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مديره را در هدايت اجراي استراتژي ارزيابي نماييم تاثربخشي هيئ چگونه :نظارت استراتژيك

 

  
Sascha L. Schmidt و Matthias Brauer

 

  
با فشارهاي زيادي از جانب سرمايه گذاران، اعتباردهندگان و  باتوجه به شايعات فساد سازماني، هيئت مديره

در پژوهشهاي قبلي و . سهامداران روبروست تا نظارت مؤثر سازماني را بر سرمايه گذاري هاي آنها تضمين نمايد
اما اثربخشي هيئت . مباحث عمومي، اثربخشي ساختارهاي نظارت سازماني، تحت موشكافي دقيق قرار گرفته است

به دليل . ره در انجام نقش استراتژيك خود از طريق هدايت اجراي استراتژي اكثراً ناديده گرفته شده استمدي
ها، ارزيابي اثربخشي هيئت مديره در هدايت اجراي استراتژي درمقايسه با حساسيت و محرمانه بودن استراتژي

و برمبناي بينش هاي حاصل از پژوهشهاي ما عليرغم اين مشكالت . تر استمووعات نظارت ساختاري، بسيار مشكل
را بين تخصيص منابع سازمان و استراتژي اعالن شدة آن به عنوان شاخصي براي » هماهنگي استراتژي«استراتژيك، 

اين مقاله در انجام اين كار با پژوهشهاي . اثربخشي هئيت مديره در هدايت اجراي استراتژي پيشنهاد مي نماييم
و از موضوعات نظارت ساختاري پا را فراتر گذاشته و توجه را مستقيماً بر موضوعات  متعددي همكاري نموده

به طور خاص اين مقاله يك رويكرد جديد و مجموعه اي از معيارهاي . نظارت استراتژيك جذب مي نمايد
.استاندارد را براي ارزيابي اثربخشي هيئت مديره در اجراي استراتژي، توسعه مي دهد
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مقدمه

 

  
پايان، مجموعه قوانين اجرايي جديد هاي متعدد نظارت سازماني، رسيدگي هاي قانوني بياز رسوايي پس از سالها

در فرانسه، قوانين  Vienotدر ايتاليا، گزارش  Predaدر انگلستان، قوانين  Cadburyبه عنوان مثال گزارش (
و افزايش قدرت سهامداران، به نظر مي رسد ساية بدنامي از سازمانهاي امريكا به آرامي در ) نظارت سازماني آلمان
ما درطي دو دهة گذشته «: مي گويد Oracleرئيس و مدير بخش مالي  Jeff Henley. حال ازبين رفتن است

» شركتها براي كنارآمدن با اين تغييرات نيازمند زمانند. سال گذشته انجام داده ايم ۲۰نسبت به  اصالحات بيشتري را
)Michaels  وRoberts ،۲۰۰۴ درنتيجة افزايش مقررات قانوني درخصوص موضوعات نظارتي سازمانها ). ۳، ص

تعيين  Sarbanes-Oxley، قانون به عنوان مثال. ملزم شده اند تا ساختارهاي نظارتي مناسب را به رسميت بشناسند
عالوه براين، هيئت. مي نمايد كه كنترل هاي داخلي چگونه بايد احياء شوند و مورد آزمايش و بازبيني قرار گيرند

 

-

هاي مديره بايد تجديد ساخت شوند تا تعداد مديران اجرايي افزايش يابد و كميته هاي نظارتي براي تعليم ناظران 
نچه كه هنوز هم بديهي است، فقدان اعتماد سرمايه گذاران به قابليت هاي نظارتي سازمان آ. خارجي تشويق گردند

 Crommeنظير كميتة (اتحاد و رقابت هيئت ها عموماً مورد ترديد بوده و توسط كميته هاي نظارت دولتي . باشدمي
 . و نهادهاي خدماتي سازماني، موشكافي شده است) برلين


