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گیری، دسترسی به اطالعات است. بدون دسترسی به تصمیم یکی از نیازهای اساسی در فرآیند -چکیده

کنند نیازمند اطالعات مالی فعالیت میشود. کسانی که در حوزه اطالعات تصمیمات به نتایج بهینه منجر نمی

-مالی هستند. این افراد ممکن است در مورد اطالعات مالی گزارش شده قضاوت کنند یا برمبنای آن تصمیم

روند. کار میکننده و برای مقاصد گوناگون بههای مختلف استفادهگیری نمایند. اطالعات مالی توسط گروه

ابی و تعیین تأثیر معامالت با اشخاص وابسته بر تعامل بین مالکیت هدف اصلی پژوهش تجربی حاضر ارزی

(، 2018خانوادگی و کیفیت سود بوده و درصدد آن بوده است تا براساس مطالعات قبلی مانیر و همکاران )

کنندگی معامالت با اشخاص وابسته ارزیابی نماید. رابطه مالکیت خانوادگی با کیفیت سود را با نقش تعدیل

های مورد باشد. دادههای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میه آماری این پژوهش، شرکتجامع

-پس علی و همبستگی نوع از پژوهش اند. روشتحلیل گردیده 1831الی  1812های مطالعه این پژوهش سال

ها آشکارگردید که است. پس از تحلیل داده رگرسیون و همبستگی آزمون ها،فرضیه آزمون روش و رویدادی

دار معامالت با اشخاص وابسته بر رو تأثیر معنیداری ندارد. از اینمالکیت خانوادگی با کیفیت سود رابطه معنی

 تعامل بین مالکیت خانوادگی و کیفیت سود مشاهده گردید.

 معامالت با اشخاص وابسته، ساختار مالکیت، مالکیت خانوادگی، کیفیت سود. :واژگان کلیدی

 

 مقدمه
رسانی مانند گزارش هیات مدیره، های مالی است و سایر ابزارهای اطالع گزارشگری مالی فراتر از صورت

شود. گزارشگری مالی فقط یک محصول نهایی  می رسانی اینترنتی را شاملهای ادواری و اطالع گزارش
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عوامل زیادی بر کیفیت ارائه شده است  شکل یککه در  نیست، بلکه فرآیندی متشکل از چند جزء است

گزارشگری مالی تأثیرگذار هستند همچنین گزارشگری مالی نیز بر عوامل مختلفی تأثیرگذار است. یکی از 

اهداف گزارشگری مالی تسهیل تخصیص بهینه سرمایه در اقتصاد است. طی تحقیقات مختلف رابطه بین 

و ارزیابی قرار گرفته است. رویکرد اصلی در ها مورد بررسی  کیفیت سود و متغیرهای مالی و غیرمالی شرکت

این پژوهش بررسی تأثیر معامالت با اشخاص وابسته بر تعامل بین مالکیت خانوادگی و کیفیت سود 

پی پاسخ به این سؤال است که معامالت با اشخاص  باشد. بنابراین، پژوهش حاضر در های نمونه می شرکت

 و کیفیت سود چه تأثیری دارد؟وابسته بر تعامل بین مالکیت خانوادگی 

 

 مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش

 پیشینه نظری

ادبیات پژوهش در چهار بخش معامالت با اشخاص وابسته، مالکیت خانوادگی و کیفیت سود و برگزیده 

 بررسی قرارگرفته است:  پیشینه تحقیقات گذشته مورد

ها است. گونه شرکتخانوادگی، تعریف این هایترین مسأله در تحقیقات مربوط به شرکتمهم 

توان تعریف کرد. عضویت اعضای خانواده در هیأت  های گوناگون، میهای خانوادگی را از جنبه شرکت

خانواده در شرکت، از   مدیره، درصد مالکیت سهم از سوی اعضای خانواده و کنترل یا نفوذ قابل مالحظه

 ،1طور مثال )اهرهاردت و نواکبه  شود.  آن، تعریف می  وسیلههای خانوادگی به عواملی است که شرکت

اند که یک یا چند نفر از یک یا دو خانواده، صاحب  هایی تعریف نموده های خانوادگی را شرکت شرکت

میزان تملک هجده درصد  2008در سال  2حداقل پنجاه درصد از حقوق صاحبان سهام باشند. اندرسون و ریب

 8اند. ویاللونگا و آمیت های خانوادگی عنوان نموده دی توسط خانواده را شرط تعریف شرکتاز سهام عا

شرکتی که مؤسس یا یکی از اعضای نسبی یا سببی »اند: طور تعریف نموده(، شرکت خانوادگی را این2005)

فردی یا صورت درصد از سهام شرکت، به 6خانواده، عضو هیأت مدیره، مدیر اجرایی یا مالک حداقل 

در پژوهش خود شرکتی را خانوادگی تعریف نموده که میزان زیادی از  1در همین سال ونگ«. گروهی باشند

                                                             
1- Ayrardt and Novak 

2- Anderson and Ribe 

3- Villeonga and Amit 
4- Wang 
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شرکت،   طور فعالی، در مدیریت و هیأت مدیرهسهام آنان، در دست اعضای خانواده باشد و این افراد به

 مشارکت داشته باشند.

خانوادگی دکس »های بورس آلمان شاخص  داده گران و انتشاردهندگان مرکز تحلیل 2010در سال 

-عنوان خانوادگی معرفی  میهای خانوادگی ارایه نمود که طبق آن شرکتی به را برای تعریف شرکت« 1پالس

 شود که یکی از دو شرط زیر را دارا باشد:

 درصد سهام عادی را دراختیار داشته باشد؛ و یا 26الف( خانواده موسس حداقل 

درصد از سهام عادی را در اختیار  6اعضای خانواده در هیأت مدیره عضویت داشته و حداقل یکی از  ب(

 داشته باشد.

کند، عنوان می 20استاندارد حسابداری شماره  1در ایران، کمیته تدوین استانداردهای حسابداری در بند 

صورت را داشته باشند، در این پذیردرصد از قدرت رأی در واحد سرمایه 20که سهامداران حداقل  در صورتی

 بر شرکت نفوذ قابل مالحظه دارند.

ای از های سهامی عام ملزم به تشکیل هیأت مدیره قانون تجارت ایران کلیه شرکت 102 همچنین طبق مادۀ 

توان استنباط نمود،  نفر باشند، لذا منطقاً می 6بایست تعداد این هیأت حداقل  باشند که می صاحبان سهام می

عنوان یکی از اعضای هیأت مدیره مطرح و از این درصد سهام شرکت باشد به 20چه سهامداری مالک نانچ

 تواند بر عملیات شرکت اعمال کنترل نماید.طریق می

های ایرانی و استفاده از نظرات خبرگان، در  با توجه به مطالبی که ذکر شد، و پس از بررسی شرایط شرکت

 های خانوادگی در ایران استفاده شده است: ر برای تعریف شرکتاین پژوهش از دو شرط زی

 درصد سهام عادی شرکت باشد؛ و یا  20الف( سهامدار حقیقی مالک حداقل 

درصد سهام عادی و یا مجموع سهام  6تنهایی مالک حداقل ب( یکی از اعضای هیأت مدیره، خود، به

درصد مجموع سهام عادی شرکت باشد.  6، حداقل عضو حقیقی هیأت مدیره و اعضای خانواده و فامیل وی

 هایی هستند که هیچ یک از شرایط ذکر شده را نداشته باشند. های غیرخانوادگی نیز شرکت شرکت

                                                             
1- Dax Plus Family Index 

های خانوادگی  منظور تعریف شرکتهای بورس آلمان بهگران و انتشاردهندگان دادهتوسط مرکز تحلیل 2010این شاخص در سال 

 باشد.ارایه گردیده است و مورد تایید دانشگاه مونیخ و سازمان بورس و اوراق بهادار آلمان نیز می
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شرکت(  126درصد ) 86های خانوادگی در دنیای اقتصاد به حدی است که چیزی حدود  اهمیت شرکت 

(. به همین منظور در 1813 باشند )امیدوار، وادگی میهای خان شرکت بزرگ آمریکایی از نوع شرکت 600از 

ها ارایه گردیده است و پژوهشگران در  گونه شرکتهای متعددی برای تعریف این بسیاری کشورها، شاخص

اند. در  ها انجام داده های مختلفی را در مورد این شرکتها پژوهش های اخیر به دلیل اهمیت این شرکت سال

ها و به تبع عدم  دلیل شفافیت کم، اطالعات افشا شده در مورد ماهیت و مالکیت شرکت ایران، متاسفانه به

خصوص در اجرای هایی که یک یا چند خانواده به های خانوادگی )شرکت تشخیص و تفکیک شرکت

گونه کنند( تاکنون تحقیقات زیادی در مورد این های کلی و راهبردی شرکت، نقش کلیدی ایفا می سیاست

ترین ابزارهای  عنوان یکی از اساسیها صورت نگرفته است. از طرفی به دلیل اهمیت سود به شرکت

عنوان ابزاری برای دستکاری سود توسط مدیران، گذاران و وجود مقوله مدیریت سود به گیری سرمایه تصمیم

رفتار مدیریت  های خانوادگی را تعریف و شناسایی نموده و سپس کند تا ابتدا شرکت این پژوهش کوشش می

 های غیرخانوادگی بررسی نماید. ها و شرکت سود را در این شرکت

های خانوادگی عموماً بخش زیادی از سهام در اختیار یک یا چند سهامدار عمده حقیقی از  در شرکت

های مدیریتی و عملیاتی مشغول کار هستند. طبق  اعضای یک خانواده است و اعضای خانواده در پست

تواند این انگیزه را در  انجام شده، مشخص شده اگر میزان سهم مدیران از حدی بیشتر باشد، می های پژوهش

توانند  تری را ارایه دهند، همچنین سهامداران عمده نیز می ها ایجاد کند تا وضعیت مالی و عملکرد مطلوب آن

 (.1811 ر باشند )محمدی،گذا های شرکت تأثیر از طریق کنترل رفتار مدیران بر روی تصمیمات و فعالیت

ها، حفظ منافع خانواده  های خانوادگی ممکن است به دلیل ساختار مالکیت خاص این شرکت در شرکت

بر حفظ منافع سهامداران جزء ارجحیت یابد، در نتیجه به دلیل اینکه سهامداران جزء کمتر به اطالعات مهم و 

شود که منافع این گروه در معرض خطر به  میاساسی شرکت دسترسی دارند، همواره این خطر احساس 

 (.    2010 ،1خصوص در بلندمدت قرار گیرد )عبدالمحمد

تواند بسیار متنوع باشد و طیف وسیعی از سهامداران حقیقی و حقوقی  ها می ساختار مالکیت شرکت

فامیل با در اختیار داشتن توانند در این ساختار ایفای نقش کنند. حضور سهامداران حقیقی از یک خانواده یا  می

دهد  ها در هیأت مدیره به نوعی خانوادگی بودن مالکیت شرکت را نشان میدرصد باالی سهام و یا حضور آن

                                                             
1- Abdul Mohammad 
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های خانوادگی به علت وجود سهامدار عمده حقیقی و یا وجود اعضای خانواده  در شرکت (.2008 ،1)اندرسون

عنوان یکی از گمان را داشته باشند که منافع خانواده، به در هیأت مدیره، ممکن است سایر سهامداران این

 گیری برای شرکت، بر منافع سایر سهامداران در اولویت قرار گیرد. ترین ارکان تصمیم اصلی

(، هدف اصلی گزارشگری سود، فراهم آوردن اطالعات 1338) 2طبق تئوری حسابداری هندریکسون

که مدیریت، به منافع قه را به گزارشات مالی دارند. با فرض اینسودمند برای اشخاصی است که بیشترین عال

اندیشد، مدیران ممکن است سود حسابداری را دستکاری، یا به زبانی دیگر سود را  شخصی خویش می

عنوان شاخصی مناسب در اتخاذ به« سود»آورند. نقش مهم  مدیریت نمایند، تا بیشترین منافع را بدست

ان، و این امر که مدیران این توانایی را دارند که با دستکاری سود اطالعات گذارتصمیمات سرمایه

عنوان ابزاری دهند، و وجود مقوله مدیریت سود به  کنندگان از اطالعات قرارای، در اختیار استفاده کننده گمراه

بیشتر اطالعات  ها و تحلیل برای دستکاری سود توسط مدیران نیاز به توجه بیشتر به ساختار مالکیت شرکت

 دهد.  ها را نشان می ارایه شده توسط آن

باشد. هدف  در رابطه با افشای اطالعات اشخاص وابسته می 11استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 

این استاندارد، تعیین الزامات افشای وجود روابط واحد گزارشگر با اشخاص وابسته در صورت وجود کنترل و 

گزارشگر و اشخاص وابسته با شرایط خاص است. موضوعات  اره معامالت بین واحدافشای اطالعات درب

اصلی در افشای اطالعات در مورد اشخاص وابسته عبارت از تشخیص اشخاص وابسته و تعیین افشای الزم 

 د:کار گرفته شوهباشد. این استاندارد باید در موارد زیر ب درباره معامالت واحد گزارشگر با آن اشخاص می

 تشخیص روابط وابستگی و معامالت با اشخاص وابسته؛  الف.

 های فیمابین واحد گزارشگر و اشخاص وابسته آن؛تشخیص مانده حساب ب.

 شود؛ و الزامی می“ ب” و “ الف” تشخیص شرایطی که افشای موارد مندرج در بندهای  پ.

 “.ب ”و “ الف ”تعیین افشای الزم درباره موارد مندرج در بندهای  ت.

 شخص وابسته یک شخص در صورتی وابسته به واحد گزارشگر است که:

 طریق یک یا چند واسطه: طور مستقیم، یا غیرمستقیم از الف. به

                                                             
1- Anderson 

2- Hendrixson 
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واحد  . واحد گزارشگر را کنترل کند، یا توسط واحد گزارشگر کنترل شود، یا با آن تحت کنترل یک1

کننده، واحدهای تحت کنترل و واحدهای تحت کنترل  کنترلدیگر قرار داشته باشد )شامل واحدهای 

 مشترک(؛

 مالحظه داشته باشد؛ یا . بر واحد گزارشگر نفوذ قابل2

 واحد گزارشگر کنترل مشترک داشته باشد. . بر8

گذاری در واحدهای  به سرمایه گزارشگر باشد؛ )طبق استاندارد مربوط مالحظه واحد نفوذ قابل تحت ب.

 وابسته(

 شارکت خاص واحد گزارشگر؛م پ.

 کننده آن باشد، ت. از مدیران اصلی واحد گزارشگر یا واحد کنترل

 باشد؛“ ت ”یا “ الف ”ث. خویشاوند نزدیک اشخاص اشاره شده در بندهای 

شود، تحت کنترل مشترک یا نفوذ  کنترل می“  ث ”یا “ ت ”ج. توسط اشخاص اشاره شده در بندهای 

طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار ای از حق رأی آن به مالحظه که سهم قابلو یا اینمالحظه آنان است  قابل

 ایشان باشد؛ و

چ. طرح بازنشستگی خاص کارکنان واحد گزارشگر یا  طرح بازنشستگی خاص کارکنان اشخاص وابسته به 

 ها باشد. گونه طرحآن و همچنین واحدهای گزارشگر تحت کنترل این

نظر از مطالبه یا عدم مطالبه بهای  وابسته به انتقال منابع یا تعهدات بین اشخاص وابسته صرف معامله با شخص

 شود. آن گفته می

های مالی و عملیاتی واحد  مربوط به سیاست  های گیری مالحظه توانایی مشارکت در تصمیم نفوذ قابل

تنهایی یا در  طور مثال، موارد زیر بهشود. بههای مزبور تعریف می گزارشگر، ولی نه در حد کنترل سیاست

 مالحظه باشد: است بیانگر وجود نفوذ قابل مجموع ممکن

 کننده ؛الف. عضویت در ارکان اداره

 گذاری؛ مشارکت در فرایند سیاست ب.

 پ. انجام معامالت عمده بین واحدهای درون یک گروه گزارشگر؛

 ت. تبادل کارکنان رده مدیریت؛

 اطالعات فنی؛ث. وابستگی به 
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 مالکیت؛ ج. حق

 چ. قانون؛ یا

 االمتیاز. ح. قرارداد اعطای حق

ای از  ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره« دستکاری سود»های مناسب برای وجود زمینه

های آتی، و بینیهای موجود در فرایند برآوردها و پیشهای ذاتی حسابداری از جمله: نارساییمحدودیت

های متعدد حسابداری، باعث شده است که سود واقعی یک واحد اقتصادی از سود استفاده از روشامکان 

اندرکاران حرفه حسابداری، با توجه به های مالی متفاوت باشد. محققان و دستگزارش شده در صورت

ناگزیر به کننده ارزش شرکت، عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعییناهمیت سود به

نام کیفیت هباشند. برای ارزیابی این سود از مفهومی ب ارزیابی سود گزارش شده توسط واحدهای اقتصادی می

 (. 1338شود )هندریکسون، سود استفاده می

در مقاالت مختلف در تعریف مفهوم کیفیت سود به دو ویژگی برای تعیین کیفیت سود اشاره شده است: 

 1گیری و دیگری ارتباط بین این دو مفهوم و سود اقتصادی مدنظر آقای هیکستصمیمها سودمندی  یکی از آن

عبارت دیگر کیفیت سود عبارت است از بیان صادقانه سود گزارش شده ، که مدنظر آقای هیکس. باشد. به می

باشد. یعنی کیفیت  می،  منظور از بیان صادقانه تطابق بین توصیف انجام شده و آن چیزی که ادعای آن را دارد

کنندگان و همچنین مطابقت بیشتر آن گیری استفادهدهنده مفید بودن اطالعات سود برای تصمیمسود باال نشان

کنند،  دلیل آنکه افراد از اطالعات در تصمیمات متفاوتی استفاده میهباشد. اما ببا سود اقتصادی هیکس می

عنوان سود عادی همالی، کیفیت سود را ب گرانندارد. برخی تحلیلامکان ارائه یک تعریف جامع از سود وجود 

ها معتقدند که کیفیت سود  دانند، آنو مستمر، تکرارپذیر و ایجادکننده جریان نقدی حاصل از عملیات می

باشد رقمی بین سود خالص گزارش شده و جریان نقدی حاصل از عملیات منهای ارقام غیر تکراری می

 (.1821فرد، )ظریف

ها کیفیت الزم را دارا باشد  اند به یک محاسبه مستقل از سود که از نظر آنتاکنون متخصصان مالی نتوانسته

توانند به یک دامنه که به شکل  دست یابند. در این حالت، متخصصان مالی با انجام تعدیالت مناسب، می

ت یابند. بنابراین مفهوم کیفیت سود، تر نشانگر کیفیت سود نسبت به سود خالص گزارش شده باشد، دس صحیح

یک امر تعریف شده ثابت نیست که بتوان به آن دست یافت. بلکه مفهومی است نسبی که به ارتباط آن با 

                                                             
1- Hicks 
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های با سود گزارش شده باالتر از جریان اثبات کرد که شرکت 1ها بستگی دارد. اسلونها و نگرش دیدگاه

های آتی یک کاهشی در سود عملیاتی را تجربه  عهدی(، در سال)حجم باالی اقالم ت وجوه نقد عملیاتی

 2هیل خواهند کرد . بنابراین حجم اقالم تعهدی یک شاخص خوب برای کیفیت سود می باشد. میچل و میک

تر است. در  بینی کند، با کیفیت معتقد است، سودی که بهتر بتواند جریانات نقدی عملیاتی آتی موسسه را پیش

ها باعث افزایش  اند که وجود آن های واحد تجاری شناسایی شده ی و مالی برخی از ویژگیمتون حسابدار

 گردد. کیفیت سود می

 های زیر را دارا باشد، کیفیت سود آن باال خواهد بود:  اگر شرکتی ویژگی

 کارانه حسابداری؛ های با ثبات محافظه روش -1

  ای عملیاتی و تکرار پذیر؛همد قبل از مالیات ناشی از فعالیتآجریان در -2

کسب سطحی از سود خالص و نرخ رشد، مستقل از مالحظات مالیاتی )مثل کاهش نرخ مالیات که  -8

 شود(؛منجر به معافیت مالیاتی می

 داشتن سطح مناسبی از بدهی؛ و  -1

 سود شرکت ناشی از تورم نباشد.   -6

کیفیت سود وجود ندارد. بسیاری از تحقیقات انجام ، تعریف یکسانی از واژه  طور که مالحظه گردیدهمان

یافته موید این مطلب است که سود خالص گزارش شده توسط واحدهای اقتصادی شده در کشورهای توسعه

دارای محتوای اطالعاتی است. ولی در رابطه با تعریف یکسانی از سود، توفیق چندانی حاصل نگردیده است. 

عبارت دیگر سودی توان ایرادهای وارده بر سود را مرتفع ساخت و بهچگونه میلذا، سوال اساسی این است که 

را گزارش نمود که امکان ارزیابی را فراهم نموده و توان سودآوری بنگاه اقتصادی را نشان دهد. چنین سودی 

ن در شود در تصمیمات اقتصادی نقش بسیار مهمی دارد و استفاده از آ که اصطالحا سود کیفی نامیده می

 (.1821شرایط کنونی ایران حائز اهمیت فراوان است )ظریف فرد، 
 

 پیشینه تجربی

، معامالت با اشخاص وابسته و کیفیت سود (، در پژوهشی با عنوان مالکیت خانوادگی2018) 8مانیر و همکاران

                                                             
1- Sloane 

2- Michael and Mikhail 

3- Manir et al 
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پایینی دارند و هایی که دارای مالکیت خانوادگی هستند، کیفیت سود  به این نتیجه دست یافتند که شرکت

 هایی که دارای معامالت با اشخاص وابسته هستند، کیفیت سود پایینی دارند. همچنین، شرکت

های خانوادگی و  های مدیریت سود در شرکت (، به بررسی اولویت2010) 1عبدالحمدی و وال 

های  شرکت پرداختند. نتایج نشان داد که 2002تا  2000های  های نروژی بین سال غیرخانوادگی شرکت

های  دهند، همچنین شرکت های غیرخانوادگی هموارسازی سود بیشتری انجام می خانوادگی نسبت به شرکت

های غیرخانوادگی با  خانوادگی با اهرم مالی باال از تمایل بیشتری برای انجام مدیریت سود نسبت به شرکت

 اهرم مالی باال برخوردارند.

امالت با اشخاص وابسته را در بورس اوراق بهادار ایتالیا بررسی نمود. های مع (، انگیزه2010) 2مُسکاربلو

هدف از این پژوهش شناسایی دالیل پشت پرده انجام معامالت با اشخاص وابسته و کارا بودن یا رفتار 

های ایتالیایی، استفاده  طلبانه بودن این معامالت بود. با توجه به ساختار تمرکز مالکیت در شرکت فرصت

مالی از معامالت با اشخاص وابسته توسط سهامداران عمده برای تصاحب منابع شرکت به ضرر سهامداران احت

طلبانه در این معامالت دارد و رابطه معنادار بین مبلغ این معامالت  خرد ارزیابی شد. شواهد نشان از رفتار فرصت

 دهد، مشاهده گردید. یر قرار میهای تصاحب اموال را تحت تأث ها و هزینه با متغیرهایی که انگیزه

8چن و سو
(، به بررسی ارتباط میان معامالت با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت و نیز، بررسی 2010) 

اینکه آیا راهبردی شرکتی اثری مثبت بر رابطه معامالت با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت دارد یا خیر، 

شرکتی، از معیار استقالل هیات مدیره استفاده و فرض نمودند تأثیر گیری تأثیر راهبردی پرداختند و برای اندازه

های راهبری شرکتی است. نتایج این پژوهش معامالت با اشخاص وابسته بر عملکرد شرکت، متاثر از مکانیزم

یهای راهبری شرکتی، این معامالت را از معامالت فرصت طلبانه به معامالت کارا تغییر منشان داد که مکانیزم

ج یکنند. لذا، نتایج این فرضیه با نتاکننده را بازی میمدیره، در این معامالت نقش تعدیلو استقالل هیات دهد

 های فوق مغایرت دارد.پژوهش

(، به بررسی تأثیر ساختار مالکیت و دادوستد با اشخاص وابسته بر کیفیت سود، به 1831) رضائی و شیروئی

 ستد کاال با اشخاص وابسته بر  کیفیت سود اثر دارد.این نتیجه دست یافتند که دادو

                                                             
1- Abdul Hamdi and Wall 

2- Muskarabelo 

3- Chen and Su 
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(، اثر کیفیت گزارشگری مالی را در قالب کیفیت اقالم تعهدی بر میزان نگهداشت 1811) فخاری وتقوی

های دهد، کیفیت گزارشگری مالی با نقد و معادلهای آنها نشان میوجه نقد مورد بررسی قرار دادند. یافته

های نقدی و عناداری دارد. نتایج همچنین بیانگر این است که متغیرهای رشد، جریانم نقدی رابطه منفی و

ای منفی سررسید بدهی با مانده نقد رابطه های نقدی اثر مثبتی بر مانده نقد دارد و متغیرهای اندازه ودارایی

 دارد. 
 

  های پژوهش فرضیه

های زیر تعامل بین مالکیت خانوادگی و کیفیت سود فرضیهمنظور بررسی تأثیر معامالت با اشخاص وابسته بر به

 مطرح شده است:

 فرضیه اصلی اول: مالکیت خانوادگی با کیفیت سود رابطه دارد.

 های فرعی منبعث از فرضیه اصلی اول:فرضیه

 مالکیت خانوادگی با معیار خطای برآورد اقالم تعهدی رابطه دارد.

 نقدشوندگی رابطه دارد.مالکیت خانوادگی با معیار 

 فرضیه اصلی دوم: معامالت با اشخاص وابسته بر تعامل بین مالکیت خانوادگی و کیفیت سود تأثیر دارد.

 های فرعی منبعث از فرضیه اصلی دوم:فرضیه

 معامالت با اشخاص وابسته بر تعامل بین مالکیت خانوادگی و معیار خطای برآورد اقالم تعهدی تأثیر دارد.

 الت با اشخاص وابسته بر تعامل بین مالکیت خانوادگی و معیار نقدشوندگی تأثیر دارد.معام

 

 شناسی پژوهش روش

های پژوهش، از  لحاظ هدف کاربردی هست. برای آزمون فرضیه لحاظ روش همبستگی و از این پژوهش از

پژوهش، به روش آرشیوی از شده در این  های استفاده شده است. داده تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده

ها و  اند. برای تحلیل داده شده مالی گردآوری  های آوردنوین و نسخه الکترونیکی صورت بانک اطالعاتی ره

شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل تمام  استفاده Eviews9افزار  های پژوهش، از نرم آزمون فرضیه

شرکت( است.  -سال 601) 1831تا  1812ان در بازه زمانی بهادر تهر  شده در بورس اوراق های پذیرفته شرکت

ها باید منتهی به پایان اسفند باشد؛ در طول دوره مطالعه، تغییر سال مالی نداشته  پایان سال مالی این شرکت

ها( گری مالی، هلدینگ و  لیزینگ گذاری، واسطه های سرمایه )شرکت ها و مؤسسات مالی باشند؛ جزء بانک
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شرکت  58شده،  های بیان طالعات الزم برای محاسبه متغیرها در دسترس باشد. با اعمال محدودیتنباشند و ا

 های پژوهش انتخاب شد. عنوان نمونه آماری برای آزمون فرضیه به

 

 ها و متغیرهای پژوهش مدل

 (1مدل
EQit = β0+ β1FAMit+β2FBit+β3CFOit 

    +β4LEVit+β5ROAi+β6SIZEi +eit 

 (2مدل

EQit = β0+β1FAMit+β2RPTit+β3FAMi×RPTi 
   +β4FBit+β5CFOit+β6LEVit+β7ROAit+β8SIZEit+eit 

 

( و مانیر 2016) متغیر وابسته این پژوهش شامل دو معیار کیفیت سود با پیروی از تحقیقات هرلی و همکاران

 باشد:صورت زیر می(، به2018) و همکاران

 کیفیت اقالم تعهدی(: تغییر کیفیت اقالم تعهدی سود)تغییر در  معیار خطای برآورد اقالم تعهدی

(∆AQi:) تغییر در کیفیت اقالم تعهدی که از طریق اختالف انحراف  میزان تغییر کیفیت اقالم تعهدی سود(

شود(. در این پژوهش برای آزمون ماندهای رگرسیون مدل اقالم تعهدی دیچو و دچو محاسبه میمعیار پس

های (  برای بررسی کیفیت اقالم تعهدی که مبتنی بر جریان2002) 1مدل دیچو و دچو فرضیه تحقیق، ابتدا از

باشد استفاده خواهد شد. در این مدل رگرسیونی ارتباط بین تعهدات سرمایه در نقدی گذشته، حال و آینده می

رای برآورد قرار خواهد گرفت. ب یگردش و جریان وجوه نقد عملیاتی سال گذشته، حال و آینده مورد بررس

-های ترکیبی برآورد میاین مدل با توجه به  نوع طرح پژوهش و دوره زمانی مورد بررسی و با استفاده از داده

 شود:

 (:            8مدل )
ACC = α + β1 CFO t-1 + β2 CFO t + β3 CFO t+1+ ε  

 شود: صورت زیر محاسبه می(؛ اقالم تعهدی سرمایه در گردش سال جاری است که به(Accکه در آن

DCA- DCL – Dcash + DSTDEBT 
CAهای جاری؛ : تغییر در دارایی 

CLهای جاری: تغییر در بدهی 

                                                             
1- Dichu and Ducho 
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Cash :تغییر در وجه نقد 

STDEBTهای جاری؛مدت در درون بدهیهای کوتاه: تغییر در وام 

(t-1) CFO ؛ جریان وجه نقد عملیاتی برای سال گذشته؛ 

(t) CFO ؛ جریان وجه نقد عملیاتی برای سال جاری؛ و 

(t+1) CFOباشد. ؛ جریان وجه نقد عملیاتی برای سال آتی می 

 و... اندیس است؟ t+1و  tسوال: این 

گیری در تطبیق اقالم تعهدی و (، تعیین میزان این خطای اندازه2002ایده اصلی در پژوهش دیچو  و دچو )

 ها از معادلهماندهتوان انحراف معیار باقیگیری را مییار این خطای اندازهانحراف مع های نقدی است.جریان

های نقدی جاری، ( کیفیت اقالم تعهدی بیانگر آن است که اقالم تعهدی، بیشتر نوسان موجود در جریان8)

دهد و  کند و در نتیجه پسماند مدل، مبنای شاخص کیفیت سود را تشکیل میگذشته و آینده را ضبط می

 ارزیابی معکوس از کیفیت اقالم تعهدی خواهد بود.  

 های عملیاتیبه جریان نقد حاصل از فعالیت (OE) : نزدیک بودن سود عملیاتی(LEQ) معیار کیفیت سود

(CFO)  براساس نسبت(CFO/OE) باشد؛ یعنی سود به وجه  رشود. هر چه قدر این نسبت بزرگتمحاسبه می

 (.1830لعکس )حقیقت و پناهی،اسود بیشتر است و ب تر و کیفیتنقد نزدیک

 (: 1مدل )
LEQ = CFO/OE 

ترین باشد. مهممی (FAM) متغیر مستقل این پژوهش خانوادگی یا غیرخانوادگی بودن مالکیت شرکت

های خانوادگی  ها است. شرکتگونه شرکتهای خانوادگی، تعریف اینمسأله در تحقیقات مربوط به شرکت

توان تعریف کرد. عضویت اعضای خانواده در هیأت مدیره، درصد مالکیت سهم  های گوناگون، میهرا از جنب

های خانواده در شرکت، از عواملی است که شرکت  از سوی اعضای خانواده و کنترل یا نفوذ قابل مالحظه

های خانوادگی را ( شرکت2000طور مثال اهرهاردت و نواک )به  شود.  آن، تعریف می  وسیلهخانوادگی به

اند که یک یا چند نفر از یک یا دو خانواده، صاحب حداقل پنجاه درصد از حقوق هایی تعریف نمودهشرکت

میزان تملک هجده درصد از سهام عادی توسط خانواده را  2008صاحبان سهام باشند. اندرسون وریب در سال 

 اند. های خانوادگی عنوان نمودهشرط تعریف شرکت
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(، متغیر مستقل این پژوهش )مالکیت خانوادگی( یک 1838) روی از پژوهش خواجوی و اسحاقیبا پی

و  1)الف و ب( را داشته باشد عدد  ها حداقل حائز یکی از دو شرطکه شرکتمتغیر کیفی است. در صورتی

 یابد.صورت عدد صفر اختصاص میدر غیر این

 ایران 12باشد. براساس استاندارد می (RPT) وابسته متغیر تعدیلی این پژوهش سطح معامالت با اشخاص

شود: انتقال منابع، خدمات یا تعهدات بین اشخاص تعریف می هگون(، معامالت با شخص وابسته این1815)

 نظر از مطالبه یا عدم مطالبه بهای آن.، صرفهوابست

(، 2010) شده کوآن و همکارانکار گرفته در این پژوهش برای سنجش متغیر تعدیلی، مطابق با شاخص به

های مالی ساالنه های همراه صورتمبالغ  معامالت با اشخاص وابسته افشاء شده در یادداشت از مجموع

 های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تقسیم بر کل فروش شرکت، استفاده شده است.شرکت

وع مبالغ معامالت با اشخص وابسته بر کل فروش (؛ اگر نسبت مجم2018) مطابق پژوهش مانیر و همکاران

صورت درصد باشد؛ سطح معامالت با اشخاص وابسته در سطح کمتر؛ در غیر این 1ناخالص دوره کمتر یا برابر 

 معامالت با اشخاص وابسته در سطح باال و  بااهمیت خواهد بود.

با کیفیت سود در نظر گرفته شده  در مدل رگرسیون پژوهش، متغیرهایی برای کنترل سایر عوامل مرتبط

عنوان متغیر کنترل ( متغیرهای زیر به2005) (، راسمین2018) است. با پیروی از مطالعات پیشین مانیر و همکاران

 شوند:معرفی می

( تخصص 1832) : براساس پژوهش آقایی و همکاران(FinSpeBoard) تخصص مالی اعضاء هیات مدیره

های مالی ناشی از اظهارنظر حسابرس عنوان متغیر کنترلی بر ارائه مجدد صورتمدیره بهمالی اعضاء هیات

صورت عدد مستقل رابطه معناداری دارد. در صورت وجود تخصص مالی هیات مدیره عدد یک و در غیر این

 صفر خواهد بود.

-(، جریان2006) 2( همانند آهارونی و همکاران2006) 1: گوردن و هنری(CFO) های نقد عملیاتی جریان

کار های درآمدها و اقالم تعهدی بههای نقد عملیاتی را به منزله شاخص عایدات منفی برای کنترل سایر ویژگی

های نقدی عملیاتی را ( همبستگی منفی بین اقالم تعهدی و جریان1333) 8( و کازنیک1331) بردند. دچو

                                                             
1- Gordon and Henry 

2- Aharoni et al 
3- Kaznik 
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د عملیاتی، برای کنترل همبستگی بین کیفیت سود و های نقمطرح نمودند. بنابراین، از متغیرکنترلی جریان

 شود.های نقد عملیاتی استفاده میجریان

( در پژوهش خود دریافتند که بین اهرم مالی و کیفیت سود، 1331) : دفاند و همکاران(LEV) اهرم مالی

تغیر کنترلی اضافه ی وجود دارد. بنابراین، نسبت اهرمی هم شاخص دیگری است که به مردارابطه منفی و معنی

 شود. می

(، بیان 2002) (، فرانکل و همکاران1336) : در مطالعات پیشین دچو و همکاران(ROA) هابازده دارایی

شده است که تغییر در کیفیت اقالم تعهدی به عملکرد مالی شرکت نیز بستگی دارد. بنابراین؛ در این پژوهش 

ها از نسبت سود قبل از بهره و مالیات شود. بازده داراییکنترلی معرفی می یها نیز یکی از متغیرهابازده دارایی

 آید.دست میهها ببر کل دارایی

های ( برای کنترل فرصت2018) های پیشین مانیر و همکارانغیر در پژوهشت: این م(SIZE) اندازه شرکت

( پیشنهاد 2006. گوردن و هنری )های متغیر کنترل استشرکت استفاده شده است، یکی دیگر از شاخص رشد

دادند که اندازه شرکت، به منزله متغیر کنترل استفاده شود، زیرا  اندازه شرکت با کیفیت سود همبستگی منفی 

 آید. دست میههای شرکت بدارد. اندازه شرکت از لگاریتم طبیعی مجموع دارایی
 

 های پژوهش یافته

 آمار توصیفی

 دهد: های کمی و کیفی مرتبط با متغیرهای مطالعه را نشان می های توصیفی داده آماره( 2( و )1جداول )

 . آمار توصیفی متغیرهای کمی پژوهش1 جدول

 AQi LEQ RPT CFO LEV ROA SIZE∆ متغیر

 601 601 601 601 601 601 601 تعداد

 310/6 125/0 522/0 312/10 136/1 222/11 -002/0 میانگین

 113/0 121/0 166/0 511/0 151/0 85/821 111/0 انحراف معیار

 151/2 521/0 311/0 088/18 132/6 23/125 321/0 حد باال

 150/1 -111/0 011/0 111/1 188/8 -022/821 -103/0 حد پایین

 

ها  دهد توزیع داده ترین داده و مقایسه آن با میانگین متغیرها، نشان می ترین و کوچک اختالف بین بزرگ

 .است منطقی
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 کننده متغیرهای اسمی پژوهشهای توصیف. شاخص2 جدول

 درصد فراوانی تعداد فراوانی کد شاخص

 خانوادگی یا غیرخانوادگی بودن مالکیت
1 121 266/0 

0 825 216/0 

 تخصص مالی اعضاء هیات مدیره
1 868 208/0 

0 161 232/0 

 

 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته

برا استفاده شده است. نتایج آزمون  -آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته، از آماره جارک در این پژوهش برای

درصد بوده و دارای توزیع  6، گویای آن است که اعتبار آزمون برای متغیرهای وابسته؛ بیشتر از 8در جدول

 باشند.نرمال می
 برا -. نتایج آزمون جارک8 جدول

 اعتبار آزمون آماره آزمون متغیرهای پژوهش

 050/0 13/112 تغییر در اقالم تعهدی

 062/0 6/108 معیار نقدشوندگی کیفیت سود

 

 رهای پژوهشیآزمون مانایی متغ

منظور اطمینان از ساختکی نبودن مدل و نتایج نامطمئن؛ ابتدا ایستایی متغیر وابسته با استفاده از آزمون ریشه به

 ارائه گردیده است. 1های سطح استفاده شده است. نتایج آزمون در جدول واحد هاردی تعمیم یافته در داده
 . نتایج آزمون ریشه واحد1جدول 

 P-Value آماره آزمون متغیر

 000/0 121/2 تغییر در اقالم تعهدی

 000/0 085/2 معیار نقدشوندگی کیفیت سود

 000/0 080/2 خانوادگی یا غیرخانوادگی بودن مالکیت

 000/0 181/3 با اشخاص وابستهسطح معامالت 

 000/0 -801/1 تخصص مالی اعضاء هیات مدیره

 011/0 -506/8 های نقد عملیاتیجریان

 000/0 625/5 اهرم مالی
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 000/0 -823/2 هابازده دارایی

 000/0 -281/11 اندازه شرکت

 

ها در سطح در داده شود؛ فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحدمشاهده می 1 همانطوری که در جدول

دهد که متغیرهای پژوهش برای % نشان می33رد شده است. بنابراین؛ نتایج در سطح اطمینان  %1معناداری 

 ها در سطح؛ پایا بوده و ریشه واحدی ندارد.داده

 

 های انتخاب نوع مدل پژوهشآزمون

لیمر اجرا  F ترکیبی یا تلفیقی، آزمون هایها و استفاده از دادهدر این پژوهش، برای انتخاب مدل تحلیل داده

 Fشده است. پس از تأیید پایایی متغیرهای پژوهش در مراحل قبل، اقدام به انتخاب نوع مدل از طریق آزمون 

 نماییم. لیمر می

 . نتایج آزمون چاو و هاسمن6 جدول

 فرضیه
 آزمون هاسمن لیمر Fآزمون 

 نتیجه P-VALUE آماره نتیجه P-VALUE آماره

1-1 516/1 011/0 Panel 016/10 121/0 REM 

1-2 051/2 000/0 Panel 111/2 215/0 REM 

2-1 521/1 010/0 Panel 862/11 016/0 FEM 

2-2 321/1 002/0 Panel 822/10 121/0 REM 

 

 هانتایج آزمون فرضیه

 شوند:صورت  زیر آزمون میباشد که بهاین پژوهش شامل دو اصلی می

 مالکیت خانوادگی با کیفیت سود رابطه دارد. اول:فرضیه اصلی 

در سطح که ضریب شود و در صورتیاین فرضیه با استفاده از  دو فرضیه فرعی منبعث از آن برآورد می 

 گیرد. دار باشد، مورد تائید قرار میمعنی %36اطمینان 

مالکیت خانوادگی با معیار خطای برآورد اقالم تعهدی رابطه فرضیه فرعی اول منبعث از فرضیه اصلی اول: 

 .دارد
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 . نتایج آزمون  فرضیه فرعی اول5 جدول

 tاحتمال  tآماره  ضریب رگرسیون متغیرهای پژوهش

 055/0 118/1 -121/0 مقدار ثابت

 302/0 -122/0 -002/0 مالکیت خانوادگی

 686/0 -520/0 -003/0 تخصص مالی هیات مدیره

 288/0 131/1 020/0 های نقد عملیاتیجریان

 031/0 -582/1 -101/0 اهرم مالی

 055/0 -121/1 -182/0 هابازده دارایی

 081/0 125/2 060/0 اندازه شرکت

 اعتبار مدل آماره مدل ضریب تعیین واتسون -دوربین

082/2 210/0 613/2 013/0 

 

باشد  تر می کوچک %6از  Fکه مقدار احتمال آماره این دار بودن مدل با توجه بهدر بررسی معنی     

 21شود. ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که دار بودن کل مدل تائید میمعنی %36(، با اطمینان 01013)

شود. در درصد از تغییرات متغیر وابسته تغییر در اقالم تعهدی توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می

برای ضریب متغیر مستقل  tکه احتمال آماره از آنجایی 2داری ضرایب با توجه به نتایج جدول بررسی معنی

دار این متغیر با متغیر وابسته تغییر در اقالم (، وجود رابطه معنی01302باشد )می %6مالکیت خانوادگی بزرگتر از 

ه فرعی اول مبنی بر رابطه مالکیت گیرد. بنابراین فرضی مورد تائید قرار نمی %36تعهدی در سطح اطمینان 

های شود. بنابراین با توجه به تحلیلرد می %36ار تغییر در اقالم تعهدی در سطح اطمینان یخانوادگی با مع

توان به این نتیجه رسید که مالکیت خانوادگی با صورت گرفته در ارتباط با فرضیه فرعی اول پژوهش می

%(، اندازه 10دار متغیرهای اهرم مالی )با سطح خطای همچنین؛ رابطه معنی داری ندارد.کیفیت سود رابطه معنی

%( با متغیر وابسته تغییر در اقالم تعهدی 10ها )با سطح خطای %( و بازده دارایی6شرکت )با سطح خطای 

 مشاهده گردید.

 

 رابطه دارد.مالکیت خانوادگی با معیار نقدشوندگی  فرضیه فرعی دوم منبعث از فرضیه اصلی اول:
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 . نتایج آزمون  فرضیه فرعی دوم2جدول 

 tاحتمال  tآماره  ضریب رگرسیون متغیرهای پژوهش

 000/0 -681/8 -1181 مقدار ثابت

 165/0 -110/0 -121/1 مالکیت خانوادگی

 652/0 -610/0 -130/18 تخصص مالی هیات مدیره

 000/0 811/1 36/128 های نقد عملیاتیجریان

 280/0 816/0 080/82 مالیاهرم 

 218/0 -852/0 -233/62 هابازده دارایی

 820/0 -335/0 -316/81 اندازه شرکت

 اعتبار مدل آماره مدل ضریب تعیین واتسون -دوربین

211/2 120/0 805/1 000/0 

 

(، 01000باشد ) تر می کوچک %1از  Fدار بودن مدل با توجه به این که مقدار احتمال آماره در بررسی معنی

درصد از  12شود. ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که دار بودن کل مدل تائید میمعنی %33با اطمینان 

-شود. در بررسی معنیتغییرات متغیر وابسته شاخص نقدشوندگی توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می

برای ضریب متغیر مستقل مالکیت  tکه احتمال آماره نجاییاز آ ،2 داری ضرایب با توجه به نتایج جدول

دار این متغیر با متغیر وابسته نقدشوندگی در سطح (، وجود رابطه معنی01165باشد )می %6خانوادگی بزرگتر از 

گیرد. بنابراین فرضیه فرعی دوم مبنی بر رابطه مالکیت خانوادگی با میعار  مورد تائید قرار نمی %36اطمینان 

های صورت گرفته در ارتباط با فرضیه شود. بنابراین با توجه به تحلیلرد می %36نقدشوندگی در سطح اطمینان 

داری ندارد. یت سود رابطه معنیتوان به این نتیجه رسید که مالکیت خانوادگی با کیففرعی دوم پژوهش می

%( با متغیر وابسته نقدشوندگی 1)با سطح خطای  های نقد عملیاتیدار متغیر کنترلی جریانهمچنین؛ رابطه معنی

 مشاهده گردید.

 

معامالت با اشخاص وابسته بر تعامل بین مالکیت خانوادگی و کیفیت سود تأثیر دارد. این  فرضیه اصلی دوم:

در سطح اطمینان که ضریب شود و در صورتیاده از  دو فرضیه فرعی منبعث از آن برآورد میفرضیه با استف

 گیرد. دار باشد، مورد تائید قرار میمعنی 36%
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معامالت با اشخاص وابسته بر تعامل بین مالکیت خانوادگی  فرضیه فرعی اول منبعث از فرضیه اصلی دوم:

 و معیار خطای برآورد اقالم تعهدی تأثیر دارد.
 . نتایج آزمون فرضیه فرعی اول1جدول 

 tاحتمال  tآماره  ضریب رگرسیون متغیرهای پژوهش

 062/0 -311/1 -111/0 مقدار ثابت

 382/0 -016/0 -001/0 مالکیت خانوادگی

 803/0 -013/1 -002/0 با اشخاص وابستهمعامالت 

Fam×Rep 008/0 523/0 132/0 

 601/0 -528/0 -003/0 تخصص مالی هیات مدیره

 223/0 202/1 020/0 های نقد عملیاتیجریان

 035/0 -553/1 -102/0 اهرم مالی

 028/0 -235/1 -181/0 هابازده دارایی

 023/0 131/2 -188/0 اندازه شرکت

 اعتبار مدل آماره مدل ضریب تعیین واتسون -دوربین

013211/2 038/0 135/1 022/0 

 

(، 01022باشد )تر می کوچک %6از  Fکه مقدار احتمال آماره دار بودن مدل با توجه به ایندر بررسی معنی

درصد از  3شود. ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که دار بودن کل مدل تائید میمعنی %36با اطمینان 

-شود. در بررسی معنیتغییرات متغیر  وابسته تغییر در اقالم تعهدی توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می

برای ضریب متغیر مستقل مالکیت  tکه احتمال آماره از آنجایی 1داری ضرایب با توجه به نتایج جدول 

 )مالکیت خانوادگی به اینکه ضریب متغیر تعدیلی( و همچنین با توجه 01382باشد )می %6خانوادگی بزرگتر از 

دار معامالت با اشخاص وابسته بر باشد؛ لذا وجود تأثیر معنی% می6معامالت با اشخاص وابسته( نیز بزرگتر از  *

مورد تائید قرار  %36تعامل بین مالکیت خانوادگی و معیار خطای برآورد اقالم تعهدی در سطح اطمینان 

این فرضیه فرعی اول مبنی بر معامالت با اشخاص وابسته بر تعامل بین مالکیت خانوادگی و معیار گیرد. بنابر نمی

های صورت گرفته در شود. بنابراین با توجه به تحلیلرد می %36خطای برآورد اقالم تعهدی در سطح اطمینان 

اشخاص وابسته بر تعامل بین  توان به این نتیجه رسید که معامالت باارتباط با فرضیه فرعی اول پژوهش می

دار متغیرهای کنترلی اهرم مالی و داری ندارد. همچنین؛ رابطه معنیمالکیت خانوادگی و کیفیت سود تأثیر معنی
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%( با متغیر وابسته خطای براورد اقالم 6)با سطح خطای  %( و اندازه شرکت10ها )با سطح خطای بازده دارایی

 تعهدی مشاهده گردید.

معامالت با اشخاص وابسته بر تعامل بین مالکیت خانوادگی  عی دوم منبعث از فرضیه اصلی دوم:فرضیه فر

 و معیار نقدشوندگی تأثیر دارد.

 نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم .3 جدول

 tاحتمال  tآماره  ضریب رگرسیون متغیرهای پژوهش

 001/0 -151/8 -1081 مقدار ثابت

 132/0 -123/0 -126/8 مالکیت خانوادگی

 012/0 -255/1 -625/8 معامالت با اشخاص وابسته

Fam×Rep 281/10 363/1 061/0 

 512/0 -161/0 -582/10 تخصص مالی هیات مدیره

 000/0 885/1 288/121 های نقد عملیاتیجریان

 125/0 220/0 281/28 اهرم مالی

 611/0 -512/0 -51/100 هابازده دارایی

 265/0 -181/1 -132/81 اندازه شرکت

 اعتبار مدل آماره مدل ضریب تعیین واتسون -دوربین

121/1 123/0 313/8 000/0 

 

(، 01000باشد ) تر می کوچک %1از  Fکه مقدار احتمال آماره دار بودن مدل با توجه به ایندر بررسی معنی

درصد از  18گویای آن است که شود. ضریب تعیین مدل نیز دار بودن کل مدل تائید میمعنی %33با اطمینان 

-شود. در بررسی معنیتغییرات متغیر  وابسته معیار نقدشوندگی توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می

برای ضریب متغیر مستقل مالکیت  tکه احتمال آماره از آنجایی 3داری ضرایب با توجه به نتایج جدول 

 مچنین با توجه به اینکه ضریب متغیر تعدیلی )مالکیت خانوادگی( و ه01132باشد )می %6خانوادگی بزرگتر از 

دار معامالت با اشخاص وابسته باشد؛ لذا وجود تأثیر معنی% می10معامالت با اشخاص وابسته( نیز کوچکتر از × 

بنابراین گیرد. مورد تائید قرار می %30بر تعامل بین مالکیت خانوادگی و معیار نقدشوندگی در سطح اطمینان 

فرضیه فرعی دوم مبنی بر معامالت با اشخاص وابسته بر تعامل بین مالکیت خانوادگی و معیار نقدشوندگی در 

های صورت گرفته در ارتباط با فرضیه فرعی دوم شود. بنابراین با توجه به تحلیلتائید می  %30سطح اطمینان 
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ص وابسته بر تعامل بین مالکیت خانوادگی و معیار دوم توان به این نتیجه رسید که معامالت با اشخاپژوهش می

%( با 1های نقد عملیاتی با سطح خطای )دار متغیر جریانداری دارد. همچنین؛ رابطه معنیکیفیت سود تأثیر معنی

 متغیر وابسته معیار نقدشوندگی مشاهده گردید.

 

 گیری و بحث نتیجه

وهش که سبب کشف تأثیر معامالت با اشخاص وابسته بر های پژطورکلی هرچند نتایج حاصل از فرضیه به

حال به  این باشد؛ با تعامل بین مالکیت خانوادگی و کیفیت سود نشد و مغایر با چارچوب نظری پژوهش می

شود که توجه بیشتری به معامالت با اشخاص وابسته  گذاران و سایر ذینفعان پیشنهاد میاعتباردهندگان، سرمایه

ها  گیری خود لحاظ نمایند. به سهامداران شرکت های تصمیم ادگی داشته باشند و آن را در مدلو مالکیت خانو

شود با اتکای به مبانی نظری پژوهش، نسبت به میزان کیفیت سود و شفافیت اطالعات مربوط به  پیشنهاد می

تواند کیفیت سود  ی میتفاوت نباشند. زیرا معامالت با اشخاص وابسته و مالکیت خانوادگ سود گزارش شده بی

شود اقدامات مربوط نسبت به رعایت  ها پیشنهاد می گزارش شده را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین به شرکت

لیست رعایت الزامات افشای اطالعات و تصویب مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به چک

فع مدیران با سهامداران به افزایس کیفیت سود و معامالت اشخاص وابسته اقدام نمایند تا ضمن هموارسازی منا

 کاهش عدم تقارن اطالعاتی منجر شود.
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