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چکیده
هدف :بررسی و تحلیل محتوای اطالعاتی نسبتهای دوپونت در ارتباط با سیاست تقسیم سود شرکتها و همچنین به دنبال
پاسخ این سؤال است که آیا اجزای نسبت دوپونت با تصمیمات مدیریت در تقسیم سود رابطه معناداری دارد؟
روششناسی پژوهش :برای دستیابی به پاسخ سؤال فوق  84شرکت موجود در بازار سرمایه تهران بهعنوان نمونه آماری انتخاب
گردید .دادههای جمعآوریشده در یک دوره  10ساله بین سالهای  1388تا  1397در نظر گرفتهشده و آزمون فرضیهها با در نظر
گرفتن متغیر وابسته تقسیم سود به شکلهای مختلف از طریق تحلیل رگرسیون توبیت و لجستیک انجامشده است.
یافتهها :نتایج نشان داده است که بازده خالص داراییها ( ) RONAو اجزای آن یعنی گردش دارایی ( )ATOو حاشیه سود
( )PMدر ارتباط با سیاست تقسیم سود در تمامی مدلها بهجز مدل تغییرات سود تقسیمی روبهجلو (  )∆DIV𝑖,𝑡+1دارای محتوای
اطالعاتی بوده است.
اصالت/ارزشافزوده علمی :این پژوهش نشان داد که مدیران و تحلیلگران از طریق محتوای اطالعاتی بهدستآمده از طریق
نسبتهای دوپونت میتوانند به تحلیل چگونگی تصمیمات سود سهام بپردازند.
کلیدواژهها :تحلیل دوپونت ،تقسیم سود ،گردش داراییها ،حاشیه سود.
طبقهبندی .D53, G3:JEL

-1مقدمه

* نویسنده مسئول
آدرس رایانامه:
شناسه دیجیتال:

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،1شماره  ،2صفحه125-114 :

 2دکترای مدیریت مالی ،گروه مدیریت مالی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علی آباد کتول ،ایران

 -1مقدمه
یکی از موضوعات مهم شرکتها ،اندازهگیری عملکرد مالی آنها است .اندازهگیری عملکرد مالی منجر به پیدایش
اطالعات مستند ،به هنگام و با ارزش برای تصمیمگیری مدیران ،ازجمله تصمیمگیری درباره سرمایهگذاری و سیاست
تقسیم سود میشود و از دیرباز نیز موردتوجه پژوهشگران قرار داشته و هنوز نیز بهعنوان یکی از مسائل بحثانگیز در
حوزه مدیریت مالی است (ایزدینیا.)2009 ،1
سود تقسیمی از مباحثی است که در راستای امور مالی شرکتی نوین پژوهشهای زیادی در ارتباط با آن انجام شده
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است (بنیامین و همکاران ،)2018 ،2از اینرو تصمیمات این حوزه بسیار حساس و دارای اهمیت است .دالیل زیادی
برای تقسیم یا عدم تقسیم سود وجود دارد ،لذا كشف و شناسایی دقیق عوامل اثرگذار بر سیاست تقسیم سود نیز
کماکان یکی از مسائل بحثانگیز است (ایزدینیا )2009 ،بهطور مشابهی تحلیل دوپونت 3چارچوب موردعالقه در
تحلیلهای مالی است (لیتل و همکاران .)2009 ،4ازآنجاییکه سیاست تقسیم سود سهام موردتوجه دانشگاهیان و
دوپونت یعنی گردش دارایی( 5

) و حاشیهی سود( 6

) میتواند بهنوبهی خود دیدگاهی در مورد سودآوری

عملیاتی فراهم آورد و به شناخت این موضوع و درک پازل حلنشده سود سهام بپردازد (بنیامین و همکاران.)2018 ،
تحلیل دوپونت میتواند چارچوب پژوهشی جهت بررسی

در تبیین سیاست سود سهام فراهم آورد.

و

ازآنجاییکه تعیین سیاست پرداخت سود مناسب به دلیل نیاز به تعادل بسیاری از نیروهای بالقوه متعارض یک انتخاب
دشوار است (بیکر و ویگاند ،)2015 ،7از اینرو بررسی تأثیر

بر سود سهام میتواند مدیران را قادر به درک

و

و

بااهمیت این عوامل در زمان اتخاذ تصمیمات سیاست تقسیم سود نماید .بهعبارتیدیگر درک بهتر تأثیر

بر سود سهام با توجه به مقادیر زیادی وجوه درگیر در پرداخت سود سهام و همچنین توجه باالیی که سرمایهگذاران،
تحلیلگران مالی و بنگاهها به سود سهام دارند ،سودمند خواهد بود (فار-منسا .)2014 ،8با توجه به موارد فوق هدف
پژوهش حاضر بررسی قدرت توضیحی بازده خالص داراییها (

) و اجزای آن یعنی

و

در ارتباط با سود

سهام در بازار سرمایه ایران است که در بهکارگیری محتوای نسبتهای دوپونت در ارتباط با تصمیمات مالی
پژوهشهای مختلفی صورت گرفته است که مهمترین پژوهشهای که در داخل کشور انجامشده میتوان به پژوهش
منتظری و کاویانی ،)2018( 9طالبی ،)2016( 10ودیعی و بخشی )2010( 11اشاره نمود که موضوعیت بیشتر آنها
پیشبینی سودآوری آتی بوده و مضافاً در پژوهش منتظری و کاویانی ( )2018پیشبینی بازده سهام نیز موردبررسی
قرار گرفته است .همچنین در یک مورد از آنها در پژوهش حجازی و همکاران )2016( 12به تشخیص مدیریت سود
از طریق اجزای نسبت دوپونت پرداخته شده است .ازآنجاییکه
(

) تجزیه میشوند و چون که

و

در تحلیل دوپونت از بازده خالص داراییها

معیاری برای سودآوری شرکتها است ،از اینرو بهعنوان عامل

1

Izadinia
Benjamin
3
Dupont
4
Little et al
5
Asset Turnover
6
Profit Margin
7
Baker, H. K. and Weigand
8
Farre-Mensa
9
Montazeri & Kaviani
10
Talebi
11
Vadiie & Bakhshi
12
Hejazi et al.
2

تحلیل رابطه بین نسبتهای دوپونت و سیاست تقسیم سود

مدیران شرکتها است ،تفکیک عامل تعیینکننده سود سهام (یعنی سودآوری یا بازده دارایی) به اجزای تحلیل

تعیینکننده پرداخت سود سهام میتوانند دارای محتوای اطالعاتی باشد (دیآنجلو و دِآنجلو .)1990 ،1در بررسی
مدیران شرکتها ،بیکر )1989( 2دریافت که "سود ضعیف" عامل مهمی در تصمیمات شرکتها است که در این حالت
هیچگونه سود سهامی پرداخت نمیکنند .لینتنر )1956( 3نشان میدهد که شرکتهایی که استراتژیهای پرداخت
سود سهام را دنبال میکنند به "هموارسازی سود سهام" میپردازند؛ بهعبارتدیگر ،مدیرانی که نگران تغییر سود
سهام با گذشت زمان هستند سیاست هموارسازی را اتخاذ میکنند (فریچیلد .)2003 ،4استدالل موجود در این
پژوهش این است که سودها شامل هر دو مؤلفه دائمی و موقت هستند و بنابراین داراییهای عملیاتی خالص نسبت
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به سود بیثبات هستند و منجر به ثبات بیشتر در

نسبت به

میشوند .همچنین

ممکن است در توضیح

5

سود سهام هنگامیکه شرایط خاص حاکم است سودمند باشد (چانگ و همکاران  .)2014 ،از اینرو این پژوهش با
نشان دادن قدرت توضیحی
تصمیمات سود سهام از طریق

 ،به ادبیات مرتبط با عوامل سود سهام کمک میکند و بهطور خاص به توسعه

و
و

میپردازد و به دنبال پاسخ این سؤال است که آیا تحلیل دوپونت در ارتباط

با پرداخت سود سهام دارای قدرت توضیحی دهندگی است یا خیر؟
مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،1شماره  ،2صفحه125-114 :

-2پیشینه پژوهش
بنیامین و همکاران ( )2018در پژوهشی با عنوان تحلیل دوپونت و سیاست تقسیم سود در کشور مالزی بدین نتیجه
دست یافتند که دو نسبت گردش داراییها و حاشیه سود قدرت توضیحیدهندگی باالیی در ارتباط با سود تقسیمی
دارند ،درنتیجه این دو نسبت میتواند جهت پیشبینی سود سهام پرداختی مفید واقع شوند .هومز 6و همکاران
( )2018در پژوهشی با عنوان تأثیر بلندمدت بهکارگیری کارایی داراییها و حاشیه سود بر بازده سهام (شواهد اضافی
از هویت دوپونت) بدین نتیجه رسیدند که رابطه منفی (مثبت) بین بازده و افزایش در حاشیه سود با وقفه (گردش
دارایی) وجود دارد .جین )2017( 7در پژوهشی با عنوان تحلیل دوپونت ،پایداری سود و بازدهی سرمایه در کانادا
بدین نتیجه رسیدند که اجزای نسبت دوپونت در پیشبینی بازده حقوق صاحبان سهام (

) پیشبینیشده مفید

هستند .کورتیس و همکاران )2015( 8در پژوهشی با عنوان سنجش هزینههای تاریخی و استفاده از تحلیل دوپونت
توسط مشارکتکنندگان بازار بدین نتیجه رسیدند که خطای پیشبینیشده در گردش داراییها با تغییر در سن دارایی
همراه است و این خطاها بهطور مثبت با بازدههای همزمان و آینده ارتباط دارد .بائومن )2014( 9در تحقیقی تحت
عنوان پیشبینی سودآوری با تحلیل دوپونت بدین نتیجه رسیدند که سودآوری آتی میتواند از طریق نبست حاشیه
سود پیشبینی گردد .چانگ و همکاران ( )2014در پژوهشی تحت عنوان تحلیل نسبت دوپونت در صنعت مراقبتهای
بهداشتی امریکا بدین نتیجه رسیدند که اجزای نسبت دوپونت برای مشارکتکنندگان بازار مفید میباشد و نیز حاشیهی
سود در مقایسه با گردش دارایی میتواند پایداری بیشتری در سودها داشته باشد .کومراتاناپانیا وسونتراوک)2013( 10
در پژوهشی تحت عنوان فاکتورهای اثرگذار بر سود تقسیمیدر تایلند با استفاده از تحلیل رگرسیون توبیت به این
نتیجه رسیدند که اهرم مالی ،فرصتهای سرمایهگذاری و رشد فروش اثر منفی بر سود تقسیمی دارد از سوی دیگر،

1

Deangelo & Deangelo
Baker
3
Lintner
4
Fairchild
5
Chang
6
Houmes
7
Jin
8
Curtis
9
Bauman
10
Komrattanapanya & Suntrauk
2

اندازه شرکت اثر مثبت بر سود سهام دارد .عالوه بر این ،شواهد نشان میدهد که شرکتهای کوچک و بزرگ سودآور
تمایل به پرداخت سود سهام دارند در عین حال ،شرکتهای متوسط سودآور هستند به احتمال کمتری به پرداخت
سود سهام اقدام میکنند با این حال ،سودآوری ،نقدینگی و ریسک تجاری اثر معناداری بر به سود تقسیمیندارند.
دنیس و آسوبو )2008( 1در پژوهشی به بررسی تأثیر اندازه ،دوره عمر ،سودآوری ،فرصتهای سرمایهگذاری ،تضاد
نمایندگی بر سود تقسیمی با استفاده از مدل الجیت پرداخت که نتایج نشان میدهد که اندازه ،دوره عمر ،سودآوری،
تضاد نمایندگی و فرصتهای رشد بر سود تقسیمی مؤثر است آنیل و كاپور )2008( 2به بررسی تأثیر جریانهای نقد،
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سودآوری ،مالیات ،رشد ،فروش و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر سود تقسیمی با استفاده از رگرسیون
پرداخت که نتایج نشان میدهد که سود و جریانهای نقد با نسبت سود پرداختی رابطه مثبت و فرصتهای رشد رابطه
منفی دارد منتظری و کاویانی ( )2018در پژوهشی با عنوان بررسی قابلیت استفاده از نسبت دوپونت بهمنظور
پیشبینی سودآوری و بازده سهام در صنعت دارویی بورس تهران بدین نتیجه رسیدند که اجزای تحلیل دوپونت در
صنعت دارو تأثیر معناداری بر سودآوری آتی و بازده سهام داشته بهطوریکه در این راستا نسبت گردش داراییهای
در مقایسه با حاشیه سود محتوای اطالعاتی باالتری در پیشبینی سودآوری آتی و بازده سهام دارد .طالبی ()2016
نسبی شرکت در صنعت بدین نتیجه دست یافت که در پیشبینی سودآوری سال بعد شرکت نه تنها بازده حقوق
صاحبان سهام و تغییرات آن؛ بلکه وضعیت

شرکت نسبت به میانگین صنعت تاثیر دارند .حجازی و همکاران

( )2016در تحقیقی تحت عنوان تشخیص مدیریت سود با استفاده از تغییرات در گردش دارایی و حاشیه سود پرداختند.
یافتههای پژوهش آنها نشان داد که نسبت حاشیه سود گردش دارایی در شناسایی مدیریت سود اطالعات بیشتری
نسبت به اقالم تعهدی غیر اختیاری ارائه میکند و همچنین تغییر حاشیه سود و گردش دارایی در جهت مخالف به
علت مدیریت سود میباشد.

-3فرضیه و مدل پژوهش
مبتنی بر مبانی نظری و پژوهشهای انجام گرفته ،مهمترین فرضیههای پژوهش به شرح زیر است:
 بازده خالص داراییها (
 حاشیه سود (

) بر نسبت سود پرداختی تأثیر دارد.

) بر نسبت سود پرداختی تأثیر دارد.

 گردش داراییها (

) بر نسبت سود پرداختی تأثیر دارد.

همچنین جهت بررسی و آزمون فرضیههای فوق از مدلهای رگرسیونی زیر که برگرفته از پژوهش بنیامین و همکاران
( )2018است استفاده میگردد:
𝐷𝐼𝑉𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐷𝐼𝑉𝑖,𝑡−1 + 𝛽2 𝑅𝑁𝑂𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽3 𝑃𝑀𝑖,𝑡 + 𝛽4 𝐴𝑇𝑂𝑖,𝑡 + 𝛽5 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽6 𝐶𝐴𝑆𝐻𝑖𝑡 +
𝑡𝛽7 𝐷𝐸𝐵𝑇𝑖,𝑡 + 𝛽8 𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑖,𝑡 + 𝛽9 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,

()1

مدل ( )1با استفاده از رگرسیون توبیت به سه شکل مورد آزمون قرار میگیرد )1( :با حضور متغیر
متغیرهای وجود متغیرهای
متغیر

،

و

و

( )2با وجود متغیرهای

و

و بدون

بدون

( )3با وجود هر سه

.

Denis & Osobov
Anil & Kapoor

1
2

تحلیل رابطه بین نسبتهای دوپونت و سیاست تقسیم سود

در تحقیقی تحت عنوان پیش بینی سودآوری با استفاده از نسبت تعدیل شده بازده حقوق صاحبان سهام و موقعیت

𝐷𝐼𝑉𝑖,𝑡 𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐷𝐼𝑉𝑖,𝑡−1 + 𝛽2 𝑅𝑁𝑂𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽3 𝑃𝑀𝑖,𝑡 + 𝛽4 𝐴𝑇𝑂𝑖,𝑡 + 𝛽5 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 +
𝑡𝛽6 𝐶𝐴𝑆𝐻𝑖𝑡 + 𝛽7 𝐷𝐸𝐵𝑇𝑖,𝑡 + 𝛽8 𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑖,𝑡 + 𝛽9 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,

()2

مدل ( )2با استفاده از رگرسیون لجستیک به سه شکل مورد آزمون قرار میگیرد )1( :با حضور متغیر
وجود متغیرهای
و
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( )2با وجود متغیرهای

و

و بدون

و

( )3با وجود هر سه متغیر

بدون
،

.

()3

𝐷𝐼𝑉𝑖,𝑡+1 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐷𝐼𝑉𝑖,𝑡−1 + 𝛽2 𝑅𝑁𝑂𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽3 𝑃𝑀𝑖,𝑡 + 𝛽4 𝐴𝑇𝑂𝑖,𝑡 + 𝛽5 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽6 𝐶𝐴𝑆𝐻𝑖𝑡 +
𝑡𝛽7 𝐷𝐸𝐵𝑇𝑖,𝑡 + 𝛽8 𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑖,𝑡 + 𝛽9 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,

()4

𝐷𝐼𝑉𝑖,𝑡+1 𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐷𝐼𝑉𝑖,𝑡−1 + 𝛽2 𝑅𝑁𝑂𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽3 𝑃𝑀𝑖,𝑡 + 𝛽4 𝐴𝑇𝑂𝑖,𝑡 + 𝛽5 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 +
𝑡𝛽6 𝐶𝐴𝑆𝐻𝑖𝑡 + 𝛽7 𝐷𝐸𝐵𝑇𝑖,𝑡 + 𝛽8 𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑖,𝑡 + 𝛽9 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,

مدل ( )3و ( )4به ترتیب با استفاده از رگرسیون توبیت و لجستیک نیز به سه شکل مورد آزمون قرار میگیرد )1( :با
حضور متغیر

بدون وجود متغیرهای
،

با وجود هر سه متغیر

و

و

( )2با وجود متغیرهای

و

و بدون

()3

.
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∆𝐷𝐼𝑉𝑖,𝑡+1 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐷𝐼𝑉𝑖,𝑡 + 𝛽1 ∆𝐷𝐼𝑉𝑖,𝑡 + 𝛽2 𝑅𝑁𝑂𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽2 ∆𝑅𝑁𝑂𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽3 𝑃𝑀𝑖,𝑡 +
𝛽3 ∆𝑃𝑀𝑖,𝑡 + 𝛽4 𝐴𝑇𝑂𝑖,𝑡 + 𝛽4 ∆𝐴𝑇𝑂𝑖,𝑡 + 𝛽5 ∆𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽6 ∆𝐶𝐴𝑆𝐻𝑖𝑡 + 𝛽7 ∆𝐷𝐸𝐵𝑇𝑖,𝑡 +
𝑡𝛽8 ∆𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑖,𝑡 + 𝛽9 ∆𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,

()5

مدل ( )5با استفاده از رگرسیون توبیت نیز به سه شکل مورد آزمون قرار میگیرد )1( :با حضور متغیر
بدون متغیرهای

Δو

 )2( Δبا وجود متغیرهای

Δو

 Δو بدون

و

( )3با وجود تمامیمتغیرها

که تعریف متغیرها در جدول  1بیان شده است.

-4روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر روش ،توصیفی همبستگی و از نظر هدف ،کاربردی است .جامعه آماری شامل تمامی شرکتهای
موجود در بازار سرمایه کشور است که تعداد نمونه بعد از حذف سیستماتیک 84 ،شرکت برای دوره زمانی  88الی 97
انتخاب شده است .روش گردآوری دادهها از نوع میدانی و ابزار گردآوری ،بانکهای اطالعاتی بورس اوراق بهادار و
شرکتهای مربوطه بوده است .همچنین جهت تحلیل دادهها از آمارههای توصیفی و تحلیل رگرسیون توبیت و
لجستیک استفاده شده است.

-5تجزیه و تحلیل یافتهها
 -5-1آمار توصیفی دادهها
در آمار توصیفی به وضعیت دادهها با شاخصهای مرکزی پرداخته میشود .جدول  2وضعیت دادهها را به شرح زیر
نشان میدهد:

جدول  -1تعریف متغیرهای پژوهش
Table 1- Define research variables.

متغیر

نماینده متغیر
نسبت سود تقسیمی
سال جاری

تعریف عملیاتی

نماد
𝑡𝐷𝐼𝑉𝑖,

از تقسیم سود تقسیمی سهام به سود خالص سال جاری.

متغیر مجازی نسبت
سود

تقسیمی

سود پرداختی یک متغیر مجازی ،اگر شرکت در سال

سال

𝑦𝑚𝑚𝑢𝑑 𝑡𝐷𝐼𝑉𝑖,

جاری

جاری سود پرداخت کرده باشد عدد  1در غیر این صورت
 0منظور میشود.

نسبت سود تقسیمی یک

از تقسیم سود تقسیمی سهام به سود خالص یک سال

𝐷𝐼𝑉𝑖,𝑡+1

سال به جلو

روبهجلو.
سود پرداختی یک متغیر مجازی ،اگر شرکت در سال

متغیر مجازی نسبت
سود تقسیمی یک سال

𝑦𝑚𝑚𝑢𝑑 𝐷𝐼𝑉𝑖,𝑡+1

به جلو

روبهجلو سود پرداخت کرده باشد عدد  1در غیر این
صورت  0منظور میشود.

تغییرات سود تقسیمی

∆𝐷𝐼𝑉𝑖,𝑡+1

از تفاوت تغییرات نسبت سود پرداختی دو سال متوالی.

حاشیه سود

𝑡𝑃𝑀𝑖,

از تقسیم سود عملیاتی به کل فروش محاسبه میگردد.

تغییرات حاشیه سود

𝑡∆𝑃𝑀𝑖,

گردش دارایی

𝑡𝐴𝑇𝑂𝑖,

گردش دارایی تغییرات

𝑡∆𝐴𝑇𝑂𝑖,

بازده خالص دارایی

𝑡𝑅𝑁𝑂𝐴𝑖,

یک سال به جلو
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از تفاوت حاشیه سود در دو سال متوالی محاسبه
میگردد.
از تقسیم فروش به متوسط خالص داراییهای عملیاتی

از تفاوت گردش داراییهای در دو سال متوالی محاسبه
میگردد.
از تقسیم سود عملیاتی به کل داراییها یا حاصلضرب
 ATOدر  PMمحاسبه میگردد.
از تفاوت بازده داراییها در دو سال متوالی محاسبه

𝑡∆𝑅𝑁𝑂𝐴𝑖,

دارایی
اندازه شرکت

SIZE

نقد

CASH

بدهی

DEBT

رشد

GROWTH

مخارج سرمایهای

CAPEX

میگردد.
از طریق لگاریتم طبیعی ارزش داراییهای شرکت محاسبه
میگردد.
از تقسیم وجوه نقد و معادل نقد بهکل داراییها محاسبه
میگردد.
از تقسیم کل بدهی بهکل داراییها محاسبه میگردد.
تفاوت فروش در دو سال به فرش سال قبل محاسبه
میگردد.
از تقسیم مخارج سرمایهای بهکل داراییها محاسبه
میگردد.

جدول  -2آمار توصیفی دادههای پژوهش.
Table 2- Descriptive statistics of research data.
پارامترهای آماری RONA

PM

ATO

SIZE

GROWTH DEBT CASH

DIV

میانگین

0/948 0/226 0/559 0/042 6/13 0/8650/2480/179

میانه

0/700 0/168 0/567 0/026 6/11 0/7680/2060/153

بیشینه

1

104/1 7/81 2/04 0/470 8/13 3/364 3/71

کمینه

0/0000 -0/931 0/0460/0002 4/44 0/0160/0010/001

انحراف معیار

4/03 0/436 0/186 0/051 0/5680/4540/2150/119

همانطوری که مالحظه میگردد متوسط بازده خالص دارایی  17/9درصد است و بیانگر متوسط بازدهی شرکتها
از بخش داراییهای عملیاتی است که در قیاس با نرخ تورم یا نرخ تأمین مالی در سیستم بانکی مقدار باالیی نیست.
همچنین حاشیه سود عملیاتی  24/8درصد است که نشاندهنده بازدهی باال برای شرکتها نیست و نهایتاً اینکه
گردش داراییها بهطور متوسط  0/865است که مقدار بدست آمده پایین است که بیانگر کارایی پایین مدیریت در

تحلیل رابطه بین نسبتهای دوپونت و سیاست تقسیم سود

تغییرات بازده خالص

قابل محاسبه است.

بهکارگیری داراییها است .همچنین نسبت نقد بهطور متوسط  4/2درصد است که نشاندهنده جسورانه بودن
مدیران را در مدیریت سرمایه گردش نشان میدهد و نسبت بدهی  55/9نیز بیانگر اهرمی بودن ساختار سرمایه
شرکتها است.

 -5-2آمار استنباطی دادهها
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-1-2-5آزمون فرضیهها
در این پژوهش آزمون فرضیهها با توجه به ماهیت متغیر وابسته که از طریق نمایندههای مختلفی مورد بررسی قرار
گرفته است از طریق رگرسیونهای لجستیک و توبیت مورد تحلیل قرار گرفته که نتایج به تفکیک هر مدل در جداول
 3الی  7نشان داده شده است.
جدول  -3نتایج مدلهای رگرسیون ( )1با متغیر وابسته

 :رگرسیون توبیت.

Table 3- Results of regression models (1) with dependent variable DIVt: Tobit regression.
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()1-3

()1-2

()1-1

مدل ()1

DIVt

DIVt

DIVt

متغیر وابسته
متغیرهای مستقل

(0/225 )0/90( -2/730 )0/632( 0/323 )0/778

C

(0/036 )0/360( 0/100)0/091( 0/0365 )0/1526

DIVt-1

(0/853 )0/0059

RONA

(1/14 )0/000
(0/186 )0/061

(0/184 )0/076

PM

(-0/40 )0/0001( -0/312 )0/0061

ATO

(0/049 )0/866( -0/ 300 )0/741( 0/044 )0/817

SIZE

(-1/359 )0/697( -8/59 )0/448( -1/469 )0/324

CASH

(0/172 )0/732

(0/256 )0/783( 2/200 )0/437

DEBT

(-0/144 )0/718( -1/722 )0/264( -0/136 )0/457

GROWTH

(-0/563 )0/297( -4/546 )0/000( -0/ 528 )0/247

CAPEX

%12

%9

%7

ضریب تعیین

5/22

3/23

5/23

معیار اکاییک

-2/60

4/32

2/60

میانگین نسبت درستنمایی

اعداد داخل پرانتز سطح معناداری را نشان میدهند.

طبق جدول  3متغیر وابسته نسبت سود تقسیمی(

) با رگرسیون توبیت از طریق متغیرهای مستقل و کنترلی

مورد برازش قرار گرفته است .همانطوری که مالحظه میگردد نسبت بازده خالص دارایی (

) در سطح

اطمینان  99درصد رابطه مثبت و معناداری با نسبت سود تقسیمی داشته و همچنین نسبت گردش داراییها (
در فاصله اطمینان  99درصد و حاشیه سود (

)

) در فاصله اطمینان  90درصد به ترتیب رابطه منفی و مثبت معناداری

با سود تقسیمی داشته است .نتایج جدول فوق بیانگر این است که هر سه فرضیه مورد تأیید قرار گرفته است .مقادیر
آماره كای دو (میانگین نسبت درستنمایی) در هر سه مدل حاکی از معناداری مدلهای رگرسیون است.

 :رگرسیون لجستیک.

جدول  -4نتایج مدلهای رگرسیون ( )2با متغیر وابسته

Table 4- Results of regression models (2) with dependent variable DIV dummy: Logistic regression.

()2-3

()2-2

()2-1

مدل ()2

DIV dummy

DIV dummy

DIV dummy

متغیر وابسته
متغیرهای مستقل

(C 0/726 )0/702( -0/405 )0/842( 0/101 )0/829

(0/099)0/414( 0/101 )0/592

(DIVt-1 0/135 )0/294

(1/27 )0/0001

(4/01 )0/027

RONA

(1/811 )0/162( 0/128 )0/941

PM

(-1/12 )0/017(-0/841 )0/074

ATO

(0/045 )0/891
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(SIZE -0/211 )0/479( -0/079 )0/812

(CASH -12/16 )0/024( -11/92 )0/023( -13/61 )0/028
(GROWTH -1/04 )0/104( -1/307 )0/055( -1/489 )0/041

(0/535 )0/167( 0/691 )0/083( 0/ 709 )0/080

CAPEX

%8

%7

%6

ضریب تعیین

1/334

1/33

1/33

معیار اکاییک

-0/60

-0/61

-0/61

میانگین نسبت درستنمایی

اعداد داخل پرانتز سطح معناداری را نشان میدهند.

جدول  -5نتایج مدلهای رگرسیون ( )3با متغیر وابسته  :DIVt+1رگرسیون توبیت.
Table 5- Results of regression models (3) with dependent variable DIVt + 1: Tobit regression.

()3-3

()3-2

()3-1

مدل ()3

DIVt+1

DIVt+1

DIVt+1

متغیر وابسته

(0/ 643 )0/750

(0/662 )0/743

(0/664 )0/732

C

(0/0142 )0/834

(0/0145)0/831

(0/014 )0/833

DIVt-1

(0/047 )0/0069

RONA

متغیرهای مستقل

(0/55 )0/001
(0/189 )0/055

(0/186 )0/061

PM

(-0/56 )0/010

(-0/312 )0/006

ATO

(0/068 )0/831

(0/ 069 )0/831

(0/012 )0/966

SIZE

(3/53 )0/360

(-3/750 )0/323

(3/68 )0/336

CASH

(-0/651 )0/556

(-0/687 )0/533

(-0/453 )0/654

DEBT

(-0/0744 )0/854

(-0/079 )0/845

(-0/054 )0/891

GROWTH

(-0/ 414 )0/515

(-0/391 )0/536

(-0/403 )0/526

CAPEX

%12

%13

%13

ضریب تعیین

5/33

5/33

5/33

معیار اکاییک

-2/651

-2/651

-2/65

میانگین نسبت درستنمایی

اعداد داخل پرانتز سطح معناداری را نشان میدهند.

تحلیل رابطه بین نسبتهای دوپونت و سیاست تقسیم سود

(DEBT-0/361 )0/705( -1/02 )0/358( -1/051 )0/327

) با رگرسیون لجستیک از طریق متغیرهای مستقل

طبق جدول  4متغیر وابسته نسبت سود تقسیمی (

و کنترلی مورد برازش قرار گرفته است .همانطوری که مالحظه میگردد نسبت بازده خالص دارایی (

) در

مدل  1-2در سطح اطمینان  95درصد و در مدل  3-2در سطح اطمینان  99درصد رابطه مثبت و معناداری با متغیر
مجازی سود تقسیمی داشته و همچنین نسبت گردش داراییها (

) در مدل  2-2در فاصله اطمینان  95درصد

و در مدل  3-3در فاصله اطمینان  90درصد رابطه منفی و معناداری با سود تقسیمی داشته است .نتایج جدول فوق
بیانگر این است که فرضیه اول و سوم مورد تأیید قرار گرفته است .مقادیر آماره كای دو (میانگین نسبت درستنمایی)
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در هر سه مدل حاکی از معناداری مدلهای رگرسیون است.
طبق جدول  5متغیر وابسته نسبت سود تقسیمییکسال روبهجلو (

) با رگرسیون توبیت از طریق متغیرهای

مستقل و کنترلی مورد برازش قرار گرفته است .همانطوری که مالحظه میگردد نسبت بازده خالص دارایی (

)

در مدل  1-3و مدل  3-3در سطح اطمینان  99درصد رابطه مثبت و معناداری با سود تقسیمی داشته و حاشیه
سود (

) در سطح اطمینان  90درصد و نسبت گردش داراییها (

) در سطح اطمینان  99به ترتیب رابطه
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مثبت و منفی معناداری با سود تقسیمی داشته است .نتایج جدول فوق بیانگر این است که تمامی فرضیهها مورد
تأیید قرار گرفته است .مقادیر آماره كای دو (میانگین نسبت درستنمایی) در هر سه مدل حاکی از معناداری مدلهای
رگرسیون است.
جدول  -6نتایج مدلهای رگرسیون ( )4با متغیر وابسته  :DIVt+1 dummyرگرسیون لجستیک.
Table 6- Results of regression models (4) with dependent variable DIRt + 1 dummy: logistic regression.

()4-3

()4-2

()4-1

مدل ()4

DIVt+1 dummy

DIVt+1 dummy

DIVt+1 dummy

متغیر وابسته

(2/94 )0/024

(2/89 )0/025

(2/99 )0/017

C

(0/025 )0/647

(0/025)0/648

(0/025 )0/64

DIVt-1

(2/598 )0/018

RONA

متغیرهای مستقل

(1/98 )0/000
(1/09 )0/0379

(1/811 )0/0370

PM

(-1/103 )0/0004

(-0/99 )0/0001

(-0/158 )0/445

(-0/186 )0/368

(-0/140 )0/473

SIZE

(-1/53 )0/539

(-1/093 )0/659

(-1/57 )0/525

CASH

(-1/17 )0/090

(-1/086 )0/104

(-1/23 )0/052

DEBT

(0/120 )0/707

(0/115 )0/742

(0/134 )0/663

GROWTH

(-0/ 158 )0/632

(-0/138 )0/681

(-0/168 )0/610

CAPEX

%12

%12

%22

ضریب تعیین

0/823

0/823

0/819

معیار اکاییک

-0/398

-0/399

-0/398

میانگین نسبت درستنمایی

ATO

اعداد داخل پرانتز سطح معناداری را نشان میدهند.

طبق جدول  6متغیر وابسته نسبت سود تقسیمیرو به جلو (

) با رگرسیون لجستیک از طریق

متغیرهای مستقل و کنترلی مورد برازش قرار گرفته است .همانطوری که مالحظه میگردد نسبت بازده خالص دارایی
(

) در مدل  1-4در سطح اطمینان  95درصد و در مدل  3-4در سطح اطمینان  99درصد رابطه مثبت و

معناداری با متغیر مجازی سود تقسیمی داشته ،نسبت حاشیه سود (
نسبت گردش داراییها (

) در سطح اطمینان  95درصد و همچنین

) در فاصله اطمینان  99درصد به ترتیب رابطه مثبت و منفی معناداری با سود تقسیمی

داشته است .نتایج جدول فوق بیانگر این است که هر سه فرضیه مورد تأیید قرار گرفته است .مقادیر آماره كای دو
(میانگین نسبت درستنمایی) در هر سه مدل حاکی از معناداری مدلهای رگرسیون است.
 :رگرسیون توبیت.

جدول  -7نتایج مدلهای رگرسیون ( )5با متغیر وابسته

Table 7- Results of regression models (5) with dependent variable IRDIRt + 1: Tobit regression.

DIVt+1

DIVt+1

DIVt+1

متغیر وابسته

(0/828 )0/005

(0/943 )0/003

(1/00 )0/002

C

(-0/672)0/013

(-0/693)0/010

(-0/699 )0/01

DIVt

(0/009 )0/672

(0/008 )0/694

(0/008 )0/722

DIVt

(1/42 )0/296

RONA

(2/053 )0/190

(1/33 )0/448

(0/101 )0/962

RNOA

(0/11 )0/850

(0/21 )0/728

(0/942 )0/311

PM

(0/940 )0/262

(1/567 )0/127

PM

متغیرهای مستقل

(0/201 )0/856

(-0/041 )0/869

(-0/207 )0/462( -0/059 )0/807

ATO

(0/343 )0/568

(0/471 )0/441

ATO

(-1/40 )0/658

(-1/69 )0/593

(-2/51 )0/440

SIZE

(0/068 )0/476

(0/055 )0/564

(0/053 )0/577

CASH

(0/417 )0/657

(0/594 )0/527

(0/525 )0/576

DEBT

(0/172 )0/836

(-0/010 )0/989( -0/0001 )0/999

APEX

(0/022 )0/937

(0/364 )0/370

(0/588 )0/199

GROWTH

%7

%7

%7

ضریب تعیین

4/51

4/51

4/51

معیار اکاییک

2/24

2/23

2/23

میانگین نسبت درستنمایی

اعداد داخل پرانتز سطح معناداری را نشان میدهند.

طبق جدول  7متغیر وابسته نسبت سود تقسیمیرو به جلو به صورت تغییرات (

 )با رگرسیون توبیت از طریق

متغیرهای مستقل و کنترلی مورد برازش قرار گرفته است .همانطوری که مالحظه میگردد هیچ یک از متغیرهای
مستقل با متغیر وابسته رابطه معناداری نداشته است .نتایج جدول فوق بیانگر این است که هیچ یک از فرضیهها مورد
تأیید قرار نگرفته است .مقادیر آماره كای دو (میانگین نسبت درستنمایی) در هر سه مدل حاکی از معناداری مدلهای
رگرسیون است.

 -6نتیجهگیری و پیشنهادات
هدف پژوهش حاضر بکارگیری سودمند نسبت گردش داراییها (

) و حاشیه سود (

) جهت تبیین سیاست

تقسیم سود بوده است .این مقاله پژوهشهای مرتبط با تقسیم سود سهام را از طریق نسبتهای دوپونت به عنوان
فاکتورهای سودمند جهت تشریح تقسیم سود توسعه داده است .تحلیل نتایج نشان داد که
اجزای آن یعنی نسبت گردش داراییها (

) و حاشیه سود (

به خودی خود و

) دارای قدرت توضیحی در ارتباط با سود سهام

هستند؛ یعنی تغییرات آنها میتواند اثر مثبتی بر نسبت سود تقسیمی داشته باشد و بیانگر این وضعیت است که
سودآوری ایجاد شده در شرکتها از طریق کارایی در بخش مدیریت داراییها از طریق سود ایجاد شده منجر به
تصمیمات تقسیم سود گردید .همچنین نتایج نشان داد که از بین نمایندههای سنجش سیاست تقسیم نسبت تغییرات
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()5-3

()5-2

()5-1

مدل ()5

) برخالف سایر مدلها نتوانسته محتوای اطالعاتی سودمندی در ارتباط با سیاست تقسیم سود

( سود سهام

 ازآنجاییکه نسبتهای دوپونت میتوانند محتوای ارزشمندی در ارتباط با مدیریت سود داشته باشند.ایجاد نماید
میتوان درک کرد که شرکتهایی که اقدام به مدیریت سود مینمایند در استراتژی پرداخت سود بهتر عمل میکنند
و میتوانند به هموارسازی سود اقدام نمایند و معموالً این مدیران نگران تغییر سود سهام با گذشت زمان هستند و
 پایین بودن نسبت گردش دارایی و سودآور بودن شرکتها و طبق،همانطوری که در آمار توصیفی نشان داده شده
باید

و

،) که بیان داشتند زمانی که شرکت به مدیریت سود میپردازد2012(  و همکاران1استدالل جنسن

 ازاینرو به نظر میرسد پرداخت سود سهام در شرکتها از طریق مدیریت سود انجام.در مسیر مخالفی حرکت کنند
 با مقایسه نتایج پژوهش حاضر با نتایج سایر. در نتیجه منجر به ارتباط مثبت با سود سهام شده است،شده است
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 نهایتاً اینکه با توجه به نتایج.) است2018( پژوهش نتایج بدست آمده مشابه و همسو پژوهش بنیامین و همکاران
بدست آمده پیشنهاد میگردد که مدیران و تحلیلگران از طریق محتوای اطالعاتی بدست آمده از طریق نسبتهای
دوپونت به تحلیل چگونگی تصمیمات سود سهام بپردازند بهطوریکه میتوانند به مدیریت سود صورت گرفته در
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