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 چکیده

تباطی وجود دارد خارجی راهبری شرکتی و توزیع سود سهمی ارسازو کارهای پاسخگویی به این پرسش است که آیا بین حاضر  پژوهشهدف 

توزیع سود سهمی هامداران عمده است و درصد مالکیت سسهامداران نهادی وی شرکتی که شامل درصد راهبرخارجی سازو کارهای نه. یا 

 اوراق در بورس شده پذیرفته های شرکت از شرکت 431در این تحقیق با استفاده از اطالعات مالی  که باشته،فزایش سرمایه از محل سود انا

 تشریح جهت استنباطی، و توصیفی آمار از پژوهش این در به مطالعه پرداختیم. را 4329 تا 4315 های سال زمانی بین فاصله در ، تهران بهادار

ازو کارهای خارجی راهبری شرکتی و میان توزیع سود سهمی و  سه نشان می دهد ک نتایج .است شده دهاستفا ها فرضیه معناداری آزمون و

براین می توان بنا وجود دارد.رابطه معناداری میان توزیع سود سهمی و مالکیت نهادی مالکیت شرکتی رابطه معنا داری وجود ندارد و تنها 

 ، بخصوص در شیوه تقسیم سود شان دانست.  گیری های مالی و عملیاتی شرکتها ر گذار در تصمیممالکیت نهادی را به عنوان یکی از عوامل تاثی

 

 

 

 ، مالکیت شرکتیمالکیت نهادی راهبری شرکتی، ،توزیع سود سهمی :های کلیدی واژه
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Abstract: 

 

The aim of this research is to answer the question that whether there is a relationship between external 

Attributes of corporate governance and announcement of stock dividend. External Attributes of Corporate 

governance which consists of percentages of institutional shareholders and ownership of block 

shareholders and announcement of stock dividend is the capital increase from retained earning, which is 

gained from financial data of 134 company among accepted companies in Tehran stock exchange (TSE) 

during 1385 to 1392 are studied. In this study descriptive and inferential statistics have been used in order 

to describe and test hypotheses significantly .The results show that there is not a significant relationship 

between announcement of stock dividend and corporate ownership and there is only a significant 

relationship between Announcement of stock dividend. And institutional ownership. Thus, institutional 

ownership can be considered an effective factor in financial and operational decision making in 

companies particularly in the method dividend payment. 
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 مقدمه

اقتصادی ایفا  گیری های درتصمیم انکار ناپذیری را عات حسابداری نقشالشود.اط عاتی یاد میالامروزه ازحسابداری به عنوان یک سیستم اط

تفاده کنندگان جهت انجام مسئولیت ها و نقش های خویش از گزارش های مالی که سرمایه گذاران،اعتباردهندگان و سایر اس مدیران،.مینمایند

.یکی از مهمترین خروجی های گزارشگری مالی، سود شرکتها و نحوه تقسیم آن گردد،استفاده می کنند توسط سیستم حسابداری تهیه می

تقسیم سود ضمن آنکه تصویر روشنی از توان توزیع نقدینگی عوامل تعیین کننده  اطالعات مربوط به سود و آگاهی از(. 4325جبالی، است )

هزار  شرکتها ارایه می دهد، امکان برآورد رفتار آتی آنها را نیز فراهم می سازد. همیشه بین مدیران و صاحبان سهام عمده از یک طرف و هزاران

رمایه گذاران جزء از سرمایه گذاری بیشتر دریافت سود هدف س سرمایه گذار کوچک از طرف دیگر بر سر مسئله تقسیم سود تضاد وجود دارد.

نقدی است و مایل هستند که بازده سهام خود را به شکل سود نقدی دریافت نمایند از طرف دیگر سهامداران عمده مایل هستند که سود در 

همین امر  (.4323زاده فر و مهدوی،  یحیی) شرکت نگهداری و صرف توسعه گردد و در نتیجه قیمت سهام شرکت از این طریق افزایش یابد

وکنترل موثر بر شرکت و تعیین مدیران و حسابرسان مستقل  دلیل عدم مشارکت آنها در نظارت به جزء باعث تضییع حقوق و منافع سهامداران

های  بحث مراه داشته وآن شده است با این همه تضاد منافع بین ذینفعان در شرکت ها،مشکالت متعددی همچون مشکالت نمایندگی را به ه

ها )ساز و کار راهبری(، سیستمی است که  اصول راهبری شرکت .آنها است موجب شده که موضوع راهبری شرکتی از اصلی ترین را متعددی

نرون و مشکالت نمایندگی بین مدیران و سهامداران را بهبود می بخشد. بر اساس بررسی های انجام شده، سقوط سهام شرکتهایی چون آدلفا، ا

موثر و کارا  یهای فوق بوده است استقرار یک نظام اصول راهبری شرکت ضعیف شرکت یورلدکام تا حد زیادی به علت اصول راهبری شرکت

کنزلمان و )گردد منافع مدیران و مالکان در یک راستا قرار گیرد، عملکرد عملیاتی شرکت بهبود یابد و شرکتها رشد و گسترش یابند باعث می

شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می شود که  راهبریدر یک نگاه کلی  .(4320پور حیدری و برهانی نژاد، )،  (9001 ،دکین

سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکتها را تعیین می کنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند عبارتنداز: سهامداران و ساختار مالکیتشان، 

و ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می شود و سایر ذینفعان که امکان اعضای هیئت مدیره 

. در این میان آنچه که بیشتر جلب توجه می کند حضور روز افزون (4311، حساس یگانه و پوریا نسب) اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند

ه مالکین شرکتهای سهامی عام و تاثیری است که حضور فعال این گروه بر نحوه ی حکمرانی و تولیت بر سرمایه گذاران نهادی و حقوقی در دایر

ن شرکت محسوب می شود آسهامدار  یک سرمایه گذار با خرید سهام یک شرکت،.سازمان ها و همچنین عملکرد آنها می تواند داشته باشد

حق تقدم در خرید سهام جدیدوحق تصفیه باتوجه به این مطلب که سود  ی،حق را وصاحب حقوق سهامداری می شود از جمله:حق سود،

با استفاده از حق رای خود می تواند در  رسهامدا نها در مجمع عمومی عادی تعیین وبه تصویب می رسد،آتقسیمی بین سهامداران توسط خود 

بنابراین میزان تقسیم سود شرکتها  گذاری بیشتر خواهد بود،هرچه این حق رای بیشتر باشد میزان تاثیر د. تصمیمات شرکت تاثیر گذار باش

 .(4329بیابانی و همکاران، ) نها متفاوت خواهد بودآبسته به نوع ترکیب سهامداران وساختار مالکیت 

 مقدار گیری تصمیم این در زیرا، است شرکتی مدیریت حوزه در برانگیزی بحث و مهم موضوع آن، مقدار و سود پرداخت درباره گیری تصمیم

د. شو می مشخص شود، انباشته مجدد گذاری برای سرمایه باید که پولی مقدار همچنین و شود پرداخت گذاران سرمایه به باید که پولی

 است ممکن دیگر طرف از و رسد می نظر به مطلوب شرکت برای طرفی نقدی از سود توزیع عدم یعنی داخلی منابع محل از مالی تأمین

آگاهی از عوامل تعیین کننده میزان تقسیم سود  دهد. تغییر را بخش این از زندگی های هزینه بخشی از تأمین برای خرد دارانسهام برنامه

نجارو همکاران، ) نها را نیز فراهم می کندآتی آورد رفتار آامکان بر نکه تصویر روشنی از توان توزیع نقدینگی شرکتها ارائه می دهد،آضمن 

9040). 
 :طرح زیر مطرح می شوندصلی این پژوهش به سواالت ا

 بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد؟ خارجی راهبری شرکتی و توزیع سود سهمی در شرکتهای پذیرفته شده در سازو کارهایآیا بین -4

 ؟تهران رابطه وجود دارد اق بهادارآیا بین ترکیب سهامداران مختلف و توزیع سود سهمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اور-9
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 مبانی نظری 
بررسی سیاست های مالی و عملیاتی شرکت ها و شناسایی عوامل تاثیر گذار بر آن از موضوع های مهمی است که توسط محققین مختلف مورد 

 سرمایه های فرصت و انباشته دسو میزانبررسی قرار گرفته است. هرچند شواهد تجربی موجود بیانگر ارتباط بین عواملی نظیر اندازه شرکت 

 قرار بررسی مورد کمتر که است موضوعاتی از سود تقسیم میزان با خارجی کارهای و ساز بالقوه ارتباط اما. است سود تقسیم میزان با گذاری

سطح  فزایش نرخ ارز واز جمله ا، . تحوالت چند سال اخیردر اقتصاد ایران آثار چشمگیری بر مدیریت مالی شرکتها گذاشته استاست گرفته

افزایش نیاز  این باعث افزایش میزان نقدینگی مورد نیاز شرکتهای ایرانی شده است. عمومی قیمت ها به همراه هدف دستیابی به توسعه یافتگی،

طرفی باالبودن هزینه از و  ندارند اختیار در شرکتها نقدینگی در شرایطی است که بانکها وموسسات اعتباری نیز منابع مالی کافی برای تامین

شرکتها را ناگزیر به سمت افزایش سرمایه به عنوان تنها ابزار باقیمانده تامین  این شرایط،. تسهیالت اعطایی بانکها عامل بازدارنده دیگر می باشد

 و گزارش های مالی، مدیریت است از از مهمترین ویژگی های شرکت های سهامی تفکیک مالکیت(. 4320)قادری، زهرا  مالی سوق داده است

سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان  منابع مهم اطالعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی به شمارمی روند که مدیران،

 بین مدیران گیرد، ازآنجایی که اطالعات به صورت یکسان دراختیار استفاده کنندگان قرار نمی برای رفع نیازهای خود ازآنها استفاده می کنند.

 امکان دسترسی انحصاری مدیران به بخشی ازاطالعات را فراهم می نماید. این عدم تقارن، سرمایه گذاران عدم تقارن اطالعات ایجاد می شود. و

ن منجر به انتظار ترکیب سهامداران و ساختار هیات مدیره در راستای حقوق کلیه ذینفعا تحقیقات اخیر بیانگر آن است که بهبود محیط قانونی

شایان ذکر است که کلیه (. 4312 ،)اسماعیل زاده مفری و همکاران نرخ بازده مورد انتظار کمتر و به تبع آن ارزش گذاری بیشتر شرکت گردد

 ایندگینم تئوری عبارتی ، بهیقات راجع به ساز و کارهای راهبری شرکتی در قالب تئوری نمایندگی تبیین و تشریح می گرددقمباحث و تح

هایی که صرف بهبود ساز و کارهای راهبری شرکتی می گردد به نوعی منجر به  هزینه که است. چرا شرکتی راهبری مباحث از بسیاری مطلع

از آنجا که هدف اصلی سهامداران از سرمایه گذاری در شرکت ها د و کاهش مشکالت نمایندگی و به تبع آن هزینه های نمایندگی می گرد

ست. ا برخوردار خاصی اهمیت از ها شرکت شده توزیع سود نیز و شده گزارش سود رقم شان می باشد،ه سود و نهایتا افزایش ثروتدست یابی ب

  به ازگروه های ذینفع یک هر احتماالشدیدا تحت تاثیر سود گزارش شده و توزیع شده شرکت ها قرار دارد. بنابراین  زیرا قیمت بازار سهام

 است ممکن حتی باشند و گذار ها تاثیر توزیع شده  شرکت سود و شده گزارش سود بر اثرگذار های تصمیم اتخاذ در تا ردک خواهد تالش نحوی

 (.4312)کرباسی یزدی و همکاران،  وارد نمایند مدیریت که به منظور دست یابی به اهداف خود فشارهایی نیز به

 ی، سودیاست. سود سهم سهمی توزیع کننده سود یشرکتهامدیریت سود در یررسمهم در مدیریت سود شرکت ها، ب اریاز موضوعات بس ییک

به بازار سهام و  مربوط اتی. در ادبشودی . این موضوع باعث افزایش تعداد سهام شرکت م شودی توزیع م سهامداران نیاست که در قالب سهام ب

. شودی گذاران م سرمایه محسوب یجزو اخبار بد برا ی(سود سهم طریق از طریق فروش سهام یا از)سرمایه خبر مربوط به افزایش تعداد سهام 

است ارزش بازار  ممکن . با افزایش تعداد سهام شرکت، شودی شرکت م تیساختار مالک یساز قیباعث رق ینحو هر افزایش تعداد سهام به

و  کنندی را پرداخت م یشتریب یشرکت ها سود سهماین موضوع مدیران  ازی ریجلوگ یارزش شرکت کاهش یابد، برا جهیسهام شرکت و در نت

اگرشرکت با افزایش تعداد سهامش سود . نمایند شرکت را بخاطر حفظ ارزش سهام شرکت و توانایی پرداخت سود، دستکاری ممکن است سود

گذاران تلقی شود  خوب برای سرمایه تواند به عنوان اخبار سهام را افزایش داد و سود سهام از پایداری بیشتری برخوردار بود این موضوع می

دهد. سهامداران در عمل به خرید سهام شرکت هایی که  گذاری شده در واحد تجاری را افزایش می چون مقادیر بازده هر واحد پولی سرمایه

و قابل توجه است.  واکنش بازار سهام به اعالن این رویداد شرکت بطور کلی مثبتکه  دهند رغبت دارند. جالب است سود سهمی خوبی می

 ،د )مهامشو توجیه می یا تغییر در ریسک شرکت مت مثبت درباره جریانهای نقدی آتیالواکنش کوتاه مدت بازار بصورت مطلوب، یا به عنوان ع

رزشمند بودن محققان تاکنون هیچ دلیلی دال بر ا از نظر مالی توزیع سود سهمی هیچ گونه ارزش اقتصادی ندارد و(. 4321کیهان و همکاران، 

توزیع سود و  عقاید مرسوم حاکی از آن است که سهامداران هیچ نفع واقعی از توزیع سود سهمی نمی برند. نده اتوزیع سود سهمی پیدا نکرد

ته سود انباش سهمی برارزش حقوق صاحبان سهام نمی افزاید بلکه تنها ترکیب آنها را به هم می زند به طوری که در غالب موارد سرمایه و

وجودی که تعداد  توزیع سود سهمی دارای یک تاثیر مثبت روانی بر سرمایه گذاران است با کنند. درست به اندازه یکدیگر تغییر متقابل می
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سهام افزایش می یابد لیکن برای شرکت هیچ گونه وجه جدیدی را به همراه ندارد از جنبه نظری نیز ارزش اقتصادی کل شرکت تغییر نمی 

توزیع سود سهمی ارزش هرسهم به تناسب کاهش می یابد اما اگرتوزیع سود سهمی تنها تغییر صوری محسوب می شود پس چرا  با زیرا. کند

 (.9004)دوچارم و همکاران،  می کنند؟ شرکتها به توزیع آن اقدام

 

 تجربی پژوهش پیشینه

ازاد پیرامون انتشار سود سهمی به خوش بینی مدیریت به آینده در بررسی عالئم سود سهمی، بیان می کند که بازده م (9041)یایی حخمیس ی

همچنین بیان می کند  عالئم سود سهمی باید به طور مثبت به بازده مازاد مربوط باشد. اگر تئوری عالمت دهی را منظور کنیم، .مربوط است

ورت مثبت به تغیرات نقدینگی ارتباط دارند دراین راستا بازده تئوریهای دامنه مبادله و نقدینگی پیشنهاد می کنند که بازده های مازاد به ص که،

( فرضیه 9043نگوین و وانگ ).است بلند مدت با اطالعات غیر منتظره مشخص شده در توزیع سود سهمی را بررسی کرده مازاد کوتاه مدت و

و نشان دادند که مدیران درصد های باالی  های عالمت دهی و نقدینگی پیرامون توزیع سود سهمی را در شرکت های چینی بررسی کردند

انتخاب می کنند و بیان  ،توزیع سود سهمی را زمانی که قیمت سهام شرکت انحراف بیشتری از میانگین دامنه قیمتی سهام صنعت پیدا می کند

سهام بیشتر بر نقدینگی تاثیر گذاشته کردند که افزایش در گستره تعداد معامالت و کاهش در میانگین اندازه معامالت و قیمت پیشنهادی برای 

 نشان دادند، اثرات راهبری شرکتی، در شرکتهای جوان (9001) چنو چانگو موجب عالقه مندی سرمایه گذاران به توزیع سود سهمی می شود.

باسابقه تری هستند،  شرکتهای و تر مهمتر هستند، در حالی که اثرات متغیرهای اقتصادی در شرکتهایی که در صنایع خاص فعالیت دارند

را  سرمایه گذاری هستند، های رشد و هایی که دارای فرصت رابطه بین نگهداری پول نقد شرکت و راهبری شرکت همچنین آنها بیشتر است

منظور حفظ انگیزه باالتری برای نگهداری پول نقد به  آنها دریافتند که شرکتهایی با فرصتهای سرمایه گذاری زیاد،. قراردادند مورد بررسی

سهامداران سطوح باالی نگهداری پول نقد را می  اگر راهبری شرکتی قوی باشد، در شرکتهای درحال رشد، موقعیت رقابتیشان دارند.

 سود تقسیمی را مورد آزمایش قرار دادند. و چگونگی ارتباط بین قدرت صاحبان سهام )راهبری شرکتی(( 900٢)و نینگ   پذیرند.جیراپورن

هرچه حقوق صاحبان سهام بیشتر نادیده گرفته  ن داد که رابطه ای معکوس بین بازده سود سهام و قدرت صاحبان سهام برقرار است.شواهد نشا

( در مقاله مدیریت سود در شرکت های توزیع کننده 4321.مهام، علی پور و طالبی )سازمانها سود سهام باالتری را پرداخت می کنند می شود،

بیان کردند که شرکت هایی که سود سهمی توزیع می کنند در همان سال اقالم تعهدی  12الی  11ن بین سال های سود سهمی در ایرا

بیشتری را گزارش می کنند ولی در سال بعد از توزیع سود سهمی این اقالم تعهدی ثابت نبوده و به سطح قبل از اعمال مدیریت سود بر می 

در بررسی عوامل ( 4392) احمد روحانی پورفی بین تغییرات سود های آتی و اقالم تعهدی وجود دارد.گردد. همچنین نشان دادند که رابطه من

موثر در انتشار سود سهمی در ایران پیشنهاد می کند که شرکتها نباید سود سهمی را  بیش از حد منتشر کنند و توزیع فراوان آن به صالح 

اگر پس از توزیع سود سهمی سود سالهای   گردد.ت در تقسیم سود در سالهای آتی بیشتر میزیرا بدینوسیله بار مسئولیت مدیری، شرکت نیست

پذیر گذاری که در شرکتهای سرمایهشرکتهای سرمایه خواهد شد.رقیق  آینده افزایش نداشته باشد سود هر سهم کاهش خواهد یافت و سهام

نکنند و به جای آن عمل افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران بابت سود  کنند بهتر است سود سهمی مستقیماً دریافتگذاری میسرمایه

پذیر هیچ ثبتی گذار در قبال اعالم توزیع سود سهمی توسط شرکت سرمایهبه این دلیل که شرکت سرمایه پذیر اعمال شودتوسط شرکت سرمایه

آید.در حالی که از بابت افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران می کند. و تنها در یادداشتهای صورتهای مالیدر دفاتر خود منعکس نمی

نماید. پذیر اضافه میگذاریش در شرکت سرمایهگذار سهم سود خود را )سود سهام دریافتنی( به مانده حساب سرمایهابتدا شرکت سرمایه

قسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تاثیر سهامداران نهادی بر سیاست ت مقاله در (4311اژدر ) و سعیدی ،فروغی

 سهامداران مشارکت میزان)ها شرکت مدیریتی سهام نیز و( مالکیت ساختار نوع)نهادی سهامداران گذاری تاثیر نحوه و میزان بررسی بهتهران 

است های تقسیم سود با استفاده از چهار مدل سی تحقیق این در. است گرفته قرار بررسی مورد سود تقسیم سیاست بر( شرکت مدیریت در

 دهد می نشان تحقیق نتایج. شدند آزمونو مدل روند سود   واتو مدل جزئی تعدیل کامل مدل تعدیل مدل شامل رگرسیون خطی چند متغیره

الی که سهامداران حدر  نی دار داردمع و مثبت تاثیری سود تقسیم سیاست بر شرکت مدیریتی سهام میزان درصد 25 اطمینان سطح در که

عوامل تعیین کننده برای  ( پیرامون مطالعه4319) جهانگیری و پرمو، عباسی.نهادی تاثیر گذاری معنی داری بر سیاست تقسیم سود ندارند

ع سود شرکتها عالوه بر توزی که نقدی در شرکتهای بورس تهران پیشنهاد می کنند سرمایه گذاران حقیقی نسبت به دریافت سود سهمی و
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های بلند گردد. بهتر است برای پرداخت بدهیهای قانونی که منجر به جلوگیری از خروج وجه نقد از شرکت میسهمی و در نظر گرفتن اندوخته

 ای از سود انباشته در هر سال در نظر بگیرند.مدت و مبالغ باال اندوخته

 

 تحقیقروش 

ظ ماهیت و روش تحقیقی توصیفی مبتنی بر تحلیل رگرسیونی اطالعات واقعی مندرج در از لحا و ، تحقیقی کاربردیهدف نظراز  پژوهشاین 

در پژوهش از روش رگرسیون خطی چند گانه بر اساس صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، لذا 

مانایی  و برا جاک آزمون از مانده ها توزیع بودن نرمال فرض بودن برقرار داده های ترکیبی استفاده شده است.همچنین برای بررسی

 الگوی بودن معنادار آزمون منظور به همچنین استفاده شده است.  از طریق انجام آزمون فیلیپس پرونمتغیر ها از آزمون ریشه واحد 

 برقرار بررسی برای است. گردیده دهاستفا t آمارۀ از رگرسیون ضرایب بودن معنادار آزمون و برای لیمرF  آمارۀ از رگرسیون

 استفاده شده است. واتسون دوربین آزمون از ها مانده خودهمبستگی عدم فرض بودن

 
 

 جامعه و نمونه آماری
در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال  4315می باشد که حداقل از ابتدای سال  شرکتهایی کلیه جامعه آماری این تحقیق

 :نمونه آماری وشرایط  در آن حضور داشته اند 4329

 در فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درج شده باشد. 92/49/4311نام شرکت در تاریخ -4

  . همچنین طی دوره تحقیق سال مالی خود را تغییر نداده باشد.اسفند ماه باشد منتهی به پایان سال مالی شرکتها-9

کت ها جزء بانک ها و مؤسسات مالی، شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری و هلدینگ و لیزینگ نباشد، زیرا افشای ساختار راهبری شر -3

 شرکت در آنها متفاوت است و همچنین شرکت ها باید سود ده باشند.

 باشد.آمار واطالعات مربوط به متغییر ها ویادداشتهای توضیحی صورتهای مالی قابل دسترسی -1

 بیش از سه ماه توقف معامالتی نداشته باشند .-5

 شرکت ها در طول دوره مورد بررسی حداقل یکسال سود سهمی توزیع کرده باشند. -٢

منبع جمع آوری داده شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. 431با در نظر گرفتن شرایط فوق در خصوص انتخاب شرکتهای نمونه تعداد

در از این تحقیق ارقام مالی موجود در صورت های مالی شرکت ها و سایر منابع می باشد. ارقام از صورت های مالی حسابرسی شده،های مورد نی

،طبقه بندی ( Excel)استخراج شده است. داده های جمع آوری شده ابتدا با استفاده از نرم افزار اکسل  سیستم کدال بورس اوراق بهادار

 استفاده گردید. ) (Eviewsت اولیه برای تجزیه و تحلیل نهایی از نرم افزارگردید. پس از محاسبا
 

 پژوهشفرضیه های 

 رابطه معنی داری وجود دارد. توزیع سود سهمی و راهبری شرکتی فرضیه اول: بین سازو کارهای خارجی   

 توزیع سود سهمی رابطه  معناداری وجود دارد. و فرضیه دوم: بین مالکیت شرکتی   

 رابطه معنا داری وجود دارد. توزیع سود سهمیو  فرضیه سوم: بین مالکیت نهادی   

 

 :و متغیر های پژوهش مدل ها

  ( که با توجه به شرایط ایران تعدیل شده، استفاده شده است. 9044)4٢اندرسوندر این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از مدل کلی 
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SDPSit = α0 + β1 stateit/legalit + β2 cash-to-assetsit + β3 grwassetsit+ β4 EPSit + 

 β5 sharesit + β6 listing timeit + β7 independent directorsit 

4فرضیه   

SDPSit = α0 + β1 stateit + β2 cash-to-assetsit + β3 grwassetsit+ β4 EPSit + β5 sharesit + 

 β6 listing timeit + β7 independent directorsit 

9فرضبه   

SDPSit = α0 + β1 legalit + β2 cash-to-assetsit + β3 grwassetsit+ β4 EPSit + β5 sharesit + 

 β6 listing timeit + β7 independent directorsit 
3فرضیه   

 

         itSDPS:(سود سهمی هر سهم)                                                                                 Legalit:()مالکیت نهادی 

         Stateit:()مالکیت شرکتی                                                                                        tEPSi:                          )سود هر سهم از سهام شرکت( 

cash-to-assetsit        :(نسبت نقد)                                                                                 grwassets it)رشد دارایی ها(: 

Sharesit         :)سهام موجود در دست مردم (                         independent directorsit                        (:     )اعضاء مستقل هیئت مدیره 

        Listingtimeit(: )تعداد سال های فعالیت در بورس                                      YRDit) تعداد سالهای توزیع سود سهمی(: 
 

 تعریف عملیاتی متغییرها و نحوه اندازه گیری آنها

 متغیر وا بسته

متی از سود قابل تقسیم به صورت سهام و از طریق افزایش توزیع سود سهمی به عنوان متغیر وابسته این تحقیق است.که عبارتست ازتسویه قس

 سرمایه است. 

tSDPSi:.سود سهمی هر سهم( عبارتست ازتسویه قسمتی از سود قابل تقسیم به صورت سهام و از طریق افزایش سرمایه است( 

 

 های مستقل متغیر 

Legalit:ای بازنشستگی ،بانک ها و شرکت های بیمه. )مالکیت درصد سهام نگهداری شده ی توسط شرکت های سرمایه گذاری،صندوق ه

 نهادی(

Stateit:)درصد سهامی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به دولت تعلق دارد. )مالکیت شرکتی 

 

 تعاریف متغیر های کنترلی

 cash-to- assetsit           =(وجه نقد/کل داراییهای شرکتداراییهای شبه وجه نقد و     (

 = grwassets itپایان سال( داراییها در -سالداراییهادراول )دراول سال/)داراییها 

EPSit =سود هر سهم از سهام شرکت  

Sharesit =لگاریتم کل سهام موجود در دست مردم  

 ittimelisting=)سال مورد محاسبه  -سال ورود به بورس (
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 یافته های پژوهش

 آمار توصیفی متغیر ها 
 یفیمقدار پارامترهای توص انگریب، 4جدولارائه شده است.  ،4جدول در متغیرهای پژوهش ها، آمار توصیفیولیه دادهبه منظور تجزیه و تحلیل ا

دسته دوم اطالعات شامل پارامترهای و  است انهیو م نیانگیمربوط به مباشد. دسته اول، میاطالعات  دو دسته باشد و شاملیم ریبرای هر متغ

 . باشد یم نیانگیپراکنش داده ها حول محور م انگریاست که ب یدگیو کش یچولگ ،نحراف معیارا رینظ یمربوط به پراکندگ
ه همانطور که مشاهده می شود از میان متغیر های مورد بررسی ، متغیر سال توزیع سود سهمی دارای کمترین انحراف معیار بوده به این دلیل ک

 غیر سود هر سهم دارای بیشترین انحراف معیار می باشد.کنند و مت شرکت ها  هر ساله سود سهمی توزیع نمی

 

 هاهای توصیفی مربوط به دادهآماره-1جدول 

انحراف  مینیمم ماکسیمم میانه میانگین متغیر ها

 معیار

 کشیدگی چولگی

-0.295 40.2 0 11.99 93.21 42.9٢ سود سهمی  9.٢4 

 ٢.51 9.92 ٢3.90 0.05 42٢.12 5.14 34.99 شرکتی سازوکارهای خارجی راهبری

 ٢.25 9.14 ٢.21 0.1٢ 99.34 4.9 3.12 مالکیت نهادی

 4.50 0.2٢ 19.51 4.39 20.13 ٢.21 33.93 مالکیت شرکتی

انسبت دارایی نقد به کل دارایی ه  0.10 0.0٢ 3.10 0.04 4.10 4.39 9.92 

-0.04 رشد دارایی ها  0.01 0.5٢ 0.٢9-  0.13 0.11-  9.49 

-330 9150 ٢٢9 4032 سود هر سهم  209.11 0.43 4.1٢ 

 4.05 0.99 0.59 0 4 0 0.11 اعضاء مستقل هیئت مدیره

 1.53 4.55 ٢.49 3 93 9 1.55 تعداد سال فعالیت در بورس

 4.99 0.09 4.50 5.20 2.54 9.0٢ 9.90 تعداد سهام در دست مردم

30.3 0 4 4 0.11 سال توزیع سود سهمی  9.19-  9.49 

    
 بررسی نرمال بودن متغیر وابسته 

صفر  هیفرض ،باشد %5شود. اگر احتمال آماره کمتر از  یاستفاده م برا -جاک وابسته و جمله خطا از آزمون ریبه منظور آزمون نرمال بودن متغ

متغیر وابسته ها در این شود احتمال آماره یده ممشاه 9در جدول  شود. همانطور کهیوابسته رد م رینرمال بودن جمله خطا و متغمبنی بر 

 .است ها در این مدل وابسته ریاز نرمال بودن متغ یکه حاکباشد، می 0.05 از بزرگتر پژوهش 
 

 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته   2-جدول 

 نتیجه احتمال آماره   برا-آماره جاک متغیر      

 استنرمال  توزیع 0.193 41.31    سهمسود سهمی هر 
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 بررسی ایستایی متغیر ها

فیلیپس  آزمون از منظور، این برای. متغیرهاست مانایی یا ایستایی هایویژگی بررسی آمار، آوریاولین گام برای برآورد الگو بعد از جمع

. این بدان هستندپایا  ،ر سطحبوده است، کل متغیرهای پژوهش د %5کمتر از  P-Value آزمون،این . براساس شده استاستفاده  (4221)پرون

استفاده از این  ،زمان و کوواریانس متغیرها بین سال های مختلف ثابت بوده است. درنتیجه معناست که میانگین و واریانس متغیرها در طول

 .باشدرها مینشان دهنده مانایی تمام متغی  3جدولدر مدل باعث به وجود آمدن رگرسیون کاذب نمی شود. نتایج بررسی در متغیرها

 

 های پژوهشریمتغ یروی سطح برافیلیپس پرون  رویکردآزمون مانایی براساس  3-جدول 

 سطح معناداری    tآماره  متغیر ها ردیف

 /***  0.00 13٢.91 سود سهمی  4

 /*** 0.00 35٢.09 سازوکار های خارجی راهبری شرکتی 9

 /*** 0.00 ٢٢2.91 مالکیت نهادی 3

 /*** 0.00 119.٢2 یمالکیت شرکت 1

 /***0.00      ٢13.21 نسبت دارایی نقد به کل دارایی ها 5

 /*** 0.00 5٢2.01 سود هر سهم ٢

 /*** 0.00 599.91 رشد دارایی ها 9

 /*** 0.00 ٢20.53 اعضاء مستقل هیئت مدیره 1

 /** 0.040 994.04 تعداد سال فعالیت در بورس 2

 /*** 0.00 ٢99.95 تعداد سهام در دست مردم 40

 
 های تلفیقیهای تابلویی و دادهانتخاب از بین داده
استفاده  مریل Fآزمون از  ،کدامیک انتخاب شود ،ورد تابع مورد نظرآجهت بری قیهای تلفو داده ییهای تابلوروش داده نیببرای بررسی این که 

گیرد، در غیر این صورت مورد تأیید قرار میاثرات با  ترکیبی مدلفاده از است، درصد باشد 5خطای  سطحاحتمال آماره کمتر از  اگر .شده است

-آمده است. این نتایج نشان می 1ای هر دو مدل این پژوهش در جدول. خالصه نتایج این آزمون برشودمیاثرات استفاده بدون  تلفیقی مدل

های بنابراین باید از مدل تلفیقی بدون اثرات جهت آزمون فرضیه درصد است، 5خطای  سطحمدل بیشتر از  سهدهند که احتمال آماره برای هر 

 پردازیم.اول تا سوم پژوهش استفاده شود که در ادامه به آن می

 لیمر Fخالصه نتایج آزمون  -4جدول 

 3مدل  9مدل  4مدل  آماره٢

F 44.931 43.931 49.931 لیمر 

 4.31 4.93 0.91 سطح معنی داری

 بزرگتر بزرگتر رگتربز درصد 5مقایسه با 

 شیوه برآورد مدل
تلفیقی

 )پول(

تلفیقی

 )پول(

تلفیقی

 )پول(
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 آزمون فرضیه های پژوهشنتایج 

مدل دوم برای فرضیه دوم و مدل سوم جهت  ،اولکه مدل اول جهت پاسخ به فرضیه . بطوریباشدمیسه فرضیه  دارای حاضر پژوهش

 اند.مورد آزمون قرار گرفته 9Eviewsپاسخ به فرضیه سوم با استفاده از نرم افزار 

  اولفرضیه آزمون  
با  .دارد وجود داری معنی رابطه شرکتی راهبری خارجی سازو کارهای و سهمی سود توزیع بینفرضیه اول پژوهش به این گونه است که، آیا 

آماره  یمقدار سطح معنادارشود که اهده میمش 1جدولاز آورده شده است. برآورد مدل اول پژوهش حاصل از  خالصه نتایج ،1جدول توجه به

F  2 مقدار ،بعالوه .شودیم دییمعنادار بودن کل مدل تا %25 نانیدر سطح اطم پس کوچکتر است، 05/0از کل مدلR  14.0مدل اول برابر با 

 د.نبینی کبه وسیله متغیرهای توضیحی پیش از تغییرات متغیر وابسته را درصد 14، مدل دوم می تواند بنابراین، با توجه به این مقدارباشد. می

می باشد، پس فرض خود همبستگی سریالی بین متغیرها رد می  9.5و  4.5همچنین، مقدار آماره دوربین واتسون در این مدل، عددی بین 

( می توان نتیجه 0.50)و  (0.٢3وح معناداری)( و سط4.30) Legal وState(4.11 ) یب متغیرا، با توجه به ضر1شود.از طرفی، بر اساس جدول

 گیرد.فرضیه مورد تایید قرار نمیدر نتیجه  داردن وجود داری معنی رابطه شرکتی راهبری خارجی سازو کارهای و سهمی سود توزیع بینگرفت 

 

 نتایج حاصل از برآورد مدل اول -2جدول 

 ریسطح معنادا t  آماره ضریب متغیر ها       

 0.0042 3.44 400.1٢ مقدار ثابت

 0.50 0.٢٢ 4.30 مالکیت نهادی

 0.٢3. 0.19 4.11 مالکیت شرکتی

 0.12 0.٢9 9.34 رشد دارایی ها

 0.91 0.39 4.34 نقد به کل دارایی هانسبت دارایی 

 0.00 ٢1.٢1 0.95 سود هر سهم

 0.05 -3.11 -493.91 سال توزیع سود سهمی

 0.22 -0.02 -0.04                        بورسدر تعداد سال فعالیت 

 0.22 0.04 0.01 تعداد سهام در دست مردم

 0.20 -0.49 -3.09 اعضاء مستقل هیئت مدیره

 2R=14.0 0.00000سطح معناداری کل مدل= 

 =٢99.11F 4.15آماره دوربین واتسون = 

 
 دومفرضیه آزمون 

 ،5با توجه به جدول .دارد وجود داری معنی رابطه شرکتی مالکیت و سهمی سود توزیع بینآیا  فرضیه دوم پژوهش به این گونه است که،

از کل مدل  Fآماره  یمقدار سطح معنادارشود که ، مشاهده می5از جدولآورده شده است. برآورد مدل دوم پژوهش حاصل از  خالصه نتایج

باشد. می 0.19مدل دوم برابر با  2R مقدار ،بعالوه .شودیم دییکل مدل تامعنادار بودن  %25 نانیدر سطح اطم پس کوچکتر است، 05/0

همچنین،  د.نبینی کاز تغییرات متغیر وابسته را به وسیله متغیرهای توضیحی پیش درصد 19، مدل دوم می تواند بنابراین، با توجه به این مقدار

می باشد، پس فرض خود همبستگی سریالی بین متغیرها رد می شود.از طرفی،  9.5و  4.5مقدار آماره دوربین واتسون در این مدل، عددی بین 

 مالکیت و سهمی سود توزیع بینگرفت ( می توان نتیجه 0.00( و سطح معناداری )1.14)State ، با توجه به ضریب متغیر5بر اساس جدول

 گیرد.فرضیه مورد تایید قرار میدر نتیجه  دارد وجود داری معنی رابطه شرکتی

 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 ، نتایج حاصل از برآورد مدل دوم5جدول 

 سطح معناداری t  آماره ضریب متغیر ها

 0.0045 3.41 404.1٢ مقدار ثابت

 0.00 1.٢1 1.14 مالکیت شرکتی

 0.٢4 0.50 9.0٢ نسبت دارایی نقد به کل دارایی ها

 0.19 0.94 9.13 رشد دارایی ها

 0.00 ٢1.٢9 0.91 سود هر سهم

 0.05 -3.11 -499.9 سهمی سال توزیع سود

 0.25 -0.05 -0.09 تعداد سال فعالیت در بورس

 0.13 -0.91 -9.10 تعداد سهام در دست مردم

 0.19 -0.99 -5.59 هیئت مدیره اعضاءمستقل

 2R=0.19 0.00000سطح معناداری کل مدل= 

 =٢99F 4.95آماره دوربین واتسون =               

 
 سومفرضیه آزمون  

خالصه ، ٢با توجه به جدول .دارد وجود داری معنی رابطه نهادی مالکیت و سهمی سود توزیع بینیه سوم پژوهش به این گونه است که، آیا فرض

 05/0از کل مدل  Fآماره  یمقدار سطح معنادارشود که ، مشاهده می٢از جدولآورده شده است. برآورد مدل سوم پژوهش حاصل از  نتایج

بنابراین، با باشد. می 0.14مدل سوم برابر با  R2 مقدار ،بعالوه .شودیم دییمعنادار بودن کل مدل تا %25 نانیدر سطح اطم پس کوچکتر است،

همچنین، مقدار  د.نبینی کاز تغییرات متغیر وابسته را به وسیله متغیرهای توضیحی پیش درصد 14، مدل سوم می تواند توجه به این مقدار

می باشد، پس فرض خود همبستگی سریالی بین متغیرها رد می شود.از طرفی، بر  9.5و  4.5ن در این مدل، عددی بین آماره دوربین واتسو

مالکیت  و سهمی سود توزیع بین( می توان نتیجه گرفت 0.49( و سطح معناداری )-3.52) Legal ، با توجه به ضریب متغیر٢اساس جدول

 گیرد.تیجه فرضیه مورد تایید قرار نمیدر ن داردن وجود داری معنی رابطه نهادی

 

 نتایج حاصل از برآورد مدل سوم -6جدول

 سطح معناداری t  آماره ضریب     متغیر ها

 0.0041    3.90 403.94 مقدار ثابت

 0.49 -4.31 -3.52 مالکیت نهادی

 0.٢9 0.14 4.٢2 نسبت دارایی نقد به کل دارایی ها

 0.53 0.٢9 9.4٢ رشد دارایی ها

 0.00 ٢1.19 0.95 سود هر سهم

 0.01 -3.51 -0.49 توزیع سود سهمی سال

 0.24 -0.40 -0.43 تعداد سال فعالیت در بورس

 0.20 0.44 0.14 تعداد سهام در دست مردم

 0.23 -0.01 -4.21 اعضاء مستقل هیئت مدیره

 2R=0.14 0.00000سطح معناداری کل مدل= 

 =٢92F 4.25آماره دوربین واتسون = 
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 بحث و نتیجه گیری

این مطالعه توزیع سود سهمی را در شرکتهای پذیرفته شده در بورس  .شودمی ارائه و بندیجمع هاداده تحلیل و تجزیه نتایج بخش این در

کتی و میزان تقسیم بدین منظور ارتباط ساز وکار های خارجی راهبری شر .ساله مورد بررسی قرار می دهد 1ره در یک دو اوراق بهادار تهران

 (شرکتیمالکیت رابطه معنا داری بین )مالکیت نهادی و نشان خواهد داد که β1مدل کلی  معنا دار بودن در  مورد بررسی قرار گرفت. سود شان

یر خود بر تصمیمات در نتیجه سهامداران می توانند با توجه به میزان تاث وجود دارد. ()توزیع سود سهمی محل سود انباشته و افزایش سرمایه از

از این  قابل برآورد باشد و انمیزان تاثیر سهامداران بر سود انباشته می تواند از ساختار مالکیتش، شرکت بر میزان سود انباشته نیز اثر گذار باشند

حل سود انباشته یا به عبارتی که در هر کدام از ساختار های مالکیت افزایش سرمایه از م طریق برای سرمایه گذاران آتی پیش بینی این رابطه

آنچه در جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون رابطه ساز و کارهای راهبری شرکتی .باشد توزیع سود سهمی به چه صورتی خواهد بود با اهمیت

ختار مالکیت های روشهای مختلف تقسیم سود در بورس ایران در شرکتهای مختلف با سا می توان عنوان کرد این است که توزیع سود سهمیو 

و یک شرکت می تواند طی سالهای متفاوت تقسیم سود کامال متفاوتی داشته باشد بگونه ای  وی نمی کنندکلی از روند خاصی پیرمتفاوت بطور 

درصد سود هر سهم سود 400درصد را تقسیم کند و در یک سال دیگر بیش از 40که در یک سال حداقل میزان سود تقسیمی یعنی همان 

در ارتباط رفتار سهامداران وتصمیمات آنان در الویت  (4319های پرمو )که این نتایج با یافته  یم نماید یعنی از سود انباشته استفاده نماید.تقس

( در رابطه با ساختار مالکیت و 4329بندی و شناخت عوامل تعیین کننده دریافت سود سهام بصورت نقدی و سهمی و یافته های کاظمی )

( در نوسان پذیری درصد توزیع سود سهمی ناشی از مدیریت سود و رابطه 4321مهام )و همچنین با یافته های  قسیم سود شرکتهاسیاست ت

 مطابقت دارد.منفی میان تغییرات سود های آتی و بازده سهام شرکت های توزیع کننده سود سهمی با اقالم تعهدی شان در همان سال 

دد پیوستن به سازمان تجارت جهانی می باشد .که این امر تاکنون تحقق نیافته است و برای نیل به این هدف سالهاست درص (ایران)کشور ما 

نیز باید سازوکارهای حاکمیت شرکتی بیش از بیش مورد توجه قرار گیرد چرا که بدون وجود سازوکارهای مناسب حاکمیت شرکتی پیوستن به 

ما درمان نمی کند، زیرا سرمایه گذاران خارجی در بازاری حاضر به سرمایه گذاری هستند که  سازمان تجارت جهانی دردی از اقتصاد کشور

اما (.4325)جبالی،  ثبات قیمت داشته باشدو در آن تمام اهداف حاکمیت شرکتی از جمله رعایت حقوق ذینعفان، مد نظر قرار گرفته شده باشد

ساز وکارهای خارجی راهبری شرکتی  بین برخیو بورس تهران به خود اختصاص داده  دربطور کلی، مالکیت نهادی بیشترین سود تقسیمی را 

معنا داری وجود  مالکیت نهادی و توزیع سود سهمی رابطه میان سازو کار های خارجی بیناز  د.ردا وجود میزان تقسیم سودرابطه معنا داری با 

سهامداران  تی کهترکیب سهامداران شرکتها در صوردر نتیجه  .طه وجود دارداین رابتوزیع سود سهمی  و مالکیت شرکتی نداشته و تنها بین

خیره وجوه نقد، کاهش قیمت اهداف عنوان شده برای این کار )ذ شرکتها و موسسات تجاری باشند عالقه مند به توزیع سودسهمی با عمده آنها

 مطابقت دارد. (9044( مین شنگ )9044اندرسون ) هشهستند، که با نتایج پژو (رآورد نیاز مورد عالقه سهامدارانب ،سهام
 

 پژوهش پیشنهادهای

 دی زیر را می توان ارائه نمود:  باتوجه به نتایج آزمون فرضیه های پژوهش، پیشنهاد های کاربر

 

گرفته است. در صـنایع مختلـف بـه طـور جداگانه، مورد آزمون قرار ن توزیع سود سهمی بر مالکیت شرکت ها در این تحقیق تأثیر  -4

 .در صنایع مختلف، به تفکیک بررسی شود توزیع سود سهمی بر مالکیت شرکت ها شود، ارتباط  پیشنهاد می

از این نوع متغیر کنترلی در شود،  پیشنهاد میاستفاده نشده است.  نوادگیخابرخی متغیرهای کنترل نظیر مالکیت از  در این تحقیق -9

 صنایع مختلف استفاده شود.
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