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 ای ایرانَبی تًسعٍچبرچًة مىبست حبکمیت شرکتی در ثبوک

 
 ٘یت  ٚ یىتب پبن زٞمبٖ زٞٙٛی ٔحٕسفّی

 

 

 

 چکیذٌ
ثیط ؾبظٚوبضٞبی حبوٕیتی تأ قٛ٘س.ٞب زض ضاؾتبی افعایف ضقس ٚ تٛؾقٝ التهبزی تّمی ٔیای اثعاض ٟٕٔی ثطای زِٚتٞبی تٛؾقٝثب٘ه

ِفٝ حبوٕیت قطوتی ذٛة ثٝ فٙٛاٖ یه ٔؤ ز ٚٔٛضیتكبٖ زاضای ٚ تٛا٘بیی آٟ٘ب زض اخطای ٔأقٝٞبی تٛؾای ثط چٍٍٛ٘ی فّٕىطز ثب٘هفٕسٜ

ثبقس. ایٗ تحمیك ثط اؾبؼ ٔی التهبزی یبثی ثٝ ضقس ٚ تٛؾقٝای زض ضاؾتبی زؾتٞبی تٛؾقٝثب٘هاثطٌصاضی ٚ تحمك ٘مف ٟٔٓ ثطای 

-هبضچٛة حبوٕیت قطوتی ٔٙبؾت ثطای ثب٘تب یه چٚ وٕیتٝ ثبظَ ٔٙتكط قسٜ، عطاحی قسٜ اؾت  OECDٞبیی وٝ تٛؾظ زؾتٛضاِقُٕ

ٙس ضا ثطضؾی وطزٜ ٚ ثب ثطقٕطزٖ ای ثب آٖ ٔٛاخٝ ٞؿتٞبی تٛؾقٝٞبیی وٝ ثب٘هٕٞچٙیٗ چبِف حبضط، تحمیكٕ٘بیس.  اضائٝای ٞبی تٛؾقٝ

ّٕىطز زضؾت ٞیئت ٔسیطٜ، ٔسیطیت زاذّی ٔٙبؾت، ٔسیطیت اخطایی پبؾرٍٛ ٚ ٔؿتمُ، ف؛ اظ خّٕٝ ٞبی حبوٕیت قطوتی ذٛةِفٝٔؤ

ی، ٔكبضوت فقبَ خبٔقٝ ٔس٘ی ٚ تفىیه ٔسیط فبُٔ اظ ضئیؽ ٞیئت ٔسیطٜ، افكب ٚ قفبفیت اٞساف ٚ فّٕىطز، ٔهٖٛ ثٛزٖ اظ فكبض ؾیبؾ

ثٝ اضائٝ ثطذی ضاٞىبضٞب ثٝ ٔٙؾٛض انالح  رٍٛیی لٛیٞبی پبؾؾیبؾت قفبفیت لٛی ٔجتٙی ثط حك اعالفبت ٚ اٖ ثب٘ه، ؾیبؾتسٙوبضٔ

  پطزاظز.ای وكٛض ٔیحبوٕیت قطوتی زض ٘ؾبْ ثب٘ىی تٛؾقٝ
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 مقذمٍ -1
وٝ ثبظاضٞبی ٔبِی ٚ التهبزی ضا زض ثط ٌطفت، تٟٙب زض آٔطیىب  2008قطق آؾیب ٚ یب ثحطاٖ ٔبِی  1999تب  1997ثحطاٖ ٔبِی 

ٞبی قسیس التهبزی ٘جٛز، ثّىٝ ثٝ فمیسٜ ثؿیبضی اظ ثٝ ذبعط ٔسیطیت غّظ التهبز والٖ یب ضقف ؾبذتبضٞبی التهبزی یب قٛن

. زض [1] ٞب ٚ ٔٛؾؿبت پِٛی ٚ ٔبِی ثٛززض ٔیبٖ قطوت 1تحّیٍّطاٖ، فبُٔ انّی ایٗ ثحطاٖ ٔتبثط اظ ضقف حبوٕیت قطوتی

تبثیط تحٛالت ؾیبؾی لطاض ٌطفتٙس ٚ ضقف ٞب تحتثحطاٖ آؾیب ٍٞٙبٔی ضیؿه ؾیؿتٕبتیه ٚ ٔربعطات تكسیس قس٘س وٝ ثب٘ه

پصیطی ٞیبت ٔسیطٜ ٚ ٔسیطیت اضقس ثط ٌؿتطـ ثحطاٖ افعٚز. زض ٔكٟٛز آٟ٘ب زض ثرف ٔسیطیت ٚ فسْ پبؾرٍٛیی ٚ ٔؿئِٛیت

 .[2]ٞبی ٔبِی قس٘س ثحطاٖ تكسیسٔٛخت  ٞبی حبوٕیت قطوتی غّظ٘تیدٝ، ٞعیٙٝ

ٞب عٛضی وٝ ثب٘هٞب قس ثٝٞب ثطای ٘رؿتیٗ ثبض ٔقغٛف ثٝ حبوٕیت قطوتی زض ثب٘هٍ٘بٜ 1997ثقس اظ ثحطاٖ آؾیب زض ؾبَ 

ٚ ٔٛؾؿبت ٔبِی زض ؾطاؾط خٟبٖ یىی پؽ اظ زیٍطی ثٝ إٞیت ثبالی حبوٕیت قطوتی پی ثطز٘س ٚ زض اخطای انَٛ حبوٕیت 

٘رؿتیٗ ضٕٞٙٛز ذٛز ضا زض ذهٛل انَٛ ثٟجٛز  2ٞب تبویس وطز٘س. زض ایٗ ضاؾتب، وٕیتٝ ٘ؾبضت ثب٘ىی ثبَزض ثب٘هقطوتی 

ضٕٞٙٛز ذٛز ضا ٔغبثك ثب انَٛ حبوٕیت قطوتی  2006ٔٙتكط ٚ زض ؾبَ  1999حبوٕیت قطوتی زض ٘ؾبْ ثب٘ىساضی زض ؾبَ 

، 2008ٚ عی ثحطاٖ  2006َ ا٘تكبض ضٕٞٙٛز وٕیتٝ ثبَ زض ؾبَ ثبظٍ٘طی ٕ٘ٛز. ثٝ ز٘جب 3ؾبظٔبٖ ٕٞىبضی ٚ تٛؾقٝ التهبزی

ٞب ٚ ٔكىالت ثؿیبضی وٝ زض ظٔیٙٝ حبوٕیت قطوتی پسیس آٔسٜ ثٛز، آقىبض ٌكت. ِصا ثب ثبظٍ٘طی ٚ انالح انَٛ ٔطثٛعٝ ٘بوبٔی

 .[1] ثطضؾی ٌطزیس ٞب ٔدسزاًانَٛ ضإٞٙبی حبوٕیت قطوتی ثب٘ه 2015ٚ ٟ٘بیتب  2010زض اوتجط ؾبَ 

ٞبی ٞبیی اؾت وٝ ٔٛخت زؾتیبثی ثٝ ٞسفٞب ٚ ؾیؿتٓحبوٕیت قطوتی، لٛا٘یٗ، ٔمطضات، ؾبذتبضٞب، فطآیٙسٞب، فطًٞٙ

حبوٕیت قطوتی ثٝ فطآیٙس ٚ ؾبذتبضی »زض تقطیفی زیٍط  [.3]قٛز ٘فقبٖ ٔیپبؾرٍٛیی، قفبفیت، ا٘هبف ٚ ضفبیت حمٛق شی

[. ٚ 4« ]وٙس تب ٔبٔٛضیت ٚ اٞساف ذٛز ضا ثٝ عٛض ٔٛثط ثٝ ا٘دبْ ضؾب٘سیثطای ٘ؾبضت ثط ضاٞجطی ٚ ٔسیطیت یه قطوت اقبضٜ ٔ

ٔدٕٛفٝ ضٚاثغی اؾت وٝ ٔیبٖ ٔسیطیت، ٞیئت ٔسیطٜ، ؾٟبٔساضاٖ ٚ زیٍط اقربل شیٙفـ یه »ٕٞچٙیٗ حبوٕیت قطوتی 

ایٗ اٞساف ٚ ٘ؾبضت قطوت ٚخٛز زاقتٝ ٚ تقییٗ وٙٙسٜ ؾبذتبضی اؾت وٝ تٛؾظ آٖ، اٞساف قطوت تسٚیٗ ٚ اثعاض زؾتیبثی ثٝ 

ٞبی ٔٙبؾجی ضا ثطای ٞیئت ٔسیطٜ ٚ ٔسیطیت فطاٞٓ ٕ٘ٛزٜ ِصا حبوٕیت قطوتی ٔغّٛة ثبیس اٍ٘یعٜ«. قٛزثط فّٕىطز ٔكرم ٔی

-ای وٝ آٟ٘ب ثتٛا٘ٙس ثٝ پیٍیطی اٞسافی وٝ زض ضاؾتبی ٔٙبفـ قطوت ٚ ؾٟبٔساضاٖ آٖ ثٛزٜ ٚ ٘ؾبضت ٔٛثطی ضا ٕٔىٗ ٔیٌٛ٘ٝثٝ

ٞبی ثٝ وبض ثطزٜ قسٜ تٛؾظ ٞب ٚ قیٜٛ[. ثٝ فجبضت زیٍط حبوٕیت قطوتی فجبضت اؾت اظ تقسازی ٔؿئِٛیت5]ؾبظز، ثپطزاظ٘س 

ٜ وٙٙسٜ زؾتیبثی ثٝ اٞساف، وٙتطَ وٙٙسٞیئت ٔسیطٜ ٚ ٔسیطاٖ ٔٛؽف ثب ٞسف ٔكرم وطزٖ یه ٔؿیط اؾتطاتػیه وٝ تضٕیٗ

 [.6] ضیؿه ٚ ٔهطف ٔؿئٛال٘ٝ ٔٙبثـ ثبقس

ٌصاضی، ٘ؾبضت ٚ ٘یبظٔٙس حبوٕیت ٔغّٛة، افٓ اظ ؾیبؾت ،زٞس وٝ یه تٛؾقٝ ذٛة٘كبٖ ٔیتدطثٝ وكٛضٞبی ٔٛفك 

ٞب ٚ ٟ٘بزٞبیی وٝ قبٖ ضا ؾُٟ، آؾبٖ ٚ وٛتبٜ ٕ٘بیٙس. ؾبظٔبٖٞبی ٔبِی ایٗ وكٛضٞب تٛا٘ؿتٙس فطآیٙس ضقس ٚ تٛؾقٝاخطاؾت. ٘ؾبْ

ای زِٚتی، ٔٛؾؿبت ٔبِی ٞؿتٙس وٝ ٞبی تٛؾقٝای ٞؿتٙس. ثب٘هٞبی تٛؾقٝظ٘ٙس، ثب٘هتٛؾقٝ ٔبِی ٚ التهبزی ضا ثٝ ٞٓ ٌطٜ ٔی

ٞب ثٝ ٔٙؾٛض ٞبی ٔؿتمیٓ ٚ غیط ٔؿتمیٓ زِٚتزض ضاؾتبی حٕبیت اظ تٛؾقٝ التهبزی ٚ وٕه ثٝ پیكطفت التهبزی ثب وٕه

ٗ ٔٛؾؿبت ٔبِی تطیٗ ٚؽیفٝ ایٞبی ٔبِی تٕبیّی ثٝ پصیطـ آٖ ٘ساض٘س، تبؾیؽ قسٜ ٚ ٟٔٓپصیطـ ضیؿه ٔبِی وٝ ؾبیط ٚاؾغٝ

ٚ افتجبضی افغبی افتجبضات ٚ تؿٟیالت ثّٙس ٔست ٚ ٔیبٖ ٔست ثٝ اقربل حمیمی ٚ حمٛلی ثطای ٔمبنس تِٛیسی ٚ فٕطا٘ی زض 

ٞبی تٛؾقٝ ای ٚ تدبضی زض ایٗ اؾت وٝ زض ثب٘ىساضی ٞبی ثب٘ه[. یىی اظ تفبٚت7ثبقس ]ای خبٔقٝ ٔیضاؾتبی اٞساف تٛؾقٝ

ای زض ٞبی تٛؾقٝای، ٞسف وٕه ثٝ أط تٛؾقٝ اؾت ثٝ فجبضت زیٍط ثب٘هِٚی زض ثب٘ىساضی تٛؾقٝٞسف، ؾٛزآٚضی اؾت  ،تدبضی

ثٝ ز٘جبَ حساوثط ٕ٘ٛزٖ  ٞبی تدبضیوٝ ثب٘هٞب ٞؿتٙس زضحبِیفی پطٚغٜؾبظی ؾٛز ثب ِحبػ ٔالحؾبت ٔٙبفـ اختٕبپی ثٟیٙٝ

 .ثبقٙسؾٛز ٔی

                                                 
1
Corporate governance 

2
Basel Committeefor Banking Supervision 

3
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Principles ofCorporate Governance 
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ٔٛضیت ای وكٛض ثط اؾبؼ ٔأٞبی تٛؾقٝٞبیی ثطای ثب٘هقُٕایٗ تحمیك، چبضچٛة حبوٕیت قطوتی ٔٙبؾت ٚ زؾتٛضاِ

ٞبی انّی زٞس. حبوٕیت ذٛة یىی اظ ٚیػٌیٞب زض ضاؾتبی زؾتیبثی ثٝ ضقس ٚ تٛؾقٝ التهبزی اضائٝ ٔیای ایٗ ثب٘هتٛؾقٝ

-ٞبی تٛؾقٟٝٓ ثب٘هثبقس. ثٙبثطایٗ ثبتٛخٝ ثٝ ٘مف ٔای ثطای اخطای انَٛ اثطثرف تٛؾقٝ ٚ ضقس التهبزی ٔیٞبی تٛؾقٝثب٘ه

ٞب ٚ ٕٞچٙیٗ اثطپصیطی ضقس ٚ تٛؾقٝ التهبزی اظ ای ایٗ ثب٘هٔٛضیت تٛؾقٝ ضقس ٚ تٛؾقٝ التهبزی ٞط وكٛض ٚ ٔأای زض 

ٔٙس ٞب ٍ٘بٜ ٘ؾبْٞب، ثبیؿتی ثٝ ٔٛضٛؿ حبوٕیت قطوتی زض ایٗ ثب٘هٔكىالت ٘بقی اض فمساٖ حبوٕیت قطوتی زض ایٗ ثب٘ه

 ٞب ضطٚضی اؾت.بضچٛة خبٔـ ٚ ٔٙبؾت حبوٕیت قطوتی زض ایٗ ثب٘هزاقت. اظ ایٗ ضٚ عطاحی چ

ٞبی ٟ٘بزی عطاحی ای ثط اؾبؼ لٛا٘یٗ ٚ ٔمطضات زلیك ٚ پبیٝٞبی تٛؾقٝچبضچٛة حبوٕیت قطوتی ٔٙبؾت ثطای ثب٘ه

اٚضاق ثٟبزاض ثٝ فْٕٛ(، قٛز. لٛا٘یٗ ٚ ٔمطضات ٔطثٛعٝ قبُٔ، لبٖ٘ٛ قطوت، لٛا٘یٗ اٚضاق ثٟبزاض )ٔب٘ٙس وٙتطَ، ا٘تكبض ٚ فطٚـ ٔی

ؾؿبت ٚ ٔمطضات احتیبعی ٕٛٔی ٚ ٕٞچٙیٗ تبٔیٗ ٔبِی ٚیػٜ ٔؤلٛا٘یٗ حبوٓ ثط حؿبثساضی ٚ حؿبثطؾی، انَٛ ٔسیطیت ٔبِی ف

ای ٚ ٞبی تٛؾقٝاظ ٔبِىیت زض ثب٘هٔٙسی زِٚت ٞبی حبوٓ ثط ثٟطٜٞب ٚ قیٜٛٞبی ٟ٘بزی ٔٙبؾت فجبضتٙس اظ: ؾیبؾتثبقس. پبیٝٔی

 ای.ٞبی تٛؾقٝٞبی اخطایی ثطای ٞیئت ٔسیطٜ ٚ ٔسیطیت ثب٘هٞب ٚ قیٜٛیبؾتٕٞچٙیٗ ؾ

چبضچٛة اضائٝ قسٜ زض ایٗ تحمیك ثب تٛخٝ ثٝ چٙسیٗ ٔٙجـ ٔقتجط، عطاحی قسٜ اؾت؛ اظ خّٕٝ انَٛ حبوٕیت قطوتی 

OECD (2004 ضاٞجطزٞبی ،)OECD ( حبوٕیت قطوتی و2005ٕزض ٔٛضز حبوٕیت قطوتی ٔٛؾؿبت زِٚتی ٚ ) یتٝ ثبَ ثطای

ای ضا ثطضؾی وطزٜ ٚ ٞبی تٛؾقٝٞبی زِٚتی ٚ ثٝ ٚیػٜ ثب٘هٞبی حبوٕیت قطوتی زض ثب٘ه(. ایٗ ٔمبِٝ اثتسا چبِف2015ٞب )ثب٘ه

ٞبی حبوٕیت ضؾس زض قیٜٛوٝ ثٝ ٘ؾط ٔی ی زض ثب٘ه تٛؾقٝ آفطیمبی خٙٛثیحبوٕیت قطوتٞبیی اظ ثٝ اضائٝ ٔثبَٕٞچٙیٗ 

-ٞبی تٛؾقٝ. ؾپؽ ثٝ اضائٝ چبضچٛة حبوٕیت قطوتی ٔٙبؾت ثطای ثب٘هپطزاظزطزٜ اؾت، ٔیپیكطفت وقطوتی ذٛز ثٝ ذٛثی 

ای اظ ضاٞىبضٞب ای ایطاٖ ضا ثطقٕطزٜ ٚ ٔدٕٛفٝٞبی تٛؾقٝٚ زض ٟ٘بیت ٔٛا٘ـ تحمك حبوٕیت قطوتی ٔٙبؾت زض ثب٘ه پطزاذتٝای 

 ٕ٘بیس.ضا اضائٝ ٔی
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ٞبی ٔطثٛط ثٝ ٔمبٔبت ٚ پبؾرٍٛیی ٔبِىبٖ، ٞیئت ٔسیطٜ ٚ ٞبی حبوٕیت قطوتی ثبیس ثطای ٔكرم وطزٖ ٔؿئِٛیتقیٜٛ

 ،ٔسیطاٖ اخطایی ثٝ وبض ضٚز. ثطای ٞط ثب٘ه زِٚتی زٚ ٞسف وّیسی ثطای ایٙىٝ ٞیئت ٔسیطٜ ٚ ٔسیطاٖ اخطایی ثبیس پبؾرٍٛ ثبقٙس

 فجبضت اؾت اظ:

 زِٚت( ٞبی ٔبِیبظ ظیبز ثٝ حٕبیتؾؿٝ )ثسٖٚ ٘یپبیساضی عٛال٘ی ٔست ٔؤ اعٕیٙبٖ اظ -

 ضؾیسٖ ثٝ اٞساف ٔكرهی اظ فّٕىطز ٔبِی -

ٔٛضیت ذبنی ضا ثطای ز٘جبَ وطزٖ اٞساف ؾیبؾت فٕٛٔی ثٝ فٟسٜ زاض٘س )ٔب٘ٙس ٔٛؾؿبت ٞبی زِٚتی وٝ ٔأثطای ثب٘هاِجتٝ 

یبثی ثٝ اٞساف ؾیبؾتی )ٔب٘ٙس زؾتوٝ زض شیُ زٚ ٞسف فٛق لطاض ٔی ٌیطز: (، یه ٞسف وّیسی زیٍط، ای ٞبی تٛؾقٝٚ ثب٘ه

 ثبقس.( ٔیوكٛض یب ثرف التهبزی ذبنی اظ وكٛضضقس ٚ تٛؾقٝ 

ٍ٘ٝ زاقتٗ ٔبِىبٖ، ٞیئت ٔسیطٜ ٚ پبؾرٍٛیی ٔسیطاٖ اخطایی، اٞساف ٚ ا٘تؾبضات ثبیس نطیح ٚ ضٚقٗ ثبقس.  طای ٔغٕئٗث

بضوطز ٔٛثط، ٔبِىبٖ ٚ ٞیئت ٔسیطٜ ٚ ٔسیطاٖ اخطایی ثبیس ثٝ اعالفبت زضؾت ٚ ثٝ ٔٛلـ ٚ ٔٙبؾت وٝ ثط اؾبؼ آٖ ثطای و

قٛز، زؾتطؾی زاقتٝ ثبقٙس. ثٙبثطایٗ، انَٛ اؾبؾی ثطای پبؾرٍٛیی زض ضاثغٝ ٌصاضی قسٜ ٚ فّٕىطز ٔكرم ٔیتهٕیٕبت پبیٝ

ثبقٙس. ایٗ ثرف، ٚاضح ٚ قفبف ثبیس ٞبی ٔتحُٕ قسٜ، بنُ قسٜ ٚ ٞعیٙٝثب اٞساف، ا٘تؾبضات، السأبت ا٘دبْ قسٜ، ٘تبیح ح

ىطز زٞس وٝ ثطای فّٕ( ٘كبٖ ٔی1ضا زض قىُ ) OECDٞبی ٔغطح قسٜ اظ ضاٞجطزٞبی ؾبظٚوبضٞبی حبوٕیت قطوتی ٚ قیٜٛ

 [.9ثبقس ]ٞبی زِٚتی وٕتط ؾمٛط وٙٙس، ٟٔٓ ٔیٚ ثطای ایٙىٝ ثب٘هٞبی زِٚتی حیبتی ثٛزٜ ٔٛثط ثب٘ه

 

 َبی ديلتیثبوک بکمیتیَب ي سبزيکبرَبی ح: شی1ًٌشکل 
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 انَٛ ٔبِىیت زِٚتی

پكتیجب٘ی اعالفبت، 

 ٌعاضـ، افكب ٚ قفبفیت

 ٞیئت ٔسیطٜ

ؾبٔب٘سٞی فّٕىطز 

 ٔبِىیت زِٚتی

 ٔسیطٜلٛا٘یٗ ٞیئت 

قفبف ؾبظی اٞساف ٚ 

 ا٘تؾبضات  ٕ٘بیٙسٜ ؾٟبٔساض

ا٘تهبة ٔسیط اضقس ٚ 

 ٔسیطاٖ اخطایی پبؾرٍٛ

ؾبظٔب٘سٞی وبض ٞیئت 

 ٔسیطٜ

تطویت ٚ ٘مف وٕیتٝ 

 حؿبثطؾی

فّٕىطزٞبی 

 حؿبثطؾی

 ؾیبؾت ٔبِىیت زِٚتی

 ٕ٘بیٙسٌبٖ ؾٟبٔساض

 ای ٕ٘بیٙسٌبٖ ؾٟبٔساضپكتیجب٘ی حطفٝ

 خسایی ٔبِىیت اظ ٔمطضات ٚ ٘ؾبضت

 فطآیٙس ا٘تهبة ٞیئت ٔسیطٜ

 ثٙسی ٞیئت ٔسیطٜتطویت

تٙؾیٓ اٞساف فّٕىطز ٔبِی 

 ٚ غیطٔبِی

 ای ٔسیطیتثبظثیٙی زٚضٜ

 فطآیٙس ا٘تهبة ٔسیط اضقس

 خجطاٖ ذؿبضت ٔسیط اضقس

 ٔبٔٛضیت وّی ٞیئت ٔسیطٜ

 ٘مف ضئیؽ

 ٔسیطٜ ٞبی ٞیئتوٕیتٝ

ٞب ٚ قیٜٛ

ؾبظٚوبضٞبی حبوٕیتی 

 ثب٘ه ٞبی زِٚتی
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 َبی ديلتیچبلش َبی حبکمیت شرکتی در ثبوک -3
ثبقس. حبوٕیت قطوتی ذٛة ثٝ فٙٛاٖ یه ِٔٛفٝ ٟٔٓ ثطای ٔٛؾؿبت زِٚتی ٚ ٕٞچٙیٗ ٔٛؾؿبت ثرف ذهٛنی ٔی

ٞب ثٝ ایٗ ٞبی ذهٛنی زاقتٝ ثبقس، ثركی اظ ایٗ چبِف٘ؿجت ثٝ قطوتتٛا٘س چبِف ثیكتطی حبوٕیت ٔٛؾؿبت زِٚتی ٔی

ذب٘ٝ اؾت ثٝ عٛضی تط اؾت ٚ قبُٔ ٔدّؽ، زِٚت ٚ یه یب چٙس ٚظاضتزِیُ اؾت وٝ ؾبذتبض ٔبِىیت ٔٛؾؿبت زِٚتی پیچیسٜ

یؿه ٔساذالت وٝ ؾبظٔب٘سٞی ٚ قیٜٛ وبضوطز ٔبِىیت، ذٛز یه چبِف اؾت. فالٜٚ ثط ایٗ، ٔٛؾؿبت زِٚتی زض ٔقطو ض

تٛا٘س اظ ؾبیط ٔٛؾؿبت زِٚتی ٞبی زِٚتی حتی ٔیؾیبؾی ٚیػٜ زض حیٗ افٕبَ ٔبِىیت ٞؿتٙس. ؾبظٚوبضٞبی حبوٕیت ثب٘ه

 . [9]تط ثبقسپطچبِف

ثبقس، ٔبِىیت زِٚتی زض ٞبی زِٚتی ٔیٞبی حبوٕیت قطوتی زض ثب٘هیىی اظ چبِف ، ثٝ ذٛزی ذٛزٔبِىیت زِٚتیاؾبؾبً 

وٙس ظیطا ٞسف اظ لٛا٘یٗ ٚ ٔمطضات وٝ اخطای زضؾت حبوٕیت قطوتی بزی زض حبوٕیت قطوتی آٟ٘ب ایدبز ٔیٞب ٔكىُ حثب٘ه

اؾت ثب ٔبِىیت زض تقبضو اؾت. ثٝ فجبضت زیٍط، زِٚت زض ٘مف ٔبِه ٚ زِٚت زض ٘مف ٟ٘بز ٘بؽط لب٘ٛ٘ی زچبض تضبز ٔٙبفـ اؾت 

ٌصاضاٖ ٚ ؾبیط ٞبی زِٚتی، ؾپطزٜوٙس. ثٝ فالٜٚ، زض ٔٛضز ثب٘هیٞب ایدبز ٔٚ ثٙبثطایٗ، ٔكىُ خسی زض حبوٕیت قطوتی ثب٘ه

 ثب٘ه زاض٘س. ثط فّٕىطز تبٔیٗ وٙٙسٌبٖ افتجبض ثٝ زِیُ اعٕیٙبٖ اظ حٕبیت زِٚت، اٍ٘یعٜ ثؿیبض وٕتطی ثطای ٘ؾبضت

ٔبِی لبثُ تٛخٟی ضا  ٞبیٞبی زِٚتی اغّت زاضای اٞطْ ثبالتطی ٞؿتٙس ٚ ثٝ ایٗ تطتیت پتب٘ؿیُ ایدبز ثسٞیٕٞچٙیٗ، ثب٘ه 

ثبقس. اظ عطفی، ثب٘ه ٞبی ٞبی زِٚتی، ٟٔٓ ٔیزاض٘س، ثٝ ٕٞیٗ زِیُ، ٔالحؾبت ٔسیطیت ٔبِی فٕٛٔی ثٝ عٛض ذبل ثطای ثب٘ه

زض ضاثغٝ ثب ٔسیطیت شاتی فّٕیبت  ٞبی حبوٕیتی ثیكتطی ضا ثٝ ٚیػٜای زِٚتی وٝ زاضای ٔبٔٛضیت ؾیبؾتی ٞؿتٙس، چبِفتٛؾقٝ

 ٖ ذبل ثسٖٚ تٛخٝ وبُٔ ثٝ ٔسَٔیٗ ٔبِی ثٝ ٔكتطیباضائٝ أتیبظٞبی تأ )ٔثالً ی ضا ز٘جبَ ٔی وٙسٞساف ٔتضبزاذٛز زاض٘س وٝ 

 بؾت(.ٞ، یىی اظ ایٗ ٕ٘ٛ٘ٝحفؼ پبیساضی ٔبِیِعْٚ وؿت ٚ وبض ٚ 

حبوٕیت تٛا٘س ثب ضقف زض ٞبی زِٚتی قٙبؾبیی قسٜ اؾت ٔیثؿیبضی اظ ٔكىالت وٝ ثٝ عٛض ٔقَٕٛ ثطای ٘بوبضأسی ثب٘ه

 قٛز:قطوتی ٔطتجظ ثبقس حتی اٌط ثٝ عٛض ٔؿتمیٓ ثٝ آٖ ٘ؿجت زازٜ ٘كٛز. زض شیُ ثٝ ثطذی اظ ایٗ ٔكىالت اقبضٜ ٔی

 ٞبی فّٕیبتی ضٚظا٘ٝ زذبِت ٌیطیوٙٙس ثٝ عٛض ٔؿتمیٓ زض تهٕیٓٔمبٔبت زِٚتی وٝ ثٝ فٙٛاٖ ٔبِه ایفبی ٘مف ٔی

 قطایغی ٚاْ زازٜ قٛز ٚ چٝ ظٔب٘ی ثسٞی ثركیسٜ قٛز.وٙٙس؛ ٔثال ثٝ چٝ وؿی ٚاْ زازٜ قٛز، ثب چٝ ٔی

 ًای ضا ز٘جبَ ٘ىطزٜ ٚ ثٝ قیٜٛثب٘ه وٙٙس، اٞساف تقییٗ قسٜ ثٝ نٛضت ذٛزٔرتبض فُٕ ٔی ٔسیطاٖ اخطایی تمطیجب

 وٙٙس.ٔتضبز ثب وؿت ٚ وبض تدبضی زضؾت ٚ انَٛ ٔسیطیت ٔبِی فٕٛٔی فقبِیت ٔی

 ثبقٙس.ای ٚ تدطثٝ الظْ ثطای زضؾت ا٘دبْ زازٖ ٚؽبیفكبٖ ٔیٞبی حطفٝافضبی ٞیئت ٔسیطٜ فبلس اؾتمالَ، ٟٔبضت 

 ٌیطی تٛؾظ ٞیئت ٞبی ٔبِی ٚ غیطٔبِی زاذّی ٚ ذبضخی ٘بلم ٚ ٘بزضؾت اؾت، ٔجٙبی ٔٙبؾجی ثطای تهٕیٌٓعاضـ

 .[9] ٌطززٔسیطٜ ٚ ٔسیطاٖ اخطایی ٔكرم ٘كسٜ اؾت ٚ ثبفث ٌٕطاٞی ٔبِىبٖ ٚ ٔطزْ ٔی

ٞبی زِٚتی ضا ثٝ ز٘جبَ زاضز ثّىٝ ٔٙدط ثٝ یه ؾیؿتٓ قسٜ زض ثبال ٘ٝ تٟٙب ظیبٖ ٚ ٘بوبضایی ثب٘ه ا٘ٛاؿ ٔكىالت شوط

ٞسایت وٙس،  ٌصاضی پبییٗ لیٕت٘بقی اظ ٞبی ٞبی زِٚتی ضا ثٝ ضیؿهتٛا٘س ثب٘هقٛز. حبوٕیت ضقیف ٔیٔبِی ضقیف ٔی

زض ٘تیدٝ ثبفث وٙس ؾبذتٗ تٛؾقٝ ثبظاض ٔبِی، وبٞف ٔب٘ـ ٚضٚز ثبظیٍطاٖ خسیس ثٝ نٙقت قٛز ٚ ضلبثت ضا ٔتٛلف ٕ٘بیس، 

تقییٗ قسٜ ثطای ٔبِىیت زِٚتی  قٛز وٝ شاتبً ٔربِف اٞسافزؾتطؾی ثٝ ذسٔبت ٔبِی ٚ تضقیف پبیساضی ؾیؿتٓ ٔبِی ٔی

 ٔٛؾؿبت ٔبِی اؾت.

ی اظ ثطذی تٛا٘س فّٕىطز ٔٛؾؿبت ٔبِی زِٚتی ضا ثٟجٛز ثركیسٜ ٚ ثٝ خٌّٛیطزض ٔمبثُ، حبوٕیت قطوتی ذٛة ٔی

ٞبی تٛا٘س اعٕیٙبٖ زٞس وٝ ثب٘هوٙٙس، وٕه وٙس. اظ عطفی، حبوٕیت قطوتی ذٛة ٔیتدطثٝ ٔی ٔكىالتی وٝ آٟ٘ب ٔقٕٛالً

ٔٛضیتكبٖ خٌّٛیطی وطزٜ ٚ یه تٕبیُ وٙٙس ٚ اظ وٙس قسٖ ٔأس، ز٘جبَ ٔیثٛز٘ زِٚتی، اٞسافی ضا وٝ ثطای آٟ٘ب ایدبز قسٜ

تٛا٘س افتٕبز ٔكتطیبٖ ٚ ٕٞچٙیٗ حبوٕیت قطوتی ذٛة ٔی زض آٟ٘ب ایدبز وٙس.ٛؾقٝ ٚ تضقس  ٖٟ٘بزی ثطای ز٘جبَ وطز
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تٛا٘س تٛا٘بیی زِٚت ٞبی زِٚتی ثىبٞس. فالٜٚ ثط ایٗ، ٔیٞبی ٚخٜٛ احتیبعی ثب٘هقطوبی تدبضی ضا افعایف زازٜ ٚ اظ ٞعیٙٝ

 ثرف ذهٛنی ٕٞٛاض ٕ٘بیس. ضا ثطای خصة ؾطٔبیٝ ذهٛنی زض خٟت تٙٛؿ ٔبِىیت تؿٟیُ ٕ٘ٛزٜ ٚ ضاٜ ضا ثطای

، فطآیٙسٞب ٚ ٌصاضی لبثُ تٛخٝ زض افطازؾؿبت ٔبِی زِٚتی ٘یبظٔٙس ؾطٔبیٝؾبظٚوبضٞبی حبوٕیتی زضؾت ثطای ٔؤ اؾتمطاض

ثبقس. ٚلتی وٝ ظٔیٙٝ اٞساف زِٚت ثطای ٔٛؾؿبت ٔبِی زِٚتی ٔغطح قسٜ ٞبی لبثُ تٛخٝ ٔساْٚ ٚ پیكطٚ ٔیثب ٞعیٙٝ تىِٙٛٛغی

ٞب اغّت ٕٔىٗ اؾت تٛخیٝ ٘كٛز یب ٔمطٖٚ ثٝ نطفٝ قٛز، ٞعیٙٝٝ آٟ٘ب ا٘تؾبض زاض٘س تب حُ قٛز، ؾٙدیسٜ ٔیٚ ٔكىالتی و

٘جبقٙس. زض چٙیٗ قطایغی، پبؾد، تغییط وٛچه زض حبوٕیت قطوتی ٘یؿت ثّىٝ ٞسف ٔساذّٝ زِٚت، ترهیم ٔمطٖٚ ثٝ 

 ثبقس.تط ٚ وبضاتط ٔینطفٝ

ٌیطز، اثط ثؿیبض ٘بچیعی قٛز یب ٔٛضز احتطاْ لطاض ٕ٘یقٛز أب زض فُٕ اخطا ٕ٘ییحبوٕیت ذٛثی وٝ ثط ضٚی وبغص ٘ٛقتٝ ٔ

زٞی زلیك ٚ افعایف قفبفیت زض تٕبْ ؾغٛح، ؾبیط ذٛاٞس زاقت. فسْ ٔٛفمیت زض اعٕیٙبٖ اظ انَٛ حؿبثساضی ٚ ٌعاضـ

ٕبیت اظ ایٗ انالحبت اظ عطیك ٔدطیبٖ ثطز. حتی اٌط انالحبت حبوٕیتی خبٔـ ٚ خسی اخطا قٛز، حٞب ضا ثٝ تحّیُ ٔیپیكطفت

تٕبْ ٔكىالت ضا حُ ٘رٛاٞس وطز  ،ٞبیی ضا ثٝ ٕٞطاٜ ذٛاٞس زاقت ٚ زض ٞط نٛضت اضتمب حبوٕیتزِٚتی ثٝ عٛض پیٛؾتٝ چبِف

تٛا٘س اِٚیٗ ٌبْ زض ٔؿیط ثٟجٛز ای قسٖ ٔبِىیت، ٞیئت ٔسیطٜ ٚ ٔسیطیت وٕه ذٛاٞس وطز ٚ ٔیأب ا٘دبْ ایٗ وبض ثٝ حطفٝ

ؾؿبتی زض ثؿیبضی اظ اثقبز ثطای تٛؾقٝ وّی ثرف ٔبِی زض ظٔیٙٝ ٞب ثبقس. ثٟجٛز فّٕىطز چٙیٗ ٔؤ٘هچٝ ثیكتط فّٕىطز ثبٞط

 ثبقس.ٞبی ضقس، ٟٔٓ ٔیتٛؾقٝ وّی التهبزی ٚ اؾتطاتػی

 

 ایَبی تًسعٍَبی حبکمیت شرکتی در ثبوکچبلش-3-1

ٞبی ثبظاض زض تبٔیٗ ٞب ٔمبثّٝ ثب قىؿتثبقٙس وٝ ٞسف آٖٔبِی ٔیای قىّی اظ ٔساذّٝ زِٚت زض ؾیؿتٓ ٞبی تٛؾقٝثب٘ه

زض ؾطاؾط خٟبٖ زض . ثبقسالتهبزی ٔب٘ٙس فساِت یب وبٞف فمط ٔی -ٔبِی یب ثٝ عٛض وّی وٕه ثٝ زؾتیبثی ثٝ اٞساف اختٕبفی

ٞبی ثب ٔٙبفـ اختٕبفی پطٚغٜتٕبیُ ثٝ تٕطوع ثط تبٔیٗ ٔبِی ثّٙسٔست ثطای  ای ٚخٛز زاضز وٝ فٕستبًثب٘ه تٛؾقٝ 520حسٚز 

-ثب٘ه تٛؾقٝ 5[. زض ایطاٖ ٘یع 10زٞٙس ]ای ٔب٘ٙس تحمیك، حٕبیت ٚ وٕه فٙی اضائٝ ٔیثعضي زاض٘س ٚ ٕٞچٙیٗ ذسٔبت تٛؾقٝ

ا٘س وٝ ثٝ نٛضت ترههی ثٝ ای؛ تٛؾقٝ نبزضات، نٙقت ٚ ٔقسٖ، وكبٚضظی، ٔؿىٗ، تٛؾقٝ تقبٖٚ ثط اؾبؼ لبٖ٘ٛ تقطیف قسٜ

 اظ٘س.پطزفقبِیت ٔی

-ٔٛضیتای ٔأبی تٛؾقٝٞضٚز ثب٘هٞبی تدبضی وٝ ٞسف انّی آٟ٘ب ثٝ حساوثط ضؾب٘سٖ ؾٛز اؾت، ا٘تؾبض ٔیثطذالف ثب٘ه

 ٞبی ؾیبؾتی ٔقٕٛالًٔٛضیتز ٔبِی ضا ثطآٚضزٜ وٙٙس. اخطای ٔأٞبی ؾیبؾتی فٕٛٔی ضا ز٘جبَ وطزٜ ٚ ٕٞچٙیٗ اٞساف فّٕىط

ٞبی فٙی ٚ ذسٔبت آٔٛظقی ثسٖٚ ٞعیٙٝ یب وٓ ف )افغبی أتیبظ ٚاْ یب اضائٝ وٕهٞبی ٞسقبُٔ اضائٝ ذسٔبت اضظاٖ ثٝ ٌطٜٚ

قبٖ پیكی ٌطفتٝ اؾت ٔب٘ٙس: وٝ ٔٙبفـ اختٕبفی آٟ٘ب اظ ؾٛز تدبضیاؾت ٞبیی ٞعیٙٝ ثٝ ٔكتطیبٖ ذبل( ٚ تبٔیٗ ٔبِی پطٚغٜ

ٌیط٘سٌبٖ وٛچه ٚ خسیس وٝ فبلس ٚ ٚاْ ٞبی خسیسآٚضیٞبی ضیؿىی یب خسیس ٔب٘ٙس فٌٗصاضیٞبی ثّٙسٔست، ؾطٔبیٝپطٚغٜ

 ٚثیمٝ ٞؿتٙس. 

تٛا٘س ثب اٞساف فّٕىطز ٔبِی ٔغبیطت زاقتٝ ثبقس ٚ پبیساضی ٔبِی ثّٙسٔست ضا ثٝ ٞبی ؾیبؾتی ٔیٔٛضیتثٙبثطایٗ ا٘دبْ ٔأ

ٝ ثبقس. اظ ؾٛی ای ثطای اضائٝ چٙیٗ ذسٔبتی ٚخٛز زاقتٞبی تٛؾقٝذغط ثیٙساظز ٍٔط ایٙىٝ ؾبظٚوبضٞبی ٔٙبؾت خجطاٖ ثب٘ه

ٞبی فّٕیبتی ٚ تٛا٘س ٔٛضز ؾٛء اؾتفبزٜ لطاض ثٍیطز تب ٘بوبضأسیٞبی ؾیبؾتی ٔیزیٍط، ؾبظٚوبضٞبی تبٔیٗ ٔبِی ثطای فقبِیت

ٗ اٞساف زٞی وطزٖ اثعاضٞبیی وٝ ثٝ ٔٙؾٛض ایدبز تٛافك ثیٞبی ؾیبؾتی ضا پٛقف زٞس. ؾبظٔبٖٞبی غیطٔطتجظ ثب فقبِیتظیبٖ

ای ثب ٞبی تٛؾقٝضٚز یه چبِف حبوٕیتی وّیسی اؾت وٝ ثب٘هٞبی ؾیبؾتی ثٝ وبض ٔیٔٛضیتٚ ا٘دبْ ٔؤثط ٔأؾیبؾتی ٚ ٔبِی 

 .[9] قٛ٘سضٚ ٔیآٖ ضٚثٝ

، اظ فقبِیت قطوتٟبی زِٚتی اؾت٘بقی  ٔغبِجبت ٔبِی احتٕبِی ، ٔؿئَٛٚظیط زاضاییایٙىٝ زض اغّت وكٛضٞب، ثب تٛخٝ ثٝ 

-ضتای اغّت، ٚظاٞبی تٛؾقٝثبقٙس. فالٜٚ ثط ایٗ، ثطای ثب٘هحبوٕیت ٔٛؾؿبت ٔبِی زِٚتی ٔیٚظضای زاضایی شیٙفقبٖ ٟٕٔی زض 

قٛ٘س. ثٝ ٕٞیٗ زِیُ، تمٛیت فّٕىطز ٞبی ؾیبؾتی ٔتحُٕ ٔیٟ٘بیی ضا ثطای تبٔیٗ ٔبِی فقبِیت ٞبی زاضایی ٔؿئِٛیتذب٘ٝ
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ای زاضز. اعٕیٙبٖ اظ قفبف ثٛزٖ ٘مف ٕ٘بیٙسٜ ؾٟبٔساض ٚ ای إٞیت ٚیػٜٞبی تٛؾقٕٝ٘بیٙسٌبٖ ؾٟبٔساض زض ظٔیٙٝ حبوٕیت ثب٘ه

ٖ ؾٟبٔساض ٚ ٕٞچٙیٗ ٚظیط تٛا٘س ٔجٙبیی ثٟتط ثطای حبوٕیت ذٛة ثٝ ٚخٛز آٚضز. ٕ٘بیٙسٌبٞبی ٔٙبؾت ٔیایدبز تقبزَ ٚ ثطضؾی

ٞبی ؾیبؾتی ثٝ وبض ا زض فقبِیتٞبیی ضا ثطای ٞیئت ٔسیطٜ ٚ ٔسیطاٖ اخطایی ایدبز وٙٙس تب ثٝ عٛض ٔٛثط ٚ وبضثبیس اٍ٘یعٜزاضایی 

ٚضی ٔبِی ٚ فّٕیبتی ایدبز وٙٙس ٚ اظ پبیساضی ٔبِی ثّٙسٔست ثسٖٚ تٛؾُ ثٝ ٌٕبضزٜ قٛ٘س زض حبِی وٝ اٞساف فّٕىطزی ثب ثٟطٜ

 اِقبزٜ زِٚت اعٕیٙبٖ حبنُ ٕ٘بیٙس. ٞبی ذبضقحٕبیت

بثس ٚ ثٝ ٚضٛح ٔكرم قسٜ اؾت، اضتمب ی ٞبی ؾیبؾتی وٝٔٛضیتتٛا٘س تٛؾظ ٔأٚوبضٞبی حبوٕیتی ٔیثٙبثطایٗ ؾبظ

ٞبی ؾیبؾتی، ٞبی زضٌیط زض ا٘دبْ فقبِیتٞب ثٝ ٚؾیّٝ آٟ٘ب ا٘دبْ ٌطفتٝ اؾت ثب تبویس ثط ٞعیٙٝٔٛضیتاثعاضٞبیی وٝ تبٔیٗ ٔبِی ٔأ

اْ ثط فّٕىطز ٔیٗ ٔبِی ثٝ نٛضت پٛیب تكریم زازٜ قٛز ٚ ثب اِعضیعی خبٔـ اؾتطاتػیه ٚ تأثط٘بٔٝ تقییٗ ویفیت قٛز ٚ ٔفبز

ای اضظیبثی ٞب زض ٔمبثُ زضآٔسٞب ثٝ نٛضت زٚضٜٚالقی زض زؾتیبثی ثٝ اٞساف ؾیبؾتی، اضظیبثی ٚ تقییٗ ویفیت قسٜ ٚ ٞعیٙٝ

 قٛ٘س.

 1ٔٛضیت ؾیبؾتیٔأ-3-1-1

ؾؿبت ؾیبؾتی زض قطایظ ٌؿتطزٜ ٚ فٕٛٔی، ثٝ ٚیػٜ زض لبٖ٘ٛ ٔطثٛعٝ )ٔثال لبٖ٘ٛ اؾبؾی، ثٝ عٛض ٔقَٕٛ، ٔأٔٛضیت ٔؤ

ٞبی ٚؾیـ، ذٛز ٕٔىٗ اؾت یىی اظ زالیُ انّی ٔكىالتی ثبقس وٝ ٔٛضیتقٛز. ٔأٚ ٔمطضات اخطایی تقطیف ٔیاؾبؾٙبٔٝ( 

ؾبظز تب عیف ٔسیطٜ ٚ ٔسیطاٖ اخطایی ضا لبزض ٔیٞبی ٚؾیـ، ٞیئتٔٛضیتقٛ٘س. ٔأای ثب آٖ ٔٛاخٝ ٔیتٛؾقٝٞبی ثؿیبضی اظ ثب٘ه

ٞب ٔٛضیتقس، ز٘جبَ وٙٙس. ایٗ ٔأؽ تهٛض ٔیٞب ٚ ٔدّٚؾیقی اظ وؿت ٚ وبضٞب ضا فطاتط اظ آٖ چیعی وٝ زض انُ، تٛؾظ زِٚت

ٟبٔساض ٚ ٚظیط سٜ ؾتٛا٘ٙس ؾٙدف فّٕىطز ٞیئت ٔسیطٜ ٚ ٔسیطیت ٚ فّٕىطز ؾبظٔب٘ی ضا زقٛاضتط وٙٙس. ثٝ ٕٞیٗ زِیُ، ٕ٘بیٙٔی

تٛا٘س تٛؾظ اثعاضٞبیی ٔب٘ٙس ٔیٟٔٓ ٞبی ؾیبؾتی ضا زض فُٕ ثٝ نٛضت ٚاضح ٚ زلیك، ٔكرم ٕ٘بیٙس. ایٗ ٔٛضیتزاضایی ثبیس ٔأ

 ز. ٔحمك قٛؾٟبٔساض )زِٚت(، ثط٘بٔٝ ٔسٖٚ قطوت ٚ ثیب٘یٝ ٞبی تهٕیٕبت ؾٟبٔساضاِعاْ قسٜ اظ ؾٛی ٞبی ٔبٔٛضیت

ٞبی ثبظاض ٚ انالح ٔٛضیت ؾیبؾتی، یه اثعاض ذٛة ثطای اضظیبثی ٔدسز ٚخٛز قىبفأای ٔٞبی زٚضٜاظ عطفی، ثطضؾی

تٛا٘ٙس ٞب ٔیٞبیی اؾت وٝ زِٚتٞب یىی اظ ٔىب٘یؿٓٔٛضیتای ٔأثبقس. ثطضؾی زٚضٜای ٔیؾقٝٞبی تٛٞبی ؾیبؾتی ثب٘هٔبٔٛضیت

-ف ؾیبؾت فٕٛٔی ٔی، ٘یبظٞبی ٔكتطی ٚ اٞساٞبی ٔٙؿٛخ قسٜ اتربش وٙٙس ظیطا تىبُٔ ثبظاضٞبثطای وبٞف ضیؿه ٔبٔٛضیت

 . اظ زضخٝ افتجبض ؾبلظ وٙس ضااؾت ٔتٕطوع قسٜ آٖ  ٕٞچٙبٖ ثط ضٚی ایوٝ یه ثب٘ه تٛؾقٝ ٔٛضیت ٞبییتٛا٘ٙس ٔأ

ثبقٙس. ثطای ٔثبَ، حؿبثطؾبٖ ٞبیی ٔیٞبیی ٞؿتٙس وٝ ّٔعْ ثٝ چٙیٗ ثطضؾیثطذی اظ وكٛضٞب زض حبَ پیبزٜ ؾبظی ؾیبؾت

ٞبی قطوتی وطز٘س. ایٗ ٌعاضـ ٔٛضیتؾیؿتٕبتیه ٔأ ی ضا ّٔعْ ثٝ ثطضؾیؾؿبت زِٚتٔؤ 2000زض ٌعاضقی زض زؾبٔجط  2٘بزاوب

ٞبی ٔبٔٛضیت اتربش وٙس. ثطضؾیای ٞبی زٚضٜٞبیی ضا ثطای ٞسایت ٔٙؾٓ ثطضؾیوٙس وٝ حىٛٔت زؾتٛضاِقُٕپیكٟٙبز ٔی

قٛز. ایٗ ثطضؾی، افتجبض ٔؿتٕط ٔترهم ثیطٚ٘ی پكتیجب٘ی ٔی قٛز ٚ تٛؾظٔٛضیت تٛؾظ ٕ٘بیٙسٜ ؾٟبٔساض ٞسایت ٔیٔأ

ؾؿبت زِٚتی ٞؿتٙس ثٝ اقتطان ٞبیی وٝ زض چٟبضچٛة پبؾرٍٛیی ٔؤفتٕبْ عط وٙس ٚ ٘تبیح آٖ ثبٔٛضیت ضا اضظیبثی ٔیٔأ

ای زاذّی ی زٚضٜٔٛضیت ثب٘ه تٛؾقٝ آفطیمبی خٙٛثی زض ٔقطو ثطضؾزض آفطیمبی خٙٛثی، ٔأثٝ فٙٛاٖ ٔثبَ، ٌصاقتٝ ذٛاٞس قس. 

 ای ا٘دبْ قسٜ اؾت.ٔبِی تٛؾقٝ ؾیؿتٓ خبٔـ تبٔیٗ ثب٘ه زض ظٔیٙٝ اضظیبثی ٌؿتطزٜ ٚ ذبضخی لطاض زاضز؛ ثطضؾی اذیط ایٗ

 3ٔیٗ ٔبِیتأ ؾیبؾتی اثعاضٞبی-3-1-2

زض ظیط آٚضزٜ ٚخٛز زاضز. اثعاضٞبی ٔرتّفی وٝ  ؾیبؾتیٔیٗ ٔبِی ٚ ؾبیط ذسٔبت زض قطایظ چٙسیٗ اثعاض ثطای تأ ٔقٕٛالً

 قٛ٘س ٚ ٞیچىساْ ثسٖٚ اقىبَ ٘یؿتٙس.ا٘س زض فُٕ ثٝ نٛضت تطویجی اؾتفبزٜ ٔیقسٜ

ٞسف ؾیبؾتی اظ عطیك ثٝ وؿت ٚ وبضٞبی  4یبضا٘ٝ ٔتمبعـافغبی ٞبی ؾیبؾتی تبٔیٗ ٔبِی، یه اثعاض ضایح ثطای فقبِیت

ٔٙبثـ الظْ ثطای اضائٝ لیٕت پبییٗ تط ثطای ٌطٜٚ ٞسف اظ عطیك ثبال ثطزٖ  ،اؾت. ثٝ فٙٛاٖ ٔثبَ ٞبوؿت ٚ وبضفكبض ثٝ ؾبیط 
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بز ٞبیی ضا ثطای ٔسیطیت ٚ ٞیئت ٔسیطٜ ایدٔكىُ ایٗ اؾت وٝ یبضا٘ٝ ٔتمبعـ اٍ٘یعٜ لیٕت ثطای ٌطٜٚ زیٍط تأٔیٗ ٔی قٛز.

ٞبی ؾیبؾتی ؾبظز تب زض فقبِیتلبزض ٔیؾؿٝ ضا ٌؿتطـ زٞس ثب تٛخیٝ ایٙىٝ ایٗ أط آٟ٘ب ضا ٞبی تدبضی ٔؤوٙس تب فقبِیتٔی

ثٝ  1ظیط لیٕتثیكتطی قطوت وٙٙس ٚ یب ثٝ ٔكتطیبٖ ٘یبظٔٙس أتیبظ ثیكتطی ثسٞٙس. ایٗ اثط، اغّت ثطای وؿت ٚ وبضٞبی تدبضی 

ٔٙؾٛض تًٙ وطزٖ فطنٝ ثطای ثرف ذهٛنی زض ثبظاضٞبی ٔبِی تدبضی ٚ/ یب تضقیف ٚضٚز ذهٛنی خسیس ثٝ ایٗ ثبظاضٞب ٚ 

 2ثبقس.ٔی ٌیطی اظ تٛؾقٝ ثبظاضٞبی ٔبِیخّٛ

زٞی ثطای ایدبز ٞبی ٌعاضـثطای وبٞف ایٗ ضیؿه، ٕ٘بیٙسٜ ؾٟبٔساض ٚ/ یب ٚظاضت زاضایی ثبیس اظ ٘ؾبضت زاذّی ٚ ٔىب٘یعْ

ای تقٟس قسٜ اؾت حسٚزی ضا ٔقیٗ وٙس. فالٜٚ ٞبی تٛؾقٝقفبفیت اعٕیٙبٖ حبنُ وٙس ٚ ثطای فقبِیت تدبضی وٝ تٛؾظ ثب٘ه

ؾؿبت ٞبی ٘بفبزال٘ٝ ثب ٔؤضا اظ ضلبثت ٞبیی وٝ ثرف ذهٛنیتٛا٘ٙس ثٝ ایدبز ٔىب٘یعْٞب ٔیٞبی زاذّی، زِٚتثط ایٗ ؾیؿتٓ

تٛا٘س زضذٛاؾت وٙس وٝ وٙٙس. ٕٞچٙیٗ ثطای خٌّٛیطی اظ ایٗ ضیؿه، ٕ٘بیٙسٜ ؾٟبٔساض ٔیضؾیسٌی زاضز، زِٚتی ٔهٖٛ ٔی

ظٔیٙٝ وبضی ٔكتطوی وٝ ٔٛؾؿبت ذهٛنی  ٚ ایٞبی تٛؾقٝض ٔكتطن تٛؾظ ثب٘هیه فقبِیت تدبضی ٔقیٗ ثٝ عٛتأٔیٗ ٔبِی 

  3ٌصاضی قٛز.لیٕتزاض٘س، 

ثسیٗ نٛضت وٝ زِٚت اؾت  اظ عطیك حمٛق نبحجبٖ ؾٟبْیىی زیٍط اظ اثعاضٞب ثطای تبٔیٗ ٔبِی وؿت ٚ وبض أتیبظی، 

ثبظزٞی حمٛق نبحجبٖ ؾٟبْ زٞس تب اخبظٜ ٔی  ثٝ ثب٘هپبییٙی ثطای ثب٘ه یب ٔؤؾؿٝ زِٚتی لطاض ٔی زٞس )ٔثالاٞساف فّٕىطزی 

ٞبیی ثطای پٛقف ٞعیٙٝ ٚت ثیٗ ثبظزٜ ثبظاض ٚ ثبظزٜ ٞسف،تفب ٔؤؾؿٝ ٔی تٛا٘س اظ ،اظ ایٗ عطیك .اظ ثبظاض زاقتٝ ثبقس( یتطپبییٗ

وٝ  ٔٙبثقی. یه اثعاض ٔٙبؾت ثطای زِٚت ایٗ اؾت وٝ زض اظاء اؾت ای اذتهبل زازٜ قسٜٞبی تٛؾقٝوٝ ثٝ فقبِیتاؾتفبزٜ وٙس 

ٞب ٞبیی زض ٔبِیبت ثط زضآٔس ٚ زیٍط ٔبِیبتٔٛضز ٘ؾط ٔقبفیت تبٔیٗ ٔبِی اؾتفبزٜ وطزٜ اؾت ثٝ ثب٘هٞبی ؾیبؾتی ثطای فقبِیت

ثٝ ٔٛؾؿبت ثرف ذهٛنی لطاض ای ضا زض یه ٔعیت ضلبثتی ٘ؿجت ٞبی تٛؾقٝوٙس. ثب ایٗ حبَ ایٗ ٘ٛؿ لٛا٘یٗ، ثب٘هافغب ٔی

ثرف ذهٛنی ٚ  ٘س اثط تضقیفی ثطتٛأی ،ٞبی تدبضی قطوت وٙٙسوٝ آٟ٘ب ٔدبظ٘س تب زض فقبِیتثٝ ٕٞبٖ ا٘ساظٜ  زٞس ٚٔی

 س.اظ ٌؿتطـ ثبظاض ضا زاقتٝ ثبق خٌّٛیطی

ٌصاضی ٞعیٙٝ ؾطٔبیٝ ٞبی ؾیبؾتی ایٗ اؾت وٝ زِٚت ثٝ فٙٛاٖ ٔدطی،ٞب ثطای تبٔیٗ ٔبِی فقبِیتیىی زیٍط اظ ٌعیٙٝ

ؾبیط ٔٛؾؿبت  ٞبی زِٚتی ٚٞبی ٔٛؾؿٝ، اخجبض قطوتتٛا٘س قبُٔ تضٕیٗ ثسٞیای ضا وبٞف زٞس. ایٗ ٔیٞبی تٛؾقٝثب٘ه

اظ ثبظاض یب  تطٞبی پبییٗٞب زض ٔٛؾؿٝ ثب ٘طخٞبی ثبظ٘كؿتٍی فٕٛٔی ثطای ذطیس اٚضاق لطضٝ یب لطاض زازٖ ؾپطزٜٔبِی یب نٙسٚق

ثط  غیطٔؿتمیٓ ٔبِیبت٘ٛؿ . ایٗ ضٚـ زض ٚالـ یه ثبقس ؾؿٝ )ٔثال تٛؾظ ثب٘ه ٔطوعی(ثٝ ٔؤثب٘طخ ثٟطٜ وٓ  ٞبیزازٖ ٚاْ

قبٖ ضا تضقیف وٙس، ثبظاضٞبی ٔبِی ضا ٘بٕٞٛاض ؾبظز ٔبِیتٛاٖ تٛا٘س وٝ ٔی ٔبِی زض ثرف ذهٛنی اؾت ٔٙبثـ ٚ ؾطٔبیٝ نبحجبٖ

 س.ٚ تٛؾقٝ ثبظاض ضا ٔتٛلف ٕ٘بی

-ای زض فقبِیتٞبی تٛؾقٝٞبیی وٝ ثب٘هٔبِی ضا ثٝ ٔٙؾٛض خجطاٖ ٞعیٙٝتبٔیٗ تٛا٘ٙس ا٘تمبَ ٔؿتمیٓ ب ٔیٞزض ٟ٘بیت، زِٚت

وٙس ٚ اظ ٔٙبفقی وٝ ثٝ آؾب٘ی ا٘س، ثٝ فٟسٜ ثٍیط٘س. ایٗ ضٚـ اظ ا٘حطافبت ثبِمٜٛ ثبظاض خٌّٛیطی ٔیٞبی ؾیبؾتی، ٔتحُٕ قسٜ

ٔٛضز ثسٖٚ اقىبَ ٘یؿت، زض ایٗ ٔٛضز، ا٘تمبالت ٔبِی ؾبال٘ٝ وٝ زض ٔقطو ایٗ  4ثبقس.لبثُ ؾٙدف ٚقفبف اؾت، ثطذٛضزاض ٔی

ضیعی ٔٛثط ثّٙسٔست تٛؾظ ٔسیطیت ٚ ٞیئت تٛا٘س ثط٘بٔٝثیٙی ٞؿتٙس ٚ ٔیفطآیٙسٞبی ثٛزخٝ ؾبال٘ٝ لطاض زاض٘س، وٕتط لبثُ پیف

 ٔسیطٜ ضا تضقیف ٕ٘بیس.

ٞبی ؾیبؾتی ب چٍٍٛ٘ی فقبِیتزا٘س تثط الظْ ٔیٔؤٛز، حبوٕیت قٞبیی وٝ ثٝ وبض ٌطفتٝ ٔیزض ٞط ضٚـ یب تطویجی اظ ضٚـ

ٔكرم قٛز. ٞسف ایٗ اؾت وٝ ٔٙجـ ٔیٗ ٔبِی ذٛاٞٙس قس، تٛؾظ زِٚت یب ٕ٘بیٙسٜ ؾٟبٔساض ثب ٔكٛضت ٞیئت ٔسیطٜ وٝ تأ

                                                 
1
 Under-price 

2
وٙس، ثطای ا٘دبْ ٔبٔٛضیت ؾیبؾتی ذٛز وؿت ٚ وبضٞبی ثیكتط ٚ ضیؿه ثیكتطی ضا ٘ؿجت ٘تیدٝ زیٍط ایٗ اؾت وٝ ٔٛؾؿٝ ثٝ ٔطاتت فطاتط اظ ٔبٔٛضیتف فُٕ ٔی 

 وٙس.اِٛلٛؿ ثیكتطی ضا ثطای زِٚت ایدبز ٔیٞبی ٔبِی ٔحتُٕیب ثسٞی آٚضزثٝ ٚخٛز ٔیٞبی ثیكتطی ضا پصیطز ٚ زض ایٗ فطآیٙس ظیبٖثٝ آٖ چیعی وٝ ضطٚضی اؾت ٔی
3
 پصیط اؾت.ٞبی ثعضي ظیطثٙبیی أىبٖایٗ أط ثٝ ٚیػٜ زض ظٔیٙٝ تبٔیٗ ٔبِی پطٚغٜ 

 ز وطزٜ اؾت.ای ثطای زؾتطؾی ثٝ ٔٛؾؿبت ذهٛنی ایدبٕٞچٙیٗ ٔٙبفـ ثبِمٜٛ 4
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فٛالت ثبِمٜٛ ٔٙفی ٞبی ؾیبؾتی تكطیح ٚ قفبف قٛز ٚ السأبت تىٕیّی ثطای خٌّٛیطی اظ ٞطٌٛ٘ٝ ٔیٗ ٔبِی ثطای فقبِیتتأ

 .[9] ؾبظٚوبضٞبی تبٔیٗ ٔبِی ٘جبیس زض ٔقطو تغییط ٔىطض لطاض زازٜ قٛز اِجتٝ ا٘دبْ ٌیطز.

 ٞبی ؾیبؾتیظیبثی فّٕىطز فقبِیتٔسیطیت، ٘ؾبضت ٚ اض -3-1-3

ٔٛلقیتی لطاض ٞبی ؾیبؾتی ٚ تٛافك زض ٔٛضز اثعاضٞبی تبٔیٗ ٔبِی آٟ٘ب، ٕ٘بیٙسٜ ؾٟبٔساض زض ٔٛضیتثب تقطیف ٔكرهی اظ ٔأ

وٙس. ٌیطز وٝ ؾیبؾت ذبنی ضا ثب ٞیئت ٔسیطٜ ٚ ٔسیطاٖ اخطایی ثطای فّٕىطز اٞساف فّٕیبتی ٚ تبٔیٗ ٔبِی تٛافك ٔیٔی

وٝ تب حس ٕٔىٗ زض قطایظ لبثُ  یبؾتی زض اذتیبض لطاض ذٛاٞٙس زازٔٛضیت ؾتطی ثطای ٔأ، ٔكرهبت زلیكاٞساف ؾیبؾتی

 ای ثیبٖ ذٛاٞس قس. زض قطایظ ٘تبیح تٛؾقٝ ٌیطی ٚ لبثُ ؾٙدف اظ خّٕٝا٘ساظٜ

ٔست ضا اٞساف تبٔیٗ ٔبِی ثٝ ز٘جبَ ایٗ ذٛاٞس ثٛز وٝ اعٕیٙبٖ حبنُ وٙس ٔسیطیت ٚ ٞیئت ٔسیطٜ پبیساضی ٔبِی عٛال٘ی

 اِقبزٜ زِٚت، تضٕیٗ وٙٙس. زض ٚالـ، اٞساف فّٕیبتی ثٝ ز٘جبَ ایٗ اؾت وٝٞبی ٔىطض ثطای پكتیجب٘ی ذبضقذٛاؾتثسٖٚ زض

وٙٙسٌبٖ اظ ذسٔبت ٔبِی یب ؾبیط ٔكتطیبٖ تضٕیٗ قٛز ٚ ثٝ ٚؾیّٝ فّٕیبت ٞبی ؾیبؾتی ثٝ اؾتفبزٜا٘تمبَ خجطاٖ فقبِیت

. ثٝ فٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ زض ثب٘ه تٛؾقٝ آفطیمبی خٙٛثی ؾٙدف [9] ٘كٛزٞب خصة ٞبی ثیف اظ ا٘ساظٜ( یب ؾبیط ظیبٖ٘بوبضأس )ٞعیٙٝ

ٝ اظ و ٞبییای پطٚغٜٞب( ثٝ ٔٙؾٛض تقییٗ ثٟتط ویفیت اثطات تٛؾقٝای )ٚ ٘ٝ نطفب ثبظزٜقٌٝیطی ٘تبیح تٛؾفّٕىطز ثطای ا٘ساظٜ

ٞبی شیٙفقبٖ ٞبی ویفی اثط تٛؾقٝ ٚ زیسٌبٜخٙجٝثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ ِحبػ ٔبِی تٛؾظ ثب٘ه تٛؾقٝ آفطیمبی خٙٛثی حٕبیت قسٜ 

 .[11] قٛزسٜ تٛؾظ اقربل ثبِث ٔؿتمُ، تقییٗ ٔیٞبی ا٘دبْ قذبضخی اظ اضظـ ٚ ویفیت وبض ایٗ ثب٘ه اظ عطیك ثطضؾی

 

 ایَبی تًسعٍچبرچًة حبکمیت شرکتی خًة ثرای ثبوک -4
ٞبی ٔٛضیتكبٖ زاضز. ثب٘هب ٚ تٛا٘بیی وّی آٟ٘ب زض اخطای ٔأٞای ثط چٍٍٛ٘ی فّٕىطز ثب٘هثیط فٕسٜؾبظٚوبضٞبی حبوٕیتی تأ

زض ایٗ  فطآیٙسٞبی ثبظ، فطاٌیط، قفبف ٚ پبؾرٍٛ فقبِیت وٙٙس.حبوٕیت ٚ ٔسیطیت لٛی ٚ ٔٙبؾت ٚ ای ثبیس ثط اؾبؼ تٛؾقٝ

 ،ٔٛضیتكبٖ زض ضقس ٚ تٛؾقٝوٝ ثطای ا٘دبْ ٔأای ٞبی تٛؾقٝحبوٕیت قطوتی زض ثب٘ه ٞبیِفٝثرف ثٝ ثطضؾی ثطذی اظ ٔؤ

 پطزاظیٓ.ٔی ثبقس،حیبتی ٔی

 
 عملکرد َیئت مذیرٌ -4-1

ٞبی ثبقس ظیطا ٔب٘ـ زذبِتای ٔیٜ ثب فّٕىطز زضؾت یىی اظ فٛأُ حیبتی ثطای ٔٛفمیت یه ثب٘ه تٛؾقٝیه ٞیئت ٔسیط

٘بٔیسٜ [ 12]« یه ؾپط ثؿیبض لٛی ٚ ٔحبفؼ ثطای ٔسیطیت»قٛز. زیبٔٛ٘س آٖ ضا ٔٛضز زض ٔسیطیت ضٚظٔطٜ ثب٘ه ٔیؾیبؾی ثی

ٚفبزاضا٘ٝ ثطای ٘ؾبضت ثطفّٕىطز زض  ثٙسز ٚ زاضای ٚؽیفٝلطاضزاز ٔیؾؿٝ ، ؾبِیب٘ٝ ثب زِٚت ثٙبثط اٞساف ٔؤاؾت. ٞیئت ٔسیطٜ

وٙس ٚ ٘ؿجت ثٝ زِٚت ٚ شیٙفقبٖ پبؾرٍٛ اؾت تب ؾؿٝ ٘ؾبضت ٔی، ٕٞچٙیٗ ثط ٔسیطیت ٔؤخٟت ایٗ اٞساف اؾت. ٞیئت ٔسیطٜ

 اظ اؾتب٘ساضزٞبی ثبالی حبوٕیت قطوتی اعٕیٙبٖ حبنُ قٛز. 

ضای یه لطاضزاز اخطایی ضٚقٗ، یه ثط٘بٔٝ اؾتطاتػیه ثطای زؾتیبثی ثٝ اٞساف ایٗ ٞیئت ٔسیطٜ ثبیس اظ ایٙىٝ ثب٘ه زا

اؾت، اعٕیٙبٖ حبنُ ٕ٘بیس. ٕٞچٙیٗ ثبیس اظ  ی ٔٙبؾت ٚ ؾغح ثبالیی اظ افكبی اعالفبتلطاضزاز، وٙتطَ ٚ حؿبثطؾی ٔبِ

طای خٌّٛیطی اظ فؿبز، اعٕیٙبٖ حبنُ ٞبی اذاللی ٚ السأبت الظْ ثوبضوطز اذاللی ؾبظٔبٖ ثط عجك یه ؾطی اظ زؾتٛضاِقُٕ

عطف ٚ ٔؿتمُ ثبقٙس، زض خٟت ٔٙبفـ ثب٘ه ٚ ثطای تىٕیُ ایٗ ٘مف حیبتی، افضبی ٞیئت ٔسیطٜ ثبیس ثی[. 33]ٕ٘بیس 

 ؾٟبٔساضا٘كبٖ ضفتبض وٙٙس ٚ ثبالتطیٗ ؾغٛح أب٘ت ٚ قبیؿتٍی ضا زاقتٝ ثبقٙس. 

ٞب ٚ ٛضیت ٔكرم، اؾتمالَ اظ زِٚت، تقبزَ ٔٙبؾت ٟٔبضتٞیئت ٔسیطٜ ٘یبظٔٙس یه ٔحیظ تٛإ٘ٙس ٔب٘ٙس یه ٔبٔ

ٞبی ٔٙبؾت ٚ یه زؾتٛضاِقُٕ اذاللی ثطای تدطثیبت، قطح لب٘ٛ٘ی ٚاضح اظ فّٕىطز ٚ ٚؽبیف ٚفبزاضا٘ٝ، قطح وتجی قغُ، ضٚیٝ

ؾت ٘یبظ ثٝ آٔٛظـ تٛاٖ زض ٔٙكٛض ٞیئت ٔسیطٜ شوط وطز. ٞیئت ٔسیطٜ ٕٔىٗ اس. ایٗ اثقبز ضا ٔیٙثبقافضبی ٞیئت ٔسیطٜ ٔی

ٞبی ٛؾظ وٕیتٝزاقتٝ ثبقس ٚ فّٕىطز آٖ ثبیس ؾبال٘ٝ تٛؾظ ذٛز یب ثٝ ٚؾیّٝ ؾٟبٔساض اضظیبثی قٛز. ٞیئت ٔسیطٜ ثبیس ت
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ٕٞچٙیٗ الظْ اؾت.  تغجیك فّٕىطز ، ٔسیطیت ضیؿه ٚ وٕیتٝتطیٗ آٟ٘ب وٕیتٝ حؿبثطؾیز وٝ ضایحترههی پكتیجب٘ی قٛ

 [.14][5]ٞب ثٝ ٕٞىبضی پصیطفتٝ قٛ٘س ی ترههی زض ایٗ وٕیتٝٞبافضبی ذبضخی ثب ٟٔبضتاؾت، 

 

 مذیریت داخلی -4-2

بز وٙس تب اعٕیٙبٖ ٞبی حبوٕیتی زاذّی ٔٙبؾجی ضا ایدؾیؿتٓ ،ثبیس تحت ٘ؾبضت ٞیئت ٔسیطٜ ایٔسیطیت ثب٘ه تٛؾقٝ

زؾت یبفتٝ اؾت. اظ زیسٌبٜ حبوٕیت ای ٔبِی ٚ تٛؾقٝثٝ اٞساف تبٔیٗ٘ٛ٘ی، بضٕٗ ضفبیت اِعأبت لؾؿٝ حبنُ قٛز وٝ ٔؤ

ٞبی فّٕیبتی ٚ ٕٞچٙیٗ ا٘هبف، ای ثٛزٖ زض تٕبْ خٙجٝای ثٝ حطفٝٞبی تٛؾقٝقطوتی انُ پیطٚی اظ اِعأبت فّٕی ثطای ثب٘ه

ٞبی پصیطی ٚ پبؾرٍٛیی ٘ؿجت ثٝ وبضوٙبٖ، زِٚت ٚ شیٙفقبٖ اقبضٜ زاضز. اظ زیسٌبٜ ٔسیطیت ٔبِی، ثب٘هقفبفیت، ٔؿئِٛیت

ای ثبیس ثٝ انَٛ وّی ٚ زلیك ٔسیطیت ٔبِی پبیجٙس ثبقٙس. ایٗ انَٛ قبُٔ اِعأبت ٔٙكٛض آٟ٘ب یب اؾبؾٙبٔٝ آٟ٘ب، اِعأبت قٝتٛؾ

ٞب تٕبْ ثب٘ه»إِّّی اؾت. زض ایٗ ضاؾتب، انَٛ اؾبؾی ثبظَ ثیبٍ٘ط ایٗ اؾت وٝ ثب٘ه ٔطوعی ٚ تب حس أىبٖ اؾتب٘ساضزٞبی ثیٗ

 .[13[]5« ]اض زٞٙس آٟ٘ب اؾتب٘ساضزٞبی فّٕیبتی ٘ؾبضتی ضا تحت پٛقف لطثبیس ثسٖٚ تٛخٝ ثٝ ٔبِىیت 

 

 مذیریت اجرایی -4-3

حفؼ تقبزَ ثیٗ پبؾرٍٛیی ٚ اؾتمالَ زاذّی اؾت. فسْ زؾتیبثی  ،ایٞبی تٛؾقٝتطیٗ ٔكىالت ٘ؾبضت ثب٘هیىی اظ خسی

قٛز ٔسیطیت اخطایی ٌصاضی قٛز. ایٗ ثبفث ٔییٝتٛا٘س ٔٙدط ثٝ زذبِت ؾیبؾی ٚ/یب تهٕیٕبت ضقیف ؾطٔبثٝ چٙیٗ تقبزِی ٔی

 ثرف حیبتی فطآیٙس حبوٕیت ثبقس.

وٙس، ٔٙقمس وٙٙس. ای ثبیس لطاضزاز اخطایی وٝ اٞساف ٚاضحی ضا ٔكرم ٔیتٛافك قسٜ وٝ زِٚت ٚ ثب٘ه تٛؾقٝ ،ثٝ عٛض وّی 

لطاضزازٞبی اخطایی ثٝ عٛض ٔؿتمیٓ ٔٛضز تٛخٝ ٞؿتٙس ؾپؽ ثٝ ثب٘ه اؾتمالَ فّٕیبتی ثطای ز٘جبَ وطزٖ ایٗ اٞساف زازٜ قٛز. 

، ٘ؾبضت ٚ اضظیبثی ضا تؿٟیُ سزٞاِعأبت شیٙفقبٖ ضا تٛضیح ٔی ٙس،واٍ٘یعٜ ایدبز ٔی ،ای تالـ ثیكتطثط چٙیٗ تطتیجبتی، ظیطا

ٝ ثبقٙس ظیطا یه ضاثغٝ ای زاقتتٛا٘ٙس پیبٔسٞبی ٘بذٛاؾتٝ. أب ایٗ لطاضزازٞب ٔی[15] سزٞوٙس ٚ قفبفیت ضا افعایف ٔیٔی

تٛا٘س ثب٘ه ضا ثٝ ٕ٘بیٙسٌی ٚ فسْ تمبضٖ ثعضي اعالفبتی ثیٗ زِٚت ٚ ثب٘ه ٚخٛز زاضز. ثطای ٔثبَ، یه اِعاْ پبیساضی ٔبِی ٔی

 ؾٛق زٞس.ؾٛزآٚض  ٚضٚز زض پطٚغٜ ٞبیثرف ذهٛنی ثطای  ثط ؾٛق زٞس ٚ ثٝ ؾٕت ضلبثت ثبای ٞعیٙٝت تٛؾقٝوبٞف ذسٔب

[. 16ٞب ثطعطف قٛز ]ُ ٕٔىٗ اؾت ثٝ ٚؾیّٝ ا٘تكبض لطاضزاز ثٝ ٔٙؾٛض افعایف ٘ؾبضت ثٝ ٚؾیّٝ ٔطزْ ٚ ضؾب٘ٝثركی اظ ایٗ ٔكى

الظْ اؾت ٞبی ایٗ لطاضزاز، تىٕیُ قٛز، ثطای ٔثبَ ایٗ فُٕ ثبیس ثب قفبفیت ٚ افكب ٔٙبؾت فّٕىطز ثب٘ه زض عَٛ زٚضٜ

 .، ثٝ عٛض ٔؿتٕط افالٖ فٕٛٔی قٛزقٛ٘سٗ ٔبِی ٔیتبٔیٞبیی وٝ ؾجس زاضایی ٞب ٚ پطٚغٜ ٞب، ؾبذتبضؾیبؾت

 

 تفکیک رئیس َیئت مذیرٌ از مذیر عبمل -4-4

ای الساْ ٟٕٔی زض ثطلطاضی حبوٕیت قطوتی ذٛة ٞبی تٛؾقٝتفىیه ضئیؽ ٞیئت ٔسیطٜ ٚ ٔسیط فبُٔ اظ یىسیٍط زض ثب٘ه

٘ؾبضت ثط فّٕىطز ٔسیط فبُٔ اؾت. ثط اؾبؼ تئٛضی قٛز. ثط اؾبؼ ٔغبِقبت ا٘دبْ قسٜ یه ٚؽیفٝ فٕسٜ ٞیئت ٔسیطٜ تّمی ٔی

ٕ٘بیٙسٌی ثطای اؾتمالَ ٞیئت ٔسیطٜ اظ ٔسیطیت، ضئیؽ ٞیئت ٔسیطٜ ٚ ثبالتطیٗ ٔمبْ اخطایی ٘جبیس قرم ٚاحسی ثبقٙس. 

[. ٞبضزٚیه ٚ 17وٙٙس وٝ ضئیؽ ٞیئت ٔسیطٜ ثبیس فطزی ثٝ غیط اظ ٔسیط فبُٔ ثبقس ]ٔقیبضٞبی حبوٕیت ٔٙبؾت ّٔعْ ٔی

تٛا٘س ٔب٘ـ ا٘تكبض اعالفبت ثٝ افضبی ٞبی ٔسیط فبُٔ ٚ ضئیؽ ٞیئت ٔسیطٜ ٔی( زضیبفتٙس وٝ تدٕیـ ؾٕت2011ٕٞىبضاٖ )

ثبقس لبزض زٞس ثبالتطیٗ ٔمبْ اخطایی وٝ ٕٞعٔبٖ ضئیؽ ٞیئت ٔسیطٜ ٘یع ٔیٞب ٘كبٖ ٔی[. ایٗ ثطضؾی18ٞیئت ٔسیطٜ قٛز ]

ٞبی وٙتطِی ٚ تقبزَ ضا ٘بزیسٜ اٍ٘بضز ٚ اظ ایٗ عطیك ثٝ ز زاقتٝ ٚ ؾیؿتٓاؾت فطآیٙس ضاٞجطی زاذّی ضا تحت ؾیغطٜ ذٛ

ضؾس تفىیه تهسی اثطثركی ٚؽیفٝ ٘ؾبضتی ٞیئت ٔسیطٜ اظ عطیك ٘ؾبْ حبوٕیت قطوتی ِغٕٝ ٚاضز ٕ٘بیس. ثٙبثطایٗ ثٝ ٘ؾط ٔی

یبثی ثٝ اٞساف ؾیبؾتی ٚ وبٞف فؿبز تٛا٘س ثٝ فّٕىطز ٚالقی زض زؾتزٚ پؿت ضئیؽ ٞیئت ٔسیطٜ ٚ ثبالتطیٗ ٔمبْ اخطایی ٔی

 وٕه وٙس.
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تٛا٘س ٔٙدط ثٝ وبٞف اثطثركی ٘مف تٛاٖ ثیبٖ ٕ٘ٛز وٝ فسْ تفىیه ٚؽبیف ٔسیط فبُٔ ٚ ضئیؽ ٞیئت ٔسیطٜ ٔیثٙبثطایٗ ٔی

طٜ ؾبظی فؿبز ٚ تضییـ حمٛق شیٙفقبٖ ضا زض پی زاقتٝ ثبقس. اٌط ٔسیط فبُٔ ٚ ٞیئت ٔسی٘ؾبضتی ٞیئت ٔسیطٜ قسٜ ٚ ظٔیٙٝ

یىؿبٖ ثبقٙس، آٍ٘بٜ ٕٔىٗ اؾت لسضت ٔسیط فبُٔ ظیبز قٛز ٚ اٚ ثٝ خبی ایٙىٝ ثٝ فىط پیكجطز اٞساف تقییٗ قسٜ ثب٘ه ثبقس، ثٝ 

قٛز حبوٕیت قطوتی وبضاتط [. ثٙبثطایٗ خسا ٕ٘ٛزٖ ضئیؽ ٞیئت ٔسیطٜ اظ ٔسیط فبُٔ ثبفث ٔی17ز٘جبَ ٔٙبفـ ذٛز ثبقس ]

 ای زض خٟت تحمك اٞساف ؾیبؾتی ثٟجٛز یبثس.ٝٞبی تٛؾقافٕبَ قسٜ ٚ فّٕىطز ثب٘ه

 

 افشب ي شفبفیت اَذاف ي عملکرد -4-5

ثبقس. ثط اؾبؼ ای ٔیٔٛضیت تٛؾقٝای ثطای تحمك ٔأٞبی تٛؾقٝض ثب٘هتطیٗ ضوٗ حبوٕیت قطوتی ذٛة زقفبفیت ٟٔٓ

ٚ ٔسیطیت اضقس زض ٚضقیتی وٝ ثٝ ٞبی وٕیتٝ ثبَ زض ٔٛالقی وٝ قفبفیت ٚخٛز ٘ساضز، حفؼ ٞیئت ٔسیطٜ ٔؿتٙسات ٚ ثطضؾی

افتس وٝ قیٜٛ ٔٙبؾت پبؾرٍٛی السأبت ٚ فّٕىطز ذٛز ثبقٙس، أطی ثؽ زقٛاض اؾت. ایٗ ٔٛضٛؿ زض ٔٛالقی اتفبق ٔی

ٞسف اظ قفبفیت زض  ،ثبقٙس. اظ ایٗ ضٚفبلس اعالفبت وبفی ضاخـ ثٝ ؾبذتبض ٚ اٞساف ثب٘ه ٔی ،شیٙفقبٖ، فقبالٖ ثبظاض ٚ فْٕٛ ٔطزْ

حٛظٜ حبوٕیت قطوتی، اضائٝ اعالفبت ٟٔٓ ٚ الظْ ثطای عطفیٗ اؾت ثٝ ٘حٛی وٝ ثتٛا٘ٙس وبضایی ٞیئت ٔسیطٜ ٚ ٞیئت فبُٔ ضا 

 [. 19ٞبی ٘ؾبضتی، اضظیبثی ٕ٘بیس ]زض ظٔیٙٝ ازاضٜ أٛض ثب٘ه، ٔغبثك ثب لٛا٘یٗ ٚ زض چبضچٛة ضٚـ

ای ثٝ ٞبی تٛؾقٝثبیس اؾتب٘ساضزٞبی حؿبثساضی، حؿبثطؾی، قفبفیت ٚ افكب زض ثب٘هثٙبثطایٗ ثطای ثٟجٛز ٚ تمٛیت قفبفیت، 

ای لطاض زاضز اظ خّٕٝ وبض ٌطفتٝ قٛز. ثٝ فٙٛاٖ ٔثبَ ثب٘ه تٛؾقٝ آفطیمبی خٙٛثی زض ٔقطو اِعأبت افكب ٚ حؿبثساضی ٌؿتطزٜ

ٞب وٝ اثط یه ضٕیٕٝ اظ ٌعاضـ فقبِیت ٞبی ٔبِی ؾبال٘ٝ حؿبثطؾی قسٜ ٚ ٌعاضـ ٔسیط،یه ٌعاضـ ؾبال٘ٝ قبُٔ نٛضت

زٞس، یه ٌعاضـ اعالفبت وٝ ثط عجك پیكجطز زؾتطؾی ثٝ ٔٙكٛض ٞبی ثب٘ه ضا زض عَٛ ؾبَ قطح ٔیای فقبِیتتٛؾقٝ

تٕبْ ٌعاضقبت ٚ ٕٞچٙیٗ اعالفبت  ٔبٞٝ قبُٔ یه ٔطٚض اؾتطاتػیه، ( ٔٙتكط قسٜ اؾت ٚ ٌعاضـ قف2000اعالفبت )

اعالفبت ٔبِی ٚ فّٕیبتی  ،بیت ایٗ ثب٘ه لبثُ زؾتطؾی اؾت. فالٜٚ ثط ایٗ ثب٘ه تٛؾقٝ آفطیمبی خٙٛثیٌؿتطزٜ اضبفی زض ٚة ؾ

 وٙس.ضا ثٝ نٛضت فهّی ثٝ ذعا٘ٝ ّٔی اضؾبَ ٔی

ای ثبیس اٞساف وّی ذٛز ٚ ایٙىٝ چغٛض ٚ چٍٛ٘ٝ آٟ٘ب ضا فّٕی ذٛاٞس وطز، افكب وٙس. ایٗ أط ٞبی تٛؾقٕٝٞچٙیٗ ثب٘ه

وٙس. زض ثب٘ه تٛؾقٝ آفطیمبی خٙٛثی، ٌعاضـ ٔسیطاٖ وٝ زض ٌعاضـ ؾبال٘ٝ الت انّی ٔیبٖ اٞساف ضا افكب ٔیضٚـ تٛظیـ ٔجبز

زٞس. ٌعاضـ ٔسیطاٖ یه ٌعاضـ التهبزی، ٌعاضـ ٔحیظ ظیؿت ٚ ٌعاضـ قٛز، اٞساف ٚ فّٕىطز ضا ٔٛضز ثحث لطاض ٔیاضائٝ ٔی

ت ٚ ذسٔبت ٚ تٕطوع خغطافیبیی آٟ٘ب ٚ ثرف وؿت ٚ وبض ٚ ٌعاضقبت اختٕبفی ضا زض ثط زاضز. ٌعاضـ التهبزی، تحٛیُ ٔحهٛال

وٙس. ٌعاضـ ظیؿت ٔحیغی یه ثحث ویفی اظ اثط ٔحیغی ٔحهٛالت ٚ ذسٔبت ثب٘ىی ٚ ای ثب٘ه ضا اضائٝ ٔیٔطثٛط ثٝ اثط تٛؾقٝ

ٞبیی ٔب٘ٙس تٛؾقٝ تی زض ظٔیٙٝٞب ٚ تبثیطاوٙس. ثٝ عٛض ٔكبثٝ، ٌعاضـ اختٕبفی یه ثحث ویفی اظ فقبِیتفّٕیبت ثب٘ه اضائٝ ٔی

زٞس. ٌعاضـ ٔسیطاٖ زض ٔقطو حؿبثطؾی ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی، ؾالٔت ٚ ثطاثطی خٙؿیتی ٚ ٕٞچٙیٗ زض ضاثغٝ ثب وبضوٙبٖ آٖ اضائٝ ٔی

ضا ضاخـ ثٝ  ای )قف ٔبٞٝ( اعالفبت تٛضیحی اضبفیٞبی زٚضٜذبضخی ثٝ ٔٙؾٛض تبییس ٔحتٛی وٕی ٚ ویفی آٖ اؾت. ٌعاضـ

زٞس. ثط٘بٔٝ ثبظاضیبثی ثب٘ه تٛؾقٝ آفطیمبی خٙٛثی ثٝ ٔٙؾٛض افعایف آٌبٞی فٕٛٔی اظ ٔبٔٛضیت ٚ فّٕىطزقبٖ ٝ ٔیاضائ اٞساف

٘كبٖ ٔی زٞس،  ٞبی اؾتطاتػیه ٔتٙبٚة ضاقٛز. ایٗ ثب٘ه ٕٞچٙیٗ ٔسِی وٝ ٘تبیح ثبِمٜٛ فّٕىطز ٔبِی تهٕیٓپیٍیطی ٔی

 ٞبی وؿت ٚ وبض ٚ اٞسافف اؾت.ی اثط ٔجبزالت انّی زض ؾیبؾتٌیطزازٜ اؾت. ایٗ ٔسَ اثعاضی ثطای ا٘ساظٜ ٌؿتطـ

ٞبی وّیسی فّٕىطز تبٔیٗ ٔبِی ٚ وؿت ٚ وبض زض افكبی چٍٍٛ٘ی تحمك اٞساف ثٝ وبض ثطزٜ ، ثبیس قبذماظ ؾٛی زیٍط

آفطیمبی خٙٛثی ٞب ٚ ٔمبیؿٝ ثب ؾبَ لجُ ضا اضائٝ زٞس. ثٝ عٛض ٔثبَ ثطای ثب٘ه تٛؾقٝ قٛ٘س. ٌعاضـ ؾبال٘ٝ ثبیس ایٗ قبذم

ٞسف اؾتطاتػیه زض  9ٞسف ٚیػٜ تحت  31فّٕىطز ایٗ ثب٘ه ضا ثط ضٚی  ،1ٔسَ وبضت أتیبظی ٔتٛاظٖ ٌعاضـ التهبزی زض لبِت

زٞس اثطات التهبزی ضا اضائٝ ٔیفّٕىطزی زض ٔٛضز زٞس. ایٗ ضٚـ اعالفبت ٔمبیؿٝ ثب ؾبَ لجُ ٔٛضز ثحث ٚ ثطضؾی لطاض ٔی

-ٞبی وٓ زضآٔس( ٚ اثطات اختٕبفی )ٔب٘ٙس ٞعیٙٝ پبییٗ ؾبذت ذب٘ٝ( فقبِیتِم ّٔی، اقتغبَ ٚ ذب٘ٛازٜ)ٔثال اظ ٘ؾط تِٛیس ٘بذب
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٘یع ثرف زیٍطی اظ ایٗ  آیسثٝ ٚخٛز ٔی 1ٞبی التهبزی زاذّی ٚ ٔبتطیؽ حؿبثساضی اختٕبفیٞبی ایٗ ثب٘ه وٝ اظ عطیك ٔسَ

ٞبی قبذم ٕٞطاٜ ٌعاضـ ؾبال٘ٝ افكب ٔی قٛز. ٕٞچٙیٗ ٝٞب زض یه ٌعاضـ خساٌب٘ٝ ث. خعئیبت ٔطثٛط ثٝ ٔسٌَعاضـ اؾت

 زٞسای ضا قطح ٔیوٝ ضٚـ ثٝ وبض ٌطفتٝ قسٜ ثطای ٔحبؾجٝ اثطات تٛؾقٝ ٞب اضائٝ ٔی قٛزض ضٕیٕٝ ٌعاضـ فقبِیتاضبفی ز

[11]. 

 

 مصًن ثًدن از فشبر سیبسی-4-6

ثطاثط فكبضٞبی ٘بذٛاؾتٝ زِٚتی وٝ ٕٔىٗ اؾت ثب ٞسف ای زض ٞبی تٛؾقٝاخطای ؾبظٚوبضٞبی حبوٕیتی ٚ ٟ٘بزی وٝ اظ ثب٘ه

ؾؿبت ثبیس ثٝ ٔٙؾٛض زاض اؾت. ایٗ ثسیٗ ٔقٙی اؾت وٝ ٔؤوٙس اظ إٞیت ثطذٛضٔٛضز ٘ؾط ثب٘ه ٔتضبز ثبقس، حٕبیت ٔی

زِٚت ٞبی عطاحی قسٜ تٛؾظ ٌصاضی وٙٙس وٝ ایٗ أط ٔؿتّعْ حٕبیت اظ ثط٘بٔٝٞبی تقییٗ قسٜ، ٞسفپكتیجب٘ی اظ اؾتطاتػی

ٔؿتمُ فُٕ ٕ٘بیس. ثٝ فٙٛاٖ ٔثبَ،  ٞبی ٔكرم قسٜ وبٔالًٔٛضیتیس ثٝ ِحبػ فّٕیبتی ثب تٛخٝ ثٝ ٔأاؾت أب زض فیٗ حبَ ثب

ٔست ؾیبؾی یب زاقتٗ ٞبی وٛتبٜؾیبؾی ثطای ثٝ زؾت آٚضزٖ پیطٚظی ای ثٝ فٙٛاٖ اثعاضٞبی تٛؾقٝثب٘هضیؿه اؾتفبزٜ اظ 

 ٚیػٜ زض ؾغح ّٔی ثبیس تب حس أىبٖ وبٞف یبثس.ضفتبضٞبی فبؾس ٔطتجظ ثب آٟ٘ب ثٝ 

ای ٚ ٌیطی قفبف ٚ پبؾرٍٛ ثبیس لٛا٘یٗ ٘حٜٛ فّٕىطز ٞیئت ٔسیطٜ ثب٘ه تٛؾقٝثٝ ٔٙؾٛض اعٕیٙبٖ اظ فطآیٙسٞبی تهٕیٓ

 ٞبی حمیمی ثٝ ضٚقٙی ثیبٖ قٛ٘س.ٕٞچٙیٗ اعالفبتی زض ٔٛضز خٟت ٚ ضٚـ ا٘تربة ٚ تحٛیُ پطٚغٜ

ٔمطض  ایٞبی تٛؾقٝٞبی ضٚقٗ، قفبف ٚ ٔٙهفب٘ٝ ثطای اؾترساْ وبضٔٙساٖ ٚ ٔسیطاٖ ثب٘هزؾتٛضاِقُٕضطٚضی اؾت تب 

-ٖ ثط پبیٝ قبیؿتٝا٘تربة وبضٔٙسا ویس ثبیس ثطای زاقتٝ ثبقٙس أب تأٔبزٌی حطفٝای ثبیس آٞبی تٛؾقٝقٛز. وبضوٙبٖ تٕبْ ثب٘ه

ای ثٝ انَٛ ذٛز پبیجٙس ٞؿتٙس ٚ ٕٞچٙیٗ ثٟتطیٗ اؾتقسازٞب ضا ثٝ وبض ٞبی تٛؾقٝثبقس. ثطای اعٕیٙبٖ اظ ایٙىٝ ثب٘هؾبالضی 

 .[10] خٙؿیتی اخطا قٛزترههی ٚ حتی ٞبی لٛی ثبیس ثطای افٕبَ تقبزَ ٌیط٘س ؾیبؾتٔی

 

 ي کبرکىبن ثبوک 2مشبرکت فعبل جبمعٍ مذوی -4-7

ٞبی تدبضی ٚ اتحبزیٝ خبٔقٝ ٔس٘ی اظ خّٕٝ اتحبزیٝزاض ثبظیٍطاٖ ٞبیی ضا ثطای ٔكبضوت ٔقٙیای ثبیس وب٘بَٞبی تٛؾقٝثب٘ه

ٞبی قبٖ ایدبز وٙٙس. ٔكبضوت خبٔقٝ ٔس٘ی ٘ٝ تٟٙب زض اخطا، ٘ؾبضت ٚ اضظیبثی پطٚغٌٜیطیوبضوٙبٖ ثب٘ه زض فطآیٙسٞبی تهٕیٓ

ای ٘یع ٟٔٓ قٝٞبی تٛؾٞبی ثب٘هٞبی اضظقٕٙس زض عطاحی ؾیبؾتٞب ثّىٝ ثٝ فٙٛاٖ ٚضٚزیتبٔیٗ ٔبِی قسٜ تٛؾظ ایٗ ثب٘ه

ٞب زاقتٝ ثبقٙس ٞبی خبٔقٝ ٔس٘ی اظ ایٙىٝ ٕ٘بیٙسٌب٘ی زض ؾغح ٞیئت ٔسیطٜ زض ایٗ ثب٘هاؾت. ثب ایٗ حبَ، ثؿیبضی اظ ؾبظٔبٖ

ٞب، وّیسی ثطای ٌیطی ٚالقی ثب٘هٞبی خبٔقٝ ٔس٘ی ٚ خٛأـ ٔحّی اظ تهٕیٓثسثیٗ ٞؿتٙس؛ ثٝ ایٗ زِیُ وٝ اؾتمالَ ؾبظٔبٖ

ٞبی خبٔقٝ ٔس٘ی، ثبقس. زض فٛو ایدبز ا٘دٌٕٗصاضی ٚ ؾیبؾتی آٟ٘ب ٔیٝ ٔٙؾٛض حؿبثطؾی تهٕیٕبت ؾطٔبیٝایدبز ٟ٘بزٞبیی ث

تٛا٘س ثٝ اعٕیٙبٖ اظ اضائٝ ٔٙبفـ ٞبی ٔرتّف خبٔقٝ ٔس٘ی ثب یه تقبزَ خٙؿیتی ٚ لٛٔی ٔٙبؾت ٔیٔطوت اظ ٕ٘بیٙسٌبٖ ٌطٜٚ

 .ٔرتّف، وٕه ٕ٘بیس

-تٛا٘ٙس ٘مفثبقس، أب وبضٔٙساٖ ٔیای ثؿیبض حیبتی ٔیٞبی تٛؾقٝیت ذٛة ثب٘هحٕبیت اظ حمٛق وبضٔٙساٖ ثطای حبوٕ

ٖ ثب٘ه حك زاض٘س تب اتحبزیٝ س. ایٙىٝ اعٕیٙبٖ حبنُ قٛز وبضٔٙساای ثبظی وٙٙٞبی تٛؾقٝٞبی زیٍطی ٘یع زض حبوٕیت ثب٘ه

ثطای ٔثبَ زض ٔىعیه حیبتی ٟٔٓ اؾت )بْ زٞٙس، ثٝ عٛض ا٘د ٔبت خٕقی زض ٕٞٝ ؾغٛح لب٘ٛ٘یوبضٌطی زاقتٝ ثبقٙس ٚ السا

ٞبی ذٛز ثطای ٔسیطیت اٖ ثب٘ه ثبیس تٛا٘بیی ٚ حك اضائٝ ٍ٘طا٘یفتهبة وٙٙس(. زض تٕبْ ؾغٛح، وبضٔٙستٛا٘ٙس اوبضٔٙساٖ ثب٘ه ٕ٘ی

ٝ وبضٔٙساٖ ٞبی تٛؾقٝ ّٔی ٘كبٖ زازٜ وزض یه ضٚـ ثبظ، ثسٖٚ ا٘تؾبض ٞیچ ٚاوٙف ٔتمبثُ ضا زاقتٝ ثبقٙس. تدطثٝ ثطذی اظ ثب٘ه

-یبثیزاض ثطای تقطیف خٟتای ایفب وٙٙس وٝ زض یه ضٚـ ٔقٙیٞبی تٛؾقٝتٛا٘ٙس یه ٘مف ٔفیس زض ؾبذتبض حبوٕیتی ثب٘هٔی

                                                 
1
 Social Accounting Matrix models (SAM) 

2
civil society 
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ای زاضز فطٚقی( ٞیئت ٔسیطٜای ٚ ذطزٜوٙس. ثطای ٔثبَ ثب٘ه زِٚتی ٞٙس )زاضای فّٕیبت تٛؾقٝٞبی ؾیبؾتی ٔٛؾؿٝ وٕه ٔی

 .[10]اؾت وٝ تٛؾظ زِٚت تقییٗ قسٜ اؾت زیٍطی یه فضٛ ٔسیطیتی وٝ قبُٔ یه وبضٔٙس ثب٘ىی ٚ

 

 َبی شفبفیت قًی مجتىی ثر حق اطالعبتسیبست -4-8

ٞبی قفبفیت ثبیس حك قٟطٚ٘ساٖ ثطای زؾتطؾی ثٝ اعالفبت تٛؾظ ٔؿئِٛیٗ زِٚتی ٔحفٛػ ثٕب٘س. ایٗ ثط اؾبؼ ؾیبؾت

ثٝ  2ٚ وٕیتٝ حمٛق ثكط ُّٔ ٔتحس 1تٛؾظ زازٌبٜ حمٛق ثكط اضٚپبإُِّ تقٟس قسٜ ٚ لبٖ٘ٛ ثیٗ تحتیه حك اؾبؾی اؾت وٝ 

ٞبی ای ضا ٔحمك ؾبظ٘س، ثب٘هٔٛضیت زاض٘س تب ٘تبیح تٛؾقٝای ٔأت. ٕٞب٘غٛض وٝ ٔٛؾؿبت تٛؾقٝضؾٕیت قٙبذتٝ قسٜ اؾ

 ای ٚ خٟب٘ی ثبیس ثب ایٗ انَٛ ٔغبثمت زاقتٝ ثبقٙس.ای ّٔی ٚ ٔٙغمٝتٛؾقٝ

 فٙهط انّی ظیط ثبقس: 5ای ثبیس تطویجی اظ ی تٛؾقٝٞبٞبی قفبفیت ثب٘هؾیبؾت

 ضا زاقتٝ  ای ثبیس قطایظ قفبفیت زض ؾبظٚوبضٞبی لطاضزاز ثب ٔكتطیبٖٞبی تٛؾقٝحك زؾتطؾی ثٝ اعالفبت: ثب٘ه

 .فٕٛٔی اعالفبت ٟٔٓ ضا افكب وٙٙسعٛض ثٝثبقٙس ٚ 

  ٗای ثبیس اعالفبت ٞبی تٛؾقٝاؾتثٙبئبتی افكب قٛز. ثب٘هافكبی ذٛزوبض اعالفبت: تٕبْ اؾٙبز ثبیس ثب زض ٘ؾط ٌطفت

ی ٚ اختٕبفی ثطای وؿب٘ی وٝ ٞبی ٔحیغوٙٙس اظ خّٕٝ اضظیبثیٔیٗ ٔبِی ٔیٞبیی وٝ تأٔقی ضا زض ٔٛضز فقبِیتخب

-ٚغٜٞب ثبیس اعالفبت ٔطثٛط ثٝ ذطزٜ پط، ایٗ ثب٘هذٛقٝ ایزٞی ٌیط٘س، ٔٙتكط وٙٙس. زض ٔٛضز ٚاْثیط لطاض ٔیتحت تأ

 ٞبی پكتیجب٘ی قسٜ تٛؾظ ٔكتطیب٘كبٖ ضا ٔٙتكط وٙٙس.

 ٌیطز وٝ تهٕیٓ زض ٔٛضز اؾتثٙبئبت ثبیس اؾتثٙبئبت ٔحسٚز: افكبی اعالفبت ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ اؾتثٙبئبتی نٛضت ٔی

 تٛؾظ ضئیؽ ٞیئت ٔسیطٜ ا٘دبْ ٌیطز ٘ٝ تٛؾظ ٔكتطیبٖ یب ٔسیطیت.

 ٚ ٖقٛ٘س حك ثط ٔیثب٘ه ٔتأٞبی ایٗ ثٝ ٚیػٜ افطازی وٝ اظ فقبِیت حك زضذٛاؾت اعالفبت: ثٝ عٛض وّی، قٟطٚ٘سا

تٛا٘ٙس زضذٛاؾت قٛ٘س. فطآیٙس ٞبیی ٔیٞبی تٛؾقٝ ثبیس ٔكرم وٙٙس وٝ چٝ زازٜزضذٛاؾت اعالفبت ضا زاض٘س. ثب٘ه

 ٞعیٙٝ ثبقس.زضذٛاؾت اعالفبت ثبیس ؾبزٜ، ؾطیـ ٚ ضایٍبٖ یب وٓ

 ٓؾؿبت ثبیس ای، ٔؤب٘ی ٚ ٔٙغمٝٞبی تٛؾقٝ چٙسخب٘جٝ، خٟ، زض ٔٛضز ثب٘هٌیطی: ثٝ فٙٛاٖ ٔثبَزؾتطؾی ثٝ تهٕی

ٔسیطٜ ٚ چٍٍٛ٘ی تهٕیٕبت زض ٞبی وكٛضٞبی ٔرتّف ضا زض زاذُ ٞیئتتطی ضا افكب وٙٙسوٝ ٔٛلقیتاعالفبت زلیك

ٔسیطٜ ضا زٞس وٝ ٞیئت وٙس. ایٗ أط ثٝ قٟطٚ٘ساٖ ایٗ اخبظٜ ٔیٞبیی وٝ زض حبَ ا٘دبْ ٞؿتٙس آقىبض ٔیپطٚغٜ

-ؾبیت ایٗ ثب٘ه قٛز ثبیس ثٝ نٛضت فٕٛٔی ثط ضٚی ٚةپبؾرٍٛ ٍ٘ٝ زاض٘س. خّؿبتی وٝ تهٕیٕبت زض آٟ٘ب ٌطفتٝ ٔی

 .[10] ٞب لطاض ٌیطز

 

 َبی پبسخگًیی قًیسیبست -4-9

ٞب، خبٔقٝ پبضِٕبٖٞب، ای ثبیس عطاحی ٚ اخطا قٛز تب ثٝ ا٘ٛاؿ ثبظیٍطاٖ اظ خّٕٝ زِٚتٞبی تٛؾقٝٞبی پبؾرٍٛیی ثب٘هؾیبؾت

 ٞب ضا پبؾرٍٛ ٍ٘ٝ زاض٘س.ٞبی ٔحّی؛ أىبٖ زٞس تب ایٗ ثب٘هٔس٘ی ٚ وٕیتٝ

 ای ثبیس قبُٔ ؾٝ فٙهط انّی ثبقس:ٞبی تٛؾقٝٞبی پبؾرٍٛیی ثب٘هؾیبؾت

ٔؿتمُ ٞبی ای ثبیس ٔٙبثـ وبفی ضا ثطای تبٔیٗ ٔبِی اضظیبثیٞبی تٛؾقٝٞبی ٔؿتمُ ٚ آٔٛذتٗ تدطثٝ: ثب٘هاضظیبثی .1

ٞبی ٌصقتٝ ثٝ زؾت ؾبظز تب تدبضثی وٝ اظ فقبِیتاذتهبل زٞٙس ٚ فطآیٙسٞبیی ضا ایدبز وٙٙس وٝ آٟ٘ب ضا لبزض ٔی

 ثیبٔٛظ٘س.خسیس آٔسٜ اؾت ثٝ ٞیئت ٔسیطٜ 

                                                 
1
 European Court of Human Rights 

2
 United Nations Human Rights Committee 
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ٞبی ّٔی: ایٗ ثساٖ زاض شیٙفقبٖ ذبضخی اظ خّٕٝ خبٔقٝ ٔس٘ی، خٛأـ آؾیت زیسٜ ٚ پبضِٕبٖٔكبضوت فقبَ ٚ ٔقٙی .2

ٞبی زض ا٘تؾبض زاقتٝ ثبقٙس ٚ خّؿبت وٝ ایٗ ثبظیٍطاٖ ثبیس زؾتطؾی ثٝ ٔٛلـ ثٝ اعالفبتی ضاخـ ثٝ ٚاْ ٔقٙی اؾت

ٞیئت ٔسیطٜ ثبیس ثب ا٘تكبض آٌٟی ثٝ عٛض فٕٛٔی ٔٙتكط قٛز. ٔٙبثـ ٔبِی ٚ ا٘ؿب٘ی وبفی ثبیس ثٝ ٔٙؾٛض اعٕیٙبٖ اظ 

خٟب٘ی ترهیم زازٜ قٛز. حٕبیت اظ حمٛق افطاز  ای ٚای ٔطتجظ ٚ ضٚقٗ زض ؾغح ّٔی، ٔٙغمٝفطآیٙسٞبی ٔكبٚضٜ

ٞب تهٛیت ٚ ییس پطٚغٜثٝ فٙٛاٖ یه اِعاْ ضطٚضی ثطای تأ ؾؿبت لطاض زازٜ قٛز ٚٞبی تٕبْ ٔؤٛٔی ثبیس زض ؾیبؾتث

 اخطا قٛز.

ٞب ثبیس ٞبی پبؾرٍٛیی، ایٗ ثب٘هٔٛضیتٞبی قىبیبت ٔؿتمُ، وبضثطپؿٙس ٚ ٔؤثط: ثٝ ٔٙؾٛض تحمك ٔأٔىب٘یؿٓ .3

٘ؾط اظ ی لبٖ٘ٛ ٔحٛض ضا زاقتٝ ثبقٙس نطف ٞبی قىبیبتی ایدبز وٙٙس وٝ تٛا٘بیی اضظیبثی ا٘غجبق ثب اؾتب٘ساضزٞب٘یؿٓٔىب

ثّىٝ ثٝ  ٛاٖ ٔب٘قی ثطای پیكطفت ثبقسٞبی قىبیبت ٘جبیس ثٝ فٙا٘س. زض انُ، ٔىب٘یؿٓٞبیی وٝ تبٔیٗ ٔبِی قسٜفقبِیت

ٞبی آؾیت زیسٜ ثبیس حك قىبیت زاقتٝ ثبقٙس ٚ ثٝ ثبقس. افطاز ٚ ٌطٜٚفٙٛاٖ فٙهطی ثطای زؾتیبثی ثٝ ٘تبیح تٛؾقٝ 

وٙٙسٌبٖ ٞبیی ضا ثطای حٕبیت اظ قىبیت٘بٔٝای ثبیس ٔٛافمتٞبی تٛؾقٝخجطاٖ ذؿبضت ثبقٙس زض حبِی وٝ ثب٘هز٘جبَ 

طؼ، وبضثطپؿٙس ٚ ٞبی قىبیبت ثبیس ثٝ آؾب٘ی لبثُ زؾتٚ خجطاٖ ذؿبضت آٟ٘ب زض نٛضت ٚلٛؿ اتربش وٙٙس. ٔىب٘یعْ

 ٞب ثبیس اِعأی ثبقس.ٞب ثبیس ثب ٔٙبثـ وبفی اضائٝ قٛ٘س ٚ تٛنیٝٔؿتمُ ثبقٙس. ٔىب٘یعْ

( ٘كبٖ 2ای ثیبٖ قس زض قىُ )ٞبی تٛؾقٝوٝ زض ذهٛل حبوٕیت قطوتی ذٛة زض ثب٘هٌب٘ٝ ای قٕبی وّی اظٔفبٞیٓ ٘ٝ

 زازٜ قسٜ اؾت.

 

 ایَبی تًسعٍ: چبرچًة حبکمیت شرکتی خًة در ثبوک2شکل
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 ای ایران ي ارائٍ راَکبرَبمًاوع تحقق حبکمیت شرکتی در ثبوکذاری تًسعٍ -5
ٞب ٚ ثب تٛخٝ ثٝ إٞیت ثؿیبض ظیبز اؾتمطاض حبوٕیت قطوتی زض ؾیؿتٓ ثب٘ىساضی وكٛض ٚ ضفـ ٔكىالت ظیطؾبذتی زض ثب٘ه

ٔمِٛٝ حبوٕیت قطوتی ثب اٞسافی چٖٛ انالح ثٝ ٘ؾط ٔی ضؾس ایٗ ٔمِٛٝ زض ٘ؾبْ ثب٘ىساضی ز٘یب، پیكطفت تٛخٝ ثٝ ثب ٕٞچٙیٗ 

ثركی [. اظ ایٗ ضٚ 17زض وكٛض ٘ساضز ] ، خبیٍبٜ ٔٙبؾجیٞب، تٛخٝ ثٝ حمٛق شیٙفقبٖ ٚ افكب ٚ قفبفیتلٛافس زضٖٚ ؾبظٔب٘ی ثب٘ه

یٗ حمٛق شیٙفقبٖ، ٔسیطیت ای وكٛض اظ خّٕٝ فسْ قفبفیت، فسْ تبٔٞبی ٔٛخٛز زض ٘ؾبْ ثب٘ىساضی تٛؾقٝٞب ٚ چبِفاذتالَاظ 

ثطآٔسٜ اظ ضا ٔی تٛاٖ فّٕىطز غیطقفبف، ٘ؾبضت ٚ حبوٕیت زاذّی ضقیف، ترهیم غیط وبضای ٔٙبثـ، حؿبثطؾی غیط اثط ثرف 

 .وكٛض زا٘ؿتای تٛؾقٝٞبی فمساٖ عطاحی ٚ اخطای لٛافس حبوٕیت قطوتی ٔٙبؾت زض ثب٘ه

اظ خّٕٝ ایطاٖ، ثطضؾی ٚضقیت ٔٛخٛز حبوٕیت قطوتی زض ٘ؾبْ  ثب ٚخٛز ذألٞبیی زض وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾقٝ زض ٚالـ

 :ؾبظزٞبیی ضا ثٝ قطح ظیط ٕ٘بیبٖ ٔیای ایطاٖ ٔؿبئُ ٚ چبِفثب٘ىساضی تٛؾقٝ

ای ٚ تدبضی زض لٛا٘یٗ ٚ ضٛاثظ ثب٘ه ٔطوعی، زض حبِی وٝ تٛؾقٝ -ٞبی ترههیفسْ ٚخٛز تفبٚت ضٚقٗ ثیٗ ثب٘ه -

 ٔتفبٚت اؾت.ٞب ثب ٞٓ ٔبٞیت فقبِیت ایٗ ثب٘ه

 ٞبی ترههیفسْ ثطذٛضزاضی ٘ؾبضت ثب٘ىی اظ اذتیبضات لب٘ٛ٘ی ٔىفی ثطای ثطلطاضی حبوٕیت قطوتی ذٛة زض ثب٘ه -

 ثسٖٚ ضٚقٗ ثٛزٖ اٞساف ؾیبؾتی ٚ اِعأبت پبیساضی ٔبِی؛ٞب تؿّظ زِٚت ثط ؾبذتبض حبوٕیتی ٚ ٔسیطیت ایٗ ثب٘ه -

 ٘ؿجت ثٝ ٘فٛش ؾیبؾی زِٚت؛ فسْ ٚخٛز ؾبظٚوبضٞبی ٔٙبؾت ثطای ٔهٛ٘یت تهٕیٕبت -

ی تٛؾقٝ ای ثٝ حٕبیت زِٚت فسْ تٛخٝ وبفی ثٝ ِعْٚ پبیساضی ٔبِی ٚ وبضایی ٞعیٙٝ وٝ ثبفث ضخٛؿ ثیف اظ حس ثب٘ىٟب -

 ٔی قٛز؛

حبوٕیت قطوتی ذٛة زض 
 ثب٘ه ٞبی تٛؾقٝ ای

فّٕىطز زضؾت 
 ٞیئت ٔسیطٜ

ٔسیطیت زاذّی 
 ٔٙبؾت  

ٔسیطیت اخطایی 
پبؾرٍٛ ٚ 

 ٔؿتمُ

تفىیه ضئیؽ 
ٞیئت ٔسیطٜ اظ 

 ٔسیط فبُٔ

افكب ٚ قفبفیت  
 اٞساف ٚ فّٕىطز

ٔهٖٛ ثٛزٖ اظ 
 فكبض ؾیبؾی

ٔكبضوت فقبَ  
خبٔقٝ ٔس٘ی ٚ  
 وبضوٙبٖ ثب٘ه

ؾیبؾت قفبفیت  
لٛی ٔجتٙی ثط  
 حك اعالفبت

ؾیبؾت ٞبی  
 پبؾرٍٛیی لٛی
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فسْ اضائٝ ٌعاضـ ٔسیطاٖ وٝ اٞساف ٚ فّٕىطز ثب٘ه ضا ٌعاضـ زازٜ ٚ فسْ اضائٝ ٌعاضـ التهبزی ٚ ٔحیغی ٚ اختٕبفی  -

 ؛ٞبٌعاضـ ٚ ٘ؾبضت ثط ایٗ

زٞس ؾٟبٔساض انّی ٔغبثك ثب لبٖ٘ٛ یب اؾبؾٙبٔٝ زض ازاضٜ فسْ ا٘غجبق اؾبؾٙبٔٝ ثب انَٛ حبوٕیت قطوتی وٝ اخبظٜ ٔی -

 ضیعی ٕ٘بیس؛رهیم ٔٙبثـ آٖ ثط٘بٔٝأٛض ثب٘ه زذبِت وطزٜ ٚ ثطای تدٟیع یب ت

٘ؾیط ا٘تهبثبت یب تؿٟیالت تىّیفی ثٝ ٞبی ذبضج اظ ٘ؾبْ ثب٘ه ٍ٘طا٘ی اظ افكبی اعالفبت ٚ ایدبز قفبفیت، زذبِت -

 ؛ٞب ثسٖٚ ِحبػ انَٛ ٔسیطیت ضیؿهٞب یب عطحثطذی ٌطٜٚ

 ؛فسْ تفىیه ؾٕت ٔسیط فبُٔ ٚ ضیبؾت ٞیئت ٔسیطٜ -

فسْ أىبٖ ٘ؾبضت ٔٛثط زض الیٝ اضقس ٔسیطیت ثب٘ه ثٝ زِیُ یه الیٝ ثٛزٖ ؾبذتبض ٔسیطیت اضقس ثب٘ه وٝ ؾجت قسٜ  -

ٞبی تقییٗ قسٜ اظ ؾٛی ذٛز ٘یع ثبقس ٚ ٌصاضی ٚ ٘ؾبضت، ٔٛؽف ثٝ اخطای ؾیبؾتؾتفالٜٚ ثط ؾیب ،ٞیئت ٔسیطٜ

 ٘یع اثطثركی الظْ ضا ٘ساقتٝ ثبقس؛ٞبی ٘ؾبضتی ایدبز ٚاحسٞب ٚ وٕیتٝ

ٞب ٚ ایدبز قفبفیت زض فّٕىطز ثیطات ٔٙفی ذٛز زض ازاضٜ أٛض ایٗ ثب٘هبیُ زِٚت ثطای افكبی اعالفبت ٚ تأفسْ تٕ -

 ؛ثب٘ه

 ز اضتجبط ؾیؿتٕبتیه ثب فقبالٖ خبٔقٝ ٔس٘ی؛فسْ ٚخٛ -

 ؛ٞبٌیطی ٚ اخطایی ثب٘هفسْ قفبفیت زض فطآیٙسٞبی تهٕیٓ -

ٞبی اخطایی آٟ٘ب ثط ثیط ؾیبؾتتأ فمساٖ ٔىب٘یؿٓ ٔكرم ثطای پبؾرٍٛیی ثب٘ىٟبی تٛؾقٝ ای ٘ؿجت ثٝ فّٕىطزقبٖ ٚ -

 ثركٟبی ٔرتّف التهبزی؛ 

 ؛ٞبثب٘ىی ثطای ثطلطاضی حبوٕیت قطوتی ذٛة زض ایٗ ثب٘هوبفی ٘جٛزٖ اذتیبضات لب٘ٛ٘ی زض ٘ؾبضت  -

ثٝ خبی الظْ  ٞب اثالك ٌطزیسٜٔٛاضزی وٝ زض ذهٛل ضفبیت حبوٕیت قطوتی ثٝ ثب٘هخٙجٝ ضٕٞٙٛز زاقتٗ ثیكتط  -

 ؛ٔمطضات االخطا ثٛزٖ

ضاؾتبی افعایف ضقس  ٞب زضای اثعاض ٟٕٔی ثطای زِٚتٞبی تٛؾقٝثب فٙبیت ثٝ ٔالحؾبت فٛق ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ثب٘ه

 ای زض ضقس ٚ تٛؾقٝ التهبزی وكٛض زاضز،ثیط لبثُ ٔالحؾٝٞب تأی حبوٕیت قطوتی زض ایٗ ثب٘هقٛ٘س ٚ اخطاالتهبزی تّمی ٔی

ای وكٛض ٘یبظٔٙس السأبت ٚ پیف ٘یبظٞبیی اؾت وٝ ثطذی ٞبی ترههی تٛؾقٝثطلطاضی ٘ؾبْ ٔغّٛة حبوٕیت قطوتی زض ثب٘ه

 ثٝ قطح ظیط اؾت:تطیٗ آٟ٘ب اظ ٟٔٓ

ٞبی تدبضی زض ای اظ ثب٘هٞبی تٛؾقٝاثتسا ٔبٞیت ٔتٕبیع ثب٘ه ،الظْ اؾت ثطای تحمك حبوٕیت قطوتی ٔغّٛة -

ٚ لبٖ٘ٛ ٚ ٔمطضات نطیح زض اِعاْ ثٝ ضفبیت ٕٞٝ انَٛ ٚ اضوبٖ لٛا٘یٗ ٚ ضٛاثظ ثب٘ه ٔطوعی زض ٘ؾط ٌطفتٝ قٛز 

 ثٝ ٚخٛز آیس. ای وكٛضحبوٕیت قطوتی زض ٘ؾبْ ثب٘ىساضی تٛؾقٝ

ثركی ثّٙس ٔست تٛا٘س ظٔیٙٝ ثجبتای وٝ ٔیٞبی ترههی ٚ تٛؾقٝایدبز لٛا٘یٗ ٔٛضٛفٝ ذبل حبوٓ ثط فّٕیبت ثب٘ه -

ٔی تٛا٘س ثؿیبضی ٚ ایٗ لٛا٘یٗ  ٞبی حٕبیتی ضا فطاٞٓ وٙسزٞی ٔٙغمی ثٝ عطحثٝ تهٕیٕبت والٖ التهبزی زض خٟت

ٚ ٔٛاضز الفبت، ٔهٛ٘یت ٚ اؾتمالَ فّٕیبت َ اضظیبثی فّٕىطز، افكبی اعٌب٘ٝ ٔٛضز٘ؾط ضا اظ لجیُ ٔس 9اظ اِعأبت 

 زیٍطی اظ ایٗ زؾت ضا پٛقف ثسٞس.

زؾتٛضاِقُٕ حبوٕیت ؾیؽ ثب٘ىٟبی ٔصوٛض ثٝ ٘حٛی اؾت وٝ ثتٛا٘س ثب اؾبؾٙبٔٝ ٚ یب لٛا٘یٗ تألسْ ثقسی انالح  -

 ب ٕٞٛاض ؾبظز.یبثس ٚ ٔؿیط پیبزٜ ؾبظی انَٛ حىٕطا٘ی ذٛة ضا زض آٟ٘قطوتی تغجیك 

 ٞب ٚ تفىیه ٚؽبیف آٟ٘ب اظ یىسیٍط ثبیس نٛضت پصیطز.ِعْٚ ٕٞبٍٞٙی ٟ٘بزٞبی ٘بؽط ثط ایٗ زؾتٝ اظ ثب٘ه -
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ای ٞب ثط اؾبؼ ٔیعاٖ تحمك اٞساف تٛؾقٝزؾتٛضاِقُٕ اضظیبثی فّٕىطز ٚ حمٛق ٚ پبزاـ وبضوٙبٖ ایٗ زؾتٝ اظ ثب٘ه  -

 زِٚت تسٚیٗ قٛز.

ضٚز ایٗ ای وكٛض، ا٘تؾبض ٔیای ثطای فقبِیت زض ضاؾتبی اٞساف تٛؾقٝٞبی تٛؾقٝثب٘ه ثب تٛخٝ ثٝ ا٘تؾبضات زِٚت اظ -

ٞب اظ ضٚـ تدعیٝ ٚ تحّیُ ٞب ٘ؾط ثٝ إٞیت تٛخٝ ٚیػٜ ثٝ ٔالحؾبت ّٔی زض ترهیم ٔٙبثـ زض اضظیبثی عطحثب٘ه

ٞب اؾتفبزٜ ٕ٘بیٙس ٚ اضائٝ طحٔحیغی ٚ اثطات ثیطٚ٘ی ٚ ؾبیط آثبض اختٕبفی عالتهبزی ثب ّٔحٛػ زاقتٗ اثطات ظیؿت

 ٞب نٛضت پصیطز.ٔحیغی ٚ اختٕبفی ٚ ٘ؾبضت ثط ایٗ ٌعاضـٌعاضـ التهبزی ٚ ظیؿت

ٞب زض حفؼ پبیساضی ٔبِی ٚ وبضایی ٞعیٙٝای، ثبیس تٛأْ ثب ٞبی تٛؾقٝٞب ٚ تأٔیٗ ٔبِی آٖ تٛؾظ ثب٘هٚضٚز زض عطح -

مظ وب٘بِی ثطای ا٘تمبَ ٔٙبثـ زِٚتی ٘یؿتٙس ثّىٝ ثبیس ذٛزاتىب ٞبی ٔصوٛض ثبیس ثپصیط٘س وٝ آٟ٘ب فثب٘ه ثبقس. ثب٘ه

 ثبقٙس.

ٞبی ٌیطی قفبف ٚ پبؾرٍٛ ثبیس لٛا٘یٗ ٘حٜٛ فّٕىطز ٞیئت ٔسیطٜ ثب٘هثٝ ٔٙؾٛض اعٕیٙبٖ اظ فطآیٙسٞبی تهٕیٓ -

افكب  ٔٛلـ ٚ ثٝ ٞبی ا٘فطازی ثٝ ضٚقٙیای ٚ ٕٞچٙیٗ اعالفبتی زض ٔٛضز خٟت ٚ ضٚـ ا٘تربة ٚ تحٛیُ پطٚغٜتٛؾقٝ

 قٛز.

ٕٞچٙیٗ ضٛاثظ ٔطثٛط ثٝ افكب ٚ قفبفیت اظ خّٕٝ قفبفیت ٚ افكبء ٘بؽطاٖ، ٞیئت ٔسیطٜ ٚ ٔسیطیت اضقس، ٔبِىیت ٚ  -

 ٞب تسٚیٗ قٛز.وٕیتٝ

زٞی ثطای ایدبز قفبفیت ٚ ٞبی ٌعاضـٞیئت ٔسیطٜ ٚ ایدبز ٘ؾبضت زاذّی ٚ ٔىب٘یعْضئیؽ تفىیه ٔسیطفبُٔ ٚ  -

ٞبی ؾیبؾتی ٔبٔٛضیت تدبضی ٚ فسْ اخطای ٞبی نطفبًٔسیطیت ٚ ٞیئت ٔسیطٜ زض فقبِیتخٌّٛیطی اظ زضٌیط قسٖ 

 ثرف زیٍطی اظ ضاٜ حُ اؾت. ثب٘ه تٛؾظ آٟ٘ب

ٞبی زض وٙبض ٔسَ ٘ؾبضتی وٝ تٛؾظ ؾٟبٔساض )زِٚت( اخطا ٔی قٛز، ثب٘ه ٔطوعی ٘یع ثبیس ٔسَ ٘ؾبضتی ٔٙبؾت ثب٘ه -

 تٛؾقٝ ای وٝ احیب٘بً ٔتٕبیع اظ ٔسَ ٘ؾبضتی ثب٘ىٟبی تدبضی اؾت ضا ثٝ اخطا ثٍصاضز. 

ای، فّٕىطز ؾیبؾتی ٚ فّٕیبتی آٟ٘ب زض ٔقطو اضظیبثی ٌؿتطزٜ لطاض ٌیطز. اٞساف ٚ ٞبی تٛؾقٝفّٕىطز ٔبِی ثب٘ه -

عٛض ٌؿتطزٜ افكبی فٕٛٔی اعالفبت ضا  ای ثٝٞبی تٛؾقٝاثعاضٞبی فّٕىطز ثٝ عٛض ؾبال٘ٝ تقییٗ ٚ اضظیبثی قٛز. ثب٘ه

طو ٞب زض ٔقٞبی افكبی ایٗ ثب٘هقبٖ ا٘دبْ زٞٙس ٚ قیٜٛزض ذهٛل تبٔیٗ ٔبِی، فّٕىطز ؾیبؾتی ٚ فّٕیبتی

ٞیئت ٔسیطٜ ضا ّٔعْ وٙس تب ٌعاضـ ؾبال٘ٝ ضاخـ ثٝ ٚضقیت ٔبِی ٚ  ،ییسات لب٘ٛ٘ی لطاض ٌیطز. ؾٙس ثب٘هتقسازی اظ تأ

 ب٘ه ٔٙتكط وطزٜ ٚ ؾبال٘ٝ تٛؾظ افطاز ذجطٜ حؿبثطؾی قٛ٘س.یبثی ثٝ اٞساف ثزؾت

 گیری وتیجٍ -6
ٚ -تٛا٘ٙس ٞب ٔیثبقٙس. ایٗ ثب٘هٔٙحهط ثٝ فطز ٚ لٛی ثطای تحمك اٞساف ؾیبؾتی ٔیٔٛلقیت ای زض یه ٞبی تٛؾقٝثب٘ه

ثبقس ثٙبثطایٗ ضقس ٚ تٛؾقٝ ٔی ٘مف ٟٕٔی زض ضقس ٚ تٛؾقٝ ایفب ٕ٘بیٙس. اخطای انَٛ حبوٕیت قطوتی ذٛة ظٔیٙٝ ؾبظ -ثبیس

ای ٞط وكٛض یب ٔٙغمٝ ضا ثط فٟسٜ زاض٘س ای وٝ ٔبٔٛضیت تٛؾقٝٞبی تٛؾقٕٝٞب٘غٛض وٝ زض ایٗ ٔمبِٝ ٘كبٖ زازٜ قس زض ثب٘ه

ٞبی تٛا٘س اعٕیٙبٖ زٞس وٝ ثب٘هوٙس. حبوٕیت قطوتی ذٛة ٔیاخطای ایٗ انَٛ ظٔیٙٝ تٛؾقٝ ٚ ضقس پبیساض ضا فطاٞٓ ٔی

وٙٙس ٚ اظ وٙس قسٖ ٔبٔٛضیتكبٖ خٌّٛیطی وطزٜ ٚ یه تٕبیُ ٟ٘بزی ٞسافی ضا وٝ ثطای آٖ ایدبز قسٜ ثٛز٘س ز٘جبَ ٔیتٛؾقٝ ا

 زاض٘س. ،قسٜ ای ز٘جبَ وطزٖ ضقس ٚ تٛؾقٝ ٔكرمثط

چبضچٛثی ثطای  ،ثبقس. ایٗ تحمیكٞبی چكٍٕیطی ٔٛاخٝ ٔیای ثب چبِفٞبی تٛؾقٝثب ایٗ ٚخٛز حبوٕیت قطوتی زض ثب٘ه

آٟ٘ب ثٝ فٙٛاٖ ٔٛتٛض ٔحطوٝ ضقس ٚ تٛؾقٝ ای ثطای تحمك ثركیسٖ ثٝ پتب٘ؿیُ ٞبی تٛؾقٝوٕیت قطوتی ٔٙبؾت زض ثب٘هحب

اقبضٜ قس فجبضت اؾت اظ:  ٞب زض ایٗ تحمیك ثٝ آٖٞبیی وٝ ثٝ ٔٙؾٛض حبوٕیت ذٛة زض ایٗ ثب٘هزٞس. ِٔٛفٝٔثجت اضائٝ ٔی

، ٔسیطیت اخطایی پبؾرٍٛ ٚ ٔؿتمُ، تفىیه ٔسیط فبُٔ اظ ضئیؽ ٞیئت فّٕىطز زضؾت ٞیئت ٔسیطٜ، ٔسیطیت زاذّی ٔٙبؾت
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ٔسیطٜ، افكب ٚ قفبفیت اٞساف ٚ فّٕىطز، ٔهٖٛ ثٛزٖ اظ فكبض ؾیبؾی، ٔكبضوت فقبَ خبٔقٝ ٔس٘ی ٚ وبضوٙبٖ ثب٘ه، ؾیبؾت 

 ٞبی پبؾرٍٛیی لٛی.قفبفیت لٛی ٔجتٙی ثط حك اعالفبت، ؾیبؾت

ای، حبوٕیت زاذّی لٛی، ٞبی تٛؾقٝ ثٝ ٞیئت ٔسیطٜ حطفٝایٗ چبضچٛة، تٕبْ ثب٘هثٝ ٔٙؾٛض ضفبیت اِعأبت ثٙبثطایٗ 

اِجتٝ ٔكرم اؾت  ٘یبظ ذٛاٞٙس زاقت. ٚ پصیطفتٗ انالحبت، ٔسیطیت ٔٙبؾت، اٞساف ٚ ا٘تؾبضات نطیح ٚ ضٚقٗ، فّٕىطز قفبف

تٛافك ثط ؾط یه  ی ثبقس ِیىٗ تٙؾیٓ ٚوٝ ثطای اخطای ٔؤثط چٙیٗ ٔسِی زض ثب٘ىٟبی تٛؾقٝ ای ایطاٖ، ٔؿیط زقٛاضی پیكطٚ ٔ

 اخطای ٔطحّٝ ثٝ ٔطحّٝ زض لبِت یه ثط٘بٔٝ ظٔب٘ی ٔكرم ٔی تٛا٘س ایٗ أط ضا ٔحمك ؾبظز. چبضچٛة وّی ٚ ؾپؽ
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