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Abstract
According to the auditing standards, after the entity has disclosed financial and non-

financial information about its operation, the auditor should evaluate that information. 
Social responsibility performance is one of these informatimaon that the independent 
auditor considers when assessing audit risk. Therefore, the main purpose of this 
academic paper is to investigate the possible relationship between social responsibility 
disclosure and audit risk in companies listed on the Tehran Stock Exchange. In this 
study, the content analysis method is used to measure social responsibility disclosure, 
and audit risk is calculated by the audit fee index. The research hypothesis was tested 
for 93 firms during the years 2012–2019 using the ordinary least squares method 
(OLS). Findings show that there is a significant and positive association between 
social responsibility disclosure and audit risk, which was confirmed by employing 
panel data methods with random effects and generalized least squares. As the 
disclosure of social responsibility increases the audit risk and, consequently, audit fee 
increases. This issue warns users of financial statements, including investors, not to 
focus only on the positive aspects of social responsibility disclosure in Iran, as social 
responsibility disclosure can be used as a mechanism to cover up poor performance.
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چکیده
طبق استانداردهای حسابرسی، پس از آن که واحد مورد رسیدگی اطالعات مالی و غیرمالی در مورد عملیات شرکت 
را افشا می نماید، حسابرس باید این اطالعات را مورد ارزیابی قرار دهد. عملکرد مسئولیت پذیری اجتماعی از جمله 
این اطالعات بوده و حسابرس در ارزیابی ریسک حسابرسی به آن توجه می نماید. ازاین رو، هدف اصلی پژوهش حاضر 
بورس  پذیرفته شده در  و ریسک حسابرسی در شرکت های  اجتماعی  افشای مسئولیت پذیری  بین  رابطه ی  بررسی 
اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، افشای مسئولیت پذیری اجتماعی با استفاده از روش تحلیل محتوا و ریسک 
حسابرسی با شاخص حق الزحمه ی حسابرسی اندازه گیری شده است. فرضیه ی پژوهش برای 93 شرکت طی سال های 
1391 تا 1398 با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی آزمون شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین 
افشای مسئولیت پذیری اجتماعی و ریسک حسابرسی رابطه ی معنادار و مثبتی وجود دارد که با استفاده از روش های 
پنل دیتا با اثرات تصادفی و حداقل مربعات تعمیم یافته نیز مورد تأیید قرار گرفت. با افزایش افشای مسئولیت پذیری 
اجتماعی، ریسک حسابرسی و به تبع آن حق الزحمه ی حسابرسی بیشتر می شود. این نتیجه به استفاده کنندگان از 
صورت های مالی از جمله سرمایه گذاران هشدار می دهد فقط به جنبه های مثبت افشای مسئولیت پذیری اجتماعی در 

ایران توجه نکنند. چرا که ممکن است افشای مسئولیت پذیری اجتماعی ابزاری برای پوشش عملکرد ضعیف باشد.
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1-مقدمه
از زمان اولین مطالعه ی کالســیکی که بوون )1953( انجام داد، پژوهشگران اهمیت مسئولیت 
اجتماعی شــرکت ها و تأثیر آن را بر جامعه از جنبه های مختلف کاوش کرده اند. این کاوش ها به 
بروز دیدگاه های متفاوتی درباره ی مسئولیت اجتماعی و در نهایت توسعه ی چارچوب گزارش گری 
و مفهوم مســئولیت اجتماعی شرکت ها منجر شده است )بنگرید: کردستانی و همکاران، 1397(. 
مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها موضوعی مهم در ادبیات و تحقیقات حسابداری به شمار می رود و 
امروزه از جنبه های مختلفی مورد توجه سرمایه گذاران، تحلیل گران، مدیران و پژوهشگران قرارگرفته 
است. منظور از مسئولیت پذیری اجتماعی، پیوستگی و اتحاد میان فعالیت ها و ارزش های سازمان 
به گونه ای است که منافع کلیه ی ذی نفعان شامل سهامداران، مشتریان، کارکنان، سرمایه گذاران و 
عموم جامعه در سیاست ها و عملکرد سازمان منعکس شود )فخاری و همکاران، 1395(. از جنبه ی 
گزارش گری مالی، هدف اصلی مسئولیت پذیری اجتماعی اطمینان از ارائه ی اطالعات مالی شفاف 
و قابل اتکا اســت )کیم و همکاران، 2017(؛ در همین راستا موسوی و همکاران )1395( به تبیین 
ایفای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها و تأثیر آن بر خصوصیات کیفی اطالعات مالی پرداختند 
و اذعان داشتند بین افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها و ارزش پیش بینی کنندگی اطالعات 
رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. عالوه براین، افشــای اطالعات مســئولیت پذیری اجتماعی 
می تواند انعطاف پذیری شرکت ها را برای مدیریت اطالعات فراهم سازد )نخیلی و همکاران، 2017(. 
در همین راستا، ناطقی و همکاران )1397( بیان می کنند که در فضای کسب  و کار، کیفیت اطالعات 
و شــفافیت عملکرد واحدهای تجاری، در تصمیم گیری مناســب سرمایه گذاران نقش حیاتی دارد 
و در این رابطه، یکی از مهم ترین ارکان ارائه ی اطالعات باکیفیت به ســرمایه گذاران، حسابرســی 
اســت. پیری و قربانی )1396( معتقدند که حسابرســی با ارائه ی خدمات اطمینان بخشی، ریسک 
اطالعاتی ذی نفعان فوق و ســرمایه گذاران را کاهش داده و کارایی تخصیصی در بازار ســرمایه را 
ارتقا می دهد. از آن جا که فرآیند حسابرسی برحسب ویژگی های واحدهای تجاری، می تواند از یک 
صاحبکار به صاحبکار دیگر متفاوت باشــد. به تبع این تفاوت، میزان تالش، ریسک و حق الزحمه ی 
 حسابرســی نیز متفاوت اســت. در این رابطه، شناخت حسابرس از ریسک و درستکاری صاحبکار، 
در فرآیند تدوین برنامه و اجرای حسابرســی، نقــش تعیین کننده ای دارد )پورحیدری و محمدی 

شورکی، 1394(.
کیم و همکاران )2012( ادعا می کنند که مسئوالن اجتماعی شرکت ها، مدیریت سود واقعی را 
محدود می کنند و اطالعات مالی شفاف و قابل اعتمادی را به ذی نفعان خود منتقل می کنند. آن ها 
معتقدند که این شرکت ها، بر پایه ی اعتماد و همکاری با ذی نفعان خود عمل کرده و این موضوع 
مانع فرصت طلبی آن ها می شــود. پژوهش های پیشین نیز نشــان دادند که بین افشای داوطلبانه 
مســئولیت پذیری اجتماعی و کیفیت گزارش گری مالی رابطه ی مستقیمی وجود دارد )دالیوال و 
همکاران، 2012؛ کیم و همکاران، 2014(. بنابراین می توان انتظار داشــت که تعامل شرکت ها در 
فعالیت های مربوط به مســئولیت پذیری اجتماعی، ریســک گزارش گری مالی و به تبع آن ریسک 
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حسابرسی و حق الزحمه ی حسابرسی را کاهش دهد.
در مقابل، عدم تعامل شرکت ها در فعالیت های مربوط به مسئولیت پذیری اجتماعی با ریسک های 
دادخواهی و شهرت ارتباط دارد )کری و همکاران، 2017(. حسابرسان در پاسخ به این ریسک ها باید 
تالش بیشتری برای جمع آوری شواهد پیرامون فعالیت های شرکت انجام دهند که این موضوع در 
ریسک حسابرسی و حق الزحمه ی باالتر حسابرسی منعکس می شود )هریبار، 2014(. عالوه بر این 
شــرکت ها ممکن است از افشای داوطلبانه ی مسئولیت پذیری اجتماعی به عنوان یک ابزار استفاده 
کنند تا موقعیت خود را در بازار به نحو مطلوب نشان داده، عملکرد ضعیف خود را پوشش دهند. 
چن و همکاران )2016( به بررسی این موضوع پرداختند که آیا تعهد شرکت ها به تأیید صورت های 
مالی حسابرســی شده، اعتبار افشای مســئولیت پذیری اجتماعی آن ها را افزایش می دهد یا خیر؟ 
به ســخن دیگر، چن و همکاران )2016( از سرمایه گذاری شرکت در تأیید کیفیت اطالعات مالی 
استفاده کردند که با شاخص حق الزحمه ی حسابرسی باالتر مشخص شده بود و سطوح باالتر اعتبار 
افشای داوطلبانه ی مسئولیت پذیری اجتماعی را نشان می داد. چن و همکاران )2016( اذعان دارند 
شرکت هایی که به افشای داوطلبانه ی مسئولیت پذیری اجتماعی روی می آورند، به دنبال باال بردن 
ســطح اطمینان حسابرسان نسبت به صورت های مالی شان هستند. بنابراین می توان انتظار داشت 
شرکت هایی که به افشای مسئولیت پذیری اجتماعی می پردازند برای حسابرسی صورت های مالی 

خود هزینه ی بیشتری در نظر بگیرند )چن و همکاران، 2016(.
با عنایت به مطالب فوق، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین افشای مسئولیت پذیری 
اجتماعی و ریســک حسابرسی اســت. برای این منظور، اطالعات مربوط به 93 شرکت طی بازه ی 
زمانــی 1391 تا 1398 جمــع آوری گردید. همچنین به پیروی از مرانجوری و علیخانی )1393(، 
افشای مسئولیت پذیری اجتماعی از روش تحلیل محتوا و بر اساس چک لیست اولیه ای شامل 39 
نوع شاخص زیست محیطی و اجتماعی اندازه گیری شد. ریسک حسابرسی نیز مشابه با لئو و همکاران 
)2017( با حق الزحمه ی حسابرســی محاســبه شد. یافته های پژوهش نشان داد که بعد از کنترل 
عوامل مؤثر بر ریســک حسابرسی )از قبیل ویژگی های شرکت، ویژگی های حسابرس و حاکمیت 
شــرکتی( بین افشای مســئولیت پذیری اجتماعی و ریسک حسابرسی رابطه ی مثبت و معناداری 

وجود دارد. این رابطه در تحلیل حساسیت پژوهش نیز مورد تأیید قرار گرفت.
انجام پژوهش حاضر حائز اهمیت و ضرورت اســت. چراکه در وهله ی نخســت این پژوهش از 
مطالعات پیشــگامی است که رابطه ی افشای مسئولیت پذیری اجتماعی و ریسک حسابرسی را در 
شــرکت های پذیرفته شــده بورس اوراق بهادار تهران آزمون می نماید و بررسی آن می تواند دارای 
اهمیت و نوآوری در سطح داخلی باشد. شایان ذکر است که مطالعات انجام شده در رابطه با افشای 
مسئولیت پذیری اجتماعی و ریسک حسابرسی به طور عمده در کشورهای پیشرفته صورت گرفته 
است )برای نمونه می توانید پژوهش های کری و همکاران، 2017 و چن و همکاران، 2016 را ببینید(. 
ازاین رو مشــخص نیست که آیا یافته های آن ها برای کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران دارای 
روایی کافی است یا خیر؟ در وهله ی دوم، نمازی و مقیمی )1397( اذعان دارند با توجه به جدید 
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بودن بحث افشــای مسئولیت پذیری اجتماعی در ایران، باید شکاف اطالعاتی ناشی از اثرات آن بر 
عملکرد مالی شرکت ها و متغیرهای اثرپذیر از عملکرد مالی موردبررسی قرار گیرد. از همین رو و 
با توجه به این که ریســک حسابرسی ازجمله مواردی است که تحت تأثیر عملکرد مالی شرکت ها 
قرار دارد، انجام پژوهش حاضر می تواند ادبیات مربوط به افشای مسئولیت پذیری اجتماعی را غنی 
کند. در وهله ی ســوم، طبق استانداردهای حسابرسی واحد مورد رسیدگی باید بر اساس الزامات 
قانونی یا برحسب روال، اطالعات مالی و غیرمالی شامل گزارش مدیریت یا هیأت مدیره و غیره را 
در مورد عملیات واحد مورد رســیدگی افشــا نماید و حسابرس نیز الزم است این گونه اطالعات را 
مورد ارزیابی قرار دهد. عملکرد مسئولیت پذیری اجتماعی صاحبکار ازجمله این اطالعات است که 
حســابرس باید به آن توجه کند و در برآورد ریســک حسابرسی دخالت دهد. زیرا عملکرد ضعیف 
مســئولیت پذیری اجتماعی صاحبکار می تواند بر ریســک قانونی، شهرت، دعاوی حقوقی )کیم و 
همکاران، 2012( و سنجش صداقت صاحبکار تأثیر نامطلوب داشته باشد )چن و همکاران، 2016(. 
با توجه به مطالب فوق، از جمله اهداف پژوهش حاضر بررســی این موضوع اســت که آیا افشای 
مسئولیت پذیری اجتماعی توســط صاحبکار بر برآورد ریسک حسابرسی در ایران تأثیرگذار است 
یا خیر؟ پژوهش حاضر نشــان می دهد که افشای مســئولیت پذیری اجتماعی عاملی تأثیرگذار بر 
ریســک حسابرسی است و به بسط ادبیات موجود در زمینه ی افشای مسئولیت پذیری اجتماعی و 

ریسک حسابرسی کمک می کند.

٢-مبانینظری،پیشینهوفرضیهیپژوهش
٢-٢-افشایمسئولیتپذیریاجتماعی

مسئولیت اجتماعی شرکت ها به عنوان مسئولیت پذیری و ایفای تعهد شرکت ها در قبال گروه های 
مختلف ذی نفع و جامعه ای که در آن فعالیت می کنند، تعریف می شــود. گزارش گری مســئولیت 
اجتماعی شرکت ها نشان دهنده این موضوع است که شرکت های مختلف تا چه اندازه در خصوص 
مسائل اجتماعی مسئولیت پذیر بوده و وظایف اجتماعی خود را انجام داده اند. اکثر تعاریف ارائه شده 
در خصوص مسئولیت اجتماعی شرکت ها دارای ابعاد اقتصادی، محیطی و اجتماعی است. ازاین رو 
گزارش گری مناسب در خصوص مسئولیت اجتماعی شرکت ها باید شامل گزارش گری ابعاد اقتصادی، 
محیطی و اجتماعی مسئولیت پذیری اجتماعی باشد )الهیاری و همکاران، 1397(. پیشینه ی تجربی 
در زمینه ی افشــای مسئولیت اجتماعی شــرکت ها و به ویژه رابطه ی آن با شاخص های عملکردی 
تاریخچه ای طوالنی و غنی دارد. بنابراین با توجه به این که ریســک حسابرسی از مواردی است که 
تحت تأثیر عملکرد مالی شــرکت ها قرار دارد و از آن جا کــه احتمال وجود انگیزه ی مالی در نوع 
رفتار شــرکت ها تأثیرگذار اســت، انتظار می رود افشای مسئولیت پذیری شرکت ها و موضع گیری 
شرکت ها در حوزه ی اخالق تجاری تحت تأثیر ریسک حسابرسی باشد. در همین راستا می توان به 
شکل گیری و تکامل نظریه ی ذی نفعان )فریمن، 1983( و جنبه های خاص آن )جونز، 1995( اشاره 
نمود که زمینه ساز موضع گیری اخالقی شرکت ها بود. طرفداران مسئولیت اجتماعی معتقدند بهبود 
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وضعیت اجتماعی و محیطی شرکت ها به ایجاد و تقویت روابط متقابل با کارکنان، مصرف کنندگان، 
شهرداری ها، فعاالن محیط  زیست و سایر شهروندان مرتبط بر پایه ی اعتماد کمک می کند. چرا که 
بهبود موضع گیری شرکت ها در زمینه ی زیست محیطی، اجتماعی و غیره موجب موفقیت بلندمدت 
و بهبود وضعیت مالی شده و می تواند ریسک حسابرسی شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهد )بروکس 
و اویکونومو، 2017(. در همین راســتا کشورهایی نظیر چین، دانمارک، هنگ کنگ، برزیل، مالزی 
و آفریقای جنوبی افشــای اطالعات اجتماعی و زیست محیطی را در قالب پایداری الزامی نموده اند 
)ایانائو، ســرافیم، 2016(. ایاالت متحده نیز به دنبال ارائه ی مقرراتی الزام آور است که به دنبال آن 
شرکت های بزرگ تا ســال 2030 به افشای این اطالعات بپردازند )بروکس و اویکونومو، 2017(. 
در تحقیقات انجام شــده در زمینه ی علل و انگیزه های افشای مسئولیت پذیری اجتماعی، نظریه ی 
ذی نفعان، نظریه ی اقتصاد سیاسی و نظریه ی نمایندگی، ازجمله رایج ترین نظریه ها در تبیین چرایی 
انتخاب شــرکت ها و مدیران آن ها برای درگیر شــدن در فعالیت های مسئولیت اجتماعی هستند. 
نظریه ی ذی نفعان، بیانگر این واقعیت است که اکثر شرکت ها دارای مجموعه ای یکپارچه و بزرگ 
از ذی نفعان هســتند. بنابراین، شرکت ها نسبت به آن ها تعهد و مسئولیت دارند. ازاین رو، نظریه ی 
ذی نفعان تلویحاً نیاز به توازن ادعاهای سهامداران با سایر ذی نفعان را بیان می دارد )حساس یگانه، 
برزگر، 1393(. نظریه ی اقتصاد سیاســی به عنوان چارچوب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تعریف 
گردیده که زندگی انســان در آن واقع شده و بیان می کند که جامعه، سیاست و اقتصاد از یکدیگر 
غیرقابل تفکیک هســتند )حســاس یگانه، برزگر، 1393(. با توجه به نظریه ی نمایندگی با بزرگ 
شدن شرکت ها و افزایش تعداد سهامداران، تضاد منافع بین سهامداران و مدیران به وجود می آید 
)جنســن، مک لینگ، 1976(. به تدریج با کاهش قدرت تسلط و میزان نفوذ سهامداران در شرکت 
و عدم وجود سازوکارهای کنترل، مدیران دچار زیاده خواهی و فرصت طلبی می شوند. آن ها باهدف 
دستیابی به شهرت و اعتبار شخصی، از طریق استفاده از منابع شرکت، در طرح های زیست محیطی 
سرمایه گذاری می کنند و به اجرای فعالیت های اجتماعی می پردازند. این امر موجب می شود هدف 
اولیه ی شرکت ها مورد سؤال واقع شود و احساس امنیت سهامداران در مقابل اعمال و رفتار مدیران 
کاهش یابد )رضایی، محمدپور، 1396(. این موضوع نیز می تواند ریســک حسابرســی شرکتها را 
تحــت تأثیر قرار دهد. عــالوه براین، در برخی پژوهش های صورت گرفته )نظیر پژوهش یو و ژائو، 
2015؛ آکویالنــی و همکاران، 2018( از نظریه ی ارزش آفرینی برای توصیف تأثیر مثبت افشــای 
اطالعات اجتماعی و زیســت محیطی بر شاخص های عملکردی و ارزش شرکت استفاده شده است. 
همان طور که پیش از این نیز اشــاره شــد، ریسک حسابرسی از جمله مواردی است که تحت تأثیر 
شاخص های عملکردی است. کمبل )2007( با ارائه ی نظریه ی کمبود منابع بیان کرد هنگامی  که 
شرکت منابع جاری مازاد داشته باشد، تمایل دارد بخشی از آن را نیز در زمینه ی مسائل مربوط به 
مســئولیت اجتماعی شرکت ها به کار گیرد. مطابق با این نظریه، کیو و همکاران )2016( دریافتند 
شــرکت های سودآور تمایل بیشتری به افشــای اطالعات اجتماعی و زیست محیطی دارند. در این 
راســتا کاظمی و همکاران )1395( نیز اذعان دارند میزان و کیفیت سودآوری شرکت ها در ایران 
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بر حق الزحمه ی حسابرسی آن ها مؤثر است. 
3-٢-ریسکوحقالزحمهیحسابرسی

تاالنه و مهرانی )1378( ریســک حسابرسی را با احتمال نظریه ی حسابرسی نامناسب در مورد 
صورت های مالی و در صورت وجود اشــتباهات با اهمیت یا آشفتگی کشف نشده تعریف می کنند. 
همچنین در تعریفی دیگر ریســک حسابرسی زمانی به وجود می آید که حسابرسان نادانسته نظر 
خــود را درباره ی صورت های مالــی حاوی تحریف های با اهمیت، به طور مناســبی تعدیل نکنند 
)مهدوی، نمازی، 1390(. مؤسســه های حسابرســی عمدتاً با سه ریســک مرتبط در پذیرش کار 
حسابرســی مواجه هســتند: 1. ریسک تجاری صاحبکار که شامل سودآوری و بقا یا تداوم فعالیت 
شرکت صاحبکار است. 2. ریسک حسابرسی، یعنی زمانی که صورت های مالی صاحبکار به درستی 
ارائه نشــده و حسابرس قادر به تشخیص اشتباهات نیست. 3. ریسک تجاری حسابرس که شامل 
هزینه های بالقوه ی دادخواهی، تحقق حق الزحمه و کاهش اعتبار یا شهرت حسابرس است )استنلی، 
2011(. رسالت حسابرسی، اعتباربخشی به گزارش گری مالی و اعتمادسازی برای استفاده کنندگان 
از صورت های مالی است و در مقابل، منافع اقتصادی حسابرس از طریق حق الزحمه تأمین می شود 
)رحیمیان و همکاران، 1389(. هی و همکاران )2006( و ونکاتارامن و همکاران )2008( استدالل 
می کنند که حق الزحمه حسابرسی با ریسک حسابرسی در ارتباط است و حسابرسان برای کاهش 
ریســک های حسابرسی به یک سطح قابل قبول، حق الزحمه ی حسابرسی باالتری تعیین می کنند، 
به ویژه اگر ریسک حسابرسی شامل مسائل مربوط به گزارش گری مالی باشد )هوآنگ و همکاران، 
2014(. عالوه بر این استانداردهای حسابرسی تأکید می کنند که حسابرسان برای کاهش ریسک 
تجاری صاحبکار به سطح قابل قبول، دامنه ی حسابرسی را افزایش دهند )هیأت نظارت بر حسابداری 
شــرکت های ســهامی عام1، 2010(. افزایش دامنه ی حسابرسی منجر به افزایش حجم عملیات و 
به تبع آن حق الزحمه ی حسابرسی می شود. دوگر و همکاران )2010( نشان دادند حق الزحمه های 
حسابرسی در ایاالت متحده برای صاحبکاران با ریسک باالتر حدود 11 درصد افزایش یافته است.

4-٢-افشایمسئولیتپذیریحسابرسیوریسکحسابرسی
چــن و همــکاران )2012( اذعان دارند حسابرســان باید تمام اطالعات مرتبــط و موردنیاز را 
جمع آوری نمایند تا ریســک های قانونی، دعاوی حقوقی و شــهرت صاحبــکار را به منظور تعیین 
آســتانه ی قابل پذیرش ریسک حسابرســی ارزیابی کنند. هرچه ریســک حسابرسی باالتر باشد، 
آســتانه ی پذیرش پایین تر و نیازمند تالش بیشــتر حسابرس است. مطابق با استاندارد حسابرسی 
شماره 720 ایران، واحد مورد رسیدگی ممکن است براساس الزامات قانونی یا برحسب روال خود، 
اطالعــات مالی و غیرمالی شــامل گزارش مدیریت یا هیأت مدیــره و غیره در مورد عملیات واحد 
مورد رســیدگی را افشــا کند و حسابرس الزم اســت این گونه اطالعات را مورد ارزیابی قرار دهد 
)کمیته ی تدوین اســتانداردهای حسابرسی، 1384(. عملکرد مسئولیت پذیری اجتماعی صاحبکار 
یکی از اطالعاتی است که در قالب گزارش هیأت مدیره افشا می شود و حسابرس باید به آن توجه 
کند. از دیدگاه حسابرســی، شــرکت هایی که عملکرد مسئولیت پذیری اجتماعی ضعیفی دارند، از 
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افشــای داوطلبانه ی مســئولیت پذیری اجتماعی به عنوان یک ابزار استراتژیک برای انحراف توجه 
عمومی از ســوءرفتارهای احتمالی خود استفاده می کنند )کری و همکاران، 2017(. اگر عملکرد 
مسئولیت پذیری اجتماعی صاحبکار ضعیف تعیین شود، لزوماً ریسک قانونی، سوءشهرت و دعاوی 
حقوقی صاحبکار را افزایش می دهد )کیم و همکاران، 2012(. در همین راســتا ارزیابی ریســک 
باالتر منجر به تعیین حق الزحمه ی حسابرســی باالتر می شود )هی و همکاران، 2006؛ ونکاتارامن 
و همکاران، 2008(. عالوه بر این، عملکرد ضعیف مسئولیت پذیری اجتماعی می تواند نشان دهنده 
عدم صداقت صاحبکار باشد )چن و همکاران، 2016( و اعتبار سیستم کنترل داخلی را خدشه دار 
ســازد )کیم و همکاران، 2017(. این موضوع باعث می شود حسابرس ارزیابی نامطلوبی از توانایی 
شــرکت برای تولید اطالعات مالی باکیفیت داشته باشد و می تواند ریسک حسابرسی و به تبع آن 

حق الزحمه ی حسابرسی را افزایش دهد )دوگار، 2015(. 
عالوه براین گری و همکاران )1995( اســتدالل می کنند که اگر شرکت ها بخواهند به واسطه ی 
افشــای مسئولیت پذیری اجتماعی بر مشروعیت رفتار خویش صحه بگذارند، یکپارچگی مدیریتی 
مورد سؤال قرار می گیرد و منجر به افزایش ریسک حسابرسی خواهد شد. ازاین رو تالش حسابرسان 
افزایش یافته و منجر به حق الزحمه ی حسابرســی باالتری می شــود. همچنین اگر شرکت صرفاً به 
افشای اختیاری مسئولیت پذیری اجتماعی در قالب نظریه ی مشروعیت مبادرت ورزد، انتظار نمی رود 
که به واقع به دنبال انجام مسئولیت پذیری اجتماعی خویش و افشای آن باشد. در چنین مواردی 
حق الزحمه ی حسابرسی باالتر به جای آن که نشانه ای از اطالعات مالی باکیفیت باال در نظر گرفته 

شود، به دلیل ریسک حسابرسی بیشتر ایجاد می شود.
5-٢-پیشینهیپژوهش

پژوهشــی که صراحتاً به بررســی رابطه ی بین افشای مســئولیت پذیری اجتماعی و ریسک و 
حق الزحمه ی حسابرسی پرداخته باشد، در ایران مشاهده نشد. با این وجود، پاره ای از پژوهش های 
تجربی که در زمینه ی متغیرهای پژوهش انجام شــده و به نحوی به موضوع پژوهش ارتباط پیدا 
می کنند، ارائه می شــود. افزون بر ایــن، نتایج برخی از پژوهش ها به منظور ایجاد پشــتوانه برای 

به کارگیری متغیرهای این پژوهش بیان شده است.
کردستانی و همکاران )1397( در پژوهشی نشان دادند سطح افشای مسئولیت اجتماعی تأثیر 
مثبت معناداری بر نرخ بازده دارایی ها، سود هر سهم و ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها دارد. همچنین 
ســطح افشای مســئولیت اجتماعی تأثیر منفی معناداری بر نرخ هزینه ی سرمایه شرکت ها دارد. 
همان طور که پیش از این نیز اشاره شد میزان و کیفیت سود شرکت ها بر حق الزحمه ی حسابرسی 
آن ها مؤثر اســت )کاظمی و همکاران، 1395(. گرمسیری و همکاران )1396( نیز دریافتند عامل 
کیفیت گزارش گری مســئولیت اجتماعی دارای ارتباط مستقیم با شهرت اجتماعی شرکت است 
و از میان ویژگی های حاکمیت شــرکتی، دو گانگی مدیرعامل دارای رابطه ای معکوس با شــهرت 
اجتماعی بوده، میزان مالکیت هیأت مدیره و عضویت صنعتی دارای رابطه ی مســتقیم با شــهرت 
اجتماعی هســتند. در پژوهش های پیشین نیز شواهدی ارائه شده است که نشان می دهد شهرت 
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شــرکت با ریسک و حق الزحمه ی حسابرسی شرکت ها در ارتباط است )کری و همکاران، 2017(. 
رمضان نیا، رضایی )1396( نیز به بررسی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر ریسک سیستماتیک 
و غیرسیستماتیک پرداختند. آن ها دریافتند مسئولیت اجتماعی موجب کاهش ریسک می شود. چرا 
که شــرکت های دارای سرمایه اجتماعی باال، دارای توانایی باالیی در مواجهه با شوک های داخلی 
یا خارجی می باشــند. ایزدی نیا و هاشمی دهچی )1396( به بررسی رابطه ی بین مسئولیت پذیری 
اجتماعی شرکت ها و چسبندگی هزینه ها پرداختند. نتایج آن ها حاکی از آن است که مسئولیت پذیری 
اجتماعی شــرکت ها منجر به افزایش چسبندگی هزینه می شود. در همین راستا نیکبخت و دلدار 
)1395( نیز اذعان دارند چسبندگی هزینه ها بر کیفیت و ریسک حسابرسی مؤثر هستند. فخاری و 
همکاران )1395( به بررسی تأثیر افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر کارایی سرمایه گذاری 
پرداختند. یافته های پژوهش آن ها نشــان می دهد که افشای مسئولیت پذیری اجتماعی به بهبود 
کارایی ســرمایه گذاری در شرکت ها می انجامد. مطالعات پیشین نیز اذعان دارند فشارهای مرتبط 
با سرمایه گذاری در شرکت ها می تواند ریسک حسابرسی را افزایش دهد )لئو و همکاران، 2017(. 
یافته های الری دشت بیاض و اورادی )1396( نشان دادند دانش مالی مدیران عامل منجر به کاهش 
ریســک مربوط به عملیات حسابرسی و در نتیجه حق الزحمه های حسابرسی می شود. عزیز خانی 
و همکاران )1395( دریافتند حق الزحمه ی حسابرســی شرکت هایی که به طور اختیاری حسابرس 
خود را تغییر داده اند، افزایش داشته است. جمالی و کرمی )1395( نیز دریافتند با افزایش تمرکز 
مالکیت سهامداران، هزینه های نمایندگی کاهش یافته و با کاهش هزینه های نمایندگی، حق الزحمه ی 

حسابرسی و احتمال انتخاب مؤسسه ی حسابرسی بزرگ نیز کاهش می یابد. 
چن )2019( در پژوشــی به بررسی حق الزحمه ی حسابرسی، ریسک حسابرسی و بحران مالی 
سال 2008 پرداخت. وی دریافت با توجه به افزایش ریسک کالن سیستماتیک در دوران بحران و 
پسابحران، حق الزحمه ی حسابرسی افزایش داشته است. دالماسو و همکاران )2018( در پژوهشی 
دریافتند که اولویت بندی ذی نفعان و تعامل مشترک میان آن ها موجب تعدیل رابطه ی بین عملکرد 
زیســت محیطی و عملکرد مالی شــرکت ها در جهت مثبت می شود. کری و همکاران )2017( در 
پژوهشی به بررسی گزارش گری مسئولیت اجتماعی و حسابرسی صورت های مالی در چین پرداختند. 
آن ها اذعان داشــتند شــرکت های چینی برای حفظ و بهبود شهرت خود، گزارش گری مسئولیت 
اجتماعی را مدنظر قرار می دهند. حسابرسان نیز حق الزحمه ی بیشتری را به دلیل افزایش ریسک و 
تالش حسابرسی مطالبه می کنند که نشأت گرفته از بررسی صحت افشای مسئولیت پذیری اجتماعی 
است. لئو و همکاران )2017( به بررسی اثر فشارهای مرتبط با سرمایه گذاری بر ریسک حسابرسی 
پرداختند. آن ها از شاخص حق الزحمه ی حسابرسی برای محاسبه ریسک حسابرسی استفاده کردند 
و دریافتند فشارهای مرتبط با سرمایه گذاری، حق الزحمه ی حسابرسی را افزایش می دهد. الهادی 
و همکاران )2017( دریافتند افشــای مسئولیت پذیری اجتماعی درماندگی مالی شرکت را کاهش 
می دهد و چرخه ی عمر شرکت اثر مثبتی بر این رابطه دارد. چن و همکاران )2016( در پژوهشی 
به بررسی گزارش گری مالی حسابرسی شده و افشای اختیاری مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها 
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پرداختند. آن ها دریافتند حق الزحمه ی حسابرسی با انتشار مستقل گزارش گری مسئولیت اجتماعی 
ارتباط دارد و زمانی که مدیرعامل به دنبال کسب اعتبار و شهرت بیشتر باشد، این رابطه نیز تقویت 
می شــود.گوی و همکاران )2016( اذعان داشتند افشای مسئولیت پذیری اجتماعی بر عدم تقارن 
اطالعاتی مؤثر است و این رابطه در شرکت هایی که مدیران آن ها به دنبال کسب شهرت بیشتری 
هســتند، در نتیجه افزایش ریسک حسابرسی شرکت تقویت می شــود. کیم و همکاران )2017( 
نشــان دادند افشای مسئولیت پذیری اجتماعی منجر به افزایش اثربخشی کنترل های داخلی شده 
و بر ریسک حسابرسی تأثیرگذار است. دیوید و ماسون )2016( دریافتند کاهش حقوق و مزایای 
پرداختی به مدیرعامل، ریسک حسابرسی و به تبع آن حق الزحمه ی حسابرسی را افزایش می دهد. 
اکترینا و وداری )2015( به این نتیجه رسیدند که مالکیت مدیریتی بر ریسک حسابرسی و به تبع 

آن حق الزحمه ی حسابرسی اثر می گذارد. 

3-فرضیهیپژوهش
با توجه به مبانی نظری و پیشینه ی فوق، فرضیه ی اصلی پژوهش به شرح زیر ارائه می شود: 

بین افشای مسئولیت پذیری اجتماعی و ریسک حسابرسی رابطه ی معنادار و مثبتی وجود دارد.

4-روششناسیپژوهش
جامعه ی آماری پژوهش به تمامی شــرکت ها به جز بانک ها یا مؤسسات مالی، بیمه ها، لیزینگ 
و شــرکت های ســرمایه گذاری محدود شده است که حداقل از ابتدای سال 1391 در بورس اوراق 
بهادار تهران پذیرفته شــده باشــند و اطالعات آن ها در دســترس باشد. با این شرایط، 93 شرکت 
جامعه آماری پژوهش را تشکیل داد. الزم به ذکر است با توجه به محدودیت افشای حق الزحمه ی 
حسابرســی، برای آزمون فرضیه پژوهش 617 مشاهده )سال - شرکت( مورد تجزیه و تحلیل قرار 
گرفــت. برای تدوین مبانی نظری پژوهش نیــز از روش کتابخانه ای و برای فراهم کردن داده ها از 
منابع مختلفی ازجمله سایت اطالع رسانی بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار ره آورد نوین استفاده 

شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با نرم افزار Stata14 صورت پذیرفت.
1-4-مدلپژوهش

برای آزمون فرضیه ی پژوهش به پیروی از پژوهش های پیشین در رابطه با حق الزحمه ی حسابرسی 
)به طور مثال: الری دشت بیاض، اورادی، 1396؛ لئو و همکاران، 2017؛ اشلیمن، الوسن، 2017؛ 

هوآنگ و همکاران، 2016( از مدل زیر استفاده می شود:
A_RISKit = β0 + β1CSRit + β2SIZEit + β3REITNAit + β4ATURNit + β5LEVit + β6LIQit + 
β7ROAit + β8LOSSit + β9R&Dit + β10BUSYit + β11CGit+ β12AUDTYPEit + β13AUD-
CHANGEit + β14B_SIZEit + β15B_INDit + β16OWNERit + YEAR + IND + εit
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٢-4-متغیرهایپژوهش
1-٢-4-متغیروابسته

A_RISKit )ریسک حسابرسی(: در این پژوهش به پیروی از پژوهش لئو و همکاران )2017( و 

مطابق با نتایج پژوهش های هی و همکاران )2006(، ونکاتارامن و همکاران )2008( و هوآنگ و 
همکاران )2014( از لگاریتم طبیعی حق الزحمه ی حسابرسی برای اندازه گیری ریسک حسابرسی 

استفاده می شود.
٢-٢-4-متغیرمستقل

CSRit )افشای مسئولیت پذیری اجتماعی(: در این پژوهش، به پیروی از مرانجوری و علیخانی 

)1393( برای اندازه گیری سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها، از روش تحلیل محتوا 
بر اساس چک لیستی شامل 39 نوع شاخص اطالعاتی زیست محیطی و اجتماعی استفاده شده است. 
چک لیست نهایی به شرح جدول 1 است. در صورتی که شرکت هر کدام از این معیارها را افشا کند، 
عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر به آن تعلق می گیرد. درنهایت جمع اقالم افشاشده تقسیم 
بر جمع کل )39 نوع شاخص اطالعاتی( شده و متغیر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت محاسبه 

می شود.
جدول)1(چکلیستافشایمسئولیتپذیریاجتماعی

زیربخشاقالم افشا

مسائل محیطی
کنترل آلودگی، جلوگیری از خسارات زیست محیطی، بازیافت یا جلوگیری از ضایعات، 

حفظ منابع طبیعی، تحقیق و توسعه، سیاست زیست محیطی، سرمایه گذاری در پروژه های 
زیست محیطی، سایر مسائل محیطی.

محصوالت و 
خدمات

توسعه ی محصول / سهم بازار، کیفیت محصول / ISO، ایمنی و سالمت محصول، توقف تولید، 
سایر محصوالت و خدمات.

منابع انسانی
تعداد کارکنان، حقوق ماهانه / پاداش نقدی و مزایا، سهام تحت تملک کارمندان، بازنشستگی و 

مزایای پایان خدمت، سالمتی و ایمنی در محیط کار، برنامه های آموزش و توسعه کارکنان، ورزشی و 
رفاهی، وام یا بیمه ی کارمندان، روحیه و ارتباطات کارمندان، سایر منابع انسانی.

سالمتی مشتریان، شکایت ها / رضایتمندی مشتریان، سیاست پرداخت دیرتر برای مشتریان خاص، مشتریان
تدارک تسهیالت و خدمات پس از فروش، پاسخگویی به نیاز مشتریان، سایر مشتریان.

مسئولیت های 
جامعه

سرمایه گذاران اجتماعی، حمایت از فعالیت های جامعه، هدایا و خدمات خیریه، اقدامات قانونی / 
دعاوی قانونی، فعالیت های مذهبی / فرهنگی، سایر مسئولیت های جامعه.

حفظ و صرفه جویی در انرژی، توسعه و اکتشاف منابع جدید، استفاده از منابع جدید، سایر انرژیانرژی

3-٢-4-متغیرهایکنترلی
و  بیاض  دشت  الری  شرکت.  دارایی های  مجموع  طبیعی  لگاریتم  شرکت(:  )اندازه   SIZEit

اورادی )1396( نشان دادند که شرکت های بزرگ تر ریسک حسابرسی بیشتری دارند و به تبع آن 
حق الزحمه ی حسابرسی بیشتری پرداخت می کنند.

REITNAit )پیچیدگی شرکت(: مجموع حساب های دریافتنی و موجودی کاال تقسیم بر جمع 

بین  که  است  آن  از  )1396( حاکی  اورادی  و  بیاض  یافته های الری دشت  دارایی های شرکت. 
پیچیدگی شرکت و حق الزحمه ی حسابرسی رابطه ی مستقیمی وجود دارد.
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ATURNit )گردش کل دارایی ها(: فروش خالص تقسیم بر جمع دارایی های شرکت. هر چه 

فروش خالص شرکت بیشتر باشد و گردش کل دارایی های شرکت افزایش یاید، ریسک حسابرسی 
و احتمال پرداخت حق الزحمه ی حسابرسی باالتر می رود )هو کانگ، 2013(.

الوسن  و  اشلیمن  شرکت.  دارایی های  جمع  بر  تقسیم  بدهی ها  مجموع  مالی(:  )اهرم   LEVit

)2017( نشان دادند بین اهرم مالی و حق الزحمه ی حسابرسی رابطه ی مثبت و معناداری برقرار 
است. در مقابل الری دشت بیاض و اورادی )1396( دریافتند که بین اهرم مالی و حق الزحمه ی 

حسابرسی رابطه معکوسی وجود دارد.
LIQit )نسبت جاری(: دارایی های جاری تقسیم بر بدهی های جاری. الری دشت بیاض و اورادی 

)1396( و هوآنگ و همکاران )2016( به این نتیجه رسیدند که بین نسبت جاری و حق الزحمه ی 
حسابرسی رابطه ی معکوسی وجود دارد.

ROAit )بازده دارایی ها(: سود قبل از کسر مالیات تقسیم بر جمع دارایی های شرکت. اشلیمن 

و الوسن )2017( دریافتند افزایش بازده دارایی ها منجر به کاهش ریسک حسابرسی و به تبع آن 
حق الزحمه ی حسابرسی می شود.

LOSSit )زیان(: اگر شرکت در سال جاری زیان گزارش کرده باشد، مقدار آن یک و در غیر 

این صورت مقدار آن صفر خواهد بود. هر چه مقدار زیان بیشتر باشد، ریسک حسابرسی شرکت 
افزایش یافته و به تبع آن حق الزحمه ی حسابرسی باالتر می رود )هو، کانگ، 2013(.

R&Dit )هزینه ی تحقیق و توسعه(: مقدار یک را می گیرد اگر شرکت در سال جاری هزینه ی 

تحقیق و توسعه گزارش کرده باشد، در غیر این صورت مقدار آن صفر خواهد بود. یافته های عباس 
زاده و همکاران )1396( نشان می دهد بین هزینه ی تحقیق و توسعه و حق الزحمه ی حسابرسی 

رابطه ی مثبت و معناداری برقرار است.
BUSYit )تراکم کاری حسابرس(: اگر سال مالی شرکت منتهی به 29 اسفندماه باشد مقدار آن 

یک و در غیر این صورت مقدار آن صفر خواهد بود. با توجه به این که دوره گزارش گری اکثریت 
شرکت ها 29 اسفند است، فصل کاری شلوغی برای حسابرسان به شمار می آید و ممکن است 
حق الزحمه حسابرسی شرکت هایی که دوره ی گزارش گری آن ها منتهی به 29 اسفند است، نسبت 

به سایر شرکت ها متفاوت باشد )الری دشت بیاض، اورادی، 1396(.
CGit )اظهارنظر تداوم فعالیت(: اگر شرکت بند ابهام در تداوم فعالیت در گزارش حسابرسی 

ساالنه دریافت کند، مقدار آن یک و در غیر این صورت مقدار آن صفر خواهد بود. اشلیمن و 
الوسن )2017( دریافتند بین اظهارنظر تداوم فعالیت و حق الزحمه ی حسابرسی رابطه ی مثبت 

و معناداری وجود دارد.
داشته  عهده  بر  سازمان حسابرسی  را  اگر حسابرسی شرکت  )نوع حسابرس(:   AUDTYPEit

باشد، مقدار آن یک و در غیر این صورت مقدار آن صفر خواهد بود. یافته های الری دشت بیاض 
و اورادی )1396( حاکی از رابطه ی مثبت و معنادار بین نوع حسابرس )سازمان حسابرسی( و 

حق الزحمه ی حسابرسی است.
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AUDCHANGEit )تغییر حسابرس(: اگر حسابرس نسبت به سال قبل تغییر کرده باشد، مقدار 

آن یک و در غیر این صورت مقدار آن صفر خواهد بود. نتایج هوآنگ و همکاران )2016( نشان داد 
که تغییر حسابرس منجر به کاهش حق الزحمه ی حسابرسی می شود.

B_SIZEit )اندازه هیأت مدیره(: برابر است با تعداد اعضای حاضر در هیأت مدیره. یافته های الری 

با حق الزحمه ی  اندازه ی هیأت مدیره  بین  از رابطه منفی  اورادی )1396( حاکی  بیاض و  دشت 
اندازه ی هیأت مدیره و  حسابرسی است. در مقابل هوآنگ و همکاران )2014( نشان دادند بین 

حق الزحمه ی حسابرسی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد.
نتایج  اعضای غیرموظف در هیأت مدیره.  با درصد  است  برابر  )استقالل هیأت مدیره(:   B_INDit

با  هیأت مدیره  استقالل  بین  معنادار  و  مثبت  رابطه ی  از  حاکی   )2014( همکاران  و  هوآنگ 
حق الزحمه ی حسابرسی است.

از 5  )بیش  با درصد سرمایه گذاران عمده ی شرکت  برابر است  مالکیت(:  )تمرکز   OWNERit

درصد(. هو و کانگ )2013( دریافتند بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه حسابرسی رابطه ی معنادار 
و منفی وجود دارد. 

در این پژوهش برای کنترل اثرات سال از متغیرهای دامی سال )YEAR( و برای کنترل اثرات 
صنعت از متغیرهای دامی صنعت )IND( استفاده شده است.

5-یافتههایپژوهش
1-5-آمارتوصیفی

آمار توصیفی متغیرهای پژوهش شامل )میانگین، میانه، انحراف معیار، بیشینه و کمینه( در 
جدول 2 ارائه شده است. یافته ها نشان می دهد که میانگین حق الزحمه ی پرداختی به حسابرسان 
طبیعی  لگاریتم  میانگین  همچنین،  است.  ریال  میلیون   947 تقریباً  موجود  شرکت های  در 
حق الزحمه ی حسابرسی 6/461 است. این مقدار با پژوهش تلخابی و همکاران )1396( اختالف 
اندکی دارد. میانگین لگاریتم طبیعی حق الزحمه ی حسابرسی در پژوهش آن ها 6/398 گزارش 
از میان 39 مورد مسئولیت اجتماعی، میانگین تعداد افشای اقالم مسئولیت پذیری  شده است. 
به  پیچیدگی شرکت  و  اندازه  است.  قلم  و 2  بیشترین و کمترین آن 22  و  اجتماعی 10/423 
مالی  اهرم  و  دارایی ها  کل  گردش  میانگین  هستند.   0/506 و   13/416 میانگین  دارای  ترتیب 
میانگین 1/490 و 0/148  از  ترتیب  به  دارایی ها  بازده  و  0/945 و 0/612 است. نسبت جاری 
برخوردار هستند و تقریباً 10 درصد از مشاهدات زیان گزارش کرده اند. میانگین اندازه و استقالل 
هیأت مدیره 5/025 و 0/633 است. 85 درصد از سهامداران دارای سهام بیشتر از 5 درصد )عمده( 
از  درصد   89 گزارش گری  دوره ی  است.   0/059 توسعه  و  تحقیق  هزینه ی  میانگین  و  هستند 
مشاهدات منتهی به 29 اسفندماه است )تراکم کاری حسابرس( و میانگین اظهارنظر تداوم فعالیت 
0/055 است. عالوه براین نتایج نشان می دهد تقریباً حسابرسی 27 درصد از شرکت های موجود را 

سازمان حسابرسی بر عهده داشته است و میانگین تغییر حسابرس تقریباً 22 درصد است.
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جدول)٢(آمارتوصیفیمتغیرهایپژوهش
کمینه بیشینه انحراف معیار میانه میانگین نام متغیر نوع متغیر
110 6612 1052/17 605/6 946/71 حق الزحمه ی حسابرسی )م ریال(

می
ک

4/7 8/8 0/851 6/41 6/461 لگاریتم طبیعی حق الزحمه ی حسابرسی
2 22 4/348 10 10/423 افشای مسئولیت پذیری اجتماعی

0/051 0/564 0/111 0/26 0/267 درصد افشای مسئولیت پذیری اجتماعی
10/23 18/32 1/418 13/57 13/614 اندازه ی شرکت
0/02 0/88 0/203 0/51 0/506 پیچیدگی
0/08 4/04 0/634 0/80 0/945 گردش کل دارایی ها
0/13 1/32 0/214 0/62 0/612 اهرم مالی
0/29 8/67 1/139 1/23 1/490 نسبت جاری
-0/20 0/59 0/150 0/14 0/148 بازده دارایی ها

5 7 0/226 5 5/025 اندازه هیأت مدیره
0/20 0/85 0/178 0/60 0/633 استقالل هیأت مدیره
0/33 0/98 0/135 0/85 0/820 تمرکز مالکیت

فراوانی )درصد(
)0/108( 67 زیان

فی
کی

)0/059( 37 هزینه ی تحقیق و توسعه
)0/889( 549 تراکم کاری حسابرس
)0/055( 34 اظهارنظر تداوم فعالیت
)0/275( 170 نوع حسابرس
)0/217( 134 تغییر حسابرس

مشاهدات: 617 سال- شرکت

٢-5-آزمونفرضیهیپژوهش
جدول 3 نتایج حاصل از برازش مدل مربوط به فرضیه ی پژوهش را نشان می دهد. مقدار ضریب 
تعیین تعدیل شده حاکی از آن است که متغیرهای مستقل و کنترلی 61 درصد از تغییرات متغیر 
رگرسیونی  مدل  که  است  آن  از  F حاکی  آماره ی  معناداری  می دهند. سطح  توضیح  را  وابسته 
به طور مناسب برازش شده است. همچنین نتایج آزمون هم خطی )تورم واریانس( نشان می دهد 

بین متغیرهای مستقل و کنترلی هم خطی وجود ندارد.
با توجه به نتایج رگرسیونی جدول 2، مشاهده می شود متغیر افشای مسئولیت پذیری اجتماعی دارای 
ضریب )0/416( و مقدار احتمال )0/074( است. بنابراین می توان گفت بین افشای مسئولیت پذیری 
اجتماعی و ریسک حسابرسی )شاخص: حق الزحمه ی حسابرسی( رابطه ی مثبت و معناداری وجود 
دارد. از این رو فرضیه ی پژوهش در ســطح اطمینان 90 درصد مورد تأیید قرار می گیرد. این نتیجه 

مطابق با نتایج پژوهش های کری و همکاران )2017( و چن و همکاران )2016( است.
و حق الزحمه ی  اندازه ی شرکت  بین  می دهد  نشان  یافته ها  کنترلی،  متغیرهای  با  ارتباط  در 
حسابرسی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. این نتیجه مشابه با الری دشت بیاض و اورادی 
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)1396( است. پیچیدگی شرکت رابطه ای با حق الزحمه ی حسابرسی ندارد که مخالف با یافته های 
با پژوهش هو و کانگ  الری دشت بیاض و اورادی )1396( است. گردش کل دارایی ها، موافق 
نشان  نتایج  ادامه  در  است.  حسابرسی  حق الزحمه  با  معنادار  و  مثبت  رابطه ی  دارای   )2013(
می دهد رابطه ی بین نسبت جاری و حق الزحمه ی حسابرسی معنادار نیست که مخالف با پژوهش 
الری دشت بیاض و اورادی )1396( و هوآنگ و همکاران )2016( است. بازده دارایی ها و زیان 
تأثیری بر حق الزحمه ی حسابرسی ندارند. این نتایج مخالف با پژوهش اشلیمن و الوسن )2017( 
و هو و کانگ )2013( است. عالوه براین نتایج حاکی از آن است که بین هزینه ی تحقیق و توسعه 
و حق الزحمه ی حسابرسی رابطه ی مستقیمی وجود دارد. این نتیجه مشابه پژوهش عباس زاده و 
همکاران )1396( است. همچنین تراکم کار حسابرسی، حق الزحمه حسابرسی را به میزان 38 
درصد افزایش می دهد. این نتیجه نشان می دهد که حق الزحمه ی حسابرسی شرکت هایی که دوره 

گزارش گری آن ها منتهی به 29 اسفند است، نسبت به سایر شرکت ها بیشتر است.

جدول)3(نتایجآزمونفرضیهپژوهش
انحراف ضریباحتمالرگرسیون OLS / متغیر

تورم واریانسمقدار احتمالآماره ی tاستاندارد

---0/028**1/9700/8952/20مقدار ثابت

0/0741/33***0/4160/2321/79+افشای مسئولیت پذیری اجتماعی
0/0001/59*0/2490/01912/48+اندازه ی شرکت

0/110/9151/60-0/0140/139-+پیچیدگی
0/0001/66*0/2020/0454/45+گردش کل دارایی ها

0/0892/13***1/70-0/2590/152-؟اهرم مالی
1/030/3021/34-0/0230/022--نسبت جاری
0/0740/2230/330/7382/25-بازده دارایی ها

0/0890/0930/960/3371/68+زیان
0/0171/23**0/2500/1042/39+هزینه ی تحقیق و توسعه

0/0001/32*0/3800/0824/62؟تراکم کار حسابرسی
0/970/3331/35-0/1100/114-+اظهارنظر تداوم فعالیت

0/0001/37*0/6520/05811/13+نوع حسابرس
0/930/3551/18-0/0540/059--تغییر حسابرس

1/650/1001/08-0/1690/102-؟اندازه ی هیأت مدیره
0/0241/07**0/2940/1302/27+استقالل هیأت مدیره

0/190/8481/09-0/0330/173--تمرکز مالکیت
کنترل شد.اثرات سال 1
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کنترل شد.اثرات صنعت
0/610ضریب تعیین

0/588ضریب تعیین تعدیل شده
28/55 )0/000*(آماره F )سطح معناداری(

617مشاهدات
***سطح خطای 1 درصد ** سطح خطای 5 درصد *سطح خطای 10 درصد

1. از نظر منطقی/ نظری در بسیاری از پژوهش های حسابداری، سال ها و صنایع اثر خاص خود را بر روابط بین 
متغیرها می گذارند لذا در مرحله ی تجربی پژوهش، متغیرهای ذکر شده )در قالب متغیرهای موهومی( به معادله ی 
به کارگیری رویکرد  لزومی در  اثرات سال ها و صنایع در مدل، کنترل می شود؛  اضافه می شود. وقتی  رگرسیونی 
با روش حداقل  برآورد مدل نیست و مدل مدنظر  از قبیل چاو و هاسمن در  الگوی مناسب  انتخاب  آزمون های 

مربعات معمولی )OLS( تخمین زده می شود )افالطونی، 1397(.

حق الزحمه ی  با  معناداری  رابطه ی  فعالیت  تداوم  اظهارنظر  می دهد  نشان  یافته ها  همچنین 
نوع حسابرس  است.   )2017( و الوسن  اشلیمن  پژوهش  با  مخالف  یافته  این  ندارد.  حسابرسی 
اثر مثبت و معناداری بر حق الزحمه ی حسابرسی دارد. به بیان دیگر، سازمان حسابرسی نسبت به 
سایر مؤسسات حسابرسی حق الزحمه ی بیشتری دریافت می کند که مشابه با الری دشت بیاض 
و اورادی )1396( است. تغییر حسابرس رابطه ی معناداری با حق الزحمه ی حسابرسی ندارد که 
با پژوهش هوآنگ و همکاران )2016( است. در ادامه نتایج حاکی از آن است که بین  مخالف 
اندازه ی هیأت مدیره و حق الزحمه ی حسابرسی رابطه ی معناداری وجود ندارد. این نتیجه مخالف 
استقالل  است.   )1396( اورادی  و  بیاض  و الری دشت   )2014( و همکاران  هوآنگ  پژوهش  با 
و  با پژوهش هوآنگ  با حق الزحمه ی حسابرسی دارد که موافق  رابطه ی مستقیمی  هیأت مدیره 
همکاران )2014( است. درنهایت بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه حسابرسی رابطه ی معناداری 

مشاهده نشد که مخالف با پژوهش هو و کانگ )2013( است.
3-5-تحلیلحساسیت

در این بخش حساسیت نتایج مدل پژوهش موردبررسی قرار می گیرد. بدین صورت که مدل 
مدنظر بدون کنترل اثرات سال و صنعت و با در نظرگرفتن اثرات شرکت مورد تجزیه و تحلیل 
قرار می گیرد. ازاین رو ابتدا با انجام آزمون چاو اثرات مشترک )پولد( در برابر اثرات ثابت )پنلی( 
الگوی  ثابت )پنلی(، الزم است مشخص شود  اثرات  با  قرار می گیرند. در صورت ارجحیت مدل 
پنلی مورد استفاده، دارای اثرات ثابت است یا اثرات تصادفی. برای این منظور آزمون هاسمن مورد 
استفاده قرار می گیرد. عالوه براین برای بررسی شرط عدم ناهمسانی واریانس از آزمون ویگنز و 
از آزمون وولدریج و در صورت وجود  بررسی شرط عدم خود همبستگی سریالی  برای  و  پوی، 
این دو مشکل، از روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده می شود. نتایج آزمون چاو و هاسمن 
)گزارش نشده( نشان داد داده ها از نوع پنل با اثرات تصادفی هستند. نتایج آزمون های ویگنز و 
پوی و وولدریج )گزارش نشده( نیز حاکی از وجود ناهمسانی واریانس و خود همبستگی سریالی 
در بین جمالت اخالل مدل بود. بدین ترتیب مدل پژوهش با استفاده از روش های پنل با اثرات 
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سریالی  خودهمبستگی  و  واریانس  ناهمسانی  رفع  برای  تعمیم یافته  مربعات  حداقل  و  تصادفی 
برآورد شد. یافته های جدول 4 در هر دو روش مذکور نشان می دهد بین افشای مسئولیت پذیری 
اجتماعی و حق الزحمه ی حسابرسی رابطه ی معنادار و مثبتی وجود دارد. این نتایج نشان می دهد 

نتایج پژوهش حساسیتی به روش برآورد مدل ندارند و یافته ها مشابه است.

جدول)4(نتایجتحلیلحساسیت

متغیر
حداقل مربعات تعمیم یافتهپنل با اثرات تصادفیروش

آمارهضریبآمارهضریباحتمال
4/99*2/641/804**1/670مقدار ثابت

2/14**1/760/287***0/556+افشای مسئولیت پذیری اجتماعی
21/31*13/100/329*0/374+اندازه ی شرکت

0/0720/470/0180/25+پیچیدگی
5/21*5/210/276*0/276+گردش کل دارایی ها

3/88-*0/384-2/63-*0/446-؟اهرم مالی
0/02-0/0003-1/83***0/050-نسبت جاری
2/85-*0/350-2/62-*0/657--بازده دارایی ها

1/930/0791/47***0/178+زیان
2/73*2/760/254*0/365+هزینه ی تحقیق و توسعه

0/1020/640/1853/48؟تراکم کار حسابرسی
0/1000/840/0040/07+اظهارنظر تداوم فعالیت

13/43-*6/830/637*0/547+نوع حسابرس
0/0090/170/0180/72-تغییر حسابرس

1/07-0/054-1/52-0/145-؟اندازه ی هیأت مدیره
0/1281/050/0651/02+استقالل هیأت مدیره

0/0150/18-0/97-0/153--تمرکز مالکیت
---0/477ضریب تعیین
Wald1 917/29*344/01*آماره

617617مشاهدات

*سطح خطای 1 درصد ** سطح خطای 5 درصد *** سطح خطای 10 درصد
 Wald از روش پنل با اثرات تصادفی استفاده می شود، تنها ضریب تعیین و آماره Stata زمانی که در نرم افزار
گزارش می شود. همچنین، زمانی که از روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده می شود، تنها آماره Wald گزارش 

شده که مبین معناداری مدل است )افالطونی، 1396(.
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6-نتیجهگیری
عملکرد مسئولیت پذیری اجتماعی یکی از اطالعاتی است که حسابرسان باید به منظور تعیین 
حسابرسی  حق الزحمه ی  بتوانند  تا  کنند  توجه  آن  به  حسابرسی  ریسک  قابل پذیرش  آستانه ی 
را به طور مناسب تعیین نمایند. ازاین رو هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین افشای 
در  حسابرسی حق الزحمه ی  شاخص  طریق  از  حسابرسی  ریسک  و  اجتماعی  مسئولیت پذیری 
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. برای آزمون فرضیه پژوهش، نمونه ای 
متشکل از 93 شرکت طی سال های 1391 تا 1398 انتخاب شد. یافته های پژوهش نشان داد 
بین افشای مسئولیت پذیری اجتماعی و ریسک حسابرسی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. 
می کند،  پیدا  افزایش  اجتماعی شرکت  مسئولیت  داوطلبانه  افشای  میزان  زمانی که  به بیان دیگر 
ریسک حسابرسی و دامنه ی آن افزایش یافته و در نتیجه تالش و حق الزحمه ی حسابرسی بیشتر 
همکاران  و  چن  و   )2017( همکاران  و  کری  پژوهش های  نتایج  با  مطابق  نتیجه  این  می شود. 
)2016( است و یافته های آن ها را تکمیل می کند. این یافته از دیدگاه عرضه حسابرسی مبنی 
ابزار  از افشای داوطلبانه ی مسئولیت پذیری اجتماعی به عنوان یک  بر این که برخی از شرکت ها 
استراتژیک برای پوشش عملکرد ضعیف خود استفاده می کنند، حمایت می کند و ادبیات موجود 
را پیرامون انگیزه ی شرکت هایی که فعالیت های مسئولیت پذیری اجتماعی انجام می دهند، غنی 
سرمایه گذاران  جمله  از  مالی  صورت های  از  استفاده کنندگان  به  نتیجه  این  همچنین،  می کند. 
هشدار می دهد تا تنها به جنبه های مثبت افشای مسئولیت پذیری اجتماعی و تأثیر مثبت آن بر 
عملکرد طبق تحقیقات انجام شده در ایران توجه نکنند و به این موضوع که ممکن است افشای 

مسئولیت پذیری اجتماعی ابزاری برای پوشش عملکرد ضعیف باشد نیز توجه نمایند.
این پژوهش برای اولین بار رابطه ی افشــای مســئولیت پذیری اجتماعــی و یکی از مؤلفه های 
حسابرســی در شرکت های ایرانی را مورد بررســی قرارداد. لذا پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی 
رابطه ی افشای مسئولیت پذیری اجتماعی با دیگر مؤلفه ها مانند تأخیر گزارش حسابرسی و ضعف در 
کنترل های داخلی موردبررسی قرار گیرد. همچنین ممکن است رابطه ی بین افشای مسئولیت پذیری 
اجتماعی و ریسک حسابرسی تحت تأثیر عواملی همچون درماندگی مالی باشد. بنابراین پیشنهاد 
می گردد تا با بررســی این موضوع، به این سؤال نیز پاسخ داده شود. یکی از محدودیت های اصلی 
این پژوهش عدم افشای حق الزحمه ی حسابرسی توسط اکثریت شرکت های بورسی بود. ازآن جاکه 
یکی از شرایط انتخاب نمونه در دسترس بودن داده ها بود، چنین شرکت هایی از نمونه حذف شدند. 

این موضوع محدودیتی اساسی در پژوهش حاضر تلقی می شود.
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