لیال فناطی رشیدی و همکاران

دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشم ،مجله علمی مهندسی مدیریت نوین ،شماره  ،3دوره  ،2پیاپی  ،6پاییز 2332

تاثیر حاکمیت شرکتی بر سیاستهای تقسیم سود در شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران
دکتر زاداله فتحی دکتر محمد حسین رنجبر لیال فناطی رشیدی

چکیده

تاریخ دریافت مقاله :خرداد 2332
تاریخ پذیرش مقاله :مرداد 2332

خط مشی پرداخت سود به عنوان یکی از ساز وکارهای کاهش تضاد منافع مطرح شده است .در این پژوهش به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی (نظام راهبری) برر سیاسرت تیسری
سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است .جامعه آماری این تحییق کلیه شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران است .با توجره
به در نظر گرفتن محدودیتهای نمونه آماری تعداد  17شرکت در طی سالهای  68تا 09مورد بررسی قرار گرفت.
روش تحییق از نوع همبستگی وروش شناسی تحییق از نوع پس رویدادی (استفاده از اطالعات گذشته) میباشد .به منظور بررسی رابطه متغیرهای مورد نظر از رگرسیون چند گانه
با استفاده از داده های ترکیبی به روش اثرات ثابت استفاده گردید.
نتایج حاصل از این پژوهش ،بیانگر این است که مکانیزمهای حاکمیت شرکتی مبتنی بر ساختار مالکیت شامل درصد مالکیت سهام مدیران ،مالکیت نهادی و ساختار هیات مردیره
شامل درصد اعضای غیر موظف وحضور یکی از اعضا غیر موظف در ریاست هیات مدیره تاثیر معناداری بر نسبت پرداخت سود نیدی شرکتهای مورد بررسی ندارند.
واژگان کلیدی :درصد مالکیت سهام مدیران ،سرمایه گذاران نهادی ،درصد اعضا غیر موظف هیات مدیره ،نسبت پرداخت سود نیدی به فروش.
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36

دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشم ،مجله علمی مهندسی مدیریت نوین ،شماره  ،3دوره  ،2پیاپی  ،6پاییز 2332

لیال فناطی رشیدی و همکاران

مقدمه
در دهه های اخیر،حاکمی تشرکتی یکی ازجنبه های اساسی تجارت شده و توجه به آن روز به روز در حال افزایش است .مفهروم حاکمیرت
شرکتی ،به معنای "هدایت کردن"،که از واژه ی التین ” Gvbernareمشتق شده که معموال بررای هردایت یرک کشرتی بره کرار میررود .تعراریف
حاکمیت شرکتی بسیار گسترده می باشد .در یک بیان ،می توان تعاریف ذکر شده را به رویکردهای محدود که به رابطه بین شرکت و سرهامداران
محدود میشود در یکسو و رویکردهای گسترده که توجه جدی به حیوق همه ی ذی نفعان دارد در سوی دیگر طیف قرار می گیرد.
تعاریف گسترده تر نشان می دهد کره شررکت هرا در برابرر کرل جامعره ،نسرل هرای آینرده و منرابع طبیعری (محریط زیسرت) مسروولیت
دارند.رویکردهای محدود در قالب تئوری نمایندگی ورویکردهای گسترده در قالب تئوری ذی نفعان بیان مری شرود .بررسری تعراریف متعردد از
حاکمیت شرکتی نشان می دهد که مسوولیت پاسخ گویی جوهره وجودی حاکمیت شرکتی بروده ،هرد

نهرایی آن دسرتیابی بره چهرار ویژگری

مسوولیت ،پاسخگویی ،شفافیت ،عدالت (انصا ) و رعایت حیوق ذی نفعان است .درحیییت می توان گفت که مسوولیت پاسخگویی ،شاه بیرت
هدفهای حاکمیت شرکتی است(.حساس یگانه )7364
سیستمهای حاکمیت شرکتی به دو نوع درون سازمانی و برون سازمانی طبیه بندی می شود .سیستمهای درون سازمانی ،سیستمی است که در
آن شرکتهای فهرست بندی شده تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی ازسهامداران اصلی هستند که ممکن است اعضای خرانواده موسرس یرا گرروه
کوچکی از سهامداران مانند بانکهای اعتباردهنده ،شرکتهای دیگر یا دولت می باشد .سیست حاکمیت شرکتی در ایرران بیشرتر بره درون سرازمانی
نزدیک میباشد .سیست حاکمیت شرکتی برون سازمانی ،سیستمی است که در آن جدایی مالکیت از کنترل را شاهدی ( .حساس یگانه )7361
در سیست حاکمیت شرکتی درون سازمانی که مالکیت و مدیریت از همدیگر جدا نیستند ،سود تیسیمی کمتری ر اپرداخت می کنند چرا کره
مدیریت وجوه نید اضافی را صر

پروژه های سرمایه گذاری سودآور میکند .همچنین هزینه های نمایندگی درشرکتهایی کره مردیریت آنهرا بره

عهده مالکان می باشد به دلیل همسویی اهدا

مدیران و سهامداران کمتر است.

در سیست حاکمیت شرکتی برون سازمانی که مالکیت از مدیریت جدا می باشد ،سود تیسیمی بیشتری پرداخت می کنند زیررا کره پرداخرت
سود ،محصول فرعی جداسازی مدیران و مالکان شرکت سهامی است و به کاهش هزینه نمایندگی حاصل از جداسازی مالکین و مدیران شررکت
سهامی کمک می کند یعنی درصورتی که این سهامداران و مدیران تضاد وجود داشته باشد در این صورت مردیریت بررای حفر موقعیرت خرود
ناچار است سیاست تیسی سودی را اتخاذ کند که هزینه های نمایندگی را به حداقل برساند .حاکمیرت شررکتی مشرکالت نماینردگی ایجادشرده
بواسطه تفکیک مدیریت از مالکیت و تفکیک کنترل از مالکیت ر ابه عهده می گیرد .سیاست تیسی سود یک ابزار برای حل مشکل نمایندگی می
باشد.

بیان مساله وسوال اصلی تحقیق
ازمسائل مهمی که درسالهای اخیردر پی رسواییهای گسترده مالی در سطح شرکتهای بزرگ مورد توجه پژوهشگران قرار گرفتره وبره عنروان
یکی از موضوعات مه برای سرمایه گذاران مطرح شده ،موضوع حاکمیت شرکتی است که به لزوم نظارت بر مدیریت شرکت وبه تفکیک واحد
اقتصادی ازمالکیت ودر نهایت حف حیوق سرمایه گذاران وذینفعان می پردازد .از طرفی دیگر ،خط مشی تیسی سود نیز،پژوهش های زیادی در
امور مالی وحسابداری به همراه داشته است ،اما تا کنون به طور کامل به این موضوع پاسخ داده نشده که چرا شرکتها سودشان را توزیع می کننرد
یا اینکه چرا سرمایه گذاران به سود تیسیمی توجه دارند .این مساله به عنوان "معمای تیسی سود"در امور مالی شناخته شده است (آداگلو.)0999
بر اساس تئوری نمایندگی ،اغلب انتظار می رود که مدیران فعالیتهایی را انجام دهند که برای سهامداران پر هزینه باشد وحتری قراردادهرای
بین مدیران وشرکتها نیز نمی تواند مانع از فعالیت های فرصت طلبانه مدیران شود .بنابراین سهامداران فاقد کنترل ،نیازمند ساختاری برای نظرارت
هستند .حاکمیت شرکتی ،ابزاری برای ایجاد توازن بین سهامداران ومدیریت است و سبب کاهش مشکالت نمایندگی می شودو ایرن احتمرال کره
مدیران ،سیاست تیسی سود کمتر از حد مطلوب را در پیش گیرند ،ک می کند .بنابراین انتظار داری مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر تیسی سرود
تاثیر داشته باشد(پرونزیت)0994با توجه به موارد فوق این پرسش مطرح میشود که آیا ارتباط معناداری بین سیاسرت تیسری سرود ومکانیزمهرای
حاکمیت شرکتی درشرکتهای ایرانی وجود دارد؟

مبانی نظری پژوهش
36

تاثیر حاکمیت شرکتی بر سیاستهای تقسیم سود در شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران

از انجا که هزینه نمایندگی برحیوق سهامداران تاثیر داشته و حیوق سهامداران با جدایی مالکیت از مدیریت شرکتها ،ایرن امکران بوجرودمی
آیدکه مدیران تصمی هایی اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و مغایر با منافع سهامداران باشد(.جنسن و مکلینگ)7018،
تضاد منافع که از آن به عنوان "مساله نمایندگی" تعبیرمی شود ،ناشی ازدو علت عمده است :اول اینکه هر یک از صاحب نفع های شرکتهای
سهامی عام ترجیهات متفاوتی دارنرد و دیگرر ایرن کره هریچ کردام اطالعرات کراملی در مرورد اقردام هرا ،دانرش و ترجیحرات دیگرری نردارد.
(برلومینز)7030،
جنس نومکلینگ با شرح هزینه نمایندگی که به علت نابرابری اطالعات میان مدیریت و سرهامداران ایجراد مری شرود ،یکری از مکانیزمهرای
کاهش این هزینه را کاهش جریان نید آزاد د ردسترس مدیران عنوان کردند که از طریق پرداخت سود تیسیمی حاصل می شرود( .کومرار )0998
سودتیسیمی هزینه نمایندگی را به وسیله توزیع جریان نیدآزاد که در پروژه های بی ثمر توسط مدیریت سرمایه گذاری می شود ،کاهش میدهرد.
(کواالسکی)0998
بر مبنای مدلن مایندگی دوفرضیه درتوجیه رفتارسود تیسیمی در ادبیات مالی ارائه شده است-7:فرضیه نتیجه -0فرضریه جرایگزینی .فرضریه
نتیجه مبتنی بر فرضیه جریان نیدآزاداست .بر مبنای فرضیه جریان نیدآزاد ،مدیران فرصت طلب ،از وجوه آزاد به منظور سرمایه گذاری در پرروژه
ها و اموری که باعث افزایش پرستیژ و ابهت و شهرت آنهامی شود ،به نفع خود استفاده می کنند(.میتون)0994
فرضیه نتیجه ،بیان می کند تیسی سود نتیجه کیفیت حاکمیت شرکتی است .در واقع شرکتهایی که حیوق سهامداران در آن رعایت نمی شود،
دچار مدیریت های فرصت طلبمی شوند ،زیرامدیران دارای قدرت گسترده ای بوده و با نظارت بسیار کمی از طر

صراحبان سرهام مواجره مری

شوند .در این صورت ،مدیران سعی می کنند که پول نید را به جای توزیع بین سهامداران درون شرکت نگهدارند بنابراین ،پرداخت سرود کمترر،
نتیجه حاکمیت ضعیفتر است .اما اگر سهامداران قدرت کافی داشته باشند ،می توانند بر سود تیسیمی اثر بگذارند(.بال)0996،
فرضیه دیگر در توجیه توزیع سود ،فرضیه جایگزینی است .براساس این نظریه توزیع سود ،جایگزین حیروق صراحبان سرهام میشرود یعنری
شرکتهایی باحاکمیت ضعیف تر ،سودتیسیمی بیشتری می پردازندتاجانشینی برای مدیریت ضعیف آنها باشد .این مبحث بره خصرو

روی نیراز

شرکت برای تامین مالی از طریق بازارهای سرمایه -ای بیرونی تمرکزمی کند.
شرکتهابرای تامین مالی خارجی ،باید دارای اعتبارقابل قبولی باشند و یک راه برای ایجاد چنین اعتباری پرداخرت سرود سرهام اسرت .رفترار
خوب با سهامداران برای شرکتهایی که حیوق سهامداران در آن ضعیف است ،باعث اعتبرار شررکت مری شرود .بنرابراین ،پرداخرت سرود سرهام
بزرگترین دستاورد اعتباری برای اینگونه شرکتها است .البته اگر شرکتها دارای ساختارحاکمیت قوی باشند ،نیاز بره مکرانیزم اعتبراری و همچنرین
پرداخت سود سهام توسط آنها کمترمی شود(.میتون)0994

پیشینه پژوهش
فارینها ( )0993به این نتیجه دست یافت که مالکیت نهادی به صورت منفی با خط مشی پرداخت سرود در ارتبراط اسرت.بلردن وهمکراران
( )0991نیز به بررسی تاثیر اعضای غیر موظف هیات مدیره بر سود پرداختی وکاهش هزینه های نمایندگی پرداختند.نتایج حاصل از پژوهش آنهرا
بیانگر این بود که با افزایش تعداد اعضای غیر موظف در ترکیب هیات مدیره،میزان پرداخت سود نیدی افزایش می یابد.نتایج حاصل از پرژوهش
کومار ( )0998بیانگر آن بود که مالکیت نهادی دارای رابطه معنی دار ومنفی با نسبت پرداخت سود است .یافته های پژوهش عبدالسالم وهمکاران
( )0996نیز بیانگر این بود که بین مالکیت نهادی وپرداخت سود نیدی رابطه معنری داری وجرود دارد.برا ایرن وجرود،بین ترکیرب هیرات مردیره
وپرداخت سود نیدی رابطه ی معناداری مشاهده نشد.النجار وهمکاران ( )0990نیز به بررسی رابطه بین نسبت سود پرداختی ودرصد اعضای غیر
موظف هیات مدیره پرداختند.نتایج حاصل از پژوهش آنها نشان دهنده این بود که درصد اعضای غیر موظف هیات مدیره دارای رابطه معنی دار و
منفی با نسبت پرداخت سود است.یافته های پژوهش جیراپورن وهمکاران ( )0977نیز بیانگر این بود که با افزایش در کیفیت سرازوکارهای نظرام
راهبری شرکتی تمایل طبیعی شرکتها به افزایش سود پرداختی بیشتر می شود.
فروغی وهمکاران( )7366به بررسی میزان ونحوه تاثیرگذاری سهامداران نهادی (نوع ساختار مالکیت) و نیز سهام مدیریتی (میزان مشرارکت
سهامداران در مدیریت شرکت) برخط مشی تیسی سود پرداختند.نتایج حاصل از پژوهش آنها بیانگر این بود کره میرزان سرهام مردیریتی شررکت
دارای تاثیر معنی دار ومثبت بر خط مشی پرداخت سود است.نتایج حاصل از پژوهش صادقی شریف و همکاران ( )7366نیز بیانگر ایرن برود کره
میزان مالکیت بزرگترین سهامدار،میزان مالکیت  1سهامدار بزرگتر و درصد مالکیت سهامداران نهادی دارای تاثیر مثبرت برنسربت پرداخرت سرود
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شرکت است.یافته های پژوهش ستایش وهمکاران ( )7360نیز بیانگر این بود که مالکیت شرکتی واستیالل هیات مدیره به طرور مثبرت ومالکیرت
نهادی به طور منفی ،نسبت سود پرداختنی شرکتهای مورد بررسی را تحت تاثیر قرار می دهد.با این وجود،در پژوهش آنها شواهدی دال بر وجود
رابطه معنی دار بین مالکیت مدیریتی ومیزان تمرکز مالکیت با خط مشی پرداخت سود یافت نشد.
احمدپور ودیگران (،)7366تاثیر مدیران غیرموظف وسرمایه گذاران نهادی به عنوان ابزارهای نظارتی حاکمیت شرکتی برر مردیریت سرود را
بررسی کردند .آنها به دنبال این بودند که آیا این ابزارها می تواند رفتار فرصت طلبانه مدیریت سود را محدود نمایدیا خیر؟نتایج بررسی آنها نشان
داد،وقتی انگیزه برای دستکاری سود باالست مدیران غیر موظف وسرمایه گذاران نهادی عمده،نیش ضعیفی در کاهش ناهنجاری اقالم تعهدی غیر
عادی دارند.
خواجوی وهمکاران ( )7309نیز به بررسی سازوکارهای نظارتی داخلی وخارجی بر خط مشری پرداخرت سرود پرداختنرد.نترایج حاصرل از
پژوهش آنها حاکی از آن بود که بین درصد اعضای غیر موظف هیات مدیره ونسبت پرداخت سود نیدی رابطه منفی وغیر معنی دار وبین درصرد
مالکیت نهادی ونسبت پرداخت سود نیدی رابطه مثبت وغیر معنادار وجود دارد.

فرضیه های پژوهش
با توجه به هد

تحییق مزبور بررسی می کنی که آیا مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر پرداخت سود سهام تاثیر دارد یاخیر؟به عبارت دیگر

آیا متغیرهای مستیل توانایی توضیح و تبیین متغیر وابسته را دارند یاخیر .این هد

را با انجام فرضیات زیر عملی می کنی .

الف :فرضیه اصلی
بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی وخط مشی پرداخت سود سهام رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد.

ب :فرضیه های جزئی
 .7بین درصد مالکیت سهام مدیران شرکتهاو میزان پرداخت سود سهام به سهامداران در شرکتهای فعال در بورس
اوراق بهادارتهران رابطه ی مثبت و معنا داری وجوددارد.
 .0بین مالکیت نهادی ومیزان پرداخت سود سهام به سهامداران رابطه ی مثبت ومعناداری وجود دارد.
.3بین درصد اعضای غیر موظف هیات مدیره ومیزان پرداخت سود سهام به سهامداران رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد.
 .4بین حضور یکی از اعضای غیر موظف درریاست هیات مدیره ومیزان پرداخت سود سهام به سرهامداران رابطره مثبرت و معنراداری
وجود دارد.

متغیرهای پژوهش
.1متغیر مستقل
در این پژوهش چهار متغیر مستیل در نظر گرفته می شود.درصد مالکیت سهام مدیران موظف در شرکت و مالکیت نهادی به عنوان اجزای
ساختار مالکیت و درصد اعضای غیر موظف هیات مدیره و حضور یکی از اعضای غیر موظف در ریاست هیات مدیره به عنوان اجرزای سراختار
هیات مدیره در نظر گرفته شده است.

درصد مالکیت سهام مدیران:
عبارت است ازدرصد مالکیت اعضای موظف هیات مدیره که از شرکت حیوق ثابت دریافرت میکننرد و اعضرای خرانواده آنهرا در سرهام
شرکت.مسئولیتهایی که اعضای موظف هیات مدیره بر عهده دارند،اغلب یا مدیر عامل هستند یا ارتباط نزدیکی با مدیر عامل دارند.

مالکیت نهادی:
برابر است با سهام دردست سرمایهگذاران بزرگ نظیر بانکها ،شرکتهای بیمه،صندوقهرای بازنشسرتگی ،شررکتهرای سررمایهگرذاری و
سایرشرکتهای دولتی (بوشی.)398 :7006 ،

درصد اعضای غیر موظف هیأتمدیره:
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تاثیر حاکمیت شرکتی بر سیاستهای تقسیم سود در شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران

اعضای غیر موظف هیأتمدیره به اشخاصی اطالق میشود که عضو پاره وقت هیأتمدیره هستند و از شرکت حیوق ثابت دریافت نمیکنند
(قائمی و شهریاری .)709 :7366 ،درپژوهش حاضر ازنسبت اعضای غیرموظف هیأتمدیره به کل تعداد اعضای هیأتمردیره اسرتفاده مریشرود.
حضور یکی از اعضای غیر موظف در ریاست هیأتمدیره:
عبارت است از یک متغیر دو وجهی که در صورت حضور یکی از اعضرای غیرموظرف در ریاسرت هیرأتمردیره عردد "یرک" ،و در غیرر
اینصورت ،عدد "صفر" را اختیارمیکند.

-2متغیروابسته
با توجه به اینکه در این تحییق می خواهی تاثیر حاکمیت شرکتی را بر سیاستهای تیسی سود تعیین کنی بنابراین نسبت سود سهام نیدی بره
فروش به عنوان متغیر وابسته می باشد .سودسهام نیدی دراین نسبت میزان سودسهام پرداختی به سهامداران است که درصورت کسرمی باشد و از
قسمت جریانات نیدی ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود سهام پرداختی صورت جریانهای نیدی بدست می آید منظرور از فرروش در ایرن
نسبت فروش خالص می باشد.

-3متغیرکنترلی
متغیرهای کنترل تحییق که ممکن است سیاستهای پرداخت سود سهام را تعیین کنند عبارتند از اهرم مالی ،رشردفروش ،انردازه شررکت کره
لگاریت دارایی های شرکت است و تعداد سالهای پذیرش در بورس اوراق بهادارتهران.

روش پژوهش
تحیییات علمی را می توان با توجه به شیوه ی جمع آوری داده ها ،به دو دسته آزمایشی وتوصیفی تیسری نمرود .تحییرق حاضرر ،تحیییری
توصیفی از نوع همبستگی است .این پژوهش کاربردی و طرح پژوهش آن از نوع نیمه تجربی و با استفاده از رویکررد پرس رویردادی (از طریرق
اطالعات گذشته) می باشد .داده های اولیه در قالب فایلهایی در نرم افزار صفحه گستر اکسل ،طراحی وتکمیل گردیرد .سرسس بره منظرور تجزیره
وتحلیل آماری اطالعات حاصله ،از نرم افزار  Eviewsاستفاده شده است.

-1جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش از کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(که در حرال حاضرر  189شررکت اسرت) طری دوره
زمانی 7368الی  7309تشکیل می شود.
.برای انتخاب نمونه آماری ازجامعه آماری باید شرکتهای نمونه شرایط زیر را دارا باشند:
-7تا پایان اسفندماه  7361در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
-0سال مالی آن منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
-3شرکت مورد نظر طی دوره پژوهش فعالیت مستمر داشته و سهام آن مورد معامله قرار گرفته باشد.
-4شرکتها نباید سال مالی خود را در طی دوره های موردنظر تغییر داده باشند.
-1شرکتها نباید درطی دورههای مورد نظرتوقف فعالیت داشته باشند.
-8اطالعات مالی مورد نیاز برای انجام این پژوهش را در دوره زمانی 7368الی 7309به طورکامل ارائه کرده باشند.
-1جزو شرکتهای سرمایه گذاری نباشند.
-6شرکتها باید سودده باشند.
با لحاظ کردن این شرایط ،نمونه آماری به تعداد17شرکت انتخاب گردید.

-2روشگردآوری دادههاواطالعات
اطالعات مورد نیاز این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و ازطریق جمع آوری داده های شرکتهای نمونه با مراجعه به صورتهای مالی
و یادداشتهای توضیحی ،گزارشهای هفتگی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام می شود .به منظور دستیابی و بررسی صرورتهای مرالی شررکتهای
موردبررسی ازنرمافزارهای تدبیر پرداز و صحرا استفاده شده است.

تجزیه وتحلیل یافته ها ونتایج
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشم ،مجله علمی مهندسی مدیریت نوین ،شماره  ،3دوره  ،2پیاپی  ،6پاییز 2332

.1آمار استنباطی
برای روش تخمین مناسب ،ابتدا آزمون قابلیت ادغام جهت انتخاب یکی از روشهای داده های پانلی یا داده های ادغام شده ،انجام شده است
که نتایج آن بیانگر مرجح بودن داده های پانلی می باشد .در نهایت آزمون هاسمن برای انتخاب یکی از مدلهای اثررات ثابرت یرا اثررات تصرادفی
انجام شده است که نتایج آن برای کلیه مدلهای پژوهش بیانگر استفاده از روش اثرات ثابت است .نتایج حاصل از بررسی خودهمبستگی جمرالت
خطا با استفاده از آماره دوربین –واتسون ،بیانگر نبود خودهمبستگی بین خطاهای کلیه مدل ها است.
فرضیه اول :بین درصد مالکیت سهام مدیران و سیاستهای تقسیم سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
جدول ( )7نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل  -فرضیه اول
متغیرها

ضرایب

خطای استاندارد

آماره t

معناداری

درصد مالکیت سهام مدیران

9/731

9/717

9/166

9/437

اندازه شرکت

9/944

9/913

9/603

9/477

عمر شرکت

-9/977

9/994

-3/767

9/990

رشد فروش

-9/987

9/971

-4/936

9/999

نسبت بدهیهای غیرجاری به کل داراییها

9/940

9/960

9/411

9/831

میدار ثابت

9/001

9/011

9/611

9/367

همانطورکه مالحظه میشود ،ضریب متغیر مستیل بیانگر این است که بین درصد مالکیت سهام مدیران و نسبت سود نیدی پرداختری بره فرروش
رابطه مثبت وجود دارد .لیکن ،با توجه به اینکه میدار سرطح معنراداری در بررسری رابطره برین درصرد مالکیرت مردیران و نسربت سرود نیردی
پرداختی) )P.value=0.431>0.05میباشد لذا این رابطه بی معنی است .این نتیجه به صورت بالیوه موید فرضیه نتیجه است .بنرابراین ،فرضریه
اول پژوهش پذیرفته نمیشود .همچنین ،بررسی سطح معناداری آماره  tو ضرایب مربوط به متغیرهای کنترلی نیز بیانگر این است که عمر شرکت
و رشد فروش دارای رابطه معنادار و منفی با نسبت سودنیدی پرداختی به فروش است .با این وجود ،اندازه شرکت و نسبت بدهیهای غیرجاری
به کل داراییها تأثیرمعناداری بر نسبت سودنیدی پرداختی به فروش ندارد.
فرضیه دوم :بین درصد مالکیت نهادی و سیاستهای تقسیم سودرابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
جدول ( )0نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل  -فرضیه دوم
متغیرها

ضرایب

خطای استاندارد

آماره t

معناداری

درصد مالکیت نهادی

9/779

9/984

7/174

9/966

اندازه شرکت

9/930

9/913

9/891

9/148

عمر شرکت

-9/977

9/993

-3/719

9/990

رشد فروش

-9/987

9/971

-4/961

9/999

نسبت بدهیهای غیرجاری به کل داراییها

9/903

9/966

9/081

9/107

میدار ثابت

9/010

9/013

7/904

9/391

همانطور که مالحظه میشود،ضریب متغیر مستیل بیانگر این است که بین درصد مالکیت نهادی و نسبت سود نیدی پرداختی بره فرروش رابطره
مثبررت وجررود دارد .لرریکن ،میرردار سررطح معنرراداری در بررسرری رابطرره بررین درصررد مالکیررت نهررادی ونسرربت سررود نیرردی پرداخترری
( )p.value=0.088>0.05میباشد لذا این رابطه نیز بی معنی است .بنابراین ،فرضیه دوم پژوهش پذیرفته نمیشود و به صرورت برالیوه مویرد
فرضیه نتیجه است .همچنین ،بررسی سطح معناداری آماره  tو ضرایب مربوط به متغیرهای کنترلی نیز بیانگر این است کره عمرر شررکت و رشرد
فروش دارای رابطه معنادار و منفی با نسبت سودنیدی پرداختی به فروش است .با این وجود ،اندازه شرکت و نسبت بدهیهای غیرجاری به کرل
داراییها تأثیرمعناداری بر نسبت سودنیدی پرداختی به فروش ندارد.
فرضیه سوم :بین درصد اعضای غیر موظف هیأتمدیره و سیاستهای تقسیم سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
جدول ( )3نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل  -فرضیه سوم
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متغیرها

ضرایب

خطای استاندارد

آماره t

معناداری

درصد اعضای غیرموظف هیأتمدیره

-9/974

9/933

-9/401

9/810

تاثیر حاکمیت شرکتی بر سیاستهای تقسیم سود در شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران
اندازه شرکت

9/930

9/913

9/144

9/418

عمر شرکت

-9/977

9/993

-3/770

9/990

رشد فروش

-9/987

9/971

-4/917

9/999

نسبت بدهیهای غیرجاری به کل داراییها

9/949

9/960

9/413

9/817

میدار ثابت

9/083

9/011

7/939

9/394

همانطور که مالحظه میشود ،ضریب متغیر مستیل بیانگر این است که بین درصد اعضای غیر موظف هیأتمدیره و نسبت سودنیدی پرداختی به
فروش رابطه منفی وجود دارد .میدار سطح معناداری در این رابطه ( )p.value=0.672>0.05بیرانگر ایرن اسرت کره ایرن رابطره نیرز بری معنری
است.بنابراین ،فرضیه سوم پژوهش پذیرفته نمیشود.این نتیجه موید فرضیه جانشینی است .همچنین ،بررسی سطح معنراداری آمراره  tو ضررایب
مربوط به متغیرهای کنترلی نیز بیانگر این است که عمر شرکت و رشد فروش دارای رابطه معنادار و منفی با نسبت سود نیدی پرداختی به فروش
است .با این وجود ،اندازه شرکت و نسبت بدهیهای غیرجاری به کل داراییها تأثیرمعناداری بر نسبت سود نیدی پرداختی به فروش ندارد.
فرضیه چهارم :بین حضور یکی از اعضای غیر موظف در ریاست هیأتمدیره و سیاستهای تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.
جدول ( )4نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل  -فرضیه چهارم
متغیرها

ضرایب

خطای استاندارد

آماره t

معناداری

حضور یکی از اعضای غیرموظف در ریاست هیأتمدیره

-9/971

9/974

-7/716

9/049

اندازه شرکت

9/947

9/913

9/118

9/430

عمر شرکت

-9/977

9/994

-3/760

9/990

رشد فروش

-9/989

9/971

-3/000

9/999

نسبت بدهیهای غیرجاری به کل داراییها

9/938

9/966

9/493

9/861

میدار ثابت

9/080

9/014

7/930

9/393

همانطورکه مالحظه میشود ،ضریب متغیر مستیل بیانگر این است که بین حضور یکی از اعضای غیرموظف در ریاست هیأتمدیره و
نسبت سودنیدی پرداختی به فروش رابطه منفی وجود دارد .سطح معناداری ( )p.value=0.240>0.05بیانگر این است که رابطه مذکور بی معنا
می باشد .و به صورت بالیوه موید فرضیه جانشینی است .بنابراین ،فرضیه چهارم پژوهش نیز پذیرفته نمیشود .همچنین ،بررسی سطح معناداری
آماره  tو ضرایب مربوط به متغیرهای کنترلی نیز بیانگر این است که عمر شرکت و رشد فروش دارای رابطه معنادار و منفی با نسبت سود نیدی
پرداختی به فروش است .با این وجود ،اندازه شرکت و نسبت بدهیهای غیرجاری به کل داراییها تأثیر معناداری بر نسبت سودنیدی پرداختی به
فروش ندارد.

بحث و نتیجه گیری
توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری ،اطالعات جمع آوری شده ،نشان دهنرده ایرن اسرت کره مکرانیزم هرای حاکمیرت شررکتی
تاثیرمعناداری بر نسبت پرداخت سود نیدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ندارند .این نتایج ،احتماال ناشی از تمرکز مالکیت
دولتی یا شبه دولتی در شرکتهای مورد بررسی و انگیزه-ها و استراتژیهای متفاوت مدیران در این شرکتها برای سرمایه گذاری و راهبری تالشهای
شرکت است که احتماال باعث می شود که نیش هیات مدیره در تعیین خط مشی های مدیریتی ،ارائه نظرات فنی و تخصصی (مشاوره) و نظارت
بر عملکرد مدیران اجرایی بسیار کمرنگ شود .در تایید این ادعا ،می توان به پژوهش احمدپوروهمکاران( )7366و خواجوی و منفرد( )7309نیرز
اشاره نمود که شواهدی را مبنی بر تاثیر ترکیب هیات مدیره و مالکیت مدیریتی وساز وکارهای داخلی وخارجی نظرامراهبری شررکتی برراهبرری
تالشهای شرکت و تعیین خط شی های مدیریتی نیافتند.
با این وجود رابطه مثبت مشاهده شده بیانگر این است که در زمان وجود تضاد منافع بین مدیران و سهامداران ،پرداختهای منظ سودنیدی به
صورتبالیوه تعارض نمایندگی را کاهش می دهد و از این طریق ،دامنه سوءاستفاده احتمالی از منابع توسط مدیریت کاهش می یابد .از سوی دیگر،
باتوجه به اینکه سود انباشته یک منبع تامین مالی داخلی است ،پرداخت سودنیدی ،شرکتها را ملزم به تامین مالی از بازارهای سرمایه بیرونری مری
کند که این امر نظارت بازار سرمایه بر شرکت را به دنبال خواهد داشت.
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)7066(  مورک و همکاران. ممکن است باعث کاهش اثربخشی آنها شود،عضویت همزمان اعضای غیرموظف در هیات مدیره چندشرکت-0
 هر چه تعداد شرکتهایی که یک مدیرعضو هیات دیرره.زمان کافی است
 سطح تجربه وت حصیالت و مدت. کاهش می یابد،دهد

 نظارت بر مدیریت ارشد نیازمند تالش فراوان و اختصا،بیان می کنند

 مدت زمانی که وی می تواند برای نظارت به هر شرکت اختصا،آن است بیشتر باشد

 دانش و پیشینه کاری مدیران اجرایی شرکت و آشنایی بیشتر آنها ب ها مور داخلی شرکت می، تخصص، تجربه.زمان مدیریت افراد متفاوت است
دانش مرالی را نداشرته باشرند و

 دانش و تخصص مورد نیاز به خصو، مدیران غیرموظف ممکن است.تواند استیالل کمتر اعضا را جبران کند
. ناکارآمد سازد، اشتباه ها و تیلب،همین امر ممکن است آنها را در جلوگیری از مواردی؛ مثل بی نظمی ها

 اع، حضور اعضای غیرموظف در هیات مدیره به تنهایی کافی نبوده و ممکن است توجه به سایر ویژگیهای اعضای هیات مدیره،به نظر می رسد
. مناسب تر باشد، آشنایی کافی با فرایند عملیات شرکت، سطح تحصیالت،از تجربه اعضای
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