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Abstract
audit budget is based on the judgement of audit risk related to firm and managerial
characteristics.The more risky the business unit, the higher the budget of the auditors.
Therefore, the audit budget reflects the auditors’ inference of the entityIn this study,
the source of information related to the disclosure of corporate social responsibility
performance information (checklist) is the report of the activities of the board of
directors of companies on the Cadal site. Also in this research for data analysis, SPSS
and EVIEWS software have been used. To test our hypotheses, Multivariate regression
analysis based on composite-panel data was used to test the research models. we
found that corporate Social responsibility performance has a negative effect on audit
budget, and also, the emphasis of matter paragraphs (EOM) affects this relationship.
This study helps users to be careful in identifying the motivations for disclosing
information about corporate social responsibility performance and emphasis of matter
paragraphs provides a clue to the judgment of immoral managers.
Key Words: corporate social responsibility, audit budget, emphasis of matter
paragraphs
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چکیده
قضاوت حسابرسان در مورد بودجهی کار حسابرسی بر اساس ریسک حسابرسی مرتبط با شرکت و ویژگیهای
مدیریتی واحد تجاری است .هر چه واحد تجاری صاحبکار پرریسکتر است بودجهی کار حسابرسان باالتر میباشد.
بنابراین بودجهی کار حسابرسی منعکسکنندهی استنباط حسابرسان از واحد تجاری است.
در اين پژوهش منبع دریافت اطالعات مربوط به افشای اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها( ،چک
لیست) از گزارش فعالیتهای هیئتمدیره شرکتها در سایت کدال میباشد .هم چنین در این پژوهش برای تجزیه و
تحلیل دادهها ،از نرمافزار  SPSSو  EVIEWSاستفاده شده است .برای آزمون مدلهای پژوهش از تحلیل رگرسیون
چند متغیره مبتنی بر دادههای ترکیبی-پانل استفاده شده است.
نتایج حاکی از آن است که افشای اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت بر بودجه کارحسابرسی ،تأثیر
منفی دارد و همچنین بند تأکید بر مطالب خاص بر این ارتباط اثر میگذارد .این پژوهش به استفادهکنندگان کمک
میکند تا در تشخیص انگیزههای افشای اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها دقت کافی را به عمل آورند
و بند تأکید بر مطلب خاص سرنخی برای قضاوت مدیران غیراخالقی فراهم میکند.
واژههایکلیدی :افشای اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی ،بودجه کار حسابرسی ،بند تأکید بر مطالب خاص
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 -1مقدمه
با وقوع رسواییهای مالی در هزاره جدید ،اعتماد سرمایهگذاران نسبت به صورتهای مالی
از بین رفت و سهامداران و اعتباردهندگان را بر آن داشت که عالوه بر ابعاد مالی ،به تعهدات
واحدهای تجاری در زمینهی مسئولیت اجتماعی و افشای اطالعات آن در بازار سرمایه بیشتر
از پیش توجه نمایند (حساس یگانه ،برزگر .)1394 ،مسئولیت اجتماعی ،نشاندهندهی وظایف
سازمانها نسبت به کلیهی ذینفعان میباشد (عرب صالحی و همکاران .)1392 ،از طرفی اهمیت
عملکرد حسابرسان مستقل بر کسی پوشیده نیست .حسابرسان مستقل در ایجاد اعتماد عمومی
برای سرمایهگذاران نقش مهمی ایفا میکنند و در سطح عمومی ،با پاالیش اطالعات مالی مبنای
تصمیمگیری مفید و آگاهانه استفادهکنندگان را فراهم میکنند .با این حال فساد و رسواییهای
مالی که در سالهای اخیر در گوشه و کنار دنیا از جمله ایران رخ داده ،دامنگیر حسابرسان نیز بوده
است (درخشانمهر و همکاران .)1399 ،مسئولیت اجتماعی شرکتها موضوعی جدید در ادبیات
و تحقیقات حسابداری به شمار رفته و ازجنبههای مختلف توسط سرمایهگذاران ،تحلیلگران،
مدیران و محققین مورد توجه قرار گرفته است .امروزه سهامداران خواهان سرمایهگذاری در
شرکتهایی هستند که به گونهای مناسب مسئولیتهای اجتماعی را انجام میدهند .طرفداران
افشای اطالعات مسئولیتهای اجتماعی ادعا میکنند که شرکتها برای افزایش ثروت سهامداران
این اطالعات را افشا میکنند (جلیلی ،قیصری .)1393 ،اگر مدیران شرکتها از افشای مسئولیت
اجتماعی شرکت برای مشروعیت دادن به رفتار خود استفاده کنند ،اصول اخالقی مدیریت مورد
سؤال قرار میگیرد و منجر به افزایش ریسک حسابرسی میشود .حسابرسان بر این اساس
هزینههای حسابرسی بیشتری را در پاسخ به افزایش ریسک حسابرسی و تالش بیشتر حسابرسی
درخواست میکنند (کری و همکاران .)2017 ،به عقیده کیم و همکاران ( ))2013رابطهی قابل
توجهی بین هزینههای حسابرسی و اطالعات غیر مالی مانند مسئولیت اجتماعی وجود دارد.
حقالزحمهی خدمات حسابرسی شرط ضروری برای اطمینان نسبت به کیفیت حسابرسی است.
اگر چه حقالزحمهی بیشتر حسابرسی همیشه بیانگر حسابرسی با کیفیت باالتر نیست اما
عالوه برداشتن کیفیت حسابرسی مناسب ،مؤسسات حسابرسی هزینهی استانداردی را برای انجام
کار خود درنظر میگیرند که به طور طبیعی حقالزحمهی دریافتی آنها بیشتر از این هزینههاست
(رضایی و همکاران.)1398 ،
از نتایج مطالعات پیشین در رابطه با عوامل تعیینکنندهی حقالزحمه حسابرسی پی بردند که
ارزش حسابرسی از طریق برآورد ساعات الزم برای انجام حسابرسی ،بودجهبندی میشود .همچنین
این مطالعات به عوامل بیشتری از جمله تالش حسابرس ،ریسکها و پیچیدگی کار اشاره کردند که
به طور مستقیم به تعیین بودجه کار حسابرسی مربوط است (جامعی ،نجفی.)1398 ،
کری و همکاران ( )2017نشان دادند که مدیران فرصت طلب برای دورکردن اذهان سرمایهگذاران
و دیگران از واقعیتها از مسئولیت اجتماعی استفاده میکنند .درواقع از مسئولیت اجتماعی به طور
کاربردی (مثبت) استفاده نمیشود و این بدان معنی است که افشای اطالعات عملکرد مسئولیت
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اجتماعی شرکتها باال لزوماً مرتبط با مسئولیت اجتماعی ذینفعان نیست .بنابراین سرمایهگذاران
نیاز دارند که این دو انگیزه متضاد را از هم تشخیص بدهند اما این امر بسیار مشکل است .زیرا آنان
دسترسی محدودی به اطالعات خصوصی واحدهای تجاری و مدیران دارند.
وقتی ریسک حسابرسی باال است زمانی که صرف انجام امور حسابرسی میشود نیز باال است و
بالعکس(دی فوند ،ژانگ .)2014 ،اغلب مدیریت سود و موارد مربوط به دادخواهی بودجهی کار
حسابرس را باال میبرد اما یک محیط اطالعاتی شفاف بهوسیلهی سیستم مدیریتی اخالق مدارانه،
طول زمان حسابرسی را کاهش میدهد (لی و همکاران .)2016 ،در همین راستا ،برخی پژوهشـگران
عرصهی مسئولیت اجتماعی شرکتها در کشورهاي توسعه یافته و برخی از کشورهاي درحال توسعه
با اقتصادهاي نوظهور ،عالوه بر شناسایی ابعاد و مؤلفههاي مسئولیت اجتماعی ،به ارزیابی پیامدهاي
مالی افشاي اطالعات مسئولیت اجتماعی شرکتها پرداختهاند .اگرچه نتایج این پژوهشها در اکثر
موارد ،باهم ناسازگار بودهاند اما پژوهشگران دالیـل ناسازگاري نتایج را در نبود معیار پذیرفته شدهی
جهانی براي هر دو معیار افشاي مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی شرکتها بیان نمودهاند؛ به
طوريکه براي سنجش افشاي اطالعات مسئولیت اجتماعی شرکتها و شناسایی ابعـاد و مؤلفههاي
آن هنوز هـیچ اجماعی میان محققان و سازمانها جـود ندارد و معیارها و استانداردهاي بینالمللی
زیادي را پژوهشگران ،سازمانهاي تدوین استانداردها و بورسهای مختلف تهیه کردهاند .از سوي دیگر
اگرچه معیارهاي عملکرد حسابداري از دیرباز مورد عنایت سرمایهگذاران بوده است لیکن انتقادهای
وارد بـر معیارهاي سـنتی سنجش عملکرد ،ظهور معیارهاي عملکرد اقتصادي را موجب شده است.
بااین حال معیارهاي اقتصادي نیز خالی از اشکال نبوده و با کاستیهایی همراهاند بنابراین استنباط
میشود که تنها انتخاب معیار و اتکاي صرف بر آن براي ارزیابی عملکرد مالی مناسب نیست و
بهکارگیري ترکیبی از معیارها به منظور گرفتن تصمیمهاي اقتصادي آگاهانهتر ضروري مینماید
(آذربایجانی و همکاران)1390 ،
حسابرسان در هنگام قبول کار حسابرسی به عواملهایی توجه میکنند تا بتوانند میزان کاری که
قرار است انجام دهند را برآورد کنند مثل میزان فروش و دارایی شرکت .پژوهشهای زیادی در رابطه
با شناسایی و ارزیابی این عوامل انجام شده و در اغلب این مطالعات ،عوامل توصیفی شامل ریسک،
حجم و پیچیدگی عملیات واحد مورد رسیدگی مورد توجه قرار گرفته است (رشیدی باغی.)1393 ،
به طور خالصه ،هدف این پژوهش ،اوالً) بررسی رابطهی بین افشای اطالعات عملکرد اجتماعی
شرکتها و بودجهی کار حسابرسی میباشد که نشاندهندهی سطح ریسک شرکت است و ثانیاً)
بررسی این موضوع است که آیا بند تأکید بر مطالب خاص تأثیر تعدیلکنندهای در این ارتباط
دارد یا خیر؟
 -2مبانی نظری پژوهش
شاخص پایداری داونز جونر پایداری را به عنوان معیاری برای ارزیابی اقتصاد شرکتی و عملکرد
اجتماعی و محیطی شرکت میداند باتوجه به اینکه افشای اطالعات عملکرد اجتماعی شرکتها
1
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برای ارزیابی فعالیتهای اجتماعی و محیطی شرکتی ،عامل مهمی برای پایداری واحدهای تجاری
است و همواره سرمایهگذاران به واحدهای تجاری نگاه ویژهای دارند که عملکرد اجتماعی باالتری
دارند (چانگ چونگ .)2018 ،عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت ،یکی از انواع اطالعاتی است که
باید مورد توجه حسابرسان قرار گیرد .اگر عملکرد مسئولیت اجتماعی ،ضعیف ارزیابی شود ،قاعدتاً
ریسکهای مقرراتی ،قضایی و سابقهای مشتریان را افزایش خواهد داد .ارزیابی ریسک باالتر منجر
به افزایش بودجهی ساعات کار حسابرسی میشود (کری و همکاران.)2017 ،
اظهارنظر حسابرس ،اغلب مهمترین اطالعات در گزارشهای مالی و حسابرسی است.
حسابرسان همواره از زبانهای مختلفی برای برقراری ارتباط و تبادل اطالعات مهم و توضیح موارد
فوق استفاده میکنند که از جمله میتوان به بند تأکید بر مطالب خاص اشاره کرد .استاندارد
بینالمللی حسابرسی شمارهی  706بیان میکند که اگر حسابرس به این نتیجه برسد موضوع
ارائه شده یا افشا شده در صورتهای مالی از نظر حسابرس ،از اهمیت خاصی برخوردار است باید
برای درک بهتر کاربران از این موضوع اساسی در صورتهای مالی از بند تأکید بر مطالب خاص
استفاده کند و بند تأكيد بر مطلب خاص را بايد به شرطي در گزارش خود درج کند که شواهد
حسابرسي كافي و مناسب مبني بر اينكه موضوع مورد نظر به طور بااهميتي در صورتهاي مالي
تحريف نشده است ،كسب كرده باشد.
درواقع بند تأکید بر مطالب خاص ،اظهارنظر دررابطه با ریسکهای احتمالی شرکت از قبیل
ارائهی اظهارنظر درباره تداوم فعالیت شرکت یا معاملهی قابل مالحظه میباشد و شامل قضاوت
حسابرس در ارتباط با صداقت و استقالل مدیریتی و وضعیت مالی واحد و نشانگر استنباط
حسابرس از ریسک مدیریتی و شرکتی میباشد .بند تأکید بر مطالب خاص شامل مواردی
چون ابهام نسبت به نتايج آتي دعاوي حقوقي غيرمعمول يا اقدامات خاص مراجع نظارتي و
بهكارگيري استاندارد حسابداري جديد پيش از تاريخ اجرا (در صورت مجاز بودن) كه اثر فراگيري
بر صورتهاي مالي دارد و همچنین وقوع رويدادي كه اثر عمدهاي بر وضعيت مالي واحد تجاري
داشته يا دارد و ابهام با اهميت دربارهی تداوم فعاليت میباشد (اف اس اس.)2016 ،
به عقیدهی کیم و همکاران ( )2013رابطهی قابل توجهی بین حقالزحمهی حسابرسی و
اطالعات غیر مالی مانند مسئولیت اجتماعی وجود دارد .این ریسکها سطح حقالزحمهی
حسابرسی را تعیین میکند و نشان میدهد که بین مسئولیت اجتماعی شرکتها و میزان
حقالزحمههای حسابرسی رابطه وجود دارد اما از آنجایی که امکان قصور حسابرسی (ریسک
حسابرسی) وجود دارد ،بنابراین ریسک دعاوی قضایی آتی باید به عنوان عامل تعیینکنندهی
حقالزحمه حسابرس مورد توجه قرار گیرد (سوریکوزی و همکاران .)2018 ،برخی از مطالعات
نشان دادند که هرچه سطح ریسکها باالتر باشد ،بودجهی کاری حسابرسان افزایش مییابد
(بل و همکاران .)2001،بودجهی ساعات کار حسابرسی تعداد ساعات مورد نیاز برای هر یک از
سرفصلهای حسابداری میباشد و در فرم بودجهی حسابرسی لحاظ میگردد و در شرکتهای
تولیدی و سایر شرکتها با توجه به ظرفیتها وتوانمندی و عملکرد سالهای گذشته و میزان
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درآمد عملیاتی وغیر عملیاتی و هزینههای عملیاتی وغیر عملیاتی ومقایسه عملکردهای گذشته
با پیشبینی آتی میباشد.
 -3پیشینهی پژوهش
کیم و جانگ ( )2020به بررسی موضوع تأثیر افشای اطالعات عملکرد اجتماعی شرکتها
برروی بودجهی کار حسابرسی با توجه به نقش تعدیلگر بند تأکید بر مطالب خاص پرداختند.
نتایج پژوهش حاکی از آن بود که ارتباط منفی و معناداری بین افشای اطالعات عملکرد اجتماعی
شرکتها و بودجهی کار حسابرسی وجود دارد و همچنین دریافتند که بند تأکید بر مطالب خاص
میتواند شاخصی برای تشخیص انگیزههای فرصت طلبانه و یا رفتار اخالق مدارانه مدیریت باشد.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که بند تأکید بر مطالب خاص سرنخی برای قضاوت مدیران
غیراخالقی فراهم میکند .بندهای تأکید بر مطالب خاص در گزارشهای حسابرسی نشاندهندهی
میزان باالی تخصص حسابرسان میباشد و همچنین میتوان آن را به عنوان یک مورد مستقیم
مربوط به ارزیابی پایداری شرکت مانند وجود فرض تداوم فعالیت شرکت در نظر گرفت.
کری و همکاران ( )2017دریافتند که رابطهی مثبت بین گزارشگری مسئولیت اجتماعی و
حقالزحمهی حسابرسی در شرکتهای دولتی نسبت به شرکتهای غیر دولتی ضعیفتر است.
زیرا شرکتهای غیردولتی از افشای مسئولیت اجتماعی جهت اهداف حساب آرایی استفاده
میکنند و حسابرس حقالزحمهی بیشتری را جهت تالش و ریسک حسابرسی بیشتر در این
شرکتها تقاضا خواهد کرد.
جین و رضایی ( )2016در پژوهشی به بررسی «ارتباط ارزش مسئولیت اجتماعی دربین
سرمایهگذاران»  51شرکتها پرداختند .آنها به این نتیجه رسیدند که عرضهکنندگان استقراضی
آگاه هنگام تصمیمات سرمایهگذاری خود به افشای اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها
و افشای اطالعات در زمینههای زیست محیطی ،اجتماعی و راهبری شرکتی توجه میکنند .آنها
رابطهی منفی بین رتبه افشای زیست محیطی ،اجتماعی و راهبری شرکتی با فروش استقراضی
کشف نمودند .بدین معنا که فروشندگان استقراضی از سرمایهگذاری در شرکتهای دارای رتبه باالی
مسئولیت اجتماعی اجتناب میکنند.
سالوسکی و زولچ ( )2014در پژوهشی تحت عنوان «رابطهی بین مسئولیت اجتماعی شرکت
و کیفیت سود» نتیجهگیري کردند که شرکتهایی که رتبهی مسئولیت اجتماعی باالتری دارند،
میزان مدیریت سود باالتر و شرکتهایی که رتبه مسئولیت اجتماعی پایینتری دارند ،محافظه
کاری بیشتری دارند .یافتههای این تحقیق حاکی از این است که شرکتها به دالیل فرصت طلبانه
در مسئولیت اجتماعی مشارکت میکنند .بنابراین بین مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت
گزارشگری مالی ارتباط منفی وجود دارد.
مارتینز -فررو و همکاران ( )2013در تحقیقی به بررسی «ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی
و کیفیت اطالعات مسئولیت اجتماعی شرکتها» پرداختند .نتایج این تحقیق حاکی از آن است
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که شرکتهایی که گزارشگری مالی را با کیفیت باالتری ارائه میکنند ،تمایل بیشتری به محافظه
کاری و تمایل کمتری به اعمال غیراخالقی مانند مدیریت سود دارند .همچنین شرکتهای دارای
کیفیت باالی اطالعات مالی ،تمایل به انتشار گزارش توسعه پایدار با کیفیت باال دارند.
حساس یگانه و همکاران ( ،)1399در پژوهشی به بررسی «ارتباط گزارشگری مسئولیت
اجتماعی با ارزش شرکتها» پرداختند .نتایج حاکی از آن بود که سهامداران حاضرند برای
شرکتهایی که اطالعات بیشتری (از جمله در زمینهی مسئولیت اجتماعی) افشا میکنند بهای
بیشتری بپردازند .بنابراین از نتایج این تحقیق میتوان نتیجهگیری نمود که اطالعات گزارشگری
مسئولیت اجتماعی ،در تصمیمات سرمایهگذاری مربوط تلقی میگردد .همچنین نتایج آزمونهای
این تحقیق نشان میدهد که گزارشگری مسئولیت اجتماعی مرتبط با مجموعهای از اطالعات به
جز صورتهای مالی میباشد که در ارزیابی سرمایهگذاران نسبت به ارزش شرکتها در نظر گرفته
میشوند .به عبارتی اطالعات گزارشگری مسئولیت اجتماعی ،دارای ارتباط با ارزش افزایشی
نسبت به اطالعات مالی مندرج در گزارشهای ساالنه میباشد.
آرش درخشانمهر و همکاران ( )1399در پژهشی به بررسی این موضوع پرداختند که
مسئولیتهای اجتماعی توان پیشبینی عملکرد حسابرسان را دارند .همچنین در این پژوهش
ارتباط بین اخالق حرفهای و رهبری اخالقی و مسئولیتهای اجتماعی با عملکرد حسابرسان
مورد بررسی قرار گرفته شد .نتایج پژوهش حاکی از آن بود که اخالق حرفهای و رهبری اخالقی
و مسئولیتهای اجتماعی تأثیر مستقیم بر عملکرد حسابرسان مستقل دارد.
جامعی و نجفی ( )1398درپژوهشی به بررسی موضوع «رابطهی بین افشای مسئولیت اجتماعی
شرکت و حقالزحمه حسابرسی» پرداختند .آنان در این پژوهش نشان دادند بین مسئولیت
اجتماعی و حقالزحمهی حسابرسی رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد لکن این رابطه در
شرکتهای دارای چارچوب مشخص و تنظیم شده برای گزارشگری مسئولیت اجتماعی ،منفی و
معنادار است به عبارت دیگر در این شرکتها چالش حسابرس کمتر میشود و منجر به کاهش
حقالزحمه حسابرسی میشود.
کردستانی و همکاران ( )1398در پژوهشی تحت عنوان «تأثیر افشاي مسئولیت اجتماعی
بر معیارهاي حسابداري ،اقتصادي و بازار ارزیابی عملکرد شرکتها» یافتند که ارتباط مثبت و
معناداری بین سـطح افشاي مسئولیت اجتماعی شرکتها ،عملکرد مالی شرکت وجود دارد و
همچنین دریافتند که ارتباط منفی و معناداری بین سطح افشاي مسـئولیت اجتماعی شرکتها،
هزینهی سرمایه شرکت وجود دارد.
جلیلی و قیصری ( )1393به بررسی رابطهی بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت سود با استفاده
از چهار معیار کیفیت سود پرداختند .نتایج نشان داد که بین مسئولیت اجتماعی و اقالم تعهدی
اختیاری رابطهی مثبت وجود دارد .همچنین نتایج نشان داد که در مدل اقالم تعهدي اختیاري و
مدل هزینههاي تولیدي غیرعادي ،بین مسئولیتهاي اجتماعی شرکتی و مدیریت سود رابطهی
مثبت غیرمعنادار وجود داشته و در مدل وجوه نقد عملیاتی غیرعادي و مدل هزینههاي اختیاري
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غیرعادي ،بین مسئولیت هاي اجتماعی شرکتی و کیفیت سود رابطه معناداري وجود دارد.
 -4فرضیههای پژوهش  
فرضیهی اول :افشای اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها برروی بودجهی کار
حسابرسی تأثیر منفی دارد.
فرضیهی دوم :به نظر نمیرسد که افشای اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها
برروی ارزش شرکت تأثیر داشته باشد.
فرضیهی سوم :درصورت وجود بند تأکید برمطالب خاص به نظر نمیرسد که افشای اطالعات
عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها بر بودجهی کار حسابرسی تأثیر داشته باشد.
 -5روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی به شمار میرود و بر مبنای روش ،از نوع همبستگی با
رویکرد رگرسیونی محسوب میشود که در آن برای آزمون مدلهای پژوهش از تحلیل رگرسیون
چند متغیره مبتنی بر دادههای ترکیبی-پانل استفاده شده است .جامعهی آماری پژوهش شامل
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که کلیهی شرایط ذیل را داشته باشند.
با توجه به اینکه تا قبل ازسال  1393دادههاي مسئولیت اجتماعی شرکتها وجود ندارد و یا
پراکنده و غیرقابل مقایسه است ،بنابراین قلمرو زمانی پژوهش از سال  1393تا  1397میباشد.
در این پژوهش ،براي انتخاب نمونه ،از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است .شرایط نمونه
عباتند از:
 -1با توجه به دورهی زمانی  1397 – 1393شرکت باید در سال  1397در فهرست شرکتهای
پذیرفته شده اوراق بهادار باشد و تا پایان سال  1397از فهرست حذف نشده باشد.
 -2به منظور یکنواختی ،سال مالی تمام شرکتها باید منتهی به پایان اسفند ماه هرسال باشد.
 -3جهت یکسانسازی و تعمیمپذیری نباید دورهی مالی شرکتها طی سالهای مورد مطالعه
 1397 – 1393تغییر کرده باشد.
 -4شرکتهای هلدینگ و یا واسطهگری مالی از نمونه حذف خواهند شد .زیرا مرزبندی مشخصی
بین فعالیت عملیاتی و تأمین مالی آنها وجود ندارد و دارای ساختار سرمایهی متفاوتی هستند.
 -5اطالعات مورد نظر برای استخراج دادههای مربوط به شرکتها و اطالعات مدیریتی مورد
نیاز آنها (ویژه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی) در دسترس باشد.
 -6فعالیت شرکتها باید به طور مستمر ادامه داشته باشد و نباید وقفهی معامالتی بیش از  3ماه
داشته باشد.
مبتنی بر مالکهای گفته شده ،از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
در مجموع  82شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب و در نهایت با توجه به دورهی زمانی
 5ساله ،دادههای مربوط به  410سال – شرکت از طریق نمونه گیری فوق استخراج شده است.
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جدول ( )1نحوه تفکیک نمونهها براساس بند تأکید بر مطالب خاص
سال ها

تعداد شرکتهایی که دارای بند
تأکید بر مطالب خاص هستند.

تعداد شرکتهایی که بند
تأکید بر مطالب خاص ندارند.
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در جدول فوق ،نمونهها براساس سال و شرکتهایی که دارای بند تأکید هستند یا فاقد بند
تأکید بر مطالب خاص هستند تفکیک شدند.تعداد  339شرکت دارای بند تأکید بر مطالب خاص
بودند و تعداد  71شرکت فاقد بند تأکید بر مطالب خاص هستند.
مبانی نظری پژوهش از کتب و مقاالت تخصصی فارسی و التین گردآوری شده است .دادههای
خام مربوط به صورتهای مالی با استفاده از نرمافزار ره آورد نوین و هم چنین با مراجعه به شبکه
اطالعرسانی (کدال) بورس اوراق بهادار جمعآوری گردید .منبع دریافت اطالعات مربوط به افشای
اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها( ،چک لیست) از گزارش فعالیتهای هیئتمدیره
شرکتها در سایت کدال میباشد .هم چنین در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادهها ،از
نرمافزارهای  SPSSو  EVIEWSاستفاده شده است.
 -6مدل و متغیرهای پژوهش
برای آزمون فرضیهی اول از مدل شمارهی  1استفاده میشود ( :کیم و جانگ)2020 ،
مدل شمارهی )1

LNAHit = α0 + α1(CSP) it + α2SIZEit + α3LEVit + α4BIG4it + α5ROAit + α6LARit +
α7LOSSit + α8CONit + α9ARINVit + α10CFOit + α11BTMit + α12QRit + α13GRWit +
α14 CHNit + εit

جهت آزمون فرضیهی دوم از مدل شمارهی  2استفاده میشود( :کیم و جانگ)2020 ،
مدل شمارهی )2

TQ = α0 + α1(CSP) + α2SIZE + α3LEV + α4BIG4 + α5ROA + α6LAR + ε

جهت آزمون فرضیهی سوم از مدل شماره 3استفاده میشود( :کیم و جانگ)2020 ،
مدل شمارهی )3

LNAHit = α0 + α1(CSP) it + α2SIZEit + α3LEVit + α4BIG4it + α5ROAit + α6LARit +
α7LOSSit + α8CONit + α9ARINVit+ α10CFOit + α11BTMit + α12QRit + α13GRWit +
α14 CHNit + εit
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الزم به توضیح است که برای آزمون فرضیهی شمارهی  3مجددا ً از مدل شماره  1استفاده میشود.
لذا در این مدل ،آزمون برای شرکتهایی که دارای بند تأکید بر مطالب خاص هستند و شرکتهایی
که بدون بند تأکید بر مطالب خاص هستند به طور جداگانه انجام میشود تا تأثیر تعدیلگر آن بر
روی ارتباط بین افشای عملکرد اجتماعی و بودجهی کار حسابرسی مورد آزمون قرار گیرد.
 -6-1متغیرهای وابسته
 :LNAHitلگاریتم طبیعی جمع ساعات بودجه شدهی کار حسابرسان میباشد .جمع ساعات کار
بودجه شده حسابرسان ازطریق تقسیم مبلغ حقالزحمهی حسابرسی بر میانگین نرخ حسابرسان در
سطوح مختلف شامل مدیر ،مدیریت حسابرسی ارشد ،حسابرس ،کمک حسابرس به دست میآید.
الزم به توضیح است جامعهی حسابداران رسمی ایران به موجب مفاد مفاد  ۴و  ۵آییننامهی تعیین
حقالزحمهی پایهی خدمات حسابرسی ،هر ساله نرخ مبنای حقالزحمهی خدمات حسابرسی را
تعیین میکند .لذا از این میانگین برای برآورد ساعات کار بودجه شدهی خدمات حسابرسی استفاده
شده است .دلیل استفاده از ساعات بودجه شدهی کارحسابرسی در این پژوهش ،تعیین بودجهی
کار حسابرسی بدون در نظر گرفتن نرخ تورم ساالنه بر مبنای نرخ خدمات پایه جامعهی حسابداران
رسمی ایران میباشد.
 :TQکیو -توبین :این شاخص بیانگر معیار ثروت با گرایش ارزش از منظر سرمایهگذاران
میباشد و از رابطهی زیر بهدست میآید :مجموع ارزش بازار سهام شرکت و ارزش بدهیها تقسیم
بر ارزش دفتری داراییها.
 -6-2متغیرهای مستقل و کنترلی
( :)CSPشاخص مسئولیت اجتماعی شرکتها ( )CSRمتغیر مستقل پژوهش است .سطح
افشای مسئولیت اجتماعی شرکتها از طریق گزارشهای ساالنه هیئتمدیره سنجیده میشود.
براي سنجش افشاي مسئولیت اجتماعی شرکتها و شناسایی ابعاد و شاخصهاي آن اگرچه هنوز
هیچ اجماعی میان محققان و سازمانها جود ندارد .بااین حال پژوهشگرانی از قبیل هاکستون و
میلن( ،)1996برانکو و رودریگرز ( ،)2008حنیفه و کوك ( ،)2005جنیفرهو و تیلور (،)2006
خان ( )2010و صالح و همکاران ( ،)2010سازمانهاي تدوین استاندارد و بورسهاي مختلف
از قبیل ایزو  ،26000شاخص پایداري داو جونز سازمان پیشگام گزارشگري جهانی ( 1)GRIو
شاخص کی آل دی ) 2 (kldمعیارها و استانداردهاي بین المللی زیادي را تهیه کردهاند .بر این
اساس ،به منظور تدوین چک لیست افشاي مسئولیت اجتماعی شرکتها ابتدا تعداد زیادي از
منابع نظري ،پژوهشی ،استانداردها و معیارهاي بینالمللی مرتبط در حوزهی مسئولیت اجتماعی
شرکتها بررسی شد و با توجه به فراوانی ابعاد و مؤلفههاي استفاده شده در پژوهشهاي قبلی و با
ترکیب استانداردها و رهنمودهاي بینالمللی و در نظر گرفتن شرایط محیطی ایران ،چک لیست
نهایی مسئولیت اجتماعی شرکتها به شرح جدول 2استخراج گردید.
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جدول ( )2ابعاد و شاخصهاي افشای اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها
ابعاد

شاخصها

زیست
محیطی

آلودگی هوا؛ بازیافت یا جلوگیري از ضایعات؛ حفظ منابع طبیعی؛ رعایت قوانین و مقررات زیست
محیطی؛ سایر موارد

محصوالت و کیفیت ،ایمنی و سالمت محصول؛ توسعهی محصول/سـهم بـازار؛ خـدمات پـس از فروش؛ توفق
خدمات تولید ،سایر موارد
اطالعاتی کلی در مورد نیروي کار (نظیـر توزیـع سـنی کارکنـان ،توزیـع جنسـی کارکنان ،سطح
منابع انسانی تحصیالت)؛ برنامهی آموزش و توسعهی کارکنان؛ حقوق ،مزایا و پاداش کارکنان؛ امکانات ورزشی و
رفاهی کارکنان؛ بازنشستگی و مزایاي پایان خدمت کارکنان؛ سایر موارد
مشتریان

پاسخگویی به نیاز مشتریان؛ شکایت /رضایتمندي مشتریان؛ سالمت مشـتریان؛ سایر موارد

اجتماعی

رعایت و تبعیت از قوانین و مقررات مربوط به بعد اجتماعی؛ سرمایهگذاري اجتماعی (سالمتی و
بهداشت و )...؛ هدایا و خدمات خیریه و نیکوکاري (نهادهاي مدنی)؛ سایر موارد

فرهنگی و
اعتقادی

سرمایهگذاري فرهنگی -اعتقادي (آموزش و )...؛ حامیان مالی فعالیتهاي فرهنگی -اعتقادي؛
فساد ،رشوهخواري ،حقوق بشر و پولشویی؛ سایر موارد

انرژی

حفظ و صرفهجویی در انرژي؛ توسعه و اکتشاف منابع جدید؛ استفاده از منابع جدید؛ سایر موارد

سپس براي سنجش رتبهی مسئولیت اجتماعی شرکتها از روش تحلیل محتواي رویکرد
شاخص مطابق رابطهی زیر استفاده شده است:
تعداد اقالم افشا شده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (CSR) Score:

تعداد کل اقالم قابل افشا
تعداد کل اقالم قابل افشا طبق جدول 33 ،مؤلفه میباشد .براساس جدول ،تعداد مؤلفههایی که
در گزارش فعالیت هیئتمدیره شرکتها افشا شدهاند ،تعداد اقالم افشا شده میباشد.
تحلیل محتوا به استنباط نتایج بر اساس بودن یا نبودن ویژگیهایی تعریف شده است .در این
رویکرد اگر یک قلم از افشاي اقالم مسئولیت اجتماعی شرکتها انجام شده باشد ،امتیاز  1و اگر
افشا نشده باشد امتیاز  0داده میشود .درصورتی که هرکدام از شاخصهاي مطرح شـده در جدول
 2در گزارشهاي فعالیت هیئتمدیرهی شرکتها ،افشا شده باشند به آن شاخص عدد یـک ( )1و
درصورتی که افشا نشده باشد به آن شاخص صفر ( )0تعلق میگیرد .سپس براي هر شرکت تعداد
اقالم (شاخصها) افشاشده به تعداد کل اقالم (شاخصها) قابل افشا ،بیانکنندهی درصد افشاي
مسئولیت اجتماعی شرکتها است.
با توجه به مبانی نظري و تجربی پژوهش متغیرهاي زیر متغیرهاي کنترلی به شرح زیر در
نظر گرفته شدند:
 :SIZEاندازهی شرکت :لگاریتم طبیعی جمع داراییهاي شرکت؛
 :LEVاهرم مالی :نسبت جمع بدهیها بر داراییها؛
 :BIG4اندازهی حسابرس :سازمان حسابرسی به عنوان مؤسسهي حسابرسی حسابرس بزرگ
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(عدد  )1و مؤسسههاي حسابرسی عضو جامعهی حسابداران رسمی ایران به عنوان مؤسسهی
حسابرسی ،حسابرس کوچک (عدد صفر) درنظر گرفته شدهاند.
 :ROAنرخ بازده داراییها :نسبت سود عملیاتی بر کل داراییهای شرکت  iدر زمان t
 :LARبیشترین درصد سهام :این متغیر از طریق تقسیم بیشترین سرمایه نسبت به کل سرمایه
به دست میآید.
 :LOSSزیان شرکت :درصورتی که شرکتی متحمل زیان باشد عدد  1و درغیر این صورت
عدد  0در نظر گرفته میشود.
 :CONپیچیدگی حسابرسی :اگر شرکت صاحبکار دارای واحدهای تابعه و فرعی باشد یعنی
اگر شرکت صاحبکار دارای صورتهای مالی تلفیقی باشد عدد یک و درغیر ان صورت عدد صفر
در نظر گرفته میشود.
 :ARINYنسبت حسابهای دریافتنی و موجودی مواد و کاال به جمع داراییها
 :CFOجریان نقدی شرکت :این متغیر از تقسیم جریان خالص حاصل از فعالیتهای عملیاتی
بر جمع داراییها بهدست میآید.
 :BTMنسبت ارزش دفتری به ارزش روز شرکت
 :QRنسبت داراییهای جاری به بدهیهای جاری
 :GRWنرخ رشد فروش :از تفسیم مابه التفاوت فروش سال جاری و سال قبل بر فروش سال
قبل بهدست میآید.
 :CHNتغییر حسابرس :اگر صاحبکار تغییر حسابرس داشته باشد عدد  1و درغیر اینصورت
عدد صفر لحاظ میگردد.
( :)EOMبند تأکید بر مطالب خاص :اگر شرکت دارای بند تأکید بر مطالب خاص باشد عدد 1و
در غیر این صورت عدد صفر در نظر گرفته میشود.
 -7یافتههای پژوهش
سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکتها از طریق چک لیستهایی شامل  7مؤلفه سنجیده
میشود .به منظور بررسي روايي چک لیست طراحي شده از روش دلفي استفاده و نظر چند تن
از استادان درآن اعمال شده است .از آزمون آلفاي كرونباخ به منظور سنجش پايايي چک لیست
استفاده شده است .در صورتي كه مقدار ضريب آلفاي كرونباخ بيشتر از  0/7باشد پايايي چک
لیست در حد مطلوب است .ضريب آلفاي كرونباخ براي  82شركت عضو نمونهی آماري اين
پژوهش ،برای هریک از مؤلفهها باالی  0/7میباشد که نشاندهندهی پايايي خوب چک لیست
ميباشد.
 -7-1آمار توصیفی و تجزیه و تحلیل
در جدول  3آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش در طی دورهی مورد بررسی نشان میشود .آمار
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توصیفی متغیرهای پژوهش با استفاده از دادههای شرکتها طی دوره آزمون طی سالهای 1393
تا  1397اندازهگیری شدهاند .با عنایت به این که برخی از متغیرها ،یک متغیر دو وجهی هستند،
فراوانی توزیع آنها در جدول  4ارائه شده است.
جدول ( )3آمار توصیفی
نام متغیر

2/90626

میانگین

میانه

2/92237

2/53632

0/68316 1/84085 1/36749 7/37612

افشای عملکرد مسئولیت اجتماعی 0/46622

0/45450

3/43082 -0/03322 0/11570 0/09090 0/90910

لگاریتم بودجه کار حسابرسی

اندازهی شرکت

بیشینه

کمینه

انحراف
معیار

ضریب
چولگی

کشیدگی

2/70490

0/50628 1/80464 11/04987 19/77391 14/736536 15/19608

اهرم مالی

0/54368

0/54674

2/59703 -0/24865 0/19260 0/09484 0/99672

بازده دارایی

0/10163

0/08146

11/21560 13078/1 0/17047 -0/74576 1/0562

بزرگترین درصد سهام

0/53940 0/53144

1/78406 -0/06244 0/26207 0/00677 0/96860

نسبت حسابهای دریافتنی و
موحودی کاال به فروش

0/61542

0/69787

0/99979

2/02594 -0/61097 0/28935 0/0000

جریان نقدی شرکت

10958/0

0/08666

12/54209 27816/2 0/13932 -0/21148 0/99599

نسبت ارزش دفتری به ارزش روز 0/42850 0/49350

0/99449 0/35277 -0/68847 2/02360

5/95920

1/19708 1/22038

0/56674 0/48416 0/005013 3/64684

4/14825

نسبت داراییهای جاری به
بدهیهای جاری

0/10692

56/52468 5/36790 0/62822 -0/93105 7/81554

نرخ رشد فروش

0/22395

نسبت ارزش بازار سهام شرکت
و ارزش بدهیها بر ارزش دفتری 0/99883 0/97952
داراییها.

27/33434 2/53845 0/29661 0/09933 3/87559

جدول ( )4توزیع فراوانی
متغیر

فراوانی

صفر

درصد فراوانی

فراوانی

0/885

47

اندازهی مؤسسهي حسابرسی

297

پیچیدگی حسابرسی

181

0/441

بند تأکید بر مطالب خاص

71

0/173

زیان شرکت

تغیییر حسابرس

363

343

0/724

0/836
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یک

درصد فراوانی
0/275
0/114

229

0/558

339

0/826
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همانطور که در جدول  4مشخص است ،تعداد  82شرکت طی  5سال مورد بررسی قرار گرفته و
( 410سال -مشاهده) را رقم زده است .تعداد مشاهدات برای کلیهی متغیرها همان  410مشاهده
میباشد .متغیر بودجه کار داراي باالترين ميزان پراكندگي در بين متغيرهاي پژوهش است.
میانگین نمره افشاي مسئولیت اجتماعی شرکتها حدود  0/46درصد است و این نشان میدهد
کـه شرکتهاي بررسی شده به طور متوسط اجزاي چک لیست مسئولیت اجتماعی شرکتها را
افشا میکنند.کمینه و ببیشینهی آن بهترتیب  0/09و  0/90و  0/11میباشد که نشان میدهد
در میان شرکتهای مورد آزمون ،شرکتهایی هستند که  90درصد مؤلفههای مربوط به چک
لیست را افشا مینمایند.
 -7-2ضریب همبستگی
گستردهترین کاربرد شاخص آماری همبستگی دو متغیری ،ضریب همبستگی پیرسون است
کمی میباشد.
که نشاندهنده میزان رابطه خطی بین متغیرهای ّ
جدول ( )5نتایج ضرایب همبستگی پیرسون

میزان ضریب همبستگی بین متغیر بودجهی کاری و مسئولیت اجتماعی شرکت به میزان 0/1
مثبت (هم جهت) میباشد که در سطح خطاي  0/05معنادار میباشد .میزان همبستگی بین
متغیر بودجه کار حسابرس و اندازه شرکت  0/96مثبت میباشد و در سطح خطای  0/01معنادار
میباشد .هم چنین متغیر مسئولیت اجتماعی با اندازه شرکت رابطهی مثبت و مستقیمی دارد که
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در سطح خطای  0/05معنادار نمیباشد.
 -7-3آزمون F
در انجام آزمون فرضیه ،ابتدا از آزمون چاو استفاده میشود تا از بین رگرسیون تلفیقی و یا
دادههای تابلویی با اثرات ثابت ،روش کاراتر انتخاب شود.
جدول ( )6نتایج آزمون F
آماره آزمون
نوع آزمون

احتمال

نتیجه

مدل اول

آزمون چاو

22/949452

0/0000

روش تابلویی

مدل اول

آزمون هاسمن

198/620

0/0000

اثرات ثابت

مدل دوم

آزمون چاو

1/083

0/3098

ساختار مقید

مدل دوم

آزمون هاسمن

-

-

-

آزمون هاسمن

30/932

0/0050

آزمون هاسمن

29/022

0/0104

مدل سوم همراه با بند تأکید بر مطالب خاص

آزمون چاو

مدل سوم بدون بند تأکید بر مطالب خاص

آزمون چاو

مدل سوم با بند تأکید بر مطالب خاص

مدل سوم بدون بند تأکید بر مطالب خاص

6/697

1/483

0/0000

روش تابلویی

0/0093

روش تابلویی

اثرات ثابت
اثرات ثابت

از طرفی برای انتخاب از بین روشهای آثار تصادفی و آثار ثابت برای برآورد مدل رگرسیون در
روش دادههای پانل ،از آزمون هاسمن استفاده گردید .نتایج حکایت از آن داشت که باید روش
دادههای پانل با اثرات ثابت برای مدل اول و اثرات مقید برای مدل دوم مورد استفاده قرار گیرد.
 -8آزمون فرضیهها
 -8-1آزمون فرضیهی اول
برای فرضیه اول ،فرض  H1به صورت زیر خواهد بود:
افشای اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها برروی بودجهی کار حسابرسی تأثیر
منفی دارد.
نتایج آزمون (جدول  )7نشان میدهدکه ضریب رگرسیونی مسئولیت اجتماعی  -0/011و
کوچکتر از صفر است .همچنین مقدار احتمال آن کمتر از  )0/0000( 0/05است .این یافته نشان
میدهد که افشای اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها بر بودجهی کار حسابرسی،
تأثیری منفی داشته است .این یافته با ادعای مطرح شده در فرضیهی اول مطابقت دارد و در
نتیجه ،این فرضیه در سطح اطمینان  95درصد ،تأیید شد.

پژوهشهای حسابرسی حرف های
سال اول | شماره سوم | تابستان 1400

محمد محمودی

و همکاران | تاثیر افشای اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها و | 65 | ...

جدول ( )7برآورد نهایی مدل فرضیهی اول
LNAHit = α0 + α1(CSP) it + α2SIZEit + α3LEVit + α4BIG4it + α5ROAit + α6LARit +α7LOSSit + α8CONit + α9ARINVit+ α10CFOit + α11BTMit + α12QRit +
α13GRWit + α14 CHNit + εit
متغیرها

احتمال

ضرایب

خطا

آماره T

اندازهی شرکت

0/514057

0/031085

16/53719

اندازهی مؤسسهي حسابرسی

-0/357963 0/050683 -0/018143

0/7206

بزرگترین درصد سهام

-0/134189 0/281829 -0/037818

0/8933

-1/404162

0/1613

1/524476

0/1284

افشای اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها -1/127136 0/097801 -0/110235

0/0000

1/361627

0/1743

0/124917

اهرم مالی

0/377508

بازده دارایی

زیان شرکت

پیچیدگیحسابرسی

0/091741
0/108393

3/482773

-1/620876 0.044781 -0/072585
-0/297879

0/21240

0/0000

0/0006
0/1060

نسبت حسابهای دریافتنی وموجودی کاال به فروش

0/169867

0/175154

0/114895

نسبت ارزش دفتری به ارزش روز

0/070839

0/038834

1/824123

نسبت داراییهای جاری به بدهیهای جاری

0/031489 -0/040517

1/824123

0/1991

تغییر حسابرس

-2/670344 0/028658 -0/076528

0/0080

جریان نقدی شرکت

نرخ رشد فروش

ضریب

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

دوربین واتسون

0/073133

0/038311

4/433874

0/0691

0/017112

4.273775

-9/055586 0/536409 -4/857500
0/552804
0/550170
2/15968

آماره F
احتمال

0/0000

0/0000
0/0000

412.321

0/00000

 -8-2آزمون فرضیهی دوم
برای فرضیهی دوم ،فرض  H1به صورت زیر خواهد بود:
به نظر نمیرسد که افشای اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها برروی ارزش شرکت،
تأثیر داشته باشد.
نتایج آزمون (جدول  )8نشان میدهدکه ضریب رگرسیونی مسئولیت اجتماعی  0/043941است.
همچنین مقدار احتمال آن بیشتر از  )0/7183( ،0/05است .این یافته نشان میدهد که مسئولیت
اجتماعی بر ارزش شرکت ،تأثیری نداشته است و این یافته با ادعای مطرح شده در فرضیهی دوم
مغایر میباشد .بنابراین فرضیهی دوم پژوهش حاضر ،مورد تأیید واقع نمیشود.
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جدول ( )8برآورد نهایی مدل فرضیهی دوم

TQ = α0 + α1(CSP) + α2SIZE + α3LEV + α4BIG4 + α5ROA + α6LAR + ε
ضرایب

متغیرها

خطا

آماره T

احتمال

افشای اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها

0/360939 0/121741 0/043941

0/7183

اندازه شرکت

-0/83882 0/008413 -0/007057

0/4021

اهرم مالی

7/153110 0/076712 0/548730

0/0000

اندازهی مؤسسهي حسابرسی

-0/038054

-1/130286 0/33668

0/2590

بازده دارایی

4/045683 0/087702 0/354813

0/0001

بزرگترین درصد سهام

0/390252 0/053963 0/021059

0/0000

ضریب

5/240400 0/139526 0/731174

0/0000

ضریب تعیین

0/736758

آماره F

9/362915

ضریب تعیین تعدیل شده

0/730639

احتمال

0/0000

دوربین واتسون

1/900175

 -8-3آزمون فرضیهی سوم
برای فرضیهی سوم ،فرض  H1به صورت زیر خواهد بود:
درصورت وجود بند تأکید برمطالب خاص ،افشای اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی
شرکتها بر بودجهی کار حسابرسی تأثیری ندارد.
نتایج آزمون (جدول  )9نشان میدهدکه ضریب رگرسیونی مسئولیت اجتماعی در شرکتهایی
که دارای بند تأکید بر مطالب خاص هستند  -1/095است و مقدار احتمال آن کمتر از 0/05
( )0/002است و هم چنین نتایج آزمون (جدول  )10نشان میدهدکه ضریب رگرسیونی مسئولیت
اجتماعی در شرکتهایی که بند تأکید بر مطالب خاص ندارند  -1/228است و مقدار احتمال آن
کمتر از  )0/003 ( 0/05است .این یافته نشان میدهد که بند تأکید بر مطالب خاص بر رابطهی
بین مسئولیت اجتماعی و بودجهی کار حسابرسی تأثیر داشته است .همچنین این نتایج مطابق
با ادعای مطرح شده در فرضیه سوم میباشد .بنابراین ،فرضیهی سوم پژوهش حاضر ،در سطح
اطمینان  95درصد ،مورد تأیید قرار میگیرد.
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جدول ( )9برآورد نهایی مدل فرضیه سوم با EOM

LNAHit = α0 + α1(CSP) it + α2SIZEit + α3LEVit + α4BIG4it + α5ROAit +
α6LARit +α7LOSSit + α8CONit + α9ARINVit+ α10CFOit + α11BTMit + α12QRit
+ α13GRWit + α14 CHNit + εit
احتمال
آماره T
خطا
ضرایب
متغیرها

افشای اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها -3/280820 0/417557 -1/095541

0/0002

-3/739418

0/0002

-0/439993 0/454220 -0/199854

0/6602

-2/832102 0/180457 -0/511073

0/0049

اندازه شرکت

0/024751 0/394370

15/93356

اندازهی مؤسسهي حسابرسی

0/149089

0/160677

0/927880

بزرگترین درصد سهام

0/238696 -0/800278

-3/352713

پیچیدگی حسابرسی

0/393291

0/146650

2/681842

جریان نقدی شرکت

0/581953

0/497603

اهرم مالی

1/176490

بازده دارایی

زیان شرکت

0/34618

نسبت حسابهای دریافتنی وموجودی کاال به فروش 0/164178 -0/588056
نسبت ارزش دفتری به ارزش روز

-1/278380 0/145419 -0/185900
0/1794942 0/077711 0/013949

0/8577

-0/9178790 0/104992

0/3594

تغییر حسابرس

ضریب تعیین تعدیل شده

دوربین واتسون

0/0077

0/2020

1/169513

-0/325950 0/130941 -0/042680

ضریب تعیین

0/0009

-3/581814

نسبت داراییهای جاری به بدهیهای جاری

ضریب

0/3542

0/0004

0/109319 -0/752902

نرخ رشد فروش

0/0000

-0/09637

0/886485

0/881020
1/75623

-6/887231

آماره F
احتمال

0/2430

0/0000
0/7447
31/14247
0/00000

در واقع در شرکتهایی که دارای بند تأکید بر مطالب خاص هستند ضریب رگرسیونی متغیر
مستقل آنها -1/095 ،و آمارهی  -3/28 Tمیباشد .در حالی که ضریب رگرسیونی متغیر مستقل
شرکتهایی که بدون بند تأکید بر مطالب خاص هستند  -1/228و آماره  – 3/67 Tمیباشد.
بنابراین شرکتهای با بند تأکید بر مطلب خاص و هم شرکتهای بدون بند تأکید بر مطلب خاص
به طورجداگانه مورد بررسی قرارگرفتند .یافتهها نشان میدهد که ارتباط معکوسی بین مسئولیت
اجتماعی و بودجهی کار حسابرسی آنها در سطح معناداری وجود دارد ولی فقط از شدت این
ارتباط معکوس بین افشای اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها و بودجه کار حسابرسی
در شرکتهای با بند تأکید بر مطالب خاص کاسته شد.
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جدول ( )10برآورد نهایی مدل فرضیهی سوم بدون EOM

LNAHit = α0 + α1(CSP) it + α2SIZEit + α3LEVit + α4BIG4it + α5ROAit +
α6LARit +α7LOSSit + α8CONit + α9ARINVit+ α10CFOit + α11BTMit + α12QRit
+ α13GRWit + α14 CHNit + εit
ضرایب

متغیرها

خطا

افشای اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها 0/334546 -1/228379

آماره T

احتمال

3/671779

0/0003

اندازه شرکت

0/019885 0/401584

20/19515

0/0000

اندازهی مؤسسهي حسابرسی

0/150319 0/262635

1/747184

0/0816

بزرگترین درصد سهام

-2/991731 0/211620 -0/031685

0/0030

پیچیدگی حسابرسی

0/115220 0/526236

4/567222

0/0000

جریان نقدی شرکت

0/467040 0/675731

1/446838

اهرم مالی

0/325845 -1/100977

بازده دارایی

0/46486 -0/633706

زیان شرکت

3/378837
-1/276383

-2/991731 0/200317 -0/599294

0/0008
0/2028
0/0030

نسبت حسابهای دریافتنی وموجودی کاال به فروش -7/059229 0/175472 -1/238698

0/0000

-4/340696 0/242557 -1/052868

0/0000

-4/884228 0/078427 -0/383054

0/0000

-0/694727 0/018454 0/012821

0/4877

نسبت ارزش دفتری به ارزش روز

نسبت داراییهای جاری به بدهیهای جاری

-6/263527 0/108868 -0/681899

تغییر حسابرس

-1/944515 0/134657 0/261843

نرخ رشد فروش

ضریب

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

دوربین واتسون

0/426595
0/421625
2/326126

آماره F

احتمال

0/1489
0/0000
0/0527
51/97088
0/00000

 -9نتیجهگیری
فرضیهی اول
همانگونه که در جدول  7نشان داده شد ،سطح معناداری افشای اطالعات عملکرد مسئولیت
اجتماعی شرکتها بر بودجهی کار حسابرسی اثر ميگذارد .با توجه به اين که ضريب متغیر نیز
منفی بهدست آمده است نشان میدهد که افشای اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها
بر بودجهی کار حسابرسی شرکتها اثر منفی ،غیرمستقیم و معناداری دارد .بنابراین بهبود افشای
مسئولیت اجتماعی ،تأثیر کاهشی بر روی بودجهی کار حسابرسی شرکتها داشته و همینطور
هم بالعکس ،پایین بودن امتیاز مسئولیت اجتماعی باعث افزایش بودجهی کار حسابرسی میشود.
این نتایج بدین معناست که حسابرسان نسبت به معیار عملکرد اجتماعی شرکتها و میزان افشای
آن ،حساسیت دارند و در قضاوت آنان این معیار بی تأثیر نمیباشد .این دلیل بر این نیست که
پژوهشهای حسابرسی حرف های
سال اول | شماره سوم | تابستان 1400

محمد محمودی
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حسابرسان کار حسابرسی خود را کنار بگذارند .در هرصورت حسابرسان فرآیندهای مربوط به
حسابرسی را باید به عمل آورند .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش کیم و جانگ ( )2020همسو
میباشد .نتایج پژوهش حاکی از آن بود که ارتباط منفی و معناداری بین افشای اطالعات عملکرد
اجتماعی شرکتها و بودجه کار حسابرسی وجود دارد .همچنین نتایج این فرضیه با نتایج بهدست
آمده از پژوهش درخشانمهر و همکاران ( )1399و جامعی و نجفی ( )1398غیرهمسو میباشد.
آنان در پژوهش خود تأثیر مستقیم مسئولیتهای اجتماعی بر عملکرد حسابرسان را یافتند.
فرضیهی دوم
همانگونه که در جدول  8نشان داده شد ،سطح معناداری افشای اطالعات عملکرد مسئولیت
اجتماعی شرکتها برروی ارزش شرکت بیشتر از  5درصد بوده و اين موضوع بدان معني است که
افشای اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها برروی ارزش شرکت اثر نميگذارد و تأثیر
شاخص مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت معنادار بهدست نیامد .بنابراین افزایش فعالیتهای
اجتماعی شرکت و توسعهی عملکرد اجتماعی نمیتواند معیارهای اقتصادی و حسابداری شرکت
را تحت تأثیر قرار دهد و بر ارزش شرکت تأثیر گذارد .میتوان این چنین بیان نمود که صاحبان
سهام شرکت نمیتوانند با ایجاد فشار به منظور عملکرد اجتماعی شرکتی باال ،به ارزشهای بیشتر
اقتصادی و حسابداری دست یابند گرچه نمیتوان روابط معنادار مسئولیت اجتماعی و ارزش بازار
شرکت را نادیده انگاشت ولی نمیتوان ادعا نمود که شرکتهایی که مسئولیت اجتماعی باالتری
دارند سوددهی باالتری نیز دارند .نتایج آزمون فرضیهی دوم با نتایج پژوهش یونس بادآور نهندی
و همکاران ( )1393همسو میباشد .یافتههای آنان حاکی از آن بود که هيچ ارتباط معناداري بين
مسئوليتپذيري اجتماعي شركتها و ارزش شركت آنها وجود ندارد .هم چنین نتایج این فرضیه
با نتایج پژوهش سالوسکی و همکاران ( )2014همسو میباشد .آنان در پژوهشی تحت عنوان
رابطهی بین مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت سود نتیجهگیري نمودند که بین کیفیت سود
و مسئولیت اجتماعی شرکت رابطه منفی و معناداري وجود دارد .همچنین یافتههای حاصل از
این فرضیه با نتایج بهدست آمده از پژوهش صابری و قیصری ( )1393و حساس یگانه و همکاران
( )1399غیرهمسو میباشد.
فرضیهی سوم
همانگونه که در جداول  9و  10نشان داده شد ،سطح معناداری تأثیر بند تأکید بر مطالب خاص
بر ارتباط بین افشای اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها و بودجه کار حسابرسی کمتر
از  5درصد بوده و اين موضوع بدان معني است که بند تأکید بر مطالب خاص بر ارتباط بین افشای
عملکرد اجتماعی شرکتی و بودجهی کار حسابرسی اثر ميگذارد .هم چنین نتایج بهدست آمده
از آزمون فرضیهی اول ،براین اساس بود که افشای اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها
بر بودجهی کار حسابرسی تأثیر میگذارد ولی به این موضوع نیز باید دقت داشت که افشای
پژوهشهای حسابرسی حرف های
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اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها باال ناشی از انگیزههای فرصتطلبانه است یا ناشی
از عملکرد اخالق مدارانهی مدیریت؟ با توجه به اين که آزمون فرضیهی سوم برای شرکتهایی
که دارای بند تأکید بر مطالب خاص هستند و شرکتهایی که بدون بند تأکید بر مطالب خاص
هستند به طور جداگانه انجام شد و نتایج نشاندهندهی وجود ارتباط معنادار میباشد .این یافتهها
نشان میدهد که استنباط حسابرسان از افشای اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتها
متفاوت میباشد و میتواند بند تأکید بر مطالب خاص بر نتیجهگیری حسابرسان تأثیر بگذارد.
حسابرسان برای نشان دادن ریسکهای اساسی یک شرکت از بند تأکید بر مطالب خاص استفاده
میکنند بنابراین ،حسابرسان ممکن است انگیزههای مسئولیت اجتماعی را بر اساس بندهای
تأکید بر مطالب خاص شناسایی کنند و آنان براساس این بند متوجه انگیزههای فرصتطلبانهی
یک شرکت به منظور پراکنده نمودن اذهان استفادهکنندگان بهوسیلهی افشای اطالعات عملکرد
مسئولیت اجتماعی شرکتها باال میشوند .در مجموع ،نتایج در جداول  8و  9نشان میدهد که
حسابرسان ریسک حسابرسی مربوط به مسئولیت اجتماعی را با توجه به ریسک احتمالی (بالقوه)
به طور متفاوت ارزیابی میکنند و بند تأکید بر مطالب خاص میتواند یک شاخص از انگیزهی
فرصت طلبانه از مسئولیت اجتماعی باشد .نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش کیم و جانگ ()2020
همسو میباشد .آنان در پژوهش خود دریافتند که بندهای تأکید بر مطالب خاص میتواند برای
شناسایی و تشخیص انگیزههای افشای عملکرد اجتماعی مفید واقع شود و استفادهکنندگان باید
در تفسیر و نتیجهگیری خود از بندهای تأکید بر مطالب خاص دقت کافی را به عمل آورند.
به طورخالصه ،نتایج پژوهش حاضر ،تأییدکنندهی ارتباط منفی بین افشای عملکرد اجتماعی
و بودجه کار حسابرسی است و هم چنین یافتهها نشان میدهد که افشای عملکرد اجتماعی باال
نتیجهی مسئولیت اجتماعی اخالقی در پژوهش حاضر است .زیرا فقط از شدت ارتباط منفی
بین افشای عملکرد اجتماعی و بودجهی کار حسابرسی (در شرکتهای دارای بند تأکید بر
مطالب خاص) تقلیل یافته است .بنابراین نشاندهندهی افشای عملکرد اجتماعی اخالقی مدیریت
میباشد .درمطالعات پیشین ،از حقالزحمهی حسابرسی برای شناسایی انگیزههای مربوط به
افشای عملکرد اجتماعی (فرصتطلبانه یا اخالق مدارانه) استفاده شده است اما از آنجا که
حقالزحمهی حسابرسی منعکسکنندهی صرف ریسک وهمچنین رفتار حسابرسان و یا تالش
به پاسخگویی حسابرسان به ریسک حسابرسی است ولی این برای حسابرسان به منظور ارزیابی
افشای عملکرد اجتماعی کافی نیست (کری و همکاران .)2017 ،اولین یافتهی این پژوهش
موارد بیشتری را نشان میدهد .شواهد تجربی در مورد رابطهی بین افشای عملکرد اجتماعی و
فعالیتهای اخالقی مسئولیت اجتماعی نشان میدهد که حسابرسان بهطور متوسطشرکتها را
با افشای عملکرد اجتماعی باال (اخالق مدارانه) ارزیابی میکنند .همچنین نتایج پژوهش حاضر
برروی نقش گزارشات حسابرسی به عنوان یک شاخصی جهت شناسایی انگیزههای مسئولیت
اجتماعی تأکید دارد و داللت براین موضوع دارد که حسابرسان اطالعات محرمانه و رفتار اخالقی
مدیران در شرکتهای افشای عملکرد اجتماعی باال را به طور جداگانه برای شرکتهای دارای بند
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تأکید بر مطالب خاص و شرکتهای بدون بند ،مورد تفسیر و بررسی قرار میدهند و در نتیجه
در شرکتهایی که احتمال ریسک در آنها وجود دارد اعمال فعالیتهای اخالقی افشای عملکرد
اجتماعی بعید است .این مطالعه ممکن است داللت کند که حسابرس ،بهطور صحیح و مستقل
افشای عملکرد اجتماعی شرکتها را ارزیابی میکند .این موضوع اهمیت استقالل و توانایی
حسابرس میباشد .مدیران تمایل ندارند که گزارش حسابرسی آنها شامل بندهای تأکید بر
مطالب خاص باشد و درصورت امکان از این بندها جلوگیری میکنند .بنابراین ،وجود بند تأکید بر
مطالب خاص در گزارشهای حسابرسی ممکن است نشان دهد که حسابرسان حسابرسی را انجام
و گزارشهای حسابرسی را بهطور مستقل ارائه میدهند .بدین ترتیب که حسابرسان ،که نقش
نظارتی را به خوبی ایفا میکنند ،افشای عملکرد اجتماعی باالیی را نیز بدون قضاوت خودشان
نمیپذیرند (چن و همکاران.)2016 ،
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