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Abstract 
Objective: This study aims to provide a model for executive directors' 

compensation in private manufacturing companies, based on a balanced scorecard 

framework. The framework contains retrospective and prospective criteria in four 

areas of financing, customer affairs, internal processes, and growth and learning 

issues, which based on them it is possible to evaluate the manager at best and outline 

the company's future road-map. 

Method: The Method of this research is qualitative and of survey type. In the first 

step, the factors influencing the design of the compensation plan were determined, 

using the Fuzzy Delphi method and interviewing with 16 academic experts. In the 

second step, the weight of each of the four balanced scorecard perspectives in the 

proposed plan was determined, using the survey method and fuzzy analytical 

hierarchical analysis. In this step, 22 experts, who were CEOs or members of the 

board of directors of the companies in different industries, completed the research 

questionnaire. 

Results: The main factors of the proposed model were in the three groups of 

manager characteristics, internal environment characteristics, and external 

environment characteristics. Based on the findings, in the manager characteristics, 

the factor of effective communication with the group, and in the proposed plan of 

research, the growth and learning perspective are the most important. 

Conclusion: Achieving the highest coefficient for growth and learning implies 

that from the perspective of the experts, the underlying changes in allocating 

compensations to management should have the highest priority. 
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 چکیده
ارائه الگویی براا  اراشام یردیااج ایاایری ارررد شر       تحقیقهدف این  هدف:

ایرن   یتروازج اترت   قالب چارچوب ارزیرابی   کشور شرخصوصی ها  تولید   راکت

شر چهرار ویره یرالیش یشرتا ش      نگرا  نگرا و ییدرد    یعیارها  گذرته چارچوب حاو 

بهتراین نحرو   ترواج بره    یری  شاخلی و ررد و یاشگیا  اتت که بااتاس یج  ددهایفاا

 راکت را تاتیم نموش نقشه را  ییدد  و ارزیابی عملکاش گذرته یدیا را 

اولش با اترتفاش  از   ۀشر یاحل اتت  و ایمایشی کیفیروم تحقیق از نوع  روم:

عوایل اثاگرذار شر  ش خبا  شانشگاهی 91و از طایق ایاا  یصاحبه با  9روم شلفی فاز 

 و روم نایره  برا اترتفاش  از ااتر       شر یاحلره شو،ش تعیین رد طااحی الگو  ااشام

وزج هایک از چهار ویه ارزیابی یتوازج شر الگو  ااشام  2تحلیل تلسله یااتبی فاز 

کره ترابقه   نفرا   22توتر    شر ایرن یاحلره   ااتشدایه تحقیق  یشخص ردایشدهاش  
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تکمیرل   شصدایع گونراگوج را شارنرد  ها شر  راکت یدیا  هیئتیدیاعایلی و عضویت شر 

و  9911یطالعره شر ترال    نفرا اترت    93بدابااینش یجموع گاو  خباگاج تحقیق   رد

 صورت گافته اتت  9913

  هرا  یشخصره شر ته گاو   ایشدهاش عوایل اثاگذار شر طااحی الگو   ها: یافته

 برا   انرد  ررد   بدد  طبقه  یحی  بیاونی ها یشخصهو   یحی  شرونی ها یشخصهش یدیا

شر   یردیا و  هرا  یشخصره با گاو  شر ییراج   یؤثاها  تحقیقش عایل ارتباط  اتاس یافته

باالتاین اهمیت را بره خروش اختصرا      ررد و یاشگیا  ویه الگو  ایشدهاش  تحقیق

  ندشاش

حراکی از ایرن    ضایب باا  ویه ررد و یاشگیا  باالتاینحصول  گیا : نتیجه

که از شیدگا  خباگاج تغییاات زیابدایی باید باالتاین شریه اهمیرت را شر   یوضوع اتت

  تخصیص ااشام به یدیایت شارته باردد

یااتبی فاز ش چارچوب ارزیابی یتوازجش روم شلفی فاز ش طاح   تحلیل تلسله کلیدی: های هواژ

 .نمایددگیااشامش نظایه 

(  9911) حمید؛ شریراییش عباترعلی   ش حقیقت؛ غالیاضاش کاشتتانی؛ یژش ش قاتمی استناد:

ارائه الگویی باا  تدوین طاح ااشام یدیااج ایاایی اررد با یبدرا  چرارچوب ارزیرابی    

  99-11(ش 2)99ش شان  حسابدار   یتوازج

 مقدمه

ترین موضااوتا   و پرچااال  نیزتریبرانگ بحاا هااای پاااداش ماادیران ی اای ا   طرح

ی اخیر بوده است که رابطه نزدی ی با موضوتا  اساسی دیگار ها سالحاکمیت شرکتی در 

مالی اخیر در صادر  یها بحراندارد که پس ا   4پذیری و ریسک 3نگری مد  کوتاهچون  هم

صالی ا  ارارای ایان (. هاد  ا2112پتارین، اناد ) های حاکمیت شارکتی قارار گرفته بح 

تولیادی های  تحقیق ارائه الگویی رامع برای پرداخات پااداش مادیران اررایای در شارکت

های نمایندگی ناشی ا  تضاد منافع بین ساه گاروه  است که به کاه  هزینهایرانی  خصوصی

بااا در ن اار گاارفتن بنااابراین، ماادیران، ساااامداران و بسااتان اران بلندمااد  منجاار شااود. 
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و شرایط بومی طرح پاداش رامع مبتنای بار چاارچور ار یاابی متاوا ن ارائاه ها  محدودیت

 .شود میبر این اساس تعیین  هر ورههای باینه  گردد و و ن می

، بینای شاده باشاد که در اساسانامه پی  قانون تجاار ، در صاورتی 134 ۀاساس ماد بر

سااننه شارکت تصویب کند که نسبت معینی ا  سود خاال   تواند میمجمع تمومی تادی 

بناابراین، قاانون تجاار  ساق   تخصای  داده شاود. مادیره هیئتاتضا تنوان پاداش به   به

ها را مشخ  کرده و مبنای آن را نسبت معینای ا  ساود خاال   شرکت مدیره هیئتپاداش 

مبناای مناسابی بارای تمل ارد  تواناد میتناایی ن که سود خال  به در حالی ،ه استبیان کرد

در ایران مدیران برای دریافت پاداش، نیا ی باه تیییار شاایان توراه در ساود مدیریت باشد. 

مبنای روند و تر  معمول، حتی اگر سود شرکت کاه  یابد باا  هام  شرکت ندارند و بر

 یقراردادهااها و  اغلب طرح .(1382 ،پور مانی و طرا یان) کنند پاداش خود را دریافت می

باه  صارفاًقرارداد و طارح پاداشای کاه  همچنینپاداش فعلی مبتنی بر سود حسابداری است. 

 .(1393نما ی و سایرانی، ) کند میسود حسابداری توره دارد، کمتر به ایجاد ار ش کمک 

هاای مادیر )بارای نموناه انجاام  ا  طر  دیگر، سود خال  نسبت باه انع ااس هماه تا ش

مخارج تحقیق و توسعه حساس نیست و در برخی مواقع حتی واکان  مع اوس و تااخیری 

 (.1384، کرمیمارانی و نسبت به آناا دارد )

دلیل اثاارا   های ار یااابی تمل اارد اسااتراده صاار  ا  معیارهااای مااالی، بااه در سااامانه

اند. این ضرور  منجار باه معرفای کاار  ار یاابی  شان مورد انتقاد بودهمدت کوتاهانگیزشی 

 الگاوی(. 2112 چنا  و هاامرریز،ا  ساوی کااپ ن و ناورتن شاد ) 1881متوا ن در دهاه 

رشاد و یاادگیری، معیارهای ار یاابی تمل ارد در چااار وراه  بندی طبقهار یابی متوا ن با 

ایان  پسارو هاایمالی به تنوان معیار مشتری و و پیشرو یارهایمعفرایندهای داخلی به تنوان 

تر باه مساائل  سامت تمل ارد بلندماد   توان بالقوه را دارد که با هدایت توراه مادیران باه

 د. نمایندگی بپردا 
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مورس و ؛ 1888کور و هم اران، )برای مثال،  های حاکمیت شرکتی منتقدان در بح 

پردا ند که مدیران اررایی ارشد قدرتمند ا  نروذ خاود  به این موضوع می (2111هم اران، 

که، اگر پاداش در ا ای اساتعداد  کنند. در حالی برای کسب پاداش بدون پشتوانه استراده می

سان  توان توریه کرد ) مدیریتی باتر پرداخت شود، بخ   یادی ا  پاداش پرداختی را می

ای در خصااوم مبااالد پرداختاای بااه  ، خشاام تمااومی قاباال م ح ااههمچنااین(. 2118، و ون

های بزرگتار و ایان حقیقات وراود دارد کاه باه برخای ا  مادیران  مدیران اررایی شارکت

. برخای ا  محققاین حتای اساتدنل گیارد میاررایی بدون توره باه تمل ارد پااداش تعلاق 

اناد )بارای  های مالی اخیار اثرگاذار بوده های پرداخت پاداش در بحران کنند که سیاست می

قاباال  ضاارور بنااابراین، بررساای موضااوع پاااداش ا   (.2111ببچاااو و هم اااران، مثااال، 

 ای برخوردار است. م ح ه

ار یابی متاوا ن  الگویاند که هنگام متصل کردن معیارهای  تحقیقا  پیشین نشان داده

هاا و احساساا  افاراد  گیری انگیزشی، تیییار حالت های ار یابی تمل رد به تصمیم و سامانه

در تحقیقاا  (.  2111دین  و بیولیو،، 2112دی ون و براگمن، بااهمیت هستند )برای مثال، 

چاون ان و معیارهای ار یابی تمل رد همان پاداش مدیررابطه بین میز یمعنادار داخل کشور

هاای نقاد آ اد و نسابت کیاو تاوبین را  اقتصادی، ار ش افازوده باا ار، رریان افزودهار ش 

، 1382راانشاااد و اهرماای، ؛ 1381سااجادی و ماریاازی، )باارای مثااال،  شااده اسااتبررساای 

مثبات باین  ۀ. ایان تحقیقاا  بیاانگر رابطا(1393نما ی و سیرانی، ، 1384و چناری،  اایحار

، برخی تحقیقاا  ا  همچنین پاداش پرداختی به مدیران و معیارهای ار یابی تمل رد هستند.

 اند را تا حدودی شناسایی کردهبر پاداش  مؤثرطریق ن رخواهی ا  خبرگان توامل بااهمیت 

 . (1381 ،کرمی و رباری؛ 1393نما ی و سیرانی، )برای مثال، 

سویی منافع  چون هم مستلزم توره همزمان به مسائلی هم ،طراحی طرح پاداش اثربخ 

مدیران و ساامداران، رذر و حرا  مادیران باا کرایات و ار یاابی هزیناه در مقابال مناافع 

پرس  اصلی ایان های متقلبانه دست اری سود است.  دریافتی در محیط رقابتی کنونی، روش
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است  مؤثرداش مدیران اررایی تحقیق این است که چه توامل در تدوین الگوی پرداخت پا

 و اهمیت هر یک ا  این توامل چقدر است؟

های اثرگاذار در طراحای الگاوی پااداش  مولراهدر ابتادا  شاود میدر این تحقیق سعی 

اساس ادبیا  موضوع اساتخراج شاده و باا ن رخاواهی ا  خبرگاان  مدیران اررایی ارشد بر

با توره به فساد مالی  شود. رو  و بومی به کشوردر  ای دارای سابقه حرفهدانشگاهی و  ۀرامع

ها در افشای  ، تدم شرافیت شرکتناادها یبرخها به مدیران اررایی در  مورود در پرداختی

تنوان ی ای ا   های پااداش باه اط تا  پاداش پرداختی، تدم توره به لزوم اساتقرار کمیتاه

های پااداش  ساویی مولراه همارکان حاکمیت شارکتی، رقاابتی شادن باا ار کاار مادیران و 

های سا مانی، ضرور  بررسای مقاررا  موراود در رابطاه باا پااداش  پرداختی با استراتژی

های الگوی پاداش مناسب در محیط رقاابتی کناونی ضاروری  مدیران اررایی، بررسی مولره

هی هر شرکت برای ار یابی تمل رد مدیران ارشد اررایی با انبو مدیره هیئت رسد. ن ر می به

ا  معیارهای تمل رد مالی و غیرمالی مواره است. در ارائه الگاویی مناساب ن م اسات کاه 

 این معیارها تجزیه و تحلیل شوند و و ن هر معیار در تعیین مبلد پرداختی مشخ  شود.

های راری و سیاسی محاور در خصاوم  هایی به بح  دانسته این تحقیق .افزایی دانش

، ساامداران  یادی طرفدار ار یابی مدیران باا همچنین. کند میپاداش مدیران اررایی اضافه 

کاه چگوناه باا  دهاد میاستراده ا  اهدا  تمل ردی خام هستند. نتایج این تحقیاق نشاان 

مدیران برای دستیابی به اهدا  تعیاین های اقداما   توان هزینه طراحی دقیق طرح پاداش می

و قاوانین حاضار در  استانداردهااص ح  به تواند میهای تحقیق  یافته حداقل رساند. شده را به

چون بورس اوراق  های ن ارتی هم توره سا مانمنجر شود و  ا پاداش مدیران ارراییرابطه ب

مل رد رلب کناد تاا در راساتای پاداش مبتنی بر ت تملی های طرح تدوین باادار تاران را به

 بابود تخصی  منابع در با ار سرمایه قوانین و مقررا  ردیدی در این راستا وضع گردد.

ی اخیاار تورااه رو بااه رشاادی را در میااان ها سااالمعیارهااای تمل اارد غیرمااالی در 

اند تا اط تا  ت میلی را برای مادیران فاراهم کنناد.  های مدرن به خود رلب کرده سا مان
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،  یارا تملیاا  ندتر نیاز هسات تراده ا  معیارهای تمل رد غیرمالی در محیط تولیدی حیاتیاس

کساب و این تحقیاق در رابطاه باا تر ا  هرنوع سا مانی است. بنابراین،  ها پیچیده معمولی آن

خصوصی اررا خواهد شد و هد  ارائه طارح پاداشای راامع باا توراه باه  یدیتولکارهای 

ی مدیر، محایط بیرونای و درونای شارکت اسات و بارخ   تحقیقاا  پیشاین، ها مشخصه

چون رتایت بودره، سطح ناوآوری، میازان تولیاد و فاروش موضاوع مطالعاه  معیارهایی هم

گیرناد.  تحقیق نیست. این قبیل معیارها در طراحی چارچور ار یابی متوا ن مد ن ر قرار می

طور کلی تعیاین  ر و ن وروه ار یابی متوا ن بهی مذکوها مشخصهدر این تحقیق، با توره به 

 خواهد شد.

، در ایاان بخاا ، کلیااا  تحقیااق شااامل، موضااوع، اهاادا  و ضاارور  اراارای آن

ارائاه شاد. در اداماه، پیشاینه تحقیقاا  داخلای و خاارری  افزایی های اصلی و دان  پرس 

. بخا  روش تحقیاق شاامل شاود می ارائاهمراومی تحقیاق  یالگوو  شود میترضیل بیان  به

 همچناینتعری  روش دلری فا ی و تحلیل سلساله مراتبای فاا ی و مراحال انجاام تحقیاق، 

چااار وراه چاارچور ار یاابی توامال و تعیاین و ن  بنادی رتبهنحوه  مشخصا  خبرگان،

 گیری ناایی ا  تحقیق تشریح خواهد شد. است. در آخر، نتیجه متوا ن

 مبانی نظری

ی اقتصاااد نئوک ساایک ن یاار ن ریااه نمایناادگی و اقتصاااد هزینااه هااا باار اساااس ن ریااه

 تمل ارد قابال قباول ، باراییران اررایی ارشد که در رأس سا مان قرار دارنادمدمبادن ، 

در سامانه کنترل داخلای ساا مان کاه تضااد مناافع باین  ها آنویژه،  . بههستندحیاتی سا مان 

، نقاا  کنااد میمانااده را حاال و فصاال  های باقی ریسااک متحماالگیرندگان و افااراد  تصاامیم

باید  ارشد پاداش مدیران اررایی یقراردادها (.2118چن و هم اران، کنند ) کلیدی ایرا می

. قارارداد دنابرقارار کنگیاری  هاا، ریساک و افاق  ماانی تصامیم ادل ظریری بین محاروتع

سو سا د، باید در تین  داران را هم بتواند منافع مدیران و ساامدرستی  که به اثربخ  برای آن

، ا  قرار دادن مدیر در معرض ریساک بای  ا  کند میحال که سطحی ا  انگیزش را فراهم 



 91/ 19/ پیاپی 9911/ تابستان 2مجلۀ دانش حسابداری/ دورۀ یازدهم/ ش 

 

چاون کوتااه کاردن افاق  مخربی هام یامدهایپ تواند میحد پرهیز کند. ریسک بی  ا  حد 

ساا مان و  بلندماد ود میایر با مناافع س های افزای  کارگیری روش گیری مدیر، به تصمیم

هاای  باه افازای  هزیناه امادهایپایان (. 2113اسا ا ، ) های پرریسک باشد پرهیز ا  پروژه

 .  شود میو ساامداران منجر  اننمایندگی بین مدیر

طرح پاداشی که به کاه  تضاد منافع بین ذینرعان منجر شود و مورد قباول آنااا باشاد 

صاورتی  پااداش در یقراردادهاا (2118هیاز و شارر )حائز اهمیت بسیاری است. ا  دیدگاه 

تمل رد قابل مشاهده و غیرقابل مشاهده ا  دید افراد بیارون  یارهایمعباینه هستند که حاوی 

سا مان باشند و معیارهای غیرقابل مشاهده تمل رد با معیارهای قابل مشاهده آتای تمل ارد 

 قطعااًپرداخت پاداش به مدیران برای دساتیابی باه اهادا  صاریح تمل اردی  مرتبط باشند.

های قدرتمنادی  و مشاوق کناد میرا شارا  هاا  های مثبتی است.  یارا، پرداخت دارای رنبه

که هد  چال  برانگیز است. ا  سوی دیگر، اگر دستیابی باه  ویژه، هنگامی ؛ بهکند میارائه 

یک هد  تمل ردی مورب را  در پرداخت مدیریتی شود و تمل رد واقعی باه هاد  

ام دهند کاه من ور رسیدن به اهدا  اقداماتی انج بسیار نزدیک باشد. مدیران مم ن است به

تر  باا نگااهی دقیاق .(2111بنات و هم ااران )شاد همراه داشته با بلندمد  منری به یامدهایپ

دهی باه مادیران وراود دارد و پرسا   های مختلری بارای پااداش توان دریافت که رویه می

اصلی این است که چه روشی و چه مقدار پاداش مناسب است که بات  انگیزه بخشایدن باه 

 حداقل برساند. ا  سوی دیگر اقداما  منری را به د ودیران برای کسب با دهی بیشتر شوم

هاای اخیار  وضیح افزای  قابل م ح ه در پاداش مدیران اررایی ارشد طی دههبرای ت

ها پاداش مدیران اررایی ارشاد را باه  های گوناگونی ارائه شده است. گروه اول ن ریه ن ریه

(. دیاادگاه اولیااه آن اساات کااه 2114ریمااز، دانااد ) کشاای ماارتبط می توانااایی ماادیر در باره

ا  ساود شارکت بردارناد. بناابراین،  دهاد میشارکتی ضاعی  باه مادیران اراا ه  حاکمیت

هایی کاه مشااهده یاا  کشی به ش ل که باره ، این موضوعهمچنینیابد.  پاداششان افزای  می

تر اسات،  بارای مادیران آساان معماونًگذاری آن بارای سااامداران دشاوارتر اسات  ار ش
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فریادمن و توریای برای رشاد اخیار اساتراده ا  اختیاار خریاد سااام فاراهم کناد ) تواند می

 (. 2111ساکس، 

فارض ایان  . پی کند میها مقدار پاداش را به اندا ه شرکت مرتبط  دومین گروه ن ریه

اباد.  یارا، ها آن است که متییر پاداش طی  مان باید با افزای  اندا ه شرکت افزای  ی الگو

هاا را باه تناساب بساط انادا ه کارفرمایاان  سطح تعاادلی پرداخت ،رقابت برای استعدادیابی

هااا افاازای  در  (. سااومین گااروه ن ریااه2119گابیاااکس و لناادیر، ) دهااد میای  بااالقوه افااز

بار ایان فارض هاای انگیزشای مبتنای  ی پرداختی را به افزای  همزمان در پرداختها پاداش

تار درآماد پرداخات پااداش بیشاتر باه  من ور ایجااد رریاان پرریساک دانند که به استوار می

تلات را تیییار  پردا ان هین رگریز ضرور  دارد. در ناایت، چاارمین گروه  مدیران ریسک

تار  هاای مادیریتی تماومی کنند که هرچه ماار  استدنل میدانند. آنان  در نوع مدیران می

ی ی  (.2111فریدمن و ساکس، ها را داشته باشیم ) باید انت ار سطح بانتر پرداخت، شود می

توامال  نیتار یاصلاین است که هایی که محققان در پی پاسخگویی به آن هستند  ا  پرس 

 .(2114ریمز، ) پاداش مدیران اررایی کدامند کننده تعیین

ش پرداختاای بااه ماادیران تحقیقااا   یااادی بااه شناسااایی متییرهااای اثرگااذار باار پااادا

 ،هاا باا ده دارایای تعاداد کارکناان، انادا ه شارکت، ا  رملاه توامل متعددی اند و پرداخته

، مخاارج تحقیاق و توساعه، سان شارکت، ریساک ار ش شرکت ،مال یت مدیران اررایی

وناا  و هم اااران  .را شناسااایی کردنااد (2114 ،کاایم و تاااکر؛2111لاای و چاان، ) شاارکت

های  المللی، سود حسابداری بانتر، فرصت پذیری بین دریافتند که درره بانتر تنوع (2114)

 .شود میتر به پاداش بیشتر مدیران اررایی منجر  ی بیشتر و اندا ه بزرگگذار سرمایه

ترین  اندا ه و با ده با ار بااهمیاتکه  دهد میبر تعیین پاداش نشان  مؤثربررسی توامل 

هااای حسااابداری  با ده و متییرهااای توضاایحی باارای پاااداش نقاادی و کاال پاااداش هسااتند

مناد و مادرن  های قانون ترین متییرهاای توضایحی بارای پااداش نقادی در شارکت بااهمیت

پاداش نقدی مدیران اررایی ارشد تناا با انادا ه و کاارایی درآماد ارتباا   ،همچنین هستند.
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مثبت دارد. ارتبا  مثبت پاداش نقدی با کارایی درآمد بدین معنی است که اصال پرداخات 

ناورایی و داروکاا، ) شاود میکار گرفتاه  ای در تعیین پاداش نقدی باه برای تمل رد تا اندا ه

 .(2118گو و کیم، ؛ 2119

خصاوم چگاونگی پرداخات  گیری در تصامیم شاود میدر با ارهاای رقاابتی تصاور 

پاداش به مدیران براسااس نیروهاای باا ار، مثال باا ار نیاروی کاار بارای اساتعدادها، باا ار 

صااور   ماادیره هیئتهااای شاارکتی، ن ااار  ساااامداران ناااادی و ساااختار اتضااای  کنترل

های  م اانیزم کنتارل  لهیوس بهکه در بیشتر کشورها پاداش مدیران اررایی  درحالی ،گیرد می

کااه با ارهااا و صاانایع بساایار . در برخاای ا  کشااورها شااود میداخلاای یااا خااارری محاادود ن

های مادیریتی  مشاوقمم ان اسات های سیاسای هساتند  محور و در معرض مداخله مقررا 

 (.2112لیان  و هم اران، ) گیرندقرار  ریتأثتحت و قراردادهای پاداش  شوندتحری  

اسات. اگرچاه، تئاوری  مدیره هیئتآمیز برای اتضای  پاداش اقدامی اباام ۀطراحی بست

قراردادهای باینه ورود یک قرارداد باینه را تحت مرروضا  مناسب ا  قبیل تابع مطلوبیات 

، هی  قاتده تملای در ماورد چگاونگی کند میکننده تصریح  های ساده مدیر و دیگر فرمول

. چیازی کاه کناد میی شخصیتی مدیر و شرکت برای بسته باینه ارائاه نها ویژگیبندی  نق 

این است که راهی برای تعیین میزان اثربخشای ایان  کند میگیری را اباام آمیزتر  ن تصمیمای

طرح ورود ندارد.  یرا این بسته خام یک مدیر اررایی مشخ  برای یک دوره غیرقابال 

 (.2114ون  و هم اران، ت رار است )

ی بررساای رابطااه بااین پاااداش تمل اارد مااالی باارا یارهااایمعدر تحقیقااا  داخلاای ا  

باا بررسای  (1384احمدپور و راوان )برای مثال،  و تمل رد استراده شده است. مدیره هیئت

شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق باادار تاران نشان دادند که تمرکز مال یت رابطاه  23

هاا دارد. در ایان  و تمل ارد شارکت مادیره هیئتباا ارتباا  میاان پااداش  یمعنادارمثبت و 

تحقیق ا  چاار معیار با ده دارایی، باا ده فاروش، باا ده سااام و کیاو تاوبین بارای بررسای 

دو متییار پااداش  ریتاأث (1381ساجادی و ماریازی ) تمل رد شارکت اساتراده شاده اسات.
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ها را بررسای کردناد.  پرداختی به مدیران و درصد مال یت ساام آناان بار تمل ارد شارکت

باین پااداش پرداختای باه  معناادارهای ترکیبی، حااکی ا  رابطاه  ها با استراده ا  داده بررسی

مدیران با معیارهای اقتصادی ار یابی تمل رد )ار ش افزوده اقتصادی، ار ش افازوده باا ار 

 شده( است. قتصادی تعدیلو ار ش افزوده ا

کننده ام ان سایم کاردن مادیران و کارکناان  متعادل یقراردادهای ها ویژگیی ی ا  

تر باشاد،  و باا ثباا  تر بلندماد و طارح پاداشای کاه  قراردادهااست ها  در مال یت شرکت

پاااداش بایااد بااه  یقراردادهااا. در تن اایم شااود می شاارکتبیشااتر منجاار بااه افاازای  ار ش 

ی شاارکت و صاانعت، اناادا ه شاارکت و مشاا ل اداره شاارکت، کیریاات سااود هااا ویژگی

نماا ی و سایرانی، ) توراه شاود ، رشد تولید و فروش، رتایات بودراهحسابداری، نوآوری

در  ماادیره هیئتی مراااومی باارای تعیااین پاااداش الگااو (1381رباااری و کرماای )(. 1393

متییرهاای اثرگاذار را باه دو  هاا آناند.  ارائه کرده تم لیتحلای ایرانی با استراده ا  ه شرکت

دسته شرایط دستیابی به اهدا  شامل اندا ه شرکت، شد  رقابت در صانعت، ساختی کاار 

در صاانعت، وضااعیت نقاادینگی شاارکت، تیییاارا  ریسااک شاارکت و احتمااال محرومیاات 

هاای قاانونی و  کنناده شاامل محادودیت ا  حقاوقی ارتمااتی و توامال تعادیل مدیره هیئت

در  مرااومی ارائاه شاده یالگاوحاال،  اند. با ایان بندی کرده های مشابه تقسیم پاداش شرکت

 بنادی رتبهدر ایان تحقیاق ضامن شناساایی و . توامل نیسات بندی رتبهشامل  تحقیق مذکور

 شاود میویی براساس چارچور ار یابی متوا ن ارائاه الگمتراو ،  بندی طبقهبیشتر با  توامل

 و با استراده ا  روش تحلیل سلسه مراتبی فا ی و ن هر وره تعیین خواهد شد.

بارای  انجام شده اسات. بسیاریمعیارها و وروه ار یابی متوا ن در تحقیقا   بندی رتبه

با استراده ا  روش سلسله مراتبی فا ی و ن وراوه ار یاابی  (1383فیضی و سلوکدار )مثال، 

هاا تعیاین کردناد، در تحقیاق آناان باه ترتیاب وراوه ماالی،  بانک بندی رتبهمتوا ن را برای 

داخلای دارای بیشاترین اهمیات  ینادهایفرامشتری، رشاد و یاادگیری، رضاایت کارکناان، 

شاااخ  اصاالی را در  24بااا اسااتراده ا  روش دلرای  (1382)پااور و پارساایی  ن ااریبودناد. 
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کردناد، اماا و ن هریاک ا  وراوه ار یاابی  بنادی رتبهشرکت ملی گاا  ایاران شناساایی و 

معیارهااای ار یاابی تمل اارد کلیاادی  (1381نمااا ی و بیادگلی ) متاوا ن را تعیااین ن ردناد.

هاای پذیرفتاه شاده در باورس  متاوا ن را در شارکتمربو  به هریک ا  من رهای ار یابی 

اوراق باادار تاران براساس نوع فعالیت شناسایی و با استراده ا  روش تحلیل سلساله مراتبای 

های پژوه  آنان نشان داد که در باورس اوراق بااادار تااران،  یافتهکردند.  بندی رتبهفا ی 

 1 در رادول روند. کار می به ها شرکتد تنوان مامترین معیار تمل ر معیارهای مالی هنو  به

 آورده شده است.موضوع پاداش مدیران اررایی در ادبیا   کننده تعیینفارست توامل 
 کننده پاداش مدیران اجرایی ارشد در تحقیقات داخلی و خارجی . عوامل تعیین1جدول 
 شرح منبع متییرها

 تمرکز مال یت ناادی

 رنی و ، (2111هم اران )کادمن و 
، (2114)فرای ، (2111هم اران )

لی و چن  ،(1898)توسی و گمز 
 (1381کرمی )رباری و ، (2111)

متییرهای در صور  بان بودن تمرکز مال یت ناادی، 
،  یرا شود میگرفته کمتری در طرح پاداش در ن ر 

طور مستقیم مدیران را کنترل کنند و  توانند به می
ساامداران حاکمیت باتری در سیاست طرح پاداش لحاظ 

 کنند. می

 (1889دیوید و هم اران ) ساختار مال یت

معنای مال یت ساام  مر ی به در تحقیقا  بروناین تامل 
من ور  بیشتر و منافع اقتصادی کمتر به یرأدارای قدر  

توان تراو   اتمال ن ر بر تصمیما  است. در ایران می
 مال یت دولتی و خصوصی را در ن ر گرفت.

 دوره تصدی مدیرتامل
کاپا یو و ، (2119آدامز و هم اران )

 (2111لی و چن ) ،(2111هم اران )

مدیران اررایی ارشد با سابقه کار بانتر پاداش بیشتری 
را  مدیره هیئتتوانند  تر می کنند،  یرا راحت دریافت می

 قرار دهند. ریتأثتحت 

سن مدیران اررایی 
 ارشد

گیبنز و مورفی ، (2118اسمیتی )
(1882) 

دهند.  ی نقدی را بیشتر ترریح میها پاداشتر  مدیران مسن
تر  تر است. مدیران روان کوتاه ها آن یرا افق اشتیال 

کنند و  ها تحمل می گیری ریسک بیشتری را در تصمیم
 کارتر هستند. تر محاف ه مدیران مسن

دارا بودن همزمان 
سمت تضو 

توسط  مدیره هیئت
 مدیرتامل

کاپا یو و ، (2119آدامز و هم اران )
 (2111هم اران )

و مدیران اررایی  مدیره هیئتقدر  و ترریحا  اتضای 
متراو  است. اگر یک نرر همزمان دو سمت را برتاده 

 .شود میداشته باشد دارای قدر  بی  ا  حد 

 مال یت مدیرتامل
کاپا یو و ، (2119آدامز و هم اران )

، (2112واسرمن ) ،(2111هم اران )
 (2112رایت و رول )

هایی که مدیران اررایی ارشد مال یت تمده  شرکتدر 
 .شود میدارند، پاداش بیشتری پرداخت 

 رنسیت و پیشینها  ن ر تنوع حراکه و ، (2111و هم اران ) گالتنوع در اتضای 



 الگویی برای تدوین طرح پاداش مدیران اجرایی ارشد بر مبنای چارچوب ارزیابی متوازن ۀارائ/ 12

 

 شرح منبع متییرها
نما ی و سیرانی ، (2118هم اران )  مدیره هیئت

(1393) 

 اندا ه شرکت
گابای ز و نندیر ، (2112واسرمن )

، (1889نیومن و بالیستر )، (2119)
 ، (1393نما ی و سیرانی )

مثال پاداش مدیران اررایی با افزای  اندا ه شرکت )برای 
 یابد. تعداد کارمندان( افزای  می

 (2113چاش ) تمر شرکتچرخه 

ی مدیران یا سا مان با افزای  تمر ها مشخصهبرخی 
بین تمر سا مان و میزان  معمونًو  کند میسا مان تیییر 

 پاداش پرداختی رابطه مع وس ورود دارد.

 مدیره هیئتاندا ه 
کاهان و هم اران ، (2111لی و چن )

(2112) 

یابد، توانایی  افزای  می مدیره هیئتکه اندا ه  هنگامی
مدیران  ریتأثیابد و بیشتر تحت  پایشگری آن کاه  می

و همبستگی در برابر مدیران  گیرد میاررایی ارشد قرار 
 .شود میتر  اررایی ارشد سخت

 (2111 ایگ یت )، (1881اپلبام ) شرایط با ار کار

سطح دستمزد در کشور در یک فعالیت اقتصادی خام 
های مشابه، ترضه و تقاضای با ار کار،  یا در شرکت

ی ریرافیایی محل کار، سطح دستمزد رقبا، ها ویژگی
 فعالیت اقتصادی مشابه و منطقهسطح دستمزد در 

 شرایط اقتصادی
سیلینگین ، (1889دیلی و هم اران )

 ، کرمی و رباری(2112و هم اران )
(1381) 

سیاست دولت در رابطه با سطح استاندارد  ندگی، چرخه 
 اقتصادی، میزان تورم و نوسانا  نرخ ار 

ی فعالیت ها مشخصه
 اقتصادی

اپلبام ، (2112سیلینگین و هم اران )
 ،(2111رین  و هم اران )، (1881)

 (1381) کرمی و رباری

ی، سطح نوآوری، فصلی بودن فعالیت، اقتصاد تینوع فعال
 سودآوری

 متییرهای ارتماتی
، کرمی (2112سیلینگین و هم اران )
 (1381و رباری)

 مداران ها و سیاست فشار تمومی، توره رسانه

-متییرهای سیاسی
 قانونی

 ، (2112سیلینگین و هم اران )
تصمیما  ناادهای دولتی در رابطه با پاداش مدیران 

 اررایی
 های پرداخت پاداش فرهن  سا مانی و سیاست (2112سیلینگین و هم اران ) فرهن  سا مانی

 دستاوردها، تخص ، میزان تحصی   و تجربه، سن (2112سیلینگین و هم اران ) ی مدیرها مشخصه

 (2112)سیلینگین و هم اران  شیل یها مشخصه
، سطح تصمیما ، تاثیرگذاری بر تیمسئولمیزان قدر  و 

 نتایج ناایی سا مان

 (2111فوو و هم اران ) رایگاه شرکت
مدیران حاضرند در ا ای کار کردن در شرکتی که ا  
محبوبیت تمومی شرکت برخوردار است، پاداش کمتری 

 دریافت کنند.
شرافیت در افشای 

 پاداش 
 (2112نکسمانا و هم اران )

شرافیت افشا مورب کمتر شدن آن بخشی ا  پاداش که 
 .شود میغیرمرتبط با متییرهای اقتصادی است، 

وسعه محصول و تمر  مان صر  شده در رابطه با ت (1882بوشمن و هم اران )چرخه تمر و توسعه 
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 شرح منبع متییرها
 محصول محصول

حاکمیت بیرونی توسط 
 گران تحلیل

 (2111کادمن و هم اران )
سا مان با  یدستاوردهاتیییرا  در پاداش مدیران در پی 

 گران مرتبط است. گری بیشتر ا  سوی تحلیل پای 

 (2111داتا و رامان ) استراتژی شرکت

چون ادغام و تملیک، تحقیق و توسعه و  هایی هم استراتژی
پذیری با نحوه پاداش پرداختی به مدیران اررایی  تنوع

ی تحقیق و توسعه ها گذاری سرمایهمرتبط است برای مثال 
 رسد. پرهزینه است و دیر به نتیجه می

 سرمایه ف ری 

فریدمن و ساکس ، (2112هوپر )
ببچاو و  ،(2119سمانو )، (2111)

 (2114فراید )

سرمایه انسانی، فیزی ی، ساختاری و مالی سا مان مورب 
 .شود میافزای  پاداش مدیران اررایی 

 صنعت
نما ی و سیرانی  ،(2114کیم و تاکر )

 (1381) کرمی و رباری ،(1393)
صنعت نق  مامی در میزان حساسیت پاداش مدیران 

 .کند میاررایی نسبت به معیارهای تمل رد مالی ایرا 

ه تناا سبب افازای  ار ش اگر پاداش، تناسبی با تمل رد واقعی مدیران نداشته باشد، ن

سابب  تواند میبل ه ابزاری برای انتقال ثرو  خواهد بود. توامل متعددی  شود، شرکت نمی

تارین آنااا فقادان معیاار  های پااداش شاود کاه ی ای ا  ماام و طرح قراردادهاتدم کارایی 

ا  اتاداد و  معماونًکاه  صحیح سنج  تمل رد و دقت مربو  به آن است. با توره باه ایان

ایان  ،، بناابراینشاود میپااداش اساتراده  یدادهااقرارهای حساابداری بارای انعقااد  گزارش

های حسابداری و مدیریت اق م تعادی در  که با انتخار شود میفرصت برای مدیران ایجاد 

 (.2112بیانچی و چن، منافع شخصی خود باشند ) نیتأمصدد 

کسب و کار یا روی رد کار   یالگوها ا   که شرکت دهد میای نشان  شواهد فزاینده

سا ی رابطه بین معیارهاای  سا مانی، بررسته گیری تمل رد درون ار یابی متوا ن برای اندا ه

حاال، ماا باه نسابت اط تاا   کنناد. باا این تمل رد و راهی برای بابود تمل رد استراده می

بتنای بار روی ارد های انگیزشای م فقدان سامانه یگاهاندکی در رابطه با تیییرا  گسترده و 

های سانج   ساامانه ۀرمجموتای کسب و کاار داریام. چاارچور ار یاابی متاوا ن  یالگو

فردی ا  معیارهاای تمل ارد و اهادا   منحصار باه بنادی طبقهتمل رد راهبردی اسات کاه 

گیری را تساایل کنناد  کنند تا توره مدیریت را هادایت و فرایناد تصامیم راهبردی ارائه می

 (.2111کاپ ن و نورتون، )
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ی غیرواقعی و غیرمتناساب باا تمل ارد و ها پاداشتدم توره به این ابعاد مورب انتقال 

 .شاود میی سودآور و بلندماد  ها گذاری سرمایهگریزی بیشتر مدیران و ارتنار ا   ریسک

با ساایر متییرهاای  مدیره هیئتدر تحقیقا  داخلی بیشتر به ارتبا  بین مبلد پاداش ، همچنین

راانشااد و ؛ 1381ساجادی و ماریازی، )بارای مثاال،  مالی و تمل ردی پرداخته شده است

 کااه درحااالی(. 1393نمااا ی و ساایرانی، ، 1384، بوکاات و چناااری اااایحار، 1382اهرماای، 

در این  مینه بسیار گسترده است و به متییرهای سیاسای همچاون دخالات  خارریتحقیقا  

اساتراده ا  اهادا  تمل اردی تعیاین شاده در بساته  ریتأثدولت در تعیین متییرهای پاداش، 

ساامداران بر مبالد پرداختی به مدیران اررایی  یرأ ریتأثپیشناادی پاداش بر مدیریت سود، 

. بنابراین، ن م است در ایان  میناه تحقیقاا  بیشاتری (2112بالسام و هم اران، )اند پرداخته

 صور  پذیرد.

هنگام طراحی بسته پااداش بارای مادیران اررایای ارشاد تعیاین معیارهاای تمل اردی 

ا  این معیارها مم ن است مربو  به نتایج مالی باشند و برخی مناسب ضروری است. برخی 

 ماد  کوتاهدیگر مربو  به توامل غیرمالی یا ترکیبی ا  هردو. تمرکز برخی ا  این معیارها 

ریاازی  اساات و برخاای دیگاار بلندمااد . اسااتراده ا  معیارهااای تمل اارد غیرمااالی برنامااه

ان تصویر باتری ا  تمل رد کلای گذار رمایهسسا د و به  پذیر می استراتژیک باتری را ام ان

کاه مادیران بار  شاوند میموراب  همچناین هاا آن(. 2113اینتر و نرکار، ) دهد میشرکت 

برای افازای   مد  کوتاهتمل رد بلندمد  تمرکز کنند و ا  پذیرش ریسک در تصمیما  

اباراهیم و لویاد، سا مان بپرهیزناد ) بلندمد خطر انداختن موفقیت  قیمت به دریافتی خود به

بنابراین، مبلد پاداش پرداختای باه مادیران اررایای ارشاد بایاد تاابعی ا  معیارهاای  (.2111

کاه چاارچور  انگیزشی بلندمد  باشد. با توره به این های تمل رد مالی و غیرمالی و برنامه

در ایان  کناد میع و مناسابی ا  هماه اناواع معیارهاا را ارائاه متناو بندی طبقهار یابی متوا ن 

مراومی تحقیق بر پایه روش تحلیل سلساله مراتبای  یالگو. گیرد میتحقیق مبنای تمل قرار 

 .  است شدهارائه  1ش ل  شرح به
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بار  طارح پااداش مبتنای بار تمل ارد کاه در تادوین توامل گونااگونی در این تحقیق

ی ها مشخصاهی شخصایتی مادیر، ها مشخصاههستند که در ساه گاروه  مؤثرانتخار معیارها 

ی ها ساالایان تحقیاق در . اند شاده بنادی طبقهی محایط بیرونای ها مشخصاهمحیط درونی و 

من اور تادوین الگاوی بایناه پااداش بارای  باهدر تاران صور  گرفته است.  1389و  1381

پااداش در  کنناده تعیینمدیران اررایی ارشد در ابتدا با ن رخواهی ا  خبرگان توامل اصالی 

 خواهد شد. سپس و ن هریک ا  چاار وره ار یابی متوا ن با در بندی رتبهایران مشخ  و 

ادبیاا  موراود در حاو ه  بسطاین تحقیق به . بنابراین، شود میل تعیین ن ر گرفتن این توام

پاداش بر مبنای تمل رد کمک خواهد کرد. ضمن این ه نق  چارچور ار یابی متاوا ن را 

 متراوتی نشان خواهد داد. ای گونه تنوان ابرا  استراتژیک برای تعیین و پرداخت پاداش به به

 روش تحقیق

 گاام ن ار، ماورد آمااری رامعه و ها داده آوری رمع نحوه مناسب، تحقیق روش تعیین

 های کیرای طور کلی ا  نوع پژوه  روش پژوه  به .است پژوه  انجام رات در نخست

است. در اصل، تراو  بین تحقیق کمی و کیری در هد  تحقیاق اسات. تحقیاق  پیمایشی و

من ور تعیاین  تحقیاق کمای باه ، امااشاود میهای ارتماتی انجام  من ور درو پدیده کیری به

طور کلای  (. بنابراین، هد  این تحقیق باه1398دنور، ) شود میروابط، اثرا  و تلل انجام 

 مدیران اررایی ارشدبرای طرح پاداش مبتنی بر تمل رد  تدوین هدف

 های محیط بیرونی مشخصه های محیط درونی مشخصه مدیر هایمشخصه

پاداش براساس 

معیارهای وره 

 مالی

اساس  پاداش بر

معیارهای وره رشد 

 و یادگیری سا مانی

اساس معیارهای  پاداش بر

وره فرایندهای داخلی 

 کسب و کار

پاداش براساس 

معیارهای وره 

 مشتری

 عوامل
 

های گزینه

 پاداش 

 مفهومی تحقیق ویگال .1شکل 
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و  اسات خصوصای های تولیادی شناخت موضوع پاداش مدیران اررایی ارشاد در شارکت

هد  تعیین روابط تلت و معلولی آماری بین پاداش پرداختی و متییرهای اثرگاذار نیسات. 

ترتیب شااامل شناسااایی پدیااده مااورد مطالعااه، شناسااایی  رونااد انجااام تحقیااق کیراای بااه

بندی  گیرناد، صاور  کنندگان در مطالعه )شامل افرادی که مورد مصااحبه قارار می شرکت

 (.1398دنور، ها است ) تجزیه و تحلیل داده ها و آوری داده ها، رمع فرضیه

خبرگان دانشگاهی است که توانستند اط تاا  با  مصاحبهنخست تحقیق شامل  ۀمرحل

ها ا  نوع نیمه ساختاریافته و حضوری باوده  مصاحبه باار شی در اختیار پژوهشگر قرار دهند.

رااو  در مصاحبه تجربیا  مورود در خارج ا  ایران و ت سؤان مبنای  و ضبط شده است.

بااا وضااعیت مورااود در ایااران، متییرهااای محیطاای تاثیرگااذار باار پرداخاات پاااداش،  آن

طراحای الگاوی پااداش مناساب  باود.ی سا مانی بااهمیت در تعیین طرح پااداش ها ویژگی

ای دساتیابی باه طور ویاژه بار روش تحقیاق دلرای باهمبتنی بر ن رخواهی ا  خبرگاان اسات. 

کاه مزیات اصالی روش دلرای در  کند میبیان  (1819فیشر )گونه اهدا  مناسب است.  این

. شاوند میهاای تجربای رسامی تبادیل  الگوتعیین اهدا  و معیارهایی اسات کاه بعادها باه 

در  ماؤثردهای توامال  معتقدند این روش ابزاری بسیار ار شمند بارای و ن همچنینمحققان 

 (.2114کلین، ) موضوتا  پیچیده است

بنادی توصایری ایان  روش دلری ابزار کارایی بارای تعیاین موضاوتا  ماام و اولویت

در دهاه  1شده و حاصل مطالعاتی است که شرکت رند مدیریتی شناخته ا توامل در تصمیم

ای ا  متخصصاان، انجاام داده  با هد  توسعه روشی برای کسب ارماع بین مجموتاه 1821

بارای باباود روش سانتی  (1892ماوری و هم ااران )(. 2114اوکولی و پالوفسا ی، است )

توساط  1883سا ی آن با تئوری فا ی پرداختند. روش دلری فا ی در سال  دلری به ی پارچه

ایشی اوا و هم اران ارائه شد که حاصل ترکیب روش دلرای سانتی باا ن ریاه اتاداد فاا ی 

بندی  فا ی برای گروه کارگیری روش دلری به کند میخاطرنشان  (1882نوردرهابن )است. 

اباام مورود در رسیدن به درو مشاترو ا  اظاارن رهاای متخصصاان  تواند میتصمیما  
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شرح  یر  به (2111سو و هم اران )براساس مقاله  های روش دلری فا ی را برطر  کند.گام

 است:

میزان  ا  روش دلرای باهانتخار گروه خبرگان: موفقیت و قابلیت ات ای نتایج حاصال 

 یادی به ترکیب گروه خبرگان بستگی دارد.  یرا با انتخاار گاروه مناساب احتماال تولیاد 

یابد و نتایج منتشرشده با شانس بیشتری مورد قبول هار دو گاروه  تر بابود می نتایج با کیریت

رشاته  ناساتادابارای انتخاار گاروه خبرگاان ا  گیرناد.  ها قارار می ای هیان و حرفاهدانشگا

ن اری در حاو ه  ۀکاه دارای پیشاین شاداساتراده  مدیریت و اقتصاادهای  حسابداری و رشته

من ور انتخااار گااروه خبرگااان ا  ماادیران اررایاای کااه رشااته  ار یااابی تمل اارد هسااتند. بااه

باتجرباه رشاته حساابداری و  اساتادانها حسابداری، مدیریت و اقتصاد باشاد و  تحصیلی آن

مناد  ابداری مدیریت و موضاوع تحقیاق صااحب ن ار باشاند بارهمدیریت که در حو ه حس

، همچناینپژوهشی یا تدریس در این حو ه و  -. برای این من ور، تعداد مقان  تلمیشدیم

های ن اارتی  های مادیریتی یاا پسات سابقه کار اررایی قابل قبول برای مثال اشتیال در پست

ا  اتضاای نرار  12اتضای گروه خبرگان تحقیق رات انجام مصاحبه  .گیرد میمد ن ر قرار 

، ها دانشاگاهتلمای  هیئاتهساتند کاه دارای ساوابق تضاویت در دانشاگاه و حرفاه  باتجربه

سااابقه انجااام امااور های تخصصاای حسااابداری و مااالی،  هااا و کمیتااه تضااویت در انجمن

حسابرسای، راهنماایی تضاویت در ساا مان  ها، شرکت مدیره هیئت حسابرسی، تضویت در

ی خبرگاان هاا ویژگی های متعدد در کارنامه دانشگاهی خود هستند. ها و ثبت مقاله نامه پایان

 بیان شده است. 2در ردول 
 های خبرگان در مرحله مصاحبه . ویژگی2جدول 

 خبرگان حائز شرایط  ها ویژگی

 نرر 12نرر ا   12 ها دانشگاهتضویت در هیئت تلمی 

 نرر 12نرر ا   14 سال سابقه انجام امور حسابرسی و مشاوره مالی 11بی  ا  

 نرر 12نرر ا   14 حسابداری  ای و حرفه های تخصصی سال تضویت در انجمن 11بی  ا  

 نرر 12نرر ا   11 کتار در این حو ه  یتألمقاله در حو ه حسابداری مدیریت و/یا  11نامه و/یا ثبت بی  ا   راهنمایی پایان

 های اصلی مصاحبه به شرح  یر است: پرس   (1
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کشاور  بخ  خصوصیهای تولیدی  شرکت پاداش مدیران اررایی ارشد درمبانی پرداخت  -

 ؟کدامند

 های شیوه کنونی پرداخت پاداش به مدیران اررایی ارشد چیست؟ کاستی -

 حداقل رساند؟ ها را به این کاستی تواند میچگونه  -

 اررایای ارشاد الگویی مناسب برای پرداخت پاداش به مدیرانتوامل بااهمیت برای تدوین  -

 کدامند؟

 دامناهآوری  : هد  مرحله اول هر روش دلری باید تا حد ام ان رمعتعیین توامل (2

، در رابطااه بااا تواماال در ایاان مرحلااه .ها درباااره موضااوع تحقیااق باشااد وساایعی ا  مولرااه

کاه ا  ادبیاا  موضاوع اساتخراج شاده اسات بحا  و گرتگاو  1شماره  ردول کننده تعیین

آنااا تاماال  ا  دیاادگاه که درصاورتی شااود میدرخواسات و در پایاان ا  خبرگااان  شاود می

 بااهمیتی ا  قلم افتاده است آن را به فارست اضافه کنند.

در این تحقیق ا  اتداد فا ی پیشاناادی ار یابی هر معیار با استراده ا  اتداد فا ی:  (3

اساتراده خواهاد  تواملبرای تعیین و ن  9ها مبتنی بر مراوم تجمع شباهت (1882سو و چن )

کلیار و میانگین هندسای  یالگوا  ، همچنین. اند شدهبیان  3شماره  شد. این اتداد در ردول

کاه فرماول آن در  شاود میبرای شناخت درو تمومی گروه خبرگان استراده  (1882یان )

  یر ارائه شده است:

باه ایان صاور  تعیاین شاود  iتوساط خباره  j مؤلراهفرض کنید که میزان اهمیت 

، بنااابراین، j=1,2,3,…mو  i=1,2,3,…nکااه  طوری به                 ̃ 

               ̃ برابر است با  j مؤلرهو ن فا ی 

{   }        که طوری به      
 

 
∑    

 
          {   } 

فا ی  دایی: در این مرحله، با استراده ا  روش سااده مرکاز ثقال، و ن فاا ی هار  (1

 که: طوری شود، به تبدیل می   به تدد مطلق  مؤلره
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 αگری شاخ  ار یاابی: در ناایات، توامال مناساب باا قارار دادن آساتانه  غربال (2

(. اصال 2112باو ون، شاود ) هاا تعریا  می   میانگین حساابی  αآستانه  .شوند غربال می

 گری به شرح  یر است: غربال

 شود و در شاخ  ار یابی لحاظ می jمؤلرهگاه  ، آن     اگر 

 شود. حذ  می j  مؤلره، آنگاه     اگر 

های پرداخات پااداش باا اساتراده ا  روش تحلیال  تعیین و ن توامل ناایی وگزینه (3

گری فارست اولیه توامل اص ح شده و برای تعیاین و ن  سلسله مراتبی فا ی: پس ا  غربال

خواهد شد.  استراده تحلیل سلسله مراتبی فا یهای پرداخت پاداش ا   ناایی توامل و گزینه

را معرفای کردناد. مقیااس  باانی ایان  تحلیل سلسله مراتبی فا ی (1893نرهون و پدری  )

تحلیل سلسله گیری باشد. بنابراین،  دهندۀ نااطمینانی فا ی هنگام تصمیم تواند نشان روش می

کناد تاا  های مطلق پیشین به اتداد فاا ی تبادیل می ن ر کارشناسان را ا  ار ش مراتبی فا ی

تری حاصل شود. در این تحقیق برای انجام محاسابا  روش دلرای  معیارهای ار یابی معقول

 اکسل استراده شده است. افزار نرمفا ی و تحلیل سلسله مراتبی فا ی ا  

 های دلفی فازی و سلسه مراتبی فازی . تعریف هر عدد فازی برای اجرای روش3جدول 

 تدد فا ی روش تحلیل سلسله مراتبی فا ی روش دلری فا ی

̃  به یک اندا ه بااهمیت بی اهمیت          
̃  تر به نسبت بااهمیت به نسبت بااهمیت          

̃  تر بااهمیت بااهمیت          
̃  تر بسیار بااهمیت بسیار بااهمیت          

̃  تر بااهمیت تیها نیب بااهمیت تیها نیب          
 218-292، (1882سو و چن )

من اور  توسط خبرگاان صاور  گرفات. باه مقایسه  وری 41 تواملتعیین و ن  برای

تعیین اهمیت نسبی هریک ا  توامل نسبت به ی دیگر، پس ا  ارائه توضایحا  مختصار در 

  یر در هر مقایسه  وری پرسیده شد: سؤالرابطه با هر تامل، 
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خواهشمند است مشخ  نمایید که ا  دیدگاه شما در طراحی الگوی پااداش بارای  -

های تولیدی خصوصی، میازان اهمیات هار  وج ا  توامال  در شرکت ارشد مدیران اررایی

 میزان است. چهبه شده  تعری  براساس مقیاس  یر نسبت به ی دیگر

صاور   خبرگان وری توسط  مقایسه 22، وره ار یابی متوا نچاار برای تعیین و ن 

من ور یادآوری چارچور ار یابی متاوا ن،  در این مرحله پس ا  ارائه توضیحاتی به گرفت.

اهمیت چاار وره کار  ار یابی متوا ن نسبت به ی دیگر براساس ایان فارض تعیاین شاده 

باشاد.  ماؤثرگیری  در تصامیم کننده تعیینتوامل  است که در هر مقایسه  وری تناا ی ی ا 

برای مثال، در مقایسه  وری چاار وره در مقابل ی ادیگر باا در ن ار گارفتن تامال انادا ه 

 پرسیده شد: خبرگان یر ا   سؤالشرکت، 

در صورتی که تناا تامل بااهمیت در طراحای الگاوی پااداش بایناه انادا ه شارکت  -

را نسبت باه  ار یابی متوا ن الگوچاار وره  وج ا   باشد، خواهشمند است میزان اهمیت هر

 تعری  شده تعیین نمایید.مقیاس ی دیگر براساس 

های فا ی با استراده ا  مقادار بارداری مااتریس فاا ی باا اساتراده ا  روش  سپس و ن

 مشخصاا  .شادمحاسابه  (1892بااکلی )میانگین هندسی باردار ساتونی ارائاه شاده توساط 

 ارائه شده است. 4شماره در ردول  خبرگان این مرحله
 . مشخصات خبرگان روش تحلیل سلسله مراتبی فازی1جدول 

 تحصی   اررایی اهم سوابق کد

1 
 یهاا شارکت مادیره هیئتت در یسابقه تضو حسابرس و مدیر مالی در صنایع غذایی،

 قندت صنعت یریع باشار، مدیمد صناباپاو، سرآ یصنعت
 دکترای حسابداری

2 
 ین  داروئایهلاد مدیره هیئت یتضو مال، شرکت پگاه تاران مدیره هیئت یتضو مال
 نده سا یآ یصندوق با نشستگ یو اقتصاد یمعاونت مال، کشور

 دکترای حسابداری

3 
 شارکت رتاملیماد معااون، پایساا شارکت یماال معاون، یحسابرس سا مان حسابرس

رتامل شارکت یمد، گسترش خدما  پارس خودرو مدیره هیئت تضو، خودرو پارس
 ع مسیاولن  صنا یکار معدن

 دکترای مدیریت

4 
 مجاامع و ر اماوریماد، رانیاا یسارر ورو یشرکت ملا مدیره هیئتتضو حسابرس، 

 ران یا یدرویتول مدیره هیئتتضو ، رانیا یامورساام شرکت توسعه معادن رو
کارشناسی ارشد 
 حسابداری

2 
شااااان یه اندیااااآت یاره گااااذیشاااارکت ساااارما ماااادیره هیئتتضااااو موظاااا  

 شرکت نرت پارس یگذار سرمایهریمد،مس
دکترای مدیریت 

 مالی
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 تحصی   اررایی اهم سوابق کد

2 
ناا  صاانعت و یزیل یشاارکتاا ماادیره هیئت، و تضااو ماادیره هیئتس یرئاا رتامل،یمااد

 ع خودرو یران، توسعه صنایا یمرکز مال معدن،
دکترای مدیریت 

 صنعتی

1 
هاا و  کارشناس ارشد امور شارکت،   نرت بندرتباسیشرکت پان مدیره هیئتتضو 

 .انیمجامع شرکت گروه گسترش نرت و گا  پارس
 دکترای حسابداری

9 
، یسااال سااابقه کااار حسااابدار 22  ا  یران و باایااا یتضااو رامعااه حسااابداران رساام

 یت مالیریو مد یحسابرس
 دکترای حسابداری

8 
اباار پ سات ، شارکت  های شارکت مادیره هیئتتضو حسابرس سا مان حسابرسی، 

د یع ماس شاایماهشار، شرکت گلسار فارس ، صانا یران، شرکت لوله سا یدروس ا
 پودر بندر امام یدی، شرکت تولانریام ح ا یباهنر، شرکت معدن

 دکترای حسابداری

11 
تضاو ، ادیابن یرانیشارکت کشات مادیره هیئتو تضاو  یه گاذاریو سارما یمعاون مال
 ماادیره هیئترتامل و تضااو یمااد، ایااتالیا آل.اس.یموظاا  در شاارکت باا ماادیره هیئت

 ادیبن یرانیشرکت کشت مدیره هیئترتامل و تضو یمد ، ین دبیام یشرکت با رگان

دکترای مدیریت 
 مالی

11 
 یمشااور ارشاد ماال، رانیاع ایصنا یسا مان گسترش و نوسا  یو اقتصاد یمعاون مال

 یابیار با اریماد ،ته اتتبارا  بانک ساامانیمعاون اتتبارا  و تضو کم ،شرکت فناپ
 ران خودرویا

دکترای مدیریت 
 کسب و کار

12 
ه یقاائم مقاام گساترش سارما، ران خاودرویاخاام ا یتعااون یو اقتصااد یمشاور مال
ر یاو غ یبورسا یها شارکتر تامال یو ماد مادیره هیئتتضاو ، ران خودرویا یگذار
   یبورس

ارشد کارشناسی 
 مدیریت اررایی

13 
شا ند، توسعه  یمی، پتروشیگروه توسعه مل یه گذاریسرما یها تامل در شرکتریدم

 مادیره هیئتت در یمان، تضویع سیتوسعه صنا یه گذاریو سرما یکشت و صنعت مل
 یر بورسیو غ یبورس یها شرکت

دکترای ماندسی 
 مالی

14 
شارکت خاودرو  یداخلا یحسابرسر یمد، یدر سا مان حسابرس یسرپرست حسابرس

 یر بورسیغ یها شرکت مدیره هیئتتضو ، ادی ام یسا 
 دکترای حسابداری

12 
، پگاه اصاراان یشرکت بورس یر مالیو مد یاقتصاد یمعاون مال رتامل،یقائم مقام مد

 یشاارکتاا در یتااه حسابرسایس کمیایو ر ماادیره هیئتس و تضاو یب رئاایانا س،یرئا
 یاتیو مال یمشاور مال، یربورسیو غ یفرابورس

کارشناسی ارشد 
 مدیریت

12 
رتامل یماد و شرکت ایران تایر، وفاق تاران یه گذاریشرکت سرما مدیره هیئتتضو 
 شرکت مجتمع معادن مس ت نار  مدیره هیئتس یرئ ،انیرانیصدر معادن ا های شرکت

دکترای مدیریت 
 اررایی

11 
ا تضااو یااس و یاایر، ع و معااادنیمعااادن و فلاازا ، صاانا یهااا و ارتخانااه معاااون در

نادگان ینما هیئات، ساه دوره تضاو یردولتایو غ یبزرگ دولتا یشرکتاا مدیره هیئت
 رانیاتاق تاران و اتاق ا

کارشناسی ارشد 
 مدیریت

19 
 یع معادنیو صانا ین  معادنیاناه، هلادیکاارآوران صانعت خاورم مدیره هیئتس یرئ

شرکت ذور آهان  مدیره هیئتس یرئشگاه قطران، یپان مدیره هیئتانه، تضو یخاورم
 فوند مبارکه مدیره هیئتر تامل و تضو یاصراان، مد

 دکترای مدیریت

18 
، رانیاا ینایک الوناد و کارخاناه چیو سرام یع کاشیصنا یشرکتاا مدیره هیئتتضو 

 یسا مان حسابرس یسرپرست حسابرس
کارشناسی ارشد 
 ماندسی صنایع

کارشناسی ارشد تضاویت در  و یت ماالیریساابقه ماد، پارس یلوا م خانگ مدیره هیئتس ییتضو و ر 21
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 تحصی   اررایی اهم سوابق کد

 مدیریت مالی مختل  یها شرکت مدیره هیئت

21 
 ماادیره هیئتر تاماال و تضااو یمااد ،زد شااااریاانماا   یناات مااالو معاو ماادیره هیئت
 رانیشرکت نم مدیره هیئتتضو  ن،تک ماکارو، آرد داران های شرکت

دکترای مدیریت 
 صنعتی

22 
 یشارکت قناد اصاراان، معااون ماال یادار یو معاون مال مدیره هیئتحسابرس، تضو 

 رانیقند و ش ر ا یانجمن صنر یادار
کارشناسی ارشد 
 حسابداری

 های پژوهش یافته
 نتایج حاصل از مصاحبه

 کاه در مقدماه تشاریح شاد، رویه فعلی پرداخات پااداشاساس مصاحبه با خبرگان  بر

  یر است:شرح  دارای ایراداتی به

داشاته هاای ناتماام  بارداری باشاد یاا پروژه که شرکت در مرحله قبل ا  باره در صورتی -

توان اثر پیشرفت پاروژه را در ساود شارکت مشااهده و تمل ارد مادیران را  باشد، نمی

هایی با ار ش فعلی خاال   ی در پروژهگذار سرمایهکه  حالیدرستی ار یابی کرد. در به

 افزای  دهد.  بلندمد ، سودآوری شرکت را در تواند میمثبت 

، نادهایفرااصا ح های فاقد ار ش افزوده،  چون حذ  فعالیت اثر اقداما  بااهمیتی هم -

های مورد نیاا  در  ی در  یرساختگذار سرمایه و بابود فرهن  و کار تیمی در سا مان

 در سود خال  قابل مشاهده نیست. مد  کوتاه

ن تناا براساس درصدی ا  سود خال  احتمال مادیریت ساود پرداخت پاداش به مدیرا -

و  دهاد میمن ور افازای  ساود دوره رااری را افازای   و دست اری اقا م تعاادی باه

 .شود میهای نمایندگی  مورب افزای  هزینه

حااوی معیارهاای  مادیره هیئتاساس ن ر خبرگاان، ارائاه بساته پااداش باه اتضاای  بر

داخلای، رشاد و یاادگیری و  ینادهایفرا)مشاتری،  و بلندماد  )مالی( مد  کوتاهتمل رد 

ایان مشا    را برطار  کناد و موراب افازای  انگیازه  تواند می سایر مزایای بلندمد (

امور  یربنایی به من ور بابود تمل رد سا مان و خلاق ار ش  ی درگذار سرمایهمدیران برای 

 برای ساامداران در بلندمد  شود.
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فارست توامل مستخرج ا  ادبیا  موضوع در اختیاار خبرگاان قارار در پایان مصاحبه 

اصا ح شاد و در  هاا تبار گرفت. در این مرحله پس ا  بح  و بررسی توامال برخای ا  

نتاایج ای اتداد فا ی تعیاین شاد.  ناایت اهمیت هریک ا  توامل براساس مقیاس پنج درره

در رادول تجزیه و تحلیل شد. ایان نتاایج روش دلری فا ی مصاحبه با استراده ا  حاصل ا  

 ارائه شده است.  2 شماره

 دایای شاده  میانگین اتداد فا ی (2112بو ون و هم اران )در این تحقیق به پیروی ا  

( برای آستانه اهمیت توامل در ن ر گرفتاه شاده اسات و تاواملی کاه حاداقل امتیاا  38/2)

. ن م به ذکر است اهمیات توامال در مرحلاه تادوین اند شدهرا کسب ن ردند حذ   38/2

بستگی توامل با پاداش نقدی براسااس تمل ارد  الگوی پاداش بررسی شده است و شاید هم

ی به همراه داشته باشد باشد. در ادامه توضایحا  مختصاری در رابطاه باا واقعی نتایج متراوت

 ارائه شده است.اند،  تواملی که آستانه اهمیت را کسب کرده
 . نتایج حاصل از روش دلفی فازی3جدول 

 توامل
 حداقل
 کران پایین

میانگین 
 حد وسط

 حداکثر
 کران بان

اتداد فا ی 
  دایی شده

 رتبه
نتیجه 
 ناایی

11/2 چرخه تمر شرکت  23/9  11/8  99/1  قبول 1 

11/2 فرهن  و پذیرش سا مانی  23/9  11/8  99/1  قبول 1 

11/2 استراتژی شرکت  23/9  11/8  99/1  قبول 1 

11/2 شیل یها مشخصه  21/9  11/8  93/1  قبول 2 

11/2 رفتار همتایان در صنعت مربوطه  21/9  11/8  93/1  قبول 2 

11/2 اقتصادیهای فعالیت  مشخصه  39/93  11/8  18/1  قبول 3 

11/2 قوانین و مقررا  باندستی  22/9  11/8  12/1  قبول 4 

11/2 اندا ه شرکت  11/9  11/8  21/1  قبول 2 

11/4 متییرهای ارتماتی  22/9  11/8  19/1  قبول 2 

11/4 چرخه تمر و توسعه محصول  22/9  11/8  19/1  قبول 2 

11/4 شرایط اقتصاد ک ن  13/9  11/8  14/1  قبول 1 

11/4 های مدیر مشخصه  99/1  11/8  82/2  قبول 9 

11/2 گران حاکمیت بیرونی توسط تحلیل  22/2  11/8  12/2  رد 8 

11/2 سرمایه ف ری  23/2  11/8  24/2  رد 11 

دارا بااودن همزمااان ساامت تضااو 
 توسط مدیرتامل مدیره هیئت

11/2  21/2  11/9  11/2  رد 11 

11/2 دوره تصدی مدیر تامل  13/2  11/9  14/2  رد 12 
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 توامل
 حداقل
 کران پایین

میانگین 
 حد وسط

 حداکثر
 کران بان

اتداد فا ی 
  دایی شده

 رتبه
نتیجه 
 ناایی

11/2 رایگاه شرکت  11/2  11/9  11/2  رد 13 

11/2 مدیره هیئتتنوع در اتضای   99/4  11/9  82/4  رد 14 

11/2 شرافیت در افشای پاداش  99/4  11/9  82/4  رد 14 

11/2 مال یت مدیرتامل  21/4  11/9  93/4  رد 12 

11/2 سن مدیران اررایی ارشد  39/4  11/9  18/4  رد 12 

11/2 تمرکز مال یت ناادی  23/3  11/2  99/3  رد 11 

 ی مدیرها مشخصه

 و تجرباه شارح به ماواردی شاامل و است مدیر شخصیتی یها ویژگی بیانگر گروه این

 خ قیات، گاروه، باا ماؤثر ارتباا  رهباری، تواناایی مارتبط، دانا  و تحصی   تخص ،

 ایان ا  هریاک اهمیات میازان باا رابطه در که است گذشته دستاوردهای و پذیری مسئولیت

 .دارد ورود متراوتی ن را  ها ویژگی
 ی محیط درونیها مشخصه

توانناد بار  ی مخت  هار شارکت هساتند کاه میها ویژگیی محیط درونی ها مشخصه

با هر ویژگای  ارتبا پاداش پرداختی به مدیران اثرگذار باشند. در  یر توضیح مختصری در 

 ارائه شده است.

شرکت باا متییرهاایی همچاون تعاداد کارکناان، میازان تولیاد یاا  ۀاندا  شرکت: ۀانداز

اسااس تحقیقاا  پیشاین، پااداش مادیران  . بارشاود میفروش یا ار ش با ار شرکت تعیاین 

یابد. بنابراین، در طراحی الگوی پاداش توره به  اررایی با افزای  اندا ه شرکت افزای  می

 .(2119گابای ز و نندیر، ) شرکت باشند ضروری استمعیارهایی که بیانگر اندا ه 

ی مدیران یا سا مان با افزای  تمار ساا مان تیییار ها مشخصهبرخی  عمر شرکت: ۀچرخ

بین تمر سا مان و میزان پاداش پرداختی رابطه مع وس ورود دارد. بارای  معمونًو  کند می

بتوانناد بخشای اهمیت بیشتری دارد تا  سیتأسهای تا ه  مثال، خ قیت و نوآوری در شرکت

دست آورند، ولی شرکتی که در مرحله بلوغ قرار دارد شااید تنااا در پای  ا  سام با ار را به

حر  سام با ار و حر  مشتریان کنونی باشاد. بناابراین، هریاک اهادا  مترااوتی را دنباال 

 .(2113چاش،) کنند می
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ویژه در رابطاه باا  ایان تامال باه فرهنگ و پذیرش سازمانی درخصوص پرداختت پتاداش:  

طور مستقیم با  ای برخوردار است و به مدیران اررایی نسبت به سایر کارکنان ا  اهمیت ویژه

فرهن  ملی در ارتبا  است. برای مثاال، اخات   پرداخات پااداش در کشاورهای شامال 

 تواناد میاست. در آمری ا این اخات    1به  2ترین سطح سا مان  اروپا بین بانترین و پایین

 مترااو  باشااد تواناد میهای مختلاا   صادها برابار باشاد. ایاان نسابت در صانایع و ساا مان

 (.2112سیلینگن و هم اران، )

 ماان صار  شاده در رابطاه باا توساعه محصاول و تمار  عمر و توسعه محصتول:  ۀچرخ

هایی کاه محصاون   محصول در طراحی الگوی پاداش حائز اهمیت اسات.  یارا، شارکت

ن، نمایناد. بناابرای  مان بیشتری را صر  طراحی و توسعه محصول می ،کنند بادوام تولید می

دهنده میزان پیشارفت کاار باشاد در الگاوی پااداش ضارور   گنجاندن معیارهایی که نشان

های تحقیق و توسعه شود، در حاالی کاه  ها  مان صر  فعالیت یابد.  یرا مم ن است ماه می

 .(1882بوشمن و هم اران، ) همراه نداشته باشد نتایج مالی به

انتخاار  یرو کننده مسایر کلای اسات و مشاخ شارکت  یاستراتژ ت:استراتژی شرک

طاور  تمل ارد باه یارهاایگاذار هسات و مع ریتاأثاهدا  بلندمد  و کوتاه مد  شارکت 

چاون ادغاام و تملیاک،  هایی هم اساتراتژی. شوند می نیینسبت به اهدا  شرکت تع میمستق

پذیری با نحوه پاداش پرداختی به مدیران اررایی مرتبط است. بارای  تحقیق و توسعه و تنوع

رساند. در نتیجاه،  ی تحقیق و توسعه پرهزینه هستند و دیر به نتیجه میها گذاری سرمایهمثال، 

های پااداش  غیرمالی را در طرح ها اهمیت بیشتری دارد که معیارهای در رابطه با این شرکت

 .(2111 داتا و رامان،) خود لحاظ کنند

و  تیقاادر  و مساائول زانیااکااه نشااان دهنااده م یمشخصااه شاایل شتت:ل: یهتتا مشخصتته

 یعنای اسات. ماؤثرسا مان  یانتخار استراتژ یسا مان هست رو ییناا جیبر نتا یگذارریتاث

و به  یانتخار استراتژ یرو یشترینروذ ب ،دباش شتریب ت یکه قدر  و مسئول اندا ه هر ریمد

د. اررای مناسب استراتژی سا مان مستلزم ترویض اختیار به مدیر دار اناهدا  سا م آنتبع 
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در طراحی الگوی پاداش باید میزان قدر  و مسئولیت مدیر و تاثیرگاذاری بار نتاایج  است.

 .(2112سیلینگین و هم اران، ) در ن ر گرفته شود
 ی محیط بیرونیها مشخصه

ی، سطح نوآوری، فصالی باودن اقتصاد تینوع فعالبیانگر  ی فعالیت اقتصادی:ها مشخصه

هاا حاائز اهمیات  دهی باه آن فعالیت و سودآوری است. این تامل در انتخار معیارها و و ن

صاور  فصالی باشاد بایاد معیارهاایی در  است. برای مثال، درصورتی که فعالیت شرکت به

، در همچناینالگوی پاداش لحاظ شود که ریساک فصالی باودن فعالیات را پوشا  دهاد. 

 یاباد ه صنعت مربوطه ا  نوع دان  بنیان باشد نوآوری در آن اهمیت بیشاتری میصورتی ک

 . (2112سیلینگین و هم اران، )

تصمیما  ناادهای دولتی در رابطه با پاداش مدیران اررایای  قوانین و مقررات باالدستی:

قانون اص ح ماده ثال، براساس حائز اهمیت باشد. برای م تواند میدر طراحی الگوی پاداش 

نسبت معینی ا  سود خال  ساال ماالی  ( نیحه قانونی اص ح قسمتی ا  قانون تجار 241)

ر در ن ر گرفته شود، به هی  وراه نبایاد د مدیره هیئتشرکت که مم ن است رات پاداش 

 سودی درصد ش  ا  خام ساامی های شرکت در و های ساامی تام ا  سه درصد شرکت

ایان پااداش  ،حال، تجاو  کند. در هرپرداخت است قابل ساام صاحبان به سال همان در که

برای هار تضاو موظا  ا  معاادل یاک ساال حقاوق پایاه وی و بارای هار تضاو  تواند مین

 .بیشتر باشد مدیره هیئتغیرموظ  ا  حداقل پاداش اتضای موظ  

مداران ضرور  شارافیت در  ها و سیاست فشار تمومی، توره رسانه مت:یرهای اجتماعی:

، درصاور  قاو  گارفتن ایان همچناین. کناد میمحاسبه و پرداخت پاداش را بیشتر نمایان 

مبنای تمل رد و طراحی الگوی پاداش مناسب ضارور  بیشاتری  توامل پرداخت پاداش بر

 .(2112ن، سیلینگین و هم ارا) یابد می

سیاسات دولات در رابطاه باا ساطح اساتاندارد  چاون تاواملی هم شرایط اقتصتاد کتالن:  

تولیاد  ندگی، چرخه اقتصاادی، میازان تاورم و نوساانا  نارخ ار ، ساطح اشاتیال، مقادار 

حقیقات آن اسات کاه پااداش پرداختای باه  گیرناد. در این دساته قارار می 3ناخال  داخلی
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 ریتاأثا تمل رد شرکت مرتبط باشد، تاا حاد  یاادی تحات مدیران اررایی در صورتی که ب

طراحای شاود کاه  ای گوناه . الگوی پاداش مناسب باید بهگیرد میشرایط رکود و تورم قرار 

منادی ا   ضمن پوش  شرایط نامناسب اقتصادی توانایی مادیران اررایای در کنتارل و باره

 .(2112سیلینگین و هم اران، ) شرایط مت طم اقتصادی را نیز در بر گیرد

تنوان مبنای پرداخات  در هر صنعتی معیارهای خاصی به رفتار همتایان در صنعت مربوطه:

، سطح پاداش پرداختی در هر صنعت متراو  است. همچنین. گیرد میپاداش به مرور ش ل 

ر و حرا  باتارین مادیران طراحی کند که در رذ ای گونه باید الگوی پاداش را به شرکت

 تایان را داشته باشد. در صنعت مربوطه توانایی رقابت با هم
 های مدیر براساس تحلیل سلسله مراتبی فازی بندی عوامل مرتبط با مشخصه . رتبه1جدول 

 شاخ  ناسا گاری رتبه در گروه امتیا  توامل

114/1 تجربه و تخص   4 

1211/1 

 2 11/1 تحصی   و دان  مرتبط
 2 223/1 توانایی رهبری

 1 211/1 ارتبا  مؤثر با گروه
 2 131/1 خ قیت
 3 213/1 پذیری مسئولیت

 

 . تعیین اهمیت وجوه چهارگانه ارزیابی متوازن به روش سلسله مراتبی فازی7جدول 
 امتیا  وروه کار  ار یابی متوا ن نسبت به توامل رتبه بندی توامل
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 4 191/1 اندا ه شرکت

1929/1 

418/1  428/1  112/1  149/1  131/1  
198/1 2 321/1 چرخه تمر شرکت  119/1  228/1  243/1  112/1  
فرهن  و پذیرش 

 سا مانی
212/1 1 118/1  111/1  243/1  211/1  181/1  

چرخه تمر و توسعه 
 لمحصو

133/1 2 113/1  321/1  421/1  0/185 128/1  

148/1 3 121/1 استراتژی شرکت  142/1  242/1  224/1  111/1  
323/1 2 192/1 شیل یها مشخصه  112/1  118/1  423/1  131/1  



 الگویی برای تدوین طرح پاداش مدیران اجرایی ارشد بر مبنای چارچوب ارزیابی متوازن ۀارائ/ 33

 

وره نسبت امتیا  مو ون هر 
 - 288/1 211/1 124/1 142/1 - - - به توامل

های فعالیت  مشخصه
 اقتصادی

124/1 3 

948/1 

232/1  222/1  138/1  113/1  112/1 

292/1 2 311/1 قوانین و مقررا  باندستی  222/1  182/1  121/1  192/1  
119/1 2 138/1 متییرهای ارتماتی  241/1  129/1  442/1  121/1  

212/1 4 122/1 ک نشرایط اقتصاد   212/1  131/1  149/1  141/1  
رفتار همتایان در صنعت 

 مربوطه
338/1 1 422/1  322/1  111/1  112/1  182/1  

امتیا  مو ون هر وره نسبت 
422/1  - - به توامل  223/1  184/1  129/1  - 

288/1  - - نتایج ناایی  219/1  192/1  328/1  - 

  ارزیابی متوازنن اهمیت وجوه چهارگانه یتعی

میزان اهمیت هریک ا  چاار وره چارچور ار یاابی متاوا ن براسااس ، این مرحلهدر 

طاور  هماانتعیین خواهاد شاد. با استراده ا  روش تحلیل سلسله مراتبی فا ی توامل مذکور 

باا گاروه بیشاترین و ن را میاان  ماؤثرتامل ارتباا  کنید  مشاهده می 2که در ردول شماره 

ی مدیر وابسته به فرد اسات و ها مشخصه که ییآنجای مدیر کسب کرده است. ا  ها مشخصه

سا مانی است، ا  این توامل  سا مانی و برون توامل درون ریتأثکار  ار یابی متوا ن تحت 

تاوان  در مقایسا   وری وروه ار یاابی متاوا ن اساتراده نشاده اسات. ا  ایان ضارایب مای

 وی پیشناادی استراده کرد.تنوان تعدیل نتایج ناایی الگ به

  ورای مقایساا  مااتریس سلسله مراتبی فا ی قابل ات ا باشد، برای آن ه نتایج تحلیل

 ا  فاا ی  ورای مقایساا  یهاا سیماتر نرخ ناساا گاری ۀمحاسب برای. باشند سا گار باید

 در ماام پارامترهاای ا  ی ای ناساا گاری نارخ .شاده اسات اساتراده (1891ساتتی ) روش

باشد نتایج حاصال ا  مقایساا   1/1که این نرخ کمتر ا   است. در صورتی  وری مقایسا 

اسات و در  1211/1ی مادیر برابار باا ها مشخصه وری قابل اتتماد است. این شاخ  برای 

 نتیجه نتایج حاصل ا  این مقایسا  قابل ات ا است.

چااار نتایج حاصل ا  تحلیل سلسله مراتبی فا ی بارای تعیاین و ن  1شماره  در ردول

نرخ ناسا گاری بارای تامال . در مقابل هر تامل ارائه شده استکار  ار یابی متوا ن  وره
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کاه باا ت ارار آ ماون تادم  دست آمده است. باا توراه باه این به 121/1متییرهای ارتماتی 

ایان نارخ در ساتون آخار  اایی حذ  گردید.ناسارگاری برطر  نشد، این تامل ا  نتایج ن

 برای مقایسا   وری ارائه شده است. 1شماره ردول 

 گیری بحث و نتیجه

در این تحقیق توامل بااهمیت در طراحی الگوی پااداش بایناه بارای مادیران اررایای 

های تولیدی خصوصی با توره به شرایط کشور بررسی شد. خبرگان تحقیق ا  میاان  شرکت

ای دارای سااابقه ماادیرتاملی یااا تضااویت در  بررسااته دانشااگاهی و افااراد حرفااهاسااتادان 

نخساات تحقیااق، خبرگااان دانشااگاهی  ۀهااا برگزیااده شاادند. در مرحلاا شاارکت ماادیره هیئت

ای اتاداد فاا ی  درراه 2فارستی ا  توامل پرت رار در ادبیا  موضوع را براسااس مقیااس 

وروه ار یاابی  بندی رتبهشناخته شد و مبنای تامل بااهمیت  12کردند. در ناایت،  بندی رتبه

 متوا ن در مرحله دوم قرار گرفت.

شادند و توامال  بندی رتبهبراساس نتایج حاصل ا  روش دلری فا ی این دوا ده تامل 

تمر شرکت، فرهن  و پاذیرش ساا مانی و اساتراتژی شارکت باانترین اهمیات را  ۀچرخ

طور مساتقیم اشااره نشاده  به (1381رباری و کرمی )در تحقیق  به این توامل کسب کردند.

قابات شاد  ر و اندا ه شرکتتوامل ذکر شده در تحقیق مذکور شامل بود. در تین حال، 

ی فعالیات اقتصاادی، تامال ها مشخصاه تاملدر محتوای سختی کار در صنعت  در صنعت،

کنناده  توامال تعادیل تامال چرخاه تمار شارکت، و محتاوای درتیییرا  ریسک شرکت 

قوانین و مقررا  باندساتی و  تاملدر محتوای های قانونی  محدودیت تحقیق مذکور شامل

در این تحقیاق ، رفتار همتایان در صنعت مربوطه تامل محتوای مشابه در یها شرکتپاداش 

 بااهمیت شناخته شد. نیز 

نیاومن و ، (2119گاباای ز و ننادیر )، (2112واسارمن )با نتایج تحقیقا   نتایج تحقیق

در رابطاه باا تامال  (2113چااش )در رابطه با تامل اندا ه شارکت، تحقیاق  (1889بالیستر )

ریناا  و ، (1881اپلباام )، (2112سایلینگین و هم اااران )چرخاه تماار شارکت، تحقیقااا  

بااهمیات بار  ریتاأثدر ی فعالیات اقتصاادی ها مشخصاه در رابطه باا تامال (2111هم اران )
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، در ایان تحقیاق مشاابه باا تحقیاق همچناینخاوانی داشات.  هامپاداش پرداختی به مادیران 

ی ماادیر، متییرهااای ها مشخصااهتواماال فرهناا  سااا مانی،  (2112ساایلینگین و هم اااران )

 قانونی و متییرهای ارتماتی بااهمیت شناخته شدند.-سیاسی

توامل تمرکز مال یت ناادی، ساختار مال یت، دوره تصدی مدیر تامل، سان مادیران 

توساط مادیرتامل، مال یات  مادیره هیئتاررایی ارشاد، دارا باودن همزماان سامت تضاو 

)باه  که در تحقیقا  پیشین به آناا اشااره شاده باود مدیره هیئتمدیرتامل، تنوع در اتضای 

 در این تحقیق آستانه اهمیت را کسب ن ردند. رروع شود(. 1ردول شماره 

محایط درونای و  ها مشخصاهی مادیر، ها مشخصاهدوا ده تامل بااهمیت در سه گاروه 

در تحقیقاا  پیشاین مشااهده  بندی طبقهشدند که این  بندی طبقهی محیط بیرونی ها مشخصه

باا گاروه بیشاترین درراه اهمیات، در  ماؤثری مادیر تامال ارتباا  ها مشخصهنشد. در میان 

ی محیط درونی تامل فرهن  و پاذیرش ساا مانی بیشاترین درراه اهمیات و در ها مشخصه

همتایاان در صانعت مربوطاه بیشاترین درراه ی محیط بیرونای تامال رفتاار ها مشخصهمیان 

 اهمیت را کسب کردند.

وره رشد و یادگیری بیشاترین امتیاا  را در الگاوی  یارهایمعهای تحقیق  یافته براساس

طور که بیاان شاد،  همانپیشناادی کسب نمودند و معیارهای مالی در رده دوم قرار گرفتند. 

برای کسب برتری در فراینادها باه چاه  حاکی ا  آن است که شرکت وره رشد و یادگیری

 ،د. هد  ا  ارائه ایان ضارایبهایی نیا  دار ها، شرایط کاری و  یرساخت ها، ماار  قابلیت

بندی نتایج تمل ردی شرکت است. حصاول باانترین ضاریب بارای وراه رشاد و  اولویت

 یربنایی بایاد تیییرا  ا  دیدگاه خبرگان حاکی ا  این موضوع باشد که  تواند مییادگیری 

بانترین درره اهمیت را در تخصی  پاداش به مدیریت داشاته باشاند و ساپس نتاایج ماالی 

 حاکی ا  آن مدن ر قرار گیرد.
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برابر باا پااداش  α. به طوری ه، دهد میطور خ صه نشان  ( نتایج تحقیق را به1معادله ) 

   ، الیا معیارهاای وراه مابرابار با     ، رشد و یاادگیریبرابر با معیارهای    تمل رد، 

 است:درون سا مانی  یندهایفرابرابر با معیارهای وره    و  وره مشتریبرابر با معیارهای 

(1) α                                       

حااکی ا  آن  امتیا  وروه غیرمالی کار  ار یابی متوا ن در الگوی پیشاناادی تحقیاق

بارای پرداخات پااداش  خصوصای کشاور های است که برخ   رویه معماول در شارکت

ای را  درصدی ا  سود خال ، معیارهای تمل رد غیرماالی اهمیات قابال م ح اه صور  هب

در حاو ه پااداش مادیران و  افزایای دانا  در تخصی  باینه پاداش دارند. این نتیجه ضامن

 تواناد میتنوان ابزاری بااهمیت و کااربردی در ایان خصاوم،  چارچور ار یابی متوا ن به

افشاای اط تاا  » بااتنوان 12ویژه اساتاندارد حساابداری شاماره  باه استانداردهااص ح به 

قاانون  241مانناد مااده  در رابطه با پاداش مدیران اررایای مورود و قوانین« اشخام وابسته

رای گذاشاتن  در واقاع، باه. کماک کناد ردیاد یاساتانداردهاتجار  یاا وضاع قاوانین و 

هایی ا  قبیل تعیین ساق  پرداخات پااداش، ایان قاوانین پااداش پرداختای را باه  محدودیت

چاون  های ن اارتی هم توراه ساا مان همچنینمتصل کنند.  بلندمد و  مد  کوتاهتمل رد 

هاای پااداش مبتنای بار تمل ارد  را باه طرح و سا مان حسابرسای بورس اوراق باادار تاران

رلب کند تا در راستای بابود تخصی  منابع در با ار سرمایه قوانین و مقررا  ردیادی در 

 این راستا وضع گردد.

هاای خصوصای تولیادی ارائاه  الگوی پیشناادی تحقیق بارای شارکت ها. محدودیت

با سام بخ  خصوصی در اقتصااد ایاران اتاداد و ارقاام گونااگونی مطارح  ارتبا شد. در 

گوناه  ایان، ا  اخباار منتشار شاده ایان وراود و آمار دقیقای در دساترس نیسات. باا شود می

هاای خصاولتی و دولتای  درصد اقتصاد ایران دست شارکت 91که بی  ا   شود میبرداشت 

هاای تحقیاق  ناابراین، ا  محادودیت(. ب1382اسارند  24است )خبرگازاری اقتصااد آن یان،

توان به این موضوع اشاره کرد که یافتن خبرگانی که تمام ساابقه کااری آنااا در بخا   می
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خصوصی تولیدی باشد بسیار دشوار و حتای غیارمم ن باود. بناابراین، مم ان اسات نتاایج 

های خصولتی و دولتی دارای ساوگیری  حاصل ا  تحقیق تا حدودی نسبت به محیط شرکت

های بخ  خصوصای وراود نادارد  ، الزامی در رابطه با افشای پاداش شرکتهمچنینباشد. 

که این ماورد اساتراده ا تامال رفتاار همتایاان در صانعت مربوطاه را باا محادودیت مواراه 

 .کند می

ی غیرنقادی را ها پاداشیا  بلندمد چون مزایای  پاداش اش ال دیگری هم پیشنهادها.

در تحقیقاا  آتای ماورد  تواناد میکه موضوع این تحقیاق نباوده اسات و  شود مینیز شامل 

هااای داخلاای )باارای مثااال،  نتااایج پژوه  ا  طاار  دیگاار، بحاا  و بررساای قاارار گیاارد.

ه نشاان داد (1392هم ااران،  فر و بارام ؛2111نما ی و اباری،  ؛1398پور و طالبی،  خدامی

های تولیدی تضو بورس ابزارهای چارچور ار یاابی  که براساس ن ر مدیران شرکت است

های نوظاور حسابداری مدیریت، اثاربخ   تنوان شیوه یابی برمبنای هد  به متوا ن و هزینه

ئاه الگااوی بارای ارا ،بنااابراین نباوده و میازان اساتراده ا  ایاان ابزارهاا در حاداقل قارار دارد.

پرداخت پاداش مدیران اررایی ارشد در این تحقیاق ا  چااار وراه اصالی کاار  ار یاابی 

، در تحقیقاا  آتای تا با شرایط کناونی همااهنگی بیشاتری داشاته باشاد متوا ن استراده شد

سان و حُ )وره محیطی( چون توسعه پایدار کار  ار یابی متوا ن هم دتریرد هتوان ورو می

 نیز مورد بررسی قرار گیرد. شار  مدیران

هااد  ایاان تحقیااق ارائااه الگااوی پرداخاات پاااداش ماادیران اررایاای ارشااد براساااس 

خات پااداش براسااس ن ار خبرگاان بر پردا مؤثرن رسنجی ا  خبرگان بود. بنابراین، توامل 

متراو  باا نتاایج ایان تحقیاق خواهاد  کام ًنتایج در دنیای واقعی  احتمانًانتخار گردید و 

ی بااهمیات )توامال ها مشخصاههای آماری  توانند با استراده ا  روش ود. تحقیقا  آتی میب

 نتاایج ۀگیری و شناسایی کنند. در این صور ، ام ان مقایس غیرحسابداری و مالی( را اندا ه

، در ایان تحقیاق ا  ناادهاای همچناین. شاود میمیسار  این قبیل تحقیقا  با ایان تحقیاق نیاز
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موضاوع  تواند میطور مستقیم برای ن رسنجی استراده نشده است که  ن ارتی و ساامداران به

 تحقیقا  آتی باشد.

 ها یادداشت
1.Delphi Fuzzy Method (DFM) 

2.Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP) 
3.Short Termism 

4.Risk-taking 
5.Securities and Exchange Commission (SEC) 
6. Proxy Statements (DEF 14A) 

7. Rand 

8.SimilarityAggregation Method (SAM) 

 منابع

های  و تمل رد شرکت مدیره هیئتبررسی ساختار مال یت و رابطه میان پاداش  .(1384) ، سعید.رواناحمدپور، احمد؛ 

 .11-32، 24، های حسابداری مالی پژوه  .پذیرفته شده در بورس اوراق باادار تاران

های  (. شناساایی مواناع توساعه حساابداری مادیریت در شارکت1392امین. ) ؛ ناظمی؛ش راله ؛ خواروی،فر، تقی بارام

 .83-112 ،1(1)، توسعه و سرمایه .تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق باادار تاران

ها و با ده اوراق باادار بر پاداش مادیران  های با ده دارایی متقابل نوسان ریتأث .(1382). تباسپور مانی،  هرا؛ طرا یان، 

 .22-12 ،23، های حسابداری و حسابرسی بررسی .های نقدی مبتنی بر نرخ رشد دارایی

مدیره  کنندۀ پاداش هیئت سنج  میزان مقبولیت و اهمیت توامل تعیین(. 1381رباری، حسن؛ کرمی، غ مرضا. )

 .112-124(، 4)8. دان  حسابداری ،های ایرانی شرکت

هاای  های نقد آ اد و نسبت کیاو تاوبین باا طرح بررسی ارتبا  بین رریان .(1382). ماشیدراانشاد، آ یتا؛ تلم اهرمی، 

 .121-181،  (3)1، یگذار سرمایهدان   .پاداش مدیران

بررسی افزای  ثرو  ساامداران در طاول دوره تصادی مادیران ارشاد  .(1384) ،  هره؛ چناری بوکت، حسن.اایحار

، 19، تجربای حساابداری هاای پژوه  .شرکت: روی ردی نوین برای آ مون اثربخشی پاداش به مادیران ارشاد

24-28. 

های  بررسای کااربرد ابزارهاای حساابداری مادیریت توساط مادیران شارکت .(1398)؛ طالبی، رقیه. پور، احمد خدامی

 .111-131 (،2)1، دان  حسابداری .دی پذیرفته شده در بورس اوراق باادار تارانتولی

 .311-328، 24 ،فصلنامه راهبرد .شناسی کیری روش .(1398) .دنور، تلی



 الگویی برای تدوین طرح پاداش مدیران اجرایی ارشد بر مبنای چارچوب ارزیابی متوازن ۀارائ/ 11

 

 یارهاایمع و رانیماد پااداش یها طرح نیب رابطه یبررس(. 1381. )محمدصادق، یزیمار  اده سجادی، سیدحسن؛  ارع

 یحساابدار یهاا پژوه  .تااران بااادار اوراق بورس در شده رفتهیپذ یها شرکت در رد تمل یابیار  یاقتصاد
 .41-24(، 4)11، یمال

ار یاابی تمل ارد صانعت بان اداری باا روی ارد ترکیبای کاار  امتیاا ی  (.1383) .تلیرضااضی، تمار؛ سالوکدار؛ فی

 .21-19، 21، ماندسی مالی و مدیریت اوراق باادار .تاپسیس فا ی-متوا ن

هاای  پاژوه  ،هاای ایرانای شارکت مادیره هیئتی برای پاداش الگوتدوین  .(1381) .حسنکرمی، غ مرضا؛ رباری، 
 .121-123، 31 .تجربی حسابداری

 .رلد دوم، انتشارا  نگاه دان . تئوری حسابداری. (1384). غ مرضاکرمی،  ؛مارانی، ساسان

ها و پارامترهاای  های ماام در تعیاین قراردادهاا، شااخ  ساا ه(. بررسی تجربای 1393محمد. )؛ سیرانی، نما ی، محمد

 .22-84،  (2)11، های حسابداری و حسابرسی بررسی .ها در ایران پاداش مدیران تامل شرکت

References 

Adams, R., Hermalin, B.E., Weisbach, M.S. (2008). The role of boards of directord in 

Corporate Governance: A Conceptual framework & Servey. Working Paper, 

Center for responsible business, UC Berkeley. 

Ahmadpour, A., Javan, S. (2015). Investigation on the ownership structure and 

relationship between board of directors’ compensation and firms performance 

listed in Tehran Stock Exchange. Financial Accounting Researches, 24, 17-32 

[In Persian]. 

Appelbaum, S.H. (1991). Compensation strategy: Determinants and contingencies in 

high-technology organisations. International Journal of Man power, 12(8), 22-

30. 

Bahramfar, N,. Khajavi, S., Nazemi, A. (2009). Identifying the obstacles of 

management accounting development in productive companies accepted in 

Tehran Stock Exchange. Journal of Development and Capital, 1(1), 93-116 [In 

Persian]. 

Balsam, S., Boone, B., Harrison Liu, B., Yin, J. (2015). The impact of say-on-pay on 

executive compensation. Journal of Accounting and Public Policy, 35(2), 60-89. 

Bebchuk, L.A., Fried, J.M. (2004). Pay without performance- The unfilled promise of 

executive compensation. Cambridge, M.A: Harvard University Press. 

Bebchuk, L.A., Fried, J.M. (2010). Paying for long-term performance. University of 

Pennsylvania Law Review, 158(7), 1915-1959. 

Bennett, B., Bettis, J., Gopalan, R., Milbourn, T. (2017). Compensation goals and 

firm performance. Journal of Financial Economics, 124(2), 307-330 



 13/ 19/ پیاپی 9911/ تابستان 2مجلۀ دانش حسابداری/ دورۀ یازدهم/ ش 

 

Bianchi, G., and Chen, Y. (2015). CEO compensation and the performance of firms in 

the hospitality industry: A cross-industry comparison. International Journal of 

Tourism Sciences, 15(3), 121-138. 

Bouzona, M., Govindana, K., Taboada, C., Campos, L. (2016). Identification and 

analysis of reverse logistics barriers using fuzzy Delphi method and AHP, 

Resources, Conservation and Recycling, 108, 182-197. 

Bushman, R., Indjejikian, R., Smith, A. (1996). CEO compensation: the role of 

individual performance evaluation. Journal of Accounting and Economics, 21(2), 

161-193. 

Buckley, J. (1985). Fuzzy hierarchical analysis. Fuzzy Sets and Systems, 17(3), 233-

247. 

Cadman, B., Carter, M., Hillegeist, S. (2010). The incentives of compensation 

consultants and CEO pay. Journal of Accounting and Economics, 49(3), 263-

280. 

Cahan, S.F., Chua, F., Nyamory, R.O. (2005). Board structure and executive 

compensation in the public sector: New Zealand evidence. Financial 

Accountability and Management, 21(4), 437–465. 

Capezio, A., Shields, J.O., Doannell, M. (2011). Too good to be true: board structural 

independence as a moderator of ceo pay-for-firm-performance. Journal of 

Management Studies, 48(3), 487-513. 

Cennamo, C. (2008). Shareholders’ value maximization and stakeholders’ interest: Is 

CEO long-term compensation the answer? In L. R. Gomez-Mejia & S. Werner, 

(Eds.). Global compensation: Foundations and perspectives, 100-112. 

Chen, J., Georgen, M., Sau Leung, W., Song, W. (2019). CEO and director 

compensation, CEO turnover and institutional investors: Is there cronyism in the 

UK? Journal of Banking and Finance, 103, 18-35. 

Cheng, M. M., Humphreys, K.A. (2012). The differential improvement effects of the 

strategy map and the scorecard perspectives on managers’ strategic judgments. 

The Accounting Review, 87(3), 899‐924 

Chosh, A. (2003). Determination of executive compensation in an emerging 

economy: Evidence from India. Indira Gandhi Institute of Development 

Research India. 

Core, J., Holthausen, R., Larcker, D. (1999). Corporate governance, chief executive 

officer compensation, and firm performance. Journal of Financial Economics, 

51(3), 371–406. 

Daily, C.M., Johnson, J.L., Ellstrand, A.L., Dalton, D.R. (1998). Compensation 

committee composition as a determinant of CEO compensation. Accademy of 

Management Journal, 41, 209-220. 

Datta, S., Iskandar-Datta, M., Raman, K. (2001). Executive compensation and 

corporate acquisition decisions. The Journal of Finance, 56(6), 2299-2336. 



 الگویی برای تدوین طرح پاداش مدیران اجرایی ارشد بر مبنای چارچوب ارزیابی متوازن ۀارائ/ 11

 

David, P., Kochhard, R., Levitas, E. (1998). The effect of institutional investors on 

the level and mix of CEO compensation. Academy of Management Journal, 41, 

200-208. 

Decoene, V., Bruggeman, W. (2006). Strategic alignment and middle-level managers’ 

motivation in a balanced scorecard setting. International Journal of Operations 

and Production Management, 26(4), 429-448.  

Delavar, A. (2010). Qualitative methodology. Strategy, 19(54), 307-329 [In Persian].  

Ding, S., Beaulieu, P. (2011). The role of financial incentives in balanced scorecard-

based performance evaluations: correcting mood congruency biases. Journal of 

Accounting Research, 49(5), 1223-1247. 

Feizi, A., Soloukdar, A. (2015). Performance evaluation in banking industry with the 

combined approach of balanced scorecard- topsis fuzzy. Financial Engineering 

and Portfolio Management, 20(5), 57-78 [In Persian]. 

Fisher, R.G. (1978). The delphi method: A description. Journal of Academic 

Librarianship, 4(2), 64-70. 

Focke, F., Maug, E., Niessen-Ruenzi, E. (2017). The impact of firm prestige on 

executive compensation, Journal of Financial Economics, 123, 313–336. 

Frydman, C., Saks, R.E. (2010). Executive compensation: A new view from a 

longtermperspective, 1936–2005. Review of Financial Studies, 23(5), 2099-

2138. 

Frye, M.B. (2004). Compensation committees and CEO Compensation Incentives in 

US entrepreneurial firms.  Journal of Management Accounting Research, 16(1), 

35-56. 

Gabaix, X., Landier, A. (2008). Why has CEO pay increased so much? Quarterly 

Journal of Economics, 123(1), 49–100. 

Gibbons, R., Murphy, K.J. (1992). Optimal Incentive contracts in the presence of 

career concerns: Theory and evidence. Journal of Political Economy, 100(3), 

468–505. 

Gu, Z., Kim, K. (2009). CEO cash compensation determinants: An empirical 

examination of US airlines. The Service Industries Journal, 29(7), 995–1005. 

Gul, F.A., Srinidhi, B., Ng A.C. (2011). Does board gender diversity improve the 

informativeness of stock prices? Journal of Accounting and Economics, 51(3), 

314-338. 

Hajiha, Z., Chenari, H. (2015). Shareholders wealth and top executives compensation: 

A new approach to test effectiveness of executive compensation. Journal of 

Empirical Research in Accounting, 18(2), 29-54 [In Persian]. 

Harake, M., El Gammel, W., Matar, G. (2019). Female directors, earnings 

management, and CEO incentive compensation: UK evidence. Research in 

International Business and Finance, 50,153-170. 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/02755319
https://www.sciencedirect.com/science/journal/02755319


 11/ 19/ پیاپی 9911/ تابستان 2مجلۀ دانش حسابداری/ دورۀ یازدهم/ ش 

 

Hayes, R.M., Schaefer, S. (2009). CEO pay and the lake Woebegone effect. Journal 

of Financial Economics, 94(2), 280-290. 

Hooper, G. (2016). An empirical investigation of the relationship between CEO 

compensation and intellectual capital. Ph.D Dessertation. 34-36. 

Hsu, H.M., Chen, C.T. (1996). Aggregation of fuzzy opinions under group decision 

making. Fuzzy Sets and System, 79, 279–285. 

Hsu, Y.L., Lee, C.H, Kreng, V.B. (2010). The application of Fuzzy Delphi Method 

and Fuzzy AHP in lubricant regenerative technology selection. Expert Systems 

with Applications, 37(1), 415-425. 

Ibrahim, S., Lloyd, C. (2011). The association between non-financial performance 

measures in executive compensation contracts and earnings management. 

Journal of Accounting and Public Policy, 30(3), 256-274. 

Ittner, C., Larcker, D., Randall, T. (2003). Performance implications of strategic 

performance measurement in financial service firms. Accounting, Organizations 

and Society, 28(7), 715-751. 

Jabari, H., Karami, G., (2018). Measuring the acceptability and importance of 

determinants of compensations for board of directors of Iranian companies. 

Journal of Accounting Knowledge, 9(4), 105-128 [In Persian]. 

Jahanshad, A., Alam Ahrami, M. (2013). Investigation the relation between free cash 

flows and Tobin’s Q ratio with management compensation plans in companies 

listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Investment Knowledge, 7(3), 167-

191 [In Persian]. 

James, C. (2014). A review of the current literature on executive compensation: New 

insights and understandings. Journal of Economic & Financial Studies, 2(2), 45-

54. 

Jing, R., Wan Y., Gao, X. (2010). Managerial discretion and executives' 

compensation. Journal of Chinese Human Resources Management, 1(1), 17-30. 

Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2001). The strategy-focused organization: how balanced 

scorecardcompanies thrive in the new business environment. Boston, MA: 

Harvard Business School Press. 

Karami, G., Jabari, H. (2019). A board of directors compensation model for Iranian 

firms. Journal of Empirical Research in Accounting, 30(2), 127-154 [In Persian]. 

Khodamipour, A., Talebi, M. (2012). The investigation of management accounting 

tools application by managers of productive companies listed in Tehran Stock 

Exchange. Journal of Accounting Knowledge, 1(2), 117-137 [In Persian]. 

Kim, I., Tucker, C.M. (2014). What drives CEO pay in the U.S? An empirical study 

of companies in the consumer staples sector. Paper Presented at the PPBR 

Conference, California, U.S.A. 



 الگویی برای تدوین طرح پاداش مدیران اجرایی ارشد بر مبنای چارچوب ارزیابی متوازن ۀارائ/ 13

 

Kline, S.F., Morrison, A.M., John, A. (2004). Exploring bed and breakfast websites: 

A balanced scorecard approach. Journal of Travel and Tourism Marketing, 

17(23), 253-267. 

Klir, G.J., Yuan, B. (1995). Fuzzy Sets and Fuzzy Logic. Theory and Application, 

New Jersey: Prentice-Hall Inc. 

Laarhoven, P.J.M., Pedrycz, W. (1983). A fuzzy extension of Sati’s priority theory. 

Fuzzy Sets and System, 11, 229–241. 

Laksmana, I., Tietz, W., Yang, Y. (2012). Compensation discussion and analysis 

(CD&A): Readability and management obfuscation. Journal of Accounting 

Public Policy, 31, 185–203. 

Lee, S.P., Chen, H.J. (2011). Corporate governance and firm value as determinants of 

CEO compensation in Taiwan. Management Research Review, 34(3), 252–265. 

Liang, H., Renneboog, L., Li Sun, S. (2015). The political determinants of executive 

compensation: Evidence from an emerging economy. Emerging Markets Review, 

25, 69-91. 

Mehrani, S., Karami, G. (2014). Accounting theory. Second Volume, Negahe danesh 

Eds [In Persian]. 

Morse, A., Vikram N., Seru A. (2011). Are incentive contracts rigged by powerful 

CEOs? The Journal of Finance, 66(5), 1779–1821. 

Murray, T.J., Pipino, L.L., Gigch, J.P. (1985). A pilot study of fuzzy set modification 

of Delphi. Human Systems Management, 5(1), 76–80. 

Namazi, M., Sirani, M. (1995). Investigatiion of important structures in determining 

contracts, indicators and compensation parameters of CEOs in Iran. Accounting 

and Auditing Review, 11(2), 65-94 [In Persian]. 

Newman, H.A., Bannister, J.W. (1998). Cross-sectional differences in corporate 

compensation structures. Journal of Managerial Issues, 10, 223-239. 

Noorderhaben, N. (1995). Strategic Decision Making. UK: Addison-Wesley. 

Nourayi, M.M., Daroca, F.P. (2008). CEO compensation, firm performance and 

operational characteristics. Managerial Finance, 34(8), 562–584.  

Okoli, C., Pawlowski, D. (2004). The delphi method as a research tool: an example, 

design considerations and applications. Information and Management, 42(2), 15-

29. 

Petrin, M. (2015). Executive compensation in the United Kingdom– past, present, and 

future. The Company Lawyer, 36(7), 196-204.  

Pourzamani, Z., Tarazian, A. (2016). The mutual effect of volatilities of return on 

assets and securities on reward of managers based on growth rate of cash assets. 

Accounting and Auditing Review, 23, 55-72 [In Persian]. 

Saaty, T.L. (1980). The Analytic Hierarchy Process. McGraw-Hill, New York. 



 11/ 19/ پیاپی 9911/ تابستان 2مجلۀ دانش حسابداری/ دورۀ یازدهم/ ش 

 

Sajadi, S.H., Zarezadeh Mehrizy, M.S. (2012). Investigation of the relationship 

between management compensation and economics measures of performance 

assessment of companies listed in Tehran security exchange. Financial 

Accounting Researches, 10(4), 41-54 [In Persian]. 

Scott, W. (2003). Financial Accounting Theory, prentice hall; 3 edition. 

Silingiene, V., Stukaite, D., Radvila, G., (2015). The remuneration determinants of 

chief executive officers: A theoretical approach. Social and Behavioral Sciences, 

213, 848-854. 

Smithey, F.I. (2009). The elephant in the room: Labor market influences on CEO 

compensation. Personnel Psychology, 62, 659–695.  

Song, W., Wan, K. (2019). Does CEO compensation reflect managerial ability or 

managerial power? Evidence from the compensation of powerful CEOs. Journal 

of Corporate Finance, 56, 1-14. 

Tosi, H.L., Gomez-Mejia, L.R. (1989). The decoupling of CEO pay and performance: 

An agency theory perspective. Administrative Science Quarterly, 34(2), 169-89. 

Wang, P., Wonga, L., André F., (2014). Board interlocking network and the design of 

executive compensation packages, Social Networks, 41, 85-100. 

Wasserman, N. (2006). Stewards, agents, and the founder discount: Executive 

compensation in new ventures. Academy of Management Journal, 49(5), 960-

976. 

Wright, P., Kroll, M. (2002). Executive discretion and corporate performance as 

determinants of CEO compensation, contingent on external monitoring activities. 

Journal of Management and Governance, 6(3), 189-214. 

Zerni, M., Kallunki, J.P., Nilsson, H. (2010). The entrenchment problem, corporate 

governance mechanism, and firm value. Contemporary Accounting Research, 

27(4), 1169-1206. 

Ziogelyte, L. (2010). Wage change in the Lithuanian labour market. Science–Future 

of Lithuania/Mokslas–Lietuvos Ateitis, 2, 119–125. 

https://journals.aom.org/doi/full/10.5465/amj.2006.22798177
https://journals.aom.org/doi/full/10.5465/amj.2006.22798177
https://journals.aom.org/journal/amj

