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چكیده
هدف از اين تحقيق بررسي ارتباط بين عوامل فرهنگي و عدم تقارن اطالعاتي در گزارشگري مالي شرکت-
هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد .در اين تحقيق براي اندازهگيري فرهنگ از پرسش-
نامه استاندارد هوفستد و براي بررسي عدم تقارن اطالعاتي از شاخص شکاف قيمتي سهام استفاده شده
است .در اين تحقيق حدود  05شرکت از شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي
قرار گرفته است و از متغيرهاي فردگرايي ،مردگرايي ،فاصله قدرت و اجتناب از عدم اطمينان به عنوان
متغيرهاي مستقل و از متغير عدم تقارن اطالعاتي به عنوان متغير وابسته استفاده شده است .جهت آزمون
فرضيههاي تحقيق و بررسي تحليل نتايج مدل از نرم افزار  SPSSاستفاده شده است .نتايج تحقيق نشان
ميدهد که بين فاصله قدرت ،اجتناب از عدم اطمينان و فردگرايي با عدمتقارن اطالعاتي رابطه مثبت و
معناداري وجود دارد.
واژههای كلیدی :فرهنگ ،مردگرايي ،فاصله قدرت ،پرهيز از عدم اجتناب و عدم تقارن اطالعاتي.

 -1استادیار ،گروه آموزشی حسابداری ،واحد ارومیه  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارومیه ،ایران ،نویسنده اصلی و مسئول مكاتبات.
Jabbarzadeh.s@gmail.com

 -2مربی ،گروه حسابداری ،واحد دهلران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دهلران ،ایران.
 -3مربی ،گروه حسابداری ،واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آذربایجان غربی ،ایران.
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 -1مقدمه
فرهنگ هر کشوري يکي از عوامل مهم تاثيرگذار بر ارزش حسابداري در سطح ملي و بينالمللي ميباشد
که بايستي در پژوهشهاي حسابداري مورد توجه زيادي قرار گيرد .در سالهاي اخير گرايش زيادي به
استفاده از تئوريهاي رفتاري در پژوهش هاي حسابداري وجود داشته که همگي مويد تعامل حسابداري و
محيط بر يکديگر ميباشد .در سيستم اقتصادي امروز دنيا سرمايهگذاري از نيازهاي اوليه جهت ،گذر از يک
اقتصاد توسعهنيافته 4به توسعهيافته ميباشد .بدون شک براي هدايت سرمايههاي افراد عالقهمند به سرمايه-
گذاري ،نياز به جلب اعتماد آنان ،انتقال و گزارش اطالعات صحيح مالي به مراکز تصميمگيري ،از اهميت
بسيار زيادي برخوردار است .براي اين منظور ،سرمايهگذاران خواهان اطالعاتي هستند که به آنها در جهت
انجام يک سرمايهگذاري موفق ياري رساند(نوروش و ابراهيمي کردلر .)4934 ،الزمه سالمت بازارهاي سرمايه
و کارايي آنها ،جهت ارزشگذاري مناسب اوراق بهادار مبادله شده در آنها ،وجود اين اطالعات و اطمينان از
تداوم ارائه اين اطالعات بصورت منصفانه و به شکلي غيرمتعصبانه ميباشد ،از آنجا که اين اطالعات به صورت
يکسان در اختيار استفاده کنندگان قرار نميگيرد ،بين مديران و سرمايهگذاران عدم تقارن اطالعاتي ايجاد
ميشود .در نتيجه توزيع نامتقارن اطالعات باعث ميشود که افراد درون سازماني از افراد برون سازماني در
مورد وضعيت کيفي شرکت اطالعات بيشتري در اختيار داشته باشند و بتوانند به واسطه اين مزيت اطالعاتي
در جهت کسب منافع بيشتر اقدام نمايند .از طرف ديگر بنا به گفته گري 5چون ارزشهاي حسابداري زير
مجموعهاي از ارزشهاي اجتماعي و فرهنگي است ،ميتوان ارزشهاي حسابداري را از ارزشهاي فرهنگي
استخراج نمود .در اين تحقيق به بررسي ارتباط بين عوامل فرهنگي با عدم تقارن اطالعاتي در گزارشگري-
مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.
 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
هرچند به نظر ميرسد که همه برداشت يکساني از معني فرهنگ داشته و دربارهي فرهنگ مفاهيمي،
نظير عقايد ،ارزشها و باورها به ذهن خطور ميکند اما در اين زمينه توسط پژوهشگران نيز تعاريف
متعددي از فرهنگ صورت گرفته است ازجمله آن اسميرسيچ ،9فرهنگ را سيستمي از نمادها و مفاهيم
مشترک ميداند او همچنين در تعريف ديگري فرهنگ را به مثابه مکانيسم توافق کنترل کنندهاي که هر
يک از افراد جامعه را به ساختارهاي اجتماعي پيوند ميدهد ،ميداند .ترايس و بير )4339(4فرهنگ را
سيستمي از عقايد مشترک تعريف کردهاند بنابراين سيستمهاي ارزشي مشترک در يک جامعه باعث شکل-
گيري فرهنگ در آن جامعه ميشوند(مدرس ،ديانتي .)4939 ،هوفستد 0نيز در سال  4334تعريف زير را از
فرهنگ ارائه کرد ،فرهنگ ،برنامهريزي جمعي است که اعضاي يک گروه را از ساير گروهها متمايز مينمايد،
ايشان معتقدند که محتواي گزارشها عموما بستگي به تاريخ  ،آداب ،رسوم و فرهنگ منطقه دارد و بدين
دليل است که در بعضي از کشورها گزارشهاي مالي به نفع سرمايهگذار و در بعضي مناطق به نفع طلب-
کاران يا اداره کنندگان دولتي و  ...تهيه ميشوند .گري( ) 4333نيز به بسط مدل او پرداخت بنا به گفته
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گري 6چون ارزشهاي حسابداري زير مجموعهاي از ارزشهاي اجتماعي و فرهنگي است ،ميتوان ارزشهاي
حسابداري را از ارزشهاي فرهنگي استخراج نمود .و ارزشها و عملکردهاي حسابداري را به عنوان يک زير
مجموعه به ارزشهاي اجتماعي و پيامدهاي نهادي اضافه نمود .ابعاد ارزشهاي فرهنگي از ديدگاه هوفستد
به شرح زير مي باشد.
 -1-2اجتناب از عدم اطمینان

7

اجتناب از عدم اطمينان به معناي ميزان اضطراب و نگراني افراد يک جامعه ميباشد .وجود تحريمهاي
اقتصادي و محدوديتهاي تجاري کشور و نيز عدم وجود برنامهها و اهداف بلند مدت همگي بر روي اميد به
آينده افراد و عدم اطمينان آنها نسبت به آينده تاثيرگذار است ،يا به عبارت ديگر ،ميزان برتري موقعيت-
هاي ساختار يافته بر موقعيت هاي بدون ساختار از سوي افراد يک جامعه را اجتناب از عدم اطمينان نسبت
به آينده گويند(دي مويج و هوفستد.)35 ،5545 ،3
9

 -2-2مردگرایی در مقابل زنگرایی
مردگرا به جوامع يا سازمان نهادي اطالق ميگردد که در آنها نقش اجتماعي افراد بر حسب جنسيت به
روشني تفکيک شده است و نقشهاي جسورانه و خشن و تاکيد برموفقيتهاي مالي براي مردان و نقشهاي
عاطفي هم راه با تاکيد بر کيفيت زندگي براي زنان در نظر گرفته ميشود .از سوي ديگر زنگرا به جوامع و
سازمانهايي قابل اطالق است که در آنها نقش اجتماعي افراد از نظر جنسيت هم پوششي دارد و هم
مردان و هم زنان باعاطفه بوده و به کيفيت زندگي عالقه نشان ميدهند ،لذا رفتار عاطفي و جسورانه هم در
مردان و هم در زنان ميتواند وجود داشته باشد( فرهنگي و همکاران.)0 ،4936 ،
10

 -3-2فردگرایی در مقابل جمعگرایی
در جوامع فردگرا ،افراد تنها مراقبت از خود و خانواده درجه يکشان را وظيفه خود ميدانند .به عبارتي
ديگر هرکس به فکر منافع خود و يا خانواده خويش ميباشد .در حالي که در جمعگرايي ،بيشتر منافع
گروهي مطرح بوده و افراد حمايت و مراقبت از گروه و جمع را وظيفه خود ميدانند(دي مويج و هوفستد،
.)33 ،5545
 -4-2فاصله قدرت

11

فاصله قدرت ،دامنه مشارکت افراد يک جامعه در تصميمگيريها و سياستگذاريها ميباشد .در
جوامعي که فاصله قدرت زياد است ،افراد فرودست تمايلي به ايجاد رابطه نزديک با افراد فرادست را ندارند.
در حالي که در جوامعي که فاصله قدرت پايين است ،مديران پاسخگوتر بوده و احساس مسئوليت بيشتري
نسبت به جامعه و عموم مردم دارند و افراد فرودست و فرادست رابطه نزديک و صميمانهاي با هم دارند
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(اعتمادي 45و همکاران .) 5553 ،يا به بيان ديگر درجه نابرابري بين افراد يک جامعه با فرض نرمال بودن آن
جامعه را فاصله قدرت مينامند( هوفستد و همکاران.)33 ،5545 ،
جدايي مالکيت و کنترل باعث ايجاد تضاد منافع بين مديران و سهامداران ميشود .ذي نفعان تمايل
دارند ارزش شرکت را افزايش دهند اما مديران مي خواهند بر منافع شخصي و شهرت خود بيفزايند .بر اساس
تئوري مباشرت ،منافع مديران بايستي در راستاي منافع سهامداران و ذي نفعان باشد ،بنابراين وجود مالکيت
مديران به علت همسو قرارگرفتن منافع مالکان و مديران باعث بهتر شدن عملکرد شرکت ميشود .البته
مالکيت مديران هميشه باعث افزايش عملکرد نمي شود زيرا مالکيت خيلي زياد مديران باعث افزايش قدرت
مديران و کاهش نظارت آنها بر عملکرد شرکت ميشود( جنسن و مک لينگ .)4326 ،49افزايش مالکيت
مديران همچنين ميتواند باعث افزايش عدم تقارن اطالعاتي شود ،چون مديران به اطالعاتي دسترسي دارند
که ساير سهامداران دسترسي به آنها ندارند.
عدم تقارن اطالعاتي به وضعيتي اطالق ميگردد که آگاهي مديران اجرايي از فعاليتهاي شرکت نسبت
به سرمايهگذاران بالفعل و بالقوه و نيز ساير ذي نفعان بسيار بيشتر باشد .چنين عدم تقارني موجب بروز
مشکالتي نظير مخاطرات اخالقي و انتخاب غلط ميگردد( حساس يگانه .)4930 ،انتخاب نادرست 44نوعي از
عدم تقارن است که به موجب آن يکي يا بيش از يکي از طرفهاي معامالت تجاري يا ساير معامالت بالقوه
نسبت به ساير بخشها داراي مزيت اطالعاتي است حتي اگر قيمت بازار اوراق بهادار کامال منعکس کننده
اطالعات باشد باز هم اين احتمال وجود دارد که افراد درون سازماني بيش از افراد برون سازماني در مورد
وضعيت کيفي شرکت اطالعات بيشتري در اختيار داشته باشند و بتوانند به واسطه اين مزيت اطالعاتي در
جهت کسب منافع بيشتري اقدام نمايند .مخاطره اخالقي 40نوعي از عدم تقارن اطالعاتي است که به موجب
آن يک يا بيش از يکي از طرفين معامالت تجاري يا ساير معامالت بالقوه ميتوانند فعاليتهايشان را در انجام
معامالت مشاهده کنند اما ساير بخشهاي قادر به اين نيستند( قائمي و وطن پرست.)32 ،4934 ،
 -3پیشینه و سوابق تحقیق
 -1-3تحقیقات خارجی
جيانگ و همکاران ) 5544(46در تحقيقي راجع به ارتباط تمرکز مالکيت ،افشاي اختياري و عدمتقارن
اطالعاتي پرداختند و به اين نتيجه رسيدند که بر اساس فرضيه کژگزيني مدل اطالعات نامتقارن ،يک ارتباط
مثبت بين تمرکز مالکيت و شکاف قيمتي انتظار ميرود .در مدت معين بين نسبت تمرکز مالکيت با افزايش
افشا رابطه مثبتي وجود دارد و افشاي قابل توجه ،ريسک عدمتقارن اطالعات مرتبط با نسبت تمرکز مالکيت
را کاهش ميدهند.
42
جاناپي و مارکوس ( )5545در تحقيقي به بررسي فرهنگ ،هزينه نمايندگي و تقسيم سود پرداختند که
نتيجه به دست آمده حاکي از اين بود که نهادهاي قانوني و فرهنگ به عنوان نهادهاي اجتماعي به طور
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کامل تحت تاثير پرداختهاي سود سهام است .به طور کلي فرهنگ پيامدهاي مهمي براي طيف گستردهاي
از نمايندگي مبتني بر پديدههاي اقتصادي و بازار سرمايه است.
هان43و همکاران( ) 5545در تحقيقي با عنوان بررسي مقايسه اثرات فرهنگ ملي بر مديريت سود بين
کشورهاي مختلف به اين نتيجه رسيدند که از بين ارزشهاي فرهنگي ،اجتناب از عدم اطمينان نسبت به
آينده و فردگرايي ،قدرت توضيحي بااليي براي توجيه رفتارهاي مديريت سود بين کشورها را دارند ،هم
چنين در اين مطالعه فرهنگ ملي و ساختار سازماني از عوامل توجيه کننده رفتارهاي مديريت سود ميباشد.
داپنيک ) 5553(43در تحقيقي با عنوان تاثير فرهنگ بر مديريت سود به اين نتيجه رسيدند که بين
ارزش هاي فرهنگي،اجتناب از عدم اطمينان نسبت به آينده و فردگرايي به طور معنيداري با مديريت سود
ارتباط دارند ،به عبارت ديگر تفاوتهاي فرهنگي تاثير زيادي بر مديريت سود به خصوص در مواقع
هموارسازي سود دارند.
عسگري و همکاران( )5553در تحقيقي فرهنگ و شيوههاي حسابداري در ترکيه را بررسي کردند و
نتايج با توجه به تئوري گري ،ميان عدم اجتناب و فردگرايي با شيوههاي حسابداري رابطه مثبت و معني-
داري وجود داشت.
55
تي ساکوميس ( ) 5552در تحقيقي به بررسي نفوذ فرهنگ بر عملکرد حسابداران از لحاظ نقش
گزارشگري مالي پرداخت و نتايج نشان داد که هيچ تفاوت معنيداري بين حسابداران يوناني و تصميمات
شناسايي حس ابداري آمريکايي که شامل هم بدهي و هم دارايي مشروط بود پيدا نشد .تجزيه و تحليل
تکميلي نشان داد که حسابداران آمريکايي به طور مداوم محافظهکاري را بيشتر از حسابداران يوناني به
نمايش ميگذاشتند.
54
ميشالي و رابرتز ( )5556در تحقيقي به هموارسازي سود ،هزينههاي نمايندگي و عدم تقارن اطالعاتي
پرداختند و نتايج نشان مي دهد که فردگرايي باال ،فاصله قدرت کم و اجتناب از عدم اطمينان باال رابطه
معنيداري با سود سهام باالتر دارد.
 -2-3تحقیقات داخلی
نيکومرام و همکاران( )4933در تحقيقي به بررسي تاثير ارزشهاي فرهنگي بر محافظهکاري پرداختند و
نتايج همبستگي بسيار ضعيفي بين متغيرهاي فرهنگ و محافظهکاري در گزارشگري مالي را نشان دادن که
منجر به رد فرضيههاي پژوهشي و عدم پذيرش رابطه معناداري بين ارزشهاي فرهنگي و محافظهکاري در
گزارشگري مالي شد.
رحيميان و همکاران()4933در تحقيقي به بررسي رابطهي ميان برخي سازوکارهاي حاکميت شرکتي و
عدم تقارن اطالعاتي ميان واحد حسابرسي داخلي و نسبت مديران غير موظف هيئت مديره و معيارهاي
عدمتقارن اطالعاتي پرداختند و به اين نتيجه رسيدند که ميان واحد حسابرسي داخلي و نسبت مديران
غيرموظف هيئت مديره و معيارهاي عدمتقارن اطالعاتي رابطهي معناداري وجود ندارد اما ميان درصد
مالکيت سرمايهگذاران نهادي و عدم تقارن اطالعاتي رابطهي منفي معناداري وجود دارد.
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نوروش و ابراهيمي کردلر( )4934در تحقيقي به بررسي ترکيب سهامداران و عدمتقارن اطالعات با
سودمندي معيارهاي حسابداري عملکرد به اين نتيجه رسيدند که هر اندازه مالکيت نهادي افزايش يابد ،ارايه
اطالعات توسط مديران شرکت به افراد مرتبط در بازار افزايش و به عبارت ديگر عدمتقارن اطالعاتي کاهش
مييابد.
مدرس و ديانتي ديلمي( )4939در تحقيقي به بررسي رابطه فرهنک و حسابداري پرداختند و نتايج به
دست آمده حاکي از اين بود که اختالفات فرهنگي موجود در جوامع را ميتوان موجد تفاوتهاي در
فرهنگهاي سازماني دانست که خود عامل اصلي تاثيرگذار بر عملکرد تجاري آن سازمان يا شرکت است.
 -4فرضیههای تحقیق
فرضيه اصلي تحقيق :بين عناصر فرهنگي و عدم تقارن اطالعاتي رابطه وجود دارد.
فرضيه فرعي اول :بين فاصله قدرت و عدم تقارن اطالعاتَي رابطه وجود دارد.
فرضيه فرعي دوم :بين اجتناب از عدم اطمينان و عدم تقارن اطالعاتي رابطه وجود دارد.
فرضيه فرعي سوم :بين فردگرايي و عدم تقارن اطالعاتي رابطه وجود دارد.
فرضيه فرعي چهارم :بين مردگرايي و عدم تقارن اطالعاتي رابطه وجود دارد.
 -5روش گردآوری دادهها ،جامعه و نمونه آماری
روش گردآوري دادههاي مربوط به فرهنگ با استفاده از پرسشنامه استاندارد شده هوفستد ميباشد و
براي دادههاي مربوط به عدم تقارن اطالعاتي از صورتهاي مالي حسابرسي شده در بورس که نزد کتابخانه
سازمان بورس تهران موجود است و سايت اينترنتي سازمان بورس تهران ،بوده است .دادههاي جمع آوري
شده از طريق نرم افزار  Excelاصالح و طبقه بندي شده و تجزيه و تحليل نهايي نيز به کمک نرم افزار SPSS
انجام ميگيرد.
جامعه آماري تحقيق حاضر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند .دوره زماني
اين پژوهش به سالهاي  4935-4933محدود ميشود .براي نمونهگيري از روش حذفي سيستماتيک
(شرکتهايي که حائز شرايط زير نباشند از نمونه حذف خواهند شد) استفاده خواهد شده است.
نمونه مورد بررسي از بين جامعه فوق و با در نظر گرفتن شرايط زير انتخاب گرديده است:
 )4شرکتهايي که قبل از سال  34در بورس پذيرفته شده باشند.
 )5پايان سال مالي آنها  53اسفند هر سال باشد.
 )9شرکت مورد نظر طي دوره پژوهش فعاليت مستمر داشته و سهام آن مورد معامله قرار گرفته باشد
و ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام در هيچ سالي منفي نباشد.
 )4جزو شرکتهاي سرمايهگذاري که داراي فعاليتهاي خاص مانند صندوقهاي بازنشستگي ،موقوفه-
هاي تجاري ،شرکتهاي بيمه ،بانکهاي سرمايهگذاري نباشند.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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جامعه آماري پژوهش حاضر با اعمال شرايط باال 05 ،شرکت از شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران ميباشد.
جدول  -1جامعه آماری تحقیق
جامعه آماري اوليه پس از اعمال شرط جامعه آماري پس از
(شرکتهاي که قبل دوم (پايان سال مالي حذف شرکتهاي
 53اسفند هر سال حذف شده از بورس
از سال  34وارد
اوراق بهادار.
باشد).
بورس شده اند).
463

544

جامعه آماري پس از جامعه آماري نهايي پس
اعمال شرط سوم از حذف شرکتهاي که
حقوق صاحبان سهام
(داشتن فعاليت
آنها منفي ميباشد.
مستمر).

403

05

452

منبع :يافتههاي پژوهشگر

 -6مدلهای تحقیق
 -1-6مدلهای آماری اندازهگیری عدم تقارن اطالعاتی
شكاف قیمتی :اين مقدار از تفاوت قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش به دست ميآيد
عدم تقارن اطالعاتي يک مفهوم کيفي است ،براي اينکه قادر باشيم آن را در قالب اعداد و ارقام بيان
کنيم ،به مدلي نياز داريم تا بتوانيم آن را کمي کنيم .براي اين کار از دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش
سهام استفاده ميکنيم .اين مدل توسط چيانگ و وکينتاش در سال  4336براي تعيين دامنه قيمت
پيشنهادي خريد و فروش سهام مورد استفاده قرار گرفت.
()4
AP – BP
SPREAD it = ----------------------------------- ×455
(AP + BP)/ 5

 = tدوره زماني مورد بررسي
 = iنمونه مورد بررسي
 = SPREADدامنه تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام
 = (ASK PRICE) APميانگين قيمت پيشنهادي فروش سهام شرکت iدر دوره t
 = (BID PRICE) BPميانگين قيمت پيشنهادي خريد سهام شرکت iدر دوره t
 -2-6مدلهای آماری اندازهگیری عناصر فرهنگی
 -1-2-6فاصله قدرت
متغير فاصله قدرت به کمک سوالهاي اول و دوم پرسشنامه که سبک تصميمگيري مورد عالقه
کارکنان و نيز نگراني فرد از مسايل شغلي را مطرح مي کنند ،اندازهگيري ميشود فرمول محاسبه اين
شاخص براي هر شرکت به صورت زير مي باشد( جبارزاده کنگرلويي.)490 ،4933 ،
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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()5
شاخص فاصله قدرت :ميانگين نمرات سوال سوم+درصد مجموع گزينه 4و 5سوال دوم– در صد گزينه9سوال اول

طبق يافتههاي هوفستد در سازمانهاي که کارکنان در بيان موافقت خود با مدير ،ترس نداشته باشند و
مديران خود محور نيستند ،کارکنان سبک تصميمگيري مشورتي را ترجيح ميدهند ،در پرسشنامه چهار
سبک مديريتي که از خود محور شروع ميشود و به مشورتي ختم ميشود مطرح و توضيح داده شده است.
سوال اول :عالقه داريد مدير مافوق شما کداميک از چهار سبک تصميمگيري را داشته باشد.
سوال دوم :سبک تصميمگيري مدير مافوق شما به کدام يک از چهار سبک شباهت بيشتري دارد.
سوال سوم :چندين بار پيش آمده که همکاران شما مخالفت خود با تصميم مديرشان را به او اظهار نکنند.
 -2-2-6شاخص اجتناب از عدم اطمینان
شاخص اجتناب از عدم اطمينان نيز مانند شاخص فاصله قدرت بر اساس مباني نظري موجود طرح و
ارائه شده است .اندازه گيري اين شاخص به واسطه طرح سوالهايي که در مورد اضطراب و عدم تخطي از
مقررات شرکت و ساختار فعاليتها بود ،صورت پذيرفته است .فرمول اندازهگيري آن به شرح زير ميباشد(
همان منبع).
()9
شاخص اجتناب از عدم اطمينان :ميانگين نمرات سوال چهارم–ميانگين نمرات سوال پنجم– درصد گزينه 4و 5سوال ششم

بدين ترتيب به کمک مفاهيم نظري و ارتباط بين سوالها ،شاخص اجتناب از عدم اطمينان اندازهگيري
ميشود .در واقع سواالت مربوط به اضطراب و عدم تخطي از مقررات شرکت و نياز به تداوم همکاري با
شرکت ميتواند سطوح اجتناب از عدم اطمينان را نشان دهد.
براي اندازهگيري شاخص فردگرايي و مردگرايي از نمرات  44سوال مربوط به اهداف شغلي استفاده مي-
شود( روايي اين سواالت طي پژوهشي جداگانهاي توسط هوفستد به اثبات رسيده است) .نمرات مربوط به
اهميت هر يک از اهداف شغلي در ابتدا استاندارد سازي شده( نمرات به صورت فاصله از ميانگين مشترک
خود و بر اساس انحراف از استانداردهاي مشترک بيان ميشود) سپس به کمک تحليل عاملي ،دو عامل از آن
استخراج ميشود.
تحليل عاملي تکنيکي است براي شناسايي عواملي که به طور آماري اختالف مشترک ميان اندازهگيري-
ها را توضيح ميدهد ،در نتيجه عوامل به صورت مختصر مجموعهاي از اندازها را ارائه ميکند .از اين ديدگاه
تحليل عاملي را ميتوان به عنوان يک تکنيک کاهش دهنده دادهها تلقي نمود زيرا تعداد زيادي از
متغيرهاي اندازهگيري شده همپوش را به مجموعه کوچکتري از عوامل کاهش ميدهد .چون در اين تحقيق
هدف از اجراي تحليل عاملي جايگزين کردن نمرات عوامل شناسايي شده به جاي نمرات متغيرها يا
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سواالهاي اصلي ميباشد بايد از مدل مولفههاي اصلي استفاده شود .و در نهايت دو عامل زير به دست مي
آيد که بايد به ترتيب براي تحليل متغير فردگرايي و مردگرايي مورد استفاده قرار گيرند.
 -3-2-6شاخص فردگرایی در مقابل جمعگرایی
طبق تحليلهاي به عمل آمده چنانچه اشخاص براي اهداف شغلي  4 ،5و 6امتياز با اهميت و براي
اهداف شغلي  4،9و  0امتياز کمتري اختصاص دهند چنين شرکتي جمعگرا تلقي ميشود و برعکس اگر به
اهداف شغلي  9 ،4و  0امتياز با اهميت و به اهداف شغلي  4 ،5و  6امتياز کم اهميتتري اختصاص داده
شود چنين شرکتهاي فردگرا ميباشد .با توجه اين تحليلها و همچنين با استفاده از جدول باال شرکتهاي
موجود در اين جامعه آماري بيشتر فردگرا هستند تا جمعگرا.
جدول -2اهداف شغلی تشكیل دهنده عامل 1
عامل )collectivism - Individual ( 1
 -4تامين محل مطلوب براي زندگي
 -5امکان بهره گيري از مهارتها و تواناييهاي خود
 -9فراهم ساختن زمان مناسب و دلخواه براي گذراندن با خانواده
 -4زمينه براي پيشرفتهاي شغلي
 -0وجود ارتباط کاري خوب ميان همکاران
 -6ايجاد فرصت آموزشي براي بهبود مهارتها يا آموختن مهارتهاي جديد
 -2امنيت شغلي
 -3امکان دستيابي به درآمد بيشتر

ضریب
5/343
5/409
5/452
5/450
5/504
5/592
-5/433
-5/535
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 -4-2-6شاخص مردگرایی در مقابل زنگرایی
طبق تحليل هاي به عمل آمده مردان بيشتر براي اهداف شغلي کسب درآمد بيشتر( )4و پيشرفت
شغلي( ) 5و زنان بيشتر براي اهداف شغلي وجود رابطه کاري خوب ميان همکاران( )6و امنيت شغلي()9
اهميت قائل هستند .اهميت دادن به کسب درآمد و پيشرفت شغلي با جهات مردانه ،جسارت و رقابتي بودن
نقش اجتماعي مطابقت دارد .از طرف ديگر اهميت دادن بر روابط حسنه با همکاران نيز ،با زنانه و اجتماعي-
محيطي مدار بودن نقش اجتماعي هماهنگي دارد .و با توجه به جدول باال در اين تحقيق نيز بيشترين
ميزان درصد به اهداف شغلي کسب درآمد بيشتر و پيشرفت شغلي مربوط ميباشد که اين حاکي از مردگرا
بودن جامعه آماري دارد.

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  / 22پائیز 1331

591

رابطهبینعناصرفرهنگيوعدمتقارناطالعاتيدرگزارشگريمالي

جدول  -3اهداف شغلی تشكیل دهنده عامل 2
ضریب

عامل ) Social - ego ( 2

5/903
5/535
-5/540
-5/502
-5/530
-5/443
-5/546
-5/356

 -4امکان دستيابي به درآمد بيشتر
 -5زمينه براي پيشرفتهاي شغلي
 -9امنيت شغلي
 -4ايجاد فرصت آموزشي براي بهبود مهارتها يا آموختن مهارتهاي جديد
 -0تامين محل مطلوب براي زندگي
 -6وجود ارتباط کاري خوب ميان همکاران
 -2امکان بهره گيري از مهارتها و تواناييهاي خود
 -3فراهم ساختن زمان مناسب و دلخواه براي گذراندن با خانواده
منبع :يافتههاي پژوهشگر

 -7نتایج و آزمون فرضیههای تحقیق
جدول  -4آماره توصیفی داده های پژوهش
آماره

ماكزیمم

مینیمم

میانگین

میانه

انحراف معیار

شاخص فاصله قدرت

9

4

4/23

5

5/292

اجتناب از عدم اطمينان

9

-4

5/23

4

4/55

شاخص فردگرايي

5/90

-4/54

5/55

-5/455

4

شاخص مردگرايي

4/35

-4/43

5/55

5/553

4

شاخص شکاف قيمتي

5/99

4/49

4/35

4/23

5/52

نام متغیرها

منبع :يافتههاي پژوهشگر

 -1-7آمار توصیفی متغیرهای تحقیق در جدول  4ارائه شده است.
با توجه به نتايج به دست آمده از جدول  ،4بيشترين انحراف معيار 4/55متعلق به اجتناب از عدم
اطمينان ميباشد ،که ضريب تغييرات در آن برابر با  4/06است و کمترين انحراف معيار  5/52متعلق به
شاخص شکاف قيمتي است و ضريب تغييرات در آن برابر  5/40ميباشد که نشاندهنده بيشترين ميزان
پراکندگي در اجتناب از عدم اطمينان و کمترين ميزان پراکندگي در شاخص شکاف قيمتي است که نشان
ميدهد که متغيرهاي شاخص شکاف قيمتي در طول دوره پژوهش از ثبات و پايداري بيشتري نسبت به
ديگر متغيرها برخورداراند .شاخص شکاف قيمتي نسبت به ديگر متغيرها با ميانه  4/23و ميانگين  4/35که
بسيار به هم نزديک ميباشد ،نشان از توزيع نرمال اين متغير دارد.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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 -2-7بررسی نرمال بودن متغیر وابسته
از آنجائي که نرمال بودن متغير وابسته منجر به نرمال بودن پسماندهاي مدل رگرسيوني ميشود در اين
پژوهش جهت آزمون نرمال بودن متغير وابسته از آزمون کلموگروف -اسميرنوف استفاده شده است ،با
استفاده از اين آزمون فرض زير بررسي ميگردد.
 : H0توزيع داده ها نرمال ميباشد.
 : H1توزيع داده ها نرمال نميباشد.
جدول  -5آزمون كلموگروف اسمیرنوف( )k-sبرای متغیر وابسته
متغیر وابسته

تعداد مشاهدات

مقدار zآزمون k-s

Sig

نتیجه آزمون

شکاف قيمتي

05

5/033

5/362

 H0تاييد مي شود

منبع :يافتههاي پژوهشگر

با توجه به مقدار معنيداري اين آزمون (  )Sig =5/32نتيجه ميگيريم که توزيع متغير مذکور نرمال است.
 -3-7نتایج مدل رگرسیون
 -1-3-7آزمون فرضیه فرعی اول :بين فاصله قدرت و عدم تقارن اطالعاتي رابطه معنيداري وجود
دارد.
 : H0عدم وجود رابطه معنادار بين فاصله قدرت و عدم تقارن اطالعاتي.
 : H1وجود رابطه معنادار بين فاصله قدرت و عدم تقارن اطالعاتي.
جدول  -6نتایج بررسی ضرایب رگرسیون خطی فرضیه فرعی اول
ضریب

ضریب غیر استاندارد

استاندار شده

آماره
متغیر

انحراف

بتا

استاندارد

بتا

آماره t

معنا
داری

نتیجه آزمون

مقدار ثابت

4/450

5/523

-

42/639

5/55

معني دار است

فاصله قدرت

5/590

5/544

5/690

0/633

5/55

معني دار است

5/934

ضريب تعيين تعديل شده

5/454

ضريب تعيين 5/690

5/55

معني داري

95/423

4/233

 Fآماره

منبع :يافتههاي پژوهشگر
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با توجه به نتايج جدول  ،6مقدار دوربين واتسون در محدوده  4/0تا  5/0قرار دارد ( )4/233که نشان
ميدهد بين پسماندهاي مدل خود همبستگي وجود ندارد .سطح معني داري آماره  )sig=5/55( Fکمتر از
سطح خطاي قابل قبول ( )α=5/50لذا با  33درصد اطمينان ميتوان ادعا کرد که مدل رگرسيون معنيدار
بوده و فرض خطي بودن رابطه بين دو متغير فاصله قدرت و عدم تقارن اطالعاتي در گزارشگري مالي تاييد
ميشود .ضريب تعيين تعديل شده محاسبه شده برابر با 5/934ميباشد که بيانکننده اين مطلب است که
با فرض ثابت بودن ساير عوامل ،حدود 45درصد از تغييرات در شکاف قيمتي توسط تغييرات در فاصله
قدرت توضيح داده ميشود .آماره  tبراي فاصله قدرت( )5/55است لذا با  % 33اطمينان فرض  H0رد و
فرض  H1تأييد ميشود که نشانگر اين امر است که رابطه مثبت و معنيداري بين فاصله قدرت و عدم
تقارن اطالعاتي در گزارشگري مالي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
بنابراين بر اساس نتايج آزمون فرضيه اينگونه ميتوان تفسير نمود در جوامعي که فاصله قدرت زياد است،
افراد فرادست تمايلي به ايجاد رابطه نزديک با افراد فرودست را ندارند ،و افراد فرادست با توجه به موقعيت
باالتر به اطالعات محرمانه دسترسي دارند و پاسخگوي کمتر و احساس مسئوليت کمتري نسبت به جامعه و
عموم مردم دارند ،هر چه فاصله قدرت بيشتر باشد منجر به افزايش در عدم تقارن اطالعاتي ميشود (و
بالعکس).
 -2-3-7آزمون فرضیه فرعی دوم :بين اجتناب از عدم اطمينان و عدمتقارن اطالعاتي رابطه معنيداري
وجود دارد.
 : H0عدم وجود رابطه معنادار بين اجتناب از عدم اطمينان و عدم تقارن اطالعاتي.
 : H1وجود رابطه معنادار بين اجتناب از عدم اطمينان و عدم تقارن اطالعاتي.
جدول  -7نتایج بررسی ضرایب رگرسیون خطی فرضیه فرعی دوم
ضریب
آماره

ضریب غیر استاندارد

استاندارد
شده

متغیر

انحراف

بتا

استاندارد

آماره t

معناداری

نتیجه آزمون

بتا

مقدار ثابت

4/254

5/593

-

40/330

5/55

معني دار است

اجتناب از عدم اطمينان

5/495

5/556

5/690

0/566

5/55

معني دار است

5/990

ضريب تعيين تعديل شده

5/943

ضريب تعيين

5/035

ضريب همبستگي

5/55

معني داري

50/665

 Fآماره

4/364

دوربين واتسون

منبع :يافتههاي پژوهشگر
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با توجه به نتايج جدول  ،2مقدار دوربين واتسون در محدوده  4/0تا  5/0قرار دارد ( )4/364که نشان
ميدهد بين پسماندهاي مدل خود همبستگي وجود ندارد .سطح معنيداري آماره  )sig=5/55( Fکمتر از
سطح خطاي قابل قبول ( )α=5/50لذا با  33درصد اطمينان ميتوان ادعا کرد که مدل رگرسيون معنيدار
بوده و فرض خطي بودن رابطه بين دو متغير اجتناب از عدم اطمينان و عدم تقارن اطالعاتي در گزارشگري
مالي تاييد ميشود .ضريب تعيين تعديل شده محاسبه شده برابر با 5/990ميباشد که بيانکننده اين مطلب
است که با فرض ثابت بودن ساير عوامل ،حدود  94درصد از تغييرات در شکاف قيمتي توسط تغييرات در
اجتناب از عدم اطمينان توضيح داده ميشود .آماره  tبراي اجتناب از عدم اطمينان ( )5/55است لذا با % 33
اطمينان فرض  H0رد و فرض  H1تأييد ميشود که نشانگر اين امر است که رابطه مثبت و معنيداري بين
اجتناب از عدم اطمينان و عدم تقارن اطالعاتي در گزارشگري مالي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران وجود دارد .بنابراين بر اساس نتايج آزمون فرضيه اينگونه ميتوان تفسير نمود در جوامعي
که افراد مثبت نگرتر باشند و به اطالعات موجود در بازار با ديد ترديد و پرسشگرانه نگاه نکنند ممکن است
افرادي که بازارگرداني مي کنند از اين موقعيت استفاده کنند و تمام اطالعات موجود و مورد نياز استفاده
کنندگان از اين اطالعات را به بازار تزريق نکنند و اين عمل منجر به عدم تقارن اطالعاتي گردد(و بالعکس).
 -3-3-7فرضیه فرعی سوم :بين فردگرايي و عدم تقارن اطالعاتي رابطه وجود دارد.
 : H0عدم وجود رابطه معنادار بين فردگرايي و عدم تقارن اطالعاتي.
 : H1وجود رابطه معنادار بين فردگرايي و عدم تقارن اطالعاتي.
جدول  -8نتایج بررسی ضرایب رگرسیون خطی فرضیه فرعی سوم
آماره
متغیر

ضریب غیر استاندارد
انحراف

بتا

استاندارد

ضریب
استاندارد شده

آماره t

معنا داری

نتیجه آزمون

بتا

مقدار ثابت

4/354

5/592

-

43/595

5/55

معني دار است

فردگرايي

5/535

5/593

5/955

5/423

5/594

معني دار است

5/524

ضريب تعيين تعديل شده

5/535

ضريب تعيين

5/955

ضريب همبستگي

5/594

معني داري

4/240

 Fآماره

4/245

دوربين واتسون

منبع :يافتههاي پژوهشگر

با توجه به نتايج جدول باال ،مقدار دوربين واتسون در محدوده  4/0تا  5/0قرار دارد ( )4/245که نشان
ميدهد بين پسماندهاي مدل خود همبستگي وجود ندارد .سطح معني داري آماره  )sig=5/594( Fکمتر از
سطح خطاي قابل قبول ( )α=5/50لذا با  30درصد اطمينان ميتوان ادعا کرد که مدل رگرسيون معنيدار
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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بوده و فرض خطي بودن رابطه بين دو متغير فردگرايي و عدم تقارن اطالعاتي در گزارشگري مالي تاييد
ميشود .ضريب تعيين تعديل شده محاسبه شده برابر با 5/524ميباشد که بيان کننده اين مطلب است که
با فرض ثابت بودن ساير عوامل ،حدود 2درصد از تغييرات در شکاف قيمتي توسط تغييرات در فردگرايي
توضيح داده ميشود .آماره  tبراي فردگرايي( )5/594است لذا با  % 30اطمينان فرض  H0رد و فرض H1
تأييد ميشود که نشانگر اين امر است که رابطه مثبت و معنيداري بين فردگرايي و عدم تقارن اطالعاتي در
گزارشگري مالي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد .بنابراين بر اساس
نتايج آزمون فرضيه اينگونه ميتوان تفسير نمود بنابر فرضيه منافع شخصي سرمايهگذاران بزرگ از منافع
خاصي ،همچون دسترسي به اطالعات محرمانه که ميتواند در جهت اهداف معامالتي مورد استفاده قرار
بگيرد ،بهره ببرند از طرف ديگر در جوامع فردگرا افراد تنها مراقبت از خود و خانواده درجه يکشان را وظيفه
خود ميدانند .به عبارت ديگر هرکس به فکر منافع خود و يا خانواده خويش ميباشد حال اگر چنين افرادي
که موقعيت خود و اطرافيان نزديکشان را بر ديگران ترجيح ميدهند از موقعيت برتر و يا ممتازي در بازار
سهام برخوردار باشند در چنين صورتي به اطالعاتي دسترسي پيدا خواهند کرد که فقط منافع خود و
خانواده خود را تامين کنند و اين اطالعات را در اختيار ساير افراد جامعه قرار نخواهند داد و اين باعث ايجاد
عدم تقارن اطالعاتي در چنين جوامعي ميشود( و بالعکس).
 -4-3-7فرضیه فرعی چهارم :بين مردگرايي و عدم تقارن اطالعاتي رابطه وجود دارد.
 : H0عدم وجود رابطه معنادار بين مردگرايي و عدم تقارن اطالعاتي.
 : H1وجود رابطه معنادار بين مردگرايي و عدم تقارن اطالعاتي.
جدول -9نتایج بررسی ضرایب رگرسیون خطی فرضیه فرعی چهارم
آماره
متغیر

ضریب غیر استاندارد
انحراف

بتا

استاندارد

ضریب
استاندارد شده

آماره t

معنا داری

نتیجه آزمون

بتا

مقدار ثابت

4/354

5/593

-

42/443

5/55

معني دار است

مردگرايي

-5/540

5/593

-5/464

-4/400

5/504

معني دار نيست

5/552

ضريب تعيين تعديل شده

5/552

ضريب تعيين

5/464

ضريب همبستگي

5/504

معني داري

4/999

 Fآماره

4/243

دوربين واتسون

منبع :يافتههاي پژوهشگر

با توجه به نتايج جدول  ،3مقدار دوربين واتسون در محدوده  4/0تا  5/0قرار دارد ( )4/243که نشان
ميدهد بين پسماندهاي مدل خود همبستگي وجود ندارد .سطح معنيداري آماره  )sig=5/504( Fبيشتر از
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سطح خطاي قابل قبول ( )α=5/50لذا ميتوان ادعا کرد که مدل رگرسيون معنيدار نبوده و فرض خطي
بودن رابطه بين دو متغير مردگرايي و عدم تقارن اطالعاتي در گزارشگري مالي تاييد نميشود .آماره  tبراي
مردگرايي( )5/504است لذا فرض  H0تاييد و فرض  H1رد ميشود که نشانگر اين امر است که رابطه معني-
داري بين مردگرايي و عدم تقارن اطالعاتي در گزارشگري مالي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران وجود ندارد .بنابراين بر اساس نتايج آزمون فرضيه اينگونه ميتوان تفسير نمود که وجود مردان
در موقعيت شغلي برتر باعث افزايش عدم تقارن اطالعاتي نميگردد يا به عبارت ديگر جنسيت افراد يعني
زن يا مرد بودن افراد شاغل ارتباطي به وجود يا عدم وجود عدم تقارن اطالعاتي در بازار ندارد.
-5-3-7تبیین مدل رگرسیونی
در اين قسمت مدل کلي تحقيق برازش ميگردد .روش کار نيز تحليل رگرسيوني به روش ()Enter
ميباشد که در ابتدا مدل کلي عنوان و آزمون  Fمحاسبه و پس از معنيدار بودن مدل اقدام به آزمون معني-
داري ضرايب متغيرهاي مدل ميپردازيم.
فرضیه اصلی :بين عناصر فرهنگي و عدم تقارن اطالعاتي رابطه وجود دارد.
معادله رگرسيون معنيدار نيست
معادله رگرسيون معنيدار است

H0:β = 0
H1:β ≠ 0

جدول  -10نتایج بررسی ضرایب رگرسیون خطی فرضیه اصلی
ضریب
آماره

ضریب غیر استاندارد

استاندارد
شده

متغیر

انحراف

بتا

استاندارد

آماره t

معنا داری

نتیجه آزمون

بتا

مقدار ثابت

4/050

5/534

43/605

5/55

معنيدار است

فاصله قدرت

5/445

5/543

5/934

5/363

5/550

معنيدار است

اجتناب از عدم اطمينان

5/534

5/553

5/920

9/549

5/554

معنيدار است

فردگرايي

5/545

5/553

5/404

4/465

5/505

معنيدار است

مردگرايي

-5/552

5/595

-5/455

-.5/359

5/924

معنيدار نبست

5/436

ضريب تعييين تعديل شده

5/053

ضريب تعيين

5/252

ضريب همبستگي

5/55

معني داري

45/023

 Fآماره

4/359

دوربين واتسون

منبع :يافتههاي پژوهشگر
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با توجه به جدول  ،45دوربين واتسون  4/359ميباشد که نشان ميدهد بين پسماندهاي مدل خود
همبستگي وجود ندارد .آماره  Fنشان دهنده اين مطلب ميباشد که سطح معنيداري ( )sig=5/55کمتر از
سطح خطاي قابل قبول ( )α=5/50لذا با  33درصد اطمينان ميتوان ادعا کرد که مدل رگرسيون معنيدار
بوده و فرض خطي بودن رابطه بين دو متغير عناصر فرهنگي و عدم تقارن اطالعاتي در گزارشگري مالي
تاييد ميشود .ضريب تعيين تعديل شده حدودا برابر با  5/43ميباشد که بيانکننده اين مطلب است که با
فرض ثابت بودن ساير عوامل  43درصد از تغييرات در شکاف قيمتي توسط تغييرات در عناصر فرهنگي
توضيح داده ميشود .با توجه به خروجيهاي مدل متوجه ميشويم که اثر تمام مولفههاي فرهنگي بر عدم
تقارن اطالعاتي غير از مردگرايي ،معنيدار ميباشد و بيشترين تاثير را متغير فاصله قدرت بر عدم تقارن
اطالعاتي دارد.
 -8بحث و نتیجهگیری
با توجه به معناداري و مثبت بودن ارتباط بين فاصله قدرت و عدم تقارن اطالعاتي در شرکتهاي موجود
در بورس اوراق بهادار تهران ميتوان چنين استنباط کرد که مديران در شرکتهاي نمونه مورد بررسي از
درجه مشورتي پاييني برخوردار بوده و تمايلي به برقراري ارتباط نزديک با افراد شرکت در سطح پايين را
ندارند ،و خود را در تصميمگيري يکه تاز ميدان ميدانند و فرودستان جرات مخالفت و انتقاد از آنها را
ندارند .از طرف ديگر متغيرهاي اجتناب از عدم اطمينان نسبت به آينده و فردگرايي نيز رابطه مثبت و
معناداري با عدم تقارن اطالعاتي دارند و اين نيز حکايت از اين دارد که هر چه افراد اطالعات موجود در بازار
را بدون چون و چرا بپذيرند و درباره صحت و سقم آنها کنکاش کمتري انجام دهند و در مقابل افراد
ديگري در بازار وجود دارند که در جايگاه شغلي بهتر ،و به اطالعات بيشتري دسترسي داشته باشند از اين
موقعيت و از اين عدم تقارن اطالعاتي استفاده کرده و به منافع بيشتري دست مييابند .زيرا اين افراد سود
جو و منفعت طلب منافع خود و خانواده خود را در اولويت قرار ميدهند .نتايج به دست آمده از اين تحقيق
با نتايج به دست آمده در تحقيقات ميشالي و رابرتز ،هان و داپنيک منطبق است که حاکي از اين ميباشد
که ارزش هاي فرهنگي فاصله قدرت کم ،اجتناب از عدم اطمينان به آينده باالتر و فردگرايي باالتر رابطه
معني داري با سود سهام باالتر و مديريت سود دارند و به عبارت ديگر تفاوتهاي فرهنگي تاثير زيادي بر
مديريت سود به خصوص در مواقع هموارسازي سود دارند .با توجه به مثبت بودن رابطه بين فاصله قدرت،
اجتناب از عدم اطمينان و فردگرايي با عدم تقارن اطالعاتي ،از آنجاي که افراد از اين مقوله در جهت
دستيابي بر منافع شخصي استفاده ميکنند .به سرمايهگذارن در بورس اوراق بهادار تهران پيشنهاد ميگردد
به مقوله عدم تقارن اطالعاتي و مولفههاي فرهنگي توجه بيشتري شود.
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