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قدمهم
شود. ضعف عنوان قلب تپنده هر سازمان شناخته میها است و مدیریت بهدنیاي امروز، دنیاي سازمان

عملکردي مدیریت در سازمان با وجود منابع، فناوري و نیروي انسانی مطلوب موجب سوء عملکرد و 
ترین ز مهمشکست سازمان در نیل به اهدافش خواهد شد. لیکن، پرورش و انتخاب مدیران کارآمد ا

شود رفتارهاي مدیران که راستا، مشاهده می]. دراین7هاي پیشرو در عصر حاضر است [سازماندغدغه
] و در این بین، تأثیر 12برگرفته از خصوصیات شخصیتی آنان است بر نتایج سازمان تأثیرگذار است [

هاي سازمان از سویی دیگر، ششخصیت بر رفتار مدیر از یک سو و تأثیر رفتار مدیر بر عملکرد و گزار
هاي شخصیتی مدیران باید مورد مطالعه قرار گیرد.سازد که ویژگیاهمیت این موضوع را آشکار می

ها) نتایج حاکی از هاي پیشین در بررسی خصوصیات شخصیتی افراد (مانند مغز و هورمونطبق پژوهش
هاي شخصیتی، ن بستگی دارد و ویژگیو خصوصیات شخصیتی آناآن است که رفتار افراد، به منشأها

شده، پدیده خودشیفتگی در ]. لذا، یکی از این عوامل شناسایی12ساز بروز برخی از رفتارها است [زمینه
بین مدیران است. خودشیفتگی در مقایسه با دیگر خصوصیات شخصیتی، مدیران را در جهت انجام 

پی توجه و ستایش دیگران هستند و این اقدامات دهد که از عرف سرباز زده و در اقداماتی سوق می
]. افراد خودشیفته نیز در اهمیت خود اغراق 9درنهایت عملکرد سازمان را تحت تأثیر قرار خواهد داد [

کنند. هاي خود اغراق میشود که این افراد در مورد دستاوردها و توانمنديکرده و این مسئله باعث می
هاي خود دارند و بر عملکرد سازمان نیز کردن فعالیتت بزرگ و نمایانآنان تمایل به انجام اقداما

پذیري اجتماعی شرکتی و دیگر، پژوهشگرانی معتقدند که استقرار مسئولیت]. ازسویی26تأثیرگذاراند [
].44و 15، 42تواند بر عملکرد سازمان تأثیر مثبتی داشته باشد [اجراي بهینه آن می

دهد تا شامل اقداماتی است که شرکت انجام میپذیري اجتماعیکند مسئولیت) بیان می1997فرومن (
چنین، مولر نفع اجتماعی خود را به صورت محسوسی متأثر سازد. همي آن، سطح رفاه ذيبه واسطه

پایندهبراي توسعههاشرکتداوطلبانهمشارکتبهپذیري اجتماعیکند مسئولیت) بیان می2010(
درنفعانذيو انتظاراتهاشرکتبینشکافکاهشبرايروشدارد و یکاشارهقانونیتالزامافراسوي

اصلی]. لذا، یک بخش4رود [میشماربهپایندگیرویکردبااضافیافشاء اطالعاتوگزارشگريقالب
بهپاسخبرايتجاريواحدهايسازيآمادههايها شامل انگیزهشرکتپذیري اجتماعیمسئولیت

این ترتیب، با توجه به مطالب ]. به45نفعان جهت افزایش ارزش شرکت است [ذيانتظاراتروعیتمش
پذیري اجتماعی و عملکرد مالی آنان، یاد شده مرتبط با خودشیفتگی مدیران و تأثیر آن بر مسئولیت

یران هاي اساسی است: آیا بروز خودشیفتگی در بین مدهدف اصلی پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش
پذیري اجتماعی خواهد شد؟؛آیا مدیران خودشیفته در راستاي نمایش منجر به افزایش سطح مسئولیت

پذیري اجتماعی خود را تغییر خواهند داد؟. بنابراین، با توجه به عملکرد مالی مطلوب، سطح مسئولیت
ورهاي رفتاري چنین، تأثیر فاکتپذیري اجتماعی در عصر حاضر و همکارگیري مسئولیتاهمیت به

تواند کمک شایانی ها با یکدیگر میسازي آن، بررسی رابطه آنمدیران (ازجمله خودشیفتگی) بر پیاده
ها و عملکرد مالی مطلوب نماید. در پذیري اجتماعی در شرکتتر مسئولیتسازي مطلوبجهت پیاده

شد. سپس، به بیان روش خواهد اشارهي مرتبط هاپژوهشادامه، ابتدا به مبانی نظري و پیشینه 
یت، اقدام به درنهاو شدهپرداختهها و متغیرهاي پژوهش، جامعه و نمونه آماري یهفرضپژوهش، شامل 

شود.ین، پیشنهادهاي الزم میچنهمهاي پژوهش، ارائه نتایج و یهفرضآزمون 
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نظريمبانی

خودشیفتگی و عملکرد مالی
آیند و تصمیماتی که آنان اتخاذ شمار میبههر سازمانمدیران، عامل کلیدي در جهت ارتقاي عملکرد

]. لذا، رفتارهاي مدیران که بر گرفته از 9کنند، در شکست یا موفقیت سازمانشان تأثیرگذار است [می
خصوصیات شخصیتی آنان است در محیط سازمانی بر سیر تحول، پویایی و شکوفایی سازمان نقش 

ی که نوع شخصیت، جاذبه و میزان کنترل مدیران ارشد بر نتایج سازمان ] و از آنجای12بسزایی را دارد [
هاي سازمان تأثیرگذار باشند توانند بر رفتارها و خروجی]؛ بنابراین، مدیران ارشد می25تأثیرگذار است [

هاي بین، یکی از ویژگی]. دراین24ها و نتایج سازمان داشته باشند [توجهی بر تالشو تأثیر قابل
طور کند، پدیده خودشیفتگی است. خودشیفتگی که بهیتی که در بین برخی از مدیران بروز میشخص

هایی عنوان یک اختالل شخصیت مورد مطالعه قرار گرفته است، در بین مدیران داراي نشانهگسترده به
د است جویی، غرور، استثمارطلبی، محق بودن و خودکفایی به خوطلبی، خودنمایی، برتريچون: قدرت

].16و 40[
تر حاالت مدیران خودشیفته در پی دستیابی به دستاوردهاي بزرگ در شرکت هستند. آنان، به در بیش

آمیز سوق وسوي اجراي اقدامات جسورانه استراتژیکی عملیاتی و انجام کسب و کارهاي مخاطرهسمت
ا زیان فراوان در پایان سال مالی ها منتهی به سود ی]، به نحوي که این تصمیم35و 36، 17پیدا کرده [

ترین احتمال براي ]. از این جهت، مدیران یاد شده درپی کسب بهترین عملکرد، بیش17خواهد شد [
هاي عنوان بازتاب تصمیمگیري عملکرد مالی که به]. اندازه41هاي متقلبانه را دارند [انجام فعالیت

ه شدن و مورد تحسین قرار گرفتن؛ لذا این امر به شود، مکانیزمی است براي دیدمدیران شناخته می
تواند یکی از عوامل بروز خودشیفتگی در بین مدیران براي به رسمیت شناخته شدن و عزت و تنهایی می

همتا بوده و با حسادت ]. زیرا، بر این باورند که فردي خاص و بی36و 41، 14بزرگی مدیران باشد [
هاي خود به سهامداران ش متکبرانه سعی در به نمایش گذاشتن تواناییورزیدن به دیگران و داشتن نگر

و 22تواند بر عملکرد مالی سازمان تأثیرگذار باشد [هاي شخصیتی مدیران، میرو، ویژگیرا دارند. ازاین
21.[

پذیري اجتماعی و عملکرد مالیمسئولیت
هاي سازمان ها و ارزشمیان فعالیتها، پیوستگی و اتحادپذیري اجتماعی شرکتمنظور از مسئولیت

گذاران و عموم نفعان شامل سهامداران، مشتریان، کارکنان، سرمایهاي است که منافع کلیه ذيگونهبه
دیگر، سازمان باید همواره خود را جزیی سخنیها و عملکرد سازمان منعکس شود. بهجامعه در سیاست

سئولیت داشته باشد و در جهت بهبود رفاه عمومی از اجتماع بداند و نسبت به جامعه احساس م
دهنده نشانپذیري اجتماعی ]. مسئولیت8اي مستقل از منافع مستقیم شرکت، تالش کند [گونهبه

جمله سهامداران، ازنفعانذيیک دسته از يهاخواستهفعال بهاي گونهمقداري است که شرکت به
) معتقدند 2001]. کوك و همکاران (28دهد [میپاسخ، ه، مشتریان و جامعکنندگاننیکارکنان، تأم

پذیري اجتماعی شرکتی عبارت است از: تعهد شرکت به استفاده از منابعش در راه مسئولیت
) 2001ویلیامز و سیگل (رسانی به جامعه و بهبود رفاه در جامعه از محل عایدات شرکت. مکمنفعت

براي بهبود رفاه جامعه، فراتر از منافع شرکت و الزامات پذیري اجتماعی را شامل اقداماتیمسئولیت
].33دانند [قانونی می
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نگر معتقد است که این فلسفه داراي چهار ) در تشریح فلسفه جدید گرایش بازاریابی کلی2006کاتلر (

ماعی است؛ مند، بازاریابی یکپارچه، بازاریابی داخلی و بازاریابی مسئولیت اجتجزء اساسی بازاریابی رابطه
هاي جامعه و که در این بین بازاریابی مسئولیت اجتماعی عبارت است از درك و شناسایی نگرانی

و]. بسن30هاي بازاریابی است[ها و فعالیتمحیطی و اخالقی برنامههاي اجتماعی، قانونی، زیستزمینه
تر و عملکرد پایینریسکباال، اجتماعیعملکردهاي باشرکت)، بیان داشتند که2006(1همکاران

سرمایه آنان خواهد شد. اجتماعی مناسبی خواهند داشت و در نتیجه این امر موجب کاهش هزینه
تري به افشاي هایی که عملکرد اجتماعی باالیی دارند تمایل بیشتوان بیان داشت شرکتچنین، میهم

تقارن العات باعث کاهش عدمهاي اجتماعی خود دارند. سطح باالي شفافیت در اطعمومی فعالیت
]. 43شود و این امر خود باعث کاهش ریسک خواهد شد [گذاران میاطالعاتی بین شرکت و سرمایه

) نیز بر این باورند که  عملکرد جاري شرکت رابطه مثبت و معناداري با 2015چنگ و همکاران (
اجتماعی پذیريشاء مسئولیتها دارد و یک همبستگی مثبت بین افاجتماعی شرکتپذیريمسئولیت

].19شود [جاري و متعاقب آن عملکرد مالی مشاهده می
پذیري اجتماعیخودشیفتگی و مسئولیت

. 2. تئوري مشروعیت؛ 1ها که شامل: پذیري اجتماعی شرکتهاي مطرح در زمینه مسئولیتتئوري
این مطلب هستند که مدیران . تئوري اقتصاد سیاسی است؛ همگی بیانگر3نفع؛ و هاي ذيتئوري گروه

نفع، مایل به افشاي اطالعات هاي ذيچون کسب مشروعیت سازمانی یا فشار گروهبه دالیل مختلفی هم
ها ممکن است از کنند که مدیران شرکت) بیان می2005]. پاگانو و ولپین (8اجتماعی سازمان هستند [

ن ابزاري براي جلب رضایت سهامداران استفاده عنواپذیري اجتماعی بههاي مرتبط با مسئولیتفعالیت
].38نمایند [

شرکت بزرگ اروپایی به این نتیجه رسیدند 200) در بین بیش از 2007طبق پژوهش گروه آر.اس.ام (
اعتیار و «ها، پذیري اجتماعی شرکتکه از بین عوامل مهم شناسایی شده مرتبط و وابسته به مسئولیت

شود که مدیران چنین، مشاهده می]. هم6سبتا باالیی برخوردار است [از اهمیت ن» شهرت مدیریت
دنبال ستایش (تحسین) اجتماعی نمایی اقدامات مرتبط با استراتژي شرکت بهخودشیفته در پی بزرگ

پذیري اجتماعی مدیران بیان هاي اخیر، حداقل دو دلیل را براي ایفاي مسئولیت]. پژوهش18هستند [
پذیري اجتماعی به وجود آورنده ارزش ودشیفتگی آنان در ارتباط است: الف. مسئولیتکنند که با خمی

در جهت پیشبرد برخی از رفتارهاي خوب اجتماعی و فرصتی براي به نمایش گذاشتن (درنظر گرفتن) 
اي از پذیري اجتماعی دربرگیرنده مجموعهاصول اساسی اخالق در رفتار اجتماعی است؛ و ب. مسئولیت

رو، پترنکو و همکاران ]. ازاین39اي و ستایش است [حساس مخاطبان در مدح، توجه رسانهارزش
توجهی از خودشیفتگی طور قابلها بهپذیري اجتماعی شرکتکنند که مسئولیت) بیان می2016(

مدیران تأثیرپذیر است.
پیشینه پژوهش

افشايواطالعات اجتماعیاي) حاکی از آن شد که افش2007(2مگنانوپژوهش کورمیِرنتایج
یکدیگر هستند نه مکمل سرمایه جایگزینبازاراطالعاتیتقارنعدمکاهشدرمحیطیزیستاطالعات

1 Bassen et al.
2 Cormier et al.



61....نیرابطه بنییدر تبرانیمدیفتگیخودشیکنندگلینقش تعدیبررس
پذیري اجتماعی و ارزش شرکت، در ) بیان داشتند که مسئولیت2013]. سرواس و تامایو (20یکدیگر [

از طریق تبلیغاتی که شرکت انجام هایی که میزان آگاهی مشتریان و یا آگاهی عموم مردمشرکت
هایی که آگاهی مشتریان و یا تر باشد، رابطه مثبت و معناداري وجود دارد و براي شرکتدهد بیشمی

پذیري ) با بررسی مسئولیت2013]. وو و شن (44عموم مردم پایین است این رایطه منفی است [
پذیري اجتماعی در صنعت مسئولیتکشور به این نتیجه رسیدند که22بانک در 163اجتماعی 

ها، بازده حقوق صاحبان بانکداري رابطه مثبت و معناداري با معیارهاي عملکرد مالی چون: بازده دارایی
].47سهام، درآمد حاصل از بهره و سایر درآمدهاي مالی دارد [

به این » هاي شرکتیهاي مدیران و فعالیتنگرش«اي تحت عنوان ) در مطالعه2013گراهام و همکاران (
هاي بینی) با شیوهگریزي و خوشهاي شخصیتی مدیران (ریسکنکته اشاره داشتند که ویژگی
) در 2014]. جیا و همکاران (27هاي مالی و غیرمالی آنان همراه است [گزارشگري مالی و سایر سیاست

شرکت 1500رسی با بر» مردانگی، تستوسترون و گزارشگري مالی نادرست«پژوهشی تحت عنوان 
S&P به این نتیجه رسیدند که با افزایش هورمون تستوسترون مدیران، 1996- 2010در بازه زمانی

میزان اعتماد به نفس در بین آنان بیشتر شده و این امر به نوبه خود منجر به افزایش گزارشگري مالی 
ب توجه و تشویق از سوي سایر نادرست خواهد شد. زیرا، مدیران داراي اعتماد به نفس باال در پی جل

هاي متقلبانه هاي مالی مطابق با میل خود از طریق فعالیتافراد در بیشتر موارد به ارائه گزارش
خودشیفتگی مدیران و «اي تحت عنوان ) نیز در مطالعه2014]. اولسن و همکاران (29آیند [برمی

به این نتیجه رسیدند که 2000-2009مشاهده براي بازه زمانی 1118با بررسی » حسابداري
عنوان دو عامل خودشیفتگی در بین مدیران رابطه مستقیم و معناداري با سود هر سهم و قیمت سهام به

کلیدي عملکرد مالی دارد. زیرا، مدیران خودشیفته براي نمایش عملکرد مالی مطلوب بیشتر در پی 
کاري واقعی و عملیاتی نسبت به دستهايکاري فعالیتافزایش گزارش سود هر سهم از طریق دست

اجتماعی در پذیري) معتقد بود، نبود (فقدان) مسئولیت2015]. واتسون (36اقالم تعهدي هستند [
ها با سود کم جاري یا آتی ها رابطه مثبت و معناداري با اجتناب از پرداخت مالیات در شرکتشرکت

].46آتی کاهش خواهد یافت [همراه است اما این اثر با افزایش سودهاي جاري و
) نیز با بررسی رابطه بین خودشیفتگی مدیران و ایجاد سپر مالیاتی براي 2016اولسن و استکلبرگ (

اي مستقیم  و معناداري بین مشاهده به این نتیجه رسیدند که رابطه678شرکت با استفاده از 
) با بررسی 2016پترنکو و همکاران (چنین،]. هم35خودشیفتگی مدیران و سپر مالیاتی وجود دارد [

پذیري اجتماعی و عملکرد مالی بیان داشتند نقش تعدیلی خودشیفتگی مدیران در رابطه بین مسئولیت
ها شده و در وهله پذیري اجتماعی شرکتکه در وهله اول خودشیفتگی مدیران باعث افزایش مسئولیت

پذیري اجتماعی و عملکرد مالی ه بین مسئولیتدوم، خودشیفتگی مدیران باعث تعدیل معنادار رابط
شرکت115اي با بررسی ) در مطالعه1390]. در داخل کشور نیز، خواجوي و همکاران (39خواهد شد [

% از تغییرات 16پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه رسیدند که در حدود 
وس تحت تأثیر متغیرهاي اندازه شرکت، منابع مالی و طور معکها بهپذیري اجتماعی شرکتمسئولیت

رو، تعهدات سازمانی با مدیریت سود و عملکرد مالی رابطه منفی و معناداري مدیریت سود است. ازاین
پذیري اجتماعی شرکت، دیگر، عملکرد مالی با مدیریت سود رابطه مثبت و با مسئولیتداشته و ازسویی

پذیريمسئولیتبینرابطه)، با بررسی1393]. حاجیها و سرافراز (5[رابطه منفی و معناداري دارد
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رابطهپذیري اجتماعیمسئولیتدادند کهنشانسهامصاحبانحقوقو هزینههاشرکتاجتماعی
زمینهدرافزایش افشاگريبامدیرانبنابرایندارد.سهامصاحبانحقوقهزینهبامعناداريومعکوس
سهام)صاحبانگذاران (هزینه حقوقسرمایهانتظارموردبازدهنرخدرکاهشاعثباجتماعی،عملکرد

عبارت دیگر، اطالعاتآورند. بهارمغان میبهشرکتبرايکمتريمالیتأمینهايهزینهوشده
.]3دارد [اطالعاتیمحتوايگذارانسرمایهبرايشرکتپذیريمسئولیت

عملکردواجتماعیيریپذتیمسئولبینارتباطبررسیپژوهشی با)، در 1393و همکاران (نهنديربادآو
اندازهکنترلازپسکهبه این نتیجه رسیدندتهرانبهاداراوراقبورسدرشدهرفتهیپذيهاشرکت
ارتباطهاشرکتعملکردواجتماعیيریپذتیمسئولبینسیستماتیک،ریسکومالیاهرمشرکت،

شرکت براي بازه -سال952) با بررسی 1393. جلیلی و قیصري (]1[رد داوجوديداریمعنومثبت
ها و کیفیت سود رابطه هاي اجتماعی شرکتبه این نتیجه رسیدند که مسئولیت1384- 1390زمانی 

) در مطالعه خود چنین بیان کردند 1394خورشیدي و سلگی (. نادري]2[مثبت و معناداري وجود دارد 
، قابلیت سودآوري و قابلیت عملیاتی و عوامل ساختار صنعت شامل سطح رقابت، سازمانیکه عوامل درون

چنین، نتایج . هم]11[پذیري اجتماعی دارند نوع صنعت و سودآوري صنعت رابطه معناداري با مسئولیت
پذیري دهنده وجود رابطه مثبت و معنادار بین مسئولیت) نشان1394الیزایی و فخاري (پژوهش وحیدي

ها، بازده حقوق صاحبان سهام، سودهرسهم، نسبت عی و معیارهاي عملکرد مالی چون بازده داراییاجتما
.]13[کیوتوبین و نسبت سودخالص به فروش وجود دارد

پذیري هاي پژوهش)، افزون بر تأثیر مسئولیتبا توجه به مطالب یاد شده (شامل مبانی نظري و پیشینه
هاي اولسن و همکاران توان نگرش مدیران را همانند پژوهش، میهااجتماعی در عملکرد مالی شرکت

پذیري اجتماعی دخیل دانست. ) در عملکرد مالی و مسئولیت2016) و پترنکو و همکاران (2014(
پذیري عنوان یکی از عوامل مهم در فرآیند مسئولیتتواند بههاي شخصیتی مدیر میترتیب، ویژگیاینبه

هاي شخصیتی، خودشیفتگی مدیران است که تأثیر آن ه یکی از این ویژگیاجتماعی مؤثر باشد ک
هاي اخیر مورد توجه هاي مختلف عملکرد سازمان در پژوهشعنوان یک سویه رفتاري بر جنبهبه

قرارگرفته است.
ها و روش پژوهشفرضیه
هاي پژوهشفرضیه

هاي جسورانه جهت به انجام فعالیتمند این دیدگاه وجود دارد که مدیران خودشیفته، اغلب عالقه
]. لذا، این فرض 26نفعان هستند [نمایش عملکرد مالی مطلوب و مورد توجه قرار گرفتن از سوي ذي

پذیري وجود دارد که بروز این نوع رفتار شخصیتی در بین آنان منجر به افزایش سطح مسئولیت
هاي قبلی ذکر شده، نی نظري و پژوهشاجتماعی خواهد شد. مطابق با این استدالل و بر اساس مبا

اند:هاي پژوهش به شرح زیر ارائه شدهفرضیه
پذیري اجتماعی دارد.مدیران تأثیرمعناداري بر مسئولیتخودشیفتگیفرضیه اول:
ها دارد.پذیري اجتماعی تأثیرمعناداري بر عملکرد مالی شرکتمسئولیتفرضیه دوم:

ها دارد.أثیرمعناداري بر عملکرد مالی شرکتمدیران تخودشیفتگیفرضیه سوم:
ها و عملکرد پذیري اجتماعی شرکتخودشیفتگی مدیران در تبیین رابطه بین مسئولیتفرضیه چهارم:

کنندگی را دارد.مالی نقش تعدیل
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روش و نمونه آماري پژوهش

کند. در اده میرویدادي یا شبه تجربی استفپژوهش حاضر از حیث هدف کاربردي است و از روش پس
افزار هاي مدل با استفاده از نرمها و خروجیگیري شاخص عملکرد مالی با توجه به وروديابتدا، به اندازه

DEA Frontierها) پرداخته شد. سپس، براي آزمون وجود رابطه بین (تحلیل پوششی داده
نیک معادالت ساختاري کنندگی خودشیفتگی مدیران، از تکهاي پژوهش و تأیید نقش تعدیلفرضیه

(روش تحلیل مسیر) بهره گرفته شد.
شده در بورس اوراق بهادار تهران براي هاي پذیرفتهجامعه آماري مورد آزمون پژوهش شامل کلیه شرکت

. 1شرایط زیر براي انتخاب نمونه آماري مد نظر قرار گرفته است:است، اما 1393الی 1382بازه زمانی 
هاي مالی، شرکتگريگذاري، واسطههاي سرمایهها و مؤسسات مالی (شرکتبانکهاي نمونه جزءشرکت

ها به ها) نباشند؛ زیرا افشاي اطالعات مالی و ساختارهاي راهبردي شرکتی در آنهلدینگ و لیزینگ
ها به دلیل افزایش قابلیت . پایان سال مالی شرکت2دلیل ماهیت غیرتولیدي بودن متفاوت است؛ 

ها در پایان سال شمسی، منتهی به پایان اسفند ماه سازي شرایط حاکم بر ارزش شرکتخنثیمقایسه و
به منظور ویژه عکس پرسنلی تمام رخ مدیران) (بهمورد نیاز و غیرمالی اطالعات مالی . 3باشد؛ و 

54داد تعهاي انجام شده، سرانجام، با توجه به بررسیهاي مورد نیاز در دسترس باشد.استخراج داده
حائز شرایط باال بوده و براي نمونه آماري شرکت)-سال648(1393الی 1382شرکت در دوره زمانی 

هاي هاي مالی و یادداشتهاي منتخب با مراجعه به صورتاطالعات مورد نیاز شرکتانتخاب شدند. 
گردآوري هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانهاي مالی شرکتتوضیحی همراه صورت

و 8نسخه Image J ،Eviewsافزارهاي نرمبا استفاده از،هادادههاي آماري آزموناند. در نهایت شده
SPSS انجام شد.22نسخه

متغیرهاي پژوهش
متغیرهاي وابسته

) و عملکرد مالی CSRپذیري اجتماعی شرکتی (متغیرهاي وابسته پژوهش حاضر شامل مسئولیت
)Finance Perform (پذیري اجتماعی اند: الف. شاخص مسئولیتاست که به این شرح محاسبه شده

زیست و مشتریان مشابه با ها از شش بعد حاکمیت شرکتی، جامعه، کارکنان، سهامداران، محیطشرکت
) 2015) و النیس و ریچاردسون (2012)، مورالیت و همکاران (2011هاي القول و همکاران (پژوهش

اند که تأثیر شایان توجهی نفعان کلیديکننده توجه شرکت به ذيت. این ابعاد، منعکساستفاده شده اس
].31و 34، 23بر راهبرد شرکت دارند [

هاگویی اجتماعی شرکت: ابعاد پاسخ1جدول 
گیريمعیار اندازهشاخصابعاد

سهامداران عمده و میزان توجه به حاکمیت شرکتی
سایر سهامداران

نهادي، درصد درصد مالکیت 
اعضاي موظف و درصد سهام 

شناور آزاد

هاي بازاریابی، کیفیت و فعالیتمشتریان
نوآوري محصول

لگاریتم طبیعی مخارج تحقیق و 
هاي میدانیتوسعه و پژوهش
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گیريمعیار اندازهشاخصابعاد

مزایا، کیفیت زندگی کاري، کارکنان
سالمت و ایمنی محل کار

نسبت حقوق و دستمزد کارکنان 
هابه تعداد آن

هاي فیزیکی و انتشار دارایییستزمحیط
آلودگی

هاي ثابت مشهود به نسبت دارایی
هاکل دارایی

لگاریتم طبیعی سود هر سهمافزایش ثروت سهامدارانسهامداران

لگاریتم طبیعی مالیات و اقتصادي-هاي اجتماعیحمایتجامعه
هاي خیرخواهانهکمک

ها هاي مالی براي ارزیابی وضعیت مالی شرکتفاده نسبتیکی از مشکالتی که در استب. عملکرد مالی:
. بنابراین ]10[کند هاي مالی یک بعد ویژه را ارزیابی میوجود دارد این است که هر مجموعه نسبت

شود، و در تصمیم نهایی هاي مالی میبراي استفاده کننده از صورت	مشکل اخیر باعث یک سردرگمی
ها این مشکل را برطرف شود. تحلیل پوششی دادهدچار مشکل مینسبت به شرکت مورد بررسی اش 

هاي مالی به عنوان ورودي و کند، در حقیقت این تکنیک با استفاده از تعدادي از ارقام و نسبتمی
کند که در نتیجه دید بهتر و واضح تري را ها را به یک معیار واحد به نام کارایی تبدیل میخروجی، آن

ها برابر با یک هاي کارایی آنهایی که نمرهها، شرکتدهد. در تحلیل پوششی دادهه میبه استفاده کنند
هایی هستند که از منابع خود (به عنوان ورودي) حداکثر استفاده (به عنوان خروجی) را است، شرکت

رو، طبق ورودي محور استفاده شده است. ازاینBCCاند. در پژوهش حاضر از مدل پوششی داشته
هاي مدل به نمایش ها و خروجینحوه محاسبه نمره کارایی مالی با توجه ورودي2ول شماره جد

گذاشته شده است. 
: متغیرهاي ورودي و خروجی2جدول 

متغیرهاي خروجیمتغیرهاي ورودي
هانسبت گردش داراییشده کاالي فروش رفتهتمامبهاي

بازده حقوق صاحبان سهامهاي جاريدارایی
حاشیه سود خالصهاي ثابتییدارا

کننده)متغیر مستقل (تعدیل
) 2014هاي اولسن و همکاران (شمشابه با پژوه) NARCISS(مدیران خودشیفتگیگیري براي اندازه

) از دو معیار عکس مدیران و شاخص پاداش نقدي مدیران استفاده 2016و اولسن و استکلبرگ (
هاي یاد شده از یري عکس مدیران الزم به توضیح است که در پژوهشگشود. در رابطه با معیار اندازهمی

اي استفاده شده هاي مالی ارائه خواهد شد، در قالب امتیازدهی ویژهاندازه عکس مدیران که در صورت
شود از معیاري جایگزین هاي مالی ارائه نمیکه در ایران عکس مدیران در صورتلحاظ آناست، اما به

) از میزان شاخص هورمون 2014) و جیا و همکاران (2011هاي ونگ و همکاران (مطابق با پژوهش
استفاده شده است:2تستوسترون مدیرعامل به شرح شکل شماره 
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بت پهناي صورت تقسیم بر بلنداي صورت مدیرعامل نسمعیار اول (شاخص هورمون تستوسترون):

شرکت، که به صورت فاصله بین دو گیجگاه (پهناي صورت)، تقسیم بر فاصله بین ابرو تا لب باالیی 
شود. بیان میWHRگیري پهنا به بلندا به عنوان شود. نسبت این اندازهگیري می(بلنداي صورت) اندازه

هاي مربوط به تستوسترون در مردان ک دلیل اصلی براي رفتاریWHRدهند که مطالعات نشان می
].29است [

ها مدیران اجرایی خودشیفته طور معمول، در سازمانبهمعیار دوم (شاخص پاداش مدیران):
کنند تري براي خود قائل شده و از این طریق موقعیت خود را در سازمان مستحکم میهاي بیشپاداش

مدیران نیز از تقسیم پاداش نقدي مصوب در جلسه مجمع عمومی بر کل ]. شاخص پاداش نقدي37[
آمد.دست خواهدحقوق و دستمزد پرداختی سال مالی شرکت به

)1241: 2014گیري شاخص هورمون تستوسترون (اقتباس از جیا و همکاران، : نحوه اندازه1شکل 

هاي پژوهشیافته
آمار توصیفی

ي متغیرهاي پژوهش طبق محدودیت زمانی یاد شده در بخش براي همهآمار توصیفی3شمارهجدول
دهد، میانگین شاخص نشان می3گونه که جدول شمارهدهد. همانهاي پژوهش را نشان میفرضیه

هاي بیشینه و کمینه مربوط به است، که این عدد با مقایسه نسبت89/1هورمون تستوسترون در حدود 
ز رفتارهاي مرتبط با خودشیفتگی در بین نیمی از مقامات ارشد مالی یا سازمانی خود، بیانگر احتمال برو

توان بیان هاي نمونه است. در این راستا، با توجه به میانگین شاخص پاداش نقدي مدیران میشرکت
درصد از کل حقوق و دستمزد پرداختی سال 12کرد که میزان پاداش پرداختی به مدیران در حدود 

درصد است که این 42شود میانگین شاخص عملکرد مالی چنین، مالحظه میها است. هممالی شرکت
هاي نمونه از لحاظ کارایی در وضعیت چندان مناسبی برخوردار امر بازگو کننده آن است که شرکت

نیستند.
هاي توصیفی متغیرهاي پژوهش: آماره3جدول 

انحراف میانهمیانگینمتغیر
کمینهبیشینهمعیار

لگاریتم مخارج تحقیق 
401/1000/0599/1836/4000/0و توسعه

463/0339/0036/1986/0104/0درصد مالکیت نهادي
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انحراف میانهمیانگینمتغیر
کمینهبیشینهمعیار

387/0400/0161/0000/1000/0درصد اعضاي موظف
درصد سهام شناور 

193/0200/0113/0550/0050/0آزاد

لگاریتم مالیات 
309/4323/4811/0641/6139/2پرداختی

هاي ثابت نسبت دارایی
244/0193/0219/0804/0192/0هابه مجموع دارایی

نسبت حقوق و 
دستمزد به تعداد 

کارکنان
681/2495/1472/2676/27070/1

-25/90725/63642/104867/914448/3891سود هر سهم
شاخص هورمون 

893/1800/1514/0968/2024/1تستوسترون

122/0099/0105/0350/0000/0اداش مدیرانشاخص پ
418/0298/0379/0000/1001/0شاخص عملکرد مالی

پایایی متغیرهاي پژوهش
هپایایی بلذا، مورد بررسی قرار گیرد. مدلباید ایستایی متغیرهاي مورد استفاده در مدلقبل از برآورد 

بین ي پژوهشطول زمان و کواریانس متغیرهااست که میانگین و واریانس متغیرها در این معنا
در کلیه متغیرهاي مستقل، وابسته و 5شمارهنابراین، مطابق با جدولهاي مختلف ثابت بوده است.سال

شود و ) مشاهده می05/0تر از ریشه واحد لوین، لین و چو (کوچکتعدیلی سطح معناداري در آزمون
ا هستند.دهنده این است که متغیرها پاینشان

: بررسی پایایی متغیرهاي پژوهش4جدول 

متغیرها
آزمون لوین، لین و چوآزمون لوین، لین و چو

آماره 
آزمون

سطح 
آماره متغیرهامعناداري

آزمون
سطح 

معناداري
لگاریتم مخارج تحقیق 

000/0-908/11و توسعه
نسبت حقوق و 
دستمزد به تعداد 

کارکنان
981/5 -000/0

007/0- 412/2لگاریتم سود هر سهم000/0-337/14لکیت نهاديدرصد ما
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متغیرها
آزمون لوین، لین و چوآزمون لوین، لین و چو

آماره 
آزمون

سطح 
آماره متغیرهامعناداري

آزمون
سطح 

معناداري
شاخص هورمون 000/0-3469/7درصد اعضاي موظف

000/0-406/28تستوسترون

درصد سهام شناور 
شاخص پاداش 000/0-111/22آزاد

000/0-738/10مدیران

لگاریتم مالیات 
000/0- 344/4شاخص عملکرد مالی000/0- 021/4پرداختی

هاي نسبت دارایی
ثابت به مجموع 

هادارایی
586/7-000/0

آمار استنباطی
)اعتبار تشخیصیهمبستگی بین متغیرها (

فرونل و الرکر معیاردهنده همبستگی بین متغیرهاي پژوهش با درنظر گرفتن نشان5جدول شماره 
هاي وابسته پژوهش به ترتیب متغیرR2، مقدار 5چنین، با مشاهده جدول شماره هم.است) 1981(

تواند است و با توجه به این مقدار، متغیر مستقل پژوهش (خودشیفتگی) می229/0و 163/0برابر با 
5بینی کند. ازسویی، طبق جدول شماره درصد از تغییرات متغیرهاي وابسته را پیش9/21و 3/16

گیري متغیرهاي پژوهش، ي اندازهها) سازهCRشود که، شاخص قابلیت اعتبار مرکب (مشاهده می
چنین، شاخص واریانس استخراج دهد. همدهنده اعتبار ترکیبی مناسب این متغیرها را نشان مینشان

گیري است.) نیز، بیانگر اعتبار مناسب ابزارهاي اندازهAVEشده (
: همبستگی بین متغیرهاي پژوهش5جدول 

پذیرمسئولیتمتغیر
ي اجتماعی

پذیرمسئولیت
اجتماعی * ي

خودشیفتگی

عملکر
د مالی

خودشیفت
CRگی مدیران

AV
E

R2

پذیرمسئولیت
/770/0773ي اجتماعی

0593/0163/
0

پذیرمسئولیت
ي اجتماعی * 

خودشیفتگی
498/0872/0768/

0761/0

/419/0386/0000/1000عملکرد مالی
1000/1229/

0
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پذیرمسئولیتمتغیر
ي اجتماعی

پذیرمسئولیت
اجتماعی * ي

خودشیفتگی

عملکر
د مالی

خودشیفت
CRگی مدیران

AV
E

R2

خودشیفتگی 
/369/0738/0319/0707/0845مدیران

0501/0

هاي پژوهشآزمون فرضیه
براي هر چهار مسیر (رابطه خودشیفتگی مدیران با t، آماره 6و جدول شماره 2با توجه به شکل شماره 

پذیري اجتماعی با عملکرد مالی، خودشیفتگی با عملکرد مالی و پذیري اجتماعی، مسئولیتمسئولیت
، 876/2، 022/4ترتیب، پذیري اجتماعی و عملکرد مالی)، بهنقش تعدیلی خودشیفتگی در مسئولیت

درصد کلیه ضرایب رگرسیونی مسیرها مطابق 95ها در سطح اطمینان است. این آماره479/3و 573/2
نسبت به سایر 3و 2شود که ضرایب رگرسیونی مسیرهاي دار است اما مشاهده میمعنا6جدول شماره 
توان بیان کرد که تر است. سرانجام، با توجه به نتایج هر چهار مسیر میويق4تر و مسیر ضرایب ضعیف

پذیري اجتماعی رابطه مثبت و معناداري دارد، متغیر خودشیفتگی مدیران عالوه بر اینکه با مسئولیت
پذیري اجتماعی و عملکرد مالی شود که با ورود خودشیفتگی مدیران در رابطه بین مسئولیتمشاهده می

چنین، با افزایش خودشیفتگی در بین مدیران یابد. همگر، ضریب مسیر افزایش مینوان متغیر تعدیلعبه
براین، براساس ها با شیب کم روبه افزایش است. افزونشود که شاخص عملکرد مالی شرکتمشاهده می

، کننده) پژوهشل(تعدیمتغیر نهفته مستقلتوان چنین بیان کرد که کوهن میf2شاخص اندازه تأثیر یا 
چنین، براساس آماره هم.ددارپژوهش روي متغیر وابسته بر تاثیر قابل توجهی درصد16در حدود 

CVR وCVC که به ترتیب بیانگر شاخص بررسی اعتبار حشو (افزونگی) و شاخص بررسی اعتبار
ساختاري است.اشتراك (روایی متقاطع) است، با نمایش اعداد مثبت، نشانگر کیفیت مناسب الگوي

: خالصه نتایج آزمون فرضیه اصلی پژوهش6جدول 

ضرایب مسیر
tآماره رگرسیون مسیر

سطح 
CVRCVCمتغیرمعناداري

1369/0022/4000/0NARCISS031/0031/0مسیر 
2285/0876/2005/0CSR051/0050/0مسیر 
3134/0573/2013/0FINANCPER202/0180/0مسیر 

4479/0479/3000/0CSR*NARCISS216/0216/0ر مسی
f2158/0کوهن
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: مدل ساختاري (تحلیل مسیر)2شکل 
پیشنهادها

هاي تحقیق مالی رفتاري صورت گرفته است، به مرور هایی که در زمینه روشامروزه، با تحول و پیشرفت
هاي مختلف رفتاري بر شده در رابطه با اثر سویههاي انجامپژوهششود که بر تعدادزمان مشاهده می

اساس، در این پژوهش به بررسی اثرگذاري شده است. براینگیري افراد افزودههاي تصمیمجنبه
شده در بورس هاي پذیرفتهپذیري اجتماعی و عملکرد مالی شرکتخودشیفتگی مدیران بر مسئولیت

اصلی پژوهش به هاي آماري فرضیهرو، نتایج حاصل از آزمونته شد. ازایناوراق بهادار تهران پرداخ
دهنده آن است که با افزایش سطح خودشیفتگی در بین مدیران، گرایش هاي فرعی نشانهمراه  فرضیه

چنین نفعان و همدالیلی چون: تأیید، تصدیق و تشویق از سوي ذيپذیري اجتماعی بهآنان به مسئولیت
تر خواهد کرد. از سویی، مدیران خودشیفته به دلیل آن که درصدد رتقاي جایگاه خویش، بیشحفظ و ا

عنوان فردي با قابلیت، شایسته و مورد اعتماد به هیأت مدیره، سهامداران، اعتباردهندگان نمایش خود به
ترفندهاي مختلف مدت عملکرد مالی شرکت را با استفاده از هستند، لذا سعی بر این دارند تا در کوتاه

هاي مرتبط با تأثیر (مانند مدیریت سود) مطلوب جلوه دهند. دراین راستا، نتایج بسیاري از پژوهش
دهنده این است که خودشیفتگی مدیران به مرور زمان خودشیفتگی مدیران بر عملکرد سازمان نشان

285/0
876/2

134/0
573/2

479/0
479/3

369/0
022/4

Salary Tax R&DCG2 EPSCG1 AssetCG3

Narcis2Narcis1
CSR*Narcis

Perform
Narcissism CSR

Finance Perfor
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اي را براي سازمان ت عدیدهتواند مشکال(بلندمدت) منجر به خودشیفتگی سازمان شده و این موضوع می

].32ایجاد کند [
پذیري کنندگی مدیران خودشیفته در رابطه مثبت بین مسئولیتچنین، با مشاهده نقش تعدیلهم

توان نتیجه گرفت که این دسته از مدیران در جهت کسب منافع اجتماعی و عملکرد مالی، چنین می
هایی را در راستاي نمایش ح شهرت در جامعه) هزینهمادي و معنوي (مانند افزایش پاداش و ارتقاي سط

مدت به پذیري اجتماعی خود (مانند هزینه تحقیق و توسعه) متحمل شرکت نمایند تا در کوتاهمسئولیت
هاي نظري و پیشینهمطابق با مبانیرو، ازاینبرد. نظر رسد سازمان در عملکرد مالی مطلوب به سر می

هاي طور مستقیم و غیرمستقیم همسو با نتایج پژوهشپژوهش بههايفرضیهمرتبط، نتایج آماري آزمون 
)، اولسن و همکاران 2014)، جیا و همکاران (2013)، گراهام و همکاران (2005پاگانو و ولپین (

) است.2016) و پترنکو و همکاران (2015)، چنگ و همکاران (2014(
پذیري اجتماعی و عملکرد خودشیفتگی بر مسئولیتکه با توجه به نتایج پژوهش حاضر مبنی بر این

شود ترتیب، پیشنهاد میاینرسد. بهمالی تأثیرگذار است، کنترل خودشیفتگی مدیران ضروري به نظر می
هاي مورد گیري در رابطه با شرکتنفعان حقیقی و حقوقی به هنگام تصمیمگذاران و سایر ذيسرمایه

گیري عملکردهاي مالی گریز) به اندازهپذیر یا ریسکخود (ریسکنظرشان، با توجه به نوع دیدگاه
گیري مناسبب نمایند. سرانجام، به پژوهشگران مدت و بلندمدت شرکت بپردازند تا بتوانند تصمیمکوتاه

هاي آتی خود در این زمینه، موضوعات زیر را به موردبررسی قرار دهند:شوند که در پژوهشپیشنهاد می
گذاران در ها از منظر سرمایهپذیري اجتماعی شرکتبلندمدت محتواي اطالعاتی مسئولیتالف. بررسی

پذیري اجتماعی نگري، بر مسئولیتهاي رفتاري ازجمله کوتهبازار سرمایه؛ و ب. بررسی تأثیر سایر سویه
ها.شرکت

فهرست منابع
بررسی ارتباط بین "،)1393(،فرزاده، رسول و ژیال جاللیحسنبرادران ،بادآور نهندي، یونس.1

، "هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانپذیري اجتماعی و عملکرد شرکتمسئولیت
.164-139)، 28(7، وريمدیریت بهره

پذیري بررسی ارتباط بین کیفیت سود و مسئولیت"،)1393(،جلیلی، صابر و فرزاد قیصري.2
- 172)، 57، (دانش حسابرسی، "اوراق بهادار تهراناجتماعی شرکت هاي پذیرفته شده در بورس

147.
ها و پذیري اجتماعی شرکتبررسی رابطه بین مسئولیت"،)1393(،حاجیها، زهره و بهمن سرافراز.3

، "هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانهزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت
.123-105)، 14(4، هاي تجربی حسابداريپژوهش

پارادایموهاشرکتاجتماعیمسئولیتنظريمبانی"،)1393(،اهللا برزگرحساس، یحیی و قدرت.4
.109-133، 22،مدیریتحسابداري، "حسابداريحرفهدرآنتحقیقاتی
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بررسی رابطه بین مدیرت "، )1390(،کنگرلویی، انور و سعید جبارزادهبایزیدي،خواجوي، شکراهللا.5

، "هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانجتماعی شرکتپذیري اسود و مسئولیت
.29-54)، 1(3، هاي حسابداريپیشرفت

بررسی نقش مدیران فرهنگی در ارتقاي "،)1388(،رویایی، رمضانعلی و حسین مهردوست.6
نامه پژوهش، "مسئولیت اجتماعی (بررسی موردي: مدیران تک پست سازمان صدا و سازمان)

.59-43)، 3(3، عیعلوم اجتما
بررسی ارتباط "،)1394(،سلطانی، مهدي و علی یاسینیهقانید،خلدشرفی، صبریه،شیري، اردشیر.7

گري مدیران در بین خودشیفتگی مدیران و رفتارهاي منافقانه با نقش میانجی رفتار ماکیاولی
.128-107)، 11(3، هاي دولتیمدیریت سازمان، "هاي دولتی شهر کرمانشاهسازمان

نگرش مدیران درباره "،)1387(،س شهشهانی، مرتضی و سمیه پورحسینمیرشم،فروغی، داریوش.8
، "هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانافشاي اطالعات حسابداري اجتماعی: شرکت

.52-70، 52، حسابداري و حسابرسی
اثرات خودشیفتگی مدیران بر "،)1387(،نانککوزهخنیفر، حسین و سمیرا فاخري،پور، آرینقلی.9

.79-93، 18، فرهنگ مدیریت، "هاآشفتگی سازمان
هاي وتحلیل صورتریزي ریاضی براي تجزیههاي برنامهکاربرد تکنیک"،)1386(،محمدي، علی.10

.117- 135، 50، هاي حسابداريپیشرفت، "هاي داروسازيمالی شرکت
هاي سازمان و ساختار بررسی تأثیر قابلیت"،)1394(،خورشیدي، علیرضا و محمد سلگیدرينا.11

، "هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانپذیري اجتماعی در شرکتصنعت بر مسئولیت
.229- 209)، 1(7، مدیریت بازرگانی

بررسی رابطه "،)1380(،هنرمندزادهمهناز و حسین مهرابیشکرکن، ،عباسنام، غالمنوین.12
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Nowadays it is proved that organizations’ success would be achieved through
respect to the ethical value, people, society, and environment. On the other hand,
narcissism which is considered as a personality structure could affect the managers’
judgement and decision making of various probability. According to the recent
studies, narcissism plays a vital role on doing the corporate social responsibilities
activities among the managers. In this regard, the main goal of this research is to
empirical study of the moderating role of managers’ narcissism on the relationship
between social responsibilities and financial performance of 54 listed companies of
Tehran Stock Exchange during 2004 to 2015. Thus, by using structural equation
modeling (path analysis) as statistical analysis, results showed that there is a there is
a significant and positive relationship between managers’ narcissism, social
responsibilities and financial performance. Moreover, the results suggested a
significant and positive relationship between social responsibilities and financial
performance. Besides, the moderating role of managers’ narcissism in explaining the
relationship between social responsibilities and financial performance was
confirmed.
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