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 چکیده

 و فرهنگها فرآيندها، ساختارها، مقررات، قوانين، شركتی، حاكميت

 پاسخگويی، هدفهاي به دستيابی موجب كه است هايی سيستم

 حاكميت.شود می ذينفعان حقوق رعايت و عدالت شفافيت،

 تبديل تجارت دنياي پوياي و اصلی هاي جنبه از يكی به شركتی

 در .است افزايش به رو چشمگيري طور به آن به توجه و شده

 موضوع به شركتها مالی هاي رسوايی اوج اخير هاي سال

 عوامل از يكی .است بخشيده اي ويژه اهميت شركتی حاكميت

 همان يا بنگاه راهبري نظام اقتصادي، یكارآي بهبود اصلی

 روابط از مجموعهاي برگيرنده در كه باشد می شركتی حاكميت

 می ذينفعان ساير و مديره،سهامداران هئيت شركت، مديريت ميان

 از كه نمايد می فراهم را ساختاري شركتی حاكميت نظام .باشد

 و ها هدف به دستابی ابزار و كنترل بنگاه هدفهاي آن طريق

 تحقق براي الزم انگيزه نظام اين .شود می تعيين آنها بر نظارت

 زمينه و نمايد می ايجاد مديريت در را سازمان و بنگاه اهداف

 با را منابع شركتها بنابراين.دكن می فراهم نيز را موثر نظارت

 كنترل با كه ترتيب بدين ..گيرند می كار به بيشتر اثربخشی

 منافع حفظ كنترل ابزار توان می عمده سهامداران توسط شركت

 عملكرد بر نظارت طريق اين از و كرد فراهم را داران سهام

 بنگاه حيات چيز هر از پيش شركتی حاكميت .داشت شركت

 از تا است درصدد و داده قرار هدف را درازمدت در اقتصادي

  .نمايد حفاظت ها سازمان مديريت مقابل در سهامداران منافع

 

 

Abstract 
Corporate governance is the rules, regulations, 

structures, processes, cultures and systems that achieve 

the goals of accountability, transparency, justice and 

respect for the rights of stakeholders. Corporate 

governance has become one of the main and dynamic 

aspects of the business world. It is increasing 

dramatically. In recent years, the height of corporate 

financial scandals has given special importance to the 

issue of corporate governance. One of the main factors 

in improving economic efficiency is the corporate 

governance system or corporate governance, which 

includes a set of relationships between the company's 

management, board of directors, shareholders and other 

stakeholders. The corporate governance system 

provides a structure through which the goals of the 

control firm and the means of achieving and monitoring 

the goals are determined. This system creates the 

necessary motivation to achieve the goals of the firm 

and the organization in management and also provides 

the ground for effective supervision. Therefore, 

companies use resources more effectively. Thus, by 

controlling the company by major shareholders can be 

Provided control tools to protect shareholders' interests, 

thereby monitoring the company's performance. 

Corporate governance, above all, aims at the long-term 

life of the enterprise and seeks to protect the interests of 

shareholders against the management of organizations. 
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 شركت ها كارآیي و اثر بخشيحاكميت شركتي و نقش آن در بهبود  مریم منصورپور اسفندآبادی:

 مقدمه

 التین كلمه به كلمه يونانی از و می باشد كردن اداره يا كردن راهنمايی معنی به  يونانی ای كلمه شركتی حاكمیت اصطالح اصل

 آنها ايدئولوژيكی عاليق مطابق ها كمیته يا سازمانها توسط مختلف راههای به كلمه اين اما .است شده تبديل قديم فرانسه و

 (.٩٠٠1 تپانجه، )ابو است شده تعريف

 از كه گرفت نظر در اعتماد و اخالقی ارزشهای اخالقی، اصول اعتماد، از مملو محیطی عنوان به توان می را شركتی حاكمیت

 ای،ارائه حرفه افراد و مردم عموم دولت، مانند دارانی سهام يعنی محیط آن دهنده تشكیل بخشهای تمام هماهنگ تالش

 اقدامات، آن عواقب و سازمان اقدامات مورد در كننده نگران پیامدهای از يكی .گیرند می منشأ شركتی بخش و خدمات دهندگان

 .است جهان سراسر در جاری و كلیدی موضوع شركتی، حاكمیت ترتیب، بدين .است بوده شركت حاكمیت مورد در مداوم نگرانی

 هدف يک برای سهامی شركت يک به مربوط گروههای تمامی كه كردند می فرض اقتصاددانان درگذشته، متمادی سالیان برای

 مواجهه چگونگی و ها گروه بین منافع تضاد از بسیاری موارد اقتصاددانان گذشته، سال سی در اما كنند؛ می فعالیت مشترک

 حسابداری در شركتی حاكمیت عنوان تحت موارد، اين كلیبه طور (1931 نمازی،)اند كرده مطرح را تضادها اينگونه با ها شركت

 .شود می بیان

 اهمیت موضوع:

 نداشته خاصی اهمیت آن از پیش ولی بوده، مهمی موضوع گذشته دهه دو طی شركتی حاكمیت چرا كهاين است  اساسی سؤال

 :كرد مطرح صورت اين به توان می را آن داليل است؟

 .گذشته دهه دو در سازی خصوصی جهانی موج -

   شخصی. اندازهای پس رشد و بازنشستگی های صندوق سازمان تجديد -

 .113٠ سال از ها شركت تلفیقی های فعالیت و كنترل اعمال موج -

 .سرمايه بازارهای كردن پارچه يک و ها دولت كنترل از شركتها شدن خارج -

 كرد. مشخص را ظهور نو بازارهای در شركتی حاكمیت اهمیت كه شرقی آسیای 1113 سال های بحران -

 (.٩٠٠2هارفورد،) ها شركت اخیر ورشكستگیهای و ی مالیها سوايیر -

 كه درحالی شركت اين .شد آغاز جهان انرژی بخش در فعال شركت بزرگترين انرون شركت با شركتی حاكمیت ماجرای اصوالً

 در جذاب كامالً  سود بینی پیش و درخشان مالی صورتهای با آمريكايی، شركتهای ترين موفق از يكی ٩٠٠٠ و 1111 سالهای در

 مند عالقه گذار سرمايه هر انتخابهای رأس

 بزرگترين ورلدكام، ورشكستگی فاجعه بعد ماه چند .كرد ورشكستگی اعالم ٩٠٠٩ درسال ناگهان داشت، قرار شركتها سهام به

 آن شركت باالی رده مديران .رساند سنت يک به صددالر از كوتاهی مدت ظرف را آن سهام بهای جهان، مخابراتی شركت

 در نیرنگ به متوسل خود بدهی میزان كردن پنهان برای كه بودند شده گرفتار سهم هر سود مديريت شیطانی چرخه در چنان

 موقع از پیش ثبت جمله از را ای عمده تقلبات سود، حفظ برای حسابداری قواعد در دستكاری با انرون .شدند حسابداری

 تعیین حتی يا استهالكات زمانبندی و بازنشستگی صندوق حسابداری مفروضات در دستكاری ها، هزينه كردن ای فروشها،سرمايه

 (.191٩جوی،زرين ) داد صورت را سازمان ساختار تجديد برای حد از بیش ذخاير

 :شرکتی چارچوب نظری و نظریات حاکمیت

 واژگان از استفاده با آنها از يک هر. است شده مطرح شركتی حاكمیت تحلیل و توضیح برای یمتفاوت نظری های چارچوب 

 حاكمیت موضوع به كه است خاصی علمی زمینه از ناشی كه اند پرداخته شركتی حاكمیت موضوع به متفاوت صورتی به و مختلف

 معامالت هزينه نظريه كه صورتی در است، اقتصادی و مالی زمینه از ناشی نمايندگی نظريه نمونه، عنوان به .نگرند می شركتی

 شركتی حاكمیت موضوع مورد در اجتماعی ديدگاه از ناشی ذينفعان نظريه و سازمانی و حقوقی اقتصادی، های نظريه از ناشی

 البته .هستند مشخصی مشترک وجوه دارای اما دارد وجود مختلف نظری چارچوبهای بین چشمگیری تفاوتهای چه گر .است

 .دارند كمتری اهمیت گفته، پیش های نظريه به نسبت كه دارد وجود مباشرت و سازمان نظريه مثل ديگری های نظريه

 ترتیب، بدين و داشت شركتها كنترل روش بر چشمگیری تأثیر سهام مالكیت طريق از شركتی حاكمیت آغاز:نمایندگی نظریه



             1911 زمستان، 6، شماره 1های نوين بازرگانی، دوره فصلنامه علمی نگرش

 مشكل نام به سازمانی مشكل يک به نجر( مكنترل) مديريت از مالكیت جدايی .كردند تفويض مديران به را شركت اداره ،مالكان

 مطرح را نمايندگی نظريه مبانی نهايتاً  و پرداخت موضوع اين به مختلف زوايای از (1116) لینگ مک و جنسن. شد نمايندگی

 گیری تصمیم ديگر، عبارت به .نمود تعريف كارگمار عنوان به را سهامداران و كارگزاران عنوان به را شركتها مديران وی .كرد

 نفع به لزوماً كارگزاران كه است آن اينجا، در مشكل .هستند سهامداران كارگزاران كه شود می تفويض مديران به شركت روزمره

 منافع تضاد هم با كارگزاران و كارگمار كه است اين نمايندگی نظريه اصلی فرضیات از يكی .كنند نمی گیری تصمیم كارگمار

 همواره عمل در لكن است، سهامداران ثروت افزايش شركتها اولیه هدف كه است اين اساسی فرض مالی، های نظريه در .دارند

 .كنند تعقیب را ممكن پاداش بیشترين كسب مثل خود، منافع دهند ترجیح مديران كه دارد وجود احتمال اين .نیست اينگونه

 كه میشود هايی طرح بر آنها گذاری سرمايه و تمركز به منجر امر اين .دارند تمايل شخصی منفعت افزايش به احتماالً  مديران

 بلندمدت منافع به توجهی و (است مرتبط سود با مديران پاداش و مزايا حقوق، كه مواردی در بويژه) دارند مدت كوتاه منافع

 كنترل نهادی گذاران سرمايه كمک به غیرمستقیم طور به و مديران توسط مستقیماً  كه بزرگ شركتهای درندارند.  سهامداران

 مديران شرايط، اين در .نباشد سهامداران ساير نفع به است ممكن كه فشارند تحت مدت كوتاه منافع مورد در مديران میشوند،

 واژگان در .میشود سهامداران رفاه و منافع ارزش كاهش به منجر هم باز كه میشوند تحريک متفرقه عايديهای به دستیابی برای

 شركتها مديريت كنترل ضرورت نمايندگی، مشكل اين .شود می نامیده "باقیمانده زيان" سهامدار رفاه كاهش نمايندگی نظريه

 دارای اغلب كه است مديران كنترل برای سهامداران تالشهای از ناشی نمايندگی های هزينه .دهد می نشان را سهامداران توسط

 هماهنگ را گروه دو منافع ضمنی( ويا صريح) قراردادها اين .است كنترل روشهای از قراردادها و طرحها .است سنگینی هزينه

 سهامداران به نسبت آنها كه كنند ثابت مايلند نیز مديران سهامداران، بر افزون میشود، منعقد سهامداران و مدير بین كه كند می

  .هستند سهامداران ثروت افزايش دنبال به و بوده لومسئ

 صنعتی اقتصاد مبانی از يكی شده، مطرح رفتاری نظريه نام به (1169)لی توسط بار اول كه نظريه اين:معامالت هزینه نظریه

 منابع تخصیص در كه اند شده بزرگ آنقدر شركتها كه است واقعیت اين اساس بر معامالت هزينه نظريه .است شده مالی نظريه و

 و كرده هدايت را تولید بازار، در قیمت نوسانهای به توجه با كه اند پیچیده و بزرگ آنقدر شركتها واقع در .شوند می بازار جانشین

 اين امر، اين اصلی دلیل .باشد می شركتها مديريت نفع به معامالت كردن داخلی است واضح .كنند می متعادل را معامالت بازار

 هزينه اقتصاد .كند می حذف محصول آينده كیفیت و قیمت مورد در را اطمینانها عدم و ريسک معامالت كردن داخلی كه است

 از برخی در ديگر افراد همچون مديران كه كند می فرض نظريه اين .سازد می را طلبی فرصت اساسی فرض همچنین معامالت،

 منفعت افزايش برای موجود روشهای تمام كارگیری به در كارگزاران تمايل صورتبه  طلبی، فرصت .هستند طلب فرصت مواقع

 دو هر چون شود، می مشاهده معامالت هزينه نظريه و نمايندگی نظريه بین هايی شباهت اينجا، در .است شده تعريف شخصی،
 .دهند می ارائه مديران كنترل برای را منطق يک نظريه

ه رشت در نظريه اين مورد در توضیحات اولین از يكی .يافت توسعه 111٠ دهه از تدريج به ذينفعان نظريه:ذینفعان نظریه

 از ای گسترده گروه به را شركتی پاسخگويی و مطرح را شركت عمومی نظريه وی .شد ارائه (113١مديريت توسط فرديناند )

 سنت يک بیشتر مذكور نظريه واقع در.است اجتماعی و سازمانی های نظريه از تركیبی ذينفعان نظريه .كرد پیشنهاد ذينفعان

 اساس .آمیزد می هم در را اجتماعی و سازمانی علوم حقوق، سیاسی،اقتصاد، تئوريهای اخالق، فلسفه، كه است گسترده پژوهشی

 سهامداران جز به بايد آنها كه است عمیق آنچنان جامعه بر آنها تأثیر و اند شده بزرگ بسیار شركتها كه است اين ذينفعان نظريه

 نظريه برای مختلف های رشته اساس بر تعريف روش چند .باشند پاسخگو و كرده توجه جامعه از بیشتری بسیار بخشهای به

 شركتها تأثیر تحت ذينفعان تنها نه .است(  )تعامل ای مبادله رابطه در آنها دخالت تأيید آنها، تمام تشابه وجه .دارد وجود ذينفعان

 سهامداران، شامل ذينفعان .هستند منافع دارای سهام، جای به شركتها در آنها .گذارند می تأثیر شركتها بر نیز آنها بلكه هستند

 اين بر ذينفعان نظريه حامیان ترين افراطی .باشند می مردم عموم و مجاور بستانكاران،شركتهایمشتريان،  فروشندگان، كاركنان،

 طرح يک بريتانیا در .شوند گنجانده ذينفعان زمره در بايد نیز آينده نسلهای و جانوری های گونه زيست، محیط كه باورند

 نحوه .گذارند می ذينفعان از زيادی گروه بر كه باشند تأثیری مسئول بايد شركتها داد می نشان كه گرديد مطرح حسابداری

 بر افزون ذينفعان، استفاده برای نظر مورد گزارشهای از تعدادی داوطلبانه افشای به شركتها تشويق طريق از امر اين به دستیابی

 صورت اشتغال، و استخدام گزارش افزوده، ارزش صورت شامل اضافی صورتهای .بود ترازنامه و سنتی زيان و سود صورت



 شركت ها كارآیي و اثر بخشيحاكميت شركتي و نقش آن در بهبود  مریم منصورپور اسفندآبادی:

 .گرديد می آتی، اهداف صورت و آينده احتمالی مشتريان صورت ارزی، معامالت صورت دولت، با پولی مبادالت

 :شرکتی حاکمیت پیشینه

ای و نهادهای قانونگذاری،  مجامع حرفه يهیديعنوان يک سازوكار جدی مطرح شده است و طبق تا مقوله راهبری شركتی امروزه به
راهبری  (.191١رحمانی و كدخدايی، )مديره سازمان است  محیط راهبری شركتی اثربخش، بر عهده هیئت ظمسئولیت ايجاد و حف

ارائه  (با اهداف الف (هیئت راهبری)مديره و مديريت اجرايی  هايی است كه توسط هیئت ای از مسئولیتها و شیوه شركتی مجموعه
از منابع  نهالاطمینان دادن از مديريت مناسب ريسكها و تائید استفاده مسئو (اطمینان از دستیابی به اهداف ج (مسیر استراتژيكی ب

مديره، مدير اجرايی و ديگر مديران ارشد را در تعیین اهداف استراتژيكی،  (هیئت٩٠11دلوردس و ساركار، )سازمان؛ اعمال میشود 
موقع به  ثر، رديابی عملكرد و ارائه ارتباطات شفاف، كامل، روشن و بهوايجكاد سطوح ريسک مناسب، سازماندهی سیستمهای كنترل م

های هدايت و كنترل  حاكمیت شركتی مجموعه مكانیسم (.191١رحمانی و كدخدايی، )و بر كار آنها نظارت میكند  ذينفعان، هدايت
اعم از دولتی، )گیری، پاسخگويی و رفتار در سازمان  شركتهاست. حاكمیت شركتی در مفهوم كلی به ساختارها و فرايندهای تصمیم

توزيع حقوق و مسئولیتهای  ،نظام حاكمیت شركتی(.1919نیكبخت و طاهری، )پردازد یم (حكومتی، خصوصی، انتفاعی، غیرانتفاعی و ...
ذينفعان مختلف شركتها اعم از مديران، كاركنان، سهامداران و ساير شخصكیت های حقیقی و حقوقی كه از فعالیتهای شركت تأثیر 

گیری در شركت اعم  هايی جهت تعیین فرآيندهای تصمیم كند .اين نظام كه قوانین و رويه پذيرفته و بر آن اثر میگذارند، مشخص می
كنندگان  كند، با راههايی كه تأمین های سیستمهای كنترلی را معین می از هدف گذاری، تعیین ابزارهای رسیدن به اهداف و طراحی

بندند، ارتباط تنگاتنگی دارد. نظام حاكمیت شركتی مجموعه دستورالعملها،  شان به كار می منابع مالی جهت اطمینان از بازگشت سرمايه
ساختارها، فرآيندها و هنجارهای فرهنگی است كه شركتها با رعايت آنها به اهداف شفافیت در فرآيندهای كاری، پاسخگويی در مقابل 

 (.٩٠12نیوتون،)رعايت حقوق ايشان دست خواهند يافت  ذينفعان و 

 ارائه بر تنها نه ها شركت دلیل، همین هب باشد می خود خاص رقابتی انداز چشم و استراتژی تجاری، فرهنگ رایدا شركتی هر

 به خدمت و خوب شهرت ظحف برای چشمگیری های تالش به بلكه دارند فراوان تأكید خود شركت از مناسب عمومی تصوير

 مديريت بهبود اصلی عوامل از يكی حاضر حال در(.٩٠٠6همكاران، )رايفلد و پردازند می شركتی حاكمیت اصول قطري از ذينفعان
 طريق از كه كنند می فراهم را ساختاری سازوكارها اين است، شركتی حاكمیت سازوكارهای ها، شركت اقتصادی يیآكار و منابع

 ايجاد ضمن نظام اين. آيد می فراهم عملكرد بر نظارت و اهداف اين به دستیابی وسايل و شود می تنظیم شركت اهداف آن

 كار به بیشتری اثربخشی با را منابع ها شركت ترتیب اين به كند؛ می فراهم نیز را ثروم نظارت زمینه مديريت، در الزم انگیزه

 آزادی بین مناسبی وازنت كه است چارچوبی برقراری از اطمینان شركتی، حاكمیت اعمال از هدف(.1911حسن زاده،)گیرند می

 فرايند يک عنوان به بايد ثروم راهبری(. 1919طاهری، و نیكبخت)آورد فراهم نفعان ذی انواع منافع و پاسخگويی مديريت، عمل

 و كند درک را ذينفعان برای بهینه و پايدار ارزش ايجاد چگونگی و سازمان محیط سازمان، وكار كسب مدل يكپارچه، و منسجم
 برای بنابراين، (.191١ كدخدايی، و رحمانی) نمايد حاصل اطمینان سازمان، اساسی های ارزش و اهداف مناسب پیشرفت از

 برای شركتی حاكمیت اصول از كارآمد تنظیماتی ايجاد به بايد ها شركت شركتی، عملیات در بلندمدت موفقیت به دستیابی

 (.٩٠16)مادانوگلو و كاراداگ، نمايند اقدام نوآورانه های فعالیكت و سازمانی ساختار تجديد و گذاری سرمايه نوآوری،

 اتخاذ معنای به كه دارد وجود شركتی حاكمیت مقررات از مختلف سبک چندين كه كنند می بیان گذشته تحقیقات مجموعه

 به منجر تواند می حقیقت در و است شركتی حاكمیت تأثیر تحت تصمیمات بعضی اتخاذ از دوری و خاص مقررات و تصمیمات

 درحالی دهد، افزايش را شركت عملكرد تواند می مقررات تنظیمات از برخی ديگر عبارت ؛به شود شركت در برتر مالی عملكرد

 حاكمیت های چارچوب رو ازاين(. ٩٠٠1، راچ و همكاران) شود ركتش ضعیف عملكرد به منجر است ممكن ديگر تركیبات هك

  گردد آن تضعیف يا و عملكرد بهبود موجب تواند می تولیدی و خدماتی صنايع تمامی برای متفاوت، شركتی

 حاكمیت" :نويسند می حاكمیت شركتی تبیین در دادند انجام آكسفورد در كه تحقیقی از پس 1113 درسال همكاران وی و هاپب

 روابط و شركت مالكیت ساختار مديره، هیأت ايفای وظايف نحوه شركت، قدرت ساختار و داخلی سازماندهی تشريح به شركتی

 .پردازد می آن به اعتباردهندگان و شركت كار خصوص نیروی به ذينفعان، ساير و سهامداران میان متقابل

 سال در اند داده شركتی انجام حاكمیت درمورد ای وگسترده متعدد پژوهش های كه نظری صاحب دو مینو، نل و مانگز رابرت

 يا و كند می تعیین را شركت حركت آن جهت وسیله به هراجتماع كه ابزاری :اند كرده تعريف چنین را شركتی حاكمیت 1112

 میان روابط از است عبارت شركتی حاكمیت ديگر، عبارت به



             1911 زمستان، 6، شماره 1های نوين بازرگانی، دوره فصلنامه علمی نگرش

 .مديره وهیأت سهامداران،مديرعامل :از عبارتند اصلی گروههای  .شركت عملكرد و گیری جهت درتعیین مختلف گروههای

 واجتماع. اعتباردهندگان فروشندگان، مشتريان، كاركنان، شامل سايرگروه ها

 خوب،دستیابی شركتی حاكمیت هدف .می كند تضمین را آن ذينفعان و شركت بین قابل اعتماد روابط مناسب، شركتی حاكمیت

 شركت يک تمام قسمتهای در اثربخشی و ذينفعان تمام حقوق رعايت شفافیت، عدالت، پاسخگويی، مسئولیت پذيری، پايداری، به

 هیئت مديره، اعضای تركیب مانند مسائلی .است هیئت مديره بزرگ، ساختار شركتهای در عنصر مهم ترين است. سازمان يا و

 تصمیم گیری كیفیت بر مستمر، بهبود چگونگی آموزش نیز و گیری تصمیم دارد، فرآيندهای تمركز آن بر هیئت مديره كه مسائلی

 (.1911،عباسی)می گذارد تأثیر مديريت و

 ديدگاههای طرح با بعدها و داشت قرار سهامداران حقوق و شركتها راهبرد موضوع بر بیشتر شركتی، حاكمیت اولیه مبانی تأكید

 شركتهای (.فروپاشی٩٠16 زاتونی، و مالین كامو،) يافت گرايش اجتماع و ذينفعان كلیه حقوق به جدی توجه سمت به جديدتر،

 مورد در نامبرده اصول جدی به توجه و شركتی حاكمیت برجسته نقش به را همگان توجه آمريكا در ورلدكام انرون مانند بزرگی

 .است كرده جلب فروپاشیهايی چنین وقوع از پیشگیری

 در منافع سهامداران از تا است درصدد و داده قرار هدف را، درازمدت در اقتصادی بنگاه حیات چیز، هر از پیش شركتی حاكمیت

 :از است عبارت شركتی حاكمیت هدف دو .كند حفاظت سازمانها مديريت مقابل

 .پاسخگويی و شفافیت ارتقای و بهبود طريق از اقتصادی بنگاه ريسک (كاهش1

 و يگانه حساس)اجرايی مديريت مسئولیت پذيری عدم و خودكامگی از جلوگیری طريق از سازمان، درازمدت يیآكار (بهبود٩
 (.1933همكاران،

 مالی سروكار مديريت و حسابداری با شركتی راهبری در مهم درونمايه های از يكی .است چندبعدی موضوعی شركتی، حاكمیت

سهام  حاصل كرده، اطمینان درست رفتار از كه می كند حمايت مكانیسم هايی و سیاستها به كارگیری از اصولی گونه به و دارد

 هدفهای بايد راه آن از شركتی حاكمیت سیستم كه است اقتصادی يیآكار ديدگاه ديگر، اصلی عنصر يک .كند پشتیبانی را داران

 دارد وجود شركتی حاكمیت زمینه در هم ديگری های ديدگاه .بخشد بهبود سهامداران، ثروت دقیق گرفتن نظر در با را اقتصادی

 شركتی حاكمیت .می كند طلب به ذينفعان را بیشتری توجه و حسابرسی كه كرد اشاره ذينفعان ديدگاه به میتوان آنها ازجمله كه

 صدر در عنصر اين .است اقتصادی رشد درنهايت بهبود و رقابتی حس ارتقای سرمايه گذار، اعتماد افزايش در اساسی عنصر يک

 رشد برای شركتها حاكمیت :می گويد زمینه اين جهانی، در بانک سابق رئیس ولفنسان جیمز .دارد قرار بین المللی توسعه فهرست

 (.1932حساس يگانه،)است بیشتری اهمیت دارای كشورها حاكمیت از جهانی اقتصاد

 ساختار  :اند كرده بیان چنین را شركتی حاكمیت ٩٠٠1 سال در اقتصادی همكاری و توسعه سازمان و پول المللی بین صندوق

 رقابتی عملكرد بهتر ترويج برای مديرعامل مديره و هیأت اعضای سهامداران، شامل اصلی گروه يک دربیان مسئولیتها و روابط

 و ها تعريف بررسی با ايران در شركتی حاكمیت مقاله ( در1932حساس يگانه) .مشاركت اولیه های هدف به دستیابی جهت الزم
 ساختارها، مقررات، قوانین، شركتی كه حاكمیت كند می بیان چنین نظران، صاحب های مرور ديدگاه و شركتی حاكمیت مفاهیم

 ذينفعان حقوق رعايت و عدالت شفافیت، پاسخگويی، های هدف دستیابی به موجب كه است هايی سیستم و فرهنگها فرايندها،

 .شود می

 

 :شرکتی حاکمیت بندی طبقه

 حاكمیت سیستم دنیا، كشورهای اندازه به .دارد را خود به منحصر شركتی حاكمیت سیستم هركشور كه دهند می نشان ها بررسی

 شركتها، مالكیت ساختار جمله از داخلی عوامل تعدادی با كشور يک در موجود شركتی حاكمیت سیستم .دارد وجود شركتی

 ترين اصلی از قانونی های چارچوب و مالكیت ساختار .میشود فرهنگ،معین و دولتی سیاستهای قانونی، سیستم اقتصادی، وضعیت

 به خارج از سرمايه جريان میزان قبیل از خارجی عوامل همچنین .هستند شركتی حاكمیت سیستم عوامل ترين كننده تعیین و

 شركتی حاكمیت سیستم به فرامرزی، نهادی گذاری سرمايه و كشورها ساير بازار در سهام عرضه جهانی، اقتصاد وضعیت داخل،

 .دارند تأثیر كشور يک در موجود

 از يكی حال، اين با.است بوده همراه مشكالتی با كه گرفته صورت شركتی حاكمیت های سیستم بندی طبقه برای تالشهايی



 شركت ها كارآیي و اثر بخشيحاكميت شركتي و نقش آن در بهبود  مریم منصورپور اسفندآبادی:

 و سازمانی درون های سیستم به معروف بندی طبقه است، برخوردار نظران صاحب نزد بیشتری پذيرش از كه ها تالش بهترين

 می نشان شركتی حاكمیت سیستم نوع دو توصیف برای را تالشهايی سازمانی برون و سازمانی درون عبارت .است سازمانی برون

 .مشتركند آنها های ويژگی از بعضی در و گیرند می قرار گروه دو اين بین شركتی، حاكمیت های سیستم بیشتر واقع، در .دهند

 همه، اين با .دارند وجود قانونی های سیستم و فرهنگها بین كه است هايی تفاوت از ناشی شركتی، حاكمیت دوگانگی اين

 نزديک هم به جهانی سطح در شركتی حاكمیت سیستمهای كه دارد امكان و دهند كاهش را تفاوتها اين تا دارند تالش كشورها

 .شوند

 كنترل و مالكیت تحت كشور يک شده بندی فهرست های شركت آن در كه است سیستمی سازمانی، درون شركتی حاكمیت

 از كوچكی گروه يا (بنیانگذار) مؤسس خانواده اعضای است ممكن داران سهام اين. هستند اصلی سهامداران از كمی تعداد

 رايج نزديک روابط دلیل به سازمانی درون های سیستم به .باشند دولت يا ديگر شركتهای دهنده، اعتبار بانكهای مانند سهامداران

 .شود می نیزگفته ای رابطه های آنها،سیستم عمده سهامداران و شركتها میان

 مديران توسط بزرگ ها،شركتهای سیستم اين در. دارد اشاره شركتی حاكمیت و مالی تأمین سیستمهای به سازمانی برون عبارت

 از مالكیت جدايی به منجر وضعیت اين.قراردارند خصوصی سهامداران يا سازمانی برون سهامداران مالكیت تحت و شوند می كنترل

 نظريه در (1116)لینگ مک و جنسن بعدها كه طور همان .شد طرح( 119٩) مینز و برل توسط كه شود می( مديريت) كنترل

 سیستمهای در چه اگر. شود می تحمیل مدير و سهامدار به كه است سنگینی های هزينه با مرتبط مشكل كردند، مطرح نمايندگی

 سازمانی برون اعضای كنترل تحت نیز غیرمستقیم طور به اما شوند، می كنترل مديران توسط مستقیماً  ها شركت سازمانی، برون

 بزرگ نهادی گذاران سرمايه بريتانیا، و آمريكا در. هستند خصوصی سهامداران همچنین و مالی نهادهای مذكور، اعضای. دارند قرار

 (.1933،گنجی) دارند شركتها مديران بر گیری چشم تأثیر هستند، سازمانی برون سیستم مشخصه كه

 شرکتی حاکمیت عرصه بازیگران

 برخی در البته .نمود بندی تقسیم ها مديره هیأت و خارجی بازيگران داخلی، بازيگران دسته سه در توان می را شركتی بازيگران

 جمله از را، مديره هیأت اجرايی اعضای و خارجی بازيگران جمع از را مديره هیأت مستقل اعضای توان می نیز ها بندی تقسیم

 منابع كنندگان تأمین گذاران، سرمايه به توان می را بازيگران گونه اين ديگر، بندی تقسیم در .برشمرد شركت داخلی بازيگران

 (.٩٠٠9،آناند) نمود تفكیک شركتی مديريت های تیم اعضای و نیاز مورد انسانی

 می در اجرا به و نموده اتخاذ را شركتی تصمیمات كه دانست كسانی شامل توان می را داخلی بازيگران اول، بندی تقسیم براساس
 دارند را شركت تصمیمات بر كنترل و نفوذ اعمال در سعی كه( حقوقی يا حقیقی)هستند كسانی خارجی بازيگران كه درحالی آورند،

 مشتريان،نهادهای كنندگان، تأمین سهامداران، و داخلی بازيگران عنوان به توان می را شركت درون كاركنان(.1139 برگ، مینتز)

 قرارداد مدنظر سومی گروه عنوان به توان می نیز را ها مديره هیأت .نمود معرفی خارجی بازيگران عنوان تحت را قانونی و دولتی

 دسته از مستقل گیرند قرار خارجی بازيگران دسته عنوان تحت و داخلی بازيگران قالب در هم توانند می كه آن جهت به بعضاً كه

 (.191٩ ،زرين جوی) نمود تعريف ديگر

 عنوان به آنها از اغلب كه روند می شمار به امروزی های شركت در حاكمیت اركان از يكی ها مديره هیأت:مدیره ها هیأت -

 (.٩٠٠2،هارفورد )                شود می ياد شركتها در گذاری سیاست و نظارت مسئول و شركت حاكمیتی اصول اجرايی اهرم
 مجموعه نوين، حاكمیتی های سیستم برخی در كه درحالی شوند، می انتخاب سهام مالكان توسط اغلب مديره هیأت اعضای

 .است تأثیرگذار آنان انتخاب در نیز كنندگان عرضه و گذاران سرمايه دولتی، نهادهای كاركنان، نظرات

 در را خاص شركت يک حاكمیت و كالن های گذاری سیاست كنترل، نظارت، حق كه افرادند از گروهی غالباً  ها مديره هیأت

 متنوعی های حوزه در را شركتی سالمت اثربخش( بايد كاری تیم يک قالب در) افراد از مجموعه اين (.٩٠٠2 ،همان)دارند اختیار

 راهبردی اهداف با شركت پذيرفته صورت اقدامات و فرايندها تناسب ها، فعالیت بودن شركت،قانونی مناسب مالی عملكرد همچون

 .نمايند شركت،تضمین

 های سال و گذشته های دهه طی در بازيگران گونه اين از موجود تعاريف مقايسه:شرکت اجرایی تیم و مدیرعامل

 نقش تحوالت، اين درنتیجه .است افراد گونه اين وظايف در گوناگونی تغییرات بروز از حاكی( مديره هیأت تیم همچون)اخیر

 بازيگران گونه اين .است شده منظور آنان برای بیشتری اجرايی وظايف و شده كاسته زيادی حد تا ها تیم گونه اين استراتژيک
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 ارشد مدير يادگیری، ارشد مدير حاكمیتی، ارشد مدير بازاريابی، ارشد مدير مالی، ارشد مدير بر مشتمل اجرايی تیمی درقالب

 بهتر عبارتی به يا اجرايی ارشد مدير نظارت تحت . . .و ارشدفناوری مدير انسانی، منابع ارشد مدير عملیاتی، ارشد مدير اطالعاتی،

 عملكرد شود، بهتر مديره هیأت تیم با تیم اين بین رابطه هرچه كه است آن مهم نكته .مشغولند فعالیت به شركت مديرعامل

 .يافت خواهد ارتقاء( شرايط ساير ثبات فرض با) شركت كلی

 گونه اين شمار در توان می را هستند، سهمی بازارهای در شركت توزيعی های سهام مالک كه كسانی تمامی:سهامداران

 شركت، حاكمیتی های سیستم انتخاب در خود رأی حق اعمال با توانند می بازيگران گونه اين.دانست شركت حاكمیت بازيگران

 .بپردازند شركت، حاكمیت در جديدی های سیاست تدوين به و گرفته دست در را مديره هیأت تیم كنترل

 بی .میشوند محسوب وكار كسب واحد هر مانايی راز و شركتها اصلی مديران مشتريان،:شرکت خارجی و داخلی مشتریان

)مشتريان خارجی شركت( شركت خدمات و محصوالت خريداران يعنی ذينفعان گونه اين رضايتمندی درصد و انتظارات،نظرات ترديد

 .است برخوردار ای مالحظه قابل اهمیت ز( اشركتی درون مشتريان )شركت كارمندان كلیه طرفی از و

 جهان حاكمیتی های نظام در معتبر قانونی نهادهای:شرکت کار و کسب با مرتبط نهادهای سایر و گذاران قانون

 قوانین همچون آنان الزامی قوانین و استرالیا لندن، بهادار اوراق بورس آمريكا، در نیويورک بهادار اوراق بورس و نزدک همچون

 زيست محیط اجتماعی، نهادهای .داد جای بخش اين در میتوان را  . . .و هیگز استانداردهای كدبری، استاندارد آكسلی، سربانس

 (همان) اند بررسی و بحث قابل بخش اين در نیز مرتبط نهادهای ساير  و

 گزارشگری و حسابداری در شفافیت از اطمینان ايجاد علت به حسابداری حرفه:شرکتی حاکمیت در حسابداری حرفه نقش

 اقتصادی عملكرد انعكاس ابزارهای ترين مهم از يكی مالی، صورتهای .كند می بازی شركتی حاكمیت در حساسی نقش مالی،

 می خاص زمانی نقطه در بدهیها و دارايیها به ارزش تخصیص و نتايج گیری اندازه حسابداری وظیفه .باشد می تجاری واحدهای

 ازبیرون ستقلیم  اشخاص سهامداران میكنند. اتكا حسابداری اطالعات به گیری، تصمیم منظور به ديگران و گذاران سرمايه .باشد

 ارائه اطالعات منصفانه و درست ارائه درخصوص اطمینان ايجاد آنها وظیفه كه كنند می استخدام حسابرس عنوان به را سازمان

 .میباشد مالی صورتهای در شده

 به قادر كه صورتی در حسابرسی حرفه .كنند می اتكا استقالل و تخصصی دانش وجود علت به حسابرسان قضاوت به سهامداران

 داد خواهد رخ زمانی امر اين .يافت خواهد كاهش آن عمومی اعتماد و اعتبار زمان مرور به نباشد، خود يیآكار و استقالل اثبات

 :كه

 .شود گرفته ناديده تغییر درحال اجتماعی نیازهای .1

 .باشد نداشته وجود پیشرفته حسابرسی های رويه ايجاد امكان .٩

 .باشد داشته وجود حسابرس استقالل به نسبت ترديدهايی و شک .9

 انتظارات آنها تدوين با .دارد ضرورت شركتی حاكمیت بهبود منظور به مناسب حسابرسی و حسابداری استانداردهای تدوين بنابراين

 منظور به .يابد می انعكاس تجاری عملیات سازی پیاده و معامالت گزارشگری و حسابداری ثبت، مناسب روشهای به راجع جامعه

 كه شود انجام ای گونه به بايد استاندارد تدوين فرايندهای كند، منعكس درستی به را جامعه انتظارات استانداردهايی چنین اينكه

 پذير امكان را مندان عالقه و ذينفعان وسیله به ها ديدگاه وسیع و آزادانه بیان

 پیرامون تحقیقات(. كولی نارايان)است شركتی درحاكمیت بهبود برای الزم شرط مالی، گزارشگری و درحسابداری بهبود .نمايد

 قراردادهای وجود از كه دارد اشاره موثق اطالعاتی متغیرهای از منبعی عنوان به حسابداری اطالعات نقش به شركتی، حاكمیت

 از همچنین و گذاران قانون و خارجی گذاران سرمايه مديره، هیأت توسط مديران بر نظارت عملكرد، با مطابق مديران پاداش

 فعالیتهای به نسبت بايد شركت .است شده اعطا بهادار اوراق قوانین وسیله به كه كنند می حمايت گذاران سرمايه حقوق اعمال

 به كه كند می تضمین را شركت پاسخگويی جامع افشای حسابداری، استانداردهای .باشد پاسخگو ذينفع اشخاص قبال در خود

 منظور به حسابداری استانداردهای بازبینی در درواقع .است مناسب شركتی حاكمیت برای الزم شرط و بنیادی موضوع عنوان

 منظور به ابزاری ايجاد و شركت رفتارهای درخصوص جامعه تغییر درحال انتظارات انعكاس مالی، گزارشگری و حسابداری بهبود

 (.٩٠٠1ابوتپانچه،)دارد رورتض شركت كنترل و اجتماعی و سیاسی نظارت



 شركت ها كارآیي و اثر بخشيحاكميت شركتي و نقش آن در بهبود  مریم منصورپور اسفندآبادی:

 گذاران سرمايه از حمايت بر و يافته توسعه و رشد مديريت، از مالكیت تفكیک با كه است اجتماعی ماهیتی دارای حسابداری

 افشای مبحث .اند كرده تأكید شفافیت افشاو مفهوم بر كشورها اكثر ساختگی حسابداری كنترل برای .دارد تأكید بالقوه و بالفعل

 و باشد روشنتر آن نقدينگی جريان و شركت داخلی عملیات هرچه .آيد می شمار به شركتی حاكمیت بخش ترين مهم اطالعات

 مبحث ترين مهم .شود می محدودتر عمده سهامداران و مديران برای مديريت سوء و اختالسهای  زمینه شود گزارش دقیق تر

 اين .شوند گزارش كافی دقت با و مناسب زمان در بايد سهام بهای بر مؤثر عوامل همه كه است آن اطالعات افشای زمینه در

 :از است عبارت نخست مرحله در اطالعات

 درآمدها ضرورت .1

 ها دارايی فروش و خريد .٩

 مديره هیأت تغییرات .9

 اجرايی مديران مالكیت درصد .١

 شركت مالكیت در تغییر .2

 :از عبارتند هستند افشا قابل بعدی مرحله در كه اطالعاتی ساير .6

 مديره هیأت پاداش مبلغ .1

 شركت راهبرد .3

 بهباشد.  می سیستم عوامل انواع وسیله به مديران فعالیت بر نظارت شركتی، حاكمیت های سیستم همه در مهم اجزای از يكی 

 نظارت امر .شود انجام كارگران و بانک قرضه، اوراق دارندگان سهامداران، مديره، هیأت توسط تواند می نظارت اين ديگر عبارت

 عوامل از يكی اما .گردد تسهیل سهامداران عمومی اطالعات يا قراردادها از استفاده با و صحیح اطالعات افشای وسیله به

 .باشد می سهامداران كلیه به حقايق افشای به مربوط سازی شفاف .باشد می سازی شفاف شركتی، حاكمیت سیستم ضروری

 از شركت وسیله به اطالعات تولید از متفاوتی های شكل اطالعات، افشای .باشد می بازاركارا فرضیه عملكرد به انتقادی افشا،

 وجوه جريان ترازنامه،صورت زيان، و سود صورت شركت، عملیاتی و مالی بررسی مديران، جلسه صورت شامل ساالنه گزارش قبیل

 بروز از زيادی حد تا توان می شفافیت و افشا بر تأكید با مخصوصاً  شركتی، حاكمیت دقیق اجرای با .باشد می سايراقالم و نقد

 (.همان)آورد عمل به جلوگیری ساختگی حسابداری پديده

 :ایران در شرکتی حاکمیت

 تجارت بعدی، قانون اصالحات و 19٠1 ارديبهشت 13 مصوب مدنی قانون ايران ، در شركتی حاكمیت موجود سیستم شواهد طبق

 بورس مقررات و قوانین و 191١ اسفندماه ٩١ مصوب قانون تجارت از قسمتی اصالح قانون ، 1911 ارديبهشت ماه 19 مصوب

 فراوانی نواقص دارای و بوده منسوخ و قديمی شده اقتباس بلژيک و فرانسه از قوانین كه تجارت قانون می باشد. بهادار اوراق

نظر می  به شد، جايگزين شركتها مورد در جديد ماده 9٠٠ و اصالح مذكور قانون 1١ تا ٩1 مفاد 19١1سال  در كه هرچند. است
 زمان از. است نكرده شركتی ايجاد حاكمیت ارتقای و تجارت قانون اولیه چارچوب در اهمیتی با تغییر نیز شده انجام اصالحیه رسد

 با تغییر اخیر، سال چند تالشهای جز به و سال می گذرد 22 تاكنون 19١2 ارديبهشت ماه در بهادار اوراق بورس قانون تصويب

 .است نداده رخ قوانین مربوطه در شركتی حاكمیت ارتقای جهت در اهمیتی

 بوده منسوخ گذشته روابط تجاری همانند حاضر، تجارت قانون كه است آن از حاكی كشورمان در شركتی حاكمیت سیستم بررسی

 مسئوالن توسط اخیر سالهای در ويژه به فراوانی كه تالشهای هرچند. نمی باشد موجود تجاری روابط و كاركردها پاسخگوی و

 .است نیافته چندانی ارتقای شركتی، حاكمیت لكن شده، انجامبخشنامه ها  و قالب دستورالعملها در بهادار اوراق بورس سازمان

افزايش  و سرمايه بازار و شركتها مناسب كاركرد از اطمینان برای دنیا، سراسر در عملی پیشینه و مبانی نظری براساس بنابراين

 ارتقای آن بر افزون .حیاتی دارد ضرورت كشورمان سرمايه بازار در شركتی حاكمیت ارتقای خارجی و داخلی سرمايه گذاران اعتماد

 سلب مناسب، شركتی حاكمیت فقدان و شد اقتصادی خواهد رشد و بلندمدت سرمايه گذاريهای افزايش موجب شركتی حاكمیت

 شواهد. داشت خواهد همراه به را . . .و سرمايه فرار مديران، احتمالی جزء سوءاستفاده های سهامداران ويژه به سهامداران حقوق

 برای منصفانه بازاری برای ايجاد بنابراين، .است خصوصی سازی ، دولت برنامه های اصلی ترين از يكی می دهد كه نشان دموجو
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 (191٠است)اعرابی و همكاران، ضروری شركتی حاكمیت اصالح و ارتقاء بهادار، اوراق دادوستد

 یمختلف مانند سازمان بورس، بانک مركز ینامه در بخش ها و نهادها هیتوص و سلسله دستورالعمل، بخشنامه کي موارد فوقعالوه بر 

 یشمس یهجر 1911مصوب  رانيمسأله كه قانون تجارت ا نيا از.به صورت پراكنده صادر شده است یشركت تیحاكمدرخصوص و ... 
و در مورد  ستیتكرار آن ن به یازیگفته شده و ن اریامروزه ناقص و ناكارآمد است، سخن بس 19١1آن مصوب  یاصالح حهيو ال
شركت ها به چند ماده  رانيمد ميمثال جرا یاست. در قانون تجارت، اگر برا شترینواقص ب نيگفت كه ا ديمتأسفانه با یشركت تیحاكم

 يیجا ،یسهام یمشكالت دوچندان است: در باب شركتها نيا ديآن گنگ و نامفهوم است، در مورد مسائل جد یمحدود شده كه اجرا
آن از حسابرس و بازرس  یدر نظر گرفته نشده است و به جا یبه عنوان ركن كنترل -است  یحقوق ريكه همان مد -شركت  ریدب یبرا

 یكه جزء ذ زین یطیمح ستياست و در مورد مسائل حقوق ز امدهین حيبه طور صر ران،يدستمزد و پاداش مد است. در مورد رفتهسخن 

باب سوم ماده چهارم از قانون تجارت، در حقوق شركت ها،  در.صورت نگرفته است یخاص ینیب شیپ د،يآ یبه حساب م ینفعان خارج

 :شده است ینیب شیپ یتيريو مد ینظارت ،یریگ میبه عنوان اركان تصم رياركان ز

 قانون تجارت یاصالح حهيال 1١و  11، 166در مواد  هیمؤسسان اول یو مجمع عموم هیمؤسسان اول  

 .قانون تجارت یاصالح حهيال 121و  1١1، 1١3بازرسان در مواد  .1

  .قانون تجارت یاصالح حهيال 31و  33، 36، 1٩ساالنه در مواد  اي یعاد یمجمع عموم .٩

 .قانون تجارت یاصالح حهيال 32و  39فوق العاده در مواد  یمجمع عموم .9

 .قانون تجارت یاصالح حهيال 1٩1و  113، 11١، 1٠1، 1٠3، 1٠1شركت در مواد  رهيمد أتیه .١

  .قانون تجارت یاصالح حهيال 1٩٠و  111در مواد  رهيمد أتیه سيیر بيو نا سيیر .2

  .قانون تجارت یاصالح حهيال. 1٩2و  1٩١شركت در مواد  رعامليمد .6

 .199و  19٩، 1٩1اشخاص وابسته و معامله با آنها در مواد  .1

 :آمده است ريز یدر محورها رانيتجارت ا یدر قانون فعل یشركت تیحاكم اصول

 میتصم ،یحق نظارت یفايسهام داران در ا انیم ضیبا سهامداران: منظور از برخورد منصفانه، عدم تبع كسانيبرخورد منصفانه و  .1
 در نظر گرفته است یكسانيهمه س هامداران، حقوق  یاست. اگرچه قانون تجارت برا یتيريو مد یریگ

 یانتخاب اعضا یسهامداران كوچک برا یتيريعمال حق مد رايز نشده است تيخرد به طور كامل رعا اي یاما حقوق سهامداران حداقل ،
 نيباشد؛ بنابرا یاتیح اریتواند بس یش ركت م کي یسهام اندک برا نيصاحبان ا میبا چالش مواجه خواهد بود، اما تصم رهيمد أتیه

 .نديهمسو نمودن آنها با خود برآ یدر راستا ديصاحبان سهام كالن با

دارد:  یقانون تجارت مقرر م یاصالح حهيال 93و  91مورد مواد  ني: در ایكنترل یتیحاكم یتوجه به حقوق سهامداران و كاركردها. ٩
صاحبان سهام شركت را نخواهند داشت و در  یدر مجامع عموم یحق حضور و رأ 92دارندگان سهام مذكور در ماده  - 91ماده »

سود قابل  افتيگونه سهام از كل تعداد سهام شركت كسر خواهد شد.به عالوه حق در نيا ادمجامع تعد لیاحتساب حدنصاب تشك
هد گونه سهام معلق خوا نينسبت به ا میاندوخته قابل تقس افتيحق در نیشركت و همچن ديسهام جد ديو حق رجحان در خر میتقس
 .ماند

 ینفعان داخل یفقط به ذكر حقوق ذ ران،يقانون تجارت ا م،یگفت شتری: چنان كه پینفعان خارج یذ هیتوجه به نقش و حقوق كل .9

 .كارمندان شركت و ... ساكت است ط،یاعم از اشخاص، مح ینفعان خارج یپرداخته و در مورد ذ

موارد نپرداخته است. در  گرياكتفا كرده و به د یحداقل یبه استانداردها ت،یراجع به اصول شفاف رانيو افشا: قانون تجارت ا تیشفاف .١
در  یشده است، ول یجرم انگار یگريجداگانه د نیاشاره نمود كه البته در قوان یاطالعات پنهان یتوان به جرم افشا یخصوص م نيا

در سطح  زین ینفعان داخل یذ یبرا تیشفاف ،ینفعان خارج یذ یبرا تیاز شفاف یجدا .است امدهین انیبه م یسخن نقانون تجارت از آ
نشده  ینیب شیپ رانيدر قانون تجارت ا یكشورها گريد رینظ ،ینقد انياطالعات مانند صورت جر هیكل تیو شفاف ستین یقابل قبول

 .است

 قياز طر سک،ياز ر یریشگیدر قانون مشخص شده است، پ رهيمد أتیه فيشركت: هر چند كه وظا رهيمد أتیه تینقش و مسؤول- 2
نشده و فقط به ذكر  ینیب شیپ یداخل ینظارت و كنترل ها ،یحسابرس یها تهیمختص بانک ها، كم سکير تيريمد یعال یها تهیكم

« حسابرس مستقل»و « بازرس» انیم رانياست كه قانون تجارت ا ینكته ضرور نينجا تكرار اياقدامات بازرسان بسنده شده است. در ا
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را به طور ساالنه  یمال یدو اصطالح متفاوت اند: حسابرس مستقل، صحت صورتها نيا میدان یكه م ی. در حالستیقائل به تفاوت ن
 .دارد یاعالم م یاساسنامه آن در هر سال مال تيو عملكرد شركت را با رعا اتیكند و بازرس، كل یگزارش م

مناسب در واقع آماده  یگاهيجا جاديكه همان ساختار و عملكرد شركت است: ا یشركت تیاعمال حاكم یمناسب برا یگاهيجا جاديا -6
 یب اراتیكند و اخت یم دهیچیاز هر آنچه نظارت سالم را پ ديلحاظ، با نينظارت كارآمدتر و سالم تر است. از ا یبانک برا یساز

كه  دهدیامكان را م نيا یكرد. به عنوان مثال قانون تجارت به راحت یریدهد، جلوگ یقرار م یخاص ادافر اریرا در اخت یحدوحساب
 یسوء بگذارد. در مورد ریشركت تأث ماتیتواند بر تصم یامر فساد آور است و م نيباشد كه ا زین رهيمد أتیه سیهمزمان رئ رعامل،يمد
ارائه شود.  ديبا یباشد، چه راهكار كساني رهيمد أتیه یریگ مینكرده كه اگر تعداد مخالفان و موافقان در تصم ینیب شیقانون پگر،يد
ساز و كار  حیصح کیآنها، عدم تفك نياز بارزتر ديش ود كه ش ا یم افتيبه دفعات  رانيها در قانون تجارت ا یتوجه یدست ب نيا

 رانيكرده، مد ینیب شیقانون تجارت است كه پ یاصالح حهيقانون ال نيا 1٠1مدعا، ماده  نياست. گواه ا یتيريو مد ینظارت - یكنترل
 جهیوارده به بانک در نت یهام به منظور جبران خسارت هاس نيگفته شده است كه ا كهیاز سهامداران باشند؛ در حال ديشركت با

 .شود  یم یآنها، در صندوق نگه دار تیدوره مسؤول انيتا پا قهیبه عنوان وث ران،يمد تيريسوءمد

 نتیجه گیری و پیشنهادات:

می  رخ آنها در جذب سرمايه اشتغال و ايجاد درآمد، و ثروت تولید میزان بیشترين و بوده اقتصادی فعالیتهای پايه شركتها امروزه
 بر چشمگیری تاثیر سهام، مالكیت طريق شركتی از مالكیت می شوند. محسوب امروز اقتصاد در عنصر مهمترين درنتیجه و دهد

 اداره مالكان ترتیب، بدين .داشت شركتها كنترل روش

 ،بازارهای منابع بهینه ابزارهای تخصیص از يكی .گرفت شكل اوراق بهادار بورس بازارهای و كردند تفويض مديران به را ركتهاش

 مبدل اجتماعی مساله ای به بلكه نیست اقتصادی تنها مساله آيد، بوجود مذكور بازار در كه مشكلی هر لذا .می باشد بهادار اوراق

 مطرح اهمیت با مفاهیم از يكی مذكور مشكالت حل و فصل برای .خواهد افتاد خطر به جامعه عمومی منافع آن در كه می شود

 بدين. است شركتها هدايت و كنترل برای معیاری عنوان به شركتی حاكمیت مفهوم حاكمیت شركتی است. اخیر، دوهه در شده

 طريق اين از و كرد فراهم را سهامداران منافع حفظ و كنترل ابزار میتوان عمده سهامداران توسط شركت كنترل با كه ترتیب

 درصدد و داده قرار هدف را درازمدت در اقتصادی بنگاه حیات چیز هر از پیش شركتی حاكمیت .داشت شركت عملكرد بر نظارت

  .نمايد حفاظت سازمانها مديريت مقابل در سهامداران منافع از تا است

 می آن طريق از كه دهد می شكل را ساختاری و شوند می كنترل و اداره ها شركت آن با كه است سیستمی شركتی حاكمیت

 دارند اثر شركتی حاكمیت سازی پیاده و گیری شكل در متعددی عوامل. كرد نظارت را سازمان عملكرد و اهداف به دستیابی توان

 عملكرد و شركتی حاكمیت های لفهوم بین رابطه ارزيابی هدف با پژوهش اين. است شركتی كارآفرينی عوامل، اين از يكی كه

 ملكردع بر شركتی حاكمیت كه می دهد نشان اتی كه مرور شدتحقیق نتايج. باشد می سازمانی كارآفرينی ابعاد سنجش با شركت

 مديره؛ هیئت اثربخشی را ارتباط كمترين و بیشترين ترتیب به شركتی حاكمیت ابعاد میان ازاست.  تأثیرگذار مثبت طور به شركت

 .باشد می متفاوت مختلف، تحقیقات در ترتیب اين كه اند داشته شركتی حاكمیت با شفافیت و سهامداران حقوق مالكیت؛ اثرهای
 ديگر سوی از. است داشته، ريسک پذيری و رقبا نوآورانه های فعالیت بر را تأثیر كمترين و بیشترين ترتیب به شركتی حاكمیت

 مديران پذيری، ريسک و عملكرد زمینه در و دارد وجود منافع تضاد مالكان و مديران بین كه كند می بیان نمايندگی تئوری

 مستقیم دريافت عدم صورت در، دهد بهبود را شركت عملكرد تواند می پذيری ريسک هرچند. دارند مالكان از متفاوت ترجیحی

 است ممكن آن، به مربوط تهديدهای و باال پذيری ريسک منفی های جنبه به توجه با چنین هم و مديران توسط منافع اين

 از استفاده با مالكان سوی از مديران پايش كه شود می بیان اساس براين. باشند نداشته پذيری ريسک به زيادی تمايل مديران

 بر ای منصفانه ازدهب گذاران سرمايه كه اين از اطمینان برای شركتی راهبری. دارد ضرورت شركتی راهبری مختلف سازوكارهای

 شود می منابع یآكار تخصیص موجب شركتی راهبری سیستم تقويت .است شده طراحی كنند، كسب خود گذاری سرمايه روی

 تا شود می پیشنهاد رو ازاين .كند یم فراهم را گذاران سرمايه رایب مناسب بازده كسب و اقتصادی رشد امكان خود نوبه بهكه 

 های فعالیت به بتوانند رقبا و بازار صنعت، با ارتباط در دقیق نسبتا های بینی پیش و توسعه و تحقیق دواير تشكیل با ها شركت

 ريسک قابلیت بتوانند مديره؛ هیئت توسط شده ويبتص ريسک های رويه و تهاسیاس ارزيابی با و يابند دست رقبا از زودتر ،نوآورانه

 .يابند دست رقابتی مزيت به بتوانند جهت ازاين و دهند افزايش رقبا مقابل در را شركت پذيری



             1911 زمستان، 6، شماره 1های نوين بازرگانی، دوره فصلنامه علمی نگرش

 لذا د،وش واقع مؤثر نمايندگی های هزينه كاهش و كنترل بر تواند می  )مديره هیئت اندازه( شركتی حاكمیت بودن كافیاز طرفی 

 توانايی سازوكارهای به صرف توجه جای به گذاری، سرمايه صمیماتت اخذ جهت شود می توصیه تحلیلگران و گذاران سرمايه به

 ،هیئت مديرهعالوه بر اندازه  .نمايند توجه نیز مديره هیئت اندازه با مرتبط اطالعات به اطالعات ساير كنار در شركتی، حاكمیت
 جهت تیسباي شركتها مديره هیئت بنابرايندارد.  دار معنی و  مستقیم تأثیر شركت عمر چرخه برنیز  مديره هیئت مالی دانش

 بر مستقیم تأثیرگذاری باعث مسئله اين كه دهند افزايش را خود مالی دانش عمر، چرخه همچنین و شركتها يیآكار بر تأثیرگذاری

 از بايد شركت عمر چرخه كنترل به منظور  مديره هیئتهمچنین  .داشت خواهد شركت كالن و خرد متغیرهای از بسیاری

 شركتها وری بهره افزايش زمینه تا نمايند استخدام متخصص مديرانی همچنین و نموده جلوگیری مديرعامل وظیفه دوگانگی

 شركتها، مديره هیئت اعضاء بورس، فعاالن شركتی حاكمیت نظری ادبیات و مطالعات گسترش با . ضمن اينكهگردد فراهم

 ايفای به سبیمنا نحو به بتوانند تا شده شناآ بیشتر شركتی حاكمیت مباحث با ...و پژوهشگران ی،سحسابر مؤسسات سهامداران،

 .بپردازند ها شركت عمر چرخه افزايش بر تأثیر درنتیجه و شركتی حاكمیت در نقش
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