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 چکیده
مدیره از منظر موظف ترکیب هیئتلحاظ  از مدیرهثیرگذاری ترکیب اعضای هیئتهای تادر این مقاله مکانیزم

ی این مدیره مورد مطالعه قرار گرفته است. برای مطالعهتی اسناددهی جمعی در هیئبر روی شیوه بودن اعضا
گیری های اسناددهی اعضای موظف و غیرموظف و چگونگی شکلی اطالعات و قضاوتتفاوت ارائه ،موضوع

مدیره در مورد یک رویداد مشخص در یک شرکت در صنعت مخابرات موردکاوی اسناددهی جمعی هیئت
آن ی مدیرهساختاریافته با تمامی اعضای هیئتی نیمه وی از طریق مصاحبههای این موردکااست. دادهشده

ی این نتیجه شده است. بررسی و تحلیل روابط بین کدها کد گذاریآوری شده و از طریق شرکت جمع
-ی متفاوتی از متغیرهای کسبمجموعهاین شرکت اعضای موظف و غیرموظف  دهد کهموردکاوی نشان می

شان اطالعات را بر شدهی کنترل درکو بر اساس همین حوزه ،پندارندنترل و نفوذ خود میوکار را تحت ک
های اعضا راء و قضاوتی تضارب آدر مرحلهدهند. شان را شکل میگزینند و قضاوت اسناددهی شخصیمی

بر روی یک  بندی و توافق اعضااند، تاثیر بیشتری بر جمعنیز اعضایی که قدرت مقبولیت باالتری داشته
 اند.گذاشته جمعی اسناددهی

ی اسناد، شناخت جمعی، مدیره، نظریهحاکمیت سازمانی، ترکیب هیئتکلمات کلیدی: 

 یادگیری سازمانی
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 مقدمه و طرح مسأله
 ارشد یک بنگاه استمدیره نهاد اصلی اعمال حاکمیت سهامداران بر مدیریتدر سطح بنگاه، هیئت
(Cadbury, 2991) . هدایت استراتژیک نقش  و کارکرد کنترل دونظام حاکمیت سازمانی در بنگاه با اجرای

های ذینفعان مختلف بنگاه و در نتیجه رشد جایگزینی در ایجاد توازن میان حقوق و مسئولیتپراهمیت و بی
این نهاد هر کدام از  .(Daily, et al., 1005)رشد اقتصادی هر کشور دارد ها و به تبع آن پایدار بنگاه

های کنترل شامل حسابرسی رساند. فعالیتهایی مشخص به بروز میکارکردهای مذکور را با اجرای فعالیت
ارشد و جابجایی خدمت مدیرانداخلی، ارزیابی عملکرد مدیریت ارشد، برقراری سیستم انگیزش و جبران

های هدایت استراتژیک نیز فعالیت ؛(Walsh & Seward, 2990)مدیره هستند توسط هیئتمدیرعامل 
های مدیره در گردآوری و تفسیر اطالعات و انتخاب راهکار استراتژیک در طی رویهشامل مشارکت هیئت

 ,Rindova)شود ارشد میبا مدیریتمدیره رسمی سازمان و یا تعامالت اجتماعی رسمی و غیررسمی هیئت

2999; Hendry, et al., 1020).  آن یادگیری ،مدیرهپر اهمیت هدایت استراتژیک هیئت جوانبیکی از 
از  .(Carmeli, et al., 1021)های قبل است بر اثر بازخوردگیری از تصمیمات و اقدامات بنگاه در دوره

های قبلی را توضیح می دهد ها و یا شکستمدیره موفقیتتویه شناخت عللی که از منظر یک هیئاین زا
 اهمیت می یابد.

مدیره از منظر ترکیب هیئتلحاظ  از مدیرهرو این است که ترکیب اعضای هیئتی پیشسوال تحقیق مقاله
-ی عملکرد بنگاه تاثیر میی نتیجهمدیره دربارههیئت 1اسناددهیهایی بر با چه مکانیزم ،موظف بودن اعضا

ای که مدیره را به عنوان اسناددهیاسناددهی جمعی هیئت ه خواهد شدهمانطور که بعدتر توضیح داد گذارد.
یف است، تعرقرار گرفته مورد توافق ،مدیره برای رسیدن به یک تصمیم جمعی برای اقدامتوسط اعضای هیئت

مدیره را مدیره روشن کنیم. منظور در همین ابتدا الزم است منظور دقیق ما از توافق اعضای هیئت ایم.کرده
بر سر یک توضیح   ,.Stevenson, et al)2993(مدیره اعضای هیئت 5و اتحاد 5ما از توافق، ائتالف

پذیرند که این تر بودن این علت نیز میبه طوریکه مخالفان برجستهاست. آمدهتر از علت شرایط پیشبرجسته
رو را تا حدودی حل توان با تاثیر گذاشتن بر آن علت، شرایط پیشای از واقعیت را داشته است و میعلت شمه

و فصل کرد یا حداقل بهبود بخشید. با این توضیحات روشن است که در توافقی که مدنظر ماست اجماعی به 
ای در 7و همگرایی 6همدیگر نیست. منتهی سازگاری 3مدیره صددرصد همانندو باور اعضای هیئت ود نیامدهوج

است که ی کافی مهم و مربوط بودهبه اندازه 9شدهپذیرند که علت اسناددهیآمده و همه میها به وجودقضاوت

                                                      
2 Attribution 
3 Coalition 
4 Alliance 
5 Similar 
6 Consistency 
7 Convergence 
8 Attributed cause 
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 ,.Mohammed, et al., 1020; Harvey, et al) مدیره در جهت رفع آن تصمیم بگیردهیئت

آید و از آنجا که های فردی اعضا به دست میاین اسناددهی مورد توافق از تضارب و تعامل اسناددهی .(1025
ترکیب باشند، های سیستماتیکی در اسناددهی فردی داشتهاعضای موظف و غیرموظف ممکن است تفاوت

یکی  مدیره تاثیرگذار باشد.ی اسناددهی جمعی هیئتتواند بر شیوهمی ظر موظف بودن اعضامدیره از منهیئت
از دالیل تفاوت احتمالی اسناددهی فردی اعضای موظف و غیرموظف، تفاوت اطالعات این اعضا در مورد 

. (Zattoni & Cuomo, 1020)وکار است جزئیات عملیاتی در داخل بنگاه و روندهای محیط کسب
های متفاوتی که در قبال عملکرد بنگاه دارند همچنین اعضای موظف و غیرموظف به دلیل مسئولیت

(Andres & Vallelado, 1009)های متفاوتی برای اسناددهی خواهند داشت، انگیزه (Weiner, 

1009; Murphy & McIntyre, 1007)مدیره از منظر موظف بودن ترکیب هیئت . دلیل دیگر انتخاب
ی مدیره بیش از هر موضوع دیگری در حوزهاستقالل هیئت است کهاین بوده ،به عنوان عامل تاثیرگذار  اعضا

 ;Daily & Dalton, 1023) سازمانی مورد توجه فعاالن صنعت و دانشگاهیان بوده استحاکمیت

Cadbury, 2991) مدیره از ترین شاخص استقالل هیئتبه عنوان مهم این نسبت در بسیاری از منابع و
غیر زیرا میزان حضور اعضای . (Cadbury, 2991; OECD, 1005) استارشد شناخته شدهمدیریت

موظف در یک هیئت مدیره می تواند نشان دهنده استقالل آن هیئت مدیره از محدودیت های داخلی شرکت 
ی دانشگاهی و فعاالن صنعت جالب جامعهتواند برای بنابراین تحقیق روی جوانب مختلف تاثیر آن میباشد. 

 توجه باشد.

ی مدیره است. عمدهرآیندی در هیئتاهمیت نظری عمومی تحقیق حاضر در گسترش مطالعات رفتاری و ف
مدیره و تاثیر آنها بر عملکرد بنگاه تمرکز هیئت 9شناختیادبیات حاکمیت سازمانی که بر مختصات جمعیت

مدیره بر عملکرد سازمان شده و خطی از تاثیر ترکیب هیئتی متغیرهایی ایستا، تصویری سادهبا مطالعهدارند، 
ی میان مدیره به عنوان واسطهی متغیرها و فرآیندهای رفتاری هیئتمطالعه دهند. در حالیکه باارائه می

مدیره به عنوان یک توان تصویری دینامیک از عملکرد هیئتشناختی و عملکرد سازمان، میمتغیرهای جمعیت
گاه مدیره بر عملکرد بنتری از چگونگی تاثیرگذاری هیئتگیرنده بدست آورد که توضیح واقعیگروه تصمیم

( و 1025نالتی، زاتونی و داگالس )مک بنابر دعوت .(Forbes & Milliken, 2999)کند بیان می
سازمانی برای باالی تحقیقات کیفی در حاکمیت در این مقاله از پتاسیل (1025زاتونی، داگالس و جاج )

است. در استفاده شده هاآن ادراک و رفتارهای واقعی و شناخت 20بازیگران حاکمیتی« ی سیاهجعبه»گشودن 
( تفاوت گرایش 1026( و هی و فنگ )1001مدیره مانند شافر )ی اسناددهی هیئتتحقیقات گذشته درباره

اند و شدههایی پوزیتیویسته مطرحاعضای موظف و غیرموظف در قالب قضیه  –داخلی یا خارجی  –اسناددهی 
اند. در این مقاله به طور مشخص به دنبال یری این اسناددهی مورد سوال نبودهگوقت چگونگی شکلهیچ

                                                      
9 Demographic 
10 Governance actors 
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گیری اسناددهی اعضای موظف و غیرموظف و همچنین مکانیزم بر هم کنش اسناددهی توضیح فرآیند شکل
 .مدیره هستیمگیری اسناددهی جمعی هیئتاین اعضا با همدیگر و شکل

ی ی نتیجهمدیره دربارهی اعضای هیئتجویانهی توضیح رفتار علتبرا 22ی اسناددر این پژوهش از نظریه
ی اسناد برای توضیح چگونگی ادراک تر در ادبیات مدیریت از نظریهشود. پیششده استفاده میعملکرد حاصل
است کارکنان استفاده شده و تنبیه و تشویق ، انگیزش بیرونی و درونی21ی رهبر و عضوعلّی در رابطه

(Harvey, et al., 1025)ی اسناد در ی کاربرد نظریه. یکی از تاثیرات نظری انجام این پژوهش، توسعه
در این ی بنگاه است. مدیره از عملکرد گذشتهگیری هیئتی نتیجهبستر سازمان و استفاده از آن در حوزه

در فضای  دهیی اسناددهی آن، پیشایندهای اسنادره در شیوهمدیی تاثیر ترکیب هیئتکاربرد به هنگام مطالعه
ی اسناد نیز گیرند که این امر به گسترش نظریهمدیره مورد انطباق و کاوش نظری قرار میگیری هیئتتصمیم

ی این پردازد که مطالعهی اسناددهی جمعی در سطح گروه میبه عالوه این مقاله به پدیده خواهد انجامید.
ی اسناد در بستر سازمان پیشنهاد ( بر نظریه1025عنوان یک خالء عمده در مرور هاروی و همکاران ) حوزه به

 است.شده

مدیره تاثیری ی استدالل علّی هیئتاهمیت کاربردی موضوع این مقاله در این است که اسنادها و شیوه
ی بنگاه و در ، انتظار از عملکرد آیندهی اجزای آنوکار و انتظار از رفتار آیندهمستقیم در شناخت محیط کسب

 & Lant, et al., 2991; Kelley)ی بنگاه خواهد داشت نتیجه اتخاذ تصمیمات استراتژیک آینده

Michela, 2990). مدیره استی هیئتبنابراین، با توجه به اینکه مسئولیت نهایی استراتژی بنگاه برعهده 
ی اسناددهی گذار بر شیوه(، مهم است که عوامل تاثیر2596 ی نظام راهبری شرکتی ایران،نامه)آئین
گیری در اسناددهی های سوتوان زمینهمدیره شناسایی شود. با شناسایی این عوامل است که میهیئت
 اد.گیری استراتژیک را افزایش دمدیره را به حداقل رساند و اثربخشی تصمیمهیئت

 

                                                      
11 Attribution theory 
12 Leader-member relationship 
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 ی تحقیقمرور پیشینه.

 ی اسنادنظریه

ها و نظریاتی را شامل ای از مدلی روانشناسی اجتماعی، مجموعهی اسناد در حوزهنظریه

داده، مورد ی رفتارها، وقایع و نتایج رخی انسان را دربارهجویانهشود که رفتارهای علتمی

. چارچوب کلی (Deborah, 2002; Kelley & Michela, 0890)دهند مطالعه قرار می

بر اسناد  03شده در این حوزه به این صورت است که پیشایندهاییمطالعات انجام

)یا عواقبی( دارد که بر روی  04شده نیز پسایندهاگذارند و اسناد انجامشده تاثیر میانجام

شده در این حوزه معموال یا های مطرحلعات و نظریهگذارند. مطای فرد تاثیر میرفتار آینده

ی دوم کنند و یا پارهدهی به اسناد را بررسی میی اول یعنی تاثیر پیشایندها در جهتپاره

ی فرد های مختلف اسناددهی را بر روی رفتار آیندهیعنی عواقب و پسایندهای یک شیوه

. سوال تحقیق این مقاله هم در (Kelley & Michela, 0890)دهند مورد مطالعه قرار می

ی خاص است. پیشایندهای ها بر اسناددهی در یک زمینهی اول یعنی تاثیر پیشایندپاره

شوند بندی میها دستهی اطالعات، باورها و انگیزهشده معموالً در سه دستهاسناد انجام

(Kelley & Michela, 0890)ی های اسناددهی، مدلی محوری در حوزهی شیوه. درباره

شده به نتایج و وقایع توسط افراد در سه بعد دادهکند که علل نسبتی اسناد بیان مینظریه

اند که هر علت با یکدیگر متفاوت 07و قابلیت کنترل 06)درونی یا بیرونی(، پایداری 05مبدأ

در این  .(Deborah, 2002)ا نتایجی متفاوت از هم خواهد داشت هکدام از این شیوه

ی اسناددهی درونی و بیرونی را تفکیک خواهیم کرد. که منظورمان از مقاله بیشتر دوگانه

گیری از منابع سازمان است که تحت کنترل و های انجام کار و بهرهعوامل درونی، رویه

یت سازمان قرار دارد؛ عوامل خارجی متغیرهایی هستند که خارج  از مرز تصمیم مدیر

 گذارد.خورند و تصمیم مدیریت به طور مستقیم بر آن تاثیر نمیسازمان رقم می

 مدیره و ترکیب اعضای آنهیئت 

                                                      
13 Antecedents 
14 Consequences 
15 Locus of causality 
16 Stability 
17 Controllability 
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د در تواننها میها، از شرکتی به شرکت دیگر، در مختصاتی متفاوت است که این تفاوتمدیرهوضعیت هیئت
سازمانی تاثیر های حاکمیتی و کیفیت اجرای آنها و در نتیجه در ظهور کارکردهای حاکمیتتعیین فرآیند

ی توان در محورهای اندازهمدیره این مختصات را می. در مورد هیئت(Uhlaner, et al., 1007)بگذارد 
مورد بررسی قرار داد. ترکیب اعضای  29و دوگانگی نقش مدیرعاملمدیره مدیره، ترکیب اعضای هیئتهیئت
ی زمینهی ابعاد مختلفی مانند نسبت اعضای موظف، غیرموظف و مستقل، پستوان از زاویهمدیره را میهیئت

حضور نمایندگانی از مدیره، ترکیب جنسیتی اعضا و حضور یا عدمای اعضای غیرموظف هیئتتحصیلی و حرفه
مدیره ی اخیر استقالل هیئتبه اینکه در دهه . با توجه(Huse, 1000)ن نمود ز ذینفعان بنگاه معیهر یک ا

گذاران و صاحبان ی مدیران در کانون توجه سرمایهطلبانهاز مدیریت ارشد برای پیشگیری از رفتارهای فرصت
مدیره که به استقالل ته است، تعابیری از ترکیب اعضای هیئتی دانشگاهی قرار گرفصنعت و همچنین جامعه

 & Andres & Vallelado, 1009; Daily)اند شوند، اهمیت دوچندانی یافتهمدیره مربوط میهیئت

Dalton, 1023)(نیز بر لزوم حفظ استقالل هیئت2991. گزارش کادبری )ارشد و نسبت یتمدیره از مدیر
مدیره و لزوم وجود اعضای مدیره، جدایی نقش مدیرعامل از رئیس هیئتباالی اعضای غیرموظف هیئت

  داندکند و وجود این مختصات را دارای تاثیر مثبت در عملکرد بنگاه میمدیره تاکید میمستقل در هیئت
(Cadbury, 2991). 

 مدیرهر هیئتاسناددهی د 
ای که سازمان در طبق ادبیات یادگیری سازمانی، در کنار تحلیل روندها و پردازش اطالعات موجود، تجربه

آورد، یکی از منابع اساسی به دست می خورد از اجرای تصمیمات استراتژیک آنتعامل با محیط و دریافت باز
براین تفسیری که رهبران یک بنگاه از نتایج کسب شناخت مدیریت ارشد از محیط پیرامون بنگاه است. بنا

عملکرد حاصل شده و علل آن دارند، یکی از جوانب مهم شناخت محیط خارجی است و تاثیری اساسی در 
 ,.Carmeli, et al., 1021; Lant, et al)ی بنگاه خواهد داشت تصمیمات استراتژیک و عملکرد آینده

آن سازمان ی عملکرد بر همین اساس است که اهمیت اسناددهی رهبران یک سازمان از نتیجه.  (2991
مدیره و عوامل تاثیرگذار بر آن، با توجه به اینکه این نهاد ی اسناددهی هیئتشود. در این میان شیوهروشن می

( از اهمیت 2596راهبری شرکتی ایران؛ ی نظام نامهمسئولیت نهایی را در قبال استراتژی بنگاه دارد )آئین
(، 2990از نظر تبیین اهمیت اسناددهی هیئت مدیره، به طور مثال والش و سوارد ) ای برخوردار است.ویژه

( اسناددهی 1026( و هی و فنگ )1025(، سان و شین )1006(، هلبلیان و راجاگوپاالن )1001شافر )
اند؛ همچنین بتمن ابی عملکرد مدیرعامل و اخراج مورد بررسی کردهمدیره را  از دیدگاه نقش آن در ارزیهیئت

مدیره را، با توجه به مخاطبان داخلی و خارجی که تر اهمیت اسناددهی هیئت( در نگاهی وسیع2995و ویتز )
 پذیری منابع برای بنگاه دری بنگاه، عملکرد آن و حصولهای آیندهدارد، در اثرگذاری آن بر روی استراتژی

 .(Bettman & Weitz, 2995) دانندآینده می

                                                      
18 CEO Duality 
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مدیره را در بستر فرآیند ارزیابی عملکرد مدیرعامل بررسی شده توسط هیئتاسناد علّی انجام (1001شافر )
طرف  جویانه ازمدیره که بیشتر با محدودیت اجتماعی و ریسک رفتارهای تالفیهیئت موظفاعضای کند. می

اند، گرایش بیشتری ارشد بودهگیری و عملکرد تیم مدیریتمدیرعامل روبرو هستند و خود نیز جزئی از تصمیم
 غیرموظفاعضای رونی خارج از کنترل مدیریت دارند. عملکرد ضعیف بنگاه به عوامل بی اسناددهیبه 

دسترسی  محدودیت و دهند،یای که برای شرکت اختصاص مو انرژی مدیره بیشتر با محدودیت زمانهیئت
های اطالعاتی، مسیری میانبر را برای رسیدن اند. بنابراین با استفاده از سرنخمواجه جزئی عملیاتی به اطالعات
ی خود این ( در مقاله1006هلبلیان و راجاگوپاالن ). (Schaffer, 1001) کنندطی می اسنادبه قضاوت 

ی ای که مدیرعامل در آن غالب باشد، به احتمال بیشتری نتیجهمدیرهاند که هیئتا را پیشنهاد دادههقضیه
ای که نسبت غالب اعضای غیرموظف اسناددهی خواهدکرد؛ در مقابل هیئت مدیره29نفع خودنامطلوب را به

دهد رل نسبت میی بد عملکرد را به عوامل داخلی تحت کنتباشد، به احتمال بیشتری نتیجهداشته
(Haleblian & Rajagopalan, 1006)( به تاثیر عملکرد میانگین صنعت در 1025. سان و شین )

اند. در اخیرترین ی عملکرد نامطلوب بنگاه به مدیرعامل و ارزیابی عملکرد او اشاره داشتهاسناددهی نتیجه
ی ی اسناد در بررسی تاثیر حقوق پرداختی به مدیرعامل بر روی رابطه( از نظریه1026تحقیق هی و فنگ )

 .(He & Fang, 1026; Sun & Shin, 1025)اند عملکرد بنگاه و اخراج مدیرعامل پرداخته

ی شناسایی دقیق سازه آید، امامدیره سخن به میان میدر تحقیقات باال با اینکه بعضا از اسناددهی هیئت
( در 1025است. در همین راستا هاروی و همکاران )اسناددهی جمعی در سطح گروه مورد غفلت قرار گرفته

-ی اسناد در موقعیت سازمان، به خالء مهمی که در این حوزه وجود دارد اشاره میمرور خود بر کاربرد نظریه

ای که در آن اعضای یک گروه به معنی پدیده»ناددهی جمعی کنند. به اعتقاد این محققان، مطالعه در مورد اس
، فوق «دهندی یک رویداد یا نتیجه که به گروه مربوط است، شکل میاسناددهی یکسان یا مشابهی را درباره

زه را به دلیل . این محققان اهمیت تحقیق در این حو(Harvey, et al., 1025)العاده کمیاب بوده است 
-ها که در آنها اسناددهی جمعی مکررا اتفاق میدر سازمان 10محورگسترش روز افزون ساختارهای گروه و تیم

ی های نظری و کاربردی مطالعه( با وجود جذابیت1025دانند. به اعتقاد هاروی و همکاران )افتد، باال می
ه را برای حرکت نگرفته و ممکن است در آینده نیز ی اولیاسناددهی سطح گروه، تحقیق در این حوزه تکانه

گیری اسناددهی افراد با همدیگر و اندازه 12ی این عدم اقبال، دشواری منطقی تجمیعنگیرد. دلیل عمده
و، . پیش از این مارتینک(Harvey, et al., 1025)ی سطح گروه است اسناددهی جمعی به عنوان یک سازه

اند. ی اسناددهی جمعی دعوت کردهی اسناد را به مطالعه درباره( نیز محققان نظریه1022هاروی و داسبورو )
کنیم و منظور دقیق این ی فرآیندهای شناخت جمعی در گروه را مرور میی تحقیقاتی دربارهدر ادامه، پیشینه

  شود.یمدیره، تعریف و پیشنهاد ممقاله از اسناددهی جمعی در هیئت
                                                      
19 Self-serving 
20 Group- and team-based structures 
21 Aggregate 
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 فرآیندهای شناخت جمعی در گروه
گیرنده میزان به مدیره به عنوان یک تیم تصمیمی حاثز اهمیت در ارتقاء اثربخشی هیئت. یک مساله

ی ی آن است. یعنی بایستی زمینه و شیوههای منحصربفرد از طرف دارندهگذاری اطالعات و دیدگاهاشتراک
های های خود را در بحثهر کدام از اعضا اطالعات، دانش و دیدگاهتعامل اعضای گروه به شکلی باشد که 

 ,.Walsh, et al)گیری گروهی کنند د تفسیر و تصمیمبررسی بگذارند و به نوعی وارد فرآین و گروه به نقد

ضو به دانش جمعی سطح در اثر این تسهیم اطالعات و نقد و بررسی آن است که دانش فردی هر ع .(2999

 .(Gibson & Earley, 1007) گیردشود و مدل ذهنی تیمی در سطح گروه شکل میگروه تبدیل می

تعریف « ذهنی و روانشناختی از متغیرهای محیط و چگونگی رفتار آنها 11یک بازنمایی»مدل ذهنی به عنوان 
. در مدل ذهنی هر فرد مفاهیم )مجرد و (Klimoski & Mohammed, 2995, p. 503)شود می

-ها دستههای مورد انتظار از آنها و رفتارها و ویژگیآن 15یکنندهملموس( محیط پیرامون، اطالعات تداعی

ل ذهنی در یک تیم برای واکاوی مفهوم اشتراک مد (1020محمد و همکاران )در بحثی که  شوند.می 15بندی
کنند که غیرممکن است تمامی اعضای یک تیم در مورد یک پدیده مدل ذهنی تصریح می دهند،انجام می

اشتراک در مدل ذهنی زمانی وجود دارد که بیشتر  کنند کهمی بیان باشند. این محققانکامال یکسانی داشته
ه به صورت مشابهی )و نه لزوماً یکسان( بیاندیشند ( اعضای تیم در مورد یک موقعیت یا پدیدی)نه لزوماً همه

بر این اساس در مورد تفسیر علّی یک  .(Mohammed, et al., 1020)باشند و انتظارات مشابهی داشته
امی مدیره به یک اجماع صددرصد در مورد تمتوان انتظار داشت که اعضای هیئترویداد در بنگاه نیز نمی

مدیره جزئیات علت رویداد برسند. اما مشابه به همان تعریفی که در سطور باال به آن اشاره شد، اعضای هیئت
اسناددهی  با مکانیزمی روی یک العمل به رویداد تصمیم بگیرند، ناچارند کهبرای اینکه بتوانند در مورد عکس

ی قابل ن برای اینکه اسناددهی جمعی یک سازهشان قرار دهند. بنابرایتوافق کنند و آن را مبنای تصمیم
کنیم که مبنای تصمیم مصوب ها باشد، آن را به عنوان اسناددهی مورد توافقی تعریف میحصول از داده

 مدیره قرار گرفته است.هیئت

تواند باعث گیری شناخت جمعی در یک گروه قدرت، منزلت و یا نقش متفاوت افراد نیز میبه هنگام شکل
 ,.Gibson & Earley, 1007; Walsh, et al)یر متفاوت اعضا در شناخت جمعی گروه شود تاث

تقسیم کرد.  16و شخصی 13توان به دو گروه قدرت رسمیهای قدرت یک فرد در سازمان را می. پایه2999(
و  19، تشویق17گیرند شامل قدرت تنبیهات میهای قدرت رسمی که از موقعیت یک فرد در سازمان نشپایه

                                                      
22 Representation 
23 Representative 
24 Categorization 
25 Formal 
26 Personal 
27 Coercive power 
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های منحصربفرد هر فرد ها و توانمندیهای قدرت شخصی از ویژگیشوند. در مقابل، پایهمی 19قدرت مشروع
. در  ,Raven)2995(هستند  52و قدرت محبوبیت و مقبولیت 50شوند و شامل قدرت تخصصناشی می

ی سازمانی همسان هستند، مدیره از لحاظ ردهدیره با توجه به اینکه تمامی اعضای هیئتمموقعیت هیئت
ی تخصص و مقبولیت در تاثیرگذاری اعضا بر روی های شخصی قدرت یعنی دو پایهرود که پایهانتظار می

 کننده باشد.مدیره تعیینهای هیئتیکدیگر و روند بحث

 هاادهآوری دچارچوب نظری اولیه برای جمع
ی بنگاه، ی اطالعات خود دربارههایی که معموال اعضای موظف و غیرموظف در دامنهبا توجه به تفاوت

توان ، می(Andres & Vallelado, 1009)وکار دارند ی فعالیت و فضای کالن کسبصنعت حوزه
ها را ی متفاوتی از اطالعات و دیدگاهموظف مجموعههای مختلف از اعضای موظف و غیرانتظار داشت نسبت

بیان  تحقیقاتی در تسهیم اطالعات در گروهی مدیره کند. به عالوه پیشینهیئتهای استدالل علّی هوارد بحث
العات ی اطهای مختلف رفتارهای متفاوتی را از جهت تسهیم و ارائهکند که یک عضو مشخص در ترکیبمی

مدیره از در نتیجه ترکیب اعضای هیئت .(Gruenfeld, et al., 2996)دهد ن میو دانش از خود نشا
 گذارد.ی اطالعات موجود در این تیم برای اسناددهی تاثیر میطریق فرآیندهای شناخت جمعی در دامنه

ی اسناددهی و اسناد به نفع ههای متفاوتی از لحاظ انگیزاز طرف دیگر اعضای موظف و غیرموظف وضعیت
دفاع از عملکرد خود و مدیرعامل دارند، اعضای  برایبیشتری  یانگیزهدارند. در حالیکه اعضای موظف  51خود

ارشد نخواهند داشت ها به مدیرعامل و تیم مدیریت چنین محدودیتی در اسناددهی کاستی الزاماً غیرموظف
(Schaffer, 1001). هایی که برای بنابراین ترکیب اعضای موظف و غیرموظف از جهت برآیند انگیزه

ها در فرآیند سازی اطالعات همسو با این انگیزهشود و ارائه و برجستهمدیره ایجاد میاسناددهی در هیئت
شاره شد، نباید از تاثیر همانطور که در مرور پیشینه نیز ا نهایتاً گذارد.شناخت جمعی بر اسناددهی تاثیر می

دهی به آراء و ساختار قدرت و نفوذ اعضا بر فرآیند اسناددهی جمعی غافل بود. این جزء با مکانیزم وزن
ی بنابراین با مجموعه .(Walsh, et al., 2999) گذاردانیزم شناخت جمعی تاثیر میهای افراد بر مکدیدگاه

شود به آوری میای که با تکیه بر آن، اطالعات از مطالعات موردی جمعال، چارچوب نظری اولیهتوضیحات با
 خواهد بود: 2طرح شده در شکل صورت 
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32 Self-serving Attribution 



 عملکرد ی اسناددهی نتیجهمدیره بر شیوههای تاثیرگذاری ترکیب هیئتشناسایی مکانیزم

 

61 

 

 تخانش مزیناکم
یعمج

 تخانش مزیناکم
یعمج

 یاضعا بیکرتیعمج یهددانسا
هریدم تئیه

هریدم تئیه رد اه هاگدید و تاعالطا

هریدم تئیه رد یهددانسا یاه هزیگنا

 رد تردق راتخاس
هریدم تئیه

 

 هاچارچوب نظری اولیه برای جمع آوری داده-0شکل 

 روش تحقیق
ال تحقیق این مقاله، پیشینه تحقیقاتی کافی و کامالً مرتبطی وجود نداشته که ی سوبا توجه به اینکه در حوزه

هایی مشخص برای آزمون پیشنهاد داد، این تحقیق تا حدود قابل توجهی با استفاده از آن بتوان فرضیه
ایی در هتر و قضیهرویکردی اکتشافی دارد. از این رو این تحقیق به دنبال پیشنهاد دادن چارچوب نظری دقیق

ی توضیح مکانیزم تاثیرگذاری ترکیب شده است. سوال عمومی این تحقیق دربارهپاسخ به سوال تحقیق مطرح
مدیره پاسخ ی اسناددهی آن است و در واقع به سوالی در مورد فرآیندها رفتاری هیئتمدیره بر شیوههیئت

. (McNulty, et al., 1025)ثر بخش باشد تواند ادهد. بنابراین اتخاذ رویکرد کیفی در این تحقیق میمی
ای مانند تواند پیوند محکمی با عوامل زمینهمدیره میاز طرف دیگر با توجه به اینکه رفتار و شناخت هیئت

، باشدهای پیش رو داشتهی شرکت، صنعت مورد فعالیت و جنس چالشمدیره، پیشینهی اعضای هیئتپیشینه
بهتر است این پدیده در قالب استراتژی مطالعات موردی که رویکرد کیفی در جمع آوری و تحلیل داده های 

برای انجام این پژوهش برگزیده  55ی موردیخود دارند مورد بررسی قرار گیرد. با این مالحظات، روش مطالعه
 .(Eisenhardt & Graebner, 1007)شده است 

 آوری اطالعاتروش گرد
مدیره از طریق مصاحبه با های فردی و جمعی هیئت، اطالعات مربوط به اسناددهیانجام گرفته موردکاوی در

ی عملکرد به صورت ی علت بروز نتیجهمدیره گردآوری شده است. طرح سوال دربارهتمامی اعضای هیئت
. بنابراین باشدای داشتهزیاد غیر قابل مقایسه مال بسیارهای متنوع، واگرا و به احتتوانست پاسخعمومی می

ی عملکرد آن تاثیر که بر نتیجهی یک رویداد مشخص ی شرکت دربارهمدیرهمصاحبه با اعضای هیئت
طالعات را برای پاسخگویی به شده موثرترین اانتخاب رویدادانجام گرفته است. برای اینکه  اساسی داشته

 :مورد توجه قرار گرفتهای زیر ویژگید ار ما بگذارسوال تحقیق در اختی

                                                      
33 Case-study 
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 ًو موضوعی نباشد که منطقا  ،خنثی باشد رویداد از بابت اسناددهی به عوامل داخلی یا خارجی ماهیتا
 به سمت یکی از انواع اسنادها سوگیری داشته باشد.

 مدیره مورد بحث و تی کافی در هیئکننده باشد تا به اندازهرویداد باید در سرنوشت شرکت تعیین
 .بررسی قرار گرفته باشد

 افراد  را در شرکت به طور جدی به  سازمانیموقعیت  ،تا حد امکان توضیح دادن در مورد رویداد
 در مورد آن ممکن باشد.و کسب اطالعات چالش نکشد و بحث کردن 

 مدیره مانده ی هیئتی اعضاهای انجام گرفته پیرامون آن در حافظهتا حد امکان اخیر باشد تا بحث
 باشد.

 نهایتاً چنین رویدادی در مشورت با مدیران شرکت مورد بررسی شناسایی و انتخاب شد.

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات
. همانطور که بران استشدهتحلیل  بندی کدهاها به روش کدگذاری و گروهبهمصاح به دست آمده از اطالعات

ها ابتدا به صورت باز کدگذاری شده است. سپس در مرور ن مصاحبهکنند مت( توصیه می1006و کالرک )
ی کدها، با ی چندبارهپس از تصفیه اند.بعدی کدها بازبینی شده و کدهای مشابه با همدیگر ادغام شده

به این نتیجه رسیدیم که مفید است  برای رسیدن به یک مدل فرآیندی ها با سوال تحقیقی دادهمقایسه
اعضای موظف و غیرموظف تفکیک  از طرف« ی قضاوتارائه»و « ی اطالعاتارائه»های دستهکدها را در 

در هر کدام از این دو  ها راها و غیرموظفکنیم تا بهتر بتوانیم رفتار منفرد هر یک از اعضا و همچنین موظف
ی تعامل اعضا ی شیوههمچنین هر کجا که کدها اطالعاتی درباره .کنیم و با همدیگر مقایسه مرحله شناسایی

ای دسته شدند.ای جداگانه قرار دادهدادند در دستهمی با همدیگر در جهت رسیدن به یک توافق و اسناد جمعی
اسناددهی جمعی  سپس وکار شناسایی شد.کسب واقعیات مدیره وای هیئتاز کدها نیز به نام شرایط زمینه

با کنار هم گذاشتن رفتار هر گروه از  . نهایتاها شناسایی شدصاحبهمدیره با استفاده از شواهد موجود در مهیئت
هر  یای و اطالعاتی که در مورد پیشینهعوامل زمینه و در نظر گرفتناعضا در رسیدن به اسناددهی جمعی 

مدیره از منظر موظف بودن ترکیب هیئت مدیره در دست بود، مکانیزمی برای تاثیرگذاریکدام از اعضای هیئت
 .معرفی کردیم مورد بررسیدر شرکت  مدیرهبر روی اسناددهی جمعی هیئت عضاا
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 ی موردکاویهاتحلیل یافته
به تولید یک  ی هشتاداوایل دههافزاری است که از نرم –یک شرکت مخابراتی 55«فناوران پیشگام»شرکت 

هستند. شرکت  مخابراتی در صنعت هایکارفرما. مشتریان این شرکت پردازدافزاری میمحصول تخصصی نرم
 .نام خارجی داردچند رقیب صاحبی این محصول است و کنندهتنها شرکت ایرانی ارائه فناوران پیشگام

 رویداد انتخاب شده
، شرکت گردد. در این مقطعباز می هشتادی پایانی دهه هایسال ویداد انتخاب شده در این شرکت بهر

ی تمام توسعه فناوران پیشگامای خود را داشت، طی توافقی با هی ظرفیت سایتکه قصد توسعه کارفرما
ی توسعه سال پروژهتا مدت یک فناوران پیشگامسپرد و مقرر شد که شرکت  این شرکتهای خود را به سایت

رضایت کافی را  فناوران پیشگاماز عملکرد و خروجی شرکت  کارفرمارا به پایان برساند. اما با گذشت یکسال 
ای پیمانکار خود ی خود با این شرکت را فسخ کند و دوباره طی مناقصهتصمیم گرفت که توافق اولیه نداشت و

. بنا بر اظهار و برداشت مدیران شرکت، در طی این (اءعضیکی از ا)مصاحبه با  را برای این پروژه انتخاب کند
که قیمت پیشنهادی خود را  با اینکه شرکت سوم شده بود فرصت این را یافت رقیب خارجیمناقصه شرکت 

معتقد بودند که این قیمت بسیار  فناوران پیشگامعوض کند و قیمت خود را به نصف کاهش دهد. مدیران 
فناوران ی مناقصه شد و برنده رقیب خارجیپایین است و تمکین به آن غیرممکن خواهد بود. به این ترتیب 

ر مشخص رویداد مورد بررسی در این موردکاوی، فسخ خارج شد. به طو کارفرما لیستبه کلّی از  پیشگام
به برگزاری  کارفرماپس از گذشت یک سال از انجام پروژه و تصمیم  فناوران پیشگامتوافق اولیه کارفرما با 

ی مجری پروژه است. بنابر معیارهایی که در بخش روش تحقیق برای رویداد مناقصه برای انتخاب دوباره
ی کافی حیاتی و ماهیتا نسبت به عوامل داخلی و خارجی به اندازه شمردیم، این رویداد مناسب مورد انتخاب بر

  خنثی است.

 مدیرهترکیب اعضای هیئت
ی دقیقا در میانه مدیره از منظر موظف بودن اعضاترکیب هیئتاز لحاظ  فناوران پیشگامی شرکت مدیرههیئت

 یرموظف است.عضو موظف و سه عضو غ طیف قرار دارد و  شامل سه

 مدیرههیئت در تحلیل  اسناددهی
مدیره و چگونگی تبادل نظر و توافق آنها بر ی اسناددهی اعضای هیئتآوری اطالعات در مورد شیوهجمع

است. در باالترین ساختار یافته با هر یک از اعضا انجام گرفتههایی نیمهجمعی توسط مصاحبه هیروی اسنادد

                                                      

همچنین نام شرکت های رقیب  شده است.برای رعایت محرمانگی مورد تاکید مدیریت شرکت مورد مطالعه، نام آن تغییر داده  55 
 شود.و کارفرما نیز فاش نمی
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های معنادار به دسته 2توان به صورت جدول ها را میآمده از این مصاحبهستی به دکدهای داده ،سطح
 .53تقسیم کرد

 دسته های اصلی در تحلیل داده ها-0جدول 

 شرح دسته دسته

2 
از طرف اعضای  شدهادراک طرح واقعیات و اطالعات

 غیرموظف

 ی علت رویدادقضاوت اعضای غیرموظف درباره 1

5 
از طرف اعضای  شدهادراک عاتطرح واقعیات و اطال

 موظف

 ی علت رویدادقضاوت اعضای موظف درباره 5

 پیش فرض های ذهنی و انتظارات 3

 تعامل اعضا و سازه های سطح گروه 6

 شرایط زمینه ای و واقعیات موجود 7

 

« وظفاز طرف اعضای غیرم شدهادراک ها و اطالعاتطرح واقعیت»ی اول شامل کدهای مربوط به دسته
ها و اطالعاتی مدیره در مقطع رویداد چه واقعیتهای هیئتکنند که در بحثاست. کدهای این دسته بیان می

ها مطرح گردیده توسط اعضای غیرموظف به عنوان اطالعات مرتبط به موضوع تشخیص داده شده و در بحث
-است که نشان می« عضای موظفاز طرف ا شدهادراک ها و اطالعاتطرح واقعیت»است. متناظر این دسته 

اند. دو ها در بحث مطرح شدهاند و توسط آندهد چه کدهای از نظر اعضای موظف با موضوع مرتبط بوده
است. کدهای این « قضاوت اعضای موظف»و « قضاوت اعضای غیرموظف»ی دیگر کدها شامل دسته

                                                      
نقل قول های انتخاب شده از متن  ،تعداد زیادی از کدها برایدلیل محدودیت مشخص شده برای تعداد صفحات مقاله  به53 

 اند.طرح در متن مقاله نبوده است که در گزارش اصلی این تحقیق نقل قول های الزم ارایه شده مصاحبه ها قابل



 عملکرد ی اسناددهی نتیجهمدیره بر شیوههای تاثیرگذاری ترکیب هیئتشناسایی مکانیزم

 

66 

 

ها ی واقعیتیرموظف با دریافت مجموعههایی است که هر گروه از اعضای موظف و غها بیانگر قضاوتدسته
مدیره اند و آن را در جلسات هیئتاست، به آن رسیده مدیره توسط اعضا مطرح شدهو اطالعاتی که در هیئت

 اند.مطرح کرده

-مدیره در جستجوی مکانیزمی برای شکلهای اعضای هیئت« قضاوت»از « ها و اطالعاتطرح واقعیت»

اند. همانطور که در ادامه خواهیم های تاثیرگذار بر این مکانیزم تفکیک شدهسازهگیری اسناددهی جمعی و 
مدیره از اطالعات مطرح شده گزینش کنند ی اعضای هیئتکنند تا هر فرد و مجموعهدید عواملی دخالت می

عضای های ای طرح اطالعات و قضاوتو قضاوت فردی و جمعی خود را شکل دهند. نیاز به بررسی جداگانه
شود. همانطور که در مشخص می بخش مقدمهشده در موظف و غیرموظف نیز بر اساس سوال تحقیق بیان

مدیره از ترکیب هیئتهای تاثیرگذاری ی شناسایی مکانیزمدرباره مقالهمطرح شد سوال تحقیق این  آن بخش
دادن به این سوال پاسخ مدیره است. برایی اسناددهی جمعی هیئتبر روی شیوه منظر موظف بودن اعضا

ها و در تاثیرگذاری اعضای موظف و غیرموظف در وارد کردن اطالعات به بحث الزم است رفتارهای متفاوت
 های هر یک از دو گروه تفکیک و شناسایی شود.بر قضاوت

ربوط است. در این دسته تمامی کدهای م« های سطح گروهتعامل اعضا و سازه»مربوط به  ی مهم دیگردسته
 بوده،ی تعامل و تاثیر و تاثر اعضا روی همدیگر که در جهت اسناددهی جمعی مورد توافق تاثیرگذار به شیوه

اعضای هیئت مدیره است. « های ذهنی و انتظاراتفرضپیش»ی دیگر مربوط به است. دستهجای گرفته
ای بودند که در دسته« واقعیات موجودو  56ایشرایط زمینه»ی ای از کدها حاوی اطالعاتی دربارهنهایتا دسته

های تحلیل مختلف و بنا بر ای و واقعیات موجود در بخشبا توجه به اینکه شرایط زمینه اند.به همین نام آمده
 آوریم.ی مربوط به آنها را در ابتدا میشوند کدهانیاز بحث مطرح می

 ت موجودای و واقعیاشرایط زمینه -0جدول 

 شرح کد کد

 شرکتنارضایتی کارفرما از محصول تحویلی  72

 ارائه پیشنهاد افزایش تدریجی ظرفیت و کاهش تدریجی تعداد سایت 71

 به افزایش تعداد سایت ها کارفرماعدم تمایل  75

 کارفرماورود اعضای غیرموظف هیئت مدیره به مذاکره با مدیران  75

 موظف هیئت مدیره در صنعت مخابراتمنزلت باالی اعضای غیر 73

                                                      
36 Contextual 
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 خارجی شرکت 57رقابت مخرب 76

 کارفرماشرایط رقابتی حساس  77

 

توضیحات مربوط به کدها نیز در محل بحث ارائه خواهند شد. در ادامه کدهای موجود در هر دسته را تشریح 
ندارند. ما  5و  2ی ای دستهاز لحاظ محتوایی تفاوتی با کده 7ی شود که کدهای دستهمشاهده می .کنیممی

هایی هستند که لزوماً توسط اعضای اند، واقعیتآمده 5یا  2های نکته در اینجاست که کدهایی که در دسته
 اند.مدیره مطرح شدهموظف یا غیرموظف در جلسات بحث هیئت

 های آنهاشده از سوی اعضای غیرموظف و قضاوتمطرح یشدهادراک واقعیات و اطالعات
 اند:قابل مشاهده 3و  5های ها در جدولدهای این دستهک

 اطالعات مطرح شده از طرف اعضای غیرموظف - 2جدول 

 شرح کد کد

 پیشنهادهای جذاب نمایندگان رقیب خارجی از لحاظ فناوری و قیمت 202

 خارجیحضور شخصیت های قوی و موجه بعنوان نمایندگان ایرانی رقیب  201

 نفوذ و فشار باالی نمایندگان شرکت رقیب خارجی بار کارفرما 205

 ناتوانی محصول فناوران پیشگام در برآوردن نیازهای فنی کارفرما 205

203 
انجام نشدن تالش کافی برای البی گری در مورد پذیرفتن پیشنهاد توسعه 

 تدریجی

206 
اوران پیشگام و رقیب وجود مشکل ظرفیت در سیستم های هر دو شرکت فن

 خارجی

207 
انتساب غلط کاستی های فنی به فناوران پیشگام با وجود شراکت رقیب خارجی 

 هادر نقص

 ضعف در هزینه یابی یک محصول در طول دوره عمرش در کارفرما 209

 محوریت بدنه کارشناسی کارفرما در تصمیم نهایی آن 209

 فرما از موضوععدم اطالع دقیق مدیران ارشد کار 220

 دامنه بیشتر تعامالت تجاری کارفرما با رقیب خارجی 222

                                                      
37 Damping 
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 معذوریت کارفرما برای برگزاری مناقصه و رقابتی کردن فضا با وجود فشار رقبا 221

 مناقصه بعنوان ابزاری برای کشف قیمت توسط کارفرما 225

 کارفرما سازگاری توسعه تدریجی محصول فناوران پیشگام با سیستم فنی 225

 احتمال ارائه گزارش های نادرست الیه کارشناسی به الیه مدیریتی در کارفرما 223

 

 های طرح شده از طرف اعضای غیرموظفقضاوت - 3جدول 

 شرح کد کد

 خارجی از طرف کارفرما داشتن پیمانکار تصور زورگویی و ترجیح 12

 یل عدم شفافیت قرارداداشکال تراشی کارفرما بدل 11

 تصور وجود معیارهایی غیر از صالحیت در تصمیم کارفرما 15

 

بوده  رقیب خارجیهای بخشی از مسائل مطرح شده از سوی اعضای غیرموظف مربوط به رفتارها و ویژگی
یمت و هم از لحاظ ق رقیب خارجیمدیره( به جذابیت پیشنهادهای نمایندگان )رئیس هیئت «الف»آقای است. 

های قوی و موجه به (. همچنین به اعتقاد ایشان حضور شخصیت202اند )هم از لحاظ فناوری اذعان داشته
 کارفرما( و فشار و نفوذ باالیی که این نمایندگان بر روی 201) رقیب خارجیعنوان نمایندگان ایرانی شرکت 

است. محور بوده در این رویداد وران پیشگامفناشکست  یکننده( یکی از عوامل تعیین205اند )کردهاعمال می
بوده است. تمامی اعضای  فناوران پیشگامهای درونی ها و کوتاهیی کاستیدیگر طرح مسائل از زاویه

های است که نیازمندیهای فنی داشتهکاستی فناوران پیشگامغیرموظف اتفاق نظر داشتند که محصول 
 .(205کرده است )را در سطح مطلوب برآورده نمی کارفرما

کاستی محوری است و ی زیادی با ظرفیت موردنیاز کارفرما داشتهظرفیت محصول فناوران پیشگام فاصله
در این مورد پیشنهاد  فناوران پیشگام. راه حلی که از طرف استهمین مورد بودهدر  فناوران پیشگاممحصول 

جبران شود و  ی محل استفاده محصولهایشتر سایتشده این بوده است که در ابتدا ظرفیت کم با تعداد بمی
ها را به تعداد مورد نظر ظرفیت محصولش را افزایش و تعداد سایت فناوران پیشگامبه تدریج در طول زمان 

به صورت جمعی معتقد بودند که این پیشنهاد برای  فناوران پیشگامی مدیره(. هیئت71کاهش دهد ) کارفرما
(.در این مورد 35فرض در ذهن خود داشتند )است و انتظار پذیرش آن را به صورت پیشقابل پذیرش  کارفرما
پیشنهاد  کارفرمامدیره( اعتقاد داشتند که تالش کافی برای مذاکره در جهت اینکه )رئیس هیئت «الف»عضو 
 (.203را بپذیرد انجام نشده است ) فناوران پیشگامی تدریجی محصول توسعه
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های اطالعاتی کارائی دانست که آنها سیستمرا به این دلیل ناروا می کارفرمانارضایتی بخشی از  «پ»عضو 
را نیز به غلط به  رقیب خارجیهای فنی ها را به دقت تشخیص دهد و بنابراین کاستیندارند که منشاء نقص

ز تعامل با ای که اهمچنین با توجه به تجربه «پ»عضو (. 207کند )منتسب می فناوران پیشگامشرکت 
دار هستند( بخشی )شرکتی که مدیرعاملی آن را به عنوان شغل ثابت خود عهده 59مهرآوراندر شرکت  کارفرما

یابی یک محصول در هزینه کارفرماانجامید را ناشی از ضعف  فناوران پیشگامکه به شکست  کارفرمااز تصمیم 
ی مالکیت یک توانست هزینهمی کارفرمار (. به اعتقاد ایشان اگ209دانست )ی عمرش میدر طول دوره

-تر، هزینهی پایینشد که محصوالت چینی با وجود قیمت اولیهمحصول را به درستی محاسبه کند، متوجه می

 کنند.کننده تحمیل میی عمرشان به مصرفی بیشتری را در طول دوره

-در تصمیم کارفرمای کارشناسی ت بدنهها و رفتار کارفرما، محوریشده در محور ویژگیی دیگر مطرحمساله

از اعضای غیرموظف در مقاطع  «پ»و « ب»اعضای ( است که توسط 209) کارفرماگیری مدیران ارشد 
در پروژه  کارفرمای کارشناسی مختلف مورد اشاره قرار گرفته است. این محوریت به دلیل درگیری مداوم بدنه

( محقق شده است. در این راستا هر دوی این اعضا 220ز موضوع )ا کارفرماو عدم اطالع دقیق مدیران ارشد 
به مدیران ارشد در مقاطعی  کارفرماهای کارشناسان اند که گزارشرا مطرح کرده شدهواقعیت ادراکاین 
نزد مدیران ارشد  فناوران پیشگامدارانه بوده است و این مساله نقش مهمی در تضعیف جایگاه دار و جانبجهت

 (:223بازی کرده است ) اکارفرم

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 

؛ عضو «پ»عضو )مصاحبه با « در جلسات گفته می شود، همان را منتقل می کنند؟
 غیرموظف(

ی قضاوت و اسناددهی اعضای غیرموظف به سمت خارج سازمان ا طرح واقعیات و اطالعات فوق، عمدهب
از قدرت تجاری  کارفرماکردند که مدیره این قضاوت را مطرح میاست. هر سه عضو غیرموظف هیئتبوده

ورگویانه از خود نشان کند و به نوعی رفتار زاستفاده می فناوران پیشگامخود برای وارد کردن فشار به شرکت 
(. این 12است )دارانه به نفع رقیب خارجی داشتهآمیز و جانبدهد؛ همچنین در مقاطعی رفتاری تبعیضمی

( و در چند 72رضایت کامل نداشت ) فناوران پیشگاماز محصول  کارفرماواقعیت وجود داشت که شرکت 
از این رفتار  «ب»عضو شده بود.  ران پیشگامفناومرحله پس از تحویل خواستار اصالح نقائص آن از طرف 

( و به طور کلی معتقد بودند که چیزی فراتر از خروجی و 11کردند )تراشی یاد میمشتری به عنوان اشکال
های گیری( و اصوال تصمیم15کننده بوده است )تعیین کارفرمادر تصمیم  فناوران پیشگامرفتار شرکت 

                                                      

 شده است.نام این شرکت نیز برای رعایت محرمانگی تغییر داده 38 
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های عدم رقابت سالم شرکت «پ»عضو  ،غیرشفاف در مسائل کالن کشور امری رایج است. مشابه همین
وجه برای و برگزاری مناقصه به هیچ کارفرمادانستند و اظهار داشتند که این رفتار خارجی  را امری طبیعی می

 کارفرماکردند که این واقعیت را نیز مطرح میهیئت مدیره رئیس برانگیز نیست. البته متقابال ایشان تعجب
برای رعایت حداقل ملزومات یک فضای رقابتی در نوعی معذوریت برای برگزاری مناقصه نیز قرار داشت 

 (.225کرد )ها نیز کمک می( و همچنبن مناقصه به کشف قیمت توسط آن221)

 های آنهاو قضاوتشده از سوی اعضای موظف واقعیات و اطالعات مطرح
 اند:قابل مشاهده 7و  6های ها در جدولکدهای این دسته

 اطالعات مطرح شده از طرف اعضای موظف -4جدول 

 شرح کد کد

 بر کارفرما رقیب خارجینفوذ و فشار باالی نمایندگان شرکت  52

 ناتوانی تیم فنی در حل مساله فنی 51

 تهیه شده از شرکت انگلیسی افزاریی سختیک قطعهظرفیت به  ارتباط مشکل 55

 از شرکتهای امریکایی به دلیل تحریم افزاریی مهم سختقطعهناممکن بودن تامین  55

 به هنگام تالش برای افزایش ظرفیت شرکتگسترش دامنه کاستی های فنی  53

 بیازماید نبود تست های جامعی که پیش از اجرا یکپارچگی محصول را 56

 نسبت دادن بخشی از کاستی های فنی محصول شرکت به شبکه غیراستاندارد کارفرما 57

 محوریت بدنه کارشناسی کارفرما در تصمیم کارفرما 59

 

 های مطرح شده از طرف اعضای موظفقضاوت -5جدول 

 شرح کد کد

 امکانات شرکت بزرگتر بودن ابعاد فنی مساله از دایره 52

 تصور زورگویی و ترجیح خارجی از طرف کارفرما در هیئت مدیره 51

 

و  کارفرمابر  رقیب خارجیمدیره در آن مقطع زمانی، نفوذ و فشار باالی نمایندگان در جلسات هیئت
)مدیرعامل و  «ت»عضو  ، توسطفناوران پیشگامبا  کارفرمای تعامل و رفتار تاثیرگذاری این امر در تغییر شیوه
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(. در نگاه به مشارکت اعضای موظف به بحث، 52مدیره( نیز مورد اشاره و تایید قرار گرفته است )عضو هیئت
آن نقش محوری داشتند،  طرح ( درشرکت )مدیر فنی «ج»عضو مدیره که یکی از موضوعات پر اهمیت هیئت

 .(51فنی در حل آن بود )و ناتوانی تیم  فناوران پیشگامهای فنی محصول ی کاستیمساله

مربوط  کارفرمادر برآوردن نیاز  فناوران پیشگامشد، محور اصلی ناتوانی محصول تر نیز اشارههمانطور که پیش
با ظرفیت  فناوران پیشگامی میان ظرفیت محصول است. فاصلهبوده فناوران پیشگامبه ظرفیت کم محصول 

 فناوران پیشگامی امکانات نی حل این مساله را خارج از دایرهبه قدری زیاد بود که مدیر ف کارفرمامطلوب 
(. 61دانستند و معتقد بودند با حداکثر تالش و توان تیم فنی این مساله به سرانجام مطلوب نرسید )( می52)

( که 55دانستند )می افزاریی مهم سختیک قطعهی ظرفیت را نیز مربوط به مشکل در بخشی از مساله
(. 55های معتبر امریکایی تامین کند )توانست آن را از شرکتتحت شرایط تحریم نمی ران پیشگامفناوشرکت 

جوانب به نقل از خود ایشان، تالش و تمرکز برای افزایش ظرفیت باعث گسترش مشکالت فنی محصول از 
رگانی( مهمترین خالء )مدیر باز «د»عضو (. به اعتقاد 53را افزایش داد ) دیگر شد و ابعاد نارضایتی کارفرما

ها بیازماید های جامعی بود که یکپارچگی اجزای محصول را پیش از نصب در سایتفنی شرکت نبود تست
ی غیر استاندارد را به شبکه فناوران پیشگام(. از طرف دیگر ایشان دلیل برخی از مشکالت فنی محصول 56)

)مدیر بازرگانی( نیز در تصور  «د»عضو ای موظف (. به طور کلی در میان اعض57دادند )نسبت می کارفرما
 «ج»عضو نظر بود. ( با اعضای غیرموظف همصدا و هم51) کارفرماآمیز از طرف رفتار زورگویانه و یا تبعیض

( را تایید 59ارشد )دهی به تصمیمات مدیراندر جهت کارفرمای کارشناسی )مدیر فنی( نیز نقش محوری بدنه
 کردند.می

 های ذهنی و انتظاراتفرضپیش
 اند:آمده 9کدهای مربوط به این دسته در جدول 

 مدیرهها و انتظارات در هیئتپیش فرض -6جدول 

 شرح کد کد

 انتظار حمایت از تولید داخل توسط کارفرما 32

 خوش باوری هیئت مدیره به همراهی کارفرما با شرکت فناوران پیشگام 31

 رض هیئت مدیره بر پذیرفتن افزایش تعداد سایت ها با ظرفیت فعلیف 35

 عدم نگرانی هیئت مدیره از شکست پروژه به دلیل فرض بر برنده شدن در مناقصه 35

 رقابت مخرب انجام گرفته از طرف شرکت خارجیدور از انتظار بودن  33

 ن پیشگامتعمیم تجربیات شغل ثابت برای نتیجه گیری در مورد فناورا 36
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ها از رفتار اجزای محیط دارند، نقش فرضهای ذهنی افراد و انتظاراتی که بر مبنای این پیشفرضپیش
ها و فرضاست. بعضی از این پیشمدیره داشتهدادن به اسناددهی اعضای هیئتای در شکلکنندهتعیین

 نیز در ذهن یک عضو منفرد وجود داشتندبودند، بعضی شدهمدیره پذیرفتهانتظارات به صورت جمعی در هیئت

مدیره گذاشتند. یکی از انتظاراتی که به صورت جمعی در هیئتها تاثیر میو در مشارکت آن عضو در بحث
( بود که این انتظار تاثیر بسیار زیادی در 32) کارفرماشده بود، انتظار حمایت از تولید داخل توسط پذیرفته

 و در نتیجه اسناددهی رویداد داشته است: کارفرماتفسیر و ارزیابی رفتارهای 

ی احتمالی اونها به اینکه از یک فکر کردم شاید بشود صحبت کرد و از عالقه»
عضو )مصاحبه با « تولیدکننده داخلی را حمایت کنند استفاده کرد و بازی را عوض کرد

 ؛ عضو موظف و مدیر فنی(«ج»

تحت هر  فناوران پیشگامبا  کارفرمامدیره به همراهی هیئتباوری بسیار خوش ،فرض جمعیدومین پیش
 (:31شرایطی بوده است )

خسته بشود. یعنی فرض کردیم  کارفرمافکر می کنم ما پیش بینی نکردیم که احتماال »
که هنوز هم وقت داریم برای حل مساله و می توانیم بر مساله غلبه بکنیم و پیش بینی 

؛ عضو موظف و مدیر «ج»عضو )مصاحبه با « افتادن است نکردیم که چه اتفاقی در حال
 فنی(

ی تدریجی پیشنهاد آنها مبنی بر توسعه کارفرمامدیره این فرض را داشته است که در همین راستا هیئت
اند مدیره مشترکاً این فرض را داشتهی سوم این بوده است که اعضای هیئت(. مساله35پذیرد )محصول را می
انجام  رقابت مخرب( و 35ی مناقصه باشند )توانند برندهای هم در کار باشد میینکه مناقصهکه به فرض ا

بود فرض در کنار باور فوق باعث شده(. همین پیش33است )کامال دور از انتظار بوده رقیب خارجیشده توسط 
شدن مورد فرض برنده مدیره درباشند. اعضای هیئتنگرانی جدی از عملکرد ضعیف فنی محصول خود نداشته

 گویند:در مناقصه می

هایی که وجود داشت این بود مدیره بر اساس فکت های قبلی بازار و قیمتفرض هیئت»
)مصاحبه با « باشیمتوانیم رقابت خوبی با بقیه داشتهکه اگر حتی مناقصه هم بشود ما می

 ؛ عضو موظف و مدیر بازرگانی(«د»عضو 

گیری اسناددهی جمع ای در جهتی که تاثیر قابل مالحظههای فردفرضیکی از پیش
)غیرموظف( در مورد رفتار و رویکرد  «پ»عضو  هایاست، قضاوتمدیره داشتههیئت
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یکی دیگر از پیمانکاران  مهرآوراناست. ایشان که مدیر عامل شرکت بوده کارفرما
 فناوران پیشگامیداد بوده است تجربیات شرکت خود را برای قضاوت در مورد رو کارفرما

بینند که مجموعه هایی من اعتقادم این است که وقتی اتفاقا می(:»36دهد )تعمیم می
گیرند. روند و مورد قبول کارفرما قرار میوجود دارند که در واقع دارند خوب پیش می

عضو )مصاحبه با « د کارفرما آن شرکت را تخریب کنند ...شان این است که نزاولین سعی
 ؛ عضو غیرموظف(«پ»

کنند، غرها را می زنند و تخریبت میم یک سناریویی بوده که معموال من می توانم بگوی»
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 

 ؛ عضو غیرموظف(«پ»عضو )مصاحبه با « کنی.

در  کارفرمای هایی نیز تاثیر بسزایی در قوت گرفتن اسناددهی به رفتار مغرضانهرسد چنین قضاوتبه نظر می
 است.حقوقی داشته-تعامل بازرگانی

 تعامالت اعضا و شناخت جمعی سطح گروه
 قابل مالحظه است: 9کدهای مربوط به این دسته در جدول 

 تعامالت اعضا و شناخت جمعی سطح گروه -7 جدول

 شرح کد کد

 و به حاشیه راندن آنشرکت عدم اعتنای جدی به ضعف فنی  62

 شرکت اطمینان به تالش حداکثری در تیم فنی 61

 در اسناددهی هیئت مدیره کارفرماحقوقی با -برجستگی جنبه تعامل بازرگانی 65

 در هیئت مدیره کارفرماویی و ترجیح خارجی از طرف تصور زورگ 65

 

مدیره این است که با در هیئت فناوران پیشگامی کلیدی قابل توجه در بحث و تفسیر رویداد شکست مساله
های وارد بحث فناوران پیشگامهای فنی محصول هایی که در مورد کاستیوجود تمام اطالعات و واقعیت

قرار نگرفته و  برای اقدام کردن در جهت رفع آن مدیرهله مورد اعتنای جدی هیئتمدیره شد، این مساهیئت
)عضو موظف؛ مدیر بازرگانی( در این  «د»عضو (. 62آمده است )ی دو به حساب میهمواره یک عامل رده

 گویند:مورد می
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انع از این نشد که ما فکر کند، مسائل مربوط به آن هیچ وقت م...آن چیزی که ما تولید کردیم و دارد کار می»
توانیم باالتر از این برویم. یعنی معماری باالتر از آن را همیشه ما کنیم چون این مشکالت وجود دارد، ما نمی

بستی دانستیم ... خیلی بحث و نگاه این نبود که ما در تولید به یک بنمدنظر داشتیم و این را شدنی می
« توانیم حل بکنیم.اش را اصال نمینیم حل بکنیم بنابراین چهار برابر بعدیتوارسیدیم و چون این را االن نمی

را می آوریم که به اعتقاد  «ب»عضو  و نظرعضو موظف و مدیر بازرگانی شرکت(؛ «د»عضو )مصاحبه با 
 گویند:فنی دارند. ایشان میسازمانی ی هایی است که هستهی مبتال به بسیاری از شرکتایشان این مساله

در حوزه فنی باید توسعه قابل توجهی در توانمندی هایش  فناوران پیشگامالبته اینکه »
انجام می داد تا بتواند به آن اهداف برسد مطرح بود. اما معموال شرکتهایی که بنیان 

بینند. های فنی اند، غالبا این گونه اند که مسائل فنی را عامل اصلی نمیاصلی شان تیم
 عضو غیرموظف(؛ «ب»عضو )مصاحبه با آقای « حلش می کنیم. گویند مایعنی می

ی فنی، نوعی اطمینان به تالش حداکثری تیم فنی که آمیخته با انفعال نیز در کنار این به حاشیه راندن مساله
-که عزمی جدی در هیئت این عوامل در کنار هم باعث شده بود(. 61است )مدیره وجود داشتهبوده در هیئت

 .ه باشدوجود نداشتحلی اساسی پیدا شود ای اینکه برای این نقطه ضعف راهمدیره بر

 فناوران پیشگامبندی و تحلیل موردکاوی جمع
گیری را پشتیبانی و تقویت کرد که اسناددهی توان این نتیجهها از چند جهت میبا شواهد موجود در داده

فناوران با  کارفرماتعامل و عدم همکاری و همراهی ی شیوه»مدیره اسناددهی به جمعی مورد توافق در هیئت
شود، طرح و های مختلف دیده میشده در دستهبندیهمانطور که در کدهای طبقه بوده است. اوالً« پیشگام

بحث این موضوع پر تکرارترین محوری است که به طور مستقل توسط اعضا مطرح شده است و هر سه عضو 
(. شاهد دوم این است که 51، و 223، 15، 11، 12اند )مساله را مطرح کردهغیرموظف و دو عضو موظف این 

ی تعامل مدیره همین شیوهتر در گفتگوهای هیئتاند که محور برجستهمستقیما اظهار کرده «ب»عضو 
 بوده است: فناوران پیشگامبا  کارفرمابازرگانی  -حقوقی

مالی تجاری اقتصادی حقوقی خودش  یعنی به نوعی این احساس که کارفرما از قدرت»...
که لزوما انتظارات معقول و منطقی  فناوران پیشگامکند و انتظاراتی دارد از استفاده می

عضو )مصاحبه با  «مدیره.شد در هیئت شاید نیستند. عمدتا یک چنین تصویری داده می
 ؛ عضو غیرموظف(«ب»

در  فناوران پیشگاممدیره برای نجات شرکت هیئتشاهد سوم این است که جهت تمامی تصمیمات و اقدامات 
 است:بوده فناوران پیشگامراستای مذاکره و تالش برای اقناع کارفرما برای همکاری و سازش بیشتر با 
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 حل فنی پیشروی تیم فنی بگذارد.مدیره بخواهد یک راهبنابراین این نبود که هیئت » ...
کرد که مساله از نظر بود. فکر می کارفرماکره با مدیره عمدتا رویکردش تعامل و مذاهیئت
عضو ؛ «الف»آقای )مصاحبه با « مدیره باید با مذاکره و البی و اینها حل شود.هیئت

 مدیره(غیرموظف و رئیس هیئت

توان شاهدی برای برجستگی این اسناددهی در نظر گرفت زیرا که اگر اسناد جمعی بر موضع این مساله را می
مدیره تمرکز تصمیمات و مصوباتش را بر شد، انتظار داشتیم هیئتهای فنی متمرکز میند توانمندیدیگری مان

 روی این مسائل بگذارد.

چگونه »با این سوال مهم روبروییم:  فناوران پیشگامی مدیرههای اسناددهی جمعی هیئتدر تحلیل مکانیزم
ی و شیوه کارفرمااست به حاشیه رفته و رفتار بودهی کافی مهم و تاثیرگذار ضعف فنی شرکت که به اندازه

مدیره به عنوان علت مشکالت به تعامل حقوقی و بازرگانی با او توجه، تمرکز و توافق بیشتری را در هیئت
های اعضای برای پاسخ به این سوال باید بررسی کنیم که اطالعات و دیدگاه« سمت خود جلب کرده است؟
 اند.هایی در تاثیرگذاری بر اسناددهی جمعی وزن گرفتهو با چه مکانیزمموظف و غیرموظف چگونه 

ی اسناددهی هر کدام از اعضای موظف و غیرموظف چگونه کنیم توضیح دهیم که شیوهدر ابتدا سعی می
ی مشارکت هر شود اولین مرحلهها مشاهده میبندی کدهای مصاحبهشکل گرفته است. همانطور که در دسته

است. در بررسی « طرح واقعیات و اطالعات در جلسه»مدیره در شکل دهی به اسناد جمعی ئتعضو هی
مدیره در نهادهای هر سه عضو غیرموظف هیئتی اطالعات باید توجه کنیم که مشارکت اعضا از زاویه

پیش از  ضابر همین اساس این اع اند.داشتهوکار فناوران پیشگام فعالیتی کسبصنعتی، صنفی و علمی حوزه
 وکار شرکت فناوران پیشگامکسببنابر مشاغل ثابتشان در تعامل با فضای  شرکت،ی مدیرهعضویت در هیئت

این  اند. در نتیجهکردهاند و اطالعات در این مورد را بطور مستقیم دریافت میو بازیگران اصلی آن قرار داشته
ای که این شرکت در آن فعالیت ی محیط خارجیدرباره هاییقضاوت ،فناوران پیشگاممسائل فراتر از  افراد
و  کارفرمای رفتار عمومی در مورد شیوه «پ»عضو فرض اند. به عنوان نمونه پیشکند با خود داشتهمی

کنیم. بر این های مربوط به آن را در قسمت پیشین آوردیم را یادآوری میقول( که نقل36پیمانکاران خارجی )
ی متغیرهای صنعت و رفتار بازیگران اصلی آن بسیار بیشتر طالعات اعضای غیرموظف در زمینهی امبنا دامنه

است. به این دلیل که اعضای  59ایهای مختلف وظیفههای شرکت در انجام بخشها و کاستیاز توانمندی
رد را با واسطه و شوند و اطالعات در این موغیرموظف در هیچکدام از وظایف اجرایی به طور مستقیم وارد نمی

 .اندکردهارشد اجرایی دریافت میاز مدیران 50احتماال به صورت دستکاری شده

                                                      
39 Functional 
40 Manipulated 



 عملکرد ی اسناددهی نتیجهمدیره بر شیوههای تاثیرگذاری ترکیب هیئتشناسایی مکانیزم

 

76 

 

موظف از اطالعات جزئی درونی و آگاهی بیشتر اعضای غیرموظف از اطالعات محیط آگاهی بیشتر اعضای 
است بینی شدهشی تحقیقاتی حاکمیت سازمانی نیز در مقاالت متعددی پیدر پیشینه بیرون به طور عمومی

های (. البته آنچه که بدان پرداخته نشده و با توجه به داده1005، همکاران؛ دیلی و 2993بیسینگر و باتلر، )
میزان تشابه صنعت شغل ثابت »ای به نام توان اضافه کرد سازهآمده دراین تحقیق میتجربی به دست

ها و اطالعات از موظف در طرح دیدگاهاست. پیشرو بودن اعضای غیر« عضوغیرموظف با صنعت شرکت
-مدیرهتر خواهد بود که این اعضا از صنعتی مشابه به عضویت هیئتمحیط بیرون بنگاه احتماال زمانی پر رنگ

توانند سهم وکار نامساعد اعضای غیرموظفی از همان صنعت میی شرکت درآمده باشند. در یک فضای کسب
 باشند.هی به محیط بیرون داشتهدهی اسناددای در جهتکنندهتعیین

رسد که افراد بیشتر به اند، به نظر میمدیره شکل دادههایی که اعضای مختلف هیئتدر بررسی قضاوت
ی شواهدی که بینند. مالحظهعواملی اسناددهی دارند که امکان کنترل و تاثیرگذاری روی آن را برای خود می

-که اعضای موظف هیئت «د»و « ج»اعضای کنند. ی را پشتیبانی میاآیند اعتبار چنین قضیهدر ادامه می

ای از شرکت یعنی بخش فنی و بخش بازرگانی و ارتباط با مشتری را مدیره هستند مدیریت دو بخش وظیفه
ی دیگری در ای خود بیشتر از هر مسالهبرعهده دارند. قاعدتا هر کدام از این مدیران روی مسائل بخش وظیفه

کنیم که کسی که بیشترین کنند. با این مقدمه مشاهده میترل و نفوذ دارند و این نفوذ را درک میشرکت کن
هم  «د»عضو (. 53و  51است )مدیر فنی شرکت بوده «ج»عضو های فنی دارد اسناددهی درونی را به ضعف

است، بیشتر اسناددهی  اش تعامل با مشتری و محیطی مسئولیت و تاثیرگذاریکه مدیر بازرگانی است و حوزه
 (:51دارد ) فناوران پیشگامبا  کارفرمای تعامل ی شیوهبه مساله

ی دیگری که کنندهگفتند مثال به تامین... خیلی از موارد بود که اونقدر که به ما زور می »
گفت که باید بروم گفتند و او میگفتند. مثال اگر از او چیزی میخارجی بود زور نمی

-کشد، ولی اگر همان مورد را از ما میهم و فالن بکنم و سه ماه طول میسفارش بد

عضو ؛ «د»عضو )مصاحبه با « خواهیم.ساعت بعد این را می 15گفتند ما خواستند، می
 موظف و مدیر بازرگانی شرکت(

جرایی های دیگر مسئولیت ای این شرکت مانند تمام شرکتمدیرهبا توجه به اینکه اعضای غیرموظف هیئت
اند، طبیعتا کنترل و نفوذ مستقیمی بر امور اجرایی شرکت نیز برای خود ی مدیریتی شرکت نداشتهدر بدنه

ارشد کارفرما و شان در این مساله را از طریق ارتباط با مدیریتکردند. در مقابل امکان تاثیرگذاریحس نمی
 اند:دیدههای او میمذاکره در جهت تغییر سیاست
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ی مدیریتی تواند بکند کارهایی در ردهمدیره در این موارد کارهایی که میهیئتمعموال »
ی مدیریتی یعنی که اینکه مجموعه تالش کند که قدرت نفوذ اعضا است. کارهای در رده

 ؛ عضو غیرموظف(«ب»عضو )مصاحبه با « برای حل مشکل استفاده کند ... 

مدیره بیشتر (. اعضای غیرموظف هیئتها1ز به همین حوزه دارند )که این افراد بیشترین اسناددهی را نی دیدیم
 (.ها1تر است)کنند و وزن اسناددهی خارجی در آنها کامال سنگینآفرین کارفرما اسناددهی می به رفتار مشکل

صنفی و حرفه  ی52منزلت و مرتبه بر اساس آنها می توان پیشنهاد کرد کهها وجود دارد که شواهدی در داده
در صنعت مخابرات به طور محسوسی از اعضای موظف  فناوران پیشگامی مدیرهاعضای غیرموظف هیئت یا

 :. به طور مثال(73باالتر است )

مدیره سعی کرد[ که از قدرت نفوذ اعضای بیرونی برای حل مشکل استفاده ]هیئت» ... 
 کارفرماامل ای با مدیرعکند که در این مثال خاص من در ذهنم است که چند جلسه

گذاشته شد. بعد خواسته شد که من هم در آن جلسه حضور داشته باشم که از قدرت و 
« هم وقت گذاشتند چند جلسه. «الف»عضو توان من هم استفاده شود در آن جلسه. خود 

 ؛ عضو غیرموظف(«ب»عضو )مصاحبه با 

 کند.لزوم استفاده از آن اشاره میمستقیما به نفوذ بیشتر اعضای غیرموظف و  «ب»عضو  قول فوق،در نقل
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.

آن فرد در نظر  بودن یک فرد در اثر قابل احترام و قابل تحسین 51قدرت مقبولیت (2995راون )بنابر تعریف 
تواند باعث قدرت مقبولیت شود. منزلت باالتر اعضای غیرموظف در صنعت مخابرات میران ایجاد میدیگ

مدیره شود. بر اساس همین قدرت شخصی بیشتر، اسناددهی مورد تاکید آنها بیشتر این اعضا در هیئت
ر این موضوع اعتماد است. در کنابرجستگی و پذیرش بیشتری یافته و اقدامات عملی بر مبنای آن انجام گرفته

مدیره همانطور ( باعث شده بود که هیئت61) شرکت باالی اعضای غیرموظف به تالش حداکثری تیم فنی
ی ای فرض کند و ریشهی فنی را الینحل و از طرف دیگر حتی عادی و حاشیهگفت مسالهکه مدیر فنی می

را برای  1ای مطابق شکل چارچوب نظریمساله و شکست را در جای دیگری جستجو نماید. بنابراین چنین 
 دهیم:توضیح موردکاوی پیشنهاد می
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 و تاعالطا ی هعومجم
 هدش حرطم یاه تیعقاو

هریدم تئیه تاسلج رد

 هتفرگ لکش یاه تواضق
 یهددانسا ناونع هب اضعا

یدرف

 قفاوت دروم تواضق
 یهددانسا ناونع هب

یعمج

 ره لرتنک هزوح
هریدم تئیه وضع

 رد تیلوبقم تردق راتخاس
هریدم تئیه

 یاضعا تبسن
فظومریغو فظوم

 تباث لغش تعنص یناشو مه نازیم
تکرش تعنص اب فظومریغوضع

)1( )2(

)3(

)4(

)5()6(
)7(

 

 فناوران پیشگامچارچوب نظری پیشنهادی برای اسناددهی جمعی در  -2شکل 

-میمدیره را کنند فرآیند شناخت جمعی در اسناددهی هیئتهای تجربی این مطالعه پیشنهاد میآنطور که داده

 اسناددهی هایقضاوت طرح»، «در جلسه شدهی ادراکهاطرح اطالعات و واقعیت»ی توان به سه مرحله
-های کد مربوط به اطالعات مطرحاگر دسته تقسیم کرد.« توافق جمعی در مورد یک اسناددهی»و «  فردی

دو دسته تنها در  کنیم که اینشده توسط اعضای موظف و غیرموظف را با هم مقایسه کنیم، مشاهده می
رسد عمدتا اعضای موظف و غیرموظف مشترک هستند و به نظر می (56و  209و ) (51و  205)کدهای 

ترکیب  توان پیشنهاد داد کهبنابراین می کنند.مسائل را در محورهای متفاوت خارجی و داخلی طرح می
-شده در جلسات هیئتقعیات مطرحی اطالعات و وابر روی مجموعه مدیره از منظر موظف بودن اعضاهیئت

های مطرح که از میان تمامی واقعیت رسدبه نظر می ،ی بعد. در مرحله(0ی)رابطهگذارد مدیره تاثیر می

توانند دلیلی برای آن باشند، در ذهن هر شده که به طور بالقوه ارتباط مستقیم با رویداد مورد نظر دارند و می
ها و اطالعات برای قضاوت در مورد علت موثر رویداد مورد بحث جذب واقعیت کدام از اعضا تنها بخشی از آن

فناوران های فنی کنیم که ابعاد مختلف ضعف. به عنوان مثال در داده ها مشاهده می(2ی)رابطهشوند می

ار اند و مورد بحث و بررسی قرمدیره در کنار سایر مسائل مطرح شدهبه طور روشن در جلسات هیئت پیشگام
-آمدن شرایط موجود میهای اعضا در مورد علت موثر پیش(. اما در میان قضاوت56تا  51و  205اند )گرفته

)عضو موظف؛ مدیر فنی( وزنی قابل اعتنا  «ج»عضو بینیم که این محور بسیار کمرنگ است و تنها در نظر 
است که در ذهن بیشتر اعضا وزنی  ماکارفرآمیز دار و تبعیضرفتار جهتبرداشت این  ،(. در مقابل52دارد )

از  ایبر طبق آنچه که در باال بر اساس اطالعات استدالل کردیم حوزه .(ها1و  52است )قابل توجه یافته
ی شناسد در انتخاب او از انبارهی تاثیرگذاری و نفوذ خود میکه هر عضو به عنوان حوزه وکارمتغیرهای کسب

. بر طبق (3ی)رابطهگذارد اش به اسناددهی فردی تاثیر میدهیو شکل ها و اطالعات طرح شدهواقعیت

های فردی اعضا آنچه که در توافق بر روی یک اسناددهی جمعی ها، پس از شکل گرفتن قضاوتداده
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. در این (5ی)رابطهاست « مدیرهساختار قدرت مقبولیت در هیئت»کننده است، تعیین (4ی)رابطه

اند و قضاوت آنها در موظف قدرت مقبولیت باالتری نسبت به اعضای موظف داشتهموردکاوی اعضای غیر
 شده است.مورد اسناددهی به عنوان اسناددهی جمعی مورد توافق پذیرفته

مدیره از دو طریق بر در هیئت مدیره از منظر موظف بودن اعضاترکیب هیئتطبق چارچوب پیشنهادی باال 
است که در آن اعضای موظف و  2ی رابطهمسیر اول همان گذارد. ثیر میروی اسناددهی جمعی پایانی تا

البته  .کنندمدیره مطرح میی متفاوتی از اطالعات را در جلسات هیئتغیرموظف به احتمال زیاد مجموعه

همانطور که استدالل کردیم میزان همپوشانی صنعت شغل ثابت اعضای غیرموظف با صنعت بنگاه بر 

. مسیر (6ی)رابطهگذارد مدیره تاثیر میو در نتیجه اطالعات مطرح شده در جلسات هیئت اطالعات آنها 

. (7ی)رابطهشان دارند شدهی نفوذ درکدوم از طریق تفاوتی است که اعضای موظف و غیرموظف در حوزه

در شرکت  های آنهاشان از تفاوت معنادار نقششدهی نفوذ درکتفاوت اعضای موظف و غیرموظف در حوزه
های متفاوتی از اطالعات مشترک در دسترس برسند شود. این تفاوت باعث خواهدشد که به قضاوتناشی می

های شکل با واسطه روی قضاوت مدیره از منظر موظف بودن اعضاترکیب هیئتو به این ترتیب است که 
 گذارد.مدیره تاثیر میگرفته در هیئت

 گیرینتیجه
مدیره ی هیئتی سطح گروه در زمینهاسناددهی به عنوان یک پدیده ،ی موردیمطالعهدر این مقاله طی یک 
مدیره جهت بدهد، تواند به اسناددهی جمعی هیئتاست. از میان عوامل بسیاری که میمورد مطالعه قرار گرفته

د بررسی مدیره به عنوان عامل تاثیرگذار مورها در هیئتتفاوت اعضای موظف و غیرموظف و نسبت آن
مدیره قضاوت اسناددهی هر یک از اعضای هیئت دهد کهی این موردکاوی نشان مینتیجه انتخاب شده است.
-شکل می –از جمله خود فرد  –مدیره شده توسط تمامی اعضای هیئتی اطالعات طرحبا گزینش از دامنه

اعضای موظف و غیرموظف  ود.شبه کار گرفته نمی هاان در قضاوتگیرد و تمامی اطالعات به طور یکس
ی پندارند و بر اساس همین حوزهوکار را تحت کنترل و نفوذ خود میی متفاوتی از متغیرهای کسبمجموعه

-دهند. در مرحلهشان را شکل میگزینند و قضاوت اسناددهی شخصیشان اطالعات را بر میشدهکنترل درک

بندی و اند، تاثیر بیشتری بر جمعمقبولیت باالتری داشته اعضایی که قدرت ،ها نیزی تضارب آراء و قضاوت
 اند.توافق اعضا بر روی یک اسناددهی جمعی گذاشته

-گیری اسناددهی جمعی در هیئتی این تحقیق در معرفی یک مدل فرآیندی برای شکلسهم نظری عمده

-مککند. همانطور که تبیین میکننده در هریک از مراحل را ها و عوامل تعیینمدیره است. به عالوه سازه

-های دسته اول در حاکمیتکنند این تحقیق با استفاده از داده( پیشنهاد می1025نالتی، زاتونی و داگالس )

آفرینان حاکمیتی و شناختن فرآیندهای ی سیاه نقشسازمانی و با رویکرد کیفی، سعی در شکافتن جعبه
ی نسبت ی رابطهتواند دربارهای را که میی دوگانهقیق تصور سادههای این تحیافته .استداشته رفتاری آنان
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مدیره با گرایش به سمت اسناددهی داخلی یا خارجی این نهاد غالب اعضای موظف یا غیرموظف در هیئت
ای مدیرهگویند اسناددهی هیئتتحقیق می این هاییافته بعنوان مثال زند.سازمانی وجود داشته باشد، کنار می

-با غالب اعضای غیرموظف بستگی به این موضوع دارد که اعضای غیرموظف چقدر آشنایی با فضای کسب

 کنند.وکار شرکت دارند و چقدر در آن احساس نفوذ و تاثیرگذاری می

ی اسناددهی جمعی در سطح گروه است که هاروی و همکاران ی سازهسهم نظری دیگر این تحقیق، مطالعه
کنند. در این تحقیق این سازه به عنوان اسناددهی ک خالء تحقیقاتی مهم از آن یاد می( به عنوان ی1025)

 است.سازی شدهگیری و اقدام برای حل مشکل مفهوممدیره برای تصمیممورد ائتالف اعضای هیئت

یک  در – بودن اعضامدیره از منظر موظفرو در این است که تاثیر ترکیب هیئتی پیشسهم کاربردی مقاله
 این تبیین،بر اساس  .دهدمدیره نشان میی اسناددهی هیئترا بر روی شیوه –ای خاص شرایط زمینه

 ،نیز ی تفسیر نتایج عملکردزاویهشان، از مدیرهتوانند به هنگام استخدام اعضای هیئتها ممکن است بشرکت
اگر  ها باید بدانند کهمدیرههیئتوان مثال شان را برآورد کنند. به عنمدیرهکارایی و موثر بودن احتمالی هیئت

از فعاالن با  خود را اکثریت اعضای غیرموظف به دالیلی مانند استفاده از تجربیات یا باالبردن قدرت مذاکره،
 مدیرههیئت به احتمال زیاد –وکار خصوصا در شرایط نامساعد کسب –، انتخاب کنندی صنعت سابقه

ی متغیرهای محیط بیرون و رفتار بازیگران اصلی آن خواهد کرد و نتیجهحساسیت و توجه بسیاری روی 
هایی سازوکارها و مدیرهکند. بنابراین الزم است که چنین هیئتشده را اسناددهی خارجی مینامطلوب حاصل

به های مختلف تنظیم کنند تا ها و عملکرد مدیریت سازمان در حوزهمعیارهایی عینی برای ارزیابی شایستگی
اگر واحد تحلیل را به سطح فرد . بین باشندهای داخلی نیز واقعها و قوتی کافی در مورد کاستیاندازه

مدیره با تاثیرات بیاوریم، سهم کاربردی دیگر آن است که هر کدام از اعضای موظف و غیرموظف هیئت
شوند. ره بگذارند، آشنا میمدیناخودآگاهی که ممکن است در شرایط مختلف بر روی روند اسناددهی هیئت

مدیره موثرتر و ی دیدشان، شناخت و مشارکت خود را در اسناددهی هیئتتوانند با تغییر در زاویهبنابراین می
 تر سازند.کامل

توان نتایج دارای روایی الزم ی موردی نمیرو این است که صرفا از یک مطالعهی پیشمقاله اولین محدودیت
دشواری دسترسی به اعضای  وجود داشتهآوری اطالعات روی جمعپیش گری کهدی محدودیت55گرفت.
ها و نظریه و به عبارتی میان گردآوری و تحلیل ها بوده است. رفت و برگشت میان دادهی شرکتمدیرههیئت

های سهای کیتحلیل یافته ،و در بسیاری از موارد نظریه از روش موردکاوی است استقرایها از الزامات داده
. اما در این (Eisenhardt, 2999)کند های آتی را مشخص میشده حتی منطق انتخاب کیسمطالعه

ی یک مدیرهی دوباره به اعضای هیئتها حتی مراجعهمدیرهبه دلیل محدودیت زمان اعضای هیئت پژوهش

                                                      
 در حال تکمیل با یک مطالعه موردی دیگر هم می باشد.  است که MBAی کارشناسی ارشد هناماین تحقیق بخشی از یک پایان 55 
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ی معمول ذکر شده، حرکت از گردآوری ش بر خالف رویهشرکت مطالعه شده نیز وجود نداشت و در این پژوه
 است.ها تنها یکبار صورت گرفتهداده به سمت تجزیه و تحلیل داده

-های بیشتر که نسبت( مطالعات اکتشافی بیشتر با تعداد موردکاوی2شود که )برای تحقیقات آتی پیشنهاد می

هاا بتاوان باه    ی نتایج موردکاویشود تا با مقایسه تری از اعضای موظف و غیرموظف دارند، انجامهای متنوع
( 1مادیره شاناخت پیادا کارد. )    گیری اسناددهی جمعی در هیئتتر و با روایی بیشتر به جوانب شکلطور دقیق

کننده شده در نتایج این تحقیق و تحقیقات تکمیلهای ارائهشود در تحقیقات آینده قضیههمچنین پیشنهاد می
( شارکت  5هاا اساتناد کارد. )   زمون شوند تا در صورت تایید بتوان با روایی باال به این یافتهبه صورت تجربی آ

کارد کاه در سامت    فعالیت می 55شرکت-با-وکاری با روابط تجاری شرکتمورد مطالعه در این مقاله در کسب
-ه در کساب هاای آیناد  شود موردکااوی تقاضا به تعداد کم، شرکت بزرگ و پرقدرت وجود داشت. پیشنهاد می

باشاد و  یشاان تکثار و رقابات بیشاتری داشاته     شرکت که سمت تقاضاا -به-وکارهایی با روابط تجاری شرکت
وکااری  انجام شاود. در چناین فضاای کساب     53فرد -با -وکارهایی با روابط تجاری شرکتهمچنین در کسب

سایاری از مشاتریان فاردی    شرکت مورد مطالعه دیگر با یک کارفرمای قدرتمند روبرو نیست؛ بلکه با تعاداد ب 
هایی مدیره نیز تفاوتهای اعضای هیئتتواند در شناخت و تفسیرطرف است. ساختار متفاوت چنین فضایی می

هاایی از هار دو فضاای    امکان گنجانادن شارکت   محدودیت زمان در انجام این تحقیق ایجاد کند. با توجه به
( موردکاوی این تحقیق در صانعت  5است. )وجود نداشته هایشانمدیرهی اسناددهی هیئتوکار و مقایسهکسب

ارد. بنابراین ی مقررات حفاظت از تولیدکنندگان داخلی دی مشخصی در زمینهاند که سابقهمخابرات انجام شده
ی تاوان تااثیر مقاررات حفاظات از تولیدکننادگان داخلای را بار روی شایوه        به تنهایی نمای  با این موردکاوی
هاایی در صانایعی باا مقاررات     شود تحقیقات آینده موردکاویمدیره بررسی کرد. پیشنهاد میاسناددهی هیئت

مادیره  هاای اعضاای هیئات   ای، در انتظارات و قضاوترقابتی متفاوت انجام شود تا تاثیر این عامل مهم زمینه
هاای  مکاانیزم  مادیره و شود که در تحقیقات آینده مدل ذهنای جمعای هیئات   ( پیشنهاد می3تر گردد. )روشن
تر شوند. در این مقاله اسناددهی جمعی را به عنوان اساناددهی ماورد توافاق اعضاای     ی آن شفافدهندهشکل
کنایم  شود. دعوت میمدیره بر مبنای آن گرفته میمدیره تعریف کردیم که تصمیم جمعی مصوب هیئتهیئت

تار  هایی این توافق به تفاهم و اجماع نزدیکتر سازند که تحت چه شرایط و چه مکانیزمتحقیقات آینده روشن
شود. همچنین در این مقاله اسناددهی جمعی به شکلی حاصل شده است که اسناددهی بعضی اعضاا ماورد   می

کنایم  است. پیشنهاد میتوافق قرار گرفته و اسناددهی اعضای دیگر در جهت شکل گیری توافق کمرنگ شده
شاکل دادن   به معناای  رد مطالعه قرار گیرند که در آنها اسناددهی جمعیکه در تحقیقات آینده مواردی نیز مو

آخر اینکاه   ی( نکته6به یک توضیح جدید از چرایی وقوع رویداد و متفاوت از توضیح هر کدام از اعضا باشد. )
. استی نامطلوب مطالعه شدهمدیره در مورد یک نتیجهدر این تحقیق اسناددهی فردی و جمعی اعضای هیئت

                                                      
44 B2B 
45 B2C 
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هاای ساازمان نیاز    مدیره در مورد نتایج مطلوب و موفقیات شود در تحقیقات آتی اسناددهی هیئتپیشنهاد می
 مورد مطالعه قرار گیرد.
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