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چکیده
در این مقاله مکانیزمهای تاثیرگذاری ترکیب اعضای هیئتمدیره از لحاظ ترکیب هیئتمدیره از منظر موظف
بودن اعضا بر روی شیوهی اسناددهی جمعی در هیئتمدیره مورد مطالعه قرار گرفته است .برای مطالعهی این
موضوع ،تفاوت ارائهی اطالعات و قضاوتهای اسناددهی اعضای موظف و غیرموظف و چگونگی شکلگیری
اسناددهی جمعی هیئت مدیره در مورد یک رویداد مشخص در یک شرکت در صنعت مخابرات موردکاوی
شدهاست .دادههای این موردکاوی از طریق مصاحبهی نیمه ساختاریافته با تمامی اعضای هیئتمدیرهی آن
شرکت جمعآوری شده و از طریق کد گذاری و تحلیل روابط بین کدها بررسی شده است .نتیجهی این
موردکاوی نشان میدهد که اعضای موظف و غیرموظف این شرکت مجموعهی متفاوتی از متغیرهای کسب-
وکار را تحت کنترل و نفوذ خود میپندارند ،و بر اساس همین حوزهی کنترل درکشدهشان اطالعات را بر
میگزینند و قضاوت اسناددهی شخصیشان را شکل میدهند .در مرحلهی تضارب آراء و قضاوتهای اعضا
نیز اعضایی که قدرت مقبولیت باالتری داشتهاند ،تاثیر بیشتری بر جمعبندی و توافق اعضا بر روی یک
اسناددهی جمعی گذاشتهاند.
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مقدمه و طرح مسأله
در سطح بنگاه ،هیئتمدیره نهاد اصلی اعمال حاکمیت سهامداران بر مدیریتارشد یک بنگاه است
) .(Cadbury, 2991نظام حاکمیت سازمانی در بنگاه با اجرای دو کارکرد کنترل و هدایت استراتژیک نقش
پراهمیت و بیجایگزینی در ایجاد توازن میان حقوق و مسئولیتهای ذینفعان مختلف بنگاه و در نتیجه رشد
پایدار بنگاهها و به تبع آن رشد اقتصادی هر کشور دارد ) .(Daily, et al., 1005این نهاد هر کدام از
کارکردهای مذکور را با اجرای فعالیتهایی مشخص به بروز میرساند .فعالیتهای کنترل شامل حسابرسی
داخلی ،ارزیابی عملکرد مدیریت ارشد ،برقراری سیستم انگیزش و جبرانخدمت مدیرانارشد و جابجایی
مدیرعامل توسط هیئتمدیره هستند )(Walsh & Seward, 2990؛ فعالیتهای هدایت استراتژیک نیز
شامل مشارکت هیئت مدیره در گردآوری و تفسیر اطالعات و انتخاب راهکار استراتژیک در طی رویههای
رسمی سازمان و یا تعامالت اجتماعی رسمی و غیررسمی هیئتمدیره با مدیریتارشد میشود (Rindova,
) .2999; Hendry, et al., 1020یکی از جوانب پر اهمیت هدایت استراتژیک هیئتمدیره ،یادگیری آن
بر اثر بازخوردگیری از تصمیمات و اقدامات بنگاه در دورههای قبل است ) .(Carmeli, et al., 1021از
این زاویه شناخت عللی که از منظر یک هیئتمدیره موفقیتها و یا شکستهای قبلی را توضیح می دهد
اهمیت می یابد.
سوال تحقیق مقالهی پیشرو این است که ترکیب اعضای هیئتمدیره از لحاظ ترکیب هیئتمدیره از منظر
موظف بودن اعضا ،با چه مکانیزمهایی بر اسناددهی 1هیئتمدیره دربارهی نتیجهی عملکرد بنگاه تاثیر می-
گذارد .همانطور که بعدتر توضیح داده خواهد شد اسناددهی جمعی هیئتمدیره را به عنوان اسناددهیای که
توسط اعضای هیئتمدیره برای رسیدن به یک تصمیم جمعی برای اقدام ،مورد توافق قرار گرفتهاست ،تعریف
کردهایم .در همین ابتدا الزم است منظور دقیق ما از توافق اعضای هیئتمدیره را مدیره روشن کنیم .منظور
ما از توافق ،ائتالف 5و اتحاد 5اعضای هیئتمدیره ) (Stevenson, et al., 2993بر سر یک توضیح
برجستهتر از علت شرایط پیشآمدهاست .به طوریکه مخالفان برجستهتر بودن این علت نیز میپذیرند که این
علت شمهای از واقعیت را داشته است و میتوان با تاثیر گذاشتن بر آن علت ،شرایط پیشرو را تا حدودی حل
و فصل کرد یا حداقل بهبود بخشید .با این توضیحات روشن است که در توافقی که مدنظر ماست اجماعی به
وجود نیامده و باور اعضای هیئتمدیره صددرصد همانند 3همدیگر نیست .منتهی سازگاری 6و همگرایی7ای در
قضاوتها به وجودآمده و همه میپذیرند که علت اسناددهیشده 9به اندازهی کافی مهم و مربوط بودهاست که
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هیئتمدیره در جهت رفع آن تصمیم بگیرد (Mohammed, et al., 1020; Harvey, et al.,
) .1025این اسناددهی مورد توافق از تضارب و تعامل اسناددهیهای فردی اعضا به دست میآید و از آنجا که
اعضای موظف و غیرموظف ممکن است تفاوتهای سیستماتیکی در اسناددهی فردی داشتهباشند ،ترکیب
هیئتمدیره از منظر موظف بودن اعضا میتواند بر شیوهی اسناددهی جمعی هیئتمدیره تاثیرگذار باشد .یکی
از دالیل تفاوت احتمالی اسناددهی فردی اعضای موظف و غیرموظف ،تفاوت اطالعات این اعضا در مورد
جزئیات عملیاتی در داخل بنگاه و روندهای محیط کسبوکار است ).(Zattoni & Cuomo, 1020
همچنین اعضای موظف و غیرموظف به دلیل مسئولیتهای متفاوتی که در قبال عملکرد بنگاه دارند
) ،(Andres & Vallelado, 1009انگیزههای متفاوتی برای اسناددهی خواهند داشت (Weiner,
) .1009; Murphy & McIntyre, 1007دلیل دیگر انتخاب ترکیب هیئتمدیره از منظر موظف بودن
اعضا به عنوان عامل تاثیرگذار ،این بودهاست که استقالل هیئتمدیره بیش از هر موضوع دیگری در حوزهی
حاکمیتسازمانی مورد توجه فعاالن صنعت و دانشگاهیان بوده است ;(Daily & Dalton, 1023
) Cadbury, 2991و در بسیاری از منابع این نسبت به عنوان مهمترین شاخص استقالل هیئتمدیره از
مدیریتارشد شناخته شدهاست ) .(Cadbury, 2991; OECD, 1005زیرا میزان حضور اعضای غیر
موظف در یک هیئت مدیره می تواند نشان دهنده استقالل آن هیئت مدیره از محدودیت های داخلی شرکت
باشد .بنابراین تحقیق روی جوانب مختلف تاثیر آن میتواند برای جامعهی دانشگاهی و فعاالن صنعت جالب
توجه باشد.
اهمیت نظری عمومی تحقیق حاضر در گسترش مطالعات رفتاری و فرآیندی در هیئتمدیره است .عمدهی
ادبیات حاکمیت سازمانی که بر مختصات جمعیتشناختی 9هیئتمدیره و تاثیر آنها بر عملکرد بنگاه تمرکز
دارند ،با مطالعهی متغیرهایی ایستا ،تصویری سادهشده و خطی از تاثیر ترکیب هیئتمدیره بر عملکرد سازمان
ارائه میدهند .در حالیکه با مطالعهی متغیرها و فرآیندهای رفتاری هیئتمدیره به عنوان واسطهی میان
متغیرهای جمعیتشناختی و عملکرد سازمان ،میتوان تصویری دینامیک از عملکرد هیئتمدیره به عنوان یک
گروه تصمیمگیرنده بدست آورد که توضیح واقعیتری از چگونگی تاثیرگذاری هیئتمدیره بر عملکرد بنگاه
بیان میکند ) .(Forbes & Milliken, 2999بنابر دعوت مکنالتی ،زاتونی و داگالس ( )1025و
زاتونی ،داگالس و جاج ( )1025در این مقاله از پتاسیل باالی تحقیقات کیفی در حاکمیتسازمانی برای
گشودن «جعبهی سیاه» بازیگران حاکمیتی 20و شناخت ادراک و رفتارهای واقعی آنها استفاده شدهاست .در
تحقیقات گذشته دربارهی اسناددهی هیئتمدیره مانند شافر ( )1001و هی و فنگ ( )1026تفاوت گرایش
اسناددهی – داخلی یا خارجی – اعضای موظف و غیرموظف در قالب قضیههایی پوزیتیویسته مطرحشدهاند و
هیچوقت چگونگی شکلگیری این اسناددهی مورد سوال نبودهاند .در این مقاله به طور مشخص به دنبال
Demographic
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توضیح فرآیند شکلگیری اسناددهی اعضای موظف و غیرموظف و همچنین مکانیزم بر هم کنش اسناددهی
این اعضا با همدیگر و شکلگیری اسناددهی جمعی هیئتمدیره هستیم.
در این پژوهش از نظریهی اسناد 22برای توضیح رفتار علتجویانهی اعضای هیئتمدیره دربارهی نتیجهی
عملکرد حاصلشده استفاده میشود .پیشتر در ادبیات مدیریت از نظریهی اسناد برای توضیح چگونگی ادراک
علّی در رابطهی رهبر و عضو ،21انگیزش بیرونی و درونی و تنبیه و تشویق کارکنان استفاده شدهاست
) .(Harvey, et al., 1025یکی از تاثیرات نظری انجام این پژوهش ،توسعهی کاربرد نظریهی اسناد در
بستر سازمان و استفاده از آن در حوزهی نتیجهگیری هیئتمدیره از عملکرد گذشتهی بنگاه است .در این
کاربرد به هنگام مطالعهی تاثیر ترکیب هیئتمدیره در شیوهی اسناددهی آن ،پیشایندهای اسناددهی در فضای
تصمیمگیری هیئتمدیره مورد انطباق و کاوش نظری قرار میگیرند که این امر به گسترش نظریهی اسناد نیز
خواهد انجامید .به عالوه این مقاله به پدیدهی اسناددهی جمعی در سطح گروه میپردازد که مطالعهی این
حوزه به عنوان یک خالء عمده در مرور هاروی و همکاران ( )1025بر نظریهی اسناد در بستر سازمان پیشنهاد
شدهاست.
اهمیت کاربردی موضوع این مقاله در این است که اسنادها و شیوهی استدالل علّی هیئتمدیره تاثیری
مستقیم در شناخت محیط کسبوکار و انتظار از رفتار آیندهی اجزای آن ،انتظار از عملکرد آیندهی بنگاه و در
نتیجه اتخاذ تصمیمات استراتژیک آیندهی بنگاه خواهد داشت & (Lant, et al., 2991; Kelley
) .Michela, 2990بنابراین ،با توجه به اینکه مسئولیت نهایی استراتژی بنگاه برعهدهی هیئتمدیره است
(آئیننامهی نظام راهبری شرکتی ایران ،)2596 ،مهم است که عوامل تاثیرگذار بر شیوهی اسناددهی
هیئتمدیره شناسایی شود .با شناسایی این عوامل است که میتوان زمینههای سوگیری در اسناددهی
هیئتمدیره را به حداقل رساند و اثربخشی تصمیمگیری استراتژیک را افزایش داد.

Attribution theory
Leader-member relationship
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.مرور پیشینهی تحقیق
نظریهی اسناد
نظریهی اسناد در حوزهی روانشناسی اجتماعی ،مجموعهای از مدلها و نظریاتی را شامل
میشود که رفتارهای علتجویانهی انسان را دربارهی رفتارها ،وقایع و نتایج رخداده ،مورد
مطالعه قرار میدهند ) .(Deborah, 2002; Kelley & Michela, 0890چارچوب کلی
مطالعات انجامشده در این حوزه به این صورت است که پیشایندهایی

03

بر اسناد

انجامشده تاثیر میگذارند و اسناد انجامشده نیز پسایندها( 04یا عواقبی) دارد که بر روی
رفتار آیندهی فرد تاثیر میگذارند .مطالعات و نظریههای مطرحشده در این حوزه معموال یا
پارهی اول یعنی تاثیر پیشایندها در جهتدهی به اسناد را بررسی میکنند و یا پارهی دوم
یعنی عواقب و پسایندهای یک شیوههای مختلف اسناددهی را بر روی رفتار آیندهی فرد
مورد مطالعه قرار میدهند ) .(Kelley & Michela, 0890سوال تحقیق این مقاله هم در
پارهی اول یعنی تاثیر پیشایندها بر اسناددهی در یک زمینهی خاص است .پیشایندهای
اسناد انجامشده معموالً در سه دستهی اطالعات ،باورها و انگیزهها دستهبندی میشوند
) .(Kelley & Michela, 0890دربارهی شیوههای اسناددهی ،مدلی محوری در حوزهی
نظریهی اسناد بیان میکند که علل نسبتدادهشده به نتایج و وقایع توسط افراد در سه بعد
مبدأ

05

(درونی یا بیرونی) ،پایداری

06

و قابلیت کنترل

07

علت با یکدیگر متفاوتاند که هر

کدام از این شیوهها نتایجی متفاوت از هم خواهد داشت ) .(Deborah, 2002در این
مقاله بیشتر دوگانهی اسناددهی درونی و بیرونی را تفکیک خواهیم کرد .که منظورمان از
عوامل درونی ،رویههای انجام کار و بهرهگیری از منابع سازمان است که تحت کنترل و
تصمیم مدیریت سازمان قرار دارد؛ عوامل خارجی متغیرهایی هستند که خارج از مرز
سازمان رقم میخورند و تصمیم مدیریت به طور مستقیم بر آن تاثیر نمیگذارد.
هیئتمدیره و ترکیب اعضای آن

13
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وضعیت هیئتمدیرهها ،از شرکتی به شرکت دیگر ،در مختصاتی متفاوت است که این تفاوتها میتوانند در
تعیین فرآیندهای حاکمیتی و کیفیت اجرای آنها و در نتیجه در ظهور کارکردهای حاکمیتسازمانی تاثیر
بگذارد ) .(Uhlaner, et al., 1007در مورد هیئتمدیره این مختصات را میتوان در محورهای اندازهی
هیئتمدیره ،ترکیب اعضای هیئتمدیره و دوگانگی نقش مدیرعامل 29مورد بررسی قرار داد .ترکیب اعضای
هیئتمدیره را میتوان از زاویهی ابعاد مختلفی مانند نسبت اعضای موظف ،غیرموظف و مستقل ،پسزمینهی
تحصیلی و حرفهای اعضای غیرموظف هیئتمدیره ،ترکیب جنسیتی اعضا و حضور یا عدمحضور نمایندگانی از
هر یک از ذینفعان بنگاه معین نمود ) .(Huse, 1000با توجه به اینکه در دههی اخیر استقالل هیئتمدیره
از مدیریت ارشد برای پیشگیری از رفتارهای فرصتطلبانهی مدیران در کانون توجه سرمایهگذاران و صاحبان
صنعت و همچنین جامعهی دانشگاهی قرار گرفته است ،تعابیری از ترکیب اعضای هیئتمدیره که به استقالل
هیئتمدیره مربوط میشوند ،اهمیت دوچندانی یافتهاند & (Andres & Vallelado, 1009; Daily
) .Dalton, 1023گزارش کادبری( )2991نیز بر لزوم حفظ استقالل هیئتمدیره از مدیریتارشد و نسبت
باالی اعضای غیرموظف هیئتمدیره ،جدایی نقش مدیرعامل از رئیس هیئتمدیره و لزوم وجود اعضای
مستقل در هیئتمدیره تاکید میکند و وجود این مختصات را دارای تاثیر مثبت در عملکرد بنگاه میداند
).(Cadbury, 2991
اسناددهی در هیئتمدیره
طبق ادبیات یادگیری سازمانی ،در کنار تحلیل روندها و پردازش اطالعات موجود ،تجربهای که سازمان در
تعامل با محیط و دریافت بازخورد از اجرای تصمیمات استراتژیک آن به دست میآورد ،یکی از منابع اساسی
کسب شناخت مدیریت ارشد از محیط پیرامون بنگاه است .بنابراین تفسیری که رهبران یک بنگاه از نتایج
عملکرد حاصل شده و علل آن دارند ،یکی از جوانب مهم شناخت محیط خارجی است و تاثیری اساسی در
تصمیمات استراتژیک و عملکرد آیندهی بنگاه خواهد داشت (Carmeli, et al., 1021; Lant, et al.,
) .2991بر همین اساس است که اهمیت اسناددهی رهبران یک سازمان از نتیجهی عملکرد آن سازمان
روشن میشود .در این میان شیوهی اسناددهی هیئت مدیره و عوامل تاثیرگذار بر آن ،با توجه به اینکه این نهاد
مسئولیت نهایی را در قبال استراتژی بنگاه دارد (آئیننامهی نظام راهبری شرکتی ایران؛  )2596از اهمیت
ویژهای برخوردار است .از نظر تبیین اهمیت اسناددهی هیئت مدیره ،به طور مثال والش و سوارد (،)2990
شافر ( ،)1001هلبلیان و راجاگوپاالن ( ،)1006سان و شین ( )1025و هی و فنگ ( )1026اسناددهی
هیئتمدیره را از دیدگاه نقش آن در ارزیابی عملکرد مدیرعامل و اخراج مورد بررسی کردهاند؛ همچنین بتمن
و ویتز ( )2995در نگاهی وسیعتر اهمیت اسناددهی هیئتمدیره را ،با توجه به مخاطبان داخلی و خارجی که
دارد ،در اثرگذاری آن بر روی استراتژیهای آیندهی بنگاه ،عملکرد آن و حصولپذیری منابع برای بنگاه در
آینده میدانند ).(Bettman & Weitz, 2995
CEO Duality

39

18

فصلنامه علوم مدیریت ایران ،سال دهم ،شماره  ،96پاییز 1961

شافر ( )1001اسناد علّی انجامشده توسط هیئتمدیره را در بستر فرآیند ارزیابی عملکرد مدیرعامل بررسی
میکند .اعضای موظف هیئتمدیره که بیشتر با محدودیت اجتماعی و ریسک رفتارهای تالفیجویانه از طرف
مدیرعامل روبرو هستند و خود نیز جزئی از تصمیمگیری و عملکرد تیم مدیریتارشد بودهاند ،گرایش بیشتری
به اسناددهی عملکرد ضعیف بنگاه به عوامل بیرونی خارج از کنترل مدیریت دارند .اعضای غیرموظف
هیئتمدیره بیشتر با محدودیت زمان و انرژیای که برای شرکت اختصاص میدهند ،و محدودیت دسترسی
به اطالعات جزئی عملیاتی مواجهاند .بنابراین با استفاده از سرنخهای اطالعاتی ،مسیری میانبر را برای رسیدن
به قضاوت اسناد طی میکنند ) .(Schaffer, 1001هلبلیان و راجاگوپاالن ( )1006در مقالهی خود این
قضیهها را پیشنهاد دادهاند که هیئتمدیرهای که مدیرعامل در آن غالب باشد ،به احتمال بیشتری نتیجهی
نامطلوب را بهنفع خود29اسناددهی خواهدکرد؛ در مقابل هیئت مدیرهای که نسبت غالب اعضای غیرموظف
داشتهباشد ،به احتمال بیشتری نتیجهی بد عملکرد را به عوامل داخلی تحت کنترل نسبت میدهد
) .(Haleblian & Rajagopalan, 1006سان و شین ( )1025به تاثیر عملکرد میانگین صنعت در
اسناددهی نتیجهی عملکرد نامطلوب بنگاه به مدیرعامل و ارزیابی عملکرد او اشاره داشتهاند .در اخیرترین
تحقیق هی و فنگ ( )1026از نظریهی اسناد در بررسی تاثیر حقوق پرداختی به مدیرعامل بر روی رابطهی
عملکرد بنگاه و اخراج مدیرعامل پرداختهاند ).(He & Fang, 1026; Sun & Shin, 1025
در تحقیقات باال با اینکه بعضا از اسناددهی هیئتمدیره سخن به میان میآید ،اما شناسایی دقیق سازهی
اسناددهی جمعی در سطح گروه مورد غفلت قرار گرفتهاست .در همین راستا هاروی و همکاران ( )1025در
مرور خود بر کاربرد نظریهی اسناد در موقعیت سازمان ،به خالء مهمی که در این حوزه وجود دارد اشاره می-
کنند .به اعتقاد این محققان ،مطالعه در مورد اسناددهی جمعی «به معنی پدیدهای که در آن اعضای یک گروه
اسناددهی یکسان یا مشابهی را دربارهی یک رویداد یا نتیجه که به گروه مربوط است ،شکل میدهند» ،فوق
العاده کمیاب بوده است ) .(Harvey, et al., 1025این محققان اهمیت تحقیق در این حوزه را به دلیل
گسترش روز افزون ساختارهای گروه و تیممحور 10در سازمانها که در آنها اسناددهی جمعی مکررا اتفاق می-
افتد ،باال میدانند .به اعتقاد هاروی و همکاران ( )1025با وجود جذابیتهای نظری و کاربردی مطالعهی
اسناددهی سطح گروه ،تحقیق در این حوزه تکانهی اولیه را برای حرکت نگرفته و ممکن است در آینده نیز
نگیرد .دلیل عمدهی این عدم اقبال ،دشواری منطقی تجمیع 12اسناددهی افراد با همدیگر و اندازهگیری
اسناددهی جمعی به عنوان یک سازهی سطح گروه است ) .(Harvey, et al., 1025پیش از این مارتینکو،
هاروی و داسبورو ( )1022نیز محققان نظریهی اسناد را به مطالعه دربارهی اسناددهی جمعی دعوت کردهاند.
در ادامه ،پیشینهی تحقیقاتی دربارهی فرآیندهای شناخت جمعی در گروه را مرور میکنیم و منظور دقیق این
مقاله از اسناددهی جمعی در هیئتمدیره ،تعریف و پیشنهاد میشود.
19
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فرآیندهای شناخت جمعی در گروه
 .یک مسالهی حاثز اهمیت در ارتقاء اثربخشی هیئتمدیره به عنوان یک تیم تصمیمگیرنده میزان به
اشتراکگذاری اطالعات و دیدگاههای منحصربفرد از طرف دارندهی آن است .یعنی بایستی زمینه و شیوهی
تعامل اعضای گروه به شکلی باشد که هر کدام از اعضا اطالعات ،دانش و دیدگاههای خود را در بحثهای
گروه به نقد و بررسی بگذارند و به نوعی وارد فرآیند تفسیر و تصمیمگیری گروهی کنند (Walsh, et al.,
) .2999در اثر این تسهیم اطالعات و نقد و بررسی آن است که دانش فردی هر عضو به دانش جمعی سطح
گروه تبدیل میشود و مدل ذهنی تیمی در سطح گروه شکل میگیرد ).(Gibson & Earley, 1007
مدل ذهنی به عنوان «یک بازنمایی 11ذهنی و روانشناختی از متغیرهای محیط و چگونگی رفتار آنها» تعریف
میشود ) .(Klimoski & Mohammed, 2995, p. 503در مدل ذهنی هر فرد مفاهیم (مجرد و
ملموس) محیط پیرامون ،اطالعات تداعیکنندهی 15آنها و رفتارها و ویژگیهای مورد انتظار از آنها دسته-
بندی 15میشوند .در بحثی که محمد و همکاران ( )1020برای واکاوی مفهوم اشتراک مدل ذهنی در یک تیم
انجام میدهند ،تصریح میکنند که غیرممکن است تمامی اعضای یک تیم در مورد یک پدیده مدل ذهنی
کامال یکسانی داشتهباشند .این محققان بیان میکنند که اشتراک در مدل ذهنی زمانی وجود دارد که بیشتر
(نه لزوماً همهی) اعضای تیم در مورد یک موقعیت یا پدیده به صورت مشابهی (و نه لزوماً یکسان) بیاندیشند
و انتظارات مشابهی داشتهباشند ) .(Mohammed, et al., 1020بر این اساس در مورد تفسیر علّی یک
رویداد در بنگاه نیز نمیتوان انتظار داشت که اعضای هیئتمدیره به یک اجماع صددرصد در مورد تمامی
جزئیات علت رویداد برسند .اما مشابه به همان تعریفی که در سطور باال به آن اشاره شد ،اعضای هیئتمدیره
برای اینکه بتوانند در مورد عکسالعمل به رویداد تصمیم بگیرند ،ناچارند که با مکانیزمی روی یک اسناددهی
توافق کنند و آن را مبنای تصمیمشان قرار دهند .بنابراین برای اینکه اسناددهی جمعی یک سازهی قابل
حصول از دادهها باشد ،آن را به عنوان اسناددهی مورد توافقی تعریف میکنیم که مبنای تصمیم مصوب
هیئتمدیره قرار گرفته است.
به هنگام شکلگیری شناخت جمعی در یک گروه قدرت ،منزلت و یا نقش متفاوت افراد نیز میتواند باعث
تاثیر متفاوت اعضا در شناخت جمعی گروه شود (Gibson & Earley, 1007; Walsh, et al.,
) .2999پایههای قدرت یک فرد در سازمان را میتوان به دو گروه قدرت رسمی 13و شخصی 16تقسیم کرد.
پایههای قدرت رسمی که از موقعیت یک فرد در سازمان نشات میگیرند شامل قدرت تنبیه ،17تشویق 19و
22
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قدرت مشروع 19میشوند .در مقابل ،پایههای قدرت شخصی از ویژگیها و توانمندیهای منحصربفرد هر فرد
ناشی میشوند و شامل قدرت تخصص 50و قدرت محبوبیت و مقبولیت 52هستند ) .(Raven, 2995در
موقعیت هیئتمدیره با توجه به اینکه تمامی اعضای هیئتمدیره از لحاظ ردهی سازمانی همسان هستند،
انتظار میرود که پایههای شخصی قدرت یعنی دو پایهی تخصص و مقبولیت در تاثیرگذاری اعضا بر روی
یکدیگر و روند بحثهای هیئتمدیره تعیینکننده باشد.
چارچوب نظری اولیه برای جمعآوری دادهها
با توجه به تفاوتهایی که معموال اعضای موظف و غیرموظف در دامنهی اطالعات خود دربارهی بنگاه،
صنعت حوزهی فعالیت و فضای کالن کسبوکار دارند ) ،(Andres & Vallelado, 1009میتوان
انتظار داشت نسبتهای مختلف از اعضای موظف و غیرموظف مجموعهی متفاوتی از اطالعات و دیدگاهها را
وارد بحثهای استدالل علّی هیئتمدیره کند .به عالوه پیشینهی تحقیقاتی در تسهیم اطالعات در گروه بیان
میکند که یک عضو مشخص در ترکیبهای مختلف رفتارهای متفاوتی را از جهت تسهیم و ارائهی اطالعات
و دانش از خود نشان میدهد ) .(Gruenfeld, et al., 2996در نتیجه ترکیب اعضای هیئتمدیره از
طریق فرآیندهای شناخت جمعی در دامنهی اطالعات موجود در این تیم برای اسناددهی تاثیر میگذارد.
از طرف دیگر اعضای موظف و غیرموظف وضعیتهای متفاوتی از لحاظ انگیزهی اسناددهی و اسناد به نفع
خود 51دارند .در حالیکه اعضای موظف انگیزهی بیشتری برای دفاع از عملکرد خود و مدیرعامل دارند ،اعضای
غیرموظف الزاماً چنین محدودیتی در اسناددهی کاستیها به مدیرعامل و تیم مدیریت ارشد نخواهند داشت
) .(Schaffer, 1001بنابراین ترکیب اعضای موظف و غیرموظف از جهت برآیند انگیزههایی که برای
اسناددهی در هیئتمدیره ایجاد میشود و ارائه و برجستهسازی اطالعات همسو با این انگیزهها در فرآیند
شناخت جمعی بر اسناددهی تاثیر میگذارد .نهایتاً همانطور که در مرور پیشینه نیز اشاره شد ،نباید از تاثیر
ساختار قدرت و نفوذ اعضا بر فرآیند اسناددهی جمعی غافل بود .این جزء با مکانیزم وزندهی به آراء و
دیدگاههای افراد بر مکانیزم شناخت جمعی تاثیر میگذارد ) .(Walsh, et al., 2999بنابراین با مجموعهی
توضیحات باال ،چارچوب نظری اولیهای که با تکیه بر آن ،اطالعات از مطالعات موردی جمعآوری میشود به
صورت طرح شده در شکل  2خواهد بود:
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انگیزه های اسناددهی در هیئت مدیره

شکل -0چارچوب نظری اولیه برای جمع آوری دادهها
روش تحقیق
با توجه به اینکه در حوزهی سوال تحقیق این مقاله ،پیشینه تحقیقاتی کافی و کامالً مرتبطی وجود نداشته که
با استفاده از آن بتوان فرضیه هایی مشخص برای آزمون پیشنهاد داد ،این تحقیق تا حدود قابل توجهی
رویکردی اکتشافی دارد .از این رو این تحقیق به دنبال پیشنهاد دادن چارچوب نظری دقیقتر و قضیههایی در
پاسخ به سوال تحقیق مطرحشده است .سوال عمومی این تحقیق دربارهی توضیح مکانیزم تاثیرگذاری ترکیب
هیئتمدیره بر شیوهی اسناددهی آن است و در واقع به سوالی در مورد فرآیندها رفتاری هیئتمدیره پاسخ
میدهد .بنابراین اتخاذ رویکرد کیفی در این تحقیق میتواند اثر بخش باشد ).(McNulty, et al., 1025
از طرف دیگر با توجه به اینکه رفتار و شناخت هیئتمدیره میتواند پیوند محکمی با عوامل زمینهای مانند
پیشینهی اعضای هیئتمدیره ،پیشینهی شرکت ،صنعت مورد فعالیت و جنس چالشهای پیش رو داشتهباشد،
بهتر است این پدیده در قالب استراتژی مطالعات موردی که رویکرد کیفی در جمع آوری و تحلیل داده های
خود دارند مورد بررسی قرار گیرد .با این مالحظات ،روش مطالعهی موردی 55برای انجام این پژوهش برگزیده
شده است ).(Eisenhardt & Graebner, 1007
روش گردآوری اطالعات
در موردکاوی انجام گرفته ،اطالعات مربوط به اسناددهیهای فردی و جمعی هیئتمدیره از طریق مصاحبه با
تمامی اعضای هیئتمدیره گردآوری شده است .طرح سوال دربارهی علت بروز نتیجهی عملکرد به صورت
عمومی میتوانست پاسخهای متنوع ،واگرا و به احتمال بسیار زیاد غیر قابل مقایسهای داشتهباشد .بنابراین
مصاحبه با اعضای هیئتمدیرهی شرکت دربارهی یک رویداد مشخص که بر نتیجهی عملکرد آن تاثیر
اساسی داشته انجام گرفته است .برای اینکه رویداد انتخابشده موثرترین اطالعات را برای پاسخگویی به
سوال تحقیق در اختیار ما بگذارد ویژگیهای زیر مورد توجه قرار گرفت:

Case-study
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رویداد از بابت اسناددهی به عوامل داخلی یا خارجی ماهیتاً خنثی باشد ،و موضوعی نباشد که منطقا
به سمت یکی از انواع اسنادها سوگیری داشته باشد.
رویداد باید در سرنوشت شرکت تعیینکننده باشد تا به اندازهی کافی در هیئتمدیره مورد بحث و
بررسی قرار گرفته باشد.
تا حد امکان توضیح دادن در مورد رویداد ،موقعیت سازمانی افراد را در شرکت به طور جدی به
چالش نکشد و بحث کردن و کسب اطالعات در مورد آن ممکن باشد.
تا حد امکان اخیر باشد تا بحثهای انجام گرفته پیرامون آن در حافظهی اعضای هیئتمدیره مانده
باشد.

نهایتاً چنین رویدادی در مشورت با مدیران شرکت مورد بررسی شناسایی و انتخاب شد.
روش تجزیه و تحلیل اطالعات
اطالعات به دست آمده از مصاحبهها به روش کدگذاری و گروهبندی کدها تحلیل شدهاست .همانطور که بران
و کالرک ( )1006توصیه میکنند متن مصاحبهها ابتدا به صورت باز کدگذاری شده است .سپس در مرور
بعدی کدها بازبینی شده و کدهای مشابه با همدیگر ادغام شدهاند .پس از تصفیهی چندبارهی کدها ،با
مقایسهی دادهها با سوال تحقیق برای رسیدن به یک مدل فرآیندی به این نتیجه رسیدیم که مفید است
کدها را در دستههای «ارائهی اطالعات» و «ارائهی قضاوت» از طرف اعضای موظف و غیرموظف تفکیک
کنیم تا بهتر بتوانیم رفتار منفرد هر یک از اعضا و همچنین موظفها و غیرموظفها را در هر کدام از این دو
مرحله شناسایی و با همدیگر مقایسه کنیم .همچنین هر کجا که کدها اطالعاتی دربارهی شیوهی تعامل اعضا
با همدیگر در جهت رسیدن به یک توافق و اسناد جمعی میدادند در دستهای جداگانه قرار دادهشدند .دستهای
از کدها نیز به نام شرایط زمینهای هیئتمدیره و واقعیات کسبوکار شناسایی شد .سپس اسناددهی جمعی
هیئتمدیره با استفاده از شواهد موجود در مصاحبهها شناسایی شد .نهایتا با کنار هم گذاشتن رفتار هر گروه از
اعضا در رسیدن به اسناددهی جمعی و در نظر گرفتن عوامل زمینهای و اطالعاتی که در مورد پیشینهی هر
کدام از اعضای هیئتمدیره در دست بود ،مکانیزمی برای تاثیرگذاری ترکیب هیئتمدیره از منظر موظف بودن
اعضا بر روی اسناددهی جمعی هیئتمدیره در شرکت مورد بررسی معرفی کردیم.
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تحلیل یافتههای موردکاوی
شرکت «فناوران پیشگام» 55یک شرکت مخابراتی– نرمافزاری است که از اوایل دههی هشتاد به تولید یک
محصول تخصصی نرمافزاری میپردازد .مشتریان این شرکت کارفرماهایی در صنعت مخابرات هستند .شرکت
فناوران پیشگام تنها شرکت ایرانی ارائهکنندهی این محصول است و چند رقیب صاحبنام خارجی دارد.
رویداد انتخاب شده
رویداد انتخاب شده در این شرکت به سالهای پایانی دههی هشتاد باز میگردد .در این مقطع ،شرکت
کارفرما که قصد توسعهی ظرفیت سایتهای خود را داشت ،طی توافقی با فناوران پیشگام توسعهی تمام
سایتهای خود را به این شرکت سپرد و مقرر شد که شرکت فناوران پیشگام تا مدت یکسال پروژهی توسعه
را به پایان برساند .اما با گذشت یکسال کارفرما از عملکرد و خروجی شرکت فناوران پیشگام رضایت کافی را
نداشت و تصمیم گرفت که توافق اولیهی خود با این شرکت را فسخ کند و دوباره طی مناقصهای پیمانکار خود
را برای این پروژه انتخاب کند (مصاحبه با یکی از اعضاء) .بنا بر اظهار و برداشت مدیران شرکت ،در طی این
مناقصه شرکت رقیب خارجی با اینکه شرکت سوم شده بود فرصت این را یافت که قیمت پیشنهادی خود را
عوض کند و قیمت خود را به نصف کاهش دهد .مدیران فناوران پیشگام معتقد بودند که این قیمت بسیار
پایین است و تمکین به آن غیرممکن خواهد بود .به این ترتیب رقیب خارجی برندهی مناقصه شد و فناوران
پیشگام به کلّی از لیست کارفرما خارج شد .به طور مشخص رویداد مورد بررسی در این موردکاوی ،فسخ
توافق اولیه کارفرما با فناوران پیشگام پس از گذشت یک سال از انجام پروژه و تصمیم کارفرما به برگزاری
مناقصه برای انتخاب دوبارهی مجری پروژه است .بنابر معیارهایی که در بخش روش تحقیق برای رویداد
مناسب مورد انتخاب بر شمردیم ،این رویداد به اندازهی کافی حیاتی و ماهیتا نسبت به عوامل داخلی و خارجی
خنثی است.
ترکیب اعضای هیئتمدیره
هیئتمدیرهی شرکت فناوران پیشگام از لحاظ ترکیب هیئتمدیره از منظر موظف بودن اعضا دقیقا در میانهی
طیف قرار دارد و شامل سه عضو موظف و سه عضو غیرموظف است.
تحلیل اسناددهی در هیئتمدیره
جمعآوری اطالعات در مورد شیوهی اسناددهی اعضای هیئتمدیره و چگونگی تبادل نظر و توافق آنها بر
روی اسناددهی جمعی توسط مصاحبههایی نیمهساختار یافته با هر یک از اعضا انجام گرفتهاست .در باالترین

 55برای رعایت محرمانگی مورد تاکید مدیریت شرکت مورد مطالعه ،نام آن تغییر داده شده است .همچنین نام شرکت های رقیب
و کارفرما نیز فاش نمیشود.
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سطح ،کدهای دادهی به دستآمده از این مصاحبهها را میتوان به صورت جدول  2به دستههای معنادار
تقسیم کرد.53
جدول -0دسته های اصلی در تحلیل داده ها
شرح دسته

دسته

طرح واقعیات و اطالعات ادراکشده از طرف اعضای
2
1

غیرموظف
قضاوت اعضای غیرموظف دربارهی علت رویداد
طرح واقعیات و اطالعات ادراکشده از طرف اعضای

5

موظف

5

قضاوت اعضای موظف دربارهی علت رویداد

3

پیش فرض های ذهنی و انتظارات

6

تعامل اعضا و سازه های سطح گروه

7

شرایط زمینه ای و واقعیات موجود

دستهی اول شامل کدهای مربوط به «طرح واقعیتها و اطالعات ادراکشده از طرف اعضای غیرموظف»
است .کدهای این دسته بیان میکنند که در بحثهای هیئتمدیره در مقطع رویداد چه واقعیتها و اطالعاتی
توسط اعضای غیرموظف به عنوان اطالعات مرتبط به موضوع تشخیص داده شده و در بحثها مطرح گردیده
است .متناظر این دسته «طرح واقعیتها و اطالعات ادراکشده از طرف اعضای موظف» است که نشان می-
دهد چه کدهای از نظر اعضای موظف با موضوع مرتبط بودهاند و توسط آنها در بحث مطرح شدهاند .دو
دستهی دیگر کدها شامل «قضاوت اعضای غیرموظف» و «قضاوت اعضای موظف» است .کدهای این
53به دلیل محدودیت مشخص شده برای تعداد صفحات مقاله برای تعداد زیادی از کدها ،نقل قول های انتخاب شده از متن
مصاحبه ها قابل طرح در متن مقاله نبوده است که در گزارش اصلی این تحقیق نقل قول های الزم ارایه شدهاند.
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دستهها بیانگر قضاوتهایی است که هر گروه از اعضای موظف و غیرموظف با دریافت مجموعهی واقعیتها
و اطالعاتی که در هیئتمدیره توسط اعضا مطرح شده است ،به آن رسیدهاند و آن را در جلسات هیئتمدیره
مطرح کردهاند.
«طرح واقعیتها و اطالعات» از «قضاوت» های اعضای هیئتمدیره در جستجوی مکانیزمی برای شکل-
گیری اسناددهی جمعی و سازههای تاثیرگذار بر این مکانیزم تفکیک شدهاند .همانطور که در ادامه خواهیم
دید عواملی دخالت میکنند تا هر فرد و مجموعهی اعضای هیئتمدیره از اطالعات مطرح شده گزینش کنند
و قضاوت فردی و جمعی خود را شکل دهند .نیاز به بررسی جداگانهی طرح اطالعات و قضاوتهای اعضای
موظف و غیرموظف نیز بر اساس سوال تحقیق بیانشده در بخش مقدمه مشخص میشود .همانطور که در
آن بخش مطرح شد سوال تحقیق این مقاله دربارهی شناسایی مکانیزمهای تاثیرگذاری ترکیب هیئتمدیره از
منظر موظف بودن اعضا بر روی شیوهی اسناددهی جمعی هیئتمدیره است .برای پاسخدادن به این سوال
الزم است رفتارهای متفاوت اعضای موظف و غیرموظف در وارد کردن اطالعات به بحثها و در تاثیرگذاری
بر قضاوتهای هر یک از دو گروه تفکیک و شناسایی شود.
دستهی مهم دیگر مربوط به «تعامل اعضا و سازههای سطح گروه» است .در این دسته تمامی کدهای مربوط
به شیوه ی تعامل و تاثیر و تاثر اعضا روی همدیگر که در جهت اسناددهی جمعی مورد توافق تاثیرگذار بوده،
جای گرفتهاست .دستهی دیگر مربوط به «پیشفرضهای ذهنی و انتظارات» اعضای هیئت مدیره است.
نهایتا دستهای از کدها حاوی اطالعاتی دربارهی «شرایط زمینهای 56و واقعیات موجود» بودند که در دستهای
به همین نام آمدهاند .با توجه به اینکه شرایط زمینهای و واقعیات موجود در بخشهای تحلیل مختلف و بنا بر
نیاز بحث مطرح میشوند کدهای مربوط به آنها را در ابتدا میآوریم.
جدول  -0شرایط زمینهای و واقعیات موجود
کد

شرح کد

72

نارضایتی کارفرما از محصول تحویلی شرکت

71

ارائه پیشنهاد افزایش تدریجی ظرفیت و کاهش تدریجی تعداد سایت

75

عدم تمایل کارفرما به افزایش تعداد سایت ها

75

ورود اعضای غیرموظف هیئت مدیره به مذاکره با مدیران کارفرما

73

منزلت باالی اعضای غیرموظف هیئت مدیره در صنعت مخابرات

Contextual
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76

رقابت مخرب 57شرکت خارجی

77

شرایط رقابتی حساس کارفرما

توضیحات مربوط به کدها نیز در محل بحث ارائه خواهند شد .در ادامه کدهای موجود در هر دسته را تشریح
میکنیم .مشاهده میشود که کدهای دستهی  7از لحاظ محتوایی تفاوتی با کدهای دستهی  2و  5ندارند .ما
نکته در اینجاست که کدهایی که در دستههای  2یا  5آمدهاند ،واقعیتهایی هستند که لزوماً توسط اعضای
موظف یا غیرموظف در جلسات بحث هیئتمدیره مطرح شدهاند.
واقعیات و اطالعات ادراکشدهی مطرحشده از سوی اعضای غیرموظف و قضاوتهای آنها
کدهای این دستهها در جدولهای  5و  3قابل مشاهدهاند:
جدول  - 2اطالعات مطرح شده از طرف اعضای غیرموظف
کد

شرح کد

202

پیشنهادهای جذاب نمایندگان رقیب خارجی از لحاظ فناوری و قیمت

201

حضور شخصیت های قوی و موجه بعنوان نمایندگان ایرانی رقیب خارجی

205

نفوذ و فشار باالی نمایندگان شرکت رقیب خارجی بار کارفرما

205

ناتوانی محصول فناوران پیشگام در برآوردن نیازهای فنی کارفرما

203
206
207
209

انجام نشدن تالش کافی برای البی گری در مورد پذیرفتن پیشنهاد توسعه
تدریجی
وجود مشکل ظرفیت در سیستم های هر دو شرکت فناوران پیشگام و رقیب
خارجی
انتساب غلط کاستی های فنی به فناوران پیشگام با وجود شراکت رقیب خارجی
در نقصها
ضعف در هزینه یابی یک محصول در طول دوره عمرش در کارفرما

209

محوریت بدنه کارشناسی کارفرما در تصمیم نهایی آن

220

عدم اطالع دقیق مدیران ارشد کارفرما از موضوع

222

دامنه بیشتر تعامالت تجاری کارفرما با رقیب خارجی
Damping
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221

معذوریت کارفرما برای برگزاری مناقصه و رقابتی کردن فضا با وجود فشار رقبا

225

مناقصه بعنوان ابزاری برای کشف قیمت توسط کارفرما

225

سازگاری توسعه تدریجی محصول فناوران پیشگام با سیستم فنی کارفرما

223

احتمال ارائه گزارش های نادرست الیه کارشناسی به الیه مدیریتی در کارفرما

جدول  - 3قضاوتهای طرح شده از طرف اعضای غیرموظف
کد

شرح کد

12

تصور زورگویی و ترجیح داشتن پیمانکار خارجی از طرف کارفرما

11

اشکال تراشی کارفرما بدلیل عدم شفافیت قرارداد

15

تصور وجود معیارهایی غیر از صالحیت در تصمیم کارفرما

بخشی از مسائل مطرح شده از سوی اعضای غیرموظف مربوط به رفتارها و ویژگیهای رقیب خارجی بوده
است .آقای «الف» (رئیس هیئتمدیره) به جذابیت پیشنهادهای نمایندگان رقیب خارجی هم از لحاظ قیمت و
هم از لحاظ فناوری اذعان داشتهاند ( .)202همچنین به اعتقاد ایشان حضور شخصیتهای قوی و موجه به
عنوان نمایندگان ایرانی شرکت رقیب خارجی ( )201و فشار و نفوذ باالیی که این نمایندگان بر روی کارفرما
اعمال میکردهاند ( )205یکی از عوامل تعیینکنندهی شکست فناوران پیشگام در این رویداد بودهاست .محور
دیگر طرح مسائل از زاویهی کاستیها و کوتاهیهای درونی فناوران پیشگام بوده است .تمامی اعضای
غیرموظف اتفاق نظر داشتند که محصول فناوران پیشگام کاستیهای فنی داشتهاست که نیازمندیهای
کارفرما را در سطح مطلوب برآورده نمیکرده است (.)205
ظرفیت محصول فناوران پیشگام فاصلهی زیادی با ظرفیت موردنیاز کارفرما داشتهاست و کاستی محوری
محصول فناوران پیشگام در همین مورد بودهاست .راه حلی که از طرف فناوران پیشگام در این مورد پیشنهاد
میشده این بوده است که در ابتدا ظرفیت کم با تعداد بیشتر سایتهای محل استفاده محصول جبران شود و
به تدریج در طول زمان فناوران پیشگام ظرفیت محصولش را افزایش و تعداد سایتها را به تعداد مورد نظر
کارفرما کاهش دهد ( .)71هیئتمدیرهی فناوران پیشگام به صورت جمعی معتقد بودند که این پیشنهاد برای
کارفرما قابل پذیرش است و انتظار پذیرش آن را به صورت پیشفرض در ذهن خود داشتند (.)35در این مورد
عضو «الف» (رئیس هیئتمدیره) اعتقاد داشتند که تالش کافی برای مذاکره در جهت اینکه کارفرما پیشنهاد
توسعهی تدریجی محصول فناوران پیشگام را بپذیرد انجام نشده است (.)203
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عضو «پ» بخشی از نارضایتی کارفرما را به این دلیل ناروا میدانست که آنها سیستمهای اطالعاتی کارائی
ندارند که منشاء نقصها را به دقت تشخیص دهد و بنابراین کاستیهای فنی رقیب خارجی را نیز به غلط به
شرکت فناوران پیشگام منتسب میکند ( .)207عضو «پ» همچنین با توجه به تجربهای که از تعامل با
کارفرما در شرکت مهرآوران( 59شرکتی که مدیرعاملی آن را به عنوان شغل ثابت خود عهدهدار هستند) بخشی
از تصمیم کارفرما که به شکست فناوران پیشگام انجامید را ناشی از ضعف کارفرما در هزینهیابی یک محصول
در طول دورهی عمرش میدانست ( .)209به اعتقاد ایشان اگر کارفرما میتوانست هزینهی مالکیت یک
محصول را به درستی محاسبه کند ،متوجه میشد که محصوالت چینی با وجود قیمت اولیهی پایینتر ،هزینه-
ی بیشتری را در طول دورهی عمرشان به مصرفکننده تحمیل میکنند.
مسالهی دیگر مطرحشده در محور ویژگیها و رفتار کارفرما ،محوریت بدنهی کارشناسی کارفرما در تصمیم-
گیری مدیران ارشد کارفرما ( )209است که توسط اعضای «ب» و «پ» از اعضای غیرموظف در مقاطع
مختلف مورد اشاره قرار گرفته است .این محوریت به دلیل درگیری مداوم بدنهی کارشناسی کارفرما در پروژه
و عدم اطالع دقیق مدیران ارشد کارفرما از موضوع ( )220محقق شده است .در این راستا هر دوی این اعضا
این واقعیت ادراکشده را مطرح کردهاند که گزارشهای کارشناسان کارفرما به مدیران ارشد در مقاطعی
جهتدار و جانبدارانه بوده است و این مساله نقش مهمی در تضعیف جایگاه فناوران پیشگام نزد مدیران ارشد
کارفرما بازی کرده است (:)223
« مهم این است که افرادی که در ان الیه دارند کار می کنند گزارش های خوب و درست
به الیه های باالترشان منتقل می کنند؟ آیا صادق اند نسبت به آن جلسات و چیزی که
در جلسات گفته می شود ،همان را منتقل می کنند؟» (مصاحبه با عضو «پ»؛ عضو
غیرموظف)
با طرح واقعیات و اطالعات فوق ،عمدهی قضاوت و اسناددهی اعضای غیرموظف به سمت خارج سازمان
بودهاست .هر سه عضو غیرموظف هیئتمدیره این قضاوت را مطرح میکردند که کارفرما از قدرت تجاری
خود برای وارد کردن فشار به شرکت فناوران پیشگام استفاده میکند و به نوعی رفتار زورگویانه از خود نشان
میدهد؛ همچنین در مقاطعی رفتاری تبعیضآمیز و جانبدارانه به نفع رقیب خارجی داشتهاست ( .)12این
واقعیت وجود داشت که شرکت کارفرما از محصول فناوران پیشگام رضایت کامل نداشت ( )72و در چند
مرحله پس از تحویل خواستار اصالح نقائص آن از طرف فناوران پیشگام شده بود .عضو «ب» از این رفتار
مشتری به عنوان اشکالتراشی یاد میکردند ( )11و به طور کلی معتقد بودند که چیزی فراتر از خروجی و
رفتار شرکت فناوران پیشگام در تصمیم کارفرما تعیینکننده بوده است ( )15و اصوال تصمیمگیریهای
 38نام این شرکت نیز برای رعایت محرمانگی تغییر دادهشده است.
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غیرشفاف در مسائل کالن کشور امری رایج است .مشابه همین ،عضو «پ» عدم رقابت سالم شرکتهای
خارجی را امری طبیعی میدانستند و اظهار داشتند که این رفتار کارفرما و برگزاری مناقصه به هیچوجه برای
ایشان تعجببرانگیز نیست .البته متقابال رئیس هیئت مدیره این واقعیت را نیز مطرح میکردند که کارفرما
برای رعایت حداقل ملزومات یک فضای رقابتی در نوعی معذوریت برای برگزاری مناقصه نیز قرار داشت
( )221و همچنبن مناقصه به کشف قیمت توسط آنها نیز کمک میکرد (.)225
واقعیات و اطالعات مطرحشده از سوی اعضای موظف و قضاوتهای آنها
کدهای این دستهها در جدولهای  6و  7قابل مشاهدهاند:
جدول  -4اطالعات مطرح شده از طرف اعضای موظف
کد

شرح کد
نفوذ و فشار باالی نمایندگان شرکت رقیب خارجی بر کارفرما

51

ناتوانی تیم فنی در حل مساله فنی

55

ارتباط مشکل ظرفیت به یک قطعهی سختافزاری تهیه شده از شرکت انگلیسی

55

ناممکن بودن تامین قطعهی مهم سختافزاری از شرکتهای امریکایی به دلیل تحریم

53

گسترش دامنه کاستی های فنی شرکت به هنگام تالش برای افزایش ظرفیت

56

نبود تست های جامعی که پیش از اجرا یکپارچگی محصول را بیازماید

57

نسبت دادن بخشی از کاستی های فنی محصول شرکت به شبکه غیراستاندارد کارفرما

59

محوریت بدنه کارشناسی کارفرما در تصمیم کارفرما

52

جدول  -5قضاوتهای مطرح شده از طرف اعضای موظف
کد

شرح کد
بزرگتر بودن ابعاد فنی مساله از دایره امکانات شرکت

51

تصور زورگویی و ترجیح خارجی از طرف کارفرما در هیئت مدیره

52

در جلسات هیئتمدیره در آن مقطع زمانی ،نفوذ و فشار باالی نمایندگان رقیب خارجی بر کارفرما و
تاثیرگذاری این امر در تغییر شیوهی تعامل و رفتار کارفرما با فناوران پیشگام ،توسط عضو «ت» (مدیرعامل و
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عضو هیئتمدیره) نیز مورد اشاره و تایید قرار گرفته است ( .)52در نگاه به مشارکت اعضای موظف به بحث،
یکی از موضوعات پر اهمیت هیئتمدیره که عضو «ج» (مدیر فنی شرکت) در طرح آن نقش محوری داشتند،
مسالهی کاستیهای فنی محصول فناوران پیشگام و ناتوانی تیم فنی در حل آن بود (.)51
همانطور که پیشتر نیز اشارهشد ،محور اصلی ناتوانی محصول فناوران پیشگام در برآوردن نیاز کارفرما مربوط
به ظرفیت کم محصول فناوران پیشگام بودهاست .فاصلهی میان ظرفیت محصول فناوران پیشگام با ظرفیت
مطلوب کارفرما به قدری زیاد بود که مدیر فنی حل این مساله را خارج از دایرهی امکانات فناوران پیشگام
( )52می دانستند و معتقد بودند با حداکثر تالش و توان تیم فنی این مساله به سرانجام مطلوب نرسید (.)61
بخشی از مسالهی ظرفیت را نیز مربوط به مشکل در یک قطعهی مهم سختافزاری میدانستند ( )55که
شرکت فناوران پیشگام تحت شرایط تحریم نمیتوانست آن را از شرکتهای معتبر امریکایی تامین کند (.)55
به نقل از خود ایشان ،تالش و تمرکز برای افزایش ظرفیت باعث گسترش مشکالت فنی محصول از جوانب
دیگر شد و ابعاد نارضایتی کارفرما را افزایش داد ( .)53به اعتقاد عضو «د» (مدیر بازرگانی) مهمترین خالء
فنی شرکت نبود تستهای جامعی بود که یکپارچگی اجزای محصول را پیش از نصب در سایتها بیازماید
( .)56از طرف دیگر ایشان دلیل برخی از مشکالت فنی محصول فناوران پیشگام را به شبکهی غیر استاندارد
کارفرما نسبت میدادند ( .)57به طور کلی در میان اعضای موظف عضو «د» (مدیر بازرگانی) نیز در تصور
رفتار زورگویانه و یا تبعیضآمیز از طرف کارفرما ( )51با اعضای غیرموظف همصدا و همنظر بود .عضو «ج»
(مدیر فنی) نیز نقش محوری بدنهی کارشناسی کارفرما در جهتدهی به تصمیمات مدیرانارشد ( )59را تایید
میکردند.
پیشفرضهای ذهنی و انتظارات
کدهای مربوط به این دسته در جدول  9آمدهاند:
جدول  -6پیش فرضها و انتظارات در هیئتمدیره
کد

شرح کد
انتظار حمایت از تولید داخل توسط کارفرما

31

خوش باوری هیئت مدیره به همراهی کارفرما با شرکت فناوران پیشگام

35

فرض هیئت مدیره بر پذیرفتن افزایش تعداد سایت ها با ظرفیت فعلی

35

عدم نگرانی هیئت مدیره از شکست پروژه به دلیل فرض بر برنده شدن در مناقصه

33

دور از انتظار بودن رقابت مخرب انجام گرفته از طرف شرکت خارجی

36

تعمیم تجربیات شغل ثابت برای نتیجه گیری در مورد فناوران پیشگام

32
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پیشفرضهای ذهنی افراد و انتظاراتی که بر مبنای این پیشفرضها از رفتار اجزای محیط دارند ،نقش
تعیینکنندهای در شکلدادن به اسناددهی اعضای هیئتمدیره داشتهاست .بعضی از این پیشفرضها و
انتظارات به صورت جمعی در هیئتمدیره پذیرفتهشدهبودند ،بعضی نیز در ذهن یک عضو منفرد وجود داشتند
و در مشارکت آن عضو در بحثها تاثیر میگذاشتند .یکی از انتظاراتی که به صورت جمعی در هیئتمدیره
پذیرفتهشده بود ،انتظار حمایت از تولید داخل توسط کارفرما ( )32بود که این انتظار تاثیر بسیار زیادی در
تفسیر و ارزیابی رفتارهای کارفرما و در نتیجه اسناددهی رویداد داشته است:
«فکر کردم شاید بشود صحبت کرد و از عالقهی احتمالی اونها به اینکه از یک
تولیدکننده داخلی را حمایت کنند استفاده کرد و بازی را عوض کرد» (مصاحبه با عضو
«ج»؛ عضو موظف و مدیر فنی)
دومین پیشفرض جمعی ،خوشباوری بسیار هیئتمدیره به همراهی کارفرما با فناوران پیشگام تحت هر
شرایطی بوده است (:)31
«فکر می کنم ما پیش بینی نکردیم که احتماال کارفرما خسته بشود .یعنی فرض کردیم
که هنوز هم وقت داریم برای حل مساله و می توانیم بر مساله غلبه بکنیم و پیش بینی
نکردیم که چه اتفاقی در حال افتادن است» (مصاحبه با عضو «ج»؛ عضو موظف و مدیر
فنی)
در همین راستا هیئتمدیره این فرض را داشته است که کارفرما پیشنهاد آنها مبنی بر توسعهی تدریجی
محصول را میپذیرد ( .)35مسالهی سوم این بوده است که اعضای هیئتمدیره مشترکاً این فرض را داشتهاند
که به فرض اینکه مناقصهای هم در کار باشد میتوانند برندهی مناقصه باشند ( )35و رقابت مخرب انجام
شده توسط رقیب خارجی کامال دور از انتظار بودهاست ( .)33همین پیشفرض در کنار باور فوق باعث شدهبود
نگرانی جدی از عملکرد ضعیف فنی محصول خود نداشتهباشند .اعضای هیئتمدیره در مورد فرض برندهشدن
در مناقصه میگویند:
«فرض هیئتمدیره بر اساس فکت های قبلی بازار و قیمتهایی که وجود داشت این بود
که اگر حتی مناقصه هم بشود ما میتوانیم رقابت خوبی با بقیه داشتهباشیم» (مصاحبه با
عضو «د»؛ عضو موظف و مدیر بازرگانی)
یکی از پیشفرضهای فردی که تاثیر قابل مالحظهای در جهتگیری اسناددهی جمع
هیئتمدیره داشتهاست ،قضاوتهای عضو «پ» (غیرموظف) در مورد رفتار و رویکرد
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کارفرما بودهاست .ایشان که مدیر عامل شرکت مهرآوران یکی دیگر از پیمانکاران
کارفرما بوده است تجربیات شرکت خود را برای قضاوت در مورد رویداد فناوران پیشگام
تعمیم میدهد («:)36من اعتقادم این است که وقتی اتفاقا میبینند که مجموعه هایی
وجود دارند که در واقع دارند خوب پیش میروند و مورد قبول کارفرما قرار میگیرند.
اولین سعیشان این است که نزد کارفرما آن شرکت را تخریب کنند ( »...مصاحبه با عضو
«پ»؛ عضو غیرموظف)
«من می توانم بگویم یک سناریویی بوده که معموال غرها را می زنند و تخریبت میکنند،
یک مرتبه از لحاظ فنی می آیی پایین ،دو مرتبه هم از لحاظ مالی پایین ات می آورند.
شما دیگر در شرایطی هستی که احتمال بردت پایین آمده و کار را مجبوری که واگذار
کنی( ».مصاحبه با عضو «پ»؛ عضو غیرموظف)
به نظر میرسد چنین قضاوتهایی نیز تاثیر بسزایی در قوت گرفتن اسناددهی به رفتار مغرضانهی کارفرما در
تعامل بازرگانی-حقوقی داشتهاست.
تعامالت اعضا و شناخت جمعی سطح گروه
کدهای مربوط به این دسته در جدول  9قابل مالحظه است:
جدول  -7تعامالت اعضا و شناخت جمعی سطح گروه
کد

شرح کد

62

عدم اعتنای جدی به ضعف فنی شرکت و به حاشیه راندن آن

61

اطمینان به تالش حداکثری در تیم فنی شرکت

65

برجستگی جنبه تعامل بازرگانی-حقوقی با کارفرما در اسناددهی هیئت مدیره

65

تصور زورگویی و ترجیح خارجی از طرف کارفرما در هیئت مدیره

مسالهی کلیدی قابل توجه در بحث و تفسیر رویداد شکست فناوران پیشگام در هیئتمدیره این است که با
وجود تمام اطالعات و واقعیتهایی که در مورد کاستیهای فنی محصول فناوران پیشگام وارد بحثهای
هیئتمدیره شد ،این مساله مورد اعتنای جدی هیئتمدیره برای اقدام کردن در جهت رفع آن قرار نگرفته و
همواره یک عامل ردهی دو به حساب میآمده است ( .)62عضو «د» (عضو موظف؛ مدیر بازرگانی) در این
مورد میگویند:
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«...آن چیزی که ما تولید کردیم و دارد کار میکند ،مسائل مربوط به آن هیچ وقت مانع از این نشد که ما فکر
کنیم چون این مشکالت وجود دارد ،ما نمیتوانیم باالتر از این برویم .یعنی معماری باالتر از آن را همیشه ما
مدنظر داشتیم و این را شدنی میدانستیم  ...خیلی بحث و نگاه این نبود که ما در تولید به یک بنبستی
رسیدیم و چون این را االن نمیتوانیم حل بکنیم بنابراین چهار برابر بعدیاش را اصال نمیتوانیم حل بکنیم».
(مصاحبه با عضو «د»؛ عضو موظف و مدیر بازرگانی شرکت)و نظر عضو «ب» را می آوریم که به اعتقاد
ایشان این مسالهی مبتال به بسیاری از شرکتهایی است که هستهی سازمانی فنی دارند .ایشان میگویند:
«البته اینکه فناوران پیشگام در حوزه فنی باید توسعه قابل توجهی در توانمندی هایش
انجام می داد تا بتواند به آن اهداف برسد مطرح بود .اما معموال شرکتهایی که بنیان
اصلی شان تیمهای فنی اند ،غالبا این گونه اند که مسائل فنی را عامل اصلی نمیبینند.
یعنی میگویند ما حلش می کنیم( ».مصاحبه با آقای عضو «ب»؛ عضو غیرموظف)
در کنار این به حاشیه راندن مسالهی فنی ،نوعی اطمینان به تالش حداکثری تیم فنی که آمیخته با انفعال نیز
بوده در هیئتمدیره وجود داشتهاست ( .)61این عوامل در کنار هم باعث شده بود که عزمی جدی در هیئت-
مدیره برای اینکه برای این نقطه ضعف راهحلی اساسی پیدا شود وجود نداشته باشد.
جمعبندی و تحلیل موردکاوی فناوران پیشگام
با شواهد موجود در دادهها از چند جهت میتوان این نتیجهگیری را پشتیبانی و تقویت کرد که اسناددهی
جمعی مورد توافق در هیئتمدیره اسناددهی به «شیوهی تعامل و عدم همکاری و همراهی کارفرما با فناوران
پیشگام» بوده است .اوالً همانطور که در کدهای طبقهبندیشده در دستههای مختلف دیده میشود ،طرح و
بحث این موضوع پر تکرارترین محوری است که به طور مستقل توسط اعضا مطرح شده است و هر سه عضو
غیرموظف و دو عضو موظف این مساله را مطرح کردهاند ( ،223 ،15 ،11 ،12و  .)51شاهد دوم این است که
عضو «ب» مستقیما اظهار کردهاند که محور برجستهتر در گفتگوهای هیئتمدیره همین شیوهی تعامل
حقوقی -بازرگانی کارفرما با فناوران پیشگام بوده است:
«...یعنی به نوعی این احساس که کارفرما از قدرت مالی تجاری اقتصادی حقوقی خودش
استفاده میکند و انتظاراتی دارد از فناوران پیشگام که لزوما انتظارات معقول و منطقی
شاید نیستند .عمدتا یک چنین تصویری داده میشد در هیئت مدیره( ».مصاحبه با عضو
«ب»؛ عضو غیرموظف)
شاهد سوم این است که جهت تمامی تصمیمات و اقدامات هیئتمدیره برای نجات شرکت فناوران پیشگام در
راستای مذاکره و تالش برای اقناع کارفرما برای همکاری و سازش بیشتر با فناوران پیشگام بودهاست:
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«  ...بنابراین این نبود که هیئتمدیره بخواهد یک راهحل فنی پیشروی تیم فنی بگذارد.
هیئتمدیره عمدتا رویکردش تعامل و مذاکره با کارفرما بود .فکر میکرد که مساله از نظر
هیئتمدیره باید با مذاکره و البی و اینها حل شود( ».مصاحبه با آقای «الف»؛ عضو
غیرموظف و رئیس هیئتمدیره)
این مساله را می توان شاهدی برای برجستگی این اسناددهی در نظر گرفت زیرا که اگر اسناد جمعی بر موضع
دیگری مانند توانمندیهای فنی متمرکز میشد ،انتظار داشتیم هیئتمدیره تمرکز تصمیمات و مصوباتش را بر
روی این مسائل بگذارد.
در تحلیل مکانیزمهای اسناددهی جمعی هیئتمدیرهی فناوران پیشگام با این سوال مهم روبروییم« :چگونه
ضعف فنی شرکت که به اندازهی کافی مهم و تاثیرگذار بودهاست به حاشیه رفته و رفتار کارفرما و شیوهی
تعامل حقوقی و بازرگانی با او توجه ،تمرکز و توافق بیشتری را در هیئتمدیره به عنوان علت مشکالت به
سمت خود جلب کرده است؟» برای پاسخ به این سوال باید بررسی کنیم که اطالعات و دیدگاههای اعضای
موظف و غیرموظف چگونه و با چه مکانیزمهایی در تاثیرگذاری بر اسناددهی جمعی وزن گرفتهاند.
در ابتدا سعی میکنیم توضیح دهیم که شیوهی اسناددهی هر کدام از اعضای موظف و غیرموظف چگونه
شکل گرفته است .همانطور که در دستهبندی کدهای مصاحبهها مشاهده میشود اولین مرحلهی مشارکت هر
عضو هیئتمدیره در شکل دهی به اسناد جمعی «طرح واقعیات و اطالعات در جلسه» است .در بررسی
مشارکت اعضا از زاویهی اطالعات باید توجه کنیم که هر سه عضو غیرموظف هیئتمدیره در نهادهای
صنعتی ،صنفی و علمی حوزهی کسبوکار فناوران پیشگام فعالیتداشتهاند .بر همین اساس این اعضا پیش از
عضویت در هیئتمدیرهی شرکت ،بنابر مشاغل ثابتشان در تعامل با فضای کسبوکار شرکت فناوران پیشگام
و بازیگران اصلی آن قرار داشتهاند و اطالعات در این مورد را بطور مستقیم دریافت میکردهاند .در نتیجه این
افراد فراتر از مسائل فناوران پیشگام ،قضاوتهایی دربارهی محیط خارجیای که این شرکت در آن فعالیت
میکند با خود داشتهاند .به عنوان نمونه پیشفرض عضو «پ» در مورد شیوهی رفتار عمومی کارفرما و
پیمانکاران خارجی ( )36که نقلقولهای مربوط به آن را در قسمت پیشین آوردیم را یادآوری میکنیم .بر این
مبنا دامنهی اطالعات اعضای غیرموظف در زمینهی متغیرهای صنعت و رفتار بازیگران اصلی آن بسیار بیشتر
از توانمندیها و کاستیهای شرکت در انجام بخشهای مختلف وظیفهای 59است .به این دلیل که اعضای
غیرموظف در هیچکدام از وظایف اجرایی به طور مستقیم وارد نمیشوند و اطالعات در این مورد را با واسطه و
احتماال به صورت دستکاری شده 50از مدیرانارشد اجرایی دریافت میکردهاند.
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آگاهی بیشتر اعضای موظف از اطالعات جزئی درونی و آگاهی بیشتر اعضای غیرموظف از اطالعات محیط
بیرون به طور عمومی در پیشینهی تحقیقاتی حاکمیت سازمانی نیز در مقاالت متعددی پیشبینی شدهاست
(بیسینگر و باتلر2993 ،؛ دیلی و همکاران .)1005 ،البته آنچه که بدان پرداخته نشده و با توجه به دادههای
تجربی به دستآمده دراین تحقیق میتوان اضافه کرد سازهای به نام «میزان تشابه صنعت شغل ثابت
عضوغیرموظف با صنعت شرکت» است .پیشرو بودن اعضای غیرموظف در طرح دیدگاهها و اطالعات از
محیط بیرون بنگاه احتماال زمانی پر رنگتر خواهد بود که این اعضا از صنعتی مشابه به عضویت هیئتمدیره-
ی شرکت درآمده باشند .در یک فضای کسبوکار نامساعد اعضای غیرموظفی از همان صنعت میتوانند سهم
تعیینکنندهای در جهتدهی اسناددهی به محیط بیرون داشتهباشند.
در بررسی قضاوتهایی که اعضای مختلف هیئتمدیره شکل دادهاند ،به نظر میرسد که افراد بیشتر به
عواملی اسناددهی دارند که امکان کنترل و تاثیرگذاری روی آن را برای خود میبینند .مالحظهی شواهدی که
در ادامه میآیند اعتبار چنین قضیهای را پشتیبانی میکنند .اعضای «ج» و «د» که اعضای موظف هیئت-
مدیره هستند مدیریت دو بخش وظیفهای از شرکت یعنی بخش فنی و بخش بازرگانی و ارتباط با مشتری را
برعهده دارند .قاعدتا هر کدام از این مدیران روی مسائل بخش وظیفهای خود بیشتر از هر مسالهی دیگری در
شرکت کنترل و نفوذ دارند و این نفوذ را درک میکنند .با این مقدمه مشاهده میکنیم که کسی که بیشترین
اسناددهی درونی را به ضعفهای فنی دارد عضو «ج» مدیر فنی شرکت بودهاست ( 51و  .)53عضو «د» هم
که مدیر بازرگانی است و حوزهی مسئولیت و تاثیرگذاریاش تعامل با مشتری و محیط است ،بیشتر اسناددهی
به مسالهی شیوهی تعامل کارفرما با فناوران پیشگام دارد (:)51
«  ...خیلی از موارد بود که اونقدر که به ما زور میگفتند مثال به تامینکنندهی دیگری که
خارجی بود زور نمیگفتند .مثال اگر از او چیزی میگفتند و او میگفت که باید بروم
سفارش بدهم و فالن بکنم و سه ماه طول میکشد ،ولی اگر همان مورد را از ما می-
خواستند ،میگفتند ما  15ساعت بعد این را میخواهیم( ».مصاحبه با عضو «د»؛ عضو
موظف و مدیر بازرگانی شرکت)
با توجه به اینکه اعضای غیرموظف هیئتمدیرهی این شرکت مانند تمام شرکتهای دیگر مسئولیت اجرایی
در بدنهی مدیریتی شرکت نداشته اند ،طبیعتا کنترل و نفوذ مستقیمی بر امور اجرایی شرکت نیز برای خود
حس نمیکردند .در مقابل امکان تاثیرگذاریشان در این مساله را از طریق ارتباط با مدیریتارشد کارفرما و
مذاکره در جهت تغییر سیاستهای او میدیدهاند:
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«معموال هیئتمدیره در این موارد کارهایی که میتواند بکند کارهایی در ردهی مدیریتی
است .کارهای در ردهی مدیریتی یعنی که اینکه مجموعه تالش کند که قدرت نفوذ اعضا
برای حل مشکل استفاده کند ( » ...مصاحبه با عضو «ب»؛ عضو غیرموظف)
دیدیم که این افراد بیشترین اسناددهی را نیز به همین حوزه دارند (1ها) .اعضای غیرموظف هیئتمدیره بیشتر
به رفتار مشکل آفرین کارفرما اسناددهی میکنند و وزن اسناددهی خارجی در آنها کامال سنگینتر است(1ها).
شواهدی در دادهها وجود دارد که بر اساس آنها می توان پیشنهاد کرد که منزلت و مرتبه52ی صنفی و حرفه
ای اعضای غیرموظف هیئتمدیرهی فناوران پیشگام در صنعت مخابرات به طور محسوسی از اعضای موظف
باالتر است ( .)73به طور مثال:
« [ ...هیئتمدیره سعی کرد] که از قدرت نفوذ اعضای بیرونی برای حل مشکل استفاده
کند که در این مثال خاص من در ذهنم است که چند جلسهای با مدیرعامل کارفرما
گذاشته شد .بعد خواسته شد که من هم در آن جلسه حضور داشته باشم که از قدرت و
توان من هم استفاده شود در آن جلسه .خود عضو «الف» هم وقت گذاشتند چند جلسه».
(مصاحبه با عضو «ب»؛ عضو غیرموظف)
در نقلقول فوق ،عضو «ب» مستقیما به نفوذ بیشتر اعضای غیرموظف و لزوم استفاده از آن اشاره میکند.
این ادعا با توجه به عضویت اعضای غیرموظف در نهادهای صنعتی ،صنفی و علمی این حوزه از صنعت که
پیشتر ذکر آن رفت ،قابل پذیرش است.
بنابر تعریف راون ( )2995قدرت مقبولیت 51یک فرد در اثر قابل احترام و قابل تحسین بودن آن فرد در نظر
دیگران ایجاد میشود .منزلت باالتر اعضای غیرموظف در صنعت مخابرات میتواند باعث قدرت مقبولیت
بیشتر این اعضا در هیئت مدیره شود .بر اساس همین قدرت شخصی بیشتر ،اسناددهی مورد تاکید آنها
برجستگی و پذیرش بیشتری یافته و اقدامات عملی بر مبنای آن انجام گرفتهاست .در کنار این موضوع اعتماد
باالی اعضای غیرموظف به تالش حداکثری تیم فنی شرکت ( )61باعث شده بود که هیئتمدیره همانطور
که مدیر فنی میگفت مسالهی فنی را الینحل و از طرف دیگر حتی عادی و حاشیهای فرض کند و ریشهی
مساله و شکست را در جای دیگری جستجو نماید .بنابراین چنین چارچوب نظریای مطابق شکل  1را برای
توضیح موردکاوی پیشنهاد میدهیم:

Status
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میزان هم وشانی صنعت شغل ثابت
عضوغیرموظف با صنعت شرکت

ساختار قدرت مقبولیت در
هیئت مدیره

حوزه کنترل هر
عضو هیئت مدیره

) (5

قضاوت مورد توافق
به عنوان اسناددهی
جم ع ی

) (7
)(6

)(3

) (4

قضاوت های شکل گرفته
اعضا به عنوان اسناددهی
فردی

)(2

مجموعهی اطالعات و
واقعیت های مطرح شده
در جلسات هیئت مدیره

)(1

نسبت اعضای
موظف وغیرموظف

شکل  -2چارچوب نظری پیشنهادی برای اسناددهی جمعی در فناوران پیشگام
آنطور که دادههای تجربی این مطالعه پیشنهاد میکنند فرآیند شناخت جمعی در اسناددهی هیئتمدیره را می-
توان به سه مرحلهی «طرح اطالعات و واقعیتهای ادراکشده در جلسه»« ،طرح قضاوتهای اسناددهی
فردی » و «توافق جمعی در مورد یک اسناددهی» تقسیم کرد .اگر دستههای کد مربوط به اطالعات مطرح-
شده توسط اعضای موظف و غیرموظف را با هم مقایسه کنیم ،مشاهده میکنیم که این دو دسته تنها در
کدهای ( 205و  )51و ( 209و  )56مشترک هستند و به نظر میرسد عمدتا اعضای موظف و غیرموظف
مسائل را در محورهای متفاوت خارجی و داخلی طرح میکنند .بنابراین میتوان پیشنهاد داد که ترکیب
هیئتمدیره از منظر موظف بودن اعضا بر روی مجموعهی اطالعات و واقعیات مطرحشده در جلسات هیئت-
مدیره تاثیر میگذارد (رابطهی .)0در مرحلهی بعد ،به نظر میرسد که از میان تمامی واقعیتهای مطرح
شده که به طور بالقوه ارتباط مستقیم با رویداد مورد نظر دارند و میتوانند دلیلی برای آن باشند ،در ذهن هر
کدام از اعضا تنها بخشی از آن واقعیتها و اطالعات برای قضاوت در مورد علت موثر رویداد مورد بحث جذب
میشوند (رابطهی .)2به عنوان مثال در داده ها مشاهده میکنیم که ابعاد مختلف ضعفهای فنی فناوران
پیشگام به طور روشن در جلسات هیئتمدیره در کنار سایر مسائل مطرح شدهاند و مورد بحث و بررسی قرار
گرفتهاند ( 205و  51تا  .)56اما در میان قضاوتهای اعضا در مورد علت موثر پیشآمدن شرایط موجود می-
بینیم که این محور بسیار کمرنگ است و تنها در نظر عضو «ج» (عضو موظف؛ مدیر فنی) وزنی قابل اعتنا
دارد ( .)52در مقابل ،این برداشت رفتار جهتدار و تبعیضآمیز کارفرما است که در ذهن بیشتر اعضا وزنی
قابل توجه یافتهاست ( 52و 1ها) .بر طبق آنچه که در باال بر اساس اطالعات استدالل کردیم حوزهای از
متغیرهای کسبوکار که هر عضو به عنوان حوزهی تاثیرگذاری و نفوذ خود میشناسد در انتخاب او از انبارهی
واقعیتها و اطالعات طرح شده و شکلدهیاش به اسناددهی فردی تاثیر میگذارد (رابطهی .)3بر طبق
دادهها ،پس از شکل گرفتن قضاوتهای فردی اعضا آنچه که در توافق بر روی یک اسناددهی جمعی

79

فصلنامه علوم مدیریت ایران ،سال دهم ،شماره  ،96پاییز 1961

(رابطهی )4تعیینکننده است« ،ساختار قدرت مقبولیت در هیئتمدیره» است (رابطهی .)5در این
موردکاوی اعضای غیرموظف قدرت مقبولیت باالتری نسبت به اعضای موظف داشتهاند و قضاوت آنها در
مورد اسناددهی به عنوان اسناددهی جمعی مورد توافق پذیرفتهشده است.
طبق چارچوب پیشنهادی باال ترکیب هیئتمدیره از منظر موظف بودن اعضا در هیئتمدیره از دو طریق بر
روی اسناددهی جمعی پایانی تاثیر میگذارد .مسیر اول همان رابطهی  2است که در آن اعضای موظف و
غیرموظف به احتمال زیاد مجموعهی متفاوتی از اطالعات را در جلسات هیئتمدیره مطرح میکنند .البته
همانطور که استدالل کردیم میزان همپوشانی صنعت شغل ثابت اعضای غیرموظف با صنعت بنگاه بر
اطالعات آنها و در نتیجه اطالعات مطرح شده در جلسات هیئتمدیره تاثیر میگذارد (رابطهی .)6مسیر
دوم از طریق تفاوتی است که اعضای موظف و غیرموظف در حوزهی نفوذ درکشدهشان دارند (رابطهی.)7
تفاوت اعضای موظف و غیرموظف در حوزهی نفوذ درکشدهشان از تفاوت معنادار نقشهای آنها در شرکت
ناشی میشود .این تفاوت باعث خواهدشد که به قضاوتهای متفاوتی از اطالعات مشترک در دسترس برسند
و به این ترتیب است که ترکیب هیئتمدیره از منظر موظف بودن اعضا با واسطه روی قضاوتهای شکل
گرفته در هیئتمدیره تاثیر میگذارد.
نتیجهگیری
در این مقاله طی یک مطالعهی موردی ،اسناددهی به عنوان یک پدیدهی سطح گروه در زمینهی هیئتمدیره
مورد مطالعه قرار گرفتهاست .از میان عوامل بسیاری که میتواند به اسناددهی جمعی هیئتمدیره جهت بدهد،
تفاوت اعضای موظف و غیرموظف و نسبت آنها در هیئتمدیره به عنوان عامل تاثیرگذار مورد بررسی
انتخاب شده است .نتیجهی این موردکاوی نشان میدهد که قضاوت اسناددهی هر یک از اعضای هیئتمدیره
با گزینش از دامنهی اطالعات طرحشده توسط تمامی اعضای هیئتمدیره – از جمله خود فرد – شکل می-
گیرد و تمامی اطالعات به طور یکسان در قضاوتها به کار گرفته نمیشود .اعضای موظف و غیرموظف
مجموعهی متفاوتی از متغیرهای کسبوکار را تحت کنترل و نفوذ خود میپندارند و بر اساس همین حوزهی
کنترل درکشدهشان اطالعات را بر میگزینند و قضاوت اسناددهی شخصیشان را شکل میدهند .در مرحله-
ی تضارب آراء و قضاوتها نیز ،اعضایی که قدرت مقبولیت باالتری داشتهاند ،تاثیر بیشتری بر جمعبندی و
توافق اعضا بر روی یک اسناددهی جمعی گذاشتهاند.
سهم نظری عمدهی این تحقیق در معرفی یک مدل فرآیندی برای شکلگیری اسناددهی جمعی در هیئت-
مدیره است .به عالوه سازهها و عوامل تعیینکننده در هریک از مراحل را تبیین میکند .همانطور که مک-
نالتی ،زاتونی و داگالس ( )1025پیشنهاد میکنند این تحقیق با استفاده از دادههای دسته اول در حاکمیت-
سازمانی و با رویکرد کیفی ،سعی در شکافتن جعبهی سیاه نقشآفرینان حاکمیتی و شناختن فرآیندهای
رفتاری آنان داشتهاست .یافتههای این تحقیق تصور سادهی دوگانهای را که میتواند دربارهی رابطهی نسبت
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غالب اعضای موظف یا غیرموظف در هیئتمدیره با گرایش به سمت اسناددهی داخلی یا خارجی این نهاد
سازمانی وجود داشته باشد ،کنار میزند .بعنوان مثال یافتههای این تحقیق میگویند اسناددهی هیئتمدیرهای
با غالب اعضای غیرموظف بستگی به این موضوع دارد که اعضای غیرموظف چقدر آشنایی با فضای کسب-
وکار شرکت دارند و چقدر در آن احساس نفوذ و تاثیرگذاری میکنند.
سهم نظری دیگر این تحقیق ،مطالعهی سازهی اسناددهی جمعی در سطح گروه است که هاروی و همکاران
( )1025به عنوان یک خالء تحقیقاتی مهم از آن یاد میکنند .در این تحقیق این سازه به عنوان اسناددهی
مورد ائتالف اعضای هیئتمدیره برای تصمیمگیری و اقدام برای حل مشکل مفهومسازی شدهاست.
سهم کاربردی مقالهی پیشرو در این است که تاثیر ترکیب هیئتمدیره از منظر موظفبودن اعضا – در یک
شرایط زمینهای خاص – را بر روی شیوهی اسناددهی هیئتمدیره نشان میدهد .بر اساس این تبیین،
شرکتها ممکن است بتوانند به هنگام استخدام اعضای هیئتمدیرهشان ،از زاویهی تفسیر نتایج عملکرد نیز،
کارایی و موثر بودن احتمالی هیئتمدیرهشان را برآورد کنند .به عنوان مثال هیئتمدیرهها باید بدانند که اگر
به دالیلی مانند استفاده از تجربیات یا باالبردن قدرت مذاکره ،اکثریت اعضای غیرموظف خود را از فعاالن با
سابقهی صنعت انتخاب کنند – ،خصوصا در شرایط نامساعد کسبوکار – به احتمال زیاد هیئتمدیره
حساسیت و توجه بسیاری روی متغیرهای محیط بیرون و رفتار بازیگران اصلی آن خواهد کرد و نتیجهی
نامطلوب حاصلشده را اسناددهی خارجی میکند .بنابراین الزم است که چنین هیئتمدیرههایی سازوکارها و
معیارهایی عینی برای ارزیابی شایستگیها و عملکرد مدیریت سازمان در حوزههای مختلف تنظیم کنند تا به
اندازهی کافی در مورد کاستیها و قوتهای داخلی نیز واقعبین باشند .اگر واحد تحلیل را به سطح فرد
بیاوریم ،سهم کاربردی دیگر آن است که هر کدام از اعضای موظف و غیرموظف هیئتمدیره با تاثیرات
ناخودآگاهی که ممکن است در شرایط مختلف بر روی روند اسناددهی هیئتمدیره بگذارند ،آشنا میشوند.
بنابراین میتوانند با تغییر در زاویهی دیدشان ،شناخت و مشارکت خود را در اسناددهی هیئتمدیره موثرتر و
کاملتر سازند.
اولین محدودیت مقالهی پیشرو این است که صرفا از یک مطالعهی موردی نمیتوان نتایج دارای روایی الزم
گرفت55.محدودیت دیگری که پیشروی جمعآوری اطالعات وجود داشته دشواری دسترسی به اعضای
هیئتمدیرهی شرکتها بوده است .رفت و برگشت میان دادهها و نظریه و به عبارتی میان گردآوری و تحلیل
دادهها از الزامات استقرای نظریه از روش موردکاوی است و در بسیاری از موارد ،تحلیل یافتههای کیسهای
مطالعهشده حتی منطق انتخاب کیسهای آتی را مشخص میکند ) .(Eisenhardt, 2999اما در این
پژوهش به دلیل محدودیت زمان اعضای هیئتمدیرهها حتی مراجعهی دوباره به اعضای هیئتمدیرهی یک
 55این تحقیق بخشی از یک پایاننامهی کارشناسی ارشد  MBAاست که در حال تکمیل با یک مطالعه موردی دیگر هم می باشد.
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شرکت مطالعه شده نیز وجود نداشت و در این پژوهش بر خالف رویهی معمول ذکر شده ،حرکت از گردآوری
داده به سمت تجزیه و تحلیل دادهها تنها یکبار صورت گرفتهاست.
برای تحقیقات آتی پیشنهاد میشود که ( )2مطالعات اکتشافی بیشتر با تعداد موردکاویهای بیشتر که نسبت-
های متنوعتری از اعضای موظف و غیرموظف دارند ،انجام شود تا با مقایسهی نتایج موردکاویهاا بتاوان باه
طور دقیقتر و با روایی بیشتر به جوانب شکلگیری اسناددهی جمعی در هیئتمادیره شاناخت پیادا کارد)1( .
همچنین پیشنهاد میشود در تحقیقات آینده قضیههای ارائهشده در نتایج این تحقیق و تحقیقات تکمیلکننده
به صورت تجربی آزمون شوند تا در صورت تایید بتوان با روایی باال به این یافتههاا اساتناد کارد )5( .شارکت
مورد مطالعه در این مقاله در کسبوکاری با روابط تجاری شرکت-با-شرکت 55فعالیت میکارد کاه در سامت
تقاضا به تعداد کم ،شرکت بزرگ و پرقدرت وجود داشت .پیشنهاد میشود موردکااویهاای آیناده در کساب-
وکارهایی با روابط تجاری شرکت-به-شرکت که سمت تقاضاایشاان تکثار و رقابات بیشاتری داشاتهباشاد و
همچنین در کسبوکارهایی با روابط تجاری شرکت -با -فرد 53انجام شاود .در چناین فضاای کسابوکااری
شرکت مورد مطالعه دیگر با یک کارفرمای قدرتمند روبرو نیست؛ بلکه با تعاداد بسایاری از مشاتریان فاردی
طرف است .ساختار متفاوت چنین فضایی میتواند در شناخت و تفسیرهای اعضای هیئتمدیره نیز تفاوتهایی
ایجاد کند .با توجه به محدودیت زمان در انجام این تحقیق امکان گنجانادن شارکتهاایی از هار دو فضاای
کسبوکار و مقایسهی اسناددهی هیئتمدیرههایشان وجود نداشتهاست )5( .موردکاوی این تحقیق در صانعت
مخابرات انجام شدهاند که سابقهی مشخصی در زمینهی مقررات حفاظت از تولیدکنندگان داخلی دارد .بنابراین
با این موردکاوی به تنهایی نمای تاوان تااثیر مقاررات حفاظات از تولیدکننادگان داخلای را بار روی شایوهی
اسناددهی هیئتمدیره بررسی کرد .پیشنهاد میشود تحقیقات آینده موردکاویهاایی در صانایعی باا مقاررات
رقابتی متفاوت انجام شود تا تاثیر این عامل مهم زمینهای ،در انتظارات و قضاوتهاای اعضاای هیئاتمادیره
روشنتر گردد )3( .پیشنهاد میشود که در تحقیقات آینده مدل ذهنای جمعای هیئاتمادیره و مکاانیزمهاای
شکلدهندهی آن شفاف تر شوند .در این مقاله اسناددهی جمعی را به عنوان اساناددهی ماورد توافاق اعضاای
هیئتمدیره تعریف کردیم که تصمیم جمعی مصوب هیئتمدیره بر مبنای آن گرفته میشود .دعوت میکنایم
تحقیقات آینده روشنتر سازند که تحت چه شرایط و چه مکانیزمهایی این توافق به تفاهم و اجماع نزدیکتار
می شود .همچنین در این مقاله اسناددهی جمعی به شکلی حاصل شده است که اسناددهی بعضی اعضاا ماورد
توافق قرار گرفته و اسناددهی اعضای دیگر در جهت شکل گیری توافق کمرنگ شدهاست .پیشنهاد میکنایم
که در تحقیقات آینده مواردی نیز مورد مطالعه قرار گیرند که در آنها اسناددهی جمعی به معناای شاکل دادن
به یک توضیح جدید از چرایی وقوع رویداد و متفاوت از توضیح هر کدام از اعضا باشد )6( .نکتهی آخر اینکاه
در این تحقیق اسناددهی فردی و جمعی اعضای هیئتمدیره در مورد یک نتیجهی نامطلوب مطالعه شدهاست.
B2B
B2C
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پیشنهاد میشود در تحقیقات آتی اسناددهی هیئتمدیره در مورد نتایج مطلوب و موفقیاتهاای ساازمان نیاز
.مورد مطالعه قرار گیرد
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