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)1394بهمن10؛ تاریخ پذیرش:1394شهریور14(تاریخ دریافت:
ها دهند وجه نقد کافی براي تقسیم سود ندارند. اگرچه آنهایی که مدیریت سود انجام میکتشر
ها هاي مالی آنتوانند این پول را قرض بگیرند ولی این کار منجر به موشکافی ناخواسته در صورتمی

دیگران هایی که تقسیم سود سهام دارند کمتر از توان نتیجه گرفت شرکتخواهد شد. بنابراین می
آمیزي که اعالم توانند بر مبناي درآمد اغراقدانند که نمیها میاحتمال دارد مرتکب تقلب شوند زیرا آن

همچنین وجه نقد نگهداري شده در شرکت سهامداران با اطالعات ].11[اند سود تقسیم کنندکرده
تواند منافعی شده نمیپرداختکند اما از وجه نقد برداري از مزایاي شخصی مینهانی را قادر به بهره

دهند قادر هایی که پرداخت سود انجام میحاصل گردد. پس مدیران و سهامداران داراي نهانی در شرکت
سازي دارند. بنابراین سود به کسب مزایاي شخصی کمتري هستند و در نتیجه انگیزه کمتري براي پنهان

. هدف پژوهش حاضر ]14[کاري شده استها با احتمال کمتري دستشده توسط این شرکتگزارش
هاي پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق شرکت	و تقلب در 	رابطه سیاست تقسیم سود 	بررسی 

می باشد. براي این کار نخست ارتباط بین تقسیم سود و تقلب 1391تا 1384هاي بهادار طی سال
است. یر متقلب مقایسه گردیدههاي متقلب و غآزمون شده سپس سیاست تقسیم سود در شرکت

هایی که ها حاکی از آن است که سود تقسیمی با تقلب رابطه معکوس معنادار دارد یعنی شرکتیافته
تقسیم سود سهام دارند کمتر از دیگران احتمال دارد مرتکب تقلب شوند. همچنین رابطه سود شرکت و 

غیر متقلب است بدین معنا که سیاست سود تقسیمی در شرکت هاي متقلب، ضعیف تر از شرکت هاي 
هاي متقلب و غیر متقلب متفاوت است.تقسیم سود در شرکت
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مقدمه
بلعند. یها و بخش خصوصی را مهاي مالی هفت درصد درآمد دولتهاي پیشرفته تقلبهرساله در کشور

هاي وضع در کشورهاي در حال توسعه و بازارهاي نوظهور به مراتب بدتر از این است. بنا بر پژوهش
شده برآوردشده است در این کشورها متقلبان دوازده تا پانزده درصد درآمدهاي بخش عمومی و انجام

کشورهاي در حال شده درهاي کشفبرند. این در حالی است که سهم تقلبخصوصی را به تاراج می
. تقلب نه ]5[هاي تقلب بازیافت پذیر استدرصد است و فقط سهم ناچیزي از زیان15تر از توسعه کم

تواند تأثیرات غیرمالی جدي و شدیدي نیز داشته باشد. تقلبی که مدیریت تنها پر هزینه است بلکه می
ها تماد سهامداران تأثیر بگذارد. شرکتتواند بر روحیه کارمند و اعشود در بلندمدت میارشد مرتکب می

شان هستند تا تأثیر آن بر قیمت سهامشان.وضع از این بیشتر نگران تأثیر تقلب بر شهرت و روابط تجاري
هم بدتر است زیرا تقلب چیزي نیست که خودش از بین برود، یا باید کشف شود و متوقف گردد یا دائماً 

هاي مالی مورد تحریف واقع شوند و اطالعات ها و صورترشدر صورتی که گزا.]6[رشد خواهد کرد
اي را منتقل کنند به تدریج اعتماد ذینفعان به این منابع اطالعاتی از بین خواهد دارانهناقص یا جانب

].5[رفت و همراه با آن اعتبار و سودمندي حرفه حسابداري نیز زیر سؤال خواهد رفت.

چارچوب نظري
تقلب گزارشگري مالی

هاي مالی براي ارائه تصویر نادرست از شرکت؛ مانند بیش عبارت است از تحریف عمدي در نتایج صورت
شده. هاي دزدیدهها و کم نمایی داراییبیش نمایی درآمدها و دارایی، هاها، کم نمایی هزینهنمایی دارایی

اب آن است. پس از آن با این تقلب شامل وجود انگیزه براي ارتکاب تقلب و استفاده از فرصت جهت ارتک
شود. این سه عامل فشار، انگیزه و توجیه پذیر است براي آن منطق تراشی میباور که این رفتار توجیه

هاي فردي، به دهنده اضالع مثلث تقلب است که با اضافه شدن عامل چهارم یعنی قابلیتعقالنی تشکیل
هاي تقلب مورد د براي درك و مدیریت ریسکگردد و به عنوان ابزاري مفیلوزي تقلب تبدیل می

ترین و موثرترین شویم که مهم. اگر مثلث تقلب را در نظر بیاوریم متوجه می]9[گیرداستفاده قرار می
روش بازدارنده از بین بردن ضلع فرصت است. به رغم نقش فشار و سختی در ارتکاب تقلب، در صورتی 

گاه دست به ارتکاب تقلب نخواهند زد. از سویی دیگر، د شد هیچها کشف خواهکه افراد بدانند تقلب آن
توانند مانع کشف تقلب شوند، حتی بدون شرایط فشار و کاري میدر صورتی که افراد بدانند با پنهان

]. براي از بین بردن 9هاي به دست آمده براي ارتکاب تقلب استفاده خواهند کرد[سختی نیز از فرصت
و یا کاهش آن راهکارهاي زیادي پیشنهاد شده است که پرداخت سود تقسیمی فرصت ارتکاب تقلب 

هاست. اصطالح سود تقسیمی معموالً به پرداخت نقدي یا غیر نقدي درآمدهاي شرکت به یکی از آن
شود. سهامدارانش گفته می

د؛ همچنین دهپرداخت سود به سهامداران منابع تحت کنترل مدیران و بالطبع قدرت مدیر را کاهش می
دهد؛ زیرا با پرداخت سود تقسیمی احتمال انتشار احتمال نظارت بازار سرمایه را بر شرکت افزایش می
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گذار، هاي سرمایهیابد و این مسئله باعث بررسی شرکت توسط بانکسهام جدید شرکت افزایش می

.]6[شودکنندگان سرمایه میبورس اوراق بهادار و عرضه
ها هاي متقلب پرداختند. آنبه بررسی سیاست تقسیم در شرکت2011سال کاسکی و هانلون در 

هاي دریافتند که ارتکاب تقلب با تقسیم سود رابطه معکوس دارد و سیاست تقسیم سود در شرکت
شده هاي انجامها و آزمون].  بنابراین با توجه به پژوهش11تواند مشابه باشد[متقلب و غیرمتقلب نمی

توانند سیاست تقسیم سودي مشابه سایر هاي متقلب نمیگونه استدالل کرد که شرکتاینتوان قبلی می
گیري ممکن است حاصل شود : اول اینکه ها داشته باشند. با در نظر گرفتن این فرض، دو نتیجهشرکت

در دانند کهها میکننده سود سهام کمتر از سایرین است (زیرا آنهاي پرداختاحتمال تقلب در شرکت
صورت ارتکاب تقلب، در آینده قادر نخواهند بود سیاست تقسیم سود خود را ادامه دهند). دوم  اگر یک 

شود تغییرات سود کننده سود سهام مرتکب تقلب شود، گزارشگري متقلبانه باعث میشرکت پرداخت
تقسیمی سهام آن شرکت متفاوت از سایرین باشد.

پیشینه پژوهش
تاثیر تولید اطالعات توسط حسابرسان و تحلیلگران مالی 2015و و باربسا در سال بلک، نیلسون، فینهری

هاي را بر مدت کشف تقلب مورد آزمون قرار دادند. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که محتواي گزارش
دهد و حضور تحلیلگران متخصص نیز زمان کشف تقلب حسابرسی مدت زمان کشف تقلب را کاهش می

].10دهد[را کاهش می
دهنده بودن تقسیم سود درباره کیفیت سود در پژوهشی آگاهی2012هی و بوهیو زانگ در سال ون

شده را مورد بررسی قراردادند. نتایج نشان داد که پرداخت سود سهام باعث کاهش انگیزه مدیران گزارش
.]14[اي از کیفیت سود است. گردد چرا که تقسیم سود نشانهکاري سود میدر دست
هاي مالی براي شناسایی عوامل مرتبط با پرسون درباره استفاده از اطالعات صورت2011در سال 

گزارشگري متقلبانه به پژوهش پرداخت. شواهد حاکی از آن بود که اطالعات حسابداري براي شناسایی 
.]16[هاي متقلبانه مفید هستندگزارش

بینی تحریفات بااهمیت شی در ارتباط با پیشپژوه2011دچو، جی، الرسون و اسلوان در سال 
حسابداري انجام دادند. نتایج این پژوهش نشان داد در زمان تحریف کیفیت اقالم تعهدي پایین است و 

هاي خارج از ترازنامه در هاي تأمین مالی و فعالیتگذارد. فعالیتعملکرد مالی و غیرمالی رو به زوال می
ها نسبت به قیمت سهام بسیار حساس هستند. ظاهراً یت این شرکتدوره تقلب بیشتر است و مدیر

.]13[گیرد تا عملکرد بد مالی با سرعت کمتري آشکار شود و ارزش سهام باال بماندتحریفات صورت می
دهندة کیفیت سود انجام دادند. در این پژوهشی درباره عوامل نشان2010دچو، جی و اسچرند در سال 

هاي اند. یکی از این عوامل شاخصعوامل کیفیت سود به سه بخش قابل تقسیمپژوهش مشخص شد که 
هاي مالی، ، تجدید ارائه صورتAAERهاي متقلب خارجی تحریفات سود است که شامل لیست شرکت
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است که تمامی این موارد بر مدیریت سود داللت دارند 1فرآیند کنترل داخلی طبق قوانین ساربنزآگسلی

]12[ .
دهنده بودن سیاست تقسیم سود با توجه به تغییرات درباره آگاهی2009و سالتز در سال اسکینر

کیفیت سود پژوهشی انجام دادند. نتایج حاکی از آن بود که ارتباط بین سود جاري و سود آتی در 
کننده سود سهام هاي پرداختتر از سایرین است و شرکتکننده سود سهام قويهاي پرداختشرکت

ها پایداري بیشتري نسبت به سایر شده توسط آني کیفیت سود باالتري هستند و سود گزارشدارا
.]17[ها دارد و همچنین قادرند سیاست تقسیم سود منظمی در پیش گیرند شرکت

پژوهشی با عنوان الماس تقلب و مسئولیت مدیران و 1393ایمنی، عرب مازار و صمدي در سال 
ها، ها  بیان کردند که مدیریت با تعیین اهداف، سیاستتقلب انجام دادند. آنحسابرسان در پیشگیري از 

ترین رکن در تشخیص، هاي مناسب و انتصاب افراد الیق توان این را دارد که موثرترین و مهمرویه
.]1[پیشگیري و کشف تقلب باشد

زارشگري مالی پرداخت. هاي مالی در کشف تقلب در گبه بررسی توانایی نسبت1389صفرزاده در سال 
هاي جاري، گردش دارایی، هاي داراي نسبت بدهی بیشتر و نسبتنتایج حاکی از آن بودند که شرکت

بازده دارایی، بازده فروش، سود انباشته به دارایی، سرمایه در گردش به دارایی و حاشیه سود عملیاتی 
یشتري به تقلب در گزارشگري مالی تري برخوردارند؛ لذا تمایل بکمتر از وضعیت مالی نامناسب

.]5[دارند
هاي نقد آزاد و سیاست تقسیم به بررسی رابطه بین جریان1388رضوانی، رکابدار و احمدي در سال 

سود پرداختند. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بین وجوه نقد آزاد و سیاست تقسیم سود رابطه مثبت 
.]3[معناداري وجود دارد.

ها را بررسی کردند. نتایج عوامل موثر بر خط مشی تقسیم سود شرکت1388م در سال سعیدي و بهنا
نشان داد سود تقسیمی سال گذشته نیز اثر معکوس و ضعیفی بر سود تقسیمی جاري دارد. همچنین 
سود مورد انتظار رابطه قوي و مثبتی با سود تقسیمی داراست، به صورتی که با افزایش سود مورد انتظار 

.]4[یابدان سود تقسیمی هم افزایش میمیز
هاي تحلیلی در ارزیابی ریسک نامه خود را با بررسی کاربرد روشپایان1385فرید برواري در سال 

ها به هاي مالی به انجام رسانید. نتایج این پژوهش نشان داد که دو نسبت مجموع بدهیتحریف صورت
ل قبل (مالك رشد شرکت) که متغیرهاي حاصل از هاي سال قبل و فروش جاري به فروش سادارایی
موارد به طور %90٫5شده در هاي مالی تحریفبینی خطر صورتهاي مالی هستند، قادر به پیشصورت

.]2[باشنداتکایی میقابل
هاي پژوهش ها و فرضیهپرسش

پرسش مهم است:2این پژوهش به دنباله پاسخ به 

١
Sarbanes Oxley
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شوند؟ دوم: ها مرتکب تقلب میسیم سود باال دارند کمتر از دیگر شرکتهایی که تقاول اینکه: آیا شرکت

هاي غیرمتقلب تواند مشابه سیاست تقسیم سود شرکتهاي متقلب میآیا سیاست تقسیم سود شرکت
باشد؟

ها بتوان به دو براي انجام این پژوهش چهار فرضیه به شرح زیر در نظر گرفته شده تا با آزمون آن
اسخ داد:پرسش باال پ

 پرداخت سود سهام با تقلب رابطه معکوس دارد.1فرضیه :
هاي هاي متقلب ، ضعیف تر از شرکت: رابطه بین سود شرکت و سود تقسیمی در شرکت2فرضیه

اند. مشابهی است که مرتکب تقلب نشده
 از هاي متقلب سود تقسیمی خود را کمتر: در دورة تقلب، در صورت افزایش سود، شرکت3فرضیه

دهند.هاي غیر متقلب افزایش میشرکت
 هاي متقلب سود تقسیمی خود را بیشتر از : در دوره تقلب در صورت کاهش سود، شرکت4فرضیه

دهند.هاي غیر متقلب کاهش میشرکت
گیريو روش نمونهجامعه آماري، حجم نمونه

ها به راي متهم دانستن شرکتدچو در پژوهش خود معیارهایی را که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ب
هاي که درآمدها و )شرکت1گیرد، به شرح زیر ذکر کرده است: در نظر میAAERتقلب و تهیه لیست 

هاي خود را به عنوان دارایی هایی که هزینه)شرکت2اند. هاي خود را به صورت غلط اظهار کردههزینه
ها، هاي خود را  از جمله حساب موجوديهایی که حساب)شرکت3اند. و اي محسوب نمودهسرمایه
ها، حساب ذخیره هاي دریافتنی، حساب  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته، حساب بدهیحساب

اند هاي پرداختنی به طور اشتباه ثبت کردهمطالبات مشکوك الوصول، اواراق بهادار قابل معامله و حساب
]13.[

هاي مالی، به شرط اثر عمده یکی از معیارهاي زیر را در صورتنامه خود وجودفرید برواري نیز در پایان
) شناسایی و 1ها در نظر گرفته است: داشتن و عمدي انجام شدن، به عنوان شرط متقلب بودن شرکت

عدم - )3عدم شناسایی و اندازه گیري هزینه هاي تحمل شده -)2اندازه گیري درآمدهاي تحقق نیافته 
لی با فرض توقف فعالیت در شرکت هایی که دو دورة متوالی فرض تداوم رعایت تهیه صورتهاي ما

].2ها به طور اساسی زیر سوال رفته است[فعالیت آن
باشد و هاي پذیرفته شده در بورس و فرابورس میجامعه آماري این پژوهش محدود به شرکت

گزارش حسابرسی انتخاب هایی که داراي شرایط زیر بودند به عنوان نمونه اولیه جهت بررسیشرکت
)شرکت3)تغییر سال مالی نداشته باشد. 2باشد. 29/12ها منتهی به ) سال مالی آن1گردیدند: 

گذاري و بانک و بیمه نباشد.سرمایه
مورد بررسی قرار گرفت و براي 1391تا 1384هاي ها بین سالهاي حسابرسی آنسپس گزارش

ها مردود، عدم اظهارنظر و مشروط که گزارش حسابرسی آنهاییهاي متقلب، شرکتشناسایی شرکت
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بود مورد مطالعه جامع قرار گرفت و تمامی موارد مشکوك در بندهاي شرط و سایر بندهاي گزارش 

شده و بر اساس مبانی نظري ذکر شده حسابرسی خالصه نویسی شدند. سپس با توجه به موارد کشف
دهنده ها در بند شرط گزارش حسابرسی نشانرسد وجود آنمعیارهایی انتخاب گردید که به نظر می

ي بعد با بررسی مدت زمان توقف نماد شرکت در سال مورد امکان باالي ارتکاب تقلب است. و در مرحله
دهنده امکان شد. معیارهاي نشاننظر تصمیم نهایی براي متقلب یا غیر متقلب فرض کردن شرکت گرفته

ها:شرکتباالي وقوع تقلب در این 
هاي مالی مردود یا عدم اظهارنظر باشد.اظهارنظر حسابرسی نسبت به صورت

"اظهارنظرهاي تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل"حسابرسی با عنوان 705در استاندارد شماره 

بیان شده است که چنانچه حسابرس با کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب، به این نتیجه برسد که 
هاي مالی، با اهمیت و فراگیر (اساسی) است، باید ، به تنهایی یا در مجموع، نسبت به صورتهاتحریف

نظر مردود ارائه کند. و همچنین در مورد عدم اظهارنظر آمده است که در صورتی که حسابرس قادر به 
تمالی کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب براي اظهارنظر نباشد، و به این نتیجه برسد که آثار اح

تواند با اهمیت و اساسی باشد، باید عدم اظهار نظر کند.هاي کشف نشده بر صورت هاي مالی میتحریف
اي باشد.هزینه-گزارش حسابرسی شرکت مشروط و شامل بند درآمد

اي بدین معنا که شرکت درآمد سال مورد گزارش را بیشتر از واقع و یا قبل از تحقق هزینه-بند درآمد
هاي دوره مورد نظر را به دالیل غیرموجه شناسایی نکرده یا در ناسایی کرده باشد یا هزینهیافتن، ش

شناسایی آن مبالغ کمتري را به حساب منظور کرده باشد. تقلب گزارشگري مالی عبارت است از تحریف 
ها، کم هاي مالی براي ارائه تصویر نادرست از شرکت. مانند بیش نمایی داراییعمدي در نتایج صورت

شده.هاي دزدیدهها و کم نمایی داراییبیش نمایی درآمدها و دارایی، هانمایی هزینه
 گزارش حسابرسی شرکت مشروط و فرض تداوم فعالیت شرکت براي چندین دوره متوالی زیر سؤال

هاي مالی خود را با فرض تداوم فعالیت تهیه کرده باشد.رفته اما شرکت همچنان صورت
هاي مالی هاي تولیدي آن از دو سال قبل متوقف شده اما همچنان صورته شرکتی که فعالیتبراي نمون

کند.خود را با فرض تداوم فعالیت تهیه و تنظیم می
کارگیري یکی از موارد گزارشگري مالی متقلبانه صراحتا به240با توجه به اینکه در استاندارد حسابرسی 

بندي، ارائه یا افشا به عمد، گیري، شناسایی، طبقهتبط با اندازهنادرست استانداردهاي حسابداري مر
هاي مالی با فرض توقف فعالیت رعایت عنوان شده است و استاندارد حسابداري در ارتباط با تهیه صورت

نگردیده است.
 ماه بدون دالیل موجه و روشن متوقف 6گزارش حسابرسی شرکت مشروط و نماد آن براي بیش از

.شده باشد
.در سال بعد تعدیالت سنواتی با اهمیت داشته باشند

به عنوان شرکت متقلب در نظر گرفته شدند.81بعد از اعمال شرایط باال 
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)در 1اند با اعمال شرایط زیر انتخاب گردیدند: هاي غیر متقلب فرض شدههاي نظیر که شرکتنمونه

)در 3ا در سال مورد نظر مقبول باشد. ه)گزارش حسابرسی آن2صنعت مشابه مشغول فعالیت باشد. 
هایی ها و حذف شرکتهاي نظیر آنهاي متقلب و شرکتنهایت پس از اعمال شرایط باال براي شرکت

نمونه براي انجام 130شرکت نظیر در مجموع 65شرکت متقلب و 65که اطالعاتشان ناقص بوده است، 
ت. پژوهش انتخاب گردیده و مورد آزمون قرار گرفته اس

هاها و آزمون فرضیههاي تجزیه و تحلیل دادهروش
براي آزمون فرضیه اول، رابطه بین وضعیت پرداخت سود و تقلب، از مدل شرطی الجیت استفاده شده 

براي شرکت 1است و در مقابل هر شرکت متقلب یک شرکت غیر متقلب قرار خواهد گرفت. عدد 
در نظر گرفته شده است. رگرسیون مورد آزمون فرضیه اول به ها متقلب و عدد صفر را براي همتایان آن

) است:1شرح رابطه (
AAER= β0+ β1 Dividend payeri,t-1 +β2logAssets i,t-1 +β3Age i,t-1 +β4

Book/MVE i,t-1 +β5Inst.ownership i,t-1 +eit )1رابطه (
) و متغیر مستقل پرداخت سود سهام است و بقیه AAERدر اینجا متغیر وابسته شرکت متقلب(

رود اند. انتظار میباشند. متغیرهاي کنترلی در سال قبل از ارتکاب تقلب بررسی شدهمتغیرها کنترلی می
دهنده رابطه منفی بین پرداخت سود تقسیمی و ارتکاب رت معناداري منفی باشد که نشانبه صوβ1که 

تقلب است.
AAERگیرد.هاي غیر متقلب صفر میهاي متقلب یک و براي شرکت: این متغیر براي شرکت

Dividend Payer معدل میانگین درصد 53: اگر شرکت سود سهام خود را به میزان بیشتر از) %
شود و در غیر این در نظر گرفته می1هاي نمونه) پرداخت کند این متغیر ود کل شرکتپرداخت س

گیرد.صورت صفر می
Log Assetsها به عنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته ها است. لگاریتم دارایی: لگاریتم کل دارایی

ازه شرکت مرتبط دهد که پرداخت سود تقسیمی با سوددهی و اندها نشان میشود زیرا پژوهشمی
.]11[است

Ageهایی که شرکت عضو بورس بوده است. سن واحد تجاري به این دلیل به عنوان متغیر : تعداد سال
تر با احتمال بیشتري پرداخت سود تقسیمی انجام هاي قدیمیشود که شرکتکنترلی در نظر گرفته می

ج دارند و این مسئله با ارتکاب تقلب هاي جوان تر تأمین مالی خارجی بیشتري احتیادهند. شرکتمی
.]11[مرتبط است

Book/Market ارزش دفتري/ارزش بازار. نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار به عنوان شاخص فرصت :
ها براي خروج وجه نقد رشد شرکت در نظر گرفته شده زیرا که رشد شرکت ممکن است باعث گردد آن

.]11[میل شوندبی
Institutional Ownership مالکیت نهادي شرکت. براي محاسبه این متغیر درصدهاي مالکیت :

ها در دست سوم)مالکیت آن- % (معادل دو67هایی که بیشتر از هاي نمونه بررسی شد و شرکتشرکت
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هاي داراي مالکیت نهادي شخص حقیقی یا حقوقی، اعم از دولتی یا خصوصی بود، به عنوان شرکت

ها این متغیر صفر این متغیر یک در نظر گرفته شد و براي سایر شرکتها فرض گردید و براي آن
اند که ) این مورد را مطرح کرده2008(1) به نقل از الرسون2011گیرد. کاسکی و هانلون (می

دهد که مالکین هاي دیگر نشان میکه پژوهشهاي متقلب مالکیت نهادي باالتري دارند درحالیشرکت
.]11[کنندکه پرداخت سود ندارند دوري میهایی نهادي از شرکت

است:ارائه شده)» 1(نگاره«شود که به صورت زیردردر ابتدا آمار توصیفی بررسی می
هاي توصیفی متغیرهاي پژوهش: آمار1نگاره شماره 

انحراف میانگینمتغیر
%75میانه%25استاندارد

AAER500/0502/0000/0500/0000/1
Dividend Payer569/0497/0000/0000/1000/1

Log Assets775/5515/0395/5705/5058/6
Age792/22891/18750/11000/17500/22

Book/Market632/0998/0395/0680/0035/1
Institutional
Ownership

192/0396/0000/0000/0000/0

DPS395/381097/802000/0100,000000/485
EPS854/368917/1205250/0-500/225000/634

هاي تحقیقمنبع: یافته
توان دهد میهاي باال که اطالعات آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش را نشان میبا توجه به مقادیر جدول

روي مقدار توان از نتیجه گرفت در تمامی متغیرها پراکندگی متوسطی وجود دارد که این موضوع را می
انحراف استاندارد استنباط کــرد. همچنین از روي فاصله میــانه با چارك اول و چــارك سوم (و 

توان متقارن بودن یا نبودن متغیر را نتیجه گرفت که همه متغیرها همچنین فاصله میانگین و میانه) می
داراي تقارن نسبی هستند.

باشد:می)» 2نگاره («ح خالصه نتایج مدل رگرسیونی فرضیه اول به شر
: خالصه نتایج مدل رگرسیونی فرضیه اول2نگاره 

p-valueآماره آزمونانحراف استانداردمقدارضریبمتغیر

004/0-842/2***504/2-114/7ثابت مدل
Dividend

payer
952/0-422/0**254/2-024/0

Log Assets153/1418/0***758/2006/0

1
Larson
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p-valueآماره آزمونانحراف استانداردمقدارضریبمتغیر

Age035/0015/0**252/2024/0
Book/MVE297/0-218/0362/1-173/0

Inst.ownership291/2587/0***904/30001/0
LRآماره انحراف استاندارد مدل

4931/04457/0805/3400001/0
.درصد10دار در سطح معنی*درصد، 5دار در سطح معنی**درصد، 1دار در سطح معنی***

هاي تحقیقمنبع: یافته
دار است به دست آمده معنیو  LRطبق جدول باال مدل رگرسیونی با توجه به آماره 

که این موضوع بیانگر تأثیر کلی متغیرهاي مستقل بر روي متغیر وابسته است.از طرف دیگر با توجه به 
درصد تغییر در 49,31جه گرفت که در حدود توان نتیاست می0,4931مقدار ضریب تعیین مدل که 

شود. متغیر وابسته توسط متغیرهاي مستقل توضیح داده می
Dividendهمچنین با توجه به مقدار ضریب متغیر payer باشد و از نظر می- 0,952که برابر با

معکوس دارد.شود یعنی پرداخت سود سهام با تقلب رابطهدار است فرضیه اول پذیرفته میآماري معنی
نگاره «است که نتایج آن به شرح استفاده شده1لمشو-براي آزمون برازش کلی مدل از آزمون هاسمر

باشد:می)» 3(
لمشو براي برازش مدل فرضیه اول-: آزمون هاسمر3نگاره 

Chi-squareDfSigمرحله

165/88417/0اول
763/48783/0آخر

هاي تحقیقمنبع: یافته
ها است لذا فرض صفر مبنی بر توضیح قابل قبول داده05/0جا که مقدار سطح معناداري باالي از آن

است نشان محاسبه شده783/0شود. لذا در آخرین سطر که مقدار سطح معناداري توسط مدل تائید می
ابل استناد اي وجود دارد و نتایج حاصله از آن معتبر و قدهد در پایان گام چهارم مدل برازش یافتهمی

است.
در آزمون فرضیه دوم براي بررسی رابطه بین سود شرکت و سود تقسیمی، تغییرات سود تقسیمی هر 

هاي متقلب و غیر متقلب آزمون خواهد شد. بر اساس سهم نسبت به سود هر سهم براي شرکت
) خواهد بود:2) مدل به صورت رابطه (1968رگرسیون فاما و بیاك (

∆DPSit=β0 +β1AAERi +β2DPSi,t-1 +β3AAERi×DPS i,t-1 +β4EPSit

+β5AAERi×EPSit + β6EPS i,t-1 + β7AAERi×EPS i,t-1 +eit )2رابطه (

1
Hosmer-Lemeshow
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در این مدل تغییرات سود تقسیمی هر سهم متغیر وابسته و نوع شرکت از نظر متقلب یا سالم بودن 

سود تقسیمی دارند محدود هایی که پرداخت متغیر مستقل است. در فرضیه دوم نمونه به شرکت
شود.می

است:)» 4نگاره («نتایج برازش مدل به شرح 
: خالصه نتایج مدل رگرسیونی فرضیه دوم4نگاره 

انحراف مقدارضریبمتغیر
آماره استاندارد

β070,93681,8510,8670,390ثابت مدل
AAERβ 193,113-109,3410,852-0,398
DPSt-1β 20,4990,3031,6440,106

AAER×DPSt-1β 30,862 -0,5291,630 -0,109
EPStβ 40,7190,074***9,7810,0001

AAER×EPStβ 50,032-0,0940,339-0,736
EPS t-1β 61,3550,239***5,6600,0001

AAER×EPS-1β 70,9420,430**2,1930,033

شدهعدیلت
انحراف 
استاندارد

0,92420,85410,8345286,67030,92420,8541
.درصد10دار در سطح معنی*درصد، 5دار در سطح معنی**درصد، 1دار در سطح معنی***

هاي تحقیق منبع: یافته
شود. زیر استفاده میدار بودن کل مدل نیز از جدول آنالیز واریانس به صورتدر ادامه براي بررسی معنی

باشد:می)» 5نگاره («نتایج به شرح 
: جدول آنالیز واریانس مدل فرضیه دوم5نگاره 

جمع توان منبع تغییر
دوم

درجه 
آزادي

میانگین توان 
Fآماره دوم

43,5040,0001***2502592673575132رگرسیون
42733515282180خطا
2929927859کل

.درصد10دار در سطح معنی*درصد، 5دار در سطح معنی**درصد، 1دار در سطح نیمع***

هاي تحقیق منبع: یافته
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دار است که به دست آمده معنیو Fطبق جدول باال مدل رگرسیونی با توجه به آماره 

ه براي تعیین اثر هر یک از این موضوع بیانگر تأثیر کلی متغیرهاي مستقل بر روي متغیر وابسته است ک
داري ضرایب انجام و اعتبار مدل را نیز از طریق ضریب تعیین مشخص این متغیرها در ادامه آزمون معنی

شود.می
توان نتیجه گرفت که در حدود است می0,8541از طرف دیگر با توجه به مقدار ضریب تعیین مدل که 

شود. در ادامه با استفاده یرهاي مستقل توضیح داده میدرصد تغییر در متغیر وابسته توسط متغ85,41
شود.از آزمون والد، فرضیه دوم آزمون می

هاي در شرکتEPSشود تا ضریب استفاده میWaldدر آزمون این فرضیه از آزمون برابري ضرایب 
متقلب و غیر متقلب با هم مقایسه گردد.

ست:) ا3به شکل آماري به صورت رابطه (این آزمون

)3رابطه (
قابل مشاهده است:)» 6نگاره («خالصه نتایج آزمون فرضیه دوم در 

: نتایج آزمون والد6نگاره 

انحراف مقدارضریبمتغیر
P-Valueآماره استاندارد

EPSt719/0158/0
***

4956/220001/0
AAER×EPSt032/0-

.درصد10دار در سطح معنی*درصد، 5دار در سطح معنی**درصد، 1دار در سطح معنی***

منبع : محاسبات تحقیق
شود یعنی اختالف رد میاست بنابراین فرض کمتر از طبق جدول باال چون 

هاي متقلب کمتر است.دار است و ضریب آن براي شرکتضرایب معنی
هاي متقلب بنابراین فرضیه دوم با توجه به نتایج باال و با توجه به کاهش مقدار ضرایب براي شرکت

هاي متقلب، دهد که رابطه بین سود شرکت و سود تقسیمی در شرکتشود و نشان میپذیرفته می
.اندبهی است که مرتکب تخلف نشدههاي مشاتر از شرکتضعیف

هاي مدل رگرسیون که عبارت است از آزمون فرضدر مرحله بعد براي اطمینان از درستی آزمون، پیش
مستقل بودن خطاها، آزمون ثابت بودن واریانس خطاها ، آزمون نرمال بودن خطاها و متغیر وابسته و  

و کلیه مفروضات مورد قبول واقع شد. آزمون عدم خود همبستگی ، مورد بررسی قرار گرفت 
هاي متقلب براي آزمون فرضیه سوم و چهارم، تغییرات(افزایش و کاهش) سود تقسیمی سهام در شرکت

EPSهاي افزایش و کاهش براساس تغییرات گردد. دورههاي غیر متقلب  مقایسه مینسبت به شرکت

است.ها نسبت به سال قبل محاسبه شدهشرکت
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غیر هاي متقلب و ون این دو فرضیه ابتدا آزمون برابري واریانس دو گروه(در اینجا شرکتبراي آزم

اي براي شود سپس آزمون تی دو نمونه) انجام شود که براي انجام آن از آزمون لون استفاده میمتقلب
رود.ها به کار میآزمون فرضیه

ي سود جاري مطمئن نباشند میزان سود زیربناي فرضیه سوم این مطلب است که مدیران تا از پایدار
شود بنابراین پایدار هاي بعد معکوس میکاري شده در دورهدهند زیرا سود دستتقسیمی را افزایش نمی

دهند. هاي متقلب با احتمال کمتري سود تقسیمی خود را افزایش مینیست. پس شرکت
آنکه تمایلی به تقسیم سود متورم شده هاي متقلب به دلیلو در فرضیه چهارم ایده آن است که شرکت

ندارند با کاهش سود شرکت در سال مورد نظر، با سرعت بیشتري سود تقسیمی خود را کاهش 
دهند.می

) است:4این دو فرضیه به صورت آماري به شکل رابطه (

)4رابطه (
هاي متقلبمیانگین تغییرات سود تقسیمی شرکت:
هاي غیر متقلبمیانگین تغییرات سود تقسیمی شرکت:

قابل مشاهده است:)» 7نگاره («خالصه نتایج آزمون لون براي فرضیه سوم و چهارم در 
: نتایج آزمون لون7نگاره 

آماره آزمون حالت
نتیجهلون

برابري واریانس0,120,728دوره افزایش سود
برابري واریانس1,130,297دوره کاهش سود

.درصد10دار در سطح معنی*درصد، 5دار در سطح معنی**درصد، 1دار در سطح معنی***

منبع : محاسبات تحقیق
با دو نمونه مستقل به صورت پس از انجام آزمون لون و مشخص شدن همسانی واریانس نتایج آزمون تی

نشان داده شده است:)» 8نگاره («زیر در 
: نتایج آزمون تی8نگاره 

دستهحالت
آماره 
آزمون 

درجه 
آزادي

P-
Value

نتیجه

دار نیستاختالف معنی30472/0-07/0برابري واریانسدوره افزایش سود
دار استاختالف معنی30032/0-92/1**برابري واریانسدوره کاهش سود



53.مشکوك به تقلبيهاسود در شرکتمیتقساستیس
دار نیست و در با توجه به نتایج جدول باال اختالف میانگین در فرضیه سوم (دوره افزایش سود) معنی

توان گفت: در صورت کاهش سود، دار است پس در مجموع میفرضیه چهارم( دوره کاهش سود) معنی
.دهندها کاهش میکتهاي متقلب سود تقسیمی خود را بیشتر از سایر شرشرکت

نتیجه گیري
اي هاي آماري الجیت، والد و تی دونمونهدر این پژوهش چهار فرضیه مطرح گردید و با استفاده از آزمون

مورد آزمون و تحلیل قرار گرفت. در فرضیه اول وجود رابطه منفی بین تقلب و تقسیم سود سهام آزمون 
هایی که سود سهام تقسیم وان نتیجه گرفت که شرکتتگونه میگردید و با قبول فرضیه اول این

هاي کاسکی و هانلون شوند. نتیجه این آزمون با یافتهها مرتکب تقلب میکنند کمتر از سایر شرکتمی
هایی که سود سهام پرداخت گونه استدالل کردند که شرکتها اینمطابقت دارد. آن2011در سال 

توانند بر مبناي دانند که نمیها میارد مرتکب تقلب شوند زیرا آنکنند کمتر از دیگران احتمال دمی
. ]11[اند سود تقسیم کنندآمیزي که اعالم کردهدرآمد اغراق

شوند اما هایی که پرداخت سود تقسیمی دارند هم مرتکب تقلب میدر فرضیه دوم فرض شد که شرکت
تر خواهد بود. قبول فرضیه دوم و ضعیفهادر این صورت ارتباط بین سود شرکت و سود تقسیمی آن

هاي غیر متقلب نشان داد که تقسیم سود حتی اگر نتواند جلوي براي شرکتβتر بودن ضریب بزرگ
تواند به عنوان هاي متقلب، میدر شرکتDPSو EPSتقلب را بگیرد اما با کاهش ارتباط بین 

هاي کاسکی و هانلون نتایج این آزمون نیز با یافتهسیگنالی براي امکان وقوع تقلب مورد توجه قرار گیرد.
مطابقت دارد. در بررسی فرضیه سوم و چهارم به دنبال روند سیاست تقسیم سود، در دو 2011در سال 

گروه شرکت متقلب و غیر متقلب، در دوره کاهش و افزایش سود بررسی شد تا مشخص شود شرکتی که 
ها دارند. سیاست تقسیم سودي را در پیش گیرد که سایر شرکتتواند همان شود نمیمرتکب تقلب می

هاي آماري مناسب فرضیه سوم رد شد و اختالف معناداري براي افزایش سود بین دو با انجام آزمون
تواند اجبارهاي موجود از سوي قانون و سهامداران براي تقسیم سود گروه مشاهده نشد که علت آن می

برانگیز در درصد تقسیم سود شرکت باشد. اما فرضیه ه تغییر محسوس و شکباال و عدم تمایل شرکت ب
هاي متقلب در صورتی که سود شرکت کاهش یابد تمایل دارند چهارم قبول شد و نشان داد که شرکت

تا بیشتر از آنچه معمول است سود تقسیمی خود را کاهش دهند و در واقع با این کار از الزام تعهدي که 
اند رهایی یابند. در پژوهش صورت گرفته توسط کاسکی و ود متورم شده بر گردن گرفتهبر مبناي س

فرضیه سوم پذیرفته شد درحالی که فرضیه چهارم رد شد و تفاوت 2011در سال ]11[هانلون
هاي متقلب در دوره کاهش سود شرکت معناداري براي کاهش بیشتر از معمول سود تقسیمی در شرکت

هاي فرهنگی، مالیاتی و تواند مربوط به تفاوت. علت نتایج متفاوت در این دو پژوهش میمشاهده نگردید
سایر مواردي باشد که باید مورد بررسی بیشتري قرار گیرد. 

توان از کل نتایج این پژوهش دریافت این است که سیاست تقسیم سود شرکت به در نهایت آنچه که می
تواند به متقلب متفاوت خواهد بود و بررسی این سیاست میهاي متقلب و غیرطور قطع در شرکت
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اي از سالم یا متقلب بودن شرکت و همچنین به عنوان عامل بازدارنده تقلب مورد توجه عنوان نشانه

بیشتري قرار گیرد.
پیشنهادات مبتنی بر پژوهش

می باشند. زیرا این کار شود سهامداران هرساله خواستار پرداخت درصد معینی از سود تقسیپیشنهاد می
داري کند و همین مسئله به تنهایی عامل کند وجه نقد بیشتري در شرکت نگهشرکت را مجبور می

کاهش امکان تقلب است. عالوه بر آن تقسیم سود بر مبناي سود واهی امکان ندارد بنابراین زمانی که 
ند سود خود را زیاد متورم کند زیرا تواشرکت مجبور به پرداخت درصد باالیی از سود شرکت باشد نمی

گران و حسابرسان و دیگر داند که در آینده باید درصد باالیی از آن را پرداخت کند. به تحلیلمی
گذاري سهام، ها جهت قیمتشود که در بررسی شرکتکنندگان بازار سرمایه نیز پیشنهاد میمشارکت

و ... توجه بیشتري به سیاست تقسیم سود هاي مالی و یا خرید و فروش سهام حسابرسی صورت
ها نمایند.شرکت

هاي دیگري از تقسیم سود در دو گروه شرکت متقلب و شود جنبههاي آتی پیشنهاد میبراي پژوهش
غیر متقلب بررسی شود. براي مثال: بررسی تفاوت بین سود سهام پیشنهادي و سود پرداختی در این دو 

گروه.
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When earnings are managed, firms do not have the cash to support dividend
payments Firms could borrow to pay dividends; however, borrowing would invite
unwanted scrutiny of their financial statements. This leads to a prediction that
dividend paying firms are less likely to engage in financial accounting fraud because
ex ante they know they will not be able to maintain any established dividends on
overstated earnings. Cash kept within the firm enables insiders to consume private
control benefits, but no private benefits can be consumed from cash paid out Insiders
and managers who decide to pay dividends would therefore have less private
benefits to consume and also have less incentive to conceal such private benefits. As
a result, reported earnings of dividend paying firms are less likely to be manipulated.
The purpose of the current research is to study the relationship between dividend
policy and fraud in listed firms on the stock exchange during the period 2005 to
2012. To do this, first has been examined the relation between dividend policy and
fraud  in order to find out whether there is a negative relation between dividend
paying status and fraud or not. Then the dividend policy has been compared between
fraudulent and non-fraudulent firms to determine if fraudulent firms can apply the
same dividend policy that non-fraudulent firms have. The research hypotheses have
been tested by using logistic regression, two-sample t-test and multiple regression.
The findings suggest that there is a significant negative association between
dividend and fraud which means dividend payer commit fraud less likely than
others. Also the relationship between current profit and dividend is weaker for the
fraudulent firms than for the non-fraudulent firms which means the dividend policy
in fraudulent firms is different from non-fraudulent firms.

Keywords: Fraud, Dividend Policy, Earning Management, Fraudulent Firm, DPS.

1 khalifehsultani@alzahra.ac.ir
2 sh.nayebmohseni@alzahra.ac.ir ©(Corresponding Author)


