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چکیده
این پژوهش به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر هموارسازی تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد .این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی است .در این راستا با
بکارگیری روش رگرسیون خطی چندگانه و نمونهای شامل  107شرکت در دوره زمانی  1387تا
 ،1397تأثیر متغیرهای ساختار وابستگی و تمرکز مالکیت بر هموارسازی تقسیم سود بررسی شد .یافته
های حاصل از تحلیلهای انجام شده نشان میدهد که ساختار وابستگی و تمرکز مالکیت موجب
افزایش هموارسازی سود تقسیمی توسط شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران میشود .با
توجه به یافتههای فوق سیاست تقسیم سود شرکتهای فعال در بازار سهام ایران را میتوان یک سیاست
یکنواخت و بدون نوسان تلقی نمود که بصورت محافظه کارانه و در راستای جلب رضایت سهامداران
(به ویژه سهامداران خرد) اتخاذ میشود.
واژگان کلیدی :سود تقسیمی ،هموارسازی سود تقسیمی ،تمرکز مالکیت ،ساختار وابستگی
طبقهبندی موضوعی G32 :و G35
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در تحقیق حاضر به بررسی تجربی تأثیر ساختار مالکیت (ساختار وابستگی و تمرکز مالکیت) ،بر
هموارسازی تقسیم سود در ارتباط با شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران ( )TSEپرداخته
شده است .هموارسازی تقسیم سود یکی از پارامترهای مهم در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری
محسوب می شود زیرا نشان دهنده سیاست تقسیم سود شرکت و همچنین معرف میزان عدم تقارن
اطالعاتی شرکتها می باشد .از این رو شناخت عوامل موثر بر هموارسازی تقسیم سود بسیار حائز اهمیت
می باشد) .(Michaelly and Roberts,2012; Leary and Michaelly,2011تحقیقات قبلی انجام
شده در حوزه مدیریت سود ،بیشتر به بررسی تأثیر عوامل موثر بر مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی،
مدیریت سود واقعی و همچنین هموارسازی سود خالص پرداخته اند و به تعیین عوامل موثر بر
هموارسازی تقسیم سود توجهی نکرده اند.
هموارسازی تقسیم سود ،یک تصمیم مدیریتی و همچنین یک سیاست در زمینه تقسیم سود
میان سهامداران است که در تصمیمات سرمایه گذاری به آن توجه می شود).(Jeong,2013

هموارسازی تقسیم سود ،همچنین معرف میزان عدم تقارن اطالعاتی موجود در شرکت می
باشد) . (Michaelly and Roberts,2012یکی از عواملی که میتواند هموارسازی تقسیم سود شرکتها
را تحت تأثیر قرار دهد ،ساختار مالکیت است .میکائیلی و رابرت )(Michaelly and Roberts,2012

و جان و ویلیامز) (John and Williams,1985این استدالل را مطرح می کنند که شرکتهایی که
تمرکز مالکیت(مالکیت عمده) در آنها بیشتر است ،گرایش کمتری به هموارسازی تقسیم سود دارند.
زیرا این شرکتها با مشکالت نمایندگی و همچنین عدم تقارن اطالعاتی کمتری مواجه هستند .از سوی
دیگر ،جئونگ) ،(Jeong,2013این استدالل را مطرح می کند که شرکتهای دارای مالکیت متمرکز و
دارای ساختار وابستگی ،تمایل بیشتری به هموارسازی تقسیم سود دارند ،زیرا این شرکتها تمایل دارند
تا رضایت سهامداران خود به وبژه سهامداران خرد را جلب نموده و بدین ترتیب تصمیمات آنها را در
دوره های بعد با خود همسو کنند .هموارسازی سود تقسیمی ،حقیقتی تجربی در کشورهای توسعه
یافته است .شواهد تجربی نشان می دهد که تصمیمات هموارسازی تقسیم سود نه تنها بوسیله
ویژگیهای واحد تجاری ،بلکه بوسیله عوامل کالن اقتصادی تحت تأثیر قرار میگیرد .اندازه ،ریسک،
رشد و مالکیت سهامدار عمده بعنوان عوامل مهم در هموارسازی سود تقسیمی شناخته شده
اند ) .(Jeong,2013با توجه به استداللهای نظری مطرح شده پیرامون ارتباط نظری میان تمرکز
مالکیت و وابستگی شرکت با هموارسازی تقسیم سود ،پرسش تحقیق حاضر این است آیا به لحاظ
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تجربی ،هموارسازی تقسیم سود در شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران ،تحت تأثیر ساختار
مالکیت قرار می گیرد یا خیر.
یافته های تحقیق حاضر دارای دستاوردهای مختلفی می باشد .نخست ،شواهد جدیدی را
پیرامون ارتباط میان ساختار مالکیت و هموارسازی تقسیم سود فراهم میکند .دوم اینکه موجب بهبود
فرآیند پیش بینی سیاست تقسیم سود شرکت میشود .سوم ،به گروههای مختلف ذینفع کمک میکند
تا بتوانند از طریق پیش بینی سیاست تقسیم سود در شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران،
تصمیمات سرمایه گذاری مناسبی را اتخاذ نمایند .همچنین ،یافتههای تحقیق حاضر میتواند در زمینه
قانونگذاری مورد است فاده قرار گیرد .اگرچه تحقیق حاضر بر روی بورس اوراق بهادار تهران انجام
خواهد شد ،با این وجود یافتهها و نتایج آن میتواند در کشورهایی که محیط اقتصادی و پژوهشی آنها
نزدیک به کشور ایران است ،مورد استفاده قرار گیرد.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
ادبیات هموارسازی سود تقسیمی ریشه در تحقیق لینتنر) (Lintner,1956دارد که نشان داد شرکت ها
تمایل به هموار سازی سود تق سیمی ن سبت به سود دارند .برخی مطالعات تالش کرده اند که تو ضیح
دهند چرا شـــرکت ها ســـود تقســـیمی هموار شـــده پرداخت می کنند .جان و ویلیامز (John and

) Williams,1985ن شان دا دند که سیا ست بهینه سود تق سیمی ،پرداخت سود تق سیمی هموار شده
ن سبت به قیمتهای سهام ا ست .مدل آنها ن شان داد که سطح باالتر عدم تقارن اطالعاتی در میزان
بی شتر هموار سازی سود تق سیمی نتیجه می شود .منطق اقت صادی ساده برای پرداخت سود تق سیمی یا
اتخاذ سیاست خاص در خصوص سود تقسیمی وجود ندارد ) .(Aivazan et al,2006پس از انتشار
فرضــیه نامربوط بودن ســود تقســیمی که توســط میلر و مودیلیانی )(Miller and Modigliani,1961

مطرح شـد ،سـیاسـت سـود تقسـیمی توجه زیادی را در تحقیقات نظری و تجربی به خود جلب کرده
است .در بازارهای سرمایه کامل ،آن ها ادعا کردند که ارزش شرکت مستقل از سیاست سود تقسیمی
آن اســـت .هرچند ،بازارهای ســـرمایه واقعی در معر

برخی نواقص بازار مانند عدم تقارن های

اطالعاتی  ،مالیات و هزینه های معامالتی هســـتند .این نواقص منجر به توســـعه تئوری ها و نظریات
مختلف در خ صوص سیا ست های سود تق سیمی شده ا ست .این ها شامل فر ضیه هزینه نمایندگی و
فرضیه عالمت دهی (محتوای اطالعاتی سودهای تقسیمی) است که ابزارهای مهمی در تعیین میزان و
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هموارســازی پرداخت ســود تقســیمی در بازار های مالی طیرمطمئن هســتند (Nizar Al-Malkawi,
).Ishaq Bhatti and Magableh,2014

توضـیحاتی مبتنی بر تئوری نمایندگی در خصـوص هموارسـازی سـود تقسـیمی وجود دارد.
میکائلی و رابرت ) (Michaelly and Roberts,2012حدس زدند که ســـاختار مالکیت می تواند
نق ش ا سا سی در هموار سازی سود تق سیمی ایفا کند .آنها ن شان دادند شرکتهای با سطوح بی شتر
مالکیت سهامدار عمده بدلیل اینکه کمتر با م سائل نمایندگی و عدم تقارن اطالعاتی روبرو ه ستند ،با
احتمال کمتری ســود تقســیمی را نســبت به ســود هموار می کنند .در واقع ،الری و میکائلی (Leary

) and Michaelly,2011رفتار هموارسازی سود تقسیمی  1335شرکت آمریکایی را در دوره 1985
تا  2005بررســی کردند و نشــان دادند که شــرکتهای در معر

تضــادهای نمایندگی ،بیشــترین

هموارســـازی را دارند . .براو و همکاران )، (Brav et al,2005گومز) (Gomes,2000و الپورتا و
همکاران ) (La Porta et al,2000نشــان دادند که هموارســازی ســود تقســیمی تحت تأثیر ســاختار
مالکیت قرار دارد .آن ها نشان دادند که سود تقسیمی ثابت ممکن است راه حل بهینه برای شرکت با
مالکیت ســهام پراکنده باشــد .هرچند ،شــرکتهای با مالکیت متمرکز و نزدیک نیاز به عالمت دهی
کیفیت سود و همچنین حل مسائل نمایندگی ندارند .برای چنین شرکت هایی ،تغییر سریع در ارزش
بنیادی ،کمتر قابل رویت است و بنابراین در فرآیند تصمیمگیری سود تقسیمی اهمیت کمتری دارد.
ساختار وابستگی ،معرف وابستگی یک شرکت به شرکتهای دیگر از نظر کنترل و نظارت و راهبری
می باشد .بنابراین شرکتهایی دارای ساختار وابستگی هستند که به لحاظ هدایت و کنترل به یک شرکت
دیگر (شرکت مادر و یا اصلی) ،وابسته باشند .بر اساس این تعریف شرکتهای فرعی را می توان بعنوان
شرکتهای دارای ساختار وابستگی تلقی نمود .مطابق با استدالل مطروحه توسط
جئونگ ) ، (Jeong,2013و میکائلی و رابرت) ، (Michaelly and Roberts,2012که ارتباط میان
ساختار مالکیت و هموارسازی تقسیم سود را مورد بررسی و پیش بینی قرار می دهند ،می توان استدالل
نظری تحقیق حاضر را بدین ترتیب مطرح نمود که تمرکز مالکیت و همچنین وجود ساختار وابستگی
در یک شرکت ،میزان هموارسازی تقسیم سود شرکت را تحت تاثبر قرار میدهد.
پیشینه پژوهش
جئونگ ) ، (Jeong,2013عوامل تعیین کننده هموارسازی سود تقسیمی در در کشور کره را بررسی
نمود .در بازه زمانی  2012-1981ن شان داد که هموار سازی سود تق سیمی نه تنها بو سیله ویژگیهای
واحد تجاری ،بلکه بوســیله عوامل کالن اقتصــادی مانند نرل مالیات و بهره تحت تأثیر قرار میگیرد .با
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اســتفاده از مدل لینتنر میزان هموارســازی ســود تقســیمی در شــرکتهای کره ای کمتر از شــرکتهای
آمریکایی ا ست .همچنین ،اندازه ،ری سک ،ر شد و مالکیت سهامدار عمده معیارهای مهم هموار سازی
سود تقسیمی ه ستند .شرکتهای بزرگتر و شرکت های با ر شد کمتر ،هموارسازی تق سیم سود شان
بیشتر است .شرکت های ریسکی گرایش بیشتری به هموارسازی سود تقسیمی دارند .این نتایج با پیش
بینیهای مدلهای عدم تقارن اطالعاتی سازگار نی ست .بعالوه ،بر خالف تو ضیحات سود تق سیمی در
تئوری نمایندگی ،شرکتهای با مالکیت متمرکز؛ بیشتر سودتقسیمی را هموارسازی میکنند .نهایتا ،در
خصــوص عوامل کالن اقتصــادی مالیات و نرل بهره ارتباط ممبت معنادار با درجه هموارســازی ســود
تقســـیمی دارند .همچنین یافتهها نشـــان داد که عوامل نهادی بازار مالی میتواند نقش حیاتی در درک
رفتار سود تقسیمی در بازارهای نوظهور ایفا نماید.
جاواخادزه و همکاران) ، (Javakhadze et al,2014هموار سازی سود تق سیمی را در سطح
بین المللی تحلیل کردند .آنها بررسی کردند که تا چه اندازه مدلهای مبتنی بر تئوریهای نمایندگی
و عدم تقارن اطالعاتی ،هموارسازی سود تقسیمی را در سراسر جهان توضیح میدهد .آزمون مقطعی
بیش از  2000شــرکت از  24کشــور در بازه زمانی  2011-1999نشــان داد که مدیران شــرکتهای با
ن سبت ارزش بازار به ارزش دفتری پایین و همچنین وجه نقد کمتر ،بی شتر سود تق سیمی را هموار می
کنند .بعالوه ،شــرکتهای با ســاختار مالکیت متمرکزتر و نظام راهبری قوی ،کمتر ســود تقســیمی را
هموارســازی میکنند .همچنین ،مدیران شــرکتهایی که صــنایع آنها با ســطوح باالی رقابتی مواجه
اســت ،ســود تقســیمی را بیشــتر هموارســازی میکنند .همچنین نتایج بیانگر آن بود که میزان حمایت
قانونی از ســـهامداران ،فرهنگ کشـــور و نیز نظام مالیات ،قدرت توضـــیح دهندگی اضـــافی برای
هموارسازی سود تقسیمی دارد.
هوســاین و شــاه ) ،(Hussain and Shah,2015اثر ســاختار مالکیت بر هموارســازی ســود
تق سیمی را در پاک ستان مورد برر سی قرار دادند.آنها برای تو ضیح رفتار هموار سازی سود تق سیمی
مبتنی بر تئوریهای عدم تقارن اطالعاتی و نمایندگی از نمونه ای شامل  150شرکت طیرمالی پذیرفته
شـــده در بورس کاراچی در بازه زمانی  2012-1999اســـتفاده کردند .نتایج نشـــان داد که درجه
هموار سازی سود تق سیمی در شرکتهای خانوادگی کمتر از شرکتهای طیرخانوادگی می با شد.
نتا یج بیشتر با تئوری عدم تقارن اطالعاتی سازگار بود .به عالوه نشان دادند ،علی رطم اینکه پاکستان
در سی ستم مالیاتی کال سیک قرار دارد ،شرکت ها بی شتر از سیا ست های سود تق سیمی منعطف در
مقایسه با بازارهای توسعه یافته پیروی میکنند.
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الرکین و همکاران ) ،(Larkin et al,2016برر سی کردند که آیا سرمایهگذاران سهمهایی
که هموارسازی سود تقسیمی داشته اند را به طور متفاوتی ارزشگذاری میکنند؟ آنها در بازه زمانی
 1970-2012در آمریکا نشان دادند که سرمایهگذاران جزء تمایل کمتری به نگهداشتن سهام با سود
تق سیمی هموار شده دارند در حالی که سرمایهگذاران نهادی و به ویژه صندوقهای سرمایهگذاری
تمایل بی شتری دارند .همچنین شواهد ن شان داد که هموار سازی سود تق سیمی بر ترکیب سهامداری
شرکت تأثیر گذار می باشد اما اثر اندکی بر قیمت سهام شرکت دارد.
النجــار و همکــاران ) ، (Al-Najjar et al,2017بــه بکــارگیری مــدل تعــدیــل شــــده
لینتنر) (Lintner,1956ارائه شده در سال  1956به برر سی ت صمیمات سود تق سیمی و هموار سازی
سود تق سیمی در شرکتهای ک شور ترکیه پرداختند.آنها با برر سی  264شرکت پذیرفته شده در
بورس استانبول در بازه زمانی  2012-2003نشان دادند که شرکتها همان عوامل مطرح شده در مدل
لینتنر) (Lintner,1956را دنبال کردند ،نســـبتهای پرداخت بلندمدت دارند و ســـود تقســـیمی را با
سطح متوسطی از هموارسازی تعدیل می کنند و بنابراین سیاستهای سود تقسیمی ثابت را به عنوان
مکانیزم عالمتدهی پذیرفته اند .همچنین نتایج نشان داد که تمرکز ساختار مالکیت بر نسبت پرداخت
و هموار سازی سود تق سیمی در بازار ترکیه اثرگذار ا ست .بعالوه ،شرکتهای با سودآوری باالتر،
بلوغ بیشــتر و اندازه بزرگتر ســود تقســیمی بیشــتری پرداخت میکنند در حالی که شــرکتهای با
فرصتهای سرمایه گذاری باالتر و بدهی بیشتر ،سود تقسیمی کمتری دارند.
شاه سید و همکاران) ،(Shah Syed et al,2018با درنظر گرفتن مالحظات شهرت به تحلیل
عوامل هموار سازی سود تق سیمی در ک شور هند در دوره زمانی  2015-1987پرداختند .آنها ن شان
دادند که تئوریهای عدم تقارن اطالعاتی و نمایندگی ،تا چه اندازه هموارســازی ســود تقســیمی را
توضیح میدهند و اینکه آیا اثر معیارهای آنها شهرت و اعتبار واحد تجاری را به عنوان یک شرکت
با هموارســـازی باال یا پایین ،متفاوت میکند؟ نتایج نشـــان داد که شـــرکتهای با گرایش کمتر به
هموار سازی با نگرانیهای کمتری در خ صوص شهرت و اعتبار روبرو ه ستند و درجه هموار سازی
سود تقسیمی به طور قابل توجهی با اندازه ،سن و داراییهای ثابت مشهود افزایش و با تمرکز مالکیت
و ریسک کاهش می یابد.
رهی و پارک ) ،(Rhee and Park,2018به برر سی تغییرات در هموار سازی سود تق سیمی
در میان شــرکتهای کره ای در دوره زمانی  2015-2000بعد از بحران مالی ســال  2008پرداختند و
عوامل تأثیرگذار بر آن را تحلیل کردند .نتایج نشـان داد که سـرعت اصـالح شـرکتها بعد از بحران
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نسبت به قبل از آن افزایش یافته است و شرکتها بیشتر به سرمایه گذاری و سطح مناسبی از نقدینگی
توجه میکنند .همچنین چنین گرای شی بی شتر برای شرکتهای کوچکتر با سطوح سرمایهگذاری
باالتر ،دیده شد.
کیلینکارســالن ) (Kilincarslan,2019به بررســی این موضــوع پرداخت که اثر بحران مالی
جهانی سال  2008بر ثبات سود تقسیمی در انگلستان هموراسازی شده است یا خیر؟ او در بازه زمانی
 2008-2017از داده های پنل  1178شــرکت که در بورس اوراق بهادار لندن مورد داد و ســتد قرار
گرفتند ،از مدل تعدیل شده جزئی لینتنر ) (Lintner,1956ا ستفاده کرد .یافته های تحقیق بطور کلی
نشان داد که شرکت ها نسبت های پرداخت بلندمدت دارند و به آرامی بخش نقدی سود تقسیمیشان
را برای رسیدن به هدف ،که بوسیله لینتنر نیز پیشنهاد شده بود ،تعدیل میکنند .نتایج تحقیق همچنین
ن شاندهنده اثر منفی بحران مالی بر پرداخت سود تق سیمی و گرایش به تعدیل سودهای تق سیمی در
پا سخ به تغییرات سود در دوره پنج ساله اول  2012-2008بود .همچنین ،شرکتهای انگلی سی رویه
های سود تقسیمی پایدار با درجه باالیی از هموارسازی سود تقسیمی را در سالهای اولیه پذیرفتند و
سود تقسیمی در دوره پنج ساله دوم  2017-2013بیشتر هموارسازی شده بود.
رم ضان زاده زیدی ( ،) 1388عوامل موثر بر سیا ست تق سیمی سود شرکتهای شیمیایی و
داروی ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داد .نمونه مورد بررسی شامل
 39شـــرکت از مجموعه شـــرکتهای شـــیمیایی و دارویی پذیرفته شـــده در بورس طی دوره زمانی
 1383-1385بود .نتایج ن شان داد که سیا ست سود تق سیمی تحت تأثیر سود تق سیمی سال قبل بوده،
که این نتایج با مدل هموارسازی لینتنر سازگاری دارد و فرصتهای سرمایه گذاری و اندازه شرکت
تأثیری بر آن ندارد.
ر ضایی و همکاران ( ) 1391عوامل موثر بر پویایی سیا ست تق سیم سود را مورد مطالعه قرار
دادند .جامعه آماری پژوهش شــامل شــرکتهای پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه
شامل  79شرکت در دوره  1389-1385بود .ننایج بدست آمده بیانگر آن است که میان فرصتهای
ر شد و هموار سازی سود تق سیمی رابطه معکوس و معنی دار برقرار میبا شد .همچنین شرکتهای
کوچکتر گرایش بیشتری نسبت به هموارسازی سود تقسیمی دارند .ریسک و تمرکز مالکیت تأثیر
معنیداری بر میزان هموارسازی سود تقسیمی ندارند .همچنین با کاهش فرصتهای رشد شرکتهای
ایرانی ،گرایش آنها برای هموارســازی ســود تقســیمی افزایش مییابد و با افزایش فرصــتهای مالی
شرکتها بر میزان هموارسازی سود تقسیمی آنها افزوده میشود.
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ســـجادی و همکاران ( )1391به بررســـی تأثیر ســـهامداران عمده و تغییرات ســـود بر فرآیند
هموارسازی سود در شرکتهای بورسی در دوره زمانی  1387-1383و نمونهای شامل  108شرکت
پرداختند .نتایج آن ها نشـــان داد که درصـــد (میزان) ســـهامداران عمده تأثیر معنیداری بر فرآیند
هموارسازی سود ندارد.
عرب مازار یزدی و همکاران ( )1393عوامل موثر بر نســبت ســود تقســیمی در شــرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را برر سی نمودند .نمونه شامل  102شرکت پذیرفته شده
در بورس اوراق ب هادار تهران در دوره ز مانی  1391-1384بوده و از الگوی رگرســـیونی داده های
ترکیبی ا ستفاده شد .نتایج تحقیق ن شان داد در بازار ایران ،فر صتهای سرمایه گذاری ،تامین مالی
شرکتی و نرل تولید ناخالص داخلی اثر منفی معنیدار و نسبت سودآوری و اندازه شرکت ،بر نسبت
سود تق سیمی اثر ممبت معنیداری دا شته اند .همچنین نتایج تحقیق ن شان داد اثر تورم بر ن سبت سود
تقسیمی معنیدار نبوده است.
قلی پور خانقاه ( ،)1397ثبات در سیاستهای سود نقدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق ب هادار تهران را مورد بررســـی قرار داد .به این منظور با اســـت فاده از مدل ت عد یل شــــده
لینتنر) (Lintner,1956و با رویکرد تحلیل دادههای ادطام شــده ،از ســال  1367تا  1382از دادههای
مربوط به  222شرکت استفاده و در نهایت  2409دادههای مقطعی و سری زمانی ترکیب شده و تحت
تجزیه و تحلیل داده های ادطام شده قرار گرفتند .نتایج ن شان داد میزان پرداختی سود نقدی در دوره
قبل به طور معناداری یکی از تعیین کنندههای سیا ست سود نقدی جاری شرکتها بوده ا ست و لذا
شرکتهای حاضر ،سیاستهای تقسیم سود نسبتا پایداری را دنبال کردهاند.
افالطونی ( ،)1398به بررسی توان مدیریتی و هموارسازی سود نقدی :رویکرد پویا پرداخت.
با بکارگیری دادههای  148شــرکت پذیرفتهشــده در بورس اوراق بهادار تهران در بازة زمانی -1386
 1396و استفاده از روش دادههای ترکیبی پویا ،میزان هموارسازی سود نقدی در شرکتهایی با توان
مدیریتی باال و پایین مقایســه گردید .نتایج نشــان داد که در مقایســه با شــرکتهایی با توان مدیریتی
اندک ،در شــرکتهایی که توان مدیریتی باالیی دارند ،درجۀ هموارســازی ســود نقدی بهصــورت
معناداری ،کمتر ا ست .مدیران تواناتر تمایل کمتری به هموار سازی سود نقدی دارند .این مو ضوع با
مفاهیم مطرح در نظریۀ عالمتدهی ،سازگار نیست.
ثقفی و همکاران ( ،)1398هموارسازی سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران را در بازه
زمانی  1388تا  1395مورد بررســـی قرار دادند .جهت آزمون فرضـــیه های پژوهش الگوی دادههای
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ترکیبی مورد اســتفاده قرار گرفت .نتایج ،هموارســازی ســود تقســیمی را در بورس تهران مورد تأیید
قرار داد و نشــان داد در صــورت اســتفاده از الگوی لینتنر) (Lintner,1956و «ســود تقســیمی نقدی»
ســـطح هموارســـازی شـــ ناســـایی شـــده افزایش می یا بد .همچنین تن ها زمانی که از الگوی لینتر
) (Lintner,1956و «ســود تقســیمی اعالمی» اســتفاده شــد ،نتایج ،در دو دوره مورد بررســی ،تفاوت
معناداری ،در سطوح هموارسازی نشان داد.آن ها نشان دادند که پدیده «هموارسازی سود تقسیمی»
در بورس تهران وجود دارد ولی درک مناســب آن مســتلزم توجه به نوع ســود تقســیمی و مدل مورد
استفاده است.
فرضیههای تحقیق
پرداخت های ثابت سود تقسیمی ،در حالیکه کیفیت پایدار سود واحد تجاری را عالمتدهی میکند،
میتوا ند هزی نه های ن مای ندگی حقوق صــــاح بان ســـ هام را کاهش د هد ) .(Jeong,2013گومز
) (Gomes,2000و الپورتا و همکاران ) (La Porta et al,2000ن شان دادند که این راه حل ب ستگی
به ساختار مالکیت واحد تجاری دارد .سود تقسیمی ثابت ممکن است راه حل بهینه برای شرکتهای
با مالکیت سهام پراکنده با شد .هرچند ،شرکتهای با مالکیت متمرکز ممکن ا ست نیازی به عالمت
دهی کیفیت ســود و حل مســئله نمایندگی نداشــته باشــند .برای شــرکتهای با مالکیت متمرکز ،تغییر
ســـریع در ارزش بنیادی کمتر محســـوس بوده و بنابراین بصـــورت بالقوه اهمیت کمتری در فرآیند
تصــمیمگیری ســود تقســیمی دارد .در واقع براو و همکاران ) (Brav et al,2005نشــان دادند که
شـرکتهای با سـاختار مالکیت متمرکز به پیامدهای حذف سـود تقسـیمی کمتر توجه میکنند .آنها
ن شان دادند که شرکتهای با مالکیت متمرکز ن سبت به شرکتهای با مالکیت پراکنده ،احتماال سود
تقســیمی را در پاســخ به تغییرات موقتی در ســود پرداخت میکنند .میکایلی و روبرتز (Michaelly

) and Roberts,2012نشـــان دادند که شـــرکتهای خصـــوصـــی نســـبت به شـــرکتهای عمومی،
سیاستهای سود تقسیمی که حساسیت بیشتری به شوکهای موقت در سود را دارند ،دنبال میکنند.
این مطالعات نشــان میدهد که ســاختار مالکیت بر هموارســازی ســود تقســیمی اثرگذار اســت .لذا ،
فرضیههای تحقیق حاضر به شرح زیر تدوین گردید:
-1با فر

ثابت بودن سایر شرایط ،بین ساختار وابستگی شرکت و هموارسازی تقسیم سود

رابطه معنی دار وجود دارد.
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-2با فر

ثابت بودن سایر شرایط ،بین میزان تمرکز مالکیت و هموارسازی تقسیم سود رابطه

معنی دار وجود دارد.
روش شناسی پژوهش
تحقیق حاضر ،از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است زیرا نتایج حاصل از آن توسط نهادهای قانون
گذار در حرفه حسابداری (مانند سازمان حسابرسی و سازمان بورس اوراق بهادار تهران) مورد استفاده
قرار میگیرد .تحقیق حاضر همچنین از نظر ماهیت یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده و به
عالوه گذشته نگر می باشد .همچنین برای گردآوری دادههای پژوهش ،از بانکهای اطالعاتی سازمان
بورس و اوراق بهادار و سامانه جامع اطالع رسانی ناشران استفاده شده است.
دوره زمانی پژوهش ،جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری تحقیق حاضـــر شـــامل شـــرکتهای پذیرفته شـــده در بورس اوراق بهادار تهران طی
ســـال های  1397-1387با در نظر گرفتن ویژگی های زیر اســـت  -1 :به منظور تشـــابه نوع اقالم
صورتهای مالی و طبقهبندی آنها ،تحقیق برای شرکتهای طیر از واسطهگری مالی انجام میشود.
لذا هلدینگها وکلیه شــرکتهای ســرمایهگذاری ،بانکها ،بیمهها و لیزینگها از نمونه حذف شــد.
 -2جهت قابل مقایسه بودن اطالعات ،سال مالی شرکتها منتهی به  29اسفند هر سال بوده و شرکت
در دوره مورد نظر تغییر ســال مالی نداده باشــد -3 .اطالعات مالی شــرکت طی دوره مورد مطالعه در
دســترس باشــد .پس از اعمال ویژگیهای فوق و با اســتفاده از طربالگری در نهایت  107شــرکت طی
 11سال ،تعداد کل مشاهدات  1177سال -شرکت ،به عنوان اعضای نمونه باقی ماند.
مدلها و متغیرهای تحقیق

به منظور آزمون فرضیههای تحقیق به پیروی از جئونگ ) ،(Jeong,2013میکائلی و
رابرت) ،(Michaelly and Roberts,2012از روش رگرسیون خطی چندگانه به شیوه حداقل استفاده
شده است .علت استفاده از این روش ،کمی و پیوسته بودن متغیر وابسته تحقیق(هموارسازی سود
تقسیمی) میباشد .پس از برآورد مدلهای اقتصادسنجی مربوط به آزمون فرضیهها از پارامتر  β1به
منظور اظهار نظر در خصوص قبول یا رد فر
شد.

آماری ( )H0مرتبط با فرضیههای تحقیق استفاده خواهد
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مدل شماره ( 1مدل مربوط به آزمون فرضیه اول)
DDSi,t = a + β1 DEPEN i,t + β2 CODi,t + β3 SLACK i,t + β4 EV i,t
+ β5 GR i,t + β6 GS i,t + β7 ROA i,t + β8 CR i,t + £

مدل شماره ( 2مدل مربوط به آزمون فرضیه دوم)
DDSi,t = a + β1 LARGE i,t + β2 CODi,t + β3 SLACK i,t + β4 EV i,t
+ β5 GR i,t + β6 GS i,t + β7 ROA i,t + β8 CR i,t + £
متغیر وابسته :

 : DDSعبارت ا ست از هموار سازی سود تق سیمی که بر ا ساس مدل رگر سیون خطی مقطعی زیر
اندازه گیری میشود ).(Jeong,2013

∆DPSi,t = a + B1 EPSi,t + B2 DPSi,t-1 +£
در مدل فوق ، ∆DPSi,tتغییرات سود تقسیمی هر سهم عادی شرکت  iدر دوره  tمیباشد.
 ، EPSi,tسود هر سهم عادی شرکت  iدر دوره  tاست و  DPSi,t-1نشان دهنده سود تقسیمی هر سهم
عادی در دوره قبل می باشد .در این رابطه پارامتر  B2نشان دهنده میزان تابعیت تغییرات سود تقسیمی
هر سهم از سود تقسیمی شرکت در دوره قبل میباشد.پارامتر  B2معیاری معکوس برای متغیر
هموارسازی سود تقسیمی محسوب میشود .از این رو پس از برآورد مدل فوق به تفکیک سالهای
تحقیق از قرینه پارامتر  B2بعنوان معیاری برای متغیر هموارسازی سود تقسیمی استفاده شده است.
متغیرهای مستقل:

 :DEPENمعرف ساختار وابستگی و عبارت است از یک متغیر مجازی با مقدار صفر و یک .چنانچه
شرکت مورد نظر ،یک واحد فرعی از یک شرکت دیگر (واحد اصلی) باشد برابر با یک و در طیر
اینصورت برابر با صفر خواهد بود.
 :LARGEمعرف تمرکز مالکیت ،که به پیروی از جئونگ ) (Jeong,2013عبارت است از درصد
سهام تحت تملک مالکان عمده شرکت.
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متغیرهای کنترلی:

به منظور کاهش اثرات ناشی از متغیرهای حذف شده و به منظور برآورد صحیح مدلهای رگرسیون
تحقیق ،از متغیرهای زیر بعنوان متغیرهای کنترلی در تحقیق حاضر استفاده شده است.
هزینه بدهی ( : ) CODبرابر است با نسبت هزینه بهره بدهیهای شرکت به ارزش دفتری کل
داراییها.
حاشیه امن مالی( :)SLACKعبارت است از نسبت سود (زیان)انباشته شرکت ،به ارزش دفتری
داراییهای شرکت در پایان سال.
ریسک شرکت( :)EVعبارت است از انحراف استاندارد سود خالص شرکت ،در دورههای دو ساله
که به شیوه طلتان ( )Rollingمحاسبه می شود.
نرل رشد داراییهای شرکت( :)GRبرابر است با تغییرات ایجاد شده در ارزش دفتری داراییهای
شرکت نسبت به دوره قبل.
نرل رشد فروش شرکت ( :) GSبرابر است با تغییرات ایجاد شده در فروش شرکت نسبت به دوره
قبل.
نرل بازده داراییهای شرکت ( :)ROAبرابر است با نسبت سود خالص به ارزش دفتری داراییهای
شرکت.
نسبت جاری شرکت( :)CRبرابر است با نسبت داراییهای جاری به بدهیهای جاری.
يافتههای پژوهش
آمار توصیفی متغیرها

با توجه به جدول شماره  1همانطور که مالحظه میشود بطور میانگین میزان هموارسازی سود تقسیمی
برابر با  0.97می باشد .آماره میانگین در ارتباط با متغیر مصنوعی ساختار وابستگی نشان می دهد
که  0.76از شرکت های نمونه تحقیق دارای ساختار وابستگی هستند (شرکت فرعی محسوب
می شوند) و در خصوص متغیر تمرکز مالکیت نشان می دهد که بطور میانگین میزان تمرکز مالکیت
(مالکیت عمده) برابر با  0.52است .آماره میانگین متغیر هزینه بدهی ،نشان می دهد که بطور
میانگین هزینه بدهی شرکت های نمونه برابر با  4درصد ارزش دفتری دارایی های این شرکت ها و
در ارتباط با متغیر نرل رشد فروش نشان می دهد که بطور میانگین نرل رشد فروش دوره ای
شرکت های نمونه برابر با  19درصد می باشد.
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جدول ( :)1آمار توصیفی

متغیرها

نماد

میانگین

میانه

انحراف استاندارد

کمترین مقدار

بیشترین مقدار

هموارسازی سود تقسیمی

DDS

0,97

0,81

1,38

-3,45

7,27

ساختار وابستگی

DEPEN

0,76

1,00

0,43

0,00

1,00

تمرکز مالکیت

LARGE

0,52

0,51

0,18

0,14

1,00

COD

0,04

0,04

0,04

0,00

0,31

SLACK

0,10

0,11

0,21

-2,32

0,96

ریسک

EV

395622

44844

1894946

9,90

36917988

نرل رشد داراییها

GR

0,16

0,13

0,31

-0,83

6,76

نرل رشد فروش

GS

0,19

0,16

0,35

-0,74

2,73

نرل بازده دارایی

ROA

0,10

0,09

0,14

-1,16

0,91

CR

1,27

1,17

0,67

0,09

9,48

هزینه بدهی
حاشیه امن مالی

نسبت جاری

برآورد مدلهای تحقیق به منظور آزمون فرضیهها

به منظور تعیین شیوه برآورد مدل تحقیق از آزمون  Fلیمر ا ستفاده شد و مطابق جدول شماره  2زیر،
الگوی مناســب به منظور برآورد مدل تحقیق الگوی پول(تلفیقی) و شــیوه حداقل مربعات تعمیم یافته
میباشد.
جدول ( :)2نتایج آزمون  Fلیمر
مدل /آزمون

مدل 1

مدل 2

مقدار آماره F

0.12

0.12

سطح معنی داری

0.99

0.99

نتیجه (روش برآورد مدل)

پول (تلفیقی)

پول (تلفیقی)

مدل های 1و  2به منظور آزمون فرضیههای تحقیق مورد برآورد قرار گرفته است .یافتههای
حاصل از برآورد مدل ها به شرح جداول زیر میباشند.
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جدول ( :)3یافتههای حاصل از برآورد مدل اول

متغیرها

ضرایب متغیرها

انحراف استاندارد

آمارهt

سطح معنی داری

0.80

0.03

25.98

0.00

ساختار وابستگی

0.11

0.01

6.38

0.00

هزینه بدهی

1.45

0.31

4.67

0.00

حاشیه امن مالی

0.29

0.08

3.37

0.00

ریسک

1.58

6.38

2.47

0.01

نرل رشد داراییها

0.03

0.03

1.11

0.26

نرل رشد فروش

0.008

0.03

0.26

0.79

نرل بازده دارایی

0.25

0.13

1.83

0.06

نسبت جاری شرکت

-0.06

0.01

عر

از مبدا

-3.05

آماره دوربین واتسون 2 :

آماره 18 : F

ضریب تعیین مدل 0.21 :

سطح معنی داری مدل 0.00 :

0.00

فرضیه اول " :ساختار وابستگی شرکت با هموارسازی تقسیم سود رابطه معنی دار دارد".
نتایج حاصل از آزمونهای آماری نشان داد که برای متغیر ساختار وابستگی ،سطح معنی داری
برابر با  0/00میباشد .بنابراین در سطح اطمینان  95درصد ،فرضیه اول تایید گردید .با توجه به ضریب
متغیر مذکور ،رابطه ممبت و معنی دار بین ساختار وابستگی و هموارسازی سود تقسیمی وجود دارد.
یعنی شرکت هایی که دارای ساختار وابستگی هستند (شرکت فرعی هستند) ،گرایش بیشتری به
هموارسازی تقسیم سود دارند.
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جدول ( :)4یافتههای حاصل از برآورد مدل دوم
ضرایب متغیرها

انحراف استاندارد

آماره t

سطح معنی داری

از مبدا

0.85

0.03

22.75

0.00

تمرکز مالکیت

0.08

0.02

3.03

0.00

هزینه بدهی

1.29

0.26

4.82

0.00

حاشیه امن مالی

0.28

0.06

4.54

0.00

ریسک

1.73

2.85

6.07

0.00

نرل رشد دارایی ها

0.03

0.03

1.11

0.26

نرل رشد فروش

0.01

0.02

0.42

0.67

نرل بازده دارایی

0.27

0.09

2.94

0.00

نسبت جاری

-0.06

0.01

-3.18

0.00

متغیرها
عر

آماره دوربین واتسون 2 :

آماره 10 : F

ضریب تعیین مدل 0.26 :

سطح معنی داری مدل 0/00 :

فرضیه دوم  ":تمرکز مالکیت با هموارسازی سود تقسیمی رابطه معنیدار دارد".
نتایج حاصل از آزمون های آماری نشان داد که سطح معنی داری متغیر درصد مالکیت
سهامداران عمده برابر با  0/00می باشد .بنابراین در سطح اطمینان  95درصد ،فرضیه دوم تایید گردید.
با توجه به ضریب متغیر مذکور ،رابطه ممبت و معنی دار بین درصد مالکیت سهامداران عمده شرکت
و هموارسازی سود تقسیمی وجود دارد .یعنی شرکتهایی که تمرکز مالکیت در آن ها باالتر است،
گرایش بیشتری به هموارسازی تقسیم سود دارند.
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نتیجهگیری و پیشنهادات
در تحقیق حاضــر به بررســی تجربی تأثیر ســاختار مالکیت (ســاختار وابســتگی و تمرکز مالکیت) ،بر
هموارسازی تقسیم سود در ارتباط با شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران ( )TSEپرداخته
شده است .نتایج آزمون فرضیههای تحقیق نشان میدهد که تصمیمات هموارسازی سود تقسیمی در
شرکتها تحت تأثیر عواملی همچون ساختار واب ستگی و تمرکز مالکیت قرار دارد و عالئمی را در
خصوص تصمیمات هموارسازی سود تقسیمی به سهامداران مخابره می کنند.
با توجه به یافتههای حاصل از تحلیلهای تجربی انجام شده مبنی بر وجود ارتباط ممبت و
معنادار میان متغیرهای مستقل ساختار وابستگی و تمرکز مالکیت با متغیر وابسته هموارسازی تقسیم
سود شرکت باید این موضوع را در نظر گرفت که شرکتهای با ساختار وابسته باید پاسخگوی نیاز
نقدینگی سهامدار عمده از طریق تقسیم سود شوند .لذا مدیران شرکتهای با ساختار وابستگی ترجیح
میدهند که دارای عملکرد یکسان و هموار در سالهای مختلف باشند که این تغییرات ،عملکرد و
پاداش آنها را دستخوش تغییر زیادی ننماید و آنها را در موضع پاسخگویی قرار ندهد و لذا اقدامات
هموارسازی سود تقسیمی آنها بیشتر است .شرکتهای با تمرکز مالکیت که سهامدار عمده طالب
دارند ،معموال بیشتر اقدام به هموارسازی تقسیم سود میکنند که این موضوع بدلیل انسجام
تصمیمگیری در سهامدار عمده شرکت میباشد که این هموارسازی سود را در دو جهت انجام
میدهند؛ اول اینکه ،بتوانند سهامداران خرد را در سالهای مختلف راضی نگه دارند و تغییرات سود
تقسیمی باعث نشود که سهامدار عمده مجبور به پاسخگویی بابت عملکرد نامناسب خود شود و دوم
اینکه ،این موضوع را با نیازهای خود از جمله بحث سهامداری سهامدار عمده نیز منطبق کنند.
یافته های تحقیق حاضر ،شواهدی را پیرامون ساختار وابستگی در کشورهای در حال توسعه
(نظیر ایران) فراهم میکند .بنابراین یافتههای تحقیق حاضر میتواند در سایر کشورهای در حال توسعه
که دارای بازار های نوظهور و اقتصاد در حال تکامل هستند و محیط پژوهشی آنها نزدیک به ایران
است مورد استفاده قرار گیرد.
لذا میتوان چنین نتیجهگیری نمود که عوامل و ویژگیهای سطح شرکت بر تصمیمات مربوط
به هموارسازی سود تقسیمی موثر هستند و سرمایه گذاران میتوانند انتظارات خود را پیرامون سود
تقسیمی ،با توجه به عوامل فوق مورد تعدیل قرار دهند و در تصمیمات سرمایه گذاری و تخصیص
بهینه منابع با دقت بیشتری عمل نمایند.
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پی شنهاد میگردد که در تحقیقات آتی از سایر مدلهای هموار سازی سود تق سیمی ا ستفاده
شود تا بتوان مدلهای مختلف هموار سازی سود تق سیمی را مقای سه نمود .همچنین در تحقیقات آتی
به مقای سه سایر متغیرهای ح سابداری (مانند فر صتهای سرمایه گذاری ،حاکمیت شرکتی و  )...و
بررسی اثرات آن ها بر هموارسازی سود تقسیمی پرداخته شود .با توجه به رتبه بندی شرکتها از نظر
کیفیت اف شا و به موقع بودن تو سط سازمان بورس و اوراق بهادار در مقاطع زمانی  3ماهه ،می توان به
بررسی هموارسازی سود تق سیمی در شرکتها بر اساس رتبه بندی انجام شده پرداخت .همچنین به
ســـایر محققین پیشـــنهاد میشـــود تا در تحقیقات آتی خود به شـــناخت ســـایر ویژگیهای موثر بر
هموارسازی تقسیم سود در ارتباط با شرکتهای فعال در بازار سرمایه بپردازند.
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منابع و مآخذ

 .1افالطونی ،عباس ".)1398( .توان مدیریتی و هموارسازی سود نقدی  :رویکرد پویا"  ،دانش

حسابداری مالی ،31 ،صص .238-212

 .2ثقفی ،علی؛ اصغری ،ایرج و مهتدی ،اعظم" .)1398( .بررسی هموارسازی سود تقسیمی در بورس

اوراق بهادار تهران" ،دانش حسابداری ،37 ،صص .20 -1

 .3جبارزاده ،سعید و متوسل ،مرتضی " .)1391( .تئوری ارضای سهامدار و شناسایی عوامل موثر بر
سیاست تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رگرسیون توبیت" ،دانش سرمایه

گذاری ،)3( 1 ،صص .104-81
 .4جبارزاده کنگرلوئی ،سعید؛ حسین نژادی دیزج ،یوسف؛ نجاتی اصل ،زهرا و هادی نیا ،صالح
" .)1394(.تأثیر سیاست تقسیم سود بر مدیریت سود واقعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق

بهادار تهران با تاکید بر نوع صنعت" ،دانش حسابرسی ،)61( 15 ،صص .88-69

 .5جهانشاد ،آزیتا و امیری ،سعید" .)1392(.مقایسه متغیرهای حسابداری در شرکتهای هموارساز و
طیرهموارساز سود ) (MOSESبا استفاده از شاخص رفتار هموارسازی موسز" ،حسابداری
مدیریت)16( 6 ،

 .6رضایی ،فرزین؛ همتی ،حسن و وشاحی ،مرجان" .)1391( .بررسی عوامل موثر بر پویایی سیاست

تقسیم سود" ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،مرکز آموزش عالی رجا.
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Ownership Structure and dividend Smoothing
(Experimental Evidence: Tehran Stock Exchange)
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Abstract:
This study examines the effect of ownership structure on dividend
smoothing in listed companies in Tehran Stock Exchange.This research is
an practical research. By applying multiple linear regression and a sample of
107 firms in the period from 2009 to 2019, the effect of dependent structure
and ownership concentration on dividend smoothing was investigated.
Findings show that dependent structure and concentration of ownership
increases the dividend smoothing. Based on the above findings, dividend
policy of companies operating in the Iranian stock market can be considered
as a uniform policy, which is conservative and to the satisfaction of
shareholders.
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