ثیست ي وُمیه َمبیش ثبوکذاری اسالمی

چبرچًة مىبست حبکمیت شرکتی در ثبوکَبی تًسعٍای ایران
ٔحٕسفّی زٞمبٖ زٛٙٞی  ٚیىتب پبن ٘یت

چکیذٌ
ثب٘هٞبی تٛؾقٝای اثعاض ٕٟٔی ثطای زِٚتٞب زض ضاؾتبی افعایف ضقس  ٚتٛؾق ٝالتهبزی تّمی ٔیق٘ٛس .ؾبظٚوبضٞبی حبوٕیتی تأثیط
فٕسٜای ثط چٍٍ٘ٛی فّٕىطز ثب٘هٞبی تٛؾقٝای  ٚتٛا٘بیی آٟ٘ب زض اخطای ٔأٔٛضیتكبٖ زاضز  ٚحبوٕیت قطوتی ذٛة ث ٝفٛٙاٖ یه ٔؤِفٝ
ٔ ٟٓثطای اثطٌصاضی  ٚتحمك ٘مف ثب٘هٞبی تٛؾقٝای زض ضاؾتبی زؾتیبثی ث ٝضقس  ٚتٛؾق ٝالتهبزی ٔیثبقس .ایٗ تحمیك ثط اؾبؼ
زؾتٛضاِقُٕٞبیی و ٝتٛؾظ  ٚ OECDوٕیت ٝثبظَ ٔٙتكط قس ،ٜعطاحی قس ٜاؾت تب یه چبضچٛة حبوٕیت قطوتی ٔٙبؾت ثطای ثب٘ه-
ٞبی تٛؾقٝای اضائٕ٘ ٝبیس .تحمیك حبضطٕٞ ،چٙیٗ چبِفٞبیی و ٝثب٘هٞبی تٛؾقٝای ثب آٖ ٔٛاخٞ ٝؿتٙس ضا ثطضؾی وطز ٚ ٜثب ثطقٕطزٖ
ٔؤِفٞٝبی حبوٕیت قطوتی ذٛة؛ اظ خّٕ ٝف ّٕىطز زضؾت ٞیئت ٔسیطٔ ،ٜسیطیت زاذّی ٔٙبؾتٔ ،سیطیت اخطایی پبؾرٍٔ ٚ ٛؿتمُ،
تفىیه ٔسیط فبُٔ اظ ضئیؽ ٞیئت ٔسیط ،ٜافكب  ٚقفبفیت اٞساف  ٚفّٕىطزٔ ،ه ٖٛثٛزٖ اظ فكبض ؾیبؾیٔ ،كبضوت فقبَ خبٔقٔ ٝس٘ی ٚ
وبضٔٙساٖ ثب٘ه ،ؾیبؾت قفبفیت لٛی ٔجتٙی ثط حك اعالفبت  ٚؾیبؾتٞبی پبؾرٍٛیی لٛی ث ٝاضائ ٝثطذی ضاٞىبضٞب ثٙٔ ٝؾٛض انالح
حبوٕیت قطوتی زض ٘ؾبْ ثب٘ىی تٛؾقٝای وكٛض ٔیپطزاظز.

ياژٌَبی کلیذی:حبوٕیت قطوتی ،ثب٘ه تٛؾقٝای ،ضقس  ٚتٛؾق ٝالتهبزی ،حىٕطا٘ی ذٛة
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 -1مقذمٍ
ثحطاٖ ٔبِی  1997تب  1999قطق آؾیب  ٚیب ثحطاٖ ٔبِی  2008زض آٔطیىب و ٝثبظاضٞبی ٔبِی  ٚالتهبزی ضا زض ثط ٌطفت ،تٟٙب
ث ٝذبعط ٔسیطیت غّظ التهبز والٖ یب ضقف ؾبذتبضٞبی التهبزی یب قٛنٞبی قسیس التهبزی ٘جٛز ،ثّى ٝث ٝفمیس ٜثؿیبضی اظ
تحّیٍّطاٖ ،فبُٔ انّی ایٗ ثحطاٖ ٔتبثط اظ ضقف حبوٕیت قطوتی 1زض ٔیبٖ قطوتٞب ٛٔ ٚؾؿبت پِٛی ٔ ٚبِی ثٛز [ .]1زض
ثحطاٖ آؾیب ٍٙٞبٔی ضیؿه ؾیؿتٕبتیه ٔ ٚربعطات تكسیس قس٘س و ٝثب٘هٞب تحتتبثیط تحٛالت ؾیبؾی لطاض ٌطفتٙس  ٚضقف
ٔكٟٛز آٟ٘ب زض ثرف ٔسیطیت  ٚفسْ پبؾرٍٛیی ٔ ٚؿئِٛیتپصیطی ٞیبت ٔسیطٔ ٚ ٜسیطیت اضقس ثط ٌؿتطـ ثحطاٖ افعٚز .زض
٘تیدٞ ،ٝعیٞٝٙبی حبوٕیت قطوتی غّظ ٔٛخت تكسیس ثحطاٖٞبی ٔبِی قس٘س [.]2
ثقس اظ ثحطاٖ آؾیب زض ؾبَ ٍ٘ 1997بٜٞب ثطای ٘رؿتیٗ ثبض ٔقغٛف ث ٝحبوٕیت قطوتی زض ثب٘هٞب قس ثٝعٛضی و ٝثب٘هٞب
ٛٔ ٚؾؿبت ٔبِی زض ؾطاؾط خٟبٖ یىی پؽ اظ زیٍطی ث ٝإٞیت ثبالی حبوٕیت قطوتی پی ثطز٘س  ٚزض اخطای ان َٛحبوٕیت
قطوتی زض ثب٘هٞب تبویس وطز٘س .زض ایٗ ضاؾتب ،وٕیت٘ ٝؾبضت ثب٘ىی ثبَ٘ 2رؿتیٗ ضٕٛٙٞز ذٛز ضا زض ذهٛل ان َٛثٟجٛز
حبوٕیت قطوتی زض ٘ؾبْ ثب٘ىساضی زض ؾبَ ٙٔ 1999تكط  ٚزض ؾبَ  2006ضٕٛٙٞز ذٛز ضا ٔغبثك ثب ان َٛحبوٕیت قطوتی
ؾبظٔبٖ ٕٞىبضی  ٚتٛؾق ٝالتهبزی 3ثبظٍ٘طی ٕ٘ٛز .ث ٝز٘جبَ ا٘تكبض ضٕٛٙٞز وٕیت ٝثبَ زض ؾبَ  ٚ 2006عی ثحطاٖ ،2008
٘بوبٔی ٞب ٔ ٚكىالت ثؿیبضی و ٝزض ظٔی ٝٙحبوٕیت قطوتی پسیس آٔس ٜثٛز ،آقىبض ٌكتِ .صا ثب ثبظٍ٘طی  ٚانالح انٔ َٛطثٛعٝ
زض اوتجط ؾبَ ٟ٘ ٚ 2010بیتب  2015ان َٛضإٙٞبی حبوٕیت قطوتی ثب٘هٞب ٔدسزاً ثطضؾی ٌطزیس [.]1
حبوٕیت قطوتی ،لٛا٘یٗٔ ،مطضات ،ؾبذتبضٞب ،فطآیٙسٞب ،فطًٞٙٞب  ٚؾیؿتٓٞبیی اؾت وٛٔ ٝخت زؾتیبثی ثٞ ٝسفٞبی
پبؾرٍٛیی ،قفبفیت ،ا٘هبف  ٚضفبیت حمٛق شی٘فقبٖ ٔیقٛز [ .]3زض تقطیفی زیٍط «حبوٕیت قطوتی ث ٝفطآیٙس  ٚؾبذتبضی
ثطای ٘ؾبضت ثط ضاٞجطی ٔ ٚسیطیت یه قطوت اقبضٔ ٜیوٙس تب ٔبٔٛضیت  ٚاٞساف ذٛز ضا ث ٝعٛض ٔٛثط ث ٝا٘دبْ ضؾب٘س» [ٚ .]4
ٕٞچٙیٗ حبوٕیت قطوتی « ٔدٕٛف ٝضٚاثغی اؾت ؤ ٝیبٖ ٔسیطیتٞ ،یئت ٔسیط ،ٜؾٟبٔساضاٖ  ٚزیٍط اقربل شیٙفـ یه
قطوت ٚخٛز زاقت ٚ ٝتقییٗ وٙٙس ٜؾبذتبضی اؾت و ٝتٛؾظ آٖ ،اٞساف قطوت تسٚیٗ  ٚاثعاض زؾتیبثی ث ٝایٗ اٞساف ٘ ٚؾبضت
ثط فّٕىطز ٔكرم ٔیقٛز»ِ .صا حبوٕیت قطوتی ٔغّٛة ثبیس اٍ٘یعٜٞبی ٔٙبؾجی ضا ثطای ٞیئت ٔسیطٔ ٚ ٜسیطیت فطإٛ٘ ٓٞزٜ
ث ٌٝ٘ٛٝای و ٝآٟ٘ب ثتٛا٘ٙس ث ٝپیٍیطی اٞسافی و ٝزض ضاؾتبی ٔٙبفـ قطوت  ٚؾٟبٔساضاٖ آٖ ثٛز٘ ٚ ٜؾبضت ٔٛثطی ضا ٕٔىٗ ٔی-
ؾبظز ،ثپطزاظ٘س [ .]5ث ٝفجبضت زیٍط حبوٕیت قطوتی فجبضت اؾت اظ تقسازی ٔؿئِٛیتٞب  ٚقیٜٞٛبی ث ٝوبض ثطز ٜقس ٜتٛؾظ
ٞیئت ٔسیطٔ ٚ ٜسیطاٖ ٔٛؽف ثب ٞسف ٔكرم وطزٖ یه ٔؿیط اؾتطاتػیه و ٝتضٕیٗوٙٙس ٜزؾتیبثی ث ٝاٞساف ،وٙتطَ وٙٙسٜ
ضیؿه ٔ ٚهطف ٔؿئٛال٘ٙٔ ٝبثـ ثبقس [.]6
تدطث ٝوكٛضٞبی ٔٛفك ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝیه تٛؾق ٝذٛة٘ ،یبظٔٙس حبوٕیت ٔغّٛة ،افٓ اظ ؾیبؾتٌصاضی٘ ،ؾبضت ٚ
اخطاؾت٘ .ؾبْٞبی ٔبِی ایٗ وكٛضٞب تٛا٘ؿتٙس فطآیٙس ضقس  ٚتٛؾقٝقبٖ ضا ؾ ،ُٟآؾبٖ  ٚوٛتبٕ٘ ٜبیٙس .ؾبظٔبٖٞب ٟ٘ ٚبزٞبیی وٝ
تٛؾقٔ ٝبِی  ٚالتهبزی ضا ثٌ ٓٞ ٝطٔ ٜیظ٘ٙس ،ثب٘هٞبی تٛؾقٝای ٞؿتٙس .ثب٘هٞبی تٛؾقٝای زِٚتیٛٔ ،ؾؿبت ٔبِی ٞؿتٙس وٝ
زض ضاؾتبی حٕبیت اظ تٛؾق ٝالتهبزی  ٚوٕه ث ٝپیكطفت التهبزی ثب وٕهٞبی ٔؿتمیٓ  ٚغیط ٔؿتمیٓ زِٚتٞب ثٙٔ ٝؾٛض
پصیطـ ضیؿه ٔبِی و ٝؾبیط ٚاؾغٞٝبی ٔبِی تٕبیّی ث ٝپصیطـ آٖ ٘ساض٘س ،تبؾیؽ قسٟٓٔ ٚ ٜتطیٗ ٚؽیف ٝایٗ ٔٛؾؿبت ٔبِی
 ٚافتجبضی افغبی افتجبضات  ٚتؿٟیالت ثّٙس ٔست ٔ ٚیبٖ ٔست ث ٝاقربل حمیمی  ٚحمٛلی ثطای ٔمبنس تِٛیسی  ٚفٕطا٘ی زض
ضاؾتبی اٞساف تٛؾقٝای خبٔقٔ ٝیثبقس [ .]7یىی اظ تفبٚتٞبی ثب٘هٞبی تٛؾق ٝای  ٚتدبضی زض ایٗ اؾت و ٝزض ثب٘ىساضی
تدبضیٞ ،سف ،ؾٛزآٚضی اؾت ِٚی زض ثب٘ىساضی تٛؾقٝایٞ ،سف وٕه ث ٝأط تٛؾق ٝاؾت ث ٝفجبضت زیٍط ثب٘هٞبی تٛؾقٝای زض
پی ثٟیٝٙؾبظی ؾٛز ثب ِحبػ ٔالحؾبت ٔٙبفـ اختٕبفی پطٚغٜٞب ٞؿتٙس زضحبِیو ٝثب٘هٞبی تدبضی ث ٝز٘جبَ حساوثط ٕ٘ٛزٖ
ؾٛز ٔیثبقٙس.
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ایٗ تحمیك ،چبضچٛة حبوٕیت قطوتی ٔٙبؾت  ٚزؾتٛضاِقُٕٞبیی ثطای ثب٘هٞبی تٛؾقٝای وكٛض ثط اؾبؼ ٔأٔٛضیت
تٛؾقٝای ایٗ ثب٘هٞب زض ضاؾتبی زؾتیبثی ث ٝضقس  ٚتٛؾق ٝالتهبزی اضائٔ ٝیزٞس .حبوٕیت ذٛة یىی اظ ٚیػٌیٞبی انّی
ثب٘هٞبی تٛؾق ٝای ثطای اخطای ان َٛاثطثرف تٛؾق ٚ ٝضقس التهبزی ٔیثبقس .ثٙبثطایٗ ثبتٛخ ٝث٘ ٝمف ٔ ٟٓثب٘هٞبی تٛؾق-ٝ
ای زض ضقس  ٚتٛؾق ٝالتهبزی ٞط وكٛض ٔ ٚأٔٛضیت تٛؾق ٝای ایٗ ثب٘هٞب ٕٞ ٚچٙیٗ اثطپصیطی ضقس  ٚتٛؾق ٝالتهبزی اظ
ٔكىالت ٘بقی اض فمساٖ حبوٕیت قطوتی زض ایٗ ثب٘هٞب ،ثبیؿتی ثٛٔ ٝضٛؿ حبوٕیت قطوتی زض ایٗ ثب٘هٞب ٍ٘ب٘ ٜؾبْٔٙس
زاقت .اظ ایٗ ض ٚعطاحی چبضچٛة خبٔـ ٙٔ ٚبؾت حبوٕیت قطوتی زض ایٗ ثب٘هٞب ضطٚضی اؾت.
چبضچٛة حبوٕیت قطوتی ٔٙبؾت ثطای ثب٘هٞبی تٛؾقٝای ثط اؾبؼ لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات زلیك  ٚپبیٞٝبی ٟ٘بزی عطاحی
ٔی قٛز .لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ٔطثٛع ٝقبُٔ ،لب٘ ٖٛقطوت ،لٛا٘یٗ اٚضاق ثٟبزاض (ٔب٘ٙس وٙتطَ ،ا٘تكبض  ٚفطٚـ اٚضاق ثٟبزاض ث ٝفٕ،)ْٛ
لٛا٘یٗ حبوٓ ثط حؿبثساضی  ٚحؿبثطؾی ،انٔ َٛسیطیت ٔبِی فٕٔٛی ٕٞ ٚچٙیٗ تبٔیٗ ٔبِی ٚیػٔ ٜؤؾؿبت ٔ ٚمطضات احتیبعی
ٔیثبقس .پبیٞٝبی ٟ٘بزی ٔٙبؾت فجبضتٙس اظ :ؾیبؾتٞب  ٚقیٜٞٛبی حبوٓ ثط ثٟطٜٙٔسی زِٚت اظ ٔبِىیت زض ثب٘هٞبی تٛؾقٝای ٚ
ٕٞچٙیٗ ؾیبؾتٞب  ٚقیٜٞٛبی اخطایی ثطای ٞیئت ٔسیطٔ ٚ ٜسیطیت ثب٘هٞبی تٛؾقٝای.
چبضچٛة اضائ ٝقس ٜزض ایٗ تحمیك ثب تٛخ ٝث ٝچٙسیٗ ٔٙجـ ٔقتجط ،عطاحی قس ٜاؾت؛ اظ خّٕ ٝان َٛحبوٕیت قطوتی
 ،)2004( OECDضاٞجطزٞبی  OECDزض ٔٛضز حبوٕیت قطوتی ٔٛؾؿبت زِٚتی ( ٚ )2005حبوٕیت قطوتی وٕیت ٝثبَ ثطای
ثب٘هٞب ( .)2015ایٗ ٔمبِ ٝاثتسا چبِفٞبی حبوٕیت قطوتی زض ثب٘هٞبی زِٚتی  ٚثٚ ٝیػ ٜثب٘هٞبی تٛؾقٝای ضا ثطضؾی وطزٚ ٜ
ٕٞچٙیٗ ث ٝاضائٔ ٝثبَٞبیی اظ حبوٕیت قطوتی زض ثب٘ه تٛؾق ٝآفطیمبی خٛٙثی و ٝث٘ ٝؾط ٔیضؾس زض قیٜٞٛبی حبوٕیت
قطوتی ذٛز ث ٝذٛثی پیكطفت وطز ٜاؾتٔ ،یپطزاظز .ؾپؽ ث ٝاضائ ٝچبضچٛة حبوٕیت قطوتی ٔٙبؾت ثطای ثب٘هٞبی تٛؾق-ٝ
ای پطزاذت ٚ ٝزض ٟ٘بیت ٔٛا٘ـ تحمك حبوٕیت قطوتی ٔٙبؾت زض ثب٘هٞبی تٛؾقٝای ایطاٖ ضا ثطقٕطزٔ ٚ ٜدٕٛفٝای اظ ضاٞىبضٞب
ضا اضائٔ ٝیٕ٘بیس.

 -2شیًٌَب ي سبز ي کبرَبی کلیذی حبکمیت ثبوکَبی ديلتی
قیٜٞٛبی حبوٕیت قطوتی ثبیس ثطای ٔكرم وطزٖ ٔؿئِٛیتٞبی ٔطثٛط ثٔ ٝمبٔبت  ٚپبؾرٍٛیی ٔبِىبٖٞ ،یئت ٔسیطٚ ٜ
ٔسیطاٖ اخطایی ث ٝوبض ضٚز .ثطای ٞط ثب٘ه زِٚتی زٞ ٚسف وّیسی ثطای ایٙىٞ ٝیئت ٔسیطٔ ٚ ٜسیطاٖ اخطایی ثبیس پبؾرٍ ٛثبقٙس،
فجبضت اؾت اظ:
 اعٕیٙبٖ اظ پبیساضی عٛال٘ی ٔست ٔؤؾؿ( ٝثس٘ ٖٚیبظ ظیبز ث ٝحٕبیتٞبی ٔبِی زِٚت)-

ضؾیسٖ ث ٝاٞساف ٔكرهی اظ فّٕىطز ٔبِی

اِجت ٝثطای ثب٘هٞبی زِٚتی ؤ ٝأ ٔٛضیت ذبنی ضا ثطای ز٘جبَ وطزٖ اٞساف ؾیبؾت فٕٔٛی ث ٝفٟس ٜزاض٘س (ٔب٘ٙس ٔٛؾؿبت
 ٚثب٘هٞبی تٛؾق ٝای) ،یه ٞسف وّیسی زیٍط ،و ٝزض شیُ زٞ ٚسف فٛق لطاض ٔی ٌیطز :زؾتیبثی ث ٝاٞساف ؾیبؾتی (ٔب٘ٙس
ضقس  ٚتٛؾق ٝوكٛض یب ثرف التهبزی ذبنی اظ وكٛض) ٔیثبقس.
ثطای ٔغٕئٗ ٍ٘ ٝزاقتٗ ٔبِىبٖٞ ،یئت ٔسیط ٚ ٜپبؾرٍٛیی ٔسیطاٖ اخطایی ،اٞساف  ٚا٘تؾبضات ثبیس نطیح  ٚضٚقٗ ثبقس.
ثطای و بضوطز ٔٛثطٔ ،بِىبٖ ٞ ٚیئت ٔسیطٔ ٚ ٜسیطاٖ اخطایی ثبیس ث ٝاعالفبت زضؾت  ٚثٛٔ ٝلـ ٙٔ ٚبؾت و ٝثط اؾبؼ آٖ
تهٕیٕبت پبیٌٝصاضی قس ٚ ٜفّٕىطز ٔكرم ٔی قٛز ،زؾتطؾی زاقت ٝثبقٙس .ثٙبثطایٗ ،ان َٛاؾبؾی ثطای پبؾرٍٛیی زض ضاثغٝ
ثب اٞساف ،ا٘تؾبضات ،السأبت ا٘دبْ قس٘ ،ٜتبیح حبنُ قسٞ ٚ ٜعیٞٝٙبی ٔتحُٕ قس ،ٜثبیس ٚاضح  ٚقفبف ثبقٙس .ایٗ ثرف،
ؾبظٚوبضٞبی حبوٕیت قطوتی  ٚقیٜٞٛبی ٔغطح قس ٜاظ ضاٞجطزٞبی  OECDضا زض قىُ (٘ )1كبٖ ٔیزٞس و ٝثطای فّٕىطز
ٔٛثط ثب٘هٞبی زِٚتی حیبتی ثٛز ٚ ٜثطای ایٙى ٝثب٘هٞبی زِٚتی وٕتط ؾمٛط وٙٙسٔ ٟٓٔ ،یثبقس [.]9
شکل  :1شیًٌَب ي سبزيکبرَبی حبکمیتی ثبوکَبی ديلتی
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ؾیبؾت ٔبِىیت زِٚتی
ٕ٘بیٙسٌبٖ ؾٟبٔساض
ؾبٔب٘سٞی فّٕىطز
ٔبِىیت زِٚتی

پكتیجب٘ی حطفٝای ٕ٘بیٙسٌبٖ ؾٟبٔساض

خسایی ٔبِىیت اظ ٔمطضات ٘ ٚؾبضت

انٔ َٛبِىیت زِٚتی
لٛا٘یٗ ٞیئت ٔسیطٜ

فطآیٙس ا٘تهبة ٞیئت ٔسیطٜ

تطویتثٙسی ٞیئت ٔسیطٜ

قفبف ؾبظی اٞساف ٚ
ا٘تؾبضات ٕ٘بیٙس ٜؾٟبٔساض

قیٜٞٛب ٚ
ؾبظٚوبضٞبی حبوٕیتی
ثب٘ه ٞبی زِٚتی

تٙؾیٓ اٞساف فّٕىطز ٔبِی
 ٚغیطٔبِی

ثبظثیٙی زٚضٜای ٔسیطیت

ٞیئت ٔسیطٜ
ا٘تهبة ٔسیط اضقس ٚ
ٔسیطاٖ اخطایی پبؾرٍٛ

فطآیٙس ا٘تهبة ٔسیط اضقس

ؾبظٔب٘سٞی وبض ٞیئت
ٔسیطٜ

خجطاٖ ذؿبضت ٔسیط اضقس

ٔبٔٛضیت وّی ٞیئت ٔسیطٜ
پكتیجب٘ی اعالفبت،
ٌعاضـ ،افكب  ٚقفبفیت

تطویت ٘ ٚمف وٕیتٝ
حؿبثطؾی
٘مف ضئیؽ
فّٕىطزٞبی
حؿبثطؾی
وٕیتٞٝبی ٞیئت ٔسیطٜ
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 -3چبلش َبی حبکمیت شرکتی در ثبوکَبی ديلتی
حبوٕیت قطوتی ذٛة ث ٝفٛٙاٖ یه ِٔٛف ٟٓٔ ٝثطای ٔٛؾؿبت زِٚتی ٕٞ ٚچٙیٗ ٔٛؾؿبت ثرف ذهٛنی ٔیثبقس.
حبوٕیت ٔٛؾؿبت زِٚتی ٔیتٛا٘س چبِف ثیكتطی ٘ؿجت ث ٝقطوتٞبی ذهٛنی زاقت ٝثبقس ،ثركی اظ ایٗ چبِفٞب ث ٝایٗ
زِیُ اؾت و ٝؾبذتبض ٔبِىیت ٔٛؾؿبت زِٚتی پیچیسٜتط اؾت  ٚقبُٔ ٔدّؽ ،زِٚت  ٚیه یب چٙس ٚظاضتذب٘ ٝاؾت ث ٝعٛضی
و ٝؾبظٔب٘سٞی  ٚقی ٜٛوبضوطز ٔبِىیت ،ذٛز یه چبِف اؾت .فال ٜٚثط ایٗٛٔ ،ؾؿبت زِٚتی زض ٔقطو ضیؿه ٔساذالت
ؾیبؾی ٚیػ ٜزض حیٗ افٕبَ ٔبِىیت ٞؿتٙس .ؾبظٚوبضٞبی حبوٕیت ثب٘هٞبی زِٚتی حتی ٔیتٛا٘س اظ ؾبیط ٔٛؾؿبت زِٚتی
پطچبِفتط ثبقس[.]9
اؾبؾبً ٔبِىیت زِٚتی ،ث ٝذٛزی ذٛز یىی اظ چبِفٞبی حبوٕیت قطوتی زض ثب٘هٞبی زِٚتی ٔیثبقسٔ ،بِىیت زِٚتی زض
ثب٘هٞب ٔكىُ حبزی زض حبوٕیت قطوتی آٟ٘ب ایدبز ٔیوٙس ظیطا ٞسف اظ لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات و ٝاخطای زضؾت حبوٕیت قطوتی
اؾت ثب ٔبِىیت زض تقبضو اؾت .ث ٝفجبضت زیٍط ،زِٚت زض ٘مف ٔبِه  ٚزِٚت زض ٘مف ٟ٘بز ٘بؽط لب٘٘ٛی زچبض تضبز ٔٙبفـ اؾت
 ٚثٙبثطایٗٔ ،كىُ خسی زض حبوٕیت قطوتی ثب٘هٞب ایدبز ٔیوٙس .ث ٝفال ،ٜٚزض ٔٛضز ثب٘هٞبی زِٚتی ،ؾپطزٌٜصاضاٖ  ٚؾبیط
تبٔیٗ وٙٙسٌبٖ افتجبض ث ٝزِیُ اعٕیٙبٖ اظ حٕبیت زِٚت ،اٍ٘یع ٜثؿیبض وٕتطی ثطای ٘ؾبضت ثط فّٕىطز ثب٘ه زاض٘س.
ٕٞچٙیٗ ،ثب٘هٞبی زِٚتی اغّت زاضای اٞطْ ثبالتطی ٞؿتٙس  ٚث ٝایٗ تطتیت پتب٘ؿیُ ایدبز ثسٞیٞبی ٔبِی لبثُ تٛخٟی ضا
زاض٘س ،ثٕٞ ٝیٗ زِیُٔ ،الحؾبت ٔسیطیت ٔبِی فٕٔٛی ث ٝعٛض ذبل ثطای ثب٘هٞبی زِٚتیٔ ٟٓٔ ،یثبقس .اظ عطفی ،ثب٘ه ٞبی
تٛؾقٝای زِٚتی و ٝزاضای ٔبٔٛضیت ؾیبؾتی ٞؿتٙس ،چبِفٞبی حبوٕیتی ثیكتطی ضا ثٚ ٝیػ ٜزض ضاثغ ٝثب ٔسیطیت شاتی فّٕیبت
ذٛز زاض٘س و ٝاٞساف ٔتضبزی ضا ز٘جبَ ٔی وٙس (ٔثالً اضائ ٝأتیبظٞبی تأٔیٗ ٔبِی ثٔ ٝكتطیبٖ ذبل ثس ٖٚتٛخ ٝوبُٔ ثٔ ٝسَ
وؿت  ٚوبض ِ ٚع ْٚحفؼ پبیساضی ٔبِی ،یىی اظ ایٗ ٕ٘ٞٝ٘ٛبؾت).
ثؿیبضی اظ ٔكىالت و ٝث ٝعٛض ٔقٕ َٛثطای ٘بوبضأسی ثب٘هٞبی زِٚتی قٙبؾبیی قس ٜاؾت ٔیتٛا٘س ثب ضقف زض حبوٕیت
قطوتی ٔطتجظ ثبقس حتی اٌط ث ٝعٛض ٔؿتمیٓ ث ٝآٖ ٘ؿجت زاز٘ ٜكٛز .زض شیُ ث ٝثطذی اظ ایٗ ٔكىالت اقبضٔ ٜیقٛز:
ٔ مبٔبت زِٚتی و ٝث ٝفٛٙاٖ ٔبِه ایفبی ٘مف ٔیوٙٙس ث ٝعٛض ٔؿتمیٓ زض تهٕیٌٓیطیٞبی فّٕیبتی ضٚظا٘ ٝزذبِت
ٔیوٙٙس؛ ٔثال ث ٝچ ٝوؿی ٚاْ زاز ٜقٛز ،ثب چ ٝقطایغی ٚاْ زاز ٜقٛز  ٚچ ٝظٔب٘ی ثسٞی ثركیس ٜقٛز.
ٔ سیطاٖ اخطایی تمطیجبً ث ٝنٛضت ذٛزٔرتبض فُٕ ٔیوٙٙس ،اٞساف تقییٗ قس ٜثب٘ه ضا ز٘جبَ ٘ىطز ٚ ٜث ٝقیٜٛای
ٔتضبز ثب وؿت  ٚوبض تدبضی زضؾت  ٚانٔ َٛسیطیت ٔبِی فٕٔٛی فقبِیت ٔیوٙٙس.
 افضبی ٞیئت ٔسیط ٜفبلس اؾتمالَٟٔ ،بضتٞبی حطفٝای  ٚتدطث ٝالظْ ثطای زضؾت ا٘دبْ زازٖ ٚؽبیفكبٖ ٔیثبقٙس.
ٌ عاضـ ٞبی ٔبِی  ٚغیطٔبِی زاذّی  ٚذبضخی ٘بلم ٘ ٚبزضؾت اؾتٔ ،جٙبی ٔٙبؾجی ثطای تهٕیٌٓیطی تٛؾظ ٞیئت
ٔسیطٔ ٚ ٜسیطاٖ اخطایی ٔكرم ٘كس ٜاؾت  ٚثبفث ٌٕطاٞی ٔبِىبٖ ٔ ٚطزْ ٔیٌطزز [.]9
ا٘ٛاؿ ٔكىالت شوط قس ٜزض ثبال ٘ ٝتٟٙب ظیبٖ ٘ ٚبوبضایی ثب٘هٞبی زِٚتی ضا ث ٝز٘جبَ زاضز ثّىٙٔ ٝدط ث ٝیه ؾیؿتٓ
ٔبِی ضقیف ٔیقٛز .حبوٕیت ضقیف ٔیتٛا٘س ثب٘هٞبی زِٚتی ضا ث ٝضیؿهٞبی ٘بقی اظ لیٕت ٌصاضی پبییٗ ٞسایت وٙس،
ٔب٘ـ ٚضٚز ثبظیٍطاٖ خسیس ث ٝنٙقت قٛز  ٚضلبثت ضا ٔتٛلف ٕ٘بیس ،زض ٘تید ٝثبفث وٙس ؾبذتٗ تٛؾق ٝثبظاض ٔبِی ،وبٞف
زؾتطؾی ث ٝذسٔبت ٔبِی  ٚتضقیف پبیساضی ؾیؿتٓ ٔبِی ٔیقٛز و ٝشاتبً ٔربِف اٞساف تقییٗ قس ٜثطای ٔبِىیت زِٚتی
ٔٛؾؿبت ٔبِی اؾت.
زض ٔمبثُ ،حبوٕیت قطوتی ذٛة ٔیتٛا٘س فّٕىطز ٔٛؾؿبت ٔبِی زِٚتی ضا ثٟجٛز ثركیس ٚ ٜث ٝخٌّٛیطی اظ ثطذی
ٔكىالتی و ٝآٟ٘ب ٔقٕٛالً تدطثٔ ٝیوٙٙس ،وٕه وٙس .اظ عطفی ،حبوٕیت قطوتی ذٛة ٔیتٛا٘س اعٕیٙبٖ زٞس و ٝثب٘هٞبی
زِٚتی ،اٞسافی ضا و ٝثطای آٟ٘ب ایدبز قس ٜثٛز٘س ،ز٘جبَ ٔیوٙٙس  ٚاظ وٙس قسٖ ٔأٔٛضیتكبٖ خٌّٛیطی وطز ٚ ٜیه تٕبیُ
ٟ٘بزی ثطای ز٘جبَ وطزٖ ضقس  ٚتٛؾق ٝزض آٟ٘ب ایدبز وٙسٕٞ .چٙیٗ حبوٕیت قطوتی ذٛة ٔیتٛا٘س افتٕبز ٔكتطیبٖ ٚ
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قطوبی تدبضی ضا افعایف زاز ٚ ٜاظ ٞعیٞٝٙبی ٚخ ٜٛاحتیبعی ثب٘هٞبی زِٚتی ثىبٞس .فال ٜٚثط ایٗٔ ،یتٛا٘س تٛا٘بیی زِٚت
ضا ثطای خصة ؾطٔبی ٝذهٛنی زض خٟت تٛٙؿ ٔبِىیت تؿٟیُ ٕ٘ٛز ٚ ٜضا ٜضا ثطای ثرف ذهٛنی ٕٛٞاض ٕ٘بیس.
اؾتمطاض ؾبظٚوبضٞبی حبوٕیتی زضؾت ثطای ٔؤؾؿبت ٔبِی زِٚتی ٘یبظٔٙس ؾطٔبیٌٝصاضی لبثُ تٛخ ٝزض افطاز ،فطآیٙسٞب ٚ
تىِٛٛٙغی ثب ٞعیٞٝٙبی لبثُ تٛخٔ ٝسا ٚ ْٚپیكطٔ ٚیثبقسٚ .لتی و ٝظٔی ٝٙاٞساف زِٚت ثطای ٔٛؾؿبت ٔبِی زِٚتی ٔغطح قسٜ
ٔ ٚكىالتی و ٝآٟ٘ب ا٘تؾبض زاض٘س تب حُ قٛز ،ؾٙدیسٔ ٜیقٛزٞ ،عیٞٝٙب اغّت ٕٔىٗ اؾت تٛخی٘ ٝكٛز یب ٔمط ٖٚث ٝنطفٝ
٘جبقٙس .زض چٙیٗ قطایغی ،پبؾد ،تغییط وٛچه زض حبوٕیت قطوتی ٘یؿت ثّىٞ ٝسف ٔساذّ ٝزِٚت ،ترهیم ٔمط ٖٚثٝ
نطفٝتط  ٚوبضاتط ٔیثبقس.
حبوٕیت ذٛثی و ٝثط ضٚی وبغص ٘ٛقتٔ ٝیقٛز أب زض فُٕ اخطا ٕ٘یقٛز یب ٔٛضز احتطاْ لطاض ٕ٘یٌیطز ،اثط ثؿیبض ٘بچیعی
ذٛاٞس زاقت .فسْ ٔٛفمیت زض اعٕیٙبٖ اظ ان َٛحؿبثساضی ٌ ٚعاضـزٞی زلیك  ٚافعایف قفبفیت زض تٕبْ ؾغٛح ،ؾبیط
پیكطفتٞب ضا ث ٝتحّیُ ٔیثطز .حتی اٌط انالحبت حبوٕیتی خبٔـ  ٚخسی اخطا قٛز ،حٕبیت اظ ایٗ انالحبت اظ عطیك ٔدطیبٖ
زِٚتی ث ٝعٛض پیٛؾت ٝچبِفٞبیی ضا ثٕٞ ٝطا ٜذٛاٞس زاقت  ٚزض ٞط نٛضت اضتمب حبوٕیت ،تٕبْ ٔكىالت ضا حُ ٘رٛاٞس وطز
أب ا٘دبْ ایٗ وبض ث ٝحطفٝای قسٖ ٔبِىیتٞ ،یئت ٔسیطٔ ٚ ٜسیطیت وٕه ذٛاٞس وطز ٔ ٚیتٛا٘س اِٚیٗ ٌبْ زض ٔؿیط ثٟجٛز
ٞطچ ٝثیكتط فّٕىطز ثب٘هٞب ثبقس .ثٟجٛز فّٕىطز چٙیٗ ٔؤؾؿبتی زض ثؿیبضی اظ اثقبز ثطای تٛؾق ٝوّی ثرف ٔبِی زض ظٔیٝٙ
تٛؾق ٝوّی التهبزی  ٚاؾتطاتػیٞبی ضقسٔ ٟٓٔ ،یثبقس.
-1-3چبلشَبی حبکمیت شرکتی در ثبوکَبی تًسعٍای
ثب٘هٞبی تٛؾقٝای قىّی اظ ٔساذّ ٝزِٚت زض ؾیؿتٓ ٔبِی ٔیثبقٙس وٞ ٝسف آٖٞب ٔمبثّ ٝثب قىؿتٞبی ثبظاض زض تبٔیٗ
ٔبِی یب ث ٝعٛض وّی وٕه ث ٝزؾتیبثی ث ٝاٞساف اختٕبفی -التهبزی ٔب٘ٙس فساِت یب وبٞف فمط ٔیثبقس .زض ؾطاؾط خٟبٖ زض
حسٚز  520ثب٘ه تٛؾقٝای ٚخٛز زاضز و ٝفٕستبً تٕبیُ ث ٝتٕطوع ثط تبٔیٗ ٔبِی ثّٙسٔست ثطای پطٚغٜٞبی ثب ٔٙبفـ اختٕبفی
ثعضي زاض٘س ٕٞ ٚچٙیٗ ذسٔبت تٛؾقٝای ٔب٘ٙس تحمیك ،حٕبیت  ٚوٕه فٙی اضائٔ ٝیزٙٞس [ .]10زض ایطاٖ ٘یع  5ثب٘ه تٛؾق-ٝ
ای؛ تٛؾق ٝنبزضات ،نٙقت ٔ ٚقسٖ ،وكبٚضظیٔ ،ؿىٗ ،تٛؾق ٝتقب ٖٚثط اؾبؼ لب٘ ٖٛتقطیف قسٜا٘س و ٝث ٝنٛضت ترههی ثٝ
فقبِیت ٔیپطزاظ٘س.
ثطذالف ثب٘هٞبی تدبضی وٞ ٝسف انّی آٟ٘ب ث ٝحساوثط ضؾب٘سٖ ؾٛز اؾت ،ا٘تؾبض ٔیضٚز ثب٘هٞبی تٛؾقٝای ٔأٔٛضیت-
ٞبی ؾیبؾتی فٕٔٛی ضا ز٘جبَ وطزٕٞ ٚ ٜچٙیٗ اٞساف فّٕىطز ٔبِی ضا ثطآٚضز ٜوٙٙس .اخطای ٔأٔٛضیتٞبی ؾیبؾتی ٔقٕٛالً
قبُٔ اضائ ٝذسٔبت اضظاٖ ثٌ ٝطٜٞٚبی ٞسف (افغبی أتیبظ ٚاْ یب اضائ ٝوٕهٞبی فٙی  ٚذسٔبت آٔٛظقی ثسٞ ٖٚعی ٝٙیب وٓ
ٞعی ٝٙثٔ ٝكتطیبٖ ذبل)  ٚتبٔیٗ ٔبِی پطٚغٜٞبیی اؾت وٙٔ ٝبفـ اختٕبفی آٟ٘ب اظ ؾٛز تدبضیقبٖ پیكی ٌطفت ٝاؾت ٔب٘ٙس:
پطٚغٜٞبی ثّٙسٔست ،ؾطٔبیٌٝصاضیٞبی ضیؿىی یب خسیس ٔب٘ٙس فٗآٚضیٞبی خسیس ٚ ٚاٌْیط٘سٌبٖ وٛچه  ٚخسیس و ٝفبلس
ٚثیمٞ ٝؿتٙس.
ثٙبثطایٗ ا٘دبْ ٔأٔٛضیتٞبی ؾیبؾتی ٔی تٛا٘س ثب اٞساف فّٕىطز ٔبِی ٔغبیطت زاقت ٝثبقس  ٚپبیساضی ٔبِی ثّٙسٔست ضا ثٝ
ذغط ثیٙساظز ٍٔط ایٙى ٝؾبظٚوبضٞبی ٔٙبؾت خجطاٖ ثب٘هٞبی تٛؾقٝای ثطای اضائ ٝچٙیٗ ذسٔبتی ٚخٛز زاقت ٝثبقس .اظ ؾٛی
زیٍط ،ؾبظٚوبضٞبی تبٔیٗ ٔبِی ثطای فقبِیتٞبی ؾیبؾتی ٔیتٛا٘س ٔٛضز ؾٛء اؾتفبز ٜلطاض ثٍیطز تب ٘بوبضأسیٞبی فّٕیبتی ٚ
ظیبٖٞبی غیطٔطتجظ ثب فقبِیتٞبی ؾیبؾتی ضا پٛقف زٞس .ؾبظٔبٖزٞی وطزٖ اثعاضٞبیی و ٝثٙٔ ٝؾٛض ایدبز تٛافك ثیٗ اٞساف
ؾیبؾتی ٔ ٚبِی  ٚا٘دبْ ٔؤثط ٔأٔٛضیتٞبی ؾیبؾتی ث ٝوبض ٔیضٚز یه چبِف حبوٕیتی وّیسی اؾت و ٝثب٘هٞبی تٛؾقٝای ثب
آٖ ضٚثٝضٔ ٚیق٘ٛس [.]9
ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝزض اغّت وكٛضٞبٚ ،ظیط زاضاییٔ ،ؿئٔ َٛغبِجبت ٔبِی احتٕبِی ٘بقی اظ فقبِیت قطوتٟبی زِٚتی اؾت،
ٚظضای زاضایی شیٙفقبٖ ٕٟٔی زض حبوٕیت ٔٛؾؿبت ٔبِی زِٚتی ٔیثبقٙس .فال ٜٚثط ایٗ ،ثطای ثب٘هٞبی تٛؾقٝای اغّتٚ ،ظاضت-
ذب٘ٞٝبی زاضایی ٔؿئِٛیت ٟ٘بیی ضا ثطای تبٔیٗ ٔبِی فقبِیتٞبی ؾیبؾتی ٔتحُٕ ٔیق٘ٛس .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ،تمٛیت فّٕىطز
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ٕ٘بیٙسٌبٖ ؾٟبٔساض زض ظٔی ٝٙحبوٕیت ثب٘هٞبی تٛؾقٝای إٞیت ٚیػٜای زاضز .اعٕیٙبٖ اظ قفبف ثٛزٖ ٘مف ٕ٘بیٙس ٜؾٟبٔساض ٚ
ایدبز تقبزَ  ٚثطضؾیٞبی ٔٙبؾت ٔیتٛا٘س ٔجٙبیی ثٟتط ثطای حبوٕیت ذٛة ثٚ ٝخٛز آٚضزٕ٘ .بیٙسٌبٖ ؾٟبٔساض ٕٞ ٚچٙیٗ ٚظیط
زاضایی ثبیس اٍ٘یعٞ ٜبیی ضا ثطای ٞیئت ٔسیطٔ ٚ ٜسیطاٖ اخطایی ایدبز وٙٙس تب ث ٝعٛض ٔٛثط  ٚوبضا زض فقبِیتٞبی ؾیبؾتی ث ٝوبض
ٌٕبضز ٜق٘ٛس زض حبِی و ٝاٞساف فّٕىطزی ثب ثٟطٚ ٜضی ٔبِی  ٚفّٕیبتی ایدبز وٙٙس  ٚاظ پبیساضی ٔبِی ثّٙسٔست ثس ٖٚتٛؾُ ثٝ
حٕبیتٞبی ذبضقاِقبز ٜزِٚت اعٕیٙبٖ حبنُ ٕ٘بیٙس.
ثٙبثطایٗ ؾبظٚوبضٞبی حبوٕیتی ٔیتٛا٘س تٛؾظ ٔأٔٛضیتٞبی ؾیبؾتی و ٝثٚ ٝضٛح ٔكرم قس ٜاؾت ،اضتمب یبثس ٚ
اثعاضٞبیی و ٝتبٔیٗ ٔبِی ٔأٔٛضیتٞب ثٚ ٝؾیّ ٝآٟ٘ب ا٘دبْ ٌطفت ٝاؾت ثب تبویس ثط ٞعیٞٝٙبی زضٌیط زض ا٘دبْ فقبِیتٞبی ؾیبؾتی،
تقییٗ ویفیت قٛز ٔ ٚفبز ثط٘بٔٝضیعی خبٔـ اؾتطاتػیه  ٚتأٔیٗ ٔبِی ث ٝنٛضت پٛیب تكریم زاز ٜقٛز  ٚثب اِعاْ ثط فّٕىطز
ٚالقی زض زؾتیبثی ث ٝاٞساف ؾیبؾتی ،اضظیبثی  ٚتقییٗ ویفیت قسٞ ٚ ٜعیٞٝٙب زض ٔمبثُ زضآٔسٞب ث ٝنٛضت زٚضٜای اضظیبثی
ق٘ٛس.
1
ٔ-1-1-3أٔٛضیت ؾیبؾتی
ث ٝعٛض ٔقٕٔ ،َٛأٔٛضیت ٔؤ ؾؿبت ؾیبؾتی زض قطایظ ٌؿتطز ٚ ٜفٕٔٛی ،ثٚ ٝیػ ٜزض لب٘ٔ ٖٛطثٛعٔ( ٝثال لب٘ ٖٛاؾبؾی،
اؾبؾٙبٔٔ ٚ )ٝمطضات اخطایی تقطیف ٔیقٛزٔ .أٔٛضیتٞبی ٚؾیـ ،ذٛز ٕٔىٗ اؾت یىی اظ زالیُ انّی ٔكىالتی ثبقس وٝ
ثؿیبضی اظ ثب٘هٞبی تٛؾقٝای ثب آٖ ٔٛاخٔ ٝیق٘ٛسٔ .أٔٛضیتٞبی ٚؾیـٞ ،یئتٔسیطٔ ٚ ٜسیطاٖ اخطایی ضا لبزض ٔیؾبظز تب عیف
ٚؾیقی اظ وؿت  ٚوبضٞب ضا فطاتط اظ آٖ چیعی و ٝزض انُ ،تٛؾظ زِٚتٞب ٔ ٚدّؽ تهٛض ٔیقس ،ز٘جبَ وٙٙس .ایٗ ٔأٔٛضیتٞب
ٔی تٛا٘ٙس ؾٙدف فّٕىطز ٞیئت ٔسیطٔ ٚ ٜسیطیت  ٚفّٕىطز ؾبظٔب٘ی ضا زقٛاضتط وٙٙس .ثٕٞ ٝیٗ زِیُٕ٘ ،بیٙس ٜؾٟبٔساض ٚ ٚظیط
زاضایی ثبیس ٔأٔٛضیتٞبی ؾیبؾتی ضا زض فُٕ ث ٝنٛضت ٚاضح  ٚزلیكٔ ،كرم ٕ٘بیٙس .ایٗ ٔٔ ٟٓیتٛا٘س تٛؾظ اثعاضٞبیی ٔب٘ٙس
ٔبٔٛضیتٞبی اِعاْ قس ٜاظ ؾٛی ؾٟبٔساض(زِٚت) ،ثط٘بٔٔ ٝس ٖٚقطوت  ٚثیب٘یٞ ٝبی تهٕیٕبت ؾٟبٔساض ٔحمك قٛز.
اظ عطفی ،ثطضؾیٞبی زٚضٜای ٔأٔٛضیت ؾیبؾتی ،یه اثعاض ذٛة ثطای اضظیبثی ٔدسز ٚخٛز قىبفٞبی ثبظاض  ٚانالح
ٔبٔٛضیتٞبی ؾیبؾتی ثب٘هٞبی تٛؾقٝای ٔیثبقس .ثطضؾی زٚضٜای ٔأٔٛضیتٞب یىی اظ ٔىب٘یؿٓٞبیی اؾت و ٝزِٚتٞب ٔیتٛا٘ٙس
ثطای وبٞف ضیؿه ٔبٔٛضیتٞبی ٔٙؿٛخ قس ٜاتربش وٙٙس ظیطا تىبُٔ ثبظاضٞب٘ ،یبظٞبی ٔكتطی  ٚاٞساف ؾیبؾت فٕٔٛی ٔی-
تٛا٘ٙس ٔأٔٛضیت ٞبیی و ٝیه ثب٘ه تٛؾقٝای ٕٞچٙبٖ ثط ضٚی آٖ ٔتٕطوع قس ٜاؾت ضا اظ زضخ ٝافتجبض ؾبلظ وٙس.
ثطذی اظ وكٛضٞب زض حبَ پیبز ٜؾبظی ؾیبؾتٞبیی ٞؿتٙس ؤّ ٝعْ ث ٝچٙیٗ ثطضؾیٞبیی ٔیثبقٙس .ثطای ٔثبَ ،حؿبثطؾبٖ
وب٘بزا 2زض ٌعاضقی زض زؾبٔجط ٔ 2000ؤؾؿبت زِٚتی ضا ّٔعْ ث ٝثطضؾی ؾیؿتٕبتیه ٔأٔٛضیتٞبی قطوتی وطز٘س .ایٗ ٌعاضـ
پیكٟٙبز ٔیوٙس و ٝحىٔٛت زؾتٛضاِقُٕٞبیی ضا ثطای ٞسایت ٔٙؾٓ ثطضؾیٞبی زٚضٜای ٔبٔٛضیت اتربش وٙس .ثطضؾیٞبی
ٔأٔٛضیت تٛؾظ ٕ٘بیٙس ٜؾٟبٔساض ٞسایت ٔیقٛز  ٚتٛؾظ ٔترهم ثیط٘ٚی پكتیجب٘ی ٔیقٛز .ایٗ ثطضؾی ،افتجبض ٔؿتٕط
ٔأٔٛضیت ضا اضظیبثی ٔیوٙس ٘ ٚتبیح آٖ ثب تٕبْ عطفٞبیی و ٝزض چٟبضچٛة پبؾرٍٛیی ٔؤؾؿبت زِٚتی ٞؿتٙس ث ٝاقتطان
ٌصاقت ٝذٛاٞس قس .ث ٝفٛٙاٖ ٔثبَ ،زض آفطیمبی خٛٙثیٔ ،أٔٛضیت ثب٘ه تٛؾق ٝآفطیمبی خٛٙثی زض ٔقطو ثطضؾی زٚضٜای زاذّی
 ٚذبضخی لطاض زاضز؛ ثطضؾی اذیط ایٗ ثب٘ه زض ظٔی ٝٙاضظیبثی ٌؿتطز ٜؾیؿتٓ خبٔـ تبٔیٗ ٔبِی تٛؾقٝای ا٘دبْ قس ٜاؾت.
3
-2-1-3اثعاضٞبی ؾیبؾتی تأٔیٗ ٔبِی
ٔقٕٛالً چٙسیٗ اثعاض ثطای تأٔیٗ ٔبِی  ٚؾبیط ذسٔبت زض قطایظ ؾیبؾتی ٚخٛز زاضز .اثعاضٞبی ٔرتّفی و ٝزض ظیط آٚضزٜ
قسٜا٘س زض فُٕ ث ٝنٛضت تطویجی اؾتفبزٔ ٜیق٘ٛس ٞ ٚیچىساْ ثس ٖٚاقىبَ ٘یؿتٙس.
یه اثعاض ضایح ثطای فقبِیتٞبی ؾیبؾتی تبٔیٗ ٔبِی ،افغبی یبضا٘ٔ ٝتمبعـ 4ث ٝوؿت  ٚوبضٞبی ٞسف ؾیبؾتی اظ عطیك
فكبض ث ٝؾبیط وؿت  ٚوبضٞب اؾت .ث ٝفٛٙاٖ ٔثبَٙٔ ،بثـ الظْ ثطای اضائ ٝلیٕت پبییٗ تط ثطای ٌطٞ ٜٚسف اظ عطیك ثبال ثطزٖ
1

Policy Mandates
Auditor General of Canada
3
Financing Policy Activities
4
cross-subsidize
2
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لیٕت ثطای ٌط ٜٚزیٍط تأٔیٗ ٔی قٛزٔ .كىُ ایٗ اؾت و ٝیبضا٘ٔ ٝتمبعـ اٍ٘یعٜٞبیی ضا ثطای ٔسیطیت ٞ ٚیئت ٔسیط ٜایدبز
ٔیوٙس تب فقبِیتٞبی تدبضی ٔؤ ؾؿ ٝضا ٌؿتطـ زٞس ثب تٛخی ٝایٙى ٝایٗ أط آٟ٘ب ضا لبزض ٔیؾبظز تب زض فقبِیتٞبی ؾیبؾتی
ثیكتطی قطوت وٙٙس  ٚیب ثٔ ٝكتطیبٖ ٘یبظٔٙس أتیبظ ثیكتطی ثسٙٞس .ایٗ اثط ،اغّت ثطای وؿت  ٚوبضٞبی تدبضی ظیط لیٕت 1ثٝ
ٔٙؾٛض ت ًٙوطزٖ فطن ٝثطای ثرف ذهٛنی زض ثبظاضٞبی ٔبِی تدبضی  /ٚیب تضقیف ٚضٚز ذهٛنی خسیس ث ٝایٗ ثبظاضٞب ٚ
2
خٌّٛیطی اظ تٛؾق ٝثبظاضٞبی ٔبِی ٔیثبقس.
ثطای وبٞف ایٗ ضیؿهٕ٘ ،بیٙس ٜؾٟبٔساض  /ٚیب ٚظاضت زاضایی ثبیس اظ ٘ؾبضت زاذّی ٔ ٚىب٘یعْٞبی ٌعاضـزٞی ثطای ایدبز
قفبفیت اعٕیٙبٖ حبنُ وٙس  ٚثطای فقبِیت تدبضی و ٝتٛؾظ ثب٘هٞبی تٛؾقٝای تقٟس قس ٜاؾت حسٚزی ضا ٔقیٗ وٙس .فالٜٚ
ثط ایٗ ؾیؿتٓٞبی زاذّی ،زِٚتٞب ٔیتٛا٘ٙس ث ٝایدبز ٔىب٘یعْٞبیی و ٝثرف ذهٛنی ضا اظ ضلبثتٞبی ٘بفبزال٘ ٝثب ٔؤؾؿبت
زِٚتی ٔهٔ ٖٛیزاضز ،ضؾیسٌی وٙٙسٕٞ .چٙیٗ ثطای خٌّٛیطی اظ ایٗ ضیؿهٕ٘ ،بیٙس ٜؾٟبٔساض ٔیتٛا٘س زضذٛاؾت وٙس وٝ
تأٔیٗ ٔبِی یه فقبِیت تدبضی ٔقیٗ ث ٝعٛض ٔكتطن تٛؾظ ثب٘هٞبی تٛؾقٝای ٛٔ ٚؾؿبت ذهٛنی و ٝظٔی ٝٙوبضی ٔكتطوی
3
زاض٘س ،لیٕتٌصاضی قٛز.
یىی زیٍط اظ اثعاضٞب ثطای تبٔیٗ ٔبِی وؿت  ٚوبض أتیبظی ،اظ عطیك حمٛق نبحجبٖ ؾٟبْ اؾت ثسیٗ نٛضت و ٝزِٚت
اٞساف فّٕىطزی پبییٙی ثطای ثب٘ه یب ٔؤؾؿ ٝزِٚتی لطاض ٔی زٞس (ٔثال ث ٝثب٘ه اخبظٔ ٜیزٞس تب ثبظزٞی حمٛق نبحجبٖ ؾٟبْ
پبییٗتطی اظ ثبظاض زاقت ٝثبقس) .اظ ایٗ عطیكٔ ،ؤؾؿٔ ٝی تٛا٘س اظ تفبٚت ثیٗ ثبظز ٜثبظاض  ٚثبظزٞ ٜسف ،ثطای پٛقف ٞعیٞٝٙبیی
اؾتفبز ٜوٙس و ٝث ٝفقبِیتٞبی تٛؾقٝای اذتهبل زاز ٜقس ٜاؾت .یه اثعاض ٔٙبؾت ثطای زِٚت ایٗ اؾت و ٝزض اظاء ٔٙبثقی وٝ
ثطای فقبِیتٞبی ؾیبؾتی تبٔیٗ ٔبِی اؾتفبز ٜوطز ٜاؾت ث ٝثب٘ه ٔٛضز ٘ؾط ٔقبفیتٞبیی زض ٔبِیبت ثط زضآٔس  ٚزیٍط ٔبِیبتٞب
افغب ٔیوٙس .ثب ایٗ حبَ ایٗ ٘ٛؿ لٛا٘یٗ ،ثب٘هٞبی تٛؾقٝای ضا زض یه ٔعیت ضلبثتی ٘ؿجت ثٛٔ ٝؾؿبت ثرف ذهٛنی لطاض
ٔیزٞس  ٚثٕٞ ٝبٖ ا٘ساظ ٜو ٝآٟ٘ب ٔدبظ٘س تب زض فقبِیتٞبی تدبضی قطوت وٙٙسٔ ،یتٛا٘س اثط تضقیفی ثط ثرف ذهٛنی ٚ
خٌّٛیطی اظ ٌؿتطـ ثبظاض ضا زاقت ٝثبقس.
یىی زیٍط اظ ٌعیٞٝٙب ثطای تبٔیٗ ٔبِی فقبِیتٞبی ؾیبؾتی ایٗ اؾت و ٝزِٚت ث ٝفٛٙاٖ ٔدطیٞ ،عی ٝٙؾطٔبیٌٝصاضی
ثب٘هٞبی تٛؾقٝای ضا وبٞف زٞس .ایٗ ٔیتٛا٘س قبُٔ تضٕیٗ ثسٞیٞبی ٔٛؾؿ ،ٝاخجبض قطوتٞبی زِٚتی  ٚؾبیط ٔٛؾؿبت
ٔبِی یب نٙسٚق ٞبی ثبظ٘كؿتٍی فٕٔٛی ثطای ذطیس اٚضاق لطض ٝیب لطاض زازٖ ؾپطزٜٞب زض ٔٛؾؿ ٝثب ٘طخٞبی پبییٗتط اظ ثبظاض یب
زازٖ ٚاْٞبی ثب٘طخ ثٟط ٜوٓ ثٔ ٝؤؾؿٔ( ٝثال تٛؾظ ثب٘ه ٔطوعی) ثبقس .ایٗ ضٚـ زض ٚالـ یه ٘ٛؿ ٔبِیبت غیطٔؿتمیٓ ثط
نبحجبٖ ؾطٔبیٙٔ ٚ ٝبثـ ٔبِی زض ثرف ذهٛنی اؾت ؤ ٝیتٛا٘س تٛاٖ ٔبِیقبٖ ضا تضقیف وٙس ،ثبظاضٞبی ٔبِی ضا ٘بٕٛٞاض ؾبظز
 ٚتٛؾق ٝثبظاض ضا ٔتٛلف ٕ٘بیس.
زض ٟ٘بیت ،زِٚتٞب ٔیتٛا٘ٙس ا٘تمبَ ٔؿتمیٓ تبٔیٗ ٔبِی ضا ثٙٔ ٝؾٛض خجطاٖ ٞعیٞٝٙبیی و ٝثب٘هٞبی تٛؾقٝای زض فقبِیت-
ٞبی ؾیبؾتیٔ ،تحُٕ قس ٜا٘س ،ث ٝفٟس ٜثٍیط٘س .ایٗ ضٚـ اظ ا٘حطافبت ثبِم ٜٛثبظاض خٌّٛیطی ٔیوٙس  ٚاظ ٔٙبفقی و ٝث ٝآؾب٘ی
لبثُ ؾٙدف ٚقفبف اؾت ،ثطذٛضزاض ٔیثبقس 4.ایٗ ٔٛضز ثس ٖٚاقىبَ ٘یؿت ،زض ایٗ ٔٛضز ،ا٘تمبالت ٔبِی ؾبال٘ ٝو ٝزض ٔقطو
فطآیٙسٞبی ثٛزخ ٝؾبال٘ ٝلطاض زاض٘س ،وٕتط لبثُ پیفثیٙی ٞؿتٙس ٔ ٚیتٛا٘س ثط٘بٔٝضیعی ٔٛثط ثّٙسٔست تٛؾظ ٔسیطیت ٞ ٚیئت
ٔسیط ٜضا تضقیف ٕ٘بیس.
زض ٞط ضٚـ یب تطویجی اظ ضٚـٞبیی و ٝث ٝوبض ٌطفتٔ ٝیقٛز ،حبوٕیت ٔؤثط الظْ ٔیزا٘س تب چٍٍ٘ٛی فقبِیتٞبی ؾیبؾتی
و ٝتأٔیٗ ٔبِی ذٛاٙٞس قس ،تٛؾظ زِٚت یب ٕ٘بیٙس ٜؾٟبٔساض ثب ٔكٛضت ٞیئت ٔسیطٔ ٜكرم قٛزٞ .سف ایٗ اؾت وٙٔ ٝجـ

Under-price

2

1

٘تید ٝزیٍط ایٗ اؾت وٛٔ ٝؾؿ ٝثٔ ٝطاتت فطاتط اظ ٔبٔٛضیتف فُٕ ٔیوٙس ،ثطای ا٘دبْ ٔبٔٛضیت ؾیبؾتی ذٛز وؿت  ٚوبضٞبی ثیكتط  ٚضیؿه ثیكتطی ضا ٘ؿجت
ث ٝآٖ چیعی و ٝضطٚضی اؾت ٔیپصیطز  ٚزض ایٗ فطآیٙس ظیبٖٞبی ثیكتطی ضا ثٚ ٝخٛز ٔیآٚضز یب ثسٞیٞبی ٔبِی ٔحتُٕاِٛلٛؿ ثیكتطی ضا ثطای زِٚت ایدبز ٔیوٙس.
3

ایٗ أط ثٚ ٝیػ ٜزض ظٔی ٝٙتبٔیٗ ٔبِی پطٚغٜٞبی ثعضي ظیطثٙبیی أىبٖپصیط اؾت.
ٕٞ4چٙیٗ ٔٙبفـ ثبِمٜٛای ثطای زؾتطؾی ثٛٔ ٝؾؿبت ذهٛنی ایدبز وطز ٜاؾت.
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تأٔیٗ ٔبِی ثطای فقبِیت ٞبی ؾیبؾتی تكطیح  ٚقفبف قٛز  ٚالسأبت تىٕیّی ثطای خٌّٛیطی اظ ٞطٌ ٝ٘ٛفٛالت ثبِمٙٔ ٜٛفی
ا٘دبْ ٌیطز .اِجت ٝؾبظٚوبضٞبی تبٔیٗ ٔبِی ٘جبیس زض ٔقطو تغییط ٔىطض لطاض زاز ٜقٛز [.]9
ٔ -3-1-3سیطیت٘ ،ؾبضت  ٚاضظیبثی فّٕىطز فقبِیتٞبی ؾیبؾتی
ثب تقطیف ٔكرهی اظ ٔأٔٛضیت ٞبی ؾیبؾتی  ٚتٛافك زض ٔٛضز اثعاضٞبی تبٔیٗ ٔبِی آٟ٘بٕ٘ ،بیٙس ٜؾٟبٔساض زض ٔٛلقیتی لطاض
ٔی ٌیطز و ٝؾیبؾت ذبنی ضا ثب ٞیئت ٔسیطٔ ٚ ٜسیطاٖ اخطایی ثطای فّٕىطز اٞساف فّٕیبتی  ٚتبٔیٗ ٔبِی تٛافك ٔیوٙس.
اٞساف ؾیبؾتیٔ ،كرهبت زلیكتطی ثطای ٔأٔٛضیت ؾیبؾتی زض اذتیبض لطاض ذٛاٙٞس زاز و ٝتب حس ٕٔىٗ زض قطایظ لبثُ
ا٘ساظٌٜیطی  ٚلبثُ ؾٙدف اظ خّٕ ٝزض قطایظ ٘تبیح تٛؾقٝای ثیبٖ ذٛاٞس قس.
اٞساف تبٔیٗ ٔبِی ث ٝز٘جبَ ایٗ ذٛاٞس ثٛز و ٝاعٕیٙبٖ حبنُ وٙس ٔسیطیت ٞ ٚیئت ٔسیط ٜپبیساضی ٔبِی عٛال٘یٔست ضا
ثس ٖٚزضذٛاؾتٞبی ٔىطض ثطای پكتیجب٘ی ذبضقاِقبز ٜزِٚت ،تضٕیٗ وٙٙس .زض ٚالـ ،اٞساف فّٕیبتی ث ٝز٘جبَ ایٗ اؾت وٝ
ا٘تمبَ خجطاٖ فقبِیتٞبی ؾیبؾتی ث ٝاؾتفبزٜوٙٙسٌبٖ اظ ذسٔبت ٔبِی یب ؾبیط ٔكتطیبٖ تضٕیٗ قٛز  ٚثٚ ٝؾیّ ٝفّٕیبت
٘بوبضأس (ٞعیٞٝٙبی ثیف اظ ا٘ساظ )ٜیب ؾبیط ظیبٖٞب خصة ٘كٛز [ .]9ث ٝفٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛزض ثب٘ه تٛؾق ٝآفطیمبی خٛٙثی ؾٙدف
فّٕىطز ثطای ا٘ساظٌٜیطی ٘تبیح تٛؾقٝای ( ٝ٘ ٚنطفب ثبظزٜٞب) ثٙٔ ٝؾٛض تقییٗ ثٟتط ویفیت اثطات تٛؾقٝای پطٚغٜٞبیی و ٝاظ
ِحبػ ٔبِی تٛؾظ ثب٘ه تٛؾق ٝآفطیمبی خٛٙثی حٕبیت قس ٜثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ خٙجٞٝبی ویفی اثط تٛؾق ٚ ٝزیسٌبٜٞبی شیٙفقبٖ
ذبضخی اظ اضظـ  ٚویفیت وبض ایٗ ثب٘ه اظ عطیك ثطضؾیٞبی ا٘دبْ قس ٜتٛؾظ اقربل ثبِث ٔؿتمُ ،تقییٗ ٔیقٛز [.]11

 -4چبرچًة حبکمیت شرکتی خًة ثرای ثبوکَبی تًسعٍای
ؾبظٚوبضٞبی حبوٕیتی تأثیط فٕسٜای ثط چٍٍ٘ٛی فّٕىطز ثب٘هٞب  ٚتٛا٘بیی وّی آٟ٘ب زض اخطای ٔأٔٛضیتكبٖ زاضز .ثب٘هٞبی
تٛؾقٝای ثبیس ثط اؾبؼ حبوٕیت ٔ ٚسیطیت لٛی ٙٔ ٚبؾت  ٚفطآیٙسٞبی ثبظ ،فطاٌیط ،قفبف  ٚپبؾرٍ ٛفقبِیت وٙٙس .زض ایٗ
ثرف ث ٝثطضؾی ثطذی اظ ٔؤِفٞٝبی حبوٕیت قطوتی زض ثب٘هٞبی تٛؾقٝای و ٝثطای ا٘دبْ ٔأٔٛضیتكبٖ زض ضقس  ٚتٛؾق،ٝ
حیبتی ٔیثبقسٔ ،یپطزاظیٓ.
 -1-4عملکرد َیئت مذیرٌ
یه ٞیئت ٔسیط  ٜثب فّٕىطز زضؾت یىی اظ فٛأُ حیبتی ثطای ٔٛفمیت یه ثب٘ه تٛؾقٝای ٔیثبقس ظیطا ٔب٘ـ زذبِتٞبی
ؾیبؾی ثیٔٛضز زض ٔسیطیت ضٚظٔط ٜثب٘ه ٔیقٛز .زیبٔ٘ٛس آٖ ضا «یه ؾپط ثؿیبض لٛی ٔ ٚحبفؼ ثطای ٔسیطیت» [٘ ]12بٔیسٜ
اؾتٞ .یئت ٔسیط ،ٜؾبِیب٘ ٝثب زِٚت ثٙبثط اٞساف ٔؤؾؿ ٝلطاضزاز ٔیثٙسز  ٚزاضای ٚؽیفٚ ٝفبزاضا٘ ٝثطای ٘ؾبضت ثطفّٕىطز زض
خٟت ایٗ اٞساف اؾتٞ .یئت ٔسیطٕٞ ،ٜچٙیٗ ثط ٔسیطیت ٔؤؾؿ٘ ٝؾبضت ٔیوٙس ٘ ٚؿجت ث ٝزِٚت  ٚشیٙفقبٖ پبؾرٍ ٛاؾت تب
اظ اؾتب٘ساضزٞبی ثبالی حبوٕیت قطوتی اعٕیٙبٖ حبنُ قٛز.
ٞیئت ٔسیط ٜثبیس اظ ایٙى ٝثب٘ه زا ضای یه لطاضزاز اخطایی ضٚقٗ ،یه ثط٘بٔ ٝاؾتطاتػیه ثطای زؾتیبثی ث ٝاٞساف ایٗ
لطاضزاز ،وٙتطَ  ٚحؿبثطؾی ٔبِی ٔٙبؾت  ٚؾغح ثبالیی اظ افكبی اعالفبت اؾت ،اعٕیٙبٖ حبنُ ٕ٘بیسٕٞ .چٙیٗ ثبیس اظ
وبضوطز اذاللی ؾبظٔبٖ ثط عجك یه ؾطی اظ زؾتٛضاِقُٕٞبی اذاللی  ٚالسأبت الظْ ثطای خٌّٛیطی اظ فؿبز ،اعٕیٙبٖ حبنُ
ٕ٘بیس [ .]33ثطای تىٕیُ ایٗ ٘مف حیبتی ،افضبی ٞیئت ٔسیط ٜثبیس ثیعطف ٔ ٚؿتمُ ثبقٙس ،زض خٟت ٔٙبفـ ثب٘ه ٚ
ؾٟبٔساضا٘كبٖ ضفتبض وٙٙس  ٚثبالتطیٗ ؾغٛح أب٘ت  ٚقبیؿتٍی ضا زاقت ٝثبقٙس.
ٞیئت ٔسیط٘ ٜیبظٔٙس یه ٔحیظ تٛإ٘ٙس ٔب٘ٙس یه ٔبٔٛضیت ٔكرم ،اؾتمالَ اظ زِٚت ،تقبزَ ٔٙبؾت ٟٔبضتٞب ٚ
تدطثیبت ،قطح لب٘٘ٛی ٚاضح اظ فّٕىطز ٚ ٚؽبیف ٚفبزاضا٘ ،ٝقطح وتجی قغُ ،ضٚیٞٝبی ٔٙبؾت  ٚیه زؾتٛضاِقُٕ اذاللی ثطای
افضبی ٞیئت ٔسیطٔ ٜیثبقٙس .ایٗ اثقبز ضا ٔیتٛاٖ زض ٔٙكٛض ٞیئت ٔسیط ٜشوط وطزٞ .یئت ٔسیطٕٔ ٜىٗ اؾت ٘یبظ ث ٝآٔٛظـ
زاقت ٝثبقس  ٚفّٕىطز آٖ ثبیس ؾبال٘ ٝتٛؾظ ذٛز یب ثٚ ٝؾیّ ٝؾٟبٔساض اضظیبثی قٛزٞ .یئت ٔسیط ٜثبیس تٛؾظ وٕیتٞٝبی
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ترههی پكتیجب٘ی قٛز و ٝضایحتطیٗ آٟ٘ب وٕیت ٝحؿبثطؾیٔ ،سیطیت ضیؿه  ٚوٕیت ٝتغجیك فّٕىطز اؾتٕٞ .چٙیٗ الظْ
اؾت ،افضبی ذبضخی ثب ٟٔبضتٞبی ترههی زض ایٗ وٕیتٞٝب ثٕٞ ٝىبضی پصیطفت ٝق٘ٛس [.]14[]5
 -2-4مذیریت داخلی
ٔسیطیت ثب٘ه تٛؾقٝای ثبیس تحت ٘ؾبضت ٞیئت ٔسیط ،ٜؾیؿتٓٞبی حبوٕیتی زاذّی ٔٙبؾجی ضا ایدبز وٙس تب اعٕیٙبٖ
حبنُ قٛز ؤ ٝؤؾؿ ٝضٕٗ ضفبیت اِعأبت لب٘٘ٛی ،ث ٝاٞساف تبٔیٗٔبِی  ٚتٛؾقٝای زؾت یبفت ٝاؾت .اظ زیسٌب ٜحبوٕیت
قطوتی انُ پیطٚی اظ اِعأبت فّٕی ثطای ثب٘هٞبی تٛؾقٝای ث ٝحطفٝای ثٛزٖ زض تٕبْ خٙجٞٝبی فّٕیبتی ٕٞ ٚچٙیٗ ا٘هبف،
قفبفیتٔ ،ؿئِٛیت پصیطی  ٚپبؾرٍٛیی ٘ؿجت ث ٝوبضوٙبٖ ،زِٚت  ٚشیٙفقبٖ اقبض ٜزاضز .اظ زیسٌبٔ ٜسیطیت ٔبِی ،ثب٘هٞبی
تٛؾق ٝای ثبیس ث ٝان َٛوّی  ٚزلیك ٔسیطیت ٔبِی پبیجٙس ثبقٙس .ایٗ ان َٛقبُٔ اِعأبت ٔٙكٛض آٟ٘ب یب اؾبؾٙبٔ ٝآٟ٘ب ،اِعأبت
ثب٘ه ٔطوعی  ٚتب حس أىبٖ اؾتب٘ساضزٞبی ثیٗ إِّّی اؾت .زض ایٗ ضاؾتب ،ان َٛاؾبؾی ثبظَ ثیبٍ٘ط ایٗ اؾت و« ٝتٕبْ ثب٘هٞب
ثبیس ثس ٖٚتٛخ ٝثٔ ٝبِىیت آٟ٘ب اؾتب٘ساضزٞبی فّٕیبتی ٘ؾبضتی ضا تحت پٛقف لطاض زٙٞس » [.]13[]5
 -3-4مذیریت اجرایی
یىی اظ خسیتطیٗ ٔكىالت ٘ؾبضت ثب٘هٞبی تٛؾقٝای ،حفؼ تقبزَ ثیٗ پبؾرٍٛیی  ٚاؾتمالَ زاذّی اؾت .فسْ زؾتیبثی
ث ٝچٙیٗ تقبزِی ٔیتٛا٘س ٔٙدط ث ٝزذبِت ؾیبؾی /ٚیب تهٕیٕبت ضقیف ؾطٔبیٌٝصاضی قٛز .ایٗ ثبفث ٔیقٛز ٔسیطیت اخطایی
ثرف حیبتی فطآیٙس حبوٕیت ثبقس.
ث ٝعٛض وّی ،تٛافك قس ٜو ٝزِٚت  ٚثب٘ه تٛؾق ٝای ثبیس لطاضزاز اخطایی و ٝاٞساف ٚاضحی ضا ٔكرم ٔیوٙسٙٔ ،قمس وٙٙس.
ؾپؽ ث ٝثب٘ه اؾتمالَ فّٕیبتی ثطای ز٘جبَ وطزٖ ایٗ اٞساف زاز ٜقٛز .لطاضزازٞبی اخطایی ث ٝعٛض ٔؿتمیٓ ٔٛضز تٛخٞ ٝؿتٙس
ظیطا چٙیٗ تطتیجبتی ،ثطای تالـ ثیكتط ،اٍ٘یع ٜایدبز ٔیوٙس ،اِعأبت شیٙفقبٖ ضا تٛضیح ٔیزٞس٘ ،ؾبضت  ٚاضظیبثی ضا تؿٟیُ
ٔیوٙس  ٚقفبفیت ضا افعایف ٔیزٞس [ .]15أب ایٗ لطاضزازٞب ٔیتٛا٘ٙس پیبٔسٞبی ٘بذٛاؾتٝای زاقت ٝثبقٙس ظیطا یه ضاثغٝ
ٕ٘بیٙسٌی  ٚفسْ تمبضٖ ثعضي اعالفبتی ثیٗ زِٚت  ٚثب٘ه ٚخٛز زاضز .ثطای ٔثبَ ،یه اِعاْ پبیساضی ٔبِی ٔیتٛا٘س ثب٘ه ضا ثٝ
وبٞف ذسٔبت تٛؾقٝای ٞعیٝٙثط ؾٛق زٞس  ٚث ٝؾٕت ضلبثت ثب ثرف ذهٛنی ثطای ٚضٚز زض پطٚغٞ ٜبی ؾٛزآٚض ؾٛق زٞس.
ثركی اظ ایٗ ٔكى ُ ٕٔىٗ اؾت ثٚ ٝؾیّ ٝا٘تكبض لطاضزاز ثٙٔ ٝؾٛض افعایف ٘ؾبضت ثٚ ٝؾیّٔ ٝطزْ  ٚضؾب٘ٞٝب ثطعطف قٛز [.]16
ایٗ فُٕ ثبیس ثب قفبفیت  ٚافكب ٔٙبؾت فّٕىطز ثب٘ه زض ع َٛزٚضٜٞبی ایٗ لطاضزاز ،تىٕیُ قٛز ،ثطای ٔثبَ الظْ اؾت
ؾیبؾتٞب ،ؾبذتبض ؾجس زاضایی ٞب  ٚپطٚغٜٞبیی و ٝتبٔیٗ ٔبِی ٔیق٘ٛس ،ث ٝعٛض ٔؿتٕط افالٖ فٕٔٛی قٛز.
 -4-4تفکیک رئیس َیئت مذیرٌ از مذیر عبمل
تفىیه ضئیؽ ٞیئت ٔسیطٔ ٚ ٜسیط فبُٔ اظ یىسیٍط زض ثب٘هٞبی تٛؾقٝای الساْ ٕٟٔی زض ثطلطاضی حبوٕیت قطوتی ذٛة
تّمی ٔی قٛز .ثط اؾبؼ ٔغبِقبت ا٘دبْ قس ٜیه ٚؽیف ٝفٕسٞ ٜیئت ٔسیط٘ ٜؾبضت ثط فّٕىطز ٔسیط فبُٔ اؾت .ثط اؾبؼ تئٛضی
ٕ٘بیٙسٌی ثطای اؾتمالَ ٞیئت ٔسیط ٜاظ ٔسیطیت ،ضئیؽ ٞیئت ٔسیط ٚ ٜثبالتطیٗ ٔمبْ اخطایی ٘جبیس قرم ٚاحسی ثبقٙس.
ٔقیبضٞبی حبوٕیت ٔٙبؾت ّٔعْ ٔیوٙٙس و ٝضئیؽ ٞیئت ٔسیط ٜثبیس فطزی ث ٝغیط اظ ٔسیط فبُٔ ثبقس [ٞ .]17بضزٚیه ٚ
ٕٞىبضاٖ ( )2011زضیبفتٙس و ٝتدٕیـ ؾٕتٞبی ٔسیط فبُٔ  ٚضئیؽ ٞیئت ٔسیطٔ ٜیتٛا٘س ٔب٘ـ ا٘تكبض اعالفبت ث ٝافضبی
ٞیئت ٔسیط ٜقٛز [ .]18ایٗ ثطضؾیٞب ٘كبٖ ٔیزٞس ثبالتطیٗ ٔمبْ اخطایی وٕٞ ٝعٔبٖ ضئیؽ ٞیئت ٔسیط٘ ٜیع ٔیثبقس لبزض
اؾت فطآیٙس ضاٞجطی زاذّی ضا تحت ؾیغط ٜذٛز زاقت ٚ ٝؾیؿتٓٞبی وٙتطِی  ٚتقبزَ ضا ٘بزیس ٜاٍ٘بضز  ٚاظ ایٗ عطیك ثٝ
اثطثركی ٚؽیف٘ ٝؾبضتی ٞیئت ٔسیط ٜاظ عطیك ٘ؾبْ حبوٕیت قطوتی ِغٕٚ ٝاضز ٕ٘بیس .ثٙبثطایٗ ث٘ ٝؾط ٔیضؾس تفىیه تهسی
ز ٚپؿت ضئیؽ ٞیئت ٔسیط ٚ ٜثبالتطیٗ ٔمبْ اخطایی ٔیتٛا٘س ث ٝفّٕىطز ٚالقی زض زؾتیبثی ث ٝاٞساف ؾیبؾتی  ٚوبٞف فؿبز
وٕه وٙس.
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ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ثیبٖ ٕ٘ٛز و ٝفسْ تفىیه ٚؽبیف ٔسیط فبُٔ  ٚضئیؽ ٞیئت ٔسیطٔ ٜیتٛا٘س ٔٙدط ث ٝوبٞف اثطثركی ٘مف
٘ؾبضتی ٞیئت ٔسیط ٜقس ٚ ٜظٔی ٝٙؾبظی فؿبز  ٚتضییـ حمٛق شیٙفقبٖ ضا زض پی زاقت ٝثبقس .اٌط ٔسیط فبُٔ ٞ ٚیئت ٔسیطٜ
یىؿبٖ ثبقٙس ،آٍ٘بٕٔ ٜىٗ اؾت لسضت ٔسیط فبُٔ ظیبز قٛز  ٚا ٚث ٝخبی ایٙى ٝث ٝفىط پیكجطز اٞساف تقییٗ قس ٜثب٘ه ثبقس ،ثٝ
ز٘جبَ ٔٙبفـ ذٛز ثبقس [ .]17ثٙبثطایٗ خسا ٕ٘ٛزٖ ضئیؽ ٞیئت ٔسیط ٜاظ ٔسیط فبُٔ ثبفث ٔیقٛز حبوٕیت قطوتی وبضاتط
افٕبَ قس ٚ ٜفّٕىطز ثب٘هٞبی تٛؾقٝای زض خٟت تحمك اٞساف ؾیبؾتی ثٟجٛز یبثس.
 -5-4افشب ي شفبفیت اَذاف ي عملکرد
قفبفیت ٟٔٓتطیٗ ضوٗ حبوٕیت قطوتی ذٛة زض ثب٘هٞبی تٛؾقٝای ثطای تحمك ٔأٔٛضیت تٛؾقٝای ٔیثبقس .ثط اؾبؼ
ٔؿتٙسات  ٚثطضؾی ٞبی وٕیت ٝثبَ زض ٔٛالقی و ٝقفبفیت ٚخٛز ٘ساضز ،حفؼ ٞیئت ٔسیطٔ ٚ ٜسیطیت اضقس زض ٚضقیتی و ٝثٝ
قیٙٔ ٜٛبؾت پبؾرٍٛی السأبت  ٚفّٕىطز ذٛز ثبقٙس ،أطی ثؽ زقٛاض اؾت .ایٗ ٔٛضٛؿ زض ٔٛالقی اتفبق ٔیافتس وٝ
شیٙفقبٖ ،فقبالٖ ثبظاض  ٚفٕٔ ْٛطزْ ،فبلس اعالفبت وبفی ضاخـ ث ٝؾبذتبض  ٚاٞساف ثب٘ه ٔیثبقٙس .اظ ایٗ ضٞ ،ٚسف اظ قفبفیت زض
حٛظ ٜحبوٕیت قطوتی ،اضائ ٝاعالفبت ٔ ٚ ٟٓالظْ ثطای عطفیٗ اؾت ث٘ ٝحٛی و ٝثتٛا٘ٙس وبضایی ٞیئت ٔسیطٞ ٚ ٜیئت فبُٔ ضا
زض ظٔی ٝٙازاض ٜأٛض ثب٘هٔ ،غبثك ثب لٛا٘یٗ  ٚزض چبضچٛة ضٚـٞبی ٘ؾبضتی ،اضظیبثی ٕ٘بیس [.]19
ثٙبثطایٗ ثطای ثٟجٛز  ٚتمٛیت قفبفیت ،ثبیس اؾتب٘ساضزٞبی حؿبثساضی ،حؿبثطؾی ،قفبفیت  ٚافكب زض ثب٘هٞبی تٛؾقٝای ثٝ
وبض ٌطفت ٝقٛز .ث ٝفٛٙاٖ ٔثبَ ثب٘ه تٛؾق ٝآفطیمبی خٛٙثی زض ٔقطو اِعأبت افكب  ٚحؿبثساضی ٌؿتطزٜای لطاض زاضز اظ خّٕٝ
یه ٌعاضـ ؾبال٘ ٝقبُٔ نٛضتٞبی ٔبِی ؾبال٘ ٝحؿبثطؾی قسٌ ٚ ٜعاضـ ٔسیط ،یه ضٕیٕ ٝاظ ٌعاضـ فقبِیتٞب و ٝاثط
تٛؾقٝای فقبِیتٞبی ثب٘ه ضا زض ع َٛؾبَ قطح ٔیزٞس ،یه ٌعاضـ اعالفبت و ٝثط عجك پیكجطز زؾتطؾی ثٙٔ ٝكٛض
اعالفبت (ٙٔ )2000تكط قس ٜاؾت ٌ ٚعاضـ قف ٔب ٝٞقبُٔ یه ٔطٚض اؾتطاتػیه ،تٕبْ ٌعاضقبت ٕٞ ٚچٙیٗ اعالفبت
ٌؿتطز ٜاضبفی زض ٚة ؾبیت ایٗ ثب٘ه لبثُ زؾتطؾی اؾت .فال ٜٚثط ایٗ ثب٘ه تٛؾق ٝآفطیمبی خٛٙثی ،اعالفبت ٔبِی  ٚفّٕیبتی
ضا ث ٝنٛضت فهّی ث ٝذعاّ٘ٔ ٝی اضؾبَ ٔیوٙس.
ٕٞچٙیٗ ثب٘هٞبی تٛؾق ٝای ثبیس اٞساف وّی ذٛز  ٚایٙى ٝچغٛض  ٚچٍ ٝ٘ٛآٟ٘ب ضا فّٕی ذٛاٞس وطز ،افكب وٙس .ایٗ أط
ضٚـ تٛظیـ ٔجبزالت انّی ٔیبٖ اٞساف ضا افكب ٔیوٙس .زض ثب٘ه تٛؾق ٝآفطیمبی خٛٙثیٌ ،عاضـ ٔسیطاٖ و ٝزض ٌعاضـ ؾبال٘ٝ
اضائٔ ٝیقٛز ،اٞساف  ٚفّٕىطز ضا ٔٛضز ثحث لطاض ٔیزٞسٌ .عاضـ ٔسیطاٖ یه ٌعاضـ التهبزیٌ ،عاضـ ٔحیظ ظیؿت ٌ ٚعاضـ
اختٕبفی ضا زض ثط زاضزٌ .عاضـ التهبزی ،تحٛیُ ٔحهٛال ت  ٚذسٔبت  ٚتٕطوع خغطافیبیی آٟ٘ب  ٚثرف وؿت  ٚوبض ٌ ٚعاضقبت
ٔطثٛط ث ٝاثط تٛؾقٝای ثب٘ه ضا اضائٔ ٝیوٙسٌ .عاضـ ظیؿت ٔحیغی یه ثحث ویفی اظ اثط ٔحیغی ٔحهٛالت  ٚذسٔبت ثب٘ىی ٚ
فّٕیبت ثب٘ه اضائٔ ٝیوٙس .ث ٝعٛض ٔكبثٌ ،ٝعاضـ اختٕبفی یه ثحث ویفی اظ فقبِیتٞب  ٚتبثیطاتی زض ظٔیٞٝٙبیی ٔب٘ٙس تٛؾقٝ
ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی ،ؾالٔت  ٚثطاثطی خٙؿیتی ٕٞ ٚچٙیٗ زض ضاثغ ٝثب وبضوٙبٖ آٖ اضائٔ ٝیزٞسٌ .عاضـ ٔسیطاٖ زض ٔقطو حؿبثطؾی
ذبضخی ثٙٔ ٝؾٛض تبییس ٔحتٛی وٕی  ٚویفی آٖ اؾتٌ .عاضـٞبی زٚضٜای (قف ٔب )ٝٞاعالفبت تٛضیحی اضبفی ضا ضاخـ ثٝ
اٞساف اضائٔ ٝی زٞس .ثط٘بٔ ٝثبظاضیبثی ثب٘ه تٛؾق ٝآفطیمبی خٛٙثی ثٙٔ ٝؾٛض افعایف آٌبٞی فٕٔٛی اظ ٔبٔٛضیت  ٚفّٕىطزقبٖ
پیٍیطی ٔی قٛز .ایٗ ثب٘ه ٕٞچٙیٗ ٔسِی و٘ ٝتبیح ثبِم ٜٛفّٕىطز ٔبِی تهٕیٓٞبی اؾتطاتػیه ٔتٙبٚة ضا ٘كبٖ ٔی زٞس،
ٌؿتطـ زاز ٜاؾت .ایٗ ٔسَ اثعاضی ثطای ا٘ساظٌٜیطی اثط ٔجبزالت انّی زض ؾیبؾتٞبی وؿت  ٚوبض  ٚاٞسافف اؾت.
اظ ؾٛی زیٍط ،ثبیس قبذم ٞبی وّیسی فّٕىطز تبٔیٗ ٔبِی  ٚوؿت  ٚوبض زض افكبی چٍٍ٘ٛی تحمك اٞساف ث ٝوبض ثطزٜ
ق٘ٛسٌ .عاضـ ؾبال٘ ٝثبیس ایٗ قبذمٞب ٔ ٚمبیؿ ٝثب ؾبَ لجُ ضا اضائ ٝزٞس .ث ٝعٛض ٔثبَ ثطای ثب٘ه تٛؾق ٝآفطیمبی خٛٙثی
ٌعاضـ التهبزی زض لبِت ٔسَ وبضت أتیبظی ٔتٛاظٖ ،1فّٕىطز ایٗ ثب٘ه ضا ثط ضٚی ٞ 31سف ٚیػ ٜتحت ٞ 9سف اؾتطاتػیه زض
ٔمبیؿ ٝثب ؾبَ لجُ ٔٛضز ثحث  ٚثطضؾی لطاض ٔیزٞس .ایٗ ضٚـ اعالفبت فّٕىطزی زض ٔٛضز اثطات التهبزی ضا اضائٔ ٝیزٞس
(ٔثال اظ ٘ؾط تِٛیس ٘بذبِم ّٔی ،اقتغبَ  ٚذب٘ٛازٜٞبی وٓ زضآٔس)  ٚاثطات اختٕبفی (ٔب٘ٙس ٞعی ٝٙپبییٗ ؾبذت ذب٘ )ٝفقبِیت-
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ٞبی ایٗ ثب٘ه و ٝاظ عطیك ٔسَٞبی التهبزی زاذّی ٔ ٚبتطیؽ حؿبثساضی اختٕبفی 1ثٚ ٝخٛز ٔیآیس ٘یع ثرف زیٍطی اظ ایٗ
ٌعاضـ اؾت .خعئیبت ٔطثٛط ثٔ ٝسَٞب زض یه ٌعاضـ خساٌب٘ ٝثٕٞ ٝطاٌ ٜعاضـ ؾبال٘ ٝافكب ٔی قٛزٕٞ .چٙیٗ قبذمٞبی
اضبفی زض ضٕیٌٕ ٝعاضـ فقبِیتٞب اضائٔ ٝی قٛز و ٝضٚـ ث ٝوبض ٌطفت ٝقس ٜثطای ٔحبؾج ٝاثطات تٛؾقٝای ضا قطح ٔیزٞس
[.]11
-6-4مصًن ثًدن از فشبر سیبسی
اخطای ؾبظٚوبضٞبی حبوٕیتی ٟ٘ ٚبزی و ٝاظ ثب٘هٞبی تٛؾقٝای زض ثطاثط فكبضٞبی ٘بذٛاؾت ٝزِٚتی ؤٕ ٝىٗ اؾت ثب ٞسف
ٔٛضز ٘ؾط ثب٘ه ٔتضبز ثبقس ،حٕبیت ٔیوٙس اظ إٞیت ثطذٛضزاض اؾت .ایٗ ثسیٗ ٔقٙی اؾت ؤ ٝؤؾؿبت ثبیس ثٙٔ ٝؾٛض
پكتیجب٘ی اظ اؾتطاتػیٞبی تقییٗ قسٞ ،ٜسفٌصاضی وٙٙس و ٝایٗ أط ٔؿتّعْ حٕبیت اظ ثط٘بٔٞٝبی عطاحی قس ٜتٛؾظ زِٚت
اؾت أب زض فیٗ حبَ ثبیس ثِ ٝحبػ فّٕیبتی ثب تٛخ ٝثٔ ٝأٔٛضیتٞبی ٔكرم قس ٜوبٔالً ٔؿتمُ فُٕ ٕ٘بیس .ث ٝفٛٙاٖ ٔثبَ،
ضیؿه اؾتفبز ٜاظ ثب٘هٞبی تٛؾقٝای ث ٝفٛٙاٖ اثعاض ؾیبؾی ثطای ث ٝزؾت آٚضزٖ پیطٚظیٞبی وٛتبٜٔست ؾیبؾی یب زاقتٗ
ضفتبضٞبی فبؾس ٔطتجظ ثب آٟ٘ب ثٚ ٝیػ ٜزض ؾغح ّٔی ثبیس تب حس أىبٖ وبٞف یبثس.
ثٙٔ ٝؾٛض اعٕیٙبٖ اظ فطآیٙسٞبی تهٕیٌٓیطی قفبف  ٚپبؾرٍ ٛثبیس لٛا٘یٗ ٘ح ٜٛفّٕىطز ٞیئت ٔسیط ٜثب٘ه تٛؾقٝای ٚ
ٕٞچٙیٗ اعالفبتی زض ٔٛضز خٟت  ٚضٚـ ا٘تربة  ٚتحٛیُ پطٚغٜٞبی حمیمی ث ٝضٚقٙی ثیبٖ ق٘ٛس.
ضطٚضی اؾت تب زؾتٛضاِقُٕٞبی ضٚقٗ ،قفبف ٙٔ ٚهفب٘ ٝثطای اؾترساْ وبضٔٙساٖ ٔ ٚسیطاٖ ثب٘هٞبی تٛؾقٝای ٔمطض
قٛز .وبضوٙبٖ تٕبْ ثب٘هٞبی تٛؾقٝای ثبیس آٔبزٌی حطفٝای زاقت ٝثبقٙس أب تأویس ثبیس ثط ا٘تربة وبضٔٙساٖ ثط پبی ٝقبیؿت-ٝ
ؾبالضی ثبقس .ثطای اعٕیٙبٖ اظ ایٙى ٝثب٘هٞبی تٛؾق ٝای ث ٝان َٛذٛز پبیجٙس ٞؿتٙس ٕٞ ٚچٙیٗ ثٟتطیٗ اؾتقسازٞب ضا ث ٝوبض
ٔیٌیط٘س ؾیبؾتٞبی لٛی ثبیس ثطای افٕبَ تقبزَ ترههی  ٚحتی خٙؿیتی اخطا قٛز [.]10
 -7-4مشبرکت فعبل جبمعٍ مذوی 2ي کبرکىبن ثبوک
ثب٘هٞبی تٛؾقٝای ثبیس وب٘بَٞبیی ضا ثطای ٔكبضوت ٔقٙیزاض ثبظیٍطاٖ خبٔقٔ ٝس٘ی اظ خّٕ ٝاتحبزیٞٝبی تدبضی  ٚاتحبزیٝ
وبضوٙبٖ ثب٘ه زض فطآیٙسٞبی تهٕیٌٓیطی قبٖ ایدبز وٙٙسٔ .كبضوت خبٔقٔ ٝس٘ی ٘ ٝتٟٙب زض اخطا٘ ،ؾبضت  ٚاضظیبثی پطٚغٜٞبی
تبٔیٗ ٔبِی قس ٜتٛؾظ ایٗ ثب٘هٞب ثّى ٝث ٝفٛٙاٖ ٚضٚزیٞبی اضظقٕٙس زض عطاحی ؾیبؾتٞبی ثب٘هٞبی تٛؾقٝای ٘یع ٟٔٓ
اؾت .ثب ایٗ حبَ ،ثؿیبضی اظ ؾبظٔبٖٞبی خبٔقٔ ٝس٘ی اظ ایٙىٕ٘ ٝبیٙسٌب٘ی زض ؾغح ٞیئت ٔسیط ٜزض ایٗ ثب٘هٞب زاقت ٝثبقٙس
ثسثیٗ ٞؿتٙس؛ ث ٝایٗ زِیُ و ٝاؾتمالَ ؾبظٔبٖٞبی خبٔقٔ ٝس٘ی  ٚخٛأـ ٔحّی اظ تهٕیٌٓیطی ٚالقی ثب٘هٞب ،وّیسی ثطای
ایدبز ٟ٘بزٞبیی ثٙٔ ٝؾٛض حؿبثطؾی تهٕیٕبت ؾطٔبیٌٝصاضی  ٚؾیبؾتی آٟ٘ب ٔیثبقس .زض فٛو ایدبز ا٘دٕٗٞبی خبٔقٔ ٝس٘ی،
ٔطوت اظ ٕ٘بیٙسٌبٖ ٌطٜٞٚبی ٔرتّف خبٔقٔ ٝس٘ی ثب یه تقبزَ خٙؿیتی  ٚلٔٛی ٔٙبؾت ٔیتٛا٘س ث ٝاعٕیٙبٖ اظ اضائٙٔ ٝبفـ
ٔرتّف ،وٕه ٕ٘بیس.
حٕبیت اظ حمٛق وبضٔٙساٖ ثطای حبوٕیت ذٛة ثب٘هٞبی تٛؾقٝای ثؿیبض حیبتی ٔیثبقس ،أب وبضٔٙساٖ ٔیتٛا٘ٙس ٘مف-
ٞبی زیٍطی ٘یع زض حبوٕیت ثب٘هٞبی تٛؾقٝای ثبظی وٙٙس .ایٙى ٝاعٕیٙبٖ حبنُ قٛز وبضٔٙساٖ ثب٘ه حك زاض٘س تب اتحبزیٝ
وبضٌطی زاقت ٝثبقٙس  ٚالسأبت خٕقی زض  ٕٝٞؾغٛح لب٘٘ٛی ا٘دبْ زٙٞس ،ث ٝعٛض حیبتی ٔ ٟٓاؾت (ثطای ٔثبَ زض ٔىعیه
وبضٔٙساٖ ثب٘ه ٕ٘یتٛا٘ٙس افتهبة وٙٙس) .زض تٕبْ ؾغٛح ،وبضٔٙساٖ ثب٘ه ثبیس تٛا٘بیی  ٚحك اضائٍ٘ ٝطا٘یٞبی ذٛز ثطای ٔسیطیت
زض یه ضٚـ ثبظ ،ثس ٖٚا٘تؾبض ٞیچ ٚاوٙف ٔتمبثُ ضا زاقت ٝثبقٙس .تدطث ٝثطذی اظ ثب٘هٞبی تٛؾقّٔ ٝی ٘كبٖ زاز ٜو ٝوبضٔٙساٖ
ٔیتٛا٘ٙس یه ٘مف ٔفیس زض ؾبذتبض حبوٕیتی ثب٘هٞبی تٛؾقٝای ایفب وٙٙس و ٝزض یه ضٚـ ٔقٙیزاض ثطای تقطیف خٟتیبثی-

)Social Accounting Matrix models (SAM
civil society
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ٞبی ؾیبؾتی ٔٛؾؿ ٝوٕه ٔیوٙس .ثطای ٔثبَ ثب٘ه زِٚتی ٙٞس (زاضای فّٕیبت تٛؾقٝای  ٚذطزٜفطٚقی) ٞیئت ٔسیطٜای زاضز
و ٝقبُٔ یه وبضٔٙس ثب٘ىی  ٚیه فضٔ ٛسیطیتی زیٍطی اؾت و ٝتٛؾظ زِٚت تقییٗ قس ٜاؾت[.]10
 -8-4سیبستَبی شفبفیت قًی مجتىی ثر حق اطالعبت
ثط اؾبؼ ؾیبؾت ٞبی قفبفیت ثبیس حك قٟط٘ٚساٖ ثطای زؾتطؾی ث ٝاعالفبت تٛؾظ ٔؿئِٛیٗ زِٚتی ٔحفٛػ ثٕب٘س .ایٗ
یه حك اؾبؾی اؾت و ٝتحت لب٘ ٖٛثیٗإُِّ تقٟس قس ٚ ٜتٛؾظ زازٌب ٜحمٛق ثكط اضٚپب ٚ 1وٕیت ٝحمٛق ثكط ُّٔ ٔتحس 2ثٝ
ضؾٕیت قٙبذت ٝقس ٜاؾتٕٞ .ب٘غٛض وٛٔ ٝؾؿبت تٛؾقٝای ٔأٔٛضیت زاض٘س تب ٘تبیح تٛؾقٝای ضا ٔحمك ؾبظ٘س ،ثب٘هٞبی
تٛؾقٝای ّٔی ٙٔ ٚغمٝای  ٚخٟب٘ی ثبیس ثب ایٗ انٔ َٛغبثمت زاقت ٝثبقٙس.
ؾیبؾتٞبی قفبفیت ثب٘هٞبی تٛؾقٝای ثبیس تطویجی اظ  5فٙهط انّی ظیط ثبقس:
 حك زؾتطؾی ث ٝاعالفبت :ثب٘هٞبی تٛؾقٝای ثبیس قطایظ قفبفیت زض ؾبظٚوبضٞبی لطاضزاز ثب ٔكتطیبٖ ضا زاقتٝ
ثبقٙس  ٚثٝعٛض فٕٔٛی اعالفبت ٔ ٟٓضا افكب وٙٙس.
 افكبی ذٛزوبض اعالفبت :تٕبْ اؾٙبز ثبیس ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ اؾتثٙبئبتی افكب قٛز .ثب٘هٞبی تٛؾقٝای ثبیس اعالفبت
خبٔقی ضا زض ٔٛضز فقبِیتٞبیی و ٝتأٔیٗ ٔبِی ٔیوٙٙس اظ خّٕ ٝاضظیبثیٞبی ٔحیغی  ٚاختٕبفی ثطای وؿب٘ی وٝ
تحت تأثیط لطاض ٔیٌیط٘سٙٔ ،تكط وٙٙس .زض ٔٛضز ٚاْزٞی ذٛق ٝای ،ایٗ ثب٘هٞب ثبیس اعالفبت ٔطثٛط ث ٝذطز ٜپطٚغ-ٜ
ٞبی پكتیجب٘ی قس ٜتٛؾظ ٔكتطیب٘كبٖ ضا ٔٙتكط وٙٙس.
 اؾتثٙبئبت ٔحسٚز :افكبی اعالفبت ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ اؾتثٙبئبتی نٛضت ٔیٌیطز و ٝتهٕیٓ زض ٔٛضز اؾتثٙبئبت ثبیس
تٛؾظ ضئیؽ ٞیئت ٔسیط ٜا٘دبْ ٌیطز ٘ ٝتٛؾظ ٔكتطیبٖ یب ٔسیطیت.
 حك زضذٛاؾت اعالفبت :ث ٝعٛض وّی ،قٟط٘ٚساٖ  ٚثٚ ٝیػ ٜافطازی و ٝاظ فقبِیتٞبی ایٗ ثب٘ه ٔتأثط ٔیق٘ٛس حك
زضذٛاؾت اعالفبت ضا زاض٘س .ثب٘هٞبی تٛؾق ٝثبیس ٔكرم وٙٙس و ٝچ ٝزازٜٞبیی ٔیتٛا٘ٙس زضذٛاؾت ق٘ٛس .فطآیٙس
زضذٛاؾت اعالفبت ثبیس ؾبز ،ٜؾطیـ  ٚضایٍبٖ یب وٓٞعی ٝٙثبقس.
 زؾتطؾی ث ٝتهٕیٌٓیطی :ث ٝفٛٙاٖ ٔثبَ ،زض ٔٛضز ثب٘هٞبی تٛؾق ٝچٙسخب٘ج ،ٝخٟب٘ی ٙٔ ٚغمٝایٔ ،ؤؾؿبت ثبیس
اعالفبت زلیكتطی ضا افكب وٙٙسوٛٔ ٝلقیتٞبی وكٛضٞبی ٔرتّف ضا زض زاذُ ٞیئتٔسیط ٚ ٜچٍٍ٘ٛی تهٕیٕبت زض
پطٚغٜٞبیی و ٝزض حبَ ا٘دبْ ٞؿتٙس آقىبض ٔیوٙس .ایٗ أط ث ٝقٟط٘ٚساٖ ایٗ اخبظٔ ٜیزٞس وٞ ٝیئت ٔسیط ٜضا
پبؾرٍ ٍٝ٘ ٛزاض٘س .خّؿبتی و ٝتهٕیٕبت زض آٟ٘ب ٌطفتٔ ٝیقٛز ثبیس ث ٝنٛضت فٕٔٛی ثط ضٚی ٚة ؾبیت ایٗ ثب٘ه-
ٞب لطاض ٌیطز [.]10
 -9-4سیبستَبی پبسخگًیی قًی
ؾیبؾتٞبی پبؾرٍٛیی ثب٘هٞبی تٛؾقٝای ثبیس عطاحی  ٚاخطا قٛز تب ث ٝا٘ٛاؿ ثبظیٍطاٖ اظ خّٕ ٝزِٚتٞب ،پبضِٕبٖٞب ،خبٔقٝ
ٔس٘ی  ٚوٕیتٞٝبی ٔحّی؛ أىبٖ زٞس تب ایٗ ثب٘هٞب ضا پبؾرٍ ٍٝ٘ ٛزاض٘س.
ؾیبؾتٞبی پبؾرٍٛیی ثب٘هٞبی تٛؾقٝای ثبیس قبُٔ ؾ ٝفٙهط انّی ثبقس:
 .1اضظیبثیٞبی ٔؿتمُ  ٚآٔٛذتٗ تدطث :ٝثب٘هٞبی تٛؾقٝای ثبیس ٔٙبثـ وبفی ضا ثطای تبٔیٗ ٔبِی اضظیبثیٞبی ٔؿتمُ
اذتهبل زٙٞس  ٚفطآیٙسٞبیی ضا ایدبز وٙٙس و ٝآٟ٘ب ضا لبزض ٔیؾبظز تب تدبضثی و ٝاظ فقبِیتٞبی ٌصقت ٝث ٝزؾت
آٔس ٜاؾت ثٞ ٝیئت ٔسیط ٜخسیس ثیبٔٛظ٘س.

European Court of Human Rights
United Nations Human Rights Committee
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ٔ .2كبضوت فقبَ ٔ ٚقٙی زاض شیٙفقبٖ ذبضخی اظ خّٕ ٝخبٔقٔ ٝس٘ی ،خٛأـ آؾیت زیس ٚ ٜپبضِٕبٖٞبی ّٔی :ایٗ ثساٖ
ٔقٙی اؾت و ٝایٗ ثبظیٍطاٖ ثبیس زؾتطؾی ثٛٔ ٝلـ ث ٝاعالفبتی ضاخـ ثٚ ٝاْٞبی زض ا٘تؾبض زاقت ٝثبقٙس  ٚخّؿبت
ٞیئت ٔسیط ٜثبیس ثب ا٘تكبض آٌٟی ث ٝعٛض فٕٔٛی ٔٙتكط قٛزٙٔ .بثـ ٔبِی  ٚا٘ؿب٘ی وبفی ثبیس ثٙٔ ٝؾٛض اعٕیٙبٖ اظ
فطآیٙسٞبی ٔكبٚضٜای ٔطتجظ  ٚضٚقٗ زض ؾغح ّٔیٙٔ ،غمٝای  ٚخٟب٘ی ترهیم زاز ٜقٛز .حٕبیت اظ حمٛق افطاز
ثٔٛی ثبیس زض ؾیبؾتٞبی تٕبْ ٔؤؾؿبت لطاض زاز ٜقٛز  ٚث ٝفٛٙاٖ یه اِعاْ ضطٚضی ثطای تأییس پطٚغٜٞب تهٛیت ٚ
اخطا قٛز.
ٔ .3ىب٘یؿٓٞبی قىبیبت ٔؿتمُ ،وبضثطپؿٙس ٔ ٚؤثط :ثٙٔ ٝؾٛض تحمك ٔأٔٛضیتٞبی پبؾرٍٛیی ،ایٗ ثب٘هٞب ثبیس
ٔىب٘یؿٓٞبی قىبیبتی ایدبز وٙٙس و ٝتٛا٘بیی اضظیبثی ا٘غجبق ثب اؾتب٘ساضزٞبی لب٘ٔ ٖٛحٛض ضا زاقت ٝثبقٙس نطف ٘ؾط اظ
فقبِیتٞبیی و ٝتبٔیٗ ٔبِی قسٜا٘س .زض انُٔ ،ىب٘یؿٓٞبی قىبیبت ٘جبیس ث ٝفٛٙاٖ ٔب٘قی ثطای پیكطفت ثبقس ثّى ٝثٝ
فٛٙاٖ فٙهطی ثطای زؾتیبثی ث٘ ٝتبیح تٛؾق ٝثبقس .افطاز ٌ ٚطٜٞٚبی آؾیت زیس ٜثبیس حك قىبیت زاقت ٝثبقٙس  ٚثٝ
ز٘جبَ خجطاٖ ذؿبضت ثبقٙس زض حبِی و ٝثب٘هٞبی تٛؾقٝای ثبیس ٔٛافمت٘بٔٞٝبیی ضا ثطای حٕبیت اظ قىبیتوٙٙسٌبٖ
 ٚخجطاٖ ذؿبضت آٟ٘ب زض نٛضت ٚلٛؿ اتربش وٙٙسٔ .ىب٘یعْٞبی قىبیبت ثبیس ث ٝآؾب٘ی لبثُ زؾتطؼ ،وبضثطپؿٙس ٚ
ٔؿتمُ ثبقٙسٔ .ىب٘یعْٞب ثبیس ثب ٔٙبثـ وبفی اضائ ٝق٘ٛس  ٚتٛنیٞٝب ثبیس اِعأی ثبقس.
قٕبی وّی اظٔفبٞیٓ ٌ٘ٝب٘ ٝای و ٝزض ذهٛل حبوٕیت قطوتی ذٛة زض ثب٘هٞبی تٛؾقٝای ثیبٖ قس زض قىُ (٘ )2كبٖ
زاز ٜقس ٜاؾت.

شکل :2چبرچًة حبکمیت شرکتی خًة در ثبوکَبی تًسعٍای
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ٔسیطیت زاذّی
ٔٙبؾت

ٔسیطیت اخطایی
پبؾرٍٚ ٛ
ٔؿتمُ

فّٕىطز زضؾت
ٞیئت ٔسیطٜ

ؾیبؾت ٞبی
پبؾرٍٛیی لٛی

حبوٕیت قطوتی ذٛة زض
ثب٘ه ٞبی تٛؾق ٝای

تفىیه ضئیؽ
ٞیئت ٔسیط ٜاظ
ٔسیط فبُٔ

ؾیبؾت قفبفیت
لٛی ٔجتٙی ثط
حك اعالفبت

ٔكبضوت فقبَ
خبٔقٔ ٝس٘ی ٚ
وبضوٙبٖ ثب٘ه
ٔه ٖٛثٛزٖ اظ
فكبض ؾیبؾی

افكب  ٚقفبفیت
اٞساف  ٚفّٕىطز

 -5مًاوع تحقق حبکمیت شرکتی در ثبوکذاری تًسعٍای ایران ي ارائٍ راَکبرَب
ثب تٛخ ٝث ٝإٞیت ثؿیبض ظیبز اؾتمطاض حبوٕیت قطوتی زض ؾیؿتٓ ثب٘ىساضی وكٛض  ٚضفـ ٔكىالت ظیطؾبذتی زض ثب٘هٞب ٚ
ٕٞچٙیٗ ثب تٛخ ٝث ٝپیكطفت ایٗ ٔم ِٝٛزض ٘ؾبْ ثب٘ىساضی ز٘یب ،ث٘ ٝؾط ٔی ضؾس ٔم ِٝٛحبوٕیت قطوتی ثب اٞسافی چ ٖٛانالح
لٛافس زض ٖٚؾبظٔب٘ی ثب٘هٞب ،تٛخ ٝث ٝحمٛق شیٙفقبٖ  ٚافكب  ٚقفبفیت ،خبیٍبٙٔ ٜبؾجی زض وكٛض ٘ساضز [ .]17اظ ایٗ ض ٚثركی
اظ اذتالَٞب  ٚچبِفٞبی ٔٛخٛز زض ٘ؾبْ ثب٘ىساضی تٛؾقٝای وكٛض اظ خّٕ ٝفسْ قفبفیت ،فسْ تبٔیٗ حمٛق شیٙفقبٖٔ ،سیطیت
فّٕىطز غیطقفبف٘ ،ؾبضت  ٚحبوٕیت زاذّی ضقیف ،ترهیم غیط وبضای ٔٙبثـ ،حؿبثطؾی غیط اثط ثرف ضا ٔی تٛاٖ ثطآٔس ٜاظ
فمساٖ عطاحی  ٚاخطای لٛافس حبوٕیت قطوتی ٔٙبؾت زض ثب٘هٞبی تٛؾقٝای وكٛض زا٘ؿت.
زض ٚالـ ثب ٚخٛز ذألٞبیی زض وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾق ٝاظ خّٕ ٝایطاٖ ،ثطضؾی ٚضقیت ٔٛخٛز حبوٕیت قطوتی زض ٘ؾبْ
ثب٘ىساضی تٛؾقٝای ایطاٖ ٔؿبئُ  ٚچبِفٞبیی ضا ث ٝقطح ظیط ٕ٘بیبٖ ٔیؾبظز:
 فسْ ٚخٛز تفبٚت ضٚقٗ ثیٗ ثب٘هٞبی ترههی -تٛؾقٝای  ٚتدبضی زض لٛا٘یٗ  ٚضٛاثظ ثب٘ه ٔطوعی ،زض حبِی وٝٔبٞیت فقبِیت ایٗ ثب٘هٞب ثب ٔ ٓٞتفبٚت اؾت.
-

فسْ ثطذٛضزاضی ٘ؾبضت ثب٘ىی اظ اذتیبضات لب٘٘ٛی ٔىفی ثطای ثطلطاضی حبوٕیت قطوتی ذٛة زض ثب٘هٞبی ترههی

-

تؿّظ زِٚت ثط ؾبذتبض حبوٕیتی ٔ ٚسیطیت ایٗ ثب٘هٞب ثس ٖٚضٚقٗ ثٛزٖ اٞساف ؾیبؾتی  ٚاِعأبت پبیساضی ٔبِی؛

-

فسْ ٚخٛز ؾبظٚوبضٞبی ٔٙبؾت ثطای ٔه٘ٛیت تهٕیٕبت ٘ؿجت ث٘ ٝفٛش ؾیبؾی زِٚت؛

-

فسْ تٛخ ٝوبفی ثِ ٝع ْٚپبیساضی ٔبِی  ٚوبضایی ٞعی ٝٙو ٝثبفث ضخٛؿ ثیف اظ حس ثب٘ىٟبی تٛؾق ٝای ث ٝحٕبیت زِٚت
ٔی قٛز؛
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-

فسْ اضائٌ ٝعاضـ ٔسیطاٖ و ٝاٞساف  ٚفّٕىطز ثب٘ه ضا ٌعاضـ زاز ٚ ٜفسْ اضائٌ ٝعاضـ التهبزی ٔ ٚحیغی  ٚاختٕبفی
٘ ٚؾبضت ثط ایٗ ٌعاضـٞب؛

-

فسْ ا٘غجبق اؾبؾٙبٔ ٝثب ان َٛحبوٕیت قطوتی و ٝاخبظٔ ٜیزٞس ؾٟبٔساض انّی ٔغبثك ثب لب٘ ٖٛیب اؾبؾٙبٔ ٝزض ازاضٜ
أٛض ثب٘ه زذبِت وطز ٚ ٜثطای تدٟیع یب ترهیم ٔٙبثـ آٖ ثط٘بٔٝضیعی ٕ٘بیس؛

-

ٍ٘طا٘ی اظ افكبی اعالفبت  ٚایدبز قفبفیت ،زذبِتٞبی ذبضج اظ ٘ؾبْ ثب٘ه ٘ؾیط ا٘تهبثبت یب تؿٟیالت تىّیفی ثٝ
ثطذی ٌطٜٞٚب یب عطحٞب ثسِ ٖٚحبػ انٔ َٛسیطیت ضیؿه؛

-

فسْ تفىیه ؾٕت ٔسیط فبُٔ  ٚضیبؾت ٞیئت ٔسیطٜ؛

-

فسْ أىبٖ ٘ؾبضت ٔٛثط زض الی ٝاضقس ٔسیطیت ثب٘ه ث ٝزِیُ یه الی ٝثٛزٖ ؾبذتبض ٔسیطیت اضقس ثب٘ه و ٝؾجت قسٜ
ٞیئت ٔسیط ،ٜفال ٜٚثط ؾیبؾتٌصاضی ٘ ٚؾبضتٛٔ ،ؽف ث ٝاخطای ؾیبؾتٞبی تقییٗ قس ٜاظ ؾٛی ذٛز ٘یع ثبقس ٚ
ایدبز ٚاحسٞب  ٚوٕیتٞٝبی ٘ؾبضتی ٘یع اثطثركی الظْ ضا ٘ساقت ٝثبقس؛

-

فسْ تٕبیُ زِٚت ثطای افكبی اعالفبت  ٚتأثیطات ٔٙفی ذٛز زض ازاض ٜأٛض ایٗ ثب٘هٞب  ٚایدبز قفبفیت زض فّٕىطز
ثب٘ه؛

-

فسْ ٚخٛز اضتجبط ؾیؿتٕبتیه ثب فقبالٖ خبٔقٔ ٝس٘ی؛

-

فسْ قفبفیت زض فطآیٙسٞبی تهٕیٌٓیطی  ٚاخطایی ثب٘هٞب؛

-

فمساٖ ٔىب٘یؿٓ ٔكرم ثطای پبؾرٍٛیی ثب٘ىٟبی تٛؾق ٝای ٘ؿجت ث ٝفّٕىطزقبٖ  ٚتأثیط ؾیبؾتٞبی اخطایی آٟ٘ب ثط
ثركٟبی ٔرتّف التهبزی؛

-

وبفی ٘جٛزٖ اذتیبضات لب٘٘ٛی زض ٘ؾبضت ثب٘ىی ثطای ثطلطاضی حبوٕیت قطوتی ذٛة زض ایٗ ثب٘هٞب؛

-

خٙج ٝضٕٛٙٞز زاقتٗ ثیكتط ٔٛاضزی و ٝزض ذهٛل ضفبیت حبوٕیت قطوتی ث ٝثب٘هٞب اثالك ٌطزیس ٜث ٝخبی الظْ
االخطا ثٛزٖ ٔمطضات؛

ثب فٙبیت ثٔ ٝالحؾبت فٛق  ٚثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝثب٘هٞبی تٛؾقٝای اثعاض ٕٟٔی ثطای زِٚتٞب زض ضاؾتبی افعایف ضقس
التهبزی تّمی ٔیق٘ٛس  ٚاخطای حبوٕیت قطوتی زض ایٗ ثب٘هٞب تأثیط لبثُ ٔالحؾٝای زض ضقس  ٚتٛؾق ٝالتهبزی وكٛض زاضز،
ثطلطاضی ٘ؾبْ ٔغّٛة حبوٕیت قطوتی زض ثب٘هٞبی ترههی تٛؾقٝای وكٛض ٘یبظٔٙس السأبت  ٚپیف ٘یبظٞبیی اؾت و ٝثطذی
اظ ٟٔٓتطیٗ آٟ٘ب ث ٝقطح ظیط اؾت:
 الظْ اؾت ثطای تحمك حبوٕیت قطوتی ٔغّٛة ،اثتسا ٔبٞیت ٔتٕبیع ثب٘هٞبی تٛؾقٝای اظ ثب٘هٞبی تدبضی زضلٛا٘یٗ  ٚضٛاثظ ثب٘ه ٔطوعی زض ٘ؾط ٌطفت ٝقٛز  ٚلب٘ٔ ٚ ٖٛمطضات نطیح زض اِعاْ ث ٝضفبیت  ٕٝٞان ٚ َٛاضوبٖ
حبوٕیت قطوتی زض ٘ؾبْ ثب٘ىساضی تٛؾقٝای وكٛض ثٚ ٝخٛز آیس.
-

ایدبز لٛا٘یٗ ٔٛضٛف ٝذبل حبوٓ ثط فّٕیبت ثب٘هٞبی ترههی  ٚتٛؾقٝای ؤ ٝیتٛا٘س ظٔی ٝٙثجبتثركی ثّٙس ٔست
ث ٝتهٕیٕبت والٖ التهبزی زض خٟتزٞی ٔٙغمی ث ٝعطحٞبی حٕبیتی ضا فطا ٓٞوٙس  ٚایٗ لٛا٘یٗ ٔی تٛا٘س ثؿیبضی
اظ اِعأبت ٌ 9ب٘ٛٔ ٝضز٘ؾط ضا اظ لجیُ ٔسَ اضظیبثی فّٕىطز ،افكبی اعالفبتٔ ،ه٘ٛیت  ٚاؾتمالَ فّٕیبت ٛٔ ٚاضز
زیٍطی اظ ایٗ زؾت ضا پٛقف ثسٞس.

-

لسْ ثقسی انالح اؾبؾٙبٔ ٚ ٝیب لٛا٘یٗ تأؾیؽ ثب٘ىٟبی ٔصوٛض ث٘ ٝحٛی اؾت و ٝثتٛا٘س ثب زؾتٛضاِقُٕ حبوٕیت
قطوتی تغجیك یبثس ٔ ٚؿیط پیبز ٜؾبظی ان َٛحىٕطا٘ی ذٛة ضا زض آٟ٘ب ٕٛٞاض ؾبظز.

-

ِعٕٞ ْٚبٍٙٞی ٟ٘بزٞبی ٘بؽط ثط ایٗ زؾت ٝاظ ثب٘هٞب  ٚتفىیه ٚؽبیف آٟ٘ب اظ یىسیٍط ثبیس نٛضت پصیطز.
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-

زؾتٛضاِقُٕ اضظیبثی فّٕىطز  ٚحمٛق  ٚپبزاـ وبضوٙبٖ ایٗ زؾت ٝاظ ثب٘هٞب ثط اؾبؼ ٔیعاٖ تحمك اٞساف تٛؾقٝای
زِٚت تسٚیٗ قٛز.

-

ثب تٛخ ٝث ٝا٘تؾبضات زِٚت اظ ثب٘هٞبی تٛؾقٝای ثطای فقبِیت زض ضاؾتبی اٞساف تٛؾقٝای وكٛض ،ا٘تؾبض ٔیضٚز ایٗ
ثب٘ه ٞب ٘ؾط ث ٝإٞیت تٛخٚ ٝیػ ٜثٔ ٝالحؾبت ّٔی زض ترهیم ٔٙبثـ زض اضظیبثی عطحٞب اظ ضٚـ تدعی ٚ ٝتحّیُ
التهبزی ثب ّٔحٛػ زاقتٗ اثطات ظیؿتٔحیغی  ٚاثطات ثیط٘ٚی  ٚؾبیط آثبض اختٕبفی عطحٞب اؾتفبزٕ٘ ٜبیٙس  ٚاضائٝ
ٌعاضـ التهبزی  ٚظیؿتٔحیغی  ٚاختٕبفی ٘ ٚؾبضت ثط ایٗ ٌعاضـٞب نٛضت پصیطز.

-

ٚضٚز زض عطحٞب  ٚتأٔیٗ ٔبِی آٖ تٛؾظ ثب٘هٞبی تٛؾقٝای ،ثبیس تٛأْ ثب حفؼ پبیساضی ٔبِی  ٚوبضایی ٞعیٞٝٙب زض
ثب٘ه ثبقس .ثب٘هٞبی ٔصوٛض ثبیس ثپصیط٘س و ٝآٟ٘ب فمظ وب٘بِی ثطای ا٘تمبَ ٔٙبثـ زِٚتی ٘یؿتٙس ثّى ٝثبیس ذٛزاتىب
ثبقٙس.

-

ثٙٔ ٝؾٛض اعٕیٙبٖ اظ فطآیٙسٞبی تهٕیٌٓیطی قفبف  ٚپبؾرٍ ٛثبیس لٛا٘یٗ ٘ح ٜٛفّٕىطز ٞیئت ٔسیط ٜثب٘هٞبی
تٛؾق ٝای ٕٞ ٚچٙیٗ اعالفبتی زض ٔٛضز خٟت  ٚضٚـ ا٘تربة  ٚتحٛیُ پطٚغٜٞبی ا٘فطازی ث ٝضٚقٙی  ٚثٛٔ ٝلـ افكب
قٛز.

-

ٕٞچٙیٗ ضٛاثظ ٔطثٛط ث ٝافكب  ٚقفبفیت اظ خّٕ ٝقفبفیت  ٚافكبء ٘بؽطاٖٞ ،یئت ٔسیطٔ ٚ ٜسیطیت اضقسٔ ،بِىیت ٚ
وٕیتٞٝب تسٚیٗ قٛز.

-

تفىیه ٔسیطفبُٔ  ٚضئیؽ ٞیئت ٔسیط ٚ ٜایدبز ٘ؾبضت زاذّی ٔ ٚىب٘یعْٞبی ٌعاضـزٞی ثطای ایدبز قفبفیت ٚ
خٌّٛیطی اظ زضٌیط قسٖ ٔسیطیت ٞ ٚیئت ٔسیط ٜزض فقبِیتٞبی نطفبً تدبضی  ٚفسْ اخطای ٔبٔٛضیتٞبی ؾیبؾتی
ثب٘ه تٛؾظ آٟ٘ب ثرف زیٍطی اظ ضا ٜحُ اؾت.

-

زض وٙبض ٔسَ ٘ؾبضتی و ٝتٛؾظ ؾٟبٔساض (زِٚت) اخطا ٔی قٛز ،ثب٘ه ٔطوعی ٘یع ثبیس ٔسَ ٘ؾبضتی ٔٙبؾت ثب٘هٞبی
تٛؾق ٝای و ٝاحیب٘بً ٔتٕبیع اظ ٔسَ ٘ؾبضتی ثب٘ىٟبی تدبضی اؾت ضا ث ٝاخطا ثٍصاضز.

-

فّٕىطز ٔبِی ثب٘هٞبی تٛؾق ٝای ،فّٕىطز ؾیبؾتی  ٚفّٕیبتی آٟ٘ب زض ٔقطو اضظیبثی ٌؿتطز ٜلطاض ٌیطز .اٞساف ٚ
اثعاضٞبی فّٕىطز ث ٝعٛض ؾبال٘ ٝتقییٗ  ٚاضظیبثی قٛز .ثب٘هٞبی تٛؾقٝای ث ٝعٛض ٌؿتطز ٜافكبی فٕٔٛی اعالفبت ضا
زض ذهٛل تبٔیٗ ٔبِی ،فّٕىطز ؾیبؾتی  ٚفّٕیبتیقبٖ ا٘دبْ زٙٞس  ٚقیٜٞٛبی افكبی ایٗ ثب٘هٞب زض ٔقطو
تقسازی اظ تأییسات لب٘٘ٛی لطاض ٌیطز .ؾٙس ثب٘هٞ ،یئت ٔسیط ٜضا ّٔعْ وٙس تب ٌعاضـ ؾبال٘ ٝضاخـ ثٚ ٝضقیت ٔبِی ٚ
زؾتیبثی ث ٝاٞساف ثب٘ه ٔٙتكط وطز ٚ ٜؾبال٘ ٝتٛؾظ افطاز ذجط ٜحؿبثطؾی ق٘ٛس.

 -6وتیجٍگیری
ثب٘هٞبی تٛؾقٝای زض یه ٔٛلقیت ٔٙحهط ث ٝفطز  ٚلٛی ثطای تحمك اٞساف ؾیبؾتی ٔیثبقٙس .ایٗ ثب٘هٞب ٔیتٛا٘ٙس ٚ-
ثبیس٘ -مف ٕٟٔی زض ضقس  ٚتٛؾق ٝایفب ٕ٘بیٙس .اخطای ان َٛحبوٕیت قطوتی ذٛة ظٔی ٝٙؾبظ ضقس  ٚتٛؾقٔ ٝیثبقس ثٙبثطایٗ
ٕٞب٘غٛض و ٝزض ایٗ ٔمبِ٘ ٝكبٖ زاز ٜقس زض ثب٘هٞبی تٛؾقٝای ؤ ٝبٔٛضیت تٛؾقٝای ٞط وكٛض یب ٔٙغم ٝضا ثط فٟس ٜزاض٘س
اخطای ایٗ ان َٛظٔی ٝٙتٛؾق ٚ ٝضقس پبیساض ضا فطأ ٓٞیوٙس .حبوٕیت قطوتی ذٛة ٔیتٛا٘س اعٕیٙبٖ زٞس و ٝثب٘هٞبی
تٛؾق ٝاٞسافی ضا و ٝثطای آٖ ایدبز قس ٜثٛز٘س ز٘جبَ ٔیوٙٙس  ٚاظ وٙس قسٖ ٔبٔٛضیتكبٖ خٌّٛیطی وطز ٚ ٜیه تٕبیُ ٟ٘بزی
ثطای ز٘جبَ وطزٖ ضقس  ٚتٛؾقٔ ٝكرم قس ،ٜزاض٘س.
ثب ایٗ ٚخٛز حبوٕیت قطوتی زض ثب٘هٞبی تٛؾقٝای ثب چبِفٞبی چكٍٕیطی ٔٛاخٔ ٝیثبقس .ایٗ تحمیك ،چبضچٛثی ثطای
حبوٕیت قطوتی ٔٙبؾت زض ثب٘هٞبی تٛؾقٝای ثطای تحمك ثركیسٖ ث ٝپتب٘ؿیُ آٟ٘ب ث ٝفٛٙاٖ ٔٛتٛض ٔحطو ٝضقس  ٚتٛؾقٝ
ٔثجت اضائٔ ٝیزٞسِٛٔ .فٞٝبیی و ٝثٙٔ ٝؾٛض حبوٕیت ذٛة زض ایٗ ثب٘هٞب زض ایٗ تحمیك ث ٝآٖ اقبض ٜقس فجبضت اؾت اظ:
فّٕىطز زضؾت ٞیئت ٔسیطٔ ،ٜسیطیت زاذّی ٔٙبؾتٔ ،سیطیت اخطایی پبؾرٍٔ ٚ ٛؿتمُ ،تفىیه ٔسیط فبُٔ اظ ضئیؽ ٞیئت
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 ؾیبؾت،بٖ ثب٘هٙ وبضوٚ  ٔس٘یٝ ٔكبضوت فقبَ خبٔق،زٖ اظ فكبض ؾیبؾیٖٛ ثٛ ٔه، فّٕىطزٚ سافٞ قفبفیت اٚ  افكب،ٜٔسیط
.یٛیی لٍٛبی پبؾرٞ ؾیبؾت،ی ثط حك اعالفبتٙی ٔجتٛقفبفیت ل
،یٛ حبوٕیت زاذّی ل،ایٝ حطفٜیئت ٔسیطٞ ٝ ثٝؾقٛبی تٞ تٕبْ ثب٘ه،ةٛض ضفبیت اِعأبت ایٗ چبضچٛؾٙٔ ٝبثطایٗ ثٙث
 ٔكرم اؾتٝ اِجت.س زاقتٙٞاٛ ٘یبظ ذ، پصیطفتٗ انالحبتٚ  فّٕىطز قفبف،ٗقٚ ضٚ  ا٘تؾبضات نطیحٚ سافٞ ا،بؾتٙٔ ٔسیطیت
افك ثط ؾط یهٛ تٚ ٓؾیٙ ٔی ثبقس ِیىٗ تٚاضی پیكطٛ ٔؿیط زق،ٖ ای ایطاٝؾقٛبی تٟیٗ ٔسِی زض ثب٘ىٙ ثطای اخطای ٔؤثط چٝو
.ا٘س ایٗ أط ضا ٔحمك ؾبظزٛ ظٔب٘ی ٔكرم ٔی تٝٔ زض لبِت یه ثط٘بّٝ ٔطحٝ ثّٝ ؾپؽ اخطای ٔطحٚ ة وّیٛچبضچ
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