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بررسی رابطه بین افشای مسئولیتپذیری اجتماعی با مدیریت سود
3
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 1عضو هیئت علمی گروه حسابداری موسسه آموزش عالی شاندیز-مشهد
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چکیده
امروزه شرکتها به این موضوع پی بردهاند که میتوانند از طریق افشای مسئولیتپذیری اجتماعی و ایجاد تصویری مثبت در
میان ذینفعان اعتبار و خوشنامی خود را افزایش دهند .از سوی دیگر میتوان ادعا نمود که فعالیتهای مسئولیتپذیری
اجتماعی می تواند به عنوان سازوکاری برای حصول اهداف شخصی مدیران و به تبع آن مدیریت سود استفاده شود .هدف اصلی
این پژوهش بررسی تاثیر شاخص های حاکمیت شرکتی بر افشای زیست محیطی و افشای مسئولیتپذیری اجتماعی است.
بدین منظور تعداد  176شرکت بورسی در دوره زمانی  1392تا  1398به روش حذف سیستماتیک انتخاب گردید .برای آزمون
فرضیه ها از تحلیل رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد .برای سنجش متغیر مسئولیتپذیری اجتماعی از شاخصی با 32
مولفه و فرایند آن از طریق تحلیل محتوا صورت گرفته است .نتایج پژوهش نشان داد بین افشای مسئولیتپذیری اجتماعی و
مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی رابطه منفی و معناداری وجود دارد .بنابراین اینگونه میتوان استنباط کرد که بهبود افشای
مسئولیتپذیری اجتماعی موجب کاهش مدیریت سود و شفافیت بیشتر عملکرد اقتصادی واقعی میشود .همچنین نتایج
پژوهش بیانگر این است که افشای مسئولیتپذیری اجتماعی موجب کاهش مدیریت سود واقعی میشود بنابراین سود واقعیتر
گزارش خواهد شد.
واژههای کلیدی :افشای مسئولیت پذیری اجتماعی ،مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی ،مدیریت سود مبتنی براقالم واقعی.
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 -1مقدمه
در دهههای گذشته ،شرکتهای سهامی نسبت به اهمیت و موضوع گزارشگری مسئولیتپذیری اجتماعی مطلعتر شدهاند و
بنابراین این موضوع را در فعالیت های خود بکار گرفته که این مهم سودآوری آنها را تحتالشعاع قرار داده است (هلد ،
 .)1970شرکتها میتوانند از طریق ایجاد یک تصویر مثبت در بین ذینفعان و داشتن سهم اجتماعی با کارکنان و جامعهای که
در آن فعالیت میکنند دستاوردهایی چون اعتبار و خوشنامی را برای خود دست و پا کنند (برانکو و رودریگز  2006 ،و
3
پذیری اجتماعی را اجرا میکنند ،مجبور به ارائه
ارلیتزکی و همکاران  .)2003 ،در عمل ،شرکتهایی که فعالیتهای مسئولیت
5
اطالعات مالی شفاف و قابل اعتماد هستند (کیم و همکاران  )2012 ،و تعهد بیشتری نسبت به رفتار اخالقی و پاسخگویی را
6
قعالیتهای مسئولیتپذیری اجتماعی میتواند به
نشان میدهند (جونز  .)1995 ،با این حال ،این استدالل وجود دارد که
عنوان مکانیزمی برای دستیابی به اهداف شخصی مدیران و مدیریت سود استفاده شود (چوی و همکاران  2013 ،؛ مک ویلیامز
و همکاران  .)2006 ،با توجه به اینکه مدیریت سود در ادبیات نظری 8در حوزه موضوعات اخالقی قرار میگیرد9 ،مطالعات
متعددی تالش کردهاند تا به بررسی اینکه آیا مدیریتسود و مسئولیتپذیری اجتماعی با هم ارتباط دارند پرداختهاند .برخی از
این پژوهشها ادعا میکنند که مدیریتسود و مسئولیتپذیری اجتماعی دارای ارتباط غیرمستقیم هستند .السعدی و
0
فررو و همکاران  ،)2016( ،در پژوهش 1های خود نشان
همکاران ()2017؛ گارثیا سانچز و گارثیا مکا ( )2017و مارتینز
دادند که شرکتهایی که تعهد بیشتری نسبت به مسئولیتپذیری اجتماعی دارند کمتر به سمت مدیریت سود میروند .از سوی
3
مدیریت سود و
دیگر برخی پژوهشها مانند موتاکین و همکاران  )2015( ،و اسکولتن و کنگ  )2013( ،رابطه مثبت بین
مسئولیتپذیری اجتماعی را نشان دادند .آنها مدعیاند که شرکتها به منظور مخفی کردن رفتار فرصتطلبانه مدیریتی به
سطح باالتری از فعالیتهای مسئولیتپذیری اجتماعی روی میآورند .با توجه به اینکه یافتههای تجربی دارای نتایج متناقضی
در این حوزه هستند بنابراین تحقیقات بیشتری برای پی بردن به اینکه چگونه مسئولیتپذیری اجتماعی میتواند با کاهش
مدیریت سود بر کیفیت گزارشگری شرکتها تاثیر بگذارد ،مورد نیاز است .بر این اساس ،این مطالعه تالش میکند تا این خالء
را در ادبیات مالی پر کند .بنابراین ،هدف این مطالعه بررسی تأثیر مسئولیتپذیری اجتماعی بر مدیریت سود در دوره  1392تا
 1398است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که شرکت هایی با تعهد باالتر به فعالیت های مسئولیتپذیری اجتماعی کمتر
احتمال دارد به سوی اقدامات مدیریت سود حرکت کنند.
 -2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
به منظور توضیح ارتباط بین مسئولیتپذیری اجتماعی و مدیریت سود ،مطالعات قبلی دو دیدگاه را پیشنهاد کردهاند .اولین
دیدگاه این است که شرکتهایی با تعهدات قوی به مسئولیتپذیری اجتماعی کمتر احتمال دارد که سود را مدیریت کنند ،زیرا
آنها نمیتوانند تحقق سود را پنهان کنند و بنابراین هیچ مدیریت سودی را انجام نمیدهند (چی و همکاران  .)2008 ،به طور
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کلی مدیریت سود به عنوان یک اقدام غیرمسئوالنه نسبت به موضوع مسئولیتپذیری اجتماعی شناخته میشود با این حال
چوی و همکاران ( )2013استدالل میکنند که شرکتهایی با تعهد قوی به مسئولیتپذیری اجتماعی بیشتر مستعد به اقدامات
مدیریت سود هستند .کیم و همکاران ( )2012اشاره میکنند که شرکتهایی که تالش و منابع خود را در طراحی برنامههای
مسئولیتپذیری اجتماعی و پیادهسازی این برنامهها برای رسیدگی به منافع اخالقی ذینفعان معطوف کردهاند به دنبال
گزارشهای مالی شفاف و قابل اعتمادتر هستند و لذا کمتر احتمال دارد که به سمت مدیریت سود سوق پیدا کنند .بالعکس،
دیدگاه رفتار فرصتطلبانه مدیریتی نشان میدهد مدیرانی که مدیریت سود را در دستور کار خود قرار میدهند ،احتماالً به طور
سیتماتیک اقدام به افشای گزارشگری مسئولیتپذیری اجتماعی میکنند تا رفتار فرصتطلبانه خود را پنهان کنند (پریور و
6
که در اقدامات مدیریت سود شرکت میکنند ،ممکن است به
همکاران  .)2008 ،پریور و همکاران ( )2008مدعیاند مدیرانی
مسئولیتپذیری اجتماعی روی آورند تا از این طریق ذهنیت ذینفعان و جامعه را نسبت به اقدامات مدیریت سود خود منحرف
نمایند (پریور و همکاران .)2008 ،در راستای این استدالل ،چوی و همکاران ( )2013استدالل میکنند مدیرانی که پیگیر
منافع شخصی خود از طریق مدیریت سود هستند میتوانند اینگونه فعالیتها را از طریق مسئولیتپذیری اجتماعی پوشش
دهند.
مطالعات السعدی و همکاران ()2017؛ چو و چون ( )2016و چوی و همکاران ( )2013نشان داد رابطه منفی 7معناداری بین
مدیریت سود و فعالیتهای مسئولیتپذیری اجتماعی وجود دارد به این معنا که شرکتهایی با تعهد قوی به مسئولیتپذیری
اجتماعی کمتر احتمال دارد که در مدیریت سود شرکت کنند .از سوی دیگر ،موتاکین و همکاران ()2015؛ کنگ و اسکولتن
( )2013و پریور و همکاران ( )2008در پژوهشهایشان نشان دادند که بین مدیریت سود و مسئولیتپذیری اجتماعی رابطه
مثبت معناداری وجود دارد که نشان میدهد که شرکتهایی با سطح باالتری از فعالیتهای مسئولیتپذیری اجتماعی به دنبال
پنهان ساختن رفتارهای فرصتطلبانه مدیریتی هستند .این نتایج متناقض انگیزهای برای انجام پژوهشهای بیشتر و روشن
شدن بیشتر ارتباط بین مدیریت سود و مسئولیتپذیری اجتماعی فراهم میآورد .عالوه بر این ،مطالعه حاضر به شفافیت مالی و
پاسخگویی بیشتر کمک میکند ،که ممکن است مدیران را برای تهیه گزارشهای مالی با کیفیت باال وادار کند.
تئوری ذینفعان مبنایی را برای تحقیق شناسایی ارتباط بین مدیریت سود و مسئولیتپذیری اجتماعی ارائه میکند .این تئوری،
از طریق مسئولیتپذیری اجتماعی الزامی را برای شرکت در راستای پاسخگویی گستردهتر به ذینفعان به وجود میآورد (بور ،
 2001و گای و همکاران  .)1996 ،نظریه ذینفعان در ارتباط با گروهها و افرادی است9که میتوانند تحت تأثیر سازمان قرار
گرفته و یا آن را تحت تأثیر قرار دهند و اینکه چگونه سازمانها این گروهها و افراد را مدیریت کند (فری من  .)1984 ،تئوری
ذینفعان ادعا میکند که سازمانها وظایف و تعهداتی فراتر از ذینفعان دارند (بور 2001 ،و گای و همکاران )1996 ،و تصمیمات
مدیران باید منافع آنها را نیز تامین نماید (گروگیو و همکاران  .)2014 ،با این حال ،تئوری ذینفعان بیان میکند که چگونگ 1ه
مدیران میتوانند استراتژیهای رفتاری خود را در مقابل ذینفعان مدیریت و رفتار مختلف آنها را کنترل کنند (دیگان ،
 .)2002از دیدگاه تئوری ذینفعان شرکت به عنوان مجموعهای از روابط چند جانبه میان ذینفعان در نظر گرفته میشود و از
اینرو گروگیو و همکاران ( )2014بیان میکنند که مدیران در تالشند تا در این مجموعه چند جانبه از روابط در راستای اهداف
ذینفعان شرکت کنند .با این وجود عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران و ذینفعان همواره در سطح باالیی قرار دارد .وجود همین
عدم تقارن اطالعات برای مدیران فرصتی فراهم میکند تا در راستای منافع شخصی مدیریت سود را انجام دهند .عالوه بر این،
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3
بهبود منافع شخصی خود و به هزینه سایر ذینفعان دستکاری
حق ( )2006استدالل میکند که مدیران سود را در راستای
میکنند .عالوه بر این ،گروگیو و همکاران ()2014؛ و سان و همکاران ( )2010بیان میکنند که شرکتها برای اینکه

2
4

ذینفعان را متقاعد کنند که همواره در راستای منافع آنها قدم بر میدارند در فعالیتهای مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت
میکنند .بنابراین میتوان انتظار داشت بین مدیریت سود و مسئولیتپذیری اجتماعی در راستای چارچوب نظریه ذینفعان
رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
از آنجایی که فعالیتهای مسئولیتپذیری اجتماعی یکی از استراتژیهای مدیریتی در راستای تأیید مشروعیت شرکت است
(گروگیو و همکاران )2014 ،نظریه مشروعیت نیز از مفاهیم مرتبط با مدیریت سود در نظر گرفته میشود .نظریه مشروعیت
بیانگر اقدامات سازمان در برخی از سیستمهای اجتماعی مبتنی بر هنجارها ،ارزشها ،باورها و تعاریف مورد قبول آن سیستم
اجتماعی است (ساچمن .)1995 ،این نظریه استدالل میکند که فعالیتهای سازمان باید در چشم جامعه مشروع به نظر برسد
تا جامعه اجازه ادامه عملیات را به شرکت بدهد .از این رو ،اگر یک شرکت مشروعیت خود را از دست بدهد ،جامعه ممکن است
قرارداد خود را با آن شرکت لغو کرده و آن را از ادامه عملیات منع کند (دیگان و رنکین 1996 ،؛ گوتری و پارکر .)1989 ،
بنابراین شرکتها استراتژیهای مختلفی را به منظور حفظ مشروعیت خود در جامعهای که در آن کار میکنند ،اتخاذ میکنند.
بنابراین تمام این استراتژیها میتوانند برای اثبات این موضوع باشند که شرکتها همسو با انتظارات جامعه هستند (پفر و
7
اجتماعی را برای حفظ یا افزایش ادراکات مشروعیت خود
دلینگ  .)1975 ،اگرچه یک شرکت ممکن است مسئولیتپذیری
8
اجتماعی و همچنین افزایش وضعیت شرکت یا
انتخاب کند (پاتن  ،)1992 ،اما ممکن است به این وسیله برای کاهش فشار
9
وضعیت اعتباری شرکت استفاده کند (گری و همکاران  .)1988 ،از منظر مدیریت سود ،گارثیا سانچز و گارثیا مکا ()2017؛
سان و همکاران ( )2010نشان دادند که مدیرانی که مدیریت سود انجام میدهند ،متوجه این موضوع هستند که مسئولیت
پذیری اجتماعی میتواند مشروعیت شرکت را بین ذینفعان اجتماعی و سیاسی حفظ کند .بنابراین مسئولیتپذیری اجتماعی
به عنوان وسیلهای برای اطالع رسانی به ذینفعان در مورد منافع گسترده شرکت و پاسخگویی آن دیده میشود که باعث
میشود شرکت به شیوهای اجتماعی رفتار کند.
همچنین ممکن است مدیران درگیر فعالیت هایی باشند که میتوانند به طور غیرمستقیم به شرکت و ذینفعان به جز مدیران
آسیب برساند .جدایی مالکیت و مدیریت یک شرکت ،همراه با وجود تفاوتها و عدم تقارن اطالعاتی ،میتواند مشکالت جدی
ایجاد کند ،زیرا مدیران بیشتر نگران امنیت شغلی خود ،پاداشها ،توانایی حفظ قدرت و ایجاد امپراتوری و نیز به حداکثر
رساندن ثروت خودشان هستند (موریس  .) 1987 ،این موضوع باعث میشود که روابط بین مدیریت 0سود و مسئولیتپذیری
اجتماعی در چارچوب نظریه نمایندگی نیز بررسی شود .زمانی که مشکالت نمایندگی رخ میدهد و تضاد منافع بین مدیران و
صاحبان بوجود میآید ،طبیعی است که مدیران برای حفظ منافع خود عمل کنند ،نه برای حداکثر نمودن ارزش شرکت (واتس
و زیمرمن  .)1986 ،عدم تقارن اطالعات زمانی رخ میدهد که مدیران 1دسترسی بیشتری به اطالعات نسبت به مالکان داشته
باشند (فیلد و همکاران  .)2001 ،در حالی که مدیران هر روز در شرکت کار می کنند2و در مورد تمام معامالت و امور کسب و
کار دسترسی دارند ،از سوی دیگر ذینفعان ،به منابع اطالعاتی دورهای مانند گزارشهای ساالنه و موقت نیاز دارند تا بتوانند
ارزش شرکت را به دست آورند .بنابراین ،عدم تقارن اطالعات زمانی افزایش مییابد که کیفیت اطالعات کم باشد .مدیران
23
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میتوانند از فرصتهای موجود برای رسیدن به اهداف شخصی استفاده کنند ،که به نوبه خود ،افزایش هزینه نمایندگی شرکت
را در پی خواهد داشت .از آنجا که روابط نمایندگی از مشکالت تضاد منافع و عدم تقارن اطالعات ناشی میشود ،باید به دنبال
کاهش این تضاد و پُر کردن شکاف موجود در ارتباط با عدم تقارن اطالعات بود .چندین راه حل در ادبیات برای حل مشکالت
نمایندگی شرکت معرفی شده است .به عنوان مثال ،واتس و زیمرمن ( )1986استدالل میکنند که سیستم شفافیت و
پاسخگویی یکی از راه حلهایی است که باید برای جلوگیری از مشکالت نمایندگی استفاده شود .چوی و همکاران ( )2008و
3
شرکتهایی است که اطالعات بیشتری را در مورد
جو و کیم ( )2007استدالل میکنند که مدیریت سود کمتر در
فعالیتهای اجتماعی خود افشا میکنند .زیرا زمانی که شفافیت اطالعات افزایش مییابد ،انتظار میرود که عدم تقارن اطالعات
بین مدیران و سرمایهگذاران کاهش یابد .در این صورت سرمایه گذاران قادر خواهند بود تا مدیریت سود را شناسایی کنند.
شیفر  )2004( 3استدالل میکند که دستکاری سود کمتر در شرکتها با تعهد قوی به مسئولیتپذیری اجتماعی اتفاق
میافتد .عالوه بر این ،چی و همکاران( )2008اظهار داشتند که تعهد قوی به اصول مسئولیتپذیری اجتماعی تا مدیران از
استفاده از فضاهای فرصتطلبانه خود کمتر استفاده کنند.
در نهایت ،از لحاظ تئوری عالمتدهی گری ( )2007استدالل میکند که کیفیت گزارشهای شرکت سیگنالی قوی برای

3

سرمایهگذاران و بازارهای مالی است که به واسطه آن مدیران قادر به کنترل ریسک اجتماعی درون شرکت هستند .به همین
ترتیب ،سان و همکاران ( )2010نشان میدهند که افشای محیط زیست شرکت به عنوان بخشی از مسئولیتپذیری اجتماعی
سیگنالی برای سرمایه گذاران و سایر ذینفعان قدرتمند و اقتصادی است که این شرکت به طور فعال در مسئولیتپذیری
اجتماعی شرکت میکند و ارزش بازار آن در شرایط خوبی است .با توجه به تئوری عالمتدهی ،شرکت اطالعاتش را برای
کاهش عدم تقارن اطالعات افشا میکند و به سرمایه گذاران اطالع میدهد که میتواند بهتر از رقبای خود عمل کند (آلوارز و
6
اعتبار اطالعات ارائه شده توسط یک 7شرکت
همکاران  2008 ،و میلر  .)2002 ،با این حال ،هیوز ( ) 1986معتقد 5است که
عاملی ضروری در تضمین عدم تقارن اطالعات پایینتر است .با توجه به اینکه مدیریت سود بیشتر زمانی رخ میدهد که عدم
تقارن اطالعات باال باشد ،نظریه عالمتدهی فرض میکند که اطالعات مسئولیتپذیری اجتماعی به عنوان وسیلهای برای
کاهش تقارن اطالعات (مشکل نمایندگی) بین شرکتها و سرمایه گذاران آنها مورد استفاده قرار میگیرد .بنابراین ،بر اساس
این مفهوم که اطالعات مسئولیتپذیری اجتماعی یک ابزار مفید برای کاهش عدم تقارن اطالعات است ،مطالعات پیشین
پیشبینی ارتباط منفی بین اطالعات مسئولیتپذیری اجتماعی و عدم تقارن اطالعات (براون و همکاران 2004 ،؛ یون و
0
9
کلر 1997 ،؛ هفلین و همکاران  )2005 ،را نشان دادند.
مدیریت سود هنگامی اتفاق میافتد که مدیران قضاوتهایی را در گزارشگری مالی و ساختار معامالت ،جهت تغییر گزارشگری
مالی ،بکار میگیرند و این اقدام آنها یا به علت گمراه کردن سهامداران میباشد یا به علت تاثیر بر قراردادهایی که وابسته به
1
گزارشگری مالی خارجی با اهداف
اعداد حسابداری هست .اسچیپر ( )1989مدیریت سود را دخالت هدفمند در فرآیند
فرصتطلبانه تعریف کرد .مدیریت سود ،به طور کلی به دو شکل مـدیریت فعالیـتهـای واقعـی و مدیریت اقالم تعهدی صورت
میپذیرد .در مدیریت سود از طریق دستکاری اقـالم تعهـدی اختیـاری ،رویـههـای حسابداری بهکار گرفته شده مبتنی بر
اصول پذیرفته شدة حسابداری هستند ،اما تالش مـیشـود عملکرد اقتصادی واقعی ،مبهم نشان داده شود .مدیریت سود
33
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واقعـی زمـانی روی مـیدهـد کـه مدیران فعالیتهایی را انجام دهند که آنها را از بهترین عملکـرد منحـرف کنـد،
بـهگونـه ای کـه بتوانند سود مدنظرشان را گزارش کنند (رحمانی و رامشـه .)1392 ،مدیریت سود تعهدی شامل انتخابهای
حسابداری در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری است تا به واسطه آن عملکرد اقتصادی واقعی مبهم نشان داده شود
(دچو و اسکینر  .)2000 ،مدیریت سود مبتنی بر اقال م تعهدی استفاده از 2اختیارات حسابداری و گزارشگری به منظور
دستیابی به اهداف مهم است .اقال م تعهدی به دو قسمت اختیاری و غیراختیاری تقسیم میشوند .اقالم تعهدی اختیاری آن
دسته از اقالم تعهدی هستند که تحت کنترل مدیریت میباشند و به راحتی هدف دستکاری واقع میشوند در حالی که اقالم
تعهدی غیراختیاری تحت کنترل مدیریت واحد تجاری نمیباشند (انصاری و همکاران .)1392 ،در مقابل ،استفاده از اختیار در
مورد تصمیمهای عملیاتی ،سرمایهگذاری و تأمینمالی به منظور دستیابی به شاخصهای مهم را مدیریت سود واقعی یا
دستکاری فعالیت های واقعی گویند .در واقع مدیریت سود واقعی به عنوان گذر از رویههای عملیاتی عادی با هدف رسیدن به
اهداف سود کوتاهمدت تعریف شده است (روی چودوری  .)2006 ،مدیریت سود واقعی از طرق مختلفی به وجود می 3آید که
عبارتند از دستکاری هزینههای اختیاری (روی چودوری ،)2006 ،تولید اضافی (توماس و ژانگ  ،)2002 ،تخفیفات نقدی
فروش (یو  ،)2008 ،تغییر زمان فروش داراییها (گانی ،)2010 ،فروش 5اوراق قابل معامله (هرمن و همکاران )2003 ،که
همگی به دستکاری سود منجر میشود .معموال ارزیابی مدیریت سود واقعی ،رفتار فرصت طلبانه را آشکار میکند و
سرمایهگذاران ،بی کفایتی در استفاده از منابع را خواهند دید و این نوع مدیریت سود ،یکی از پیامدهای مهم تضاد منافع بین
سهامداران و مدیران است (خیراللهی و همکاران.)1393 ،
 -3مدل و فرضیههای تحقیق
پریور و همکاران ( )2008در مطالعه خود این موضوع را بررسی کردند که مدیران منافع ذینفعان را از طریق فعالیتهای
مدیریت سود به منظور دستیابی به منافع شخصی و جبران خسارت ذینفعان از طریق فعالیت های مسئولیتپذیری اجتماعی
تامین میکنند ،از این رو ارتباط مثبت بین مدیریت سود و مسئولیتپذیری اجتماعی را کشف کردند .در واقع مدیران از طریق
فعالیتهای مسئولیتپذیری اجتماعی ذینفعان را مجاب میکنند که فعالیت های شرکت در راستای منافع اجتماعی انجام
میشود و از این رو می توانند موقعیت خود را در شرکت تثبیت کنند .بنابراین انواع مختلف مدیریت سود (مانند هموارسازی
سود) برای طیف متفاوتی از ذینفعان مانند کارکنان ،مشتریان ،قانونگذاران و غیره میتواند بکار گرفته شود .بنابراین
فرضیههای پژوهش به صورت زیر تدوین میگردد.
فرضیه شماره  :1بین مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی و مسئولیتپذیری اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه شماره  :2بین مدیریت سود واقعی و مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد.

با توجه به اهداف و فرضيههاي پژوهش ارتباط بين متغيرها به صورت زير ترسيم ميگردد:
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LEV

CFO

SIZE

مدیریت سود مبتنی بر اقالم
تعهدی
افشای مسئولیتپذیری
اجتماعی
مدیریت سود مبتنی بر اقالم
واقعی

MB

LOSS

ROA

شکل شماره  .1مدل مفهومی پژوهش

 -4روش پژوهش
این پژوهش از لحاظ طبقه بندی پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی ،از لحاظ طبقهبندی بر حسب روش ،از نوع توصیفی و
از میان انواع پژوهشهای توصیفی ،از نوع همبستگی میباشد .رویکرد پژوهش نیز پسرویدادی (استفاده از دادههای رویدادهای
گذشته) است .به منظور انجام آزمون فرضیهها ،از روش تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است .شرکتهای مورد
آزمون در این پژوهش شامل تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1392تا  1398می -
باشند .این نمونه دربردارنده شرکتهایی هستند که دارای مجموعه شرایط زیر باشند:
تا قبل از سال  1392در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند .پایان سال مالی آنها  29اسفند ماه باشد .در دوره مورد
بررسی تغییر یا توقف در دوره مالی نداشته باشند .جزو بانکها و موسسات مالی (شرکتهای سرمایهگذاری ،واسطهگری مالی،
شرکتهای هلدینگ ،بانکها و  )...نباشند .پس از اعمال محدودیت ها ،تمامی شرکتهای باقیمانده یعنی 176شرکت در طی 7
سال از 1392تا  1398مورد بررسی قرار گرفت.
 -4-1مدل پژوهش و تعریف متغیرها

براي آزمون فرضيههاي تحقيق از مدل زير استفاده ميشود:

در رابطه باال،
 = FRQمدیریت سود به دو شکل واقعی و نیز اقالم تعهدی است.
براساس مطالعات انجام شده ،مدل تعدیل شده جونز قویترین مدل برای توصیف و پیشبینی مدیریت سود میباشد .بر این
اساس در پژوهش حاضر از مدل مذکور برای محاسبه اقال م تعهدی استفاده شده است .در مدل تعدیل شده جونز ابتدا کل اقالم
تعهدی به شرح زیر محاسبه میگردد:
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 :TAکل اقالم تعهدی شرکت  iدر سالt
 :تغییر در داراییهای جاری شرکت  iبین سال  tو t-1
تغییر در بدهیهای جاری شرکت  iبین سال  tو t-1
تغییر در وجه نقد شرکت  iبین سال  tو t-1
تغییر در حصه جاری بدهیهای بلندمدت شرکت  iبین سال  tو t-1
هزینه استهالک شرکت  iدر سال t

پس از محاسبه کل اقالم تعهدی ،پارامترهای

،

،

به منظور تعیین اقالم تعهدی غیراختیاری ،از طریق فرمول زیر

برآورد میشوند.
مدیریت سود واقعی بر مبنای باقیمانده مدل زیر محاسبه شده است:
در رابطه باال:

 = CFOجریانهای نقدی عملیاتی.
 = SALEفروش شرکت.
= تغییرات فروش نسبت به سال قبل.
 = ROAبازده داراییها که برابر است با نسبت سود خالص به متوسط مجموع داراییها.
سایر متغیرهای پژوهش به شرح زیر است:
 = CSRنمره مسئولیتپذیری اجتماعی است که شاخصها و ابعاد آن به صورت جدول زیر است.
جدول شماره  .1شاخصها و مولفههای مسئولیتپذیری اجتماعی
سرمایه گذاری
مسئولیت
اجتماعی)(S11

یادگیری و آموزش
اجتماعی)(S12
شفافیتسازی
اجتماعی)(S13
سالمت تولید
)(S21

 .1افشای استراتژیهای مبتنی بر بازار سرمایه و استراتژیهای مبتنی بر جوامع مثال سرمایه
گذاری در شرکتهای رعایت کننده مسائل محیطی یا موسسات اجتماعی یا خارج کردن
سهام شرکتهایی که مسائل اجتماعی را رعایت نمی کنند از پورتفو
 .2مدیریت ریسک اجتماعی مثال معاینات ادواری ،واکسیناسیون ،بیمه عمر ،حوادث،
بیکاری و ...
 .3افشای کل ساعات آموزش ،تشریح فعالیتها یا هزینه آموزش کل نیروی کار و ...

 .4افشای گزارش عملکرد اجتماعی در بخش جداگانه
 .5ارائه سیاستهای آتی اجتماعی
 .6افشای قوانین ،آیین نامه ها و اصول داوطلبانه سالمت تولید
 .7تعداد ساعات کاری از دست رفته به علت حوادث یا تعداد کل حوادث
 .8اقدامات در جهت کاهش عوامل زیان آور محیط کار
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مسائل اجتماعی
مشتریان و زنجیره
تامین)(S22

 .9افشای حفظ حریم خصوصی مشتریان
 .10گارانتی و خدمات پس از فروش،
 .11تعداد شکایات دریافتی از مشتریان یا میزان پرداخت خسارت
 .12افشای رویه های مربوط به انتخاب تامین کنندگان
 .13ارائه مشخصات ،کیفیت ،دوام و ایمنی محصوالت

حفظ نام تجاری
ورفتارضدرقابتی)(S23

 .14افشای توافقهای تجاری با شرکتهای رقیب
 .15افشای اطالعاتی در خصوص توسعه محصوالت شرکت یا پروژه های تحقیقاتی برای
بهبود تولید یا افشای مخارج R&D

حقوق نیروی کار
)(S31

 .16افشای مبالغحقوق و دستمزد و سایر مزایا
 .17میزان استخدام و خروج نیروی کار یا نمودار ترکیب نیروی کار
 .18افشای شکایات نیروی کار و پرداخت جرایم به آنها
 .19تدابیر کاری انعطاف پذیر و فعالیتهای رفاهی برای کارکنان و خانواده هایشان مثل
سفر و اردو و هدایا و ..

سالمت وامنیت و
بهره وری)(S32

 .20افشای استانداردهای ایمنی و سالمت کار،
 .21کل صدمات و مرگ و میر کارمند و پیمانکا ،نوع و میزان آسیب
 .22بهره وری نیروی کار

رعایت اصول
حقوق بشر)(S33

 .23نیروی کار کودک ،حمایت از کودکان کار و خیابانی،
 .24رعایت اصول داوطلبانه حقوق بشر

توسعه اجتماعی
و بشر دوستی
)(S41

 .25افشای کمکهای مالی برای حمایت از فعالیتهای اجتماعی ،جذب کاراموز و ارتباط با
دانشگاهها ،کمک به موسسات خیریه و مساجد و مدارس و بیمارستانها و...
 .26کمکهای مالی به قربانیان بالیای طبیعی و کشورهای خارجی و....

ادراک اجتماعی
ذینفعان)(S43

 .27تشکیل اتحادیه های کارگری و تعاونی
 .28سیستم انتقادات و پیشنهادات
 .29سنجش میزان رضایت مشتریان و کارکنان و...

عدم تبعیض و
شمول اجتماعی
))S43

 .30افشای سیاستها و رویه های جذب و استخدام و پاداش و ....
 .31افشای تفکیک کارمندان هر طبقه بر اساس سن و جنس و عضویت در گروههای
اقلیت
 .32افشای میزان پاداش کارکنان ،نحوه جبران عملکرد کارکنان

نحوه امتیازدهی شاخص مسئولیتپ ذیری اجتماعی به این صورت است که تعداد اقالم افشا شده به کل اقالم قابل افشا در
گزارشگری مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها بر اساس دادههای مندرج در گزارشهای ساالنه شرکتها بیان کننده درصد
افشای مسئولیتپذیری اجتماعی است (حساس یگانه و برزگر .)1392 ،این فرایند از طریق تحلیل محتوا صورت گرفته است.
=CSR score

سایر متغیرهای پژوهش به شرح زیر است:
 = Levاهرم مالی که از نسبت مجموع بدهیها به مجموع داراییها محاسبه میشود.
 = MBنسبت ارزش بازار به ارزش دفتری است.
 = Lossمتغیر موهومی است به این مفهوم که اگر ش رکت در دوره مورد بررسی زیان گزارش کرده باشد عدد  1و در غیر
اینصورت مقدار صفر تعلق خواهد گرفت.
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 = CFOاز نسبت جریانهای نقد عملیاتی بر متوسط مجموع داراییها محاسبه میشود.
 -5تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج پژوهش
آمار توصیفی متغیرهای پژوهش برای شرکتهای نمونه در جدول شماره ( )2ارائه شده است .این جدول بیانگر مقدار
پارامترهای توصیفی شامل شاخصهای مرکزی از قبیل میانه و میانگین میباشد .همچنین اطالعات پارامترهای مربوط به
پراکندگی نظیر انحراف استاندارد ،چولگی و کشیدگی که بیانگر پراکنش دادهها حول محور میانگین میباشد در جدول آمده
است.
جدول  :2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

نماد

مدیریتسودمبتنی بر اقالم تعهدی ACC
مدیریت سود مبتنی بر اقالم واقعی REM
افشای مسئولیتپذیری اجتماعی

CSR

اندازه شرکت

SIZE

جریان وجه نقد

CFO

اهرم مالی

LVE

سودآوری

ROA

نسبت ارزشبازار به ارزشدفتری

MB

زیان شرکت

LOOS

تعداد مشاهدات میانگین میانه

0/0003
0/0002
0/1875
14/606
0/106
0/620
0/101
10/174
0/159

1232
1232
1232
1232
1232
1232
1232
1232
1232

حداکثر حداقل انحراف معیار

0/0499
0/0239
0/1800
14/380
0/084
0/599
0/080
4/679
0/000

12/40
2/18
0/375
19/773
0/872
3/975
0/837
43/664
1/000

- 7/12
- 4/14
0/000
10/449
0/085
0/011
- 1/063
0/521
0/000

0/729
0/271
2/758
1/697
0/143
0/377
0/172
36/995
0/366

همانطور که در جدول ( )2مشاهده میشود میانگین افشای مسئولیتپذیری اجتماعی در شرکتهای نمونه حدود  19درصد
است به این معنا که در گزارشات ساالنه شرکتهای نمونه از  32مورد از مولفههای مسئولیتپذیری اجتماعی حدود  19درصد
افشا صورت گرفته است .اهرم مالی نشان میدهد که حدود  62درصد از دارایی های شرکت نمونه از طریق بدهی تحصیل
شدهاند .همچنین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بیان میکند که به طور میانگین ارزش بازار داراییهای شرکتهای نمونه
حدود  10برابر ارزش دفتری آن ها است .از سوی دیگر با توجه به نزدیکی مقادیر میانگین و میانه در تمام متغیرها ،میتوان
بدین نتیجه رسید که تمامی متغیرهای مورد استفاده در تحقیق دارای توزیع نزدیک به نرمال هستند.
جدول ( ) 3نتایج مانایی متغیرهای پژوهش را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود با توجه به اینکه سطح معناداری
تمامی متغیرها کمتر از  5درصد است می توان نتیجه گرفت که همه متغیرها مانا هستند.
جدول  :3نتایج آزمون ریشه واحد (هادری)
تعریف عملیاتی

نماد متغیر

آزمون معنی داری

آماره آزمون

مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی

ACC

***0/000

12/732

مدیریت سود مبتنی بر اقالم واقعی

REM

***0/000

12/726

افشای مسئولیت پذیری اجتماعی

CSR

***0/000

18/231

اندازه شرکت

SIZE

***0/000

22/940

جریان وجه نقد

CFO

***0/000

13/703

اهرم مالی

LVE

***0/000

19/729

سودآوری

ROA

***0/000

12/604

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

MB

***0/000

28/991
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زیان شرکت

Loss

8/489

***0/000

*** در سطح  99درصد اطمينان.

جدول شماره ( ) 5نتایج آزمون هاسمن را به جهت تعیین استفاده از مدل دادههای تلفیقی یا مدل اثرات تصادفی برای مدل اول
47در غیر این صورت مدل دادههای تلفیقی مورد تأیید
نشان میدهد .اگر  prob ≤ 0.05باشد مدل دارای اثر تصادفی ( )REو
است.
جدول :4نتایج آزمونهای ترکیبپذیری و اثرپذیری مدل اول پژوهش
آزمون های تشخیص روش

آماره آزمون معنیداری نتیجه

آزمون  Fتعمیم یافته

1/114

0/164

تاکید مدل دادههای تلفیقی در مقابل مدل اثرات ثابت

آزمون هاسمن

41/923

0/000

تاکید مدل اثرات ثابت در مقابل مدل اثرات تصادفی

تاکید مدل دادههای تلفیقی در مقابل مدل اثرات ثابت و مدل اثرات تصادفی

نتیجه نهایی

همانطور که در جدول ( )4مشاهده میشود با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از  5درصد است مدل اثرات ثابت تأیید می -
گردد.
جدول ( )5نتایج آزمون فرضیه فرعی اول پژوهش در ادامه آمده است.
جدول  :5نتایج آزمون رگرسیون فرضیه اول
ضریب

متغیر

انحراف معیار

آماره تی

معناداری

CSR

-0/011

0/003

-3/380

***0/0008

اندازه شرکت

SIZE

1/466

0/488

3/003

***0/002

جریان وجه نقد

CFO

-6/266

3/822

-1/639

0/101

اهرم مالی

LVE

-13/682

2/302

-5/942

***0/000

سودآوری

ROA

-45/452

6/730

-6/753

***0/000

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

MB

-0/033

0/031

-1/062

0/288

زیان شرکت

Loss

-20/375

2/391

-8/520

***0/000

ضریب ثابت

C

26/74350

4/839352

5/526256

***0/0000

افشای مسئولیتپذیری اجتماعی

آماره ( Fمعنیداری کل رگرسیون)

0/000

معناداری آماره F

7/945

ضریبتعیین

0/057

ضریب تعیین تعدیل شده

0/050

آماره دوربین واتسون

1/937

نتایج مندرج در جدول شماره ( )5نشان میدهد که بین افشای مسئولیتپذیری اجتماعی و مدیریت سود مبتنی بر اقالم
تعهدی رابطه منفی معناداری وجود دارد .به عبارت دیگر با بهبود افشای مسئولیتپذیری اجتماعی میتوان انتظار داشت تا
مدیریت سود اقالم تعهدی کاهش یابد.

47

)Random Effects (RE
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همچنین نتایج جدول ( )5نشان می دهد فاکتور اندازه شرکت با مدیریت سود اقالم تعهدی رابطه مثبت معنادار و متغیرهای
اهرم مالی ،سودآوری و زیان شرکت با متغیر وابسته رابطه منفی معنادار دارند.
جدول شماره ( ) 6بیانگر نتایج آزمون هاسمن به جهت تعیین استفاده از مدل دادههای تلفیقی یا مدل اثرات تصادفی برای مدل
دوم است .چنانچه  prob≤ 0.05باشد مدل اثر تصادفی ( )REو در غیر این صورت مدل دادههای تلفیقی مورد تأیید است.
جدول :6نتایج آزمونهای ترکیبپذیری و اثرپذیری مدل دوم پژوهش
آزمون های تشخیص روش

آماره

معنیداری

آزمون  Fتعمیم یافته

آزمون
0/983

0/545

تاکید مدل دادههای تلفیقی در مقابل مدل اثرات ثابت

آزمون هاسمن

1/993

0/960

تاکید مدل اثرات تصادفی در مقابل مدل اثرات ثابت

آزمون ضریب الگرانژ

0/583

0/445

تاکید مدل دادههای تلفیقی در مقابل مدل اثرات تصادفی

نتیجه نهایی

نتیجه

تاکید مدل دادههای تلفیقی در مقابل مدل اثرات ثابت و مدل اثرات تصادفی

همانطور که در جدول ( )6مشاهده میشود با توجه به اینکه سطح معناداری بیشتر از  5درصد است مدل اثرات تصادفی تأیید
میگردد.
جدول  :7نتایج آزمون رگرسیون فرضیه دوم پژوهش
ضریب

انحراف

آماره تی

معناداری

متغیر
افشای مسئولیت پذیریاجتماعی

CSR

-0/986

0/512

-1/925

*0/054

اندازه شرکت

SIZE

4/512

1/142

3/948

***0/0001

جریان وجه نقد

CFO

-64/084

25/152

-2/547

**0/011

اهرم مالی

LVE

-21/643

12/370

-1/749

*0/080

سودآوری

ROA

-41/405

28/054

-1/475

0/140

نسبت ارزشبازار به ارزشدفتری

MB

0/010

0/034

0/290

0/771

زیان شرکت

Loss

17/212

7/995

2/152

**0/031

ضریب ثابت

C

137/824

24/688

5/582

***0/000

آماره ( Fمعنیداری کل رگرسیون)

9/283022

معناداری آماره F
ضریبتعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
آماره دوربین واتسون

0/000
0/050
0/045
1/620

با توجه به نتایج جدول ( )7بین افشای مسئولیت پذیری اجتماعی و مدیریت سود واقعی رابطه منفی معناداری با سطح اطمینان
 90درصد وجود دارد .به عبارت دیگر با بهبود افشای مسئولیتپذیری اجتماعی میتوان انتظار داشت تا مدیریت سود واقعی
کاهش یابد.
 -6بحث و نتیجهگیری
در این مقاله ،ارتباط بین روشهای مدیریت سود و مسئولیتپذیری اجتماعی در شرکتهای بورسی برای سالهای  1392تا
 1398مورد بررسی قرار گرفت .فرضیه کلی پژوهش به این شکل مطرح گردید که شرکتهایی با سطح باالیی از مسئولی ت
پذیری اجتماعی کمتر احتمال دارد که در مدیریت سود شرکت کنند .بدین ترتیب دو فرضیه شکل گرفت که در آن مدیریت
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سود به دو شکل مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی و مدیریت سود واقعی تعیین گردید .در این مطالعه از تجزیه و تحلیل
محتوا و شاخص افشا برای سنجش سطح مسئولیتپذیری اجتماعی استفاده گردید.
نقش مهم «سود» به عنوان شاخصی مناسب در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاران ،و این امر که مدیران این توانایی را دارند که با
دستکاری سود اطالعات گمراه کنندهای ،در اختیار استفاده کنندگان از اطالعات قرار دهند ،و وجود مقوله مدیریت سود به
عنوان ابزاری برای دستکاری سود توسط مدیران نیاز به توجه بیشتر به ساختار مالکیت شرکتها و تحلیل بیشتر اطالعات ارائه
شده توسط آنها را نشان میدهد .مسئولیتپذیری اجتماعی به مباحث اخالقی درباره رفتار و تصمیمگیری شرکت درباره
موضوعاتی مانند مدیریت منابع انسانی ،حمایت محیطی ،سال مت کاری ،روابط اجتماعی و روابط با عرضه کنندگان و مشتریان
می پردازد .با توجه به این مباحث ،مسأله اساسی تحقیق حاضر ،بررسی رابطه بین ایفای مسئولیتاجتماعی و مدیریت سود
واقعی و حسابداری در شرکتها با مالکیتهای متفاوت در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .نتایج آزمون فرضیهها نشان
میدهد در سطح اطمینان  95درصد رابطهی معکوسی بین مسئولیتاجتماعی شرکتها و مدیریت سود واقعی و حسابداری
وجود دارد که این یافتهها با یافتههای لیو و همکاران ( )2017مطابقت دارد .یعنی هرچه مسئولیتاجتماعی افزایش یابد،
مدیریت سود واقعی و حسابداری کاهش مییابد.
به طور کلی  ،نتایج ما مطابق با تئوری نمایندگی و سازگار با چشمانداز بلندمدت است ،که ادعا میکند شرکتهایی که علی
رغم اجباری نبودن سطح باالیی از اطالعات مسئولیتپذیری اجتماعی را افشا و منتشر میکنند ،بجای اینکه به آسانی بر
افزایش سود تمرکز کنند ،عدم تقارن اطالعات را کاهش داده و روابط را با ذینفعان تقویت میکنند .بنابراین ،به دنبال مدیریت
سود نیستند و آن را به نفع خود در جهت افزایش سود برای بیشتر شدن پاداش مدیران در زمانی که درصدی از سود به عنوان
پاداش آنان قرار گیرد و یا کاهش سود برای کمتر کردن مالیات و عدم پرداخت آن دستکاری نمیکنند و به فریب دادن هیئت
مدیره و سهامداران نمیپردازند .در این شرکتها نظام راهبری قوی در جهت مسئولیت پذیری اجتماعی تشکیل شده و به افراد
فرصت طلب ،اجازه ورود به داخل مجموعه را نمیدهند .حتی اگر به طریقی در مجموعه راه پیدا کردند فرصت دخالت در
تصمیمات و مدیریت سود را پیدا نمیکنند حتی اگر چنین فرصتی به دست آوردند ساختار قوی شرکت اجازه مداخله سود
جویانه به آنها نمیدهد .مسئولیتپذیری اجتماعی به مباحث اخالقی درباره رفتار و تصمیم گیری شرکت درباره موضوعاتی
مانند مدیریت منابع انسانی ،حمایت محیطی ،سالمت کاری ،روابط اجتماعی و روابط با عرضه کنندگان و مشتریان می پردازد.
در شرکتهایی که به دنبال سود جویی و کسب منافع از طریق دستکاری در مدیریت سود و غیر واقعی نشان دادن آن هستند
مسئولیت اجتماعی کم است یا رعایت نمیشود .بر خالف نظر آنها در نهایت این روش مدیریت ،سود مستمر و پایداری
برایشان نخواهد داشت و در سالهای آتی موفقیت کمتری به دست میآورند.
منابع
 .1انصاری ،عبدالمهدی؛ دری سده ،مصطفی؛ نرگسی ،مسعود (،)1392بررسی تاثیر دستکاری فعالیتهای واقعی بـر
مدیریت سود تعهـدی در شـرکت های پذیرفتـه شـده در بـورس اوراق بهـادار تهـران ،یـازدهمین همـایش ملـی
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