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 چکیده
 منظور این به. باشدمی سهام سود تقسیم بر موثر عوامل نیز و سهام سود اطالعاتی محتوای بررسی حاضر پژوهش از هدف

 و ترکیبای هاایداده مدل ،1393 تا 1389 هایسال طی تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 112 هایداده از

 تغییرات بین مستقیم و معنادار ارتباطی که داد نشان هابررسی نتایج. شد استفاده برآوردی یافته تعمیم مربعات حداقل روش

 و اسات برقارار تهاران بهاادار اوراق باورس در شاده پذیرفته هایشرکت آتی سال در سودآوری تغییرات و سودتقسیمی

 و معناادار ارتبااطی باراین، عاالوه. شاودنمای نتیجه به منجر کاهش، و افزایش بخش دو به سودتقسیمی تغییرات تفکیک

 ساودآوری تغییارات باا نقاد موجاودی و شارکت رشد سهام، صاحبان حقوق بازده کاال، موجودی متغیرهای بین مستقیم

 و مالی اهرم متغیرهای بین معکوس و معنادار ارتباطی و است برقرار تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت

 دیگار، ساویی از. دارد وجاود تهاران بهاادار اوراق باورس در شده پذیرفته هایشرکت سودآوری تغییرات با شرکت عمر

 .اندنداشته سودآوری تغییرات بر معناداری تأثیر عمده، مالکیت و شرکت اندازه متغیرهای
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Abstract  
 

The present study sought to investigate the information content of dividend as well as factors 
affecting the stock dividend. For this purpose, the data of 112 companies listed in Tehran 
Stock Exchange during the years of 2010 to 2014, the combined data model and generalized 
least squares estimation method were used. The results showed that a significant and direct 
correlation is established between changes in dividends and changes in future profitability of 
the companies listed in Tehran Stock Exchange and that separation of dividend changes into 
two parts of increase and decrease will lead to no result. Furthermore, there is a significant 
and direct correlation between the variables of product, return on equity, growth and cash and 
changes in profitability of companies listed in Tehran Stock Exchange. Also, there is a 
significant reverse correlation between the variables of financial leverage and the company's 
life and changes in profitability of companies listed in Tehran stock exchange. On the other 
hand, variables of the size of the company and major property did not have a significant effect 
on changes in profitability. 
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 ه مقدم
 غیرنقادی یاا و نقادی پرداخت به معموالً تقسیمی سود اصطالح. است سود تقسیم مالی، مدیریت در مطرح مباحث از یکی

 ساهمی ساود و نقادی ساود صاورت، دو از یکای باه اسات ممکن سهام سود. شودمی گفته سهامدارانش به شرکت درآمدهای

 نقادی ساود وزیا ت در هااشرکت. است سهامداران به هاشرکت طرف از بازده انتقال نوع ترینمعمول نقدی سود. شود پرداخت

 و باشاند متغیار تواننادمای هااسیاست این. نمایندمی اتخاذ متفاوتی هایسیاست راه این در و ننموده عمل یکسانی طور به خود

 بعناوان سااالنه عایادات از بیشاتر حتی و شرکت عایدات تمام پرداخت تا قانون در مقرر نقدی سود حداقل پرداخت از ایدامنه

 حاوزه در برانگیازیبحاث و مهام موضاوع آن، مقادار و سود پرداخت درباره گیریتصمیم بنابراین،. بگیرند بر در را نقدی سود

 کاه پاولی مقادار همچنین و شود پرداخت گذارانسرمایه به باید که پولی مقدار گیریتصمیم این در زیرا است؛ شرکتی مدیریت

 از نقادی ساود توزیا  عدم یعنی داخلی مناب  محل از مالی تأمین. شودمی مشخص شود، انباشته مجدد گذاریسرمایه برای باید

 هاایهزینه از بخشی تأمین برای خرد سهامداران برنامه است ممکن دیگر طرف از و رسدمی نظر به مطلوب شرکت برای طرفی

 (. 1388 بهنام، و سعیدی) دهد تغییر را بخش این از زندگی

 شرکت سیاست. است مواجه آن با شرکت که است مهمی تصمیمات از یکی ی،تقسیم سود پرداخت مورد در گیری تصمیم

 معاروف چسابندگی خاصایت داشاتن به تقسیمی سود. است مؤثر شرکت ارزش بر که است عواملی از تقسیمی، سود زمینه در

 نیاا ایزدی) شوندمی مواجه خود ارزش در شدید کاهش با معموالً دهند،می کاهش را خود تقسیمی سود که هاییشرکت .است

 مادیران سود تقسیم تصمیمات که مضمون این با 1تقسیمی سود اطالعاتی محتوای فرضیه به مربوط ادبیات(. 1390 علینقیان، و

-پژوهش .دارد( 1961) 2مودیلیانی و میلر بنیادی مقاله در ریشه نماید،می منتقل تقسیمی سود مختلف هایجنبه درباره اطالعاتی

 تغییارات آیاا که داشت تمرکز مسأله این حول عمدتاً آتی، و جاری سودهای برای تقسیمی سود رسانیپیام ونپیرام قبلی های

(. 1391 محمادی، علای و مهاام) خیار یاا کندمی تبعیت سهام قیمت واکنش و سود تغییرات از همسو صورت به تقسیمی سود

 توجیه را دارد وجود بنگاه یک مختلف هایجنبه خصوص در که  اطالعاتی تقارن عدم پرداختی، سهام سود دهیعالمت فرضیه

 دارند، اطالعات اقتصادی بنگاه آتی هایجنبه مورد در هستند سازمان از خارج در کسانیکه از بیشتر مدیران مثال برای. نمایدمی

 و 3چاادوری) نمایناد ارائاه را هاایینشاانه و عالمت شرکت مناسب عملکرد خصوص در توانندمی باالتر سود تقسیم با بنابراین

 عنوان به پرداختی سهام سود در تغییر که دارد داللت مسئله این بر پرداختی سهام سود دهیعالمت هایمدل(. 2014 همکاران،

 ساود دهیعالمت شده، انجام هایپژوهش از برخی در(. 1385 لنگرودی، محمدنوربخش و شباهنگ) است آتی سود از عالئمی

 تعیاین آتای و جااری ساودهای بر آن اثر و( تقسیمی سودهای کاهش و افزایش) سهام سود پرداخت وضعیت هب توجه با سهام

 آتای هایدوره سود خصوص در اطالعاتی محتوای دارای سود تقسیم هایسیاست در تغییر محققین از گروه این نظر از شود،می

 (.2014 همکاران، و چادوری) باشدمی شرکت

 از مسائله ایان نیاز گذارانسرمایه و مدیران برای است، شده مطرح زیادی هایدیدگاه و هاتئوری ،سود تقسیم خصوص در

 عناوان با آن از که است ای مقوله به معطوف هاشرکت مدیران توجه و توان از بخشی رو،این از. است برخوردار زیادی اهمیت

  پیاام گاذارانسارمایه و ساهامداران باه شرکت سود تقسیم مشی خط تغییر گفت توانمی. شودمی یاد «سود تقسیم مشی خط»

 تقسایم مشیخط یک اتخاذ دالیل یابیریشه سود، تقسیم مشی خط از مهمتر اما. است چگونه شرکت مالی وضعیت که دهدمی

                                                           
1 Dividend signaling hypothesis 
2 Modigliani and Miller 
3 Chowdhury 
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 ساود تقسایم بار ماوثر شارکتی عوامل شناسایی به که گرددمی تالش حاضر پژوهش در. است هاشرکت سوی از مشخص سود

 .شود شناسایی سهام سود تقسیم بر موثر فاکتورهای مهمترین و شود پرداخته سهام

 پرداختای ساهام ساود تغییارات باه نسبت سهام بازار که است این بیانگر گرفته، صورت پیشرفته کشورهای در که مطالعاتی

 پاژوهش از هادف بناابراین. است شدهن انجام خصوص این در چندانی مطالعات نوظهور، بازارهای در اما دهد،می نشان واکنش

 اصلی سوال و دهیم قرار مطالعه مورد را سهام سود تقسیم بر موثر عوامل نیز و سهام سود اطالعاتی محتوای که است این حاضر

 تواناایی دارای ساهام ساود آیاا و داشاته تااثیر ساود تقسایم بر عواملی چه که گرددمی مطرح صورتاین به نیز حاضر پژوهش

 باشد؟می سرمایه بازار در دهیعالمت

 

 نظری چهارچوب

 میلر و مودیلیانی تئوری - سود تقسیم ارتباط عدم نظریه

 باا ارتبااطی سود تقسیم سیاست که اندکرده استدالل مالی، حوزه در کار برای نوبل جایزه برندگان ،(1961) میلر و مودیلیانی

 کنند، پرداخت باال سود یا کنند پرداخت کم نکنند، پرداخت سهام سود وانندتمی هاشرکت دیگر عبارتبه ندارد، هاشرکت ارزش

 .بگذارد تأثیری شرکت سهام قیمت بر کهاین بدون

 ریساک دهد،می انجام شرکت آن که هاییگذاریسرمایه انواع به شرکت یک ارزش که کندمی تأکید میلر و مودیلیانی تئوری

 خاود، ساهام فاروش باا توانندمی گذارانسرمایه که کنندمی استدالل اینچنین آنان. دارد یبستگ شده، ایجاد سود و مرتبط تجاری

 :است معتبر زیر مفروضات تحت هاآن هایاستدالل. کنند کسب سود

 دارد؛ قرار کامل رقابت در سرمایه بازار( آ

 و ؛(است نمایندگی هایهزینه نبود از حاکی فرض این) دارند عقالنی و منطقی رفتار بازار در گذارانسرمایه( ب

 .دارند کامل اطالعات شرکت، سود و گذاریسرمایه آینده برنامه به نسبت گذارانسرمایه( پ

 ارزش کاه اسات این گرنشان که نمودند ارائه سرمایه ساختار مورد در را دیگری بحث ای،مقاله در( 1958) میلر و مودیلیانی

 خاود نظریاات باه نوعی به را سرمایه ساختار مورد در خود اعتقاد همچنین آنان. ندارد یبستگ آن سرمایه ساختار به شرکت کلی

 تصامیمات ماورد در شارکتی کنایممای فارض موضاوع، ایان بیشتر توضیح برای. دادند تعمیم سود تقسیم هایسیستم مورد در

 :روستروبه زیر حالت دو با گذاری،سرمایه

 .دارد نگه خود، گذاریسرمایه هایپروژه مالی تأمین یبرا را خود عایدات تواندمی شرکت( آ

 هاایپاروژه انجاام بارای جدیاد سهام انتشار طریق از آن، معادل و توزی  سهام سود عنوانبه سهامداران بین را عایدات( ب

 .کند استفاده گذاری،سرمایه

 افازایش بار سهام سود پرداخت تأثیر آن طی که آمد خواهد وجودبه آربیتراژ فرآیند کند، انتخاب را گزینه دومین شرکت اگر

 شاود،مای توزیا  ساهامداران باین سهام سود که وقتی. شد خواهد پوشانده اضافی سهام انتشار وسیلهبه کامالً سهامداران، ثروت

 در و دش خواهد سهم نهایی ارزش در کاهش موجب اضافی، سهام انتشار دیگر، طرف از. یافت خواهد افزایش سهم بازار قیمت

-باه. بود خواهد یکسان سهام، سود پرداخت از بعد و قبل سهام قیمت و آورد نخواهد دستبه چیزی رابطه این در سهامدار واق 

 و هساتند تفااوتبای شارکت، در آن انباشات یاا و نقدی سود دریافت بین سهامداران که معتقدند میلر و مودیلیانی دلیل، همین

 شارکت آتای انتظاار ماورد درآماد به و نیست متأثر آینده، و حال در پرداختی سود به مربوط یماتتصم از بنگاه ارزش بنابراین،
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 مطارح فرضایه اعتباار هام باز کند، استفاده بدهی ایجاد از مالی تأمین برای جدید، سهام انتشار جای به شرکت اگر. دارد بستگی

 باه توجاه بادون بنگااه، سارمایه هزینه یکسانی مورد در آنان اتنظری به این که بود خواهد برقرار اقتصاددان دو این توسط شده

 .است یکسان ویژه ارزش ایجاد هزینه با واق  در بنگاه بدهی ایجاد هزینه آن، اساس بر که گرددمی بر آن، مناب 

 

 پژوهش روش

 تصامیمات در توانادمای آن از حاصال نتاایج زیرا رود،می شماربه کاربردی هایپژوهش نوع از هدف، جنبه از پژوهش این

 گاروه در پاژوهش، هاایفرضایه خصاوص در اساتنباط نحاوه بعد از همچنین. گیرد قرار استفاده مورد گذارانسرمایه و مدیران

 خواهاد اساتفاده رگرسیونی هایتکنیک از پژوهش، متغیرهای بین روابط کشف جهت زیرا گیرد،می قرار همبستگی هایپژوهش

 اثبااتی هاایتئاوری گروه در ما پژوهش رسید، خواهیم اینتیجه به موجود هایداده آزمایش طریق از کهآنجایی از همچنین،. شد

 .گرفت خواهد قرار

 و گردیاده اساتفاده اسانادی مطالعاات و ایکتابخاناه روش از پژوهش، ادبیات تبیین خصوص در اطالعات گردآوری جهت

 بررسای و ناوین آوردره افازارنارم در موجاود اطالعات از پژوهش، فرضیات پردازش برای نظر مورد هایداده به دستیابی برای

 تهاران، بهاادار اوراق باورس رسمی سایت به مراجعه با تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت مالی هایصورت

 .است شده استفاده

 پایاان تهاران، بهاادار اوراق بورس از شده ستخراجا اطالعات اطالعاتی، هایبانک پژوهش، این در اطالعات گردآوری ابزار

 .باشدمی معتبر اینترنتی مناب  و خارجی و داخلی مقاالت ها،نامه

  پژوهش متغیرهای و هامدل (1

 :شودمی استفاده زیر مدل از پژوهش اول فرضیه آزمون برای (1-1

(Ei,t – Ei,t-1)/Bi,t-1 = β0 + β1 ΔDIVi,t-1 + β2 ROEi,t-1 + β3 Sizei,t-1 + β4 GROWTHi,t-1 
+ β5 CASHi,t-1 + β6 LEVi,t-1 +  εi,t 

 :آن در که

 :وابسته متغیر

(Ei,t – Ei,t-1)/Bi,t-1  =شرکت سودآوری در تغییرات نسبت i سال در t آن در که است Ei,t و بهره کسر از قبل سود 

 دفتاری ارزش Bi,t-1 و اسات؛ t-1 سال در i شرکت مالیات و بهره کسر از قبل سود Ei,t-1 است؛ t سال در i شرکت مالیات

 .است t-1 درسال i شرکت سهام صاحبان حقوق

 :مستقل متغیر

ΔDIVi,t-1  =شارکت سودتقسایمی تغییارات نسبت i ساال در t-1 کال نسابت تفاضال از آن محاسابه بارای کاه اسات 

 حقاوق دفتاری ارزش باه سایمیسودتق کل نسبت و t-1   سال در i شرکت سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش به سودتقسیمی

 .گرددمی استفاده t-2 سال در i شرکت سهام صاحبان

 :کنترلی متغیرهای

ROEi,t-1  =شرکت سهام صاحبان حقوق بازده i سال در t-1 صاحبان حقوق به سودخالص نسبت با است برابر که است 

 .شرکت سهام
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Sizei,t-1  =شرکت اندازه i سال در t-1 شرکت هایدارایی طبیعی لگاریتم با است برابر که است. 

GROWTHi,t-1  =شرکت رشد i سال در t-1 شرکت هایدارایی کل تغییرات درصد با است برابر که است. 

CASHi,t-1  =شرکت نقد موجودی i سال در t-1 شرکت هایدارایی به نقد موجودی نسبت با است برابر که است. 

LEVi,t-1  =شرکت مالی اهرم i سال در t-1 شرکت هایدارایی به هابدهی نسبت با است برابر که است. 

 

 :شودمی استفاده زیر مدل از پژوهش دوم فرضیه آزمون برای (2-1

(Ei,t – Ei,t-1)/Bi,t-1 = β0 + β1 ΔDIV*DPCi,t-1 + β2 ΔDIV*DNCi,t-1 + β3 ROEi,t-1 + β4 
Sizei,t-1 + β5 GROWTHi,t-1 + β6 CASHi,t-1 + β7 LEVi,t-1+ εi,t 

 :آن در هک

 :وابسته متغیر

(Ei,t – Ei,t-1)/Bi,t-1  =شرکت سودآوری در تغییرات نسبت i سال در t است. 

 :مستقل متغیرهای

ΔDIVi,t-1  =شرکت سودتقسیمی تغییرات نسبت i سال در t-1 است. 

DPCi,t-1  =سال در شرکت سودتقسیمی اگر t-1 وگرناه بود، واهدخ یک با برابر باشد، داشته افزایش قبل سال به نسبت 

 .شودمی داده قرار صفر برابر

DNCi,t-1  =سال در شرکت سودتقسیمی اگر t-1 وگرناه باود، خواهد یک با برابر باشد، داشته کاهش قبل سال به نسبت 

 .شودمی داده قرار صفر برابر

 :کنترلی متغیرهای

ROEi,t-1  =شرکت سهام صاحبان حقوق بازده i سال در t-1 است. 

Sizei,t-1  =شرکت اندازه i سال در t-1 است. 

GROWTHi,t-1  =شرکت رشد i سال در t-1 است. 

CASHi,t-1  =شرکت نقد موجودی i سال در t-1 است. 

LEVi,t-1  =شرکت مالی اهرم i سال در t-1 است. 

 

 :شودمی استفاده زیر مدل از پژوهش سوم فرضیه آزمون برای (3-1

DIVi,t = β0 + β1 SIZEi,t + β2 INVi,t + β3 ROEi,t + β4 GROWTHi,t + β5 CASHi,t + β6 
LEVi,t+ β6 BLOCKi,t+ β6 AGEi,t + εi,t 

 :آن در که

 :وابسته متغیر

DIVi,t  =شرکت سودتقسیمی نسبت i سال در t دفتاری ارزش باه سودتقسایمی کال نسابت از آن محاسابه برای که است 

 .گرددمی استفاده t سال در i شرکت سهام صاحبان حقوق

 :مستقل متغیرهای

SIZEi,t  =شرکت اندازه i سال در t است. 
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INVi,t  =شرکت کاالی موجودی i سال در t هادارایی به کاال موجودی نسبت با است برابر که است. 

ROEi,t  =شرکت سهام صاحبان حقوق بازده i سال در t است. 

GROWTHi,t  =شرکت رشد i سال در t است. 

CASHi,t  =کتشر نقد موجودی i سال در t است. 

LEVi,t  =شرکت مالی اهرم i سال در t است. 

BLOCKi,t  =شرکت عمده مالکیت i سال در t درصد پنج از بیش مالکان تملک تحت سهام نسبت با است برابر که است 

 .شرکت سهام

AGEi,t  =شرکت عمر i سال در t است گذشته تشرک تأسیس تاریخ از که هاییسال تعداد با است برابر که است. 

 :اندشده ارائه 1 شماره جدول در مذکور، متغیرهای

 
 متغیرها جدول: 1 جدول

 محاسبه شیوه نماد نام

 در تغییرات نسبت

 سودآوری
-i,tE – i,t(E

1-i,t)/B1 

 بر تقسیم t-1 سال در مالیات و بهره کسر از قبل سود منهای t سال در مالیات و بهره کسر از قبل سود

 .t-1 درسال سهام صاحبان قوقح دفتری ارزش

 تغییرات نسبت

 i,tΔDIV-1 سودتقسیمی
 نسبت و t-1   سال در i شرکت سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش به سودتقسیمی کل نسبت تفاضل

 t-2 سال در i شرکت سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش به سودتقسیمی کل

 صاحبان حقوق بازده

 سهام
1-i,tROE شرکت سهام صاحبان وقحق به سودخالص نسبت 

 شرکت هایدارایی طبیعی لگاریتم i,tSize-1 شرکت اندازه

 شرکت هایدارایی کل تغییرات درصد i,tGROWTH-1 شرکت رشد

 شرکت هایدارایی به نقد موجودی نسبت i,tCASH-1 نقد موجودی

 شرکت هایدارایی به هابدهی نسبت i,tLEV-1 مالی اهرم

 i,tCDP-1 سودتقسیمی افزایش
 بود، خواهد یک با برابر باشد، داشته افزایش قبل سال به نسبت t-1 سال در شرکت سودتقسیمی اگر

 شودمی داده قرار صفر برابر وگرنه

 i,tDNC-1 سودتقسیمی کاهش
 بود، خواهد یک با برابر باشد، داشته کاهش قبل سال به نسبت t-1 سال در شرکت سودتقسیمی اگر

 شودمی داده رارق صفر برابر وگرنه

 سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش به سودتقسیمی کل نسبت i,tDIV سودتقسیمی نسبت

 هادارایی به کاال موجودی نسبت i,tINV کاال موجودی

 شرکت سهام درصد پنج از بیش مالکان تملک تحت سهام نسبت i,tBLOCK عمده مالکیت

 است گذشته شرکت تأسیس تاریخ از که هاییسال تعداد i,tAGE شرکت عمر

 

 آماری هایروش (2

 در اساتفاده ماورد آماری روش. است شده استفاده متغیره چند خطی رگرسیون مدل از هافرضیه آزمون برای پژوهش این در

. دگاردمی تشریح  آن به مربوط هایآزمون و ترکیبی هایداده  روش ابتدا ادامه در. باشد می ترکیبی هایداده روش پژوهش، این

 تشاریح باه نیاز آخر در. شودمی داده توضیح مستقل متغیرهای بودن معنادار و مدل کل بودن معنادار به مربوط هایآزمون سپس
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-داده تحلیل و تجزیه برای مطالعه این در است ذکر به الزم. شودمی پرداخته کالسیک رگرسیون مفروضات به مربوط هایآزمون

 .است شده گرفته بهره 91 نسخه ویوزای افزارنرم از ها

 

 جامعه آماری  (3

-مای 1393 تاا 1389 هایسال طی تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت تمامی پژوهش، این آماری جامعه

 بادین آمااری جامعاه عنوانبه تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت انتخاب که باشد می یادآوری به الزم. باشد

 .دارد قرار نهاد این در ایرانی، هایشرکت خصوص در اطالعات تریندسترس در تقریباً که است حاظل

 نموناه، کاه ترتیاب ایان باه. شاد خواهد انتخاب آماری، جامعه از سیستماتیک حذف روش طریق از نمونه پژوهش، این در

 :باشند زیر معیارهای حائز که است آماری جامعه در موجود هایشرکت کلیه از متشکل

 .باشند داشته حضور بورس در پژوهش، دوره طول در .1

 .باشند نداشته مالی دوره در تغییر پژوهش، دوره طول در .2

 ماالی موسساات و هاابیمه ها،بانک گذاری،سرمایه هایشرکت جمله از مالی، های فعالیت حوزه در فعال هایشرکت جزء .3

 گاذاریسارمایه از حاصال هااآن اصلی درآمد و بوده متفاوت فعالیت، اهیتم لحاظ از موسسات این کهاین دلیلبه. نباشند

 ماورد نموناه از بناابراین، و باشاندمی متفاوت هاشرکت سایر با ماهیتاً لذا هستند، هاشرکت سایر فعالیت به وابسته و است

 .شد خواهند حذف بررسی

 .باشند موجود ،1393 الی 1389 زمانی دوره طول در پژوهش، متغیرهای جهت نیاز مورد هایداده .4

 کاارباه پانلی صورتبه نیاز، صورت در و یکدیگر کنار در را هاداده بتوان تا باشد سال هر 29/12 به منتهی هاآن مالی دوره .5

 .برد

 شارکت هار کاه است گفتنی. شد پژوهش این آماری نمونه عنوانبه شرکت 112 انتخاب به منجر شده، ذکر شرایط به توجه

 مارتبط اطالعاتی مناب  سایر و مالی هایصورت در استخراج قابل مالی اطالعات مجموعه 5 دارای ،1393 تا 1389 هایلسا طی

 . است

 

  پژوهش هاییافته

 توصیفی هاییافته (1

 میانه میانگین، قسمت، این در. باشدمی شرکت 112 شامل ،1393 تا 1389 بررسی مورد زمانی مقاط  طی بررسی مورد نمونه

 و محاسابه محاسبات، در استفاده مورد اصلی متغیرهای( پراکندگی معیارهای) کمینه و بیشینه معیار، انحراف ،(مرکزی معیارهای)

-شارکت تعاداد هاا،داده ساازیمرتب و پرت هایداده حذف از پس که است ذکر به الزم. است شده آورده 2 شماره جدول در

 .است شده مواجه کاهش اندکی با پژوهش متغیرهای هایسال
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 مطالعه مورد متغیرهای توصیفی هایشاخص:. 2 جدول

 معیار انحراف کمینه بیشینه میانه میانگین پژوهش متغیرهای

 349/0 -59/1 745/2 055/0 109/0 سودآوری در تغییرات

 183/0 000/0 749/0 131/0 187/0 سودتقسیمی

 235/0 918/0 315/1 273/0 283/0 سهام صاحبان حقوق بازده

 483/1 031/10 009/19 615/13 724/13 شرکت اندازه

 136/0 0001/0 671/0 227/0 239/0 کاال موجودی

 236/0 -4/0 307/1 145/0 189/0 شرکت رشد

 042/0 0006/0 28/0 026/0 04/0 نقد موجودی

 191/0 065/0 935/0 599/0 573/0 مالی اهرم

 635/17 47/13 71/98 13/78 006/74 عمده مالکیت

 513/12 000/12 000/63 000/36 687/35 شرکت عمر

 

  استنباطی هاییافته (2

 منظاورباه چنادمتغیره، رگرسایون همچنین و پیرسون همبستگی آزمون شامل پژوهش، این در شده برده کاربه استنباطی آمار

 نتاایج، باودن اتکاا قابال از اطمیناان جهات اًضامن. باشدمی متغیرها سایر تأثیر کنترل با وابسته و مستقل متغیرهای روابط کشف

 .اندشده گرفته کاربه   رگرسیون از استفاده فرضپیش هایآزمون

 خواهاد ارائاه پاژوهش متغیرهای همبستگی هایآزمون نتایج چندمتغیره، رگرسیون آزمون نتایج گزارش از پیش است گفتنی

 .شودمی پرداخته رگرسیونی آزمون سپس و همبستگی هایآزمون به مطالعه، هایفرضیه مجدد بیان از پس ادامه، در. شد

 :باشندمی زیر شرح به پژوهش هایفرضیه

 .باشدمی شرکت آتی دوره سود بینیپیش برای اطالعاتی محتوای دارای سهام سود .1

 شارکت آتای دوره سود بینیپیش برای متفاوتی اطالعاتی محتوای دارای سهام سود کاهش برابر در سهام سود افزایش .2

 .باشدمی

 دارد سهام سود پرداخت بر معناداری اثر شرکت هایویژگی .3

 متغیرها همبستگی آزمون (1-2

 پاژوهش متغیرهای پیرسون همبستگی آزمون نتایج. شودمی پرداخته پژوهش متغیرهای پیرسون همبستگی بررسی به ابتدا، در

 معناادار و مستقیم همبستگی پیرسون، همبستگی در است، مشهود 3 جدول در که طورهمان. است شده ارائه 3 شماره جدول در

 مشاهود 2-4 شماره جدول در براین، عالوه. است برقرار سهام صاحبان حقوق بازده و سودتقسیمی با سودآوری در تغییرات بین

( اسات ±8/0 از ترایینپ هاهمبستگی آماره) نداشته یکدیگر با قوی بسیار همبستگی پژوهش کنترلی و مستقل متغیرهای که است

  .ندارد وجود هامدل تخمین در مشکلی لذا و
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 پیرسون همبستگی:  3 جدول
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                                                                                                                  در تغییرات

 سودآوری
1 

**319/0 

000/0 

**479/0 

000/0 

022/0 

593/0 

008/0- 

844/0 

**329/0 

000/0 

**164/0 

000/0 

064/0- 

132/0 

026/0 

538/0 

046/0 

282/0 

 1  سودتقسیمی
**619/0 

000/0 

**18/0 

000/0 

008/0- 

834/0 

**345/0 

000/0 

*095/0 

025/0 

**143/0- 

000/0 

**196/0 

000/0 

06/0- 

16/0 

 صاحبان حقوق بازده

 سهام
  1 

**207/0 

000/0 

017/0- 

69/0 

**367/0 

000/0 

*099/0 

02/0 

*099/0- 

02/0 

**129/0 

002/0 

01/0- 

815/0 

 1    شرکت اندازه
**19/0- 

000/0 

**14/0 

001/0 

*092/0- 

031/0 

015/0 

719/0 

026/0 

54/0 

*102/0 

016/0 

 1     کاال موجودی
048/0- 

259/0 

058/0 

173/0 

**15/0 

000/0 

081/0 

057/0 

**134/0 

001/0 

 1      شرکت رشد
*094/0 

027/0 

009/0 

825/0 

054/0 

203/0 

024/0- 

572/0 

 1       نقد موجودی
**151/0- 

000/0 

**136/0- 

001/0 

**107/0 

001/0 

 1        مالی اهرم
**206/0 

000/0 

031/0 

463/0 

 1         عمده مالکیت
**115/0- 

007/0 

 1          شرکت عمر

 درصد99 اطمینان سطح در معنادار** =  و درصد؛95 اطمینان سطح در معنادار* = 

 

 پژوهش هایفرضیه آزمون( 2-2

 لیمار F آمااره و چاو آزمون از هاآن بودن ناهمگن یا همگن شخیصت و ترکیبی هایداده کارگیری به روش تعیین برای ابتدا

 :است زیر شرح به آزمون این آماری هایفرضیه. است شده استفاده

 تلفیقی هایداده: صفر فرض

 ترکیبی هایداده: یک فرض

. دارد قارار مشاهده لقاب غیر فردی آثار وجود پایه بر یک فرض و است مشاهده قابل غیر فردی آثار عدم پایه بر صفر فرض

 طریاق از را آن تاوان مای بنابراین، است، مشاهده قابل غیر فردی آثار فاقد مدل که معناست این به شود، پذیرفته صفر فرض اگر
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 قابال غیار فاردی آثاار مادل در کاه باود خواهد معنی این به شود، پذیرفته یک فرض اگر اما زد، تخمین تلفیقی رگرسیون مدل

 .رددا وجود مشاهده

 مادل تخماین بارای بایساتمای شاود، پانلی هایداده صورت به هاداده کارگیری به بر مبنی آزمون، این نتایج کهصورتی در

 مادل دو ایان از یکای انتخاب برای. شود استفاده( REM) تصادفی اثرات یا( FEM) ثابت اثرات هایمدل از یکی از پژوهش

 .شود اجرا هاسمن آزمون باید

 تصادفی راتاث: صفر فرض

 ثابت اثرات: یک فرض

 .است تابلویی هایداده رگرسیونی هایمدل تخمین برای تصادفی اثرات مدل بودن مناسب بر مبنی هاسمن صفر فرض

 

 اول فرضیه آزمون(  2-2-1

 شاخیصت و ترکیبای هاایداده روش تعیین برای ابتدا یک، شماره مدل تخمین در مطالعه، این اول فرضیه آزمون راستای در

 دسات باه احتماال کاه دهدمی نشان چاو، آزمون نتیجه  .گرددمی استفاده لیمر F آماره و چاو آزمون از ،بودن ناهمگن یا همگن

. گیرنادمی قرار استفاده مورد تابلویی صورت به هاداده مدل، این آزمون برای بنابراین است، درصد 5 از کمتر F آماره برای آمده

 آزماون معنااداری ساطح. گارددمی بررسی تصادفی، یا ثابت اثرات روش از استفاده ضرورت هاسمن، آزمون اجرای با ، ادامه در

 مادل آزماون نتیجاه. نماود اساتفاده ثابات اثرات مدل از باید مذکور، مدل ضرایب برآورد برای لذا است، 05/0 از کمتر هاسمن

 معنااداری ساطح کهاین به باتوجه( )EGLS) برآوردی یافتهعمیمت مربعات حداقل روش و ثابت اثرات مدل از استفاده با مذکور

 .است شده ارائه 4 شماره جدول در( است داشته واریانس ناهمسانی وجود از نشان و بوده 05/0 از کوچکتر وایت آزمون

 
 یک شماره مدل تخمین: 4 جدول  

 معناداری سطح t آماره استاندارد خطای ضرایب متغیر

 001/0 183/3 305/0 971/0 ثابت مقدار

 009/0 604/2 067/0 176/0 سودتقسیمی تغییرات

 000/0 -528/14 065/0 -945/0 سهام صاحبان حقوق بازده

 000/0 -705/3 022/0 -081/0 شرکت اندازه

 108/0 608/1 037/0 06/0 شرکت رشد

 000/0 451/4 239/0 064/1 نقد موجودی

 000/0 408/8 095/0 803/0 مالی اهرم

 505/0 تعیین ضریب F 745/3 آماره

 37/0 شده تعدیل تعیین ضریب F 000/0 آماره معناداری سطح

 398/2 واتسون -دوربین مقدار (واریانس ناهمسانی احتمالی اثرات رف ) EGLS روش

 آن معناداری سطح و هبود+ 965/1 از بزرگتر سودتقسیمی تغییرات متغیر t آماره که آنجا از ،4 شماره جدول نتایج به توجه با

 در شاده پذیرفتاه هاایشرکت سودآوری تغییرات و سودتقسیمی تغییرات بین مستقیم و معنادار ارتباطی است، 05/0 از کوچکتر

 افزایش برای عالمتی توانمی شرکت سودتقسیمی افزایش که گفت توانمی ترتیب این به. است برقرار تهران بهادار اوراق بورس

 ساود بینایپایش بارای اطالعااتی محتوای دارای سهام سود" کهاین بر مبنی مطالعه این اول فرضیه لذا و باشد آن آتی سودآوری
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 دارای مالی اهرم و نقد موجودی کنترلی متغیرهای که است حالی در این. گیردمی قرار پذیرش مورد ،"باشدمی شرکت آتی دوره

 ارتبااط دارای شارکت، انادازه و ساهام صااحبان حقاوق بازده متغیرهای و تندهس سودآوری تغییرات با معنادار و مستقیم ارتباط

. دارد قارار 5/2 و 5/1 باین کاه اسات 398/2 نیز مدل واتسون -دوربین آماره. باشندمی سودآوری تغییرات با معنادار و معکوس

 در توجاه قابل نکته دیگر. دارد مدل ناداریمع از نشان و بوده 05/0 از ترپایین که است 000/0 نیز F آماره معناداری سطح ضمناً

 باشدمی درصد37 حدود استفاده مورد مدل شدهتعدیلتعیین ضریب مقدار. است مدل شدهتعدیل تعیین ضریب ،4 شماره جدول

 هکا اسات ذکار باه الزم. است توضیح قابل مستقل متغیرهای وسیلهبه وابسته متغیر تغییرات از درصد37 حدود دهدمی نشان که

 نماودار. اسات گردیاده احتماالی واریاانس ناهمساانی اثرات رف  به منجر برآوردی، یافتهتعمیم مربعات حداقل روش از استفاده

 باودن نرماال عادم نشاانگر بارا-جاار  آزمون نتیجه گرچه کهاین توضیح. است شده ارائه 1 نمودار در نیز مدل اخالل جمالت

 .ندارد وجود بابت این از جدی مشکل لذا و است نرمال توزی  مشابه پراکندگی اراید آن مقادیر نمودار است، اخالل جمالت
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سطح معناداري  0.000002

 
 اخالل جمالت پراکندگی: 1 نمودار 

 

 دوم فرضیه آزمون(2-2-2

 تشاخیص و بایترکی هاایداده روش تعیاین برای ابتدا دو، شماره مدل تخمین در مطالعه، این دوم فرضیه آزمون راستای در

 دسات باه احتماال کاه دهادمی نشان چاو، آزمون نتیجه .گرددمی استفاده لیمر F آماره و چاو آزمون از ،بودن ناهمگن یا همگن

. گیرنادمی قرار استفاده مورد تابلویی صورت به هاداده مدل، این آزمون برای بنابراین است، درصد 5 از کمتر F آماره برای آمده

 آزماون معنااداری ساطح. گارددمی بررسی تصادفی، یا ثابت اثرات روش از استفاده ضرورت هاسمن، آزمون اجرای با ، ادامه در

 مادل آزماون نتیجاه. نماود اساتفاده ثابات اثرات مدل از باید مذکور، مدل ضرایب برآورد برای لذا است، 05/0 از کمتر هاسمن

 معنااداری ساطح کهاین به باتوجه( )EGLS) برآوردی یافتهتعمیم عاتمرب حداقل روش و ثابت اثرات مدل از استفاده با مذکور

 .است شده ارائه 5 شماره جدول در( است داشته واریانس ناهمسانی وجود از نشان و بوده 05/0 از کوچکتر وایت آزمون
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 دو شماره مدل تخمین: 5 جدول

 معناداری سطح t آماره استاندارد خطای ضرایب متغیر

 001/0 163/3 309/0 978/0 ثابت مقدار

 092/0 686/1 136/0 27/0 سودتقسیمی افزایش

 173/0 363/1 108/0 147/0 سودتقسیمی کاهش

 000/0 -488/14 065/0 -946/0 سهام صاحبان حقوق بازده

 000/0 -707/3 022/0 -082/0 شرکت اندازه

 12/0 553/1 038/0 059/0 شرکت رشد

 000/0 319/4 24/0 036/1 نقد موجودی

 000/0 444/8 095/0 809/0 مالی اهرم

 506/0 تعیین ضریب F 708/3 آماره

 369/0 شده تعدیل تعیین ضریب F 000/0 آماره معناداری سطح

 403/2 واتسون -دوربین مقدار (واریانس ناهمسانی احتمالی اثرات رف ) EGLS روش

 از کاوچکتر سودتقسایمی کااهش و سودتقسایمی افازایش یرهاایمتغ t آمااره کاه آنجا از ،5 شماره جدول نتایج به توجه با

 باا سودتقسایمی کااهش و سودتقسیمی افزایش بین معنادار ارتباطی است، 05/0 از بزرگتر هاآن معناداری سطح و بوده 965/1±

 تفکیاک کاه هاددمای نشاان نتیجاه این. نیست برقرار تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت سودآوری تغییرات

 افزایش" کهاین بر مبنی مطالعه این دوم فرضیه لذا و شودنمی نتیجه به منجر کاهش، و افزایش بخش دو به سودتقسیمی تغییرات

 ماورد ،"باشادمای شارکت آتی دوره سود بینیپیش برای متفاوتی اطالعاتی محتوای دارای سهام سود کاهش برابر در سهام سود

 تغییرات با معنادار و مستقیم ارتباط دارای مالی اهرم و نقد موجودی کنترلی متغیرهای که است حالی در این .گیردنمی قرار تأیید

 ساودآوری تغییرات با معنادار و معکوس ارتباط دارای شرکت، اندازه و سهام صاحبان حقوق بازده متغیرهای و هستند سودآوری

 000/0 نیاز F آمااره معنااداری ساطح ضمناً. دارد قرار 5/2 و 5/1 بین که است 403/2 نیز مدل واتسون -دوربین آماره. باشندمی

 شدهتعدیل تعیین ضریب ،5 شماره جدول در توجه قابل نکته دیگر. دارد مدل معناداری از نشان و بوده 05/0 از ترپایین که است

 از درصاد37 حادود دهادمای نشان که اشدبمی درصد37 حدود استفاده مورد مدل شدهتعدیل   تعیین ضریب مقدار. است مدل

-تعمیم مربعات حداقل روش از استفاده که است ذکر به الزم. است توضیح قابل مستقل متغیرهای وسیلهبه وابسته متغیر تغییرات

 ارائاه 2نماودار  در نیز مدل اخالل جمالت نمودار. است گردیده احتمالی واریانس ناهمسانی اثرات رف  به منجر برآوردی، یافته

 دارای آن مقاادیر نماودار است، اخالل جمالت بودن نرمال عدم نشانگر برا-جار  آزمون نتیجه گرچه کهاین توضیح. است شده

 .ندارد وجود بابت این از جدی مشکل لذا و است نرمال توزی  مشابه پراکندگی
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 اخالل جمالت پراکندگی: 2 نمودار
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 سوم فرضیه آزمون( 2-2-3

 تشاخیص و ترکیبای هاایداده روش تعیین برای ابتدا سه، شماره مدل تخمین در مطالعه، این سوم فرضیه آزمون راستای در

 دسات باه احتماال کاه دهادمی نشان چاو، آزمون نتیجه. گرددمی استفاده لیمر F آماره و چاو آزمون از ،بودن ناهمگن یا همگن

. گیرنادمی قرار استفاده مورد تابلویی صورت به هاداده مدل، این آزمون برای بنابراین است، درصد 5 از کمتر F آماره برای آمده

 کمتر هاسمن آزمون معناداری سطح. گرددمی بررسی تصادفی، یا ثابت اثرات روش از استفاده ضرورت هاسمن، آزمون اجرای با

 از استفاده با مذکور مدل آزمون نتیجه. نمود استفاده ثابت اثرات مدل از دبای مذکور، مدل ضرایب برآورد برای لذا است، 05/0 از

 وایات آزماون معنااداری ساطح کاهایان باه باتوجاه( )EGLS) برآوردی یافتهتعمیم مربعات حداقل روش و ثابت اثرات مدل

 .است شده هارائ 6 شماره جدول در( است داشته واریانس ناهمسانی وجود از نشان و بوده 05/0 از کوچکتر

 
 سه شماره مدل تخمین: 6 جدول

 معناداری سطح t آماره استاندارد خطای ضرایب متغیر

 000/0 106/8 116/0 945/0 ثابت مقدار

 531/0 -625/0 01/0 -006/0 شرکت اندازه

 000/0 907/3 036/0 142/0 کاال موجودی

 000/0 326/13 017/0 226/0 سهام صاحبان حقوق بازده

 000/0 697/7 012/0 097/0 شرکت رشد

 002/0 087/3 069/0 214/0 نقد موجودی

 000/0 -765/5 03/0 -176/0 مالی اهرم

 288/0 062/1 0002/0 0002/0 عمده مالکیت

 000/0 -097/10 001/0 -019/0 شرکت عمر

 934/0 تعیین ضریب F 659/51 آماره

 916/0 شده تعدیل تعیین ضریب F 000/0 آماره معناداری سطح

 033/2 واتسون -دوربین مقدار (واریانس ناهمسانی احتمالی اثرات رف ) EGLS روش

 و شارکت رشاد ساهام، صااحبان حقوق بازده کاال، موجودی متغیرهای t آماره که آنجا از ،6 شماره جدول نتایج به توجه با

 متغیرهاای باین مساتقیم و معنادار ارتباطی است، 05/0 از کوچکتر هاآن معناداری سطح و بوده+ 965/1 از بزرگتر نقد موجودی

 بورس در شده پذیرفته هایشرکت سودآوری تغییرات با نقد موجودی و شرکت رشد سهام، صاحبان حقوق بازده کاال، موجودی

 و ودهبا -965/1 از بزرگتار شارکت عمار و ماالی اهرم متغیرهای t آماره که است حالی در این. است برقرار تهران بهادار اوراق

 تغییارات باا شرکت عمر و مالی اهرم متغیرهای بین معکوس و معنادار ارتباطی لذا است، 05/0 از کوچکتر هاآن معناداری سطح

 مالکیت و شرکت اندازه متغیرهای دیگر، سویی از. است برقرار تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت سودآوری

-ویژگی" که گفت توانمی فوق نتایج جمی  گرفتن بادرنظر ترتیب، این به. اندنداشته سودآوری ییراتتغ بر معناداری تأثیر عمده،

 قارار 5/2 و 5/1 باین کاه اسات 033/2 نیاز مدل واتسون -دوربین آماره. "دارد سهام سود پرداخت بر معناداری اثر شرکت های

 قابال نکتاه دیگار. دارد مادل معنااداری از نشان و بوده 05/0 از ترپایین که است 000/0 نیز F آماره معناداری سطح ضمناً. دارد

 حادود اساتفاده ماورد مادل شادهتعادیل   تعیاین ضریب مقدار. است مدل شدهتعدیل تعیین ضریب ،6 شماره جدول در توجه

 به الزم. است توضیح لقاب مستقل متغیرهای وسیلهبه وابسته متغیر تغییرات از درصد92 حدود دهدمی نشان که باشدمی درصد92
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 گردیاده احتماالی واریاانس ناهمساانی اثارات رفا  به منجر برآوردی، یافتهتعمیم مربعات حداقل روش از استفاده که است ذکر

 عادم نشاانگر بارا-جاار  آزمون نتیجه گرچه کهاین توضیح. است شده ارائه 3 نمودار در نیز مدل اخالل جمالت نمودار. است

 بابات ایان از جادی مشاکل لذا و است نرمال توزی  مشابه پراکندگی دارای آن مقادیر نمودار است، اخالل جمالت بودن نرمال
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 اخالل جمالت پراکندگی: 3 نمودار

 

 گیرینتیجه

 معطاوف متماادی هاایساال طی را محققان از بسیاری توجه که است برانگیزی بحث مسئله آن، آثار و سود تقسیم سیاست

-باه. اسات برخاوردار ساهامداران بارای سزاییبه اهمیت از تقسیمی، سود تغییرات و مقدار به راج  اطالعات. است نموده خود

 گاذارانسرمایه  و سهامداران به شرکت مالی وضعیت چگونگی درباره هاییپیام شرکت، سود تقسیم سیاست تغییر دیگر، عبارت

 ساهامداران باه هاشرکت چرا کهاین برای ایکنندهقان  توضیح که رسید نتیجه این به مطالعاتی طی( 1976) 1بلک. یدنمامی منتقل

 را ساهام ساود معماای باار اولین برای( 1976) بلک کهاین از بعد هامدت. ندارد وجود کنند،می پرداخت نقدی سهام سود خود

-نظریه و دادند قرار مطالعه مورد را شرکت ارزش افزایش یا پایداری در سهام سود داشتن نقش احتمال اقتصاددانان نمود، مطرح

 راج  آراء اتفاق عدم. است نیامده دستبه روشنی پاسخ تاکنون اما شد، آزمون و ارائه سهام سود تقسیم با رابطه در مختلف های

 در گرفتاه صاورت هاایگیارینتیجه و تجربی متناقض هاییافته از ناشی ها،شرکت سود تقسیم سیاست نتایج بر موثر عوامل به

 .است سود تقسیم هایتئوری انواع

 سال در سودآوری تغییرات از مستقیم نشانی تواندمی تقسیمی سود تغییرات است، مشهود شد گفتهپیش نتایج در همانطورکه

 ساود تقسیم تصمیمات کامل، سرمایه بازار در ،(9611) 2مودیلیانی و میلر بیان به که است گفتنی نتیجه این توضیح در. باشند آتی

 و 3گرالاون حاال، ایان باا. باشاد ماوثر آن ارزش بار توانادمی شرکت گذاریسرمایه سیاست و است اثربی آن ارزش بر شرکت

 در ند،باشا داشاته شارکت آتای نقدی جریانات به راج  بهتری اطالعات هاسازمانیدرون اگر که باورند براین( 2002) همکاران

 سود آتی اندازچشم به راج  ارزشمند اطالعاتی حاوی تواندمی تقسیمی سود دارند، آن از کمتری آگاهی هاسازمانیبرون کهحالی

 افازایش بارای عالمتی تقسیمی، سود افزایش که کنندمی بیان تقسیمی سود دهیعالمت فرضیات استدالل، بنابراین. باشد شرکت

 ساود( کااهش) افازایش کاه انادداده نشان متعددی مطالعات براین، عالوه(. 1985 ،4را  و میلر) ستا بالعکس و آتی سودهای

                                                           
1 Black 
2 Miller and Modigliani 
3 Grullon 
4 Miller and Rock 
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 و کااالی مثاال؛ بارای) اسات ساود اعالم حوالی روزهای طی سهام غیرعادی بازده با( معکوس) مستقیم ارتباطی دارای تقسیمی

 امار، ایان توضیح در. است نموده پیشنهاد را آن هامدارانس بین شرکت مازاد وجوه توزی  نیز( 1986) 2جنسن(. 1985 ،1لونستین

 افازایش را شارکت ارزش باالقوه، اضافی گذاریسرمایه کاهش طریق از تواندمی سودتقسیمی که کندمی تشریح( 1986) جنسن

 وجاود لاذا. نماینادمای ارائاه نیاز هاشرکت داخلی راهبری هایفعالیت به راج  اطالعاتی تقسیمی، سود در تغییر بنابراین،. دهد

 برخی حاضر، مطالعه در دیگر، سویی از. است منطقی آن آتی سودآوری و جاری سال در شرکت سودتقسیمی بین معنادار ارتباط

 کاه شادند شناساایی تهاران بهاادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت سود تقسیم سیاست کنندهتعیین عوامل مهمترین از

 از نیز موضوع این شرکت، سود تقسیم سیاست آثار به توجه با. دارند را تقسیمی سود تغییرات درصد 90 از بیش توضیح توانایی

 .بود خواهد برخوردار توجهی قابل اهمیت

                                                           
1 Kalay and Loewenstein 
2 Jensen 
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