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 ها مشي تقسیم سود سهام بانکها و خطمالیات

 )شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران(

 
 m.korooni@yahoo.com، محمدکاظم کرونی

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران کارشناس ارشد حسابداری دانشکده اقتصاد و حسابداری،

 s.fatahi5472@gmail.com، سعید فتاحی
 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بندرعباس کارشناس ارشد حسابداری دانشکده اقتصاد و حسابداری،

 parvizsaeedi@yahoo.com، پرویز سعیدی
 دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بندرعباساستادیار 

 

های پذیرفته شده در مشی تقسیم سود سهام بانکها بر خطهدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر مالیات -چکیده
ی پژوهش حاضر جامعه آمار .گیردرا دربر می 09تا  18های دوره زمانی تحقیق سال .بورس اوراق بهادار تهران بوده است

دهند. با ایجاد محدودیت از طریق روش حذفی تعدادی های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را تشکیل میکلیه بانک
ها ها، نشان داد که دادهها که شرایط نمونه را داشتند انتخاب گردیدند. با توجه به اینکه آزمون نرمال بودن دادهاز بانک

دهد که رابطه معناداری بین دو های تحقیق نشان میای استنباطی مناسب استفاده گردید. یافتههنرمال هستند از آزمون
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و همچنین رابطه متغیر نرخ مالیات بر درآمد و میزان تقسیم سود بانک

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران د بانکمشی تقسیم سوها بر خطمعناداری بین دو متغیر میزان سود بانک
های پذیرفته شده نیز هست و رابطه معناداری معکوس بین دو متغیر نرخ نهایی مالیات سهامدار و سیاست تقسیم سود بانک

شی تقسیم سود مها بر خطدر بورس اوراق بهادار تهران وجود داشته و در نهایت رابطه معناداری بین دو متغیر نرخ مالیات
 های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.سهام بانک

 مشی تقسیم سود، نرخ نهایی مالیات سهامدارها، خطنرخ مالیات بر درآمد، تقسیم سود، سود بانک واژگان کلیدی:

 

 مقدمه -1
ولت، مالیات است و افزون بر این، ترین نوع درآمد دترین و مناسباند که معقولدانان بر این عقیدهداقتصا

آید. همچنین، به عنوان مهمترین بازار برای انتقال های مالی به شمار میمهمترین ابزار برای اعمال سیاست
رو، مالیات را موثرترین ابزار گیرد. از ایندرآمد از گروهی از جامعه به گروه دیگر جامعه مورد استفاده قرار می

 ند.داناقتصادی دولت می
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های فروش منابع های دولت، بیشتر به درآمداز سویی دیگر کشورهایی مانند کشور ما که برای تامین هزینه

ها در بودجه دولت و انجام طبیعی تکیه دارند یا به طور کلی، تک محصولی هستند، توجه بیشتر به نقش مالیات

 های دولت، ضرورت دارد.دها در کل درآماقداماتی به منظور افزایش سهم این نوع درآمد

ای برای دریافت ممکن است انگیزه ها احتماالًهای بر پایه مالیات عقیده دارند که سازماندر هر حال فرضیه

های بیشتری از سود سهام برمبنای اصالحات مالیاتی دارند به عنوان مثال مالیات برمبنای سود سهام درآمد

که مالیات بر های سود سهام معاف از مالیات بوده در حالیمدآراین درقابلیت کم شدن در منبع را دارد بناب

گذاران شرکتی به سمت سود سهام شود بسیاری از محققین عقیده دارند که سرمایهدرآمد عمومی محاسبه می

 هاتواند نقش مورد محتاط باشد سازمانباالتر جذب شوند دلیل دیگر برای ترجیح دادن سود سهام باالتر می

گذاری منشورشان هستند )مانند نقش مورد محتاط( که از سرمایه های خاصی دراغلب مشروط به محدودیت

 کند.جلوگیری می، کنندکنند یا کم پرداخت میهایی که سود پرداخت نمیدر شرکت

ر خواهند ها تاثیرگذانآزمان برتوانند همهای سود سهام شرکتی که میدو فرضیه باال نبایستی مانند تصمیم

کند به عنوان مثال در بر مبنای نوع سازمان تمایل برای سود سهام کم یا زیاد نیز تغییر می بود دیده شوند.

 شود سود سهام قابل توزیع احتماالًه میئهای بانکداری اراهایی که تعداد سهام بیشتری توسط شرکتشرکت

های های خودشان در قالب عایدیشتری را برای وامها ایمنی بیکم خواهد بود که به این دلیل است که بانک

دهند تا بتوانند های بیمه پرداخت سود منظم و باال را ترجیح میکه شرکتکنند در حالیتثبیت شده جستجو می

های توزیع سود های رشد ممکن است بر سیاستموجودیت فرصت های نقدی خویش را تامین کنند ضمناًنیاز

ها ممکن است به هنگام در متفاوتی تاثیرگذار باشد به عنوان مثال بعضی شرکت کامالً سهام شرکتی به شکل

های رشد دوره پرداخت سود سهام را کاهش دهند و مایل به افزایش دوره پرداخت سود دسترس بودن فرصت

 ود بخشند درسهام باشند تا موقعیت اقتصادی مناسبی در بازار پیدا کنند تا ارزش بازاری سهام خویش را بهب

های ی رشد کاهش دهند تا پروژهها ممکن است سود سهام خود را در مرحلهکه دیگر شرکتحالی

 کنند.های خارجی گزاف پرهیز میبنابراین از هزینه .گذاری را از محل منابع داخلی انجام دهندسرمایه

(؛ بنابراین، ارتباط 0999ان، های مختلف، متفاوت است )الپورتا و همکارهای سود سهام در کشورسیاست

های مختلف، تفاوت دارد. این امر از عوامل متعددی از ها و محیطها و سیاست تقسیم سود نیز در کشورمالیات

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر  گیرد.های مالیاتی و .... نشات میهای قانونی و محرکجمله محدودیت

 های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.انکمشی تقسیم سود سهام بها بر خطمالیات
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 مباني نظری و پیشینه تحقیق  -2

گذاری، تصمیمات تامین مالی و تصمیمات ها در موسسات به ترتیب تصمیمات سرمایهگیریترین تصمیممهم

وسسات مربوط گیری مهم در مشود سومین تصمیمطور که مالحظه میمربوط به تقسیم سود سهام است. همان

بدیهی  شود.به سیاست تقسیم سود سهام است، یعنی درصدی از سود که به طور نقد به سهامداران پرداخت می

دهد و بر مجموع منابع تامین مالی است پرداخت سود سهام، مبلغ سود انباشته شده در موسسه را کاهش می

از  تصمیمات تامین مالی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. رو باید ارتباط آن را باگذارد، از اینداخلی آن تاثیر می

طرف دیگر تقسیم سود سهام ممکن است بر ارزش بازار سهام نیز تاثیر بگذارد، بنابراین ارتباط بین تقسیم سود 

 و ارزش بازار سهام نیز نیاز به بررسی دارد.

انباشته کردن آن به صورت  تقسیمی یا سیاست تقسیم سود رویه شرکت در پرداخت سود به عنوان سود

سیاست تقسیم سود رابطه بین پرداخت سود  باشد.گذاری مجدد در شرکت میسود انباشته برای سرمایه

بنابراین سیاست تقسیم سود بخش  کند.گذاری مجدد در شرکت را تعیین میتقسیمی به سهامداران و سرمایه

 (.02: 8909باشد )حجازی و همکاران،ها میهای بلندمدت تامین مالی شرکتمهمی از راهبرد

کنندگان از اطالعات مالی، تمایل دارند از توان شرکت در ایجاد منابع نقدی آگاهی یابند تا از استفاده

سو تصویری روشن از وضعیت کنونی شرکت به دست آورند و از سوی دیگر، بتوانند وضعیت آینده یک

نفعان یان، سود سهام نقدی به دلیل عینیت و ملموس بودن، برای ذیشرکت را مورد ارزیابی قرار دهند. در این م

رو، ها نیز دارای اهمیت است، از اینای برخوردار است. این مسئله نزد مدیران شرکتشرکت، از جایگاه ویژه

ای است که از آن با عنوان سیاست تقسیم سود یاد بخشی از توان و توجه مدیران شرکت معطوف به مقوله

 ود.شمی

گیری در مورد تقسیم سود نیز دارای دو جنبه تئوری و عملی های مهم، تصمیمگیریهمانند سایر تصمیم

است. به احتمال زیاد، نخستین نظریه در مورد ارتباط بین تقسیم سود و ارزش بازار هر سهم از جانب جان با 

یی مالی برابر با ارزش فعلی کلیه مطرح شده است. به نظر او ارزش بازار یک دارا 8019ویلیامز در سال 

هایی که های برآوردی آینده آن تحت عنوان تقسیم سود است که با توجه به آینده و سایر موقعیتپرداخت

گذار وجود دارد، تنزیل شده است. اگرچه نظریه ویلیامز براساس هدف به حداکثر رساندن سود برای سرمایه

تغییراتی در ساختار آن داده شد. از زمان ویلیامز تاکنون بسیاری از  هاریزی شده بود، ولی بعدموسسات طرح
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ها ای ارتباط بین سیاست تقسیم سود موسسات را با ارزشیابی بازار سهام آنگونهاند تا بهعلمای مالیه تالش کرده

 .تعیین کنند

ماند که به ی میگردد و درآمد ویژه باقهای مختلف کسر میاز مجموع عواید شرکت، مخارج و هزینه

هایی که باید ها و نوع هزینهگیرد. لیکن محاسبه درآمد ویژه شرکتمی های تصاعدی مشمول مالیات قرارنرخ

ها ی تشکیل شرکتی اولیهپذیر نیست. از طرف دیگر باید میان مالیات و سرمایهکسر شود به سادگی امکان

ی کمتر ی اولیههای با سرمایهای که شرکتت شود؛ به گونهتناسب معقولی برقرار گردد تا عدالت مالیاتی رعای

های مختلف ی بیشتر بپردازند. برای حل این مسائل روشی اولیههای با سرمایهمالیات کمتری نسبت به شرکت

 .شودمالی و حسابداری به کار گرفته می

ها تنظیم کنند که منافع آن کنند که قیمت و میزان تولید خود را به نحویهای بازرگانی سعی میشرکت

های مذکور از طریق افزایش قیمت کاالی خود حداکثر شود، پس همیشه این امکان وجود دارد که شرکت

مقابل افزایش  کنندگان انتقال دهند. چنانچه تقاضا برای کاالی مزبور درقسمتی از مالیات متعلقه را به مصرف

آن کاال را تهیه کنند و کاال ضروری باشد( امکان انتقال مالیات  قیمت چندان تغییر نکند )مردم مجبور باشند

 .بیشتراست

کاهد، زیرا این افتد میمی گذاری جدید به کارسرمایه ها از مقدار وجوهی که دردرآمد شرکت مالیات بر

داخت گذاری مجدد مقدار وجوهی که به عنوان مالیات به دولت پرگردد که از سرمایهنوع مالیات باعث می

شود جلوگیری به عمل آید و سود قابل توزیع بین صاحبان سهام نیز کاسته شود. واضح است که کاهش می

نتیجه وضع مالیات  انداز صاحبان سهام به علت تقلیل سود سهام که درچنین تنزل پسانداز شرکت و همپس

شود. به گذاری مؤثر واقع میش سرمایهکاه گذارد و نتیجتاً درپول و سرمایه اثر می بازار حاصل شده است، در

تعیین  گردد و درها از پرداخت مالیات معاف میها سود توزیع نشده شرکتهمین جهت در بسیاری از کشور

 .شودها نیز جانب اعتدال رعایت میدرآمد شرکت های مالیات برنرخ

رکت در محاسبه مالیات از درآمد های شبررسی قوانین مالیاتی ایران حاکی از آن است که بخشی از هزینه

های شرکت از دو قسمت تشکیل گردیده توان گفت که ساختار هزینهشرکت قابل کسر نیستند. بنابراین می

 است که عبارتند از:

 های غیرقابل وصولـ هزینه0های قابل وصول ـ هزینه8
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پرداختنی به سهامداران به عنوان  های قابل قبول و سود سهامبندی فوق هزینه بهره، جز هزینهبراساس طبقه

گردد و در نتیجه مفهومی تحت عنوان مزیت مالیاتی استفاده از های غیرقابل قبول شرکت تلقی مییکی از هزینه

 آید.بدهی بوجود می

اند که ها عالوه بر موارد فوق، قوانین مالیاتی تسهیالت دیگری را نیز فراهم نمودهدر رابطه با شرکت

هایی که ها گردند. برای مثال شرکتها به انجام برخی از اقدامات و فعالیتموجب ترغیب شرکتتوانند می

های تولیدی خود نمایند، با رعایت شرایط مذکور در قانون، از پرداخت بخشی اقدام به توسعه و تکمیل واحد

 (.848: 8912)هاشمی و محرابی،  گردنداز مالیات شرکت معاف می

(، رابطه بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در 8909) مشایخ و عبدالهی

در  نتایج تحقیق نشان داد های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند.شرکت

رابطه معنادار وجود دارد، یعنی هرچه تمرکز  دبین تمرکز مالکیت و دو معیار عملکر %09سطح اطمینان 

های یابد همچنین بین معیارمالکیت بیشتر باشد، کنترل بیشتری بر مدیران اعمال شده، عملکرد شرکت بهبود می

تواند افزایش سود عملکرد و نسبت سود تقسیمی رابطه معنادار مشاهده شد، به این معنا که بهبود عملکرد می

بطه معنادار بین تمرکز مالکیت و نسبت سود در عین حال، از نظر آماری را تقسیمی را به دنبال داشته باشد.

 تقسیمی مشاهده نشد.

گذاری و سیاست تقسیم سود های سرمایه(، طی پژوهشی ارتباط بین فرصت8910شورورزی و همکاران )

گذاری و سیاست تقسیم سود در بورس اوراق های سرمایهدر این پژوهش ارتباط بین فرصت را بررسی کردند.

های ساخت بشر ها همانند تمام پدیدههای انتفاعی و سازمانواحد د بررسی قرار گرفته است.بهادار تهران مور

گذاری بر روی های سرمایهدارای چرخه عمر هستند. پرسش اساسی در این پژوهش این است که فرصت

گردیده ای با همین مضمون های تقسیم سود تاثیر داردیا خیر؟ که این پرسش منجربه تدوین فرضیهسیاست

باشد. برای های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میاست. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت

شرکت نمونه در طی یک دوره  28آزمون فرضیات از روش ضریب همبستگی و آزمون رگرسیون خطی برای 

دهد که در حالت ن تحقیق نشان میاستفاده شده است. نتایج حاصل از ای spssافزار ساله با استفاده از نرم 6

گذاری و سیاست تقسیم سود ارتباط مستقیمی وجود دارد و همچنین بررسی صنایع های سرمایهکلی بین فرصت

گذاری و های سرمایهموید این نکته بود که در صنایع خودرو و ساخت قطعات، سیمان و کاشی بین فرصت

 .سیاست تقسیم سود ارتباط مستقیمی وجود دارد
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دهی در سیاست تقسیم سود به (، به بررسی تئوری نمایندگی و تئوری عالمت8910کرمی و همکاران )

نمایندگی و در این پژوهش، دو نگرش مختلف )یعنی تئوری  گذاران نهادی پرداختند.بررسی نقش سرمایه

باط بین سیاست تقسیم گذاران نهادی، آزموده شده است. برای آزمون ارتدر مورد سرمایه دهی(وری عالمتئت

انگر وجود سود شرکت و مالکیت نهادی، از سه مدل رگرسیون استفاده شده است. به طور کلی نتایج تحقیق بی

گذاران نهادی و سود سهام پرداختی از سوی شرکت بوده و موید تئوری یک رابطه منفی، بین سطح سرمایه

ران نهادی سبب کاهش استفاده از سود سهام به دهد که حضور سهامدادهی است. این امر نشان میعالمت

شود. همچنین براساس شواهد به دست آمده، رابطه مثبت عنوان عالمتی برای عملکرد خوب شرکت می

معناداری بین تمرکز نهادی و سود سهام پرداختنی از سوی شرکت وجود دارد که مطابق با تئوری نمایندگی 

 است.
 

 های تحقیقفرضیه -3

 نسبت سپو س آوریجماع آنها مبنای بر اطالعات تا گرددمطرح می زیر هایفرضیه تحقیق،ف اهدا هب توجه با

 گردد. اقدام هافرضیه آزمون به
 

 فرضیه اصلي تحقیق: -3-1

 های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد. مشی تقسیم سود سهام بانکها بر خطنرخ مالیات

 فرعي تحقیق: هایفرضیه -3-2

 تهران تاثیر دارد. بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هاینرخ مالیات بر درآمد بر میزان تقسیم سود بانک -8

 تهران تاثیر دارد. بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایمشی تقسیم بانکها بر خطمیزان سود بانک -0

 

 روش پژوهش -4

 رویدادیو از نظر روش علی پس کاربردی هدف حیث از که بوده توصیفی حاضر، تحقیقی تحقیق

شود بنابراین گردآوری می ها(های مالی )بانکهای تحقق یافته از صورتکه دادهو به دلیل این .باشدمی

های اقتصادسنجی و آمار های تحقیق از روشبه منظور آزمون فرضیه باشند.رویدادی مینگر و پسگذشته

های مالی حسابرسی شده های تحقیق از روی صورته گردیده است، پس از گردآوری دادهاستنباطی استفاد

 - ها که از آزمون کالموگروفها در جداول مخصوص انتقال و سپس آزمون نرمال بودن دادهها، دادهبانک
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 %09باشد فرض صفر در سطح  %9اسمیرنوف استفاده گردیده است در این آزمون سطح معناداری کمتر از 

شود، به منظور اطمینان بیشتر برای هر یک از متغیرهای تحقیق آزمون نرمال بودن انجام شد و با اطمینان رد می

اند از آزمون استنباطی شامل همبستگی و رگرسیون استفاده گردید، همچنین ها نرمال بودهتوجه به اینکه داده

واتسون بوده است، این آزمون یکی  –ون دوربین هایی که در این پژوهش انجام شده است آزمیکی از آزمون

-مناسب می 9/0تا  9/8بین  دهد و معموالًهای تشخیص فرضیه استقالل خطاها را نشان میاز مهمترین آزمون

 .باشد، که از آنها استفاده گردیده است

 

 گیری متغیرهای تحقیقنحوه اندازه -4-1
 )متغیر مستقل( مالیات -4-1-1

الیات با استفاده از متغیرهای نرخ نهایی مالیات سهامدار و نرخ مالیات بر درآمد عملیاتی در این پژوهش م

باشد. و نرخ نهایی مالیات عبارت است از می %89های مستقیم نرخ مالیات بر در آمد طبق قانون مالیات شود.می

 های مالیاتی.مالیات پس از کسر معافیت

 سته()متغیر واب سیاست تقسیم سود -4-1-2

سهام توزیع شده و شدت توزیع سود  در این پژوهش سیاست تقسیم سود با استفاده از دو متغیر سود

 .شودعملیاتی می

 سود سهام پرداختنی = سود سهام توزیع شده

 ها = شدت توزیع سودجمع سود پرداختی به کل دارایی 

 

 های فرعي تحقیق:آزمون فرضیه -5
 قیق:آزمون فرضیه فرعي اول تح -5-1

( ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر نرخ مالیات بر درآمد بر میزان تقسیم سود بانک8طبق جدول شماره )
رابطه معنی %9است. این عدد در سطح خطای  (660a.)های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برابر با 

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار سود بانکداری را بین دو متغیر نرخ مالیات بر درآمد بر میزان تقسیم 
در  H0، کمتر از پنج درصد است، فرض (sig)جا که توان بیان نمود، از آنبنابراین می دهد.تهران را نشان می

 -شود. مقدار آماره دوربین شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید میسطح خطای پنج درصد رد می
دهد که خطاها از یکدیگر باشد و این عدد نشان می( می1.627ل فوق، مقدارآن برابر )واتسون طبق جدو
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توان از شود و میمستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می
 رگرسیون استفاده کرد.

 8جدول
Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered 
Variables 
Removed 

Method 

1 Taxa . Enter 

a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: Dividend 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-Watson 

1 .660a .435 .435 .49347 1.627 

a. Predictors: (Constant), Tax 
b. Dependent Variable: Dividend 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 349.697 1 349.697 1436.031 .000a 

Residual 453.671 1863 .244   

Total 803.368 1864    

a. Predictors: (Constant), Tax 
b. Dependent Variable: Dividend 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2.748 .016  168.532 .000 

Tax .277 .007 .660 37.895 .000 

a. Dependent Variable: Dividend 
 

باشد، فرض خطی بودن رابطه بین از پنج درصد می ( کمترsig) کهو این (ANOVA) با توجه به خروجی
(، به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر B( و در ستون )8گردد. در خروجی نگاره شماره )دو متغیر تایید می

 باشد:مستقل در معادله رگرسیون ارائه شده است و این معادله به صورت زیر می

Dividend it   = 2.748+ .277. Taxi +e it 
(، آماره تی B) های این نگاره شامل معیار ضرایب ستون(، بقیه ستون8خروجی نگاره شماره )طبق 

(، است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون sig( وسطح معناداری آزمون )tاستیودنت )
(Bبا عدد صفر به کار می ،)یرود. از آنجای( ،0که در این خروجی=sigآزمون تساوی ضریب رگر ) سیون و
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-مقدار ثابت، برابر با صفر و کوچکتر از پنج درصد است. بنابراین فرض تساوی این دو ضریب با صفر رد می

 ها را از معادله رگرسیون حذف کرد.شود و نباید آن
 

 آزمون فرضیه فرعي دوم تحقیق: -5-2
 0جدول

Variables Entered/Removedb 

Model 
Variables 

Entered 

Variables 

Removed 
Method 

1 Dividenda . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: Policyofprofit 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-Watson 

1 .964a .929 .926 .02004 1.181 

a. Predictors: (Constant), Dividend 

b. Dependent Variable: Policyofprofit 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .110 1 .110 275.199 .000a 

Residual .008 21 .000   

Total .119 22    

a. Predictors: (Constant), Dividend 

b. Dependent Variable: Policyofprofit 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 7.579 .023  326.351 .000 

Dividend -.278 .017 -.964 -16.589 .000 

a. Dependent Variable: Policyofprofit 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 7.0842 7.2498 7.1996 .07086 23 

Residual -.03524 .04534 .00000 .01957 23 

Std. Predicted Value -1.628 .709 .000 1.000 23 

Std. Residual -1.759 2.263 .000 .977 23 



 
 

 9316ماه خرداد  و شش،سیشماره                                                         های مدیریت و حسابداری  ماهنامه پژوهش

 

11 
 

Variables Entered/Removedb 

Model 
Variables 

Entered 

Variables 

Removed 
Method 

1 Dividenda . Enter 

a. Dependent Variable: Policyofprofit 

 

مشی تقسیم سود ها بر خط( ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر میزان سود بانک0طبق جدول شماره )

رابطه  %9است. این عدد در سطح خطای  (964a.)های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برابر با بانک

شده در بورس اوراق های پذیرفته انکمشی تقسیم سود بها بر خطداری را بین دو متغیر میزان سود بانکمعنی

در سطح خطای پنج  H0، کمتر از پنج درصد است، فرض (sig)جا که دهد. از آنبهادار تهران را نشان می

واتسون طبق جدول  - شود. مقدار آماره دوربینشود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید میدرصد رد می

دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین باشد و این عدد نشان میمی (1.181) (، مقدارآن برابر0شماره )

توان از رگرسیون استفاده شود و میخطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می

باشد، فرض خطی بودن رابطه ( کمتر از پنج درصد میsig) کهو این (ANOVA) کرد. با توجه به خروجی

(، به ترتیب مقدار ثابت و ضریب B( و در ستون )0گردد. در خروجی جدول شماره )و متغیر تایید میبین د

 باشد:متغیر مستقل در معادله رگرسیون ارائه شده است و این معادله به صورت زیر می

Policyofprofit it = 7.579  -.278. Dividend + eit 

، آماره تی (B) این نگاره شامل معیار ضرایب ستون های(، بقیه ستون0طبق خروجی نگاره شماره )

(، است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون sig( وسطح معناداری آزمون )tاستیودنت )

(Bبا عدد صفر به کار می ،)یرود. از آنجای( ،0که در این خروجی=sig آزمون تساوی ضریب رگرسیون و )

-چکتر از پنج درصد است. بنابراین فرض تساوی این دو ضریب با صفر رد میمقدار ثابت، برابر با صفر و کو

 ها را از معادله رگرسیون حذف کرد.شود و نباید آن

 

 آزمون فرضیه اصلي تحقیق: -5-3

مشی تقسیم سود سهام ها بر خط( ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر نرخ مالیات9طبق جدول شماره )

رابطه  %9( است. این عدد در سطح خطای 812a.در بورس اوراق بهادار تهران برابر با )های پذیرفته شده بانک
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های پذیرفته شده در بورس اوراق مشی تقسیم سود سهام بانکها بر خطداری را بین دو متغیر نرخ مالیاتمعنی

 دهد.بهادار تهران را نشان می
 9جدول

Variables Entered/Removedb 

Model 
Variables 

Entered 

Variables 

Removed 
Method 

1 Taxa . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: DistributionofProfitsDividend 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-Watson 

1 .812a .659 .659 .13585 1.824 

a. Predictors: (Constant), Tax 

b. Dependent Variable: DistributionofProfitsDividend 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 66.473 1 66.473 3601.919 .000a 

Residual 34.381 1863 .018   

Total 100.854 1864    

a. Predictors: (Constant), Tax 

b. Dependent Variable: DistributionofProfitseDividend 

Coefficients a 

Model 
Un standardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 3.403 .003  1054.880 .000 

Tax .087 .000 .812 60.016 .000 

a. Dependent Variable: Distribution of Profits Dividend 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 3.2226 4.1591 3.4456 .18884 1865 

Residual -.44859 .44648 .0014 .13581 1865 

Std. Predicted Value -1.181 3.778 .0048 1.000 1865 

Std. Residual -3.302 3.287 .0059 1.000 1865 

a. Dependent Variable: DistributionofProfitsDividend 
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در سطح خطای پنج  H0کمتر از پنج درصد است، فرض  (sig)جا که توان بیان نمود، از آناین میبنابر

واتسون طبق جدول  - ود. مقدار آماره دوربینششود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید میدرصد رد می

دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین باشد و این عدد نشان می( می1.824) (، مقدارآن برابر9شماره )

توان از رگرسیون استفاده شود و میخطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می

باشد، فرض خطی بودن رابطه ( کمتر از پنج درصد میsig) کهو این (ANOVA) کرد. با توجه به خروجی

(، به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر B( و در ستون )9گردد. در خروجی نگاره شماره )بین دو متغیر تایید می

 باشد:مستقل در معادله رگرسیون ارائه شده است و این معادله به صورت زیر می
DistributionofProfitsDividend it = 3.403 + .087.Taxi + eit 

(، آماره تی B) های این نگاره شامل معیار ضرایب ستون(، بقیه ستون9طبق خروجی نگاره شماره )

، است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون (sig)سطح معناداری آزمون  ( وtاستیودنت )

(Bبا عدد صفر به کار می ،)که در این خروجی، ییرود. از آنجا(0=sig)  آزمون تساوی ضریب رگرسیون و

-مقدار ثابت، برابر با صفر و کوچکتر از پنج درصد است. بنابراین فرض تساوی این دو ضریب با صفر رد می

 ها را از معادله رگرسیون حذف کرد.شود و نباید آن

 

 گیریبحث و نتیجه -6

ها های آماری برروی آناین پژوهش تدوین گردیده و آزمون هایی که درخالصه نتایج مربوط به فرضیه

 پردازیم که به شرح شامل موارد زیر است:ها میصورت گرفته است به تفکیک به توصیف و بررسی رابطه آن

(، که به بررسی 8910) نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق دیگر که توسط شورورزی و همکاران در سال
باشد. البته نتایج تحقیق گذاری و سیاست تقسیم سود پرداختند قابل مقایسه میی سرمایههاارتباط بین فرصت

(، طی پژوهشی ارتباط بین 8910آنها با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد. زیرا شورورزی و همکاران )

های در این پژوهش ارتباط بین فرصت گذاری و سیاست تقسیم سود را بررسی کردند.های سرمایهفرصت
گذاری و سیاست تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل سرمایه

گذاری و سیاست تقسیم سود ارتباط های سرمایهدهد که در حالت کلی بین فرصتاز این تحقیق نشان می
نایع خودرو و ساخت قطعات، سیمان مستقیمی وجود دارد و همچنین بررسی صنایع موید این نکته بود که در ص

)شورورزی و  گذاری و سیاست تقسیم سود ارتباط مستقیمی وجود داردهای سرمایهو کاشی بین فرصت
(. به طور کلی نتایح تحقیق حاضر در بخش تحقیقات انجام شده خارجی با نتایج تحقیق انجام 8910همکاران، 
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-سرمایههای فرصت پژوهشی خود به برسی تأثیر که در (،0989همکاران در سال ) و شده توسط آقای ابر

باشد. البته نتایج تحقیق آنها با نتایج پرداختند قابل مقایسه می سود مشی تقسیمخط بر منابع تأمین مالی و گذاری

 و گذاریسرمایههای فرصت تأثیر به پژوهشی (، در0989) همکاران و تحقیق حاضر همخوانی دارد. زیرا ابر
 پرداختند. سود مشی تقسیمخط بر تأمین مالیمنابع 

 
 پیشنهادات تحقیق: -7
 پیشنهادات کاربردی براساس نتایج تحقیق: -7-1

با توجه به رابطه مطلوب تعیین شده برای فرضیه فرعی اول تحقیق که نتایج مربوط به آزمون فرضیه  -8
رفته شده در بورس اوراق بهادار های پذینشان دادکه نرخ مالیات بر درآمد بر میزان تقسیم سود بانک

ها که در نهایت منجر به )افزایش یا کاهش( فعالیت تهران تاثیر دارد، سعی گردد که با انجام تغییرات

ها تغیراتی بوجود آورند که این ها یا در سطح نرخ مالیات بر درآمد شرکتتغییر در سطح یا فعالیت
ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذاری هامیزان تقسیم سود بانک تغیرات بتوانند در

 مطلوبی داشته باشند یا ایجاد نمایند. 
با توجه به رابطه مطلوب تعیین شده برای فرضیه فرعی دوم تحقیق که نتایج مربوط به آزمون فرضیه  -0

اوراق بهادار های پذیرفته شده در بورس مشی تقسیم سود بانکها بر خطنشان دادکه میزان سود بانک

ها که در نهایت منجر به تهران تاثیر دارد، سعی گردد که با انجام تغییرات )افزایش یا کاهش( فعالیت
مشی تقسیم سود تواند بر خطشود که این اثر میها میتغییر در سطح یا در سطح یا میزان سود بانک

 مطلوبی داشته باشند یا ایجاد نمایند. های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذاریبانک

 

 های آتيپیشنهادهایي برای پژوهش -7-2
با توجه به گسترش روزافزون بازار سرمایه و بخصوص بازار بورس اوراق بهادار تهران و اهمیت آن، کماکان 

اهمیت باشند.  توانند باهای آینده میژوهشهای گوناگونی در این زمینه وجود دارند که برای انجام پموضوع
 شود که:بنابراین، به پژوهشگران پیشنهاد می

گذاری سهام شرکت به بررسی رابطه بین جریانات نقدی عملیاتی و سود حسابدری را برای ارزش -8
ای وجود دارد یا خیر؟ و میزان و شدت این رابطه بین این پرداخته شود. که آیا بین آن دو متغییر رابطه

باشد. و همچنین نتایج تحقیق آنها در این بخش با نتایج تحقیق حاضر مورد ر میمتغیرهای مذکور چقد

 مقایسه قرار بگیرد. 
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های های تقسیم سود را در شرکتبه بررسی رابطه بین ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیتی بر سیاست -0
ای وجود دارد یا تغییر، رابطهفعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شود. که آیا بین آن دو م

باشد. و همچنین نتایج تحقیق آنها خیر؟ و میزان و شدت این رابطه بین این متغیرهای مذکور چقدر می
 در این بخش با نتایج تحقیق حاضر مورد مقایسه قرار بگیرد. 
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