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 چکیده

های گذاری بر سیاستهای سرمایه، اهرم مالی، سودآوری، و فرصتحاکمیت شرکتیهدف این پژوهش بررسی تأثیر 

باشد که با می 0111تا  0131پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی  شرکت014تقسیم سود در 

استفاده از رگرسیون چندگانه با کنترل عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود مورد آزمون قرار گرفته است. تحقیق 

شرکت پذیرفته  473اب نمونه از بین باشد، و انتخپیش رو از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت روش پس رویدادی می

از  زین یرآما هایکیتکن یدر همه شده در بورس اوراق بهادار به صورت حذف سیستماتیک انجام شده است، همچنین

دهد که بین مالکیت نتایج حاصل از فرضیات پژوهش نشان می .شده استاستفاده  Eviewsو Excel یافزارهانرم

ت تقسیم سود رابطه مثبت و معناداری  وجود دارد. همچنین بین اهرم مالی و سیاست مدیریتی و سودآوری با سیاس

گذاری و های سرمایهتقسیم سود رابطه منفی و معناداری وجود دارد. اما نتایج تحقیق رابطه معناداری را بین فرصت

 دهد.سیاست تقسیم سود نشان نمی

 گذاری، سود آوری، سیاست تقسیم سودهای سرمایهمالکیت مدیریتی، اهرم مالی، فرصت واژگان کلیدی:
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 مقدمه:

 کلیه حقوق راستای در مدیره هیات ساختار و سهامداران ترکیب ٬تحقیقات اخیر بیانگر آن است که بهبود محیط قانونی 

ه کلیه است ک ذکر شایان.  گردد شرکت بیشتر گذاریارزش آن تبع به و کمتر انتظار مورد بازده نرخ انتظار به منجر ذینفعان

 عبارتیبه ٬مباحث و تحیقات راجع به ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در قالب تئوری نمایندگی تبیین و تشریح می گردد 

هایی که صرف بهبود ساز و کارهای حاکمیت  هزینه که چرا.  است شرکتی راهبری مباحث از بسیاری مطلع نمایندگی تئوری

)زنجیردار و ه کاهش مشکالت نمایندگی و به تبع آن هزینه های نمایندگی می گردد. شرکتی می گردد به نوعی منجر ب

 ٬ پذیرمسئولیت هایشرکت به یابیدست شرکتی حاکمیت کارهای و ساز از بسیاری هدف ٬اعتقاد دارند که (  0131همکاران،

شرکتی به دلیل رفع تضادهای  حاکمیت قوانین عبارتی به. هاستشرکت کنترل نهایت در و آفرین ارزش مدیران ٬ پاسخگو

 . است یافته توسعه ٬ المللی بین بازارهای در مدیران و کارگران ٬احتمالی بین سهامداران 

 ها به صورت چشمگیریبا تفویض اختیارات نامحدود از سوی مالکان شرکت به هیئت مدیره ، توجه به نظام راهبری شرکت

های کنترلی درون شرکتی )اکثراً اختیاری( و برون شرکتی ) اکثراً مجموعه ای از مکانیسمها افزایش یافته است . راهبری شرکت

شامل قوانین و مقررات( می باشد که تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام از یک سو و نیازها و اختیارات هیئت مدیره را از 

قولی را برای صاحبان سهام و تهیه کنندگان منابع مالی و ها اطمینان معنماید و در نهایت این مکانیسمسوی دیگر برقرار می

حاظ خواهد لشان با سود معقولی برگشت شده و منافع ایشان نماید مبنی بر اینکه سرمایه گذاریهای ذینفع فراهم میسایر گروه

 (.0131 ،شد )زمانی

ون بطور کن تا لیکن و ٬است داشته همراه به حسابداری و مالی امور در زیادی تحقیقات 0٬ اگر چه خط مشی تقسیم سود

 سود به گذاران سرمایه ٬کنند و یا اینکه چرا ها سودشان را توزیع میکامل به این موضوع پاسخ داده نشده که چرا شرکت

ور ظدر امور مالی شناخته شده است . و فرضیات مختلفی به من ״معمای تقسیم سود ״عنوان  به مسئله این.  دارند توجه تقسیمی

ها وچگونه سود سهام را می پردازند هنوز یک معما ست . به عقیده حل آن مطرح شده است . اینکه چرا بعضی شرکت

، اینکه چگونه وجوه داخلی را مصرف کنیم موضوع تعارض بین سهامداران و مدیران است. ) توزیع سود یا عدم ( 2013١،جنسن)

براساس تئوری نمایندگی ، به دلیل واگرایی منافع مدیران وسهامداران معموال انتظار ها توجیه کنند(. توزیع آن را از طرف شرکت

ا  ههایی را انجام دهند که برای سهامداران پرهزینه باشد . همچنین قراردادهای بین مدیران و شرکتمی رود که مدیران ، فعالیت

د ، لذا اگر سهامداران دارای قدرت کنترل نباشند ، به ناچار های فرصت طلبانه مدیران شوناین دسته فعالیت تواند مانع ازنمی

تواند به حل این مشکل کمک کند . باید ساختاری را برای  نظارت براین امر ایجاد کنند . ایجاد ساختار حاکمیت شرکتی می

های گسترده و دیدگاه محدود در یک سو هایگیرند . دیدگاههای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار میتعریف

 شود . محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می در سوی دیگر طیف قرار دارند . در دیدگاههای

شوند. در تصمیم های تأمین مالی و سرمایه گذاری در شرکتها، تصمیم هایی هستند که هر دو با آینده نگری اتخاذ می

وجوه مورد نظر خود را در حال حاظر بکار می گیرد تا در آینده بتواند به تعهدات خود در قبال  تصمیم های تأمین مالی، شرکت

                                                           
1. Dividend  policy                                                                                                                                                                                                     
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رکت کند هزینه سرمایه شگذاری نقش کلیدی را بازی میهای سرمایهتأمین کنندگان منابع مالی عمل کند و آنچه که در تصمیم

های  گیریسرمایه آن است. خود ساختار سرمایه برای تصمیم است این در حالی است که هزینه سرمایه شرکت تابعی از ساختار

باشند. در مدل دهد. این مدل ها شامل مدل توازی و مدل ترجیحی میهای سهامی دو مدل رقیب ارائه میمالی شرکتتأمین

ا ها در مدل ترجیحی شرکتکنند امها شناسایی میهای بدهیها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع و هزینهتوازی شرکت

دهند. بنابراین در مورد چگونگی انتخاب ها و در نهایت با اوراق سهام انجام میتامین مالی را ابتدا با سود انباشته، سپس با بدهی

توانند شامل عوامل نشأت گرفته از خود شرکت و دیگری های مختلف استفاده نمود. که میساختار سرمایه می توان از روش

 (.0134امل نشأت گرفته از بازار باشند )نمازی ، عو

 مبانی نظری:

 اهرم مالی:

ها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است. در واقع مبنای تولید و بندی شرکتامروزه درجه

ای در ارتباط با سرمایه هر شرکت، هشدار اولیهارائه خدمات، به نحوه تأمین و مصرف وجوه مالی وابسته است. از طرفی ساختار 

 (.0134، 1میزان مضیقه مالی شرکت است )مایرز و ساسمن

های مختلف تأمین ها عمدتاً وجوه مورد نیاز خود را از روشهای تأمین مالی اهمیت زیادی دارد. شرکتشناخت روش

ریت، میزان تولید و فروش، منابع کسب مواد اولیه، دسترسی نمایند، لیکن عوامل مختلفی از جمله اندازه شرکت، وضعیت مدیمی

های اقتصادی و سیاسی آنها را نسبت به اتخاذ تصمیمات بهینه در این زمینه محتاط نموده به بازارهای تأمین مالی و نیز محیط

ان استفاده از منابعی که از ایجاد اند. در این میها تعریف شده(. وام و سهام دو گروه اصلی تأمین مالی شرکت013١، 4است )مایرز

بدهی حاصل شده است، ضمن ایجاد مقدار قابل توجهی هزینه ثابت، موجب افزایش اهرم و در نتیجه ریسک بیشتر خواهد 

ها از تصمیمات ای برخوردار است. تغییر ریسک و بازده شرکتهای اهرمی، از اهمیت ویژهگردید. لذا بررسی تأمین مالی از روش

 (. 0131، 1به تعیین ساختار سرمایه توسط مدیران حاصل می شود )دی آنجلو و ماسولیز مربوط

 سود آوری:

گیری سودآوری به توانایی شرکت در بدست آوردن درآمد و سود اشاره دارد. درآمد و سود خالص معیارهایی جهت اندازه

ا هارزیابی سودآوری جاری و آتی یک شرکت دارند. شرکت گذاران و اعتباردهندگان، عالقه زیادی بهباشند. سرمایهسودآوری می

گذاران و اعتباردهندگان بدست برای جذب سرمایه مورد نیاز خود، مجبورند سود کافی برای تأمین بازده مناسب جهت سرمایه

ب أمین بازده مناسآورند. دوام و بقای یک شرکت در بلندمدت، به توانایی آن در کسب سود کافی برای انجام کلیه تعهدات و ت

 (.0177برای سهامداران اصلی، بستگی دارد )اسماعیل پور، 
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 گذاری:های سرمایهفرصت

گذار موفق کسی است که بتواند در لحظه از های نامشهود اقتصاد مبتنی بر سرمایه فکر و اندیشه است، سرمایهامروز جنبه

ذاری محقق گهای سرمایهاین تنها از طریق تجزیه و تحلیل دقیق فرصتترین، باارزشترین بسازد. ارزشکمترین، بیشترین و از بی

گذاری مقابل خود استفاده بهینه کند، آینده خود را تضمین کرده است. های سرمایهای که بتواند از فرصتشود، هر مؤسسهمی

د، بدین معنی که هرچه توانایی انجام دههای شرکت را نشان میگذاریگذاری در واقع توانایی بالقوه سرمایههای سرمایهفرصت

-ستفادههای انگری گروهگذاری بیشتر است،  آیندههای سرمایهگذاری شرکت در آینده بیشتر باشد شرکت دارای فرصتسرمایه

 کند، مدیرانهای برتر برای تغییر اطالعات مالی هدایت میهای مالی همواره حسابداران را به جستجوی روشکننده از صورت

دانند، و رضایت سهامداران نیز در گرو سود مورد انتظار نتایج عملیات آتی یک واحد تجاری و توان جذب سرمایه را با اهمیت می

 (.0111گذاری است )فردیناند،های سرمایههای برتر تفسیر اطالعات بررسی فرصتآنهاست، که در این میان یکی از روش

از متغییرهای تأثیر گذار بر سیاست تقسیم سود است که در این تحقیق مدنظر قرار  گذاری صاحبکار یکیهای سرمایهفرصت

ا گذاران این امکان رگذاری از این نظر با اهمیت است که به سرمایههای سرمایهگرفته است، پرداختن به تقسیم سود و فرصت

 را با توجه به سطح ریسک پذیریشان کسب کنند. گذاری کنند تا بیشترین بازدهدهد تا بتوانند در سبدی از سهام سرمایهمی

 حاکمیت شرکتی:

ها به تغییر مسیر حرکت راهبردی و عملکرد آنها توان انتظار داشت که هر گونه تغییری در اجزاء ساختار حاکمیت شرکتمی

مختلف در جمع سهامداران  گذاران های اخیر حضور سرمایههای نمایندگی بیانجامد. در سالو نیز افزایش یا کاهش این هزینه

گذاران در جمع مالکین های سهامی عام از رشد چشمگیری برخوردار بوده است. کمیت و کیفیت حضور این سرمایهشرکت

. گذارد درخور توجه استهای صنعتی به لحاظ تأثیری که بر ساختار مالکیت و نیز نحوه حاکمیت بر سازمان بر جای میشرکت

شود بلکه با افزایش هزینه جذب سرمایه قدرت های نمایندگی نمیها نه تنها باعث کاهش هزینهشرکت  زیرا حاکمیت ضعیف در

 دهد. ها را نیز کاهش میرقابت شرکت

های حل مسائل مربوط به نمایندگی، اعمال یک حاکمیت شرکتی خوب می باشد. سازمان توسعه و تعاون اقتصادی یکی از راه

داند. تقسیم سود یکی دیگر از جوانب اعمال یک از عوامل مؤثر بر اعمال حاکمیت شرکتی خوب می(، شفافیت را یکی 0113)

کند، تعداد (. یکی از عواملی که ساختار مالکیت یک شرکت را تعیین می2112باشد )بلنچت، حاکمیت شرکتی خوب می

ز حساسیت بیشتری برخوردار هستند. هر چه تعداد هایی که تعداد سهامداران بیشتری دارند، اباشد. شرکتسهامداران شرکت می

ه سهامداران هایی کشود. بنابراین شرکتسهامداران شرکتی بیشتر باشد، عملیات شرکت با دقت و حساسیت بیشتری دنبال می

ت باالتر اس کنند و امکان پرداخت به موقع سود آنها نیزموقع منتشر میهای مالی خود را بهبیشتری دارند، اطالعات و گزارش

 (.2117)عبدل سالم و استریت، 

 

 تقسیم سود:
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تقسیم سود، از جمله استراتژی کوتاه مدت و بلند مدت شرکت است که آثار آن در هر سال مالی در مجامع عمومی شرکت 

ن میزان آ آشکار می گردد و بر پایه آن عملکرد شرکت ارزیابی می شود در واقع سیاست تقسیم سود، خط مشی است که بر پایه

سود تقسیمی، میزان سود انباشته و پاداش هیأت مدیره، زمان پرداخت، نحوه تأمین مالی و دیگر موضوعات مرتبط با آن مدون 

در واقع سود ساالنه به دو بخش  . (0131رودپشتی، و دیگران،رهنما و مکتوب و به مجمع عمومی سهامداران ارائه می شود )

عنوان سود به صاحبان سهام داده می شود و بخشی از آن به حساب سود انباشته و یا اندوخته هتقسیم می شود بخش از آن ب

بنابراین هیأت مدیره می تواند سیاست  ،ذخیره می شود هر کدام از این بخش ها اثرات متفاوتی بر وضعیت مالی شرکت دارد

 ده قرار دهد.مربوط به تقسیم سود را بعنوان یک راهنما و نیز یک ابزار مورد استفا

 پیشینه تحقیق:

 تحقیقات خارجی:

( در بررسی استراتژی های مالی شرکت های با تکنولوژی باال در چین و تایوان بیان می کند که 2101)١هان مین وانگ 

ارتباط منطقی میان سرمایه گذاری و سیاست های تقسیم سود و عملکرد شرکت ها وجود دارد و به این نتیجه می رسد که 

هزینه های سرمایه ای تایوان ارتباط مثبت با عملکرد مالی و افزایش توانایی قرض برای سود شرکت ها دارد. هرچند تصمیمات 

 ای دارد.های سرمایههای چینی تأثیر مثبت بر هزینهمالی شرکت

؛روش دو مرحله 3تفویضیهای بررسی رفتار تقسیم سود نقدی در شرکت» در مقاله ای تحت عنوان ( 2101)7کیم و جانگ 

ارتباط عواملی مانند: قابلیت سودآوری، فرصت های سرمایه گذاری ، اندازه شرکت، چرخه حیات و پرداخت سود « 1ای هیکمن

نقدی گذشته را با تقسیم سود نقدی شرکت های آمریکایی در دو مرحله از تصمیم گیری در مورد تقسیم سود بررسی کردند. 

رداخت سود می شود که آیا تقسیم سود انجام شود یا خیر؟ مرحله دوم مربوط به مقدار سودی است که مرحله اول مربوط به پ

باید پرداخت شود. نتایج نشان داد که در مرحله اول )پرداخت سود( میان کلیه عوامل مذکور در باال با پرداخت سود رابطه معنا 

ت سود( تنها ارتباط معنا دار و مثبت میان پرداخت سود سهام و سود دار و مثبت وجود دارد. اما در مرحله دوم )میزان پرداخ

 نقدی پرداختی گذشته نشان داده شد و در این مرحله چهار عامل دیگر فاقد ارتباط معنادار با پرداخت سود نقدی بودند.

های ( به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی پرداختند. آنان ویژگی2100) 00و اومری 01کالی

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تونس را  مورد بررسی قرار دادند و پژوهش آنان مدیره و ساختار مالکیت شرکتهیأت

 دهد. ت گزارشگری مالی را افزایش میبه این نتیجه رسید که بهبود سازوکارهای حاکمیت شرکتی، کیفی

 و شرکتی راهبری ارتباط میان تأثیر ،"شرکت ارزش و شرکتی راهبری "عنوان با پژوهشی ( در2100)02اشمید و همکاران 

های راهبری شرکتی در داده .اندکرده بررسی 2117-2111 سالهای کشور در 22 میان در مشاهده ١١١1 در را هاشرکت ارزش

                                                           
6 Hang min Wang 
7 Kim and jang 
8 Lodging firms 
9 Hickman 
10  Klai  
11  Omri 
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 شرکت رفتار اجتماعی و بیرونی کنترل مدیره، هیأت و عامل مدیر الزحمهحق سهامداران، حقوق داخلی، بخش کنترلشش زیر 

 شرکتها اجتماعی رفتار همچنین و راهبری شرکتی ویژگی تمامی بین معنادار مثبت رابطه آنها هاییافته .است شده بندیطبقه

 .دهد می نشان را شرکت ارزش با

 به نوظهور، بازارهای از برخی شواهدی :نقد وجه نگهداری کنندهتعیین مالی عوامل عنوان با پژوهشی در ( 2101)01 النجار

 هند، )برزیل، توسعه حال در کشورهای در سود( سیاست تقسیم و سرمایه نقد)ساختار وجه نگهداری بر موثر عوامل بررسی

 است تاثیرگذار نقد وجه نگهداری بر سود تقسیم سیاست و سرمایه ساختار داد نشان تحقیق وی نتایج .پرداخت چین( و روسیه

 سیاست و سرمایه )ساختار تاثیرگذار کتورهای فا با رابطه در توسعه حال در و یافته توسعه کشورهای بین هاییو شباهت ؛

 .دارد وجود نقد وجه نگهداشت روی سود( بر تقسیم

کشور اروپایی مورد بررسی  07در تحقیقی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی را بر عملکرد شرکت، در ( 2104)04 ماریا و جیم

ها ) بازده دارایی ROEو  ROAقرار دادند. در این تحقیق کیفیت گزارشگری مالی با اقالم تعهدی غیر عادی و عملکرد شرکت با 

حقیق خود به این نتیجه رسیدند که کیفیت گزارشگری مالی ها در تگیری شده است. آنو بازده حقوق صاحبان سهام( اندازه

تاثیر منفی بر عملکرد شرکت دارد و افزایش درآمد ناشی از اقالم تعهدی غیر عادی، که به معنی کاهش کیفیت حسابداری است، 

ROA دهد.را افزایش می 

 تحقیقات داخلی:

سهامداران نهادی بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده تاثیر  ای با عنواندر مقاله( 0133و همکاران )فروغی 

 یمدیریت سهام نیز و( مالکیت ساختار نوع)نهادی سهامداران گذاری تاثیر نحوه و میزان بررسی به ٬ در بورس اوراق بهادار تهران

قسیم های تاین تحقیق سیاست. در پرداختند سود تقسیم سیاست بر( شرکت مدیریت در سهامداران مشارکت میزان)ها شرکت

و مدل   مدل واتو ٬ جزئی تعدیل مدل ٬ کامل تعدیل مدل شامل٬سود با استفاده از چهار مدل رگرسیون خطی چند متغیره 

سیاست  بر شرکت مدیریتی سهام میزان ٬ درصد 11 اطمینان سطح در که دهد می نشان تحقیق نتایج. شدند آزمون ٬روند سود 

 .الی که سهامداران نهادی تاثیر گذاری معنی داری بر سیاست تقسیم سود ندارندحتقسیم سود تاثیری مثبت و معنی دار دارد در 

سود در شرکت های پذیرفته شده در  مبه بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد و سیاست تقسی (0133همکاران )رضوانی و 

از  گرفتند که و چنین نتیجه ر گرفتن فرصت های سرمایه گذاری و اندازه شرکت پرداختندبورس اوراق بهادار تهران با در نظ

شرکت های دارای فرصت های سرمایه گذاری پایین بدلیل نبود یا کمبود فرصت های سودآور و از شرکت های بزرگ بدلیل دارا 

یان نقد آزاد باالیی داشته باشند . برای جلب رضایت بودن طرق ایجاد استقراض و توانایی تأمین مالی باال انتظار می رود که جر

سهامداران و تشویق سرمایه گذاران و به طور کلی برای به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران بخش عظیمی از وجوه آزاد بایستی 

غیرات تقسیم سود از تبین سهامداران توزیع شود. نتایج آماری آن ها از فرضیاتشان حمایت می کند و بیان می کند که تغییرات 

 وجوه نقد آزاد در شرکت های دارای فرصت های سرمایه گذاری پایین و هم در شرکت های بزرگ تبعیت می کند.

                                                           
13 Elenjar  
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ته یاف د.پرداختندر تحقیقی به بررسی رابطه محافظه کاری با میزان توزیع سود و پایداری آن ( 0133) همکارانمشایخی و 

های تحقیق حاکی از آن است با افزایش محافظه کاری، توزیع سود سهام کاهش می یابد. اما در مورد کاهش پایداری سود 

 همزمان با افزایش میزان محافظه کاری امکان اظهارنظر صریح در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش آن وجود ندارد.

وراق بهادار امشی تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس رسی عوامل مؤثر بر خط ربه ب( 0131)سعیدی و بهنام 

تهران پرداختند و یازده عامل به شرح : اهرم شرکت، اندازه شرکت، سود تقسیمی سال گذشته، وجود فرصت های سرمایه گذاری 

های رقیب، نرخ  ت های عملیاتی شرکت، سود مورد انتظار سال آتی، متوسط سود پرداختی شرکتی، وجه نقد حاصل از فعال

هام شناور آزاد، متوسط نرخ رشد سود پنج سال گذشته و سود هر سهم را مورد مطالعه قرر دادند. که از میان آن ستورم ، درصد 

ها معناداری ارتباط عوامل: اندازه شرکت ، سود تقسیمی در سال گذشته ، فرصت های سرمایه گذاری، سود مورد انتظار سال 

و معناداری ارتباط عوامل دیگر شامل : متوسط نرخ رشد سود پنج سال گذشته ، درصد سهام شناور  ید شدآتی و نرخ تورم تأی

اهرم شرکت ، سود هر سهم و متوسط درصد سود پرداختی شرکت های رقیب  آزاد ، گردش وجوه نقد حاصل از عملیات ، نسبت

 مورد تأیید قرار نگرفت.

ه بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیئت مدیره بر سیاست تقسیم سود ( در تحقیقی ب0131ستایش و کاظم نژاد )

پرداختند و به این نتیجه رسیدند که مالکیت شرکتی و استقالل هیئت مدیره به طور مثبت و مالکیت نهادی به طور منفی بر 

 ود ندارد.اداری بر سیاست تقسیم سگذارند. اما نتایج تحقیق نشان داد تمرکز مالکیت تأثیر معنسیاست تقسیم سود تأثیر می

 هایشرکت عملکرد و نقد نگهداشت وجه سطح ، شرکتی راهبری نظارتی ابزارهای بررسی به (0131) همکاران و رسائیان

 و نهادی گذاران سرمایه مالکیت درصد بین بود این بیانگر نتایج پژوهش .پرداختند تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

 غیر اعضای درصد بین اما ، دارد وجود داری معنی و مثبت رابطه تهران بهادار اوراق بورس در پذیرفته شده هایشرکت ارزش

 با داریمعنی و مثبت رابطه نیز وجه نقد نگهداشت سطح .ندارد وجود داریمعنی رابطه شرکت ارزش و مدیره هیات موظف

 .داشت شرکت ارزش

 و تقسیمی سود سرمایه، ساختار بین رابطه بر رشد های فرصت تحقیقی تحت عنوان تأثیر( در 0111سینایی و همکاران )

 داریمعنی یرابطه شرکت ارزش با سود تقسیمی و سرمایه ساختار بین شرکت به این نتیجه رسیدند که با ارزش مالکیت ساختار

 و مثبت رابطه رشد، هایفرصت بدون اما، است دارو معنی منفی ی رابطه این رشد، هایفرصت وجود حالت در و دارد وجود

 وجود شرکت ارزش و مالکیت ساختار بین داریمعنی و ی غیرخطیبطه را که داد نشان نتایج همچنین، .بود خواهد دارمعنی

 .دارد این رابطه بر داریمعنی تاثیر رشد هایفرصت و داشته

به این  نقد وجه نگهداشت با سود تقسیم سیاست و سرمایه ساختار ( در تحقیقی تحت عنوان رابطه0111ملکیان و سلمانی )

 داشت وجه نقد رابطه معناداری وجود دارد.نتیجه رسیدند که بین ساختار سرمایه، سیاست تقسیم سود و نگه

( در تحقیقی تحت عنوان تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکت به این نتیجه 0111خلعتبری و همکاران )

 رسیدند که رابطه معناداری بین حضور سهامداران نهادی و نقش دوگانه مدیرعامل با عملکرد مالی شرکت وجود ندارد.
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 های پژوهش:فرضیه

 بین مالکیت مدیریتی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد فرضیه اول:

 بین اهرم مالی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد؟ فرضیه دوم:

 بین سود آوری و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد؟ فرضیه سوم:

 گذاری و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود داردهای سرمایهبین فرصت فرضیه چهارم:

 روش تحقیق:

 این که با توجه به اینتحقیق حاضر بر اساس هدف، از نوع توصیفی و بر اساس ماهیت و روش از نوع همبستگی است. 

. در اجرای شودگذاران مورد استفاده قرار گیرد، نوع تحقیق کاربردی محسوب میگیری سرمایهتواند در فرآیند تصمیمتحقیق می

ن آورد. بر اساس ایکند یا برای وقوع رویدادها شرایطی را به وجود نمیدستکاری نمیطرح تحقیق توصیفی، محقق متغیرها را 

ود، شاند و به توصیف اطالعات گردآوری شده بسنده میکه هیچ یک از متغیرهای تحقیق دستکاری نشدهبندی به دلیل اینطبقه

 ی بین متغیرهایشود رابطهها سعی میهایی است که در آنروش تحقیق توصیفی است. تحقیقات همبستگی شامل پژوهش

بین دو  یمختلف با استفاده از ضریب همبستگی، کشف یا تعیین شود. در تحقیق همبستگی، هدف اصلی مشخص کردن رابطه

 (.0171یا چند متغیر، اندازه و مقدار آن رابطه است )هومن، 

 ها و اطالعات:روش گردآوری داده

 یمبان ،یاکتابخانه روش در. است شده استفاده یاکتابخانه روش از ابتدا اطالعات، و هاهداد یآورگرد یبرا پژوهش نیا در

های پژوهش حاضر از شود. سپس، برای گردآوری دادهمی یگردآور نیالت و یفارس یتخصص مجالت و کتب از ،پژوهش ینظر

سایت رسمی شرکت بورس اوراق بهادار تهران و دیگر های فشرده آرشیو تصویری و آماری سازمان بورس اوراق بهادار تهران، لوح

 ده شده است.استفای اطالعات منابع دیگر و یبورس هایشرکت حسابداری اطالعاتهای اینترنتی مرتبط، پایگاه

 های انتخاب شرکتی آماری و نحوهجامعه

 0131های اوراق بهادار تهران بین سالهای پذیرفته شده در بورس ی این تحقیق، کلیه شرکتی آماری مورد مطالعهجامعه

ه هایی کهای در دسترس استفاده شده است. نخست تمام شرکتاست. در این تحقیق، برای انتخاب نمونه، از کل داده 0111تا 

یک  هایی که واجد هرهای موجود، شرکتی شرکتگیری شرکت کنند؛ انتخاب شدند. سپس، از بین کلیهتوانستند در نمونهمی

 اند:های باقی مانده برای انجام آزمون انتخاب شدهاند، حذف شده و در نهایت شرکتز شرایط زیر نبودها

در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته  0131های مورد بررسی، پیش از سال ی آماری در سالبه منظور همگن شدن نمونه -0

 شده باشند.

 ها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.مالی شرکتی به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره -2

 شود.های بیمه نمیها و شرکتگذاری، لیزینگ، بانکگری مالی، سرمایههای واسطهنمونه آماری شامل شرکت -1

 ی مالی نداده باشند.ها طی قلمرو زمانی این تحقیق تغییر فعالیت یا دورهشرکت -4
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 رس باشد.ها در دستهای مورد نظر شرکتداده -1

 121شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 014 های مورد بررسی در این تحقیق، شامل در نهایت شرکت

 شرکت بوده است. -سال

 گیری متغیرهای تحقیق:شرح اندازه

 متغییرهای وابسته:

 برابر است با نسبت سود تقسیمی هر سهم به سود هر سهم  سیاست تقسیم سود:

 متغییرهای مستقل:

 شود.این متغیر سهام در اختیار هیئت مدیره و مدیر عامل تعریف می مالکیت مدیریتی:

 های شرکتها به جمع داراییبرابر است با نسبت جمع بدهی اهرم مالی:

 هابرابر است با نسبت سود خالص به جمع دارایی سودآوری:

های ثابت سال جاری به عالوه ارزش دفتری برابر است با نسبت جمع ارزش دفتری دارایی گذاری:های سرمایهفرصت

 هاهای ثابت سال قبل به کل داراییدارایی

 متغییرهای کنترل:

 برابر است با نسبت سود خالص به جمع حقوق صاحبان سهام بازده حقوق صاحبان سهام:

 ر پایان سال مالی به ارزش دفتری هر سهمبرابر است با نسبت قیمت سهام د نسبت قیمت سهام:

 های عملیاتیبرابر است با وجه نقد حاصل از فعالیت جریان نقدی عملیاتی:

 مدل تحقیق:

 شود.( استفاده می2101باتوجه به مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهت آزمون فرضیات تحقیق از مدل رضاکیا و همکاران )

𝐷𝑃 = 𝛽0 + 𝛽1𝑀𝑂 + 𝛽2𝐿𝐸𝑉𝐸 + 𝛽3𝑃𝑅𝑂𝐹𝐼𝑇 + 𝛽4𝐼𝑁𝑉𝐸𝑆𝑇𝑂𝑃𝑃 + 𝛽4𝑅𝑂𝐸

+ 𝛽5𝐺𝑂 + 𝛽6𝐶𝐹𝑂 + 𝜀 

 ها:که در این مدل

DP:  سود تقسیمی؛MO؛ : مالکیت مدیریتیLEVE اهرم مالی؛ :PROFIT : سودآوری؛INVESTOPPهای سرمایه : فرصت

 های عملیاتیاز فعالیت: وجه نقد حاصل CFO نسبت قیمت سهام؛ :GO: بازده حقوق صاحبان سهام؛ ROEگذاری؛ 
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 های پژوهش:یافته

 آمار توصیفی:

ی یک نمای کلی از خصوصیات مهم متغیرهای محاسبه شده، در جدول زیر برخی از مفاهیم آمار توصیفی این برای ارائه

 متغیرها، شامل میانگین، میانه، انحراف معیار، حداقل و اکثر مشاهدات ارائه شده است.

 توصیفی متغییرهای تحقیق(: آمار 1جدول )

انحراف 

 معیار

 متغییر میانگین میانه حداکثر حداقل

 ۶1۷٫۰  - ۹۹۹٫1   ۹۹۹٫1   ۲۳٫۰   ۲۹۷٫۰  سیاست تقسیم سود 

 ۲1۹٫۰   ۰  1  ۷۹۹٫۰   ۸۶۹٫۰  مالکیت مدیریتی 

 ۸۷۶٫۰  - ۸۹۷٫1   ۹۹۶٫1   ۶۹٫۰   ۹۴۶٫۰  اهرم مالی 

 ۶۰۳٫1  - ۷۷۷٫۴   ۹۳۹٫۸   ۸1۶٫1   ۶۴۴٫1  سهامنسبت قیمت  

 ۲1۷٫۰  - ۶۴۶٫۰   ۹۸۳٫۰   ۳۰1٫۰   1۹۹٫۰  بازده حقوق صاحبان سهام 

 1۷۸٫۰  - ۷۹1٫۰   ۹۹۹٫۰   11۲٫۰   1۳۷٫۰  جریان نقدی عملیاتی 

 ۸۳۲٫۰   ۰۰۴٫۰   ۹۶۹٫۰   ۲۷۷٫۰   ۴٫۰  فرصت سرمایه گذاری 

 1۳۷٫۰  - ۳۹۲٫۰   ۲۹۴٫۰   ۰۸۲٫۰   ۰۶۳٫۰  سودآوری 

       

های / از سود سهام ایجاد شده در شرکت11١دهد که به طور متوسط پژوهش نشان مینتایج کمی آمار توصیفی متغییرهای 

های نمونه در اختیار سهامداران مدیریتی بوده است. به طور متوسط سهام شرکت 173/1شود. به طور متوسط نمونه تقسیم می

دهد. به طور متوسط نسبت ارزش نشان می بوده است که درصد باالی تأمین مالی از طریق بدهی را 347/1میانگین اهرم مالی 

 033/1بوده است. به طور متوسط نسبت سود خالص به جمع حقوق صاحبان سهام  744/0بازار به ارزش دفتری قیمت سهام 

های گذاری در شرکتهای سرمایهبوده است. میانگین فرصت 02١/1بوده است. به طور متوسط میانگین جریان نقدی عملیاتی 

 بوده است.    172/1های نمونه ها در شرکتبوده است. همچنین میانگین سودآوری دارایی 41/1نمونه 

 آمار استنباطی:

های ترکیبی، ابتدا از آزمون چاو مقید استفاده در چارچوب داده 0111 -0131ی زمانی برای برآورد الگوی تحقیق طی دوره

درصد،  1در سطح خطای  Fیا مدل اثرات ثابت است. اگر آماره  Pooledی استفاده از مدل کنندهنییتعشده است. این آزمون 
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 ارائه 2شود. نتایج آزمون چاو در نگاره شود و مدل اثرات ثابت پذیرفته می( رد میPooledی صفر )مدل دار باشد، فرضیهمعنی

 شده است:

 مقید( F( نتایج آزمون چاو )۳نگاره )

 درصد 1سطح خطای  Fی آماره شرح

 1111/1 11١/1 آزمون چاو برای بررسی مدل

 مأخذ: نتایج تحقیق

دار است، بنابراین، آزمون چاو، مشابه درصد معنی 1در سطح خطای  Fی شود، آماره( مشاهده می2طور که در نگاره ) همان

باشد. در داده ها  ترکیبی می ها را به طور قوی رد کرده است. از این رو، در این آزمون نوعبودن عرض از مبدا در تمام دوره

شود. برای این کار از آزمون هاسمن استفاده شده است. ی بعد، روش اثرات ثابت در مقابل روش اثرات تصادفی آزمون میمرحله

شود و مدل اثرات ثابت پذیرفته دار باشد، فرضیه اثرات تصادفی رد میدرصد معنی 1ی محاسباتی در سطح خطای اگر آماره

 شده است: ارائه( 1د. به منظور بررسی انتخاب روش برآورد، نتایج آزمون هاسمن در نگاره )شومی

 نتایج آزمون هاسمن (۲نگاره )

 درصد 1سطح خطای  ی آزمونآماره شرح

 1111/1 431/12 آزمون هاسمن برای بررسی مدل

 مآخذ: نتایج تحقیق

دار شده است، بنابراین، عدم وجود درصد معنی 1هاسمن در سطح خطای ی محاسباتی آزمون (، آماره1با توجه به جدول )

 رابطه بین اثرات فردی و متغیرهای توضیحی رد شده است. از این رو، برای برآورد مدل از روش اثرات ثابت استفاده خواهد شد.

 در ادامه نتایج برآورد مدل تحقیق بیان شده است: 

واتسون برابر با  –ی دوربین دهد. برای این مدل آمارهپارامترهای مدل تحقیق را نشان می( نتایج حاصل از برآورد 4جدول )

جهت  Fی شود. مقدار احتمال مربوط به آمارهی اخالل رد میدرصد خود همبستگی جمله 1است که در سطح خطای  24241

شود. در بنی بر خطای تصریح مدل رد میدرصد کمتر است. از این رو، فرض صفر م 1است که از  111/1تصریح مدل برابر 

 310/1ی مدل برابر با شدهعدیلتشود.. مقدار ضریب تعیین دار بودن مدل پذیرفته میدرصد، معنی 11نتیجه در سطح اطمینان 

ابل قی متغیرهای مستقل و کنترل درصد تغییرات متغیر وابسته به وسیله 31ی این است که حدود دهندهنشاناست. این آماره 

 شود.های تحقیق بررسی میهای مدل، فرضیهتوصیف است. با توجه به رد نشدن آماره

 (: نتایج برآورد مدل تحقیق۴جدول )

 متغییر ضریب آماره آزمون احتمال خطا

۰۰۰٫۰  ۸۴۶٫۹  ۴۷۶٫۰  مالکیت مدیریتی 

۰۰۰٫۰  1۶۲٫۷  ۸۸۳٫1  سود آوری 

۰۰۰٫۰  - ۶1۳٫1۲  - 1۹۲٫۰  اهرم مالی 
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۰۹۲٫۰  ۶۲۹٫1  1۳۸٫۰  فرصت سرمایه گذاری 

۰۰1٫۰  ۴۰۹٫۲  ۰1۴٫۰  نسبت قیمت سهام 

۰1۶٫۰  - ۴٫۳  - ۳۷۶٫۰  جریان نقدی عملیاتی 

۰۰۰٫۰  - ۸۲۹٫1۰  - ۳۳۶٫۰  بازده حقوق صاحبان سهام 

۰۰۲٫۰  ۹۹۶٫۳  1۸۴٫۰  عرض از مبدأ 

۹۲1٫۰ ۹۷۶٫۰ ضریب تعیین تعدیل شده   ضریب تعیین 

۰۰۰٫۰ F ۳۳۶٫۳۴احتمال آماره    Fآماره  

    ۳۴۸٫۳  آماره دوربین واتسون 

 

 آزمون فرضیه اول: 

 فرضیه اول تحقیق به شکل زیر تدوین شده است:

 رابطه معناداری وجود دارد سیاست تقسیم سودبین مالکیت مدیریتی و 

( 4١7/1) ( و ضریب آن14111شود، سطح خطای متغیر مالکیت مدیریتی برابر با )( مشاهده می4که در جدول) طورهمان

اط دارای ارتب شود. این بدان معنی است که متغیر مالکیت مدیریتییید میتأدرصد  1یجه فرضیه اول در سطح خطای درنت. است

 مثبت و معنادار با متغیر سیاست تقسیم سود است،

 آزمون فرضیه دوم: 

 فرضیه دوم تحقیق به شکل زیر تدوین شده است:

 معناداری وجود داردرابطه  سیاست تقسیم سودبین اهرم مالی و 

. است( -031/1) ( و ضریب آن14111برابر با )مالی  اهرمشود، سطح خطای متغیر ( مشاهده می4که در جدول) طورهمان

دارای ارتباط منفی و اهرم مالی شود. این بدان معنی است که متغیر یید میتأدرصد  1یجه فرضیه دوم در سطح خطای درنت

 سیم سود است،معنادار با متغیر سیاست تق

 آزمون فرضیه سوم: 

 فرضیه سوم تحقیق به شکل زیر تدوین شده است:

 رابطه معناداری وجود دارد سیاست تقسیم سودبین سودآوری و 
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. است( 112/0) ( و ضریب آن14111برابر با ) سودآوریشود، سطح خطای متغیر ( مشاهده می4که در جدول) طورهمان

دارای ارتباط مستقیم و  سودآوریشود. این بدان معنی است که متغیر یید میتأدرصد  1یجه فرضیه اول در سطح خطای درنت

 معنادار با متغیر سیاست تقسیم سود است،

 آزمون فرضیه چهارم: 

 فرضیه چهارم تحقیق به شکل زیر تدوین شده است:

 معناداری وجود داردرابطه  سیاست تقسیم سودو  گذاریهای سرمایهفرصتبین 

. است( 021/1) ( و ضریب آن14131برابر با ) سودآوریشود، سطح خطای متغیر ( مشاهده می4که در جدول) طورهمان

دارای  گذاریهای سرمایهفرصتشود. این بدان معنی است که متغیر درصد رد می 1یجه فرضیه چهارم در سطح خطای درنت

 باشد،ارتباط معناداری با متغیر سیاست تقسیم سود نمی

 گیری:نتیجه

دهد که بین درصد مالکیت سهامداران مدیریتی و سود تقسیمی رابطه نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق نشان می

مانند هیئت مدیره و مدیرعامل باال مثبتی وجود دارد. و این به این معنی است که هر چه درصد مالکیت سهامداران مدیریتی 

 باشد امکان پرداخت سود تقسیمی نیز باالتر است

 نظارتی ابزارهای سایر غیاب در(. 0132، روزف )است نمایندگی هایهزینه کاهش برای کاری و ساز سود، تقسیم سیاست 

 نظارتی نقش ،مدیره و مدیر عامل  هیئت   اگر .شودمی استفاده نمایندگی مسئله بر نظارت برای سود تقسیم سیاست از

 در .کندمی عمل جایگزین ابزارهای عنوان به نمایندگی مشکالت بر نظارت در سود تقسیم سیاست  باشند، داشته اثربخشی

 . شود تقسیم بیشتری سود مدیریتی، نظارت بهبود منظور به ، دارد امکان باشد، ناکافی نظارت اگر مقابل،

دهد که ساختار سرمایه دارای رابطه منفی و معناداری با سود تقسیمی فرضیه دوم تحقیق نشان مینتایج حاصل از آزمون 

 منفی تاثیر  هابدهی بودن باال شد، ( مطرح0117مایرز ) سوی از بار نخستین گذاری که سرمایه کسر باشد.  طبق دیدگاهمی

 دلیل (. به01،0117شود )میرز می سودآو هایپروژه ری در گذابه سرمایه تمایل مدیران باعث داشته و  شرکت ارزش روی بر

 سود اگر توانندمی مدیران نقدی، دریافت جریانهای در سهامدارن به نسبت )اعتباردهندگان(  قرضه اوراق دارندگان اولویت

کنند )کانل و  دارای دارای خالص ارزش فعلی مثبت را از قبل تعیین هایپروژه باشد، اعتباردهندگان سمت ها بهپروژه

 باشد.  داشته وجود منفی ایشرکت، رابطه و ارزش ها بدهی بین که داشت انتظار توانمی (. بنابراین،0١،0111سروایس

                                                           
15 Myers 
16 Connell and servaes 
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دهنده این است که سودآوری بر سیاست تقسیم سود ، تأثیر معنادار و مستقیم دارد. نشان نتایج حاصل از بررسی این فرضیه

ه یابد. سودآوری بهای نمونه میزان سود تقسیمی افزایش میدهد که با افزایش سودآوری شرکتنتایج این تحقیق نشان می

توانایی شرکت در بدست آوردن درآمد و سود اشاره دارد. دوام و بقای یک شرکت در بلندمدت، به توانایی آن در کسب سود 

های دارایی(. 0177صلی، بستگی دارد )اسماعیل پور، کافی برای انجام کلیه تعهدات و تأمین بازده مناسب برای سهامداران ا

 ودآورترشرکت س کارایی بیشتری بکارگرفته شوند، با هادارایی چقدر هر کنند.می ایفا تحصیل سود در را نقش اصلی شرکت،

ها جهت ایفای تعهدات خود در قبال سهامداران میزان توان انتظار داشت که با افزایش سودآوری، شرکتبنابراین می بود. خواهد

 سود تقسیمی را افزایش دهند، 

ل از دهد. نتایج حاصگذاری و سیاست تقسیم سود را بررسی میهای سرمایهای چهارم این تحقیق، ارتباط بین فرصتفرضیه

 ر معناداری ندارد. دهنده این است که سودآوری بر سیاست تقسیم سود ، تأثینشان بررسی این فرضیه

 منابع:

های بازرگانی، ص های مالی، چاپ اول، انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش، تجزیه و تحلیل صورت0177پور، م.، اسماعیل

0١2. 

بررسی تأثیر حاکمیت (. »0111خلعتبری، عبدالصمد؛ نوش آذر، محسن؛ ابراهیمیان، محمد تقی و بیگی، محمد حسین )

اولین کنفرانس اقتصاد، مدیریت، حسابداری و « های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمالی شرکتشرکتی بر عملکرد 

 علوم اجتماعی

 سطح بر حاکمیت شرکتی سازمانی درون نظارتی مکانیزمهای تاثیر .(0131سارا) حنجری، فروغ؛ رحیمی، امیر؛ رسائیان،

 044-021صص ،4 شماره دوم، سال مالی، حسابداری هایپژوهش .تهران بهادار اوراق بورس در نقد وجه نگهداشت

بررسی رابطه بین جریان های نقد آزاد و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده "رضوانی ، ک.، و قاسم رکابدار،

   017-12، صفحه 4، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی ، سال اول ، شماره  "در بورس اوراق بهادار تهران 

 100-2١7ت کساکاوش، صفحه ، انتشارا"هبردیمدیریت مالی را"،  0131رهنمای رودپشتی، ف. و دیگران،

، پایان کارشناسی "بررسی رابطه بین سازو کارهای راهبری شرکت و مدیریت سود در بازار سرمایه ایران"، 0131م ،، زمانی

 .0 - 02١ارشد دانشگاه آزاد اراک، ص 

تباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی بررسی ار(. » 0131زنجیر دار، مجید، جوانمرد، حبیب اهلل و فتحی چوبه، میالد )

پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد «. با سیاست تقسیم سود متغیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 اسالمی، واحد اراک

 تقسیم سود سیاست بر مدیره هیئت ترکیب و مالکیت ساختار تأثیر بررسی"،0131نژاد ،  ، م.ح،و مصطفی کاظم  ستایش

 .10-21 ،ص0 شماره اول، سالحسابداری، دانش تهران ، مجله بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت های
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بررسی عوامل مؤثر بر خط مشی تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق "، 0131سعیدی ،ع. و کیهان بهنام ،

 03م ، شماره ، فصلنامه مدیریت ، سال هفت "بهادار تهران

بررسی عوامل مؤثر بر خط مشی تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق "، 0131سعیدی ،ع. و کیهان بهنام ،

 03، فصلنامه مدیریت ، سال هفتم ، شماره  "بهادار تهران

 سود سرمایه، ختارسا بین رابطه بر رشد های فرصت تأثیر(. » 0111سینایی،حسنعلی؛ سلگی، محمد و محمدی، کامران )

 012-37، صص 4های حسابداری مالی، شماره مجله پژوهش«. شرکت با ارزش مالکیت ساختار و تقسیمی

بررسی رابطه بین ترکیب سهامداران و کیفیت اقالم تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در  "،0133،و همکاران  ،د،فروغی

 .0-02ص شماره پنجم،  ، حسابداری فصلنامه علمی تحقیقات "بورس اوراق بهادار تهران 

،  "تأثیر محافظه کاری حسابداری بر پایداری و توزیع سود"، 0133مشایخی ، ب. و مهدی محمدآبادی و رضا حصار زاده ، 

 -017، صفحه1١، شماره 0١بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 

باسودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی رابطه ساختارسرمایه  "،0134نمازی،م وجعفر شیرزاده، 

 71-11،ص ص 42،بررسی های حسابداری وحسابرسی،سال دوازدهم ،شماره"تهران )باتأکیدبرنوع صنعت(

 

Abdelsalam, O. and Street, D., 2007, Corporate governance and the timeliness of corporate internet reporting by 
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