فصلنامه پژوهشهای نوین در حسابداری و حسابرسی
دانش گاه خاتم
دوره  ،3شماره 1
بهار 1398
صفحه 122-103

بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی و فرهنگ بر مدیریت سود در شرکتهای با
جریانهای نقدی آزاد مازاد و فرصت رشد اندک (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)
اصل1

فرزانه یوسفی
عاطفه یاریجانی2

چکیده
سود یکی از اقالم صورتهای مالی است که مورد توجه ذینفعان مختلفی است؛ در سالهای اخیر مطالعات بسیاری
در حوزه مدیریت سود و ابعاد آن انجام شده و مباحث رفتاری در کانون توجه قرار گرفته است؛ یکی از ابعاد مدنظر،
شناسایی رابطه بین ابعاد فرهنگی و مدیریت سود است .لذا این پژوهش به بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی و کیفیت
حسابرسی بر تصمیمات مدیران در رابطه با اقالم تعهدی حسابداری پرداخته و این موضوع را در شرکتهائی بررسی
کرده است که دارای جریانهای نقدی آزاد مازاد و فرصت رشد اندک هستند .نمونه آماری شامل  73شرکت فهرست
شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال  1397می باشد ،به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیونی
خطی چند متغیره با داده های مقطعی بهره گرفته شده است .نتایج ناشی از آزمون فرضیه ها حاکی از این است که
مدیران شرکت های دارای جریان نقدی آزاد بسیار باال با فرصت های رشد کم ،مدیریت سود را انتخاب ننموده و بین
شاخص اجتناب از عدم اطمینان و مدیریت سود رابطه معناداری وجود ندارد ،عالوه براین نتایج نشان داد که امتیاز
شاخص اجتناب از عدم اطمینان شرکت ها ،رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را در شرکت هایی با رشد
اندک تعدیل نمی کند و بین کیفیت حسابرسی و کاهش فعالیت های مدیریت سود رابطه معناداری وجود ندارد و عالوه
بر آن حسابرسان دارای کیفیت باال سبب تعدیل ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد در شرکت های کم رشد و مدیریت
سود نمیگردند.
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مقدمه
گزارشهای مالی ،ستانده سیستم حسابداری محسوب میشوند که از اهداف عمده آنها ،فراهم
آوردن اطالعات الزم برای ارزیابی عملکرد شرکت است .سود گزارش شده از اقالم صورتهای مالی
است که برای این منظور مورد توجه قرار میگیرد .مدیریت بهدنبال حداکثرسازی منافع خود بوده و
در این راستا ،ارقام و روشهای حسابداری را بهنحوی دستکاری و انتخاب مینماید که سود را با
ثبات و دارای رشد گزارش کند تا بدینترتیب امنیت شغلی و پاداش خود را افزایش دهد؛ بهعالوه
مدیریت بهواسطه این اعمال ،بهدنبال کاهش تأثیر هرگونه ریسك و عدم اطمینان محیطی بر شرکت
است .از آنجا که این موضوع جنبه رفتاری دارد؛ لذا نمیتواند؛ متأثر از متغیرهای فرهنگی و رفتاری
نباشد؛ بدین ترتیب انتظار میرود؛ بین موضوع مدیریت سود و عناصر فرهنگی رابطهای معنادار وجود
داشته باشد (رویایی ،رهنمای رودپشتی ،عبدلی؛  .)1388در سالهای اخیر مطالعات بسیاری در حوزه
مدیریت سود و ابعاد آن در کشور انجام شده (بهطور مثال مشایخی و حسینپور1395 ،؛ فرقاندوست
حقیقی ،هاشمی ،فروغی دهکردی1393 ،؛ مشکی و نوردیده 1391 ،و  )...اما یکی از ابعادی که تاکنون از
نگاهها پنهان مانده است؛ بحث شناسایی رابطه بین ابعاد فرهنگی و مدیریت سود است .برخی مطالعات از
جمله گوان ،پورجاللی ،سنگوپتا و ترویا  ،)2005(1هان ،کانگ و سالتر و یو )2010( 2و گری ،کانگ،
لین و تانگ )2015( 3نشان میدهند که ابعاد فرهنگی هر کشور و سازمانی میتواند؛ درخصوص رفتار
مدیریت سود مدیران توضیحاتی ارائه کند .همچنین بال ،کوتاری و رابین ،)2000( 4فن و وانگ،)2002( 5
آستامی و تاور )2006( 6نشان میدهند که شیوه حسابداری و انتخاب مدیران درخصوص سیاستهای
حسابداری تحت تأثیر فرهنگ ملی ،سازمانی و ارزشهای اجتماعی است .از سوی دیگر ،پژوهشگرانی
مانند چن ،چن ،لوبو و وانگ )2011( 7معتقدند؛ حسابرسی با کیفیت ،محدودیتهایی را در انجام
رفتارهای فرصتطلبانه مدیران و آزادی عمل در فرآیند گزارشگری مالی ایجاد کرده و باعث کاهش
ریسك اطالعاتی می شود .حسابرسی های انجام شده توسط حسابرسان مستقل سبب اعتباربخشی به
اطالعات شرکتها شده و باعث ایجاد اطمینان منطقی برای ذینفعانی میشود که از این اطالعات
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استفاده میکنند (سیکا .)2008 ،1واتز و زیمرمن )1988( 2و دی آنجلو )1981( 3اظهار داشتند که
کیفیت حسابرسی تحت تأثیر ارتباط گزارش حسابرس در بررسی روابط قراردادی و گزارش موارد
نقض قرارداد است؛ در این راستا پژوهشگرانی مانند لین و وانگ )2010( 4استدالل نمودند؛
حسابرسان با کیفیتتر ،به احتمال بیشتری رویههای مدیریت سود را کشف خواهند نمود (آستامی،
راسمین ،هارتادی و ایوانز .)2017 ،5نتایج پژوهش راسمین )2010( 6نشان داد که مدیریت سود در
شرکتهائی که از خدمات چهار مؤسسه بزرگی حسابرسی استفاده میکنند؛ در مقایسه با شرکتهائی
که از خدمات این مؤسسات استفاده نمیکنند؛ کمتر است .هوکه ،احمد و ون زیل )2015( 7عنوان
نمودند؛ شرکت هایی که از کیفیت سود بیشتری برخوردارند؛ از حسابرسان با کیفیت باالتری استفاده
کردهاند .دیمیتریس ،کیریاکو و آیتریدیس )2015( 8دریافتند؛ شرکتهای درمانده مالی حسابرسی شده
توسط حسابرسان بزرگ ،اقالم تعهدی اختیاری کمتری دارند .بکر ،دفوند ،جیامبالو و سوبرامانیام9
( ) 1998نشان دادند؛ حسابرسی موجب کاهش عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران و گروههای ذینفع
شرکت در خارج از شرکت میشود .آستامی ،راسمین ،هارتدی و ایوانز ( )2017عنوان میکنند که
مدیران شرکتهایی با جریان نقدی آزاد مازاد به دلیل مسائل نمایندگی ،تصمیماتی میگیرند که در
اغلب موارد به نفع سهامداران نیست و از اختیارات حسابداری برای افزایش سود گزارش شده استفاده
میکنند .تحقیقات قبلی از جمله چانگ ،فرث و کیم )2005( 10در مورد ارتباط بین جریانهای نقدی
ال جنبه فرهنگی را شامل نمیشود؛ بنابراین در این پژوهش به پیروی
آزاد مازاد و مدیریت سود معمو ً
از آستامی ،راسمین ،هارتدی و ایوانز ( ،) 2017رابطه بین جریان نقدی مازاد و مدیریت سود روشن
شده و موجب توسعه در ادبیات به چند دلیل خواهد شد؛ ادبیات حسابداری ،مبانی تئوریك (گری؛
 )1988و شواهد اندکی (فن و وانگ2002 ،؛ آستامی و تاور )2006 ،در مورد رابطه بین انتخاب رویههای
حسابداری و فرهنگ سازمانی ارائه میکند (آستامی ،راسمین ،هارتادی و ایوانز .)2017 ،همچنین
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گری ،کانگ ،لین و تانگ ( )2015معتقدند؛ ابعاد مختلف فرهنگ ملی میتواند؛ بر رویههای انتخابی
مدیران مؤ ثر باشد؛ در این پژوهش ،اثر فرهنگ سازمانی بر انتخاب رویههای حسابداری بهمنظور
مدیریت سود در شرکتهائی که دارای جریان نقدی مازاد و فرصتهای رشد اندک هستند؛ بررسی
خواهد شد .همچنین در این پژوهش اثر حسابرسی با کیفیت در وجود مدیریت سود فرصتطلبانه در
شرکت هائی که مستعد هستند؛ مورد بررسی قرار خواهد گرفت .پس این پژوهش در کل موجب
توسعه بخشی از ادبیات خواهد شد که به علل و عوامل موثر بر مدیریت سود در شرکتهای دارای
وجوه نقد مازاد و فرصت رشد اندک میپردازد.
پیشینه پژوهش
بر مبنای نتایج پژوهش لطیفی و جهانشاد ( )1398کیفیت حسابرسی بر تجدید ارائه صورتهای
مالی تأثیر منفی دارد؛ در حالی که ،مدیریت سود تعهدی و واقعی بر تجدید ارائه صورتهای مالی
تأثیر مثبت دارند .بهعبارت دیگر میتوان گفت در صورت باال بودن کیفیت حسابرسی ،احتمال تجدید
ارائه صورتهای ما لی کاهش و در صورت افزایش مدیریت سود تعهدی و واقعی ،احتمال تجدید ارائه
صورتهای مالی نیز افزایش مییابد.
نتایج پژوهش فتاحی نافچی و فاضل دهکردی ( )1397نشان میدهد که با افزایش کیفیت حسابرسی،
مدیریت سود روند کاهشی دارد و استقالل حسابرس و اندازه مؤسسه حسابرسی در مقایسه با دیگر
مؤلفههای اندازهگیری کیفیت حسابرسی ،تأثیرگذارتر و دارای ارتباط منفی و معناداری به ترتیب با
مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی و مدیریت سود واقعی میباشند.
ستایش و صیادی ( )1396نشان دادند؛ که استفاده از مؤسسه حسابرسی با کیفیت باال و با شهرت
و تغییر حسابرس ،تعارض مربوط به هزینه نمایندگی ناشی از جریانهای نقد آزاد مازاد را کاهش
میدهد و به عبارتی باعث کاهش مدیریت سود ناشی از جریان های نقد آزاد مازاد با شدت بیشتر
میشود که در نتیجه افزایش کارایی تصمیمات سرمایهگذاری شرکت را بهدنبال دارد.
یافتههای مرفوع و حسنزاده ( )1396حاکی از وجود رابطه مثبت و معنیدار بین مدیریت سود و
درماندگی مالی میباشد .همچنین بین نسبت بدهی (که متغیری برای اندازهگیری مکانیزمهای نظارتی
است) و مدیریت سود رابطه منفی و معنادار وجود دارد .از طرف دیگر بین هر دو پروکسی رفتارهای
فرصت طلبانه (جریان نقد آزاد و نسبت سودآوری) و مدیریت سود رابطه معنادار یافت شد.
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حبیبی کیا و متقی ( ) 1395به این نتیجه رسیدند که کیفیت حسابرسی بر رابطه بین جریان نقدی
آزاد مازاد و مدیریت سود تأثیر ندارد.
نتایج پژوهش محمدی گهرویی ( )1394نشان داد؛ بین مازاد جریانهای نقدی آزاد و مدیریت
سود رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .همچنین نتایج پژوهش نشان داد؛ بین کیفیت حسابرسی و
مدیریت سود رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .عالوه بر این نتایج پژوهش نشان داد؛ بین کیفیت
حسابرسی و مدیریت سود با در نظر گرفتن نقش مازاد جریانهای نقدی آزاد رابطه معنیداری وجود ندارد.
احمد و الیاس ) 2019( 1معتقدند؛ اگر سهامداران قادر به دریافت اطالعات دقیق باشند ،توانایی
آنها در تصمیمگیریهای سرمایهگذاری براساس اطالعات مالی با کیفیت باال افزایش خواهد یافت.
یاسر و سلیمان )2018( 2نشان دادند؛ مدت تصدی حسابرس دارای رابطه مثبت و معنادار با مدیریت
سود است ،در حالی که سایر مؤلفههای کیفیت حسابرسی رابطه معنیداری با مدیریت سود ندارند.
آستامی ،راسمین ،هارتدی و ایوانز ( )2017به این نتیجه رسیدند که مدیران شرکتهایی با جریان
نقدی آزاد مازاد ،تصمیمات سرمایهگذاری اتخاذ خواهند کرد که همیشه به بهترین نحو به نفع سهامداران
نیست و از اختیارات حسابداری برای افزایش سود گزارش شده استفاده میکنند .همچنین شواهد
تجربی نشان میدهد که این شرکتها دارای مسائل نمایندگی قابل مالحظهای بوده و نقش حسابرس
مستقل در محیطی که تفاوتهای فرهنگی در کشورهای مختلف غالب است؛ حائز اهمیت است.
روششناسی
فرضیههای پژوهش

جریان نقد آزاد مازاد به سرمایهگذاری اضافی منجر میشود (ریچاردسون2006 ،3؛ وی و ژانگ،4
 .)2008هزینه نمایندگی جریان نقدی آزاد زمانی بهوجود میآید که جریانهای نقدی اضافی در پروژههایی
با ارزش خالص فعلی منفی سرمایهگذاری میشوند (جنسن .)1986 ،5بر مبنای تئوری نمایندگی ،شرکتهایی
با فرصتهای رشد کم به سرمایهگذاری جریان نقدی آزاد در پروژههایی با سودآوری کم یا بدون
سود تمایل دارند .چانگ ،فرث و کیم ( )2005استفاده مدیران از تکنیكهای حسابداری و شیوههای
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مدیریت سود را هنگام مواجهه با پول نقد آزاد و اضافی بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند که
مدیران هیچ تعهدی ندارند که منطق پشتوانه تصمیمات سرمایهگذاری یا امکانسنجی سرمایهگذاری
را برای سرمایهگذاران خود افشا کنند.
چاالک و محمدنژاد ( )2012در مطالعهای ارتباط مستقیمی بین اقالم تعهدی اختیاری و جریانهای
نقدی آزاد شرکت های ایرانی یافتند .با توجه به مبانی نظری عنوان شده ،فرضیه اول پژوهش به شرح
زیر تدوین میگردد:
فرضیه  :1بین جریان نقدی آزاد بسیار باال با فرصتهای رشد کم و مدیریت سود رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد.
فرنلی و گری )2015( 1عنوان کرده اند که فرهنگ ملی اثر قابل توجهی بر انتخاب معیارهای
حسابداری شرکت دارد .هافتسلد ( )1983چهار بُعد ارزشهای فرهنگی را معرفی میکند که از کشوری به
کشور دیگر متفاوت است؛ فردگرائی ،فاصله قدرت ،اجتناب از عدم اطمینان و مردگرائی .گوان،
پورجاللی ،سنگوپتا و ترویا ( )2005استدالل میکنند که بُعد فرهنگی اجتناب از عدم اطمینان ،به
صورت منفی بر میزان مدیریت سود تأثیرگذار بوده است .دوپنیك )2008( 2معتقد است؛ عوامل
فرهنگی در توضیح تغییرات در شیوههای مدیریت سود در سراسر کشورها مهم هستند و ابعاد عدم
اطمینان فرهنگی به شدت با شیوه مدیریت سود در ارتباط میباشند .زمانی که یك کشور از خطر
اجتناب کرده و با تأکید بر فناوری و زیرساختهای دیگر ،مانند ساختمانها ،قوانین و مقررات و
مذهب ،ایجاد امنیت می کند؛ از لحاظ شاخص اجتناب از عدم اطمینان ،عالی و برتر در نظر گرفته
میشود .از سوی دیگر ،جامعه ای با شاخص اجتناب از عدم اطمینان ضعیف ،فضای آرامتری را حفظ
خواهد کرد که در آن شیوه بیشتر از اصول ارزشمند است و در نتیجه انحراف راحتتر تحمل میشود
(آستامی ،راسمین ،هارتدی و ایوانز .)2017 ،بنابراین فرضیه دوم پژوهش به شرح زیر است:
فرضیه  :2بین شاخص اجتناب از عدم اطمینان و مدیریت سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
مشکالت نمایندگی مربوط به مازاد جریان نقدی آزاد میتواند؛ محرکی برای انتخاب استراتژیهای
حداکثرسازی سود توسط مدیران باشد .اهمیت پذیرش استراتژی حداکثرسازی سود در شرکتهای
کم رشد و با جریان نقدی آزاد باال تحت تاثیر شاخص اجتناب از عدم اطمینان قرار میگیرد .بطوری
که شرکت های با شاخص اجتناب از عدم اطمینان باالتر نسبت به بقیه شرکتها ،سطح پایینتری از
Fearnley &Gray
Doupnik

1
2

بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی و فرهنگ بر مدیریت سود در ...

109

استراتژیهای حداکثرسازی سود را بکار میبرند .این استدالل همراستا با مطالعات پیشین ازجمله
هافتسلد و باند )1988( 1است که بیان میکند؛ اجتناب از عدم اطمینان میتواند؛ با اندازهگیری
محافظهکارانهتر سود مرتبط باشد(آستامی ،راسمین ،هارتدی و ایوانز .)2017 ،لذا فرضیه سوم پژوهش
به شرح زیر است:
فرضیه  :3شاخص اجتناب از عدم اطمینان بر رابطه بین جریان نقدی آزاد بسیار باال با فرصتهای
رشد کم و مدیریت سود ،اثر منفی دارد.
مسائل نمایندگی بین مدیران و سرمایهگذاران میتواند؛ از طریق انعقاد قراردادی که تحت تأثیر
اعداد حسابداری است؛ کاهش یابد .خدمات حسابرسی با کیفیت باال نیز به اعتبار کیفیت فرآیند
قرارداد میافزایند(واتس و زیمرمن .) 1986 ،کیفیت حسابرسان ،در حوزه نظارت خارجی است و این
عامل به عنوان یکی از عوامل تعیینکننده مدیریت سود در نظر گرفته میشود .واتس و زیمرمن
( )1986اظهار می کند که کیفیت حسابرس تحت تأثیر رابطه گزارش حسابرس در بررسی روابط
قراردادی و گزارشدهی درخصوص نقض قرارداد قرار دارد (آستامی ،راسمین ،هارتدی و ایوانز،
 .)2017بکر ،دفوند ،جیامبالو و سوبرامانیام ( )1998استدالل میکنند که به احتمال زیاد ،حسابرسانی
با کیفیت باال ،شیوه مدیریت سود را تشخیص میدهند .راسمین ( )2010نیز شواهدی مییابد که میزان
مدیریت سود در بین شرکتهایی که از حسابرس باکیفیت استفاده میکنند؛ نسبت به شرکتهایی که
از خدمات حسابرسی سایر شرکت ها استفاده میکنند؛ به طور قابل توجهی پایینتر است .بنابراین
فرضیه چهارم پژوهش به شرح زیر است:
فرضیه  :4بین کیفیت حسابرسی و سطح مدیریت سود رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
جریان نقدی آزاد باال ،ممکن است؛ فرصتی برای مدیران به منظور مدیریت سود و خلق مسأله
نمایندگی ،فراهم نماید .جریان نقدی آزاد ،مازاد جریان نقدی است که به منظور تأمین مالی هر
پروژه ای که ارزش فعلی مثبتی داشته باشد؛ به راحتی در دسترس است .مسأله نمایندگی زمانی اتفاق
می افتد که جریان نقدی آزاد در یك شرکت ،به شیوه نادرستی سرمایهگذاری یا هزینه گردد؛ به
صورتیکه در آن ،مدیران حداکثرسازی ثروت سهامداران را نادیده بگیرند (جنسن .)1986 ،به بیان
دیگر ،مدیران این اختیار را دارند که در پروژه سودده یا پروژهای با بازده پایین سرمایهگذاری نمایند.
اگر مدیران ،تصمیم به سرمایهگذاری در پروژهای غیرسودده یا با بازده پایین ،بگیرند؛ شرکت در
موقعیتی قرار میگیرد که رشد آن ،پایین میآید .اهداف مدیریت سود به سه دسته تقسیم میشود که
Hofstede and Bond
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عبارتاند از :کاهش هزینه های سیاسی ،کاهش هزینه تأمین مالی و حداکثرسازی ثروت و منافع
مدیریت .بنابراین ،مدیریت سود اعمال شده بوسیله مدیران ،باید حداقل یکی از آن اهداف را برطرف
نماید؛ اما وجود نظارت مؤثر ،کارا و نظاممند بوسیله حسابرسان مستقل باکیفیت ،سهامداران نهادی،
اعتباردهندگان ،اعضای هیأت مدیره و کمیته حسابرسی میتواند؛ مدیریت سود شرکتهایی که دارای
وجه نقد آزاد و فرصتهای سودآور کمی هستند؛ را محدود نماید (آستامی ،راسمین ،هارتدی و ایوانز،
 .)2017در نهایت فرضیه پنجم پژوهش به شرح زیر است:
فرضیه  :5کیفیت حسابرسی بر رابطه بین جریان نقدی آزاد بسیار باال با فرصتهای رشد کم و
مدیریت سود ،اثر منفی دارد.
روششناسی پژوهش
جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است
که پیش از سال  1397پذیرفته شده باشند و دفتر مرکزی آنها در تهران باشد؛ حجم نمونه با
استفاده از رابطه کوکران  73شرکت تخمینزده شد؛  100پرسشنامه بین مدیران عامل و مدیران مالی
تمامی شرکتهائی که دارای دفتر مرکزی در تهران بودند؛ توزیع شد و  73پرسشنامهای که پاسخهای
کامل و غیرمخدوش داشتند؛ برای انجام آزمونهای اماری انتخاب گردید.
مدل پژوهش
مدل مورد بررسی در تحقیق حاضر برگرفته از پژوهش آستامی ،راسمین ،هارتدی و ایوانز ()2017
بهصورت رابطه ( )1میباشد و برای آزمون تمامی فرضیات از این مدل استفاده خواهد شد:
رابطه ()1
DACjt =α0 +α1 FCFLGjt +α2 UnAvoidjt +α3 AuditQualityjt +α4 FCFLG*UnAvoidjt +
α5 FCFLG*AuditQualityjt +α6 FSizejt +α7 AbsTACjt +α8 Leveragejt +α9 RCFOjt +εi
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نگاره شماره  :1تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش و نحوه اندازهگیری
نام متغیر

عنوان اختصاری

اقالم تعهدی اختیاری

DAC

نوع متغیر

نحوه اندازهگیری
اقالم تعهدی اختیاری شرکت  jبرای سال  tمیباشد TAC .به اقالم تعهددی غیراختیداری ( )NACو
اقالم تعهدی اختیاری ( )DACبا استفاده از مدل تعدیل شده جونز ( )1991تجزیه میشود:
مدل جونز تعدیل شده ()1991
در ابتدا اقالم تعهدی شرکت از رابطه ذیل برآورد خواهد شد:

TACjt =(∆CAjt -∆Cashjt )-(∆CLjt -∆LTDjt -∆ITPjt )-DPAjt
 :TACjtمجموع اقالم تعهدی شرکت  jبرای سال .t

وابسته

 :∆CAjtتغییرات داراییهای جاری شرکت  jبرای سال  tو .t-1
 :∆Cashjtتغییرات نقد شرکت  jبرای سال  tو .t-1
 :∆CLjtتغییرات بدهیهای جاری شرکت  jبرای سال  tو .t-1
 :∆LTDjtتغییرات بدهیهای بلندمدت شرکت  jبرای سال  tو .t-1
 :∆ITPjtتغییرات مالیات بر درآمدپرداختنی شرکت  jبرای سال  tو .t-1
 :DPAjtهزینه استهالک شرکت  jبرای سال .t
سپس مدل ذیل تخمین زده شده و اقالم تعهدی غیراختیاری ( )NACاز تخمین مدل ذیدل بدر
مبنای مقادیر ثابت ( )αبهدست میآیند؛ در حالیکه اقالم تعهدی اختیاری ( )DACمقددار باقیماندده مددل
میباشد ( TACمنهای .)NAC

TACjt /TAj,t-1 =αjt [1/TAj,t-1 ]+βjt [(∆REVjt -∆RECjt )/TAj,t-1 ]+βjt [PPEjt /TAj,t-1 ]+εj

 :TAj,t-1مجموع داراییهای شرکت  jبرای سال .t-1

 :∆REVjtتغییرات فروش خالص شرکت  jبرای سال  tو .t-1
 :∆RECjtتغییرات حسابهای دریافتنی شرکت  jبرای سال  tو .t-1

 :PPEjtمجموع داراییهای ثابت
 :εjخطای مدل؛ اقالم تعهدی غیراختیاری

FCFLG

جریان وجوه نقد نسبی

RCFO

مستقل

RCFOjt =(NIBDjt -TAXjt -INTjt -CSDIVjt )/TAj,t-1
 :RCFOjtجریان وجوه نقد نسبی شرکت  jبرای سال .t
 :NIBDjtسود عملیاتی خالص قبل از استهالک شرکت  jبرای سال .t
 :TAXjtمجموع مالیات شرکت  jبرای سال .t
 :INTjtهزینه بهره شرکت  jبرای سال .t
 :CSDIVjtسود سهام عادی تقسیمی شرکت  jبرای سال .t

در پایان بهمنظور استاندارد سازی ،عدد جریان وجوه نقد نسبی بر میانگین داراییها تقسیم میشود.
این متغیر یك شاخص (متغیر ساختگی) برای شرکت  jاست؛ اگر  RCFOشرکتی باالتر از میانگین نمونه
باشد و قیمت به ارزش دفتری ( )PBآن کمتر از میانگین در سال مالی  tباشد؛ عدد یك به این متغیر اختصاص
داده میشود؛ در غیر اینصورت این متغیر برای شرکت  jامتیاز  0را میگیرد.
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(ادامه) نگاره شماره  :1تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش و نحوه اندازهگیری
نام متغیر

عنوان اختصاری

نوع متغیر

نحوه اندازهگیری

شاخص اجتناب از عدم اطمینان

Unavoid

کیفیت حسابرسی

Audit Quality

اهرم مالی

Leverage AbsTAC

قدرمطلق
اندازه
شرکت مجموع اقالم
تعهدی

Fsize

کنترلی

نمرات فرهنگی یك سازمان برای اجتناب از عدم اطمینان به دست آمده از هافستد و باند (.)1988
برای سنجش فرهنگ سازمانی ،از پرسشنامة فرهنگی هافستد استفاده میشود که روایی و پایایی
این پرسشنامه پیش از این در پژوهش هافستد ( )1980به تأیید رسیده است .این پرسشنامة بیست و
پنج سؤالی براساس مقیاس لیکرت پنج بخشی است .در این پرسشنامه  5سؤال دربارة مؤلفة اجتناب
از عدم اطمینان 5 ،سؤال درخصوص مؤلفة جمعگرایی 9 ،سؤال دربارة مردگرایی و  6سؤال درخصوص
فاصلة قدرت در نظر گرفته شده است .پس از امتیازبندی پاسخهای هر سؤال ،برای هر شرکت
امتیازهای هر سؤال با هم جمع و سپس بر تعداد پرسشنامههای آن شرکت تقسیم میشود .در
این مطالعه با توجه به هدف تحقیق فقط از سواالت مربوط به اجتناب از عدم اطمینان استفاده
شد .طبق پرسشنامه هافستد اگر میانگین بدست آمده بزرگتر از  3باشد؛ فرهنگ ابهام گریزی
ضعیف ،اگر کمتر از  3باشد؛ فرهنگ ابهامگریزی قوی و اگر عدد  3باشد؛ یك حالت متعادل
فرهنگی وجود دارد .سواالت شامل موارد مطروحه زیر است:
 -1آیا در سازمان شما مهم است که ملزومات و دستورالعملهای شغلی تشریح گردد تا افراد همیشه
بدانند چه انتظاری از آنان میرود.
 -2آیا در سازمان شما ،مدیران انتظار دارند که کارکنان به طور دقیق از دستورات و رویهها پیروی کنند؟
 -3آیا در سازمان شما ،قوانین و مقررات دارای اهمیت هستند؛ زیرا آنها به کارکنان اطالع میدهند
که سازمان چه انتظاری از آنها دارد؟
 -4آیا رویههای عملیاتی استاندارد برای کارکنان در هنگام کار مفید است.
 -5آیا دستورالعملهای عملیاتی در هنگام کار مفید است.
متغیر مجازی (متغیرهای توضیحی کیفی) که بهعنوان کیفیت حسابرسی میباشد .با توجه به
تقسیمبندی  256مؤسسه حسابرسی در تارنمای جامعه حسابداران رسمی ایران ) (www.iacpa.irبه 4
دسته (الف ،ب  ،ج  ،د) .اگر حسابرس ،سازمان حسابرسی و مؤسسههایی که جزء دسته الف
باشد؛ عدد  ،1اگر جز دسته ب باشد  ،0/75اگر جز دسته ج باشد  0/50و اگر جز دسته (د) باشد
عدد  .0/25این روش اندازهگیری مطابق با روش کرمشاهی ( )1396میباشد.
لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
 :FSizejtلگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت  jدر انتهای سال .t

نسبت قدر مطلق مجموع اقالم تعهدی شرکت  jبرای سال  tبه مجموع داراییهای
شرکت  jبرای سال .t-1
نسبت مجموع بدهیها به مجموع داراییهای شرکت  jبرای سال t
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یافته های پژوهش
آمار توصیفی

نگاره شماره ( )2آمار توصیفی متغیرهای وابسته ،مستقل و کنترل را برای کل مشاهدههای این
پژوهش نشان میدهد .این پارامترها شامل اطالعات مربوط به شاخصهای مرکزی نظیر میانگین،
میانه ،کمینه و بیشینه و همچنین اطالعات مربوط به شاخصهای پراکندگی همچون انحراف معیار و
ضریب چولگی است.
نگاره شماره  :2آمار توصیفی متغیرهای مدل پژوهش
نام متغیر

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

شاخص اجتناب از عدم اطمینان
اقالم تعهدی اختیاری
جریان وجوه نقد نسبی
مجازی جریان وجوه نقد نسبی
کیفیت حسابرسی
اندازه شرکت
قدر مطلق مجموع اقالم تعهدی
اهرم مالی

0/869
0
0/021
0/239
0/896
27/957
0/128
0/656

0/88
-0/007
0/026
0
1
27/66
0/078
0/617

1
0/678
0/487
1
1
23/005
1/048
4/003

0
-1/023
-1/142
0
0/50
26/12
0/003
0/156

0/133
0/189
0/193
0/43
0/196
1/234
0/165
0/462

منبع :یافتههای پژوهش

نتایج ارائه شده در این نگاره شمایی کلی از وضعیت دادههای تحقیق ارائه میکند .همانطور که
مشاهده میشود؛ میانگین شاخص اجتناب از عدم اطمینان حدوداً  0/869درصد که نشان میدهد؛ به
طور متوسط بیش از  86درصد شرکتها دارای دیدگاه اجتناب از عدم اطمینان قوی میباشند ،میانه
متغیر اقالم تعهدی اختیاری  -0/007میباشد که بیانگر آن است بیش از  50درصد شرکتها دارای
اقالم تعهدی اختیاری کمی بودهاند؛ سطح وجوه نقد آزاد و فرصتهای رشد شرکتهای نمونه نیز با
توجه به مقادیر میانه و میانگین متغیر مجازی جریان وجوه نقد نسبی بسیار اندک است .عالوه براین
بیشترین و کمترین مقدار انحراف معیار نیز برابر با  1/234و  0/133بوده که مربوط به متغیرهای
اندازه شرکت و شاخص اجتناب از عدم اطمینان است.
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نتایج پیش آزمون آماری پژوهش
در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادههای هر یك از مدلهای بیان شده قبل از پردازش آنها
و آزمون فرضیه ها ،فروض کالسیك مدل آزمون شد .نتایج حاصله نشان از ناهمسانی واریانس بوده و
روش تخمین این مدل بهصورت رگرسیون مربعات تعمیم یافته بهدست آمد ،همچنین در ارتباط با
نوع تخمین دادهها ،با توجه به اینکه دادههای پژوهش بهصورت مقطعی مورد تخمین قرار گرفت ،لذا
آزمون اف لیمر و هاسمن انجام نگرفت ،در ادامه با در نظر گرفتن نتایج پیش آزمونهای آماری به
تخمین مدلهای اصلی پژوهش پرداخته میشود .عالوه براین همانطور که در نگاره شماره ( )3مشاهده
میشود ،مقدار  Fرگرسیون که نشان از توان توضیحدهندگی مدل است ،برای این مدل احتمال آماره
کمتر از  0/01است که میتوان گفت در سطح اطمینان  99درصد این مدل معنادار بوده و دارای
اعتبار است .براساس همین نتایج مالحظه مقدار آماره دوربین واتسون نیز مؤید این مطلب است که
بین اجزاء اخالل خود همبستگی وجود ندارد ،زیرا این مقدار در فاصله  1/5و  2/5قرار دارد ،همچنین
ضریب تعیین برای مدل برابر با  0/55است که نشان میدهد  55درصد تغییرات متغیر وابسته از طریق
مدل رگرسیون توضیح داده میشود.
نگاره شماره  :3نتایج مربوط به تخمین مدل پژوهش
ضریب برآورد
شده

آماره t

سطح
معناداری

UNAVOID

-0/098
-0/281

-0/447
-1/159

0/6559
0/2507

*FCFLG
UNAVOID

0/228

0/858

0/3942

AUDITQUALITY

0/110

1/289

0/2019

*FCFLG
AUDITQUALITY

0/146

-1/144

0/2568

-0/575
-0/006
4/023
0/788
-4/278
-0/351
1/261
0/212
1/409
0/646
معناداری آماره F
ضریب تعیین تعدیل شده

0/5671
0/0002
0/0001
0/2119
0/1637
0/0000
0/55

نام متغیر

نماد متغیر

مجازی جریان وجوه نقد نسبی
اجتناب از عدم اطمینان
اثر تعاملی مجازی جریان وجوه نقد
نسبی و اجتناب از عدم اطمینان
کیفیت حسابرسی
اثر تعاملی مجازی جریان وجوه نقد
نسبی و کیفیت حسابرسی
اندازه شرکت
قدر مطلق مجموع اقالم تعهدی
اهرم مالی
جریان وجوه نقد نسبی
عرض از مبدأ
آمارهF
آزمون دوربین واتسون

FCFLG

منبع :یافتههای پژوهش

FSIZE
ABSTAC
LEVERAGE
RCFO
C

10/78
1/79
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همانطور که پیشتر عنوان شد؛ فرضیه اول پژوهش به بررسی رابطه بین جریان نقدی آزاد بسیار
باال با فرصت های رشد کم و مدیریت سود می پردازد؛ با توجه به نتایج ناشی از برازش مدل مذکور،
که در نگاره شماره ( )3ارائه شده است؛ میتوان ادعا نمود که در نمونه آماری مورد بررسی ،مدیران
شرکتهای دارای جریان نقدی آزاد بسیار باال با فرصتهای رشد کم ،به احتمال زیاد مدیریت سود را
انتخاب نمیکنند؛ چرا که سطح معنیداری ضریب  α1که نشاندهنده رابطه بین جریانهای نقدی
آزاد و مدیریت سود بوده ،معنی دار نمی باشد و لذا فرضیه اول پژوهش رد می شود .عالوه براین
فرضیه شماره دوم به بررسی رابطه بین شاخص اجتناب از عدم اطمینان و مدیریت سود می پردازد ،با
توجه به نتایج ناشی از برازش مدل مذکور ،که در نگاره شماره ( )3ارائه شده است ،میتوان ادعا نمود
که در شرکتهایی که شاخص اجتناب از عدم اطمینان در آنها بیشتر است؛ از مدیریت سود بیشتر
استفاده نمیشود ،زیرا سطح معنی داری ضریب  α2که نشاندهنده رابطه بین شاخص اجتناب از عدم
اطمینان و مدیریت سود بوده ،معنیدار نبوده و لذا فرضیه دوم پژوهش نیز رد میشود.
عالوه براین فرضیه سوم پژوهش به بررسی تاثیر شاخص اجتناب از عدم اطمینان بر رابطه بین
جریان نقدی آزاد بسیار باال با فرصت های رشد کم و مدیریت سود می پردازد؛ با توجه به نتایج ناشی
از برازش مدل مذکور ،که در نگاره شماره ( )3ارائه شده است ،میتوان ادعا نمود که امتیاز شاخص
اجتناب از عدم اطمینان شرکت ها ،رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را در شرکتهایی
با رشد اندک را تعدیل نمی نماید ،زیرا ضریب  α1که نشاندهنده رابطه بین جریانهای نقدی آزاد و
مدیریت سود بوده  ،معنادار نیست و ضریب  α3نیز فاقد معناداری است ،در نتیجه فرضیه سوم
پژوهش نیز رد می شود .از طرف دیگر فرضیه چهارم پژوهش به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی
و کاهش فعالیت های مدیریت سود می پردازد ،با توجه به نتایج ناشی از برازش مدل مذکور ،که در
نگاره شماره ( )3ارائه شده است ،میتوان ادعا نمود که حسابرسان دارای کیفیت باال ،فعالیتهای
مدیریت سود را تغییر نمیدهند؛ زیرا سطح معنیداری ضریب  α4که نشاندهنده رابطه بین کیفیت
حسابرسی و مدیریت سود بوده ،معنی دار نیست و در نتیجه فرضیه چهارم پژوهش نیز رد می شود .در
نهایت فرضیه پنجم پژوهش به بررسی تأ ثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین جریان نقدی آزاد بسیار
باال با فرصت های رشد کم و مدیریت سود می پردازد ،با توجه به نتایج ناشی از برازش مدل مذکور،
که در نگاره شماره ( )3ارائه شده است ،میتوان ادعا نمود که حسابرسان دارای کیفیت باال ،ارتباط
بین جریان وجوه نقد آزاد در شرکتهای کم رشد و مدیریت سود را تعدیل نمیکنند؛ زیرا ضریب
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α1که نشاندهنده رابطه بین جریانهای نقدی آزاد و مدیریت سود بوده ،معنادار نمیباشد و ضریب
 α5نیز معنادار نیست ،در نتیجه فرضیه پنجم پژوهش نیز رد میشود.
نتیجهگیری
هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی تأثیر جنبههای رفتاری مانند فرهنگ و کیفیت حسابرسی
بر تصمیمگیری مدیران در مورد انتخاب رویههای حسابداری است؛ در ادامه نتایح ازمون فرضیات به
صورت تحلیلی ارائه میگردد.
نتایج ناشی از آزمون فرضیه اول حاکی از این است که در نمونه مورد بررسی مدیران شرکتهای
دارای جریان نقدی آزاد بسیار باال با فرصتهای رشد کم ،مدیریت سود انجام نمیدهند .زیرا با توجه
به نتایج ناشی از برازش مدل ،که فرضیه مذکور براساس آن مورد آزمون قرار گرفت ،ضریب (  )α1که
نشان دهنده رابطه بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود میباشد؛ معنیدار نیست .نتایج کسب شده با
نتیجهگیری تحقیقات پیشین ریچاردسون ()2006؛ وی و ژانگ ()2008؛ چاالک و محمدنژاد ()2012؛
چانگ و فرث و کیم ( )2005و فتاحی نافچی و فاضل دهکردی ( )1397و نیز ستایش و صیادی
( )1396همسو نمیباشد .در دالیل عدم مطابقت این نتایج میتوان به سطح پایین جریان نقد آزاد و
فرصت های رشد و نیز سطح اندک اقالم تعهدی اختیاری در نمونه انتخابی با توجه به آمار توصیفی
اشاره نمود؛ همچنین این احتمال نیز وجود دارد که شرکتهای یاد شده بیشتر از روش مدیریت سود
واقعی در مقایسه با مدیریت سود اقالم تعهدی استفاده کرده باشند .عالوه براین نتایج ناشی از آزمون
فرضیه دوم حاکی از این است که بین شاخص اجتناب از عدم اطمینان و مدیریت سود رابطه منفی و
معناداری وجود ندارد .زیرا با توجه به نتایج ناشی از برازش مدل ،که فرضیه مذکور بر اساس آن مورد
آزمون قرارگرفت ،ضریب (  )α2که نشان دهنده رابطه بین شاخص اجتناب از عدم اطمینان و مدیریت
سود است ،معنادار نمیباشد .این نتایج با نتیجهگیری تحقیقات پیشین آستامی ،راسمین ،هارتدی و
ایوانز ( )2017و گوان ،پورجاللی ،سنگوپتا و ترویا ()2005؛ هان ،کانگ و سالتر ( )2010همسو نمیباشد .با
توجه به ارزیابی های پیشین شاخص عدم اجتناب در جامعه ایرانی و مطابقت نتایج این پژوهش مبنی
بر اجتناب از عدم اطمینان شدید در نمونه مورد بررسی ممکن است؛ مهمترین دلیل عدم مطابقت
نتایج پژوهش با پژوهشهای یاد شده در نحوه اندازهگیری متغیر مدیریت سود و نوع متفاوت مدیریت
سود در شرکتهای مورد بررسی باشد .عالوه بر این ،اغلب پژوهشهای انجام شده در این حوزه
مدیریت سود را در سطح کشورها بررسی نموده و رابطه بین مدیریت سود و شاخص اجتناب از عدم
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اطمینان را بین کشورها مقایسه نموده اند؛ تفاوت سطح مورد بررسی در این مطالعه که به شرکتها
پرداخته است؛ و نیز نوع شرکتهای انتخاب شده؛ ممکن است؛ یکی دیگر از دالیل عدم تطبیق نتایج
این پژوهش با پژوهشهای یاد شده باشد.
نتایج ناشی از آزمون فرضیه سوم حاکی از این است که امتیاز شاخص اجتناب از عدم اطمینان
شرکت ها ،رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را در شرکتهایی با رشد اندک را تعدیل
نمیکند ،زیرا ضریب (  )α1که نشاندهنده رابطه بین جریانهای نقدی آزاد و مدیریت سود است،
معنادار نمیباشد ،همچنین ضریب (  )α3نیز معنادار نیست ،یعنی شاخص اجتناب از عدم اطمینان
شرکت ها ،رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را در شرکتهایی با رشد اندک را تعدیل
نکرده است .نتایج گرفته شده با نتیجهگیری تحقیقات پیشین گری ( ،)1988آستامی ،راسمین،
هارتدی و ایوانز ( )2017همسو نمیباشد .همانند نتایج فرضیه دوم پژوهش ،در دالیل عدم مطابقت
میتوان به توجه به نوع خاصی از مدیریت سود در این پژوهش (مدیریت سود از طریق اقالم تعهدی)،
همچنین تفاوت سطح مورد بررسی این پژوهش با پژوهشهای عنوان شده و نیز پایین بودن سطح
جریان وجه نقد ازاد و فرصتهای رشد و نیز اقالم تعهدی اختیاری در شرکتهای مورد بررسی اشاره کرد.
نتایج ناشی از آزمون فرضیه چهارم حاکی از این است که بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود
رابطه معناداری وجود ندارد؛ زیرا ضریب (  )α4که نشاندهنده رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت
سود است ،معنادار نمیباشد .نتایج کسب شده با نتیجهگیری تحقیقات پیشین راسمین)2010( ،؛
راسمین و آستامی و هارتدی ()2014؛ آستامی ،راسمین ،هارتدی و ایوانز ( )2017همسو نمیباشد و با
نتایج تحقیق محمدی گهرویی ( )1394همسو میباشد .احتمال دارد؛ شرکتهای مورد بررسی از نوع
متفاوتی از مدیریت سود استفاده نموده باشند؛ همچنین نحوه اندازهگیری متغیر کیفیت حسابرسی نیز
میتواند؛ عامل ایجاد نتایج مغایر با پژوهشهای دیگر باشد .البته همانطور که پیشتر عنوان شد؛ سطح
پایین اقالم مورد بررسی نیز میتواند؛ عاملی باشد که به این نتایج متفاوت منتج شده باشد .نتایج ناشی از
آزمون فرضیه پنجم حاکی از این است که حسابرسان دارای کیفیت باال ،ارتباط بین جریان وجوه نقد
آزاد در شرکتهای کم رشد و مدیریت سود را تعدیل نمیکنند؛ زیرا ضریب ( )α1که نشاندهنده
رابطه بین جریانهای نقدی آزاد و مدیریت سود است ،معنادار نبوده و ضریب (  )𝛼5معنادار نیست،
یعنی حسابرسان دارای کیفیت باال ،رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را در شرکتهایی
با رشد اندک را تعدیل نکرده است .این نتایج با نتیجهگیری تحقیقات پیشین آستامی ،راسمین،
هارتدی و ایوانز ( )2017و محمدی گهرویی ( )1394همسو نمیباشد .اما با نتایج تحقیق حبیبیکیا و
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متقی ( )1395همسو میباشد .مهمترین دالیل عدم مطابقت میتواند؛ پایین بودن سطح جریان نقدی
ازاد ،فرصت های رشد و اقالم تعهدی اختیاری بر طبق جدول آمار توصیفی در شرکتهای مورد
بررسی باشد که نشان میدهد در نمونه انتخابی سطح مدیریت سود از طریق اقالم تعهدی بسیار
اندک بوده است.
در اغلب کشورهائی که در پژوهشهای پیشین به ارتباط بین فرهنگ و موضوعات مختلف حسابداری
پرداختهاند؛ دادههای مرتبط با شاخص های فرهنگی از یك دیتا بیس که دائما در حال بروز رسانی
است؛ استخراج شده است؛ در کشور ما چنین پایگاهی وجود ندارد و عدم پاسخگوئی و همکاری
شرکتها موجب ایجاد محدودیتهای فراوانی در انجام پژوهشهای مرتبط با ابعاد مختلف فرهنگی
شرکتهاست .لذا پیشنهاد میشود؛ پایگاه دادهای در این راستا ایجاد شده و مشوقهائی برای
شرکتها تعیین گردد تا در فراهم آوردن دادههای این پایگاه اطالعاتی همکاری کنند .همچنین در
این پژوهش به یك بُعد از ابعاد فرهنگی هافستد پرداخته شد؛ پیشنهاد میشود؛ رابطه بین سایر ابعاد
فرهنگی هافستد و مدیریت سود در پژوهشهای آتی بررسی شود .به عالوه ،با توجه به نتایج کسب
شده؛ شایسته است؛ پژوهشگران آتی رابطه بین ابعاد فرهنگی و سایر جنبههای و اشکال مدیریت
سود مانند هموارسازی و مدیریت سود واقعی را نیز به صورت جداگانه و همزمان بررسی نمایند.
پیشنهاد می شود؛ اثر تعدیلی جریان نقد مازاد و فرصت رشد اندک در رابطه بین مدیریت سود و سایر
جنبههای کیفیت حسابرسی مانند تخصص در صنعت و دوره تصدی بررسی شود.
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