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ٔسضس زا٘طٍب ٜغيطاتفبػي ثبذتط ،زا٘طدٛي زوتطي حسبثساضي زا٘طٍب ٜاِعٞطاء
منیژه رامشه
ػؿٞ ٛيأت ػّٕي زا٘طٍب ٜآظاز اسالٔي ٚاحس فطيسٖ ،زا٘طدٛي زوتطي حسبثساضي زا٘طٍب ٜاِعٞطاء

چکیده
٘ظبْ ضاٞجطي ضطوتٟب ٔدٕٛػٝاي اظ فطآيٙسٞب  ٚسبذتبضٞبيي است و ٝثب استفبز ٜاظ سبظٚوبضٞبي
زضٖٚسبظٔب٘ي  ٚثطٖٚسبظٔب٘ي زض پي وست اقٕيٙبٖ اظ ضػبيت حمٛق شي٘فؼبٖ ،پبسرٍٛيي،
ضفبفيت  ٚػساِت زض ٚاحسٞبي تدبضي است .زض قي ز ٚزٌ ٝٞصضت ٝازثيبت ضاٞجطي ضطوتي زض
حسبثساضي  ٚحسبثطسي ضضس سطيؼي زاضت ٝاست .ثٙٔ ٝظٛض زضن ثٟتط ايٗ ازثيبتٔ ،كبِؼ ٝحبؾط
ث ٝثطضسي يبفتٞٝبي پژٞٚطٟبي تدطثي ا٘دبْ ضس ٜزض ايٗ حٛظ ٜپطزاذت ٝاست .تٕطوع اغّي ايٗ
ٔكبِؼٛٔ ،ٝؾٛػبت ٔطتجف ثب ٞيئتٔسيط ٚ ٜوٕيت ٝحسبثطسي زض حٛظ ٜضاٞجطي ضطوتي است.
ٔكبِؼ ٝحبؾط زيسٌبٟٞبي ػٕس ٜپژٞٚطٟبي ا٘دبْ ضس ٜزض ايٗ حٛظٔ ٚ ٜفبٞيٓ ػّٕي آٟ٘ب ضا
ٔٛضز ثحث لطاض زاز ،ٜؾٕٗ ٘مس آٟ٘ب پيطٟٙبزاتي خٟت ٌستطش تحميمبت فؼّي اضائٔ ٝيزٞس.
کلیدواژه:
ضاٞجطي ضطوتي ،وٕيت ٝحسبثطسيٞ ،يئتٔسيطٜ



مقدمه
اٚاذط زٛ٘ ٝٞز  ٚاٚايُ ٞعاض ٜخسيس ،خٟبٖ ضبٞس ثحطاٟ٘ب  ٚضسٛاييٟبي ز ٚوٕپب٘ي غَٛآسبي
ا٘طٚ ٚ ٖٚضزوبْ  ٚزيٍط ضطوتٟبي وٛچىتط ثٛزٚ .لٛع ايٗ ضسٛاييٟبي ٔبِي ثبػث ٘طب٘ ٝضفتٗ
اٍ٘طت اتٟبْ ث ٝسٛي حسبثساضيٌ ،عاضضٍطي ٔبِي  ٚحسبثطسبٖ ايٗ ضطوتٟب ضس .پيبٔس ايٗ
ٍ٘طا٘يٟب ث ٝضىُ تغييطات ثٙيبزيٗ ٌ ٚستطز ٜزض حٛظ٘ ٜظبضت ثط ضطوتٟب  ٚثبظاض سطٔبيٕٛ٘ ٝز
يبفت و ٝاظ آٖ خّٕٔ ٝي تٛاٖ ث ٝتفىط تمٛيت سبذتبض ٘ظبْ ضاٞجطي ضطوتٟب  ٚلٛا٘يٗ ٔ ٚمطضات
اضبض ٜوطز .ثطضسي ػّتٟب  ٚضطايف ٚلٛع فطٚپبضيٟب ٔطرع وطز ٜاست و ٝزض ٔٛاضز ٘جٛز
٘ظبضت ثط ٔسيطيت ،ضاٞجطي ٘بلع سٟبٔساضاٖ ثط چٍٍ٘ٛي ازاض ٜوبضٞب  ٚسپطزٖ اذتيبضات
٘بٔحسٚز ثٔ ٝسيطاٖ اخطايي ،ظٔئ ٝٙسبػسي ثطاي سٛء استفبز ٜآ٘بٖ ضا فطا ٓٞوطز ٜاست.
خٌّٛيطي اظ ثطٚظ چٙيٗ ٚؾؼيتي ٔستّعْ اضطاف غحيح سٟبٔساضاٖ اظ قطيك ٘ظبضت زليك ثط
ٞيئتٔسيط ٚ ٜحسبثطسي ٔٙظٓ ضطوتٟبست و ٝزض ٔدٕٛع تحت ػٛٙاٖ ٘ظبْ ضاٞجطي ضطوت
ضٙبذتٔ ٝيضٛز .زض ٍ٘بٞي وّي ٘ظبْ ضاٞجطي ضطوتٟب ضا ٔيتٛاٖ ٔدٕٛػٝاي اظ فطآيٙسٞب ٚ
سبذتبضٞبيي زا٘ست و ٝثب استفبز ٜاظ سبظٚوبضٞبي زضٖٚسبظٔب٘ي ٘ظيط ٞيئتٔسيط ،ٜوٙتطِٟبي
زاذّي ازاضي  ٚحسبثساضي ،وٕيت ٝحسبثطسي ،حسبثطسي زاذّي ٔ ٚسيطيت ضيسه ٘ ٚيع
سبظٚوبضٞبي ثطٖٚسبظٔب٘ي ٔب٘ٙس ٘ظبضت لب٘٘ٛي٘ ،ظبْ حمٛلي٘ ،ظبضت ثبظاض سطٔبي٘ ،ٝظبضت
سٟبٔساضاٖ ػٕس ،ٜحسبثطسبٖ ٔستمُ ٛٔ ٚسسبت ضتجٝثٙسي زض پي وست اقٕيٙبٖ اظ ضػبيت
حمٛق شي٘فؼبٖ ،پبسرٍٛيي ،ضفبفيت  ٚػساِت زض ٚاحس تدبضي است [.]9
اظ ظٔبٖ وبض پيطط ٚثبسّي [ ٚ ]24زيچبٕٞ ٚ ٚىبضاٖ [ ]40زض حٛظ ٜضاٞجطي[ٔ ،]24حمميٗ
حسبثساضي  ٚحسبثطسي غسٞب ٔكبِؼ ٝخٟت آظٔ ٖٛضاثك ٝثيٗ ٚيژٌيٟبي ضاٞجطي ضطوتي ٚ
ذطٚخيٞبي ٔرتّف حسبثساضي ٚحسبثطسي ضا ٔٙتطط ٕ٘ٛزٜا٘س .ثب تٛخ ٝث ٝايٙى ٝسبثم ٝتحميمبت
ضاٞجطي زض حسبثساضي  ٚحسبثطسي ث ٝز ٝٞز ْٚػٕط ذٛز ٔيضسٙس الظْ است ث ٝايٗ سٛاالت



پبسد زاز ٜضٛز و ٝتب ث ٝأطٚظ چ ٝآٔٛذتٝايٓ ،يبفتٞٝب زض ػُٕ ث ٝچٔ ٝؼٙبست  ٚخٟتٌيطيٟبي
ػٕس ٜثطاي تحميمبت آتي وسأٙس .ث ٝػجبضت زيٍط اػتمبز ثط ايٗ است و ٝپطسيس ٜضٛز":اظ ايٙدب
ث ٝودب ذٛاٞيٓ ضفت؟"
ايٗ ٔمبِ ٝثطاي پبسرٍٛيي ث ٝسٛاالت فٛق ث ٝايٗ ضطح سبظٔبٖ يبفت ٝاست و ٝزض ثرص ثؼس
زيسٌبٟٞب ٘ ٚتبيح اغّي تحميمبت ذبضخي  ٚزاذّي ا٘دبْ ضس ٜزض حٛظ ٜضاٞجطي ضطوتي اضائٝ
ضس ٜاست .زض ثرص ثؼسي ٔفبٞيٓ ػّٕي يبفتٞٝبي پژٞٚصٞب  ٚثرص آذط ث٘ ٝمس تحميمبت ٚ
اضائ ٝذكٛـ خسيس ثطاي تحميمبت زض ايٗ حٛظٔ ٜيپطزاظز.
دیدگاهها و نتایج اصلی تحقیقات
زض سكح ثسيبض اثتسايي ٚالؼيت ازثيبت ضاٞجطي ضطوتي تب ث ٝأطٚظ ٔيتٛا٘س زض يه خّٕ ٝثيبٖ
ضٛزٚ« ،يژٌيٟبي وٕيت ٝحسبثطسي ٞ ٚيئتٔسيط ٜذٛة ثب ا٘ساظٌٜيطيٟبي حسبثساضي ٚ
حسبثطسي ذٛة  ٚثب وٙتطِٟبي زاذّي ثسيبض وبضا ٔطتجف است» .ايٗ ٔكّت زض ضىُ ضٕبض1 ٜ
٘طبٖ زاز ٜضس ٜاست .زض تؼطيف وٕيت ٝحسبثطسي ذٛة ،اغّت تٕطوع ثط ٟٔبضت ٔبِي ٚ
استمالَ وٕيت ٝحسبثطسي است .ثطاي ٞيئتٔسيطٜٞبي ذٛة تٕطوع اغّي ثط استمالَ
ٞيئتٔسيط ٜاست .حسبثساضي ذٛة ػٕٔٛب اظ قطيك ٔسيطيت سٛز وٕتط٘ ،جٛز ٌعاضضٍطي ٔبِي
ٔتمّجب٘ ٝيب ٘جٛز اضائٞٝبي ٔدسز تؼطيف ٔيضٛزٔ .حمميٗ ثٛ٘ ٝع حسبثطسبٖ ،حكاِعحٕ ٝحسبثطس
ثطاي ذسٔبت حسبثطسي  ٚغيطحسبثطسيٌ ،عاضضٍطي تسا ْٚفؼبِيت ٕٞ ٚبٍٙٞي وٕيتٝ
حسبثطسي  ٚحسبثطس ثطاي زستيبثي ث ٝحسبثطسي ذٛة تٛخٔ ٝيوٙٙس .زض آذط وٙتطِٟبي
زاذّي لٛيتط اظ قطيك زيسٌب ٜحسبثطس ٔستمُ زض ذػٛظ وٙتطَ زاذّي (ثرص  404لبٖ٘ٛ
سبضثيٙع آوسّي) يب افطبي وبضايي وٙتطَ زاذّي تٛسف ٔسيطيت (ثرص  302لب٘ ٖٛسبضثيٙع
آوسّي) ا٘ساظٌٜيطي ٔيضٛز.



شکل شماره 1
يبفتٞٝبي اسبسي ضاٞجطي زض حسبثساضي  ٚحسبثطسي

ذطٚخيٞبي حسبثساضي  ٚحسبثطسي

ویژگیهای راهبري

حسبثساضي "ذٛة"
(ٔثُ ٔسيطيت سٛز وٕتط  ٚتمّت وٕتط)

وٕيت ٝحسبثطسي "ذٛة" (ٔثُ ٟٔبضت ٚ
استمالَ)

حسبثطسبٖ "ذٛة"
 ٚحسبثطسي"ذٛة"

ٞيئتٔسيطٜٞبي" ذٛة"(ٔثُ
وٙتطِٟبي وبضا

استمالَ)

 ٚاغالحبت وبضا

زض خس َٚضٕبضٌ 1 ٜعيسٜاي اظ يبفتٞٝبي خسيس ٔمبالت ذبضخي  ٚزاذّي چبح ضس ٜزض
ٔدالت ٔؼتجط اضائ ٝضس ٜاستٔ .مبالت اضائ ٝضس ٜزض خس َٚزض حٛظ ٜحسبثساضي ثٔ ٝكبِؼ ٝضاثكٝ
ثيٗ ٚيژٌيٟبي ضاٞجطي ضطوتي  ٚذطٚخيٞبي حسبثساضي ٘ظيط ٌعاضضٍطي ٔبِي ٔتمّجب٘،ٝ
اضائٞٝبي ٔدسزٔ ،سيطيت سٛز/ويفيت الالْ تؼٟسي ٔ ٚحبفظٝوبضي پطزاذتٝا٘س .ايٗ تحميمبت
زضن ػٕيمي اظ ضاثك ٝثيٗ ٚيژٌيٟبي ضاٞجطي ٚذطٚخيٞبي حسبثساضي ايدبز وطز ٚ ٜغبِجب



ضاثكٔ ٝثجت ثيٗ ٚيژٌيٟبي ضاٞجطي ذٛة  ٚذطٚخيٞبي حسبثساضي ضا ٘طبٖ زاز٘س .زض حٛظٜ
حسبثطسي ٔحمميٗ ثٔ ٝكبِؼ ٝاضتجبـ ٚيژٌيٟبي ضاٞجطي ثب ا٘تربة  ٚحفظ حسبثطس ،اضظيبثي
ضيسه تٛسف حسبثطس ،تػٕيٕبت ثط٘بٔٝضيعي ٛ٘ ٚع اظٟبض٘ظط حسبثطس ،حكاِعحٕٞٝبي
حسبثطس (حسبثطسي  ٚغيطحسبثطسي)  ٚثٛزخٞٝبي حسبثطسي زاذّي پطزاذتٝا٘س .سبيط
حٛظٜٞبي ٔٛضز ثطضسي ٔطثٛـ ث ٝإٞيت ترػع ٔبِي وٕيتٞٝبي حسبثطسي ،فطآيٙس پبزاش
اػؿبي وٕيت ٝحسبثطسي  ٚسبيط ٔٛاضز ٔطتجف است و ٝزض خس َٚظيط ٌعاضش ضس ٜاست.
خس َٚضٕبض1 ٜ
ذالغ ٝتحميمبت ٔٙترت اذيط
حٛظٜ
حسبثساضي

يبفتٞٝب
ٌعاضضٍطي ٔبِي ٔتمّجب٘ٝ
-1زازذٛاست تمّت ٔبِي ثب ٚخٛز ٔسيط ػبُٔ فبسس ،ضاٞجطي ؾؼيفتط،
ٞيئتٔسيط ٜثعضٌتط ،استمالَ وٕتطٔ ،طغِٛتط ،ترػع ٔبِي وٕتط ٚ
ٔسيطػبُٔ ثب ٚظبيف زٌٚب٘ ٝضاثكٔ ٝثجت زاضز [.]45
-2ازػبي  SECزض ضاثك ٝثب ٌعاضضٍطي ٔبِي ٔتمّجب٘ ٝثب زاضتٗ ٞيئتٔسيطٚ ٜ
وٕيت ٝحسبثطسي غيطٔستمُ ضاثكٙٔ ٝفي  ٚثب ايٙىٔ ٝسيطػبُٔ ضئيس
ٞيئتٔسيط ٜثبضس ضاثكٔ ٝثجت زاضز [.]63
-3ضطوتٟبي ٔتمّت ٘سجت ث ٝضطوتٟبي غيطٔتمّتٞ ،يئتٔسيط ٚ ٜوٕيتٝ
حسبثطسي ثب استمالَ وٕتط ٔ ٚتٛسف زٚضٌ ٜطزش وٛتبٞتط زض ٞيئتٔسيطٜ
زاض٘سٞ ،طچٙس ؤ ٝيعاٖ تفبٚتٟبي شوط ضس ٜوٛچه است [.]25
ٛٔ-4ثطتطيٗ ػالٔت ذكط زض وطف ٌعاضضٍطي ٔبِي ٔتمّجب٘٘ ،ٝظبضت
٘بوبفي ثط وٙتطِٟبي زاذّي ثبإٞيت است [.]18
-5ايدبز  ٚثىبضٌيطي وٕيت ٝحسبثطسي زض پيطٍيطي اظ ٚلٛع اػٕبَ ذالف



غيطلب٘٘ٛي ،ثٟجٛز فطآيٙس ٌعاضضٍطي ٔبِي  ٚاضائ ٝاقالػبت ٌ ٚعاضضٟبي
ٔبِي ضفبف  ٚلبثُ اتىب ٔٛثط است[.]10
اضائٞٝبي ٔدسز
ٚ-1لتي ضئيس ٞيئت ٔسيط ٜزض فطآيٙس ا٘تربة ٔسيط ػبُٔ زضٌيط است ضاثكٝ
ٔؼٙيزاض ثبإٞيتي ثيٗ اضائٞٝبي ٔدسز ثب استمالَ وٕيت ٝحسبثطسي  ٚترػع
ٔبِي ٚخٛز ٘ساضز[.]33
-2اضائٞ ٝبي ٔدسز ثب ترػع غٙؼت وٕيت ٝحسبثطسي ضاثكٙٔ ٝفي زاضز.
ٚلتي و ٝچٙيٗ ترػػي ثب ترػع ٔبِي وٕيت ٝحسبثطسي يب ترػع غٙؼت
حسبثطس ٕٞطا ٜثبضس ضيسه اضائٔ ٝدسز وٕتط است [.]39
-3ضاثك ٝوٕي ثيٗ اضائٞٝبي ٔدسز حسبثساضي  14 ٚثؼس ضاٞجطي ضطوتي
ٚخٛز زاضز [.]53
ٔسيطيت سٛز/ويفيت الالْ تؼٟسي
-1ضاثك ٝثيٗ الالْ تؼٟسي غيطػبزي  14 ٚثؼس ضاٞجطي ضطوتي ،ضاثكٝاي
تطويجي ثب ثطذي اظ ػاليٓ غيطٔٙتظط ٜاست [.]53
-2اذتيبض حسبثساضي ثب ويفيت ضاٞجطي ضطوتي ضاثكٙٔ ٝفي زاضز  ٚضٛاٞس
وٕي ٚخٛز زاضزو ٝاذتيبض حسبثساضي ث ٝزِيُ ضاٞجطي ضطوتي ؾؼيف ثب
ػّٕىطز آتي ضطوت ضاثكٔ ٝثجت زاضت ٝثبضس[.]29
-3تدطث ٝاػؿبي وٕيت ٝحسبثطسي ث ٝػٛٙاٖ ضطيه حسبثطسي (ٚاثست ٝثٝ
ٔٛسس ٝحسبثطسي فؼّي) ثب ػّٕىطز تؼسيُ ضس ٜالالْ تؼٟسي اذتيبضي ضاثكٝ
ٔٙفي زاضز [.]59
-4ويفيت الالْ تؼٟسي ثب ترػع حسبثساضي زض وٕيت ٝحسبثطسي ضاثكٝ
ٔثجت زاضز ثٛيژٚ ٜلتي و ٝترػع حسبثساضي  ٚترػع ٔبِي ٞط زٚ ٚخٛز



زاض٘س [.]48
-5ضاٞجطي ضطوتي ثب ٔؼيبضٞبي ويفيت الالْ تؼٟسي ،پبيساضيٕٛٞ ،اضسبظي ٚ
ٔحبفظٝوبضي سٛز اضتجبـ ٔٙفي ٔؼٙيزاض  ٚثب ٔؼيبضٞبي تٛاٖ پيصثيٙي ٚ
ثٕٛلغ ثٛزٖ سٛز اضتجبـ ٔثجت ٔؼٙيزاض زاضز [.]14
-6ثب ثيطتط ضسٖ خّسبت ٞيئت ٔسيط ٚ ٜافعايص حؿٛض ٔسيطاٖ غيطٔٛظف زض
آٖ ويفيت سٛز حسبثساضي افعايص يبفت ٝاست .ايٗ زض حبِيست و ٝثيٗ
تفىيه ٔسئِٛيتٟبي ٔسيطػبُٔ  ٚضييس ٞيئتٔسيط ٜاظ يىسيٍط  ٚويفيت
سٛز ضاثكٔ ٝؼٙيزاضي ٚخٛز ٘ساضز .ثؼال ٜٚضاثكٔ ٝؼٙيزاض ثيٗ ويفيت الالْ
تؼٟسي ٔ ٚىب٘يعْٞبي ضاٞجطي ضطوتي يبفت ٘طس [.]13
-7سٟبٔساضاٖ ٟ٘بزي وٛتبٜٔست تبثيطي ٔثجت ٔ ٚؼٙيزاض  ٚسٟبٔساضاٖ ٟ٘بزي
ثّٙسٔست تبثيطي ٔٙفي ٔ ٚؼٙيزاض ثط ٔسيطيت سٛز فعايٙس ٜزضآٔس ضطوتٟب
زاض٘س [.]11
 -8ضاثكٔ ٝؼٙيزاض ٔٙفي ثيٗ ٔبِىيت ٟ٘بزي ٔ ٚسيطيت سٛز ٕٞچٙيٗ ثيٗ
استمالَ ٞيئتٔسيطٔ ٚ ٜسيطيت سٛز ٚخٛز زاضز .ػال ٜٚثط ايٗ ،ضاثكٝ
ٔؼٙيزاضي ثيٗ سبيط ٚيژٌيٟبي ضاٞجطي ضطوتي (تٕطوع ٔبِىيت٘ ،فٛش
ٔسيطػبُٔ ،زٌٚبٍ٘ي ٚظيفٔ ٝسيطػبُٔ ،ا٘ساظٞ ٜيئت ٔسيط ،ٜاتىبي ثط ثسٞي ٚ
ٔست ظٔبٖ تػسي ٔسيطػبُٔ زض ٞيبت ٔسيطٔ ٚ )ٜسيطيت سٛز ٚخٛز ٘ساضز
[.]1
ٔحبفظٝوبضي حسبثساضي
ٔ-1حبفظٝوبضي حسبثساضي ثب ٚخٛز افطاز زض ٖٚسبظٔب٘ي زض ٞيئتٔسيطٜ
ضاثكٙٔ ٝفي  ٚثب ٔبِىيت ٔسيطاٖ ثط ٖٚسبظٔب٘ي ضاثكٔ ٝثجت زاضز [.]20
ٔ-2حبفظت ثيطتط زض ثطاثط ثسٞي ثب ٔحبفظٝوبضي حسبثساضي وبٞطي اضتجبـ



زاضز ،ثٛيژٚ ٜلتي و ٝضيسه زػٛاي حمٛلي ثبالتط است [.]35
-3ترػع حسبثساضي زض وٕيت ٝحسبثطسي ( ٝ٘ ٚترػع ٔبِي
غيطحسبثساضي) تٟٙب ٚلتي و ٝضاٞجطي ضطوتي لٛي است ثب ٔحبفظٝوبضي
ثيطتط اضتجبـ زاضز [.]51
-4ضاثكٔ ٝثجت ثيٗ زضغس ٔبِىيت ٟ٘بزي سٟبْ  ٚزضغس اػؿبي غيطٔٛظف
ٞيئتٔسيط ٚ ٜضاثكٙٔ ٝفي ثيٗ تفىيه ٚظبيف ضئيس ٞيئتٔسيط ٜاظ
ٔسيطػبُٔ ثب ٔحبفظٝوبضي ٚخٛز زاضز .ثيٗ ٔحبفظٝوبضي ٚ ٚخٛز حسبثطس
زاذّي ضاثكٝاي ٔطبٞسٍ٘ ٜطزيس [.]12
-5ضاثكٔ ٝثجت ثيٗ ٔبِىيت ٟ٘بزي ٔ ٚحبفظٝوبضي سٛز ٚخٛز زاضز .ثؼس اظ
تفىيه ٔبِىبٖ ٟ٘بزي ث ٝفؼبَ ٙٔ ٚفؼُ ،ضاثكٔ ٝثجت ٔ ٚؼٙيزاضي ثيٗ ٔبِىيت
ٟ٘بزي ٔٙفؼُ ٔ ٚحبفظٝوبضي سٛز يبفت ضس أب زض اضتجبـ ثب ٔبِىيت ٟ٘بزي
فؼبَ ٘تيد ٝلبثُ اتىبيي حبغُ ٘طس [.]15
حسبثطسي

ا٘تربة ،تغييط  ٚتبييس حسبثطس
-1استمالَ ٞيئتٔسيط ٚ ٜوٕيت ٝحسبثطسي  ٚترػع ٔبِي وٕيت ٝحسبثطسي
ثب وٙبضٌٜيطي حسبثطس ضاثكٙٔ ٝفي زاضز .وٕيتٞٝبي ٔستمُتط ثب احتٕبَ ثيطتط
حسبثطسبٖ ثؼسي ثب ويفيت ثبالتط ضا ا٘تربة ٔيٕ٘بيٙس [.]56
-2ضطوتٟبي ثب وٕيت ٝحسبثطسي ٔستمُتط  ٚثب ترػع ٔبِي ثيطتط  ٚثب
ٞيئتٔسيطٜٞبي ٔستمُتط ث ٝضٚاثكطبٖ ثب ا٘سضس ٖٛظٚزتط ذبتٕ ٝزازٜا٘س [.]37
-3وٕيتٞٝبي حسبثطسي ٔستمُ تط وٕتط احتٕبَ زاضز ٔٛسس ٝحسبثطسي ضا
ا٘تربة ٕ٘بيٙس و ٝوبضوٙبٖ وّيسي ضطوت لجال ضبغُ زض آٖ ضطوت ثٛزٜا٘س
[.]57
-4وٕيتٞٝبي حسبثطسي وبٔال ٔستمُ ثب وٙبضٌصاضي حسبثطس ثؼس اظ ا٘تطبض



اظٟبض٘ظط تسٚاْ فؼبِيت ضاثكٙٔ ٝفي زاضز[.]30
-5تغييط حسبثطس ثيطتط تحت تبثيط ػٛأُ غيطحسبثساضي اظ خّٕ ٝػسْ
تفىيه ٔحتٛايي ٔبِىيت اظ ٔسيطيتٚ ،خٛز سٟبٔساضاٖ ػٕس ٜزض تطويت
سٟبٔساضاٖٚ ،خٛز سٟبٔساضاٖ حمٛلي  ٚضج ٝزِٚتي ٔيثبضس [.]3
-6حكاِعحٕ ٝحسبثطسٛ٘ ،ع اظٟبض٘ظط حسبثطس ،ا٘ساظ ٚ ٜويفيت ٔٛسسٝ
حسبثطسي ضاثكٔ ٝثجت ثب تغييط حسبثطس زاض٘س[.]8
اضظيبثي ضيسه حسبثطس ،ثط٘بٔٝضيعي حسبثطسي  ٚاظٟبض٘ظط حسبثطسي
-1اضظيبثي وٙتطَ ضيسه  ٚتػٕيٕبت ثط٘بٔٝضيعي تٛسف حسبثطس ،تحت
تبثيط ٘مص ٞيئتٔسيط ٜلطاض ٔيٌيطز (استمالَ ٕ٘بيٙسٌي ٙٔ ٚبثغ) [.]37
ٚ-2خٛز وٕيت ٝحسبثطسي  ٚزفؼبت خّسبت آٖ ثب اضظيبثيٟبي ضيسه
حسبثطس ضاثكٙٔ ٝفي زاضز [.]62
-3ضاٞجطي ضطوتي لٛيتط غبحجىبض ٔٙدط ث ٝاضظيبثيٟبي پبييٗتط اظ ضيسه
ٔحيف وٙتطِي ،اتىبي ثيطتط ثط وٙتطِٟبي غبحجىبض ،وبٞص آظٔٔ ٖٛحتٛا ٚ
افعايص آظٟٔ٘ٛبي ٔيب٘سٚضٜاي ٔيضٛز [.]61
-4زض ثطذي ٔٛاضز اضظيبثيٟبي ضيسه تمّت حسبثطسبٖ زاذّي اظ قطيك
ويفيت وٕيت ٝحسبثطسي تحت تبثيط لطاض ٔيٌيطز ،اٌطچ ٝزأ ٝٙلؿبٚتٟبي
حسبثطس تحت تبثيط لطاض ٕ٘يٌيطز [.]22
-5وٕيتٞ ٝبي حسبثطسي وبٔال ٔستمُ ثب ٌعاضش اظٟبض٘ظط تسا ْٚفؼبِيت
ضطوتٟبي ثب ثحطاٖ ٔبِي ضاثكٔ ٝثجت زاضز [.]30
-6ث ٝخع حسبثطسي زاذّي سبيط ٔىب٘يعْٞبي ضاٞجطي (٘ظيط سبذتبض
ٞيئتٔسيط ٜضطوت ،سٟبٔساض ػٕس ٚ ٜسطٔبيٌٝصاضاٖ ٟ٘بزي) تبثيطي ثط
فطآيٙس ثط٘بٔٝضيعي  ٚلؿبٚتٟبي حسبثطسبٖ ٔستمُ ايطا٘ي ٘ساضتٝا٘س [.]5



-7ثيٗ ويفيت ضاٞجطي ضطوتي زض ضطوتٟبي ثب ضتج ٝضاٞجطي ٔتٛسف  ٚؾؼيف
 ٚاضئ ٝاظٟبض٘ظط ٔططٚـ تٛسف حسبثطسبٖ ٔستمُ ضاثكٔ ٝؼٙيزاضي ٚخٛز
زاضز أب چٙيٗ ضاثكٝاي زض ٔٛضز غبحجىبضا٘ي ثب سكح ضاٞجطيي لٛي  ٚاضائٝ
اظٟبض٘ظط ٔمج َٛثطاي آٟ٘ب ٔطبٞس٘ ٜطس [.]5
حكاِعحٕٞٝبي حسبثطسي
 -1زض غٛضتيى ٝضاٞجطي لٛي ثبضس حكاِعحٕٞٝبي حسبثطسي ثب ترػع
حسبثساضي وٕيت ٝحسبثطسي ضاثكٔ ٝثجت ذٛاٞس زاضت .ظٔب٘ي و ٝضيسه
ٔسيطيت سٛز پبييٗ است ،ضاثك ٝثيٗ حكاِعحٕ ٝحسبثطسي  ٚترػع
حسبثساضي ٔٙفي  ٚچٙب٘چ ٝايٗ ضيسه ثبال ثبضس ضاثكٔ ٝثجت ذٛاٞس ثٛز [.]51
-2حكاِعحٕٞٝبي حسبثطس ثب ٔبِىيت سٟبْ ٔسيطاٖ ضاثكٝاي ٔٙفي  ٚثب
ٞيئتٔسيطٜٞبي وٕتط زٔٛوطاتيه ،ثب زفؼبت خّسبت وٕتط  ٚوٕيتٝ
حسبثطسي ثب ترػع ٔبِي پبييٙتط ضاثكٔ ٝثجت زاضز [.]48
-3اظ ٔيبٖ ز ٜػبُٔ ٘ظبْ ضاٞجطي ،تٟٙب ز ٚػبُٔ زضغس ٔبِىيت ٟ٘بزٞبي
زِٚتي  ٚضجٝزِٚتي ٛ٘ ٚع حسبثطس ثب حكاِعحٕ ٝحسبثطسي ٔستمُ ضاثكٝ
ٔستميٓ ٔ ٚؼٙيزاض زاضز[.]9
-5زضغس س ٟٓاِٚيٗ سٟبٔساض ػٕس ٜثب حكاِعحٕ ٝذسٔبت حسبثطسي ضاثكٝ
ٔؼىٛس زاضز .ثيٗ ٘سجت اػؿبي غيطٔٛظف ٞيئتٔسيط ،ٜزضغس سٟٓ
ٟ٘بزٞبي زِٚتي  ٚضج ٝزِٚتي ثب حكاِعحٕ ٝذسٔبت حسبثطسي ضاثك ٝاي
ٔؼٙيزاض ٚخٛز ٘ساضز [.]7
حكاِعحٕ ٝغيطحسبثطسي
-1وٕيت ٝحسبثطسي ذسٔبت زٌٚب٘ ٝحسبثطسي  ٚغيطحسبثطسي ضا ٚلتي وٝ
ويفيت حسبثطسي افعايص ٔييبثسٔ ،يپصيطز أب اٌط حكاِعحٕ ٝحسبثطس



ثكٛض ػٕٔٛي ٔٙتطط ضٛز ،حتي اٌط آٟ٘ب ٔؼتمس ثبضٙس و ٝويفيت حسبثطسي
ثٟجٛز ذٛاٞس يبفت ذسٔبت زٌٚب٘ ٝضا ٘رٛاٙٞس پصيطفت [.]46
-2ترػع حسبثساضي وٕيت ٝحسبثطسي ثب زضيبفت ذسٔبت ٔبِيبتي اظ
حسبثطس ٔستمُ ضاثكٙٔ ٝفي زاضز [.]27
-3استفبز ٜاظ ذسٔبت ٔبِيبتي ثب ضاٞجطي ضطوتي لٛي ضاثكٔ ٝثجت زاضز [.]55
ٚ-4خٛز وٕيت ٝحسبثطسي غبحجىبضٚ ،اثستٍي التػبزي حسبثطس  ٚاضائٝ
ذسٔبت غيطحسبثطسي ثط استمالَ حسبثطس تبثيط زاضز [.]16
-5ػسْ افطبي ٘سجت حكاِعحٕٞٝبي غيطحسبثطسي ث ٝحكاِعحٕٞٝبي
حسبثطسي زض غٛضتٟبي ٔبِي غبحجىبض  ٚثبال ثٛزٖ زضغس حكاِعحٕٞٝبي
غيطحسبثطسي ٘سجت ث ٝحكاِعحٕ ٝحسبثطسي استمالَ حسبثطس ضا ٘مؽ
ٔيوٙس [.]17
ٚظيف ٝحسبثطسي زاذّي
-1ثٛزخ ٝوّي حسبثطسي زاذّي ثيطتط است اٌط وٕيت ٝحسبثطسي ثٛزخ ٝضا
ثبظثيٙي ٕ٘بيس [ .]31ثٛزخٞٝبي حسبثطسي زاذّي ثب خّسبت وٕيت ٝحسبثطسي
ضاثكٔ ٝثجت أب ثب ترػع حسبثطسي زض وٕيت ٝحسبثطسي ٌ ٚطزش اػؿبي
وٕيت ٝحسبثطسي ضاثكٙٔ ٝفي زاضز [.]23
-2تٕطوع حسبثطس زاذّي ثط فؼبِيتٟبي ٔطتجف ثب وٙتطَ زاذّي ثب سُٟاٍ٘بضي
وٕيت ٝحسبثطسي زض ٔٛضز حسبثطس زاذّي افعايص ٔييبثس [.]19
-3وٕيتٞٝبي حسبثطسي وبضا (ثط ٔجٙبي استمالَ ،خّسبت  ٚترػع) ثب
ثطٖٚسپبضي وٕتط فؼبِيتٟبي حسبثطسي زاذّي ث ٝحسبثطس ٔستمُ ٔطتجف
است [.]19
-4استمطاض ٚاحس حسبثطسي زاذّي  ٚتطىيُ وٕيت ٝحسبثطسي زض زا٘طٍبٟٞب



ٔٛخت اضتمبي سكح ٔسئِٛيت پبسرٍٛيي ٔبِي زض ايٗ لجيُ ٔٛسسبت
ٔيضٛز [.]2
وٕيتٝ

ترػع ٔبِي

حسبثطسي

-1سطٔبيٌٝصاضاٖ ترػع ٔبِي وٕيت ٝحسبثطسي ضا اضظضيبثي ٔيوٙٙس ثٛيژٜ
ترػع حسبثساضي [.]41
-2ضطوتٟبي ثب ضيسه زػٛاي حمٛلي ثبالتط  ٚضاٞجطي لٛيتط ثيطتط احتٕبَ
زاضز ؤ ٝترػع حسبثساضي زض وٕيت ٝحسبثطسي زاضت ٝثبضٙس [.]52
-3ثٟجٛز زض تحػيالت ٔبِي وٕيت ٝحسبثطسي ثب ثبظز ٜسٟبْ لٛيتط اضتجبـ زاضز
[.]36
پبزاش وٕيت ٝحسبثطسي
-1پبزاش وٕيت ٝحسبثطسي ثب حكاِعحٕ ٝحسبثطسي ٔستمُ  ٚترػع ضئيس
وٕيت ٝحسبثطسي ثؼس اظ تػٛيت  SOXضاثكٔ ٝثجت زاضز .پبزاش وٕيتٝ
حسبثطسي ثب پطزاذت ثٔ ٝسيطاٖ زض زٚض ٜثؼس اظ ٔ SOXتفبٚت است [.]44
-2اضائٞ ٝبي ٔدسز حسبثساضي ثب ٘سجت پبزاش زٚض ٜخبضي اػؿبي وٕيتٝ
حسبثطسي ضاثكٔ ٝثجت زاضز ؤ ٝتطىُ اظ اذتيبض ذطيس سٟبْ وٛتبٔ ٜست يب
اذتيبض ذطيس سٟبْ ثّٙس ٔست است [.]21
-3اػؿبي وٕيت ٝحسبثطسي و ٝپبزاش زضيبفت ٘ىطزٜا٘س ثيكطفتط٘س [.]58
-4اػؿبي وٕيت ٝحسبثطسي ثيطتطيٗ ٔحبفظت اظ حسبثطس ضا ٚلتي و ٝپبزاش
آٟ٘ب ػٕستب اذتيبض ذطيس ثّٙسٔست است ،ذٛاٙٞس زاضت [.]28
-5پبزاش اذتيبض ذطيس سٟبْ وٛتبٔ ٜست (ثّٙس ٔست) وٕيت ٝحسبثطسي ثب
احتٕبَ ثيطتط (وٕتط) ثب اغٕبؼ اظ تؼسيالت ػٕس ٜويفي اضتجبـ زاضز [.]50
ػّٕىطز وٕيت ٝحسبثطسي



-1اػؿبي وٕيت ٝحسبثطسي زض خّسبتطبٖ ثط غحت غٛضتٟبي ٔبِي،
اثطثرطي وٙتطِٟب  ٚويفيت حسبثطسي تٕطوع ٔيوٙٙس [.]47
-2اػؿبي وٕيت ٝاحسبس ذٛز اظ وبضايي وٕيت ٝحسبثطسي ضا اظ قطيك زض ٘ظط
ٌطفتٗ پيطي ٝٙاػؿب ،خٙجٞٝبي ٔرتّف خّسبت وٕيت ٝحسبثطسي  ٚفؼبِيتٟبي
ضسٕي ذبضج اظ خّسبت وٕيت ٝحسبثطسي ٌستطش ٔيزٙٞس [.]46
-3زض ٔيبٖ فطايٙسٞبي ٔرتّف وٕيت ٝحسبثطسي ضٛاٞسي اظ ٞط ز ٚفؼبِيت
٘ظبضت ٔحتٛايي  ٚفؼبِيتٟبي تططيفبتي ٚخٛز زاضز ،يه ظٔي ٝٙذبظ ٍ٘طا٘ي
وٕيت ٝزض ٔٛضز ضيسه تمّت غٛضتٟبي ٔبِي است [.]26
-4ثؼس اظ  SOXفطؼ ٔيضٛز وٕيتٞٝبي حسبثطسي زا٘ص  ٚلسضت ثيطتطي
زاضت ٝثبضٙس  ٚثسيبض سرتوٛشتط  ٚفؼبِتط ثبضٙسٍ٘ .طا٘يٟب زض ٔٛضز ٘مص
وٕيت ٝحسبثطسي زض ٔٛضز ا٘تربة حسبثطس ٘ ٚعاػٟبي حسبثساضي ٕٞچٙبٖ
ٚخٛز زاضز [.]39
لؿبٚتٟبي وٕيت ٝحسبثطسي
 -1پطتيجب٘ي وٕيت ٝحسبثطسي ثطاي تؼسيالت پيطٟٙبزي حسبثطس زض زٚض ٜثؼس
اظ ٘ SOXسجت ث ٝزٚض ٜلجُ اظ  SOXثيطتط ضس ٜاست  ٚايٗ ٘تيدٌٝيطي اظ
قطيك اػؿبي وٕيت ٝحسبثطسي و ٝحسبثساض ضسٕي ٞستٙس  ٚثؼس اظ SOX
ٔحبفظٝوبضتط ضسٜا٘س ثسست آٔس ٜاست[.]42
-2اػؿبي وٕيت ٝحسبثطسي تؼسيالت ضا ث ٝاضائٞٝبي ٔدسز تطخيح ٔيزٙٞس ٚ
ٔسيطاٖ ثب چٙسيٗ پست ٔسيطيتي ٘سجت ثٔ ٝسيطاٖ تٟٙب ثب يه پست ٔسيطيتي
وٕتط احتٕبَ زاضز و ٝاظ اضائٔ ٝدسز پطتيجب٘ي ٕ٘بيٙس [.]49
-3اػؿبي وٕيت ٝحسبثطسي ٔٛؾٛػٟبي حسبثساضي ضا ػٕيكتط ثطضسي
ٔيوٙٙس ظٔب٘يو ٝپيبٔسٞبي تػٕيٌٓيطي ٔتٟٛضا٘ ٝتط است ،ثٛيژ ٜاٌط اػؿب



تدطث ٝحسبثساضي زاضت ٝثبضٙس [.]59
مفاهیم عملی یافتهها
يبفتٞٝبي پژٞٚصٞب تب ث ٝأطٚظ ٔفبٞيٓ ٕٟٔي زض ػُٕ زاضت ٝاست و ٝزض ازأ ٝث ٝثطذي اظ
ٕٟٔتطيٗ آٟ٘ب اضبضٔ ٜيضٛز٘ .رست ايٙى ٝضٛاٞس فطاٚا٘ي ٘طبٖ ٔيزٞس و ٝضاٞجطي ؾؼيف ثب
ذطٚخيٞبي ٌعاضضٍطي ٔبِي ٔٙفي (ثٛيژ ٜتمّت  ٚاضائٔ ٝدسز) زض اضتجبـ است .ايٗ أط ضبيس
اسبسي تطيٗ ٔف ْٟٛػّٕي يبفتٞٝبي تحميك ضاٞجطي تب ث ٝأطٚظ ثبضس ،ظيطا ٘طبٖ ٔيزٞس
اغالحبت ضاٞجطي زض ( SOXاستمالَ ٞيئتٔسيطٟٔ ،ٜبضت وٕيت ٝحسبثطسي )... ،پطتيجب٘ي
تدطثي زاضت ٚ ٝػىساِؼّٕي سبز ٚ ٜثئكبِؼ ٝث ٝثحطاٟ٘ب ٘يست.
زٔٚيٗ ٔكّت ايٗ است و ٝچٞ ٖٛيئتٔسيط ٚ ٜوٕيت ٝحسبثطسي ٔىب٘يسٓٞبي اسبسي ٘ظبضت
زاذّي ثط ٌعاضضٍطي ٔبِي ٔسيطيت ػبِي ضتج ٝاست ٔ ٚسيطػبُٔ ٔ ٚسيط ٔبِي زض  89زضغس اظ
تمّتٞبي حسبثساضي ضطوتٟبي سٟبٔي ػبْ زضٌيط ٞستٙس [ ،]25حسبثطس ٔستمُ ٘يبظٔٙس آظٖٔٛ
ثسيبض زليك ٚيژٌيٟب  ٚفطآيٙسٞبي ضاٞجطي ضطوتي زض اضظيبثي ٔحيف وٙتطِي است .ثٙبثطايٗ
ويفيت ٘ظبضت ا٘دبْ ضس ٜتٛسف وٕيت ٝحسبثطسي ٞ ٚيئتٔسيط ٜثطاي وبٞص ايٗ ضيسه
ؾطٚضي ٚحيبتي است.
ٔٛضز س ،ْٛتحميمبت ٘طبٖ زازٜا٘س و ٝزض غٛضت ضاٞجطي لٛي ،تغييط يب وٙبضٌصاضي حسبثطسبٖ
وٕتط ٔسئّ ٝسبظ ذٛاٞس ثٛز ،ثسيٗ ٔؼٙي و ٝثب ٚخٛز ضاٞجطي لٛي ،تغييط يب وٙبضٌصاضي
حسبثطس ٕٔىٗ است اظ قطيك ػّٕىطز ؾؼيف حسبثطس يب حكاِعحٕ ٝثيص اظ حس تٛخي ٝضٛز.
اظ آ٘دبيي و ٝلبٍ٘٘ٛصاضاٖ ٔٙبثؼي ثطاي آظٔ ٖٛتٕبْ تغييطات حسبثطسبٖ زضزستطس ٘ساض٘س،
ٕٔىٗ است ٍٙٞبْ ثطضسي چطايي وٙبضٌصاضي حسبثطسٚ ،يژٌيٟبي ضاٞجطي ضطوت ضا زض٘ظط
ثٍيط٘س .ظٔب٘ي و ٝضاٞجطي لٛيتط ثبضس ،ضيسه ٔسبِ ٝزاض ثٛزٖ وٙبضٌصاضي وبٞص ٔييبثس.



چٟبضْ ايٙى٘ ٝتبيح تحميمبت ثيبٍ٘ط آٖ است و ٝاضظيبثي حسبثطسبٖ ٔستمُ اظ ضيسه ضطوتٟبي
ثب ضاٞجطي ؾؼيف ،ثبالتط است  ٚظٔبٖ ثيطتطي ضا ثطاي حسبثطسي آٟ٘ب ثط٘بٔٝضيعي ٔيٕ٘بيٙس .أب
ايٗ ٔكّت و ٝآيب تؼسيالت اضظيبثي ضيسه ٔ ٚست ظٔبٖ حسبثطسي تٛسف حسبثطسبٖ زض ٔٛاضز
ؾؼف ضاٞجطي وبفي است يب ذيطٛٔ ،ضز آظٔ ٖٛلطاض ٍ٘طفت ٝاستٕٔ .ىٗ است حسبثطسبٖ
ثرٛاٙٞس آظٕٔ٘ ٖٛبيٙس و ٝآيب اضظيبثي ٞبي آٟ٘ب ٚثط٘بٔٝضيعي ظٔبٟ٘بي اؾبفي ثطاي وبٞص
ضيسه ٞبي ٔطتجف ثب ضاٞجطي ؾؼيف وبفي است يب ذيط.
ٔٛضز پٙدٓ اضبض ٜزاضز و ٝضاٞجطي لٛي  ٚحسبثطسي لٛي ثيطتط اظ ايٙى ٝخبيٍعيٗ يىسيٍط
ثبضٙسٔ ،ىُٕ ٞ ٓٞستٙس ،ث ٝايٗ ٔؼٙي وٞ ٝيئتٔسيطٜٞب  ٚوٕيتٞٝبي حسبثطسي لٛيتط ثب
حسبثطسي لٛيتط ٔطتجف است .ثٙبثطايٗ زض ضطوتٟبي ثب ضاٞجطي ؾؼيف ،احتٕبال ٘ظبضت (ٓٞ
زاذّي تٛسف ٞيئتٔسيط ٚ ٜوٕيت ٝحسبثطسي  ٓٞ ٚذبضخي تٛسف حسبثطس ٔستمُ) ٘يع ؾؼيف
ثبضس .زض غٛضت ؾؼف ضاٞجطي ضطوتي ثب تٛخ ٝث ٝثبال ضفتٗ ضيسه٘ ،طخ تٙعيُ اػٕبَ ضس ٜثط
سٛز  ٚخطيب٘بت ٘مسي آتي ٘يع ثيطتط ضسِ ٜصا اذتالف ليٕت پيطٟٙبزي ذطيس  ٚفطٚش ثعضٌتط
ذٛاٞس ثٛز.
ٔٛضز ضطٓ ايٙى ٝثب تٛخ ٝث ٝإٞيت ترػع حسبثساضي ،حسبثطسي  ٚغٙؼت ثطاي وٕيتٝ
حسبثطسي و ٝزض تحميمبت ٔرتّف ث ٝآٖ اضبض ٜضس ٜاست ،ضطوتٟب ثبيس زض استرساْ اػؿبي
وٕيت ٝحسبثطسي ثب ٟٔبضت حسبثساضي  ٚحسبثطسي ث ٝزِيُ وبضايي ثيطتط آٟ٘ب  ٚػىساِؼُٕ
ٔثجت ثبظاض سطٔبي ،ٝتالش وٙٙس .حسبثطسبٖ زض ثطذٛضز ثب غبحجىبضا٘ي ثب وٕيت ٝحسبثطسي فبلس
ٟٔبضت حسبثساضي  ٚحسبثطسي ٔيتٛا٘ٙس اثطثرطي وٕيت ٝضا ث ٝچبِص ثىطٙس.
ٔٛضز ٞفتٓ اضبض ٜزاضز و٘ ٝتبيح ثسيبضي تحميمبت ٘طبٖ زاز ٜضي ٜٛپبزاش زٞي ث ٝوٕيتٝ
حسبثطسي ٔيتٛا٘س لؿبٚت اػؿبي وٕيت ٝضا تحت تبثيط لطاض زٞس ،ثؼال ٜٚضيٜٛي پبزاش زٞي ثب
ضيسه اضائٔ ٝدسز  ٚا٘دبْ تؼسيالت حسبثطس ٔطتجف استِ .صا اٌط اػؿبي وٕيت ٝحسبثطسي ثط



اسبس پطزاذتٟبي ٔجتٙي ثط اٍ٘يعٜٞبي وٛتبٔ ٜست پبزاش زضيبفت وٙٙس حسبثطسبٖ ،تحّيٌُطاٖ
 ٚسٟبٔساضاٖ ثبيس اظ ضيسه ٞبي ثبِمٔ ٜٛطتجف آٌب ٜثبضٙس.
ٞطتٓ ،تحميمبت ٘طبٖ ٔيزٞس ثطذي وٕيتٞٝبي حسبثطسي ٘مصٞبي ٘ظبضتي ذٛز ضا خسي تّمي
وطز ٜزضحبِي و ٝسبيطيٗ ايٗ ٘مصٞب ضا اسبسب تططيفبتي لّٕساز ٔيوٙٙس .حسبثطسبٖ زض خبيٍبٜ
ٔٙحػطثفطزي ثطاي اضظيبثي اثطثرطي ػّٕىطز وٕيت ٝحسبثطسي لطاض زاز٘س .آٟ٘ب ثبيس اثطثرطي
ػّٕىطز وٕيت ٝضا اضظيبثي  ٚزض غٛضت اثطثرص ٘جٛزٖ ،تؼسيالت الظْ زض ذػٛظ اضظيبثيٟبي
ضيسه ،سبػبت ثٛزخ ٝضسٔ ،ٜبٞيت ،زأ ٚ ٝٙظٔبٖ ثٙسي آظٟٔ٘ٛبي حسبثطسي ا٘دبْ زٙٞس.
ٔٛضز آذط ايٙى ٝثب تٛخ ٝث ٝآسيت ضٟطتي ٔسيطاٖ ثٛيژ ٜاػؿبي وٕيت ٝحسبثطسي زض ٔٛاضز
ضىست ٌعاضضٍطي ٔبِي  ٚثب تٛخ ٝثٔ ٝطىُ ثٛزٖ ٘ظبضت ٘يٕٚٝلت ثط ٔٛسسبت ثعضي،
ٕٔىٗ است وٕيتٞٝبي حسبثطسي ثرٛاٙٞس وبضوٙبٖ يب ٔطبٚضاٖ زائٕي ثطاي وٕيت ٝزض ٘ظط
ثٍيط٘س.
نقد و جهتگیری تحقیقات آتی
زض ايٗ لسٕت پيطٟٙبزاتي ثطاي ثٟجٛز تحميمبت ضاٞجطي ضطوتي زض آيٙس ٜاضائٔ ٝيضٛز .ثطاي ايٗ
ٞسف اثتسا اٍِٞٛبي تحميك خبضي زض ضاٞجطي تحّيُ ضس ٚ ٜپيطٟٙبزاتي ثطاي ثٟجٛز آٟ٘ب اضائٝ
ٔيضٛز .سپس تٛغيٞٝبيي ثطاي غٙي سبظي تحميمبت ٔٛخٛز  ٚسطا٘دبْ تؼسازي اظ
خٟتٌيطيٟبي خسيس يب ٘ٛظٟٛض تحميك پيطٟٙبز ٔيضٛز.
الف)وضعیت پارادایمهای فعلی تحقیق در راهبری شرکتی
اوثط تحميمبت ضاٞجطي ضطوتي آضضيٛي ٔ ٚجتٙي ثط تئٛضي ٕ٘بيٙسٌي است .ايٗ تحميمبت ػٕٔٛب
ظيطٔدٕٛػٝاي اظ ٚيژٌيٟبي ضاٞجطي ضا زض ٘ظط ٔيٌيط٘س  ٚچٍٍ٘ٛي تؼطيف ٚيژٌيٟبي ضاٞجطي
زض ٔيبٖ ٔكبِؼبت ٔرتّفٔ ،تفبٚت است .زض ثسيبضي اظ ايٗ ٔكبِؼبت ٚيژٌيٟبي ضاٞجطي ثطٖٚظا
فطؼ ضسٔ ٚ ٜسِٟب ثط ٔجٙبي سكح ثىبض ٔيض٘ٚس .اٌطچ ٝثطذي اظ ايٗ ٔسِٟب زض ٔٛاضز ذبغي



ٔٙبست ٞستٙس ،أب غبِجب ثطاي اػتجبض زض٘ٚي  ٚثيط٘ٚي تحميك ٔطىالتي ايدبز ذٛاٙٞس وطز .زض
ازأٞ ٝط يه اظ ايٗ ٔٛاضز ث ٝتفػيُ اضائ ٝذٛاٞس ضس.
ٔبٞيت ضٚضٟبي تحميك  ٚتئٛضيٟبي ثىبض ضفتٝ
اوثط تحميمبت ضاٞجطي ٔٙتطط ضس ٜآضضيٛي ٞستٙس .تحميمبت آضضيٛي ثطاي تحّيُ ضاثك ٝثيٗ
ٚضٚزيٟبي ضاٞجطي ضطوتي (ٚيژٌيٟبي ٞيئتٔسيط ،ٜوٕيت ٝحسبثطسي ٚ ).. ،ذطٚخيٞبي
ٔرتّف ٔٙبست ٞستٙس .أب ايٗ ضٚضٟب ثطاي تحّيُ ػّٕىطز (ٔثال ايٙى ٝچٍٞ ٝ٘ٛيئتٔسيط/ٚ ٜيب
وٕيتٞٝبي ٞيئتٔسيطٔ ٜسئِٛيتٟبيطبٖ ضا ازا ٔيوٙٙس) ذيّي ٔٙبست ٘يستٙس .ث ٝزِيُ فمساٖ پبيٍبٜ
زازٜاي و ٝحبٚي سٙدٞ ٝبيي اظ ٔتغيطٞبي ػّٕىطز ٞيئتٔسيط ٜيب وٕيتٞٝبي آٖ ثبضسٔ ،كبِؼٝ
ػّٕىطز ٚالؼي زض تحميمبت ضاٞجطي ؾطٚضتب ثط آظٟٔ٘ٛبي ضفتبضي ،ثطضسي ٔيسا٘ي  ٚپيٕبيطي
ٔجتٙي استٔ .كبِؼبت تدطثي ثكٛض ٚيژ ٜثطاي ثطضسي آ٘ىٔ ٝسيطاٖ چٍ ٝ٘ٛتػٕيٕبت فطزي
اتربش ٔيوٙٙس ٔفيس است أب اظ آ٘دبيي وٞ ٝيئتٔسيطٜٞب  ٚوٕيتٞٝبي آٟ٘ب ٌطٟٞٚبي اختٕبػي
ٞستٙس ،ازثيبت ضفتبضي ٘يبظ ث ٝتحّيُ ضفتبض  ٚتػٕيٌٓيطي ٌطٞٚي زاضز.
ثطضسي ٔيسا٘ي ثطاي فطإٛ٘ ٓٞزٖ ٔدٕٛػ ٝثسيبض غٙي اظ زازٜٞبي تٛغيفي ٔفيس ٞستٙس أب ثب
تٛخ ٝثٔ ٝبٞيت وبضثطقّت فطآيٙس خٕغآٚضي زاز ،ٜا٘ساظ ٕٝ٘ٛ٘ ٜوٛچه ثٛزِ ٜصا تؼٕيٓ يبفتٞٝب
ٕٞيطٍ٘ ٝطاٖ وٙٙس ٜاستٔ .كبِؼبت پيٕبيطي ػٕٔٛب سبزٜتط اظ سبيط قطح تحميمبت ٞستٙس أب
ثطاي خٕغآٚضي اقالػبت اِٚئ ٝفيس  ٚثكٛض ثبِم ٜٛث ٝقطح تحميك ٔٙبسجتط زض آيٙسٙٔ ٜدط
ٔيض٘ٛس .ثب تٛخ ٝث٘ ٝيبظ ث ٝتٕطوع ثيطتط ثط ػّٕىطز ٞيئتٔسيط ٚ ٜوٕيتٞٝبي ٔطتجف ،تحميمبت
آتي زض ضاٞجطي ثيطتط زض چبضچٛة ٔكبِؼبت تدطثي ثٛيژ ٜآظٔ ٖٛتؼبٔالت ٌطٞٚي  ٚثطضسي
ٔيسا٘ي است .اظ ٕ٘ٞٝ٘ٛبي ٔٛفك تحميك تدطثي زض ضاٞجطي ضطوتي ٔيتٛاٖ ثٔ ٝكبِؼبتي ٘ظيط
زيعٚضت ٕٞ ٚىبضاٖ [ ٚ ]42پٔٛيطي [ ٚ ]60اظ ٕ٘ٞٝ٘ٛبي ٔٛفك ثطاي تحميك ثط ٔجٙبي ٔػبحجٝ
ٔيتٛاٖ ث ٝثبسّي ٕٞ ٚىبضاٖ [ ،]26وٕٞ ٚ ٗٞٛىبضاٖ [ ]39اضبض ٜوطز.



اغّت تحميمبت ضاٞجطي ٔجتٙي ثط تئٛضي ٕ٘بيٙسٌي است .ايٗ زض حبِي است و ٝتئٛضيٟبي
ضاٞجطي ٔتؼسزي ٚخٛز زاضز ثطاي ٔثبَ ٔيتٛاٖ ث ٝتئٛضي ٚاثستٍي ٔٙبثغ (٘مص اغّي
ٞيئتٔسيط ٜوٕه ثٔ ٝسيطيت ثطاي ٔحبفظت اظ ٔٙبثغ وّيسي سبظٔبٖ است) ،تئٛضي سبظٔب٘ي
(ٔىب٘يسٓٞبي ضاٞجطي تب حسي ٕٔىٗ است تططيفبتي ثٛز ٚ ٜخٟت افعايص ٔططٚػيت ذبضخي
قطاحي ضس ٜثبضٙس)  ٚتئٛضي ثطتطي ٔسيطيت (اػؿبي ٞيئتٔسيط ٜزٚست  ٚيبٚض ٔسيطيت
ٞستٙس) اضبض ٜوطز [ .]38تحميك ثبسّي ٕٞ ٚىبضاٖ [ ]26زض اضتجبـ ثب فطآيٙسٞبي وٕيت ٝحسبثطسي
خٙجٞٝبي تئٛضيىي ٔتؼسزي ضا زض ٘ظط ٌطفت ٝاست .آٟ٘ب ٘طبٖ زاز٘س و ٝپبسرٟبي اػؿبي وٕيتٝ
حسبثطسي زض ٔٛضز فطآيٙسٞبي ضاٞجطي ،ثب تطويجي اظ ا٘ٛاع تئٛضيٟبي ضاٞجطي ٕٞب ًٙٞاست.
تؼساز  ٚا٘ساظٌٜيطي ٚيژٌيٟبي ضاٞجطي
ثيطتط تحميمبت ضاٞجطي تٟٙب ثط يه يب ظيطٔدٕٛػٔ ٝحسٚزي اظ ٚيژٌيٟبي ضاٞجطي (استمالَ
ٞيئتٔسيط ٜيب وٕيت ٝحسبثطسي ،ترػع ٔبِي وٕيت ٝحسبثطسئ ).. ،تٕطوع ضسٜا٘س .ايٗ حبِت
اغّت ٔسئّ ٝسبظ است ظيطا ٚيژٌيٟبي ضاٞجطي ظيبزي ٚخٛز زاضز ؤٕ ٝىٗ است ضٚيساز ٔٛضز
ٔكبِؼ ٝضا تحت تبثيط لطاض زٞسِ .صا ا٘تظبضٔي ضٚز تحميمبت آتي ٔدٕٛػ ٝغٙيتطي اظ ٚيژٌيٟبي
ضاٞجطي ضا زض ٘ظط ٌطفت ٚ ٝثب استفبز ٜاظ ضٚش تحّيُ ِٔٛفٞٝبي اغّي ،ايٗ ٚيژٌيٟب ضا زض لبِت
اثؼبز ٔحسٚزتطي تٙظيٓ وٙٙس .يه ٔثبَ لبثُ تٛخ ٝزض ايٗ ٔٛضز تحميك الضوط ٕٞ ٚىبضاٖ []52
استٛ٘ .يسٙسٌبٖ ثط اسبس ٔ 39تغيط ضاٞجطي  ٚثب استفبز ٜاظ تحّيُ ِٔٛفٞٝبي اغّي 14 ،ثؼس
ضاٞجطي ضطوتي ضا ٔٛضز ٔكبِؼ ٝلطاض زازٜا٘س.
تفبٚت ٔيبٖ ٔكبِؼبت زض ٔٛضز چٍٍ٘ٛي ا٘ساظٌٜيطي ٚيژٌيٟبي ضاٞجطي ٔٛؾٛع لبثُ ثحث
زيٍطي است .ايٗ تفبٚتٟب ٔٛاضزي ث ٝضطح ظيط است )1( :ا٘ساظٌٜيطي ٔتغيطٞبي پيٛست ٝزض ثطاثط
ٔتغيطٞبي زٌٚب٘( ٝزضغس استمالَ ٔسيطاٖ وٕيت ٝحسبثطسي زض ثطاثط ٔتغيطٞبي ٔدبظي ٘ظيط ايٙىٝ
آيب وٕيت ٝحسبثطسي 100زضغس ٔستمُ است) )2( ،ا٘ساظٌٜيطي ٔتفبٚت سبذتبض ظيطثٙبيي
(تؼطيف ٟٔبضت ٔبِي وٕيت ٝحسبثطسي ثط ٔجٙبي لٛا٘يٗ ٔطرع يب ثط ايٗ ٔجٙب و ٝآيب اػؿبي



وٕيت ٝحسبثطسي پيص ظٔي ٝٙحسبثساضي زاض٘س  )3( ٚا٘ساظٌٜيطي ضاٞجطي ثب استفبز ٜاظ ضبذع
و ٝاضظش ضبذع ثػٛضت ذٛة يب ثس ثط ٔجٙبي ٔمساض ٔيب٘ ٕٝ٘ٛ٘ ٝتؼطيف ٔيضٛز ،ثٙبثطايٗ
سبذتبض ٕ٘ ،ٝ٘ٛذٛة يب ثس ثٛزٖ ضاٞجطي ضا تحت تبثيط لطاض ٔيزٞس .ثب تٛخ ٝث ٝتفبٚتٟب زض
چٍٍ٘ٛي ا٘ساظٌٜيطي ،ثحث تحّيُ حسبسيت ٘تبيح ث ٝتفبٚت زض چٍٍ٘ٛي ا٘ساظٌٜيطي
ٔتغيطٞبي وّيسي ثسيبضثبإٞيت ذٛاٞس ثٛز.
زضٖٚظايي
زض اغّت تحميمبت ضاٞجطي فطؼ ضس ٜؤ ٝتغيطٞبي ضاٞجطي ضطوتي ثطٖٚظا ٞستٙس .أب ٕٞبٖ
ٚيژٌي ضطوت  ٚيب ٔسيطيت ؤٕ ٝىٗ است ضٚيساز ٔٛضز ٔكبِؼ( ٝثطاي ٔثبَ ٔسيطيت سٛز) ضا
تحت تبثيط لطاض زٞس ،احتٕبَ زاضز ثط ٚيژٌيٟبي ٞيئتٔسيط ٜيب وٕيت ٝحسبثطسي ٘يع ٔٛثط ثبضس.
٘بتٛا٘ي ثطاي زض ٘ظط ٌطفتٗ ٔبٞيت زضٖٚظايي ٚيژٌيٟبي ضاٞجطي تٟسيسي ثطاي اػتجبض زض٘ٚي
ٔكبِؼ ٝاستِ ،صا چبِص پيص ضٚي ٔحمميٗ اضائٔ ٝتغيطٞبي ٔٙبسجي است و ٝتطويت ٞيئتٔسيطٜ
 ٚيب وٕيتٞ ٝيئتٔسيط ٜضا تططيح وطز ٜأب ثب پسيسٛٔ ٜضز ٔكبِؼٔ ٝطتجف ٘جبضس .الضوط  ٚضاستيىس
[ٔ ]54جبحث ٔفيسي زض ٔٛضز زضٖٚظايي زض تحميمبت ضاٞجطي اضائ ٝوطزٜا٘س.
همبستگی یا علیت
زض اوثط ٔكبِؼبت ضاٞجطي ٔسِٟب ثط ٔجٙبي سكٛح ثىبض ٔي ض٘ٚس .زض ايٗ ٔكبِؼبت ذطٚخي زض
ثطاثط ٚيژٌيٟبي ضاٞجطي ضٌطسي ٖٛظز ٜضس ٚ ٜضٚاثف ػٕس ٜثيٗ ٚيژٌيٟبي ضاٞجطي  ٚذطٚخي
ثيبٍ٘ط ضاثكٕٞ ٝجستٍي ثيٗ آٟ٘بست .اٌطچ ٝثطذي ٔحمميٗ ث ٝضاثك ٝػّيت ثيٗ ٔتغيطٞب اضبضٜ
زاض٘س أب تحّيُ آٔبضي تٟٙب ضاثكٕٞ ٝجستٍي ثيٗ ٔتغيطٞب ضا آضىبض وطز ٜاست .تحميمبت ثيطتطي
ثبيس ث ٝثطضسي ايٗ ٔكّت و ٝآيب تغييطات زض ٚيژٌيٟبي ضاٞجطي ثب تغييطات زض ذطٚخيٕٞ ،طاٜ
است يب ذيط (ثطاي ٔثبَ آيب ثٟجٛز ٚيژٌيٟبي ضاٞجطي ٔٙدط ث ٝوبٞص ٔسيطيت سٛز ذٛاٞس ضس)
ثپطزاظ٘س .آظٔ ٖٛضٚاثف ػّي ثيطتط ٔٛضز تمبؾبي ٔحمميٗ است أب ٔستّعْ يه آظٔبيص وٙتطَ
ضس ٜاست و ٝزض  ٕٝٞحٛظٜٞبي ضاٞجطي أىب٘پصيط ٘يست.



ب)بسط تحقیقات موجود
ثطضسي تؼبٔالت  ٚضٚاثف ثيٗ ٞيئتٔسيطٚ ٜوٕيتٞٝبي آٖ  ٚآظٔ ٖٛاثطات ٚيژٌيٟبي ضاٞجطي ثب
تٛخ ٝث ٝضطايف ضطوتٟبي ٔرتّف ز ٚظٔي ٝٙپيطٟٙبزي خٟت ثسف تحميمبت ٔٛخٛز است و ٝزض
ازأ ٝتططيح ذٛاٙٞس ضس.
ضٚاثف ٔتمبثُ ثيٗ ٞيئتٔسيط ٚ ٜوٕيتٞٝبي آٖ ٔ ٚيبٖ وٕيتٞٝبي ٔرتّف
ثرص ثسيبض وٕي اظ ازثيبت ضاٞجطي ٔٛخٛز ،ضٚاثف ٔتمبثُ ٔيبٖ ٞيئتٔسيط ٚ ٜوٕيتٞٝبي آٖ يب
ضٚاثف ٔتمبثُ ٔبثيٗ وٕيتٞٝبي ٔرتّف ضا آظٔٔ ٖٛيٕ٘بيس .اظ خّٕٛٔ ٝاضز لبثُ ثطضسي زض ايٗ
حٛظ ٜتؼبٔالت ٔيبٖ وٕيت ٝپبزاش  ٚوٕيت ٝحسبثطسي است .ثط٘بٔ ٝپبزاش تٙظيٓ ضس ٜتٛسف
وٕيت ٝپبزاش ٕٔىٗ است اٍ٘يعٜٞبيي زض ٔسيطيت ثطاي زستىبضي ٘تبيح ٔبِي ايدبز ٕ٘بيس  ٚايٗ
أط ٍ٘طا٘ي ػٕس ٜوٕيت ٝحسبثطسي است .اٌط وٕيت ٝپبزاش  ٚوٕيت ٝحسبثطسي ث ٝذٛثي ثب ٓٞ
اضتجبـ ٘ساضت ٝثبضٙس ٕٔىٗ است وٕيت ٝحسبثطسي اظ ضيسه ٞبي ٌٔ ٟٓعاضضٍطي و ٝاظ قطيك
تػٕيٕبت وٕيت ٝپبزاش ايدبز ضس ٜاست ،آٌب٘ ٜجبضسٔ .كبِؼ ٝضٚاثف ٔتمبثُ وٕيتٞٝبي
ٞيئتٔسيط ٚ ٜحسبثطس ٔستمُ ،حسبثطس زاذّي يب ٔسيطيت خٟت ثطضسي تبثيطات آٟ٘ب ثط
ويفيت حسبثطسي ٌ ٚعاضضٍطي ٔبِي ٘ ٚيع ٔكبِؼ ٝضٚاثف اختٕبػي ثيٗ اػؿبي ٞيئتٔسيطٚ ٜ
وٕيت ٝحسبثطسي خٟت ثطضسي تبثيطات آٖ ثط استمالَ وٕيت ٝحسبثطسي اظ حٛظٜٞبيي است وٝ
تحميك ثيطتط ثطاي زضن ٞطچ ٝثٟتط اثطات آٟ٘ب تٛغئ ٝيضٛز.
ٔسِٟبي ضاٞجطي ٔرتّف ثطاي ضطوتٟبي ٔرتّف
زض ثحث ٚيژٌيٟب  ٚفطآيٙسٞبي ضاٞجطي ،استفبز ٜاظ ٔسِٟبي يىسبٖ ثطاي ضطوتٟبي ٔرتّف
ٔٙبست ٘يست .ثطاي ٔثبَ ٚيژٌيٟب  ٚفطآيٙسٞبي ثٟي ٝٙضاٞجطي ضطوتي ثط اسبس ٘ٛع غٙؼت ٚ
ٔطحّٝاي اظ چطذ ٝظ٘سٌي و ٝضطوت زض آٖ لطاض زاضز ٔتفبٚت است .ضيسه ٌعاضضٍطي ٔبِي
ٔتمّجب٘ ٝزض غٙبيغ ٔجتٙي ثط زا٘ص فٙي ثب غٙبيغ ٚخ٘ ٜٛمس ٔحٛض ٔتفبٚت است .يه ضطوت
وٛچه ،خٛاٖ ،ثب ضضس سطيغ  ٚثب ٔبِىيت ٟ٘بزي ثبالتط احتٕبال اظ ٔسيطاٖ ثب ترػع ثبالتط



غٙؼت ،ثيطتط ٔٙتفغ ذٛاٙٞس ضس ٚ ٜثبِؼىس ،ضطوتٟبي ثعضي ،فؼبَ زض غٙبيغ ض ٚث٘ ٝع ٚ َٚثب
سٟبٔساضاٖ ثسيبض پطاوٙسٕٔ ٜىٗ است اظ ٔسيطاٖ ثب ٟٔبضت ٔبِي  ٚاظ تٕطوع ثيطتط ٞيئتٔسيط ٜثط
٘مص ٘ظبضتي ذٛز ،ثيطتط ٔٙتفغ ض٘ٛس .ايٗ ٔسبئُ ٔحمميٗ ضا ث ٝآظٔ ٖٛايٙى ٝچٍ ٝ٘ٛتطتيجبت
ضاٞجطي ضطوتي ثط ٔجٙبي ٚيژٌيٟبي ضطوت تفبٚت ٔيوٙس تطٛيك ٔيٕ٘بيس.
ج)خطوط جدید تحقیق
حسالُ س ٝظٔي ٝٙغٙي زض حٛظٔ ٜكبِؼبت ضاٞجطي ٚخٛز زاضز و ٝػجبضتٙس اظ )1 :ا٘تظبضات
سطٔبيٌٝصاضاٖ ثب تٛخ ٝث ٝفطآيٙس ضاٞجطي ٘ ٚمص سطٔبيٌٝصاضاٖ زض ٘ظبضت ثط فطآيٙسٞبي
ضاٞجطي )2 ،فؼبِيتٟب ،ضفتبضٞب ،فطآيٙسٞب ٚ ٚيژٌيٟبي ضرػيتي ذبظ و ٝث ٝضاٞجطي وبضا ٔطثٛـ
ٔيثبضس  )3 ٚسبيط ٔىب٘يسٓٞبي ضاٞجطي و ٝزض ازأ ٝث ٝآٟ٘ب اضبض ٜضس ٜاست.
سطٔبيٌٝصاضاٖ  ٚضاٞجطي ضطوتي
ازثيبت ضاٞجطي اغّت ٘مص ٔستميٕي و ٝسطٔبيٌٝصاضاٖ زض فطآيٙس ضاٞجطي ايفب ٔيوٙٙس ضا زض
٘ظط ٔيٌيطز (٘مص ٔبِىبٖ ثّٛوي يب سطٔبيٌٝصاضاٖ ٟ٘بزي زض ضاٞجطي) .سطٔبيٌٝصاضاٖ اٞساف،
اٍِٞٛبي سطٔبيٌٝصاضي ٙٔ ٚبثغ ٔرتّفي زاض٘س ،ثٙبثطايٗ ٘مص  ٚاثطثرطي آٟ٘ب زض فطآيٙس ضاٞجطي
احتٕبال ٔتفبٚت ذٛاٞس ثٛز .تحميمبت لجّي ثكٛض ضفبفي ا٘تظبضات سطٔبيٌٝصاضاٖ ضا ثب تٛخ ٝثٝ
فطآيٙسٞبي ضاٞجطي  ٚچٍٍ٘ٛي ٘ظبضت سطٔبيٌٝصاضاٖ ثط فطآيٙسٞبي ضاٞجطي ٔٛضز تٛخ ٝلطاض
٘سازٜا٘س .ثطاي ٔثبَ ضفتبض ضايزٞي سطٔبيٌٝصاض ث ٝاػؿبي ٞيئتٔسيطٕٔ ٜىٗ است زيسٌبٞي ثط
پيص ظٔيٞٝٙبٚ ،يژٌيٟب  ٚػّٕىطز ٔٛضز ا٘تظبض سطٔبيٌٝصاضاٖ ايدبز ٕ٘بيس .ث ٝػال ٜٚثىبضٌيطي
ضٚش ضٙبسي ثطضسي ٔيسا٘ي يب پيٕبيطي ثطاي زضن آ٘چ ٝو ٝسطٔبيٌٝصاضاٖ (ثٛيژ ٜثط اسبس
ا٘ٛاع ٔرتّف سطٔبيٌٝصاضاٖ) اظ ٞيئتٔسيطٚ ٜوٕيت ٝحسبثطسي ا٘تظبض زاض٘س ٚ ،ايٙى ٝچٍٝ٘ٛ
ا٘ٛاع ٔرتّف سطٔبيٌٝصاض ثس٘جبَ تبثيطٌصاضي ثط ٞيئتٔسيطٜٞب ٞستٙس سٛزٔٙس است.
اثطثرطي ٞيئتٔسيط ٚ ٜوٕيتٞٝب



تحميمبت ضاٞجطي ثبيس ث ٝافعايص اثطثرطي يب ويفيت ضاٞجطي زض ػُٕ وٕه ٕ٘بيٙس .زض ايٗ
ذػٛظ زٛٔ ٚؾٛع ٔ ٟٓثطاي آظٔٚ ٖٛخٛز زاضز٘ .رست ايٙى ٝويفيت يب اثطثرطي ضاٞجطي
چٍ ٝ٘ٛتؼطيف يب ا٘ساظٌٜيطي ٔيضٛز؟ ثط اسبس تئٛضي ٕ٘بيٙسٌي يه ٘مص وّيسي
ٞيئتٔسيط ٚ ٜوٕيتٞٝبي آٖ ٘ظبضت ثط ٔسيطيت استٞ ،طچٙس ا٘ساظٌٜيطي ويفيت ٘ظبضت
ٔطىُ است .زٔٚيٗ ٔٛؾٛع خبِت لبثُ آظٔ ،ٖٛثطضسي ثيطتط ايٗ ٔكّت است و ٝوساْ
ػّٕيبت ،ضفتبضٞب ،فطآيٙسٞب ٚ ٚيژٌيٟبي ضرػيتي ث ٝاثطثرطي يب ويفيت ٞيئتٔسيط ٚ ٜوٕيتٝ
حسبثطسي ٔطثٛـ است (ثب فطؼ ٔٛخٛز ثٛزٖ تؼطيف ػّٕي) .ايٗ ٘ٛع تحميك ثب تٛخ ٝث ٝفمساٖ
زازٜٞبي زض زستطس ؾطٚضتب ثط ثطضسي ٔيسا٘ي يب پيٕبيطي ٔتىي است .ػال ٜٚثط غحجت ثب
ٔسيطاٖ  ٚآظٔ ٖٛضفتبض ٞيئتٔسيط ٚ ٜوٕيت ٝحسبثطسي ،ضٚش وّي ثطاي آظٔ ٖٛاثطثرطي ثبيس
ضبُٔ ٔػبحج ٝثب حسبثطس ٔستمُ ،حسبثطس زاذّي ٙٔ ٚطي ضطوت ثبضس .استفبز ٜاظ ٔٙطيٞبي
ضطوت زض ثطضسي ٔيسا٘ي ث ٝزِيُ زضٌيطي آٟ٘ب زض فطآيٙسٞبي ضٞجطي ضطوت (تساضوبت
خّسبت ،ػّٕىطز خّسبت ،فؼبِيتٟبي ثيٗ خّسبت) ٕٔىٗ است زيسٌبٟٞبي ثي٘ظيطي ضا ايدبز
ٕ٘بيس .ػال ٜٚثطايٗ ٔحمميٗ ٔيتٛا٘ٙس آظٕٔ٘ ٖٛبيٙس و ٝچٍ ٝ٘ٛفؼبِيتٟبي ٞيئتٔسيط ٚ ٜوٕيتٝ
حسبثطسي ٔيتٛا٘س وبضايي ٘مص ٌعاضضٍطي ٔبِي ضطوت  ٚفطآيٙسٞبي حسبثطسي زاذّي ٚ
ٔستمُ ضا افعايص زٞس .سطا٘دبْ ا٘دبْ تحميمبت ثيطتط زض ٔٛضز ايٙىٞ ٝيئتٔسيط ٚ ٜوٕيتٝ
حسبثطسي چٍٔ ٝ٘ٛيتٛا٘ٙس ٔسيطيت ػبِي سبظٔبٖ ضا ثػٛضتي اثطثرص سطپطستي ٕ٘بيٙس،
ؾطٚضي ثٙظط ٔيضسس.
سبيط ٔىب٘يسٓٞبي ضاٞجطي
تحميمبت ٔٛخٛز ٔىطضا ٘مص ضئيس ٞيئتٔسيط ٜزض فطايٙس ضاٞجطي ضا زض ٘ظط ٌطفتٝا٘سٛٔ ،اضزي
٘ظيط آظٔ ٖٛايٙى ٝچ ٝظٔب٘ي ثطاي تطويت ٘مصٞبي ضئيس ٞيئتٔسيطٔ ٚ ٜسيطػبُٔ ٔٙبست
استٕٞ .چٙيٗ آظٔ ٖٛاثطثرطي ٘ظبضت ٍٙٞبْ خساسبظي ايٗ ز٘ ٚمص زض ثطاثط ظٔب٘ي و ٝزٚ
٘مص زض  ٓٞازغبْ ٔيض٘ٛس .أب تحميمبت ا٘سوي ٘مص ضئيس وٕيت ٝحسبثطسي ضا زض تسٟيُ



ػّٕىطز اثطثرص وٕيت ٝحسبثطسي ثكٛض خساٌب٘ ٝآظٔ ٖٛوطزٜا٘س .آظٔ٘ ٖٛمص ضئيس وٕيتٝ
حسبثطسي ،ضبُٔ ضفتبض ٚ ٚيژٌيٟبي ضرػيتي ٚي ،خٟت اقٕيٙبٖ اظ اثطثرطي وٕيت ٝحسبثطسي
ثطاي ا٘دبْ ٔكبِؼبت آتي ٔٙبست ذٛاٞس ثٛز.
نتیجهگیری
ازثيبت ضاٞجطي ضطوتي زض حسبثساضي  ٚحسبثطسي زض  15سبَ اذيط ضضس سطيؼي زاضت ٝاست .زض
ايٗ ٔمبِ ٝذالغٝاي اظ يبفتٞٝبي پژٞٚطٟبي ا٘دبْ ضس ٜزض حٛظ ٜضاٞجطي زض زاذُ  ٚذبضج اظ
وطٛض اضائٌ ٝطزيس .يىي اظ ٔٛاضز آضىبض ضس ٜاظ ٔمبيس ٝاخٕبِي پژٞٚطٟبي زاذّي  ٚذبضخي
فمساٖ پژٞٚص زاذّي زض ذػٛظ وٕيت ٝحسبثطسي ثؼٛٙاٖ يىي اظ سبظٚوبضٞبي ضاٞجطي
ضطوتي است .ث ٝضغٓ پيطي 70 ٝٙسبِ ٝوٕيت ٝحسبثطسي زض وطٛضٞبي تٛسؼ ٝيبفت ،ٝض٘ٚس ايدبز
آٖ زض ايطاٖ ثسيبض وٙس  ٚزض ثيطتط ٔٛاضز ٔتٛلف ثٛز ٜاستِ .صا ثب پطضً٘ تط وطزٖ ٘مص وٕيتٝ
حسبثطسي  ٚاِعاْ ٚاحسٞبي التػبزي ث ٝايدبز آٖ ٔيتٛاٖ ا٘تظبض زاضت و ٝايدبز  ٚثىبضٌيطي
آٖ زض سبِٟبي آيٙس ٜض٘ٚسي افعايطي زاضت ٝثبضس.
ٔمبِ ٝحبؾط ؾٕٗ ٘مس تحميمبت ٔٛخٛز ،پيطٟٙبزاتي ثطاي تحميمبت آتي ٘يع اضائ ٝوطز ٜاست.
ثطذي ٔسيطٞبي خسيس پيطٟٙبزي تحميك ثب تٛخ ٝث ٝفمساٖ زاز ٜؾطٚضتب اظ قطيك ثطضسيٞبي
تدطثئ ،يسا٘ي  ٚپيٕبيطي لبثُ ا٘دبْ ذٛاٞس ثٛز .ايٗ ٔمبِ ٝثطاي ٔحمميٗ ػاللٙٔٝس ث ٝتحميك زض
ظٔي ٝٙضاٞجطي ضطوتئ ،يتٛا٘س زض ا٘تربة ٔسيط ٔٙبست وٕه ٕ٘بيس.
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Corporate Governance Research in Accounting and
Auditing: Insights, Practice Implications, and Future
Research Directions

Abstract
Corporate Governance is collections of process and
structures that using internal and external mechanism
attending to get assurances of keeping rights of
stakeholders, accountability, clarifying and iustice in
business enterprises.Over the past two decades, the
corporate governance literature in accounting and auditing
has grown rapidly. To better understand this body of work,
present study discuss results from empirical research in
this field. The corporate governance focus is primarily on
corporate board and audit committee issues. present study
discuss the major insights from this literature and the
practice implications of these Findings, In addition critique
them make suggestions for extention of current research.
Keywords: corporate governance; board; audit committee.

