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 مقدمه
 افزايش اشتغال، ايجاد گذاري، سرمايه رشد موجب بيشتر اقتصادي هاي فعاليت كه آنجايي از

 كسب فضاي ايجاد براي كشورها كليه گردد مي جامعه رفاه و دولت براي ماليات  مردم، درآمد
 از .اند داده انجام زيادي اصالحي اقدامات و كنند مي تالش اقتصادي فعاالن توسط كار و

 قوانين، از اي پيچيده مجموعه بر بازار اقتصاد يك در خصوصي بخش توسعه آنجائيكه
 مالي، بازارهاي توسعه كالن، اقتصاد ثبات با محيط نهادي، و فيزيكي گسترده هاي زيرساخت

 سيستم كار، بازار مقررات متوسط، و كوچك صنايع توسعه خارجي مستقيم گذاري سرمايه جذب
 توسعه، ابعاد دايمي تغيير مسير در تا است مبتني يادگيري و آموزش فناوري، ارتقاء هاي

 منظور به مجموعه اين شدن فراهم و باشد داشته را ت تغييرا اين با همگام حركت توانايي
 ايجاد لذا افتد، نمي اتفاق خودكار صورت به اقتصاد يك در توسعه الگوي سازي پياده

 اجراي اوليه الزامات از كار و كسب موانع رفع و توسعه براي زيربنايي و نهادي هاي زيرساخت
 توليت و بازرگاني اتاق ازجمله مدني نهادهاي و دولت ضروري وظايف زمره در و سياست اين

 در مزبور هاي شاخص بهبود و كار و كسب فضاي اصالح است مسلم آنچه .است اصناف
 در خصوصي بخش مشاركت جنبه تقويت جهت در اساسي و مثبت گامي تنها نه جهاني عرصه
 سيگنالي قطع بطور بلكه شود مي محسوب كشور در توليد و اشتغال سطح ارتقا اقتصاد، عرصه

 ورود جريان تسهيل و ارتقا و كشور به ورود براي خارجي گذاران سرمايه استقبال براي مهم
كميت شركتي از جمله مواردي است كه مي تواند بر اين حا .رود مي شمار به كشور به فناوري

دهند كه هر كشور سيستم  بررسيها نشان مي ثيرات بسزايي داشته باشد.تأ  فضاي كسب و كار 
شركتي وجود   سيستم حاكميت به اندازه كشورهاي دنيا، منحصر به خود را دارد.  حاكميت شركتي

كشور با تعدادي عوامل داخلي از جمله ساختار   سيستم حاكميت شركتي موجود در يك دارد.
 شود. سياستهاي دولتي و فرهنگ، معين مي سيستم قانوني، مالكيت شركتها، وضعيت اقتصادي،

ترين عوامل سيستم حاكميت  كننده و تعيين  ترين ساختار مالكيت و چارچوبهاي قانوني از اصلي
وضعيت  داخل،  يان سرمايه از خارج بههمچنين عوامل خارجي از قبيل ميزان جر شركتي هستند.
بر سيستم  گذاري نهادي فرامرزي، عرضه سهام در بازار ساير كشورها و سرمايه اقتصاد جهاني،

  حاكميت شركتي موجود در يك كشور تاثير دارند.



 
 

 
 
 
 

 
 
 

 بيان مسئله
كه در (حاكميت شركتي) است نظام راهبردي بنگاه  يكي از عوامل اصلي بهبود كارايي اقتصادي؛

سهامداران و ساير گروه هاي  هيئت مديره؛ برگيرنده مجموعه اي از روابط ميان مديريت شركت،
 ذينفع است.

 اين مقاله به بررسي روابط بين حاكميت شركتي و بهبود فضاي كسب و كار پرداخته است.
 

 پيشينه تحقيق
 نظير انگلستان،در كشورهاي صنعتي پيشرفته جهان  1990موضوع حاكميت شركتي از دهه 

برميشرند به گزارش معروفي به نام كزارش كادبري  را اين امري سابقه مطرح شد و استراليا و... 
توسط كميته هاي مپل نهايي شد؛ اكثر كشورهاي  1998.در سال منتشر گرديد 1992كه در سال 

مريكا پس از در آاراي چنين نظام مدوني هستند. د  كانادا و... انگلستان؛ كره؛ جهان همچو چين،
باعث تصويب قانون حاكميت  2001افشاي ماجراي واترگيت و نيز تقلب در بازار سرمايه در سال 

 مي نامند. شركتي شد كه آن را به نام (ساربنز آكسلي)
ديتمارت و اسميت با بررسي دو معيار از حاكميت شركتي و رابطه آن با ارزش بازار شركت متوجه 

شركتي و قوي تاثير چشمگيري بر روي قيمت سهام ارزش بازار خواهد شدند كه حاكميت ضعيف 
برنارد بلك در روسيه پس از پژوهشي متوجه شد بين حاكميت  )2006(ديتمارت و اسميت  داشت.

ر است كه باك و ليونگ كذقابل  )2001(برنارد  شركتي و عملكرد شركت ها رابطه وجود دارد.
) اثر ساختار مالكيت شركت و 1988ارك و شليفر و ويشني ؛ (م )1985(دستزولن  ؛ ) 2004(سو 

را مورد بررسي قرار دادند كه نشان داد رابطه با اهميت و مثبتي بين آنها وجود عملكرد شركت 
 دارد.

سيار كم مي باشد. يزدانيان در ايران پژوهش هاي انجام شده در خصوص حاكميت شركتي ب
حاكميت شركتي با كاهش مديريت سود پرداخته است. ثير چند معيار از به بررسي تأ 1385

رابطه بين حاكميت شركتي و بازده سهامداران را مورد بررسي قرار داده است.  1386حسيني 
به بررسي وضعيت حاكميت شركتي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس  1386رهبري خرازي 

العه نشان داد حقوق سهامداران در ايران اوراق بهادار ايران و مقايسه با آن پرداخت نتايج اين مط
 رعايت نمي شود.



 
 

 
 
 
 

 
 

 يافته هاي پژوهش
 

 "كار و كسب فضاي " تعريف
در دهه هاي اخير به عنوان يكي از كليد وازه هاي مهم » فضاي كسب و كار « هر چند واژه 

، با تأملي در مباحث انجام شده پيرامون توسعه مباحث اقتصاد كالن مطرح شده است در
اقتصادي و پيش نيازهاي يك اقتصاد شكوفا و رو به رشد خواهيم ديد كه اين مفهوم همواره 
مورد توجه صاحب نظران و انديشمندان بوده است. در سالهاي اخير اين مفهوم با دقت و 
ظرافت بيشتري مورد توجه اقتصاد دانان قرار گرفته است و صاحب نظران كوشيده اند اين 

، منظور از فضاي كسب و كار حساسيت بيشتري مورد توجه قرار دهند.مفهوم را با دقت و 
مانند كيفيت دستگاههاي حاكميت، ثبات قوانين و عوامل مؤثر بر عملكرد واحدهاي اقتصادي 

، كيفيت زيرساخت ها و ... است كه تغيير دادن آنها فراتر از اختيارات و قدرت مديران مقررات
) با تأمل در تعريف فوق مشخص مي  1387، ، قودجانيبنگاه هاي اقتصادي است. (ميدري

مقدم بر تجزيه و تحليل كسب و كار و » فضاي كسب و كار « گردد كه شناخت و بررسي 
 فعاليت هاي اقتصادي است.

 
 "حاكميت شركتي  "تعريف 

ديدگاههاي محدود در  گيرند. تعريفهاي موجود از حاكميت شركتي در يك طيف وسيع قرار مي
  حاكميت در ديدگاههاي محدود، در سوي ديگر طيف قرار دارند.  و ديدگاههاي گستردهيك سو 

قديمي است كه در قالب   اين،الگويي شود. شركتي به رابطه شركت و سهامداران محدود مي
اي  توان به صورت شبكه حاكميت شركتي را مي طيف،  در آن سوي شود. نظريه نمايندگي بيان مي

ميان شركت و   بلكه (سهامداران) رفت كه نه تنها ميان شركت و مالكان آنهااز روابط در نظر گ
دارندگان اوراق قرضه و...وجود  مشتريان، فروشندگان، تعداد زيادي از ذينفعان از جمله كاركنان،

ميگويد  1994{پاركينسون در سال شود. ديدگاهي در قالب نظريه ذينفعان ديده مي  چنين دارد.
رايند نظارت و كنترل براي تضمين عملكرد مدير شركت مطابق با منافع حاكميت شركتي ف

 سهامداران است.مگينسون ميگويد: حاكميت شركتي را مي توان مجموعه قوانين و مقررات ؛
نهادها و روش هايي تعريف كرد كه تعيين مي كنند شركت ها چگونه و به نفع چه كساني اداره 

 شود.}



 
 

 
 
 
 

يافت كه نظرات انديشمندان در مورد حاكميت شركتي با هم فرق هايي از تعاريف باال مي توان در
اساسي داشته. و تفاوت ديدگاه آن ها از ابعاد و اندازه حاكميت شركتي نشات ميگيرد. به عبارتي 
طرافداران ديدگاه اول حاكميت شركتي را ابزاري نظارتي بر عملكرد مديران جهت حفظ منافع 

فداران ديدگاه دوم حاكميت شركتي را آنقدر بزرگ دانسته كه نقشي سهامداران ميدانند. اما طر
 تععين كننده در سازمان را دارا باشد.

 
 تعريف كامل و جامع از حاكميت شركتي

فرايندها، فرهنگها و سيستمهايي است كه موجب  ساختارها، مقررات، حاكميت شركتي قوانين،"
 "شود. و رعايت حقوق ذينفعان ميعدالت  شفافيت، پاسخگويي،  دستيابي به هدفهاي

 
 تاريخچه

تشكيل شركت هاي بزرگ و تفكيك مالكيت از مديريت در سطح جهاني در اواخر قرن نوزدهم و 
اوايل قرن بيستم صورت گرفته اما با اين همه موضوع حاكميت شركتي به شكل كنوني در دهه 

ط به اثر بخشي هيئت مديره مريكا و كانادا در پاسخ به مشكالت مربوآ در انگلستان؛ 1990
 شركت هاي بزرگ مطرح شده است.  

بورس اوراق بهادار تاسيس شد و در قانون تجارت به ويژه در  1340در ايران نيز از اوايل دهه 
نحوه تاسيس و اداره شركتها تا حدودي مطرح شده  مرتبط با 1347حي اسفند ماه اليحه اصال

در اواخر  مفهوم كنوني آن در چند سال اخير مطرح گرديد.موضوع حاكميت شركتي با  بود ولي؛
مركز تحقيقات و توسعه بازار سرمايه سازمان بورس اوراق بهادار دست به انتشار  1383سال 

ويرايش اولين آيين نامه حاكميت شركتي زد كه در پايگاه اطالع رساني بورس اوراق بهادار در 
به  اختار مالكيت و وضعيت بازار سرمايه و با نگرشدسترس است. اين آيين نامه با توجه به س

 طه اي) حاكميت شركتي سازگار است.قانون تجارت تنظيم شده و با سيستم درون سازماني (راب

 

  آن بر بهبود فضاي كسب و كار حاكميت شركتي و تاثير 

مديره، ت أاطمينان در روابط سهامداران، هي حاكميت شركتي به كيفيت، شفافيت، اعتماد و
 مديريت و كارمندان اشاره دارد كه ميزان قدرت و مسئوليت هر يك از اين ها را در ارائه ارزش

به منظور جذب سرمايه هاي مالي و انساني براي  پايدار به همه سهامداران معين مي كند. 



 
 

 
 
 
 

 ست هاي شركت بايد طوري تعيينشركت و نيز حصول اطمينان از پايداري خلق ارزش، سيا
  اعتمادتمامي سهامداران را جلب كند.                                                                                             هكشود

حاكميت شركتي مناسب، روابط قابل اعتماد بين شركت و ذينفعان آن را تضمين مي كند. هدف 
يري، پاسخگويي، عدالت، شفافيت و حاكميت شركتي خوب، دستيابي به پايداري، مسئوليت پذ

.  اثربخشي در تمام قسمت هاي يك شركت و يا سازمان است (اصول حاكميت شركتي)
مسائلي مانند تركيب اعضاي  .مهمترين عنصر درساختار شركت هاي بزرگ، هيئت مديره است

نيز آموزش و گيري   تصميم  فرآيندهاي دارد، هيئت مديره، مسائلي كه هيئت مديره بر آن تمركز
  .مي گذارد رثيأبر كيفيت تصميم گيري و مديريت ت  چگونگي بهبود مستمر،

در مجموع، حاكميت شركتي بيشتر اشخاص را مورد خطاب قرار مي دهد تا روند انجام امور. 
بنابراين نهادهاي حرفه اي نيازمند كسب اطمينان از حضور افراد حرفه اي با دانش ومهارت كافي 

عقل سليم صورت پذيرد نه برمبناي بر مبناي  و كار مي باشند تا حاكميتاي كسب در فض
 .از قوانين و مقررات انبوهي

 

 كسب و كار ايرانمحيط تأثير حاكميت شركتي بر 

يكي از پر طرفدارترين طبقه بندي هاي حاكميت شركتي طبقه بندي به درون سازماني و برون 
اد ايران و نيز بقيه عوامل موثر در ايران مي توان سازماني است. با توجه به حال و هواي اقتص

دريافت كه حاكميت شركتي از نوع درون سازماني كاربرد دارد كه البته نا گفته نماند پس از 
خصوصي سازي در ايران ممكن است وضعيت اقتصادي كشور ايران به سمتي رود كه به 

 حاكميت شركتي برون سازماني تغيير مسير دهد.

مديريت و كنترل  تي درون سازماني سيستمي است كه در كشورهايي كه مالكيت؛حاكميت شرك
شركت ها در اختيار تعداد كمي از سهامداران اصلي باشد كاربرد دارد. از آنجا كه در ايران اين 

دولت يا شركت هاي ديگر دولتي مي باشند. به اين  سهامداران معموال بانك هاي اعتبار دهنده؛
حاكميت شركتي در ايران از آنجايي كه در اكثر موارد شركت هاي فهرست علت است كه 

شده؛دولت قطب اصلي و اساسي است. حاكميت از نوع درون سازماني كاربرد دارد. الزم به ذكر 
است انگيزه نيروي كار جهت انجام كار دولتي و يا كاري با حمايت دولت از جايگاه مطلوب و پر 

 ار است. آنگاه دولت ميتواند از طريق استفاده از مراجع قانون گذاريطرفداري در ايران برخورد



 
 

 
 
 
 

روش ها و فرايندهايي را در پيش گرفته تا تاثير مطلوبي بربهبود فضاي بازار كسب و كار گذاشته 
                          كه در زير به تشريح آن مي پردازيم.

 سياست ها و برنامه ريزي هاي سياست. 1

 اقتصادي و ساز و كارهاي رسمي و غير رسمي حاكم بر آن نظام  . 2

 نظام حقوقي و قضايي.  3

ت مي تواند از جنبه هاي مختلف به بهبود فضاي  اقتصادي(كسب و كار) اثر گذار باشد بدين لدو
نحو كه سياست هاي كالن اقتصادي دولت مي توان منجر به يك نظام اقتصادي سالم و توانمند 

ا به مانند زمان كنوني باعث گسترش اقتصاد زيرزميني و فساد و در نتيجه يك و شكوفا شده و ي
 اقتصاد ضعيف و ناكارآمد گردد.

دولت مي تواند از طريق سياست ها و برنامه ريزي هاي درست با فساد برخورد كرده و با تعيين 
اه هاي زود مقرراتي عالوه بر حمايت از توليدكنندگان بخش خصوصي و نيز نظارت و ايجاد بنگ

با استفاده از تعيين خط مشي  فضاي كسب كار تاثير گذار باشد. بازده در استان هاي كشور بر
توليدي و خدماتي مورد حمايت خود  هاي درست در شركت ها و كارگاهها و كارخانهاي صنعتي؛

 ايجاد آنها را بر عهده دارد با حمايت يا و نيز شركت هايي كه بخش اعظم سهام و مديريت
اجراي حاكميت شركتي درون سازماني بنيان و اساس بنگاه هاي اقتصادي را قوي ساخته و با 
جذب نيروي كار متخصص و پويا و حمايت از نيروي كار داخلي به مرور زمان نيم نگاهي به 

مديران و ساير  خصوصي سازي داشته و با ايجاد توازن بين كم كردن تضاد بين سهامداران؛
به سمت حاكميت  كار كشور گذاشته تا رفته رفته مثبت بر فضاي كسب و ذينفعان تاثيري

شركتي برون سازماني گرايش پيدا كرده و از طريق الگو برداري و حمايت از حاكميت شركتي 
برون سازماني كه با وضعيت (جديد) اقتصادي كشور كه خود آن را پي ريزي كرده و بنا نهاده هم 

كارا طراحي كند كه در آن كسب و كار از رونق و  يثبات و بازارطرحي نوين و هم اقتصادي با 
ثباتي خاص برخوردار بوده و بنگا ه هاي در عين رقابتي سالم با شفافيت در گزارشات؛ و با 
استفاده از حاكميت شركتي مسوليت مهم خود راجع به پاسخگويي به سهامداران كثير و اجتماع را 

و محيطي امن براي نسل  بنگاه هاي قديمي (فرزندان دولت)داشته باشند. تا جاي رشد براي 
جديدي از كارآفرينان نوين (نيروهاي متخصص؛ سهامداران جوان) جهت رونق و ثبات اقتصادي 

 بوجود آيد.

 



 
 

 
 
 
 

 ارچوب هاي نظريچ

 نشان داده شده است.به شكل نمودار در صفحه بعد متفاوت ارچوب هاي نظري چي از مونه هاين

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 حاكميت شركتيچارچوب نظري 

 

 

چند چارچوب نظري متفاوت براي توضيح و تحليل حاكميت شركتي مطرح شده است كه شامل 
 تئوري ذينفعان مي باشد. تئوري هزينه معامالت، تئوري نمايندگي؛

 قوه مقننه قوه مجريه قضاييقوه 

قانون 
 گذاران

شركتها و 
سازمان 

بورس اوراق 
 

سهامداران و 
 ذينفعان

تحليل گران 
 مالي

 سازوكار برون سازماني

 رژيم حقوقي

 نظارت قانوني

 كارايي بازار

 نظارت سهامداران

 نظارت سهامداران اقليت

 حسابرسي مستقلالزام به 

 فعاليت موسسات رتبه بندي 

 سازوكار درون سازمانها

 هيئت مدير؛ مديريت اجرايي كارآمد

 مديريت غير اجرايي

 مديريت مستقل

 كميته هاي حسابرسي و پاداش...

 كنترل هاي داخلي

 حسابرسي داخلي

 اخالق سازماني و...

 هيئت مديره

 نظارت

 پاسخگويي



 
 

 
 
 
 

ناشي از زمينه مالي و اقتصادي است. در صورتي كه تئوري  اين تئوري :تئوري نمايندگي
هزينه معامالت ناشي از اقتصاد و تئوري سازماني است و تئوري ذينفعان ناشي از يك ديدگاه 

حاكميت شركتي مي باشد.يكي از فرضيات اصلي تئوري نمايندگي اين است اجتماعي در مورد 
 كه سهامداران و مديران تضاد منافع دارند.

 

حقوق سازمان مي باشد كه اولين  تركيبي ميان رشته اي بين اقتصاد؛ :تئوري هزينه معامالت
بار توسط سيرت و مارچ به عنوان تئوري رفتاري شركت مطرح شد؛ در اين تئوري شركت نه تنها 

بلكه به عنوان يك سازمان متشكل از افراد  ؛ به عنوان يك واحد اقتصادي عمومي(غير شخصي)
 ها و اهداف مختلف است. با ديدگاه

 

توسعه يافت و اولين بار توسط فريمن در رشته مديريت ارائه  70از دهه  : تئوري ذينفعان
اساس تئوري ذينعان اين  ماعي است.تتئوري ذينفعان تركيبي از تئوري سازماني و اج گرديد.

ت كه بايد به جز است كه شركت ها بسيار بزرگ شده اند و تاثير آن بر جامعه آن چنان عميق اس
 سهامداران؛ به بخش هاي بسيار بيشتري از جامعه توجه كرده و پاسخگو باشند.

يك انگيزه براي تشويق به ايفاي مسوليت اجتماعي شركت ها ناشي از اين باور است كه شركت 
فرض مي شود  "اخالقيات ناب"ها مسوليت دارند تا به صورت اخالقي عمل كنند. در اين تئوري 

 كت ها بايد به صورتي اخالقي عمل كنند و منافع تمام ذينفعان را در نظر بگيرند.كه شر

 

 پاسخگويي

هدف نهايي حاكميت همانطور كه گفتيم جوهر وجودي حاكميت شركتي است. پاسخگويي 
عدالت و رعايت حقوق ذينفعان در شركت  شفافيت؛ پاسخگويي؛ شركتي دستيابي به چهار مورد

(شفافيت؛عدالت و رعايت حقوق ذيفعان) حاصل  مناسب سه هدف ديگر ها است. با پاسخگويي
نود هم پيش ما هست. اما به علت نزديكي سيستم  / مي شود. به ديگر سخن چو صد آمد

به علت تحقق نيافتن  يستم درون سازماني به نظر مي رسد؛حاكميت شركتي در ايران به س
عوامل محيطي پاسخگويي در سطح پاييني تفكيك محتوايي مالكيت از مديريت و تاثير ساير 



 
 

 
 
 
 

به علت دور نبودن فيزيكي و ذهني سهامدارعمده از شركت در اين مورد نقشي اساسي ايفا است 
 وظيفه مد نظر مديران حرفه اي نيست.ند و در نتيجه پاسخگويي مي ك

 

 پاسخگويي چيست؟

شخص يا اشخاصي ديگر ز ايام دور هرگاه مسوليت اداره منابعي توسط شخص يا اشخاصي به ا
 واگذار شده اين واگذاري باعث يك رابطه دوطرقه مي گردد كه به شكل زير است.

دراين بين پاسخگو نيز حق دارد كه از  در اين رابطه پاسخ خواه حق معيني براي دانستن دارد.
حريم قانوني خود حفاظت كند. رابطه پاسخگويي مي تواند بيرون از يك شركت يا درون آن 

 بستانكاران، ود داشته باشد. به اين منظور كه شركت ها ممكن است كه در مقابل سهامداران؛وج
اين  اتحاديه كارگري و مشتريان و عموم مردم مسئوليت پاسخگويي داشته باشد. دولت؛

پاسخگويي در روال معمول شامل اطالعات و گزارشات مالي است. كه به صورت ساالنه و گاها 
اين گزارشات و اطالعات  ر گاهي مواقع به صورت ماهانه انجام مي گيرد.شش يا سه ماه و د

مالي كه بر حسب دوره زماني ارائه مي گردد براي بازنمايي كاركرد مباشرتي پاسخگو و ارزيابي 
 عملكرد وي از قديم به طور سنتي انجام مي گيرد.

ود كه به نظر مي رسد ئله پاسخگويي به گونه ديگري نگريسته مي شدر حاكميت شركتي به مس
جامع تر است و صرفا پاسخگويي را گزارش دهي و به ارائه گزارش هاي  مالي مذكور به حساب 
نمي آورد. اما نحوه ي اين پاسخگويي ها در حاكميت شركتي با هم متفاوت است كه به شرح 

 آنها مي پردازيم.

 

 پاسخگويي محدود بر اساس تئوري نمايندگي –ديدگاه اول 

نوبل در اقتصاد و باني مكتب شيكاگو در اقتصاد و  ه اول ديدگاه ميلتون فريدمن برنده جايزهديدگا
باني اقتصاد اثباتي است. فريدمن مسئوليت و پاسخگويي اجتماعي شركت ها را بي ارزش 

مسئوليتي كه شركت در  ميشمرد وي با عنوان يك اقتصاد دان به بازار آزاد معتقد است كه تنها
برابر جامعه دارد افزايش بازدهي و ثروت سهامداران است و بس. با پذيرش ديدگاه تئوري 
نمايندگي بر اين باور است كه هر گونه تالش شركت ها براي هزينه ايفاي مسئوليت اجتماعي و 

 )1970-1962(فريدمن  پاسخگويي براي ارضاي ذينفعان غير سهام دار بيراهه رفتن است.



 
 

 
 
 
 

 

 

 خگويي محدود مي توان ارائه نمودرابطه زير را براي پاس

 

 

 

 

 تئوري ذينفعان –پاسخگويي گسترده  –ديدگاه دوم 

اساس تئوري ذينفعان اين است كه شركت ها بسيار بزرگ شده اند و تاثير آنها بر جامعه آنچنان 
عميق است كه آنها بايد به جز سهامداران به بخش هاي بيار بيشتري از جامعه توجه كرده و 
پاسخگو باشند. چند روش تعريف بر اساس رشته هاي مختلف براي تئوري ذينفعان وجود دارد. 

 تاييد و حالت آنها در يك رابطه مبادله اي (تعامل) است. وجه تشابه آنها؛

گونه هاي جانوري و نسل  ذينفعان بر اين باورند كه محيط زيست؛ راطي ترين حاميان تئورياف
عموم را مي  هاي آينده نيز بايد در زمره ذينفعان گنجانده شوند. با استفاده از چارچوب تحليلي؛

زير ساخت ملي بزاي انجام  چون آنها با پرداخت ماليات؛ توان ذينفع شركتي در نظر گرفت؛
 كنند.عمليات شركت ها را فراهم مي 

 

 رابطه زير را براي پاسخگويي محدود مي توان رسم كرد

 

 

 

 

 

گزارش هاي مالي  پاسخگو
 

پاسخ خواهان 
 سهامداران

پاسخگو
پاسخ خوان  

ها 
 سهامداران

 گزارش هاي مالي سنتي و ساير گزارش ها



 
 

 
 
 
 

 درصد) 75بخش عمده اي (حدود  بررسي هاي انجام شده نشان ميدهد كه از اوايل هزاره جديد؛
 از فروپاشي شركت ها ناشي از ضعف شفافيت مالي و گزارشگري مالي سنتي بوده است.

 از نوشتار صفحات گذشته مي توان دريافت كه در عصر جهاني شدن و گسترش خصوصي سازي،
حاكميت شركتي سرودي نو براي هزاره نو است و بدون توجه به آن خصوصي سازي و جهاني 

 شدن مختل و يا غير ممكن است.

           

 نقش حسابرسي داخلي در شركتهاي ايراني
ها گوياي آن  بررسي است.  رنگي در شركتهاي ايراني داشته حسابرسي داخلي نقش بسيار كم

گيرند  بورسي نيز از خدمات حسابرسان داخلي بهره نمي  است كه حتي تعداد زيادي از شركتهاي
داخلي هستند نيز به   داراي واحد حسابرسي و آن تعداد از شركتهاي پذيرفته شده در بورس كه

دارند و جايگاه سازماني آنها موجب كاهش اثربخشي   خدمات حسابرسان داخلي عنايت ناچيزي
 شود. داخلي مي  حسابرسان

عنوان يكي از مكانيزمهاي درون   در سالهاي اخير حسابرسي داخلي به طور كه گفته شد، همان
 در ساختار حاكميت شركتي در جهان پيدا كرده است.نقش بسيار بااهميتي  سازماني،

تر شدن  اقتصادي بزرگ و پيچيده  سيس بنگاههايأبا ت از اوايل هزاره گذشته، درسطح جهاني،
  فعاليتها توسط مديريت سلب شد و حسابرسي داخلي به عنوان  امكان رسيدگي به تمام فعاليتها،

حسابرسي  وجود گذاشت.  پا به عرصه درست كارها،اي براي ياري سازمانها براي انجام  حرفه
داخلي به سرعت در جهان مورد پذيرش و حمايت مديران شركتها قرار گرفت و اهميت يافت و 

به طور  عهده گرفت.  در هر دهه نقشهاي جديدتري به تا آغاز هزاره جديد، 1950از دهه 
و   ي سوابق حسابدارينقش حسابرسي داخلي بررس 1950توان گفت: در دهه  مختصر مي

هاي  تشخيص رعايت سياست و رويه 1960بررسي مجدد رويدادها يا سندرسي بود، در دهه 
 ها تبديل شد، در اين نقش به آزمون رويه 1970حسابرسي داخلي شد، در دهه   شركت نقش

نقش حسابرسي  1990بود، در دهه   ارزيابي كنترلهاي داخلي نقش حسابرسي داخلي 1980دهه 
 كنترل داخلي تغيير يافت.  خلي به گزارش درباره سيستمدا

تغييرات  در شروع هزاره جديد، جالب آن است كه به دليل اهميت حياتي حسابرسي داخلي،
مديريت ريسك،  2000داده و در حال تغيير است: در سال   نقش سال به سال و بدين شرح رخ

بخشي در مورد مديريت ريسك  ميناناط 2002ارزيابي مديريت ريسك، در سال  2001در سال 
 و....5 خدمات ارزش افزوده 2003و كنترل، در سال 



 
 

 
 
 
 

به  به سرعت تحوالت جهاني،  با توجه طلبد. توضيح درباره اين تغييرات فرصت ديگري را مي
خواهد يافت و روز به روز نقش حسابرسي داخلي به عنوان   رسد تغييرات همچنان ادامه نظر مي

 شركتي افزوده خواهد شد.  ترين اجزاي مكانيزمهاي درون سازماني حاكميت كليدياز   يكي
 

 موانع و مشكالت پيش روي بهبود فضاي كسب و كار در ايران
سياست كلي و واحد براي بهبود فضاي كسب و كار در ايران به اجرا در نيامده است و يا 

، شايد مهم ترين وجود ندارد. اين عاملدهاي درگير هماهنگي هاي الزم ميان سازمان ها و نها
و تأثير گذار ترين عامل در وضعيت فضاي كسب و كار در ايران باشد. به نظر مي رسد به دليل 

، ميزان موفقيت اگاهي عمومي از قوانين و مقررات فقدان اطالعات متقارن و پايين بودن سطح
يد يكي از داليل پايين بودن  رتبه . شاايران در سطح مناسبي قرار ندارد در كسب و كار ها در

البته اين موضوع نياز به  همين موضوع باشد.فضاي كسب و كار بين ساير كشورها، ايران در 
 بررسي و مطالعات جامع دارد. 

 

 نتيجه گيري 

بررسي شد كه حاكميت شركتي و اثرات آن بر بهبود فضاي كسب و كار متضمن در اين مقاله 
نظام و سياست هايي مبتني بر وضعيت اقتصادي يك كشور است كه  تدوين و بنيانگذاري يك

تمام نهادها و سازمانها اعم از دولتي و خصوصي بايد در دست دردست هم داده تا اين سياست 
ها با توجه به فضاي كسب وكار و اقتصاد هر كشور اجرايي شده و از آنها منحرف نشوند تا 

بوط از عملكرد شركت ها اعتماد بيشتري به بازار سرمايه گذاران باشفافيت گزارش هاي مر
نموده و در آن سرمايه گذاري انجام دهند تا به رواج اقتصادي رسيده تا رونق و ثبات اقتصادي 

(بازار آزاد) و شفافيت و  باعث افزايش ميل به ايجاد كسب و كار شده تا با ايجاد يك اقتصاد آزاد
 نگاه هاي اقتصادي بنا گذاشته لحظه به لحظه بازارپاسخگويي كه حاكميت شركتي آن را در ب

ورود سرمايه كسب و كار بهبود يافته و توجه به مسائل مهم اقتصادي در سطح ملي و فرامرزي 
گذاران خارجي و نزديك شدن به بازار جهاني و تغيير الگو و معيارها از ديدگاه محدود كه فقط 

 به ساير ذينفعان باعث رشد و ثبات اقتصادي گردد. به منافع سهامداران مي نگرد با توجه بيشتر
زيادي از فعاليتهاي توليدي   دهد با توجه به رقابتي شدن بخش شواهد موجود نشان ميهمينطور 

  شركتهايي، ود ايران به سازمان تجارت جهانبراي ور  و خدماتي و تالشهاي در دست انجام
هاي  شركتي و استفاده از تمام مكانيزم ايران راهكاري جز اصالح و بهبود سيستم حاكميت



 
 

 
 
 
 

توجه به نقش حسابرسان داخلي  ادامه حيات خود ندارند.  برون سازماني و درون سازماني براي
رسد آينده روشن و با  يكي از موارد بسيار بااهميت اصالح حاكميت شركتي است و به نظر مي

  جامعه حسابداران دانشگاهها، جود،قرار دارد و در شرايط مو  ارزشي پيش روي حسابرسان داخلي
انجمن حسابداران خبره ايران و انجمن حسابداري ايران  سازمان حسابرسي، رسمي ايران،

و در آخر مي  دانش حسابرسي داخلي به عهده دارند.  وظيفه سنگيني در مورد آموزش و ارتقاي
روي بهبود فضاي  توان نتيجه گرفت كه براي بهبود و از بين بردن موانع و مشكالت پيش

كسب و كار ايران بازنگري در برخي از قوانين و مقررات از جمله قانون كار و قانون صادرات و 
 ضروري مي باشد.ميت شركتي واردات و همچنين توجه به مبحث حاك
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