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Abstract

The Different ownership structure and remarkable increase of familyowned firms in recent years, necessitate doing numerous studies.
Therefore, this study investigates effectiveness of audit committee in these
types of firms compared to other firms. The sample of this study includes
32 family firms and 144 non-family firms listed in Tehran Stock Exchange
from 2015 to 2019. Data analysis and hypotheses test is based on the
multivariate regression model and panel data. Effectiveness of the audit
committee is measured by two criteria of return on assets (ROA) and
market value added (MVA). Audit committee measurement indicators
include the size of the audit committee, the financial expertise of audit
committee members, and the independence of the audit committee. The
results show that family involvement reduces the effectiveness of audit
committee size based on the criteria of return on assets and market value
added as well as the effectiveness of the financial expertise of the members
of the audit committee based on return on assets. However, the results
indicate that family involvement does not affect the effectiveness of the
Audit Committee's independence based on the criteria of return on assets
and market value added, as well as the effectiveness of the financial
expertise of the members of the Audit Committee based on the Market
Value Added.
Keywords: Family involvement, financial performance, corporate
governance, Audit committee.
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بررسی رابطه بین ویژگیهای کمیتة حسابرسی و عملکرد
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چکیده
تنوع ساااختار مالکیت و افزايش چشاامگیر شاارکتهای دارای مالکیت خانوادگی در سااالهای اخیر،
انجام پژوهشهای متعدد در اين خصااوص را ضااروری ساااختهاساات ،به همین دلیل ،پژوهش حاضاار به
بررسااای نقش سااااختار مالکیت (خانوادگی يا غیر خانوادگی بودن شااارکت) بر رابطه بین ويژگیهای
کمیته ح سابر سی و عملکرد شرکتها میپردازد .نمونه آماری پژوهش شامل  32شرکت خانوادگی و
 144شرکت غیرخانوادگی ا ست که برای دوره زمانی  1393تا  1397از میان شرکتهای پذيرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شاادهاند .تجزيه و تحلیل اطالعات و آزمون فرضاایهها با بهرهمندی
از الگوی رگرساایون چندمتغیره و دادههای ترکیبی انجام گرفتهاساات .عملکرد شاارکتها بر اساااس دو
معیار بازده دارايیها و ارزش افزوده بازار اندازهگیری می شود و منظور از ويژگیهای کمیته حسابرسی
نیز تخ صص مالی اع ضا و ا ستقالل آنها ا ست .نتايج حا صل از آزمون فر ضیهها حاکی از آن ا ست که
مالکیت خانوادگی ،رابطه بین اسااتقالل و تخصااص مالی اعضااای کمیته حسااابرساای را با بازده دارايیها
تعديل میکند .در حالیکه مالکیت خانوادگی بر رابطه بین اساااتقالل و تخصاااص مالی اعضاااای کمیته
حسابرسی با ارزش افزوده بازار تأثیرگذار نیست.
واژههای کلیدی :مالکیت خانوادگی ،عملکرد مالی ،حاکمیت شرکتی ،کمیته حسابرسی.
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10.22051/jera.2020.29610.2616:DOI
*استادیار حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران)e_seddighi@yahoo.com( ،
**دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران( ،نویسنده مسئول)
))mahdimahannejad@gmail.com

https://jera.alzahra.ac.ir

218

بررسی رابطه بین ویژگیهای کمیتة حسابرسی و ...

مقدمه
بررساای رسااوايیهای مالی شاارکتهايی نظیر انرون و وردکام و همچنین بحران مالی سااال
 ،2008موضوع حاکمیت شرکتی و به خصوص کمیته حسابرسی را در ارائه گزارشهای مالی
بهصاااورت صاااادقانه ،در کانون توجه قرار دادهاسااات (ويل بانکز و همکاران .)2017 ،در واقع
کمیته حسااابرساای به عنوان جزء اصاالی ساایسااتمهای اجرايی و حاکمیت شاارکتی مؤثر در نظر
گرفته میشاااود (اوکلی و همکاران .)2019 ،مساااؤلیت اصااالی کمیته حساااابرسااای نظارت
برگزارشگری مالی است تا اطمینان حاصل شود مديران با توجه به اصول اخالقی ،فعالیتهای
شرکت را گزارش میکنند تا عدم تقارن اطالعاتی کاهش يابد .عالوه بر تعدد اع ضا ،تخصص
مالی و اسااتقالل اعضااای کمیته حسااابرساای ،کمیته حسااابرساای به منابع مديريتی قابلتوجه و
تأثیرگذاری نیز نیاز دارد تا پیچیدگیهای مباحث گزارشگری مالی و حسابداری توسط اعضای
کمیته حسابرسی مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد (سلطانا.)2015 ،
از آنجاکه تجارتهای خانوادگی شاااامل دو سااایساااتم متفاوت خانواده و تجارت هساااتند،
ساختارهای اجرايی در شرکتهای خانوادگی با نمونه مشابه شرکتهای غیرخانوادگی تفاوت
دارند .با اين وجود ،تمايل زيادی برای اجرای ساختارهای مديريتی منا سب با ساير شرکتها،
در شااارکت های خانوادگی وجود دارد (ملین و نردکويسااات .)2007 ،اصاااالحات در بخش
حاکمیت شرکتی شرکتهای غیرخانوادگی ممکن است برای شرکتهای خانوادگی تناسبی
نداشااته باشااد ،به دلیل اينکه آنها با مشااکل وجود تضاااد منافع بین سااهامدار و مديرکمتر مواجه
هستند (علی و همکاران2007 ،؛ هو و کانگ .)2013 ،ساختارهای اجرايی شامل هیئتمديره و
کمیته های زير نظر آن به منظور نظارت بر فعالیت های مديريت و همچنین رفع تضااااد منافع
موجود مابین مالکان و مديران تشکیل شدهاند .بههرحال تجارتهای خانوادگی به ساختارهای
مديريتی و سازوکارهای اجرايی متفاوتی مانند مجامع خانوادگی نیاز دارند تا ديدگاههای اعضا
به اشتراک گذاشته شود و اختالف نظرها و تضادها میان اعضای خانواده از بین رفته و انسجام
و همبسااتگی میان آنها برقرار شااود (موسااتاکالیو و همکاران .)2002 ،بنابراين از لحاظ تجربی
بررسااای اين مسااائله حائز اهمیت اسااات که چگونه سااااختارهای اجرايی ،نقش مؤثری در
شااارکتهای خانوادگی ايفا میکنند .با توجه به اطالعاتی که در اين زمینه در اختیار اسااات،
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پژوهش حا ضر به دنبال پا سخگويی به اين پر سش ا ست که :آيا مالکیت خانوادگی رابطه بین
ويژگیهای کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت را تعديل میکند؟
بر اين اساس ،در ادامه مبانی نظری پژوهش و فر ضیههای آن بیان می شود و مطالعات در اين
زمینه مورد برر سی قرار میگیرد .بعد از بیان روش پژوهش و تعیین نمونه آماری ،مدل پژوهش
به همراه تعريف عملیاتی متغیرها شااارح داده میشاااود .در نهايت نیز نتیجهگیری از يافته های
پژوهش و پیشنهادهايی برای پژوهشهای آتی ارائه خواهد شد.
مبانی نظری پژوهش
مالکیت خانوادگی

رشد و توسعة شرکتهای خانوادگی در سالهای اخیر بسیار محسوس است ،بهطوری که در
حال حاضاار شاارکتهای خانوادگی  35درصااد شاارکتهای پردرآمد فورچون  500را شااامل
می شوند .به همین منظور در ب سیاری از ک شورهای جهان ،شاخصهای متفاوتی برای شنا سايی
اينگونه شااارکتها معرفی شااادهاسااات .درحالیکه در ايران بهدلیل شااافافیت پايین اطالعات
افشاااءشااده در خصااوص ماهیت و مالکیت شاارکتها ،تاکنون پژوهشهای اندکی با محوريت
شاارکتهای خانوادگی صااورت گرفتهاساات .يکی از ويژگیهای شاارکتهای سااهامی عام،
تفکیک مالکیت و کنترل است که میتواند موجب اختالفات نمايندگی شود .نظريه نمايندگی
بیان میکند در رابطهای که يک طرف (موکل) ،طرف ديگر (نماينده) را به خدمت میگیرد،
به علت وجود اختالف در منافع طرف های درگیر در قرارداد ،تضاااادمنافع افزايش میيابد .در
شرکتهای خانوادگی ،اعضای خانواده که مالک بخشی از سهام شرکتاند ،ب اهعن اوان م ادير
فعالیت میکنند ،بنابراين آنها هم مالک و هم نماينده هستند .تاا زمانی کاه از ايان ديادگاه باه
شرکت نگاه شود ،مشکل چندانی در روابط نماينده  -مالک به وجود نخواهد آمد (اندرسون و
ريب.)2003 ،
بر اساااس تئوری نمايندگی ،کمیته حسااابرساای نقش مهم و قابل توجهی در اجرای اصااول
حاکمیت شاارکتی در ارتقای ارزش شاارکت بر عهده دارد .کمیته حسااابرساای از طريق ارتقای
کیفیت اطالعات ،فعالیت شرکت را بهبود میبخ شد .کمیته ح سابر سی يکی از سازوکارهای
حاکمیت شاارکتی تلقی میشااود و شاارکتها و سااهامداران برای نظارت دقیقتر بر زمینههايی
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همچون ريسااک ،صااحت گزارشااگری مالی و رعايت الزامات قانونی و مقرراتی ،بر قضاااوت
اعضااای کمیته حسااابرساای اتکاء میکنند (جامعی و رسااتمیان .)1395 ،در پژوهشهای پیشااین
ويژگیهای کمیته حساااابرسااای و عملکرد شااارکت بدون تفکیک شااارکتهای خانوادگی و
غیرخانوادگی برر سی شده ا ست ،بنابراين در اين پژوهش سعی بر اين ا ست با برر سی ساختار
مالکیت شرکتها ،از اين ديدگاه به موضوع نگاه شود.
اندر سون و ريب در سال  2003میزان تملک هجده در صد از سهام عادی تو سط خانواده را
شرط تعريف شرکتهای خانوادگی عنوان نمودهاند .در شرايط کنونی ايران ،شرکتها برای
تعیین درصاااد معینی از میزان مالکیت در شااارکت های خانوادگی ،ابتدا بايد شااارايطی که
سهامداران نفوذ قابلمالحظهای بر شرکت دارند را بررسی نمايند .بند ششم استاندارد شماره 20
حسااابداری ايران به اين صااورت به اين مساائله پرداختهاساات« :اگر واحد ساارمايهگذار به طور
مسااتقیم يا غیرمسااتقیم (برای نمونه ،از طريق واحدهای تجاری فرعی) دسااتکم  20درصااد از
حقرآی واحد سارمايهپذير را در اختیار داشاتهباشاد ،فرض میشاود که از نفوذ قابلمالحظهای
برخوردار اسااات ،مگر اينکه نبود چنین نفوذی را بتوان به روشااانی اثبات کرد .برعکس ،اگر
واحد ساارمايهگذار به صااورت مسااتقیم يا غیرمسااتقیم (برای نمونه ،از طريق واحدهای تجاری
فرعی) کمتر از  20در صد حقرآی واحد سرمايهپذير را در اختیار دا شته با شد ،فرض می شود
که از نفوذ قابلمالحظهای برخوردار نی ست ،مگر اينکه وجود چنین نفوذی را بتوان به رو شنی
اثبات کرد .تعلق بخش قابلتوجه يا اکثريت سهام يک واحد سرمايهپذير به واحد ديگر ،لزوماً
مانع اعمال نفوذ قابلمالحظه توسط ساير سرمايهگذاران نمیشود».
تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی

در پژوهشهای پیشااین مشااخص شااد حضااور کارشااناسااان مالی در کمیتههای حسااابرساای،
مديريت سااود (اکساای و همکاران2003 ،؛ ساالطانا )2015 ،و همچنین ارائه مجدد صااورتهای
مالی (آگراوال و چادها )2005 ،را کاهش میدهد .از سااوی ديگر ،شاارکتهای خانوادگی با
مالکیت خانوادگی باال ،عدم تقارن اطالعاتی کمتری نسبت به شرکتهای غیرخانوادگی دارند
که به دلیل عدم تفکیک بخشهای نظارت و مالکیت از هم ،محقق میشااود (علی و همکاران،
 .)2007براين اساااس احتمال اينکه صااورتهای مالی فاقد خطاهای مهم و قابل توجهی باشااد
کمتر بوده و در نتیجه نیاز کمتری به وجود کار شنا سان مالی کمیته ح سابر سی برای نظارت بر
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تهیه صاااورتهای مالی وجود دارد .ويژگیهايی برای شااارکتهای خانوادگی وجود دارد که
احتمال سااوءاسااتفاده مديريت را کاهش میدهد .اگر نظارت بر فعالیتهای شاارکت ،به دانش
کافی از فعالیتهای آن نیاز داش اته باش اد ،اعض اای خ اانواده درشرکتهای خانوادگی دارای
بیشترين میزان دانش هستند (اندرسون و ريب .)2003 ،عالوه بر اين ،مشارکت اعضای خانواده
و تصااادی بلندمدت آنها ،باعث میشاااود تا از اين موقعیت اساااتفاده کنند و از دانش مختص
شرکت در زمینه گزار شگری مالی بهره برند (بارتئلومیو سز و تانو سکی .)2006 ،در مقابل ،اين
دانش اين امکان را فراهم میکند که به شاااکل مؤثرتری مديران را کنترل کرده و روش های
گزارشااگری مناسااب را انتخاب کنند تا ارزشهای حسااابرساای را به عنوان يک روش کنترلی،
بهبود ببخ شد .براين ا ساس انگیزه مديران برای مديريت سود و پنهان کردن رفتارهای فر صت
طلبانه با هزينه ساااهامداران در شااارکتهای خانوادگی نسااابتاً پايین اسااات .بهاينترتیب حجم
فعالیتهای کنترلی توسط اعضای کمیته حسابرسی بسیار کاهش میيابد.
استقالل کمیته حسابرسی

استقالل کمیته حسابرسی در جهت اطمینان حاصل کردن از يکپارچگی فرآيند گزارشگری
مالی نقش قابل توجهی ايفا میکند ،زيرا امکان دارد مديريت در جهت منافع شاااخصااای خود
اطالعات حسابداری را دستکاری نمايد .بنابراين کمیته حسابرسی مستقل میتواند از درست و
منصفانه بودن صورتهای مالی اطمینان حاصل کند .همچنین ،جاگی و لیانگ ( )2007معتقدند
اگر اع ضای خانواده بر کمیته ح سابر سی شرکت م سلط با شند اثربخ شی فرآيند نظارت کمیته
حساابرسای به شاکل قابل توجهی کاهش میيابد که ممکن اسات به دلیل حس و یفهشانا سی
اعضای کمیته حسابرسی در برابر اعضای خانواده باشد .البته بعید به نظر میرسد اعضای مستقل
کمیته حسابرسی نیز در مقابل اعضای خانواده قرار بگیرند و بر خالف خواسته آنها عمل کنند،
زيرا تمديد قرار داد آنها به روابط فردی با اع ضای خانوادهای ب ستگی دارد که آنها را ا ستخدام
کردهاند .بنابراين اعضای مستقل بايد وفاداری و و یفهشناسی را در قبال کنترل اعضای خانواده
به اثبات بر سانند که در اين صورت اثربخ شی کمیته ح سابر سی صرفنظر از اندازه و تنوع آن تا
حدودی تقلیل میيابد .بههر حال اگرچه ا ستقالل کمیته ح سابر سی ،فر صتهای بی شتری برای
بیان ديدگاههايی در ارتباط با چگونگی کنترل فعالیتهای شااارکت فراهم میکند ولی ممکن
است اين مورد برای شرکتهای خانوادگی صدق نکند .در شرکتهای خانوادگی راهکارها و
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ابزارهای غیر رسااامی مثل دورهمی های خانوادگی و مجامع خانوادگی میتواند روند انتقال
اطالعات و دانش را م یان مديران خانواده برای نظارت بر فعال یت های تجاری تساااهیل کند
(هابرشوون و ويلیامز .)1999 ،در اين رابطه انتظار میرود جلسات خانوادگی ،بیشتر از جلسات
رساامی توسااط هیئتمديره و اعضاای کمیته حسااابرساای برگزار شااود .در مقابل ،نیاز به اجرای
ابزارهای نظارتی ديگر توساااط هیئتمديره و اعضاااای کمیته حساااابرسااای را کاهش میدهد.
بنابراين در مقايسااه با شاارکتهای غیرخانوادگی ،اسااتقالل کمیته حسااابرساای در شاارکتهای
خانوادگی از تأثیرگذاری کمتری برخوردار است.
پیشینه تجربی پژوهش
برخی از م طال عات اخیر به بررسااای تأثیر ويژگی های مختلف برعملکرد و ارزش انواع
شااارکت ها از جمله شااارکت های خانوادگی پرداختهاند .به عنوان نمونه ،اوکلی و همکاران
( )2019در مطالعهای به بررسااای رابطه بین ويژگیهای کمیته حساااابرسااای و عمکرد مالی در
شرکتهای خانوادگی بريتانیايی پرداختند .نتايج آنها نشان میدهد که اندازه ،تخصص مالی و
تعداد جلساااات کمیته حساااابرسااای به طور مثبت و معناداری با عملکرد مالی شااارکت های
غیرخانوادگی در ارتباط ا ست در حالیکه اندازه کمیته ح سابر سی با عملکرد مالی شرکتهای
خانوادگی دارای رابطه معکوس و معناداری میباشد.
وانگ و شاایلر ( )2017در مطالعهای به بررساای رابطه مالکیت خانوادگی و عملکرد مالی در
بازارهای نو هور با رويکرد متاآنالیز پرداختند .نتايج آنها نشاااان میدهد که تمرکز مالکیت
خانوادگی موجب بهبود نظارت بر عملکرد مديران شااده و با ايجاد توازن بین منافع سااهامداران
عمده و اقلیت باعث بهبود عملکرد شرکت در بازارهای نو هور میگردد.
بالنکو -مازاگیتوز و همکاران ( )2016در پژوهشااای اثر تضاااادهای نمايندگی بین مالکان
خانوادگی فعال در مديريت شرکت و مالکان غیرفعال را بر عملکرد شرکت در بین شرکتهای
اسپانیايی مورد بررسی قرار دادند .نتايج پژوهش نشان داد که مديران دارای مالکیت خانوادگی
و نیز مکانیزم های حاکم یت خانوادگی تأثیری مث بت بر عملکرد شااارکت دارد .نتیجه ديگر
پژوهش از تأثیر مثبت کنترل مالکان غیرفعال نسبت به مالکان خانوادگی فعال حکايت میکند.

پژوهشهای تجربی حسابداری ،سال یازدهم ،شماره  ،40تابستان 1400

223

حامدی و هینین ( )2015در پژوهشااای به بررسااای تأثیر تمرکز مالکیت بر عملکرد شااارکت
پرداختند .در اين پژوهش چنین نتیجهگیری شاااد که تمرکز مالکیت در کل نمونه (مجموع
خانوادگی و غیرخانوادگی) بر عملکرد شرکت تأثیر مثبتی دارد و در شرکتهای غیرخانوادگی
نیز تأثیرآن مثبت است .اين در حالی است که تأثیرتمرکز مالکیت در شرکتهای خانوادگی بر
عملکرد منفی میباشد.
اندرسااون و ريب ( )2003در پژوهشاای با عنوان "مقايسااه عملکرد شاارکتهای خانوادگی و
غیرخانوادگی" با اسااتفاده از نمونهای متشااکل از  120شاارکت نشااان دادند که شاارکتهای
خانوادگی در مقايسه با شرکتهای غیرخانوادگی دارای عملکرد بهتری میباشند .افزون بر اين
آنها به يک رابطه غیر خطی بین عملکرد شرکت و درصد مالکیت خانوادگی پی بردند و نشان
دادند چنانچه اعضای خانواده به عنوان عضو هیئتمديره انتخاب شوند عملکرد شرکت بهتر از
حالتی است که اعضای غیرخانواده عضو هیئتمديره باشند.
شیروانی و سروشيار ( )1398در پژوه شی به برر سی تأثیر تمرکز مالکیت در شرکتهای
غیر خانوادگی و نیز شااار کت های خانوادگی ( با مدير عا مل خانوادگی و غیر خانوادگی) بر
عملکرد شااارکت پرداختند .نتايج آنها حاکی از آن اسااات که تمرکز مالکیت بر عملکرد در
شرکتهای خانوادگی (با مديرعامل خانوادگی و مديرعامل غیرخانوادگی) و نیز شرکتهای
غیرخانوادگی تأثیر معناداری ندارد .همچنین نتايج آنها نشااان میدهد که مالکیت خانوادگی بر
عملکرد شرکتهای خانوادگی با مديرعامل خانوادگی و شرکتهای خانوادگی با مديرعامل
غیرخانوادگی تأثیر معناداری ندارد.
فخاری و فصاایح ( )1395به مطالعه تأثیر مالکیت خانوادگی بر ساااختار ساارمايه شاارکتهای
پذيرفتهشاااده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختهاند .يافتهها حاکی از آن اسااات که مالکیت
خانوادگی تأثیر مثبت و معناداری بر ساختار سرمايه شرکتها دارد.
پژوهش خواجوی و همکاران ( )1392بر رابطه مالکیت خانوادگی ،ترکیب هیئت مديره و
کیفیت گزارشااگری مالی متمرکز اساات .نتايج بهدساات آمده بر عدم تأثیر حاکمیت و کنترل
خانوادگی بر رابطه بین ترکیب هیئتمديره و کیفیت گزارشگری مالی داللت دارد.
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نماازی و محمادی ( )1389کیفیات ساااود و باازده را برای شااارکاتهاای خاانوادگی و
غیرخانوادگی مورد بررسی قرار دادند و دريافتند که کیفیت سود و بازده سهام در شرکتهای
خانوادگی در مقايسه با شرکتهای غیرخانوادگی ،تفاوت معناداری ندارند.
با تو جه به اين که در پژوهش های داخلی اين موضاااوع که تغییر در مالک یت شااار کت ها
( خانوادگی و غیر خانوادگی بودن مالک یت) چه تأثیری بر راب طه بین ويژگی های کمی ته
حسابرسی و عملکرد شرکت دارد ،مورد تحلیل و بررسی واقع نشده است و از طرفی در کشور
ايران ،به دلیل ساختارهای متفاوت مالکیتی و روند خ صو صی شدن برخی شرکتها ،برر سی
اين موضوع نیازی اساسی به نظر میرسد .برای دستیابی به اين مهم در اين نوشتار ،فرضیةهای
زير مطرح و آزمون میشود.
فرضیههای پژوهش
فرضیه اول :مالکیت خانوادگی ،رابطه بین استقالل کمیته حسابرسی و نرخ بازده دارايیها (به
عنوان شاخص عملکرد مالی شرکت) را تعديل میکند.
فرضاایه دوم :مالکیت خانوادگی ،رابطه بین تخصااص مالی اعضااای کمیته حسااابرساای و نرخ
بازده دارايیها (به عنوان شاخص عملکرد مالی شرکت) را تعديل میکند.
فرضیه سوم :مالکیت خانوادگی ،رابطه بین استقالل کمیته حسابرسی و ارزش افزوده بازار (به
عنوان شاخص عملکرد اقتصادی شرکت) را تعديل میکند.
فرضاایه چهارم :مالکیت خانوادگی ،رابطه بین تخصااص مالی اعضااای کمیته حسااابرساای و
ارزش افزوده بازار (به عنوان شاخص عملکرد اقتصادی شرکت) را تعديل میکند.
روش پژوهش
اين پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش ،علّی ا ست .از لحاظ روش
استدالل نیز اين پژوهش از نوع پژوهشهای استقرايی است که با استفاده از مشاهده اجزايی از
جامعه (نمونه) نساابت به ارائه الگويی برای کل جامعه اقدام مینمايد .پژوهش حاضاار ،از لحاظ
تئوری ،در زمره پژوهش های اث باتی قرار دارد .به منظور تجز يه و تحل یل داده ها و آزمون
فر ضیههای پژوهش از مدل رگر سیون خطی چندگانه ا ستفاده شدها ست .برای برر سی وجود
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رابطه همب ستگی بین متغیرها از تحلیل رگرسیون به طريق دادههای ترکیبی پانل و آزمون Fلیمر
ا ستفاده شدها ست .جامعه آماری اين پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذيرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران میباشا اد .در اين پژوهش برای اينکه نمونه آماری يک نماينده مناساااب از
جامعه آماری مورد نظر باشد ،از شرکتهايی انتخاب شدهاند که:
 )1هلدينگ ،سرمايهگذاری و واسطهگری مالی ،بیمه ،لیزينگ و صنعت بانکداری نباشند،
 )2در طول دوره پژوهش سال مالیشان تغییر نکرده باشد،
 )3در طول دوره پژوهش فعالیت مستمر داشته باشند،
 )4دادههای مورد نظر آنها در دسترس باشند،
 )5شرکتهايی که پايان سال مالی آنها پايان اسفند هر سال باشد،
 )6قبل از سال  1393در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفتهشده باشند.
با در نظر گرفتن معیارهای فوق 176 ،شرکت ( شامل  32شرکت خانوادگی و  144شرکت
غیرخانوادگی) به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شااادهاند .بنابراين مشااااهدات پژوهش طی بازه
زمانی  1393لغايت  1397به  880سااال  -شاارکت میرسااد ،اگرچه بايد يادآوری کرد در اين
پژوهش تا حااااااد امکااااااان دادههای پرت ( 36مورد) از طريق نمودار جعبهای حذف شاادند.
دادههای موردا ستفاده در اين پژوهش از بانک اطالعاتی ره آورد نوين و سايت اطالع ر سانی
شرکت بورس استخراج گرديده است.
مدلهای پژوهش و متغیرهای آن
مدل رگرساایون و اجزای آن ،جهت آزمون فرضاایههای پژوهش به صااورت زير میباشااد.
همچنین تعريف متغیرهای پژوهش در نگاره ( )1ارائه شدهاست.
Firm Performance = α + β1 FAMILYFIRM + β2 ACIND + β3 ACX + β4
ACIND*FAMILYFIRM + β5 ACX*FAMILYFIRM +ϒContorols + ε
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نگاره ( :)1تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
عملکرد
بازده دارايیها ()ROA
ارزش افزوده بازار ()MVA

سود خالص تقسیم بر جمع دارايیها
میانگین ارزش بازار حقوق صاحبان سهام طی سال منهای میانگین ارزش دفتری
حقوق صاحبان سهام

براساس پژوهش اندرسون و ريب ( )2003و نمازی و مقیمی ()1398
مالکیت خانوادگی ()FAMILYFIRM
مطابق با پژوهش نمازی و محمدی ( ،)1389در اين پژوهش شرکتهايی خانوادگی محسوب میشوند که دستکم حائز
يکی از شرايط زير باشند:
 .1يک يا چند نفر از اعضای يک يا دو خانواده ،مالک حداقل  %20از سهام شرکت باشند ،مگر اينکه با وجود تملک
حداقل  %20سهام ،نفوذ قابلمالحظه يا کنترل بر شرکت را نداشته باشند،
 .2حداقل  %50از اعضای هیئتمديره ،از اعضای يک خانواده باشند ،و يا
 .3به نحوی ،نفوذ قابلمالحظه و يا کنترل بر شرکت توسط اعضای خانواده ثابت شود ،حتی اگر مالکیت اعضای خانواده
کمتر از  %20باشد.
دراين شاخص ارزش يک برای شرکتهای خانوادگی و ارزش صفر برای شرکتهای غیرخانوادگی در نظر گرفته میشود.
کمیته حسابرسی
استقالل کمیته حسابرسی ))ACIND
تخصص مالی اعضای کمیته
حسابرسی ()ACX

نسبت اعضای مستقل کمیته حسابرسی
نسبت متخصصان مالی مستقل کمیته حسابرسی

براساس پژوهش کاسنادی و همکاران ( )2016و جامعی و رستمیان ()1395
متغیرهای کنترل
اندازه شرکت ()SIZE

لگاريتم طبیعی جمع دارايیها

اندازه هیئتمديره))BSIZE

تعداد اعضای هیئتمديره

استقالل هیئتمديره ()OUTDIR

نسبت اعضاء غیرمو ف هیئتمديره

سن شرکت ()AGE

لگاريتم طبیعی عمر شرکت از زمان تأسیس
فروش سال () - t-1فروش سال ()t

نرخ رشد فروش ()S. GROWTH

فروش سال ()t-1
مطابق پژوهش بولو و باباجانی ( )1391به دلیل شرايط داخلی کشور ،جايگزين متغیر
هزينههای تحقیق و توسعه که يکی از شاخصهای رشد شرکت میباشد ،شدهاست.

براساس پژوهش کاسنادی و همکاران ( )2016و جامعی و رستمیان ()1395

یافتههای پژوهش
آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در نگاره ( )2ارائه شدهاست.
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نگاره ( :)٢خالصه آمار توصیفی
شرکتهای غیرخانوادگی ()1

متغیرهای
پژوهش

انحراف

شرکتهای خانوادگی ()2

اختالف

انحراف

میانگین

معیار

()1( – )2
0/045

میانگین

میانه

ROA

0/104

0/080

0/088

*MVA

0/471

0/300

0/683

0/342

ACIND

0/702

0/670

0/230

0/288

0/330

ACX

0/878

1

0/184

0/367

0/400

0/459

SIZE

14/697

14/420

1/390

13/317

13/245

1/089

1/380

BSIZE

5/020

5

0/201

5/100

5

0/423

-0/080

OUTDIR

0/665

0/600

0/152

0/645

0/600

0/201

0/020

AGE

3/336

3/370

0/572

0/710

3/820

0/315

-0/375

S. GROWTH

0/260

0/200

0/339

0/184

0/120

0/319

0/075

FAMILYFIRM

0

0

0

1

1

0

--

تعداد

687

معیار

میانگین

میانه

0/060

0/040

0/073

0/060

0/729

0/129

0/373

0/414
0/511

157

--

*در هنگام آزمون فرضیهها ،اين متغیر براساس جمع دارايیها همگن شدهاست.

آزمون فرضیهها
در اين پژوهش باتوجه به نتايج حاصااال از آزمون چاو که در نگارههای ( )3و ( )4به نمايش
درآمدهاساات ،سااطح معناداری Fلیمر بیشااتر از  5درصااد بوده و میبايساات از روش دادههای
تلفیقی ا ستفاده شود .باتوجه به اين نوع از دادهها ،از آزمون ها سمن ا ستفاده ن شدها ست .جهت
برر سی هم سانی واريانس ،آزمون ن سبت را ستنمايی ( )LRو به منظور ارزيابی خود همب ستگی
سااريالی بین اجزا اخالل از آزمون دوربین واتسااون اسااتفاده میشااود .مطابق با نگارههای ( )3و
( ،)4در تمامی الگوهای رگرسیون پژوهش ،ناهمسانی واريانس وجود دارد از اينرو ،برای رفع
مشااکل ناهمسااانی واريانس ،از روش حداقل مربعات تعمیميافته اسااتفاده میشااود .در نهايت با
توجه به تعداد باالی نمونه و قضاایه حد مرکزی ،انحراف از فرض نرمال بودن جمالت پسااماند
معموالً بیاهمیت و پیامدهای آن ناچیز اساات .زياد بودن همبسااتگی بین متغیرهای مسااتقل در
يک مدل رگر سیون احتماالً منجر به مخدوش شدن نتايج می شود .در اين پژوهش همب ستگی
بیش از  50درصد مشاهده نگرديد.
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در نگاره ( )3نتايج تخمین مدل اول ارائه شدهاست .ضريب متغیر تعاملی مالکیت خانوادگی
و ا ستقالل کمیته ح سابر سی ( )0/023و آماره  )2/255( tکمتر از سطح خطای پذيرفته شده به
د ست آمدها ست ،از اين رو معناداری متغیر م ستقل در سطح اطمینان  95در صد تأيید می شود.
باتوجه به معناداری متغیر تعاملی مالکیت خانوادگی و استقالل کمیته حسابرسی ،بنابراين فرضیه
اول پژوهش تايید میشااود .همچنین ضااريب متغیر تعاملی مالکیت خانوادگی و تخصااص مالی
اعضای کمیته حسابرسی ( )-0/127و آماره  )-12/410( tکمتر از سطح خطای پذيرفته شده به
د ست آمدها ست ،از اين رو معناداری متغیر م ستقل در سطح اطمینان  95در صد تأيید می شود.
بنابراين فرضیه دوم پژوهش نیز تايید میشود.
نگاره ( :)3نتایج تخمین مدل اول ،آزمون فرضیههای اول و دوم
ROA= α + β1 FAMILYFIRM + β2 ACIND + β3 ACX + β4 ACIND*FAMILYFIRM +
β5 ACX*FAMILYFIRM +ϒContorols + ε

متغیر

ضرايب

آماره T

معناداری

مقدار ثابت مدل

-0/136

-1/678

0/094

مالکیت خانوادگی

-0/035

-1/456

0/146

استقالل کمیته حسابرسی

0/021

10/772

0/000

تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی

0/025

3/545

0/000

0/023

2/255

0/024

-0/127

-12/410

0/000

اندازه شرکت

0/008

1/874

0/061

اندازه هیئتمديره

0/017

5/527

0/000

استقالل هیئتمديره

0/007

0/733

0/464

سن شرکت

0/003

0/655

0/512

نرخ رشد فروش

0/040

10/739

0/000

اثر تعاملی مالکیت خانوادگی و استقالل کمیته
حسابرسی
اثر تعاملی مالکیت خانوادگی و تخصص مالی اعضای
کمیته حسابرسی

228/597

سطح معناداریF

0/000

0/506

سطح معناداری آزمون چاو

0/730

85/229

سطح معناداریLR

0/000

1/903

ضريب تعیین

0/548
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به صااورت خالصااه نتايج حاصاال از برازش مدل اول پژوهش بیانگر آن اساات که مالکیت
خانوادگی ،موجب تقويت و افزايش رابطه بین اساااتقالل کمیته حساااابرسااای و بازده دارايیها
می شود و از سوی ديگر رابطه بین تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی و بازده دارايیها را
کاهش میدهد .عالوه بر اين هر دو متغیر ا ستقالل و تخ صص مالی اع ضای کمیته ح سابر سی
رابطه مثبت و معناداری با نرخ بازده دارايیها دارند.
نگاره ( :)4نتایج تخمین مدل دوم ،آزمون فرضیههای سوم و چهارم
MVA = α + β1 FAMILYFIRM + β2 ACIND + β3 ACX + β4 ACIND*FAMILYFIRM +
β5 ACX*FAMILYFIRM +ϒContorols + ε

متغیر

ضرايب

آماره T

معناداری

مقدار ثابت مدل

-0/705

-0/421

0/674

مالکیت خانوادگی

0/047

0/246

0/806

استقالل کمیته حسابرسی

0/084

2/202

0/028

تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی

0/005

0/074

0/941

-0/252

-1/790

0/074

0/108

0/611

0/541

اندازه شرکت

-0/052

-1/220

0/223

اندازه هیئتمديره

0/032

2/003

0/046

استقالل هیئتمديره

-0/028

-0/798

0/425

سن شرکت

0/500

1/732

0/084

نرخ رشد فروش

0/064

13/363

0/000

اثر تعاملی مالکیت خانوادگی و استقالل کمیته
حسابرسی
اثر تعاملی مالکیت خانوادگی و تخصص مالی
اعضای کمیته حسابرسی

687/936
1/595

سطح معناداریF
سطح معناداری آزمون
چاو

0/000
0/173

101/145

سطح معناداریLR

0/000

1/616

ضريب تعیین

0/818

در نگاره ( )4نتايج تخمین مدل دوم ارائه شدهاست .ضريب متغیر تعاملی مالکیت خانوادگی
و استقالل کمیته حسابرسی ( )-0/252و آماره  )-1/790( tبیشتر از سطح خطای پذيرفتهشده به
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دست آمدهاست ،از اين رو معناداری متغیر مستقل در سطح اطمینان  95درصد تأيید نمی شود،
بنابراين فر ضیه سوم پژوهش پذيرفته نمی شود .در فر ضیه چهارم پژوهش نیز با توجه به آماره t

( )0/611ضريب متغیر تعاملی مالکیت خانوادگی و تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی که
بیشتر از سطح خطای پذيرفته شده به دست آمدهاست ،معناداری متغیر مستقل در سطح اطمینان
 95درصد تأيید نمی شود و فرضیه چهارم پژوهش نیز پذيرفته نمی شود .همچنین نتايج در مورد
متغیرهای مستقل نیز تنها بین متغیر استقالل اعضای کمیته حسابرسی با ارزش افزوده بازار رابطه
مثبت و معناداری وجود دارد.
نتیجهگیری
بر اساااس تئوری نمايندگی ،کمیته حسااابرساای نقش مهم و قابل توجهی در اجرای اصااول
حاکمیت شرکتی و ارتقای ارزش شرکت ،از طريق ارتقای کیفیت اطالعات بر عهده دارد .از
آنجاکه تجارتهای خانوادگی شامل دو سیستم متفاوت خانواده و تجارت هستند ،ساختارهای
اجرايی در شرکتهای خانوادگی با نمونه مشابه شرکتهای غیرخانوادگی تفاوت دارند .با اين
وجود ،تمايل زيادی برای اجرای سااااختارهای مديريتی مناساااب با سااااير شااارکت ها ،در
شااارکتهای خانوادگی وجود دارد .در شااارکتهای غیرخانوادگی ،کمیته حساااابرسااای از
آنجايیکه به کاهش تضااااد میان ساااهامداران و مديران از طريق کنترل و نظارت بر فرآيند
گزار شگری مالی کمک میکند نق شی حیاتی در اين زمینه ايفا مینمايد ،اما کمیته ح سابر سی
برای شرکتهای خانوادگی به دلیل اينکه اين نوع شرکتها ،سازوکارهای کنترلی و نظارتی
خاص خود را دارند ممکن است کاربردی نداشته باشد.
همانگونه که در بخش يافتهها مشاااهده شااد ،مالکیت خانوادگی ،رابطه بین تخصااص مالی
اعضاااای کمیته حساااابرسااای و بازده دارايیها را کاهش میدهد که يافتههای پژوهش دراين
خصااوص با نتايج مطالعات اوکلی و همکاران ( )2019مطابقت ندارد .عالوه براين نتايج نشااان
داد که مالکیت خانوادگی موجب تقويت و افزايش رابطه بین استقالل کمیته حسابرسی و بازده
دارايیها می شود اما بر رابطه بین ا ستقالل و تخ صص مالی اع ضای کمیته ح سابر سی با ارزش
افزوده بازار تأثیر گذار نیسااات که در اين مورد با نتايج مطالعات اوکلی و همکاران ()2019
منطبق میبا شد .شايد بتوان اين مو ضوع را اينگونه تف سیر کرد که عوامل متعددی مانند رکود
اقتصادی ،بیثباتی بازار ،تحريمهای اقتصادی و ...بخش بزرگی از شرايط عملکردی شرکت را
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خارج از کنترل مديران کردها ست و بنابراين نقش خانوادگی يا غیر خانوادگی بودن مالکیت و
نیز قابلیتها و توانمندیهای آن تا حدودی کمرنگ شدهاست ( شیروانی و سروشيار.)1398 ،
بر اين اسااااس تعديل روابط بین ويژگیهای کمیته حساااابرسااای و معیارهای عملکرد ،توساااط
مالکیت خانوادگی نیز کمتر میشود.
باتوجه به گساااترش شااارکتها با مالکیت خانوادگی در بورس اوراق بهادار تهران و توجه
کمتر بر اين نوع سااختار مالکیت ،پیشانهاد میشاود اين نوع مالکیت از جنبههای مختلفی مورد
برر سی قرار گرفته و مطالعه تطبیقی در مورد و ضعیت شرکتهای خانوادگی و غیرخانوادگی
در بورس اوراق بهادار تهران در مقاي سه با ساير ک شورها خالی از فايده نخواهد بود .باتوجه به
گساااترش شااارکتها با مالکیت خانوادگی در بورس اوراق بهادار تهران به ساااازمان بورس و
اوراق بهادار تهران پیشنهاد میشود با ارائه شاخصهای مرتبط با مالکیت خانوادگی و رتبهبندی
شرکتهای پذيرفته شده از منظر ساختار مالکیت ،شرايط الزم برای آگاهی سرمايهگذاران از
اين نوع مالکیت و پیامدهای آن فراهم شود .همچنین الزام افشاء تعداد جلسات کمیته حسابرسی
به عنوان يک متغیر مهم در ويژگیهای کمیته حسااابرساای را به ناشااران بورساای ابالغ نمايد.
همچنین باتوجه به نقش سهامداران خانوادگی در ر شد و تو سعه اقت صادی ،شرايط الزم برای
آگاهی سرمايهگذاران از اين نوع مالکیت و پیامدهای آن فراهم شود.
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