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 .1مقدمه

برای سالیان متمادی اقتصاددانان فرض نمودهاند كه تمامی گروههـای مربـوب بـه یـك شـركت
سهامی برای یك هدف مشترك فعالیت میكنند  .اما در 31سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منـاف
بین گروهها و چگونگی مواجهة شركتها با اینگونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است .این
موارد بهطور كلی ،تحت عنوان "تئوری نمایندگی" در مدیریت بیان میشود .طبـق تعریـج جنسـن و
مك لینگ :رابطة نمایندگی قراردادی است كه براساس آن صاحب كار یا مالك ،نماینده یا عامـل را از
جانب خود منصوب و اختیار تصمیمگیری را به او تفویض میكند.
عمدة مطالعات انجامشده در اقتصادهای نوظهور و همچنین در كشورهایی با بازارهای سهام كمتر
توسعهیافته نیز نشان میدهد كه اوالً رابطة مثبتی بین تمركز مالكیت و عملكرد شركتها وجود داشته
و ثانیاً سرمایهگذاران نهادی (اشخاص حقوقی) در نظارت بر عملكـرد مؤسسـه مـؤثرتر از سـهامداران
دولتی و انفرادی هستند ،مركز توجه تحقیقات انجام شده در این مورد نیز تئوری نمایندگی اسـت كـه
در واق به توضیح تضاد مناف بین تصمیمگیرندگان درون سازمان (مدیریت) و سهامداران در خـار از
سازمان میپردازد .در روابط نمایندگی ،هدف مالكان حداكثرسازی ثروت است و لذا بهمنظور دسـتیابی
به این هدف در كار نماینده نظارت میكنند و عملكرد او را مورد ارزیابی قرار میدهند .در این صورت،
سئوال مطرح این است كه :آیا متفاوت بودن ساختار مالكیت شركتها بر عملكرد آنها تأثیر دارد؟ یعنی
اگر مالكان شركت را گروههای مختلج ،مانند دولت ،مؤسسات مالی ،بانكهـا و سـازمانهـای دیگـر
تشكیل دهند ،عملكرد آنها چگونه خواهد بود؟ و وجود كدامیك از این تركیبهای متفاوت مالكیت ،در
بهبود عملكرد شركت مؤثرتر است؟ با دستیابی به جواب این سئوالها میتوان بهمنظور بهبود عملكرد
شركت ،اقدامات مناسبتری را بهعمل آورد و تصمیم گیرندگان و سرمایهگذاران نیز برای دستیابی بـه
عملكرد بهتر واحدهای اقتصادی ،به تركیب مالكان آنها نیـز توجـه نماینـد .بنـابراین ،بررسـی رابطـة
ساختار مالكیت و عملكرد شركت برای ارزیابی بهتر و دقیقتـر اسـتفادهكننـدگان از عملكـرد مـدیران
ضروری بهنظر میرسد.
هدف اصلی این پژوهش ،تبیین و تحلیل مالكیت خانوادگی بر عملكرد شركتهای پذیرفتهشده در
بورس اوراق بهادار تهران است .اهمیت پژوهش در این اسـت كـه بـهگونـهای تجربـی بـه مـدیران،
سرمایهگذاران و سایر تصمیمگیرندگان نشان میدهد كه متفاوت بودن ساختار مالكیـت شـركتهـای
بورسی بر عملكرد آنان تأثیرگذار خواهد بود و اگر چنانچه مالكان شركت ،گـروههـای مختلفـی ماننـد
دولت ،مؤسسات مالی ،بانكها و شركتهای خصوصی دیگر باشند ،عملكـرد آنهـا مـیتوانـد متفـاوت
گردد .افزون براین ،وجود كدامیك از تركیبهای متفاوت مالكیت در بهبـود عملكـرد شـركت مـؤثرتر
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است؟ بنابراین در نهایت ،این مطالعه اهمیت خصوصیسازی را نیز مطرح میسازد.
 .2مبانی و چارچوب نظری تحقیق

برای انجام این پژوهش ،ابتدا تعریفی از شـركتهـای خـانوادگی ارا ـه مـیگـردد .شـركتهـای
خانوادگی را از جنبههای مختلج میتوان تعریج كرد :عضویت اعضای خانواده در هیأت مدیره ،درصد
مالكیت سهم از سوی اعضای خانواده و كنترل یا نفوذ قابل مالحظة اعضـای خـانواده در شـركت ،از
عواملی است كه شركتهای خانوادگی بهوسیلة آن تعریج میشود .عضویت در هیأت مدیره و درصـد
مالكیت سهام در بیشتر تعریجهایی كه از شركتهای خانوادگی ارا ه شده ،بیان شـده اسـت .درمـورد
درصد مالكیت سهام ،نظرات مختلفی ارا ه گردیده است .در تعریجهای ارا ه شده ،مالكیت حداقل پنج
درصد و حداكثر ،بیش از پنجاه درصد سهم را از سوی اعضای خانواده ،بهعنوان شرب ذكـر كـردهانـد.
(اهرهاردت 1و نواك]1[،0؛ مك كوناگی و همكاران []0؛ اندرسون 3و ریب]3[ 4؛ كولی 9و همكاران [,4
]9؛ ویاللونگا 1و آمیت]9[ 7؛ ونگ []1؛ یانگ 3و تسای]7[ 9؛ چاكرابارتی.)]3[ 11
در سال  0111مركز تحلیلگران و انتشاردهندگان دادههای بورس آلمان ،شاخص خانوادگی دكس
پالس را برای شركتهای خانوادگی ارا ه نمود كه طبق آن شركتی بهعنوان خانوادگی معرفی میشود
كه یكی از دو شرب زیر را دارا باشد :خانواده مؤسس حداقل  09درصد سهام را در اختیار داشته باشد ،و
یا یكی از اعضای خانواده در هیأت مدیره عضویت داشته و حداقل  9درصد از سهام عادی را در اختیار
داشته باشد .باتوجه به تعریجهای ارا ه شده ،اكنون باتوجه به قوانین و مقررات و شرایط ایـران ،یـك
تعریج از مالكیت خانوادگی ارا ه مینماییم .در تعریجهای باال ،درصدهای متفاوتی بـرای مالكیـت در
شركتهای خانوادگی ،بیان شد .برای اینكه یك درصد معین برای ایران ذكر شود ،ابتدا بایـد بـه ایـن
نكته توجه كرد كه در ایران ،سهامداران در چه صورت بر یك شركت ،نفوذ قابل مالحظه دارند؟ آنگاه
میتوان باتوجه به این نفوذ قابل مالحظـه ،شـركتهـای خـانوادگی را تعریـج كـرد .كمیتـه تـدوین
استانداردهای حسابداری ایران در بند  3استاندارد شماره  ،01چنین میگوید:
1. Ehrhardt
2. Nowak
3. Anderson
4. Reed
5. Colli
6. Villaong
7. Amit
8. Yong
9. Tsai
10. Chakrabarty
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"اعمال نفوذ قابل مالحظه ،اساساً بدون دارا بودن قدرت رأی كافی ،بعید است و به همـین دلیـل،
داشتن میزان خاصی از حق رأی در واحد سرمایهپذیر ،بـهعنـوان فـرض نفـوذ قابـل مالحظـه تلقـی
میشود .برای دست یابی به میزان معقولی از یكنواختی در عمل ،فرض بر این است در غیـاب شـواهد
نقصكننده ،در مواردی كه واحد سرمایهگذار (بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق واحدهای تجاری
فرعی) حداقل  %01از قدرت رأی در واحد سرمایهپذیر را داشته باشـد ،دارأی نفـوذ قابـل مالحظـه در
واحد سرمایهپذیر است .برعكس در مواردی كه واحد سرمایهگذار كمتـر از  % 01قـدرت رأی در واحـد
سرمایهپذیر را داشته باشد ،چنین فرض میشود كه سرمایهگذار نفوذ قابل مالحظـه نـدارد؛ مگـر ایـن
چنین نفوذی را بتوان به روشی اثبات كرد" ( كمیتـه تـدوین اسـتانداردهای حسـابداری-431 :1331،
.)430
شركتهای خانوادگی تلقی میشوند كه یا حداقل  %01از سهام آنان بهصورت فردی یـا گروهـی،
در دست اعضای خانواده باشد و یا حداقل یكی از اعضای نسبی یا سببی خانواده ،عضو هیأت مدیره و
یا بهطور فعّالی در هیأت مدیرة شركت مشاركت داشته باشد.
فهد عبداهلل و همكاران [ ]9در پژوهشی تأثیر مالكیت گروهی و خانوادگی بر عملكرد شركتهـای
نمونة انتخاب شده از بورس اوراق بهادار كراچی (پاكستان) را بررسی كردند و به این نتیجـه رسـیدند:
مالكیت گروهی ،تأثیر قابل توجهی برعملكرد شركت ندارد ،بااین حال زمانی كه مالكیـت گروهـی در
یك شركت باال رود عملكرد ضعیفی نشان میدهد .همچنین شـركتهـای بـزرو وشـركتهـایی بـا
نسبت گردش فروش باال و شركتهای درحال رشد ،عملكرد بهتری از سایر شركتها دارنـد .درحـالی
كه شركتهای بااهرم مالی باال عملكرد ضعیفی نشان میدهند ،از آنجایی كه شركتهـای خـانوادگی
كنترل قوی بر بسیاری از تصمیمهای شركت دارند ،موقعیت بهتری برای سـلب مالكیـت سـهامداران
اقلیت میتوانند داشته باشند .بنابراین ممكن است مالكیت خانوادگی مزایایی داشته باشد.
یانگ و تسای [ ]7میزان حساسیت اعضای خانوادگی و غیرخـانوادگی هیـأت مـدیره را بـه مبلـ
پاداش ،مورد بررسی قرار دادند .براساس این پژوهش ،مبل میانـة پـاداش اعضـای غیرخـانوادگی بـه
صورت معناداری بیش از اعضای خانوادگی بود .باتوجه به ایـن نكتـه ،مـیتـوان گفـت كـه اعضـای
خانوادگی هیأت مدیره به دریافت پاداش اضافی از شركت نیاز كمتری دارند .در مقابـل ،شـركتهـای
خانوادگی مجبور هستند كه به اعضای غیرخانوادگی هیأت مدیره ،پاداش بیشتری را پرداخـت كننـد.
وو 1و همكاران [ ]11نشان دادند كه مشاركت خانواده در مدیریت شركت ،تأثیر بسزایی در تأمین مالی
1. Wu
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سرمایة شركتهای كوچك دارد ،البته این تأثیر بهصورت معكوس است؛ به این صورت كه مشـاركت
خانواده در كنترل مدیریت و مالكیت باعث كاهش تأمین مالی از طریق سرمایه و افزایش تأمین مـالی
از طریق بدهی میشود .همچنین آنها نشان دادند كه شركتهای كوچك در مرحلة شـرو بـه كـار و
مرحلة رشد ،بر نظارتهای هیأت مدیره و سایر اشخاص ثالث تكیه میكنند تا از این طریق بتوانند بـه
مشكالت نمایندگی رسیدگی نمایند .تسای 1و گو [ ]11ارتباب بین مالكیت نهادی و عملكـرد شـركت
در صنعت كازینو برای سالهای  1999تا  0113را مورد پژوهش قـرار دادنـد .مالكیـت نهـادی برابـر
درصدی سهام نگهداری شده توسط شركتهای دولتی از كل سهام سرمایه میباشد و این شـركتهـا
شامل شركتهای بیمه ،مؤسسات مالی ،بانكها وشركتهای دولتی و دیگر اجزای دولـت مـیباشـند.
آنها نشان دادند كه سرمایهگذاری نهادی در كازینوها ممكن است به سرمایهگذاران این صنعت كمك
كنند تا مسا ل نمایندگی حاصل از تفكیك مدیریت و مالكیت را كاهش دهند .وباللونگ 0وآمیت]9[ 3
نشان دادند كه مدیریت خانواده تأثیر معناداری بر ارزش شركت ندارد ولی درمورد كنتـرل خـانواده بـر
شركت میتوان گفت كه در شركتهای خانوادگی وضعیت بهتری دارند .اندرسون 4و همكاران [ ]3نیز
به این نتیجه رسیدند كه مالكیت خانوادگی باعث كاهش هزینة نمایندگی برای بدهكاران و طلبكـاران
میشود.
 .3روششناسی تحقیق

پژوهش حاضر از نظر طبقهبندی بر مبنای هدف ،از نو تحقیقات كاربردی اسـت .هـدف تحقیـق
كاربردی ،توسعة دانش كاربردی در یك زمینة خاص است .همچنین تحقیـق حاضـر ،از نظـر روش و
ماهیت از نو تحقیق همبستگی است .در این تحقیق هدف ،تعیین رابطـه و میـزان آن متغیرهاسـت.
برای این منظور برحسب مقیاسهای اندازهگیری متغیرها ،شاخصهای مناسبی اختیار میشود .مقیاس
اندازهگیری دادهها ،مقیاس نسبی است .مقیاس نسبی باالترین و دقیقترین سطح اندازهگیری را ارا ـه
میدهد .این مقیاس عالوه بر دارا بودن كلیـة خصوصـیات مقیـاسهـای دیگـر ،از صـفر مطلـق نیـز
برخوردار است .روش تحقیق بهصورت استقرأیی است كه در آن مبانی نظری و پیشینة پـژوهش از راه
كتابخانه ،مقاله و اینترنت جم آوری شـده و در رد یـا اثبـات فرضـیههـای پـژوهش بـا بـهكـارگیری
روشهای آماری مناسب ،از استدالل استقرأیی در تعمیم نتایج استفاده شده است .لذا انجـام پـژوهش
1. Tsai
2. Villaong
3. Amit
4. Anderson
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در چارچوب استدالالت قیاسی -استقرأیی صورت گرفته است .بـدین معنـی كـه در مبـانی نظـری و
پیشینة پژوهش از راه مطالعة كتابخانهای ،سایر سایتهـاو مقـاالت در چـارچوب قیاسـی و گـردآوری
اطالعات برای تأیید یا رد فرضیهها در قالب استقرأیی انجام میپذیرد.
فرضیههای پژوهش

فرضیه اوّل :میزان مالكیت خانوادگی تأثیر مثبت بر عملكرد شركت دارد.
فرضیه دوّم :مالكیت خانوادگی بیش از اندازه دارای تأثیر منفی برعملكرد شركت است.
فرضیه سوّم :درصد باالی مالكیت خانوادگی در یـك شـركت منجـر بـه عملكـرد ضـعیج شـركت
میشود.
مدل مفهومی تحقیق .براساس آنچه مطرح شد ،رابطة مالكیت خانوادگی و عملكرد شركت ()ROA
را میتوان بهگونهای كه در نمودار ( )1نمایش داده شده است ،ارا ه داد .ادعای الگوی ارا ه شـده ایـن
میباشد كه مالكیت خانوادگی فارغ از سایر متغیرهای مستقل بر عملكرد شركت تأثیرگذار خواهد بود.

مالكیت خانوادگی

نسبت اهرمی
عملكرد شركت
اندازه شركت

رشد دارایی

نمودار  .1الگوی مفهومی تحقیق
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جامعة آماری پژوهش حاضر شامل كلیة شركتهای پذیرفتهشدة بورس اوراق بهادار تهـران طـی
سالهای  1331تا  1391میباشند كه تا پایان سال  1391بر پایة نرمافزار رهآورد نوین بورس برابر بـا
 911تعداد شركت بوده است .حجم نمونـه بـه روش حـذفی سیسـتماتیك (غربـالگـری) و براسـاس
معیارهای زیر گزینش میگردند:
 .1بهمنظور همگن شدن نمونة آماری در سالهای مورد بررسی ،قبل از سـال  1331در بـورس اوراق
بهادار تهران پذیرفته شده باشند؛
 .0به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه ،دورة مالی آنها منتهی به اسفندماه بوده و طی سـالهـای مـذكور
دورة مالی خود را تغییر نداده باشد؛
 .3اطالعات مالی مورد نیاز شركتها برای دورة مورد بررسی در دسترس باشد؛
 .4جزء شركتهای صنعت مالی ،سرمایهگذاری و بانك نباشند.
در نهایت باتوجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت تعداد نمونة نهایی برابر بـا 99
شركت طبق جدول  1است.
جدول  .1نمونة آماری تحقیق
شرح
كل شركتهای پذیرفتهشده در بورس تا پایان
های1391
سال
پذیرفتهشده كه در قلمرو
تعداد شركت
زمانی  1331-91وارد بورس شدهاند
تعداد شركتهایی كه در قلمرو زمانی -91
 1331از بورس برونرفت داشتهاند
تعداد شركتهای فعال در صنعت مالی،
سرمایهگذاری و بانك
بهمنظور همگن بودن ،شركتهایی كه سال
مالی آنها به  10/09ختم نمیشود.
شركتهای فاقد صورتهای مالی حسابرسی
شده در قلمرو زمانی 1331-91

تعداد حذف شده

تعداد
911

119
01
13
94
139
19

شركتهای دارأی دادههای پرت
مجمو شركتهای حذف شده

()41

تعداد شركتهای مورد بررسی

99

121
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بررسی فرضیات پژوهش .در این تحقیق بهمنظور بررسی تأثیر میزان مالكیت خانوادگی بر عملكرد
شركت درصد مالكیت خانوادگی ( )FOWNبهصورت متغیر مستقل وارد مدل رگرسیونی زیر میشود:
()1

 iنشانگر شركتهای مورد مطالعه  t ،نشـانگر سـال و  εi,tنشـانگر جـزء خطـای معادلـه رگرسـیون
میباشد.

 : ROAمعیار عملكرد شركت است از تقسیم سود خالص بر جم داراییها بدست میآید.
 : FOWNدرصد مالكیت خانوادگی میباشد.
 :LEVنسبت اهرمیک که از تقسیم جمع بدهیها به جمع داراییها بدست میآید.
 : GROWرشد جمع داراییها نسبت به دورة قبل.

 :SIZEاندازة شركت كه بهصورت لگاریتم طبیعی ارزش دفتری كل داراییها تعریج میشود.
بهمنظور بررسی تأثیر سطوح مالكیت خانوادگی بر عملكرد شركت متغیر مجازی مرتبط با هر یك
از سطوح مالكیت خانوادگی (از  %31تا  )%91بهطور جداگانه وارد مدل رگرسیونی میشوند.

()0

متغیرهای مجازی این تحقیق برحسب درصد مالكیت خانوادگی بهصورت زیر تعریج خواهند شـد.
این متغیرها بدین صورت در مدل عمل خواهند كرد كه در صورتی كه میزان درصد مالكیت خانوادگی
در شركت بیشتر از عدد مشخص شده در تعریج عدد دامی باشد ،این متغیر عدد یـك و در غیـر ایـن
صورت ،عدد صفر را اختیار خواهد كرد .برای مثال در متغیر  .F-DUMMY30در صورتی كه درصد
مالكیت خانوادگی بیشتر از  %30باشد عدد یك ،در غیر این صورت عدد صفر میگیرد.
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بهمنظور بررسی تأثیر وجود مالكیت خانوادگی (صرفنظر از درصد و سطوح مالكیت خانوادگی) بـر
عملكرد شركت متغیر مجازی ( )F_DUMMYوارد مدل رگرسیونی میشود.
()3
 :F_DUMMYمتغیر مجازی است ،در صورتی كه شركت خانوادگی محسوب شود ،عدد یك ،در
غیر اینصورت عدد صفر منظور میشود.
تحلیل آماری متغیرهای تحقیق .جدول  ،0آمارههای توصـیفی متغیرهـای تحقیـق را در طـی دورة
مورد بررسی نشان میدهد .كل مشاهدات پس از تعدیل بابت شـركتهـای فاقـد شـرایط الزم و نیـز
حذف دادههای پرت ،برابر با  99شركت بوده است .آمار توصیفی متغیرهای وابسته ،و مسـتقل كـه بـا
استفاده از دادههای  99شركت طی دورة آزمون (سالهای  )1331-91انـدازهگیـری شـدهانـد ،شـامل
میانگین ،میانه ،انحراف معیار ،كمینه و بیشینه است كه در جدول  0ارا ه گردیده است.
جدول  .0اندازههای آماری متغیرهای تحقیق
میانگین

میانه

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

شرح متغیرها
عملکرد
شرکت

ROA

0/892

0/882

0/122

-0/448

0/414

اهرم مالی

LEV

0/232

0/221

0/222

0/000

0/232

مالکیت
خانوادگی

FOWN

0/444

0/121

0/122

0/382

0/912

اندازة
شرکت

SIZE

23/283

28/911

2/420

9/282

/122
29

رشد
دارأییها

GROW

0/402

0/312

0/242

-0/832

0/129

تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون .باتوجه به ادبیات تحقیق موجود و نیـز ماهیـت
فرضیههای تحقیق در این پژوهش از دادههای تركیبی استفاده شـده اسـت .بـهمنظـور تعیـین مـدل
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مناسب (تلفیقی یا تابلویی با اثرات ثابت یا تصادفی) برای آزمون فرضیات از آزمونهای چاو و هاسمن
استفاده شده است.
آزمون چاو .نتایج مربوب به آزمون  Fبرای مدل رگرسیونی تحقیق حاضـر در جـدول  3نشـان داده
شده است .الزم به ذكر است كه سطح معناداری آمارة  Fدر سطح  %99تعیـین شـده اسـت .در مـورد
مدل فرضیههای اول و دوم نتایج آزمون چاو نشان میدهد فرض( H1مدل تلفیقی) تأیید نمیشود .به
بیان دیگر ،آثار فردی یاگروهی وجود دارد و باید از روش دادههای تابلویی (پانل) بـرای بـرآورد مـدل
رگرسیونی تحقیق استفاده شود كه در ادامه برای تعیین نو مدل پانل (بـا اثـرات تصـادفی یـا اثـرات
ثابت) از آزمون هاسمن استفاده میشود.
جدول .3آزمون چاو
آماره F

احتمال

نتیجة آزمون

مدل فرضیه اول

مقدار

1043/173

1/1111

رد فرض صفر

مدل فرضیه دوم

مقدار

931/491

1/1111

رد فرض صفر

مدل فرضیه سوم

مقدار

0/031

1/093

قبول فرض صفر

مدل رگرسیونی

آزمون F

اما درخصوص مدل فرضیة سوم ،نتایج آزمون چاو نشان میدهد فرض( H1مـدل تلفیقـی) تأییـد
میشود .به بیان دیگر ،آثار فردی یا گروهی وجود ندارد و باید از روش دادههای تلفیقی بـرای بـرآورد

مدل رگرسیونی تحقیق استفاده شود .لذا نیاز به انجام آزمون هاسمن نمیباشد.
آزمون هاسمن .پس از مشخص شدن اینكه عرض از مبدأ برای سالهای مختلـج یكسـان نیسـت،
باید روش استفاده در برآورد مدل (اثرات ثابت یا تصادفی) تعیـین گـردد كـه بـدین منظـور از آزمـون
هاسمن استفاده میشود .الزم به ذكر است كه سطح معنـاداری آمـاره  Fدر سـطح  %99تعیـین شـده
است .در آزمون هاسمن فرضیه  H1مبنی بر سازگاری تخمینهای اثر تصادفی را در مقابل فرضیة H1
مبنی بر ناسازگاری تخمینهای اثر تصادفی آزمون مینماید.
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جدول .4آزمون هاسمن
مدل رگرسیونی

آزمون هاسمن

آماره  2

احتمال

نتیجة آزمون

فرضیه اول

مقدار

301/491

1/1111

رد فرض صفر

فرضیه دوم

مقدار

139/309

1/1111

رد فرض صفر

نتایج مربوب به آزمون هاسمن برای مدل فرضـیههـای اول و دوم در جـدول  4نشـان داده شـده
است .نتایج نشان داده كه آماره  آزمون هاسمن برای مدل اول و دوم بهترتیب برابر بـا ،301/491
 139/309بدست آمده است كه در سطح اطمینان  %99معنادار میباشند كـه حـاكی از تأییـد فرضـیة
2

 H1میباشد ،لذا باتوجه به آزمون هاسمن برازش مدل رگرسیونی اول و دوم این تحقیق با استفاده از
مدل دادههای پانل به روش اثرات ثابت مناسب خواهد بود.
برای بررسی نرمال بودن توزی متغیرهای وابسته از آزمون كولموگروف اسمیرنوف اسـتفاده شـده
است .این آزمون برای متغیرهای وابسته (كارایی شركت و ساختار سرمایه) انجام شـده اسـت .جـدول
خروجی آزمون  K-Sدر نرمافزار  SPSSبرای این متغیر بهشرح جدول  9زیر است:
جدول  .9آزمون كولموگروف اسمیرنوف
 Zکولموگروف اسمیرنوف

نام متغیر
عملكرد شركت

ROA

1/093

سطح معناداری
1/013

نتیجه
توزی نرمال است

باتوجه به جدول فوق و آماره  Zكولموگروف اسمیرنوف از آنجا یكه سطح معناداری برای تمـامی
تأیید شده ،لذا با اطمینان  %99میتـوان گفـت متغیرهـای
متغیرهای بیشتر از  1/19است فرضیه
فوق از توزی نرمال برخوردارند.
برای آزمون استقالل خطاها از آزمون دوربین واتسون ،همبستگی سریالی بین باقیماندة (خطا)های
رگرسیون را بر مبنای فرض صفر آماری زیر محاسبه مینماییم:
 :H0بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد.
 :H1بین خطاها خود همبستگی وجود دارد.
اگر آمارة دوربین -واتسون بین  1/9و  0/9قرار گیرد ،فرضیة  H0آزمـون (عـدم همبسـتگی بـین
خطاها) پذیرفته میشود و در غیر اینصورت  H1تأیید میشود.
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آمارة دوربین واتسن بههمراه ضریب همبستگی ،ضریب تعیین ،ضریب تعیین تعدیل شده و خطای
استاندارد بهشرح جدول  9است:
جدول .1آزمون استقالل خطاها
مدل رگرسیونی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

آمارة دوربین واتسن

مدل فرضیه اول

0/129

0/141

8/029

مدل فرضیه دوم

0/442

0/402

2/934

مدل فرضیه سوم

0/429

0/322

2/412

باتوجه به جدول مزبور مقدار آماره دوربین -واتسون برای مدلهای رگرسـیونی مزبـور در فاصـله
مبنی بر عدم وجود خود همبستگی بـین خطاهـا تأییـد
 1/9و  0/9قرار دارد است .بنابراین فرض
میشود و میتوان از رگرسیون استفاده كرد.
همانگونه كه در نمودار  0مشخص شده ،در مدل رگرسیونی ( )1میـانگین توزیـ خطاهـا تقریبـاً
صفر ،و انحراف معیار آن نزدیك به یك ( )1/994است ،درنتیجه توزی خطاهای مدل رگرسیون نرمال
میباشد.

Dependent Variable: EP
40
30

Mean =-2.50E-21
Std. Dev. =0.949

10

3

2

1

0

-1

-2

-3

0

Regression Standardized Residual
نمودار  .0منحنی اجزاء خطاها – مدل 1

Frequency

20
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همانگونه كه در نمودار  3مشخص شده ،در مدل رگرسیونی دوم میـانگین توزیـ خطاهـا تقریبـاً
صفر ،و انحراف معیار آن نزدیك به یك ( )1/931است ،درنتیجه توزی خطاهای مدل رگرسیون نرمال
میباشد.

Dependent Variable: EP
40
30

Mean =-2.50E-25
Std. Dev. =0.952

10

3

2

1

0

-1

-2

-3

0

Frequency

20

Regression Standardized Residual
نمودار  .3منحنی اجزاء خطاها – مدل 0

همانگونه كه در نمودار  4مشخص شده ،در مدل رگرسیونی سوم میانگین توزیـ خطاهـا تقریبـاً
صفر ،و انحراف معیار آن نزدیك به یك ( )1/931است ،درنتیجه توزی خطاهای مدل رگرسیون نرمال
میباشد.
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Dependent Variable:
EP
40
30

Mean =-2.05E-22
Std. Dev. =0.918

10

3

2

1

0

-2

-1

-3

0

Frequency

20

Regression Standardized Residual
نمودار  .4منحنی اجزاء خطاها – مدل 3

 .4تحلیل یافتهها

طبق آزمونهای آماری اعمال شده روی فرضیة اول به این نتیجه رسیدیم كـه "میـزان مالكیـت
خانوادگی تأثیر مثبت بر عملكرد شركت دارد ".مطابق با جـدول  ،1در سـطح اطمینـان  ،%99ضـریب
بدست آمده برای متغیر میزان مالكیت خانوداگی ( )FOWNدر مدل رگرسیونی معنادار میباشـد و از
طرفی باتوجه به عالمت مثبت ضریب مزبور ( )3/019میتوان گفت كه میزان مالكیت خانوادگی تأثیر
مستقیم و مثبتی بر عملكرد شركتها ( )ROAدارد ،لذا فرضیة اول تأیید میگردد.
جدول .7برازش معادلة رگرسیون فرضیه اول
نام متغیر

ضریب متغیر

مقدار ضریب

آماره t

سطح معناداری

عدد ثابت

α0

9/9174

9/917

1/111

FOWN

α1

3/019

0/141

1/113

LEV

α0

-1/193

-0/333

1/110

GROW

α3

1/731

0/347

1/114

SIZE

α4

0/311

0/111

1/1137

ضریب تعیین

1/139

ضریب تعیین تعدیل شده

1/147

آماره F

14/731

معناداری()P-Value

1/111

آماره دوربین واتسون

0/139
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طبق آزمونهای آماری اعمالشده روی فرضیة دوم به این نتیجه رسیدیم كه "مالكیت خـانوادگی
بیش از اندازه تأثیر منفی بر عملكرد شركت دارد ".مطابق با جدول ،7در سطح اطمینان  ،%99ضرایب
بدست آمده برای تمامی متغیرهای سطوح مالكیـت خـانوداگی ( %31( )FOWNتـا  )%91بـه جـزء
سطوح  %31و  %41در مدل رگرسیونی معنادار میباشد .بنابراین میتوان نتیجه گرفـت كـه از میـزان
مالكیت خانوادگی  %91به باال ،مالكیت خانوادگی تأثیر مستقیم و معناداری بر عملكـرد شـركت دارد و
برای سطوح پایینتر این تأثیر معنادار نمیباشد .همچنین همانطور كه مشاهده میشـود ،بـا افـزایش
میزان مالكیت خانوادگی مقدار ضرایب نیز افزایش یافته كه این نشان میدهـد بـا بـاال رفـتن میـزان
مالكیت خانوادگی ،شدت تأثیر آن بر عملكرد شركت افزایش مییابد .لذا فرضیة دوم تحقیق مبنی بـر
این كه مالكیت خانوادگی بیش از اندازه تأثیر منفی برعملكرد شركت است ،رد میگردد.
جدول .3برازش معادله رگرسیون فرضیه دوم
مقدار ضریب

آماره t

سطح معناداری

عدد ثابت
FOWN_DUMMY05

α0
α2

1/912
8/142

3/092
0/422

0/001
0/412

FOWN_DUMMY95

α8

2/82

0/242

0/214

FOWN_DUMMY05

α3

8/028

8/212

0/004

FOWN_DUMMY05

α4

8/292

8/348

0/0014

FOWN_DUMMY05

α4

3/402

8/921

0/0031

FOWN_DUMMY55
FOWN_DUMMY45
LEV
GROW
SIZE
ضریب تعیین

α1
α1
α2
α9
α 20
0/442

ضریب تعیین تعدیل شده

0/402

4/013
4/834
3/232
4/411
-8/320
-2/482
8/129
3/481
8/921
8/322
آماره F
معناداری()P-Value

0/000
0/000
0/022
0/009
0/0031
82/142
0/000

آماره دوربین واتسون

2/934

نام متغیر

ضریب متغیر

طبق آزمونهای آماری اعمالشده روی فرضیة سوم به این نتیجـه رسـیدیم كـه "درصـد بـاالی
مالكیت خانوادگی در یك شركت منجربه عملكرد ضعیج شركت میشود".
مطابق با جدول ،3در سطح اطمینان  ،%99ضریب بدست آمـده بـرای متغیـر مالكیـت خـانوداگی
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( )FOWN_DUMMYدر مدل رگرسیونی معنادار میباشد و از طرفی باتوجه بـه عالمـت مثبـت
ضریب مزبور ( )0/319میتوان گفت كه وجود مالكیت خانوادگی تأثیر مستقیم و مثبتـی بـر عملكـرد
شركتها ( )ROAدارد ،لذا فرضیة سوم تأیید نمیشود.
جدول .9برازش معادله رگرسیون فرضیه سوم
نام متغیر

ضریب متغیر

مقدار ضریب

آماره t

سطح معناداری

عدد ثابت

α0

4/112

8/891

0/088

FOWN_DUMMY

2α

8/314

2/202

0/021

LEV

8α

-3/212

2/811

0/801

GROW
SIZE
ضریب تعیین

3α
4α
0/429

2/922
8/322

8/228
8/102
آماره F

0/034
0/0031
84/309

ضریب تعیین تعدیلشده

0/322

معناداری()P-Value

0/000

 .5نتیجهگیری و پیشنهاد

در این پژوهش به تبیـین ایـن موضـو پـرداختیم كـه آیـا بـین مالكیـت خـانوادگی و عملكـرد
شركتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ،رابطـهای معنـادار وجـود دارد یـا خیـر؟ نتـایج
فرضیات تحقیق منطبق با نتایج تحقیقات مك كوناگی و همكاران [ ]0و میشرا و همكاران [ ]10مبنی
بر اینكه مالكیت خانوادگی در یك شـركت منجـر بـه بهبـود عملكـرد و نیـز افـزایش ارزش شـركت
میگردد ،میباشد .در تحلیل نتایج مزبور میتوان اینگونه استنباب كرد كه طبق فرضیه ،نظارت فعـال
و تئوری نمایندگی هر چه میزان مالكیت خانوادگی در یك شركت بیشتر باشد ،بهدلیل همسویی مناف
سهامداران ،تضاد مناف و بهتب آن ،هزینههای نمایندگی كاهش مییابد كه این نیز به نوبة خود منجر
به افزایش عملكرد و ارزش شركت میگردد .درخصوص فرضیة سوم باید این مطلب را اضافه نمود كه
طبق تعریج مالكیت خانوادگی ،بعضی از شركتها با مالكیت كمتر از  %91در كنترل اعضای خـانواده
نمیباشند .لذا از میزان مالكیت خانوادگی  %91به باال ،مالكیت خانوادگی تأثیر مستقیم و معناداری بـر
عملكرد شركت دارد و برای سطوح پایینتر این تأثیر معنادار نمیباشد كه با افـزایش میـزان مالكیـت
خانوادگی بهدلیل كاهش تضاد مناف و كاهش هزینههای نمایندگی شدت تأثیر مالكیت خـانوادگی بـر
عملكرد و ارزش شركت افزایش مییابد.
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