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چكيده
خودشیفتگی یک ویژگی شخصیتی است که فرد در آن تمایل دارد مورد تحسین واقع شده و
در مورد خود اغراق و بزرگنمایی نماید .مدیران خودشیفته بیشتر قادر خواهند بود تا از قدرت و
عدم تقارن اطالعات به منظور مداخله در گزارشگری مالی نادرست استفاده کنند .در این تحقیق به
بررسی تأ ثیر خودشیفتگی مدیران عامل بر شفافیت گزارشگری مالی پرداخته شده است .با توجه به
محدودیتهای تحقیق 111 ،شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار
گرفته است .برای اندازه گیری متغیر خودشیفتگی از اندازه امضاء مدیران عامل و جهت سنجش
شفافیت گزارشگری مالی از معیار چندبُعدی که دامنه وسیعی از مفاهیم مرتبط با شفافیت را
پوشش میدهد ،استفاده گردیده است .مفهوم شفافیت بیانشده ،مشتمل بر هر دو مجرای انتشار
اطالعات عمومی و خصوصی شرکت بوده و هر دو بُعد مقدار و کیفیت اطالعات را در نظر میگیرد.
نتایج تحقیق نشان می دهد که خودشیفتگی مدیران عامل اثر منفی بر شفافیت گزارشگری مالی
دارد ،اما این تأثیر معنادار نشده است .همچنین بین دیگر ویژگی رفتاری مدیران یعنی متغیر
اطمینان بیش از حد و شفافیت گزارشگری مالی رابطه منفی و معناداری مشاهده گردیده است.
واژههای کليدی :خودشیفتگی مدیران عامل ،اندازه امضاء ،شفافیت گزارشگری مالی،مالی رفتاری.
 -1گروه حسابداری ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران.
 -2گروه حسابداری ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران .نویسنده مسئولmehdi12may@yahoo.com .

 -3گروه حسابداری ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران.
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 -1مقدمه
بورس اوراق بهادار بهعنوان مكانی برای شكلدهی جریان تأأمین مأالی و سأرمایهگأذاری نقأش
عمدهای را در افزایش تولید کشور دارا بوده و از این طریق در راسأتای پیشأرفت کشأور از اهمیتأی
حیاتی برخوردار میباشد؛ اما مسئله مهم در این زمینه شكلدهی درست این جریان توسط نیروهای
موجود در بازار است ،که این خود منوط به آن میباشد کأه پأروهههأایی بأا حأداک ر بأازده توسأط
سرمایهگذاران شناسایی گردد .تصمیمگیری بأرای شناسأایی چنأین پأروهههأایی همأواره مسأتلزم
استفاده از اطالعاتی قابل اتكا و مربوط بهمنظور استفاده در مدلهای تصمیمگیری مأیباشأد .بأرای
تصمیم گیری سرمایهگذاران بالقوه و بالفعل بازار سرمایه ،این اطالعات تنها زمانی مأثثر هسأتند کأه
دارای کیفیت باشند .زمانی کأه بازارهأای سأرمایه در ابتأدای سأال  1111بأه او خأود رسأیدند،
ورشكستگی و رسوایی پارهای از شرکتها به تدریج اعتماد سأرمایه گأذاران را نسأبت بأه مسأئولیت
گزارشدهی اطالعات ضعیف کرد و موضوع اعتماد عمومی به کیفیت اطالعات گزارش شأده مطأر
شد .لذا این مسئله سبب شد که شفافیت اطالعات در فرآیند گزارشگری مأالی مأورد توجأه عمیأق
مجامع حرفهای قرار گیرد (صمدی لرگانی و آراد .)111 ،1911 ،یكی از مواردی کأه تأأثیرگأذار بأر
شفافیت گزارشگری مالی در شرکتها میباشد ،ویژگیهای شخصیتی مدیران از جمله خودشیفتگی
است که رفتار و نوع تصمیمات آنها را در سازمان تحتالشعاع قرار میدهأد .خودشأیفتگی ترکیأب
مهمی از صفات و فرآیندهای شخصأیت اسأت کأه بأا ویژگأیهأایی از قبیأل بأزر بینأی در عأین
شكنندگی خود ،اشتغال ذهنی در مورد موفقیت ،احساس محق بودن ،انتظار مأورد تحسأین واقأع-
شدن (آمز و همكاران ،)441 ،1112 ،1تخیالت مربوط به قدرت زیاد ،زیبایی و موفقیأت ،حساسأیت
زیاد به انتقاد و تمایل به بهأره کشأی از دیگأران در روابأط بأین فأردی (روسأاریو و وایأت،1112 ،1
 )1102مشخص میشود .با توجه به ویژگیهای شخصیتی مدیران خودشیفته ،انتظأار مأیرود ایأن
مدیران به اقداماتی سوق پیدا کنند که از عرف سرباز زده و در پی توجّه و سأتایش دیگأران باشأند؛
این اقدامات ،احتمال فعالیتهای غیراخالقی مانند دستكاری در صورتهای مالی را افزایش داده که
در نهایت کاهش شفافیت گزارشگری مالی را موجب خواهد شد .بر این اساس ،هدف از اجأرای ایأن
پژوهش ،بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران عامل بر شفافیت گزارشگری مالی شرکتها میباشأد .از
آنجا که تاکنون پژوهشی در زمینأه ارتبأاط بأین خودشأیفتگی مأدیران عامأل بأا متغیأر شأفافیت
گزارشگری مالی در سأط داخلأی و بأینالمللأی انجأام نشأده اسأت و همچنأین سأنجش مفهأوم
خودشیفتگی با استفاده از اندازه امضاء در هیچ پژوهش داخلی مورد بررسی قرار نگرفتأه اسأت ،لأذا
بررسی این موضوعات حائز اهمیت بوده و نتایج این پژوهش میتواند برای پژوهشأگران و اسأتفاده-
کنندگان اطالعات مالی مفید واقع گردد.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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 -2مبانی نظری و مروری بر پيشينه پژوهش
 -1-2مبانی نظری پژوهش
شفافیت ،هسته مرکزی گزارشگری مالی مدرن است که به استفادهکنندگان در شناخت واحأد -
تجاری کمک میکند .تحقیقات پیشین (مانند لنگ و میفیت )119 ،1111 ،9نشان دادهاند که یكأی
از مهم ترین عواملی که موجب جذابیت شرکت از دیدگاه سرمایهگذاران میشود ،شفافیت اسأت .بأر
مبنای این تحقیقات ،شفافیت در گزارشگری مالی سبب افزایش آگاهی و اطمینأان سأرمایهگأذاران
شده و انتظار می رود که کاهش هزینه سرمایه شرکت را به دنبال داشته باشد .در طرف مقابل ،عأدم
شفافیت می تواند موجب بدبینی و کژ اخالقی شده و در نهایت به ارزشگذاری ضعیف شرکت و عدم
اطمینان بینجامد (عرب مازار و همكأاران .)19 ،1911،گرچأه شأفافیت بأهعنأوان ویژگأی مطلأوب
گزارش های مالی عنوان گردیده است ،اما تعریف جامعی که مورد پأذیرش عمأوم باشأد ،از آن ارائأه
نشده است .بوشمن و همكاران )112 ،1114( 4شفافیت گزارشگری مالی 2را بأهعنأوان" :دسترسأی
گسترده به اطالعات مربوط و قابل استناد در مورد عملكرد دوره ،موقعیت مالی ،فرصتهای سرمایه-
گذاری ،راهبری ،ارزش و ریسک شرکتهایی که مورد مبادله عموم قرار میگیرند" تعریف کردهانأد.
از دیدگاه بارث و اسچیپر )109 ،1112( 2شفافیت گزارشگری مالی به این معنا است کأه"گأزارش-
های مالی واحد تجاری ،واقعیتهای اقتصادی واحد تجاری را به شیوهای که برای استفادهکننأدگان
صورتهای مالی قابل درک باشند ،ارائه کنند" .شفافیت شرکت ،اصطالحی اسأت کأه توسأط افأراد
مختلف به گونه متفاوتی تفسیر میگردد .عدهای از آن بهعنوان مفهأوم واحأدی ماننأد اقأالم افشأاء
شده در گزارش فعالیت سالیانه تعبیر میکنند (سنگوپتا .)421 ،1112 ،0عدهای معتقدند ،شأفافیت
به معنای انتشار اطالعات از کانالی به غیر از صورتهای مالی و یأا گأزارش فعالیأت سأالیانه ماننأد
کانال مطبوعات است (گرنون و میک ،)21 ،1110 ،2اما برخی نیز بر دیدگاه جامع مبتنی بر محأیط
اطالعاتی شرکت تأکید میکنند (بوشمن و همكاران .)110 ،1114 ،حجم وسأیعی از تحقیقأات کأه
بهدنبال معیاری برای اندازهگیری شفافیت گزارشگری مالی بودهانأد ،ایأن واقعیأت را دریافتنأد کأه
شفافیت ویژگی چند بُعدی محیط اطالعاتی شرکت است که بهصورت مسأتقیم قابأل انأدازهگیأری
نمیباشد و بنابراین در جستجوی شاخصهایی بودند تا با سازههای تئوریأک مأرتبط باشأند .جهأت
سنجش شفافیت گزارشگری مالی ممكن است از معیارهای تک بُعدی و یا چند بُعدی استفاده شود،
اما از آنجایی که معیارهای تک بُعدی ،سازههایی هستند که شفافیت را با خطا اندازهگیری میکننأد
(دبوکسی وگیلت ،)111 ،1119 ،1بسیاری از تحقیقات مانند پژوهشهای لئوز و همكاران،1119( 11
( )210 ،1119و بوشمن و همكاران ( )110 ،1114معیارهای جامعی از شفافیت طراحأی کأردهانأد
که ابعاد مختلف شفافیت گزارشگری مالی را میسنجند .با توجه به این موضوع که تمامی معیارهای
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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تک بُعدی ،شاخصهای غیرمستقیم و به احتمال زیاد مستقل شفافیت گزارشگری مالی مأیباشأند،
معیارهای چند بُعدی موجب افزایش توان تشریحی آزمونها میگردند .جهت ارزیأابی وسأیع ابعأاد
مختلف شفافیت شرکت در محیط اطالعاتی شأرکت ،تعریأف بوشأمن و همكأاران ( )110 ،1114از
شفافیت که توسط یوسفی اصل و همكاران ( )10 ،1919مطابق با شرایط محیطی ایران بومیسأازی
شده ،در این تحقیق مورد استفاده قرار میگیرد که دامنه وسیعی از مفأاهیم مأرتبط بأا شأفافیت را
پوشش میدهد .در ادامه ،به خودشیفتگی مدیران عامل بأهعنأوان یأک ویژگأی شخصأیتی کأه بأر
کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی شرکتها تأثیرگذار است ،پرداخته میشود.
خودشیفتگی 11تاریخچه گستردهای هم در حوزه روانشناسی شخصأیت و هأم در حأوزه روان-
شناسی بالینی دارد (کمپبل و فاستر .)112 ،1110 ،11خودشیفتگی اولین بأار بأهعنأوان یأک سأازه
بالینی ،با نام نوعی اختالل از نوشتههای فروید 19برخاسته؛ و به اختصأار اشأاره بأه حأالتی ذهنأی و
روانی دارد که یک انسان به دلیل توجه و عالقه زیاد به خود از محیط بیرونی و شأرایط سأایر افأراد
غافل میشأود (بأران .)249 ،1110 ،14واهه خودشأیفتگی را در روانشناسأی فأردی ،گأاه بأهجأای
اصطالحاتی مانند تحقیرکننده ،پوچی و خودپسندی استفاده میکنند و گاهی نیز در جامعهشناسأی
آن را بهجای نخبه گرایی و یا بیتفاوتی نسبت به سرنوشت دیگران مینامنأد .خودشأیفتگی معمأو
دربرگیرنده باور ها و حا تی مانند کمارزش دیدن سایرین در مقایسه با خود ،توقع زیأاد از دیگأران،
توجیه اشتباهات خود و به گردن دیگران انداختن آنهأا و (بأران ،)242 ،1110 ،اغأراق و میأل بأه
مورد تحسین واقعشدن (ریجسنبیلت و کمندر ،)414 ،1119 ،12حس محق بودن ،حسادت ورزیدن
به دیگران (شفیعی و صفارینیا ،)111 ،1911 ،تصور دارا بودن قدرت و موفقیت نامحأدود ،اسأتفاده
از دیگران در جهت پیشرفت و ارتقای خود از ویژگیهأای چنأین افأرادی شأمرده مأیشأود (مأک
هاسكی .)022 ،1112 ،12خودشیفتگان در مجموعهای از ابعاد همچون هوش ،خالقیت ،شایسأتگی و
قدرت رهبری ،امتیاز با یی به خود میدهند (چن .)90 ،1111 ،10گروه تحقیقأات بأالینی مأایو بأه
این نتیجه رسیدند افراد دچار اختالل شخصیت خودشیفته ،پشت ماسک اعتمأاد بأه نفأس بأیش از
حدّشان ،یک عزت نفس شكننده و آسیبپذیر نسبت به مالیمترین انتقادات دارند .با توجه به اینكأه
خودشیفتگی یک متغیّر شخصیتی مرتبط با میل به موفقیت نامحدود و قدرت میباشد جای تعجأب
نیست که بسیاری از افراد خودشیفته به دنبال موقعیتهای مأدیریتی بأرای ارضأای نیأاز خأود بأه
قدرت و شهرت میباشند .مدیرانی با خودشأیفتگی بأا ممكأن اسأت اقأداماتی کأه از دیأد مأردم
غیرممكن به نظر رسد یا احتمال موفقیت آنها نرود بهصورت خوشبینانه در نظر گرفته و بهمنظأور
جلب توجه دیگران ایأن اقأدامات جسأورانه را انجأام دهنأد (چأن .)42 ،1111 ،از آنجأا کأه افأراد
خودشیفته به دنبال جلب توجّه و ستایش دیگران مأیباشأند ،ایأن خصوصأیت شخصأیتی مأدیران
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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خودشیفته را در جهت انجأام اقأداماتی سوق میدهد که از عرف سأرباز زده و ایأن اقأدامات نهایتأا
عملكرد سأازمان را تحأت تأأثیر قأرار خواهأد داد (چترجأی و همبریأک .)921 ،1110 ،12مأدیران
خودشیفته بهمنظور حفظ موقعیأت رهبری ،مهارتهای خود را در فریب و تقلأب و تهدیأد بأهکأار
میگیرنأأد (روزنتأال و پیتینسأكی .)211 ،1112 ،11در بیشأتر مواقأع مأدیران خودشأیفته در پأی
دستیابی به دستاوردهای بزر در شرکت هستند .به همأین دلیأل آنأان بأه سأمتوسأوی اجأرای
اقدامات جسورانهی راهبردی-عملیاتی و انجام کسبوکارهای مخأاطرهآمیأز سأوق پیأدا مأیکننأد
(اولسن و استكلبر  )9 ،1112 ،11و ممكن است برای رسیدن به این هأدف و نشأان دادن بهتأرین
عملكرد از جانب خودشان به دیگران و نهایتا برای اینكأه مأورد تحسأین واقأعشأده و بأه رسأمیت
شناخته شوند و از این طریق عزت و بزرگی را برای خود فراهم کنند؛ به انجام فعالیتهای متقلبانأه
روی بیاورند (ریجسنبیلت و کمندر .)410 ،1119 ،مدیران خودشیفته همچنین ،خأود را بأه تعبیأر
نیچه بهعنوان «مردان برتر» میدانند که قوانین معمول بأرای آنهأا صأدق نمأیکنأد (نأوربر ،11
 .)114 ،1111این اعتقاد میتواند احتمال انجام فعالیتهای غیراخالقی را بیشأتر کأرده و تأوجیهی
برای فعالیتهای آنان باشأد (زیگلیأدوپولوس و همكأاران .)01 ،1111 ،11ایأن مأدیران ضأعفهأا و
نواقص خود را بهصورت حُسن میبیند و میخواهند به کمأک منطأقسأازی و تحریأف ،خأود را بأا
شخصیت قوی و بینقص نشان دهند .با توجه به مبانی نظری گفتهشده در ارتبأاط بأا ویژگأیهأای
شخصیتی مدیران خودشیفته انتظار میرود ،آن ها بیشأتر قأادر باشأند تأا از قأدرت و عأدم تقأارن
اطالعات به منظور مداخله در گزارشگری مالی نادرست استفاده کنند و خأود را فأردی موفأق جلأوه
داده و مورد تحسین دیگران واقع شوند و این موضوع باعث کاهش شفافیت گزارشگری مأالی مأی-
گردد (مارکز و همكاران1 ،1112 19؛ هام و همكاران.)1111 ،1110 ،14
 -2-2پيشينه پژوهش
کیم و همكاران ،)119 ،1112( 12در پژوهشی نقش تعدیلکننده خودشیفتگی مأدیرعامل را بأر
ارتباط بین اجتناب از عدم اطمینان و مسئولیت اجتماعی شرکت مأورد بررسأی قأرار دادنأد .آنهأا
برای اندازه گیری خودشیفتگی مدیران از چهار شاخص یعنی ،الف) برجستگی عكأس مأدیرعامل در
گزارش های سا نه ،ب) شهرت مدیرعامل در مجأالت ) ،حقأوق و مزایأای نقأدی مأدیرعامل کأه
تقسیم بر حقوق و مزایای دومین مدیر اجرایی رده بأا ی شأرکت مأیشأود و د) حقأوق و مزایأای
غیرنقدی مدیرعامل که بر حقوق و مزایای دومین مدیر اجرایی رده با ی شرکت تقسأیم مأیشأود؛
استفاده کردند .یافتهها نشان میدهد ،شرکتهایی که در جوامع دارای اجتناب از عدم اطمینان بأا
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فعالیت مینمایند ،مشارکت کمتری در مسئولیت اجتماعی داشأته و خودشأیفتگی مأدیرعامل ایأن
رابطه را بهطور م بت تعدیل میکند.
هام و همكاران ( ،)194 ،1112در تحقیقی بأا اسأتفاده از انأدازه امضأاءهای مأدیران عامأل در
بایگانی بورس اوراق بهادار که برای اندازهگیری خودشیفتگی افراد استفاده شد ،به بررسی رابطه بین
خودشیفتگی مدیرعامل و سیاستهای سرمایهگذاری و عملكرد شرکت پرداختند .یافتههأا حأاکی از
آن میباشد که خودشیفتگی مدیرعامل با بیش سأرمایهگأذاری (بأهخصأو در مخأار تحقیأق و
توسعه و تحصیل و ادغام) رابطه معناداری دارد .این ارتباط در خصو مخار سرمایهای یافت نشد.
همچنین ،شرکتهایی که توسط مدیران عامل خودشیفته رهبری میشدند ،بهرهوری مالی کمتأری
را به شكل سودآوری و جریانهای نقدی عملیاتی تجربه کردند.
مارکز و همكاران ( ،)1 ،1112در مطالعه خود تأثیر ویژگیهای شخصیتی مدیرعامل بأر افشأای
شرکتی با تجزیهوتحلیل لحن اعالمیه سود برای یک نمونه از  211مدیرعامل را مأورد بررسأی قأرار
دادند .برای اندازهگیری خودشیفتگی از سه شاخصِ اندازه عكس مدیرعامل ،میأزان حقأوق نقأدی و
حقوق غیرنقدی مدیرعامل اسأتفاده گردیأده اسأت .یافتأههأا نشأان مأیدهأد کأه مأدیران عامأل
خودشیفتهتر ،بیشتر تمایل دارند که وجهه خود را با انتشار اخبار م بت تقویت کنند ،امّا این تمایأل
با افزایش سن مدیرعامل کاهش مییابد .همچنین نتایج حاکی از ایأن مأیباشأد کأه واکأنش بأازار
سهام به لحن اعالن سود برای مدیران عامل خودشیفتهتر ،بیشتر اعالم شده است که نشان میدهأد
که بازار ویژگیهای رفتاری مدیران عامل خودشیفته را در نظر میگیرد.
هأام و همكأاران ( ،)1111 ،1110در تحقیقأی بأا عنأوان خودشأیفتگی مأدیر مأالی و کیفیأت
گزارشگری مالی که خودشیفتگی با اندازه امضاء آنها سنجیده شده است ،به این نتیجه رسیدند که
خودشیفتگی مدیر مالی با مدیریت سود بیشتر ،شناخت زیان کمتر از واقع ،کنترل داخلی ضعیفتأر
و احتمال با ی ارائه مجدد گزارشات مالی مرتبط میباشد .عالوه بر این ،یافتهها حاکی از این اسأت
که بین اندازه امضاء مدیران عامل و شاخصهای کیفیت گزارشگری مالی ارتبأاط منفأی وجأود دارد
ولی این رابطه معنادار نشده است.
جود و همكاران ،)99 ،1110( 12شواهدی را بدست آوردنأد کأه نشأان مأیدهأد خودشأیفتگی
مدیران منجر به کاهش کیفیت گزارشگری مالی خواهد شد و این امر به نوبأه خأود باعأث افأزایش
حقالزحمه حسابرسان مستقل میگردد؛ همچنین شواهد بازگوکننده این امر شد کأه خودشأیفتگی
در بین مدیران عامل احتمال استعفای حسابرسان را افزایش میدهد .این محققان در پژوهش خأود
از برجستگی عكس مدیرعامل ،شهرت مدیرعامل و همچنأین حقأوق و مزایأای نقأدی و غیرنقأدی
مدیرعامل برای سنجش خودشیفتگی بهره بردند.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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اوریلی و همكاران ،)1 ،1110( 10به بررسی اینکه چگونه خودشأیفتگی مأدیران عامأل آسأیب-
پذیری سازمان را به پروندههای قضایی افزایش مأیدهأد پرداختنأد .آنهأا بأا اسأتفاده از نمونأهای
مشتمل بر  91شرکت و همچنین استفاده از پرسشنامه شخصیت خودشیفته و اندازه امضاء مأدیران
عامل به این نتیجه رسیدند که سازمان هایی که توسط مدیران عامل خودشیفته رهبری میشدند به
احتمال زیاد درگیر دعاوی قضایی بوده و به احتمال زیاد رونأد بررسأی پرونأدههأای قضأایی آنهأا
نسبت به بقیه پروندهها طو نیتر میگردیده است.
کری و جیمز ،)1 ،1112( 12در مطالعهای تحت عنأوان تأأثیر خودشأیفتگی مأدیران عامأل بأر
اجتناب مالیاتی شرکتها ،با استفاده از شاخصهای برجستگی عكس مدیرعامل ،شأهرت مأدیرعامل
و حقوق و مزایای نقدی و غیرنقدی مدیرعامل که بأرای انأدازهگیأری خودشأیفتگی اسأتفاده شأد،
یافتند که مدیران عامل دارای شخصیت خودشیفته به احتمال زیاد به اجتناب مالیاتی میپردازند.
اولسن و همكاران ،)149 ،1114( 11در پژوهشی بأا بررسأی  1112مشأاهده بأرای بأازه زمأانی
 1111-1111و استفاده از برجستگی عكأس مأدیرعامل در گأزارشهأای سأا نه بأهعنأوان معیأار
سنجش خودشیفتگی به این نتیجه رسأیدند کأه خودشأیفتگی در بأین مأدیران رابطأه مسأتقیم و
معناداری با سود هر سهم و قیمت سهام به عنوان دو عامل کلیدی عملكرد مالی دارد؛ زیأرا مأدیران
خودشیفته برای نمایش عملكرد مالی مطلوب بیشتر در پی افزایش گزارش سود هر سأهم از طریأق
دستكاری فعالیت های واقعی و عملیاتی نسبت به دستكاری اقالم تعهدی هستند.
خواجوی و همكاران ( ،)1 ،1910در تحقیق خود به بررسی رابطه بأین خودشأیفتگی مأدیران و
خطر سقوط قیمت سهام ،با استفاده از دادههأای  21شأرکت پذیرفتأهشأده در بأورس اوراق بهأادار
تهران طی سالهای  1921تا  1919پرداختند .جهت سنجش خودشأیفتگی مأدیران از دو شأاخص
هورمون تستوسترون و پاداش نقأدی و جهأت سأنجش خطأر سأقوط قیمأت سأهام از دو شأاخص
نوسانات پایین به با و دوره سقوط قیمت سهام استفاده شده است .نتایج حاصل از پأژوهش نشأان
می دهد که دو شاخص هورمون تستوسترون مدیران و پاداش نقدی اختصا یافته به مدیران تأأثیر
م بتی بر نوسان پایین به با (بهعنوان معیار خطر سقوط قیمت سهام) دارند .همچنأین دو شأاخص
هورمون تستوسترون مدیران و پاداش نقدی اختصا یافته به مدیران تأثیر منفأی بأر دوره سأقوط
قیمت سهام (بهعنوان معیار خطر سقوط قیمت سهام) دارند.
نمازی و همكاران ( ،)21 ،1912با استفاده از دو معیار عكس مأدیران و شأاخص پأاداش نقأدی
آنها برای سنجش خودشیفتگی بیان کردند که خودشیفتگی بأا هأر سأه نأوع اسأتراتژی تأدافعی،
تحلیل گرایانه و تهاجمی رابطه معنأاداری دارد کأه ایأن رابطأه در مأورد اسأتراتژیهأای تأدافعی و
تحلیل گرایانه منفی و در مورد اسأتراتژی تهأاجمی م بأت و معنأادار اسأت .در نتیجأه ،بأا افأزایش
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خودشیفتگی در بین مدیران ،انتظار بر این است که تمایل آنان به انتخاب استراتژیهای تهأاجمی و
جسورانه افزایش یابد.
خواجوی و همكاران ( ،)119 ،1912به این نتیجه رسیدند که رابطه مسأتقیم و معنأاداری بأین
خودشیفتگی مدیران و شاخصهای مرتبط با مدیریت سود و عملكرد مأالی وجأود دارد .بأه سأخنی
دیگر ،مشاهده شد به هراندازه که مدیران از خودشیفتگی بأا تری برخأوردار باشأند بأرای نمأایش
عملكرد مالی مطلوب در کوتاهمدت به ذینفعان ،بیشتر بأه سأمتوسأوی فعالیأتهأای مأرتبط بأا
مدیریت سود سوق پیدا خواهند کرد .در ایأن پأژوهش بأرای سأنجش خودشأیفتگی از برجسأتگی
عكس مدیران و همچنین شاخص پاداش نقدی آنها استفاده گردید.
شیری و همكاران ( ،)110 ،1914در مطالعه خود با بهرهگیری از پرسشنامه بأرای انأدازهگیأری
خودشیفتگی نشان دادند که خودشیفتگی مدیران بر رفتارهای ماکیاولیگأری دارای اثأر مسأتقیم و
معنا داری است و همچنین خودشیفتگی نیز دارای اثر مستقیم معناداری بر رفتار منافقانه مأیباشأد.
رفتار ماکیاولی گری نیز بر رفتار منافقانه دارای اثر مستقیم و معنأاداری اسأت؛ پأس میأانجی بأودن
رفتار ماکیاولیگری در ارتباط بین خودشیفتگی مدیران و رفتار منافقانه مدیران نیز تأیید میشود.
 -3فرضيه پژوهش
با توجه به مبانی نظری پیشگفته ،انتظار میرود زمانی که خودشیفتگی مدیران عامل افزایش یابأد،
کاهش در شفافیت گزارشگری مالی را به همراه داشته باشد .لذا فرضیه ایأن تحقیأق بأه شأر زیأر
تدوین میگردد:
خودشیفتگی مدیران عامل اثر منفی و معناداری بر شفافیت گزارشگری مالی دارد.
 -4روششناسی پژوهش
این تحقیق از نوع نیمه تجربی در حوزه تحقیقات توصیفی-رگرسیونی حسأابداری و مبتنأی بأر
اطالعات واقعی در صورتهای مالی شرکتهاست .از سویی دیگر این تحقیق از نوع همبستگی مأی-
باشد و چون می تواند در فرآیند استفاده از اطالعات کاربرد داشته باشد ،لذا از نوع تحقیق کأاربردی
است .برای انجام این تحقیق ،شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهعنوان جامعأه
آماری در نظر گرفته شده است که با توجه به شرایط زیر همگن شده است:
 )1شرکتهای موردنظر بایأد در سأال  1921هجأری شمسأی در بأورس اوراق بهأادار تهأران
پذیرفته شده باشند و نام آنها در تابلوی قیمت سهام در شده باشد؛ این شرکتها باید تأا
پایان سال  1912در بورس باشند.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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سال مالی شرکتها باید منتهی به پایان اسفندماه باشد.
این شرکتها نباید در طول دوره زمانی تحقیق ( )1921-1912پایأان سأال مأالی خأود را
تغییر داده باشند.
به دلیل شفاف نبودن مرزبندی بین فعالیتهای عملیاتی و تأمین مأالی شأرکتهأای مأالی
(شرکت سرمایهگذاری ،واسطهگری مالی ،هلدینگ ،بانک و لیزینگ) ،این شرکتهأا در نظأر
گرفته نمیشوند.
شرکتهایی که گزارش فعالیت هیئتمدیره و صورت مالی آنها در قالب غیأر از اسأتاندارد
 A4اسكن شده است ،به علت اینكه امضاء مدیران عامل از اندازه واقعی خود خار میشأود،
در جامعه همگنشده لحاظ نمیگردند.

با توجه به شرایط فوق ،تعداد  111شرکت برای آزمون فرضیه تحقیق در نظر گرفته شأدند .در
این پژوهش بعد از اینكه اثأرات سأال و صأنعت کنتأرل گردیأد ،از روش خطاهأای اسأتاندارد
مقاوم( 91پانل مقاوم) برای بررسی دادهها و آزمون فرضیههأا اسأتفاده شأده اسأت .اطالعأات و
دادههای مورد نیاز شرکتها از طریق سایتهأای کأدال 91و شأرکت مأدیریت فنأاوری بأورس
تهران 91گردآوری شده و سپس با جمعبندی و محاسبات مورد نیاز در صفحه گسترده اکسأل،
برای تجزیهوتحلیل آماده شدهاند .تجزیهوتحلیل نهایی به کمک نأرمافأزار اسأتاتا 99نسأخه 14
انجام گرفته است.
 -5مدل آزمون فرضيه و نحوه اندازهگيری متغيرها
در این تحقیق برای آزمون فرضیه همانند تحقیق هام و همكاران ( )1110از مدل  1اسأتفاده مأی-
گردد:
∑

()1
تعریف عملیاتی متغیرهای موجود در مدل  1به شر زیر میباشد.
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 -1-5متغير وابسته پژوهش
 :Transi,tبرابر است با شفافیت گزارشگری مالی که طبق جدول  1اندازهگیری میگردد .در ایأن
پژوهش به پیروی از بوشمن و همكاران ( )110 ،1114برای سنجش شأفافیت گزارشأگری مأالی از
الگوی چند بُعدی که توسط یوسفیاصل و همكاران ( )10 ،1919مطابق بأا شأرایط محیطأی ایأران
بومیسازی شده ،مورد استفاده قرار میگیرد.
جدول -1الگوی پيشنهادی سنجش شفافيت گزارشگری مالی
معيارهای کسب اطالعات خصوصی

معيارهای گزارشگری شرکت
مالی ( 12شاخص)

میزان مالكیت سرمایهگذاران ( 1شاخص)

راهبری شرکتی ( 1شاخص)
ریسکها و فرصتهای رشد شرکت ( 1شاخص)
بهموقع بودن ( 1شاخص)
قابلیت اعتماد حسابرس ( 1شاخص)

میزان تأمین منابع از محل بدهی ( 1شاخص)

کیفیت سود ( 1شاخص)
معیار دقت پیشبینی سود مدیران ( 1شاخص)

منبع :یوسفی اصل و همكاران ()10 ،1919

شفافیت گزاشگری مالی در این پژوهش ،به چهأار عامأل تفكیأک مأیگأردد .معیارهأای مأالی،
راهبری شرکتی و ریسک نخستین عامل شفافیت را میسازند؛ که از آن بأا عنأوان اطالعأات افشأاء
شده به عموم یاد خواهد شد و بُعأدی از شأفافیت شأرکت را معرفأی مأیکنأد کأه بأر مبنأای آن،
اطالعاتی در مورد عملكرد دوره ،موقعیت مالی ،فرصتهای سرمایهگذاری ،راهبری ،ارزش و ریسأک
به عموم افشاء می شود .این عامل بر مقدار اطالعات افشاء شده بأه عمأوم متمرکأز بأوده و کیفیأت
افشاء را مدنظر قرار نمیدهد .اندازهگیری این ابعاد مبتنی بر پاسخ به سی و پنج سثال اسأت کأه در
جدول  1به آن اشاره شده است .دومین عامل شفافیت که عامل کیفیت اطالعات نامیأده مأیشأود؛
مشتمل بر کیفیت سود و صحت پیشبینی سود مدیران است و به کیفیأت افشأای اطالعأات مأالی
میپردازد .این عامل بهصورت معمول ،مكمّل عامل اول است .بهمنظور اندازهگیأری کیفیأت سأود از
قدر مطلق باقیمانده مدل تعدیلشده جونز طبق مدل  1استفاده میشود .ساختار مأدل  1بأه شأر
زیر است:
()1

)

(

)
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 : TACi,tبرابر است با سود خالص منهای جریان نقد عملیاتی .با توجه به اینكه مدل جونز تعدیل
شده بر اساس استانداردهای بینالمللی تنظیم شده است باید به بخش فعالیتهای عملیاتی صأورت
جریان وجه نقد ایران ،بخش بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مأالی بأهجأز سأود
سهام پرداختی و بخش مالیات بر درآمد را اضافه نمود.
 :TCi,t-1مجموع داراییهای سال قبل.
 :ΔREVi,tتغییر در درآمد شرکت نسبت به سال قبل.
 :ΔRECi,tتغییر در خالص حسابهای دریافتنی نسبت به سال قبل.
 :PPEi,tناخالص اموال ،ماشینآ ت و تجهیزات.
 :ɛi,tباقیمانده مدل.
جهت سنجش معیار دقت پیشبینی سود مدیران ،شاخصهای ذیل محاسبه میشأوند :شأاخص
اولیه صحت پیشبینی ،قدر مطلق اشتباه پیشبینی که در عدد  -1ضرب شده و با استفاده از قیمت
سهم در پایان سال مالی قبل همگن شده است .اشتباه پیشبینی برابر است با میأانگین پأیشبینأی
سالیانه مدیران منهای سود واقعی .شاخص سوگیری ،مقدار اشتباه پیشبینی که با استفاده از قیمت
سهم در پایان سال مالی قبل همگن شده است .شاخص سود غیرمنتظره (سود هر سهم منهای سود
هر سهم در سال مالی قبل) که با استفاده از قیمت سهم در پایان سال مالی قبل همگن شده اسأت.
سپس شاخصی به نام صحت پیشبینی سود مدیران محاسبه میشود که برابر است با مقأدار بأاقی-
مانده رگرسیون متغیر شاخص اولیه صحت پیشبینی بر روی متغیرهای شاخص سوگیری و شاخص
سود غیرمنتظره .تنها متغیر مثثر بر عامل سوم ،میزان مالكیت سرمایهگذاران نهادی است و نشأانگر
قدرت این دسته از سرمایه گذاران در دستیابی به اطالعات موردنظر آنهاست کأه عمومأا مأازاد بأر
اطالعاتی است که به عموم افشاء است .این متغیر اطالعات محرمانه نامیده میشود و برابر اسأت بأا
میزان مالكیت سهام شرکت توسط شرکتها ،سازمانها و نهادهأای دولتأی ،شأرکتهأای سأرمایه-
گذاری و صندوقهای سرمایهگذاری ،بانکها ،بیمهها ،هلدینگها ،صندوقهای بازنشستگی ،شرکت-
های تأمین سرمایه .متغیر به موقع بودن افشاء برابر است با تفاوت بین پایأان سأال مأالی شأرکت و
تاریخی که شرکتها برای اولین بار ،سود سال مالی خود را در سایتهای متعلق به سازمان بورس و
اوراق بهادار گزارش کردهاند (یوسفی اصل و همكاران .)12 ،1919 ،قابلیت اعتمأاد حسأابرس برابأر
است با امتیاز کنترل کیفیت مثسسات حسابرسی که توسط جامعه حسأابداران رسأمی ایأران ارائأه
میشود؛ که در این پژوهش برای مثسسات حسابرسی رتبه الف عدد یک و در غیر این صورت عأدد
صفر در نظر گرفته میشود (خدادادی و همكاران .)119 ،1912 ،میزان تأمین منابع شرکت از محل
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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بدهی مساوی است با نسبت بدهیهای بلندمدت بر مجموع دارایأیهأا (یوسأفی اصأل و همكأاران،
 .)12 ،1919این سه متغیر ،عامل چهارم شفافیت را شكل میدهند .زم به ذکر است بأرای تعیأین
وزن هر یک از عوامل شفافیت ،ابتدا دادههای حاصأل از نظأر کارشناسأان و خبرگأان را جمأعآوری
کرده و سپس از تكنیک تحلیل سلسله مراتبی 94بأرای تجزیأهوتحلیأل و وزندهأی آنهأا اسأتفاده
گردیده است.
جدول  -2مقدار اطالعات افشاء شده به عموم
ردیف

معيارها

معيارها

ردیف

1

چشمانداز و مأموریت شرکت

11

ساختار مالكیت شرکتهای وابسته

1

استراتژیهای شرکت

11

افشای معامالت با اشخا

وابسته

9

توصیف نوع کسبوکار شرکت

11

افشای نام موسسه حسابرسی

4
2

روند تغییر صنعت
بخشهای تجاری به تفكیک خطوط

11
19

افشای گزارش حسابرس اطالعات
افشای حقالزحمه حسابرسان

2

گزارش سهم بازار شرکت

14

حقالزحمه خدمات غیرحسابرسی

0

مقدار فیزیكی محصو ت

12

افشای اطالعات عمومی شرکت

2

مشخصات داراییهای شرکت

12

توضیحات انواع سهام و سهامداران

1

افشای شاخصهای کارایی

10

اطالعات در مورد سهامداران عمده

11

طر های سرمایهگذاری سال آتی

12

ترکیب و ساختار هیئتمدیره

11

نقش کلیدی ذینفعان

11

تعداد جلسات هیئتمدیره

11

انتشار گزارشهای میاندورهای

91

مسائلی در صالحیت هیئتمدیره

19

رویهها و استانداردهای حسابداری

91

پیگیری تصمیمات هیئتمدیره

14

آگاهی از رویهی ارزیابی داراییها

91

فهرست کمیته و اعضای هیئتمدیره

12
12

گزارش استهالک داراییهای ثابت
تهیه صورتهای مالی تلفیقی

99
94

جبران خدمات اعضای هیئتمدیره
جبران خدمات مدیران و کارمندان

10

ارزیابی کیفیت گزارش هیئتمدیره

92

انواع ریسک مرتبط با شرکت

12

بندهای شرط مرتبط با عدم اطمینان

-

-

منبع :یوسفی اصل و همكاران ()11 ،1919

 -2-5متغير مستقل پژوهش
 : Narcissi,tبرابر است با خودشیفتگی مدیران عامل .از آنجا که تخمین یأا انأدازهگیأری ویژگأی
شخصیتی مدیران بهصورت مستقیم بسیار مشكل است ،مطالعأات تجربأی در جسأتجوی سأنجهای
معتبر و ساده برای دستیابی به این مهم میباشند .ارتباط بین خودشیفتگی و اندازه امضاء تاریخچأه
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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طأأأو نی در روانشناسأأأی دارد (زوئیگنهافومأأأارلو421 ،1109 ،92؛ جرگنسأأأن121 ،1100 ،92؛
زوئینگنهاف .)100 ،1100،90متخصصان نشأانهشأناس و گروهأی از روانشناسأان ،معتقدنأد شأیوه
امضاء کردن افراد میتواند برخی از خصوصیاتشان را آشكار کند .نتایج تحقیقات نشان میدهأد کأه
امضاءهای بزر تر با خصوصیتهای خودشیفتگی شخصیتی مانند چیرگیخواهی بر دیگران ،تكبّأر،
خویشتن باوری ،احساس محقبودن ،انتظار مورد تحسین واقعشدن و تخیالت مربوط به قدرت زیأاد
در ارتباط میباشد (زوئینگنهاف)100 ،1100،؛ این موضوع نشان میدهد که افراد خودشأیفته دارای
اندازه امضاءبزر تری هسأتند .هأام و همكأاران ( )1119 ،1110در خصأو انأدازهگیأری درجأه
خودشیفتگی مدیران ،نتایج مشابهی را از طریق روش پرسشنامه شخصأیت خودشأیفته  41سأوللی
( ،)NPI-4092در مقایسه با روش اندازهگیری اندازه امضاء مدیران مشاهده کردند؛ به اینصأورت کأه
مدیران دارای امتیاز خودشیفتگی بیشتر با استفاده از پرسشنامه شخصیت خودشیفته ،انأدازه امضأاء
بزرگتری داشتند .با توجه به مطالب گفته شده ،در این تحقیأق هماننأد هأام و همكأاران (،)1112
اوریلی و همكاران ( )1110و هام و همكاران ( )1110از اندازه امضاء بأهعنأوان سأنجه انأدازهگیأری
خودشیفتگی استفاده گردیده است .برای اندازهگیری خودشیفتگی مطابق با پژوهشهای انجام شده
(مانند :هام و همكاران ،)1119 ،1110،مربع یا مستطیلی در اطراف امضا طراحی کرده که هر طأرف
به نقطهی پایانی امضا میرسد .بعد از انجام اینكار ،مساحت ناحیهی مربعی یا مستطیلی اندازهگیری
گردیده و در نهایت بر اساس قاعده پارهتو ،به دو دهک با ی مساحت امضاء مدیران هر صنعت ،عدد
یک اختصا داده که بیانگر مدیران خودشیفته و به دهکهای دیگر عدد صفراختصأا داده مأی-
شود .برای کنترل خطای امضاء مدیران عامل از میانیگن امضاءهای موجود هر یک از آنها اسأتفاده
گردیده است .زم به ذکر است امضاء مدیران عامل از گزارشات واقع در سایت کدال ،یعنی گأزارش
فعالیت هیئتمدیره و همچنین صورتهای مالی شرکتهای مورد مطالعه جمعآوری شده است.
 -3-5متغيرهای کنترلی پژوهش
 :Tenurei,tبرابر است با دوره تصدی مدیران عامل .دوره تصدی بأرای هأر سأال برابأر اسأت بأا
لگاریتم طبیعی تعداد سالهایی که از زمان تصدی آن بهعنوان مأدیرعامل مأیگأذرد (مهأام و بأک
محمدی.)12 ،1914 ،
 :Agei,tبرابر است با سن مدیران عامل که از طریق لگاریتم طبیعی تعداد سالهایی کأه از عمأر
مدیران عامل میگذرد ،محاسبه میشود (هام و همكاران .)121 ،1112 ،زم به ذکر اسأت ،در ایأن
تحقیق سن مدیران عامل با همكاری سازمانهای بأورس اوراق بهأادار تهأران و ثبأتاحأوال کشأور
استخرا و مورد استفاده قرار گرفته است.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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 :Sizei,tبرابر است با اندازه شرکت که از طریق لگاریتم طبیعی داراییهای شرکت محاسبه مأی-
گردد (میرزایی و همكاران.)1 ،1912 ،
 :BTM,tبرابر است با ارزش دفتری تقأسیم بأر ارزش بأازار حقأوق صاحبان سهام عادی که هأر
دو در پایان سال محاسبه میشوند (هام و همكاران.)121 ،1112 ،
 :Insi,tبرابر است با درصد سهامداران نهادی که از نسبت سهام در دست سأهامداران نهأادی بأه
کل سهام شرکت بدست میآید .طبق مصوبه سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،بانأکهأا ،بیمأههأا،
هلدینگها ،شرکتهای سرمایهگذاری ،صأندوقهأای بازنشسأتگی ،شأرکتهأای تأأمین سأرمایه و
صندوقهای سرمایهگذاری ثبتشده نأزد سأازمان بأورس و اوراق بهأادار بأهعنأوان سأرمایهگأذاران
نهادیتلقی میشوند.
 :Lossi,t-1برابر است با زیان .یک متغیر ساختگی است که اگر در سال قبأل زیأان وجأود داشأت
عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر اختصا داده میشود (هام و همكاران.)1199 ،1110 ،
 :AuditQuali,tبرابر است با کیفیت حسابرسی .در این تحقیق اگر حسابرسی شأرکت را سأازمان
حسابرسی بر عهده داشته باشد عدد یک و در غیر این صورت عأدد صأفر در نظأر گرفتأه مأیشأود
(یعقوب نژاد و امیری.)21 ،1922 ،
 :Overconi,tبرابر است با اطمینان بیش از حد .در این پژوهش شاخص بیشاطمینانی مبتنی بأر
سرمایهگذاری اساس پژوهش شراند و زچمن )919 ،1111( 91استفاده میگردد .بدین منظأور ابتأدا
الگوی رگرسیونی مدل رابطه  9بهصورت مقطعی برآورد میشود و پس از آن در هر سال ،باقیمانأده
محاسبه خواهد شد .چنانچه باقیمانده الگوی رگرسیونی مدل رابطه  9برای شرکتی بزرگتر از صأفر
باشد ،بدین معناست که در آن شرکت بیش از حد سرمایهگذاری شده و لذا این شاخص برابر یأک و
در غیر این صورت ،برابر صفر است.
()9
که در آن:
 ،Asset.Gri,tرشد داراییها در سال (Assett / Assett-1) -1 t
 ،Sale.Gri,tرشد فروش در سال (Salet / Salet-1) -1t
 -6یافتههای پژوهش
-1-6آمار توصيفی
در این تحقیق برای جمعآوری ،خالصهکأردن ،طبقأهبنأدی و توصأیف حقأایق عأددی از آمأار
توصیفی استفاده میشود .شاخص های مرکزی و پراکندگی برای متغیرهای تحقیق بهمنظور تحلیأل
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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توصیفی متغیرها قبل از آزمون فرضیه به کار گرفته میشوند .این اقدام بهمنظور ارائه دیدگاهی کلی
نسبت به جامعه آماری و شناخت بیشتر آن صورت می گیرد .در جدول  9آمار توصأیفی مربأوط بأه
متغیرهای تحقیق ارائه شده است.
جدول  -3آمارههای توصيفی متغيرهای پژوهش
متغير

تعداد

ميانگين

ميانه

انحراف معيار حداقل

حداکثر

شفافیت

042

1/211

1/2

1/111

1/111

1/014

دوره تصدی

001

1/990

1/911

1/101

1

1/101

سن مدیر

001

-1/014

-1/012

1/122

-1/222

-1/400

اندازه شرکت

022

2/124

2/121

1/22

4/441

2/912

ارزش دفتری به بازار

022

1/222

1/401

1/421

-1/221

1/410

سهامداران نهادی

001

1/941

1/120

1/91

1

1/11

متغيرهای موهومی

تعداد

فراوانی (درصد)

خودشیفتگی

001

)1/11( 121

زیان

001

)1/11( 22

کیفیت حسابرسی
اطمینان بیش از حد

021
022

)1/12( 111
)1/49( 991
منبع :یافتههای پژوهشگر

شفافیت گزارشگری مالی به مقدار  1این مفهوم را میرساند که شرکتهای مورد مطالعه از تمام
جنبه های شفافیت یعنی مقدار و کیفیت اطالعات که مربأوط بأه هأر دو مجأرای انتشأار اطالعأات
عمومی و خصوصی (محرمانه) شرکت بوده ،با ترین امتیاز شفافیت را دارا میباشند .نتایج جأدول 9
نشان میدهد ،حداک ر میزان شفافیت برای شرکتهای نمونه  1/014میباشد؛ که بیانگر ایأن اسأت
هیچ یک از مشاهدات مربوط به شرکتهای مورد بررسی ،امتیاز کامل شفافیت گزارشأگری مأالی را
کسب نكردهاند .عالوه بر این ،حداقل میزان شفافیت گزارشگری مالی در ارتباط با مشاهدات (سال-
شرکتی) به میزان  1/111شده که نسبت به مقدار کامل شفافیت ،عدد به نسبت پایینی است .نتایج
جدول  9بیان میکند که میانگین شفافیت گزارشهای مالی در شرکتهای مورد مطالعه بأه میأزان
 1/211میباشد .همچنین درصد فراوانی متغیر خودشیفتگی به میزان  1/11نشاندهنده ایأن اسأت
که  11درصد از مدیران عامل شرکتهای مأورد بررسأی شخصأیتی خودشأیفته دارنأد .یافتأههأای
جدول  9در ارتباط با ویژگیهای مدیران عامل نشان میدهد که میانگین دوره تصدی مدیران عامل
 1/990و میانگین سن مدیران عامل  -1/014بدست آمده است .درارتباط با دیگأر ویژگأی مأدیران
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یعنی اطمینان بیش از حد ،درصد فراوانی  1/49نشان میدهد که  49درصأد مأدیران شأرکتهأای
بورسی دارای ویژگی شخصیتی بیش اطمینانی هستند .عأالوه بأر ایأن ،در ارتبأاط بأا ویژگأیهأای
شرکت ،میانگین اندازه شرکت  ،2/124میانگین ارزش دفتری به ارزش بازار حقأوق صأاحبان سأهام
 1/222و همچنین میانگین درصد مالكیت سأهامداران نهأادی  1/941بدسأت آمأده اسأت .درصأد
فراوانی زیان به مقدار  1/11برای شرکتهای مورد مطالعه بیانگر این است که  11درصد مشأاهدات
(سال-شرکتی) در طی دوره پژوهش در سال قبل زیان را تجربه کردهاند .در نهایت ،درصأد فراوانأی
کیفیت حسابرسی  1/12برای شرکتهای مورد بررسی به این معنا میباشد که  12درصد مشاهدات
(سال-شرکتی) از سازمان حسابرسی برای رسیدگی به صورتهای مالی خود بهره گرفتهاند.
 -2-6آمار استنباطی
در این تحقیق بر مبنای مدل رگرسیونی  ،1اثرات سال و صنعت کنترل شده و بأرازش مأدل از
نوع مقطعی خواهد بود؛ لذا نیازی به انجام آزمون های تشخیصی لیمر و هاسمن جهت تفكیک اثرات
مشترک ،ثابت و تصادفی نیست .قبل از برازش نهایی مدل تحقیق ،ابتدا پیشفأر هأای کالسأیک
رگرسیون مانند ناهمسانی واریانس اجزای خطا ،خودهمبستگی مرتبأه اول جمأالت اخأالل و هأم-
خطی متغیرهای توضیحی مورد بررسی قرار می گیرند .در صورتی که تعأداد مقأاطع از دوره زمأانی
بیشتر باشد ،می توان انتظار داشت که اجزای اخالل دارای ناهمسانی واریأانس باشأند .در جأدول 4
نتایج مربوط به بررسی ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی مرتبأه اول جمأالت اخأالل ارائأه شأده
است.
جدول  -4نتایج بررسی فروض کالسيک رگرسيون خطی
پيش فرض
ناهمسانی واریانس
خودهمبستگی

آماره آزمون

آزمون
بروش پاگان-آزمون کوک ویزبر
آزمون ولدریچ

11/11
1/121

سطح
معنیداری
1/1112
1/0242

نتيجه
وجود مشكل ناهمسانی واریانس
عدم وجود خودهمبستگی مرتبه اوّل

منبع :یافتههای پژوهشگر

در این تحقیق بعد از کنترل اثرات سال و صنعت ،برازش مأدل رگرسأیونی بأه روش خطاهأای
استاندارد مقاوم (پانل مقاوم) انجام گردیده که موجب رفع مشكل ناهمسانی واریانس اجزای خطا در
بازه مورد بررسی میگردد .همچنین برای بررسی همخطی بین متغیرهای توضأیحی از عامأل تأورم
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واریانس 41استفاده شده است .همچنان که در جدول  2مشاهده میشود ،کلیه عوامل تورم واریأانس
کمتر از  2شده است که بیانگر عدم وجود همخطی بین متغیرهای توضیحی تحقیق میباشد .نتأایج
رگرسیون مدل مربوط به فرضیه پژوهش که در جدول  2قابل مشاهده اسأت ،نشأان مأیدهأد کأه
مقدار و سط معنیداری آماره  Fمدل بهترتیب  111/4و  10111گردیده و بیانگر آن است که مأدل
تحقیق بهخوبی برازش شده و از معنیداری مناسبی برخوردار میباشد .مقدار ضریب تعیین برابأر بأا
 1/0212شده که بیانگر آن است 02/12،درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهأای مسأتقل
تحقیق تبیین میشود .براساس نتایج جدول  ،2خودشیفتگی مدیران عامل ،دارای ضأریب -1/1112
و سط معنیداری  1/202است؛ بنابراین همانطور که انتظار میرفت ،بین ایأن متغیأر و شأفافیت
گزارشگری مالی ارتباط منفی مشاهده شد ولی این رابطه معنادار نگردیده اسأت .در نتیجأه فرضأیه
تحقیق که رابطه منفی بین این دو متغیر را پیشبینی میکرد ،تأییأد نمأیشأود .بأا توجأه ضأریب
 -10111و سط معنیداری  1/112برای دیگر ویژگی رفتاری مدیران یعنی متغیر اطمینان بأیش از
حد ،می توان گفت که این متغیر بر شفافیت گزارشگری مالی تأثیر منفی و معناداری دارد .همچنین
براساس جدول  ، 2بین متغیرهای کنترلی سن مدیران عامل ،اندازه شرکت ،ارزش دفتأری بأه ارزش
بازار حقوق صاحبان سهام ،درصد مالكیت سهام سهامداران نهادی ،کیفیأت حسابرسأی بأا شأفافیت
گزارشگری مالی رابطه م بت و معناداری مشاهده شد؛ البته ایأن رابطأه م بأت در متغیرهأای سأن
مدیران عامل و ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام ضعیف میباشأد .در نهایأت ،بایأد
اشاره کرد که بین متغیرهای کنترلی دوره تصدی مدیران عامل و زیان سال قبل با متغیأر شأفافیت
گزارشگری مالی در سط اطمینان  12درصد رابطه معناداری مشاهده نگردیده است.
جدول  -5نتایج تخمين نهایی مدل پژوهش به روش خطاهای استاندارد مقاوم
متغيرهای مدل

ضریب انحراف استاندارد آماره tسطح معنیداری تورم واریانس

خودشیفتگی

-1/1112

1/112

-1/12

1/202

1/11

دوره تصدی

-1/111

1/112

-1/10

1/020

1/14

سن مدیر

1/129

1/191

1/21

1/114

1/11

اندازه شرکت

1/110

1/119

2/01

1/111

1/92

ارزش دفتری به بازار
سهامداران نهادی

1/111
1/121

1/112
1/112

1/22
91/49

1/122
1/111

1/11
1/99

زیان

1/110

1/110

1/10

1/999

1/11

کیفیت حسابرسی

1/111

1/119

9/44

1/111

1/1

اطمینان بیش از حد

-1/111

1/114

-1/91

1/112

1/10
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متغيرهای مدل
ضریب ثابت مدل

ضریب انحراف استاندارد آماره tسطح معنیداری تورم واریانس
1/912

0/11

1/122

اثر سال

کنترل شد

اثر صنعت

کنترل شد

ضریب تعیین

1/0212

آماره  Fمدل (سط معناداری)

)1/111( 111/4

مجذور میانگین مربعات خطا ()RMSE
مشاهدات

1/1210
091

1/111

-
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 -7بحث و نتيجهگيری
همانطور که در بخش مبانی نظری پأژوهش بیأان شأد ،افأراد خودشأیفته تمایأل دارنأد مأورد
تحسین واقعشده و در مورد خود اغراق و بزر نمأایی نماینأد .همچنأین افأراد خودشأیفته در هأر
شرایطی به دنبال برآوردن امیال شخصی خود هستند .با توجه به اینكأه خودشأیفتگی یأک متغیأر
شخصیتی مرتبط با میل به موفقیت نامحدود و قدرت میباشد ،جای تعجب نیسأت کأه بسأیاری از
افراد خودشیفته بهدنبال موقعیتهای مدیریتی برای ارضای نیاز خود به قدرت و شهرت میباشأند و
بهمنظور حفظ موقعیأت رهبری ،مهارتهای خود را در فریب و تقلب و تهدید بهکار میگیرنأأد .در
بیشتر مواقع مدیران خودشیفته در پی دستیابی به دستاوردهای بزر در شرکت به انجأام کارهأای
افراطی روی میآورند و اقداماتی که از دید مردم غیرممكن به نظر میرسأد یااحتمأال موفقیأت آن
نمیرود را بهصورت خوشبینانه در نظر میگیرند .همچنین ،مأدیران بأا شخصأیت خودشأیفته بأه-
منظور جلب توجه دیگران و برای اینكه مورد تحسین واقع شده و به رسمیت شناخته شوند و از این
طریق عزت و بزرگی را برای خود فراهم کنند ،به انجام فعالیتهای متقلبانه روی میآورند .مأدیرانی
که از چنین شخصیت و رفتاری برخوردار هستند ،احتمال اینکه صورتهای مالی تهیهشده توسأط
آن ها حاوی تحریف با اهمیت باشد زیاد است؛ این بأه معنأای شأفافیت پأایین گأزارشهأای مأالی
مدیران مزبور میباشد .در نتیجه بررسأی فرضأیه پأژوهش ،همأانطأور کأه انتظأار مأیرفأت بأین
خودشیفتگی مدیران عامل و شفافیت گزارشگری مالی ارتباط منفی مشاهده شأد ،ولأی ایأن رابطأه
معنادار نگردیده است .این نتیجه بیانگر این است که هر چقدر درجأه خودشأیفتگی مأدیران عامأل
افزایش یابد ،شفافیت گزارشهای مالی کاهش نمییابد .نتیجه این فرضیه با پژوهش هام و همكاران
( )1110سازگاری داشته و با پأژوهشهأای هأام و همكأاران ( ،)1112مأارکز و همكأاران (،)1112
اوریلأأی و همكأأاران ( ،)1110جأأود و همكأأاران ( ،)1112اولسأأن و همكأأاران ( ،)1114خواجأأوی و
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شماره  /84زمستان 1311

رضاطاهريعابد،مهديعلينژادساروکالئيوخسروفغانيماکراني 

 41

همكاران ( )1910وهمچنین خواجوی و همكاران ( )1912مطابقت ندارد .در راسأتای توجیأه نتأایج
این پژوهش باید اشاره کرد ،مالمندیر و هنگ ( )1111دریافتند کأه مأدیران عامأل و مأدیران مأالی
تصمیمهای مختلفی را در شرکت سرپرستی و نظارت میکنند .آنها شواهدی را بدست آوردند کأه
رفتار مدیران مالی بر تصمیمگیریهای مالی تأثیرگذار است ،درحالیکه ویژگیهای رفتاری مأدیران
عامل تصمیمات بودجهبندی سرمایهای مانند سرمایهگذاری و تحصیل شرکتها را تحتالشعاع قأرار
میدهد .همچنین هام و همكاران ( )1110بیان می کنند که مأدیران مأالی در مقایسأه بأا مأدیران
عامل بر تصمیمهای گزارشگری مالی نظارت و کنترل دارند .از ایأن رو ،ویژگأیهأای مأدیران مأالی
تأثیر مهمی بر گزارشگری نادرست شرکت دارد .نتیجه بررسی این پژوهشگران نشأان مأیدهأد کأه
اندازه امضاء مدیران مالی با مدیریت اقالم تعهدی مرتبط بوده ،در صورتیکه انأدازه امضأاء مأدیران
عامل همبستگی با یی با مدیریت سود واقعی داشته است .یافتههای حاصأل از تحقیأق آنهأا ایأن
مفهوم را تقویت میکند که مدیران عامل بیشتر بر تصمیمگیریهأای اقتصأادی شأرکت تأثیرگأذار
میباشد .عالوه بر این ،معمو مدیران عامل شرکتها در راستای تصمیمات و دستورات هیئتمدیره
انجام وظیفه نموده و اختیارات زم و کافی جهت دستكاری صورتهای مالی را ندارنأد .مأوارد ذکأر
شده فوق میتواند عدم تأثیرخودشیفتگی مدیران عامل بر شفافیت گزارشأگری مأالی شأرکتهأا را
توجیه نماید.
در این پژوهش از شاخص معتبر و در دسترس اندازه امضاء برای اندازهگیأری خصیصأه رفتأاری
خودشیفتگی استفاده شده است .خودشیفتگی یک ویژگی روانشناسی است که اگر برای ارزیأابی آن
از پرسشنامه شخصیت خودشیفته استفاده میگردید ،یافتههای پژوهش از سط اطمینأان بأا تری
برخوردار میشد .بهعلت عدم امكان دسترسی به مدیران عامل شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران،
استفاده از پرسشنامه برای اندازهگیری ویژگی شخصیتی خودشأیفتگی فأراهم نبأوده اسأت؛ لأذا در
استفاده از نتایج پژوهش باید این محدودیت را در نظر داشت .همچنین ،صأورتهأای مأالی اسأكن
شده در قالب غیر از استاندارد  A4بهعلت اینکه امضاهای واقع در آن از انأدازه واقعأی خأود خأار
میشدند در نظر گرفته نشدهاند .این موضوع باعث کمترشدن تعأداد مشأاهدات گردیأده کأه البتأه
سعی شد با افزایش دوره زمانی تحقیق تا حدودی این مشكل برطرف گردد .لذا بایأد توجأه داشأت
نمونة انتخابی پژوهش بهطور ذاتی دارای مشكل سوگیری به سأمت شأرکتهأای حاضأر در نمونأه
است .همانطور که اشاره شد ،مدیران مالی نقش اساسی در تصمیمهای گزارشگری مالی شرکتهأا
دارند.
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فهرست منابع
 )1خدادادی ،ولی محمد حسین قلمبر و علی چراغی نیا" ،)1912( ،بررسی تأثیر سیاسأت تقسأیم
سود بر رابطه بین کیفیت سود و حقالزحمه حسابرسی" ،دانش حسابداری مالی ،)1( 9 ،صأص
.111-199
 )1خواجوی ،شكراله و محسن رحمانی" ،)1910( ،بررسی اثر خودشیفتگی مدیران بر خطر سقوط
قیمت سهام :شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران" ،دانش مالی تحلیل اوراق بهأادار،)90( 11 ،
صص .1-12
 )9خواجأوی ،شأأكراه ،علأی اصأأغر دهقأأانی سأعدی و فأأرزاد گرامأی شأأیرازی" ،)1912( ،تأأأثیر
خودشیفتگی مدیران بر مدیریت سود و عملكرد مالی" ،پیشرفت های حسأابداری ،)1(2 ،صأص
.119-141
 )4شفیعی ،حسن و مجیدصفاری نیا" ،)1911( ،خودشیفتگی ،عزت نفس و ابعأاد پرخاشأگری در
نوجوانان" ،فرهنگ مشاوره و روان درمانی ،)2(1 ،صص .111-140
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