ارايه الگويي براي ارزيابي عملكرد هياتمديره شركتهاي تابعه يك
گروهشركت ،از منظر تحقق نقشهاي كنترل و پشتيباني
تاريخ دريافت93/7/3:
تاريخ پذيرش93/10/5:


مهدي كاظمي



سيد بابك علوي


بهاره اصانلو



منوچهر نجمي
چكيده

ارزیابي عملكرد هياتمدیره از جمله موضوعات مهمي است كه از اوایل سده بيستم توسط نهادهاي مختلف
سياستگذاري توصيه شده است .با این وجود ،پيشينة پژوهشهاي این حوزه ،فاقد الگویي اجرایي است كه به
پرسشهاي محتوایي و چگونگي انجام ارزیابي عملكرد هياتمدیرهها پاسخ دهد .این شكاف پژوهشي در زمينة
خاص گروهشركت1ها بيشتر احساس ميشود .مقالة حاضر در تالش است تا با مرور پيشينة پژوهشهاي این
حوزه ،الگویي پيشنهاد كند كه محتوا و چگونگي انجام ارزیابي عملكرد هياتمدیرة شركتهاي تابعة یك
گروهشركت را در ایفاي نقشهاي مورد انتظار مشخص كند .با این هدف ،چارچوبي از نقشهاي مورد انتظار از
هياتمدیرة شركتهاي تابعة یك گروهشركت توسعه داده ميشود .سپس با الهام گيري از روشهاي رایج
اندازهگيري و ارزیابي الگوي  ،EFQMروشي اجرایي براي انجام ارزیابي عملكرد هياتمدیرهها پيشنهاد
ميشود .در ادامه ،این چارچوب نظري و روش ،در بيست و چهار شركت تابعة گروهشركت ایراني الف 2به كار
گرفته شده و روایي و پایایي الگوي پيشنهادي بررسي مي شود .در پایان ،پيشنهادات كاربردي ،محدودیتهاي
3

پژوهش و پيشنهادات پژوهشهاي آتي مطرح ميشوند.

كليدواژه :الگوي ارزیابي ،عملكرد هياتمدیره شركتهاي تابعة گروه شركت ،نقشهاي كنترل و پشتيباني
هيات مدیره

دانشجوي دكتري مدیریت دانشگاه صنعتي شریف ()kazemi.mehdi@gmail.com
عضو هيات علمي دانشكده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شریف
عضو هيات علمي دانشگاه علوم اقتصادي
عضو هيات علمي دانشكده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شریف
 1مقصود از گروهشركت ،شركت هایي هستند كه داراي چند شركت زیرمجموعه در قالب شركت هاي اقماري یا تابعه یك
شركت اصلي هستند.
 2به منظور حفظ محرمانگي اطالعات از بيان نام این شركت خودداري شده است.
 3شایسته است از جناب آقاي دكتر محمد رضا آراستي ،عضو محترم هيات علمي دانشكده مدیریت و اقتصاد دانشگاه
صنعتي شریف به دليل همكاري در انجام این پروژه و ارائه نظرات ارزشمند خود روي الگوي ارزیابي از منظر استراتژي و
نظام حاكميت شركتي قدرداني شود.
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مقدمه
در ساليان اخير ،صاحبنظران مختلفي در حوزة مدیریت هياتمدیره بر اهميت ارزیابي
عملكرد هياتمدیره تاكيد كردهاند (اینگلي و وندروالت .)2002 ،1به همين دليل هم
بسياري از نهادهاي مشاور سياستگذاري هياتمدیرهها در برخي كشورها (مثل آمریكا،
انگليس ،و استراليا) از اوایل سدة بيستم اجراي ارزیابي عملكرد رسمي توسط هياتمدیرهها
را به عنوان یكي از اصول شركتداري اثربخش مطرح كردهاند (كيل و نيكلسون.)2005 ،2
از مهمترین دالیلي كه اخيراً براي ارزیابي هياتمدیرهها مطرح شده است ،اهميتیافتن
توانایي و اثربخشي هياتمدیرهها براي سرمایهگذاران و سایر نهادهاي ذينفع است (كانگر،
فاینگلد ،و الولر .)1998 ،3به بيان دیگر ،امروزه سرمایهگذاران براي كسب اطمينان از
توسعة كسب و كارها عالقهمندند از عملكرد هياتمدیره در نظارت بر عملكرد مدیریت
شركت و پشتيباني از آنها مطلع شوند .ضمن اینكه امروز بيش از گذشته بر نقش
استراتژیك هياتمدیره در كنار نقش كنترلي آن تاكيد ميشود (النگ .)2006 ،4در نتيجه
مرور دائمي عملكرد یك هياتمدیره و ساز و كارهایي كه هياتمدیرهها را در انجام متوازن
فعاليتهاي استراتژیك در كنار كنترل یاري كند ،اهميت دوچندان یافته است (النگ،
.)2006
پژوهشگران فواید زیاد دیگري نيز براي انجام ارزیابي عملكرد هياتمدیره مطرح كردهاند.
از جمله اینكه هنگامي كه یك هياتمدیره نيز در كنار مدیرعامل ارزیابي ميشود ،توازن
قدرت بهتري بين مدیرعامل و هياتمدیره شكل گرفته و رابطة هياتمدیره و مدیرعامل
بهبود ميیابد (كانگر و همكاران .)1998 ،با ارزیابي عملكرد هياتمدیره ،این احتمال بيشتر
ميشود كه پاسخگویي آنها نيز افزایش یافته و سطح استانداردهاي باالتري براي
فعاليتهاي هياتمدیره تنظيم شود (كيل و نيكلسون .)2005 ،پاداش هياتمدیره بر
اساس معيارهاي مشخصتر و دقيقتري محاسبه و پرداخت ميگردد (كانگر و همكاران،
 .)1998همچنين ارزیابي عملكرد به هياتمدیره بازخوردي ميدهد كه امكان ارتقاي
هياتمدیره و ایفاي نقش اعضا را فراهم ميسازد (كانگر و همكاران1998 ،؛ كيل و
نيكلسون2005 ،؛ مينيچيلي و همكاران.)2007 ،
گرچه بررسي موضوع ارزیابي هياتمدیره براي یك شركت مستقل ،داراي ابعادي خاص
است و تا حدي نيز در پيشينه تحقيقاتي این حوزه مورد توجه قرار گرفته است (مينيچلي،
گابریلسون ،و هيوز ،)2007 ،5اما این موضوع زماني كه هدف ارزیابي ،ارزیابي هياتمدیره
شركتهاي زیر مجموعه یك گروهشركت است ،پيچيدگي بيشتري پيدا ميكند .با توجه به
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اینكه شيوة شركتداري شركت مادر (گولد و كمپبل )1987 ،بر نقشها و اختيارات
هياتمدیرههاي شركتهاي تابعه موثر است (لكسل و لينگرن ،)1982 ،6ارزیابي
هياتمدیرههاي شركتهاي تابعه نيز تحت تاثير شيوة شركتداري توسط شركت مادر قرار
خواهد گرفت.
با وجود اهميت ذكر شده و پيچيدگي موضوع ،به نظر ميرسد الگوي مناسب و اجرایي
چنداني براي ارزیابي عملكرد هياتمدیرهها ارایه نشده است (كيل و نيكلسون.)2005 ،
عمدة الگوهاي موجود هم تنها بر محتواي ارزیابي هياتمدیره تاكيد داشتهاند ،و بسياري از
پرسشهاي چگونگي انجام ارزیابيها در عمل مورد توجه كافي پژوهشگران قرار نگرفتهاند
(مينيچلي و همكاران .)2007 ،این شكاف پژوهشي هنگامي كه در زمينة خاص
گروهشركت صحبت ميكنيم بيشتر احساس ميشود.
در این راستا  ،این مقاله در تالش است تا به دو پرسش مهم پاسخ دهد )1 :در زمينة خاص
گروهشركت ،هياتمدیرة شركتهاي تابعه در چه زمينههایي ميتوانند مورد ارزیابي قرار
گيرند؟  )2با توجه به این زمينة خاص مورد ارزیابي ،چه روشي براي ارزیابي هياتمدیرة
شركتهاي تابعة یك گروهشركت قابل توصيه است؟
با این هدف ،مقالة حاضر در پنج بخش سازماندهي شده است .در ابتدا ،پيشينه تحقيق از
منظر نظري و روشهاي اجرایي ارزیابي مرور ميشود .سپس الگوي پيشنهادي ارزیابي
هياتمدیره شامل محتوا و روش ارزیابي مورد بحث قرار ميگيرد .در بخش سوم ،روش
تحقيق مطالعه تكموردي با چندین واحد تحليل دروني( 7براي یك بنگاه ایراني شامل
چندین شركت تابعه) مطرح ميشود .این رویكرد در این مطالعه براي بررسي اعتبار و
پایایي الگوي ارزیابي پيشنهادي به كار گرفته شده است .در بخش چهارم نتایج ارزیابي به
منظور بررسي روایي و پایایي الگوي پيشنهادي بررسي ميشود .در پایان نيز در بخش
جمعبندي ،سهم نظري و كاربردي مقاله و پيشنهاداتي براي پژوهشها و كاربردهاي آتي
مرور ميشود.
مرور پيشينه تحقيق
با توجه به اینكه هدف این پژوهش ارایة چارچوب ارزیابي هياتمدیره در زمينة خاص
گروه شركت است ،در ابتداي بخش مرور پيشينه ،مروري اجمالي بر مباحث گروهشركت و
سبكهاي مادري 8صورت ميگيرد .در قدم بعد چارچوبهاي ارزیابي پژوهشهاي گذشته
مرور ميشوند .در انتها نيز پيشينة پژوهشهاي مرتبط با نقش هياتمدیره به صورت
اجمالي بحث ميشود.
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گروه شركت و سبكهاي مادري
گروه شركت در مقاالت حوزة استراتژي معادل شركتي در نظر گرفته ميشود كه
مجموعه اي از كسب و كارهاي متنوع را در قالب یك نظام حاكميتي مدیریت ميكند
(گولد و كمپل .)1987 ،9این نظام حاكميتي توسط یك شركت كه مالك شركتهاي تابعه
به حساب ميآید و به آن به اصطالح شركت مادر گفته ميشود مدیریت ميشود .البته
صاحب نظران این حوزه معتقدند كه ميزان تنوع كسب و كارها ميتواند بسيار پایين باشد و
در یك صنعت خاص و فقط حول محصوالت متفاوت ایجاد شده باشد ،یا به حدي باال باشد
ال متفاوت و غيرمرتبط 10را شامل
كه یك شركت مادر چند كسب وكار در صنعتهاي كام ً
شود (كلير .) 2009 ،به هر حال هر ميزان از تنوع كه در شركت چند كسب و كاره وجود
داشته باشد ،وجود یك نظام حاكميتي براي كسب اطمينان از همسویي منافع مدیریت و
سهامداران الزم است (كلير .)2009 ،هستة اصلي این نظام حاكميتي ،هياتمدیرههایي
هستند كه مسئوليت نظارت و پشتيباني از مدیریت شركتهاي تابعه را به عهده دارند
(گيالن.)2006 ،11
در نظام حاكميت یك گروهشركت ،بحثهاي سبكهاي مادري شركت مادر بر شركتهاي
تابعه و برنامهریزي استراتژیك در شركتهاي چند كسب و كاره مطرح ميشود .یكي از
مهمترین مطالعاتي كه در این زمينه انجام شده است را ميتوان به كارهاي گولد و گمپبل
نسبت داد (كلير .)2009 ،12گولد و كمپبل ( )1987در نظریة مادري 13خود سه شيوة
مادري تعریف كردهاند )1 :شيوة برنامهریزي استراتژیك )2 ،14شيوة كنترل مالي ،15و )3
شيوة كنترل استراتژیك .16در شيوة برنامهریزي استراتژیك ،شركت مادر سعي ميكند تا از
نزدیك در شكلدهي به برنامهها و تصميمات شركتهاي تابعه وارد شده و در تعيين
استراتژي آن شركتها تصميمگيرندة نهایي باشد .در شيوة كنترل مالي ،شركت مادر
برنامهریزيها را به صورت غيرمتمركز انجام ميدهد و اختيار تصميمگيريها و
برنامهریزيهاي شركت را به هياتمدیرة شركتهاي تابعه ميسپارد .در نهایت ،در شيوة
كنترل استراتژیك ،شركت شيوهاي ميان دو شيوة فوق انتخاب ميكند و در عينحالي كه
برنامهریزي را غيرمتمركز انجام ميدهد ولي حق به چالشكشيدن و نظردادن در خصوص
استراتژيهاي سازمانهاي تابعه را براي خود حفظ ميكند.
چارچوبهاي ارزيابي هياتمديره
در یكي از جامعترین چارچوبهاي ارزیابي هياتمدیره ،كيل و نيكلسون ( )2005تالش
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كردهاند تا پاسخ پرسشهاي كليدي الگوهاي ارزیابي هياتمدیره را جمعآوري كنند .هفت
سوال كليدي ارایه شده در این چارچوب عبارت اند از )1 :هدف ارزیابي چيست؟  )2چه
كسي ارزیابي ميشود؟  )3چه چيزي ارزیابي ميشود؟  )4از چه كسي اطالعات جمعآوري
ميشود؟  )5چه فنوني مورد استفاده قرار ميگيرد؟  )6چه كسي ارزیابي را انجام ميدهد؟
 )7از نتایج ارزیابي چه استفادهاي ميشود؟
پس از مقالة كيل و نيكلسون  ،مينچيلي و همكاران ( )2007هفت پرسش مطرح شده را
در چهار حوزة ارزیابي خالصه كردهاند .حوزه اول ،مخاطب 17است كه در آن مشخص
ميشود كه نتيجة ارزیابي با چه افرادي درميانگذاشته ميشود .حوزة دوم ،نماینده 18است
كه تعيينكنندة فرد یا افرادي است كه ارزیابي را انجام ميدهند .حوزة سوم ،محتوا 19است
كه مواردي كه در ارزیابي مد نظر قرار ميگيرد را مشخص ميكند .و حوزة چهارم،
چگونگي 20است كه به فرآیند انجام ارزیابي ميپردازد.
استدالل اساسي كه مينيچيلي و همكاران ( )2007در مقالة خود مطرح كردهاند ،وابستگي
حوزههاي مختلف ارزیابي به یكدیگر است .آنها مدعي شدهاند كه اوالً هدف ارزیابي است
كه مشخص مي كند مخاطب ارزیابي و نمایندة ارزیابي چه كساني هستند .دوم اینكه بسته
به این كه مخاطب ارزیابي و نمایندة ارزیابي كيست ،محتواي ارزیابي و چگونگي انجام آن
مشخص ميشود.
مينچيلي و همكاران ( )2007همانند كيل و نيكلسون ( )2005معتقدند تعيين هدف
ارزیابي مهم ترین سوالي است كه در ابتدا پرسيده ميشود و كلية تصميمات مربوط به
الگوي ارزیابي هياتمدیره به آن وابسته است .بنابر جمعبندي مينچيلي و همكاران ،اهداف
ارزیابي هياتمدیره در این موارد خالصه ميشود :شناسایي ضعفهاي شایستگي اعضا،
بهبود فرهنگ داخلي هياتمدیره ،ایجاد پاسخگویي و شفافيت ،به وجود آوردن اعتبار و
خوشنامي ،و پاسخدادن به نيازهاي قانوني .براي هر یك از اهداف ارزیابي هياتمدیره،
مخاطبين متفاوتي قابل تصور است كه از اعضاي هياتمدیره تا سهامداران و نهادهاي
قانوني را شامل ميشوند (مينچيلي و همكاران .)2007 ،بسته به اهدافي كه ارزیابي دارد،
به نمایندگاني از جمله اعضاي هياتمدیره ،كميتههاي هياتمدیره یا مدیرعامل براي
ارزیابي نياز است (كيل و نيكلسون.)2005 ،
همانگونه كه در مقدمه اشاره شد ،عموم پژوهشهاي ارزیابي عملكرد هياتمدیره در
گذشته در بررسي حوزة محتوا انجام گرفتهاند (مينچيلي و همكاران .)2007 ،با توجه به
وسعت پژوهش هاي این حوزه ،بخش مجزایي از مرور پيشينة تحقيق به آن اختصاص یافته
است .از جملة مهمترین چالشهاي انتخاب محتوا ،انتخاب بين ارزیابي كل هياتمدیره یا
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ارزیابي اعضاي هياتمدیره به صورت مجزاست (كانگر و الولر .)1998 ،انتخاب هر گزینه،
مزایا و معایبي دارد كه در پژوهشهاي اثربخشي تيم نيز براي ارزیابي عملكرد و پاداش تيم
در مقابل ارزیابي عملكرد و پاداش فردي اعضاي تيم نيز مطرح شدهاند (به عنوان مثال،
ببينيد هولنبك .))2004( 21تصميمگيري در این زمينه نيز خود تابعي از اهدافي است كه
براي ارزیابي عملكرد هياتمدیره مدنظر قرار گرفته است (كيل و نيكلسون .)2005 ،به
عنوان مثال اگر هيات مدیره قصد دارد از نتایج ارزیابي در انتخاب اعضا استفاده كند،
ارزیابي عملكرد فردي اعضا نيز باید در ارزیابي هياتمدیره مد نظر قرار گيرد (كانگر و
الولر.)1998 ،
حوزة چهارم ،یا روش انجام ارزیابي ،پرسشهاي پنجم و ششم چارچوب كيل و نيكلسون
( )2005را شامل ميشود .در پاسخ به سوال پنجم ،فنون جمعآوري داده كه توسط كيل و
نيكلسون جمعبندي شدهاند ،در دو گروه روشهاي كمي و كيفي جاي ميگيرند .از جملة
روشهاي كيفي قابل استفاده ميتوان به مصاحبه ،مشاهده ،و تحليل اسناد ،و از ميان
روشهاي كمي ميتوان به پيمایش اشاره كرد.
كيل و نيكلسون ( )2005و همچنين مينيچيلي و همكاران ( ،)2007در پاسخ به سوال
مسئولين انجام ارزیابي ،به دو گزینة متفاوت اشاره ميكنند :انتخاب یك مسئول از درون
نظام حاكميتي و انتخاب یك مسئول از بيرون .براي مسئول دروني گزینههایي مثل ریيس
و اعضاي هياتمدیره ،مدیرعامل و كميتههاي هياتمدیره مطرح است .براي مسئول بيروني
نيز استفاده از مشاور مطرح است.
با وجود پژوهشهاي اندك ارزیابي هياتمدیره ،همچنان به نظر ميرسد كه نقد مينيچيلي
و همكاران ( )2007به حوزة ارزیابي هياتمدیره ،پابرجاست .هنوز پاسخ به پرسش
چگونگي ،محدود به نوعشناسي ابزارهاي مختلف ارزیابي عملكرد است و فرآیند دقيق و
مشخصي براي ارزیابي هياتمدیره پيشنهاد نشده است.
محتواي ارزيابي هياتمديره
از قدیميترین مقالههایي كه براي ارزیابي هياتمدیره نگاشته شده است ،ميتوان به مقالة
كانگر و همكاران ( )1998اشاره كرد .بر اساس این مقاله ،ارزیابي عملكرد هياتمدیره
ميتواند ناظر به عملكرد هياتمدیره در نقشهاي مورد انتظار و یا ناظر به منابعي كه
هياتمدیره در اختيار دارد انجام بگيرد .به بيان دیگر ،ارزیابي عملكرد هياتمدیره ميتواند
در ميزان موفقيت هياتمدیره در ایفاي نقشهاي مورد انتظار از هياتمدیره (مثل ميزان
دقيقبودن فرآیند كنترل شاخصهاي عملكردي سازمان توسط هياتمدیره) صورت بگيرد؛
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یا متوجه منابعي باشد كه هياتمدیره براي انجام اثربخش نقشهایش به آنها نياز دارد.
كانگر و همكاران ،نقشهاي اصلي قابل ارزیابي هياتمدیره را به سه دسته تقسيم كردهاند:
 )1توسعة استراتژيهاي كسب و كار و نظارت بر پيادهسازي آنها )2 ،كسب اطمينان از
توانایي تيم مدیریت شركت براي پيشرفت بلندمدت )3 ،كنترل فعاليتها و نتایج شركت
براي كسب اطمينان از موفقيت شركت در رسيدن به اهداف تعيين شده .ضمن اینكه پنج
منبع براي اطمينان از موفقيت هياتمدیره در انجام فعاليتهایش ارایه دادهاند :دانش انجام
فعاليتهاي هياتمدیره ،اطالعات دربارة شركت ،قدرت تصميمگيري ،انگيزه ،و زمان.
ونديبرگ و لورا ( )2004بر اساس مرور پژوهشهاي حوزة مدیریت هياتمدیره ،مرور
نظامهاي ارزیابي عملكرد هياتمدیرهها ،و مصاحبه با اعضاي هياتمدیره به یازده حوزه
براي انجام ارزیابي هياتمدیره رسيدهاند :استقالل اعضاي بيروني ،كميتههاي هياتمدیره،
نظام جبران خدمت مدیرعامل و اعضاي هياتمدیره ،اندازة هياتمدیره ،ساختار رهبري
هياتمدیره ،نقشهاي هياتمدیره ،تناوب تشكيل جلسات هياتمدیره ،دسترسي به
اطالعات ،محدودیت سني ،مرور عملكرد هياتمدیره و آموزش اعضا .هر چند این پژوهش
حوزههاي متعددي را براي انجام ارزیابي پيشنهاد ميدهد ،ولي به دليل ارایهنشدن یك
چارچوب و دستهبندي و مشخصنشدن روابط ميان این حوزهها ،استفاده از آن دشوار
خواهد بود.
پس از این ،كيل و نيكلسون ( )2005سعي كردهاند تا در عين حفظ جامعيت حوزههاي
ارزیابي هياتمدیره ،الگویي ارایه دهند كه روابط ميان حوزههاي مختلف ارزیابي را مشخص
كند .آنها الگویي با عنوان منشور حاكميت شركتي 22مطرح كردهاند كه در كنار هم یك
حلقة علي بسته شكل ميدهند .جزء اول این الگو ،تعریف نقشهاي حاكميتي را (نقش
ریيس هيات مدیره ،نقش اعضا ،نقش مدیرعامل و ساختار هياتمدیره) شامل ميشود .جزء
دوم ،بهبود فرآیندهاي دروني هياتمدیره شامل جلسات ،صورتجلسات ،دستورجلسات و
زمانبندي جلسات است .جزء سوم به نقشها و كاركردهاي كليدي هياتمدیره اشاره دارد
كه فرمول بندي استراتژي ،مشاوره ،پایش ،مدیریت ریسك ،ارزیابي عملكرد مدیرعامل و
تفویض اختيار را در برميگيرد .جزء چهارم هم با عنوان بهبود مستمر ،اجزایي نظير ارزیابي
عملكرد هياتمدیره ،توسعة اعضا ،و انتخاب اعضا را در خود جاي ميدهد.
به چارچوب كيل و نيكلسون ( )2005دو نقد ميتوان وارد كرد .اول اینكه این چارچوب
متغيرهاي ورودي هياتمدیره را عمدت ًا از قلم انداخته ،و به عنوان مثال به تركيب اعضا و
شایستگي آنها اشاره نكرده است .مواردي كه در مقاالت كانگر و همكاران ( )1998و
ونديبرگ و لورا ( ) 2004مشخصاً مورد بحث قرار گرفته بودند .نقد دوم نيز كه توسط
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مينيچيلي و همكاران ( )2007مطرح شده است ،تعييننشدن رابطة ميان اهداف ارزیابي و
محتواي ارزیابي است.
مينيچيلي و همكاران ( )2007سعي كردهاند نقد دوم را پاسخ دهند .آنها ماتریسي ارایه
كردهاند كه محتواي ارزیابي را به چهار بخش تقسيم ميكند .بر اساس استدالل ایشان،
محتواي ارزیابي را دو موضوع تعيين ميكند ،اول اینكه مخاطب ارزیابي ،خود هياتمدیره
است یا نهادي خارج از هياتمدیره؛ دوم اینكه نمایندة ارزیابي ،خود هياتمدیره است یا
نهادي خارج از هياتمدیره .به این ترتيب چهار دسته موضوع ارزیابي (محتوا) براي حاالت
مختلف مخاطب-نماینده استدالل كردهاند .به عنوان مثال ،عملكرد هياتمدیره در ایفاي
نقش در دسته مخاطب خارجي-نمایندة خارجي و مخاطب خارجي-نماینده داخلي و
مخاطب داخلي-نمایندة خارجي ذكر شده است.
نقشهاي هياتمديره
هانگ )1998( 23در یك مطالعة مروري ،نقشهاي مختلفي را كه تيم هياتمدیره به عهده
دارد جمعبندي كرده است .جمعبندي هانگ ( )1998به شش نقش براي هياتمدیره ختم
شده است :نقش متصلكننده ،نقش هماهنگكننده ،نقش كنترلي ،نقش استراتژیك ،نقش
نگهداري ،و نقش پشتيباني.
نقش متصل كننده كه از نظریة وابستگي منابع استخراج شده است ،به وظيفة اتصالدادن
منابع بيروني و دروني سازمان براي هماهنگي و همكاري این منابع در جهت رشد سازمان
و رفع تهدیدها اشاره دارد (زهرا و پيرس .)1989 ،24نقش هماهنگكننده از نظریة
ذينفعان به دست آمده است كه معتقد است در یك سازمان ذينفعان مختلفي حاضرند
كه داراي عالیق و منافع بعضاً متعارض هستند (دنالدسون و پرستون .)1995 ،25نقش
كنترلي از نظریة بدبينانة وكالت (پرو )1986 ،26به دست آمده است و وظيفة جلوگيري از
پي گيري منافع شخصي توسط مدیر عامل و سایر مدیران سازمان را نشانه رفته است.
نظریة نمایندگي به رابطة بين نماینده 27و موكل 28ميپردازد .نقش استراتژیك ،نقش
هدایتكنندگي هياتمدیره در زمينههاي استراتژیك براي رسيدن به اهداف و
چشماندازهاي سازمان را نشان ميدهد .مبناي این نقش ،نظریة معاونت 29است كه برخالف
نظریة وكالت به مدیران سازمان با نگاه مثبت مينگرد (دیویس ،شورمن ،دنالدسون،30
 .)1997از منظر نظریة نهادي براي هئيتمدیره نقش نگهداري قابل استخراج است .به این
معنا كه هيات مدیره وظيفه دارد تا هنجارها و قواعد اجتماعي را بشناسد و آنها را به
گونه اي در سازمان پياده كند .نقش ششم ،نقش پشتيباني است كه از نظریة استيالي
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مدیریت 31استخراج شده است و بر وظيفة پشتيباني تيم هياتمدیره تأكيد ميورزد
(هانگ.)1998 ،
32
در پژوهش دیگري هيوز و ریندوا ( )2001كاري مشابه هانگ ( )1998انجام دادهاند و از
منظر نظریههاي مختلف به نقش هياتمدیره نگریستهاند .كار هيوز ،نگاه حقوقي و
منبعمحور را عالوه بر هانگ در نظر گرفته است .بر اساس همين دو نظریه ،تأكيد زیادي بر
نقش همراه كردن شركت با قواعد حقوقي و قانوني و همچنين نقش ارایة خدمات به
مدیریت شركت شده است .عالوه بر این ،پژوهشهاي دیگري مثل جانسون ،دیلي و
الستراد )1996( 33و مورفي و مكاینتایر )2007( 34نيز به وظایف تيم هياتمدیره
پرداختهاند .این پژوهشها وظایف دیگري برنميشمرند ،ولي تقسيمبندي كالني از وظایف
هياتمدیره معرفي ميكنند كه در عمدة پژوهشهاي هياتمدیره مثل فينكلشتاین و موني
( )2003و وندوارد و همكاران ( )2011استفاده شده است .در این پژوهشها وظایف تيم
هياتمدیره به دو وظيفة كنترل و پشتيباني 35تقسيم ميشود .كنترل به معناي پایش
كارهاي مدیریت شركت به عنوان امانتدار سهامداران است (جانسون و همكاران.)1996 ،
پشتيباني نيز به معناي ارایة یك خدمت به مدیریت شركت است تا در امر مدیریت بهتر
عمل كنند (هيوز و ریندوا.)2001 ،
در كنار این تقسيمبندي ،برخي دستة سومي را نيز به این دو اضافه ميكنند و نام
«استراتژي» را بر آن ميگذارند (زهرا و پيرس1989 ،؛ هيوز .)2007 ،نقش استراتژي
هياتمدیره طبق تعریف زهرا و پيرس ،به ورود هياتمدیره به تحليل مسایل استراتژیك
سازمان و مشورتدادن به مدیرعامل در تصميمگيريهاي این حوزه است .در صورتي كه
پشتيباني را مشابه تعریف هيوز و ریندوا ( )2001گسترده تعریف كنيم ميتوان استراتژي
را با تعریف زهرا و پيرس ،در دل آن جاي داد ،و همچنان دو دستة كنترل و پشتيباني را
به عنوان دو كاركرد اصلي مورد انتظار از هياتمدیره برشمرد.
هيوز )2007( 36در قالب دستهبندي فوق ،با مرور پژوهشهاي مرتبط ،ليست نسبتاً جامعي
از نقشهاي مورد انتظار از هياتمدیره ارایه كرده است.او در ذیل نقش كنترل ،كنترل
خروجي ،كنترل دروني ،و كنترل تصميمات را بيان كرده ،و در ذیل كاركردهاي پشتيباني،
همكاري ،منتورینگ ،مشورتدادن ،و شبكهسازي را قرار داده است.
نقشهاي هياتمديرة شركتهاي تابعة يك گروهشركت
روشن است وقتي سخن از هياتمدیرة شركتهاي تابعة یك گروهشركت به ميان ميآید،
نميتوان اختيارات و مسئوليتهاي هياتمدیرههاي یك شركت مستقل را به طور كامل به
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آنها تعميم داد (لكسل و لينژرن .)1982 ،37از این رو تعدادي از پژوهشگران این حوزه
پژوهشهاي دیگري براي فهم نقشهاي هياتمدیرة شركتهاي تابعة گروهشركتها انجام
دادهاند (مثل لكس و لينژرن1982 ،؛ كریگر .)1988 ،38در این بخش مروري كوتاه بر این
پژوهشها ارایه ميشود.
از جملة قدیميترین پژوهشهاي این حوزه ،پژوهشي است كه لكس و لينژرن ()1982
انجام دادهاند .در این تحقيق ،شركتهاي تابعة شركتهاي چندمليتي مورد بررسي قرار
گرفتهاند .در نهایت سه نقش اصلي براي هياتمدیرههاي شركتهاي تابعه در چنين
زمينهاي به دست آمده است )1( :نقشهاي خارجي هياتمدیره در برقراري اتصال شركت
تابعه و محيط محلي شركت (نقش روابط خارجي) و همچنين مشورتدادن به شركت تابعه
در محيط محلي (نقش مشورتدادن)؛ ( )2نقشهاي داخلي در كنترل و پایش شركت تابعه
در مسير اهداف شركت مادر (نقش كنترل و پایش) ،همچنين هماهنگكردن و
یكپارچهسازي شركت تابعه با شركت مادر در زمينههاي مختلف (نقش هماهنگي و
یكپارچهسازي)؛ ( ) 3نقش حقوقي در كسب اطمينان از سازگاري تصميمات و فعاليتهاي
شركت تابعه با قوانين و حقوق محلي.
39
پژوهش دیگري كه به این موضوع پرداخته است ،پژوهشي است كه كریگر در سال
 1988انجام داده است و در یك رویكرد آميختة كيفي و كمي 40به مطالعة تيمهاي
هياتمدیرة شركتهاي تابعة شركتهاي چندمليتي واقع در آمریكاي شمالي ،اروپا ،و ژاپن
پرداخته است .در این پژوهش ،كریگر نتيجهگرفته وظایف متنوع هياتمدیرة شركتهاي
تابعة گروهشركت در نمونة پژوهشي او ،تنها در وظایف ( )1مشورتدادن به مدیریت محلي،
( )2اطمينان از همراهي تصميمات و كارها با نيازهاي حقوقي محلي )3( ،ارایة دانش محلي
در زمينههاي اقتصادي ،سياسي ،و اجتماعي ،و ( )4نظارت بر جنبههاي اخالقي فعاليتهاي
شركت تابعه ،مشتركاند .در سایر وظایف تفاوتهاي زیادي ميان هياتمدیرههاي
كشورهاي مختلف مشاهده ميشود.
چارچوب نظري و الگوي پيشنهادي ارزيابي
یكي از چارچوبهاي نظري كالني كه با مرور بسياري از پژوهشهاي مرتبط با هياتمدیره
ارایه شده است ،چارچوب زهرا و پيرس )1989( 41است .در این چارچوب ،موضوعات مهم
مرتبط با هياتمدیره در قالب چهار بخش شاخصهها (شامل تركيب ،ویژگيها ،ساختار و
فرآیند) ،نقشها (كنترل و خدمترساني) ،خروجيها و اقتضائات (شامل شكل مالكيت و
اندازة شركت) دستهبندي شدهاند .مهمترین نقد به این چارچوب ،عدم توجه كافي به
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تعامالت درون هياتمدیره است .این نقد كه در دو دهة اخير بارها توسط پژوهشگران به
پژوهشهاي هياتمدیره وارد شده است (مثل فينكلشتاین و موني2003 ،42؛ كانگلر و
الولر2009 ،43؛ ون اس ،گابریلسون ،و هيوز ،)2009 ،44باعث شكلگيري جریان جدیدي
در پژوهشهاي هياتمدیره شده كه به تعامالت درون هياتمدیره به عنوان یك تيم
ميپردازند (زونا و زاتوني.)2007 ،45
در همين راستا پژوهشگران پيشنهاد كردهاند از مدل معتبر ورودي-فرآیند-خروجي 46كه
با پژوهشهاي متعددي در حوزة كار تيمي پشتيباني شده است (بينيد مطالعة مروري
جكس و بریت )2008 ،47و به اختصار  I-P-O48ناميده ميشود ،در بررسي موضوعات
حوزة هياتمدیره استفاده شود (فوربز و ميليكن1999 ،49؛ گابریلسون ،هيوز ،مينيچيلي،50
2007؛ وندوارد ،ووردكرز ،لمبرچ ،و بمنز2011 ،51؛ كاظمي و علوي .)1391 ،در این مدل،
منظور از وروديها ،متغيرهاي پيشين 52هستند كه فرآیندهاي تيم را تسهيل كرده یا مانع
ميشوند (كوزلوفسكي و اليگن)2006 ، 53؛ فرآیندها فعاليتهاي درهمتنيدة اعضاي تيم
هستند كه با تركيب منابع ،خروجيها را نتيجه ميدهند (ماتيو ،مينارد ،رپ و گيلسون،54
)2008؛ و خروجيها نيز شامل عملكرد تيم و ميزان رسيدن به نيازهاي فردي و تيمي
ميشود (كوزلوفسكي و اليگن.)2006 ،
با در نظر گرفتن چارچوب  I-P-Oارزیابي تيم هياتمدیره را ميتوان در هر یك از
حوزه هاي ورودي ،فرآیند ،خروجي و زمينه تعریف كرد .بنابراین پاسخ به پرسش محتواي
ارزیابي ،نيازمند انتخاب یك یا چند مورد از این حوزههاست.
مهمترین خروجي سطح تيم كه در الگوي  I-P-Oمطرح ميشود ،عملكرد تيم است
(هؤگل و گموئندن )2001 ،55كه بر اساس پژوهشها به دو دسته شكسته ميشود:
رفتارهاي عملكردي 56و خروجيهاي عملكردي( 57بيل ،كوهن ،بورك و مكلندن،58
 .)2003رفتارهاي عملكردي ،فعاليتهایي را شامل ميشوند كه به دستيابي به اهداف
مرتبطاند ولي خروجيهاي عملكردي ،نتایج و پيامدهاي رفتارهاي عملكردياند .به عنوان
مثال ،یادگيري تيم (دیان و بندتو )2009 ،59یا بهبود فرآیندهاي تيم از جملة رفتارهاي
عملكردياند؛ در حالي كه سود شركت ،نوآوري تيم (تامهين2003 ،60؛ بين ،مان و پيروال-
مارلو )2001 ،61یا كيفيت كاالي توليد شده (هؤگل و گموئندن )2001 ،از جملة
خروجيهاي عملكردياند (ماتيو و همكاران.)2008 ،
از منظر الگوي  I-P-Oميتوان پيشنهاد داد در صورت كمبود منابع براي ارزیابي
همهجانبة هياتمدیره ،ابتدا ارزیابي خروجيهاي تيم انجام شود و سپس در صورت وجود
مشكل در خروجيها ،ارزیابي فرآیندها و بعد وروديها براي شناسایي علل و نقاط ضعفي
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كه باعث كاهش خروجي شده است ،را دنبال كرد .البته ضعفهایي براي این روش وجود
دارد .مثل اینكه ممكن است فرآیندهاي یك تيم هياتمدیره مشكل داشته باشد ولي به
دليل اثرگذاري متغيرهایي خارج از دسترس هياتمدیره ،خروجيهاي مناسبي ایجاد شده
باشد و هنگام بروز بحران ،ناكارآمدي تيم هياتمدیره مشخص شود (كانگر و همكاران،
 .)1998با این وجود ،این رویكرد یكي از رویكردهایي است كه وقتي اندازهگيري همزمان
خروجي ،ورودي ،و فرآیندها دشوار است و منابع اندكي براي ارزیابي در اختيار است،
ميتوان از آن بهره گرفت.
مطلب دیگر این است كه از بين خروجيهاي هياتمدیره ،در این مقاله مهمترین خروجي
سطح تيم ،یعني عملكرد تيم هياتمدیره انتخاب شده است .و از ميان دو نوع عملكرد
تيمي كه در بندهاي پيش تعریف شد ،رفتارهاي عملكردي انتخاب شدهاند .دليل این
انتخاب این است كه پژوهشگران معتقدند لزوماً خروجي یك شركت پيامد عملكرد
هياتمدیره نيست و ممكن است دالیل دیگري از جمله توانایي مدیرعامل یا تغييرات
اقتصادي محيط پيرامون شركت بر آن اثرگذار باشد (ليپمن و هال)2008 ،62؛ در نتيجه
توصيه ميشود تا جاي ممكن براي ارزیابي و پاداشدهي به هياتمدیره به ارزیابي
رفتارهاي عملكردي هياتمدیره متوسل شد (ليپمن و هال.)2008 ،
باید به این نكته اشاره كرد كه این مقاله به دنبال ارایة چارچوبي براي ارزیابي رفتارهاي
عملكردي هياتمدیره در ایفاي نقشهاي كنترل و پشتيباني است .در این راستا ،در بخش
بعد محتواي ارزیابي رفتارهاي عملكردي هياتمدیره مشخص ميشود (شكل  1را ببينيد).
در ادامه فرآیند پيشنهادي انجام ارزیابي با جزیيات ارایه ميشود .در قسمت انتهایي این
بخش نيز چگونگي استفاده از خروجيهاي الگوي ارزیابي به اختصار مورد بحث قرار
ميگيرد.
عملكرد

رفتارهاي

فرآيندهاي

ورودي

شركت

عملكردي

هياتمديره

هياتمديره

شكل  .1موضوع ارزیابي الگوي پيشنهادي
محتواي ارزيابي
در مرور پيشينة تحقيق بيان شد كه یكي از كاملترین چارچوبهاي نقش هياتمدیره،
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چارچوب نظري هيوز ( )2007است .در این بخش ،این چارچوب به عنوان پایة نظري اصلي
شناسایي نقشهاي موردانتظار از هياتمدیره در نظر گرفته ميشود .با مرور سایر مباحثي
كه در حوزة ارزیابي اثربخشي تيمهاي هياتمدیره بيان ميشود ،به نظر ميرسد كه
ميتوان جزیياتي را به چارچوب هيوز ( )2007افزود ،كه هيوز ممكن است صرفاً اشارات
مختصري به آنها كرده باشد.
یكي از نقشهاي مهم جا افتاده در چارچوب هيوز و مورد تاكيد بسياري از محققان ،نقش
جانشينپروري مدیرعامل است (كانگر و الولر2009 ،؛ لورش)2009 ،63؛ چرا كه
هياتمدیره نه تنها در برابر عملكرد جاري شركت مسئول است ،بلكه در برابر عملكرد
بلندمدت نيز مسئول شناخته ميشود .در صورت فقدان جانشين مناسب براي مدیرعامل،
عملكرد بلندمدت شركت با مخاطرات جدي مواجه خواهد بود (كانگر و الولر.)2009 ،
تغيير دیگري كه بر چارچوب هيوز ميتوان پيشنهاد داد ،ذكر مشخص نقش هياتمدیره در
كنترل رعایت قوانين دولت توسط مدیریت ارشد شركت است كه به عهده دارد (وناس و
همكاران.)2009،
عالوه بر دو مورد فوق ،با توجه به زمينة خاص این پژوهش در یك گروهشركت ،نياز است
تا به نقش كنترل سازگاري تصميمات با استراتژيهاي شركت تابعه ،كنترل سازگاري
تصميمات با استراتژيهاي شركت مادر هم افزوده شود (كریگر .)1988 ،هياتمدیرة
شركت تابعه عالوه بر مجمع قانوني خود ،با شركت مادر خود در تعامل است .به همين
دليل در بخش كنترل دروني و همچنين مشورت دادن به مدیرعامل ،باید استراتژيها و
سياستهاي شركت مادر را نيز در كنار استراتژيها و سياستهاي شركت تابعه در نظر
گرفت .از این طریق از همراستایي استراتژيهاي شركت تابعه با استراتژيهاي شركت مادر
اطمينان حاصل ميشود (كریگر.)1988 ،
با افزودن این موارد ،مرور پژوهشهاي گذشته نشان ميدهد كه همة نقشهاي چارچوب
هيوز ( )2007ميتوانند همچنان در هياتمدیرة یك شركت تابعه وجود داشته باشند
(كریگر .)1988 ،بنابراین جدول  1ميتواند جمعبندي مناسبي براي نقشهاي مورد انتظار
از هياتمدیرة شركت تابعة یك گروه شركت قلمداد شود.
جدول  .1مجموعة نقشهاي مورد انتظار از هياتمدیرة شركتهاي تابعة یك گروه شركت
كنترل

كنترل
خروجيها

-

كنترل معيارهاي مالي و بودجه
كنترل سهم بازار
كنترل رضایت مشتریان
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كنترل دروني

-

كنترل
تصميمات

-

همكاري

پشتيباني

مشورتدادن
شبكهسازي
جانشينپروري

-

كنترل سازگاري استراتژيهاي شركت با استراتژيهاي شركت مادر
كنترل پيادهسازي استراتژيهاي شركت
كنترل رضایت كاركنان
عملكرد مدیر عامل در مدیریت و رهبري شركت
جبران خدمت مدیر عامل و مدیران ارشد شركت
كنترل ميزان رسيدن به سياستهاي منابع انساني
كنترل ميزان رسيدن به سياستهاي محصول و مشتري
كنترل سازماندهي و شكل ادارة سازمان
كنترل سازگاري فعاليتها با قوانين و مسائل حقوقي (وناس و همكاران،
)2009
كنترل سازگاري تصميمات با استراتژيهاي شركت (كریگر)1988 ،
كنترل سازگاري تصميمات با اهداف سهامداران
كنترل سازگاري تصميمات با قوانين و مسائل حقوقي
كنترل سازگاري تصميمات با فرهنگ و عرفهاي جامعه
توسعه استراتژيهاي بلندمدت و اهداف كالن
تصویب استراتژيهاي بلندمدت و اهداف كالن
همكاري در پيادهسازي استراتژيهاي شركت
مدیریت ریسك
مشورتدادن در زمينههاي فني ،بازاریابي ،مالي ،حقوقي ،و حوزههاي
عمومي مدیریت (شامل مدیریت منابع انساني و استراتژي)
ساختن شبكه
البيكردن و تأمين منابع
یافتن جانشين مناسب براي مدیر عامل و تربيت وي براي كاهش ریسك
ترك مدیر عامل (كانگر و الولر)2009 ،

الزم به ذكر است كه در هر گروهشركت ،بسته به شيوة مادري گروهشركت و با توجه به
اختيارات و مسئوليتهایي كه به هياتمدیرههاي شركت تابعه تفویض شده است،
نقشهاي متفاوتي براي آن هياتمدیرهها تعریف ميشود .بنابراین اولين قدم براي استفاده
از چارچوب جدول  ،1انجام یك پژوهش در داخل یك یا چند گروه شركت و
متناسبسازي این چارچوب با شرایط و شيوة مادري آن گروهشركت است.
60

ارایه الگویي براي ارزیابي عملكرد هياتمدیره شركتهاي تابعه

فرآيند پيشنهادي ارزيابي
از چارچوب ارزیابي كيل و نيكلسون ( )2005ميتوان اینگونه برداشت كرد كه براي
پيشنهاد دقيق فرآیند ارزیابي باید دست كم به سه پرسش پاسخ گفت )1 :چه ابزارهاي
جمعآوري اطالعاتي باید به كار گرفته شود؟  )2چه كساني اطالعات را جمعآوري كنند؟
 )3اطالعات با چه ترتيبي جمعآوري شوند؟
در مرور پيشينه بيان شد كه سوال اول را ميتوان با استفاده از روشهاي كيفي و عميق
(شامل مصاحبه ،مشاهده ،و تحليل اسناد) یا روشهاي كمي و سطحيتر (مثل پيمایش)
پاسخ داد (مينيچيلي و همكاران)2007 ،؛ كه البته برخي از آنها براي بعضي از موضوعات
مورد ارزیابي قابل استفاده نيستند.
براي هر كدام از این روشهاي مزایا و معایبي مطرح است .كيل و نيكلسون ()2005
اینگونه استدالل ميكنند كه هنگامي كه قصد ارزیابي هياتمدیره ،شناسایي مشكالت
حاكميتي و یافتن پاسخهایي براي بهبود عملكرد هياتمدیره است ،استفاده از روشهاي
كيفي ناگزیر ميشود؛ هر چند براي روشهاي كيفي معایبي مثل وابسته به فرد بودن
ارزیابي و قضاوتها مطرح است .در صورتي كه تنها از روشهاي كمي استفاده شود امكان
ارایة توضيحات دقيق براي رسيدن به علل مشكالت و راهحلهاي آنها ممكن نيست
(مينيچيلي و همكاران .)2007 ،به همين دليل ،كيل و نيكلسون پيشنهاد ميدهند كه در
ارزیابيها از روشهاي كيفي توسط فردي باتجربه و كارآزموده استفاده شود ،ودر كنار آن
به آمار و ارقام كمي براي افزایش دقت قضاوتها رجوع شود .در این صورت ،كيل و
نيكلسون مدعي هستند كه انحرافها در ارزیابي كاهش ميیابد و همچنين توضيحاتي براي
رفع مشكالت شناسایيشده ارایه ميشود.
مسالة مطرح دیگر ،ارزیابي هياتمدیره توسط خود اعضاي هياتمدیره یا فردي در بيرون
هيات مدیره است .در صورتي كه ارزیابي توسط اعضا انجام شود ،ممكن است احتمال
شكلگيري انحراف در پاسخها به سمت مثبتنشان دادن عملكرد هياتمدیره افزایش یابد
(كانگر و همكاران) 1998 ،؛ و در صورتي كه ارزیابي توسط فرد یا نهادي خارج از
هياتمدیره صورت گيرد ،احتمال اینكه مشكالت عميق موجود در هياتمدیره شناسایي
نشود و جلسات هيات مدیره تحت تاثير حضور یك فرد خارجي به شكل دیگري اداره شود،
وجود دارد .به همين دليل مينيچيلي و همكاران ( )2007استفاده از ارزیابهاي داخلي یا
خارجي را در شرایط متفاوت توصيه كردهاند.
در همين راستا ،فرآیند ارزیابي رفتارهاي عملكردي هياتمدیره از فرآیند ارزیابي شركتها
61

فصلنامه علوم مدیریت ایران ،سال نهم ،شماره  ،34تابستان  ،1393ص57-80

در الگوي  EFQMبرگرفته شد (سكاكي و اميري .)1385 ،علت اصلي استفاده از این الگو
در كنار آزمونشدن آن در بسياري از شركتهاي دنيا (نجمي ،)1389 ،استفادة همزمان از
روش كمي و كيفي و ارزیاب داخلي و خارجي است.
به شكل خالصه ،بر اساس مقاله نجمي ( ،)1389الگوي  EFQMكه با عنوان الگوي
كيفيت و سرآمدي هم شناخته ميشود ،الگویي است كه به منظور ارزیابي جامع شركتها
و اعطاي جایزة تعالي كيفيت به آنها توسعه یافته است .این الگو براي ارزیابي شركت از هر
شركت یك اظهارنامه دریافت ميكند كه در آن شركتها خود را در شاخصهاي مختلف
در زمينههاي مختلف از منابع انساني تا فروش ارزیابي كردهاند .این اظهارنامه به صورت
انفرادي و تيمي توسط اعضاي یك تيم ارزیابي بيروني در قالب فرمهاي مشخص ارزیابي
مي شود و در صورت كسب امتياز الزم با بازدید از محل شركت و مشاهدة اسناد و مدارك
شركت ،ارزیابي تكميل ميشود.
فرآیند پيشنهادي ارزیابي رفتارهاي عملكردي هياتمدیره در شكل  2مشخص شده است.
مشابه الگوي  ، EFQMهستة اصلي ارزیابي سند خوداظهاري است كه توسط هياتمدیره
تكميل و به تيم ارزیابي ارایه ميشود .بنابراین پيش از هر چيز باید قالبي براي خوداظهاري
هياتمدیره تهيه شود .براي تهية قالب خوداظهاري با توجه به هدف ارزیابي كه ارزیابي
رفتارهاي عملكردي هياتمدیره است ،استفاده از چارچوب نقشهاي ارایهشده در جدول 1
توصيه ميشود .در واقع هر بخش از این چارچوب ميتواند به سواالتي تبدیل شود و قالب
سند خوداظهاري را شكل دهد .البته براي اینكه ارزیابي در نهایت بتواند جایگاه
هياتمدیره را مشخص كند ،الزم است كه از روي چارچوب نقشهاي جدول  ،1یك
چكليست نيز استخراج شود كه به گونه اي هر نقش را به اجزاي اصلي و كليدي (متناسب
با نيازهاي هيات مدیرة مورد ارزیابي) بشكند و در نهایت ارزیابي روي اجزاي هر نقش
صورت گيرد.
در این فرآیند ،پنج قدم تعریف شده است .در قدم اول ،یك ارزیاب خارجي (مسلط به
مباحث هياتمدیره و شرایط شركتها) در یك جلسة هياتمدیره حاضر ميشود و در كنار
آنها با ترتيبدادن بحثهایي ميان اعضاي هياتمدیره ،فعاليتهاي اصلي هياتمدیره در
هر نقش را در طول یك سال مسئوليت آنها استخراج و ثبت ميكند .حضور تعداد
بيشتري از ارزیابها در جلسات بسته به تعداد اعضاي هياتمدیره و دشواري مدیریت
جلسات نيز امكانپذیر است .در قدم بعد ،خوداظهاري هياتمدیره با آمار كمي شركت
مطابقتداده مي شود و در صورت وجود ابهام یا تناقض با تماس تلفني با ریيس یا اعضاي
هياتمدیره ،اظهارنامه اصالح و تكميل ميشود .در قدم سوم ،بحثهاي مطرحشده در
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خوداظهاري ،با بررسي محتواي صورتجلسات هياتمدیره و آمار كمي عملكرد شركت
تحليل شده و عناوین اصلي ایفاي نقش هياتمدیره در هر نقش در قالب یك گزارش ایفاي
نقش مختصر مشخص ميشود .سپس ،تيم ارزیابي هياتمدیره شامل مشاور خارجي
سازمان و مدیران ستادي گروهشركت تشكيل شده و هر هياتمدیره بر اساس گزارش
ایفاي نقش ارزیابي شده و چك ليست ارزیابي ایفاي نقش مربوط به آن هياتمدیره تكميل
ميشود .در قدم آخر نيز ،شرحي بر نتایج چكليست توسط تيم ارزیابي نوشته و نقاط قابل
بهبود هياتمدیره ارایه ميشود.
:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

شكل  .2فرآیند ارزیابي رفتارهاي عملكردي هياتمدیره
یكي از پيشنيازهاي ارزیابي هياتمدیره در یك چكليست ،مشخصشدن مقياسهاي
ارزیابي و تفكيك ميان آنهاست .با توجه به كيفيبودن ارزیابي پيشنهاد ميشود تا تعاریف
مقياسها مشابه مقياسهاي ارزیابي شایستگي تعریف شود (منسفيلد .)1996 ،64در این
مقياسها معموالً مقياسها با استفاده از چند معيار مجزا تعریف ميشوند و تفاوت ميان هر
مقياس در هر معيار به صورت جداگانه شرح داده ميشود .در الگوي ارزیابي حاضر ،سه
معيار گسترة انجام نقش ،كيفيت انجام نقش و زمان انجام نقش به عنوان معيارهاي اصلي
تعریف مقياسها استخراج شدهاند .جدول  ،2تعریف مقياسهاي ارزیابي ایفاي نقش بر
اساس این معيارها را نشان ميدهد .به همين دليل امكان اینكه از خروجي الگوي ارزیابي
پيشنهادي بتوان به عنوان مقياس فاصلهاي 65استفاده كرد دشوار است .پيشنهاد ميشود،
همانند آن چه در ارزیابي شایستگي معمول است ،خروجي ارزیابي با مقياس رتبهاي 66مورد
استفاده قرار گيرد .به بيان دیگر ،الگوي پيشنهادي ميتواند هياتمدیرهها را بر حسب
اثربخشي رتبهبندي كند ولي از دقت كافي براي تعيين فاصلة ميان اثربخشي هياتمدیرهها
برخوردار نيست .به همين دليل شاید نتوان استفاده از این الگو را براي انجام یك پژوهش
كمي در حوزة عملكرد هياتمدیره توصيه كرد.
شایستة ذكر است كه ارزیابي از ایفاي نقش هياتمدیره معادل كمترین امتياز در هر یك از
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سه معيار گستره ،كيفيت و زمان ،در نظر گرفته ميشود .به عنوان مثال ،در صورتي كه
هيات مدیره در كنترل مستمر گزارشات مالي شركت ،همة انواع گزارشات اعم از هزینهها،
سود و زیان ،نقدینگي و موارد دیگر را بررسي كند (رضایتبخش از نظر معيار گستره)؛ و
ميزان دقت در بررسي این گزارشات نيز مطلوب باشد (رضایت بخش از نظر معيار كيفيت)؛
ولي تنها پيش از جلسة مجمع سهامداران این بررسيها را انجام داده و در طول سال از آن
غافل بوده است (نياز به بهبود اساسي در معيار زمان)؛ ارزیابي آن در ایفاي این نقش ،در
حد مقياس نياز به بهبود اساسي تعيين ميشود .علت این امر ،اهميت همزمان ایفاي نقش
در این معيارهاست.
جدول  .2تعریف مقياسهاي ارزیابي ایفاي نقش هياتمدیره
رضايتبخش

نياز به بهبود

نياز به بهبود

موردي

اساسي

كه
گستره محدودهاي
براي ایفاي ایدهآل
نقش تعریفشده
است به طور كامل
توسط هياتمدیره
پوشش داده شده
است.

بخش كوچكي از
محدودة تعریفشده از
ایفاي ایدهآل نقشها
توجه
مورد
هياتمدیرة شركت
تابعه نبوده و انجام
نشده است.

هياتمدیره در موارد
زیادي محدودة ایفاي
ایدهآل نقش مربوطه
را رعایت نكرده و
بخش زیادي از این
توسط
محدوده
انجام
هياتمدیره
نشده است.

به نظر ميرسد
هياتمدیره تقریباً هيچ
فعاليتي در محدودة
ایفاي ایدهآل نقش
انجام نداده است.

كيفيت هياتمدیره شكل
ایدهآل ایفاي نقش
را با دقت كافي و
در سطح كيفي
مورد انتظار گروه
انجام داده است.

هياتمدیره در پارهاي
موارد نقش مورد نظر
را با دقت كافي و
مطابق با سطح كيفي
مورد انتظار گروه
انجام نداده ،ولي اكثرا
این تطابق وجود
داشته است.

در
هياتمدیره
بسياري موارد با دقت
كافي و مطابق با
انتظارات گروه نقش
مورد نظر را ایفا نكرده
است.

ایفاي نقش هياتمدیره
در نقش مورد نظر،
تناسبي با سطح
انتظارات گروه نداشته
و از نظر دقت و
كيفيت بسيار پایين
ارزیابي ميشود.

زمان

هياتمدیره نقش زمان

انجام

فراموششده

ایفاي در بسياري از موارد ،تقریباً
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مورد نظر را در نقش مورد نظر در هياتمدیره نقش مورد نقش هيات مدیره در
زمان مناسب انجام پارهاي موارد مناسب نظر را در زمان زمان مناسب وجود
مناسب آن انجام نداده ندارد.
نيست.
داده است.
است.
به این ترتيب در یك نگاه براي اجراي ارزیابي هياتمدیرة شركتهاي تابعة یك گروه
شركت با الگوي پيشنهادي باید پنج قدم زیر طي شوند:
 .1متناسبسازي نقشهاي مورد انتظار از هياتمدیره با توجه به الگوي حاكميت
شركتي گروهشركت و شكستن نقشهاي مورد انتظار به گزارههاي قابل قضاوت
در چكليست ارزیابي نقش؛
 .2تهيه قالبي براي خوداظهاري ایفاي نقش هياتمدیره؛
 .3تشكيل جلسة هياتمدیره با هدف تكميل خوداظهاري ایفاي نقش؛
 .4تصحيح و تكميل سند خوداظهاري با استفاده از صورتجلسات هياتمدیره و آمار
كمي و عملكردي شركت؛
 .5تشكيل تيم ارزیابي و قضاوت نسبت به ایفاي نقش هياتمدیره و ارایة گزارش
مشروح از علل قضاوتهاي چكليست و نقاط قوت و قابل بهبود.
روش تحقيق
به منظور تكميل و بهبود جنبههاي نظري و روشي چارچوب ارائه شده در این مقاله ،در
سال  1390یك بنگاه اقتصادي ایران متناسب با اهداف تحقيق شناسایي و از آنها براي
مشاركت در این تحقيق دعوت به عمل آمد .این بنگاه از ميان گروهشركتهاي در دسترس
كه امكان دسترسي به اطالعات هياتمدیرههاي خود ميدادند انتخاب شد .پيش از انجام
پژوهش ،ابتدا با استفاده از قانون تجارت و الگوي مسئوليتهاي هياتمدیره كه توسط
شركت ثبت شركتها و بورس ارایه شده است ،چك ليستي تهيه شد تا ميزان اختيارات و
مسئوليتهاي تفویضشده به اعضاي هياتمدیرة شركتهاي تابعة این گروهشركت و نظام
حاكميتي آن مشخص شود .بر اساس پاسخهاي ارایهشده از مدیران ارشد و به طور خاص
مدیر دفتر هياتمدیرة گروه ،ميتوان اینگونه برداشت كرد كه اوالً هياتمدیرة شركتهاي
تابعة این گروهشركت بخش قابل توجهي از نقشهاي یك هياتمدیره را ایفا ميكنند؛ ثانياً
سبك مادري این گروه شركت ،از نوع برنامهریزي استراتژیك است .از منظر رسميت و
تمركز نيز نظام حاكميت این گروهشركت داراي رسميت باال و تمركز باال ارزیابي ميشود.
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در این مطالعه ،با استفاده از روش مطالعة تكموردي ،چارچوب پيشنهادي ارزیابي براي
 23شركت تابعة گروهشركت انتخاب شده ،مورد بررسي قرار گرفت  .به این منظور پنج قدم
مشخصشده در انتهاي بخش قبل براي هياتمدیرههاي تمام  23شركت تابعه طي شدند،
و خروجيها در جلساتي به مدیران گروهشركت و اعضاي هياتمدیرة شركتهاي تابعه ارائه
و از منظر روایي ارزشیابي شدند .در ادامه به تفكيك مراحل به توضيح دقيق روش تحقيق
پيادهسازي چارچوب پرداخته ميشود.
 .1متناسبسازي نقشها
براي متناسبسازي نقشهاي هياتمدیرة شركتهاي تابعه ميتوان از ابزارهاي مختلفي
بهره گرفت .در این پژوهش ،ابتدا مصاحبههایي با مدیران ارشد گروهشركت انجام شد.
مبتني بر مصاحبهها نقشهاي جدول  1دقيقتر شدند و با ادبيات خاص گروهشركت و
مسایل خاص شركتهاي تابعه بازنویسي شدند .به عنوان مثال ،اجزاي مورد انتظار در
برنامههاي بازاریابي هياتمدیرة شركتهاي تابعه به صورت مشخص در نقش مربوطه ذكر
شدند .در نهایت این نقشها در دو جلسة گروه كانوني ،با شركت  10نفر از مدیران ارشد
شركتهاي تابعه و مدیران ستادي گروهشركت ،مطابق مسایل خاص شركتها به صورت
ملموستر و دقيق تر نگارش شدند .جهت ارتقاي سطح كيفي جلسات گروه كانوني نياز
است تا این جلسات با ذهنيت نسبتاً مشترك حاضرین شكل بگيرد (پتون)2001 ،67؛ به
همين جهت پيش از جلسه چكليست استخراج شده و سواالت مرتبط با روایي چكليست
به اطالع حاضرین جلسه رسانده شد.
جدول  .3نمونههایي از گزارههاي چكليست ارزیابي
1

تدوين و تحقق برنامه و بودجه

ـ مشاركت در تهية برنامه و بودجه ساالنة شركت و كنترل سازگاري آن با استراتژيهاي تعيينشده توسط گروه
1-1
و مجمع
 2-1ـ كنترل تحقق برنامه و بودجه (تحقق سود بودجه شده ،تحقق درآمد (مقدار و تركيب) و هزینه بودجه شده)
 3-1ـ هدایت مدیرعامل در جهت جبران انحراف از برنامه و بودجه
2

بررسي و كنترل گزارشات مالي

ـ استخراج گزارشهاي مالي شركت و بررسي و كنترل آنها (از جمله وصول مطالبات ،بهاي تمامشده ،چكهاي
1-2
برگشتي)
 2-2ـ حصول اطمينان از مدیریت هزینه شركت
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 3-2ـ حصول اطمينان از مدیریت نقدینگي شركت
در این جلسات گروه كانوني همة اعضا روي چگونگي شكستن نقشها و تعيين مصادیق
قابل سنجش و مهم توافق كردند .بر اساس بحثهاي این گروه كانوني ،با توجه به نظام
حاكميت آن گروهشركت و سطح بلوغ هياتمدیرهها و شركتهاي تابعه 13 ،نقش اصلي
استخراج شد .این موارد در مجموع به  32زیرنقش مورد ارزیابي ميشكستند .به عنوان
مثال در جدول  ،3دو نقش مربوط به حوزة مالي هياتمدیره كه خود شامل  6زیرنقش
است ذكر شدهاست .به دليل شباهت ماموریتي زیاد شركتهاي تابعة این گروهشركت براي
همة شركتهاي تابعه ،یك چكليست تهيه شد؛ ولي در صورتي كه قصد ارزیابي
هياتمدیرههاي شركت هاي متفاوت از نظر صنعت یا شكل حاكميتي وجود داشته باشد،
نياز است چكليست مجزایي براي آنها استخراج شود.
 .2تهية قالب خوداظهاري
قالب خوداظهاري توسط یك مشاور خارجي (نویسنده اول مقاله) و یك كارشناس باتجربة
داخلي و با مشورت مدیریت دفتر هياتمدیرة گروهشركت تهيه شد .مبناي تهية این قالب،
چكليست مورد توافق نقشهاي هياتمدیرة شركتهاي تابعه بود .بخش خوداظهاري
ایفاي نقشهاي مالي این قالب را در جدول  4مشاهده ميكنيد.
جدول  .4نمونهاي از قالب خوداظهاري هياتمدیره در ایفاي نقشهاي مورد انتظار
مالي

تدوين و
تحقق بودجه

 .1تغييرات كليدي كه اعضاي هياتمدیره در مستند بودجه به منظور واقعبينانهكردن آن،
سازگاركردن با استراتژيهاي گروه ،و تكاليف مجمع ایجاد كردهاند چه بوده است؟
 .2در چه زمانهایي تحقق بودجه توسط هياتمدیره مورد بررسي قرار ميگيرد؟ به مهمترین
شكافهایي كه مشاهده شده است و راهكارهایي كه براي رفع شكافها به مدیرعامل ارایه شده
است ،اشاره كنيد.
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بررسي و كنترل
گزارشات
مالي

 .1چه گزارشات مالي در هياتمدیره طرح مي شود؟ هياتمدیره در چه بازههاي زماني گزارشات
مالي را مورد بررسي قرار ميدهد؟ بر اساس تحليل گزارشات چه تصميمات خاصي را اتخاذ
نموده است؟
 .2آیا در جلسات هياتمدیره به كنترل نحوه مدیریت هزینههاي پرداختهاید؟ چه نتایجي داشته
است؟
 .3آیا در جلسات هياتمدیره به كنترل و مدیریت نقدینگي پرداختهاید؟ چه نتایجي به همراه
داشته است؟
 .3تشكيل جلسات خوداظهاري هياتمديره

پيش از تشكيل جلسات خوداظهاري هياتمدیرهها ،قالب خوداظهاري در اختيار اعضاي
هياتمدیره قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا به صورت جداگانه خوداظهاري را با توجه
به فعاليتهاي یكسالة هياتمدیره تكميل كنند .سپس یك جلسة هياتمدیره براي هر
شركت تنظيم شد كه در آن اعضاي هياتمدیره و مدیرعامل و یك نفر كارشناس از دفتر
هياتمدیره حضور داشت .كارشناس پرسشها را مطرح و توضيح ميداد و سپس اعضا هر
كدام شيوة ایفاي نقش هياتمدیره را در آن پرسش پاسخ ميدادند .فایل صوتي این
جلسات ضبط مي شد تا پس از جلسه كارشناس به فایل رجوع كرده و مطمئن شود كه
موردي از قلم نيفتاده است.
 .4تصحيح و تكميل اسناد خوداظهاري
در ادامه ،كارشناسي كه در جلسات خوداظهاري هياتمدیره حاضر بود به صورتجلسات
هياتمدیره رجوع ميكرد و تصميمات مرتبط با هر نقش یا بحثهاي انجام گرفته در آنها
را كه در سند خوداظهاري مغفول مانده بود را به این سند ميافزود .در پارهاي موارد بين
صحبتهاي اعضا و صورتجلسات تعارضاتي مشاهده ميشد یا ابهاماتي در شيوة انجام
نقش به وجود ميآمد كه كارشناس مربوطه با تماس با ریيس هياتمدیره نسبت به اصالح
و رفع آن اقدام ميكرد .در انتهاي این فعاليت ،كارشناس فایل جدیدي در قالب
خوداظهاري ارایه ميداد كه به آن گزارش ایفاي نقش گفته ميشد و در واقع خالصة
گزارش ایفاي نقش اصالح شده بود.
 .5ارزيابي تيمي هياتمديرهها بر اساس خوداظهاري و ساير اسناد و تهية
گزارش مشروح از ارزيابي
گزارش ایفاي نقش ،مهمترین ورودي ارزیابي تيمي هياتمدیره بود .بر اساس این گزارش و
با توجه به خروجيهاي شركت عملكرد هياتمدیره در هر یك از گزارههاي ایفاي نقش از
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دریچة سه معيار گستره ،كيفيت و زمان بررسي ميشد .به عنوان مثال در یكي از شركتها
كه آمار فروش در طول سال مطابق شكل  3بوده است ،مطابق با خوداظهاري و
صورتجلسات هياتمدیره در آبان ماه به فكر چارهاندیشي براي اصالح روند فروش افتاده
است .در نتيجه قضاوت تيم ارزیابي در این نقش «نياز به بهبود اساسي» بوده ،و تحليل
ارایه شده نيز اینگونه بوده است:

« تحقق بودجة فروش از شش ماهة دوم انحراف پيدا كرده است .هياتمدیره به خوبي این
انحراف را تشخيص داده است و تصميماتي را مثل تكميل سبد محصولي مشتریان قدیمي
بر اساس پتانسيلسنجي و  ...گرفته است كه باعث بهبود اندك در روند تحقق بودجة فروش
شده است .اما از آن جا كه كمي دیر روند نزولي تحقق بودجة فروش(در اواسط آبان ماه)
تشخيص داده شده است ،تصميمات هياتمدیره نتوانسته انحراف ایجادشده در تحقق
بودجة فروش را جبران نماید .پيشنهاد ميشود هياتمدیره عالوه بر بررسي دادههاي
بودجهاي هر مقطع از سال ،نگاه روندي به این دادهها داشته باشد تا با تحليل دقيقتر از
مشكالت تصميمات پيشگيرانه اتخاذ كند».
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شكل  .3بودجه و ميزان تحقق آن در طول سال 1390
در پایان براي هر یك از هياتمدیرة شركتهاي تابعه نموداري عنكبوتي (مطابق شكل )4
ترسيم شد .این نمودار ميزان اثربخشي هياتمدیره در نقشهاي مورد انتظار را به تفكيك
نقش نشان ميداد.
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ايفاي نقش هيات مديره
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شكل  .4نمودار عنكبوتي اثربخشي هياتمدیرة شركت تابعه در نقشهاي مورد انتظار
روايي و پايايي نتايج
محتوا و فرآیند پيشنهادي ارزیابي هياتمدیرة شركتهاي تابعة گروهشركت ،باید از دو
منظر روایي و پایایي مورد ارزشیابي قرار ميگرفتند .مقصود از روایي در اینجا ،كسب
اطمينان از صحت نتایج به دست آمده از ارزیابي است؛ و منظور از پایایي ،كسب اطمينان
از دقت و تكرارپذیري نتایج ارزیابي است (گيون .)2008 ،68به منظور سنجش روایي الگوي
پيشنهادي ارزیابي ،از سه روش بهره گرفته شد .در روش اول ،كلية نتایج ارزیابي
هياتمدیرة  23شركت تابعة گروهشركت در جلسة پيشمجمع گروه ارایه شدند و در پایان
از مدیران ارشد گروه و اعضاي هياتمدیرة شركتهاي تابعه نظرسنجي به عمل آمد .بر
اساس نظر ایشان ،نتایج به دست آمده از ارزیابي با شناخت آنها از هياتمدیرهها تا حد
بسيار خوبي هم خواني داشته است .تنها در دو مورد نسبت به امتياز ارزیابي یك نقش (در
سطح تغيير یك پلهاي امتياز هياتمدیره) تردید شد .با توجه به صحبتهاي این مدیر ،در
نتيجة ارزیابي این دو مورد اصالح صورت گرفت.
روش دیگري كه به این منظور استفاده شد ،مقایسة خروجي ارزیابي با اثربخشي شركتها
بود .در صورتي كه خروجي ارزیابي یك نقش با عملكرد حوزة مرتبط در شركت همراستا
باشد ،ميتوان آن را به عنوان شاهدي بر روایي الگوي ارزیابي در نظر گرفت .در این راستا،
عملكرد چند شركت كه از نظر پتانسيل بازار و سابقة شركت و مدیرعامل نسبتاً مشابه
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بودند با نتایج ارزیابي نقش هياتمدیرههایشان مقایسه شدند .نتيجة این مقایسه،
همراستایي نتيجة ارزیابي ایفاي نقش هياتمدیره با عملكرد آن شركت را نشان ميداد .به
عنوان مثال شركتهایي كه هياتمدیرههاي آنها در نقشهاي مرتبط با بازار نتيجة ضعيف
به دست آورده بودند ،در توسعة بازار و جذب مشتري نيز ضعيف ارزیابي شده بودند.
روش سومي كه به منظور كسب اطمينان از روایي ارزیابي استفاده شد ،بررسي همراستایي
نتایج ارزیابي ایفاي نقش هياتمدیرهها با برخي رویدادهاي درون هياتمدیره بود .به
عبارت دیگر ،انتظار ميرفت هياتمدیرههایي كه در فرآیندهاي تصميمگيري ،بحث،
مدیریت تعارضات و انگيزش دچار مشكل هستند ،از نظر ایفاي نقشهاي مربوطه نيز
ضعيف ارزیابي شده باشند .پژوهش كيفي عميقي كه بعد انجام شد ،69همراستایي نتایج
ارزیابي با فرآیندهاي كار تيمي هياتمدیره نشان ميداد.
به منظور سنجش پایایي ،خروجي ارزیابي هياتمدیرة شركتهاي تابعه در قالب یك نمودار
ميلهاي به ترتيب اثربخشي هياتمدیرهها در ایفاي نقشهاي مورد انتظار ترسيم شدند
(شكل  .)5با نظرسنجي كه در انتهاي جلسة پيشمجمع صورت گرفت ،به باور مدیران،
هياتمدیره هایي كه در سطح نسبتاً یكساني از نظر عملكرد ایفاي نقش قرار داشتند ،در
واقعيت نيز تا حد زیادي مشابه یكدیگر عمل ميكردند .بنابراین الگوي ارزیابي ،نتيجة
نسبتاً یكساني براي هياتمدیره هاي با عملكرد مشابه در ایفاي نقش به دست آورده بود كه
شاهدي بر پایایي الگوي ارزیابي پيشنهادي است.
در بررسي روایي و پایایي الگوي پيشنهادي محدودیتهایي وجود داشته است .از آن جمله
به عدم بررسي دقيق هم راستایي نتایج ارزیابي الگوي حاضر با الگوهاي ارزیابي ارایه شده
در پژوهشهاي گذشته به منظور مطمئنشدن از پایایي الگوي ارزیابي پيشنهادي است.
انجام پژوهشهاي آتي به این منظور توصيه ميشود .ضمن اینكه روایي الگوي ارزیابي را
ميتوان با برگزاري گروههاي كانوني ميان خبرگان حوزة مدیریت هياتمدیره با دقت
بيشتري سنجيد .برگزاري چنين جلساتي به منظور سنجش و تقویت روایي الگوي
پيشنهادي نيز ميتواند موضوع پژوهش آتي قرار گيرد.
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شكل  .5نتایج ارزیابي ایفاي نقش هياتمدیرة شركتهاي تابعة گروهشركت
جمعبندي
عليرغم اهميتي كه سياستگذاران (كيل و نيكلسون )2005 ،و اندیشمندان حوزة مدیریت
هياتمدیره (اینگلي و وندروالت )2002 ،براي ارزیابي عملكرد هياتمدیرهها برميشمارند،
پيشينة تحقيقاتي این حوزه با شكاف بزرگي در الگوهاي مشخص ارزیابي و به طور خاص
در پاسخ به سوال چگونگي ارزیابي مواجه است (مينيچيلي و همكاران .)2007 ،این شكاف
به ویژه هنگامي كه بحث ارزیابي عملكرد هياتمدیرة شركتهاي تابعة یك گروهشركت
مطرح ميشود ،بيشتر احساس ميشود .در همين راستا ،پژوهش حاضر با هدف ارایة الگوي
ارزیابي عملكرد هياتمدیرة شركتهاي تابعة یك گروهشركت انجام گرفت .از ميان
انتخابهایي كه براي ارزیابي عملكرد هياتمدیره وجود داشت ،رفتارهاي عملكردي
هياتمدیره در نقشهاي كنترل و پشتيباني مورد انتظار ،انتخاب شدند .چارچوبي از
نقشهاي مورد انتظار از هياتمدیرة شركتهاي تابعه ارایه و سپس مبتني بر روشهاي
اندازهگيري الگوي ارزیابي  ،EFQMروشي براي این ارزیابي پيشنهاد شد.
در مرحلة بعد یك گروه شركت انتخاب شد و الگوي ارزیابي پيشنهادي در قالب یك مطالعة
تكموردي با چندین واحد تحليل دروني بررسي شد .نتایج این تحقيق كيفي نشان داد كه
نتایج ارزیابي مبتني بر الگوي ارزیابي پيشنهادي در گروهشركت انتخابشده از منظر روایي
و پایایي در حد قابل قبولي است.
الگوي ارزیابي ارایهشده ،دست كم براي سه كاربرد ميتواند مورد استفادة مدیران شركت
مادر و هياتمدیرهها قرار گيرد ) 1 :این الگو اطالعات كافي در اختيار هياتمدیرة
شركتهاي تابعه قرار ميدهد كه در ایفاي چه نقشهاي مهمي چندان موفق عمل
نكردهاند؛  )2این الگو به مدیران شركت مادر این امكان را ميدهد كه هياتمدیرههاي با
عملكرد باال و پایين خود را تفكيك كنند و مدلهاي مختلف پاداش و جبران خدمت براي
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این هياتمدیرهها در نظر بگيرند؛  )3این ارزیابي مبناي شناسایي عللي كه موجب تفاوت
عملكرد هيئت مدیرهها مي شود را فراهم ميكند.
شایستة ذكر است كه در توسعة این الگوي ارزیابي و آزمون آن محدودیتهایي نيز وجود
داشته است .از محدودیتهاي این پژوهش ،انجام ارزیابي توسط كارشناسان داخلي
گروه شركت بوده است .در صورتي كه یك ارزیاب خارجي در كنار ارزیابهاي داخلي در
این پژوهش به كار گرفته ميشد ،اعتبار پژوهش ارتقا ميیافت.
از جملة محدودیتهاي دیگر این الگو ،آزمون آن در هياتمدیرة شركتهاي تابعة تنها یك
گروهشركت خاص بوده است .نظام حاكميت این گروه شركت مبتني بر رسميت باال ،تمركز
باال ،و سبك مادري برنامهریزي استراتژیك بوده است .اگر این نظام حاكميت شركتي تغيير
كند ،نقشها و مسئوليتهاي هياتمدیرهها تغيير خواهد كرد .ضمن اینكه ممكن است
ميزان در دسترس بودن اطالعات و اسناد ارزیابي شركتها نيز تغييركرده و الگوي ارزیابي
حاضر الزاماً قابل پيادهسازي نباشد .به همين دليل توصيه ميشود پژوهشهاي دیگري با
هدف آزمون الگوي پيشنهادي ارزیابي در گروهشركتهاي دیگر با نظامهاي حاكميت و
سبك هاي مادري متفاوت انجام شوند.
همان گونه كه در ابتداي بخش چارچوب نظري و الگوي پيشنهادي ارزیابي اشاره شد،
ارزیابي هياتمدیره ميتواند در هر یك از حوزههاي ورودي ،فرآیند و خروجي هياتمدیره
انجام گيرد .در این مطالعه ،الگویي براي ارزیابي رفتارهاي عملكردي ارایه شد و ارایة
الگوهایي براي ارزیابي فرآیندهاي دروني هياتمدیره و وروديها نيز ميتواند موضوع
مطالعات آتي این حوزه قرار گيرد.
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