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Abstract
Since the testosterone level has a significant impact on the corporate finance
managers' decisions, the higher level of testosterone in the CEO, the managers will
benefit from the more aggressive policies. Therefore, the testosterone level in managers
may play a key role in decisions related to corporate investments. According to this
argument, the purpose of the study is to investigate the effect of the head-to-face ratio
of the CEO as one of the testing criteria of testosterone levels on the financial decisions
of the corporates' managers. For this purpose, a sample consisting of 63 corporates
listed in the Tehran Stock Exchange was selected in 2013-2017 and was tested using a
logistic regression model. The results of the first hypothesis showed that a high level
of testosterone had led to an increase in the investment decisions less than the managers'
capacity in line with appropriate and efficient investments in the corporate. Also, the
results of the second hypothesis suggested that the high level of testosterone in the CEO
had led to an increase in financial leverage over the investment opportunities.
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چکیده
سطح هورمون تستوسترون تأثیرات قابلتوجهی بر تصمیمات مدیران مالی شرکتها به همراه دارد .زیرا ،هرچه
سطوح هورمون تستوسترون مدیرعامل باالتر باشد ،از سیاستهای تهاجمی بهره بیشتری خواهد برد .لذا بر پایه این
استدالل ،پژوهش حاضر با بهرهگیری از الگوی رگرسیون چندمتغیره به بررسی تأثیر نسبت پهنا به بلندای چهره
مدیرعامل ،بهعنوان یکی از معیارهای سنجش سطح تستوسترون بر تصمیمات مالی مدیران شرکت در نمونهای آماری
متشکل از  33شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  2332تا  2333پرداخته است .نتایج
فرضیه اول نشان داد میزان باالی هورمون تستوسترون مدیرعامل باعث افزایش تصمیمات سرمایهگذاری کمتر از حد
مدیران در راستای سرمایهگذاریهای مناسب و کارا در شرکت می شود .همچنین ،نتیجه فرضیه دوم حاکی از آن است
که میزان باالی هورمون تستوسترون مدیرعامل باعث افزایش اهرم مالی در فرصتهای سرمایهگذاری کمتر از حد
میگردد.
واژگان کلیدی :تستوسترون مدیرعامل ،تصمیمات مالی مدیران ،ویژگیهای زیستی.
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مقدمه
در بسیاری از پژوهشهای صورتگرفته ،نقش مواردی مانند میزان فیزیولوژی افراد بر تصمیمگیریهای مالی و
روابط بین هورمونهای تستوسترون و کورتیزول نادیده گرفته شده است .این درصورتی است که یکی از دیدگاههای
موجود معتقد به تأثیرگذاری هورمون جنسی تستوسترون و هورمون استرس کورتیزول بر تصمیمگیریهای مربوط به
سرمایهگذاری مدیران است (نوفسینگر و همکاران .)2122 ،2بر این اساس ،تستوسترون میتواند بهصورت مادرزادی،
درطول دوران جنینی و دوران بلوغ جنسی اثرات سازمانیافتهای بر مغز انسان داشته باشد (موریس و همکاران2114 ،2
و صفری گرایلی و همکاران .)2333 ،تستوسترون منجر به رشد سروصورت در دوره بلوغ میشود (وردونگ و همکاران،3
 .)2333رشد صورت در سن بلوغ ،پهنای صورت (فاصله بین آخرین نقطه جانبی دو استخوان گونهها) در مقایسه با
بلندای فوقانی آن (از لب باالیی تا بین دو ابرو) ،چهره مردان از چهره زنان متمایز میسازد .وستون و همکاران)2112( 4
این شاخص را "پهنا به بلندای صورت" نامگذاری کرده و آن را اینگونه تعریف نمودند" :نسبت فاصله بین دو گونه راست
و چپ به فاصله لب باالیی و بین دو ابرو" .لفور و همکاران )2123( 5طی پژوهشی نشان دادند که هورمون تستوسترون
با نسبت پهنا به بلندای صورت رابطه مثبت و معناداری دارد .بنابراین ،همبستگی بین تستوسترون و ساختار صورت افراد
بهخوبی مستند شده است .بر اساس نظریه مدیریت عالی سازمان ،ویژگیهای شخصیتی مدیرعامل بر فرایند
تصمیمگیری در شرکت از قبیل میزان سرمایهگذاری (مالمندیر و تیت)2115 ،3؛ جذب و ادغام (کیم 2123 ،2و مالمندیر
و تیت )2115 ،و نوآوری (هیرشلیفر و همکاران )2122 ،2تأثیرگذار است .عالوهبر این ،ونگ و همکاران )2122( 3معتقدند
که مدیران عاملی با نسبت باالتر پهنا به بلندای چهره ،عملکرد بهتری از خود نشان میدهند .کاتز و همکاران)2113( 21
بیان کردند که این هورمونها نقش مهمی در مغز ایفا میکنند که تأثیر قابلتوجهی در فرآیندهای شناختی افراد با
میزان تفکرات تحریککننده ،رفتار مخاطرات آمیز و اعتمادبهنفس جهت سرمایهگذاری دارد .بنابراین مطابق پژوهش
آپیسال و همکاران )2124( 22هورمون تستوسترون بر تصمیمات مربوط به سرمایهگذاریهای مالی شرکت تأثیر دارد.
بااین وجود پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه بسیار اندک است .همچنین ،صفری گرایلی و همکاران ( )2333در
پژوهشی تحت عنوان سطح هورمون تستوسترون مدیرعامل و ریسکپذیری به این نتیجه دست یافتند که میزان باالی
هورمون تستوسترون مدیرعامل باعث افزایش ریسکپذیری شرکت میشود .آنها از معیار ریسکپذیری شامل ریسک
سیستماتیک و غیر سیستماتیک استفاده کردهاند .اما پژوهش حاضر به بررسی اثر سطح هورمون تستوسترون بر عواملی
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بنابراین ،پژوهش حاضر در ادامه ،ابتدا به بیان مبانی نظری و مرور پیشینه پژوهش پرداخته است.
سپس ،فرضیههای پژوهش ارائه و روششناسی مورد استفاده برای آزمون آنها معرفی شده است .بعد از آن،
نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .در پایان ،طبق نتیجهگیری
بهعمل آمده چند پیشنهاد کاربردی ارائه شده است.
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چون تصمیمات سرمایهگذاری مالی مدیران و تصمیمگیری سیاستهای بدهی پرداخته که منجر به اثرات متفاوتی
نسبت به پژوهش صفری گرایلی و همکاران ( )2333گردیده است .میلس )2124( 2به بررسی ارتباط بین نسبت پهنا
به بلندای چهره مدیرعامل بهعنوان معیار سنجش سطح تستوسترون باسیاستهای مالی شرکت پرداخته و به این نتیجه
رسید که سطح تستوسترون مدیرعامل تأثیر قابلتوجهی در تصمیمگیریهای مالی شرکت دارد .بهطوریکه هرچه سطح
2
تستوسترون در مدیران بیشتر باشد ،احتمال اتخاذ تصمیمات مالی جسورانه افزایش مییابد .کسارینی و همکاران
( )2121با بررسی تأثیر تنوع ژنتیکی مدیران بر تصمیمات مالی شرکتها دریافتند که تنوع ژنتیکی مدیران بر جنبههای
مختلف تصمیمات مالی شرکتها تأثیرگذار است .همچنین ،آپیسال و همکاران ( )2112دریافتند که مدیرانی با چهره
مردانهتر که شاخصی برای میزان باالی هورمون تستوسترون در دوره بلوغ محسوب میشود ،تمایل بیشتری به اخذ
تصمیمات مالی جسورانه دارند.
بااینحال ،این موضوع در عمده مطالعات داخلی انجام گرفته نادیده انگاشته شده و یک شکاف
تحقیقاتی در ادبیات حسابداری و گزارشگری مالی در اینباره وجود دارد که انگیزهای جهت انجام این
پژوهش شد .لذا ،پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نسبت پهنا به بلندای صورت مدیرعامل بهعنوان معیار
اندازهگیری سطح هورمون تستوسترون آنها بر تصمیمات مالی سرمایهگذاری شرکت شکل گرفته است.

مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
مطالعات صورت گرفته در ادبیات مالی نشان میدهد مشخصههای مدیرعامل از قبیل سن ،تحصیالت،
جنسیت ،اعتمادبهنفس ،تجربیات شخصی میتواند تأثیرات مهمی بر سیاستهای مربوط به تصمیمات
سرمایهگذاری مالی شرکت داشته باشند (ملیس .)2124 ،پژوهشها نشان میدهد که نسبت پهنا به بلندای
صورت باال به عنوان یک معیار از سطح تستوسترون در افراد بالغ بر تصمیمگیریهای مالی مدیران درنظر
گرفته شده است (لفور و همکاران .)2123 ،همانطور که بیشتر پژوهشها نشان میدهد سطح باالی هورمون
تستوسترون با افزایش ریسک مرتبط است .مطابق نتایج پژوهش نافسینگر و همکاران ( )2122هرچه سطح
هورمون تستوسترون نسبت پهنا به بلندای صورت باال در مدیران بزرگتر باشد ،سیاستهای مربوط به
تصمیمات مالی سرمایهگذاری تهاجمیتر است .دقیقترین معیار اندازهگیری میزان تستوسترون مدیران
عامل ،بررسی بزاق آنها است .اما از آنجا که جمعآوری چنین حجم نمونهای از بزاق مدیران عامل شرکتها
تقریباً غیرممکن بهنظر میرسد ،لذا پژوهشگران از روشهای جایگزین برای سنجش میزان تستوسترون
1. Mills
2. Cesarini et al
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مدیران عامل شرکتها استفاده میکنند که از مهمترین آنها نسبت پهنا به بلندای چهره است (وردونک و
همکاران2333 ،؛ ثورنهیل و مولر2332 ،2؛ باندیرا و همکاران 2121 ،2و پوند و همکاران.)2113 ،3
ارتباط بین نسبت پهنا به بلندای صورت و رفتارهای تهاجمی مدیران توسط محققانی نظیر کاری و
مک کورمیک )2112( 4مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته و چنین نتیجه گرفتند که هرچه این نسبت بلندتر
باشد ،رفتار مدیران تهاجمیتر است .عرض صورت افراد با تعدادی از ویژگیهای رفتاری عاطفی در ارتباط
است .ستیررات و پرت )2121( 5دریافتند که عرض صورت با اعتماد افراد و نیز میل واقعی به استفاده از
اعتماد دیگران برای دستیابی به منافع شخصی هر فرد ارتباط دارد .ولنتین و همکاران )2124( 3براین باورند
که مردانی که عرض صورت باالیی دارند ،بیشتر احساس غرور میکنند .همچنین ،آنان بیان کردند عرض
صورت بهعنوان یک شاخص فیزیکی از سلطه مردان است .از سویی ،وانگ و همکاران ( )2122نشان دادند
بین نسبت پهنا به بلندای صورت مدیران اجرایی و عملکرد شرکت ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
نافسینگر و همکاران ( )2122نقش تستوسترون و استرس بر تصمیمگیری و ریسکپذیری مالی
مدیران بررسی کردهاند .نتایج نشان داد سطح هورمون تستوسترون با ریسکپذیری مالی ارتباط معناداری
دارد .همچنین ،سطح این هورمون در مدیران اجرایی با تصمیمات مالی شرکت ارتباط دارد .در نهایت ،در
محیطهای رقابتی ،سطح هورمون تستوسترون بهطور معناداری در مدیران افزایش مییابد و این امر منجر
به ریسکپذیری بیشتر نسبت به محیطهای غیررقابتی میشود .کامیا و همکاران )2123( 2در پژوهشی به
بررسی تأثیر سطح تستوسترون مدیرعامل بر ریسکپذیری شرکتهای حاضر در بازار سهام آمریکا
پرداختهاند .برای این منظور از نسبت پهنا به بلندای چهره مدیرعامل بهعنوان سنجه سطح تستوسترون
استفاده شد که نتایج نشان داد میزان باالی هورمون تستوسترون مدیرعامل باعث افزایش ریسکپذیری
شرکت میشود .فاسیو و همکاران )2123( 2به بررسی رابطه بین جنسیت مدیرعامل و ریسکپذیری
شرکتها در  22کشور مختلف پرداختهاند و به این نتیجه رسیدند که مدیران اجرایی زن ،ریسکپذیری
کمتری نسبت به مدیران مرد دارند .جیا و همکاران )2124( 3تأثیر نسبت پهنا به بلندای چهره مدیرعامل
را بر تحریف گزارشگری مالی در نمونهای متشکل از  2511شرکت طی سالهای  2333تا  2121بررسی
نمودهاند .یافتههای این پژوهش از وجود رابطه مثبت و معنادار بین نسبت پهنا به بلندای چهره مدیرعامل،
بهعنوان سنجه سطح تستوسترون و احتمال تحریف گزارشهای مالی شرکتها حکایت داشت .میلس
1. Thornhill & Moller
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( )2124با انتخاب نمونهای متشکل از  332نفر از مدیران مرد شرکتهای فعال در بورس سهام آمریکا طی
سالهای  2112تا  2123به بررسی ارتباط بین نسبت پهنا به بلندای چهره مدیرعامل بهعنوان معیار سنجش
سطح تستوسترون با سیاستهای مالی شرکت پرداخته و به این نتیجه رسید که سطح تستوسترون
مدیرعامل تأثیر معناداری بر تصمیمگیریهای مالی شرکت دارد .بهطوری که ،هرچه سطح تستوسترون در
مدیران بیشتر باشد ،احتمال اتخاذ تصمیمات مالی جسورانه افزایش مییابد .کک و تانگ )2123( 2تأثیر
ساختار چهره مدیرعامل بر ریسکپذیری شرکت را در نمونهای شامل  213شرکت آمریکایی بررسی نمودهاند.
یافتههای آنان نشان داد شرکتهایی که نسبت پهنا به بلندای چهره مدیرعامل آنها باالتر است ،ریسک
بیشتری متحمل میشوند .کسارینی و همکاران ( )2121به بررسی تأثیر تنوع ژنتیکی مدیران بر تصمیمات
مالی شرکتها پرداختهاند .نتایج نشان داد تنوع ژنتیکی مدیران بر جنبههای مختلف تصمیمات مالی
شرکتها تأثیرگذار است .ساپینزا و همکاران )2113( 2تأثیر سطح ترشح هورمون تستوسترون بر تفاوت
جنسیتی و میزان ریسکپذیری افراد را در نمونهای از دانشجویان مالی مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه
رسیدند که بهطور کلی زنان نسبت به مردان ریسکگریزتر هستند .به بیان دیگر ،سطح بیشتر ترشح هورمون
تستوسترون در مردان منجر به کاهش ریسکگریزی آنان میشود .کر و همکاران )2113( 3نشان دادند
نسبت پهنا به بلندای چهره مدیرعامل ،بهعنوان یکی از معیارهای سنجش سطح تستوسترون با احتمال بروز
رفتارهای پرخاشگرانه مدیران رابطه معناداری دارد .آپیسال و همکاران ( )2112دریافتند که مدیران با چهره
مردانهتر که شاخصی برای میزان باالی هورمون تستوسترون در دوره بلوغ است ،تمایل بیشتری به اتخاذ
تصمیمات مالی پر ریسک دارند.
قدردان و همکاران ( )2332طی پژوهشی به بررسی عوامل تأثیرگذار بر تصمیمات مدیران در انتخاب
روشهای تأمین مالی درونسازمانی با استفاده از یک نمونه متشکل از  23شرکت پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران طی سالهای  2332تا  2335پرداختهاند .نتایج نشان داد بین اندازه هیئت مدیره ،مدرک
تحصیلی اعضای هیئت مدیره و تغییر اعضای هیئت مدیره با تأمین مالی درونسازمانی رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد .از سوی دیگر ،بین تمرکز مالکیت ،استقالل هیئت مدیره و دوگانگی وظیفه مدیرعامل
با تأمین مالی درونسازمانی رابطه معناداری وجود ندارد .بنابراین ،عالوهبر پایداری عملکرد ،اضافه ریسکی
که از طریق پذیرش هر یک از راهبردها بهوجود میآید باید مورد توجه قرار گیرد .صفری گرایلی و همکاران
( )2333با بهرهگیری از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر روش دادههای تابلویی به بررسی تأثیر سطح
هورمون تستوسترون مدیرعامل بر ریسکپذیری شرکت در نمونهای متشکل از  43شرکت پذیرفتهشده در
بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  2332تا  2334پرداختهاند .نتایج نشان داد میزان باالی هورمون
تستوسترون مدیرعامل باعث افزایش ریسکپذیری شرکت میشود .صالحی و همکاران ( )2335به بررسی
رابطه تصمیمات سرمایهگذاری شرکتهای تحت درماندگی مالی در نمونهای متشکل از  221سال-شرکت
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طی سالهای  2331تا  2333پرداختهاند .یافتههای آنان نشان داد شرکتهای درمانده مالی بدون توجه به
فرصت سرمایهگذاری اقدام به افزایش سطح سرمایهگذاری نمودهاند .افشاری و همکاران ( )2332به بررسی
تأثیر اهرم مالی بر تصمیمات سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفتهشده بورس اوراق بهادار تهران طی
سالهای  2324تا  2322پرداختهاند .برای این منظور از دو معیار نسبت بدهی به جمع داراییها و نسبت
بدهی بلندمدت به جمع داراییها بهعنوان سنجه اهرم مالی استفاده شد .همچنین شرکتها بر اساس ارزش
بازار به سه گروه شرکتهای کوچک ،متوسط و بزرگ طبقهبندی شدند .نتایج نشان داد هیچ رابطه خطی
بین اهرم مالی و سرمایهگذاری شرکتها در هیچ سطحی وجود ندارد.
فرضیههای پژوهش
با توجه به مطالب مطروحه باال ،فرضیههای پژوهش بهصورت زیر تدوین شده است:
 فرضیه اول :میزان باالی هورمون تستوسترون مدیرعامل بر تصمیمات مالی سرمایهگذاری در شرکت
تأثیرگذار است.
 فرضیه دوم :میزان باالی هورمون تستوسترون مدیرعامل بر سیاستهای بدهی سرمایهگذاری در
شرکت تأثیرگذار است.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر شیوه گردآوری دادهها ،نیمه تجربی از نوع پسارویدادی
است که به روش رگرسیون چند متغیره و با استفاده از الگوی اقتصادسنجی انجام شده است .جامعه آماری
مورد مطالعه شامل کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  2332الی
 2333است که از این بین ،شرکتهای واجد شرایط زیر بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدهاند:
 شرکتهایی که تاریخ پذیرش آنها در بورس قبل از سال  2332بوده و تا پایان سال  2333در
فهرست شرکتهای بورسی باشند.
 بهمنظور افزایش قابلیت مقایسه ،سال مالی آنها منتهی به پایان اسفندماه باشد.
 طی سالهای مذکور تغییر فعالیت یا سال مالی نداده باشند.
 جزء شرکتهای سرمایهگذاری و واسطهگری مالی نباشند (شرکتهای سرمایهگذاری به علت تفاوت
ماهیت فعالیت در جامعه آماری منظور نشدند).
 طول وقفه انجام معامالت در این شرکتها طی دوره زمانی مذکور بیشتر از  3ماه نباشد.
 از آنجا که تنها در دوره زمانی بلندمدت میتوان شاهد اثر نسبت پهنا به بلندای صورت بر
فعالیت و عمل افراد بود (وانگ و همکاران ،)2122 ،لذا تنها شرکتهایی در نمونه آماری قرار گرفتند
که مدیرعامل آنها از ابتدای سال  2332تا پایان سال  2333تصدی این سمت را برعهده داشتند.
پس از اعمال محدودیتهای باال ،تعداد  33شرکت بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.
دادههای مورد نیاز از لوح های فشرده آرشیو آماری و تصویری سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،پایگاه

الگو و متغیرهای پژوهش
بهمنظور آزمون فرضیه پژوهش از مدل بکار گرفتهشده توسط کامیا و همکاران( )2123که با توجه به
شرایط محیطی ایران تعدیلشده ،استفادهشده است که مدل مذکور بهصورت زیر است:
الگوی ( :)2جهت سنجش فرضیه اول پژوهش از مدل رگرسیونی زیر استفادهشده است:
رابطه ()2

INVIO i,t =β0+ β1TSTi,t+β2SIZEi,t+β3GWTHi,t+β4ROEi,t+εi,t

الگوی ( :)2جهت سنجش فرضیه دوم پژوهش از مدل رگرسیونی زیر استفادهشده است:
رابطه ()2

LEVIO i,t =β0+ β1TSTi,t+ β2SIZEi,t+β3GWTHi,t+β4ROEi,t+εi,t

در روابط باال INVIO :تصمیمات سرمایهگذاری کمتر از حد؛  LEVIOاهرم مالی در فرصتهای
سرمایهگذاری کمتر از حد؛  TSTسطح هورمون تستوسترون مدیرعامل شرکت؛  SIZEاندازه شرکت ،معادل
لگاریتم فروش سالیانه شرکت؛  GWTHفرصتهای رشد شرکت؛  ROEنسبت سود خالص به ارزش بازار
حقوق صاحبان سهام شرکت و  ،εجزء خطای الگو است .از آنجا که دادههای ترکیبی از نظر تعداد مشاهدات،
پایین بودن احتمال همخطی بین متغیرها ،کاهش تورش برآورد و ناهمسانی واریانس بر الگوهای مقطعی یا
سری زمانی برتری دارند ،لذا برای آزمون فرضیه از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر رهیافت دادههای
ترکیبی استفاده شده است.
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بورس اوراق بهادار تهران ،نرمافزار رهآورد نوین و موتور جستجوگر  Google Imagesاستخراج
شد .تجزیهوتحلیل دادههای گردآوری شده نیز با استفاده از نرمافزارهای اقتصادسنجی  Eviewsو Stata
صورت گرفت.

متغیر وابسته :تصمیمات مالی سرمایهگذاری

در این پژوهش مطابق پژوهش عباسی و همکاران ( )2335تصمیمگیریهای مالی از دو جنبه
تصمیمات سرمایهگذاری ،سیاستهای بدهی و سیاستهای تقسیم سود بهصورت زیر تدوین شده است:
الف) تصمیمات سرمایهگذاری :معیار سرمایهگذاری در داراییهای سرمایهای شرکت تقسیم بر مجموع
داراییها است که سرمایهگذاری در داراییهای سرمایهای بهصورت زیر تعریف میشود:
رابطه)(3

INVt = AMNt − AMNt−1 + DEPt

که در آن AMN :نمایانگر خالص داراییهای ثابت و  DEPنمایانگر استهالک ساالنه است.
ب) سیاستهای بدهی :مطابق پژوهش عباسی و همکاران ( )2335یکی دیگر از جنبههای
تصمیمگیریهای مالی مدیران سیاستهای بدهی است که از طریق اهرم مالی شرکت و به صورت حاصل
تقسیم مجموع بدهیها بهکل داراییها تعریف میشود.
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متغیر مستقل :هورمون تستوسترون مدیرعامل

متغیر مستقل این پژوهش ،میزان هورمون تستوسترون مدیران عامل شرکتها است که
طبق تحقیقات پیشین از جمله وستون و همکاران ( )2112و لفور و همکاران ( )2123میزان ترشح
هورمون تستوسترون افراد با نسبت پهنا به بلندای چهره آنها رابطه مثبتی دارد .بهطور مشابه ،وردونک
و همکاران ( )2332و مککرمیک و همکاران ( )2113بیان نمودهاند هرچه نسبت پهنا به بلندای
چهره مردان بیشتر باشد ،میزان هورمون تستوسترون آنان نیز باالتر خواهد بود .لذا این تحقیق نیز به پیروی
از میلس ( )2124و کامیا و همکاران ( )2123از نسبت پهنا به بلندای صورت مدیران عامل شرکتها بهعنوان
معیار اندازهگیری سطح هورمون تستوسترون آنها استفاده نموده است .برای اندازهگیری نسبت پهنا به
بلندای صورت مدیران شرکتها ،عکس این افراد از اینترنت دریافت شد (بهدلیل عدم تغییر نسبت پهنا به
بلندای چهره پس از سن بلوغ ،یافتن تنها یک عکس از مدیرعامل در هر مقطع زمانی پس از سن بلوغ
کارآمد است) .در بسیاری از موارد ،عکسها از وب سایت شرکتها و در بعضی شرایط ،بهدلیل اینکه مدیران
تغییر کرده بودند ،با استفاده از موتور جستجوگر  Google Imagesدریافت شد .در مرحله بعد ،به پیروی
از کری و همکاران ( ،)2113این عکسها به عکسهای  2بیتی و سیاهوسفید با ارتفاع استاندارد  411پیکسل
تبدیل و پهنا و بلندای چهره هر مدیر با استفاده از نرمافزار  Image Jنسخه  2/42اندازهگیری شد (راسباند،2
 .)2122سپس با تقسیم پهنا به بلندای اندازهگیری شده برای هر مدیرعامل نسبت پهنا به بلندای چهره
محاسبه شد.
متغیرهای کنترلی

 اندازه شرکت :به پیروی از کامیا و همکاران ( )2123از لگاریتم خالص فروش سالیانه شرکت بهعنوان
سنجه اندازه شرکت استفاده شده است.
 فرصتهای رشد :به پیروی از کامیا و همکاران ( )2123از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق
صاحبان سهام بهعنوان سنجه فرصتهای رشد شرکت استفاده شده است.
 سودآوری :به پیروی از کک و تانگ ( )2123از حاصل تقسیم سود خالص بر ارزش بازار حقوق
صاحبان سهام شرکت بهعنوان سنجه سودآوری آن استفاده شده است.
تجزیهوتحلیل دادهها و آزمون فرضیهها
آمار توصیفی

آمار توصیفی متغیرهای پژوهش شامل شاخصهای مرکزی و پراکندگی بهشرح جدول
است .مقایسه میانگین مشاهدات با میانه آنها و اختالف اندک آنها ،بیانگر نرمال بودن توزیع مشاهدات
است.
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1. Rasband

متغیر

نماد
متغیر

میانگین

میانه

کمینه

بیشینه

انحراف
معیار

سطح هورمون تستوسترون

TST

2/243

2/332

2/513

2/132

1/233

تصمیمات سرمایهگذاری کمتر از حد

INVIO

1/142

1/133

-1/524

1/233

1/213

اهرم مالی در فرصتهای سرمایهگذاری کمتر از حد

LEVIO

1/322

1/335

1/223

1/325

1/223

اندازه شرکت

SIZE

22/342

22/353

2/352

25/334

2/242

فرصتهای رشد

GWTH

2/432

2/322

-5/235

21/213

2/213

سودآوری

ROE

1/222

1/224

-2/253

2/243

1/234

منبع :یافتههای پژوهش

همانگونه که در جدول باال مالحظه می شود ،مقادیر میانگین و انحراف معیار نسبت پهنا به بلندای
چهره مدیرعامل شرکتهای مورد بررسی به ترتیب  2/243و  1/233است .مقدار میانگین و میانه اندازه
شرکت که از طریق لگاریتم فروش سالیانه شرکت محاسبه شده به ترتیب  22/342و  22/353و کمینه و
بیشینه این متغیر به ترتیب برابر  2/352و  25/334است .همچنین ،مقدار میانگین معیار اول تصمیمات
سرمایهگذاری که تصمیمات سرمایهگذاری کمتر از حد است برابر با  1/142است .عالوهبر این ،بهطور متوسط
حدود  31درصد از داراییهای شرکتهای مورد بررسی از محل بدهی تأمین مالی شده است .نکته قابل
توجه اینکه ،مقدار میانگین متغیر فرصت های رشد گواه این مدعاست ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
اغلب شرکتهای نمونه از ارزش دفتری آن بیشتر است.
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جدول  .1آماره توصیفی متغیرهای پژوهش

نتایج آزمونهای تشخیص
دادههای این پژوهش از نوع ترکیبی است و جهت تشخیص تلفیقی یا تابلویی بودن آنها از آزمون F

لیمر استفاده شده است .بهمنظور تعیین اینکه کدام روش اثرات ثابت یا اثرات تصادفی برای برآورد الگو
مناسبتر است ،از آزمون هاسمن استفاده شده است .همچنین ،برای تشخیص ناهمسانی واریانس و
خودهمبستگی سریالی در الگو ،به ترتیب از آزمون نسبت درستنمایی ( )LRو وولدریج استفاده گردیده
که نتایج حاصل از این آزمونها در جدول  2ارائه شده است.
جدول  .2نتایج آزمونهای مورد استفاده برای مدل پژوهش
نوع آزمون

آماره آزمون

سطح معناداری

نتیجه آزمون

آزمون  Fلیمر

4/332

1/111

کارایی روش تابلویی

آزمون هاسمن

21/223

1/233

کارایی روش اثرات تصادفی

آزمون نسبت درست نمایی

233/22

1/111

ناهمسانی واریانس

آزمون وولدریج

2/322

1/232

عدم وجود خودهمبستگی

منبع :یافتههای پژوهش
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در جدول  ،2آزمون  Fلیمر و سطح معناداری آن ( )1/111کمتر از  1/15است .لذا فرضیه صفر آزمون
رد شده و بیانگر آن است که باید از روش دادههای تابلویی استفاده شود .همچنین با توجه به نتایج آزمون
هاسمن و سطح معناداری آن ( ،)1/233الزم است که الگو با روش اثرات تصادفی برآورد گردد .نتایج آزمون
نسبت درست نمایی و سطح معناداری آن ( )1/111نشان داد که الگو دارای مشکل ناهمسانی واریانس است
که بهمنظور رفع آن ،از روش حداقل مربعات تعمیمیافته 2برای برآورد الگو استفاده شده است .همچنین،
سطح معناداری آزمون وولدریج ( )1/232حاکی از عدم وجود خودهمبستگی سریالی در الگو است .عالوهبر
این ،بهمنظور اطمینان از عدم وجود مشکل همخطی بین متغیرهای توضیحی ،آزمون همخطی با استفاده
از عامل تورم واریانس ( )VIFمورد بررسی قرار گرفت که با توجه اینکه مقادیر این آماره برای متغیرهای
توضیحی کمتر از  21است ،بین آنها همخطی وجود ندارد.
جدول  .3نتایج آزمون همخطی الگوی پژوهش
متغیر

نماد متغیر

عامل تورم واریانس

تلورانس

سطح هورمون تستوسترون

TST

2/224

1/252

اندازه شرکت

SIZE

2/215

1/223

فرصتهای رشد

GWTH

2/235

1/233

ROE

2/222

1/242

سودآوری
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یافتههای پژوهش
نتایج آزمون فرضیه اول

با توجه به ضریب برآوردی بهدستآمده ( )1/224بهشرح جدول  ،4سطح هورمون تستوسترون
مدیرعامل با معیار اول تصمیمات سرمایهگذاری مالی شرکت (سرمایهگذاری کمتر از حد) رابطه مثبت
معناداری دارد .بدین معنی که هرچه این هورمون در مدیران در سطح باالتری قرار داشته باشد ،تصمیمات
سرمایهگذاری کمتر از حد در شرکتها افزایش مییابد .زیرا بر اساس یافتههای ملیس ( )2124میتوان
اینگونه استدالل کرد که ویژگیهای شخصی مدیران بر سیاستهای مربوط به تصمیمات سرمایهگذاری
مالی شرکت تأثیرگذار است .لذا هرچه سطح هورمون تستوسترون (نسبت پهنا به بلندای صورت) در مدیران
بزرگتر باشد ،سیاستهای مربوط به تصمیمات مالی سرمایهگذاری تهاجمیتر خواهد بود که نتایج
بهدستآمده از آزمون فرضیه اول پژوهش مبین این ادعاست .ضریب تعیین حاکی از قدرت توضیحدهندگی
متغیر وابسته توسط متغیر مستقل است که در این فرضیه به میزان  24درصد است .سطح معناداری
بهدستآمده از الگوی رگرسیونی مطابق با آزمون  Fلیمر در جدول زیر نشاندهنده آن است که الگوی
برازش شده از اعتبار باالیی برخوردار است؛ چراکه سطح بهدستآمده از سطح اطمینان  35درصد کمتر

1. Generalized Least Square

جدول  .4نتایج آزمون فرضیه پژوهش
متغیر

نماد متغیر

ضرایب

آماره T

احتمال

نوع رابطه

سطح هورمون تستوسترون

TST

1/224

2/322

1/123

مثبت معنادار

اندازه شرکت

SIZE

1/223

2/232

1/123

مثبت معنادار

فرصتهای رشد

GWTH

3/542

5/252

1/142

مثبت معنادار

سودآوری

ROE

-1/112

-2/133

1/123

منفی معنادار

ضریب تعیین()R2

1/242

ضریب تعیین تعدیلشده

1/233

آماره ()F

3/334

سطح معناداری ()F

1/1112

آماره دوربین واتسون()D-W

2/325
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است .همچنین ،آماره دوربین واتسون بیانگر عدم خودهمبستگی بین متغیرهای تحقیق است که بایستی
بین  2/5تا  2/5باشد و هرچه این عدد به  2/5نزدیکتر باشد ،بهتر است.

منبع :یافتههای پژوهش

نتایج آزمون فرضیه دوم
با توجه به ضریب برآوردی بهدستآمده ( )1/233بهشرح جدول  ،5سطح هورمون تستوسترون
مدیرعامل با سیاستهای بدهی سرمایهگذاری بهعنوان معیار دوم تصمیمات مالی سرمایهگذاری مدیران
رابطه مثبت معناداری دارد .با توجه به سطح معناداری کمتر از  1/15برای متغیر سطح هورمون تستوسترون
مدیرعامل ( )1/133میتوان ادعا نمود که فرضیه دوم پژوهش مورد تایید واقع گردید .با توجه به سطح
معناداری کمتر از  1/15متغیرهای کنترلی پژوهش ،رابطه معناداری بین این متغیرها (اندازه شرکت،
فرصتهای رشد و سودآوری شرکت) با اهرم مالی در سیاستهای بدهی سرمایهگذاری وجود دارد .نتیجه
بهدستآمده را میتوان اینگونه تفسیر نمود که سطح هورمون تستوسترون مدیرعامل بهعنوان یک ویژگی
شخصیتی و رفتاری میتواند بر تصمیمات و رفتارهای مدیران در تعیین سیاستهای شرکت تأثیرگذار باشد.
مطابق یافته نافسینگر و همکاران ( )2122نقش هورمون تستوسترون مدیرعامل بر میزان تصمیمگیری آنان
در محیطهای رقابتی بهطور قابلتوجهی افزایش مییابد .در این راستا ،کسارینی و همکاران ( )2121چنین
استدالل نمودند که تنوع ژنتیکی مدیران بر جنبههای مختلف تصمیمات مالی شرکتها از جمله سیاستهای
بدهی شرکت تأثیرگذار است .نتایج بهدستآمده از آزمون فرضیه دوم با نتایج پژوهشهای دیگر پژوهشگران
در یک راستا است.
022

سطح هورمون تستوسترون مدیرعامل و تصمیمات مالی مدیران /عباس قدرتی زوارم ،کاوه آذینفر ،سید علی نبوی چاشمی ،ایمان داداشی

جدول  .5نتایج آزمون فرضیه پژوهش
متغیر

نماد متغیر

ضرایب

آماره T

احتمال

نوع رابطه

سطح هورمون تستوسترون

TST

1/233

3/133

1/133

مثبت معنادار

اندازه شرکت

SIZE

1/233

2/315

1/122

مثبت معنادار

فرصتهای رشد

GWTH

1/433

5/424

1/111

مثبت معنادار

ROE

1/144

2/222

1/114

منفی معنادار

سودآوری
ضریب تعیین()R2

1/224

ضریب تعیین تعدیلشده

1/253

آماره ()F

22/334

سطح معناداری ()F

1/1122

آماره دوربین واتسون()D-W

2/253
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استحکام نتایج

برای بررسی استحکام و قابلیت اتکای نتایج پژوهش ،رابطه سطح هورمون تستوسترون مدیرعامل و
تصمیمات مالی مدیران در یک بازه زمانی دیگر بهطور مجدد بررسی شد .آزمون فرضیههای پژوهش بر
اساس الگوهای رگرسیونی ارائه شده برازش گردید و نتایج در بازه زمانی دیگر ( )2334-2323نشان داد
بین سطح هورمون تستوسترون مدیرعامل و تصمیمات مالی سرمایهگذاری رابطه مثبت و معنیداری وجود
دارد .همچنین نتایج بهدستآمده از مدل دوم پژوهش حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین سطح
هورمون تستوسترون مدیرعامل و سیاستهای بدهی سرمایهگذاری است .مطابق نتایج بهدستآمده میتوان
استدالل کرد در بازه های زمانی دیگر تأثیر متغیر مستقل (سطح هورمون تستوسترون مدیرعامل) بر سایر
متغیرهای پژوهش با یافتههای اصلی پژوهش منطبق است .بنابراین ،نتایج پژوهش نسبت به استفاده از بازه
زمانی دیگر حساس نبوده و از استحکام برخوردار است.
جدول  .6نتایج آزمون فرضیه پژوهش
الگوی ()2

متغیرها

ضریب

آماره t

ضریب

C

* 1/133

3/322

* 1/142

3/233

TST

* 1/122

3/332

* 1/132

3/524

SIZE

** 1/422

3/233

** 1/322

3/212

GWTH

* 1/134

3/323

* 1/122

2/345

ROE
آماره F
مقدار آماره احتمال
ضریب تعیین تعدیلشده
آماره دوربین واتسون

1/321

1/323

1/234

1/353

*و

**
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الگوی ()2
آماره t

** 22/223
()1/11111
1/522
2/322

** 22/523
()1/11111
1/432
2/332

به ترتیب بیانگر معناداری آماری در سطح خطای  % 5و  % 2میباشد.

سطح هورمون تستوسترون بهعنوان یکی از عوامل مهم در تصمیمگیریهای مالی در ادبیات مالی
بسیار کم مورد مطالعه قرار گرفته است .مطالعات انجامشده نشان میدهد که سطح هورمون تستوسترون بر
تصمیمات مالی تأثیرگذار است .از جمله ،کوتز و هربرت ( )2112نشان دادند هورمون تستوسترون با ریسک
مالی ارتباط معناداری دارد .به این معنا که افراد با سطح هورمون تستوسترون باالتر ،تمایل بیشتری به انجام
تصمیمات پرریسک دارند .نوا و همکاران ( )2122براین باورند که هورمون تستوسترون با رفتار افراد ارتباط
معکوسی دارد و این نشان میدهد که سطح باالی هورمون تستوسترون با تصمیمات ضعیف توسط افراد
ارتباط دارد .در مقابل دامنیچ و همکاران ( )2124نشان دادند افرادی که از سطح باالی هورمون تستوسترون
برخوردارند؛ پاسخهای صحیحتری به واکنشهای رفتاری دیگران نشان میدهند .بااینوجود ،پژوهشهای
اخیر در حوزه مالی با بررسی رابطه بین نسبت پهنا به بلندای چهره و تصمیمگیریهای مالی سرمایهگذاری
مدیران ،نشان دادند مدیرانی با چهره مردانهتر که شاخصی برای میزان باالی نسبت پهنا به بلندای چهره
دارند ،تمایل بیشتری به تصمیمات مالی سرمایهگذاری در شرکت دارند.
بر این اساس ،پژوهش حاضر برای نخستین بار به بررسی تأثیر نسبت پهنا به بلندای چهره مدیرعامل،
بهعنوان یکی از معیارهای سنجش سطح تستوسترون بر تصمیمات مالی سرمایهگذاری در شرکتهای
پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران پرداخته که نتایج نشان داد میزان باالی هورمون تستوسترون
مدیرعامل باعث افزایش تصمیمات مالی سرمایهگذاری شرکت میشود .به بیان دیگر ،مدیران با نسبت بیشتر
پهنا به بلندای چهره ،رفتارهای تهاجمیتری نسبت به تصمیمات مرتبط با سرمایهگذاریهای مالی در شرکت
دارند .بنابراین ،میتوان استدالل نمود که ترکیب چهره مدیرعامل (نسبت باالتر پهنا به بلندای چهره
مدیرعامل) باعث تصمیمات مالی سرمایهگذاری تهاجمیتر میگردد .نتیجه بهدستآمده با یافتههای ملیس
( ،)2124نافسینگر و همکاران ( ،)2122کاری و مک کورمیک ( )2112و ولنتین و همکاران ( )2124که
مبنی بر وجود رابطه مثبت بین سطح هورمون تستوسترون مدیرعامل و تصمیمات مالی سرمایهگذاری
شرکت ،همخوانی دارد.
بر این اساس ،تصویر چهره مدیران حاوی اطالعات فراوانی درباره میزان هورمون تستوسترون و
گزارشگری مالی متقلبانه آنان به هنگام اتخاذ تصمیمات مالی است ،لذا به سازمان بورس اوراق بهادار بهعنوان
نهاد نظارتی پیشنهاد میشود با وضع دستورالعمل و اعمال سیاستهای تشویقی ،زمینه الزم برای انتشار
تصاویر چهره مدیران شرکتها در وبسایت آنها فراهم گردد .همچنین ،به سرمایهگذاران و تحلیلگران مالی
پیشنهاد میگردد هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایهگذاری ،به ساختار چهره مدیرعامل شرکتها نیز در کنار
متغیرهای مالی توجه نموده و آن را بهعنوان عاملی مؤثر در الگوهای تصمیمگیری خود لحاظ نمایند.
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