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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خودهمبستگی سود و کمیته حسابرسی در شرکت های خانوادگی پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای  1391تا  1397است .با استفاده از روش غربالگری در مجموع  150شرکت( 1050سال
– شرکت) که از این تعداد  31شرکت( 217سال شرکت) خانوادگی و بقیه یعنی  119شرکت( 833سال شرکت) دیگر غیر
خانوادگی بودند ،جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد .در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره
و نرمافزار ایویوز  10جهت پیادهسازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است .نتایج این پژوهش نتایج نشان می دهد که نتایج
نشان می دهد که بین اندازه کمیته حسابرسی و خود همبستگی سود در شرکت های خانوادگی رابطه معناداری وجود دارد.
بین استقالل کمیته حسابرسی و خود همبستگی سود در شرکت های خانوادگی رابطه معناداری وجود دارد.بین تخصص مالی
کمیته حسابرسی و خود همبستگی سود در شرکت های خانوادگی رابطه معناداری وجود دارد.
واژههای کلیدی :خودهمبستگی سود ،اندازه کمیته حسابرسی ،استقالل کمیته حسابرسی ،تخصص مالی کمیته حسابرسی
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مقدمه:
نوسانات سود ،ناشی از عوامل اقتصادی همچون شک های اقتصادی یا ناشی از عوامل حسابداری مانند مشکالت تعیین سود
حسابداری است .شرکت ها در محیط اقتصادی فعالیت می کنند .لذا شوک های اقتصادی که به صورت خارج از کنترل شرکت ها
می باشند؛ عملکرد واحد تجاری را تحت تأثیر قرار می دهد .عوامل حسابداری ،تحت کنترل شرکت ها هستند که عمدتاً در
خصوص شیوه و نحوه شناسایی درآمدها و هزینه ها و به تبع سود واحد اقتصادی است .سرمایه گذاران معتقدند سود ثابت در
مقایسه با سود دارای نوسان ،پرداخت سود تقسیمی بیش تری را تضمین می کند .افزون بر این نوسانات سود به عنوان معیار مهم
ریسک کلی شرکت قلمداد می شود و شرکت هایی که دارای سود هموارتر هستند ،ریسک کمتری دارند؛ بنابراین ،شرکت هایی
که سود هموارتری دارند ،بیشتر موردعالقه سرمایه گذاران هستند و ازنظر آن ها محل مناسب تری برای سرمایه گذاری به شمار
می روند .نوسانات سود ،قابلیت پیش بینی سودهای آتی را کاهش می دهد ،مضاف ًا سود به عنوان متغیر اصلی مدل های ارزشیابی
سهام شرکت از اهمیت به سزایی برخوردار است .سرمایه گذاران به طور عام به رقم سود توجه ویژه ای دارند .آن ها سودهای
بدون نوسان و یا کم نوسان را باکیفیت تر تلقی می کنند .به عبارت بهتر ،آن ها در شرکت هایی حاضرند سرمایه گذاری کنند که
روند سود آن ها دارای ثبات بیش تری است .نوسانات سود طی دوره های متوالی بر قیمت سهام تأثیر منفی می گذارد و اعتماد
سرمایه گذاران را نسبت به آینده ی شرکت کاهش می دهد .نوسانات زیاد سود ،منجر به مزایای اطالعاتی بیش تر برای سرمایه
گذاری آگاه نسبت به سرمایه گذاران ناآگاه می گردد .اگر تعدادی از سرمایه گذاران فعلی ناآگاه باشند ،آن ها ترجیحمی دهند،
مدیران تا جایی که امکان دارد ،سود هموارتری را گزارش دهند .سودهایی که هموارتر یا پر نوسان تر از جریان های نقدی می
باشد ،اطالعات مناسب یا تحریف شده برای استفاده کنندگان فراهم می آورد(جایا رامان.)2008،این مطالعه بررسی می کند که آیا
بین کمیته حسابرسی و خودهمبستگی سود در شرکت های خانوادگی رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟
مبانی نظری و پیشینه تحقیق:
سود حسابداری از جمله برترین شاخص های اندازه گیری فعالیت های یک واحد اقتصادی است .اهمیت سود حسابداری ،مقوله ای
است که بر اثر گسترش فنون کمی مدیریت و ضرورت توجه به نیاز استفاده کنندگان صورت های مالی ،شکل گرفته و با گذر از
دیدگاه محدود اندازه گی ری نتیجه فعالیت های گذشته ،حسابداری را برای یاری رسانیدن به تصمیم گیرندگان تواناتر ساخته است.
برای مثال سود حسابداری به عنوان یک معیار ارزیابی عملکرد در تعیین ارزش شرکت ،پیش بینی سود آتی شرکت ،تفسیر سایر
معیارها و اطالعات مالی ،ارزیابی عملکرد مدیران ،قرارد ادهای اعتبار دهی و نیز ارزیابی شرکت هایی که خواستار ورود به بازار سرمایه
هستند ،توسط سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان مورد استفاده قرار می گیرد .سازمان ها برای اداره کسب و کار خود به اطالعات درباره
محیط نیاز دارند ،گاهی سازمان ها به جای آنکه به اطالعات کلی ت وجه کنند ،تنها به نوسانات جزئی محیط می پردازند و تنها به
اطالعات در دسترس اکتفا می کنند .یکی از این اطالعات ،نوسانات سود است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است.نوسان پذیری سود
یکی از متغیرهای سری زمانی کیفیت سود است .امروزه نوسان های سود یکی از موضوعات بحث برانگیز و جذاب در پژوهش های
حسابداری و مدیریت مالی به شمار می رود .به دلیل اینکه سرمایه گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم تصمیم گیری به رقم سود
توجه خاصی دارند ،این پژوهش از جنبه رفتاری ،اهمیت خاص خود را دارد .نوسان کم و پایدار سود حکایت از کیفیت باالی آن دارد
نوسان بیشتر با ریسک باالتر همراه است و معلول عوامل متعددی است .هر چند عوامل مختلفی ممکن است بر نوسانات سود تاثیر
گذار باشند؛ اما دو دلیل اصلی نوسانات سود که عوامل اقتصادی و نحوه عمل حسابداری است .یکی از انگیزه های هموار سازی سود ،
نوسان پذیری سود است .سرمایه گذاران نهادی به طور عادی از شرکت های دارای نوسان سود زیاد و یا ریسکی ،دوری کرده و بیشتر
تمایل به سرمایه گذاری در شرکت های دارای روند هموار سود دارند .از آنجایی که اجتناب سرمایه گذاران نهادی از سرمایه گذاری در
سهام شرکت های با روند پرنوسان سود که می تواند منجر به کاهش نقدینگی و افزایش هزینه سرمایه گردد ،نوسان پذیری سود یکی
از دالیل هموارسازی سود است(دیچوو تانگ.)2009،
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سرمایه گذاران معتقدند سود ثابت در مقایسه با سود دارای نوسان ،پرداخت سود تقسیمی بیش تری را تضمین می کند .افزون بر این
نوسانات سود به عنوان معیار مهم ریسک کلی شرکت قلمداد می شود و شرکت هایی که دارای سود هموارتر هستند ،ریسک کمتری
دارند؛ بنابراین ،شرکت هایی که سود هموارتری دارند ،بیشتر موردعالقه سرمایه گذاران هستند و ازنظر آن ها محل مناسب تری برای
سرمایه گذاری به شمار می روند .نوسانات سود ،قابلیت پیش بینی سودهای آتی را کاهش می دهد ،مضافاً سود به عنوان متغیر اصلی
مدل های ارزشیابی سهام شرکت از اهمیت به سزایی برخوردار است .سرمایه گذاران به طور عام به رقم سود توجه ویژه ای دارند .آن ها
سودهای بدون نوسان و یا کم نوسان را باکیفیت تر تلقی می کنند .به عبارت بهتر ،آن ها در شرکت هایی حاضرند سرمایه گذاری کنند
که روند سود آن ها دارای ثبات بیش تری است .نوسانات سود طی دوره های متوالی بر قیمت سهام تأثیر منفی می گذارد و اعتماد
سرمایه گذاران را نسبت به آینده ی شرکت کاهش می دهد .نوسانات زیاد سود ،منجر به مزایای اطالعاتی بیش تر برای سرمایه گذاری
آگاه نسبت به سرمایه گذاران ناآگاه می گردد .اگر تعدادی از سرمایه گذاران فعلی ناآگاه باشند ،آن ها ترجیحمی دهند ،مدیران تا جایی
که امکان دارد ،سود هموارتری را گزارش دهند .سودهایی که هموارتر یا پر نوسان تر از جریان های نقدی می باشد ،اطالعات مناسب یا
تحریف شده برای استفاده کنندگان فراهم می آورد(جایارامان.)2008،
شرکت ها به منظور کاهش ریسک به مدیریت سود اقدام می کنند؛ به عبارتی ،نبود نوسانات قابل توجه در سود ،این اطمینان را برای
اعتباردهندگان پدید می آورد که واحد تجاری در آینده قادر به پرداخت مطالبات آنان خواهد بود .نوسانات سود گزارش شده ،اعتماد
سرمایه گذاران را کاهش می دهد؛ بنابراین با مدیریت سود ،اعتماد سرمایه گذاران به شرکت افزایش می یابد .به طورکلی مدیریت سود
باعث کاهش قدرت پیش بینی کنندگی سود می شود؛ هرچند که با افزایش چشمگیر در مدیریت سود ،بر قدرت پیش بینی کنندگی
سود افزوده می شود .تالقی عوامل محیطی اقتصادی و حسابداری با تأثیر بر تطابق هزینه ها با درآمدها می تواند تغییرات اساسی بر
ویژگی های مربوط به سود حسابداری ایجاد کند .همبستگی بین درآمد و هزینه عامل حسابداری دخیل در ساز و کار رابطه بین نوسان
پذیری و قابلیت پیش بینی سود معرفی شده است.در نظر گرفتن اطاعات مرتبط به نوسوان سود ،در پیش بینی ،سود بلند مدت و کوتاه
مدت ،بهبودهای قابل توجه ،را در پی ،دارد .نوسان سود شامل جنبه هایی ،از تعیین سوداست که در ارتباط با قابلیت پیش بینی ،سود
است .همچنین نوسانات سود نشان دهنده پراکندگی ،سود در طول زمانن است و نوساانات باالتر نشان دهنده تغییرات بیشتر در سود
بوده است البته این نکته حائز اهمیت است که با وجود همبستگی ،پایین و یا نوسانات زیاد ،سود کمتر محقق میشود و حسابرسان
برای ارزیابی ،و برآورد انتظارات و در نتیجه انجام حسابرسی  ،کار دشوار ی را پیشه رودارند .زیرا همبستگی ،سود و نوسانات به طور
مستقیم با ریسک ذاتی ،مرتبط است و اگر حسابرس آنها را به عنوان ریسک در نظر گیرد ،بر هزینه های حسابرسی ،اثر گذار خواهد
بودهمبستگی ،سود یک ویژگی ،سری زمانی از سود است که نشان می دهد سود های دوره قبل،سود دوره جاری را پیش بینی می
کند.شرکتهایی با همبستگی پایین در دوره قبل،اطالعات کمی در مورد سودفعلی ارادئه می دهندکه لزوما به این معنی نیست که سود
بسیار پراکنده است(چانگ و شیوا.)2010،
نوسان پذیری جریان های نقدی عملیاتی با جریان های نقدی و سود آتی رابطه منفی دارد .نوسان پذیری جریان نقدی ،احتمال وجود
سرمایه داخلی (وجوه) کافی برای سرمایه گذاری را کاهش می دهد .با فرض اینکه سرمایه خارجی (تأمین مالی) بسیار پر هزینه تر از
سرمایه داخلی است ،شرکت های با سرمایه ی داخل ی (وجوه) ناکافی ،از سرمایه گذاری خود داری می کنند .بنابراین ،شرکت های با
نوسان پذیری باالتر ،از سرمایه گذاری در بعضی از دوره ها صرف نظر می کنند یا سرمایه گذاری کمتری را انجام می دهند و الگوی
سرمایه گذاری متالطم و موجی در طول زمان خواهند داشت .زیرا چشم پوشی از سرمایه گذاری ،در سال های بعدی جبران نمی شود.
در نتیجه نوسان بیشتر ،منجر به میانگین سرمایه گذاری کمتر ،جریان های نقدی آتی و سود آتی کمتری می شود(مینتون و
همکاران)2002،
عوامل بسیاری موجب برتری یک شرکت در مقایسه با شرکت های دیگر می شوند که مهمترین آنها ساختار مالکیت است که شانس
شرکت را برای بهبود وحفظ ساختار سرمایه در آینده تحت تاثیر قرار میدهد ساختار مالکیت بیان کننده این مطلب است که چه
اشخاصی در تصمیمات عملیاتی واستراتژیکی شرکت تسلط وحکمرانی می کنند.در تعریف مالکیت خانوادگی ادبیات مالی نشان می
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دهد که شاخص های متفاوتی در کشور های مختلف برای مالکیت خانوادگی وجود دارد .در ایران نیز کمیته تدوین استانداردهای
حسابداری شماره  22سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته(تجدید نظر شده) 1389 ،عنوان میکند ،اگر واحد سرمایه گذار به طور
مستقیم یا غیر مستقیم (برای مثال ،از طریق واحدهای تجاری فرعی) حداقل  22درصد از حق رأی واحد سرمایه پذیر را در اختیار
داشته باشد ،فرض می شود که از نفوذ قابل مالحظه ای برخوردار است ،مگر اینکه نبود چنین نفوذی را بتوان به روشنی اثبات کرد.
برعکس ،اگر واحد سرمایه گذار به صورت مستقیم یا غیر مستقیم (برای مثال ،از طریق واحدهای تجاری فرعی) کمتر از  22درصد حق
رأی واحد سرمایه پذیر را در اختیار داشته باشد ،فرض می شود که از نفوذ قابل مالحظه ای برخوردار نیست ،مگر اینکه وجود چنین
نفوذی را بتوان به روشنی اثبات کرد (کمیته تدوین استاندارد حسابداری ،شماره ، 22تجدید نظر شده  .)1389بر اساس این استاندارد با
توجه به اینکه در مورد شرکت های خانوادگی مالک بودن  22تا  29درصد از سهام شرکت،مبنای وجود مالکیت خانوادگی است میتوان
استدالل نمود زمانی که مالکیت خانوادگی به  22درصدازسهام شرکت برسند می تواند بر شرکت نفوذ وکنترل داشته باشند .مهرآذین
معتقد است که شرکتهای خانوادگی باید دو شرط زیر راداشته باشند:
 .1سهامدار حقیقی مالک حداقل  22درصد سهام عادی شرکت باشد یا
 .2یکی از اعضای هیأت مدیره  ،خود  ،به تنهایی مالک حداقل  9درصد سهام عادی و یا مجموع سهام عضو حقیقی هیأت مدیره و
اعضای خانواده و فامیل وی  ،حداقل  9درصد مجموع سهام عادی شرکت باشد.

در اجرای ماده  10دستورالعمل کنترل های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ،منشور
کمیته حسابرسی شرکت نمونه (سهامی عام) در تاریخ  1391/11/23شامل  14ماده و  2تبصره به تصویب هیئتمدیره سازمان بورس
و اوراق بهادار رسید و از تاریخ تصویب ،الزماالجراست.

ماده ( :)1هدف از تشکیل کمیته حسابرسی ،کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئتمدیره و بهبود آن جهت کسب
اطمینان معقول از موارد زیر می باشد:
 -1اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری ،مدیریت ریسک و کنترلهای داخلی،
 -2سالمت گزارشگری مالی،
 -3اثربخشی حسابرسی داخلی،
 -4استقالل حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل و
 -5رعایت قوانین ،مقررات و الزامات.

 -1کنترل های داخلی و مدیریت ریسک
ماده ( :)2اهم مسئولیتهای کمیته حسابرسی نسبت به کنترلهای داخلی و مدیریت ریسک ،به شرح زیر است:
 -1نظارت بر اثربخشی سیستمهای کنترل داخلی شرکت شامل کنترل فناوری اطالعات و حفظ امنیت آنها،
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 -2کسب اطمینان معقول از کفایت دامنه بررسی حسابرسان داخلی از نظام کنترلهای داخلی شرکت،
 -3کسب اطمینان معقول از اثربخشی فرآیند مدیریت ریسک مشتمل بر شناسایی ،اندازهگیری ،تجزیه و تحلیل ،ارزیابی،
مدیریت و نظارت بر سیستم مدیریت ریسک،
 -4بررسی ارزیابی حسابرس داخلی از کنترلهای داخلی و اظهار نظر حسابرس مستقل نسبت به کنترلهای داخلی،
 -5پیگیری اجرای توصیه ها و رفع نقاط ضعف کنترلهای داخلی که توسط حسابرسان داخلی و یا مستقل به کمیته
گزارش میشود ،و
 -6ارائه گزارش کنترلهای داخلی به هیئتمدیره شامل ارزیابی و اظهارنظر نسبت به کنترلهای داخلی شرکتهای
فرعی.
ماده ( :)3اهم مسئولیتهای کمیته حسابرسی نسبت به گزارشگری مالی ،به شرح زیر است:
 -1نظارت بر موضوعات با اهمیت گزارشگری مالی ،قضاوتها و برآوردهای عمده ،رویههای حسابداری عمده ،نحوه افشا و
انتخاب و تغییر در هر یک از آنها و افشای معامالت با اشخاص وابسته در گزارشهای مالی شرکت،
 -2کسب اطمینان معقول نسبت به قابلیت اطمینان و به موقع بودن گزارشهای مالی شرکت،
 -3کسب اطمینان معقول نسبت به رعایت استانداردهای حسابداری و سایر مقررات در گزارشهای شرکت،
 -4کسب اطمینان معقول از اینکه همه اطالعات الزم برای تصمیم گیری هیئتمدیره در رابطه با گزارشگری مالی در
اختیار آنان قرار گرفته است،
 -5بررسی پیش نویس گزارشهای مالی شرکت قبل از تصویب توسط هیئتمدیره و همچنین پیشنهادهای حسابرس
مستقل در خصوص اصالحات آن.

دیدگاه های نظری و عملی بسیاری در پژوهش ها نشان میدهند که تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی سبب
اثربخشی بیشتر آن میشود و به عنوان یکی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی ،داشتن اعضایی با دانش حسابداری و
حسابرسی جهت نظارت بهتر و اثربخشتر ضروری است و وجود حسابداران رسمی در کمیته حسابرسی سبب کاهش
اقدامات اجباری از جانب قانونگذاران یا تجدید گزارشات فصلی شده است .متخصصان مالی به سبب داشتن دانش
مالی برتر و درک مسائل مالی و مشکالت گزارشگری ،مسئولیت بیشتری را در فرآیند گزارشگری مالی بر عهده دارند.
بنابراین ،این افراد انگیزه بیشتری دارند تا رویکردهای حسابداری محافظه کارانه را به منظور افزایش شهرت در حفظ
سرمایه ،افزایش احتمال انتصاب در سایر مناصب مدیریتی و کاهش ریسک دعوی حقوقی به کار بندند.
کمیته حسابرسی اثربخش ،به منظور ایفای هر چه بهتر نقش نظارتی خود ،نیازمند قدرت و اختیارات بیشتری
میباشد .در،مطالعات انجامشده درباره حاکمیت شرکتی ،مشخص شده است که پیششرط نظارت اثربخش ،استقالل
آن است و استقالل بیشتر سبب نظارت بهتر توسط کمیته حسابرسی میشود زیرا این اختیار را به کمیته حسابرسی
میدهد که اقدامات و فعالیتهای مدیریت را مورد سؤال قرار داده و قضاوت نماید همچنین ،محققان و قانونگذاران
همواره تاکید کردهاند که اعضای مستقل برونسازمانی کمیته های حسابرسی ،کمتر احتمال دارد که در سایر کمیته
ها و مسئولیت های شرکت گمارده شوند و داشتن استقالل اعضای کمیته ،سبب ارتقای کیفیت سود می شود.
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اندازه کمیته حسابرسی میتواند تأثیر بسزایی بر اثربخشی آن داشته باشد زیرا هر چه تعداد اعضا بیشتر باشد ،نظارت
بهتری صورت میگیرد .از این رو ،تعداد اعضای کمیته حسابرسی یکی از ویژگیهایی است که میتواند در ارتباط با
محافظه کاری مورد بررسی قر ار گیرد .فرض بر این است که در صورت وجود تعداد بیشتری از افراد در کمیته
حسابرسی ،افراد دارای دانش و تخصص و تجربه بیشتری خواهند بود و تأثیر بیشتری بر کیفیت گزارشگری خواهند
داشت.
پیشینه تحقیق:
کاظمی علوی و همکاران( )1398بررسی تاثیر حضور حداقل یک نماینده زن در هیئت مدیره و کمیته حسابرسی (تنوع جنسیتی) بر
کیفیت سود پرداختند .یافته ها حاکی از تاثیر معنادار حضور زنان در کمیته حسابرسی بر کیفیت سود است .اما در مقابل نتایج
پژوهش نشان داد که تنوع جنسیتی در هیئت مدیره تاثیر معناداری بر کیفیت سود شرکت ها ندارد.
صادقی و همکاران( )1396به بررسی تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی و هییت مدیره بر مدیریت سود و نوسانات قیمت سهام در
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران پرداختند .نتایج بیانگر آن است که وجود کمیته حسابرسی بر رابطه مدیریت سود
و نوسان قیمت سهام تاثیر معناداری ندارد .از سوی دیگر نتایج نشان داد نسبت مدیران غیر موظف بررابطه مدیریت سود و نوسان
قیمت سهام تاثیر معناداری دارد.
ال اوکایلی و همکاران( ) 2019در پژوهشی به بررسی تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر عملکرد شرکت های دارای مالکیت
خانوادگی و غیرخانوادگی پرداختند.نتایج نشان داد که ویژگی های کمیته حسابرسی(شامل اندازه ،استقالل و تخصص مالی اعضا) بر
عملکرد شرکت های خانوادگی تاثیر معناداری دارد اما بر عملکرد شرکت های غیر خانوادگی تاثیری ندارد.
بریان و همکاران( )2017در پژوهشی به بررسی ارتباط بین همبستگی ،سود ،نوساانات سود ،و هزینه ها ی حسابرسی ،پرداختند .نتایج
پژوهش نشان داد که رابطه منفی )،مثبت (بین همبستگی ،سود) نوسانات سود (و هزینه ها ی حسابرسی ،وجود دارد .همنچنین
نتایج نشان داد بین همبستگی ،سود و هزینه های حسابرسی ،و حسابرسان متخصص صنعت رابطه منفی ،و ضعیف ،وجود دارد که
البته این رابطه در مقایسه با افراد غیر مخصص قویتر است.
آلزبان و ساوان()2015در پژوهشی به بررسی ارتباط ویژگیهای کمیته حسابرسی در اجرای دستورالعملهای حسابرسی داخلی
پرداختند .آنها چنین نتیجهگیری نمودهاند که حضور اعضای مستقل و با تخصص حسابداری و حسابرسی ،درک و اجرای
دستورالعملهای حسابرسی داخلی را تحت تاثیر قرار می دهد همچنین اجرای چنین دستورالعملهایی با تعداد جلسات کمیته
حسابرسی و حسابرسان داخلی ارشد بهبود می یابد.

روش شناسی تحقیق:
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،از نوع پژوهش های کاربردی است .ازنظر زمانی مقطعی است .ارتباط بین متغیر ها از نوع توصیفی-
همبستگی است و در آن از مدل رگرسیون برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های مطرح شده استفاده میشود .به
منظور گردآوری داده ها ،ازصورتهای مالی شرکت ها شامل صورت سود و زیان شرکت و از صورت های مالی تاریخی به کمک نرم
افزار ره آورد نوین و بانک اطالعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار (کدال) و پایگاه های اینترنتی بورس گردآوری خواهد شد .به
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منظور گردآوری داده های بخش تئوریک و ادبیات موضوع تحقیق ،از روش کتابخانه ای (با سود بردن از ابزارهایی همچون کتابها،
مقاالت ،پایان نامه ها و متون دیجیتالی) استفاده می شود آزمون فرضیه ها با روش رگرسیون چند متغیره(با استفاده از نرم افزار
ایویوز) 1صورت خواهد گرفت.
مدل آزمون فرضیه های تحقیق:
در این پژوهش برای بررسی فرضیه ها از مدل های زیر استفاده خواهد شد:
مدل آزمون فرضیه :1

مدل آزمون فرضیه :2

مدل آزمون فرضیه :3

نحوه محاسبه و گردآوری داده ها در مدل:
متغیر وابسته:
خودهمبستگی سود( :)AUTOعبارت است از انحراف معیار سود ساالنه قبل از اقالم غیر مترقبه بر کل دارایی و  4سال مالی قبل از
آن.
متغیر مستقل:
.تخصص مالی کمیته حسابرسی(:)ACF2در این پژوهش برای سنجش تخصص مالی کمیته حسابرسی از نسبت اعضای کمیته
حسابرسی دارای تخصص مالی و حسابداری به تعداد کل اعضای کمیته حسابرسی شرکت استفاده شده است.
.2اندازه کمیته حسابرسی( :)ACS3اندازه کمیته حسابرسی بیانگر تعداد کل اعضای کمیته حسابرسی است که می تواند تأثیر
سازنده ای بر کمیته حسابرسی داشته باشد .کمیته های حسابرسی بزرگ شامل اعضایی با تخصص های متنوع به صورت مؤثرتری
بر شیوه های گزارشگری مالی نظارت دارند.
.3استقالل کمیته حسابرسی( :)ACI4در پژوهش حاضر برای سنجش استقالل کمیته حسابرسی از نسبت اعضای مستقل کمیته به
تعداد کل اعضای کمیته حسابرسی استفاده شده است
1

EViews

2

Audit Committee financial Expertise

3

Audit committee size

4

Audit Committee Independence
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متغیرهای کنترلی:
اندازه شرکت(:)SIZE5برای محاسبه اندازه شرکت از طریق لگاریتم طبیعی جمع کل فروش شرکت استفاده می شود.
اهرم مالی(:)LEV6نسبت بدهی ها به دارایی ها معرف اهرم مالی شرکت بوده و نشان دهنده میزان تأمین مالی بلند مدت برون
شرکتی واحد تجاری است .در این مطالعه ،این نسبت از طریق تقسیم بدهی ها به مجمع کل دارایی ها بدست می آید.
جریان نقدی عملیاتی( :)CFO7که برابر است با:
سودخالص +هزینه های غیر نقدی +سرمایه در گردش
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری(:)MTB8نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری از تقسیم حاصلضرب قیمت پایانی سهام در تعداد
سهام منتشر شده و در دست سهامداران به ارزش دفتری جمع کل حقوق صاحبان سهام شرکت بدست می آید.
سودآوری(:) ROA9بازده دارایی ها حاصل تقسیم سود خالص به کل دارائی های است.
ضرر وزیان10شرکت( :)LOSSاگر شرکت درسال قبل ضرر و زیان داشته عدد 1و در غیر این صورت عدد 0را می گیرد.
تغییر حسابرس(:)Change11اگر حسابرس شرکت در سال  tتغییر کند برابر  1و در غیر این صورت برابر  0است.
دوره تصدی حسابرس( :)Tenure12برابر تعداد سالهای متوالی است که شرکت حسابرس خود را حفظ کرده است.
تجدید ارائه13
صورتهای مالی ( :)Restاگر شرکت صورت های مالی را تجدید ارائه کند عدد1و در غیر این صورت عدد  0را می

گیرد.
جامعه و نمونه آماری:
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .در این پژوهش برای این ک ه
نمونه آماری یک نماینده مناسب از جامعه آماری موردنظر باشد ،از روش حذف سیس تماتیک اس تفاده ش ده اس ت .ب رای ای ن
منظور پنج معیار زیر در نظر گرفته شده و در صورتی که شرکتی کلیه معیارها را احراز ک رده باش د ب ه عن وان نمون ه پ ژوهش
انتخاب شده و مابقی حذف می شوند.
 )1شرکت قبل از سال  1391در بورس پذیرفته شده و تا پایان سال  1397در بورس فعال باشد.
 )2به دلیل ماهیت خاص فعالیت شرکت های هلدینگ ،بیمه ،لیزینگ ،بانک ها ،موسسات مالی و سرمایه گذاری و تفاوت
قابل مالحظه آنها با شرکت های تولیدی و بازرگانی ،شرکت انتخابی جز شرکتهای یاد شده نباشد.
5

Firm Size

6

Financial Leverage

7

Operating cash flow

8

Market value to book value

9

Return on assets

10

LOSS

11

Auditor Change

12

Tenure tenure

13

Restatement
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)3
)4
)5

از منظر افزایش قابلیت مقایسه ،سال مالی شرکت منتهی به  29اسفند باشد و طی بازه زمانی پژوهش تغییر سال
مالی نداشته باشد.
سهام شرکت ها در طول هر یک از سال های دوره پژوهش معامله شده باشد
اطالعات مالی شرکتها در دسترس باشد.
جدول(  )1-1روند انتخاب نمونه
513

تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان سال 97
معیارها:
تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی  91-97در بورس فعال نبوده اند
تعداد شرکت هایی بعد از سال  91در بورس پذیرفته شده اند

()185
()53

تعداد شرکت هایی که جزهلدینگ ،سرمایه گذاری ها،واسطه گری های مالی ،بانکها و یا لیزینگ هابوده اند

()50

تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی تحقیق تغییر سال مالی داده و یا سال مالی آن منتهی به پایان اسفند نمی باشد

()52

تعداد شرکت هاییکه در قلمرو زمانی تحقیق اطالعات مورد آن ها در دسترس نمی باشد

()23
150

تعداد شرکت های نمونه

بعد از مدنظر قرار دادن کلیه معیارهای باال ،در مجموع  150شرکت( 1050سال – شرکت) که از این تعداد  31شرکت(217
سال شرکت) خانوادگی و بقیه یعنی  119شرکت( 833سال شرکت) دیگر غیر خانوادگی بودند ،جهت بررسی رابطه بین
متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد.

یافته های تحقیق:
آمار توصیفی :
آمار توصیفی14تنظیم و طبقهبندی دادهها ،نمایش ترسیمی ،و محاسبه مقادیری از قبیل نما ،میانگین ،میانه و  ...میباشد که
حاکی از مشخصات یکایک اعضای جامعه مورد بحث است .در جدول ( )1-4اطالعات مربوط به شاخصهای مرکزی (میانگین،
میانه ،بیشینه و کمینه) و پراکندگی دادهها (انحراف معیار ،چولگی و کشیدگی) ارائهشده است.

14

- Descriptive statistics
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جدول ( )1-4آمار توصیفی متغیرها
اهرم مالی

ارزش بازار به
ارزش دفتری

خود
همبستگی
سود

متغبر

تخصص مالی اندازه شرکت
کمیته
حسابرسی

اندازه کمیته استقالل
کمیته
حسابرسی
حسابرسی

میانگین

0.053296

2.060952

0.476730

0.491349

13.91586

0.630144

2.443886

میانه

0.040048

3.000000

0.666667

0.666667

13.77544

0.617672

2.036009

ماکسیمم

0.583917

5.000000

1.000000

1.000000

19.72257

4.002704

121.5096

مینیمم

0.000416

0.000000

0.000000

0.000000

8.899731

0.108494

-53.21793

انحراف معیار

0.048845

چولگی

2.959305

1.514499
-0.432751

0.369904
-0.279004

0.410823
-0.069970

1.490523

0.255054

6.139267

0.788515

3.446115

8.266898

کشیدگی

21.10219

تعدادمشاهدات

31

1.746335
31

1.578019
31

1.393029
31

4.859551
31

36.99769
31

187.4198
31

متغبر

ضررو زیان

تغییر
حسابرس

دوره
تصدی

جریان
عملیاتی

نقد نجدید ارائه

سودآوری

میانگین

0.120952

0.263810

4.217143

0.116159

0.710476

0.095512

میانه

0.000000

0.000000

3.000000

0.103037

1.000000

0.082909

ماکسیمم

1.000000

1.000000

16.00000

0.642210

1.000000

0.626784

مینیمم

0.000000

0.000000

1.000000

-0.460088

0.000000

-1.063252

انحراف معیار

0.326227

0.440907

4.100558

0.126717

چولگی

2.324933

1.071895

1.479157

0.272236

0.453757
-0.928146

0.144552
-0.521517

6.405311

2.148958

3.912600

4.716726

1.861454

10.03186

31

31

31

31

31

31

کشیدگی
تعدادمشاهدات
آزمون  Fلیمر:

ابتدا بهمنظور انتخاب بین روشهای دادههای تابلویی و دادههای تلفیقی از آزمون  Fلیمر استفاده میشود .اگر احتمال (p-
 )valueمحاسبه شده بیشتر از سطح خطای  0.05باشد از دادههای تلفیقی استفاده شده که دیگر نیازی به آزمون هاسمن
نیست و در غیر این صورت از دادههای تابلویی استفاده خواهد شد .در داده های تابویی از آزمون هاسمن برای انتخاب روش
آزمون فرضیه ها استفاده می گردد .اگر سطح معناداری آزمون هاسمن کمتر از  0.05باشد از روش اثرات ثابت و در غیر این
صورت از روش تصادفی استفاده می گردد .جدول ( )8-4نتایج حاصل از آزمون  Fلیمر و هاسمن را برای مدل های پژوهش نشان
میدهد.
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جدول ( )8-4آزمون  Fلیمر
مدل

آماره

سطح معناداری

نتیجه

1

آزمون F

0.0000

پانلی

آزمون هاسمن

0.0000

اثرات تصادفی

آزمون F

0.0000

پانلی

آزمون هاسمن

0.0000

اثرات تصادفی

آزمون F

0.0000

پانلی

آزمون هاسمن

0.0000

اثرات تصادفی

2

3

بر اساس جدول( ،)8-4با توجه به سطح معناداری بهدستآمده از آزمون  Fلیمر برای فرضیه ها ،نوع داده ها و روش آزمون
هریک از فرضیه هامشخص شده است
آزمون نرمال بودن خطاها:
بررسی و انجام آزمون مذکور بر اساس آماره جارک برا است .چنانچه سطح احتمال آزمون جارک برا پایین و کمتر از 0.05
باشد ،فرض صفر ،یعنی نرمال بودن سری رد میشود .نتایج این آزمون در جدول ( )4-4ارائهشده است .یکی از فروض مهم
راجع به جمله باقیمانده این است که توزیع جمالت آن نرمال است .به منظور آزمون نرمال بودن جمله خطا از آماره آزمون
جارکو-برا15استفاده شده است .با توجه به نتایج بدست آمده ،احتمال آزمون جارکو -برا ،برای مدلهای پژوهش کمتر از 5
درصد می باشد .بنابراین فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن جمله خطا در مدل رد میشود .با این وجود زمانی که اندازه نمونه به
اندازه کافی بزرگ باشد ،انحراف از فرض نرمال بودن معموالً بی اهمیت و پیامدهای آن ناچیز است .در شرایط مذکور ،با توجه
به قضیه حد مرکزی میتوان دریافت که حتی اگر باقیماندهها نرمال نباشند ،آمارههای آزمون به طور مجانبی از توزیع نرمال
پیروی می کنند ،بدون تورش هستند و از کارآیی برخوردارند .لذا با توجه به این مطالب میتوان فرض نرمال بودن جمله خطا را
نادیده گرفت.
جدول ( )4-4آزمون نرمال بودن خطای مدل
مدل

نوع آزمون

سطح

نتیجه آزمون

معناداری
1

جارک برا

0.000

عدم نرمال بودن خطاها

2

جارک برا

0.000

عدم نرمال بودن خطاها

3

جارک برا

0.000

عدم نرمال بودن خطاها

15

- Jarque-Bera
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عدم خود همبستگی متغیرها:
اگر یک متغیر به متغیرهای دوره یا دوره های قبل خودش وابسته باشد خود همبستگی می گویند که اگر به یک دوره قبل
وابسته باشد خودهمبستگی مرتبه اول و اگر به دوره های قبل تر وابسته باشد همبستگی آن دوره یا سریالی گویند.به عبارت
دیگر هر گاه دو مقدار متفاوت برای متغیرهای مستقل را در نظر بگیریم ،فرض بر این است که جملههای اخالل متناظر با آنها
از یکدیگر مستقلند .در چنین حالتی میگوییم که جملههای اخالل خود همبستگی ندارند .آزمون دوربین واتسون از
مشهورترین آزمونها جهت تشخیص خودهمبستگی است .زمانی که آماره دوربین واتسون در حدود  1.5تا  2.5باشد ،معرف آن
است که خودهمبستگی وجود ندارد ،ولی مقادیر باالتر یا کمتر از  1.5تا  2.5معرف آن است که جمالت خطا بهصورت تصادفی
اتفاق نمیافتند و بنابراین ،نتایج غیرواقعی است.
جدول ( :)7-4خودهمبستگی آزمون دوربین -واتسون
آزمون

مدل

آماره آرمون

نتیجه

1

دوربین واتسون

1.613

عدم وجود خودهمبستگی

2

دوربین واتسون

2.090

عدم وجود خودهمبستگی

3

دوربین واتسون

1.614

عدم وجود خودهمبستگی

مقدار آماره دوربین -واتسون بین  1.5تا  2.5است که این مقدار ،عدم وجود خود همبستگی خطاها (مرتبه اول) را نشان
میدهد.
آزمون همسانی واریانس خطاها:
یکی از پیشفرض های مدل رگرسیون ،ثابت بودن واریانس خطا است .بهطوریکه باوجود ناهمسانی واریانس در مدل ،افزایش یا
کاهش در متغیر مستقل ،واریانس متغیر وابسته که برابر با واریانس پسماند است تغییر میکند .در این پژوهش برای اطمینان از
نتایج بهدستآمده ،برای بررسی همسانی واریانسها در دادههای ترکیبی از روش بارتلت استفاده میشود .در روش همسانی
واریانس بارتلت ،فرض صفر مبنی بر همسانی واریانسها و فرض مخالف آن ناهمسانی واریانسها در نظر گرفته میشود .جدول
( )5-4نتایج حاصل از آزمون همسانی مدل  1پژوهش را نشان میدهد.
جدول ( :)5-4آزمون همسانی واریانس خطاهای مدل
مدل

نوع آزمون

احتمال آزمون

نتیجه آزمون

1

بارتلت

0.000

ناهمسانی واریانس

2

بارتلت

0.000

ناهمسانی واریانس

3

بارتلت

0.000

ناهمسانی واریانس

با توجه به نتایج جدول()5-4که نشاندهنده مقدار احتمال کوچکتر از  0.05است ،میتوان گفت واریانس خطاها ناهمسان است
و فرض صفر مبنی بر ثابت بودن واریانس مدل رد شده است .بنابراین ،به منظور رفع ناهمسانی واریانس از رگرسیون حداقل
مربعات تعمیم یافته ( )GLSاستفاده میکنیم.
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تحلیل آزمون فرضیه های پژوهش:
بعد از اینکه فروض کالسیک مربوط به رگرسیون و مانایی متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و روش تخمین مدل هم
مشخص گردید ،حال نوبت آن است که مدل با توجه به نتایج آزمون  Fلیمر وهاسمن برآورد گردد .زمانیکه تعداد شرکتها از
مقاطع دوره زمانی بیشتر باشد ممکن است مش کل ناهمسانی واریانس رخ دهد.در این پژوهش برای تشخیص ناهمسانی
واریانس ها از آزمون وایت و برای تشخیص وجود خود همبستگی بین متغیرها از آزمون دوربین -واتسون استفاده شده است.
الزم به ذکر است که در مدلهای مورد استفاده ،وجود ناهمسانی واریانسها تایید شده است و از آزمون  GLSاستفاده شده
است .در نهایت نرم افزار ایویوز برای تشخیص رابطه موجود بین متغیرها به کار گرفته شده است.به منظور آزمون فرضیهها از
نتایج تخمین مدل تحقیق ارائه شده در جدول ( )9-4بهره گرفته شده است .مقدار احتمال(یا سطح معنیداری) Fبرابر
 0.0000بوده و چون این مقدار کمتر از  0.05است ،فرض صفر در سطح اطمینان  95درصد رد میشود ،یعنی مدل معنیدار
است .مقدار آماره دوربین -واتسون  1.613می باشد که این مقدار ،عدم وجود خود همبستگی خطاها (مرتبه اول) را نشان
میدهد .در حالت کلی نتایج نشان میدهد که ضریب متغیر اندازه کمیته حسابرسی مثبت بوده که نشان دهنده تاثیر مثبت
اندازه کمیته حسابرسی بر خودهمبستگی سود میباشد .که با توجه به سطح معنیداری متغیر مستقل اندازه کمیته حسابرسی
که برابر 0.0017بوده که کمتراز  5درصد بوده ،معنیدار میباشد .با توجه به موارد فوق ،فرضیه اول تحقیق تایید میشود.

جدول ( :)9-4نتایج تخمین مدل اول پژوهش
متغیر
مقدار ثابت (عرض از مبدأ)
اندازه کمیته حسابرسی
اندازه شرکت
اهرم مالی
ارزش بازار به ارزش دفتری
ضررو زیان
تغییر حسابرس
دوره تصدی
جریان نقد عملیاتی
نجدید ارائه

ضریب

خطای

برآوردی

استاندارد

آماره t

سطح
معناداری

0.025610

0.025152

1.018184

0.3089

0.000614

0.000582

3.054956

0.0017

0.002584

0.001822

1.418072

0.1565

-2.73E-06

0.007114

-0.000384

0.9997

-0.000291

0.000143

-2.032474

0.0424

0.026767

0.003103

8.627397

0.0000

-0.000156

0.001530

-0.102247

0.9186

-0.000450

0.000366

-1.228577

0.2196

-0.005647

0.006160

-0.916693

0.3596

-0.005333

0.001525

-3.498058

0.0005
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سودآوری

-0.059472

0.012805

ضریب تعیین تعدیل شده

-4.644357

0.0000

0.515

دوربین -واتسون

1.613

سطح معناداری (آماره )F

0.000

جهت آزمون فرضیه دوم از نتایج تخمین مدل تحقیق ارائه شده در جدول ( )10-4بهره گرفته شده است .مقدار احتمال(یا
سطح معنیداری) Fبرابر  0.0000بوده و چون این مقدار کمتر از  0.05است ،فرض صفر در سطح اطمینان  95درصد رد
میشود ،یعنی مدل معنیدار است .مقدار آماره دوربین -واتسون میباشد که این مقدار ،عدم وجود خود همبستگی خطاها
(مرتبه اول) را نشان میدهد .نتایج نشان میدهد که ضریب متغیر استقالل کمیته حسابرسی منفی بوده که نشان دهنده تاثیر
بر خود همبستگی سود میباشد .که با توجه به سطح معنیداری متغیر مستقالستقالل
منفی استقالل کمیته حسابرسی
کمیته حسابرسی که برابر  0.0042بوده که کمتراز  5درصد بوده ،معنیدار می باشد .با توجه به موارد فوق ،فرضیه دوم تحقیق
تایید میشود.

جدول ( :)10-4نتایج تخمین مدل دوم پژوهش
متغیر
مقدار ثابت (عرض از مبدأ)
استقالل کمیته حسابرسی
اندازه شرکت
اهرم مالی
ارزش بازار به ارزش دفتری
ضررو زیان
تغییر حسابرس
دوره تصدی
جریان نقد عملیاتی
نجدید ارائه

ضریب

خطای

برآوردی

استاندارد

آماره t

سطح
معناداری

0.041909

0.026816

1.562804

0.1185

-0.001644

0.002461

-3.668225

0.0042

0.001345

0.001932

0.696202

0.4865

0.005226

0.007084

0.737786

0.4609

-4.40E-05

0.000174

-0.252831

0.8005

0.020838

0.003188

6.535645

0.0000

0.000288

0.001408

0.204668

0.8379

-0.000537

0.000481

-1.117311

0.2642

-0.003006

0.005342

-0.562637

0.5739

-0.003532

0.001378

-2.563501

0.0106
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سودآوری

-0.057255

0.012926

ضریب تعیین تعدیل شده

-4.429357

0.0000

0.602

دوربین -واتسون

2.090

سطح معناداری (آماره )F

0.000

به منظور آزمون فرضیه سوم از نتایج تخمین مدل تحقیق ارائه شده در جدول ( )11-4بهره گرفته شده است .مقدار احتمال(یا
سطح معنیداری) Fبرابر  0.0000بوده و چون این مقدار کمتر از  0.05است ،فرض صفر در سطح اطمینان  95درصد رد
میشود ،یعنی مدل معنیدار است .مقدار آماره دوربین -واتسون  1.614میباشد که این مقدار ،عدم وجود خود همبستگی
خطاها (مرتبه اول) را نشان میدهد .در حالت کلی نتایج نشان میدهد که ضریب متغیر تخصص مالی کمیته حسابرسی مثبت
بوده که نشان دهنده تاثیر مثبت استقالل کمیته حسابرسی بر خودهمبستگی سود میباشد .که با توجه به سطح معنیداری
متغیر مستقل تخصص مالی کمیته حسابرسی که برابر  0.0412بوده که کمتراز  5درصد بوده ،معنیدار میباشد .با توجه به
موارد فوق ،فرضیه سوم تحقیق تایید میشود.
جدول ( :)11-4نتایج تخمین مدل سوم پژوهش
متغیر
مقدار ثابت (عرض از مبدأ)
تخصص مالی کمیته حسابرسی
اندازه شرکت
اهرم مالی
ارزش بازار به ارزش دفتری
ضررو زیان
تغییر حسابرس
دوره تصدی
جریان نقد عملیاتی
نجدید ارائه
سودآوری

ضریب

خطای

برآوردی

استاندارد

آماره t

سطح
معناداری

0.025723

0.024654

1.043361

0.2971

0.001525

0.002023

0.753808

0.0412

0.002588

0.001764

1.467350

0.1426

0.001055

0.006984

0.151000

0.8800

-0.000303

0.000143

-2.112200

0.0349

0.027155

0.003061

8.871785

0.0000

-0.000162

0.001512

-0.107339

0.9145

-0.000482

0.000358

-1.345502

0.1788

-0.006554

0.006107

-1.073154

0.2835

-0.005249

0.001500

-3.499862

0.0005

-0.061146

0.012616

-4.846579

0.0000
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ضریب تعیین تعدیل شده

0.519

دوربین -واتسون

1.614

سطح معناداری (آماره )F

0.000

نتایج تحقیق و پیشنهادات:
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین خودهمبستگی سود و کمیته حسابرسی:شواهدی از شرکت های خانوادگی می
باشد.بر این اساس ،در این پژوهش بررسی در دوره زمانی  7ساله از  1391الی  1397انجام شده است و آزمون فرضیه ها با
استفاده از نرم افزار ایویوز انجام شده است .نتایج پژوهش به شرح زیر است:
آزمون فرضیه اول:
فرضیه  :1بین اندازه کمیته حسابرسی و خود همبستگی سود در شرکت های خانوادگی رابطه معناداری وجود دارد.
نتایج نشان میدهد که سطح معنیداری متغیر اندازه کمیته حسابرسی برابر  0.0017که کمتراز  5درصد بوده ،معنیدار
میباشد .با توجه به موارد فوق ،فرضیه اول تحقیق تایید میشود یعنی با افزایش مقدار اندازه کمیته حسابرسی  ،خود
همبستگی سود نیز افزایش می یابد.
فرضیه  :2بین استقالل کمیته حسابرسی و خود همبستگی سود در شرکت های خانوادگی رابطه معناداری وجود
دارد.
نتایج نشان میدهد که سطح معنیداری متغیر استقالل کمیته حسابرسی برابر  0.0042که کمتراز  5درصد بوده ،معنیدار
میباشد .با توجه به موارد فوق ،فرضیه دوم تحقیق تایید میشود یعنی با افزایش مقدار استقالل کمیته حسابرسی ،خود
همبستگی سود نیز افزایش می یابد.
آزمون فرضیه سوم:
فرضیه :3بین تخصص مالی کمیته حسابرسی و خود همبستگی سود در شرکت های خانوادگی رابطه معناداری
وجود دارد
نتایج نشان میدهد که سطح معنیداری متغیر تخصص مالی کمیته حسابرسی برابر  0.0412که کمتراز  5درصد بوده،
معنیدار میباشد .با توجه به موارد فوق ،فرضیه سوم تحقیق تایید میشود یعنی با افزایش مقدار تخصص مالی کمیته
حسابرسی ،خود همبستگی سود نیز افزایش می یابد.
.جدول ( )1-5نتایج کل فرضیه های پژوهش
شماره
فرضیه
1
2

عنوان فرضیه
بین اندازه کمیته حسابرسی و خود همبستگی سود در شرکت های خانوادگی رابطه معناداری وجود
دارد.
بین استقالل کمیته حسابرسی و خود همبستگی سود در شرکت های خانوادگی رابطه معناداری
وجود دارد.
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3

بین تخصص مالی کمیته حسابرسی و خود همبستگی سود در شرکت های خانوادگی رابطه
معناداری وجود دارد

تایید

پیشنهادهای زیر بهعنوان راهبردهایی برای تحقیقات ارائه میگردد:
 .1استفاده کنندگان صورتهایمالیدرهنگام استفاده از این صورتها ،اهمیتسود و نوسانات احتمالیآن ،را مورد توجه قراردهند
و همچنین با در نظرگرفتن ریسک های پیش بینی نشده موجود در وضعیت بازار نسبت به سرما یه گذاری بهینه اقدام نمایند.
 .2به سازمان بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد می شود شرکت ها را بر اساس نوسان پذیری و خودهمبستگی سود آنها رتبه
بندی نمایند تا افراد و گروه های ذینفع بتوانند آگاهانه تصمیم گیری نمایند.
 .3شواهد این تحقیق ،حاکی از ساده تر بودن پیش بینی سودهای کم نوسان و نشاندهنده لزوم توجه به نوسانات سود در پیش
بینی آن است .در مجموع یافته های این تحقیق عالوه بر افزایش دانش موجود در مورد خوهمبستگی سود ،اهمیت و نقش
نوسانات سود را در پیش بینی سود برای سرمایه گذاران ،اعتبار
دهندگان ،تحلیلگران ،مدیران و سایر فعاالن بازار سرمایه روشن میگرداند .از این رو پیشنهاد میشود که فعاالن حاضر در بازار
سرمایه ،ضمن توجه به اهمیت سودهای تاریخی و نیز تفکیک سودهای پرنوسان و کم نوسان وخود همبستگی سود یافته های
این تحقیق را در مورد پایداری سود ،نوسانات جریانهای نقدی عملیاتی ،سودهای کران زیاد و پیش بینی های بلندمدت سود
مد نظر قرار دهند؛ همچنین پیشنهاد میشود.
محدودیت پژوهش حاضر به شرح ذیل میباشد:
.1محدودیت های حاکم بر مدلهای اقتصادی و همچنین تحلیل های آماری ،نمونه گیریو تعمیم نتایج یکی از محدودیتهای
تحقیق میباشد.
.2پژوهش حاضر به روی شرکتهای خانوادگی انجام شده لذا در تعمیم این نتایج به کل جامعه بابد مدنظر قرار گیرد که ممکن
است نتایج بدست آمده تغییر کند.
.3برخی شرکتها درای اهرم مالی بیشتر از  1.5بودند( زیرا حقوق صاحبان سهام انها منفی است و باید از بورس خارج شوند اما
بدالییل همچون رانت و ...همچنان در بورس فعال هستند )کهممکن است بر نمونه گیری و نتایج حاصل تاثیر گذار باشد.

منابع:
اسدی ،غالمحسین و القیانی ،ماریام یوخنه ( .)1393بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت ها ،مطالعات تجربی
حسابداری مالی ،سال یازدهم ،شماره ،41،صص .83- 103
حساسیگانه ،یحیی ؛ حسینی بهشتیان ،سید محمد حسینی .)1381(.تأثیر وجود کمیته حسابرسی بر حسابرسی مستقل،
کنترلهای داخلی و گزارشگری مالی ،مطالعات مدیریت ،شماره  35و .67-90 ،36
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