پيشرفتهایحسابداریدانشگاهشيراز 

مجلهی

صفحههای 543-529

،شمارهیدوم،پایيزوزمستان،5931پياپي،75/9

دورهیهشتم
(مجلهیعلوماجتماعيوانسانيپیشین) 



تأثیر خودشیفتگی مدیران بر مدیریت سود و عملکرد مالی
∗

دکتر شکراهلل خواجوی

∗∗

علیاصغر دهقانیسعدی

∗∗∗

فرزاد گرامیشیرازی

دانشگاه شیراز

چکیده
خودشیفتگی یک ساختار شخصیتی است که مییتوانی ضایا م می یراز از اات یا
نتایج گوناگوز را تحت تأثیر ضرار ده ؛ زیرا طبق مطالعیام اخییر مشیاه هشی ه اسیت کیه
خودشیفتگی در بین م یراز نقشی ایاتی در انجام فعالیت های مرتبط با می یریت سیود
ن ایش ع لکرد میالی مطلیود دارد هی اصیلی پیو هش ااریر بررسیی تجربیی تیأثیر
خودشیفتگی م یراز بر م یریت سود ع لکرد مالی شرکتهای پذیرفتیهشی ه در بیور
ا راق بهادار تهراز با استفاده از ن ونهی آماری ،شامل  426مشاه هی (سا -شرکت) بیرای
بازه زمانی  3132-3131است پس از تجزیه تحلیل های آماری صورم گرفته با استفاده از
فن معادالم ساختاری ،نتایج ااصل از فرریههای پو هش بییازکننی هی از آز اسیت کیه
رابطه ای مستقیم معنادار بین خودشیفتگی م یراز شاخصهای مرتبط با م یریت سود
ع لکرد مالی جود دارد بیه سیخنی دیگیر ،مشیاه ه شی بیه هرانی ازه کیه می یراز از
خودشیفتگی باالتری برخوردار باشن برای ن ایش ع لکرد مالی مطلود در کوتاهمی م بیه
ذینفعاز ،بیشتر به س ت سوی فعالیت های مرتبط با م یریت سود سیوق پیی ا خواهنی
کرد

واژه های کلیدی :مالی رفتاری ،خودشییفتگی می یراز ،می یریت سیود ،ع لکیرد میالی ،معیادالم
ساختاری
∗ استاد گر ه اساب اری( ،نویسن ه مسئو ) Shkhajavi@rose.shirazu.ac.ir
∗∗ کارشنا
∗∗∗ کارشنا

ارش اساب اری
ارش اساب اری
تاریخ دریافت3136/32/5 :

تاریخ پذیرش3135/3/33 :

521

مجله پيشرفتهاي حسابداري ،دوره هشتم ،شماره دوم ،پایيز و زمستان 5931

 .1مقدمه
در جهاز پرتالطم امر زی که سازمازها جوامع با تحوالم شیگر محیطیی فنیا ری
بهتبع آز تجارم جهانی جهانیش ز ر بهر هستن  ،تواز دستیابی به سیط مطلیود میورد
انتظار از ع لکرد در هالهای از ابهام فر رفته است در این رهگذر آزچه میتوان ایام بالنی ه
ر به رش سازمازها را تا ین کن  ،جود نظام م یریتی مقت ر کارآم است به سخنی دیگر
اضت ار توان ن ی رکن م یریت سازماز است که میتوان اسن ع لکرد سازمازها را در شرایط
فعلی باعث شود (فرهی بوزنجانی)3136 ،؛ اما نیاز به تص یمگیری زمانی مطیر مییشیود کیه
م یر با انتخاد بین د یا چن تص یم گوناگوز مواجه است (مگی )26 :3132 ،ازایینر برخیی
از عوامل رفتاری دخیل در شخصیت م یراز باعث جهتدهی به تص یمگیری آناز خواهی شی
که یکی از این عواملِ شناساییش ه ،پ ی هی خودشیفتگی در بین م یراز است
خودشیفتگی یک ساختار شخصیتی است که دارای عالئ یی چیوز نفیوذ خواسیتههیای
شخصی ،پاسخ خواهی از دیگراز تعصب پردازش شناختی است (فاسیتر ه کیاراز)2133 ،3
خودشیفتگی در بین م یراز میتوان اثراتی را بر پیام های سازمانی از طریق تیأثیر بیر انتخیاد
م یراز در زمینه های چوز :استراتوی ،ساختار کارمن یابی داشته باش طبیعتیا خودشییفتگی
در مقایسه با دیگر خصوصیام شخصی ،م یراز را به انجام اض اماتی سوق میدهی کیه از عیر
سرباز زده در پی توجه ستایش دیگراز بر ن

ایین اضی امام درنهاییت ع لکیرد سیازماز را

تحت تأثیر ضرار خواه داد (ضلیپور ه کاراز )3131 ،ه چنین به دلییل آزکیه صیورمهیای
مالی نتایج ایفای ظیفهی مباشرم م یریت ییا اسیاب هی آزهیا اسیت در ضبیا منیابعی کیه
در اختیارشاز ضرارگرفته است مسئولیت تهیه ارائهی صورمهای مالی با هیئتم یره یا سایر
ارکاز ادارهکنن هی اا تجاری است (ک یتهی ت ین اسیتان اردهای اسیاب اری ،)3132 ،لیذا
اطالعام مالی می توان تأثیرگذار باش بر توزیع ثر م بین سرمایهگذاراز ،میزاز ریسکی که یک
شرکت میپذیرد ،نرخ تشکیل سرمایه در سیستم اضتصیادی شییوهای کیه سیرمایههیا (مبیال
سرمایهگذاری ش ه) به شرکتهای مختلف تخصیص مییاب (شیر در ه کیاراز)231 :3133 ،
در این راستا نوع نگرش برخورد شخصیتی م یراز در ارتباط با ر ییههیا گزارشیگری میالی،
میتوان در نحوهی تهیهی این نوع اطالعام از سوی آناز اثر گذارد
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انگیزههای گوناگوز ،ازج له :تأثیرگیذاری بیر ضی یت سیهام،

بیشینه سازی مطلوبیت رفاه خود پرهیز از نقض ضراردادهای ب هی اضی ام بیه می یریت سیود
گزارشش ه مییکننی (باباجیانی ه کیاراز )3131 ،در ایین صیورم عالمیتدهیی اطالعیام
خصوصی بیه سییلهی می یریت ،انتخیادهیای فرصیتطلبانیه در طیی محی دیتهیای اصیو
پذیرفتهش هی اساب اری ،اشتباه تقلیب را مییتیواز در ضالیب ن ونیههیایی از می یریت سیود
به عنواز بازتابی از نوع نگرش شخصیت آناز برش رد؛ پس درک ر شهیای مختلیف می یریت
سود دالیل ت ایل م یراز به م یریت سود در تغییر ر یه یا پذیرفتن آز ،پو هشگراز را ییاری
خواه رسان ؛ بنابراین پو هشگراز اساب اری از ا اسیط دهیهی  ،3331بررسیی ایین پ یی ه را
بهصورم گسترده آغاز کردهان

عالضهی آزها پس از تغییرام در اسیتان اردهای اسیاب اری در

دههی  3331همچنین در پی رسواییهیای میالی اسیاب اری جیاری ،افیزایشیافتیه اسیت
(کاپکن )2133 ،2در پشت پردهی رسواییهای اخیر ،ازج له زیراکس

رل کام ،ن یتواز نقش

م یریت سود را نادی ه گرفت اخیرا نیز م یریت سود یکی از موروعام کلیی ی بیرای بررسیی
موفقیت در اتخاذ استان اردهای گزارشگری مالی بین ال للی در سراسر جهاز بوده است (کاپکن،
 )214 :2133همچنین ت ایل م یراز به اع ا م یریت سیود سوءاسیتفاده از آز درنتیجیه
ارائهی اطالعام نادرست به سهام اراز ،آسیب ج ی به اعت اد سهام اراز ارد خواه سیاخت
بسیاری از آناز را متارر از بازار بور

فراری خواه داد ایین امیر درنهاییت نتیایج اضتصیادی

خی ی به دنبا خواه داشت
با توجه به مطالب باال عواضب مربوط به خودشیفتگی م یراز بر نوع تص یمگیری آناز،
ه

اصلی پو هش اارر پاسخ به ایین سیلا هیا اسیت :آییا خودشییفتگی می یراز منجیر بیه

فعالیتهای مرتبط با م یریت سود میشود؟ در ادامهی سلا مزبور ،این مسئله مطر میشیود
که آیا م یراز خودشیفته ع لکرد مالی مطلوبی را از خود نشاز می دهن ؟ این مقالیه بیا مبیانی
نظری پیشینهی پو هش های میرتبط بیا موریوع هیمچنیین ر ش پیو هش فررییههیای
برگرفته از مسئله مبانی نظری پو هش ادامه مییاب ؛ سپس نتایج آزموز فرریهها مطر شی ه
درنهایت با توجه به نتایج آزموز فرریهها ،مبانی نظری پیشینهی مطر ش ه ،نتیجیهگییری
میشود با ذکر پیشنهادها به پایاز میرس
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 .2مبانی نظری پژوهش
خصوصیام شخصیتی افراد (مانن مغز هورموزها) نشیاز مییدهی کیه رفتیار افیراد بیه
منشأها خصوصیام شخصیتی آناز بستگی دارد پس یوگیهای شخصیتی افیراد ،زمینیهسیاز
رفتارهای آناز است (نویننام ه کاراز )3131 ،رهبری سازمانی یکی از موروعهایی است که
به نحوی گسترده در ر از شناسی سازمانی موردبحث ضرارگرفته است رهبری یکی از فراین های
اصلی هر سازماز محسود میشود بهره ری سازماز به شیوههای رهبیری می یراز آز متکیی
است (نویننام ه کاراز )3131 ،م یراز عامل کلی ی برای ارتقای ع لکرد سازمازها به ش ار
میآین

تص ی اتی که میگیرن در شکست یا موفقیت سازمانشاز تأثیرگذار است (ضلییپیور

ه کاراز)3131 ،؛ بنابراین رفتارهای م یراز که برگرفته از خصوصیام شخصیتی آناز اسیت در
محیط سازمانی بر سیر تحو  ،پوییایی شیکوفایی سیازماز تیأثیر دارد (نیویننیام ه کیاراز،
 )3131بهاین ترتیب تأثیر شخصیت بر رفتار م یراز از یکسو تأثیر رفتار م یراز بر ع لکرد
گزارشهای سازماز از سویی دیگر ،اه یت ایین موریوع را آشیکار مییسیازد کیه یوگییهیای
شخصیتی م یراز بای موردمطالعه ضرار گیرد
افز ز بر یوگیهای ذاتی ،یوگیهای ر انیی (میًال بیر زگراییی) اتیی یوگییهیای
فیزیکی (مًال ض ) می توانن اثربخشی رهبراز را تحت تأثیر ضرار دهنی ( انو گیت ه کیاراز،1
2113؛ جودگ ه کاراز )2113 ،6در این راستا میتواز به یکی یوگیهای شخصییتی مهیم
اثرگییذار در بییین می یراز تحییت نییام «خودشیییفتگی» اشییاره کییرد خودشیییفتگی در مفهییوم
ر ازشناسی اجت اعی دارای تاریخچهای طوالنی است که به ا اخر ضرز  33برمیگردد (میور
4

رد الت2113 ،5؛ ک پبل

فاستر )2111 ،خودشیفتگی کیه بیهطیور گسیترده بیهعنیواز ییک

اخییتال شخصیییت موردمطالعییه ضرارگرفتییه اسییت در بییین م ی یراز دارای نشییانههییایی چییوز:
ض رم طلبی ،خودن ایی ،برتری جیویی ،غیر ر ،اسیتً ارطلبی ،محیق بیودز خودکفیایی اسیت
(راسکین تری3333 ،1؛ ک پبل ک پبل )2113 ،در بیشتر ایاالم می یراز خودشییفته در
پی دستیابی به دستا ردهای بزرگ در شرکت هستن آنیاز بیه سی ت سیوی اجیرای اضی امام
جسورانهی راهبردی -ع لیاتی انجام کسب کارهای مخاطرهآمیز سوق پیی اکرده (چررترجیی
ه بریک2111 ،3؛ ا لسن ه کاراز2136 ،3؛ ا لسین اسیتکلبرگ )2134 ،31طیوریکیه ایین
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تص یمها منتهی به سود یا زیاز فرا از در پایاز سا مالی خواه شی (چررترجیی ه برییک،
)2111؛ پس م یراز یادش ه در پی کسب بهتیرین ع لکیرد ،بییشتیرین اات یا بیرای انجیام
فعالیت های متقلبانه را دارن (ریجسنبیلت کُ ن ر)2131 ،33؛ زیرا ان ازهگییری ع لکیرد میالی
که بهعنواز بازتاد تص یمهای م یراز شناخته میشود ،مکانیس ی اسیت بیرای دیی ه شی ز
مورد تحسین ضرار گرفتن این امر بهتنهایی میتوان یکی از عوامیل بیر ز خودشییفتگی در بیین
م یراز برای به رس یت شیناخته شی ز عیزم بزرگیی باشی (اکمرنییک کریی 2131 ،32؛
ریجسنبیلت ک ن ر2131 ،؛ ا لسن ه کاراز )2136 ،ازاینر یوگیهای شخصیتی م یراز
میتوان بر ع لکرد میالی سیازماز تأثیرگیذار شیود (دیکیولی ه کیاراز2132 ،31؛ اسیچران
زچ ن2132 ،36؛ دا ی سوز ه کاراز)2135 ،35
م یراز خودشیفته در مج وعهای از ابعاد همچیوز هیوش ،خالضییت ،شایسیتگی ضی رم
رهبری امتیاز باالیی (بسیار باالتر از ا معقو ) به خود میدهن (چین  )2131 ،34آنیاز نییاز
ش ی ی به تص یق دیگراز از برتری خود دارن

اگرچه خودشاز خود را تحسین مییکننی امیا

مشتاق تحسین دیگراز به اشکا گوناگوز ازج له تص یق ،کف زدز سیتایش هسیتن ( اال
بامیستر2112 ،31؛ چین )2131 ،برخیی از پیو هشگیراز خودشییفتگی اعت ادبیهنفیس را
33

بهعنواز یک عامل خطرساز برای رفتار پرخاشگرانه بیاز کردهان (بوشی ن

بامیسیتر3333 ،؛

پپس اُککر  )3333 ،33خودشیفتگی میتوان ضایا م می یراز از اات یا نتیایج گونیاگوز را
تحت تأثیر ضرار ده م یرانی بیا خودشییفتگی بیاال م کین اسیت اضی اماتی کیه از دیی میردم
غیرم کن به نظر میرس

یا اات ا موفقیت آزها ن ییر د بیهصیورم خیوشبینانیه در نظیر

گرفته بهمنظور جلبتوجه دیگراز این اضی امام جسیورانه را انجیام دهنی ( اال

بامیسیتر،

2112؛ چن )2131 ،م یراز خودشیفته همچنین ،خود را به تعبیر نیچیه بیهعنیواز «میرداز
برتر» می دانن که ضوانین مع و برای آزها ص ق ن ییکنی (نیوربرگ )2113 ،21ایین اعتقیاد
میتوان اات ا انجام فعالیتهای غیراخالضی مانن م یریت سود را بییشتیر کیرده تیوجیهی
برای فعالیتهای آناز باش (زیگلی پولو
مطابق با نظر اال

ه کاراز)2113 ،

زی رمن )3331( 23فیلی ز ه کیاراز )2113( 22می یریت سیود

م کیین اسییت ناشییی از انعطییا پییذیری انتخییادهییای اسییاب اری باش ی کییه از طریییق اصییو
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پذیرفتهش هی اساب اری اع ا میشود اصیو پذیرفتیهشی هی اسیاب اری ایین اجیازه را بیه
م یراز میده تا ر یههای گزارشگری مناسب را انتخاد کرده همچنین تخ ینها فرریاتی
را مطابق با محیط تجاری شرکت انجام دهن ایین اختییارام اسیاب اری هیم مییتوانی باعیث
افزایش ارزش شرکت شود هم میتوان منجر به م یریت سود درنتیجه کاهش ارزش شرکت
شود چنین مسائلی باعث میشود سهام اراز ،سرمایهگذاراز اعتباردهن گاز ضادر به تشیخیص
تفا م میاز رعیت اضعی اضتصیادی شیرکت نباشین ؛ زییرا گیزارشهیای میالی شیرکت ریع
اضتصادی آز را دضیق ن ایش ن یدهن در این زمینه ازنظیر اسیکام )611 :2113( 21می یریت
26

سود ،هم شامل انتخاد سیاستهای اساب اری هیم اضی امام اضعیی می یراز اسیت بیامبر

( )2131شواه ی ارائه کرد که یوگیهای شخصی م یراز در اجرای (پیادهسازی) سیاستهیای
افشاء اساب اری با اثرام ثابت آناز ه راه است؛ بهگونهای مشابه دجونی

لینی )2131( 25

در این زمینه به بررسی اثرام ثابت م یراز (م یریت اضالم تعه ی جریازهای نق ی) در خلیق
(ایجاد) سیاست های گزارشیگری پرداختنی اخییرا در ایین راسیتا ا لسین ه کیاراز ()2136
دریافتن که م یراز خودشیفته با دستکاری فعالیتهای اضعی در پی افزایش سود گزارشش ه
نیز هستن فرینو ه کاراز )2135( 24نیز بیاز داشتن که بر ز خودشیفتگی در بیین می یراز
با فعالیت های منتهی به م یریت سود ه راه است پس بر اسا

مبیانی نظیری مطیر شی ه در

پو هش اارر ،انتظار میر د خودشیفتگی در بین می یراز در بیر ز پ یی هی می یریت سیود
ع لکرد مالی شرکت تأثیرگذار باش
 .3پیشینهی پژوهش
 .3-1پژوهشهای خارجی
ژیان  )2114( 21در مطالعهای بیاز میکن که نقش اصلی گزارشگری مالی ،انتقیا میلثر
اطالعام مالی به سرمایهگذاراز بیر نی در یک االت زمازبنی یشی ه ضابیلاتکیا اسیت بیرای
دستیابی به این ه

 ،م یراز بایی از ضایا م هایشیاز در گزارشیگری میالی اسیتفاده کیرده

بنابراین این فرصت به آزها داده می شود که اض ام به م یریت سود کنن ؛ اما هنگامیکه م یراز
انگیزهی گ راهکردز استفادهکنن گاز از صورمهای مالی را داشته باشن به سیلهی اسیتفاده از
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اختیاراتشاز در انتخاد ر یههای گزارشگری در اساب اری ،دست به م یریت سود خواهن زد
ن

ه کاراز )2133( 23در پو هشی به بررسی رابطهی بیین سیاختار صیورم می یراز

عامل (مرد) ع لکیرد  55شیرکت در بیازه زمیانی  3334-2112پرداختنی سیاختار صیورم
م یرعامل بهعنواز یکی از صفام فیزیکی خاص موردبررسی ضیرار گرفیت نتیایج پیو هش آنیاز
نشاز داد که شرکتهایی که م یراز عامل مرد آزها صورمهای عریضتری (نسبت عیر

بیه

ارتفاع صورم باالتر) دارن  ،به ع لکرد مالی بهتری دست مییابن
تبسم ه کاراز )2131( 23با بررسی تأثیر م یریت اضعی سود بر ع لکرد آتی شیرکتهیا
در بازه زمانی  2116-2133به این نتیجه رسی ن که می یریت اضعیی سیود بیر ع لکیرد آتیی
شرکتها تأثیر منفی معناداری دارد
گراهام ه کاراز )2131( 11در مطالعهای تحت عنواز نگرشهای م یراز فعالییتهیای
شرکتی به این نکته اشاره داشتن که یوگیهای شخصیتی م یراز ارش شرکتها با شیوههیای
گزارشگری مالی سایر سیاستهای مالی غیرمالی آناز ه راه است
جیا ه کاراز )2136( 13در پو هشی باعنواز مردانگی ،تستوسیتر ز گزارشیگری میالی
نادرست با بررسی  3511شرکت  S&Pدر بازه زمانی  3334-2131به این نتیجه رسی ن که با
افزایش هورموز تستوستر ز م یراز ،میزاز اعت ادبهنفس در بین آناز بیشتر شی ه ایین امیر
بهنوبهی خود منجر بیه افیزایش گزارشیگری میالی نادرسیت خواهی شی ؛ زییرا می یراز دارای
اعت ادبهنفس باال در پی جلبتوجه تشویق از سوی سایر افیراد در بییشتیر میوارد بیه ارائیهی
گزارشهای مالی مطابق با میل خود از طریق فعالیتهای متقلبانه برمیآین
ا لسن ه کاراز ( )2136در مطالعهای تحت عنواز خودشیفتگی م یراز اساب اری بیا
بررسی  3333مشاه ه برای بازه زمانی  2111-2113چنین بیاز داشتن کیه خودشییفتگی در
بین م یراز رابطهی مستقیم معناداری با سود هیر سیهم ضی یت سیهام بیهعنیواز د عامیل
کلی ی ع لکرد مالی دارد؛ زیرا م یراز خودشیفته برای ن ایش ع لکرد مالی مطلود بیشتر در
پی افزایش گزارش سود هر سهم از طریق دستکاری فعالیتهای اضعی ع لییاتی نسیبت بیه
دستکاری اضالم تعه ی هستن
جود ه کاراز )2135( 12در پو هشی بیه بررسیی رابطیهی بیین خودشییفتگی می یراز،
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کیفیت گزارشگری مالی اقالزا ه اسابر

با استفاده از  1335مشاه ه ،پرداختن شیواه

بیانگر است که خودشیفتگی م یراز منجر به کاهش کیفیت گزارشگری مالی خواه ش

ایین

امر در نوبه خود باعث افزایش اقالزا هی اسابرسیاز مسیتقل مییشیود؛ هیمچنیین شیواه
بازگوکنن هی این امر ش که خودشیفتگی در بین م یراز عامل اات ا استعفای اسابرسیاز را
افزایش میده  .ا لسن استکلبرگ ( )2134نیز با بررسی رابطهی بین خودشیفتگی می یراز
ایجاد سپر مالیاتی برای شرکت با استفاده از  413مشاه ه به این نتیجه رسیی ن کیه رابطیهای
مستقیم معناداری بین خودشیفتگی م یراز سپر مالیاتی جود دارد
 .3-2پژوهشهای داخلی
سیادم گودرزی ( )3136بامطالعهی  52نفر از م یراز مرد زز د رهی دبیرسیتاز بیا
در نظر گرفتن یوگیهای شخصیتی چوز در زگرایی ،بر زگرایی ،ثبام رفتاری ر ازرنجوری
بیاز داشتن که بین یوگیهای شخصیتی م یراز جوسازمانی رابطهی مسیتقیم معنیاداری
جود دارد
ضلیییپییور ه کییاراز ( )3131در مطالعییهای تحییت عنییواز اثییرام خودشیییفتگی م ی یراز
برآشفتگی سیازماز هیا ،بییاز کردنی کیه شناسیایی یوگییهیای شخصییتی می یراز بیه ییوه
خودشیفتگی در بین آناز میتوان بر فرآین تص یم گیری م یراز اثرگذار بوده این امر بهنوبیه
خود میتوان دلیل ع م شایستگی بیکفایتی م یریتی در سطو مختلف می یریت رهبیری
سازماز باش ؛ زیرا تص یم ها تفکرام م یراز سازماز نقشی سرنوشتسیاز در پیشیبرد اهی ا
سازمانی دارد
جبارزادهکنگرلویی ه کاراز ( )3133در پو هشی با بررسی رابطهی بیین می یریت سیود
شرکت های گر ه (تلفیقی) بازده سهام برای  65ن ونیهی آمیاری طیی د رهی زمیانی -3133
 ،3132چنین بیاز کردن که بین م یریت سود در شرکتهای گیر ه (تلفیقیی) بیازده سیهام
شرکت اصلی رابطهی منفی معناداری جود دارد
خواجییوی ه کییاراز ( )3131در مطالعییهای بییا بررسییی رابطییهی بییین م ی یرم سییود
مسئولیتپذیری اجت اعی  335شرکت پذیرفته ش ه در بور

ا راق بهادار تهراز در بازه زمیانی
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 3133-3131به این نتیجه رسی ن که در ا د  %34از تغییرام مسیئولیتپیذیری اجت یاعی
شرکتها به طور معکو

تحت تأثیر متغیرهای ان ازهی شیرکت ،منیابع میالی می یریت سیود

است ازاین ر تعه ام سازمانی با م یریت سود ع لکرد مالی رابطهی منفی معناداری داشته
از سوی دیگر ع لکرد مالی با م یریت سود رابطهی مًبیت بیا مسیئولیتپیذیری اجت یاعی
شرکت ،رابطهی منفی معناداری دارد
مرادزادهفرد ه کاراز ( )3131با بررسی رابطیهی بیین پیاداش هیئیتمی یره مالکییت
نهادی با م یریت سود که از طرییق اضیالم تعهی ی اختییاری سینجی ه شی  ،بیرای  34شیرکت
پذیرفتهش ه در بور

ا راق بهادار تهراز طی بازه زمانی  3136-3133به ایین نتیجیه رسیی ن

که با افزایش درص مالکیت نهادی سهام ،انعطا پذیری شیرکت بیرای می یریت اضیالم تعهی ی
کاهشیافته عال ه براین بین میزاز پاداش هیئتم یره م یریت سود رابطهی مستقیم جیود
دارد
ص ی ر اصییفهانی ثقفییی ( )3133در پو هشییی پیام ی های دسییتکییاری سییود از طریییق
فعالیتهای اضعی با مشاه هی  213شرکت پذیرفتهش ه در بور

ا راق بهادار تهراز برای بیازه

زمانی  3113-3131از طریق بررسی ر شهای نظیر ارائیهی تخفییف فیر ش ،تسیهیل شیرایط
اعتباری فر ش ،تولی بیشازا

کاهش هزینههای اختیاری ،چنین بیاز کردن که دستکاری

اضالم اضعی از سوی م یراز میتوان بر ع لکرد سنوام آتی شرکتها تیأثیر منفیی معنیاداری
داشته باش
باباجانی ه کاراز ( )3131در مطالعهای به بررسی رابطهی بین عی م تقیارز اطالعیاتی
م یریت سود با استفاده از اطالعام  333شیرکت طیی فاصیلهی زمیانی  3131-3133بیه ایین
نتیجه رسی ن که بین شاخص ترکیبی عی م تقیارز اطالعیاتی (متشیکل از پینج متغییر اجیم
معامالم ،نوساز ضی ت سهام ،نسبت ضی ت به سود ،تع اد ر زهای معیامالتی ع یر شیرکت)
سطو م یریت سود رابطهی مًبت معناداری جود دارد
کری ی رهن ای ر دپشتی ( )3136نیز بیه پو هشیی درزمینیهی تیورشهیای رفتیاری
انگیزههای م یریت سود با بهرهگیری از نتایج  111پرسشنامه ،نشاز دادن که بین ماکیا لیسیم
(فرصتطلبی) م یریت سود کارا فرصتطلبانه رابطهی مستقیم معناداری جیود داشیته
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هرچه فرد با توجه به تورش رفتاری فرصتطلبتر است بیشتر اض ام بیه می یریت سیود کیارا
فرصتطلبانه میکن
 .4فرضیهها و روش پژوهش
 .4-1فرضیههای پژوهش
این فر
انجام میدهن

جود دارد که م یراز خودشیفته ،فعالیتهای مرتبط با م یریت سود بیشتیری
همچنین بر ز این رفتار شخصیتی در بین آناز منجر به ن ایش ع لکیرد میالی

مناسب در کوتاهم م خواه ش
مطابق با این است ال

پو هشهای ضبلی ذکرش ه ،فرریههیای پیو هش ااریر بیه ایین

صورم بیاز میشود:
فرضیهی اصلی اول :خودشیفتگی م یراز بر م یریت سود تأثیر مًبت معناداری دارد؛
فرریه ی فرعی ا  :خودشیفتگی م یراز بر درآم های اختیاری 11تأثیر مًبت معناداری
دارد؛
فرریه ی فرعی د م :خودشیفتگی م یراز بر اضالم تعه ی اختیاری تأثیر مًبت معناداری
دارد؛
فرضیهی اصلی دوم :خودشیفتگی م یراز بر ع لکرد مالی تأثیر مًبت معناداری دارد؛
فرریه ی فرعی سوم :خودشیفتگی م یراز بر نسبت بازده داراییها تأثیر مًبت معناداری
دارد؛
فرریه ی فرعی چهارم :خودشیفتگی م یراز بر نسبت ضی یت-سیود-رشی تیأثیر مًبیت
معناداری دارد
 .4-2روش و نمونهی آماری پژوهش
این پو هش کاربردی است طر پو هش آز از نوع شبه تجربیی بیا اسیتفاده از ر یکیرد
پس ر ی ادی (از طریق اطالعام گذشته) است زمانی از ر ش پسر ی ادی استفاده میشود کیه
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پو هشگر پس از ضوع ر ی ادها به بررسی موروع میپیردازد هیمچنیین امکیاز دسیتکیاری
متغیرهای مستقل جود ن ارد (ن ازی)63 13 :3133 ،؛ همچنین برای تجزیه تحلیل آمیاری
دادهها از آمار توصیفی استفادهش ه برای آزموز فرریههای پو هش از ر یکیرد تحلییل مسییر
(فن معادالم ساختاری) استفادهش ه است جامعهی آمیاری میورد آزمیوز پیو هش نییز شیامل
ا راق بهادار تهراز برای یک د رهی  32سیاله از سیا

کلیهی شرکتهای پذیرفتهش ه در بور

 3132الی  3131است؛ اما به دلیل برخی ناه اهنگی ها میاز اعاای جامعه ،شرایط زییر بیرای
انتخاد ن ونهی آماری م نظر ضرار گرفت:
الف شرکت های ن ونیه جیزء بانیکهیا ملسسیام میالی (شیرکتهیای سیرمایهگیذاری،
لیزینی هیا) نباشین ؛ زییرا افشیای اطالعیام میالی

اسطهگری مالی ،شرکتهای هلی ین

ساختارهای راهبردی شرکتی در آزها متفا م است؛
د سا مالی شرکتها منتهی به پایاز اسفن ماه هرسا باش ؛
پ تا پایاز سا مالی  3133در بور

ا راق بهادار تهراز پذیرفتهش ه باشن ؛

م در د رهی زمانی موردنظر تغییر سا مالی ن اده باشن ؛
ث اطالعام مالی غیرمالی موردنیاز (به یوه عکس پرسنلی ت یامرخ می یراز) بیهمنظیور
استخراج دادههای موردنیاز در دستر

باش

با توجه به بررسیهای انجامش ه ،تع اد  52شرکت ( 426سا -شرکت) برای بازه زمیانی
 3132الی  3131دارای شرایط باال بوده برای ن ونهی آماری انتخاد ش ن اطالعام موردنیاز
شرکتهای منتخب با مراجعه به صورمهای مالی یادداشتهای توریحی ه یراه صیورمهیای
مالی شرکتهای پذیرفتهش ه در بور
سییازماز بییور

ا راق بهادار تهراز موجود در سامانهی م یریت پیو هش

ا راق بهییادار تهییراز ،سییامانهی کیی ا

نییرمافییزار رهآ رد نییوین نسییخهی 1

گردآ ریش هان درنهایت دادهها با استفاده از نرمافزار اکسل آمادهش ن

سپس بیا اسیتفاده از

نرمافزارهای  SPSS Smart PLS ،Image Jنسخهی  22تجزیه تحلییل نهیایی انجیامگرفتیه
است
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 .3-4فن معادالت ساختاری (تحلیل مسیر)
یکی از ه

های اصلی فنهای چن متغیره مانن رگرسییوزهیای چنی متغییره ،تحلییل

عاملی ،تحلیل اریانس چن متغیری ر شهایی نظیر آز گسترش توانایی تبیینی پو هشیگر
افزایش کارایی آماری است الگویابی معادالم ساختاری به بررسی مج وعهای از ر ابط ابستگی
بهطور همزماز میپردازد جذابیت الگویابی معادالم ساختاری در اوزههای مختلیف عل یی بیه
د دلیل اساسی است:
الف) این شیوه در مواجهه با ر ابط چن گانهی همزماز ،ر ش مستقی ی به دست میدهی
که دارای کارایی آماری نیز است؛
د) توانایی این شیوه در ارزیابی ر ابط بهطور چن جانبه سبب ش ه که پیو هش از تحلییل
اکتشافی به تحلیل تأیی ی انتقا یاب این انتقا بیهنوبیهی خیود سیبب مییشیود تیا نگرشیی
منظمتر کلیتر از مسائل پ ی ار شود (امانی ه کاراز)3133 ،
 .5متغیرهای پژوهش
 .5-1متغیر مستقل
در این پو هش خودشیفتگی م یراز بهعنواز متغیر مستقل در نظر گرفته میشیود بیرای
ان ازهگیری خودشیفتگی می یراز ،مشیابه بیا پیو هش ا لسین ه کیاراز ( )2136ا لسین
استکلبرگ ( )2134از د معیار عکس م یراز شیاخص پیاداش نقی ی می یراز اسیتفادهشی ه
است در رابطه با معیار ان ازه گیری عکس م یراز الزم به توری است که در پو هش یادش ه از
ان ازهی عکس م یراز که در صیورمهیای میالی ارائیه مییشیود ،در ضالیب امتییازدهی ییوهای
استفادهش ه است؛ اما به خاطر اینکه در ایراز عکس م یراز در صورمهای مالی ارائه ن یشیود
از معیار جایگزین مطابق با پیو هش نی

ه کیاراز ( )2133جییا ه کیاراز ( )2136از

میزاز شاخص هورموز تستوستر ز م یرعامل به شر زیر استفادهش ه است:
نسبت پهنای صورم تقسیمبر بلن ای صورم م یرعامل شرکت که بهصورم فاصیلهی بیین
د گیجگاه (پهنای صورم) ،تقسیمبر فاصلهی بین ابر تا لب باالیی (بلن ای صورم) ان ازهگیری
میشود نسبت این ان ازهگیری پهنا به بلن ا بهعنواز  16WHRبیاز مییشیود مطالعیام نشیاز
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میدهن که  WHRیک دلیل اصلی برای رفتارهیای مربیوط بیه تستوسیتر ز در میرداز اسیت
( ان

ه کاراز2133 ،؛ جیا ه کاراز )2136 ،استیرام پیرم ( )2131نشیاز دادنی کیه

سنجش پهنای چهرهی انساز به درازای صورم (نسبت عر

به ارتفاع) از خصوصیام د ریختی

جنسیتی هورمیوز تستوسیتر ز اسیت کیه عیاملی بیرای سینجش مییزاز گیرایش بیه رفتیار
خشونتآمیز تهاج ی در مرداز است لوئیس ه کاراز ( )2132نیز نشاز دادنی کیه نسیبت
عر

به ارتفاع چهره با یوگیهایی همچوز خشونت تهاجم ،رفتار غیراخالضی ،سیودجویی در

کسب کار ااک یت ه راه است همچنین پو هشهای اخیر نیز بییانگر ایین موریوعانی کیه
میزاز هورموز تستوستر ز در مرداز با سیط خودشییفتگی آنیاز در ارتبیاط اسیت (پفکتیچیر،
 )2134درنهاییت ،در ایین پییو هش  WHRییک متغیییر د جهیی اسییت کیه بییه ایین صییورم
ان ازهگیری میشود :اگر  WHRبزرگتیر از میانیهی صینعت ن ونیهی موردبررسیی باشی (کیه
نشازدهن هی هورموز تستوستر ز باالست) ع د یک را اختیار میکن  ،در غیر این صورم ع د
صفر را در بر میگیرد
ازآنجایی که به طورمع و در سازمازها م یراز اجرایی خودشیفته پاداشهای بیشتیری
برای خود ضائل ش ه از این طریق موضعیت خود را در سیازماز مسیتحکم مییکننی (اُریلیی
ه کاراز ،)2136 ،شاخص پاداش نق ی م یراز نیز از تقسیم پاداش نق ی مصیود در جلسیهی
مج ع ع ومی بر کل اقوق دست زد پرداختی سا مالی شرکت به دست خواه آم

شکل  :1نحوهی اندازهگیری شاخص هورمون تستوسترون
(اقتباس از جیا و همکاران)1241 :2114 ،
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 .5-2متغیرهای وابسته
متغیرهای ابسته ی پو هش اارر شامل شاخص های مرتبط با م یریت سود (درآمی های
اختیاری اضالم تعه ی اختیاری) ع لکرد مالی (نسبت بازده داراییها نسبت ضی یت-سیود-
رش ) شرکتها به شر زیر است
درآمدهای اختیاری :در پو هش اارر بیر مبنیای ر یکیرد اسیتوبن )2131( 15از معییار
درآم اختیاری به شر زیر استفاده میشود
رابطهی )3
 :∆ARتغییرام در اسادهای دریافتنی :∆R ،تغییرام در درآم  :ε ،باضیمان هی الگو کیه
بیانگر معیار درآم اختیاری است کشش هرچه بیشتر باضیمان هی الگو به س ت اعی اد مًبیت
بیانگر اات ا افزایش استفاده م یراز از فعالیتهای منتهی به م یریت سود است
اقالم تعهدی اختیاری :بر مبنای ر یکرد کوتاری ه کاراز )2115( 14از کیفییت اضیالم
تعه ی تع یلش ه برای کنتر آثار ع لکرد شرکت بر کیفیت اضالم تعه ی به شر زیر استفاده
میشود
رابطهی )2
)

(

)

(

 :ACCکل اضالم تعه ی (تفا م بین سود ع لییاتی جرییاز جیه نقی ع لییاتی):∆R ،
تغییرام در درآم  :∆AR ،تغییرام در اسادهای دریافتنی :PPE ،داراییهیای ثابیت مشیهود،
 :ROAنرخ بازده داراییها :TA ،ج ع داراییها :ε ،باضیمان هی الگو کیه بییانگر معییار کیفییت
اضالم تعه ی است
نرخ بازده داراییها ( :)ROAدر سا های کنونی تحلیلگراز مالی پیشینهاد کیردهانی کیه
هنگام محاسبه  ROAبای هر د ع د صورم مخرج کسر تع یل شون تا بتواز بیرای ارزییابی
سودآ ری شرکت از این نسبت به شیوهی بهتری استفاده کرد
رابطهی )1
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 :EBITسود ع لیاتی :Average Total Assets ،میانگین کل داراییها
نسبت قیمت-سود-رشد :نسبت  PEGبه عنواز ابزاری ارزشی ن در ارزییابی سیهام در
اا رش است این نسبت در برآ رد اینکه چه مقی ار رشی در ضی یت سیهام در ایا ااریر
منظور ش ه است ،ک ک می کن

معیاری مناسب برای مقایسهی سهامی است که با نیرخهیای

متفا م رش میکن ازاینر اگر  PEG>1باش  ،ضی ت سهم نسبت به نرخ رشی سیود آز بیاال
است؛ بنابراین فر ش آز پیشنهاد میشود اگر  PEG<1باش  ،بازار ضی تی پیایین بیرای سیهم
در نظر گرفته است ،لذا خری آز پیشنهاد میشود (استوز)2116 ،11
رابطهی )6
 :P/Eنسبت ضی ت به سود هر سهم :g ،رش سود
 .5-3متغیرهای کنترلی
متغیرهای کنترلی مورداستفاده در پو هش اارر مشابه بیا مطالعیهی ا لسین ه کیاراز
( )2136فرینو ه کاراز ( )2135به شر نگاره زیر محاسبه میشون :
نگاره  :1متغیرهای کنترلی مورداستفاده در پژوهش
متغیر

نحوه ان ازهگیری

ان ازهی شرکت ()FSIZE

لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام شرکت در ابت ای د ره

اهرم مالی ()LEV

تقسیم کل ب هیها به کل داراییهای شرکت

نرخ بازده اقوق صااباز سهام ()ROE

سود ع لیاتی تقسیمبر میانگین اقوق صااباز سهام شرکت

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار

ارزش دفتری اقوق صااباز سهام تقسیمبر ارزش بازار

()BTM

شرکت

درص مالکیت نهادی ()INOWNER

تع اد سهام عادی شرکت در دست مالکاز اقوضی تقسیمبر
تع اد کل سهام عادی شرکت در ابت ای د ره
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 .6یافتههای پژوهش
 .6-1آمار توصیفی
نگاره ش ارهی  2آمار توصیفی برای ه ه ی متغیرهیای پیو هش طبیق محی دیت زمیانی
یادش ه در بخش فرریههای پو هش را نشاز میده ه ازگونه کیه نگیاره شی ارهی  2نشیاز
می ده  ،مییانگین شیاخص هورمیوز تستوسیتر ز در ای د  1/51اسیت کیه بییانگر اات یا
خودشیفته بودز نی ی از مقامام ارش مالی یا سازمانی شرکتهای ن ونه است در این راستا بیا
توجه به میانگین شاخص پاداش نق ی م یراز میتواز بیاز کرد که میزاز پاداش پرداختیی بیه
م یراز در ا د  33درص از کل اقوق دست زد پرداختیی سیا میالی شیرکتهیا اسیت از
سوی دیگر مشاه ه میشود که میانگین نسبت اهیرم میالی بییش از  1/43اسیت کیه ایین امیر
بازگوکنن هی آز است که  %42از دارایییهیای سیازماز از طرییق بی هیهیا تیأمین مییشیون ؛
همچنین مالاظه می شود که میانگین بازده داراییهای شرکتهای ن ونه در ا د  1/34است
این بازدهی پایین ،اات ا دارد به دلیل باال بودز شاخص هورموز تستوستر ز م یراز باش
نگاره  :2آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش
میانگین

میانه

انحرا
معیار

بیشینه

ک ینه

آماره
شاخص هورموزتستوستر ز

1/6354

1/111

1/5116

3/111

1/111

شاخص پاداش نق ی

1/33115

1/3133

1/1422

1/1312

1/111

درآم اختیاری

1/3151

1/3336

1/3233

1/1461

-2/1133

اضالم تعه ی اختیاری

1/2131

1/1336

1/3613

1/4561

-1/3116

بازده داراییها

1/3435

1/3231

1/3461

1/3641

-1/111

نسبت ضی ت-سود-رش

-3/121

-1/131

31/1411

6/141

-33/356

ان ازهی شرکت

33/4353

33/11

1/4341

36/151

31/111

اهرم مالی

1/4353

1/461

1/2131

1/3243

1/342

بازده اقوق صااباز سهام

1/2261

1/231

1/6526

3/221

-1/61

ارزش دفتری به ارزش بازار

1/1153

1/6323

1/1323

3/2313

1/1364

درص مالکیت نهادی

1/6412

1/1136

3/1113

1/3343

1/3114

متغیر

تأثير خودشيفتگی مدیران بر مدیریت سود و عملکرد مالی

593

 .6-2بررسی پایایی (ایستایی) متغیرها
ضبل از برآ رد الگو بای ایستایی متغیرهای مورداستفاده در الگو موردبررسی ضرار گیرد اگیر
متغیرهای مورداستفاده در برآ رد م
متغیرهای مستقل

 ،ناپایا باشن  ،م کین اسیت هییا رابطیهی منطقیی بیین

ابسته جود ن اشته باش هم چنین ناپایایی متغیرها موجب افزایش کاذد

در رریب تعیین میشون ؛ بنابراین ،درصورتیکه متغیری پایا نیست ،بای با تفارل گییریهیای
متوالی آز را پایا کرد تا از ضوع رگرسیوز کاذد جلوگیری شود مطابق با نگیاره شی ارهی  1در
کلیه متغیرهای مستقل ،ابسته کنترلی سط معناداری در آزموز ریشهی اا لوین ،لیین
چو (کوچکتر از  )1/15مشاه ه میشود نشازدهن هی این است که متغیرها پایا هستن
نگاره  :3بررسی پایایی متغیرهای پژوهش
آزموز لوین ،لین چو
متغیرها

آماره آزموز سط معناداری

متغیرها

آزموز لوین ،لین چو
سط
آماره
معناداری
آزموز

شاخص هورموز
تستوستر ز

5/5423

1/1111

ان ازهی شرکت

4/6312

1/1111

شاخص پاداش نق ی

6/2162

1/1111

اهرم مالی

5/1263

1/1111

درآم اختیاری

5/3361

1/1111

بازده اقوق صااباز
سهام

3/3233

1/1111

اضالم تعه ی اختیاری

6/2313

1/1111

ارزش دفتری به
ارزش بازار

4/2136

1/1111

بازده داراییها

1/4331

1/1113

درص مالکیت
نهادی

1/2536

1/1112

نسبت ضی ت-سود-
رش

6/3312

1/1111

 .6-3آزمون فرضیههای پژوهش
با توجه به شکل ش ارهی  2نگاره ش ارهی  ،6آماره  tبیرای هیر چهیار مسییر (رابطیهی

511
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خودشیفتگی م یراز با درآم اختیاری ،اضالم تعه ی اختیاری ،بازده داراییها نسیبت ضی یت-
سود-رش ) ،به ترتیب 2/156 2/123 ،2/314 ،1/236 ،است این آمارهها در سیط اط ینیاز
 35درص کلیهی ررایب رگرسیونی مسیرها ،مطابق نگاره ش ارهی  6معنادار است؛ اما مشاه ه
میشود که ررایب رگرسیونی مسیرهای  6 1رعیف است همچنین با توجه به مق ار  R2هیر
چهار مسیر ،مشاه ه میشود که بیشترین  R2مرتبط با مسیر ییک اسیت کیه برابیر بیا 1/233
است؛ بنابراین با توجه به این مق ار میتواز بیاز کیرد کیه در ای د  23/3درصی از تغیییرام
متغیر ابسته به سیله ی متغیرهای مستقل کنترلی در مسیر یادش ه پییشبینییشی ه اسیت
سرانجام با توجه به نتایج هر چهار مسیر می تواز بیاز کرد که متغیر خودشییفتگی می یراز بیر
درآم اختیاری اضالم تعه ی اختیاری بهعنواز د معیار م یریت سود ،تأثیر مًبت معناداری
دارد هم چنین با افزایش خودشیفتگی در بین م یراز مشاه ه میشود که شاخصهای مرتبط
با ع لکرد مالی شرکتها با شیب کم ر به افزایش است

درآمد اختیاری

ان ازهی شرکت

مسیر 3
مسیر 2

خودشیفتگی مدیران

اقالم تعهدی اختیاری

اهرم مالی

بازده داراییها

بازده سرمایه

مسیر 1
مسیر 6

شاخص
هورموز

شاخص
پاداش

قیمت-سود-رشد

نسبت ارزش
درص مالکیت

شکل  :2خالصهی نتایج آزمون فرضیهها
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نگاره  :4خالصهی نتایج آزمون فرضیه اصلی پژوهش
متغیر

ررایب رگرسیوز
مسیر

R2

آماره t

سط معناداری

مسیر 3

1/441

1/233

1/236

1/1136

مسیر 2

1/611

1/311

2/314

1/1116

مسیر 1

1/143

1/334

2/123

1/1262

مسیر 6

1/1311

1/333

2/156

1/1612

(NARCISSISMj,t = α0 + α1 REVj,t + α2 SIZE j,t + α3 LEV j,t + α4 ROE j,t +α5 )3
INOWNERj,t + εj,t
(NARCISSISMj,t = α0 + α1 ACCj,t + α2 SIZE j,t + α3 LEV j,t + α4 ROE j,t +α5 )2
INOWNER j,t + εj,t
(NARCISSISMj,t = α0 + α1 ROAj,t + α2 SIZE j,t + α3 LEV j,t + α4 BTM j,t +α5 )1
INOWNER j,t + εj,t
(NARCISSISMj,t = α0 + α1 PEGj,t + α2 SIZE j,t + α3 LEV j,t + α4 BTM j,t +α5 )6
INOWNER j,t + εj,t

همچنین شاخص اریانس استخراجش ه ( )AVEنیز اعتبار مناسب ابزارهای ان ازهگیری
پو هش را ن ایش میده (این شاخص بای مق اری بیش از  1/5داشته باش ) از سوی دیگر بر
اسا

 CVCکه به ترتیب بیانگر شاخص بررسی اعتبار اشو (افز نگی)

آماره CVR

شاخص بررسی اعتبار اشتراک (ر ایی متقاطع) است ،با ن ایش اع اد مًبت برای هر چهار
مسیر ،نشانگر کیفیت مناسب الگوی ساختاری برای مسیرهای پو هش است
نگاره  :5خالصهی آمارههای مرتبط با مدل پژوهش
متغیر

AVE

CVR

CVC

خودشیفتگی م یراز

1/416

1/552

1/432

درآم اختیاری

1/513

1/633

1/642

اضالم تعه ی اختیاری

1/634

1/323

1/331

بازده داراییها

1/141

1/151

1/614

ضی ت-سود-رش

1/431

1/241

1/161

512
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 .7نتیجهگیری و پیشنهادها
ازآنجاکه م یراز ارش اارر در سیازماز بیا درجیهی توانیاییهیای مختلیف هسیتن  ،لیذا
یوگیهای شخصیتی این افراد زمینهساز بر ز رفتارهای آناز است دراینبین خودشییفتگی کیه
بهطور گسترده به عنیواز ییک اخیتال شخصییت موردمطالعیه ضرارگرفتیه اسیت ،دارای چنیین
یوگی هایی در میاز م یراز است :ااسا

ع یق از اه یت شخصی ،اشتغا ذهنی با تخییالم

موفقیت ،با ر به اینکه فردی خاص یا بیه تاست ،بهره کشی در ر ابیط بیین فیردی ،اسیادم
رزی ز به دیگراز داشتن نگرش متکبرانه؛ بنابراین درک آثاری که این نوع یوگی شخصییتی
می توان بر شرکت داشته باش از اه یت بسزایی برخوردار است همچنین عالمتدهی اطالعام
خصوصی بیه سییلهی می یریت ،انتخیادهیای فرصیتطلبانیه در طیی محی دیتهیای اصیو
پذیرفتهش ه اساب اری ،اشتباه تقلیب را مییتیواز در ضالیب ن ونیههیایی از می یریت سیود
به عنواز بازتابی از نوع نگرش شخصیت آناز برش رد درنتیجه بر اسا

شواه بهدستآم ه از

فرریههای پو هش ،میتواز اینچنین بیاز کرد که م یراز خودشیفته بیرای تأییی  ،تصی یق
تشویق از سوی ذینفعاز همچنین افظ ارتقای جایگیاه خیویش درصی د ن یایش ع لکیرد
مالی مطلود در کوتاهم م از طریق فعالیتهای منتهی به م یریت سیود هسیتن افیز زبیراین
نتایج پو هش اارر مبین آز است که م یراز خودشیفته در شیرکتهیای بیزرگ بیا درصی
مالکاز نهادی باال برای اثبام یوگیهای خود در بین ذینفعاز با ن ایش ع لکرد مالی مطلیود
در کوتاهم م از طریق فعالیتهای مرتبط با م یریت سود ،بیشتر بهرهگیری خواهن کرد؛ پیس
مطابق با مبانی نظری پیشینههای مرتبط ،نتایج آماری آزموز فررییههیای پیو هش بیهطیور
مستقیم غیرمستقیم ه سو با نتایج پو هشهای ا لسن ه کاراز ( ،)2136جیود ه کیاراز
( ،)2135فرینو ه کاراز ( )2135ا لسن استکلبرگ ( )2134است
بر مبنای یافتههای پو هش ،پیشنهادهای کاربردی زیر به سرمایهگذاراز سازماز بور
ا راق بهادار ارائه میشود:
الف) ازآنجاکه خودشیفتگی در بین م یراز منجر به استفادهی آناز از فعالیتهای خارج از
اصو

مبانی اساب اری برای ن ایش ع لکرد مالی مطلود در کوتاهم م میشود به دلیل

ع م ثبام این ع لکرد مالی مطلود در بلن م م ،لذا به سرمایهگذاراز پیشنهاد میشود که در
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هنگام تص یم گیری برای خری سهام شرکت موردنظر ات ا به ع لکرد مالی بلن م م آز نیز
توجه یوهای داشته باشن ؛
د) سازمازهای ضانوز گذار (چوز سازماز بور

ا راق بهادار سازماز اسابرسی) بیرای

پیشگیری از مخاطرام ناشی از خودشیفتگی م یراز ک ک بیه سیرمایهگیذاراز بیرای گیرفتن
تص یمگیریهای بهینه ،میتوانن با انتشار دستورالع لهای مرتبط ،شرکتهای پذیرفتهشی ه را
ملزم به ارائهی صورم ع لکرد مالی میازد رهای بلن م م کنن
 .8محدودیتهای پژوهش
در پو هشهای عل ی ه انن سایر فعالیتهای دیگ ر مشکالتی جود دارد که مانع از ر ن
فعالیت پو هش در شرایط عادی میشود نتایج پو هش را تحت تأثیر ضرار میده میتواز
مهمترین مح دیتهایی را که در سط کلیهی شرکتهای پذیرفتهش ه در بور

ا راق بهادار

تهراز در پو هش اارر با آز برخورد ش به شر زیر بیاز کرد:
الف ع م دسترسی به عکس پرسنلی ت امی م یراز شاغل در شرکتهای پذیرفتهش ه در
بور

ا راق بهادار تهراز؛
د نبود اطالعام کافی در رابطه با میزاز پاداش غیر نق ی اختصاص دادهش ه به م یراز

شاغل در شرکتهای پذیرفتهش ه در بور

ا راق بهادار تهراز
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