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چكیده
پارادایم چابکی برای ارتقای توانایی در محیط پویا و پیشبینی ناپذیری سازمانی مطرح شده است .بی شک میتوان گفت،
سازمانهایى می توانند به موفقیت دست یابند که از رویکردها و راهبردهایی جدید مانند چابکی استفاده کنند .یکی از
مسئولیتهایی که از چابکی به منظور کسب موفقیت در قلمرو تصمیمات مالی میتواند استفاده کند ،مدیران آن واحدهای
تجاری است .مسئولیت تهیه و گزارش صورتهای مالی حسابداری به عنوان هسته اصلی گزارشگری مالی با هیئت مدیره است.
لذا هدف این پژوهش بررسی ارتباط اختالالت روانشناختی مدیریتی و چابکی در گزارشگری مالی است .به همین منظور ،پنج
الگوی ناسازگار شخصیتی به شرح روانپریشخویی ،مهار گسیختگی ،عاطفة منفی ،گسلش و مخالفت ورزی معرفی شدند.
جامعه آماری پژوهش حاضر ،مدیران شرکتهای ایرانی که در سال  1399مشغول به کار بودهاند ،است .با استفاده از نمونهگیری
تصادفی ساده و استفاده از جدول مورگان  101نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و به کمک نرم افزار  PLSدادهها مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفت .نتایج تحلیل ارتباط اختالالت شخصیتی مدیریتی با چابکی گزارشگری مالی حاکی از آن است که اختالالت
شخصیتی مدیریتی با چابکی گزارشگری مالی رابطه منفی و معناداری دارد .همچنین یافتهها نشان داد رابطه بین اختالالت
مخالفت ورزی ،مهارگسیختگی و روان پریش خویی با چابکی گزارشگری مالی غیر معنادار است .بین گسلش اختالالت و عاطفه
منفی با چابکی گزارشگری مالی نیز ارتباط منفی و معنادار وجود دارد.
واژههاي كلیدي :اختالالت مدیریتی ،چابکی ،گزارشگری مالی.

 -1گروه حسابداری ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران Hjahanbakhsh52@yahoo.com
 -2گروه حسابداری ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول) Zahra.poorzamani@yahoo.com
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 -1مقدمه
با مطرح شدن مباحثی در زمینه ویژگیهای شخصیتی مدیران
و تأثیر آن بر شرکت در سالهای اخیر ،بازار سرمایه ایران نیز
تحت الشعاع این حرکت جهانی در خصوص جلب حرکت به
سمت تحقیقات رفتاری و همچنین ایجاد بستری مناسب برای
تصمیمگیری قرار دارد .لذا با توجه به اهمیت ویژگیهای
شخصی و کاری مدیران ،به عنوان گردانندگان شرکت و
سکانداران سرمایه سرمایهگذاران ،در این پژوهش سعی بر آن
است که برای نخستین بار به بررسی و شناسایی اختالالت
مدیریتی بر مولفه های گزارشگری مالی پرداخته شود.
مبانی نظري و تدوین فرضیهها
محصول نهایی سیستم اطالعات حسابداری ،گزارش صورتهای
مالی است و هدف گزارشگری مالی ،ارائه اطالعات مالی برای
سرمایهگذاران موجود و بالقوه ،وام دهندگان و طلبکاران جهت
تصمیمگیری درباره فراهم کردن منابع است .به عبارت دیگر،
گزارش مالی باید اطالعات مربوط به میزان ،زمانبندی و عدم
قطعیت جریانهای نقدی آتی یک نهاد را فراهم
کند(شاکسپیر .)2020 ،1در این پژوهش مولفههای گزارشگری
مالی را در قالب چابکی مورد بررسی قرارا داده ایم .بر این اساس
ابتدا چابکی تعریف می شود :چابکی در فرهنگ لغت به معنای
توانایی حرکت سریع ،چاالک ،فعال ،آسان و قادر بودن به تفکر
سریع با یک روش هوشمندانه است(مرادی و همکاران.)1399 ،
چابکی نیازمند توانایی مدیریت و کاربرد دانش است .در این
صورت سازمان توانایی بالقوه برای استمرار حیات در محیط
کسب و کار متغیر و پیشبینی ناپذیر بدست میآورد.
توانمندیهای چابکی شامل چهار عنصر سرعت ،پاسخگویی،
انعطاف پذیری و توانمندسازی است (سلطانی )1393 ،که در
ادامه تعریف می گردند :سرعت عبارت است از توانایی انجام
عملیات در کوتاه ترین زمان و تنها سرعت در ارائه خدمات و
محصوالت مالک نیست ،بلکه منظور سرعت در انطباق پذیری
سازمان در مواجهه با تغییرات ناشی از ادراک است .پاسخگویی
عبارت است از توانایی شناسایی تغییرات و پاسخ سریع و فعاالنه
به آنها .انعطافپذیری عبارت است از توانایی تولید و ارائه
محصوالت گوناگون و دستیابی به اهداف مختلف با منابع و
تجهیزات یکسان .توانمندسازی نیز شامل مجموعه ای از توانایی
هاست که مبنای بهره وری ،کارایی و اثربخشی فعالیتهای یک
سازمان را فراهم می آورد(عارف نژاد و همکاران.)1399 ،
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مسئولیت تهیه و گزارش این صورتهای مالی به عنوان
هسته اصلی گزارشگری مالی با هیئت مدیره واحد تجاری است
که این مهم به مدیریت واحد تجاری تفویض شده است .همواره
نقش مدیریت واحد تجاری بر ابعاد مختلف شرکت از دیرباز
کانون توجه محققان بوده است(مهرانی و همکاران.)1399 ،
کارایی مدیران در قبال استفاده از منابع شرکت در اطالعات
ارائه شده در صورت های مالی نمایان می شود .مدیران توانمند
میتوانند با برآورده ساختن انتظارات ذینفعان و بهبود عملکرد
شرکت ،از ارتکاب اشتباه در گزارشگری مالی بکاهند(رضازاده و
محمدی .)1398 ،مدیران توانا نسبت به سیستم گزارشگری
مالی خود ،باعث میشوند با انگیزه و سرعت بیشتری به انتشار
صورتهای مالی مبادرت ورزند .افزون بر این ،در مورد محیط
کسب و کار و صنعت خود اطالعات بیشتری دارند و در برخورد
با مسائل پیچیده به طور موثر و کارامدتری فرآیند گزارشگری
مالی و حسابرسی را تسریع مینمایند(آبرناثی و همکاران،2
 .)2019اما همه مدیران به حکم آنکه مدیرند به یک شیوه عمل
نمیکنند و مانند سایر افراد جامعه تفاوتهای فردی،
استعدادها ،انگیزهها ،رغبتها و تمایالت مخصوص به خود دارند
و از ادراک ،دانش و نظام ارزشی متفاوتی برخوردارند .این
تفاوتها اگرچه به ظاهر ممکن است جزئی باشد ،هنگامی که
از فرآیندهای شناختی افراد عبور میکنند ،به تفاوتهای بسیار
بازر و نتایج رفتاری کامالً متفاوت می انجامد .چنین تفاوتهایی
عمدتاً از تفاوتهای ناشی از نگرش هریک از افراد سرچشمه
میگیرند که به صورت اختالالت ادراکی خود را نشان
میدهند(زادپرور .)1396 ،در این میان ،طرفداران مالی رفتاری
به نقش روانشناسی در علم مالی ،هم در سطح اثر بر نوسانات
بازار اوراق بهادار و هم در سطح نیروی اثرگذار بار تصمیمات
مالی افراد ،معتقدند آگاهی از تورشهای روانشناختی به منظور
کسب موفقیت در قلمرو تصمیمات مالی بسیار مهم است(شاه
علی و عبدلی )1398 ،و تئوریهای رفتاری نقش مهم و
چشمگیری در پیشبرد اهداف شرکتها دارند و باعث میشوند
حوزۀ تصمیمگیری مدیران ،یکی از ارکان متعادل کنندۀ
عملکردهای شرکتها ،به سمت رعایت اخالق و حرفهایگرایی
هدایت شود(براون و هاروی.)2005 ،3
اختالالت ادراکی ،سندرومی است که از اختالل بالینی
قابلتوجه در شناخت فرد ،تنظیم هیجانات یا رفتار مشخص
میشود و با اختالل در فرآیندها و فعالیتهای اجتماعی ،شغلی
و یا سایر فعالیتهای مهم همراه هستند(اسونوس .)2014 ،4در
یک الگوی بینالمللی پنج الگوی ناسازگار شخصیتی به شرح
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روان پریشخویی ،مهارگسیختگی ،عاطفة منفی ،گسلش و
مخالفت ورزی معرفی شدند .مخالفت ورزی :به دستهای از
رفتارها اطالق میشود که فرد را در تقابل با دیگران قرار می
دهند .از این دست رفتارها میتوان به خودخواهی بیش از حد
و همزمان انتظار بروز رفتارهای خاص از سوی دیگران ،بی
عاطفگی و حتی داشتن حس نفرت به دیگران ،بی توجهی به
نیازها و احساسات دیگران و آمادگی برای سوء استفاده از
دیگران در جهت پیشرفت خود اشاره کرد(غالمرضایی و حسنی،
 .)1398گسلش :به معنای انفصال روانی از موقعیت کاری
بخاطر تاثیر منفی استرس و بازتوانی کارمند است .اتزیون و
همکاران )1998( 5این مفهوم را به دور بودن از وضعیت کاری
تعریف کرده اند .همچنین در منابع دیگر به فاصله گیری از
افکار مرتبط با شغل تعریف شده است .بازیابی از کار میتواند
سالمت روانی و سالمت کارکنان را بهبود بخشد ،چون فعالیت
فیزیولوژیکی را کاهش میدهد و انگیزه کار را با پرکردن منابع
ذهنی و روانی فرد افزایش میدهد(ونچ و لومنهایساله،6
 .)2017مهارگسیختگی :یک رفتار اجتماعی اکتسابی یا سندرم
رفتاری ناتوانکنندهای که معموالً بعد از آسیب جدی مغزی
گزارش شدهاست ،اشاره میکند و با رفتار نامناسب اجتماعی
مشخص میشود که اغلب به عنوان عدم بلوغ و عدم حساسیت
نسبت به دیگران توصیف میشود .این رفتارها میتواند اثرات
ماندگاری بر قابلیت اجتماعی فرد و روابط آنها با دیگران داشته
باشد(آسبورن کراولی و مک دونالد )2018 ،7که با شخصیت
ضد اجتماعی ،رفتارهای عصبی بصورت غریزی و ژنتیکی خود
را نشان میدهد (جوینر و همکاران .)2019 ،8عاطفه منفی:
عاطفه منفی گرایش به یک مجموعه گسترده از حاالت عاطفی
منفی از جمله ترس ،عصبانیت ،ناراحتی ،احساس گناه و تنفر
است(ولنیویز و همکاران .)2018 ،9این افراد از دیدگاه شناختی،
احتماال درک روشنی از پیرامون خود ندارند و به نگرانیها
گرایش دارند(دنولت .)2005 ،10روان پریشی :این اختالل با
تمرکز بیشتر بر رفتار ضداجتماعی ،نبود انطباق ،پرخاشگری و
عدم همدلی و جامعه ستیزی مشخص میشود (کور.)2010 ،11
این اختالالت ایجاد شده در ادراک مدیران به صورت خطاهای
ادراکی معموالً به صورت فرا اعتمادی ،خوشبینی و کوته بینی
در راستای استراتژیهای شرکتها و اتخاذ تصمیمهای شرکت
در رابطه به افزایش یا تمایل نداشتن به افزایش ثروت
سهامداران در بازارهای رقابتی رخ نشان میدهد(دلشاد و
تهرانی .)1397 ،دربارۀ نحوۀ اثرگذاری مدیران بر تصمیمات و
نتایج حاصل از فعالیتهای شرکتها دو دیدگاه وجود دارد .در

دیدگاه اقتصادی نئوکالسیک ها فرض می شود مدیران همگن
هستند؛ به طوری که آنها مانند قطعات قابل تعویض ،در سازمان
جایگزین مناسبی برای یکدیگر محسوب می شوند .این دیدگاه
فرض میکند که مدیران مختلف با اولویتها و ترجیحهای مالی،
ریسک پذیری و مهارتهای متفاوت ،تأثیر بسیار اندکی بر
سیاستهای کلی شرکت دارند .در مقابل ،دیدگاه مدیریت عالی
همبریک و میسون )1984( 12مطرح میکند که ویژگیهای
فردی مدیران می تواند به انتخاب های راهبردی ،سطوح
عملکردی و نتایج سازمانی متفاوت منجر شوند(بامبر و
همکاران .)2010 ،13در این رابطه باید بیان کرد مکتب یا
دیدگاه مالی رفتاری به وجود آمده از تلفیق روانشناسی مالی،
اظهار میدارد روانشناسی در تصمیمگیری مالی نقش
چشمگیری دارد .از این رو ،با توجه به پیامدهای اقتصادی
مسئلة گزارشگری مالی بر شرکتها و اقتصاد کشور و نیز تاثیر
رفتار روانی مدیر بر نحوه گزارشگری مالی ،پژوهش حاضر بر آن
شد تا در در خصوص مدیران شرکتهای ایرانی به شناسایی و
تاثیر اختالالت مدیریتی و تأثیر آن بر ابعاد چابکی گزارشگری
مالی بپردازد .هدف این پژوهش پاسخ به سوال زیر است:
آیا بین ابعاد اختالالت مدیریتی (مخالفت ورزی ،گسلش
اختالالت ،عاطفه منفی ،مهار گسیختگی و روان پریش خویی
اختالالت) با ابعاد چابکی گزارش مالی (سرعت ،انعطاف پذیری،
توانمندسازی و پاسخگویی) رابطه وجود دارد؟
با توجه به مبانی نظری پژوهش فرضیههای پژوهش به شرح
زیر تدوین گردید:
فرضیه اصلی
بین اختالالت مدیریتی با چابکی گزارش مالی رابطه مثبت
معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول :بین مخالفت ورزی با چابکی گزارشگری
مالی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم :بین گسلش اختالالت با چابکی گزارشگری
مالی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم :بین عاطفه منفی با چابکی گزارشگری مالی
رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم :بین مهار گسیختگی با چابکی گزارشگری
مالی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی پنجم :بین روان پریشی خویی مدیر با چابکی
گزارشگری مالی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

نشریه علمی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار  /شماره پنجاهودوم

19

تاثیر اختالالت مدیریتی بر چابکی گزارشگری مالی  /حمید جهانبخش قره باغی و همکاران

پیشینه تجربی
14

الترونه و همکاران ( )2020در پژوهشی تحت عنوان
مشخصات مدیر عامل شرکت :مروری بر ادبیات و رهنمودهای
آینده شرکت ،به ویژگیهای مدیرعامل به عنوان موقعیت
مدیرعامل در سلسلهمراتب مدیریتی بر روی ارزش شرکت و
گزارشگری مالی تمرکز می کنند .نتایج نشان داد ویژگیهای
مدیرعامل ،ارزش شرکت را برجسته میکند و بر عملکرد شرکت
اثر میگذارد و همچنین کیفیت گزارشگری مالی را تحت تاثیر
قرار میدهد .هوانگ و سان( )2017با بررسی رابطة بین توانایی
مدیریتی و مدیریت سود واقعی به این نتیجه رسیدند مدیران
توانمند کمتر به مدیریت سود واقعی میپردازند .وانگ و
همکاران )2017( 15ارتباط بین توانایی مدیریتی ،ارتباطات
سیاسی و گزارشگری مالی متقلبانه را در بورس چین به صورت
تجربی بررسی کردند .آنها پی بردند که افزایش در توانایی
مدیریتی به کاهش گزارشگری مالی متقلبانه منجر میشود.
همچنین آنها دریافتند که ارتباطات سیاسی شرکتها موجب
می شود که رابطه توانایی مدیریتی با گزارشگری مالی متقلبانه
تضعیف شود .گو و همکاران )2016( 16در پژوهشی تحت عنوان
شخصیت مدیر عامل و سیاست شرکت به بررسی  5معیار
شخصیتی مدیر شامل وظیفه شناسی ،پذیرابودن ،سازگاری،
روان پریشی و برون گرایی پرداختند .آنها با تکمیل پرسشنامه
از  119مدیرعامل ،متوجه شدند این پنج ویژگی با انتخابهای
مالی ،انتخابهای سرمایهگذاری و عملکرد عملیاتی شرکت در
ارتباط هستند .هو و همکاران )2013( 17در پژوهش خود به
بررسی و تجزیه و تحلیل رفتار معامالتی سرمایهگذاران خرد و
تأثیر آن بر بازده سهام پرداختند .آنها در پژوهش خود
سرمایهگذاران خرد را به عنوان اصلیترین معاملهگران اخالل
گر در بورس چین می دانند .به منظور آزمون فرضیه های
پژوهش از سوابق معامالتی این دسته از سرمایهگذاران طی
سالهای  2005-2009استفاده نمودند .نتایج پژوهش نشان
داد که عموماً سهام شرکتهای کوچک برای سرمایهگذاران
خرد ارجحیت دارد و حتی اگر اثرات ریسک بازار خنثی شود
بازهم این همبستگی برای تقاضای این گونه شرکتها باقی
است .آنها در پژوهش خود از  BSIبه عنوان یک شاخص برای
اندازهگیری احساسات فردی استفاده نمودند .نتایج پژوهش
نشان میدهد که احساسات فردی نقش مهمی در شکل دهی
بازده سهام ایجاد می کند.
کریم پور امشلی و همکاران( )1399در پژوهش خود به
بررسی "تاثیر ماکیاولیسم ،عواطف فردی و سبکهای پردازش
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اطالعات بر گزارشگری مالی متقلبانه" پرداختهاند .آنها
نمونهای شامل  250نفر از حسابداران و مدیران مالی
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب نمودند.
نتایج پژوهش نشان داد که عواطف مثبت با ماکیاولیسم و سبک
پردازش خردگرا به ترتیب رابطه منفی و مثبت دارد و عواطف
منفی با ماکیاولیسم و سبک پردازش تجربهگرا به ترتیب رابطه
مثبت و منفی دارد .ماکیاولیسم با سبک پردازش خردگرا و
گزارشگری مالی متقلبانه رابطه معنیدار مثبت دارد .سبک
پردازش خردگرا با گزارشگری مالی متقلبانه رابطه منفی و در
مقابل سبک پردازش تجربهگرا با گزارشگری مالی متقلبانه
رابطه مثبت دارد .ضمناً ،گزارشگری مالی متقلبانه و عواطف
منفی با سبک پردازش خردگرا و گزارشگری مالی متقلبانه
معنیدار نیست .شاهعلی و عبدلی( )1398در پژوهش خود به
بررسی "تأثیر اختالالت ادراکی مدیرعامل بر چسبندگی
چشمانداز درآمد آتی" پرداخته است .نتایج پژوهش حاکی از
آن است که بین هر سه معیار اختالالت ادراکی مدیرعامل بر
چسبندگی چشم انداز درآمد آتی تأثیر معناداری وجود دارد.
این تأثیر در مورد فرا اعتمادی منفی و در دو مورد خوشبینی
و کوته بینی مثبت بوده و ازنظر شدت تأثیر ،خوشبینی در بین
سه معیار از بقیه تأثیر بیشتری بر چسبندگی چشم انداز درآمد
آتی داشته است .جبار زاده و رادی ( )1398در پژوهشی با
عنوان "بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر شفافیت شرکتی با
تاکید بر اثر تعدیلگری ضعف کنترل های داخلی در
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" رابطه
توانایی مدیریت و شفافیت شرکتی با تاکید بر ضعف کنترلهای
داخلی را در  122شرکت در دوره زمانی  1387تا  1395بررسی
کردند .نتایج پژوهش نشان داد که توانایی مدیریت باعث کاهش
عدم تقارن اطالعاتی و عدم اطمینان اطالعاتی شده و باعث
افزایش امتیاز افشای به موقع و قابلیت اتکا بودن میگردد .در
حالت کلی میتوان گفت بین توانایی مدیریت و شفافیت
شرکتی رابطه مستقیم وجود دارد .غالمرضایی و حسنی()1398
در تحقیقی به بررسی اثر ناشی از اختالالت شخصیتی
حسابرسان بر تردید حرفهای آنها در میان  392نفر از
حسابرسان که حسابدار رسمی بوده و یا حائز شرایط شرکت در
آزمون حسابدار رسمی هستند ،دادهاند .نتایج بررسیها نشان
داد که میان اختالالت شخصیتی و تردید حرفهای حسابرسان
مستقل رابطه منفی و معناداری وجود دارد ،همچنین نتایج
نشان داد که اختالالت شخصیتی دارای بیشترین رابطه منفی
با معیار درک میان فردی تردید حرفهای است .امیری و
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همکاران( )1397اثر رفتارهای کوتهبینانه و خوشبینانه
مدیریت بر شفافیت اطالعات مالی را مورد بررسی قرار دادهاند.
نمونه آماری پژوهش شامل  97شرکت پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی  1395-1388است .نتایج
آزمون فرضیههای پژوهش نشان داد که رفتار خوشبینی
مدیران باعث کاهش شفافیت اطالعات مالی شرکتها میشود.
این یافته نشان میدهد که مدیران بر اثر تعصبات ،بیش از حد
خوشبین هستند و به دلیل مغرضانه بودن ،به شفافیتسازی
اطالعات مالی نمیپردازند .نتایج دیگر پژوهش نشان داد که
رفتار کوتهبینانه مدیران بر شفافیت اطالعات مالی شرکتها اثر
منفی میگذارد .این یافته نشان میدهد مدیران در پی انگیزه
و دستیابی به اهداف خود بیشتر به عملکرد کوتاه مدت
مینگرند و به شفافیتسازی اطالعات مالی نمیپردازند .کاردان
و همکاران ( )1396نیز در پژوهشی به بررسی نقش تمایالت
رفتاری (احساسات و هیجانات) سرمایهگذاران در ارزشگذاری
شرکتها پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که احساسات
مثبت در مقایسه با احساسات منفی ،دارای تأثیری متمایز در
قیمت گذاری دارایی هاست.
روش شناسی
تحقیق حاضر بر حسب هدف کاربردی ،از لحاظ شیوه جمع
آوری اطالعات کتابخانه ای و میدانی و از نظر آزمون فرضیه ها
همبستگی ،بر اساس شیوه اجرا توصیفی پیمایشی است .جامعه
آماری پژوهش حاضر ،مدیرن شرکتهای ایرانی که در سال
 1399مشغول به کار بودهاند ،است .نمونه گیری در این پژوهش
به صورت تصادفی ساده ،با استفاده از جدول مورگان انجام
گرفته است .از این روشها به منظور کاهش خطای نمونهگیری
استفاده شده است ،معیار ورود به پژوهش این خواهد بود که
اعضای نمونه مورد نظر حاضر باشند و با رضایت خود در پژوهش
شرکت کنند .معیار خروج نیز تکمیل پرسشنامهها است .برای
گردآوری دادههای پژوهش حاضر در بخش متغیر اختالالت
شخصیتی از پرسشنامه نسخه پنجم انجمن روان پزشکی آمریکا
( )2013و جهت سنجش متغیر گزارشگری مالی از پرسشنامه
تاریوردی و همکاران ( )1394که در جدول شماره  1آمده است،
استفاده شده است .پرسشنامه مذکور شامل دو بخش است:
الف) نامه همراه :در این قسمت هدف از گردآوری دادهها و
ضرورت همکاری پاسخ دهنده بیان شده است .ب) سواالت
(گویه ها) پرسشنامه :این بخش از پرسشنامه شامل دو قسمت
است -1 :سواالت عمومی :این قسمت شامل متغیر های

جمعیت شناختی است و  -2سواالت تخصصی :این قسمت
شامل تعدادی سوال بسته پاسخ (پنج گزینهای) است .قبل از
استفاده از پرسشنامه ،پیش آزمونی با سه دانشجوی دکتری
انجام شد و برخی تنظیمات نوشتاری بر اساس پیشنهادات ارائه
شده انجام شد و پس از آن برای نمونههای پژوهش ارسال شد.
روش مدل سازی معادالت ساختاری ) )SEMبرای آزمودن
فرضیهها مورد استفاده قرار خواهد گرفت .روش حداقل مربعات
جزئی )PLS-PM( 19برای ارزیابی مدل معادالت ساختاری
استفاده شده است .برای تحلیل یافتههای این پژوهش نیز از
نرم افزار  Smart PLSنسخه  2استفاده شده است.
جدول .1متغیرها و روش اندازه گیري آنها
متغیرها

سواالت استفاده شده
از مطالعات قبلی

مقیاس اصلی

از فرم خالصه شده
روش 4امتیازی (= 0
پرسشنامه نسخه پنجم
اختالالت
کامال یا اغلب غلط و
شخصیتی و ابعاد انجمن روان پزشکی آمریکا
 =4کامال یا اغلب
( )2013اندازه گیری
آن
درست)
خواهد شد.
چابکی
گزارشگری مالی

پرسشنامه (تاریوردی و
همکاران)1394 ،

روش 5امتیازی
لیکرت ( = 1کامال
مخالف و = 5کامال
موافق)

یافتههاي پژوهش
در بخش یافته ها ،ابتدا به توصیف عوامل دموگرافیک نمونه ها
پرداخته شده است و در بخش دوم نیز نتایج هر یک از فرضیه
های تحقیق بر اساس مدل استخراج شده از نرم افزار PLS
توضیح داده شده است.
آمار توصیفی متغیرها
در این تحقیق نمونههای تحقیق  101نفر بودند که در ادامه به
تفکیک جنسیت ،عنوان شغلی ،وضعیت تاهل ،سن ،تحصیالت،
سابقه حرفهای و سمت در شرکت مورد بررسی قرار گرفتهاند.
بر اساس تجزیه و تحلیل دادهها و با بررسی توزیع فراوانی و
درصد جنسیت افراد شرکت کننده در تحقیق مشخص شد که
 87نفر یعنی  86/1درصد مرد و  14نفر یعنی  13/9درصد
نیز زن بوده اند .در زمینه تاهل 17 ،نفر یعنی  16/8درصد مجرد
و  84نفر یعنی  83/2درصد نیز متاهل بوده اند .نتایج تحلیل
دادهها بر اساس سابقه حرفهای حاکی از آن است که تعداد 7
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نفر یعنی  6/9درصد سابقه حرفهای  5سال و کمتر ،تعداد 16
نفر یعنی  15/8درصد  6تا  10سال ،تعداد  15نفر معادل 14/9
درصد  11تا  15سال و  64نفر یعنی  62/4درصد نیز باالی
 15سال سابقه حرفهای داشته اند .با توجه به تحلیل دادههای
انجام شده از نظر سن تعداد  5نفر یعنی حدود  5درصد کمتر
از  30سال 36 ،نفر یعنی  35/6درصد  31تا  40سال 50 ،نفر
یعنی  49/5درصد  41تا  50سال و  10نفر معادل  9/9درصد
نیز بیش از  50سال سن داشته اند .با توجه به دادههای توصیفی
تحلیل شده ،مشخص است که از بین  101نفر شرکت کننده
 10نفر یعنی حدود  9/9درصد لیسانس 43 ،نفر یعنی 42/6
درصد فوق لیسانس و  48نفر یعنی  47/5درصد نیز دارای
تحصیالت دکتری بودند .همچنین بر اساس نتایج تعداد  45نفر
معادل  44/6درصد مدیر میانی ،تعداد  31نفر معادل 30/7
درصد مدیر ارشد ،تعداد  10نفر یعنی  9/9درصد مدیر عامل
و  15نفر معادل  14/9درصد نیز عضو هیات مدیره بوده اند .بر
اساس تجزیه و تحلیل دادهها و با بررسی توزیع فراوانی و درصد
متغیر عنوان شغلی  26نفر یعنی  25/7حسابدار  15 ،نفر یعنی
 14/9درصد حسابرس 46 ،نفر یعنی  45/5مدیر مالی و  14نفر
یعنی  13/9عضو هیئت مدیره بودهاند.

شاخصهاي توصیفی متغیرهاي تحقیق
در جدول  2شاخصهای توصیفی یعنی تعداد ،منیمم ،ماکزیمم،
میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای اصلی تحقیق ارائه شده
است.
با عنایت به اینکه تعداد نمونه های تحقیق کم است،
استفاده از نرم افزارهایی همچون لیزرل و اموس مورد انتقاد
است ،بنابراین مناسبترین نرم افزار برای این نوع دادهها نرم
افزار  PLSاست از طرفی این نرم افزار با توجه به اینکه به نرمال
بودن دادهها حساس نیست یکی از پر کاربردترین نرم افزارها
برای مدلهای مفهومی ،با تعداد نمونه کم است .لذا الزم است
ابتدا برازش مدل مورد بررسی قرار گیرد و سپس نتایج فرضیه
ها توضیح داده شود و مشخص میشوند که آیا فرض صفر رد
میشود یا مورد تایید قرار میگیرند .در شکل های زیر مدلهای
اجرا شده در نرم افزار ارائه شده است .این مدلها در دو حالت
یعنی حالت ضرایب استاندارد و حالت ضرایب معنیداری
نمایش داده شده است و شاخصهای برازش آنها نیز مورد
بررسی قرار گرفته است.

جدول .2شاخصهاي توصیفی متغیرهاي تحقیق
تعداد

مینیمم

ماكزیمم

میانگین

انحراف استاندارد

عاطفه منفی











مهارگسیختگی











مخالفتورزی











روانپریشخویی











گسلش











اختالالت شخصیتی











انعطافپذیری











پاسخگویی











توانمندی











سرعت











چابکی گزارشگری











خروجی مدلهاي اجرا شده و شاخصهاي برازش آن
در شکل های زیر خروجی مدلهای اجرا شده در نرم افزار PLS

برای فرضیه های اصلی تحقیق ،بر اساس حالت استاندارد و
حالت ضرایب معنیداری نمایش داده شده است در حالت
ضرایب استاندارد به ضرایب مسیر در مدل اندازه گیری و در
حالت ضرایب معنیداری به معنیداری مسیرها بر اساس مقدار

22

تی اشاره شده است .در حالت اول ضرایب مسیرها مشخص شده
است که نشان میدهد ضریب مسیر بین متغیرها چه اندازه
است .ضرایب مسیر همان ضرایب بتا در رگرسیون هستند.
مقادیر برآورد شده برای ضرایب مسیر در مدل ساختاری بر
حسب عالمت ،مقدار و معناداری ارزیابی میشود .در حالت دوم
نتایج مربوط به ضرایب استاندارد  Zیا ( )T-Valueآورده شده
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است که این مقدار با توجه به اینکه باید از  1/96بیشتر یا از
 -1/96کمتر باشد در سطح  0/05معنادار است .برازش مدل بر
اساس تقسیم مدل به سه مدل درونی(مدل اندازه گیری) ،مدل
بیرونی(مدل ساختاری) و مدل کلی تحقیق انجام میگیرد .بر
اساس منابعی همچون آذر و غالمزاده ( )1395و داوری و
رضازاده ( )1395شاخصهای مدل اندازه گیری که همان
شاخصهای برازش مدل بیرونی هستند که در مورد ارتباط
سؤاالت پرسشنامه با متغیرها به کار میروند ،شامل شاخصهای
روایی و پایایی هستند و در آن برای پایایی به ضریب آلفای
کرونباخ اشاره میشود .در روایی نیز به روایی همگرا(بارهای
عاملی و مقدار  )AVEو روایی تشخیصی(روایی واگرا) اشاره
میشود که در جدول شماره  2به هر یک از این شاخصها اشاره
میشود.
اولین شاخص یعنی پایایی بر اساس ضرایب آلفای کرونباخ
و ضرایب پایایی سازه باید بیشتر از  0/7محاسبه گردد تا مورد
تایید واقع شود نتایج مربوط به پایایی متغیرهای تحقیق در
جدول زیر توضیح داده شده است.
همانطور که در جدول  4مالحظه میشود کلیه مقادیر
پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ باالی  0/7است در

مدل اندازه
گیری

نتیجه پایایی ابزار تأیید گردید .همچنین در این تحقیق برای
روایی ابتدا پرسشنامه طراحی شده به تایید استاد راهنما رسید
و سپس با استفاده از شاخصهای روایی همگرایی و روایی
تشخیصی مورد بررسی و تایید قرار گرفت .در این تحقیق
بارعاملی سواالت  18از اختالالت شخصیتی مدیریتی کمتر از
 0/5به دست آمد لذا از تحلیل حذف شدند بار عاملی بقیه
متغیرها بیشتر از  0/5به دست آمد و مورد تایید قرار گرفتند،
همچنین مقدار  AVEمولفههای تحقیق پس از حذف سواالت
ذکر شده در جدول  5ارائه شده است.
همانطور که در جدول  5نشان داده شده است تمامی
مقادیر میانگین واریانسهای استخراجی تقریباً از مقدار 0/5
باالتر هستند ،در نتیجه دومین روایی همگرا نیز تأیید گردید.
روایی تشخیصی نیز با استفاده از شاخص فورنل و الرکر به این
صورت است که یک متغیر پنهان در مقایسه با سایر متغیرهای
پنهان ،باید پراکندگی بیشتری را در بین مشاهده پذیرهای خود
یا به عبارت بهتر سؤاالت خود داشته باشد ،یعنی مقادیر بر روی
قطر اصلی از کلیه مقادیر سطر و ستون متناظر خود بیشتر
باشند .در جدول شماره  6نتایج روایی پرسشنامه پژوهش آمده
است:

جدول  .3شاخصهاي مدل اندازه گیري
بیشتر از 0/5
بارهای عاملی
روایی همگرا
بیشتر از 0/5
مقدار AVE
مقادیر بر روی قطر اصلی از کلیه مقادیر سطر و ستون متناظر خود بیشتر باشند
روایی واگرا(روایی تشخیصی)
بیشتر از 0/7
پایایی آلفای کرونباخ
بیشتر از 0/7
پایایی ترکیبی (پایایی سازه)
منبع ( :داوری و رضازاده)1395 ،
جدول  .4پایایی تركیبی و آلفاي كرونباخ
انعطاف پذیری
توانمندسازی
سرعت
پاسخگویی
چابکی گزارشگری مالی
روان پریش خویی
مهارگسیختگی
گسلش
عاطفه منفی
مخالفت ورزی
اختالالت شخصیتی مدیریتی

آلفاي كرونباخ

پایایی تركیبی
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جدول  .5نتایج میانگین واریانسهاي استخراجی ()AVE
میانگین واریانس استخراجی

انعطاف پذیری



توانمندسازی



سرعت



پاسخگویی



روان پریش خویی



عاطفه منفی



مخالفت ورزی



مهارگسیختگی



گسلش



جدول .6نتایج روایی تشخیصی پرسشنامه تحقیق
اختالالت
شخصیتی

انعطاف
پذیري

توانمند روان پریش

سرعت

عاطفه

مخالفت

مهار

منفی

ورزي

گسیختگی

سازي

خویی
























































اختالالتشخصیتیمدیر

مدیریتی


انعطاف پذیری





توانمندسازی





روان پریش خویی





سرعت





عاطفه منفی







مخالفت ورزی







مهارگسیختگی









پاسخگویی











چابکیگزارشگری مالی













گسلش













با توجه به شاخص روایی تشخیصی مشخص است که پرسشنامه
طراحی شده از روایی مناسبی برخوردار است زیرا هر کدام از
مولفهها با گویه های خود دارای ارتباط بیشتری از ارتباط آن
مولفه با گویههای دیگر مولفه ها دارد با توجه توضیحات ارائه
شده مدل بیرونی یا همان مدل ساختاری تحقیق مورد تایید
قرار میگیرد.
زمانیکه یک سازه بزرگ خود از چند متغیر پنهان تشکیل
شده باشد ،استفاده میشود .لذا عالوه بر بررسی رابطه
متغیرهای مشاهدهپذیر با متغیرهای پنهان ،رابطه متغیرهای
پنهان با سازه اصلی خود نیز بررسی میشود همانطور که نشان
داده شد مقدار ضرایب استاندارد همه ابعاد باالتر از  0/50و با
توجه به سطح معنیداری (< )sig 05/0میتوان نتیجه گرفت
که ابعاد بخوبی متغیر چابکی گزارشگری مالی را میسنجد.

24

چابكی
پاسخگویی گزارشگري

گسلش









مالی






































































































در نمودار شماره  1و جدول شماره  ،7میزان بار عاملی،
ضریب استاندارد سواالت و ابعاد چابکی گزارشگری مالی نشان
داده شده است.
مقدار ضرایب استاندارد همه ابعاد باالتر از  0/50و با توجه
به سطح معنیداری (< ) sig 5/0میتوان نتیجه گرفت که ابعاد
بخوبی متغیر اختالالت شخصیتی مدیریتی را می سنجد.
در ادامه نمودار شماره  2و جدول شماره  ،8میزان بار
عاملی ،ضریب استاندارد سواالت و ابعاد اختالالت شخصیتی
مدیران نشان داده شده است.
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شكل . 1بارعاملی و ضرایب استاندارد سواالت و ابعاد چابكی گزارشگري مالی
جدول .7بارعاملی و ضرایب استاندارد سواالت و ابعاد چابكی گزارشگري مالی
متغیرها

توانمندسازی

انعطاف پذیری

سواالت

بار عاملی

سطح معنیداري

توانمندسازی Emp1 <-





توانمندسازی Emp2 <-





توانمندسازی Emp3 <-





توانمندسازی Emp4 <-





توانمندسازی Emp5 <-





توانمندسازی Emp6 <-





توانمندسازی Emp7 <-





انعطاف

پذیری Fle1 <-





انعطاف

پذیری Fle10 <-





انعطاف

پذیری Fle11 <-





انعطاف

پذیری Fle12 <-





انعطاف

پذیری Fle13 <-





انعطاف

پذیری Fle14 <-





انعطاف

پذیری Fle15 <-





انعطاف

پذیری Fle16 <-





انعطاف

پذیری Fle2 <-





انعطاف

پذیری Fle3 <-





انعطاف

پذیری Fle4 <-





انعطاف

پذیری Fle5 <-





انعطاف

پذیری Fle6 <-





انعطاف

پذیری Fle7 <-





انعطاف

پذیری Fle8 <-





ضریب استاندارد
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بار عاملی

سطح معنیداري





سواالت

متغیرها

پاسخگویی Res1 <-





پاسخگویی Res2 <-





پاسخگویی Res3 <-





پاسخگویی Res4 <-





پاسخگویی Res5 <-





پاسخگویی Res6 <-





پاسخگویی Res7 <-





پاسخگویی Res8 <-





سرعت Spe1 <-





سرعت Spe2 <-





سرعت Spe3 <-





سرعت Spe4 <-





سرعت Spe5 <-





سرعت Spe6 <-





انعطاف

پاسخگویی

سرعت

پذیری Fle9 <-

ضریب استاندارد





شكل .2بارعاملی و ضرایب استاندارد سواالت و ابعاد اختالالت شخصیتی
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جدول .8بارعاملی و ضرایب استاندارد سواالت و ابعاد اختالالت شخصیتی
متغیرها

گسلش

سواالت

بار عاملی

سطح معنیداري

گسلش DSM13 <-



















































گسلش DSM14 <-
گسلش DSM4 <-
گسلش DSM16 <-
ورزی DSM17 <-

مخالفت ورزی

روان پریش خویی

مهارگسیختگی

عاطفه منفی

مخالفت
مخالفت ورزی DSM19 <-
مخالفت ورزی DSM20 <-
مخالفت ورزی DSM25 <-
مخالفت ورزی DSM22 <-
روان پریش خویی DSM21 <-
روان پریش خویی DSM23 <-
روان پریش خویی DSM24 <-
روان پریش خویی DSM7 <-
روان پریش خویی DSM12 <-
مهارگسیختگی DSM5 <-
مهارگسیختگی DSM6 <-
مهارگسیختگی DSM3 <-
مهارگسیختگی DSM2 <-
مهارگسیختگی DSM1 <-
عاطفه منفی DSM15 <-
عاطفه منفی DSM10 <-
عاطفه منفی DSM11 <-
عاطفه منفی DSM8 <-
عاطفه منفی DSM9 <-

در راستای بررسی شاخصهای مدل ساختاری یا مدل درونی
تحقیق از ضرایب مسیر ضریب تعیین  ،R2اندازه اثر  F2و معیار
پیشبینی کننده  Q2و مقدار  VIFاستفاده شد( .ضرایب مسیر
در آزمون فرضیات بررسی خواهند شد .لذا در این قسمت از
توضیح آنها خودداری میشود ).در جدول زیر مقدار ضریب



















جدول  .10مقادیر ضرایب اندازه اثر F2

چابكی گزارشگري مالی

اختالالت شخصیتی مدیریتی

./236

جدول  .11مقادیر به دست آمده براي شاخص

Q2

)Q² (=1-SSE/SSO

تعیین( )R2مشخص شده است.
اندازه اثر یا  F2به معنای توان تبیین کنندگی مدل است و
رابطه بین سازههای مدل را تعیین میکند که در جدول شماره
 10این میزان نشان داده شده است.
جدول .9مقادیر ضریب تعیین

چابکی گزارشگری مالی

ضریب استاندارد

سطح معنی دار

ضریب

ضریب تعیین تعدیل

تعیین

شده

./119

./111

چابکی گزارشگری مالی

./043

درنهایت جهت برازش کلی مدل تحقیق از شاخصهایی
همچون شاخص ،RmsTheta ،SRMRمقدار  GOFو مقدار NFI
استفاده شده است یافتههای مربوط به شاخصهای برازش مدل
در جدول زیر ارائه شده است و مشخص است که همه
شاخصهای مورد بررسی دارای نمره مطلوبی هستند یعنی
اینکه مدل تحقیق از برازش مطلوبی برقرار است .جدول زیر
مبین شاخصهای برازش مدل است.

نشریه علمی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار  /شماره پنجاهودوم
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جدول .12شاخصهاي برازش مدل تحقیق

مدل کلی

مدل شخصیت و
چابکی

شاخصهاي برازش

مقدار مشاهده شده

مقدار مطلوب و

منبع

استاندارد

شاخص SRMR



کمتر از 0/08

(هو و بنتلر)1999 ،

شاخص rms Theta



کمتر از 0/12

(رینگل و همکاران)2020 ،

شاخص GOF



بیش از 0/25

وتزلس و همکاران()2009

شاخص NFI



بیشتر از 0/9

(بانت و بنتلر)1980 ،

شاخص d_ULS



کمتر از 0/95

(هنسلر و همکاران)2016 ،

d_G



کمتر از 0/95

(هنسلر و همکاران)2016 ،

شاخص SRMR



کمتر از 0/08

(هو و بنتلر)1999 ،

شاخص rms Theta



کمتر از 0/12

(رینگل و همکاران)2020 ،

شاخص GOF



بیش از 0/25

وتزلس و همکاران()2009

شاخص NFI



بیشتر از 0/9

(بانت و بنتلر)1980 ،

شاخص d_ULS



کمتر از 0/95

(هنسلر و همکاران)2016 ،

d_G



کمتر از 0/95

(هنسلر و همکاران)2016 ،

قبل از بررسی فرضیههای اصلی تحقیق مدل اجرا شده و
تایید شده بر اساس شاخصهای برازش ارائه شده است.
آمار استنباطی
تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی
بین اختالالت مدیریتی با چابکی گزارش مالی رابطه مثبت
معناداری وجود دارد.
نتایج تحلیل این فرضیه در جدول زیر ارائه شده است الزم
به ذکر است نتایج موجود در جدول بر اساس مدلهای اجرا
شده در حالت استاندارد و معنیداری به دست آمده اند.

نتایج تحلیل ارتباط اختالالت شخصیتی مدیریتی با چابکی
گزارش مالی حاکی از آن است که ضریب مسیر رابطه فوق
 -0/346و سطح معنیداری محاسبه شده  0/007است در
نتیجه با اطمینان باالی  95درصد میتوان گفت اختالالت
شخصیتی مدیریتی با چابکی گزارش مالی رابطه منفی و
معناداری دارد ،لذا این فرضیه به صورت منفی و معناداری مورد
تایید قرار می گیرد .جدول زیر میزان همبستگی بین متغیرها
را نشان می دهد.

جدول  .13ارتباط اختالالت مدیریتی با چابكی گزارش مالی
متغیرها

ضریب مسیر

آماره تی

سطح معنیداري

اختالالت شخصیتی مدیریتی  >-چابکی گزارشگری مالی

-0/346

2/732

./007

جدول  . 14ماتریس همبستگی بین متغیرهاي تحقیق
اختالالت
شخصیتی

انعطاف پذیري توانمندسازي

روان پریش
خویی

سرعت

عاطفه منفی مخالفت ورزي

اختالالت شخصیتی











انعطاف پذیری













توانمندسازی













روان پریش خویی















سرعت















عاطفه منفی















مخالفت ورزی















28

نشریه علمی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار  /شماره پنجاهودوم







تاثیر اختالالت مدیریتی بر چابکی گزارشگری مالی  /حمید جهانبخش قره باغی و همکاران
اختالالت
شخصیتی

انعطاف پذیري توانمندسازي

روان پریش
خویی

سرعت

عاطفه منفی مخالفت ورزي

مهارگسیختگی















پاسخگویی















چابکی گزارشگری مالی















گسلش















مهارگسیختگی

پاسخگویی

چابكی گزارشگري مالی

گسلش

اختالالت شخصیتی مدیریتی









انعطاف پذیری









توانمندسازی









روان پریش خویی









سرعت









عاطفه منفی









مخالفت ورزی









مهارگسیختگی









پاسخگویی









چابکی گزارشگری مالی









گسلش









مدل ارتباطی بین اختالالت شخصیتی مدیریتی و چابکی
گزارشگری مالی در حالت ضرایب استاندارد در شکل شماره 3
نمایش داده شده است.

همچنین مدل ارتباطی بین اختالالت شخصیتی مدیریتی و
چابکی گزارشگری مالی در حالت ضرایب استاندارد در شکل
شماره  4نمایش داده شده است.

شكل .3مدل ارتباطی بین اختالالت شخصیتی مدیریتی و چابكی گزارشگري مالی در حالت ضرایب استاندارد
نشریه علمی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار  /شماره پنجاهودوم
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شكل  .4مدل ارتباطی بین اختالالت شخصیتی مدیریتی و چابكی گزارشگري مالی در حالت ضرایب معنیداري

تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول

تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی دوم

فرضیه فرعی اول ارتباط مثبت و معنادار مخالفت ورزی با
چابکی گزارشگری مالی را مورد بررسی قرار می دهد که در
جدول زیر خالصه نتایج ارائه گردیده است.
در جدول  15ضریب مسیر بین مخالفت ورزی با چابکی
گزارشگری مالی  0/112و غیر معنی دار است زیرا سطح
معنیداری مشاهده شده  0/378و بیشتر از  0/05است؛
درنتیجه میتوان گفت ارتباط مخالفتورزی با چابکی
گزارشگری مالی آنها مورد تأیید قرار نمیگیرد.

فرضیه فرعی دوم ،ارتباط مثبت و معنادار گسلش اختالالت با
چابکی گزارشگری مالی را مورد آزمون قرار میدهد که نتایج
آن در جدول  16ارائه گردیده است.
نتایج تجزیه و تحلیل این فرضیه نشان داده است که ضریب
مسیر گسلش اختالالت با چابکی گزارشگری مالی  -0/324و
سطح معنیداری نیز  0/002محاسبه شده است .پس میتوان
گفت بین گسلش اختالالت با چابکی گزارشگری مالی ارتباط
منفی و معنیداری وجود دارد .به عبارتی هراندازه گسلش
اختالالت مدیر افزایش یابد ،سطح چابکی گزارشگری مالی
کاهش خواهد یافت.

جدول  .15خالصه نتایج ارتباط بین مخالفت ورزي با چابكی گزارشگري مالی
متغیرها

ضریب مسیر

آماره تی

سطح معنیداري

مخالفت ورزی  >-چابکی گزارشگری مالی

-0/112

./883

./378

جدول  .16خالصه نتیجه ارتباط گسلش اختالالت با چابكی گزارشگري مالی
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متغیرها

ضریب مسیر

آماره تی

سطح معنیداري

گسلش  >-چابکی گزارشگری مالی

-0/324

3/128

0/002

نشریه علمی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار  /شماره پنجاهودوم

تاثیر اختالالت مدیریتی بر چابکی گزارشگری مالی  /حمید جهانبخش قره باغی و همکاران

تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی سوم
فرضیه فرعی سوم حاکی از ارتباط مثبت و معناداری عاطفه
منفی با چابکی گزارشگری مالی است .در جدول زیر خالصه
نتایج مربوط به به این فرضیه ارائه گردیده است.
همچنانکه که نتایج نشان داده است ضریب مسیر عاطفه
منفی با چابکی گزارشگری مالی  -0/303و سطح معنیداری
 0/036است لذا این اثر منفی و معنی دار است؛ در نتیجه ارتباط
بین عاطفه منفی با چابکی گزارشگری مالی مورد تأیید قرار می
گیرد .به عبارتی هر چقدر میزان عاطفه منفی مدیر افزایش یابد،
سطح چابکی گزارشگری مالی کاهش خواهد یافت.
تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی چهارم
بین مهار گسیختگی با چابکی گزارشگری مالی رابطه مثبت
معناداری وجود دارد .خالصه نتایج این فرضیه بر اساس خروجی
به دست آمده از نرم افزار  PLSدر جدول  18مشاهده می شود.

نتایج تجزیه و تحلیل این فرضیه نشان داده است که ارتباط
بین مهارگسیختگی با چابکی گزارشگری مالی ،رابطه ای غیر
معنی دار است زیرا ضریب مسیر آن  0/132و سطح معنیداری
نیز بیشتر از  0/05یعنی  0/392به دست آمده است.
تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی پنجم
میان روان پریشی خویی و چابکی گزارشگری مالی رابطه مثبت
معناداری وجود دارد .در جدول  19خالصه نتایج مربوط به
فرضیه مذکور ارائه گردیده است.
در جدول ارائه شده نتایج حاکی از آن است که ضریب
مسیر روان پریشی خویی اختالالت با چابکی گزارشگری مالی
 0/045و سطح معنیداری مشاهده شده  0/816غیر معنیدار
قلمداد میشود پس میتوان عنوان کرد بین روان پریشی خویی
اختالالت با چابکی گزارشگری مالی ارتباط معنیداری وجود
ندارد.

جدول  .17خالصه نتایج ارتباط عاطفه منفی با چابكی گزارشگري مالی
متغیرها

ضریب مسیر

آماره تی

سطح معنیداري

عاطفه منفی  >-چابکی گزارشگری مالی

-0/303

2/108

0/036

جدول  .18نتایج ارتباط بین مهار گسیختگی با چابكی گزارشگري مالی
متغیرها

ضریب مسیر

آماره تی

سطح معنیداري

مهارگسیختگی  > -چابکی گزارشگری مالی

0/132

0/858

0/392

جدول  .19نتیجه ارتباط روان پریشی خویی اختالالت با چابكی گزارشگري مالی
متغیرها

ضریب مسیر

آماره تی

سطح معنیداري

روان پریش خویی  >-چابکی گزارشگری مالی

0/045

0/232

0/816

بحث و نتیجه گیري
طرفداران مالی رفتاری ،معتقدند آگاهی از تورشهای
روانشناختی به منظور کسب موفقیت در تصمیمات مالی بسیار
مهم است .در چارچوب تئوری نمایندگی ،مدیران ،مالکان اصلی
شرکت هستند .در این میان تفاوتهای شخصیتی مدیران ناشی
از نگرش افراد به صورت اختالالت ادراکی خود را نشان
میدهند .با توجه به اینکه خطاهای شناختی و انحرافات بر
نظریات سرمایهگذاری اثر میگذارند ،بر گزینههای مالی نیز
اثرگذارند .درواقع اختالالت ادراکی مدیران باعث میشوند بر
کیفیت تصمیمگیریهای آنها تأثیر بگذارد و مسیر تصمیمها

به انحراف و سوگیری کشیده شود .همچنین با توجه به اینکه
هدف اساسی گزارشگری مالی در اختیار گذاردن اطالعات مفید
برای طیف گستردهای از کاربران صورتهای مالی است که در
اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد و نیز الزمه واکنش
مؤثر و مفید به تغییرات بازار و کسب مزیت رقابتی ،دستیابی
به چابکی است ،بر همین اساس این پژوهش با هدف بررسی
رابطه بین اختالالت مدیریتی و چابکی گزارشگری مالی انجام
شده است .سرعت ،پاسخگویی ،انعطافپذیری و توانمندسازی
گزارشگری مالی به عنوان یک مزیت اطالعاتی است .از سویی
تواناییهای مدیران ،فاکتوری اثرگذار در فرآیند گزارشگری
مالی محسوب میشود .اختالالت ادراکی و رفتاری مدیر عامل
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یکی از مشکالت تصمیمگیری شرکتها محسوب میشوند که
شکاف عمیقتری از تضاد منافع بین سهامداران و مدیران را
ایجاد میکنند و باعث میشوند حیطههای عملکردی شرکتها
در بازار سرمایه با مشکالت عدیدهای مواجه شود .مستند به
ادبیات پژوهش ،مدیران توانمند و دارای سالمت روان ،به واسطه
تواناییهاییهایی که از فضای تجاری و کسب وکار خود دارند،
قادرند با کوتاه نمودن فاصله زمانی دوره گزارشگری مالی،
اطالعات به هنگامتری را در اختیار استفاده کنندگان قرار دهند.
در این پژوهش ،چابکی با چهار مؤلفه سرعت ،پاسخگویی،
انعطاف پذیری و توانمندسازی بررسی شد .انجمن روان پزشکی
آمریکا ( )2013پنج بعد اختالالت شخصیتی شامل مخالت
ورزی (رفتار تقابلی در برابر دیگران) ،گسلش (احساس دوری
از موقعیتهای کاری) ،عاطفه منفی (گرایش متوازن به تجربه
هیجانات منفی) ،مهارگسیختگی (عدم خویشتن داری) و روان
پریش خویی(نمایش ویژگیهای رفتاری متداول در افراد دچار
اختالل ذهنی) را در آخرین نسخه وبرایش شده راهنمای
تخصیصی و آماری اختالالت روان شناختی ( )DSM-Vارائه
نموده است .در پژوهش جاری نیز با تکیه بر این اصل ،تاثیر
ابعاد شخصیتی نابهنجار بر چابکی گزارشگری مالی بررسی شد.
نتایج آزمون فرضیه اصلی که مبین ارتباط اختالالت شخصیتی
مدیریتی با چابکی گزارش مالی است ،حاکی از آن است که
اختالالت شخصیتی مدیریتی با چابکی گزارش مالی رابطه
منفی و معناداری دارد .به عبارتی هراندازه اختالالت شخصیتی
مدیر افزایش یابد ،سطح چابکی گزارشگری مالی کاهش خواهد
یافت .همچنین یافتههای فرضیههای فرعی نشان داد رابطه بین
اختالالت مخالفتورزی ،مهارگسیختگی و روان پریش خویی با
چابکی گزارشگری مالی غیر معنادار است .بین گسلش
اختالالت و عاطفه منفی با چابکی گزارشگری مالی نیز ارتباط
منفی و معنادار وجود دارد .یافتههای این پژوهش با نتایج
پژوهش غالمرضایی و حسنی( )1396و مونتاگو( )2010در یک
راستاست.
براساس نتایج کسب شده پیشنهاد میشود:
• با توجه به اینکه هیئت مدیره شرکتها به عنوان رکن اصلی
در تصمیمگیریهای کالن نقش اساسی دارند و اثرات
تصمیم های به موقع و صحیح آنها نقش به سزایی در میزان
بازدهی شرکتها دارد ،پیشنهاد می شود سهامداران با
تمرکز بیشتر بر موضوعات مربوط به اختالل شخصیتی
افراد و با بهره گیری از دانش روانشناسان نسبت به انتخاب
مدیران جهت اداره شرکت اقدام نمایند.
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•

•

•

•

•

•

•

از آنجائیکه مدیران میانی به عنوان اشخاصی که در تصمیم
سازی هیات مدیره نقش اصلی را دارند و تصمیم نهایی
هیأت مدیره اغلب بر مبنای گزارشات مدیران میانی اتخاذ
میگردد ،بر شناسایی و رفع اختالالت شخصیتی تأثیرگذار
مدیران میانی اقدام نمایند.
با توجه به اینکه نیروی انسانی مهمترین سرمایه در
شرکتها هستند ،در راستای پیشگیری از وقوع اختالالت
شخصیتی و رفع به هنگام این نوع اختالالت پیشنهاد
میشود هیئت مدیره شرکتها با تدوین برنامههای
مشخص و با بهرهگیری از روانشناسان خبره نسبت به
تشریح موضوعات مرتبط با اختالالت شخصیتی برای
کارکنان خوذ و ارتقاء سطح دانش آنان در این زمینه اقدام
نمایند.
از آنجائیکه مدیران به واسطه شغل و مسئولیت سنگین
خود به طور تمام وقت درگیر مسائل اجرایی کار هستند و
با توجه به رابطه منفی و معنادار گسلش اختالالت با
چابکی ،مدیران باید استراحتهای کوتاه و مرخصیهای
برنامه ریزی شده که موجب بهبود نگرانی های کاری آنها
می شوند را در برنامههای کاری خود داشته باشند.
پیشنهاد می شود با عدم واگذاری کارهای نامرتبط به
مدیران و تفکیک وظائف و مسئولیتها ،آموزش و تقویت
هوش هیجانی و حذف انتقادهای نابجا ،میزان عاطه
منفی(هیجان پذیری منفی) را در مدیران کاهش داده و
عملکردشان را بهبود بخشید
مدیران شرکتها برنامهها و فعالیت های خود را طوری
تنظیم نمایند که منجر به افزایش حس تعلق و وفاداری
کارکنان به محیط کار گردد تا از این طریق بتوان میزان
مشکالت روانشناختی را در کارکنان کاهش داد.
به مدیران عامل و هیات مدیره شرکتها توصیه می شود
که ضمن برگزاری دوره های آموزشی مهارتهای
شخصیتی به صورت مدون ،نسبت به مسائل روان شناختی
مدیران میانی و کارکنان خود اهتمام بیشتری ورزند تا
مدیران میانی و کارکنان در قضاوتها و تصمیمگیریهای
کاری خود بهتر و هوشمندتر عمل نمایند.
در خصوص پژوهشهای آتی نیز پیشنهاد می شود اثر سایر
اختالالت رفتاری و روان شناختی از جمله ،اختالل
اضطراب و دوقطبی شخصیت مدیران را بر چابکی
گزارشگری و شفافیت اطالعات مالی مورد بررسی قرار
دهند.
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در انتها باید نسبت به محدودیتهای این پژوهش اشاره نمود از
جمله استفاده صرف از جمعیت عمومی و غیر بالینی مدیران و
بهتر بود از هر دو جمعیت بالینی و غیر بالینی استفاده شود.
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Abstract
Agility paradigm has been proposed to improve the ability in dynamic environment and
organizational invariance. Undoubtedly, organizations can successfully use new approaches and
strategies, such as agility. One of the responsibilities that can be used to achieve success in the
realm of financial decisions is its managers. The responsibility of preparing and reporting the
financial statements is as the core of financial reporting with the board of directors. The purpose
of this study is to investigate the relationship between psychological disorders and agility in
financial reporting. For this purpose, five incompatible personality profiles were introduced as
follows: Antagonism, Detachment, Negative Affect, Disinhibition, Psychotics. The statistical
population of this study is the managers of Iranian companies working in 2020. Using simple
random sampling and Morgan table, 101 people were selected as the sample and were analyzed
by soft ware of PLS software .The results of correlation analysis of management personality
disorders with financial reporting agility indicate that managerial personality disorders have a
negative and significant relationship with financial reporting agility .Also the findings showed that
the relationship between Antagonism, Dis inhibition and Psychotics with agility in financial
reporting is not significant. There is also a negative and significant relationship between
Detachment and Negative affect with financial reporting agility.
Keywords: Management Disorders, Agility, Financial Reporting
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