 .2-3گفتار سوم  :ساختار هیأت مدیره
 . 2-3-1هیأت مدیره مطلوب
جایگاه هیأت مدیره شرررررر ع وا نهاد حمای کایع ننده دیانحده حاق مرا نع د حبانت ور ان مدیراد
اجرایی ورا منبهن ظ مناع ماکیییی هررررررمامداناد یانا اهکیع دیاسه ا اهررررررعی نم مهعایع ی
شررررر ع یندردهدایع م آه سد اهررررع وا دهحا ا

ا می اهاد ای ا ری نایجادیاحگی شررررر ع ها

معردف د خهش حرا ینورخهنیان سحمرا ای یر
شر ع

هیرأت مردیره م کر د انا حمظیا اهررررررع ی هیأت مدیره

آب سد محسه می شهییپس واید هکهانه هاکم دشایا واشد د خه اغذیا درییی وا اهیظایه ای

میهد آکی د رعرا ا مهجهی ینای یمینرا د اههرررررریرا ها احرا شررررررده ین سیی حاما ها
دهحادهد می اهاد حسخا ییر نا ورا ی

رعا ا

هیأت مدیره م آه انائا ری:

 جآسات هیأت مدیره واید منبم ور ران شهیی
 ین هیأت مدیره واید اهاید ها م آهوی ور ران درییی
 حناید اجایه یایه شرهی ی

شرخخ خاب ورجآسرات هیأت مدیره د عرسیند امرکیم دیر ینسد مسآ

شهیی
 ا ضا سد واید وا وآند حبر وا پیشنمایها ا ضا ییگر اهجا نندی
 اطکیناد میااول ین وی ا ضا سد واید ین ه ح واالیی ران یاشیا واشدی
 ا ضاء سد واید یانا هظات اکی اخال ی دینجا داالیی ای ینهع ان د اماحع یان واشندی
 هیأت مدیره واید مسئهکیع ههنت ها ماکی نا وا مده دیریی
 ا ضا غیر مهظف سد واید یانا ییدداه مسیاآی واشندی
 ا ضا سد حناید ین مااول اغییر داحهالت هایحده ماادمع ندی
 سد واید سمایدی احکل نیسر

ها

سررا شررده نا یاشرریا واشرردیحسذیرعی نیسر

یعنی محرد شرردد

ایواییهی
 سد واید نیس

ها ذاای مروهط وا ععاکیع ها اران شر ع نا وشناهدی

 ای سحرایی ا اهکیع مهضره سمهیش پیههریا ین اا اع ایق اهرع ا ضرا هیأت مدیره واید ین
یدنه ها سمهیشی الی شر ع نندی
 هیأت مدیره واید مرا ب مسائل م رح شده ای هه ذ حظعاد شر ع واشد د ورا ورخهنی ععاا
وا سحما سمایدی الی نا سب ندی( ساس یگاحا د واغهمیاد  5831ب5)83ی

.2-3-2مسئولیت های هیأت مدیره
اکف)ا ضررا هیأت مدیره واید وراهرراس ینیاعع اطال ات امل وا سر حیع جدیع دمرا نع الی
ین جمع ظ مناع شر ع د همامداناد کل نندی
) ینهرررهنای ا امرررکیکات هیأت مدیره وردرده ها مخیآف هرررمامداناد اأکیرات میظادای وگذانی
هیأت مدیره واید وا هکا همامداناد نعیان منمظاحا ا یاشیا واشدی

ج) هیأت مدیره واید ه ح واالیی ای معیانها د اهیاحدانیها اخال ی نا ن ایع ندی
ی)هیأت مدیره واید دظایف اهاهی معینی نا وا احرا ورهاحد ای جکآا :


وایوینی د انائا ناهنکایی ین مهنی اهیرااس شر ع ورحاما ها
نیسرررر

وهیجا هرررراالحا دطرح ها اران

شر ع د حبانت ور ععاکیع ها

کده ا دامات کآی

1

هیاهع

انبیم اهداف اجرایی حبانت ور اجرا د کآیری

کده ین ناو ا وا مخانج هرمایا ا

احمیل یانایی ها جدید

د ذف ععاکیع ها ی



حبانت ورم کروهید ندیا ها
احیخررا

پریاخررع ز اک

دهرپرهیی ورحاما نی


پیهحد یاید ندش ها ا

ا کیع ین شر ع د ا کاا اغییرات ین مهانی مایضیی

کررا حبررانت د ین مهانی ک د

جررایگ ینی مرردیراد اجرایی اهررررررآی

میهاکی
ز اک

ا

کا

مدیراد اجرایی اهآی د ا ضا هیأت مدیره وا مناع

وآند مدت شر ع د همامداناد


اضکی عرسیند نهکی د شظاف ورا حام ی د احیخا ا ضا هیأت مدیره



حبانت د مدیریع اضررررای ها واکاهه مناع مدیریع ا ضررررا هیأت مدیره د هررررمامداناد شررررامل
اهیظایه حا مناهب اییانایی ها شر ع د ههء اهیظایه ین احرا معامالت وا اشخاب داوسیا ی



اضررکی هررالمع هرریسرریم ها د انشررگر

سرراودان د ماکی شررامل سرراورهرری مسرریال ای

هیسیم ها مناهب نیرا وا دیسه هیسیم ها مدیریع نیس

هیسیم ها

ا

نیرا ماکی د کآیاای

ین دضعیع خهوی هسیند د هکچنی اضکی ن ایع احهد د اهیاحدانیها مروهطای


هرپرهیی عرسیند اعشاء د انائا اطال اتی

ه) هیأت مدیره واید ویهاحد ینمهنی امهن شر ع ضادت مسیال د ینی یاشیا واشدی


هیرأت مدیره واید وا اعدای اعی ا ضررررررا غیر مهظف منمرررررره
پیاحسررریل اضرررای مناع دجهی یانی
آید

ضرررادت مسررریال انائا نندی مچاا هایی ای نی مسرررئهکیع ها

ناناند ای اضرررکی هرررالمع د انشرررگر ماکی د غیرماکی ورنهررری معامالت وا اشرررخاب

داوسیا معرعی حام ی ها


نند ا ویهاحند ین یمینا ایی ا

ضهیع ین هیأت مدیره د مدیراد اجرایی آید ی

ین اشررررییل کییا ها هیأت مدیره اخییانات ار یب دندش ها

ان سحما واید ای هرررره هیأت

مدیره وا خهوی اعریف د اعشاء شهی

1-Major Plans Of Action

د) ا ضا هیأت مدیره ورا ایظا مسئهکیع ها خهی واید ویهاحند وا اطال ات ی یز مروهط د ومنگا
یهیرهی یاشیا واشند (هید

 5831ب 5)15-13ی

 . 2-3-3ستاد هیأت مدیره
جمرع حبرانت ی یز کآیرات شررررررر رع هیرأت مردیره ورایرد کییرا ها مخیآظی نا ورا ومنهی انایی د
اکروخشرری کآیات خهی ایرای ندی هر ی

ای ا ضرراء وسرریا وا اخمررخ خهیمی اهاحد وا نهاد نئیس یا

ضررره کییا ایظا حاق حکایدی ودی منبهن دا ل هرررا کییا ناهنری واید وا نهاد هررریای هیأت مدیره
اشییل دریحدی
 -5کمیته نامزدی یا گزینش :ای

کییا اشررررررخاب ذیمررررررالح ناورا مدیریع اکی شررررررر ع یاعیا د

هکچنی هال یع حام یها هیأت مدیره نا ورنهی می ندی
 -2کمیته پرداخت  :ای

کییا دظیظا یانی اا یهرررریک یها دپایاش ها ا ضررررا هیأت مدیره د مدیریع

اکی نا وا نایع وا مناع همامداناد اعیی حکایدی
 -8کمیته حسابرسی  :ای

کییا ها دظیظا اهاهی ییر ناوا مده یانی:

 اطکیناد یاعی ای هحع د انش جریاد حاد شر ع
 اطکیناد یاعی ای ظایع نیرا ها یاخآی د مدیریع نیس
 احیخا

ساورهاد مسیال ورا شر ع (هکاد منن

شر ع

ب 2)13ی

 .2-3-4سازو کارهای حاکمیت شرکتی مرتبط با هیأت مدیره
 .2-3-4-1اعضای غیر موظف
ائهن حکاینددی ورا اع ایق اهرریاالا هیأت مدیره ای مدیریع ای ایده نا پشررییناحی می ند ا هیأت
مدیره واید ین ننره مدیراد ویردحی واشرردی هررا ننبراد ین اکب ای ائهن معیادحد ا نعیان عرهرررع
طآناحا مدیر می وایسع اهه مدیراد غیر اجرایی احع حبانت د نیرا ران دیریی

دجهی نی مدیراحی می اهاحد یظیع امرکیکات د مشادنه ها سحاد نا میأکرهاخیا مسیر ناهنری
عراهم سدنی د کآیری نا ومنهی وخشدی وناورای حسنع وا اینیا مدیریع ین مسیر پاهخگهیی ر ع می
ند دوا ومیری دجا مناع همامداناد نا وا نهاد ذ حظعاد ینحبرمی دیری اطکیناد می یهدی ائهن

داوسررریگی مناو  2حی وراعدای ویشررریر مدیراد غیر اجرایی ینهیأت مدیره وا هرررنب اخمرررخ شرررمرت د
اناناطات اأ ید می ند (نئیسی  5835ب 2)82ی
ائهن داوسرریگی مناو

ا اغآب ین وی ایویات نشرریا ها مدیرییی مشرراهده می شررهی هررعی یانی ااای

طریز اناناطات خهی وا ا ضرررا هیأت مدیره وا مناع اطال اای محرماحا دهرررایر مناو یهرررع پیدا ند
(هکاد منن

ب8)82ی

د انش ایور اههررریا ریه اهرررع ا هیأت مدیره واید دا ل یانا هرررا ضررره غیر مهظف واشرررد اا
ا ضا م وهن اهاد اأکیردذان ورامکیکات هیأت مدیره نا یاشیا واشندی هکچنی ین د انش مذ هن
ویاد شرررده اهرررع ا مدیراد غیر مهظف واید یانا ییددا هما مسررریاآی ین یمینا ناهنری
مناو

احیخاوات د اهرررریاحدانیها اجرا

کآیری

کآیات شررررر ع واشررررند د هی دهحا ناو ا ا وا شررررر ع (وا

غیرای ینیاعع اهق د م ایا د ز همامدان وهید ) حداشیا واشند ا اهیاالا سحاد نا وا مخاطره ندورد
هایی (نجنی  5831ب 4)44ی

 .2-3-4-2کفایت مدیران
مدیراحی ا ورا یدنه معینی ضره هیأت مدیره وهیه احد

ا کیع ومیر نا ینخالا سب اطال ات

اضرراعی ای شررر ع د سشررنا شرردد ویشرریروا امهنشررر ع پیایه هررای

این وا حبانت

ریه احد وناورای

م کرار ور کآیری مدیریع هسیند ی ارروا ضهیع ین هیأت مدیره وا مدیراد ویردحی ای اجایه نا می
یهد ااینک ومیر ای شر ع د ان ناد پیدا نند دسحاد نا این می هایی اا ظایع

ا کیع ومیر پیدا

نند (خسرد حسای  5833ب 1)88ی

 .2-3-4-3تعداد اعضای هیأت مدیره
اهرریاالا هیأت مدیره وسرریگی وا احدایه سد یانی ییرا ی

هیأت مدیره وا اعدای ا ضررا

م مکی اهررع

اههررر واالاری ماا اجرایی د وراهررراس یمینا احسررررا اجیکا ی سهررراحیر نیرا شرررهی ین اکییا حظهذ
دهی ره واالاری ماا اجرایی وری

هیأت مدیره وا اعدایا ضا ویشیر یشهانار اهعی

1-Resource Dependence Theory

مدیر امل می اهاحد اعدای ا ضررررررا

کیر نا ای طریز ندش ها مخیآف نیرا ند یورا مچاا مکی

اهررع ایناهنریها هرریاهرری ماحند اطال ات احاکی ه شررده خاب ورا ا کاا حظهذ د ایانه رید اهرریظایه
ند (ندیپشیی د حییهمرا  5831ب 5)125ی

 .2-3-5تفکیک وظایف اعضای هیأت مدیره
ییی ای محهنها احهالت اخیر ینمنحث ا کیع شررررر یی اأکیر احهد هررررانون ا سررررآی (3وا نهاد
میاحی

ها یاخآی سد اهرررع ی اظیی

وردد هرررایماحی ) ینورجسررریا شررردد حاق حبانای میاحی

ی یز

دظایف مدیرت اجرایی ای مدیریع غیر اجرایی ورجسرریا ارشرردد حاق حبانای مدیریع غیراجرایی د
اعیی

هیه ها مسررئهکیع سحما دضررردنت یاشرری یاحق سرراودان د ماکی وا نهاد ییی ای شرررای

ا رای پسرررع ینمهنی دا ل ی

حظر ایمدیراد غیر اجرایی دسداهی وایا ا ضررراء ایمسرررائل سررراودان

دمراکی ورخی ای احهالت اخیر اهررررررعی اع دد ورای

حاق کییررا هررا هیرأت مردیره (شررررررامررل مرردیراد

غیراجرایی ) ین مهنی نیرا ها یاخآی اناناط وا ساورهاد یاخآی د مسیال دییی وسیانورجسیا شده
د ای دظایف مدیراد اجرایی و هن امل اظیی

دشیا اهع (هید

 5831ب 2)15ی

 .2-3-6تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
ین د انش ایور اههرریا می شررهی ا وی ا ضررا هیأت مدیره واید اهاید ها دجهی یاشرریا واشررد اا
هی

س اینوا نیرا وی ید دشررط عرسیند امکیم دیر شر ع حناشدی الده ورای ااسیم مسئهکیع ها

ینهرر ح اکی شررر ع واید وا ندشررنی مشررخخ شررده واشررد اا ای اهاید ها د ددی اخییانات ا ضررا
هیأت مدیره اطکیناد اعی اهرل شهییپس اید انش ایور
ور اهکیع اظیی
منن

یند انش هیگ ینهاا  2338یدوانه

دظایف نئیس هیأت مدیره د مدیر امل ینشرررررر ع ها احگآیسررررری اأ ید شرررررد (هکاد

ب8)15ی

 .2-3-7استقالل اعضای هیأت مدیره
هر ح اهریاالا هیأت مدیره معکهالب وا ییی ای ید طریز ییر احدایه دیر می شرهی :ییی امد یا د
امرد هم یماد یدپسرع هرایماحی اهه مدیر امل وا ای معنا ا سیا پسع ها نیاهع هیأت مدیره
1- Sarabanes - Oxley

د واالاری ماا اجرایی (مدیر امل) هرید اههرررر ی

حظر اشررررغاا شررررده اهررررع یا خیر دییگر اعدای

ا ضا هیأت مدیره (پهنیماحی  5831ب 5)21ی

 .2-3-8جلسات هیأت مدیره
جآسرات هیأت مدیره میاد وسریانمناهرنی اهرع اا مدیراد اجرایی د ا ضا هیأت مدیره اطال ات خهی
نا ینمهنی کآیری شر ع هیاهع ها د طرح ها سد م رح د وا اشیراک وگذانحدیجآسات میعدی وا
ور ران اناناط ومیر میاد مدیراد دا ضرررا هیأت مدیره ک
د وا ث اححراف مدیراد شررررر ع ایمسررررئهکیع ها

می ندی وا دجهیای

جآسرررات ویق ای

کآیاای دندیمره خهی می درییی اا هررررهاکی ا

م رح می شهی ای اهع ا سیا د ومینا ا ورا اعدای جآسات دجهی یانی؟
احایز داعیاس 2پیشرررنمای می ند ا هیأت مدیره می وایسرررع اعایکی میاد ه ینا – منظعع اعدای جآسرررات
ور ران ند د اکایل وا اع ایق یاید اعدای جآسررات یماحی واشررد ا مه عیع د دضررعیع مهجهی حبانت
د یخاکع اول مال با هیأت مدیره نا ایرا

ند(هید

 5831ب 8)12ی

 2-4گفتار چهارم :ساختار مالکیت
 . 2-4-1مالکیت پراکنده
ین ی

ونگاه اهرریاحدانی ایحبر ورا دمین  )5582( 4هررمامداناد پرا نده ا کیع شررر یی نا وا دهرریآا

نأ مسررریایم ینمهضررره ات یاای مچل ایغا ها اححالا اغییرات ونیای ین اهررریرااس اران د وا
احیخا هیأت مدیره ا کاا می نند اا مناع هررررررا ناد نا اأمی
حبانت نندی رانیایها اشررهیای 1هرراید ان
اهرعی هیأت مدیره مکی اهرع ورا

نند دورامررررررکیکات ویشررررررکان مدیریع

کهمی ورا هکسرره رید مناع مدیراد وا هررمامداناد

رانیایها جنراد خدمع مدیریع ا ای مسرئآا نا وا یهییاوی وا

حیایری خاب پیهحد می یهد مذا ره نندی ای

رانیایها می اهاحد شامل ماکییع هما

عردش هرررما د ییگر هررراید انها جنراد ا یضرررایی  1شرررهحد ی ینای

اخییان خرید د

اکع هرررمامداناد پرا نده ای

2

- Vafeas
.Birl & Miller,1932
5- Incentive Contracts
6- Contingent Compensation Mechanisms
4

ماکییع پراظهکیه یانایی ها مینه ههی می ورحد ین اکی ا ا کیع شر یی نا ایطریز ز نأ
دهیأت مدیره ا کاا می نند (ورایناد خسردشاهی  5835ب 5)13ی
وا ای دجهی هامل میعدی هررررررمامداناد پرا نده نا ای ا کاا نیرا شررررررر یی م کر وایمی یانیی د
دجهی یانیی میعا نا ب هرررررمامداناد ه

اااند اطال ات ییای وی مدیراد د هرررررمامداناد ه
اخمرخ داحگی ه ورا ح یی

عا د

رید شیاف اطال ات وا ههنای اول مال با هسیندی هکچنی هیأت

مدیره اغآب مناع هررمامداناد ا آیع نا حکاینددی حکی ند دین هض مکی اهررع اهه ر مدیریع جذ
شرررررهییهر ا دن مدیریع ویهاحد هیأت مدیره ناوا خهی جذ
مشریل ا کیع شرر یی نا ل ند

اهق می یاودی یندا

ند ا یکاا اینیا رانیایها اشررررررهیای
رانیایها اشهیای عرهع ها عراداحی

ناورا مدیراد جمع دانیمعامآا شرررررردد وا شررررررخخ کاکث وا دجهیمی سدنحد وا دیسه ادرای

رانیایها

وا جا هررررمایا دذاناد و نب وا هیأت مدیره ا وااحگی ه ا ضرررعیف وسررریا شرررده واشرررد (هکاد منن
ب5)15ی
اظیی

ماکییع دمدیریع ماکییع پرا نده نیرا اههرررر درده چیر ایهرررررمامداناد د احیااا کردت

ایهررمامداناد ا آیع وا هررمامداناد ا چریع د کایع ایهرررمایا دذانیناهرراهررناما شررر ع ایدیسدی ها
ماکییع پرا نده اهع (نهنکا ندیپشیی د حییهمرا  5831ب2)125ی

 .2-4-2مالکیت متمرکز
میاحی

ی

ا کیع شر یی ورا جآهدیر اححراف مدیراد ایمناع ماکیاد ماکییع میکر

هررررررمایا دذاناد و نب ورا ودهرررررع سدنید اطال ات
امرررکیکات مدیریع احگی ه اعی یانحد ی ینضرررک
هیأت مدیره احیخا

اکر

ماکییع ینی

نیرا مدیراد د ا کاا ا کیع شرررررر یی ور

هرررمامداناد و نب می اهاحند حکایندداد خهی نا ین

نند د ماح ای نیرا مدیریع ورهیأت مدیره شرررررهحدی هرررررمامداناد و نب ینا کاا

ز نأ خهی حسررررنع وا هرررررمایا دذاناد ه
ب8)15ی رد اظییر

اهعی

م کرار خهاهندوهی (ورایناد خسررررردشرررراهی 5835

مراکییع د مدیریع وا طهن
درده وا اعدای ا ضرا

ا مشرررررریالت حکاینددی وا حدنت ییده می شررررررهی

م ایهرمامداناد (ا ضرا م هرس شر ع ماین ماکییع

یدکیی ) احیااا کردت ای هرررمامداناد ا آیع وا هرررمامداناد ا چریع

کایع ضرررعیف ای هررررمایا دذان

یناهرراهررناما شررر ع دامیاد هررهء اهرریظایه ای دنت اهه ر هررمامداناد ا چریع ای دیسدی ها ای حه
ایماکییع می واشد (نهنکا ندیپشیی د حییهمرا

 5831ب4)125ی

ماکییع میکر

نداد وا هریسریم احهحی اایا حکی ند د کهما ب ای حبر هررمامداناد کده وا درده ها وا
مراکییرع حمرایها ماکی ماکییع خاحهایدی مدیراد شررررررر ع ها یدکیی

مراکییرع د نیرا وراحر

دهایر اشخاب ایای د اه ی کده اول طناا وند اهع (ورایناد خسردشاهی  5835ب1)12ی

 .2-4-3اهمیت ساختار مالکیت شرکت ها و تعامل آن بارشد اقتصادی
م اکعات ارروی اخیر هامل میعدی نا یناناناط وا نشدا یمای مهنی سیمهد رانیایه احدی ورخی ای
سحما سمهیش هرررراخیانماکی سیای ارانت د احدایه شررررر ع هانا ین هیه م اکعات نشررررد ا یمررررای
ورنهی حکهیه احدیکیی ویشیر ار یا داحآیل ها وا دیسه ین هیه ا کیع شر یی مهضه ات هاخیان
ماکییع دهررررراخیان هررررررمایا نا مهنیاهجا رانیایه احد ی ینای ورنهررررری ها عرض می شرررررهی ا وی
همامداناد دهایر ذ حظعاد اناناطی دجهی حدانیی ایحبر مظمهمی دارروی حی سحچا
ینایویات مهضره ی احایاات ینهراکما اخیرمهنی اهجا داأ ید راندرعیا اهع اأکیرهاخیان ماکییع
– ینه ح شر ع – ورنشدا یمای اهع (ا د هر احی  5831ب5)44ی
م یع کده اکر

ماکییع حبانت ور کآیری مدیراد اهررع یاما ای ماکییع ین شررر ع ها مشرریالت

اهق حادینگی د اع ایق نیسر

نا وا هکراه یانی ین اکییا اهیی ماکییع احناشع حادینگی ویشیر

د اخمریخ انایی مناو ناینپی خهاهد یاشررعیدر ا ضرهن وایان هرررمایا وا اوآیع حادینگی واال ین
ی

ا یمرررررای ارجیحات مروهط وا ممررررررف د پس احدای نا ینجمع هررررررمایا دذان مهعز هدایع می

حکاید اما واید اهجا یاشع ا یی ینههنت دجهی ی

وایان هرمایا وا اوآیع حادینگی واال ای امیاد

دجهی یانی ا اهیی حامناهررب ماکییع امیاد هرررمایا دذان وآند مدت نا ا الیما اع ایق ومره دن
ظرعیع ها مهجهی اهع ای ا یمای هآب حکاید (هکاد منن
یماحییا هرررمایا ی

ب2)41ی

شررر ع وی هررمامداناد خری اهیی می شررهی ای امیاد ورا مدیریع عراهم می

دریی ا ین خالف جمع مناع هررررمامداناد کل حکایدی ین نی شرررررای ی یی رانیای منعاد شررررده وی
هررمامداناد د مدیر ینغیا مشرراهده مسرریایم نعیان مدیراد اهه ر هررمامداناد حکی اهاحد ماح ای احرا
کآیرات ه ینرا یا اههرررررر مردیراد درییی ین ران ه مال برات اخال ی

ردنت مراکییرع ورایرد ویهاحد

مدیراد نا دایان وا احرا امهن حکاید ا ینجمع ظ مناع همامداناد ههنت پذیریی ای هه ییگر
ا یدان حاشرری ای ماکییع هکچنی می اهاحد مدیراد نا ینجمع اعشرراءاطال ات محرماحا پیرامهد اهاحایی
ایرای جریاحات حاد مآ

حکاید (هکاد منن

ب8)41ی

 .2-4-4ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح شرکت
جنس ر  )5531-5535( 4اهرریدالا حکهیه اهررع ا پرا نددی ماکییع منرر وا حا انایی کده ینشررر ع
ها سمرییایی شده اهعی
ینمااول کی  4ویاد حکهیه اهررررع ا اکر
الی اهررررع وداحیم ا اکر

ماکییع ه ینا ها وسرررریان وا هکراه می سدنیی وا ای دجهی

ماکییع حا انما احگی ه ه ار ورا وا دا چر نهرررراحدد انیش شررررر ع

ایرای حکی ند وآیا ه ینا ها ویشیر نا ا حاشی ای اکر
مظرط نیسرررر

داخییانات واکاهه ور ا هررررآب ماکییع ایهررررمامداناد ا آیع می واشررررد وا شررررر ع احکیل

می حکایدیوناورای ه ر ح پایینی ایاکر
ها خهاهد یاشرررعی ین هررر هح واالار اکر

ماکییع اکرات احگی شرری مچنیی ور کآیری ا یمررای
ماکییع مکی اهرررع میاحیسرررم ها

شررر ع

نیرکی خنچی د وی اکر

شرررهحدی ین نی شررررای ی هرررمامداناد ا آیع وا حدنت اینحد ینهررریاهرررع ها شرررر ع مداخآا حکایند د
واالخره مدیریع ینجمع وا دا چر نهراحدد م آهویع ها شخمی خهی ورحاما نی

می حکایند دای

وداد معناهرررع ا وی اکر ماکییع د کآیری شرررر ع هکنسررریگی منظی ایرای می شرررهی(نجنی 5831
ب2)45ی

 .2-4-5ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح کشور
هررراخیان شرررر ع ها ینهررر ح وی اککآآی هکگهد دمشررراوا حکی واشرررندی دجهی نی حاهکگهحی ینهررر ح
هراخیان شرر ع ها یانا اکر مسریایم وراحگی ه ها ا یمرای د اکرغیرمسیایم ورعرهنا اران اهعی
وا منبهن اشررررریح انه د پیچیددی سحما ینشرررررای دا عی حکهحا ا ایای هرررراخیانها نا مهنی احآیل
ران می یهیمی
ین شررهن سمرییا حه ی هرراخیان ماکییع ورورخی شررر یما ا م اهررع ا وراهرراس سد ماکییع وی اعدای
ییای ای همامداناد خری اهیی می دریی دویشیر مها مدیریع یائکی وا ههنت خاحهایدی ورشر ع
نیرا یانی (ا د هر احی  5831ب8)15ی
ین ژاپ حه ی هرریسرریم ماکییع وا نهاد راسرره 4دجهی یانی ا ینسد دردهی ای شررر یما وا مرکه ا
ا ای همامداناد کاوع اناناط یانحدی ی

شر ع ماین ا اغآب ییی ای واح

ها ممم ای

شهن اهع

4- Jensen,1986-1989
2- Lehn
4 - Keiretsu

حی ورا نهاد حراظر کرل می حکرایردی ونراورای اغییرات ممم ین محی
ین هاحی

کآیاای واح

ها ماحند اردید حبر

دسررریرش طرح ها جماحی هرررای د اعع یکع یانایی ها هکچناد ا ین یها  5553ااظاق

اعیای د وحراد واحیی ژاپ نا وا هکراه یاشرررع ان ری ها هررریسررریم راسررره نامخیل حکهی (هکاد منن
ب1)15ی

ین شرهن سککاد اهریاحدانیهایی ینوخق ارانت اددی درییده اهرع ا هرررعا ب هرد شرر ع پذیرعیا شررده
شرهن نا شرامل می شهیی کآیات ای

ینوهنس ای

شهنها احع نیرا هیأت حبانت ران یانی دای

اهرریاحدانی منحمررراب وا سد یهرریا ای شررر ع هایی مروهط می شررهی ا یانا ویق ای  2333انمند می
واشررند وا طهن
وا نهاد واح

ا حیکی ای هیأت حبانت اهه ر ای شررر یما احیخا می شررهحد ی واح
ها

ها سککاحی حی

کهمی اینحد ینهما شر یما هرمایا دذان حکایندی

ای هررره ییگر هررراخیان ماکییع شرررر ع ها و نب ین شرررهن سککاد اا د ییای وا هرررهنت میکر
ایانه می شرهحدی ایدانیی د حینآر 5ینهراا  2333حشراد یایه احد ا ا کیع شرر یی ین شهن سککاد ویق
ای سحیا حاشرری ای حاق واحیما واشررد وردرعیا ای مسررئآا اکر
(هکاد منن

ماکییع ینشررر ع ها ای

شررهن اهررعی

ب2)13ی

 .2-5گفتار پنجم :سرمایه گذاران نهادی
 .2-5-1نقش سرمایه گذاران نهادی
ینیدیها اخیر وایانها هرررمایا شرراهد ضررهن ذ حظعاد جدید ینجک ماکیی شررر یما وهیه احد ا
ینایویات مروهط حا هررمایا دذاناد حمای وا سحما یایه شده اهع ی ضهن ای درده ین رها ماکییع
وا اهجا وا می احی ای هما ا ح ی ایشاد میکر

می شهی اهجا پسدهشگراد نا ین ید هیه میظادت وا

خهی جآب ریه اهعی
هیه حخسررررع منینی ورحاشرررری اهررررع ا ضررررهن هرررررمایا دذاناد حمای
مشیالت حاشی ای حکاینددی د ویشینا های مناع همامداناد وای

می اهاحد ین محددی رید

ندی هیه ییگر ای حاق ین دسیره

کآیری اجیکا ی شر یما د اکب ذ حظعاد هایماحی یحناا می شهیی (یایاشی  5833ب8)33ی

1- Edwards And Nibler,2000

ینحیکا ید رد ویسریم هرمایا دذاناد حمای ادر ا ای حاق اهاهی ورخهنیان حنهیحد کیی اأکیر اول
مال با ا ین اعیی ار یب وایان هرمایا یاشیا احدی وا نهاد مچاا ین سمرییا مرکه ماکییع هرمایا
دذاناد حمای ای  1/5ینهرد ینهرراا  5513وا 13ینهرد ینهرراا 2332نهریده اهرعی هر ند ضررهن
هرررمایا دذاناد حمای وا نهاد ی
ند کیی حاق اول مال با ا

پیق شرررط ینایرای وایان د اههررعا خمررههرری هررای

کل حکی

یناحناشع مناو ماکی دععاا های وایان هرمایا ایظا می حکایدی

