پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری ،شماره  ،61زمستان  ،6931ص 91 -39
ISSN: 2538-3663

http://www.Joas.ir

مجيد سبزه ،1رضا تهرانی  ،2منصور مومنی ،3یاسر کارگري ،4محمود

صارمی5

 7کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران.
 2استاد مدیریت مالی دانشگاه تهران.

 9استاد مدیریت صنعتی دانشگاه تهران.
 4کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
 3دانشیار بازنشسته دانشگاه تهران.
نام نویسنده مسئول:
مجيد سبزه

چکيده

تاریخ دریافت7931/71/3 :
تاریخ پذیرش7931/72/71 :

هدف پژوهش حاضر بررسی نظرات چهار دسته از ذینفعان(سهامداران ،وامدهندگان ،دولت و سایر
ذینفعان) شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران در ارتباط با استراتژیهای تقسیم
سود نقدی به روش  AHPدر سال  7931و اوایل  7931میباشد .این پژوهش از نوع اکتشافی-کاربردی
بوده و روش آن توصیفی است .جامعه آماری پژوهش خبرگان ،مدیران ارشد ،اعضای هیات مدیره و
متخصصان سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و شرکتهای پذیرفته شده در آن هستند که بعد از
نمونه گیری به روش در دسترس به بررسی اهمیت معیارها از طریق تکمیل  923پرسشنامه میپردازد.
روایی پرسشنامه با نظر متخصصان ،و پایایی آن با آلفای کرونباخ  39درصد مورد تایید قرار گرفت .برای
تحلیل دادهها نیز از نرم افزار اکسل استفاده شده است .یافتههای پژوهش بیانگر آن است که مدیران از
بین این چهار دسته از ذینفعان ،در ارتباط با تقسیم سود ،همواره نظر سهامداران را بر سایرین برتر
میدانند .از میان سهامداران نیز سرمایهگذاران نهادی ،علی الخصوص نوع دوم؛ و از میان سهامدارن
خرد نیز ،سرمایهگذاران با استراتژی بلندمدت مقدم بر دیگران هستند .نتیجه نهایی مدل نشان میدهد
که مشارکتکنندگان فعال در بازار سرمایه با افزایش در میزان سود خالص حقیقی شرکت ،میل به
ثبات در میزان سود تقسیمی دارند.

واژگان کليدي :سود نقدی ،سهامداران ،وامدهندگان ،دولت ،تجزیه و تحلیل سلسله
مراتبی طبقه بندی M10, G35 , G38 , C44 : JEL
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تقسيم سود نقدي با رویکردAHP

پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری (سال چهارم)

بررسی تضاد بين ذینفعان شرکت در ارتباط با استراتژيهاي
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مقدمه
مدیریت مالی عبارت از مدیریت بر منابع و مصارف سرمایه است و اصلی ترین هدف مدیر مالی به حداکثر رساندن ثروت سهامداران
یا به عبارت دیگر به حداکثر رساندن ارزش شرکت میباشد(قالیباف اصل و دیگران ،7931،ص .)9ثروت سهامداران به دو عامل ریسک و
بازده سهم بستگی دارد(جهانخانی و پارسائیان ،7911،ص .)3ریسک در یک تعریف کلی به احتمال عدم تحقق بازده آتی و مورد انتظار
سهام مربوط میشود(صادقی شریف و فدائی نژاد ،7913 ،ص )777و بازده نیز به دو شکل بازده نقدی(دریافت سود نقدی سهام) و منفعت
سرمایهای(تغییر قیمت سهام در بازار) تعریف میگردد  .مدیریت شرکت باید توازنی بین این عوامل برقرار کند تا ثروت سهامدارن را به
حداکثر برساند .به همین جهت در شرکتهای سهامی پس از پایان سال مالی و در موعد مقرر در اساسنامه ،مجمع عمومی عادی تشکیل
شده و با رسمیت یافتن آن ،در مورد امور جاری شرکت به مذاکره و اخذ تصمیم میپردازند .یکی از این تصمیمات در ارتباط با تقسیم
سود نقدی است .در صورتی که شرکت در دوره مذکور سودآور بوده باشد؛ بر اساس تصمیم مدیران و مطابق با نظر مجمع ،قسمتی از سود
به حساب سود انباشته اضافه میشود و پس از کسر اندوختههای قانونی و سایر اندوختهها ،وجه باقیمانده بین سهامداران(بر اساس تعداد
سهمشان) تقسیم میگردد .در مورد نحوه تقسیم سود سه موضوع اصلی مطرح است  .7 :چند درصد از سود خالص باید بین سهامداران
توزیع ،و مابقی در شرکت انباشته شود؟  .2پرداخت سود باید به چه صورت باشد؟(نقدی یا به روشهای دیگر)  .9سیستم توزیع سود تا
چه اندازه باید با ثبات باشد و پایدار بماند؟(تهرانی ،7939 ،ص  .)347به همین جهت همواره یکی از بحث برانگیزترین مباحث مطرح در
مدیریت مالی موضوع تقسیم سود نقدی شرکتها بوده و عالقة اقتصاددانان و مدیران زیادی را به خود جلب کرده است تا جایی که
بلیک )7311(7از آن به عنوان معمای تقسیم سود یاد میکند.
پرداخت سود به صاحبان سهام عادی یکی از روشهایی است که شرکت به وسیله آن میتواند بر ثروت سهامداران به طور مستقیم
اثر بگذارد .سیاست تقسیم سود تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد ،به همین جهت پرداخت کل سود به سهامداران به معنای به حداکثر
رساندن ثروت آنان نیست .چراکه سود انباشته منبعی مناسب برای تامین مالی است که با استفاده از آن هم از هزینه تامین مالی ناشی از
انتشار سهام اجتناب میکنیم و هم مدیریت شرکت به دلیل انتشار سهام جدید متزلزل نمیگردد ،ضمن اینکه اغلب شرکتهای کوچک
به سهولت قادر به تامین مالی نیستند و بهترین گزینه برای آنها استفاده از سود انباشته است .دوم اینکه استفاده از سود انباشته برای
تامین مالی ،کمتر موجب تغییر در ساختار سرمایه شرکت میگردد .سوم باید به نیاز سهامدارن نیز توجه کرد ،مثالً شرکتها میبایست
متناسب با نرخ تورم میزان سود تقسیمی خود را افزایش دهند تا قدرت خرید سهامداران کاهش نیابد و البته توجه به سلیقه سهامداران
در انتخاب بین سود نقدی و منفعت سرمایهای نیز باید مورد توجه قرار گیرد .نحوه تقسیم سود نقدی شرکت ،میتواند حامل اطالعاتی
مهم برای سهامداران باشد .چهارم اینکه گاها محدودیتهای قانونیای اعمال میشود که دست شرکت را به طور کامل در نحوه تقسیم
سود باز نمیگذارد.
به همین جهت این پژوهش با رویکرد یکی از مدلهای تصمیمگیری چند معیاره به نام تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی( )AHPبه
بررسی نظرات خبرگان فعال در حوزه مالی(شرکتی) و سرمایهگذاری(بورسی) میپردازد و به دنباله تعیین این موضوع میباشد که از منظر
هر کدام از افراد مختلف مشارکت کننده در بازار سرمایه اعم از مدیران ارشد سازمانها ،وامدهندگان ،اعضای هیات مدیره شرکتها،
سهامداران خرد ،کالن و نهادی ،دیگر ذینفعان ،دولت و سایر خبرگان ،استراتژی بهینه در ارتباط با تقسیم سود چگونه است و دوم اینکه
ماحصل این استراتژیها به صورت تصمیمگیری اجماعی چگونه خواهد بود؟ و استراتژی نهایی در بازار مالی ایران چیست؟

مبانی نظري و مروري بر پيشينه پژوهش
پيشينه نظري(مروري اختصاري بر نظریات تقسيم سود)
پرداخت سود نقدی به واسطة عینیت ،ملموس بودن و سایر مشخصههای دیگر ،از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و بخشی از توان
مدیریت معطوف به سیاستگذاری مناسب در این حوزه است(کرمی و دیگران .)7913 ،اما نکته اینجاست که ریشهیابی دالیل اتخاذ یک
سیاست مشخص از سوی شرکت بسیار مهمتر از اجرای سیاست تقسیم سود است چراکه عوامل تعیین کننده سیاست مذکور ،نه تنها به
تبیین رفتار شرکتها در گذشته ،بلکه ابزاری را برای پیشبینی حرکت و مسیر آتی آنها در این حوزه فراهم میکند .به همین جهت در
ارتباط با چگونگی اتخاذ یک سیاست خاص برای تقسیم سود و تبعات آن ،از تجزیه و تحلیل تئوریهای رفتاری ،تقارن و عدم تقارن
اطالعاتی که در نمودار  7دسته بندی شدهاند ،استفاده میکنند.

. Black
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نمودار  – 1دسته بندي نظرات تقسيم سود

میلر و مودیلیانی )7317(2در نتیجه پژوهشهای خود بیان کردند که در صورت وجود بازار کامل و تقارن اطالعاتی در بازار ،نحوه
تقسیم سود تاثیری بر ارزش سهام شرکت نمیگذارد .در مقابل گوردون )7312(9معتقد به حالت عدم تقارن اطالعاتی میباشد و فرض وی
بر این است که نحوه سیاست تقسیم سود به ارزش شرکت تاثیر میگذارد(تهرانی ،7939 ،ص .)341نظریات تقسیم سود در صورت وجود
بازار ناقص بر اساس سه تئوری مجزا(عالمتدهی ،نمایندگی و جریان نقد آزاد) تجزیه و تحلیل میشود .در تئوری عالمتدهی نحوه تقسیم
سود عالمتی از عملکرد جاری و آتی شرکت بوده و افزایش سود پرداختی حامل پیام مهمی مبنی بر انتظار بهبود عملکرد شرکت و افزایش
در سودآوری آتی است(لیو و چن .)2173 ،4الی 3و دیگران( )2171نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که مدیران با تغییر در میزان
سود تقسیمی ،سود مورد انتظار آتی را به بازار عالمت میدهند و بازار نیز به این موضوع واکنش نشان میدهد .در مقابل ،مطابق با تئوری
نمایندگی و علیرغم وجود قراردادهایی محکم بین مدیران و سهامداران ،اغلب انتظار میرود که مدیران فعالیتهایی فرصت طلبانه انجام
دهند که برای سهامداران پر هزینه باشد .به همین جهت یکی از راهحلهای ارائه شده ،حداقل نمودن وجوه نقد در دسترس مدیریت از
طریق تقسیم سود نقدی است که تحت دو فرضیه مجزا (نتیجه و جایگزینی) تحلیل میشود :در فرضیه نتیجه ،تقسیم سود ،نتیجة کیفیت
حاکمیت شرکتی بوده و هرچه این حاکمیت ضعیف تر باشد توزیع سود کمتر است و مدیران از جریانات نقد آزاد به منظور سرمایهگذاری
در پروژه هایی که سبب افزایش شهرت و اعتبار آنها شده و به نفع خودشان است ،استفاده میکنند .در فرضیه جایگزینی اساس تحلیل
اینچنین است که توزیع سود جایگزین حقوق صاحبان سهام شرکت شده و شرکتهای با حاکمیت ضعیفتر سود بیشتری تقسیم میکنند
تا جانشینی برای ضعف مدیریتی آنها باشد .البته شرکت برای تامین مالی خارجی از بازارهای سرمایه نیاز به کسب اعتبار و وجهه مثبت
دارد که تقسیم سود نیز روش خوبی برای تامین این اعتبار است .در تئوری جریان نقد آزاد که ترکیبی از تئوری عالمتدهی و نمایندگی
است ،وجوه باقی مانده در شرکت پس از تامین مالی تمام پروژههای دارای  NPVمثبت منجر به ایجاد تضاد و تعارض میان مدیران و
سهامداران میگردد زیرا ممکن است این وجوه در جایی صرف شوند که با منافع سرمایهگذاران در تضاد باشد(جنسن .)7311 ،1در نظریات
رفتاری بیان میشود که همة افراد و بالتبع آن مدیران ،لزوما به طور کامل ،عقالیی رفتار نمیکنند .محققان تجربی بر این باورند که
ویژگیهای شخصیتی مدیران نیز جزء عوامل مهم در تصمیم گیریهای شرکتی به حساب میآید(برتراند و اسکوار .)2119 ،1مثال اگر
مدیری دچار بیش اطمینانی باشد ،نسبت به سودها و جریانهای نقدی آتی واحد تجاری خود خوشبینتر بوده و چشمانداز مثبتی از
ریسک و بازده آتی شرکت دارد .به همین جهت مدیر مذکور تاثیرات مثبت بر جریانات نقدی را بیش از واقع و تاثیرات منفی روی آن را
کمتر از واقع تخمین میزند و این روند میتواند بر تصمیمات وی و از جمله تصمیمگیری در خصوص تقسیم سود ،تاثیر بگذارد.
در نهایت شایان توجه است که گاهی مدیران عدم تقسیم سود را یک منفعت هم میدانند چون عالوه بر اینکه وجه نقد کافی در
اختیارشان قرار میگیرد ،باعث میشود که برای توسعه آتی از تامین مالی خارجی نیز تاحدی بینیاز شوند .از طرف دیگر بر اساس تئوری
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ارضای سهامدار بیکر و وارگلر )2114(1موسوم به تئوری کترینگ ،3اغلب مدیران بر اساس عالیق سهامداران به تقسیم سود میپردازند.
مثال اگر سهام شرکتهای پرداخت کننده سود به قیمت باالتری فروخته شود ،سود نقدی بیشتری پرداخت میکنند و اگر به قیمت کمتری
فروخته شود ،سود تقسیمی پرداخت نمیکنند .در اصل مدیران بیشتر به دنبال رضایت سهامداران و ابقاء خود بر مسند مدیریت هستند
(جبارزاده و متوسلی.)7937 ،

پيشينه تجربی
ترونگ و هنی )2111(71از دادههای مقطعی  1213شرکت بزرگ از  91کشور استفاده کردند و نتایج پژوهش آنها نشان داد که
شرکت هایی که بزرگترین سهامداران آن یک موسسه مالی یا شخص داخلی باشد ،تمایل بیشتری به پرداخت سود دارند .از طرف دیگر
لی ) 2171(77به بررسی تاثیر سهامداران اقلیت یا غیر نهادی بر سیاست تقسیم سود در  19شرکت استرالیایی در بازه زمانی  2114تا
 2111پرداخت .پژوهشهای وی نشان داد که یک رابطه مثبت و معنادار بین درصد مالکیت سهامداران اقلیت و سیاست تقسیم سود
وجود دارد .الپورتا 72و همکاران( )2111اقدام به بررسی و واکاوی سیاست پرداخت سود سهام شرکتهای بزرگ در  4111شرکت از 99
کشور کردند .آنها فرضیه نتیجه و فرضیه جایگزینی را در تئوری نمایندگی به صورت جداگانه مورد بررسی قرار دادند و نتایج حاکی از آن
بود که در مدلسازی فرضیه نتیجه بین حمایت قانونی از سهامداران و پرداخت سود تقسیمی ارتباط مثبت وجود دارد و در مدلسازی فرضیه
جایگزینی بین مکانیزمهای حاکمیتی و تقسیم سود ارتباط معکوس نمایان گشت.
فرانسیس 79و دیگران( ) 2177به بررسی نظام حاکمیت شرکتی و خط مشی تقسیم سود در شرکتهای آمریکایی طی سالهای
 7317تا  7339پرداختند .آنها به این نتیجه رسیدند که اثر قانون حمایت از سهامداران اقلیت بر تقسیم سود در شرکتهای کوچک و با
سازوکار حاکمیت شرکتی ضعیف ،مشهودتر است .وانگ )2172(74در پژوهش خود به بررسی روابط شرکتهای آمریکائی با مشتریان و
عرضه کنندگان اولیه و سیاست تقسیم سود پرداخت .بر اساس نتایج پژوهشهای وی ،ارتباط منفی و معنادار بین وابستگی یک شرکت بر
روابط مشتریان و عرضه کنندگان و سطح سود تقسیمی زمانی بیشتر میشود که سرمایهگذاریهای خاص در روابط ،مهمتر از کسب و کار
واحد تجاری باشد .گرالن و میکائیلی )2172(73با در نظر گرفتن رقابت در بازار محصول به عنوان یک فاکتور انضباطی خارجی استدالل
کردند که پرداخت سود سهام میتواند جانشین رقابت باشد .دشماخ 71و همکاران( )2179دریافتند که کاهش سود تقسیمی ناشی از بیش
اطمینانی مدیران در شرکتهای با رشد پایینتر ،جریان نقدی کمتر و عدم تقارن اطالعاتی باالتر ،بیشتر است.
روحی و دیگران ( )7931به بررسی نظام راهبردی شرکتی بر سیاست تقسیم سود  711شرکت در بازه زمانی  7919تا  7911پرداخته
و نتایج حاکی از آن بود که متغیر تمرکز مالکیت دارای رابطه منفی با نسبت تقسیم سود ،و همچنین درصد اعضای غیر موظف هیات
مدیره دارای ارتباط مثبت معناداری با آن هستند .عالوه بر این بین درصد مالکیت نهادی ،مدیریتی و خانوادگی و همچنین استقالل هیات
مدیره با نسبت تقسیم سود ارتباط معناداری یافت نشد .ستایش و کاظمنژاد( )7913با مطالعه  11شرکت در قلمرو زمانی  7912تا 7911
به این نتیجه رسیدند که مالکیت شرکتی و استقالل هیات مدیره به شکل مثبت و مالکیت نهادی به شکل منفی بر سود تقسیمی
شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران تاثیر گذاشته است .بیابانی و رضیکاظمی( )7932نیز به بررسی  12شرکت بورسی
از سال  7919تا  7913پرداختند و شواهد دال بر آن بود که شرکتهای با مالکیت نهادی در مقایسه با سایر مالکیتها اعم از شرکتی،
مدیریتی و سهامداری حقیقی ،سود بیشتری بین سهامداران خود تقسیم میکنند .آنها نیز دریافتند که متمرکز یا پراکنده بودن مالکیت
تاثیری بر نسبت سود تقسیمی ندارد.
اعتمادی و احمدیان( )7932نیز به بررسی ت اثیر نوع بزرگترین سهامداران بر روی سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در
بورس و اوراق بهادار تهران پرداختند و نتایج حاکی از آن بود که سیاست تقسیم سود در شرکتهایی که بزرگترین سهامدار آنها داخلی یا
دولتی است ،به صورت مثبتی متاثر از میزان مالکیت آنهاست در حالی که در شرکتهایی که بزرگترین سهامدار آنها گروه مالی یا هلدینگ
8
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است ،سود تقسیمی از نوع مالکیت تاثیر نمیپذیرد .یافتهها نیز حاکی از آن بود که سهامداران داخلی سیاست تقسیم سود پایینتری را
اتخاذ میکند و سود انباشته را ترجیح میدهند.
مشایخ و بهزادپور( )7939با مطالعه  31شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی  7911تا  7937به این
نتیجه رسیدند که بین بیش اطمینانی مدیران و تقسیم سود شرکت ،ارتباط منفی و معناداری وجود دارد به گونهای که مدیران بیش
اطمینان ،تقسیم سود کمتری دارند .بنی مهد و دیگران( )7939به رابطه منفی و معنادار میان سود پرداختی به سهامداران و بازده پرداختی
به اعتباردهندگان پی بردند.
صراف و چاووشی طهرانی( )7933به بررسی ارتباط بین عرضهکنندگان و مشتریان عمده کاال و خدمات با سیاست تقسیم سود 33
شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج حاکی از آن بود که هرچه شرکت مواد اولیه خود را به صورت عمده
تهیه کند ،توانایی پرداخت سود نقدی کمتری به سهامداران دارد و هرچه محصوالت خود را به صورت عمده به فروش برساند ،به صورت
مستمر و ساالنه به توزیع سود نقدی پرداخته و نیاز سهامداران خود را برآورده میسازد .رضایی و عیدان ترکزاده( )7937به بررسی ترکیب
اعضای هیات مدیره بر رفتار تقسیم سود پرداختند و دریافتند که نقش دوگانه مدیرعامل و تعداد اعضای هیات مدیره با توجه به اثر تعدیل
کننده نوع صنعت ،به رفتار تقسیم سود شرکت تاثیر میگذارد.
این پژوهش با استفاده از تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی( )AHPبه تحلیل رابطه بین دولت ،سهامداران ،وامدهندگان و ذینفعان در
ارتباط با سیاست تقسیم سود پرداخته و نتیجه نهایی حاصل از اجماع نظرات را بر اساس اوزانشان پیدا کرده است .در بورس و اوراق بهادار
تهران در رابطه با معمای تقسیم سود و تضاد میان افراد ذینفع ،پژوهشهای متعددی انجام شده اما هیچیک از آنها این موضوع را با رویکرد
 AHPو مبتنی بر تصمیمات مستقیم مشارکتکنندگان در بازار مورد بررسی قرار نداده است که این از نوآوریهای پژوهش حاضر به
شمار میرود.

فرضيهها یا سواالت پژوهش
هدف اصلی پژوهش حاضر ،شناسایی عوامل و معیارهای (مراجع تصمیم گیرنده) تاثیرگذار و رتبه بندی آنها بر اساس روش تجزیه و
تحلیل سلسله مراتبی( )AHPدر ارتباط با تقسیم سود نقدی شرکتها است .به همین جهت به دلیل ماهیت اکتشافی بودن آن ،سواالت
اساسی مرتبط با تقسیم سود نقدی در این پژوهش به شرح ذیلاند:
 )7اولویت بندی مراجع تصمیم گیرنده در ارتباط با تقسیم سود نقدی شرکتها چگونه است؟
 )2ذیل معیار سهامداران ،نظر کدامیک از آنها بر بقیه ارجحیت دارد و استراتژی انتخابی نهایی چیست؟
 )9از میان وامدهندگان ،نظرکدامیک بر دیگری مقدم است و استراتژی انتخابی هرکدام از آنها و استراتژی نهاییشان چیست؟
 )4در بین ذینفعان ،کدامیک بر سایرین برتری دارند و استراتژی هرکدام از این افراد و برآیند آن چیست؟
 )3برآیند نظرات ذینفعان شرکتها در ارتباط با استراتژیهای تقسیم سود نقدی چیست؟

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از حیث ماهیت ،توصیفی و از نظر هدف و نتیجه اکتشافی-کاربردی است .برای تهیه شاخصها از مطالعات کتابخانهای
و مشاهدات عینی استفاده شده است .این پژوهش بر اساس شاخصهای مذکور به بررسی و مقایسه تغییرات در سیاستهای میزان سود
پرداختی میپردازد .جامعه آماری پژوهش خبرگان ،مدیران ارشد و متخصصان سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در سال  7931و اوایل
 7931است و افرادی که پرسشنامهها را تکمیل کردهاند یک نمونة  923نفری از آنها میباشند که به صورت نمونه برداری در دسترس
انتخاب شدهاند و اطالعات اولیه در مورد این افراد در جدول « »7آورده شده است.
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جدول  – 1تعداد پاسخ دهندگان و مدرک تحصيلی آنها
تعداد پرسنامه های ارائه و تکمیل شده

تعداد پاسخ دهندگان(رشته و مدرک تحصیلی)

لیسانس

ارشد

دکتری

کوتاه مدتی()25

اقتصاد

20

40

15

بلندمدتی()25

حسابداری

25

55

15

مالی

10

50

20

نوع اول()20

سایر مدیریت ها

5

30

10

نوع دوم()15

سایر رشته ها

10

20

0

نوسانگیر()25
خرد
()10
سهامداران

دولتی()10

()10
نهادی
()10

نوع سوم()15

مدیران
()25

وام

محض()10

دهندگان
()10

صاحبان سهام()15

دولت-

سازمان امور مالیاتی()10
مشتریان()20

سایر

عرضه کنندگان()20

ذینفعان
()10

کارمندان و

سهامدار()15

مدیران( )2غیر سهامدار()15
باید توجه داشت علیرغم اینکه برای تعیین حجم بهینه نمونه فرمولهای متعددی وجود دارد اما در روش  AHPکه مبتنی بر نظر
خبرگان است ،هیچ فرمول یا شیوهای برای تعیین حجم نمونه و تعداد پرسشنامهای که میبایست تکمیل گردد ،مشخص نشده(رجوع شود
به پژوهشهای بیبی ،)2179( 71و نشست بین المللی تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی )2171(71در لندن) و این موضوع به خود پژوهشگران
و همچنین میزان در دسترس بودن افراد نمونه واگذار شده است.
پس از بررسی منابع مختلف اعم از کتابها ،مقاالت ،و پایگاههای معتبر اینترنتی ،با پرسشنامه نظر خبرگان جمعآوری و سنجیده
شد و بر اساس فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی ،استراتژیها بر اساس اوزانشان رتبه بندی شدند .شایان ذکر است که نرمافزاری که
برای تحلیلهای  AHPکاربرد دارد موسوم به  Expert Choiceمیباشد  ،اما در این پژوهش از فرمول نویسی در اکسل استفاده شده
است .پیش از بیان نتایج و یافتهها ،یادآوری میگردد که به منظور اجرای هرچه دقیقتر پژوهش ،ابتدا پرسشنامه در اختیار تنی چند از
متخصصان و صاحبنظران قرار گرفت و پس از نظرات اصالحی ،روایی آن مورد تایید واقع شد و پایایی پرسشنامه نیز با آلفای کرونباخ 39
درصد به تایید رسید.

. Baby, S.
). The International Symposium of Analytic Hierarchy Process(ISAHP
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تجزیه و تحليل دادهها
شناسایی معيارها(مراجع ذینفع) در ارتباط با تقسيم سود
تصمیم نهایی در ارتباط با تقسیم سود را مدیران و اعضای هیات مدیره اتخاذ میکنند .هر سیاستی که در این زمینه به عرصه اجرا
میرسد ،میبایست منجر به حداکثر شدن ثروت سهامداران گردد اما گاهاً مدیران مطابق میل خود یا سهامداران نهادی رفتار میکنند تا
منفعتی بدست آورند یا اینکه بر مسند خود ابقاء شوند .تحلیل موضوع بر مبنای روش سلسله مراتبی این امکان را فراهم میسازد که
نظرات تمامی افراد ذینفع را دانسته و از منظر جدیدی به موضوع نگاه کنیم .در ادامه مراجع ذینفع و گاهاً دخیل در این تصمیمگیری را
به همراه نظرات احتمالی ایشان تعریف میکنیم.
الف -سهامداران :سهامداران مالکان اصلی شرکت هستند و هدف اصلی آنها به حداکثر رساندن ثروتشان میباشد .ایشان به علت
نیازهای متفاوت ممکن است نظرات مختلفی در ارتباط با میزان و نحوه تقسیم سود داشته باشند ،به همین جهت آنها در سه دسته جداگانه
طبقه بندی شدهاند.
دسته اول سهامداران خرد هستند که به سه زیر طبقه با استراتژیهای نوسانگیری ،کوتاهمدت و بلندمدت تقسیم میشوند .نوسانگیران
افرادی هستند که با خرید سهم به دنبال یک فراز و فرود ،کسب سود مناسب و خروج از آن هستند .پیشبینی میشود که تقسیم سود
برای آنها اهمیتی ندارد چراکه عموما منتظر نمیمانند که نماد سهم بسته شود و به مجمع رود تا سودی برای آن تعیین گردد .آنها بیشتر
روی منفعت سرمایهای ناشی از تغییر کوتاهمدت در قیمت سهم و گاهاً سفتهبازی متمرکز هستند .سهامداران با استراتژی کوتاهمدت ،هر
سهمی را که از لحاظ بنیادی و بیشتر تکنیکالی مناسب است خریداری کرده و گاهاً تا چند ماه در پرتفوی خود نگهداری میکنند تا به
بازده قیمتی مورد انتظار برسند(نه لزوماً) .به نظر میرسد که این افراد توجه ویژهای به سود تقسیمی داشته باشند و در صورت مجاورت
زمانی با مجمع ،عموماً تا پایان مجمع و تقسیم سود صبر میکنند .سهامداران با استراتژی بلندمدت هر سهم قابل رشدی که علیالخصوص
از لحاظ بنیادی وضعیت مناسبی داشته باشد ،خریداری نموده و حداقل برای یک سال در پرتفوی خود نگهداری میکنند .این نوع از
سهامداران بر اساس نیازهایشان دید متفاوتی نسبت به سود تقسیمی دارند .مثالً ممکن است یک فرد بازنشسته مایل به تقسیم سود نقدی
بیشتر باشد تا با آن نیازهای مالی خود را رفع کند و توجهی به سایر متغیرها نکند یا یک فرد غیر بازنشسته نیز برای تهیه کاالهای مورد
نیازش یا هدفی دیگر نظیر سرمایهگذاری مجدد در سهام یا سایر داراییها تقسیم سود بیشتر را ترجیح دهد .به همین جهت رفتار
سهامداران خرد با استراتژی بلندمدت کمی پیچیده است.
دسته دوم سهامداران دولتی هستند .دولتها(در ایران) نسبت به تقسیم سود نقدی دو دیدگاه متقابل دارند .آنها از یک سو اگر دچار
کسری بودجه باشند یا پیشبینی بر کسری در بودجه آتی کنند ،مایل به تقسیم بیشتر سود نقدی و افزایش درآمدهای خود از طریق سود
سهامداری در شرکتها هستند .البته اگر در برنامههای توسعه نیز ،درآمد سرانه کشور بیشتر از درآمد فعلی افراد جامعه برنامهریزی شده
باشد ،مجددا ممکن است مایل به تقسیم بیشتر سود نقدی و کمتر کردن این شکاف باشند .در حالت متقابل نیز دولتها معتقدند که
شرکتها برای توسعه آتی خود نیازمند وجه نقد و سرمایهگذاری بیشتر در پروژههای سودآور هستند ،به همین جهت ممکن است قوانینی
وضع کنند که سهامداران و حتی خود شرکتها کمتر مایل به پرداخت سودهای نقدی باال باشند و بیشتر وجوه مجدداً در شرکت
سرمایهگذاری گردد.
دسته سوم سهامداران یا سرمایهگذاران نهادی میباشند که آنها نیز به سه طبقه تفکیک میشوند .طبقه اول شامل شرکتهایی(نظیر
شرکتهای سرمایهگذاری بوعلی ،صنعت بیمه ،بهمن ،توسعه ملی و )...است که هدف آنها از سرمایهگذاری در سهام سایر شرکتها ،مدیریت
پرتفوی و کسب سود میباشد .شرکتهای موجود در طبقه دوم(نظیر سرمایهگذاریهای داروپخش ،مسکن ،پتروشیمی و )...به دنبال اعمال
مدیریت و تعیین اعضای هیات مدیره سایر شرکتها در یک یا چند صنعت خاص هستند و شرکتهای طبقه سوم(نظیر سرمایهگذاریهای
غدیر ،بانک ملی ،صندوق بازنشستگی و )...بیشتر وابسته به نهادهای بزرگی چون شرکتهای بیمه ،بانکها و هلدینگهای بزرگ مالی بوده
و دارای اهدافی بلندمدت نظیر تلفیقی از اعمال مدیریت و همچنین کسب سود از سرمایهگذاریها میباشند(راعی و دیگران،7932 ،
صص . )239-231در مورد تمام سهامداران(اعم از خرد ،دولتی و نهادی) مسائلی از قبیل هزینه نمایندگی و ...نیز مطرح است .مثال ممکن
است درگیر این مساله باشند که اگر سود کمتری تقسیم شود ،این احتمال وجود دارد که مدیران از وجوه باقیمانده در شرکت در جهت
منافع شخصی خودش سوءاستفاده کنند.
ب -وامدهندگان :شرکتها با رعایت منافع سهامداران میتوانند وام دریافت کرده یا اینکه اوراق منتشر کنند که البته اجازه انتشار
اوراق باید در اساسنامه شرکت قید شده باشد ،واِلّا میبایست به تصویب مجمع عمومی فوقالعاده برسد .باید توجه داشت که طبق ماده 37
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قانون تجارت ،فقط شرکتهای سهامی عام قادر به تامین مالی از اوراق هستند و شرکتهای سهامی خاص میتوانند برای تامین مالی از
طریق بدهی از وامهای بانکی یا اشخاص استفاده کنند(صادقی شریف و فدائی نژاد ،7913 ،صص.)33-37
بنابراین وامدهندگان افراد یا نهادهایی هستند که به شرکت وام با نرخ بهره توافقی و یا عرفی پرداخت کرده و در مقابل دارای اوراق
بدهی شرکت شدهاند اما بر خالف سهامداران مالک شرکت نمیباشند و در هنگام ورشکستگی یا تسویه شرکت نیز بر سهامداران تقدم
دارند .در این مقاله وامدهندگان به دو دسته وامدهنده محض و وامدهنده صاحب سهام تقسیم شدهاند .وامدهندگان محض کسانی
هستند(حقیقی یا حقوقی) که صرفا به شرکت وام دادهاند و لذا بدیهی است که کمتر مایل به افزایش سود تقسیمی باشند چراکه وجوه از
شرکت خارج شده و امکان عدم توانایی در پرداخت اقساط وام افزایش مییابد و ریسک به همراه دارد .وامدهندگان صاحب سهام شرکت
کسانی هستند که عالوه بر اینکه به شرکت وام دادهاند ،سهام شرکت را نیز خریدهاند یا اینکه حق تبدیل بدهی خود به سهام شرکت را
دارند.
ج -سازمان امور مالياتی :مالیاتها مهمترین و گستردهترین درآمد دولتها میباشند و اقتصاد بخش عمومی بسیاری از کشورها
بر این پایه استوار است(شیرکوند و سبزه ،7933 ،ص  .)749در ایاالت متحده آمریکا و بعضی از کشورهای دیگر ،بر سود تقسیمی و منفعت
سرمایهای مالیات وضع میگردد اما در ایران مطابق ماده  749مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از معامالت سهام مالیات اخذ می-
شود(ابراهیمی ،7931 ،ص  .)719هرچه قیمت سهام افزایش یابد ،هنگام معامله مالیات بیشتری اخذ میگردد و در نتیجه ممکن است که
برای سازمان امور مالیاتی ،تقسیم سود نقدی که منجر به کاهش قیمت سهام و بالتبع کاهش میزان مالیات پرداختی هنگام معامله سهم
شود ،مطلوبیت نداشته باشد .در مقابل نیز باید به این نکته توجه کرد که پرداخت بیشتر سود تقسیمی باعث جذابیت سهم نیز میشود و
افزایش تقاضای احتمالی از آن باعث رشد قیمت و همچنین معامالت بیشتر آن شده و در نتیجه مالیات بیشتری نصیب سازمان میگردد.
بررسی دقیقتر این موضوع خارج از اهداف این پژوهش است.
د -ذینفعان :در ارتباط با تقسیم سود افراد دیگری هم هستند که ذینفع و گاهاً صاحب نظر بوده و همه آنها در گروهی جداگانه به
نام سایر ذینفعان(یا همان ذینفعان) شرکت قرار گرفتهاند .ذینفعان به سه طبقه جداگانه عرضهکنندگان کاالها و خدمات اولیه ،مشتریان
کاالها و خدمات ،و افراد داخلی شرکت(چه سهامدار باشند و چه نباشند) تقسیم میشوند .بررسیهای صراف و چاووشی طهرانی()7933
نشان داد که هرچه شرکت مواد اولیه خود را به صورت عمده تهیه کند ،توانایی پرداخت سود نقدی کمتری دارد و البته عرضهکنندگان
نیز برای کاهش ریسک وصول مطالبات خود نیز مایل به کاهش سود تقسیمی شرکت هستند .در مقابل هرچه مشتریان دارای خریدهای
عمده باشند ،امکان پرداخت سود نقدی نیز افزایش مییابد .در پیشینه پژوهش نیز دیدیم که طبق بررسیهای اعتمادی و احمدیان()7932
سهامداران داخلی سیاست تقسیم سود کمتر را ترجیح میدهند.

اولویت بندي بر اساس فرآیند سلسله مراتبی
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی( )AHPیکی از روشهای جبرانی  MADMبه منظور تصمیمگیری و انتخاب یک گزینه از میان
گزینههای متعدد تصمیم با توجه به شاخصهای مورد نظر تصمیم گیرنده است .این روش در سال  7311به همت توماس ساتی 73ابداع
گردید(مهرگان ،7932 ،ص  )711و یکی از فنون تصمیم گیری چند منظوره به صورت یک فرآیند سنتز ریاضی و یک شیوه جبری
تصمیمگیری با مقیاس نسبی است .اساس آن بر مبنای مقایسات زوجی(دودوئی) متغیرها و شاخصها است و برای چنین مقایسهای
میبایست از تصمیم گیرندگان اقدام به جمعآوری اطالعات به وسیله پرسشنامه کنیم .مراحل  AHPدر ارتباط با موضوع پژوهش به شرح
ذیل است:
مرحله اول  :مدل سازي به معنای تعیین اهداف(که در این پژوهش همان تقسیم سود نقدی است) ،شاخصهای اصلی(ذینفعان،
دولت ،وامدهندگان و سهامداران) ،شاخصهای فرعی(عرضهکنندگان ،مشتریان ،سازمان امور مالیاتی ،وامدهندگان محض ،وامدهندگان
صاحب سهام ،سهامداران خرد ،سهامداران دولتی و سهامداران نهادی) ،زیرالیهها یا شاخصهای سطح سوم(سهامداران خرد با استراتژی
نوسانگیری ،کوتاه مدتی و بلندمدتی ،و سهامداران نهادی نوع اول ،دوم و سوم) و در نهایت تعیین گزینههای تصمیم(افزایش ،ثبات و یا
کاهش در میزان سود تقسیمی) است که در نمودار  2به صورت درختی رسم شده است.

. Thomas Saaty

19
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نمودار  – 2نمایش سلسله مراتبی مساله تقسيم سود

مرحله دوم :جمعآوري دادهها و تشکيل ماتریس مقایسات زوجی در این مرحله انجام میگردد .ابتدا پرسشنامه به افراد داده
میشود و نتایج انتخاب هر فرد در ماتریس مقایسات زوجی اولیه درج میگردد .میانگین هندسی اعداد متناظر در پرسشنامههای با موضوع
یکسان و پاسخدهندگان متفاوت را در ماتریسهای ثانویه مقایسات زوجی قرار میدهند .در اصل به جهت تعیین اهمیت نظرات مرتبط با
تقسیم سود 23 ،پرسشنامه به  23مدیرعامل از مدیران شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
داده شد تا به درج ترجیحات خود در ارتباط با ترجیح هر یک از ذینفعان ،دولت ،وامدهندگان و سهامداران نسبت به دیگری بپردازند.
سپس میانگین هندسی اعداد متناظر با وزنهایی متناسب با مجموع داراییهایشان محاسبه شده و در جدول ثانویه مقایسات زوجی قرار
گرفت  .به عبارت دیگر نظر مدیرعاملی که مجموعة تحت مدیریتش بزرگتر باشد(از منظر میزان داراییها) ،وزن بیشتری میگیرد .به منظور
جلوگیری از اطاله کالم و عدم درج مطالب اضافی ،از آوردن ماتریسهای مقایسات زوجی اولیه و ثانویه اجتناب شده اما خالصة اطالعات
در مورد پاسخدهندگان در جدول  2درج شده است .در ضمن آوردن اسامی پاسخدهندگان و شرکتها به علت رعایت اصول اخالق حرفهای
و همچنین مستتر ماندن استراتژیهای حساس مالی جایز نمیباشد.
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جدول  – 2خالصه اطالعات پاسخ دهندگان
موضوع پرسشنامه

وزن داده شده

(برای سنجش ترجیح یا اهمیت شاخص ها و استراتژی ها)

به هر پرسشنامه

تعداد

25

مدیرعامل و هیات مدیره

ترجیح ذینفعان ،وام دهندگان ،دولت و سهامداران(تحت هدف تقسیم سود)

میزان دارایی شرکت

10

مدیرعامل و هیات مدیره

مشتریان ،عرضه کنندگان و کارمندان(تحت شاخص ذینفعان)

میزان دارایی شرکت

10

مدیرعامل و هیات مدیره

وام دهندگان محض و صاحب سهام(تحت شاخص وامدهندگان)

میزان دارایی شرکت

10

مدیرعامل و هیات مدیره

سهامداران خرد ،نهادی و دولتی(تحت شاخص سهامداران)

میزان دارایی شرکت

10

مدیرعامل و هیات مدیره

افراد با استراتژی نوسانگیری ،کوتاه مدت و بلندمدت(تحت شاخص سهامداران خرد)

وزن برابر

10

مدیرعامل و هیات مدیره

سهامداران نهادی نوع اول ،دوم و سوم(تحت شاخص سهامداران نهادی)

وزن برابر

10

مدیران ارشد سازمان

کارمندان و مدیران سهامدار و غیر سهامدار شرکت(تحت شاخص ذینفعان)

وزن برابر

25

سهامدار با استراتژی نوسانگیری

استراتژی افزایش ،ثبات یا کاهش در میزان سود تقسیمی

متناسب با پرتفویشان

25

سهامدار با استراتژی کوتاه مدت

استراتژی افزایش ،ثبات یا کاهش در میزان سود تقسیمی

متناسب با پرتفویشان

25

سهامدار با استراتژی بلند مدت

استراتژی افزایش ،ثبات یا کاهش در میزان سود تقسیمی

متناسب با پرتفویشان

10

سهامدار دولتی

استراتژی افزایش ،ثبات یا کاهش در میزان سود تقسیمی

وزن برابر

20

سهامدار نهادی نوع اول

استراتژی افزایش ،ثبات یا کاهش در میزان سود تقسیمی

وزن برابر

15

سهامدار نهادی نوع دوم

استراتژی افزایش ،ثبات یا کاهش در میزان سود تقسیمی

وزن برابر

15

سهامدار نهادی نوع سوم

استراتژی افزایش ،ثبات یا کاهش در میزان سود تقسیمی

وزن برابر

10

وام دهندگان محض

استراتژی افزایش ،ثبات یا کاهش در میزان سود تقسیمی

متناسب با میزان وام

15

وام دهنگان سهامدار

استراتژی افزایش ،ثبات یا کاهش در میزان سود تقسیمی

وزن برابر

10

سازمان امور مالیاتی

استراتژی افزایش ،ثبات یا کاهش در میزان سود تقسیمی

وزن برابر

20

مشتریان عمده محصوالت

استراتژی افزایش ،ثبات یا کاهش در میزان سود تقسیمی

وزن برابر

20

عرضه کنندگان عمده مواد اولیه

استراتژی افزایش ،ثبات یا کاهش در میزان سود تقسیمی

وزن برابر

15

کارمندان و مدیران سهامدار

استراتژی افزایش ،ثبات یا کاهش در میزان سود تقسیمی

وزن برابر

15

کارمندان و مدیران غیر سهامدار

استراتژی افزایش ،ثبات یا کاهش در میزان سود تقسیمی

وزن برابر

پرسشنامه

پاسخ دهندگان

مرحله سوم  :محاسبه وزنهاي نسبی و تعیین اولویت هر یک از عناصر تصمیم با استفاده از اطالعات ماتریسهای ثانویه مقایسات
زوجی است .برای اینکار ابتدا هر درایه را بر مجموع درایههای روی ستون خودش تقسیم کرده تا ماتریس مقایسات زوجی نرمال شده
بدست آید و سپس میانگین حسابی هر سطر را بدست می آوریم .هر استراتژی تصمیمی که وزن بیشتری برای آن محاسبه شد ،بر دیگر
استراتژیها اولویت دارد.
مرحله چهارم  :محاسبه نرخ ناسازگاري برای هر پرسشنامه به دو جهت است .اول اینکه تا چه حد میتوان به اولویتهای حاصل
از مقایسات اعتماد کرد و دوم اینکه آیا پاسخدهندگان به صورت منطقی و عقالیی به پرسشها پاسخ دادهاند یا اینکه پرسشنامه و بیان
ترجیحات به صورت تصادفی تکمیل شده است .تجربه نشان داده که اگر نرخ ناسازگاری کمتر از  1/7باشد ،سازگاری مقایسات پذیرفتنی
است و در غیر این صورت مقایسهها باید دوباره انجام شوند(مهرگان ،7932 ،ص .)711در پژوهش حاضر تمامی نرخهای ناسازگاری بسیار
کوچک و قابل قبول بودند .در هر موردی که نرخ ناسازگاری بیشتر از  1/7محاسبه شد ،پرسشنامهها مجدداً بین پاسخدهندگان توزیع
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گردید و پس از تاکید بر دقت در تکمیل دوباره آنها  ،نرخ ناسازگاری قابل قبولی بدست آمد .برای محاسبه شاخص سازگاری از معادله
تصمیمگیری گروهی استفاده میشود .در جداول  9و  4خالصه عملیات مراحل دوم و سوم آورده شده است .مقادیر وزن نسبی و نرخ
ناسازگاری محاسبه شده و اولویتهای اولیه نیز معین شدهاند .شایان ذکر است که اعدادی که زیر آنها خط کشیده شده است ،وزن و
اهمیت بیشتری نسبت به سایر شاخصها دارند و بر بقیه ترجیح داده میشوند.
جدول  – 3ماتریسهاي وزن نسبی مربوط با شاخصها
ذینفعان

وزن نسبی

عرضه کنندگان

0/551

مدیران و کارکنان

0/058

مشتریان

0/391

وام دهندگان

وزن نسبی

محض

0/161

سهامدار

0/839

سهامداران خرد وزن نسبی

نوسان گیران

0/189

کوتاه مدت ها

0/236

بلند مدت ها

0/575

سهامداران

نرخ ناسازگاری

0/039
مدیریت
نرخ ناسازگاری

0/000
نرخ ناسازگاری

0/071

وزن نسبی نرخ ناسازگاری

ذینفعان

0/191

دولت

0/062

وام دهندگان

0/109

سهامداران

0/638

وزن نسبی نرخ ناسازگاری

خرد

0/086

دولتی

0/191

نهادی

0/723

0/012

مدیران و کارکنان وزن نسبی نرخ ناسازگاری

0/003

غیر سهامدار

0/355

سهامدار

0/645

0/000

سهامداران نهادی وزن نسبی نرخ ناسازگاری

نوع اول

0/123

نوع دوم

0/648

نوع سوم

0/229

0/095
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جدول  – 4وزن نهایی هر استراتژي براي شاخصها
مشتریان

عرضه کنندگان

استراتژی

کارکنان غیر سهامدار

کارکنان سهامدار

وزن نسبی نرخ ناسازگاری وزن نسبی نرخ ناسازگاری وزن نسبی نرخ ناسازگاری وزن نسبی نرخ ناسازگاری

افزایش سود تقسیمی
ثبات سود تقسیمی

0/228

کاهش سود تقسیمی

0/562

0/009

0/1

0/318

0/387

0/065

وام دهندگان محض

0/252

0/033

0/217

0/35

0/254

دولت(سازمان امور مالیاتی)

استراتژی

0/263

0/428

0/21

0/531

وام دهنده سهامی

نوسانگیر(سهامدار خرد)

وزن نسبی نرخ ناسازگاری وزن نسبی نرخ ناسازگاری وزن نسبی نرخ ناسازگاری وزن نسبی نرخ ناسازگاری

افزایش سود تقسیمی

0/169

ثبات سود تقسیمی

0/375

کاهش سود تقسیمی

0/456

0/06

0/215

0/47

0/075

بلندمدتی(سهامدار خرد)

0/178

0/002

0/733

0/14

0/682

کوتاه مدتی(سهامدار خرد)

استراتژی

0/39

0/103
0/039

0/089

سهامدار نهادی نوع اول

سهامدار دولتی

وزن نسبی نرخ ناسازگاری وزن نسبی نرخ ناسازگاری وزن نسبی نرخ ناسازگاری وزن نسبی نرخ ناسازگاری

افزایش سود تقسیمی

0/612

ثبات سود تقسیمی

0/31

کاهش سود تقسیمی

0/078

0/637

0/618
0/007

0/021

0/282

0/276

0/001

0/427

0/003

0/099

0/087

0/1

سهامدار نهادی نوع دوم

0/474

سهامدار نهادی نوع سوم

استراتژی
وزن نسبی نرخ ناسازگاری وزن نسبی نرخ ناسازگاری
افزایش سود تقسیمی

0/267

ثبات سود تقسیمی

0/6

کاهش سود تقسیمی

0/133

0/259
0/042

0/016

0/588
0/153

مرحله پنجم  :وزنهاي نهایی هر گزینه را با در نظر گرفتن وزنهای نسبی و اوزان معیارها محاسبه میکنند .برای اینکار کافیست
وزنهای نسبی هر گزینه که در جدول  9درج شده را در اوزان شاخصها که در جدول  4آمدهاند به صورت ماتریسی ضرب و سپس همه
را باهم جمع کنیم .شایان ذکر است که .7 :شاخص کل سهامداران از عملیات جبری روی اوزان سهامداران خرد ،دولتی و نهادی.2 ،
شاخص کل وامدهندگان از عملیات جبری روی وامدهندگان محض و وامدهندگان سهامدار .9 ،و ذینفعان نیز به همین گونه از انجام
همین عملیات روی عرضه کنندگان کاال و خدمات ،کارکنان(سهامدار و غیر سهامدار) و مشتریان بدست میآیند .در این قسمت نحوه
محاسبات ماتریسی مزبور آورده نشده و فقط محاسبات ماتریسی نهایی آورده شده است.
نتیجه کل
افزایش

0/338

ثبات

0/431

کاهش

0/231

=P 1

ذینفعان

0/191

سهامداران

وام دهندگان

دولت

ذینفعان

دولت

0/062

0/378

0/344

0/169

0/261

افزایش

وام دهندگان

0/109

0/491

0/429

0/375

0/249

ثبات

سهامداران

0/638

0/131

0/227

0/456

0/490

کاهش

*
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نتيجهگيري و بحث
در محیط پیچیده و متغیر امروزی ،مدیران همواره با مسائل و مشکالت متعددی مواجه هستند که برای مقابله با این پیچیدگیها و
رفع معضالت باید ابزارهای نوینی را به کار گیرند .گاهی این ابزارها از قبل وجود دارند و گاهی باید تغییراتی در ابزارهای قبلی ایجاد کرده
و سپس آنها را برای حل مشکالت فعلی به کار گرفت .اما اغلب ،مسائل به قدری پیچیده میشوند که نیاز است چندین ابزار با یکدیگر
ادغام شده تا شیوهای جدید ابداع گردد که به وسیله آن بتوانیم پاسخی درخور برای مشکل ایجاد شده ،فراهم آوریم .امروزه گسترش علوم
میان رشتهای به کمک متخصصین آمده و روشهای جدیدی را به منظور حل این پیچیدگیها و مشکالت ابداع کرده است .در این پژوهش
از تصمیمگیری با معیارهای چندگانه و به روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی برای حل مسئله تقسیم سود شرکتها با فرض افزایش در
میزان سود خالص حقیقی شرکت(سود خالص اسمیای که با نرخ تورم تعدیل شده) استفاده شده و مدلی ارائه گشته که مدیران را با
استفادة اقتضایی از آن در برخورد با این مشکل ،تواناتر کند .نتایج این پژوهش نشان داد که:
 .7در پاسخ به اولین سوال پژوهش مبنی بر اولویتبندی مراجع تصمیم گیرنده در تقسیم سود نقدی ،مدیران از بین چهار دسته از
مراجع تصمیم گیرنده ،همواره نظرات سهامداران را بر نظر سایرین ترجیح میدهند .در پژوهشهای الپورتا 21و دیگران( ،)2111ترانگ و
هنی ،)2111(27لی ،)2171(22فرانسیس 29و دیگران( ،)2177ستایش و کاظم نژاد( ،)7913رضایی و عیدان ترک زاده( ،)7937اعتمادی و
احمدیان( )7932و بیابانی و رضی کاظمی( )7932نیز به نقش بیبدیل سهامداران در ارتباط با اتخاذ استراتژی تقسیم سود نقدی اشاره
شده است .سلسله مراتب ترجیحات مدیران به ترتیب شامل سهامداران ،ذینفعان ،وامدهندگان و دولت است.
 .2طبق یافتههای این پژوهش و در پاسخ به دومین سوال آن مبنی بر اولویت تصمیمگیری و نوع استراتژی انتخابی ذیل معیار
سهامداران ،اولویت به ترتیب با سهامداران نهادی ،دولتی و سپس خرد است .از میان سرمایهگذارن نهادی ،نوع دوم بر بقیه برتری دارد و
از میان سهامداران خرد نیز سرمایهگذاران با استراتژی بلندمدت بر سایرین ترجیح داده میشوند .مطابق جداول  9و  4بایدتوجه نمود که
سهامداران خرد با استراتژی بلندمدت ،خواهان افزایش سود تقسیمی هستند که با نتایج بدست آمده توسط لی( )2171همخوانی دارد و
سهامداران نهادی نوع دوم نیز خواستار ثبات در سود تقسیمی هستند که نتایج پژوهشهای ترانگ و هنی( )2111نیز مؤید این ادعا است.
اما ستایش و کاظم نژاد( )7913نشان دادند که رابطهای منفی بین مالکیت نهادی و میزان سود تقسیمی است .در مقابل نیز طبق
بررسیهای بیابانی و رضی کاظمی( )7932افزایش مالکیت نهادی در شرکت ،سود تقسیمی افزونتری را موجب میشود .طبق نتایج پژوهش
حاضر سهامداران دولتی مایل به افزایش سود تقسیمی هستند که پژوهشهای اعتمادی و احمدیان( )7932نیز مؤید این ادعاست .نتیجه
نهایی تصمیمات سهامداران نیز طبق آخرین ماتریس تصمیمگیری ،انتخاب استراتژی ثبات در سود تقسیمی میباشد.
 .9در پاسخ به سومین سوال پژوهش مبنی بر ترجیح کدامیک از وامدهندگان بر دیگری و استراتژی اتخاذی توسط هریک از آنان؛
طبق یافتهها ،مدیران و اعضای هیات مدیره شرکتها ،وامدهندگان صاحب سهام را بر وامدهندگان محض ترجیح میدهند و نکته اینکه
وامدهندگان محض به شدت مایل به کاهش میزان سود تقسیمی هستند اما وامدهندگان صاحب سهام استراتژی ثبات در سود تقسیمی
را ترجیح میدهند .بنی مهد و دیگران( )7939نیز در بررسیهای خود به رابطه منفی بین سود پرداختی به سهامداران و بهره پرداختی به
اعتباردهندگان پی برده بودند.
 .4در پاسخ به چهارمین سوال پژوهش مبنی بر ترجیحات ذینفعان؛ نتایج پژوهش نشان داد که مدیران از میان ذینفعان ،وزن بیشتری
به عرضهکنندگان کاالها ،مواد و خدمات اولیه میدهند .عرضهکنندگان مواد اولیه خواهان کاهش در میزان سود نقدی پرداختی هستند،
گویا دلیلشان این است که ممکن است شرکت در حسابهای پرداختنی نکول کند .مشتریان نیز خواستار افزایش در سود تقسیمی نقدی
شرکت بودند .مطالعات صراف و چاووشی تهرانی( )7933نشان داد که هرچه تهیه مواد اولیه به صورت عمده باشد ،مدیران نیز مایل به
پرداخت کمتر سود نقدی تقسیمی هستند و از طرفی هرچه فروش محصوالت به صورت عمده انجام گیرد ،پرداخت سود نقدی از سوی
مدیران بیشتر خواهد شد .شایان توجه است که کارکنان و مدیران سهامدار خواستار افزایش در میزان سود پرداختی هستند در حالی که
در پژوهش اعتمادی و احمدیان( )7932نشان میداد که سهامداران داخلی ،سیاست تقسیم سود کمتری را ترجیح میدهند .کارکنان و
مدیران غیرسهامدار نیز مایل به ثبات در پرداخت سود تقسیمی میباشند.
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 .3نتیجه کلی حل مساله طبق  ،AHPپاسخ به سوال پنجم پژوهش حاضر میباشد .استراتژی ثبات در میزان سود تقسیمی حقیقی
نسبت به دو استراتژی دیگر برتری دارد .پس از آن به ترتیب استراتژی افزایش و در نهایت استراتژی کاهش در میزان سود تقسیمی
حقیقی رتبه بندی میشوند.
پيشنهاد
پیشنهاد میشود مدیران شرکتهایی که اغلب سهامداران آنها ،سرمایهگذاران نهادی و علی الخصوص نهادی نوع دوم(توسعه صنایع
بهشهر ،داروپخش و شرکت سرمایهگذاریهایی چون پتروشیمی ،توکافوالد ،ساختمان ایران ،توسعه آذربایجان ،صنعت نفت ،البرز ،پارس
توشه ،توسعه معادن و فلزات ،مسکن ،شاهد و رنا) هستند استراتژی ثبات در تقسیم سود نقدی حقیقی را در پیش بگیرند.
پیشنهاد میشود مدیران شرکت هایی که بیشتر سهامداران آنها دولتی است ،سود نقدی بیشتری تقسیم نمایند .چراکه در این سالها
دولت ها به شدت با کسری بودجه مواجه هستند و مایل به دریافت سود نقدی بیشتری بوده تا درآمدهای خود را افزایش داده و شکاف
کسری بودجه را تقلیل دهند.
پیشنهاد میشود شرکت هایی که سهام شناور آزاد زیادی دارند و اغلب سهامداران آنها نیز از نوع سرمایهگذاران خرد میباشد ،سود
نقدی تقسیمی حقیقی خود را با افزایش در میزان سود خالص شرکت ،افزایش دهند چراکه این افراد در اغلب ترجیحات خود ،سود سهام
باالتر را به سودهای کمتر ترجیح میدهند.
پیشنهاد میشود شرکتهایی که به صورت سهامی خاص اداره میشوند و کارکنان و کارمندان آنها اغلب صاحبان سهام شرکت
میباشند ،در صورت رشد سودآوری شرکت و شناسایی سود(با استناد به صورت سود و زیان) و وضعیت مناسب وجه نقد شرکت(با استناد
به صورت جریان وجه نقد) ،سود نقدی تقسیمی خود را افزایش دهند.
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