
 93-64، ص 1935 شهریور،  2، جلد 15علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 6313-2162 

   http://www.joih.ir  
 
 

73 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دهیچک
 در شدهپذیرفته هایشرکت و بازده دارایی در  خانوادگی هایشرکت رابطه بررسی به پژوهش این در

. گیرد دربرمی را 1939 تا 1922 هایسال بین فاصله نیز زمانی قلمرو. باشدمی بهادار اوراق بورس

 از آماری اطالعات آوریجمع برای و ایکتابخانه روش از پژوهش نظری مبانی آوریجمع برای که

 تحقیق این در وتحلیلتجزیه روش. است شدهاستفاده آن همراه هاییادداشت و مالی هایصورت

 .است استفاده Excel وEVIEWS2 افزارنرم از وتحلیلتجزیه جهت و بوده حداقل مربعات روش

 نترلک متغیرهای و( خانوادگی هایشرکت)  مستقل متغیر و( دارایی بازده) تحقیق این متغیر وابسته

 عاتاطال وتحلیلتجزیه از حاصل نتایج. باشدمی( شرکت اندازه شرکت عمر مالی، اهرم ، شرکت رشد)

 ..ندارد وجود معنادار رابطه دارایی بازده و خانوادگی هایشرکت بین که دهدمی نشان تحقیق
 

 بازده دارایی.،  غیر خانوادگی یهاشرکتخانوادگی ،  یهاشرکت :یدیکل واژگان

 

 مقدمه -1

 توانمختلف می یهاجنبه از را خانوادگی یهاشرکت شود، ارائه خانوادگی یهاشرکت از تعریفی است الزم ابتدا پژوهش این انجام یبرا

 خانواده یاعضا یمالحظهقابل نفوذ یا کنترل و خانواده یاعضا یسو از سهم مالکیت درصد مدیره،یئته در خانواده یاعضا عضویت :کرد تعریف

 بیشتر در سهام مالکیت درصد و مدیرهیئته در عضویت .شودمی تعریف آن یلهوسبه خانوادگی یهاشرکت که است عواملی از شرکت، در

 هاییفتعر در .است گردیده ارائه مختلفی نظرات مالکیت سهام، درصد در مورد .است شدهیانب شدهارائه خانوادگی یهاشرکت از که هایییفتعر

فالح نژاد و اند )عنوان شرط ذکر کردهخانواده، به یاعضا یرا از سوسهم  درصدپنجاه از بیش حداکثر، و درصد پنج حداقل مالکیت شدهارائه

 .(6-9، 1936همکاران، 
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 هایشرکت در دارایی بازده و  خانوادگی هایشرکت بین ارتباط

 تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته

ل 
سا

ی )
الم

 اس
نی

سا
م ان

لو
ی ع

ص
ص

تخ
ی 

علم
له 

مج
وم

د
) 

ره 
ما

ش
51 

د 
جل

 /
2 

  /
ور 

هری
ش

 
59

31
ص 

 /
64- 

93
 

mailto:zahra.abbasi1978@gmail.com
mailto:m.alighourchi@gmail.com


 93-64، ص 1935 شهریور،  2، جلد 15علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 6313-2162 

   http://www.joih.ir  
 
 

73 
 

مالحظه، اساساً بدون دارا قابلنفوذ اعمال » گوید:یم نی، چن22استاندارد شماره  2بند  در رانیا یحسابدار یاستانداردها نیتدو تهیکم

ه، مالحظعنوان فرض نفوذ قابلبه ر،یپذ هیاز حق رأی در واحد سرما یخاص زانیداشتن م لیدل نیاست، و به هم دیبع ،یکاف یبودن قدرت رأ

حد که وا یشواهد نقص کننده، در موارد ابیاست در غ نیبر ا در عمل، فرض یکنواختیاز  یمعقول زانییابی به مدست یشود. برامی یتلق

را داشته  ریپذ هیدرصد از قدرت رأی در واحد سرما 22( حداقل یفرع یتجاری واحدها قیاز طر یرمستقیمغ ای میطور مستقگذار )بهسرمایه

در صد قدرت رأی در واحد  22گذار کم تراز که واحد سرمایه یاست. برعکس در موارد ریپذ هیمالحظه در واحد سرمانفوذ قابل یباشد، دارا

« ثبات کردا یرا بتوان به روش ینفوذ چنینینمالحظه ندارد؛ مگر اگذار، نفوذ قابلشود که سرمایهمی فرض نیرا داشته باشد، چن ریپذ هیسرما

 (.691-692 ،1924،یحسابدار یاستانداردها نیتدو تهیکم)

 موردتوجه اخیر یدهه در خانوادگی یهاشرکت با رابطه در و مطالعه تحقیق جهانی، اقتصاد در خانوادگی وکارهایکسب یبرتر افزایش با

خانوادگی  غیر یهاشرکت با مقایسه در خانوادگی یهاشرکت خانوادگی، عملکرد یهاشرکت مختلف یهاجنبه و است قرارگرفته زیاد محققان

 ارزیابی عملکرد یبرا تالش در تحقیقات که دهدیم نشان خانوادگی یهاعملکرد شرکت و رفتار ادبیات بر یمرور .است قرارگرفته موردمطالعه

 دهد کهیم نشان بخش این نباشند، هم قطعی نتایج این اگر حتی .اندبودهمختلف  جوانب به توجه با خانوادگی یهاشرکت تریفضع یا بهتر

باشند( )رضایی،  مدیر یا و مؤسس خانوادهخاص ) شرایط تحت اما بیشتر باشند بازار ارزش یدارا و سودآورتر است ممکن خانوادگی یهاشرکت

 یهااطالعات در رابطه با شرکت یآوربا جمع یخانوادگ یهاشرکت تیعوامل و با توجه به فعال نیحاضر با در نظر گرفتن ا قیتحق (.99، 1939

دن( بو یخانوادگ یرغ ای یدودسته شرکت )خانوادگ نیمتفاوت ا تیآن است که با توجه به ساختار مالک یدر پ یخانوادگ ریو غ یخانوادگ

ها نه شرکتگویناتواند بر عملکرد یری که حمایت سیاسی میتأث. و همچنین کند سهیمقا گریکدیو آنان را با  دهیسنج ها راگروه نیعملکرد ا

 . داشته باشد ارزیابی نماید

 پژوهشپیشینه  -2

 از شواهدی: سیاسی ارتباطات و شرکت عملکرد خانوادگی، های(، در تحقیق خود به بررسی شرکت2215) 1بدرال ماتاکین و همکاران

نین همچ. خانوادگی دارند غیر هاینسبت به شرکت بهتر خانوادگی عملکرد هایبنگالدش پرداختند. و به این نتیجه رسیدند که شرکت

 با خانوادگی غیر هایهای غیر خانوادگی دارند. همچنین شرکتدارای ارتباط سیاسی عملکرد بهتری نسبت به شرکتخانوادگی  هایشرکت

 .است سیاسی رابطه بدون خانوادگی غیر هایشرکت از ترپایین شرکت که عملکرد دهدمی نشان سیاسی ارتباطات

 کنگهنگ بورس در شدهپذیرفته های دولتیشرکت هایگیریتصمیم در سیاسی مطالعه مالحظات (، به2212)2همکاران و هیونگ

 رانمدی ضعیف، عملکرد رغمعلی اما. دارند تریضعیف عملکرد سیاسی، از روابط برخوردار هایشرکت که داد نشان پژوهش نتایج. پرداختند

 شدن پذیرفته یبرا را زمینه شخصی، یمزایا از مندیبهره همچنین جهت و خود دولت سیاسی حمایت و قدرت استفاده از با هاشرکت این

 .کنندمی خارجی فراهم هایبورس در هاشرکت این

 حقوق بازده و توبین کیو ها،دارایی بازده معیار سه با آمریکا و اروپا خانوادگی هایشرکت بررسی (، در2224) 9همکاران و کورستجنس

 کارگیریبه با 2222 تا 1339 هایسال طول در متحده ایالت و انگلیس آلمان، فرانسه، در خانوادگی هایشرکت که دریافتند سهام صاحبان

 .اندداشته غیر خانوادگی هایشرکت به نسبت یبهتر عملکرد معیار سه این

تهران  بهادار اوراق بورس در خانوادگی غیر و خانوادگی هایشرکت در مالی عملکرد (، در تحقیق خود به بررسی1936امیری و همکاران )

 هایسال طی در تهران بهادار اوراق بورس در فعال( خانوادگی غیر شرکت 25 خانوادگی، شرکت 92) شرکت 129 راستا این پرداختند. در

 رزشا کیوتوبین، نسبت سهام، واقعی بازده سهام، صاحبان حقوق بازده دارایی، بازده) مالی عملکرد معیارهای گیری بکار با( 1931) تا( 1925)

 الیم عملکرد معیارهای تفاوت از نشان نتایج. گرفت قرار گیریمورداندازه( عادی سهام هزینه اقتصادی، افزودهارزش سهام، صاحبان حقوق بازار

 .است بوده( خانوادگی و غیر خانوادگی هایشرکت) مستقل نمونه دو در

 بورس رد هاشرکت عملکرد بر خانوادگی غیر مالکیت و خانوادگی مالکیت بین رابطه (، در تحقیق خود به بررسی1936خانی )هشی و علی

 1923 تا 1926 زمانی خانوادگی(، در دوره غیر شرکت 39 و خانوادگی شرکت 62 شرکت )شامل 199 تهران با انتخاب تعداد بهادار اوراق

 عملکرد و یخانوادگ غیر مالکیت بین همچنین و منفی رابطه هاشرکت عملکرد و خانوادگی مالکیت پرداختند. و به این نتیجه رسیدند که بین

 .دارد وجود مثبت رابطه هاشرکت

                                                           
1. Badrul Muttakin, 5112. 

5. Hung et al, 5115. 

3. Corstjens, 5112. 
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 در شدهپذیرفته غیر خانوادگی و خانوادگی هایشرکت بازده و سود و کیفیت بررسی عنوان با تحقیقی در(، 1923)یمحمد و ینماز

 مالکیت درصد بین آیا و است برقرار ایرابطه دودسته این سود کیفیت بین آیا اینکه قبیل از سؤاالتی کردن مطرح با تهران بهادار اوراق بورس

 تفاوت هاآن سود کیفیت بین دادند نشان هاآن. اندمتفاوت باهم دودسته این بازده میانگین آیا و دارد وجود ایرابطه یسودآور کیفیت و

 تفاوت هاشرکت این سهام بازده میانگین بین ولی. دارد وجود معنادار ایرابطه مالکیت درصد و سود کیفیت بین اما. ندارد وجود یمعنادار

 .ندارد وجود معنادار

 چهارچوب نظری تحقیق -3

 درگذشته مدیران به حاشیه سود تحصیل شده اهمیت داده و. دیآیمها به دست از نسبت سود خالص به جمع دارایی هاییبازده دارا

های اضافی در های عملیاتی است. اگر داراییدارائیبر  که یکی از وظایف مهم مدیران، نظارتگرفتند، درحالینادیده میدفعات گردش را 

این است  هابازده دارائی ایم. یکی از مزایای مهم فرمول نرخهای عملیاتی را افزایش دادهاین است که هزینه کار گرفته شوند مانند عملیات به

 هایییها، نرخ سود خالص و حجم فروش، به کنترل داراسازد و همواره با کنترل هزینهمی عملیاتی وادار یهایبه کنترل دارائران را یکه مد

خصوص برای نظارت بر مراکز ی مدیران بهیمعیارها برای سنجش کارا ترینیکی از مهم هاپردازند. فرمول نرخ بازده دارائیعملیاتی نیز می

در آن چند درصد سود داشته است. نرخ بازده  شدهانجامی هایگذارهیسرمادهد که شرکت روی این نسبت نشان میت. گذاری اسسرمایه

عد از مقدار سود ب تناسببههایش افزایش یابد ولی نتواند کند. اگر یک شرکت داراییها و سود را تعیین میها رابطه بین حجم داراییدارایی

 باعث بهبود ثروت خودیخودبهگذاری( ها )سرمایه. بنابراین افزایش حجم داراییابدییمکاهش  اشییداراد نرخ بازده مالیات خود را افزایش ده

 شود.سهامداران نمی

ROA شود تنها در شرایط بسیار استثنایی امکان دارد که بازده نقدی واقعی تحصیل یک معیار تقریبی برای سنجش عملکرد محسوب می

ی نیز نحوه محاسبه آن است، که بر استفاده تساوعدمیکسان باشد. دلیل این  شدهمحاسبه هابازده دارائیهای واحد انتفاعی با ییشده روی دارا

ها هزینه استهالک که یک هزینه ی گردش وجوه نقد مبتنی است. در محاسبه سود خالص حسابداری و خالص داراییجابهاز سود حسابداری 

 شود.می غیر نقدی است، لحاظ

عال ود. شها تحریف میهزینه استهالک حسابداری معموالً با استهالک واقعی یکسان نیست و درنتیجه سود خالص و ارزش دفتری دارایی

را یک معیار تقریبی از  ROAتوان کنند به همین دلیل میو بازده نقدی معموالً هماهنگ با یکدیگر حرکت می ROAی فوق هایینارسا رغم

 (.51، 1932رفیع زاده،آورد )به شمار  عملکرد

 فرضیه تحقیق -4

 .دارد وجود معنادار رابطه دارایی بازده و خانوادگی هایشرکت بین .1

 روش شناسی پژوهش -5

سهدر حوزه تحقیقات  پژوهش این ست مقای صیفی ا شد. هدف کاربردی میز حیث ا وای و تو و از جهت طرح پژوهش از نوع تجربی و با

 .از بعد فرآیند یک پژوهش کمی است رویدادی است. وپس 

 هاداده و اطالعات آوریجمع ابزار و روش -5-1

به  یابیدست یو برا دهیاستفاده گرد یو مطالعات اسناد یاپژوهش، از روش کتابخانه اتیادب نییاطالعات در خصوص تب یجهت گردآور

 دهشیرفتهپذ یهاشرکت یهای مالصورت یو بررس ننویآورد افزار رهپژوهش، از اطالعات موجود در نرم اتیپردازش فرض یموردنظر برا یهاداده

و سایت کدال ، (WWW.TSETMC.IR)بورس اوراق بهادار تهران به آدرس  یرسم تیبهادار تهران با مراجعه به سا وراقدر بورس ا

(WWW.CODAL.IRاستفاده )شده از بورس اوراق اطالعات استخراج ،یاطالعات یهاپژوهش، بانک نیاطالعات در ا یشده است. ابزار گردآور

 .باشدمعتبر می ینترنتیو منابع ا یو خارج یمقاالت داخل ها،نامهیانبهادار تهران، پا

  هادادهروش تجزیه و تحلیل  -5-2
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ه ی مرکزی میانگین و میانهاشاخصدر بخش آمار توصیفی از  شودمیدر دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام  هاداده لیوتحلهیتجز

 یبیترک یهاره با استفاده از دادهیون چند متغیو شاخص پراکندگی انحراف معیار استفاده خواهد شد. و در بخش آمار استنباطی از رگرس

 یاهل دادهیتحل ی. براباشدیمی کاراتر نیبشیپباط و ، فراهم کردن استنیزمان یسر و یمقطع یهاداده بکیتر در یاصل زهی. انگشودمیاستفاده 

فصول مختلف همگن در نظر گرفته شوند که در  یهای مختلف طشرکت یهاداده ستیبایما ین گونه که یبد .دو روش وجود دارد یبیترک

 یهاادهی دریکارگبهن نوع روش ییتع یرند. برایقرار گ مورداستفاده ییتابلو صورتبهها داده کهنیاا ی شوندیم 6قیتلف باهمها ن حالت دادهیا

تمام  توانیمست ین داریمعن یو اثر زمان یب اثر مقطعیمر نشان دهد که ضرایل Fجه آزمون ی. اگر نتشودمیمر استفاده یل F ، از آزمونیبیترک

 صورتهبد یها را بان صورت، دادهیر ایپارامترها را انجام داد. در غن یک، تخمیون کالسیک رگرسی لهیوسبهب کرد و یگر ترکیکدیها را با داده

. ودشمی( از آزمون هاسمن استفاده یا مدل اثرات تصادفی)مدل اثرات ثابت  یبیترک یهان نوع مدل دادهیتع یدر نظر گرفت. برا ییتابلو

ن آن دو یب کهیدرصورتمناسب است  یوجود نداشته باشد، مدل اثرات تصادف یر مستقل همبستگین جزء خطا و متغیکه اگر ب صورتنیبد

ن یخمحاصل از ت یون و پارامترهاین معنادار بودن مدل رگرسییتع ی. برارسدیموجود داشته باشد، مدل اثرات ثابت مناسب به نظر  یهمبستگ

ی افزارهانرمج پژوهش، از یها و استخراج نتاداده لیوتحلهیتجز یران بی. همچنشودمیاستفاده  tو  F یهاب از آمارهیون، به ترتیمدل رگرس

Excel  وEviews2  گرددیماستفاده. 

 مدل آماری پژوهش  -5-3

)بدرال  میینمایم( از مدل زیر استفاده رابطه معنادار وجود دارد ییو بازده دارا یخانوادگ یهاشرکت نیببرای آزمون فرضیه اول تحقیق )

 (.16، 2215، 5و همکاران نیماتاک

0 2 1 3 4 5                   itROA FOWN GROWTH LEV AGE FSIZE 
FOWNشرکت خانوادگی : 

ROAبازده دارایی : 

GROWTHرشد شرکت : 

LEVاهرم مالی : 

AGE: عمر شرکت 

FSIZEاندازه شرکت : 

 متغیرهای پژوهش  -5-4

شرکت خانوادگی باشد مساوی یک است و اگر شرکت غیر خانوادگی باشد  کهیدرصورتمجازی است که  ریمتغاین : 4های خانوادگیشرکت

 ریز یارهایمع از یکی حائز حداقل هک شودیم یتلق یخانوادگ تکشر عنوانبه یتکشر(. 16، 2215و همکاران،  نیاست )بدرال ماتاکصفر 

 :باشد

رصد د ستیحداقل ب کتمل باوجود کهنیباشند؛ مگر ا تکدرصد از سهام شر ستیحداقل ب کخانواده، مال کی یا چند نفر از اعضای کی .1

 ت را نداشته باشند؛کنترل بر شرکا یمالحظه سهام، نفوذ قابل

 خانواده باشند؛ کی ی، از اعضارهیمدئتیه یدرصد از اعضاحداقل پنجاه .2

درصد  22متر از کخانواده  یت اعضایکاگر مال یخانواده، ثابت شود، حت یت توسط اعضاکنترل بر شرکا یمالحظه و ، نفوذ قابلیبه نحو .9

 باشد.

، 2215و همکاران،  نی)بدرال ماتاک دیآمی به دست هاییدارا یارزش دفتر برمیتقس اتیپس از کسر مال یاتیسود عملاز تقسیم : 3بازده دارایی

16.) 

 (.16، 2215و همکاران،  نی)بدرال ماتاک دیآمی به دست هاییدارااین متغیر لگاریتم طبیعی ارزش دفتری کل : 2اندازه شرکت

                                                           
1. Pooling 

1. Badrul Muttakin, 5112. 

5. Family firms 

3. Return on assets 

4. Company size 
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 (.16، 2215و همکاران،  نی)بدرال ماتاک دیآیم به دست هاییدارااین متغیر از تقسیم کل بدهی بر کل : 3اهرم مالی 

 (.16، 2215و همکاران،  نی)بدرال ماتاک دیآمی به دستی ثابت در طول دو دوره هاییدارااین متغیر از میزان تغییر : 12رشد شرکت

 (.16، 2215و همکاران،  نی)بدرال ماتاک دیآمی به دستشرکت  سیتأسی هاسالاین متغیر از لگاریتم : 11عمر شرکت

  جامعه آماری و حجم نمونه -5-5
 در این مطالعه . باشدیم 1939تا  1922پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره مالی  یهاشرکتجامعه آماری این تحقیق 

شده )حذفی( استفاده 12گریانتخاب نمونه از روش غربال یبرا ،موردنظر باشد ینده مناسب از جامعه آماریاینکه نمونه پژوهش یک نما برای

 یهاتکراز ش یکیعنوان رده باشد بهکارها را احراز یه معیلکت ککه یک شرشده و درصورتیارهای زیر در نظر گرفتهیمعر ن منظویا یاست. برا

 ت.شده اسنمونه انتخاب

 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته باشند؛ 1922قبل از سال  .1

 سال مالی شرکت منتهی به تاریخ پایان اسفندماه هرسال باشد؛ .2

 شرکت طی دوره موردبررسی تغییر سال مالی نداده باشند؛ .9

 گری مالی و بیمه نباشند؛گذاری، هلدینگ، واسطهایههای سرمهای تحت بررسی جزء شرکتشرکت .6

 .ها در دسترس باشدهای آناطالعات و داده .5

 مختلف صنعت 25 از شرکت 124 تعداد ،یآمار جامعه در موجود شرکت 624 نیب از فوق، یهاتیمحدود اعمال از بعد تحقیق، این در

 .اندقرارگرفته موردبررسی

 پژوهش  هاییافته -6

 آمار توصیفی  -6-1
رود. به کار می یق عددیف حقایی و توصبندطبقهی، خالصه کردن، آورجمع یاست که برا ییهاشامل مجموعه روش یفیآمار توص

به دست  هاآنع و بهتر از یاستفاده سر یها برااز داده یکل یا الگویو طرح  کندیمف یها و اطالعات پژوهش را توصن آمار، دادهیدرواقع ا

 و یمرکز یان کرد. پارامترهایرا ب ک دسته از اطالعاتی یهایژگیو توانیم یفیی با استفاده مناسب از آمار توصبندجمعک یدهد. در می

 صورتها را بهی از دادهامجموعه یات اصلیخصوص توانیمن است که یارها این معیا یروند. کارکردهان منظور به کار مییبه هم یپراکندگ

ا و هج آن آزمون را با آزمونیسه نتای، مقاکنندیمک آزمون کمک یج یبه فهم بهتر نتا کهآنب افزون بر ین ترتیان کنند و بدیک عدد بی

های آماری تواند بر تحلیلهای پرت میاند، زیرا دادهشدهها حذفاز داده 19های پرتدر این تحقیق داده .دینمایمل یز تسهیگر نیمشاهدات د

ها و برآورد اریب پارامترها بگذارد و الزم است اثرات نامطلوبی از قبیل افزایش واریانس خطا، کاهش توان آزمون، بر هم زدن توزیع نرمال داده

 .دهدضعیت آمار توصیفی را نشان می( خالصه و1جدول )نماید. گیری ها تصمیمها در جهت حذف آنمحقق پس از شناسایی آن

 ( آمار توصیفی1جدول )

کشیدگیچولگیانحراف معیارحداقلحداکثرمیانهمیانگینتعداد

ROA 612 0/131957 0/114765 0/493241-0/104206 0/111195 0/744719 3/383439بازده دارایی

FOWN 612 0/127451 0/000000 1/000000 0/000000 0/333750 2/234328 5/992221شرکت های خانوادگی

GROWTH 612 1/144923 1/036582 3/288376 0/745053 0/359381 3/124403 15/56685رشد شرکت

LEV 612 0/588917 0/592643 1/017575 0/212822 0/170910-0/101595 2/531231اهرم مالی

AGE 612 2/781620 2/772589 3/737670 1/945910 0/424108 0/464628 2/694232عمرشرکت

FSIZE 612 13/94793 13/74676 18/10984 11/43806 1/334921 0/887777 3/679674اندازه شرکت

شاخص های پراکندگیشاخص های مرکزیمتغیرها

 

                                                           
2. Financial Leverage 

2. Company growth 

7. Company life 
1. Criteria-Filtering Technique 

5. Outliers 
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 :مثالعنوانبه

و چولگی و  25111135و انحراف معیار  25116345و میانه  25191353برای متغیر بازده دارایی میانگین ، 1-6با توجه به جدول  .1

که بیانگر این است که متغیر بازده دارایی دارای توزیع نرمال  باشدمی 9529693و کشیدگی  25366313 کشیدگی به ترتیب برابر با

 باشد.نمی

 ترتیب به کشیدگی و چولگی و 25999352 معیار انحراف و صفر میانه و 25123651 با برابر میانگین خانوادگی هایشرکت متغیر برای .2

 .باشدنمی نرمال توزیع دارای خانوادگی هایشرکت متغیر که است این بیانگر که باشدمی 55332221 کشیدگی و 25296922 با برابر

 

 

 وابسته متغیر بودن نرمال آزمون -6-2
لذا الزم است نرمال بودن توزیع  ،شودن پارامترها مییتخم یبرا رگرسیوناز مفروضات  یمنجر به تخط متغیر وابسته ع غیر نرمالیتوز

آماره  سطح اهمیتاگر شود. بررسی می 16برا –و کیمورد آزمون قرار گیرد. در این مطالعه این موضوع از طریق آماره جار متغیر وابسته تحقیق

رای بو برا کی. نتایج آزمون جارشودمیرفته یر پذیع متغیبر نرمال بودن توز یمبن 0Hه ی( فرض.<25PROBباشد ) 25/2شتر از ین آزمون بیا

 شده است.ارائه( 2جدول ) دربازده دارایی متغیر 

 ( آزمون جارکیو برا2جدول )
 متغیر آزمون آماره آزمون سطح اهمیت

 بازده دارایی برا –و کیآزمون جار 42591322 252222

 
باشد. لذا تحقیق نرمال نمیمتغیر وابسته باشد، لذا می %5سود کمتر از بازده دارایی برای متغیر  ازآنجاکه سطح اهمیت آزمون جارکیو برا

 در این تحقیق استفاده کردیم. 15سازی از تابع تبدیالت جانسوندر این تحقیق جهت نرمال
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Ref P

P-V alue for Best F it: 0.147906

Z for Best F it: 0.57

Best Transformation Ty pe: SU

Transformation function equals

-1.27431 + 1.68933 *  A sinh( ( X - 0.00735364 ) / 0.125491 )

Probability P lot for  Or iginal Data

Probability Plot for  T ransformed Data

Select a T ransformation

(P-Value = 0.005 means <= 0.005)

Johnson Transformation for ROA

 
 بازده دارایی ( تبدیالت جانسون برای متغیر 1نمودار )

که نتایج حاصل از آزمون  باشند؛ما نرمال میمتغیر وابسته دهد سازی حاصل از تبدیالت جانسون نشان میبعد از نرمال(، 9جدول )

 کند.سازی نیز همین مطلب را تائید میجارکیو برا بعد از فرایند نرمال

 سازی( آزمون جارکیو برا بعد از فرایند نرمال3جدول )

 متغیر آزمون آماره آزمون سطح اهمیت

                                                           
1. JARQUE - BERA 

5. JOHNSON 
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برا -آزمون جارکیو 65646334 25123231   بازده دارایی 

 ضریب همبستگی 6-3

 نیب رابطه و نندکیم رییتغ 1 تا -1 نیب یهمبستگ بیضرا طورکلیبه .مینکیم فیتعر یهمبستگ را گریدیک به ریمتغ دو یوابستگ شدت

 زانیم باشد ترکینزد یک به یهمبستگ بیضر چه هر باشد،یم متقارن رابطه یک یهمبستگ بیضر باشد. یمنف ای مثبت تواندیم ریمتغ دو

 معلول دامک و علت دامک هکنیا از یحرف یهمبستگ بیو ضر ستین یمعلول و علت رابطه یمعنا به یوابستگ نیا است، شتریب ریمتغ دو یوابستگ

بین  توان گفتپردازیم و با توجه به نتایج میانجام آزمون همبستگی به بررسی ارتباط ابتدایی بین متغیرها می با آورد.ینم انیم به است

از جدول ضریب همبستگی نشان  آمدهدستبهتر این روابط پرداخت. برای مثال، نتایج توان به بررسی دقیقمتغیرها ارتباط وجود دارد و می

 .باشدگی میمدل ما دارای مشکل خودهمبست ؛ ورابطه معناداری وجود ندارد بین متغیرهای پژوهش که دهدیم

 ( ضریب همبستگی4جدول )

متغیر نماد توضیحات بازده دارایی
شرکت های 

خانوادگی
رشد شرکت اهرم مالی عمر شرکت اندازه شرکت

ضریب همبستگی

سطح احتمال

ضریب همبستگی 0/620

سطح احتمال 0/000

ضریب همبستگی 0/997 0/631

سطح احتمال 0/000 0/000

ضریب همبستگی 0/995 0/631 0/998

سطح احتمال 0/000 0/000 0/000

ضریب همبستگی -0/987 -0/632 -0/984 -0/978

سطح احتمال 0/000 0/000 0/000 0/000

ضریب همبستگی -0/995 -0/669 -0/995 -0/995 0/977

سطح احتمال 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000

1/000

1/000

1/000

1/000

1/000

1/000

GROWTHرشد شرکت

شرکت های خانوادگی FOWN

ROAبازده دارایی

اندازه شرکت FSIZE

اهرم مالی LEV

AGEعمرشرکت

 
دارد، لذا نتایج حاصللل از ضللریب بین متغیرهای پژوهش رابطه وجود  نتایج حاصللل از آزمون ضللریب همبسللتگی بیانگر این اسللت که

 باشد.می دارای مشکل خودهمبستگی همبستگی بیانگر این است که مدل

 (خطاها) هاباقیمانده واریانس همسانی آزمون 6-4

 دانچن فرض این است ممکن عمل در. باشند برابر واریانس دارای باقیمانده جمالت تمامی که است این خطی رگرسیون فروض از یکی

 پدیده شاهد...  و آماری جامعه در ساختاری شکست پرت، نقاط وجود مدل، تابع نادرست شکل قبیل از مختلفی دالیل به و نبوده صادق

 انیهمس فرض مطالعه این در. است شدهمعرفی اقتصاددانان توسط مختلفی هایآزمون مشکل این بررسی برای. باشیم واریانس ناهمسانی

 وجود لذا که دهدمی نشان( 5جدول ) در آن نتایج که گرفت؛ قرار موردبررسی  گودفری -پاگان-بروش آزمون طریق از هاباقیمانده واریانس

 استفاده( OLS) معمولی مربعات حداقل رگرسیون از پژوهش مدل تخمین منظوربه بنابراین، شود؛می تائید پژوهش مدل در واریانس همسانی

 .کنیممی
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 خطا جمله واریانس بودن ثابت آزمون از حاصل نتایج( 5جدول )

 روش تخمین نتیجه احتمال مقدار آماره نوع آماره

 حداقل مربعات واریانس همسانی وجود F 62390.54 939999آماره 

 (خطاها) هاباقیمانده واریانس همسانی آزمون 6-5

باشد. در صورت وجود هم خطی، ضرایب هم خطی به معنای وجود رابطه شدید بین متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل می

دار در معادله کاهش یابد. شود که تعداد متغیرهای معنیبرآوردی الگو دارای خطای معیار باالیی خواهد بود و درنتیجه این مسئله باعث می

 12که شاخص تورم واریانس کمتر از ( استفاده شد. وقتیVIF) 14ررسی عدم وجود هم خطی از معیار عامل تورم واریانسدر این معادله برای ب

 باشد.دهنده عدم وجود هم خطی میباشد، نشان

 ( نتایج حاصل از آزمون عدم وجود هم خطی بین جمالت توضیحی در مدل اول پژوهش6جدول )

متغیر واریانس ضرایب عامل تورم واریانس

شرکت های خانوادگی 0/00015 2/204134

رشد شرکت 0/002632 287/0958

اهرم مالی 0/003001 334/3891

عمرشرکت 0/060345 2557/464

اندازه شرکت 790/9203 2612/173
 

میزان تورم واریانس متغیرهای مستقل و کنترلی در حد مجاز خود قرار نداشته و لذا بین  ؛ کهدهدنتایج حاصل از این آزمون نشان می

 تأخیر تکنیک از خودهمبستگی رفع منظوربایستی به رفع خودهمبستگی اقدام نماییم. به ؛ کهمتغیرهای پژوهش مشکل هم خطی وجود دارد

 .شودمی استفاده AR( 1) اول همرتب زمانی( وقفه)

 ( نتایج حاصل از رفع هم خطی در مدل اول7جدول )

متغیر واریانس ضرایب عامل تورم واریانس

شرکت های خانوادگی  0.760376  1.957585

رشد شرکت  0.000392  1.708292

اهرم مالی  0.000213  1.360009

عمرشرکت  0.030670  1.072990

اندازه شرکت  303.7826  1.399207

AR(1)  1.29E-07  1.998163

SIGMASQ  8.01E-12  1.286215
 

 پژوهش مدل تخمین 6-6

 .رابطه معنادار وجود دارد بازده داراییهای خانوادگی و : بین شرکتتحقیق  هیفرض

 شود:صورت زیر تعریف میو فرضیه آماری آن بهباشد می دارایی بازده و خانوادگی هایشرکت هدف از آزمون فرضیه تحقیق بررسی بین

                                                           
1. Variance Inflation Factor (VIF) 
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 0: Hندارد وجود معناداری دارایی رابطه بازده های خانوادگی وشرکت بین. 

1: H وجود دارد معناداری رابطه دارایی بازده های خانوادگی وشرکت بین. 

0 2 1 3 4 5                   itROA FOWN GROWTH LEV AGE FSIZE 
دار معنی %35در سطح اطمینان 1 که ضریبشود و درصورتیصورت روش حداقل مربعات برآورد می( به1این فرضیه با استفاده از مدل )

 باشد مورد تائید قرار خواهد گرفت.

پذیر نبوده و از روش حداقل مربعات جهت مدل بر اساس روش پانل امکانازآنجاکه مدل ما دارای خطای خودهمبستگی بوده، لذا تخمین 

 شده است.ارائه (2جدول )د مدل در رج برآویتان. نماییمتخمین استفاده می

 

 

 پژوهش مدل تخمین( 8جدول )

نتیجهاحتمالآماره Tخطای استانداردضریب برآوردیمتغیر

C1/1132420/839511/3260610/1853بی معنی

بی معنی0/0056150/5289970/0106150/9915شرکت های خانوادگی

مثبت0/3219680/01990816/172860/00000رشد شرکت

مثبت0/1810070/01628311/116540/00000اهرم مالی

منفی0/1542350/8775-0/0272780/176861-عمرشرکت

منفی14/632890/00000-255/985517/49384-اندازه شرکت

AR(1)0/9998020/001117894/76760/00000 مثبت

SIGMASQ0/0001262/99E مثبت0642/321240/00000-

ضریب تعیین

ضریب تعین تعدیل شده

دوربین-واتسون

F آماره

سطح معنی داری

0/999869

0/999868

1/607953

660457/1

0/000000
 

 بحث و نتیجه گیری -7

 روقلم. باشدمی بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت در دارایی بازده و  خانوادگی هایشرکت رابطه بررسی به پژوهش این در

 آوریجمع برای و ایکتابخانه روش از پژوهش نظری مبانی آوریجمع برای که. گیرد دربرمی را 1939 تا 1922 هایسال بین فاصله نیز زمانی

 بوده مربعات حداقل روش تحقیق این در وتحلیلتجزیه روش. است شدهاستفاده آن همراه هاییادداشت و مالی هایصورت از آماری اطالعات

 . است استفاده Excel وEVIEWS2 افزارنرم از وتحلیلتجزیه جهت و

 ستفادها با آن نتایج که گرفت؛ قرار موردبررسی  گودفری -پاگان-بروش آزمون طریق از هاباقیمانده واریانس همسانی فرض مطالعه این در

جدول  از حاصل نتایج و. کنیممی استفاده( OLS) معمولی مربعات حداقل رگرسیون روش از تحقیق این در که است این بیانگر( 5جدول ) از

 واریانس تورم میزان که مشکل دارای ما مدل که است این بیانگر پژوهش اول مدل در توضیحی جمالت بین خطی هم وجود عدم آزمون( 4)

 به تحقیق این در که دارد؛ وجود خطی هم مشکل پژوهش متغیرهای بین لذا و نداشته قرار خود مجاز حد در کنترلی و مستقل متغیرهای

 در همبستگی خود رفع از بعد آن نتایج که است شده استفاده AR( 1) اول مرتبه زمانی( وقفه) تأخیر تکنیک از خودهمبستگی رفع منظوربه

 مالاحت مقدار اینکه به توجه با مدل کل بودن دارمعنی بررسی در که است این بیانگر نیز (2جدول ) از حاصل نتایج. است شده ارائه( 3جدول )

 است آن گویای نیز مدل تعیین ضریب. شودیم تائید مدل لک بودن داریمعن %35 نانیاطم با( 2222/2) باشدمی ترکوچک 25/2 از F آماره

-155) محدوده در واتسون دوربین ازآنجاکه همچنین. گرددمی نییتب مدل در واردشده یرهایمتغ توسط دارایی بازده از درصد 32/33 که

( 2جدول ) در شدهارائه نتایج توجه با ضرایب داریمعنی بررسی در. است شده رفع روش این در خطی هم مشکل بنابراین دارد قرار( 255
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 انیم یداریمعن رابطه وجود درنتیجه ،(253315) باشدمی 25/2 از بیشتر خانوادگی هایشرکت متغیر ضریب برای t آماره احتمال ازآنجایی

 نتایج. شودمی رد پژوهش اول فرضیه بنابراین گیرد؛نمی قرار تائید مورد درصد 35 اطمینان سطح در دارایی بازده و خانوادگی هایشرکت

 مغایرت( 2224) همکاران و کورستجنس و( 2211) آنوگراه و نلیساری و( 2215) همکاران و ماتاکین بدرال تحقیق نتایج با تحقیق فرضیه

 دارد.
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