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این پژوهش با هدف شناخت و آشنایی بیشتر با اهمیت و نقش کمیتههای هیئتمدیره به ویژه کمیته
پاداش و ضرورت ایجاد آن انجام شده است .اطالعات مـورد نیـاز از متون و مقاالت معتبر علمی به روش
کتابخانهای جمـعآوری شـده است .نتایج به دست آمده حاکی از این است که تشکیل کمیتههای هیئت-
مدیره مزایای بسیار زیادی ازجمله مسئولیتپذیری ،دانش تخصصی ،پاسخگویی ،تعدیل قدرت مدیرعامل،
کاهش پیچیدگی فعالیتهای تجاری ،کاهش مشکالت هماهنگی و ارتباطات ،اتخاذ تصمیمات کارآمدتر
دارد .این موارد سبب افزایش اثربخشی و کارایی هیئتمدیره و درنهایت تقویت سیستم حاکمیت شرکتی
میشود .همچنین کمیته پاداش می تواند با تخصیص بهینه پاداش و شفافیت روند پاداش پرداختی به
مدیران ،نگرانی های سهامداران در مورد میزان پاداش پرداختی به مدیران و رفتار فرصتطلبانه آنها را
رفع کند .بنابراین با توجه به پیچیدگی و تخصصی شدن فعالیتهای تجاری الزم است توجه بیشتری به
کمیتههای هیئتمدیره ،بهویژه کمیته پاداش شود.
واژههای کلیدی :حاکمیت شرکتی ،هیئتمدیره،کمیته حسابرسی،کمیته پاداش ،کمیته معرفی.
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مقدمه
هیئتمدیره بخش جداییناپذیری از سیستم حاکمیت ،نظارت و مدیریت یک شرکت است [ ]48و
دسترسی به منابع را برای سازگاری شرکت فراهم میکند [ .]45هدف اصلی آن افزایش ارزش سهامداران
است [ ]64و با ارتقاء آموزشهای سازمانی به کسب دانش و تواناییهای استراتژیک کمک میکند [21
 .]37، 81،از این رو با توجه به نقش کلیدی هیئتمدیره در افزایش ارزش سهامدارن و تحقق اهداف
استراتژیک شرکتها ،انجام اثربخش وظایف آن از اهمیت زیادی برخوردار است .اثربخشی هیئتمدیره
تحت تأثیر ساختار و عملکرد اعضای داخلی آن است [ .]49الکس و الکس )2009( 1معتقدند که کار
اصلی هیئتمدیره ،در کمیتهها انجام میشود [.]59کمیتهها اجزای تکمیلی هیئتمدیره هستند [.]38
کمیتههای هیئتمدیره با کارایی و انعطافپذیری بیشتر و تسهیل اثربخشی هیئتمدیره به عملکرد بهتر
آن کمک میکنند ،به همین دلیل این کمیتهها به بخش جداییناپذیری از مکانیسم حاکمیت شرکتی
تبدیل شدهاند [ .]78کمیتهها نه تنها برای کارایی هیئتمدیره کامل مهم هستند ،بلکه میتوانند به
فرهنگ انسجام و همفکری هیئتمدیره نیز کمک کنند ،آنها دسترسی به منابع را فراهم میکنند و به
عنوان یک منبع بالقوه برای رفع هرگونه محدودیت ذاتی در هیئت مدیره کامل عمل میکنند؛ از این رو
بیشتر کارهای هیئتمدیره توسط کمیتههایی انجام میشود که بر فعالیتهای کلیدی خاصی تمرکز داشته
و برای تسهیل تصمیمگیری به هیئتمدیره توصیههایی میکنند [ .]71بسیاری از پژوهشگران بر ایجاد
کمیتههای هیئتمدیره تأکید کردهاند ،زیرا تفویض وظایف خاص از سوی هیئتمدیره به گروههای
کوچکتر ،یک مکانیسم مهم برای بهبود حاکمیت شرکتی است [ .]72ارکان اساسی حاکمیت شرکتی
کمیتههای تخصصی آن شامل کمیتهحسابرسی ،کمیته پاداش وکمیته معرفی هستند [ .]70کمیته
حسابرسی به عنوان یک کمیته تخصصی هیئتمدیره نقش مهمی در بهبود کیفیت اطالعات حسابرسی
ایفا میکند [ ]41و همچنین مسئول نظارت بر روند گزارشگری مالی و افشای اطالعات شرکت؛ نظارت بر
انتخاب سیاستها و اصول حسابداری؛ ارزیابی رعایت مقررات و اخالق شرکتها؛ نظارت بر استخدام،
عملکرد و استقالل حسابرس خارجی میباشد [ .]58دومین کمیته تخصصی ،کمیته پاداش است .وظیفه
کمیته پاداش حمایت و مشاوره به هیئتمدیره در امور پاداش (به عنوان مثال سطح و ترکیب پاداش،
افشای سیاستهای پاداش و روند تعیین پاداش و ارزیابی عملکرد) است و همچنین به صورت دورهای در
مورد تصمیمات یا اقدامات خاص و افشاگریهایی که هیئتمدیره باید در رابطه با پاداش مدیر در نظر
بگیرد ،به هیئتمدیره توصیههایی میکند ،بنابراین انتقال تصمیمات و اقدامات مربوط به پاداش به
سهامداران در نشان دادن همسویی منافع ،عملکرد و پاداش سهامداران مهم است [ .]52سومین کمیته
تخصصی ،کمیته معرفی است ،کمیته معرفی به عنوان یک ابزار ضروری برای حاکمیت شرکتی خوب
شناخته میشود زیرا کیفیت مدیران منصوب را تعیین میکند که انتظار میرود با بهبود عملکرد مالی
همراه باشد [.]31
Laux & Laux
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در ایران تا کنون پژوهشهای متعددی در زمینه کمیته حسابرسی مانند اثربخشی کمیته حسابرسی بر
حاکمیت شرکتی [ ]4تأثیرویژگیهای کمیته حسابرسی بر عوامل مختلف مانند پیچیدگی حسابرسی [،]7
کیفیت سود [ ،]11ریسک شرکت [ ،]9اجتناب مالیاتی [ ،]2افشای داوطلبانه [ ،]6مدیریت سود [ ]8و
نقش آن در بهبود نظام حاکمیت شرکتی [ ]5انجام شده است .در زمینه پاداش نیز پژوهشهای متعددی
مانند حساسیت پاداش مدیران [ ،]1دیدگاه تئوریک نسبت به پاداش [ ،]14عوامل مؤثردر تعییین پاداش
مدیران [ ]12و تأثیر افق زمانی سود بر پاداش [ ]13انجام شده است .با توجه به اهمیت روزافزون
کمیتههای ضروری هیئت مدیره در اثر بخشی هیئت مدیره و در نتیجه بهبود حاکمیت شرکتی الزم است
جایگاه ،نقش ،اهمیت و ضرورت این کمیتهها مورد بررسی قرار گیرد .بنابراین این پژوهش جهت
پاسخگویی به سواالت زیر انجام شده است.
 .1ایجاد کمیتههای هیئتمدیره چه مزایایی دارد؟
 .2کمیتههای ضروری هیئتمدیره چه کمیتههایی هستند و نقش و اهمیت این کمیتهها چیست؟
بنابراین این پژوهش با هدف شناخت و آشنایی بیشتر با اهمیت و نقش کمیتههای هیئتمدیره به ویژه
کمیته پاداش و ضرورت ایجاد آن پرداخته شده است .در ادامه برای درک بهتر ،نقشهای هیئتمدیره،
مزایای ایجاد کمیتهها ،تاریخچه کمیتههای هیئتمدیره و انواع آنها و وظایف هرکدام از آنها بیان شده
است .همچنین الزامات و مسئولیتهای کمیتههای ضروری هیئتمدیره (کمیته حسابرسی ،کمیته پاداش
و کمیته معرفی) در برخی از کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا ،انگلستان ،کانادا ،و استرالیا مورد بررسی
قرار گرفت.
پیشینه پژوهش
مادانی ( )2015در پژوهشی به بررسی تفاوت شرکتهای دارای کمیته هیئتمدیره بر رویههای حاکمیت
شرکتی و افشای اطالعات پرداخت .وی دریافت شرکتهایی که تعداد کمیتههای هیئتمدیره بیشتری
دارند ،در مقایسه با شرکتهایی که تعداد کمیتههای هیئتمدیره کمتری دارند ،استانداردهای باالتری از
حاکمیت شرکتی و شیوههای افشای اطالعات را نشان میدهند .همچنین کمیتههای هیئتمدیره سهم
بسزایی در عملکرد کلی حاکمیت شرکتی و افشای اطالعات شرکتها دارند [ .]63کولف و همکاران
( )2019در پژوهشی به بررسی تحقیقات مربوط به کمیتههای هیئتمدیره ،ایجاد و شرایط عضویت در
آنها پرداختند .آنها معتقدند که تمرکز بیشتر بر استقالل ،سرمایه اجتماعی و انسانی اعضای کمیته،
تنوع و قدرت کمیتهها و تعامالت بین کمیتههای مختلف میتواند درک ما از نقش کمیتههای هیئتمدیره
در حاکمیت شرکتی را به میزان قابل توجهی ارتقاء دهد [ .]57چن و وو ( )2016ساختار کمیتههای
هیئتمدیره را با استفاده از دادههایی که شامل عضویت کمیته هیئتمدیره برای بیش از  6000شرکت
بود ،بررسی کردند .آنها دریافتند کمیتههای هیئتمدیره مزایای (تخصص ،کارایی و پاسخگویی) و
هزینهی (تفکیک اطالعات) را فراهم میکنند [ .]29کاناپاتیپیال و همکاران ( )2016در پژوهشی به بررسی
تأثیر کمیته پاداش در افشای داوطلبانه اطالعات مربوط به پاداش پرداختند آنها دریافتند که وجود و
کیفیت یک کمیته پاداش در تصمیمگیری برای افشای داوطلبانه اطالعات پاداش و میزان این افشا نقش
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مهمی دارد [ .]52وافیا ( )1999در پژوهشی به بررسی ماهیت کمیته معرفی هیئتمدیره و نقش آن در
حاکمیت شرکتی پرداخت .وی دریافت که ایجاد کمیته معرفی سبب افزایش استقالل هیئتمدیره میشود.
همچنین تشکیل کمیته معرفی گامی مؤثر در جهت بهبود کیفیت هیئت مدیره است [.]75بانسال و
سینگ ( )2021در پژوهشی به بررسی تأثیر ساختار هیئتمدیره بر عملکرد مالی پرداختند.آنها دریافتند
اندازه هیئتمدیره،جلسات هیئتمدیره ،کمیته پاداش و کمیته معرفی بر بیش از یک معیار عملکرد تأثیر
مثبت دارد ،درحالی که کمیته حسابرسی هیچ ارتباطی یا هیچ یک از معیارهای عملکرد ندارد .همچنین
مشخص شد دوگانگی مدیرعامل رابطه منفی اما معناداری با عملکرد شرکت دارد و استقالل هیئتمدیره
بر بازده دارایی تأثیر منفی میگذارد [.]22خان و همکاران ( )2021در پژوهشی به بررسی تأثیر کمیتههای
حسابرسی و پاداش بر عملکرد شرکتهای سیمان و نساجی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پاکستان
پرداختند .آنها دریافتند که ویژگیهای کمیته حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری بر بازده دارایی 1شرکتها
و بازده حقوق صاحبان سهام 2دارد و همچنین ویژگیهای کمیته حسابرسی تأثیر مثبت و قابل توجهی بر
بازده دارایی دارد .اما این رابطه در مورد بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر اندکی دارد که ممکن است به
دلیل این واقعیت باشد که اکثر شرکتهای مورد بررسی مالکیت خانوادگی دارند که تمام تالش خود را
برای منافع شخصی خود انجام میدهند [ .]54هریماوان و همکاران ( )2020در پژوهشی به بررسی روابط
بین کمیته پاداش ،پاداش مدیراجرایی و عملکرد شرکتها در اندونزی پرداختند .نتایج نشان داد که کمیته
پاداش با پاداش مدیران اجرایی و عملکرد شرکت ارتباط مثبت دارد.به طور خاص پاداش بیشتر تنها با
عملکرد باالتر در شرکتهایی که کمیته پاداش ایجاد کردهاند ،مرتبط است [.]43
نقش هیئتمدیره
دیدگاههای متنوعی درباره نقش هیئتمدیره وجود دارد ،بهطورکلی مدیران بر دو نقش هیئتمدیره تأکید
دارند .نقش اول مربوط به استراتژی است؛ اعضای هیئتمدیره باید نسبت به استراتژی شرکت آگاهی
داشته و مدیران را در تدوین و اجرای استراتژی کمک کنند .نقش دوم مربوط به نظارت و کنترل است؛
هیئتمدیره برای نظارت و جلوگیری از سوء مدیریت باید قوانین مناسبی تعیین کند [ .]77در ادبیات
دانشگاهی ،شش نقش هیئتمدیره مشخص شده است که از نظریههای مختلف 3حاکمیت شرکتی گرفته
شده است :این نقشها عبارتاند از :پیونددهنده ،هماهنگکننده ،کنترل ،استراتژیک ،نگهداری و
پشتیبانی[ .]77نقش پیونددهنده نشان دهنده این است که اعضای هیئتمدیره با دسترسی به منابع و
اطالعات ارزشمند میتوانند امکان ارتباط بین شرکتها را فراهم کنند .نقش هماهنگکننده به معنای
مذاکره و مصالحه هیئتمدیره با ذینفعان مختلف است .نقش کنترل هیئتمدیره به وظیفه آن برای نظارت
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بر عملکرد مدیران و بهطور کلی شرکت اشاره دارد .نقش استراتژیک شامل تصمیمگیریهای مهم در مورد
تغییر اهداف استراتژیک شرکت است .نقش نگهداری در حفظ وضعیت موجود سازمان متمرکز است[.]77
نقش پشتیبانی نشاندهنده این است که هیئتمدیرهها درگیر تنظیم اهداف استراتژیک نمیشوند و فقط
از تصمیمات مدیریت پشتیبانی میکنند [ .]46از میان نقشهای هیئتمدیره ،نقشهای استراتژیک،
کنترل و نظارت بیشتر مورد تأکید و توجه پژوهشگران بودند[.]72،42،44،47
تاریخچه کمیتههای هیئتمدیره
با گذشت زمان کمیتههای هیئت مدیره به یکی از عناصر قانونی و رسمی هیئتمدیره در ایاالت متحده
تبدیل شدهاند [ .]29از سال  ،1940کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایاالت متحده آمریکا ( 1)SECبه
شرکتها توصیه کرد کمیتههای حسابرسی متشکل از مدیران خارجی (مستقل) تشکیل دهند [ .]24تا
چندین دهه مقررات مربوط به تشکیل یا استفاده از کمیته فرعی هیئتمدیره مربوط به کمیته حسابرسی
بود؛ در دهه  SEC ،1970قوانینی را تصویب کرد که شرکتها را ملزم به افشای ترکیب کمیته حسابرسی
کرد [ .]68در سال  ،2000قانون سابینزاکسلی (2 )SOXتصویب شد و به دنبال آن بورسهای بزرگ
سهام 3دستور دادند که شرکتها باید دارای کمیتههای پاداش و معرفی (انتصابات یا حاکمیت) باشند.
عالوهبراین SOX ،شرکتها را ملزم کرد که کمیتههای حسابرسی ،پاداش و معرفی صرفاً از مدیران مستقل
تشکیل شوند [ .]35این سه کمیته ،کمیتههای ضروری هیئتمدیره محسوب میشوند؛ کمیته حسابرسی
بر یکپارچگی و انطباق گزارشگری مالی شرکت نظارت میکند .کمیته پاداش بر سیاستها و رویههای
منابع انسانی به ویژه پاداش مدیران ارشد متمرکز است .کمیته معرفی کاندیدهای جدیدی را برای
هیئتمدیره و سایر مناصب عالی اجرایی پیشنهاد میکند و روشهای حاکمیت عمومی را تعیین میکند؛
مدیران معموالً به توصیه کمیته معرفی در کمیتهها منصوب میشوند [.]35
مزایای کمیتههای هیئتمدیره
تحقیقات تجربی در مورد اندازه و استقالل هیئتمدیره نشان میدهد که هیئتمدیرههای مستقل و بزرگتر
از مشکالت هماهنگی و ارتباطی رنج میبرند و درنتیجه اثربخشی هیئتمدیره را مختل میکنند [،62،80
 .]36راحیه ( )2005نشان داد که چگونه مشکالت ارتباطی بین افراد داخلی و خارجی در هیئتمدیره
باعث کاهش اثربخشی هیئت مدیره میشود[ .]66چنگ ( )2008دریافت شرکتهایی که هیئتمدیره
بزرگی دارند ،تنوع کمتری در عملکرد دارند که دلیل آن را مشکالت ارتباطی و هماهنگی میداند[.]30
عالوهبراین امکان مشاهده و نظارت مستقیم بر عملکرد هیئتمدیره توسط افراد برون سازمانی دشوار است
[ .]56لیپتون و لورش ( )1992و جنسن ( )1993معتقدند که با افزایش اندازه هیئتمدیره" ،سواری
رایگان" 4افزایش مییابد و سبب کاهش کارایی هیئتمدیره میشود[.]62،47
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از مزایای ایجاد کمیتهها میتوان به افزایش مسئولیتپذیری هیئتمدیره اشاره کرد .کمیتهها میتوانند از
دو طریق مسئولیتپذیری هیئتمدیره را افزایش دهند .اول ،کمیتهها با تعیین وظایف و مسئولیت خاص،
پاسخگویی مدیران را افزایش میدهند[ .]42تقسیم وظایف ،عملکرد فردی مدیر را از عملکرد گروهی جدا
میکند .درصورتیکه عملکرد فردی از عملکرد گروهی قابل تفکیک نباشد ،ممکن است انگیزهای برای
عدم انجام وظایف وجود داشته باشد [ .]19دوم ،کمیتهها میتوانند با استفاده از مدیران مستقل برای
تصمیمات خاص ،سبب افزایش پاسخگویی هیئتمدیره در برابر سهامداران شوند .مدیرعامالن اغلب قدرت
چانهزنی قابلتوجهی نسبت به مدیران خارجی دارند ،خصوصاً وقتیکه مدیر عامل توانایی باالیی برای
تضعیف استقالل هیئتمدیره داشته باشد[ .]29از دیگر مزایای کمیتههای هیئتمدیره میتوان به سه
مزیت اصلی دانش تخصصی ،کارایی تقسیم وظایف و پاسخگویی اشاره کرد [ .]29کمیتهها از طریق فرآیند
تمرکززدایی میتوانند امکان کسب دانش تخصصی را برای مدیران فراهم کنند[ .]35این امر به سود
شرکتها است زیرا وظایف نظارت و مشاوره هیئتمدیره پیچیده است و به دانش تخصصی احتیاج
دارد[ .]55کمیتهها با تعیین وظایف و مسئولیت خاص پاسخگویی مدیران را افزایش میدهند[.]42
کمیتهها با تقسیم وظایف بین اعضای هیئتمدیره باعث جلوگیری از هزینههای احتمالی هماهنگی و
ارتباطات یک هیئتمدیره بزرگ و تصمیمگیری کارآمدتر میشوند[ ]68و همچنین ارتباط بین اعضای
داخل و خارج هیئتمدیره را تسهیل میکنند [ .]18با اینحال ،کمیتههای نظارت هیئتمدیره اغلب از
مدیران خارجی تشکیل شدهاند که این امر سبب کاهش نفوذپذیری و تأثیرگذاری مدیرعامل میشود[.]29
اهمیت کمیتههای هیئتمدیره به دلیل افزایش الزامات قانونی و پیچیدگی زیاد فضای کسب و کار ،به
مرور افزایش یافته است؛ کمیتههای تخصصی ،مانند کمیته پاداش ،هیئتمدیرهها را قادر میسازند از
طریق تمرکز مسئولیت و تخصص در زیر گروهها ،این پیچیدگیها را کنترل کنند ،در حالی که خواستههای
فردی مدیران را نیز محدود میکنند [ .]57هیئتمدیره وظایف متعدد و کلیدی را بر عهده دارد .کمیتهها
به نمایندگی از هیئتمدیره ،موضوعات مربوطه را عمیقتر و با جزئیات بیشتر بررسی میکنند و پس از
هر جلسه به هیئتمدیره گزارش میدهند [ .]63تخصیص وظایف به گروههای کوچکتر و تخصصیتر
سبب تسریع در انجام وظایف و عملکرد بهتر و اتخاذ تصمیات کارآمدتر و همچنین مشکالت هماهنگی و
ارتباطات در گروههای کوچکتر کمتر میشود .از سوی دیگر انجام وظایف بهصورت تیمی سبب میشود
تا افراد مسئولیتپذیری بیشتری داشته باشند و نتوانند از انجام وظایف محوله به آنها سر باز زنند.
مشخص بودن وظایف مدیران باعث تفکیک عملکرد فردی از عملکرد گروهی میشود .تفکیک وظایف سه
مزیت اصلی دارد -1 :افزایش مسئولیتپذیری  -2افزایش پاسخگویی در برابر سهامداران  -3تمایز عملکرد
فردی از گروهی معیار مناسبی برای تشویق مدیران و اعطای پاداش به مدیران خواهد بود .زیرا میزان
مشارکت هر یک از مدیران را در تحقق اهداف سازمانی و افزایش ارزش ایجاد شده برای شرکت را مشخص
میکند.مشکالت هماهنگی و ارتباطات در هیئتمدیره بزرگتر بیشتر است .وجود کمیتههای هیئتمدیره
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سبب تسهیل در ارتباطات و هماهنگی میشود و هزینههای هماهنگی و ارتباطات را کاهش میدهد.
تسریع در فرآیند تصمیمگیری از یکسو و تخصصی بودن کمیتهها به دلیل تمرکز بر هدف خاص و دانش
تخصصی و استفاده از افراد متخصص و ماهر از سوی دیگر ،سبب کارایی و اثربخشی هیئتمدیره میشود.
انواع کمیتههای هیئتمدیره
وظیفه هیئتمدیره ،مدیریت و کنترل شرکتها در دستیابی به مأموریت و اهداف آنها است[.]34
کمیتههای هیئت مدیره نقش و مسئولیتهای مختلفی را در سازمانها بر عهده دارند .طبق طبقهبندی
هریسون ( )1987کمیتههای هیئتمدیره دو نوع کلی دارند .یک نوع کمیته مشاوره یا عملیاتی است که
به مدیریت و هیئتمدیره در مورد تصمیمات مهم تجاری مشاوره میدهد[ .]42کمیته اجرایی و کمیته
مالی نمونههایی از کمیتههای مشاوره هستند .نوع دیگر ،کمیته نظارت است که با ارائه یک بررسی عینی
و مستقل از امور شرکتها ،بهویژه با توجه به قانونی بودن ،صداقت و کیفیت اخالقی فعالیتهای شرکت،
باعث محافظت از منافع سهامداران میشود[ .]42کمیتههای نظارت عمدتاً از مدیران خارجی (مستقل)
تشکیل شدهاند و شامل کمیتههای حسابرسی ،پاداش و معرفی (انتصابات) میشوند[ .]42عالوهبر
طبقهبندی فوق کمیتههای دیگری نیز وجود دارد که در دهه  1970ظهور کردند ،اما نمیتوان آنها را
بهعنوان مشاوره یا نظارت طبقهبندی کرد (مانند کمیته سیاست عمومی یا مسئولیت اجتماعی) .کمیته
استراتژی یا برنامهریزی ،جدیدترین نوع کمیته هیئت مدیره است که بهطور مشخص در گروه مشاوره یا
نظارت قرار نمیگیرد [.]42
کمیتههای اصلی هیئتمدیره
کمیته حسابرسی
ریشه کمیتههای حسابرسی را میتوان در دهه  1940در ایاالت متحده و اوایل دهه  1990در اروپا جستجو
کرد [ .]51کمیتههای حسابرسی یکی از سازوکارهایی است که به هیئتمدیره کمک میکند تا شیوههای
بهتر حاکمیت شرکتی را اتخاذ کند [ .]63چنین کمیتههای حسابرسی در هیئتمدیره میتواند با کاهش
عدم تقارن اطالعاتی بین افراد داخلی (مدیران) و خارجی ،به کاهش مشکالت نمایندگی کمک کند [.]56
بسیاری از مقاالت سه حوزه گسترده نظارت برای کمیته حسابرس بیان میکنند )1( :گزارشگری مالی،
( )2ارزیابی کنترلهای داخلی برای رسیدگی به خطرات با اهمیت ( )3فعالیت حسابرس [.]20،25،26
وجود کمیتهی حسابرسی عالوه برارتقاء سطح کیفی مکانیزمهای حاکمیت شرکتی میتواند موجب افزایش
کیفیت گزارشگری مالی شود [ .]2کمیته حسابرسی برای اطمینان از تولید اطالعات مربوط ،کافی و معتبر
توسط شرکت طراحی شده است که سرمایهگذاران و همچنین سایر سهامداران میتوانند از آن برای
ارزیابی عملکرد شرکت استفاده کنند [ .]63در ایران کمیته حسابرسی طبق ماده  10دستورالعمل
کنترلهای داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ،از تاریخ
 1391/11/23شامل  14ماده و 2تبصره به تصویب هیئتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و از
تاریخ تصویب ،الزماالجرا است [.]10
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کمیته پاداش
مشابه کمیته حسابرسی ،کمیته پاداش در ایاالت متحده مدتها قبل از کشورهای اروپایی ایجاد شده بود.
برخالف کمیته حسابرسی که یک نهاد تکامل یافته است ،کمیته پاداش بهعنوان یک ساختار در حال رشد
و توسعه توصیف میشوند .وظیفه کمیته پاداش مدیریت برنامههای پاداش مدیران شرکت است؛ بهطورکلی
این کمیته برای بررسی شرایط و ضوابط استخدام مدیران ارشد طراحی شده است [.]51،32،33،28،16آنها
باید به شش عامل شفافیت ،سادگی ،ریسک پذیری ،قابلیت پیشبینی،تناسب و همسویی با فرهنگ در
سیاستها و شیوههای پاداش بپردازند[ .]71کمیته پاداش به اندازه کمیته حسابرسی در ساختار حاکمیت
شرکتی مهم است ،از آنجا که فرهنگ یک سازمان منعکس کننده سیاستهای پاداش آن است،
سیاستهای اتخاذ شده توسط کمیته پاداش میتواند در ایجاد یک فرهنگ اخالقی و قانونمدار نقش
اساسی داشته باشد [ .]61ویلیامسون( )1985معتقد است که بدون کمیته مستقل پاداش ،مدیران "قرارداد
خود را با یک دست مینویسند و با دست دیگر امضاء میکنند"[ .]79از این رو تفکیک فرآیند تصمیمگیری
از فرآیند نظارت مهمترین راه برای مهار فرصتطلبی مدیران است [ .]37کمیته پاداش ،بیش از هر کمیته
نظارت دیگر ،وظیفه مهم تعادل بخشیدن به منافع سهامداران و مدیریت را بر عهده دارد .برنامه انگزشی
در قالب پاداش برای ایجاد منافع مشترک و همراستا کردن منافع مدیران با منافع سهامداران میباشد
[ .]3بهطورکلی تعارض اساسی منافع بین سهامداران و مدیریت بر روی سطح حقوق نیست ،بلکه رابطه
پرداخت با عملکرد است .سهامداران از یک طرح پاداش که کامالً به عملکرد شرکتها مرتبط باشد،
طرفداری میکنند .درحالیکه مدیران یک طرح پاداش بدون ریسک را ترجیح میدهند [ .]67نظارت مؤثر
هیئتمدیره منجر به استفاده از پاداش پرداختی به مدیران ،بهعنوان ابزاری برای همسویی منافع مدیران
و سهامداران میشود [ .]48از این رو کمیته پاداش نقش بسزایی در همسویی منافع مالکان و مدیران
دارد.
تشکیل کمیته پاداش سبب میشود برنامه پاداش مدیر اجرایی بهطور شفاف به سهامداران توضیح داده
شود .هدف آن ارائه شفافیت نسبت به روند پاداش پرداختی به مدیر اجرایی است [ .]61تصمیمات و
اقدامات کمیته پاداش باعث ایجاد تفاوت بین عملکرد متوسط و عالی شرکتها میشود .نقش تعریف شده
کمیته پاداش از یک شرکت به شرکت دیگر متفاوت است و به عوامل مختلفی ازجمله ساختار مالکیت،
نگرانی سهامداران ،توانایی مدیر ،ارزش هیئتمدیره ،پویایی بازار ،بلوغ شرکت و شرایط مالی و سایر عوامل
درونی و بیرونی بستگی دارد [.]67
در ایران در آییننامه بورس اوراق بهادار ،کمیته پاداش را بهعنوان یکی از چهار کمیته تخصصی هیئتمدیره
معرفی شده است ولی هیچ الزامی برای تشکیل کمیته پاداش وجود ندارد.
اکثر تحقیقات بر مزایای داشتن کمیتههای مؤثر و اعضای کمیته متخصص ،تأکید بیشتری به ویژگیهای
دو کمیته حسابرسی و پاداش دارند . .اثربخشی کمیتههای حسابرسی با درصد مدیران مستقل ،درصد
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اعضای کمیته حسابرسی که کارشناس مالی هستند و تعداد دفعات جلسات کمیته حسابرسی رابطه مثبت
دارد [ .]60،23شرکتهایی که کمیتههای حسابرسی مؤثرتری دارند ،از مدیریت سود کمتر و کیفیت
گزارشگری مالی باالتری برخوردار هستند [ .]15،53،60،27،17عالوه بر این ،شرکتهایی با اعضای
مستقل بیشتر در کمیته پاداش ،کمیته پاداش بزرگتر و مدیریت سهام باالتر ،طرحهای پاداش را طراحی
میکنند که حساسیت عملکرد پاداش مدیر عامل را افزایش میدهد [.]73،65،27،76،60
کمیته معرفی (انتصابات)
حاکمیت شرکتی معموالً هیئتمدیره را به ایجاد کمیتههای معرفی بهمنظور شناسایی و انتخاب اعضای
جدید ترغیب میکند .آنها معتقدند که کمیتههای معرفی از طریق مدیریت ساختار اعضای هیئتمدیره
(بهعنوان مثال :با انتخاب مدیران شایستهتر و استقالل هیئتمدیره) سبب بهبود اثربخشی آن میشوند
[ .]69کمیتههای معرفی جوانترین نهاد هیئتمدیره هستند و از این رو نسبتاً نابالغ توصیف میشوند.
وظایف آنها دو بعد دارد :بعد اول ،حرفهای شدن روند انتخاب مدیر و بهینهسازی فرآیند انتخاب مدیر و
بعد دوم ،بررسی منظم عملکرد هیئتمدیره است[ .]51ترکیب هیئتمدیره برای اثربخشی و عملکرد آن
بسیار حیاتی است و درنهایت سبب اطمینان از انتخاب افراد “مناسب” بهعنوان اعضای کمیته حسابرسی
و پاداش میشود .مسئله اساسی ترکیب هیئتمدیره سازوکار داخلی برای نظارت و کنترل مدیران شرکت
است .بنابراین استقالل هیئتمدیره از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است [ .]69ایجاد کمیته معرفی در
هیئتمدیره شرکتها ،باعث انتصاب مدیران مستقل و مناسب میشود که به نوبه خود سبب افزایش
عملکرد هیئتمدیره و حفاظت از منافع سهامداران میشود [ .]63متأسفانه در آییننامه بورس اوراق بهادار
ایران هیچ اشارهای به الزام یا پیشنهاد ایجاد کمیته معرفی نشده است ،اما در اصول حاکمیت شرکتی ذکر
شده است ولی در عمل همچون کمیته پاداش الزامی برای تشکیل آن وجود ندارد.
در جدول ( )1برای درک اهمیت و ضرورت کمیتههای اصلی هیئتمدیره و آشنایی بیشتر با نقش هر
کدام از کمیتهها به تجزیه و تحلیل شرایط عضویت ،هدف و وظایف آنها در کشورهای آمریکا ،استرالیا،
انگلستان و کانادا پرداخته شده است .در این کشورها تشکیل کمیتههای هیئتمدیره مورد تأکید و در
برخی موارد الزامی شده است؛ چنین کشورهایی از حمایتهای زیادی از سرمایهگذاران برخوردار هستند
و از اولین کشورهایی بودند که کمیته هیئتمدیره را در ساختار حاکمیت شرکتی خود مورد استفاده قرار
دادند [.]57
جدول ( )1الزامات و مسئولیتهای کمیتههای هیئتمدیره در شرکتهای دولتی []57
کمیته

کشور

کمیته
حسابرسی

ایاالت
متحده
آمریکا

الزام

شرایط عضویت

هدف

عملکرد

الزامی

مدیران مستقل
خارجی ،یک عضو

نظارت بر افشا و
گزارشگری و مالی

• استخدام ،مدیریت و
تغییر حسابرس در
صورت لزوم
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کمیته

کشور

الزام

انگلستان،
کانادا و
استرالیا

در شرکتهای
بزرگ الزامی

ایاالت
متحده
آمریکا

الزامی

استرالیا

در شرکتهای
بزرگ الزامی

انگلیس و
کانادا

مطابقت یا
توضیح*

ایاالت
متحده
آمریکا

الزامی

شرایط عضویت

هدف

• نظارت بر گزارشگری
مالی و حسابداری.
• کسب سایر منابع و
تخصص الزم برای افشا
و گزارشگری مالی.
• نظارت بر اثربخشی
حسابرسی داخلی و
کنترلهای مدیریتی.
• نظارت بر حاکمیت
شرکتی ،پیروری از
مقررات و مدیریت
ریسک

باید یک کارشناس
مالی باشد.

کمیته
پاداش

کمیته
معرفی /
حکمرانی

مدیران مستقل
خارجی

انگلیس،
کانادا و
استرالیا

مطابقت یا
توضیح

 :NYSEمدیران
خارجی مستقل
 :NASDAQاکثر
مدیران مستقل

عملکرد

توصیه (معرفی)
ساختارهای (مؤلفه-
های) پاداش
مدیران و اعضای
هیئت مدیره

جستوجو و معرفی
اعضای جدید هیئت
مدیره

• تعیین قوانین مربوط
به قراردادهای پاداش
مدیر عامل و سایر
مدیران ارشد.
• نظارت بر بستههای
گزینه سهام و درک
تأثیر آنها بر کل
پاداش
• اجرای برنامههای
طوالنی مدت مربوط به
عملکرد برای مدیران
اجرایی
• یافتن نامزدهایی
شایسته و مناسب که
بتوانند با رئیس فعلی
هیئتمدیره و اعضای
دیگر نیز همکاری
کنند.
• ارزیابی عملکرد هر
مدیر
• معرفی جهت انتخاب
مجدد
• معرفی اعضای هیئت
مدیره برای عضویت در
کمیته
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کمیته

سایر
کمیتهها

کشور

الزام
اجرایی،
استراتژی،
امور مالی،
محیطزیست

شرایط عضویت

هدف

عملکرد

اهداف متفاوت
هستند

• غالباً با تمرکز بر روی
یک مشکل خاص و  /یا
مربوط به نشان دادن
تعهد نسبت به نگرانی
سهامداران

* مطابقت یا توضیح به این معنی است که وجود کمیته یا ترکیب آن به شدت توسط کدهای حاکمیت
برای شرکت ها توصیه میشود .انحراف از توصیههای کمیته هیئتمدیره (به عنوان مثال ،عدم انطباق)
باید در پروندههای اوراق بهادار عمومی توضیح داده شود.
نکته قابل توجه در ایجاد کمیتههای ضروری هیئتمدیره ،حضور مدیران غیرموظف است .مدیران
غیرموظف میتوانند دانش و تجربهای را که ممکن است مدیریت شرکت نداشته باشد ،به هیئتمدیره
بیاورند .از همه مهمتر ،آنها میتوانند عنصر استقالل و عینیت را در تصمیمگیری هیئتمدیره افزایش
دهند .بعالوه به دلیل اینکه درگیر مدیریت روزمره نیستند ،نگاهی متفاوت نسبت به نحوه اداره شرکت و
سیاستهای میانمدت و بلندمدت آن دارند و همچنین باید نظارت مستقیمی بر مدیریت شرکت داشته
باشند [ .]72دلیل اساسی دیگری برای وجود افراد غیرموظف ،ایجاد تعادل برای قدرت مدیریتی است
[.]74
در شکل ( )1مزایای ایجاد کمیتههای هیئتمدیره ،وظایف هیئتمدیره ،وظایف و خروجیهای کمیتههای
اصلی هیئتمدیره و تأثیر آنها بر هیئتمدیره و حاکمیت شرکتی نشان داده شده است.
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شکل  -1اهمیت و مزایای کمیتههای اصلی هیئتمدیره (کمیتههای حسابرس،پاداش و معرفی)
اثربخشی

نتیجهگیری
پیچیدگی فعالیتهای تجاری و تخصصی شدن آنها ایجاد کمیتههای اصلی هیئتمدیره را برای مدیریت
شرکت و تقویت سیستم حاکمیت شرکتی ضروری کرده است .تشکیل کمیتههای اصلی هیئتمدیره
(کمیته حسابرسی ،پاداش و معرفی) در بسیاری از کشورهای توسعه یافته ازجمله آمریکا ،استرالیا،
انگلستان و کانادا مورد تأکید و در بسیاری موارد الزامی شده است .در ایران تشکیل کمیته حسابرسی،
همانند بسیاری از کشورها الزامی شده است .کمیته پاداش علیرغم اینکه در آییننامه بورس بهعنوان یکی
از چهار کمیته تخصصی هیئتمدیره ذکر شده ،اما در عمل الزامی برای تشکیل آن وجود ندارد .برای
تشکیل کمیته معرفی نیز همچون کمیته پاداش هیچ الزامی در شرکتها وجود ندارد .این پژوهش با هدف
شناخت و آشنایی بیشتر با نقش ،اهمیت و مزایای تشکیل کمیتههای هیئتمدیره بهویژه کمیته پاداش و
ضرورت ایجاد آن در ایران انجام شده است .نتایج نشان داد تشکیل کمیتههای هیئتمدیره مزایای بسیار
زیادی ازجمله مسئولیتپذیری ،دانش تخصصی ،پاسخگویی ،تعدیل قدرت مدیرعامل ،کنترل پیچیدگی
فعالیتهای تجاری ،کاهش مشکالت هماهنگی و ارتباطات ،اتخاذ تصمیمات کارآمدتر ،بررسی دقیقتر و
عمیقتر مسائل و مشکالت ،تفکیک فرآیند تصمیمگیری از نظارت ،کاهش فرآیند تصمیمگیری ،تسریع
در انجام وظایف ،تفکیک وظایف و درنهایت سبب عملکرد بهتر و افزایش کارایی و اثربخشی هئیتمدیره
میشود.
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با توجه به نگرانیها در مورد میزان پاداش پرداختی به مدیران و همچنین رفتار فرصتطلبانه آنها نیاز به
تشکیل کمیته پاداش بیشتر احساس میشود .کمیته پاداش سبب تخصیص بهینه پاداش به مدیران و
شفافیت بیشتر در روند فرآیند پاداش پرداختی به مدیران میشود ،از سوی دیگر امکان مشاهده و نظارت
مستقیم بر عملکرد مدیران و اعطای پاداش بر مبنای عملکرد آنها را فراهم میکند .ایجاد کمیته معرفی
سبب استقالل بیشتر هیئتمدیره میشود و به دلیل تأثیری که بر ترکیب هیئتمدیره دارد باعث افزایش
اثربخشی آن میشود .از این رو ،ایجاد کمیتههای پاداش و معرفی در کنار کمیته حسابرسی سبب اثربخشی
بیشتر هیئتمدیره و درنهایت بهبود و تقویت سیستم حاکمیت شرکتی میشود .بسیاری از پژوهشگران
بر ایجاد کمیتههای هیئتمدیره برای اثربخشی هیئتمدیره و تقویت سیستم حاکمیت شرکتی تأکید
میکنند[.]67،70،63،42،49
پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
 .1موانع ایجاد کمیتههای معرفی و پاداش در ایران
 .2تأثیر ایجاد کمیتههای معرفی و پاداش بر حاکمیت شرکتی در ایران
فهرست منابع
 .1ایمنی ،محسن؛ دریائی ،عباسعلی".)1400(.حساسیت پاداش مدیران :شواهدی بیشتر از نقش
محافظهکاری در گزارشگری مالی در بازار سرمایه ایران" .دانش حسابداری.
 .2برزگر ،قدرتاهلل؛ حسن نتاجکردی ،محسن؛ عباسی ،علی".)1399(.تأثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی
بر اجتناب مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" .مطالعات حسابداری
و حسابرسی .انجمن حسابداری ایران.25-42 ،)33(9 .
 .3بنایی قدیم ،رحیم؛ واعظ ،سیدعلی ".)1398(.رویکردهای تئوریک نسبت به شکلگیری پاداش".
پژوهشهای حسابداری.41-60،)1(9 .
 .4سلطانینژاد ،احمدصادق؛ رحیمی ،علیرضا؛ شمس الدینی ،کاظم")1399(.بررسی رابطه بین حاکمیت
شرکتی و اثربخشی کمیته حسابرسی".حسابداری و منافع اجتماعی.133-153،)2(10.
 .5سلیمانی ،غالمرضا؛ مقدسی نیکجه  ،مینا".)1393(.نقش کنترلهای داخلی ،حسابرسی داخلی و
کمیته حسابرسی در بهبود نظام راهبری(حاکمیت) شرکتی" .حسابداری و منافع اجتماعی،)1(4 .
.63-77
 .6صدیقی ،هوشنگ؛ پاکدل؛عبداهلل".)1396(.بررسی تأثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی بذ افشای
داوطلبانه".مطالعات حسابداری و حسابرسی .انجمن حسابداری ایران.85-96،)24(6 .
 .7صفرزاده ،محمدحسین؛ محمدی ،عرفان".)1398(.اثر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر رابطه بین
پیچیدگی حسابرسی و تأخیر در گزارش حسابرسی".مطالعات تجربی حسابداری
مالی.45-76،)62(16.
 .8فخاری ،حسین؛ محمدی ،جواد؛ حسن نتاج کردی ،محسن".)1394(.بررسی اثر ویژگیهای کمیته
حسابرسی بر مدیریت سود از طریق اقالم واقعی".مطالعات تجربی حسابداری مالی-154،)46(12.
.130
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This research aims to know the importance and role of board committees, especially
the compensation committee and the need to create this committee Also, it states the
role of each committee, especially the compensation committee, and the necessity of
creating this in the board of Iranian companies. the required information collected
from articles by the literature method. The results show that board committees'
formation has many benefits, including responsibility, professional knowledge,
accountability, adjusting the manager power, reducing business activities' complexity,
reducing coordination and communication problems, and making more efficient
decisions. These cases increase the effectiveness and efficiency of the board and
finally strengthen the corporate governance system. Moreover, the compensation
committee can resolve shareholders' concerns about the amount of compensation paid
to managers and their opportunistic behaviour by allocating compensation optimally
and making the compensation process clear to managers. Therefore, it is necessary to
pay more attention to the board committees, especially the compensation committee,
due to the complexity and specialization of business activities.
Keywords: Corporate Governance, Board of Directors, Audit Committee,
Compensation Committee, Nomination Committee.
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