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چكيده
هدف این مقاله  ،بررسی ارتباط بین عرضهکنندگان و مشتریان عمده کاال و خدمات با سیاست تقسیم
سود شرکتها است .در این مقاله بیان میشود که تأمینکنندگان و مشتریان عمده چگونه بر سیاست
تقسیم سود شرکتها تأثیر میگذارند .پژوهش حاضر بر مبنای هدف ،کاربردی و بر اساس روش ،از نوع
توصیفی و همبستگی است .آزمون فرضیهها ی تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده
از روش حداقل مربعات تلفیقی ) )PLSانجام شده است .نمونه آماری مورد بررسی این پژوهش شامل 99
شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .یافتهها حاکی از آن است که چنانچه شرکت خرید
عمده داشته باشد ،به عبارتی مواد اولیه خود را به صورت عمده خریداری نماید ،توانایی توزیع سود نقدی
کمتری دارد و بالعکس چنانچه دارای مشتریان عمده باشد و فروش محصوالتش را به صورت عمده انجام
دهد ،میتواند به صورت مستمر و ساالن ه به توزیع سود پرداخته و نیاز سهامداران خود را برآورده سازد.
واژههاي كليدي :سیاست تقسیم سود ،تأمینکنندگان عمده ،مشتریان عمده.

 -1استادیار گروه حسابداری ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران  ،نویسنده اصلی.
 -2کارشناس ارشد حسابداری مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی کار ،قزوین ،ایران ،مسئول مکاتباتchavoshi421@yahoo.com .
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هاباعرضهکنندگانومشتریان عمدهکاالوخدمات


سودشرکت
رابطهسیاستتقسیم

 -1مقدمه
سیاست تقسیم سود یکی از مهمترین مباحث مطرح در ادبیات مالی است؛ زیررا سرود تقسریمی بیرانگر
پرداختهای نقدی عمده شرکتها و یکی از مهمترین گزینهها و تصمیمات فراروی مدیران به شمار میرود.
مدیر باید تصمیم بگیرد که چه میزان از سود شرکت ،تقسیم و چه میزان در قالب سرود انباشرته مجرددار در
شرکت سرمایهگذاری شود .به رغم اینکه پرداخت سود تقسیمی مستقیمار سهامداران را بهرهمند مریسرازد،
توانایی شرکت در انباشت سود به منظور بهرهگیری از فرصتهای رشد را تحت تأثیر قرار مریدهرد( .بیکرر و
5
پاول)255 :5550،
کشف و شناسایی دقیق عوامل اثرگذار بر سیاست تقسیم سود هنوز یکی از مباحث مهم در حوزه
حسابداری و مدیریت مالی شرکتهاست .درصورتیکه عوامل اثرگذار بر پرداخت سود تقسیمی و میزان تأثیر
آنها مشخص شود ،مدیران به دید بهتری در مورد موقعیت شرکت خود از لحاظ تقسیم سود دست مییابند
و بهتر میتوانند تصمیم گیری کنند (ایزدی نیا و همکاران .)525 :5939،از طرفی استفادهکنندگان از
اطالعات مالی ،تمایل دارند از توان شرکت در ایجاد منابع نقدی و توزیع آن بین سهامداران آگاهی یابند تا از
یک سو تصویری روشن از وضعیت کنونی شرکت به دست آورند و از سوی دیگر ،بتوانند وضعیت آینده شرکت
را مورد ارزیابی قرار دهند .در این میان ،سود سهام نقدی به دلیل عینیت و ملموس بودن ،نزد ذینفعان و
مدیران شرکتها ،از جایگاه ویژهای برخوردار است) .کرمی و همکاران)555 :5939،
درک و فهم عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود عالوه بر حفظ منافع سرمایهگذاران ،باعث رشد شرکت و
در نهایت افزایش امکان سودآوری و جلب رضایت سهامداران از سیاستهای شرکت میشود .بهطوریکه
عملکرد شرکت و رابطه آن با ،تأمینکنندگان عمده که کاال و خدمات حیاتی و مورد نیاز شرکت را تأمین
میکنند و همچنین ،رابطه شرکت با مشتریان عمده که بخش بزرگی از فروشهای یک شرکت را تشکیل
میدهند ،از جمله عواملی است که میتواند میزان سود تقسیمی شرکت را تحت تأثیر قرار دهد.
5
(وانگ)369 :5555،
با توجه به مطالب ذکر شده ،پرسش اصلی که این تحقیق به دنبال یافتن پاسخ برای آن میباشرد ایرن اسرت
که ،آیا بین مشتریان و عرضهکنندگان عمده با سیاست تقسیم سود رابطه وجود دارد؟
بنابراین ،در بیان اهمیت و ضرورت این تحقیق باید گفت که با اجرای این تحقیق و پاسخ به سؤال مطرح
شده ،میتوان عنوان کرد که با توجه به اینکه سرمایهگذاران سعی دارند در شرکتهایی سرمایهگذاری کنند
که سود خوبی عاید آنها شود ،بنابراین شرکتها باید با ایجاد ،توسعه و نگهداری روابطی پایدار با مشتریان و
عرضهکنندگان ،برای فراهم کردن محصولی با کیفیت و خدماتی مناسب بررای مشرتری ،سرودآوری خرود را
افزایش داده و مقدار مناسبی از سود پرداختی داشته باشند .به طور کلی ،هرچه سرهامداران هنگرام انتخرا
شرکت مورد نظر ،از سیاست سود تق سیمی آن شرکت و عواملی کره ممکرن اسرت برر آن تأثیرگرذار باشرد،
اطالعات بیشتری داشته باشند ،انسجام درونی بیشتری در سرمایهگذاری آنها ایجاد میشود و باعث افزایش
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ارزش داراییهای سرمایهگذار و رشد و شکوفایی بازار سرمایه میشود .لذا سیاست تقسیم سود برای شرکت و
سرمایهگذاران از اهمیت ویژهای برخوردار است.
از طرفی با توجه به اینکه رشد و سودآوری در بازار یکی از اهداف اصلی مؤسسات و بنگاههای اقتصادی
است ،یکی از عوامل مهم در ارزیابی میزان رشد و سودآوری این مؤسسات ،میزان فروش آنها است .برای
دستیابی به فروش و سهم بیشتری از بازار ،انطباق مدوام با انتظارات و نیازهای مشتریان ،رمز اصلی موفقیت
شرکتها است .شرکتها دائمار در جستجوی راهها یی هستند که ارتباط خود را با مشتریان ارزشمند خود
حفظ کنند ،بهطوریکه جریان حاصله از سودهای کسب شده از مشتریان حفظ شده و وفادار ،شرکت را در
پوشش هزینههای خود یاری میرساند (غفاری آشتیانی .)06 :5936 ،مشتریان عمده ،مشتریان مهمی
هستند که درصد باالیی از درآمد یک شرکت یا عرضهکننده ،از معامله با آنها تأمین میشود( .پیلیا و شارما،
 9 )5559بهطوریکه در صورت از دست دادن مشتری عمده ،سالمت مالی عرضهکننده به خطر میافتد و
دچار زیان مالی میشود که این امر ،انگیزه شرکت را برای پرداخت سود کاهش میدهد( .وانگ)5555،
امروزه موفقیت در هر شرکتی ،نه تنها به مدیریت روابط آن شرکت با مشتریان خود ،بلکه به مدنظر قرار
دادن گروه تأمین کنندگان ،نیز وابسته است .تأمین کنندگان ،بخش عمده ای از کاالها یا خردمات مرورد نیراز
یک سازمان را در جهت تولید محصول یا ارائه خدمت به مشتری ،تأمین مری کننرد و بیشرترین ترأثیر را برر
کسب و کار شرکت خواهند داشت( .ویکس 2 )53 :5555،به طوری که در شررایط جدیرد ،افرزایش روابرط برا
تأمینکنندگان و توسعه روابط مشارکتی و پایدار با آنها برای کاهش هزینهها و افرزایش سرود و هرمچنرین
انعطافپذیر ی در برابر تغییرات بازار ضروری است( .معبودی و همکاران)52 :5933،
بنابراین ،سازمانها برای موفقیت خود و سوددهی باال باید روابط خود را با مشرتریان و ترأمینکننردگان
گسترش دهند( .بکتل و همکاران 0 )5990،به طوریکه سود کسب شده توسط شرکتهای موفق ،میتواند در
داراییهای عملیاتی سرمایهگذاری شود ،درتحصیل اوراق بهادار و بازپرداخت بدهی مورد استفاده قرار گیرد و
یا اینکه بین سهامداران توزیع گردد (آمید و آبور .6 )596 :5556،بنابراین ،شررکتهرایی کره بررای کسرب و
کارشان به روابط با مشتری -عرضهکننده تکیه میکنند سیاست پرداخت انعطافپذیری را میپذیرند و روابط
یک شرکت با مشتریان و عرضهکنندگان عمده ،عامل تعیینکننده مهم از درآمرد سرهامداران اسرت کره برر
سیاست پرداخت سود تأثیرگذاشته و برای کسب و کار یک شرکت با اهمیت تلقی میشرود( .وانرگ:5555 ،
)365
از این رو ،هدف اصلی این تحقیق ،بررسی رابطه سیاست تقسیم سود شرکتها با مشتریان و عرضهکنندگان
عمده کاال و خدمات است.
 -2مبانی نظري پژوهش
هدف اصلی شرکتها ی سهامی به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است .یکی از عوامل مرؤثر برر ایرن
امر ،سیاست تقسیم سود شرکت است .تصرمیمگیرر ی دربراره پرداخرت سرود و مقردار آن ،موضروع مهرم و
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سودشرکت
رابطهسیاستتقسیم

بحثبرانگیزی در حوزه مدیریت شرکت است .تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم قابرل بحرث اسرت .از یرک
منظر تقسیم سود عاملی اثرگذار بر روی سرمایهگذاریهای آتی شرکتهاست .هرر قردر کره سرود بیشرتری
تقسیم گردد ،منابع داخلی شرکت به منظور اجرای پروژههای سرمایهگذاری ،کمتر خواهد شد و نیاز به منابع
مالی خارج از شرکت بیشتر میشود که این می تواند بر قیمت سهام شرکتها در آینده تأثیر داشته باشرد .از
طرف دیگر بسیاری از سهامداران شرکت خواهان تقسیم سود نقردی هسرتند .از ایرن رو مردیران برا هردف
حداکثر کردن ثروت سهامداران همواره باید بین عالیق مختلف سهامداران ،تعادلی را برقررار نماینرد ترا هرم
فرصتهای سودآور سرمایهگذار ی را از دست نداده باشند و هم سود نقدی مورد نیاز بعضی از سرهامداران را
بپردازند .بنابراین تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکتها اتخاذ میشود بسیار حسراس و دارای
اهمیت است( .یحیی زاده فر وعمادی)533 :5995،
توجه همهجانبه به عوامل و محدودیتهای مؤثر بر سیاست تقسیم سود ،عالوه بر بره حرداکثر رسرانیدن
ثروت سهامداران ،موجبات حفظ و بقای شرکت در عرصه رقابرت و رشرد و توسرعه روز افرزون آن را فرراهم
مینماید( .اعتمادی و چاالکی)95 :5932،
رابطه یرک شررکت برا سرهامداران غیرمرالی ازجملره مشرتریان و عرضرهکننردگان برطیرف وسریعی از
استراتژیهای شرکت از جمله سیاسرت تقسریم سرود ترأثیر مریگرذارد .یرک شررکت زمرانی برا مشرتری-
عرضهکننده رابطه دارد که کسب و کار آن وابسته به تعداد کمی از مشتریان و عرضهکننردگان عمرده باشرد
(وانگ .)365 :5555،به طوریکه امروزه با توجه به مفاهیم جدید مدیریت زنجیره عرضه و مروارد مشرابه کره
موجب ایجاد مشارکت و روابط نزدیک شرکت با تأمینکنندگان میشود ،تأمینکنندگان و مشتریان ،دیگربره
عنوان رقبای سازمان شناخته نمیشوند بلکه اعضایی از یک مجموعه اصلی با نام زنجیره تأمین هسرتند کره
هدف هر یک حداکثر کردن سود و افزایش بهررهوری کرل زنجیرره اسرت (طرالبی ومالطایفره.)53 :5995 ،
انتخا تأمینکنندگان مناسب می تواند به شکل قابرلمالحظره ای هزینرههرای خریرد را کراهش و قابلیرت
رقابتپذیری سازمان را افزایش دهد ،چرا که در بیشتر صنایع ،هزینره مرواد خرام و اجرزای تشرکیل دهنرده
محصول ،قسمت عمدها ی از بهای تمام شده محصول را در برمیگیرد .نگهداری مشتریان نیز برای سازمانها
سودآوری به همراه خواهد داشت ،به طوریکه با خریدهای بیشتر مشتریان از شرکت ،درآمدها افزایش یافتره
و شرکت از کارایی بیشتری در ارائه خدمات به مشتریان برخوردار میشود ،بنابراین هزینهها کاهش مییابرد.
به همین دلیل کیفیت ارتباط و اهمیت رفتار فروش به شدت مورد توجه محافل علمی و بنگاههای اقتصادی
0
قرار گرفته است( .پارک جونگ)5556 ،
تأمینکنندگان با تمرکز فروش بر مشتری اصلی ،قدرت چانهزن ی باالیی در اختیار مشتری اصلی قرار
میدهند .یک مشتری میتواند از مزیت چانهزنی خود با تأمینکنن ده برای به دست آوردن امتیازات ،زمانی
که در بحران مالی است استفاده کند (ویلنر .3 )5555،در داد و ستد میان مشتری و تأمینکننده ،چانهزنی
میتواند یکی از خصوصیات طرفین معامله باشد .توان چانهزنی اهرمی است که تأمینکنندگان و مشتریان
شرکت میتوانند با استفاده از آن ،شرایط مبادله را به شرکت طرف معامله تحمیل کنند تا از منافع خودشان
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محافظت نمایند .اگر یک مشتری بخش بزرگی از فروشهای یک شرکت را تشکیل دهد و یا یک
تأمینکننده ،بخش با اهمیتی از کاالهای ورودی یک شرکت را تأمین کند ،تأمینکنندگان و مشتریان ،از
9
توان چانهزنی باالتری نسبت به شرکت ،برخوردار خواهند بود( .پورتر)5935،
معامالت یک شرکت با تأمینکنندگان و مشتریان ،اغلب مستلزم سررمایهگرذاریهرای خرا در روابرط
کسب و کار است که نمونهای از این سرمایهگذاریها مانند خدمات به مشتری مریباشرد کره گراهی اوقرات
اهمیت بیشتری از خود کاال دارد و ارزش بیشتری برای مشتری ایجاد خواهد کرد
و هر چه شرکت روی این داراییهرا بیشرتر سررمایهگرذار ی کنرد ،مزایرایی از جملره :ترداوم ارتباطرات،
برنامه ریزی دقیقتر جهت فروش محصوالت و خدمات ،پیشبینی خریدهای آتی و کاهش هزینههای فرروش
را برای او ایجاد خواهد کرد (نوربخش و همکاران .)555 :5995،از طرفی به دلیل اینکه نتایج حاصل از این
سرمایهگذاریها ،کامالر قابل پیشبین ی نیست ،درجه باالیی از عدم اطمینان در مورد شررایط معرامالت آتری
وجود دارد که ممکن است شرکت را در معرض زیان مالی قررار دهرد ،بنرابراین ،یرک شررکت در روابرط برا
مشتری -عرضهکننده برای مقابله با هزینههای بحران مالی مرتبط با این سرمایهگذاریها باید استفاده خرود
را از بدهی محدود کرده یا داراییهای نقدی بیشتری را نگهداری نماید .زیرا نگهداری وجره نقرد از احتمرال
بحران مالی میکاهد و به عنوان ذخیرهای امن برای مواجهه با زیانهای غیرمنتظره به شمار میرود .در ایرن
صورت ،افزایش تقاضا برای داراییها ی نقدی ،انگیزه شرکت را برای تعهد بره پرداخرت سرود سرهام کراهش
خواهد داد.
شرکتهایی که به یک یا تعداد کمی از مشتریان استناد میکنند و فروش آنها وابسته به این مشتریان
است ،نسبت به شرکتها یی که با تعداد زیاد مشتریان با پایه فروش بسیار متنوع در ارتباط هستند ،احتمال
بیشتری دارد که با زیان مالی مواجه شوند .بنابراین ،شرکتها در روابط با مشتری -عرضهکننده برای کاهش
اثر منفی هزینه بحران مالی بر ارزش شرکت و برای بیشینه کردن ارزش شرکت ،سود سهام کمتری را
پرداخت میکنند  .به این مفهوم که زمانی که وابستگی شرکت به روابط با مشتری -عرضهکننده بیشتر
میشود کاهش سود سهام میتواند یک اثر مثبت بر ارزش شرکت داشته باشد( .وانگ)300 :5555،
همچنین ،نقش تأیید و نظارت مشتریان اصلی میتواند نگرانی سهامداران شرکت عرضهکننده را در
خصو هزینهها ی نمایندگی مرتبط با مسئله جریان نقد آزاد کاهش دهد که این به نوبه خود انگیزه شرکت
عرضهکنند ه را برای استفاده از تعهدات پرداخت سود سهام به عنوان یک راه حل برای مشکل جریان نقد
آزاد کاهش خواهد داد( ،وانگ )302 :5555،بهطوریکه جنسن در سال ( 55 )5936در تحقیق خود نشان داد،
نقش مشتری اصلی به عنوان یک نهاد تأیید و نظارت ،میتواند جانشین تأثیر پرداخت سود سهام در کاهش
مشکل جریان نقد آزاد باشد.
شرکتهایی که کیفیت اعتباری باالیی دارند و کمتر احتمال دارد سرمایهگذاریهایی را در روابط با
مشتری -عرضهکننده انجام دهند ،سود سهام بیشتری میپردازند و هموارسازی سود سهام بیشتری را ارائه
میدهند( ،وانگ )5555،که در واقع هموارسازی سود ،هدف مشخصی دارد و آن ایجاد جریان با ثباتی از
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رشد سود است .هدف مدیریت از هموارسازی تقسیم سود این است که شرکت را در نظر سرمایهگذاران و
بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد( .خدامی پور و همکاران)92 :5995،
یک شرکتی که بیشتر بر روابط با مشتری -عرضهکننده استناد میکند سود سرهام کمترری را پرداخرت
میکند و یکنواختی کمتری در سود تقسیمی دارد ،زیرا زیان مالی ناشی از سرمایهگذاری در روابط کسرب و
کار باعث کاهش پرداخت سود توسط شرکت میشود  .بنابراین ،میزان تغییرات و هموارسازی سود سرهام بره
طور منفی مربوط به وابستگی یک شرکت بر روابط با مشتری -عرضهکننده است .بنابراین شررکتهرایی کره
برای کسب و کارشان به روابط با مشتری -عرضهکننده تکیه میکنند ،سیاسرت پرداخرت انعطرافپرذیری را
میپذیرند و در افزایش سود سهام بیشتر محافظهکارانه و درکراهش سرود سرهام بیشرتر تجاوزکارانره عمرل
میکنند( .وانگ)365 :5555،
 -3پيشينه پژوهش
55

سانزو و همکاران ( ، )5559به بررسی تأثیر بازارگرا یی بر رضایت رابطه خریدار و فروشنده پرداختند.
نتایج پژوهش آنها نشان داد بازارگرا یی از طریق ارتباطات اثربخش که منجر به افزایش اعتماد و کاهش
تعارض دو طرف میشود روی رضایتمندی خریداران از تأمینکننده تأثیر میگذارد.
کاله و شاهرور ( ، 55 )5550به بررسی رابطه ساختار سررمایه شررکت و ویژگریهرای عرضرهکننردگان و
مشتریان پرداختنرد .نترایج تحقیرق آنهرا نشران داد کره اهررم شررکت بره طرور منفری بره شردت R&D
عرضهکنندگان و مشتریان مرتبط است و سطوح بدهی در شرکتهای فعال در صنایعی که در آنهرا تعامرل
استراتژیک و سرمایهگذاری مشترک با شرکتها بیشتر است ،پایینتر میباشد و در نتیجره همگرام برا نقرش
قراردادهای معامالت نسیه ،یک رابطه مثبت معنادار بین سطوح بردهی شررکت و درجره تمرکرز در صرنایع
عرضهکننده و مشتری وجود دارد.
59
جانسون و همکاران ( ، )5555به بررسی نقش مشتریان بزرگ در بازارهای نو پرداختند .نتایج تحقیرق
آنها نشان داد ،شرکتهایی که روابط بیشتری با مشتریان بزرگ دارند ارزیابی عملکرد بلندمردت بهترری را
تجربه میکنند و با توجه به اینکه مشتری اصلی به اطالعات اختصاصی مربوط به شرکتهای عرضرهکننرده
کاال دسترسی دارد ،می تواند نقش تأیید و نظرارت را برازی کررده و در نتیجره عردم تقرارن اطالعراتی برین
عرضهکنندگان و سهامداران را کاهش دهد.
وانگ ( ،)5555به بررسی روابط شرکتهای آمریکایی با مشتری  -عرضهکننده و سیاست تقسیم سود
پرداخت .بر اساس نتایج تحقیق وی ،ارتباط منفی بین وابستگی یک شرکت بر روابط با مشتری-
عرضهکننده و سطح سود تقسیمی ،زمانی بیشتر مشخص میشود که سرمایهگذاریهای خا در روابط،
مهمتر از کسب و کار واحد تجاری باشند .همچنین بررسیهای وی نشان داد که شرکتهایی که کیفیت
اعتباری باالیی دارند و بر سرمایهگذاریهای خا در روابط چیره شدهاند ،سود تقسیمی باالتری پرداخت
میکنند و یکنواختی بیشتری در سود تقسیمی نشان میدهند .بنابراین نگرانی درباره هزینههای بحران مالی
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مرتبط با سرمایهگذاریهای خا در روابط ،عامل کلیدی است که روابط با مشتری -عرضهکننده و سیاست
پرداخت شرکت را تحت تأثیر قرار میدهد.
هوئی و همکاران ( ،52 )5555به بررسی رابطه عرضهکنندگان و مشتریان شرکت و محافظهکاری
حسابداری پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که یک شرکت زمانی با تقاضا برای حسابداری
محافظهکارانه مواجه میشود که عرضهکنندگان یا مشتریان ،قدرت چانهزنی باالیی دارند و آنها را قادر
میسازد ،شرایط معامله را پیشبینی و زیان شرکتها را با سرعت بیشتری شناسایی کنند.
گرالن و میکائیلی ( ، 50 )5555به بررسی رابطه بین رقابت بازار محصول و تصمیم مدیران مبنی بر توزیع
وجه نقد به سهامداران پرداختند .آنها با در نظر گرفتن رقابت در بازار محصول به عنوان یک فاکتور
انضباطی خارجی ،استدالل کردند که پرداخت سود سهام میتواند پیامد یا جانشین رقابت باشد.
ایتزکوویتس ( ،56 )5559به بررسی روابط مشتری -عرضهکننده و نگهداشت وجه نقد پرداخت .بر اساس
نتایج تحقیق وی ،اگر بخش عمدهای از فروش عرضهکننده ،وابسته به یک مشتری باشد آنگاه از دست دادن
آن یک مشتری میتواند سالمت مالی عرضهکننده را فلج کند .بنابراین ،به عنوان یک اقدام پیشگیرانه در
برابر ریسک عملیاتی اضافی ناشی از بودن در رابطه مهم با مشتری ،عرضهکنندگان در چنین روابطی بهطور
متوسط وجه نقد بیشتری از عرضهکنندگان ی که در روابط مهم با مشتری نیستند ،نگه میدارند .بنابراین،
نگهداشت وجه نقد عرضهکننده متناسب با اهمیت روابط با مشتری ،افزایش مییابد و نتیجه نشان دهنده
اهمیت روابط خریدار -عرضهکننده هنگام ارزیابی سیاست ترأمین مالی شرکت است.
ژان و همکاران ( ،50 )5552به بررسی اثر مشارکت تأمینکننده و حفظ دانش ،بر نوآوری محصوالت در
روابط مشتری -تأمینکننده پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد ،مشارکت تأمینکننده در بازارهای
نوظهور دارای رابطه معکوس با نوآوری محصول میباشد .عالوه بر این ،حفظ دانش ،اعتماد و عدم اطمینان
ناشی از تغییرات تکنولوژیک ،از فاکتورهایی هستند که بر نوآوری محصول بیشترین تأثیر را دارند .محیط
سازمانی مناسب نیز بر نوآوری محصول در عملکرد تأثیرگذار است.
اعتمادی و چاالکی ( ،) 5932به بررسی رابطه بین عملکرد مدیریت و تقسیم سود نقدی در شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج نشان داد که بین عملکرد مدیریت و تقسیم سود
نقدی در کلیه شرکتهای مورد مطالعه ،بدون توجه به صنعتی که به آن تعلق دارد ،رابطه معنیدار وجود
دارد ،یعنی چنانچه یک سرمایهگذا ر با هدف برخورداری از درآمد حاصل از سود سهام ،قصد خرید سهام
شرکتی را داشته باشد ،میتواند به سود هر سهم ،سود عملیاتی و جریان نقد عملیاتی به عنوان عوامل
کلیدی در برآورد میزان سود تقسیمی آینده شرکت توجه نماید.
اسدی و عزیزی بصیر ( ،)5930به بررسی ارتباط بین سودآوری و نقدینگی در شرکتها و تأثیر آن بر
سود تقسیمی پرداختند .آنها همچنین تأثیر نوع صنعتی را که شرکتها در آن حوزه فعالیت میکنند ،بر
این ارتباطات و سود تقسیمی ،مورد بررسی قرار دادند .نتایج حاصل از تحقیق آنها نشاندهنده وجود ارتباط
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قوی بین سودآوری و سود تقسیمی ،ارتباط ضعیف بین نقدینگی و سود تقسیمی و عدم تأثیر نوع صنعت بر
سود تقسیمی است.
ایزدی نیا و همکاران ( ،)5939به بررسی عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته
شده دربورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که عدم اطمینان نسبت به
جریانهای نقد ،تضاد نمایندگی ،فرصتهای سرمایهگذار ی پیش روی شرکت و سودآوری شرکت از عواملی
ه ستند که بر سیاست تقسیم سود شرکت و پرداخت سود سهام اثرگذار است.
انواری رستمی و همکاران ( ،) 5995به بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی بازار محصول و سیاست
تقسیم سود شرکتها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .با درنظر گرفتن پنج بعد رقابتی
بودن بازار ( تمرکز صنعت ،قابلیت جانشینی محصول ،اندازه بازار ،موانع ورود به بازار و تعداد شرکتهای
فعال) ،نتایج پژوهش آنها نشان داد که قابلیت جانشینی محصوالت و اندازه بازار دارای رابطه مثبت و
معنیدار با تقسیم سود می باشد و بین سایر ابعاد رقابت و تقسیم سود ارتباط معناداری مشاهده نشد و از
بین متغیرهای کنترلی فقط سودآوری ارتباط معناداری با سیاست تقسیم سود داشت.
 -4فرضيههاي پژوهش
بر اساس پیشینه تحقیق میتوان دریافت که در زمینه سیاست تقسیم سود ،پژوهشهای مختلفی انجام
شده است اما مطالعه حاضر به ارتباط این سیاست با عرضهکنندگان و مشتریان میپردازد .این پژوهش بر
مبنای پژوهش وانگ ( )5555انجام شده است و به مدیران ،سرمایهگذاران و سایر تصمیمگیرندگان نشان
میدهد ،چه ارتباطی بین سود تقسیمی و مشتریان و تأمینکنندگان وجود دارد و آنها براساس این نتایج
میتوانند تصمیمات آگاهانهتری اخذ نمایند.
بنابراین ،براساس مبانی نظری و هدف اصلی تحقیق ،در این مقاله ،دو متغیر (درصد تقسیم سود و بازده
تقسیم سود) ،به عنوان معیارهایی برای اندازهگیری سطوح تقسیم سود ،به کار گرفته شدند .لذا فرضیههای
تحقیق به صورت دو فرضیه اصلی که هر کدام شامل دو فرضیه فرعی میباشد ،مطرح گردیدند و مورد آزمون
قرار گرفتند:
فرضيه اصلی  :1بین سیاست تقسیم سود و تأمینکنندگان عمده مواد و کاالرابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی  :5-5بین درصد تقسیم سود و تأمینکنندگان عمده مواد و کاالرابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی  :5-5بین بازده تقسیم سود و تأمینکنندگان عمده مواد و کاال رابطه وجود دارد.
فرضيه اصلی  :2بین سیاست تقسیم سود و مشتریان عمده مواد و کاال رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی  : 5-5بین درصد تقسیم سود و مشتریان عمده مواد و کاال رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی  :5-5بین بازده تقسیم سود و مشتریان عمده مواد و کاال رابطه وجود دارد.
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 -5روش پژوهش
این پژوهش بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی اسرت و از لحراظ ماهیرت و روش از نروع تحقیرق
توصیفی و همبستگی است .روش آماری جهت تجزیه و تحلیل دادهها متأثر از روش تحقیق اسرت و از آنجرا
که روش تحقیق حاضر بر مبنای تحقیقات همبستگی است ،لرذا از تجزیره و تحلیرلهرای رگرسریونی بررای
آزمون فرضیات تحقیق استفاده شده که در امر برآورد پیشبینی روابط بین متغیرها کاربرد گسرتردهای دارد
و تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه با استف اده از روش حداقل مربعات تلفیقی انجام شرده اسرت .تجزیره و
تحلیل دادهها نیز با استفاده از نرم افزار صفحه گسترده اکسل و  Eviewsانجام شد.
جامعه آماری تحقیق ،کلیه شرکتها ی تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال
 5932-5995میباشد که نمونهگیری با است فاده از روش حذف سیستماتیک انجام شد .این نمونه شامل
شرکتهایی است که از شرایط زیر برخوردار باشند:
 )5شرکتها غیر تولیدی نباشند .به دلیل تفاوت در ماهیت عملکرد شرکتهای تولیدی از سایرین،
شرکتهای بیمه ،سرمایهگذاری ،هلدینگ ،بانکها ،واسطهگریهای مالی و  ...از دامنه تحقیق کنار
گذاشته میشوند .زیرا مرزبندی مشخصی بین فعالیتهای عملیاتی و مالی آنها وجود ندارد.
 )5در قلمرو زمانی  32تا  95عضو بورس اوراق بهادار تهران باشند.
 )9اطالعات در دسترس و کامل باشند.
 )2دوره مالی گزارشگری شرکتهای نمونه منتهی به  59xx/55/59هر سال باشد.
 )0به منظور یکنواختی ،تغییری در دوره مالی ،طی دوره تحقیق وجود نداشته باشد.
 )6شرکت قبل از سال  5932در بورس پذیرفته شده و تا پایان سال  5995در بورس فعال باشد.
با اعمال شرایط فوق ،از بین شرکتها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،تعداد  99شرکت
حائز شرایط بوده و به عنوان نمونه انتخا گردید .دادههای نمونها ی از و گاه بازار اوراق بهادار تهران و نرم
افزارهای رهآورد نوین و تدبیر پرداز جمعآوری شده است.
 -6متغيرها و مدلهاي پژوهش
متغیرهای این تحقیق و نحوه اندازهگیری و محاسبه آنها به شرح زیر میباشد:
 .5خرید عمده )= (BIGPURCHدر این تحقیق خرید عمده ،متغیر مستقل است که برای اندازهگیری این
متغیر ،خرید عمده یک شرکت را به بهای تمام شده کاالی فروش رفته تقسیم میکنیم.
در این پژوهش برای بررسی اینکه آیا رابطه یک شرکت با مشتری -عرضهکننده بر سطوح تقسیم سود
شرکت تأثیر دارد یا نه؟ از نسبت خرید عمده (خرید یک شرکت یا مشتری اصلی از عرضهکنندگان عمده)
به بهای تمام شده کاالی فروش رفته به عنوان معیاری برای اندازهگیری اهمیت روابط با مشتری-
عرضهکننده برای کسب و کار یک شرکت استفاده میکنیم .این اندازهگیری مستلزم شناسایی شرکتهایی
است که به وسیله عرضهکنندگان عمده به عنوان یک مشتری اصلی گزارش میشوند.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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 .5فروش عمده )= (BIGSALLدر این تحقیق فروش عمده ،متغیر مستقل است که برای اندازهگیری این
متغیر ،فروش عمده یک شرکت را بر کل فروش در همان سال تقسیم میکنیم.
در این پژوهش برای بررسی اینکه آیا رابطه یک شرکت با مشتری -عرضهکننده بر سطوح تقسیم سود
شرکت تأثیر دارد یا نه؟ از نسبت فروش عمده (فروش یک شرکت یا عرضهکننده عمده به مشتریان اصلی)
بر فروش کل ،به عنوان معیاری برای اندازهگیری اهمیت روابط با مشتری -عرضهکننده برای کسب و کار
یک شرکت استفاده میکنیم .این اندازهگیری مستلزم شناسایی شرکتهایی است که به وسیله مشتریان
اصلی به عنوان یک عرضهکننده عمده گزارش میشوند.
 .9درصد تقسیم سود ) = (DR5در این تحقیق درصد تقسیم سود ،متغیر وابسته است که به صورت نسبت
سود قابل تخصیص به سود خالص محاسبه گردید.
 .2بازده تقسیم سود ) = (DR5در این تحقیق بازده تقسیم سود ،متغیر وابسته است که به صورت نسبت
سود تقسیمی به ارزش بازار سرمایه محاسبه گردید.
 .0ریسک جریان وجوه نقد )= (CFRعبارت است از انحراف استاندارد جریان وجوه نقد عملیاتی به جمع
داراییها.
 .6نسبت ارزش بازار به دفتری ) = (MTBعبارت است از نسبت ارزش بازار دارایی به ارزش دفتری دارایی.
 .0نرخ رشد فروش) = (SGاز طریق نسبت فروش در سال پایه منهای فروش سال قبل به فروش سال قبل
محاسبه شده است.
 .3ساختار سرمایه ) = (Levعبارت است از نسبت کل بدهی به ارزش دفتری دارایی.
 .9بازده دارایی) = (ROAعبارت است از نسبت سود خالص به ارزش دفتری دارایی.
 .55سن شرکت ) = (Ageبرای محاسبه آن ،سالی که شرکت وارد بورس شده را به عنوان سن شرکت در
نظر میگیریم.
 .55اندازه شرکت ( = (SIZEitدر این تحقیق ،اندازه شرکت از طریق لگاریتم طبیعری جمرع کرل دارایریهرا
محاسبه شده است.
مدلهای مورد استفاده جهت آزمون فرضیههای تحقیق به شرح زیر میباشد:
مدل  5جهت آزمون فرضیه فرعی 5-5
DR1  α 0  α1BIGPURCH  α 2 lnTA  α 3MTB  α 4 ROA

( )5

 α 5lev  α 6SG  α 7CFR  α 8 ln( 1  Age)  

مدل  5جهت آزمون فرضیه فرعی 5-5
( )5

DR 2  α 0  α1BIGPURCH  α 2 lnTA  α 3 MTB  α 4 ROA
 α 5lev  α 6SG  α 7CFR  α 8 ln( 1  Age)  
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مدل  9جهت آزمون فرضیه فرعی 5-5
( )9

مدل  2جهت آزمون فرضیه فرعی 5-5
( )2
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DR1  α 0  α1BIGSALL  α 2 lnTA  α 3MTB  α 4ROA
 α 5lev  α 6SG  α 7CFR  α 8 ln( 1  Age)  

DR 2  α 0  α1BIGSALL  α 2 lnTA  α 3MTB  α 4ROA
 α 5lev  α 6SG  α 7CFR  α 8 ln( 1  Age)  

 -7یافتههاي پژوهش
 -7-1نتایج آمار توصيفی
ابتدا برای تجزیه و تحلیل دادهها ،آمارههای توصیفی دادههای مورد مطالعه محاسبه میگردد .نتایج آمار
توصیفی متغیرهای تحقیق در جدول  5آورده شده است که بیانگر پارامترهای توصیفی برای هرر متغیرر بره
صورت مجزا است .این پارامترها شامل اطالعات مربوط به شاخصهای مرکزی ،نظیر مقدار حداقل ،حرداکثر،
میانگین و همچنین ،اطالعات مربوط به شاخصهای پراکندگی ،نظیر انحراف معیار ،چولگی و کشیدگی است
که پراکنش دادهها حول محور میانگین را بیان مریکنرد .مهرمتررین شراخص مرکرزی ،میرانگین اسرت کره
نشاندهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزیت دادههاست.
جدول  -1نتایج آمار توصيفی متغيرهاي تحقيق
متغير

نماد

ميانگين حداكثر

حداقل

انحراف
معيار

چولگی كشيدگی

تعداد
مشاهدات

خرید عمده

BIGPURCH

5/99

5/33

5/55

5/50

5/02

5/53

095

فروش عمده

BIGSALL

5/90

5/99

5/55

5/53

5/02

5/53

095

ریسک جریان وجوه نقد

CFR

5/55

5/05

5/559

5/53

5/00

59/93

095

درصد تقسیم سود
بازده تقسیم سود

DR1

5/59
5/55

0/06
5/65

5/555
5/555

5/53
5/56

52/95
2/59

699/22
59/02

095
095

سن شرکت

AGE

9/62

2/59

5/69

5/99

-9/95

25/60

095

ساختار سرمایه

LEV

5/53

5/00

5/55

5/59

5/90

9/09

095

نسبت ارزش بازار به دفتری

MTB

9/55

09/29

5/59

0/53

0/55

90/90

095

بازده دارایی

ROA

5/55

5/99

-5/90

5/95

5/55

2/06

095

نرخ رشد فروش
اندازه شرکت

SG

5/52
5/53

9/20
5/00

-5/90
5/50

5/05
5/59

3/02
5/92

503/53
9/09

095
095

DR2

Ln TA

منبع :یافتههای پژوهشگر
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 - 7-2نتایج آزمون فرضيهها
قبل از آزمون فرضیات ،نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون کلموگروف -اسمیرنف بررسی گردید.
 -1-7-2فرضیه اصلی  :5فرضیه اول تحقیق ،بیان میکند که بین سیاست تقسیم سود و تأمینکنندگان
عمده مواد و کاال رابطه وجود دارد .این فرضیه شامل دو فرضیه فرعی میباشد که مورد آزمون قرار گرفت.
فرضیه فرعی  :5-5این فرضیه بیان میکند که بین درصد تقسیم سود و تأمینکنندگان عمده مواد و کاال
رابطه وجود دارد .نتایج آزمون این فرضیه در جدول  5آمده است.
جدول  -2نتایج حاصل از آزمونهاي آماري فرضيه فرعی 1-1
DR1 =α 0 +α1BIGPURCH+α 2 lnTA+α 3 MTB+α 4 ROA+α 5 lev+α 6SG+α 7 CFR+α8 ln(1+Age)+ε

ضریب

آماره t

سطح معناداري

متغيرهاي توضيحی
ضریب ثابت

5/962

5/933

5/550

خرید عمده
اندازه شرکت

-5/555
-5/535

-9/009
-2/355

5/593
5/555

نسبت ارزش بازار به دفتری

-5/555

-5/395

5/525

بازده دارایی

5/255

9/990

5/592

ساختار سرمایه

-5/555

-5/502

5/536

نرخ رشد فروش

-5/552

-9/599

5/550

ریسک جریان وجوه نقد

5/535

9/259

5/5555

سن شرکت

-5/555

-5/565

5/529

ضریب تعیین تعدیل شده 5/03
 Fلیمر 5/502

آماره F

0/653

آماره دوربین واتسون 5/959

سطح معناداری 5/5555
9/553 VIF

منبع :یافتههای پژوهشگر

همانطور که مشاهده میشود ،مقدار آماره )0/653( Fو سطح معنیداری مربوط به آن ( ،)5/5555نشان
میدهد که در سطح اطمینان  ،%90مدل رگرسیون مربوط به درصد تقسیم سود و تأمینکنندگان عمده
مواد و کاال معنیدار است .برای انتخا بین روش دادههای تابلویی و دادههای تلفیقی از آزمون  Fلیمر
استفاده شده است .با توجه به اینکه مقدار آماره به دست آمده از آزمون  Fلیمر برای تمام فرضیات بزرگتر
از  /50میباشد ،فرض  H1مبنی بر اینکه دادهها از نوع تابلویی است ،رد شده و روش دادههای تلفیقی
پذیرفته میشود .مقدار ضریب تعیین تعدیل شده نیز 03،درصد است ،که نشان میدهد ،متغیر مستقل03 ،
درصد از تغییرات متغیر وابسته را تفسیر میکند .همچنین ضریب متغیر مستقل برابر با ( )-5/555و آماره t
مرتبط با آن معادل ( )- 9/009است .باتوجه به سطح معنیداری ( )5/593و عالمت ضریب این متغیر،
میتوان بیان کرد که در سطح اطمینان  ،%90این رابطه منفی و معنیدار است .بنابراین ،بر اساس نتایج به
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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دست آمده از آزمون ،با سطح خطای  %0این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت .همچنین درصورتیکه مقدار
آماره دوربین واتسون بین  5/0و  5/0باشد میتوان چنین استنتاج کرد که بین جمالت باقیمانده ،خود
همبستگی وجود ندارد .بنابراین ،با توجه به اینکه مقدار آماره دوربین واتسون برابر  5/959و کمتر از 5/0
است ،احتمال وجود همبستگی بین باقیماندهها از بین میرود .یعنی باقیماندهها از هم مستقل هستند .به
منظور تعیین همخطی بین متغیرهای مستقل ،از آزمون عامل تورم واریانس ( )VIFاستفاده میشود.
درصورتیکه مقدار آماره ( )VIFبین  5و  0باشد مشکل همخطی وجود ندارد .بنابراین با توجه به اینکه
مقدار آماره ( 9/553 )VIFاست و کمتر از  0است ،بین متغیرهای مستقل مدل ،مشکل همخطی وجود
ندارد.
فرضیه فرعی  :5-5این فرضیه بیان میکند که بین بازده تقسیم سود و تأمینکنندگان عمده مواد و کاال
رابطه وجود دارد .نتایج آزمون این فرضیه در جدول  9آمده است.
جدول  -3نتایج حاصل از آزمونهاي آماري فرضيه فرعی 2-1
DR 2 =α0 +α1BIGPURCH+α 2 lnTA+α3 MTB+α 4 ROA+α5lev+α 6SG+α7 CFR+α8 ln(1+Age)+ε

ضریب

آماره t

سطح معناداري

متغيرهاي توضيحی
ضریب ثابت

5/509

9/552

5/5555

خرید عمده

-5/559

-2/566

5/5555

اندازه شرکت

-5/505

-9/556

5/5555

نسبت ارزش بازار به دفتری

-5/559

-5/255

5/5595

بازده دارایی
ساختار سرمایه

5/565
-5/556

2/559
-5/560

5/5255
5/556

نرخ رشد فروش

-5/5550

-5/550

5/5500

ریسک جریان وجوه نقد

5/5952

2/950

5/5559

سن شرکت

-5/255

-2/690

5/5555

ضریب تعیین تعدیل شده 5/93

آماره 9/553 F

سطح معناداری 5/5555

 Fلیمر 5/595

آماره دوربین واتسون 5/659

5/56 VIF

منبع :یافتههای پژوهشگر

همانگونه که مالحظه میگردد ،مقدار آماره )9/553( Fو سطح معنریداری مربروط بره آن (،)5/5555
نشان می دهد که در سطح اطمینان  ،%90مدل رگرسیون مربوط به برازده تقسریم سرود و ترأمینکننردگان
عمده مواد و کاال معنی دار است .مقدارضریب تعیین تعدیل شده نیز 93 ،درصد اسرت کره نشران مریدهرد،
متغیر مستقل 93،درصد از تغییرات متغیر وابسته را تفسیر میکند .همچنین ضریب متغیر مستقل برابرر برا
( )-5/559و آماره  tمرتبط با آن معادل ( )-2/566است .با توجه به سرطح معنریداری ( )5/5555وعالمرت
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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ضریب این متغیر ،میتوان بیان کرد که در سطح اطمینان  ،%90این رابطه منفی و معنیدار است .بنابراین بر
اساس نتایج به دست آمده از آزمون ،با سطح خطای  %0این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت .همچنین با توجه
به اینکه مقدار آماره دوربین واتسرون برابرر  5/659وکمترر از  5/0اسرت ،احتمرال وجرود همبسرتگی برین
باقیماندهها از بین می رود .یعنی باقیماندهها از هم مستقل هستند .و با توجه به اینکره مقردار آمراره ()VIF
 5/56است و کمتر از  0است ،بین متغیرهای مستقل مدل ،مشکل همخطی وجود ندارد.
با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون دو فرضیه ،فرضیه اول مورد تأیید واقع میشود .یعنی بین سیاست
تقسیم سود شرکتها و تأمینکنندگان عمده مواد و کاال رابطه معنیداری وجود دارد.
 -2-7-2فرضیه اصلی  :5فرضیه دوم تحقیق بیان میکند که بین سیاست تقسیم سود و مشتریان عمده
مواد و کاال رابطه وجود دارد .این فرضیه شامل دو فرضیه فرعی میباشد که مورد آزمون قرار گرفت.
فرضیه فرعی  :5-5این فرضیه بیان میکند که بین درصد تقسیم سود و مشتریان عمده مواد و کاال رابطه
وجود دارد .نتایج آزمون این فرضیه در جدول  2آمده است.
جدول  -4نتایج حاصل از آزمونهاي آماري فرضيه فرعی 1-2
DR 1 =α 0 +α1 BIGSALL+α 2 lnTA+α 3 MTB+α 4 ROA+α 5 lev+α 6SG+α 7 CFR+α8 ln(1+Age)+ε

متغيرهاي توضيحی

ضریب

آماره t

سطح معناداري

ضریب ثابت

5/556

9/000

5/5555

فروش عمده

5/565

2/959

5/5555

اندازه شرکت

-5/565

-9/559

5/5555

نسبت ارزش بازار به دفتری

-5/550

-2/559

5/5555

بازده دارایی

5/532

9/550

5/5295

ساختار سرمایه

-5/5505

-5/266

5/5905

نرخ رشد فروش

-5/5355

-9/556

5/5553

ریسک جریان وجوه نقد

5/5955

9/553

5/5550

-5/5509
آماره 0/653 F

-5/559

5/569
سطح معناداری 5/5559

سن شرکت
ضریب تعیین تعدیل شده 5/00
 Fلیمر 5/559

آماره دوربین واتسون 5/250

2/552 VIF

منبع :یافتههای پژوهشگر

همانطور که مشاهده میشود ،مقدار آماره  )0/653( Fو سطح معنیداری مربوط به آن (،)5/5559
نشان میدهد که در سطح اطمینان  ، %90مدل رگرسیون مربوط به درصد تقسیم سود و مشتریان عمده
مواد و کاال معنیدار است .مقدارضریب تعیین تعدیل شده نیز 00،درصد است که نشان میدهد ،متغیر
مستقل 00 ،درصد از تغییرات متغیر وابسته را تفسیر میکند .همچنین ضریب متغیر مستقل برابر با
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( )5/565و آماره  tمرتبط با آن معادل ( )2/959است .با توجه به سطح معنیداری ( )5/5555و عالمت
ضریب این متغیر ،میتوان بیان کرد که در سطح اطمینان  ،%90این رابطه مثبت و معنیدار است .بنابراین
بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون ،با سطح خطای  %0این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت .همچنین با
توجه به اینکه مقدار آماره دوربین واتسون برابر  5/250و کمتر از  5/0است ،احتمال وجود همبستگی بین
باقیماندهها از بین میرود .یعنی باقیماندهها از هم مستقل هستند .و با توجه به اینکه مقدار آماره ()VIF
 2/552است و کمتر از  0است ،بین متغیرهای مستقل مدل ،مشکل همخطی وجود ندارد.
فرضیه فرعی  :5-5این فرضیه بیان میکند که بین بازده تقسیم سود و مشتریان عمده مواد و کاال رابطه
وجود دارد .نتایج آزمون این فرضیه در جدول  0آمده است.
جدول  -5نتایج حاصل از آزمونهاي آماري فرضيه فرعی 2-2
DR 2 =α0 +α1BIGSALL+α 2 lnTA+α3 MTB+α 4 ROA+α5lev+α 6SG+α 7 CFR+α8 ln(1+Age)+ε

متغيرهاي توضيحی

ضریب

آماره t

سطح معناداري

ضریب ثابت

5/509

2/533

5/5555

فروش عمده

5/592

9/555

5/5555

اندازه شرکت

-5/550

-2/553

5/5555

نسبت ارزش بازار به دفتری

-5/509

-2/566

5/5555

بازده دارایی

5/595

5/559

5/5359

ساختار سرمایه

-5/560

-9/355

5/5255

نرخ رشد فروش

-5/559

-5/9955

5/5555

ریسک جریان وجوه نقد

5/550

2/050

5/5555

-5/255

5/5593

سن شرکت

-5/550

ضریب تعیین تعدیل شده 5/06

آماره 0/950 F

سطح معناداری 5/5555

 Fلیمر 5/5025

آماره دوربین واتسون 5/322

9/59 VIF

منبع :یافتههای پژوهشگر

همانگونه که مالحظه میگردد ،مقدار آماره )0/950( Fو سطح معنیداری مربوط به آن (،)5/5555
نشان میدهد که در سطح اطمینان  ،%90مدل رگرسیون مربوط به بازده تقسیم سود و مشتریان عمده مواد
و کاال معنیدار است .مقدار ضریب تعیین تعدیل شده نیز 06،درصد است که نشان میدهد ،متغیر مستقل،
 06درصد از تغییرات متغیر وابسته را تفسیر میکند .همچنین ضریب متغیر مستقل برابر با ( )5/592و آماره
 tمرتبط با آن معادل ( )9/555است .با توجه به سطح معنیداری ( )5/5555و عالمت ضریب این متغیر،
میتوان بیان کرد که در سطح اطمینان  ،%90این رابطه مثبت و معنیدار است .بنابراین بر اساس نتایج به
دست آمده از آزمون ،با سطح خطای  %0این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت .همچنین با توجه به اینکه مقدار
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آماره دوربین واتسون برابر  5/322و کمتر از  5/0است ،احتمال وجود همبستگی بین باقیماندهها از بین
میرود .یعنی باقیماندهها از هم مستقل هستند .و با توجه به اینکه مقدار آماره ( 9/59 )VIFاست و کمتر از
 0است ،بین متغیرهای مستقل مدل ،مشکل همخطی وجود ندارد.
با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون دو فرضیه فرعی ،فرضیه دوم نیز مورد تأیید واقع میشود .یعنی بین
سیاست تقسیم سود شرکتها و مشتریان عمده مواد و کاال رابطه معنیداری وجود دارد.
 -8بحث و نتيجهگيري
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش نشان داد که رابطه منفی و معناداری بین سیاست تقسیم
سود شرکتها و تأمینکنندگان عمده مواد و کاال وجود دارد .نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نیز بیانگر
این است که رابطه مثبت و معناداری بین سیاست تقسیم سود شرکتها و مشتریان عمده مواد و کاال وجود
دارد .نتیجه حاصل از تحقیق وانگ در سال  5555در شرکتهای آمریکایی ،مشابه با تحقیق حاضر است و
وی رابطه منفی و معناداری بین سیاست تقسیم سود شرکتهای آمریکایی با عرضهکنندگان و مشتریان
عمده کاال و خدمات یافت.
یافتهها نشان میدهد حفظ مشتری میتواند یک عامل تعیینکننده اصلی از قابلیت سوددهی
عرضهکننده باشد و روند و مسیر حرکت معین بین شرکتها برای استفاده از تأمینکنندگان معدود را
مشخص کند .بنابراین انتظار میرود که تأمینکنندگان ،برای مشتریانی که بخش نسبتار بزرگی از محصوالت
آنان را خریداری مینمایند امتیازاتی در قیمتها ایجاد کنند .از طرفی ،حفظ رابطه با مشتری عمده میتواند
بعضی از خطرات را برای سالمت مالی عرضهکننده در پی داشته باشد .شرکتی که یک مشتری عمده و اصلی
دارد ،درصد زیادی از فروشش به یک مشتری وابسته است و وابستگی به یک مشتری برای یک بخش بزرگ
از فروش ،ریسک عملیاتی عرضهکننده را افزایش میدهد ،که در پاسخ به این ریسک عملیاتی اضافی،
عرضهکننده سعی میکند ریسک مالی را با حفظ نسبت اهرم پایینتر یا نگهداشت وجه نقد بیشتر برای
مقابله با عدم اطمینان جریان وجه نقد مورد انتظار آینده کاهش دهد .از دست دادن مشتری عمده ،با
کاهش درآمد عملیاتی عرضهکننده مرتبط است و میتواند سالمت مالی عرضهکننده را فلج کند .بهطوریکه
از دست دادن فروش ،علت کمتر شدن وجه نقد نیست ،بلکه از دست دادن مشتری است که منجر به زیان
مالی و کاهش انگیزه شرکت برای پرداخت سود سهام خواهد شد و به معنی از دست دادن کل جریان
خریدهایی است که مشتری میتوانست در طول زندگی خود یا دوره زمانی که خریدار محصوالت شرکت
بود ،انجام دهد .عالوه بر ریسک از دست دادن فروش ،مشتری ممکن است توان چانهزنی باالیی به دست
آورد که این توان ،میتواند مشتری را قادر سازد تا عرضهکننده را برای کاهش قیمت و گسترش اعتبار
تجاری تحت فشار قرار دهد .کاهش قیمت ،حاشیه سود تأمینکننده و جریان نقدآزاد را کاهش میدهد و
بهطور مشابه ،گسترش اعتبار تجاری ،سرمایه در گردش را کاهش میدهد .اگر شرکت دارای یک مشتری یا
تأمینکننده عمده باشد توان چانهزنی شرکت در مقابل آنان کاهش مییابد و شرکت مجبور میشود گزارش
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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محافظهکارانهتر ی در مقابل آنان ارائه دهد و قدرت چانهزنی ضعیف شرکتها در مقابل مشتریانشان منجر به
مدیریت سود پایینتر میشود.
شرکتها در روابط با مشرتری -عرضرهکننرده بررای بیشرینه کرردن ارزش شررکت و هرمچنرین کراهش
هزینههای بحران مالی مرتبط با سرمایهگذاریهای خرا در روابرط کسرب و کرار ،سرود سرهام کمترری را
پرداخت میکنند .شرکتهایی که برای کسب و کارشان به روابط با مشتری-عرضرهکننرده تکیره مریکننرد،
سیاست پرداخت انعطافپذیری را میپذیرند ،به طوریکه اگر شرکت دارای مشتریان عمده باشد سود نقردی
باالتری را بین سهامداران توزیع خواهد کرد .از طرفی ،یک کاهش قابل توجه در خریرد ،توسرط هرر یرک از
مشتریان عمده می تواند اثر سوء بر کسب و کار و شرایط و نتایج عملیات شرکت داشته باشد .همچنرین اگرر
شرکت خریرد عمرده داشرته باشرد توانرایی توزیرع سرود نقردی کمترری دارد .تمرکرز صرنایع مشرتریان و
تأمینکنندگان نیز باعث میشود که شرکت ،به دلیرل انتخرا هرای محردودتری کره دارد ،از سیاسرتهرای
محافظررهکارانررهتررری در مقابررل تررأمینکننرردگان و مشررتریان اسررتفاده کنررد .درصررورتیکرره مرردیر برره
تأمینکنندگان /مشتریان عمده کاال وخدمات خود اطمینان داشته باشد با حالت خوشبینانه سود سهامداران
را افزایش می دهد .ولی اگر مدیر حالت مضطر در تأمین مواد اولیه و فرروش کاالهرایش داشرته باشرد بره
احتمال زیاد سود سهامداران را کاهش خواهد داد .از طرفی توزیع سود به سهامداران برای فروشندگان عمده
نیز تهدید به شمار میآید چرا که ممکن است شرکت توان باز پرداخت بدهیها را نداشته باشد .بنابراین ایرن
نتایج وجود رابطه بین سیاست تقسیم سود و عرضرهکننردگان و مشرتریان عمرده کراال و خردمات را تأییرد
میکنند.
درفرآیند تحقیق علمی ،مجموعه شرایط و مواردی وجود دارد که خارج از کنترل محقق میباشد ،ولی بره
طور بالقوه می تواند نتایج تحقیق را تحت تأثیر قرار دهد .برخی از این محدودیتها ذاتری و برخری ناشری از
شرایط محیطی و محدودیت زمانی تحقیق میباشد .تحقیق حاضر نیز از این امر مستثنی نبوده و درصورتیکه
قلمرو زمانی تحقیق برای دوره طوالنیتری در نظر گرفته میشد ،ممکن بود نتایج قابلیرت تعمریم بیشرتری
داشت ه باشند ،اما به دلیل نبود اطالعات کافی و قابل اتکا در برخی از سرالهرا در مرورد بعضری از متغیرهرا،
بررسی رابطه مذکور با محدودیت مواجه میشد .با توجه به نتایج ارائه شده ،پیشنهادهایی به شرح زیرر ارائره
میشوند:
 - 5به سرمایهگذاران پیشنهاد میشود که با در نظر گرفتن نوع صنعت ،اقدام به خرید سهام شرکتهایی
نمایند که فروش عمده دارند و سود نقدی باالتری پرداخت میکنند و از خرید سهام شرکتهایی
که اقدام به خرید عمده مینمایند و توانایی توزیع سود نقدی کمتری دارند ،ممانعت نمایند.
 - 5باتوجه به اینکه هدف نهایی تمام شرکتهای فعال در بورس ،بقا و به دست آوردن سود در
طوالنیمدت است و سود شرکت عرضهکننده ،با رفتار مطلو خریدار و دفعات و مقدار خرید بیشتر
به وسیله خریدار افزایش مییابد .بنابراین ،پیشنهاد میشود که مدیران ،سازمانها و شرکتهای
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عرضهکننده ،خریداران خود را بهتر شناخته و سعی در متعهد کردن آنان به رابطه نمایند .برای این
کار میتوانند از ارائه خدمات اضافی و غیر رسمی استفاده کنند.
فهرست منابع
)5

)5

)9

)2

)0

)6

)0
)3

)9

اسدی ،غالمحسین و سعید عزیزی بصیر" ،)5930( ،بررسی ارتباط بین سودآوری و نقدینگی در
شرکتها و تأثیر آن بر سود تقسیمی" ،فصلنامه چشمانداز مدیریت بازرگانی ،شماره  ،53صص -599
.505
اعتمادی ،حسین و پری چاالکی " ،)5932( ،رابطه بین عملکرد مدیریت و تقسیم سود نقدی در
شرکته ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  ،"5935-5900مجله بررسیهای
حسابداری و حسابرسی ،سال دوازدهم ،شماره  ،99صص .95 -20
انواری رستمی ،علی اصغر ،حسین اعتمادی و مرضیه موحد مجد" ،)5995( ،بررسی ارتباط بین
ساختارهای رقابتی بازار محصول و سیاست تقسیم سود شرکته ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران" ،فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت دارایی وتأمین مالی ،سال اول ،شماره دوم ،صص .5 -53
ایزدی نیا ،ناصر ،اصغر سلطانی و نسرین علینقیان " ،)5939( ،ارزیابی عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم
سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ،فصلنامه مطالعات حسابداری ،شماره
 ،56صص .599 – 500
خدامی پور ،احمد ،رحمت اله هوشمند زعفرانیه و مصطفی دلدار" ،)5995( ،بررسی تأثیر نرخ مؤثر
مالیاتی بر سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ،پژوهشنامه
مالیات ،شماره  ،50صص .95 -00
طالبی ،داوود و فاطمه مالطایفه" ،)5995( ،رویکرد ارزیابی و انتخا عرضهکنندگان در طول زنجیره
تأمین با استفاده از تکنیک ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و برنامهریزی خطی چند هدفه
فازی" ،چشمانداز مدیریت صنعتی ،شماره  ،5صص .50 -25
غفاری آشتیانی ،پیمان " ،)5936( ،همپوشی بازاریابی رابطه مند و مدیریت ارتباط با مشتری" ،مجله
تدبیر ،شماره  ،535صص .02-00
کرمی ،غالمرضا ،ساسان مهرانی و هدی اسکندر" ،)5939( ،بررسی تئوری نمایندگی وتئوری عالمت
دهی در سیاستهای تقسیم سود :نقش سرمایهگذاران نهادی" ،مجله پیشرفتهای حسابداری ،شماره 5
)پاییز و زمستان ) ،صص .559 -595
معبودی ،مهدی ،حسن جوانشیر ،ابوسعید رشیدی و پیمان ولی پور" ،)5933( ،بررسی تأثیر بهکارگیری
مدیریت زنجیره تأمین بر رضایت مشتری در صنعت نساجی" ،مجله علمی پژوهشی علوم و تکنولوژی
نساجی ،سال  ،0شماره  ،5صص .59 -59
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