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 چکیده

 دنیای در تکوین در حال و توجه مورد مفهوم ( یک(corporate governance)حاکمیت(شرکتی ) راهبری واژه امروزه

 و تعاریف ها برداشت شرکتی راهبری از .ذینفع است های گروه با شرکت روابط شالوده شرکتی راهبری. است کار و کسب

 را جامعه منابع تخصیص بهینه کالن، سطح در و شرکت اهداف به دستیابی خرد، سطح در شرکتی راهبری ،دارد وجود متنوعی

 برخی در مالی های رسوائی وقوع و0991 دهه است، به مطرح امروزه که ای گونه به شرکتی راهبری تاریخی سابقه. دارد نظر در

 توسعه کشورهای در شرکتی راهبری اصلی مبانی رسد می نظر به ،تفاوتها وجود برخی علیرغم. گردد برمی بزرگ های شرکت از

 به توجه شرکتی مطلوب راهبری نظام یک تدوین برای است. پیموده را همگرایی مسیر زمان طول در حال توسعه، در و یافته

 .رسد می نظر ضروری به کشور هر فرهنگی و سیاسی، اقتصادی شرایط نیز و بیرونی و داخلی عوامل

 

 : حاکمیت شرکتی، ضرورت استقرار، ساز و کارهای موثر.کلمات کلیدی
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 مقدمهـ 1

 و نظارت و گذاری قانون از طریق )حاکمیت( شرکتی راهبری نظام استقرار در ای مالحظه قابل های پیشرفت اخیر های سال در

 سهامداران و گذاران سرمایه. است گرفته صورت توسعه در حال و یافته توسعه کشورهای در ها شرکت داوطلبانه اقدامات نیز

 عالقه ها شرکت در نظام این استقرار گیری پی به نسبت و اند یافته شرکتی راهبری و اهمیت ضرورت درمورد بیشتری آگاهی

 کلی بیان دریک. دارد ها شرکت بازده و شرکتی راهبری نظام مثبت رابطه از حکایت تجربی تحقیقات برخی. اند مند شده

 هدایت و کنترل تعیین را آن ذینفعان و بین شرکت ارتباط که سیستمی. است شرکت هدایت و کنترل سیستم شرکتی، راهبری

 در. کند می دنبال را منابع بهینه تخصیص کالن سطح در و شرکت اهداف دستیابی به خرد سطح در شرکتی راهبری. نماید می

 مانند بسیاری. گرفت خواهد قرار بحث مورد شرکتی راهبری مبانی و تعاریف موضوع، تاریخی های مرور ریشه از پس گفتار این

 حوزه گستره ها، نگرش در اصلی تفاوت. است متنوع و متفاوت شرکتی راهبری از شده ارائه تعاریف تکوین، حال در مباحث از

 تدوین منظور به برآن موثر عوامل و مختلف کشورهای در راهبری شرکتی نظام تطبیقی بررسی. است ذینفعان با شرکت روابط

 . بود خواهد مفید ایران اقتصادی محیط در فرهنگ موضوع، گسترش و مقررات

 واترگیت ماجرای به که 0991 درسال خواه جمهوری حزب به آمریکایی بزرگ شرکت هفده پنهانی و نامشروع های کمک افشای

 و ای حرفه مجامع توجه کانون در جدیدی منظر از را مالی افشاء اطالعات و ها شرکت داخلی های کنترل موضوع یافت، شهرت

 برای حسابرسان داخلی های کنترل مورد در را ای ویژه استاندارهای ، آمریکا رسمی حسابداران انجمن. داد قرار نظارتی نهادهای

 خود بررسیهای نتیجه "ترودوی" با عنوان گزارشی در 0999 سال در تقلب با مبارزه ملی کمیسون همچنین. نمود وضع مستقل

 های شرکت آن موجب به که رساند تصویب به را قانونی 0990 در سال آمریکا کنگره آن بدنبال. نمود اعالم ارتباط این در را

به  شرکتی راهبری موضوع اما. گردیدند داخلی های کنترل بودن موثر و کیفیت با ارتباط در ارائه گزارش به ملزم عام سهامی

 مشخص سابقه و گردید دنیا انجام مختلف کشورهای در که است هایی بررسی و مطالعات حاصل است، مطرح امروز که ای گونه

 گزارش آمریکا، موتورز جنرال در مدیره هیات مقررات در انگلستان، "کادبری" گزارش. گردد برمی میالدی 0991 دهه به آن

 آجیپ، کام، ورلد انرون، های شرکت در مالی های رسوائی. است جمله آن از فرانسه در "وی انو" گزارش و کاندا در "دی"

 با مقابله برای بررسی راهکارهایی مأمور را خاصی کمیته تا داشت آن بر را آمریکا کنگره دیگر، شرکت چند و سیکو، زیراکس

 با آنها. شد گذاشته آکسلی میشل کنگره نماینده و پل ساربنز آمریکایی سناتور برعهده کمیته این مسئولیت. نماید تقلب و فساد

 نمودند تدوین را ای الیحه بهادار اوراق بورس کمیسیون و آمریکا رسمی حسابداران دولتی، انجمن حسابرسی سازمان همکاری

 حسابداری هیات به نام مقتدری نسبتا نظارتی مرجع پیدایش موجب قانون این. یافت شهرت "اکسلی ساربنز" به قانون که

 اتاق ، شرکتی حاکمیت جهانی شبکه نظیر، سازمانهایی و نهادها اخیر سالهای در. ( گردیدPCBOBعام ) سهامی های شرکتی

 رتبه موسسات برخی و حسابداران المللی بین فدراسیون و اقتصادی توسعه و سازمان همکاری جهانی، بانک. الملل بین بازرگانی

 اگرچه .اند داشته فعالیت شرکتی راهبری با رابطه در استانداردهایی وضع و ترویج در  Standard & Poor'sنظیر   بندی

 اجرای اما( آکسلی ساربنز قانون الزامات مثل) است یافته اجباری جنبه اشاره مورد استانداردهای و ها دستورالعمل از برخی

 و است متفاوت حدی تا توسعه درحال کشورهای در موضوع. دارد داوطلبانه و اختیاری جنبه کماکان آنها از ای عمده بخش

 پیشرفته کشورهای در که است پرداخته قانونی خالءهای پرکردن به غالبا کشورها در این شرکتی حاکمیت های دستورالعمل
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 نحوه و به موقع و مناسب افشاء سهامداران، با یکسان برخورد نظیر شود، می تامین یافته ساختار مقررات و ازطریق قوانین

 راه ارائه جهت در ها تالش توسعه، کشورهای درحال در هم و پیشرفته کشورهای در هم حال عین در عمومی، مجامع برگزاری

  .دارد ادامه ذینفعان با منصفانه تنظیم روابط و پاسخگویی به مدیران نمودن ملزم برای کارهایی

 پیشینه پژوهشـ 2

 و است )آلمیدا مالی در ادبیات مطرح سواالت ترین بنیادی از مالی، های محدودیت با مواجهه در تصمیمات اتخاذ چگونگی

 و نموده تخریب را گذاری سرمایه بهینه تواند تخصیصمی  مالی های محدودیت که است این موضوع این علت  .(7119کامپلو،

 ارتباطی وجود تجربی، و نظری های پژوهش از زیادی (. شمار7111استین، :7119ومزومدار، دهند )آگکا کاهش را شرکت ارزش

 می راهبری وضع نامساعدی با که هایی شرکت در خصوصاً گذاری، سرمایه ضعیف تصمیمات و مالی های محدودیت قوی بین

 می ادعا مطالعات (. این7119،هواکمیان،7119وپترسن، : براون7119کامپلو، و آلمیدا نمونه، عنوان اند )به کرده تأیید را شوند

 نظارت، های هزینه برای پاداشی عنوان به گذاران سرمایه مدیریتی، کنترل به نمایندگی راجع مشکالت وجود با که کنند

 تأمین به دسترسی مدیران موضوع، این (0991: استولز،0991بود )جنسن، خواهند خود سرمایه برای بازده بیشتری خواستار

 همچنین و بنمایند داخلی محدود برمنابع بیشتری بسیار اتکای تا سازد می مجبور را آنان و کند می محدود را خارجی مالی

 .کند می محدود مثبت را خالص فعلی ارزش با ها پروژه پذیرش برای آنها توانایی

 شرکت برای گذاری جهت سرمایه ای کننده تعیین بسیار عامل نقدی، جریان که اند کرده اثبات تجربی مطالعات از شماری

 زیادی نمایندگی مشکالت یا ضعیف راهبری فراوان استانداردهای احتمال به که هایی شرکت عنوان به گذشته در که است هایی

 گذاری سرمایه حساسیت تواند می افضل، قانونی محیط یک که داد ( نشان7111نمونه، الو ) عنوان به. اند شده شناسایی دارند،

 که نتیجه گرفتند متحده، ایاالت های شرکت های داده اساس ( بر7112همکاران ) لینزو. دهد تسکین را نقد شرکت جریان به

 ضعیفی قانونی محیط عموماً که بازارهای نوظهور در حاضر های شرکت برای خالص، نقد جریانات به گذاری سرمایه حساسیت

 استفاده نمایندگی مشکالت برای را شرکت سطح در معیارهای مختلفی زیادی مقاالت. است متفاوت معناداری طور به دارند،

 (.7111دجونگ،  و غیره )دگریس و اندازه شرکت مالکیت، تمرکز مانند اند، کرده

 نقدی های جریان به سرمایه گذاری حساسیت و مالی های محدودیت ارتباط بررسی ( به0191همکاران ) و پور کاشانی

 از مالی، های محدودیت بدون های شرکت به مالی، نسبت های محدودیت با های شرکت که رسیدند نتیجه این به و پرداختند

 های جریان بر گذاری سرمایه های گیری تصمیم هنگام در و باالتری برخوردارند نقدی جریان به گذاری سرمایه حساسیت

به  نقدی جریان به گذاری سرمایه حساسیت از استفاده امکان شده، انجام مبنایی مطالعه این. باالیی دارند تأکید داخلی، نقدی

  .کند می را تأیید تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت در مالی های محدودیت برای معیاری عنوان

 بهادار اوراق بورس های سود شرکت کیفیت بر شرکتی راهبری نظام تأثیر بررسی ( با0199همکاران ) و مقری زاده اسماعیل

 مدیران درصد عمده، سهامداران بلوك تعداد نهادی، مالکیت سهامداران درصد بین مثبتی معنادار رابطه که گرفتند نتیجه تهران،

 سود کیفیت و مدیره هیئت رئیس نائب یا رئیس عنوان به شرکت عامل مدیر عدم وجود مدیره، هیئت ترکیب در غیرموظف

  .دارد وجود شرکت
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 استقراض طریق از مالی هزینه تأمین بر حسابرسی کیفیت و شرکتی راهبری نظام تأثیر بررسی ( به0199همکاران ) و احمدپور

 نظارت و سهامداران ترکیب در عمده نهادی سهامداران وجود کاهشی تأثیر از ها، داده رگرسیونی بررسی از پس آنان. پرداختند

 .دادند بورسی خبر های شرکت بدهی هزینه بر آنان کارای

 مدیریت شدت کاهش شرکتی بر راهبری نظام نظارتی ابزارهای تأثیر بررسی به خود، پژوهش ( در0191) همکاران و مهرانی

 محدود را سود مدیریت متهورانه رفتار نمی توانند بررسی، مورد مستقل متغیرهای که نمودند استنتاج آنان. پرداختند سود

 .کنند

 شرکتی حاکمیتـ 3

قالب  در که است قدیمی الگوی یک این. شود می محدود سهامداران و شرکت بین رابطه به شرکتی حاکمیت دیدگاه، یک از

بین  تنها نه که دید روابط از شبکه یک صورت به توان می را شرکتی حاکمیت همچنین. شود می بیان نمایندگی تئوری

 فروشندگان،  مشتریان، کارکنان، جمله از نفعان ذی از زیادی عده و شرکت بین بلکه )سهامداران( آنها مالکان و شرکت

 (.0191 یگانه، )حساس دارند وجود...  و قرضه اوراق دارندگان

های  هدف به دستیابی موجب که است هایی سیستم و ها فرهنگ فرآیندها، ساختارها، مقررات، قوانین، شرکتی حاکمیت

 (.0199 صدیقی، یگانه، )حساس شود می نفعان ذی حقوق رعایت و عدالت شفافیت، پاسخگویی،

از  مالی گر واسطه موسسات مدیران نیازهای پاسخگوی زیادی حدود تا تواند می که است فرآیندی شرکتی حاکمیت نظام

 نماید. مکانیزم های یاری بحرانی شرایط در را آنها و بوده بحران کنترل یا و جلوگیری درخصوص آنها ذینفعان و بانکها جمله

 و گزارشگری صحیح به منجر مستقل، و داخلی حسابرسان از استفاده و حسابرسی و ریسک های کمیته نظیر شرکتی حاکمیت

 خواهد ها اجرائی بانک مدیریت عملکرد بر نظارت و مالی مهم اطالعات به جزء سهامداران دسترسی ، مالی رویدادهای شفاف

 مدیران شفافیت پذیری و مسئولیت موجبات شده معرفی شرکتی حاکمیت جوهره و کلیدی اهداف از یکی که پاسخگویی و شد

 در توجهی قابل و نقش شده خارجی ناظران و دولت ، کارکنان ، مشتریان سهامداران به خود عملکرد ارائه نحوه قبال در شرکت

 (.0197یزدانی، و )کشیری نمود خواهد ایفا بانکی نظام سالمت و کارآمدی

 مشاهده می تفاوت، مقداری با نیز اسالمی های بانک در است، مطرح غربی متعارف نهادهای در که شرکتی حاکمیت موضوع

 هنگام ورشکستگی در. ندارند نهاد ورشکستگی هنگام در جز کنترلی حقوق به نیازی گذاران سپرده متعارف، نهادهای در. شود

 سود و شوند اصل مطمئن که حد این در آنها. کنند می پیدا نظر اعمال حق دهنده، اعتبار عنوان به گذاران سپرده که است

 عقود واردمواردی  در چون گذاران سپرده اسالمی های بانک در اما. دارند الزم اطالعات است شده تضمین هایشان سپرده

 بانک میزان سهامداران به گذاران سپرده این که حالی در. شوند می محسوب بانک شریک زیان و سود در شوند، می مشارکتی

 ندارند و کنترل نظر اعمال میزان همان به اما نیست شده تضمین شان سرمایه سود و اصل که زیرا اند پزیرفته ریسک

 حاکمیت بحث های مشترك جنبه بر عالوه یعنی. شود کار جدی طور به تناقض این روی است الزم (. بنابراین7111)آرچر،

 و شود وارد اسالمی نظام مالی به کارایی و شفافیت، نظم تا شود تمرکز اسالمی های بانک در آن خاص های جنبه بر شرکتی

 (. 0199 همکاران، و شود)منظور تامین اسالمی های بانک در گذاران سپرده خاطر اطمینان
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به  ناکافی توجه و ضعف که نحوی به است؛ مالی و پولی نهادهای در حائزاهمیت بسیار مسایل از یکی شرکتی حاکمیت

 حاکمیت .است شده شناخته 7119 ها سال مالی بحران اساسی علل از یکی عنوان به ها بانک در صحیح شرکتی حاکمیت

 تاثیر آن بر  نظارت و اداره نحوه بر و داشته وجود سازمان یک نفعان ذی میان که شود می اطالق روابطی مجموعه به شرکتی

 (.0191 گذارد )داوری، می

روابطی  مجموعه به شرکتی حاکمیت: شرکتی حاکمیت از توسعه( و اقتصادی همکاری )سازمان OECD سازمان که تعریفی

هدف  مهمترین. دارد وجود شرکت یک نفع ذی اشخاص دیگر و سهامداران مدیره، هیات مدیریت، میان که شود می گفته

 های هیات مسوولیت و نقش نفعان، ذی سایر منافع پاسخگویی، سهامداران، با مساوی رفتار و حقوق: صحیح شرکتی حاکمیت

 (. 0191)داوری، شفافیت، و افشا اخالقی، رفتار و امانتداری مدیره،

 شرکتی راهبری نظام استقرار ضرورتـ 4

 درخصوص گزارشی ساله جهانی هر بانک. دارد اهمیت سرمایه بازار و مالی تأمین جهانی، بعد از شرکتی راهبری نظام استقرار

 اختصاص سرمایهگذاران از حمایت به آن فصل که یک کند می منتشر کشورها ( درDoing Businessکار ) و کسب نحوه

 های مسئولیت تعریف وابسته، اشخاص با معامالت افشا میزان شامل از سرمایه گذاران حمایت برای ارزیابی های شاخص. دارد

 به اطالعات سهامداران دسترسی حسابرسی، ی کمیته جایگاه مدیران، قانونی پیگرد سهولت سهامدار کنترل کننده، و مدیران

 شرکتی راهبری نظام در تأکید عناصر مورد ها شاخص این. است نهانی اطالعات بر مبتنی معامالت برای جرایم وضع و شرکت،

 کشور سراسر در ها شرکت در مؤثر شرکتی راهبری نظام استقرار یک. دارد مشابهی رویه نیز الملل بین مالیه انجمن. هستند

  .یابد تغییر کشور ریسک از نهادهای جهانی ارزیابی که شد خواهد موجب

 که11 اصل صدر فعالیتهای از آن دسته. شود می تأکید11 اصل کلی سیاستهای اجرای با سرمایه بازار توسعه بر ملی سطح در

 و شود انجام بزرگ های شرکت قالب در باید است مجاز تعاونی خصوصی و بخش برای آنها مدیریت و مالکیت گذاری، سرمایه

 های واسطه بنگاه سایر و اعتباری و مالی مؤسسات بانکها، ایجاد ،11 اصل قانون در. است های مردمی سرمایه جمعآوری نیازمند

 ثروت تر عادالنه توزیع برای عنوان روشی به عمومی مالکیت (  گسترش2)ماده است مجاز عام سهامی قالب در صرفاً پولی گری

 باشند بزرگی سهامی شرکتهای سهامدار مردم از زیادی آینده درصد در داریم انتظار لذا. شود می پیگیری نظام های سیاست در

  .چندانی ندارند نقش آن مدیریت در که

 باعث انرون شرکت جمله ورشکستگی از آمریکا بورس در مالی های رسوایی. است حیاتی بسیار موضوع نیز سرمایه بازار دید از

 مشکالت ما نیز ایران در. شد حسابرسی حرفهی و عام شرکتهای سهامی اداره قوانین و مقررات در اساسی تحوالت و تغییر

 حال در. است نشده آن به زیادی توجه دولتمردان و عمومی افکار نگاه و شرکتها، کوچک بودن دلیل به ولی داشتهایم مشابهی

 شده منتقل تابلوی چهارم به مناسب شرکتی راهبری نظام یک وجود عدم دلیل به بورس های شرکت از زیادی نیز تعداد حاضر

 به شرکتها از ثروت و سود خروج برای رایج یک روش وابسته اشخاص با معامالت. اند رسانده آسیب و ضرر زیادی مردم به و اند

 کمیته نه و اند کرده سازی شفاف و اند پرداخته موضوع این به درست نه حسابرسان ولی است کننده کنترل سهامداران نفع

 حقوق سهامداران از بتواند که داخلی کنترل های نظام. دارد وجود معامالت این درخصوص نظر اظهار و برای بررسی حسابرسی

 و شناسایی و ها نظام این در استقرار مدیره هیأت های مسئولیت و است مواجه اساسی مشکالت با کند حمایت و حفاظت
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 تلقی جدی چندان اطالعاتی شفافیت و موقع به رسانی اطالع. شود می اجرا درستی به نه و است شده تبیین نه ریسک کنترل

 وظیفه یک سود موقع به پرداخت. شود نمی مدیران دامنگیر تأخیر با و اتکاء قابل اطالعات غیر ی ارائه پیامدهای و شود نمی

 این. دارند به آنان شرکتها از برخی توجهی بی و مقررات و قوانین خأل از زیادی های شکایت سهامداران و شود تلقی نمی شرکت

  .است سهامداران حقوق تضییع آشکارا

 سهامداران نمایندگان حضور مؤثر سهامداران، و شرکت بین مؤثر ارتباطات برقراری حسابرسان، و مدیره هیئت پاسخگویی

 چالش سهامداران وکالت و دهی رأی نظام شرکتها، مجامع عمومی در مؤثرتر شرکت برای خرد سهامداران نمودن فعال اقلیت،

 با شرکتی راهبری استانداردهای نبود از نیز خارجی گذاران سرمایه. هستند تهران اوراق بهادار بورس در شرکتها اساسی های

 بازار قانون چه اگر. دانند می ایران به خارجی های سرمایه ورود برای مانعی را آن و کنند می نارضایتی اظهار در ایران کیفیت

 آورده فراهم را تخلفات با جدی برخورد و زمینه ی است اندیشیده گذاران سرمایه از حمایت برای مناسبی تمهیدات بهادار اوراق

 ولی. است رسانده نتیجه به مواردی در و داده تشکیل متخلفان برای هایی را پرونده نیز بهادار اوراق و بورس سازمان و است،

راهبری  نظام دارد ضرورت گذاران سرمایه اعتماد حفظ و جلب و سرمایه بازار سالمت بهبود کاهش تخلفات، و پیشگیری برای

 .شود گذاشته اجرا مورد به و تدوین بورس در شرکتی

 پاسخگویی و شرکتی حاکمیت بر موثر کارهای و سازـ 5

 ، سازمانی درون و سازمانی های برون کار و ساز با با مذکور اهداف به دستیابی ، که دارد آن از حکایت شده انجام های پژوهش

 . گردد می حاصل

 : است ذیل موارد شامل عمدتاً ها کار و ساز این :سازمانی برون های کار و ساز ـ1ـ5

 مناسب. نظارتی قوانین استقرار و تصویب تدوین، : قانونی نظارت

  .مناسب رژیم حقوقی برقراری : حقوقی رژیم

  .آن کارآیی تقویت و سرمایه بازار گسترش : سرمایه بازار کارایی

  .کنترلی سهام خرید قبیل از هایی فعالیت به سهامداران در انگیزه ایجاد : عمده سهامداران نظارت

 .نهادی گذاری سرمایه گسترش و تشویق : نهادی گذاران سرمایه نقش

  .شرکت فعالیت بر اقلیت نظارت بودن مجاز و اقلیت سهامداران حقوق به احترام :اقلیت سهامداران نظارت

 .آن نظارتی برجسته نقش به توجه با : مستقل حسابرسی کردن الزامی

  .بندی رتبه موسسات فعالیت برای ایجاد تسهیالت : بندی موسساترتبه فعالیت

 : است ذیل موارد شامل عمدتاً نیز ها کار و ساز این : سازمانی درون های کار و ساز ـ2ـ5
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  .طرف بی و نام خوش توانمند، مدیره هیات استقرار و انتخاب : مدیره هیات

  .مناسب های افزار نرم استقرار و اجرایی مدیریت بین ها مسئولیت تقسیم :مدیریتاجرایی

 . مدیره هیات در اجرایی غیر و مستقل مدیران وجو :مستقل و مدیران اجرایی غیر مدیریت

 . .. .و حقوق حسابرسی، کمیته: های کمیته

 داخلی حسابرسی ریسک، مدیریت ، ، حقوقی )مالی مناسب داخلی های کنترل استقرار و تدوین ، طراحی :داخلی های کنترل

 (...و

 .سازمانی اخالق و ای رفتار حرفه آئین گسترش و تدوین : سازمانی اخالق

 (:0191خرازی، )رهبر شده است ارائه زیر  تحلیلی نمودار در شرکتی حاکمیت ساختار ، موضوع شدن تر روشن برای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازو کارهای برون سازمانی:

 هیات مدیره: مدیریت اجرایی

 کارآمد

مدیریت غیر اجرایی-  

مدیران مستقل  -  

 کمیته های: حسابرسی و پاداش و..

 کنترل های داخلی 

 حسابرسی داخلی 

 اخالق سازمانی و ..

 سازو کارهای برون سازمانی:

  رژیم حقوقی

 نظارت قاونی

 کارآیی بازار سرمایه

 نظارت سهامداران عمده

 نقش سرمایه گذاران نهادی

اقلیتنظارت سهامداران   

 الزام به حسابرسی مستقل

 قعالیت موسسات رتبه بندی و..

 

و سازمان  شرکت

  بورس و اوراق بهادار

 

  سهامداران

نفعانتمام  و ذي  

مجریهقوه   
قضائیهقوه   

گذارانمقررات   

مقننهقوه   

مالی گرانتحلیل    

مدیره هیات   

 شرکت

یپاسخگوی  
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 این .است بررسی قابل شرکتی حاکمیت ساختار در و پاسخگویی شرکتی تحلیلی حاکمیت نمودار مبنای بر و شده ارائه توضیحات مدد به

 تاثیر می سازمانی درون و سازمانی برون های کار و ساز از شرکتی حاکمیت اهداف سایر و چگونه پاسخگویی که دهد می نشان نمودار

 .کند ممکن غیر یا و مختل را سرمایه بازار وگسترش شرکتی حاکمیت اهداف به دستیابی تواند می ها آن از یک هر ضعف یا و نبود و پذیرد

 شرکتی حاکمیت کارهای و ساز و مفاهیمـ 6

 مالکیت ساختارـ 1ـ6

 هرگونه. بوده است گران پژوهش توجه مورد اخیر های دهه طی که است مهمی موضوعات از یکی ومدیریت سهامداران بین منافع تضاد

 می نمایندگی های هزینه یا کاهش افزایش نیز و ها آن وعملکرد راهبردی حرکت مسیر تغییر به ها شرکت حاکمیت ساختار اجزاء در تغییر

 .انجامد

 کمیت است برخوردار بوده گیر چشم رشد از عام سهامی های شرکت داران سهام درجمع مختلف گزاران سرمایه حضور اخیر های درسال

 بر حاکمیت ی نحوه ونیز ساختار مالکیت بر که تاثیری لحاظ به صنعتی های شرکت مالکین جمع در گزاران سرمایه این حضور وکیفیت

 با بلکه شود، نمی نمایندگی های هزینه کاهش تنها باعث نه ها درشرکت ضعیف حاکمیت زیرا. است توجه ،درخور دارد برجای مان ساز

 (.0199همکاران، و شود)ستایش می ها شرکت رقابت قدرت کاهش باعث  چنین هم و سرمایه جذب ی هزینه افزایش

 نهادی مالکیتـ 2ـ6

 و گذاری های سرمایه شرکت بازنشستگی، های صندوق بیمه، ی ها شرکت ها، بانک شامل نهادی گزاران سرمایه  موجود، ادبیات با مطابق

 (0199وهمکاران، )نوروش .پردازند می بهادار اوراق از باالیی حجم فروش و خرید به که هستند هایی موسسه سایر

 های فعالیت امر، از این. شود منجر ها شرکت رفتار تغییر به است ممکن نهادی گذاران سرمایه حضور که شود می تصور گونه این عموما

 (0999بوشی،( دهند می انجام گذاران سرمایه که گیرد می نشات نظارتی

 مدیریتی مالکیتـ 3ـ6

 احترام و آسایش و اعتبار، شهرت موقعیت، مدیران، است، مالی و اقتصادی ادبیات در مهمی و عمده مبحث اکنون که نمایندگی نظریه طبق

 آفرینی، کار نظریه نتایج همان به کند، تحلیل می را سهامداران و مدیران بین تعارض که نظریه این. برند می باال شرکت هزینه به را خود

 های هزینه کاهش نمایندگی، نظریه که درحالی می گوید، مالکیت محاسن از آفرینی کار نظریه. انجامد می متفاوت دیدگاهی از البته

 حد از بیش استفاده هزینه را نمایندگی ( هزینه0991لینگ ) مک و جنسن. کند می بینی پیش مدیران شدن مالک صورت در را نمایندگی

 .کنند می تعریف مدیران شغلی امکانات از استفاده و رفتن طفره کار، از فراغت را آن ( 7119همکاران) و راس و جنبی مزایای از مدیریت

 خانوادگی مالکیتـ 4ـ6

 تعارضات کاهش خانوادگی باعث سهامداران مدیریت و مالکیت در افزایش که که است این بیانگر نمایندگی تئوری ادبیات در موجود شواهد

 (7119همکاران، و شود)القول می نمایندگی

 هستند، کمتری نمایندگی هزینه دارای که آن دلیل به شوند، می کنترل و اداره خانوادگی بنیادهای ی واسطه به که موسساتی همچنین،

 (0991جنسن، و باشند)فاما می دولتی موسسات از کاراتر
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 مالکیت تمرکزـ 5ـ6

 مالکیت کمتر باشد، سهامداران تعداد چه هر. مختلف های شرکت سهامداران بین سهام توزیع چگونگی از است عبارت مالکیت تمرکز

 حاکمیت ادبیات در مهم از مسائل یکی عنوان به مالکیت تمرکز اخیر های سال در(. 0199همکاران، و )محمدی بود خواهد متمرکزتر

 در. است شده مطرح جهان بازارهای و رشد حال اقتصاد در و کشورها در سرمایه هزینه ویژه به ها شرکت مختلف ابعاد بر آن تاثیر  و شرکتی

 تضاد ها، شرکت اداره اصلی مسائل از یکی هستند، یافته توسعه سهام کمتر بازارهای دارای و بوده باال ها آن در سهام تمرکز که کشورهایی

 (.7119همکاران، و )راگرس اقلیت است سهامداران و اصلی سهامداران بین منافع

 71 یا و2 در اختیار سهام درصد عنوان به را مالکیت ( تمرکز0992لن ) و دمستز. دارد وجود متفاوتی تعاریف مالکیت تمرکز مورد در

فاسبرگ . کردند تعریف شود، می سهامداران محاسبه از یک هر سهم دوم توان طریق از که فیندان هر شاخص و شرکت بزرگ سهامدار

. کند می تعریف درصد 2 باالی داران بلوك و داران دراختیار سهام شده نگهداری سهام درصد عنوان به را را مالکیت ( تمرکز7111)

 . پذیرند می مالکیت تمرکز عنوان 2 داران باالی بلوك و سهامداران ترین ( بزرگ7117همکاران ) و کالسنس

 مدیره هیئت غیرموظف اعضای صد درـ 6ـ6

 عنوان به ها آن عملکرد نظارتی و ها شرکت مدیره هیئت در مستقل  )اجرایی غیر( موظف غیر مدیران ،حضور نمایندگی تئوری گاه دید از

. کند می توجهی شایان کمک مدیره، جلسات هیئت در شرکت مدیران و سهامداران میان موجود منافع تضاد کاهش به ، مستقل افرادی

.  نشینند می قضاوت به مذکور مدیران های گیری تصمیم در مورد ، طرفانه بی و ای حرفه دیدگاهی با ) اجرایی غیر ( مظوف غیر مدیران

آید  می حساب به شرکت توانمند بالقوه کار سازو یک الزم، قانونی قدرت و استقالل ،تخصص بودن دارا با شرکت مدیره هیئت ترتیب، بدین

 (7119، همکاران و )چارو

 مدیرعامل از مدیره هئیت رئیس استقاللـ7ـ6

 بی کنترل به کس قادر هیچ تا باشد داشته وجود قوا توازن باید مدیره، هئیت اعضای بین که است شده ( توصیه0997کادبری ) گزارش در

 شده مشخص روشنی به باید عالی شرکت، سطح در ها مسئولیت تقسیم این، بر افزون نباشد، شرکت در گیری تصمیم فرآیند شرط و قید

 مدیر وجود عدم است شده قید مذبور گزارش در .حاصل شود کافی اطمینان مدیره، هئیت اعضاء اختیارات حدود و قوا توازن از تا باشد،

 کند. می ایفا مدیره هیئت عملکرد در اثربخشی مهمی نقش مدیره هئیت ریاست سمت در شرکت عامل

 نتیجه گیریـ 8

 گرفته قرار ویژه توجه مورد این تعاریف همه در شفافیت است، گردیده ارائه شرکتی راهبري نظام از که متعدد تعاریف علیرغم

 شفافیت، پاسخگویی، به دستیابی شرکتی، راهبري نظام از استقرار غایی هدف فراگیر، و جامع تعریف یک در که طوري به است

پیشنهادي  اصطالحات از بسیاري اساسی اهداف از یکی دیگر سوي از. است شده عنوان در شرکتها ذینفعان حقوق رعایت و عدالت

 ( 7002ویسباچ، و است )هرمالین بوده شفافیت افزایش شرکتی راهبري نظام براي

 بدون و است نو هزاره براي نو شرکتی سرودي حاکمیت ، سازي خصوصی گسترش و شدن جهانی عصر در گفت باید خاتمه در

 .است غیر ممکن یا و مختل شدن جهانی و سازي خصوصی آن به توجه

 منبع

 های جریان به گذاری سرمایه و حساسیت مالی های محدودیت (0191رسائیان، ) امیر و نژاد نقی بیژن راسخی، سعید محمد، پور کاشانی

 .91-20ص1/29پیاپی  شیراز، دانشگاه های حسابداری پیشرفت مجله تهران، بهادار اوراق بورس در نقدی
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 اوراق بورس در سود کیفیت بر شرکتی حاکمیت تأثیر (، بررسی0199آبادی،) عباس زند عباس و جلیلی محمد علی، مقری زاده اسماعیل

 .90-99صص ،9 شماره مدیریت، حسابداری مجله تهران، بهادار

 از مالی تأمین هزینه بر حسابرسی کیفیت و شرکتی حاکمیت تأثیر ( بررسی0199شجاعی،) محمدرضا و پور کاشانی محمد احمد، احمدپور

 .09-17صص ،17 شماره و حسابرسی، حسابداری های بررسی مجله ،(استقراض) بدهی طریق

 شدت کاهش در شرکتی حاکمیت ابزارهای نظارتی تأثیر ( بررسی0191رسائیان،) امیر و کردتبار حسین فروغی، داریوش ساسان، مهرانی

 .99-20، صص91شماره توسعه، و مدیریت فرایند مجله سود، مدیریت

 تهران. ،019 شماره حسابدار، ،ماهنامه شرکتی حاکمیت های سیستم (،0191) ، ی یگانه، حساس

رابطه بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و کارایی مدیریت موجودی کاال )مطالعه موردی: ( )0199)صدیقی،روح اهلل؛ حساس یگانه،یحیی؛

 .091-029، صفحه 0191پاییز   ( مجله علمی پژوهشیهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانشرکت

 و تهران دار بها بورساوراق در شده های پذیرفته شرکت در شرکتی حاکمیت وضعیت شناخت و مطالعه"(، 0191مهسا ) ، خرازی رهبر

 طباطبایی. عالمه ارشد، دانشگاه کارشناسی رساله"ها کشور سایر با آن مقایسه
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