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Abstract 

Objective: Regarding the nature of banks in the economy, 

establishing corporate governance based on a comprehensive and 

unique model is of particular importance. This study aims to present an 

indigenous model for Iranian banks and determine and classify its 

dimensions, components, and indicators. 

Method: The theoretical foundation and background of this research 

were reviewed, using the latest domestic and international standards of 

different banking systems around the world. Then, by collecting them, a 

basic corporate governance model was formulated in a systematic 

thinking framework and was examined by 110 experts, using a fuzzy 

Delphi method. 

Results: Based on the analysis of the views of experts, the systemic 

model, and its 19 components and 153 indicators were verified, using a 

systematic thinking framework within four dimensions of 

environmental factors, inputs, processes, and goals. The experts' views 

rejected nine environmental indicators, one process indicator, and seven 

inputs indicators. 

Conclusion: The final model in this study, concerning its 

comprehensiveness and breadth in all dimensions, can provide a 

criterion for establishing corporate governance in the banks and 

assessing their status. 
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 رانیا یها در بانک یشرکت تیحاکم یبرا ییالگو
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 چکیده

شرکتی  حاکمیت ها در اقتصاد، استقرار با توجه به ماهیت خاص بانک هدف:

از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف فرد   به منحصربر اساس الگویی جامع و 

و  ی ایارا  هاا  در بانک یشرکت یتحاکم یبرا بومی ییارائه الگو ،پژوهشاز این 

 .ستا بوده آ  یها ها و شاخص ابعاد، مؤلفه یبند طبقهشناسایی و 

با استفاده از آخرین اصول پژوهش موضوع این  ةیشینو پ ینظر یمبان روش:

ی بانکی مختلا  در  ها ستمیسی پیرامو  الملل نیبو استانداردهای مرتبط داخلی و 

 یتحاکم یهاول یالگو ی و تجمیع آنها،آور جمعو با  قرار گرفت یبررس مورددنیا 

و باه روش دلفای    شاد  ینتدو یستمیها در چارچوب تفکر س بانک یبرا یشرکت

 .قرار گرفت نفر گروه خبرگا  111از  مورد نظرخواهیفازی، 

از سوی گاروه خبرگاا ،    شده ارائهنظرات  لیتحل و  هیتجزبر اساس  ها: یافته

شاخص در قالب تفکار سیساتمی    151و مؤلفه  11شامل  کلیات الگوی سیستمی

شد.  تأیید اهداف و نتایج فرایندها و، ها نهادهمشتمل بر چهار بُعد عوامل محیطی، 
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از شااخص   7عد محیطی، یک شاخص از بعد فرایندی و شاخص از بُ 1 نیهمچن

 ها مورد تأیید خبرگا  واقع نشد. نهاده بعد

و گستره شمول  الگوی نهایی پژوهش حاضر با توجه به جامعیت گیری: نتیجه

در  یمعیاری برای استقرار حاکمیت شارکت  عنوا   بهتواند  آ  در تمامی ابعاد، می

 قرار گیرد. استفاده موردها و ارزیابی وضعیت آنها  بانک

 .پاسخگویی، ذینفعا ، ها بانک ،تفکر سیستمی ،حاکمیت شرکتی :یکلید یها واژه

در  یشارکت  تیحاکم یبرا ییالگو(. 9911باباجانی، جعفر؛ مرفوع، محمد؛ نعیمی، ابوطالب. ) استناد:

 .9-21(، 2)99، دانش حسابداری. را یا یها بانک

 مقدمه

 توسددعه تکددام ی سددیر عطدد  نقطده کارهددا، و  کسدد  در مدددیریت از مالکیددت جددایی

. اسدت سدرمایه بازارهدای و بدرر  های شرکت تشکیل یسنگ بنا و بشری جامعه اقتصادی

 تحصدیل و حفد  شد  بی و خورده  گره هم به ها سازمان و ها گروه و افراد منافع بین  این در

 ایجداد و ذینفعدان سدایر مندافع گدرفتن نظدر در بددون ب ندمدد،، های دوره در منافع حداکثر

 مشدصص جهدت سازوکاری وجود ،بنابراین؛ نیست پذیر امکان ذینفعان ک یه منافع بین تعادل

 بدهشدرکتی  حاکمیدت و نظدا  اسدت یضدرور آنهدا به متع ق رعایت حقوق و ذینفعان شدن

 در این رابطه مطرح شده است. مؤثری سازوکارهایکی از عنوان  

 خددما، ارائده دیگدر و الم  دی بین و م دی سدط  پدولی در مبادال، ی مالی و انجا گر واسطه

و  هدا یدیدارابا توجده بده کیفیدت متفداو،  است و بانکی سیستم حیاتی و مهم کارکردهای از جانبی

اقتصداد،  هدای بصش سدایر بدا بانکداری و تفاو، اساسی کارکرد و ماهیت بصش ها بان ی ها یبده

بدرخال  سدایر  ،ها از اهمیت بیشتری برخدوردار اسدت. از سدوی دیگدر بان  در شرکتی حاکمیت

 سدازوکارلدیکن  ؛سدتآنهاها مربدو  بده مشدتریان  های اقتصادی، بصش اعظمی از منابع بان  بنگاه

ها وجود ندارد. ایدن موضدود در نظدا  بانکدداری اسدالمی بدا  در بان  منافع آنها حف مناسبی برای 

 ، از اهمیت بیشتری برخوردار است.گذاران سپردهاز جان   ها بان توجه به وکیل بودن 
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 مرکدری بان  دولت، ؛اقتصاد در ها بان  ک یدی بسیار نقش و کارکرد به توجه با همچنین

استقرار سیستم حاکمیت شرکتی در قالد   و ندیآ یبه شمار م ها بان  مرد  جرو ذینفعان عمو  و

هدا در  یی و میدران پاسدصگویی بان کداراارتقدای شدفافیت،  در راستای تواند یم الگویی مناس 

مومی و رشد اقتصدادی جامعده نقدش اعتماد ع شیافرا تینها درآنها و منافع  ینو تأمقبال ذینفعان 

، 4بدال تدهیکم) دهدد یمد شیرا افدرا یی، نظار، بر کارامناس  یشرکت تیحاکمسرایی ایفا کند. ب

کشددور،  یتبع آن توسددعه اقتصدداد و بدده یمدال سددتمیس سددالمت نیمتضدد یو وجدود آن بددرا (2145

 اسدتقرار مسدت ر  آندان، مندافع بدین تعدادل ایجداد و ذینفعان منافع حف  ،رو  نیا از است. یضرور

 .است معین الگویی اساس بر مناس  شرکتی حاکمیت

 ( نیدر4322ی ک ی اقتصاد مقاومتی )ابالغدی در سدال ها استیس 2 از سوی دیگر در بند

نظا  مالی کشور تأکید شدده اسدت و اسدتقرار نظدا  حاکمیدت  جانبه همهبه اصالح و تقویت 

راهکارهدای اجرایدی نمدودن ایدن بندد اسدت.  نیتر مهمها، یکی از  شرکتی مناس  در بان 

نظدا   یو ارتقدا ریپدذ رقابت دیدقانون رفدع مواندع تول (4۱)ماده  (3)بر اساس تبصره همچنین 

ظدر   استشده موظ   ییو دارا ی، وزار، امور اقتصاد(4321 سال مصوب)کشور  یمال

و  یختار مدالسدا یقدانون، نسدبت بده بازسداز نیداالجدرا شددن ا الز  خیاز تارمد، سه سال 

 اقدا  کند. یدولت یها در بان  یشرکت تیاستقرار حاکم

 خددما، هیئدتو  (2145) بال تهیکم، (2145) 2و توسعه یاقتصاد یها یهمکار سازمان

اصول و استانداردهایی را در خصوص حاکمیت شدرکتی تددوین و  که (211۱) 3یاسالم یمال

 کده یشرکت تیحاکم از یواحد یالگو کهنظر دارند  اشتراک مورد نیا دراند،  منتشر نموده

هدر  یحتد و کشدور هدر ن،یبندابرا؛ نددارد وجدود د،یدنما عمل یخوب به کشورها همه در بتواند

 اهددا  و ازهداین کده کندد نیدیرا تع ییالگو یستیبا ،با توجه به ماهیت و فعالیت خود سازمان

 (.211۱ ،یاسالم یخدما، مال هیئت) دینما برآورده را آن خاص

صدرفا  در صدور، انجدا   الم  دی بین موجود استانداردهای و اصول بدیهی است الگوها، 

خواهدد بدود.  میتعم قابدلی محیطی و بومی هر کشور، ها یژگیو نمودن لحاظ و تعدیال، الز 
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 یهدا یژگدیو بدا و البتده متناسد  یی بومی، جامعالگوتدوین  ضرور، بهاین اساس با توجه  بر

 مندابع بررسدی بدابانکداری کشور، در ایدن پدژوهش تدالش شدده اسدت  نظا  داخ ی و محیطی

اهی بر اساس نظرخدو و بانکی نظا  حوزه در ویژه به شرکتی حاکمیت مصت   الگوهای به مربو 

 و جدامعدلفی فدازی، الگدویی  روش از استفاده ها باآننظر نظران و اجماد  و صاح  کارشناساناز 

آن در های  ها و شداخص ابعداد، مؤلفدهی ایران، شدامل ها بان مناس  برای حاکمیت شرکتی در 

 شود. تعیین و ارائه چارچوب تفکر جامع سیستمی،

 نصسدت بصدشسداماندهی شدده اسدت. در  ک دیبصدش  پنج درمقاله  ینادر این راستا، 

های مدرتب  بدا  ضدمن اشداره بده نظریده ،. در بصدش دو اسدت شده انیبای بر پژوهش  مقدمه

ارائده  پدژوهشمدروری بدر پیشدینه موضود، مبحث تفکر سیستمی مطرح و در انتهای بصدش 

 در انجا  پژوهش )دلفی فازی( و الگوی اولیده مورداستفاده روشدر بصش بعدی، د. شو می

 یهدا داده لیدحاصدل از تح  جینتدا نیدر در بصش پدنجم. شود میاجمالی بیان  طور بهپژوهش 

 .شود یارائه م شنهادهایو پ یبند معج تینها و در  یتشر پژوهشمربو  به 

 مبانی نظری پژوهش

 یهدا الگودر موجدود  یهدا تفاو، تدوان یم ی،در سدط  جهدان یشدرکت یتحاکم یبررسبا 

نمدود.  یسدهمقا، اسدت ینفعدانمندافع ذبده  اولویدت دادن عمددتا  ناشدی ازکده را ی شرکت یتحاکم

در بحث حاکمیت شرکتی در خصدوص تعرید  موضدود، شناسدایی ذینفعدان،  (.2142 ،1ی  ه)

بددیهی اسدت  های مصت فی مطدرح شدده اسدت. ی حف  منافع آنها، نظریهسازوکارهاراهکارها و 

 یدن. چراکده انیسدت ریپدذ امکان یسدادگ کشور به ی  یآن برا یریکارگ و به الگو ی انتصاب 

خداص همدان کشدور توسدعه  ی در هدر کشدور در پاسدخ بده شدرا آنو سداختار  است یاپو یندفرا

 .ابدی یم

بدا توجده بده  ،مطالعده قرارگرفتده مورد یمصت   ع م یها در رشته یشرکت تیموضود حاکم

اسدت.  هشدد  آن مطرح لیو تح   یتوض یبرا یمتعدد و متفاوت یمربو ، چارچوب نظر یع م نهیزم

 های هیدبده نظر تدوان یمد یشدرکت تیدمرتب  با موضود حاکم یها هینظر نیو پر استنادتر نیتر از مهم

 یگانده،حسداس ) اشداره نمدود یو سدازمان اجتمداع نفعدان یمعدامال،، ذ ینهمباشر،، هر یندگی،نما



 5/ 11پیاپی / 2دانش حسابداری/ دورۀ یازدهم/ ش 

 

ها و رویکردهددای مصت دد  بدده مبحددث حاکمیددت  ها، از دیدددگاه در هددر یدد  از ایددن نظریدده (.4315

معتقدندد کده وجدود رویکردهدای مصت د  بده  (2112) 5استی ر و تی دورشرکتی پرداخته شده است. 

 لحداظ ازاغ   این رویکردهدا  وجود  نیا باعد  اجماد در مورد حاکمیت شرکتی منجر شده است. 

 .(2111، ۱سالومون و سالومونی داشته و در اصول اساسی دارای اشتراکاتی هستند )پوشان همنظری 

 یبررسد تدوان یرا مد ی موجدود در خصدوص حاکمیدت شدرکتیها هیدنظر تمامی ،مجمود در

ارائده مسدئ ه حدل  یرا بدرا یروشد  یدمصت د  دانسدت کده هدر  دگاهیدواحد از چند د یموضوع

 یهددا الگویدد   هددرمعددامال،، مباشددر، و ...،  نددهیهر ،یندددگیهمچددون نما ییها هیددنظر. ندددکن یم

 تیدحاکمدر خصدوص  مصت د  یها دگاهیو د (4315 گانه،یحساس ) هستند تیاز واقع یمحدود

کده  کندد یرا روشدن مد یا از صدحنه یتجسدم کدرد کده بصشد یهمانندد چراغد تدوان یرا م یشرکت

از صدحنه را  یو تنهدا بصشد هیزاو  ی. هر چراغ از شود یدر آن اجرا م یشرکت تیحاکم یندهایفرا

 ،7کدر یتدر) ماندد یمغفول مد یکیتار در ندهایو فرا گرانیاز باز دیگری بصش کنیل کند؛ یروشن م

معدامال، از  ندهینظریده هر ،یو اقتصداد یمدال دگاهیداز د ینددگینما هیدمثدال، نظر  عندوان  به (.2145

 یبده بررسد یاجتمداع دگاهیداز د نفعانیذ هیو نظر یقانون دگاهیمباشر، از د هینظر ی،اقتصاد دگاهید

این نتیجه بده دسدت آمدده  مجمود در .(4315 گانه،یحساس ) پردازد یم یشرکت تیحاکم موضود

را پوشدش  یت شدرکتیددر حاکم آنهاها و رواب   نقش ،گرانیکه کل باز یا هیتاکنون نظراست که 

 یدتحاکم یکده الگدو شدود یسؤال مطدرح م ینا رو  ینا از (.2145 کر، یتردهد، ارائه نشده است )

 آن کدا  است؟ یها ها و شاخص و ابعاد، مؤلفه ی ایرانها بان  یمناس  برا یشرکت

 یشدرکت تیدحاکم ینددهایرا در مدورد فرا ها ستمیس لیتح  یها  یتکن نپژوهشگرا یبرخ

مدؤثر  تواندد یم یشرکت تیحاکم یها تیفعال  یدر توض ی، یتح  یابرارها نیاند. چن به کار گرفته

  بدهی طبیعدی ها دهیدپدتفکر سیستمی نگرش جدیدی بدرای مطالعده (. 2145 ،1کر تری)واقع شود 

ی آن تأکیدد دارد ریکارگ بدهنیدر بدر  ها ستمیسو نظریه عمومی  شود یمی  سیستم محسوب  مثابه

اسداس بدر  نگرش بده جهدان ی،ع م یشناس روش یعنوان نوع به(. در این دیدگاه 431۱، انئیرضا)

 یبدرا یو ع مد یمنطقد یچدارچوب یستمی. نگرش سردیگ یانجا  م یستمیس کردیرو یریکارگ به
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بده  یدهنظر یدنا یم. بدا تعمددهدد یارائده مد منسجم،کل  ی عنوان  به یسازمان عوامل درون و برون

آن  ،نگدرد یبه سازمان م یستمیکه با نگرش س یریمد ،گرفت یجهنت توان یم یران،ها و مد سازمان

عدالوه هدا،  از ایدن بصش ید شده است که هر یلتشک یمصت ف یها که از بصش ندیب یم یتیرا ک 

 (.4325 ی،زاهد) کند یم یتفعال یربر هد  خاص خود، در جهت تحقق هد  کل سازمان ن

، میان همده عناصدر و اجدرای متشدک ه جامعده، رابطده دروندی وجدود دارد و 2طبق نظر برتالنفی

ی  سیستم کدل در نظدر گرفتده شدود. رفتدار  وستهیپ هم بهاجرای  عنوان بهبایستی عوامل اساسی آن، 

رفتدار کدل را از  تدوان ینمدیی متفداو، اسدت و تنها بدهی  عنصر، درون ی  سیستم، بدا رفتدار آن 

نتیجه گرفت. برای درک رفتار اجراء، بایستی رواب  آنها بدا سدایر اجدراء  منفردمجمود رفتار اجرای 

گذاشددته و  ریتددأث گریدیکددبددر  سددتمیس یاجددرا(. 4321باباجددانی، )را درون سیسددتم در نظددر گرفددت 

 یبده عم کدرد اجدرا یسدتمیعم کدرد هدر س ی،به عبارت؛ است اثرا، متقابل نیاز ا یتابع آن عم کرد

کده در مقابدل تفکدر  41ی دیدر روش تفکدر تح  وابسته اسدت. گریکدیبا  آنها تعامل یآن و چگونگ

طور  و هدر جدرء آن بده شدده هیآن تجر دهنده لیتشدک یبده اجدرا ستمیهر س شود یمطرح م یستمیس

از کدل  یدرکد ،از اجدراء  یدفهم حاصل از هر  یبند و با جمع ردیگ یقرار م یجداگانه موردبررس

آن بدا  یصد ا ا،یاسدت کده خصوصد« کدل»  ید ستمیس نکهی. با توجه به اشود یموضود حاصل م

 یبده اجدرا سدتمیس میتقسبا  ی، یروش تح در  نیبنابرا ،ندارد یآن برابر یاجرا ا،یمجمود خصوص

اجدراء  نقدش و عم کدرد اگدر که یدرحال ؛شود یگرفته م دهیناد ستمیس یاص  یها یژگیو ،آنخرد 

درک خواهدد بدود  قابدل آنهدا یاصد  یهدا یژگدیو ،از کدل در نظدر گرفتده شدود یصور، بصشد به

 تدأثیراجدراء آن  ریسدا تیدهدر جدرء از سدازمان بدر فعال تیدفعالبا توجه بده اینکده  (.4324 ،یباباجان)

  یداز  یصدور، کدل و بصشد بهرا  ازمانسد ی،ستمینگرش سبر اساس  رانیمد ،نیبنابرا ؛گذارد یم

 (.4325پرهیرگار و حسینی، ) گیرند در نظر می  یاز مح متأثرو  تر برر  ستمیس

 پژوهش ۀپیشین

و  ینظدر یبدانشدامل م دسدتههای مرتب  با حاکمیدت شدرکتی، در چندد  بیشتر پژوهش

بدر  یشدرکت یدتحاکم یسداختارها یرا،تدأثی، شرکت تیمصت   حاکم یها الگو ها، یتئور

ی و شدددرکت یدددتحاکم یسددداختارها یاحتمدددال یکدددردرو، عم کدددرد سدددازمان و یاسدددتراتژ
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(. در مطالعدا، 4321سد یمی، انجا  شدده اسدت )آن  یسازوکارها یا یسهمقا وتح یل یهتجر

مرتب  با الگوهای حاکمیت شرکتی، از منظرهای متفاوتی به موضدود پرداختده شدده اسدت. 

 شود. ی آن پرداخته میسازوکارهامطالعا، و  صر برخی از اینمصت مرور بهدر ادامه 

را بددرای کنتددرل  ییالگددوخددود  ۀدر مطالعدد (432۱)هرندددی  ورحمددان سرشددت ، مثال عنوان بدده

اندد. در ایدن  راهبردی حاکمیت شرکتی در ایران در قالد  دو مضدمون بیروندی و داخ دی ارائده داده

 یحسابرسد ،یا رسدانه کنتدرل سدها ، بدازار کنتدرل نفعدان،یذ یکنترلد اقداما، ،یقانون کنترل الگو

  یاسدتراتژ کنتدرل و یروندیب کنتدرل مضدمون یِمقوله اصد  پنج عنوان بهی بند رتبه نظا  و مستقل

 کنتدرل مضدمون یاصد  مقوله سه عنوان بهنیر  یاتیعم  کنترل و یاستراتژ یاجرا کنترل ،ییمحتوا

بدا رویکدردی متفداو،، در  (4321) یمیسد از طرفدی،  ی تعیین شدده اسدت.شرکت تیحاکم یدرون

در  شدده یرفتهپذ یددیتول یها شدرکتی حاکمیدت شدرکتی در بندد رتبهی بدرای یالگومطالعه خود، 

اثرا، مالکیت، حقوق سدهامداران، شدفافیت و اثربصشدی  ارائه نموده است که ابعاد آن شامل بورس

 یهدا بنگاهحاکمیدت شدرکتی در  یبدرا یوبچدارچ (4321) یناصدرهمچندین  .باشد می رهیمد هیئت

 ی آن بده شدرحها مؤلفهاست که  ارائه کرده شاخص 11و  مؤلفه 7شامل ی بصش عموم ی دراقتصاد

اطالعدا، و  یافشدا نفعان، یرابطه با ذ نانیهدفمند دولت، رفتار برابر با همه سهامداران، اطم تیمالک

 تیددحاکم ۀدر حددوز دیددجد یو کدددها رهیمددد هیئت یها تیمشددصص بددودن مسددئول ،یسدداز شفا 

نظدا   یهدا یژگیو ریتأث یبررسمنظور  نیر به (4322دیانتی دی می و م   محمدی ) .باشد می یشرکت

در بورس اوراق بهدادار تهدران،  شده رفتهیپذ یها شرکت یاطالعا، مال تیفیبر ک یشرکتحاکمیت 

تمرکدر ی، راهبدر اند. این متغیرهدا شدامل برای محاسبه حاکمیت شرکتی استفاده کرده ریهفت متغاز 

 ره،یمددد هیئتاسددتقالل  ره،یمددد هیئتاندددازۀ  رعامل،ینفددوذ مددد ،ینهدداد گددذاران هیسددرما ت،یددمالک

 بوده است. رعاملیمد یو مد، تصد رعاملیمده فیوظ یدوگانگ

همچنین مطالعا، متعددی نیر جهت تبیین حاکمیت شرکتی بدرای بصدش بدانکی انجدا  شدده 

 یدر بانکدددار یشددرکت تیددحاکم ی را بددرایچددارچوب (432۱پارسددا ) یمهدددو مثال عنوان بددهاسددت؛ 

ارائه کرده است. سدط  کدالن مشدتمل بدر اصدول بنیدادی عددالت، اماندت،  در چهار سط  یاسالم
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، نفعدان یذداقت و رعایت، سط  دو  شامل استصراج اصول اجرایدی در حدوزه رعایدت حقدوق ص

در بانکدداری اسدالمی و سدط  آخدر  نفعدان یذسط  سو  در خصوص راهکارهای رعایت حقوق 

 یاحمدد. اسدت نظا  بانکداری تعیین شدده نفعان یذی و تعیین رواب  و تعارضا، بند دستهدر مورد 

 ی میدرانها شداخصشدرکتی، از  حاکمیدت یسدازوکارهانیر در مطالعه خود برای بررسی  (4322)

 در رعاملیمدد حضدور سدها ، تمرکدر میدران بدودن، اص ی سهامدار، شصصیت نیتر برر  سها 

 اعضدای تم د  تحدت سدها  میدانگین کیفیدت افشدا، رتبده دولدت، نفوذ و مالکیت ،رهیمد هیئت

 در رموظد یغمدالی  متصصدص حضدور شدرکت، آزاد شدناور سدها  درصدد ،رهیمدد هیئت

 حسابرسی استفاده کرده است. مرجع بررگی و رموظ یغ مدیران نسبت ،رهیمد هیئت

44چپرا و احمد
از  یشرکت تیابعاد حاکم نیتر مهم به بررسیدر پژوهش خود  (2112) 

 پدژوهش در. اندد پرداخته یاسدالم یمؤسسا، مال تیفعال  یمح در مصت   ذینفعان دگاهید

و  یاسدالم یهدا گدذاران، بان  قانونالیه در سه  یشرکت تیموضوعا، مرتب  با حاکم آنها

گدذاران،  قانون یقرارگرفتده اسدت. بررسد یبررسد کشدور مدورد 31گذاران در سط   سپرده

در  یشدرکت تیدحاکم تیو وضدع  یکده محد دهدد یگذاران نشان م و سپرده یمؤسسا، مال

، نشدان (2142) 42و جردک متوسیهای  یبررس جیمصت   باهم متفاو، است. نتا یکشورها

  یهدا در توضد اسدتیهدا و س فرهندگ ،یحقدوق یهدا متشدکل از نظدا  یبند طبقهدهد که  می

قومیدت، و  هدای مدالی دارای اهمیدت اسدتگدذاران و بازار هیسدرمااز  محافظت یها تفاو،

هسدتند کده بدر سیسدتم ی ا هیداول مشترک و مدذه  از عناصدر یها ارزش عادا،، اعتقادا،،

و تمدایال، سدهامداران، مفروضدا، کنترلدی و اهددا  بدوده یرگدذار حاکمیت شدرکتی تأث

 ، متفاو، است.هر کشورفرهنگ رایج در  ریتأثهمکاری، تحت 

 شدرکتی را بدا حاکمیدت یها یژگیوعه خود، مطال در (2142) 43جکون وی و الکشان

حسدابرس،  اظهدارنظر سهامداران، وظیفه مدیرعامل، دوگانگی مدیره، هیئت اندازه متغیرهای

 مددیره هیئت پداداش و حسابرسدی کمیتده مدیره و وجدود هیئتغیرموظ  در  اعضای نسبت

 یشدرکت تیدحاکم یاساسد یاجدرا خدوددر پدژوهش  (2112) 41زولکیف یاند.  مطرح کرده
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شدناخت، اهددا  شدرکت،  ،یمفهوم  یتعر یها از جنبه یمشابه غرب یها الگورا با  یاسالم

 یهدا الگو یاجدرا سدهیبدا مقاو قدرار داده  یموردبررسد یو سداختار سدازمان تیریمد تیماه

نمدوده  انیدرا ب یاسدالم یالگدو یهدا یژگدیو ،ییآنگ وساکسون و اروپدا یشرکت تیحاکم

در  یشدرکت تیدحاکم یفع  یها وهیش یابیدر مطالعه خود به ارزنیر  (2143) 45یکهتان. است

بدر اسداس نتدایج . پرداختده اسدتو مقدررا، عربسدتان  نیو چارچوب قدوان یشرکت با،یترت

 عتیاز منظدر شدر ی،شدرکت تیدحاکمدر خصوص  عربستانبیشترین دستاورد  ،آمده دست به

 شده است. ارزیابی شده رفتهیپذ یالم   نیمنطبق بر اصول ب وده بو

 ،مجمدود درکده  دهدد یمدبررسی مطالعا، صور، گرفته در حوزه حاکمیت شدرکتی نشدان 

و هدر ید   اندد دادهمورد بررسی قدرار مصت    دگاهیاز چند درا  واحد یموضوعمطالعا، مذکور، 

حاکمیدت شدرکتی  مسدئ هخود، راهکارهای الز  و الگوهدای خاصدی را بدرای  موردنظراز دیدگاه 

. ولددیکن بدده دلیددل گسددتردگی مبحددث حاکمیددت شددرکتی، مطالعدداتی کدده گسددتره انددد ارائدده نموده

و اصدول حاکمیدت شدرکتی را در خدود بگنجاندد از سدوی محقدق یافدت  ها شاخصی از توجه قابل

آن بده حاکمیدت  جانبده همهقب ی در نگدرش جدامع و نگردید. لذا تفاو، پژوهش حاضر با مطالعا، 

آن و در چارچوب سیسدتمی منسدجم اسدت.  شده ییشناسای ها شاخصی گسترده از ا بازهشرکتی با 

 .شود یمبر این اساس در ادامه به روش پژوهش و نتایج حاصل از آن پرداخته 

 ی پژوهششناس روش

روش اجددرا،  ازلحدداظو  یهددد ، کدداربرد یبددر مبنددا یبنددد لحدداظ طبقه پددژوهش از نیددا

 نیبه اهدا  پژوهش و تددو یابیدست یراستا در. انجا  شده است یشیمایبه روش پو  یفیتوص

 ،یا اسدتفاده از روش کتابصانده بدا، آن یها ها و شاخص مؤلفه ابعاد، شامل هیاول یمفهوم الگوی

 قدرار دادن نظدر مددبدا  و گرفدت قدرار یپدژوهش موردبررسد نهیشدیو پ موضدود ینظدر یمبدان

و  یاقتصداد یسدازمان همکدار یشدرکت تیدحاکم اصدول ویژه های مطرح در آنهدا بده شاخص

 یمفهدوم یالگدو (211۱ی )اسدالم یخددما، مدال هیئدتو  (2145بال ) یتهکم ،(2145) توسعه

، شدده نیتدوسنجش اعتبدار الگدوی  منظور  بهتدوین شد و  در چارچوب الگوی سیستمی هیاول
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اجماد نظرا، اعضای گروه خبرگان بده شدرح زیدر اقددا   بر اساس فازی و روش دلفیمطابق 

 .شد
 مراحل اجرای دلفی فازی

 425 شدامل از نود سدؤاال، بسدته و محقدق سداختهی، ا نامه پرسشبرای ارزیابی الگوی اولیه،  –ال 

ی لیکر، استفاده شدد. بدر ا نهیگراز طی  هفت  ،خبرگان ییگو سهولت در پاسخ یبراتهیه و  سؤال

ی مربو  به نظرا، خبرگان، بده اعدداد فدازی شناخت زباناساس روش دلفی فازی، متغیرهای کیفی و 

انتقدال مسدتقیم  رک ود هیداعداد فازی مث ثی بدر پا . با توجه به اینکهشود یمی تبدیل ا ذوزنقهمث ثی یا 

و بده روش  4(؛ لذا مطابق جددول شدماره 2111، 4۱کارس بوده و نمایش محاسباتی مؤثری دارند )

ی بدرای تبددیل متغیرهدای کیفدی و کالمدی مث ثد یاعداد فدازاز  (4225) 47وانیبوو  ک ر یج .جورج

متفداو، خبرگدان در انتصداب  یذهن ریو تعاب یفرد ا،یخصوص ریاز تأث یریج وگ یبرااستفاده شد. 

 .شدنامه ارائه  پرسشابتدای در  ،مربو  یبا عدد فاز نهیجدول تناظر هر گر ها، نهیگر
 یمثلث یبه اعداد فاز یفیک یرهایمتغ لیتبد. 1 دولج

 موافقم کامال  موافقم متغیر کیفی
تا حدودی 

 موافقم

نظری 

 ندار 

تا حدودی 

 مصالفم
 مصالفم

کامال  

 مصالفم

 عدد فازی

 مث ثی
(41 ،41 ،2)  (41 ،2 ،7)  (2 ،7 ،5)  (7 ،5 ،3)  (5 ،3 ،4)  (3 ،4 ،1)  (1 ،1 ،1)  

 (4225) وانیو بو ک ر یجورج. ج منبع:

 یبده اعدداد فداز ها، ا، هر خبره در خصوص هر ی  از شاخصمربو  به نظر یفیک یرهایمتغ -ب

 ترین مقدار است. پایین   ترین و ممکن  باالترین،   شد که در آن  یلمتناظر تبد یمث ث

(4) (  
( )
   

( )
   
( )
)          

فرمدول بدا اسدتفاده از  ی اعداد فازی مربو  به هر شاخص محاسدبه شدد وهندس یانگینم -ج

و بده  یدیزدا یفداز، مقدادیر، 2( به شدرح رابطده شدماره 2112، 41نو لی چنگ)ینکووسکی م

 .شد یلتبد یاعداد قطع

(2)   
( )   (

   
( )    

( )

 
)           
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بدرای  قبول حدد قابدل ی  بر اساس اجماد نظر خبرگان، نامناس  یها حذ  شاخصبرای  –د

حدد وجدود نداشدته و جنبده  یدنا یینتع یبرا یقاعده ک  یچه یکنل ؛شود یم یینتعاعداد قطعی 

و  یدتباشدد، بااهم 7از  یشآنها بد یو قطع یفازیکه عدد د ییها دارد. معموال  شاخص یقضاوت

 7عددد  یدن پدژوهش(. در ا4323 ران،آذر و همکدا) شدود یمد یت قد یدتکمتر از آن فاقدد اهم

  ) 7از  یشبد یقطعد یرمقدادی بدا ها و شاخص یین شدتع(   =7) قبول عنوان حد قابل به
( )    )

  )، 7کمتر از و  یرشپذ مورد
 .گروه خبرگان در نظر گرفته شد یرشعنوان عد  پذ به(    ( )

بده  شدترینداشدته و ب یربطد یآمداربده اعتبدار  یدلفدخبرگدان در روش گروه  یتعداد اعضا

 تیددماه ،بددر اسدداس موضددود پددژوهشو  دارد یبدده اجمدداد بسددتگ دنیرسدد یگددروه بددرا ییایددپو

گدروه  یاعضدا شیمتفاو، باشد. افدرا تواند یو زمان موجود، م یمصت   و منابع مال یها دگاهید

 نظدر اجمداد نددیبر اعتبار و اعتمداد فرا کنیل سازد یمواجه م یبه اجماد را با دشوار دنیرس ،یدلف

 نشیگدربدا توجده بده اهمیدت  رو نید. ازا(4317 احمددی و همکداران،) دیدافرا یمخبرگان گروه 

نفدر  441 ،هدفمندد یریگ بدا اسدتفاده از روش نمونده گدروه خبرگدان،برای   یاعضای واجد شرا

جامعده از بدین  ی،و زمان کداف لیدانش، تجربه، تما یژگیبر اساس چهار و اعضای گروه خبرگان

 نیددر ااسدت  ذکر انیشدا. و انتصداب شددند ییشناسدا ،2جدول شدماره پژوهش به شرح  یآمار

و پدژوهش  یموضدوع ا،یدمدرور ادب بدر اسداس هدا و شداخص ها مؤلفدهابعداد، اسدتصراج  ،مطالعه

( انجدا  همدان نظدر متصصصدان و خبرگدان اسدت قتیکه در حقی )الم   نیباستانداردهای مرتب  

 توان در نظر گرفت. عالوه بدر ایدن میو اعتبار پرسشنامه  ییروای برای دییتأی نوع بهشده است و 

گددروه  نیبدد ینسددصه آن در مطالعدده مقدددمات 41 ،پرسشددنامه یددیرواجامعیددت و از  نددانیاطم جهددت

ی دریافتی اصدالحا، الز  در پرسشدنامه شنهادهایپو ها  پاسخبر اساس و  عیتوزپژوهش خبرگان 

کرونبدا  اسدتفاده شدد.  یاز روش آلفدا ریدپرسشدنامه ن ییایدپا یبررسد ی. بدرااعمال و نهایی شد

تدر از  که برر آمد دست به 1۱7/1حاضر، مقدار  پژوهشپرسشنامه  یکرونبا  برا یآلفا  یضر

 .است پرسشنامه ییایپا تأییدی بر عنوان بهبوده و  7/1مقدار استاندارد 
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ها از طریدق مراجعده حضدوری، پسدت سفارشدی و پسدت الکترونید  بددرای  پرسشدنامه

ی پژوهش، ها دادهطالعا، و در ادامه مراحل گردآوری ا اعضای گروه خبرگان ارسال شد.

اطالعدا، جمعیدت پرسشدنامه از سدوی خبرگدان تکمیدل و ارائده شدد.  2۱تعداد  درمجمود

 ارائه شده است. 2شناختی گروه خبرگان نهایی در جدول شماره 
 ها حاکمیت شرکتی در بانک اولیه الگویتبیین 

 های تخصصی خبرگان گروه .2 دولج

. ی مطدرح شدده اسدتمصت فد یهدا ، در چارچوبینظر یمبان لحاظ از یشرکت یتنظا  حاکم

قدرار  مورداسدتفاده تواندد یمی شدرکت یدتحاکم یدینتب ی جامع برایچارچوب عنوان به یستمیتفکر س

یی در هدا خدرده نظا ای از  مجموعده عندوان  بدهتوان  را می یشرکت یتحاکم در این چارچوب. گیرد

 یدتدر تعامل و ارتبا  بدا نظدا  حاکم یکدیگر،و ارتبا  با  ملتعا ضمن ها که خرده نظا  نظر گرفت

گیرند و بر همدیگر و بر کدل نظدا  حاکمیدت شدرکتی،  یقرار م ینظا  فرادست ی عنوان  به یشرکت

 رکتیشد یدتمحاک یسدتمسسازی  یادهمنظور استقرار و پ  به یستمی،بر اساس تفکر س گذارند؛ یر میتأث

 صدور، به آنهدااجدراء و نقدش و عم کدرد  یدهک  یسدتیمدوردنظر آن، با یجبه اهدا  و نتا یابیو دست

و در زمدان مناسد  نقدش و  یدرسدت به آنهدااز  ید  هدرو  یدردتوجده قدرار گ جامع مدورددرست و 

و  در صدور، بصشدی نگدری بده موضدود یند ونما یفاا یشرکت یتحاکم سیستمعم کرد خود را در 

 یموقع نقدش و عم کدرد از سدو درسدت و بده یفدایعدد  ا یداها  از خرده نظا  ی گرفتن هر  یدهناد

 د.بونصواهد  میسر یشرکت یتحاکم یستمسیج کامل اهدا  و نتا دستیابی به، آنها

. الز  بده باشدد یمدی  سیستم شامل نهاده یا ورودی، فرایند یا پردازش و ستانده یا خروجدی 

، در نظدر کندد یمدی  محی  خاص که در آن فعالیدت  ریتأثتحت  سیستمذکر است عم کرد هر 

 درصد تعداد یشغ  یها گروه درصد تعداد یشغ  یها گروه

 1/41 41 یارشد بانک ریمد 4/3 3 یارشد بانک کارشناس

 5/42 42 یپژوهشگر در حوزه بانک 4/3 3 یارشد بان  مرکر کارشناس

 5/44 44 حسابدار و حسابرس 2/1 1 هیبازار سرما فعال

 5/3۱ 35 یع م هیئتعضو  1/41 41 بان  رهیمد هیئتعضو 

 411 2۱ جمع کل 3/1 1 بان  رعاملیمد
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 یشدرکت تیدحاکماولیده  یالگدو ،ینظر یتوجه به مبان با در این پژوهش رو نیازا. شود یمگرفته 

 و اهددا  و نددهایفرآ ،هدا نهاده ،سیسدتم  یمحشامل در چارچوب ابعاد ی  سیستم  ،ها در بان 

، بدا توجده شدده ییشناساشاخص  471و  مؤلفه 21تدوین شده است. در مرح ه بعد،  ،سیستم جینتا

ی شدده بندد طبقههر ی  از ابعداد و اجدرای سیسدتم، در درون ایدن ابعداد  فرد  به منحصربه ماهیت 

 .شود یماست که در ادامه به تشری  هر ی  از آنها پرداخته 
 بعد عوامل محیطی الگو

ی  شرای  محیطی خداص قدرار دارد  ریتأثکه گفته شد ی  سیستم تحت  گونه همان

تحت تدأثیر عوامدل  یدر هر کشور . حاکمیت شرکتی نیرکند یمو در این محی  نیر فعالیت 

در سیستم حاکمیت شدرکتی شدامل  یطی. عوامل محقرار دارد خارجیو  یداخ رهای یمتغو 

 یکددیگر ارتباطدا، عمیقدی داشدته و بدا ،ی، فرهنگدی، اقتصدادی و شدریعتاسدیس یها نظا 

ی سازوکارهااز طریق  میصور، مستق تأثیرگذاری متقابل و بهاز طریق  میرمستقیصور، غ به

امدروزه  .گذارندد یمد ریهدا تدأث بان ی شدرکت تیدحاکم سدتمیو عم کرد س راستقرا خود، بر

در آن قدرار  ها سدتمیسبدون در نظدر گدرفتن محیطدی کده  ،ها ستمیسی سازمانی این ها لیتح 

تعیدین عوامدل محیطدی، منظور  پدژوهش بدهدر ایدن  (.2141 ،42لیچدت) شود ینمدارد، کامل 

نظا  فرهنگدی، شدریعت، نظدا  قدانونی، نظدا  سیاسدی، نظدا  اقتصدادی و ارکدان  ۀشش مؤلف

 شاخص مرتب  با آنها در الگوی اولیه در نظر گرفته شد. 34و  نظارتی
 الگو 22یها نهادهبُعد 

هدا  های آن، شامل ساختار، ویژگی ورودی عنوان بهی سیستم حاکمیت شرکتی ها نهاده

اجرایدی و ذینفعدان اسدت. در ادبیدا، حاکمیدت مددیریت مدیره،  هیئتو رواب  بین اجرای 

 .شدود یمدعنوان ارکدان، منشدور یدا مث دث حاکمیدت شدرکتی یداد  شرکتی از این سه جرء به

ارکان حاکمیت شرکتی در تمدامی الگوهدا دارای اشدتراکاتی (. 4321 راده،یزاده و ع  حسن)

 رهیمدد هیئتهستند، لیکن تفاو، عمده در طی  ذینفعان، ساختار، رواب ، نقش و عم کدرد 

 ها و الگوهای مصت   است. دیدگاه برحس و مدیر اجرایی 
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شدود؛  ذینفعان، فق  سهامداران در نظر گرفته می مؤلفهدر الگوهای مبتنی بر بازار، برای 

قدرار  مدنظر ، مشتریان و... نیرها بان دولت،  ازجم ه نفعانیذ ریسالیکن در الگوهای دیگر، 

مدیره، مدیران ارشد، کارکنان و... عالوه بدر نقدش  هیئتهمچنین با توجه به اینکه  گیرد. می

اسداس بدا اضدافه شددن  نیهمعنوان ذینفع نیر مطرح هستند؛ بر  ی مربو ، بهها مؤلفهخود در 

 شود. ی نشان داده میچندض عبه شکل  آن آنها به مجموعه ذینفعان، ارکان

مددیره،  هیئتان حداکمیتی )شامل ارک مؤلفه 3های الگوی اولیه،  در این پژوهش، برای بعد نهاده

و سدایر مددیران  عامدل هیئت(، ارکدان مددیریت اجرایدی )مددیرعامل، ها تهیکممدیره و  هیئترئیس 

 مرتب  با آنها شناسایی و تعیین شد. شاخص ۱7ارشد و واحدهای اجرایی( و ذینفعان و 
 الگو 21بعد فرایندی

اسددتفاده  یتعددال یالگددواز  ی سیسددتم،ندددیعوامددل فرآ نیددیمنظور تب بددهدر ایددن پددژوهش 

و  یابیدخودارز ،در سدازمان ها سدتمیاستقرار س رانیسنجش م یبرا یابرار ،الگو نیا. شود یم

در (. 4312 زاده،  یشدر) سازمان استبهبود عم کرد  یبرا رانیمد تیفعال ریمسکننده  یینتع

 در یسددازمان یتعددال یالگددو از اسددتفاده شدداملمؤلفدده  1ی، دارای ندددیفرآ بُعدددالگددوی اولیدده 

 نفعانیو ذ ییاجرا تیریمد ،یتیحاکمی ارکان ها هیرو و نقش ،یشرکت تیحاکم یندهایفرا

 .نیر شناسایی و تعیین شدشاخص  57که در رابطه با آنها، تعداد  است
 بعد اهداف و نتایج الگو

دستیابی صر  به ی  نظا  حاکمیت شرکتی هد  نیست. ب که ابدراری بدرای نشدان دادن 

یی کده بدرای انجدا  ها شدرکتویژه بدرای  و ایجداد اعتمداد در بدازار اسدت بده وکار کس درستی 

کدارکرد سیسدتم  نیتر یاص ، نیازمند دسترسی به صاحبان سرمایه هستند. ب ندمد،ی گذار هیسرما

، رشدد 22یی اقتصدادیکداراحاکمیت شرکتی حفد  مندافع ذینفعدان اسدت. در سدط  کدالن نیدر 

از اثرا، مهم استقرار سیستم حاکمیت شرکتی اسدت کده از طریدق ایجداد  21و ثبا، مالی 23پایدار

ی ها واسدطهو مددیران اجرایدی و همچندین  مدیره هیئت، اعضای داران سها ی درست در ها رهیانگ

و تعددیال،  هدا کنترلی خدود در چدارچوب هدا نقشخدما، بدرای ایفدای  کنندگان ارائهالی و م

بُعدد اهددا  و (. در این پژوهش، برای 2145سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، ) ابدی یمتحقق 
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یی، شدفافیت و افشداء، رعایدت احکدا  و قدوانین پاسصگوشامل  مؤلفه 7اولیه، تعداد نتایج الگوی 

یی و کدداراپذیری و  نفعددان، مسددئولیت شددرعی، رعایددت انصددا  و عدددالت، رعایددت حقددوق ذی

 شده است. یینتعشاخص مرتب  با آنها شناسایی و  45و  اثربصشی
 شده یگردآورهای  یات نتایج حاصل از تحلیل دادهکل .3جدول 

 های پژوهش ها و یافته تحلیل داده

در وه ده اول، شداخص  شدده، یگدردآور یهدا داده لیدحاصدل از تح  جیاساس نتدا بر

و  ینددیهدا، فرا نهاده ،یطدیمح بعدد 1و  «یشرکت تیحاکم یبرا یستمیس یالگو از استفاده»

شاخص مربو  به  453مؤلفه و  42 نیهمچنخبرگان قرار گرفت.  تأییدمورد  جیاهدا  و نتا

مؤلفده از بعدد   ید تعددادشدد.  ییقرارگرفته و نهدا رشیموردپذ 7 یباال یآنها با عدد قطع

هدا در  داده لیداز تح  حاصل یک  جیقرار نگرفت. نتا رشیموردپذ رینشاخص  47و  یطیمح

 یشدرکت تیدحاکم یالگدوتعیین بر  یمبن پژوهش سؤال لذاشده است.  درج 3 شماره جدول

 لیدتح  و  هیداسداس تجر بدرآن  یها ها و شاخص و ابعاد، مؤلفه رانیا یها بان  یمناس  برا

 یالگددو یها شدداخص ادیددتوجدده بدده تعددداد ز بدداپاسددخ داده شددد.  پددژوهشخبرگددان  نظددرا،

 کنینشدد، لد سدریها م از شاخص  یمربو  به هر جیامکان بحث در خصوص نتا ،یشنهادیپ

 .شود یصور، مصتصر ارائه م مربو  به ابعاد الگو به جیادامه نتا در
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 - - - - - - 4 استفاده از الگوی سیستمی

 2 22 34 4 5 ۱ 4 بعد محیطی

 7 ۱1 ۱7 - 3 3 4 ها بعد نهاده

 4 5۱ 57 - 1 1 4 بعد فرایندی

 - 45 45 - 7 7 4 بعد اهدا  و نتایج

 5 21 42 4 471 453 47 
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 کلیات الگوی سیستمی حاکمیت شرکتی

های نهایی مربو  بده بعدد عوامدل  ها و شاخص بر اساس اجماد نظر خبرگان پژوهش، مؤلفه

 است. شده ارائه 1ها در جدول شماره  محیطی در خصوص پذیرش یا عد  پذیرش شاخص
 ها بانکی در شرکت یتحاکم یستمیس یالگو یاتکل .1جدول 

 بعد عوامل محیطی )محیط سیستم(

های نهایی مربو  به بعد  ها و شاخص بر اساس اجماد نظر خبرگان پژوهش، مؤلفه

 5ها در جددول شدماره  عوامل محیطی در خصوص پدذیرش یدا عدد  پدذیرش شداخص

 است. شده ارائه
 ها بانکشده  بعد عوامل محیطی الگوی نهایی حاکمیت شرکتی در  ی پذیرفتهها شاخصها و  . مؤلفه5جدول 

 

 ک یا، الگو

بعد محیطی الگوی  .2ها  در بان  یشرکت یتسط  حاکم یاستقرار و ارتقا یبرااستفاده از الگوی سیستمی  .4

بعد  .5بعد فرایندی الگوی حاکمیت شرکتی  .1های الگوی حاکمیت شرکتی  بعد نهاده .3حاکمیت شرکتی 

 اهدا  و نتایج الگوی حاکمیت شرکتی

 نظا  فرهنگی

 -5 ییو پاسصگو یریپذ تیمسئول -1 تیو شفاف صداقت -3 قانون و مقررا، تیرعا -2ی اخالق یها ارزش تیرعا -4

 همکاری و توافق جمعیمشارکت،  -۱ در بان  یا رفتار حرفه نامه نییو آ یو انتشار منشور اخالق نیتدو

 نظا  قانونی

 ها بان  هیک  یبرا یشرکت تحاکمی الراما، شدناالجرا  الز -2 ها بان  یبرا یشرکت تیو ارائه دستورالعمل جامع حاکم نتدوی -4

مرجع  نییتع -5ی در الراما، قانون نفعان یذ رینظر گرفتن منافع سا در -1ی شرکت تیو مقررا، مرتب  با حاکم نیقوان اصالح -3

 ها بان  هیواحد بر ک  ینظارت یقانون

 نظا  سیاسی

 الم ل نیدر سط  جهان و ب یاسیس رواب  -2ی اجتماع یآزاد تیو رعا یدموکراس -4

 نظا  اقتصادی

 -1 دولت در اقتصاد گاهیو جا نقش -3 کشور هیبازار سرما ییکارا -2 کشور یاقتصاد یها بصش ینظا  تأمین مال -4

 در اقتصاد ینظا  بانک کارکرد

 ارکان نظارتی

ها و  در بان  یشرکت تیحاکم یابیارز -1 از دولت یبان  مرکر استقالل -3ی حسابرس سازمان -2ی بان  مرکر-4

و  ندهایارشد بان  و فرا تیریو مد رهیمد هیئتجانبه  همه یابیارز -5ی شرکت تیحاکم یمش خ  یساز ادهینظار، کامل بر پ

 یو ضرور، بهساز ها یمش خ  ت،یریمد یها یینارسا نییو تع آنها تیصالح یانتصاب و بررس یارهایمع
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 ها بانکی پذیرفته نشده بعد عوامل محیطی الگوی نهایی حاکمیت شرکتی در ها شاخصها و  . مؤلفه6جدول 

های اعضدای گدروه خبرگدان و  های مربو  به دیدگاه یل دادهتح یج حاصل از نتاتوجه به  با

 2های آن و همچنددین  شددریعت و شدداخص مؤلفددهاجمدداد نظددر آنهددا در خصددوص بعددد محیطددی، 

 یرش قرار نگرفت.موردپذارکان نظارتی  مؤلفهشاخص از  1نظا  سیاسی و  مؤلفهشاخص از 
 )ورودی سیستم( ها بانکی الگوی حاکمیت شرکتی در ها نهادهبعد 

شداخص  7 جر بدهی الگدوی اولیده، ها نهادهی مربو  به بعد ها شاخصو  ها مؤلفهتمامی 

ی اصدد ی و فرعددی و نتددایج ها شدداخص، ها شددد. مؤلفدده تأییدددخبرگددان  فرعددی، از سددوی

 شدده ارائه 7ها در جددول شدماره  در خصوص پذیرش یا عد  پذیرش شاخص آمده دست به

 است.
 ها در بانک یشرکت تیحاکم یینها یالگو یها نهاده بعد شده رفتهیپذی ها ها و شاخص مؤلفه. 7 جدول

 رهیمد هیئت -ارکان حاکمیتی  مؤلفه

 از رهیمد هیئت یمناس  اعضا  یترک -3ی ا هیمدیره دوال هیئت -2تفکی  ارکان حاکمیتی از ارکان اجرایی  -4

 رهیمد هیئت یتعداد مناس  اعضا -5 رهیمد هیئتو مستقل بودن اکثر اعضای  رموظ یغ -1 لحاظ دانش و تجربه

در  تیعضو یالز  برا تیداشتن و حف  صالح -7 دوره مشصص یمدیره برا هیئت یزمان اعضا نتصاب هما -۱

 مدیره هیئتارتباطا، مؤثر  -2ی منافع و داشتن استقالل در رأ ضعد  تعار -1 رهیمد هیئت

 مدیره هیئترئیس  -ارکان حاکمیتی  مؤلفه

 ،ها یژگیاز و یبرخوردار -3 بودن رموظ یو غ مستقل -2 مدیره از مدیرعامل هیئت سیپست رئ  یتفک -4

 الز  یها تیو صالح ها ییتوانا

 ها کمیته -ارکان حاکمیتی  مؤلفه

 تهیکم یمناس  اعضا تعداد -3ی حسابرس تهیکم سیرئ نبود رموظ یمستقل و غ -2ی مستقل حسابرس تهیکم جادیا -4

 شریعت

اصول  یترعا -3یا، و اخالق یاسالم یها ارزش یترعا -2ی با نظا  اقتصاد اسالم ینظا  بانکدار ییراستا هم-4

 یاسالم یمعامال، مال

 نظا  سیاسی

 حاکم بر جامعه یاسیس یشهتفکر و اند -2 یبا نظا  بانک یاستمدارانارتبا  دولت و س -4

 ارکان نظارتی

 یاز اعضا یکیانتصاب  -1 ییو دارا یامور اقتصاد وزار، -3 کل کشور یبازرس سازمان -2 محاسبا، یواند -4

 یبان  مرکر یاز سو مدیره هیئت
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اکثر بودن  رموظ یمستقل و غ -۱ س یمستقل ر تهیکم جادیا -5ی حسابرس تهیکم یاعضا یتجربه و دانش کاف -1ی حسابرس

 -2ی حسابرس تهیبا کم س یر تهیکم ارتبا  مؤثر -1 س یر تهیکم سیرئ بودن رموظ یمستقل و غ -7 س یر تهیکم یاعضا

 تهیکم جادیا -42 قیتطب تهیکم یاعضا انتصاب -44 قیمستقل تطب تهیکم جادیا -41 س یر تهیکم یاعضا یجربه و دانش کافت

 تیریمد ینامردها تهیکم جادیا -41 یحسابرس تهیجبران خدما، با کم تهیارتبا  مؤثر کم داشتن -43 جبران خدما،

 مدیرعامل -مدیریت اجرائی  ارکان مؤلفه

 -3 ( بان یی)اجرا عامل هیئت استیر -2 مدیره و پاسصگو در مقابل آن هیئت تیتحت نظار، و حاکم -4

 مدیره بان  هیئتو عرل مدیرعامل توس   انتصاب -1 الز  یستگیو شا تیو حف  صالح یبرخوردار

 عامل هیئت -مدیریت اجرائی  ارکان مؤلفه

 ساختار -3 وقت در بان  و تما  موظ  -2 مدیرعامل نیمقا  و معاون شامل مدیرعامل، قائم عامل هیئتتشکیل  -4

 الز  یها تیو حف  صالح یبرخوردار -1 ارا،یو اخت  یوظا ضیتفو یبرا یتیریمد

 مدیر ارشد ریس  -مدیریت اجرائی  ارکان مؤلفه

جانبه در خصوص واحد  همه تیو مسئول ارا،یاخت یدارا -2 س یر تهیکم ایمدیره  هیئتانتصاب و عرل توس   -4

 یها اعتبار و مهار، ت،یارشد ت،یاز موقع یبرخوردار -1ی از استقالل، اعتبار، منابع کاف یبرخوردار -3  سیر تیریمد

 بان  ییاجرا یواحدها ریمجرا از سا یفیاستقالل و وظا یدارا -5 الز 

 واحد مدیریت ریس  -مدیریت اجرائی  ارکان مؤلفه

مناس ،  یسازمان گاهیاستقالل، جا داشتن -2 واحدها ریصور، مستقل از سا به س یر تیریواحد مد جادیا -4

سطوح  هیدر ک  یارتباطا، قو داشتن -1ی متصصص به تعداد کاف یانسان یرویبودن ن دارا -3ی اعتبار و منابع مال

 یسازمان

 ارشد تطبیق مدیر -مدیریت اجرائی  ارکان مؤلفه

و منابع الز   ارا،یاز اخت یو برخوردار قیکامل اداره واحد تطب تیمسئول -2 رهیمد هیئتانتصاب و عرل توس   -4

 مناس  یشغ  تیو موقع استقالل -1 قیواحد تطب یها تینظار، بر فعال یالز  برا یها از مهار، یبرخوردار -3

 تطبیقمدیریت  واحد -مدیریت اجرائی  ارکان مؤلفه

مناس ، اعتبار و منابع  یسازمان گاهیاستقالل، جا داشتن -2 واحدها ریمستقل از سا قیتطب تیریواحد مد جادیا -4

 قیتطب تهیمدیره و کم هیئتبا  میداشتن ارتبا  مستق -3ی کاف یمال

 واحد حسابرسی داخ ی -مدیریت اجرائی  ارکان مؤلفه

 کارکنان واحد یسابقه، دانش و مهار، کاف داشتن -2 صور، مستقل به یداخ  یحسابرس تیریواحد مد جادیا -4

 داشتن -1ی حسابرس تهیکم ایمدیره  هیئت یاز سو یداخ  یواحد حسابرس سیانتصاب و عرل رئ -3ی داخ  یحسابرس

 -۱ گرارش دهی به آن هیال نیمدیره و اول هیئتبه  ییپاسصگو تیمسئول -5ی حسابرس تهیمدیره و کم هیئتبا  میارتبا  مستق

 اطالعا، هیو شر  به ک  دیکامل و بدون ق یدسترس -7ی کاف یمناس ، اعتبار و منابع مال یسازمان گاهیاستقالل، جا داشتن

 ذینفعان مؤلفه

 دولت و جامعه -3 بان  نفعان یذ عنوان به مدیران و کارکنان -2 بان  نفعان یذ عنوان به بان  گذاران سپرده -4
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 بان  نفعانیذ عنوان به

 ها در بانک یشرکت تیحاکم یینها یالگو یها نهاده بعد نشده رفتهیپذی ها ها و شاخص مؤلفه. 8 جدول

 مدیره هیئترئیس  -ارکان حاکمیتی  مؤلفه

 مدیره هیئت یک  یاثربصش یتمسئول -4

 ها کمیته -ارکان حاکمیتی 

 یتحاکم یتهکم یجادا -2 رهیمد هیئت رموظ یغانتصاب کل اعضای کمیته حسابرسی از بین اعضای مستقل و  -4

ارتبا   -1ی مناس  اعضای کمیته حاکمیت شرکتی ها یژگیوتعداد و  -3 رهیمد هیئت میمستق ی تحت هدایتشرع

 مدیره هیئت یاعضا ینجبران خدما، از ب یتهکم یانتصاب اعضا -5 یحسابرسکمیته حاکمیت شرعی با کمیته  مؤثر

 رهیمد هیئت رموظ یغاز بین اعضای  حا  یترجانتصاب اعضای کمیته نامردهای مدیریت  -۱

 ها بانک در شرکتی حاکمیت الگوی فرایندی بعد

های بعدد فراینددی  ی مربدو  بده مؤلفدهها شاخصبا توجه به اجماد نظر خبرگان، ک یه 

حاکمیدت شددرعی  تدهیکمجر شداخص مربدو  بده نقدش و فراینددهای  الگدوی پیشدنهادی بده

درج شدده  2های ایدن بعدد، در جددول شدماره  است. لیست شاخص قرارگرفتهموردپذیرش 

ش مرتب  بدا نقد شاخص ها، در بعد فرایندی الگوی پیشنهادی نیر، با بعد نهاده راستا هماست. 

 نشده است. تأییدی کمیته حاکمیت شرعی از سوی خبرگان ندهایفراو 
 ها در بانک یشرکت تیحاکم یینها یالگو بعد فرایندی شده رفتهیپذی ها صها و شاخ مؤلفه .9 جدول

 یشرکتفرایندهای حاکمیت  مؤلفه

 ، اجرا، کنترل و اصالح(یریر برنامهی ها بصش 3شامل  یندیبُعد فرآ)

 رهیمد هیئت های نقش و رویه مؤلفه

راهبردها و اهدا   نییتع-2 آن های یهرو یاثربصش شیتابعه و پا یمناس  در واحدها یتیاستقرار چارچوب حاکم-4

و  رعاملیو انتصاب مد انتصاب-3 مدیره هیئتدرست  یریگ میاز تصم نانیاطم حصولو  آنها یو نظار، بر اجرا  یاستراتژ

 تیو صالح  یساختار، اندازه، ترک یادوار یبازنگر-1 آنهایی و پاسصگو ییعم کرد، کارا شینظار، و پا ،ارشد رانیمد

و  یا و حرفه یاخالق یها فرهنگ و ارزش یارتقا-5 مناس  بان  و نظار، بر آن یساختار سازمان جادیمدیره و ا هیئت

و  یساز ادهیبان  و پ یو نظا  کنترل داخ  قیالراما، تطب یو نظار، بر اجرا ها یمش خ   یصوت-۱ی ریپذ س یفرهنگ ر

احکا  و  تیاز رعا نانیو حصول اطم یبندیپا-7 و مقررا، نیقوان تیاز رعا یبصش نانیو اطم قیتطبمدیریت کنترل واحد 

 نفعانین  و ذو مراقبت از منافع ب ندمد، با یو همسوساز یوفادار انت،یص-1 بان  یو قراردادها ا،یدر عم  یشرع نیقوان

 یساز بستر شفا  جادیا یو... در راستا COBIT ،ITIL یطبق استانداردها IT تیو نظار، بر حاکم یساز ادهیپ -2

و نظار، بر نظا  جبران خدما، کارکنان  استقرار -44 س یر تیو نظار، بر نظا  حاکم یساز ادهیپ -41 بان  یها تیفعال

از  نانیمدیره و اطم هیئت ینامردها یمعرف -42 با منافع ب ندمد، بان  ارشد رانیمدیره و مد هیئتپاداش  یو همسوساز
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 ستمیس جادیا -43 ارشد رانیمدیره و مد هیئت یانتصاب شفا  و رسم یندهایفرا نیارشد و تضم رانیمد یپرور نیجانش

 دهیچیساختار پ جادیاز ا یریج وگ -41 اطالعا، یعموم یمناس  افشا ندیاز فرا نانیو اطم یقو یو گرارشگر یحسابدار

 تابعه یها بان  و شرکت انیم

 مدیره هیئترئیس  یها هیرونقش و  مؤلفه

-3ج سا، مربو   صور، میو تنظ رهیمد هیئتاداره ج سا،  -2 رهیمد هیئت یاثربصش و عم کرد ،یراهبر تیمسئول -4

 العاده فوق یمجمع عموم لیساالنه بان ، تشک یبان ، دعو، صاحبان سها  به مجمع عموم یمجامع عموم استیو ر لیتشک

 کارکردهای کمیته ریس  مؤلفه

راهبرد و فرهنگ  تیوضع گرارش دهی -2 مدیره هیئت یبا هماهنگ س یارشد ر ریانتصاب و عرل مد -4

 یریپذ س یراهبرد و فرهنگ ر یمدیره در ارتقا هیئتو مشاوره به  یریپذ س یر

 حسابرسیی کمیته ها هیرونقش و  مؤلفه

و  یمال یگرارشگر ندیبر فرا نظار، -2ی مال یو گرارشگر یحسابدار یها هیرو ،یداخ  یحسابرس یمش خ  نییتع-4

 یاز اقداما، اصالح نانیو اطم یمهم حسابرس یها گرارش افتیدر -3 بان  یو کنترل داخ  یمال یها سالمت صور،

انتصاب،  شنهادیبان  و پ یاستقالل و عم کرد حسابرس مستقل و حسابرسان داخ  ،یستگیبر شا نظار، -1 ارشد تیریمد

 بان  یمجمع عموم ایمدیره  هیئتبه  یو داخ  یو حسابرسان خارج ایحقوق و مرا نییعرل، تع

 ی کمیته تطبیقها هیرونقش و  مؤلفه

 یها و مقررا، و دستورالعمل نیو منطبق با قوان میتصم نیبهتر تصاذا یاز اقداما، مناس  برا نانیصول اطمح -4

 یداخ 

 های کمیته جبران خدما، نقش و رویه مؤلفه

ارشد  رانیمد یایحقوق و مرا  یتصو -2 کل بان  ینظا  جبران خدما، برا یساز ادهیبر پ ینظار، ک  -4

 رهیمد هیئتبه همراه  یداخ  یحسابرس سیو رئ س یارشد ر ریمد ،ییارشد اجرا ریازجم ه مد

 های کمیته نامردهای مدیریت نقش و رویه مؤلفه

 حصول -2 و اعضای مدیران ارشد رهیمد هیئتو ترکی  اعضای  ها یژگیدر خصوص و رهیمد هیئتبه  شنهادیارائه پ -4

 ره،یمد هیئتپروری  نیبر جانش نظار، -3 آنهاانتصاب مناس   یبرا رهیمد هیئتو استقالل اعضای  یطرف یاطمینان از ب

 رهیمد هیئت یانتصاب اعضا ندیو شفا  بودن فرا یاز رسم نانیو حصول اطم رهیمد هیئت ینامردها یو معرف ییشناسا

 عامل هیئتمدیریت ارشد مدیرعامل و  های نقش و رویه مؤلفه

مقررا، و  ن،یدر چارچوب قوان آنها یجار یها تیفعال هیبان  و نظار، بر ک  ییاجرا یواحدها تیریمد ،یراهبر -4

 جادیا -3 در تما  بان  تیو شفاف ییبهبود پاسصگو یالز  برا یتیریساختار مد جادیا -2 مدیره هیئتمصوب  یراهبردها

 هیمدیره و ته هیئتبان  به  یو منظم راهبردها و عم کرد مال یادوار گرارش -1 رهیمد هیئتتحت نظر  یتصصص یها تهیکم

-5 بان  یو عم کرد یمهم در امور جار یو رخدادها عیوقای رسان مدیره و اطالد هیئتو ارائه اطالعا، مورد درخواست 

 خوب یشرکت تیحاکم یآنان در اجرا تیبه کارکنان و هدا اریاخت ضیتفو

 های مدیریت ارشد ریس  نقش و رویه مؤلفه
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 ها در بانک یشرکت تیحاکم یینها یالگو بعد فرایندی نشده رفتهیپذی ها صها و شاخ مؤلفه. 12 جدول

 ییاز کارا نانیاطمنظار، بر عم کرد و  -2 س یر تیریمد یها یمش و خ  ندهایفرا ستم،یمستمر س بهبود -4

 س یر تیریمدیره در نظار، و مد هیئتبه  مشاوره -3 در بان  س یر تیریمد

 کارکردهای واحد مدیریت ریس  مؤلفه

و  س یچارچوب ر تیو کنترل رعا شیپا -2 س یر تیریمد یو راهبردها یریپذ س یر هیانیافشاء ب -4

 تیچارچوب مصوب حاکم یاجرا -1 در سطوح مجرا و کل بان  س یر یگرارشگر -3 بان  یریپذ س یر

 اقدا  یبرا س یموقع منابع در معرض ر به گرارش -5 پذیری و حدود ریس  س یشامل فرهنگ ر س یر

 قیارشد تطب ریمد یها هینقش و رو

 -2 بان مسئولیت ک ی هماهنگی شناسایی و مدیریت ریس  عد  رعایت قوانین و مقررا، در تمامی سطوح  -4

 حصول اطمینان از پایش منظم و پیوسته رعایت قوانین و مقررا، در بان 

 قیتطبمدیریت واحد  یها هیقش و رون مؤلفه

مقررا،،  ن،یالراما،، قوان تیبه لحاظ رعا یبصش نانیو اطم رهیمد هیئتالراما، و گرارش به  تیرعا رانیم یابیارز -4

 الراما، تیرعا رامونیپ آنهابه  ییکارکنان و پاسصگو ییراهنما -2 سطوح بان  هیمصوب در ک  یمش استانداردها و خ 

 یداخ  یواحد حسابرس های رویهنقش و  مؤلفه

 یادوار یابیارز -2 مؤثر و اعتبار بان  یتیحاکم یندهایارشد در بهبود فرا تیریو مد رهیمد هیئتکم  به  -4

نظا   ق،یواحد تطب یادوار یابیارز -3 س یر یو گرارشگر تیریمد یو اثربصش س یر تیحاکم یچارچوب ک 

 یتیحاکم یندهایو فرا ها ستمیس ،یکنترل داخ 

 داران های سها  مؤلفه نقش و رویه

 رهیمد هیئت یاعضا انتصاب -2 آراء حاضر در ج سه  ینص  +  تیبا اکثر یمجامع عموم ما،یاعتبار تصم -4

انتصاب شونده و امکان  یهر سهامدار برابر با تعداد سهم ضربدر تعداد اعضا یآرا تعداد -3ی نسب تیبا اکثر

 چند نامرد نیب میتقس اینامرد   ی نیآراء ب نیا صیتصص

 یبازرس قانون یها هیمؤلفه نقش و رو

حساب دوره  و صور، ییصور، دارا یها و اظهارنظر در خصوص صحت و درست حساب یبررس تیمأمور -4

 یرسان اطالد تیمأمور -2 ارائه در مجمع یبرا تیریمد یاز سو شده هیو ترازنامه ته انیعم کرد و حساب سود و ز

 یخاص دارا ینظارت یها تیأمورم -3 در صور، مشاهده موارد خاص ییمراجع قضا یداران و در مواقع به سها 

 رانیمد هقیازجم ه موارد مربو  به سها  وث یجنبه حقوق

 حسابرس مستقل یها هیرونقش و  مؤلفه

مالی بان  از حیث رعایت الراما، مقرر در  یها اعال  نظر در خصوص صحت و درستی صور،بررسی و  -4

 و مقررا، مرتب  ها نامه نییآاستانداردهای حسابداری ایران و 

 ی کمیته حاکمیت شرعیها هیرونقش و  مؤلفه
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 (سیستم خروجی)ها  بانک در شرکتی حاکمیت الگوی نتایج بعد اهداف و

ی ها شداخصو  ها مؤلفدهاسدت، تمدامی  مشداهده قابل 44شدماره جدول که در  گونه همان

 است. شدهکامل تأیید  طور بهبرای اهدا  و نتایج الگو، از سوی خبرگان پژوهش  شده نییتع
 ها در بانک یشرکت تیحاکم یینها یالگو اهداف و نتایجبعد های پذیرفته شده   خصها و شا مؤلفه .11جدول 

 پاسصگویی مؤلفه

 بان  نفعان یذ ریارشد در قبال سهامداران و سا تیریو مد رهیمد هیئت یاعضا ییپاسصگو تیمسئول -4

 شفافیت و افشاء مؤلفه

 تیمالک ساختار -3ی شرکت تیحاکم یمش و خ  چارچوب -2 بان  ا،یو عم  یرمالیغ ،یمال یها اطالعا، و گرارش -4

، آنهاو عم کرد  ها تهیمنشور کم ره،یمد هیئتبان  و  یسازمان ساختار -1 و عمده نهادیداران  سها  یده یو رأ هیو سرما

و عم کرد نظا  جبران خدما، و  ها یژگیو ،یمش خ  -5 رهیمد هیئت یاعضا  یو ترک نهیشیپ ت،یانتصاب و صالح ندیفرا

-7 س یو منابع در معرض ر ینیب شیو عوامل قابل پ یریپذ س یر هیانیب -۱ ارشد رانیو مد رهیمد هیئتی پاداش اعضا

 بهنگا  و منظم ،یبه اطالعا، کاف نفعانیذ یدسترس -1 آنهاو مبادال،  گذاران هیسرما ما،یمرتب  با تصم نفعیذ های گروه

 احکا  و قوانین شرعی رعایت مؤلفه

 یخدما، و محصوال، بانک ندها،یفرا هیدر ک  یشرع نیانواحکا  و ق تیرعا -4

 رعایت انصا  و عدالت مؤلفه

 سهامداران اعم از خرد و عمده ژهیو به نفعان یو با عدالت با همه ذ کسانیبرخورد  -4

 رعایت حقوق ذینفعان مؤلفه

در صور،  نفعان یذ یدفاد برا امکان -2ه سهامداران اعم از خرد و عمد ژهیو به نفعان یو با عدالت با همه ذ کسانیبرخورد  -4

 آنهاتجاوز به حقوق 

 یریپذ تیمسئول مؤلفه

 حاکمیت شرکتی و انجا  درست این وظای تعیین وظای  هر ی  از ارکان سیستم  -4

 یی و اثربصشیمؤلفه کارا

 ، ساختار مالی بان ، سودآوری، نقدینگی و سایر معیارهای اساسیها ییدارای مالی بان  شامل کفایت سرمایه، کیفیت ها نسبت -4

بدا بحدث حاکمیدت شدرکتی، در ایدن  ارتبا ی نظری موجود در ها دگاهیدبا توجه به تعدد 

 الم  دی مدرتب ، و اصدول و اسدتانداردهای بین شدده انجا هدای  پژوهش، با در نظر گرفتن پژوهش

هدای کشدور در چدارچوب تفکدر  ی بان هدا یژگیوجامع و متناس  با ابعاد گوناگون و  ییالگو

و نهدایی شدد  تأییدد ی آنها شداخصها و  نفر از خبرگان مؤلفه 2۱سیستمی، تدوین و با مشارکت 

اسدتقرار  یبدرا ییعنوان مبندا بده تواندد یابعاد، مد یو گستره شمول در تمام تیتوجه به جامعکه با 

 نظار، عالی شرعی بر عم کرد بان  -4
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شدمای ک دی  .ردیدآنهدا مورداسدتفاده قدرار گ تیوضدع یابیدهدا و ارز شرکت در بان  تیحاکم

 است. شده دادهنمایش  4شده از منظر خبرگان، در شکل  تأییدالگوی 

 ی ایرانها بانک. الگوی نهایی حاکمیت شرکتی در 1شکل 

 شنهادهایپی و بند جمع

در عدالوه بدر حفد  مندافع سدهامداران، ها،  مناس  در بان  یشرکت تیاستقرار حاکم

 دارد؛ یتوجه قابدل یرگذاران تأث سپرده یعنی نفعانیذ نیتر و حف  منافع برر  یحداکثرساز

ازجم ه کارکنان، دولت، کدل اقتصداد و جامعده کده از  نفعانیذ ریدر حف  منافع ساهمچنین 

 تیدحاکم سدتمیس. اسدتقرار اسدت تیدحدائر اهم اریبس رند،یپذ یم ریتأث یبانکعم کرد نظا  

از اهمیدت بیشدتری  ،ها شرکت آن در مقایسه با سایر ۀژیو تیماه به دلیل ها بان ی در شرکت

هدا،  مناسد  در بان  یشدرکت تیدحاکم ستمیو استقرار س یساز ادهیپ یبرا برخوردار است.

طور  بده آن یها و روابد  اجدرا ها، نقش و الراما، شاخص ها یژگیساختار، رواب ، و یستیبا

و بددر اسدداس  یدرسددت به سددتمیس یورود یاجددرا یتمددامهمچنددین کامددل مشددصص شددود. 

 یرااجد نکهی. سو  ارندیخود قرار گ  یتعر گاهیشده و در جا انتصابو   یتعر یها یژگیو

 شدده،  یتعر ینددهایروابد  و فرا  ،یدر چارچوب وظا یشرکت تیحاکم ستمیس یورود

به اهدا   یابیدست توان یم  یشرا نی. در اندیارائه نما یدرست خود را به ینقش و کارکردها

 تیدحاکم یالگدو موضود بایستی نیانجا  ابرای را انتظار داشت.  یشرکت تیحاکم جیو نتا
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 تیدحاکم یجدامع بدرا ییالگدو نظر به عد  ارائه. شود نیتدو ها بان  یبرا یمناسب یشرکت

 ینظدر یمبدان ،یا پژوهش بدا اسدتفاده از روش کتابصانده نی، در ارانیا یها در بان  یشرکت

مطدرح  یها قرار گرفت و با مدنظر قرار دادن شاخص یپژوهش موردبررس نهیشیموضود و پ

بدال  یتدهکم، (2145و توسعه ) یاقتصاد یسازمان همکار یشرکت تیدر آنها و اصول حاکم

 هیداول یالگدو ،یسدتمیس تفکدر، در چدارچوب (211۱) یاسالم یمال خدما، هیئتو  (2145)

 شد. نیها تدو بان  یبرا یشرکت تیحاکم

چهدار قالد  در  شدده نیتدوالگدوی شاخص  453مؤلفه و  42و  یستمیس یالگو استفاده از

 از سدوی خبرگدان پدژوهش مدورد جیو اهدا  و نتدا ندهایها، فرا نهاده ،یطیبُعد شامل عوامل مح

شداخص از  2  شداخص، 2بدا  عتیمؤلفه شر ،یطیدر بعد عوامل مح حال ین. درعقرار گرفت تأیید

نظدار،  تدهیکم یها هیو شاخص نقش و رو یشاخص از مؤلفه ارکان نظارت 1 ،یاسیمؤلفه نظا  س

بعدد از و  ینددیاز بعدد فرا رهیمدد هیئت یها تهیکم یها هیشاخص مربو  به نقش و رو ۱و  یشرع

 نشد. دییتأ، رهیمد هیئت سیها، شاخص مرتب  با رئ نهاده

 ،یمطدرح در مطالعدا، داخ د یها شداخص شدتریکده ب در این پژوهش سعی شده است

یکن لد یدرد؛مددنظر قدرار گ شدده یطراحدی در الگدو ،مدرتب  یالم  د نیب یو نهادها یخارج

بددا  یلحدداظ زمددان و عمددق بررسدد را از آنانجددا   ،ها شدداخص ادیددو تعددداد ز یگسددتردگ

و جدامع  یطدیمح  یشدده بدا شدرا ارائه یینهدا یتناس  الگو. مواجه ساخت ییها یتیمحدود

 یالگدو؛ پدژوهش اسدت نیدفرد ا خداص و منحصدربه یهدا یژگیآن، از و یاه بودن شاخص

تدوین استاندارد بومی حاکمیت شرکتی  یبرا ییعنوان مبنا بهتواند  میپژوهش حاضر  یینها

بدرای دسدتیابی بده  .ردیدآن مورداستفاده قدرار گ تیوضع یابیها و ارز در بان  آناستقرار و 

در تعری  و ایجاد سداختار  تواند یماهدا  و نتایج سیستم حاکمیت شرکتی، الگوی حاضر 

های هر ید  از آنهدا و اجدرای نقدش و  یژگیوی سیستم و اجرامناس  و تعیین رواب  میان 

قددرار گیددرد. در همددین راسددتا ارزیددابی ادواری وضددعیت  مورداسددتفاده شددده یینتعهای  رویدده
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ی عمدومی رسدان اطالدها بر اساس الگوی پیشنهادی و  شرکتی در هر ی  از بان حاکمیت 

 قرار گیرد. مدنظرمناسبی برای الگو  ضمانت اجرایی عنوان بهتواند  یمنتایج آن، 

 ها یادداشت
1. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) 

2. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

3. The Islamic Financial Services Board (IFSB) 

4. Hilb, Martin    5. Stiles and Taylor 

6. Solomon and Solomon   7. Tricker 

8. Tricker    9. Bertalanffy 

10. Analytical    11. Chapra and Ahmed 

12. Matoussi and Jardak   13. Lakshan and Wijekoon 

14. Zulkifli, Hasan   15. Kahtani
 

16. Karsak    17. George, Klir and Yuan 

18. Cheng and Lin   19. Licht 

20. INPUTS    21. Process 

22. Economic Efficiency   23. Sustainable Growth 

24. Financial Stability 

 منابع
تئدوری فدازی و کداربرد آن در (. 4323آذر، عادل؛ حمره جونقانی، ستار؛ احمدی نی  جونقدانی، پژمدان. )

 انتشارا، صفار.. تهران: مدیریت

آموزش در . تکنی  دلفی: ابراری در تحقیق (.4317اباذری، پروانه. ) ؛خدیجه ،نصیریانی ؛اله فضل ،احمدی

 .475-415 (،4)1. ع و  پرشکی

. رسداله دکتدریی در ایدران. کار محافظده(. الگدوی ارتبدا  حاکمیدت شدرکتی بدا 4322احمدی. مرتضدی. )

 دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه عالمه طباطبائی.

. دهنده لیتشدک یهدا و خدرده نظدا  یینظا  پاسصگو لیدر تح  یستمی(. نقش تفکر س4324جعفر. ) ،یباباجان

 .243-215،231 ،ئیه عالمه طباطبامجموعه مقاال، دانشگاتهران: 

-21ی، . تهران: انتشارا، دانشگاه عالمده طباطبدائیبصش عموم شرفتهیپ یحسابدار(. 4321جعفر. ) ،یباباجان

44. 

تهدران:  هدا. و روش ها سدتمیس یو طراحد لیوتح  هیدتجر(. 4325الده. ) روح ،ینیحسد ی؛محمدمهد ،ررگایپره

 نور، چاپ ششم. ا یدانشگاه پ عیمرکر چاپ و توز

 .32-21، 32، حسابرس. رانیدر ا یشرکت تیحاکم .(4315. )ییحی گانه،ی حساس

http://www.bis.org/bcbs/
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(، 433)2، اقتصداد یهدا تازه .هدا در بان  یشدرکت تید(. حاکم4321آرش. ) راده،یمحمدع  ی؛زاده، ع  حسن

1۱-71. 

شدرکت بدر  ینظدا  راهبدر یهدا یژگدیو ریتدأث یبررسد(. 4322دی می، زهرا؛ م   محمدی، هدادی. ) دیانتی

 ،43، داندش حسدابداری. در بورس اوراق بهدادار تهدران شده رفتهیپذ یها شرکت یاطالعا، مال تیفیک

471-451. 

 یبدر راهبدر یشرکت تیحاکم یاثر کنترل راهبرد یبررس (.432۱. )عطاءاله ی،هرند؛ نیحس ،رحمان سرشت

(، 3)2، مدیریت بازرگدانی )داندش مددیریت(. در بورس اوراق بهادار شده  رفتهیپذ یها اثربصش شرکت

51۱-115. 

 .یازدهم. تهران: سمت. چاپ و طراحی سیستم لیوتح  هیتجر(. 431۱. )یع  ان،یرضائ

. تیریمدد یاطالعدات یهدا سدتمیس یمبدان -ها ستمیس یطراح لیوتح  هیتجر(. 4325السادا،. ) شمس ،یزاهد

 . چاپ چهاردهم.یتهران: دانشگاه عالمه طباطبائ

. دانشدکده رسداله دکتدری ران،یددر ا یشرکت تیحاکم یبند رتبه یبرا یالگو(. 4321محمدجواد. ) ،یمیس 

 حسابداری و مدیریت، دانشگاه عالمه طباطبائی.

 رمجموعدهیز یو خددمات یعمدوم یواحددها یابیدارز یبدرا یسدازمان یتعال الگو(. 4312. )فتاح ،زاده  یشر

 .74-411(، 41)1 مطالعا، مدیریت صنعتی،. IDcoشرکت 

 ی،رسداله دکتدری. اسدالم یدر بانکددار یشدرکت تیدچارچوب حاکم یطراح .(432۱) ی.ع  ،پارسا یمهدو

 السال (. گاه اما  جعفرصادق )ع یهدانش یریت،و مد یدانشکده معار  اسالم

. یبصدش عمدوم یاقتصداد یهدا در بنگاه خوب یشرکت تیچارچوب حاکم ی(. طراح4321. )نیام ،یناصر

 .یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یو حسابدار تیریدانشکده مد ،یدکتر رساله
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