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Abstract
The purpose of this study is to investigate the effect of management behavioral strains on
financial distress at companies listed in Tehran Stock Exchange. Research sample consists
of 150 distressed year-companies and 150 healthy years-companies for overconfidence,
165 distressed year-companies and 165 healthy years-companies for myopic,112 distressed
year-company and 112 healthy years-companies for narcissism in the period of 2009 to
2017. To separate distressed and healthy companies, Asquith et al (1994) criteria is used
and model is fitted using binary logistic regression. Research findings show that
management behavioral strains including overconfidence and narcissism have a positive
and significant effect on financial distress but myopic has not such an effect. So,
Managers’ overconfidence and narcissism increase the likelihood of financial distress.
Keywords: management behavioral strains, Overconfidence management, narcissism
management, myopic management, financial distress.



f.ghayour@urmia.ac.ir

پژوهشهای حسابداری مالی
سال یازدهم ،شماره سوم ،پياپی ( ،)41پایيز 1398
تاریخ وصول1398/07/18 :
تاریخ بازنگری1398/09/22 :
تاریخ پذیرش1398/10/18:
صص117-134 :

تأثیر سویههای رفتاری مدیریت بر درماندگی مالی
مهدیه حيدری فراهانی*  ،فرزاد غيور** ،1غالمرضا منصورفر

***

 کارشناسی ارشد حسابداری ،گروه حسابداری ،دانشکده اقتصاد و مدیریت ،دانشگاه اروميه ،اروميه ،ایران
st_m.heydari@urmia.ac.ir

 استادیار حسابداری ،گروه حسابداری ،دانشکده اقتصاد و مدیریت ،دانشگاه اروميه ،اروميه ،ایران
f.ghayour@urmia.ac.ir

 دانشيار علوم مالی ،گروه حسابداری ،دانشکده اقتصاد و مدیریت ،دانشگاه اروميه ،اروميه ،ایران
g.mansourfar@urmia.ac.ir

چکیده
پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثير سویههای رفتاری مدیریت بر درماندگی مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بوور
اوراق بهادار تهران انجام گردیده است .بدین منظور از سه سویه رفتواری بويش ایمينوانی ،کوتوهبينی و خودشويتتگی
مدیریت استتاده شده است .دادههای پژوهش مشتمل بر  150سال -شرکت درمانده و  150سال-شرکت سوالم بورای
بيش ایمينانی 165 ،سال -شرکت درمانده و  165سال-شرکت سالم برای کوتوهبينی 112 ،سوال-شورکت درمانوده و
 112سال-شرکت سالم برای خودشيتتگی از مجموعوه شورکتهای پذیرفتهشوده در بوور

اوراق بهوادار تهوران در

محدوده زمانی  1387تا  1396میباشد .برای تتکيک شورکتهای درمانوده و سوالم از مايوار وسوکویت و همکواران
( )1994استتادهشده و مدل با استتاده از رگرسيون لجستيک باینری برازش شده است .یافتوههای حاصول از پوژوهش
نشان داد که بيش ایمينانی و خودشيتتگی تأثير مثبت و مانیداری بر درماندگی مالی دارد ليکن کوتهبينی فاقد چنوين
تأثيری است .بنابراین ،بيش ایمينانی و خودشيتتگی مدیران احتمال مواجهه با درماندگی مالی را افزایش میدهند.
واژههای کلیدی :سویههای رفتاری مدیریت ،بيش ایمينوانی مودیریت ،خودشويتتگی مودیریت ،کوتوهبينی مودیریت،
درماندگی مالی.
 .1نشانی مکاتباتی نویسندۀ مسئول :اروميه ،کيلومتر  11بلوار دانشگاه ،دانشگاه اروميه ،دانشکده اقتصاد و مدیریت ،گروه حسابداری.
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مقدمه

است؛ زیرا شناسایی عوامل مؤثر بر درمانودگی ،حوائز

در عصوور حاضوور ،شوورکتها بوورای ب ووا در بازارهووای

اهميت اسوت و در صوورتی کوه اقودامات مناسوب و

رقابتی با چالشهای فراوانی روبورو هسوتند .سوالمت

بهموقع برای جلوگيری از وقو ون نيوز انجوام نشوود،

مالی و شناسایی عوواملی کوه بوه بحوران موالی منجور

ممکن است مرحلۀ درماندگی به مرحلۀ ورشکسوتگی

میشوند ،اهميت بسزایی دارد .در محوي رقوابتی ،ون

برسوود .پژوهشهووای پيشووين بووهیور عمووده براسووا

دسته از شرکتهایی که نتوانند خود را با فرایند رشود

نسووبتها و شوواخصهای مووالی ،درمانوودگی مووالی را

و توساۀ شرکتهای پيشرو هماهنگ کننود ،بوهتناوب

بررسی کردهاند؛ ولوی پژوهشوی دربوارۀ ویژگیهوای

از گردونه ،خارج و درمانده میشوند و ممکون اسوت

رفتاری مدیریت انجام نشده است؛ از اینرو ،پژوهش

به مرحلۀ ورشکستگی برسند .درماندگی بوه وضوايتی

حاضر درصدد پاسخ بوه ایون پرسوش اسوت کوه ویوا

ایالق میشود که شرکتها نتواننود بوهیور کامول بوه

سویههای رفتاری مذکور مدیران بور درمانودگی موالی

تاهدات خود در قبال تأمينکنندگان مالی ،جامۀ عمول

شوورکتها تأثيرگووذار اسووت یووا خيوور .پژوهشووگران

بپوشانند ].[15

اميدوارند با انجام این پژوهش به غنای مبوانی نظوری

هستۀ مرکزی هر شرکت ،مودیریت و تصوميمهای ون

موورتب بووا حوووزۀ درمانوودگی مووالی افووزوده شووود و

است و سوویههای (ویژگیهوای) رفتواری دخيول در

تصميمگيریهای مالی با دقت بيشتری انجام شوند.

شخصيت مدیران موجب جهتدهی به تصوميمگيری
ونان میشوود ] .[6شواید بوه هموين دليول باشود کوه
پژوهشگران بر این باورند که این احتمال وجوود دارد
تصميمگيرندگان بوهیور کامول ،تصوميمهای ع الیوی
نگيرنوود ] .[20مبووانی نووهووور در اقتصوواد مووالی بوور
ویژگیهوای شخصوويتی مودیران تمرکووز دارد ] .[28از
مهمتووورین سوووویههای رفتووواری مووودیران میتووووان
خودشيتتگی ،بيشایمينوانی و کوتوهبينی را نوام بورد.
افراد خودشيتته ،عالئمی همچوون نتووخ خواسوتههای
شخصی از خود نشان میدهنود ] .[24بيشایمينوانی،
اميدواری فرد به وینوده اسوت ] .[21چوودهری ]،[23

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
بووا گستردهشوودن فااليتهووا در دنيووای اقتصووادی
امووروز ،موودیران بووهعنوان هدایتکننوودههای اصوولی
شرکتها ،ن ش کليدی در شرکت دارند و از ایونرو،
انتخوواب موودیران شایسووته ،شوورکت را بووه رشوود و
سووودووری میرسوواند .درم ابوول ،موودیران ناشایسووت،
شرکت را به درماندگی مالی و درنهایت ،ورشکستگی
سوق میدهند .از دیدگاه رفتاری ،شناخت ویژگیهای
رفتاری مدیران در انتخاب مدیران ،ن ش بسزایی دارد.
درماندگی مالی

کوتهبينی را تمایل مدیران به سرمایهگذاری کوتاهمدت

مشکالت اقتصادی و مالی ،در موارد خاص ممکن

میداند .با توجه به تااریف خکرشده ،بررسی احتموال

است شرکتها را با شکسوت و ورشکسوتگی مواجوه

از دست دادن منابع مالی شورکت و واردشودن ون بوه

کند .چنين مشکالتی بهیور ناگهوانی اتتواق نمیافتود.

مرحلۀ درماندگی بهعلت نمایانشودن ایون سوویههای

قبل از اینکه شرکتی ورشکسته شود ،با مشکالت مالی

رفتاری بور تصوميمهای مودیران و اخوذ تصوميمهای

جدی روبرو شوده ،دچوار درمانودگی موالی میشوود

نادرست و به دور از واقايت ،موضوو بسويار مهموی

تأثير سویههای رفتاری مدیریت بر درماندگی مالی119/

][32؛ از اینرو ،شناسایی عوامل موؤثر بور درمانودگی

بيشتری برای اتخاخ تصميمهای بهينه دارند؛ بهعبارتی،

مالی ،اهميت بسزایی دارد.

تتاوت در قابليت مدیران به تتواوت در نوو نگورش

تااریف متادد و متنوعی از درماندگی موالی بيوان

ونان منجر میشود و این موضو بر تصوميمگيریهای

شده است .گوردون ] ،[27درماندگی موالی را کواهش

ونهووا تأثيرگووذار اسووت ][17؛ از ایوونرو ،شووناخت

قدرت سوودووری شورکت تاریوف کورده اسوت کوه

سویههای رفتاری مدیران از اهميت زیادی برخووردار

احتمال نواتوانی در پرداخوت اصول و بهورۀ بودهی را

است .از سوویههای رفتواری مودیران میتووان از سوه

افووزایش میدهوود .از دیوودگاه ویتوواکر ،درمانوودگی،

ویژگی مهم بيشایمينوانی ،کوتوهبينی و خودشويتتگی

وضايتی است که در ون ،جریانهای ن دی شورکت از

نام برد.

مجمو هزینههای بهرۀ مربوو بوه بودهی بلندمودت

بیشاطمینانی

کمتر است ].[11

یکووی از نظریووههای مطرحشووده در زمينووۀ مووالی

عموم واع عواموول درمانوودگی م والی ،شووامل عواموول

رفتاری ،ایمينان بيش از حد است کوه بورای توضويس

برونسازمانی و عوامل درونسازمانی اسوت .ازجملوه

بخشووی از رفتووار موودیران بووه کووار موویرود کووه بووا

عوامل بيرونی کوه شورکتها نيوز نمیتواننود ونهوا را

نظریوووههایهای سووونتی موووالی ،سوووازگاری نووودارد.

کنترل کنند ،میتوان به تغيير در ساختارهای اقتصادی،

روانشناسان مات دند بيشایمينوانی موجوب میشوود

نوسانها ،مشکالت مرتب با تأمين مالی ،رویودادها و

افراد از به دست ووردن دانش غافل شوند ،خطرهوای

بالهای یبيای و شودت رقابوت اشواره کورد .عوامول

خود را کمارزش و تواناییشان برای کنترل حوادث را

درونی نيز شامل مواردی است که مدیران دچار اشتباه

بووويش از حووود ارزیوووابی کننووود ] [41و گزینوووههای

شده و یا برای انجام اقدامات ضروری در تصميمهای

غيرمتاووارف را برگزیننوود؛ درنتيجووه ،ارزش شوورکت

موودیریتی گذشووته نوواتوان بودهانوود کووه میتوووان بووه

بهعلت تصميمهای ایشان کاهش یابد ].[38

نمونههایی چون فروش نسيۀ بويش از حود ،مودیریت

مدیران بيشایمينان اعت اد دارند بازار ،شرکت ونهوا را

ناکارا ،ناتوانی در مدیریت اثربخش سرمایه ،خيانوت و

کمتر از واقع ارزشگذاری میکند و موجوب میشوود

ت لب اشاره کرد ] .[10به گتتوۀ حيودری و همکواران

تووأمين مووالی خووارجی پرهزینووه شووود؛ از ایوونرو ،در

] ،[3موودیریت ناصووحيس ریسووکها و وقووو شوورای

صورتیکه شرکت ،منابع داخلی داشوته باشود ،ممکون

دشواری مالی ،شورکتها را در محودودیتهای موالی

اسووت موودیران بيشایمينووان ،تمایوول بيشووتری بووه

گسووترده قوورار میدهوود .بوور ایوون اسووا  ،موودیریت و

بيشسوورمایهگذاری (پووذیرش پروژههووای بووا خووالص

تصووميمهای ون ،یکووی از عواموول سوووقدادن شوورکت

ارزش فالی منتی) ،ادغوام و اکتسواب کاهنودۀ ارزش

بهسوی درماندگی مالی است.

(بازده عمليواتی منتوی) از خوود نشوان دهنود؛ اموا در

سویههای رفتاری مدیریت و درماندگی مالی
حسابداری رفتاری یکی از گرایشهای حسابداری
است که به ارتبا رفتار انسان و سيسوتم حسوابداری
توجووه دارد .موودیران بووا قابليتهووای زیوواد ،توانووایی

صورتی که تأمين مالی پروژهها مستلزم منابع خوارجی
باشد ،ممکن است که سرمایهگذاری کم (رد پروژههوا
بووا خووالص ارزش فالووی مثبووت) ،ادغووام و اکتسووابات
افزایندۀ ارزش (بازده عملياتی مثبت) انجام شود ].[5
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با توجه به دو مورد خکرشده ،اگر مودیر بيشایمينوان،

منجر میشود و تخریوب ارزش شورکت را بوه دنبوال

تأمين مالی داخلی را بر خوارجی تورجيس دهود ،ایون

خواهد داشت ] .[13بدینترتيب ،در یکی از وووایف

تتکر ،که جریانهای ن دی وتی واحد تجاری به وقو

مدیر یانی حت منافع سهامداران ،کوتاهی میشوود و

خواهد پيوست ،به سرمایهگذاریهای نامسواعد سووق

درنتيجووه ،سووهامداران از سوورمایهگذاری در شوورکت

داده میشود؛ در حالی که این امکوان وجوود دارد کوه

خودداری میکنند و شرکت با مشکالت موالی روبورو

این تتکر به وقو نپيوندد و شرکت ،توانایی پرداخوت

میشود.

بدهیهای خود را نداشته باشد و به مرحلۀ درماندگی

خودشیفتگی

مدیران خودشيتته با ویژگیهای شخصويتی ماننود

مالی و یا حتی ورشکستگی برسد.

خودخواهی ،بهرهبورداری از دیگوران ،سولطهجویی و

کوتهبینی

کوتهبينی مدیریت عبارت است از تمایول مودیران

خودبرتربينی ،به گزارشگری نادرست ،تمایل بيشوتری

به سرمایهگذاری کوتاهمودت و تغييور مسوير منوابع از

نشان میدهند ] .[2افراد خودشيتته ،احساسوات بويش

پروژههای باارزشوفرینی در بلندمدت بوه پروژههوای

از اندازه خودخواهانه دارند که موجب تأثير منتوی در

کوتاهمدت افزایندۀ قيمت سهام که ماموالع این افزایش

توانایی و دستاوردهای ونها میشود ].[22

ارزش ،موقتی است ] .[23سرینویسان و رامانی ]،[44
به ن ل از ورتور لویوت ،رئويه هيئوت بوور

چنين رهبرانی ف

بوه ایالعوات مدنظرشوان گووش

اوراق

میدهند ،بهراحتی از دیگران یاد نمیگيرنود و اغلوب،

بهووادار ایوواالت متحووده ،بيووان کردنوود کووه موودیران در

سخنرانیکردن را تورجيس میدهنود .بوهعلت نداشوتن

مدیریت سوود واقاوی شورکت میکننود و شويوههای

همدلی ،چنين رهبرانوی بهنودرت بوه دیگوران اعتمواد

کسووبوکار خووود را تغييوور میدهنوود تووا بووا نتووای

میکنند و ارزش و اعتباری برای برنامههای وموزشوی

کوتاهمدت بر هزینه عملکرد بلندمدت تأکيد کنند.

و یا داشتن مشاور برای بهبود خود بهعنوان رهبر قائل

از نشانههای کوتهبينی میتووان از کواهش هزینوههای

نيسووتند ][40؛ از ایوونرو ،چنووين موودیرانی از پووذیرش

بازاریابی و اعطای نسيۀ کم به مشوتریان بورای بهبوود

سخنان دیگران مبنی بر بحرانیشدن وضايت شورکت

نتای کوتاهمدت نام برد] .[44فااليتهوای کوتهبينانوه،

امتنوووووا میکننووووود و اینگونوووووه شووووورکت در

نتای موقت مطلوبی دارنود و پيامودهای منتوی ون در

سرمایهگذاریهایی باارزش فالی منتی سورمایهگذاری

بلندمدت نمایان میشود؛ زیرا بازارهای سرمایه ،درک

میکند وعالوه بر اینکه سهامداران خوود را از دسوت

صحيحی از پيامدهای کوتهبينی در زمان وقو ندارنود

میدهد ،اعتبوار ون نيوز کواهش مییابود و نواتوانی در

].[7

پرداخت بدهیها ،ون را به درماندگی مالی میکشواند.

بهیور کلی ،مدیران کوتهبين با در نظور گورفتن منوافع

گنگ و همکواران ] [26دریافتنود شواخصهای موالی

شخصی خود ،میکوشند تصویر مطلووبی از عملکورد

مانند حاشيۀ سود خالص داراییهای کول ،بوازده کول

شرکت در کوتاهمدت به سهامداران ارائه دهند .اتخواخ

داراییها ،سود هر سوهم و جریوان ن ودی هور سوهم،

چنين دیدگاهی بوه بیتووجهی بوه اهوداف بلندمودت

ن ووش مهمووی در پيشبينووی درمانوودگی مووالی دارد.

شرکت بوهعنوان حواف منوافع بلندمودت سوهامداران

جاکوبای و همکاران] [33درماندگی موالی ،وابسوتگی

تأثير سویههای رفتاری مدیریت بر درماندگی مالی121/

سياسی و مدیریت سود را در شورکتهای خصوصوی

رفتارهای مدیریت کاهش مییابد .ميزیک] [43نظریوه

چينی بررسوی کردنود و بوه ایون نتيجوه رسويدند کوه

و عموول کوتووهبينی موودیریت موورتب بووا بازاریووابی را

شرکتهای درمانده برای گزارش سودهای کوم خوود

بررسی کرد و به این نتيجه رسويد کوه کوتوهبينی ،اثور

نسبت به شرکتهای سالم درگير هستند.

منتی بلندمدت بر ارزش شرکت دارد .الدیکا و سواتنر

چاوشی و همکاران ] [4رابطۀ ایمينوان بويش از حود

] [37رابطووۀ کوتووهبينی موودیریت و سوورمایهگذاری را

مدیران و انتخاب سياستهای تأمين موالی را بررسوی

بررسوی کردنود و نشوان دادنود مودیران هنگوامی کووه

کردند .نتای نشوان داد بوين ایمينوان بويش از حود و

انگيزههایشان کمتر میشود ،سورمایهگذاری بلندمودت

تصميمهای مالی ،رابطوهای وجوود نودارد .احمودی و

را قطع میکنند و سود کوتاهمدت په از اختيار خرید

همکاران ] [1تأثير مايارهای بيشایمينانی مودیران را

را گزارش میکنند .ونها متااقباع فروش سهام را افزایش

بر خطر س و وتی قيمت سهام بررسوی کردنود و بوه

میدهند .درابتدا ،ارزش سهام شورکتها افوزایش؛ اموا

این نتيجه رسويدند کوه بيشایمينوانی مودیران ،توأثير

درنهایت ،در بلندمدت کاهش مییابد.

مثبت و ماناداری بر خطر س و قيموت سوهام دارد.

قلیپور و همکاران ] [9وثوار خودشويتتگی مودیران را

هوووو و چانوووگ ] [30بيشایمينوووانی مووودیرعامل و

در وشوووتتگی سوووازمانها بررسوووی و بيوووان کردنووود

درماندگی مالی شرکت را بررسی کردند .نتوای نشوان

تصووميمهای موودیران سووازمان و تتکوورات ونهووا ن ووش

داد احتماالع بيشایمينانی مدیران بوه درمانودگی موالی

مهمووی در پيشووبرد اهووداف سووازمانی دارد .نمووازی و

منجر میشوود .لنوگ و همکواران ] [38پژوهشوی بوا

همکاران ] [16تأثير خودشيتتگی مدیران را بر نگرش

هدف بررسی رابطۀ بيشایمينوانی مودیران و احتموال

انتخاب استراتژی ،بررسی تجربی کردند .نتای حواکی

شکست شرکت را با استتاده از شواهدی از انگلسوتان

از افزایش خودشويتتگی در بوين مودیران بوود و ایون

انجام دادند و به این نتيجه رسويدند مودیران اجرایوی

انتظار را به وجود وورد کوه تمایول ونوان بوه انتخواب

بيشایمينان ،احتمال ورشکستگی شورکت را افوزایش

اسووتراتژیهای تهوواجمی و جسووورانه افووزایش یابوود.

میدهند و با بزرگترشدن هيئتمدیره ،تأثير نامطلوب

بذرافشان و همکاران ] [2تأثير خودشيتتگی مدیران را

بيشایمينووانی کوواهش مییابوود .جئووون ] [34رابطووۀ

بر کيتيت گزارشگری موالی بررسوی کردنود .در ایون

بيشایمينانی مدیرعامل و تمرکوز جریوان وجوه ن ود

پژوهش از دو مايار اندازۀ امضوای مودیران و نسوبت

حاصل از عمليات را بررسی کورد .یافتوهها نشوان داد

پوواداش موودیران بوور کوول ح وووق و دسووتمزد سوواليانۀ

موودیران بهصووورت ناخودوگوواه ،انگيووزۀ متووورمکردن

کارکنان استتاده شده است .قلمرو زموانی پوژوهش از

جریانهای ن ود عمليواتی بورای پاسوخگویی بوه نيواز

سال  1388تا  1395بود و نتای گویای ون اسوت کوه

سهامداران و جلب توجه سرمایهگذاران بازار را دارند.

در برخی شرای  ،خودشيتتگی مودیران بور مايارهوای

دیدار و همکاران ] [7با هدف بررسی تأثير کوتوهبينی

کيتيت گزارشگری مالی اثر میگذارد .هم و همکواران

مدیریتی بر کارایی شرکت با ن ش تادیلکنندۀ کيتيت

] [29از حجووم امضووای موودیرعامل بووهعنوان مايووار

حاکميت شرکتی دریافتند مدیران کوتهبين بوا کواهش

جدیدی برای بررسی اثور خودشويتتگی بور سياسوت

هزینههایی با هودف منوافع بلندمودت ،سوبب کواهش

سوورمایهگذاری ،عملکوورد شوورکت و پوواداش اسووتتاده

ارزش شرکت میشووند و بوا افوزایش نظوارت ،ایون

کردند .تجزیهوتحليل ایشان نشان داد شرکتهایی کوه
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مدیران خودشيتته اداره میکنند ،بيشوتر در زمينوههایی

جمعووری ایالعات مرتب با مبوانی نظوری ،از روش

ماننوود هزینووههای تح يووو و توسوواه سوورمایهگذاری

کتابخانهای استتاده شدهاست .دادهها از یریو نرمافزار

میکننوود و از سوورمایههای روزمووره بوورای بهوورهوری

رهوورد نوین ،سایت رسومی سوازمان بوور  ،بانوک

کسبوکار روزمره بهره میبرند.

فرضیههای پژوهش
امروزه با تحول و پيشرفتهای رخوداده در زمينوۀ
روشهای پژوهش مالی-رفتاری ،انجام بيشتر اینگونوه
پژوهشها بورای پژوهشوگران امکانپوذیر شوده و بوا
توجه به نتای این پژوهشها ،اهميت تأثير سوویههای
رفتاری افراد بر جنبههای مختلوف تصوميمگيری ونهوا

ایالعاتی سازمان بور

اوراق بهادار تهوران (کودال)،

سایت شرکتها (برای دسوتیابی بوهعکه مودیران)
جمعووری شده است .تجزیوهوتحليل دادههوا نيوز بوا
نرمافزار ایویوز نسخه  9انجام شده است.
جامعۀ آماری و نمونۀ پژوهش
جاماۀ وماری این پوژوهش شوامل کليّوۀ شورکتهای

روشنتر شوده اسوت ][16؛ از ایونرو ،بوا توجوه بوه

پذیرفتهشده در بور

سویههای رفتاری مطرحشده در ایون پوژوهش ،مودیر

زمانی پوژوهش یوک دورۀ دهسواله از سوال  1387توا

بيشایمينان با تصميم به سرمایهگذاریهای نامسواعد،

اوراق بهوادار تهوران و قلمورو

 1396است.

مدیر کوتهبين با توجه بيشتر بوه عملکورد کوتاهمودت

روش نمونوهگيری در ایون مطالاوه ،روش حوذف

نسبت به عملکورد بلندمودت و مودیر خودشويتته بوا

سيستماتيک است .شرکتهایی بهعنوان نمونه انتخاب

خودرأیی و بیتوجهی به ایالعات تأیيدکننودۀ وضوع

میشوند که شرای عمومی زیر را داشته باشند:

نامطلوب شرکت ،این احتمال را ت ویوت میکننود کوه
در اثر سویههای رفتاری ونهوا اوضوا شورکت رو بوه
بحران حرکت کند و بهسمت درمانودگی موالی سووق
داده شووود .بووا توجووه بووه اسووتدالل مووذکور و پيشووينۀ
خکرشده ،فرضيههای پژوهش عبارتند از:

 -1برای م ایسهپذیربودن ایالعات ،پایان سال موالی
شرکتها منتهی به  29استند باشد؛
 -2یی سالهای مالی  1387تا  1396تغيير فااليت یا
تغيير سال مالی نداشته باشند؛
 -3شرکتهای در دست بررسی ،جوزء شورکتهای

فرضوويۀ اول :بيشایمينووانی موودیریت ،تووأثير مثبووت و

بيمه ،سرمایهگذاری ،مؤسسات موالی و اعتبواری،

ماناداری بر احتمال مواجهه با درماندگی مالی دارد.

بانکها و ليزینگ نباشد؛

فرضوويۀ دوم :کوتووهبينی موودیریت ،تووأثير مثبووت و
ماناداری بر احتمال مواجهه با درماندگی مالی دارد.

 -4ایالعات مربوو بوه متغيرهوای انتخابشوده در
دورۀ زمانی پژوهش موجود باشد.

فرضيۀ سووم :خودشويتتگی مودیریت ،توأثير مثبوت و

از اینرو ،براسا

ماناداری بر احتمال مواجهۀ درماندگی مالی دارد.

مطالاه شود و درنهایوت ،بورای فرضويههای پوژوهش

روششناسی پژوهش

بهترتيب 300 ،سال -شرکت برای بيشایمينانی330 ،

پژوهش حاضر از نظر هدف ،کواربردی و از نظور
روش ،علّی -م ایسهای (پهرویدادی) و باود زموانی
پوژوهش ،م طاوی اسوت .در ایوون پوژوهش بورای

موارد مذکور 2082 ،سال -شورکت

سال -شرکت برای کوته بينوی و  224سوال -شورکت
برای خودشيتتگی بهعنوان نمونۀ وماری در نظر گرفته
شده است که خالصۀ ون در نگارۀ زیر دیده میشود:

تأثير سویههای رفتاری مدیریت بر درماندگی مالی123/

نگارۀ  .1شرکتهای نمونۀ هر فرضیه
تعداد شرکتهای مدنظر

 2082سال – شرکت

تعداد شرکتهای درمانده براساس معیار  %80نرخ بهره

 167سال – شرکت

تعداد شرکتهای درمانده براساس بهره > سود خالص

 92سال – شرکت

تعداد شرکتهای دارای حداقل یکی از معیارهای درماندگی

 176سال – شرکت

تعداد شرکتهای سالم انتخابشده

 176سال -شرکت
بیش اطمینانی

کل شرکتهای نمونه

تعداد شرکتهای بدون دسترسی به اطالعات

کوتهبینی خودشیفتگی

352

352

352

درمانده

26

11

64

سالم

26

11

64

جمع کل

52

22

128

300

330

224

کل سال شرکتهای موردبررسی

متغیرهای پژوهش

در همان سال انتخاب شده است .بهازای هور شورکت

درماندگی مالی

درماندۀ منتخوب ،یوک شورکت غيردرمانوده (سوالم)،

در این پژوهش ،درماندگی مالی ،متغير وابسوته در

(ت ریباع هماندازه) ،کوه ویژگوی درمانودگی را نداشوته

نظر گرفته میشوود کوه متغيوری دوبخشوی اسوت .در

باشد ،از همان صنات متناور انتخاب شده است.

صووورتی کووه شوورکتی مايووار بيانشووده در بخووش

بیشاطمینانی

نمونوهگيری را داشوته باشود ،عودد یوک و در غيور

ایشيکاوا و تاکاهاشی ] [31از مايار سود پيشبينیشده

اینصورت ،صتر به ون اختصاص داده میشوود .بورای

برای اندازهگيری بيشایمينوانی اسوتتاده کردنود .ونهوا

تشووخيص شوورکتهای سووالم از درمانووده از مايووار

مات د بودند مدیران بيشایمينان با توجه به اعت ادشان

وسکویث و همکاران ] [19استتاده شده است .مطوابو

دربارۀ عملکرد وتی سهام ،که ناشی از تصميمگيری به

این مايار ،شرکتی درمانده شناخته میشوود کوه در دو

نگهداشتن اختيارهای سهام غيرقابول فوروش شورکت

سال متوالی ،سود قبل از بهوره و ماليوات و اسوتهالک

است ،مشخص میشوند .مدیرانی کوه بوه اختيارهوای

دارایی مشهود و نامشهود شرکت کمتر از هزینه بهوره

خرید سهام برای دورههای یوالنی توجه میکنند ،بوه

گزارششده باشد و یا در هرسال ،سود قبول از بهوره،

عملکرد وینده بيشایمينان هستند .با توجه بوه مووارد

ماليات و استهالک شرکت کمتر از  80درصود هزینوه

مووذکور بوورای بررسووی بيشایمينووانی از پيشبينووی

بهره باشد .این مايار براسا

پژوهش علی اکبرلو ][8

بيشترین قدرت تتکيک شرکتهای سالم و درمانده را
دارد .برای تايين شرکتهای نمونوه ،براسوا

مايوار

مدنظر برای تشخيص درمانودگی موالی ،شورکتی کوه
مايار مذکور را داشته باشد ،بهعنوان شورکت درمانوده

جانبدارانۀ مدیران بهصورت خیل استتاده میشود.
()1
اولين سود هر سهم پيشبينیشدۀ مدیریت – سود واقای وخر
دورۀ هر سهم/قيمت سهام در ششماهۀ دوم
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عالمت مثبت و منتی پيشبينی جانبدارانوۀ مودیران،

()3

MKTAi,t = β0 + β1 MKTi,t−1 + εi,t

نشوواندهندۀ بيشایمينووانی ونهاسووت؛ بهگونووهای کووه

()4

R&𝐷i,t = β0 + β1 R&𝐷i,t−1 + εi,t

مثبوووتبودن ،نشووواندهندۀ وجوووود بيشایمينوووانی و

( :ROAسطس مورد انتظار بازده داراییها) برابر اسوت

منتیبودن ،نبوود بيشایمينوانی را نشوان میدهود .در

با نسبت سود خالص به جمع داراییها.

پژوهش حاضر ،به مدیران بيشایمينان ،عودد یوک و

( :MKTAسطس مورد انتظار هزینوۀ بازاریوابی) برابور

مدیرانی که بيشایمينانی در ونها مشاهده نشود ،عودد

است با نسبت هزینههای بازاریابی و فروش به جموع

صتر اختصاص داده شده است.

داراییها.

کوتهبینی

( :R&Dسطس مورد انتظار هزینۀ پوژوهش و توسواه)

برای اندازهگيری کوتهبينی به تبايوت از مورادی و

برابر است با نسبت هزینوههای تح يوو و توسواه بوه

باقری ] [12از روش اندرسون و هسيائو ] [18استتاده

جمع داراییها.

شده است .اندرسون و هسيائو ] [18تحليلی وماری از

برای استتاده از این نسبتها در الگو ،ایالعات بوازده

الگوهای رگرسيون اسوتتاده کردنود .مورادی و بواقری

داراییها از صوورتهای موالی و هزینوۀ بازاریوابی و

] [12بيان کردند برای شناسایی و تايوين شورکتهای

فروش و تح يو و توساه از یادداشت

کوتهبين بایود سوه متغيور سوطس موورد انتظوار بوازده

توضيحی شرکتها گردووری شود .پوه از محاسوبۀ

داراییها ،هزینۀ بازاریابی و هزینۀ پوژوهش و توسواه

متغيرهای موذکور بوا اسوتتاده از الگوهوای خکرشوده،

برای هر شرکت در هر دورۀ زمانی مشخص میشوود؛

م ادیر پيشبينیشده با م ادیر واقای م ایسه و خطوای

زیرا تمام توجه مدیران کوتوهبين ،ماطووف بوه بهبوود

پيشبينیشده محاسبه میشود و شرکتها به  4دسوتۀ

عملکرد کوتاهمدت است؛ از اینرو ،الگوی خیل بورای

اصلی ت سيم و مطابو نگارۀ  2یب هبندی میشوند.

سنجش کوتهبينی مدیران استتاده میشود:
()2

ROAi,t = β0 + β1 ROAi,t−1 + εi,t
نگارۀ  .2گروهبندی نمونۀ آماری
گروه

اختالف م ادیر واقای و مورد انتظار
بازده داراییها

مخارج بازاریابی

مخارج پژوهش و توساه

گروه  :1شرکتهای کوتهبين و بازده مثبت

مثبت

منتی

منتی

گروه  :2شرکتهای کوتهبين و بازده منتی

منتی

منتی

منتی

گروه  :3شرکتهای غيرکوتهبين با بازده مثبت

مثبت

مثبت

مثبت

گروه  :4شرکتهای کوتهبين با بازده منتی

منتی

ف
مثبت
ف

تغييرات یکی مثبت
مثبت
تغييرات یکی مثبت

منبع :پژوهش مرادی و باقری

در بين گروههای خکرشده در جدول مذکور ،گروه

میشود؛ زیرا با توجه به مثبتبودن عملکرد شرکتها

 1بووهعنوان شوورکتهای کوتووهبين در نظوور گرفتووه

و بازده داراییها ،مخارج بازاریابی و مخوارج تح يوو

تأثير سویههای رفتاری مدیریت بر درماندگی مالی125/

و توساه کاهش یافته اسوت .بورای شورکتهایی کوه

الگوهای پژوهش

مدیران کوتهبين دارند ،عدد یوک و شورکتهایی کوه

برای وزمون فرضويهها از الگوهوای خیول اسوتتاده

کوتهبينی مدیریت در ونها مشاهده نشود ،عودد صوتر

میشود.

اختصاص داده شده است.

فرضیۀ اول :بيشایمينانی مدیریت ،تأثير مثبت و

خودشیفتگی

ماناداری بر احتمال مواجهه با درماندگی مالی دارد.

در پژوهش حاضر ،برای اندازهگيری این متغيور از
روش جيا و همکاران ] [35استتاده شده است .لوئيه
و همکاران] [40نشان دادند نسبت عور

()5
𝑃𝑖,𝑡 (𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖,𝑡 ) = {1 + exp[−(𝛽0 +𝛽1
𝑡𝑜𝑣𝑒𝑟𝑐𝑜𝑛𝑖,𝑡 + 𝛽2 ∗ 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽3 ∗ 𝑂𝐶𝐹𝑇𝐿𝑖,
+𝛽4 ∗ 𝐹𝐶𝐹𝑇𝐿𝑖,𝑡 + 𝛽5 ∗ 𝐼𝐶𝐹𝑇𝐿𝑖,𝑡 + 𝛽6
}]) ∗ 𝑇𝐿𝑇𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽7 ∗ 𝐶𝑅𝑖,𝑡 + 𝜀0

بوه ارتتوا

چهره با ویژگیهایی مانند خشونت و تهاجم و رفتوار
غيراخالقووی سووودجویی در کسووبوکار و حاکميووت

فرضیۀ دوم :کوتهبينی مدیریت ،تأثير مثبت و ماناداری

همراه است .ایشوان چگوونگی تمایول مودیرعامل بوه

بر احتمال مواجهه با درماندگی مالی دارد.

رفتارهای مردانه را با استتاده از یک ویژگوی چهوره و

()6

شکل صورت ،از روی عکه مدیران و بوا اسوتتاده از

𝑃𝑖,𝑡 (𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖,𝑡 ) = {1 + 𝑒𝑥𝑝[−(𝛽0 + 𝛽1
𝑡𝑀𝑌𝑃𝑖,𝑡 + 𝛽2 ∗ 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽3 ∗ 𝑂𝐶𝐹𝑇𝐿𝑖,
+𝛽4 ∗ 𝐹𝐶𝐹𝑇𝐿𝑖,𝑡 + 𝛽5 ∗ 𝐼𝐶𝐹𝑇𝐿𝑖,𝑡 + 𝛽6
}]) ∗ 𝑇𝐿𝑇𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽7 ∗ 𝐶𝑅𝑖,𝑡 + 𝜀0

شاخص هورموون تستوسوترون اسوتتاده کردنود .ایون
شاخص از نسوبت 1WHRنسوبت عور

بوه ارتتوا

چهره مدیرعامل بهصورت فاصلۀ دو گيجگاه نسبت به
فاصلۀ لب باال و باالترین ن طوۀ پلوک (ارتتوا چهوره
باالیی) اندازهگيری میشوود .بودینمنظور از نرمافوزار
 Image Jبرای اندازهگيری نسبت مذکور استتاده شده

فرضیۀ سوم :خودشيتتگی مدیریت ،تأثير مثبت و
ماناداری بر احتمال مواجهه با درماندگی مالی دارد.
()7
𝑃𝑖,𝑡 (𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖,𝑡 ) = {1 + exp[−(𝛽0 + 𝛽1
𝑡𝑁𝑎𝑟𝑐𝑖𝑠𝑠𝑚𝑖,𝑡 + 𝛽2 ∗ 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽3 ∗ 𝑂𝐶𝐹𝑇𝐿𝑖,
∗ +𝛽4 ∗ 𝐹𝐶𝐹𝑇𝐿𝑖,𝑡 + 𝛽5 ∗ 𝐼𝐶𝐹𝑇𝐿𝑖,𝑡 + 𝛽6
}]) 𝑇𝐿𝑇𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽7 ∗ 𝐶𝑅𝑖,𝑡 + 𝜀0

است .در صورتی که ایون نسوبت ،بيشوتر از ميوانگين
نسبت نمونهها باشد ،مدیر ،خودشويتته اسوت و عودد
یک به متغير اختصاص مییابود .در غيور اینصوورت،
عدد متغير مربو  ،صتر خواهد بود.

که:
) :P(DISTRESSاحتمووال اینکووه یووک شوورکت،

متغیرهای کنترلی

این متغيرها شامل م يا های عملکرد مالی یانوی
نسبت خالص جریان ن د عمليواتی بوه کول بودهیها،
نسووبت خووالص جریووان ن وودی تووأمين مووالی بووه کوول
بدهیها ،نسبت خالص جریان ن د سورمایهگذاری بوه

درمانودگی موالی را تجربوه کنود؛  :DISTRESSیوک
متغير دوبخشی است که اگور شورکت ،درمانودۀ موالی
شده باشد ،مساوی یک و در غيور اینصوورت ،صوتر
است؛  :Expتابعنموایی؛  :MYPکوتوهبينی مودیریت؛

اهرم مالی یانی نسوبت کول

 :Overconبيشایمينوووانی مووودیریت؛ :Narcissm

ن دینگی یانوی

خودشيتتگی مدیریت؛  :Sizeاندازۀ شرکت؛ :OCFTL

نسووبت جوواری و همچنووين انوودازۀ شوورکت بووهعنوان

خالص جریان ن د عملياتی بوهکل بودهیها؛ :FCFTL

لگاریتم یبيای جمع داراییهای شرکت است ].[14

نسووبت خووالص جریووان ن وودی تووأمين مووالی بووه کوول

کل بدهیها ،یک م يا

بدهیها به کل داراییها و یک م يا

Width-to-Height Ratio

1

بوودهیها؛  :ICFTLنسووبت خووالص جریووان ن وودی
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سرمایهگذاری به کل بدهیها  :TLTAنسبت بدهی به

دادهها به کار میرود .در این پژوهش با توجه به اینکه

کل داراییها؛  :CRنسبت جاری (داراییهوای جواری

متغيرهووای مسووت ل پووژوهش شووامل بيشایمينووانی،

ت سيمبر بدهیهای جاری) است.

کوتووهبينی و خودشوويتتگی بهصووورت متغيوور اسوومی
دووجهی اندازهگيری شدهاند ،تتسير نتای ميوانگين و

یافتههای پژوهش

ميانه مناسب نيست و بهترین روش برای تتسير نتای ،

آمار توصیفی

استتاده از درصد و تاداد سال شرکتهای متالوو بوه

ومار توصيتی شامل مجموعه روشهایی است کوه
بوورای جمووعووری ،تلخوويص ،یب هبنوودی و توصوويف

یک گروه خاص است .در نگارۀ  3خالصۀ این نتوای
ومده است:

نگارۀ  .3آمار توصیفی متغیرهای دو وجهی
عنوان شاخص

نو شرکت

بيشایمينانی
کوتهبينی
خودشيتتگی

درصد وجود پارامتر 1

تاداد شرکت دارای پارامتر
1

1

سالم

0/57

85

85

درمانده

0/92

138

138

سالم

0/16

26

26

درمانده

0/08

14

14

سالم

0/45

51

51

درمانده

0/56

63

63

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه بهه جهل

مهکوو  ،متغیه بی اطمینهای ر

شهه و های سهها  0/57 ،ر شهه و های ر مایههل ،
 0/92اسهه

ا هها یتهها

ی هها م رهههل  92ر صههل

شهه و های ر مایههل  ،مههل ا بی اطمینهها را یههل؛
بنههاب ا ا ،احتمهها ب بی اطمینههای مههل

بهها احتمهها

ا ا سو ۀ فتها ی ر هه ر یهوع شه و

ر مایل ) تق هاب ییمه از شه و ها ا شهام م شهور
ا ا مقلا ر ش و های ر مایل  ،بی ت از شه و های
سا اس ؛ بنهاب ا ا ،احتمها ب خورشهیفت

مواجهههه بهها ر مایههلی مهها ر ا ت ههای اسهه  .متغیهه
ووتهبین ر ش و های سا  0/16 ،ر شه و های

ذ اس .

ر مایل  0/08 ،اس  .ا ا شاخص ر ه ر یوع ش و

ی ا ۀ  4ما توصیف متغی های ونت

(سا

ر مایل  ،ومت از ش و های سا اسه  .یفتنه اسه
ر

شهه و های سهها  0/45 ،ر شهه و های ر مایههل ،
 0/56اس .

ب ای ه ف ضیه بهطو مجزا بهصهو
ی ا م رهل .با

توجه به ا نکه ه ف ضیه ،تعلار م اهلا متفا ت را ر،
میایههه میههای یا  ...ر هه ف ضههیه متفهها

احتما ب ا ا شاخص ،تأثی ز اری ب احتمها مواجههه بها
ر مایههلی مهها یلاشههته باشههل .متغیه خورشههیفت

به احتمها

مواجهه با ر مایهلی مها مه ث باشهل .مها توصهیف
متغی های ونت

ر مایل ) مقهلا ایهلو را ر ر شه و های

(سها

رار های جل

اسه ؛ امهها

ی ا م رهل میایه میای یا  ...ر هه

سه ف ضیه ،یزر ک به ه اس
ف ضیه م اهل یم شور.

تفا

چنلای ر هه

تأثير سویههای رفتاری مدیریت بر درماندگی مالی127/

نگارۀ  .4آمار توصیفی متغیرهای کنترلی
میانگین

میانه

بیشینه

کمینه

نام متغیر

1/27

1/149

2/66

0/49

خ ج ا یقلی تأمیا ما /و بله ها

0/028

0/02

0/24

-0/17

خ ج ا یقلی س ما هیکا ی /و بله ها

-0/04

0-/02

0/09

-0/33

خ ج ا یقلی عملیات /و بله ها

0/14

0/10

0/69

-0/15

ایلازۀ ش و

13/75

13/57

19/07

10/35

اه م ما

0/69

0/68

1/24

0/26

1/22

1/10

2/63

0/46

خ ج ا یقلی تأمیا ما /و بله ها

0/02

0/02

0/230

-0/18

خ ج ا یقلی س ما هیکا ی/و بله ها

-0/03

-0/02

0/13

-0/28

خ ج ا یقلی عملیات /و بله ها

0/14

0/09

0/74

-0/14

ایلازۀ ش و

13/77

13/54

19/07

10/35

اه م ما

0/72

0/71

1/35

0/28

1/23

1/10

2/59

0/48

خ ج ا یقلی تأمیا ما /و بله ها

0/03

0/02

0/23

-0/16

خ ج ا یقلی س ما هیکا ی /و بله ها

-0/04

-0/02

0/12

-0/34

خ ج ا یقلی عملیات /و بله ها

0/14

0/09

0/74

-0/12

ایلازۀ ش و

14/09

13/80

19/07

10/50

اه م ما

0/71

0/72

1/26

0/27

یس

بیش اطمینانی

یس

کوتهبینی

یس

جا ی

جا ی

جا ی

خودشیفتگی

منبع :یافتههای پژوهش

ومار استنبایی
پژوهش حاضر با اسوتتاده از رگرسويون لجسوتيک

بررسی شد و نتای نشان دادند همبستگی شودید بوين
متغيرهای پژوهش در هر فرضيه وجود ندارد.

بروورده شده است .مهمترین ویژگی روش رگرسويون

وزمون فرضيۀ اول:

لجستيک این است کوه نيوازی بوه برقوراری فورو

فرضيۀ اول بيان میکند که بيشایمينانی مودیریت،

نرمالبودن و همسانی ماتریههای کوواریانه نيست.

تأثير مثبت و ماناداری بر احتمال مواجهه با درماندگی

قبل از وزمون فرضيهها ،همبستگی متغيرهای پوژوهش

مالی دارد .نتای وزمون فرضيۀ اول در نگوارۀ  5وموده

با اسوتتاده از همبسوتگی اسوپيرمن بورای هور فرضويه

است:
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نگاره  .5نتایج آزمون فرضیه اول
ضریب متغير

ومارۀ Z

احتمال ومارۀ Z

VIF

از مبدأ

1/00

0/52

0/60

-

بيشایمينانی

2/24

5/17

0/00

1/10

خ جریان ن د تأمين مالی /کل بدهی

-5/35

-2/19

0/03

1/57

نسبت جاری

-1/60

-3/23

0/00

1/81

خ جریان ن د سرمایهگذاری /کل بدهی

5/21

1/61

0/11

1/64

خ جریان ن د عملياتی /کل بدهی

-7/95

-4/18

0/00

2/24

اندازۀ شرکت

-0/13

-1/11

0/27

1/13

اهرم مالی

2/96

2/92

0/00

2/12

متغير
عر

ضریب مک فادن

0/43

نسبت درستنمایی ()LR

سطس مانیداری نسبت درستنمایی

180/90

0/00

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به وزمون همخطی چندگانهای ،کوه بورای

تأثير مثبت و مانیداری بر درمانودگی موالی دارد.

متغيرهای پژوهش انجام شده است ،همخطوی شودید

ضریب تايين مک فادن ،که برابر است با  0/43است،

بين هيچ یک از متغيرهای پژوهش وجود ندارد .م دار

نشووان میدهوود بيشایمينووانی موودیریت بووه همووراه

ومارۀ نسبت درستنمایی 180/90 ،است و با توجه به

متغيرهووای کنترلووی ،درمجمووو میتواننوود  0/43از

اینکه سطس مانیداری کمتر از  0/05دارد ،الگوی کلی

احتمال درماندگی مالی را توجيه کنند.

رگرسيونی ،مانیدار اسوت .بوا بررسوی وموارۀ متغيور

وزمون فرضيۀ دوم:

بيشایمينانی و م دار احتموال ون مشوخص میشوود

فرضيۀ دوم بيان میکنود کوه کوتوهبينی مودیریت،

سووطس احتمووال ومووارۀ مووذکور کمتوور از  0/05اسووت؛

تأثير مثبت و ماناداری بر احتمال مواجهه با درماندگی

بنووابراین ،در سووطس ایمينووان  0/95نمیتوووان فرضوويۀ

مالی دارد.

پژوهش را رد کرد و بيشایمينانی مدیریت،

نتووای وزمووون فرضوويۀ دوم در نگووارۀ  6ومووده اسووت:
نگارۀ  .6نتایج آزمون فرضیۀ دوم

متغير
عر

ضریب متغير
از مبدأ

وماره Z

احتمال ومارۀ Z

VIF

3/42

2/08

0/037

-

کوتهبينی

-0/84

-1/88

0/059

1/02

خ جریان ن د تأمين مالی /کل بدهی

-2/82

-1/38

0/17

1/71

نسبت جاری

-1/28

-3/02

0/00

2/07

خ جریان ن د سرمایهگذاری /کل بدهی

2/89

1/08

0/28

1/60

خ جریان ن د عملياتی /کل بدهی

-6/25

-4/06

0/00

2/38

اندازۀ شرکت

-0/21

-2/18

0/03

1/13

اهرم مالی

2/51

3/14

0/00

2/09

ضریب تايين مک فادن
منبع :یافتههای پژوهش

0/32

نسبت درستنمایی ()LR

147/18

سطس مانیداری نسبت درستنمایی

0/00

تأثير سویههای رفتاری مدیریت بر درماندگی مالی129/

با توجه به وزمون همخطوی چندگانوۀ انجامشوده،

ضریب تايين مک فادن ،که برابور اسوت بوا 0/32

همخطی شدید بين متغيرهای پژوهش وجوود نودارد.

است ،نشوان میدهود کوتوهبينی مودیریت بوه هموراه

م دار ومارۀ نسبت درستنمایی 147/18 ،اسوت و بوا

متغيرهای کنترلی ،درمجمو میتواند  0/32از احتمال

توجه به اینکه سوطس مانویداری کمتور از  0/05دارد،

درماندگی مالی را توجيه کند.

الگوی کلی رگرسويونی ،مانویدار اسوت .بوا بررسوی

آزمون فرضیۀ سوم:

ومارۀ متغير کوتوهبينی و م ودار احتموال ون مشوخص

فرضيۀ سوم بيان میکند که خودشيتتگی مودیریت

میشود سطس احتموال وموارۀ موذکور ،بيشوتر از 0/05

بر احتمال مواجهه با درماندگی موالی ،توأثير مثبوت و

است؛ بنابراین ،در سطس ایمينان  0/95شواهدی کافی

مانیداری دارد .نتای وزمون فرضيۀ سوم در نگوارۀ 7

برای قبول فرضيۀ مدنظر بوه دسوت نيامود و فرضويۀ

ومده است.

پژوهش رد میشود و کوتهبينی مدیریت،
تأثير مثبت و مانیداری بر درماندگی مالی ندارد.

نگارۀ  .7نتایج آزمون فرضیۀ سوم
ضریب متغير

ومارۀ Z

احتمال ومارۀ Z

VIF

-1/88

-0/85

0/40

-

خودشيتتگی

0/76

2/16

0/03

1/01

خ جریان ن د تأمين مالی /کل بدهی

-0/56

-0/23

0/82

1/65

نسبت جاری

-0/96

-1/76

0/077

2/23

خ جریان وجه ن د سرمایهگذاری /کل بدهی

5/55

1/90

0/057

1/61

خ جریان ن د عملياتی /کل بدهی

-5/09

-2/90

0/00

2/36

اندازۀ شرکت

0/04

0/36

0/72

1/18

اهرم مالی

3/87

3/50

0/00

2/34

متغير
عر

از مبدأ

ضریب مک فادن

 0/35نسبت درستنمایی ()LR

107/40

سطس مانیداری نسبت درستنمایی

0/00

منبع :یافتههای پژوهش

بووا توجووه بووه وزمووون همخطووی چندگانووۀ انجامشووده،

ضریب تايين مک فادن ،که برابر است با  0/35است،

همخطی شدید بين متغيرهای پژوهش وجوود نودارد.

نشووان میدهوود خودشوويتتگی موودیریت بووه همووراه

م دار ومارۀ نسبت درستنمایی 107/40 ،اسوت و بوا

متغيرهای کنترلی ،درمجمو میتواند  0/35از احتمال

توجه به اینکه سوطس مانویداری کمتور از  0/05دارد،

درماندگی مالی را توجيه کند.

الگوی کلی رگرسويونی ،مانویدار اسوت .بوا بررسوی
ومارۀ متغير خودشيتتگی و م دار احتمال ون مشوخص
میشود سطس احتموال وموارۀ موذکور ،کمتور از 0/05
اسووت؛ بنووابراین ،در سووطس ایمينووان  0/95نمیتوووان
فرضيۀ پژوهش را رد کورد و خودشويتتگی مودیریت،
تأثير مثبت و مانیداری بر درماندگی مالی دارد.

بحث و نتیجهگیری
شناسایی عوامل مؤثر بر درماندگی موالی ،یکوی از
مباحث مهم در حيطۀ مالی است .ایون عوامول شوامل
عوامل درونوی و بيرونوی اسوت .بيشوتر پژوهشهوای
انجامشده در زمينۀ درمانودگی موالی ،عوامول بيرونوی

 /130پژوهشهای حسابداری مالی ،سال یازدهم ،شماره سوم ،پياپی ( ،)41پایيز 1398

ازجمله کيتيوت و مودیریت سوود را مطالاوه کورده و

سوووهامداران و مح وووان بازاریوووابی میتواننووود در

پژوهشهای کمتری ،عوامل درونی را بوهعنوان عامول

محدودکردن شيوههای مدیریت کوتهبين ،ن ش داشوته

احتمالی مواجهه با درماندگی موالی بررسوی کردهانود.

باشند .یکی از دالیل تتاوت نتای پوژوهش بوا نتوای

پوژوهش حاضوور بوا هوودف بررسوی تووأثير سووویههای

پيشين ،توجه به این موضو است که بوازار سورمایه،

رفتوواری موودیریت بوور درمانوودگی مووالی شوورکتهای

توانایی شناسایی وثار کوتهبينی در زمان وقو را ندارد

اوراق بهادار انجام شده است و

و پيامدهای ون در زموان وینوده و بوا توأخير ارزیوابی

در ون ،بيشایمينوووانی ،کوتوووهبينی و خودشووويتتگی

میشود .بهتر است یا بازه زمانی مدنظر افزایش یابد یا

بهعنوان سویههای رفتاری در نظر گرفته شدهاند.

اشکال مختلف ون شامل کوتهبينی مدیریتی ،کوتوهبينی

فرضيۀ اول ،رابطۀ بيشایمينانی و درمانودگی موالی را

فاصلهای ،ناشی از بيشایمينانی در نظر گرفته شود تا

بررسی کرد .نتای حاصل نشوان دادنود بيشایمينوانی

نتای دقيوتری به دست وید.

مدیریت ،تأثير مثبت و ماناداری بر احتمال مواجهه بوا

فرضيۀ سوم ،رابطۀ خودشيتتگی و درماندگی موالی را

درمانودگی موالی دارد .نتيجوۀ ایون فرضويه ،بوا نتوای

بررسی کرد .نتای حاصل نشوان دادنود خودشويتتگی

پژوهش فاکسيوا و منيوب ] [25و هوو و چانوگ ][30

مدیریت ،تأثير مثبت و ماناداری بر احتمال مواجهه بوا

مطاب ت دارد .بر این اسا  ،بيشایمينانی ،تأثير منتی

درمانوودگی مووالی دارد .نتووای پووژوهش بووا نتووای

بوور سوورمایه گووذاری دارد؛ بهگونووهای کووه موودیران

پژوهشهای مشابه قبلی همچون قلیپور و همکواران

بيشایمينان ،سرمایهگذاری و جریانهای ن دی وینوده

] [9مطاب وووت دارد .ونهوووا بيوووان کردنووود حووودی از

را تحت شاا قرار میدهند و با بیتوجهی بوه نتوای

خودشيتتگی در مدیران مناسوب اسوت؛ ولوی ممکون

تصميمهای خود موجب درمانودگی موالی شورکتها

است دچار خشم و خودنمایی شوند و این زیادهروی

میشوند.

بووه ویرانووی شوورکت منجوور میشووود .همچنووين نتووای

فرضوويۀ دوم ،رابط وۀ کوتووهبينی و درمانوودگی مووالی را

پژوهش با نتای کشميری و همکاران ] ،[36که وجود

بررسی کرد .نتای حاصل نشان دادند در سطس خطای

رابطۀ مثبت بين خودشيتتگی و احتمال وقوو بحوران

 5درصد ،کوتهبينی مدیران ،تأثير مثبت و ماناداری بور

وسيب محصول را بيوان کردنود ،مطاب وت دارد .علوت

احتمال مواجهه با درماندگی مالی ندارد و شاید بتووان

وجود این رابطۀ متغيرها ممکن اسوت ایون باشود کوه

ادعا کرد تأثيری بر ارزش شورکت نودارد .نتيجوۀ ایون

مدیران خودشيتته اعت اد دارند افراد ویژهای هسوتند و

فرضيه ،با نتای دیدار و همکاران ] [7و ميزیوک ][43

خود را با مدیران مشهور م ایسه میکننود .عوالوه بور

که بيان کردند کوتهبينی مدیریت سبب کواهش ارزش

این ،این اعت اد در ونهوا وجوود دارد کوه تصوميمهای

شوورکت میشووود ،مطاب ووت نوودارد .شوورکتهایی بووا

اشووتباه نمیگيرنوود و توانووایی هموودلی و مشووورت بووا

مدیریت کوتهبين با کاهش هزینههای تح يو و توساه

دیگران را ندارند؛ بوه عبوارت دیگور ،وجوود ویژگوی

و بازاریووابی و سووایر هزینووههای بلندموودت ،عملکوورد

خودرأیی در بين مدیران خودشيتته موجب میشود به

کوتاهموودت را بهتوور میکننوود؛ ولووی در بلندموودت بووا

نظرات دیگران مبنی بر بحرانیشودن اوضوا شورکت

مشکالت زیادی مواجه خواهنود شود .بوا ایون حوال،

توجوووه نکننووود و موجوووب افوووزایش بووودهیها و

پذیرفتهشده در بور

تأثير سویههای رفتاری مدیریت بر درماندگی مالی131/

سرمایهگذاری در پروژههایی با ارزش منتوی شووند و

حاضر بهعلت دسترسینداشتن بهعکه تمامی مدیران

درنتيجه ،شرکت به سمت درماندگی سوق داده شود.

عامل شرکتها ،تاداد شرکتهای نمونۀ خودشيتتگی

با توجه به نتوای پوژوهش ،بوه اعضوای هيئتمودیره

به شرکتهایی محدود شده که عکه مدیرعامل در

توصوويه میشووود بوورای انتخوواب موودیران شایسووته،
بيشایمينووانی و خودشوويتتگی موودیران را در نظوور
بگيرند .شناخت این سویهها برای مدیرانی که مشغول
به فااليت هستند ،برای پيشبينی درماندگی مالی مؤثر
است و با اقدامات مناسوب و بوهموقع ،میتووان موانع
ورود به این مرحلوه شود .بوه سوازمان بوور

اوراق

بهادار پيشنهاد میشود با الزام به شتافسازی فرایندها
و رواب شرکت ها از یکسو و پوشش مطبوعواتی از

دستر

بوده است.

منابع
 .1احموودی ،محمدرمضووان ،قلمبوور ،محمدحسوووين و
سيدصووابر درسووه .)1398( .بررسووی تووأثير مايارهووای
اعتماد بيش از حد مدیران ارشد بر خطر س و وتوی
قيمت سهام در شرکتهای پذیرفتهشده بور

اوراق

بهووادار تهووران .پژوهشهووای حسووابداری مووالی و
حسابرسی .دورۀ یازدهم ،شمارۀ  ،41صص.124-93

سویی دیگر ،بکوشند این سویههای رفتاری را تا حود

 .2بذرافشان ،وجيهه ،بذرافشان ،ومنه و مهودی صوالحی.

مطلوب کاهش دهند .پوشوش مطبوعواتی بور شوهرت

( .)1397بررسی تأثير خودشيتتگی مدیران بر کيتيوت

مدیران از نگاه جاماه ،تأثير بسياری میگذارد و وجهۀ

گزارشوووگری موووالی .بررسووویهای حسوووابداری و

عمومی مدیران شورکت را تشوکيل میدهود و از ایون

حسابرسوووی .سوووال بيسوووت و پووونجم ،شووومارۀ ،4

یریو ،هنجارهای اجتماعی شکل میگيورد و مودیران

صص.478-457

را از تصميمهای نابههنجار باز میدارد.
ت سويمبندیهای متتواوتی بورای تورشهوای رفتوواری
وجووود دارد .کووانمن و ریوو ( ،)1998تورشهووای
رفتاری را بوه سوه دسوته ت سويم میکننود کوه شوامل
تورشهای قضاوتی ،تورشهای ترجيحی (رجحان یوا
اولویت) و توروشهای حاصل از نتای تصميم است.
پمپووين ( ،)2010ایوون ت سوويمبندی را بووه شووناختی و

 .3حيوودری ،مهوودی ،منصووورفر ،غالمرضووا و مرتضووی
قاسمزاده .)1397( .عوامل تايينکنندۀ ساختار سرمایه
و ن ووش تاوودیلگری درمانوودگی مووالی؛ رویکووورد

مدلسوووازی ماوووادالت سووواختاری .پژوهشهوووای
حسابداری مالی .سال دهم ،شمارۀ  ،2صص.23-10
 .4چاوشی ،کواوم ،رسوتگار ،محمود وحسون ميرزایوی.
( .)1394بررسی رابطه ایمينان بيش از حد مدیران و
انتخوواب سياسووتهای تووأمين مووالی در شوورکتهای

عایتی (احساسی) ت سيم کرد .به پژوهشگران پيشنهاد

پذیرفتهشده در بور

میشود سایر تورشهای رفتاری مارفیشوده در ایون

علمی پژوهشی دانش مالی تحليل اوراق بهادار .سوال

ت سيمبندیها را بررسی کنند توا پژوهشهوا درزمينوۀ

هشتم ،شمارۀ  ،25صص.41-29

عوامل درونی مؤثر در احتمال مواجهوه بوا درمانودگی

اوراق بهوادار تهوران .فصولنامۀ

 .5خرمی ،داریوش و رضا غالموی جمکرانوی.)1395( .

غنیتر شود.

سووازوکارهای نظووام راهبووری شوورکتی و خوووشبينی

هر پژوهشی در بطن خود ،محدودیتهایی دارد که

مدیریتی .مجلۀ علمی-پژوهشوی دانوش حسوابداری.

در مسير تح و ون واهر میشود و امر پژوهش و

سال هتتم ،شمارۀ  ،27صص.182-159

تاميم نتای را با دشواری همراه میکند .در پژوهش

 .6خواجوووی ،شووکرا  ،ده ووانی سووادی ،علیاصووغر و
فرزاد گراموی شويرازی .)1395( .توأثير خودشويتتگی
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مدیران بور مودیریت سوود و عملکورد موالی .مجلوۀ

 .14منصورفر ،غالمرضا ،غيور ،فرزاد و بهناز لطتی.

پيشوورفتهای حسووابداری .سووال هشووتم ،شوومارۀ ،2

(.)1394توانایی ماشين بردار پشتيبان در پيشبينی

صص.149-123

درماندگی مالی .پژوهشهای تجربی حسابداری .سال

 .7دیوودار ،حمووزه ،حي ودری ،مهوودی و سووايد پوراسوود،

پنجم ،شمارۀ  ،17صص .195-177

 .)1397(.تأثير کوتهبينی مدیریتی بر کارایی شرکتها

 .15مهرانووی ،ساسووان ،کاميووابی ،یحيووی و فوورزاد غيووور.

بوا ن وش تادیلکننوودۀ کيتيوت حاکميوت شوورکتی در

( .)1396اثر چرخۀ بازار سرمایه بور رفتوار الگوهوای

اوراق بهادار تهوران .مجلوۀ دانوش

پيشبينی درماندگی مالی .مجلوۀ دانوش حسوابداری.

شرکتهای بور

حسابداری ،سال نهم ،شمارۀ  ،1صص.169-147

سال هشتم ،شمارۀ  ،2صص .62-35

 .8علیاکبرلووو ،عليرضووا .)1397( .م ایسووۀ مايارهووای

 .16نمازی ،محمد ،ده انی سوادی ،علیاصوغر و سومانه

تشخيص شرکتهای درماندۀ موالی :مطالاوۀ مووردی

قوهستانی .)1396( .خودشيتتگی مدیران و استراتژی

اوراق بهووادار

تجاری شورکتها .دانوش حسوابداری و حسابرسوی

شوورکتهای پذیرفتهشووده در بووور

تهران .پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،دانشکدۀ اقتصواد و
مدیریت ،دانشگاه اروميه.

مدیریت .سال پنجاه و دوم ،شمارۀ .37-6 ،22
 .17نيکبخت ،محمدرضا ،ده انی سوادی ،علیاصوغر و

 .9قلیپووور ،وریوون ،خنيتووه ،حسووين و سووميرا فوواخری

سووومانه قوهسوووتانی .)1396( .بررسوووی اثرگوووذاری

کوزهکنووان .)1387( .اثوورات خودشوويتتگی موودیران

قابليتهای مدیران بر ایمينان بيش از حود و نگورش

بروشتتگی سازمانها .مدیریت فرهنگ سازمانی ،سوال

در انتخاب راهبورد .پيشورفتهای حسوابداری .سوال

ششم ،شمارۀ  ،18صص .93-79

نهم ،شمارۀ  ،2صص .178-151

 .10کميجانی ،اکبر و بداد ساادتفر .)1385( .تايين مدل
بهينۀ احتموال شوریی بورای پيشبينوی ورشکسوتگی
اقتصووادی در ایووران .ماهنامووۀ متيوود ،سووال دوازدهووم،
شمارۀ  ،57صص .28-3

 .11محمووودی ،روشوونک .)1388( .بررسووی رابطووۀ بووين
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