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چکیده:
حسابرسی نقش بسیار حیاتی را در تضمین یکپارچگی گزارشگری مالی ایفا میکند ،بهطوری
که انجام حسابرسی با کیفیت باال میتواند افزایش سطح اعتماد عمومی و ایجاد اعتماد به نفس
سرمایهگذاران در تصمیمگیریهای خود را به همراه داشته باشد و از طرفی ،مسئولیتپذیری
اجتماعی شرکت ،به معنای مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت باید در جهت حفظ،
مراقب��ت و کمک به جامعهای ک��ه در آن فعالیت میکند ،رعایت کند .به همین منظور ما در
این پژوهش به تبیین رابطه بین مس��ئولیتپذیری اجتماعی ش��رکت و کیفیت حسابرس��ی
مستقل میپردازیم که تعداد  117شرکت در یک دوره  7ساله بین سالهای  1391تا 1397
به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده اس��ت .برای انجام این پژوهش از رگرس��یون دادههای
پنلی با نرمافزار  Eviewsاس��تفاده ش��د .نتایج پژوهش نشان داد که متغیر مسئولیتپذیری
اجتماعی ش��رکت تأثیر مثبت و معناداری برروی س��ه متغیر اندازه موسسه حسابرسی ،دوره
تصدی حس��ابرس و تخصص حس��ابرس در صنعت دارد .در کل نتایج پژوهش نشان میدهد
ش��رکتهایی که مس��ئولیتپذیری اجتماعی را رعایت میکنند ،صورتهای مالی حسابرسی
ش��ده آنها ازکیفیت باالتری برخوردار خواهد بود و سرمایهگذاران با اطمینان خاطر بیشتری
در این شرکتها اقدام به سرمایهگذاری مینمایند.
کلمات کلیدی :مس��ئولیتپذیری اجتماعی ش��رکت ،کیفیت حسابرس��ی مس��تقل ،اندازه
موسسه حسابرسی ،دوره تصدی حسابرس ،تخصص حسابرس در صنعت.

 .1دانشجوی دکترای حسابداری ،گروه حسابداری ،دانشکده علوم انسانی ،واحد خمین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خمین،
ایران.
 .2اس��تادیار ،گروه حس��ابداری ،دانشکده علوم انس��انی ،واحد خمین ،دانشگاه آزاد اس�لامی ،خمین ،ایران (نویسنده
مسئول) ،ایمیلegivaki_1352@yahoo.com :
 .3استادیار گروه حسابداری ،دانشکده اقتصاد ،دانشگاه لرستان
 .4استادیار ،گروه حسابداری ،دانشکده علوم انسانی ،واحد خمین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خمین ،ایران
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در سالهای اخیر به دلیل گسترش فعالیتهای اقتصادی ،بازارهای مالی و رونق سرمایهگذاری
در بازارهای س��رمایه دسترس��ی به اطالعات صحیح و به موقع و تحلیل دقیق و واقع بینانه آنها،
مهمترین ابزار جهت اتخاذ تصمیمات درست و استفاده بهینه و مطلوب ازامکانات مالی میباشد .در
جامعه کنونی اطالعات نقش مهمی در زندگی انسانها ایفا میکنند و هرچه قدر جامعه پیشرفتهتر
باشد از اطالعات بهتر استفاده مینماید .تحقیقات همه جانبة بازارهای مالی و نتیجهگیری صحیح
میتواند س��رعت رشد و شکوفایی این بازارها را تحقق بخشد .بورسهای معتبر دنیا نشان دادهاند
که در تأمین وجمعآوری س��رمایه موفق بوده و این حاصل اعتماد س��هامداران به صورتهای مالی
ش��رکتها ،گزارش حسابرسی ،بازارهای سرمایه و کارایی بازار است ،به نحوی که مطمئن هستند
سرمایههای آنها به هدر نرفته و سودهای معقولی به ارمغان میآورد .پژوهش پیرامون مقولههای
مختلف مؤثر بر اعتبار دهی به صورتهای مالی میتواند به تصمیمگیری صحیح س��هامداران کمک
کند و تخصیص بهینة منابع اقتصادی به نحو مطلوبتری صورت گرفته و وضع سرمایهگذاری بهتر
گردد (قائمی و همکاران  .)۱۳۸۲از دالیل پیش��رفت در جوامع توسعه یافته استفاده بهینه و مؤثر
از اطالعات میباش��د .افزایش آگاهی ذینفعان ،در خصوص مس��ئولیتها و تعهدات اخالقی شرکت
نسبت به جامعه ،به ویژه پس از رسوایی انرون ،نیاز به گزارشگری مسئولیتهای اجتماعی را افزایش
داده اس��ت .تحقیقات گوناگونی تمایل ذینفعان را به توجه ش��رکتها به مسئولیت اجتماعی و در
نتیجه افش��ای آن نشان دادهاند .بنابراین ،گزارش��گری اجتماعی به ذینفعان مربوطه را باید همه
شرکتها مورد توجه قرار دهند (تریمن کیم 1و همکاران.)۲۰۰۸ ،
در چند سال اخیر توجه به کیفیت گزارشهای مالی شرکتها توسط مقامات نظارتی افزایش
یافته است ،این اتفاق به دلیل ضعفهای حسابرسی در شرکتها افتاد .ضعف در سیستم حسابرسی
مالی باعث ش��ده است که اعتماد سرمایهگذاران نسبت به کیفیت و قابلیت اطمینان سیستمهای
مالی ش��رکتها منحرف شود .جدا از آن ،فروپاشی چندین ش��رکت بزرگ در ایالت متحده مانند
انرون ،2ارتوراندرس��ون ،3وردکام 4و پارامالت 5در ایتالیا به دلیل تقلب در گزارشهای مالی نیاز به
تولید کیفیت گزارشگری مالی شرکتی را ایجاد کرده است (آل دهمری و همکاران.)2017 ،6
هدف حسابرس��ی ارائه گزارش مستقل از صورتهای مالی تهیه شده توسط مدیریت است .از
این رو کیفیت و قابلیت اطمینان صورتهای مالی حسابرس��ی ش��دة منتشر شده ،عناصر ضروری
برای به دست آوردن اعتماد سرمایهگذاران است .این عناصر ضروری به اهمیت حاکمیت شرکتی
منجر شده است که نقش مهمی را به همراه دارد (ولنمپی و همکاران.)2014 ،7
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بر پایه ادبیات نظری موجود ،گزارش��گری مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها با فراهم نمودن
اطالع��ات مفی��د در خصوص منافع و هزینهه��ای جاری و آنی مرتبط با عملیات ش��رکت موجب
ش��فافیت اطالعات ارائه ش��ده در صورتهای مالی شرکت شده و بدین سبب موجب کیفیت بیشتر
گزارش حسابرس مستقل میگردد .بدین ترتیب ،نگرانیهای سرمایهگذاران در خصوص اعتباردهی
گزارش حسابرس مستقل به صورتهای مالی شرکتها کاهش یافته که در نهایت ،به سرمایهگذاری
بیش��تر در شرکتها میانجامد .براین اساس ،انتظار میرود که مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها
موجب افزایش کیفیت گزارش حسابرس مستقل گردد .از طرفی مفهوم مسئولیتپذیری اجتماعی
شرکتها در دهه اخیر به پارادایم غالب و مسلط حوزه اداره شرکتها تبدیل شده است و شرکتهای
بزرگ و معتبر جهانی مسئولیت در برابر اجتماع و محیط اجتماعی را جزیی از استراتژی شرکتی
خود میبینند .این مفهوم ،موضوعی اس��ت که هم اکنون در کش��ورهای توسعهیافته و کشورهایی
با اقتصاد باز به ش��دت از س��وی حکومتها ،شرکتها ،جامعه ،سازمانهای بینالمللی و مراکز علمی
دنیا دنبال میگردد .با گذشت بیش از  60سال از ورود مفهوم مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها
به ادبیات مدیریت ش��رکت و کس��ب و کارها ،هنوز این مفهوم در فضای کسب و کار ایران جایگاه
شایستهای پیدا نکرده است .طرح و توسعه این مفهوم در شرایط بحران فعلی اقتصاد ایران میتواند
راهگشای بسیاری از مشکالت اقتصادی واجتماعی جامعه خصوصاً حوزه اشتغال ،بهرهوری نیروی
کار و ش��فافیت صورتهای مالی گردد .همچنین توجه به مس��ئولیتپذیری اجتماعی ش��رکتها و
انج��ام فعالیته��ای جــاری بــا نگــرش مس��ــئولیتپذیری اجتماعــ��ی میتواند به باال بردن
س��ــطح کیفیت اس��ــتانداردهای تجاری و به تبع آن کیفیت اطالعات صورتهای مالی با نگرش
ذینفعانکمک کند و ضــرورت دارد مورد حمایت جدی قرار گیرد.
رش��د بخش خصوصی و بازار س��رمایه ایران در چند س��ال اخیر س��بب گردید شرکتها دارای
مجموعه��ای از ضواب��ط کاری اخالقی و اجتماعی ش��وند و مـس��ـؤلیـت پذی��ری اجتمـاعـی در
ش��رکتهای ایرانی نهادینه شود .تا ش��رکتهای پایداری داشته باشیم .ش��دت یافتن فضای رقابتی
باعث گردید برخی صاحبان صنایع و بسیاری از شرکتهای برتر ایرانی به این مفهوم در فرآیندهای
مدیریتی توجه کنند .اخذ گواهینامههای کیفیت زیس��تمحیطی ،گواهینامههای تعالی س��ازمانی
و س��رآمدی مفهوم مس��ئولیتهای اجتماعی شرکتها ،از دیگر نش��انههای روی آوردن شرکتها به
س��وی پذیرش مس��ئولیت اجتماعی اس��ت .دریافت این گواهینامهها عالوه بر اینکه شرکتها را به
س��مت بهرهوری بیشتر سوق میدهد ،برای ش��رکتها مزیت رقابتی نیز ایجاد مینماید .شاید نیاز
صنعتگران ایرانی به پیدا کردن شریک خارجی یکی از دالیل عمده حرکت صنایع به سمت مفهوم
امروزی و مدرن مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها باشند .در مقابل گسترش روز افزون واحدهای
اقتصادی و پیچیدگی آنها ،افزایش جدی سهم سهامداران کوچک در شرکتها و به دنبال آن تضاد
منافع ،نیازهای نظارتی را بیش از پیش ضروری مینماید .در این محیط اس��تفاده کنندگان برای
تصمیمگی��ری به اطالعات مختلفی از جمله اطالعات مالی درب��اره بنگاههای اقتصادی نیاز دارند.
در ای��ن رابطه صورته��ای مالی بعنوان مهمترین مجموعه اطالعات مالی ش��رکتها و بیانگر نتایج
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فعالیت آنها محس��وب میشود .اما مس��اله مهم تردید در مورد قابلیت اتکای اطالعات مزبور است.
عدم دسترس��ی مس��تقیم به اطالعات ،فرآیند تهیه آن و آثار زیان بار اس��تفاده از اطالعات گمراه
کننده و مهمتر از آن تضاد منافع موجب افزایش تقاضا برای خدمات حسابرسی مستقل شده است.
ارزش نهائی فعالیت حسابرس��ی در کمک به اس��تفاده کننده برای تشخیص کیفیت اطالعات
دریافت شده میباشد بحرانهای گزارشگری مالی سالهای اخیر که موجب فروپاشی شرکتهای
بزرگی گردید ،توجه محققان و مجامع حرفهای را به افزایش قابلیت اعتماد گزارشهای حسابرسی
معطوف ساخت (یعقوب نژاد ،امیری .)1388،با عنایت به موارد فوق ضروری است در بازار سرمایه
ایران نیز کیفیت حسابرس��ی مستقل و متغیرهای مؤثر بر آن شناسایی شود .این موضوع میتواند
موجب درک واقعی استفاده کنندگان صورتهای مالی از کیفیت واقعی گزارشهای حسابرسی شده
و در نهایت ایجاد زبان مش��ترک در خصوص کیفیت حسابرس��ی نتیجه نهایی آن خواهد بود .به
گونهای که باعث تحکیم اعتماد س��رمایهگذاران به اطالعات مندرج در صورتهای مالی و رش��د و
جذابیت سهام شرکتها در بازار میگردد.
موضوع قابل توجه در این زمینه این اس��ت که مس��ئولیت بنگاههای اقتصادی در ایران نسبت
ب��ه جامعه و عامه مردم فراتر از ارائه کاال و خدمات اس��ت .مس��ئولیت اجتماعی و ایفای نقش در
این حوزه هرگز در تضاد با منافع س��هامداران نخواهد بود اگر درک درس��تی از آن داش��ته باشیم.
این بخش از تاثیرات مؤثر بر کیفیت حسابرس��ی مس��تقل ،به عنوان یکی از س��ازو کارهای برون
س��ازمانی حاکمیت ش��رکتی در ارتباط با محیط اجتماعی و فراتر از قلمروهای اقتصادی اس��ت.
امروزه کس��بوکار ،مجموعهای از مس��ئولیتها در قبال جامعه و چالشهای رفتاری در حوزههای
اقتصادی ،اجتماعی ،اخالقی و زیس��ت محیطی و ...اس��ت .این مس��یرها سازمان را از طریق ایفای
تعهدات اجتماعی ،الزامات اخالقی و شئون اجتماعی به سازمانی قابل احترام در حفاظت از منافع
جامعه سوق میدهد .این مفاهیم بخشی از تاثیرات استقرار و تقویت سیستمهای مبتنی بر اعمال
حاکمیت ش��رکتی است .باید توجه داشت اس��تقرار این نظام با آگاهی روزافزون ذینفعان نسبت
به حق��وق و نیازهای خود ،طبق معیارهای نوین نیازمند برنامهریزی دقیق و ترویج همهجانبه آن
در دستیابی به اهداف مورد نظر آن است .بنابراین یکی از وظایف بنگاههای اقتصادی در ایران در
حیطه مسئولیت اجتماعی کمک به بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه جامعه است و از طرفی کیفیت
حسابرسی به عنوان یکی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی و به تبع آن کیفیت گزارشگری مالی
نیز با هدف ارائه اطالعات صحیح برای تصمیمگیری درس��ت مالی و در نتیجه رش��د و ش��کوفایی
اقتصادی انجام میشود .که این امر رابطه دو موضوع را عنوان میکند .با توجه به موارد ذکر شده
میتوان گفت با توجه به بازار س��رمایه ایران لزوم توجه به مسولیت پذیری اجتماعی شرکتها در
جهت افزایش کیفیت حسابرسی امری ضروری و بدیهی میباشد.
پژوهشه��ای پیش��ین غالب��اً ب��ه نق��ش مس��ئولیتپذیری اجتماع��ی ش��رکت و ارتباط آن
ب��ا ارزش ش��رکت ) لی��س 1و هم��کاران ،) ۲۰۱۵ ،کاه��ش هزین��ه حق��وق صاحب��ان س��هام )
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دالیوال 1و همکاران( ۲۰۱۱ ،و دقت پیشبینی تحلیلگران) دالیوال و همکاران( ۲۰۱۲ ،پرداختهاند.
با این وجود ،در خصوص رابطه بین مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت وکیفیت حسابرسی مستقل،
پژوهشهای چندانی در ادبیات حسابداری ایران صورت نگرفته است .با این حال در عمده مطالعات
داخلی صورت گرفته این موضوع نادیده انگاش��ته شده و یک فضای خالی در ادبیات حسابداری و
مالی ایران برای پژوهش در این باره وجود دارد که این خود ،انگیزهای جهت انجام پژوهش حاضر
میباش��د .از این رو ،در این پژوهش س��عی بر آن اس��ت که رابطه بین مسئولیتپذیری اجتماعی
ش��رکت و گزارش��گری آن ،با کیفیت حسابرس��ی مستقل مورد بررس��ی قرار گیرد .پرسش اصلی
پژوهش آن اس��ت که آیا بین مس��ئولیتپذیری اجتماعی ش��رکتها و کیفیت حسابرسی مستقل
رابط��های وج��ود دارد؟ یافتههای پژوهش ضمن آن که موجب بس��ط مبان��ی نظری پژوهشهای
گذشته در ارتباط با مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران
میشود ،میتواند مورداستفاده سرمایهگذاران ،قانون گذاران بازار سرمایه و سایر استفاده کنندگان
اطالعات حسابداری قرار گرفته و در امر تصمیمگیری آنان راهگشا باشد.
 -2مبانی نظری و ادبیات موضوع
 1-2کیفیت حسابرسی مستقل

یک تعریف متداول از کیفیت حسابرس��ی به وس��یله دی آنجلو2ارائه ش��ده اس��ت .او کیفیت
حسابرسی را «ارزیابی (استنباط) بازار» از احتمال این موضوع تعریف کرده است که حسابرس:
1 .1موارد تحریفات با اهمیت در صورتهای مالی و یا سیستم حسابداری صاحبکار را کشف کند.
2 .2تحریف با اهمیت کشف شده را گزارش نماید.
احتمال این که حس��ابرس موارد تحریفات با اهمیت را کش��ف کند به شایستگی حسابرس و
احتمال اینکه حسابرس موارد تحریفات با اهمیت کشف شده را گزارش کند به استقالل حسابرس
بستگی دارد.
3
پالمروس کیفیت حسابرس��ی را حس��ب میزان اعتباردهی حسابرسی تعریف میکند .از آنجا
که هدف از حسابرس��ی ایجاد اطمینان نسبت به صورتهای مالی است ،کیفیت حسابرسی به این
عنوان تعریف میش��ود که صورتهای مالی حسابرسی شده عاری از تحریفات با اهمیت باشد .در
واقع این تعریف ،بر نتایج حسابرس��ی تأکی��د مینماید .یعنی قابلیت اطمینان به صورتهای مالی
حسابرسی شده ،کیفیت حسابرسی را منعکس میکند.
تیتمان و ترومن 4کیفیت حسابرس را میزان صحت ودرستی اطالعاتی تعریف کردهاند که پس
از حسابرسی در اختیار سرمایهگذاران قرار میگیرد.
1. Dhaliwal and at
2. De Angelo
3. Palmerose
4. Titman et al
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 2-2اندازة موسسه حسابرسی

معموالً از موسس��ههای بزرگ حسابرس��ی به عنوان شاخصی برای کیفیت حسابرسی استفاده
میشود .به گفتة دی آنجلو ( )۱۹۸۱موسسههای حسابرسی بزرگ به دلیل حفظ موقعیت رقابتی
انگیزة باالتری برای اجرای یک حسابرسی با کیفیت دارند .این معیار به تکرار در پژوهشهای مختلف
اس��تفاده شده اس��ت .اندازة حس��ابرس به صورت یک متغیر مجازی با ارزش  ۱برای شرکتهایی
که حس��ابرس آنها یکی از  ۴موسس��ة بزرگ بینالمللی اس��ت و ارزش  0برای سایر شرکتها ،به
کار میرود .به گفتة وانگ 2و همکاران ( )۲۰۰۸بیش��تر زمانی از این معیار اس��تفاده میش��ود که
پژوهش��گر قصد داشته باشد عوامل مؤثر بر انتخاب حسابرس با کیفیت توسط صاحبکار را بررسی
نماید .بنابراین ،اندازة حسابرس اغلب به عنوان متغیر وابسته در مدل رگرسیون مشاهده میشود.
ام��ا ،در برخ��ی پژوهشها مانند پژوهش لنوکس و پیدمن )۲۰۱۰( 3نیز به عنوان متغیر مس��تقل
مشاهده شده است.
اندازة موسسة حسابرسی به عنوان ویژگی ثابت حسابرس (حداقل در یک بازة زمانی منطقی)
به ش��مار میرود و حس��ابرس نمیتواند از این ویژگی در هر قرارداد حسابرس��ی در جهت افزایش
1. Davidson et al
2. Vang and at
3. Lenoks and pidman
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دیوید س��ون و نیو 1تعریف کیفیت حسابرس��ی را توانایی حسابرس درکشف و حذف تحریفات
بااهمیت ونیز کشف دستکاری انجام شده در سود خالص میدانند.
گزارش حسابرس��ی به عنوان محصول نهایی فرآیند حسابرسی ،ماهیت کاالی عمومی را دارد،
که اس��تفاده از آن مانع اس��تفاده از دیگر خدمات عمومی نمیش��ود و مصرف آن در انحصار هیچ
مصرف کنندهای نیس��ت .این کاالی عمومی مانند س��ایر کاالها و خدمات باید از کیفیت مناسبی
برخوردار باش��د تا تقاضا برای آن استمرار داشته باشد .اگر حسابرسی یک وسیله نظارتی باشد که
نقشهای متعدد مذکور را به عهده گیرد ،پس با ثابت فرض کردن سایر شرایط ،صورتهای مالی
که با کیفیت باال حسابرسی شدهاند ،از قابلیت اتکاء و اعتماد بیشتری نزد سرمایهگذاران برخوردار
خواهند بود.
حسابرس��ی یکی از ابزارهایی اس��ت که با گسترش شرکتهای س��هامی و به تبع آن جدایی
مالکیت و مدیریت از هم و تئوری نمایندگی ،تقاضای بیش��تری برای آن ایجاد ش��د .دلیل اصلی
وجود حرفه حسابرس��ی ،وجود تضاد منافع بین مالکان و مدیران اس��ت .در واقع مدیران به عنوان
نماین��ده مالکان میباش��ند .مالکان ،مدیریت ش��رکت را به مدیران واگذار نم��ود و در قبال آن به
مدیریت ش��رکت پ��اداش پرداخت میکنند .به علت اینک��ه الزاماً منافع مال��کان و مدیران با هم
همسو نمیباشد و این که کارگزاران (مدیران) ممکن است در جهت منافع شخصی خود به منافع
سهامداران آسیب رسانند ،ضرورت وجود حسابرسی بیشتر احساس شده است (تورچیا و همکاران،
.)2016
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کیفیت حسابرس��ی اس��تفاده نماید .اما ،صاحبکار در انتخاب یک حسابرس با کیفیت میتواند به
این موضوع توجه نماید .بنابراین ،اس��تفاده از این معیار در پژوهشهایی مناسب است که تقاضای
صاحبکار برای یک حسابرس با کیفیت را بررسی میکنند (دی فاند و ژانگ.)۲۰۱۴ ،1
 3-2تخصص حسابرس در صنعت صاحبکار

یک��ی از معیاره��ای اندازهگیری کیفیت حسابرس��ی میزان تخصص موسس��ة حسابرس��ی در
صنعت صاحبکار میباش��د .کند )۲۰۰۸( 2معتقد اس��ت موسس��ههایی ک��ه در یک صنعت خاص
تجربه و مهارت بیش��تری دارند ،حسابرس��ی اثربخشتری ارائه میکنند .تخصص حسابرس شامل
خلق ایدههای س��ازنده جهت کمک ب��ه صاحبکاران و همچنین فراهم نم��ودن دیدگاهها و یا راه
کارهای تازه برای برخی از موضوعهای رو در روی صاحبکاران در صنایع مورد فعالیتشان میباشد.
فرگوسن و استاکس ،)۲۰۰۲( 3جول 4و همکاران ( )۲۰۰۵و بسیاری از پژوهشگران دیگر از معیار
تخصص در صنعت صاحبکار به عنوان معیار کیفیت حسابرس��ی اس��تفاده کردهاند .به این صورت
که هر چه میزان تخصص حس��ابرس در صنعت مورد فعالیت صاحبکار خود بیش��تر باشد ،کیفیت
اجرای حسابرسی نیز باالتر میباشد.
 4-2تداوم تصدی حسابرس

کیفیت حسابرسی مبتنی بر رابطة دو طرفة صاحبکار و حسابرسی یکی از معیارهای اندازهگیری
تداوم تصدی حسابرس یا چرخش حسابرس (تغییر حسابرس) میباشد .وانگ و همکاران ()۲۰۰۸
بیان میکنند که حسابرس��ان با کیفی��ت به منظور حفظ کیفیت اجرای حسابرس��ی خود تمایل
بیش��تری به تغییر صاحبکاران خود دارند .چرخش موسس��ههای حسابرس��ی به عنوان یک قانون
برای اولین بار در س��ال  ۱۹۷۴در کش��ور ایتالیا برای تعدادی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس
این کشور اجرا شد و سپس در کشورهای دیگر نیز مقرراتی به این منظور تدوین گردید .در ایران
نیز س��ازمان بورس اوراق بهادار در س��ال  ۱۳۸۶چرخش حسابرسان را در بازههای زمانی  ۴ساله
الزامی نمود.
به طور کلی ،در این خصوص دو دیدگاه متقابل وجود دارد .برخی پژوهشگران طرفدار چرخش
حسابرس و برخی دیگر طرفدار تداوم تصدی حسابرس میباشند .طرفداران تداوم تصدی حسابرس
معتقدند که تداوم انتخاب حس��ابرس موجب میش��ود تا حسابرس به مرور دانش خاص صاحبکار
را کس��ب کند ،که این موضوع باعث افزایش صالحیت حرفهای حس��ابرس و کیفیت حسابرس��ی
میش��ود .از س��وی دیگر ،مخالفان بیان میکنند که تداوم انتخاب حسابرس موجب نزدیکی بیش
از حد حس��ابرس به مدیریت صاحبکارمیش��ود که این موضوع ممکن است اثر منفی بر استقالل
1. Di fand and jang
2. Kened
3. Fergosen and estaks
4. Jol and at
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مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها ،به عنوان تعهد یک فرد یا سازمان نسبت به قالب جامعه،
درک م��ی ش��ودکه مردم را نیز مانن��د محیط فیزیکی در بر میگیرد .زمان��ی که پیامدهای انجام
فعالیتهای آنها ،تنها خودش��ان را تحت تأثیر قرار نمیدهد .مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها،
مدت زیادی اس��ت که توجه بخش آکادمیک ،پژوهش��گران ،ش��رکتهای غیردولتی و دولت را به
خود جلب کرده اس��ت و به عنوان یکی از ابعاد مهم فعالیتهای عملیاتی ش��رکتها ،درآمده است
(ویالنوا و همکاران .)2009 ،2افزایش جهانی ش��دن تجارت ،باال رفتن اهمیت اس��تراتژیک روابط
ذینفعان و رشد مدیریت تصویر (نما) شرکت ،سه عامل کلیدی و محرک اصلی در افزایش اهمیت
مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتهاست (عظیم ،احمد و ایسالم.)2009 ،
در مورد تعریف مس��ئولیت اجتماعی ش��رکتها ،اتفاق نظر کامل وج��ود ندارد؛ تعریفی که از
جانب " DWBCSمجمع جهانی کس��ب و کار برای توس��عه پایدار  " 5در سال  2001ارائه شده
اس��ت بدین نحو است " :تعهد کسب و کار و تجارت به همکاری برای توسعه پایدار اقتصادی ،کار
ب��ا کارگران ،خانوادههای آنها ،جامع��ه محلی و در نهایت ،کل جامعه ،ب��رای آنکه بتوانند کیفیت
زندگیشان را بهبود بخشند".؛ از این رو ،ایده اصلی  CSRاینست که شرکتها متعهد به فعالیت
در جهت رفع نیازهای آرایه وس��یعی از ذینفعان هس��تند .به بیان رسمیتر CSR ،مجموعهای از
فعالیتهای مدیریت اس��ت که نس��بت به ماکس��یمم کردن اثر مثبت عملیات ش��رکت بر جامعه
اطمینان بخش��ی میکند؛ و یا عملیات به نحوی که قوانین ،اخالقیات ،تجارت و انتظارات عمومی
جامعه از کسب و کار ،برآورده شود و یا به بیش از آن دست یافت.
 6-2مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت و کیفیت حسابرسی مستقل

امــروزه ،مدیران ش��ــرکتها با وظیفــة پویا و چالشبرانگیــزی در زمینة اس��ــتانداردهای
اخالقی و اجتماعــی بــرای عملیــات تجاری مس��ــئوالنه مواجه هس��ــتند .مس��ئولیتپذیری
اجتماعــی شرکتها ،بخــش جداییناپذیــر ادبیات تجاری جهــان تلقی میگردد و تمایــل به
س��ــرمایهگذاری در شــرکتهایی که اعمال و گزارشگری مســئولیت اجتماعی شرکتها دارند،
در حال افزایش اس��ــت .این درحالی اس��تکه ،در پی رس��واییهای مالی مانند انرون در ایاالت
متحده ،کیفیت حسابرس��ی به زیر سؤال رفته است .در نتیجه ،متخصصان حسابرسی و مؤسسات
3
حسابرس��ی به دنبال احی��ای اعتبار در بین اس��تفاده کنندگان صورتهای مالی هس��تند (چن
وهمکاران .)2016 ،تحقیقات قبلی تأثیر ش��رکتهای حسابرس��ی بر مدیریت درآمد (نلس��ون 4و
1. Hen and at
2. Vilanova and at
3. Chen and at
4. Nelson and at
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همکاران 2002؛ تاپلین 1و همکاران )2014 ،و کیفیت حسابرسی باالتر را نشان میدهد .مؤثرترین
چارچوب نظری برای تجزیه و تحلیل رابطه بین کیفیت حسابرس��ی و افش��ای مس��ئولیتپذیری
اجتماعی ش��رکت ،ریش��ه در تئوری نمایندگی دارد (پیس��انی 2و هم��کاران .)2017 ،این تئوری
تصریح میکند که تضاد منافع بین سهامداران و نماینده (مدیران) باعث عدم تقارن اطالعات بین
طرفین میشود ،زیرا مالکان تمایل دارند برخی مسئولیتها را از طرف خود به نمایندگانی واگذار
نمایند ،که مشکالت نمایندگی را بوجود میآورد (جنسون و مکلینگ .)1976 ،3بنابراین ،با توجه
به این که سهامداران اطالعات ناقصی در مورد رفتار بنگاهها و مدیران دارند ،مدیران میتوانند به
نفع خود عمل کنند (جنس��ون و مکلینگ .)1976 ،در نتیجه ،صورتهای مالی ارائه ش��ده توسط
مدیران به س��هامداران میتواند به شکل نادرس��ت وجعلی باشد .بنابراین ،سهامداران ممکن است
برای کاهش هزینههای نمایندگی مانند حسابرس��ی مس��تقل (اندرس��ون 4و همکاران )1993 ،و
همچنین نظارت بر فعالیتهای مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت و افشای آنها (هارجوتو و جو،5
 )2011مکانیسمهای کنترل برای نظارت بر مدیران را درخواست کنند .این مکانیسمها همچنین
منجر به بهبود اعتبار و شفافیت بنگاههای اقتصادی میشوند (راولیچ و یارنولد.)2015 ،6
ش��رکتها از مس��ائل مس��ئولیتپذیری اجتماعی برای ایجاد ش��هرت اجتماعی و تبلیغ برند
اس��تفاده میکنند که باعث میشود که روند شناخت آنها توس��ط بازارهای سرمایه ،ذینفعان و
عموم بهبود یابد (ایونو و س��رافیم .)2014 ،7این دیدگاه از سوی برانکو و رودریگز ( )2006عنوان
میشود ،که نشان میدهد که شرکتهایی که نشانی از یک شهرت مسئول از نظر اجتماعی دارند،
ممکن است روابط آنها با سرمایهگذاران ،مشتریان ،تأمینکنندگان و رقبا را تقویت کنند.
نظریه نمایندگی تصریح میکند که مالکان ترجیح میدهند که با حسابرسان مستقل قرارداد
منعقد کنند ،زیرا نظرات آنها از بنگاهها مس��تقل اس��ت .بدین معنا ،ش��رکتها برای حفظ اعتبار
خود ،ترجیح میدهند که موسس��ههای حسابرس��ی بزرگ را که به دلیل حف��ظ موقعیت رقابتی
انگیزة باالتری برای اجرای یک حسابرسی با کیفیت دارند را انتخاب کنند ،که این امر این ضرورت
را نش��ان میدهد که شرکتها اطالعات واقعی و ش��فاف را افشا کنند .کیفیت خدمات حسابرسی
به این احتمال بس��تگی دارد که حسابرس هم نقض حسابداری را کشف کند و هم اشتباه را ابالغ
کند (دیآنجلو .)1981 ،عالوه بر این ،یکی از اصلیترین مس��ئولیتهای حسابرسان این است که
به مش��تریان خود توصیه میکنند که اطالعات اجتماعی و زیس��ت محیطی را به ذینفعان اعالم
کنند (نوردگرن و وانگ .)2012 ،8بطور کلی ،تحقیقات قبلی ارتباط بین ش��رکتهای حسابرس��ی
1. Taplin and at
2. Pisani and at
3. Jensen and Meckling
4. Anderson and at
5. Harjoto and Jo
6. Ravlic and Yarnold
7. Ioannou and Serafeim
8. Nordgren and Wang
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 -3پیشینه پژوهش
 1-3پیشینه خارجی

اسکندر و همکاران 2017 ،در پژوهشی عنوان کردندکیفیت حسابرسی و عوامل مؤثر بر آن از
دیرباز مورد توجه و عالقة سرمایهگذاران ،مدیران ،تحلیلگران مالی ،پژوهشگران و اعتباردهندگان
بوده است .حسابرسی با کیفیت باال ،از طریق بهبود قابلیت اتکا و افزایش اعتبار فرایند گزارشگری
مالی ،به سودمندی این فرایند و کارایی بازار مالی کمک میکند .اطالعات مالی قابل اتکا و معتبر
1. Dechow and at
2. Sierra and at
3. Uwuigbe
4. María and at
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و افش��ای داوطلبانه اطالعات را تجزیه و تحلیل کرده اس��ت .بطور مش��خص ،الجنادی ،رحمان و
عمر ( )2013دریافتند که ش��رکتهای بزرگ حسابرسی سطح افش��ای داوطلبانه اطالعات را در
بین ش��رکتهای فرانسوی و شرکتهای عربستان سعودی بهبود میبخشند .بنابراین ،این یافتهها
از این ایده حمایت میکند که ش��رکتهای بزرگ حسابرس��ی اطالعات قابل اطمینانتری را ارائه
میدهند .عالوه بر این ،محققانی چون آپارسیدا -دی مورس ،دو سوزا-گونسالو ،و کتسومی -نیاما
( )2015ارتباط بین ش��رکتهای بزرگ حسابرسی به عنوان عاملی از کیفیت حسابرسی و افشای
داوطلبانه اطالعات زیس��ت محیطی ،اجتماعی و اقتصادی را تجزیه و تحلیل کردند .ش��رکتهای
حسابرس��ی بزرگ ،کیفیت گزارش حسابرس مس��تقل را تضمین میکنند ،بنابراین ،اعتباردهی را
بهبود میبخشند و دستکاری اطالعات حسابداری را کاهش میدهند (دیکو 1و همکاران.)2010 ،
سیرا ،زوریو ،و گارسیا -بنو ( )2013نیز دریافتند که تصمیم به افشای گزارشهای مسئولیتپذیری
اجتماعی شرکت بستگی به این دارد که صورتهای مالی توسط یکی از مؤسسات بزرگ حسابرسی،
حسابرس��ی شود یا خیر .براساس مقاله آکرز ( ،)2009ش��رکتهای بزرگ حسابرسی ،ارائهدهنده
همیشگی تضمین مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت هستند .بنابراین ،مؤسسات حسابرسی بزرگ
ب��ه عنوان عامل تأثیر گذار بر کیفیت حسابرس��ی مس��تقل میتوانند افش��ای داوطلبانه اطالعات
مس��ئولیتپذیری اجتماعی ش��رکت را ترغیب کنند و اس��تراتژیهای مختل��ف بازاریابی را برای
اطمینان از افشای گزارشهای پایدار ترغیب کنند (سیرا 2و همکاران.)2013 ،
بنابراین ،بر اس��اس استداللهای فوق ،کلیه عوامل ایجاد و تقویت کیفیت حسابرسی مستقل
با محدود کردن ش��یوههای حس��ابداری فرصتطلبانه و غیر اخالقی ،کیفیت گزارش��گری مالی را
بهبود میبخش��ند (یوویگب��ه .)2011 ،3در نتیجه ،ش��رکتها را ترغیب میکنن��د تا گزارشهای
مس��ئولیتپذیری اجتماعی را افزایش دهند و از کیفیت باالتر اطالعات غیر مالی اطمینان حاصل
کنند .افزایش افش��ای داوطلبانه مس��ئولیتپذیری اجتماعی توسط ش��رکتها ،اعتبار و شفافیت
اطالع��ات غیر مال��ی ،از جمله دادههای اجتماعی و زیس��ت محیطی را فراهم م��یآورد (ماریا 4و
همکاران.)2019 ،
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به نوبه خود ،موجب اعتماد اس��تفادهکنندگان به اطالعات میشود .برونداد این فرایند ،در خدمت
منافع عمومی اس��ت ،زیرا به اتخاذ تصمیمات مناسب برای تخصیص منابع توسط سرمایهگذاران،
اعتبار دهندگان و سایر دست اندرکاران بازار سرمایه کمک میکند که خود عاملی بسیار مهم برای
افزایش کارایی بازار سرمایه است
بنیامی��ن و همکاران 2017 ،1بیان نمودندکیفیت حسابرس��ی احتمال اثر موارد مش��کوک در
گزارشهای مالی در سیستم حسابداری را مورد بررسی قرار میدهد .بنابراین ،کیفیت حسابرسی،
احتمال بیش��تری برای تشخیص هر گونه تحریف در گزارش مالی مشتری را افزایش میدهد .اگر
کیفیت حسابرس��ی باال باشد ،دسترس��ی به اطالعات مفیدترمیباشد .این امر عدم تقارن اطالعات
در بازار سرمایه را کاهش میدهد
یان��گ 2و هم��کاران ( )2017اثر مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت بر عدم تق��ارن اطالعاتی بین
ش��رکتها و اعتباردهندگان بررس��ی کردند .در این پژوهش نمونهای شامل  1208شرکت چینی
بین سالهای  2008تا  2014مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج کلی پژوهش نشان داد که مسئولیت
اجتماعی ش��رکت میتواند بهطور معناداری عدم تقارن اطالعاتی بین شرکتها و اعتباردهندگان
را کاهش دهد.
4
3
آتی��گ و همکاران ( )2013و جیراپ��ور و همکاران ( )2014در پژوهش خود بیان کردند که
آژانسهای رتبهبندی اعتبارات نس��بتاً باالیی را به ش��رکتهایی که مس��ئولیت اجتماعی شرکتی
مطلوب را گزارش میکنند ،اختصاص میدهند .عملکرد مس��ئولیت اجتماعی ش��رکتی ،به بهبود
رتبهبندی اعتباری و کاهش هزینههای تأمین مالی شرکتها کمک میکند.
 2-3پیشینه داخلی

حاجیها و س��رفراز ( ،)1393در پژوهش��ی به بررسی رابطه بین مس��ئولیتپذیری اجتماعی
شرکتها و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پرداختند .در این پژوهش کلیه ش��رکتهای پذیرفته ش��ده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان
جامعه آماری بررسی و از میان آنها تعداد  65شرکت با توجه به ویژگیهای پژوهش انتخاب شد.
یافتههای پژوهش نش��ان داد که مس��ئولیتپذیری اجتماعی رابطه معکوس و معنا داری با هزینه
حقوق صاحبان سهام دارد .بنابراین مدیران با افزایش افشاگری در زمینه عملکرد اجتماعی ،باعث
کاهش در نرخ بازده مورد انتظار س��رمایهگذاران (هزینه حقوق صاحبان سهام) شده ،و هزینههای
تأمین مالی کمتری برای ش��رکت به ارمغانمی آورند .به عبارت دیگر اطالعات مس��ئولیتپذیری
شرکت برای سرمایهگذاران محتوای اطالعاتی دارد.
ثقفی و همکاران در س��ال  1390پژوهشی با " عنوان رابطه میان کیفیت حسابرسی و کارایی
1. Benjamin
2. Yang and at
3. Attig et al
4. Jiraporn et al
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 -4فرضیههای پژوهش

با توجه به مبانی نظری پژوهش و نتایج تحقیقات ،فرضیات این پژوهش عبارتند از:
فرضیه اول :بین مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت و اندازه موسسه حسابرسی رابطه معناداری
وجود دارد.
فرضیه دوم :بین مس��ئولیتپذیری اجتماعی شرکت و دوره تصدی حسابرس رابطه معناداری
وجود دارد.
فرضیه س�وم :بین مس��ئولیتپذیری اجتماعی ش��رکت و تخصص حسابرس در صنعت رابطه
معناداری وجود دارد.
 -5روششناسی پژوهش

پژوهشحاضر به لحاظ هدف ،کاربردی و از نوع همبستگی است .هدف پژوهش کاربردی توسعه
دانش کاربردی در یک زمینه خاص اس��ت .تحقیقات همبستگی برای کسب اطالع از وجود رابطه
بین متغیرها انجام میپذیرد؛ ولی در آنها الزاماً کش��ف رابطة علت و معلولی مورد نظر نیست .در
پژوهشهمبس��تگی بر کش��ف وجود رابطه بین دو گروه از اطالعات تأکید میشود .در این پژوهش
نیز به ایفای نقش مس��ئولیتپذیری اجتماعی ش��رکت و تأثیر آن بر کیفیت حسابرس��ی مستقل
پرداخته شده است.
جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
جهت تعیین نمونه در این پژوهش ،از ش��رکتهایی که اطالعات آنها در دس��ترس بود ،استفاده
گردید .نمونه آماری ،از بین تمامی ش��رکتهای فع��ال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی
 1391تا  1397انتخاب شدند که همه شروط زیر را داشتند:
1 .1ش��رکتهایی که در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت داشته و دادههای مربوط به آنها برای
دورههای زمانی بین  1391تا  1397در دسترس باشد.
2 .2ش��رکتهایی که سهام آنها در دورههای زمانی بین  1391تا  1397در بورس مورد معامله
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س��رمایهگذاری در ش��رکتهای با امکانات س��رمایهگذاری باال " انجام دادند .آنان در تحقیق خود
به منظوراندازهگیری کارایی س��رمایهگذاری ،از مدلهای تغیی��ر در داراییهای غیرجاری و تغییر
در س��رمایهگذاریهای زیاد ،و برای تعیین ش��رکتهای با امکانات س��رمایهگذاری زیاد ،از تحلیل
عامل بر روی س��ه متغیر ارزش بازار به ارزش دفتری دارای��ی ،ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق
صاحبان س��هام ونسبت ناخالص اموال ،ماشین آالت و تجهیزات اس��تفاده کردند .نتایج حاصل از
بررس��ی  119ش��رکت پذیرفته ش��ده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1382تا 1388
نشان داد چنانچه شرکتهای با امکانات سرمایهگذاری زیاد ،از حسابرسان با کیفیت باالتر استفاده
کنند ،س��طح باالتری ازکارایی سرمایهگذاری را تجربه خواهند کرد این در حالی است که کیفیت
حسابرسی باالتر ،بر خالف انتظار ،تأثیری در کاهش دستکاری در اقالم تعهدی اختیاری ندارد.
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قرارگرفته و تا پایان سال مالی  1397نماد آنها از تابلو بورس حذف نشده باشد.
3 .3سال مالی شرکتها منتهی به پایان اسفندماه هرسال باشد.
4 .4شرکتهایی که نماد آنها بیش از  6ماه وقفه معامالتی نداشته باشد.
5 .5دادههای پژوهش حاضر از لوحهای فش��رده ،آرش��یو تصویری و آماری س��ازمان بورس اوراق
به��ادار ته��ران ،پایگاه اینترنتی ب��ورس اوراق بهادار و همچنین پای��گاه دادهای ره آورد نوین
اس��تخراج شده اس��ت .پس از جمعآوری اطالعات مربوطه ،از نرمافزار صفحه گسترده اکسل
جهت طبقهبندی اطالعات و محاس��به متغیرها اس��تفاده ش��ده اس��ت و در نهایت به کمک
نرماف��زار  ،Eviewsتجزیه و تحلیل آمار توصیفی ،نرمال بودن دادهها و آزمونهای فرضیات
انجام شده است.
مدلهای آزمون فرضیات
BIG it = β0 + β1 CSRit + β2 SIZEit + β3 FAit + β4 MTBit + β5 ROAit +
β6DIVit+Ɛit
KINDit=β0 + β1 CSRit + β2SIZEit + β3 FAit + β4 MTBit + β5 ROAit +
β6DIVit+Ɛit
SMit = β0 + β1 CSRit + β2 SIZEit + β3 FAit + β4 MTBit + β5 ROAit +
β6DIVit+Ɛit
که در این مدلها؛  CSRitمس��ئولیت اجتماعی ش��رکت  iدرس��ال t؛  BIGitاندازه موسس��ه
حسـابرس��ی ش��رکت  iدرس��ال t؛ KINDitدوره تصدی حسـابرس ش��رکت  iدرسال t؛ SMit
تخصص حسـابرس در صنعت شرکت  iدرسال t؛  SIZEitاندازه شرکت  iدر سال t؛  FAitنسبت
داراییهای ثابت ش��رکت  iدر س��ال t؛  MTBitارزش بازار به ارزش دفتری ش��رکت  iدر س��ال
t؛ ROAitبازده داراییهای ش��رکت  iدر س��ال t؛  DIVitنسبت تقسیم سود شرکت  iدر سال t
است.
 -7متغیرهای پژوهش و شیوه اندازهگیری آنها
 1-7متغیرهای وابسته
 1-1-7کیفیـت حسابرسـی مستقل

یـک تعریف معمـول از کیفیت حسابرس��ـی پس از س��الها پژوهش در سـال  1981توسـط
دی آنجلو به این صورت مطرح ش��ـده اس��ـت " سـنجش و ارزیابی بازار از توانایی حسابرسـی در
کش��ـف تحریفات با اهمیت و گزارش تحریفات کش��ـف ش��ـده " .متغیر وابس��ته در این پژوهش
کیفیت حسابرس��ـی مس��تقل میباشد که برای بررسـی این متغیر از س��ـه معیار انـدازه موسسه
حسـابرسی و تداوم انتخاب حسـابرس و تخصص حسـابرس در صنعت اسـتفاده شده است.
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 2-1-7دوره تصدی حسـابرس

 3-1-7اندازه موسسه حسـابرسی

اندازه موسس��ه حسابرس��ی متغیر تعیین کننده در ارتباط با کنترل کیفیت میباشد ،که برای
ش��رکتهایی که توسط سازمان حسابرسی ،حسابرسی می شوند یا حسابرس شرکت ،از مؤسسات
حسابرس��ی عضو جامعه حس��ابداران رس��می ایران با درجه کیفیت نوع الف باشد عدد  1و اگر از
س��ایر مؤسس��ات حسابرسی با کیفیت نوع ب باش��د صفر در نظر گرفته میشود (همتی ،سیرانی،
محمدی.)1394 ،
 4-1-7تخصص حسابرس در صنعت

در ای��ن پژوهش از س��هم بازار بهعنوان ش��اخصی ب��رای تخصص حس��ابرس در صنعت بهره
گرفته میش��ود؛ زیرا اولویت صنعت را نسبت به سایر حسابرسان نشان میدهد .هر چه سهم بازار
حس��ابرس بیشتر باش��د ،تخصص صنعت و تجربه حسابرس نسبت به س��ایر رقیبان بیشتر است.
داش��تن س��هم غالب بازار به این معناس��ت که حس��ابرس به طور موفقیتآمیزی خود را از سایر
رقیبان از لحاظ کیفیت حسابرس��ی متمایز کرده است .سهم بازار حسابرسان از طریق فرمول زیر
اندازهگیری میشود:
ﻣﺠﻤﻮع داراﯾﯿﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺻﺎﺣﺒﮑﺎران ﻫﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺎص
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= ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن )(1
()1

ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻬﻌﻨﻮان ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺻﻨﻌﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳــﻬﻢ ﺑﺎزارﺷــﺎن )ﯾﻌﻨــﯽ ﻣﻌﺎدﻟــﻪ ﻓــﻮق(

ﺑﯿﺶ از ﻣﻘﺪار ]
متخصص (1986
ﺑﺎﺷﺪ )ﭘﺎﻟﻤﺮوس،
در این پژوهش ([به )(2
× )
صنعت در نظر گرفته میشوند که سهم بازارشان
عنوان
مؤسساتی
ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد
!
Fllatehـﻪ1.
ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ،اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﺑﻬﺪﺳﺘﺂﻣﺪه از ﻣﻘــﺪار ﻣﻌﺎدﻟــﻪ ﻓــﻮق ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺑﺎﺷــﺪ ،ﻣﺆﺳﺴـ

ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ در آن ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ SPL ،ﻋﺪد ﯾﮏ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻــﻮرت
ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد )رﯾﭽﻠﺖ و واﻧﮓ ،2009 ،ﺑﺮزﮔﺮ ،ﺳﺎرﯾﺨﺎﻧﯽ.(1395،
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دوره تصدی حس��ـابرس ،یکی از معیارهای اندازهگیری کیفیت حسابرس��ـی اس��ـت کـه بـه
تعـداد س��الهای متوالـی که مؤسس��ـات حسابرس��ـی یـ��ک صاحبـکار را مـورد رس��ـیدگی و
حسابرسـی قـرار میدهند اطالق میشود (فالتـح .)2006،18،1در تاریخ  8مرداد  ،1386سازمان
بورس و اوراق بهادار تهران در اجرای بیس��ت و چهارمین مصوبه ش��ورای عالی آن س��ازمان ،در
راس��تای حمایت از حقوق و منافع س��رمایهگذاران ،ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و نظر به
ضرورت نظارت عالیه بر امور بازار سرمایه ،دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس
و اوراق بهادار را تصویب کرد .در این دس��تورالعمل ،چرخش منظم مؤسسات و شریک حسابرسی
در دوره زمانی چهار س��اله الزامی شد .تصویب دستورالعمل یادشده برای کلیه شرکتهای پذیرفته
ش��ده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت .با توجه به این دس��تورالعمل و پژوهش نمازی و
همکاران ( ،)1389در این پژوهش دوره تصدی حس��ـابرس یـک بـار کمتـر از  4س��ـال ویک بار
هم  4سـال و بیشـتر از آن در نظر گرفته میشود ،برای شرکتهایی کـه حسـابرس ،آنها را بـه
مـدت  4سـال وبیش از  4سـال حسابرسـی کـرده باشـد مقـدار  1و در غیر این صـورت مقـدار 0
در نظر گرفته میشود( .حاجیها ،قانع)1395،
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= ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺣﺴﺎﺑ
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باشدﭘﺎﻟﻤﺮوس،
()2ﺑﺎﺷﺪ )
ﻣﻘﺪار ] × )ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد([ )(2
)1986(1986
(پالمروس،
(یعنی معادله فوق) بیشﺑﯿﺶاز ازمقدار
!
پس از محاس��به سهم بازار یک مؤسسه حسابرس��ی ،اگر مقدار به دست آمده از مقدار معادله
ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ،اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﺑﻬﺪﺳﺘﺂﻣﺪه از ﻣﻘــﺪار ﻣﻌﺎدﻟــﻪ ﻓــﻮق ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺑﺎﺷـ
فوق بیشتر باشد ،مؤسسه حسابرسی در آن صنعت متخصص است .اگر حسابرس متخصص صنعت
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ در آن ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ SPL ،ﻋﺪد ﯾﮏ و در ﻏﯿﺮ ا
باشد SPL ،عدد یک و در غیر این صورت برابر صفر فرض میشود (ریچلت و وانگ ،2009 ،برزگر،
ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد )رﯾﭽﻠﺖ و واﻧﮓ ،2009 ،ﺑﺮزﮔﺮ ،ﺳﺎرﯾﺨﺎﻧﯽ.(1395،
ساریخانی.)1395،
 2-7ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ

 2-7متغیر مستقل
 1-2-7مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت
اساس
نهاﻫﺮﺳراـبر
KLDﻣﻌـکه
معروف به
موسسه
با توجه به معیارهاییﺑﺎ که
ـﺎزﻣﺎنﻫﺎ را ﺑــﺮ اﺳــﺎس
ـﺎﻟﻪ ﺳـ
سازماــﻪ
هرساله KLDﮐ
ـﺮوف ﺑــﻪ
آﻣﺮﯾﮑــﺎﯾﯽ
آمریکایی ﻣﻮﺳﺴــﻪ
ﻣﻌﯿﺎرﻫــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
پذیریﯿﺖﭘﺬﯾﺮي اﺟﺘﻤـــﺎﻋ
ــﻮد.تﻣﺴـــﺌﻮﻟ
ش��ود .ﻣﯽﺷـ
اﻧــﺪازهﮔﯿﺮي
ﯽﮐﻨـــﺪ
ــﺪي ﻣ
رﺗﺒﻪﺑﻨـ
ﻣﺤﯿﻄـ
اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ و زﯾﺴـ
مسئولی
گیری می
اندازه
کند
ــﯽمی
بندی
محیطیــﺖرتبه
معیارهای اجتماعی و زیس��ت
مخصوصـﻮص ﺑــﻪ ﺧــﻮد ﻣﯽ
ضعفــﻌﻒ ﻣﺨﺼـ
ـﻮت و ﺿ
نقاطﻧﻘــﺎط ﻗ
دارایداراي
آنــﺪ آن
بعدـﺮ ﺑﻌ
ـﺪ ،ﻫـ
ﺑﺨﺸـ
بعدـﺎرمﺑﻌیــﺪ ﻣﯽ
چهار ﭼﻬـ
دارای داراي
پژوهشــﮋوﻫﺶ
ﭘ
قوتـو
هر
بخشد،
اجتماعی در این
ﻧﻬﺎﯾـدرﺖ ﺑــﺎ ﺟﻤــﻊ ﺗﻤــﺎم
در
.
ـﺪ
ـ
آﯾ
ﯽ
ﻣ
ـﺖ
ـ
دﺳ
ـﻪ
ـ
ﺑ
ـﺪ
ـ
ﺑﻌ
آن
ـﺮه
ـ
ﻧﻤ
ـﻪ
ـ
ﻣﺮﺑﻮﻃ
ـﻌﻒ
ـ
ﺿ
ـﺎط
ـ
ﻧﻘ
از
ـﻮت
ـ
ﻗ
ﻧﻘﺎط
ﺗﻔﺎﺿﻞ
به خود میبخش��د .با تفاضل نقاط قوت از نقاط ضعف مربوطه نمره آن بعد به دس��ت میآید.
آمد.اﺳــﺖ ﮐــﻪ در ﺻـ
خواهد ذﮐــﺮ
دستﻻزم ﺑــﻪ
ﺧﻮاﻫـبهـﺪ آﻣــﺪ.
ـﻪ دﺳــﺖ
تــﺎﻋﯽ ﺑـ
اﺟﺘﻤ
برایﭘﺬﯾﺮي
کلیــﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺑﺮاي ﻣﺴ
نهایت با جمع تمام ﯾ
اجتماعی
پذیری
مسئولی
ﮐﻠﯽنمره
ﻧﻤﺮهیک
ابعادﮏفوق
ـﻔﺮ در ﻧﻈــﺮ ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺧ
درـﺪد ﺻـ
آﻧﻬـوـﺎ ﻋـ
ـﻮرت ﻧﺒ
قوت و در ﺻـ
نقطه ﯾـﮏ
ـﻪ ،ﻋــﺪد
هرـﻪ ﻗـ
وجودﻧﻘﻄـ
ﺿﻌﻒ ﯾﺎ
ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ
صورت
عددــﻮدیک
مربوطه،
ﻣﺮﺑﻮﻃـیا
ـﻮتضعف
نقطه
صورت
الزم به ذکر اس��ت که در
نسبتﺳــﺮﻓﺮاز.(1393 ،
صورتﯽﻫــﺎ و
ـﺮدد )ﺣﺎﺟ
ـ
ﮔ
ﯽ
ﻣ
ـﺎن
ـ
ﺑﯿ
ـﺒﺖ
ـ
ﻧﺴ
ـﻮرت
ـ
ﺻ
ﺑﻪ
ـﺎﻋﯽ
ـ
اﺟﺘﻤ
ـﺌﻮﻟﯿﺖ
ـ
ﻣﺴ
ـﺎز
ـ
اﻣﺘﯿ
ـﯿﻦ
ـ
ﻫﻤﭽﻨ
نبود آنها عدد صفر در نظر گرفته خواهد شد همچنین امتیاز مسئولیت اجتماعی به
ﮔــﺰارش ﻫﯿﺌﺖﻣــﺪﯾﺮه
در
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫــﺎ
سرفرازﯾــﻦ
حاجیهازمو ﺑــﺮاي ا
ﻼﻋــﺎت ﻻ
 ،(1393اﻃ
.)1393ﺳــﺮﻓﺮاز
ﺣﺎﺟﯿﻬــﺎ و
ﭘــﮋوﻫﺶ
( ،)1393اطالعات
پژوهش
مطابق) با
سرفراز،
بیان میگردد (حاجیها و
اﻓﺸﺎء ﻣﯽﺷــﻮد و در ﭘــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿــﺮ ﺑــﺮاي ﻣﻌﺮﻓــﯽ ﻫــﺮ ﯾـﮏ از اﺑﻌــﺎد ،ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻣﺎﻫﯿــﺖ اﻓﺸــﺎﮔﺮي د
الزم برای این متغیرها در گزارش هیئتمدیره ش��رکتها افشاء میشود و در پژوهش حاضر برای
ﺷـــﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺴـــﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮي اﺟﺘﻤـــﺎﻋﯽ در اﯾـــﺮان و ﻫﻤﭽﻨـــﯿﻦ از ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣـــﻪﻫـــﺎي ISO 9001
معرفی هر یک از ابعاد ،با توجه به ماهیت افش��اگری در ایران ،از ش��اخصهای مس��ئولیتپذیری
ﻣـــﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿـــﺖ ISO 14001 ،ﻣـــﺪﯾﺮﯾﺖ زﯾﺴـــﺖﻣﺤﯿﻄﯽ OHSAS18001 ،اﺳـــﺘﺎﻧﺪارد اﯾﻤﻨـــﯽ و
اجتماعی در ایران و همچنین از گواهینامههای  ISO 9001سیس��تم مدیریت کیفیت14001 ،
اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾ ـﻦ ﭘــﮋوﻫﺶ ﺻــﺮﻓﺎً از ﻣــﺪل  KLDاﺳــﺘﻔﺎده ﻧﺸــﺪه ﺑﻠﮑــﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫــﺎ
 ISOمدیریت زیستمحیطی OHSAS18001 ،استاندارد ایمنی و بهداشت استفاده شده است.
اﺳــﺘﺎﻧﺪارد اﯾـﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷــﺪ ﮐــﻪ ﻫﻤــﺎنﻃﻮر ﮐــﻪ در ﮔــﺰارش ﻫﯿﺌﺖﻣــﺪﯾﺮه اﻓﺸــﺎ ﻣﯽﺷــﻮد .ﻣــﺪل ﺣﺎﺿــﺮ ﻣــﺪ
بنابرای��ن در این پژوهش صرفاً از مدل  KLDاس��تفاده نش��ده بلکه معیارها مطابق با اس��تاندارد
ﮐﻤـــﯽ ﻣﻌﺮوﻓﯿﺴـــﺖ ﮐـــﻪ ﺗـــﺎﮐﻨﻮن از ﻃﺮﯾـــﻖ ﻧﻬﺎدﻫـــﺎي رﺳـــﻤﯽ در ﺑﺴـــﯿﺎري از ﮐﺸـــﻮرﻫﺎ ﺑـــﺮاي اﻧ ـ
ﺑﺎﺷﺪ:عینی و
مدل
شود .ﺑﻪمدل
افش��ا می
ﺷﺮﮐﺘﯽمدیره
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ هیئت
ﭘﺬﯾﺮي گزارش
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖکه در
ایران میباش��د که همانطور
حاضر ﻣﯽ
ﺻﻮرت زﯾﺮ
اﺳﺖ .ﻣﺪل
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
 1-2-7ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ

کمی معروفیس��ت که تاکنون از طریق نهادهای رس��می در بس��یاری از کشورها برای اندازهگیری
مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی استفاده شده است .مدل به صورت زیر میباشد:

)CSR-COM-S + CSR-EMP-S + CSR-ENV-S + CSR-PRO-S (3

CSR-s
+ CSR-EMP-S
CSR-ENV-S
)+ CSR-PRO-S (3
ـﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﮐــﻪ
=ـﺎي ﻣﺸـ
CSR-COM-Sاﻓﺸـ
 =CSR-COM-Sﻧﻤــﺮه
ـﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘ+ــﺬﯾﺮي اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ،
 =CSR-sﻧﻤــﺮه ﻣﺴـ
ﺷﻮد:افش��ای مش��ارکت
نمره
اجتماع��یCSR-COM-S،
پذیری
مس��ئولی
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ= ﻣﯽ
ﺿﻌﻒ ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ
ت ﻧﻘﺎط
ﻗﻮت و
 = CSR-sنم��ره ﻧﻘﺎط

اجتماعی که از تفاضل نقاط قوت و نقاط ضعف خاص خود به صورت زیر محاسبه میشود:
)CSR-COM-S =∑ Strengths -∑ Concerns (4
15
همینطور میتوان نمرههای ابعاد دیگر مسئولیتپذیری اجتماعی ،همچونCSR-EMP-S :
(نمره افش��ای روابط کارکنان)( CSR-ENV-S ،نمره افش��ای محیطزیست)CSR-PRO-S ،
(نمره افشای ویژگی محصوالتت) را از طریق ذکر شده در باال محاسبه کرد .پارهای از نقاط قوت و
ضعف ابعاد مسئولیتپذیری اجتماعی بهطور خالصه در جدول ( )1ارائه شده است.
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جدول ( :)1ابعاد مسئولیتپذیری اجتماعی همراه با نقاط قوت و ضعف آنها

نقاط قوت

 -1اثر منفی اقتصادی (تأثیر منفی
بر کیفیت زندگی) تعطیلی کارخانه
-2عدم پرداخت مالیات

مشارکت
اجتماعی

جمع نمره میزان افشای مشارکت
اجتماعی
 -1به اشتراک گذاشتن سود نقدی
 -2مزایای بازنشستگی

 -1ضعف بهداشت و ایمنی
 -2کاهش نیروی کار

روابط کارکنان

جمع نمره میزان افشای روابط کارکنان
 -1انرژی پاک (استفاده از سوخت با
آلودگی کمتر)
-2کنترل آلودگی هوا وکاهش گاز
گلخانهای

 -1تولید زبالههای خطرناک
-2پرداخت جریمه به دلیل نقض
مدیریت زباله

محیط زیست

جمع نمره میزان افشای محیط زیست
-1کیفیت محصول
-2ایمنی محصول

-1پرداخت جریمه در مورد ایمنی
محصول
-2پرداخت جریمه برای تبلیغات
منفی

ویژگی
محصوالت

جمع نمره میزان افشای ویژگی
محصوالت
جمع نمرهها
(منبع :حاجیها و سرفراز)1393 ،

 3-7متغیرهای کنترلی
 1-3-7اندازه شرکت :از لگاریتم طبیعی کل داراییهای شرکت محاسبه میگردد.
 2-3-7نسبت داراییهای ثابت :از نسبت داراییهای ثابت به کل داراییهای شرکت محاسبه

میگردد.

 3-3-7ارزش بازار به ارزش دفتری :از نسبت ارزش بازار سهام شرکت به ارزش دفتری سهام
شرکت محاسبه میگردد.
 4-3-7بازده داراییهای :از نس��بت س��ود بعد از مالیات ش��رکت بهکل داراییهای ش��رکت
محاسبه میگردد.
 5-3-7نس�بت تقس�یم سود :عبارت اس��ت از درصد سود تقسیمی ش��رکت است (یانگ و
همکاران.)2017 ،

لقتسم یسرباسح تیفیک و تکرش یعامتجا یریذپ تیلوئسم نیب هطبار نییبت

-1کمکهای خیریه
-2کمکهای نو آورانه (کمک به
سازمانهای غیر انتفاعی ،مشارکت در)
طرحهای عمومی

نمره

نقاط ضعف

ابعاد مسئولیت
نمره
اجتماعی
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 -8یافتههای پژوهش
 1-8مقدمه

لقتسم یسرباسح تیفیک و تکرش یعامتجا یریذپ تیلوئسم نیب هطبار نییبت

پس از تش��ریح مبانی نظری تحقیق ،تدوین فرضیات به ش��کلی س��ازگار ب��ا اهداف تحقیق،
معرفی و انتخاب روش پژوهش مناسب ،تعیین جامعه و نمونه آماری ،مسائل مربوط به روشهای
جمعآوری دادهها و اطالعات مورد نیاز ،نحوه محاسبه و اندازهگیری متغیرها و شیوه بررسی روابط
بین متغیرها با استفاده از این اطالعات ،ارائه گردید .در این بخش به بررسی روابط بین متغیرها با
استفاده از فنون و روشهای آماری مناسب و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از این آزمونها پرداخته
میشود .در مرحله تجزیه و تحلیل ،محقق بر اساس یافتههای ناشی از تحلیل روابط بین متغیرها،
به قضاوت درباره تصمیمگیری در مورد پذیرش یا عدم پذیرش روابط بین آنها میپردازد و از این
طریق به سؤاالت پژوهش پاسخ میگوید.
 2-8ارائه یافتههای توصیفی پژوهش

در جدول  2به توصیف متغیرهای پژوهش پرداخته شده است .این جدول دربردارنده اصلیترین
ش��اخصهای مرکزی و پراکندگی است .میانگین که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع
بوده و شاخص خوبی برای نشان دادن مرکزیت دادههاست ،دوره زمانی اطالعات جمعآوری شده
 7ساله و از سال  1391تا سال  1397بوده است و تعداد کل سال شرکتها نیز  819مورد است.
میانگین متغیر اندازه حسابرس شرکتهای نمونه که شاخص اول اندازهگیری کیفیت حسابرسی
میباشد ،تقریباً برابر  0/82است که این نشان میدهد که به طور متوسط تقریباً  %82از شرکتهای
نمونه توسط س��ازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرس��ی رتبه الف مورد رسیدگی قرار گرفتهاند.
میانگی��ن متغیر دوره تصدی حس��ابرس ش��رکتهای نمونه که ش��اخص دوم اندازهگیری کیفیت
حسابرس��ی میباشد ،تقریباً برابر  0/22است که این نشان میدهد که به طور متوسط تقریباً %22
شرکتهای نمونه ،توسط حسـابرس بـه مـدت  4سـال وبیش از  4سـال حسابرسـی شده است.
میانگین تخصـص حس��ـابرس در صنعـت شرکتهای نمونه که به عنوان شاخص آخر اندازهگیری
کیفیت حسابرس��ی میباش��د ،تقریباً برابر  0/60است که نشان میدهد به طور متوسط سهم بازار
حسابرس��ان در  %60از شرکتهای نمونه باالست به عبارتی تخصص صنعت و تجربه حسابرس این
ش��رکتها نسبت به سایر رقبا باالتر میباش��د و حسابرس به طور موفقیت آمیزی خودش را ازسایر
رقبا به لحاظ کیفیت حسابرس��ی ،متمایز میکند .میانگین مس��ئولیت اجتماعی شرکتهای نمونه
برابر  0/56میباش��د که نشان میدهد به طور متوسط تقریباً  %56از شرکتهای نمونه از مسئولیت
اجتماعی باالیی برخوردار هس��تند .میانگین نس��بت ارزش بازار به ارزش دفتری (ش��اخص رشد)
ش��رکت نیز تقریباً  2/22این نش��ان میدهد که ش��رکتهای مورد مطالعه تقریب��اً طی دوره مورد
بررس��ی معادل  2/2رشد داشتهاند .به طور متوسط قیمت هر سهم مربوط به شرکتهای شامل در
نمونه از ارزش دفتری آن باالتر است .میانگین نسبت تقسیم سود حدود  0/50میباشد که نشان
میدهد شرکتها در دوره مورد بررسی روند روبه رشدی داشته اندو بازده سرمایهگذاری سهامداران
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جدول ( )2شاخصهای توصیفی برای متغیرهای پژوهش
میانگین

میانه

بیشینه

کمینه

انحراف
معیار

چولگی

کشیدگی

حجم
نمونه

مسؤلیت اجتماعی

0/561

0/583

0/833

0/250

0/120

0/251

2/455

819

اندازه موسسه حسابرسی

0/821

1

1

0

0/383

-3/790 -1/670

819

دوره تصدی حسابرس

0/221

0

1

0

0/415

1/345

2/808

819

تخصص حسابرس در
صنعت

0/604

1

0

0

0/489

-0/426

1/182

819

1/537 10/671 19/773 14/242 14/482

0/753

3/764

819

0/266

0/224

1/808

0/004

0/192

1/473

7/975

819

بازده داراییها

0/112

0/098

-1/063 0/622

0/148

0/831

11/188

819

اندازه شرکت
نسبت داراییهای ثابت
نسبت آرش بازار به آرش
دفتری

2/224

3/481 -4/511 51/226 1/838

7/870

88/373

819

نسبت تقسیم سود

0/491

0/365

0/056

1/957

819

0/520

1/71

0

 3-8آزمون مدلهای پژوهش

آزمون مدل اول :رگرسیون لجستیک که برای فرضیه  1بکار میرود وبه صورت زیر است:
مدل ()1
BIGit = β0 + β1CSRit + β2SIZEit + β3FAit + β4MTBit + β5ROAit + β6DIVit+Ɛit
با توجه به اینکه در مدل اول پژوهش ،متغیر وابسته ،متغیر دووجهی میباشد باید برای آزمون
این مدل از رگرس��یون لجستیک استفاده نمود .رگرسیون لجستیک در مقایسه با رگرسیون چند
متغیره پیش فرضهایی چون همگنی واریانس و نرمال بودن خطاها را نیاز ندارد.
نتایج نش��ان از این دارد که در س��طح اطمینان  95درصد ،مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت بر
اندازه موسس��ه حسـابرسی تأثیرگذار اس��ت ( )P-VLUE<0.05و میتواند به طور معنی داری
احتمال تغییرات در متغیر اندازه موسس��ه حسـابرس��ی را پیشبینی کنند .با توجه به مثبت بودن
ضریب رگرسیونی ،ارتباط مثبت بین مسئولیت اجتماعی و اندازه موسسه حسابرسی شرکت تأیید
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عادی ش��رکت نیز درسطح نس��بتاً باالیی است .میانگین اندازه شرکت نیز تقریباً برابر  14میباشد
که نشان میدهد که اندازه شرکتهای نمونه نسبتاً کوچک است .میانگین نسبت داراییهای ثابت
ش��رکت تقریباً برابر  0/27اس��ت که نشان میدهد  %27از شرکتهای نمونه ،میزان داراییهای ثابت
کمی دارند میانگین بازده داراییها نیزتقریباً  %11اس��ت که نشان میدهد شرکتهای مورد مطالعه
تقریباً طی دوره موردبررس��ی به ازای هر ریال س��رمایهگذاری در داراییهای شرکت معادل %11
بازدهی داشتهاند.
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میشود .به عبارتی با افزایش مسئولیت اجتماعی در شرکت ،اندازه موسسه حسابرسی نیز بزرگتر
میشود .همچنین احتمال آماره  Zبرای متغیرهای کنترلی اندازه شرکت و نسبت داراییهای ثابت
شرکت کمتر از  %5است .از این رو ضریب برآوردی متغیرهای فوق از لحاظ آماری در مدل معنی
دار میباشد .با توجه به نتایج ،فرضیه اول پژوهش مبنی بر ارتباط مثبت بین مسئولیت اجتماعی
و اندازه موسسه حسابرسی تأیید میشود.
در رگرسیون لجستیک دوجملهای برای بیان اینکه متغیرهای توضیحی چند درصد از تغییرات
متغیرهای وابس��ته را توضیح میدهند ،از ضریب تعیین مک-فادن اس��تفاده میشود .در پژوهش
حاضر ،ضریب تعیین مک فادن تقریباً برابر  0/034است و نشان میدهد متغیرمسئولیت اجتماعی
به میزان  0/034ازتغییرات متغیر وابس��ته را توضیح میدهد .مقدار احتمال هاس��مر و لمشو برابر
 0/640و بیشتر از  %5است که نشان میدهد این مدل انطباق بیشتری با مشاهدات واقعی دارد و
بیانگر باال بودن قدرت نیکویی برازش مدل لجستیک حاضر میباشد .با توجه به مقدار سطح معنی
داری آزمون والد  0/001که کمتر از  %5اس��ت در نتیجه میتوان گفت که ضریب متغیر مس��تقل
بر میزان احتمال مؤفقیت متغیر وابس��ته تأثیر گذار اس��ت .احتمال آماره  LRبیانگر این است که
کل الگو از لحاظ آماری معنی دار میباش��د و مقدار آماره فیش��ر ( )LRبیانگر این مطلب است که
رابطهای نسبتاً قوی میان متغیرها در این الگو وجود دارد.
جدول ( )3نتایج برآورد مدل تحقیق با استفاده ازرگرسیون لجستیک 1391 -تا 1397

BIGit = -2/261 + 2/123 *CSRit +0/190 * SIZEit -0/998 * FAit +Ɛit
ضرایب

خطای استاندارد

آمارهz -

سطح معناداری

عرض از مبدأ

-2/261

0/980

-2/306

0/021

مسئولیت اجتماعی

2/123

0/791

2/681

0/007

اندازه شرکت

0/190

0/066

2/849

0/004

نسبت داراییهای ثابت

-0/998

0/477

-2/088

0/036

بازده داراییهای

-0/952

0/696

-1/368

0/171

ارزش بازار به ارزش
دفتری

0/071

0/630

1/128

0/259

نسبت تقسیم سود

0/228

0/261

0/877

0/380

ضریب تعیین مک فادن

0/034

-LRآماره

26/405

هاسمر لمشو

0/640

سطح معناداری
()LR

0/0000

احتمال آزمون والد
برگرفته از آزمونهای آماری

0/001
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ب��ا توج��ه به اینکه در مدل اول پژوهش ،متغیر وابس��ته ،متغیر دو وجهی میباش��د باید برای
آزمون این مدل از رگرسیون لجستیک استفاده نمود .رگرسیون لجستیک در مقایسه با رگرسیون
چند متغیره پیش فرضهایی چون همگنی واریانس و نرمال بودن خطاها را نیاز ندارد.
نتایج نش��ان از این دارد که در سطح اطمینان  95درصد ،مسئولیت اجتماعی شرکت بر دوره
تصدی حس��ابرس تأثیر گذار اس��ت ( )P-VLUE<0.05و میتواند به طور معنی داری احتمال
تغیی��رات در متغیر دوره تصدی حس��ابرس را پیشبین��ی کنند .با توجه ب��ه مثبت بودن ضریب
رگرسیونی ،ارتباط مثبت بین مسئولیت اجتماعی و دوره تصدی حسابرس شرکت تأیید میشود.
به عبارتی با افزایش مس��ئولیت اجتماعی در ش��رکت ،دوره تصدی حس��ابرس نیز بیشتر میشود
همچنین احتمال آماره  Zبرای متغیر کنترلی اندازه ش��رکت کمتر از  %5اس��ت .از این رو ضریب
ب��رآوردی متغی��ر فوق از لحاظ آماری در مدل معنی دار میباش��د ،با توجه ب��ه نتایج ،فرضیه اول
پژوهش مبنی بر ارتباط مثبت بین مسئولیت اجتماعی و دوره تصدی حسابرس تأیید میشود.
در رگرسیون لجستیک دوجملهای برای بیان اینکه متغیرهای توضیحی چند درصد از تغییرات
متغیرهای وابس��ته را توضیح میدهند ،از ضریب تعیین مک-فادن اس��تفاده میشود .در پژوهش
حاضر ،ضریب تعیین مک فادن تقریباً برابر  0/042است و نشان میدهد متغیرمسئولیت اجتماعی
به میزان  0/042درصد ازتغییرات متغیر وابسته را توضیح میدهد .مقدار احتمال هاسمر و لمشو
برابر  0/160و بیش��تر از  %5اس��ت که نشان میدهد این مدل انطباق بیشتری با مشاهدات واقعی
دارد و بیانگ��ر باال بودن قدرت نیکویی برازش مدل لجس��تیک حاضر میباش��د .با توجه به مقدار
س��طح معنی داری آماره ( Fآزمون والد)  0/003که کمتر از  %5اس��ت در نتیجه میتوان گفت که
ضریب متغیر مستقل بر میزان احتمال مؤفقیت متغیر وابسته تأثیر گذار است .احتمال آماره LR
بیانگر این اس��ت که کل الگو از لحاظ آماری معنی دار میباش��د و مقدار آماره فیشر ( )LRبیانگر
این مطلب است که رابطهای نسبتاً قوی میان متغیرها در این الگو وجود دارد.
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آزمون مدل دوم :رگرسیون لجستیک که برای فرضیه  2بکار میرود وبه صورت زیر است:
مدل ()2
KINDit=β0 + β1CSRit + β2SIZEit + β3FAit + β4MTBit + β5ROAit +
β6DIVit+Ɛit
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جدول ( )4نتایج برآورد مدل  2تحقیق با استفاده ازرگرسیون لجستیک 1391 -تا 1397
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BIGit = -5/921 + 2/300 *CSRit +0/235 * SIZEit +Ɛit
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عرض از مبدأ
مسئولیت اجتماعی
اندازه شرکت
نسبت داراییهای ثابت
بازده داراییهای
ارزش بازار به ارزش
دفتری
نسبت تقسیم سود
ضریب تعیین مک فادن

ضرایب
-5/921
2/300
0/235
-0/779
-0/081

خطای استاندارد
0/920
0/771
0/055
0/485
0/577

آمارهz -
-6/434
2/982
4/226
-1/604
-0/142

سطح معناداری
0/000
0/003
0/000
0/109
0/887

-0/023

0/057

-0/404

0/686

0/311
0/042

0/243

هاسمر لمشو

0/160

1/277
-LRآماره
سطح معناداری
()LR

0/202
35/964

احتمال آزمون والد

0/0000

0/003

برگرفته از یافتههای تحقیق

آزمون مدل سوم :رگرسیون لجستیک که برای فرضیههای  3بکار میرود وبه صورت زیر است:
مدل ()3
SMit = β0 + β1CSRit + β2SIZEit + β3FAit + β4MTBit + β5ROAit + β6DIVit+Ɛit
با توجه به اینکه در مدل اول پژوهش ،متغیر وابسته ،متغیر دووجهی میباشد باید برای آزمون
این مدل از رگرس��یون لجستیک استفاده نمود .رگرسیون لجستیک در مقایسه با رگرسیون چند
متغیره پیش فرضهایی چون همگنی واریانس و نرمال بودن خطاها را نیاز ندارد.
نتایج نش��ان از این دارد که در س��طح اطمینان  95درصد ،مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت بر
تخصص حس��ابرس در صنع��ت تأثیر گذار اس��ت ( )P-VLUE<0.05و میتواند به طور معنی
داری احتمال تغییرات در متغیر تخصص حسابرس در صنعت را پیشبینی کنند .با توجه به مثبت
بودن ضریب رگرس��یونی ،ارتباط مثبت بین مس��ئولیت اجتماعی و تخصص حسابرس در صنعت
ش��رکت تأیید میشود .به عبارتی با افزایش مسئولیت اجتماعی در شرکت ،تخصص حسابرس در
صنعت نیز بیشتر میشود .همچنین احتمال آماره  Zبرای متغیرهای کنترلی اندازه شرکت و بازده
داراییها ،نس��بت تقسیم سود کمتر از  %5است .از این رو ضریب برآوردی متغیرهای فوق از لحاظ
آماری در مدل معنی دار میباش��د با توجه به نتایج؛ فرضیه س��وم پژوهش مبنی بر ارتباط مثبت
بین مسئولیت اجتماعی و تخصص حسابرس در صنعت تأیید میشود.
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جدول ( )5نتایج برآورد مدل  3تحقیق با استفاده ازرگرسیون لجستیک 1391 -تا 1397

BIGit = -6/601 + 2/974 *CSRit +0/332 * SIZEit 1/597+ ROAit + 0/419 *DIV
+ Ɛit
ضرایب

خطای استاندارد

آمارهz -

سطح
معناداری

عرض از مبدأ

-6/601

0/879

-7/505

0/000

مسئولیت اجتماعی

2/974

0/660

4/512

0/000

اندازه شرکت

0/332

0/056

5/856

0/000

نسبت داراییهای ثابت

0/254

0/411

0/619

0/536

بازده داراییهای

1/597

0/543

2/941

0/003

ارزش بازار به ارزش
دفتری

0/068

0/049

1/393

0/163

نسبت تقسیم سود

0/419

0/211

1/198

0/047

ضریب تعیین مک فادن

0/086

-LRآماره

94/815

هاسمر لمشو

0/140

سطح معناداری
()LR

0/0000

احتمال آزمون والد

0/000

برگرفته ازیافته های تحقیق

نتایج تحلیل فرضیههای فرعی  1و  2و  3نشان داد که مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت تأثیر
مثبت و معناداری برروی س��ه متغیر اندازه موسس��ه حسابرسی ،دوره تصدی حسابرس و تخصص
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در رگرسیون لجستیک دوجملهای برای بیان اینکه متغیرهای توضیحی چند درصد از تغییرات
متغیرهای وابس��ته را توضیح میدهند ،از ضریب تعیین مک-فادن اس��تفاده میشود .در پژوهش
حاضر ،ضریب تعیین مک فادن تقریباً برابر  0/086اس��ت ونش��ان میدهد حدودا ً متغیرمسئولیت
اجتماعی به میزان  0/09ازتغییرات متغیر وابسته را توضیح میدهد .مقدار احتمال هاسمر و لمشو
برابر  0/140و بیش��تر از  %5اس��ت که نشان میدهد این مدل انطباق بیشتری با مشاهدات واقعی
دارد و بیانگر باال بودن قدرت نیکویی برازش مدل لجستیک حاضر میباشد .با توجه به مقدار سطح
معن��ی داری آزمون والد  0/000که کمتر از  %5اس��ت در نتیجه میت��وان گفت که ضریب متغیر
مس��تقل بر میزان احتمال مؤفقیت متغیر وابسته تأثیر گذار اس��ت .احتمال آماره  LRبیانگر این
اس��ت که کل الگو از لحاظ آماری معنی دار میباش��د و مقدار آماره فیشر ( )LRبیانگر این مطلب
است که رابطهای نسبتاً قوی میان متغیرها در این الگو وجود دارد.
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حس��ابرس در صنعت و در کل کیفیت حسابرس��ی مستقل دارد .به عبارتی هرچه مسولیتپذیری
اجتماعی ش��رکتها بیش��تر باشد ،کیفیت حسابرسی مستقل این ش��رکتها نیز افزایش چشمگیری
خواهد داشت.
 -9بحث و نتیجهگیری

هدف این پژوهش تبیین ایفای نقش مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت و تأثیر آن بر کیفیت
حسابرسی مستقل بوده است .معیارهای کیفیت حسابرسی مستقل دراین پژوهش ،اندازه موسسه
حسابرس��ی ،تخصص حس��ابرس در صنعت و دوره تصدی حس��ابرس اس��ت .نتایج پژوهش نشان
داد که متغیر مس��ئولیتپذیری اجتماعی ش��رکت تأثیر مثبت و معناداری برروی سه متغیر اندازه
موسس��ه حسابرس��ی ،دوره تصدی حس��ابرس و تخصص حس��ابرس در صنعت و در کل کیفیت
حسابرس��ی مس��تقل دارد .نتیجه فرضیه اول پژوهش با مطالعات متعددی که توس��ط محققانی
همچون آپارسیدا -دی مورس ،دو سوزا-گونسالو ،و کتسومی -نیاما ( ،)2015که در پژوهش خود
ارتباط بین شرکتهای بزرگ حسابرسی به عنوان عاملی از کیفیت حسابرسی و افشای داوطلبانه
اطالعات زیس��ت محیط��ی ،اجتماعی و اقتصادی را م��ورد تجزیه و تحلیل ق��رار دادهاند ،در یک
راس��تا میباشد .همچنین مطالعات صورت گرفته توسط الجنادی ،رحمان و عمر ( ،)2013دیکو و
همکاران ( ،)2010س��یرا ،زوریو ،و گارسیا -بنو ( ،)2013آکرز ( ،)2009یوویگبه ( ،)2011ماریا و
همکاران ( ،)2019همسو با فرضیه پژوهش حاضر است .بطور کلی نتایج پژوهش با مطالعه صورت
گرفته توسط اسکندر و همکاران ( )2017که در تحقیق خود عنوان نمودهاند حسابرسی با کیفیت
باال ،از طریق بهبود قابلیت اتکا و افزایش اعتبار فرایند گزارشگری مالی ،به سودمندی این فرایند و
کارایی بازار مالی کمک میکند و همچنین مطالعه صورت گرفته توسط یانگ و همکاران ()2017
که در پژوهش خود به این نتیجه دس��ت یافتهاند که مس��ئولیت اجتماعی شرکت میتواند بهطور
معناداری عدم تقارن اطالعاتی بین ش��رکتها و اعتباردهندگان را کاهش دهد ،همس��و میباشد.
با توجه به نتایج پژوهش میتوان بیان نمود که هرچه ش��رکتها نس��بت به جامعه مسئولیتپذیرتر
باشند یعنی مجموعه وظایف و تعهداتی  که شرکت باید در جهت حفظ ،مراقبت و کمک به جام
عهای که در آن فعالیت میکند ،را رعایت کند ،صورتهای مالی حسابرس��ی ش��ده آنها ازکیفیت
باالتری برخوردار خواهد بود ،به گونهای که باعث تحکیم اعتماد سرمایهگذاران به اطالعات مندرج
در صورتهای مالی و رشد و جذابیت سهام شرکتها در بازار میگردد.
 -10پیشنهادات

بر اساس یافتههای پژوهش ،پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه میگردد:
الف  -براس��اس یافتههای پژوهش رابطه مس��تقیمی بین مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها
و کیفیت حسابرس��ی مس��تقل وجود دارد یعنی ش��رکتهایی که در جامعه مسئولیتپذیرترند و
اهداف خود را بر اساس تفکر هم زیستی سازنده با جامعه و پیشرفت دو جانبه بنا میکنند ،تمایل
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.1
.2
.3
.4

فهرست منابع
الف -منابع فارسی:

1برزگر ،الهه ،س��اریخانی ،نصیبه ( ،)1395بررس��ی رابطهی بین کیفیت حسابرسی و تجدید ارائه صورتهای مالی
ناش��ی از مدیریت س��ود و مدیریت وجه نقد در شرکتهای پذیرفتهش��ده در بورس اوراق بهادار تهران ،فصلنامه
علمی پژوهشی حسابداری مالی.131-103،)29( 8 ،
2بنی مهد ،بهمن ،عربی ،مهدی و حس��ن پور ،شیوا ( .)1395پژوهشهای تجربی و روششناسی در حسابداری.
چاپ سوم .تهران :انتشارات ترمه.
3حاجیها ،زهره ،قانع ،علی ( ،)1395بررس��ـی تأثیر کیفیت حسابرس��ـی بر فرصت س��رمایهگذاری شرکتهای
پذیرفته شـده در بـورس اوراق بهـادار تهران ،مجله علمی پژوهشی دانش حسابرسی.127-103،)63(16 ،
4حاجیها ،زهره و س��رفراز ،بهمن ،)1393( .بررس��ی رابطه بین مس��ئولیتپذیری اجتماعی ش��رکتها و هزینه
حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،پژوهشهای تجربی حسابداری،
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بیشتری به استفاده از خدمات سازمان حسابرسی دارند که این نکته باید مد نظر مسئوالن سازمان
حسابرسی قرار گیرد.
ب  -به س��ازمان بورس اوراق بهادار پیش��نهاد میگردد ش��رکتها را به منظ��ور نیل به توان
پاس��خگویی اجتماع��ی در مقابل ذینفعان و س��ایر افراد جامعه ،ترغیب کنن��د که به دغدغههای
جامعه در خصوص محیط زیست ،امور اجتماعی و بشردوستانه ،اهمیت داده و متناسب با فرهنگ
سازمانی خود ،به تدوین سیاستهای مسئولیتپذیری اجتماعی مبادرت ورزند و باال بردن کیفیت
زندگ��ی مردم و دخالت و س��هیم ب��ودن در رفاه عمومی را در اولویت ق��رار دهندکه از این طریق
موجب بهبود کیفیت حسابرس��ی ودر نهایت اعتبار دهی بیشتر به صورتهای مالی خود در جهت
استفاده هرچه بهتر سرمایهگذاران شوند.
ج  -با توجه به تحوالت اخیر در حرفه حسابرس��ی در ایران و تش��کیل مؤسس��ات حسابرسی
عضو جامعه حس��ابداران رسمی ایران و همچنین گسترش بازارهای مالی و افزایش نیاز روزافزون
به اطالعات مالی معتبر جهت رونق بازار س��رمایهگذاری در بورس اوراق بهادار پیش��نهاد میشود
که با اس��تفاده از تحقیقات انجام شده در کش��ورهای دیگر و انجام تحقیقات بنیادی ،عناصر مؤثر
بر کیفیت حسابرسی ،چه از نظر کیفیت واقعی حسابرسی (کشف و گزارش تحریفات گزارشهای
مالی) و چه از نظر برداش��ت از کیفیت حسابرس��ی (اعتماد استفادهکنندگان از گزارشهای مالی)
شناسایی شود.
د -در ایران مدیران شرکتهای بزرگ کشور ،بر لزوم پذیرش مسئولیت اجتماعی شرکتها به
خصوص شــرکتهای ســهامی عام تاکید دارنــد و اقداماتی هم از ســوی دولت و هم از ســوی
بخش خصوصی آغاز شده است اما متأسفانه تاکنون هیچ نوع مدل و اســتانداردی برای این مقوله
در ایران وجود ندارد .از این رو ،ضروری است که نهادهای حرفهای و دانشگاهی حوزههــای مالی
مطالعــ��ات و تحقیقات الزم را برای تبیین موضوع و بسترس��ازی الزم جهت نهادهای قانونگذار
به منظور تدوین اس��ــتانداردهایی در راستای افشا ،گزارشــگری و حسابرســی مسئولیتپذیری
اجتماعی شرکتها فراهم کنند.
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