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 : تحلیل بالغیه شرکت غیر انطباقیردر مورد ادا توضیحاتی

 

 چکیده 

یی هاشرکت آن موجب به که است، 1" توضیح یا انطباق " سیستم شرکتی، حاکمیت یکدها از بسیاری اصلی عنصر یک

 این.  د.هنارائه د انطباق غیر آیتم هر برای ی راتوضیحات نیاز است تا ندارند مطابقت شرکتی حاکمیت یهاکد با که 

 نیازخود در مورد  مخاطبان کردن متقاعد برای بالغی که شرکت ها برای توضیح استراتژی های  را شناسیگونه  مقاله

این  یی،معنا محتوای تحلیل رویکرد از استفاده با. ، بسط داده شده استدمی کنن استفاده انطباق جای به توضیح به

 این. شودمی اعمال بریتانیا شرکتی حاکمیتهای   قانون با تمطابق عدم د در مور توضیحات تحلیل برای شناسیگونه

(  ۱۲/  ۲۰۱۱ و ۰۵/  ۲۰۰۴از )تاریخ   دوره دو طول در FTSE شرکت ۱۰۰ ازانطباقی  غیر توضیحات شامل نمونه

  05/2004( )43) ۶۳.  شدند انتخاب ۲۰۱۰ کد و بریتانیا 2003 سال کد در اساسی تغییرات پی در هادوره این.  است

داخل براکت گذاشته شده است( کمپانی وجود داند که با یک و یا چند اصل از قواننین گذشته تطابق  12/2011با 

 ( توضیح برای این عدنم تطابق وجود دارد. 71) 146ندارند و 

 حساساتا رساندن اقلحد به ":  از عبارتند شوندمی شناسایی انطباق غیر توضیحات در که کلیدیبالغی  هایاستراتژی

 "تعالی " ونا تطابقی را کم رنگ می کند  که " دوپهلو کلمات " از استفاده ،(  نیست جدی چندان آسیب)  " منفی

 سال رد انطباق غیر توضیحات دربالغی  هایاستراتژی از رو به افزایشی استفاده که دهدمی نشان تحقیقات. هستند

 کنندهگمراه تفسیر سمت به که رسندمی نظر به هااستراتژی ودیده می شود  ۰۵/  ۲۰۰۴ با مقایسه در ۱۲/  2011

 به جرمن است ممکن هاییاستراتژی چنین از استفاده.  کنندمی پیدا گرایش معنادار کننده متقاعد هایمنطق به جای



 

 

 یستمس کار برای معتبر توضیحات.  بزند آسیب " توضیح یا انطباق " سیستم خودبه  یا شود بازار در اطمینان عدم

 . باشد مفید توضیحات این ارزیابی در تواندمیبالغت  از استفاده درک.  هستند حیاتی " توضیح یا تطابق"

 مقدمه .۱

 تحت . است " برای هر سایزی تطابق دارد اندازهیک  " رویکرد پذیریانعطاف براساس " توضیح یا انطباق " سیستم

 هندد ی را ارایهتوضیحات نیاز است تا کنندنمی پیروی شرکتی حاکمیت مقررات از کههایی  شرکت ، "تطابق " سیستم

 (2016به گفته ولدمن و ویلموت ) یا و ( 9فصل  ,۲۰۱۲ ، رابرتس)   پذیریانعطاف  "توضیح یا انطباق  " سیستم. 

 که هکسی و ون همانطور. کندمی معرفی هاشرکت برای را  تنظیمی کرد عمل از سازماندهی خود بهبود ، "بازاندیشی"

 یکدها که  دهدمی نشان که است مطابقتی غیر افشایدهی چیزی بیشتر از  توضیح کردند، مشاهده  (۲۰۱۰ ایس )

 که هستند یابریتان و هلندکشور هایی مثل  با مقایسه در انگیزه، بدونغیر تطابقی   افشای نیازمند تنها آلمان نرم قانون

راین ارزش و بناب "تطابق و توضیح هستند "اه توضیح است. توضیحات امر کلیدی در سیستم های افشا به همرمند نیاز

 برززسی دقیق را دارند. هرچند، سیستم به تنهایی به خوبی توضیحات برای شرکت ها ارائه داده می شود. 

 1جدول 

 "تطابق یا توضیح "بسط تاریخی سیستم 

 توصیف سیستم  منبع 

بیان می کند که آیا تطابقی با کد های وجود دارد و  (3.8، پاراگراف 1992گزارش کدبری )

دلیلی برای این عدم تطابقات موجود است 

پاراگراف ( اما حوزه های عدم تطابق باید به عهده 13)

 گرفته شوند ... 

بیان کلی در مورد تطابق آن ها که یباید همیچننی  ( 13، ص. 1995گزارش گرین بری )

ده و توجیه کننده هر حوزه از عدم تطابق توضیح دهن

 باشد



 

 

شرکت ها باید برای مرور و توضیح سیاست های  ( 1998هامپل )

حاکمیت خود شامل هر شرایط خاص که در نگرش آن 

ها توجیه کننده جدایی آن ها از بهتیرین اصول کلی 

پذیرفته شده  که شرکت نیاز است یا تائید کند که با 

ست و یا در کجا هایی ناهماهنگ مفاد قوانی همهنگ ا

است و دلیل و توضیح بیاورد،  آماده باشند. دوباره این 

مسئولیت سهاداران و دیگران است که صحت و 

 درستس اطالعات را ارزیابی کنند. 

شرکت های لیست شده باید گزارشی در مورد چگونگی  ( 1.14، پاراگراف، 2003)گزارش هیگلز 

ارائه دهند و بیان کنند که آیا به کارگیری اصول کد ها 

نیستند  اگرآن ها با مفاد جزئی آن هماهنگ هستند و 

 به چه علت 

( ، کد حاکمیت 2، ص. FCR ،2008کد ترکیبی )

 ( FCR ،2010شرکتی )

اگر شرکت می خواهد از یک یا چند مفاد از قواننی 

هماهنگ نباشد باید برای سهامدارن توضیحات دقیق 

بدهد . در دادن توضیحات ، هدف  و شفافی را ارائه

شرکت باید نشان دادن آن ایت که چطور کارکرد واقعی 

آن ها با این اصول که مربوط به مفاد خاصی است، 

 متابقت دارد و در حاکمیت خوب تقش دارد. 

FCR  (2010.6ص.3، ص) آن دادن نشان باید شرکت هدف ، توضیحات دادن در 

 که اصول این با ها آن واقعی کارکرد چطور که ایت

 حاکمیت در و دارد متابقت است، خاصی مفاد به مربوط

شرکت باید محتوا و تاریخچه را   .دارد تقش خوب

تعیین کند باید منطق متقاعد کننده ای برای عملکرد 

خود داشته باشد و عملکرد ضعیف خود را به مخاطب 



 

 

قرار دادن ریسک بیشتر توجیه کند. و تطابق خود را با 

ل مربوطه حفظ کند. همچننی توضیحات باید اصو

نشان دهنده آن باشند که آیا انحراف از مفاد قوانین 

محدود به یک زمان است و زمانی که شرکت قصد دارد 

 با این مواد قانونی هماهنگ شود . 

 

 در حثب ادامه به توجه با ، " توضیح یا انطباق " سیستم اثربخشی در مورد  قضاوت در انطباق عدم توضیحات مطالعه

و  " اقصن " ، " سرسری " توضیحات کیفیت از انتقاد آیا و کندمی کار واقعا سیستم داوطلبانه ماهیت آیا اینکه مورد

 که داشتند اظهار(  ۲۰۱۷)  برنان و دیویس(. مرکل 397، 2013)سرگاکیس،  دارد اهمیت است،  "ناموجود " حتی یا

 هاینندهکتنظیم توسط نظارتی هیچ آن در که باشد نرم قانون افشای با ابطهر در خاص تاکتیک یک تواندمی سکوت

 حاکمیت یکدها " توضیح یا انطباق " مفاد براساس انطباق عدم مورد در توضیحی ارایه مثال، برای.  ندارد وجود

 چون ، تاس مناسب یانتقاد دیدگاه.  دنکن ایجاد را انطباق تاثیر بتوانند همان است ممکن(  سکوت بالغت)  شرکتی

 اطراف در نام داد  " انتظارات و امید فلکی صورت"( 10، 2016گندرون ) آنچه از بخشی انطباق عدم توضیحات

 . باشد هاافسانه انتشار اساس شامل است ممکن و وجود دارد  شرکتی حاکمیت

 هب اطالعات ارائهاز   تنها توجه که دهدمی رخ زمانی هر درتو ضیحات . است مفید " توضیح " معنای گرفتن نظر در

این  زیاد احتمال به(.  92-91، 2001سوق داه شود )آرتس و توئنتیس،  دالیل و عوامل ، علل روابط، معنا،  سمت

به طور  ۱ جدول(. 239، 2006)کیل،   یکدیگر جمع شوند با توضیحات کارآمد نیستند اگر و تنها اگر آن ها نتوانند 

 انتظارات مورد در هاییبینش کسب منظور به بریتانیا در را " توضیح یا انطباق " سیستم خیتاری توسعهخالصه به 

 انطباق از بین رفته اند عدم  " دالیل "( 3.8، پارگراف، 1992به گفته کد بری ). می پردازد  مفهوم زیربنایی تنظیمی

به گزارش همپل .  دارند نیاز نطباقات عدم ا " توجیه و توضیح " به هاشرکت( 13، 1995به کفته گرین بری ). 



 

 

  1) ، ۱۹۹۸)  ترکیبی کد. است " خاص شرایط گونه هر "منعکس کننده   توضیح به نیاز( 1.11، پارگراف، 1998)

 " شفاف و محتاط " باید توضیح که ص می کند مشخ(  ۴.  ص ، FRC) ، ۲۰۱۰  بریتانیا شرکتی حاکمیت قانون و

 بFCR  (2012  ) ، پایان در.  " دارند مطابقت اصل با شرکت واقعی هایشیوه نهچگو که دهد نشان " و باشد

 رضف. می پردازد " کننده متقاعد " توضیحات  مفهوم معرفی می داند که به  بدیعی ابزارهای عنوان به را توضیحات

 ۲۰۰۹ ، رابرتس)  " شود حل بیشتر شفافیت با تواندمی حکومت شکست " که است این  "تطابقی " سیستم در ضمنی

  FRC گزارش با تضاد درقابل محسبه ای   نظارتی ابزار یک عنوان به شفافیت مورد در رابرتزسوال ( .  ۹۶۲.  ص ،

 المللیینب تقلید و تحسین مورد بسیار "است که   " توضیح یا انطباق " سیستمدیدگاه خود تشویقی   از( 6، 2012)

 هانسخه " که است این( به آن اشاره دارند، 260، 2011ترمبلی و جندرون ) که طورهمان ، چالش. قرار گرفته است  "

 ( 2012شوند. ترمبلی )می تفسیر بینیپیشغیرقابل اغلب و پیچیده هایانسان توسط لزوما چون دارند هاییمحدودیت

تقویت  ، حال این باو  ه انددش تصویب تشریفاتی صورت به تنهاکه  کند،می توصیف نمادین را شرکتی حاکمیت مقررات

 ۳۹۵.  ص)  کنندمی ایجاد را " کنترل اتتوهم " خود  هاآن که است ای بگونه اجتماعی نظم از مردم دیدگاه کننده 

  ایکنندهگمراه رابطه ( منعکس کننده1038، 2013به گفته بورال ) ، شرکت گزارش " نمایش " فاصله دادن نشان. (

  ،ارائه ان ها است و کنندهگمراه تصاویر نمایش در اوردن  به ومردم  دسترس در مومی و ی عشرکت اطالعات بین 

simulacra  شودمی استفاده شرکت از دیگاهی ایده آل  طرح و مشکالت استتار برای . 

 متنظی و(  ۲۰۱۶ ، رز ؛ ۲۰۱۰ ، گریماد-فارن ، برونو ، )آرکوت دانشگاهیاناز سوی  توضیحات کیفیت درنقایص 

 بیاناین    .اندشده شناسایی  FRC  (2013,2) مالی گزارش شورایبه همراه (  ۲۰۱۱ ، اروپا کمیسیون)  کنندگان

 ثبات لعام مدیر.  استنقطه ضعف آن ها (  بریتانیا شرکتی حاکمیت کد)  " توضیحات متغیر کیفیت " که کندمی

 جای به است ممکن مدیران,  پیچیده مقررات با که کندمی مشاهده ،(  ۷.  ص ، ۲۰۱۲)  هالدین ، انگلستان بانک مالی

 که( این است 2014)  سوال کی کنند پیروی آن از یا و بپردازند " قوانین مدیریت  به " قوانین آن ماده یا روح اعمال



 

 

د. ولدمن و ویلمات دارن انگیزهاز انجام آن سر باز بزنند  توانندمی که آنچه از مدیرههای  هیات توضیحات، ارایه در آیا

 را پاسخگویی … که استشده ایجاد " فرهنگی زبان دستور یک توسط " قانون این که باورند این بر (581، 2016)

 . کندمی اطالعات افشای محدود هایفرم به محدود

 (2012ا، ؛ هوقیاستر2010)آرکوت و همکاران،   اختصاصی ،( ۲۰۰۶ ،پاس) پذیرش به ارجاعبا  انطباق عدم توضیحات

( و میژگی 2013(  تاکتیک های قانونی )سیدل، سندرسون، و روبرتز، 2011، بحث های پویا ) هو قیاسترا و ون ایز، 

 به آن جای به - کندمی اتخاذ را متفاوتی رویکرد مقاله این. اندشده تحلیل( 2015های کیفی ) شریوز و بنن، 

 اوعتمط عدم توجیه در توضیحات.  توجه شده است مخاطبان کردن دمتقاع در هاشرکت توسط که بالغی هایاستراتژی

 سه از یکی عنوان به را " کنندهقانع منطق یک "( 6ب، 2012)  FCRباشند.   کننده متقاعد/  باشد کنندهقانع باید

 الغیب یهااستراتژیبیشتر از  است ممکن هاشرکت ت،مطابق عدم مورد در.  کندمی شناسایی معنادار توضیح عنصر

 هک را میزانیدر این مقاله   ما ات متقاعد کند.توضیحرا برای هسو شدن با   سهامداران استفاده کنند که می تواند

 هاآن آیا هاینک یا کنیممی ارزیابی هستند کنندهقانع و منطقی هایمنطق راستای در یانطباق غیر بالغی  هایاستراتژی

 تمطابق عدم افشای از یک هر که دانیممی ما. یا نه هستندگمراه کننده  و سطحی توضیحاتبه خوبی نشان دهنده 

 . یرخ یا هستند معنادار کافی اندازه به هاآن آیا که است این مهم نکته ؛ باشد بدیعی هایاستراتژی شامل تواندمی

) هستند حیاتی " ضیحتو یا انطباق " سیستم اثربخشی و مشروعیت برای کننده متقاعدتوضیحات   و کننده متقاعد

ضح تا حدی در ساختمان و به مشروعیت " که کنندمی استدالل ( این گونه6، 2013)  سندرسون، سیدل و روبرتز

 دررا  انطباق عدم توضیحات و ( RQ ) کنیممی بررسی را تحقیق پرسش سه ما.  " می شود ساخته گفتمانی متن

 رارق استفاده مورد بلغی هایاستراتژی که را میزانی تا کنیممی یبررس بریتانیا در شرکت ۱۰۰ ساالنه یهاگزارش

 امر این.  استشده انجام ۱۲/  ۲۰۱۱ و ۰۵/  2004 هایسال در مطالعه این  )سوال اول(.   کنیم ارزیابی گیرندمی

 جهانی مالی بحران ا ها را ت کد از 2003 ا انرون پس نسخه از زمانی دوره دو طول در لفظی هایاستراتژی مقایسه امکان



 

 

سوال  ( کنیممی ارزیابی را بالغی هایاستراتژی از استفاده میزان همچنیندهد ) سوال دوم تحقیق(. می ارایه ۲۰۱۰

 سوم تحقیق(. 

قش مهم ن  چهار قبلی ادبیات در مقاله این. است شرکتی حاکمیت توضیحات بالغت برای از استفاده مطالعه اولین این

 رکتیش حاکمیت قانون با تمطابق عدم برای شرکتی توضیحات در بدیعی هایاستراتژی از شناسیگونه  1 :را دارا است

 توضیحات در مختلف بالغی هایاستراتژی از استفاده شناسایی برای رااز گونه شناسی   2؛ دهدمی توسعه را بریتانیا

ی های بالغی را در توضیحات در دو دوره زمانی بررسی . استفاده از استراتژ3استفاده می کند.    زمانی دوره دو از بیش

تقلیدی،   رفتار ، اصالت ، جامعیت یعنی مکان،  کیفیت ویژگی هفت برابر در راغیر تطابقی  توضیحات  . 4می کند. 

 در(  ۲۰۱۵)  برنانشریوز و  تحلیلاز تجزیه و  مقاله این. کنندمی تحلیل تصدیق طول، پیچیدگی ف خصوصیت و 

 و جزیهت تحلیل و تجزیه جلوتر می گذارد و  گام یک ، کیفی شناسینشانه یک برابر در انطباق عدم توضیحات مورد

را با تمرکز برروی استفاده از نه استراتژی بالغی استفاده شده از سوی کمپانی  توضیحاتی محتواجمله به جمله  تحلیل

 . دهدمی قرار استفاده موردها برای توجیح و یا متقاعد کردن این تاتطابق ها 

 بالغی  هایاستراتژی ، مرتبط هاینظریه شامل شرکت گزارش در را ترغیبتقش  ۲ بخش:  است زیر شرح به مقاله این

 بخش در نتایج با و کندمی توصیف را تحقیق هایروش ۴ بخش. جمع می کند ۳  بخش در شناسیگونه باآن ها را  و

 . دهدمی ارایه بیشتر تحقیقات برای پیشنهاداتی و رسدمی پایان به ۶ بخش در الهمق ، نهایت در.  شودمی دنبال ۵

 نظری چارچوب .۲

بالغت   . کنیممی بررسی لفظی دیدگاه ازرا  شرکتی حاکمیت در مورد قبلیما  مفهوم سازی های  ، بخش این در

 در تحلیل و تجزیه ما (. 5، 2010ح، /قبل از میالد مسی350می شود )ارسطو،  کننده متقاعد هایحالت"مربوط به 

 عنوان هب در نظر می گیریم که  انطباق زبان " انتقادی سخنرانی یک " عنوان به را شرکتی حاکمیت رضایت عدم مورد

 دخو مخاطبان وبین شرکت ها   موجود قدرت روابطایجاد   انگیزه با, ذینفعان و سهامداران کردن متقاعد برای ابزاری



 

 

 حاکمیت توضیحات که است این (2014 ؛ اسکات،1983) دی مگیو و پاول ، ما دیدگاه.  کنیممی بندیچارچوب

 )دیمیگو وسازمانی نظریه.  است توضیحات ارتباطات و ساخت روی بر ما تمرکز و اندشده ساخته اجتماعی شرکتی

 باشد دمفی خوانندگان به توضیحات این انتقال چگونگی تحلیل و تجزیه در تواندمی نیز (2014؛ اسکات، 1983پاول، 

 و (1995) شومن،   دیده می شوندقانونی که,  کنند سوال انطباق از که است بعید توضیحات این برای مخاطبان. 

 ویکردر به ظاهر برابر و یا بهتر از تطابق است.  انطباق عدم برای نظر بیان برای بالغت از استفاده با مدیریت بنابراین

 فرد کی که است معنی این به نتیجه در نسبت می دهد. مدیریت کنترل از فراتر یرویداد یک به  را قتطاب عدم دیگر

 مناسب شناسیگونه یک توسعه برای (2005، 1995بونیت ) تصویر تعمیرنظریه  از ما. است مقصر دیگر چیزی یا

 چه اگر . می پردازیم، بسط می دهیم.  توضیحات این بهتر درک و تحلیل و تجزیه به از طریق آن که کنیممی استفاده

 اغلب هک استتطابقی  این واقع در اما ، استشده ذکر کد کلیدی قوت نقاط از یکی عنوان به اغلب  "تطابق و توضیح"

در حال  سازمانی فشار مداری اعتقاد آن به ما که آنچه دلیل به.  استشده گزارش نظارت آن و FRC گزارش براساس

 را ابالغی هایاستراتژی از بیشتری رخداد انتظار ما ، ها است زمان طول در هاشرکت رودرو در نطباقا برای افزایش

 تحقیق(.  2)سوال داریم

 رمایهس که است معنی اینبه  قدرت روابط ، شرکتی حاکمیت توضیحات زمینه در.  گیریممی نظر در را قدرت روابط ما

 ددانننمی مخاطبان.  دارند بستگی شرکتی حاکمیتهای روال فرآیندها و در اطالعات مدیریت به سهامداران و گذاران

 .یا نه است سازمانی واقعیت کنندهمنعکس بالغت آیا که

 شرکتی حاکمیت توضیحات و بالغت ۲.۱

. (14، 2011؛ همان طور که در کستلو و لوزانو، 1991)کندی، استشده تعریف سازی متقاعد هنر عنوان بهبالغت 

 ریگذا تاثیر برای یشرکت گزارش در ان که هاییروش از ما درکتواند می هاسازمان توسط بالغت  از استفاده همطالع

 از استفاده( .  ۲۰۱۴ ، دیویس-، مرکال برنان)  افزایدبه بینش ما می  ، گیردمی قرار استفاده مورد مخاطبان تفسیر بر



 

 

 هاسازمان که ( زیرا 2005؛ سادبی و گرین وود، 2005کوپلند،)  است بیشتر شرکت عملکرد در رکود طول در بالغت

 رکتیش حاکمیت رضایت عدم اگرچه.  هستند " مهندسی " حمایت عمومی به نیاز نتیجه در و عمومی تایید به وابسته

 را دخو شرکت حاکمیت هایانتخاب تا باشند فشار تحت است ممکن هاشرکت ، نیست عملکرد کسریبه خودی خود 

 کند جادای شرکت رفتار در را جدیدی هایبینش تواندمی شرکت یک دیدگاه از موضوعی تحلیل و تجزیه.  کنند یهتوج

 عالقه مورد نتیجه در و رایج است ممکن بالغی هایاستراتژی و اصطالحات ، رایج واژگان ، زبان از استفاده سطح در. 

 نطقم " یک ارائه برای هاآن هدف به توجه با ، ودن سخناز چشم بالغی ب شرکتی حاکمیت توضیحات بررسی.   باشد

 (.6ب، FRC ،2012) بسیار مناسب است " کنندهقانع

 شرکتی حاکمیت توضیحات و بالغت تطابقی  .۲.۲

 مورد در ارحض نظرات بر تاثیرگذاری برای ایوسیله عنوان به بالغت از استفاده بر مقاله این در تحلیل و تجزیه تمرکز

 زبان از استفاده " عنوان به را بدیعی هایاستراتژی(  ۲۰۰۵)  گرینوودسادابی و  است شرکتی حاکمیت توضیحات

 برای شدهانتخاب خاص بالغی هایاستراتژیما  ۳ بخش در .کنندمی توصیف جلوه دادن،  مشروع برای " کننده متقاعد

 که کندمی استدالل( 6، فصل 55، 2011سیک ). به گفته تاما کنیممی تعیین را شرکتی نظارتی توضیحات مطالعه

بیر  .کندمی عمل تنظیمی خود رویکرد به بخشیدن مشروعیت برای [ " laissez - faire " ] شرکتی حاکمیت بالغت

 کندمی شناسایی را ترگسترده جامعه و هاشرکت بین انطباق زبان توسعه و " انطباقبالغت "(  6، فصل156، 2005)

بی  و قوی بسیار تواندمیبالغت  این و کندمی عمل شرکت از حفاظت برای بالغت تطابقی  که کندمی استدالل او. 

 برای ایوسیله عنوان به تواندمی تطابقی بالغت ، بنابراین (. 156، 2005) بیر،  کند عمل غفلت از واقعیت اعتنا به 

 انطباق بالغت که دارد وجود خطر یک که ی کند مشاهده م)۵۶۰ ، ۲۰۰۰)  پارکر.  شود استفاده موجود وضعیت حفظ

 عتمادا برای یرقابت این و ، دهیممی قرار استفاده مورد ظاهر مدیریت برای صرفا غیرتطابقی را اضافه می کنیم( ما و) 

 تحاکمی در بالغت از استفاده، است.  کنندمی عمل چگونه و کجااینکه  مورد درتصمیماتی  با است که  افراد نفس به



 

 

 ، ریسک مدیریت زمینه در.  است " حاکمیت و شرکت انطباق کننده اغوا و خالقانه توهمات " ایجاد برای شرکتی

 تحاکمی به را ریسک مدیریت که رابالغت  اساس علمی - علمی رویکرد یک که کردند مشاهده(  ۲۰۰۳)  پیج و اسپیرا

 استانداردهای آن در که(  ۶۵۷ ) کنندمی نظر اظهار "الغتب  شکاف " مورد در هاآن. دهدمی شکل ،دهدمی پیوند خوب

 ما متن در بالغت شکاف. در این باشد متفاوت هاسازمان در عمل با توجهیقابل طور به است ممکن شرکتی حاکمیت

 . یابد بسط عمل از کتبی توضیحات به خود نوبه به است ممکن

 .باشد زبانفرصت طلبانه  وبا مهارت  استفاده ، کردن متقاعد رایب زبان از استفاده از فراتر تنها است ممکنبالغت 

 لغت فرهنگ)  " هستند فریبنده عمدا که هاییاستدالل به کارگیری ; " نادرست اما ساختگی استدالل " -سفسطه 

اشد. برنان شکاف بالغت تا واقعیت ب دهندهنشان تواندمی -(  ۲۰۱۶ ، آکسفورد لغت فرهنگ ، آنالین آکسفورد انگلیسی

 ارایه نمادین و امری بافرهنگ  عنوان به مدیریت هایروشسفسطه و  درباره یمفید بحث  (597، 2002و ترنبال )

 شوندیم سفسطه در که هاییآن بنابراین.  " حقیقت نه و مهم استبحث پذیرفته شدن " آن ، بندیجمع برای.  دهندمی

فسطه دید س.  نمی کنند. بحث در مورد اصل موضوع  و بازی می کنند ینمخاطب احساساتبا  ,  هستند طلبانهفرصت ،

 اسیتحس.  دهدمی ارایه قابل مشاهده هستند، انطباق غیر توضیحات ان  طریق ازدیگری را که  مفید  دیدگاه یک گری 

 . کنند سوال توضیحات صحت در مورد خوانندگان شود باعث است ممکن کردن فکر به

 نندک متقاعد را سهامداران تا هستند بالغی ابزارهای اساسا انطباق غیر توضیحات ، بخش این در موضوعات ترسیم با

 صرفا از فراتر است ممکن از بالغت ها  برخی.  است "انطباق  " سیستم از پشتیبانی برای و مشروع انطباق عدم که

 توسعه ما تجربی چالش.  باشد " سفسطه " یعنی ، توضیح برایماهر   وگول زننده  ابزارهای از استفاده ، کردن متقاعد

 . کندمی منعکس را نظری نکات این که است شناسیگونه

 انطباق عدم توضیحات دربالغی   هایاستراتژی شناسیگونه توسعه .۳



 

 

(، به ان مشروعیت دهد،از تصور 6ب، FCR ،2012را ارئه دهد )  کنندهقانع منطق یک " که است این توضیح از هدف

 تاس حکمرانی قدرتمند و کامل سیستم یک دارای شرکت ، انطباق عدم وجود بارکت حمایت کند و نشان دهد که ش

 مشاهده برای مناسب نتیجه می گیریم و معتقد هستیم که داشتن یک دید نظری(  ۱۹۹۵) بنوئیت  مطالعات از ما. 

 نیزا م ه می کند،خراب کردن تصور استفاد ادثحو در بحث خود برای بنوئیت  به که همانطور, انطباق غیر توضیحات

تجزیه  ( را که سهمی در 2003دیدگاه های بولین و ترنلی )  همچنین ما کنیم.می تحلیل و تجزیه را شرکتی توضیحات

 ما , بنابراین در نظر می گیریم.  ترکیب در بالغی  های استراتژی به توجه جمله ازو تحلیل بهتر بازی می کنند، 

وئیت از میان استراتژی بازیابی تصویری بن,  بالغی  های استراتژی شناسی گونه توسعه با انطباق عدم برای را تتوضیحا

، استفاده از 2003بولینو و ترنلی )  بازیابی استراتژی, (2003(،   الگو های مدیریت بیان بولین و ترنلی )1995)

 استراتژی بازیابی تصویر را  14لیل قرار می دهی. بونیتو مطالعات قبلی در تعیین حاکمیت شرکتی مورد تجزیه و تح

فایل پنج تایی مدیریت بیان بولین و ترنلی را هم  ما.  است شده خالصه ۲ جدول در که کرد بندی طبقه دسته ۵ به

 مه با مشابه هایویژگی دارای اقالم آن در که است بندی طبقه طرح یک اصل در شناسی نشانه یکاضافه کردیم. 

 رد پیچیدگی.  دارند معایبی و مزایا,  تحقیقاتی ابزارهای از بسیاری همانند آنها( .  ۱۹۹۴,  بیلی)  شوندمی بندی روهگ

 کندمی تسهیل را مقایسات این گونه شناسی و ه شودداد کاهش هاتفاوت و هاشباهت سازیبرجسته با دتوان میها  افشا

 باید هاآن ،(  ۱۹۹۴ ، بیلی)  اجتماعی ساختارهای مثل است و پیچیده ایلمس سازیساده شامل معایب ، حال این با. 

 فطی ترسیم با.  ذاتا توضیحات به زبات بالغی بیان می شوند.  (. 2015بگیرند )شریو برنان،  قرار استفاده مورد دقت به

. مدهیمی توضیح هدف کل مورد در راخود   بینش ما, جدید گونه شناسی یک در بدیعی هایاستراتژی از ایگسترده

 نه از یک هر ما ، بخش این در. است قبولقابلو  مناسب انطباق عدم که کنیم متقاعد را خوانندگان که به این معنا 

 شرکتی حاکمیت توضیحات از هایینمونه با را هاآن از یک هر و  کنیممی معرفیگونه شناسی  در را بالغی  استراتژی

 .می آید به بخش دوم نیمه در شناسیگونهمبحث   ودخ در که  دهیممی نشان



 

 

 2جدول 

 بسط گونه شناسی 

استراتژی بازیابی تصویر بنوئیت 

(1995 ) 
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 توضیحات شناسیگونه سمته ب .۳.۱

 هامثال نای اکثریت.  گیرندمی قرار بحث موردشان دهنده گونه شناسی است، که ن توضیحات از هایینمونه بخش این در

 رفتار ) انطباقنشان دهنده  انطباق عدم توضیح که اندشده نوشته ایگونه به هاآن که هستند ایده این کنندهمنعکس

( پس بنابراین 1992ساتن،  ؛ السباخ و1983است )دیمگیئو  و پاول،   ظاهر شدن   انطباق از بهتر حتی یا(  متناظر

 به حاضر حال درگونه شناسی  در دسته هرسببب می شود تا رویه شرکت برای تطابق به ظاهر مشروع به نظر برسد. 

 . گیردمی قرار بحث مورد خود نوبه

 اصالحی اقدام .۳.۱.۱

ب شده حل مشکل "مثل  عبارتی شکل به اگر( 1995)بنوئیت، است کنندهقانع و موثر استراتژی یک اصالحی اقدام

مهم  ترکم ،شودمی فراهم خسارت  وعده که وقتی زندگی در مشکالت بیشتر. استفاده شود " شود حل باید یا است 

 به رحاض حال در انطباق که دهدمی نشان زیرا است قدرتمند بسیار انطباق از تقلید در اصالحی اقدام.  رسدمی نظر به

 هب که هنگامی ، حال این با.  رسدمی نظر به قانونی شرکت رویکرد و دهستن مشکل حال حل در یا است آمده دست

.  مانندمی باقیبی پاسخ  سواالت زیرا کندمی فراهم را انطباق از ناقصی تصویر اصالحی اقدام ، شود استفاده تنهایی

 احتماال و ن برهه زمانی رخ داده است در ای آسیبی آیا هیچ ، است داده رختطابق  عدم چرا که بدانند باید خوانندگان

 داشته طابقتم انطباق عدم و کد با نباید که باشد داشته باور حقیقتا شرکت یک اگر ، حال این با ؟ افتدمی اتفاق دوباره



 

 

 کندیم تایید اصالحی اقدام.  نیست سازگار دیدگاه این با اصالحی اقدام و در این حال است بهتر شرکت برای ، باشد

.  ۱الف:  اندشده گنجانده ما گونه شناسی   در اصالحی اقدامات از دسته چهار.  دارد وجودحل نشده  مساله یک که

 1 ؛ اتخاذ شده است (  روشن زمانی هایبازه با)  اصالحی اقدامب.  1.  استشده انجامدر حال حاضر  اصالحی اقدام

ت. وعد حفظ نیاز به اقدام اصالحی تحت 1 آمده است وی روشن( ) با بازه های زمان آینده در اصالحی اقدام وعده  -پ

 ارندند آن از پیروی به نیازی صرفا یا هستند مخالف کد با مدیران آیا که دانندنمی خوانندگان ت،  1بررسی است. در 

. 

 نقض قیدق ماهیت ، شده نقض کد تنظیم شامل که استشده ارایه تسکو توسط شفاف و کامل توضیح یک ۱ مثال در

ا الف دیده می  مثالهمان طور که در   باشد موقتی تمطابقت عدم اگر.  دهد می قرار بررسی مورد آن را چگونگی و

 . کند پیشنهاد را جانشینی ریزیبرنامه عدم است ممکن اما شود دیده نظارت یک عنوان به است ممکن شود

 را " شکاف " این ،را نشان می دهد مختلف هایزمان در اجرایی غیر مدیران با جزئیات مکان  که ساده نمودار یک

( .  ودش اجتناب است ممکن " نقض " این که باشد معنی این بهمی تواند  رو پیش ریزیبرنامه و)  کندمی شناسایی

 است ممکن که است این دیگر  بحث,  حال این با.  یستمعقول ن  FTSE  شرکت ۱۰۰ از ریزیبرنامه سطح این انتظار

 یزیچ پذیرش در باید  تسکو دلیل همین به ، بدانند جزئی را امری آن و  ، نکنند افشا را روزه چهار این مدیران رخیب

 . شوندمی ن آن متوجه یسازمان گذاران سرمایه احتماال که گیرد قرار ستایش مورد

 

 اصالحی که در حال حاضر صورت گرفته است اقدام:  ۱ مثال

 توافق در مورد مدیریان برای ، رئیس استثنای به مدیره، تهیئ از نیمینیازمند رای   حداقل کد ازالف  1شرط 

 روز هارچ جز به ماده این از تسکوغیر اجرایی تعیین شده از سوی هیئت برای داشتن عملکرد مستقل هستند. 

 خود ( رئیس نایاستث به)  اجرایی غیر مدیران به نسبت بیشتری  اجرایی مدیر یک که زمانی ، مالی سال اول



 

 

 جانشین عنوان به کالرک فیلیپ انتصاب ولیهی  تری سر بازنشستگی از پس ، حال این با.  کرد پیروی ، داشت

 داشت. وجودبه طور مساوی  اجرایی و اجرایی مدیران  تعداد حداقل ، ۲۰۱۱ مارس در او

 

 وجود دیگری اطالعات هیچ وپ (  ۱ مثال و ب ۱ مثال)  دارد وجود آینده در چیزی اصالح برای وعده یک که جایی در

از  یخوب مثال ب ۱ مثالدوباره یک سوال بدون جواب باقی می ماند که چرا عدم انطباق اتفاق افتاده است. ، پس ندارد

 شودینم گفته خوانندگان به چون نیست خوب چندان مسلما ، پ1  مثال.  است آسان آن درک که است واضح توضیح

 یک همچنینت(  ۱ مثال)  بررسی تحت وضعیت حفظ.  است سهامداران منافع  تامین کننده تطابقم عدم این چرا

.  تاس سازگار پذیرانعطاف رویکردی با که دهدمی نشان را باز رویکرد یک زیرا, است انطباق عدم برای خوب رویکرد

 هنوز خوانندگان باشد، موقتیتطابق  اگر حتی.  نیست انطباق عدم از یکامل توضیح ، ای وعدهچنین  یا اصالحی اقدام

 آن ای وجود ندارد، نادیده گرفته شده است و  جانشینی ریزیبرنامه آیا – استداده رخ کار این چرا که شوند مطلع باید

  یرشپذ به تمایلی شرکت مدیران اگر حتی ، است الزم همیشه توضیح یک ؟ ه استبود منتظره غیر رویداد یک که

 . ندارنده شدن تادیده گرفت

 

 ( صورت گرفته است روشن زمانی هایبازه با) در حال حاضر   اصالحی اقدام ب: وعده ۱ مثال

  زیر: موارد به استثتاء  ، کرد موافقت بریتانیا کد مقررات با شرکت ، ۲۰۱۱ سال در

B.6.1.  ؛ آن مدیران و هاکمیته ، هیات این عملکرد . ارزیابی 

 از ترمک در پاداش ها نباید و بگذارند اشتراک به را سهام هایگزینه که کندمی توصیه را بریتانیا کد A برنامه

 بر روی ان ها سرمایه گذاری شود. سال سه



 

 

( و وجود مدیریت سهام قبل B.6.1دلیل این عدم تطابق دور ه کوتاه مدت بین شکل گیری گروه و پایان سال )

 مطابقت داشته باشد.  2012ید با قوانین سال با .B.6.1(. Aعرضه ان است ) برنامه از 

 75، ص 2011منبع:گزارش ساالنه پالی متال در سال 

 صورت می گیرد(  روشن زمانی هایبازه بدون)  آینده در اصالحی اقدام وعده : c ۱ مثال

 توالی و تغییرات هیئت  

 مگراها ، مرحله این در.  شد اهدخو اجرا ۲۰۱۲ ژوئیه ۲۶ در امسال عمومی ساالنه نشست در من بازنشستگی

 مدیر حاضر حال در کالرک آلن و ه انتخاب شده است سال یک موقت دوره اجرایی رئیس عنوان بهمک کی 

مدیر اجرایی و مامور ارشد اجرایی خواهد شد. در پایان این دوره متوالی،  ، است شرکت سب میلر یوروپ عامل

 خواهد بعد از او انتخاب اجرایی مدیر عنوان به آلن و شد خواهد اجرایی غیر رئیسهدف این است که گراهام 

 شرکت یک ریاست به نباید اجرایی مدیر مبنی بر این کهبریتانیا شرکتی حاکمیت قانون در خود توصیه ما.  شد

 سپ ، حال این با.  ، تائید می کنیم.شود اعمال فرد همان توسط نباید اجرایی مدیر و رئیس نقش و دهد ادامه

ر بسیار سودآو آن سهامداران وبرای شرکت سب میلر   در هاانتصاب این که معتقدیم ما ، طوالنی هایمشورت از

 است....

 ندکنمی تعیین را اجرایی عامل رئیس و اجرایی رئیس هایمسئولیت و مربوطه مقامات که شغلی مشخصات

 بعد و انتقال طول در موثر طور به آلن و مگراها که دارند اطمینان مدیران و استشده توافق مدیره هییت توسط

 این با در هر کدام از آن ها گیریتصمیم قدرتدر  حد از بیش ریسک گونه هر.  پرداخت خواهند کار به آن از

 بر عالوه ، حسابرسی کمیته رئیس وارشد غیر اجرایی  مستقل مدیر ،منسر  جان که یابدمی کاهش واقعیت

 . ش... خواهد ، هرمدی هیات رئیس معاون



 

 

 با ، کند آغاز را جدید اجرایی غیر مستقل مدیر یک استخدام فرآیند که است این مدیرههیات قصد اکنون هم

 . شودمنسر  آقای و جانشین مستقل ارشد مدیر بتواند اودر طول دوره  که امید این

  

 ت: حفظ وضعیت و نیاز برای اقدام اصالحی تحت مرور 1مثال 

  اشپاد کمیته

که داربی ) گاوین(,  آلوی )رئیس دیوید اجرایی غیر مستقل مدیران از متشکل کمیته این 2011 سال طی در

 کمیته,  ۲۰۱۲ ژانویه ۱ در.  وانی تراوس بود با همراه نایت، کریستوفر و(  استعفا داده است ۲۰۱۱ مه ماه در

 دارد یازن پاداش ی کمیته به قانون این.  شودمی رید دیوید سر و براون آلن( ,  رئیس)  نایت کریستوفر شامل

 رنظ در ی اجازه شرکت ی مدیره هیات رئیس به که حالی در باشد داشته مستقل اجرایی مدیر سه حداقل تا

 دمع با وجود.  در نظر گرفته شود، یک عضو به حساب آید مستقل در مالقات که صورتی در,  شودمی گرفته

 حتت امر این حال، این با.  دارد را الزم تخصص و مهارت کمیته که است معتقد رهمدی هیئت قانون، با مطابقت

 شد. برداشته خواهد سال طی در اضافی اجرایی مدیر یک انتصاب گام هایی برای و بررسی

 

س  1مثال .  شدند پیدا توضیحات در ی از قول های درک نشدههاینمونه ، آینده در اصالحی عمل قول با رابطه در

در حالی که  می تواند حاصل شود  اصالحی عمل نوید ، رؤیت قابل بزرگ های شرکت برای حتی که دهدمی شانن

 یسازگار هایوعده زمانی چه و چطور که کنند بررسی باید ، توضیحات خوانندگان.  ندارد مطابقت واقعیت با بالغت

 . یابدمی تحقق آینده

 س: وعد های درک نشده  1 مثال



 

 

 هیئت

 هاینگرانی هیات این.  داد ادامه نوامبر ۱ تا اجرایی مدیر خود به عنوان  فعالیت آقای ای جی هابگود به ،رئیس

ی اجرای مدیر و رئیس مشترک یک سوی از قدرت تمرکز احتمالی منفی اثرات را که در متن کلی در مورد خود

  ایانپ نشد و تصممیم گرفته شد دررت به رسمیت شناخت. هرچند، به دالیل محتلف در شرکت به کار گرفته 

همدیگر  از ارشد مدیر و رئیس نقش است،  ۲۰۰۵  ژوئن که به دنبال جدایی فیلترونا در 2005فوریه سال 

 مدیر موقعیت که گرفت تصمیم سی پی ساندر متعاقبا   آقای,  کار این انجام سر بر توافق از پس.  مجزا شوند

 گیرد.ن نظر در شخصی دالیل به را اجرایی

 

 تقویت . ۲ .۳.۱

 رجوع شود به بنوئیت)  کندمی دور سوال مورد حوزه از را خوانندگان که دارد اشاره مثبت رویدادهای از برخی به تقویت

 در است آمیز موفقیت خاص طور به مثبت مسایل به سمت انحراف(. 2008ببینگتون، الریناگا و مونوا،  ; ۱۹۹۵, 

 این بیان  ،بنابراین . (77، 1995)بنوئیت،  "مرتبط به نظر برسند مشخص هااقدام یا مثبت هایویژگی " که صورتی

می تواند سبب شود تا خوانندگان کم تر نگران   است کرده دریافت خوب مدیریت برای ای جایزه شرکت مطلب که

 رکتش رویکرد با نیحکمرا در چشم پوشی شود، به نظر شرکت توسط باشند. عدم تطابقی که  انطباق عدم رخدادن 

منحرف شدن  در جایی که  تاکتیک چنین حفظ می شود.  مشروعیت وبه تطابق رسیده اند  که است کسانی معادل

 از اهمیت بسیاری برخوردار است.  عدم تطابق وجود ندارد،  برای توضیحی هیچ

 دک زیربنای مسلما که آنچه با قتطاب عدم که حالی در ،توجهی جالب طور به. است شده داده نشان ۲ مثال در تقویت

 کومتح قدرت فردی خود و نه  که کندمی ادعاغیر اجرایی است، آگرکو  مستقل مدیران نسبت)  است شرکتی حاکمیت

 گذاری کد تبالغ استراتژی برای تواندمی همچنین توضیح این.  رساندمی بهتری نتیجه بهابداع شده بهتر از تطابق او را 



 

 

ه جای ب خود حاکمیت پیرو ادعا می کند که بیشتر  شرکت که دلیل این به ن می پردازیم(عدا به آ)تعالی که ب شود

 . است انطباق عدم جبران

 

 قدرت : ۲ مثال

 باشند. لمستق اجرایی غیر مدیران باید رئیس، استثنای به مدیره، هیئت از نیمی حداقل که کندمی بیان قانون

 و لکنتر ، گیریتصمیم و کنترل ریسک هیئت ها در مشخصی، حد از راترف که معتقدند مدیران حال، این با

، از نظر ما  ، آلایده حالت در.  شوندمی ترگران مطمئنا با بزرگ تر شدن هاآن ؛ شودمی اثربی گیریتصمیم

 د بیشز باشنیا  اینکه بدون است سهامداران برای ارزش بهترین نماینده و کندمی کار موثر طور آگرکو به هیات

 غیر و اجرایی برای مدیران  را مکان نه ، "میز دور ده از بیش نه " قانون.  باشند نشسته میز دور نفر ده از

 در نظر می گیرد. اجرایی

 

 شانن تحقیقی هیچمی شود اما   بزرگهم هیئت  شرکت بسیار بزرگ باشد،که صورتی در است درکقابل این چه اگر

( نشان 1996دارد هرچند گفته های یرماک ) وجود شدهفهرست بزرگ شرکت برای ده آل تعدا ای یک که دهدنمی

 دهنده ان است که ارزش بازار با اندازه هیئت همبستگی منفی دارد. 

 .به حداقل رساندن احساسات منفی 3.1.3

؛ ۲۰۰۸ ، همکاران وتاریخچه مطالع است ) ببینگتون   در  رایج استراتژیهمان   منفی احساسات رساندن حداقل به

 (. 1981  ، ریستدسچی و  ؛ ۱۹۶۸ ، لیمان &اسکات  ؛ 1980، اسکلنکر،  1959گافمن، 

 آن مشروعیت ، شود آسیب می تواند سبب کمی انطباق عدم که دهدمی نشان اتتوضیح در بالغی استراتژی نوع این

 به ازنی سازگار غیر هایشرکت که است کد کلیدی اصل یک این.  نباشد آن با مطابق قانون مقررات و نشده تهدید



 

 

 ستمسیعملکرد  اینکه از اطمینان برای را یدیگر مکانیزم هاآن که دارند خود توضیحات در خوانندگان کردن متقاعد

 NEDs درصد مورد در ۳ مثال در)  شود تلقی اهمیتبی کد بخش اگر.  است،  استفاده کنند  خوب انطباق اندازه به

 که رسدمی نظر به .نیست نیاز مورد دیگری حکومتیمکانیزم  هیچ که است این مفهوم پس (مستقل اریمقد عنوان به

 قرار بحث مورد ۷ مثال با رابطه در کد بعدا انطباق عدم و "ناچیز استثنا" این. است مخالف کد روح با این مطلب

 . گیردمی

 منفی احساسات رساندن به حداقل:  ۳ مثال

  استثنای درنظرگیری  با)  ۲۰۱۰ بریتانیا شرکتی حاکمیت قانون با کامل طور به گروه ،2011 سال طول در 

 هایارزش.  کرد موافقت(  آمریکا)  ۲۰۰۲ آکسلی - ساربانس قانون با همچنین و(  ۶۶ صفحه درجزئی آمده 

 ایرونده و دهاعملکر و هاسیاست ، ما حکمرانی اصول در این و ارزش داد شرکتی حاکمیت به شدت به  تهیئ

 داخلی، اهداف برابر در ارزیابی براساس مستمر بهبود با رویکرد این. شودمی منعکس ما کاری روزمره

 . شودمی پشتیبانی ، ریسک مدیریت برای دقیق رویکرد و الگوبرداری و خارجی هایحسابرسی

 و(  آمریکا)  ۲۰۰۲ آکسلی - بانسسار قانون و(  انگلستان)  ۲۰۱۰ بریتانیا شرکتی حاکمیت قانون با انطباق

 (  آمریکا)  ۲۰۰۲ آکسلی - ساربانس قانون

 مطابقت به استئناء موارد زیر 2011 سال سراسر در ۲۰۱۰ انگلستان شرکتی حاکمیت قانون مقررات باگروه 

 .دارد

۱,۲B  .تقلمس مدیر یک عنوان به را خود خدمت سال ۹اسکاریسبریک  جان که زمانی)  ۲۰۱۰ آگوست بین 

 شش و مستقل مدیر چهار ، ۲۰۱۱ ژانویه درهرتس  لری و رابرتز جینیس انتصاب وگذرانده بود(  اجرایی غیر

 ششمین برای ۲۰۰۲ آکسلی - ساربانس قانون s۴۰۴ الزامات با کامل انطباق به گروه.  داشت وجود اجرایی مدیر

 . یافت دست متوالی سال



 

 

 ن ، ایاین حال این با وگذاری ها است  کد بنای سنگ که است هاآن تقاللاس اجرایی غیر مدیرانجنبه کلیدی برای 

  چنین توان می آیا(. 2015رایج ترین نمونه از عدم تطابق با اصول بریتانیا به حساب می آید ) شریوز و برنان،   ماده

  " ؟گذارد ارزش می  شدت به  شرکتی هایارزش به"هیئت   ظاهرا که وقتی نامید " کوچک " راتطابقی 

 تعالی .۳.۱.۴

)  ترمهم بینیجهان تصور به نیاز به دلیل کرد هاعملاز   برخی که دهدمی تغییر دیدگاه این اتخاذ با را عمل متن تعالی

 نظر هب بد ابتدا در است ممکن عمل. (مطابقت عدم)  هستند ضروری( " تربزرگ تصویر "داشتن  ، تربه زبان ساده یا

 . را توجیه می کند پایان " نتیجه در واعتبار دارد   جبران از بیش که دارد " اینقره آستر " یک عواق در اما برسد

 عنوان به)  گرفته اس قرار بحث مورد چنان رایج است که در مطالعات قبلی بالغت استراتژی یک رویکرد از استفاده

(. ۱۹۸۱ ،الیمن & اسکات ؛ ۱۹۸۰ ،اسکات ؛ ۱۹۹۱ ، الیور ؛ ۲۰۰۰ ،جیمزسان ؛ ۲۰۰۸ ، همکاران وببینگتون  ، مثال

ویژگی ها دیده   از نوعی عنوان به تواندمی بنابراین و شودمی داده نسبت خوب نتیجه یک به بد عمل ، حالت یک در

 طباقان عدم فضایل " برآن ها برروی  ندارند،(  کد یا)  مقررات از پیروی به تصمیم مدیران که هنگامی بنابراین، شو. 

 بهتر تمطابق عدم با توانندمی سهامداران که است مفهوم این به ان( . ۱۵۰.  ص ، ۱۹۹۱ ، الیور) تاکید می کنند  "

 تغییر برای هاتاکتیک از هاشرکت استفاده چگونگی درباره ( ۶۹۹ ، ۱۹۹۲)  ساتون والباخ  مشابه، طور به. کنند خدمت

 که دهدمی نشان ۴ مثال در توضیح.  دنکنمی بحث اجتماعی مطلوب اهداف سمت به  برانگیزبحث اقدامات از توجه

 ، حال این با. هستند کد انطباق ازبازی می کنند مهم تر از  مستقل غیر مدیران ی را برایمهم عالی که  نقش هدف

 نفیم احساسات شود،می نقض خدمات عمر طول واسطه به قانون این که حالی در. نیست دقیق بررسی برای توضیحی

نقض قانون کرده  نفر یک از بیش که باشید داشته توجه غیراجرایی )  مدیران کهمطلب   این بیان با ینقض چنین برای

 ارزش که را اجرایی غیر مدیران بخواهند مدیره هایهیات که است طبیعی کامال. سهم مهمی" را بازی می کنند"(  اند

 نقش توانندنمی هاآن ، حال این با. شودنمی آن از مانع قانون این.  نندک حفظ ، اندکرده ثابت هاسال طول در را خود



 

 

 غیر مدیران عنوان به توانندمی موجود اجرایی مدیران.  دهند انجام مستقل اجرایی غیر میر  یک عنوان به را خود

 غیر مستقل مدیران سایر سپس( . نیستند مستقل کهغیراجرایی  مدیران مثال عنوان به) شوند بندیطبقه یاجرای

 استدهش حفظ(  مستقل دیگر از نظر افراد جفت)  مهم کنترل که کنند حاصل اطمینان تا دارند انتخاب به نیاز اجرایی

 . باشد مورد این شاهدی برای  که رسدنمی نظر به ، 4مثال.  

 

 : تعالی ۴ مثال

 هاسال هاآن زیرا ، شوندنمی تلقی تقلمس مدیره، هییت توسط "گیلسپی " و " گری ",  " همینگوی" آقایان 

 ریاست روزنامه های نورس کالیف در او  پست هم همین طور زیرا  پارک آقای ؛ مشاوره داده اند  شرکت به

 در مهمی سهم اجرایی غیر مدیران این که است معتقد مدیره هیئت ، حال این با.  گذشته داشت سال پنج

 . دارند آن کارکنان و وکارکسب  ، شرکت از ارزشمندی تجربه و خود هایبررسی

 
 

 اسناد . ۳ .۵.۱   

بی دقت از حوادثی است که در تمایل برای ادعا برای داشتن مسئلیت بیشتر برای موفق بودن اسناد شامل توضیحات 

 را در مقابل شکست نشان می دهد. 

 ).۱۹۸۱ ، تدشی؛ ۲۰۰۰ ،جیمزسون ؛ ۲۰۰۱ ،آرتس ، مثال عنوان به)  است رایج بالغی استراتژی یک اسناد ادبیات، در

 کتشر رویکرد ، رو این از)  دارد وجود مساله یک که هستند موافق دهندگان پاسخ ، شد کشیده چالش به که هنگامی

ست ا ایبهانه اما  بیان شده است، دانست، شرکتی حاکمیت قانون توسط که آن از بهتر یا ، معادلآن را   توان نمی را

(. این تمایز داخلی/خارجی ویژگی توصیفی کلیدی ۱۹۶۸ لیمان، & اسکات) ی یا چیزی را سرزنش می کندکه کس

 اتژیاستر یک با ترکیب در بالغی استراتژی یک عنوان به خاص طور به تواندمی مطالعات اسناد به حساب می آید. اسناد

اسناد در گونه شناسی ما شامل شرایط خارجی سرزنش، باشد. چهار زیر شاخه از   موثر اصالحی اقدام مانند دیگر بالغی



 

 

)به خصوص تنظیم ب(، عدم تطابق نسبت داده شده به قرار داد قانونی  5الف(، عوامل داخلی سرزنش )مثال  5)مثال 

 5ت(. مثال 5پ( و رای و مشورت سهامدارن که منجر به عدم تطابق می شود ) مثال 5آن قبل از کد گذاری() مثال 

 نسبت می دهد.  "فشار های خارجی رقابتی "ه های اجرایی متجاوز از یک سال را مغایر با اصول قوانین و به بهقرارداد

 الف: اسناد خارجی  5مثال 

 قرارداد های خدماتی 

قراردادهای خدماتی براسااس شخصی به عنوان بخش یاز پکیج کلی پاداش است و طول مدت ان به طور غیر 

ای رقابتی خارجی وابسته است. به همین دلیل، قراردادهای برای تعدادی از مدیران اجرایی قابل انکاری به فشاره

 از یک سال طبق پیشنهاد قواننی تجاوز می کند. 

 

 شودمی هداد نسبت( هیئت تغییرات)  داخلی رویداد یک به انطباق عدم به که طوری به است پیچیده نسبتاب  ۵ مثال

 به شرکت که( AMP4می شود ) رجوع شود به  تنظیم آب کنندهتنظیم توسط  مدیکارآ اهدافتعیین  همچنین و

 اندشده گذاری کد " داخلی " برایب  ۵ مثال در اسناد. دهد افزایش چهارم یک تقریبا را آب قیمت دهدمی اجازه

 در مثالmm02ه  . الزم است باست راست ادامه جوهرهاین موضوع   که رسدمی نظر به و کندمی تغییرهیئت  چون

قوانین ترکیبی  برخالف که این  ) است دیگر FTSE شرکتاین کرسی و مقام کرسی و مقام  زیرا رجوع شود  ب۵

(FRC ،2003 بخش )A.4.3   است که بیان می کند هیچ کس نباید به عنوان رئیس دوم از یک شرکتFSE100 

 ظیمتن هیچ و بوجود دارد  منطبق غیر چیزی چه که تنیس مشخص وجه هیچ به که باشید داشته توجه انتخاب شود (. 

 کد تنظیم شماره هیچ)  شودمی گرفته نظر در ت 9بالغی  استراتژی برای توضیح این بنابراین)  است نشده ارایه یکد

 بحث می شود.  3.1این مطلب در پایان بخش  ( است   شدهنارایه

 



 

 

 ب: اسناد درونی 5مثال 

 هییت توسط اما ، شد منصوب ۲۰۰۴ جوالی در mmO۲ رئیس عنوان به آرکلوس، جی تی آقای ، سابق رئیس 

انجام شود   مدیرههیاتدر  تغییرات ازشماری   تا بماند باقی دفتر در ۲۰۰۴ دسامبر ۳۱ تا شد درخواست مدیره

 بگیرد.  قرار در انتظار تا زمان نتایج واتر ترنت سون  AMP4و در عین حال تعیین نهایی از 

 بنابراین،. درآورده است اجرا به کد این از قبل که شودمی داده نسبت قراردادی ترتیبات بهتطابق  ، ث ۵ مثال در

 کندمی توصیه B.۷,۱ ، ( FRC ) ۲۰۱۰ شرکتی حاکمیت قانون در. کرد سرزنش توان نمی را آن مدیریت یا شرکت

 یهوای خطوط گروه.  گیرند قرار سهامداران توسط هساالن انتخابات معرض در باید شرکت FTSE ۳۵۰ مدیران تمامی که

 هیچ که کنید توجه نکته این به مجددا.  استشده دادهنشانپ  ۵ مثال در که ندارد مطابقت قانون این با المللیبین

 . استشده کدگذاری نیز یبالغ استراتژی برای توضیح این بنابراین .است نشده ارایه یکد تنظیم

 

  قراردادی محدودیت  های برای اسناد پ: ۵ مثال

 مدیران: ساالنه مجدد انتخاب

 رایب ساالنه دوره یک در مدیران مجدد انتخاب که کردند توافق ایبریا و بریتانیا هوایی خطوط ، ادغام زمان در 

 برای مدیران همه ، ۲۰۱۰ نوامبر در شرکت معمولی داران سهام نشست در. شد نخواهد انجام اولیه دوره یک

 . شدند انتخاب ۲۰۱۱ ژانویه ۲۱ ، ادغام از تازیخ عملی  ساله چهار دوره یک

 ددهنمی استعفا بعدی، مدیران آن در که است مقرراتی شامل مدیرههیات مقررات ، باال وجود قوانین آمده در با

 انسه سهامدارجل  توانایی به داوریپیش بدون منتظر می مانند.  تقویم اینده با مطابق مجدد انتخاب برای و

 اجرا  است.این موارد قابل  قانون براساس لحظه هر در مدیره هییت عضو عنوان به افرادی چنین حذف برای

 صورتی مطرح می شود  در مفهوم این.  شودمی داده توضیح سهامداران به ارجاع تطابق با ، ت۵ مثال در ، در نهایت 

 . کردند ایفا راخود  نقش تاییدیه دادن با سهامداران پس ، که یک تصممی غلط گرفته شود

 ت: نسبت به رای و مشورت سهامداران  5مثال 



 

 

 انتخاب رئیس و رئیس اجرایی

 برای استثنا یک غیراجرایی، رئیس برای اجرایی مدیر سمت گامل از بیل سر انتصاب که کندمی تایید شرکت 

 . است بریتانیا شرکتی حاکمیت قانون

 و شرکت فرد در تامین منافع بهترین عنوان به بی نام او را مدیرههیات ، انتصاب این ادایج در ، حال این با

 ویق روندی,  انتخابات کمیته ، انتصاب این ایجاد در که است باور این بر هیات.  گرفت نظر در آن سهامداران

د که موافقت خود در مورد خو اصلی سهامداران با شرکت ، فرآیند این از بخشی عنوان به. دنبال کرده است را

 کرد.  مشورت تغییرات هیئت را اعالم کرده بودند، 

 

علت خاص باشد تا نیازی به نسبت دادن عدم تطابق به کسی و یا چیزی درون شرکت نباشد.  تواندمی انطباق عدم

  که دکنمی ادعا " آرا اتفاق به " مدیره هییت که هنگامی ، حال این با.  ندارد وجود قانونی سوال هیچ ، بنابراین. باشد

را مطرح   همسال این که باشند مایل باید گذاران سرمایه ، است سهامداران و شرکت منافع این فرد بهترین تامین کننده 

 یک عنوان به را اسناد ما ، نتیجه در. کنند در زمانی که هیئت تمام توجه خود را بروی منافع خود گذاشته است

 از برخی با اگر مشروعیت تایید در توانندمی ۸ و ۷ ، ۶ مدارک و اسناد.  ایمکرده بندیقهطب بالغی استراتژی

 . باشند موثرتر ، شوند ترکیب منفی احساساتبه حداق رساندن  مانند قبلی هایاستراتژی

 جلب توجه ۳.۱.۶

 ،پیتمن & جونز ؛ ۲۰۰۳ نو،) بولی است دیگرانچاپلوسی کردن از  به مربوط که است بالغی استراتژی یکجلب توجه 

 در سعی که باشد مدیرههیات جلب توجه می تواند از مثال یک (. ۱۹۸۴ ،تدسچی  ؛ ۲۰۰۵ ، کالرک اوگدن ؛ ۱۹۸۲

 به رازی کندمی ایجاد را مشروعیت نوعی امر این حضار برای.  اندبوده دخیل کد توسعه در که دارد کسانی از چاپلوسی



 

 

 برای ، ( ii ) ۶ مثال و ( i ) ۶ مثال.  هستند همسو کد دهندگان توسعه با مدیره هییت ای مدیریت که است دلیل این

 . اندشده ارایه مفهوم این دادن نشان

 ( i ) ۶ مثال

ما کامال از قوانین جدید و مدیریت که در ان حاکمیت شرکتی در انگلستان به طور عملی دنبال می شود، 

مسئولیت شرکت برای ارائه رهبریت را در دروه ای طوالنی مدت در حمایت می کنیم. به خصوص ما برروی 

 شرکت تاکید می کنیم. 

 

 ( ii ) ۶مثال 

 هک کنند حاصل اطمینان اندشده متعهد ، شرکت دبیر و اجرایی مدیران با همراه ، شرکت اجرایی غیر مدیران

 . کندمی فراهم را ی موثر رهبری شرکت مدیرههیات

 هیات.  کندیم مشخص را(  " کد ")  بریتانیا شرکتی حاکمیت قانون با شرکت انطباق کتی،شر حاکمیت بیانیه

 ، حال این اب.  کندمی استقبال پاسخگویی و مسئولیت بر شدهاضافه تاکید و کد توسط شدهارایه شفافیت از

 حاکمیت که است اورب این بر هیات ، دارد وجود شرکتی حاکمیت بیانیه نقش هیئت در  مورد در که همانطور

 مدیره هییت اعضای.  مهم است خاصی رهنمود هر یا قانون به پایبندی از بیش حدودی تا موثر رهبری و خوب

 به مدیریت که حالی در دنبال می کنند،  شرکت موفقیت پیشبرد برای را خود هایمسئولیت جدی طور به

 شرکت می پردازند.  در مورد انتظار از هرشخص  رفتارهای و باال اخالقی استانداردهای دادن نشان و ریسک

 

ی یک ، عدم تطابق دو ، ( i ) ۶ مثال در.  داردن مطابقت کد با کامال یشرکت هیچ ،جلب توجه  رغمعلی,  مورد دو هر در

 ودوج اداشپ کمیته مدیرههیات رئیس مورد در یکی و اجرایی غیر مدیران انتصاب شرایط به دسترسی قابلیت در نتیجه



 

 

 به احترام در اجرایی مدیران توسط کهدریافتی هایی .  است جالب تروسیع حوزه ای بررسی ،(  ۲)  ۶ مثال در.  دارد

نامربوط در نظر " که چرا (D.۱,۲ کد مقررات خالف بر)  است نشده فاش ، آیدمی بدست اجرایی غیر هایموقعیت

 از که کندمی ادعا اینکه وجود با)  اسمیت گروه( .  70، ص2011، اسمیت گروه ساالنه گزارش) کرفته شده است"

 برای آن ساالنه گزارش دیگر در توضیحات بنابراین)  دهدمین ارایه را کد مرجع(   " استقبال می کند " وضوح

 یدرآمد چنین اجرایی مدیران آیا که خواهان شفافیت در مورد این کد تنظیم( .  استشده گذاری کدبالغی   استراتژی

 باید پاسخگو اجرایی مدیران است که بخشی این. چقدر است درآمد میزان چنین صورت در ، خیر یا کنندمی حفظ را

 از ار اجرایی مدیران توجه است ممکن که کنند تعیین را دیگری منافع میزان تا کندمی کمک سهامداران به وباشند 

 رسدمی عیدب نظر به اما هستند کوچک مقادیر چون دباط باشاین مسئله بی ارت است ممکن ، البته.  کند منحرف شرکت

غیر شفافیت   این.  است نشده فاش  هستند، هنوز میزان ان ها توجهقابلدرگیر  مقادیر که دارند نظر در داران سهام. 

 را توضیح این ما چرا اینکه مورد در را بیشتری پشتیبانی و  است ناسازگار ۶ (ii )مثال در شرکتجلب توجه  بیانیه با

 . دهدمی ارایه کردیم، کدگذاری بالغی استراتژی عنوان به

 الگو بودن  و ییارتقا خود .۳.۱.۷

خود ارتقایی و الگو بودن به عنوان دو استراتژی بالغی مجزا در تحقیات قبلی در نظر گرفته شده اند ) بولینو و ترنلی، 

اما برای اهداف این مطالع تمایز میان این دو دشوار است.  (2005؛ اوگدن و کالرک، 1982تمن، ؛ جونز و پی2003

.  ددهن ارتقا را خود صالحیت سطح ادعای با کنندمی سعی هاسازمان یا افراد که است جایی خود ارتقایی و الگو بودن

 از فرضی مثال یکاست )الگو بودن(.  دیگران برای مثالی هاآن رفتار کنندمی ادعا که است هاییشرکت مشابه این

 خود اهداف به رسیدن و کد کارگیریبه در ما شرکت ":  به این صورت باشد است ممکنو الگو بودن  خود ارتقای

 هرگونه از مخاطبین بنابراین.  " استبرده خود حکمرانی ایرونده برای را ایجایزه شرکت " و تبحر دارد، و یا  مهارت



 

 

 سیستم که کندمی ادعا شرکت ، ضوابط با انطباق رغمعلی ، ۷ مثال در.  وندشمی دور حکمرانی هایرویه مورد در سوال

 را دارا است.  قوی حکمرانی

 

 ارتقایی و الگو بودن خود:  ۷ مثال

 ، ما حکمرانی اصول ارزش قائل است و این مطلب در شدت به شرکتی حاکمیت هیات به شدت برای  این

 براساس مستمر با بهبود رویکرد این. آن ها منعکس می شود  زمرهرو کاری ایرونده و عملکردها و هاسیاست

 ریسک مدیریت برای دقیق رویکرد یک و الگوبرداری و خارجی هایحسابرسی ، داخلی اهداف درمورد ارزیابی

 شود. می پشتیبانی

 پنج در انطباق عدم حتوضی.  استشده توصیفکه در ابتدا آمد(  3) در مثال  "ناچیز"به عنوان موضوعی  انطباق عدم

است ) هولدینگ های   مستقل هیات داشتن رای اکثریت  برای الزام نقض شامل( که 66بعد آمده است )ص صفحه

ARM  pl، نقض چنین است ممکن دیگران.  ( داشتند اجرایی مدیر شش و اجرایی مدیر چهار ، زمانی دوره یک برای 

 هن اجرایی غیر مدیر یک که داد رخ زمانی نقض این ، همچنین.  دکنن تلقیاساسی   " کوچک " جای به را بنیادی

اتفاق بیفتد، اما امکان پیش بینی ان هم  ناگهانی آنی و  کهنبود   موقعیتی دقیقا واین  ، کرد تکمیل را خدمت سال

 یک اب قطعا اقانطب عدم.  دنشو بررسی خاص طور به باید سال شش از فراتر شرایط ، قانون این براساس.  وجود نداشت

  plcگزارش سالنه هولدینگ های  از ۶۱ صفحه در خود ارتقایی که بالغت اما است سازگار قوی حکومتی سیستم

ARM    ( ۷ مثالگرفته شده است  ) از باید مخاطب که است تناقض این.  است متناقض ۶۶ صفحه توضیح بابه نظر 

 کندمی مطرح شرکت شرکتی حاکمیت سیستم نتیجه در و وضیحت مشروعیت مورد در را هاییپرسش زیرا شود آگاه آن

. 

 چالش/  ترس. ۳.۱.۸



 

 

 دتوانمی چالش.  کندمی شناسایی را حمله و مبارزه هایاستراتژی طلبی،مبارزه مورد در نوشتن هنگام(  ۱۹۹۱)  الیور

 ترمیتهاج حمله مقابل، در.  دازندپرمی فردی کد مقررات یا فردی اصول یا اصول پایه چالش به هاشرکت که باشد جایی

 یک عنوان به خاص طور به است ممکن چالش.  باشد کد کردن محکوم یا کردن تحقیر شامل است ممکن و بوده

 استراتژی - "پایان و نتیجه توجیح کننده ابزار است ")  شود ترکیب تعالی با که هنگامی باشد قدرتمند بالغی استراتژی

 شود حذف " باالتر اهداف " به ارجاع با تواندمی انطباق عدم از " منفی عواقب " گونه هر ، تیبتر این به( .  ۴ بدیعی

 تواندنمی انطباق عدم که است به این معنا  ، شودمی کشیده چالش به کد که هنگامی(. 497، ص.2005)آرتس، 

  مدیریت ، مثال این در . (1992و سادن، می دهد السباخ  بهبود ان را  ، واقع در ، کند تهدید را حاکمیت و مشروعیت

 قرار سوال مورد که است قانون مشروعیتاین   و تغییر داده است کد به شرکت ازمخاطب خود در سوال پرسیدن را 

ب یک چالش شدید یا مشخص  8 و کوچک چالش یک الف – ۸:  است زیر دسته دو شامل ما شناسیگونه.  گیردمی

عامل حواس  " و مدیرههیات در میان   " اندازتفرقه ":  کد را مورد مخاطب قرار می دهدالف به ظاهر   ۸ مثال.  

 ترتهاجمی چالش یک - باشدشده بندیطبقه ب۸ شکل به تواندمی توضیح این.  است حمله از بخشی رئیسبرای  "پرتی

 القوهب " کنندهتعدیل واژه وجود  دلیل به ، حال این با.  در نظر گرفته می شود قوی حمله یک عنوان به - ترمصمم یا

 مطالعه این نمونه از خارج اگرچه.  دهدمی شکل را مفید ای مقایسهب  ۸ مثال.  شه است بندیطبقه الف ۸ مثال در "

 توضیح.  اندکرده انتقاد سال چند برای قانون از شرکت این مدیران ،( است شرکت FTSE ۲۵۰ شرکت یک این) 

ته به جد این مطلب را بیان داش که حالی در نیست، موافق حکمرانی مورد در فعلی تفکر با چرا اینکه رهدربا مدیرههیات

 هایدیدگاه که معتقدند مدیران ، جالب طور به.  است تمطابق با رابطه در پذیریانعطاف اهمیت نشان دهنده  ، اند

 ستا مفیداز آن جا  مساله این در انتقادی رویکرد این. است سازمانی گذاران سرمایه از ارزشمندتر مشتریان و کارمندان

 بهانه یک احقیقت حمله این آیا که بگیرند تصمیم باید مخاطبین.  کندمی مطرح را کد از زیربنایی فرضیات برخی که



 

 

 گرید قانون این که رسدنمی نظر به ، شود حمایت مدیریت یا و مدیره تهیئ توسط حکومت اگر.  خیر یا است مناسب

 . باشد نیاز مورد

 الف  8مثال 

هیئت همان طور که در قواننی امده است، مدیر ارشد غیر اجرایی مستقلی را انتخاب نکرده است زیرا معتقد 

برای نقش رئیس هیئت عامل است که تشخیص چنننی شخصی می توانند در کل ساختار تفرقه ایجاد کند 

 حواس پرتی و نگرانی باشد.

 

 ب۸ مثال

  شرکتی حاکمیت

 همانطور ، لیفع شرکت مشاوره هایجنبه از بسیاری که بود یشرفتهتا آنجا پ  دیدگاه این ، گذشته سال بیانیه در

 . بودند " ناقص عمیقا " ، شد مطرح ترکیبی کد در که

 ردهک عمل بد بسیار ، متعهد غیر افراد با مقایسه در اغلب سازگار پاب هایشرکت " که کرد اشاره بیانیه این

 معموال اجرایی مدیران اکثر و نقش رئیس را داشت آن در عامل مدیر که پاب هایشرکت ، خاص طور به .بودند

 هایشرکت رسدمی نظر به که آمیزفاجعه خطاهای ایجاد از  کار در این حوزه را داشتند، تجارت قبلی تجربه با

 معکوس اغلب هاپاداش برای اهداف تعیین که شد اشاره همچنین.  کردند اجتناب ، هستند آن مستعد سازگار

 . دهند افزایش را درآمدها تا بگیرند مالحظهبی تصمیمات تا کندمی تشویق را هاشرکت و استشده

و  ارمندانک بین جلسات بر زیادی تاکید که انتقاد قرار می دهند را مورد قانون ویژه خود به گذشته سال بیانیه

کیدی برروی دیدگاه مدیران در مورد خریداران و کارمندان که  در عمل برای رفاه سهامداران دارد و هیچ تا

 .آینده شرکت مسئله بسیار مهم تری است ندارد.



 

 

 انکار یا کردن پنهان.  ۳.۱.9

 یا کردن پنهان به مربوط هاآن مخفی کاری .  نیستند صریح کامال قانون این از خود دیدگاه مورد در هاشرکت همه

 کنندمی ادعا مدیران اینکه یا( 1980) شانباخ،  دهدنمی رخ انطباق عدم رویداد که دهدمی نشان انکار.  است استتار

 یحاتتوض زمینه در. می کند تقلید به تطابق  را انطباق عدم نظر به تواندمی این(. 1980) اسکلنکر،  هستند گناهبی که

عدم انطباقات بدون   از برخی قبول یا انطباق عدم وجود با هاشرکت.  دارد وجود احتماالتاز   تعدادی ت،مطابق عدم

توضیح داده نشده است، حذف  انطباق عدم. در این مطالعه، کنند نشان دادن همه آن، می تواننند ادعای تطابق

 توضیحات می تواند تشخیص را بدون داشتن حسابرسی در مورد تجارت دشوار کند )هرچند این مطلب حوزه ای مهم

 در برای تحققیات آینده باقی می ماند(. جهار استراتژی بالغی مخفی کاری در گونه شناسی ما به شرح زیر هستند:

  در این نوع همچنین الف(.  9عدم تطابق گفته شده است اما هیچ دلیل یا توضیحی داده نشده است )استاتژی بالغی 

 این اچر اینکه برای توضیحی هیچ اما است،شده حل کنونا مساله این که کندمی بیان شرکت کهکاربرد دارد  جایی

ی ارائه املک توضیح ، بپرسند بیشتری سواالت خوانندگانالزم باشد  اگر.  کندنمی ارایه استداده رخ اول وهله در مساله

 دهنش ارایه توضیحی هیچ که آنجا از.  است انطباق عدم این که نکنند درک حتی است ممکن خوانندگان.  نمی شود

 . ندارند کد از دقیقی دانش خوانندگانزمانی که  خصوص به ، باشد متمایز انطباق از است ممکن ،است

 لماتک " از استفاده طریق از کنند سعی است ممکن(  نویسندمی را هاگزارش که مدیرانی ، دیگر عبارت به)  هاشرکت 

الف(.  9)استراتژی بالغی  کنند پنهانعدم تطابق را (  ندهست کنندهگمراه عمدتا که اظهاراتی یا کلمات)  " دوپهلو

 این ، ما لعهمطا در. متغییر هستند دیگر شرکت تا یشرکت اززیرا که  است دشوار بسیاراز قبل  ودوپل کلماتتشخیص 

.  ندکنمی تمرکز انطباق روی بر عوض در ، کنندمی منحرف تمطابق عدم از را خوانندگان که هستند کلماتی کلمات

 به است ممکن شرکت:  کنندرا   " خاصی موارد جز به کامل انطباق " ادعای است ممکن هاشرکت ، مثال عنوان به

 باالترین " است ممکن شرکت این.  کند ترکیب هم با را مورد چهار شاید اما کند، اشاره انطباق غیر آیتم سه



 

 

 اب انطباق عدم و باال استانداردهای ادعای چه اگر.  کند ادعا را " تمطابق عدم رغمعلی شرکتی حاکمیت استانداردهای

 استفاده.  اشدب گستاخانه نظر به " باالترین " استفاده از لفظ  که رسدمی نظر به اما ، است قبولقابل کد هایجنبه تمام

 اورب یا و شده است اهگمر یا و کرده پرت را خود حواس خوانندگان که باشد معنی این به تواندمی " دوپهلو کلمات " از

 تنها مطمئن نیست که آیا شرکت قوانین را رعایت می کند یا نه. یا می کند و  رعایتقوانین را  شرکت که کنندمی

 غت ساختاریبال برای باید انطباق عدم توضیحات آن در که به کار بگیرند  را شفافیت استراتژی یک است ممکن مدیران 

 شرطی با اغلب انطباق ، بالغی استراتژی این در.  پ(9) استراتژی  نامیممی انگشت"  شکار"آن را  ما.  شوند جستجو

در  صفحات به معموال ، است نشدهتعریف " زیر "در حالی که  ، " شد ذکر مواردی که در زیر  جز به ":  شودمی ادعا

ی شوند و یا فورا در ادمه مطلب لیست ) یعنی عدم تطابقات بولد نمی شوند، شمارگذاری نمدارد اشاره ادامه می آیند،

 و انطباق ادعای و توصیف بین تشخیص اوقات گاهی.  است سازمشکل یدالیل  به مساله این وار ظاهر نمی شون(. 

 هک دانندنمی خوانندگان ، این بر عالوه. حداق یک مورد باشد تواندمی انطباق عدم. است دشوار انطباق عدم توضیح

این عدم  تواندمی ، نهایت در.  است مورد یک حداقل فرض ما اگر ، قرار است اشاره شود تمطابق عدم از نمونه چند

 برای طباقان عدم ، بنابراین.  است نامشخص پایانی نقطه زیرا باشد صفحات زیادی تعداد خواندن شامل تطابق می تواند

 . نیست شفاف کامال شرکت و است دشوار خوانندگان

 عدم منطقه به مربوط که را کد مقررات شماره هاشرکت آیا که است این به مربوط ت( 9بالغی )  استراتژی آخرین

 و  دشونمی حذف توضیحات از معموال هاشناسه کد تنظیم بخش ،جالبی طور به.  خیر یا کنندمی ارایه است انطباق

حذف .  ندارند مطابقت چیزی چه با زیچه چی دقیقا که شوند نمطمئ تا سازدمی دشوار خوانندگان برای را کار این

به روشنی برروی  .A3.2شماره شناسه کد ها در مورد این که چه چیزی مطابقت ندارد شفاف نیست ) ارجاعاتی مثل 

  موضوعاتی در متن تاکید دارند و تشخیص ان ها هم آسان است(. 



 

 

 تهیئ عضو یک چرا که نیست واضح اما ، کندمی فراهم را بیشتری اطالعات " ۴۹ صفحه " اگرچه ،الف ۹ مثال در

 جزئیات تمام سپس و کرده شناسایی را کمیته اعضای باید خوانندگان.  باشد داشته قرار پاداش کمیته در باید مدیره

 چرا که دنکن فرض سپس و نیست مستقل اجرایی غیر ان مدیر بفهمند که کدام یک از   تا بگیرند کار به را مدیران

دگان در است تا خوانن نیازمند نتیجه در و شودنمی فراهم انطباق عدم دلیل بنابراین.  باشد کمیته در ایدب هاآن از یکی

  این زمینه بیشتر کار کنند. 

 برای آن بیان نشده است  دلیلی هیچ اما ذکر شده است ،  انطباق الف: عدم ۹ مثال

 :  نکرد موافقت که در ادمه آمده است بریتانیا شرکتی حاکمیت قانون مقررات با شرکت ، سال طول در

 صفحه الزحمهحق کمیته گزارش به . نیست مستقل کمیته اعضای از یکی:  پاداش کمیته مستقل .عضویت1

 کنید. مراجعه ۴۹

 عهدت یک" دلیل به تواندنمی اجرایی غیر مدیر یک که شوندمی مطلع خوانندگان ، (iiالف ) 9  مثال در ، مشابه طور به

 اما ،قانع کننده ای ببینند  توضیح را این است ممکن برخی اگرچه.  کند شرکتAGMدر  " دیگر فشرده یتجار

 اییاجر غیر یتمدیر برای کافی زمان تواندمی فرد این آیا ؟ بود چه دقیقا کار این دلیل.  مطرح می کند را یمسائل

 خو ساالنه گزارش در این از پیش.  کند فراهم هاپرسش این به پاسخ برای اطالعاتی تواندمی  GSK ؟ باشد داشته

GSK  ،این   جمع اما اشاره دارد ( ۸۲.  ص)  " زودتر از موعد " جدید ماده یک از پیروی و قانون این از استقبال درباره

 نیست، دشوار است.  کافی ی  که توضیحتوضیحبا  داوطلبانه شفافیت

 اما دلیلی بیان نشده است  (: عدم انطباق گفته شده است iiالف) 9مثال 

، ما از شرایط قوانین به استثتاء قانونی که الری کالپ به دلیل تعهد تجاری تحت فشار 2011در طول سال 

 نیست، پیروی کردیم.  AGMدیگر قادر به شرکت در 

 



 

 

 نبهج یک که جایی در ویژه به " استثنای به بعدی عبارت با   "پیروی کرد  مفادی تماماز  گروه "عبارت ،ب ۹ مثال در

 در نظر که رسدمی نظر به توضیح ایننیست، تضاد دارد و مسئله منحرف کننده ای است.  آن با مطابق کد از کلیدی

 را تداعی می کند. کامل انطباقهمان  خواننده

 ب: استفاده از واژگان دو پهلو  ۹ مثال

 عمل در حکومت

حمایت  شد منتشر ۲۰۱۰ ژوئن در مالی گزارش ورایش توسط که بریتانیا شرکتی حاکمیت قانون از ما

 2011 سال دسامبر 31 در که  سال طول در قانون مفاد تماماز  گروه که گیریممیرنظ در ما. کنیممی

به  مدیره تئهی از نیمی حداقل که کد مقررات استثنای  به ، پیروی کرد رسید پایان به

 نمدیرا" عنوان تحت  زیر بند امردر این دالیل .باشد ستقلم اجرایی غیر ازمدیران  باید ، رئیس استثنای

 موجد است.   www.frc.org درها  کدی از این هاینسخه  .شودمی داده توضیح تفصیل به" غیراجرایی

 متن  ی دربزرگ مانع   "در ادامه "(واؤه  iiپ) ۹ مثال در است.  "شکار انگشت"مربوط به شفافیت   بعدی هایمثال

 ، "امهدر اد " کلمه جای به.  باشند کاه در سوزن یک یا انگشتانه یک دنبال به آن طریق از باید خوانندگان که است

 پراکنده ماهیت.  کندمی استفاده " در حالی که خالف آن ثابت شود ذخیره " نادقیق عبارت از  ( ii )پ ۹ مثال

 . سازدمی دشوار رای تطابق  غیر توضیحات یافتن وتطابق ها   همه شناسایی, شفافیت

 

 (: شفافیت شکار انگشتانهiپ) ۹ مثال

 شرکتی حاکمیت

 ترتیبات مدیره تهیئ ، 2003 سال طول در.  است شرکتی حاکمیت استانداردهای باالترین به متعهد گروه این

 رسیابحس هایکمیته دستورالعمل و(  کد)  شرکتی حاکمیت در جدید ترکیبی قانون پرتو در را خود حکمرانی



 

 

 طور به شرکت این چه اگر.  داد قرار بررسی موردمناسب  زمان در را ضروری تغییرات و(  اسمیت گزارش) 

 توسط سال طول در تغییرات بر بیشتر نظارت اما نداشت، تطابق ۲۰۰۴ سال در قانون مفاد تمام با کامل

 در تغییرات.  شد خواهد ضمینت سال های بعد از آن و 2005 سال در کل که شد تصویب سال در مدیرههیات

 توضیح زیر در کد اصول اعمال چگونگی درباره گزارش یک همراه به سال طول درتطابق  جزییات و 2004 سال

 شده است.   داده

  

  (: شفافیت شکار انگشتانه  ii)۹ مثال  

 اصول از " هانسون " که روشی.  حساب باز می کنند  خوب تجاری اداره برای  مدیره برروی هیئت  سهامداران

) 2003در قوانین ترکیب در مورد حاکمیت شرکتی که از سوی کمیته گزارش مالی در جوالی سال   شناسایی

 کند در گزارش های مدیران و در گزارش پاداش توصیف شده است. هنسون می ( استفاده"کد"تحت عنوان 

خاطر نشان کرد به استثنای مورادی که خالف بررسی پیروی کرد باید  تحت سال طول در کاملالز این قوانین

 آن ثابت شود.

 

دامنه عدم  3جدول 

 تطابق 

    

    FTSEشرکت  100 

پنل الف : واحد 

 تحلیل : شرکت ها 

2004/05  2011/12  



 

 

 

شماره. اقالم غیر 

 تطابقی

 % شماره   % شماره 

1 21 33% 25 58% 

2 16 25% 10 23% 

3 15 24% 2 5% 

4 6 10% 4 9% 

5 0 0% 2 5%  

  %0 0 %8 5 و بیشتر  6

کل تعدا شرکت 

 های غیر تطابقی 

63 100%  43 100% 

کل تعداد اقالم غیر 

 تطابقی 

168  77  

  نقض  1.79  نقض  2.62 میانگین 

پنل ب. واحد 

 تحلیل: تو ضیحات 

    

کل توضیحات غیر 

 تطابقی

146 100%  71 100% 



 

 

میانگین برای هر 

 یر تطابقیشرکت غ

  توضیح 1.65  توضیح  2.32

 

 

 تیاکمانطباق در وسط گزارش ح هیانیاست که ب ییجا نیاست . ا "ی/نزولیصعود" تیشفاف "شکار انگشتانه"نوع از  یک

 ری. تاثشودیم ند،ظاهریآیاز موارد که در ادمه م یکه در  باال و برخ نیاز نقض قوان یبرخ یبرا حاتیبا توض یشرکت

 تیحاکم گزارش انیانطباق در پا هیانیدر نگاه اول ، ب  (iii)پ9است . مثال ، مثال  کنندهجیخوانندگان گ یبرا یکل

نشان  "شود  انیدر باال ب نکهیمگرا "حال ، عبارت  نی. با ا کندیعدم انطباق اشاره م تمیو به دو آ شودیظاهر م یشرکت

را  "انگشتانه شکار  " ر( عناصiiiپ ) ۹انطباق وجود دارد . مثال هیانیاز عدم انطباق در ب یگرید یهاکه نمونه دهدیم

 حاتیکجا دنبال توض نکهیدر موردا ییراهنما چیاست که در آن خوانندگان ه یاظهارات دسته از دارد ، اما بهتر از آن

که عبارت )  شوندیم هیارا " شتریب یاستثناها"بعد از عبارت  تمی، دو آبالغی یدستکار مورد نی. در ا ندارندبگردند ، 

ینم تیهدا "که در باال اشاره شده است " هاتمیآ نی، خوانندگان به احال نی( . با ادر آن ها نیامده است" به اختصار"

 . کندیبه خوانندگان کمک نم شفافیت یبرا کردیرو نی. ا مانندیو به طور موثر پنهان م شوند

 (: شفافیت صعودی/نزولیiiiپ)9مثال 

 با قوانین کدها  تطابق

مگر در باال به آن اشاره نشده باشد ، شرکت در طول سال مالی تحت نظارت با پیروی از استثائاتی که در ادمه 

 می آید، تطابق دارد. 

 



 

 

  کد تنظیم قانونشماره  آن در که است یموقعیت به مربوط کننده افشا غیر هایحوزه ترینمتداول از یکی ، نهایت در

شفافیت در نظر  کیفیت از ایجنبه عنوان به ( این موضوع را2015(. شریوز و برنان )  A.3.2باشد ) مثال  اشاره نشده

 ینکها دلیل به)  کنند حذف را کد تنظیم هایشماره توانندمی هاشرکت چرا که دارد وجود مختلفی دالیل.  می گیرند

 هایجنبه دک مفاد دو یاو  است صحیح کد کدام کد، که تندنیس نمطمئ مدیران یا ،کنندمی تغییر کد تنظیم هایشماره

 طباقان عدم به توجه همواره کد تنظیم شماره شناسایی.  است موثر بالغی استراتژی یک اما(  دهدمی پوشش را مشابه

 بخش یهاشناسه به تا دارند تمایل هاچشم.  دارد وجودشماری از عدم تطابقات   که کندمی جلب زمانی ویژه به را

ناتطابقات را از دید همه  پنهان نگه می   کد تنظیم اطالعات  . بنابراین، نداشتن کنند توجه .A.۳,۱ و C.۳,۲ مانند

 مدرکی عنوان به.  شوندمی داده ارجاع ، واقع در ، ها به ان ها کد مورد از اقالم چند ندانند است ممکن خوانندگان. دارد

را به جای حروف به عدد بنویسند تا   ۲۳(  مثال برای)  که کنندمی توصیه ویسندگانن به وب طراحان ،ادعا  این برای

 ت توضیحی برای نبود مفاد کد است.  9(.  مثال 2007بیشتر توجه را به خود جلب کند. نلسون، 

 ت: هیچ مفاد کد ارائه نشده است ۹ مثال

 صابانت استثنای به سال طول در که ریتانیاب شرکتی حاکمیت مقررات و اصول از که دارد نظر در مدیرههیات

 عضویت ، باشید آگاه است ممکن که همانطور.  کند پیروی ، بررسی کل سال تحت  برای مستقل ارشد مدیر یک

 یک ابانتص بر تصمیم ، کنند کارهم با مدیرههیات که زمانی تا و کرده تغییر توجهیقابل طور به مدیرههیات

 . نمی شود ساحسا مستقل ارشد مدیر

 

 

 . گونه شناسی 3.2



 

 

 یحاتتوض از مخاطبان کردن متقاعد/  توجیه برای بالغی هایاستراتژی از شناسیگونه یک شکل به ما هایمثال و بحث

 کمک خوانندگان به شناسیگونه. ارائه شده است( ۱ شکل)  بریتانیا شرکتی حاکمیت کد با انطباق عدم برای شرکت

ان می بی خود توضیحات حقانیتدر مورد  خوانندگان کردن متقاعد برای هاشرکت که را مختلفی یرویکردها تا کندمی

 مورد در یبیشتر بررسی و تحقیق به ،به عناصر بالغی متن توجه می کنند خوانندگان که وقتی.  کنند درک دارند،

 شرکت ینا حکمرانی سیستم که شوند قاعدمت خوانندگان که باشد طوری باید توضیحات.  پردازندمی(  غیره یا)  اعتبار

 کارب یانطباق غیر توضیحات تحلیل در تحلیلی چارچوب یک عنوان به راگونه شناسی  ما.  است پیشنهاد این با معادل

 . گیردمی قرار بحث مورد هاداده کدگذاری با ارتباط در ۴ بخش در شناسیگونه.  بریممی

 
 ،Beattie از 2 و 1 شکل) شرکتی اداری انطباق عدم توضیحات در پیچیده/  لفظی راهبردهای تایپوگرافی - 1 شکل

McInnes و Fearnley 2004.) 



 

 

 روش و نمونه ، تحقیق مسایل .۴

 هاشرکت بدیعی هایاستراتژی )سوال اول (  : کنیممی اعمال تحقیق سوال سه به رسیدگی منظور به راونه شناسی گ ما

 انیزم دوره دو با مقایسه در توضیحات در بالغی هایاستراتژی از استفاده)سوال دوم(  ؟ کنندمی استفاده توضیح در

  ؟ شوندمی استفادهبالغی  هایاستراتژی حد چه تا)سوال سوم(   و ؟ است چگونه

 هاگزارش کهاست    FTSE شرکت 100متشکل از گروه اولین.  است  FTSEشرکت  100از  گروه دو شامل نمونه

، FRC)(  ۲۰۰۵ یا ۲۰۰۴ سال از معموالنشان می دهد  )  ۲۰۰۳ قانون با انطباق خود را  بار اولین به مربوط ساالنه

 از کد چه اگر.  شد انتخاب( میزان تغییرات در کدها است ترینبیش حاوی که)  ۲۰۰۳ قانون از بعد سال ) .2003

 انواع که شدمی احساس بنابراین .داشتند را اهمیت ترینبیش ۲۰۰۳ تغییرات ، استرفته بین ازتناسخات  دیگر طریق

 گزارش که است  FTSE شرکت۱۰۰ به مربوط دوم گروه.  دکنمی فراهم شناسیگونه از استفاده برای را توضیحات

( که به دنبال FCR  ،2010از قوانین بود ) 2010و مربوط به نسخه   شد منتشر 2011 2012،  سال در هاآن ساالنه

 ظاهر شد و تغیرات بیشتری را ایجاد کرد.  2008بحران های مالی سال 

را حذف  خود ساالنه هایرشگزا از انطباق عدم برای توضیحات خوردند، شکست کد با انطباق در هاشرکت که جایی

 ای ثالث هایسایت وبکه   گرفته می شود ( شد داده ترجیح)  شرکت هایسایت وب از ساالنه هایگزارش.  می کنند

دعا ا که هاییشرکت تمام.  می آید بدست دیگر منابع یا هاکتابخانه ، شرکت از یهاینسخه  حلراه آخرین عنوان به

 به را(  ۲۰۰۶ ،مثل تحقیقات مکنیل) گذاریسرمایه به اعتماد ما.  شدند حذف نمونه از تندداش مطابقت کد با داشتند

 انجمن)  گذاریسرمایه هایشرکت انجمن مانند جایگزین ایکده از پیروی آن ها و اجازه تخصصی ماهیت دلیل

 . کردیم حذف ( ۲۰۱۶ ، گذاریسرمایه هایشرکت



 

 

توضیحاتی  

برای عدم 

 تطابق 

   

تراتژی اس

های بالغی/ 

سفسطه 

 گری 

. 8 .مخفیکاری/انکار9

 ترس/چالش

.خود 7

 ارتقایی 

.جلب 6

 توجه 

. 4 .نسبت5

 تعالی

به  3

حداق 

رساندن 

احسااست 

 بد 

.اقدام 1 .قدرت 2

 اصالحی 

هیچ دلیلی داده 

 الف  9نشده اس 

جزئی  

 الف8

عامل های   

 5خارجی 

 الف 

اتخاذ  

شده 

 1است 

 الف 

پهلو  واژگان دو

 ب 9

خشن تر 

 ب 8

در درون 

 ب5شرکت 

در زمان 

بندی 

مشخص 

برنامه 

ریز شده 

است 

 ب1

شکار انگشتانه 

 پ9

دالیل  

 پ5قانونی 

در آینده 

قول 

داده 



 

 

 

 ۱۶۸ کد نقض که است(  ۴۳)  سازگار غیر شرکت ۶۳ از متشکل(  براکت در ۱۲/  ۲۰۱۱ با ۰۵/  ۲۰۰۴)  ینهای نمونه

 با توضیحات.  بود(  ۱,۷۹)  ۲,۶۷ سازگار غیر شرکت هر در کد نقض تعداد میانگین.  دهندمی پوشش را(  ۷۷) 

 تا نهساال هایگزارش در " شرکتی اکمیتح " یا " کد " ، " انطباق " کلمات برای(  الکترونیکی صورت به)  جستجو

 همه که شد مطمئن محقق که زمانی تا تکرار می شود سپس و شود، مشخص شده است یافت مربوطه بخش که زمانی

 ررمک جستجوهای این نقض برای مختلف هایمکان در توضیحات ، اوقات گاهی. کنار هم قرار گرفته اند مرتبط اقالم

 را ۳ جدول)  شد داده توضیح(  ۱۲/  ۲۰۱۱ در ۷۱ و ۰۵/  ۲۰۰۴ در ۱۴۶)  ۲۱۷ مجموع در . دشونمی گرفته نظر در

 (. ببینید

)اسمیت و تافلر،  "ی محور مفهوم "محتوای  تحلیل .است متمرکز انطباق عدم هایبیانیه در کلمات روی بر تحقیق این

یل تجزیه و تحل(  اطراف متن یعنی)  مشترک متن به ارجاع وسیله به( در جایی کاربرد دارد که کلمات و معانی  2000

 یشرکت هایگزارش در بالغی  تحلیل برای ادبیات در شدهپذیرفته رویکرد یکمعنا محور   محتوای تحلیل.  دمی شون

 و خوانده دقت به باید اطراف متن ،بالغی تحلیل در. (۲۰۱۳ ،کامال و رامال ؛ ۲۰۱۲ ،بوجاکی ؛ ۲۰۱۳ ،بورال)است 

 و مجدد کدگذاری کدگذاری، دقیق فرآیند یک شد، استخراج ساالنه هاگزارش از توضیحات که زمانی. ودش تفسیر

شده 

 1است 

 پ

هیچ شماره مفاد 

کدی داده نشده 

 ت 9است 

رای  

سهامدران و 

 مشاوره 

 ت5

وضعیت 

را تحت 

نظارت 

قراردادن 

 ت1



 

 

)  دهستن ما شناسیگونه در بالغی استراتژی نه بر مبتنی کدگذاری هایمقوله. می شود انجام دوم کدگذاری سپس

 تفادهاس با گذاری کد.  ایجاد می شود کدگذاریصفحه  یک( .  ببینید را ۱ شکل

 

 1توضیح 

 کد گذاری استراتژی بالغی متفاوت در یک توضیح 

 برگرفته از گزارش ساالنه گروه ایرالین بین المللی 

 کلید واژگان موثر در تصممی گیری ها زیر ان ها خط کشیده شده است 

 . انتصاب مدیر ارشد مستقل: 5

د ها مدیر ارشد مستقل در دنبال کردن قواننی برای نسبت دادن عملکر بهترین منفعتهیئت ان را به عنوان  

 حاکیت شرکتی برای رئیس هیئت می داند 

مه او هاز طریق گزارش سالیانه ، سر مارتین برانگتون همه مسئولیت ها و وظایف مدیر ارشد مستقل را دارد . 

 شرکت به طور رسمی،  2012فوریه سال  28را دارد. در  استثتاء نام او اعتبارات یک مدیر ارشد مستقل به

ر حاض سهامدران در طول دوره گزارش. سر مارتین برای دیدار با سرمارتین براتون را برای اسن سمت انخاب کرد

 است اما چنین جلساتی اتفاق نمی افتد .

 تعالی  4نکته کلیدی: استراتژی بالغی 

 به حداق رساندن احساس بد  3استراتژی بالغی  

 اقدام اصالحی اتخاذ شده است الف  1استراتژی بالغی 

 به حداق رساندن احساسات منفی  3استراتژی بلغی 

 



 

 

 تکراری فرآیند یک گذاری کد.  استشده دادهنشان ۱ صویر ها در کدگذاری راهنمایی درمورد برای کلیدی کلمات از 

 کد دو و(  نویسنده اولین)  یهاول گذار رمز یک شامل فرآیند این.  است "به سمت و به سوی" رویکرد شامل که است

 مطالعه یک از استفاده با بعد ماه یک انجام می شود که کدگذاری سیستمبا استفاده از  گذار رمز اولین.  است دوم گذار

 روش این.  مورد بحث قرار می گیرد دوماستفاده از کدگذاری های  با سپس ودوباره ثبت می شود  شرکت ۲۰ آزمایشی

 اصالحات ، باشد الزم اگر و شده گذاری کد متن چگونه که ببینند دقیقا تا ساخت قادر را نمحققا مجدد کدگذاری

 . ددهن انجام کدگذاری فرآیند برای را مناسب

آزمایش ایستادگی/دقت کدگذاری ها با استفاده از اولین   هاآن هدف وتجربه می شوند   کدگذاری در دوم گذار کد دو

 کد دو هر با یرمزگذار اولین.  کردند گذاری کد را(  آیتم ۲۰)  جداگانه هاینمونه کدام هر هاآن. کدگذاری است

 را ممکن یکدها دامنه و(  است آموزشی مرحله این)  شود کدگذاری درباره تا انجام می شود جداگانه طور به یگذار

 پس.  می شود اجرا گذاری کد از اینمونه ،شد حاصل توافقی زمانی و صورت می گیرد  گفتگو و بحث. دهدمی نشان

 هاتفاوت که جایی در.  می گیرند قرار بحث مورد و می شوند بازبینی مناقشه مورد موارد ، " آزمون " توافق محاسبه از

 دک را هاداده همه که)  گذار رمز اولین ، باشد نیاز مورد کدگذاری برای اصالحیه یک که می شود توافق باشند بزرگ

 دگذاریک قوانین ، باشد داشته وجود شکی اگر.  داده می شود برگشت مجدد بازدید هایآیتم به دوباره(  می کند گذاری

  هن یا شود گذاری کد باید آیتم یک آیا اینکه مورد در گذار رمز اگر.  می شوند مطرح موضوع کردن روشن منظور به

ما این ش شد انجام توافق محاسبهزمانی که .  " ندتریدید دارید کدگذاری نکی اگر ":  شد ایجاد قانون یک ،مطرح شود

 کدگذار ها مطابق نیستند که جایی(. 2001امکان را دارید تا شانس توافق را یک عامل مهم در نظر بگیرید ) استملر، 

 راگ.  می شود انجام گذاری کد سیستم برای اصالحات باشد، مناسب که جایی در و صورت می گیرد همیشه بحث ،

 این.  می شوند کدگذاری دوباره مشابه موارد و می شود انجام اصالحات شود، گرفته نظر در نادرست گذار مزر اولین

 کد دوم آیتم ۲۰ حداقل مورد هر در.  شده اند دنبال محتوا تحلیل دقیق استانداردهای که را می دهد اطمیناناین  امر



 

 

 % ۷۲ توافق درصد ،(  شده است تنظیماتفاقی   توافق رایب کهکاپای کوهن ) از استفاده با.  شده وجود دارد گذاری

در )  " توجهقابل " قدرت با نتیجه مطابق  این.  به دست آمد ۱۲/  ۲۰۱۱ نمونه برای % ۸۳ و ۰۵/  ۰۵ نمونه برای

 (. 2001( است )استملر، درصد ۸۰ از بیشدر )  " کامل تقریبا " و(  درصد ۷۰ از بیش

 بحث و نتایج .۵

 ،چی اسکور آزمون از استفاده با.  اندبوده ناموفق ضوابط با انطباق در که دهدمی نشان را هاییشرکت عدادت ۳ جدول

 سال در انطباق در توجهقابل افزایش با(. p=0.003)  زمانی دوره دو بر انطباق بین % ۱ سطح در توجهیقابل تفاوت

 این.  اندشده خالصه ۴ جدول درهستند   انطباق عدم دارای  که(  تای اول  ۵)  کلیدنواحی .   دارد وجود ۱۲/  2011

 بین معناداری  تفاوت و هستند سازگار(  ۱۲/  ۲۰۱۱ مقابل در ۵/  ۲۰۰۴)  بعد به دوره یک ازمطابقت  عدم هایحوزه

 (. p=0.551)  ندارد وجود هاآن

 به. اند یافتهافزایش زمان طول در کد با قمطاب اعداد ، شودمی توصیف "مطابق  " عنوان به سیستم این که حالی در

 ینمیانگ و  ترکم موارد به اکنون هاشرکت ،(  مطالعه این تمرکز)  کنندنمی پیروی که هاییآن در میان ، مشابه طور

 فرکانس در ( p<0.05معناداری )  تفاوت ۳ جدول.  است یافتهکاهش ۱,۷۹ به ۲,۶۷ از غیر انطباقی  تعداد شرکت های

 و شرکت ۲۵۰ برای یکسانی الگوی که دهدمی نشان 2015 سال شرویز در  از سوی دیگر تحقیقات)  انطباق معد

 دیگر ۱۲/  2011 بیشتر شرکت های سال  ، مثال عنوان به. ( نشان می دهد وجود دارد FTSE ۳۵۰ مجموع همچنین

از خود نشان می  ( % ۳۳ مقابل در % ۵۸)  ۵/  2004 سال مقایسه با در ۱۲/  2011 سال در مطابقت عدم یک تنها

 نظر به بنابراین( .  % ۴۲ مقابل در % ۱۸) دارای سه یا موراد بیشتری از عدم تطابق نبود  هایشرکت و هیچ  دهند

 ، شد داده نشان ۴ جدول در که همانطور.  است " انطباق " به مربوط تاریخ به شرکت کلیدی پاسخ که رسدمی

غیراجرایی است که به دنبال  مستقل مدیران از متشکل مدیره هیئت نسبت دهندهنشان انطباق عدم کلیدی هایحوزه

 دوره دو ینب تطابقی غیر هایحوزه ترینرایج تقسیم کدها  هستند.مدیره نا منطبق با  هیئت مختلف هایکمیته ترکیب



 

 

جای  ، به سمت تطابق حرکت این رغمیعلاست(.  p=0.551چی اسکور   آزمون از استفاده با)  نیست معنادار چندان

 .ندارند مطابقت شرکتی حاکمیت اساسی یعنی اصول  ادعا می کنند که آنچه با بزرگ شرکت چند که تعجب دارد

(2و  1) سوال  توضیحات در استفاده مورد لفاظی های استراتژی   

 دو هر دربالغی   های استراتژی بینس محبوبیت.  است شده خالصه ۵ جدول در دوره دو هر برای بالغی راهبردهای

 لشام استفاده مورد بالغی  های استراتژی ترینرایج( .  پنج تای اول مشابه است  رده)  است مشابه حسابداری دوره

ب( و 9بالغی  استراتژی)  " دوپهلو کلمات " از استفاده( ,  ۳ بالغی استراتژی)  منفی احساسات رساندن لبه حداق

 استراتژی ،  انطباق عدم فرکانس به توجه با.  است(  4بالغی  استراتژی وجیه کننده وسیله است( )) پایان ت تعالی 

مورد  165برای  265تعداد استراتژی های بالغی   ۲۰۰۴/05:  هستند تررایج ۱۲/  2011 ی دوره دربالغی  های

 2.56: 1مورد عدم تطابق )نسبت 77استراتژی برای  197 2011/12( بوده است در سال 1.58: 1عدم تطابق ) نسبت

عدم تطابق ) در جدول با  هر در را های بالغی  استراتژی ی از تعداد ۵ جدول(.  5و  4، 3) رجوع شود به جدول  )

  استراتژی هر سهم درصدو . کندمی مقایسه زمانی دوره دو در رقم این در نسبی تغییر و( امده است " نقض "عنوان  

 دمع توضیحات در بالغی های استراتژی این از بیشتر مدیران که دهندمی نشان گرایشات.  هدمی د نشانبالغی را 

 درصد ۱۰۰ تا(  منفی احساسات رساندن حداقل به)  ۳ بالغی استراتژی از نسبی استفاده.  کنندمی استفاده انطباق

)  بالغی هایاستراتژی مجموع از را رمچها کمیزان ی تقریبا بالغی استراتژی این ۱۲/  2011 سال در و یافته افزایش

 دباش درکقابل است ممکنتفاوت   این بودند، اهمیتبی زمان آن در تمطابق غیر نواحی اگر. نشان می دهد (  % ۱۹ از

 قانون و مستقلمدیران غیراجرایی   تعداد به مربوطعدم تطابق  ترینمتداول ، دهدمی نشان ۴ جدول که همانطور اما

 از هاستفاد ، مشابه روش یک با.  هستند ضروری خوب حکمرانی برای همگی که است مدیره تهیئ هایتهکمی اساسی

 نشان را هااستراتژی همه از پنجم یک اکنون و یابدمی افزایش % ۱۰۷ب( 9بالغی   استراتژی)  " دوپهلو کلمات "

 نشان را بالغی هایاستراتژی تماماز   % ۱۷ اکنون و % ۹۶ با تعالی استراتژی که حالی در(  % ۱۶باالی )  دهدمی



 

 

ار ک اجرایی غیر مدیران کردن جایگزین دانندمی هاشرکت زیرا است یافتهافزایش تعالی که است درکقابل.  دهدمی

غیراجرایی   تجربه با مدیران با قراردادها به دادن خاتمه به تمایلی است ممکن و ( 2013) وایت ه،  شوند دشواری است 

 " هک را افرادی بندیطبقه توانندمی هاشرکت این ، وجود این با.  کند دشوار کنندمی درک را وکارکسب عملکرد که

 رازی است درکقابل "دو پهلو کلمات " از استفاده افزایش.  بگیرند نظر در، هستند(  مستقل غیر)  " خاکستری

 نوع ینا از باید کاربران که است واضحی کنند، به نظر برسند. همان طور که ادعا متا دارند تمایل بیشتری، هایشرکت

 ازمانیس فشارهای تحت هاشرکت که دهدمی نشان بالغی ابزار این از استفاده افزایش.  باشند هوشیار بالغی استراتژی

 یدهد(  ادالنهناع)  فرضپیش موقعیت عنوان به انطباق.  ندارند مطابقت کد با هاآن چرا که دهند توضیح تا هستند

 این باراعت مورد در باید خوانندگان اما ، است " توضیح " یا " انطباق " سیستم اساسی فلسفه برابر در زیرا ، شودمی

 قیقد بررسی بعد از است ممکن اما دنباش قانونی اول نظر در است ممکن اولیه توضیحات.  باشند محتاط توضیحات

 . نباشند

 دهدمی نشان را بالغی هایاستراتژی تمام از % ۷ اکنونالف(  9بالغی   استراتژی)  دلیل بدون توضیح ، حاضر حال در

 هاییشرکت.  است آورتعجب ، FRC دهی گزارش بر تاکید پرتو در یافته این.  است یافتهافزایش % ۷۸ تا و(  % ۶ از) 

 خوب حتوضی یک با انطباق عدم آن موجب هب که ی خود را پذیرانعطاف سیستم  کنندنمی ارایه را روشنی توضیح که

 یاستراتژ یک عنوان به اصالحی اقدام که رودمی انتظار احتماال.  ، به خطر می اندازندشودمی تلقی انطباق با معادل

برای  ار بیشتری زمان تا دارند قصد هاشرکت و یافتهافزایش تمطابق زیرا ، باشد یافتهکاهش درصد ۳۵ میزان به بالغی

 . ابق صرف کنندتط

 وضیحاتاز ت %60:    05/2004( ) سال  A.3.2 ، مثال عنوان به)  کد مقررات مراجع با همراه توضیحات در بهبود

 هنوز حال، این با.  باشد FRC اخیر مداخالت خاطر به است ممکن(  % ۳۸:  ۱۲/  ۲۰۱۱ ؛ را دربر دارد کد تنظیم بدون

 ممکن هاشرکت.  دهندنمی ارائه خود توضیحات در را کد مقررات هاشرکت از % ۴۰ تقریبا کهی وجود دارد نگران هم



 

 

د کرده باشن اعمال خاص کد و اتی کرده انداشتباه کد در تغییرات مورد در زیرا نکنند فاش را کد مقررات بخش است

 زمان در است، درکقابل امر این که حالی در.  نظر کند جلب تواندمی متن در کدهاقرار دادن  اینکه دلیل به یا و

 . شودمی شفافیت عدم به منجر ، انطباق عدم توضیح

 ثالم برای.  باشند کنندهگمراه توانندمی درصدها و است کوچک نسبتا اعداد به مربوط زمانی دوره دو طول در مقایسه

 امر این.  هستند کوچک اعداد اما ، یافتهافزایش توجهیقابل طور بهپ(  5بالغی   استراتژی)  قانونی دالیل اسناد ،

باز  برابر در ایستادگی به ملزم مدیران آن موجب به که است (  FCR, 2010) ۲۰۱۰ قانون در الزام به مربوط اغلب

خود ارتقایی  و(  ۲ بالغی استراتژی)  تقویت.  باشد قبلی قراردادهای خالف بر ، خاص موارد در که بودند ساالنه انتصابی

 چهار فقط)  ۰۵/  2004 هایسال در ندرت به,  هستند مشابهی بسیار بالغی هایاستراتژی که ،(  ۷ یلفظ استراتژی )

.  ندکنمی ارائه را خود خوب ابعاد قبل از بیشتر هاشرکت رسدمی نظر به.  گیرندمی قرار استفاده مورد(  کل در مورد

 گرفته کار به(  بدیعی استراتژی)  تعالی مانند دیگر غی بال هایاستراتژی با که هنگامی خاص بالغی هایاستراتژی این

 . گیرندمی قرار بحث مورد بعدی بخش در و هستند موثرتر ، شوندمی

نوع  از پیوستار یک در را خود بالغی هایاستراتژی ۲ شکل در ، تحلیل و تجزیه نتایج از برخی گیرینتیجه منظور به

 آیا هاینک مورد در بالغی هایاستراتژی براساس را خود جایگاه ما.  کنیممی ارایه بالغی معنادار به بالغی گمراه کننده

ارائه   با مرتبط(  ۳)  یا و تاثیر مدیریت با مرتبط و مبهم ( ii ) ، خیر یا هستند کننده متقاعد و حقیقی ( i ) هاآن

بالغی  هایاستراتژی در ما جایگاه که مکنیمی تصدیق مانادست عدم تطابق و خوانندگان گیج است، بررسی می کنیم. 

 هایاستراتژی شناسایی.  دارد محتوا و شرایط به بستگی زنجیره روی بر یابی موقعیت.  است ذهنی زنجیره روی بر

 هک بگوید خوانندگان به تواندنمی خود خودی به اما باشند باشآماده حالت در که دهدمی هشدار خوانندگان به یبالغ

 . چیز درست و چه چیز غلط است چه شرکت حاکمیت موقعیت در



 

 

 
 .کردن گمراه تا مفهومی از متافیزیک/  لفظی های استراتژی بندی طبقه: 2 شکل

 

 4جدول 

) نقض پنج تای  FTSEشرکت  100. رایج ترین نقض ها از سوی نقض ها برای ارجاع به قواننی حاکمیت شرکتی

  ( 12/2011اول از سال 

مفاد کد ها 

2003/2010 (

در جایی که 

 متفاوت است( 

جزئیات کد 

 ها 

 2004/05نقض ها 

 

 

 

 

 2011/02نقض ها 

 رده % شماره رده % شماره  

A.3.2./B.1.2  لحداق 

از  50%

هیئت 

مدیران 

مستقل غیر 

اجرایی 

 هستند 

23 14 2 14 18 1 



 

 

B.2.1. 
/D.2.1/C.3.1 

تصویب 

کمیته 

 پاداش

22 13 3 12 16 2 

C.3.1  30 18 1 10 13 3 

A.3.3./A.4.1.  تصویب

کمیته 

 حسابداری 

بیرون از  4 6

پنج تای 

 اول 

5 7 4 

A.2.2/A.3.1.  انتخاب

گزینه ها 

برای 

 کرسی ها 

بیرون از   2 4

پنج تای 

 اول 

5 7 4 

A.4.1./B.2.1  اصول

 دوتایی

بیرون از  5 4 4 8 14

پنج تای 

 اول 

 
A.2.1  9 5 5 3 4  بیرون از

پنج تای 

 اول 

  30 24  36 60  نقض های دیگر  

کل نقض از کد 

 ها 

 168 100  77 100  

 

 (3) سوال   ترکیب در شدهاستفاده بالغی هایاستراتژی .۵.۲

 این ،دیدگاه پریپرر از.  کنندمی توجهیقابل استفاده بالغی هایاستراتژی از هاشرکت که دهدمی نشان مطالعه این

 باید انندگخوان که معناست بدان این.  باشند قدرتمند ، شوند استفاده هم با که زمانی توانندمی بالغی هایاستراتژی

(  ۱۹۹۵) ( و بنوئیت 1973. وار و لینکال ) باشند محتاط ، این استراتژی ها با یکدیگر استفاده می شوند که زمانی در



 

 

 چندگانه هایاستراتژی که زمانی تا".  شوند استفاده ترکیب در توانندمی که کنندمی بحث هاییاستراتژی درباره

 ، نوا به ) "است عاقالنه انتخاب یک احتماال چندگانه تصویر بازیابی هایستراتژیا از استفاده -ظاهر نشوند   متناقض

)  ۱ بالغی استراتژی و(  منفی احساسات رساندن حداقل به)  ۳ بالغی  استراتژی ، مثال عنوان به(. 157ص. ، ۱۹۹۵

 اکنون و دارد وجود کمی یبآس که دهدمی نشان کلی پیام کهبه طوری  کندمی کار هم با خوبی به(  اصالحی اقدام

 استراتژی دو این ترکیب ، ۱۰ مثال در.  بود خواهد ثابت آینده در یا(  بالغی ا الف هایاستراتژی) وضعیت ثابت است 

 ثابت آن که باشید داشته توجه .هستند ، است افتادهاتفاق که آنچه ترسیم به قادر خوانندگان زیرا است موثر ، بالغی

 . است نداشته وجود آسیبی هیچ ، بین این در که کنید مشاهده و بالغی ا الف(   استراتژی)  است

 (  ۳)  منفی احساسات رساندن حداقل به و) ا الف(  شده کامل اصالحی اقدام:  ۱۰ مثال

با  کد در شدهتنظیم مربوطه مقررات با GKN ، رسید پایان به ۲۰۱۱ دسامبر ۳۱سال مالی که در   طول در

 زا متشکل باید ،دارد  رئیس استثنای به  مدیره تهیئ از نیمی حداقل به رای نیاز که B.۱,۲ نایاستث وجود 

 استخدام فرآیند یک ، شد گفته 2010 سال ساالنه گزارش در که همانطور.  باشد اجرایی غیر مستقل مدیران

 آغاز ۲۰۱۰ اکتبر ۳۱ درهملت ماش  بازنشستگی از پس اجرایی غیر مدیر یک شناسایی برای ۲۰۱۰ اواخر در

پنج مدیر اجرایی   شامل مدیرههیات ، ۲۰۱۱ می ۹ درطوفان ارگیلبیلجیک   انتصاب زمان تا تاریخ این از.  شد

 در ویوده است  B.۱,۲ با انطباق درو چهار مدیر غیر اجرایی ) بجز رئیس ( بود. از این تاریخ به بعد، شرکت 

 هیات این.  است(  رئیس استثنای بهغیر اجرای )  مستقل مدیر پنج و اجرایی مدیر چهار از متشکل حاضر حال

 . باشد نداشته منفی تاثیر انطباق عدم دوره طول در غیر اجرایی   مدیران مستقل قضاوت که استخوشحال  

 

یدگاه یک د.  کند تقویت را بالغت قدرت تواندمی چگونه بالغی های استراتژی این از استفاده بدانیم که است جالب

 که دهدمی نشان ۱۰ مثال در جمله آخرین. عدم تطابق اصال اتفاق افتاده استسوال کند که چرا دوره  است ممکن



 

 

 مدیران ،  خاص طور به.  است شده تایید شاستقالل است معتقد و داده قرار نظر مد را انطباق عدم ی دوره شرکت

 کی اکنون که است آن معنای به این بنابراین . دارند وجود حیاصال هااقدام انجام از پس بیشتری اجرایی غیر اجرایی

 . دارد وجود نهایی  آینده  برای " ذخیره " عنصر

 زیرا رسدمی نظر به متناقض نظر به(  اصالحی اقدام)  ۱ بالغی استراتژی و ) تعالی(  ۴ بالغی استراتژی,  مقابل در

 شرایط تتح ، حال این با.  است نقض تثبیت مورد در دیگری و کندمی تاکید خوب دلیل یکبه  قانون نقض بر کسی

 تحت احتماال خوانندگان ( i ) ۱۱ مثال در.  باشند سازگار توانندمی شود، این دو  محدود دوره یک نقض اگر ،  خاص

 انتصاب با نوناک قانون مربوط به موضوع که موضوع این همچنین اما گیرندمی قرارپورواواسکیا   اولگا اعتبارات تاثیر

 حل ناکنو مشکل  حاضر حال دربگوئیم   که است آن از بهتر بسیار توضیح این.  است شده ثابتپیت   میخائیل سر

 ات هستند حسابرسی کمیته اعضای نیازمند قانون الزامات.  دهدنمی ارایه حل راه مورد در توضیحی هیچ اما است شده

 از یکی که زمانی در که کندمی ادعا ( i ) ۱۱ مثال چرا که نیست مشخص بنابراین.  باشند مستقل اجرایی مدیران

 باشد ونقان تفسیر تواندمی این.  شودمی ارایه مقررات با انطباق ، کندنمی برآورده را ضوابط استقالل معیار آن اعضای

 . باشد داشته باور را آن مدیره هیات شاید. 

) پنج تای اول از استراتژی های بالغی رده بندی شده اند برای   FTSEشرکت  100رخداد استراتژی های بالغی در 
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 تا)  رزی هایسال در که است توجه جالب.  داشتند نیاز(  مستقل غیر البته)  عوض بدل عضو عالوه به مستقل اعضای

 مدیرههیات رسدمی نظر به که است ارائه شده متفاوت توضیح(  ۲۰۱۵ ، مالی گزارش شورای ، ۲۰۱۵ ساالنه گزارش

 اشاره 2013 سال بهرجوع شود که  (  ۲)  ۱۱ مثالبه عدم تطابق اعتراف کرده است ) به   و داده تغییر را خود ذهن

 . دهدمی نشان را کد تفسیر مشکالت از یکی مساله این( .  دارد

 ( و اقدام اصالحی که در حال حاضر اتخاذ شده است ) ا الف(4) یتعال :۱۱  مثال



 

 

 سال طی در مستقل کمیتهعضو   سه از عضو دو تنها ، بریتانیا شرکتی حاکمیتC.3.1  قانون مفاد برخالف

 میتحاک قانون در استقالل معیارهای اما ، است حسابرسی کمیته عضوپوکووراسکایا  اولگا.  بودند مستقل 2011

 در هاعملیات و EVRAZ هایفعالیت درصد ۵۰ از بیش که آنجایی از.  کندنمی برآورده را بریتانیا شرکتی

 حسابرسی شدار مدیر یک عنوان به ،پوکوراسکایا بستگی دارد  اولگا ایمنطقه و فنی تجربهبه   ، روسیه فدراسیون

از جانب کمیته فرد ارزشمندی به حساب می   ، Sibneft در مالی شرکت رئیس عنوان به و اندرسون آرتور در

 دینچنطی  گروه این در او دخالت به توجه با که دارد نظر در شرکت. آید و تکرار تجربیات او کاری دشوار است

 ۲۸ در ، این بر عالوه.  تغییر دهد گروه نفع به حسابرسی کمیته در او عضویت,  حوزه این در او تجربه و سال

 لیلد همین به و شد منصوب حسابرسی کمیته به ، اجرایی غیر مستقل مدیر ، پیت مایکل رس ، ۲۰۱۲ فوریه

 .کرد تبعیت تاریخ آن از بریتانیا شرکتی حاکمیت قانون مفاد از شرکت

 

  توضیح در تناقض( :  ۲)  ۱۱ مثال

 با( 2012 ) نسخه  بریتانیا GovernanceF شرکت مقررات و اصول تمام با EVRAZ ۲۰۱۳ دسامبر ۳۱ از

 : کرد پیروی زیرموارد   استثنای

 معیارهای اام ، است حسابرسی کمیته عضو ، بریتانیا شرکتی حاکمیت قانون مقررات برخالفپوکووراسکایا  الگا

 هایفعالیت درصد ۵۰ از بیش.  کندنمی برآورده را بریتانیا شرکتی حاکمیت قانون در شدهتعیین استقالل

EVRAZ ارشد مدیر یک عنوان به ،پوکووروسکایا اولگا فنی و فنی تجربه و ، روسیه راسیونفد در عملیات و 

باعث شده این  ، Sibneft  روسیه نفت شرکت در مالی شرکت رئیس و اندرسن آرتور در پیشین حسابرسی

 که ان خصوص به ، بود خواهد دشوار بسیار او تجربه داشته باشد و تکرار کمیته برای ایویژه ارزش فرد 

EVRAZ او دخالت به توجه با که دارد نظر در شرکت.  است خود تمیان اعضای هیئ  در تنوع تقویت دنبال به 



 

 

ائید ت گروه نفع به را  حسابرسی کمیته در او عضویت ، حوزه این در او تجربه و سال چندیندر طی  گروه این در

 ریسک گونه هر امکان  معتقدیم ما که است ،مستقل همه ،غیراجرایی  مدیر سه شامل حسابرسی کمیته.  کند

 . دهدمی کاهش را بالقوه

 

 تصور شرکتی حاکمیت از جنبه یک:  مطرح می شود مساله سه کردن متقاعد برای تالش ، ۱۲ مثال در ، نهایت در

 ض در مورد ( ؛ دوم ، عهد متناق3بالغی   استراتژی ، منفی احساسات رساندن حداقل به)  باشد  ارزش که با شودمین

 ساز که توضیح را کامال بدفرم می کند.  منفی عبارت  دو شامل دوم جمله ساخت ، سوم و ، مساله این

 وعده چراب(..  9الغی ب استراتژی)  ساخت رهنمون " دو پهلو کلمات " به را نویسندگان کهساختار بد   وناپایداری 

 استفاده ارزش با منابع و زمان از و نیست مشکل یک ستا معتقد شرکت کهپ(  1بالغی  استراتژی)  چیز یک دادن

 بدون ار اجرایی غیر مدیران که است منطقی رئیس برای وضوح به که دارند باور کد نویسندگان ، حال این با ؟ کندمی

 ایجادلهم غیر نسبتا مورد یک این و(  شود مدیر عملی اجرایی مدیر اگر مثال برای)  در نظز بگیرد اجرایی مدیران حضور

 گیریجهنتی.  نیست کنندهقانع کامال مسلما توضیح این.  کنندمی یرویاز آن پ هاشرکت همه تقریبا که است  کد از

 ودوج با حتی که کند تصدیق باید ، گیرندمی قرار استفاده مورد هم با بالغی هایاستراتژی آن در که ، بخش این

خواننده متوجه می شود که جمالت   و هستند ناسازگار خوانندگانبا   هااستراتژی آن در داشتن توضیح در جایی که

 ریال چننی استفاده ای قدرتمند است. باشند معنابی است ممکن حتیچندان معنادار و یا 

 .( ۳)  منفی احساسات سازی حداقل ،پ(1) شد داده وعده اصالحی اقدام:  ۱۲ مثال

A.۱,۳ تصمیم مدیره هیاتصورت نمی گیرد.  اجرایی مدیرانحضور بدون  ، رئیس توسط رسمی جلسه هیچ 

 ، باشد داشته مورد این در توجهیقابل ارزش رفتمین انتظار که این با ، ۲۰۰۵ سپتامبر جلسه در که گرفت



 

 

برخالف منافع شرکت باشد و شرکت حداقل باید یک جلسه ای شبیه به این را در  که نداشت وجود امکان این

  ه برگزار کند. سال مالی آیند

 

 وضیحاتت کیفیت بر همچنان ها نگرانی ،  شودمی پشتیبانی گسترده طور به  "تطابق یا توضیح "  سیستم که حالی در

 کنندهقانع منطق " جمله از  ویژگی سه که کرد معرفی را " دارمعنی توضیح " مفهومبFCR  (2012 )   دارد تاکید

 و " کنندهقانع منطق " یک عناصر ،دهدمی تشکیل را کنندهقانع منطق یک که آنچه مورد در( .  ۶.  ص)  دارد "

 یرغ توضیحات در بالغت از استفاده از شواهدی ما ، راستا این در.  ندارد وجود " کنندهقانع منطق یک تدوین چگونگی

 است نندهکقانع خوانندگان برای غتبال آیا اینکه ارزیابی برای ما شناسیروش حیطه از فراتری را ارائه می دهیم. انطباق

  استراتژی هن از.  کردن متقاعد تا شوندمی متمایل سفسطه کردن  به  بیشتر توضیحات بعضی قدم برداشتیم.  خیر یا

 کاران/  کردن پنهان. شوند تفسیر به عنوان سفسطه  اسناد احتماال و اصالحی به جای اقدام است ممکن همه ،بالغت 

 ارائه آنچه که کندمی پنهان ایگونه به را چیزی که استپنهان کاری  از کنندهقانع مثال یک(  ۹ غیبال استراتژی) 

 . نیست شفاف کامال داستان ، استشده پنهان یا حذف خاصی اطالعات چون ، حال این با.  است قبولقابل شودمی

 عین در و ، است است درست  هاآن تمطابق عدم کنندمی ادعا هاشرکت که ذاتی تناقض که کرد استدالل توان می

این که   دلیل توضیح بدون اصالحی اقدام وعده که یک دلیل مغلطه آمیز است میدهد.  را اصالحی اقدام وعده حال

 وعده آن در که است موردیث  ۱ مثال.  است فریبنده استدالل یک ،اتفاق افتاد  اول وهله در رعایت عدماصال چرا 

 انامک که هرچند ، است فریبنده توضیح که کرد استدالل توانمی بنابراین.  است عملی نشده  هرگز اصالحی اقدام

 نادرست عاتاطال بیشتر مربوط به  ارتباط در ما که بالغی هایاستراتژی بنابراین.  است عمدی کار این که بگوییم ندارد

 .بالغت() کنندهقانع توضیح یک تا (  سفسطه)  یافتیم کنندهگمراه یا

 . پیوستار استراتژی های بالغی / سفسطه گر از حالت معنی دار به بی معنی 2شکل 
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 سرمایه(   به 4، ص.2016)   FCR  .کردیم بحثمخاطبین  وشرکت ها  بین قدرت روابط درباره ما ، ۲ بخش در

ر حقی ه  سهامداران)  " توضیح یا انطباق " سیستم بر ناظر ثلداشتن عملکردی م با تقویت توان خود   برای گذاران

 به هتوج با.  است متکی( را دارند تا توضیحات شرکت را در صورتی غیر متقاعدکننده می دانند، به چالش بکشند



 

 

 شرکت ما ، شودمی استفاده کردن متقاعد از بیشتر کردن گمراه برای رسدمی نظر بهاینکه بالغت  بر مبنی ما هاییافته

 بر نظارت در را خود قدرت سازمانی گذاران سرمایه که FRC دهی گزارش فرضیات.  کنیممی بازدید را داران سهام

 ۲۰۱۰ ) همکاران ودر حالی که آرکوت  است نگرفته انجام قبلی تحقیقات توسط ، می دهند تمرین توضیحات کیفیت

 رسدمی نتیجه این به ( 425، ص. 2013. سرگاکیس )دارند محدودی نظارتی هایقابلیت سهامداران که گرفتندنتیجه( 

 . او دهندنمی ارایه تمطابقت عدم برای کافی توضیح هاشرکت که زمانی حتی هستند " تفاوتبی " گذاران سرمایه که

 فضعی نظارت به توجه با.  سازدمی ابدی راتوضیحات  ضعیف کیفیت ، پایین سهامدار تعامل که کنندمی اضافه

 کیفیت بر " نظارتی هایقدرت "دارای  بازبینی هیات یک ، سرگاکیس    " توضیح یا انطباق " سیستم سهامداران

 را پیشنهاد می کند.   انطباق عدم توضیحات

 نهایی توضیحات .۶

 انطباق عدم حاتتوضی در مختلف بالغی هایاستراتژی از استفاده تا دادیم توسعه را شناسیگونه  یک ما,  مقاله این در

 را یحاتتوض در استفاده مورد هایاستراتژی تنها نه تا کندمی فراهم را روشی شناسیگونه.  کنیم شناسایی را شرکت

 این .بودن و یا نبودن آن ها تصمیم بگیریم معتبر در مورد و کنیم فکر منتقدانه هاآن مورد در بلکه کنیم بندیدسته

 کنندمی تضعیف را " توضیح یا انطباق " سیستم اعتبار ، کنند دستکاری را خود ضیحاتتو هاشرکت اگر زیرا است مهم

 در امر ینا که بدانند باید خوانندگان و باشند داشتهتطابق تقلید  از پیروی برای هاییانگیزه است ممکن هاشرکت. 

 طور به هنوز ما شاید( .  AGMدر  مثال برای ) کنند مطرح را توضیحات این داشته باشند تمایل و است دادن رخ حال

 . باشیم درک نکرده "تطابق یا توضیح "در سیستم  را "تطابقی  " توضیح " ماهیت کامل

 دوپهلو کلمات " از استفاده ،(3بالغی  استراتژی)  منفی احساسات رساندن حداقل به ، بالغت از ایگسترده کاربرد ما

 روند( .  ۴ بالغی استراتژی)  کردیم پیدا را(  " است ابزار توجیه کننده  ایانپ ")  تعالی و ب(  9بالغی  استراتژی)  "

 که دهیممی ارایه را شواهدی همچنین.  است مشهود ۱۲/  ۲۰۱۱ و ۰۵/  ۲۰۰۴ مقایسه در بالغت از استفاده افزایش



 

 

 اساسی درسنمی نظر به که کنیممی پیدا توضیحاتی از شواهدی ما.  شوندمی استفاده ترکیب در بالغی هایاستراتژی

 باید داران سهام که است آن از حاکی FRC دهی گزارش . باشد تشریفاتی یا نمادین صرفا است ممکن حتی و باشد

 گذاران سرمایه ی در میانتمایل اما ،(   3، ص.FCR ،2012هستند ) ب ناراضی توضیحات از اگر کنند مطرح را سواالتی

 وجود نظراتفاق.  ، وجود داردنیست سوال مورد عملکردخود   آیا که ین مطلب است کردن ا سوال نه برای سازمانی

 ؟بودن را تعریف می کند بهتر چیزی چه اما ، شود  بهتر باید  انطباق عدم توضیحات که دارد

غیر  اتتوضیح سازنده درک در دیگران و گذاران سرمایه به ما ، استراتژی های بالغی روی بر " سرپوش برداشتن " با

 یهاشرکت چون ، است خوب تمطابق افزایش که کنند احساس است ممکن برخی چه اگر.  کنیممی کمکتطابقی 

 و ابدی کاهش است ممکن توضیحات مورد در نگرانی که است این خطررسد به تطابق برسند اما می نظر به بیشتری

 تطابق  همچنین.  قرار بگیرند بازجوییمورد  عیفض توضیحات برای ترکم است ممکن قانونگذاران و گذاران سرمایه

 اصطالح هب دادن نشان منظور به تا شوند وسوسه است ممکن هاشرکت.  شود دیده نگرانی برای دلیلی عنوان به تواندمی

 مدع برای توضیحات هاآیتم کدام که این دیدن ، ساالنه یهاگزارش از بسیاری در اطالعات را حذف کنند. ، " اطاعت "

 شودیم دشوار ، است انطباق رسدمی نظر به که آنچه به انطباق عدم توجیه برای تالش کننده افشا و هستند تمطابق

 حتوضی " از  " توضیح " بخش ، هاروش از بسیاری در.  دارد وجود هاشرکت بین تناقضات ، ناپذیریاجتناب طور به. 

 تا کندمی ترغیب را هاشرکت توضیح یک که است دلیل این به امر این . است مهم انطباق اندازه به حداقل " یا تطابق

 کمیته تشکیل زمان از که ایروحیه با و کنند بیان پیچیده حکومتی مسائل با برخورد چگونگی مورد در را خود داستان

 معتبر همیشه ستا ممکن و کرد اثبات توانمی ، است خاموش انطباق ، مقابل در.  باشد سازگار کدبری وجو دارد،

 . نباشد

 خاص شرایط در که اندکرده اتخاذ را روشنی تصمیم شرکت مدیران که شود استقبال جایی از واقع در بایدعدم تطابق 

عیف ات ضتوضیح آن در که گیرد قرار پرسش مورد باید تنها انطباق عدم.  است رویکرد بهترینعدم تطابق   ، شرکت



 

 

 از ام تحلیل.  کندنمی منعکس را خاصی شرایط یا است ناسازگار ها افشاییه دیگر با که رسدمی نظر به هستند و

 مورد در را هاییدیدگاه ، توضیحات آن کننده متقاعد گرفتن نظر در بالغی دید یک از استفاده با انطباق غیر توضیحات

 مکنم ساالنه هایگزارش ندگانخوان و گذاران سرمایه که چیزی ، دهدمی نشان انطباق غیر توضیحات تدوین چگونگی

 بدانند.  مفید شفافیت آن ها  ارزیابی در است

 با.  است قضاوتای از  درجه شامل ناچار به و نیست جامع لزوما شناسیگونه.  است هاییمحدودیت دارای مقاله این

 بالغی  نزل یک.  اندمانده باقی بیشتر تحقیقات برای موضوعات این و شوند برجستهباید   مهم مناطق برخی ، حال این

 اهرظ مدیریت برای صرفا احتماال که دارد وجود توضیحات در بالغت از شواهدی.  استلنزی از بلغت تطابقی   ، مرتبط

 درون عملی واقعیت - دارد وجود واقعیت مقابل در لفاظی مساله ، این بر عالوه( .  ۲۰۰۰ ، پارکر)  شودمی استفاده

 ترتیره جایگزین. کنیممی استفاده معنایی اقناع منظور به بالغت اصطالح از ما ، مقاله این در ؟ چیست هاسازمان

 بیشتر (. تحقیقات بعدی باید1998کاربدی شخصی استفاده شود )تاکاال،   اهداف برای بالغت که است این سازیمفهوم

و پیری ( سریالاز )عامل های عدم تطابق  سال چند بیشتر از مستمر طور به که دهد قرار بررسی مورد را هاییشرکت

 متوجه آن ها است آینده تغییرات مورد در عواقبی چه و کرده است تغییر زمان طول در هاآن توضیحات آیا ، نمی کنند

 . کند بررسی صنعتی هایبخش درتطابق   نقض با را بالغت از استفاده تواندمی آینده تحقیقات. 

 یخوب به گرا کدگذاری رویکردهای که حالی در.  گرفت قرار استفاده مورد تحقیق این رد محورمعنا  محتوای تحلیل

 هک کنیممی تایید را متنی کد هایبخش برای هاتالش هایمحدودیت ما ، اندشده تثبیت مالی گزارش تحقیقات در

 راد معانی  تاچیز باش بازیابی تاکنند. این ممکن است سبب شود  استانداردسازی و ایجاد را هاآن معنای کندمی تالش

)  آگوستین ، مصاحبه هایداده با رابطه در(. 2014این خود توضیح دهنده عملکرد است )بیرناکی،   که دهد توضیح

 در)  دنخوان و نوشتن از بلکه نیست کدگذاری شامل که کندمی پیشنهادرا   جایگزین تحلیلی رویکرد یک(  ۲۰۱۴

 برای متن آن در که است گراانسان رویکرد طرفدار ( 2014.  بیرناکی )  کندمی استفاده ( مصاحبه هایداده مورد



 

 

 را تاریخی نهپیشی و زمینه باید:  باشد متن با مطابق باید انطباق عدم برای توضیحات.  است ناپذیرجدایی معنا تعیین

 یندهآ تحقیقات برای جایگزین ناختیشروش رویکرد یک است ممکن گفتمان تحلیل(. 6ب، FCR ،2012)  کند تنظیم

 . گیردمی نظر در را ترگسترده بافت که حالی در ، دهد ارایه

 در بالغت هایاستراتژی تاثیر به مربوط بیشتر یکارها ؟ دهندمی اهمیتافشاگری   یا اسرار افشای به خوانندگان آیا

بالغی )به  هایاستراتژی برخی ، خاص طور به.  (. 2004پایرس،  &استانتن، استانتن )  است نیاز مورد نیز هاخواننده

 هاییاستراتژ که جایی در که معتقدیم ما ؟ هستند خوانندگان کردن متقاعد در دیگران از موثرتر(  ترکیب در یا تنها

 نهایت در . نباشند بهتری توضیح است ممکن اما هستند ترکننده متقاعد زیاد احتمال به ، روندمی کار به هم با بالغی

 ودرست   سیستم یک اهمیتدر مورد   کنندگان تنظیم و شرکت مدیران کردن متقاعد برای مستمر هایتالش ،

به   " اقانطب " و  " توضیح " بر باید تاکید  که معتقدیم ما ، راستا این در.  است نیاز  شرکتی حاکمیت اعتمادقابل

 یک اندازه باشد.

 ، واقع در . نباشد دیگر کشورهای مشابه است ممکن بریتانیا در بالغی  هایاستراتژی . است فرهنگ تاثیرتحت بالغت

 الغتب بر را فرهنگ تاثیر است ممکن آینده تحقیقات.  باشد متفاوت هابخش و هاسازمان میان در است ممکن بالغت

 یبررس ، " توضیح یا طباقان " هایسیستم دارای قضایی حوزه سراسر در احتماال ، شرکتی حاکمیت توضیحات در

 . کنند

FCR (2012.6ب، ص )المللینبی تقلید و تحسین مورد بسیار " سیستم عنوان به را " توضیح یا انطباق " سیستم " 

و آن  دندارن را دیدگاه همین ، " توضیح یا انطباق " سیستم در دهندگان پاسخ از برخی ، حال این با.  کندمی توصیف

(. 38-37، ص. FCR ،2009تفسیر می کنند ) " اعتبار عدم " ،  " کافی نه " ، " محدود استفاده " را با عباراتی مثل

انطباق   یاتوضیح یا "  سیستم جشناین شکست به کارگیری   "( بیان می شود که 44ث، ص.2012) FCRدر 

 ای تطابق " اجرای از شکست یک این " اینکه بیان با را انتقادات این ، پارکر جان سر ، آمریکایی plc رئیس ، است"



 

 

 توضیح یاتطابق   " سیستم کاربرد درباره بحث در ما شواهد.  کرد ردو نه شکست در خود اصول آن   ، است " توضیح

 اییراهنم که دهدمی نشان ما تحقیق هاییافته.  دارند نقش ، هستند مناسب وضیحاتبرای انواع ت که آنچه ویژه به "

 . است نیاز مورد کنندگان تنظیم سوی از بیشتر

 

 ( درمورد اینکه آیا یک  مفهوم در همه جا کاربر دارد ، مطرح کرد 2015سرگیس ) .1

( بود که د رمورد گزارش 1992پیدا کردیم از سوی کای ) "تطابق یا توضیح "اولین ارحاع که ما در استفاده از عبارت  .2

 ( استفاده شده بود 1992کدبری )

. هر گرونه عمل تضعیف 2پیشنهاد شد ارائه محتوا و تاریخچه برای عدم تطابق بود  FRCوی دو ویژگی دیگر که از س .3

کننده که ریسک اضافی را به همراه داشته باشد و یا حفظ سازگاری با اصول بیانی شده کدها باید در نظر گرفته شود. 

کنند که عدم تطابق خاص نمی تواند اغلب توضیحات سرسری این مطالب را مخاطب قرار نمی دهند و عموما تائید می 

 هیچ آسیب به توضیحات بزند که چرا به این صورت است و یا چرا اصال این عدم تطابق رخ داده است.

 .ما از یکی از ناظران خود در این زمینه تشکر می کنیم  .4

 ما از یکی از ناظران خود برای پیشنهاد این دیدگاه بالغی تشکر می کنیم. .5

اساسی بودند و شامل اصول جددی  در مورد تصویب و انتخاب هیئت متشکل بری 2010های سال .تغییرا در کد 6 .6

است. اصول جدید در مورد رهبریت و تعهد زمانی مورد انتظار تائید فواید این تفاوت ها )برای اجتناب از تفکر گروهی( 

هم معرفی می شود و ارزیابی ها  برای مدیران است. مرور رشد برا یهر مدیر ) که از سوی کرسی مشخص می شود(

مرور های هیئت ) که هر سه سال یکبار عمومی می شود( هم صورت می گیرد. همه مدیران نیاز است که ساالنه با 

 2010انتصاب شوند و مدیر غیر اجرایی مسئولیت ان ها گوشزد می شود تا چالش رقابتی دنبال شود. در نهایت، کد 



 

 

ت را ارائه دهد و ارتباط آن را با ریسک های مواجه در نتیجه به کارگیر این مدل به همراه نیاز دارد تا مدل تجاری شرک

 (.FRC ،2010عملکرد مربوط به پرداختی ها مشخص کند )

مکن است که شرکت ها ادعا کنند که تطابق به نادرستی صورت گرفته است ) که در ابتدای امر به آن با نام بالغت م .7

ا این مورد را امتحان نکریدم. برای داشتن این ادعا که نقض از کدها زمانی که متهم به این کار سکوت اشاره کردیم(. م

(. تنها 1973می شوند صورت نمی گیرد مثالی از رویه حفاظت تصویر آورده شده است. ) رجوع شود به وارو لینکوگل، 

است که  2004 لیبرتی ش ساالنه بین المللیمثال مشخص در طول این مطالعه از این نوع انکار خاص برگرفته از گزار

به طور کامال مستقل در نظر بگیرد... همان طور که در باال آمده هیئت در نظر دارد تا آقای راپ را "به این شرح است

(. لیبرتی به نظر به 59-58)ص."است دیگر حضار دیدگاه خود را در مورد اینکه آقای راپ مستقل باشند بیان نمودند

ین ادعا که آقای راپ مستقل است عصبی است زیرا او جزء هم کمیته پاداش و هم حسابداری است اما از داشتن ا

، 2003راهنمایی نه ساله خود برای استقالل داشتن که فراتر از باز انتصاب الزم است، فراتر رفته است ) مفاد کد 

A.1.3  .7.2و ش(.  

 بل دسترس است برگه کد در صورت نیاز با درخوایت از محقق قا  .8
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