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نقش کوچکسازی نیروی کار در بحران مالی
رویکردی بر مدیریت بحران در وضعیت اضطراری شرکت
تاریخ دریافت مقاله3199/42/40 :

وحید بخردینسب



تاریخ تأیید مقاله3199/33/23 :
چکیده
طی سالهای اخیر کوچکسازی بهعنوان راهبردی مديريتی مبدل شده است تا مديران به پندارخويش
به عملکرد مالی مطلوب دست يابند؛ غافل از اينکه تأثیرات منفی معنوی و مادی آن را ناديده گرفته
و فقط صرفهجويیهای ناشی از هزينههای حقوق و دستمزد را مدنظر قرار میدهند .اين درحالی است
که کاهش نیروی انسانی به ناهنجاريهای اجتماعی منجر شده و صرف نظر از تأثیرات منفی بر روحیه
ديگر کارکنان باقیمانده ،آشفتگی مالی را برای شرکت به ارمغان میآورد .وجود آشفتگی و پريشانی
مالی ،خود يکی از عواملی است که مديران را به سمتوسوی کوچکسازی متمايل میکند .هدف
اين مطالعه بررسی مديريت بحران در وضعیت اضطراری شرکت در راستای بررسی نقش
کوچکسازی نیروی کار در بحران مالی شرکتها است .جامعه آماری پژوهش شامل تمام شرکتهای
پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است .بازه زمانی پژوهش سالهای  9916ـ  ،9978است.
حجم نمونه بر اساس روش حذف نظاممند  981شرکت است .باتوجه به موهومیبودن متغیر وابسته،
روش پژوهش الگوی رگرسیون لجستیک است .نتايج نشان داد که کوچکسازی نیرویکار ،بحران
مالی را برای شرکت طی دورههای آينده بهدنبال میآورد.
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مقدمه
زرون و همکاران ،)7198( 9گوالمون و همکاران )7198( 7و بلک )7198( 9معتقدند
که دلیل اصلی وجود بحرانهای مالی ،ناهنجاريهای اجتماعی سازمانهاست .زرون و
همکاران ( ،)7198گوالمون و همکاران ( ،)7198بلوک ( )7198و جنسلر)7196( 4
معتقدند شرکتها برای زندهماندن و ادامه فعالیت ،غالباً شکافهای موجود در هزينهها را با
کاهش طرحها تأمین میکنند .بهرغم اينکه يکی از مهمترين راههای رسیدن به هدف کار
شايسته و رشد اقتصادی ،دستیابی به سطوح عالی بهرهوری است (افروزنیا و توکلی،
 ،)9 :9911هنگامی که فروش و در نتیجه سود شرکتها کاهش میيابد ،کمشدن استخدام و
کاهش هزينههای کارگری ناشی از حقوق و دستمزد ،معموالً در میان اولین واکنشهای
مديران قرار میگیرد (چرنیکوف و هوول9 :7117 ،1؛ پوالک99 :7117 ،6؛ يوچیتل:7117 ،8
سال دوازدهم ،دوره جديد ،شماره  ،4زمستان  9911ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)8 :7117؛ بهعنوان مثال ،شرکت ايکس روکس کروپ 7و شرکت مرک و کو 1با کاهش 1
درصدی و  97درصدی از نیروی کار در طول بحرانهای مالی  7117تا  7111روبهرو
بودند (بلک .)1 :7191 ،همچنین شرکت گوپرو 91برای توسعه فعالیت اصلی خود 91
درصد از نیروی کار خود را از دست داد (ولز .)96 :7196 ،99برای اين شرکتها پس از
کوچکسازی ،کاهش سودآوری و فروش بهدلیل کاهش نیروی کار پیش آمد .در ايران هم
به گزارش وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی چنانچه رشد بهرهوری و نوآوری به
مطلوبیت هدفگذاریشده نرسد ،ساالنه  411میلیارد دالر ثروت در کشور هدر میرود.
درواقع اگر بتوان مسئله کوچکسازی را در شرکتها حذف کرد و تقريباً  71درصد از
نیروی کار را توانمند ساخت ،درآمد سرانه از  91هزار دالر به  11هزار دالر ارتقا میيابد.
1. Zorn et al
2. Guillamón et al
3. Block
4. Gensler
5. Chernikoff & Howell
6. Pollack
7. Uchitelle
8. Xerox Corp
9. Merck & Co
10. GoPro
11 .Wells

911

اين قبیل خبرها در مطبوعات تجاری و بازارهای بورس شايع است .کوچکسازی به
بخشی از تداوم فعالیت سازمانها مبدل شده است (جانگ)9 :7191 ،9؛ ولی قدر مسلم،
کاهش نیروی کار ،راهبرد مطلوبی را برای شرکت بهدنبال نمیآورد.
9

پژوهشهای تجربی نظیر کاپل بلنچارد و کودرس ،)7118( 7جرپوت ( ،)7118راج و
فورسیث ،)9111( 4اورسل و آمسترانگ ـ استاسن ،)9111( 1و ورل و همکاران)9119( 6
بیان میکند که کاهش نیروی کار در سطح وسیع نظیر برشهای شغلی بزرگ به سود کمتر
و کاهش قیمت سهام منجر میشود .ديگر پژوهشهای تجربی نظیر فالناگان و اشانسی

8

( ،)7111الو و کراتز )7118( 7و زيگلیدوپولوس )7114( 1نشان میدهد که کوچکسازی
میتواند بر شهرت و اعتبار شرکت همراه با فشاری خاص بر ورشکستگی شرکتها تأثیرات
99

منفی شديد بگذارد (کاراک .)97 :7114 ،91در مقابل ،پژوهشهايی همچون جورج

شرکتها ،سازمانها تمام تالش خود را در راستای کوچکسازی کارکنان ،و ساختارهای
شرکت را دوباره راهاندازی میکنند تا جايگاه کارآمدتری را برای شرکت خود ايجاد
نمايند؛ ولی با وجود اين پژوهشها در زمینه کوچکسازی ،شواهد ضد و نقیضی در
پژوهشهای خارجی نسبت به سودمند و يا زيانمندبودن کوچکسازی يافت میشود و
نتايج يافتهها متفاوت است.
طرفداران کوچکسازی استدالل میکنند که کوچکسازی همراه با راهبردی مؤثر با
مزايايی مانند عملکرد و افزايش فروش همراه است (دیموسیو و دای1 :7199 ،99؛ الو و
1. Jung
2. Capelle-Blanchard & Couderc
3. Gerpott
4. Raj & Forsyth
5. Ursel & Armstrong-Stassen
6. Worrel et al
7. Flanagan & O’Shaughnessy
8. Love & Kraatz
9. Zyglidopoulos
10. Karake
11. George
12. Lewin et al
13. DeMeuse & Dai
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( )7194و لوين و همکاران )7191( 97نشان میدهد که صرف نظر از موقعیت مالی

نوريه7 :7111 ،9؛ يو و پارک .)1 :7116 ،7در مقابل ،مخالفان به نتايج منفی کوچکسازی
برای شرکتها و کارکنان اشاره میکنند .نتايج اين پژوهشها نشان میدهد که عملکرد
شرکت ،بهرهوری و رضايت مشتری پس از کوچکسازی کاهش میيابد که درنهايت به
وقوع بحران مالی منجر میشود (گويسرت و همکاران91 :7191 ،9؛ گورتیه و داتا:7117 ،4
6؛ لوين و همکاران .)7 :7191 ،عالوه بر اين ،کارکنان میتوانند انواع مختلفی از عوارض
جانبی مانند کاهش روحیه ،عدم امنیت کاری ،کاهش خالقیت ،فرسودگی شغلی و افزايش
تنش را تجربه کنند (فیشر و وايت7 :7111 ،1؛ نیهوف و همکاران8 :7119 ،6؛ پروبست،8
4 :7119؛ پروبست و همکاران98 :7118 ،7؛ روسو7 :7114 ،1؛ شاو و همکاران:7111 ،91
.)6
پس نظر به اهمیت و ضرورت اين مطالعه و مشکل ،هدف پژوهش بررسی ارتباط
سال دوازدهم ،دوره جديد ،شماره  ،4زمستان  9911ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کوچکسازی شرکتها و بحران مالی است .در ادامه پژوهش به مبانی نظری و پیشینه
پژوهش ،فرضیهها و الگوی رگرسیونی ،متغیرها و چگونگی سنجش آن ،روش اجرای
پژوهش ،جامعه و نمونه آماری ،يافتههای پژوهش و درنهايت به بحث و نتیجهگیری
پرداخته شده است.

مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش
کوچکسازی يکی از مباحث ساختار سازمانی است که گاهی تحت عنوان "تعديل
نیروی کار" نیز مطرح میشود .کوچکسازی شامل کاهش نیروی کار هدفمند بر اساس
اين فرض اقتصادی انجام میشود که کارايی و عملکرد شرکت را بهبود میبخشد (داتا و

1. Love & Nohria
2. Yu & Park
3. Goesaert et al
4. Guthrie & Datta
5. Fisher &White
6. Niehoff et al
7. Probst
8. Probst et al
9. Rusaw
10. Shaw et al
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همکاران1 :7191 ،9؛ .)94 :9111کوچکسازی مبحث جديدی در سازمان نیست و از
گذشته ،شرکتها (بويژه هنگامی که سودآوريشان روند نزولی داشت) ،به کاهش نیروی کار
اقدام میکردند .عمده اهداف شرکتها از کوچکسازی ،کاهش هزينهها ،ارتقای کارايی و
حفظ سطح قابل قبول سودآوری برای سهامداران است (اسمیت .)98 :7116 ،هر گونه
خبری مبنی بر کوچکسازی غالباً در رسانههای مالی و بازار بورس پخش میشود
(چرنیکوف و هوول9 :7117 ،؛ پوالک99 :7117 ،؛ يوچیتل .)1 :7117 ،با درگیر شدن
شرکتها با پديده کوچکسازی ،نشانه و پیامی از سوی شرکت به بازار فرستاده میشود که
حاوی اين است که شرکت افتخار همکاری با نیروی کار خود را ندارد و نسبت به
کارکنان خود وفادار نیست بروکنر و همکاران7 :9178 ،7؛ 7 :9114؛ اونیل و لن:9111 ،9
 .)98در نتیجه استفادهکنندگان اطالعات حسابداری از اين پیامها و نشانهها بهمنظور
از نظر سرمايهگذاران و سهامداران ،شهرت و سابقه شرکت با انتشار چنین اخباری
بدتر خواهد شد .البته نظر جايگزينی هست که بیان میکند ممکن است کوچکسازی
بهعنوان عملکرد مديريتی خوب بهشمار رود که برای رقابت شرکت يا نجات دادن آن از
ورشکستگی ضروری به نظر رسد .در اين مورد ،شرکت برای اقدامات خود و اجرای
مفاهیم مديريتی مثل تولید ناب يا مديريت ناب ،تحسین میشود (نینستد4 :9171 ،4؛
ووماک و همکاران )1 :9119 ،1و با نتايج ممکن ،مثل ديوانساالری کمتر ،بهرهوری بهتر يا
تصمیمگیری سريعتر روبهرو شود (برتون و همکاران .)96 :9116 ،6شايد به نظر رسد که
کوچکسازی عملکرد مديريتی خوبی باشد از نظر مبانی ،نظريه و چارچوب نظری ،اين
ادعا خالف يافتههای تجربی است؛ بهعنوان مثال الو و کراتز ( )7111نشان دادهاند که
شرکت در کوچکسازی بهطور متوسط دو سوم موقعیت خود را در رتبهبندی شهرت
شرکت از دست داده است و درنهايت شرکت ورشکسته میشود .اين يافتهها نشان میدهد
1. Datta et al
2. Brockner et al
3. O’Neill & Lenn
4. Nienstedt
5. Womack et al
6. Bruton et al
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بهروزرسانی نظر خود نسبت به شرکت و شخصیت حقوقی آن استفاده میکنند.

که با از دست رفتن اعتبار شرکت در بازار سرمايه ،قصد مصرفکننده برای خريد
محصوالت شرکت کاهش میيابد (براون و داسین98 :9118 ،9؛ کلین و داوار6 :7114 ،7؛
مهر و همکاران97 :7114 ،9؛ سن و هات چريا .)1 :7119 ،4البته نوع و درجه
کوچکسازی ،در برداشت عمومی از کوچکسازی ايفا نقش مهمی میکند .مهمترين
برداشت آن از ديد سهامداران و سرمايهگذاران اين است که با کاهش نیروی کار ،شرکت
از نظر مالی با کاهش فروش و سودآوری روبهرو میشود .به عبارتی روشهای
کوچکسازی میتواند در طیف وسیعی از کاهشهای نیروی کار يا هیئت مديره و
بازنشستگی سريعتر از موعد برای ارائه استخدام نیمهوقت بهجای استخدام تماموقت و يا
برونسپاری به ورشکستگی ختم شود (آپل باوم و همکاران97 :9111 ،1؛ فالنگان و
اوشاينسی9 :7111 ،؛ زيگلی دوپولوس .)71 :7114 ،البته کوچکسازی عمل سازمانی
سال دوازدهم ،دوره جديد ،شماره  ،4زمستان  9911ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رايجی است؛ اما پژوهشها در مورد نتايج آن ،يافتههای متفاوتی را بهبار آورده است.
بهمنظور کمک به اين بحث از ديدگاه تغییرات سازمانی به بررسی اين مهم پرداخته شده
است که تغییرات ذاتی مقیاسهای بزرگ در کوچکسازی ،شرکتها را به مسیر منفی وادار
میکند و کوچکسازی ،بحران مالی را برای شرکت طی دورههای آينده به دنبال میآورد
يا وجود بحران مالی ،به کوچکسازی نیروی کار طی دورههای آينده منجر میشود يا خیر
که در صورت تأيید ،غلبه بر آن بسیار دشوار است.
باوجود بحران مالی در شرکت ،ارزش بازار شرکتها بهطور قابل توجهی کاهش میيابد
(حبیب و همکاران .)9 :7199 ،6از اينرو عالوه بر مديريت و کارکنان ،تأمینکنندگان
سرمايه ،سرمايهگذاران و اعتباردهندگان بشدت تحت تأثیر بحران مالی هستند.
سرمايهگذاران و اعتباردهندگان ممکن است سرمايه خود را از دست بدهند در حالیکه
مديريت و کارکنان ممکن است شغل خود را از دست بدهند؛ لذا خطر کاهش چشمگیر

1. Brown & Dacin
2. Klein & Dawar
3. Mohr et al
4. Sen & Bhattacharya
5. Appelbaum et al
6. Habib et al
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در ارزش بازار شرکت ممکن است مديريت را نگران سازد (بوراتینسکا)94 :7196 ،9؛ از
اينرو حسابداران بايد علل پديد آورنده بحران مالی را بخوبی درک کنند؛ زيرا آنها هستند
که میتوانند قبل از وقوع بحران مالی ،مديريت را از آن آگاه سازند و راهحلهای
پیشگیریکننده ارائه کنند (نیوتن .)97 :9177 ،7توربورن ( )7111و بريس و همکاران
( )7116استدالل میکنند که بحران مالی از ابعاد گوناگون فضای اقتصادی شرکت تأثیر
میپذيرد .بهعنوان مثال تغییرات سازمانی و ذاتی در کوچکسازی ،احتمال بحران مالی را
افزايش میدهد .بهطور خاص با تغییر جريان عادی فعالیت شرکت ناشی از کوچکسازی،
احتمال بحران مالی افزايش میيابد و با افزايش بحران مالی ،روشهای سازمانی و بهرهوری
کاهش میيابد و فشار بر کارکنان باقیمانده در شرکت ،افزايش میيابد و مانع انتقال دانش
و يادگیری سازمانی میشود؛ لذا آثار منفی بحران مالی بر موقعیت شرکت در بازارهای
بهعبارتی شرکت با بحران مالی ،هر قدر مدت زمان بیشتری را در فريند درماندگی مالی
سپری کند در حفظ مشتريان و کارکنان و در جذب سرمايه و در سرمايهگذاريهای مورد
نیاز با دشواری بیشتری روبهرو خواهد شد (آلتمن و همکاران6 :7117 ،9؛ بوراتینسکا،
.)97 :7196

پیشینه پژوهش
زرون و همکاران ( )7198در پژوهشی تحت عنوان "آيا کوچکسازی احتمال
ورشکستگی را افزايش میدهد؟ "به بررسی اين مسئله میپردازند که کوچکسازی راه
نجات يا فرار است .نتايج اين پژوهش نشان میدهد که احتمال اعالم ورشکستگی در
شرکتهايی که به عمل کوچکسازی دست زدهاند ،نسبت به شرکتهايی که اين کار را
نکردهاند ،بسیار بیشتر است و منابع نامشهود به کاهش اين احتمال کمک میکند.
گوالمون و همکاران ( )7198در پژوهشی به بررسی شرکتهايی با رشد زياد در کار و
1. Boratyńska
2. Newton
3. Altman et al
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محصول و سرمايه با صرف زمان بیشتر در فرايند درماندگی مالی ،افزايش میيابد؛

تولید با تعامالت پويا و نقش محدوديتهای مالی پرداختهاند .نتايج اين 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.
محدوديتهای مالی در سطح فیزيکی نیز مانع رشد بخشهای بزرگ از نظر اندازه و بهرهوری
میشود.
بلک ( )7198در پژوهشی به بررسی مديريت خانواده ،مالکیت خانواده و
کوچکسازی پرداخته است .نتايج اين پژوهش نشان میدهد که افزايش مالکیت خانوادگی
بر کاهش نیروی کار تأثیر نزولی دارد .مدير عامل خانوادگی در راستای سیاستهای مالکان
شرکت ،خواهان کاهش نیروی کار است درحالیکه افزايش منافع مديرعامل همجهت با
کاهش نیروی کار نیست.
سال دوازدهم ،دوره جديد ،شماره  ،4زمستان  9911ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بخردینسب و ژوالنژاد ( )9917در پژوهشی به بررسی واکنش خطر ورشکستگی
نسبت به اتخاذ راهبردهای تنوعبخشی پرداختهاند .شواهد اين پژوهش حاکی است که با
اتخاذ راهبردهای تنوعبخشی محصوالت ،واکنش شرکتها نسبت به خطر ورشکستگی منفی
است؛ به بیان ديگر شرکتها میتوانند در مواقعی که در شرايط بحرانی قرار دارند از
راهبردهای تنوعبخشی به عنوان سازوکار رهايی از شر ورشکستگی استفاده کنند.
قادری و قادری ( )9916در پژوهشی به بررسی تأثیر رابرد متنوعسازی بر خطر
ورشکستگی شرکتها پرداختهاند .در اين پژوهش بهمنظور اندازهگیری خطر ورشکستگی
شرکتها از الگوی تحلیل ممیزی بومیشده توسط کردستانی و تاتلی بهره گرفته شده است.
نتايج پژوهش حاکی است که میزان خطر ورشکستگی شرکتها با افزايش متنوعسازی
تجاری کاهش میيابد.
جنیدی و همکاران ( )9916در پژوهشی به بررسی تأثیر ورشکستگی شرکتهای مادر و
تابع بر يکديگر با تدقیق در روابط و مسئولیت متقابل آنها پرداختهاند .نتايج اين پژوهش
حاکی از تأثیر ورشکستگی شرکت مادر بر تابع و ورود آن به وادی انحالل در عمل و
مسئولیت احتمالی شرکت مادر در فرض ورشکستگی شرکت تابع است.
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روششناسی پژوهش
در اين بخش به بررسی فرضیهها ،روش پژوهش ،متغیرها و الگوی تحقق فرضیهها و
جامعه آماری پرداخته شده است.
روش پژوهش
اين پژوهش از لحاظ ماهیت توصیفی ـ همبستگی و از نظر هدف کاربردی است.
همچنین پژوهش از نوع قیاسی ـ استقرايی است .بهمنظور برازش الگو از نرمافزار ايويوز
بهره گرفته ،و داوری در مورد رد يا پذيرش فرضیه با استفاده از آزمون  zانجام شده است.
الگو و فرضیه
فرضیه پژوهش به اين شرح است:
فرضیه :کوچکسازی نیروی کار ،بحران مالی را برای شرکت طی دورههای آينده
الگوی آزمون فرضیه پژوهش به شرح رابطه  9است:
رابطه ()9
که در اين رابطه:
 :Crisisبحران مالی
 :Downsizingکوچکسازی
 :ROEبازده حقوق صاحبان سهام
 :LEVاهرم مالی
 :CLنقدينگی
 :Sizeاندازه شرکت
 :εخطای الگو است
متغیرهای پژوهش
بحران مالی ( :)Crisisبه اين دلیل که نتايج اين پژوهش نسبت به ديگر پژوهشهای
حوزه آشفتگی مالی متفاوت باشد از شاخص بحران مالی محاسبهشده توسط پورحیدری و
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بهدنبال میآورد.

کوپايیحاجی ( )9971استفاده شد تا بهطور دقیق بحران مالی شرکتهای ايرانی را پیشبینی
کند .پورحیدری و کوپايیحاجی ( )9971الگويی نُه متغیره را بهمنظور پیشبینی بحران
مالی با استفاده از روش تابع تفکیکی خطی طراحی و ضرايب متغیرهای الگو نیز با استفاده
از نرمافزارهای آماری بهشرح رابطه  7برآورد کردهاند.
رابطه ()7

که در اين رابطه:
 :Pبحران مالی
 :K1نسبت سود قبل از بهره و مالیات به دارايیها
 :K2نسبت سود انباشته به دارايیها
سال دوازدهم ،دوره جديد ،شماره  ،4زمستان  9911ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :K3نسبت سرمايه در گردش به دارايیها
 :K4نسبت حقوق صاحبان سهام به بدهیها
 :K5نسبت سود قبل از بهره و مالیات به فروش
 :K6نسبت دارايیهای جاری به بدهیهای جاری
 :K7نسبت سود خالص به فروش
 :K8نسبت بدهیها به دارايیها
 :K9اندازه شرکت است.
اگر  P< 91/7118باشد ،شرکت بحران مالی دارد.
اگر  P>= 91/7118باشد ،شرکت بحران مالی ندارد.
نقطه تمییز و جداکردن شرکتهای با بحران مالی از شرکتهای سالم مالی در اين رابطه
عدد  91/7118است که با استفاده از الگوی تحلیل تفکیکی خطی محاسبه شده است .اين
نقطه بهگونهای محاسبه شده است که بهترين طبقهبندی را برای شرکتهای با بحران مالی و
سالم مالی ارائه کند .چنانچه  Pاز  91/7118کمتر باشد ،شرکت بهعنوان شرکت با بحران
مالی و اگر  Pبزرگتر يا برابر با  91/7118باشد ،شرکت بهعنوان شرکت سالم مالی
طبقهبندی میشود.
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کوچکسازی ( :)Downsizingدر اين پژوهش بهمنظورمحاسبه کوچکسازی از کاهش
نیروی کار و تغییرات نیروی انسانی شرکت در سال جاری نسبت به سال قبل استفاده شده
است بهگونهای که مطابق با پژوهشهای زرون و همکاران ( ،)7198گوالمون و همکاران
( ،)7198گوسرت و همکاران ( ،)7191پاول و ياوسون ( ،)7197بلک و کولینجر)7111( 9
و يو و پارک ( )7116اگر شرکتی نیروی کار يا تعداد کارمندان خود را  %1يا بیشتر کاهش
دهد ،کوچکسازی صورت گرفته است .اين متغیر با شاخص صفر و يک سنجیده شده
است؛ بهعبارتی کوچکسازی متغیر مجازی ،و عدد يک بدين معنی است که شرکتها
کوچکسازی شده ،و عدد صفر يعنی شرکتها دچار کوچکسازی نشدهاند.
بازده حقوق صاحبان سهام ( :)ROEبهمنظور کنترل ارتباط همزمان کوچکسازی و
بحران مالی از تأثیرات بازده حقوق صاحبان سهام بهعنوان نماينده عملکرد مالی شرکت
بازار سهام بهشرح رابطه  9محاسبه شده است:
رابطه ()9
که در اين رابطه:
 :Net Earningسود خالص
 : Market Valueارزش بازار سهام
اهرم مالی ( :)Leverageبرای کنترل وضعیت بدهی در رابطه دو طرفه کوچکسازی و
بحران مالی از تقسیم بدهیهای شرکت به ارزش بازار سهام بهشرح رابطه  4استفاده شده
است.
رابطه ()4
که در اين رابطه
 : Debt Totaجمع بدهیها
 :Market Valueارزش بازار سهام
نقدينگی ( :)Current liquidityبرای کنترل نقدينگی جاری در رابطه متقابل
کوچکسازی و بحران مالی از نسبت جريان نقد استفاده شده است .نسبت جريان نقد با
1. Block & Koellinger
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استفاده شده است .بازده حقوق صاحبان سهام با استفاده از سود خالص تقسیم بر ارزش

استفاده از تقسیم جريان وجوه نقد به بدهیهای جاری بهشرح رابطه  1محاسبه شده است.
رابطه ()1
که در اين رابطه:
 :CFجريان وجوه نقد
 :Current Debtبدهیهای جاری است.
اندازه شرکت ( :)Sizeبرای کنترل اندازه شرکت ،که میتواند بحران مالی و
کوچکسازی را تحت تأثیر قرار دهد از لگاريتم طبیعی تعداد کارمندان به شرح رابطه ()6
استفاده شده است.
رابطه ()6
 : Employees Numberتعداد کارمندان است.
جامعه آماری و حجم نمونه
سال دوازدهم ،دوره جديد ،شماره  ،4زمستان  9911ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامعه آماری اين پژوهش شامل تمام شرکتهای پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار
تهران طی بازه زمانی  9978تا  9916است؛ بهعبارتی به دلیل اثرگذاری بحران مالی هر
شرکت بر کوچکسازی طی سالهای آينده فعالیت شرکت اطالعات سال )t-1( 9976
گردآوری شده ،ولی مبنای برازش الگوهای رگرسیونی سالهای  9978تا  ،9916است.
همچنین شرکتهايی که حائز شرايط زير بود با استفاده از حذف نظاممند بهعنوان نمونه
آماری انتخاب شدند:
 .9قبل از پايان سال  9971در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده باشد.
 .7سهام آنها در بورس معامله شده باشد.
 .9بهمنظور قابل مقايسهبودن اطالعات ،پايان سال مالی شرکتها  71اسفند باشد.
 .4طی قلمرو زمانی پژوهش ،هیچگونه توقف فعالیت نداشته و طی دوره مورد بررسی
تغییر سال مالی و تغییر فعالیت نداشته باشد.
 .1شرکتهای مورد نظر جزو شرکتهای سرمايهگذاری ،واسطهگری مالی ،بانکها،
هلدينگها ،لیزينگها و بیمهها نباشند.
باتوجه به اين شرايط و محدوديتها از بین شرکتهای پذيرفتهشده در بورس اوراق
بهادار تهران در مجموع  977شرکت انتخاب شد ،ولی باتوجه به هدف پژوهش ،بايد
شرکتها به مراحل چرخه عمر تفکیک شوند.
991

یافتههای پژوهش
تجزيه و تحلیل دادهها در قالب دو قسمت آمار توصیفی و استنباطی ارائه شده است.
توصیف یافتهها
توصیف يافتهها به شرح جدول  7نشان میدهد که شرکت مخابرات در سال  9971با
وضعیت بحرانی  71/86در بهترين وضعیت از لحاظ مالی قرار دارد و شرکت فارسیت
درود در سال  9911با وضعیت بحرانی  -9/47در بدترين وضعیت مالی قرار دارد .از بین
مشاهدات 9497 ،مشاهده کوچکسازی انجام دادهاند 997 .مشاهده هم از اين راهبرد
استفاده نکردهاند .نکته جالب توجه اين است ،شرکت فارسیت درود در سال  ،9911که در
بدترين وضعیت مالی قرار داشته از سیاست کوچکسازی در راهبردهای سازمانی خود
استفاده کرده و شرکت مخابرات در سال  9971کوچکسازی انجام نداده است .شرکت
است .وضعیت بحرانی اين شرکت در اين سال برابر با  6/41است .همچنین بین
مشاهدات شرکت کابل تک در سال  9911با وضعیت بحرانی از قرار  94/861روبهرو بود.
اين وضعیت نقطه تمیز بحران مالی را بین تمام مشاهدات نشان میدهد .شرکت کابل تک
در سال  9911کوچکسازی انجام نداده است؛ پس میتوان از آمار توصیفی چنین نتیجه
گرفت شرکتهايی که کوچکسازی انجام ندادهاند ،وضعیت مالی بهتری نسبت به ديگر
شرکتها دارند و شرکتهايی که کوچکسازی انجام دادهاند ،طی سالهای بعد ،دچار بحران
مالی شدهاند.
جدول  .2آمار توصیفی
میانگین

میانه

بیشترین

کمترین

انحراف معیار

متغیر
بحران مالی

1/61

1/89

71/86

-9/47

9/49

کوچکسازی

1/77

9

9

1

1/98

بازده حقوق صاحبان سهام

1/14

1/11

9/84

-4/77

1/41

اهرم مالی

1/11

1/11

1/11

1/119

1/97

نقدينگی

1/11

1/14

1/46

1/1119

1/91

اندازه شرکت

1/14

1/76

7/91

4/71

1/61
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فارسیت درود طی سال  9976تا  9911فقط در سال  9919از کوچکسازی استفاده نکرده

شرکت فارسیت درود در سال  ،9911که با وضعیت بحرانی  -9/47در بدترين
وضعیت مالی قرار داشته است در سال  ،9916کوچکسازی انجام داده است .در مقابل
شرکت مخابرات در سال  ،9971که در وضعیت بحرانی مطلوبی نسبت به ديگر مشاهدات
بوده ،در هیچکدام از سالهای  9911تا  9916از کوچکسازی استفاده نکرده است .پس
توصیف يافتهها نشان میدهد که بحران مالی بر کوچکسازی اثرگذار است .میتوان از
آمار توصیفی چنین نتیجه گرفت که رابطهای دوطرفه و متقابل بین بحران مالی و
کوچکسازی وجود دارد بهگونهای که شرکتهای دچار بحران مالی ،طی سالهای آينده از
عملیات کوچکسازی بهمنظور رهايی از وضعیت بد مالی استفاده میکنند؛ ولی
شرکتهای سالم مالی از اين راهبرد استفاده نمیکنند .در مقابل ،شواهد نشان میدهد
شرکتهايی که کوچکسازی انجام دادهاند ،طی سالهای آينده عمر شرکت ،دچار بحران
سال دوازدهم ،دوره جديد ،شماره  ،4زمستان  9911ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مالی شده و شرکتهايی که از اين راهبرد استفاده نکردهاند ،آسیبی به وضعیت مالی آنها وارد
نشده است .با صرف تکیه بر آمار توصیفی نمیتوان وجود ارتباط دوطرفه و متقابل بین
بحران مالی و کوچکسازی را اثبات کرد که اين مهم به آزمون آماری نیاز دارد که در ادامه
تحت عنوان پیش شرط سامانه معادالت همزمان ،قبل از اجرای الگو در جدول  9به آن
پرداخته شده است.
آمار استنباطی
نتايج ناشی از تخمین الگو در جدول  7ارائه شده است.
جدول  .0نتایج تخمین الگو
ضریب

آماره t

سطح معناداری

ضريب ثابت

7/79

7/41

1/194

کوچکسازی

8/49

7/19

**1/197

بازده حقوق صاحبان سهام

-1/48

-4/79

***1/111

اهرم مالی

7/47

1/11

***1/111

نقدينگی

-1/98

-9/79

1/77

دوربین واتسون

-

9/78

-

آماره F

-

-

11/19

1/88

-

-

نام متغیر

ضريب تعیین
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پژوهش بهدنبال پاسخ به اين سؤال است که آيا کوچکسازی نیروی کار ،بحران مالی
را برای شرکت طی دورههای آينده بهدنبال میآورد يا خیر .بهمنظور بررسی فرضیه ،نبود
تأثیر معنادار بین کوچکسازی و بحران مالی بهعنوان فرضیه صفر انتخاب ،و عکس فرضیه
صفر بهعنوان فرضیه مقابل در نظر گرفته شد .همانگونه که در جدول  7مشاهده میشود،
سطح معناداری متغیر کوچکسازی نیروی کار برابر با  1/197است که حاکی از تأثیر
معنادار کوچکسازی نیروی کار بر بحران مالی است .آماره  tبرابر با  ،7/19که نشان
میدهد با افزايش کوچکسازی نیروی کار ،بحران مالی در کوتاهترين بازه زمانی ممکن،
يعنی يکسال مالی عايد شرکت میشود .همچنین کاهش آن ،شرکت را از شر بحرانها
نجات میدهد .درنتیجه میتوان اذعان کرد که در سطح اطمینان  %11کوچکسازی نیروی
کار ،بحران مالی را برای شرکت طی دورههای آينده بهدنبال میآورد .درنتیجه فرضیه

بحث و نتیجهگیری
طی سالهای اخیر و تحريمهای جهانی علیه ايران و بهدلیل وضعیت سخت اقتصادی،
معموال اولین اقدامی که به ذهن مديران میرسد ،کوچکسازی نیروی انسانی است؛ به بیان
ديگر مديران به فکر کاهش نیروی انسانی میافتند .شايد در نگاه اول و با تحلیلی ساده
بهنظر رسد که اين کار میتواند يکی از راههای مناسب در اين وضعیت باشد و يا حتی در
موقعیت بحرانی تنها گزينه باشد؛ ولی بهرغم اينکه تحقیقات و تجربه بینالمللی نشان
میدهد اين اقدام الزاماً در افزايش عملکرد شرکتها در حالت سخت اقتصادی موفق نیست؛
زيرا وجود بحرانها خود يکی از عوامل کاهش نیروی انسانی است؛ پس رابطه متقابلی
کوچکسازی نیروی کار و بحران مالی وجود دارد بهگونهای که کوچکسازی نیروی کار،
بحران مالی را برای شرکت بهدنبال میآورد و وجود بحران مالی به کوچکسازی نیروی
کار منجر میشود .البته ارزيابی اين موضوع در شرکتهای ايرانی به تحقیقات خاص خود
نیاز دارد .بر اين اساس در اين پژوهش به بررسی تأثیر متقابل کوچکسازی و بحران مالی
پرداخته شد و واکنش شرکتها نسبت به بحرانهای مالی بهدلیل کاهش نیروی انسانی مورد
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پژوهش تأيید میشود.

بررسی قرار گرفت.
فرضیه پژوهش نشان داد که کوچکسازی ،بحران مالی را افزايش میدهد .مديران با
کوچکسازی میپنداشتند کاهش هزينههای نیروی انسانی به کاهش هزينهها و درنتیجه
بهبود شرايط مالی شرکت منجر میشود؛ ولی نکته کلیدی اين است که الزاماً در فرايند
کاهش تعداد نیروی انسانی ،بقیه عوامل سازمانی ثابت باقی نمیمانند و کاهش هزينههای
کارکنان (پرسنلی) ،بهبود بهرهوری در فرايندها و کارايی کل سازمان را تحت تأثیر مستقیم
قرار میدهد و در بلندمدت ورشکستگی را برای شرکت بهدنبال میآورد؛ زيرا کارکنان با
ترک شرکت ،دانشی را که طی سالها و در طول کار آموخته بودند با خود میبرند .اين امر
مديريت را وادار میکند در تالش برای حفظ و نگهداری کارکنان دانشی برای تضمین
آينده شرکت اتحاذ کند و هزينههای گزافی بپردازد .البته عوامل مداخلهگر و میانجی
سال دوازدهم ،دوره جديد ،شماره  ،4زمستان  9911ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متعددی هست که میتواند بر اثربخشی اين اقدامات اثرگذار باشد .نتیجه آزمون با فرضیه
پژوهش زرون و همکاران ( )7198همخوانی دارد .مبتنی بر نتايج آزمون فرضیه به مديران
پیشنهاد میشود که از کاهش نیروی کار بشدت پرهیز کنند؛ چرا که کوچکسازی ،شرکت
را از داشتن کارکنان با عملکرد خوب محروم میکند .دستیابی به عملکرد خوب به زمان
نیاز دارد .عملکرد ضعیف ،افت انگیزههای شغلی و روحیه ضعیف کارکنان باقیمانده به
بروز ورشکستگی کمک میکند؛ پس مديران بهجای اينکه صرفاً بر کاهش افراد متمرکز
باشند ،میتوانند در اين مسیر دامنه گونهگونی از فعالیتهای کاهش هزينه از قبیل
محدودکردن اضافهکاری و ارائه مرخصی بدون حقوق را بهکار گیرند.
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