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Abstract
Objective: Economic psychology’s research suggests that personality traits are associated
with wealth accumulation or allocation decision making. Since dividend policy is also a
wealth accumulation decision at the company level, it is likely to be affected by the
personality traits of the management team. According to Upper Echelons' theory (UE),
decisions of the senior management team can affect the company's financial performance.
Although many studies have reported the effects of the characteristics of the management
team on financial strategies, few studies have examined the personality traits and their effects
on financial strategies. The purpose of this study is to examine the relationship between
managerial personality traits and dividend policy in the companies listed on the Tehran Stock
Exchange.
Methods: The personality trait criterion consists of five specific personality characteristics,
including agreeableness, conscientiousness, neuroticism (emotional instability), extraversion,
and openness to experience.
Big five personality characteristics are considered the most widely accepted glossary of
personality traits. The use of this model has increased in financial and economic researches.
A major challenge to examine the effects of executive personality is the cost and difficulty of
measuring. Measuring personality traits usually requires the use of costly tools or in-depth
interviews that are especially difficult for large samples.
To measure these personality variables, we used the short form of the NEO personality
questionnaire. In the short model, 12 questions measure each factor. Many countries have
approved the short form of the questionnaire. To measure earnings policy, we used two
variables of dividend to sales ratio and dividend to net profit after tax. The statistical sample
consists of 71 companies listed in the Tehran Stock Exchange from 2008 to 2017, and the
questionnaire’s participants are the CEO or CFO of these companies. In this study, we used a
quasi-experimental design and a post-event approach. To test the hypotheses, we used a
structural equations model (version 3 of Smart PLS software).
Results: The results of this study provide new insight into the factors affecting dividend
payout policy. The results showed that after controlling the variables of firm size, growth of
profitability, and growth of opportunities, there is a negative and significant relationship
between agreeableness and dividend policy and a positive and significant relationship
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between management conscientiousness and dividend policy. This study also showed no
significant relationships between each of the three personality traits (neuroticism,
extraversion, and Openness to Experience) and dividend policy.
Conclusion: The findings indicate that some personality traits have affected the corporate
dividend policy. The results confirm the Upper Echelons theory and show that the
characteristics of the top management team affect a company's financial choices and
performance. Due to the effect of personality traits on financial practices, companies need to
use psychological and personality interviews in addition to scientific interviews to select their
managers. To determine companies' financial strategies, investors and financial analysts need
to consider the factors beyond the financial and accounting variables, such as behavioral and
personality characteristics of corporate executives.
Keywords: Dividend Policy, Management, Personality Traits.
Paper Type: Research Paper.
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بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی مدیریت و خطمشی تقسیم سود
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چکیده
هدف :پژوهشهای حوزه روانشناسی اقتصادی نشان داده است که ویژگیهای شخصیتی افراد بر تصمیمات انباشت یا تخص یص
ثروت آنها مؤثر است .خطمشی تقسیم سود نیز تصمیمی مرتبط با مسأله انباشت ثروت در سطح شرکت اس ت و از ویژگ یه ای
شخصیتی مدیریت تأثیر میپذیرد .بنابراین ،هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی مدیریت و خط مشی تقس یم
سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
روش :معیار تعیین ویژگی های شخصیتی ،پنج ویژگی مهم شخصیتی شامل توافقپذیری ،وظیفهشناسی ،روانرنجوری (نبود ثب ات
عاطفی) ،برونگرایی و تجربهپذیری است .برای سنجش این متغیرها ،پرسشنامه فرم کوتاه نئو به ک ار رفت ه اس ت .ب رای س نجش
خطمشی تقسیم سود نیز از دو متغیر نسبت سود تقسیمی به فروش و نسبت سود تقسیمی به سودخالص پس از کسر مالیات استفاده
شده است .نمونه آماری پژوهش  17شرکت فعال در ب ورس اوراق به ادار ته ران در ب ازه زم انی  7931-7931اس ت و اف راد
مشارکت کننده جهت تکمیل پرسشنامه ،مدیران عامل یا مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند.
برای آزمون فرضیهها از الگوی معادالت ساختاری استفاده شده است.
یافتهها :نتایج پژوهش نشان می دهد که پس از کنترل متغیره ای ان دازه ش رکت ،رش د س ودآوری و فرص ته ای رش د ،ب ین
توافقپذیری و خط مشی تقسیم سود ارتباط منفی و معنادار و بین وظیفهشناسی (با وجدان بودن) مدیریت و خطمشی تقسیم س ود
ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد .همچنین ارتباط معنادار بین سه ویژگی شخصیتی دیگر (ش امل روانرنج وری ،ب رونگرای ی و
تجربهپذیری) و خطمشی تقسیم سود یافت نشد.
نتیجهگیری :نتایج پژوهش حاکی از اثرگذاری برخی ویژگیهای شخصیتی بر خطمشی تقسیم سود شرکتهاست.

واژههای کلیدی :خطمشی تقسیم سود ،مدیریت ،ویژگیهای شخصیتی.
نوع مقاله :پژوهشی.
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استناد :ستایش ،محمدحسین؛ کریمیپور ،عیسی .)7933( .بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی م دیریت و خ طمش ی تقس یم
سود .دانش حسابداری.743-711 ،)4(77 ،

مقدمه

خطمشی تقسیم سود یکی از مهمترین مباحث در حوزه مدیریت مالی شرکتهاست؛ زیرا بیانگر یکیی از مدیدهترین
جریانهای خروجی نقدی و یکی از مهمترین و مددهترین تصدیمهای فراروی مدیران است (سرلک و میرزائیی.)1495 ،
گرچه خطمشی تقسیم سود از موامل زیادی مانند شرایط بازار و ویژگیهای شرکت ناشی میشیود ،نیکولیوزی)1014( 1
معتقد است که مالوه بر موارد یادشده ،تیم رهبری شرکت تأثیر قابلمالحظهای بیر خطمشیی تقسییم سیود نن دارد .ییی
سالیان گذشته ،توجه به ویژگیهای فردی تیم مدیریت در پژوهشهای حسابداری و مالی افزایش یافتیه اسیت .برترانید و
شوار )1004( 1به این نتیجه رسیدند که مدیران مسنتر و مدیران فاقد تحصیالت مدیریت اجرایی ( )MBAرویههای میالی
و سرمایهگذاری محافظهکارانهتری را نسبت به سایر مدیران به کار میگیرند .نیکولوزی ( )1014نشان داد که شرکتهای
اداره شده توسط مدیران متاهل ،جدهوریخواه و مسیحی با احتدال بیشتری سود سهام خود را افزایش خواهند داد.
با وجود افزایش اقبال به ویژگیهای فیردی تییم میدیریت در پژوهشهیای حسیابداری و میالی ییی سیالیان گذشیته،
پژوهشهای محدودی به ویژگیهای روانشناختی مدیران ارشد پرداختهاند .این در حالی است که در سیالیان اخیرمالقیه
پژوهشگران و فعاالن اقتصادی به نقش صفات غیرشناختی 4مانند ویژگیهای شخصیتی خودکارنمدی 4و منبی کنتیرل بیه
منوان پیشبینیکنندگان پیشرفت تحصیلی ،موفقیت در بازار کار ،سود چرخه مدر ،ثروت و رفتار پس انداز افراد افزایش
یافته است (موسکا و مک کری1012 ،5؛ براون و تیلور1014 ،2؛ داکورث و ویر1010 ،7؛ نیهاس و پانس 1005 ،8و نیهاس
و وبلی.)1001 ،9
افزایش شناخت از اثر صفات غیرشناختی بر رفتارهای اقتصیادی افیراد ،بامیث مالقهمنیدی بیشیتر پژوهشیگران حیوزه
حسابداری و اقتصاد به این ویژگیها شده است .برای ندونه ،نیهاس و وبلیی ( )1001اثیر شخصییت افیراد را بیر رفتارهیای
پسانداز و استقراض ننان در میان ندونهای از خانوارهای هلندی بررسی کردند و به این نتیجه رسییدند کیه ثبیات میایفی
(حالت مکس روانپریشی) ارتباط مثبت با پسانداز وجه نقد (موجیودی حسیا های پسانیداز) ،کیل پسانیداز (مقیدار
پسانداز منهای بدهی) و میل به پسانداز در  11ماه نینده دارد.
پژوهشهای حوزه روانشناسی اقتصادی (براون و تیلیور 1014 ،و موسیکا و میککری )1012 ،بییانگر اثیر مت یرهیای
شخصیتی بر تصدیدات انباشت یا تخصیص ثروت است .از ننجا که خطمشی تقسیم سیود نییز تصیدیدی میرتبط بیا مسیاله
انباشت ثروت در سطح شرکت است ،لذا با احتدال زیاد از ویژگیهای شخصیتی مدیریت تیأثیر مییپیذیرد .بیهیور کلیی
اغلب پژوهشهای اخیر در ارتباط با نقش مدیریت ارشد سازمان و ویژگیهای نن به این نتیجه رسیدهاند که ویژگیهیای
مدیریت ارشد با دستنوردهای سازمان ارتباط دارد (لی 10و هدکاران.)1012 ،
با وجود اهدیت ویژگیهای رفتاری و شخصیتی مدیر در اتخاذ تصیدیمهای میالی ،تیا کنیون پژوهشیگران حسیابداری
توجه کدی به این مت یرها داشتهاند .در حالی که روانشناسی شخصیت ،ادبیات گسیتردهای در خصیو
شخصیتی بر قضاوت و تصدیمگیری افراد و بهخصو

اثیر ویژگیهیای

مدیران ارائه میکند .بر این اساس ،انگیزه پژوهش حاضر ،کدک
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به کاهش شکاف مذکور و تبیین نقش ویژگیهای شخصیتی مدیریت در تعیین خطمشی تقسیم سود شرکتهای پذیرفتیه
شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
تعیین خطمشی مدیریت در خصیو

تقسییم سیود ،یکیی از مهمتیرین نیازهیای ایالمیاتی سیرمایهگذاران بیه منظیور

برنورد بازده نتی سرمایهگذاری است .هدچنین ،برخی الگوهیای ارزشیگذاری شیرکت (ماننید الگیوی رشید گیوردون)
مبتنی بر پیشبینی و تنزیل سودهای تقسیدی نتی هستند و سرمایهگذاران و تحلیلگران بنییادی ،بیه منظیور بیرنورد ارزش
شرکت و تخصیص بهینه مناب به واحدهای تجاری ،نیازمند ایالمیات سیود تقسییدی و روییه میدیریت واحید تجیاری در
مورد نن هستند .بنابراین ،شناسایی مواملی که ورای مت یرهای مالی و حسابداری ،بر خطمشی تقسیم سود اثرگذار اسیت،
برای این گروه دارای اهدیت است.
در ادامه مبانی نظری پژوهش ارائه میگردد و سپس خالصهای از پژوهشهای داخلیی و خیارجی میرتبط بیا موضیو
پژوهش ذکر میشود .در بخش بعدی روش پژوهش و روش سنجش مت یرهای پیژوهش تشیریح میگیردد ،سیپس یافتیه
های تحقیق ارائه خواهد شد و بخش پایانی به نتیجهگیری و بحث بر روی نتایج اختصا

دارد.

مبانی نظری و بسط فرضیههای پژوهش
خطمشی تقسیم سود

استفادهکنندگان از ایالمات مالی به منظور درک وضعیت کنونی شیرکت و پیشبینیی وضی نن در نینیده ،ماییل بیه
نگاهی از توانایی شرکت در ایجاد وجوه نقد هستند .در این میان ،سود سهام نقدی به دلیل مینیت و ملدوس بودن نن نزد
ذینفعان شرکت از جایگاه ویژهای برخوردار است .بنیابراین ،بخیش امظدیی از تیوان و توجیه میدیران شیرکتها صیرف
تدوین خطمشی تقسیم سود میشود (کرمی و هدکیاران .)110 :1489 ،خطمشیی تقسییم سیود ،بیه ییور کلیی بیه معنیی
تصدیم در مورد سهم نسبی سود سهام از سود خالص یا تصدیمگیری در مورد ت ییرات در سود سهام در یول زمان اسیت.
با وجود حجم گسترده مطالعات مربوط به سیاست تقسیم سود ،موامل مؤثر بر نن و پیامیدهای حاصیل از سیاسیت تقسییم
سود باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد (اریف 11و هدکاران.)1011 ،
پرسشنامة شخصیتی تجدیدنظر شدة نئو

این پرسشنامه یکی از جدیدترین ابزارهای سنجش شخصیت است که توسط کاستا و مککری ( )1991معرفی شید.
فرم بلند این پرسشنامه در  140مبارت یراحی شده است .پرسشنامه کوتاه شامل  20جدله اسیت کیه بیرای هیر مت ییر 11
سؤال در نظر گرفته شده و از پاسخدهندگان خواسته میشود که میزان موافقت خود را با هیر بیانییه در یییف پنجیبقیهای
لیکرت از خیلی موافق تا بییرف و خیلی مخالف ابراز کنند .به پاسخ هر یک از سؤاالت بسته به شدت توافیق ،از  1تیا 5
ندره داده میشود .بهیوریکه ندره کل برای هر مقیاس در محدوده  0تا  20قرار میگیرد و ندره باالتر نشاندهنده سطوح
باالتری از صفت است.
با وجود اینکه تاکنون پژوهشهای اندکی در خصو

اثر شخصیت تیم مدیریت بیر تصیدیدات میالی واحید تجیاری

انجام شده است ،مطالعات گستردهای در روانشناسی وجود دارد که در ننها نقش پنج ویژگی مدیده شخصییتی در اتخیاذ
تصدیمهای متفاوت و ابعاد مدلکرد ش لی بررسی شده است .در این بخیش ضیدن میرور برخیی از پژوهشهیای میرتبط،
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تالش شده نقش هر کدام از پنج ویژگی بزرگ شخصیتی در اتخاذ تصدیمهای راهبیردی توسیط میدیریت بیا تدرکیز بیر
تصدیمهای مرتبط با خطمشی تقسیم سود تشریح گردد.
توافقپذیری)A( 21

توافقپذیری (انطباق) با گرایش به قابل امتدیاد بیودن (کاسیتا و میککیری ،)1991 ،خیوشخلقی (هوگیان و وانیز،14
 ،)1997جلوگیری از درگیری (گرازیانو 14و هدکاران )1992 ،و کنیار نمیدن بیا دیگیران (برییک 15و هدکیاران)1001 ،
مرتبط است .این ویژگی به امتقادات مربوط به اهدیت سخت کار کردن ارتباط دارد و بنابراین ،ارتباط مثبیت بیا موفقییت
ش لی دارد (هالند 12و هدکاران .)1994 ،با این حال ،باندریو 17و هدکیاران ( )1001امتقیاد دارنید افیراد توافقپیذیر بیشیتر
گرایش به تبعیت کردن دارند تا رهبری کردن .افراد توافقپذیر مدکن است اثربخشی تصدیم کدتری داشته باشند زیرا بیه
راحتی تحت تأثیر دیدگاههای دیگران قرار میگیرند (لیپین و واندین .)1001 ،18از ننجا کیه میدیران اجراییی سیازگار،
هدکاری را تقویت میکنند و کدتر پایبند فرهنگ سلسلهمراتبی هستند (پترسیون 19و هدکیاران ،)1004 ،ننهیا محیطیی بیا
رقابت بیشتر و نتیجهگرایی کدتر ایجاد میکنند (اریلی 10و هدکاران.)1014 ،
براقانس 11و هدکاران ( )1009دریافتند که افرادی دارای توافقپذیری کدتر ،سیطح ریسیکگریزی پیایینتری دارنید.
این رابطه مکس بین توافقپذیری و ریسکپذیری نشان میدهد که مدیران اجرایی که توافقپذیری کدتری دارند ،بیشیتر
جذ شرکتهای نونور شده و راهبردهای مالی دارای سطوح باالی ریسکپذیری اتخاذ ندایند (هدانند اهرم باال یا سود
تقسیدی باال) .بنابر ننچه گفته شد با توجه بیه ریسیکپذیری بیشیتر میدیران ناسیازگار ،پیشبینیی میشیود میدیران دارای
توافقپذیری کدتر سیاست تقسیم سود سخاوتدندانهتری داشته و سطح سود تقسیدی را باال ببرند.
فرضیه اول :بین توافقپذیری مدیریت و خطمشی تقسیم سود ارتباط معناداری وجود دارد.
وظیفهشناسی (باوجدان بودن) )C(11

برخی پژوهشها نشان دادهاند که رهبران باوجدان دارای حس قوی مدیریت ،خودانظباتی ،14پیگیری و انگیزه هسیتند
(بونو و جاج .)1004 ،14ننها بلندهدت ،مدلگرا ،محتیاط و دقییق هسیتند (کاسیتا و میککیری .)1991 ،وظیفهشناسیی از
یریق تدایل به پیروی از مقررات و تالش (بریک )1005 ،و هدچنین ،تعیین اهداف و وفیادار مانیدن بیه ننهیا (گالتلیی،15
 )1992بر مدلکرد مؤثر است .هدچنین ،از ننجا که مدیران مامل وظیفهشناس ،افیرادی بلنیدهدت و بلنیدپرواز هسیتند ،بیا
احتدال زیاد جذ فرهنگهای نتیجهگیرا 12بیا انتظیارات و هنجارهیای بیاالیی بیرای دسیتاوردهای شخصیی (شیریدان،17
 )1991و فرهنگهای پاداشگرا 18که تأکید بر پاداش برای مدلکرد دارنید ،خواهنید شید .کیاپالن 19و هدکیاران ()1011
دریافتند که بین مدلکرد نتی و ویژگیهای مرتبط با وجدان ارتباط وجیود دارد .در هدیان حیال ،میدیران اجراییی دارای
وجدان زیاد ،مدکن است دیدگاه محدود و تعصب ادراکی انتخابی 40داشته باشند (نادکیارنی و هرمیان )1010 ،41وجیدان
بیش از حد مدکن است حتی بامث تحجر ،انعطافناپذیری ،و تدرکز بر جزئیات بییاهدییت و در نتیجیه ،مدلکیرد منفیی
مدیر گردد (لی و هدکاران.)1011 ،
سایر پژوهشگران نشان دادهاند که افراد وظیفهشیناس تداییل بیه کنتیرل شیدن و ریسیکگریزی دارنید (گلیدبرگ،41
 .)1990بر این اساس ،باوجدانبودن رابطه منفی با انعطیافپیذیری راهبیردی دارد (نادکیارنی و هیرمن .)1010 ،بنیابراین،
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مدیران اجرایی دارای وجدان زیاد کدتر به فرهنگهای نونورانه که برای ریسکپذیری و نونوری ارزش قائل میشیوند،
جذ میگردند (جاج و کیبل1997 ،44؛ اریلی و هدکاران.)1014 ،
براساس موارد مطرح شده ،رابطه بین وجدان و راهبردهای مالی از قبیل خطمشی تقسیم سود ،میبهم اسیت .بیر اسیاس
این دیدگاه که میدیران اجراییی وظیفهشیناس کدتیر بیه شیرکتهیای نیونور جیذ شیوند ،انتظیار مییرود ایین میدیران
راهبردهای مالی با سطوح پایینتیر ریسیک اسیتفاده کننید و مییزان جریانهیای نقید خروجیی ناشیی از تقسییم سیود بیین
سهامداران را کاهش دهند.
فرضیه دوم :بین وظیفهشناسی (باوجدان بودن) مدیریت و خطمشی سود ارتباط معناداری وجود دارد.
برونگرایی)E( 44

برخی پژوهشها نشان میدهد که برونگرایی مدیر مامل با مدلکرد شیرکت ارتبیاط مثبیت دارد (گیو 45و هدکیاران،
 .)1012افراد برونگرا در تبادل ایدههای خود پر انرژی و نیرومند هستند (جاج و هدکاران .)1001 ،ننهیا انعطیافپیذیری
بیشتری دارند و بنابراین ،احتدال بیشتری برای ایجاد یک ت ییر استراتژیک دارند (نادکیارنی و هرمیان )1010 ،کیه توسیط
توانایی ننها برای ایجاد مثبتاندیشی و شور و شوق در میان کارکنان تقویت میشیود (جیاج و هدکیاران ،1001 ،بونیو و
جاج .)1004 ،مالوه بر این ،برونگرایی معیاری از جاهیلبی و پیشرفت را نشان می دهد (برییک و هدکیاران1001 ،؛ اه و
بییری )1009 ،42و بییا اثربخشییی رهبییری ارتبییاط دارد (بریییک و هدکییاران1001 ،؛ جییاج و هدکییاران1001 ،؛ انسییاری 47و
هدکاران.)1011 ،
با این حال ،دیگران استدالل میکنند که این مزایای برونگرایی وابسته به فرمانبرداری 48ییا سیلطهپذیری 49فیرد اسیت
(بریک و هدکاران .)1001 ،گاهی رهبران برونگرا کارنیی کارکنان را به منیوان تهدیید در نظیر میگیرنید (گرنیت 40و
هدکاران .)1011 ،به منوان یک نتیجه ،برونگرایی مدکن است با تحریک این قبیل مقاومتها ،بیه مدلکیرد صیدمه بزنید
(فلوید و ولدریج .)1997 ،41مالوه بر این ،مدیران اجرایی برونگرا مدکن است با احتدال کدتری درخواسیت مشیاوره از
زیردستان داشته باشند ،زیرا ننها تواناییهای خود را بیش از حد ارزیابی میکنند.
رابطه بین برونگرایی و مثبتاندیشی نشان میدهد که مدیران برونگرا احتدیاالً بیا شیرکتهیایی کیه نیونور هسیتند و
سطوح ریسکپذیری باالتری دارند ،هدکاری میکنند (گو و هدکاران .)1012 ،این سطح ریسکپذیری باالتر با احتدال
زیاد منجر به افزایش سود تقسیدی خواهد شد.
فرضیه سوم :بین برونگرایی مدیریت و خطمشی تقسیم سود ارتباط معناداری وجود دارد.
روانرنجوری (عکس ثبات عاطفی))N( 41

باس و استوجدیل )1990( 44به ایین نتیجیه رسییدند کیه اغلیب رهبیران موفیق دارای ثبیات میایفی پاییدار و احسیاس
روانرنجوری کم هستند .ثبات مایفی میتواند رهبری موثر ،تعامالت اجتدامی و تصیدیمگییری پیچییده راتقوییت کنید
(بودریو 44و هدکاران1001 ،؛ جاج و هدکاران .)1001 ،ثبات احساسی بیا خیوش بینیی ،امتدیاد بیه نفیس ،خودایدینیانی،
قایعیت و موفقیت رابطیه معنیادار دارد .افیراد دارای ثبیات میایفی در موقعییت هیای اسیترسزا ،نرام و خونسیرد هسیتند
(مککری و کاستا .)1997 ،ننها کدتر از شرایط مدم قطعیت تهدید میشوند و از به چیالش کشییدن وضیعیت موجیود و
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ریسک کردن ندیترسند (جاج و بونو1000 ،؛ پترسون و هدکاران ،1004 ،شیدیزو و هییت1004 ،45؛ نادکیارنی و هیرمن،
 .)1010اما برخالف این دیدگاه مثبت در مورد ثبات مایفی ،برخی پژوهشگران استدالل کردهاند کیه ثبیات میایفی میی
تواند افراد را به نادیده گرفتن نشانههای (سرنخهای) مربیوط ترغییب کنید؛ زییرا ایین افیراد بییش از حید متدرکیز هسیتند
(ایستربروک.)1959 ،42
در مقابل ،افراد مبتال به روان رنجوری حاد ،تدایل به تعدیل مایفی کدی از خود نشان میدهند و خصیصههیای منفیی
مانند اضطرا  ،ناامیدی و خصومت را تجربه میکنند (جاج و هدکاران1995 ،؛ هوگان و وانز .)1997 ،ننها مدکن اسیت
تعصب منفی در پردازش ایالمات داشته باشند (چان 47و هدکاران )1007 ،و از میدم قطعییت اجتنیا کننید (هییرش 48و
اینزلیچت .)1008 ،49روانرنجوری بیا امتقیادات در میورد اهدییت کیار و سختکوشیی نییز ارتبیاط منفیی دارد (هالنید و
هدکاران .)1994 ،برخی مطالعات نشان میدهد که روانرنجوری رابطه منفی با مدلکرد شی لی و موفقییت حرفیهای دارد
(سالگادو1997 ،50؛ تت 51و هدکاران.)1991 ،
ارتباط بین روان رنجوری و مدلکرد و تصدیدات مدیریت در خصو

تقسیم سیود نییز میبهم اسیت و بیه ترکیبیی از

صفات شخصیتی دیگر بستگی دارد .افراد دارای ثبات مایفی (روانرنجوری کدتر) توان تحدل ریسیک بیاالتری دارنید؛
زیرا انعطافپذیری و قابل انطباق بیشیتری دارنید و تیرس ننهیا از موقعییتهیای جدیید و خطیرات احتدیالی کدتیر اسیت
(ویگینز .)1992 ،51بنابراین ،پیشبینی میشود روانرنجوری با درجه ریسکپذیری و خطمشی تقسیم سیود ارتبیاط منفیی
داشته باشد.
فرضیه چهارم :بین روانرنجوری مدیریت و خطمشی تقسیم سود ارتباط معناداری وجود دارد.
تجربهپذیری)O( 54

افرادی که باالترین میزان تجربهپذیری را دارند به لحاظ فکری کنجکاو هستند ،به محیرکهیا واکینش بیشیتر دارنید،
پردازش اندیشههای غیرمعدول را ارزشدند میدانند و متفکر و خالق هستند (مککری و کاستا .)1987 ،افراد تجربهپیذیر
نیاز به ت ییر مستدر را احساس میکنند ،با ت ییرات بهتر کنار مینیند و قادر به درک دییدگاه هیای دیگیر و سیازگاری بیا
ننها هستند (کاستا و مک کری1988 ،؛ اسپریتزر 54و هدکیاران1997 ،؛ جیاج و هدکیاران .)1999 ،در زمینیه بازرگیانی و
کسب و کار ،تجربهپذیری با رهبری رابطه مثبت دارد (جاج و هدکاران .)1001 ،از ننجایی که افراد تجربهپذیر با احتدال
کدتری ادراک انتخابی 55و تعصب تفسییر 52دارنید (جانسیون 57و هدکیاران1004 ،؛ شییدیزو و هییت1004 ،؛ نادکیارنی و
ناریانان ،)1007 ،ارتباط مثبت بین گشادگی (تجربهپذیری) مدیرمامل و انعطافپیذیری اسیتراتژیک وجیود دارد کیه اثیر
مثبتی بر مدلکرد شرکت دارد (نادکارنی و هرمن.)1010 ،
رهبیران تجربهپیذیر بیه دنبیال هیجیان و مخیایره هسیتند (جیاج و هدکیاران .)1001 ،بیین تجربهپیذیری میدیرمامل و
انعطافپذیری فکری تیم مدیریت ارشد با ریسکپذیری ارتباط مثبت معنادار وجود دارد (پترسیون و هدکیاران.)1004 ،
اریلی و هدکاران ( )1014دریافتنید کیه میدیران تجربهپیذیر ،فرهنیگهیایی را تشیویق مییکننید کیه نیونوری ،سیرمت،
نزمایش ،و ریسکپیذیری را بیا ارزش تلقیی میکننید .بنیابراین ،پییشبینیی یبیعیی ایین اسیت کیه میدیران مامیل دارای
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تجربهپذیری باال با احتدال بیشتری با شرکت های نونورانه و ریسکپذیر هدکیاری میکننید (گیو و هدکیاران )1012 ،و
رابطه بین تجربهپذیری مدیریت و خطمشی تقسیم سود مثبت باشد.
فرضیه پنجم :بین تجربهپذیری مدیریت و خطمشی تقسیم سود ارتباط معناداری وجود دارد.
پیشینه پژوهش

کونس 58و مرسر )1005( 59با بررسی  5مجله معروف حسابداری به مدت  11سال ،به کدبیود نظرییههای روانشناسیی
در پژوهشهای نرشیوی نسبت به پژوهشهیای تجربیی اشیاره کردنید ( 71درصید در مقابیل تنهیا  1درصید) .اسیتفاده از
نظریهها و مت یرهای روانشناختی و شخصیتی در مطالعات تجربی حسابداری روز به روز در حال افزایش اسیت .نیهیاس و
وبلی ( )1001اثر شخصیت افراد را بر رفتارهای پسانداز و استقراض ننان در میان ندونیهای از خانوارهیای هلنیدی شیامل
 541خانوار مزدوج و  101خانوار انفرادی بررسی کردند .ننها به نتایجی مشابه با نتایج پژوهشهای قبلی در میورد ارتبیاط
شخصیت و پس انداز دست یافتنید .پژوهشیگران بیه ایین نتیجیه رسییدند کیه ثبیات میایفی ،خودمختیاری و برونگراییی
مت یرهای باثباتی برای پیشبینی رفتارهای پسانداز و اسیتقراض هسیتند و توافقپیذیری ،انعطافپیذیری و سختاندیشیی
توان توضیح برخی از انوا پسانداز را دارند.
اندن 20و هدکاران ( )1010ترجیحات شخصیتی فارغالتحصیالن حسابداری و غیر حسابداری را که بیه دنبیال ورود بیه
حرفه حسابداری بودند را بررسی کردند .نتایج پژوهش ننان نشان داد که فارغ التحصییالن حسیابداری و غییر حسیابداری
که به دنبال ورود به حرفه حسابداری هستند احتداال اولویتهای شخصیتی مشابهی دارند .بیراون و تیلیور ( )1014ارتبیاط
بییین پیینج ویژگییی مهییم شخصیییتی شییامل تجربهپییذیری ،وظیفهشناسییی ،برونگرایییی ،توافقپییذیری و روانرنجییوری و
تصدیمگیری مالی را با تدرکز بر بدهیهای غیر اوراق بهیادار 21و داراییهیای میالی بررسیی کردنید .نتیایج نشیان داد کیه
برخی ویژگیهای شخصییتی ماننید برونگراییی بیه صیورت کلیی بیا مسیائل میالی خیانوار درخصیو

سیطح بیدهیها و

داراییهای نگهداشته شده در ارتباط است و سطح هدبسیتگی نسیبتاً بیاالیی دارد .انیدازه و معنیاداری ارتبیاط ویژگیهیای
شخصیتی و تصدیمگیری مالی خانوار بیا توجیه بیه تفیاوت داراییهیا و بیدهیهای نگاهیداری شیده در پرتفیوی خیانوار،
متفاوت بود.
موسییکا و مییککروی ( )1012اثییر پیینج ویژگییی مهییم شخصیییتی شییامل ثبییات مییایفی ،برونگرایییی ،وظیفهشناسییی،
توافقپذیری و تجربهپذیری را بر انباشت ثروت خانوار را در میان  1171زوج ایرلنیدی ( 1444مشیاهده) بررسیی کردنید.
پژوهشگران از رگرسیون چارکی 21به منظور تعیین اثر تفاوت شخصیت بر سطوح توزی مشروط ثیروت اسیتفاده کردنید.
این مت یرها با استفاده از پرسشنامه خودتکدیلی به دست نمدند .ننها دریافتند که ثبات میایفی و برونگراییی بیا ثیروت در
سطح خانوار و در میان زوجین ارتباط مثبت و معنادار دارد .وظیفهشناسی (باوجدانبودن) ارتباط مثبت با ثروت داشت امیا
این رابطه تنها در قسدت پایین زنجیره ثروت معنادار بود .توافقپذیری و گشاده بودن دارای رابطیه منفیی و غیرمعنیادار بیا
ثروت بود .بهیور کلی یافتهها نشان داد که شخصییت ییک مامیل مهیم شیکلدهی بیه ترجیحیات مصیرف افیراد و رفتیار
تصدیمگیری مالی ننان در یول دوره مدرشان است.
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گو و هدکاران ( )1012ارتباط شخصیت مدیرمامل و رویههای مالی را بررسی کردند .پژوهشگران بر اساس دو ندونه
از ایالمات شخصیتی مدیران اجرایی و با استفاده از ویژگییهیای کالمیی اسیتخراج شیده از تدیاسهیای کنفیرانسهیا و
تکنیکهای یادگیری نمیاری ،شخصییت میدیر مامیل در قالیب پینج ویژگیی بیزرگ شخصییتی توافقپیذیری ،وجیدان،
برونگرایی ،روانرنجوری و تجربهپذیری اندازه گرفتند .نتایج نشان داد که این ویژگیهای شخصیتی ،شاخصی قدرتدند
جهت پیشبینی مدلکرد است و در یول زمان پایدار است .ویژگیهای پنجگانه بزرگ شخصییتی میورد سینجش در ایین
پژوهش با انتخا های تامین مالی ،انتخا های سرمایهگذاری و مدلکرد مدلیاتی شرکت ارتباط داشت.
کو )1018( 24در پژوهشی با منوان «سبک امضای هیئت مدیره :تأثیر امضای کدیته حسابرسی و سبکهای شخصییتی
ننان بیر انتخا هیای گزارشیگری میالی» نقیش سیبک شخصییتی میدیران میالی رتبیه و امضیای کدیتیه حسابرسیی را در
فعالیتهای گزارشگری مالی بررسی کردند .تعداد  1941مضو کدیته حسابرسی و  284میدیرمامل در ییول زمیان میورد
بررسی قرار گرفت .نتایج این پژوهش نشان داد کیه سیبک شخصییتی میدیر و مضیو کدیتیه حسابرسیی مامیل مهدیی در
توضیح احتدال تحریف حسابداری و مدیریت سود است .وانگ و چن )1010( 24تأثیر ویژگیهای شخصیتی مدیر مامیل
را بر مدلکرد تجاری بررسی کردند .در این پژوهش برای سنجش شخصیت ،از متنکاوی 25استفاده شد و اثر ویژگیهای
شخصیتی بر مدلکرد مالی و مدلیاتی مدیر بررسیی شید .نتیایج نشیان داد کیه برونگراییی ،ثبیات میایفی و توافقپیذیری
کارایی و سودنوری را بهبود میبخشد؛ درحالیکه وظیفهشناسی ننرا کاهش میدهد .هدچنین تجربهپذیری ارتباط منفیی
با سودنوری دارد.
در ایران پژوهشی در خصیو

اثیر ویژگییهیای شخصییتی میدیریت بیر خطمشیی تقسییم سیود یافیت نشید امیا اثیر

ویژگیهای تیم مدیریت ازجدله ویژگیهای شخصیتی بر مت یرهای اقتصادی و مالی در سالیان گذشته مورد توجه بیوده و
یی سالیان اخیر رو به افزایش اسیت .سیتایش و کیاظمنژاد ( )1489تیأثیر سیاختار مالکییت و ترکییب هیئیت میدیره را بیر
سیاست تقسیم سود در  77شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کردند .نتایج پژوهش ننان حاکی از
نن بود که مالکیت شرکتی و استقالل هیئت مدیره به یور مثبت و مالکییت نهیادی بیه ییور منفیی ،نسیبت سیود تقسییدی
شرکتها را تحت تأثیر قرار میدهد.
ثقفی و هدکاران ( )1498هدوارسازی سود تقسیدی را بررسی کردند .نتایج پیژوهش ننیان نشیان دادکیه هدوارسیازی
سود تقسیدی در بورس تهران وجود دارد ولی درک مناسب نن مستلزم توجه به نو سود تقسییدی و میدل میورد اسیتفاده
است .خائف الهی و هدکاران ( )1490تأثیر برخی ویژگیهای شخصییتی کارکنیان بیر تعهید سیازمانی ننهیا و نراسیتی و
هدکاران ( )1491اثر ویژگیهای شخصییتی بیر قصید کارنفرینانیه اجتدیامی را تأییید کردنید .نتیایج پیژوهش سیتایش و
شدسالدینی ( )1495حاکی از ارتباط گرایش احساسی سرمایهگذاران با قیدت سهام است.
برزگر و غواصی کناری ( )1495رابطۀ سطح افشای مسئولیت اجتدامی و سیاست تقسیم سود در شیرکتهای پذیرفتیه
شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند .نتایج پژوهش ننان نشان داد که بین سطح افشای مسیئولیت اجتدیامی
با نسبت تقسیم سود ،رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد .باغومیان و هدکاران ( )1492نشان دادند که بیین برخیی موامیل
شخصیتی و یادگیری دانشجویان حسابداری رابطه معنادار وجود دارد .نتایج پژوهش شجامی ( )1497نیز در شرکتهیای
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خصوصی کشور حاکی از این بود که بین مت یرهای ویژگی شخصیتی ،مدلکرد ش لی و فرهنگ سازمانی رابطه معنیاداری
وجود دارد و هدچنین چهار مؤلفه ویژگیهای شخصیتی شامل بیرون گراییی ،انعطیافپیذیری ،تجربهپیذیری و باوجیدان
بودن با مت یرهای مدلکرد ش لی و فرهنگ سازمانی رابطه معناداری دارند .غالمرضایی و حسنی ( )1498نییز نشیان دادنید
که اختاللهای شخصیتی حسابرسان مستقل با تردیدحرفهای ننان رابطه منفی و معنادار دارد.
روش پژوهش

پژوهش حاضر از نو پژوهشهای کاربردی است .یرح نن از نو شبهتجربی و با اسیتفاده از رویکیرد پسروییدادی
است و برای جد نوری دادهها و ایالمات نن از روش کتابخانهای و میدانی اسیتفاده شیده اسیت .از روش پسروییدادی
زمانی استفاده میشود که پژوهشگر پس از وقو روییداد بیه بررسیی موضیو میپیردازد و امکیان دسیتکاری مت یرهیای
مسییتقل وجییود نییدارد (ندییازی .)45 :1489 ،ایالمییات مییالی و حسییابداری از سییامانههای سییازمان بییورس اوراق بهییادار و
نرم افزارهای مربویه استخراج گردیده و ایالمات شخصیتی از یریق پرسشنامه تجدید نظر شده فرم کوتیاه نئیو بیه دسیت
نمده است.
جامعه و نمونه پژوهش

در این پژوهش ایالمات مربوط به مت یرهای وابسته و کنترلی از سامانههای سازمان بورس اوراق بهادار استخراج شده
و ایالمات مربوط به مت یر مستقل از پرسشنامه تکدیلی توسط مدیران مالی یا مدیران مامل این شرکتها بیه دسیت نمیده
است .بنابراین ،ندونه پژوهش ابتدا بر اساس مت یر وابسته انتخا شیده و ندونیه نهیایی پیس از تکدییل پرسشینامه پیژوهش
تعیین شده است .بر این اساس ،جامعه نماری این پژوهش ،شامل کلیه شرکتهای پذیرفتیه شیده در بیورس اوراق بهیادار
تهران میشود که شرایط زیر را داشته باشند:
 .1سال مالی نن منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
 .1ایالمات مالی مورد نیاز برای انجام این پژوهش را به یور کامل ارائه کرده باشد.
 .4جزء شرکتهای سرمایهگذاری و بانکها نباشد.
بر اساس معیارهای باال تعداد  127شرکت انتخا گردید؛ اما در نهایت تعیداد  71پرسشینامه قابیلقبول تکدییل شید و
بنابراین ،با توجه به محدودیتهای مربوط به تکدیل پرسشنامه ،ندونه نماری پژوهش شامل هدین  71شرکت است.
متغیرهای پژوهش و نحوه اندازهگیری آنها

متغیر وابسته :مت یر وابسته این پژوهش خطمشی تقسیم سیود اسیت کیه پییرو پیژوهش برییور و هدکیاران ( )1014بیا
شاخصهای سود تقسیدی به فروش ) (Div/Salesو سود تقسیدی به سودخالص ) (Div/Incاندازهگیری میشود.
متغیر مستقل :مت یر مستقل این پژوهش ویژگیهای شخصیتی مدیر مامل ییا میدیر میالی اسیت کیه معییار تعییین نن،
الگوی پنجماملی شخصیت است .الگوی پنجماملی شخصیت با پشتوانههای نظیری ،تجربیی و پژوهشیی از معتبرتیرین و
مشهورترین الگوهای شخصیت محسو میشود؛ موامل این الگو مبارتند از (احددی:)45 :1491 ،
 .1توافقپذیری :شامل نو دوستی ،هددردی با دیگران ،مشتاق کدک ،باور به کدککننده بودن دیگران ،انتقادپیذیر
بودن و حرکت به سوی مردم؛  .1باوجدانبودن (وظیفهشناسی) :شامل قدرت مهار تکانیهها بیه نحیوی کیه جامعیه نن را
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مطلو میداند ،تسهیلکننده رفتار تکلیفمحور و هدفمحور ،تفکر قبل از مدل ،به تأخیرانیدازی ارضیای خواسیتهها،
رمایت قوانین و هنجارها و سازماندهی و اولویتبندی تکالیف؛  .4روانرنجوری (نبود ثبات مایفی) :تدایل مدیومی بیه
تجربۀ موایف منفی مانند ترس ،غم ،دستپاچگی ،مصبانیت ،احساس گناه و نفرت؛  .4برونگرایی :رویکردی پرانرژی در
جهان مادی و اجتدامی که ویژگیهایی چیون مردمنمییزی ،فعیالبودن ،قیای بودن و جیرتتورزی را شیامل میشیود .5
تجربهپذیری :شامل مناصر تصور فعال ،احساس زیباپسندی ،توجه به احساسات درونیی ،تنیو یلبی ،کنجکیاوی ذهنیی و
استقالل در قضاوت.
از ننجا که پنج ویژگی مهم شخصیتی به منوان «گسیتردهترین واژهنامیه میورد پیذیرش از ویژگیهیای شخصییتی» در
روانشناسی شخصیت در نظر گرفته شیده اسیت (نلدونید 22و هدکیاران ،)1011 ،اسیتفاده از نن در پژوهشهیای میالی و
اقتصادی رو به افزایش است .اما یک چالش اساسی برای بررسیی اثیرات شخصییت مقامیات اجراییی ،هزینیه و دشیواری
اندازهگیری نن است .اندازهگیری صفات شخصیتی ،معدوال مستلزم کاربرد ابزارهای پیر هزینیه و ییا مصیاحبههیای دقییق
است که اجرای نن برای ندونههای بزرگ از مدیران ارشد مشکل است (گیو و هدکیاران .)1012 ،بنیابراین ،در پیژوهش
حاضر برای سنجش این مت یرها ،پرسشنامه فرم کوتاه نئو به کار رفتیه اسیت .در الگیوی کوتیاه هیر مامیل بیا  11پرسیش
سنجیده می شود و شیوۀ پاسخ دهی به سؤاالت در ییف لیکرت پنجگزینیهای (کیامالً مخیالفم ،مخیالفم ،نظیری نیدارم،
موافقم وکامالًًموافقم) است.
پایایی و روایی پرسشنامه

فرم کوتاه پرسشنامه در کشورهای مختلف جهان از جدلیه در اییران امتبارییابی شیده اسیت .شیاهدرادی و هدکیاران
( )1490و احددی ( )1491امتبار پرسشنامه را تأیید کردهاند .پایایی پرسشنامه با روش بازنزمیایی دو هفتیهای بیاال بیوده و
برای پنج مقیاس از  0/82تا  0/90گزارش شده اسیت (میککری و کاسیتا .)1004 ،در پیژوهش شیاهدرادی و هدکیاران
( )1490ضرایب نلفا برای روانرنجوری  ،0/87برونگرایی  ،0/72وظیفهشناسی  ،0/75تجربهپذیری 0/57و توافقپیذیری
0/54به دست نمده است .میزان نلفای کرونباخ در ندونه نماری این پژوهش نییز  0/71بیوده و حیاکی از پاییایی مناسیب
پرسشنامه است.
در ادبیات روانشناسی ،مت یرهای شخصیتی اندازهگیری شده برحسب پنج ویژگی مهم شخصیتی در یول چرخه مدیر
ثابت در نظر گرفته شده است (کاسپی 27و هدکاران 1005 ،و براقانس و هدکاران.)1008 ،
متغیرهای کنترلی

 .2اندازه شرکت :شرکتهای بزرگتر دارای الگوی توزی سود متفاوتی نسبت به سایر شرکتها هستند .بیا توجیه بیه
اثرگذاری بیشتر مجدو فروش شرکت بر سطح سود تقسیدی نسبت به مجدو داراییها ،در این پیژوهش بیرای سینجش
اندازه شرکت ،لگاریتم یبیعی فروش خالص مورد استفاده قرار گرفته است .استفاده از لگاریتم یبیعی بامث خواهد شید
تا ضرایب احتدالی این مت یر ،تحت تأثیر اثرات مقیاسهای بزرگ قرار نگیرد؛ بویژه ننکه مقیاس مت یرهای وابسیته الگیو
(نسبت سود تقسیدی به فروش و سود تقسیدی به سودخالص) در محدوده مقیاس های کوچک قرار دارد.
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 .1رشد سودآوری :یبق نظریه سیگنالدهی ،شرکتها زمانی سود سهام نقدی خیود را افیزایش مییدهنید کیه انتظیار
افزایش در سودنوری را داشته باشند .بهترین برنورد از سیاسیت تقسییم سیود نینیده شیرکت ،وضیعیت حیال نن اسیت.
بنابراین ،انتظار میرود خطمشی تقسیم سود شرکتها به لحاظ نمیاری رابطیه معنیاداری بیا رشید سیود (معیرف افیزایش
سودنوری) داشته باشد (جهانخانی و قربانی.)1484 ،
 .3فرصتهای سرمایهگذاری :شرکتهایی که فرصتهای سرمایهگذاری بیشتری دارنید ،نییاز بیه وجیه نقید بیاالیی
دارنید و بنیابراین ،سیعی مییکننید سیود سیهام کدتیری بپردازنید (اییزدینییا و هدکیاران .)1489 ،هرچیه فرصیتهیای
سرمایهگذاری یک شرکت بیشتر باشد ،ارزش بازار نن در مقایسه با ارزش دفتری بهیور متوسط بیشیتر مییباشید ،زییرا
قیدتهای سهام بر خالف ترازنامه شرکت ،منعکس کننده داراییهیای نامشیهود از قبییل فرصیتهای رشید پییشِ روی
شرکت است (جهانخانی و قربانی .)1484 ،ت ییرات صورت گرفتیه در مخیارج سیرمایهای بیه منیوان سینجه فرصیتهای
سرمایهگذاری در نظر گرفته شده است .بنابراین ،در این پژوهش برای سنجش فرصتهای سیرمایهگیذاری از نیرخ رشید
داراییهای ثابت استفاده شده است.
نتایج پژوهش

به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل اولیه دادهها ،نمار توصیفی مت یرهای مورد مطالعه محاسبه و در جدول  1ارائه شیده
است .هدانگونه که مشاهده میشود میانگین مت یرهیای شخصییتی بیشیتر از سیایر مت یرهاسیت کیه دلییل نن اسیتاندارهای
مربوط به کدی کردن ایالمات پرسشنامه نئو است .در این پرسشنامه ،برای هیر مت ییر  11سیؤال در نظیر گرفتیه شیده و از
پاسخدهندگان خواسته میشود که میزان موافقت خیود را بیا هیر بیانییه در یییف پنجیبقیهای لیکیرت از خیلیی موافیق تیا
بییرف و خیلی مخالف ابراز کنند .به پاسخ هیر ییک از سیؤاالت بسیته بیه شیدت توافیق ،از  1تیا  5ندیره داده میشیود.
بهیوریکه ندره کل برای هر مقیاس در محدوده  11تا  20قرار میگیرد .میزان پراکندگی (انحراف معیار) این مت یرها نیز
از سایر مت یرها بیشتر است و مت یر سود تقسیدی به فروش خالص کدترین میزان انحراف معیار را داشته است.
جدول  .2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

تعداد

میانگین

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

نام مت یر
نسبت سود تقسیدی به فروش خالص

710

0/1414

1/11

0

0/1240

نسبت سود تقسیدی به سود خالص

710

0/5282

4/11

0

0/4511

توافقپذیری

710

14/4511

48

12

5/4710

وظیفهشناسی

710

41/1154

51

19

7/2897

ثبات مایفی

710

41/8451

54

12

2/7540

برونگرایی

710

41/9184

54

12

10/4245

تجربهگرایی

710

44/4272

57

17

11/7877

اندازه شرکت

710

14/2824

19/57

8 /5

1/8075

رشد سودنوری

710

0/1929

4/25

0-/85

0/4491

فرصتهای سرمایهگذاری

710

0/0559

98

-5/71

0/4892
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افراد مشارکتکننده

پژوهشهایی که نقش مدیریت را در سازمان بررسی کردهاند ،مددتاً بر ویژگیهای شخصیی میدیرمالی و میدیرمامل
متدرکز شدهاند .قانون ساربنز -نکسلی نیز بر نقش ایین دو مقیام کلییدی (میدیرمامل و میدیرمالی) در کسیب ایدینیان از
صحت گزارشهای مالی تأکید کرده و ننها را مسئول تأیید منصفانه بیودن صیورتهای میالی دانسیته اسیت (کریشینان و
هدکاران .)1011 ،بر این اساس در پژوهش حاضر نیز ویژگیهای شخصیتی مدیریت ،با تکدیل پرسشنامه فیرم کوتیاه نئیو
( 20سؤالی) توسط مدیرمامل یا مدیرمالی شرکت اندازهگیری شده است .از تعداد  71پرسشنامه قابل قبول تکدییل شیده،
 54پرسشنامه توسط مدیران مالی و  18پرسشنامه توسیط میدیران مامیل تکدییل شیده اسیت .هدچنیین  25نفیر از میدیران
مشیارکتکننده میرد و  2نفیر زن بودهانیید .هدچنیین تعیداد  24نفیر از مشییارکتکنندگان تحصییالت میالی (حسییابداری،
مدیریت ،اقتصاد و گرایشهای مربویه) داشتهاند.
بررسی کیفیت الگو

پایایی (هدسانی درونی) مت یرهای پژوهش در جدول  1ترسیم شده است .در صورتی که مقدار پاییایی ترکیبیی بیرای
هر سازه باالی  0/7شود ،نشان از پایداری درونی مناسب برای الگوی اندازهگیری دارد.
جدول  .1پایایی متغیرهای پژوهش
خطمشی تقسیم سود

نسبت سود تقسیدی به فروش خالص

0/9450

نسبت سود تقسیدی به سود خالص

0/8490

ویژگیهای شخصیتی

توافقپذیری

0/8142

وظیفهشناسی

0/8011

ثبات مایفی

0/7298

برونگرایی

0/7192

تجربهگرایی

0/2841

مت یرهای کنترلی

اندازه شرکت

0/8148

رشد سودنوری

0/5040

فرصتهای سرمایهگذاری

0/7092

هدانگونه که مشاهده میشود ،اغلب مت یرهای الگو دارای مقادیر بزرگتر از  0/7بوده و نشان از پایایی مناسب الگیوی
مطالعه حاضر دارد.
روایی هدگرا ،به بررسی میزان هدبستگی هر سازه ،با شاخصهای خود میپردازد .معیار  AVEمحاسبه شده برای ایین
منظور بهکار میرود و مقدار مناسب برای این معیار ،مقادیر بزرگتر از  0/5است .جدول ( ،)4معیار  ،AVEپایایی ترکیبیی
و ضریب تعیین را نشان میدهد.
جدول  .3معیار  ،AVEپایایی ترکیبی و ضریب تعیین
2

AVE

پایایی ترکیبی

R

خطمشی تقسیم سود

0/7891

0/8814

0/28

ویژگیهای شخصیتی

0/5581

0/7811

-

مت یرهای کنترلی

0/5441

0/7110

-
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هدانگونه که مشاهده میشود ،تدامی مقادیر  AVEبزرگتر از  0/5بوده و نشان از پایایی مناسب الگوی مطالعه حاضر
دارد .مقادیر مربوط به پایایی ترکیبی نیز بزرگتر از  0/7بوده که پایداری مناسب الگو را نشیان میدهید .هدچنیین ضیریب
تعیین نیز  28درصد بوده که قابل قبول بوده و نشان میدهد حدود  41درصد از ت ییرات مت یر وابسته ،تحت تیأثیر میواملی
غیر از مت یرهای مستقل و کنترلی است.
براساس نمارۀ  CV-Redو  CV-Comکه ،به ترتیب ،بیانگر شاخص بررسی امتبار حشو (افزونگی) و شاخص بررسی
امتبار اشتراک (روایی متقای ) است ،با استناد به امداد مثبت در هده مسیرها ،ندایانگر کیفییت مناسیب الگیوی سیاختاری
برای مسیرهای پژوهش حاضر است که در جدول  4ندایش داده شده است.
جدول  .4آمارة  CV-Redو CV-Com

مت یرها

CV Red

CV Com

خطمشی تقسیم سود

0/115

0/440

ویژگیهای شخصیتی

0/084

0/084

مت یرهای کنترلی

0/125

0/125

آزمون فرضیه های پژوهش

خالصه نتایج نزمون فرضیه های پژوهش در جدول ( )5و شکل ( )1ارائه شده است.
جدول  .5نتایج آزمون فرضیهها

ضرایب مسیر

نماره t

سطح معناداری

نتیجه

نزمون فرضیه اول

-0/28

1/12

0/95

تایید شد

نزمون فرضیه دوم

0/70

1/41

0/95

تایید شد

نزمون فرضیه سوم

0/47

1/10

0/95

رد شد

نزمون فرضیه چهارم

0/42

1/40

0/95

رد شد

نزمون فرضیه پنجم

-0/15

1/02

0/95

رد شد

در صورتی که نماره  tگزارش شده بیشتر از  1/92باشد ،در سطح ایدینان  95درصد فرضیه مربوییه تأییید میشیود و
در غیر این صورت ،شرایط برای رد فرضیه صفر مطرح شده مهیا است .شکل  1نیزخالصه ای از ضرایب مسییر اسیتاندارد
شده ،نمارههای  tو نتایج نزمون فرضیهها را نشان میدهد.
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سود تقسیمی /سود

سود تقسیمی /فروش

()95/31

()3/54

توافقپذیری ()1/11

وظیفهشناسی ()1/91

Dividend
policy

()5/31

Personalit
y traits

برونگرایی ()7/11

روانپریشی ()7/41

Control

فرصتهای رشد ()7/43

رشد سودآوری ()1/77

تجربهپذیری ()7/11

اندازه ()1/93

شکل  .2خالصه نتایج آزمون فرضیهها

با توجه به اینکه نماره  tمندرج در جدول  5و شکل  1برای مت ییر توافقپیذیری بیشیتر از  1/92اسیت ( ،)1/12فرضییه
اول پژوهش مورد تأیید قرار میگیرد .هدچنین ،نماره  tمندرج در جدول  5و شکل  1برای مت یر وظیفه شناسی نییز بیشیتر
از  1/92است ( )1/41که حاکی از تأیید فرضیه دوم پژوهش است .نماره  tمندرج در جدول  5و شکل  1برای مت یرهیای
برونگرایی ،روانپریشی و تجربهپذیری به ترتیب معادل( )1/40( ،)1/10و ( )1/02به دست نمده است کیه کدتیر از 1/92
بوده و بیانگر مدم تأیید فرضیههای سوم ،چهارم و پنجم پژوهش است.
نتیجهگیری و پیشنهادهای پژوهش

تأیید فرضیه اول پژوهش حاکی از ارتباط معنادار بین توافقپذیری مدیریت بیا خطمشیی تقسییم سیود اسیت .مالمیت
منفی ضریب مسیر این مت یر ( )-1/11بیانگر این است که رابطه بین توافقپیذیری بیا خطمشیی تقسییم سیود منفیی اسیت.
بنابراین ،شرکتهای دارای مدیران توافقپذیر نسبت به سایر شرکتها ،سطح سود تقسیدی پایینتری داشتهاند .این نتیجه،
مؤید دیدگاه براقانس و هدکاران ( )1009در خصو

رابطه مکس بین توافقپذیری و سطح ریسکپذیری است و نشیان

میدهد مدیران سازگار جذ شرکتهای دارای راهبردهای مالی بیا سیطوح بیاالی ریسیک (هداننید اهیرم بیاال ییا سیود
تقسیدی باال) نشدهاند و سطح جرییان خروجیی وجیه نقید حاصیل از سیود تقسییدی در شیرکتهای ننهیا کدتیر از سیایر
شرکتها است.
فرضیه دوم پژوهش نیز تأیید شده که حاکی از ارتباط معنادار بین وظیفهشناسی (باوجدان بودن) مدیریت بیا خطمشیی
تقسیم سود است .ضریب مسیر این مت یر  1/17است که بیانگر رابطه مثبت بین توافقپذیری با خطمشی تقسیم سود اسیت.
بنابراین ،شرکتهای دارای مدیران وظیفهشناس نسبت به سایر شرکتها ،سطح سود تقسیدی بیاالتری دارنید .ایین نتیجیه،
م ایر با دیدگاههای گلدبرگ ( ،)1990جیاج و کیبیل ( )1997و اریلیی و هدکیاران ( )1014در خصیو

رابطیه مکیس
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وظیفهشناسی و اتخاذ راهبردهای مالی متهورانه از قبیل سطح اهیرم و سیود تقسییدی بیاال و هدچنیین میدم تداییل میدیران
اجرایی دارای وجدان زیاد به جذ در شیرکتهای نونورانیه و ریسیکپیذیر اسیت .شیریدان ( )1991معتقید اسیت کیه
مدیران مامل وظیفهشناس ،افرادی بلندهدت و بلندپرواز هستند .بریک ( )1005نیز ننها را افرادی پرتالش و تاب مقیررات
معرفی کرده است .به نظر میرسد این جنبه از شخصیت افراد وظیفهشناس بیر ریسیکگریزی ننهیا غلبیه کیرده و میان از
کاهش سود تقسیدی شده است.
با توجه به مدم تأیید فرضیه سوم پژوهش ،بین سطح برونگرایی مدیریت و خطمشی تقسیم سیود شیرکتهای میورد
بررسییی ارتبییاط معنییاداری وجییود نییدارد .اییین نتیجییه م ییایر بییا نتییایج پییژوهش گییو و هدکییاران ( )1012مبنییی بییر سییطح
ریسکپذیری باالتر مدیران برونگرا نسبت به سایر مدیران و افزایش سطح سود تقسیدی توسط ننان است و نشان میدهد
که میزان برون گرایی مدیران ت ییرات چشمگیر و قابل ارزیابی در سطح سود تقسیدی شرکتها ایجاد نکرده است .میدم
تأیید فرضیه چهارم پژوهش ،به این معناست که ثبات مایفی میدیریت نتوانسیته اسیت خطمشیی تقسییم سیود شیرکت را
تحت تأثیر قرار دهد .این نتیجه نیز با نتیجه پژوهش ویگینز ( )1992م ایر است که معتقید بیود افیراد دارای ثبیات میایفی
(روانرنجوری کدتر) توان تحدل ریسک باالتری دارند و به تب نن رویههای متهورانه ازقبیل سطح اهرم و سیود تقسییدی
باالتر را انتخا میکنند .فرضیه پنجم پژوهش نیز مورد تأیید قرار نگرفت و بنابراین ،بین مییزان تجربهپیذیری میدیریت و
خطمشی تقسیم سود ارتباط معناداری وجود ندارد .این نتیجه م یایر بیا نتیایج پژوهشهیای پترسیون و هدکیاران (،)1004
نادکارنی و هرمن ( ،)1010اریلیی و هدکیاران ( )1014و گیو و هدکیاران ( )1012مبنیی بیر سیطح ریسیکپذیری بیاالتر
مدیران تجربهپذیر است و نشان میدهد که تجربهپذیری مدیران نیز نتوانسته ت ییرات چشیمگیر و قابیل ارزییابی در سیطح
سود تقسیدی شرکتها ایجاد کند.
این نتایج پس از کنترل مت یرهای اندازه شرکت ،رشد سودنوری و فرصتهای رشد به دسیت نمیده اسیت .هدیانطور
که در شکل  1مشاهده میشود ،میزان نماره  tمت یر اندازه شرکت  1/489است و با توجه به مالمیت مثبیت ضیریب مسییر
نن ،بیانگر اثر مثبت اندازه شرکت بر خطمشی تقسیم سیود اسیت .بیهیور کلیی یافتیههای پیژوهش حیاکی از اثرگیذاری
برخی ویژگیهای شخصیتی بر خطمشی تقسیم سود شرکتهاست که مؤید نظریه سطوح فوقانی (پلکان باالتر) است.
نتایج این پژوهش دید تازهای از موامل اثرگذار بر خطمشی تقسیم سود بهدسیت میدهید .بیا توجیه بیه نتیایج بدسیت
نمده از نزمون فرضیههای اول و دوم پژوهش ،به واحدهای تجیاری توصییه میشیود بیا ایجیاد فضیای هدکیاری و ارائیه
نموزشهای مناسب ،ویژگیهای شخصیتی مثبت از قبیل توافقپذیری و وظیفهشناسی را در مدیران خیود تقوییت نداینید.
هدچنین ،با توجه به اثر ویژگیهای شخصیتی بر اتخاذ رویههای مالی ،بیه شیرکتها توصییه میشیود در انتخیا میدیران
مالوه بر مصاحبههای ملدی ،از مصاحبههای روانشناختی و شخصیتی نیز بهره ببرند .به سرمایهگذاران و تحلیلگران میالی
نیز توصیه میشود در صورت امکان ،بیرای بررسیی راهبردهیای میالی شیرکتها ،بیه میواملی فراتیر از مت یرهیای میالی و
حسابداری از قبیل ویژگیهای رفتاری و شخصیتی مدیران شرکت توجه کنند.
هدچنین با توجه به اینکه برخی الگوهای ارزشگذاری شیرکت (ماننید الگیوی رشید گیوردون) مبتنیی بیر پیشبینیی و
تنزیل سودهای تقسیدی نتی هستند ،توجه به مت یرهای رفتاری و شخصیتی مدیران جهت پیشبینی جریانهای نتیی سیود
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تقسیدی و برنورد ارزش شرکت نیز مفید است .به پژوهشگران نینده توصیه میشود با استفاده از سایر روشهای سینجش
شخصیت ،از قبیل مصاحبه و روشهای نزمایشگاهی و بررسی سایر راهبردهای انتخیابی توسیط میدیریت ،بیه تبییین بهتیر
ارتباط شخصیت و انتخا راهبردهای مالی کدک کنند .مهمترین محدودیت پژوهش حاضر اسیتفاده از ابیزار پرسشینامه
برای سنجش شخصیت میباشد که مالوه بر محدودیتهای ذاتیی پرسشینامه ،بیه دلییل میدم پاسیخگویی میدیران برخیی
شرکتها ،بامث کاهش ندونه پژوهش شده است.
یادداشتها
3. Non-Cognitive Traits
6. Brown and Taylor
9. Webley
12. Agreeableness
15. Barrick
18. Lepine and Van Dyne
21. Borghans
24. Bono and Judge
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.71-88 ،)11(4 ، پژوهشهای مدیریت.ننها با توجه به نقش سبکهای رهبری
 بررسی رابطهی بین گرایش احساسی سرمایهگذاران و قیدت سهام شرکتهای پذیرفتهشیده در بیورس.)1495( . کاظم، محددحسین؛ شدسالدینی،ستایش
.104-115 ،)70(8 ، پیشرفتهای حسابداری.اوراق بهادار تهران
 بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیئت مدیره بر سیاست تقسیم سیود شیرکتهای پذیرفتیه شیده در.) 1489( . مصطفی، محددحسین؛ کاظمنژاد،ستایش
.19 -51 ،1 ، دانش حسابداری.بورس اوراق بهادار تهران
.45-20 ،15 ، مدیریت دارایی و تأمین مالی. رابطه رقابت در بازار و سیاستهای تقسیم سود.)1495( . فایده، نرگس؛ میرزائی،سرلک
 روانی و جدعیتشیناختی، پیش بینی تعارض زناشویی از یریق ویژگیهای شخصیتی.)1490( . احدد، مریمالسادات؛ احددی، سدیه؛ فاتحیزاده،شاهدرادی
.44-44 ،1 ، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی.زوجها
. بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیّتی کارکنان و فرهنگ سازمانی با مدلکرد ش لی کارکنان در شرکت های خصوصی کشورمان.)1497( . مهسا،شجامی
.55-71 ،)11(4 ،مطالعات کاربردی در ملوم مدیریت و توسعه
.44-72 ،)47(10 ، دانش حسابداری. تأثیر اختالالت شخصیت بر تردید حرفهای حسابرسان مستقل.)1498( . محدد، محسن؛ حسنی،غالمرضایی
 نقیش سیرمایهگذاران: بررسی تئیوری نداینیدگی و تئیوری مالمیتدهی در سیاسیت تقسییم سیود.)1489( . هدی، ساسان؛ اسکندر، غالمرضا؛ مهرانی،کرمی
.109-141 ،)1(1 ، مجله پیشرفتهای حسابداری.نهادی
. انتشارات دانشگاه شیراز: شیراز، چاپ دوم، دیدگاه روششناختی: پژوهشهای تجربی در حسابداری.)1489( ) (برگرداننده. محدد،ندازی
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