری در  گذاری در نیروی انسانی است. سرمایه اند که در اصل بزرگترین سرمایه، سرمایه اقتصاد دانان استدالل کرده

ن فراهم آورد و ها و مهارتها را در انسا گذاری زمینه ایجاد فعالیتها، توانایی این سرمایه نیروی کار زمانی کارا خواهد بود که
گذاری در نیروی انسانی  های تولید ناشی از سرمایه موجب افزایش بازدهی تولید گردد. این افزایش نتیجه بهبود در شیوه

همه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، به اهمیت کارایی نیروی کار به عنوان یکی از  (.1631)مردوخی،  است
رتری رقابتی در عرصه های بین المللی تاکید دارند. به این ترتیب اغلب کشورهای ضرورتهای توسعه اقتصادی و کسب ب

گذاری  در حال توسعه به منظور اشاعه نگرش به مقوله کارایی و تعمیم به کارگیری فنون و روشهای بهبود آن، سرمایه
د؛ به طوری که شاید بتوان گفت که های قابل توجهی را در زمینه کارایی نیروی کار انجام داده و یا در حال انجام دارن
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 کار نیروی در گذاری سرمایه کارایی بر دولتی کنترل تاثیر
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پایه توسعه اقتصادی و تکنولوژیکی آنها براساس توجه به مقوله کارایی نیروی کار و اشاعه آن در کلیه سطوح و طبقات 
گذاری در نیروی کار به معنای به کارگیری تعداد بهینه ای از نیروی کار  جامعه می باشد. از سوی دیگر، کارایی سرمایه

از سوی دیگر هر گونه تغییری در ساختار دولت را می توان به راحتی و سریع در  (.1017، 1گ و همکاراناست )جان
ویترین اقتصادی کشور یعنی بورس مشاهده نمود. در ایران نیز، دولت نقشی اساسی در اقتصاد و همچنین در ساختار 

(. اقتصاددانان و 1007دهند )هرنگ،  تشکیل می هایی با مالکیت دولتی های بزرگی دارد و عمده صنایع را شرکت شرکت
اند که میزان دولتی بودن اقتصاد کشورها با بازار بورس، رابطه مستقیم و تنگاتنگی دارد،  کارشناسان به تجربه دریافته

، 1شود)سیترلی مشاهده و متعددی در بازار سهام همراه می هایی قابل بطوریکه هرگونه کنشی از سوی دولت با واکنش
گیرد،  ها مورد بررسی قرار می ها و عملکرد شرکت عنوان عوامل سیاسی در فعالیت ( و یکی از مواردی که معموالً به1003

(. 1011، 6گذاری و فروش محصوالت، توسط دولت است )کوریا های شرکت از جهت قیمت میزان تسلط و کنترل فعالیت
کنند و  گذاری بهتر عمل می های سرمایه ند در انتخاب فرصتهایی که دارای روابط سیاسی )کنترل دولتی( هست شرکت

مند شوند و با این کار ریسک مربوط به  های باارزش فعلی مثبت بهره های دولتی جهت انتخاب پروژه توانند از کنترل می
ل دولتی ها با کنتر (. شرکت1011، 7شرایط سیاسی و اقتصادی خود را کم و باعث افزایش ارزش شرکت شوند )کوان لی

(. 1003، 5مند گردند )فاسیو و همکاران تر بهره تر و قدرت بازار قوی توانند از دسترسی آسان به منابع، مالیات پایین می
بنابراین کنترل دولتی در هر شرکتی از نظر راهبری شرکت تأثیر بسزایی دارد و با تغییر شرایط سیاسی کشور مدیران 

های بزرگ و اقتصاد و همچنین کارایی سرمایه  دولت نقشی اساسی در ساختار شرکتکنند و ها تغییر پیدا می مجموعه
گذاری در نیروی کار در بین  با توجه به اینکه منابع و شواهد کمتری در خصوص کارایی سرمایهگذاری در نیروی کار دارد. 

وص موضوعات مطرح شده کمک مطالعات پیشین وجود دارد؛ امید است که نتایج این تحقیق به گسترش ادبیات در خص
 دگذاری در نیروی کار و بحث کارایی و ناکارایی آن در آینده شو کرده و منجر به افزایش توجه محققین بر موضوع سرمایه

بنابراین با توجه به مراتب فوق  گذاری در نیروی کار مدیران و مالکان مفید واقع گردد. و نیز در تصمیم گیری های سرمایه
ی در نیروی کار چگونه گذار هیسرماتاثیر کنترل دولتی بر کارایی در صدد پاسخگویی به سوال زیر است: پژوهش حاضر 

 است؟

 

 مبانی نظری

 گذاری در نیروی کار کارایی سرمایه
میزان ستاده کارکنان در یک زمان مشخص را کارائی می نامند. در این تعریف، کارایی یک شاخص در مورد چگونگی 

ابع سازمان است. ستاده بیشتر نشان دهنده کارایی بیشتر است، به شرط اینکه منابع افزایش نیافته باشند استفاده از من
(. مبحث کارایی و بطور کلی کارایی نیروی کار، بطور اخص از جمله مباحث پیچیده در علوم 1017، 3)جانگ و همکاران

الش های خود را صرف افزایش کارایی نیروی انسانی می مدیریت و اقتصاد می باشد. صاحبان بنگاهها و مدیران تمامی ت
نمایند. زیرا با افزایش کارایی نیروی انسانی این امکان وجود دارد که سطح تولیدات در یک موسسه تولیدی افزایش یافته 

اضر با و یا ضایعات کاهش یابد و در هر صورت موجب بازدهی اقتصادی بیشتر می گردد. با توجه به اینکه در شرایط ح
محدودیت های زیادی در تمامی بخش مواجه اند، لذا استفاده بهینه و کارا از منابع بسیار اهمیت پیدا می کند. در این 
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راستا، شناسایی عواملی که موجبات افزایش و یا کاهش کارایی نیروی انسانی می شود از اهمیت ویژه ای برخوردار است 
مثبت را تقویت و عوامل منفی را از بین برد تا بدین وسیله کارایی نیروی انسانی و با شناخت این عوامل می توان عوامل 

عوامل متعددی وجود دارند که با توجه  (.1611بطور اخص و کارایی کل نظام اقتصادی بطور اعم افزایش یابد )سلطانی، 
ته تقسیم می شوند )فتحی و اجارگاه، به آنها می توان کارایی نیروی کار را افزایش داد، این عوامل بطور کلی به سه دس

1616.) 
 

 کنترل دولتی
سهام آنها در اختیار دولت، ارگانها یا نهادهای دولتی باشد، به عنوان شرکت های  درصد 50در ایران مؤسساتی که بیش از 

جازه دولتی شناخته می شوند. بر اساس قانون محاسبات عمومی شرکت دولتی، واحد سازمانی مشخصی است که با ا
قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی 

سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری  درصد 50شناخته شده باشد و بیش از 
رصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی د 50شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادامی که بیش از 

 (.1617؛ ملکیان و نیکروان فرد، 1613می شود )یگانه و الماسی، 
شرکتهای دولتی در اقتصاد نقش مهمی ایفا می کنند، زیرا در بسیاری از کشورهای جهان، شرکتهایی با مالکیت دولتی 

اشتغال و بازار سرمایه را در اختیار داشته و صاحب صنایع مادر و زیرساخت کماکان بخش مهمی از تولید ناخالص ملی، 
نظیر انرژی، حمل ونقل و ارتباطات هستند. عملکرد این صنایع تأثیر بسیار مهمی بر همه بخشها نظیر صنعت و بازرگانی 

مالک عمده در شرکتها، منجر به  و حضور دولت به عنوان یکه وجود اقتصاد دولت ییآنجا از (.1613دارد )یگانه و الماسی، 
را انتظار  یاز منابع مل یتوان حداکثر بهره ور یشود و نم یدولت و کاهش درآمد م یبار مال شیافزا ،ییکاهش کارا

مطرح شده و  یدولت تیمالک رشمواره د یبه بخش خصوص تیو انتقال مالک یساز یبحث خصوص لیدل نیداشت، به هم
 یبنگاه به بخش خصوص کیبا  ییدارا کی یجزئ ایانتقال کامل  ندیراصیراد با فرا یساز یخصوصپرطرفدار است،  اریبس
 یساز یخصوص گریدولت قرار دارد. به عبارت د تیتحت کنترل پا مالک میمستق ریبا تعم میباشد، که به صورت مستق یم

 یردم در ابعاد بزرگتر فراهم مم یرا برا یاسیو س یمشارکت اقتصاد ت،یکه فرصت مالک استقدرت  یو گفتار ندیفرا
 یاریهمچنان دولت در بس ،یقانون اساس 77اصل  یها استیشدن س ییاجرا (.1617)طالب نیا و محمدزاده سالطه، کنند 

 اتیاست. در ادب انینما زین یشبه دولت ای یحضور در قالب سهامداران دولت نیاز شرکتها به عنوان سهامدار حضور دارد، ا
به علت  یدولت یدر فهرست شرکت ها نداشتنشود که با وجود قرار  یگفته م یشبه دولت ییبه شرکت ها رانیا یاقتصاد

در  قتیمستنده در حق یحکومت ینهادها رینظر دولت با سا ریاست که ز یینهادها اریاز سهامشان در اخت یتعداد نکهیا
 .(1617، ایزک شیری) ردیگ یقرار م یخصوص ریتعم یزمره شرکت ها

 

 ینه پژوهشپیش
گذاری در نیروی کار را بررسی کردند. یافته های  سرمایهکارایی در پژوهشی، تأثیر محافظه کاری بر  ،(1011فنگ و ها )

گذاری در نیروی کار رابطه منفی دارد؛ به طور خاص محافظه  آنها نشان می دهد که محافظه کاری با ناکارآیی سرمایه
در بازار کار را کاهش می دهد که شامل استخدام بیش از حد، اخراج کمتر از حد، گذاری ناکارآ  کاری اقدامات سرمایه

استخدام کمتر از حد و اخراج بیش از حد می باشد. نتایج پژوهش ایشان کنترل توانایی های مدیریتی، اداره شرکت ها و 
 گذاری ها را در بر می گیرد. سایر سرمایه

ها پرداختند. نتایج این  ش مالکیت دولتی و حاکمیت شرکتی بر کارایی شرکت(، به بررسی نق1013گیتوندا و همکاران )
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دهد و همچنین نتایج رابطه مستقیمی بین وجود مدیران پژوهش رابطه معکوسی بین مالکیت دولتی و کارایی نشان می
 غیرموظف و اعضای زن هیأت مدیره با کارایی شرکت نشان داده است.

نیز نقش مالکیت دولتی بر ارزش شرکت را بررسی نمودند. نتایج این پژوهش با استفاده از  ،(1015ادهامیمبو و نیکسون )
 معیار کیوتوبین برای کمی سازی عملکرد مبین آن است که رابطه ای معکوس بین مالکیت دولتی و عملکرد وجود دارد.

گذاری در نیروی کار  کارایی سرمایهدر پژوهشی به بررسی ارتباط سرمایه گذاران نهادی و  ،(1015گالی و همکاران )
گذاری مالکان نهادی طوالنی تر باشد، ناکارایی  پرداختند. شواهد پژوهش آنها نشان داد هرچه افق زمانی سرمایه

 گذاری در نیروی انسانی، کمتر خواهد شد. سرمایه
آماری شرکتهای حاضر در بورس ارتباطات دولتی و پایداری سودآوری، در جامعه به بررسی  ،(1611مرادی و همکاران )

مورد بررسی   1613تا  1615اوراق بهادار که نمونه ی نهایی با روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند، در بازه ی زمانی 
قرار گرفتند. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که، سودآوری شرکتهایی که تحت مالکیت دولت قرار دارند، نسبت به 

یت عمومی در دوره های طوالنی تر، در زمینه تغییر وضعیت عملکردی کامال متفاوت می باشند، شرکتهای در بخش مالک
از جهت دیگر سودآوری شرکتهایی که تحت مالکیت غیردولتی هستند اما، در عین حال مجریانی دارند که وابستگی 

 .سیاسی دارند، در دوره طوالنی تر، تغییر وضعیت عملکردی متفاوتی را طی می کنند

و با  1613تا  1611ی ها سالشرکت طی  113در پژوهشی با بررسی اطالعات  ،(1611زاده و موسوی )برادران حسن
ی مشروط حسابداری بر میزان کارایی کار محافظهیری از آزمون رگرسیون به این نتیجه دست یافتند که گ بهره
 داری دارد. یمعنیر مستقیم و تأثگذاری در نیروی کار  یهسرما

 

 حوه اندازه گیری متغیرهای پژوهشن

 گذاری در نیروی کار متغیر وابسته: کارایی سرمایه

در تعداد  ییرکار، ابتدا سطح مورد انتظار استخدام خالص )درصد تغ یرویگذاری ن سرمایه ییناکارا یریاندازه گ یبرا
. مقدار مطلق یمکن یشده است؛ برآورد م دیشنها( پ1007) یلیسو ل ینوک(، که توسط پ1) رابطهکارکنان( را با استفاده از 

کار مورد  یروین گذاری در یی سرمایهکارا یارو به عنوان مع یعاد یرغ م، نشان دهنده استخداεمدل،  یناز ا یماندهباق
 .یردگ یاستفاده قرار م

 (:1رابطه )
                                                                   

                                                               
                                                      
                                        

 که به صورت زیر تعریف می شود:
 درصد تغییر در تعداد کارکنان       : 

 درصد تغییر در فروش:   
 یسال مال یکل در ابتدا یها ییبر دارا یمخالص تقس سود:    

 : بازده ساالنه سهام   
 لگاریتم ارزش بازار شرکت در ابتدای سال مالی:     

 ]گذاری های کوتاه مدت + حسابهای دریافتنی(/ بدهی های جاری )وجوه نقد + سرمایه[: نسبت آنی      
 یسال مال یابتدای ها ییبلند مدت به کل دارا ی هاینسبت بده:    
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اگر  Lossbin2و  1مقدار  باشد 0و  -00005 ینب ROAاگر  Lossbin1ست که متغیر مجازی ا 5: شامل        
ROA و  1مقدار  باشد -00005و  -00010 ینبLossbin3  وLossbin4  وLossbin5  تعریف شده به روش مشابهی

 اند.
وی کار را گذاری در نیر ها تخمین زده شد. چون مدل فوق ناکارایی سرمایهاین مدل به صورت یکجا برای کل شرکت

نشان می دهد بنابراین از عدد حاصل قدرمطلق گرفته و در منفی یک ضرب شده است تا معیار مستقیم کارایی 
 گذاری در نیروی کار را نشان دهد.  سرمایه

 

  1کنترل دولتیمتغیر مستقل: 

اجازه قانون تشکیل شده و بیش باشد که با  قانون محاسبات عمومی کشور، شرکت دولتی واحد سازمانی می 7طبق ماده 
درصد از سهام آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به دولت باشد. در این تحقیق برای اندازه گیری متغیر  50از 

هایی که درصد سهام متعلق به بدین صورت که شرکت .ه استکنترل دولتی، از درصد سهام متعلق به دولت استفاده شد
اختصاص می یابد در غیر این  1درصد باشد از کنترل دولتی برخوردارند و عدد  50ها بیش از های دولتی در آنشرکت

 (.1017، 1صورت عدد صفر )وانگ و چن

 

 متغیرهای کنترلی
 (: از طریق نسبت تغییرات فروش به فروش سال قبل اندازه گیری شده است.Growth( رشد فروش )1
ین کننده حجم و گستردگی فعالیت یک شرکت است و  بعنوان یک متغیر : اندازه شرکت تعی(Sizeاندازه شرکت )( 1

های نظری صورت گرفته )جانگ و کنترلی برای چشم انداز شرکت و هزینه سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد. پژوهش
دارد. در این  گذاری در نیروی کار ی شرکت رابطه مثبت با ناکارایی سرمایه(، نشان می دهد که اندازه1017همکاران، 

 پژوهش از لگاریتم طبیعی دارایی ها به عنوان اندازه شرکت استفاده شده است.
 ها بر کل دارایی ها اندازه گیری شده است.: از طریق نسبت کل بدهی(Lev) مالی اهرم( 6
 ه است.عملیاتی به کل دارایی ها اندازه گیری شد نقد های جریان : از طریق نسبت(CFO) ینقد یان هایجر( 7
 

 پژوهشفرضیه 
 دارد. تاثیرگذاری در نیروی کار کارایی سرمایه کنترل دولتی بر

 

 روش پژوهش
 این برای تاریخی اطالعات از که جهت این از و باشد می کاربردی هدف لحاظ از و همبستگی روش لحاظ از تحقیق این

 آنچه توصیف به نوشتار این که آنجا از همچنین رود می شمار به رویدادی پس تحقیقات از لذا شود می استفاده تحقیق
 رنگ کم تحقیق این در ارزشی های قضاوت که آن به توجه با و تصرف و دخل بدون موجود شرایط توصیف یا هست که

 از آمده بدست های  داده تحلیل منظور به .رود می شمار به حسابداری توصیفی تحقیقات زمره در حاضر پژوهش، است
میانگین و انحراف معیار، کمینه  ها  داده توصیف در که ترتیب بدین. است شده استفاده استنباطی و توصیفی  آمار روشهای
، هاسمن آزمون، لیمر اف آزمون از پژوهش های  فرضیه آزمون برای استنباطی سطح  در آنها آورده می شود و و بیشینه

                                                           
1
 Government Control 

2
 Wang & Chen 
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 شود.  می تفادهاس چند متغیره رگرسیون آزمون واریانس و  ناهمسانی آزمون
 

 جامعه آماری پژوهش
 اطالعات چون، شده است رجوع تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای به آماری جامعه انتخاب برای

 به نسبت لذا، می شود حسابرسی، رسمی حسابداران توسط تهران بهادار اوراق بورس  در شده پذیرفته های شرکت
ها  سایر شرکت به نسبت اطالعات این به دسترسی و است، برخوردار باالتری اتکاء قابلیت  از شرکتها سایر اطالعات

 اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای اطالعات، 1611 تا 1611 سالهای از، تحقیق انجام منظور به. تر است  راحت
  :گردید جمع آوری می باشند زیر ویژگیهای دارای که ،بهادار 
  .باشد سال هر ماه اسفند پایان به منتهی شرکتها مالی سال، آنها پذیری مقایسه ابلیتق رعایت برای  .1 
  .باشند نداده تغییر را خود مالی دوره و نداشته فعالیت توقف، پژوهش زمانی قلمرو طی  .1 
  .باشد دسترس در پژوهش برای شرکتها از نیاز مورد اطالعات کلیه  .6 
  .نباشند( بیمه و ها لیزینگ ، هلدینگ شرکت های، ، سرمایه گذاری شرکتهای) مالی موسسات و ها بانک جزء  .5 
 باشند. شده پذیرفته بورس در 1611سال  از قبل شرکتها  .3 

 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. 111با اعمال محدودیت های فوق تعداد 
 

 های توصیفی  یافته
ها، آشنایی با آمار توصیفی مربوط به متغیرها الزم  و تحلیل دقیق آن  یرها و تجزیهمنظور بررسی مشخصات عمومی متغ به

دهد. آمار توصیفی مربوط  های مربوط به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق را نشان می ، آمار توصیفی داده1است. جدول 
 باشد. ( می1611تا  1611ساله ) 7شرکت نمونه طی دوره زمانی  111به 

 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش :(3)جدول 
 بیشترین کمترین انحراف معیار میانگین تعداد نماد نام متغیر

 -NetHire 166 00117- 00116 00571- 00063 کار یرویگذاری در ن سرمایه ییکارا

 Growth 166 0016 0067 0011- 10010 فروش رشد

 Size 166 170701 1051 110071 100116 اندازه شرکت

 Lev 166 0031 00706 00011 0010161 یالاهرم م

 CFO 166 00101 00111 0073- 00371 ینقد یهاانیجر

دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای  ترین شاخص مرکزی، میانگین است که نشان اصلی
( -00117کار برابر با ) یرویدر ن یگذار هیسرما ییست. مقدار میانگین برای متغیر کاراا ها نشان دادن مرکزیت داده

طورکلی پارامترهای پراکندگی، معیاری برای  به. اند ها حول این نقطه تمرکز یافته دهد بیشتر داده باشد که نشان می می
ترین پارامترهای پراکندگی،  ها نسبت به میانگین است. از مهم تعیین میزان پراکندگی از یکدیگر یا میزان پراکندگی آن

برابر  کار یرویدر ن یگذار هیسرما ییکاراو برای  1051اندازه شرکت برابر با اف معیار است. مقدار این پارامتر برای انحر
کمینه و  .دهد این دو متغیر به ترتیب دارای بیشترین و کمترین انحراف معیار هستند باشد که نشان می می 0011است با 

 100116ترین مقدار اندازه شرکت برابر با  مثال بزرگ عنوان دهد. به غیر نشان میبیشینه نیز کمترین و بیشترین را در هر مت
است. با توجه به اینکه متغیر کنترل دولتی متغیر کیفی است  1611است که مربوط به شرکت فوالد مبارکه در سال 

 جدول توزیع فراوانی آن به شرح ذیل می باشد
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 یکنترل دولتتوزیع فراوانی متغیر  :(2)جدول 
 درصد فراوانی فراوانی شرح

 51061 711 کنترل دولتی های فاقد شرکت

 71031 705 کنترل دولتی دارای یها شرکت

 100 166 جمع کل

باشد که از بین آنمی 166سال های مورد بررسی برابر با  -ل مشاهده است، جمع کل شرکتقاب 1 همانطور که در جدول
 51061سال معادل  -شرکت 711 و کنترل دولتی دارایها  شرکتدرصد  71031 سال یعنی معادل -شرکت 705ها تعداد 

 هستند. کنترل دولتی فاقد ها شرکتدرصد 
 

 آزمون نرمال بودن متغیرها
ها هرگاه سطح  شده است. در این آزمون استفاده ویلک رویمنظور بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش از آزمون شاپ به

 . متغیرها از توزیع نرمال برخوردار نخواهند بود(،  Sig< %5باشد ) درصد 5داری کمتر از  معنی
 آزمون شاپیرو ویلک :(3)جدول 

 نتیجه سطح معناداری آماره آزمون نماد متغیرنام 

 ندارد نرمال توزیع NetHire 10571 000000 کار یرویگذاری در ن سرمایه ییکارا

 دندار نرمال توزیع Growth 70171 000000 رشد فروش

 ندارد نرمال توزیع Size 70153 000000 اندازه شرکت

 ندارد نرمال توزیع Lev 110117 000000 یاهرم مال

 ندارد نرمال توزیع CFO 70176 000000 ینقد یهاانیجر

ویلک دارای سطح  رویشاپداری طبق آزمون تشخیص توزیع نرمال  ، سطح معنی6 با توجه به نتایج بدست آمده در جدول
ها از توزیع نرمال برخوردار نیستند بنابراین از ماتریس همبستگی اسپیرمن  باشد. لذا داده درصد می 5داری کمتر از  معنی

 برای بررسی همبستگی بین متغیرهای پژوهش استفاده می شود. 
 

 آزمون همبستگی بین متغیرها 
استفاده شده است. ماتریس  رمنیاسپدر این پژوهش به خاطر تعیین همبستگی بین متغیرهای کمی از همبستگی 

، ارائه شده است. تحلیل همبستگی، ابزاری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر 7ها در جدول همبستگی بین متغیر
کمی با متغیر کمی دیگر است. ضریب همبستگی یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر می باشد. 

 -1تا  1رابطه و همچنین نوع رابطه )مستقیم یا معکوس( را نشان می دهد. این ضریب بین ضریب همبستگی شدت 
 است و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر برابر صفر می باشد. 

است پس نشام می دهد که در بین متغیرهای پژوهش  007با توجه به اینکه ضرایب مربوط به متغیرها در همگی کمتر 
 )عامل تورم واریانس( است.  VIFدارد که این نتیجه سازگار به آزمونهم خطی وجود ن

ی منجر کنترل دولتکنترل دولتی همبستگی مثبت و معناداری با کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار دارد یعنی افزایش 
 شود. میکار  یرویدر ن یگذار هیسرما ییکارابه افزایش 

کار  یرویدر ن یگذار هیسرما ییو کارا یکنترل دولت نیب% 11داری  سطح معنی ، مالحظه می شود در7با توجه به جدول 
 پژوهش است.  های فرضیه رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد نتیجه سازگار با یافته
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 ماتریس همبستگی اسپیرمن :(4)جدول 

 

 آزمون مانایی متغیرها 
برآورد مدل، مانایی متغیرها بررسی گردد. برای بررسی وجود ریشه واحد در مطابق ادبیات اقتصادسنجی الزم است قبل از 

 گردد. ، عرضه می5صورت جدول شماره  توان از آزمون لوین، لین و چو استفاده شده که نتایج آن به های پانل، می داده
 پژوهش یرهایمتغ یتمام یو چو( برا نیل نی)لو ییآزمون مانا :(5) جدول

 نتیجه آزمون سطح معناداری ه آزمونآمار نماد متغیرنام 

 مانا است NetHire 6607151- 000000 کار یرویگذاری در ن سرمایه ییکارا

 مانا است Growtth 1006111- 000000 رشد فروش

 مانا است Size 701617- 000000 اندازه شرکت

 مانا است Lev 1707111- 000000 یاهرم مال

 مانا است CFO 1701766- 000000 ینقد یهاانیجر

درصد بوده و بیانگر  5داری متغیرها در آزمون مانایی کمتر از  شود که سطح معنی ، مشاهده می5توجه به جدول شماره 
 مانا بودن متغیرها است.

 

 اف لیمر )چاو(آزمون 
د. نتایج گیر ( صورت میpanelهای تابلویی ) ( و دادهpoolاین آزمون برای تشخیص بین الگوهای اثرات معمولی )

 باشد:شرح می  پژوهش بدین  حاصل از آزمون اف لیمر برای مدل
 نتایج آزمون اف لیمر )چاو( :(6)جدول 

 نتیجه آزمون داری سطح معنی آماره آزمون مدل آزمون

 های تابلویی پذیرش الگوی داده 000000 1073 مدل پژوهش

درصد بوده و بیانگر  5پژوهش کمتر از   برای مدلکه سطح معناداری آزمون دهد  نشان می 3نتایج حاصل در جدول 
 باشد. های تابلویی )پانل( میپذیرش الگوی داده

 متغیر
 ضریب

 سطح معناداری
NetHire GovCtrl Growth Size lev CFO 

NetHire 

 

      10000 ضریب

      - سطح معناداری

GovCtrl 
     10000 000711 ضریب

     - 000016 سطح معناداری

Growth 

 

    10000 000610 -001513 ضریب

    - 001767 000000 سطح معناداری

Size 
   10000 000150 006017 -001707 ضریب

   - 000031 000000 000000 سطح معناداری

lev 
  10000 000571 -001617 -000161 001177 ریبض

  - 001111 000001 007161 000007 سطح معناداری

CFO 
 10000 -001151 000311 000116 001616 -000711 ضریب

 - 000000 000737 000077 000001 001375 سطح معناداری
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 آزمون هاسمن
شود. در  انتخاب می panelای  باشد ساختار داده 0005( کمتر از سطح probی چاو ) که میزان معناداری آماره درصورتی

 زمون  هاسمن نیز انجام شود.این حالت برای تشخیص اثرات ثابت یا تصادفی باید آ
 نتایج آزمون هاسمن :(7)جدول 

 نتیجه آزمون داری سطح معنی آماره آزمون مدل آزمون

 اثرات ثابت عرض از مبدأ 000000 61013 اولفرضیه 

درصد بوده و بیانگر پذیرش  5که سطح معناداری آزمون مدل پژوهش کمتر از دهد  نشان می 7نتایج حاصل در جدول 
 باشد. ثابت میاثرات 

 

 هم خطی  آزمون

 VIF قاعده تجربی مقدار عنوان یک دهنده عدم وجود هم خطی است. به به یک نزدیک بود نشان VIFاگر آماره آزمون 

 باشد. چندگانه باال می باشد هم خطی  10تر از  بزرگ
 ()مدل( پژوهش هیفرضآزمون هم خطی ) :(8)جدول 

 VIF نماد نام متغیر
 GovCtrl 1010 کنترل دولتی

 Growtth 1001 رشد فروش

 Size 1011 اندازه شرکت

 Lev 1007 یاهرم مال

 CFO 1003 ینقد یهاانیجر

 10مشاهده است، مقادیر عامل تورم واریانس کمتر از عدد  طور که در نتایج آزمون هم خطی در جداول فوق قابل همان
 باشد. باشد که بیانگر عدم وجود هم خطی می می
 

 همبستگی سریالی خود
 همبستگی یا خطا جمالت بین خودهمبستگی عدم OLS روش به رگرسیون مدل تخمین در اساسی های فرض از یکی

 نیز خطا مقادیر بنابراین هستند، تصادفی گیرند می خود به مدل در توضیحی متغیرهای که مقادیری چون. است سریالی
 (.1615، )بنی مهد و همکاران. باشند تصادفی کل در باید

 نتایج آزمون خودهمبستگی سریالی :(1)جدول 
 نتیجه آزمون سطح معنی داری آماره آزمون فرضیه صفر

 یوجود خودهمبستگ 000000 110061 یعدم وجود خودهمبستگ

درصد بوده و  5کمتر از   شود که سطح معناداری آزمون والدریج برای مدل ، مشاهده می1با توجه به نتایج جدول شماره 
 Autoبا اجرای دستور که این مشکل در تخمین نهایی مدل  باشد. ها می یانگر وجود خودهمبستگی سریالی در مدلب

Correlation  .رفع شده است 
 

 آزمون ناهمسانی واریانس
 برآورد و استنباط ادامه دهد ندیموضوع به فرا نیناهمسان باشند اما محقق بدون در نظر گرفتن ا ونیرگرس یاگر خطاها

کننده باشد  گمراه تواند یکه صورت گرفته، م یهرگونه استنباط نیاشتباه باشد و بنابرا تواند یم اریحالت، انحراف مع نیدر ا
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 .شده است جمالت اخالل استفاده انسیوار یناهمسان یبررس یراب شده لیاز آزمون والد تعد نیبنابرا
 نتایج آزمون ناهمسانی واریانس :(31)جدول 

 نتیجه آزمون سطح معنی داری اره آزمونآم مدل آزمون

 انسیوار یناهمسان 000000 1157015 اولفرضیه 

باشد و بیانگر وجود  درصد می 5ها  کمتر از  داری آزمون در مدل دهد که سطح معنی نشان می 10نتایج حاصل در جدول 
رفع شده  xtglsبا اجرای دستور باشد که این مشکل در تخمین نهایی مدل  ناهمسانی واریانس در جمالت اخالل می

 است.
  

 پژوهش نتیجه آزمون فرضیه
 . دارد بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار تاثیر یبیان می دارد: کنترل دولت پژوهشفرضیه 

 1( کمتر از 00000( و سطح معنی داری )00015ی با ضریب مثبت )کنترل دولت، نشان می دهد که متغیر 11نتایج جدول 
 11دارد و فرضیه پژوهش در سطح اطمینان کار  یرویدر ن یگذار هیسرماتاثیر مستقیم و معناداری بر کارایی درصد 

گیرد. متغیر کنترلی رشد فروش و اندازه شرکت دارای ضریب منفی و سطح معناداری کمتر از  درصد مورد پذیرش قرار می
یر وابسته دارند ولی متغیر کنترلی اهرم مالی و جریان نقد رو رابطه معکوس و معناداری با متغ باشند ازایندرصد می 1

رو رابطه معناداری با متغیر وابسته ندارند. ضریب تعیین برابر  درصد هستند ازاین 5عملیاتی دارای سطح معناداری بیشتر از 
رصد از تغییرات متغیر د 67اند  دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانسته باشد که نشان می درصد می 67با 

توان گفت که  رو می باشد ازاین درصد می 5و سطح معناداری آن کمتر از  61015وابسته را توضیح دهند. آماره والد برابر با 
  مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است.

 هیفرض آزمون یجهنت :(33) جدول

                                                                       

 کار یرویدر ن یگذار هیسرما ییکارامتغیر وابسته: 

 سطح معناداری tآماره  خطای استاندارد ضرایب نماد متغیرها

 GovCtrl 00015 000015 1031 00007 کنترل دولتی

 Growth 00061- 000037 7015- 00000 رشد فروش

 Size 000015- 000017 3051- 00000 اندازه شرکت

 Lev 000017- 000051 0071- 00317 یاهرم مال

 CFO 000635- 000106 1071- 00076 جریان نقد عملیاتی

 00000 17011 000110 00611 عرض از مبدأ

 درصد 67 ضریب تعیین

 61015 والدآماره 

 000000 والد سطح معناداری

 

 نتیجه گیری
 سود را فراهم می کند تاامکان  این نگاهی اقتصادی به انسان فعال در اقتصاد است که به سازمان نیروی انسانی  سرمایه

جلب  های بسیاری را به خود انسانی نگاه  سرمایه نماید.بیشتری کسب کرده و برای پیشبرد اهداف خود از آن استفاده 
. از طرفی، اهداف خورد به چشم می تجارت بیش در تمام فضاهای مرتبط با کارآفرینی و مطبوعات فعال در  و کم وکرده 
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ر عملکرد پایین تری نسبت شود که انتظار رود واحدهای مزبوسیاسی و تعهدات اجتماعی واحدهای دولتی عمدتا باعث می
به مؤسسات مشابه داشته باشند در مؤسسات وابسته به دولت، هدف اصلی دستیابی به اهداف سیاسی است، هدفی که 
الزاما با هدف کسب سود منطبق نمی باشد. اقتصاددانان و کارشناسان به این نتیجه رسیده اند که حضور فعال دولتدر 

آن کشور و شرکتهای بورسی، تاثیر مستقیمی می گذارد. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش اقتصاد کشورها بر بازار بورس 
مشاهده گردید که کنترل دولتی منجر به افزایش کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار می شود. یعنی در شرکتهای 

ی سرمایه گذاری در نیروی کار نیز بورسی هر چقدر کنترل دولتی بیشتر بوده و سهام بیشتری در اختیار دولت باشد کارای
افزایش می یابد چون در این صورت امنیت شغلی کارکنان بیشتر بوده و نیروی کار با استرس کمتری اقدام به فعالتی می 
کنند و در نتیجه کارایی بیشتری خواهند داشت. با توجه به نتایج پژوهش به سرمایه گذاران پیشنهاد می شود موقع 

ه درصد مالکیت دولت در شرکت مربوطه را در نظر داشته باشند و در شرکتهایی سرمایه گذاری کنند که سرمایه گذاری ب
از کنترل دولتی برخوردار هستند. به تحلیلگران و مشاوران مالی نیز پیشنهاد می شود در تحلیل های خود به تاثیر مستقیم 

 یژه داشته باشند.کنترل دولتی بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار توجه و
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