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  چكيده
باشد هدف از مند ساختارصورت  بهتجارب و  ، هاشايستگيها، مهارتانواع  ازارزيابي يك بر اساس وواضح  ،شفاف  هيئت مديره بايستياعضاي گزينش 
و  يياستقرا كرديبا رو يشافاكت هشپژو نيا تيباشد. ماه يكشور م يدولت يدر بانكها رهيمد ئتياعضا ه ازين مورد يها يژگيو ييپژوهش شناسا نيانجام ا

آشنا به موضوع در حوزه  دي، اسات ي. جامعه آماردياستفاده گرد اديداده بن هينظر يفيمنظور از روش ك نيا ياست برا يبا جهت توسعه ا يريفلسفه آن تفس
پژوهش، از  يو روش گلوله برفي استفاده شد. داده ها تيبراي انتخاب نمونه از تركيب روشهاي هدفمند قضاو نيبودند همچن تيري، اقتصاد و مد يمال يها

باز،  يپژوهش به روش كدگذار يداده ها ليو تحل هيتجز جهي. در نت ديگرد يجمع آور يدانشگاه ديبا دوازده نفر از اسات افتهيساختار  مهيمصاحبه ن
كشور  يدولت يدر بانكها رهيمد ئتياعضا ه ازين مورد ياصل يها يژگيو نبه عنوا رهيمد ئتيو مالك انتخاب ه بياندازه، ترك يرهايمتغ ،يو انتخاب يمحور

  . دياستخراج گرد
  

  .رهيمد ئتيمالك انتخاب ه ره،يمد ئتيه بي، ترك رهيمد ئتي، اندازه ه رهيمد ئتيه يها يژگي، و يدولت يبانك ها: هاي اصليواژه

  مقدمه - 1

در مورد حوزه هايي كه فساد اقتصادي در آن رخ داده،  يرسم رآما
منتشر نشده است ولي با مراجعه به اخبار منتشره در رسانه هاي عمومي، 

ها، ماليات، گمرگ، خريد و تداركات و  مهيتوان گفت كه بانك ها، ب يم
حوزه فروش كاالها و  زيو ن يو عموم يدولت يساخت و ساز دستگاه ها

بوده  يوقوع فساد اقتصاد يحوزه ها نيشتريب ؛يو عموم يولتخدمات د
 و اقتصادي مختلف هاي اساس شاخص بر ايران بانكداري نظام .]9[اند 
ناكارايي  دچار سياستگذاران مستمر هاي تالش وجود با و مالي

 اعطايي تسهيالت از قابل توجهي حجم با مواجهه ؛دباش مي محسوسي

 غيربانكي اعتباري مؤسسات و بانكها از درگير شدن بسياري ،غيرجاري

 توجهي قابل سهم ،داري بنگاه امر در كشور پولي متشكل بازار در فعال

 ترازنامه اقالم در (دارايي فاقد قابليت نقدشوندگي) سمي هاي دارايي از

 سرمايه كفايت نسبت بودن ناچيز غيربانكي، اعتباري مؤسسات و ها بانك

 بانكي، سيستم شفافيت درجه بودن ايينپ پول، مالي بازار هاي واسطه

 ناشي فزاينده هاي تحميل ريسك و مالي فساد با مواجهه و تخلفات وقوع

 منافع تأمين عدم و خرد سهامداران حقوق تضييع ملي، اقتصاد به آن از

 در نخبگان از برخي ميان در شبهاتي وجود و گذاران واقعي سپرده

 از بخشي شرعي، ا معيارهايب بانكي عمليات از برخي انطباق خصوص

 در باشد مي ايران رباي بدون بانكداري نظام هاي ناكارامدي مجموعه

 توسعه و محور بانك مالي تأمين نظام از ايران اقتصاد برخورداري حقيقت
به تحقق سهم باالي بانكها درفرايند تأمين مالي  ناچيز بازار سرمايه منجر

ها و  ي بديهي است كاستيايران شده است در چنين شرايط اقتصاد
طور مستقيم و غيرمستقيم روند متغيرهاي  ناكارامديهاي نظام بانكي به

 اين امروزه هر يك ازبنابراين . ]7[ نمايد و كالن اقتصادي را متأثر خرد
سازمان ها با اتهامات فراواني براي سو رفتار سازماني مواجه شده اند 

اين شركتها تحقيق و بررسي به زماني كه در اين زمينه از هيئت مديره 
عمل آمد همه آنها به طور مشابه از عدم اطالع از تقلب هاي گسترده يا 
به دام افتادن در آن تقلب ها با سازماندهي مديران عامل شركت سخن 

 باالترين عنوان به ذينفعان و يا سهامداران منافع پيگيري. ]8[گفتند
اساس،  برود براين بين از مديران رفتار با است ممكن شركت، هدف

 و پيش بوده نادرست كه بزنند فعاليت هايي به دست است ممكن مديران
يكي از ابعادي كه ريشه . ]2[باشد  ممكن غير آن زمان در آن نتايج بيني

در تئوري نمايندگي دارد، بحث كنترل است، به معني هم راستا كردن 
ند با منافع كليدي منافع مديران كه تصميمات سازمان را اتخاذ مي كن

 ديگر كه كمتر مورد مطالعه قرار گرفته ارزيابي كيفيت تصميماتي است 
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كه گذاران كه تحت تأثير تصميمات آن ها قرار مي گيرند و بعد سرمايه
. البته از آنجا كه كنترل شركت ]18[توسط مديريت اتخاذ مي شود 
ذا ساختار مالكيت بر قانونگذاري تأثير عامل مهمي به حساب مي آيد  ل

 عنوان به شركت هيئت مديره جايگاه ميان اين در پس. ]12[مي گذارد 
 و مراقبت نقش زيرا يابد مي اهميت پيش از بيش كننده نهاد هدايت

 سهامداران مالكيتي منابع حفظ منظور به را اجرايي مديران كار بر نظارت
 مطلوب هدايت گروي در شركت وفقيتم رمز ترتيب، بدين دارد عهده بر
 هاي شركت جاودانگي راز كرد ادعا توان مي كه اي گونه به است آن

 كارا و موثر هيئت مديره يك از آنها برخورداري در نام خوش و معروف
. هيئت ]3[ شود مي محسوب آن قلب شركت، هيئت مديره است نهفته
 سازمان راهبري و حاكميت در كه قانوني افراد از گروهي به مديره

در واقع هيئت مديره ارتباط دهنـده  .]4[ شود مي گفته هستند، مسئول
ت مديره، ايجاد ئمالكيـت و مديريت شركت است و مسئوليت اصلي هي

حاكميت كارآمد بر امور شـركت، در راسـتاي منـافع سهامداران و تعادل 
مايه گذاران در منافع ذينفعان مختلف آن از جمله مشتريان، كاركنان، سر

 فرآيندهاي و ساختارتعييندر .]17[ و جوامع محلي مـي باشد
 داردمي عنوان، ]25[ اقتصادي توسعه همكاري و سازمان ،مديرهتئهي

هيئت مديره ، ها شركتكه كند حاصل اطمينان بايد  مالكيتنهاد كه 
، نيازمورد  هايشايستگي كيبتر باو باشند  داشتهكارآمد و فعال  هاي

هيئت مديره  اعضاي گزينش برسانندانجام به را خود  هايمسئوليت
ها، مهارت انواع از ارزيابي يك اساس بر و واضح و شفاف بايستي

 يلذا مساله اصل .باشدمند ساختار صورت به ،تجارب و هاشايستگي
 در مديره هيئت اعضا موردنياز هاي ويژگياست كه  نيپژوهش حاضر ا

  ؟ چيست  كشور دولتي بانكهاي

  مباني نظري پژوهش - 2

 يباشد، اندازه شدهليعضو تشك 15تا  7از  دهيئت مديره مي توان
 يهاشركت نيترتا از بزرگ بيستدر مورد  ،ميانگين هيئت مديره 

اين  جغرافيايي نفر است اين به خاطر پيچيدگي و محدوده 15جهاني 
تر و محدوده كه در مقياس كوچك ييهاهاست آن شركتشركت

عضو  11تا  7كه  روديجغرافيايي محدودتري به كار مشغولند، انتظار م
 داده اند نشان همچنين مطالعات زيادي. ]1[ هيئت مديره داشته باشند

 با هاييبانك و نمايدمي فراهم را نظارت موثر بزرگتر، مديره هيئت كه

بنابراين،  نمايدمي فراهم مهارت و دانش ها،تخصص بيشتر در يناهمگن
 تأثير حال، اين با باشدارتباط مي در باالتر عملكرد با بزرگتر مديره هيئت

 و هماهنگي ارتباط، مشكالت است بزرگ ممكن مديره هيئت مثبت
در صورتي كه اندازه  .]21[نمايد   ايجاد را ضعيفتر گيريفرآيند تصميم

ريسك مجاني سواران هيئت مديره دور  ،ديره بسيار  بزرگ باشدهيئت م
از انتظار نخواهد بود با اين حال اندازه بسيار كوچك گروه هيئت مديره 

در . ]23[  اشتخطر صميميت بيش از حد را به دنبال خواهد د،نيز 
نتيجه هيئت مديره بطور دوره اي اندازه مناسب هيئت مديره را بررسي 

كه نبايد كمتر از پنج عضو و بيشتر از يازده عضو  يورمي كند؛ به ط
هيئت مديره متشكل از اكثر مديران مستقل است كميته  .باشد

حسابرسي شركت ، كميته جبران خسارت و مديريت شركت و كميته 
ابتدا بنابراين . ]16[انتصاب كامالً از مديران مستقل تشكيل شده است  

اي دانش فني در سطح هيئت بايد مشخص شود كه به كدام حوزه ه
مديره احتياج است هيئت مديره بايد براي هدايت و كنترل موثر، به 
كسب گسترده حوزه هاي دانش فني مشابه با گروه مديريت ارشد ملزم 
شود در ادامه بايد حوزه هاي ضروري دانش فني موجود و ناموجود در 

دانش سطح هيئت مديره مشخص شود در صورت نبود فرد متخصص با 
فني خاص در هيئت مديره بايد درنشست عمومي ساالنه بعد لزوم جذب 

تنوع نقش هاي مكمل از ؛  چنين فردي در هيئت مديره پي گيري شود
ديگر عوامل تسهيلگر در موفقيت هيئت مديره است بي ترديد تسلط 
اعضا هيئت مديره بر قوت ها وضعف هاي خود با توجه به نقش هاي 

هي از قوت و ضعف همكاران خود در هيئت مديره هيئت مديره و آگا
بسيار اهميت دارد براي مثال هيئت مديره بايد در صورت فقدان نقش 
كنترل كننده در خود نسبت به انتصاب عضو جديدي با مهارت هاي 

 .اقدام كند ،كنترلي و برخوردار از دانش فني الزم متناسب با شركت
گي ژفرصت ها به برابري وي معتقد است جنبش برابري ،]32[  1جنت 

هاي جمعيت شناختي اعضاي هيئت مديره يا يكنواختي مديريت ارشد 
شد بسياري از رمنجر شده است در نتيجه هيئت مديره و مديريت ا

با استعداد و برخوردار از مشخصه هاي جمعيت  دشركت ها از تعداد افرا
ي استخدام شناختي ويژه بهره مطلوب را نمي برد براي مثال پيامد ها

با شكست زنان همراه  اغلب ،زنان در سطوح هيئت مديره و مديرت ارشد
است براي ديگر داده هاي اجتماعي همچون سن يا همبستگي با فرهنگ 

نبايد  ]22[ 2از نظر ماليك .  ]10[ ملي نيز شرايط مشابهي وجود دارد 
: هايي كه در تشكيل هيئت مديره بايد رعايت شوند عبارتند است از 

حضور بيش از دو تن از اعضاي مديريت ارشد ( تنها مدير عامل بايد 
نماينده مديريت شركت باشد ) ؛ حضور افرادي كه ارتباط كاري فعالي با 
شركت دارند ( تامين كنندگان، مشتريان، فروشندگان، مشاوران، 
حسابرسان) ؛ حضور تامين كنندگان منابع مالي؛ حضور افرادي كه نسبت 

از وظايف هيئت مديره مسئوليت دارند ؛ حضور افرادي كه  يبه بسيار
زمان كافي در اختيار ندارند ؛ حضور افرادي كه فاقد هر گونه دانش فني 
مرتبط با شركت هستند. بر اساس گزارش كينگ دوم در صورت تركيب 
نقش رياست و مديريت عامل، حضور يك مدير غير اجرايي مستقل به 

يك مدير قوي مستقل وغير اجرايي در هيئت عنوان معاون رياست يا 
مديره الزامي خواهد بود هر گونه تصميم گيري در مورد تركيب نقش ها 

، ]41[ 3بوكلي. ]20[ بايد هر سال در گزارش ساالنه شركت تشريح شود 
با اشاره به ويژگي هاي ايده ال اعضاي هيئت مديره چنين عنوان مي 

 عملي و گسترده ؛ تجربه ندارد افعمن كند كه عضو هيئت مديره : تضاد
است ؛  مان ساز از خارج و مستقل عضو دارد؛ مختلف هاي شركت در

 و كسب در موفق و مدت طوالني سابقه دارد ؛ شركت از عميقي دانش
 براي ؛ نيست عامل مدير ديگري موسسه دارد ؛ در المللي بين كارهاي

                                                            
Jent ١ 
Malik ٢ 
Bokley ٣ 
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 بااليي حقوق د ؛دار زمان مديره هيئت در متعهد عضو به شدن تبديل
 حضور و آمادگي براي كافي زمان اختصاص به متعهد كند ؛ نمي دريافت

 از است ؛ ضمني دانش انتقال و مديره هيئت هاي كارگاه و ها جلسه در
 ؛ نيست وابسته مديره هيئت جايگاه دارد ؛ به خوبي وضعيت مالي لحاظ

 همبستگي پذيرد ؛ مي را فردي ريسك مديره هيئت از عضوي عنوان به
در حالت ايده ال بهتر است تمامي اعضا  .دارد شركت عملكرد با نامحدود

هيئت مديره به استثناي مديرعامل و احتماال يكي از اعضا مديريت ارشد 
مستقل باشند تا بتوانند وظايف خود را به خوبي انجام دهند به زعم 

و  كادبري اعضاي مستقل هيئت مديره از مديرت مستقل و از هر كسب
كاري و روابط ديگري كه به لحاظ مادي بر قضاوت مستقل انها اثر گذار 

بر اساس گزارش شركت بريتانيايي پيرك از . ]15[است آزاد هستند  
از  معيارهاي اعضاي مستقل هيئت مديره، عضو هيئت مديره نبايد :

مديران اجرايي سابق باشد؛ از مشاوران حرفه اي باشد ؛ از مشتريان يا 
كنندگان مهم باشد؛ درنتيجه روابط شخصي انتصاب شده باشد؛ از  تامين

حضور طوالني مدت در  طريق فرايند غير قانوني انتخاب شده باشد؛
هيئت مديره داشته باشد؛ از بستگان نزديك مدير اجرايي باشد؛ از 

در برنامه هاي گزينه سهام شركت داشته باشد؛ از  كارمندان باشد؛
 وردار باشد؛ از نمايندگان سهامداران عمده باشد؛خدمات بازنشستگي برخ

سمتي كه كمك هاي مالي  مديريت مشترك با ساير مديران داشته باشد؛
نكته اي كه بايد به ان توجه . دريافت مي كند را در اختيار داشته باشد

داشت اين است كه بين اعضاي غير اجرايي هيئت مديره و اعضاي 
رد تمامي مديران مستقل، غير اجرايي مستقل آن تمايز مهمي وجود دا

 به . در واقع]24[غيراجرايي، مستقل نيستند   نهستند اما همه مديرا

 و تعيين به كه نمايدمي اشاره و سهامدارن شركت بين موجود رابطه
. ]11[  پردازدمي شركت عملكرد و شركت جهت استراتژي كنترل

ديره مؤثر عمدتا همانطور كه گفته شد ويژگي هاي اصلي يك هيئت م
شامل اندازه ، ساختار و تفكيك وظايف رئيس هيئت مديره و مديرعامل 

اين ويژگي ها همچنين شامل سياست هاي اجرايي مؤثر براي .است
مديران مستقل، نظارت بر مديران اجرايي و كميته هاي مستقل هيئت 
مديره است كه مي تواند تضمين هايي را براي سهامداران و ذينفعان 

 .]13[ نگاه ارائه دهد ب

  پيشينه پژوهش - 3

با بررسي پيشينه تجربي پژوهش در مي يابيم كه اكثر پژوهش هاي 
انجام شده ، مربوط به بانكهاي خصوصي مي باشد كه در آنها متغيرهاي 
اندازه هيئت مديره و استقالل هيئت مديره بيشتر مورد بررسي قرار 

)، به 2019همكاران ( و 4مالگرفته است. در بخش تحقيقات خارجي، 
بررسي عوامل موثر بر پيش بيني درآمد (جريان نقدي آتي) بانكهاي 

پرداختند آنها دريافتند  2016تا  2007كشور در طي دوره  71عامل در 
كه ساختار هيئت مديره و قدرت مدير عامل تأثير چشمگيري در جريان 

سك تأثير در مقابل ، متغيرهاي حاكميت ري .وجوه نقدي آينده دارند
                                                            

Mollah ٤ 

)، به 20018(5عبدل گفور ، ماريپان ، تياگاراگان  .معني داري ندارند
بررسي تأثير ويژگي هاي هيئت مديره بر عملكرد بانك هاي هند 
پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه بين اندازه هيئت مديره ، استقالل 
د هيئت مديره و عملكرد بانكها رابطه مثبت و معناداري مشاهده مي شو

عالوه بر اين ، متوجه شدند كه تعداد جلسات هيئت مديره و تعداد 
 بيشتر كارشناسان مالي در هيئت مديره براي عملكرد بانكي مهم هستند

در حاليكه وقتي نقش مدير عامل و رئيس هيئت مديره جدا مي گردد ، 
و  6ماماتاكيس .پيشرفت قابل توجهي در عملكرد بانك مشاهده نمي شود

تأثير مكانيسم هاي موثر بر روي ريسك به بررسي )، 2017(همكاران 
بانك آسيايي نتيجه اين شد  43بانكي پرداختند پس از تجزيه و تحليل 

كه بانكهايي با اندازه متوسط هيئت مديره ، جدايي مديرعامل و رئيس 
هيئت مديره و مميزي توسط شركت حسابرسي بزرگ ، احتماالً ريسك 

)، به بررسي تاثير 2016( 7عزيز، انديبل و مرسيعبدالباالتري دارند. 
متغيرهاي هيئت مديره بر عملكرد مالي بانك هاي نيجريه پرداختند 
نتايج نشان داد كه اندازه بيشتر هيئت مديره به طور مثبت و معناداري با 

به ،  )5201(8علي  ،حسيني  مغضوم،عملكرد مالي بانك ها ارتباط دارد. 
بانكهاي عربستان  تي برافشاي ريسك درصفات جمعي بررسي اثر
يافته هاي آنها نشان دادكه مالكيت خارجي،جلسات كميته  پرداختند

 بر اندازه هيئت مديره عوامل موثر حسابرسي،جنسيت ،سن ،سودآوري و
همچنين در بخش بانكهاي عربستان بودند.  افشاي ريسك داوطلبانه در

 تاثير بررسي بهيقي در تحق ، )1397(  شاهرودي تحقيقات داخلي،
 در شده پذيرفته مالي موسسات مالي عملكرد بر مديره هيئت ساختار
 نشانپژوهش از حاصل نتايج  است پرداخته تهران بهادار اقراو بورس

 موسسات مالي عملكرد و مديره هيئت حقوقي اعضاي تعداد بين دهدمي
 مديره هيئت استقالل بين بعالوه دارد وجود معنادار و مثبت رابطه مالي

  محمدي گل ندارد. وجود معناداري مالي رابطه موسسات مالي عملكرد و
 بر بانك هيئت مديره هايويژگي تاثير بررسي بهدر تحقيقي ،  )1396(

 در شده پذيرفته هايبانك در اعتباري ريسك معرض در آنها گرفتن قرار
 هايخصشا داد، نشان نتايج است پرداخته تهران بهادار اوراق بورس
 بر مديران تنوع هيئت مديره و هايپست تعداد هيئت مديره ، اندازه
به در تحقيقي ،  )1395(  كاوياني گذارند. تاثير اعتباري ريسك ميزان
 شده پذيرفته بانكهاي سودآوري اثر ويژگي هاي هيئت مديره بر بررسي

 و مديره هيئت استقالل پرداخته است نتايج نشان داد ميان دربورس
 صاحبان حقوق بازده با مديره هيئت رئيس استقالل و مديره هيئت ندازها

 دارد. ساالروند وجود معناداري رابطه ها بانك دارائيهاي بازدهو   سهام
هيئت  هاي شاخص بين رابطه بررسي بهدر تحقيقي ،  )1394(  مجد
 هاي يافته پرداخت كشور خصوصي هاي بانك مالي عملكرد با مديره
 شفافيت داخلي، كنترل چارچوب كميته، بين ساختار داد نشان تحقيق

                                                            
Abdul Gafoor ,Mariappan,Thyagarajan ٥ 
Mamatzakis ٦ 
Abdulazeez, Ndibe, Mercy  ٧ 
Maghosum, Hosseini, Ali ٨ 
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 و عمده سهامدار مالكيت سهم هيئت مديره ، اعضاي تعداد سازماني،
 مالي عملكرد هيئت مديره و كل به هيئت مديره غيرموظف تعداد نسبت
هيئت  اعضاي خدمت سابقه متوسط بين اما دارد وجود داري معني رابطه

 هاي بانك مالي عملكرد هيئت مديره و ايمرده تعداد نسبت مديره ،
 در تحقيقي به،  )1393(  نشد. واحدي يافت داري معني ارتباط ايراني
 در اطالعات شفافيت و متغيرهاي هيئت مديره بين ارتباط بررسي
 نتايج تهران پرداخت بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته هايبانك

 هيئت مديره ، موظف غير اعضاء نسبت بين كه داد نشان آمده بدست
 سهام درصد و حسابرس نوع ، نهادي گذاران سرمايه مالكيت درصد
 رابطه مطالعه مورد هاي بانك در اطالعات شفافيت با آزاد شناور

 .ندارد وجود معناداري

  روش شناسي پژوهش - 4

پژوهش اكتشافي  ماهيت اين پژوهش را مي توان از نوع اكتشافي دانست؛
ك پديده، به گونه اي كه بيان مي شود و به عواملي با هدف كشف ابعاد ي

اين پژوهش از آن جهت هدف  ؛كه مربوط مي شود، انجام مي پذيرد
توسعه اي است كه قصد دارد از نظريات بخش خصوصي با كاربرد و 
رويكرد جديد، در بانكهاي دولتي استفاده كند؛ پژوهش توسعه اي، 

ها يا به اصالح و بهبود آنها شپژوهشي است كه در اصل به نوآوري در رو
هاي از پژوهش اي توسعه پژوهشترين معيار تمايز مهمشود منجر مي

عمدتا در راستاي  بنيادي به اين صورت است كه پژوهش بنيادي
اي به منظور به گسترش دانش علمي هستند در حاليكه پژوهش توسعه

 ،پژوهش فلسفه حاكم بر اين .جديد است و رويكرد كارگيري كاربرد
رويكرد تفسيرگرايي بر اساس ديدگاه كل نگر به  تفسيري مي باشد.

هاي هستي بنا شده است و بر دو اصل استوار است: اوالً فقط و تنها پديده
يك واقعيت منحصر وجود ندارد، واقعيت بر اساس ادراك فرد بنا نهاده 

مي شده است و براي هر فرد، متفاوت است و در طول زمان نيز تغيير 
كند، دوما آنچه ما مي دانيم فقط در يك موقعيت يا متن، معنا پيدا مي 
كند؛ از ديد صاحب نظران تفسير گرا، واقعيت ماهيت ثابتي نداشته، بلكه 
محصول تراوش هاي ذهني فردي است كه در پژوهش شركت دارد اين 
رويكرد مبتني بر استفاده از استدالل استقرايي در پژوهش است و 

 ،يابد نظريه پردازيرايند پژوهش تكامل ميدر طي ف كه پديده معتقدند
به كارگيري  و توليد فرضيه و ايده هاي جديد براي پژوهش هاي آتي

ترين كاركردهاي پارادايم تفسيرگرايي محسوب نگاه كل گرايانه از مهم
اين پارادايم پايه و  ،شده و ضمن تأكيد بر استفاده از روش شناسي كيفي

استراتژي  بنابراين. دهدهاي كيفي را تشكيل ميفي پژوهشمبناي فلس
نظريه داده بنيان يك  اين پژوهش مبتني بر روش داده بنياد است؛

فرايند پژوهشي كيفي است كه به منظور گردآوري داده ها درباره اين 
موضوعات كه گروهي از مردم چه مي دانند، چه فكر مي كنند يا چه 

ا مي شود منظور از چه مي دانند اين است كه كاري انجام مي دهند، اجر
مردم چه اطالعاتي را در زمينه يك هدف يا يك موضوع دروني پديد 
آورده اند؛ مراد از فكر كردن اين است كه عقايد، نگرش ها، ارزش ها و 

باورهاي مردم چه هستند. همچنين محقق جامعه آماري خود را اساتيد 
به مجموعه اي از افراد اطالق مي شود  دانشگاهي قرار داد؛ جامعه آماري

براي انتخاب  و كه الاقل داراي يك صفت مشخص كننده مشترك باشند.
نمونه از تركيب روشهاي هدفمند قضاوتي و روش گلوله برفي استفاده 

نمونه عبارتست از تعدادي از كه روش هاي غيراحتمالي هستند؛  كرد
ات جامعه مشاهبت داشته و افراد جامعه در دسترس كه صفات آنها با صف

معرف جامعه باشند؛ نمونه گيري غيراحتمالي در پژوهش هاي كيفي 
مورد استفاده قرار مي گيرند كه در اين نوع پژوهش ها پژوهشگر به 
دنبال تعميم نتايج نبوده بلكه به دنبال فهم معاني و درك عميق پديده 

كننده يا مطلع موردنظر و موردعالقه است در واقع اين افراد، شركت 
ناميده مي شوند؛ در نمونه گيري گوله برفي پژوهشگر از اولين نمونه ها 
مي خواهد كه اگر افراد ديگري را مي شناسند كه در زمينه پديده مورد 
بررسي داراي تجربيات و ديدگاههايي هستند براي شركت در مطالعه 

صيرت و معرفي نمايند همچنين در نمونه گيري قضاوتي پژوهشگر از ب
آگاهي خود مي تواند براي شناسايي و انتخاب افراد مناسب براي 
مشاركت در پژوهش و پيشبرد تدوين نظريه استفاده كند بنابراين مالك 
تعيين نمونه بر اساس قضاوت محقق به اين صورت تعيين شد كه به 
علت بين رشته اي بودن مبحث ويژگي اعضا هيئت مديره، اساتيد 

ترس با مدرك تحصيلي دكتري و تحصيلكرده يكي از دانشگاهي در دس
رشته هاي مديريت ، مالي و اقتصاد كه حداقل يك كار پژوهشي در اين 

 هاي عميق نيمه ساختار يافتـه مصاحبهرابطه داشته باشند سپس با آنها 
مصاحبه دوازدهم ادامه يافت و پس از آن با توجه  تاانجـام شد اين كار 

 ها و رسيدن محقق به اشباع نظري، فعاليت جمع به تكراري بودن داده
در مطالعات كيفي نمونه گيري زماني پايان متوقف گرديد. ،ها آوري داده

مي يابد كه اطالعات در مورد همه دسته بندي هاي مورد نظر اشباع 
شود و اين امر زماني رخ مي دهد كه نظريه يا داستان مورد مطالعه كامل 

در ادامه . ]6[مورد مطالعه به دست نيايد  شده و اطالعات جديدي در
تناسب ، قابل فهم بودن ،  معيار چهار كيفيت پژوهش، ارزيابي جهت

موئلفه تطبيق به اين مسئله مي عموميت و كنترل در نظر گرفته شد 
پردازد كه آيا نظريه با عرصه واقعي كه در آن مورد استفاده قرار خواهد 

به اين نكته اشاره دارد كه آيا افراد غير گرفت تطبيق دارد ؟ قابليت فهم 
حرفه اي كه نگران آن عرصه واقعي هستند نظريه را درك خواهند كرد ؟ 
قابليت تعميم بيان مي كند كه آيا نظريه براي گسترده اي از موقعيت ها 
در عرصه واقعي به كار مي رود ؟ آيتم كنترل اشاره مي كند كه آيا نظريه 

ت هاي روزمره را در زمان تغيير فراهم مي آورد امكان كنترل بر موقعي
مشاهده مي شود  ،با بررسي مدل برگرفته شده از مصاحبه ها  كه  ]5[؟

كه اين مدل تطابق و تناسب بااليي با جدول كدگذاري داده ها داشته و 
 ،صاحب نظران   ،عالوه بر آن ، قابل فهم است به طوري كه براي اساتيد

بانكي قابليت درك و اجرا را دارا مي باشد كارشناسان  و مديران 
همچنين اين مدل از عموميت مطلوبي برخوردار است زيرا مي توان از 
آن نه تنها در هيئت مديره بانكهاي دولتي بلكه مي توان در هيئت مديره 
بانكهاي خصوصي و ساير شركت هاي دولتي نيز بهره برد بعالوه مدل 

االيي دارد زيرا با تغيير شرايط، ابعاد آن قابليت كنترل و انعطاف پذيري ب
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  .قابل تغيير و بازنگري است

  يافته هاي پژوهش -5

رويكردهاي  ،هاي اخير همزمان با توسعه پژوهش هاي كيفيدر سال
مختلفي براي تكميل چهارچوب تحليل محتواي داده هاي كيفي از سوي 

كه در  اي استپژوهشگران مطرح شده است يكي از اين رويكردها شيوه
تحليل داده هاي پژوهش هاي نظريه داده بنياد استفاده شده است 

 اغلباگرچه اين روش تنها مختص اين شيوه پژوهش نبوده و در 
 بهسرآغاز آن  ليو ،مطالعات كيفي نيز مورد استفاده قرار گرفته است

تجزيه و  ،شود از نظر فراينديمطالعات نظريه داده بنياد مربوط مي
در ادامه كدها به  ،كدسپس داده ها به  ،آغازدآوري داده تحليل از گر

 ،داده ها. شوندو نظريه تبديل ميبه مقوله ها مفاهيم و سپس مفاهيم 
هستند كه در چارچوب و قالبي  عرصهيا فعاليت هاي واقعي  هاپيش آمد

تا از داده ها عمد ،مطالعات كيفيمشاهده يا گزارش شده است در  ،خاص
اسناد  ،دار است كه از مصاحبه با شركت كنندگانقالب متن برخور

بحث هاي مشاهدات در عرصه و مذاكرات گروه يادداشت ،همنتشر
 ياكدها برچسب هاي مفهومي  .دنشوحاصل مي هامركز و يادآورمت

 ،مفاهيم. دهندهاي كليدي را در خود جاي ميتوصيفي هستند كه داده
تند كه گروه بندي داده ها را محتواي مشابه هسكدهايي با اي از مجموعه

امكان پذير مي سازند مقوله گروه كلي از مفاهيم با مضمون مشابه در 
 ؛گيرندقالب طبقات هستند كه براي توليد نظريه مورد استفاده قرار مي

ها هستند كه امكان پرداختن به  قولهها در اينجا مجموعه اي از منظريه
اختصاص دادن . بنابراين دسازجزئيات موضوع پژوهش را فراهم مي

نزديكترين مفهوم به كوچكترين جزء با معني هر بخش از داده هاي 
 ،به عبارت ديگر روند شكستن ؛ناميده مي شود كدگذاري ،گردآوري شده
مفهوم پردازي كردن و مقوله پردازي كردن داده ها را در  ،مقايسه كردن

 ،ند كدگذاري نيلگذاري مي گويند ارزش فرايكدكل مراحل فرآيند فوق 
 ،است كد عرصهدستيابي و ساخت مفاهيم جديد مبتني بر داده هاي 

 ؛كندبرچسب يك واحد معنايي است كه فرايند فكر كردن را تسهيل مي
دهد اين اجازه را مي ،ي خالصه شدهيزيرا برچسب زدن بر يك واحد معنا

في فا مخي دنما ،شود كدفكر كه در مورد آنها به طريق جديد و متفاوت 
كد ها بر . روداست كه براي دسته بندي كلمات يا عبارات به كار مي

از حالت ملموسي بوده و  غييرت هداراي دامن ،پيچيده بودن يااساس ساده 
طيف تا حالت كامالً پيچيده در انتهاي طيف قابل كامال ساده در ابتداي 

و انتخابي محوري  ،گذاري را به سه گروه بازبر اين اساس كداست  تميز
 ليبوده ونالبته رعايت مراحل كدگذاري فوق الزامي  .تقسيم مي نمايند

فرآيند كدگذاري باز  .رعايت آن موجب تسهيل تحليل داده ها مي شود
مفاهيم مورد شناسايي قرار گرفته و  ،آنتحليلي است كه از طريق 

و به د كدگذاري باز ؛شوندآنها در داده ها كشف ميابعاد ويژگي ها و 

مشاهده  يااول از زبان و كالم فرد مصاحبه  شيوهقابل انجام است  شيوه
شود در براي كدگذاري استفاده مي ،و جمالت كليدي مطرح شده هدنشو

كلمات فراتر ازممكن است  ،شيوه دوم كدهاي استفاده شده
شونده بوده و پژوهشگر بر اساس صالحديد خود آنها را انتخاب مصاحبه

كدهاي داللت نيز اطالق  ،حاً به اين كدهانمايد كه اصطال
كدگذاري محوري به اين ترتيب است كه پژوهشگر داده هاي .شودمي

كدگذاري شده در مرحله قبل را با يكديگر مقايسه نموده و به صورت 
هر يك  او ،منظوراين در مي آورد براي  ،مفاهيمي كه با هم تناسب دارند

از كد هاي باز را با ساير كدهاي باز مقايسه و كدهاي مشابه را در يك 
و هر مفهوم جديد را با ارسد آنگاه گروه قرار داده و به مفاهيم جديد مي

كند تا مطمئن شود كه مفاهيم از يكديگر مقايسه مي ،ديگر مفاهيم
. متمايز هستند اساس اين مرحله مقايسه دائمي كدهاي باز است

مرحله اي است كه طي آن مفاهيم به طبقات و  ،كدگذاري انتخابي
 ،گيرد در اين مرحلهطبقات به هم مرتبط شده و كم كم نظريه شكل مي

ها براي نيل به نظريه  قولهم ،مفاهيم ،هابرقراري نوعي يكپارچگي در كد
ديگر و يافتن هر مفهوم با مفاهيم ضروري است از طريق مقايسه  ،نهايي

اين در  قوله هاتشكيل طبقات است كه م و مشترك ميان آنها محورهاي
 كدگذاريد در اين مرحله جمله هايي كه پيشتر نشومرحله استخراج مي

ا مقوله اي كه قادر است ساير مفاهيم را به يكديگر تبا هم تركيب  ،شده
شناسايي شود و چارچوب مفهومي پژوهش به تدريج شكل  ،دهدارتباط 
ل كدگذاري حاكي از آن است كه كدگذاري بارها و بارها مرور مراح. گيرد

هاي متعدد مورد ارزيابي قرار گيرند تا ايده و وله مفاهيم و مق وبايد تكرار 
ابزار  .]6[تفكر بديعي در قالب مفاهيم جديد ظهور و بروز پيدا نمايد 

 گيردسازي داده بنياد مورد استفاده قرار مي يهديگري كه در نظر
چارچوبي است كه نتايج همه  ،طي است ماتريس شرطيماتريس شر

كمك يك ماتريس شرطي  ؛هاي قبلي را تلفيق مي كند دگذاريك
ي وسيعي از كه براي در نظر گرفتن گستره است تحليلي يا يك دياگرام

اين  مي باشد سودمند ،تحت مطالعه با پديدهشرايط و پيامدهاي مرتبط 
تا سطوح مختلف شرايط و پيامدها را سازد قادر مي را تحليلگر ،ماتريس

  .]5[هم شناسايي كرده و هم پيوند دهد
در كدگذاري باز، محقق ابتدا اقدام به شكستن و تجزيه براي اين منظور 

كردن متن اصلي كرد يعني عبارات و جمالتي كه ماهيت مشابه دارند، با 
ن متيكديگر ادغام شد و كدهاي معني دار شكل گرفت براي اين منظور 

هـا جملـه بـه جملـه مورد بررسي دقيق قرار گرفت و  هريك از مصاحبه
با توجه به نيت  مستتر در آن سپس پيام اصلي و يا مفهوم كليدي

سپس در كدگذاري محوري،  گرديداستخراج  و ادبيات پژوهشگوينده 
محقق هر يك از كدهاي باز را با يكديگر مقايسه كرد و كدهاي مشابه را 

قرار داد و به مفاهيم جديد رسيد و در نهايت دركدگذاري  در يك گروه
انتخابي، محقق هر مفهوم را با ساير مفاهيم ديگر مقايسه و با يافتن 
محورهاي مشترك ميان آنها، مقوله ها را استخراج كرد در اين مرحله 
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تا پس از پااليش هاي مفاهيم به مقوالت و مقوالت به هم مرتبط شده، 
كه به مقوله شناسايي و دسته بندي گرديد  3در قالب  مفهوم 8مكرر ، 

 اختصار تشريح مي شوند: 

  

  هيئت مديره  اندازه -5-1
اين مقوله اشاره به مفهوم تعداد اعضا هيئت مديره دارد كه هم در  

ادبيات پژوهش و هم در صحبت هاي مشاركت كنندگان در پژوهش به 
هيئت مديره با اعضا  آن اشاره شده است از نظر مشاركت كنندگان، 

تواند منابع بيشتري از محيط جذب كند اما تعداد اعضا هيئت بيشتر مي
بيش از اندازه بزرگ باشد و نه  تعداد اعضا نبايد بايد متناسب باشد مديره

بايد آنقدر كوچك باشد كه كارايي خود را از دست بدهد بانك هاي 
غرافيايي بااليي دارند دولتي كه تعداد شعبه هاي زياد دارند و گستره ج

 بينرو هستند كه بايد عضو هيئت مديره روبهتعداد هم اكنون با كمبود 
نفر عضو هيئت مديره داشته باشند تا بتوانند از همه  يازدههفت تا 

  .مهارت ها در تركيب هيئت مديره استفاده كنند

  تركيب هيئت مديره  -5-2
ش و جمعيت شناسي مقوله تركيب هيئت مديره از مفاهيم نقش، دان

تشكيل شد كه البته در ادبيات پژوهش نيز به آنها اشاره شده است زيرا 
طبق ادبيات پژوهش و نظر مشاركت كنندگان ما ابتدا بايد بدانيم در 
هيئت مديره به چه دانشي، در چه جايگاهي، بر حسب چه ميزان 

اره همگوني يا ناهمگوني نياز داريم تا تركيب بهينه حاصل شود. درب
براي انتخاب اعضاي هيئت مفهوم نقش، مشاركت كنندگان عنوان كردند 

مديره اول بايد ببينيم كه در هيئت مديره به چه مهارت هايي نياز داريم 
دوم بايد بررسي شود چه تخصص هايي در  محتاجيمو به چه اشخاصي 

 ها بگرديمهيئت مديره كم داريم و بعد به دنبال آن شخص با آن ويژگي
 عارضه به مديره هيئت تا باشند متنوع بايد مديره هيئت اعضا الوهبع

 مهارتهاي و ها تخصص از استفاده با بتواند و نشود دچار انديشي گروه
اعضا  باشد همچنين داشته بانك بر بهتري كنترل و نظارت گوناگون

هيئت مديره بايد متناسب با مشكالت جاري بانكهاي دولتي انتخاب 
د راهكار مناسبي براي مشكالت جاري و آتي مرتبط با شوند و بتوانن

 درباره مفهوم دانش اين طور گفته شد كه عضو .عمليات بانك بيابند
 مباني بر و داشته بانكداري صنعت با كامل آشنايي بايد مديره هيئت
 هاي رشته كرده تحصيل باشد؛ داشته كامل اشراف مالي و بانكي و پولي

 تجزيه قدرت بوده و مديريت و حسابداري ي،مال مديريت همچون مرتبط
  باشد؛ دارا را مالي هاي شاخص و ها ثبت مالي، صورتهاي تحليل و

 حسابرسي مباحث بر و داشته را ريسك مديريت و بيني پيش قدرت
 الزم دانش و علم ها،بانك مديره هيئت اكثر متاسفانه باشد ولي مشرف

با جمعيت شناسي مشاركت  ندارند. در رابطه را بانكداري زمينه در
 چون تواند موثر باشدحضور زنان در هيئت مديره مي كنندگان گفتند كه

 ؛زنان در امر نظارت و بررسي موشكافانه مسائل حساسيت بيشتري دارند

عالوه بر ها داريم همچنين ما نياز به جوان گرايي در هيئت مديره بانك
 كه باشد اي گونه به بايد دولتي هاي بانك مديره هيئت اين تركيب

 دولتي هاي بانك مديره هيئت در كشور بازرسي سازمان  از اي نماينده
 دولتي بانك باشد؛ نيز مركزي بانك از اي نماينده و باشد داشته حضور
 محاسبات ديوان از عضو يك بايد كندمي استفاده دولتي بودجه از چون
  باشد. داشته حضور مديره هيئت در

  ب هيئت مديره مالك انتخا -5-3
مقوله مالك انتخاب هيئت مديره از مفاهيم تخصص، تجربه، استقالل و 
ويژگي فردي تشكيل شد زيرا بر خالف مفاهيم قبلي كه ويژگي هاي 
كلي هيئت مديره را معرفي مي كرد اين مفاهيم به شخص عضو هيئت 
مديره اشاره مي كند.كه اين مفاهيم به جز ويژگي فردي كه از نظرات 

احبه شوندگان استخراج گرديد همگي در ادبيات پژوهش موجود مص
از مهمترين ويژگي هاي است. از نظر مشاركت كنندگان در پژوهش 
عضو هيئت مديره بايد  ؛مورد نياز هيئت مديره داشتن تخصص است

درك درست از جايگاه بانك داشته باشد و بانك را به عنوان يك واسطه 
هيئت  ؛ادي به بنگاه داري بانك نداشته باشدگر وجوه قلمداد كند و اعتق

المللي گزارشگري مالي آشنايي مديره بانك بايد با استانداردهاي بين
آشنايي هيئت مديره  ؛كامل داشته و آن را سرلوحه عمل خود قرار دهند

با قوانين داخلي مانند قانون بانكداري بدون ربا، قانون پولي و مالي كشور 
ين روز بانكداري بين المللي مانند الزامات كميته بال ، قانون تجارت،قوان

ت؛ همچنين سيستم بانكداري نوين الزامي اس و و قوانين پول شويي
 مدرن بانكداري و هيئت مديره بايد با اهداف و استراتژي  همچنين اعضا
با اصول حاكميت شركتي  و همچنين بانكهاي اجتماعي و مسئوليت

 . در ارتباط با مفهوم تجربه اين طور گفتند كهآشنا و به آن معتقد باشند
با محيط  ؛داري داشته باشدهيئت مديره بانك بايد تجربه بانكعضو 

مراتب مديريتي بانك را از ابتدا طي  وده وبانكداري ايران كامالً مانوس ب
هاي كوچك هيئت مديره در بانك يتبهتر است قبالً سابقه عضو وكرده 

. در رابطه با لي خوبي از خود به جا گذاشته باشدعملكرد قب ورا داشته 
عضو هيئت مديره بايد به هيچ مفهوم استقالل اين طور عنوان گرديد كه 

با سفارش كسي انتخاب  و گروه يا حزب سياسي خاصي وابسته نباشد
 و عضو هيئت مديره نبايد در بانك كار اجرايي انجام دهد ؛نشده باشد

كار اجرايي انجام دهد و هم عضو هيئت تواند هم فقط مديرعامل مي
عضو هيئت مديره نبايد عضو هيئت مديره شركت هاي  ،مديره باشد

نبايد رئيس هيئت مديره و مدير عامل  ؛ديگر باشد و چند شغله نباشد
در اعضا هيئت مديره نبايد هيچگونه تعارض منافعي  و يك نفر باشد

 نبايداعضا هيئت مديره ين همچن ؛داشته باشندارتباط با انجام وظايفشان 
پاداش مديريتي دريافت كنند، نماينده دولت نباشند، كارمند يا مسئول 

عضو مستقل زماني مستقل حساب مي شود كه به طور  ؛اجرايي نباشند
عضو هيئت ؛ مستقيم يا غير مستقيم ارتباط مهمي با بانك نداشته باشد

با بانك خويشاوند  مديره نبايد با هيچ يك از نهادها و اشخاص مرتبط
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؛ به اين باشد، نبايد با تامين كنندگان يا مشتريان ارتباطي داشته باشد
بايد ارتباط تجاري مستقيم يا غير مستقيم با ناعضا مستقل معني كه 

هر يك از اعضا هيئت بعالوه . بانك و شركتهاي تابعه بانك داشته باشند
درباره مفهوم  باشندمديره نهايتاً تا شش سال بايد عضو هيئت مديره 

عضو ويژگي فردي اعضا هيئت مديره، مشاركت كنندگان بيان كردند كه 
تعصبات خاص  ،هيئت مديره بايد ديد ملي و بين المللي داشته باشد

، سياسي، قومي و نژادي نداشته باشد و منافع بانك را قرباني فكري 
د عضو هيئت مديره باي ؛اعتقادات خاص و ساليق شخصي خود نكند

خوشنام  وكنترل دروني داشته باشد، به اصول اخالقي و انساني معتقد 
اعضا بايد داراي هفت اصل  ،همچنين سوء پيشينه نداشته باشد ،باشد

بنيادين اخالقي يعني صداقت، بيطرفي، شايستگي، انصاف، رازداري، 

 را موثر ارتباطات برقراري و تواناييكوشي باشند حرفه اي گري و سخت
تاييد صالحيت همه اعضا بايد از همه نهادهاي نظارتي باشند؛  داشته

همان گونه كه مشتريان بانك بايد اهليت داشته باشند،  ،استعالم گردد
اعضاي هيئت مديره نيز بايد از صالحيت و شايستگي الزم برخوردار 

روي را هاي پيشاي اثربخش عملكرد مديريت و چالشباشند و به گونه
 حضور ؛ و  فرصتت مستقلي در اين زمينه داشته باشندارزيابي و قضاو

 توانايي بايد مديره باشند؛ هيئت داشته را مديره هيئت جلسات در
 بانك حساب از برداشت براي دولت فشار مانند ها فشار برابر در مقاومت

 را قاعده خالف هاي وام پرداخت براي سياسي نفوذ ذي اشخاص و ها
 داشته افشاگرانه روحيه بايد مديره هيئت عضو لذا باشد داشته

  :) بيان مي گردد1باشد.خالصه يافته هاي پژوهش در جدول (
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  - سيستم بانكداري نوين  با آشنايي-قوانين پول شويي با آشنايي - قوانين روز بانكداري بين المللي با آشنايي- بانكداري

  ليعملكردخوب قب- سابقه عضويت هيئت مديره بانكي- طي كردن سلسله مراتب مديريتي بانك -مانوس با محيط بانكداري ايران-تجربه بانكداري  تجربه

  

  استقالل

عدم دريافت پاداش - عدم تعارض منافع-نداشتن چندشغل -غيرموظف بودن و عدم انجام كار اجرايي  - گروه  و شخص ،عدم وابستگي به حزب
  ا شش سالنهايتاً تعضويت -تامين كنندگان و مشتريان  ،با بانك و شركتهاي تابعه يا تجاري عدم ارتباط و خويشاوندي- عدم نمايندگي دولت- مديريتي

  

 ويژگي

  فردي

- سوء پيشينه عدم - اصول اخالقي و انسانياعتقاد به -كنترل دروني- ، سياسي، قومي و نژاديفكريتعصبات خاص نداشتن - ديد ملي و بين المللي
ارزيابي و قدرت -تاييد صالحيت - موثر ارتباطات برقراري توانايي - كوشيصداقت، بيطرفي، شايستگي، انصاف، رازداري، حرفه اي گري و سخت

 افشاگر روحيه - فشار برابر در مقاومت - فرصت حضور در جلسات- پرهيز از ساليق شخصي - قضاوت مستقل
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  گيرينتيجه - 6

از نظريه هاي بخش  زيرااين پژوهش با هدف توسعه اي انجام شد 
جهت شناسايي ويژگي هاي مورد نياز اعضاي  ،خصوصي با رويكرد جديد

استفاده گرديد همچنين اين پژوهش به  دولتي در بخش هيئت مديره
  تركيب و يكپارچه سازي ادبيات پژوهش نيز كمك كرد زيرا در هر يك از 

به  ،كه البته در بانك هاي خصوصي انجام شده بودهاي پيشين پژوهش
جامعيت كافي جهت  آنهايك از هيچ ومتغير اشاره شده  چنديك يا 

براي اين  .اي هيئت مديره را نداشتشناسايي ويژگي هاي مورد نياز اعض
 قولهتركيب و مالك استخراج شد به طوري كه م ،اندازه مقوله سهمنظور 
هاي تركيب و مالك با توجه ها و مقولهمصاحبهمتن با استفاده از  ،اندازه

بر اين اساس جهت  ي شدبه حساسيت نظري محقق برچسب گزار
هاي بانك بر حسب ويژگيابتدا بايد  ،ت مديره كارآمدئهييك تشكيل 

تعداد  اندازه مناسب يا ،جغرافيايي گستره يا دولتي مانند تعداد شعبه
اعضاي هيئت مديره را تعيين كرد كه بنا بر نظر مشاركت كنندگان و 

نفر باشد  11و حداكثر  7حداقل بايد همچنين ادبيات پژوهش اين تعداد 
هيئت مديره تاثير مي  اين تعداد اعضا بر مقوله بعدي يعني نحوه تركيب

دانش و جمعيت  ،در مقوله تركيب هيئت مديره مفاهيم نقش ؛گذارند
پژوهش  در ادبياتدرست است كه اين مفاهيم  ،شناسي استخراج گرديد

معياري كه بتوان از آن  هيچ د ولي در ادبيات پژوهشننيز موجود مي باش
ر براي هر يك تعيين معياوجود ندارد هاي دولتي استفاده شود در بانك

معيارهايي كه در رابطه  .مشخصه خاص اين پژوهش است ،مفاهيماين از 
با تركيب هيئت مديره شناسايي شد از اين قرار است كه اعضا بايد بر 

مشكالت جاري بانك انتخاب شوند بر اين اساس مهارت  و حسب اهداف
اعضا  ،مالي و مديريتي مي باشد و عالوه بر اين مهارتهاي ،اصلي اعضا

قدرت تجزيه و تحليل  و مباني پولي و مالي ،بايد در صنعت بانكداري
صورتهاي مالي اشراف داشته و با مباحث حسابرسي و مديريت ريسك 

در بحث جمعيت شناسي نيز عالوه بر استفاده از جوانان و  .آشنا باشند
 ،هاي نظارتي مانند بانك مركزياستفاده از نمايندگان سازمان ،زنان
بعد از اينكه  .ن محاسبات و سازمان بازرسي كشور ضروري استديوا

به بررسي  نوبتهايي گروهي اعضاي هيئت مديره بررسي گرديد شاخص
 در مقولهرسد كه اين موضوع هاي فردي اعضاي هيئت مديره ميشاخص

 هيماز مفا اين مقولهمالك انتخاب اعضاي هيئت مديره مطرح شد 
 شكلژگي فردي اعضاي هيئت مديره ويو استقالل  ،تجربه ،تخصص

معيارهايي كه در رابطه با ويژگي فردي اعضاي هيئت مديره مطرح  ؛يافت
 ،وظايف  ،از نقش  اول رديد از اين قرار است كه عضو هيئت مديره بايدگ

اهداف با مسئوليت و جايگاه اجتماعي بانك اطالعات كامل داشته باشد و 
آشنا  مباحث حاكميت شركتينوين و  مباني بانكداري ،و استراتژي بانك

المللي مسلط باشد قوانين بانكداري داخلي و بين رباشد و در نهايت ب
خوبي در اين زمينه برخوردار بوده و  اعضا بايد از تجربهبراي اين منظور 

سابقه عضويت در هيئت مديره بانك هاي كوچكتر را داشته  ستبهتر ا
با داشتن شرايط  تواندمي يرهعضو هيئت مد در صورتيالبته د نباش

انجام دهد كه از استقالل كافي  موردنظر وظيفه خود را به نحو احسن
ي تعهد و سازمانحزب و  ،گروه ،شخصبرخوردار باشد يعني به هيچ 

يايد همچنين برن انآن وستاي تامين منافع خود وابستگي نداشته و در را
ه استثناء مديرعامل ب هيچ يك از اعضا ،براي حفظ وظيفه نظارت اعضا

مفهوم ويژگي فردي اعضا كه از  .انجام دهند بانك كار اجرايينبايد در 
پيشينه خيلي قوي ندارد ادبيات و نظر مشاركت كنندگان استخراج شد 

اعضا هيئت مديره بايد نگرش ملي  ش؛كنندگان در پژوهاز نظر مشاركت
در همين راستا بايد  دنباش به دور از طرز فكر بسته و و بين المللي داشته

بهترين  .دنبه اصول اخالقي و انساني معتقد باشو كنترل دروني داشته 
سابقه زندگي فردي و  و بررسي گذشته ،معيار براي شناخت فرد

است يعني فرد بايد خوشنام بوده و سوء پيشينه نداشته او اجتماعي 
ا مقابله بافشا و بايد جسارت و شجاعت جهت  اعضاهمچنين  .باشد

فرصت كافي جهت حضور در جلسات از كارهاي خالف قاعده را داشته و 
 در ادامه به مقايسه نتايج بدست آمده با ادبيات پژوهش .دنبرخوردار باش

)  1مدل مفهومي پژوهش (شكل به و همچنين پرداخته  )2جدول (
   : مي شود اشاره

  
  مقايسه نتايج با ادبيات پژوهش: جدول )2( جدول

  نتايج پژوهش پژوهشياتادب  موئلفه

  )1(جدولنفر يازدههفت تا بين  ]1[نفريازدههفت تابين  اندازه

احتياج در  مورد حوزه هاي دانش فني /تنوع نقش هاي مكمل  نقش
  ]10[سطح هيئت مديره 

  )1استفاده از مهارتها و تخصص هاي موردنياز و متنوع(جدول
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  )1دانش مالي و دانش مديريتي(جدول ]10[ت ارشدحوزه هاي دانش فني مشابه با گروه مديري دانش

  )1(جدولبانكداري بين المللي و بانكداري داخليآشنايي با  ]14[ شركت از عميق داشتن دانش  تخصص

 طوالني سابقه ؛ مختلف هاي شركت در عملي و گسترده تجربه  تجربه
  ]14[المللي  بين كارهاي و كسب در موفق و مدت

  )1ه عضويت در هيئت مديره (جدولتجربه بانكداري و تجرب

 
 

 استقالل
 

عدم وابستگي به مديران، سهامداران، مشاوران، مشتريان، برنامه 
عدم انتصاب غير قانوني يا  - هاي گزينه سهام، تامين كنندگان

عدم  -عدم حضور طوالني مدت در هيئت مديره -روابط شخصي
 ]24[استفاده از خدمات بازنشستگي   

- عدم انجام كار اجرايي  - گروه  و شخص ،حزب عدم وابستگي به
- يعدم دريافت پاداش مديريت-عدم تعارض منافع-نداشتن چندشغل 

تامين  ،عهعدم وابستگي به بانك و شركتهاي تاب- عدم نمايندگي دولت
)1(جدولنهايتاً تا شش سالعضويت - كنندگان و مشتريان   

 
 

 ويژگي
 فردي

 انداشتن زم باال؛ حقوقعدم دريافت  ؛ مديره هيئت متعهد عضو
ت وضعي ؛ ضمني دانش انتقال و ها جلسه در حضور براي كافي

 پذيرش ؛ مديره هيئت جايگاه ؛ عدم وابستگي به خوب مالي
  شركت عملكرد با همبستگي فردي؛ ريسك

[15] 

ي، قومي و ، سياسفكريتعصبات خاص نداشتن - ديد ملي و بين المللي
ء سو عدم - ول اخالقي و انسانياصاعتقاد به - كنترل دروني-نژادي
داري، حرفه اي صداقت، بيطرفي، شايستگي، انصاف، رازداشتن  - پيشينه

د تايي -موثر ارتباطات برقراري توانايي - كوشيگري و سخت
- خصي پرهيز از ساليق ش-ارزيابي و قضاوت مستقلقدرت - صالحيت

 روحيه -فشار برابر در مقاومت -فرصت حضور در جلسات
)1لافشاگر(جدو  

 جمعيت
 شناسي

ديوان  ،حضورنماينده سازمان بازرسي - جوانانزنان، استفاده از   ]19[ جنس، سن، همبستگي فرهنگي 
)1بانك مركزي(جدول ،محاسبات  

  
  

  
  : مدل مفهومي پژوهش )1(شكل 

  
  پيشنهادهاي پژوهش  -6-1

و نظر مشاركت كنندگان در  بر اساس پژوهش صورت گرفته
بايد براي انجام مطلوب وظايف خود از تعداد اعضا  هيئت مديرهپژوهش، 

بانك هاي دولتي كه تعداد شعبه هاي مناسب استفاده كند؛ متاسفانه 
تعداد زياد دارند و گستره جغرافيايي بااليي دارند هم اكنون با كمبود 

نفر  يازدههفت تا  بين حداقل رو هستند كه بايدعضو هيئت مديره روبه
افرادي كه در هيئت مديره عضو هستند  .ته باشندعضو هيئت مديره داش

تحصيل  ،حتما داراي تخصص هاي الزم خصوصا مالي و مديريتي باشند
با صنعت  بوده وحسابداري  ياكرده رشته هاي مرتبط همچون مديريت 

باني پولي و بانكي و مالي آشنايي كامل م ،مباحث حسابرسي ،بانكداري 
رتهاي مالي، ثبت ها و شاخص هاي قدرت تجزيه و تحليل صو وداشته 
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 ؛ همچنين ازدنباش داراپيش بيني و مديريت ريسك را  ،مالي
قوانين داخلي مانند قانون  المللي گزارشگري مالي ،استانداردهاي بين

قوانين روز و  بانكداري بدون ربا، قانون پولي و مالي كشور ، قانون تجارت
اطالع ه بال و قوانين پول شويي بانكداري بين المللي مانند الزامات كميت

 و اهداف و استراتژي ازهيئت مديره بايد اعضا  كامل داشته باشند؛ ضمنا
 اطالع كافي بانكهاي اجتماعي و مسئوليت مدرن سيستم بانكداري

 .اصول حاكميت شركتي آشنا و به آن معتقد باشندو به داشته 

باشد با محيط  داري داشتهتجربه بانكبايد  ،هيئت مديره بانكعضو 
مراتب مديريتي بانك را از ابتدا طي  بوده وبانكداري ايران كامالً مانوس 

هاي هيئت مديره بانك يت دربهتر است قبالً سابقه عضوو كرده باشد 
اعضا  .عملكرد قبلي خوبي از خود به جا گذاشته باشد وكوچك را داشته 

 ،دنابسته نباشبه هيچ گروه يا حزب سياسي خاصي و حتما هيئت مديره
نبايد در بانك كار اجرايي انجام به استثنا مديرعامل هيئت مديره  اعضا
؛ نبايد رئيس هيئت مديره و مدير عامل يك نفر باشد ؛ همچنيندنده

چند  بوده وعضو هيئت مديره نبايد عضو هيئت مديره شركت هاي ديگر 
 منافعي اعضا هيئت مديره نبايد هيچگونه تعارض ؛ همينطورشغله نباشد

به طور مستقيم يا غير  يعني داشته باشند با انجام وظايف خود در بانك
با  د ،نمستقيم ارتباط مهمي با بانك و شركتهاي تابعه بانك نداشته باش

با تامين  و دنباشنهيچ يك از نهادها و اشخاص مرتبط با بانك خويشاوند 
هر ر است كه ؛ الزم به ذكدنداشته باشنكنندگان يا مشتريان ارتباطي 

عضو هيئت مديره  مي تواننديك از اعضا هيئت مديره نهايتاً تا شش سال 
در استخدام اعضا به ويژگي هاي فردي و شخصيتي آنها همچنين  .باشند

ديد ملي و بين المللي داشته توجه كرده و افرادي انتخاب گردند كه 
منافع ، سياسي، قومي و نژادي نداشته و فكري تعصبات خاص  و دنباش

ارزيابي و  و دنبانك را قرباني اعتقادات خاص و ساليق شخصي خود نكن
به اصول  وكنترل دروني داشته همچنين  ؛قضاوت مستقلي داشته باشند

اخالقي يعني صداقت، بيطرفي، شايستگي، انصاف، رازداري، حرفه اي 
سوء پيشينه نداشته  و بودهد، خوشنام نكوشي معتقد باشگري و سخت

از حضور زنان و جوانان و بويژه بايد هيئت مديره بعالوه  .دنباش
ديوان  ،نمايندگان سازمانهاي نظارتي همچون سازمان بازرسي كشور

 محاسبات و بانك مركزي در تركيب خود استفاده كند.
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