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 بیمه هاي شرکت عملکرد در با آن و رابطه تقسیمی سود
 

 1بهروز نوري

  2سید صائب موسوي
 

  چکیده
جامعه آماري  .باشد می بیمه هاي در شرکت سهم هر سود عملکرد با این پژوهش، بررسی رابطه اصلی هدف

 تحلیل از فادهاست با در ابتدا .باشد می 1394لغایت  1390سال  طی ي بیمه درها کلیه شرکتپژوهش شامل 
 در و است شده پرداخته Eviews 7افزار نرم از استفاده با متغیرها دوي به دو رابطه بررسی به پیرسون همبستگی

 مبتنی براي سنجش عملکرد، از سه معیار. اند گشته آزمون ها فرضیه چندگانه، رگرسیون تحلیل از استفاده با ادامه
 بر مبتنی ها و نسبت بازده صاحبان سهام و معیار ازده داراییحسابداري؛ سود خالص، نسبت ب اطالعات بر

) به عنوان متغیر وابسته(و از سود تقسیمی ) مستقل متغیرهاي عنوان به(توبین  Qبازار؛  و حسابداري اطالعات
دست آمده از  به عملکرد ارزیابی متغیرهاي که باشد می موضوع نتایج پژوهش حاکی از این. استفاده گردید

اما  .باشد می مستقیم نوع تأثیرگذاري از این و باشند تأثیرگذار می تقسیمی سود بر اطالعات حسابداري، طریق
  .باشد نمی تقسیمی، تأثیرگذار سود توبین بر Qمتغیر 

  هر سهم سود سهام، بازده صاحبان ها، نسبت دارایی بازده نسبت خالص، سود :کلیدي واژگان
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  مقدمه
 سـود  ایـن  از کـه  باشـد،  مـی  آنهـا  دهـی  سـود  ،مؤسسـات  ارزیابی معیارهاي سایر کنار در معیارها مهمترین از یکی

 انباشـته  سـود  عنـوان  به کردن محدود سهامداران، به بازده پرداخت کارکنان، و مدیران به پاداش منظوره ب توان می
نمـود و   اسـتفاده  مـدیریت  کـارآیی  سـنجش و  نظـر  مورد واحد براي اعتباري به عنوان آن از استفاده ها، اندوخته و

ریـزي   چرا که اگر یک واحـد تجـاري در تحصـیل سـود و برنامـه     . را رونق بخشید کار و کسب فضاي بطور کلی،
وجه نقد ناموفق بوده و قدرت باز پرداخت دیون و تعهـدات در هنگـام سررسـید و توزیـع سـود سـهام بـه موقـع را         

موسـوي و  ( ظر نبوده و تداوم فعالیـت آن زیـر سـؤال خواهـد رفـت     قطعاً قادر به نیل به اهداف مورد ن ،نداشته باشد
همچنین اخبار مربوط به تقسیم سود و تغییرات سود تقسیمی نسـبت بـه سـال هـاي گذشـته بـراي        ).1391پورعلی، 

تقسـیم  . هاي زیادي مطرح شده است ها و دیدگاه تئوري یی دارد، بطوري که در این ارتباطسهامداران اهمیت بسزا
تـرین نـوع    ولسـود نقـدي معمـ    کـه  شود میموالً به یکی از دو صورت سود نقدي و سود سهمی پرداخت سود مع

نماینـد   ي متفاوتی اتخاذ مـی ها سیاستدر توزیع سود  ها شرکت .به سهامداران است ها شرکتاز طرف انتقال بازده 
درصـد   10حـداقل  ( دي مقرر در قانوناي از پرداخت حداقل سود نق متغیر باشند و دامنه توانند میها  و این سیاست
. حتی بیشتر عایدات ساالنه به عنوان سود نقـدي را در بـر بگیرنـد    تا پرداخت تمام عایدات شرکت و )سود هر سال

شـرکت و در   فظ منافع سرمایه گذاران باعث رشدي تقسیم سود عالوه بر حها سیاستدرك و فهم عوامل مؤثر به 
خلـق ارزش و  . شـود  مـی ي شـرکت  هـا  سیاسـت جلـب رضـایت سـهامداران از     نهایت افزایش امکان سـودآوري و 

رود، بنـابراین افـزایش ثـروت     بشـمار مـی   هـا  شـرکت افزایش ثروت سهامداران در بلندمـدت از مهمتـرین اهـداف    
واحـدهاي تجـاري و    عملکـرد  گیـري  انـدازه بـراي  . سهامدارن تنها در نتیجه عملکرد مطلوب حاصـل خواهـد شـد   

 و حسـابداري  دسـته؛ معیارهـاي   دو بـه  تـوان  مـی  را ، این معیارهـا معیارهاي مختلفی ارائه شده استمدیران تاکنون 
 ارزیـابی  حسابداري هاي داده به توجه با شرکت عملکرد حسابداري، معیارهاي در. نمود تقسیم اقتصادي معیارهاي

 و موجـود  هـاي  دارایـی  سـود  کسـب  قدرت براساس شرکت عملکرد اقتصادي، معیارهاي در که حالی در شود می
 معیارهـاي در ایـن پـژوهش از    .گردد می ارزیابی سرمایه هزینه نرخ و بازده نرخ به عنایت با و بالقوه گذاري سرمایه

 )بـازار  اطالعـات  و حسـابداري  اطالعات بر مبتنی معیارهاي حسابداري و اطالعات بر مبتنی معیارهاي( حسابداري
  . ستجهت ارزیابی عملکرد استفاده شده ا

  بیان مسئله
صـنعت بیمـه بـه عنـوان     . زنـد  المللی آن را رقم مـی  در جهان امروز رشد و توسعه اقتصادي در کشوري جایگاه بین

تـرین نهادهـاي اقتصـادي مطـرح بـوده و از       هاي توسعه یافتگی از یک سو به عنوان یکی از عمـده  یکی از شاخص
از طرفـی صـنعت بیمـه بـه عنـوان یکـی از       ). 1390کریمـی،  ( دنمایـ  میسوي دیگر فعالیت سایر نهادها را پشتیبانی 

گـذاري ایفـاد    نقش موثري را در تشکیل سرمایه و سرمایه تواند میهاي مهم بخش خدمات اقتصاد کشور  زیربخش
 توجـه  بـدون  و اي وظیفـه  صنعتی آن کشور، از بیمه صنعت بر دولتی حاکم روح وجود). 1385 اسفندیاري،(نماید 

 تـوان  مـی  در بیمـه،  وکار کسب فضاي بهبود به ویژه توجه با که است ساخته مشتریان رضایت جلب و سودآوري به
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 بـه  ویـژه  توجـه  .یافـت  دسـت  نیـز  مطلـوب  سـودآوري  به گذشته مشتریان حفظ و جدید گذاران بیمه جذب ضمن
 راهـی  بمطلـو  خدمات هارائ کنار در ،بیمه هاي شرکت کار و کسب فضاي در سود کسب و وريآ سود موضوع

بـا توسـعه بازارهـاي سـرمایه نقـش معیارهـاي ارزیـابی         ). 1388آقـازاده،  ( شـد  خواهد بیمه صنعت در تحول براي
ارزیـابی عملکـرد    .تر شده اسـت  از طریق محتواي اطالعاتی موجود پرنگ ها شرکتعملکرد در انعکاس عملکرد 

بـه   توانـد  مـی گیـري عملکـرد    انـدازه . شود میف اصلی هر سازمان و یکی از وجوه مدیریت عملکرد یکی از وظای
، کریمـی ( !یابد که آیا به اهـدافش رسـیده اسـت یـا خیـر      ریف شود که توسط آن سازمان در میعنوان سیستمی تع

گیري عملکرد سازمان به عنوان ضـرورت اجتنـاب ناپـذیر بـراي تحقـق اهـداف اسـتراتژیک         امروزه اندازه .)1390
ي مـالی کـه در ایـن زمینـه اتخـاذ مـی       هـا  سیاسـت ر میزان سود تقسیمی بنگاه و ب تواند میعملکرد شرکت . شود می

گیري عملکرد موجـب پیـدایش اطالعـات مسـتند بهنگـام و بـا ارزش بـراي تصـمیم          اندازه .گذار باشدتأثیرگردد، 
هـاي سـریع در زنـدگی افـراد،      تحـوالت و دگرگـونی  . ها و سیاست تقسیم سود اسـت  گذاري گیري درباره سرمایه

عمـوم افـراد از خطـرات گریـزان بـوده و سـعی در        ایـن کـه  . ها را در معرض خطرهاي متعددي قرار داده است نآ
، در همین راستا بیمه به عنـوان یکـی از ابزارهـاي    نمایند می) از جمله تأمین امنیت مالی(جهت تأمین امنیت خویش 

دارد تـأمین امنیـت مـالی و ذهنــی    مهـم و اساسـی در دنیـاي متمـدن امـروزي نقـش بسـزایی در کـاهش ریسـک و          
پردازنـد و   موفـق سـود سـهام مـی     هـا  شرکتنشان داده است که تقریباً تمامی  ها پژوهش .)1393مهدوي و ماجد، (

زمـانی کـه   . )1390عبـدالهی،  و مشـایخ  (دهند  توجه خاصی به سیاست تقسیم سود نشان می ها شرکتمدیران مالی 
، سرمایه گذاران این تداوم و ثبـات را حـاکی از ادامـه    کند اقدام می نظمیک شرکت نسبت به اعالم سود به طور م

گـذاران نشـان دهنـد،     براي سرمایه تواند میروند عملیات عادي شرکت تلقی کرده و کاهش سود سهام اعالم شده 
تـالش مـی کنـد تـا بتواننـد از یـک        هـا  شـرکت وجود یک مشکل بالقوه در شرکت باشد به همین دلیـل مـدیریت   

هرچنـد وظیفـه و کـارکرد اصـلی صـنعت      . )1388، ستایش و غفـاري (ست، ثبات پرداخت سود استفاده نمایند سیا
گـذاري یکـی از ارکـان اساسـی      امـروزه سـرمایه   امـا گذار اسـت،   بیمه و ارائه پوشش بیمه به بیمه بیمه دریافت حق

ننـد بیمـه عمـر و فاصـله زمـانی      هـا ما  یت طوالنی مدت برخی بیمـه بخصوص با توجه به ماه. ي بیمه استها شرکت
موجود بین دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت و ضرورت حفظ قدرت خرید پول و مقابله با کـاهش ارزش آن  

  .ي بیمـه امـري اجتنـاب ناپـذیر شـده اسـت      هـا  شـرکت گذاري در  و همچنین ضرورت ایجاد ارزش افزوده، سرمایه
ذخایر فنی در اختیار دارند به عنوان دارایی سـودآور بـه کـار    گذاران را که به صورت  ي بیمه وجوه بیمهها شرکت

، مـالی  مؤسسـات بـه عنـوان    هـا  شـرکت یـن  ا. گذاري می کنند گیرند و در فعالیت هاي مناسب اقتصادي سرمایه می
 توانـد  مـی صنعتی و بازرگانی متعلق به دولـت و بخـش خصوصـی     مؤسساتوجود متراکم شده بیمه گذاران را در 

اي و نیـز کسـب ارز    در بازارهاي بـزرگ، صـنعت بیمـه در توسـعه بازارهـاي مـالی و سـرمایه       . کنند گذاري سرمایه
 تواننـد  مـی ها در شرایط رکود اقتصادي است، مشارکت مسـتمر و مـوثري    خارجی که موجب بهبود تراز پرداخت

اقل قسـمتی از مـدت بیمـه    عالوه بر وجوه شرکت، دریافت حق بیمه براي تمام یا ال). 1380پیکارجو، ( نماید دایفا
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در حال، براي ارائه خدمات مالی احتمالی در آینده و همچنین وجود فاصـله زمـانی بـین تـاریخ ایجـاد خسـارت و       
  .شود میي بیمه ها شرکتتاریخ پرداخت و تصفیه آن، موجب ایجاد ذخایر فنی در 

 هـا، نسـبت   دارایـی  بـازده  نسبتالص، سود خ(ارزیابی عملکرد  يارهایمع نیروابط ب افتنیحاضر به دنبال  پژوهش

 وابسـته  ریـ بـه عنـوان متغ  سـود هـر سـهم    مستقل و  يرهایبه عنوان متغ )توبین Qنسبت  سهام و صاحبان بازده حقوق
  .باشد می

  مرتبط  يها پژوهش
  داخلی يها پژوهش

قسیم سود، به ي تها سیاستدر پژوهشی با عنوان شناسایی عوامل تعیین کننده در ) 1384(جهانخانی و قربانی 
براي محاسبه اهرم مالی از نسبت ارزش دفتري  در این پژوهش .اشاره نمود ها سیاستنقش اهرم مالی در آن 

یی که داراي اهرم مالی و ها شرکتوي نشان داد که  ها پژوهشنتایج . گردیدبدهی به ارزش روز شرکت استفاده 
زیرا در مقابل تأمین مالی . اال تمایلی به توزیع سود ندارندبواسطه برخورداري از ریسک ب باشند میعملیاتی باالیی 

  .باشند میاز منابع خارجی با محدودیت بیشتري مواجه 
 در هشد  پذیرفته  يها     شرکت در ينقد دسو تقسیم و  دعملکر  بین  بطهرا سیربر  به )1384( چاالکی و ديعتماا

 يها داده ،تحقیق  افهدا به ستیابید رمنظو     به هاآن.  ندختداپر 77- 81 يها سال طی انتهر داربها اوراق رسبو
 تقسیمی دسو و دعملکر یابیارز يهارمعیا انعنو به عملیاتی ينقد      نجریا و  سهم هر دسو ،عملیاتی دسو  به  طمربو

 نگرسیور طریق از  یهمبستگ  تحلیل روش از  دهستفاا  با  را انتهر داربها اوراق رسبو  در      هشد پذیرفته يها شرکت
 ينقد دسو  تقسیم      و دعملکر بین که داد ننشا ،تحقیق تفرضیا نموآز از حاصل نتایج. ندداد ارقر  نموآز      ردمو
 یعنی. دارد دجوو دار معنی بطهرا ،نددار     تعلق  آن به که صنعتی  به  توجه  ونبد ،مطالعه  ردمو  يها شرکت کلیه در

 شتهدا  را  شرکتی  مسها  خرید  قصد مسها دسو از حاصل مددرآ      از  رداريبرخو فهد با ارذسرمایهگ یک چنانچه
     دسو  انمیز آوردبر در يکلید ملاعو انعنو به عملیاتی نقد نجریا و عملیاتی دسو ،سهم     هر دسو به  نداتو می ،باشد

                                                                                                                                       .نماید توجه شرکت هیندآ  تقسیمی 
ي پذیرفته شده ها شرکتبررسی سودمندي میزان سود تقسیمی بر عملکرد  یپژوهشدر  )1388(غفاري  ستایش و

 هشوپژ يها فرضیه نموآز از حاصل نتایج        . تندپرداخ 1386الی  1381هاي  در بورس اوراق بهادار آن در سال
 ونبد ،مطالعه ردمو يها شرکت کلیه در دعملکر    یابیارز يهارمعیا و تقسیمی دسو انمیز بین که هددمی ننشا

 محاسبه همبستگی ضریب به توجه با چند هر دارد،     دجوو دار معنی بطهرا ،نددار تعلق آن به که صنعتی به توجه
                                           .ددگر می یابیارز ضعیف سطح در بطهرا ینا هشد

 92اهرم مالی، سیاست تقسیم سود و سودآوري بر ارزش آتی شرکت در  تأثیربه ) 1389(هاشمی و اخالقی 
دار بین  و معنی دهد که رابطه مثبت این پژوهش نشان می. اند شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته

همچنین بین متغیرهاي مورد بررسی با . اهرم مالی، سیاست تقسیم سود و سودآوري با ارزش شرکت وجود دارد
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هاي پژوهش احتمال افزایش  عالوه بر این با توجه به یافته. دار وجود دارد ارزش آتی شرکت رابطه مثبت و معنی
  .مالی، سیاست تقسیم سود و سودآوري بیشتر استهاي اهرم  در ارزش آتی شرکت با باال رفتن نسبت

ذیرفته شده در پي ها شرکتبه بررسی اثر اهرم شرکت بر سیاست تقسیم سود در ) 1390(بنی مهد و اصغري 
اي ندارد  نتایج این پژوهش حاکی از آن است که نسبت اهرمی با تقسیم سود رابطه. بورس اوراق بهادار پرداختند

  .دار و مثبتی با تقسیم سود دارد نییان نقدي عملیاتی رابطه معاما اندازه شرکت و جر
 سیاست و شرکت عملکرد مالکیت تمرکز بین رابطه با عنوان بررسی یپژوهشدر ) 1390( عبدالهیمشایخ و  

تا  1380شرکت در سال هاي  64تهران تعداد  بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته يها شرکت در سود تقسیم
 درصد، 5 باالي عمده سهامداران مالکیت درصد از استفاده با مالکیت تمرکز .د بررسی قرار دادندرا مور 1388

 تقسیمی سود نسبت از استفاده با سود تقسیم سیاست و توبین Q و ROA، ROE معیار سه از استفاده با عملکرد
)DPS/EPS (عملکرد معیار دو و مالکیت تمرکز بین% 95 اطمینان سطح در داد نشان پژوهش نتایج. شد سنجیده 

 مدیران بر بیشتري کنترل باشد، بیشتر مالکیت تمرکز هرچه یعنی دارد؛ وجود معنادار رابطه توبین Q و ROE یعنی
 سود نسبت و توبین Q و ROA عملکرد معیارهاي بین همچنین. یابد می بهبود شرکت عملکرد شده، اعمال

 دنبال به را تقسیمی سود افزایش تواند می عملکرد بهبود که معنا ینا به شد؛ مشاهده معنادار اي رابطه تقسیمی
               .باشد داشته

  خارجی يها پژوهش
 ارزش  به  تقسیمی  دسو     اريگذ سرمایه يها حطر یاآ که ختداپر مسئله ینا سیربر به) 1998( سچنکو و رساپو

. ختداپر مسئله ینا سیربر به فرضیه رچها  نموآز      با يو ؟خیر یا شوند می منجر آن ییراکا و شرکت ايبر فرینیآ
 دسو اريگذ سرمایه يها حطر يگیرربکا در يبیشتر  لحتماا ، گترربز     يها شرکت که ستا آن از حاکی نتایج

    يها حطر از که ییها شرکت  بین  اريگذ ارزش در تیوتفا هیچ همچنین. نددار  دخو  ییراکا     یشافزا ايبر تقسیمی
                                                                                               .ستا  هنشد  یافت       ،ندا دهکر دهستفاا توبین  Q  عامل از که ییها شرکت سایر و تقسیمی  دسو  اريگذ سرمایه 

 هیندآ معالا به طمربو دعملکر نموآز     سیلهو به ،سیمیتق دسو يها لسیگنا سیربر به )2002(  رانهمکا و  راگکا
 ردمو دوره  سه  ايبر معالا یخرتا به یکدنز را زاربا هشد      تعدیل  ديغیرعا  زدهبا نهاآ رمنظو بدین. ختندداپر آن

. ندداد  اررق  نموآز  ردمو آن از بعد لسا پنج و معالا لسا در را مالی دعملکر     سپس و داده ارقر تحلیل و تجزیه
 دسو     سطح. داد کاهش را تقسیمی دسو هید عالمت ضفر  به طمربو رعتباا ،مطالعه ینا در همدآ     بدست هداشو

 دسو کاهش و نیست رگازسا     مالی تامین يها سیاست و  اريگذ  سرمایه يهازنیا با ها شرکت ینا فعلی تقسیمی
                                                                                             .دگیر ارقر مدنظر تیآ دعملکر یشافزا     جهت در یکل مالی سیاست  یک  انعنو به نداتو می تقسیمی

 دعملکر روي بر شرکت رساختا     و دسو تقسیم يها سیاست ،مالی تامین يها سیاست تاثیر سیربر به) 2008( حمدا
 مزیت ینا فاقد شرکت و باشد شدر فرصت دارايشرکت  که حالتی دو در توبین Q   متغیر  از هدستفاا با شرکتها

 که ستا آن بیانگر 2002 تا 1999 يها سال  بین  رالالمپواکو شرکت  100 مطالعه از حاصل نتایج. ختداپر ،باشد
 ینا     لیو هستند ها شرکت دعملکر يرو بر اي هبالقو تاثیر داراي دسو تقسیم يها سیاست و مالی     تامین يها سیاست
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. دبو هداخو سمعکو     شدر هبالقو يها فرصت دنبو حالت در شرکت مالی تامین يها سیاست ردمو  در  تاثیر
                                                                                               . ستا  شتهاند هشوپژ     دوره در شرکت  دعملکر  روي بر داريمعنا تاثیر سرمایه رساختا همچنین

 يها شرکت در رنتظاا ردمو انمیز     به نسبت زادما تقسیمی دسو ختداپر سیربر و یابیارز به )2008( رانهمکا و هاندلین 
 يهزینهها کاهش نهمچو ملیاوع به زادما تقسیمی  دسو  ختداپر     که سیدندر نتیجه  ینا  به نناآ .ختندداپر اريگذ سرمایه

 يها بدهی     ختداپرزبا در شرکت ناییاتو همچنین و مسها خریدزباطرح  ايجرا ،تر يقو عملیاتی     دعملکر ،نمایندگی
 در يپذیرفنعطاا باعث بانکی تمد    هکوتا يهاوام از دهستفاا و تحصیل.  ستا  بستهوا سیدرسر در بانکی تمد هکوتا
                                                                                         .دشو می شرکتها مدیریت توسط دسو تقسیم يها سیاست تعیین

  پژوهش اهداف
 ها شرکت مالی هاي گزارش توانند می دهندگان اعتبار و گذاران سرمایه ،پژوهش این از حاصل نتایج از استفاده با
 بررسی در را آنها پژوهش این دیگر، عبارتی به. نمایند تحلیل و تجزیه خود هاي گیري تصمیم جهت تر آگاهانه را

ي بیمه بر اساس معیارهاي از پیش ها شرکتزیرا هر ساله  .نماید می یاري اطالعات بودن مربوط از بهتر چه هر
هاي این  موارد بررسی شده در فرضیه بندي و عدم توجه به که تکیه تنها بر این رتبه شوند میبندي  تعیین شده، رتبه

   .باشد می که فاقد کارایی الزم شود هاي گیري موجب تصمیم تواند میپژوهش، 
  پژوهششناسی روش 
، بـه بررسـی   هـا  شـرکت هـاي مـالی گذشـته     که بر اسـاس داده  باشد میزمانی، پس رویدادي  حاضر از نظر پژوهش

تحلیلی بـوده کـه    پژوهشهمچنین یک . باشد میی کاربردي وهشپژ، )ماهیت(از لحاظ هدف . پردازد ها می فرضیه
پـردازیم و بـراي کشـف ارتبـاط      مـی  هاي هایی به آزمون فرضیه هاي به دست آورده و بیان فرضیه هبا استفاده از داد

هـاي بـه دسـت آمـده از      شـامل داده  پـژوهش اطالعـات ایـن    .ه اسـت بین دو متغیر از روش هبسـتگی اسـتفاده شـد   
هـاي   که با مراجعه به پایگـاه  باشد میدر بورس اوراق بهادار تهران  پذیرفته شدهبیمه ي ها شرکتمالی هاي  گزارش

هـا فـراهم    شده تا مبنایی براي آزمـون فرضـیه   برآورد پژوهشهاي  اطالعاتی استخراج، محاسبه و بر اساس آن مدل
طریـق نـرم افزارهـاي ره آورد     از وهشپـژ هـاي   به منظور بررسـی فرضـیه   ها شرکتهاي خام مورد نیاز  داده .گردد
جهـت تجزیـه و    انتقـال و  اکسـل بـه صـفحه گسـترده    ،  گردآوري شده و پس از مقایسه و رفع عدم هماهنگی نوین

  .منتقل گردید Eviews 7افزار  به نرم نهایی تحلیل
. باشـد  یمـ  1394لغایـت   1390در طـی دوره زمـانی    بیمه خصوصی يها شرکتکلیه ، شامل پژوهشآماري  جامعه

محـدودیت زیـر را نظـر     سـه  ،پـژوهش و مشـخص نمـودن نمونـه     ها از جامعـه مزبـور   آوري دادهدالبته به منظور گر
  :ایم گرفته

  باشد،  ماه اسفند 29 به منتهی بایستی می پژوهش، نتایج مقایسه قابلیت افزایش جهت به مالی، سال پایان .1
 تهـران درج  اوراق بهادار بورس در شده پذیرفته يها شرکت ستفهر در 1/1/1390 از قبل تا ،ها شرکتعناوین  .2

  باشند، گردیده
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بطور کامل ارائه و  دوره پژوهشبراي  ها شرکتهاي مالی حسابرسی شده  اطالعات مالی مورد نیاز و صورت .3
   .ددر دسترس باش

 - سال 85رکت موجود و ش 21از  بیمهشرکت  17 شامل پژوهشنمونه  هاي در نظر گرفته؛ با عنایت بر محدودیت
  .باشد میشرکت 
  پژوهش هاي و مدل ها فرضیه

  .وجود دارد معناداررابطه  سود هر سهمو  سودخالصبین  -1

0 1 2 3 4 5EPS S A C W L             
  .وجود دارد معناداررابطه  سود هر سهمو  ها دارایینسبت بازده بین  - 2

0 1 2 3 4 5EPS D A C W L             
  .وجود دارد معنادار رابطه سود هر سهمو احبان سهام نسبت بازده حقوق صبین  - 3

0 1 2 3 4 5EPS H A C W L             
  .وجود دارد معناداررابطه  و سود هرسهم نسبت کیو توبینبین  - 4

0 1 2 3 4 5EPS K A C W L             
EPS  =،متغیر وابسته سود هر سهم  

0  =عرض از مبدا،  
S  =،متغیر مستقل سودخالص  
D  =ها دارایی بازده متغیر مستقل نسبت،  
H  =سهام، صاحبان حقوق بازده متغیر مستقل نسبت  
K  =توبین، کیو متغیر مستقل نسبت  
A  =دارایی، متغیر کنترلی لگاریتم  
C  =نقد، وجه متغیر کنترلی موجودي  
W  =گردش، در متغیر کنترلی سرمایه  
L  =مالی، متغیر کنترلی اهرم  
  =خطاي مدل.  

  وابستهر متغی
 قابل زیان یا خالص سود تقسیم با باید) پایه سود( سهم هر سود. باشد می )EPS(سود هر سهم ، پژوهشمتغیر مستقل این 

 ارائه سهم، هر سود هدف. شود محاسبه دوره طی عادي سهام تعداد موزون میانگین بر عادي سهام صاحبان به انتساب
 سازمان( است گزارشگري دوره طی تجاري واحد عملکرد از ديعا سهم هر منافع گیري اندازه براي شاخصی

  ).30 شماره حسابداري استاندارد حسابررسی،
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  مستقلهاي متغیر
 تحقق هاي هزینه و درآمدها بر مبتنی حسابداري سود: سودخالص -1 :ازند عبارت پژوهشاین  مستقلهاي متغیر
 در و شده شناسایی حسابداري، شده پذیرفته اصول و مفاهیم اساس بر مالی دوره یک طی در که است اي یافته

 بازده نسبت - 2 باشد شرکت عملکرد ارزیابی براي روشی تواند می سود میزان. شود می آورده مالی هاي گزارش

 نشان سود تحصیل جهت در موجود منابع گرفتن بکار در را مدیریت کارایی میزان نسبت این :)ROA( ها دارایی
 شرکت مدیریت ارزیابی براي بالقوه گذاران سرمایه یا و موجود گذاران سرمایه توسط اغلب رمزبو نسبت. دهد می

 سود جاي به( مالیات  بهره کسر از قبل ویژه سود از استفاده با ROE نیز و ROA آنکه وجود با. شود می استفاده
شده از جمله  انجام لعاتمطا اغلب در کناما. گیرد قرار استفاده مورد محاسبات در است ممکن نیز) خالص

 استفاده الذکر فوق شکل از خالص، سود به مربوط اطالعات به آسانتر دسترسی لحاظ به نظر، پژوهش مورد
 حسابداري معیارهاي از یکی سهام صاحبان حقوق بازده :)ROE( سهام صاحبان حقوق بازده نسبت -3.شود می

 سهام صاحبان حقوق بر عادي سهام صاحبان به قمتعل خالص سود تقسیم حاصل از باشد می عملکرد سنجش
 شده گذاري سرمایه نقد وجود از حاصل بازده دهنده نشان نسبت این. آید می بدست) آن متوسط یا( عادي

 بنگاهی. دهد می نشان وجوه این بکارگیري در را مؤسسه مدیریت توانایی و بوده شرکت در عادي سهام صاحبان
 Q نسبت: توبین Q نسبت - 4.باشد میدارا  را نقد وجه ایجاد توانایی ذاتاً است، باالیی ROE نسبت داراي که

 بر ها دارایی بازار ارزش تقسیم حاصل از که باشد می ها شرکت عملکرد گیري اندازه ابزارهاي از دیگر یکی توبین
 ها تحلیل و زیهتج در توبین جمیز آقاي توسط نسبت این. آید می بدست ها داریی جایگزینی شده تمام بهاي

 از مطالعات بیشتر در .شد مطرح 1978 سال در گذاري سرمایه هاي فعالیت آینده بینی پیش منظور به کالن اقتصاد
 آن ساده مدل از شده، یاد کسر مخرج و صورت به مربوط محاسبات دشواري لحاظ به موردنظر، پژوهش جمله

 شده جمع ها بدهی دفتري ارزش با سهام صاحبان حقوق ارباز ارزش توبین، Q شده ساده مدل در. گردید ستفادها
 باال بسیار آن شده ساده مدل و توبین Q بین همبستگی. شود می تقسیم ها دارایی دفتري ارزش بر حاصل و

 نمودند محاسبه دو آن بین را درصد 97 همبستگی ضریب) 1999( پرویت و چانگ که اي به گونه باشد، می
  ).1389مشکی، (

  ي کنترلیمتغیرها
 لـذا، . کنـد  مـی  بـروز  تصـریح  خطاي مشکل ،)مستقل متغیر بعنوان( تنهایی به هاي ارزیابی عملکردمعیار از استفاده

، هـا  دارایـی  لگـاریتم : شـامل  پـژوهش متغیرهـاي کنترلـی ایـن    . نمـاییم  مدل پـژوهش مـی   وارد را کنترلی متغیرهاي
مـورد نیـاز جهـت     هـاي  داده. باشـند  مـی  و اهـرم مـالی   ها دارایی /سرمایه در گردش ،ها دارایی / نقد وجهموجودي 

، محاسـبه و  اکسـل و با انتقال به صفحه گسـترده   آوري جمع بیمهي ها شرکتاز ترازنامه  ،متغیرهاي کنترلیمحاسبه 
  .اند گذاري شده جاي پژوهشهاي  در مدل
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 پژوهشهاي  یافته
  آمار توصیفی

هـا را دربـاره متغیرهـاي     ایـن آمـاره  ) 1(جـدول  . دهـد  تشـکیل مـی  آمار توصیفی بخشی از تجزیه تحلیـل محقـق را   
  :دهد ارائه می پژوهش 

  
  آمار توصیفی آزمون نتایج): 1( جدول

 اهرم

  مالی
  

 سرمایه

 در

 /گردش

  ها دارایی

 موجودي

 /نقد وجه

  دارایها 

 لگاریتم

 دارایی
 کیو

  توبین

 بازده

 حقوق

 صاحبان

  سهام

 بازده

 ها دارایی
 سودخالص

 هر سود

 سهم
 متغیرها

 آماره ها

 میانگین 281.26 223556 0.034 0.07 1.16 6.69 0.048 0.632 0.785

انحراف  291.97 257967 0.036 0.723 0.346 0.466 0.047 0.138 0.179
 معیار

0.737 0.598-  2.54 0.910-  2.936 7.638-  2.030-  0.241 0.436-   چولگی 

  کشیدگی 7.615 6.292 10.977 64.94 14.790 3.812 11.335 4.389 14.647

 جارك برا 78.14 39.21 283.83 14417 614.56 14.089 337.53 11.90 488.18

 احتمال 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

تعداد  85 85 85 85 85 85 85 85 85
 مشاهدات

رد نرمال یا غیر صیفی داشت، قضاوت در موتوان از جدول آمار تو اي که می بی شک یکی از مهمترین استفاده
ها از  دهد که احتماالً داده نشان می 2و کشیدگی 1مشاهده مقادیر ارائه شده براي چولگی. داده ها استنرمال بودن 

هاي داراي  هداد ،کنند، که با توجه به نتایج آزمون جارك برا و احتمال ارائه شده توزیع غیر نرمال پیروي می
  .گیرد می صورت ها دادهبا توجه به حد مرکزي  ها فرضیهاز این رو آزمون  .مال استتوزیع غیر نر

  
  

                                                                                                                                                                                              
1  - Skewness 

2  - Kurtosis 
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  بررسی همبستگی متغیرها
  متغیرها همبستگی آزمون نتایج): 2( جدول

correlation 

 سود

 هر

 سهم
 سودخالص

 بازده

 ها دارایی

 بازده

 حقوق

 صاحبان

  سهام

 کیو

  توبین
 لگاریتم

 دارایی

 موجودي

  /نقد وجه

  ادارایه

 سرمایه

 در

 /گردش

  ها دارایی

 اهرم

  مالی

 هر سود

 سهم

correlation 
1 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

Probability 

 سودخالص
correlation 0.52 

1 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
Probability 0.001 

 بازده

 ها دارایی
correlation 0.71 0.59 

1 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

Probability 0.001 0.001 
 بازده

 حقوق

 صاحبان

  سهام

correlation 0.50 0.45 0.54 
1 ----- ----- ----- ----- ----- 

Probability 0.001 0.001 0.001 

  توبین کیو
correlation 0.20-  0.130-  0.07-  0.05-  

1 ----- ----- ----- ----- 

Probability 0.05 0.23 0.46 0.63 

 لگاریتم

 دارایی
correlation 0.04-  0.49 0.14-  0.006-  0.20 

1 ----- ----- ----- 
Probability 0.71 0.001 0.17 0.95 0.06 

 موجودي

  /نقد وجه

  دارایها

correlation 0.056 0.21-  0.045 0.030-  0.065 0.28 

1 ----- ----- 
Probability 0.60 0.05 0.68 0.78 0.55 0.008 

 در سرمایه

 /گردش

  ها دارایی

correlation 0.12-  0.126 0.152-  0.117-  0.02 0.244 0.22 
1 ----- 

Probability 0.24 0.24 0.16 0.28 0.85 0.02 0.038 

-correlation 0.141  مالی اهرم  0.146-  0.54-  0.14-  0.13 0.29 0.08 0.36 
1 

Probability 0.19 0.17 0.001 0.17 0.22 0.006 0.45 0.007 

که  همان طور. اي وجود دارد با توجه به نتایج آزمون همبستگی بین متغیرهاي مورد بررسی همبستگی قابل توجه
درصدي وجود دارد و  71همبستگی  ها دارایی در جدول فوق قابل مشاهده است بین نسبت سود هر سهم و بازده

  .باشد مینوع رابطه مستقیم  ،با توجه به مثبت بودن ضریب همبستگی
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درصدي وجود دارد و با توجه به مثبت  50همبستگی  صاحبان حقوق همچنین بین نسبت سود هر سهم و بازده
  .باشد مینوع رابطه مستقیم  ،بودن ضریب همبستگی

  متغیرها) استایی(آزمون مانایی
. است که براي بررسی مانایی متغیرها مورد استفاده قرار می گیرد آزمون هایییکی از سودمندترین  ADFآزمون 

را محاسبه  ADFدرصد و همچنین مقدار آزمون  10و  5، 1این آزمون مقدار بحرانی مربوط به سه سطح 
) درصد است 5 مالك پژوهشدر این (از مقدار بحرانی  ADFاگر قدر مطلق محاسبه شده آزمون . نماید می

  .ستا مانازمانی ها  و سري شود میمبنی بر نامانایی رد  H0بزرگتر باشد، فرضیه 
  

  )فولر تعمیم یافته –آزمون دیکی (نتایج آزمون مانایی متغیرها ): 3(جدول 

Prob 
t-Statistic آماره ها  

 Test critical values  متغیرها
5% level  ADF test statistic  

 سهم هر سود 6.267 2.896 0.001
 سودخالص 4.331 2.896 0.001

 ها دارایی بازده  8.05 2.896 0.001

0.001 
 صاحبان حقوق بازده  3.262 2.896

  سهام
  توبین کیو  6.447 2.896 0.001
 دارایی لگاریتم  4.834 2.896 0.001

0.001 
  /نقد وجه موجودي  6.896 2.896

  دارایها

0.001 
 /گردش در سرمایه  5.472 2.896

  ها دارایی
  مالی اهرم  9.119 2.896 0.001

فـولر تعمـیم یافتـه از     _و از آنجایی که قدر مطلق مقادیر محاسبه شده توسط آزمـون دیکـی    )3(با توجه به جدول 
تـوان بیـان    و می باشند میمانا  ه زمانی ها و سري شود میمبنی بر نامانایی رد  H0مقادیر بحرانی بزرگتر است، فرضیه 

همچنین احتماالت محاسبه شده نیـز بیـانگر تاییـد    . باشد میود که آزمون فرضیه و رگرسیون انجان شده کاذب ننم
  .است زمانی ها  فرضیه مانایی سري
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  ها فرضیهآزمون 
  آزمون فرضیه اول

 بین سود خالص و سود هر سهم رابطه معنادار وجود دارد. 

لیمر شده  fبا استفاده از آزمون  panelیا   pooledخاب مدل جهت آزمون فرضیه اول ابتدا اقدام به تشخیص انت
است، سپس براي تعیین و انتخاب یکی از دو الگوي اثرات ثابت یا اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده شده 

  .که نتایج حاصل از آن در جدول زیر قابل مشاهده است
  

  لیمر و هاسمن فرضیه اول fنتایج آزمون ): 4(جدول 
متغیر نام 

 وابسته
نام متغیر 

  مستقل
آزمون احتمال 

f لیمر  
احتمال آزمون 

 هاسمن
Cross-sections 

 fixed 0.008  0.01 سود خالص سود هر سهم

  
قابل مشاهده است از مدل ترکیبی و با اثرات  )4(لیمر و هاسمن که در جدول شماره  f با توجه به نتایج آزمون
  .نین نتایج آزمون همخطی نیز در زیر قابل مشاهده استهمچ. شود میثابت و تصادفی استفاده 

  
  نتایج آزمون همخطی): 5(جدول 

  Uncentered VIF  Centered VIF متغیرها
 1.534 5.701 سود خالص

ها داراییلگاریتم   7.10 1.66 
ها دارایی/موجودي وجه نقد  5.31 1.12 
ها دارایی/سرمایه در گردش  6.27 1.23 
  1.40  8.56 اهرم مالی

 عـدم  دهنـده  نشـان  باشـد  مـی  1بزرگتـر از   Centered VIFبا توجه به نتایج آزمون همخطی و از آنجایی که آماره 
  . است همخطی وجود
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 آزمون مدل اول 
 اول مدل آزمون نتایج): 6( جدول

 متغیرها ضرایب tآماره   احتمال

 سود خالص 0.231 7.32 0.001

0.001 3.2 -  479.5 - ها یدارایلگاریتم    

ها دارایی/موجودي وجه نقد 1241 1.87 0.06  

0.83 0.21 -  65.84 - ها دارایی/سرمایه در گردش   

0.89 0.133 -  29.182-  اهرم مالی 

Cross-sections fixed 

2.12 Durbin-Watson 
stat 

0.58 R-squared 

0.001 Prob(F-statistic) 0.55 Adjusted R-squared 

4.305 F-statistic 

خـالص   براي متغیـر سـود  سطح معناداري  که مقدار دهد ج آزمون مدل اول با استفاده از مدل پانل دیتا  نشان میتاین
 فرضـیه  و رابطـه معنـادار وجـود دارد   بین سـود خـالص و سـود هـر سـهم      لذا  است 0.001و به میزان  0.05کمتر از 
 بـدین معنـی کـه بـا افـزایش سـود       .مستقیم اسـت  عاز نورابطه این ، Tبا توجه به مثبت بودن آماره . شود می پذیرفته

  .یابد افزایش میمیزان سود نقدي هر سهم خالص، 
ي هـا  دادهآماره دوربین واتسون کـه بیـانگر وجـود خـود همبسـتگی در       ،ها فرضیهاست که در آزمون  ذکرالزم به 
تـوان نتیجـه گرفـت     مـی  لـذا . است 2.12 که در فرضیه اول برابر با باشد 2.5تا  1.5می بایست بین  ،باشد میتابلویی 

نتایج مربوط به ضریب تعیین تعدیل شـده کـه نشـانگر    . وجود ندارد ها فرضیهکه مشکل خود همبستگی در آزمون 
این مقدار نشان دهنـده آن اسـت   . باشد می درصد 55، پذیري متغیر وابسته از تغییرات متغیر مستقل استتأثیرمیزان 

  .است سود خالصناشی از هر سهم  سود چه مقدار از تغییرات که؛
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  آزمون فرضیه دوم
  و سود هر سهم رابطه معنادار وجود دارد ها داراییبین نسبت بازده. 

لیمر شده  fبا استفاده از آزمون  panelیا   pooledجهت آزمون فرضیه دوم ابتدا اقدام به تشخیص انتخاب مدل 
اثرات ثابت یا اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده شده  است، سپس براي تعیین و انتخاب یکی از دو الگوي

  .که نتایج حاصل از آن در جدول زیر قابل مشاهده است
  

  لیمر و هاسمن فرضیه دوم fنتایج آزمون ): 7(جدول 
نام متغیر 

 وابسته
آزمون احتمال   نام متغیر مستقل

f لیمر  
احتمال آزمون 

 هاسمن
Cross-sections 

 سود هر سهم
بازده نسبت 

ها دارایی  
0.001  0.64 random 

قابل مشاهده است از مدل ترکیبی و با اثرات  )7(لیمر و هاسمن که در جدول شماره  f با توجه به نتایج آزمون
  .همچنین نتایج آزمون همخطی نیز در زیر قابل مشاهده است. شود میثابت و تصادفی استفاده 

  
  نتایج آزمون همخطی :)8(جدول 

  Uncentered VIF  Centered VIF متغیرها
ها دارایینسبت بازده   5.745  1.43 

ها داراییلگاریتم   6.67 1.19 
ها دارایی/موجودي وجه نقد  5.3  1.12 
ها دارایی/سرمایه در گردش  6.9 1.22 
  1.68  5.25 اهرم مالی

 عدم دهنده نشان باشد می 1بزرگتر از  Centered VIFبا توجه به نتایج آزمون همخطی و از آنجایی که آماره 
  . است همخطی وجود

  
  
  
  
  
  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 آزمون مدل دوم 
 دوم مدل آزمون نتایج): 9( جدول

 متغیرها ضرایب tآماره   احتمال

ها دارایینسبت بازده  7698 11.79 0.001  
0.889 0.139 -  8.277 - ها داراییلگاریتم    

0.79 0255 115.36 
موجودي وجه 

ها دارایی/نقد  

0.20 1.266 -  227.48- ها دارایی/سرمایه در گردش   

 اهرم مالی 700 4.35 0.001

Cross-sections random 

1.97 Durbin-Watson 
stat 

0.65 R-squared 

0.001 Prob(F-
statistic) 

0.63 Adjusted R-squared 

30.35 F-statistic 

دهد کـه بـین نسـبت     نشان می 0.001 اداريمعن سطح به توجو و باتایج آزمون مدل دوم با استفاده از مدل پانل دیتا ن
، Tتوجـه بـه مثبـت بـودن آمـاره       بـا . شـود  میو فرضیه پذیرفته  رابطه معنا دار وجود داردو سود هر  ها داراییبازده 
  .یابد ، سود هر سهم افزایش میها داراییبدین معنی که با افزایش نسبت بازده  .مستقیم است از نوعرابطه 

تـوان نتیجـه گرفـت کـه مشـکل خـود همبسـتگی در         مـی  لذا باشد می 1.97براي فرضیه دوم  آماره دوربین واتسون
دهد که چـه مقـدار    مقدار نشان می این .باشد می درصد 63ضریب تعیین تعدیل شده . وجود ندارد ها فرضیهآزمون 

 درصـد  58 اول فرضـیه  شـده  تعـدیل  تعیـین  ضـریب  .اسـت  ها دارایینسبت بازده تغییرات سود هر سهم ناشی از  از
  .باشد می سهم هر سود اب خالص سود به نسبت ها دارایی بازده متغیر بیشتر همبستگی شدت دهنده نشان که است
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  آزمون فرضیه سوم
 بین نسبت بازده حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم رابطه معنادار وجود دارد. 

لیمر شده  fبا استفاده از آزمون  panelیا   pooledجهت آزمون فرضیه سوم ابتدا اقدام به تشخیص انتخاب مدل 
است، سپس براي تعیین و انتخاب یکی از دو الگوي اثرات ثابت یا اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده شده 

  که نتایج حاصل از آن در جدول زیر قابل مشاهده است
  

  لیمر و هاسمن فرضیه سوم fنتایج آزمون ): 10(جدول 
نام متغیر 

 تهوابس
آزمون احتمال   نام متغیر مستقل

f لیمر  
احتمال آزمون 

 هاسمن
Cross-sections 

 سود هر سهم
نسبت بازده حقوق 

 صاحبان سهام
0.048  0.32 random 

قابل مشاهده است از مدل ترکیبی و با اثرات  )10(لیمر و هاسمن که در جدول شماره  f با توجه به نتایج آزمون
  .همچنین نتایج آزمون همخطی نیز در زیر قابل مشاهده است. شود یمثابت و تصادفی استفاده 

  نتایج آزمون همخطی): 11(جدول 
  Uncentered VIF  Centered VIF متغیرها

 1.032  1.04 نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
ها داراییلگاریتم   4.98 1.197 

ها دارایی/موجودي وجه نقد  2.30  1.126 
اه دارایی/سرمایه در گردش  2.084 1.224 

  1.232  2.081 اهرم مالی

 عـدم  دهنـده  نشـان  باشـد  مـی  1بزرگتـر از   Centered VIFبا توجه به نتایج آزمون همخطی و از آنجایی که آماره 
  . است همخطی وجود
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 آزمون مدل سوم 
 سوم مدل آزمون نتایج): 12( جدول

 متغیرها ضرایب tآماره   احتمال
بازده حقوق صاحبان سهامنسبت  201.33 5.153 0.001  
ها داراییلگاریتم  6.83 0.094 0.92  

ها دارایی/موجودي وجه نقد 491.20 0.780 0.43  

0.91 0.106 -  25.27 - ها دارایی/سرمایه در گردش   

 اهرم مالی  3.70327.95 0.0040
Cross-sections random 

2.14 Durbin-Watson 
stat 

0.27 R-squared 

0.001 Prob(F-statistic) 0.22 Adjusted R-squared 

5.962 F-statistic 

دهد که بین نسبت  نشان می 0.001داري به سطح معنا هبا توج پانل دیتاتایج آزمون مدل سوم با استفاده از مدل ن
با توجه به مثبت . شود می پذیرفته فرضیه و است ردار برقرارابطه معناو سود هر سهم  بازده حقوق صاحبان سهام

بدین معنی که با افزایش نسبت بازده حقوق صاحبان سهام،  .باشد میمستقیم  از نوعرابطه این ، Tبودن آماره 
  .یابد افزایش می نقدي پرداختیسود میزان 

توان  می ما بین آستانه تعیین شده است لذا میزانکه این  2.14 فرضیه سوم برابر است با آماره دوربین واتسون 
درصد  22نیز ضریب تعیین تعدیل شده . وجود ندارد ها فرضیهکل خود همبستگی در آزمون نتیجه گرفت که مش

 شده تعدیل تعیین ضریب .گردد می بیان مستقل متغیرهاي توسط وابسته، متغیر تغییرات از درصد 27 یعنی. است
ه شدت همبستگی توان گفت ک این رو میاز نسبت به دو فرضیه قبل، با کاهش قابل توجهی روبه رو شده است 

  .باشد میبا سود هر سهم سهام  صاحبان بازده و سود خالص، بیشتر از نسبت ها دارایینسبت بازده 
  آزمون فرضیه چهارم

 بین نسبت کیو توبین و سود هر سهم رابطه معنادار وجود دارد. 
لیمر  fده از آزمون با استفا panelیا   pooledجهت آزمون فرضیه چهارم ابتدا اقدام به تشخیص انتخاب مدل 

شده است، سپس براي تعیین و انتخاب یکی از دو الگوي اثرات ثابت یا اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده 
 .شده که نتایج حاصل از آن در جدول زیر قابل مشاهده است

  لیمر و هاسمن فرضیه سوم fنتایج آزمون ): 13(جدول 
نام متغیر 

 وابسته
ن احتمال آزمو  نام متغیر مستقل

f لیمر  
احتمال آزمون 

 هاسمن
Cross-sections 

 random 0.89  0.01 کیو توبین سود هر سهم
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قابل مشاهده است از مدل ترکیبی و با اثرات  )13(لیمر و هاسمن که در جدول شماره  f با توجه به نتایج آزمون
  قابل مشاهده است همچنین نتایج آزمون همخطی نیز در زیر. شود میثابت و تصادفی استفاده 

  
  نتایج آزمون همخطی :)14(جدول 

  Uncentered VIF  Centered VIF متغیرها
 1.08  13.606 کیو توبین

ها داراییلگاریتم   8.432 1.27 
ها دارایی/موجودي وجه نقد  6.30  1.12 
ها دارایی/سرمایه در گردش  26.89 1.216 

  1.26  25.66 اهرم مالی

 عدم دهنده نشان باشد می 1بزرگتر از  Centered VIFهمخطی و از آنجایی که آماره با توجه به نتایج آزمون 
  . است همخطی وجود

  
 آزمون مدل چهارم 

 چهارم مدل آزمون نتایج): 15( جدول

 متغیرها ضرایب tآماره   احتمال

0.08 1.72 -  173.18-  کیو توبین 

0.82 0.227 -  18.89 - ها داراییلگاریتم    

ها دارایی/موجودي وجه نقد 264.5 0.36 0.71  

0.543 0.609 -  163.07- ها دارایی/سرمایه در گردش   

0.508 0.664 -  139.77-  اهرم مالی 
Cross-sections random 

1.601 Durbin-Watson 
stat 

0.066 R-squared 

0.001 Prob(F-statistic) 0.057 Adjusted R-squared 

5.13 F-statistic 
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است کـه ایـن از    0.08میزان سطح معناداري دهد که  ارم با استفاده از مدل پانل دیتا  نشان میتایج آزمون مدل چهن
رابطه معنـادار وجـود نـدارد و بـه ایـن جهـت، فرضـیه        توبین و سود هر سهم کیو  نسبت بینلذا  باشد میبیشتر  0.05

 باقیمانـده  همبسـتگی  خـود  معـد  از حـاکی  مقـدار  کـه ایـن  اسـت   1.601 آماره دوربین واتسـون  .شود میپذیرفته ن
  .دهد می نشان را است رگرسیون هاي فرض از دیگر یکی لذا برقراري. باشد میمدل متغیرهاي 

  هاي پژوهش  محدودیت
هـاي   ها در این پژوهش، عدم دسترسی کامل به صورت همانند اکثر کشورهاي در حال توسعه، یکی از محدودیت

بایست ارائه اطالعات به صورت کامل در اختیار اسـتفاده کننـدگان    می مالی از طرق مختلف بوده، علیرغم این که
در  ناچـار  بـه  کـه  باشد می اطالعاتی محدودیت یک توبین کیو اصلی مدل اطالعات نبود :به عنوان مثال. قرار گیرد

یـن مـدل   که مـا نیـز بـه دلیـل محـدودیت عنـوان شـده، از ا        نمایند می استفاده آن شده ساده مدل از ها پژوهشاکثر 
بـه عنـوان   . توان به محدودیت ذاتی متغیرهاي مستقل پـژوهش یـاد نمـود    می ها از دیگر محدودیت .استفاده نمودیم

لذا محـدودیت مربـوط نبـودن     ،باشند میم مبتنی بر اطالعات حسابداري هس متغیرهاي سود خالص و سود هر :مثال
از اطالعـات بـازار اسـتفاده     ایـن کـه  تـوبین بـا وجـود     کیـو یـا متغیـر    به همراه داشته باشـند و  توانند میرا اطالعات 

 ومحدودیتی ایجاد نماید که این یک محدودیت ذاتـی اسـت    تواند می، اما استفاده از مدل ساده شده آن، نماید می
  .وجود دارد توبین کیودر ارتباط با مدل ساده شده 

  نتایج پژوهش
 آمـاري  آزمـون هـاي   نتـایج . پرداختیم بیمه يها شرکت سهم هر سود و عملکرد رابطهبه بررسی  ما در این پژوهش

 بـا سـهام   صـاحبان  حقـوق  بـازده  نسـبت  و ها دارایی بازده نسبت، خالص سود که؛ بین دادپژوهش نشان  هاي فرضیه
درصـد   27و  65، 58دار وجـود دارد و میـزان وابسـتگی بـین متغیرهـا بـه ترتیـب        مسـتقیم معنـا  رابطـه   سهم هر سود
بـدین  . بر سود سهمی، ناشی از متغیر بازده داریی هـا مـی باشـد   گذاري  تأثیرمیزان بیشترین ن معنا که؛ بدی. باشد می

بعـد از   .پرداختی بیشتري نیز بین سهامدارن تقسیم مـی شـود   سود ،صورت که هر چه میزان این نسبت افزایش یابد
بـا  . می باشـد  سهام صاحبان حقوق غیر بازدهناشی از مت سهمی، سود بر گذاري تأثیرها، بیشترین  داریی نسبت بازده

 از مـا بـین سـه متغیـر سـود     در نهایـت،  . گـردد  مـی  تقسیم سهامدارن افزایش این نسبت، سود پرداختی بیشتري بین
بر سـود سـهام پرداختـی،      گذاري تأثیرسهام، کمترین  صاحبان حقوق بازده نسبت و ها دارایی بازده نسبت خالص،

رابطـه معنـادار    سـهم  هـر  سـود  و توبین نسبت کیو بین همچنین. می باشد سهام صاحبان حقوق ناشی از متغیر  بازده
  .هیچ گونه تغییري در سود هر سهم ایجاد نمی نماید توببین، به عبارتی دیگر؛ تغییرات در نسبت کیو .وجود ندارد

  منتج از پژوهش هايپیشنهاد
 میـزان  مـورد  در گیـري  تصمیم جهت ي بیمهها شرکتدیره به مدیران و اعضاي هیات مپژوهش، با عنایت بر نتایج 

هـاي   کـه همـواره میـزان سـود نقـدي پرداختـی بـه سـهامداران را در اولویـت          شـود  مـی پیشـنهاد  نقدي  سود تقسیم
، سـود بـین سـهامداران    )درصـد  10(گیري خود قرار داده و فراتر از حداقل سود تقسیمی مجاز طبق قـانون   تصمیم

 متغیرهـاي  بـا  آن معنـادار  ارتبـاط  و) گذاران بیمه( گذاران سرمایه دیدگاه از نقدي سود باالي تاهمی. تقسیم نمایند
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 باعـث  توانـد  می ها، بانک به نسبت بیمه يها شرکت پرداختی نقدي سود افزایش پژوهش، نشان دهنده آن است که
از سـوي دیگـر،   . شـود  رانسـهامدا  ثـروت  افـزایش  باعـث  نهایتا افزایش نقدینگی و و جدید گذاران سرمایه جذب
هـاي   نتایج مذکور را در تصـمیم  ،نمایند می گذاري سرمایه به اقدام نقدي سود دریافت هدف با که یگذاران سرمایه

 نسـبت  و هـا  دارایـی  بـازده  نسبت خالص، سود به رتشحساسیت بیدخیل و به ترتیب با  گذاري خود مربوط به سرمایه
همان طور که در قسمت بیان مسئله گفتـه   .اي را برگزینند گذاري بهینه مایهپرتفوي سر سهام، صاحبان حقوق بازده

 امـا  اسـت،  گـذار  بیمـه  بـه  بیمـه  پوشـش  ارائـه  و بیمـه  حق دریافت بیمه صنعت اصلی کارکرد و وظیفه شد، هرچند
 ییتنهـا  بـه  پرداختـی  نقـدي  سـود  میـزان  لـذا . اسـت  بیمـه  يها شرکت اساسی ارکان از یکی گذاري سرمایه امروزه

ایـده  خـالص  مناسب، دستیابی بـه سـود    تقسیم سودالزمه  .محسوب گردد بیمه فعالیت گسترش در عاملی تواند می
زیـرا از آنجـایی کـه تعهـدات     تحقـق یابـد   فزایش بیمه هاي عمر و زنـدگی  اال است که این امر می تواند از طریق 

ول می شود، می تـوان از مبـالغ دریـافتی بابـت     به سنوات آتی موکها اصلی ناشی از پرداخت هاي این نوع از بیمه 
بهبـود فضـاي    ، در پروژه هاي سودآور سرمایه گذاري نموده و عـالوه بـر افـزایش سـود دهـی،     زندگی و بیمه عمر

  .نمودکسب و کار را تضمین 
   آتی هاي پژوهش جهت ییپیشنهادها

 افـزوده  اقتصادي، ارزش افزوده ارزش(ادي معیارهاي اقتص جمله از معیارهاي ارزیابی عملکرد سایر از استفاده -1
  ).شده تعدیل اقتصادي افزوده بازار، ارزش

 بـه  توجـه  بـا  شـود  مـی  است لذا پیشـنهاد  گرفته قرار توجه پرداخت شده مورد نقدي سود میزان پژوهش این در -2
 و پرداخـت  عـدم  یـا  پرداخـت  بـراي  گیـري  تصـمیم ( مرحله دو طی سود تقسیم سیاست ،هیکمن اي مرحله دو مدل

  .گیرد قرار بررسی ي بیمه موردها شرکت در) پرداخت میزان براي گیري تصمیم
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