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تاثیر درآمدهاي تاریخی و الگوهاي تقسیم سود بر محتواي 
  اطالعاتی سودهاي تقسیمی در زمان کاهش درآمدها

  چکیده
هاي پرداخت سود براي افزایش کیفیت و اثربخشی ها به دنبال یکنواختی رویهشرکت

اطالعات هستند. در این مقاله تاثیر درآمدهاي تاریخی و الگوهاي تقسیم سود بر محتواي 
اطالعاتی سودهاي تقسیمی در زمان کاهش درآمدها، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج این 

هاي پرداخت سود تاریخی دارند که مدیران تمایل به یکنواختی سیاست دهدمطالعه، نشان می
هاي میلی ریشه در سیاستاما، تمایلی به کاهش سودهاي تقسیمی ندارند، به نحوي که این بی

ها با زیان یا کاهش درآمد مواجه هستند، الگوهاي پرداختی گذشته دارد. هنگامی که شرکت
) اطالعات مربوط به تقسیم سود صرف نظر از 1(م سود: مدت سودهاي تاریخی و تقسی بلند

هاي ) نقش شناسایی سودهاي قانونی در تصمیم گیري2(سودهاي آینده را تقویت کرده و 
  دهند.مربوط به سیاست تقسیم سود را افزایش می

الگوهاي تقسیم سود، سودهاي تاریخی، سیاست پرداخت سود، محتواي  واژه هاي کلیدي:
  گذارانتصمیمات سرمایهاطالعاتی ، 
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  ) مقدمه1
براي تهیه گزارشهاي مالی به روش نوین، سود به عنوان شاخصی از عملکرد شرکت مورد 

سودهاي گذشته و الگوهاي تقسیم سود پیش فرض، نقش مهمی را در  گیرد.توجه قرار می
توجه به الگوهاي کنند. با ایفا می اطالعات فراهم شده بوسیله تغییر در سیاست تقسیم سود

تقسیم سود و سودهاي گذشته، تاکنون در هیچ تحقیقی ارتباط بین با ارزش بودن اطالعات و 
هاي اصلی تغییر سیاست تقسیم سود را، در زمان کاهش درآمدها، آزمون نشده است. هدف

 گزارشگري سود عبارتند از: الف) استفاده از سود به عنوان معیار سنجش کارایی مدیریت، ب)
بینی آینده شرکت و یا سود قابل تقسیم در آینده و هاي سود تاریخی براي پیشهدف استفاده از

هاي شرکت در تحقق اهداف ج) استفاده از سود به عنوان معیاري براي سنجش میزان موفقیت
  خود.

استاندارد مفاهیم حسابداري مالی شماره یک بر اساس این فرض قرار دارد که سود 
هاي نقدي بینی جریانتوان براي پیشیار مناسبی از عملکرد شرکت است و میحسابداري مع

هاي پیاپی ثابت بماند، آینده از آن استفاده کرد. اگر سرمایه بکار گرفته شده در شرکت در سال
توان سودهاي جاري توان براي تعیین کارآیی از عدد سود استفاده کرد و میدر این حالت می
  ته مقایسه کرد.را با سودهاي گذش

هاي تازه تاسیس که براي بار اول متحمل زیان می شوند اما سود تقسیمی را کاهش شرکت
هاي تازه تاسیس که سودهاي دهند، در حال بازیابی منافع مثبت هستند. در مقابل شرکتنمی

هاي پس از بنابراین، زیان دهند.دهند به گزارش کردن زیان ادامه میتقسیمی را کاهش می
 .[31]جریان مثبت درآمد و سود تقسیمی، شاخصی نامطمئن از درآمدهاي آینده هستند 

  ) مبانی نظري2
تغییرات سودهاي تقسیمی نیازمند اطالعات بیشتري است و این اطالعات نیز همان سودهاي 
تقسیمی و سودهاي تاریخی هستند. الگوهاي سود و سودهاي تقسیمی خصوصیات ارزشی 
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گیري هاي تصمیماند. بنابراین، بر سیاستا دارند و بوسیله بازار ارزش گذاري شدهشرکت ر
شوند. به همین دلیل، اثر گذارند. بخصوص زمانی که این الگوها تجزیه میمدیریت تاثیر می

سودهاي تاریخی و سود تقسیمی در زمان کاهش درآمدها بر محتواي اطالعاتی سودها بررسی 
رسد الگوهاي افزایش سود و سود تقسیمی با پاداش هاي بیشتر بازار می قرار گرفت. به نظر

تمرکز مدیران بر ثابت نگه داشتن یا افزایش سودها، صرف نظر از سودهاي  .[2]مرتبط است 
هاي تقسیم غیر منتظره در رابطه با هموارسازي سودهاي تقسیمی است و در انحراف از سیاست

. با توجه به این که مدیران متمایل به تجزیه [27,25,29,3,12] سود ایجاد شده تردید دارند
اي هاي منظم سود هستند، کاهش در سود تقسیمی نشانهتعهدات در دست اجرا به صورت توزیع

   [8,23]. قابل اتکا است از این که مدیران انتظار دارند سودآوري شرکت کاهش یابد
ب از کاهش سود تقسیمی در رابطه با سودهاي مند به اجتنابا توجه به این که مدیران عالقه

تاریخی هستند، بنابراین، الف) کاهش در سود تقسیمی نیازمند اطالعات بیشتري در رابطه با 
سودهاي آینده با استفاده از جریان درآمدها و سودهاي تاریخی است و ب) در حالتی که انتظار 

رود مشکالت مربوط به سود موقتی نبوده و ادامه داشته باشد، وقفه در تقسیم سود تنها زمانی می
  .[21]تعهد می شود که کاهش در سودها ناچیز باشد 

و این موضوع  [20] شناسایی درآمدهاي ناچیز یا زیان، منبع عدم تقارن اطالعاتی است
. تغییرات [8,5] سازدتر مینقش سودهاي تقسیمی را در توصیف سودهاي آینده پررنگ

ي پرداخت سود باال باشد، منبع اطالعاتی بهتري است سیاست تقسیم سود زمانی که هزینه
بر است ها خیلی هزینهزیرا سودهاي تقسیمی پرداختی براي بعضی از شرکت، [32,22]
عات تاکید اصلی بر اثبات تاثیر درآمد منفی بر روي تصمیم پرداخت سود و اطال. [18,29]

تجربی ایجاد شده بوسیله کاهش در سود تقسیمی مربوط به درآمدهاي آینده است. در مواجهه 
با کاهش درآمد، توانایی درآمدهاي جاري براي نشان دادن درآمدهاي آینده تنها به کیفیت 

) یکنواختی 2() سیاست تقسیم سود و 1(توان، سود بستگی ندارد، بلکه با بکارگیري آن می
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ایجاد درآمدهاي مثبت و توزیع آنها به شکل سود نقدي، را بررسی کرد. به دلیل این شرکت در 
که مدیران مایل به تقسیم سود مربوط به درآمدهاي قبلی هستند، احتمال کاهش سود احتماال 

رود اهمیت مرتبط با مشکالت درآمدي مورد انتظار است، و به این معنی است که، انتظار می
افی محتواي اطالعاتی بیشتري در توصیف احتمال کاهش پرداخت سود کاهش درآمدهاي اض

  تقسیمی قبل از کاهش درآمدها داشته باشد.
سیاست تقسیم سود، صرف نظر از الگوهاي درآمدي و تقسیم سود، در توصیف درآمدهاي 

بوسیله سودهاي تقسیمی   آینده داراي محتواي اطالعاتی است، اما اطالعات تجربی ایجاد شده
ي این است که، داري در شرکت هاي تازه تاسیس بیشتر است و نشان دهندهه طور معنیب

تغییرات در سیاست تقسیم سود توانایی درآمدهاي جاري را در پیش بینی درآمدهاي آینده با 
  توجه به الگوهاي تاریخی درآمد و سود، افزایش می دهد.

که کاهش در سود با توجه به کاهش یا توان نشان داد با استفاده از یک تحلیل منطقی می
هاي با پایداري کمتر، داراي هاي پایدار نسبت به شرکتقطع پرداخت سود براي شرکت

محتواي اطالعاتی بیشتري است. کاهش در سود بیانگر این است که شناسایی درآمدهاي پایین 
خالف مشکالت مالی  شود، برمرتبط با ادامه فعالیت که احتماال قطع تقسیم سود را باعث می

زودگذر است. زمانی که کاهش درآمد شامل تجزیه درآمدهاي ثابت به الگوهاي یکنواخت 
هاي مربوط به سیاست تقسیم سود بیانگر درآمدها و سودهاي تاریخی است، اثر آن بر تصمیم

ها، هنوز مشخص ي تحقیقات صورت گرفته در طول این سالرغم حجم گستردهعلی است.
ت که چگونه تغییر در سیاست تقسیم سود چشم انداز مربوط به درآمدهاي آینده را نشده اس
دهد. اگرچه به طور عام پذیرفته شده است که سیاست تقسیم سود اطالعات را به نشان می
 کندکند، اما مطالعات اخیر این حقیقت را به طور شفاف بیان نمیگذاران منتقل میسرمایه

[1,3,29].  
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اي اظهار داشتند، با توجه به این که درآمدها و سودهاي جاري وسیله همکاراندي آنجلو و 
عادي جاري داراي محتواي بینی درآمدهاي آینده هستند، سودهاي غیرجایگزین براي پیش

هایی که پس از ثبت درآمدها و سودهاي مثبت اطالعاتی بیشتري هستند. براي نمونه، شرکت
شوند. اگر یک شرکت سیاست تقسیم سود بلند مدتی زیان می براي یک دوره ده ساله، متحمل

گذاران احتماال تغییر در نرخ سود را به عنوان تغییر در عقاید مدیریت را در پیش بگیرد، سرمایه
  .[26] کنندي شرکت تفسیر میي عملکرد آیندهدرباره

ر سود را اعالم هاي سودآور کاهش دکنند، زمانی که شرکتدي آنجلو و همکاران بیان می
کنند، تغییرات در تقسیم سود به طور قابل اتکایی به عنوان یک سیاست سنجیده (نسبت به می

شود هاي شکل گرفته قبلی براي ثابت نگه داشتن سود تقسیمی) در نظر گرفته میتداوم سیاست
تقسیمی توان گفت که تغییرات سود که مدیریت آن را تغییر داده است. افزون بر این، می

کند که بوسیله  درآمدهاي ي سود فراهم میي چشم اندازهاي آیندهاطالعات تجربی درباره
شود. این بحث داللت بر این موضوع دارد که تغییرات در سود تقسیمی زمانی جاري ایجاد می

شوند، که کاهش در درآمدها با توجه به درآمدهاي ناپایدار و وقایع مربوط به سود شناسایی می
شود. با وجود این که دي آنجلو و به عنوان یک تغییر ساختاري مورد انتظار در نظر گرفته می

کنند که ارتباط مثبتی بین محتواي اطالعاتی سودها و درآمدهاي تاریخی و همکاران بیان می
  الگوهاي تقسیم سود وجود دارد، اما این موضوع به طور کامل اثبات نشده است.

شود، و گذاران تعیین میتاریخی تقسیم سود توسط مدیران و سرمایهیکنواختی الگوهاي 
گذارد. زیرا بعضی از گذار اثر میگیري و انتظارات سرمایههاي تصمیماین یکنواختی بر سیاست

کند، خصوصیات شرکت مانند رشد و الگوها که مسیر رشد را در طول زمان منعکس می
ها و درآمدهاي جاري کاهش گیرد. بنابراین، زیانمیریسک، بدون احتماالت مربوط را در بر 

پیوندد و این حالت زمانی به وقوع می [20,14] اي از عملکرد ضعیف آینده استیافته نشانه
  .[2] که کاهش در درآمدها شامل تجزیه الگوهاي ثابت یا تصاعدي درآمدهاي قبلی است
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ي ید بتواند سودآوري آیندهیابد، سیاست تقسیم سود بازمانی که درآمدها کاهش می
هاي با پایداري کمتر، بهتر ي سود را نسبت به شرکتهاي سودآور و پرداخت کنندهشرکت

ي درآمدهاي تاریخی کاهش در درآمد را به عنوان نشان دهد، زیرا: الف) الگوهاي ایجاد شده
-ت پیروي میدهند (براي نمونه، زیان از یک ترکیب درآمدي مثبوضعیتی غیرعادي نشان می

کند، یا کاهش در درآمد ناشی از یک رشته درآمدهاي ثابت یا افزایشی است) و ب) کاهش 
درآمد بیانگر این است، در شرکتی که سود تقسیمی آن کاهش یافته است، توانایی درآمدهاي 

بنابراین، با کاهش در درآمدها،  .[8]یابد بینی درآمدهاي آینده افزایش میجاري براي پیش
بینی درآمدهاي آینده افزایش سیاست تقسیم سود باید توانایی درآمدهاي جاري را در پیش
  دهد و این بیانگر تاریخچه الگوهاي تاریخی سود و درآمد است.

هاي ي شرکتي عملکرد آیندههاي نامساعدي دربارهي نشانهکاهش سود در برگیرنده
پایدار نسبت به ناپایدار است. فرض بر این است که مدیران مایل به تعهد کاهش در سود مرتبط 

هاي رخ بنابراین، زیان. [25,29,23,3,11]با سودهاي تاریخی و الگوهاي تقسیم سود هستند 
ي وجود مشکالت درآمدي براي شرکت هاي تري دربارهداده و کاهش در سود باید نشانه قوي

  ر در مقابل ناپایدار باشد.پایدا
ارتباط مطرح شده بین کاهش سود، مشکالت مداوم درآمدها، درآمدهاي تاریخی و 
الگوهاي تقسیم سود، باید در ارتباط بین کاهش درآمدهاي جاري و احتمال کاهش سود 

ي اقالم تقسیمی نیز منعکس شود، و آن زمانی است که شناسایی درآمدهاي پایین نتیجه
زودگذر نیست بلکه ناشی از عدم کارایی ساختاري است که به طور منظم باعث غیرعادي 

شود و سپس درآمدهاي معوق کاهش یافته و در نهایت احتمال کاهش سود حذف درآمدها می
یابد (مثل درآمدهاي قبل از اقالم خاص و غیر مترقبه). افزون بر این، بیان تقسیمی افزایش می

ي درآمدها و سودهاي تاریخی، بلند هش سود زمانی که تاریخچهشد که تمایل مدیریت به کا
باشد، بیشتر بوده و محتواي اطالعاتی بیشتري مدت بوده و شرکت داراي سودهاي معلق می



8 

 

هاي ناپایدار دارد. از سوي دیگر، براي کاهش یا حذف سودهاي پرداختی در مقایسه با شرکت
رآمد آنها کاهش یافته است، اهمیت درآمدها باید اند یا دهایی که متحمل زیان شدهدر شرکت

اثر بیشتري بر احتمال کاهش سود در الگوهاي تاریخی درآمدها و سودهاي پرداختی داشته 
  باشد.

هایی که آنها کنند و زیانپرداخت کنندگان سود به احتمال پایینی زیان را گزارش می
هاي است. دي آنجلو نشان داد که زیانهاي موقتی ناشی از اقالم خاص کنند، زیانگزارش می

پس از یک جریان طوالنی درآمدي قابل اتکا نیستند. به این معنی که بیانگر درآمدهاي آینده 
  .[31] هاي اولیه دارندهاي زیان ده معموال واکنش درآمدي نسبت به زیاننیست، زیرا شرکت

  ي تحقیق ) پیشینه3
نشان داد که ارزش سود حسابداري گذشته که  [7]ي تحقیق دال باکمستر و همکاران نتیجه

ي همین سلسله ي تاریخی اقالم محاسبه شده است توانست ارزش آیندهبر مبناي بهاي تمام شده
بینی از سودها را در مقایسه با مقدار سود گذشته محاسبه شده بر مبناي هزینه جاري، بهتر پیش

ها، وها نسبت به الگوي مبتنی بر سود تعدیل شده، بر مبناي سطح عمومی قیمتکند. این الگ
  برتري دارند .

هایی که جریان درآمدي دریافتند که اعالم کاهش سود در شرکت [13]دیلمن و آپنهیمر 
ها دارند، عاملی براي واکنش منفی بازار نسبت به آنها است. در یکنواختی نسبت به سایر شرکت

هاي دریافتند که یکنواختی تقسیم سود در اعالمیه[15]  ا دابسون و تاوارانکونهمین راست
  مربوط به تغییر سود از ارزش باالیی برخوردار نیست.

نیسیم و زیو شواهدي تهیه کردند که کاهش (افزایش) سود تقسیمی عالمتی براي 
ثابت کردند که ، اما در مطالعات اخیر، گرولن و همکاران [28] درآمدهاي آینده است
کلی، . آلن و می[17] ي این مفروضات، داراي الگوهاي غیرخطی هستندسودهاي نشان دهنده

درتحقیقات خود شواهدي به دست نیاوردند که نشان دهد  ،و الي دي آنجلو و همکاران
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 . هند و لندسمن[1,10,24] تغییرات سود تقسیمی عالمتی مشخص از درآمدهاي آینده است
چاریتو و  به نتایج متضادي دست یافتند. همچنین، [19]ازگی هانلون و همکاران و به ت [18]

اي معکوس وجود دارد، به این نتیجه دست یافتند که بین ریسک و سود تقسیمی رابطه همکاران
  .[6] یابدبه این نحو که با کاهش (افزایش) ریسک میزان سود تقسیمی افزایش (کاهش) می

سی عالیم تقسیم سود پرداخته است که این موضوع با آزمون مطالعات محدودي به برر
محتواي اطالعاتی تغییرات سیاست سود تقسیمی در هنگام کاهش درآمدها یا زیان، صورت 

، یا به طور عام، آنان ارتباط بین سیاست تقسیم سود با کیفیت سود را [8,9,5,21]گرفته است 
ین نتیجه رسیدند که، پرداخت سود زمانی که و در این راستا به ا [27,29,4] بررسی کردند

بر است. بنابراین، آزمون رفتارهاي یابد، هزینهشود یا درآمد کاهش میشرکت متحمل زیان می
ها ممکن است شواهدي را در رابطه با عالیم سود تقسیمی پرداخت سود براي بعضی از شرکت

  آشکار سازد.
در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که، هر چه تعهد به تقسیم سود در  اسکینر و سالتس

تر باشد، اطالعات ارائه شده توسط شرکت مزبور داراي محتواي بیشتري بوده و شرکتی محکم
بیانگر تمایل مدیریت به انجام مداوم این تعهدات است. بنابراین، در مواجهه با زیان، تغییر 

ي این موضوع باشد که، دهندهتواند نشانبه طور قابل اتکایی می متضاد در سیاست تقسیم سود
مشکالت درآمدي در آینده متوقف خواهد شد. چون یکنواختی در سیاست تقسیم سود به 

شود، عنوان ابزاري براي تعهدات بلند مدت مدیران نسبت به سهامداران در نظر گرفته می
 .[16] گیرندمدیران تصمیم به هموارسازي سود می

 گیرينتیجه
کند که، الگوهاي مربوط به درآمدهاي تاریخی و پرداخت سود زمانی اهمیت پیدا می

کنند. با کاهش سود ها براي بار اول کاهش در سود یا توقف پرداخت سود را تجربه میشرکت
خت انتظار میانگین بازده منفی سهام وجود دارد، زیرا بازار براي الگوهاي تاریخی درآمد و پردا
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رسد که شرکت با زیان ها ارزش قایل است. واکنش بازار زمانی به حداکثر میسود شرکت
مواجه شود و به همین دلیل الگوهاي پرداختی سود خود را تغییر دهد. این مکانیزم بازار داراي 

باشد: الف) افزایش محتواي اطالعاتی سودهاي تقسیمی هنگام مواجه شدن با دو اثر می
گذاران دي یا زیان (یا به طور عام، کیفیت پایین درآمدها)، در این حالت سرمایهمشکالت درآم

کنند که نسبت به هایی اعتماد میبا توجه به انتظاراتشان از درآمدهاي آینده، بیشتر به شرکت
هاي زیان ده، داراي سود تقسیمی هستند و ب) ارتباط بین الگوهاي درآمدي و سودهاي شرکت

شود. الگوهاي قابلیت اتکاي زیان همان طور که قبال گفته شد، توسط بازار تعیین میتقسیمی با 
گذاران با توجه به انتظاراتشان از اي که سرمایهایجاد شده قابلیت اتکاي زیان را ، در مرحله
برد. با اعالم کنند، از بین میهاي زیان ده پیدا میدرآمدهاي آینده، اطمینان کمتري به شرکت

هاي تازه تاسیس نسبت به ش یا توقف درسود تقسیمی، نوسانات بازده سهام در شرکتکاه
توان دریافت که، تر بیشتر است. با استفاده از یک تجزیه و تحلیل مقطعی میهاي قدیمیشرکت

کنترلی مربوط به هاي هاي اطالعاتی و رشد شرکت و همچنین جنبهحتی با در نظر گرفتن جنبه
تقسیمی کاهش یافته، تغییر در الگوهاي تاریخی درآمدي و سود تقسیمی، به اهمیت سودهاي 

در سودهاي تقسیمی با هم  ها و کاهششود. زمانی که زیانعنوان یک محدودیت مطرح می
- گذاري الگوهاي تاریخی درآمدي و سود تقسیمی میگذاران اقدام به ارزشرخ دهند، سرمایه

شوند، از الگوهاي تاریخی درآمدي و سود ل متحمل زیان میهایی که براي بار اوکنند. شرکت
هاي تقسیم کنند، بنابراین مجبور هستند که تغییرات نامساعد در سیاستتقسیمی پیروي می

  سودشان را اعالم کنند. 
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abstract 
Companies looking to increase the quality and effectiveness of 

smoothing procedures payout information. In this paper, the 
influence of historical earnings and dividend patterns of information 
content at lower incomes, profits and dividends, has been studied. 
The results of this study suggest that managers tend to have a 
uniform policy of historical dividend payments, however, are not 
reluctant to lower profits and dividends, so that this reluctance is 
rooted in the politics of the past payment. When companies are 
faced with a loss or reduction of earnings, long-term historical 
patterns of margins and profit: (1) Information on dividends, 
regardless of future profits will strengthen and (2) increase the role 
of legal identification of margins in decision-making relating to 
dividend policy. 
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