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 دیلیتع نقش و تجاری واحدهای عملکرد بر مدیران آندروژنیک ویژگی تأثیر بررسی حاضر پژوهش هدف

 هورمون شاخص وسیلهبه مستقل متغیر عنوان به آندروژنیک ویژگی است. رابطه این در شرکتی حاکمیت

 دریافت هاشرکت عامل مدیر عکس ،Google Images جستجوگر کمک به شد. گیریاندازه تستوسترون

 کلیه وهشپژ آماری جامعه گردید. تعیین Image J افزار نرم از استفاده با مدیر، هر WHR نسبت و شد

 شرکت( -سال 594) شرکت 66 شامل آماری نمونه و تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت

 (SEM) ریساختا معادالت روش از متغیرها تأثیر بررسی منظور به است. 1397 الی 1389 زمانی بازه در

 اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت در که داد نشان هایافته شد. استفاده Smart PLS افزارنرم و

 و مثبت ثیرتأ ترتیب، به تجاری، واحدهای عملکرد بر شرکتی حاکمیت و آندروژنیک ویژگی تهران، بهادار

 منفی کنندگیتعدیل تأثیر شرکتی حاکمیت حاضر، پژوهش در این، بر افزون دارند. معناداری منفی

 رکتی،ش حاکمیت مؤلفه دو از چنین،هم دارد. شرکت عملکرد و آندروژنیک ویژگی رابطه بر معناداری

 کنندگیدیلتع تأثیر دارای مدیرههیأت ترکیب و است تأثیر بدون رابطه این بر سهامداران ترکیب مؤلفه

 برخوردار باالتری نفسبه اعتماد و خودشیفتگی از مدیران اندازه هر است. رابطه این بر معناداری منفی

 حدهایوا برای را تریمطلوب عملکرد نفعان،ذی تأیید و پاداش آوردن دستبه برای توانندمی باشند،

 کندمی عیس رابطه، این تعدیل و هاشرکت عملکرد بر منفی تأثیر با شرکتی حاکمیت بزنند. رقم تجاری

 کند. کنترل را مدیران آندروژنیک ویژگی ابعاد چنینهم و عملکرد
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 مقدمه
 محیط در مدیران که رفتارهایی رفتاری، مالی مباحث در اندازچشم و اثباتی هنجاری، هاینظریه برطبق

 رفتاری هایویژگی نتیجه در دارد. تأثیر عملکرد و سازمان شکوفایی و پویایی تحول، سیر بر دارند، سازمانی

 گیرد. قرار مطالعه مورد باید تجاری واحد عملکرد بر مؤثر اصلی محرک عنوانبه مدیران
 ترینمهم است. مدیران آندروژنیک ویژگی دهد،می قرار تأثیر تحت را مدیران رفتار که مواردی از یکی

 در (1957) لیری نظریه طبق بر [.18] است تستوسترون هورمون ترشح ویژگی، این تعیین در عامل

 بدست برای انگیزه افزایش بر تستوسترون، هورمون میزان [،29] شناسیروان و شناسیزیست پزشکی،

 گیریتصمیم و روابط اجتماعی، موقعیت بر شدت به هورمون این [.22] است همراه سود و پاداش آوردن

 طلبی،قدرت چون هایینشانه دارای مدیران تا شودمی موجب هورمون این چنینهم [.18] است مؤثر آنان

 برای بزرگ اهداف به دستیابی و باشند [22] خودکفایی و طلبیاستثمار غرور، جویی،برتری خودنمایی،

 اجرای سویوسمت به مدیران تا شودمی موجب تستوسترون هورمون چنین،هم نمایند. دنبال را هاشرکت

 [.29] کنند پیدا سوق نیز آمیزمخاطره وکارهایکسب انجام و عملیاتی-راهبردی جسورانه اقدامات

 هورمون )ترشح مدیران آندروژنیک ویژگی آیا که است این شوندمی مطرح جااین در که مهمی هایپرسش

 شرکت عملکرد میزان تغییر به منجر ویژگی این آیا و دارد؟ رابطه تجاری واحدهای عملکرد با (تستوسترون

 شود؟می

 گذارد.می تأثیر شرکت عملکرد بر نیز شرکتی حاکمیت که است آن مبین حسابداری ادبیات دیگر، سوی از

 در تعادل ایجاد هایرویه چنینهم و سازمانی سازوکارهای و هاتوافق از گوناگونی انواع شامل متغیر این

 حاضر، پژوهش در [.19] است کارکنان و مدیره هیأت مدیریت، شرکت، سهامداران مسئولیت و قدرت

 [.17] است مدیرههیأت ترکیب و سهامداران ترکیب سنجه دو شامل شرکتی حاکمیت لیو، الگوی طبق

 اندازه عوامل [.19] است مدیریتی مالکیت و شرکتی مالکیت نهادی، مالکیت شامل سهامداران ترکیب

 هایشاخصه عنوان به [17] مدیرعامل نقش دوگانگی و مدیرههیأت غیرمؤظف اعضای درصد مدیره،هیأت

 هایفعالیت اطمینان ضریب افزایش شرکتی، حاکمیت اهداف از [.3] است شده بررسی مدیره هیات ترکیب

 نفعانذی تمامی کلی طوربه و مشخص طوربه سهامداران منافع راستای در مدیریت هایسیاست و شرکت

 شرکتی حاکمیت سازوکارهای که داشت انتظار توانمی شده ذکر هایپژوهش به باتوجه بنابراین [.6] است

 که است آن شودمی مطرح که مهمی پرسش بنابراین، باشد. داشته تأثیر تجاری واحدهای عملکرد بر نیز،

 حاکمیت آیا و چیست؟ شرکت عملکرد بر شرکتی حاکمیت و مدیران آندروژنیک ویژگی زمانهم تأثیر

 از هدف شد؟ خواهد رابطه این جهت یا شدت میزان تغییر به منجر تعدیلی، متغیر یک عنوانبه شرکتی

  است. شده مطرح هایپرسش به پاسخ حاضر پژوهش

 آندروژنیک ویژگی متغیر زمانهم تأثیر بررسی به ایران در بار اولین برای که است این حاضر مطالعه اهمیت

 نماید تعیین تا پردازدمی تعدیلی متغیر عنوان به شرکتی حاکمیت متغیر و مستقل متغیر عنوان به مدیران

  چیست؟ شرکتی حاکمیت نقش و دارد تأثیر شرکت عملکرد بر مدیران آندروژنتیک ویژگی شرایطی چه در
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 ادامه، در شود.می بیان پژوهش پیشینه و نظری مبانی ابتدا در که است ترتیب این به مقاله ساختار

 ها،یافته به ،پژوهش هایفرضیه آزمون از پس گردد.می تشریح پژوهش متغیرهای و شناسیروش ها،فرضیه

 پژوهش هایمحدودیت و آتی هایپژوهش برای پیشنهادهایی کاربردی، پیشنهادهای گیری،نتیجه و بحث

 شود.می اشاره

 پژوهش نظری مبانی

 آندروژنیک ویژگی
 عوامل رفتاری، مالی در شده مطرح انسان، توسط اطالعات پردازش تئوری و انسان قضاوتی تئوری براساس

 این از یکی هستند. تأثیرگذار افراد گیریتصمیم بر هورمون و هیجانات عواطف، شخصیت، رفتاری، مغزی،

 (،1957) لیری نظریه طبق [.18] است آندروژنیک ویژگی بر تستوسترون هورمون تأثیرگذاری تأثیرات،

 در اساسی نقش که [22] است مردان شخصیتی تیپ گیریشکل در مهم فاکتورهای از یکی هورمون این

 رفتار و شخصیت تعیین در که است مردانه هورمون ترینمهم تستوسترون [.20] دارد آنان خویوخلق

 میزان براساس صورت، ساختار در تستوسترون هورمون مردانگی تأثیر [.22] دارد اساسی نقش فرد

 پایه، تستوسترون سطح به نسبت هورمونی هایپاسخ دهد.می نشان را خود وقایع به هورمونی دهیپاسخ

 مقیاسی عنوانبه تواندمی نیز صورت ساختار نتیجه در و باشد داشته مشخص اثری صورت بافت در تواندمی

 [.21] باشد محیطی شرایط به هورمونی پاسخ از
 بروز باعث تواندمی و است مؤثر افراد خویوخلق در تستوسترون میزان [،20] پژوهش یافته طبق

 درپی هاآن تا شوندمی موجب مدیران در خودشیفتگی و تستوسترون شود. نیز مدیران در خودشیفتگی

 گیریتصمیم در هورمون این میزان بنابراین باشند. تجاری واحدهای در بزرگ دستاوردهای به دستیابی

 [؛30] دهندمی انجام را زیادی هایفعالیت عملکرد، بهترین به دستیابی برای مدیران است. اثرگذار آنان

 گرنمایان تواندمی امر این شود.می شناخته مدیران هایتصمیم بازتاب عنوانبه که عملکرد گیریاندازه زیرا

 مدیران شخصیتی هایویژگی چنین رواین از [.30] باشد خودشیفتگی و تستوسترون هورمون تأثیر

 [.19] باشد تأثیرگذار هاسازمان عملکرد بر تواندمی

 تجاری واحد عملکرد

 نائل ثروت افزایش راستای در سهامداران مالی هایهدف به شرکت که است میزانی یا درجه ،عملکرد

 [.24] باشد غیرمالی و مالی صورتبه تواندمی عملکرد استفاده، مورد هایشاخص به توجه با [.4] آیدمی

 قابل [31] نمایندگی و [33] بندیزمان [،17] عمر چرخه هاینظریه از استفاده با شرکت عملکرد فلسفه

  است. تحلیل

 عمر چرخه مراحل که گذارندمی سرپشت را افول و بلوغ رشد، مرحله سه عمر چرخه نظریه در هاشرکت

 واحدهای [.17] شودمی محسوب سازمان تجاری ساختارهای و راهبردها در تغییرات بر داللت عنوانبه

 شرکت عمر افزایش با و است کم هاآن پذیریکنترل و هستند پذیرانعطاف بسیار جوانی دوران در تجاری

 موجود ساختارهای و اقتصادی محیط تغییرات برابر در پذیریانعطاف بنگاه، هایفعالیت بر کنترل بهبود و
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 بندیزمان رفتار بندی،زمان نظریه بررسی با [33] پژوهش طبق [.11] کندمی پیدا کاهش شرکت در

 مهم کنندهتعیین عامل بندیزمان چنینهم شد. خواهد هاشرکت بدهی نسبت کاهش موجب مدیران

  [.6] بود خواهد محدود آن بلندمدت اثرات اما و مدتکوتاه در مالی تأمین هایفعالیت

 جدایی از ناشی منافعی تضاد شرکت، مدیران و سهامداران بین ارتباط در نمایندگی، نظریه طبق بر

 در مدیریت از مالکیت جدایی با دارد. وجود اطالعاتی تقارن عدم و هاآن اهداف تفاوت کنترل، مالکیت،

 منافع راستای در که کنند اتخاذ هاییتصمیم مدیران که است شده فراهم امکان این بزرگ، هایشرکت

 نظریه به توجه با است. ضروری عملکرد ارزیابی نتیجه در باشد، تضاد در سهامداران منافع با و بوده خود

 گیریتصمیم نحوه و شخصیت در تستوسترون هورمون نقش خصوص در [22] هاییافته و (1957) لیری

 خطر و اطالعاتی تقارن عدم منافع، تضاد ویژهبه آن مخاطرات و نمایندگی نظریه اساس بر چنینهم افراد،

 هدف به توجه با باشد. داشته تأثیر هاشرکت عملکرد بر مدیران، آندروژنیک ویژگی رسدمی نظر به اخالقی،

 تبیین جهت دهد،می قرار بررسی مورد را عملکرد بر مدیران آندروژنیک ویژگی تأثیر که پژوهش این

  شود.می گرفته بهره نمایندگی نظریه از ها،شرکت عملکرد

 شرکتی حاکمیت
 دستیابی موجب که است هاییسیستم و هافرهنگ فرآیندها، ساختارها، مقررات، قوانین، شرکتی، حاکمیت

 شرکتی حاکمیت نظام [.2] شودمی نفعانذی حقوق رعایت و عدالت شفافیت، گویی،پاسخ هایهدف به

 موجب و دارد سروکار فردی و جمعی اهداف چنینهم و اقتصادی و اجتماعی اهداف میان تعادل حفظ با

 اداره برای مباشرت وظیفه ایفای خصوص در هاشرکت گوییپاسخ الزام و منابع کارآمد کارگیریبه ترغیب

 و حیات هرچیز، ازبیش شرکتی حاکمیت واقع در [.3] شودمی نمایندگی نظریه طریق از شرکت منابع

 در سهامداران منافع از حمایت درصدد و دهدمی قرار تأثیر تحت را بلندمدت در اقتصادی بنگاه عملکرد

 [.8] است هاسازمان مقابل

 زیرا برخوردارند، باالیی اهمیت از که هستند موضوعاتی از یکی سازمان شرکتی حاکمیت و رهبری

 مدیران رهبری هایشیوه به هاسازمان عملکرد و وریبهره و شوندمی محسوب سازمان هر اصلی فرآیندهای

 وجود داد. قرار بررسی مورد را شرکتی حاکمیت توانمی نمایندگی نظریه به باتوجه [.2] است متکی آن

 اهداف از یکی دیگر، طرفی از [.8] شودمی نمایندگی مسئله اثرات کاهش باعث مناسب شرکتی حاکمیت

 منافع راستای در مدیریت هایسیاست و شرکت هایفعالیت اطمینان ضریب افزایش شرکتی، حاکمیت

 که داشت انتظار توانمی بنابراین [.17] است نفعانذی تمامی کلی طوربه و مشخص طوربه سهامداران

 شامل شرکتی حاکمیت زیرا باشد؛ داشته معناداری تأثیر تجاری واحدهای عملکرد بر شرکتی حاکمیت

 عنوانبه و است سهامداران برای ارزش ایجاد راستای در تجاری واحد هایتالش راهبری برای فرآیندهایی

  [.2] آیدمی حساب به شرکت نفعانذی تمام فردی و گروهی منافع از حمایت جهت در سازوکاری

 تجربی پیشینه
 بررسی به نادرست مالی گریگزارش و تستوسترون مردانگی، عنوان با پژوهشی در (2013) همکاران و جیا

 هورمون افزایش با که دریافتند آنان پرداختند. 2010 تا 1996 هایسال در S&P شرکت 1500
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 نادرست مالی گریگزارش افزایش به منجر و شده بیشتر هاآن نفسبه اعتماد میزان مدیران، تستوسترون

 بیشتر در افراد سایر طرف از تشویق و توجه جلب درپی باال نفسبه اعتماد دارای مدیران زیرا شود.می

 [.21] آیندمیبر متقلبانه هایفعالیت طریق از خود میل با مطابق مالی هایگزارش یارائه به موارد

 بینیپیش عنوانبه مدیرعامل چهره بلندای به پهنا نسبت بررسی به نیز پژوهشی در (2014) میلز

 هایسال در را آمریکایی هایشرکت مرد مدیران از نفر 968 تعداد وی پرداخت. شرکت مالی هایسیاست

 مدیرعامل تستوسترون هورمون سطح که بود آن از حاکی هایافته داد. قرار بررسی مورد 2013 تا 2002

 تستوسترون هورمون سطح هرچه کهطوریبه دارد؛ شرکت مالی هایگیریتصمیم در توجهی قابل تأثیر

 [.25] شودمی بیشتر جسورانه هایتصمیم اتخاذ احتمال باشد، بیشتر مدیران در

 پذیریریسک و کورتیزول تستوسترون، هایهورمون رابطه بررسی به مروری پژوهشی در (2018) هربرت

 استراتژیک تصمیمات از خاص نمونه یک مالی پذیریریسک که داد نشان وی پژوهش نتایج پرداخت. مالی

 اشتغال، ریسک بر توانندمی هاهورمون این چنینهم آید. وجودبه اطمینانعدم شرایط در تواندمی و است

 چه و شخصی چه بالقوه، شکست یا موفقیت مزایای و هاهزینه برآورد و اطالعات پردازش پاداش، ارزش

 [.20] باشند تأثیرگذار هاپروژه گیریتصمیم برای اجتماعی،

 هاآن پرداختند. شرکت عملکرد و شرکتی حاکمیت پیگیری بررسی به (2019) بولتون و باگات اخیراً

 قرار بررسی مورد (2016 -2003) ساله 14 دوره برای را آمریکایی بزرگ مالی مؤسسه 100 هایداده

 مؤسسات آینده عملکرد به نسبت مؤسسات سهامداران مالکیت که داد نشان آنان پژوهش هایافته دادند.

 .[17] دارد مثبت رابطه

 حدازبیش اطمینان و تستوسترون هورمون تأثیر بررسی به پژوهشی در (1393) شیرازیگرامی ایران، در

 بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت در مالی نادرست گریگزارش خطر میزان بر مدیرعامل

 پژوهش نتایج بود. 1392 -1382 زمانی بازه در بورسی شرکت 52 شامل پژوهش نمونه پرداخت. تهران

 مثبت تأثیر مالی نادرست گزارشگری خطر میزان بر تواندمی مدیرعامل ازحدبیش اطمینان که داد نشان

 است موثر نادرست گزارشگری خطر میزان بر نیز عاملمدیر شخصیتی هایویژگی چنینهم باشد. داشته

[9.] 

 تأثیر بررسی به تستوسترون، هورمون گیریاندازه از استفاده با پژوهشی در (1395) همکاران و خواجوی

 بورس در شدهپذیرفته شرکت 52 هاآن پرداختند. مالی عملکرد و سود مدیریت بر مدیران خودشیفتگی

 که بود آن از حاکی هایافته دادند. قرار بررسی مورد 1393 تا 1382 هایسال برای را تهران بهادار اوراق

 معناداری و مستقیم رابطه مالی عملکرد و سود مدیریت با مرتبط هایشاخص و مدیران خودشیفتگی بین

 [.5] دارد وجود

 102 تعداد در مالی بحران و عملکرد بر شرکتی حاکمیت تأثیر بررسی به (1397) محمدزاده و رضائی

 پژوهش هاییافته پرداختند. 1394 الی 1388 بازه در تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت

 سهام صاحبان حقوق ها،دارایی کل بازده بر معناداری تأثیر شرکتی حاکمیت کیفیت که بود آن از حاکی

 [.8] ندارد شرکت ارزش و
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 مالکیت ساختار و شرکتی حاکمیت تأثیر بررسی به مروری، پژوهش یک در (1398) خوشنود و حیدری

 مالکیت ساختار که رسیدند نتیجه این به آنان پرداختند. خانوادگی هایشرکت گذاریسرمایه کارایی بر

 نقش ساختار این در توانندمی حقوقی و حقیقی سهامداران از وسیعی طیف و است متنوع بسیار هاشرکت

 یا و سهام باالی درصد داشتن اختیار در با فامیل یا خانواده یک از حقیقی سهامداران حضور کنند. ایفا

 بودن خانوادگی داد. خواهد نشان را شرکت مالکیت بودن خانوادگی نوعی به مدیرههیأت در هاآن حضور

 .[4] دهند ارائه را تریمطلوب عملکرد و وضعیت تا کند ایجاد را مضاعفی انگیزه تواندمی هاشرکت

 و مدیرعامل بر تستوسترون هورمون سطح تأثیر بررسی به خارجی شده انجام هایپژوهش مجموع، در

 افزایش موجب تستوسترون هورمون که اندرسیده نتیجه این به و اندپرداخته هاشرکت پذیریریسک

 شده انجام هایپژوهش شد. خواهد عاملمدیران توسط گرانهپرخاش و متقلبانه رفتارهای پذیری،ریسک

 اطمینان و سود مدیریت پذیری،ریسک خودشیفتگی، بر تستوسترون هورمون تأثیر بررسی به نیز داخلی

 پیشین هایپژوهش اگرچه است. نامبرده موارد بر هورمون این تأثیر دهندهنشان که پرداختند ازحدبیش

 معیارهای کامل طوربه پژوهشی هیچ اما اند،نموده ارائه تستوسترون هورمون خصوص در مهمی هاییافته

 هاینظریه ارائه برای بنابراین است. نداده قرار بررسی مورد را هاشرکت غیرمالی و مالی عملکرد مختلف

 تأثیر بررسی به حاضر پژوهش کلی، گونه به عملکرد معیار با تستوسترون هورمون ارتباط درباره کلی

 یک عنوانبه هم را شرکتی حاکمیت نقش چنینهم پردازد.می تجاری واحد عملکرد بر آندروژنیک ویژگی

  دهد.می قرار واکاوی مورد تعدیلی متغیر

 پژوهش هایفرضیه
 هورمون خصوص در [21] پژوهش همانند زیر هایفرضیه پژوهش، اهداف و پیشینه نظری، مبانی براساس

 [73] پژوهش چنینهم و شرکتی حاکمیت و عملکرد خصوص در [8] و [17] هایپژوهش تستوسترون،

 شوند:می مطرح تعدیلی، متغیر مورد در

 اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت عملکرد میزان بر عامل مدیران آندروژنیک ویژگی اول: فرضیه

 دارد. تأثیر تهران بهادار

 تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت عملکرد میزان بر شرکتی حاکمیت دوم: فرضیه

 دارد. تأثیر

 بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت عملکرد میزان بر سهامداران ترکیب اول: فرعی فرضیه

 دارد. تأثیر تهران

 بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت عملکرد میزان بر مدیره هیأت ترکیب دوم: فرعی فرضیه

 دارد. تأثیر تهران

 بورس در شدهپذیرفته هایشرکت عملکرد بر آندروژنیک ویژگی تأثیر شرکتی، حاکمیت سوم: فرضیه

 کند.می تعدیل را تهران بهادار اوراق
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 در شدهپذیرفته هایشرکت عملکرد بر آندروژنیک ویژگی تأثیر سهامداران ترکیب سوم: فرعی فرضیه

 کند.می تعدیل را تهران بهادار اوراق بورس

 شدهپذیرفته هایشرکت عملکرد بر آندروژنیک ویژگی تأثیر مدیره هیأت ترکیب چهارم: فرعی فرضیه

 کند.می تعدیل را تهران بهادار اوراق بورس در

 پژوهش مفهومی الگوی

 شناسیروش بخش در شکل این علی روابط و اجزا دهد.می نشان را پژوهش مفهومی الگوی ،1 شماره شکل

 شود.می داده توضیح پژوهش

 : الگوی مفهومی پژوهش1شکل

 پژوهش شناسیروش
 و تجربیشبه نوع از آن پژوهش طرح است. کاربردی و گیردمی قرار کمّی هایپژوهش جزء پژوهش این

 رویدادیپس روش از زمانی است. گذشته( اطالعات طریق )از یکباره رویدادیپس رویکرد از استفاده با

 امکان چنینهم و پردازدمی موضوع بررسی به رویدادها وقوع ازپس گرپژوهش که شودمی استفاده

 روش از پژوهش پیشینه و نظری مبانی بررسی جهت [.12] ندارد وجود مستقل متغیرهای کاریدست

 هایصورت به مراجعه طریق از انتخابی هایشرکت موردنیاز اطالعات و هاداده شد. استفاده ایکتابخانه

 بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت مالی هایصورت همراه توضیحی هاییادداشت و مالی

 آوریجمع Google Images جوگرجست و 3 نسخه نوین آوردهر افزارنرم کدال، سامانه در موجود تهران

 براساس پژوهش هایفرضیه آزمون برای و آماده اکسل افزارنرم آفیس، مجموعه طریق از داده نهایتاً شد.

 پژوهش، متغیرهای تأثیر پژوهش، متغیرهای پایایی و روایی بررسی توصیفی، آمار از آمدهدستبه هایداده
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 ،25 نسخه SPSS افزارهاینرم از استفاده با هاعکس تحلیل و ساختاری معادالت استنباطی هایآزمون

Smart PLS و 2 نسخه Image J گردید. انجام  

 پژوهش آماری جامعه
 یک برای تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت یکلیه شامل نیز پژوهش آماری جامعه

 افزایش و هانمونه در بیشتر یکنواختی ایجاد دلیل به اما است؛ 1397 الی 1389 سال از ساله 9 دوره

 گرفت: قرار مدنظر آماری ینمونه انتخاب برای زیر شرایط خارجی، روایی

 پایان اسفند هرسال باشد.ها منظور همگن بودن نمونه سال مالی آنبه .1

 های مورد مطالعه تغییر سال مالی نداده باشند.در دوره زمانی، شرکت .2

بوده و تا پایان  1389ها در سازمان بورس اوراق بهادار قبل از سال هایی که تاریخ پذیرش آنشرکت .3

 شده در بورس اوراق بهادار تهران باشند.های پذیرفتهنیز در فهرست شرکت 1397سال 

های های لیزینگ، هلدینگ، شرکتاز شرکتها و مؤسسات مالی اعم های نمونه جزء بانکشرکت .4

 ها متفاوت است.گری مالی نباشند؛ زیرا ماهیت فعالیت آنگذاری و واسطهسرمایه

رخ مدیرعامل )مدیران( در پایان سال ویژه عکس پرسنلی تماماطالعات مالی و غیرمالی موردنیاز و به .5

 های مورد نیاز دردسترس باشد.ای استخراج دادهمالی بر

 ها مرد باشند.عامل شرکتگیری سطح هورمون تستوسترون، الزم است که مدیرانمنظور اندازهبه .6

 ،1397 الی 1389 زمانی بازه در شرکت( -سال 594) شرکت 66 تعداد شده، انجام هایبررسی به توجه با

 شدند. انتخاب و بوده دارا مذکور موارد برای را الزم شرایط

 پژوهش متغیرهای
 گروه چهار به حاضر پژوهش متغیرهای ،1 شماره شکل و پژوهش پیشینه نظری، مبانی بررسی به توجه با

 شوند.می تفکیک کنترلی و تعدیلی مستقل، وابسته، متغیرهای

 وابسته متغیر
 با مرتبط هایشاخص است. شرکت مالی عملکرد وابسته، متغیر که دهدمی نشان 1 شماره شکل

 این طبق است. شده تعیین [15] و [14] پیشین هایپژوهش و نظری مبانی براساس عملکرد گیریاندازه

 هاینسبت از: عبارتند که گیرندمی قرار متغیر نه و سی و اصلی گروه ده در عملکرد هایشاخص ها،پژوهش

 پوشش هاینسبت بازار، هاینسبت بازدهی، هاینسبت فعالیت، هاینسبت سودآوری، هاینسبت نقدینگی،

 هاینسبت ،«فروش و توزیع عمومی، فرآیند وریبهره هاینسبت» تولید، وریبهره هاینسبت مالی، هزینه

 دهد.می نشان را هاآن محاسبه نحوه و متغیرها 1 شماره جدول اقتصادی. ارزش نسبت و بازار نوین

 عنوان متغیر وابسته پژوهشگیری عملکرد بهاندازههای : شاخص1جدول 

 نحوه اندازه گیری نحوه اندازه گیری نسبت اصلی
های پژوهش

 مورد استفاده

 [15[ و ]14] (LIشاخص نقدینگی ) (QRنسبت آنی )
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 نحوه اندازه گیری نحوه اندازه گیری نسبت اصلی
های پژوهش

 مورد استفاده

های نسبت

 نقدینگی
 (CRنسبت جاری )

شاخص مانده نقدی خالص 

(NCBI) 

های سود نسبت

 آوری

)زیان( خالص نسبت حاشیه سود 

(NPMR) 

نسبت نقد عملیاتی به فروش 

(OCSR) 

 [16[ و ]10]

نسبت حاشیه سود )زیان( ناخالص 

(GPMR) 

ها قدرت کسب سود از دارایی

(PMPFA) 

به فروش  نسبت سود خالص

(NPSR) 

سود خالص پس از کسر مالیات 

(NPATD) 

 (PEASTRنسبت سود قبل از بهره و مالیات به فروش )

های نسبت

 فعالیت

های ثابت نسبت گردش دارایی

 (FATORمشهود )

نسبت موجودی کاال به سرمایه 

 (ROIWCدر گردش )

 [15[ و ]14]
نسبت دوره موجودی مواد و کاال 

(IPR) 

های ثابت نسبت گردش دارایی

(FATR) 

نسبت وصول دوره مطالبات 

(ROR) 

ها نسبت گردش مجموع دارایی

(TATR) 

 هاینسبت

 بازدهی

نسبت بازده حقوق صاحبان سهام 

(ROE) 

ها به ارزش ویژه نسبت بدهی

(DER) 

 [15[ و ]14]

 (ROAها )نسبت بازده دارایی
های جاری به ارزش نسبت بدهی

 (CDERویژه )

 (ROIگذاری)نسبت بازده سرمایه
های بلندمدت به نسبت بدهی

 (LDERویژه )ارزش

 (CRنسبت بازده سرمایه )
نسبت توان پرداخت بهره 

(IRPR) 

 (DRها )نسبت بدهی

 های بازارنسبت
نسبت قیمت به سود )زیان( 

(P/E) 
 [15[ و ]14] (EPS)سود )زیان( هر سهم 

های نسبت

پوشش 

 های مالیهزینه

نسبت سود قبل از بهره، مالیات و 

مالی استهالک به هزینه

(PITADTI) 

نسبت پوشش پرداخت 

 (TRمالی )های هزینه

و  [32]، [26]

[14] 

های نسبت

 وری تولیدیبهره

نسبت فروش به بهای تمام شده 

 (RSCکاالی فروش رفته )

نسبت سود خالص به بهای تمام 

شده کاالی فروش رفته 

(RNPC) 

[14] 
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 نحوه اندازه گیری نحوه اندازه گیری نسبت اصلی
های پژوهش

 مورد استفاده

 (ROPCنسبت سود عملیاتی به بهای تمام شده کاالی فروش رفته )

های نسبت

وری هزینه بهره

 عمومی

های نسبت فروش به هزینه

عمومی، اداری، توزیع و فروش 

(RSPS) 

های نسبت سود خالص به هزینه

عمومی، اداری، توزیع و فروش 

(RNPS) [14] 

های عمومی، اداری، توزیع و فروش نسبت سود عملیاتی به هزینه

(ROPS) 

های نوین نسبت

 بازار
 (SQتوبین ) Qنسبت 

توبین چانگ و پرویت  Qنسبت 

(CPQ) 
[15] 

ارزش  نسبت

 افزوده بازار
 [31] (MVAنسبت ازرش افزوده بازار )

 مستقل متغیر
 درنظر مستقل متغیر عنوان به هاشرکت مدیرعامل آندروژنیک ویژگی پژوهش این در ،1 شماره شکل طبق

 بلندای به پهنا نسبت با افراد تستوسترون هورمون ترشح میزان [23] پژوهش براساس است. شده گرفته

 بلندای به پهنا نسبت هرچه که کنندمی بیان [23] و [22] مشابه، طوربه دارد. مستقیم رابطه ها،آن چهره

 به پژوهش این در لذا بود. خواهد باالتر نیز آنان تستوسترون هورمون میزان باشد، بیشتر مردان چهره

 هورمون سطح گیریاندازه معیار عنوان به عامل مدیران صورت بلندای به پهنا نسبت از [25] از پیروی

 است. شده استفاده هاآن تستوسترون
 گاهدوگیج بین یفاصله صورتبه که شرکت مدیرعامل صورت بلندای بر تقسیم صورت پهنای نسبت

 این نسبت شود.می گیریاندازه صورت( )بلندای باالیی لب تا ابرو بین فاصله بر تقسیم صورت(، )پهنای

 دلیل یک WHR که دهدمی نشان [22] مطالعه شود.می بیان WHR عنوانبه بلندا به پهنا یگیراندازه

 در تغییر عدم دلیل به که است ذکر به الزم است. مردان در تستوسترون به مربوط رفتارهای برای اصلی

 بلوغ سن ازپس زمانی مقطع هر در مدیرعامل از عکس یک تنها یافتن بلوغ، سن ازپس WHR نسبت

 از مربوطه هایعکس شد. استفاده رویه این از پژوهش این در بنابراین [،21] باشد کارآمد تواندمی

 سفید و سیاه بیتی 8 عکس به هاعکس [،18] از پیروی به و شده دریافت Google Images جستجوگر

 است. شده گیریاندازه Image J افزار نرم از استفاده با مدیر هر WHR نسبت و شده تبدیل

 تعدیلی متغیر
 در تعدیلی متغیر عنوان به شرکتی حاکمیت متغیر حاضر، پژوهش در که دهدمی نشان 1 شماره شکل

 و واقعی هاییافته ارائه نتیجه در و الگو اعتبار افزایش برای مؤثر هایراه از یکی است. شده گرفته نظر

 بر که است متغیری تعدیلی متغیر [.27] است پژوهش در مناسب تعدیلی متغیرهای از استفاده تر،دقیق

 صورتبه تواندمی و گذاردمی تأثیر وابسته متغیر و مستقل متغیر بین ارتباط جهت و )شدت( قدرت
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 و کندمی عمل دومدست مستقل متغیر عنوانبه تعدیلی، متغیر واقع در [.1] باشد کمی یا کیفی متغیری

 [17] و [19] هایپژوهش همانند و نظری مبانی طبق متغیر، این [.27] گذاردمی تأثیر وابسته متغیر بر

 شد. تقسیم مدیرههیأت ترکیب و سهامداران ترکیب مؤلفه دو به عملکرد بر مؤثر متغیر یک عنوان به

 ترکیب چنین،هم است. مدیریتی مالکیت و شرکتی مالکیت نهادی، مالکیت شامل سهامداران ترکیب

 مدیرعامل نقش دوگانگی و مدیرههیأت مؤظف غیر اعضای درصد مدیره،هیأت اندازه شامل مدیرههیأت

 است.

 عملکرد و آندروژنیک ویژگی بین رابطه شرکتی حاکمیت آیا شود بررسی که بود این هدف پژوهش این در

 به توجه با باشد، تردقیق و ترروشن حاضر پژوهش هاییافته کهاین برای لذا کند؟می تعدیل را هاشرکت

 تجاری واحدهای عملکرد بر آن تأثیر شرکتی، حاکمیت برای شده ارائه نظری مبانی مذکور، هایپژوهش

 هدف و پژوهش سوم فرضیه تبیین برای ها،شرکت عملکرد و آندروژنیک ویژگی بین رابطه بر تأثیر و

 زیر شرحبه تعدیلی متغیرهای گیریاندازه نحوه شد. انتخاب تعدیلی متغیر عنوان به متغیر این مطالعه،

 است:

های دولتی و عمومی از کل سهام (: برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکتIOمالکیت نهادی )

های دولتی و ها، شرکتهای مالی، بانکهای بیمه، مؤسسهها شامل شرکتسرمایه است که این شرکت

 دیگراجزای دولت است.

های سهامی از کل سهام سهام نگهداری شده توسط اجزای شرکت(: برابر درصد FOمالکیت شرکتی )

 های سهامی است.باشد و شامل انواع شرکتسرمایه می

 مدیره است.داری شده توسط اعضای خانواده هیأت(: بیانگر درصد سهام نگهMOمالکیت مدیریتی )

 مدیره.: عبارت است از تعداد کل اعضاء هیأت(BS) مدیرهاندازه هیأت

مدیره به : عبارت است از نسبت اعضای غیرموظف هیأت(PBND) مدیرهاعضاء غیرموظف هیأت درصد

 مدیره.کل تعداد اعضای هیأت

 باشد هم مدیرههیأت رئیس مدیرعامل، اگر که است : متغیر مجازی(RAC) مدیرهدوگانگی نقش هیأت

 است. صفر برابر صورتاین غیر در یک با برابر

 کنترلی متغیرهای

 متغیر از حاضر پژوهش در هاشرکت وضعیت سازیهمگن یا شرکت داخلی عوامل سازییکنواخت جهت

 وابسته و مستقل متغیرهای بین یرابطه بر که است متغیری کنترلی متغیر است. شده استفاده کنترلی

 با مطابق کنترلی متغیرهای [.1] کند حذف یا کنترل را آن تأثیر دارد قصد گرپژوهش اما، دارد. تأثیر

 گردند:می محاسبه زیر شرح به [5] و [13] هایپژوهش

 شده. گیریاندازه سهام بازار ارزش طبیعی لگاریتم (:FSIZE) شرکت اندازه

 شرکت. هایدارایی کل به هابدهی کل تقسیم (:LEV) مالی اهرم

 گذشته. ماهه 12 سهام بازده معیار انحراف (:Volat) سهام بازار بازده نوسان

 گذشته. ماهه 12 سهام بازده (:Mktret) سهام بازار بازده
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 پژوهش هاییافته

 پژوهش متغیرهای توصیفی آماره

 دهد.می نشان را پژوهش متغیرهای توصیفی آماره 2 شماره جدول

 . آمار توصیفی متغیرهای پژوهش2جدول 

 کمینه بیشینه انحراف معیار میانگین متغیر

THI 488/0  594/0  000/1  000/0  

CR 505/1  287/2  688/43  070/0  

QR 577/0  201/2  688/43  034/0  

LI 174/0  298/0  635/3  001/0  

NCBI 041/0  043/0  461/0  001/0  

NPMR 160/0  520/0  853/6  514/7-  

GPMR 186/0  503/0  853/6  529/6-  

NPSR 139/0  477/0  881/5  051/1-  

PEASTR 159/0  486/0  853/6  529/6-  

OCSR 034/0  073/0  503/1  000/0  

PMPFA 120/0  150/0  627/0  607/0-  

NPATD (میلیون ریال) 392/1  370/8  305/122  959/84-  

FATOR 966/6  107/23  922/542  196/0  

TPR 853/1  680/2  930/39  000/0  

ROR 074/2  671/3  423/44  013/0  

ROIWC 262/0  836/15  175/224  711/168-  

FATR 966/6  107/13  922/542  196/0  

TATR 847/0  580/0  053/6  016/0  

ROE 287/0  653/0  147/5  408/10-  

ROA 113/0  147/0  627/0  607/0-  

ROI 120/0  150/0  627/0  607/0-  

CR 881/0  478/1  744/12  553/5-  

DR 636/0  277/0  633/2  013/0  

DER 298/1  523/28  824/303  737/573-  

CDER 380/1  251/22  548/285  681/413-  
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 کمینه بیشینه انحراف معیار میانگین متغیر

LDER 083/0-  929/6  663/24  055/160-  

IRPR 889/16  235/62  870/850  623/7-  

P/E 223/0  913/0  642/9  000/0  

EPS 173/956  447/1499  094/12744  891/5552-  

PITADTI 889/16  235/62  870/850  623/7-  

TR 081/0-  261/0  277/1  077/2-  

RSC 452/1  882/0  428/19  623/0  

ROPC 675/0  553/3  796/78  726/0-  

RNPC 288/0  910/0  616/17  681/4-  

RSPS 637/18  038/13  471/93  339/1  

ROPS 381/6  576/9  600/73  695/3-  

RNPS 038/4  300/7  433/69  137/9-  

QS 682/0  333/0  627/2  014/0  

QC P 042/1  343/0  043/3  231/0  

MVA 700/1  320/16  210/308  970/202-  

IO 485/0  283/0  000/1  001/0  

FO 577/0  261/0  989/0  062/0  

MO 598/0  286/0  989/0  002/0  

BS 573/5  402/1  000/8  000/4  

PBND 552/0  294/0  998/0  003/0  

RAC 215/0  302/0  000/1  000/0  

FSIZE 576/4  694/2  968/8  006/0  

LEV 635/0  278/0  633/2  013/0  

Volat 227/0  288/0  611/2  000/0  

Mktret 447/0  840/0  180/5  717/0-  

 با که است 488/0 تستوسترون هورمون شاخص میانگین دهد،می نشان 2 شماره جدول که طورهمان

 رفتار بر تستوسترون هورمون تأثیر احتمال گربیان (،000/0) کمینه و (000/1) بیشینه میانگین، به توجه

 برای شرکت توانایی و است 574/0 جمعاً نقدینگی هاینسبت میانگین است. مدیران گیریتصمیم و

 مالیات، کسر ازپس خالص سود جزبه سودآوری هاینسبت دهد.می نشان را مدتکوتاه تعهدات پرداخت
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 است. بوده مناسب سودآوری کسب برای تجاری واحد هایفعالیت دهندمی نشان 133/0 میانگین با

 از استفاده جهت در مدیران مناسب استفاده دهندهنشان 161/3 میانگین با فعالیت هاینسبت

 حقوق با مناسب سودآوری و بدهی رابطه ،391/2 مجموع میانگین با بازدهی هاینسبت هاست.دارایی

 است 635/0 مالی اهرم نسبت میانگین که شودمی مشاهده دیگر سوی از دهد.می نشان را سهام صاحبان

 تأمین هابدهی طریق از تجاری، واحد هایدارایی از %63 از بیش که است آن کنندهبیان امر این که

 شوند.می

 گیریاندازه الگوی

 شد. استفاده (SEM) ساختاری معادالت از ها،آن تأثیر و متغیرها بین رفتار تعیین جهت مطالعه این در

 ضرایب بررسی طریق از کار این گیرند. قرار بررسی مورد متغیرها پایایی باید ساختاری الگوی برآورد از قبل

 [.28] شودمی گیریاندازه (CR) ترکیبی پایایی و کرونباخ آلفای عاملی بارهای

 عاملی بارهای ضرایب
 دهد.می نشان را عاملی بارهای ضرایب 2 شماره شکل

 2R: ضرایب بارهای عاملی و مقدار 2شکل 

 اگر که شوندمی محاسبه متغیر آن با متغیر یک عوامل همبستگی مقدار محاسبه طریق از عاملی بارهای

 از آن عوامل و متغیر بین واریانس که است مطلب این مؤید شود، 4/0 مقدار از بیشتر یا و برابر مقدار این

 در [.75] است قبول قابل گیریاندازه الگوی پایایی و بوده بیشتر متغیر آن گیریاندازه خطای واریانس

 است. گیریاندازه الگوی قبول قابل پایایی گربیان و است 4/0 از باالتر عاملی بارهای تمامی حاضر پژوهش

 است شده محاسبه 709/0 آن مقدار که دهدمی نشان را عملکرد سازه برای 2R مقدار 2 شکل چنین،هم

 ویژگی میان مسیر شده استاندارد ضریب کند.می تأیید را ساختاری الگوی برازش بودن مناسب که
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 هایفعالیت تغییرات از %2/84 تستوسترون هورمون که است این گربیان 842/0 عملکرد و آندروژنیک

 نشان را عاملی بارهای ضرایب 2 شماره شکل نماید.می تبیین مستقیم طوربه را مدیران عملکرد به مربوط

 دهد.می

 همگرا روایی و ترکیبی پایایی کرونباخ، آلفای
 آلفای معیار کهآنجایی از اما [.28] است قبول قابل پایایی گرنشان ،7/0 از باالتر کرونباخ آلفای مقدار

 آلفای به نسبت تریمدرن معیار PLS روش است، متغیرها پایایی تعیین برای سنتی معیار یک کرونباخ

 باشد. 7/0 از باالتر باید متغیر هر برای مقدار این که بردمی کاربه (CR) ترکیبی پایایی نام به کرونباخ

 AVE معیار PLS افزارنرم در پردازد.می خود سؤاالت با متغیر هر همبستگی بررسی به همگرا روایی

 مربوط هایآماره 3 شماره جدول [.9] است 5/0 آن مناسب مقدار که شودمی برده کاربه منظور این برای

 دهد.می نشان را پژوهش متغیرهای روایی و پایایی به

 های مرتبط با الگوی پژوهش: خالصه آماره3جدول 

 آلفای کرونباخ AVE CR های اصلیسازه

 00/1 00/1 00/1 ویژگی آندروژنیک

 984/0 985/0 634/0 عملکرد

 864/0 817/0 687/0 حاکمیت شرکتی

 807/0 834/0 682/0 کنترلی هایمتغیر

 برابر AVE برای و 7/0 ترکیبی پایایی برای ،7/0 کرونباخ آلفای برای مناسب مقدار کهاین به توجه با

 اخذ مناسبی مقدار متغیرها مورد در معیارها این تمامی ،3 شماره جدول هاییافته با مطابق و است 5/0

 است. مناسب حاضر پژوهش همگرای روایی و پایایی وضعیت اند،نموده

 2Q معیار
 که الگو زایدرون هایسازه برای تنها معیار این کند.می مشخص را الگو بینیپیش قدرت 2Q معیار

 نشان را 2Q معیار میزان 4 شماره جدول گردد.می محاسبه باشد،می انعکاسی نوع از آن هایشاخص

 دهد.می

 بینی الگودر پیش 2Q: مقدار 4جدول 

 SSE/SSO -1 های اصلیسازه سازه

 های اصلیسازه

 565/0 ویژگی آندروژنیک

 499/0 عملکرد

 643/0 ترکیب سهامداران

 628/0 ترکیب هیأت مدیره
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 ترتیب به کند، کسب را 35/0 و 15/0 ،02/0 مقدار سه زادرون سازه یک مورد در الگو مقدار کهصورتی در

 به توجه با است. آن به مربوط هایسازه یا سازه قوی و متوسط ضعیف، بینیپیش قدرت دهندهنشان

  است. قوی اصلی هایسازه برای الگو بینیپیش قدرت کلی، طور به ،4 شماره جدول

 پژوهش هایفرضیه آزمون
 دهد.می نشان را هافرضیه آزمون به مربوط هاییافته 5 شماره جدول

 های پژوهش: نتایج آزمون فرضیه5جدول 

 نتیجه فرضیه سطح معناداری عالمت ضریب ضریب مسیر 2R t- value مسیر

 تأیید 95/0 مثبت 842/0 033/6 709/0 1فرضیه 

 تأیید 95/0 منفی -486/0 265/2 933/0 2فرضیه 

 تأیید 95/0 منفی -755/0 267/2 902/0 1فرضیه فرعی 

 تأیید 95/0 مثبت 881/0 251/2 888/0 2فرضیه فرعی 

 تأیید 95/0 منفی -210/0 770/3 932/0 3فرضیه 

 عدم تأیید 95/0 مثبت 010/0 735/0 902/0 3فرضیه فرعی 

 تأیید 95/0 منفی -434/0 673/3 888/0 4فرضیه فرعی 

 گیرینتیجه و بحث
 آزمون عدد مقدار %،95 اطمینان سطح در 5 شماره جدول به توجه با اول فرضیه آزمون از حاصل نتایج

 96/1 از بیشتر t آماره مقدار شود،می مشاهده که طورهمان باشد.می 96/1 برابر درصد 5 آلفای سطح در

 توجه با و گرددمی تأیید %5 از کمتر خطای سطح در پژوهش فرضیه بنابراین .(t-value= 033/6) است

 عملکرد میزان بر تستوسترون( )هورمون آندروژنیک ویژگی که دهدمی نشان (β= 842/0) مسیر ضریب به

 افراد بر تستوسترون هورمون تأثیر به مربوط تواندمی امر این .(2R=709/0) دارد معناداری و مثبت تأثیر

 فرضیه این نتایج باشد. ترمطلوب عملکرد برای بیشتر پاداش و خوشایندی تأیید، آوردن دستبه جهت

 است. همسو [23] و [21] [،20] هایپژوهش با مستقیم طوربه

 آزمون عدد مقدار %،95 اطمینان سطح در 5 شماره جدول به توجه با دوم فرضیه آزمون از حاصل نتایج

 96/1 از بیشتر t آماره مقدار شود،می مشاهده که طورهمان باشد.می 96/1 برابر درصد 5 آلفای سطح در

 توجه با و گرددمی تأیید %5 از کمتر خطای سطح در پژوهش فرضیه بنابراین .(t-value= 265/2) است

 معناداری و منفی تأثیر عملکرد میزان بر شرکتی حاکمیت که دهدمی نشان (β= -486/0) مسیر ضریب به

 که گفت توانمی عملکرد، و شرکتی حاکمیت مسیر ضریب بودن منفی به باتوجه اما .(2R= 933/0) دارد

 )رابطه شودمی ترضعیف معنادار ایگونه به شرکت عملکرد کند، پیدا افزایش شرکتی حاکمیت هرچه

 مشکالتی یا باشد مدیران و مالکان بین منافع تضاد عوامل به مربوط تواندمی امر این دارد(. وجود معکوس

 این باشد. آید،می وجود به ریسک با مواجهه در شرکت مدیران و مالکان نگرش اختالف هنگام در که

 نتایج آید. بوجود متغیر دو بین معکوس رابطه و ترضعیف را شرکت عملکرد تا شودمی موجب عوامل
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 همسو [17] پژوهش نتایج با غیرمستقیم و مستقیم طوربه حاضر پژوهش هایفرضیه از آمده دستبه

 است.

 عدد مقدار %،95 اطمینان سطح در 5 شماره جدول به توجه با اول فرعی فرضیه آزمون از حاصل نتایج

 از بیشتر t آماره مقدار شود،می مشاهده که طورهمان باشد.می 96/1 برابر 05/0 آلفای سطح در آزمون

 با و گرددمی تأیید %5 از کمتر خطای سطح در پژوهش فرضیه بنابراین .(t-value= 267/2) است 96/1

 و منفی تأثیر عملکرد میزان بر سهامداران ترکیب که دهدمی نشان (β= -755/0) مسیر ضریب به توجه

 توانمی سهامداران، ترکیب متغیر مسیر ضریب بودن منفی به باتوجه اما .(2R= 902/0) دارد معناداری

 شودمی ترضعیف معنادار ایگونه به شرکت عملکرد کند، پیدا افزایش سهامداران ترکیب هرچه که گفت

  شود.می تأیید اول فرعی فرضیه بنابراین دارد(. وجود معکوس )رابطه

 عدد مقدار %،95 اطمینان سطح در 5 شماره جدول به توجه با دوم فرعی فرضیه آزمون از حاصل نتایج

 از بیشتر t آماره مقدار شود،می مشاهده که طورهمان باشد.می 96/1 برابر 05/0 آلفای سطح در آزمون

 با و گرددمی تأیید %5 از کمتر خطای سطح در پژوهش فرضیه بنابراین .(t-value= 251/2) است 96/1

 و مثبت تأثیر عملکرد میزان بر مدیرههیأت ترکیب که دهدمی نشان (β= 881/0) مسیر ضریب به توجه

  شود.می تأیید دوم فرعی فرضیه بنابراین .(2R= 888/0) دارد معناداری

 آزمون عدد مقدار %،95 اطمینان سطح در 5 شماره جدول به توجه با سوم فرضیه آزمون از حاصل نتایج

 96/1 از بیشتر t آماره مقدار شود،می مشاهده که طورهمان باشد.می 96/1 برابر 05/0 آلفای سطح در

 توجه با و گرددمی تأیید %5 از کمتر خطای سطح در پژوهش فرضیه بنابراین ،(t-value= 770/3) است

 حاکمیت وجود صورت در هاشرکت عملکرد و آندروژنیک ویژگی بین ،(β= -210/0) مسیر ضریب به

 به باتوجه اما .(2R= 932/0) دارد وجود معناداری و منفی رابطه تعدیلی، متغیر یک عنوانبه شرکتی،

 هورمون رابطه هرچه که گفت توانمی شرکتی، حاکمیت تعدیلی متغیر مسیر ضریب بودن منفی

 تواندمی شرکتی حاکمیت مسیر، ضریب بودن منفی به باتوجه کند، پیدا افزایش عملکرد و تستوسترون

 حاکمیت کههنگامی الگو قدرت چنین،هم دهد. تغییر معکوس، جهت در را متغیر دو این بین جهت و شدت

 دهدمی نشان که یافت افزایش 932/0 به 709/0 از شد، اضافه الگو به تعدیلی متغیر عنوانبه شرکتی

 است. رابطه این در تعدیلی نقش دارای شرکتی حاکمیت

 و آندروژنیک ویژگی بین که داد نشان ،5 شماره جدول در سوم فرعی فرضیه آزمون از حاصل نتایج

 وجود معناداری تأثیر تعدیلی، متغیر یک عنوانبه سهامداران، ترکیب وجود صورت در هاشرکت عملکرد

 محاسبه 735/0 سهامداران، ترکیب تعدیلی متغیر به مربوط z معناداری ضریب دیگر، عبارتی به ندارد.

 ترکیب تأثیر تواننمی %95 اطمینان سطح در دهدمی نشان 96/1 از بودن کمتر دلیلبه که است شده

 ترکیب کههنگامی الگو قدرت کهاین باوجود ساخت. تأیید تعدیلی متغیر یک عنوانبه را سهامداران

 مربوطه فرضیه اما یافت، افزایش 902/0 به 709/0 از شد، اضافه الگو به تعدیلی متغیر عنوان به سهامداران

 نگرفت. قرار تأیید مورد



 46 مارهش ،1399تابستان  ،یحسابرس و یحسابدار تحقیقات                                        .164

 

 

 عدد مقدار %،95 اطمینان سطح در 5 شماره جدول به توجه با چهارم فرعی فرضیه آزمون از حاصل نتایج

 از بیشتر t آماره مقدار شود،می مشاهده که طورهمان باشد.می 96/1 برابر 05/0 آلفای سطح در آزمون

 گرددمی تأیید %5 از کمتر خطای سطح در پژوهش فرضیه بنابراین ،(t-value= 673/3) است است 96/1

 وجود صورت در هاشرکت عملکرد و آندروژنیک ویژگی بین ،(β= -434/0) مسیر ضریب به توجه با و

 .(2R= 888/0) دارد وجود معناداری و منفی رابطه تعدیلی، متغیر یک عنوانبه مدیره،هیأت ترکیب متغیر

 رابطه هرچه که گفت توانمی مدیره،هیأت ترکیب تعدیلی متغیر مسیر ضریب بودن منفی به باتوجه اما

 مدیرههیأت ترکیب مسیر، ضریب بودن منفی به باتوجه کند، پیدا افزایش عملکرد و تستوسترون هورمون

 کههنگامی الگو قدرت چنین،هم دهد. تغییر معکوس، جهت در را متغیر دو این بین جهت و شدت تواندمی

 نشان که یافت افزایش 888/0 به 709/0 از شد، اضافه الگو به تعدیلی متغیر عنوانبه مدیرههیأت ترکیب

 است. رابطه این در تعدیلی نقش دارای مدیرههیأت ترکیب دهدمی

 پژوهش پیشنهادهای

 کاربردی پیشنهادهای
 شود:می ارائه زیر کاربردی پیشنهادهای پژوهش، هاییافته براساس

 در گذاریسرمایه برای تا شودمی پیشنهاد گذارانسرمایه به ،5 شماره جدول و اول فرضیه به باتوجه الف(

 تولید وریبهره و بازدهی مالی، هزینه پوشش بازار، عملکرد، سودآوری، نقدینگی، هاینسبت به هاشرکت

  نمایند. بیشتری توجه فروش و اداری و عمومی هایهزینه و

 عملکرد، بر عامل این تأثیر و شرکتی حاکمیت نقش به باتوجه ،5 شماره جدول و دوم فرضیه براساس ب(

 نهادی، مالکیت جمله از شرکتی حاکمیت ترجزئی مفروضات به خود هایگذاریسرمایه در گذارانسرمایه

  نمایند. توجه مدیرههیأت غیرمؤظف اعضای درصد و مدیرههیأت اندازه شرکتی، مالکیت مدیریتی، مالکیت

 بروز موجب تستوسترون هورمون سطح و آندروژنیک ویژگی کهآنجایی از سوم، فرضیه به باتوجه ج(

 تأثیرگذار تجاری واحدهای غیرمالی و مالی عملکرد بر عوامل این و شودمی مدیران از متفاوت رفتارهای

 هاشرکت عامل مدیران به مربوط هایعکس تا شودمی پیشنهاد تهران بهادار اوراق بورس سازمان به است،

 برند. کاربه تستوسترون هورمون گیریاندازه برای را هاعکس تا دهد قرار گرانپژوهش اختیار در را

 آتی هایپژوهش برای پیشنهادهایی

 شود:می پیشنهاد زیر موارد آتی هایپژوهش انجام جهت

 ها.مالی شرکتعامل بر میزان استقراض و تأمینبررسی ویژگی آندروژنیک مدیران .1

 ها و مؤسسات مالی.آندروژنیک مدیران عامل بر حاکمیت بانکبررسی ویژگی  .2

 بررسی ویژگی آندروژنیک مدیران عامل بر فرار و اجتناب مالیاتی. .3

 پژوهش هایمحدودیت
 داشته وجود نیز هاییمحدودیت و مشکالت دیگر، علمی کارهای سایر همانند حاضر پژوهش انجام در

 است: زیر شرح به پژوهش هایمحدودیت ترینمهم است.
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 شاغل مدیران تمامی برای که بود پرسنلی عکس به نیاز مدیران آندروژنیک ویژگی گیریاندازه برای الف(

 نداشت؛ وجود تهران بهادار اوراق بورس در

 مرد عامل مدیران برای فقط لذا است، مردانه هورمون یک آندروژنیک ویژگی کهاین به باتوجه ب(

 بود. پذیرامکان تستوسترون هورمون سطح گیریاندازه
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The major objective of this study is to specifically investigate the effect of CEOs’ 

androgenic on the business unit's performance, and explore the moderating role of the 

corporate governance in this regard. Androgenic characteristic was used as the 

independent variable and was measured with testosterone hormone index. Photos of 

the CEOs were obtained via Google Images searcher and the WHR ratio of each 

manager was determined by using Image J software. Statistical population of the 

research is consist of all companies listed on Tehran Stock Exchange (TSE), and the 

statistical sample consists of 66 firms (594 year-firms) from 2010 to 2018. Structural 

equation method (SEM) and Smart PLS software were used to test the effects of 

variables. The findings showed that in the studied firms, androgenic characteristic and 

corporate governance have a significant positive and negative effect on the business 

unit’s performance, respectively. In addition, corporate governance has a significant 

and negative moderating effect on the relationship between androgenic characteristics 

and business unit’s performance. Also from two components of the corporate 

governance, the combination of shareholders, does not have any effect and 

combination of the board has a significant and negative moderating effect on the 

relationship. Whatever managers have a higher degree of narcissism and self-

confidence, they are able to obtain reward and confirmation of the stakeholders for 

better business unit’s performance. Corporate governance, with a negative effect on 

the firm’s performance and modifying this relationship, tries to control the 

performance and dimensions of the managers' androgenic characteristics. 
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