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 ها بانك بندي عوامل موثر در ارزيابي حاكميت شركتي رتبه
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 چكيده

ها، فرآيندها و ساختارهايي اسـت   اي از نظام حاكميت شركتي مجموعه
هـاي   كنتـرل  همچـون سـازماني   كارهـاي درون  و كه با استفاده از سـاز 

حسابرســي داخلــي و مــديريت ريســك و ي، حســابدار، داخلــي اداري
هـاي حقـوقي،    سازماني مانند نظارت قـانوني، نظـام   كارهاي برون و ساز

در پـي كسـب    بنـدي  مستقل و مؤسسات رتبه سابرسيبازار سرمايه، ح
اطمينان از رعايت حقوق ذينفعان، پاسخگويي، شـفافيت و عـدالت در   

بـراي ارزيـابي حاكميـت شـركتي دسـتورالعمل و      واحد تجاري است. 
مقرراتي در نهادهاي مرتبط ارائه شده است. در اين مقاله با تاكيـد بـر   

هـا پرداختـه شـده     نكسيستم بانكي به ارزيابي حاكميت شركتي در با
سازي و مقررات حاكميت شركتي در تحقيقـات و   اهميت شفافاست. 

سازي حاكميـت شـركتي    المللي در آن حد است كه پياده نهادهاي بين
در عنوان ابزار كنترل ريسك عملياتي شناخته شـده اسـت.    در بانك به

اصـول  هـا و   كيد بر چـارچوب حاكميـت شـركتي بانـك    اين مقاله با تا
سعي (كميته نظارت بانكي) المللي حاكميت شركتي مبتني بر بازل  بين

شــده اســت كــه ابــزار تحليــل وضــعيت حاكميــت شــركتي در قالــب 
آن مـورد ارزيـابي    فرعيهمراه عوامل  ده عامل اصلي به بانامه  پرسش



 
 

در ارزيـابي حاكميـت شـركتي در سيسـتم     قرار گيرد. براي اين منظور 
) AHP( سلسله مراتبيتحليل نامه و روش  پرسشز با استفاده ابانكي 

عوامل مـوثر در ارزيـابي حاكميـت     بندي و رتبه بندي طبقهبه معرفي، 
 شركتي پرداخته شده است. 
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 مقدمه

امروزه واژه حاكميت شركتي يك مفهوم مورد توجه و در حال تكوين در دنياي كسب و كار است. 
ي سازوكارهاي دروني و بيرون اي از مجموعهو  هاي ذينفع حاكميت شركتي شالوده روابط شركت با گروه

نقش دوگانه مدير عامل از جمله مصاديق نظام حاكميت  و  ساختار مالكان ،تركيب هيأت مديره است.
توان اين  شود. تعاريف ارائه شده براي حاكميت شركتي متنوع است. از يك منظر مي شركتي قلمداد مي

در شكل محدود » تئوري نمايندگي«انست كه مبناي نظري آن نظام را رابطه بين مديران با سهامداران د
 است.» تئوري ذينفع«سوي ديگر رابطه شركت با تمام ذينفعان خود كه پشتوانه نظري آن و از  خود است

هاي اخير حاكميت شركتي به يك جنبه اصلي و پوياي دنياي تجارت تبديل شده و توجه به آن  در سال
هاي بين المللي مانند سازمان همكاري و  سازمان. در اين ميان ش استبه طور تصاعدي رو به افزاي

نيز حاكميت  1999نموده و در سال المللي را در اين زمينه فراهم  استانداردهاي بين ،وسعه اقتصاديت
هاي متفاوت در شركت همچون هيات  پذيري در ميان گروه شركتي را تخصيص حقوق و مسئوليت



 
 

سازمان همكاري  2004ل در سا. همچنين نفعان معرفي كرده است ان و ساير ذيمديره، مديران، سهامدار
 اصول حاكميت شركتي را به شرح زير مطرح نموده است: حوزه  6در  و توسعه اقتصادي

 تأمين مبنا براي چارچوب مؤثر حاكميت شركتي  -
 حقوق سهامداران و كاركردهاي اصلي مالكيتي  -
 رفتار يكسان با سهامداران  -
 نقش ذينفعان در حاكميت شركتي  -
 افشاء و شفافيت  -
 ...هاي هيأت مديره، شامل كنترلهاي داخلي، حسابرسي داخلي و مسئوليت -

و ديگر كشورها، همچنان به تقويت  يافته همچون آمريكا و انگليس عالوه بر آن اكثر كشورهاي توسعه
سهامداران و به ويژه به روابط دهند و به  ادامه ميهاي مختلف  در بخشحاكميت شركتي خود   سيستم

حسابداري و كنترل داخلي  هاي رد هيأت مديره، حسابرسان و سيستمبهبود عملك ،پاسخگويدر ها آن
گذاران نهادي، حسابداران و حسابرسان و ساير  گذاران جزء، سرمايه كنند. افزون بر اين، سرمايه توجه مي

بود دائمي حاكميت شركتي فلسفه وجودي و ضرورت اصالح و به زابازيگران صحنه بازار پول و سرمايه 
هاي  ت شركتي در جامعه متخصصان، پژوهشاند. به واسطه اقبال روزافزون به مسائل حاكمي آگاه شده

 دانشگاهي در اين زمينه رونق گرفته است. 
ش پرسشنامه و فرآيند در اين مقاله با تاكيد بر نقش حاكميت شركتي در سيستم بانكي و با استفاده از رو

بندي عوامل موثر بر حاكميت شركتي در سيستم بانكي پرداخته شده است.  تحليل سلسله مراتبي به رتبه
طراحي شده است كه در تهيه پرسشنامه براي  اي مبتني بر اصول بال  براي اين منظور پرسشنامه

 هاي موثر بر حاكميت شركتي در سيستم بانكي ايران استفاده شده است.  بندي گزاره رتبه
 

 پيشينه تحقيق 

شود كه سمت و سوي  در يك نگاه كلي راهبري شركتي، شامل ترتيبات حقوقي، فرهنگي و نهادي مي
عناصري كه در اين صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران كند.  حركت و عملكرد سازمان را تعيين مي



 
 

و ساختار مالكيت آنها، اعضاي هيأت مديره، مديريت شركت كه توسط مدير عامل يا مدير ارشد اجرايي 
حاكميت شركتي داراي نفعان كه امكان اثرگذاري بر حركت شركت را دارند.  شود و ساير ذي هدايت مي

پذيري است كه  مسئوليتانصاف، شفافيت، پاسخگويي و  شاملن اركان چهار ركن اساسي است. اي
انصاف به برخورد يكسان و با عدالت با تمام سهامداران، شفافيت بر ارائه اطالعات و در دسترس بودن 

پذيري بر كميت و كيفيت مسئوليت و تفيض اختيارات و پاسخگويي بر هرگونه پذيرش و  آن، مسئوليت
 راه با پاسخگويي اشاره دارد. اختيار مسئوليت هم

سازمان همكاري و توسعه اقتصادي، حاكميت شركتي را مجموعه روابط موجود ميان مديريت (اجرايي)، 
هيأت مديره، سهامداران و ديگر اشخاص ذينفع در يك شركت تعريف نموده است. همچنين حاكميت 

 به اهداف و رسيدنهاي  شركتي بيانگر ساختاري است كه از طريق آن اهداف شركت معين شده و روش
در كشورهاي  1990شوند. موضوع حاكميت شركتي از دهه  معيارهاي نظارت بر عملكرد مشخص مي

 صنعتي پيشرفته جهان نظير انگلستان، استراليا و برخي كشورهاي اروپايي مطرح شد. 
هاي امريكا درخصوص  هايي در افكار صاحبان سهام شركت گيري نگراني در قرن نوزدهم، شكل

اي منجر به تقاضاهاي مكرر براي انجام اصالحات در زمينه  هاي دوره و زيان هاي مديريتي پرداخت
 و 1929حاكميت شركتي شد. اين مبحث در قرن بيستم پس از سقوط بورس سهام وال استريت در سال 

هاي بزرگ در سطح جهان از قبيل جنرال موتورز مورد توجه  هاي مالي تعدادي از شركت وقوع بحران
كيفيت اداره امور و برقراري سيستم كنترل داخلي و حسابرسي داخلي با  تدريج بهو  خاصي قرار گرفت

هاي مالي  اهميت يافت. متعاقباً به دليل وقوع بحران 1992انتشار گزارش معروفي به نام كدبري در سال 
 ديگر در ساير نقاط جهان از جمله بحران كشورهاي آسياي شرقي و بحث جهاني شدن و الزام كشورها

هاي اقتصادي و بانك جهاني و ساير نهادهاي  هاي سازمان توسعه و همكاري به متابعت از دستورالعمل
المللي و نيز افزايش آگاهي كشورها، نسبت به اهميت استقرار حاكميت شركتي صحيح به منظور  بين

العمل جهاني گذاران و نقش آن در ارتقاء عملكرد اقتصادي كشورها، اولين دستور جذب اعتماد سرمايه
 منتشر شد.  1999هاي اقتصادي درخصوص حاكميت شركتي در ماه مي  سازمان توسعه و همكاري



 
 

هاي بوجود آمده در بازار آمريكا به ويژه بحران بورس جهاني در  به دليل بحران قرن بيستمدر ابتداي 
، »كام و انرون ورد«و افشاي ماجراي رسوايي  2001و سپس حادثه يازدهم سپتامبر  1997سپتامبر 

به منظور احياء اعتماد عمومي در امريكا تصويب گرديد.  2002در سال » ساربينز اكسلي«قانوني به نام 
هاي اقتصادي، ارزيابي اصول حاكميت شركتي را آغاز كرد. در  سازمان توسعه و همكاري 2002در سال 
ول حاكميت شركتي به لحاظ هاي عضو سازمان درخواست كردند اص هايي كه برگزار شد دولت نشست
نويس تهيه شده كه  هاي شركتي حاصل شد، مورد بازنگري قرار گيرد. پيش هايي كه در بخش توسعه

هاي اقتصادي و  حاصل مذاكرات گوناگون با كشورهاي عضو و غير عضو سازمان توسعه و همكاري
المللي تعيين استانداردها  بين ها، مراكز تجاري و مراكز هاي تجاري، سازمان همچنين متخصصان، اتحاديه

المللي و كشورهاي مختلف جهان،  هاي بين تن از نمايندگان سازمان 70بود، پس از آنكه به تائيد بيش از 
المللي حسابداران و موسسات  المللي حاكميت شركتي، موسسه استاندارد اندپورز فدراسيون بين شبكه بين

 منتشر گرديد.  2004اصول حاكميت شركتي در سال حسابرسي داخلي رسيد، نهايتاً تحت عنوان 
هاي تنظيمي اطمينان  ها خواسته شد تا نسبت به موثر بودن چارچوب سياست در اصول مزبور از دولت

اند به درستي پاسخگو باشند. همچنين در اصول مزبور  ها ملزم شده حاصل نمايند. همچنين شركت
ايي و قانوني به روشني تعريف شده و نيز بر ضرورت تثبيت مسئوليت هاي ناظران و صاحبنظران امور اجر

هاي مديريتي درون شركت به نحوي كه هيأت مديره و مديريت به درستي  خطوط شفاف مسئوليت
 پاسخگو باشند، تأكيد گرديده است. 

0Fمكي و اوهارادر مطالعات بين المللي در حوزه ئياده سازي حاكميت شركتي در سيستم بانكي، 

1 )2003( 
هاي تجاري براي  كنند كه بانك اند. آنها بيان مي تهكميت شركتي در سيستم بانكي پرداخبه بررسي حا

سازي حاكميت شركتي با موانع و مشكالتي مواجه هستند كه اين مشكالت تنها شامل حال  پياده
سهامداران  گذاران و نفعان بانك همچون سپرده گذار و مديران بانك نيست، بلكه طيف گسترده ذي قانون

دهند.  سازي حاكميت شركتي ارائه مي اي را براي پياده شود. بنابراين نويسندگان اصول اوليه را شامل مي
 در اين اصول هدف اوليه كاهش ريسك سيتماتيك براي بانك مد نظر بوده است. 

                                                            
1 Macey & O hara 



 
 

1Fبهات

نه و تاثير آن ا) اثر افشا و حاكميت شركتي را در خصوص سود و زيان اعمال ارزش منصف2013( 2
بر بازدهي سهام در صنعت بانكي مورد مطالعه و بررسي قرار داده است. در اين بررسي رابطه بين افشا 

هاي تجاري  گذاري بازار در بانك مديريت ريسك، حاكميت شركتي و سود و زيان ارزش منصفانه  قيمت
عمل مديريت  ا افشا نحوهبررسي شده است. در اين مطالعه بهات دريافت كه حاكميت شركتي قوي ب

گذاري بازار در دوره بحران مالي اثرگذار است.   ريسك بانك بر سود و زيان ارزش منصافانه قيمت
 دهد.  بنابراين اين مقاله افشا حاكميت شركتي در سطوح باال را پيشنهاد مي

2Fدريما

رهاي ) نيز در انگلستان با بررسي اصوا حاكميت شركتي منتشر شده توسط كشو2013( 3
و اتحاديه اروپا وضعيت حاكميت شركتي در انگلستان را در دوران بحران مورد بررسي   يافته، بال توسعه

ها تا حد زيادي به مديريت مرتبط است، اما  قرار داده است. او دريافته است كه حاكميت شركتي در بانك
ر آن توصيه نموده است كه وجود مقام ناظر قانوني نيز براي تعيين اصول آن ضروري است. عالوه ب

مدت بايد با هدف بلندمدت و خلق ارزش حاكميت شركتي را در بانك  مديران بانكي بجاي تمركز كوتاه
مديره و مقام ناظر بانكي نيز بايد با توجه و دقت بااليي با هدف  پياده سازند. همچنين اعضاي هيات

 صول حاكميت شركتي را دنبال نمايند.ها، رعايت ا گيري حدود ريسك در بانك شناسايي و اندازه

3Fكريس آرمسترانگ و همكاران

) نقش اطالعات و گزارشات مالي را بر حاكميت شركتي در 2015( 4
اند. آنها با بررسي ادبيات تجربي در اين حوزه و با تمركز بر نقش  سيستم بانكي مورد بررسي قرار داده

نفعان بانك  مساله تضاد منافع بين ذيشفافيت گزارش مالي بر حاكميت شركتي، سعي در حل 
گذار و سهامداران) با استفاده از اصول حاكميت شركتي و شفافيت در  مديره، سپرده عامل، هيات (مدير

هاي درگير با توجه به  هاي مالي را دارند. عالوه بر آن، آنها به موضوع تقارن اطالعاتي بين گروه صورت
اند. در نهايت  هاي نمايندگي پرداخته اضاي اطالعات تحت تئوريماهيت ارزشمند اطالعات و عرضه و تق

آنها به نقش با اهميت مقام ناظر بانكي در حل و فصل مساله تضاد منافع و عدم تقارن اطالعاتي 
 اند. پرداخته

                                                            
2 Bhat 
3 Dermine 
4 Chris Armestrong  



 
 

4Fكازالينو و فرانسيسكو

هاي مديريتي در سيستم  ) به بررسي اثر بهبود حاكميت شركتي و مهارت2014( 5
اند. تمركز آنها در اين بررسي مديريت و حاكميت شركتي و نقش با اهميت آنها براي  داختهبانكي پر

تواند در  مديره، بهبود فرآيندهاي اداري و افشا الزامات اساسي مي سيستم بانكي است. بهبود ساختار هيات
ربخشي در ها نقش موثري داشته باشد و منجر به كارايي و اث سازي حاكميت شركتي در بانك پياده

تواند نقش با اهميتي در  گردد. بنابراين حاكميت شركتي قوي مي سيستم بانكي و افزايش سودآوري مي
سازي  هاي آن حفاظت نمايد. در اين ميان، پياده كارايي و اثربخشي عمليات بانك داشته باشد و از دارايي

يريتي قوي و با مهارت در بانك هايي مواجه است كه وجود تيم مد حاكميت شركتي قوي همواره با چالش
ها، بسيار موثر است. عالوه بر آن حاكيت شركتي قوي خود بر داشتن مدير با مهارت  منظور رفع چالش به

و خالق در بانك موثر است. اثر دو جانبه مديريت قوي بر حاكميت شركتي خوب و بلعكس براي سيستم 
 بانكي در دوران بحران بسيار حائز اهميت است. 

5Fن و والها

ازي حاكميت شركتي در سيستم بانكي  ) در مقاله خود مروري بر ادبيات تجربي پياده2015( 6
سازي  ها بين پياده اند. آنها با تمركز بر سه ويژگي قوانين، ساختار سرمايه و پيچيدگي استراتژي داشته

ر همين اساس ادبيات هاي غيرمالي تمايز قائل شده و ب كت حاكميت شركتي در سيستم بانكي و ساير شر
اند. آنها شواهدي در  بندي و مطالعه نموده سازي حاكميت شركتي در سيستم بانكي را دسته مربوط به پياده

مديره، مالكان و مديران اجرايي  سازي حاكميت شركتي شامل هيات خصوص اثر سه بازگر اصلي در پياده
دهد كه با لحاظ نمودن  اين حوزه نشان مياند كه نتايج بررسي ادبيات تجربي در  بانك ارائه داده

 مديره و عملكرد وجود دارد. هاي مختلف ارزيابي عملكرد، رابطه مثبتي بين اعضاي هيات روش
 مباني نظري 

ها تقريبا در هدف مشابه با يكديگر هستند. در اهداف  اصول حاكميت شركتي در سيستم بانكي و شركت
سايت رسمي بانك مركزي ايران آمده است كه با توجه  در وبسيستم بانكي اجراي حاكميت شركتي در 

و  ها حفظ اعتماد و اطمينان به بانك گذاران، حفظ منافع سپرده گري در سيستم بانكي واسطه به عمليات

                                                            
5 Casalino & fransisco 
6 Haan & Vlahu 



 
 

به بحران نقدينگي، شرايط نسبت ها و حساسيت آنها  پيچيدگي روزافزون عمليات بانكتوجه به 
يكي از ، كه ذينفعان يك بانك ايجاد كرده استدل منافع ميان همه اي را در برقراري تعا پيچيده

 ها است.  سازي و ارتقاي حاكميت شركتي در بانك پياده راهكارهاي مناسب براي برقراري اين تعادل،
حاكميت شركتي دربرگيرنده كليه فرآيندها و ها، بانك مركزي جمهوري اسالمي،  از منظر مقام ناظر بانك

نيت و ت كه موسسات مالي را در امر هدايت و راهبري امور، با هدف اطمينان از امساختارهايي اس
نمايد. حاكميت شركتي (نظام راهبري شركتي) به معناي توزيع اختيارات و  ميسالمت عملكرد آنها ياري 

ان به منظور پاسخگويي به مديره، هيأت عامل و سهامدار هاي مناسب توسط هيأت بكارگيري مكانيزم
است. بنابراين با گذاران، مشتريان، كاركنان و به طوركلي آحاد جامعه  نفعان بانك نظير؛ سپرده ر ذيديگ

ها و موسسات  مديريت كل نظارت بر بانكها،  توجه به اهميت استقرار سيستم حاكميت شركتي در بانك
ازي حاكميت س منظور ارائه راهكارهاي عملي بومي گزارشس به 1387بانك مركزي در سال اعتباري 

ها را ارائه نموده است كه پس از آن نيز گزارشات متعدد در اين حوزه ارائه شده است، اما  شركتي در بانك
همچنان در خصوص تعريف جامع و يكپارچه از اصوا حاكميت شركتي در سيستم بانكي ايران با مساله 

 مواجه هستيم. 
گيرد در سه حوزه  مورد توجه ناظران قرار مياصول حاكميت شركتي موجود در سيستم بانكي كه گاها 

حاكميت شركتي از ديدگاه  ه، اصولسازمان همكاري اقتصادي وتوسع حاكميت شركتي از ديدگاه اصول
(مقررات بال در  المللي اصول حاكميت شركتي از ديدگاه بانك تسويه بينو هيات خدمات مالي اسالمي 

مقاله بر اصول حاكميت شركتي از ديدگاه بانك  خصوص حاكميت شركتي) قابل طرح است. در اين
 قرار گرفته است.  ،سازي در ايران بال مورد بررسي و بومي تالمللي يا همان مقررا تسويه بين

اصل نظارتي است كه اين اصول هر  8شامل  المللي اصول حاكميت شركتي از ديدگاه بانك تسويه بين
شوند. اين اصول  سازي و توسعه حاكميت شركتي در سيستم بانكي را شامل مي يك بخشي از پياده

 عبارتند از:
ها واجد شـرايط بـوده و درك روشـني از نقش  هيات مديره بايد جهت تصدي سمتاعضاي  .１

در  .امور بانك را دارا باشندحاكميت شركتي داشته و توانايي اجراي قضاوت صحيح درخصوص 



 
 

و ساير اين ارتباط براي اعضاي هيات مديره نقش نظارتي، استراتژي، وفاداري، تضاد منافع 
هاي اثربخش و كارا قائل هستيم و در اين اصول به اين وظايف براي هيات مديره  روش

 پرداخته شده است. 

ستيابي بـه آنهـا نظـارت داشته باشد يد اهداف استراتژيك بانك را تعيين و بر دهيات مديره با .２
د. در اين ارتباط مان بانك جريان دارد را دنبال كنهاي شركتي كه در سراسر ساز و ارزش

توجه گذاران  در تعيـين اهـداف اسـتراتژيك منـافع سـهامداران و سپردهبايد هيـات مـديره 
اي درون  به طور گسترده و اطمينان حاصل نمايـد كـه ايـن اهـداف و استانداردها نمايد

 سازمان جريـان دارد. 

به طور شفاف  پذيري و پاسخگويي را در سراسر سازمان هيات مديره بايد خطوط مسئوليت .３
  د.تعيين و تقويت نماي

ره سازگار هيات مديره بايد نسبت به نظارت مناسب بر مديريت ارشد، كه با سياست هيات مدي .４
هيات مديره بايد درخصوص دارا بودن مهـارت كافي اين مديران  د.باشد، اطمينان حاصل كن

 در مديريت و نظارت مناسب بـر حـوزه زيرمجموعـه خـويش اطمينان حاصل كند. 

داخلي كارايي را برقرار و به طور موثري از  ارشد بايد سيستم كنترل مديره و مديريت هيات .５
 نمايند.  ارجي استفادهاقدامات و رهنمودهاي حسابرسان داخلي و حسابرسان خ

هـاي مـرتبط بـا فرهنگ  حقـوق و مزايـا و فعاليـت هاي تهيات مديره بايد درخصوص سياس .６
حاكميـت شـركتي بانـك، اهـداف و اسـتراتژي بلندمـدت و كنتـرل محـيط اطمينان حاصل 

 .كند
طمينان خاطر سازي براي ا شفاف. هاي بانك بايد به يك شيوه شفاف و روشن اجرا شود فعاليت  .７

 باشد.  از صحت و كارايي حاكميـت شـركتي ضـروري مي

كرده و از هاي عملياتي بانك را كامالً درك  مديريت ارشد بايد ساختار فعاليت هيات مديره و .８
 هاي آن مطلع باشد. در اين ارتباط وجود و تشكيل كميته ريسك بسيار ضروري است.  چالش



 
 

ها را مورد بازبيني قرار داد و تعداد اصول  ل اصول نظارت بر بانككميته با 2012و   2006هاي  در سال
، شركتي حاكميت بر تاكيد بال كميته نظارتي اصول اساسي محور هسرسيد.  بر اين اساس  29كليدي به 

ها افزوده شد. در  به اصول نظارت بانك 2012بهد از تغييرات  ها بانك در اطالعات افشاء و شفافيت
اي از  ترجمه »مؤثر بانكي نظارت براي اساسي اصول«نامه جديد بانك مركزي ايران نيز با عنوان  بخش

مركزي سه اصل ارزيابي معرفي شده است كه عبارتند  تغييرات رخ داده موجود است. در سند جديد بانك 
 از :

  ها؛ بانك بر مؤثر نظارت منظور به نگر آينده ويكردر از استفاده .１
 در بانكي نظارت مقام هنگام زود مداخله و ريسك تحليل و تجزيه بر مبتني مؤثر نظارت .２

 ؛لزوم صورت
 و هاآن عمليات در موجود ريسك ميزان به توجه با ها بانك ريسكي هاي مشخصه ارزيابي .３

 .بانكي و مالي سيستم به بانك يك طرف از ريسك تحميل
 در اطالعات افشاء و شفافيت" و "شركتي حاكميت" موضوع دو به جديد، سند در اين، بر عالوه
 هاآن رعايت كه است استانداردهايي حداقل شامل مذكور، سند همچنين .است شده بسيار تأكيد "ها بانك

 . است شده توصيه بانكداري سيستم و ها بانك بر احتياطي نظارت اعمال و مقررات وضع منظور به
 شناسي تحقيق روش

 امكاندر ارزيابي هر موضوعي نياز به معيار اندازه گيري با شاخص داريم، انتخاب شاخص مناسب 
اما وقتي كه چند يا چندين شاخص براي ارزيابي در  كند. را ايجاد ميمقايسه درستي بين جايگزيني ها 

ه باشد، ارزيابي با توجه به پيچيدزماني كه مساله ارزيابي كار ارزيابي پيچيده مي شود و  ،نظر گرفته شود
. در اين هنگام كار باشد مشكل ميمعيار هاي چند يا چندين گانه باهم در فضا و از جنس هاي مختلف 

ارزيابي و مقايسه از حالت ساده تحليلي كه ذهن قادر به انجام آن است خار ج مي شود و به يك ابزار 
فر آيند تحليل توانمند براي چنين وضعيت هايي ( خواهد بود. يكي از ابزارهاي تحليل عملي قوي نياز

گاهاً براي تحليل  . البته،سلسله مراتبي) است .اين روش براي سطح بندي و درجه بندي استفاده مي شود



 
 

هاي اجتماعي و اقتصادي نيز ممكن است به كار رود. در اين روش قبل از هر كاري بايد داده هاي هر 
  .كنيم دكان را استاندارم

هاي ارزيابي چند معياره كاربرد وسيعي در همه علوم پيدا كرده است كه از اين ميان فرآيند تحليل  روش
6Fسلسله مراتبي

7 )AHP هاي  ترين تكنيك يكي از كارآمد) بيشتر مورد توجه واقع شده است. در واقع
مطرح  1980است كه اولين بار توسط توماس ال ساعتي در  گيري فرايند تحليل سلسله مراتبي تصميم

اين . دهد هاي زوجي بنا نهاده شده و امكان بررسي سناريوهاي مختلف را  مي بر اساس مقايسه و شد
نمايد كه در آن عناصر  فرآيند ابتدا مساله مورد نظر را به يك ساختار سلسله مراتبي تبديل مي

شود. اين عناصر  شوند از يكديگر مستقل فرض مي ا تصميم ناميده ميدهنده اين ساختار كه اجز تشكيل
 توان آنها را نيز مورد تحليل و بررسي قرار داد.  هايي است كه مي خود داراي زيربخش

درخت يا ماتريس براي تشكيل  .جمعيت شاخص هارا تشكيل مي دهيم ترتيبي ازاين مراحل، بعد از 
شود. بعد از اين مرحله امتياز هر شاخص با هم جمع مي شود.  وزن دادهابتدا با يد به شاخص ها تصميم، 

بعد از ضرب وزن هر شاخص در تعداد همان  .بدين ترتيب وزن هريك از شاخص ها بدست مي آيد
شاخص امتياز شاخص هاي هر مكان باهم جمع مي شود و مكان ها بر اساس امتيازات بدست آمده 

  .سطح بندي مي شوند
حاكميت .  رتبه بندي عوامل موثر بر حاكميت شركتي در سيستم بانكي انجام شده است، مقالهدر اين 
 AHP. براي اين منظور با استفاده از تكنيكاستفاكتور اصلي مورد بررسي قرار گرفته  9در  شركتي

ساس كه اين ارزيابي براثيرگذار برآنها ارزيابي شده است تاعامل فرعي  و هر  هر عاملضريب اهميت 
 مرحله يندر انفرصورت گرفته است.  210توزيع شده بين  AHPپرسشنامه هاي تنظيم شده با تكنيك 

 به نسبت را هاآن زمتياداده و ا منجاا يتصميمگير يهاريرمعياو ز هارمعيا بينرا  مقايسههايي نخبرگا
 زير صورت مي گيرد.  ولجد سساا بر مقايسهها ين. اميكنند تعيين يكديگر

 نحوه مقايسه در فرآيند تحليل سلسله مراتبي :1جدول 

                                                            
7 Analytical Hierarchy process-AHP 



 
 

 
 
 عامل يك دنبو سمعكو صلا الذ ،ستا يك با يومسا دشخو به نسبت عامل يا يكگزينه جحيتار 

 ماتريس صليا خاصيتدو  دش،خو به نسبت گزينه يا عامل يك يابر يك جحيتارو ييگرد به نسبت
 رمعيا n مقايسه يابر كه دميشو باعث خاصيتدو  ين.  اهستند AHP يندآفر در ييدو بهدو  يامقايسه

 .هدد پاسخ السو n(n-1)/2 به  تنها هتصميمگيرند ،گزينه يا
وزن  محاسبه يابر صورت مي گيرد و در مدل استفاده خواهد شد.   ahpدر روش نسبيوزن  محاسبه

 هشد دهستفاا هيژو داربر از روش بيشتر ،هاروش ينا نميااز  .دميشو دهستفاا مختلفي يهااز روش نسبي
 قتگيرو و طوالنيهيژو يهاداربرو  يردمقا يمحاسبه باشند دياز ماتريسها دبعاا كه تيرصودر  ماا ،ستا

كه در اين مقاله از نرم  دشو گرفته كمكآن  حل يابر يايانهرا يهاارفزا منراز  ينكها مگر د،بو هداخو
 استفاده شده است.  expert choiceافزار 
-3   ،ستوني عمجمو -2 ،يسطر عمجمو -1  براي محاسبه وزنها وجود دارد:يرز تقريبيروش  رچها

 هندسي. ميانگين -4و  حسابي ميانگين
 نسبيوزن  محاسبه يابرروش  ين.  در استا هشد دهستفاا هندسي ميانگيناز روش  مقاله ينا در

 لنرمارا  هاآن سپسو  يمآورمي ستد بهرا  رمعيا ماتريس يسطرها هندسي ميانگين ابتدا گزينهها
 . مينماييم

 



 
 

 (درخت تصميم) چارچوب مدل
و بررسي وضعيت  المللي بانك تسويه بيناز ديد  و تغييرات آن گانه حاكميت شركتي 8با بررسي اصول 

 ،سازي حاكميت شركتي در سيستم بانكي و ساير مقررات موجود در اين حوزه در سيستم بانكي پياده
منظور بررسي در اين  بههمراه عوامل زيرين آنها  عامل اصلي به 10عوامل اصلي حاكميت شركتي در 

ايران به شرح هاي  شناسايي شد. درخت مدل عوامل موثر در بررسي حاكميت شركتي در بانكمقاله 
 تهيه گرديد. 1شكل 

نكي مورد بررسي قرار پرسشنامه طراحي شده بين متخصصين بانكي براي دريافت نظرات خبرگان با
افزار  پرسشنامه براي بررسي با تحليل سلسله مراتبي و در نرم 210آوري،  گرفته شده است. پس از جمع

expert choice  .مورد استفاده و ارزيابي قرار گرفته است 
 

 : عوامل موثر بر حاكميت شركتي در سيستم بانكي1شكل 



 
 

 
اي براي دريافت نظر  با شناسايي عوامل اصلي موثر بر حاكميت شركتي و عوامل جزء آن پرسشنامه

بندي عوامل و شناسايي عوامل موثر بر حاكميت شركتي در ايران تهيه گرديد.  خبرگان جهت رتبه
 ارائه گرديده است.  2هاي آن در جدول  همراه گزاره پرسشنامه مورد استفاده در اين مقاله به

 
 عوامل اصلي مورد بررسي در استقرار حاكميت شركتي و عوامل آن: 2جدول 

 عامل اصول

هاي خود را در ارتباط با  هاي خود را تحت يك بيانيه معلوم نموده و به طور شفاف اولويت سازمان اهداف و ماموريت .1
 مشخص نموده است. "حاكميت شركتي"

باشد (آيين  تدوين نموده است و ارزيابي ساالنه پرسنل بر اين اساس مي سازمان آيين نامه مكتوب اصول رفتار حرفه اي .2
 كنند). نامه مزبور به منظور جلوگيري از بروز تضاد منافع درسازمان طراحي شده است و كليه افراد آن را رعايت مي

 دارد.  هيات مديره به طور شفاف استراتژي و اهداف ميان مدت را تعيين و بر دستيابي به آنها نظارت .3

 حاكميت شركتي 
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 اجتماعي

 )گزاره 4(

 انصاف

 مسئوليت پذيري )گزاره 6(

 )گزاره 5(

 پاسخ گويي

 )گزاره 4(

 استقالل

)گزاره 5(  

 شفافيت

)گزاره 10(  

ساختار هيات 
 مديره

 )گزاره9(



 
 

 .گزارش ساالنه سازمان داراي بخش اختصاصي در ارتباط با گزارش عملكرد در زمينه اجراي اصول حاكميت شركتي است .4
 سازي آن هستند.  هاي زير مجموعه داراي آيين نامه مكتوب حاكميت شركتي و ساختار مناسب براي پيادهكليه شركت .5

 مديره عامل ساختار هيئت

اثربخشي فرآيندها و دستورالعمل هاي عملياتي سازمان و همچنين حصول اطمينان از انطباق آن با هيئت مديره بر  .1
 استراتژي و برنامه جامع تعيين شده نظارت دارد.

تركيب هئيت مديره از نظر توانمندي و مهارت براي راهبري مناسب و انجام وظايف نظارتي كافي است و درك روشني از  .2
 كند. ائه مينقش حاكميت شركتي ار

هيئت مديره به صورت رسمي مجموعه اي از شاخص هاي كليدي عملكرد را مشخص نموده و براساس آنها پيشرفت  .3
 نمايد. سازمان و عملكرد تيم اجرايي را ارزيابي مي

 هيئت مديره  كميته ريسك با ساختار مورد تاييد مقام نظارتي سازمان دارد. .4

د با ساختار مورد تاييد مقام نظارتي سازمان، به منظور بررسي ميزان پاداش و حقوق هيئت مديره  كميته حقوق و دستمز .5
 اعضا هيات مديره، مديران ارشد و مديرعامل دارد.

 هيئت مديره كميته حسابرسي با ساختار مورد تاييد مقام نظارتي سازمان دارد. .6

خود را همچون انتخاب مديران و مديريت تضاد  مربوط به "حاكميت شركتي"اعضاي هيات مديره اثر بخشي برنامه هاي  .7
  دهند. كنند و نقاط ضعف را شناسايي و تغييرات مورد نياز را انجام مي منافع آنها را ارزيابي مي

ها در تماس بوده و بر حركت بر  هيات مديره و كميته حسابرسي به طور منظم با حسابرس داخلي براي بازنگري روش .8
  كنند. مياهداف شركت نظارت 

 .باشد هيات مديره از آموزش كافي و مستمر در زمينه حاكميت شركتي بهره مند مي .9

 عامل شفافيت

  شود. گزارشات مالي مطابق با استانداردهاي حسابداري و قوانين مالياتي به طور ساالنه ارائه مي .۱
 .نمايد هيات مديره گزارش سه تا پنج ساله عملكرد خود را افشا مي .۲

جلسات هيئت مديره، كميته هاي هيئت مديره و مجامع (عادي و ويژه) به صورت كامل و در اسرع وقت به صورت  نتايج .۳
 شود. عمومي (سايت سازمان) اعالم مي

ريسك و ساير عواملي است كه ممكن است بر تفسير شامل گزارش ساالنه سازمان عالوه بر صورت هاي مالي معمول،  .٤
 صورتهاي مالي اثر بگذارد. 

 شود. اطالعات مربوط به دارايي، معامالت و تعهدات زير خط ترازنامه به صورت شفاف اعالم مي .٥

 گيرد. گزارشات مالي توسط شركت حسابرسي مستقل مورد بررسي قرار مي .٦

ن هاي وابسته با سهامداران، مديران و وابستگا هاي سازمان و شركت اطالعات مربوط به تمام مبادالت مرتبط به فعاليت .۷
 شود.  آنها اعالم مي



 
 

 گيرد. % و سهامداران نهادي به صورت ساالنه در سايت سازمان قرار مي1كليه اطالعات سهامداران باالي  .۸

سازمان كليه اطالعات مربوط به ساختار تشويقي (پاداش نقدي وغير نقدي) اعضاي هيئت مديره و مديران ارشد را اعالم  .۹
 كند. مي

 باشد.  روز مي سايت مناسب براي انتشار اخبار و اطالعات آماري به ه آن داراي وبهاي وابست سازمان و شركت .۱۰

 استقالل عامل

 مدير عامل از اعضاي هيات مديره مستقل است. .1

 .تيم مديريتي و اجرايي سازمان از اعضاي هيات مديره مستقل هستند .2

 برخوردار است.حسابرس مستقل از استقالل ظاهري و باطني از مديريت سازمان  .3

 اعضاي كميته هاي ريسك،حقوق و دستمزد و حسابرسي سازمان از اعضاي هيات مديره مستقل هستند. .4

 .اي در بين اعضاي هيات مديره ندارد گذار نهادي نماينده سرمايه .5

 عامل پاسخگويي

 باشند.  اعضاي هيات مديره و تيم مديريت اجرايي متفاوت مي .1

 .يك بار در هر فصل از سال برگزار مي شودجلسات هيئت مديره حداقل  .2

 كميته حسابرسي، حسابرس مستقل را پيشنهاد و با آن در ارتباط است.  .3

 كميته حسابرسي وظيفه نظارت بر حسابرسان داخلي و روشهاي آنها را بر عهده دارد.  .4

 پذيري عامل مسئوليت

ايجاد شده از سوي آنها مسئول است و نسبت به اصالح و هاي هاي مديريت ارشد و هزينههيات مديره در قبال فعاليت .1
 دهد.حذف هزينه در طي شش ماه اقدام الزم را صورت مي

 سازوكار الزم براي برخورد و تنبيه تيم مديريتي در سازمان، حتي با وجود از دست دادن آنها وجود دارد. .2

 يجاد يك ساختار مناسب پاسخگويي مسئوليت دارد.مديريت ارشد در برابر وظايف تفويض شده به كاركنان زيردست و ا .3

 هيات مديره و مديريت ارشد در خصوص توزيع منصفانه منافع ميان كاركنان پاسخگو هستند. .4

هيات مديره و مديريت ارشد سازوكار الزم براي تنبيه افراد خاطي در صورت ارتكاب اعمال غيراخالقي يا وارد نمودن  .5
 دوره پنج ساله دارند.خسارت بر سازمان را طي 

 عامل انصاف

هاي كليدي براي بررسي عملكرد پنج ساله مديران مبتني بر  اي از شاخصمديره به صورت رسمي مجموعه هيات .1
 هاي وارده بر سازمان را مشخص كرده است.    هزينه

 پيشنهادات به سهولت براي آنها فراهم است.همه كاركنان به سابقه ارزيابي خود دسترسي دارند و امكان ارائه انتقادات و  .2

سازمان از سازوكار مناسبي جهت ثبت و پاسخگويي به انتقادات و شكايات سهامداران، مشتريان، كاركنان و ساير ذينفعان  .3
 برخوردار است.



 
 

 سهامداران فرصت انجام پرسش و پاسخ از هيئت مديره در مجامع را دارند. .4

  دهند. با كيفيت عملكرد كاركنان به مديرعامل يا اعضاي هيات مديره گزارش ميها در ارتباط  مديران بخش .5

 در طول پنج سال گذشته پاداش مديران با نرخ رشدي فراتر از نرخ رشد پاداش كاركنان افزايش نيافته است.  .6

 هاي اجتماعي عامل مسئوليت

 رساند. نها را صريح و روشن به اطالع عموم ميسازمان سياست مشخص و شفافي در رابطه با كدهاي اخالقي دارد و آ .1

 سازمان داراي سياست يا فرهنگ مشخصي در مورد سن استخدام كاركنان است. .2

 شود. هاي استخدامي سازمان براي تمام كاركنان يكسان اعمال مي سياست .3

 نمايد. ميسازمان قوانين و مقررات زيست محيطي را به صراحت مورد توجه قرار داده و اعمال  .4

 هاي سازماني عامل موفقيت

 هاي مختلف مديريتي برخوردار است.  دهي در بخش سازمان از سازوكار مناسب گزارش .1

 شود.  حقوق سهامداران در تدوين استراتژي مناسب براي سازمان در نظر گرفته مي .2

 توانايي كاركنان با وظايف محوله به آنها در سازمان همخواني و تطابق دارد. .3

 توانند شيوه كاري خود را در اعمال وظايف خود مورد استفاده قرار دهند. كاركنان مي .4

  اي مناسب دارند. كاركنان و رياست با يكديگر ارتباط حرفه .5

  دهي در سازمان اعمال شده و تمامي كاركنان از آن اطالع دارند. هاي پاداش سياست .6

نحو مناسبي به اطالع كاركنان رسيده  كاركنان وجود دارد و اين سيستم بهسيستم ارزيابي مناسبي براي اعطاي پاداش به  .7
 است.

 در صورت بازبيني سيستم ارزيابي به پيشنهادات كاركنان اهميت داده مي شود.  .8

 جايگزين مناسب براي اعضا هيات مديره و مديريت ارشد در صورت بروز وقوع شرايط خاص وجود دارد. .9

 و فرآيندها عامل سيستم كنترل داخلي

 سيستم كنترل داخلي متناسب با سازمان به صورت مستند و اجرايي وجود دارد.  .1

 .شود سيستم كنترل داخلي به صورت دوره اي توسط حسابرس مستقل بازبيني مي .2

 سازي شده است. در سازمان چارچوب مناسب مديريت ريسك پياده .3

 دهي مناسبي براي كنترل فرآيند مديريت ريسك طراحي شده است.  خطوط گزارش .4

 سازي شده است. در سازمان چارچوب مناسب براي كميته حسابرسي پياده .5

 باشند. هاي سازمان و مديران مي هاي حسابرسي و ريسك مجاز به درخواست گزارش و اطالعات از كليه بخش كميته .6

  كند. واحد حسابرسي داخلي و گزارشات آن حمايت مي براي حفظ و ارتقا اثربخشي سيستم كنترل داخلي از مديريت سازمان .7

يابد يا در  موسسه حسابرسي مستقل سازمان حسب تصميمات مجمع هر چند وقت يكبار (در زمان مشخص) تغيير مي .8
 كند. ان تغيير ميصورت عدم امكان تغيير موسسه حسابرسي مستقل،  افراد تيم حسابرسي سازم



 
 

 توانند در سازمان نقش مشاور داشته باشند يا هر سمت ديگري را تقبل نمايند. حسابرسان مستقل نمي .9

 

 بندي نتايج رتبه

در ميان عوامل موثر بر حاكميت شركتي بيشترين ميزان وزن بدست آمده براساس پرسشنامه مورد نظر 
باالترين وزن را دارا مي باشد. معيار مسئوليت پذيري  0.6در اين مقاله پاسخگويي بوده كه با وزن معادل 

يت شركتي موثر مي بوده كه از نظر مقداري در رده بعدي عامل شفافيت بر حاكم 0.4نيز داراي وزن 
باشد. عامل ديگري كه بر حاكميت شركتي موثر است و در مرحله بعدي از نظر وزن مورد نظر را دارا مي 

 باشد.  در تحليل مورد نظر مي 0.29باشد عامل اصول بوده كه از نظر خبرگان داراي وزن 

بوده و از اين رو،  0.1تر از مي باشد كه كم 0.07ميزان ضريب ناسازگاري در نتايج بدست آمده در حدود  
 دهد.  هاي بدست آمده از نتايج پرسشنامه را نشان مي معني داري وزن

 
 رتبه  ضريب عوامل اصلي

 3 0.291 عامل اصول

 5 0.212 مديره عامل ساختار هيئت

 9 0.110 عامل شفافيت

 10 0.081 استقالل عامل

 1 0.62 عامل پاسخگويي

 2 0.47 پذيري عامل مسئوليت

 4 0.28 عامل انصاف

 6 0.18 هاي اجتماعي عامل مسئوليت

 7 0.14 هاي سازماني عامل موفقيت

 8 0.138 عامل سيستم كنترل داخلي و فرآيندها

 0.07 ميزان ناسازگاري 

 



 
 

اصول معيار بيانيه حاكميت شركتي داراي  در ميان عوامل موثر بر حاكميت شركتي در مورد عامل 
مي  0.08ميزان ضريب ناسازگاري در حدود  دارد. 0.438است. اين معيار وزني در حدود باالترين وزن 

هاي بدست آمده از نتايج پرسشنامه را نشان  بوده و از اين رو، معني داري وزن 0.1باشد كه كمتر از 
 دهد. مي

 
 رتبه  ضريب عامل اصول

 ۱ ۰.٤۳۸  "حاكميت شركتي"بيانيه 

 ۳ ۰.۱۲۹ آيين نامه مكتوب اصول رفتار حرفه اي 

 ٥ ۰.۰٥۳ اهداف ميان مدت  تعيين

 ٤ ۰.۰۷۰ گزارش عملكرد اجراي اصول حاكميت شركتي در سازمان

 ۲ ۰.۳۱۰ هاي زير مجموعهسازي آن براي شركت آيين نامه مكتوب حاكميت شركتي و ساختار مناسب براي پياده

 ۰.۰۸ ميزان ناسازگاري 

نظارت بر اثربخشي در ميان عوامل موثر بر حاكميت شركتي در مورد عامل ساختار هيات مديره،  معيار 
 0.327داراي باالترين وزن است. اين معيار وزني در حدود فرآيندها و دستورالعمل هاي عملياتي سازمان 

داراي باالترين وزن  سازمانكميته ريسك با ساختار مورد تاييد مقام نظارتي داشته و پس از آن زيربخش 
كميته حقوق و دستمزد با ساختار مورد تاييد مقام نظارتي سازمان مي باشد. در مقام بعدي نيز زيربخش 

ميزان ضريب ناسازگاري در نتايج بدست آمده در ها است.  داراي وزن بيشتري نسبت به ساير زيربخش
هاي بدست آمده از نتايج  ، معني داري وزنبوده و از اين رو 0.1مي باشد كه كمتر از  0.09حدود 

 دهد. پرسشنامه را نشان مي
 

 رتبه ضريب مديره عامل ساختار هيئت
 ۱ ۰.۳۲۷ نظارت بر اثربخشي فرآيندها و دستورالعمل هاي عملياتي سازمان 

 ٥ ۰.۰٥۱ تركيب هئيت مديره از نظر توانمندي و مهارت 

 ٦ ۰.۰۳۸ وجود مجموعه اي از شاخص هاي كليدي عملكرد 

 ۲ ۰.۲٤۲ كميته ريسك با ساختار مورد تاييد مقام نظارتي سازمان 



 
 

 ۳ ۰.۱٤٤ كميته حقوق و دستمزد با ساختار مورد تاييد مقام نظارتي سازمان

 ٤ ۰.۰۸٥ كميته حسابرسي با ساختار مورد تاييد مقام نظارتي سازمان 

 ۷ ۰.۰۲۱ مربوط به اعضاي هيات مديره  "حاكميت شركتي"اثر بخشي برنامه هاي 

 ۸ ۰.۰۱۸ ها در جهت اهداف حسابرس داخلي با تاكيد بر بازنگري روش

 ٥ ۰.۰۷٥ آموزش كافي و مستمر در زمينه حاكميت شركتي براي اعضاي هيات مديره

 ۰.۰۹ ميزان 

 
گزارشات مالي مطابق با در ميان عوامل موثر بر حاكميت شركتي در مورد عامل شفافيت،  معيار 

 0.271داراي باالترين وزن است. اين معيار وزني در حدود استانداردهاي حسابداري و قوانين مالياتي 
رين وزن مي افشا گزارش سه تا پنج ساله عملكرد هيات مديره داراي باالتداشته و پس از آن زيربخش 

بوده و از  0.1مي باشد كه كمتر از  0.09ميزان ضريب ناسازگاري در نتايج بدست آمده در حدود باشد. 
 دهد. هاي بدست آمده از نتايج پرسشنامه را نشان مي اين رو، معني داري وزن

 
 رتبه ضريب عامل شفافيت

 ۱ ۰.۲۷۱ گزارشات مالي مطابق با استانداردهاي حسابداري و قوانين مالياتي 

 ۲ ۰.۲۱۰ افشا گزارش سه تا پنج ساله عملكرد هيات مديره

افشا نتايج جلسات هيئت مديره، كميته هاي هيئت مديره و مجامع (عادي و 
 ويژه) 

۰.۱۲٦ ۳ 

 ٤ ۰.۱۱۷ ريسك و ... شامل گزارش ساالنه سازمان عالوه بر صورت هاي مالي معمول 

 ٥ ۰.۰۷٤ افشا اطالعات مربوط به دارايي، معامالت و تعهدات زير خط ترازنامه 

 ٦ ۰.۰٦۸ افشا گزارشات مالي توسط شركت حسابرسي مستقل 

 ۷ ۰.۰٥۰ افشا اطالعات مربوط به معامله با اشخاص حقيقي و حقوقي وابسته 

 ۸ ۰.۰۳۷ % و سهامداران نهادي به صورت ساالنه 1افشا اطالعات سهامداران باالي 

 ۹ ۰.۰۲۹ افشا اطالعات مربوط به ساختار تشويقي اعضاي هيئت مديره و مديران ارشد 

 ۱۰ ۰.۰۱۷ سايت  هاي وابسته در وب افشا اطالعات سازمان و شركت

 ۰.۰۹ ميزان ناسازگاري 

 



 
 

در ميان عوامل موثر بر حاكميت شركتي و از عوامل ديگر استفاده شده در پرسشنامه مي توان به مورد 
داراي استقالل مدير عامل از اعضاي هيات مديره استقالل اشاره نمود . در مورد عامل استقالل،  معيار 

ستقالل تيم مديريتي و ادارد و پس از آن زيربخش 00.521باالترين وزن است. اين معيار وزني در حدود 
ميزان داراي باالترين وزن و اهميت از نظر متخصصين مي باشد. اجرايي سازمان از اعضاي هيات مديره 

بوده و از اين رو، معني  0.1مي باشد كه كمتر از  0.078ضريب ناسازگاري در نتايج بدست آمده در حدود 
 دهد. يهاي بدست آمده از نتايج پرسشنامه را نشان م داري وزن

 
 رتبه ضريب استقالل عامل

 ۱ ۰.٥۲۱ استقالل مدير عامل از اعضاي هيات مديره 

 ۲ ۰.۲٦۸ استقالل تيم مديريتي و اجرايي سازمان از اعضاي هيات مديره 

 ۳ ۰.۱۱۸ استقالل حسابرس مستقل از مديريت سازمان 

 ٤ ۰.۰٦٤ استقالل اعضاي كميته هاي ريسك،حقوق و دستمزد و حسابرسي سازمان از اعضاي هيات مديره 

 ٥ ۰.۰۳ .اي در بين اعضاي هيات مديره ندارد گذار نهادي نماينده سرمايه

 0.078 ميزان ناسازگاري 

داراي اعضاي هيات مديره و تيم مديريت اجرايي بودن  متفاوتدر مورد عامل پاسخگويي،  معيار 
پيشنهاد حسابرس مستقل مي باشد. است. پس از آن زيربخش  0.603باالترين وزن  و مقداري در حدود 

ميزان ضريب داراي باالترين وزن و اهميت از نظر متخصصين مي باشد.  توسط كميته حسابرسي
بوده و از اين رو، معني داري  0.1باشد كه كمتر از  مي 0.09ناسازگاري در نتايج بدست آمده در حدود 

 دهد. هاي بدست آمده از نتايج پرسشنامه را نشان مي وزن
 

 رتبه ضريب عامل پاسخگويي

 ۱ ۰.٦۰۳ متفاوت بودن اعضاي هيات مديره و تيم مديريت اجرايي 

 ۳ ۰.۲۱۳ برگزاري جلسات هيئت مديره حداقل يك بار در هر فصل از سال 

 ۲ ۰.٤۱۷ سابرسيكميته حپيشنهاد حسابرس مستقل توسط 

 ٤ ۰.۰٦٦ كميته حسابرسي بر حسابرسان داخلي وظيفه نظارت 



 
 

 ۰.۰۹ ميزان ناسازگاري

 
مسئوليت هيات مديره در ،  معيار پذيري مسئوليتدر ميان عوامل موثر بر حاكميت شركتي در مورد عامل 

هاي ايجاد شده از سوي آنها و وجود سازوكار الزم براي تنبيه هاي مديريت ارشد و هزينهقبال فعاليت
و  0.327ها مي باشند. اين معيارها به ترتيب داراي وزنهايي، در حدود  داراي باالترين وزنافراد خاطي 

 0.1مي باشد كه كمتر از  0.06ميزان ضريب ناسازگاري در نتايج بدست آمده در حدود  مي باشند.0.35
 دهد. هاي بدست آمده از نتايج پرسشنامه را نشان مي رو، معني داري وزنبوده و از اين 

 
 رتبه ضريب پذيري عامل مسئوليت

 ۱ ۰.٥۲٦ هاي ايجاد شده از سوي آنها هاي مديريت ارشد و هزينهمسئوليت هيات مديره در قبال فعاليت

 ۳ ۰.۲٤۷ وجود سازوكار الزم براي برخورد و تنبيه تيم مديريتي در سازمان

 ٤ ۰.۱۳۱ مسئوليت مديريت ارشد در برابر وظايف تفويض شده به كاركنان زيردست 

 ٥ ۰.۰٦۱ توزيع منصفانه منافع توسط هيات مديره و مديريت ارشد 

 ۲ ۰.۳٥ وجود سازوكار الزم براي تنبيه افراد خاطي 

 ۰.۰٦ ميزان ناسازگاري

 
اي وجود مجموعه انصاف مي توان نشان داد كهدر ميان عوامل موثر بر حاكميت شركتي در مورد عامل 

بوده و پس از آن   داراي باالترين وزنهاي كليدي براي بررسي عملكرد پنج ساله مديران  از شاخص
ها در ارتباط با كيفيت عملكرد كاركنان داراي باالترين وزن از منظر متخصصين  گزارش مديران بخش

بوده و  0.1مي باشد كه كمتر از  0.03ميزان ضريب ناسازگاري در نتايج بدست آمده در حدود  مي باشد. 
 دهد. هاي بدست آمده از نتايج پرسشنامه را نشان مي از اين رو، معني داري وزن

 
 رتبه  ضريب عامل انصاف

 ۱ ۰.٤۸۲ هاي كليدي براي بررسي عملكرد پنج ساله مديران  اي از شاخصوجود مجموعه

 ۳ ۰.۱٥۷ دسترسي كاركنان به سابقه ارزيابي خود 



 
 

 ٤ ۰.۰۸۷ وجود سازوكار مناسبي جهت ثبت و پاسخگويي به انتقادات و شكايات 

 ٥ ۰.۰٤۷ مديره در مجامع را دارند. سهامداران فرصت انجام پرسش و پاسخ از هيئت

 ۲ ۰.۱۹۷ ها در ارتباط با كيفيت عملكرد كاركنان  گزارش مديران بخش

 ٦ ۰.۰۳۱ افزايش نرخ رشد پاداش مديران و كاركنان به يك اندازه  

 ۰.۰۳ ناسازگاري ميزان 

 
سياست مشخص و شفافي وجود هاي اجتماعي از عوامل تاثيرگذار بر حاكميت شركتي  مسئوليتدر عامل 

در رابطه با كدهاي اخالقي و وجود سياست يا فرهنگ مشخصي در مورد سن استخدام كاركنان داراي 
نيز نتايج از معني داري الزم برخوردار  0.1باالترين ضريب اهميت بوده و با وجود ناسازگاري كمتر از 

هاي مختلف  دهي در بخش زارشهستند. در عامل موفقيتهاي سازماني نيز وجود سازوكار مناسب گ
 داراي باالترين وزن مي باشد. 0.235مديريتي با وجود وزن 

 
 رتبه ضريب هاي اجتماعي عامل مسئوليت

 ۱ ۰.٥۹٤ وجود سياست مشخص و شفافي در رابطه با كدهاي اخالقي 

 ۲ ۰.۲۳۷ وجود سياست يا فرهنگ مشخصي در مورد سن استخدام كاركنان 

 ۳ ۰.۱۱٥ هاي استخدامي سازمان براي تمام كاركنان  سياستيكسان بودن 

 ٤ ۰.۰٥٤ رعايت قوانين و مقررات زيست محيطي 

 ۰.۰۲ ميزان ناسازگاري

 
وجود سازوكار مناسب موفقيت هاي سازماني از عوامل تاثيرگذار بر حاكميت شركتي در عامل 

داراي باالترين ضريب اهميت بوده و با 0.235با داشتن وزن  هاي مختلف مديريتي دهي در بخش گزارش
 نيز نتايج از معني داري الزم برخوردار هستند.  0.1وجود ناسازگاري كمتر از 

 رتبه ضريب هاي سازماني عامل موفقيت

 ۱ ۰.۲۳٥ هاي مختلف مديريتي  دهي در بخش وجود سازوكار مناسب گزارش

 ۲ ۰.۱۹۱ شود.  حقوق سهامداران در تدوين استراتژي مناسب براي سازمان در نظر گرفته مي

 ۳ ۰.۱۷۱ همخواني و تطابق توانايي كاركنان با وظايف محوله به آنها در سازمان 



 
 

 ٤ ۰.۱۲۱ رعايت شيوه كاري كاركنان در اعمال وظايف 

 ٥ ۰.۰۷٤  كاركنان و رياست با يكديگر اي مناسب  ارتباط حرفه

 ٦ ۰.۰٦۲ اطالع رساني آندهي در سازمان و  هاي پاداش سياستاعمال 

 ۷ ۰.۰٥٥ وجود سيستم ارزيابي مناسبي براي اعطاي پاداش به كاركنان 

 ۸ ۰.۰٤۰ در سيستم ارزيابي اهميت  به پيشنهادات كاركنان 

 ۹ ۰.۰۲۲ خاصوجود جايگزين مناسب براي اعضا هيات مديره و مديريت ارشد براي شرايط 

 ۰.۰٥ ميزان ناسازگاري 

 
وجود چارچوب كنترلهاي داخلي و فرآيندها نيز كه از عوامل تاثيرگذار بر حاكميت شركتي است در عامل 

نيز نتايج از  0.1داراي باالترين ضريب اهميت بوده و با وجود ناسازگاري كمتر از  مناسب مديريت ريسك
 معني داري الزم برخوردار هستند.

 رتبه ضريب عامل سيستم كنترل داخلي و فرآيندها

 ۸ ۰.۰۲٥ وجود سيستم كنترل داخلي متناسب با سازمان 

 ۲ ۰.۲۱۱ بازبيني سيستم كنترل داخلي به صورت دوره اي توسط حسابرس مستقل 

 ۱ ۰.۳۳۹ وجود چارچوب مناسب مديريت ريسك 

 ۳ ۰.۱٥۸ دهي مناسبي براي كنترل فرآيند مديريت ريسك  وجود خطوط گزارش

 ٤ ۰.۱۰۳ وجود چارچوب مناسب براي كميته حسابرسي 

 ٥ ۰.۰٦۷ هاي حسابرسي و ريسك  مجوز درخواست گزارش براي كميته

 ٦ ۰.۰٤۸ واحد حسابرسي داخلي و گزارشات آن  از حمايت مديريت سازمان

 ۷ ۰.۰۳ تغيير موسسه حسابرسي مستقل 

 ۹ ۰.۰۱۹ اي براي حسابرسان مستقل  عدم نقش مشاوره

 ۰.۰۲ ميزان ناسازگاري

 
 
 
 

 گيري نتيجه



 
 

عامل را بر اساس تحليل سلسله  5توان از مهمترين عوامل موثر بر حاكميت شركتي  صورت كلي مي به
عامل شامل وجود بيانيه  5مطابق با جدول زير اين مراتبي با استفاده از نظر خبرگان معرفي نمود. 

سازي آن براي شركت حاكميت شركتي، آيين نامه مكتوب حاكميت شركتي و ساختار مناسب براي پياده
 با ريسك سازمان، كميته عملياتي هاي دستورالعمل و فرآيندها اثربخشي بر هاي زير مجموعه، نظارت

 است.  ان و وجود چارچوب مناسب مديريت ريسكسازم نظارتي مقام تاييد مورد ساختار
 عامل اصول

 0.111  "حاكميت شركتي"بيانيه 

 0.033 آيين نامه مكتوب اصول رفتار حرفه اي 

 0.014 اهداف ميان مدت  تعيين
 0.018 گزارش عملكرد اجراي اصول حاكميت شركتي در سازمان

سازي آن  پياده آيين نامه مكتوب حاكميت شركتي و ساختار مناسب براي
 هاي زير مجموعهبراي شركت

0.079 

 مديره عامل ساختار هيئت

 0.081 نظارت بر اثربخشي فرآيندها و دستورالعمل هاي عملياتي سازمان 

 0.013 تركيب هئيت مديره از نظر توانمندي و مهارت 

 0.009 وجود مجموعه اي از شاخص هاي كليدي عملكرد 
 0.060 كميته ريسك با ساختار مورد تاييد مقام نظارتي سازمان 

 0.036 كميته حقوق و دستمزد با ساختار مورد تاييد مقام نظارتي سازمان

 0.021 كميته حسابرسي با ساختار مورد تاييد مقام نظارتي سازمان 

 0.005 مربوط به اعضاي هيات مديره  "حاكميت شركتي"اثر بخشي برنامه هاي 

 0.004 ها در جهت اهداف حسابرس داخلي با تاكيد بر بازنگري روش

آموزش كافي و مستمر در زمينه حاكميت شركتي براي اعضاي هيات 
 مديره

0.019 

 عامل شفافيت

 0.042 گزارشات مالي مطابق با استانداردهاي حسابداري و قوانين مالياتي 

 0.032 افشا گزارش سه تا پنج ساله عملكرد هيات مديره

 0.019افشا نتايج جلسات هيئت مديره، كميته هاي هيئت مديره و مجامع 



 
 

 (عادي و ويژه) 
ريسك شامل گزارش ساالنه سازمان عالوه بر صورت هاي مالي معمول 

 و ... 

0.018 

 0.011 افشا اطالعات مربوط به دارايي، معامالت و تعهدات زير خط ترازنامه 

 0.011 افشا گزارشات مالي توسط شركت حسابرسي مستقل 

 0.008 افشا اطالعات مربوط به معامله با اشخاص حقيقي و حقوقي وابسته 

% و سهامداران نهادي به صورت 1افشا اطالعات سهامداران باالي 
 ساالنه 

0.006 

افشا اطالعات مربوط به ساختار تشويقي اعضاي هيئت مديره و مديران 
 ارشد 

0.005 

 0.003 سايت  هاي وابسته در وب افشا اطالعات سازمان و شركت

 استقالل عامل

 0.031 استقالل مدير عامل از اعضاي هيات مديره 

 0.016 استقالل تيم مديريتي و اجرايي سازمان از اعضاي هيات مديره 

 0.007 استقالل حسابرس مستقل از مديريت سازمان 

استقالل اعضاي كميته هاي ريسك،حقوق و دستمزد و حسابرسي 
 سازمان از اعضاي هيات مديره 

0.004 

 0.002 .اي در بين اعضاي هيات مديره ندارد گذار نهادي نماينده سرمايه

 عامل پاسخگويي

 0.024 متفاوت بودن اعضاي هيات مديره و تيم مديريت اجرايي 

 0.008 برگزاري جلسات هيئت مديره حداقل يك بار در هر فصل از سال 

 0.005 پيشنهاد حسابرس مستقل توسط كميته حسابرسي

 0.003 وظيفه نظارت كميته حسابرسي بر حسابرسان داخلي 

 پذيري عامل مسئوليت

هاي هاي مديريت ارشد و هزينهمديره در قبال فعاليتمسئوليت هيات 
 ايجاد شده از سوي آنها 

0.018 

 0.008 وجود سازوكار الزم براي برخورد و تنبيه تيم مديريتي در سازمان

مسئوليت مديريت ارشد در برابر وظايف تفويض شده به كاركنان 
 زيردست 

0.004 



 
 

 0.002 ديريت ارشد توزيع منصفانه منافع توسط هيات مديره و م

 0.001 وجود سازوكار الزم براي تنبيه افراد خاطي 

 عامل انصاف

هاي كليدي براي بررسي عملكرد پنج ساله  اي از شاخصوجود مجموعه
 مديران 

0.001 

 0.003 دسترسي كاركنان به سابقه ارزيابي خود 

 0.002 وجود سازوكار مناسبي جهت ثبت و پاسخگويي به انتقادات و شكايات 

سهامداران فرصت انجام پرسش و پاسخ از هيئت مديره در مجامع را 
 دارند.

0.001 

 0.004 ها در ارتباط با كيفيت عملكرد كاركنان  گزارش مديران بخش

 0.001 افزايش نرخ رشد پاداش مديران و كاركنان به يك اندازه  

 هاي اجتماعي عامل مسئوليت

 0.007 وجود سياست مشخص و شفافي در رابطه با كدهاي اخالقي 

 0.003 وجود سياست يا فرهنگ مشخصي در مورد سن استخدام كاركنان 

 0.001 هاي استخدامي سازمان براي تمام كاركنان  يكسان بودن سياست

 0.002 رعايت قوانين و مقررات زيست محيطي 

 هاي سازماني عامل موفقيت

 0.005 هاي مختلف مديريتي  دهي در بخش وجود سازوكار مناسب گزارش

حقوق سهامداران در تدوين استراتژي مناسب براي سازمان در نظر گرفته 
 شود.  مي

0.004 

 0.004 همخواني و تطابق توانايي كاركنان با وظايف محوله به آنها در سازمان 

 0.003 رعايت شيوه كاري كاركنان در اعمال وظايف 

 0.002  اي مناسب كاركنان و رياست با يكديگر  ارتباط حرفه

 0.001 دهي در سازمان و اطالع رساني آن هاي پاداش اعمال سياست

 0.001 وجود سيستم ارزيابي مناسبي براي اعطاي پاداش به كاركنان 

 0.001 سيستم ارزيابي اهميت  به پيشنهادات كاركنان در 

وجود جايگزين مناسب براي اعضا هيات مديره و مديريت ارشد براي 
 شرايط خاص

0.001 

 عامل سيستم كنترل داخلي و فرآيندها



 
 

 0.004 وجود سيستم كنترل داخلي متناسب با سازمان 

 0.033 بازبيني سيستم كنترل داخلي به صورت دوره اي توسط حسابرس مستقل 

 0.053 وجود چارچوب مناسب مديريت ريسك 

 0.024 دهي مناسبي براي كنترل فرآيند مديريت ريسك  وجود خطوط گزارش

 0.016 وجود چارچوب مناسب براي كميته حسابرسي 

 0.010 هاي حسابرسي و ريسك  مجوز درخواست گزارش براي كميته

 0.007 واحد حسابرسي داخلي و گزارشات آن  از حمايت مديريت سازمان

 0.005 تغيير موسسه حسابرسي مستقل 

 0.003 اي براي حسابرسان مستقل  عدم نقش مشاوره

 0.02 ميزان ناسازگاري 

 
مديره،  بندي عوامل اصلي به ترتيب عامل اصول، ساختار هيات همچنين قابل ذكر است كه در طبقه

هاي اجتماعي،  پذيري، انصاف، مسئوليت سيستم كنترل داخلي و فرآيندها، شفافيت، پاسخگويي، مسئوليت
اي ايران از ه سازي حاكميت شركتي در بانك هاي سازماني و استقالل از عوامل موثر در پياده موفقيت

نظر خبرگان بانكي بوده است. عالوه بر آن هر يك از اين عوامل داراي يك عامل فرعي با اهميت از 
نظارت مديره  بيانيه حاكميت شركتي، در ساختار هياتاند. در اين بررسي در اصول وجود  نظر خبرگان بوده

وجود چارچوب م كنترل داخلي وجود بر اثربخشي فرآيندها و دستورالعمل هاي عملياتي سازمان، در سيست
گزارشات مالي مطابق با استانداردهاي حسابداري و قوانين مالياتي، مناسب مديريت ريسك، در شفافيت 

پذيري مسئوليت  در مسئوليت متفاوت بودن اعضاي هيات مديره و تيم مديريت اجرايي،در پاسخگويي 
وجود در انصاف ، هاي ايجاد شده از سوي آنهانههاي مديريت ارشد و هزيهيات مديره در قبال فعاليت

هاي اجتماعي  هاي كليدي براي بررسي عملكرد پنج ساله مديران، در مسئوليت اي از شاخصمجموعه
، در موفقيت سازماني وجود سازوكار مناسب وجود سياست مشخص و شفافي در رابطه با كدهاي اخالقي

استقالل مدير عامل از اعضاي هيات استقالل نيز هاي مختلف مديريتي و در  دهي در بخش گزارش
 عنوان عوامل فرعي شناسايي شده است.  به مديره
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