
 
 
 

 هاي وابسته مديره سازمانهیئتارزيابي عملکرد 
 به شهرداري شیراز

 
 استاديار بخش مديريت دانشگاه شيراز و        نژاد احمد طالبدکتر   

 ريزي شهرداري شيرازبرنامهمعاون 

 دانشجوي دکتري مديريت دانشگاه شيراز          کاظم عسکری فر  

 
 

 چکیده
هاي عمومي، نقش مهمي در سازمان شرکتي در اصلي حاکميت ارکان به عنوان يکي از هامديرههيئت

مديره کمترر توهره هيئتموفقيت سازمان دارند. با اين همه، معموال به ارزيابي عملکرد و توانمندسازي 
هاي ه سرازمانمرديرهيئتشود. اين مطالعه براي ارزيابي و تعيين نقاط قابل بهبرود در توانمندسرازي مي

اي است که با هنامپرسشاست. ابزار اصلي در اين مطالعه وابسته به شهرداري شيراز تعريف و اهرا شده
نامه هاي غيرانتفرراعي دانشررگاه دالهاوسرري و اسررا مررديره سررازمانهيئتادغرراد دسررتورالعمل ارزيررابي 

ه نامپرسرش 37ه و تعرداد موضرو  تهيره شرد 65بخش و  6هاي وابسته به شهرداري شيراز در سازمان
ه بره صرورظ هراهري و نامپرسرشاست. روايي ايرن ها تکميل شدهمديره سازمانهيئتتوسط اعضاي 

 264است. ههت تعيين اعتبرار نتراي ، تعرداد درصد آلفاي کرونباخ تاييد شده 6/95پايايي آن در سطح 
هامعرره آمراري اعضرراي  اسرت.سرازمان بررسرري و نتراي  مقايسرره شده 15مررديره هيئتهلسره صورظ
اسرت. برر بودن تعداد اعضاي هامعه، مطالعه در سطح هامعه انجراد شدهمديره بوده و به دليل کمهيئت

هاي وابسته مديره در سازمانهيئترسد براي بهبود عملکرد اعضاي ها به نظر ميهنامپرسشاسا  نتاي  
مديره توسط شرهرداري، اراهره برنامره هيئتبه شهرداري شيراز، اهراي برنامه مشخص آموزش اعضاي 

ريزي بره منظرور تشرکيل هلسراظ مرنظم مرديره، برنامرههيئتهامع ارزيابي عملکرد مديرعامل توسط 
مرديره و مرديرعامل هيئتمديره، تعيين و يا اصالح حدود، اختياراظ و وهايف هيئتشوراي سازمان و 

و وهايف اين مديران و تعريف فرآيند ارزيرابي و ها و تعيين اختياراظ در تعيين مديران ستادي سازمان

                                                           
 نويسنده مسئول askarifa_km@yahoo.com 
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هاي وابسرته بره شرهرداري هاي عملکردي مشخص و شفاف براي مديران ستادي سازمانابالغ شاخص
 باشند. مديره در اولويت ميهيئتتوسط 

 

هاي عمرومي، مديره، حاکميت شرکتي، ارزيابي عملکرد، سرازمانهيئت واژگان کلیدی:

 هاي غيرانتفاعي، شهرداري شيراز.سازمان

 

 مقدمه
ها بره حردي داراي اهميرت امروزه هايگراه و نقرش ارکران مرديريتي در سرازمان

در بسياري از مجامع علمري و مرديريتي دنيرا بره  1است که مبحث حاکميت شرکتيشده

 ي واژهشرود. بررسرها قلمداد ميهاي رشد و اعتالي سازمانترين پايهعنوان يکي از مهم

 مرديرههيئتهايگراه  مختصراظ و تعيين به تواندکلي مي يک مفهود عنوان حاکميت، به

 همچنرين عناصررکليدي حاکميرت و ديگرر با ارتباط آنها و چگونگي تعامل شرکت، در

 ارکران از يکي هامديرههيئتمنجر شود.  حاکميت مطرح در نظرياظآنها  اهميت تشريح

 اهرايري اهرد عنوان به بيشتر از آنها که روندمي بشمار امروزي هايشرکت در حاکميت

شرود. مي ها يراددر شررکت گزاريسياسرت و نظارظ مسئول و شرکت حاکميتي اصول

 سياسري، هاي اهتماعي،فعاليت در کنندهتسهيل و فعال عنصري عنوان به هاهيئت مديره

 بره هامسرئوليت ايرن کره هايي برخوردارنردمسرئوليت از سرازمان، فرهنگي و اقتصادي

 در وضروح به که شود. آنچهتعريف مي شرح شغلي آنها در غيررسمي يا رسمي صورظ

 زمراني هامرديره هيئرت کره موضرو  اسرت اين درک خوردمي چشم به اخير تحقيقاظ

 و درک کرردهدرسرتي  به راآنها  که عمل بپوشانند هامه خود هايمسئوليت به توانندمي

ها شامل مراقبرت مديرههيئتوهايف سنتي  .کنند اعمال براي تحقق آنها الزد را اقداماظ

مرديره هيئتاي کره دردنيراي کنروني برراي بوده است. اما، وهايف پيشرفته 2وفاداري و

 کنتررل و بررسري هدف، مبناي بر مديريت انساني، است؛ شامل روابطدرنظر گرفته شده

                                                           
1- Corporate Governance 

2- care and loyalty 
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 مرديرعامل، ارتبراط برا عملکررد ارزيرابي و اهراهي تيم ارزشيابي مالي، اثربخش ساختار

 (.1389گذاري است )غفاري، هدف و سهامداران، کنترل

 برا ارتبراط در تحقيقاتي هايانجاد پروژه ها بانهادهاي علمي و سازمان ميان اين در

ها، سعي در تبيين و اصالح نقش و مديرههيئت هايمسئوليت و وهايف ها،نقش بررسي

ها نيرز بره عنروان نهرادي مديره در نظاد اقتصادي نوين دارنرد. شرهرداريهيئتساختار 

عمومي و غيرانتفاعي داراي هايگاهي بسيار مهم در مديريت همه هانبه شهري، از رکرن 

ايرن  هاي زيرمجموعره خرود بهرره هسرته و مرورد توهرهمديره در اداره سرازمانهيئت

 اند. مطالعاظ بوده
 

 پیشینه تحقیق
دهد که چند مديره نشان ميهيئتنگاهي به تحقيقاظ داخلي در ساختار و عملکرد 

رويکرد اصلي در اين مطالعاظ وهود دارد. از همله ايرن رويکردهرا، بررسري تراثيراظ 

هاي مالي اسرت. مطالعره کبيررزاده، در سرال مديره در شاخصهيئتعملکرد و ساختار 

آزمون تجربي مضامين تئوري نماينردگي بره منظرور تبيرين ادراک برازار با هدف  1387

عملکرد مديران و ساز و کارهاي بازار در تعيين پاداش هيئت مديره بر اسا  سرمايه از 

 تهرران از برازار برور  اوراب بهرادار شمسي 1382هاي اطالعاظ کسب شده براي سال

رابطه بين سرمايه گرذاران نهرادي و (، مطالعه طالبيان و تفتيان در تعيين 1387 ،کبيرزاده)

و  نيراطالبرکت پذيرفته شده در برور  تهرران )ش 75در هيئت مديره با مديريت سود 

بررسي تاثير ساختار مالکيت و ترکيرب ( و مطالعه ستايش و کاهم نژاد، در 1388، تفتيان

 هاي پذيرفتره شرده در برور  اوراب بهرادارود شرکتس هيئت مديره بر سياست تقسيم

هراي ايرن وهش( از همله اين مطالعاظ هستند. از ديگرر پژ1389، کاهم نژادو  ستايش)

ها برر رتبره عملکررد شررکتنيک بخت و همکاران در تعيين  پژوهشتوان به حوزه مي

هرا و عامل رشد درآمد، رشد سود عملياتي، رشد سرود خرالص، برازده دارايي 5اسا  

بررسي (، مطالعه 1389و همکاران،  نيک بخت) بازده حقوب صاحبان سهاد محاسبه شده
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هاي مديره بر محتواي اطالعاتي و کيفيرت سرود در شررکتتاثير ترکيب و اندازه هيئت 

و  آبراديرزميان فيضتوسط رزميان و هشي )پذيرفته شده در بور  اوراب بهادار تهران 

مرديره بره هيئتهراي تراثير ويژگي( و مطالعه حاهيها و اخالقي، در تعيرين 1392 هشي

، اخالقريو  يهراحاه) عنوان شاخص حاکميت شرکتي بر ساختار سررسيد بدهي شرکت

 ( اشاره کرد. 1392

رويکرد ديگر در اين مطالعراظ، بررسري، تعيرين و تراثير پارامترهراي مختلرف برر 

مديره و با تاثير ساختار بر پارامترهاي مختلف اسرت. نمرازي و منفررد در هيئتساختار 

مرديره بره بررسري هيئتراستاي اراهه نگرشي هديد نسبت به اهميت، کميت و کيفيرت 

و  نمررازيانررد )ترراثير حرردود عمليرراظ شرررکت بررر سرراختار هيئررت مررديره پرداخته

مرديره و سررمايه هيئترابطره برين سراختار (. در مطالعه ديگري، 1390، منفردمهارلويي

بهرادار تهرران برا رويکررد فرازي در بور  اوراب  ؛هاي داروسازي حاضرفکري شرکت

( و نمازي و 1391و همکاران،  احمدپوراست )توسط احمدپور و همکاران بررسي شده

هاي پذيرفتره مديره بر کارآيي فني شرکتهيئتتاثير ساختار مالکيت و ترکيب ابراهيمي 

 (. در همرين1392، ابراهيمريو  نمرازياند )را بررسي کردهشده در بور  اوراب بهادار 

انروا  سراختار  ؛هاي راهبري شررکتي از قبيرلراظ مکانيزدياثپور و همکاران تزمينه ولي

را در مطالعه ديگرري مرورد مديره بر روي ارزش شرکت هيئتمالکيت و تعداد اعضاي 

(. بخرش ديگرري از ايرن مطالعراظ بره 1392و همکراران،  پرورولياند )آزمون قرارداده

اي ، در مطالعره1387اند. هليلي و مشيري در سرال همديره پرداختهيئتسنجش عملکرد 

اي در خصرو  اثربخشري اي و غيرحرفرهگذاران حرفرههاي سررمايهديدگاهبه بررسي 

ها، اند که تاثير آن ديردگاهپرداخته گذاري آنهاآن بر تصميماظ سرمايهآثار مديره و هيئت

 .(1387و مشريري، اسرت )هليلري گذاري بررسري شدهبر قضاوظ و تصميماظ سرمايه

ها و تراثير مرديرههيئتهاي اطالعاتي توسط آوريبررسي عوامل اثرگذار بر کاربست فن

توسط لنگريان و همکراران انجراد  1388اي است که در سال مطالعه آن بر عملکرد آنان

  .(1388و همکاران،  لگزياناست )شده

هاي ها و سرازمانشود، بيشتر ايرن مطالعراظ برر شررکتگونه که مالحظه ميهمان
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خرورد، اسرتفاده از انتفاعي تمرکز دارند. مورد ديگري که در اين مطالعاظ بره چشرم مي

ها اسرت. امرا در مرديرههيئتهاي بور  بر مبناي تحليل عملکرد هاي مالي شرکتداده

هاي عمومي غيرانتفاعي مطالعاظ مديره در سازمانهيئتزمينه مطالعه عملکرد و ساختار 

 شود. داخلي کمتر ديده مي

مررديره هيئتدر مطالعرراظ خررارهي، تحقيقرراتي برره صررورظ ويررژه بررر عملکرررد 

، دولررت کانررادا، 1999اسررت. در سررال هاي غيرانتفرراعي انجرراد، و منتشررر شدهسررازمان

 لبانرره ايررن کشررورهاي داوطمررديره را در بخررش سررازمانهيئتهرراي حاکميررت چالش

مرورد توهرره قررار داد. در اصررل ايررن گرزارش، برره دنبررال بررسري اهميررت حاکميررت  

کرد مروثر بودهره عمرومي در سرازمان برود مديره؛ در عملکرد سازماني، و هزينرههيئت

(Broadbent E., 1999a در سال .)بنياد درماني مارگارظ و بنياد مميزي کانادا، 2001 ،

مرديره، معيارهرايي را برراي ارزيرابي عملکررد تعيرين و هيئتبر اسا  شرش ويژگري 

ها شرامل؛ اول دانرش، توانرايي و تعهرد، دود، اطرال  از کند. اين ويژگياعتبارسنجي مي

هاي سرازمان، چهرارد، هاي خود، سود، اطال  از اهرداف و اسرتراتژياهداف و خواسته

اطمينان از تحقق اهرداف و ها، پنجم، برخورداري از اطالعاظ الزد براي انجاد مسئوليت

بخش سازمان و ششم، پاسخگويي در مقابل عمود هسرتند. معيارهرايي عملکرد رضايت

 هاي غيرانتفراعيکه در اين مطالعه اراهره شرد، رويکررد هديردي در حاکميرت سرازمان

 ها از کارهرراي اهرايرري برره سررمت مررديره سررازمانهيئتايجرراد کرررد. در ايررن رويکرررد  

 زمان سررروب داده شررردند و نيررراز بيشرررتر بررره شرررفافيت، امرررور اسرررتراتژيک سرررا

هاي مرديره بره سرمت برنامرههيئتپذيري مطرح شرد. حرکرت پاسخگويي و مسئوليت

 مرديره، مرديرعامل و مرديران هيئتشرود کره روابرط برين استراتژيک سازمان باعث مي

 سرتادي تغييرر کنرد و بره هراي اينکره همره اطالعراظ سرازمان را نيراز داشرته باشرند، 

کنند. همچنين در اين مطالعه تاکيد شرده تنها اطالعاظ هدف مندي از سازمان را مطالبه 

مرديره بايرد حرول محرور هيئتقبل از اينکه افراد خارج از سازمان وارد صحنه شروند، 

سازمان در راستاي اهداف تخصيص داده شده، خرود  هزينه کرد مناسب درآمد و بودهه

 (.MacNaughton J. A., 2001را ارزيابي کند )
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مرديره هيئتاستاديار دانشگاه ويکتوريا عناصر اصلي فرآيند حاکميت  3ويک موراي

مرديره کره متفراوظ از هيئتهاي داند. نقش و مسرئوليترا شامل چهار عنصر اصلي مي

مرديره هيئتهاي اهرايي نقش مديرعامل، مديران اهرايي و پرسنل است. ساختار و رويه

هايي نيراز دارد، قروانين هلسراظ چيسرت، دستورهلسراظ کند چه کميترهکه تعيين مي

مديره که نحوه تعيين اعضا را مشرخص هيئتشود و امثال اين. ترکيب چگونه تعيين مي

مرديره کره شرامل نحروه رهبرري هيئتنهايت ماهيت فرهنر  غيررسرمي  کند. و درمي

هاي حراکم گر اعتقاداظ و ارزشمديره است که اين بخش اصوال بيانهيئتاعضاي موثر 

 (.Murray V., 2005مديره است )هيئتبر فضاي 

مطررح شرد. در ايرن  4پيشنهادهاي بيشتري در گزارش انجمن ملي مرديران امريکرا

د که فرآيند ارزيابي در سطوح باالي سازمان بايد از مرديرعامل شررو  گزارش عنوان ش

مرديره و در نهايرت بره ارزيرابي ترک ترک اعضراي هيئتشده، سپس به ارزيرابي کرل 

مديره بايد براي ارزيرابي خرود وهرايف و اهرداف خرودش را هيئتمديره برسد. هيئت

سرنجد. در همره ايرن هرا خرود را بمشخص کند و در مقايسه با ايرن اهرداف و وهايف

مديره بايد به اين نتيجه برسد که چه کارهايي بايد انجاد دهد که ماهيت هيئتها ارزيابي

 (.Plamondon R., et al. 2002استراتژيک و راهبردي داشته باشند )

هاي غيرانتفراعي مرديره سرازمانهيئت، مطالعه هرامعي برر عملکررد 2006در سال 

مرديره سرازمان غيرانتفراعي برا هيئتپانزده هرزار عضرو کانادا صورظ گرفت که در آن 

ترين نتراي  تحقيرق ايرن استفاده از نظرسنجي اينترنتي مورد بررسي قرار گرفتند. از مهم

 اند:هاي موفق در چند مورد اشتراک داشتهمديرههيئتبود که 

سازمان را مديره بر هيئتمديره راهنمايي کافي براي حاکميت هيئتهاي سياست •

ها بره صرورظ مرداود برازنگري و اصرالح دهرد و ايرن سياسرتدر اختيار آنها قرار مي

 شود.مي

مديره فرد هيئتکنند و دبير مديره صرف ميهيئتوقت بيشتري را براي آموزش  •

                                                           
3- Vic Murray 

4- U.S. National Association of Corporate Directors (NACD) 
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 موثري است.

 مديره تحت تسلط يک يا دو نفر نيست.هيئتهلساظ  •

  هاي موفق:مديره سازمانهيئتهمچنين اعضاي 

هاي مرالي را مطالعره کررده و حرداقل در يرک کميتره تخصصري قادرند صورظ •

 مديره حضور دارند.هيئت

شرده مرديره و مرديرعامل را برر اسرا  معيارهراي از پريش تعيينهيئتعملکرد  •

 کنند.ارزيابي مي

سرازي کررده و از برين هاي مديريت ريسک و بحرران را بره خروبي پيادهسيستم •

 اند.را براي اهراي مديريت ريسک و بحران مشخص کردهخودشان فرد يا گروهي 

اهداف استراتژيک سازمان را به اهداف قابل سرنجش ترهمره کررده و الگوهراي  •

 اند.موفق سازماني را براي خود مشخص کرده

مديره اهداف ساليانه تعريف و براي رسيدن به آنهرا برنامره عمليراتي هيئتبراي  •

 اند.تنظيم کرده

مديره را صرف مباحثه بر موضوعاظ اسرتراتژيک سرازمان هيئتوقت بيشتري از  •

 کنند.مي

است. در مديره مشخص شدههيئتهاي موفقيت در اين مطالعه برخي از زيرساخت

مديره مشخص و اهرايري اسرت و هيئتدهي به هاي موفق، ساختار گزارشمديرههيئت

مرديره. در هيئتکند نه برراي رهريس يه ميمديره تههيئتمديرعامل گزارش را براي کل 

دهنرد مديره مستقيما به مديران ستادي سرازمان دسرتور نميهيئتها اعضاي اين سازمان

کننرد و مرديرعامل بره شريوه خرود ايرن ها را براي مديرعامل مشخص ميبلکه اولويت

دهي لمديره در شرکهيئتکند. در اين ميان نقش رهيس موضو  را در سازمان هاري مي

تواند از طريرق مديره ميهيئتفرهن  سازماني بسيار مهم است. بهبود رويکرد مديريتي 

هاي مختلف سرازماني توسرط مرديران ارشرد آن بخرش و حضرور اراهه عملکرد بخش

مديره در اداراظ و دفاتر سازمان صورظ پذيرد. آمروزش اعضراي هيئتمستقيم اعضاي 

هايي کره الزد دارنرد بسريار اهميرت دارد و در ايرن زمينره رهريس مديره در زمينههيئت
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تواند مستقيما از افرادي کره داراي آن دانرش هسرتند از درون يرا بيررون مديره ميهيئت

مديره اسرت هيئتها خودارزيابي سازمان کمک بگيرد. تجربه موفق ديگر در اين سازمان

گيررد. هلسراظ تاي  آن مورد تجزيه و تحليل قررار ميکه به طور مستمر انجاد شده و ن

 هاي غيرانتفاعي داراي شرايط زير است:مديره در سازمانهيئتموفق 

 شود.شوند و زمان به خوبي مديريت ميبه طور منظم تشکيل مي •

اگر افرادي رأ  ساعت حضور نداشته باشند، بازهم هلسه را  ساعت تشکيل  •

 شود. مي

مديره کنتررل و گوشرزد هيئتهلسه بوده و وهيفه رهيس  هلساظ داراي دستور •

 کردن دستورهلسه است. 

توانرد از قبرل در هايي که ميمديره را براي اراهه و قراهت گزارشهيئتهلساظ  •

انرد معمروال کنند. زيرا کساني که گزارش را نخواندهاختيار آنها گذاشته شود، صرف نمي

 کنند.شکل پيدا ميدر اين هلسه با اراهه دهنده گزارش م

مديره را برراي موضروعاظ آموزشري اختصرا  هيئتقسمتي از زمان هلساظ  •

 دهند.مي

مديره عالوه بر مصوباظ، مسرئول اهررا و تراريج اهررا هيئتدر صورظ هلسه  •

شود. تعيين فرد و مشرخص کرردن زمران اهررا در صرورظ هلسره بسريار مشخص مي

 (.Bugg and Dallhoff, 2006اهميت دارد )

هاي غيرانتفراعي برا در ايالت تنسي امريکا، مرکز مديريت سرازمان 2010ر ژانويه د

تررين نکراظ مرديره، مهمهيئتهمکاري فرمانداري اين ايالت در يک راهنماي اعضراي 

هاي غيرانتفراعي را مشرخص کررده اسرت. مرديره در سرازمانهيئتموفقيت يک عضو 

مشخص شده از وهرايف اصرلي  هاي تخصصيمديره و کميتههيئتحضور در هلساظ 

مديره بايد اطمينان يابد که قبرل از حضرور هيئتمديره است. يک عضو هيئتيک عضو 

است. همچنرين يرک در هلساظ، اطالعاظ الزد در زمينه دستور هلسه را دريافت کرده

دهنرد مطالعره کنرد و در عضو بايد با دقت تماد مطالبي را کره در اختيرار وي قررار مي

مرديره هيئتمديره مشارکت فعال داشته باشد. بسيار مهم است کره عضرو تهيئمباحث 
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نحوه فعاليت سازمان را بشناسد و از اهداف و ماموريرت آن مطلرع باشرد. وي بايرد برر 

رو رهرريس اسررا  قضرراوظ شخصرري خررودش در هلسرراظ راي و نظررر دهررد و دنبالرره

و مسررئول در مرديره نباشرد. يرک عضرهيئتمرديره، مرديرعامل و يرا يرک عضرو هيئت

شرود. بره عرالوه در مديره بايد علت اراهره يرک پيشرنهاد و عواقرب آن را هويرا هيئت

هراي داخلري در ريزي استراتژيک سرازمان حضرور فعرال دارد و در مرورد کنترلبرنامه

دارد، مديرعامل و مديران ستادي را هايي که سازمان را از خطا مصون ميسازمان و رويه

کنرد ترا مرديره را مطالعره ميهيئتدهد. هر عضو صورظ هلسراظ مورد سوال قرار مي

مطمئن شود که هلساظ و آراء به درستي ثبت شده و اگر خطرايي باشرد اصرالح آن را 

 (.Cooper R., et al., 2010کند )درخواست مي

 اي در کشررور کانررادا، يررکدکتررر البالنررک و ليندسرري در پررروژه 2010در سررال 

مررديره هيئتسرروالي بررراي ارزيررابي  20ه نامپرسررشکتابچرره منتشررر کردنررد کرره در آن 

(. Leblanc R. and Lindsay H., 2010بود )هاي غيرانتفراعي اراهره شردهسرازمان

 ، و2005کانررادا در سررال  ه تهيرره شررده در دانشررگاه دالهاوسررينامپرسررشبررسرري يررک 

نررک مشرخص شررد کره سررواالظ ه برا کتابچرره دکترر البالنامپرسررشمقايسره محترواي  

دهررد ه دکتررر البالنررک را پوشررش مينامپرسررشه دانشررگاه دالهاوسرري همرره نامپرسررش

(Dalhousie University, 2005 در راهنماي .)هاي اهتماعي هاي سازمانمديرههيئت

مرديره اراهره هيئتدر ايالت کلمبياي امريکا تهيه شده، فرآيند ارزيرابي  1999که در سال 

مرديره الزد اسرت کره هيئتدر اين راهنما اشاره شده که قبل از آغاز ارزيابي است. شده

هاي يک ساله دارد و آيا مشخص شود آيا سازمان داراي برنامه استراتژيک هست، برنامه

است. سپس با اراهه روش طي مديره مشخص شدههيئتها و اختياراظ اعضاي مسئوليت

هاي غيرانتفراعي را مشرخص ي در سرازمانهاي عملکرد عمروممراحل ارزيابي، شاخص

مديره بر اسا  اين دستورالعمل شامل هيئتهاي ارزيابي کرده است. مهم ترين شاخص

هاي سرازمان، مرديريت و رهبري و همکاري در تهيه و بازنگري ماموريت و اسرتراتژي

 ها و مسريرهايبکارگيري سياستهاي سازمان، هدايت عملياظ، خطوط کاري و فعاليت

هاي سازمان، اطمينان از مديريت صحيح منابع مرالي گيري از فعاليتتعيين شده، گزارش
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 سررازمان و تهيرره و بررسرري گزارشرراظ مررالي از آن، نظررارظ و ارزيررابي مررديران

هايي براي رشرد، نگهرداري و هبرران خردماظ ستادي سازمان، تدوين و توسعه برنامه 

هاي سرازمان بره سراير رساني اهرداف و برنامرهمديران ستادي، برقراري ارتباط و اطال 

ها و کمک در توسعه منابع مرالي و افرزايش بودهره سرازماني اسرت ها و رسانهسازمان

(Perrenod M., 1999.) 

رسد عمدتا مطالعاظ برر عملکررد و سراختار العاظ داخلي به نظر ميدر بررسي مط

هراي هاي انتفاعي متمرکز بوده و به دليل دسترسري بره منرابع و دادهمديره شرکتهيئت

ها و پارامترهراي هاي بور ، يک وهه مشترک همه اين مطالعاظ شراخصمالي شرکت

مرديره هيئته بره عملکررد رسد؛ توهرمالي است. در بررسي مطالعاظ داخل به نظر مي

هاي عمومي و يا غيرانتفاعي کمتر بوده و يا حداقل منتشر نشرده باشرد. بره هرر سازمان

شرود. امرا در مطالعراظ خرارهي شکل اين ضعف در مطالعاظ منتشره داخلي ديرده مي

ويژه در کشررورهاي توسررعه يافترره مطالعرراظ بيشررتري در زمينرره ارزيررابي عملکرررد برره

تروان در اسرت. علرت ايرن امرر را ميهاي غيرانتفراعي انجراد شدهنمديره سرازماهيئت

ها در ايرن کشرورها دانسرت. نقرش و هاي اقتصادي، اهتماعي و مديريتي سرازمانهنبه

هراي ها در کنرار کمکهاي غيرانتفاعي و انتظاراظ هامعه از اين سرازماناهميت سازمان

مديره اين هيئتکه ارزيابي عملکرد  دارددولتي و مردمي، محققين و مديران را بر آن مي

هرا هاي حمايتي بدانند. همين موضو  منجر به تدوين روشها را هزهي از برنامهسازمان

هاي هايي شده کره بره نروعي خرا  و برا درنظرگررفتن رسرالت سرازمانو متدولوژي

انتشرار  هاي ارزيابي اراهه نمايند.هنامپرسشغيرانتفاعي، معيارهاي عملکردي را در قالب 

ها، خود به نوعي موهرب تقويرت ايرن بخرش از بدنره مرديريتي گزارشاظ اين ارزيابي

 است.هاي غيرانتفاعي شدهسازمان
 

 روش تحقیق
هاي وابسرته بره مرديره سرازمانهيئتتوصيفي -اين طرح به منظور ارزيابي تحليلي

ه نامپرسرشاسرت. ابرزار اصرلي در ايرن مطالعره از شهرداري شيراز تعريف و اهرا شده
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ه دکتررر بالنررک و دانشررگاه نامپرسررشاسررت. مقايسرره دانشررگاه دالهاوسرري اسررتفاده شده

ه دانشگاه دالهاوسي، عالوه بر پوشش همه مطالرب نامپرسشدهد که دالهاوسي نشان مي

اسرت. عرالوه برر هاي بيشتري را مورد ارزيرابي قررار دادهه دکتر بالنک، هنبهنامپرسش

ه مبنا، با توهه به وهايف، اختياراظ و چارچوب حاکميت شررکتي در اسرا  نامپرسش

شرهرداري شريراز،  هاياسا  نامه سرازمانهاي وابسته به شهرداري شيراز )نامه سازمان

ه حراوي شرش بخرش نامپرسرشاست. در نهايرت ( مواردي نيز به آن اضافه شده1391

هرا و موضروعاظ در قسرمت نتراي  است. بخشموضو  تهيه و توزيع شده 65اصلي و 

اسرت طبقه پاسج در نظرر گرفتره شده 5ه نامپرسشاست. در اين همين مقاله آورده شده

اسرت  طبقره بنردي شرده 1ها به صورظ هدول شماره که معادل کمي هر يک از پاسج

 (.1387سليمي و همکاران، )

 
 ها. معادل کمي هر يک از پاسخ1 جدول

 کامال مخالفم مخالفم ممکن است يا مطمئن نيستم موافقم کامال موافقم پاسج

معادل 

 کمّي

9 7 5 3 1 
 

ه به صورظ هاهري و پايايي پاسج در پرسشنامه شرماره يرک نامپرسشروايي اين 

ها در است. معادل کمي هر يک از پاسرجدرصد آلفاي کرونباخ تاييد شده 6/95در سطح 

بندي شررده و سررپس در بررازه يررک تررا صررد پرسشررنامه از شررماره يررک تررا نرره سررطح

مرديره هيئتاست. بخش ديگري از اين تحقيق به بررسي هلسراظ استانداردسازي شده

شرود کره در سره بخرش تشرکيل هلسراظ، هاي شهرداري شيراز مربوط ميدر سازمان

است. در اين قسمت از مديره بررسي انجاد شدههيئتدستورهلساظ و صورظ هلساظ 

مطالعه، بخشي از فرآيند تهيره واطرال  رسراني دسرتور هلسراظ و محترواي مصروباظ 

 است.مديره بررسي شدههيئتهلساظ 
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 ها ری و دادهجامعه آما
هاي وابسرته بره شرهرداري مرديره سرازمانهيئتهامعه آماري اين تحليل اعضراي 

گيري صورظ نگرفتره و کرل هامعره شيراز بوده که به دليل کم بودن تعداد اعضا، نمونه

هرا و هاي موردمطالعره شرامل سرازمان پارکآماري در طرح مدنظر بوده است. سرازمان

نشراني و خردماظ ايمنري، نظرارظ برر تاکسريراني، موتوري، آتشفضاي سبز، خدماظ 

ها، ميرادين و سراماندهي گذاري، آرامسرتانهاي سررمايهگذاري و مديريت پروژهسرمايه

هاي مسررافربري، عمررران، فنرراوري اطالعرراظ و ارتباطرراظ، فرهنگرري و مشرراغل، پايانرره

رفته در اين طررح بره اهتماعي، اتوبوسراني و مديريت پسماند هستند. تحليل صورظ گ

دليل تعداد کم اعضاي هامعه و شمول نمونه در کل هامعه، تحليل توصريفي اسرت. بره 

دليل اينکه حوزه نتاي  اين طرح محدود بره اعضراي هامعره اسرت. از ايرن رو تحليرل 

آماري استنباطي در اين طرح صورظ نگرفته است و تعميم آماري نتراي  مردنظر نبروده 

 است.

 

 نتايج 
ها مشاهده مي شود در بين مروارد مطررح شرده، از نظرر هنامپرسشبر اسا  نتاي  

ها، هفت موضو  به عنروان نقراط قابرل بهبرود در عملکررد مديره سازمانهيئتاعضاي 

ها ميانگين هنامپرسشها موردتوهه است. به عبارظ ديگر اين موضوعاظ در مديرههيئت

 داشته اند. 50امتيازي کمتر از 
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های وابسته به شهرداری شیراز بر مديره سازمانهیئت. فهرست نقاط قابل بهبود 2 جدول

 هاهنامپرسشاساس نتايج کلي 

 نقاط قابل بهبود
اولويت 

 بهبود

امتياز 

 ميانگين
 6/33 1 مديرهبرنامه مشخص شهرداري براي آموزش اعضاي هيئت 

 9/37 2 ماه گذشته 12مديرعامل در ارزيابي 

 6/39 3 بنديطور منظم و بر اسا  برنامه زمانتشکيل هلساظ شورا به

 5/42 4 برگزاري هلساظ مشترک بين اعضاي شورا و هيئت مديره سازمان 

 0/44 5 مديره در تعيين مديران ستادي سازمانگيري هيئت تصميم

 2/45 6 اختياراظ و وهايف مديران ستاديمديره در تعيين مشارکت هيئت 

هاي عملکرد مشخص و شفاف براي مديران ستادي تعيين و ابالغ شاخص
 مديره هيئتتوسط 

7 8/49 

 

ها به عنروان مديرههيئتدرصد اعضاي  80همچنين موضوعاتي که امتيازي بيش از 

دارند و هرم اکنرون هاي وابسته به شهرداري بر آن توافق مديره سازمانهيئتنقاط قوظ 

شرود در هردول ها به خوبي وهرود دارد و يرا اهررا ميمديره سازمانهيئتدر ساختار 

 است. آورده شده 3شماره 

 
های وابسته به شهرداری شیراز بر اساس مديره سازمانهیئت. فهرست نقاط قوت 3 جدول

 هاهنامپرسشنتايج 

 امتياز ميانگين نقاط قوظ
 9/88 مديرههيئتشرکت اعضا به طور مرتب در هلساظ 

 2/88 مشارکت همه اعضا در مباحث مهم

 5/87 به پيش بردن کار سازمان در هامعه توسط اعضا هر ها که موقعيت باشد

 3/86 مديرهپشتيباني همگاني از تصميماظ هيئت 

 5/85 مشارکت در مباحثي که نقطه نظراظ متفاوتي دارند

 6/84 هاي سازمانمديره از قوانين و سياستهيئتشناخت خوب اعضاي 
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 امتياز ميانگين نقاط قوظ
 3/84 مديره، حتي اگر با آن موافق نباشندهيئتپشتيباني اعضا از مصوباظ 

 7/83 انتظاراتي  که متوهه آنان استمديره از اطال  اعضاي هيئت 

 4/82 مديره هيئتوهود رابطه خوب دوطرفه بين مديرعامل و 

 1/82 زنندمديره ميهيئتهايي که در عمل اعضا به حرف

 1/81 مديره در تاريج و ساعت مشخص شدههيئتبرگزاري هلساظ 

 4/80 مديره از وهود برنامه عملياتي يک سالههيئتاطمينان 

 

هاي وابسته به شهرداري که نيازمند اهرراي همچنين بر اسا  نتاي  تحقيق، سازمان

 است.آورده شده 9تا شماره  4هاي بهبود در هر موضو  هستند هداول شماره برنامه
 

 مديرههیئتهای نیازمند بهبود در حوزه انجام وظايف . سازمان4 جدول

 هاي نيازمند بهبودسازمان موضو 
برنامه استراتژيک و يا اهداف بلندمدظ روشن و 

 شفاف در سازمان
نشاني و خدماظ ميادين، خدماظ موتوري، آتش

 ايمني، فرهنگي و اهتماعي و فناوري اطالعاظ

هاي استراتژيک سازمان در انعکا  اهداف و اولويت
 مديرههيئتدستورکار هلساظ 

نشاني و خدماظ ايمني و فناوري ميادين، آتش
 اطالعاظ

ساله عملياتي مديره از وهود برنامه يکهيئتاطمينان 
 در سازمان

 گذاري و فناوري اطالعاظسرمايه

تعيين مسير دستيابي به اهداف سازماني توسط 
 مديره براي مديران ارشد سازمانئتهي

 فرهنگي و اهتماعي

ها و مديره از اطال  رساني موفقيتهيئتاطمينان 
 مديرههيئتهاي سازمان به اعضاي چالش

نشاني و خدماظ ميادين، خدماظ موتوري، آتش
گذاري، ايمني، پارکها و فضاي سبز، سرمايه

ها، اتوبوسراني، فرهنگي، فناوري آرامستان
 عاظ و عمراناطال

ها و مديره از اطال  رساني موفقيتهيئتاطمينان 
 هاي سازمان به مديران ستادي شهرداريچالش

نشاني و خدماظ ميادين، خدماظ موتوري، آتش
گذاري، ايمني، پارکها و فضاي سبز، سرمايه

ها، اتوبوسراني، فرهنگي، فناوري آرامستان
 اطالعاظ و عمران
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 هاي نيازمند بهبودسازمان موضو 
مديره از دريافت گزارش مصارف هيئتاطمينان 

 مديرههيئتبودهه و نيروي انساني توسط اعضاي 
گذاري، اتوبوسراني، فرهنگي و ميادين، سرمايه

 اهتماعي

 
 مديرههیئتهای نیازمند بهبود در حوزه اداره کردن . سازمان5 جدول

 هاي نيازمند بهبودسازمان موضو 
 فرهنگي و اهتماعي مديره نسبت به انتظاراظ متوهه آنانهيئتدانش اعضاي 

 - مديره و رسيدگي به همه مواردهيئتريزي مناسب دستورهلساظ برنامه

 - مديره در هلساظهيئتحضور با آمادگي مناسب همه اعضاي 

مديره قبل از حضور در هيئتدريافت گزارشاظ کتبي توسط اعضاي 
 هلساظ

 هاسازمانهمه 

 - مديره در مباحث مهمهيئتمشارکت همه اعضاي 

مديره در مباحثي که نقطه نظراظ متفاوتي هيئتمشارکت همه اعضاي 
 وهود دارد

- 

 گذاريسرمايه گيردمديره ميهيئتمديره از تصميماتي که هيئتپشتيباني همه اعضاي 

 هاهمه سازمان مديره سازمان در شهرداريهيئتوهود برنامه مشخص آموزش اعضاي 

 مديرههيئتهذابيت همه هلساظ 
نشاني و خدماظ ايمني، آتش

فرهنگي و اهتماعي و 
 فناوري اطالعاظ

 - مديرههيئتپيداکردن حالت سرگرمي براي برخي هلساظ 

 مديرههيئتمديره توسط هيئتگيري منظم مصوباظ پي
نشاني خدماظ موتوري، آتش

و خدماظ ايمني، فرهنگي و 
 اهتماعي

تعيين شفاف مسئول اهراي مصوبه و زمان انجاد مصوباظ در صورظ 
 مديرههيئتهلساظ 

 فرهنگي و اهتماعي

 - مديره در تاريج و ساعت مشخص شدههيئتبرگزاري هلساظ 

مديره و صرف زمان براي هيئتمديريت مناسب مدظ زمان هلساظ 
 دستور کار هلسه

 فرهنگي و اهتماعي
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 مديره با مديرعاملهیئتدر حوزه روابط  بهبود ازمندین یهاسازمان .6 جدول

 هاي نيازمند بهبودسازمان موضو 
مديره و نقش مديرعامل هيئتمشخص بودن مرز بين نقش 

 در سازمان براي همه اعضا
 فرهنگي و اهتماعي

 - مديرههيئتبرقراري رابطه دوطرفه مناسب بين مديرعامل و 

 هاآرامستان مديره به قضاوظ مديرعاملهيئتاطمينان 

گزاري و يا شفاف تعيين مسير براي مديرعامل با سياست
 هاي موهودسياستکردن 

 فرهنگي و اهتماعي

مديره در هريان اتفاقاظ و هزهياظ موارد هيئتقرارگرفتن 
 مرتبط در سازمان توسط مديرعامل

 نشاني و خدماظ ايمنيآتش

ها و فرآيندهاي مشخص براي ارزيابي وهود شاخص
 مديرههيئتمديرعامل در 

تاکسيراني، ميادين، خدماظ موتوري، 
اظ ايمني، پارکها و نشاني و خدمآتش

گذاري، اتوبوسراني، فضاي سبز، سرمايه
 فرهنگي و اهتماعي و فناوري اطالعاظ

 ماه گذشته 12مديره در هيئتارزيابي مديرعامل توسط 
گذاري، اتوبوسراني و تاکسيراني، سرمايه

 فرهنگي و اهتماعي

انعکا  منظم بازخوردهاي الزد به مديرعامل توسط 
 مديرههيئت

گذاري و فرهنگي و تاکسيراني، سرمايه
 اهتماعي

 

 مديرههیئتحوزه روابط عملکرد شخصي اعضای  در بهبود ازمندین یهاسازمان. 7 جدول

 هاي نيازمند بهبودسازمان موضو 
اطال  کامل هر عضو از انتظاراتي که از وي به عنوان يک عضو 

 مديره مي رودهيئت
- 

 - مديرههيئتشرکت هر عضو به طور مرتب در هلساظ 

 - هاي سازمانشناخت هر عضو از قوانين و سياست
تشويق مکرر بقيه اعضا به منظور اراهه نظراظ خود در هلساظ 

 مديره توسط هر عضوهيئت
گذاري، فرهنگي تاکسيراني، سرمايه

 و اهتماعي و فناوري اطالعاظ

تشويق مکرر هر اعضا به منظور اراهه نظراظ خود در هلساظ 
 مديره توسط بقيه اعضاهيئت

- 
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 هاي نيازمند بهبودسازمان موضو 
 - مديرههيئتشنونده خوب بودن هر عضو در هلساظ 

 - زندمديره ميهيئتهايي که در عمل هر عضو به حرف

 مديره مي گيردهيئتاطمينان هر عضو نسبت به همه تصميماتي که 
نشاني و خدماظ ميادين و آتش

 ايمني

اي مخالف بيشتر به کرسي نشاندن عقيده هر فرد زماني که وي عقيده
 مديره دارد هيئتاعضاي 

- 

مديره حتي در صورتي که با آن هيئتپشتيباني هر عضو از مصوباظ 
 موافق نباشد

- 

به پيش بردن کار سازمان در هامعه توسط هر عضو و هر ها که 
 موقعيت باشد

- 

وعاظ مربوط به ماموريت سازمان و به روز بودن هر عضو در موض
 سهيم کردن بقيه اعضا از دانش وي

اتوبوسراني، فرهنگي و اهتماعي و 
 فناوري اطالعاظ

 - مديرههيئترضايت هر عضو از حضور درهلساظ 

 
 حوزه روابط عملکرد اعضای شورای سازمان در بهبود ازمندین یهاسازمان. 8 جدول

 هاي نيازمند بهبودسازمان موضو 
 پسماند بنديطور منظم و بر اسا  برنامه زمانتشکيل هلساظ شورا به

مديره هيئتبرگزاري هلساظ مشترک بين اعضاي شورا و 
 سازمان در خصو  موضوعاظ سازماني

 هاها به استثناي پايانههمه سازمان

مديره هيئتبررسي و تصميم گيري در خصو  پيشنهاداظ 
 توسط اعضاي شوراي سازمان

 ها، ميادين و پسماندبه هز پايانه

هاي کارشناسي دقيق ساليانه روي ترازنامه مالي انجاد بررسي
 ساليانه سازمان توسط اعضاي شوراي سازمان

نشاني و خدماظ موتوري، آتش
فضاي خدماظ ايمني، پارکها و 

ها، گذاري، آرامستانسبز، سرمايه
 اتوبوسراني، فرهنگي و فناوري

اطمينان شورا از بررسي و تصويب ترازنامه و تفريغ بودهه و 
 حساب سود وزيان در سازمان

ها به استثناي همه سازمان
 تاکسيراني
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 هاي نيازمند بهبودسازمان موضو 
تحليل و بررسي برنامه و بودهه سازمان در موعد مقرر توسط 

 شوراي سازمان

هاي توسعه منابع درآمدي و اتخاذ تصميماظ بررسي مستمر راه
 مناسب در اين زمينه توسط شوراي سازمان

نظارظ اعضاي شوراي سازمان بر حسن اهراي وهايف 
 مديرعامل سازمان

 هاها به استثناي پايانههمه سازمان

نظارظ اعضاي شوراي سازمان بر حسن اهراي وهايف 
 حسابر  سازمان

 
 مديره در پیشبرد اهداف سازمانهیئتحوزه نقش  در بهبود ازمندین یهاسازمان. 9 جدول

 هاي نيازمند بهبودسازمان موضو 
 ميادين و فرهنگي و اهتماعي سازمان مديره از ماموريتهيئتاطال  

نشاني و خدماظ ميادين، آتش انداز سازمانمديره در تدوين چشمهيئتهمکاري 
ايمني، اتوبوسراني، فرهنگي و 

 مديره در تدوين استراتژي سازمانهيئتمشارکت  فناوري اطالعاظ

نشاني و تاکسيراني، ميادين، آتش مشخص بودن اهداف سازمان به صورظ کمّي و کيفي
خدماظ ايمني، پارکها و فضاي 
سبز، اتوبوسراني، فرهنگي و 

 اطالعاظفناوري 

 مديره از اهداف کمّي سازمانهيئتاطال  

 مديره از اهداف کيفي سازمانهيئتاطال  

مديره از دانش کافي در زمينه هيئتبرخورداري اعضاي 
 هاي سازمانبرنامه

 ميادين

 شدههاي سازمان در مسير تعييندر حال اهرا بودن برنامه
ها، پايانهها به استثناي همه سازمان

گذاري و خدماظ موتوري، سرمايه
 عمراني

ها توسط مديرعامل و در اختيار گذاشتن به موقع تعيين برنامه
 گيريمديره براي تصميمهيئتها به برنامه

ها به استثناي همه سازمان
 هايهاي تاکسيراني و پايانهسازمانه

 ها به هز سازمان عمرانيهمه سازمان مديره در تعيين مديران ستادي سازمانهيئتتصميم گيري 
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 هاي نيازمند بهبودسازمان موضو 
مديره در تعيين اختياراظ و وهايف مديران هيئتمشارکت 

 ستادي
 هاهمه سازمان

هاي عملکرد مشخص و شفاف براي مديران تعيين ابالغ شاخص
 مديرههيئتستادي سازمان توسط 

 مديرههيئتبررسي عملکرد ساليانه مديران ستادي سازمان توسط 
گذاري و فناوري ميادين، سرمايه

 اطالعاظ

 

هاي مديره در سازمانهيئتبخش ديگري از اين تحقيق به بررسي صورظ هلساظ 

 264هاي وابسرته بره شرهرداري شريراز شود. در کل سازمانشهرداري شيراز مربوط مي

دستور هلسه بره اعضراي  578ها، تعداد مديره برگزار شده، در همه سازمانهيئتهلسه 

است کره بيشرترين تعرداد دسرتور هلسراظ مربروط بره سرازمان مديره اعالد شدههيئت

دستور هلسه و کمترين آنها مربوط به سازمان احيا و نوساز ي برا  116گذاري با سرمايه

 يک دستور هلسه بوده است. 

هاي مختلرف بررسري شرده، اما از آنجا که تعداد هلساظ برگزار شرده در سرازمان

اسرت کره متفاوظ است ؛متوسط تعداد دستور هلساظ در هر هلسره نيرز محاسربه شده

هاي مديره مربوط به سرازمان پايانرههيئتد شده به بيشترين متوسط دستور هلساظ اعال

دسرتور هلسره در هرر هلسره و کمتررين متوسرط مربروط بره  5مسافربري با متوسرط 

دسرتور هلسره بروده اسرت. برديهي اسرت  3/0هاي ميادين و احيا و نوسازي با سازمان

 هايي که داراي متوسط کمتر از يک هستند بردين معنري اسرت کره در برخري ازسازمان

توان است که از همله ميمديره تعيين نشدههيئتهلساظ، دستور هلساتي براي اعضاي 

 هاي ميادين، ترافيک و احيا و نوسازي اشاره کرد.به سازمان

شرده از سروي هاي تکميل و عودظ دادهبا توهه به ماهيت دستورهلساظ در برگه

 اند.بندي شدهها، دستور هلساظ در هفت گروه زير تقسيمسازمان

 ارزيابي منابع انساني و ساختار .1
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 گيري منابع انساني و ساختارتصميم .2

 گيريارزيابي عملکرد و گزارش .3

 گيري عملکرديتصميم .4

 هاتامين تجهيزاظ و سيستم .5

 پيگيري مصوباظ هلساظ قبلي .6

 سازمان گيري درخصو  بودههارزيابي و تصميم .7

هرا، نتراي  زيرر از بنردي دادههمعسپس با بررسي هر يرک از دسرتور هلسراظ و 

درصدهاي مختلرف را در  10بررسي دستور هلساظ به دست آمده است. هدول شماره 

 دهد.هاي مورد بررسي نشان ميسازمان
 

های وابسته به مديره سازمانهیئت. توزيع موضوعات مختلف در دستورجلسات 10 جدول
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 5/4 5/17 0/0 0/12 0/0 0/0 5/5 1/12 7/22 0/0 0/3 1/7 0/0 7/17 0/35 منابع انساني

ارزيابي عملکرد 

 و گزارش گيري
0/15 1/8 0/0 3/14 1/12 0/0 5/4 2/11 5/65 1/43 0/44 0/4 9/41 5/12 6/13 

تصميم گيري و 

 تامين تجهيزاظ
0/30 8/46 0/100 4/71 6/63 0/100 5/54 0/75 5/25 6/44 0/48 0/72 8/54 5/52 5/54 

پيگيري مصوباظ 

 هلساظ قبلي
0/5 0/0 0/0 0/0 1/6 0/0 0/0 0/0 8/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 5/4 

ارزيابي و تصميم 

 گيري بودهه اي
0/15 4/27 0/0 1/7 2/15 0/0 2/18 7/1 8/1 3/12 0/80 0/12 2/3 5/17 7/22 

ها، بيشترين توهه به مسايل ساختار و منابع مديره سازمانهيئتدر دستور هلساظ 
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است. بعرد از آن، درصد دستورهلساظ بوده 7/22انساني مربوط به سازمان تاکسيراني با 

درصرد  5/17و سازمان فناوري اطالعاظ با  7/17نشاني و خدماظ ايمني با سازمان آتش

اند. در زمينره ابع انسراني داشرتهدستور هلساظ بيشترين توهه را به حوزه ساختار و منر

درصد دسرتور هلسراظ خرود در زمينره  5/65گيري سازمان عمران با ارزيابي و گزارش

درصرد بيشرترين دستورهلسراظ را  44ها با گيري و پس از آن سازمان آرامستانگزارش

اند. البتره برديهي اسرت کره معمروال ارزيرابي و گيري و ارزيابي داشرتهدر زمينه گزارش

مديره نيز هست کره در صرورظ هلسراظ هيئتگيري در گيري همراه با تصميمارشگز

 شود. اين امر منعکس مي

هاي احيررا و نوسررازي و ميررادين رقررم گيري عملکررردي سررازماندر زمينره تصررميم

دهند که اين موضو  به دليل اين است که در دستورهلساظ ايرن صددرصد را نشان مي

دو سازمان تنها به رسيدگي به امور هاري سازمان بسنده شده و از اين رو در اين بخش 

ها، در تحليرل باشرد. امرا در سراير سرازمانتواند معيرار مناسربي است و نميآورده شده

ها و ترافيررک بيشررترين درصررد دستورهلسرراظ خررود را حررول محررور سررازمان پايانرره

اند. در زمينرره پيگيررري مصرروباظ گيري عملکررردي و تررامين تجهيررزاظ داشررتهتصررميم

هاي خدماظ موتوري، فرهنگي و اهتمراعي، عمرران و پسرماند مديره تنها سازمانهيئت

انرد کره در دسرتور ز دستور هلساظ خود را به ايرن موضرو  اختصرا  دادهبندهايي ا

ها بنردهايي از است. در زمينه توهه به موضو  بودهه همه سازمانهلساظ منعکس شده

انرد )بره اسرتثناي صورظ هلساظ خود را به ارزيابي و بررسي بودهره اختصرا  داده

هاي ه( کره در ايرن ميران سرازمانهاي احيا و نوسازي و ميادين به دليل ذکر شدسازمان

نشاني و خدماظ ايمني و پسماند بيشترين درصد توهه بره موضرو  بودهره را در آتش

 اند.هاي مورد بررسي داشتهبين سازمان

مرديره هيئتهلسه  264مصوبه در  1213بر اسا  صورظ هلساظ دريافتي تعداد 

ان سرازمان ترافيرک برا بررسي شده توسط اعضا به تصويب رسيده است که در ايرن مير

مصروبه در  3/1مصوبه در هر هلسه بيشترين و سازمان احيا و نوسرازي برا  9/7متوسط 

مرديره در هيئتاند. به منظور بررسي مصروباظ هر هلسه کمترين تعداد مصوبه را داشته
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اند که شرامل مصروباظ اهرايري، بندي شدهگروه اصلي تقسيم 5ها، مصوباظ به سازمان

اي و گيري بودهرهزيابي گزارش، پيگيري مصوباظ قبلي، ارزيابي و تصرميمبررسي و ار

اسرت. نتراي  بررسري اند تقسيم شدههايي که به هلساظ بعدي موکول شدهگيريتصميم

نشران  11هاي ذکرشده در هردول شرماره ها در گروهصورظ هلساظ و استخراج داده

 است.داده شده
 

های وابسته به شهرداری مديره سازمانهیئت. توزيع درصدی موضوعات مصوب 11 جدول

 1390شیراز در سال 
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 0/83 7/69 2/92 5/88 0/81 5/95 1/76 8/89 1/89 0/76 3/83 3/95 0/75 0/82 7/73 مصوباظ اهرايي

بررسي گزارش و 
 ارزيابي

8/8 7/6 0/25 6/1 0/0 7/10 8/1 6/7 1/1 0/0 4/2 8/3 0/0 0/3 8/2 

پيگيري مصوباظ 
 هلساظ قبلي

3/5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/1 0/0 8/2 0/0 0/0 

ارزيابي و تصميم 
 گيري بودهه اي

5/10 2/11 0/0 4/2 7/16 7/10 1/9 7/1 7/22 5/4 5/15 7/7 0/5 2/24 8/12 

تصميم گيري به بعد 
 موکول شده

8/1 0/0 0/0 8/0 0/0 7/2 0/0 8/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/3 4/1 

 

مرديره هيئتشرود بيشرترين درصرد مصروباظ اهرايري همان گونه که مالحظه مي

درصرد مصروباظ اسرت و  95هاي اتوبوسراني و ترافيرک برا بريش از مربوط به سازمان

کمترين مصوباظ اهرايي مربوط به سازمان فناوري اطالعاظ است. در بحث ارزيرابي و 

 8/8مديره، بيشترين درصد مربوط به سازمان خردماظ موتروري برا هيئتگيري گزارش

ها و فضراي سربز هاي فرهنگي و پارکه سازمانگيري مربوط بدرصد و کمترين گزارش
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 است. 

ها و هاي خردماظ موتروري، آرامسرتاندر موضو  پيگيري مصوباظ قبلي سرازمان

ها و فضاي سبز بخشي از مصوباظ خود را با پيگيري مصروباظ قبلري اختصرا  پارک

ها در موضررو  ارزيررابي و انررد. برره هررز سررازمان احيررا و نوسررازي، همرره سررازمانداده

اند کره سرازمان فنراوري اطالعراظ و عمرران اي مصروباتي داشرتهگيري بودهرهصميمت

 اند.ها داشتهبيشترين درصد مصوباظ در حوزه بودهه را در بين سازمان

نشراني و هاي آتشدر بين مصوباظ اهرايي بيشترين درصد اهرا مربوط به سازمان

خدماظ ايمني، احيا و نوسازي و ترافيک با صددرصد اهراي مصوباظ و کمتررين آنهرا 

هاي مسافربري است )که ساير مصروباظ ايرن سرازمان در حرال مربوط به سازمان پايانه

شرده بيشرترين درصرد مربروط بره سرازمان اهرا است(. از نظر مصوباظ اهرايي اهرا ن

 درصد است که منشا آن عوامل خارهي سازمان بوده است.  12فناوري اطالعاظ با 

 
های وابسته به شهرداری شیراز مديره سازمانهیئت. وضعیت مصوبات اجرايي 12 جدول
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 141 33 141 26 84 157 88 118 55 75 18 127 4 89 57 تعداد مصوباظ

درصد مصوباظ 

 اهراشده
5/90 0/100 0/100 0/100 0/80 7/87 3/67 2/96 5/98 3/99 2/88 8/47 0/80 2/65 1/99 

درصد مصوباظ درحال 

 اهرا
4/2 0/0 0/0 0/0 3/13 3/12 5/24 0/0 0/0 0/0 9/5 2/52 1/13 7/21 9/0 

درصد مصوباظ 

 اهرانشده
1/7 0/0 0/0 0/0 7/6 0/0 2/8 8/3 5/1 7/0 9/5 0/0 9/6 0/13 0/0 

درصد عدد اهرا به 

 دليل داخلي
0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 8/1 4/3 1/1 6/0 6/3 0/0 0/0 0/0 0/0 
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درصد عدد اهرا به 

 دليل خارهي
1/7 0/0 0/0 0/0 7/6 0/0 3/6 4/0 4/0 0/0 3/2 0/0 9/6 0/13 0/0 

 

از همله عوامل خارهي که در صورظ هلسراظ بره عنروان عوامرل عردد اهرراي 

 اشاره نمود:توان به موارد زير مصوباظ ذکر شده مي

هاي سررتادي هررا و مررديريتگيري ارکرران باالدسررتي سررازمان )معاونتتصررميم •

 شهرداري، شوراي شهر و ...(

هاي بيروني شهرداري مانند استانداري، فرمانداري، نيروي گيري سازمانتصميم •

 انتظامي و ...

 انصراف پيمانکاران و فروشندگان تجهيزاظ •

 امالکانصراف فروشندگان و مالکان  •

 کمبود منابع مالي •

 ها از نظر فنيعدد امکان پروژه •

مرديره مري تروان نقراط هيئتبر اسا  بررسي سازماني دستورهلساظ و مصوباظ 

 بندي نمود:ها را به صورظ زير همعقابل بهبود مديريت هلساظ هر يک از سازمان

هرراي قررانوني و منطبررق بررر هرراي تررامين بودهرره سررازمان از روشبررسرري راه •

 هاي کالن شهرداري شيرازاستسي

 مديره به پيگيري مصوباظ قبليهيئتتخصيص بخشي از زمان هلساظ  •

 مديره در طول سالهيئتتشکيل هلساظ بيشتر  •

تر دستور هلساظ و يا تشکيل و مديريت هلساظ بر اسا  دستور تنظيم دقيق •

 هلسه مشخص شده
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 مديره به امور اهرايي سازمان هيئتتوهه بيشتر  •

مديره به مسايل کالن سرازمان از هملره هيئتمناسب و همه هانبه زمان توزيع  •

 گزاري و بودههگيري، ارزيابي مديران ستادي سازمان، سياستگزارش

هاي شرهرداري حضور موثر مديران ستادي شهرداري به ويژه از حوزه معاونت •

 مديرههيئتمديره به منظور بررسي کارشناسي مصوباظ هيئتدر هلساظ 

مرديره و هيئتتر و استفاده از توان، تجربه و ارتباطاظ اعضاي ري نزديکهمکا •

مرديره سرازمان مديران ستادي شهرداري شيراز در رفع مشکالظ اهرايي مصوباظ هئيت

 هاآرامستان

 

 جمع بندی و پیشنهادها 
رسرد بره منظرور بهبرود عملکررد اعضراي ها به نظرر ميهنامپرسشبر اسا  نتاي  

 هاي وابسته به شهرداري شيراز موارد زير در اولويت باشند:مديره در سازمانهيئت

 مديرههيئتاراهه و اهراي برنامه مشخص شهرداري براي آموزش اعضاي  .1

ها از مرديره سرازمانهيئتاراهه برنامه هامع ارزيابي عملکرد مديرعامل توسرط  .2

 ها و نحوه تنظيم گزارش ارزيابي مديرعاملهمله فرآيند، شاخص

مرديره هيئتريزي به منظور تشکيل هلسراظ مرنظم شروراي سرازمان و برنامه .3

 هاسازمان

ها )از هملره مانمديره سازهيئتتعيين و يا اصالح حدود، اختياراظ و وهايف  .4

 هامديره در تعيين مديران ستادي سازمانهيئتگيري مديرعامل( در خصو  تصميم

ها در مرديره سرازمانهيئتتعيين و يرا اصرالح حردود، اختيراراظ و وهرايف  .5

 مديره در تعيين اختياراظ و وهايف مديران ستادي هيئتخصو  مشارکت 

د مشرخص و شرفاف برراي هاي عملکررتعريف فرآيند تعيين و ابالغ شاخص .6

 مديره هيئتمديران ستادي سازمان توسط 

هايي البته شايان ذکر است اهراي اين مطالعه و مطالعاظ مشرابه داراي محردوديت
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مرديره و هيئتاست. مهم ترين محدوديتي که در اين طرح وهود داشته، مشغله اعضاي 

ي که در اين تحقيق بره زمان محدود ايشان در اراهه نظراظ بوده است. محدوديت ديگر

ها بوده طور چشمگيري بر کل مطالعه اثرگذار بوده، ضعف مستندسازي در برخي حوزه

کند. به عرالوه سرطح حساسريت و هاي قابل اتکا را مشکل مياست که دسترسي به داده

ها از ديگر مسايلي بوده کره باعرث مديره سازمانهيئتامنيت موضوعاظ مطرح شده در 

رسد به منظور بهبود است. به نظر ميها شدههايي در ثبت و يا اراهه دادهبروز محدوديت

هاي مستند به ويرژه تحليل عملکرد، اين مطالعه در سطح عميق تري و با استفاده از داده

 هاي مالي و فني انجاد شود.داده

 

 منابع 
، 6و  5، 4، 2، 1، بنردهاي 12(، مراده 1391هاي شهرداري شيراز )اسا  نامه سازمان .1

و  13، 10، 7، 6، 4، 3، 1، بنردهاي 16ماده  4، تبصره 13ماده  16و  14، 11، 10، 7

، شرهرداري 23مراده  15و  14، 3، 2، 1، بنردهاي 22تبصره ماده  1، بند 19ماده  14

 هاي شهرداري شيراز.شيراز. اسا  نامه هيئت مديره سازمان
هاي نروين هيئرت مرديره. هشرتمين قش(. حاکميت شرکتي و ن1389غفاري، عبا  ) .2

 کنفرانس بين المللي مديريت، تهران.

ت مديره )يک بررسري ئهاي موثر در تعيين پاداش هيسازه(. 1387) مسعود ،کبيرزاده .3

 1) 6شرماره  ،علرود انسراني -پيرک نرور. تجربي در برور  اوراب بهرادار تهرران(

 .145-127، ((2)مديريت 

گذاران نهرادي و بررسي رابطه بين سررمايه(. 1388) اکرد ،تفتيان؛ قدرظ اله، نياطالب .4

 .33-21، 83، شماره هاي مديريتپژوهش. ت مديره با مديريت سودئهي

بررسي تاثير سراختار مالکيرت و (. 1389) مصطفي، کاهم نژاد؛ محمدحسين ،ستايش .5

ور  ي پذيرفتره شرده در برهاود شررکتسر ت مديره بر سياست تقسيمئترکيب هي

 .29-51، 1، سال اول، شماره مجله دانش حسابداري. اوراب بهادار تهران
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طراحري و (. 1387سليمي، مجيد؛ شرهباز مررادي، سرعيد؛ بامرداد صروفي، ههانيرار ) .6

مجله دانش . ساخت مقيا  مجمو  نمراظ ليکرظ با رويکرد پژوهشي در مديريت
 .80شماره ، مديريت

بررسري (. 1389) روزبره، شرم الحسرينيها؛سيدعزيز ،سريدي؛ محمدرضا، نيک بخت .7

هاي حسرابداري مجلره پيشررفت. ت مديره بر عملکرد شررکتئهاي هيتاثير ويژگي
 .270-251، 3/58، دوره دود، شماره اول، پياپي دانشگاه شيراز

ت مرديره برر ئرتراثير ترکيرب هي(. 1392) عبرا ، هشي؛ عليرضا، آباديرزميان فيض .8

هاي پذيرفته شده در برور  اوراب بهرادار اطالعاتي و کيفيت سود شرکتمحتواي 

 .105-127، 13، سال چهارد، ش دانش حسابداري. تهران

ت مرديره برر ئهاي هيبررسي تاثير ويژگي(. 1392) حسنعلي، اخالقي؛ زهره، حاهيها .9

، سال ششرم، شرماره هفردهم، حسابداري مديريت. ساختار سر رسيد بدهي شرکت

59-74. 

بررسي تاثير حدود عملياظ شررکت (. 1390) محمد، منفردمهارلويي؛ محمد، نمازي .10

ي پذيرفته شده بور  اوراب بهرادار هات مديره )مورد مطالعه: شرکتئبر ساختار هي

 .7-25، 7، سال دود، شماره مجله دانش حسابداري. تهران(

 زينررب، نررادي؛ محمرردهواد، بهنميررريزار  ؛ اسررفنديار، ملکيرران؛ احمررد، احمرردپور .11

برا رويکررد  هات مديره بر سرمايه فکري شررکتئبررسي نقش ساختار هي(. 1391)

دانرش . ي داروسرازي برور  اوراب بهرادار تهررانهافازي، مطالعه موردي شررکت
 .93-73، (8)3، بهار، حسابداري

لکيرت و ترکيرب بررسري تراثير سراختار ما(. 1392) شهال، ابراهيمي؛ محمد، نمازي .12

. هاي پذيرفته شده در بور  اوراب بهادار تهررانت مديره بر کارآيي فني شرکتئهي

 .35-57، 12، سال چهارد، مجله دانش حسابداري

نقش تعرديل کننردگي انردازه (. 1392) اسماعيل ،خرد؛ الدن ،زار ؛ شمها ،ولي پور .13

 ،حسرابداري مرديريت. شررکتت مديره در رابطه بين ساختار مالکيت و ارزش ئهي

6(16) ،74-61. 



 1392 زمستانشماره سودسال اول                      

   92 

 

اي و گذاران حرفرههاي سررمايهديردگاه(، 1387هليلي، آرزو؛ مشريري، اسرماعيل ) .14

آن بررر تصررميماظ  آثررارت مررديره و ئرراي در خصررو  اثربخشرري هيغيرحرفرره

 .87-105، (10)3 ،نامه علود مديريت ايران فصل. گذاري آنهاسرمايه

بررسي عوامرل (. 1388) سيدمسلم ،علوي؛ مهدي ،سياهرودينجفي؛ محمد ،لگزيان .15

ها و تراثير آن برر ت مرديرهئرهاي اطالعاتي توسرط هيآورياثرگذار بر کاربست فن

 .144-120، (27)16 ،دانش و توسعه. عملکرد آنان

16.Broadbent, E. (1999a). Building on Strength: Improving 
Governance and Accountability in Canada’s Voluntary Sector. 
Panel on Accountability and Governance in the Voluntary Sector, 
Voluntary Sector Initiative, (Available at: http://www.ecgi.org 
/codes/documents/broadbent_report_1999_en.pdf). 

17.MacNaughton, J. A. (2001). Reaching For Excellence-Governance 
and Performance Reporting at the Princess Margaret Hospital 
Foundation. Margaret Hospital Foundation and Canadian 
Comprehensive Auditing Foundation (CCAF), Joint Research 
Initiative, (Available at: http://www.pmhf-uhn.ca/pdfs/ 
pmhf_report.pdf). 

18.Murray, V. (2005). Prescriptive and Research-Based Approaches 
to Non-Profit Boards: Linking Parallel Universes. BOARDS and 
BEYOND: Understanding the Changing Realities of Nonprofit 
Organization Governance conference, March 31- April 1, Kansas 
City, Missouri, U.S.A. 

Plamondon, R., Zussman, D., Neville, W. (2002). Ten Steps to a 
Governance Checkup for Boards of Crown Corporations and 
Government Agencies. Public Policy Forum, Ottawa, (Available 
at http://www.ppforum.ca/sites/default/files/governance_ 
checkup.pdf). 

19.Bugg, G., Dallhoff, S. (2006). National Study of Board 
Governance Practices in the Non-Profit and Voluntary Sector in 
Canada. Strategic Leverage Partners Inc., (Available at 
http://www.efls.ca/webresources/National_Study_of_board_gover
nance_practices.pdf). 

20.Cooper, R. E., Hargett, T., Lavine, L. (2010). What Every Board 
Member and Officer Should Know A Guidebook for Tennessee 
Nonprofits. Center for Nonprofit Management and Secretary of 



 به شهرداري شيراز هاي وابستهمديره سازمانهيئترزيابي عملکرد ا             

 93 

 

State, Tennessee, USA. 
Leblanc, R., Lindsay, H. (2010). 20 Questions Directors of Not-Profit 

Organizations Should Aks about Board Recruitment, Development 
and Assessment. Canadian Institute of Chartered Accountants, 
Canada. 

21.Dalhousie University (2005). Board Self-Evaluation Questionnaire 
A Tool for Improving Governance Practice For Voluntary and 
Community Organizations Guidelines. Non-Profit Sector 
Leadership Program, College of Counting Education, Ver. II, 
Canada, (Available at http://www.tctontario.ca/user_files/File/ 
BoardSelf-EvaluationQuestionnaire.pdf). 

22.Perrenod, M. (1999). Evaluating Your Executive Director, A guide 

for Boards of Nonprofit Community Development Organization. 
The Enterprise Foundation, Inc. , Columbia, USA, (Available at 
http://www.wwcc.edu/CMS/fileadmin/PDF/Learning_Center/ED_
Review.pdf). 


