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چکیده
بهره وری نیروی انسانی از موضوعات مورد توجه در تئوری و عمل می باشد ،به گونه ای که بسیاری از سازمان ها ،ارتقای بهره
وری را در سرلوحه برنامه های خود قرار داده اند .هدف این پژوهش ،بررسی تاثیر ویژگیهای هیئت مدیره بر بهره وری نیروی
انسانی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد .فرضیه های پژوهش مبتنی بر هدف پیش گفته می
باشد .بدین منظور  128شرکت طی سال های  1331الی  1331به عنوان نمونه انتخاب شده اند .در این راستا از مولفه های
استقالل هیئت مدیره ،دوگانگی مدیر عامل ،اندازه هیئت مدیره ،دانش مالی و مقطع تحصیلی دکترای مالی اعضای هیئت
مدیره به عنوان متغیر مستقل و از بهره وری نیروی انسانی به عنوان متغیر وابسته استفاده گردیده است .جهت تجزیه و تحلیل
داده ها و آزمون فرضیه ها نیز از روشهای آماری مبتنی بر رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است .نتایج حاصل از
آزمون پژوهش نشان داد که بین مولفه های استقالل هیئت مدیره ،دانش مالی اعضای هیئت مدیره و مقطع تحصیلی هیئت
مدیره با بهره وری نیروی انسانی رابطه مثبت معنی دار ،دوگانگی مدیر عامل با بهره وری نیروی انسانی رابطه معکوس وجود
دارد و بین اندازه هیئت مدیره با بهره وری نیروی انسانی رابطه معناداری مشاهده نگردید.
واژههای کلیدی :ویژگیهای هیئت مدیره ،بهره وری نیروی انسانی
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 -9مقدمه
امروزه محیط کسب و کار به طور فزاینده ای پیچیده شده و پیوسته در حال تغییر است .به منظور ایجاد ارزش در بازار و کسب مزیت
رقابتی پایدار ،بقا و پیشرفت باید جریان نوع آوری و مکاتیزمهای نظارتی را در سازمان بهبود بخشید تا از رکود و نابودی ممانعت شود[.]1
برای سالیان متمادی در گذشته ،اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف
مشترک فعالیت میکنند؛ اما در سی سال گذشته ،اقتصاد دانان موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروهها و چگونگی مواجهه شرکت ها با
این گونه تضادها را مطرح کردند [ .]2به طور کلی این موارد تحت عنوان حاکمیت شرکتی در حسابداری بیان می شود .طبق تعریف
حساس یگانه و باغومیان حاکمیت شرکتی ،قوانین و مقررات ،ساختارها ،فرایندها ،فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به
هدف های پاسخگویی ،شفافیت ،عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود .تاکید مبانی اولیه حاکمیت شرکتی ،بیشتر بر موضوع راهبرد
شرکت ها و حقوق سهامداران قرار داشت و بعد ها با طرح دیدگاههای جدیدتر ،به سمت توجه جدی به حقوق کلیه ذینفعان و اجتماع
گرایش یافت .در حاکمیت شرکتی هدف برخورداری از یک هیئت مدیره موثر و کارا است و دستیابی به این هدف مستلزم ارزیابی
خصوصیات هیئت مدیره (بویژه مطلوب) است [ .]3هیئت مدیره برای ایجاد استراتژی مناسب جهت استفاده بهینه از نیروی انسانی در
بهترین حالت مسئول است .این منابع جهت بهبود ظرفیت های تولید و فرایندها و در نتیجه توسعه فعالیت ها جهت نوع آوری کمک می
کنند [ .]1امروزه بهره وری ،یک فرهنگ و نگرش به کار و زندگی است و بهبود آن منشـأ اصـلی توسـعه اقتصادی به شمار می رود.
متداول ترین مفهوم بهره وری ،بهره وری عامل کار است .انسـان مهمتـرین و موثرترین عامل تولید شناخته میشود ،زیرا چنانچه انسانها
نتوانند از ابـزار و تجهیـزات پیشـرفته و فناوری استفاده مطلوب نمایند ،عمال پیشرفت فناوری فاقد کارایی الزم خواهد بود .افزایش مـداوم
تولید و پایداری آن ،در گرو ارتقا و رشد بهره وری نیروی کار و تحـول فناورانـه اسـت .افـزایش و رشد بهره وری نیروی کار باعث افزایش
تولید و درآمد نیروی کار میگردد که از این طریـق باعـث بهبود سطح زندگی افراد میشود و بر توزیع درآمد اثرگذار است [.]8
تاکید بر نیروی انسانی به منظور ارتقای عملکرد سازمانی در سال های اخیر بیشتر شده است ،به این دلیل که طبق تئوری منابع،
نیروی انسانی سازمان ها تنها منابعی است که کمیاب بوده و به راحتی نمی تواند توسط رقبا کپی برداری شود ،در نتیجه موجب ایجاد مزیت
رقابتی پایدار برای سازمان میگردد [ .]8بهره وری نیروی انسانی مهمترین معیار بهره وری است ،زیرا بهره وری نیروی انسانی با اغلب تجزیه
و تحلیل های سازمانی در ارتباط است و نیز نیروی انسانی راحت ترین داده قابل اندازه گیری است .عنصر اساسی در هر گونه تالش برای
بهبود بهره وری ،نیروی انسانی است [ .]7در تاریخچه بهره وری ،ابتدا توجه به کمی بهره وری نیروی انسانی می شد و بیشتر پیشرفت ها در
زمینه ای از بهره وری بود که آن را بهره وری سرمایه می خواندند [ .]5اهمیت بهره وری با توجه به گسترش سطح رقابت ،پیچیدگی فناوری،
سرعت اطالعات و تنوع سلیقه ها بر کسی پوشیده نیست .امروزه بهره وری و کارایی جایگاه ارزشمندی نزد مدیران دارد و همه در جست و
جوی کارایی بیشتر و اثر بخشی فزون ترند و تالش آنان نیز در همین راستا شکل می گیرد تا ثبات سازمان را در دنیای پر رقابت تضمین
کنند .بهره وری به طور فزاینده ای مبتنی بر دانش ،مهارت ها و تواناییهای عقلی انسان آموزش دیده است [ .]3برای اندازه گیری بهره وری
نیروی انسانی در سطح یک بخش از اقتصاد ،می توان از نسبت ارزش افزوده به تعداد شاغالن استفاده کرد .در صورتیکه عالوه بر اطالع از
تعداد شاغالن ،اطالعات در مورد ساعت کار انجام شده یا ساعات کار پرداخت شده نیز موجود است ،می توان به جای تعداد شاغالن از سایر
اطالعات مذکور برای مثال نفر – ساعت کار مصرف شده استفاده کرد و در نتیجه بهره وری نیروی کار را با دقت بیشتری بدست می آید .به
شکل ساده می توان بهره وری نیروی انسانی را به عنوان میزان تولید انجام شده تقسیم بر ساعات کار تعریف کرد [ .]11البته می توان بهره
وری نیروی انسانی را با استفاده از نسبت درآمد ایجاد شده به کل نیروی انسانی سنجید [ .]11با این وجود بهره وری نیروی انسانی پدیده
پیچیده ای است که به عوامل زیادی مانند محیط ،در دسترس بودن مواد اولیه ،آب و هوا ،انگیزه ،کنترل و نظارت و شیوه مدیریت بستگی
دارد و غالباً نیز دلیل عمده ای که سبب ناکامی سازمان ها در دستیابی به اهداف خود می شود ،نبودن بهره وری نیروی انسانی است [.]12در
بین عوامل متعدد اثر گذار بر بهره وری ،دو گروه نقش اصلی دارند:
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-9-9عوامل تاثیر گذار
عوامل داخلی یا درونی توسط فرد یا مدیر بنگاه قابل کنترل است ،ولی عوامل خارجی یا بیرونی خارج از کنترل فردی یا
بنگاهی است .هر یک از عوامل داخلی و خارجی خود به عوامل جزیی تری قابل تفکیک هستند که آنها را مورد بحث و بررسی
قرار می دهیم.
 -9-9-9عوامل داخلی :عوامل داخلی بهره وری به دو گروه قابل تقسیم هستند  :عوامل سخت افزاری و عوامل نرم افزاری
 -9-9-9عوامل سخت افزاری  :عواملی هستند که به آسانی و در کوتاه مدت قابل تغییر نیستند .این عوامل شامل محصول،
تکنولوژی تولید ،ماشین آالت و تجهیزات ،مواد خام و انرژی است.
-9-9-9-9محصول :منظور از عامل بهره وری محصول آنست که محصول عرضه شده تا چه اندازه نیازهای ستانده را تامین می
کند.
-2-9-9-9ماشین االت و تجهیزات  :ماشین آالت و تجهیزات با رعایت موارد زیر می تواند نقش اصلی را در برنامه افزایش
بهره وری داشته باشد.
 تعمیرات خوب و به موقع
 افزایش ظرفیت و کارایی کارخانه با حذف کمبود ها و اقدامات اصالحی
 کاهش زمان های مرده و استفاده موثر و مطلوب تر از ظرفیت ماشین االت و تجهیزات
-3-9-9-9تکنولوژی  :نوآوری در زمینه تکنولوژی منبع مهم افزایش بهره وری است .افزایش تولید کاالها و خدمات و بهبود
کیفیت از طریق بکارگیری اتوماسیون و تکنولوژی اطالعاتی قابل دستیابی است .اتوماسیون می تواند موجب صرفه جویی و
کاهش هزینه در مواد  ،انبارداری و سیستم کنترل گردد .طی سه دهه گذشته اتوماسیون و توسعه روز افزون تکنولوژی اطالعات
مهمترین سهم را در افزایش بهره وری داشته اند .تکنولوژی جدید اغلب ناشی از طراحی فرایند تولید ،تحقیق و توسعه ،آموزش
پژوهشگران و مهندسان و جنگ با کهنگی و فرسودگی است.
-4-9-9-9مواد و انرژی  :کوشش اندکی در کاهش مصرف مواد و انرژی می تواند نتایج باور نکردنی در بهره وری مواد خام
مستقیم و غیر مستقیم داشته باشد .باید توجه داشت که صرفه جویی باید به صورت علمی باشد.
-2-9-9عوامل نرم افزاری :
گروه دوم ،عوامل نرم افزاری هستند که تقریب ًا به آسانی قابل تغییرند .این عوامل شامل افراد ،سیستمهای سازمانی ،روش های
کار و روش های مدیریت هستند.
-9-2-9-9افراد  :افراد به صورت کارگر ،مهندس ،مدیر و کارفرما ،انجمن ها و اتحادیه های صنعتی و بازرگانی و سایر اصناف
سرچشمه اصلی بهبود بهره وری هستند.
-2-2-9-9سازمان ها و سیستمها  :رعایت اصول شناخته شده ( وحدت فرماندهی ،واگذاری مسئولیت ،نظارت و کنترل،
تقسیم کار ،ایجاد هماهنگی  ،جلوگیری از تداخل و  ) . . .از ضروریات اداره هر سازمانی است .هر سازمانی نیاز دارد فعاالنه عمل
کند و به سوی هدف های خود پیش برود و در ضمن ،تداوم سرویس دهی و بازنگری ساختارهای خویش را در انطباق با هدف
های جدید حفظ کند.
-3-2-9-9روش های کار  :جابجایی و جانشینی نیروی انسانی ،ابزار و ماشین هایی که به کار گرفته می شود ،محلهایی که
برای تولید انتخاب می شود و موادی که به کار می رود ،همه روش های کار هستند .کارهای مطالعاتی ،مهندسی صنایع و
آموزش ابزارهای توسعه روش های کار ،عواملی هستند که در افزایش بهره وری تاثیر حیاتی دارند.
-4-2-9-9روش های مدیریت  :مدیریت مسئولیت ادغام و استفاده موثر از تمامی منابع سازمان تحت کنترل خویش است.
یکی از نظریه ها متکی بر آنست که در بعضی از کشورها مدیریت مسئول  78درصد دستیابی به بهره وری است .هیچ شیوه
مدیریت را نمی توان کامل دانست و لذا سودمندی مدیریت مربوط بدان می شود که چه وقت ،کجا ،چگونه و برای چه کسی
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این شیوه به کار می رود .شیوه مدیریت و عملکرد آنها در طراحی سازمانی و تشکیالتی ،سیاست های نیروی انسانی ،ایجاد
مشاغل ،برنامه ریزی علمی و نظارت ،سیاست های تعمیراتی و خرید ،هزینه های سرمایه ای( جاری و ثابت) ،منابع سرمایه ای،
نظام بودجه ای ،تکنیک های کنترل هزینه همگی در حیطه شیوه مدیریت قرار دارند که از عوامل مهم بهره وری در بنگاهها
محسوب می گردند.
-2-9عوامل خارجی :
عوامل خارجی شامل عواملی نظیر سیاست های دولت ،مکانیزم های نهادی و بنیانی ،شرایط سیاسی و اقتصادی ،محیط کسب
و کار و دسترسی به امکانات مالی ،برق ،آب ،حمل و نقل ،ارتباطات و مواد اولیه است .عوامل خارجی موثر بر بهره وری بنگاه در
سه گروه اصطالحات ساختاری ،منابع طبیعی ،دولت و عوامل زیربنایی قابل تقسیم بندی است.

-9-2-9گروه اول  :عوامل ساختاری :
تغییرات ساختاری جامعه در بهره وری ملی و بهره وری سازمانی ،به طور مستقل از مدیریت سازمان تاثیر گذارند .در بلند مدت
این تاثیر گذاری دو طرفه است .همانطور که تغییرات ساختاری بر بهره وری تاثیر می گذارد ،تغییرات بهره وری نیز موجب
تعدیل ساختار می گردد .این تغییرات تنها نتیجه توسعه اقتصادی و اجتماعی نیستند ،بلکه موجب آن نیز می باشند.
-2-2-9گروه دوم  :منابع طبیعی :
مهمترین منابع طبیعی تاثیر گذار بر بهره وری نیروی انسانی ،زمین ،سوخت ،و مواد خام است .مصرف این منابع تاثیر انکار
ناپذیری در بهبود بهره وری آنان دارد.
 -3-2-9گروه سوم  :دولت و زیر بنا :
سیستها ،استراتژیها و برنامه های دولت از راههای زیراثر مهمی بر بهره وری سازمانها می گذارد :
 عملکرد و کارایی دستگاههای دولتی
 مقررات دولتی نظیر سیاستهای کنترل قیمت ،مالیات ،مزد و حقوق و . . .
 حمل و نقل و ارتباطات
 انرژی
 اقدامات مالی و بانکی نظیر نرخ بهره ،تعرفه ها ،مقررات واردات و صادرات
 رقابت بنگاههای عمومی و دولتی با سایر بنگاهها
 کنترل ارزی
 مقررات محیط زیست
 اجبار به فعالیت در منطقه خاص
 اعطای کمک و یارانه و یا قطع آنها
بسیاری از تغییرات ساختاری که بر بهره وری تاثیر می گذارد ناشی از وضع قوانین و مقررات و عملکرد نهادهای
دولتی است .به عالوه بهره وری خود دولت فوق العاده مهم است ،زیرا موجب می شود دولت بتواند با همان هزینه
خدمات بهتری را ارائه دهد و زمینه بهره وری بنگاه ها را فراهم سازد .نقش دولت در توسعه اجتماعی ،فرهنگی و
اقتصادی و آثار تصمیمات آن بر کل اقتصاد و کارایی بنگاهها ،آن چنان وسیع و گستره است که مجال بحث آن در
اینجا نیست .موضوع قابل ذکر آنست که دولت باید راهگشا و آسان کننده فعالیت های تولیدی بنگاهها باشد و با اتخاذ
سیستمهای الزم و ضروری و در ضمن بلند مدت ،مشوق اصلی و یاری دهنده آنان باشد [.]13
به همین منظور هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی تاثیر ویژگیهای هیئت مدیره به عنوان یکی از ساز و کارهای
حاکمیت شرکتی بر بهره وری نیروی انسانی است .در این صورت سوال پژوهش حاضر این گونه بیان می شود که  :آیا

55

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال اول ،شماره  ،9بهمن 9397

متفاوت بودن خصوصیات هیئت مدیره شرکت ها بر بهره وری نیروی انسانی تاثیر دارد؟ یعنی ویژگیهایی مانند
استقالل هیئت مدیره ،دوگانگی مدیر عامل ،اندازه هیئت مدیره ،دانش مالی و مقطع تحصیلی دکترای مالی در بین
اعضای هیئت مدیره ،بر بهره وری نیروی انسانی تاثیر دارد؟ و بیشترین تاثیر مربوط به کدام یک از ویژگیهای هیئت
مدیره است؟ از آنجا که هیئت مدیره رکن اساسی حاکمیت شرکتی است ،این پژوهش می تواند نقش با اهمیتی در
زمینه حاکمیت شرکتی و بهره وری نیروی انسانی ایفا کند.
-2پیشینه پژوهش
کمتر مورد توجه قرار گرفتن دیدگاه حاضر در میان تحقیقات گذشته محققان این پزوهش را بر آن داشت تا عوامل تاثیر گذار
مطرح شده فوق را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند .بنابراین بر خود الزم دیدیم مهمترین مطالعات مرتبط را بر اساس
پزوهشهای داخلی و خارجی تقسیم نموده و در پژوهش حاضر مطرح نماییم.
-9-2پژوهش داخلی :
بهنمون و بحری ثالث [ ]11در پژوهشی تاثیر پاداش هیئت مدیره بر بهره وری نیروی کار در شرکت های دولتی و غیر دولتی
در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند .در پژوهش ایشان برای آزمون فرضیات از مدل رگرسیون خطی چند
متغیره استفاده شده است .یافته های پژوهش نشان داد که بین پاداش هیئت مدیره و بهره وری نیروی کار رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد  .همچنین میزان تاثیر گذاری پاداش هیئت مدیره بر بهره وری نیروی کار در شرکت های خصوص نسبت
به شرکت های دولتی بیشتر است.
در پژوهش انجام شده توسط خالقی و پور موسی[]18به بررسی ارزیابی مقایسه ای بهره وری ،قبل و بعد از خصوصی
سازی با استفاده از مدل ارزش افزوده پرداخته شد .نتایج پژوهش نشان داد واگذاری شرکت های دولتی از طریق بورس ،طی
سالهای  1373الی  1331باعث افزایش بهره وری کل شرکت ها نشده است .همچنین از دیدگاه بهره وری منابع تولید ،تنها
خصوصی سازی باعث افزایش بهره وری نیروی انسانی شده ،ولی باعث افزایش بهره وری مواد اولیه و بهره وری سرمایه نشده
است .از دیدگاه بهره وری عملکردی نیز تنها موجب افزایش شاخص بهره وری سرانه فروش شده ،اما از طرف دیگر افزایش
شاخص بهره وری سرانه سود را بدنبال نداشته است.
نتایج پژوهش جعفری و همتی [ ]18با عنوان تاثیر نوع صنعت بر روی روابط حاکمیت شرکتی و بهره وری شرکت
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان داد که طی سال های  1352تا  ،1331بین تمرکز مالکیت و بهره وری
کل ،بین نوع فعالیت صنعت و بهره وری کل رابطه معنادار منفی و بین اندازه هیات مدیره و بهره وری کل رابطه معنادار مثبت
وجود دارد .پژوهش ایشان شامل یک متغیر مستقل (نوع صنعت) ،و دو متغیر وابسته (حاکمیت شرکتی و بهره وری کل) و
متغیرهای کنترل بوده است.
بحری کریم آباد[ ]17در بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی با بهره وری نیروی انسانی در شرکت های پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار طی یک دوره  8ساله بین سال های  1357الی  1332به این نتیجه رسیده است که بین مولفه های
حاکمیت شرکتی شامل استقالل هیئت مدیره ،اندازه هیئت مدیره و مالکیت مدیران با بهره وری نیروی انسانی رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد .در تحقیق صورت گرفته جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از روش های آماری مبتنی بر
رگرسیون چند متغیره و آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل های مربوطه استفاده گردید.
اعتمادی و همکاران [ ]15در مطالعه ای ،تاثیر بهره وری نیروی انسانی بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون و هبستگی بیانگر عدم وجود رابطه معنادار
بین بهره وری نیروی انسانی و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است .همچنین از این
بابت بین شرکت های کاربر و سرمایه بر تفاوتی مشاهده نگردیده است.
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در پژوهشی دیگر ،اعتمادی و همکاران[ ]13بهره وری منابع انسانی و رابطه آن با ارزش شرکت را مورد بررسی قرار
دادند .جامعه آماری پژوهش  112شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در بازه زمانی  1351تا  1351بوده است.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی نشان داد که بین بهره وری نیروی انسانی و ارزش بازار شرکت در بورس
اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین تاثیر متغیر تعدیل کننده نوع صنعت در رابطه پیش گفته شده
مورد آزمون قرار گرفت و این نتیجه بدست آمد که در کلیه صنایع مورد مطالعه این رابطه وجود داشته است.
 -2-2پژوهش خارجی
کریسمان و همکاران[ ]21تاثیر انگیزه پاداش بر بهره وری نیروی کار در شرکت های خانوادگی و غیر خانوادگی را مورد بررسی
قرار دادند  .نتایج تحقیقات آنها نشان داد که در شرکت های خانوادگی انگیزه پاداش تاثیر بیشتری بر بهره وری نیروی کار از
طریق کاهش گزینش نادرست دارد .همچنین نتایج تحقیق نشان داد که در شرکت های غیر خانوادگی انگیزه پاداش تاثیر
بیشتری بر بهره وری نیروی کار نسبت به شرکت های خانوادگی دارد.
مورایو [ ]21پژوهش خود را در مورد  72شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رومانی که سال
مالی آنها منتهی به  31دسامبر  2111بود ،انجام داد .او در این پژوهش عملکرد سرمایه فکری بر بهره وری نیروی انسانی را
بررسی نمود .نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه انسانی نقش مهمی در بهره وری دارد .اندازه شرکت بر ارزش بازار تاثیر می
گذارد و نوع صنعت با ارزش بازار رابطه معکوس دارد .همچنین نتایج تحقیق نشان داد که یک رابطه منفی معنی دار بین
ضریب ارزش افزوده ارزش بازار و با ارزش دفتری و ارتباط ناچی زی بین ضریب ارزش افزوده فکری و بازده حقوق صاحبان سهام
وجود دارد.
سو و هی[ ]22در پژوهش خود با عنوان رابطه بین ساختار مالکیت ،حاکمیت شرکتی و کارایی تولیدی در بین 711
شرکت تولیدی در چین طی سال های  1333تا  2118به این نتیجه رسیدند که اصالح واحد های تجاری از طریق بهبود
حاکمیت شرکتی ،کارایی شرکت را تغییر داده است ،اما خصوص سازی بدون انتقال مالکیت و کنترل از جانب دولت به مالکیت
عمومی هنوز به عنوان عامل عمده ی ناکارآمدی در چین است.
-3فرضیه ها و متغیرهای پژوهش :
به منظور دستیابی به اهداف پژوهش و با توجه به پیشینه ارائه شده ،فرضیه اصلی زیر مطرح می شود :
ویژگیهای هیئت مدیره بر بهره وری نیروی انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.
فرضیه فرعی اول  :استقالل هیئت مدیره بر بهره وری نیروی انسانی تاثیر دارد.
فرضیه فرضیه دوم  :دوگانگی مدیر عامل بر بهره وری نیروی انسانی تاثیر دارد.
فرضیه فرعی سوم  :اندازه هیئت مدیره بر بهره وری نیروی انسانی تاثیر دارد.
فرضیه فرعی چهارم  :دانش مالی اعضای هیئت مدیره بر بهره وری نیروی انسانی تاثیر دارد.
فرضیه فرعی پنجم  :مقطع تحصیلی دکترای مالی اعضای هیئت مدیره بر بهره وری نیروی انسانی تاثیر دارد.
با توجه به حجم زیاد متغیرهای پزوهش ،سعی بر آن شده تا به صورت خالصه نحوه اندازه گیری متغیرهای مورد نظر
در جدول ذیل آمده است

31

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال اول ،شماره  ،9بهمن 9397

جدول شماره  :9نحوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق
نوع متغیر
مستقل

مستقل

مستقل

نام متغیر
استقالل هیئت
مدیره
دوگانگی مدیر
عامل
اندازه هیئت
مدیره

نماد
OUT

مستقل

Dual

NBOD

EX

مستقل

هیئت مدیره

مالی و گزارش هیئت مدیره به
مجمع

مدیره

بای و

عامل( در صورت جدا بودن عدد یک و
در غیر اینصورت عدد صفر )

مجمع

،

تعداد اعضای هیئت مدیره شامل
موظف و غیر موظف

یادداشت های توضیحی صورتهای
مالی و گزارش هیئت مدیره به
مجمع

یا حسابرسی یا مدیریت مالی در هیئت
مدیره عدد یک و در غیر اینصورت

رشته حسابداری یا حسابرسی یا
مدیریت مالی در هیئت مدیره عدد یک

هرمالین و
ویسبک ()2003
اسماعیل زاده و

گزارش هیئت مدیره به مجمع

هاشم زاده
()9329
اسماعیل زاده و

گزارش هیئت مدیره به مجمع

هاشم زاده
()9329

و در غیر اینصورت عدد صفر
درآمد شرکت از صورت سود و

وابسته

(،)2002

مالی و گزارش هیئت مدیره به

حضور فارغ التحصیل مقطع دکترای
EDU

مولر و همکاران

همکاران()2004

عدد صفر

مقطع تحصیلی
اعضای هیئت

نسبت اعضای غیر موظف به کل اعضای

یادداشتهای توضیحی صورتهای

حضور فارغ التحصیل رشته حسابداری

مدیره

دکترای مالی

تعریف

جدا بودن رئیس هیئت مدیره و مدیر یادداشت های توضیحی صورتهای

دانش مالی
اعضای هیئت

جایگاه متغیر ( نحوه اندازه گیری )

منبع

زیان و تعداد کارکنان از

بهره وری نیروی  LABPRنسیت درآمد شرکت به تعداد کارکنان
O
یادداشتهای توضیحی صورت های
انسانی
مالی

کریزمان و
همکاران (
)2097

-4جامعه آماری و روش نمونه گیری :
جامعه آماری این پژوهش ،شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی  1331الی  1331می باشد .ابتدا
باید بررسی شود که اطالعات این شرکت ها تا چه حد در دسترس می باشد .پس از بررسی های بعمل آمده در مورد انتخاب نمونه،
در بهترین شرایط برای یک دوره  8ساله ( 128 ،)1331-1331شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردیدند .در این پژوهش برای تعیین
نمونه آماری ،از رابطه یا مدل خاصی جهت برآورد حجم نمونه گیری استفاده نشده است ،بلکه از روش حذف سیستماتیک که در
اغلب پژوهش های حسابداری و مدیریت مالی مرسوم است استفاده شده است .داده های این پژوهش مبتنی بر ارقام و اطالعات
صورت های مالی شرکت ها و گزارش هیئت مدیره به مجمع تهیه شده است .در این پژوهش برای جمع آوری اطالعات و داده ها از
روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است.
آزمون مورد استفاده در این پژوهش به دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی تقسیم می شود .در بخش آمار
توصیفی از شاخص هایی همچون میانگین استفاده شده است .در بخش استنباطی برای بیان وجود یا عدم وجود ارتباط بین
متغیرهای مستقل و وابسته از تحلیل رگرسیون چند متغیر خطی استفاده شده است .همچنین جهت آزمون فرضیه ها و در
نهایت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری  Eviewsاستفاده شده است .این تحقیق از نوع کاربردی و همبستگی می
باشد .با استفاده از مدل رگرسیون زیر ،رابطه بین متغیر مستقل و وابسته بررسی شد :
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-5یافته های پژوهش
-9-5آمار توصیفی
به منظور بررسی مشخصات عمومی متغیرها ،همچنین برآورد مدل تجزیه و تحلیل داده ها ،آشنایی با آمار توصیفی مربوط به متغیرها
الزامی است .جدول ذیل ،آمار توصیفی متغیرهای مورد آزمون که شامل برخی شاخص های مرکزی و پراکندگی می باشد را برای
نمونه ای متشکل از  828شرکت – سال مشاهده در فاصله زمانی سالهای  1331 – 1331نشان می دهد .اصلی ترین شاخص
مرکزی ،میانگین است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای نشان دادن مرکزیت داده هاست.
برای مثال مقدار میانگین بهره وری نیروی انسانی  39813131می باشد که نشان می دهد بیشتر داده ها حول این نقطه تمرکز یافته
اند .میانه یکی دیگر از شاخص های مرکزی می باشد که وضعیت جامعه را نشان می دهد .همانطور که مشاهده می شود میانه این
متغیر  39111323می باشد که نشان می دهد نیمی از داده ها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر کمتر از این مقدار هستند .به طور کلی
پارامترهای پراکندگی ،معیاری برای تعیین میزان پراکندگی از یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین است .از مهمترین
پارامترهای پراکندگی ،انحراف معیار است .در بین متغیرها ،دوگانگی مدیر عامل دارای کمترین و بهره وری نیروی انسانی ،بیشترین
میزان پراکندگی را دارا می باشند که نشان می دهد این دو متغیر به ترتیب کمترین و بیشترین میزان تغییرات را دارا می باشند.

جدول شماره :2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
بهره وری نیروی

استقالل

اندازه هیئت

دانش مالی

مقطع تحصیلی

دوگانگی

متغیر پارامتر

انسانی

هیئت مدیره

مدیره

اعضای هیئت

دکترای مالی اعضای

مدیر عامل

مدیره

هیئت مدیره

میانگین

39599090

09333707

59092200

09532000

09073200

09990400

میانه

39490323

09300000

59000000

99000000

09000000

99000000

بیشینه

59534392

99000000

79000000

99000000

99000000

99000000

کمینه

29439933

09000000

39000000

09000000

09000000

09000000

انحراف معیار

09533239

09223209

09334327

09495759

09233427

09097523

چولگی

99292999

-09200205

99737433

-09274559

39972322

-9905235

کشیدگی

99752042

39333909

39234393

99075372

59904002

2997234

جارک برا

23497247

77933472

24934932

90493943

27329793

2333297

احتمال

09000000

09000000

09000000

09000000

09000000

09000000

جمع

29999439

49492937

393390000

35590000

42900000

39990000

مربع انحراف معیار

97792299

39992292

39929730

95393300

44939330

59942400

تعداد مشاهدات

325

325

325

325

325

325

-2-5بررسی ضرایب همبستگی
یکی از مشکالتی که در تحلیل های رگرسیونی بروز می کند ،مساله همخطی شدید بین متغیرهای مستقل در مدل های
رگرسیون است .بسیاری از محققان اتفاق نظر دارند که برای مساله همخطی راه حلی وجود ندارد و تنها راه اطمینان از نبود
همخطی شدید بین متغیرهای توضیحی ،بررسی ضرایب همبستگی پیرسون است .برای اطمینان از نبود همخطی ،آزمون
ضرایب همبستگی پیرسون برای همه متغیرهای توضیحی مدل رگرسیونی انجام شد .بر اساس نتایج حاصل از این آزمون چون
تمامی ضرایب برآورد شده معنادار و تفکیک پذیر بودند ،بین متغیر مستقل و متغیر وابسته خودهمبستگی دیده نشد .همچنین
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بررسی همبستگی بین متغیرهای ویژگیهای هیئت مدیره و بهره وری نیروی انسانی حکایت از رابطه مثبت و معنادار استقالل
هیئت مدیره ،دانش مالی اعضای هیئت مدیره و مقطع تحصیلی دکترای مالی با بهره وری نیروی انسانی و رابطه معکوس
دوگانگی مدیر عامل و اندازه هیئت مدیره با بهره وری نیروی انسانی دارد .همبستگی مثبت بین استقالل هیئت مدیره و دانش
مالی اعضای هیئت مدیره و مقطع تحصیلی دکترای مالی اعضای هیئت مدیره می تواند بیانگر تاثیر مثبت این مولفه ها بر بهره
وری نیروی انسانی در محیط ایران باشد.
جدول شماره :3ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش
متغیر 9

متغیر 3

متغیر 2

متغیر 4

متغیر 5

متغیر
3

متغیر  : 9بهره وری نیروی انسانی

9

متغیر :2استقالل هیئت مدیره

09947909

9

متغیر  :3اندازه هیئت مدیره

-09022929

09939252

9

متغیر  :4دانش مالی اعضای هیئت

09945329

09925779

09094033

9

مدیره
متغیر  : 5مقطع تحصیلی دکترای

09099059

-09043973

09003777

09227275

9

مالی اعضای هیئت مدیره
متغیر : 3دوگانگی مدیر عامل

-09025429

-09930024

09909902

09079733

9

09022393

جدول شماره :4آزمون فرضیه های پژوهش
متغیر مستقل

ضریب همبستگی

انحراف استاندارد

آماره T

سطح معنی داری

استقالل هیئت مدیره

09399422

09933354

39325249

090009

اندازه هیئت مدیره

-0940392

09033959

-09343094

095204

دانش مالی اعضای هیئت مدیره

09935242

09043542

39903022

090020

مقطع تحصیلی دکترای مالی

09929579

09020209

99395495

099037

دوگانگی مدیر عامل

-09743544

09295039

-39457793

090003

آمار وزنی
ضریب تعیین

09039940

میانگین متغیر وابسته

39599090

ضریب تعیین تعدیل شده

09054333

انحراف معیار متغیر وابسته

09533239

انحراف از رگرسیون

09599925

آماره آکائیک

99533299

مجموع به توان دو

93392959

معیار شوارتز

99572294

آزمون الیک هود

-47490339

آزمون هانان کوئین

99552735

آزمون F

29974539

سطح معنی داری F

09000000

همانطور که در جدول فوق مالحظه می گردد مقدار ضریب تعیین برابر با  19181311بدست آمده که مقدار نا
مناسبی است .همینطور مقدار آماره دوربین واتسون برابر با  193است که نشان دهنده عدم خودهمبستگی در اجزای خطا یا
اخالل در مدل می باشد.
با توجه به جدول باال مولفه اول که همان استقالل هیئت مدیره می باشد که با توجه به مقادیر  tو احتمال بدست
آمده روی متغیر وابسته که همان بهره وری نیروی انسانی می باشد ،تاثیر مثبت دارد .در نتیجه فرضیه فرعی اول تائید می
گردد .مولفه مستقل دوم اندازه هیئت مدیره می باشد که با توجه به مقادیر  tو احتمال بدست آمده بر بهره وری نیروی انسانی
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تاثیر ندارد .در نتیجه فرضیه فرعی دوم رد می شود .مولفه سوم دانش مالی اعضای هیئت مدیره می باشد که با توجه به مقادیر
 tو احتمال بدست آمده بر بهره وری نیروی انسانی تاثیر مثبت دارد.در نتیجه فرضیه فرعی سوم تائید می گردد .مولفه چهارم
مقطع تحصیلی دکترای مالی اعضای هیئت مدیره می باشد که با توجه به مقادیر  tو احتمال بدست آمده در سطح اطمینان
 31درصد ،بر بهره وری نیروی انسانی تاثیر مثبت دارد .مولفه پنجم دوگانگی مدیر عامل می باشد که با توجه به مقادیر  tو
احتمال بدست آمده بر بهره وری نیروی انسانی تاثیر منفی دارد .در حالت کلی طبق خروجی جدول باال و ضریب تعیین بدست
آمده می باشد و ویژگیهای هیئت مدیره بر بهره وری نیروی انسانی تاثیر ندارد.

 -8نتیجه گیری :
هدف این پژوهش بررسی تاثیر ویژگیهای هیئت مدیره بر بهره وری نیروی انسانی می باشد که با کمک اطالعات  128شرکت
در دوره  8ساله  1331تا  1331مورد مطالعه قرار گرفته است.
نتایج آزمون فرضیه اول نشان می دهد که شواهدی دال بر ارتباط نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره و بهره وری
نیروی انسانی وجود دارد .به عبارت دیگر ،نقش ترکیب هیئت مدیره ( مدیران غیر موظف ) مطابق با تئوری نمایندگی می باشد
و توانایی این ابزار در بهبود عملکرد شرکت و به تبع آن افزایش بهره وری نیروی انسانی قوی می باشد .به نظر می رسد
مدیران غیر موظف به دلیل ن داشتن پست های اجرایی عاملی عاملی در جهت افزایش بهره وری نیروی انسانی محسوب می
شوند .در پژوهش حاضر ،نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره به عنوان شاخص استقالل هیئت مدیره در نظر گرفته شده
است .نتایج فرضیه بیانگر این است که اکثر اعضای غیر موظف هیئت مدیره فاقد روابط فامیلی ،وابستگی های شغلی می باشند
و واقعاً مستقل بوده و منافع شرکت با منافع آنها گره نخورده است .همچنین عضویت آنها به عنوان عضو غیر موظف از عوامل
افزایش بهره وری نیروی انسانی می باشد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان داده است که دوگانگی مدیر عامل و بهره وری نیروی انسانی رابطه معکوس
وجود دارد .هر چند بر اساس الزامات قانونی در ماده  121قانون تجارت که اظهار می دارد مدیر عامل شرکت نمی تواند در عین
حال نمی تواند رئیس هیئت مدیره همان شرکت باشد( در  33درصد از موارد در این پژوهش ،مدیر عامل همزمان رئیس هیئت
مدیره شرکت نیست ) ولی نتایج آزمون این فرضیه نشان می دهد که نه تنها جدایی مدیر عامل از رئیس هیئت مدیره تاثیری
مثبت بر بهره وری نیروی انسانی ندارد ،بلکه موجب کاهش بهره وری می گردد.
نتایج آزمون فرضیه سوم نشان می دهد ارتباطی بین اندازه هیئت مدیره و بهره وری نیروی انسانی وجود ندارد .با
توجه به ماده ی ( )117اصالحیه قانون تجارت تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت های سهامی عام 8 ،نفر است( در پژوهش
حاضر  38درصد از موارد هیئت مدیره دارای  8عضو است) .از سوی دیگر ،این موضوع بیانگر آن است که الزامات قانونی تعیین
کننده اندازه ی هیئت مدیره است و به سایر عوامل نظیر شیوه مدیریت و عملکرد آنها در طراحی سازمانی و تشکیالتی ،سیاست
های نیروی انسانی و غیره توجه نمی شود.
تاثیر دانش مالی و مقطع تحصیلی دکترای مالی اعضای هیئت مدیره بر بهره وری نیروی انسانی بیانگر این موضوع
است که بهره وری نیروی انسانی مستقل از دانش مالی اعضای هیئت و مقطع تحصیلی دکترای مالی اعضای هیئت مدیره
نیست .با توجه به تبصره ( )8ماده ( ) 3دستورالعمل راهبری شرکتی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،در
ترکیب هیئت مدیره باید حداقل یک عضو مستقل مالی یا غیر موظف مالی حضور داشته باشد که دارای تحصیالت مالی و
تجربه مرتبط باشد .از آنجا که هیئت مدیره برای ایجاد استراتژی مناسب جهت استفاده بهینه از منابع انسانی در بهترین حالت
مسئول است ،وجود عضو دارای مدرک تحصیلی عالی و دارای تحصیالت عالی مانند دکترا ،منبع غنی برای خلق ایده های
نوآورانه جهت سیاست گذاریها و استراتژیها می باشد .همچنین این افراد دیدگاههای منحصر به فرد و ژرفی در خصوص مسائل
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استراتژیک شرکت دارند و موجب عملکرد بهتر هیئت مدیره می شوند و باعث افزایش تواناییهای فکری ،تجربه ،قضاوت درست
و یکپارچگی هیئت مدیره می گردند.
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