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 :چکیده

 .میباشد ر نظر گرفتن چرخه عمرنسبت سود پرداختی با داین پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین اهرم مالی و 

با  6233- 6231شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی  322های مورد نیاز این پژوهش از  داده

برای تفکیک  .گردیده است آوری آورد و سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران جمع افزار ره استفاده از نرم

مورد استفاده جهت آزمون  تکنیک آماری. یق آنتونی و رامش استفاده گردید قشرکتها به مراحل چرخه عمر از تح

بین سود  تایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد کهررسی نب. فرضیات، رگرسیون چند متغیره میباشد

 داردنوجود رشد ، بلوغ و افول رابطه معنی داری شرکتها در مرحله  تقسیمی و اهرم مالی
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 مقدمه 

شناخت پیوند و رابطه بازار مالی . در کنار بازار پول بازارهای سرمایه تشکیل دهنده بازارهای مالی هستند 

و  بازار سرمایه با اثر گذاری بر فرآیند های تامین مالی.با سایر بخش های اقتصاد حائز اهمیت است 

سرمایه گذاری نسبی در بخش های صنعتی و خدماتی بر بازدهی این بخش ها و در نهایت بازدهی کل 

بازارهای متشکل سرمایه با فراهم آوردن امکان معامالت اوراق بهادار شرکتها، . اقتصاد  اثر می گذارد 

ر تقاضا کنندگان قرار نهادها و موسسات اقتصادی از یک طرف تسهیالت و منابع مالی ضروری را در اختیا

بنابراین یکی . می دهد و از طرف دیگر بازدهی مناسب را برای عرضه کنندگان این منابع فراهم می نماید 

از اهرمهای قوی در اقتصاد کشور ها محسوب شده و در جهت تسریع روند توسعه صنعتی بخصوص  در 

ا آگاهی به این امر ، از اثر متقابل این متغیرها دولتها نیز می توانند ب. کشورهای رو به رشد عمل می نماید 

هدایت شرکتها به سمت بورس ، ضمن . بر یکدیگر در جهت تدوین سیاستهای پولی و مالی استفاده کنند 

آنکه سهم دولت را از مجموعه هزینه های کشور کاهش داده و درآمدهای مالیاتی را افزایش می دهد ، 

های تولیدی از طریق بازار سهام را فراهم می اورد و نقدینگی های موجیات تامین منابع مالی بنگاه

بازار رسمی سرمایه در ایران در بورس اوراق بهادار تهران . پراکنده ، سرگردان و تورم زا را جذب می کند 

این بازار بیش از سه دهه بیشینه پر فراز و نشیب را پشت سر دارد و در دهه اخیر با . خالصه می شود 

ابونوری و همکاران، . )کاستی ها فعال ترین دوره خود را در جذب منابع پشت سر گذاشته است همه 

6231  ،366) 

 یرهایمتغ ییشناسا توان با یکه در سرانجام شرکت ها دارد، م ییو نقش بسزا یاهرم مال تیبا توجه به اهم

 یدر مدل ها یادیز یپژوهش ها .نمود ییرا شناسا مهم عنصر نیا تیکنترل و هدا یراهکارها موثر بر آن

. نموده اند ییآن شناسا یمال تیوضع ایشرکت  سکینشانگر ر ریمتغ شرکت را به عنوان یاهرم مال خود،

به منظور . رشد شرکت وجود دارد یبا فرصتها یبر ارتباط اهرم مال یمبن یفراوانی استدالل ها ن،یعالوه برا

ی گسترش شناخت از اهرم مال یمطالعه، ضمن تالش برا نیا موجود، اتیادب یساز کپارچهی گسترش و

اهرم مالی و نسبت سود  ،یرگذاریتأث دارد یشده در بورس اوراق بهادار تهران، سع رفتهیپذ یشرکتها

 . قرار دهد یمورد بررس پرداختی را

 مبانی و مفاهیم نظری و پیشینه تحقیق

 سود حسابداری 

حسابداری  در آن بردکار علم اقتصاد و شبا پیدای .ر ذات او بوده استدر ابتدای پیدایش انسان، منفعت گرایی د

و  شروع شد 6مالکیت تئوریکه حسابداری دو طرفه با  طوریه ب مفهوم منفعت گرایی جای خود را پیدا کرده است

در این تئوری شخصیت واحد تجاری جدای از شخصیت صاحبان آن ، مطرح گردید 3بعدها تئوری تفکیک شخصیت

حقوق تئوری دنبال آن ه داران و بستانکاران بوده است و ب سسه ایجاد سود حسابداری برای سهامؤه و هدف مبود

ه مطرح شدند که هر کدام تقسیم جدیدتری از اطالعات حسابداری ب 3تئوری وجوهو  6بنگاهتئوری  ،2مانده باقی

                                                           

 

- The Proprietary Theory1 

- The Entity Theory2 
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در تئوری . و مفهومی ندارد معنی، سود حسابداری حساب های مستقلدر تئوری  .ارائه می دهند خصوص سود

و منافع آن سود د می آید که برای عموم منافع ایجاد می کن سسه، واحد تجاری یک بنگاه اجتماعی به حسابؤم

نیست  ه هاسسؤتأسیس م ۀانگیز دانان می گویند سود تنها اقتصاد امروزه .حسابداری نیست بلکه ارزش افزوده است

 البته در .اهداف رفاهی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هم ممکن است ایجاد شوندبا  ه هاسسؤبلکه معتقدند که م

خوش )د دانان این نظریه وجود دارد که اکثر واحدهای تجاری برای سود آوری تأسیس می شون اقتصادۀ کنار نظری

  .(6231طینت و اسماعیلی، 

 دارای اعتباردهندگان و سرمایه گذاران برای مالی تصمیم گیری معیارهای از یکی عنوان به همواره حسابداری سود

 قضاوت های و بررسی ها در اساسی عامل یک عنوان به را سود تحلیل گران مالی همچنین است؛ ویژه ای اهمیت

 سرمایه گذاران، برای سود رقم اهمیت به توجه با مدیران. می دهند قرار نظر مد مالی مشاوره های ارائه در خود

 شرط بندهای کردن مقرر و حسابرسی گزارش درخواست همچون انگیزه هایی و حلیل گران مالیو ت اعتباردهندگان

 مدیران، و مالی تامین کنندگان بین اطالعات تقارن عدم شرکت، مالی تامین کنندگان طرف از بدهی قراردادهای در

 (.6231دهقانی، )می شوند  تشویق سود مدیریت ، به...و شرکت تنوع سرمایه گذاری

در تدوین این سیاست . کنند رکت های سهامی معموالً در خصوص تقسیم سود، سیاست مشخصی را اتخاذ میش

ی مشابه، سیاست تقسیم سود گذشته،  ها های مورد استفاده در سایر شرکت عوامل متعددی از قبیل سیاست

ها اغلب  های متعدد، شرکت ستبه رغم وجود سیا. گیرد آوری مورد توجه قرار می های قانونی و ثبات سود محدودیت

هایی از قبیل مبلغ ثابت و معین، تقسیم درصد ثابتی از سود، تقسیم سود ثابت به عالوه حاشیه  در عمل از سیاست

 (.3113، 2بیکر و پاول)کنند  متغیر و تقسیم سود مازاد استفاده می

در مجموع . کت اشاره شده استشمسی به هفت نوع شر 6266اردیبهشت ماه  62در قانون تجارت ایران مصوب 

شود و  هایی که سود آنها بر اساس سهام شرکا تسهیم می ها را از لحاظ تقسیم سود به شرکت توان این شرکت می

احراز سود و . هایی که مفاد اساسنامه و شرکتنامه در تقسیم سود بین شرکا حاکم است تقسیم بندی نمود شرکت

الیحه قانونی اصالح  341این موضوع در ماده . هاست مجامع عمومی شرکت مبلغ سود قابل تقسیم از وظایف خاص

مجمع عمومی پس "دارد که  این ماده مقرر می. تصریح شده است 6241قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه 

صاحبان  های سال مالی و احراز از این که سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که باید بین از تصویب حساب

هر سودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود منافع موهوم تلقی . سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود

منتهی . اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی پرداخت سود سهام نیز با مجامع عمومی صاحبان سهام است. "خواهد شد

مدیره چگونگی این پرداخت را  ه باشند، هیئت چنانچه صاحبان سهام در خصوص چگونگی پرداخت تصمیمی نگرفت
                                                                                                                                                                                                 

- The Residual Equity Theory3 
- The Enterprise Theory4 

- The Fund Theory5 
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در هر حال، پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی . تعیین خواهد نمود

 .راجع به تصمیم سود انجام پذیرد

آن را بین  %61در صورتی که شرکت سود داشته باشد ملزم است که حداقل "دارد که  قانون فوق مقرر می 31ماده 

 . "صاحبان سهام تقسیم نماید

پردازد که میزان سود نقدی شرکت را مشخص  های شرکت می سیاست تقسیم سود در واقع به بخشی از سیاست

محققان زیادی، . رود ها به شمار می ترین مباحث ادبیات تامین مالی شرکت سیاست تقسیم سود از مهم. کند می

ط با معیارهای سیاست تقسیم سود را فراهم آورده اند، با وجود این مسئله مبانی نظری و شواهد تجربی مرتب

م سود بهینه، پدید نیامده در خصوص سیاست تقسی یه و رهنمود سیاست تقسیم سود همچنان حل نشده باقی ماند

 (.3111کور و همکاران ، نا)است 

داخت سود نقدی، بازخرید سهام، سهام پر: گیرد های شرکت به سهامداران به چهار شکل عمده صورت می پرداخت

و تجزیه سهام که از میان آنها پرداخت سود نقدی به عنوان شیوه مطرح پرداخت شرکت به ( سود سهمی)جایزه 

 . سهامداران، در همه دنیا شناخته شده است

ع سود نقدی خود ها در توزی شرکت. ها به سهامداران است ترین نوع انتقال بازده از طرف شرکت سود نقدی معمولی

توانند متغیر  ها می این سیاست. نمایند های متفاوتی اتخاذ می به طور یکسانی عمل ننموده و در این راه سیاست

ای از پرداخت حداقل سود نقدی مقرر در قانون تا پرداخت تمام عایدات شرکت و حتی بیشتر از  باشند و دامنه

در مورد سود نقدی، ثروت سهامداران پس از مجمع باید با ثروت . بگیرندعایدات ساالنه به عنوان سود نقدی را در بر 

در نتیجه قیمت پس از مجمع باید برابر با قیمت قبل از مجمع پس از کسر سود . آنان در قبل از مجمع برابر باشد

 (.6211پور،  قلی) تقسیمی هر سهم باشد 

 اهرم مالی

بلند  هایییاموال و دارا استهالك ریسود ، نظ زییفروش و برنامه ر ینیب شیدر پ یاتیهای ثابت عمل نهیهز ییشناسا

 نیوجود ا. ردیگ یمدنظر قرار م یاتیدر اهرم عمل مهیو ب ،عوارضیابیو بازار غاتیهای ثابت اداری، تبل نهیمدت، هز

 از شیب یسبتبه ن یدهد ، سود واحد انتفاع شیفروش خود را افزا یاگر واحد انتفاع که گردد یها، موجب م نهیهز

 شیبا افزا. شود یم داده های ثابت پوشش نهیفروش ، هز نیسطح مع کیدر  رایز. ابدی شیفروش ، افزا شیافزا

، سود آوری  نیبنابرا.ستندیوابسته ن( فروش ) تیفعال به حجم یکنند و به عبارت ینم دایپ رییها تغ نهیهز نیفروش ا

در صد در فروش ،  کی رییبا تغ گرید انیبه ب.  افتیخواهد  شیش، افزافرو شیافزا از شتریب یبه نسبت یواحد انتفاع

 یرا م راتییتغ نیکه ا ارییمع به .ابدی یم شیدر صد افزا کیاز  شیب یانتفاع واحد(  EBIT) عملیاتی  سود

 (6233نیکومرام و علویان ، )شود یگفته م یاتیسنجد ، درجه اهرم عمل

روش . شود یاطالق م انیز ایکردن سود  ریتکث کیاست که به هر نوع تکن یحاهرم اصطال ه،یدر مال( یمال)اهرم 

مهم  یمثال ها.ثابت و استفاده از ابزار مشتقه است ییدارا دنیمعمول کسب اهرم، قرض گرفتن پول، خر یها

 :عبارتند از 
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 قرض  یشتریهرچه پول ب. سازد یاش اهرم م یموجود یبا قرض گرفتن پول، برا یشرکت دولت کی

 جتایبدست آمده و نت یکوچکتر هیپا یرو یضرر ایهر سود  نیدارد، بنابر ازین یکمتر هیبه سرما ردیبگ

 .سازد یم ینسبت بزرگتر

 کار نسبت  نیا. کند جادیاش اهرم ا یدیعا یتواند برا یثابت، م ییدارا دنیبا خر یموسسه تجار کی

که  یمعن نیخواهد کرد؛ به ا ادیها ز نهیو هز رهایشرکت در مقابل متغ هیسرما بیثابت را در ترک ییدارا

 . آورد یبه وجود م یاتیدر سود عمل یبزرگ رییتغ ،یدیکوچک در عا یرییتغ

 یآورند، برا یمشتقه اهرم به وجود م یبا استفاده از ابزارها شانیها ییدارا یاغلب برا هیپوشش سرما یها شرکت

 ونیلیم 31به معامله نفت خام به ارزش  ه،یسرما هیالر حاشد ونیلیم 6تواند با صرف  یم یشرکت نیچن کیمثال 

 .شود دشیعا انیسود و ز قیطر نیدالر بپردازد و از ا

 ها شرکت عمر چرخه

 از مرحله هر در طرف یک از.  هستند حیات چرخه یا و عمر منحنی دارای زنده موجودات همانند تجاری واحدهای

 با نیز ها دوره بین انتقالی مراحل در دیگر طرف از و هستند مواجه ورهد آن ویژه مشکالت با  ها دوره این مراحل

 مشکالت با پیوسته خود حرکتی روند در اصوالً تجاری واحدهای گردند می مواجه خاص  نوع از مشکالت و مسائل

 ای حرفه دخالت آن رفع برای و نبوده آن حل به قادر داخلی نیروهای وسیله به عمدتاً که شوند می روبرو عدیده

 (6333 ادیزس) گردد می ناپذیر اجتناب سازمان از بیرون

 شرکت عمر ی دوره مورد در را های بررسی عملی های فرضیه و ها تئوری در مدیریت و اقتصادی علوم دانشمندان

 دوره برای علوم این ادبیات در.  اند کرده تقسیم مراحلی به را عمر های دوره و اند داده انجام انتفاعی موسسات و ها

 هر به توجه با ها شرکت و  موسسات ها مدل این چارچوب در ، است شده ارائه مرحله چند با های مدل عمر ی

 اطالعات در ای گونه به ها سیاست این.  کنند می دنبال را مشخصی مشی خط خود اقتصادی حیات از مرحله

 (.6233، عمرانی و کرمی) شود می منعکس ها شرکت حسابداری

 تاثیر بررسی به( 3112) آهارونی و( 6333) بلیک ،( 6333) رامش و آنتونی چون محققانی حسابداری حوزه در

 ذیل شرح به عمر منحنی توصیف برای مرحله چهار مذکور محققان.  اند پرداخته حسابداری اطالعات بر عمر چرخه

 :اند نموده تبیین

 ظهور یا تولد( فاز) مرحله 

 رشد( فاز) مرحله 

 بلوغ( فاز) مرحله 

 سکون یا افول(فاز) مرحله 

 پیشینه پژوهش
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رشد سود با درجه  یپژوهش خود استنتاج نمودند که نخست، نرخ باال جینتابا توجه به  ( 3163) جواردانایو و یب

ی اهرم مال یبرا ارهایمع ریاستدالل سا نیارتباط مثبت دارد که ا(  هایی ها به کل دارا یبده کل نسبت) یاهرم مال

اهرم  نییپا نسبت به داشتن ،یمال ییرشد فروش و توانا یباال دوم، شرکتها با نرخ. شودی رشد سود را شامل نم و

مربوط  یمال ییرشد فروش و توانا یباال در سهام، نرخ شتریب یگذار هیامر به سرما نیا لیدارند که دل شیگرا ،یمال

 .شودی م

تقسیم سود در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس طی  در بررسی عوامل تعیین کننده( 3113)الکو واری 

دریافت که ماهیت دولتی ، اندازه شرکت و سود آوری شرکت رابطه ای مستقیم با  3112الی  6333دوره زمانی 

 .تقسیم سود و نسبت اهرمی رابطه ای منفی با تقسیم سود دارد

شرکت از  661راهبردی و سیاست تقسیم سود در  در مطالعه ای با موضوع نظام( 3111)کاوالسکی و همکاران 

شرکت های بورس اوراق بهادار لهستان به این نتیجه رسیدند که شرکتهای بزرگ و سود آور ، تقسیم سود بیشتری 

 نسبت به بقیه دارند و همچنین شرکت های که نسبت اهرمی باالتری دارند ، سود کمتری تقسیم می کنند 

رابطه مثبت میان تقسیم سود و جریان نقدی ، سود آوری و مالیات  در کشور غنا  وجود  به( 3111) امیدو و ایور 

دارد و همچنین میان تقسیم سود و نسبت اهرمی ، مالکیت نهادی سهام ، رشد فروش و نسبت ارزش بازار به دفتری 

 .رابطه ای منفی وجود دارد

آوری و  جمع آنها با. گذاری پرداختند  هیاهرم و سرما نیب ارتباط یدر مقاله ای به بررس(  3111) واروج و همکاران 

 نیپاسخ به ا صدد ، در 6333تا  6333در بورس کانادا از سال های  شده رفتهیشرکت های پذ اطالعات یبررس

 -گذاری کمتر از اندازه هیسرما ای از اندازه شیگذاری ب هیاعم از سرما - گذاری هیسرما هنگام ایآ": پرسش برآمدند 

 با فرصت رشد کمتر نسبت به ییها شرکت برای یبود که ارتباط منف نیاستدالل آنها ا. "شود؟یم توجه یبر اهرم مال

 است مفهوم نیا دییاز تأ یحاک ،یاستدالل نیچن. است تریقو یتیبه طو ر با اهم شتریبا فرصت رشد ب ییها شرکت

 رو دارند شیپ یفیهای رشد ضعدارد که فرصت  ییبرای شرکت ها یکه اهرم نقش مهار کنندگ

 در مراحل مختلف چرخه هیو ساختار سرما یمال یهایژگیو نیرابطه ب یبررس در ( 6234)نرگس سرلک و همکاران 

از نظر چرخه  موجودی نمودن شرکت ها کیبا تفک، بورس اوراق بهادار تهران  شده در رفتهیپذ یها شرکت عمر ی

 یو سلسله مراتب یتواز یها یبه تئور توجه و با( 3663) نسونیکید یدنق یانهایعمر به کمک مدل عالمت جر ی

 یریمشاهده پذ تیقابل ،یمیسود تقس سک،یر رشد، یاندازه شرکت، فرصت ها یرهایرابطه متغ ه،یساختار سرما

 نویرگرس جینتا .قرار گرفت یمورد بررس یمال با اهرم یاز بده ریغ یاتیمال ییو صرفه جو یها، سودآور ییدارا

رشد، بلوغ و  مراحل عمر شرکت ها به ی چرخه کیرغم تفک یدهد که عل یشرکت نشان م 326 یحاصل از بررس

از  یمال نیعمرشان تأم ی چرخه شرکت ها در هر سه مرحله از. آنها مشاهده نشد یمال نیدر نحوه تأم یافول، تفاوت

سلسله  یخود از تئور ازیمورد ن یمال منابع نیشرکت ها در تأم گر،یدهند؛ به عبارت د یم حیرا ترج یبده قیطر

 .کنند یم یرویپ یمراتب
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شرکت از شرکت های  11به بررسی اثر نسبت اهرمی و سیاست تقسیم سود در( 6231)بهمن بنی مهد و همکاران

پرداخته اند و نتایج حاصل از آن  6231الی  6231پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، طی دوره زمانی 

 که اهرم مالی با تقسیم سود رابطه معنی دار ندارد تحقیق نشان داد 

در پژوهشی با عنوان عوامل تعیین کننده در سیاستهای تقسیم سود ، به نقش اهرم ( 6234)جهانخانی و قربانی 

 مالی در آن سیاست ها اشاره نمود و برای محاسبه اهرم مالی از نسبت ارزش دفتری بدهی به ارزش روز شرکت

استفاده نمود نتایج پژوهش وی نشان می دهد که شرکتهایی که دارای اهرم مالی و عملیاتی باالیی می باشند 

زیرا در مقابل تامین مالی از منابع خارجی با .بواسطه برخورداری از ریسک باال تمایلی به توزیع سود ندارند 

 .محدودیت بیشتری مواجه می باشند 

 تحقیقچارچوب نظری و مدل تحلیلی 

 .و نسبت سود پرداختنی بر اساس مدل زیر تخمین زده می شود  ن بررسی رابطه بین اهرم مالیآزمو

DPR =α+β1 LEV +β2 RE/TE +β3 ROA +β4 SIZE + β5 AGR +β6 MTB +β7 FCF +ԑ 

DPR :  ی ه مبر سود خالص محاسب یمیسود تقس میاست که از تقس یمدل نسبت پرداخت سود نقد نیوابسته  ا ریمتغ

 .شود

که  ییچـون  شرکت ها. ـدیآ یها به دست م ییجمع دارا یها بر ارزش دفتر یجمع بده میبا تقس(:  LEV) یاهرم مال

دارند،  یپرداخت سود نقد یبرا یکمتر ییداشته و لـذا توانـا یشتریب یمال تیدارند احتماال محدود یباالتر ینسبت بده

 کند یم ینیب شیپ یو پرداخت سود نقد ینسبت بده ـانیم ار یمنفـ یاآزاد رابطـه  ینقـد  یهـا انیجر هیفرض

 یاتیعمل ینقد از طریق جریانهای(  3113) بابا  قیمطابق با تحقمستقل   ریمتغ نیا : (FCF)جریان نقد آزاد

سود  میبه تقس مآزاد اقدا ینقد یان هـا  ـیجر یندگینما نهیهز لیجهت تقل رانیچنانچه مد ی شودمحاسبه م

 میاز تقس ریمتغ نیا. سـود   مورد انتظار خواهد بود رداخـتآزاد و پ ینقد یها انیجر انیمثبت م یکنند، رابطه ا

 .شود یهـا محاسـبه م ییبر جمع دارا آزاد ینقد یها انیجر

  =FCF (عملیاتی سود– ثابت دارایی تغییرات-گردش در سرمایه تغییرات خالص   ) ÷( داراییها جمع)

که در مرحله  ییچرخـه عمر شرکت هاطبق فرضیه  ( :RE/TE)انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام نسبت سود 

 رود  یانتظار م نیبنابرا. خواهند داشت یباالتر یل بـه پرداخـت سـود نقد ـیقرار دارند تما شتریبلوغ با سود انباشته ب ی

RE/TE  سود داشته باشد  میبا تقس ثبتم یارتباط،چرخه عمر شرکت  یبراکنترلی  اریمع یکعنوان  به 

 دارایی جمع بر عملیاتی پس از کسر مالیات سود تقسیم از که است ها دارایی بازده معادل (ROA:)بازده دارایی ها

  . می آید دست به ها

 اییتوان باال با سودآوری شرکتهای که آنجا از . شود می استفاده شرکت سودآوری ارزیابی برای نسبت این از

 انیجر  هیفرض جهیدرنت .پس بازده سود پرداختی بیشتری خواهند داشت دارند، آزاد نقد جریان ایجاد برای بیشتری

 .وجود دارد یمیو سود تقس یان سودآورـیمثبـت م یکند که رابطه ا یم ینیب شیآزاد پ ینقد یها
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 اتیبـر  اساس فرض. شـود  یها محاسـبه مـییجمع دارا یعیطب تمیلگار قیاندازه شرکت  از طر : (Size)اندازه شرکت

 یها انیبه بلوغ و جر شیتر، گراککوچ یبزرگ تر نسبت بـه شـرکت هـا یآزاد و چرخه  عمر شرکت ها ینقد یها انیجر

 انیچرخه عمر و جر یها هیفرض نیبنابرا. خواهند کرد میتقس ی شـتریب وداحتماال  سـ نیدارند، بنابرا یشتریآزاد ب ینقد

 .کنند  یم ینیب شیرا پ یاندازه  شرکت و پرداخت سود نقد انیمثبت م یآزاد رابطه ا ینقد یها

فاما و فرنچ  قیتحقبا مطـابق . شود یها محاسبه م ییبه عنوان درصد رشد جمع دارا:(  AGR) ها  ییرشد دارا سبتن

(3116 ) ، AGR   ینقد یها انیجرفرضیه شده است در نظـرگرفته به عنوان معیار فرصت های سرمایه گذاری جاری 

 .کنند یم ینیب شیپ یمیو پرداخت سود تقس یگذار هیفرصت سرما انیرا م یمنف یآزاد و چرخه  عمر رابطه ا

حقوق صاحبان سهام جمع نسبت  ارزش بازار به ارزش دفتری به عنوان :(  MTB)نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری 

در به عنوان معیار فرصت های سرمایه گذاری آتی    MTB ، ( 3116)ما و فرنچ فا قیتحقبا مطـابق . شود یمحاسبه م

و پرداخت  یگذار هیفرصت سرما انیرا م یمنف یآزاد و چرخه  عمر رابطه ا ینقد یها انیجرفرضیه نظـرگرفته شده است 

 کنند یم ینیب شیپ یمیسود تقس

 مخارج فروش، رشد متغیر ازچهار عمر چرخه مراحل به ها شرکت تفکیک منظور به خود مقاله در رامش و آنتونی

 در عمر چرخه مراحل به ها شرکت تفکیک مبنای. نمودند استفاده شرکت عمر و تقسیمی سود نسبت ای، سرمایه

 به متغیر چهار مبنای بر بندی طبقه نحوه.است اشاره مورد مقاله استفاده در مورد رویه های مشابه نیز پژوهش این

 :است زیر شرح

 شرکت هر برای (عمر و تقسیمی سود نسبت ای، سرمایه مخارج فروش، رشد)فوق متغیر چهار مقادیر ابتدا .6

 محاسبه می شود  سال -

 ارقر به توجه با که یشوند م تقسیم طبقه را به سه رمذکو متغیر رچهااز  یک هر سساا بر شرکتها-سال  .3

 .میگیرند 2 تا 6 بینای  هنمر (6) رهنگا طبق ،نظر ردمو طبقهدر  گرفتن

 : دشو می یبند طبقه لفوو ا غبلو ،شدر حلامراز  یـیکدر شرکت سپس با توجه به میانگین نمرات هر  .2

 ها پذیرش شرکت شرایط جزء موضوع این و دارند فعالیتی سابقه تهران بورس در شده پذیرفته ها شرکت که آنجا از

 .شود نمی گرفته نظر در تولد مرحله است،

 6333بر اساس مدل آنتونی و رامش : عمر چرخه بندی طبقه لجدو(6)نگاره 

مراحل 

 عمر

رشد  سن

 فروش

نسبت سود 

 تقسیمی

مخارج سرمایه 

 ای

شرکتهای  رشد

 (2)جوان

باالترین  (6)پایین (2)باال

 (2)مخارج

شرکتهای  بلوغ

 (3)بالغ

مخارج  (3)متوسط (3)متوسط

 (3)متوسط

شرکتهای  افول

 (6)پیر

 (6)پایین (2)باال (6)پایین
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 سود نسبت و اهرم مالی بین همانطور که دربخش های قبلی اشاره شد هدف تحقیق حاضر پی جویی رابطه

درحقیقت با پاسخ به مسأله . تهران است بهادار اوراق بورس شده پذیرفته شرکتهای عمر چرخه طی در پرداختنی

 :حقیق به صورت زیر مطرح می شودفوق می توان استدالل نمود به منظور تحقق این هدف فرضیه اصلی ت

 .ونسبت سود پرداختی شرکتها ، رابطه معنی دار وجود دارد اهرم مالیبین 

 .ونسبت سود پرداختی شرکتهای در مرحله رشد، رابطه معنی دار وجود دارد بین اهرم مالی

 .دونسبت سود پرداختی شرکتهای در مرحله بلوغ، رابطه معنی دار  وجود داربین اهرم مالی 

 .و نسبت سود پرداختی شرکتهای در مرحله افول،رابطه معنی دار  وجود داردبین اهرم مالی 

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه . باشد می همبستگی ازنوع(  غیرآزمایشی) توصیفی، پژوهش دراین تحقیق روش

امعه آماری شرایطی را تعیین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و برای انتخاب نمونه از ج

ساله بین سال های  1به دلیل استفاده از اطالعات جدید وبه روز، بررسی موضوع پژوهش در یک دوره .می گردد

قلمرو مکانی پژوهش به دلیل اتکای بیشتر داده های ارائه شده توسط شرکتهای پذیرفته .می باشد 6233تا  6231

زوماٌ صورتهای مالی حسابرسی شده توسط این شرکتها به شرکتهای تولیدی شده در بورس اوراق بهادار تهران ول

 شده پذیرفته های شرکت بین از بررسی مورد های نمونه. پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اختصاص دارد

 .است شده انتخاب زیر شرایط گرفتن نظر در با 6233 تا 6231 های سال درطول   - تهران بهادار اوراق بورس در

 .باشند تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته فهرست جزء 31 سال قبل از -

 .باشد نداشته مالی سال تغییر 6233 تا 6231 سالهای طول در -

 .نشده باشد معامالت وقفه دچار بررسی مورد های سال طول در آنها سهام ستد و داد -

 .نباشد گری واسطه و گذاری سرمایه های شرکت جزء -

آمار توصیفی متغیرهای مدل ( 3)و ( 6)جدول . گرددهای تحت مطالعه محاسبه میهای توصیفی دادهر ابتدا آمارهد

    . است... را نشان می دهد که شامل اطالعات مربوط به میانگین، میانه، بیشینه وکمینه، چولگی و کشیدگی و

 

 متغیرهای مدل(: 6)جدول 

 نماد متغیرها

 DPR نسبت سود تقسیمی
 LEV اهرم مالی 

 FCF جریان نقد آزاد 
نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق 

 صاحبان سهام 
RE/TE 

 ROA بازده دارایی ها
 SIZE اندازه شرکت

 AGR نسبت رشد دارایی ها      
 MTB نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری 
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 آمار توصیفی متغیرهای مدل(: 3)جدول 

 DPR FCF RE_TE ROA SIZE AGR MTB LEV 

 0.613174 .6378967 0.260426 5.891483 0.463238 2.552992 0.056331- 0.687086 میانگین

 0.620824 .1918850 0.129950 5.814995 0.070261 0.398909 0.020044 1.020000 میانه

 3.90E+09 2.077506 127.5033 8.172233 154.2795 3443.200 25.37672 68.86000 ماکزیمم

 1.26E+08 0.017960- 0.619058- 4.291191 10.98880- 110.8810- 73.28692- 325.5400- مینیمم

 1.00E+08 0.224902 3.170364 0.655657 4.724487 85.43206 2.606335 9.379009 انحراف معیار

 0.842560 36.66491 39.73053 0.783158 24.57910 40.13566 19.59764- 26.18381- چولگی

 7.538913 1418.463 1594.824 3.875868 729.5823 1616.926 519.9208 906.7966 کشیدگی

تعداد 

 مشاهدات
1629 1628 1629 1629 1629 1629 1628 1629 

 

 . باشد یم FCF یرمتغ یاردر اخت یانگینم یندارد و کمتر یاررا در اخت یانگینم یشترینب MTB یرکه متغ دهد ینشان م فوق جدول

 یاز پراکندگ یرمتغ یناست که ا یننشان دهنده ا ینا. دارد یارانحراف استاندارد را در اخت یشترینب MTB متغیر که مشخص مانطوره

انحراف  یزانم ینکمتر یزن LEV یرمتغ. است یتواقع ینا یایگو یرمتغ ینا ینیممو م یمممقدار ماکز ینتفاوت ب. برخوردار است یادیز

 .دارد ریارا دراخت ستانداردا

می باشند و داده های ترکیبی به دو صورت تابلویی و ( شرکت-سال)با توجه به اینکه داده های مورد استفاده در این پژوهش ترکیبی 

برای . لیمر استفاده شده است Fتلفیقی می باشد، لذا به منظور انتخاب بین روش داده های تابلویی و تلفیقی در برآورد مدل، از آزمون 

در غیر این . باشد، باید از روش داده های تلفیقی استفاده کرد 11/1بیشتر از  Fلیمر، در صورتی که احتمال آماره F تایج بررسی ن

همانطور که مشاهده می . ارائه شده است( 2)لیمر در جدول  F خالصه نتایج آزمون. صورت از روش داده های تابلویی استفاده می شود

در صورت پذیرفته شدن . می باشد، در نتیجه روش تابلویی پذیرفته می شود 1011ار مدل  کمتر از برای چه  p-valueشود مقدار 

برای بررسی نتایج آزمون . روش داده های تابلویی، سپس باید آزمون هاسمن را جهت انتخاب بین روش اثرات تصادفی یا ثابت بکار برد

در غیر این صورت از روش . باشد، باید از روش اثرات تصادفی استفاده کرد 11/1هاسمن، در صورتی که احتمال آماره کای دو بیشتر از 

 لیمر و هاسمن Fآزمون (: 2)جدول                  . اثرات ثابت استفاده می شود

 مدل
 آزمون هاسمن لیمر Fآزمون 

 نتیجه احتمال آماره کای دو نتیجه احتمال لیمر  Fآماره

 1011 6031 6فرض
اثرات  10231 1026 تابلویی

 تصادفی

 اثرات ثابت 101636 61066 تابلویی 101111 3041 3فرض

 2فرض
6011 101164 

اثرات  106366 61062 تابلویی

 تصادفی

 4فرض
6036 101111 

اثرات  1012 1034 تابلویی

 تصادفی
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 ≤ 4واتسون محدود به دامنه  –ه دوربین آمار. گرددجهت آزمون خود همبستگی بین باقیمانده ها از آزمون دوربین واتسون استفاده می

WD ≥ 1 شود، خود همبستگی کامل منفی بین  4که اگر مقدار آماره صفر شود، خود همبستگی کامل مثبت و اگر . می باشد

 در پژوهش حاضر از این آزمون برای(. 6233بدری،)باشد، خود همبستگی وجود ندارد  3اگر این مقدار حدود . پسماندها وجود دارد

یا با استفاده از روش  ARتشخیص وجود و یا عدم وجود خودهمبستگی استفاده شده و در صورت وجود، خود همبستگی به وسیله جزء 

                                 :ارائه شده است 4خالصه نتایج این آزمون در جدول  .برطرف می شود( GLS) حداقل مربعات تعمیم یافته

 واتسون-ربینآماره دو(: 4)جدول 

فرض

 یه

آماره دوربین 

 واتسون

حدود عدم 

 خودهمبستگی

 3066 اول

301 > WD > 601 

 3011 دوم

 3062 سوم

چهار

 م
3011 

 

 . با توجه به مقدار آماره دوربین واتسون در چهار مدل، مشخص شد که مدل های رگرسیون فوق دارای خود همبستگی نمی باشند

یی ها آزمون. گیرد یمقرار  مورداستفادهیی است که امروزه برای تشخیص مانایی متغیرها ها آزمونین تر مولمعآزمون ریشه واحد یکی از 

و  ADFیشرفین، پسران و ش لوین، ایم،: از اند عبارت، اند گرفته قرار مورداستفادهکه در این تحقیق برای بررسی مانایی متغیرها 

 .آورده شده است زیر(1)در جدول ه های تلفیقی دادنتایج حاصل از آزمون ریشه واحد . PPیشرف

 (باشند یماعداد داخل جدول بیانگر آماره احتمال )بررسی مانایی متغیرهای داده های تلفیقی:  1جدول 

 لوین متغیر
ایم، پسران و 

 شین
فیشر 
ADF 

فیشر 
PP 

DPR 101111 101111 101111 101111 

FCF 101111 106113 106631 101111 

RE/TE 103113 101411 101111 101124 

ROA 101111 101111 101111 101111 

SIZE 101111 101111 101111 101111 

AGR 101111 101111 101111 101111 

MTB 101111 101111 101111 101111 

LEV 101111 101313 104126 101111 

و  FCFنتایج نشان دهنده این است کـه متغیـر هـای    . می دهدنتایج آزمون مانایی متغیر های مورد مطالعه در سطح را نشان  2جدول 

LEV  توسط آزمون های لوین و فیشرPP       مانا است و توسط دو آزمون دیگر نامانا است، که با تفاضـل گیـری مرتبـه اول، پایـایی ایـن

و توسـط دو آزمـون دیگـر     نامانـا  PPتوسط آزمـون هـای لـوین و فیشـر      RE/TEمتغیر . گردد یمیید هاتأ آزمونمتغیر ها توسط همه 
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 ،DPR  ،ROA ،SIZEمتغیرهـای  . ماناست که با تفاضل گیری مرتبه اول مانایی این متغیر توسط همه آزمون هـا تاییـد مـی گـردد    

AGR  وMTB  مانا هستند ها آزمونبه استناد همه 

در صورت عدم وجود رابطه بین . یکی از فروض چندگانه رگرسیون این است که متغیرهای توضیحی یا یکدگیر همبسته نیستند

در این مطالعه برای بررسی هم خطی بین متغیرهای توضیحی از . متغیرهای توضیحی، گفته می شود که آن ها متعامد به دیگر هستند

               که نتایج آن در جدول زیر آمده است. ضریب همبستگی بین آن ها استفاده شده است

 ضریب همبستگی بین متغیرهای توضیحیقدر مطلق (: 1-4) جدول      

 FCF RE/TE ROA SIZE AGR MTB LEV 

FCF 6 101134 101441 101113 101141 101444 101123 

RE/TE 101134 6 101116 101313 101113 101113 101236 

ROA 101441 101116 6 1016161 101142 104366 101116 

SIZE 101113 101313 106161 6 101333 101114 101111 

AGR 101141 101113 101142 101333 6 101126 101443 

MTB 101444 101113 104366 101114 101126 6 101134 

LEV 101123 101236 101116 101111 101443 101134 6 

متغیـر هـای   است و این بیان کننده این اسـت کـه بـین     104334همانطور که مشخص است بیشترین مقدار ضریب همبستگی برابر با 

 . توضیحی ضریب همبستگی باالیی وجود ندارد و این گویای این است که بین آن ها هم خطی وجود ندارد

 آزمون فرضیه های پژوهش

   آزمون فرضیه اول

ق اول تحقی  فرضیهبررسی مطلعه به مورد کلیه شرکت هایبرای  6231-6233های  های سال در این قسمت از تحقیق با استفاده از داده

 :کنیم صورت زیر تعریف می مدل مورد بررسی را به. پردازیم می

 

 :باشد میزیر  صورت جدول به  نتایج حاصل از تخمین معادله مربوط به فرضیه

 متغیر

 ضریب

 t p-valueآماره 
 عالمت اندازه

FCF 0.024531 + 1.099320 0.0272 
RE/TE 0.154989 + 4.019852 0.0001 

ROA -0.064753 - -3.185696 0.0016 

SIZE -0.115646 - -0.404905 0.6858 

AGR -0.028673 - -1.266085 0.2063 

MTB -0.027406 - -0.904437 0.3664 

LEV -0.070844 - -0.853531 0.3940 

 0.2395 1.178358 + 0.877105 مقدار ثابت

prob(F)= 0/000           0/87               0/89        d.w= 2/11   

 

نتایج نشان مـی دهـد کـه     .درصد معنادارند 1در سطح  FCF  ،RE/TE  ،ROAمتغیرهای مشخص است  باالطور که از جدول  همان

نسبت سود پرداختی  واهرم مالی بین در نتیجه فرضیه اول این تحقیق که می گوید که  درصد معنادار نیست 1در سطح   LEVمتغیر 
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 واهـرم مـالی   بـین  می باشدو بیان کننده این است که  عالمت این متغیر منفی. شود نمیپذیرفته  .دار وجود دارد یها، رابطه معن شرکت

 .وجود دارد منفی ها، رابطه نسبت سود پرداختی شرکت

 آزمون فرضیه دوم

 :باشد میزیر  صورت جدول به  نتایج حاصل از تخمین معادله مربوط به فرضیه

 یرمتغ
 ضریب

 t p-valueآماره 
 عالمت اندازه

FCF -0.038842 - -0.481167 0.6391 

RE/TE -0.389558 - -1.338937 0.2054 

ROA -0.206777 - -2.334226 0.0378 

SIZE -5.579761 + -1.343444 0.2040 

AGR 0.003650 + 0.038946 0.9696 

MTB 0.262506 + 2.620510 0.0224 

LEV -0.258173 - -0.335990 0.7427 

 0.4966 0.701132 + 5.229872 مقدار ثابت

prob(F)= 0/015           0/63               0/90        d.w= 2/07    

 

 .درصد معنادارند 1در سطح  MTBو  ROAمتغیرهای مشخص است  باالطور که از جدول  همان

 واهرم مالی بین درصد معنادار نیست در نتیجه فرضیه دوم این تحقیق می گوید که  1در سطح   LEVه متغیر نتایج نشان می دهد ک

 . شود پذیرفته نمی .دار وجود دارد یدر مرحله رشد رابطه معن یها نسبت سود پرداختی شرکت

  آزمون فرضیه سوم

 :باشد میزیر  صورت جدول به  نتایج حاصل از تخمین معادله مربوط به فرضیه

 متغیر
 ضریب

 t p-valueآماره 
 عالمت اندازه

FCF 0.033407 + 1.204530 0.0229 
RE/TE 0.255599 + 4.611382 0.0000 

ROA -0.047556 - -2.010981 0.0455 

SIZE 0.258843 + 0.736539 0.4622 

AGR -0.017573 - -0.608773 0.5433 

MTB -0.076674 - -1.995290 0.0472 

LEV -0.033611 - -0.319855 0.7494 

 0.2269 1.211702 + 1.123693 مقدار ثابت

prob(F)= 0/000           0/80               0/82        d.w= 2/13    

 . درصد معنادارند 1در سطح  MTBو  FCF  ،RE/TEمتغیرهای مشخص است  باالطور که از جدول  همان

اهـرم  بـین  در نتیجه فرضیه سوم این تحقیق که می گوید کـه   درصد معنادار نیست  1در سطح   LEVتایج نشان می دهد که متغیر ن

مـی   منفـی عالمت ایـن متغیـر   . شود مینپذیرفته  .دار وجود دارد ی، رابطه معنی در مرحله بلوغها نسبت سود پرداختی شرکت و مالی 

 .وجود داردمنفی  ها، رابطه نسبت سود پرداختی شرکت واهرم مالی ین بباشدو بیان کننده این است که 
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 آزمون فرضیه چهارم

 :باشد میزیر  صورت جدول به  نتایج حاصل از تخمین معادله مربوط به فرضیه

 متغیر
 ضریب

 t p-valueآماره 
 عالمت اندازه

FCF -0.031639 - -0.511863 0.6128 

RE/TE -0.079992 - -0.909680 0.0370 
ROA 0.079287 + 1.380716 0.0178 
SIZE -1.083736 - -0.486208 0.6306 

AGR 0.033985 + 0.649350 0.5214 

MTB -0.051100 - -0.813001 0.0423 
LEV 0.251656 + 0.693033 0.4940 

 0.4262 0.807472 + 3.097642 مقدار ثابت

prob(F)= 0/017           0/77               0/79        d.w= 2/06    

 

 . درصد معنادارند 1در سطح  MTBو  RE/TE  ،ROAمتغیرهای مشخص است  باالطور که از جدول  همان

اهـرم  بـین  درصد معنادار نیست در نتیجه فرضیه چهارم این تحقیق که می گوید که  1در سطح   LEVنتایج نشان می دهد که متغیر 

 . شود پذیرفته نمی .دار وجود دارد یرابطه معن افولدر مرحله  یها نسبت سود پرداختی شرکت ولی ما

، عددی است که هر چه به یک نزدیک تر باشد، نشان دهنده مناسب بودن تعداد و نـوع متغیرهـای انتخـابی بـرای توجیـه متغیـر       

می باشد و این مقـدار   13/1های مورد بررسی بیشتر از  ردد ضریب تعیین تخمینهمانطور که مشاهده می گ. وابسته در رگرسیون است

یون ها مناسب بوده است و متغیرهـای مسـتقل   وابسته در رگرس یرمتغ یهتوج یبرا یانتخاب یرهایتعداد و نوع متغبیان گر این است که 

 .ذکر شده توانسته اند متغیر وابسته را به خوبی توجیه کنند

 فرضیه
اماره مقدار 

 احتمال
 ضریب

پذیرش یا رد 

 فرضیه

دار وجود  ینسبت سود پرداختی شرکتها ، رابطه معن واهرم مالی بین 

 0.3940 0.853531- .دارد
 رد

نسبت سود پرداختی شرکتهای در مرحله رشد، رابطه  واهرم مالی بین 

 0.7427 0.335990- .دار وجود دارد یمعن
 رد

اختی شرکتهای در مرحله بلوغ، رابطه نسبت سود پرد واهرم مالی  بین

 0.7494 0.319855- .دار  وجود دارد یمعن
 رد

و نسبت سود پرداختی شرکتهای در مرحله افول،رابطه اهرم مالی بین 

 0.4940 0.693033 .دار  وجود دارد یمعن
 رد
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 نتیجه گیری 

ونسبت سود پرداختی شرکتها ، رابطه  کند بین اهرم مالیبیان می ، دوم ، سوم و چهارم  فرضیه اول ه مبانی نظری گفته شده با توجه ب

تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که  بین اهرم نتایج و . های ترکیبی آزمون گردیدفرضیه مذکور در سطح داده. داردنمعنی دار وجود 

ندارد این موضوع بیانگر آن است که احتماال  در مراحل رشد ، بلوغ و افول رابطه معنی دار  وجودونسبت سود پرداختی شرکتها  مالی

 . در بازارهای  در حال توسعه مانند ایران ، در تقسیم سود ، توجهی به نسبت اهرمی نمی شود  و لذا رابطه ای بین آن ها وجود ندارد 

 

 :منابع

  ، "ARDLتروشیمی ایران با استفاده از مدلاثر شاخص های اقتصادکالن بر شاخص قیمت سهام صنعت پ"،(6231)ابونوری ،اسمعیل،گالله مشرفی

 313-333پژوهشنامه اقتصادی، ص ص

 انتشارات نص: تهران. یمال یاقتصاد سنج(. 6233. )یعبدالباق دیاحمد و عبدالمج ،یبدر

. "اوراق بهادار بررسی اثر اهرم شرکت بر سیاست تقسیم سود درشرکت های پذیرفته شده در بورس"(.  6231. ) بنی مهد، بهمن؛ اصغری، علی

 .شماره دهم .مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار

سود شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار ت تببین عوامل تعیین کننده ی سیاس شناسایی و"(.  6234. ) جهانخانی، علی؛ قربانی، سعید

 21-43صص  31 فصلنامه تحقیقات مالی، شماره. "تهران

 6. و 63مطالعات حسابداری، ش  فصلنامه« سهامسود و بازده  تیفیک نیرابطه ب یبررس .(6231) یلیاسماع محسن و شاهپور نت،یخوش ط

اوراق بهادار  سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تقسیم سود و توزیع سهام جایزه بر ارزش تأثیر سیاست های "(. 6211) قلی پور، علی 

 661-31صص  61و  3 ، تحقیقات مالی، شماره"تهران

 : 13، شماره  بررسی های حسابداری و حسابرسی فصلنامه . شرکتچرخه عمر شرکت بر محافظه کاری و ارزش تأثیر (. 6233. )کرمی و عمرانی 

13-31. 

 وم مجله مطالعات مالی شماره د" بررسی رابطه بین رشد ارزش افزوده اقتصادی و اهرم عملیاتی و ارزش شرکت (. 6233)نیکومرام ،علویان 

پژوهش  "رابطه بین ویژگی های مالی شرکت و ساختار سرمایه در مراحل چرخه عمر شرکت ( . 1334)سرلک ، نرگس و همکاران

 21-1صص  22شماره  هاي حسابداري مالي و حسابرسي
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