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 دهیچک

 کنندۀ هدف پژوهش حاضر، سنجش میزان مقبولیت و اهمیت عوامل تعیین هدف:

هدا   شدرکت مددیره   های ایرانی با مراجعه به نظر اعضای هیئت مدیره شرکت پاداش هیئت

شناسدایی   (7931کرمی و جباری ) ةمدیره در مقال کنندۀ پاداش هیئت عوامل تعیین است.

 شده است.

مددیره،   کنندۀ پاداش هیئت مدیره با عوامل تعیین میزان موافقت اعضای هیئت روش:

ای  تک نمونه Tبا استفاده از پرسشنامه و در مقیاس پنج تایی لیکرت دریافت و با روش 

مدیره دربارۀ میزان اهمیت عوامدل الدلی    تحلیل شده است. همچنین نظر اعضای هیئت

مدیره با استفاده از پرسشنامه و در مقیداس پدنج تدایی لیکدرت      کنندۀ پاداش هیئت تعیین

 دریافت و با روش تحلیل واریانس یک طرفه مقایسه شده است.

ا لحاظ کدردن میدزان دسدتیابی بده اهدداف      ها ب مدیرۀ شرکت اعضای هیئت ها: یافته

ساالنه، تغییرات ریسک شرکت، اندازۀ شرکت، شدت رقابت در لنعت، سختی کدار در  

های مشدابه و   مدیره از حقوق اجتماعی، پاداش شرکت لنعت، احتمال محرومیت هیئت

مدیره موافق هستند؛ ولی بدا لحداظ کدردن     های قانونی در تعیین پاداش هیئت محدودیت

مدیره  مل کسری نقدینگی شرکت و حقوق و سایر مزایای پرداختی به اعضای هیئتعوا
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موافق نیستند. همچنین از نظر آنها، میزان دستیابی به اهداف ساالنه و تغییدرات ریسدک   

 مدیره داشته باشد. شرکت باید بیشترین تأثیر را در تعیین پاداش هیئت

 مددیره  هیئدت های ایراندی، پداداش    هیئت مدیره شرکت اعضایاز نظر  گیری: نتیجه

 باید با توجه به میزان و شرایط دستیابی به اهداف ساالنه شرکت تعیین شود.

 .الگو، مدیره هیئت، پاداش عملکرد یابیارز :یدیکل یها واژه

 مقدمه

هها     شهرکت  ۀمهدیر  هیئهت  یاعضها است کهه   یل مهمیاز مسا ،ها شرکت ۀمدیر هیئتپاداش 

، عهال ه بهر   ی  منطق یعلم یبر اساس مبان مدیره هیئتن پاداش ییبا آن مواجه هستند. تعسهامداران 

 یز بهرا یه را ن یل کهاف یه شهود، د   یعملکرد بهتهر مه   یران برایدر مد یزه کافیجاد انگینکه باعث ایا

 کنههد. یفهراه  مه   یدربههاره مبهالا پهاداش پردا ته    ی  مراجه  ناهارت   یبهه افکهار عمهوم    ییپاسهگگو 

د بهه  ین پاداش باییتع یاند که برا را مطرح کرده سؤالن یران همواره ایمد حوزۀ پاداشپژ هشگران 

نسهبت بهه مبهالا     یریه گ  یتواند به سهامداران در تصهم  یم سؤالن یکدام عوامل توجه کرد؟ پاسخ ا

 کمک کند.  مدیره هیئت یپاداش اعضا

بها   ی  با استفاده از نار  برگان )اعضها  یفیک پژ هش کیبا انجام  (3179) ی  جبار یکرم

ن یتهد   یرانه یا یها شرکت ۀمدیر هیئتن پاداش ییتع یرا برا یالگویها(،  شرکت مدیره هیئتسابقه 

ط حهاک  بهر کشهور بهوده   شهامل      ی  شهرا  یطه یمح یهها  یژگه یاد شده منطبق با  ی الگویکردند. 

مهد   یرانه یا یها شرکت مدیره هیئتپاداش  نیید در تعیاست که از نار  برگان، با یفهرست عوامل

 ید بر اساس عوامل موضوع بنهدها یابتدا با مدیره هیئتپاداش اد شده، ی الگویطبق رد. ینار قرار گ

 د:ل شویر تعدیشده   سپس از بابت عوامل موضوع بند پ زن ییتعر یالف   ب ز

 ر:یبا توجه به عوامل ز به اهداف سا نه )برنامه   بودجه( شرکت یابیزان دستیم -الف

ط اقتصهاد کهالن،   ینشهده در شهرا   ینیش بیرات پییتغل بابت یاهداف سا نه پس از تعد

 ؛صنعت   شرکت

سهههامدار عمههده،  یههها  یل بابههت ا ههر تصههم یپههس از تعههد سهها نش شههرکتعملکههرد 

   یرقانونیمتقلبانه   اقدامات غ یگزارشگر

 .ک از اهداف سا نهیت هر یزان اهمیم
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انهدازۀ شهرکت؛ شهدت رقابهت در     شهامل:   سها نش شهرکت  به اهداف  یابیط دستیشرا -ب

صنعت؛ کسری نقدینگی شرکت؛ سگتی کار در صنعت؛ تغییرات ریسک شهرکت؛  

   احتمال محر میت از حقوق اجتماعی.

 شامل: کننده تعدیلعوامل  -پ

 ؛یقانون یها تیمحد د

   مشابه یها شرکت مدیره هیئت یایحقوق   مزاپاداش، 

 .مدیره هیئتبه  یپردا ت یایر مزایحقوق   سا

 3 ۀشهمار  در نمهودار  (3179کرمهی   جبهاری )  شهده توسهط    ارائهه  یالگوشمای کلی 

 آمده است:

میزان دستیابی به اهداف 
سا نه شرکت

شرایط دستیابی به اهداف 
سا نه شرکت

پاداش ا لیه هیات مدیره پاداش نهائی هیات مدیره

عوامل تعدیل کننده

 مدیره هیئتتعیین پاداش  یالگو. شمای کلی 1 شمارۀ نمودار

 دهد: ینم ارائهر یز یها پرسش یبرا یپاسگ (3179) ی  جبار یکرمپژ هش 

 لی  تعهد  نیهی تعها با اعمال عوامل مورد نار  برگان در شرکت ۀمدیر هیئت یا اعضایآ -3

 شده(؟ ییت عوامل شناسایزان مقبولیموافق هستند )سنجش م مدیره هیئتپاداش 

بهر پهاداش داشهته     یکسهان ید ا هر  یه با مدیره هیئت کنندۀ پاداش تعیینمگتلف عوامل  ایآ -2

زان یه بهر اسهاس م  اد شهده  یه عوامهل   یت بندیبودن پاسخ، ا لو یباشند؟ در صورت منف

 شده(؟ ییت عوامل شناسایزان اهمیت آنها چگونه است )سنجش میاهم

ت یه زان مقبولیسنجش مق یفوق از طر یها پاسخ به پرسش شارائهدف پژ هش حاضر، 

 یاصهل  ت عوامهل یزان اهمی  سنجش م مدیره هیئت کنندۀ پاداش تعدیل   کننده تعیین عوامل
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هها اسهت.    شرکت مدیره هیئت یاعضانار ق مراجعه به یاز طر مدیره هیئت کنندۀ پاداش تعیین

 ر است:ین پژ هش به شرح زیا یاصل یها سؤال، شگفتهیبا توجه به مطالب پ

ن یید در تعیبا سا نش شرکتبه اهداف  یابیزان دستیم، مدیره هیئت یدگاه اعضایاز دا یآ -3

 رد؟یمد نار قرار گ ،مدیره هیئتپاداش 

 در دیه با سها نش شهرکت   اههداف  بهه  یابیدسهت  طیشرا، مدیره هیئت یدگاه اعضایاز د ایآ -2

 رد؟یگ قرار نار مد ،مدیره هیئت پاداش نییتع

د بابهت عوامهل بنهد پ فهوق     یه با مهدیره  هیئهت  پاداش، مدیره هیئت یدگاه اعضایاز د ایآ -1

 ؟شود لیتعد

 ،ت آنهها یزان اهمیبر اساس م مدیره هیئت کنندۀ پاداش تعیین یاصلعوامل  یبند تیا لو -4

 چگونه است؟ مدیره هیئت یدگاه اعضایاز د

 کننهدۀ پهاداش   تعهدیل    کننهده  تعیهین فهوق، عوامهل    1تها   3 یهها  سهؤال پاسخ به  یبرا

ن یتهد   پهژ هش  ههای  هیفرضه در قالهب   (3179) ی  جبار یکرمطبق پژ هش  مدیره هیئت

زان موافقت  ود بها عوامهل   یها  واسته شده است تا م شرکت مدیره هیئت یشده   از اعضا

 یفهوق، از اعضها   4 سهؤال پاسهخ بهه    ین بهرا یاعهالم کننهد. هم نه    پرسشهنامه  در اد شده رای

 یاصهل  ت عوامهل یه زان اهمیه م ۀدرباررا نارشان  تاها  واسته شده است  شرکت مدیره هیئت

 در پرسشنامه اعالم کنند. کنندۀ پاداش تعیین

 یناهر  یران در بگهش مبهان  یمهد  حهوزۀ پهاداش  مطرح شده در  یها هیها   نار دگاهید

ده  رده شه ن بگهش آ یه ا یپژ هش در انتهها  یها هیفرضن یهم نه است. آ رده شدپژ هش 

  ر ش  نمونهش آمهاری  ها، جامعه    داده آ ری جم ر ش بگش ر ش پژ هش شامل است. 

 یهها  افتهه یپژ هش در بگهش   یهاه ی  آزمون فرض یفیج آمار توصینتاها است.  ل دادهیتحل

 یاشهنهاده یج پهژ هش، پ یشهنهادها شهامل نتها   ی  پ یریه گ جهه یپژ هش آمده است. بگهش نت 

 است. یآت یها پژ هش یشنهاد برای  پ یکاربرد

 پژوهش ینظر یمبان
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 ییحهداکرر کهردن  هر ت سههامداران   ههدف نهها       ،یانتفهاع  یهها  شرکت ییهدف نها

شهرکت در   اههداف  .ن شده استییتع یها تیمورأ، انجام می  د لت یرانتفاعیغ یها شرکت

سههامدار   ی  اسهتراتژ  یط اقتصهاد یشراصنعت      شرکت یها یژگی با توجه به  د ره هر

، یقبهل از بههره بهردار    شمرهال، ههدف شهرکت در مرحله     یبهرا   واهد بهود.  تفا تم ،عمده

ا در حهال  یه ت مناسب است   با اههداف شهرکت بهالا    یفینه   کیل به موق  پر ژه با هزیتکم

 ی، حفه   ضه  فعله   یاهداف شرکت در د ران رکهود اقتصهاد  ن یافول تفا ت دارد. هم ن

ن   یهرمهال شتر است   با اههداف د ران ر نهق تفها ت دارد.    یان بیاز ز یریا جلوگیشرکت 

پهاداش مگهت     یهها  پاداش، اهداف   طرح شمطالع یشنهاد دادند که برایپ (2003)3 ا س

 یهها  یژگی  د بهیت، باکشر یکران یپاداش مد شمطالع یبرا رد.یهر شرکت مد نار قرار گ

 توجه شود. تکشر آن سهامدارعمده یها یاستراتژن   الک، اقتصادت، صنعتکشر

نشهان داد کهه    (2032) همکهاران  اسهن،      (2032)2ان، نهش   پاتهل  یه برا یهها  پژ هش

 یالبته پژ هشهگران دارد.  تأ یرران یکشورها بر پاداش مد ی  ناام حقوق یفرهنگ یها یژگی 

فهردمن       (3778)6ایه بارکما   گومز مج، (2030)2انگیسان، زآ    ، (2034)4مالوآمانند 

پهژ هش در   یبهرا  ی  چهارچوب  یران را بررسه یمهد  حوزۀ پاداش یها پژ هش (2030)9جنتر

ن پهاداش  یهی تع یبهرا  ییالگهو بهوده     یمقا ت آنها از نوع مر ر ی ل ؛دادند ارائهن حوزه یا

ن حهوزه،  یه ات ایه ادب یآ ر بها جمه    (2033)8  همکهاران   دیه فرن ینداده اسهت. هم نه   ارائه

داشهته     یت دسهتور یه اد شهده ماه یه  یالگونمودند.  ارائهران ین پاداش مدییتع یبرا ییالگو

ن یا له  ،(3179) ی  جبهار  یکرمه شده توسط  ارائه یالگونبود.  یک پژ هش علمیبر  یمبتن

  در انهواع  اسهت  شهده   ارائهه هها   شهرکت  ۀمهدیر  هیئهت ن پهاداش  ییتع یاست که برا ییالگو

مورد اشهاره   یالگو. رد  صنعت کاربرد دا مرحلش عمرنار از نوع، اهداف،  ها صرف شرکت

د باشد( ی ه که با)آنرا ت مطلوب ی   ضع نیست ض  موجود پاداش در کشور  ۀنشان دهند

ران   یمههد حههوزۀ پههاداشدر  ی  اجتمههاع یاقتصههاد یههها دگاهیههد الصههه . دهههد ینشههان مهه

 ده است. رده شآ 3ۀ شمار جد لها، در  دگاهین دیشده بر اساس ا ارائه یها هینار
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 های حوزۀ پاداش مدیران دیدگاه ها و نظریه .1 شمارۀ جدول 

 های پژوهش فرضیه

در ادامهه آمهده    هها  هی  فرضه  مدیره هیئت کنندۀ پاداش تعدیل   کننده تعیینشرح عوامل 

 است.
 

 به اهداف ساالنه )برنامه و بودجه( شرکت یابیزان دستیم

 کننههدۀ پههاداش تعیههینن عامههل یتههر ی، اصههلسهها نش شههرکتبههه اهههداف  یابیزان دسههتیههم

د یه شهتر باشهد، با  یب سا نش شهرکت به اهداف  یابیزان دستیشرکت است. هرچه م ۀمدیر هیئت

ک یه پردا ت شود   برعکس. در  اق ، عملکهرد شهرکت در    مدیره هیئتبه  یشتریپاداش ب

پهاداش  ن یهی تع ی  مبنها  شهود  یابیه د با توجه بهه اههداف شهرکت در همهان سهال ارز     یسال با

گاه
ید
د

 

 نکات مه  ناریه عنوان ناریه

دی
صا
اقت

 

 نمایندگی

 قرارداد پاداش ابزاری برای همسوسازی مناف  مدیر   مالک است. -3

 پاداش مدیر باید با توجه به عملکرد شرکت تعیین شود.  -2

 شود. به عوامل اجتماعی   بازار کار مدیران توجه نمی -1

 بازار کار مدیران

 شود. پاداش مدیر با توجه به میزان عرضه   تقاضای مدیر در بازار کار تعیین می  -3

 ترین عامل مؤ ر در تعیین پاداش هستند. های مدیران، اصلی ها   توانمندی مهارت -2

 پاداش مبتنی بر نتایج عملکرد نیست. -1
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 قدرت مدیران
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گرایانهه )پوپولیسهتی(   یها دعواههای      هها، اقهدامات عهوام    ها در  اکنش به سوء استفاده د لت -2

 کنند. سیاسی   طبقاتی، در پاداش مدیران مدا له می

 ها مناسب نیست.  شود که برای گر هی از شرکت مدا الت د لت به قوانینی منجر می -1

 ر ابط اجتماعی

 های راهبردی دسترسی دارند. مدیران دارای ر ابط اجتماعی مناسب به اطالعات   فرصت  -3

 بگشند.  عملکرد شرکت مشر عیت می به مناسب اجتماعی ر ابط دارای مدیران -2
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مانند  ،شرکت یها یژگیبه  د یبا، سا نش شرکتاهداف ن ییتع یبرا رد.یر گقرا مدیره هیئت

ا یه صهنعت ماننهد د ران ر نهق     یها یژگی  ،اندازۀ شرکتشرکت،  د رۀ عمرت، ینوع مالک

اقتصهاد کهالن ماننهد نهر       یهها  یژگین   مقررات حاک  بر صنعت    یرکود صنعت   قوان

د بها  یه با سها نش شهرکت  اهداف  شود.ها   حقوق کارگران توجه  بانک یمال تأمینارز، توان 

 ،نیبنهابرا  ن شهود. ینه از اهداف بلندمهدت تهد   سا  یها مدت   برش توجه به اهداف کوتاه

 شود: ین میر تد یپژ هش به شرح ز فرضیش ا ل

 یشهتر ید پهاداش ب یه شهتر باشهد، با  یبهه اههداف سها نه ب    یابیزان دستی: هرچه مفرضیش ا ل

 پردا ت شود.
 ط اقتصاد کالن، صنعت و شرکتینشده در شرا ینیش بیرات پییتغ

ط اقتصهاد کهالن،   ینشده در شرا ینیب شیپرات یید بابت تغیابتدا با سا نش شرکتاهداف 

رد. تعهداد    یه عملکرد شهرکت قهرار گ   یابیارز یل شده   سپس مبنایصنعت   شرکت تعد

ر نر  ییتوان به تغ یرات میین تغیاد است. از جمله ایران زینشده در ا ینیب شیرات پییزان تغیم

ها از  ،  صول نشدن مطالبات شرکتیها توسط مراج  د لت متیر قیین، تغیرات قوانییارز، تغ

ن یه در  اقه  ا  اشهاره کهرد.   ی ها  قبله   یا صهادرات کها   ید لت   ممنوع کردن  اردات 

 مهدیره  هیئهت آنهها، عملکهرد    ی  ا ر مربت   منفه  است مدیره هیئترات  ارج از کنترل ییتغ

ف یاز بابهت آنهها، موجهب تضهع     مهدیره  هیئتا کاهش پاداش یش یشود   افزا یمحسوب نم

 یمناسهب  یمبنها  ،مشابه یها شود. عملکرد شرکت یم مدیره هیئتن عملکرد   پاداش یرابطه ب

 ،نیشهرکت اسهت. بنهابرا   ک ینشده بر عملکرد  ینیب شیرات پیین ا ر تغیی  تع ییشناسا یبرا

 شود: ین میر تد یپژ هش به شرح ز فرضیش د م

ط ینشهده در شهرا   ینه یش بیرات په یید بابت تغیابتدا با سا نش شرکتاهداف   :د م فرضیش

بهه اههداف    یابیزان دسهت یه ن مییتع ی  سپس مبنا شودل یاقتصاد کالن، صنعت   شرکت تعد

 رد.یشرکت قرار گ
 ساالنه اهداف از کی هر تیاهم زانیم
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 یشهتر یت بیه اههداف اهم  یسهت   بر ه  یکسهان ن ی سا نش شرکت ت اهدافیزان اهمیم

سههامدار   یهها  تیه   ا لو یط اقتصهاد یک از اهداف سا نه به شرایت هر یزان اهمیدارند. م

 ۀک ههدف، جبهران کننهد   یه بهه   یابیدارد. عملکهرد مناسهب شهرکت در دسهت     یعمده بسهتگ 

بابهت   مهدیره  هیئهت سهت   پهاداش   یتهر ن  ک هدف مه یبه  یابیعملکرد نامناسب آن در دست

ت یه اهم یبابهت تحقهق اههداف دارا    مهدیره  هیئهت شتر از پهاداش  ید بیتر با تحقق اهداف مه 

سها نش  بهه اههداف    یابیزان دستین مییتع در دیبا فااهد از کی هر تیاهم زانیکمتر باشد. م

بهه   سا نش شهرکت به اهداف  یابیزان دستیرد. میمد نار قرار گ مدیره هیئت  پاداش  شرکت

د بها توجهه بهه    یه ک از اههداف با یه درصد تحقق اهداف است.  زن ههر   ین  زنیانگیم یمعن

 شود: ین میر تد یپژ هش به شرح ز فرضیش سوم ،نین شود. بنابراییت آن تعیزان اهمیم

بهه   یابیزان دسهت یه ن میهی د در تعیه ک از اههداف سها نه با  یت هر یزان اهمی: مسوم فرضیش

 رد.یمد نار قرار گ سا نش شرکتاهداف 
 سهامدار عمده یها میاثر تصم

در عملکرد شهرکت را مشهگ     مدیره هیئتد نقش یبا مدیره هیئتن پاداش ییتع یبرا

 یشهنهاد نشهده از سهو   یپ یهها   یسههامدار عمهده )تصهم    یها  یتصم ی  ا ر مربت   منف کرد

سهامدار عمده جز عوامل  هارج از کنتهرل    یها  یده گرفت. چون تصمی( را نادمدیره هیئت

 یهها  در بگهش غالهب شهرکت    یت شرکتیحاکم یشود. سا تارها یمحسوب م مدیره هیئت

کننهد.   یفا مه یها ا شرکت ۀدر ادار ینقش مهم ،افته است   سهامداران عمدهیاستقرار ن یرانیا

ک طهرح  یه گهاب  ا  ر ج از آن، انتیک بازار یسهامداران عمده مانند  ر د در  یها  یتصم

 فرضیش چههارم  ،نیبنابراگذارد.  یم تأ یربر عملکرد شرکت  یانتقال یها متین قییتوسعه   تع

 شود: ین میر تد یپژ هش به شرح ز

سههامدار عمهده    یهها   یا هر تصهم   بابهت د یابتدا با سا نش شرکت عملکرد: چهارم فرضیش

 رد.یقرار گ سا نش شرکتبه اهداف  یابیزان دستین مییتع ی  سپس مبنا شودل یتعد
 یرقانونیمتقلبانه و اقدامات غ یاثر گزارشگر
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دسهت بهه    ،پنههان کهردن عملکهرد نامناسهب شهرکت      یبرا مدیره هیئتکه  یدر صورت

از  یبزنههد )ماننههد  بههت بگشهه یرقههانونی  اقههدامات غ یههیمتقلبانههه، حسههاب آرا یگزارشههگر

معهامالت  هها،   در حسهاب  ی، عهدم احتسهاب ا هائر کهاف    یسال بعد در سال جار یدرآمدها

ل   ید بابهت ا هر آنهها تعهد    یابتدا با سا نش شرکت(، عملکرد ها متیق ی  دستکار یرقانونیغ

متقلبانهه   ین ا ر گزارشهگر یی  تع ییشناسا یسه شود. برایمقا سا نش شرکتسپس با اهداف 

اسهتفاده   یر مراجه  ناهارت  یتوان از گزارش حسابرس مستقل   سها  ی، میرقانونی  اقدامات غ

 شود: ین میر تد یپژ هش به شرح ز فرضیش پنج  ،نیبنابراکرد. 

متقلبانهه     ید بهر اسهاس ا هر گزارشهگر    یه ابتهدا با  سا نش شهرکت : عملکرد پنج فرضیش 

 سا نش شهرکت به اهداف  یابیزان دستین مییتع ی  سپس مبنا ل شودیتعد یرقانونیاقدامات غ

 رد.یقرار گ
 اندازۀ شرکت

 پهاداش  بهزر   یهها  شهرکت  ۀمهدیر  هیئهت  بهه  دیه ط، بایشهرا  ریسا بودن  ابت فرض با

 شهتر یب بهزر   یهها  شهرکت  در مدیره هیئت تیمسئولل که ین دلیبه ا. کرد پردا ت یشتریب

 تهالش  آنهها  ۀادار   دارنهد  یتهر  دهیه  یپ   تهر  بهزر   مشکالت ها، شرکت گونه نیا   است

 ۀگسهتر  فهر ش،  حجه   د،یه تول تیظرف ممکن است بر اساس اندازۀ شرکت .طلبد یم یادیز

فرضهیش   ،نیبنهابرا  .شهود  نییتع شرکت ییدارا جم    یانسان یر ین تعداد ت،یفعال ییایجغراف

 شود: ین میر تد یپژ هش به شرح ز شش 

 شتر باشد.ید بیبا مدیره هیئتتر باشد، پاداش  بزر  اندازۀ شرکت: هر چه فرضیش شش 
 رقابت در صنعت شدت

. پردا ت کهرد  یشتریب پاداش دیتر با یرقابت  یصنا در فعال یها شرکت ۀمدیر هیئت به

 یسهت. بر ه  یر بهودن شهرکت در رقابهت ن   یه درگ یک صهنعت لز مهاب بهه معنه    یبودن  یرقابت

 یهمگهر ه، بهازار انحصهار    یهها  ارزش شهرکت  ۀریه ل قهرار گهرفتن در زنج  یدله ها ب شرکت

از  یریا جلهوگ یه ش، حفه     یافهزا شدت رقابت  قتی در پاداش ا رگهذار اسهت کهه     دارند.

د بهر پهاداش   یه مرهال، شهدت رقابهت نبا    یکاهش سه  بازار جزء اهداف شهرکت باشهد. بهرا   
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انحصهار مهه     یریه گ شهکل  ۀنحهو  داشته باشد. تأ یر یشرکت قبل از بهره بردار مدیره هیئت

 د محصول مناسهب، رقبها را از بهازار  هارج کنهد،     یاست. چنان ه شرکت توانسته باشد با تول

باشهد، عامهل    یطه ی  مح یاز موان  قانون یاگر انحصار ناش یاست.  ل یشتریمستحق پاداش ب

در  مهدیره  هیئهت عملکهرد  هم نهین   نگواهد داشهت.  مدیره هیئتانحصار ا ر مربت بر پاداش 

 شود: ین میر تد یپژ هش به شرح ز فرضیش هفت  ،نیبنابرا حف  انحصار مه  است.

د از پهاداش  یه با ،ی  رقهابت یفعهال در صهنا   یهها  شهرکت  ۀمدیر هیئت: پاداش فرضیش هفت 

 شتر باشد.یب ی  انحصاریفعال در صنا یها شرکت مدیره هیئت
 کار در صنعت یسخت

ر یه ابد. موارد زیش یافزا مدیره هیئت پاداش دیبا ک صنعت،ی در کار یش سگتیبا افزا

 شوند: یک صنعت میدر  کار یسگت موجب

 ؛ها  یتحر از یریپذ تأ یر زانیم -الف

 ؛کشور از  ارج در تیفعال   صادرات -ب

   آن راتییتغ سرعت   دیتول یفنا ر -پ

 .صنعت بر حاک  مقررات   نیقوان -ت

 شود: ین میر تد یپژ هش به شرح ز فرضیش هشت  ،نیبنابرا

کهه کهار کهردن در آنهها      یعیفعهال در صهنا   یهها  شهرکت  مهدیره  هیئتبه : فرضیش هشت 

 پردا ت شود. یشتریپاداش بد یتر است، با سگت
 شرکت ینگیت نقدیوضع

 یل اساسه یه ت چنهد دل ین  ضهع یه است   ا بزر  مشکل کی رانیا در ینگینقد تأمین

سهک بها    یبها ر  یران جهزء کشهورها  یه ، کشور ایالملل نیب یها یبند نکه در رتبهیدارد. ا ل ا

 یرانه یا یهها  توسهط شهرکت   ی هارج  یمهال  تهأمین ت مهان  از  ین  ضعیشود   ا یمحسوب م

ل پردا هت نشهدن   یه بهه دل  یرانه یا یهها  الت بانهک ینکه تهوان پردا هت تسهه   یشود. د م ا یم

هها   امهالو   مطالبهات معهوق کهاهش       در سهام شهرکت  یگذار هید لت، سرما یها یبده

هها را بهه موقه      بوده   مطالبهات شهرکت   ینگینکه د لت دچار مشکل نقدیافته است. سوم ای



 665/ 95/ پیاپی 6931 زمستان/ 4مجلۀ دانش حسابداری/ دورۀ نهم/ ش 

 

   یط اقتصهاد یل شهرا یه که بهه دل  ییها شرکت ۀمدیر هیئت یاعضاد به یکند. با یپردا ت نم

ه سهامدار عمده )عوامل  هارج  یش سرمای  سود   افزایتقس یها استیز سیکشور   ن یاسیس

پردا هت کهرد. چهون     یشتریهستند، پاداش ب ینگینقد یدچار کسر ،(مدیره هیئتاز کنترل 

 ،نیبنهابرا کننهد.   یشهتر یتهالش ب  ینگینقهد  تهأمین  ید بهرا یبا ها گونه شرکت نیا ۀمدیر هیئت

 شود: ین میر تد یپژ هش به شرح ز فرضیش نه 

 یشهتر ید پهاداش ب یه دارند با ینگیکه مشکل نقد ییها شرکت ۀمدیر هیئت: به فرضیش نه 

 پردا ت شود.
 شرکت سکیررات ییتغ

سهک  یت ریریمسهئول مهد   مهدیره  هیئهت سهک اسهت     یران پر ریدر ا یت اقتصادیفعال

 یهها  سهک یبهه اههداف شهرکت، ر    یابیکه بتوانهد ضهمن دسهت    یا مدیره هیئتشرکت است. 

د کهه از حهداکرر   یه ت نمایریمهد  یا شهرکت را بهه گونهه    ی  مال یاتی، عملی، تجاریراهبرد

اسهت. در مقابهل،    یشهتر یابد، مستحق پاداش بیا کاهش یشتر نشود   یرش بیسک قابل پذیر

رفتهه اسهت   بها    یپذ یادیه سک زیبه اهداف شرکت ر یابیدست یکه برا یشرکت مدیره هیئت

 ،نیبنهابرا اسهت.   ینده شرکت را به مگاطره اندا ته است، مستحق پهاداش کمتهر  ین کار آیا

 شود: ین میر تد یپژ هش به شرح ز  ده شیفرض

شرکت بهه اههداف    یسک کمتر برایرش ریبتواند با پذ مدیره هیئت: هر چه  ده شفرضی

 ابد.یش ید افزایبا مدیره هیئتابد، پاداش یسا نه دست 
 یاز حقوق اجتماع مدیره هیئتت یاحتمال محروم

مواجهه   ریه ز یها سکیبا ر به صورت مشترو، یرانیا یها شرکت مدیره هیئت یاعضا

 ها  جود ندارد: سکین ریت از آنها در قبال ایحما یبرا یا مهیهستند   پوشش ب

 ؛  شرکت اتیمال پردا ت یبرا شرکت با یتضامن تیمسئول داشتن -الف

 ریسها  ۀمهدیر  هیئهت  در تیس شرکت   عضهو یکشور، تاس از  ر ج حق از تیمحر م -ب

 .بورس یها نکردن دستورالعمل تی  رعا یبانک   یاتیمال یها یبده لیدل به ها شرکت
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 دیه با اسهت،  ادیه ز آنها در شگفتهیپ یها سکیر احتمال که ییها شرکت ۀمدیر هیئت به

ران یت شهرکت )مهد  یه شهرکت، نهوع مالک   ینگیت نقهد ی ضع .شود پردا ت یشتریب پاداش

 یگذار هیسرما یها شرکت ستند(   نوع صنعت )مرالًین یقانون یها تیمشمول محر م ید لت

اد یه  یهها  سهک یستند( بر احتمهال  قهوع ر  یالت نیافت تسهی  مجاز به دراند  اتیمعاف از مال

 یقانون یها تیمسئول یفایدر ا مدیره هیئتاز قصور  یها ناش سکیاست. چنان ه ر مؤ رشده 

شهود   یپردا هت نمه   یشهتر ی، پهاداش ب یت آنها از حقوق اجتمهاع یباشد، نه تنها بابت محر م

سها نش  عملکهرد   کننهده  تعهدیل ک عامهل  یه بهه عنهوان    یبه مراج  قانون ی  پردا تیبلکه جرا

، موجهب کهاهش پهاداش    یرقهانون یمتقلبانهه   اقهدامات غ   یدر بگش ا ر گزارشهگر  شرکت

 شود: ین میر تد یپژ هش به شرح ز  ازدهی شیفرض ،نیبنابراشود.  یم مدیره هیئت

، پهاداش  یاز حقهوق اجتمهاع   مهدیره  هیئهت ت یش احتمال محر میبا افزا : ازدهی شفرضی

 ابد.یش ید افزایبا مدیره هیئت

 یقانون یها تیمحدود

 یرانیا یها شرکت ۀمدیر هیئتپاداش  یبرا ییها تین   مقررات موجود، محد دیقوان

محههد د کننههده پههاداش  ی ارده بههه مقههررات قههانون ین کههرده اسههت. بههه رغهه  نقههدها یههیتع

ن یهها .شههوند لحهها  مههدیره هیئههتل پههاداش یدر تعههد دیههههها با تین محههد دیهه، امههدیره هیئههت

 ر است:یها شامل موارد ز تیمحد د

 کهه  یسهود  درصد سه   شش از   ا   عام یسهام یها شرکت مدیره هیئت پاداش -الف

قهانون   243 ۀکنهد )مهاد   تجها ز  نبایهد  اسهت،  پردا ت قابل سهام صاحبان به سال همان در

 .تجارت(

 حقوق سقف برابر 1 از عمومی،   د لتی های شرکت مدیران به ماهیانه پردا تی سقف -ب

 ت  یریسهازمان مهد   شنمایهد )بگشهنام   تجها ز  نبایهد  کشهوری   دمات مدیریت قانون طبق

 (.یزیر برنامه

 شود: ین میر تد یپژ هش به شرح ز  ازدهفرضیش د  ،نیبنابرا
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ل یتعهد  یقهانون  یهها  تید بابت محهد د یشرکت با ۀمدیر هیئتپاداش  : ازدهفرضیش د 

 شود.

 مشابه یها شرکت مدیره هیئت یایپاداش، حقوق و مزا

   عرضهه  بهه  توجهه  بها  نهرم  نیه ا دارد   یمشگص نرم صنعت هر در مدیره هیئت پاداش

 بهه  دیه با ،مهدیره  هیئهت  ل پهاداش یتعد یبرا. شود یم نییصنعت تع رانیمد کار بازار یتقاضا

ش فهرض  جهود   ین په یه ا .کرد توجه مشابه یها شرکت ۀمدیر هیئت یایپاداش، حقوق   مزا

ن یهی مشابه بر اساس عملکرد شرکت   عوامل مربهو  تع  یها ران شرکتیپاداش مددارد که 

مشهابه   یهها  شهرکت  مهدیره  هیئهت  یایه توجه صرف به پاداش، حقهوق   مزا  البتهشده است. 

هها، گمهراه کننهده     بهه اههداف در آن شهرکت    یابیط دسهت یزان   شرایبد ن در نار گرفتن م

انهدازۀ   بهه  صهنعت،  از  هارج  یهها  شهرکت  ۀمهدیر  هیئهت  پهاداش  به توجه زانی واهد بود. م

 از شهتر یب بهزر ،  یها شرکت در یتیریمد   یعموم یها مهارت نقش. دارد یبستگ شرکت

 صهنعت  به صنعت کی از رانیمد بزر ، یها شرکت در. است یتگصص یها مهارت نقش

 انهدازه  هه   یهها  شهرکت  مهدیره  هیئت پاداش به ط، توجهین شرایشوند. در ا یم منتقل گرید

ن یر تهد  یه پژ هش به شرح ز فرضیش سیزده  ،نیبنابرا .ابدی یم ضر رت صنعت نوع از فارغ

 شود: یم

مشهابه توجهه    یهها  رکتپاداش ش به دیبا مدیره هیئتن پاداش ییتع یبرا :فرضیش سیزده 

 رد.ک

 مدیره هیئتبه  یپرداخت یایر مزایحقوق و سا

 مهد  مهدیره  هیئهت  پاداش لیتعد در دیبا ،مدیره هیئت به یپردا ت یایمزا ریسا   حقوق

تحهت عنهوان    ییایه هها عهال ه بهر پهاداش، مزا     شهرکت  مدیره هیئت یبه اعضا .ردیگ قرار نار

 جلسهات،  در حضهور  حهق  (،مهدیره  هیئهت رموظف بودن عضهو  یا غیحقوق )بسته به موظف 

 کیه  سههامداران  است ممکن. شود یمداده  مسکن    ودر   ام، کشور، از  ارج مسافرت

 مهدیره  هیئهت  پهاداش  قالهب  در را مهدیره  هیئهت   هدمات  جبهران  شبسهت  ۀعمد بگش ،شرکت

 ا،یه مزا ریسها    بها   حقهوق  پردا هت  لیه دله به  ،یگرید شرکت سهامداران   کنند پردا ت
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 .نهد ینما پردا هت  پهاداش  قالهب  در را مهدیره  هیئهت   هدمات  جبهران  شبسهت  از یانهدک  بگش

 شود: ین میر تد یده پژ هش به شرح زفرضیش چهار ،نیبنابرا

ماننهد  ام     مهدیره  هیئتبه  یپردا ت یایر مزایش حقوق   سایبا افزا : دهچهارفرضیش 

 ابد.  ید کاهش یبا شرکت مدیره هیئتمسکن، پاداش 

 روش پژوهش

ت یزان اهمی  سنجش م کننده تعیینت عوامل یزان مقبولیسنجش من پژ هش، یهدف ا

 یاعضها  ناهر  مراجعهه بهه  بها   یرانیا یها شرکت مدیره هیئت کنندۀ پاداش تعیین یاصلعوامل 

 ینهوع  ،ث هدفیاز ح بوده   یمت کیماه یدارا ،ن پژ هشیاها است.  شرکت مدیره هیئت

 مهدیره  هیئهت ن پهاداش  یهی تع یتوان برا یج آن را میشود   نتا یمحسوب م یکاربردپژ هش 

 .کار گرفت هن موجود، بیاصالح قوان  د ین جدیها،  ض  قوان شرکت
 و روایی و پایایی آن ها داده یآور جمع ابزار

 34پرسشنامه شامل شده است.  یآ ر جم  پرسشنامهاستفاده از پژ هش حاضر با  یها داده

زان یه پرسهش دربهاره م   9   کنندۀ پاداش تعدیل  ن ییت عوامل تعیزان مقبولیرباره مپرسش د

ت یه زان مقبولیه مربهو  بهه م   یهها  پرسشبوده است.  کنندۀ پاداش تعیین یت عوامل اصلیاهم

زان یه م مربهو  بهه   یهها  پرسهش   پهژ هش   یهها  هیفرضه بر اسهاس   کنندۀ پاداش تعیینعوامل 

پرسشنامه قبهل   اند. ن شدهیتد  الگو یاجزابر اساس  کنندۀ پاداش تعیین یت عوامل اصلیاهم

به پرسشنامه در واست شهد تها    دهندگان پاسخاز   با چند نفر  بره مر ر شده است. یاز توز

 2اس یه مق یهها  نهه یاز گز یکه یها را بها عالمهت زدن    ا مگالفت  ود با گزارهیزان موافقت یم

ن از آنهها در واسهت   ینهد. هم نه  یکرت )از کامال مگالف  تا کامال موافق ( اعهالم نما یل ییتا

ق عالمهت زدن  یاز طر کنندۀ پاداش تعیین یاصلت عوامل یزان اهمیم ۀدرباررا شد تا نارشان 

 یهها  دادهند. یمه ( اعالم نما یلیت تا  یار ک  اهمیکرت )از بسیل ییتا 2 یها نهیاز گز یکی

پژ هش بها اسهتفاده از    یها هیج آزمون فرضیشده است. نتا یآ ر پژ هش در د  مرحله جم 

دهههد کههه  ایههن  ضههعیت نشههان مههی نداشههت.  یداراتفهها ت معنهههههر د  مرحلههه  یههها داده

 های پژ هش نگواهد داشت.   ی بر نتایج آزمون فرضیهتأ یر ،های پاسخ داده نشده پرسشنامه
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 یشهده اسهت. آلفها    یریه گ کر نبها  انهدازه   یت اعتماد پرسشنامه با استفاده از آلفایقابل

 9ت   یزان مقبولیسنجش م یپرسش برا 34پرسش پرسشنامه )شامل  23 یبرا یکر نبا  کل

قابهل اعتمهاد بهودن     ۀبهود کهه نشهان دهنهد     947/0بها   ت( برابریزان اهمین مییتع یپرسش برا

ان یه ک پرسهش در پا یه پرسشهنامه،   یهی ر ا یابیه ارز ین پهژ هش بهرا  یه پرسشنامه است. در ا

زان موافقهت  یه در واسهت شهد کهه م    دهندگان پاسخن پرسش از یپرسشنامه آ رده شد. در ا

مورد توجه قرار گرفتهه   مدیره هیئتبر پاداش  مؤ رن پرسشنامه عوامل یدر ا» ۀ ود را با گزار

 ن گزاره موافق بودند.یبا ا دهندگان پاسخاعالم کنند.  «است
 نمونۀ آماریجامعه و 

صرف نار از نهوع،   یرانیا یها شرکت ۀمدیر هیئت یپژ هش شامل اعضا یآمار شجامع

شهود،   یکه توسط مالکان آنهها اداره مه   ییها   صنعت است. البته شرکت مرحلش عمراندازه، 

ن یه در ا مدیره هیئتپردا ت پاداش با ، چون رندیگ یپژ هش قرار نم یآمار شجامع شدامندر 

از  یکنندگان پهاداش( بهه عنهوان بگشه     سهامداران )پردا تشود.  مناف  منتقل نمیها  شرکت

ران، حفه   یهدف از پردا ت پاداش به مهد ف نشدند. چون ین پژ هش تعریا یآمار شجامع

ن ههدف، مسهتلزم توجهه بهه ناهر      یه به ا یابیدر آنان بوده   دست زه کار   تالشیت انگی  تقو

 ینگههرش اعضهها ین پههژ هش، بررسههیههدر  اقهه  هههدف ا ن پههاداش اسههت.یههیران در تعیمههد

   یکرمن شده توسط یتد  مدیره هیئتن پاداش ییتع یالگونسبت به  ها شرکت ۀمدیر هیئت

 است. (3179) یجبار

توسط سازمان  بت اسناد   امهالو کشهور    یرانیا یها شرکت مدیره هیئت یآمار اعضا

ران سازمان  بت اسناد   امالو کشهور بها   یبر اساس مصاحبه منتشر شده مدشود.  یمنتشر نم

 شن بهر اسهاس مصهاحب   یهم نه ران  بهت شهده اسهت.    یون شرکت در ایلیم 2/3د، حد د یجرا

 یاتیه مال شاظهارنامه  ،یهزار شگ  حقوق 100ها، حد د  با رسانه یاتیران سازمان امور مالیمد

نفهر اسهت. بها     1 ،یاشگا  حقوق مدیره هیئت یکنند. حداقل تعداد اعضا یم ارائهل   یتکم

 د جو مدیره هیئتون سمت یلیک میتوان استد ل کرد که در کشور حد د  یحساب من یا

 یک شرکت، تعداد اعضها یش از یب مدیره تهیئت یل انتگاب افراد به عضویدارد. البته به دل
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  یه پرسشهنامه توز  320ش از ین پهژ هش، به  یدر ان تعداد کمتر  واهد بود. یاز ا مدیره هیئت

پژ هش در  یها داده پژ هشگر ارسال شده است. یل   برایپرسشنامه تکم 78شد که تعداد 

 شده است. آ ری جم   در شهر تهران  3179سال 

تجهاری د لتهی   غیرد لتهی کهه توسهط       یهها  در انهواع شهرکت   دیه ن پژ هش بایج ایانت

مگتلف، با مراحل عمر مگتلهف   فعهال در    یها با اندازه یها شود، شرکت مالکان اداره نمی

 یریه گ بها اسهتفاده از ر ش نمونهه    نمونش آمهاری  ،نیاکاربرد داشته باشد. بنابر  مگتلف یصنا

   ی، عمهوم ید لته  یهها  شهرکت  مهدیره  هیئهت  یاعضها  یپرسشنامه برا .شدهدفمند انتگاب 

فعهال در   یهها  شهرکت  ۀمهدیر  هیئهت  ،د رۀ عمهر با مراحل مگتلهف   یها شرکت ی، صوص

افتن یه ارسهال شهد.    بهزر ، متوسهط   کوچهک    یهها  شرکت ۀمدیر هیئت     مگتلفیصنا

 .دشوار استفوق را داشته باشد،  یها یژگی  شکه هم یفرد
 ها ل دادهیروش تحل

 آ ری جمه   یهها  پاسهخ ل شهده اسهت.   یه تحل  SPSSافزار از پرسشنامه با نرم حاصل یها داده

 :ل شده استیآنها تحل یل به عدد شده   مقدار عددیر تبدیشده به شرح ز

 کنندۀ پاداش تعدیل   کننده تعیین یاصلت عوامل یزان مقبولیسنجش م یبرا -الف

 = کامال موافق 2= موافق     4ندارم     ی= نار1= مگالف     2= کامال مگالف      3 

 کنندۀ پاداش تعیینت عوامل یزان اهمیسنجش م یبرا -ب

 مه  یلی=  2= مه    4ت متوسط   ی= اهم1ت   ی= ک  اهم2ت   یار ک  اهمی= بس3

 ،یحهد مرکهز   شیمطهابق قضه   نمونهش آمهاری  نفهر     78 ،هبه پرسشنام دهندگان پاسختعداد 

اسهتفاده شهده    یا نمونه تک T یها، از ر ش آمار هیآزمون فرض یبراه است. شد ینرمال تلق

ر یه ها به شرح ز ن پرسشیانگیم شسیمقا یبرا یا نمونه تک Tآزمون  یآمار یها هیفرضاست. 

 است:

H0با گزاره مطرح شده موافق نبودند. دهندگان پاسخاز  یمیش از نی: ب 

H1با گزاره مطرح شده موافق بودند. دهندگان پاسخاز  یمیش از نی: ب 
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، مهدیره  هیئهت ن پژ هش   پاداش یمستقل ا یرهای، متغمدیره هیئتبر پاداش  مؤ ر عوامل

ن پژ هش، کل مبلا پهاداش مجمه    یدر ا مدیره هیئتمناور از پاداش آن است.  شر  ابستیمتغ

 شود. ین اعضا را شامل نمی  پاداش بیسهامداران بوده   تقس

 پژوهش یها افتهی

 آمده است. 2 ۀشمار جد لنندگان پرسشنامه در ک لیمکت یها یژگی 
 کنندگان پرسشنامه های تکمیل .ویژگی2جدول شمارۀ 

 نفر -تعداد یژگی 

 78 ل کنندگان پرسشنامهیتعداد کل تکم

 ها شرکت مدیره هیئتکنندگان پرسشنامه در  لیت تکمیسابقه عضو

 سال 2کمتر از 

 سال 30تا  6

 سال 32تا  33

 سال 20تا  36

 سال 22تا  23

 سال 22ش از یب

 

40 

10 

30 

4 

30 

4 

 مگتلف بر حسب نوع شرکت یها شرکت مدیره هیئتت در یسابقه عضو

 ید لت

 یرد لتیغ یعموم

 ی صوص

 

20 

24 

28 

 اندازۀ شرکتها بر حسب  شرکت مدیره هیئتت در یسابقه عضو

 کوچک

 متوسط

 بزر 

 

16 

92 

20 

 شرکت مرحلش عمرها بر حسب  شرکت مدیره هیئتت در یسابقه عضو

 یقبل از بهره بردار

 در حال رشد

 بلوغ

 افول

 

32 

24 

98 

6 
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 ها هیج آزمون فرضینتا

 یا تهک نمونهه   Tآزمهون  پهژ هش، از   1تها   3 یهها  سهؤال مربو  بهه   یها هیآزمون فرض یبرا

آمهده   سهه  ۀشهمار  جد لدر  پژ هش شیفرض 34 ۀن آزمون درباریا یج اجرایاستفاده شده است. نتا

 است.
 یا تک نمونه Tج آزمون ی. نتا3جدول شمارۀ 

نوع 

 عامل
 عاملعنوان 

 ۀشمار

 هیفرض
 گر ه

 یژگی 

 گر ه

تعداد 

 گر ه

درصد 

 گر ه

سطح 

 معناداری
 جهینت

ین
تعی

 
ده
کنن

 

 3 به اهداف سا نه یابیزان دستیم
 3گر ه 

 2گر ه 

1> 

1 ≤ 

72 

6 

74 

6 
 تأیید 000/0

 2 تغییرات ریسک شرکت
 3گر ه 

 2گر ه 

1> 

1 ≤ 

88 

30 

70 

30 
 تأیید 000/0

 1 اندازۀ شرکت
 3گر ه 

 2گر ه 

1> 

1 ≤ 

66 

12 

69 

11 
 تأیید 000/0

 4 رقابت در صنعتشدت 
 3گر ه 

 2گر ه 

1> 

1 ≤ 

80 

38 

82 

38 
 تأیید 000/0

 2 سگتی کار در صنعت
 3گر ه 

 2گر ه 

1> 

1 ≤ 

84 

34 

86 

34 
 تأیید 000/0

 6 شرکت ینگینقد یکسر
 3گر ه 

 2گر ه 

1> 

1 ≤ 

20 

48 

23 

47 
 رد 084/0

مدیره از  احتمال محر میت هیئت

 حقوق اجتماعی
9 

 3گر ه 

 2گر ه 

1> 

1 ≤ 

64 

14 

62 

12 
 تأیید 000/0

 8 میزان اهمیت اهداف سا نه
 3گر ه 

 2گر ه 

1> 

1 ≤ 

76 

2 

78 

2 
 تأیید 000/0

تغییرات پیش بینی نشده در 

 اقتصاد کالن، صنعت   شرکت
7 

 3گر ه 

 2گر ه 

1> 

1 ≤ 

70 

8 

72 

8 
 تأیید 000/0

 ها بر حسب سمت شرکت مدیره هیئتت در یسابقه عضو

 رعاملیمد

 مدیره هیئترموظف یا غیس موظف ییر

 مدیره هیئتعضو موظف 

 مدیره هیئترموظف یعضو غ

 

22 

26 

28 

66 

 ها بر حسب صنعت: شرکت مدیره هیئتت در یعضو

بانهک،   -، امهالو   مسهتغالت  یساز انبوه -دار  -یمان، آهک، گچ   کاشیس -یگذار هیسرما -یمینفت   گاز   پتر ش

 برق -یدنی  آشام ییمحصو ت غذا -یکشا رز -مگابرات -ییایمیمحصو ت ش -حمل   نقل -یمال یگر مه    اسطهیب
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نوع 

 عامل
 عاملعنوان 

 ۀشمار

 هیفرض
 گر ه

 یژگی 

 گر ه

تعداد 

 گر ه

درصد 

 گر ه

سطح 

 معناداری
 جهینت

 30 ا ر تصمیمات سهامدار عمده
 3گر ه 

 2گر ه 

1> 

1 ≤ 

94 

24 

92 

22 
 تأیید 000/0

ا ر گزارشگری متقلبانه   

 اقدامات غیرقانونی
33 

 3گر ه 

 2گر ه 

1> 

1 ≤ 

70 

8 

72 

8 
 تأیید 000/0

یل
عد
ت

 
ده
کنن

 

 32 های قانونی محد دیت
 3گر ه 

 2گر ه 

1> 

1 ≤ 

66 

12 

69 

11 
 تأیید 000/0

پاداش، حقوق   مزایای 

 های مشابه مدیره شرکت هیئت
31 

 3گر ه 

 2گر ه 

1> 

1 ≤ 

26 

42 

29 

41 
 تأیید 000/0

 یپردا ت یایر مزایحقوق   سا

 مدیره هیئتبه 
34 

 3گر ه 

 2گر ه 

1> 

1 ≤ 

16 

62 

19 

61 
 رد 609/0

ر یسها  ینشهد  له   تأییهد  34   6 یهها  هیفرضه ، یا تهک نمونهه   Tج آزمهون  یبا توجه به نتها 

ل یه مطابقهت دارد. تحل  یقبله  یهها  بها پهژ هش   6 هیفرضه  تأییهد شهدند. عهدم    تأییهد هها   هیفرض

نشهان داد کهه    34 شیها در مگالفت بها فرضه   ل کنندگان پرسشنامهیحات چند نفر از تکمیتوض

د مسهتقل از حقهوق بهه آن نگهاه     یه دانند کهه با  یم یزشیانگ یرا عامل مدیره هیئتآنها پاداش 

   یکرمه طبهق پهژ هش    مهدیره  هیئهت ن پهاداش  یهی تع الگهو حات فوق، یکرد. با توجه به توض

بهه   یپردا ته  یایه شرکت   حقوق   مزا ینگیت نقدید بابت عوامل  ضعیبا (3179) یجبار

 شهمارۀ  در نمودار مدیره هیئتن پاداش ییتع الگول شده یتعد یل شود. شمایتعد مدیره هیئت

 آمده است. 2

 عوامل یبند تیاولو

 یاصهل ت عوامهل  یه زان اهمیه مۀ دربهار ل کننهدگان پرسشهنامه   یه تکم ی الصه پاسخ ها

 4 ۀشهمار  جهد ل در  ک طرفهه یه انس یل  اریتحلج آزمون ین نتای  هم ن کنندۀ پاداش تعیین

  آمده است.

ای نشان داد که تکمیل کنندگان پرسشهنامه بها لحها  عامهل      تک نمونه Tنتایج آزمون 

مدیره موافق نیستند. بنابراین، اطالعات عامهل یهاد شهده در     کسری نقدینگی در پاداش هیئت

نیامده است. نتایج آزمون تحلیل  اریانس یک طرفهه نشهان داد کهه عوامهل      4جد ل شمارۀ 
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ت ریسک شهرکت نسهبت بهه سهایر عوامهل اهمیهت       میزان دستیابی به اهداف سا نه   تغییرا

بیشتری دارند. اهمیت میزان دستیابی به اهداف سا نه از اهمیهت تغییهرات ریسهک شهرکت     

 لی تفا ت آنها از نار آماری معنهادار نیسهت. اهمیهت عوامهل سهگتی کهار در        ؛بیشتر است

سهتیابی بهه   داری از اهمیهت عوامهل میهزان د   اصنعت   شدت رقابت در صنعت به میهزان معنه  

اهداف سا نه   تغییرات ریسک شرکت کمتر   از اهمیت عوامل اندازۀ شهرکت   احتمهال   

ی سهگتی کهار در   هها  نیانگیه ممدیره از حقوق اجتماعی بیشتر است. تفا ت  محر میت هیئت

صنعت   شدت رقابت در صنعت معنادار نیسهت. اهمیهت عوامهل انهدازۀ شهرکت   احتمهال       

داری از اهمیهت سهایر عوامهل کمتهر     احقوق اجتماعی به طور معنه مدیره از  محر میت هیئت

مههدیره از حقههوق  ی انههدازۀ شههرکت   احتمههال محر میهت هیئههت هها  نیانگیههماسهت. تفهها ت  

 اجتماعی معنادار نیست.
 مدیره هیئت کنندۀ پاداش تعیینت عوامل یزان اهمی. م4 جدول شمارۀ

 رتبه اریانحراف مع نیانگیم تعداد پاسخ دهنده عنوان عامل

 3 67/0 22/4 78 به اهداف سا نه یابیزان دستیم

 3 88/0 02/4 78 سک شرکتیرات رییتغ

 2 7/0 74/1 78 کار در صنعت یسگت

 2 73/0 97/1 78 شدت رقابت در صنعت

 1 97/0 43/1 78 اندازۀ شرکت

 1 72/0 67/1 78 یاز حقوق اجتماع مدیره هیئتت یاحتمال محر م
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 یرانیا یها شرکت مدیره هیئتن پاداش ییل شده تعیتعد یالگو ی. شما2 شمارۀ نمودار 
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 و پیشنهادها یریگ جهینت
 کننهدۀ پهاداش   تعیهین ت عوامهل  یه ت   اهمیه زان مقبولیه سهنجش م ، پهژ هش ن یاهدف 

ها است. عوامهل   شرکت ۀمدیر هیئت یبا مراجعه به نار اعضا یرانیا یها شرکت مدیره هیئت

ل یتحلشده است.  ییشناسا (3179) ی  جبار یکرم شدر مقال مدیره هیئت کنندۀ پاداش تعیین

 سها نه،  اههداف  بهه  یابیدست زانیم کردن لحا  با دهندگان پاسخ هک ج پژ هش نشان دادینتا

 صهنعت،  در کهار  یسهگت  صنعت، در رقابت شدت ،اندازۀ شرکت شرکت، سکیر راتییتغ

   مشههابه یههها شههرکت پههاداش ،یاجتمههاع حقههوق از مههدیره هیئههت تیههمحر م احتمههال

بها   دهندگان پاسخن یهم ن هستند. موافق مدیره هیئت پاداش نییتع در یقانون یها تیمحد د

جهه  یل شده در نتیتعد شبا توجه به اهداف سا ن سا نش شرکتبه اهداف  یابیزان دستین مییتع

مات سههامدار عمهده،   ینشده در اقتصاد کالن، صنعت   شرکت، ا ر تصم ینیش بیپ راتییتغ

سها نش  ک از اههداف  یه ت ههر  یه زان اهمیه   م یرقهانون یمتقلبانه   اقهدامات غ  یا ر گزارشگر

 موافق هستند. شرکت

به اههداف سها نه    یابیزان دستیم یه عوامل اصلکطرفه نشان داد  یکانس یل  اریتحل

را  مهدیره  هیئتن پاداش ییت در تعیا ل اهم شرتب ،شرکت به طور مشتروسک یرات ریی  تغ

کار در صنعت   شدت رقابت در صهنعت بهه طهور مشهترو در      یسگت یدارند. عوامل اصل

 ،به طهور مشهترو   یت از حقوق اجتماعی  احتمال محر م اندازۀ شرکتد م   عوامل  شرتب

 ت قرار دارند.یسوم اهم شدر رتب

ران   مهدا الت د لهت   ی، بهازار کهار مهد   ینهدگ ینما یهها  هیه بها نار ن پژ هش یج اینتا

به  مدیره هیئتد بر پاداش یکأل تیران عامل )به دلیقدرت مد یها هیبا نار ی ل ؛مطابقت دارد

 یج عملکرد شرکت به جها ید بر نتایکأل تی)به دل یرعامل(   ر ابط اجتماعیپاداش مد یجا

 ها( مطابقت ندارد. ید بر  ر دیکأت

 یایمزا ریسا   حقوق   شرکت ینگینقد یکسر عوامل کردن لحا  با دهندگان پاسخ

 یها طبق پژ هش .ستندین موافق مدیره هیئتپاداش  تعیین در مدیره هیئت یاعضا به یپردا ت
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بها   یالت بهانک یاز از محهل تسهه  یه مهورد ن  یمناب  مهال  تأمینشرکت    ینگینقد ی، کسریقبل

 یسهک شهرکت   کهاهش بهازده    یش ریل افهزا یه دارد )به دل یمنف شرابط ،مدیره هیئتپاداش 

چنههد نفههر از حات یل توضههیههتحلدارد. نههن پههژ هش مطابقههت یههج ایسهههام آن( کههه بهها نتهها 

بهه   یپردا ته  یایه ر مزایحقهوق   سها   یها در مگالفت با ا رگهذار  کنندگان پرسشنامه لیتکم

داننهد   یمه  یزشیک عامل انگیرا  مدیره هیئتنشان داد که آنها پاداش در پاداش  مدیره هیئت

 د مستقل از حقوق به آن نگاه کرد.یکه با

ههها توسههط  شههرکت ۀمههدیر هیئههتن پههاداش یههیتع یتوانههد بههرا یپههژ هش مههایههن ج ینتهها

 یتوسهط د لهت   مجلهس شهورا     مهدیره  هیئهت دربهاره پهاداش    یگذار مقررات، سهامداران

اسهتفاده   ی  افکهار عمهوم   رانیتوسط مهد  مدیره هیئتمبالا پاداش  ۀقضا ت دربار   یاسالم

ن پهژ هش بها اسهتفاده از    یه ن آنهها در ا ی  ر ابهط به   مهدیره  هیئتبر پاداش  مؤ رعوامل  شود.

توانهد   یمه  یتجربه  یهها  ن ر ابهط بها اسهتفاده از داده   یه ا یشده است. بررس یپرسشنامه بررس

 ن پهژ هش یموضوع ا یالگون یهم ن نده باشد.یدر آ یمطالعات تجرب یبرا یموضوع مناسب

ن شهده اسهت.   یهها تهد    نگیهها   هلهد   شرکت ۀمدیر هیئت شبا سابق یبا مراجعه به نار اعضا

 یتوانهد موضهوع مناسهب    یمه  یدگاه سهامداران   مراج  ناهارت یاد شده از دی یالگو یابیارز

 باشد. یآت یها پژ هش یبرا

 ها ادداشتی
1. Hermalin and Wallace   2. Bryan, Nash and Patel 

3. Van Essen, Otten and Van Oosterhout 4. Maloa 

5. Sun, Zhao and Yang   6. Barkema and Gomez –Mejia 

7. Frydman and Jenter   8. Farid, Gonte and Lazarus 
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