
 
 

3B 1394 بهارـ  45ـ شماره  12سال ـ  يمال يحسابدار تجربي مطالعاتفصلنامه علمي ـ پژوهشي 
4B 114تا  97صفحات 

0Bمتقلبانه يمال يسود و گزارشگر يمتقس  ياستس 

1B0 حسن فرج زاده دهكرديF

∗ 
2B1ييآقا ياللF

∗∗ 
 

 
 
 

 چكيده
كند. به   ها رابررسي مي  هاي تقسيم سود شركت سياستاين مقاله رابطه بين تقلب در گزارشگري مالي و 

كارگيري ي مديريت در به ها شود كه بر اساس انگيزه صورت خاص، در اين تحقيق بر شرايطي تمركز مي
متقلبانه، لي را در دو گروه متقلبانه و غيرهاي ما  توان تجديد ارائه صورت اقالم تعهدي اختياري، مي

سال) طي دوره  -مشاهده شركت 2،238شركت (مشتمل بر  247هاي تحقيق مربوط به  داده بندي نمود. طبقه
ها جهت تعيين گزارشگري مالي متقلبانه استفاده شده و  بيني است. از مدل دستيابي به پيش 1381-90زماني 

 -گرفته تحقيق بهره يهاي تابلويي جهت آزمونها از روش رگرسيون لوجستيك با اثرات ثابت و داده
كنند با احتمال كمتري مرتكب  هايي كه سود تقسيم مي نتايج به دست آمده نشان داد، شركت  .است شده

ا گزارشگري مالي اي منفي ب شوند. همچنين، سطح سود تقسيمي نيز رابطه گزارشگري مالي متقلبانه مي
اطالعاتي در خصوص  توان نتيجه گرفت سود تقسيمي حاوي هاي تحقيق مي  اساس يافتهبر متقلبانه دارد.

 هاي مالي است هاي منجر به تجديد ارائه صورت به ويژه انگيزه كيفيت گزارشگري مالي شركت، 
هاي تقسيم سود،گزارشگري مالي متقلبانه،   هاي مالي، سياست تجديد ارائه صورت :يديكل واژگان
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 مقدمه
ها، تحريف در گزارشگري مالي    شركتبر اساس مباني نظري، تقسيم سود از سوي 

اصالحيه قانون تجارت،  90كند. براي مثال، بر اساس ماده   توسط آنها را محدود مي
درصد سود 10هاي سهامي عام مكلف هستند در صورت شناسايي سود، حداقل   شركت

نكه از خود را بين سهامداران توزيع كنند. تقسيم سودنيازمند وجه نقد است و با توجه به اي
توان وجه نقد ايجاد كرد، گزارش سودهاي غير  طريق دستكاري ارقام حسابداري نمي

واقعي با محدوديت روبرو است. از اين رو، محققين تقسيم سود از سوي شركت را نشان
دانند   شده و با كيفيت بودن گزارشگري مالي شركت ميدهنده واقعي بودن سود گزارش

]6.[ 
ي تقسيم سود و كيفيت گزارشگري مالي در تحقيقات خارجي و ها ارتباط بين سياست

]. با اين وجود، در اين تحقيقات به 7و  2،6، 1است [ داخلي متعددي مورد توجه قرار گرفته
 است.  تقسيم سود بررسي شده  ندرت رابطه بين گزارشگري مالي متقلبانه و سياست

و سياست تقسيم سود در پژوهش حاضر، رابطه بين تقلب در گزارشگري مالي 
هاي تجديد   و به منظور تعيين تقلب در گزارشگري مالي از انگيزه   ها مطالعه شده  شركت

پيشين،تجديد  يها  است. هر چند در برخي از پژوهش هاي مالي استفاده شده  ارائه صورت
ن است، با اي ارائه به عنوان معياري از كيفيت سود و گزارشگري ماليدر نظر گرفته شده

اندرابطه معناداري بين تجديد ارائه و    وجود، تحقيقات انجام گرفته در داخل كشور نتوانسته
)، در توجيه اين يافته 1392برزده ( ].2و  1ها مشاهده كنند [ سياست تقسيم سود شركت

هاي مالي، وجود هرگونه رابطه بين تجديد  كند كه تعدد تجديد ارائه صورت  خود بيان مي
 ]. 1سازد [ ها را منتفي مي هاي مالي و سياست تقسيم سود شركت  ارائه صورت

 سازد، تمركز بر هاي مشابه پيشين متمايز مي آنچه تحقيق حاضر را از ساير پژوهش
ناديده گرفته  هاي منجر به تجديد ارائه صورت هاي مالي است كه پيش از اين  انگيزه

توان به عنوان نشانه كيفيت پايين  ها را نمي اند. به عبارت ساده، تمام تجديد ارائه شده
ها از حوزه اختيارات مديريت  گزارشگري مالي تلقي كرد. براي مثال، برخي تجديد ارائه

هايي كه در اثر تغيير در مفاد اصول و استانداردهاي  تجديد ارائه شركت خارج هستند.
هاي  هايي در حوزه اند. حتي عوامل و انگيزه اند، از اين جمله حسابداري حادث شده

شوند با اين  هاي مالي مي اختيارات مديريت وجود دارند كه منجر به تجديد ارائه صورت
تند. هنگامي كه مديريت قصد انتقال وجود نشانه كيفيت ضعيف گزارشگري مالي نيس
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گذاران را دارد تا آنان وضعيت مالي و سودآوري آتي  اطالعات خصوصي خود به سرمايه
شركت را بهتر درك نمايند، ممكن است به نحوي اقدام به گزارشگري مالي نمايد كه 

توان  يهاي آتي را ناگزير سازد. به اين ترتيب نم هاي مالي در دوره تجديد ارائه صورت
هاي گذشته تلقي  اي را نشانه كيفيت پايين گزارشگري مالي در دوره چنين تجديد ارائه

 ]. 8نمود[
است كه تحقيقات  هاي منتج به تجديد ارائه باعث شده عدم توجه به داليل و انگيزه

ها ناتوان  پيشين در تببين رابطه بين تجديد ارائه (كيفيت سود) و وضعيت تقسيم سود شركت
هاي مديريت در  ها، انگيزه بينيد. در اين تحقيق با به كارگيري مدل دستيابي به پيشباشن

هاي مالي در دو گروه  صورتگزارشگري مالي شناسايي شده و بر اساس آن، تجديد ارائه
هاي ناشي  رود تجديد ارائه اند. بر اين اساس انتظار مي بندي شدهمتقلبانه و غير متقلبانه طبقه

كيفيتي گزارشگري مالي را نشان ندهند، بلكه در برخي  هاي غير متقلبانه نه تنها بي از انگيزه
گذاران باشد و درنتيجه  كننده انتقال اطالعات خصوصي مديريت به سرمايهمواقع، منعكس

توجهي از آن را بين ها ضمن برخورداري از سود با كيفيت، بخش قابل گونه شركت اين
 .ندگذاران تقسيم نماي سرمايه

يافته و توجه اي افزايش هاي اخير به طور فزاينده هاي مالي در سال تجديد ارائه صورت
است. تحقيقات مشابهي كه در ايران انجام نظران اين رشته را به خود جلب كردهصاحب

هاي مالي خود را در دوره بعد تجديد  ها، صورت است كه اغلب شركت شده نيز نشان داده
هاي موجود  درصد شركت 81) بيان كرد كه حدود 1392راي مثال، برزده (اند. ب ارائه كرده

 ].1اند [ هاي مالي خود را تجديد ارائه كرده در نمونه تحقيق او، صورت
هاي پايين  در ادبيات تحقيق همواره از تجديد ارائه به عنوان يكي از بارزترين نشانه

اين نگرش متداول، تمامي  ]. برخالف9است [ بودن كيفيت گزارشگري مالي ياد شده
هاي  تواند ناشي از انگيزه ها لزوماً به معناي كيفيت نامطلوب سود نيست. زيرا مي تجديد ارائه

دهنده تواند نشان غير متقلبانه مديريت باشد. بر اين اساس، تنها هنگامي تجديد ارائه مي
 ].8شد[هاي متقلبانه مديريت با كيفيت پايين سود باشد كه ناشي از انگيزه
هاي اختياري دو  هاي مديريت در انتخاب روش در ادبيات تحقيق در خصوص انگيزه

دارد، كه مديريت در جهت پنهان  ديدگاه متفاوت وجود دارد. نخستين ديدگاه بيان مي
نمودن عملكرد اقتصادي واقعي شركت و به منظور افزايش رفاه مديران (به ويژه در جهت 

كه ارزيابي عملكرد مديريت بر مبناي آنها قرار دارد) اقدام به  ييها بيني دستيابي به پيش
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نمايد. اين ديدگاه به بعد متقلبانه بودن  هاي اختياري حسابداري ميانتخاب از ميان روش
هاي اختياري توسط مديران اشاره دارد. از آنجا كه اهداف مديريت در فرايند انتخاب روش

هاي اوليه  ، باعث ايجاد اطالعات نادرست در گزارشحسابداري متقلبانه، خودخواهانه است
هاي مالي تجديد  شود. در اين حالت، تصحيح اطالعات نادرست اوليه، در قالب صورت مي

هاي اختياري تاثيرات معكوسي  ارائه شده صورت خواهد گرفت. از آنجا كه اين انتخاب
اين انگيزه هستند كه در  بر نتايج عملكرد دوره مالي بعدي خواهد گذاشت، مديران داراي

 .دوره مالي بعد ارقام مربوط به سال مالي گذشته را تجديد ارائه نمايند
طلبانه و  هاي اختياري حسابداري، داليل غير فرصتديدگاه بعدي درباره انتخاب روش

هاي متضاد در خصوص  بيني  غير متقلبانهاست. توجيهات متفاوت و در برخي موارد، با پيش
هاي اختياري حسابداري مطرح  هايي غير متقلبانه براي انتخاب از ميان روش زهوجود انگي

شود.در نخستين حالت، مديريت با هدف انتقال اطالعات خصوصي اقدام به دستكاري   مي
نمايد (فرضيه   اطالعات حسابداري در دوره جاري و تجديد ارائه آنها در دوره بعد مي

هاي نمايندگي بين براي به حداقل رساندن هزينه اطالعاتي). در حالت ديگر، مديريت
هاي هاي مختلف قرارداد و در نتيجه باال بردن ارزش شركت اقدام به انتخاب روشطرف

نمايد (فرضيه نمايندگي). سرانجام، اشتباهات سهوي يا بكارگيري نادرست حسابداري مي
 ].8هاي شود[  ارائه صورتاصول و استانداردهاي حسابداري ممكن است منجر به تجديد 

بيني يكنواختي در خصوص كيفيت اطالعات اوليه  توان پيش از ديدگاه غيرمتقلبانه نمي
هاي  هاي انتخاب روش هاي مالي داشت. درصورتي كه انگيزه و تجديد ارائه شده صورت

 توان اطالعاتي و يا فرضيه نمايندگي كارا باشد، مي  اختياري حسابداري مطابق با فرضيه
هاي مالي اوليه در مقايسه با اطالعات تجديد ارائه شده داراي  انتظار داشت كه صورت

كيفيت باالتري باشد. در اين حالت تجديد ارائه نشان از كيفيت مطلوب اطالعات در دوره 
طلبانه و  نمايندگي فرصت  بيني فرضيه قبلي دارد. بر خالف آن، در صورت برقرار بودن پيش

ات، تجديد ارائه منعكس كننده كيفيت ضعيف اطالعات در دوره مالي يا فرضيه اشتباه
 پيشين است.

در ادبيات مالي در خصوص ارتباط سياست هاي تقسيم سود و كيفيت گزارشگري 
رساني) سود نقدي و تئوري نمايندگي مطرح مالي، دو فرضيه محتواي اطالعاتي (پيام

كند، سود سهام نقدي حاوي اطالعاتي  است. فرضيه محتواي اطالعاتي سود بيان مي شده
ها تمايلي به افزايش سود انداز آتي سودهاي شركت است. مديران شركتدرباره چشم



  101  متقلبانه يمال يسود و گزارشگر يمتقس  ياستس

توانند سطح جديدي از سود سهام سهام نقدي ندارند، مگر باور آنها بر اين باشد كه مي
ي سودهاي نقدي را در آينده حفظ كنند. بنابراين توزيع منظم سود سهام نقدي از پايدار

شود سود سهام نقدي حاوي اطالعاتي درباره كيفيت سود دهد و فرض ميآتي خبر مي
هايي كه كيفيت سود آنها سؤال برانگيز رسد شركتاست. بر اين اساس بعيد به نظر مي

، استقدي كه از نظر اقتصادي با اهميت است بتوانند از سياست پرداخت منظم سود سهام ن
 ].3حمايت كنند [

رابطه سياست تقسيم سود و كيفيت گزارشگري مالي، از منظر تئوري نمايندگي نيز قابل 
جهت  مشي تقسيم سود به عنوان ابزاري براي هم بحث است. در مدل نمايندگي، از خط

شود. چرا كه با پرداخت سود نقدي به  ساختن منافع مديران و سهامداران استفاده مي
هاي  گذاري در پروژه نقدي آزاد و امكان سرمايههاي  سهامدارن، از يك سو جريان

يابد و از سوي ديگر مديران را در معرض نظارت مكرر  گذاري غير بهينه كاهش مي سرمايه
هاي  دهد. از اين رو تقسيم سود به عنوان يكي از ساز و كار به وسيله بازار سرمايه قرار مي

توجهي ر واقع، پرداخت درصد قابل]. د10تقليل تعارضات نمايندگي، قابل استفاده است [
گذاران جهت تعديل تضاد منافع است؛ زيرا  هاي كنترلي سرمايه از سود يكي از مكانيزم

سازد تا براي پرداخت سود به اندازه كافي وجه نقد  سود سهام نقدي مديريت را وادار مي
تا براي تأمين تواند مديريت را وادار نمايد  ايجاد نمايد. همچنين پرداخت سود نقدي مي

تري را در  ه مراجعه نمايد و اطالعات بيشتر و با كيفيتيهاي خود به بازار سرما مالي پروژه
]. بنابراين بر اساس تئوري نمايندگي سود تقسيمي نقشي 4اختيار بازار سرمايه قرار دهد [

درصورت ] و 7كند [  هاي تضاد منافع ميان مديران و سهامداران ايفا مي  كاهنده در هزينه
 توزيع سود، انتظار بر باال بودن كيفيت سود شركت است.

 پيشينه تحقيق
به شواهدي دست يافتند كه ارتباط مستقيم بين وضعيت پرداخت ) 2011تانگ و ميائو (

نمايد. اين ارتباط مثبت بين وضعيت پرداخت سود سود تقسيمي و كيفيت سود را تأييد مي
تر است  كنند قويهايي كه سود بيشتري پرداخت ميتقسيمي و كيفيت سود براي شركت

كنند در  هايي كه سود توزيع مي  ) نيز نشان دادند شركت2011]. اسكينر و سولتس (7[
) نشان 2004آنجلو و همكاران ( ]. دي6ها، سود پايدارتري دارند [  مقايسه با ديگر شركت
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رداخت سود و افزايش مبالغ سود هاي با كيفيت سود باالتر، تمايل بيشتري به پدادند شركت
 ]. 11كنند [ تقسيمي دارند و سود خود را كمتر مديريت مي

) رابطه بين گزارشگري مالي متقلبانه و 2013متفاوت،كسكي و هانلون ( يدر تحقيق
هاي متهم به ها را مطالعه كردند. نتايج آنها نشان داد كه شركت  سياست تقسيم سود شركت

كنند و سياست تقسيم سود هاي ديگر، سود كمتري پرداخت ميتقلب، نسبت به شركت
 ]. 12يكنواختي ندارند [

) به صورتي جامع، رابطه بين وضعيت تقسيم سود 1392در داخل كشور،برزده (
كيفيت سود، شامل اقالم تعهدي اختياري، شفافيت،  ها را با ابعاد مختلف  شركت
بيني سود و تجديد ودن، پايداري، قابليت پيشكارانه ببودن، به موقع بودن، محافظه مربوط

ارائه، مطالعه كرد. نتايج نشان داد به جز تجديد ارائه صورت هاي مالي، ساير معيارهاي 
كيفيت سود رابطه معناداري با تقسيم سود و سطح سود تقسيمي دارند.اين محقق، عدم 

م سود را به تعدد هاي تقسي هاي مالي و سياست وجود ارتباط بين تجديد ارائه صورت
 ].1ها در بازار سرمايه ايران نسبت داد [ تجديد ارائه

كنند از پايداري هايي كه سود پرداخت مي) نشان دادند شركت1388تهراني و ذاكري (
هاي با نسبت هاي آتي برخوردارند و همچنين اين اثر براي شركتسود بيشتري در دوره

) نيز 1388)، علوي طبري و همكاران (1392با برزده (تر است. مشابه  توزيع باالتر، نمايان
اي  ها رابطه نتوانستند بين تجديد ارائه صورت سود و زيان و سياست تقسيم سود شركت

كنند. تر سود بيشتري تقسيم ميهاي بزرگ) نشان داد شركت1386]. عامري (2بيابند [
هاي نقد باالتر باشد، نسبت نهمچنين هر چه كيفيت سود باالتر، اقالم تعهدي كمتر و جريا

 ]. 5تقسيم سود نيز بيشتر است [

 روش تحقيق
 جامعه آماري و نمونه تحقيق

شده در بورس اوراق بهادار هاي پذيرفتهجامعه آماري اين تحقيق شامل كليه شركت
هاي  ) است. با توجه به اين كه تجديد ارائه صورت1381-1390تهران در طي دوره تحقيق (

گيرد و عدم  هاي مالي اوليه صورت مي دوره زماني يك سال پس از انتشار صورتمالي در 
 1390، دوره زماني تحقيق منتهي به 1392ها در سال  هاي مالي شركت دسترسي به صورت

 است: هاي زير انتخاب شدهاست. نمونه مورد بررسي با در نظر گرفتن ويژگي 
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 ي به پايان اسفندماه هر سال باشد.هاي نمونه مورد نظر منته. دوره مالي شركت1
 . اطالعات مورد نياز در طول دوره تحقيق در دسترس باشند.2
ها، نهادهاي پولي گري، هلدينگ، بانكگذاري، واسطههاي سرمايه. در گروه شركت3

 و بيمه قرار نداشته باشند.
وره مالي صورت . تجديد ارائه به دليل تغيير در استانداردهاي حسابداري يا تغيير در د4

 نگرفته باشد.
سال)  -مشاهده شركت 2،238شركت (مشتمل بر  247پس از اعمال معيارهاي فوق، 

 حائز شرايط انتخاب در نمونه تحقيق شدند.

 تعيين گزارشگري مالي متقلبانه
آزمون رابطه بين گزارشگري مالي متقلبانه و سياست تقسيم سود شركتها، مستلزم 

شگري مالي متقلبانه است. در اين پژوهش منظور از گزارشگري شناسايي و تعيين گزار
طلبانه مديريت  هاي فرصت هايي است كه ناشي از انگيزه مالي متقلبانه، تجديد ارائه

هاي داخلي  هاي تحقيق با ساير پژوهش باشند. با اين وجود، به منظور امكان مقايسه يافته مي
) به سه شكل زير Fraudن متغير وابسته (و خارجي، گزارشگري مالي متقلبانه به عنوا

  است: تعريف شده
است كه  در صورتي شركت در اين دوره مرتكب گزارشگري مالي متقلبانه شدهالف.

باشد. به اين ترتيب متغير وابسته  هاي مالي خود را در دوره بعد، تجديد ارائه كرده صورت
)Fraudيف گزارشگري مالي متقلبانه با ) مقدار يك را اختيار خواهد كرد. اين نحوه تعر

هاي مالي را به عنوان بارزترين نشانه تقلب و  تحقيقات متعددي كه تجديد ارائه صورت
-مشاهده شركت 2،238اند، سازگار است. از ميان  كيفيت بودن گزارشگري مالي دانسته بي

 اند. دههاي مالي خود را در دوره بعد تجديد ارائه كر %)، صورت78مشاهده ( 1745سال، 
ها، در صورتي شركت مرتكب گزارشگري  بيني بر اساس مدل دستيابي به پيش ب.

هاي مالي خود را در دوره بعد تجديد ارائه كرده باشد و  است كه صورت مالي متقلبانه شده
 Fraudهاي متقلبانه مديريت باشد. در اين صورت متغير  اين تجديد ارائه ناشي از انگيزه

 ر خواهد كرد.مقدار يك را اختيا
هاي مالي متقلبانه  ها در صورتي تجديد ارائه صورت بيني بر اساس مدل دستيابي به پيش

شده (سود است كه سود گزارش شده اوليه (يعني، سود مديريت شده) از سود تجديد ارائه
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واقعي) بزرگتر باشد (تجديد ارائه افزايشي) و همچنين، سود اوليه بزرگتر يا مساوي با سود 
بينيشده كمتر از سود پيششده مديران باشد، در حالي كه سود تجديد ارائهبينيپيش
 دهد.  )، اين رابطه را نشان مي1است. مدل (  شده

 MFjt>RIjt≥ OIjt )1مدل (
بيني سود نيز آخرين پيش MFشده و سود تجديد ارائه RIسود اوليه،  OI)، 1در مدل (

است. در  منتشر شده tهاي مالي سال است، كه قبل از صورت tتوسط مديران براي سال 
شود. براي مثال، در صورتي كه   ساير موارد، تجديد ارائه غير متقلبانه در نظر گرفته مي

تجديد ارائه منجر به تغيير سود نشود يا سود تجديد ارائه شده از سود اوليه بزرگتر باشد 
 ]. 8است [  ارائه متقلبانه نشده (تجديد ارائه كاهشي)، شركت مرتكب تجديد

دهد. بر اساس مدل   هاي متعلق به گروه را نشان مي  )، تعداد تجديد ارائه1نگاره (
سال، مرتكب گزارشگري مالي متقلبانه -مشاهده شركت 167ها،      بيني   دستيابي به پيش

بندي   متقلبانه طبقه)، غير 4و  1مشاهده (تفاوت رديف  1578اند. همچنين، تجديد ارائه    شده
 اند.  شده

 ها   بندي تجديد ارائه  ): طبقه1نگاره (
 مشاهده (درصد) شرح رديف

 %)100(  1745 ها تعداد كل تجديد ارائه 1
 %)70( 1225 متفاوت بودن سود تجديد ارائه شده و سود اوليه 2
 )57(% 981 هاي افزايشي  تجديد ارائه 3
 %)10( 167 متقلبانهتجديد ارائه افزايشي  4
 %)47( 814 تجديد ارائه افزايشي غير متقلبانه 5
 %)13( 224 تجديد ارائه كاهشي 6

 
طلبانه در  هاي افزايشي، فرصت  ]، كل تجديد ارائه13از آنجا كه در برخي تحقيقات[ ج.

هايي افزايشي به عنوان  اند، در سومين تعريف از متغير وابسته، تجديد ارائه شده نظر گرفته
مقدار يك را اختيار  Fraudاند و در اين موارد متغير  گزارشگري مالي متقلبانه تلقي شده

كند. در مواردي كه شركت تجديد ارائه ننموده، تجديد ارائه منجر به تغيير در سود  مي
  كند. مقدار صفر اختيار مي Fraudاست،  است يا تجديد ارائه كاهشي بوده نشده
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 مدل آزمون رابطه
وجستيك به منظور آزمون رابطه تجديد ارائه و سياست تقسيم سود، از مدل رگرسيون ل

هاي تابلويي و كنترل اثرات  است كه امكان استفاده از داده شده) استفاده2با اثرات ثابت(
 سازد:  پذير مي گيري نشده را امكان متغيرهاي اندازه

 )2مدل (
 , 0 1 , 2 , 1 , 1 ,

1 , 1 , ,

( )
_

i t i t i t i t i t

i t i t i t

FRAUD DIV SIZE ROA FIN
LEV CFO STD

α α α α α
α α ε

= + + + +
+ + +

 
) در DIVمطالبق با ادبيات تحقيق، سياست تقسيم سود شركت به عنوان متغير مستقل (

شود. (الف) توزيع يا عدم توزيع  قالب يك متغير مجازي به دو صورت زير تعريف مي
برابر با يك و در غير اين  DIVسود: در صورتي كه شركت سود توزيع كرده باشد، 

صورت برابر با صفر است. (ب) نسبت توزيع سود: چنانچه نسبت توزيع سود شركت بيشتر 
ست با يك و در غير اين صورت برابر با صفر است. معيار متغير برابر ا DIV% باشد 25از 
)انتخاب 2013و هانلون ( ي) و كاسك2011%، مطابق با تحقيق اسكينر و سولتس (25

 ].12و  6است [ شده
ارتباط بين سود تقسيمي و كيفيت سود ممكن است تحت تأثير محيط اطالعاتي و 

يش دقت و قابليت اتكاء، نتايج خاص هر شركت باشد كه در اين تحقيق به منظور افزا
 طبيعي اندازه شركت، لگاريتم SIZE):2011اند (تانگ و ميائو، متغيرهاي زير كنترل شده

 مالي تأمين FINها؛ها، سود عملياتي به ميانگين كل داراييبازده دارايي ROAفروش؛ 
خارجي(بدهي شركت در طول سال تأمين مالي  كه درصورتي است، خارجي، متغيرمجازي

% يا بيشتر از ميزان (بدهي يا 20جديد يا سهام منتشره جديد) داشته باشد و ميزان آن 
اهرم مالي،  LEVصفراست؛ با برابر صورت يك و درغيراين با سرمايه) موجود باشد برابر

 طي عملياتي ينقد هاي معيارجريان انحراف CFO_STD؛ ها ها به كل دارايي كل بدهي
 ها. تقسيم بر مجموع داراييساله  پنج دوره
 
 هاي توصيفي  آماره:  هاي تحقيقافتهي

در سه نمونه تحت بررسي در ) يهاي توصيفي متغيرهاي تحقيق (وابسته و كنترلآماره
اي  هاي توصيفي متغيرها را براي نمونه )، آماره2) نگاره (1) ارائه شده است. ستون (2( نگاره
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اي از گزارشگري مالي متقلبانه  ها به عنوان نشانه تجديد ارائهدهد كه در آن تمامي  نشان مي
ها، اختالف  شود بر اساس نتايج آزمون مقايسه تفاوت گونه كه مشاهده مي است. همان

كننده سود تقسيمي (ميانگين  هاي توزيع معناداري بين ميانگين تجديد ارائه در گروه شركت
) 790/0كنند (ميانگين =  امداران تقسيم نميهايي كه سود بين سه ) و گروه شركت810/0= 

 وجود ندارد. اين نتايج براي سطح توزيع سود (به عنوان متغير مستقل) نيز مشابه است. 
با اين وجود، در خصوص متغيرهاي كنترلي، تفاوت معنادري بين ميانگين آنها در اين 

توزيع كننده سود  هاي ها وجود دارد كه نشان از وجود تفاوت در خصوصيات شركت گروه
دهد،  )، نتايج نشان مي2001هاي ديگر گروه دارد. مشابه فاما و فرنچ ( در مقايسه با شركت

]. 14تري هستند و سودآورترند [ هاي بزرگ كننده سود، شركت هاي توزيع شركت
كننده سود، اهرم مالي  هاي توزيع )، شركت2011همچنين، مشابه تحقيق تانگ و ميائو (

]. اين نتايج در هر 7تر است [ هاي نقدي  آنها كوچك رند و نوسانات جريانكوچكتري دا
 دو حالت توزيع يا عدم توزيع سود نقدي و سطح توزيع نقدي مشابه است.

است كه بر اساس  اي ارائه شده هاي توصيفي مربوط به نمونه )، آماره2) نگاره (2ستون (
ها در دو گروه متقلبانه و غيرمتقلبانه ها، گزارشگري مالي آن بيني مدل دستيابي به پيش

دهد، ميانگين گزارشگري مالي متقلبانه  گونه كه نتايج نشان مي است. همان بندي شده طبقه
كنند  هايي كه سود توزيع نمي كنند، در مقايسه با شركت هايي كه سود توزيع مي در شركت

ست آمده در مورد كمتر است و اين تفاوت از نظر آماري معنادار است. نتايج به د
متغيرهاي كنترلي اين نمونه، مشابه نتايجي است كه در نمونه نخست تحقيق به آن اشاره 

 شد. 
است.  ) ارائه شده2) نگاره (3آماره توصيفي نمونه تجديد ارائه افزايشي، در ستون (

ينده شود، اختالف معناداري بين متغير تجديد ارائه (به عنوان نما گونه كه مشاهده مي همان
 شود. كيفيت نامطلوب سود) در دو گروه تقسيم سود و عدم تقسيم سود مشاهده نمي

 
 
 
 
 
 



 
 

 ها سود در نمونه يعتوز  و نسبت يميدر سطح پرداخت و عدم پرداخت سود تقس يرهامتغ يفي): آمار توص2نگاره (

 
 )1ستون (

 تجديد ارائه در مقابل عدم تجديد ارائه
 )2ستون (

 مقابل گزارشگري مالي غير متقلبانهگزارشگري مالي متقلبانه در 

 )3ستون (
تجديد ارائه افزايشي در مقابل تجديد ارائه كاهشي و عدم 

 تجديد ارائه
 آزمون  عدم تقسيم سود  تقسيم سود   متغير

 
 ميانگين

 
 ميانه

انحراف  
 معيار

 
 ميانگين

 
 ميانه

انحراف  
 معيار

تفاوت  
 )1ميانگين(

 

F F F F F  790/0  0  407/0  810/0  0  390/0  020/0-  
F FF F  493/5  425/5  642/0  119/5  025/5  099/1  **374/0  
F F F  124/0  108/0  136/0  131/0-  025/0  847/0  **255/0  
F FF  305/0  0  460/0  281/0  0  451/0  024/0  
F F F  665/0  666/0  204/0  967/0  863/0  469/0  **302/0-  

F  FFF F F F  082/0  067/0  068/0  128/0  079/0  157/0  **046/0-  
 
 

  متغير

 نسبت توزيع سود باال 
 %)25تر از (بزرگ

  نسبت توزيع سود پايين 
 %)25تر از  (كوچك

 
 آزمون

 
 ميانگين

 
 ميانه

انحراف  
 معيار

 
 ميانگين

 
 ميانه

انحراف  
 معيار

تفاوت  
 )1ميانگين(

 

F F F F F  800/0  0  397/0  810/0  0  389/0  010/0  
 F FF F  488/5  425/5  663/0  387/5  334/5  805/0  **101/0  
 F F F  148/0  124/0  143/0  019/0  063/0  480/0  **129/0  
FFF  290/0  0  454/0  316/0  0  465/0  026/0-  

F F F  632/0  644/0  155/0  792/0  740/0  351/0  **16/0-  
F FFFF F F  084/0  068/0  076/0  093/0  067/0  097/0  *009/0-  

 

آزمون   عدم تقسيم سود  تقسيم سود
تفاوت 
 )1ميانگين(

 ميانگين
 

 ميانه
انحراف  

 معيار
 

 ميانگين
 

 ميانه
انحراف  

 معيار
  

773/0  1  445/0  881/0  1  323/0  **108/0-  
592/5  486/5  720/0  149/5  327/5  107/1  **443/0  
118/0  099/0  138/0  237/0-  031/0  226/1  **355/0  
270/0  0  444/0  373/0  0  486/0  *103/0-  
659/0  661/0  193/0  876/0  837/0  408/0  **217/0-  
083/0  068/0  065/0  125/0  080/0  144/0  **042/0-  

 نسبت توزيع سود باال
 %)25تر از (بزرگ

  نسبت توزيع سود پايين 
 %)25تر از  (كوچك

 
آزمون 
تفاوت 
 )1ميانگين(

 ميانگين
 

 ميانه
انحراف  

 معيار
 

 ميانگين
 

 ميانه
انحراف  

 معيار
  

829/0  1  376/0  893/0  1  308/0  **064/0-  
622/5  494/5  747/0  441/5  425/5  820/0  **181/0  
141/0  116/0  167/0  0004/0  064/0  631/0  **1406/0  
253/0  0  435/0  317/0  0  466/0  *064/0-  
626/0  637/0  155/0  754/0  723/0  294/0  **128/0-  
086/0  068/0  075/0  089/0  070/0  084/0  003/0-  

 

آزمون تفاوت   عدم تقسيم سود  تقسيم سود
 )1ميانگين(

 ميانگين
 

 ميانه
انحراف  

 معيار
 

 ميانگين
 

 ميانه
انحراف  

 معيار
  

717/0  0  454/0  783/0  0  412/0  066/0-  
604/5  510/5  693/0  334/5  341/5  880/0  **27/0  
119/0  099/0  140/0  015/0-  037/0  262/0  **134/0  
278/0  0  448/0  415/0  0  497/0  **137/0-  
658/0  657/0  194/0  960/0  867/0  487/0  **302/0-  
082/0  068/0  065/0  117/0  080/0  122/0  **035/0-  

 نسبت توزيع سود باال
 %)25تر از (بزرگ

 نسبت توزيع سود پايين 
 %)25تر از  (كوچك

 

آزمون تفاوت 
 )1ميانگين(

 ميانگين
 

 ميانه
انحراف  

 معيار
 

 ميانگين
 

 ميانه
انحراف  

 معيار
  

768/0  0  423/0  790/0  0  408/0  022/0-  
647/5  528/5  726/0  487/5  469/5  694/0  **16/0  
148/0  116/0  119/0  051/0  069/0  189/0  **097/0  
268/0  0  444/0  322/0  0  468/0  054/0-  
627/0  637/0  152/0  764/0  717/0  323/0  **137/0-  
084/0  068/0  070/0  087/0  070/0  077/0  003/0-  
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 نتايج آزمون اوليه
هاي داخلي، در گام  هش براي افزايش قابليت اطمينان نتايج تحقيق، مشابه ساير پژو

تجديد ارائه، رابطه بين سياست تقسيم هاي منتج به  نخست بدون توجه به داليل و انگيزه
) به اين Fraudشود. متغير وابسته ( ها و گزارشگري مالي متقلبانه آزمون مي سود شركت

هاي مالي خود را  شود كه اگر شركت در طي دوره مالي، صورت صورت تعريف مي
يج ك و در غير اين صورت برابر با صفر است. نتايبرابر با  Fraudتجديد ارائه كند، 

برآورد مدل لوجستيك با متغيرهاي مستقل توزيع سود و سطح سود تقسيمي به ترتيب در 
هاي  است. در صورتي كه تجديد ارائه صورت ) ارائه شده3) در نگاره (2) و (1هاي ( ستون

مالي نشان دهنده گزارشگري مالي متقلبانه باشد و سياست تقسيم سود شركت حاوي 
ارشگري مالي شركت باشد، بايد ضريب برآوردي براي اطالعاتي در خصوص كيفيت گز

 ) منفي و معنادار باشد.DIVسياست تقسيم سود (
 ): رگرسيون لوجستيك نمونه تجديد ارائه در مقابل عدم تجديد ارائه3نگاره (

   
 )1ستون (

  توزيع يا عدم توزيع سود
 )2ستون (

 سطح توزيع سود

 معناداري ضريب  معناداري ضريب  بيني عالمتپيش متغير

 154/0 897/0  113/0 039/1  -+/ مقدار ثابت
DIV -  239/0- 324/0  070/0- 638/0 
SIZE -  157/0 141/0  143/0 170/0 
ROA /+-  140/0- 616/0  151/0- 581/0 
FIN /+-  **310/0- 036/0  **315/0- 034/0 
LEV /+-  429/0- 146/0  364/0- 203/0 

CFO_STD +  **672/2 034/0  **713/2 031/0 
 821/12) 046/0(  605/13) 034/0(  دو (معناداري) -آماره كاي

 5/81  5/81  بندي الگودرصد صحت طبقه
 983/5) 649/0(  017/8) 432/0(  نيكويي برازش الگوي  شاخص

 % معنادار10% و 5**، * به ترتيب در سطح خطاي 

 
دهد، ضرايب براوردي براي متغير  )، نشان مي3گونه كه نتايج ارائه شده در نگاره ( همان

تقسيم سود، در رگرسيون لوجستيك برآوردي، مطابق انتظار، منفي است اما از لحاظ 
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هاي انجام گرفته در داخل  باشد. به عبارت ديگر، همانند ساير پژوهش آماري معنادار نمي
تجديد ارائه به عنوان معيار كيفيت گزارشگري مالي استفاده  كشور، در زماني كه از

هاي تقسيم سود شركت رابطه  توان بين كيفيت گزارشگري مالي و سياست شود، نمي مي
) و 1392هاي تحقيقات پيشين، ازجمله برزده ( معناداري مشاهده كرد. اين نتايج با يافته

ن تقسيم سود و تجديد ارائه ) كه نتوانسته است بي1388علوي طبري و همكاران (
 ].2و  1اي بيابد، سازگار است [ هاي مالي رابطه صورت

 رابطه بين گزارشگري مالي متقلبانه و سياست تقسيم سود شركت نتايج آزمون
توان گزارشگري مالي متقلبانه  تمركز اصلي اين تحقيق، بر شرايطي است كه مي

حاصل از براورد رگرسيون لوجستيكي را نشان )، نتايج 4ها را تعيين نمود. نگاره ( شركت
دهد كه متقلبانه يا غير متقلبانه بودن گزارشگري مالي شركت به عنوان متغير وابسته  مي

شد، ضريب برآوردي براي متغيرهاي نشان دهنده سياست  بيني مي گونه كه پيش است. همان
في و از نظر آماري تقسيم سود، براي هر دو حالت توزيع سود و سطح سود تقسيمي، من

كنند و يا بخش قابل توجهي  هايي كه سود توزيع مي معنادار است. به اين معني كه شركت
كنند، با احتمال كمتري اقدام به گزارشگري مالي  از سود خود را بين سهامداران تقسيم مي

قسيمي كه دهنده بودن سود ت نمايند.اين يافته با هر دو فرضيه نمايندگي و آگاهي متقلبانه مي
ها و كيفيت گزارشگري مالي حمايت  رابطه مثبت و معناداري بين تقسيم سود شركت

 كند، سازگار است. مي
)،تأمين مالي ROAها ( )، بازده داراييSIZEهاي كنترلي اندازه شركت ( همچنين متغير

نقد  معيارجريان انحراف  ) رابطه منفي و معنادار و متغيرLEV) و اهرم مالي (FINخارجي (
) رابطه مثبت و معناداري با گزارشگري مالي متقلبانه دارند. به اين CFO_STDعملياتي(

هاي نمايندگي را بكاهد تواند هزينهتر اهرم مالي و اندازه شركت مي معني كه مقادير بزرگ
) 2004طلبانه مديران شود. بر اساس شواهدي كه بارتون و وايمر (و مانع رفتارهاي فرصت

ها ي مديران جهت گزارشگري با كيفيت باال با افزايش ميزان بدهيكنند انگيزه ارائه مي
نقد عملياتي مطابق تفسير  ]. همچنين عالمت متغير انحرافمعيارجريان15يابد [ افزايش مي

) مثبت است، به اين معني كه در زمان كاهش 2007ارائه شده توسط هريبار و نيكولز (
يافته و كيفيت گزارشگري   اتي، مديريت سود نيز كاهشهاي نقدي عملي نوسانات جريان

 ].16يابد [ افزايش مي مالي
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 ): نتايج رگرسيون لجستيك نمونه گزارشگري مالي متقلبانه در مقابل غير متقلبانه4نگاره (

   
)1( 

  پرداخت يا عدم پرداخت سود
)2( 

 سطح پرداخت سود

 معناداري ضريب  معناداري ضريب  بينيپيش متغير

 408/0 790/0  226/0 186/1  -+/ مقدار ثابت

DIV -  **865/0- 012/0  **568/0- 026/0 
SIZE -  *299/0- 059/0  **327/0- 039/0 

ROA /+-  **832/1- 034/0  **739/1- 016/0 
FIN /+-  *524/0- 078/0  *502/0- 089/0 
LEV /+-  *933/0- 095/0  *893/0- 099/0 

CFO_STD +  **545/2 046/0  **029/3 019/0 
 673/35) 000/0(  411/36) 000/0(  دو (معناداري) -آماره كاي

 8/86  8/86  بندي الگودرصد صحت طبقه
 917/10) 206/0(  680/8) 370/0(  نيكويي برازش رگرسيون  شاخص

 % معنادار10% و 5**، * به ترتيب در سطح خطاي 

 
 هاي اضافي  نتايج آزمون

است در مواردي كه مديريت سود با افزايش  آنجا كه در ادبيات تحقيق تاكيد شدهاز 
اين  ت بيشتر است، دريدرآمد شناسايي شده همراه است، احتمال بروز رفتار متقلبانه مدير

كه تجديد ارائه افزايشي را نشان دهنده   بخش نتايج برآورد رگرسيوني ارائه شده
است. نتايج حاصل از برآورد اين مدل رگرسيون  ردهگزارشگري مالي متقلبانه تلقي ك

 است. ) ارائه شده5لوجستيك در نگاره (
دهد، ضريب برآوردي  ) نشان مي5) نگاره (1گونه كه نتايج مربوط به ستون مدل ( همان

% معنادار 95) در سطح اطمينان DIVدهنده توزيع وسطح توزيع سود سهام ( براي متغير نشان
است. اما عالمت آن بر خالف انتظار، مثبت است. عالمت مثبت ضرايب برآوردي براي 

هاي موجود در نمونه تجديد ارائه افزايشي، در  اين متغير به اين معناست كه گروه شركت
خالف جريان نمايند. اين يافته بر  ها، بيشتر اقدام به توزيع سود مي مقايسه با ساير شركت

مشخصي از ادبيات تحقيق است كه هر گونه افزايش در اقالم تعهدي اختياري مديريت را 
]. زيرا بر اساس نتايج به دست آمده، 13كنند [ طلبانه تلقي مي نوعي مديريت سود فرصت
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باشند. يعني سود اين  ها قادر به توزيع سود بين سهامداران خود مي اين گونه شركت
 فيت الزم برخوردار است. ها از كي شركت

هاي افزايشي در گروه غير متقلبانه  بندي تمامي تجديد ارائه اين نتيجه، از عدم طبقه
انتقال اطالعات  هاي منجر به تجديد ارائه، بر يزهكند. در شرايطي كه انگ حمايت مي

گذاران مبتني است، افزيش تصنعي سود در دوره جاري نشان  خصوصي مديريت به سرمايه
هنده چشم انداز مطلوب مديريت نسبت به آينده است و بنابراين، توزيع سود به د

كند. به طور كلي، نتايج ارائه شده در نگاره  گذاران اين پيام مديريت را تقويت مي سرمايه
)، حكايت از اين موضوع دارد كه كاهشي يا افزايشي بودن اعمال اختيار از سوي 5(

ها به دست  در خصوص كيفيت گزارشگري مالي شركتمديريت، معيار چندان مناسبي 
 دهد. نمي

 ): رگرسيون لجستيك نمونه تجديد ارائه افزايشي5نگاره (

   
 )1ستون (

پرداخت يا عدم پرداخت سود 
 سهام

 
 )2ستون (

 سطح پرداخت سود تقسيمي

 معناداري ضريب  معناداري ضريب  بينيپيش متغير

 005/0 606/2**  068/0 814/1*  -+/ مقدار ثابت
DIV -  **743/0 040/0  **563/0 009/0 
SIZE -  **346/0- 013/0  **340/0- 015/0 
ROA /+-  512/0- 572/0  573/0- 528/0 
FIN /+-  103/0- 651/0  134/0- 552/0 
LEV /+-  **283/1 040/0  *037/1 095/0 

CFO_STD +  662/0- 664/0  693/0- 647/0 
 007/15) 020/0(  903/18) 004/0(  (معناداري) دو -آماره كاي

 6/77  6/77  بندي الگودرصد صحت طبقه
نيكويي برازش   شاخص

 رگرسيون
 )460/0 (732/7  )698/0 (547/5 

 % معنادار10% و 5**، * به ترتيب در سطح خطاي 
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 گيرينتيجه
متقلبانه بررسي هاي تقسيم سود وگزارشگري مالي  در تحقيق حاضر رابطه بينسياست

هاي مالي را نشانه  هاي صورت است. بر خالف تحقيقات پيشين كه تمامي تجديد ارائه شده
هاي ناشي از  اند، در اين تحقيق تنها تجديد ارائه كيفيتي گزارشگري مالي دانسته بي

-افتهياست.  طلبانه به عنوان گزارشگري مالي متقلبانه در نظر گرفته شده هاي فرصت انگيزه
هايي كه اقدام به توزيع سود بين سهامداران خود  دهد، شركتهاي تحقيق نشان مي

كنند، با احتمال كمتري  نمايند و همچنين بخش قابل توجهي از سود خود را توزيع مي مي
 نمايند.  اقدام به گزارشگري مالي متقلبانه مي

وانستند بين تجديد اين يافته، نشان داد كه چرا در تحقيقات داخلي پيشين، محققان نت
و  1ها رابطه بيابند [ هاي تقسيم سود شركت ارائه به عنوان معياري از كيفيت سود و سياست

شده در بورس اوراق بهادار تهران، هاي پذيرفتهاي از شركت ]. از آنجا كه بخش عمده2
ناداري كنند، لذا اين تحقيقات نتوانستند رابطه معهاي مالي خود را تجديد ارائه ميصورت

يابند. نتايج تحقيق حاضر بر درستي اين موضوع  ها بين تجديد ارائه و تقسيم سود شركت
توان تجديد ارائه را به عنوان معياري از كيفيت نامطلوب  صحه گذاشت كه تنها زماني مي

هاي متقلبانه مديريت باشد.صرف  گزارشگري مالي مد نظر قرار داد كه ناشي از انگيزه
 ا افزايشي بودن محتواي تجديد ارائه دليلي بر گزارشگري مالي متقلبانه نيست.تجديد ارائه ي

هاي تقسيم سود باكيفيت گزارشگري مالي رابطه دارد از مبناي  اين ديدگاه كه سياست
تئوريك (فرضيه محتواي اطالعاتي سود نقدي) برخوردار است و نتايج آزمونهاي تحقيق 

دهد كه سود تقسيمي . به طوركلي اين نتايج نشان ميكندنيز چنين ديدگاهي را تأييد مي
  يك پتانسيل مطلوبي در ارتباط با كيفيت سود دارد.

 هاي تحقيقمحدوديت
هاي مالي، از  هاي مديريت در تجديد ارائه صورت در اين تحقيق، براي تعيين انگيزه

از لحاظ مباني است.  شود، استفاده شده بيني سود هر سهم كه توسط مديريت ارائه ميپيش
شد. با اين  بيني تحليل گران مالي به عنوان معيار استفاده مينظري بهتر آن بود كه پيش

بيني وجود، نبود پايگاه اطالعاتي در اين خصوص در بازار سرمايه ايران، استفاده از پيش
 سازد.  گران مالي را ناممكن مي تحليل
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