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چکیده
هدف اين پژوهش ،بررسي تأثير ترکيب هيأتمديره بر عملکرد شرکتهاي پذيرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران با تأکيد بر کارايي ارزش افزوده کل منابع شرکت و همچنين کارايي ارزش افزوده
منابع مربوط به سرمايه فيزيکي و فکري به صورت جداگانه است .بدين منظور از نمونهاي متشکل از 46
شرکت طي سالهاي  0831الي  0831استفاده شده است .نتايج حاصل از آزمون فرضيهها با استفاده از
الگوي رگرسيون حداقل مربعات معمولي بيانگر اين است که رابطه مثبت و معناداري بين متغير حضور
يکي از اعضاي غيرموظف در رياست هيأتمديره و کارايي ارزش افزوده کل منابع شرکت و همچنين
کارايي ارزش افزوده سرمايههاي فيزيکي و نيز کارايي ارزش افزوده سرمايههاي فکري وجود دارد ،در
حالي که رابطه معناداري بين متغيرهاي درصد اعضاي غيرموظف هيأتمديره و حضور حداقل سه عضو
غيرموظف در ترکيب هيأتمديره با کارايي ارزش افزوده کل منابع شرکت و کارايي ارزش افزوده
سرمايههاي فيزيکي و نيز کارايي ارزش افزوده سرمايههاي فکري يافت نشد.
واژگان کلیدی :ترکيب هيأتمديره ،کارايي ارزش افزوده کل منابع شرکت ،کارايي ارزش افزوده
سرمايههاي فيزيکي ،کارايي ارزش افزوده سرمايههاي فکري ،بورس اوراق بهادار تهران.

 استاد حسابداري دانشگاه شيراز ـ نويسنده مسئول ()E-mail: mnamazi@rose.shirazu.ac.ir
 دانشجوي دکتري حسابداري دانشگاه شيراز
تاریخ پذیرش9312/0/91 :
تاریخ دریافت9312/9/22 :

2

فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی ،سال یازدهم ،شماره  ،04زمستان 2932

مقدمه
پيدايش انقالب صنعتي ،شکلگيري کارخانههاي بزرگ و انجام طرحهاي عظيمي
چون احداث شبکههاي سراسري راهآهن ،اين حقيقت را فاش ساخت که به منظور اداره
شرکتها سرمايههاي مالي کالني نياز است .اين پديده ايجاب ميکرد که سرمايهگذار و
مدير از هم جدا شوند و از اين رو ،رابطه نمايندگي اهميت پيدا کرد .رابطه نمايندگي
قراردادي است که براساس آن صاحبکار يا مالک ،نماينده يا عامل را از جانب خود
منصوب نموده و اختيار تصميمگيري را به او تفويض ميکند (جنسن 0و مکلينگ،2
 .)0194ارتباط بين سهامداران و مديران شرکتها ،همراه با منافع متضادي است که در
نتيجه جدايي مالکيت از مديريت ،اهداف متفاوت و عدم تقارن اطالعاتي بين مديران و
سهامداران رخ ميدهد و مديران داراي اين انگيزه و توانايي هستند که در راستاي افزايش
منافع و عاليق شخصي خويش فعاليت کنند .در نتيجه ،اقدامات و تصميمات آنها لزوماً
موجب به حداکثر رساندن ثروت و رفاه مالکان نميشود .از اين رو ،سهامداران منطقي
داراي انگيزه الزم براي ايجاد ساز و کارهايي جهت نظارت بر فعاليتهاي مديران و
کنترل رفتارهاي فرصتطلبانه آنها هستند و موضوع ساز و کارهاي حاکميت شرکتي به
عنوان راه حلي در راستاي کاهش تعارضات نمايندگي ،مطرح ميشود (دي.)2113 ،8
در يک نگاه کلي حاکميت شرکتي ،شامل ترتيبات حقوقي ،فرهنگي و نهادي
ميشود که سمت و سوي حرکت و عملکرد شرکتها را تعيين ميکنند .به بيان ديگر،
حاکميت شرکتي شامل همه ساز و کارها و قيودي است که اين اطمينان را فراهم ميکند
که داراييهاي شرکت به صورت کارا و در جهت منافع تأمينکنندگان وجوه نقد
مديريت ميشود و مانع استفاده نامناسب منابع توسط مديران و ديگر گروهها در شرکت
ميشود (شليفر 6و ويشني .)0119 ،5برخي از عناصر ساختار حاکميت شرکتي عبارت از
سهامداران و ساختار مالکيت آنها ،ترکيب هيأتمديره ،حسابرسي داخلي و مستقل و
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ساير عوامل اثرگذار بر حرکت شرکتها است (چن 0و يوراستين .)2119 ،2استقرار يک
نظام حاکميت شرکتي مؤثر و کارا باعث ميگردد منافع مديران و مالکان در يک راستا
قرار گيرد ،عملکرد عملياتي شرکت بهبود يابد و شرکتها رشد و گسترش يابند .نتايج
بسياري از تحقيقات تجربي نيز نشان ميدهد که حاکميت شرکتي خوب منجر به عملکرد
بهتر شرکت ميشود (گمپرس و همکاران2118 ،؛ باالتبات و همکاران.)2116 ،

بیان مسأله
اساسيترين و مهمترين رکن حاکميت شرکتي ،هيأتمديره است .مسئوليتهاي مهم
هيأتمديره در کاهش تعارضات نمايندگي ،جايگاه ويژهاي را در ساختار حاکميتي
شرکت به آن داده است .به طور کلي هيأتمديره دو وظيفه اصلي را بر عهده دارد:
0ـ مديريت تصميم مانند تعيين راهبرد بلندمدت شرکت ،تصميمگيري در مورد تأمين
مالي و سرمايهگذاري2 .ـ وظيفه کنترل تصميم مانند استخدام ،تعيين پاداش و برکناري
مديران ارشد و کنترل تصميمات تخصيص سرمايه (فاما و جنسن .)0138 ،از اين رو،
هيأتمديره خوب به عنوان مهمترين ساز و کار حاکميت شرکتي ،شرکت را قادر
ميسازد تا سرمايههاي فيزيکي ،مالي و فکري را جذب کرده و با استفاده اثربخش از اين
سرمايهها و ايجاد ارزش اقتصادي بلندمدت براي سهامداران و ساير ذينفعان به فعاليت
خود تداوم بخشد (گرگوري .)2110 ،
هيأتمديره شرکت فينفسه تعارضات نمايندگي را کاهش نميدهد ،بلکه ويژگيهاي
آن شامل اندازه ،ترکيب و ساير موارد ،عوامل مهمي در تعيين اثربخشي آن هستند
(احمد و همکاران .)2114 ،اين بدين معنا است که ويژگيهاي خاص هيأتمديره
ميتواند منجر به بهبود عملکرد شرکت گردد .از اين رو ،پژوهشهاي گوناگوني به
بررسي تأثير ويژگيهاي هيأتمديره بر عملکرد شرکت پرداختهاند که به نتايج متفاوتي
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منجر شده است (زهرا و پيرس 0112 ،؛ کلز و همکاران2112 ،؛ هو و ويليامز 2118 ،؛
پنگ و همکاران ،2118 ،زينالعابدين و همکاران .)2111 ،اکثر اين پژوهشهاي تجربي
(زهرا و پيرس0112 ،؛ کلز و همکاران2112 ،؛ پنگ و همکاران2118 ،؛ قاليباف اصل و
رضايي )0834 ،عملکرد را بر حسب عملکرد مالي در نظر گرفته و از معيارهاي
حسابداري و بر مبناي بازار استفاده نمودهاند .پژوهشهاي اندکي (هو و ويليامز2118 ،؛
زينالعابدين و همکاران )2111 ،نيز عملکرد را بر اساس مفهوم ارزش افزوده مورد
سنجش قرار داده و رابطه بين ويژگيهاي هيأتمديره را با آن مورد بررسي قرار دادهاند.
در مطالعات اخير ،مفهوم ارزش افزوده (خلق ارزش) در مقايسه با عملکرد مالي به عنوان
هدف اصلي شرکت در نظر گرفته ميشود .براي مثال ،کالرکسون ( )0116معتقد است
که هدف شرکت خلق ثروت و ايجاد ارزش براي ذينفعان با تبديل منابع به کاال و
خدمات است .از اين رو ،با توجه به اهميت مفهوم ارزش افزوده اين سؤال مطرح ميشود
که ويژگيهاي هيأتمديره و به صورت خاص ترکيب آن چه تأثيري بر کارايي ارزش
افزوده منابع شرکت دارد؟
بر اين اساس ،هدف اين پژوهش بررسي تأثير ترکيب هيأت مديره بر عملکرد
شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکيد بر کارايي ارزش افزوده
کل منابع شرکت با بهرهگيري از روش ضريب ارزش افزوده فکري پاليک ()0113
است .همچنين با توجه به اينکه منابع شرکت از دو دسته اصلي منابع فيزيکي و فکري
تشکيل شده است که داراي ويژگيهاي متفاوتي هستند و ميتواند منجر به اين شود که
مديريت رويکردهاي متفاوتي را در استفاده از اين منابع به کار برد ،در اين پژوهش،
افزون بر بررسي تأثير ترکيب هيأتمديره بر کارايي ارزش افزوده کل منابع ،تأثير ترکيب
هيأتمديره بر کارايي ارزش افزوده منابع مربوط به سرمايه فيزيکي و فکري به صورت
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جداگانه نيز مورد بررسي قرار ميگيرد .بدين منظور ،نخست به بررسي مباني نظري و
ادبيات موضوع پرداخته ميشود؛ سپس فرضيهها و روش پژوهش مورد بحث قرار
ميگيرد .در پايان نيز تجزيه و تحليل يافتهها و نتايج پژوهش ارائه ميشود.

مبانی نظری
سرمایههای فیزیکی و سرمایههای فکری
دانش ،اساسيترين سرمايه نامشهود و منبع اصلي ايجاد ثروت و مزيت رقابتي پايدار
است .چند عامل دانش را از کاالها و خدمات سنتي متمايز ميسازد .داراييهاي مشهود
چون ماشينآالت ،مستهلک شده و در طول زمان منجر به کاهش بازده ميشوند ،در
حالي که دانش ،خود منجر به ايجاد دانش جديد ميشود که باعث افزايش بازده ميگردد
(شيخ  .)2116 ،پژوهشهاي پيشين نيز بيانگر اين است که مديران عموماً رفتارهاي
متفاوتي را در مورد سرمايههاي فکري و فيزيکي اتخاذ ميکنند .از داليل مطرح اين است
که مديران به دليل وابستگي معيشتي به شرکت اغلب ريسکگريز هستند .از اين رو ،به
منظور کاهش عدم اطمينان و با توجه به قابليت کنترل بيشتر سرمايههاي فيزيکي در
مقايسه با سرمايههاي فکري ،با احتمال بيشتري از خط مشيها و رويههاي مربوط به
سرمايههاي فيزيکي حمايت ميکنند .منابع سرمايه فيزيکي متعلق به سهامداراني است که
مسئوليت استفاده از اين منابع را به مديريت شرکت واگذار نمودهاند ،در حالي که ممکن
است مديريت منابع سرمايه فکري تحت کنترل مستقيم مديريت نباشد .بدون کنترل
مستقيم ،مديران شرکت توانايي کمتري در بکارگيري معيارهاي نظارتي پيشبيني شده
دارند و نميتوانند به صورت مستمر اصالحاتي را براي کاهش عدم اطمينان اعمال نمايند.
دليل ديگر مطرح شده مربوط به ويژگي ديگر مديران ،يعني نزديکبيني است .از نقطه
نظر افق زماني ،ايجاد ارزش افزوده به وسيله منابع سرمايه فيزيکي در مقايسه با منابع
سرمايه فکري نيازمند زمان کمتري است .منابع سرمايه فکري به گونهاي هستند که قابليت
تأمين شدن از طريق معامالت تجاري را ندارند و توسعه اين منابع نيازمند مدت زمان
1- Shaikh
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طوالني است .از اين رو مديران ممکن است از سرمايهگذاري در اين منابع خودداري
کنند (هو و ويليامز.)2118 ،
تاکنون تعاريف و طبقهبنديهاي مختلفي براي سرمايه فکري ارائه شده است .از
مرسومترين طبقهبنديها (نظري و هرمانس  ،)2119 ،سرمايه فکري را به سه بخش
سرمايه انساني ،سرمايه ساختاري و سرمايه ارتباطي تقسيم ميکند.
سرمایه انسانی
در اوايل دهه  0141بکر  ،برنده جايزه نوبل علوم اقتصادي در سال  ،0112به اهميت
تخصص انساني اشاره کرد .وي معتقد بود که مخارجي مثل آموزش و مراقبتهاي
بهداشتي منجر به ايجاد سرمايه انساني و نه سرمايه فيزيکي و مالي ميگردد .به اين دليل
که جدا کردن شخص از دانش ،مهارت ،سالمتي و ارزشهاي متعلق به وي امکانناپذير
است (نقل از نظري و هرمانس .)2119 ،بونتيس ( )0113نيز معتقد است که چون سرمايه
انساني منبع نوآوريهاي راهبردي در شرکت است ،از اهميت به سزايي برخوردار
ميباشد .هچنين استوارت ( )0119سرمايه انساني را به عنوان سرچشمه نوآوري و سرمنشا
بينش و بصيرت معرفي ميکند.
سرمایه ساختاری
سرمايه ساختاري در برگيرنده همه انواع ذخاير دانش مانند خط مشي سازماني،
راهبردها ،نقشه فرايند و پايگاههاي داده است .سرمايه انساني عامل اصلي توسعه سرمايه
ساختاري است .سرمايه ساختاري ،دانشي است که به هنگام ترک شرکت توسط کارکنان
در شرکت باقي ميماند .اگرچه اين سرمايه تحت تأثير سرمايه انساني قرار دارد ،اما به
صورت عيني و مستقل از سرمايه انساني وجود دارد (نظري و هرمانس.)2119 ،
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سرمایه ارتباطی
سومين عنصر اصلي سرمايه فکري سرمايه ارتباطي است .توانايي يک سازمان براي
تعامل مثبت با اعضاي جامعه تجاري را سرمايه ارتباطي مينامند که توان خلق ثروت به
وسيله افزايش سرمايه انساني و ساختاري را بهبود ميبخشد .اين سرمايه دربرگيرنده دانش
نهفته در همه روابط ايجاد شده به وسيله سازمان اعم از مشتريان ،رقبا ،عرضهکنندگان،
مؤسسات تجاري و نهادهاي دولتي است .از ارکان اصلي سرمايه ارتباطي ،سرمايه مشتري
است که داللت بر جهتگيري بازار شرکت دارد .مضمون اصلي سرمايه مشتري دانش به
کار رفته در کانال هاي بازاريابي شرکت و روابط با مشتري در حين انجام کار است
(بونتيس و همکاران.)2111 ،
ترکیب هیأتمدیره
هيأتمديره شرکت ميتواند براي پاسخگويي به نيازهاي شرکت به طرق مختلفي
سازماندهي شود .وجود تفاوت در ساختار حاکميت شرکتها بيانگر وجود دو ديدگاه
متفاوت است :از يک سو ،افرادي مانند ميس ( )0190معتقدند که هيأتمديره به اين
دليل سازمان مييابد که کنترل مديران موظف را افزايش دهد (نقل از پترا .)2119 ،
طرفداران اين ديدگاه بر اين عقيده هستند که شرکتها بايد ساختاري را به کار گيرند که
به آنها اجازه دهد که مديران موظف کنترل هيأتمديره را بر عهده گيرند تا عملکرد
شرکت بهبود يابد ،زيرا مديران موظف درک بهتري از نيازهاي شرکت نسبت به مديران
غيرموظف دارند .در طيف ديگر ،ديدگاه افرادي قرار دارد که معتقدند هيأتمديره باعث
کاهش هزينههاي نمايندگي ميشود (فاما و جنسن .)0138 ،اين گروه معتقدند که
شرکتها بايد از ساختاري استفاده نمايند که در آن رفتار مديران موظف به وسيله مديران
غيرموظف کنترل شود و بنابراين تضاد منافع بين مديريت و سهامداران کاهش يابد.
تفاوت اين دو ديدگاه بر اساس سطح کنترل اعمال شده بر مديران موظف توسط
سهامداران است .به صورت واضحي اين دو ديدگاه در دو جهت مخالف طيف حاکميت
1- Mace
2- Petra
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شرکتي قرار دارند و بسياري از شرکتها داراي ساختار حاکميتي هستند که شامل هم
کنترل مديران موظف و هم کنترل مديران غيرموظف است.
فاما و جنسن ( )0138معتقدند که به منظور فراهم آوردن امکان کنترل مديريت به
وسيله هيأتمديره و همچنين تفکيک مسئوليت مديريت تصميمات از کنترل تصميمات،
الزم است که هيأتمديره هم شامل مديران موظف و هم دربرگيرنده مديران غيرموظف
باشد و يکي از مديران غيرموظف رياست هيأتمديره را برعهده گيرد .آنها معتقدند که
مديران غيرموظف ،انگيزه باالتري براي اقدام براي حداکثر ساختن ثروت سهامداران
دارند ،زيرا آنها نگران شهرت خود در بازار کار هستند (نقل از پترا .)2119 ،در اين
پژوهش به منظور سنجش ترکيب هيأتمديره مطابق با پژوهش نمازي و منفرد مهارلوئي
( )0811از سه متغير درصد اعضاي غيرموظف هيأتمديره ،حضور يکي از اعضاي
غيرموظف در رياست هيأتمديره و حضور حداقل سه عضو غيرموظف در ترکيب
هيأتمديره استفاده شده است.

پیشینه پژوهش
پیشینه خارجی
هو و ويليامز ( )2118در پژوهشي به بررسي مقايسهاي ارتباط بين ويژگيهاي
هيأتمديره و کارايي ارزش افزوده سرمايه فيزيکي ،سرمايه فکري و کل سرمايه شرکت
در ميان نمونهاي از شرکتهاي آفريقاي جنوبي ،سوئد و انگلستان پرداختند .نتايج بيانگر
وجود عدم يکنواختي در رابطه معنادار بين ويژگيهاي هيأتمديره و شاخصهاي
عملکرد در ميان کشورهاي مورد بررسي بود.
اسوارتز و فيرر ( )2115رابطه بين ساختار هيأتمديره و عملکرد سرمايه فکري را در
آفريقاي جنوبي مورد بررسي قرار دادند .آنها دريافتند که بين تنوع نژادي در
هيأتمديره و عملکرد سرمايه فکري رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
زينالعابدين و همکاران ( )2111با استفاده از نمونهاي شامل  95شرکت پذيرفته شده
1- Swartz
2- Firer
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در بورس اوراق بهادار مالزي به بررسي رابطه بين ويژگيهاي هيأتمديره و عملکرد
شرکت پرداختند .شاخص مورد استفاده آنها براي سنجش عملکرد ،کارايي ارزش
افزوده منابع فيزيکي و فکري بود .آنها به اين نتيجه رسيدند که رابطه مثبت و معناداري
بين ترکيب و اندازه هيأتمديره و عملکرد شرکت وجود دارد.
دريايي و همکاران ( )2100در پژوهشي به بررسي رابطه بين ارزش شرکت و سرمايه
فکري در شرکتهاي ايراني طي سالهاي  2116تا  2119پرداختند .آنها به اين نتيجه
رسيدند که رابطه معناداري بين نسبت -Qتوبين و کارايي سرمايه انساني ( )HCEو کارايي
سرمايه به کار گرفته شده ( )CEEوجود دارد .همچنين آنها دريافتند که رابطه مثبت و
معناداري بين نسبت -Qتوبين و شاخص حاکميت شرکتي وجود دارد.

پیشینه داخلی
حساس يگانه و همکاران ( )0833در پژوهشي به بررسي رابطه بين کيفيت حاکميت
شرکتي و عملکرد شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .در
اين پژوهش ،رتبه شرکتهاي عضو نمونه با استفاده از پرسشنامهاي حاوي  25معيار از
معيارهاي حاکميت شرکتي و بر اساس سه طبقه شفافيت اطالعاتي ،ساختار هيأتمديره و
ساختار مالکيت اندازهگيري شد .نتايج حاصل از بررسي اطالعات يک ساله  11شرکت
بيانگر اين بود که رابطه معناداري بين کيفيت حاکميت شرکتي و عملکرد نشرکت وجود
ندارد.
نمازي و ابراهيمي ( )0833در پژوهشي به بررسي تأثير سرمايه فکري بر عملکرد
جاري و آينده شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند و به اين
نتيجه رسيدند که بين سرمايه فکري و عملکرد مالي جاري و آينده شرکت ،هم در سطح
شرکتها و هم در سطح صنايع رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
مرادزاده فرد و عديلي ( )0811در پژوهشي با بهرهگيري از نمونهاي شامل  12شرکت
طي سالهاي  0836تا  0833به بررسي رابطه بين مالکيت نهادي سهام و عملکرد سرمايه
فکري در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .آنها به اين
1- Daryaee
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نتيجه رسيدند که بين سطح سرمايهگذاران نهادي و عملکرد سرمايه فکري رابطه مثبت و
معناداري وجود دارد ،در حالي که رابطه معناداري بين تمرکز سرمايهگذاران نهادي و
عملکرد سرمايه فکري نيافتند.
نمازي و ابراهيمي ( )0811نيز در پژوهشي به بررسي تأثير سرمايه فکري و اجزاي آن
بر ارزيابي عمليات مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند.
آنها با استفاده از نسبت بازده حقوق صاحبان سهام ،نسبت بازده داراييها و سود هر سهم
به عنوان شاخص عملکرد به اين نتيجه رسيدند که بين سرمايه فکري و عملکرد مالي
رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .افزون بر اين ميان کارايي سرمايه به کار گرفته شده و
کارايي سرمايه انساني با سود هر سهم نيز رابطه مثبت و معناداري وجود دارد ،اما رابطه
ميان کارايي سرمايه ساختاري با سود هر سهم بيمعني بود.

سؤالهای پژوهش
با توجه به مباني نظري و پيشينه پژوهش ارائه شده و به منظور دستيابي به اهداف
پژوهش ،سه سؤال اصلي و نه سؤال فرعي به شرح ذيل ارائه ميشود:
0ـ آيا رابطه معناداري بين ترکيب هيأتمديره و کارايي ارزش افزوده کل منابع شرکت
وجود دارد؟
0ـ0ـ آيا رابطه معناداري بين درصد اعضاي غيرموظف هيأتمديره و کارايي ارزش
افزوده کل منابع شرکت وجود دارد؟
2ـ0ـ آيا رابطه معناداري بين حضور يکي از اعضاي غيرموظف در رياست هيأتمديره و
کارايي ارزش افزوده کل منابع شرکت وجود دارد؟
8ـ0ـ آيا رابطه معناداري بين حضور حداقل سه عضو غيرموظف در ترکيب هيأتمديره و
کارايي ارزش افزوده کل منابع شرکت وجود دارد؟
2ـ آيا رابطه معناداري بين ترکيب هيأتمديره و کارايي ارزش افزوده سرمايههاي فيزيکي
شرکت وجود دارد؟
0ـ2ـ آيا رابطه معناداري بين درصد اعضاي غيرموظف هيأتمديره و کارايي ارزش
افزوده سرمايههاي فيزيکي شرکت وجود دارد؟
2ـ2ـ آيا رابطه معناداري بين حضور يکي از اعضاي غيرموظف در رياست هيأتمديره و

تأثير ترکيب هيأت مدیره بر عملکرد با تأکيد......

99

کارايي ارزش افزوده سرمايههاي فيزيکي شرکت وجود دارد؟
8ـ2ـ آيا رابطه معناداري بين حضور حداقل سه عضو غيرموظف در ترکيب هيأتمديره و
کارايي ارزش افزوده سرمايههاي فيزيکي شرکت وجود دارد؟
8ـ آيا رابطه معناداري بين ترکيب هيأتمديره و کارايي ارزش افزوده سرمايههاي فکري
شرکت وجود دارد؟
0ـ8ـ آيا رابطه معناداري بين درصد اعضاي غيرموظف هيأتمديره و کارايي ارزش
افزوده سرمايههاي فکري شرکت وجود دارد؟
2ـ8ـ آيا رابطه معناداري بين حضور يکي از اعضاي غيرموظف در رياست هيأتمديره و
کارايي ارزش افزوده سرمايههاي فکري شرکت وجود دارد؟
 -8-8آيا رابطه معناداري بين حضور حداقل سه عضو غيرموظف در ترکيب هيأتمديره
و کارايي ارزش افزوده سرمايههاي فکري شرکت وجود دارد؟

فرضیههای پژوهش
به منظور دستيابي به اهداف پژوهش و پاسخ به سؤاالت مطرح شده ،سه فرضيه اصلي
و نه فرضيه فرعي به شرح ذيل ارائه ميشود:
0ـ رابطه معناداري بين ترکيب هيأتمديره و کارايي ارزش افزوده کل منابع شرکت
وجود دارد.
0ـ0ـ رابطه معناداري بين درصد اعضاي غيرموظف هيأتمديره و کارايي ارزش افزوده
کل منابع شرکت وجود دارد.
2ـ0ـ رابطه معناداري بين حضور يکي از اعضاي غيرموظف در رياست هيأتمديره و
کارايي ارزش افزوده کل منابع شرکت وجود دارد.
8ـ0ـ رابطه معناداري بين حضور حداقل سه عضو غيرموظف در ترکيب هيأتمديره و
کارايي ارزش افزوده کل منابع شرکت وجود دارد.
2ـ رابطه معناداري بين ترکيب هيأتمديره و کارايي ارزش افزوده سرمايههاي فيزيکي
شرکت وجود دارد.
0ـ2ـ رابطه معناداري بين درصد اعضاي غيرموظف هيأتمديره و کارايي ارزش افزوده
سرمايههاي فيزيکي شرکت وجود دارد.
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2ـ2ـ رابطه معناداري بين حضور يکي از اعضاي غيرموظف در رياست هيأتمديره و
کارايي ارزش افزوده سرمايههاي فيزيکي شرکت وجود دارد.
8ـ2ـ رابطه معناداري بين حضور حداقل سه عضو غيرموظف در ترکيب هيأتمديره و
کارايي ارزش افزوده سرمايههاي فيزيکي شرکت وجود دارد.
8ـ رابطه معناداري بين ترکيب هيأتمديره و کارايي ارزش افزوده سرمايههاي فکري
شرکت وجود دارد.
0ـ8ـ رابطه معناداري بين درصد اعضاي غيرموظف هيأتمديره و کارايي ارزش افزوده
سرمايههاي فکري شرکت وجود دارد.
2ـ8ـ رابطه معناداري بين حضور يکي از اعضاي غيرموظف در رياست هيأتمديره و
کارايي ارزش افزوده سرمايههاي فکري شرکت وجود دارد.
8ـ8ـ رابطه معناداري بين حضور حداقل سه عضو غيرموظف در ترکيب هيأتمديره و
کارايي ارزش افزوده سرمايههاي فکري شرکت وجود دارد.

روش شناسی پژوهش
جامعه آماری و نمونه پژوهش
دوره زماني اين پژوهش  01سال ،از سال  0831الي  0831و جامعه آماري اين
پژوهش متشکل از کليه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا ابتداي
سال  0831است .شرکتهاي مورد بررسي به روش حذفي و بر اساس معيارهاي زير
انتخاب شدهاند:
 .0دوره مالي آنها منتهي به پايان اسفندماه باشد و طي دوره مورد بررسي ،تغيير سال مالي
نداشته باشد؛
 .2جزو صنعت بانکها و مؤسسات مالي نباشد؛
 .8کليه اطالعات مالي و غيرمالي مورد نياز ،از جمله يادداشتهاي توضيحي صورتهاي
مالي ،در دسترس باشد.
در نهايت ،با توجه به معيارهاي ذکر شده ،تعداد  46شرکت در دوره زماني  0831الي
 0831براي انجام اين پژوهش انتخاب شده است.
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نحوه جمعآوری دادهها
اين پژوهش از نوع پژوهشهاي شبه تجربي و پسرويدادي است و با استفاده از
اطالعات گذشته انجام ميشود .براي گردآوري اطالعات نظري پژوهش از نشريات و
کتب و پايگاههاي اطالعاتي در دسترس استفاده شده است .دادههاي مورد نياز براي
تجزيه و تحليل ،از اطالعات صورتهاي مالي حسابرسي شده و تصميمهاي مجمع
عمومي عادي شرکتها و گزارش هيأتمديره استخراج شده است .به اين منظور بخش
عمدهاي از اطالعات از طريق پايگاه اطالعاتي متعلق به مرکز مديريت پژوهش و مطالعات
اسالمي سازمان بورس و اوراق بهادار دريافت گرديد و ساير اطالعات نيز از نسخه دوم
نرم افزار تدبيرپرداز استخراج شده است.

متغیرهای پژوهش
متغیر وابسته
در اين پژوهش به منظور محاسبه متغيرهاي وابسته از روش ضريب ارزش افزوده فکري
( )VAICمحاسبه شده توسط پاليک ( )0113استفاده ميشود .اين روش ،مديريت،
سهامداران و ديگر ذينفعان را قادر ميسازد که به صورت اثربخشي کارايي ارزش افزوده
ايجاد شده به وسيله کل منابع شرکت و همچنين هرکدام از اجزاي اصلي اين منابع را
مورد ارزيابي قرار دهند .براي محاسبه ضريب ارزش افزوده فکري از معادله زير استفاده
ميشود:
()0
 :VAICitضريب ارزش افزوده فکري براي شرکت  iدر سال .t
 :CEEitکارايي سرمايه به کار گرفته شده توسط شرکت  iدر سال  tکه شاخصي از
کارايي ارزش افزوده سرمايه به کار گرفته شده است.
 :HCEitکارايي سرمايه انساني شرکت  iدر سال  tکه شاخصي براي کارايي ارزش افزوده
سرمايه انساني است.
 :SCEitکارايي سرمايه ساختاري شرکت  iدر سال  tکه شاخصي براي کارايي ارزش
افزوده سرمايه ساختاري است.
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هرچه ضريب  VAICبزرگتر باشد ،کارايي ارزش افزوده کل منابع شرکت باالتر است.
قدم اول در محاسبه  HCE ،CEEو  SCEتعيين ارزش افزوده کل شرکت است که به
صورت زير محاسبه ميشود:
()2
بهطوري که ارزش افزوده کل ،حاصل مجموع هزينه بهره ( ) ،هزينه استهالک
) ،سود تقسيمي ( ) ،ماليات ( ،)Titسهم سهامداران اقليت در سود خالص ( )
(
و سود انباشته شده در سال  ) ( tمي باشد.
مطابق با روش پاليک ( CEE ،)0113به صورت زير محاسبه مي شود:
()8
 :CEitارزش دفتري خالص داراييهاي شرکت  iدر سال .t
مطابق با ديدگاه پاليک ( )0113کل هزينه حقوق و دستمزد شاخصي از سرمايه انساني
شرکت است .بنابراين  HCEبه صورت زير محاسبه ميشود:
()6
 :HCitکل هزينه حقوق و دستمزد شرکت  iدر سال .t
براي محاسبه  SCEالزم است که در ابتدا ارزش سرمايه ساختاري محاسبه شود که به
صورت زير است:
()5
 :SCitسرمايه ساختاري شرکت  iدر سال .t
سپس مطابق با پاليک ( )0113خواهيم داشت:
()4
در اين پژوهش ،از متغير  VAICبه عنوان شاخص کارايي ارزش افزوده کل منابع
شرکت ،از مجموع  HCEو  SCEبه عنوان شاخص کارايي ارزش افزوده منابع مربوط به
سرمايه فکري و از  CEEبه عنوان شاخص کارايي ارزش افزوده منابع مربوط به سرمايه
فيزيکي استفاده ميشود.
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متغیرهای مستقل
در اين پژوهش به منظور سنجش ترکيب هيأتمديره از متغيرهاي زير استفاد شده است:
درصد اعضاي غيرموظف هيأتمديره :مطابق با هو و ويليامز ( )2118و نمازي و منفرد
مهارلوئي ( )0811در اين پژوهش ،از نسبت اعضاي غيرموظف هيأتمديره به تعداد کل
اعضاي هيأتمديره استفاده ميشود.
حضور يکي از اعضاي غيرموظف در رياست هيأتمديره :يک متغير دو وجهي است
که در صورت حضور يکي از اعضاي غيرموظف در رياست هيأتمديره عدد "يک" و
در غير اين صورت عدد "صفر" را اختيار ميکند .اين متغير در پژوهشهاي دانلي و
کلي ( )2115و نمازي و منفرد مهارلوئي ( )0811نيز با همين تعريف به کار برده شده
است.
حضور حداقل سه عضو غيرموظف در ترکيب هيأتمديره :يک متغير دو وجهي است
که در صورت حضور حداقل سه عضو غيرموظف در ترکيب هيأتمديره عدد "يک" و
در غير اين صورت عدد "صفر" را اختيار ميکند .اين متغير در پژوهشهاي دانلي و کلي
( )2115و نمازي و منفرد مهارلوئي ( )0811نيز با همين تعريف به کار برده شده است.
متغیرهای کنترلی
در اين پژوهش مطابق با پژوهش هو و ويليامز ( )2118از متغيرهاي زير به عنوان متغير
کنترلي استفاده ميشود:
نرخ بازده داراييها :نسبت سود خالص به کل داراييها
اهرم مالي :نسبت کل بدهيها به کل حقوق صاحبان سهام
نسبت تقسيم سود :نسبت سود تقسيمي به کل حقوق صاحبان سهام
اندازه شرکت :لگاريتم طبيعي ارزش بازار حقوق صاحبان سهام.

1- Donnelly
2- Kelly
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تجزیه و تحلیل نتایج
آمار توصیفی
به منظور بررسي و تجزيه و تحليل اوليه دادهها ،آمارههاي توصيفي متغيرهاي مورد
مطالعه شامل ميانگين ،ميانه ،حداکثر ،حداقل و انحراف معيار محاسبه و در جدول شماره
 0ارائه شده است .همانطور که مالحظه ميشود متغيرهاي اندازه شرکت و نرخ بازده
داراييها به ترتيب داراي بيشترين و کمترين ميانگين و متغيرهاي کارايي ارزش افزوده
کل منابع شرکت و نرخ بازده داراييها باالترين و پايينترين انحراف معيار را دارند.
جدول .9آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
نام متغیر

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

کارايي ارزش افزوده کل منابع شرکت

4/096

2/305

208/295

-85/541

22/298

کارايي ارزش افزوده سرمايههاي فيزيکي

1/928

1/444

4/611

-03/149

0/235

کارايي ارزش افزوده سرمايههاي فکري

5/650

2/115

202/528

-20/136

22/091

درصد اعضاي غيرموظف هيأتمديره

1/421

1/411

0/111

1/111

1/019

حضور يکي از اعضاي غيرموظف در رياست هيأتمديره

1/325

0/111

0/111

1/111

1/831

حضور حداقل سه عضو غيرموظف در ترکيب هيأتمديره

1/952

0/111

0/111

1/111

1/682

نرخ بازده داراييها

1/081

1/004

1/406

-1/801

1/088

اهرم مالي

2/038

2/138

46/091

-214/315

02/150

نسبت تقسيم سود

1/036

1/088

2/518

1/111

1/226

اندازه شرکت

02/461

02/543

09/065

1/068

0/663

آمار استنباطی
نتايج حاصل از آزمون فرضيه اصلي اول ،با استفاده از رگرسيون حداقل مربعات
معمولي دادههاي ترکيبي به روش اثرات تصادفي در جدول شماره  2ارائه شده است.
همانطور که مشاهده ميشود ،مقـدار و احتمال آماره  ،Fبيانگر معنادار بودن کلي معادله
رگرسيون است.
در اين مدل ضريب تعيين ( )  %8/11است .از اين رو %8/11 ،از تغييرات متغير
وابسته توسط متغيرهاي مستقل قابل توضيح است .آماره دوربين واتسون نيز برابر 2/465
ميباشد که نشاندهنده عدم وجود خطاي خودهمبستگي در مدل ميباشد .افزون بر اين،
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به منظور بررسي هريک از فرضيههاي فرعي پژوهش از آماره  tو سطح معناداري مربوط
به متغيرهاي مستقل استفاده ميشود .همانطور که در جدول شماره  2مالحظه ميشود،
مقدار آماره  tمربوط به متغير درصد اعضاي غيرموظف هيأتمديره ،بيانگر اين است که
رابطه معناداري بين درصد اعضاي غيرموظف هيأتمديره و کارايي ارزش افزوده کل
منابع شرکت وجود ندارد .اما مقدار آمارههاي  tمربوط به متغيرهاي مستقل حضور يکي
از اعضاي غيرموظف در رياست هيأتمديره و حضور حداقل سه عضو غيرموظف در
ترکيب هيأتمديره نشان ميدهد که رابطه مثبت و معناداري بين حضور يکي از اعضاي
غيرموظف در رياست هيأتمديره و کارايي ارزش افزوده کل منابع شرکت وجود دارد،
در حالي که رابطه معناداري بين حضور حداقل سه عضو غيرموظف در ترکيب
هيأتمديره و کارايي ارزش افزوده کل منابع شرکت وجود ندارد.
مقادير آمارههاي مربوط به ساير متغيرها نيز حاکي از آن است که رابطه معناداري بين
نرخ بازده داراييها ،اهرم مالي ،نسبت تقسيم سود و اندازه شرکت و کارايي ارزش افزوده
کل منابع شرکت وجود ندارد .از اين رو نتايج حاصل از آزمون فرضيه اصلي اول بيانگر
اين است که فرضيه فرعي دوم تأييد ميشود و فرضيات فرعي اول و سوم تأييد نميگردد.
جدول  .2نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول
نام متغیر

ضریب

انحراف استاندارد

آماره t

معناداری

درصد اعضاي غيرموظف هيأتمديره

1/195

8/110

1/101

1/135

حضور يکي از اعضاي غيرموظف در رياست هيأتمديره

8/985

0/816

2/346

1/116

حضور حداقل سه عضو غيرموظف در ترکيب هيأتمديره

1/922

0/538

1/654

1/463

نرخ بازده داراييها

8/994

8/464

0/184

1/810

اهرم مالي

1/105

1/126

1/484

1/525

نسبت تقسيم سود

2/866

2/012

0/141

1/235

اندازه شرکت

1/359

1/534

0/642

1/066

مقدار ثابت

-1/802

9/114

-0/093

1/281

ضريب تعيين

1/1811

آماره دوربين-

ضريب تعيين تعديلشده

1/1210

واتسون

آماره F

2/394

معناداري آماره F

2/465
1/114
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نتايج حاصل از برآورد آزمون فرضيه اصلي دوم ،با استفاده از رگرسيون حداقل
مربعات معمولي دادههاي ترکيبي به روش اثرات مشترک در جدول شماره  8ارائه شده
است .همانطور که مشاهده ميشود ،مقـدار و احتمال آماره  ،Fبيانگر معنادار بودن کلي
معادله رگرسيون است.
در اين مدل ضريب تعيين ( )  %03/25است .از اين رو %03/25 ،از تغييرات متغير
وابسته توسط متغيرهاي مستقل قابل توضيح است .آماره دوربين واتسون نيز برابر 2/455
ميباشد که نشاندهنده عدم وجود خطاي خودهمبستگي در مدل ميباشد .افزون بر اين،
به منظور بررسي هريک از فرضيههاي فرعي مربوط به فرضيه اصلي دوم از آماره  tو
سطح معناداري مربوط به متغيرهاي مستقل استفاده ميشود .همانطور که در جدول
شماره  8مالحظه ميشود ،مقدار آماره  tمربوط به متغير درصد اعضاي غيرموظف
هيأتمديره ،بيانگر اين است که رابطه معناداري بين درصد اعضاي غيرموظف
هيأتمديره و کارايي ارزش افزوده سرمايههاي فيزيکي شرکت وجود ندارد .همچنين
مقدار آمارههاي  tمربوط به متغيرهاي مستقل حضور يکي از اعضاي غيرموظف در
رياست هيأتمديره و حضور حداقل سه عضو غيرموظف در ترکيب هيأتمديره بيانگر
اين است رابطه مثبت و معناداري بين حضور يکي از اعضاي غيرموظف در رياست
هيأتمديره و کارايي ارزش افزوده سرمايههاي فيزيکي شرکت وجود دارد ،در حالي که
رابطه معناداري بين حضور حداقل سه عضو غيرموظف در ترکيب هيأتمديره و کارايي
ارزش افزوده سرمايههاي فيزيکي شرکت وجود ندارد.
مقادير آمارههاي مربوط به ساير متغيرها نيز حاکي از آن است که رابطه مثبت و
معناداري بين نرخ بازده داراييها و اهرم مالي کارايي ارزش افزوده کل سرمايههاي
فيزيکي وجود دارد ،در حالي که رابطه معناداري بين نسبت تقسيم سود و اندازه شرکت و
کارايي ارزش افزوده سرمايههاي فيزيکي وجود ندارد .از اين رو ،نتايج حاصل از آزمون
فرضيه اصلي دوم بيانگر اين است که فرضيه فرعي دوم تأييد ميشود و فرضيات فرعي
اول و سوم تأييد نميگردد.
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جدول .3نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی دوم
نام متغیر

ضریب

انحراف استاندارد

آماره t

معناداری

درصد اعضاي غيرموظف هيأتمديره

-1/194

1/811

-1/015

1/365

حضور يکي از اعضاي غيرموظف در رياست هيأتمديره

1/232

1/062

0/133

1/169

حضور حداقل سه عضو غيرموظف در ترکيب هيأتمديره

-1/269

1/030

-0/844

1/092

نرخ بازده داراييها

0/915

1/649

8/363

1/111

اهرم مالي

1/185

1/116

1/965

1/111

نسبت تقسيم سود

1/238

1/248

0/199

1/232

اندازه شرکت

1/180

1/189

1/329

1/611

مقدار ثابت

-1/165

1/615

-1/111

1/123

ضريب تعيين

1/0325

آماره دوربين-

ضريب تعيين تعديلشده

1/0986

واتسون

آماره F

21/055

معناداري آماره F

2/455
1/111

نتايج حاصل از برآورد آزمون فرضيه اصلي سوم ،با استفاده از رگرسيون حداقل
مربعات معمولي دادههاي ترکيبي به روش اثرات تصادفي در جدول شماره  6ارائه شده
است .همانطور که مشاهده ميشود ،مقـدار و احتمال آماره  ،Fبيانگر معنادار بودن کلي
معادله رگرسيون است.
در اين مدل ضريب تعيين ( )  %2/93است .از اين رو %2/93 ،از تغييرات متغير
وابسته توسط متغيرهاي مستقل قابل توضيح است .آماره دوربين واتسون نيز برابر 2/220
ميباشد که نشاندهنده عدم وجود خطاي خودهمبستگي در مدل ميباشد .افزون بر اين،
به منظور بررسي هريک از فرضيههاي فرعي مربوط به فرضيه اصلي سوم از آماره  tمربوط
به متغيرهاي مستقل استفاده ميشود .همانطور که در جدول شماره  6مالحظه ميشود،
مقدار آماره  tو سطح معناداري مربوط به متغير درصد اعضاي غيرموظف هيأتمديره،
بيانگر اين است که رابطه معناداري بين درصد اعضاي غيرموظف هيأتمديره و کارايي
ارزش افزوده سرمايههاي فکري شرکت وجود ندارد .اما مقدار آمارههاي  tو سطح
معناداري مربوط به متغيرهاي مستقل حضور يکي از اعضاي غيرموظف در رياست
هيأتمديره و حضور حداقل سه عضو غيرموظف در ترکيب هيأتمديره بيانگر اين است
رابطه مثبت و معناداري بين حضور يکي از اعضاي غيرموظف در رياست هيأتمديره و
کارايي ارزش افزوده سرمايههاي فکري شرکت وجود دارد ،در حالي که رابطه معناداري
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بين حضور حداقل سه عضو غيرموظف در ترکيب هيأتمديره و کارايي ارزش افزوده
سرمايههاي فکري شرکت وجود ندارد.
مقادير آمارههاي مربوط به ساير متغيرها نيز حاکي از آن است که رابطه معناداري بين
نرخ بازده داراييها ،اهرم مالي ،نسبت تقسيم سود و اندازه شرکت و کارايي ارزش افزوده
سرمايههاي فکري وجود ندارد .از اين رو نتايج حاصل از آزمون فرضيه اصلي سوم بيانگر
اين است که فرضيه فرعي دوم تأييد ميشود و فرضيات فرعي اول و سوم تأييد نميگردد.
جدول  .0نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی سوم
نام متغیر

ضریب

انحراف استاندارد

آماره t

معناداری

درصد اعضاي غيرموظف هيأتمديره

-1/009

8/910

-1/180

1/194

حضور يکي از اعضاي غيرموظف در رياست هيأتمديره

8/819

0/249

2/430

1/113

حضور حداقل سه عضو غيرموظف در ترکيب هيأتمديره

1/151

0/583

1/403

1/589

نرخ بازده داراييها

0/456

8/562

1/649

1/460

اهرم مالي

-1/101

1/128

-1/306

1/604

نسبت تقسيم سود

2/654

2/081

0/058

1/261

اندازه شرکت

1/316

1/591

0/601

1/051

مقدار ثابت

-3/915

9/903

-0/061

1/255

ضريب تعيين

1/1293

آماره دوربين-

ضريب تعيين تعديلشده

1/1091

واتسون

آماره F

2/532

معناداري آماره F

2/220
1/102

بحث و نتیجهگیری
هدف اين پژوهش بررسي تأثير ترکيب هيأتمديره بر عملکرد شرکتهاي پذيرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکيد بر کارايي ارزش افزوده کل منابع شرکت با
بهرهگيري از روش ضريب ارزش افزوده فکري پاليک ( )0113بود .همچنين با توجه به
اينکه منابع شرکت متشکل از دو دسته اصلي منابع فيزيکي و فکري است که ويژگيهاي
متفاوتي دارند و ميتواند منجر به اين شود که مديريت رويکردهاي متفاوتي را در
استفاده از اين منابع به کار برد ،در اين پژوهش افزون بر بررسي تأثير ترکيب هيأتمديره
بر کارايي ارزش افزوده کل منابع ،تأثير ترکيب هيأتمديره بر کارايي ارزش افزوده منابع
مربوط به سرمايه فيزيکي و فکري به صورت جداگانه مورد بررسي قرار گرفت.
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نتايج حاصل از آزمون فرضيه اصلي اول نشان داد که رابطه معناداري بين درصد
اعضاي غيرموظف هيأتمديره و کارايي ارزش افزوده کل منابع شرکت وجود ندارد .اين
يافته مطابق با نتايج پژوهشهاي قاليباف اصل و رضايي ( )0834و قائمي و شهرياري
( )0833و پنگ و همکاران ( )2118بوده ولي با نتايج پژوهشهاي زهرا و پيرس ()0131
و زينالعابدين و همکاران ( )2111مغايرت دارد .همچنين رابطه ضعيف مثبت و معناداري
بين حضور يکي از اعضاي غيرموظف در رياست هيأتمديره و کارايي ارزش افزوده کل
منابع شرکت وجود دارد ،در حالي که رابطه معناداري بين حضور حداقل سه عضو
غيرموظف در ترکيب هيأتمديره و کارايي ارزش افزوده کل منابع شرکت وجود ندارد.
نتايج حاصل از آزمون فرضيه اصلي دوم بيانگر اين است که رابطه معناداري بين
درصد اعضاي غيرموظف هيأتمديره و کارايي ارزش افزوده سرمايههاي فيزيکي
شرکت وجود ندارد که مطابق با نتايج پژوهشهاي قاليباف اصل و رضايي ( )0834و
قائمي و شهرياري ( )0833و پنگ و همکاران ( )2118بوده ولي با نتايج پژوهشهاي زهرا
و پيرس ( )0131و زينالعابدين و همکاران ( )2111مغايرت دارد .همچنين رابطه ضعيف
مثبت و معناداري بين حضور يکي از اعضاي غيرموظف در رياست هيأتمديره و کارايي
ارزش افزوده سرمايههاي فيزيکي شرکت وجود دارد ،در حالي که رابطه معناداري بين
حضور حداقل سه عضو غيرموظف در ترکيب هيأتمديره و کارايي ارزش افزوده
سرمايههاي فيزيکي شرکت وجود ندارد.
نتايج حاصل از آزمون فرضيه اصلي سوم بيانگر اين است که رابطه معناداري بين
درصد اعضاي غيرموظف هيأتمديره و کارايي ارزش افزوده سرمايههاي فکري شرکت
وجود ندارد که مطابق با نتايج پژوهشهاي قاليباف اصل و رضايي ( )0834و قائمي و
شهرياري ( )0833و پنگ و همکاران ( )2118بوده ولي با نتايج پژوهشهاي زهرا و پيرس
( )0131و زينالعابدين و همکاران ( )2111مغايرت دارد .همچنين رابطه ضعيف مثبت و
معناداري بين حضور يکي از اعضاي غيرموظف در رياست هيأتمديره و کارايي ارزش
افزوده سرمايههاي فکري شرکت وجود دارد ،در حالي که رابطه معناداري بين حضور
حداقل سه عضو غيرموظف در ترکيب هيأتمديره و کارايي ارزش افزوده سرمايههاي
فکري شرکت وجود ندارد.
با توجه به نتايج بدست آمده ميتوان استدالل کرد که به طور کلي ،نقش مديران
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غيرموظف در بهبود عملکرد شرکت ضعيف است و تنها در صورتي که يکي از اعضاي
غيرموظف در سمت رياست هيأتمديره ايفاي نقش نمايد ،عملکرد شرکت بهبود
مييابد .داليل احتمالي عدم توانايي اعضاي غيرموظف هيأتمديره ،به عنوان يکي از
اساسيترين ارکان حاکميت شرکتي ،در بهبود عملکرد شرکت ميتواند ناشي از موارد
زير باشد:
 .0عضويت همزمان اعضاي غيرموظف در هيأتمديره چند شرکت ممکن است باعث
کاهش اثربخشي آنها شود .مورک و همکاران ( )0133معتقدند نظارت بر مديريت
ارشد نيازمند تالش فراوان و اختصاص زمان کافي است .هرچه تعداد شرکتهايي
که يک مدير عضو هيأتمديره آن است بيشتر باشد ،مدت زماني که وي ميتواند
براي نظارت به هر شرکت اختصاص دهد کاهش مييابد .از اين رو ،مشارکت
محدود اعضاي غيرموظف در فعاليتهاي شرکت مانع نظارت موثر آنها بر عمليات
شرکت و در نتيجه ايفاي موثر نقش نظارتي آنها ميگردد .نکتهاي که در بسياري از
شرکتها مغفول ميماند يا حتي باعث خلط موضوع شده اين است که بايد بين
عضو هيأتمديره موظف و عضو هيأتمديره تمام وقت تفاوت قائل شد؛ يعني يک
عضو هيأتمديره ميتواند غيرموظف باشد ولي براي انجام وظايف نظارتي محول
شده ،به صورت تمام وقت به کار مشغول باشد و صرفاً به هيأتمديره گزارش نمايد؛
براي نمونه ميتوان از عضو غيرموظف هيأتمديره که عضو کميته حسابرسي ،کميته
حاکميت شرکتي يا ناظر بر پروژههاي خاص در شرکت ميگردند ،نام برد .اين
مبحث در ايران کمي مغفول مانده است.
 .2اعضاي غيرموظف هيأتمديره قدرت ،توانايي و انگيزه الزم براي ساختاردهي مجدد
و ايجاد تغييرات را ندارند و يا به دليل ترس از رويارويي با عکسالعملهاي سياسي،
خود را درگير چالشها نميکنند.
 .8در اکثر شرکتها اين فرهنگ وجود دارد که هيأتمديره تحت کنترل مديريت
شرکت است و حضور مديران غيرموظف بر تصميمات مديريت تأثيري ندارد.
1- Morck
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 .6اعضاي غيرموظف ممکن است تخصص و تجربه الزم براي مديريت شرکت مربوط
را نداشته باشند.
با توجه به موارد يا شده ،به سازمان بورس اوراق بهادار پيشنهاد ميشود که عالوه بر
تأکيد بر حضور اعضاي غيرموظف در ترکيب هيأت مديره به ساير ويژگيهاي اعضاي
هيأت مديره نيز توجه کافي داشته باشد و شرايط الزم براي حضور مديران غيرموظف را
در شرکتها اعالم کند .به افزون بر اين ،مديران شرکتها و اشخاصي که مسئوليت
انتخاب مديران غيرموظف را دارند ،توصيه ميشود که ويژگيهاي الزم اعضاي
غيرموظف از قبيل توانايي ،صالحيت و تجربه آنها لحاظ نمايند.
به پژوهشگران آينده نيز پيشنهاد ميشود که با استفاده از چارچوبهاي نظري
جايگزين مانند نظريه وابستگي منابع يا نظريه نهادي ،رابطه بين ساير ويژگيهاي
هيأتمديره و ساز و کارهاي حاکميت شرکتي و عملکرد شرکت را مورد بررسي قرار
داده و رويکردهاي متفاوتي را نيز مورد مطالعه قرار دهند که مديران ميتوانند در استفاده
از سرمايههاي فکري و فيزيکي به کار برند.

محدودیتهای پژوهش
نبود دادههاي مورد نياز و قابل اتکا براي محاسبه متغيرهاي پژوهش در مورد برخي از
شرکتها موجب حذف آنها از نمونه آماري شد که اين امر بر قابليت تعميم نتايج به
جامعه آماري تأثير ميگذارد .اگر اين محدوديت وجود نداشت ،امکان بررسي
شرکت هاي بيشتري وجود داشت و با اطمينان بيشتري نتايج حاصل به کل جامعه قابل
تعميم بود .همچنين اين نتايج در خصوص صنعت واسطهگري مالي که در نمونه تحقيق
وجود نداشت ،مصداق ندارد .افزون بر اين ،اگر اين پژوهش در مورد صنايعي همچون
نساجي انجام شود ممکن است به دليل آشفتگي مالي نتايج متفاوتي استخراج شود.
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