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 1045شماره مقاله : 

مطالعه تجربی عوامل اثرگذار بر سود تقسیمی؛  دررویکرد معادالت ساختاری 

 شواهدی از بازار بورس اوراق بهادار
 3سری، مسعود طاهری وسیه*2، سید بابک ابراهیمی1هومان عبداللهی

 گروه مهندسی صنایع، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسالمی، کرج، ایران: 1

 ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.مالی: گروه مهندسی 2

 ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایرانصنایعگروه مهندسی : 3

  rB_ebrahimi@kntu.ac.iنویسنده مسئول مکاتبات: *

 : چکیده

 با این حال گران تبدیل شده استپر اهمیت در علوم مالی بوده و به زمینه جذابی برای پژوهش های تقسیم سود یکی از موضوعاتسیاست

کننده سود شناسایی و بررسی عوامل تعیین پژوهش این خورد. هدف ازبه چشم می خصوص این در مطالعات کمی در بازار سرمایه ایران

بهادار تهران استفاده شده شرکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق  72های در این راستا از اطالعات و دادهباشد که میها تقسیمی شرکت

طور به کارگیری ابزار معادالت های رشد، اهرم مالی و اندازه شرکت و همینبا در نظر گرفتن متغیرهای سودآوری، حجم معامالت، فرصت است.

تنها متغیر دهند که تایج حاصل نشان میالذکر بر سود تقسیمی مدلسازی شده است. نجهت تاثیر هر یک از عوامل فوق ساختاری میزان نقش و

باشد و رابطه معناداری میان سود تقسیمی با دیگر عوامل درنظر گرفته شده مشاهده سودآوری دارای رابطه معنادار و مثبت با سود تقسیمی می

ها را به عنوان معیاری برای گذاران تنها عامل سودآوری شرکتری و تجربی صورت گرفته در این مطالعه سرمایهبا توجه به توصیف نظ نشد.

 ه شده است.یقات آتی در پایان این تحقیق ارائطور پیشنهادات برای تحقهای پژوهش و همینبعالوه، محدودیت شناسند.سود تقسیمی می

 کلمات کلیدی

 های شرکت؛ بازار بورس تهران؛ معادالت ساختاریمشخصه مدیریت مالی؛ سود تقسیمی؛

 مقدمه 1

ها اما هنوز تعریفی که مقبولیت همگانی را در سطح شرکت جزیه و تحلیل قرار گرفتههای متمادی مورد تهای تقسیم سود برای دههاگر چه سیاست

نگریم، تر به تصویر سود تقسیمی میتر و سختهر چه دقیق"گویند :در این مورد می [1]یرز به دست آورده باشد به چشم نیامده است. بریلی و می

های سود تقسیمی را در زمره ده یرز  سیاستبریلی و می "هایش با همدیگر تناسبی ندارند.بینیم که تکهآن را بیشتر و بیشتر به شکل پازلی به می

 دانند.اقتصاد مالی می مشکل  حل نشده

توجه کمتری به سود تقسیمی در بازارهای در  و انددر این زمینه تمرکز خود را بر بازارهای توسعه یافته معطوف ساختهاز سوی دیگر پژوهشگران  

توان دریافت که سود تقسیمی در بازارهای کمبود این تحقیقات در ادبیات علوم مالی نمایان است. می حال بروز و توسعه شده است. در نتیجه

کننده و کارایی با مشابه آن در بازارهای توسعه یافته به شدت متفاوت است. از این نظر ویژه در ماهیت، فاکتورهای تعیین درحال بروز و توسعه به

ای که از ادبیات نظری و کنندههای فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران میزان اثر عوامل تعیینای از شرکتکوشد با بسط نمونهپژوهش حاضر می

سود  ایران نیز اثرگذار هستند یا فاکتورهای تعیین کننده سرمایه اند را سنجیده و مشخص کند که آیا چنین عواملی در  بازارستخراج شدهتجربی ا

 .باشندمیتر تقسیمی در چنین بازاری بسیار پیچیده

که در مطالعات پیشین  باشدمیزار بورس تهران های حاضر در بامسئله اصلی این مطالعه شناخت فاکتورهای موثر بر میزان سود تقسیمی شرکت

. از سوی دیگر در کشورهای شوددیده نمی راستاییهم ارائه شده آنها در نتایج ختلفی از آن پرداخته شده است اما( به زوایای م[5]و  [4] ،[3]، [2])

شود اما در کشورهای در حال توسعه جامعه و به تبع آن بازار سرمایه به تعادل الزم رسیده و در راستای حفظ آن تالش می ،یافتهصنعتی و توسعه

با بازارهای توسعه  یمتفاوت ی شبیه بازار ایران حائز شرایطبازارهای توان گفتمی باشد. بنابراینمشابه ایران تحرک و تالطم بازار سرمایه مضاعف می

درباره عوامل  [5]ها ندارد. پژوهش حاضر توسعه مقاله پورابراهیمی و خسروشاهی ستند و لزوماً متغیرهای یکسان کارکرد مشابهی در آنیافته ه
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سازی معادالت ساختاری و کردن متغیر جدید و همچنین به کارگرفتن چهارچوب مدلمدل آن و اضافه بسطموثر بر سود تقسیمی است که با 

 شرکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار استفاده شده است. 72های مربوط به تعداد گرفته است. در این راستا از دادهانجام PLS روش 

-با توجه به ادبیات موضوع متغیرهای سودآوری، اندازه، فرصت هت عوامل اثرگذار بر سود تقسیمی است کهیافتن نقش و جاین تحقیق در  اهمیت

ها ها در شرکتای آنعلت انتخاب این عوامل توجه به تعاریف و نقش پایه اند.لی و حجم معامالت برای آن در نظر گرفته شدههای رشد، اهرم ما

ها سود مناسبی را اندوخته باشند قادر به تضمینِ پرداخت سود تقسیمی زیرا زمانی که شرکت آیدی به حساب میمهم ده است. سودآوری فاکتوربو

گر تصمیمات مدیر اجرایی هستند و با دهنده اعضای شرکت )اجرائی و غیر اجرائی( است که مالحظهطور کلی نشانازه شرکت بهخود هستند. اند

های رشد شرکت را کنند. فرصتهای خود در انجام وظایفش یاری میبا نظرات، پیشنهادات و راهنمایی را ویشان توجه به سطح مهارت و تجربه

هایی که تامین مالی خود را غالباً از طریق قرض گرفتن )اهرم زش بازار خود را تثبیت کرده و توسعه دهد. از سوی دیگر، شرکتسازد که ارقادر می

شوند، در نتیجه اصل بدهی و بهره پرداختی آن، توانایی شرکت برای تضمین سود تقسیمی را کنند با مشکل نقدینگی روبرو میمالی( محقق می

 صورت در تا دهدمی سهامداران به را اختیار این کند،می پرداخت نقدی سود که سهامی معامالتی، هایمحدودیت با بازارهایی دردهد. کاهش می

 نقدشوندگی به آتی یا جاری نیاز با سهامداران نتیجه در کنند. پرهیز معامالتی هایهزینه از سهام، یمعامله میزان کمترین با نقدینگی به نیاز

های معامالتی رایطه دارد. کارکرد این عوامل طور مستقیم با سطح محدودیتدهند و این ترجیح بهمی ترجیح را نقدی سود پرداخت با سهام احتماالً 

بعالوه، ها از روشی استفاده گردد که نتایج معنادارتری را حاصل سازد. بایست در تخمین اندازه و اثر آندر بازارهای مالی مختلف، متفاوت بوده و می

ها باعث ایجاد ناهمخوانی و گیری آناند که خطای اندازهاندک تحقیقات پیشین در بازار سرمایه ایران از روش کالسیک حداقل مربعات استفاده کرده

که برای   PLSگیری کمتری دارد و روش ها شده است. از این نظر با استفاده از رویکرد معادالت ساختاری که خطای اندازهتضاد در نتایج آن

تحقیق نقطه تمایز آن با مطالعات پیشین خواهد بود. نتایج  این های غیر نرمال بسیار مناسب است؛ متغیرها، روش و نتایجهای کوچک و دادهنمونه

ای تحصیل سود های مورد نظر خود در بازار سهام ایران بردهد تا در انتخاب شرکتگذاران فردی و سازمانی را یاری میاین پژوهش سرمایه

های حاضر در بورس اوراق بهادار بایست به چه عواملی توجه داشته باشند. همچنین این نتایج برای مدیران اجرائی و مالی شرکتتقسیمی بیشتر می

 خواهند زد.   دهد مدیران با توجه به چه عواملی شرایط بهتری را برای جلب سرمایه شرکت خود رقم نیز مفید است به این معنی که نشان می

 ادبیات پژوهش   2

  ادبیات نظری   2-1

اند: افزایش و یا کاهش مقدار در پنجاه سال گذشته چندین پژوهش حدگذار نظری و تجربی صورت پذیرفته که در مجموع به نتایج زیر منتهی شده

ر مقدار سود تقسیمی نیست. از سوی دیگر و با توجه گذارد؛ و یا ارزش بازار شرکت تحت تاثیر تغییر دسود تقسیمی بر ارزش شرکت در بازار اثر می

توان های زیادی میتوان ادعا کرد که عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود بسیار در هم تنیده هستند. بعالوه، به تئوریبه شواهد تجربی می

 .[10]و  [9] ،[8]، [7]، [6]اند: اند. از آن جملهها پرداختهاشاره نمود که به چرایی و زمان پرداخت سود تقسیمی شرکت

سیاست تقسیم سود تبدیل به یکی از موضوعات مورد مناقشه گشته است. ایشان تصریح  [11]از زمان انتشار پژوهش برجسته میلر و مودیگلیانی

ها هم اثرگذار نیست. بر ارزش شرکت ها تاثیری نداشته و متعاقباًاند که با در نظر گرفتن مفروضاتی، مقدار سود تقسیمی بر مبلغ سهام شرکتکرده

کنند که هرگونه تغییر در مقدار سود تقسیمی ممکن است اطالعاتی در خصوص سود آتی شرکت در بازار بندی پژوهش اشاره میهمچنین در جمع

انتقاد کردند که پژوهش  از آنها برخاستند و [11]های مطرح شده را روشن کند. پس از انتشار این تحقیق، دیگر پژوهشگران به مخالفت با گزاره

-اند؛ بازاری که در دنیای واقعی وجود خارجی ندارد. منتقدان با معرفی تئورینقص بنا کردهخود را بر مبنای فرضیات یک بازار سرمایه کامل و بی

شود. برای مثال یکی تقسیمی بدل به مسئله میدارد در یک بازار سرمایه غیر کامل، سود پردازند که بیان میهای رقابتی به ارائه شواهد تجربی می

گوید بمنظور کاهش ارائه شد که می [9]و والتر  [12]معروف است توسط گردون  "پرنده در دست"ها که به تئوری ترین این پژوهشاز مطرح

 دهد.گذار همواره سودی که در دست باشد را به نوید کسب سرمایه در آینده ترجیح میریسک، سرمایه

( که غالباً به تئوری ارجحیت مالیات پرداختند. در این بین [16]، [15]، [14]، [13]های دیگری مطرح شد )مثلمیالدی تئوری 80و  70ر دهه د

ها است گیرد و نسبت سهامی که در اختیار مالکیت درونی شرکتداران صورت میبر پایه تعارض بین مدیران و سهام [17]ینسن  1نظریه نمایندگی

-شناخته می 2دهیمورد بررسی قرار گرفت با عنوان نظریه سیگنال 80داند. تئوری دیگری که در طول دهه را بر مقدار سود تقسیمی اثرگذار می

یمی به دهد که از سود تقسداران خارج از سازمان این اجازه را به مدیران میشود. مطابق با این نظریه وجود اطالعات نامتقارن میان مدیران و سهام

و جان و ویلیامز  [22](. توضیحاتی که توسط بهاتاکریا [21]و  [20]، [19]، [18]عنوان ابزاری برای مخابره اطالعات به سهامداران استفاده نمایند )

رن اطالعات بین ها، از شدت عدم تقاانداز آتی شرکتارائه شد دال بر این است که سود تقسیمی با متبادر ساختن اطالعات درونی از چشم [15]

 کاهد. مدیران و سهامداران می
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هایی که متحمل هزینه شود. بر اساس این نظریه شرکتمطرح می 3هزینه معامله و پسماندتوصیف دیگری از سود تقسیمی بر اساس  نظریه 

، [23]ش مقدار سود تقسیمی خود هستند )شوند برای جلوگیری از تامین مالی از طریق منایع خارجی، ناگزیر از کاهسنگینی در مبادالت خود می

ها از چرخه عمر و لزوم تبعیت شرکت [27]و فاما و فرنچ  [26]توسط لیز و همکاران  4(. از سوی دیگر، با طرح نظریه چرخه عمر[25]و  [24]

های نمایندگی، اطالعات نامتقارن، هزینه انعکاس ارزیابی مدیران از اهمیت عدم تکامل و عیوب بازار و عواملی همچون مالیات صاحبان سهام، هزینه

-می تطابق عمرشان یدر چرخه خود وضعیت با را سود تقسیم سیاست اغلب هاشود. شرکتشناور و هزینه معامالت به صورت جدی مطرح می

 با باثبات هایشرکت آنکه حال کنند،نمی تقسیم نقدی سود معموالً گذاری زیاد،سرمایه فرصتهای و باال رشد با هاییشرکت مثال، برای. دهند

 .[28] دارند سهام سود نقدی عنوان به خود سود از بیشتری بخش پرداخت به تمایل کمتر هایو پروژه باال نقدی جریان

به وجود آمد. این  [29]کر و ورگلر توسط بی 5ای ذیل عنوان تئوری تهیهی تازهرفتاری، زمینه طرح نظریه-با ورود دو پژوهشگر برجسته مالی 

های آنان گام بردارند، یعنی زمانی که بایست مطابق با نیازها و خواستهگذاران مینظریه حکایت از این دارد که مدیران برای ایجاد انگیزه در سرمایه

انتظاری وجود ندارد از این کار هائی آماده شود و زمانی که چنین های منظم دارند زمینه چنین پرداختگذاران میل به دریافت پرداختسرمایه

 درصد و شودتعیین می سود کنندههای پرداختشرکت از گذارانسرمایه تقاضای توسط سود پرداخت که کنندمی اذعان ممانعت ورزند. ایشان

های شرکت و کننده پرداخت هایشرکت گروه دو سهام جاری قیمت تفاوت) نقدی سود به صرف نقدی سود کنندهحذف یا آغاز کننده هایشرکت

 بستگی خواهد داشت.( نقدی سود پرداخت بدون

 پیشینه تحقیق  2-2

 قبل سال تقسیمی سود و گذاریهای سرمایهفرصت اندازه، مالی، اهرم عامل چهار داد، انجام سوئیسی شرکت 135 که روی پژوهشی در [30]بینر 

 سود کند که سطحگیری میچنین نتیجه متغیره چند رگرسیون تحلیل و تجزیه نتایج بر اساس وی. داد قرار بررسی مورد وابسته متغیر عنوان به را

 تقسیم کمی سود دارند، زیادی گذاریسرمایه هایفرصت وقتی هاشرکت دارد و بستگی قبل سال تقسیمی سود بازده سطح به هاشرکت تقسیمی

 مشیخط بر منفی تأثیر هاشرکت است و اندازه مهم سود تقسیم مشیخط تعیین در که است دیگری عامل شرکت مالی کنند؛ همچنین اهرممی

دارند.  های بزرگتر شرکت به بیشتری اعتماد اعتباردهندگان زیرا دارند بیشتری بدهی های بزرگتربه این معنی که شرکت. گذاردمی سود تقسیم

 قرض نکنند. خود سرمایه از بیشتر تا کنندمی تقسیم کمتری سود بزرگتر هایشرکت بنابراین،

پردازد. وی با در نظر گرفتن بازار سرمایه اردن در کننده سود تقسیمی میاز اولین محققانی است که به عوامل تعیین [31]در خاورمیانه، الملکاوی 

ای در است. در پاکستان، مطالعهها در تعیین سود تقسیمی آنها اثرگذار شود که اندازه، سوددهی و سن شرکتمتوجه می 2000تا  1989هایسال

انجام گرفت و ثابت شد  [32]های غیرمالی بازار اوراق بهادار کراچی توسط احمد و جاوید زمینه بررسی عوامل اثرگذار بر سود تقسیمی شرکت

ی، نقدینگی و مالکیت تاثیری کنند. سودآورها با توجه به سود فعلی و سود تقسیمی پیشین هر سهم، مقدار سود تقسیمی خود را تعیین میشرکت

 تاثیری منفی بر مقدار سود تقسیمی دارند. مثبت و اندازه شرکت

های تولیدی و خدماتی امریکایی متوجه شدند که نسبت سود تقسیمی تابعی از حاشیه سود، رشد فروش، با بررسی شرکت [33]گیل و همکاران 

 کنند:ای بخش تولید و خدمات به تفکیک چنین بیان مینسبت بدهی و مالیات است. سپس، عوامل اثرگذار را بر

 الف( بخش تولید: حاشیه سود، مالیات، ارزش دفتری؛ 

 ب( بخش خدمات: حاشیه سود، رشد فروش، نسبت بدهی.

رسد که ن نتیجه میو استفاده از روش حداقل مربعات به ای 2009تا  2000زمانی  ای از بازار بورس غنا در بازهآوری نمونهبا جمع [34]نوهو 

 فاکتورهایی همچون سودآوری، اندازه، اهرم مالی و مالیات بر میزان سود تقسیمی اثرگذار هستند. 

گذاری و سود تقسیمی سال های سرمایهفرصت 1380تا  1376هایهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در سالبا بررسی شرکت [2]برارنیا ادبی 

مهمترین  [3]جهانخانی و قربانی در پژوهشی دیگر، داند. اهرم مالی را بر آن موثر نمی کند اماسود تقسیمی گزارش میبر  قبل را دارای اثر

کنند که این مهم ضمن آنکه تصویر روشنی از دانند و بیان میگیری درباره تقسیم سود شرکت میگیری در یک شرکت سهامی را تصمیمتصمیم

نماید. همانگونه که جریان وجوه نقد در درون یک شرکت، برای دهد، امکان برآورد رفتار آتی را نیز فراهم میرائه میتوان توزیع نقدینگی شرکت ا

ای برخوردار است. ارزیابی توان و وضعیت نقدینگی آن اهمیت بسزایی دارد، طبیعتاً سود سهام نقدی هر سهم  نیز برای دارنده سهام از اهمیت ویژه

شرکت بورسی در بازه  63های مختلفی چون نظریه رشد، هزینه نمایندگی، اندازه و ریسک وجود دارد. نتایج تحقیق آنها در یهدر این خصوص نظر

رسانی، انتظار کند و با توجه به نظریه پیامها از الگوی گام تصادفی پیروی میحاکی از آن است که سیاست تقسیم سود شرکت 1382تا  1378

گذاری، های سرمایهاندازه، فرصتهمچنین  ی از رشد سود باالیی )پایینی( برخوردار باشد، بازده نقدی آن نیز باال )پایین( باشد.رود تا اگر شرکتمی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 IESM’61مهندسی صنایع و مدیریت پایدار المللی کنفرانس بینجموعه مقاالت م ©

 1395ماه آذر 25-23اصفهان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد لنجان، 

 

© International Conference on Industrial Engineering & Sustainable Management (IESM’16) 
    13-15 Dec. 2016, Islamic Azad University, Lenjan Branch, Isfahan, Iran. 

366 

های بورسی نقش بازی ساختار مالی، ریسک و اهرم مالی شرکت از مواردی هستند که به زعم ایشان در توضیح سیاست تقسیم سود شرکت

به صورت پنل  1386تا  1380شرکت پذیرفته شده در بورس تهران را در بازه زمانی  94اطالعات مربوط به  [4]عیدی و بهنام عالوه، س کنند. بهمی

گذاری، سود مورد انتظار سال آتی و نرخ تورم با های سرمایهارتباط معناداری بین اندازه شرکت، سود تقسیمی سال گذشته، فرصتی کرده و گردآور

توان به عنوان گذاری و میزان سود تقسیمی سال قبل بر سود تقسیمی را میهای سرمایهدر این میان نقش موثر فرصت ش دادند.سود تقسیمی گزار

 اند، پذیرفت. اما نقش اهرم مالی در دو پژوهش مذکور متفاوت است. عواملی که در تحقیقات پیشین اثبات شده

سود به خوبی در بازارهای توسعه یافته مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال تحقیقات کمی دهد که تقسیم مرور ادبیات صورت گرفته نشان می

های محدودی هم که در شود. همچنین پژوهشدر بازارهای در حال توسعه بخصوص در بازارهایی که شرایطی مشابه ایران را دارا باشند، دیده می

گیری از چهارچوب روش تحقیق کالسیک و محدود نتوانستند پیشبرد خاصی را به سبب بهره این زمینه صورت گرفته اگرچه راهگشا هستند اما

ی اثرگذار بر سود تقسیمی در مطالعات پیشین نشانگر عوامل شناخته شده 1جدول کنند.ایجاد نمایند و چنانچه ذکر شد نتایج یکدیگر را نقض می

 باشد.می

 ذار شناخته شده بر سود تقسیمیخالصه مطالعات پیشین و عوامل اثرگ -1جدول

 عوامل اثرگذار بر سود تقسیمی های صورت گرفتهپژوهش

 های داخلیپژوهش

 گذاری، سود تقسیمی سال قبلهای سرمایهفرصت [2] برارنیا ادبی

 های رشد، ساختار مالی، ریسک، اهرم مالیاندازه شرکت، فرصت [3]جهانخانی و قربانی 

 های رشد، سود مورد انتظار سال آتی، نرخ تورم اندازه شرکت، سود تقسیمی سال قبل، فرصت [4]سعیدی و بهنام 

 های خارجیپژوهش

 سال قبل  تقسیمی سود [30]بینر 

 اندازه، سودآوری، سن  [31]الملکاوی 

 سودآوری، نقدینگی، مالکیت [32]احمد و جاوید 

 مالیات، ارزش دفتریبخش تولید: حاشیه سود،  [33]گیل و همکاران

 بخش خدمات: حاشیه سود، رشد فروش، نسبت بدهی

 سودآوری، اندازه، اهرم مالی و مالیات [34]نوهو 

 

 روش پژوهش  3

کند. معادالت ساختاری همانطور که بارها توصیه شده در ( استفاده میSEMپژوهش حاضر از مدلسازی معادالت ساختاری )

در مطالعه فرضیه پژوهش از روش  .[35]شماری است تجزیه و تحلیل عوامل، دارای فواید بیها خاصه در قیاس با دیگر روش

دارای  LISRELافزار های دیگری همچون تحلیل عاملی با نرم( استفاده شده که در مقایسه با روشPLSحداقل مربعات نسبی )

ماهیت تحقیق البته که  [38]گردد روش مذکور بر می اما دلیل اصلی انتخاب آن به قابلیت اکتشافی ([37]و  [36])رجحان است 

های تازه پیدایش یافته مناسب توصیف همانطور که این روش برای بررسی نظریات و مدلرو نیز برهمین اصل استوار است. پیش

که برای تجزیه و تحلیل های اکتشافی و تاییدی هم کارساز باشد. الزم به ذکر است شده، این قابلیت را نیز دارا است که در بررسی

 استفاده شده است. SmartPLSو  Excelافزارهای ها از نرمداده

 سود به عنوان متغیر وابسته و  تقسیم درصدقبل از ارائه مدل الزم است توضیحاتی در خصوص متغیرها داده شود. در این مطالعه 

 به قانون ملزم براساس هستند، سود دارای که هاییشرکت. شودمی محاسبه خالص سود نقدی بر سود تقسیم حاصل صورت به

 تقسیم نقدی سود آن، کامل تا پوشش باشد انباشته زیان شرکت حائز چنانچه البته باشند کهمی آن درصد ده حداقل تقسیم

ای شود. همچنین برمی تلقی نقدی سود با شرکت عنوان به کرده است، تقسیم نقدی سود که شرکتی نتیجه در. شد نخواهد

توانند از تعیین کنندگان سود اند که بصورت بالقوه میمتغیرهای توصیفی با توجه به ادبیات مربوطه متغیرهایی استخراج شده

 باشند:تقسیمی باشند. این متغیرها به شرح ذیل می
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 ارزش از کمتر بازار ارزش با تهران بهادار اوراق بورسهای ، معیار اندازه شرکت برابر با درصد شرکتiو شرکت  t سال برای :اندازه

است.  tسال  ماه شهریور پایان در سهام تعداد در سهم قیمت حاصلضرب با برابر tدر سال  iاست. ارزش بازار شرکت  iشرکت  بازار

 بازار ارزش دارایی، لگاریتم همچون پیشین، معیارهای به مورد بررسی واقع شده و کارایی بهتری نسبت [39]و  [27]این معیار در 

 است. داشته هاشرکت فروش یا

 تعریف هادارایی مجموع به( عملیاتی سود) مالیهای  هزینه از قبل سود نسبت صورت به هاشرکت سودآوری معیار سودآوری:

 و شودمی گنجانده آن در غیرعملیاتی اقالم سود نخست اینکه کند؛ ایجاد دومشکل توانستمی خالص سود از استفاده. است شده

 .دادمی افزایش را مدل در همخطی ایجاد احتمال کهدوم این

 سهام میزان نقدشوندگی سنجش برای مناسبی شاخص شرکت سهام یک معامالتی گردش تجربی دیدگاه از حجم معامالت:

 شود. بامی گرفته نظر در t سال در شده منتشر سهام کل به شده معامله سهام نسبت صورت متغیر به در این پژوهش، این .است

. باشد منتشره سهام کل از ترمناسب آزاد، شناور سهام از استفاده رسدمی نظر به ایران، در سهام بازار خاص هایویژگی به توجه

 .است شده محاسبه آزاد شناور سهام به سال یک طی شده معامله سهام نسبت صورت به معامالت گردش حجم متغیر درنتیجه

 میانگین از باشد، کرده اعالم را هاشرکت آزاد شناور سهام اوراق بهادار چند مرتبه و سازمان بورس مختلف هایسال طی چنانچه

 .است مورد نظر استفاده شده سال آزاد شناور سهام محاسبه در آنها

i.  :های تقسیم مالی بر سیاستتعداد زیادی از تحقیقات انجام شده در رابطه با سود تقسیمی به اثر منفی اهرم  اهرم مالی

-رساند که شرکت(. نتایج تحقیقات آنها چنین می[44]و  [43]، [42] ،[41]، [40]، [23]، [17]دهند. )سود گواهی می

هایی با درجه اهرمی زیاد به جای اینکه جریانات مالی را در میان سهامداران خود توزیع کنند و از اعتبار دهندگانشان 

 حفظ جریانات مالی داخلی خود چشم دارند تا از این رهگذر موفق به تکمیل وظایفشان شوند.محافظت نمایند، به 

ii. بین تفاوت صورت و به رشد هایفرصت [39] و [27] و موجود ادبیات با مطابق رشد هایفرصت متغیر های رشد:فرصت 

 کل دفتری ارزش بر تقسیم سهام صاحبان حقوق روز ارزش ی عالوه به سهام، صاحبان حقوق و هادارایی دفتری ارزش

 است. شده تعریف هادارایی

iii. :استت؛ شده استفاده از متغیر مجازی واحد، هشتاد از بیش معیار انحراف با پسماندهایی نامطلوب تأثیر از جلوگیری برای متغیر مجازی 

 .[5]گیرد می صفر مقدار صورت این غیر در و 1 مجازی مقدار متغیر باشد، واحد هشتاد از بیش پسماند اگر ترتیب بدین

 شوند.مشاهده می 2ها را در جدول محاسبه آن با روابط همراه متغیرهای پژوهش

 گیری آنمتغیرهای پژوهش و روابط اندازه -2جدول

 رابطه متغیر

 سود خالص/ سود نقدی سود تقسیمی

 ([t(* قیمت سهام )t) تعداد سهام] شرکت بازار ارزش از کمتر بازار ارزش با تهران بهادار اوراق بورسهای درصد شرکت اندازه

 ها/ سود عملیاتیمجموع دارایی سودآوری

  (t) شده معامله / سهام (tآزاد) شناور سهام حجم معامالت

 های کوتاه مدت و بلندمدتکل حقوق صاحبان سهام/مجموع بدهی اهرم مالی

 هاارزش دفتری دارایی-شرکت+ارزش دفتری ح.ص.سها / ارزش بازار ارزش دفتری دارایی های رشدفرصت

  0در غیر اینصورت    و    80 <= پسماند1 متغیر مجازی

 

هتا در بتورس ستهام آن 1390تتا  1384های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که طی ستالهای جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت

هتای انتد. بته عتالوه، شترکتهای اخراجی یا منتقل شده به تابلوی غیر رسمی از جامعه حذف شدهکتمبادله شده است. در روند انتخاب نمونه شر

هتای بورستی بتر اند نیز از جامعه کنار گذاشته شدند. از آنجایی که شرکتهایی که حتی در یک سال فاقد سود عملیاتی بوهگذاری و شرکتسرمایه

ها در اختیار شرکت بورسی بوده نیز صرف نظر شده است. در نهایت نمونه ایی که مالکیت عمده آنهسیاست تقسیم سود اثرگذار هستند، از شرکت

ها و تارنمای مرکز پردازش اطالعات های سود و زیان شرکتهای کمی مورد نیاز از صورتآوری دادهشرکت شد. برای گرد 72این مطالعه متشکل از 

 مالی ایران استفاده شده است. 
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 بیبررسی تجر 4

های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. چنانچه اشاره شد هدف از این تحقیق بررسی نقش عوامل اثرگذار بر سود تقسیمی شرکت

گیترد. (، بررسی به جهت شناخت نقش عوامل ذکر شده در بختش قبتل صتورت متی1لذا در این بخش با ارائه مدل ساختاری سود تقسیمی )شکل

 شود.بر گزارش نتایج، اعتبار سنجی نتایج نیز ارائه میعالوه 

 
 مدل معادالت ساختاری عوامل اثرگذار بر سود تقسیمی -1شکل

 

 SEM-PLSخروجی حل مدل با روش  -3جدول

 t P-Valueآماره  ضریب متغیر

 263/0 121/1 052/0 اندازه

 010/0 588/2 308/0 سودآوری

 270/0 104/1 048/0 حجم معامالت

 280/0 082/1 -052/0 اهرم مالی

 331/0 973/0 040/0 های رشدفرصت

 061/0 875/1 393/0 متغیر مجازی

 

شود که تنها متغیری که رابطه معناداری با سود تقسیمی دارد متغیر چنین استنباط می 3از جدولنتایج حل مدل گزارش شده است.  3در جدول 

( R-squareضریب تعیین مدل ) همچنین عالمت و جهتشان رابطه معناداری با سود تقسیمی ندارند.سودآوری است و دیگر متغیرها فارق از 

و بر قدرت توضیح دهندگی  توان بحساب متغیرهای مدل گذاشتاز واریانس سود تقسیمی را می %37دهد کمی بیش از  است که نشان می 374/0

 است.  364/0برابر ؛ بعالوه ضریب تعیین تعدیل شده هم گذاردمدل صحه می

هایی که سودآورتر هستند ها است. به دیگر سخن شرکتترین عامل اثرگذاری بر سود تقسیمی شرکتدهند که متغیر سودآوری مهمنتایج نشان می

سود تقسیمی های دهند اندازه شرکت و حجم معامالت تاثیری در سیاستکنند. از سوی دیگر نتایج نشان میسود تقسیمی باالتری پرداخت می

-که با افزایش تامین مالی شرکت گذاریهای سرمایههای رشد دیده نشد؛ یعنی فرصتندارند. همچنین رابطه معناداری بین سود تقسیمی و فرصت

مالی اگر  کند. اهرمشود نقشی ایفا نمیگیرد، در تحصیل سودی که بین سهامداران تقسیم میهای متفاوت برای جلب سرمایه صورت میها از راه

ها چه تنها متغیری است که درای رابطه منفی با سود تقسیمی است اما در حل مدل معناداری آن تایید نشد. بنابراین میزان اهرم مالی شرکت

 های سود تقسیمی نقشی ایفاها ندارند و میزان اهرمی بودن یک شرکت در وضعیت آن شرکت برای پرداختتاثیری در مقدار سود تقسیمی آن

های توان به عنوان معیاری برای تعیین مقدار سود تقسیمی شرکتکند. نتایج حل مدل نشانگر این نکته هستند که تنها متغیر سودآوری را مینمی

 حاضر در بازار بورس اوراق بهادار در نظر گرفت. 

متغیر مجازی

اهرم مالی

فرصت های

رشد
سودآوری

حجم

معامالت

اندازه

سود تقسیمی
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این آزمون برای آزمایش مقداری که یک  [45]مطابق با  کنیم.استفاده می Discriminant Validityبرای ارزیابی بیشتر معناداری مدل از آزمون 

توجه داشته باشید که اعداد هایالیت  کنید.مالحظه می 4رود. نتایج آزمون مذکور را در جدول متغیر از مدل با دیگر متغیرها تفاوت دارد به کار می

ها بزرگتر از مربعات  AVEهای جدول و اینکه تمام داده کنند. با توجه بهها هستند و باقی ارقام مربع همبستگی را بیان می AVEشده 

  .شودتایید میاعتبار و معناداری مدل  شواهدی دال بر همبستگی یافت نشد و  های مربوطه هستند،همبستگی

 )مربعات همبستگی متغیرها( Discriminant Validityنتایج آزمون  -4جدول 

  سود تقسیمی متغیر مجازی فرصت رشد اهرم مالی سودآوری اندازه حجم معامالت

 سود تقسیمی 000/1      

 متغیر مجازی 380/0 0.858     

 فرصت رشد 114/0 005/0 0.995    

 اهرم مالی 049/0 009/0 021/0 0.989   

 سودآوری 303/0 099/0 531/0 017/0 0.999  

 اندازه 075/0 053/0 414/0 047/0 256/0 000/1 

 حجم معامالت 045/0 020/0 045/0 010/0 014/0 051/0 0.996

 

 بندی و پیشنهاداتجمع 5

 این ویژه اینکه بابه شده است؛ شرکتی مالی عرصه در اهمیتی حائز موضوع مورد نظر آن بدل به  مقدار و سود پرداخت گیری درخصوص تصمیم

گردد. از این نظر، می مشخص شود، مجدد گذاریسرمایه صرف که باید پولی نیز مقدار و شود پرداخت گذارانسرمایه به باید که مبلغی گیریتصمیم

های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. در این مطالعه با هدف شناخت عوامل تعیین کننده سود تقسیمی در میان شرکت

استفاده گردید. در این تحقیق سعی شد تا با بهره  1390تا  1384بازه زمانی  شرکت برای 72های مربوط به این راستا پس از تعدیل فراوان از داده

نقش فاکتورهای اثرگذار بر سود تقسیمی دریافته شود. این عوامل با توجه به ادبیات موضوع و  PLSگیری از مدلسازی معادالت ساختاری و روش 

جمله این عوامل از های رشد، اهرم مالی، اندازه، حجم معامالت و سودآوری با جستجو در مقاالت متنوع شناسایی و در مدل وارد شدند. فرصت

 هستند. 

های رشد و اهرم مالی نیز ای مثبت و معنادار تنها برای سودآوری دیده شد. مشخصه، رابطهtپس از حل مدل و با توجه به ضرائب و نتایج آماره 

معنایی با میزان سود فاقد منفی و  معنا و اهرم مالی رابطهای مثبت و بیای رشد رابطههدهند که فرصتمورد بررسی واقع شدند. شواهد نشان می

ای مثبت اما بی معنا با سود تقسیمی تقسیمی دارند. اندازه شرکت به عنوان متغیر دیگری مورد آزمون قرار گرفته بود که مشخص شد دارای رابطه

 در عامل تنها رابطه معناداری بین حجم معامالت و سود تقسیمی نیز بدست نیامد تا سودآوری است. از سوی دیگر با توجه به نتایج بدست آمده

 است.   اثرگذار تقسیمی سود درصد بر که های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران باشدشرکت هایمشخصه بین

ودن متغیرهای جدید عالوه بر کشف عوامل اثرگذار بر سود تقسیمی  بر قوت توان با اضافه نمپژوهش حاضر از چند منظر قابلیت توسعه دارد و می

های بالقوه اثرگذاری بر سود تقسیمی مدل ارائه شده آن افزود. متغیرهایی همچون مالیات شرکتی، اندازه ریسک، نقدینگی و تورم حائز ویژگی

 هستند.
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