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1سود تقسيم سياست موضوع   
 مطالعه مورد مالی ادبيات در آن بر مؤثر عوامل و شرکت 

 سوی از بار، نخستين برای سود، تقسيم سياست اهميت بحث درباره. گرفته است قرار زیادی

 سياست بين کامل، سرمایه بازار ها در ارایه شد. به عقيده آن 1961در سال  2مودیليانی و ميلر

 بازار سرمایه کامل، در ندارد. وجود هيچ ارتباطی ها شرکت سهام بازار ارزش و سود تقسيم

 انجام های گذاری سرمایه ناشی از که دارد بستگی آینده نقدی جریانات به تنها شرکت ارزش

 مالی در ادبيات سود تقسيم مشی خط زمينه در زیادی های پژوهش دیگر، از طرف است. شده

 چرا که نشده داده پاسخ موضوع این به به طور کامل تاکنون اما است؛ گرفته صورت

دارند.  توجه سود تقسيمی به گذاران سرمایه چرا اینکه یا کنند می توزیع را خود ها، سود شرکت

 موفق های شرکت .است شده یاد مالی ادبيات در« سود تقسيم معمای»عنوان  به مسئله، این از

 در تواند می ها شده توسط شرکت کسب برخوردارند. سود بالیی سودآوری از معمولً

ناکافی باید ها برای حفظ رشد با وجوه داخلی  شود، شرکت گذاری عملياتی سرمایه های دارایی

گذاران  ی سرمایه خارجی بستگی به اعتماد سرمایه به منابع خارجی سرمایه متوسل شوند. هزینه

 به کارآمدی مدیریت برای بکارگيری وجوه دارد. 

گذاران به مدیریت از اطلعات منتشر شده در ميان سهامداران و  اطمينان و اعتماد سرمایه   

ل هستند و مانع مدیریت برای هدر دادن وجوه بر روی هایی که در مح مدیران و مکانيزم

گيرد. ناموزونی  شوند، نشات می شان می آور و افزایش سودهای شخصی های غير سود پروژه

گذاران و تعارضات کمتر در نمایندگی، هزینه سرمایه  و سرمایه اطلعات کمتر بين مدیران

ر کلی همسو با این پيشنهاد است. تر و نرخ رشد بيشتر است. شواهد موجود به طو رقابتی

 2006و خوارانا و همکارانش در سال  1998در سال  4و ماکسيموویک 3کانت -دیمرگورک

هایی مانند: سياست افشاگری موجب کاهش انحراف  نشان دادند که محيط قانونی و مکانيزم

                                                           
1- Dividend Policy 
2- Miller and Modiliani 
3-  Dimmer Gork - Kant 
4- Maksimovic 



مطالعهارتباطبینهزينهنمايندگی،سیاستتقسیمسودورشدشرکت/ ۱۰ 
 

تا آن  کند شود و به شرکت کمک می های نمایندگی می بدليل ناموزونی اطلعات و هزینه

شرکت به سرمایه خارجی با هزینه کمتر برای رشد دست یابد. ما این فرضيه را با اعتماد به 

 کنيم.  آزمایش می REITsگذاری در بخش  سرمایه

که طبق آن عمل  REITsگذاری منحصر به فرد  با محيط قانون REITsتمرکز بر روی    

% درآمد 90باید  REITsشود. برای حفظ وضعيت معاف از ماليات،  مند می کند، انگيزه می

 REITsمشمول ماليات به عنوان سودهای سهام پرداخت شوند. در نتيجه، وجوه داخلی برای 

 گذاری ناکافی خواهند بود. برای پشتيبانی تمامی ابتکارات سرمایه

هایی که  وجوه برای شرکت های نمایندگی بر روی هزینه تاثير ناموزونی اطلعات و هزینه   

تر است. هماهنگونه که خورنا و  وابستگی بيشتری به سرمایه خارجی برای رشد دارند حياتی

یک شرکت با وجوه داخلی محدود بسته به فرصت های »(، مشاهده کردند 2006همکارانش )

تر گذاری از یک سياست افشاگری توسعه یافته سود خواهد برد. اگر افشاگری بيش سرمایه

سازی تامين  های بالقوه سودآور با فراهم موجب افزایش توانایی شرکت برای دنبال کردن پروژه

 تقسيم سياست ی زمينه در صورت گرفته مطالعات اکثر« شود مالی خارجی یا هزینه کمتر می

دارند. اما این   تأکيد نهادی بویژه سهامداران بزرگ سهامداران تأثير و نفوذ بر بيشتر سود،

، از ميان سياست REITsهای نمایندگی  پژوهش با در نظر گرفتن ارتباط ميان رشد و هزینه

و ارزش شرکت و همچنين مطالعه بر روی سودهای مازاد سهام یعنی  REITsتقسيم سود سهام 

روند به مطالعه  ی آن سودهای واقعی سهام از ميزان اجباری آن فراتر می مقداری که به وسيله

 پردازد. و رشد شرکت می REITsزینه نمایندگی، سياست تقسيم سود ارتباط بين ه

1سود مدیریت امروزه    
 های پژوهش در جذاب و برانگيز بحث موضوعات از یکی 

 مهم فاکتورهای از یکی عنوان به گذاران سرمایه که به دليل این رود. می شمار به حسابداری

 خاص اهميت رفتاری، از جنبه ها این پژوهش دارند، خاصی توجه سود رقم به گيری تصميم

                                                           
1- Earnings Management 
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آن  کيفيت از سود، حکایت پایدار و کم نوسان که است داده نشان ها پژوهش دارد. را خود

گذاری  سرمایه هایی شرکت سهام در بيشتر خاطر اطمينان با گذاران سرمایه ترتيب، این به دارد.

     .است تر باثبات ها سود آن روند که کنند می

 گيرند، می قرار فزاینده فشار تحت اقتصادی نامطلوب وضعيت در ها شرکت که هنگامی   

 مالی )یعنی تهای صور آخر سطر که نمایند می درخواست واحد حسابداری از ها آن مدیران

 وجود با حسابداری دهند. تغيير را آن محتوای اطلعاتی وسيله بدین و بخشند بهبود سود( را

 مدیریت برای های مفيد آوردن داده فراهم به قادر رسد، نمی نظر به اش، پذیری انعطاف تمامی

 ای گيری مقوله تصميم نياز مورد های (. داده1996باشد )هوپ و هوپ،  شرایط قبيل این در

 آن گذاران )از سرمایه نظير آن، از کنندگان استفاده متنوع طيف زیرا باشد، می بسيار پيچيده

 دارند(، آن در گذاری سرمایه از قبل شرکت ثبات و ميزان سودآوری به دانستن نياز که جایی

 دارند. مالی شرکت وضعيت از اطلع به مدیران، نياز

های شخصی درگزارشگری  که مدیران از قضاوت دهد میمدیریت سود هنگامی رخ    

نمایند.  کاری می گزارشگری مالی دستکنند و ساختار معاملت را برای تغيير  مالی استفاده می

این هدف یا به قصد گمراه نمودن برخی از صاحبان سود درباره عملکرد اقتصادی شرکت یا 

باشد، صورت  ها منوط به دستيابی سود شخصی می تاثير بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آن

   (. 1385گيرد )مشایخی،  می

 ها شرکت مطلوب وضعيت رسانی اطلع آرایش برای اوقات گاهی که هایی روش از یکی   

 مدیریت عمومی مداخله به سود مدیریت باشد. می سود گيرد، مدیریت می قرار استفاده مورد

گردد  می  باشد، اطلق اهداف دلخواه مدیریت می راستای در غالباً که سود تعيين فرآیند در

 (.2001و همکاران،  1)وایلد

 برای سود نمودن هموار مثال، به عنوان رود. می کار به ها داده دستکاری جهت مدیریت   

 محسوب ها داده دستکاری از ای نمونه سود، پایداری از گذاران اطمينان بيشتر سرمایه کسب

                                                           
1- Wild 
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 قابل ميزان به را مالی های صورت در های موجود داده ممکن است اقدامات قبيل این شود. می

 های ثبت از توان آن می طی که دارد مختلفی وجود های راه دهد. قرار تأثير تحت ای ملحظه

دفترهای  در نامشروع های ثبت از ها زمان بيشتر در کرد. استفاده سود مدیریت جهت در دفتری

 مواقع سایر در شود، استفاده می مالی های سوء استفاده بر گذاشتن سرپوش منظور به حسابداری

 اعمال در هنگام شرکت مدیریت شود. می استفاده سود مدیریت برای عنوان ابزاری به ها ثبت از

 مقابل در شرکت منافع از نگهداری کار، از این هدف که داند می آشکارا سود، مدیریت

 اختصاص کسب پاداش منظور به سود مدیریت دیگر موارد در حتی باشد. می صاحبان سود

)همان،   است سود صاحبان برابر در شرکت از بيشتر چه هر علت نگهداری به مدیران به یافته

125.) 

سهامداران و  توجه مورد دیرباز از که است موضوعاتی از یکی تقسيم سود و رشد شرکت    

 مسائل یکی از هنوز زمينه این در بسيار های تلش وجود و با است داشته قرار پژوهشگران مالی

 عدم یا پرداخت سود نقدی برای زیادی دلیل است. مالی باقيمانده حوزه در نشده حل

سود و رشد  تقسيم بر سياست اثرگذار دقيق عوامل شناسایی و کشف دارد. وجود آن پرداخت

 معمولً موفق های واقع شود. شرکت مفيد سهامداران و ها شرکت مدیران برای تواند شرکت می

 های در دارایی تواند می ها شرکت شده توسط کسب سود برخوردارند. بالیی از سودآوری

ها برای حفظ رشد با وجوه داخلی ناکافی باید به منابع  شود، شرکت گذاری عملياتی سرمایه

گذاران به  ی سرمایه خارجی بستگی به اعتماد سرمایه خارجی سرمایه متوسل شوند. هزینه

دیریت از گذاران به م کارآمدی مدیریت برای بکارگيری وجوه دارد. اطمينان و اعتماد سرمایه

هایی که در محل هستند و مانع  اطلعات منتشر شده در ميان سهامداران و مدیران و مکانيزم

شان  های غير سودآور و افزایش سودهای شخصی مدیریت برای هدر دادن وجوه بر روی پروژه

   (. 1385گيرد )مشایخی،  شوند، نشات می می

، از ميان REITsهای نمایندگی  و هزینه این پژوهش با در نظر گرفتن ارتباط ميان رشد   

و ارزش ده شرکت بورس اوراق بهادار تهران و همچنين  REITsسياست تقسيم سود سهام 
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ی آن سودهای واقعی سهام از  مطالعه بر روی سودهای مازاد سهام یعنی مقداری که به وسيله

دگی، سياست تقسيم سود روند به مطالعه ارتباط بين هزینه نماین ميزان اجباری آن فراتر می

REITs
 پردازد. ها می و رشد شرکت 1

به  2های املک و مستغلت از سود هر سهم گذاران و تحليلگران مالی شرکت سرمایه   

ها استفاده  گيری سهام خود در این شرکت عنوان یکی از معيارهای اصلی ارزیابی تصميم

گيری ميزان سود هر سهم و سود تقسيم شده هر سهم تمایل دارند تا از  کنند. آنان با اندازه می

گيری  های املک و مستغلت تصميم این طریق نسبت به نگهداری یا فروش سهام شرکت

کنند زیرا در اصل  ها قضاوت می پيش بينی بازده نسبت به وضعيت این شرکت کنند. آنان از

ها و واحدهای مختلف  ها است که تخصيص منابع سرمایه به بخش بينی تفاوت در این پيش

گذاری به معنی وجود ریسک  کنند. از سوی دیگر عدم قطعيت یک سرمایه تجاری را تعيين می

يت هم در مورد خطر و هم در مورد فرصت همراه با گذاری است. عدم قطع در آن سرمایه

باشد. بنابراین  ها می احتمال از دست دادن یا افزایش بخشی یا تمام ارزش دارایی آن شرکت

های املک و مستغلت این است که چقدر این عدم  های مدیریت شرکت یکی از چالش

ها و  عيت و ریسکها علی رغم وجود عدم قط قطعيت را بپذیرند. مدیریت این شرکت

ها را به صورت موثر اداره نموده  توانند واحد اقتصادی این شرکت های وابسته به آن، می فرصت

و بدین ترتيب ظرفيت ایجاد ارزش و رشد بيشتر برای این نوع شرکت را افزایش دهد )رایلی 

 (.1385فرانک، 

ی است که بر اثر امقولههای املک و مستغلت  در شرکت و تقسيم آن اهميت سود   

کنندگان شکل گرفته است و همچنين  مدیریت و ضرورت نياز استفاده گسترش فنون کمی

ی بسياری زیادی را به آید که توجههای مالی به شمار می سود یکی از اقلم بسيار مهم صورت

                                                           
2- Real Estate Investment Trust  
1- EPS 
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 توان گفت که معمولً مهمترین معياربينی شده میخود جلب کرده است. علوه بر سود پيش

در حال حاضر نرخ بازده سهام است. این معيار به تنهایی دارای  ها این شرکتارزیابی عملکرد 

گيرد.  عملکرد مورد استفاده قرار می گذاران بوده و برای ارزیابیمحتوی اطلعاتی برای سرمایه

را  ها شرکتاین عملکرد  است و ها شرکتاین وقتی این معيار کاهش یابد، زنگ خطری برای 

زیرا ارزیابی عملکرد  ،باشداین معيار دارای محتوی اطلعاتی زیادی می .دهداسب نشان نمیمن

های  شرکتکند. فعاليت گذاران را به خوبی منعکس میبر مبنای ارزش بازار، اطلعات سرمایه

ای در نيل به اهداف تواند سهم عمدهسازمان بورس اوراق بهادار میاملک و مستغلت در 

-ی بورس اوراق بهادار، جلب سرمایهترین وظيفهاصلی»ی کينز داشته باشد. به عقيدهفوق 

 (.2005)جاکوب، « باشدگذاران با بالترین بازده سهام می

ی سهام و سود حسابداری را بر مبنای تعاریف  ی بين بازده پژوهشگران مختلفی رابطه   

د در خصوص محتوی اطلعاتی اند و بسياری از شواه مختلف سودآوری، آزمون کرده

ی مناسبی از بازده سهام  دهد که سودآوری تبيين کننده سودآوری برای توضيح بازده نشان می

شود. اطلعات  ای طولنی ميانگين گرفته می ها برای دوره است. خصوصاٌ زمانی که از داده

رشد شرکت مورد مربوط به سود سهم و سود تقسيمی به طور وسيعی در ارزیابی قيمت سهام و 

های مالی در  ترین اطلعاتی باشد که در صورت گيرد. شاید این مهم استفاده قرار می

شود.  های املک و مستغلت پذیرفته شده در بورس و ارواق بهادار نشان داده می شرکت

ها را  همچنين سود تقسيمی هر سهم یا سود نقدی، سود قابل دسترس سهامداران در این شرکت

های  دهد که به عنوان سود سهام توزیع شده است. این نسبت، تقسيم سود سهام شرکت ینشان م

سازد و تا حدودی نشان  املک و مستغلت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را منعکس می

 (. 2005ی آگاهی مدیریت در رابطه با ابهامات مربوط به سهام آتی است )کوسن دیس،  دهنده

از مسائل مهم در بازدهی  و رشد شرکت سود دریافتیینه نمایندگی، هزه طور کلی ب   

 و رشد شرکت سود تقسيمی از آنجا که هر چه. دنباش می انگذار گذاری برای سرمایه سرمایه


