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 چکیده

 ایجاد باعث و کند کمتر را مالک و مدیر ترکیب در منافع تضاد و کند بهتر را داخلی نظارت تواند می خانوادگی مالکیت افزایش
 گتروه  و متدیره  هیئتت  در خانواده اعضای شود. بودن گذاری سرمایه بیش مشکالت از جلوگیری برای انگیزه ایجاد و هماهنگی
 عملکرد بهبود باعث شرکت یک در خانوادگی باشد. مالکیت داشته مثبتی اثر شرکت روی بر تواند می رکتش شهرت و مدیریتی

شود از این رو هدف پژوهش بررسی رابطه مالکیت خانوادگی و پاداش هیئت مدیره از یک سو و از  می شرکت ارزش افزایش و
شرکت پذیرفته شده  029است که با استفاده از داده های  سوی دیگر تأثیرپذیری این رابطه از رتبه بندی موسسات حسابرسی

از  پتژوهش  هتای  فرضتیه  آزمون جهت مورد بررسی قرار گرفت. 0901تا  0902در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 
که  دهد نشان می پژوهش های یافته استفاده گردید. وتحلیل یهتجز های ترکیبی برای و از داده ارائه متغیره چند رگرسیونی مدل

ها دارای مالکیت ختانوادکی   بین مالکیت خانوادگی و پاداش هیئت مدیره رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و هرقدر شرکت
بنتدی   شود اما فرضیه دیگر پژوهش نشان داد که رتبه ها پرداخت می بیشتری باشند پاداش هیئت مدیره بیشتری در آن شرکت

 طه بین مالکیت خانوادگی و پاداش هیئت مدیره تأثیر معناداری ندارد.موسسات حسابرسی بر راب

 مالکیت خانوادگی، پاداش هیئت مدیره، رتبه بندی موسسات حسابرسی. واژگان کلیدی:

 
 مقدمه
 صورت به وابسته اشخاص با معامالت دارنده بر در ریگا، خانوادگی های شرکت گروه ادلفیا، همچون اخیر مالی های رسوایی

 همچون مطروحه موارد اثر در وابسته اشخاص با معامالت وجود ها، شرکت ادغام و تجاری ترکیبات افزایش با. بودند نهانپ
 تا سازد می ملزم را ها آن که دارند روی پیش را دورانی ها شرکت مدیران. است یافته افزایش مشترک ها گذاری سرمایه و ادغام

 یافتن رو این از. کند منعکس بهتر را آوری سود و ارزش که کنند مستقر خود های شرکت در جدیدی اقتصادی چارچوب
 ،0همکاران و کوپر) دارد ضرورت کرد، گیری اندازه معقول نسبتاً اطمینان با را شرکت عملکرد آن بر اتکا با بتوان که شاخصی

                                                           
1 Cooper et al  
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انوادگی و بندی موسسات حسابرسی بر رابطه بین مالکیت خ تاثیر رتبه
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 درگرو مهم، این است بدیهی و شدبا می مالکان ثروت افزایش شرکت تشکیل اصلی اهتداف از یکی(. 2999 ،0واگت ؛2992
 ختود شرکت عملتکرد بهبود جهتت راهتکارهایی به یابی دست درصدد ها، شرکت مالتکان لذا. استت بازار در ها آن عملکرد

 نیز شرکت عملیات درزمینه ها آن اطتالعات معموالً که سهامداران ها، آن مدیریتت از ها شرکت مالکیت شتدن جدا باشند می
 از مدیران .کرد خواهند دریافت را حاصله نتایج تنها و ندارند را شرکت عملیات در مستقیم دخالت و مشاهده توان ست،ا محدود

 بیشتر پاداش دریافت جهت موضوع این به توجه با و دارند اطالع سهامداران توسط خود عملکرد ارزیابی نحوه و پاداش طرح
 را آتی های سال سود از بخشی مدیریت باشد تر کم موردنظر سطح از مدیریت پاداش اگر. گردند می سود کاری دست به متمایل

 به را جاری های سال سود است ممکن ذکرشده هدف راستای در مدیریت نیز مواردی در و نماید می منتقل جاری دوره به
 (. 0902 همکاران، و سیفی) نماید منتقل آتی های دوره

 و مدیران و مدیره هیئت اعضای سهامداران، بین رابطه مالکیت ساختار اقتصادی همکاری و توسعه سازمان تعریف اساس بر
 را، رقابت یایجاد زمینه در تواند می مالکیت ساختار سازمان، این نظر اساس بر. دهد می قرار بررسی مورد را آنان های مسئولیت

 تاکید با توان می را شرکت ارزش بر مالکیت ساختار تأثیر(. 0008 ،2اکد) آورد فراهم است شرکت اهداف به دستیابی باعث که
ها.  شرکت ارزش بر مالکیت تمرکز میزان تأثیرها و  شرکت ارزش بر مالکیت نوع داد؛ تأثیر قرار مطالعه مورد اصلی رویکرد دو بر
 انفردای مالکیت و خانوادگی مالکیت خارجی، مالکیت دولتی، مالکیت نظیر مالکیت انواع نقش به مالکیت نوع اول، رویکرد در

 در منافع همگرایی همچون عواملی تأثیر دوم رویکرد در. دهد می قرار بررسی مورد ها شرکت ارزش بر را آن تأثیر و پرداخته
 کاران،هم و محمدی) گیرد می قرار مطالعه مورد شرکت ارزش بر آن تأثیر و متمرکز میریت باالی کنترلی قدرت مالکیت تمرکز
0988.) 

 قرار نظر مد حسابرسی موسسات بندی رتبه انجام حسابرسی موسسات کنترل لزوم و رسمی حسابداران جامعه تشکیل زمان از
 چهار در حسابرسی موسسات بود حسابرسی های پرونده بازبینی به مربوط امتیاز آن عمده که بندی رتبه این براساس گرفت
 تاریخ در بهادار  اوراق و بورس معتمد حسابرسی موسسات بندی رتبه دستورالعمل. شدند می بندی طبقه د و -ج -ب -الف گروه

 حقوق از حمایت دستورالعمل این براساس (.0901 اسدنیا، و کاهکش) شد تصویب سازمان آن توسط 0900 ماه بهمن 28
 سازمان معتمد حسابرسی موسسات بندی رتبه اهداف بهادار اوراق منصفانه و شفاف بازار توسعه و سازماندهی و گذاران سرمایه
  از است عبارت بهادار اوراق و بورس سازمان معتمد حسابرسی موسسات بندی طبقه معیارهای .است بهادار اوراق و بورس

 و( خدمات کیفیت و خدمات ارائه تنوع موسسه، سازمان و سرمایه ساختار کارکنان، شرکا، ارزیابی های معیار) عادی معیارهای
 موسسه امتیازهای جمع. شود می محسوب منفی  امتیاز که( موسسه شریک و موسسه تخلفاتی سوابق) تخلفاتی های معیار

 موسسات شده، کسب امتیاز است. برحسب حسابرسی موسسه طبقه تعیین مبنای مذکور معیارهای براساس حسابرسی
 (.0902 محمدرضایی،) گیرند می قرار چهارم و سوم دوم، اول، طبقه چهار در بهادار اوراق و بورس سازمان معتمد حسابرسی

تواند نظارت داخلی را بهتر کند و تضاد منافع در ترکیب مدیر و مالک را کمتر کند و باعث ایجاد  افزایش مالکیت خانوادگی می
های  قد داخلی پروژههای ن گذاری شود و باعث کاهش جریان هماهنگی و ایجاد انگیزه برای جلوگیری از مشکالت بیش سرمایه

کنند که بودن  شود. همچنین استدالل می های نمایندگی می رو منجر به کاهش هزینه گذاری غیر تولیدی شود. ازاین سرمایه
 تواند بر روی شرکت اثر مثبتی داشته باشد. مالکیت می مدیره و گروه مدیریتی و شهرت شرکت اعضای خانواده در هیئت

                                                           
1 Vogt 
2 OECD 
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 فرضیه طبق که کرد بیان گونه این توان می. شود می شرکت ارزش افزایش و عملکرد بهبود ثباع شرکت یک در خانوادگی
 سهامداران منافع همسویی دلیل به باشد بیشتر شرکت یک در خانوادگی مالکیت میزان چه هر نمایندگی تئوری و فعال نظارت
 همکاران، و ادژن فالح. )شود می شرکت عملکرد ایشافز باعث که یابد می کاهش نمایندگی های هزینه آن تبع به و منافع تضاد

 تتری کم ارزش از است، رسیده خانواده اعضای به مدیریتی کلیدی مناصب که هایی شرکت در دهد می نشان شواهد (.0902
 زایشاف برای شرکت منافع از ها شرکت کارمندان و مدیران. باشد می برخوردار دارند مستقل مدیران که هایی شرکت به نسبت

هایی که باعث کسب  گیری های مالکیتی خانوادگی، تصمیم در شرکت (.2991  ،0رینگرت و شون) کنند می استفاده خود سرمایه
شود در اولویت نیست. اگر اعضای خانواده به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شوند، عملکرد شرکت  سود و افزایش ثروت می

های  کنند و کمتر به طرح اده عضو هیئت مدیره باشند زیرا پاداش کمتری دریافت میبهتر از حالتی است که اعضای غیرخانو
تواند از طریق  های خانوادگی می دهند و بیشتر به دنبال ایجاد ارزش در شرکت هستند. ارزش شرکت انگیزشی واکنش نشان می

، 2گیرد )وو و همکاران تحت تأثیر قرار می ها معموالً توسط خانواده اهداف منابع و ساختار حکومت ایجاد شود که همه این
2908 .) 

 و مدنظر های شرکت انتخاب نحوۀ شامل) پژوهش شناسی روش پژوهش، های فرضیه پژوهش، پیشینۀ و نظری بیان ادامه، در
 .است شده ارائه پیشنهادها و نتایج پایان، در و پژوهش های یافته ،(پژوهش متغیرهای و ها الگو نیز
 

 بیان نظری

 الکیت خانوادگیم
 در( 2992) 9شارما و زهرا. است داشته توجهی قابل تحول خانوادگی هایشرکت درباره پژوهش گذشته، دهه سه طول در

 راپیدا ضعیف های روش و نویسندگان اندک تعداد محدود، بررسی حوزه ،0089 دهه در خانوادگی هایشرکت پژوهش بررسی
 هایروش کرده، پیدا عالقه موضوع این به بیشتری پژوهشگران بعد به 0009 دهه طاواس از که است حالی در این. کردند

 با حوزه این هایپژوهش گسترش ادامه در. اند نموده ابداع زمینه این در متعددی تحقیق هایروش و بخشیدند بهبود را تحقیق
 تعریف علمی جامعه که زمان آن از گرچه (.2900، 2کلرمانس و رایت)شود می داده نشان تفکیک به دهه هر هایخصیصه بیان
 مطرح هنوز سوال این نیز حاضر حال در اما گذرد، می است شناخته چالش بارزترین و اولین عنوان به را خانوادگی موسسه یک
 هم با مختلف های رویکرد و گردد ایجاد چارچوبی آن اساس بر که ندارد وجود عموم قبول مورد تعریف یک در واقع. است

 خانوادگی کار و کسب از مختلفی تعاریف .است مانده باقی الینحل هنوز خانوادگی کار و کسب تعریف معضل. شوند ترکیب
 های شرکت میان بسیاری تفاوت .گردد می ارائه جزئیات ذکر با ادامه در که است گرفته صورت مختلف پژوهشگران توسط

 در نمایند منتقل بعد نسل به نسل یک از را شرکت کنند می سعی نوادگیخا های شرکت: دارد وجود ها شرکت سایر و خانوادگی
 خانوادگی، کار و کسب یک. شوند می مواجه ها شرکت سایر به نسبت تجاری های چالش و ها ریسک با ها شرکت این نتیجه

 در ولی یکدیگرند از مستقل ها حوزه این شود می فرض که اگرچه کند؛ می ترکیب یکدیگر با را مالکیت و کار و کسب خانواده،
 .هستند وابسته هم به شدت به حوزه سه این خانوادگی های شرکت

                                                           
1
 Shawn & Ryngaert  

2
 Wu et al 

3 Zahra & Sharma 
4 Wright & Kellermanns 
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 نسل ای از هدیه عنوان به خانوادگی شرکت یک مالکیت اغلب. شود می دیده بسیار «تعهد» خانوادگی های شرکت در معموالً
 از بهتر وضعیتی با بعدی نسل به شرکت نتقالا خانوادگی شرکت هدف. شود می گرفته نظر در بعد نسل به تعهدی یا و قبل

 مطلوبیت موقتی های موفقیت به نسبت بلندمدت های استراتژی خانوادگی های شرکت در. است قبلی نسل از آن دریافت زمان
 عملکرد کار، و کسب به خانوادگی شرکت فعال و بلندمدت تعهد سازد می متأثر شدت به را عملکرد تفکر، این. دارد بیشتری
 آن دالیل از است توجهی قابل رقم ترازنامه در سرمایه ساختار خانوادگی های شرکت در معموالً. بخشید خواهد بهبود را شرکت

 فرهنگ. باشد تجاری واحد تداوم تضمین همچنین و گذاران سرمایه حضور از آتی استقالل جهت آمادگی به نیاز تواند می
 شرکت، در واقع است درجامعه خانواده و اعضای سهامداران تمامی از حمایت رب مبتنی شدت به معموالً خانوادگی شرکت

 اندک پرسنل جابجایی خانوادگی های شرکت از بسیاری در. گیرد می عهده به را خود پیمانکاران و مشتریان کارکنان، مسئولیت
 غیر خانوادگی های شرکت سهام است ولمعم بسیار. شود بسته قرارداد کارکنان با بعد نسل تا نسل یک از است ممکن و بوده

 های ازشرکت بعضی. شود می منتقل بعدی نسل به نسل یک از ستد داد و یا و بالعوض کمک ارث، قالب در و باشد می نقدی
 فراهم را جدیدی سرمایه و داده افزایش را سهام شوندگی نقد قابلیت امر این که اند شده پذیرفته بورس بازار در خانوادگی

 .وردآ می
 کار و کسب و خانواده میان روابط همچنین و شخصی مالکیت تداوم، شامل خانوادگی های شرکت فرد به منحصر خصوصیات

 نحوه باید خانوادگی های شرکت اداره نوع به توجه برای عالوه به.  گذارد می تأثیر شرکت حاکمیت و راهبردی های انتخاب بر
 و عمر اندازه، با همگام و داشته متفاوتی های نقش و اهمیت عناصر این. گیرد قرار توجه مورد مالکان و ها خانواده امور اداره

 بر مالکیت و تجاری های فعالیت اول، نسل خانوادگی های شرکت در. کند می تغییر دارد قرار آن در شرکت که پیشرفتی مرحله
 گسترش و مالکان تعداد افزایش با مانهمز بعد به دوم نسل در و است شرکت موسسان یا موسس شخصی نظرات اساس
 کشورهای در متفاوتی های شاخص خانوادگی مالکیت برای مالی ادبیات در .شود می تر پیچده حاکمیتی چیدمان کار و کسب

 دکس» های شاخص آلمان بورس مالی های داده دهندگان انتشار و تحلیلگران 2909سال در مثال عنوان به دارد وجود مختلف
 اطالق های شرکت به خانوادگی های شرکت ها آن بیانیه طبق. نمودند ارائه خانوادگی های شرکت تعریف برای را «پالس

 :باشند برخوردار زیر شرایط از که شود می
 .باشد مؤثر خانواده اختیار در عادی سهام 21۲ حداقل (0
  بوده عضو مدیره هیئت در خانواده اعضای از یکی (2
 . باشد داشته اختیار در را دیعا سهام از  1۲ حداقل (9
 واحد اگر کند می عنوان وابسته تجاری واحدهای در گذاری سرمایه ،29 شماره حسابداری استانداردهای تدوین کمیته ایران در

 از شود می فرد باشد داشته اختیار در را پذیر سرمایه واحد رای حق 29۲ حداقل غیرمستقیم یا مستقیم صورت به گذاری سرمایه
 بالعکس حالت در رساند اثبات به روشن و واضح صورت به را خود نوع این بتوان اینکه مگر است برخوردار مالحظه قابل وذنف

 فرض باشد داشته اختیار در را پذیر سرمایه واحد رای حق 29۲ از کمتر مستقیم غیر یا مستقیم صورت به گذار سرمایه واحد اگر
 .(0901 و فصیح، فخاری) کرد اثبات روشنی به را نفوذ وجود بتوان اینکه مگر نیست ورداربرخ ای مالحظه قابل نفوذ از شود می
 باشد داشته را زیر شرایط باید خانوادگی های شرکت است معتقد آذین مهر

 .باشد شرکت  عادی سهام 21۲ حداقل مالک حقیقی سهامدار .0
 مدیره هیئت حقیقی عضو سهام مجموع یا عادی مسها 1۲ حداقل مالک تنهایی به خود مدیره هیئت اعضای از یکی .2
 .(0902 ،همکاران مهرآذین) باشد شرکت سهام مجموعه 1۲ حداقل رای و فامیل  و خانواده اعضای و
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 را به خود جلب کرده است. یادیتوجه ز یخانوادگ تیبا مالک یهاعملکرد شرکت ،یمال تیریمد یموضوع اتیدر ادبهمچنین 
هدف  اگر شود و نهیشیها باستفاده کنند که منافع آن ای گونه به تیحاکم یهاستمیلکان ممکن است از سما عنوان بهها خانواده

امر منجر  نیادرنهایت حقوق مالکانه خود کنند.  یرا قربان ییکارا دهند که یحبازار باشد ممکن است ترج یها بازدهآن (تقاضا)
و  زهیمالکان انگ که این لیبه دل یخانوادگ یهادر شرکت ی. از طرف(2992،  0لی) ببیند بیسهامداران آس ریکه منافع سا شود می

ل آدهیا یسازمان شکل ها،شرکت نیا نیبنابرا .ابدییکاهش می ندگی، مشکالت نمارادارند رانینظارت بر مد یبرا یقدرت کاف
های خانوادگی عملکرد بهتری که شرکتکنند ها بیان میبرخی از تحلیل .هستبوده که در آن اهداف شرکت و مالکان همسو 

ارزش شرکت  ،یخانوادگ تیها با مالکنشان دادند که در شرکت (2990) 2همکاران و شرایمخانوادگی دارند.  های غیراز شرکت
-با استفاده از اطالعات شرکت (2999) بیاندرسون و ر است. شتریب خانوادگی غیر تیمالک با یهااز شرکت یمعنادار صورت به

از خود نشان  یعملکرد بهتر ،خانوادگی غیر یهابا شرکت سهیدر مقا یخانوادگ یهاشرکت که افتندیدر 199 یپ اند اس یها
های گاهی اوقات ممکن است شرکت اما شود،یم یندگینما یهانهیباعث کاهش هز یخانوادگ تیمالک نیهمچن اند.داده

 ل کنند.تر عمخانوادگی ضعیف های غیرخانوادگی از شرکت
 

 پاداش هیئت مدیره
 با دخو شدار انمدیر قحقو نمیا بطهرا اریبرقر ایبر لمللیا بین رگبز یها شرکت بیشتر 09 دهه اوایل تا 89 دهه اواخر در

 نناآ دعملکر که تیرصو در و کنند دهستفاا پایه یبها هتب رکتتش مهاتس دتخری حق از تا دادند می زهجاا انمدیر به ن،ناآ دعملکر
 از روش ینا ،ههد یک تا .شوند شریک ارانسهامد همانند حاصله دسو در تندنستوا می اندیرتم شد، می شرکت شدر به نجرم

 اندیرتم نصیب را هنگفتی یهادسو و دبو شکوفا ربسیا پیاپی لسا چند تا داربها اوراق زاربا ایرز د؛بو رداروبرخ یناوافر محبوبیت
 این که رسیدند نتیجه این به بزرگ های شرکت ،2999 سال در سهام بازارهای سقوط واقعه از پس اما کرد، گذاران سرمایه
 (.9،2999آناند و همکاران)نیستند  مطلوب همواره سیستم

 حمطر السؤ ینا ارههمو ا،لذ. دارد دجوو انمدیر به هید داشپا ایبر مختلفی یها یهرو که یافتدر انتو می قیقترد نگاهی با
 یگرد یسو از و انمدیر شنگیزا باعث سو یک از که تتسا مناسب انمدیر ایبر داشپا اریمقد چه و شیرو هچ که ستا دهبو

 ارهوتهم داری سرمایه هیدگاد ؛ستا مسلم نچهآ. دشو بیشتر هیزدبا آوردنتتسدهتب ایرتب نناآ بیشتر یتکافو باعث
 ثربخشیا و ییرآکا که شتدا توجه عموضو ینا به ارههمو ایدب الذ دارد، تأکید ارانگذ سرمایه و ارانهامدتسوت رتیش ثازتفارتب
 سرعت وترتیش ثازتفا ینا به انتو می ،موفق انمدیر دنکر ملگرد با و ستا همیتا حائز دیقتصاا های هبنگا اندیرتم

 یابیارز یگرد هرا. است (وثیقه سهام سیستم ایجاد )مدیران  کردن مالک راه، این در اساسی های رویه از یکی. بخشید بیشتری
 ارزش یمبنا. ستا بمطلو یابیارز روش چه که ستا نتیا ساسیا السؤ ماا ،ستا یابیارز ینا با منطبق داشپا ن،ناآ دعملکر

 داشپا حتی و دشو یابیارز انمدیر وده،فزا ارزش سساابر یعنی ؛باشد دعملکر ابیتیارز بوتمطل مبانی از یکی نداتو می ودهفزا
 (.2990، 2االسالمی شیخ)باشد  آناز یدتصدر رتوتص به
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. ستا رگازسا و همسو ارانسهامد دوسدن رتکرکثادتح با که هدد می ئهارا بیاجو همیشه افزوده، ارزش بر مبتنی تحلیل و تجزیه
 در یشافزا بر مبتنی باید نناآ داشپا ،کنند عمل ارانسهامدد وس یشازتفا تجهدر اند تباش تهشدا هنگیزا انمدیر ینکها ایبر

 اتی اته ییدارا زدهبا یشافزا زار،با سهم یا دسو یشافزا بر مبتنی مدیریتی افهدا .ندا دهکر دیجاا نناآ که باشد ای ودهفزا ارزش
وت رتثدن رتکثر کادتا حتب هتک دتنمای داتیجا اییتههزتنگیا دتناتو می ری،تجا یهارمعیا سایر یا مسها ناحباتص قوتحق

 دیجاا ارانسهامد وتثر دنرتکثر کادتت حتجهدر  اییتههزتنگیا ارههمو ودهفزا ارزش دنکر کثراحد. شدبا رگازناسا ارانسهامد
 از مالکیت تفکیک از یتز ناشتنی نمایندگی مسایل و ستا نمایندگی ریتئو ،شرکتی حاکمیت تمطالعا سساا و پایه. کند می

 ینوتد شرکتها نینفعاذ منافع تامین ایبر هتت کتسا اتیمادتقا و ها روش ،ها سیاست مجموعه ،شرکتی حاکمیت .ستا لکنتر
 و رکتتش یاتفعالیته ناتطمینا ریبتض یشازتفا ،ها شرکت رکتیتش تتحاکمی فدتهد. وتشمی تهتشاگذ ارتجا به ،یافته
، رجبی و گنجی)است  ذینفعان تمامی کلی طور به و مشخص طور به سهامداران افعتمن یتاتسرا در دیریتتم یتهاتسیاس

 هتب اندیرتم و دارد دوتجو یبالقوها رضتعا مدیریت و ارانسهامد منافع بین که ستا ینا بر نمایندگی ریوتتئ ضرتف(. 0980
 سهامداران منافع با تضاد در تتسا نتممک افعتمن نتیا هتک هستند شرکت ارانسهامد طریق از دخو منافع زیسا کثراحد لنباد

 یا ارسهامد چند یا یک بین تعامل انعنو به نمایندگی مکلینگ رابطه و جنسن تعریف بقط (.2992، 0مایکل و همکاران)باشد 
 رطو به. شود می دار هعهد را تخدما یسر یک منجاا مسئولیت ارسهامد فطر از هدتنماین که ستا هنمایند چند یا یک و مالک

 مناسب یلگوا ارستقرا رتصو در د،عتقاا ینا سساا بر. شود می رتصو نمایندگی مسأله صلیا حل راه ،مدیریت داشپا م،عا
 ستا ینا داشپا حرتلیطتصا لیلدمیکنند.  فعالیت نهندگاد وام و ارانسهامد منافع جهت در انمدیر داش؛پا ختداپر ایرتب

 نناآ در بهتر دعملکر ایبر را زمال هنگیزا و داد داشاتپ ،دتندار هعهد بر که مانیزسا یها مسئولیت خاطر به انمدیر به باید که
 .(0012، 2جنسن و مکلینگ) دکر دیجاا

 

 رتبه بندی موسسات حسابرسی
واحد  یاو  یحسابداران رسم در جامعه یفیتواحد نظارت به عنوان واحد کنترل ک یکتوسط  یموسسات حسابرس یبند طبقه

موسسات معتمد بورس را به  سازمان بورس و اوراق بهادار 09باشد، که طبق دستورالعمل ماده  یبورس اوراق بهادار م یفیتک
. اساس ارائه یدمطرح گرد 0989از سال  یموسسات حسابرس یبند رتبه ضوعمو یرانکرده است. در ا یبند یمچهار طبقه تقس

بطور  یمربوط به خدمات حسابرس یفیتکنترل ک یدر اجرا یرانفعال در ا یحسابرس یها بود که موسسه ینچن ینبحث ا ینا
 یرا مطرح شد. در ادامه افزودند که حسابرس یو کوچک یبزرگ یکردن موسسات حسابرس یزو طرح متماکنند،  یعمل نم یکسان
بزرگتر  یو در واقع موسسات حسابرس یشترو تعداد کارکنان ب یتبا حجم فعال یبه موسسات حسابرس یبورس یبزرگ یها شرکت
جامعه حسابداران  یعال یبه سرپرست وقت شورا یبخصوص، گزارش مکتو ینجلسات متعدد در ا ی. پس از برگزارگردد واگذار

و سازمان نظارت بر  یکاو بورس آمر یابزرگ دن یدر رابطه با موسسات حسابرس یقاتیخصوص تحق ین. در ایدارائه گرد
بر اساس کنترل  یبند بورس و رتبه یاز سو یحسابرس وسساتم یآن عدم رتبه بند یجهکه نت یدانجام گرد یعموم یها شرکت

 ینمعتبر ب یها یتوب سا یاو  یحسابرس یالملل ینخبرنامه ب یاز سو یموسسات حسابرس یبند . رتبهیداعالم گرد یتیفک
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شد و در  اعالم یحسابدار یالملل ینخبرنامه ب یلهبه وس 2990که در سال  یبند . همچون رتبهیردگ یانجام م یحسابدار یالملل
 (. 0980 امانی و دوانی،) شد یدرآمد در آن سال رتبه بند یزانز لحاظ مفعال در کشور انگلستان ا یآن موسسات حسابرس

نهادها بر طبق  یرو سا یموسسات حسابرس یبند مراکز معتبر رتبه یرها و سا بر اساس در آمد، مجالت، بولتن یبند عالوه بر رتبه
جهان و  یا حرفه یها انجمن یعضایگر و در د یشاغل در موسسات حسابرس یاندانشجو یهمچون تعداد اعضا دیموار یرسا

موسسات  یبند محدود به رتبه تنهاو  دهند یرا انجام م ینیچن ینموارد ا یرمختلف و سا یشاغل در انجمن حسابداران کشورها
ممکن است  یرد،قرار گ یبند رتبه یارمع ی،از حسابرسان معتقدند چنانچه درآمد موسسات حسابرس یباشند. برخ ینم یحسابرس
 یددسته از حسابرسان با ینا هدر پاسخ ب یند،ارائه ننما یفیتاقدام کنند که کار با ک یران نسبت به انتخاب حسابرسانصاحبکا

 ینرسد که همه صاحبکاران به دنبال ا یانتخاب حسابرس نقض کرد. به نظر نم یتوان اراده و حق صاحبکار را برا یگفت که نم
دانند عدم  یم یفیتباشند که چون صرفا خود را با ک یکسان ینکهنتخاب کنند مگر اا یفیتباشند که حسابرسان بدون ک یشهاند

 یفیتچنانچه ک یگرد یبه همه خدمات و کاالها یهشب یزموضوع قرار دهند. در واقع حسابرسان ن ینانتخاب خود را مستمسک ا
گل آن است که »واهند گرفت و به مصداق قرار خ یاناز مشتر یا داشته باشند حتما و الزاما مورد توجه عده یخاص یو برتر

(. 0980 ی،دوانامانی و ) خواهد آورد یخوب رو یفیتبه موسسات با ک یتانها ی،و بازار حسابرس یهبازار سرما« یندبگو یگراند
نسبت به  یحسابرس یفیتتفاوت فاحش در عوامل موثر بر ک یجادموجب ا یراندر ا یموسسات حسابرس یعامل رتبه بند

 ی کارکنانبیاشرکا، ارز یابیهمچون ارز یبه عوامل یراندر ا یموسسات حسابرس یبند رتبه یراشده است. ز یگرد یکشورها
در بازار  یموسسات حسابرس یتتنوع ارائه خدمات و موقع یابیساختار و سازمان موسسه، ارز یابیارز ی،موسسه حسابرس

ارائه خدمات  یکشورها برا یردر سا یاست که موسسات حسابرس یدر حال ینخدمات است. ا یفیتک یابیارز یتاو نها یا حرفه
شوند.  بندی نمی رتبه و بورس و اوراق یهمچون حسابداران رسم یینهادها یاز سو یبزرگ بورس یها به شرکت یحسابرس

ی صورت های معتبر حسابداری و مال ها، مجالت و بولتن رتبه بندی موسسات حسابرسی در خارج از ایران از سوی نشریه
نمایند  بندی می گیرد که موسسات حسابرسی را براساس درآمدهای اعالم شده از سوی ایشان در طی یک سال رتبه می

 (.0909)مهربان پور و بطهانی پور، 
 

 پیشینه پژوهش
قرار دادند.  های خانوادگی را مورد بررسی ( تأثیر ارتباطات سیاسی بر قابلیت اتکا سود حسابداری در شرکت2908) 0لی و وانگ
هایی که  های خانوادگی دارای ارتباط سیاسی سودآوری بیشتری نسبت به شرکت دهد که شرکت ها نشان می های آن نتایج یافته

های خانوادگی با ارتباط سیاسی دارای احتمال  دهد که شرکت های پژوهش نشان می دارای ارتباط سیاسی نیستند، دارند. یافته
 قارن اطالعات هستند.بیشتری برای کاهش نامت

 یلیدهد؟ اثر تعدیشرکت را کاهش م یاتیاجتناب مال یگادخانو تیمالک ایآ، تحت عنوان تحقیقی( در 2901) همکارانو  ایگا
 یدوره زمان یدر بورس اوراق بهادار تهران در ط شده پذیرفته یشرکت تونس 11اطالعات  یبررس قیاز طر ،یحسابرس تیفیک

 تیفیک نیدارد و همچن یشرکت رابطه مثبت یاتیبا اجتناب مال یخانوادگ تیکه مالک دندیرس جهینت نیبه ا 2909تا  2998
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اثر  یحسابرس تیفیک ،دیگر عبارت بهگردد یم یاتیو اجتناب مال یخانوادگ تیمالک نیرابطه مثبت ب فیباعث تضع ،یحسابرس
 دارد. یاتیو اجتناب مال یخانوادگ تیمالک نیبر رابطه ب یلیتعد

 انجام ،مدیره هیئت پاداش و شرکتی حاکمیت وابسته، اشخاص با معامالت ،عنوان با ای مطالعه ،(2901) 0همکاران و بلزم استیو
 است متفاوت مدیره هیئت کارکنان مجموع پاداش بر وابسته اشخاص معامالت تاثیر که دهد می نشان مطالعه این نتایج دادند؛
 .است گرفته صورت معامله که زمانی خارجی یرمد برابر در عامل مدیر مثال برای

 2999شده در بورس سوئیس در طی دوره زمانی  های پذیرفته( در تحقیقی از طریق بررسی شرکت2902) 2ایگستر و ایساکوف
 های غیرطور معناداری باالتر از بازده سهام شرکت های خانوادگی بهبه این نتیجه رسیدند که بازده سهام شرکت 2909تا 

 خانوادگی هست.
 پذیرفته های شرکت در مدیره هیئت پاداش و شرکتی حاکمیت بین رابطه بررسی ،عنوان با ای مطالعه ،(0901) تجری محمد

 مالکیت میزان با مدیران پاداش که که دهد می نشان مطالعه این نتایج داد؛ انجام ،تهران بهادار اوراق بورس در شده
 حال، بااین. دارد معناداری مثبت رابطه مدیرعامل وظیفه دوگانگی با و منفی رابطه مدیریتی مالکیت و نهادی گذاران سرمایه

 .نشد یافت مدیران پاداش و مدیره هیئت غیرموظف اعضای نسبت بین معنادار رابطه وجود بر مبنی شواهدی
 تاثیر بر پژوهش این. پرداختند آن اثرات و حسابرسی موسسات بندی رتبه بررسی به پژوهشی در( 0902) همکاران و زاده مغنی
 موسسات که رسید نتیجه این به و پرداخت حسابرسان استقالل و  کیفیت حسابرس، اندازه بر حسابرسی موسسات بندی رتبه

 قدرت مانند مزایایی حسابرسی موسسات ادغام و دهند می افزایش را مالی های صورت حسابرسی کیفیت بزرگ حسابرسی
 .دارد پی در را ها هزینه کاهش و کارایی یشافزا باال، تمرکز
 اشخاص با معامله و مدیره هیئت اعضای همبستگی بین رابطه بررسی عنوان با ای مطالعه ،(0902) نوقابی شیبانی فرزانه
 مدیره یئته پاداش و وابسته اشخاص با معامله بین که دهد می نشان مطالعه این نتایج داد؛ انجام مدیره هیئت پاداش با وابسته
 اعضای همبستگی دارد؛ بین وجود معنادار رابطه آنان به پرداختی پاداش و مدیران با معامله دارد؛ بین وجود معناداری رابطه
 وابسته اشخاص با معامله و مدیره هیئت اعضای همبستگی دارد؛ بین وجود معناداری رابطه مدیره هیئت پاداش و مدیره هیئت

 وجود معناداری رابطه وابسته اشخاص با معامله و موظف مدیران درصد بین دارد؛ وجود معناداری طهراب مدیره هیئت پاداش و
 .دارد

( در پژوهشی به بررسی رابطه رتبه بندی موسسات حسابرسی با اندازه موسسه حسابرسی 0902غفوریان شاگردی و موسوی )
تند که رتبه بندی موسسات حسابرسی با متغیر اندازه گیری پرداختند به این نتیجه دست یاف 0909تا  0902بین بازه زمانی 

 کیفیت حسابرسی )اندازه موسسه حسابرسی( رابطه منفی و معناداری دارد.
 

 های پژوهش یهفرض
 مالکیت خانوادگی بر پاداش هیئت مدیره تأثیر معناداری دارد.: اول فرضیه
 .یت خانوادگی و پاداش هیئت مدیره تأثیر معناداری دارددوم: رتبه بندی موسسات حسابرسی بر رابطه بین مالک فرضیه

 

                                                           
1 Stev. Blzm at al 
2
 Eugster and Isakov 
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 روش پژوهش
 عضو حسابرسی موسسات های داده از استفاده با که است، همبستگی نوع از محتوا و ماهیت نظر از تحقیق این پژوهش روش
 تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت مالی های صورت از مستخرج ثانویه های داده و ایران حسابداران جامعه

 علت. گرفت خواهد صورت قیاسی، استقرایی استدالل چهارچوب در پژوهش این انجام. پردازد می همبستگی ی رابطه تحلیل به
. است توصیفی تحقیقات انواع از یکی همبستگی تحقیق. است ها متغیر بین همبستگی روابط کشف همبستگی روش از استفاده

 متغیرهای بین همبستگی وجود صورت در و داده قرار آزمون مورد را پژوهش متغیرهای بین همبستگی اابتد حاضر پژوهش در
 نیمه) رویدادی پس نوع از حاضر پژوهش دیگر سوی از. نمود خواهیم چندگانه رگرسیونی های مدل برآورد به اقدام پژوهش
 همچنین. گیرد می انجام( ها شرکت مالی های صورت) خیتاری و گذشته اطالعات تحلیل و تجزیه مبنای بر یعنی است،( تجربی

. باشد می نیز( دیتا پانل) تابلویی های داده تحلیل بر مبتنی و بوده علی تحلیلی و ای کتابخانه ای مطالعه نوع از پژوهش این
 از ژوهشپ نظری مبانی تدوین شود. برای می قلمداد همبستگی -توصیفی روش حیث از و کاربردی هدف ازحیث پژوهش

 ایویوز افزار نرم از ها فرضیه آزمون منظور به نیز درنهایت و اکسل افزار نرم از اطالعات سازی آماده و برای ای کتابخانه روش
تا  0902تهران بین بازه زمانی  بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت کلیه پژوهش، آماری است. جامعه شده استفاده
 بین از مرحله هر در که صورت بدین: شد استفاده غربالگری روش از آماری نمونه تعیین برای ژوهش،پ این درهست.  0901
 انجام برای مانده باقی شرکت و شده حذف اند، نبوده زیر شرایط دارای که هایی شرکت سال، پایان در موجود های شرکت کلیه

 و ها بانک بیمه، های شرکت شود، جزء می ختم اسفندماه انتهای به ها آن مالی سال که هایی شرکت :شدند انتخاب آزمون
باشند و  نداشته مالی سال تغییر موردنظر دوره طی در که هایی نباشند، شرکت مالی تأمین مؤسسات و مالی های گری واسطه
شرکت  029 بعد از اعمال این شرایط .باشند دسترس در متغیرها سنجش جهت ها آن موردنیاز مالی اطالعات که هایی شرکت

 نمونه پژوهش انتخاب شد. عنوان به

 

 ها گیری آن متغیرهای عملیاتی پژوهش و نحوه اندازه

 (     مالکیت خانوادگی )متغیر مستقل: 
 .شود می محاسبه سهام کل به خانواده تملک تحت سهام نسبت از استفاده با خانوادگی متغیر مالکیت

 

 متغیر وابسته: پاداش هیئت مدیره
 سازمان در که نیرویی و وقت ازای در و شوندمی متحمل سازمان در مدیران که زحمات جبران به(: CEO)مدیره  هیئت پاداش

و  مالی هایصورت از که دهدمی پاداش مدیره هیئت به سازمان معموالً کنند،می صرف آن اهداف به نیل خاطر به و
 .و بصورت لگاریتم طبیعی پاداش هیئت مدیره استفاده شده است شود می استخراج همراه های یادداشت

 

 (            گر: رتبه بندی موسسات حسابرسی ) متغیر تعدیل
 یموسسه حسابرس 22است اگر حسابرس جزو  یکبا  یمساو یساختگ یراست. مقدار متغ یموسسات حسابرس یرتبه بند

طبقات از عدد  یرمعتمد سا یخصوص یموسسات حسابرس یر متعلق به طبقه اول باشد، برامعتمد سازمان بورس و اوراق و بهادا
 (.0902 ی،و موسو یشاگرد یانغفور)شود  یصفر استفاده م
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 متغیر کنترلی 
 داده نشان ویک  صفر مقادیر با که است مجازی متغیر یک حسابرس نوع (: انتخاب          نوع حسابرس ) .0

 عنوان به( ایران در حسابرسی موسسه بزرگترین) حسابرسی سازمان که هایی شرکت برای یک ارمقد. شود می
 عضو حسابرسی موسسات سایر که هایی شرکت برای صفر مقدار و اند کرده انتخاب خود حسابرس مستقل حسابرسی

 اند. نموده انتخاب خود حسابرس عنوان به را رسمی حسابداران جامعه

 مشروط، مقبول، شکل چهار به حسابرسی های گزارش حسابرس، گزارش (: نوع      )نوع گزارش حسابرس  .2
 مقبول نوع از شرکت مالی های صورت درباره حسابرس گزارش اگر پژوهش این در. است نظر اظهار عدم و مردود
 گیریم. می نظر در آن برای صفر مقدار صورت این غیر در و داده نسبت آن به یک عدد باشد

 آید. های شرکت به کل دارایی های شرکت بدست می (: از نسبت کل بدهی   هرم مالی )ا .9

 .جاری سال در شرکت دارایی به خالص سود نسبت: (   ها ) دارایی بازده نسبت .2

 های شرکت بدست می آید. (: از لگاریتم کل دارایی    اندازه شرکت ) .1

از نسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار حقوق صاحبان  (:  نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار ) .2
 آید. سهام به دست می

 پذیرد. (: اگر شرکت در زیان بود عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر را می    زیان ) .1

 (: برابر است با لگاریتم طبیعی سن شرکت.   سن ) .8
 شود: ( به صورت زیر ارائه می0ل شماره )بدین ترتیب برای آزمون فرضیه اول پژوهش مد

 (                                                 0مدل 
                                                                            

                                

 شود: ( به صورت زیر ارائه می2بدین ترتیب برای آزمون فرضیه اول پژوهش مدل شماره )
 (  2مدل 

                                                                 
                                                              

                         

 

 های پژوهش فتهیا
تعداد  ..شوند تفسیر و محاسبه رفته، کار  به متغیرهای توصیفی های آماره است الزم تحقیقی، هر در ها فرضیه آزمون از پیش

 ( ارائه شده است.0که نتایج حاصل از آماری توصیفی در جدول ) شرکت است-سال 129مشاهدات برابر با 
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 یرهامتغ یفیتوص یها شاخص :9جدول 
 کمترین بیشترین انحراف معیار میانه میانگین هامتغیر

 9 81/9 20/9 12/2 11/2 پاداش هیئت مدیره

 9 89/9 01/9 9 91/9 مالکیت خانوادگی
 9 0 91/9 0 89/9 رتبه بندی موسسات حسابرسی

 9 0 29/9 9 21/9 نوع حسابرس

 9 0 19/9 9 28/9 اظهارنظر حسابرس

 10/2 08/2 92/9 10/9 29/9 سن شرکت

 -11/2 92/2 22/9 90/9 90/9 ارزش دفتری به ارزش بازار

 09/9 89/0 22/9 29/9 29/9 اهرم مالی

 9 0 92/9 9 02/9 زیان شرکت

 -18/9 29/9 01/9 00/9 09/9 بازده دارایی
 99/00 22/00 22/0 29/02 29/02 اندازه شرکت

     027 تعداد مشاهدات
 های پژوهش منبع: یافته

میانگین  چه مقدارتوان دریافت که میانگین و میانه عمده متغیرها فاصله چندانی باهم ندارند و هر  ( می0جدول ) با نگاهی به
تر است که در توزیع نرمال، میانگین و میانه بر  ی آن نزدیک باشد، توزیع آن متغیر به توزیع نرمال نزدیک یانهمیک متغیر به 

( دارای بیشترین میانگین و مالکیت خانوادگی با مقدار 29/02اندازه شرکت با مقدار )یکدیگر منطبق هستند. در بین متغیرها، 
رسیم که متغیر اندازه  ی به این نتیجه میموردبررس. با مقایسه انحراف معیار متغیرهای است( دارای کمترین میانگین 91/9)

ست و این بدان معناست که این متغیر نوسانات ( نسبت به سایر متغیرها دارای بیشترین پراکندگی ا22/0شرکت با مقدار )
 . است( دارای کمترین پراکندگی 01/9شدیدتری دارد و متغیر بازده دارایی با مقدار )

 

 آزمون مفروضات کالسیک
 این است ممکن ملع در. باشند برابر واریانس دارای باقیمانده جمالت تمامی که، است این خطی رگرسیون فروض از یکی

 جامعه در ساختاری شکست پرت، نقاط وجود مدل، تابع نادرست شکل قبیل از مختلفی دالیل به و نبوده صادق چندان فرض
 شده معرفی اقتصاددانان توسط مختلفی های آزمون مشکل این بررسی برای. باشیم واریانس ناهمسانی پدیده شاهد...  و آماری

 ( ارائه شده است.2که نتایج آزمون در جدول ) .است شده استفاده وایت از آزمون ریانسوا همسانی آزمون است برای
 نتایج آزمون همسانی واریانس: 2جدول 

 داری یمعن سطح مقدار آماره آزمون وایت

 9121/9 91/0 مدل اول

 0122/9 01/0 مدل دوم

 های پژوهش منبع: یافته

داری مقدار آماره،  دهد که سطح معنی انس که با آزمون وایت انجام شد، نشان میبررسی نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی واری 
یگر د عبارت بهدار است،  یمعن( 0122/9( و )9121/9) 91/9درصد، بزرگتر از  1برای دو مدل تحقیق در سطح خطای کمتر از 

 .باشند ا از واریانس همسانی برخوردار میشود، یعنی جمالت خط مبنی بر همسانی واریانس جمالت خطا تایید می   فرضیه 
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 خطی، هم وجود صورت در. باشد می مدل در موجود کنترلی و مستقل متغیرهای بین شدید رابطه وجود معنای به خطی هم
 دار معنی متغیرهای تعداد که شود می باعث مسأله این نتیجه در و بود خواهد باالیی معیار خطای دارای الگو برآوردی ضرایب

 وقتی. شد استفاده( VIF) واریانس تورم عامل معیار از خطی هم وجود عدم بررسی برای معادله این در. یابد کاهش معادله در
 وجود عدم آزمون از حاصل نتایج. باشد می خطی هم وجود عدم دهنده نشان باشد، 09 از کمتر واریانس تورم شاخص که
 ( ارائه شده است.9در جدول ) خطی هم
 

 نتایج آزمون همسانی واریانس :3جدول 

 متغیر
 ی مدل دومهم خطی ها آماره ی مدل اولهم خطی ها آماره

 (VIFعامل تورم واریانس ) (VIFعامل تورم واریانس )

 12/2 28/0 مالکیت خانوادگی

 92/0 - رتبه بندی موسسات حسابرسی

 22/2 - بندی موسسات حسابرسی مالکیت خانوادگی*رتبه

 21/0 00/0 نوع حسابرس

 29/0 29/0 نوع اظهار نظر حسابرس

 99/2 92/2 اهرم مالی

 00/2 09/2 بازده دارایی

 22/0 29/0 اندازه شرکت

 22/0 22/0 ارزش دفتری به ارزش بازار

 21/0 21/0 زیان شرکت

 92/0 92/0 سن شرکت

 های پژوهش منبع: یافته

دهد که میزان تورم واریانس  مدل اول و دوم نشان می ضیحیتو متغیر بین خطی هم وجود عدم آزمون از حاصل نتایج
 متغیرهای مدل پژوهش در حد مجاز خود قرار داشته و لذا از این بابت مشکلی وجود ندارد.

 

 انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسیون
 لیمر F آزمون از ظورمن این برای. گردد مشخص( تابلویی یا تلفیقی) تخمین روش که است الزم ها مدل تخمین از قبل

 از کمتر ها آن آزمون آماره دیگر عبارتی به یا باشد درصد 1از  بیشتر ها آن آزمون احتمال که مشاهداتی برای. است شده استفاده
 برای است، درصد 1 از کمتر ها آن آزمون احتمال که مشاهداتی برای و شود می استفاده تلفیقی روش از باشد، جدول آماره

 تواند می ثابت اثرات و تصادفی اثرات مدل دو از استفاده با خود تابلویی روش. شود می استفاده تابلویی روش از مدل تخمین
 آزمون احتمال که مشاهداتی. است گردیده استفاده هاسمن آزمون از شود استفاده مدل کدام از اینکه تعیین برای. گیرد انجام

 تصادفی اثرات مدل از است۲ 1 از بیشتر ها آن آزمون احتمال که مشاهداتی و ابتث اثرات مدل از است درصد 1 از کمتر ها آن
 است.  شده داده( نشان 2خروجی آزمون در جدول ) .کهاست شده استفاده مدل تخمین برای
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 پژوهش اتیفرض مدل یبررس در اف لیمر و آزمون هاسمن آزمون جینتا :4جدول 

-p آزمون مدل

value 
 ع آزموننو نتیجه آزمون چاو

 فرضیه اول
 (Panel dataی ترکیبی )ها داده شود رد می    99/9 آزمون اف لیمر

 اثرات ثابت شود رد می    99/9 آزمون هاسمن

 فرضیه دوم
 (Panel dataی ترکیبی )ها داده شود رد می    99/9 آزمون اف لیمر
 اثرات ثابت شود رد می    99/9 آزمون هاسمن

 های پژوهش یافته منبع:

های  درصد هستند که داده 1با توجه به نتایج آزمون اف لیمر مشاهده شد که هر دو مدل تحقیق سطح معناداری کمتر از 
ها دارای اثرات ثابت یا تصادفی هستند از آزمون هاسمن استفاده شد و نتیجه  ترکیبی هستند و برای تشخیص اینکه این داده

 درصد دارای اثرات تصادفی هستند. 1ه هر دو مدل با توجه به سطح معناداری بزرگتر از آزمون هاسمن نشان داد ک
 

 های تحقیق آزمون فرضیه
 شود. ها از رگرسیون چند متغیره استفاده می شده است که در ادامه برای بررسی آن فرضیه اول تحقیق به صورت زیر بیان

 فرضیه اول
 .ندارد معناداری تأثیر مدیره ئتهی پاداش بر خانوادگی مالکیت :  
 .دارد معناداری تأثیر مدیره هیئت پاداش بر خانوادگی مالکیت :  

 .دهد های مربوط به فرضیه اصلی با توجه به تأثیر مالکیت خانوادگی را نشان می ( خالصه آماره1جدول )
 فرضیه اول نیتخم جینتا :5دول ج

                                                                 

                                           

 129اثرات ثابت                                       تعداد مشاهدات:           (،          OLSرگرسیون حداقل مربعات معمولی )

 سطح معناداری tآماره  میزان خطا بتای متغیر متغیر

 999999 292291 92929002 29092922 مقدار ثابت

 999999 0090200 999122 99800 مالکیت خانوادگی

 999919 990222 22099910 29291100 نوع حسابرس

 999000 092129 00299211 08890890 نوع اظهار نظر حسابرس

 999080 -998222 29199292 -928900 اهرم مالی

 999998 290002 12091102 01119280 بازده دارایی

 999100 -998899 00091980 -01192990 اندازه شرکت

 999290 299191 02298111 -21090082 ارزش دفتری به ارزش بازار

 990022 091091 08298928 20998092 زیان شرکت

 999999 -291201 09029090 -19999821 سن شرکت

 F 82/2آماره  12/9 ضریب تعیین

 99/9 داری کل مدل سطح معنی 21/9 شده ضریب تعیین تعدیل

 00/0 دوربین واتسون
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 تر است کوچکدرصد  0از  Fی آماره معنادارکه سطح  ینادار بودن کل مدل با توجه به  در بررسی معنی( 1با توجه به جدول )
دار  پژوهش معنی  شود و مدل درصد پذیرفته می 00در سطح اطمینان  Fآزمون    دار بوده و فرضیه امعن( لذا مدل 99/9)

درصد تغییرات  12دهد  د به دست آمده است که نشان میدرص 12هستند. در مدل رگرسیونی فرضیه اول ضریب تعیین مدل 
بدست آمده چون  00/0گردد. و مقدار آزمون دوربین واتسون  متغیر پاداش هیئت مدیره، توسط متغیرهای توضیحی تبیین می

 کیت خانوادگیکه سطح معناداری متغیر مال ییازآنجادر بازه قابل قبول قرار دارد از این رو مشکل خودهمبستگی وجود ندارد. 
 00و پاداش هیئت مدیره در سطح اطمینان  داری مالکیت خانوادگی یجه وجود رابطه معنیاست درنتدرصد  0از  تر کوچک

دارد در سطح  معناداری تأثیر مدیره هیئت پاداش بر خانوادگی شود. و فرضیه اول پژوهش مبنی بر مالکیت درصد تأیید می
درصد، ارزش دفتری 09ز بین متغیرهای کنترلی نوع اظهارنظر حسابرس در سطح اطمینان شود. ا درصد تایید می 00اطمینان 

درصد رابطه معناداری با پاداش  00درصد و بازده دارایی و سن شرکت در سطح اطمینان 01به ارزش بازار در سطح اطمینان 
 رابطه معناداری با پاداش هیئت مدیره ندارد. هیئت مدیره دارد اما متغیر نوع حسابرس، اهرم مالی، اندازه شرکت و زیان شرکت

 
 شود. ها از رگرسیون چند متغیره استفاده می شده است که در ادامه برای بررسی آن فرضیه دوم تحقیق به صورت زیر بیان

 فرضیه دوم
 .ندارد ریمعنادا تأثیر مدیره هیئت پاداش و خانوادگی مالکیت بین رابطه بر حسابرسی موسسات بندی رتبه :  

 .دارد معناداری تأثیر مدیره هیئت پاداش و خانوادگی مالکیت بین رابطه بر حسابرسی موسسات بندی رتبه :  
 مالکیت بین رابطه بر حسابرسی موسسات بندی های مربوط به فرضیه اصلی با توجه به تأثیر رتبه ( خالصه آماره2جدول )

 .دهد میرا نشان  مدیره هیئت پاداش و خانوادگی
 فرضیه دوم نیتخم جینتا :6جدول 

                                                                 
                                                       
                                

 129(،                         اثرات ثابت                               تعداد مشاهدات: OLSرگرسیون حداقل مربعات معمولی )

 سطح معناداری tآماره  میزان خطا غیربتای مت متغیر

 999999 291290 99019921 20201989 مقدار ثابت

 999999 290100 990909 99818000 مالکیت خانوادگی

 992112 099002 09299999 02892111 رتبه بندی موسسات حسابرسیی

 990218 -999299 990222 -99992220 مالکیت خانوادگی*رتبه بندی موسسات حسابرسی

 992980 991121 22291190 08092212 نوع حسابرس

 999092 092028 00291129 00292089 نوع اظهار نظر حسابرس

 999098 -991810 29192099 -91191191 اهرم مالی

 999992 290229 12298902 01009909 بازده دارایی

 999121 990991 29990021 -08292289 اندازه شرکت

 999901 -299222 02290181 -21992182 ارزش دفتری به ارزش بازار

 990909 092922 08999122 20991992 زیان شرکت

 999999 -292101 00019900 12099299 سن شرکت
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 F 10/2آماره  11/9 ضریب تعیین

 99/9 داری کل مدل سطح معنی 21/9 شده ضریب تعیین تعدیل

 00/0 دوربین واتسون

 تر است کوچکدرصد  0از  Fی آماره معنادارکه سطح  ینادار بودن کل مدل با توجه به  ( در بررسی معنی2با توجه به جدول )

دار  پژوهش معنی  شود و مدل درصد پذیرفته می 00در سطح اطمینان  Fآزمون    دار بوده و فرضیه امعن( لذا مدل 99/9)
درصد تغییرات  11دهد  درصد به دست آمده است که نشان می 11در مدل رگرسیونی فرضیه اول ضریب تعیین مدل هستند. 

بدست آمده چون  00/0گردد. و مقدار آزمون دوربین واتسون  متغیر پاداش هیئت مدیره، توسط متغیرهای توضیحی تبیین می
که سطح معناداری متغیر مالکیت  ییازآنجاوجود ندارد.  در بازه قابل قبول قرار دارد از این رو مشکل خودهمبستگی

 رتبه*خانوادگی داری مالکیت یجه وجود رابطه معنیاست درنتدرصد  1بزرگتر از  خانوادگی*رتبه بندی موسسات حسابرسی
بر شود. و فرضیه دوم پژوهش مبنی  درصد تأیید نمی 01و پاداش هیئت مدیره در سطح اطمینان  حسابرسی موسسات بندی
 01دارد در سطح اطمینان  معناداری تأثیر مدیره هیئت پاداش و خانوادگی مالکیت بین رابطه بر حسابرسی موسسات بندی رتبه

درصد، ارزش دفتری به ارزش بازار 09شود. از بین متغیرهای کنترلی نوع اظهارنظر حسابرس در سطح اطمینان  درصد تایید نمی
درصد رابطه معناداری با پاداش هیئت مدیره  00ارایی و سن شرکت در سطح اطمینان درصد و بازده د 01در سطح اطمینان 

 دارد اما متغیر نوع حسابرس، اهرم مالی، اندازه شرکت و زیان شرکت رابطه معناداری با پاداش هیئت مدیره ندارد.
 

 گیری و پیشنهادهای پژوهش یجهنتبحث و 
 به نسبت صاحبکاران است ممکن گیرد، قرار بندی رتبه معیار حسابرسی، ساتموس درآمد چنانچه معتقدند حسابرسان از برخی

 و اراده توان نمی که گفت باید حسابرسان از دسته این به پاسخ در ننمایند، ارائه کیفیت با کار که کنند اقدام حسابرسانی انتخاب
 منافع تضاد و کند بهتر را داخلی نظارت واندت می خانوادگی مالکیت کرد. افزایش نقض حسابرس انتخاب برای را صاحبکار حق
 گذاری سرمایه بیش مشکالت از جلوگیری برای انگیزه ایجاد و هماهنگی ایجاد باعث و کند کمتر را مالک و مدیر ترکیب در

 یها هزینه کاهش به منجر رو ازاین. شود تولیدی غیر گذاری سرمایه های پروژه داخلی نقد های جریان کاهش باعث و شود
 شرکت شهرت و مدیریتی گروه و مدیره هیئت در خانواده اعضای بودن که کنند می استدالل همچنین. شود می نمایندگی

 تعهدی یا و قبل نسل از ای هدیه عنوان به خانوادگی شرکت یک مالکیت اغلب. باشد داشته مثبتی اثر شرکت روی بر تواند می
 از آن دریافت زمان از بهتر وضعیتی با بعدی نسل به شرکت انتقال خانوادگی شرکت هدف. شود می گرفته نظر در بعد نسل به

 ضرتف. دارد بیشتری مطلوبیت موقتی های موفقیت به نسبت بلندمدت های استراتژی خانوادگی های شرکت در. است قبلی نسل
 کثراحد لنباد هتب اندیرتم و دارد دوتجو یبالقوها رضتعا مدیریت و ارانسهامد منافع بین که ستا ینا بر نمایندگی ریوتتئ

باشد. از این  سهامداران منافع با تضاد در تتسا نتممک افعتمن نتیا هتک هستند شرکت ارانسهامد طریق از دخو منافع زیسا
رو هدف پژوهش بررسی تآثیر رتبه بندی موسسات حسابرسی بر رابطه بین مالکیت خانوادگی و پاداش هیئت مدیره است. 

ون پژوهش فرضیه اول نشان داد که مالکیت خانوادگی بر پاداش هیئت مدیره تآثیر معناداری دارد یعنی هر شرکتی نتایج آزم
کنند که نتایج این آزمون با نتایج وو و  که دارای مالکیت خانوادگی بیشتری باشد پاداش هیئت مدیره بیشتری دریافت می

ها دارند اگر  ها و عملکردی که شرکت گذاران به شرکت ه به دید سرمایهشود با توج ( همسو است. پیشنهاد می2908همکاران )
تواند با پرداخت پاداش بیشتر باعث واکنش  شرکت مالکیت خانوادگی عملکرد بهتری نداشته باشد این موضوع می

همچنین نتایج فرضیه  ها پرداخت شود. ها باشند که این پاداش باید در جهت عملکرد بهتر شرکت گذاران به این پرداخت سرمایه
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بندی موسسات حسابرسی تاثیر معناداری بر رابطه بین مالکیت خانوادگی و پاداش هیئت مدیره  دوم پژوهش نشان داد که رتبه
های آتی سایر عوامل موثر را بر رابطه مالکیت خانوادگی و پاداش هیئت مدیره بررسی گردد  شود در پژوهش ندارد و پیشنهاد می

 متغیرها بر این رابطه سنجیده شود.تا تأثیر آن 
 

 منابع 
 ،92 صص ،8 شماره رسمی، رحسابدا، حسابرسان بندی رتبه و الزحمه حق خدمات، ،(0980) ،حسین دوانی، ،علی امانی-

20. 
 ،بازار در شده پذیرفته های شرکت در مدیره هیات پاداش و شرکتی حاکمیت بین رابطه بررسی ،(0901) ،محمد تجری 

 .جرجانی حکیم عالی آموزش موسسه ،ارشد کارشناسی نامه پایان ،تهران بهادار اوراق بورس
 های پژوهش ،شرکتها مالی دعملکر و یهبررا منظا بین بطهرا سیربر ،(0980) ،هللا عزیز ،گنجی ،هللا روح ،جبیر 

 .92-29 ، صص2، شماره 2دوره  مالی، حسابداری
 ،بر عملیاتی ریسک و( خانوادگی غیر و خانوادگی) مالکیت ساختار تأثیر مقایسه ،(0909) ،مختار امینی، ،فرزین رضایی 

 .22-99 صص، 09ویژه نامه زمستان  تحول، و توسعه مدیریت ها، شرکت عملکرد
 ،در تیاریاخ تعهدی اقالم با مدیره هیات پاداش بین رابطه بررسی ،(0902) ،ابراهیم فتحی، ،آمنه رحیمی، ،عیسی سیفی 

 اقتصاد مدیریت، در نوین های پژوهش المللی بین کنفرانس دومین تهران، بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت

 .کارین سرآمد موسسه مالزی، -کواالالمپور حسابداری، و
 پاداش با ابستهو اشخاص با معامله و مدیره هیات اعضای همبستگی بین رابطه بررسی. (0902) فرزانه نوقابی، شیبانی 

 .عطار عالی آموزش موسسه. ارشد کارشناسی نامه پایان. مدیره هیات
 موسسه اندازه با حسابرسی موسسات بندی رتبه بین رابطه بررسی ،(0902) ،محمدجواد موسوی، ،امیر شاگردی، غفوریان 

 .انسانی ومعل و حسابداری اقتصاد، مدیریت، در جهان و ایران نوین های پژوهش کنفرانس، حسابرسی
 ،اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت سرمایه ساختار بر خانوادگی مالکیت تاثیر ،(0901) ،الهام فصیح، ،حسین فخاری 

  .022-021، صص 29، شماره 1، دوره گذاری سرمایه دانش، (نمایندگی تئوری بر مبتنی) تهران بهادار
 های شرکت عملکرد بر آن تاثیر و خانوادگی مالکیت ،(0902) ،حسین ،چافی ییسیما ،اسفندیار ،ملکیان ،فرهاد ،نژاد فالح 

 اصفهان، اقتصاد، و مدیریت حسابرسی حسابداری، المللی بین همایش اولین تهران، بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته
 همایش. دبیرخانه

 ،الزحمه حق بر بورس سازمان سطتو حسابرسی موسسات بندی رتبه تاثیر ،(0901) ،جهانبخش اسدنیا، ،محمد علی کاهکش 
 و اقتصاد حسابداری، المللی بین کنفرانس سومین، تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت در حسابرسی

 .مالی مدیریت
 ،کیفیت و بهادار اوراق و بورس سازمان معتمد حسابرسی موسسات رتبه بین رابطه بررسی ،(0902) ،مهدی محمدرضایی 

 .02-0، صص 02، شماره 2 دوره مدیریت، حسابرسی و حسابداری دانش سی،حسابر
  ،و بازدهی بر( ترکیب و تمرکز) مالکیت ساختار اثر بررسی ،(0988) ،مهدی مشکی،، حسن ،اصل قالیباف شاپور، محمدی 

 .20-88 صص ،28 شماره ،00 دوره مالی، تحقیقات تهران، بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت ارزش
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