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بررسی نقش تعدیل کنندگی شهرت حسابرس بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی
شرکت و انتخاب حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل کنندگی شهرت حسابرس بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و انتخاب
حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای  1391تا  1397است .با استفاده از روش
حذف سیستماتیک در مجموع  168شرکت( 1176سال – شرکت) جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه
انتخاب شد .در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرمافزار ایویوز  10جهت پیادهسازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده
است .نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و انتخاب حسابرس رابطه معناداری وجود
دارد .شهرت حسابرس بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و انتخاب حسابرس تاثیر معناداری دارد.
واژههای کلیدی :شهرت حسابرس ،مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ،انتخاب حسابرس،کیفیت حسابرسی
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مقدمه
امروزه مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها از یک موضوع حاشیه ای و کم خور توجه در حوزه ی
حسابداری و مدیریت به یکی از رایج ترین موضوعات در محافل علمی و دنیای تجارت تبدیل شده
است(قادرزاده و همکاران .)1396،مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت موضوعی است که مورد توجه
ذینفعان قرار می گیرد که یکی از عوامل اثر گذار بر شهرت شرکت است.انتخاب حسابرس نیز با شهرت
شرکت مرتبط است به همین دلیل است که همواره محققان به دنبال یافتن پاسخ این پرسش هستند که
چرا صاحبکار از بین موسسات مختلف حسابرسی ،یک موسسه خاص حسابرسی را بعنوان حسابرس خود
انتخاب نموده است(بنی مهد و جعفری معافی.)1392،بومن و هایر()1976مسئولیت پذیری شرکت را در
حالت کلی به عنوان نگرانی برای تاثیر همه ی فعالیت های شرکت بر سالمت کل جامعه تعریف کردند.
شرکتهایی با شهرت بیشتر بر پاسخگویی،اعتبار و امانت داری تاکید می کنند و از انگیزه ی بیشتری
برخوردارند تا از شهرت خود حفاظت کنند و در نتیجه نسبت به سایر شرکتها رفتار متفاوتی دارند.به طور
خالصه شرکت هایی با شهرت بیشتر به منظور حفظ و عالمت دادن در مورد کیفیت گزارشگری مالی
خود انگیزه دارند حسابرسان با کیفیت بیشتر را بعنوان حسابرس خود انتخاب کنند(هوانگ و
کانگ.)20181،از طرفی دیگر یکی از عوامل اثر گذار بر کاهش عدم تقارن اطالعاتی ،مسئولیت پذیری
اجتماعی شرکتهاست که طبق پژوهش (چو2وهمکاران)2013،رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عدم تقارن
اطالعاتی مبتنی بر سه مورد است.در پژوهش حاضر سعی شده است رابطه ی میان مسئولیت پذیری
شرکتها و شهرت شرکت مورد بررسی قرار گیرد و انتخاب حسابرس بر روی این رابطه سنجیده
شود.مدیران شرکتهایی با مسئولیت پذیری اجتماعی بیشتر به عنوان ابزاری برای کاهش عدم تقارن
اطالعاتی ،افزایش شهرت شرکت و حفظ ارزشهای اخالقی شرکت از ابزار حسابرس مستقل با شهرت
بیشتر در سطح صنعت نیز در همین راستا استفاده خواهند کرد بنابر این می توان اینگونه بیان کرد
مدیران شرکتهایی که اقدام به افشای بیشتر مسئولیت پذیری اجتماعی می کنند به منظور اینکه قابلیت
اعتماد گزارش خود را برای استفاده کنندگان این گزارش افزایش دهند موسسه حسابرسی را انتخاب
خواهند کرد که از نظر صنعت دارای شهرت بیشتری است(خواجوی و همکاران.)1398،
ضعف حسابرسی باعث می شود کارایی و نظارت بر رفتار فرصت طلبانه ی مدیریت کاهش یابد و این
موضوع می تواند بر رابطه ی اعتبار دهندگان از طریق افزایش تضاد منافع ،افزایش عدم تقارن اطالعاتی
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تاثیر بگذارد و از سوی دیگر ریسک اعتباری شرکت نیز افزایش یابد که همه و همه در هزینه ی بدهی
شرکت متبلور می شود .جدیدترین و چالش برانگیزترین موضوع مدیران امروز چه در عرصه های مدیریت
سازمانهای انتفاعی مانند صنایع تولیدی و خدماتی و چه در عرصه های مدیریت بخش های دولتی حسن
شهرت است.حسن شهرت مفهومی است که کلیه افراد ذینفع شرکت از مزایای آن بر همه ی اجزای
سازمان قابل مشاهده و بررسی است( .حضرتی و همکاران)1397،
مطالب پیش گفته بیانگر آن است که امروزه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت موضوعی است که مورد
توجه ذینفعان قرار می گیرد و یکی از عوامل اثرگذار بر شهرت شرکت است از طرف دیگر فرایند انتخاب
حسابرس نیز با شهرت شرکت مرتبط است .
بنابراین با توجه به اثری که حسابرس شرکت می تواند بر ارزش شرکت داشته باشد و همچنین کمبود
پژوهش های داخلی در این زمینه در این پژوهش به بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت
و انتخاب حسابرس شرکت در بورس اوراق بهادار می پردازیم و نقش شهرت حسابرس را به عنوان عاملی
تعدیل کننده بر این رابطه مورد بررسی قرار خواهیم داد.
 )3اهداف پژوهش
اهداف این تحقیق به شرح زیر می باشد:
.1بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و انتخاب حسابرس
.2بررسی نقش تعدیل گنندگی شهرت حسابرس بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و
انتخاب حسابرس
مبانی نظری
مسئولیت پذیری اجتماعی
اخیراً مسئولیت اجتماعی شرکتها ،توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرده است که می تواند به عنوان
مدیریت تضاد بالقوه منافع بین ذینفعان مختلف در رابطه با مسائل اقتصادی ،زیست محیطی ،اجتماعی و
اخالقی بیان شود .بازارهای سرمایه ی آسیایی در مقایسه با بازارهای غربی به طور نسبی غیرقابل تبدیل به
پول هستند .مسئله سنتی نمایندگی در آسیا کاربرد ندارد زیرا به ندرت جدایی مالکیت از مدیریت وجود دارد
و معموال در شرکتهای سهامی ،مدیرعامل،رئیس هیأت مدیره نیز هست .به عالوه مکانیزم های تنظیم بازار به
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دلیل تمرکز مالکیت نمی تواند به طور شایسته عمل کند .این عوامل موجب شد مسئولیت اجتماعی شرکت
شروع کندی در آسیا داشته باشد )چو و همکاران.)20133،
مسئولیت پذیری اجتماعی می تواند بر کسب و کار تاثیر چشمگیری داشته باشد(.ابزری و یزدان
شناس)1386،روند کنونی جهانی شدن و تقاضای روزافزون ذینفعان از شرکتها برای پذیرش مسئولیت های
اجتماعی ،شرکتها را به درگیر شدن در مسئولیت اجتماعی تشویق می کند.در نتیجه جهانی شدن ،شرکتها در
کشورهای در حال توسعه مایل به حرکت به سوی بازارهای جهانی می باشند .از این رو به منظور مقبولیت در
بازارهای جهانی ،در حال انجام مسئولیت های اجتماعی شان هستند .مسئولیت اجتماعی شرکتها یعنی رویه
های روشن و شفاف کسب و کار ،یعنی روش هایی که مبتنی برارزشهای اخالقی و احترام به کارکنان ،جامعه
و محیط زیست است.مسئولیت پذیری لجتماعی می تواند به عنوان مفهومی در نظر گرفته شود که به موجب
ان سازمانها بر منافع ذی نفعان خود نه فقط از را انطباق با ذینفعان قانونی بلکه با گسترش اختیاری تعهدات
خود برای افزایش ارزش به جامعه تاکید دارند(.باقر پور و همکاران)1393،
مسئولیت اجتماعی شرکتها به این منظور برنامه ریزی می شود که برای جامعه به طور کلی و برای سهام
داران حامل ارزش پایدار باشد .امروزه وظایفی چون برنامه ریزی ،سازماندهی و کنترل ،تنها وظایف مدیران
نیست بلکه پاسخگویی به نیازهای جامعه و خاص شهروندان و مشتریان داخلی و خارجی سازمانهای آنها از
زمره ی وظایف با اهمیت آنان محسوب می شود.مسئولیت اجتماعی فراتر رفتن از چارچوب حداقل الزامات
قانونی است که سازمان در آن فعالیت دارد(.همان)
مسئولیتهای قانونی،اخالقیو بشر دوستانه به همان اندازه مسئولیت اقتصادی برای کسب و کار اهمیت
دارد(.حساس یگانه،برزگر)1393،
مسئولیت اجتماعی شرکتها به ارائه روشهایی می پردازد که سازمانها در فضای کسب و کار خود به آن عمل
می کنند و پاسخگوی توقعات جامعه ،انتظارات تجاری ،قانونی واخالقی اجتماعی آنان هستند .سازمانها
مسئولیتهای بزرگی در زمینه اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی در مقابل کارکنان ،سهامداران ،مشتریان،
دولت ،تأمین کنندگان و تمامی ذینفعان خود برعهده دارند .بدون شک ،چنان چه افراد ،گروهها ،سازمانها و
مؤسسات مختلف جامعه ،خود را نسبت به رویدادها ،اتفاقات و بحرانهای مختلف مسئول دانسته و هریک در
حدود مسئولیت و حیطه کاری خویش در حل بحران های فوق تالش نمایند بسیاری از مشکالت کاسته می
شود و جامعه ای سالم و آرام بوجود خواهد آمد .به عبارت دیگر سازمان به هر نحوی که عمل کند عملکردش
۳ Cho.eal
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بر روی جامعه تأثیر می گذارد .بنابراین سازمانها باید به کارهایی دست بزنند که مورد قبول جامعه و منطبق با
ارزش های آن باشد .سازمان هایی که نتوانند خود را با این مهم تطبیق دهند ،در عرصه عمل موفق نخواهد
بود .به تعبیر بهتر سازمان ها برای آنکه بتوانند جایگاه خود را در جامعه حفظ نموده یا بهبود بخشند ،به
نحوی که باعث ادامه ی بقای آنها و موفقیت شان در کار شود ،الزم است برای مسئولیت اجتماعی اهمیت
ویژه ای قائل شوند (محفوظی و همکاران .)1396،با توجه به بررسی های صورت گرفته در بورس اوراق بهادار
تهران موانع به کارگیری گزارش گری مسئولیت های اجتماعی شرکتها در ایران به ترتیب اهمیت موارد زیر
است:
 -1محدود بودن زیرساخت های الکترونیکی که شرکتها برای این گزارشگری به آن احتیاج دارند
 -2نبود الزامات قانونی برای گزارشگری مسئولیت های اجتماعی
 -3عدم احساس نیاز جامعه به این گزارش ها
 -4عدم اطمینان مدیران نسبت به منافع حاصل از این گزارشگری (لطیفیان و همکاران)1392،

مزایا و اثرات گزارشگری اجتماعی
شرکت با مدیریت کارا و اثربخش مسئولیت های اجتماعی خود ،می تواند مزایا و منافع متعددی کسب نماید.
این مزایا می تواند شامل بهبود مزیت رقابتی و افزایش شهرت شرکت ،مدیریت ریسک اثربخش تر ،بهبود
عملکرد و افزایش ارزش شرکت ،کاهش هزینه ی سرمایه ،کاهش هزینه های عملیاتی ،محدود کردن دعاوی
حقوقی و غیره باشد(چو وهمکاران .)2013،در ادامه برخی از مزایا و اثرات افشای مسئولیت های اجتماعی
تشریح شده است.
بهبود مزیت رقابتی و افزایش اعتبار و شهرت شرکت
توجه به مسئولیت اجتماعی و افشای اطالعات مربوطه اثر مهمی بر تولید و توزیع محصوالت و خدمات رقابتی
دارد و نوعی بیمه و تضمین برای برند تجاری شرکت است .مسئولیت اجتماعی شرکتها ابزاری است که
سازمانها را قادر می سازد تا به تحلیل و بررسی محیط کلی تجاری بپردازند و راهبردهای سازمانی مناسبی
تدوین کنند تا عالوه بر محافظت از شرکت و دارایی های آن ،نوعی مزیت رقابتی نیز پدید آورند یکی از جنبه
های مهم ایجاد تمایز میان شرکتها و ایجادکننده ی بالقوه ی مزایای رقابتی میان شرکتها ،شهرت
است.براساس تحقیق باقرپور و همکاران( )1389محققان در زمینه های بازاریابی ،روابط عمومی ،و ارتباطات،
نشان داده اند که شهرت شرکت یکی از عوامل اصلی در افزایش میزان فروش محصوالت و خدمات شرکت
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است .کارکنان اداری و اجرایی و همچنین ذینفعان داخلی و خارجی ،از شهرت شرکت برای ارزیابی و تبادل
درك شان نسبت به شرکت و واحد تجاری استفاده می کنند .بنابراین شهرت خوب می تواند به نتایج بهتری
برای شرکت بینجامد .ایفای مسئولیت های اجتماعی و گزارش آن در افزایش این شهرت کمک می کند و در
نتیجه مزایای رقابتی برای شرکت ایجاد می کند .از جمله سایر محصوالت و خدمات رقابتی ایجاد شده در اثر
افشای مسئولیت های اجتماعی ممکن است محصوالت باکیفیت و بادوام ،تحویل محصوالت در سریع ترین
زمان ممکن و با حداقل هزینه ،تأکید بر شئونات انسانی ،رضایت شغلی و وفاداری بلندمدت و دوطرفه میان
سازمان و تمامی ذینفعان به خصوص کارکنانش باشد .در نتیجه مسئولیت های اجتماعی شرکتها طیف
وسیعی از فعالیت های سازمانی ،شامل تولیدی و خدماتی را تحت تأثیر قرار می دهد که در نهایت می تواند
باعث بهبود مزیت رقابتی آن گردند.
مدیریت ریسک اثربخش تر
افشای مسئولیت اجتماعی به مدیریت ریسک اثربخش تر می انجامد که به شرکتها کمک می کند تا زیان
های قابل اجتناب را کاهش داده ،موضوعات جدید را شناسایی و از موقعیت های مناسب برای دستیابی به
مزایای رقابتی استفاده کند.شرکت هایی که عملکرد اجتماعی خوبی دارند سطح باالی شفافیت در اطالعات
ان ها باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتی بین شرکت و سرمایه گذاران می شود و این خود باعث کاهش
ریسک می گردد(.حاجیها و سر افراز)1393،
اکثر شرکتها از آن رو اقدام به فعالیت در جهت مسئولیت های اجتماعی می کنند که عقیده دارند این فعالیت
ها سودهایی را برای شرکت به همراه داشته و یا خواهد داشت .با افزایش آگاهی زیست محیطی و در نتیجه
افزایش انتظارات از شرکتها ،خطرات قانونی و اقتصادی بالقوه ای وجود خواهد داشت که بازار سرمایه پاسخ
گوی آن هاست  .حرکتی که متعهد به ایفای مسئولیت های اجتماعی خود است ،به صورت داوطلبانه درگیر
فعالیت های پرهزینه ای در جهت کاهش اثرات منفی فعالیت های خود بر جامعه شده و سپس ،صرفاً با این
هدف که خود را از سایر شرکتهای مشابه متمایز کند و از این طریق ارزش بازار خود را افزایش دهد ،در بازار
کاال و بازار سرمایه واقعیت عمل خود را) فعالیت های کنترل و جلوگیری از اثرات زیست محیطی (افشا خواهد
کرد(همان) و سرمایه گذاران اکثراً به دنبال بیشینه کردن بازده ممکن برحسب سود سرمایه و سود تقسیمی
بوده ولی ،افزایش نگرانی عمومی در خصوص اثرات اجتماعی و زیست محیطی فعالیت های شرکت شرایطی
ایجاد می کند که در آن دو عامل ضروری جدید در تصمیم گیری های سرمایه گذاری وارد شده است .اولین
مورد تحریم های سخت گیرانه در برابر انواع خاصی از فعالیت های شرکتها به دلیل نگرانی عمومی در مورد

6

فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری
سال دوم ،شماره  ،6پاییز 1399

عوارض جانبی آن ها است .مورد دوم افزایش تعداد سرمایه گذاران اخالق گرا است که بر این باورند باید از
سرمایه گذاری در گروه های خاصی از شرکتها که باعث آسیب های اجتماعی و یا خسارت های زیست
محیطی می شود ،اجتناب کرد)خواجوی  .)1398،بنابراین ایفای مسئولیت های اجتماعی نه تنها باعث کاهش
خطرات احتمالی) به عنوان مثال دعاوی حقوقی( برای شرکتها شده ،بلکه باعث جذب سرمایه گذاران بیشتر و
در نهایت افزایش ارزش آن می شود.
کاهش هزینه ی سرمایه
اکثر تحقیقات قبلی در زمینه ی رابطه ی میان افشا و هزینه ی سرمایه ،بیش تر بر افشای مالی تمرکز داشته
اند که نظر می رسد که توافق عمومی بر این باشد که رابطه ای منفی بین کیفیت افشای مالی و هزینه ی
سرمایه وجود دارد .افشای بیش تر ،آگاهی سرمایه گذاران را از موجودیت شرکت افزایش داده و هزینه های
سرمایه را کاهش می دهد.افشای بهتر آگاهی سرمایه گذاران را از موجودیت شرکت افزایش داده و باعث
افزایش تعداد سرمایه گذاران ،تسهیم ریسک و کاهش هزینه ی سرمایه ی شرکا می شود .سرمایه گذاران آگاه
از موضوعات اجتماعی ،حاضر به پرداخت مبالغ بیش تری برای اوراق بهادار شرکتهایی هستند که به مسئولیت
های اجتماعی خود عمل می کنند .افشای اطالعات مربوط به مسئولیت های اجتماعی باعث کاهش عدم
تقارن اطالعاتی و عدم اطمینان مربوط به عوامل مؤثر بر ارزش شده  ،که به نوبه خود هزینه ی سرمایه را
کاهش می دهد(.باقر پور و همکاران)1389،
افشاء
در حالت کلی افشاء به معنای انعکاس اطالعات است .افشاء دربرگیرنده اطالعاتی است که برای سرمایه گذاری
معمولی ،مفید واقع شود و موجب گمراهی خواننده نگردد .به صوری آشکارتر ،اصل افشاء بدین معنی است که
هیچ اطالعات مهم مورد توجه و عالقه سرمایه گذار معمولی نباید حذف و یا پنهان شود .افشاء بعنوان یکی از
اصول حسابداری مطرح است و براساس این اصل ،باید کلیه اطالعات مربوط به فعالیتهای شرکت به نحو
مناسب و به موقع در اختیار گروههای مختلف استفاده کننده قرار گیرد .در واقع هدف اصلی از افشاء عبارت
است از کمک به استفاده کنندگان در تصمیم گیری مربوط به سرمایه گذاری ،تغییر وضعیت مالی شرکتها،
ارزیابی عملکرد مدیریت ،پیش بینی جریانات وجوه نقد آتی ،در این راستا باید کلیه واقعیت های با اهمیت
واحد اقتصادی به گونه ای مناسب و کامل افشاء شوند ،امکان اتخاذ تصمیم فراهم گردد و از سردرگمی
جلوگیری به عمل آورد .افشاء باید از طریق گزارشهای قانونی شامل صورتهای مالی اساسی که حاوی تمامی
اطالعات با اهمیت ،مربوط و به موقع باشد و این اطالعات به گونه ای قابل فهم و حتی االمکان کامل ارائه
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گردد؛ تا امکان اتخاذ تصمیم های آگاهانه را برای استفاده کنندگان فراهم سازد .افشاء حسابداری نقش مهمی
در تصمیم گیری های شرکت و اشخاص بازی می کند .مخصوصا کاربرد بنیادی اطالعات حسابداری ،کمک به
سرمایه گذاران است ،تا تصمیم مؤثری دربازه ی پرتفوی سرمایه گذاریشان بگیرند(فروغی.)1387،
شهرت حسابرس و انتخاب حسابرس
اندازه موسسات حسابرسی کننده  ،قدمت و نام تجاری موسسات نمونه ای از معیارهای متمایزکننده کیفی
موسسات حسابرسی و شهرت آنها می باشد .یعنی موسسات بزرگتر و همچنین موسساتی که دارای نام
تجاری مشهورتری نسبت به موسسات دیگر هستند دارای کیفیت کاری باالتری هستند(.دی انجلو)1986،
ضعف حسابرسی باعث می شود کارایی و نظارت بر رفتار فرصت طلبانه مدیریت کاهش یابد و این موضوع می
تواند بر رابطه اعتبار دهندگان از طریق افزایش تضاد منافع ،افزایش عدم تقارن اطالعاتی تاثیر بگذارد و از
سوی دیگر ریسک اعتباری شرکت نیز افزایش یابد که همه و همه در هزینه بدهی شرکت متبلور می شود.
افزایش این مراقبتها ً احتماال موجب کنترل بهتر قدرت اختیاری مدیران و همچنین فرصت طلبی آنها در
انتقال ثروت به زیان اعتبار دهندگان می شود و این به نوبه خود موجب کاهش ریسک اعتبار دهندگان و
هزینه بدهی می شود .پس به این ترتیب می توان گفت که کیفیت حسابرسی)شهرت باال( با هزینه بدهی
شرکت ها و همچنین با ریسک اعتبار دهندگان رابطه معکوس دارد.شهرت حسابرس اعتبار اطالعات صورت
های مالی را افزایش داده و در نتیجه نظارت و مراقبت حرفه ای حسابرس کیفیت اطالعات صورت های مالی
افزایش مییابد .مهمترین شاخص اندازه گیری شهرت حسابرس اندازه حسابرس )نام تجاری(است که این دو
با هم رابطه مستقیم دارند.طوری که هر چه اندازه حسابرس بزرگتر باشد کیفیت حسابرسی هم باالتر خواهد
بود(نیکومرام و همکاران.)1392،
اسکینر و اسرینیواسان( )20124دریافتند که شهرت (اعتبار) حسابرس در یک اقتصاد مهم است که در آن داد
و ستد حسابرسان را با انگیزه برای درنظر گرفتن کیفیت ارائه نمی دهد .به طور مشخص ،محققان دریافتند
که تقریبا یک چهارم از مشتریان ،هنگامی که میزان مشکالت کیفیت حسابرسی شان آشکار شد ،اخراج
شدند ،اما پیش از آنکه مشخص شود که این اتفاق رخ خواهد داد ،از شرکت اخراج شدند .در مقایسه با ژاپن
حسابرسان چینی مسئولیت قانونی کمتری دارند .اگر چه شرکت های حسابرسی در معرض دعوی احتمالی
برای بدرفتاری با گزارش مالی هستند ،اما به احتمال زیاد سرمایه گذاران تقاضای آن را ندارند .نگرانی های

Skinner and Srinivasan
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اصلی برای حسابرسان در چین مجازات اداری توسط نهادهای نظارتی هستند گرچه مجازات ها معموال جزئی
هستند .عالوه بر این ،رتبه شرکت حسابرسی ارائه شده می تواند شهرت حسابرس را تا حدی جذب کند.
پیشینه داخلی
خواجوی و همکارن ( )1398در پزوهشی با عنوان رابطه ی بین مسئولیت پذیری اجتماعی و انتخاب
حسابرس با تاکید بر شهرت حسابرس شرکت به بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و
انتخاب حسابرس شرکت به عنوان دو عامل اثر گذار بر شهرت شرکت طی دوره ی زمانی
1388تا1395پرداخته اند یافته های پژوهش نشان می دهد که مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت با انتخاب
حسابرس مبتنی بر شهرت وی در سطح صنعت دارای رابطه ی مثبت و معنی دار است.
نمازی و مقیمی()1397در پژوهشی با عنوان تاثیر نوآوری و نقش تعدیلی مسئولیت پذیری اجتماعی بر
عملکرد مالی شرکت ها در صنایع مختلف،رابطه ی بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و عملکرد مالی
شرکت را در دوره ی زمانی 1386تا1395مورد ارزیابی قرار داده اند نتایج این پژوهش بیانگر این است که با
افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی عملکرد شرکت ها به مراتب بهبود پیدا می کند.
محفوظی و همکاران( )1396در پژوهشی با عنوان" بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر حساسیت
سرمایه گذاری به جریان نقدی "به بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر حساسیت سرمایه گذاری به
جریان نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد که
در دوره ی زمانی مورد بررسی بین متغیر مسئولیت اجتماعی و حساسیت سرمایه گذاری به جریانات نقدی
رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
مران جوری و علی خانی ( )1393در پژوهشی با عنوان افشای مسئولیتهای اجتماعی و راهبری شرکت ،به
بررسی رابطه بین مسئولیتهای اجتماعی و راهبری شرکتی در دوره ی زمانی 1385تا1390پرداختند نتایج
نشان می دهد بین اندازه ی شرکت با سطح افشای اطالعات زیست محیطی و اجتماعی رابطه مثبت و معنا
داری مشاهده می شوداین در حالی است که بین سطح افشای اطالعات زیست محیطی و اجتماعی و سرمایه
گذاران نهادی و مدیران غیر موظف رابطه ی معناداری مشاهده نمی شود.
نمازی و سعیدی ()1393در پژوهشی با عنوان رابطه ی بین ویژگی های هیئت مدیره و انتخاب حسابرس در
به بررسی رابطه بین ویژگی های هیئت مدیره و انتخاب حسابرس در دوره ی زمانی
1384تا1389پرداختنددر این پژوهش درصد اعضای غیر موظف نسبت به کل اعضای هیئت مدیره ،باالترین
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مدرك تحصیلی اعضای هیئت مدیره،یکسانی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و همچنین تغییر در اعضای
هیئت مدیره به عنوان ویژگی های هیئت مدیره در نظر گرفته شده است نتایج نشان داد که از بین ویژگی
های ذکر شده تنها مدرك اعضای هیئت مدیره با انتخاب حسابرس رابطه ی معناداری دارد.
پیشینه خارجی
کیم 5و همکاران( )2018در پژوهشی با عنوان" نقش میانجیگیری خودشیفتگی مدیران بر رابطه بین اجتناب
از عدم اطمینان و مسئولیت پذیری شرکت" تاثیر تعدیل کنندگی خودشیفتگی مدیران بر رابطه بین اجتناب
از عدم اطمینان و مسئولیت پذیری شرکت را مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که بین اجتناب از عدم
اطمینان و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود
دارد .همچنین اینکه خودشیفتگی مدیر عامل رابطه بین اجتناب از عدم اطمینان و مسئولیت پذیری
اجتماعی را میانجیگری می کند.
لی و ما( )20186در پژوهشی با عنوان" بررسی تاثیر هزینه های حسابرسی بر تحریفات حسابداری شواهدی
از نقش شهرت حسابرس" نشان دادند که هزینه های حسابرسی باالتر می تواند تالش حسابرسی را حتی در
یک محدوده ای که دادرسی در آن نقش اساسی بازی می کندرا نمایان سازد .رابطه منفی بین تحریفات و
هزینه های حسابرسی ضعیف است زیرا اعتبار حسابرس کاهش می یابد.
هوانگ و کانگ( )20187در پژوهشی به بررسی چگونگی اثر شهرت شرکت بر انتخاب حسابرس پرداختند
نتایج نشان می دهد که شرکتهایی با شهرت باالتر بیشتر تمایل به انتخاب حسابرسان با کیفیت باالتر دارند.
پوچتامارتینز8و همکاران ( )2018در پژوهشی این موضوع را بررسی کردند که چگونه شرکت های حسابرسی
بزرگ و هزینه های حسابرسی و غیر حسابرسی بر سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت اثر گذار
هستند نتایج پژوهش نشان می دهد که موسسات حسابرسی بزرگ با سطح افشای مسئولیت پذیری
اجتماعی شرکت مرتبط هستند و این می تواند منجر به کاهش عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران و ذینفعان
شود.
٥Kim
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روش شناسی
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .در این
پژوهش برای این که نمونه آماری یک نماینده مناسب از جامعه آماری موردنظر باشد ،از روش حذف
سیستماتیک استفاده شده است

513

تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان سال 97
معیارها:
تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی  91-97در بورس فعال نبوده اند

()185

تعداد شرکت هایی بعد از سال  91در بورس پذیرفته شده اند

()53

تعداد شرکت هایی که جزهلدینگ ،سرمایه گذاری ها،واسطه گری های مالی ،بانکها و یا لیزینگ هابوده اند

()50

تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی تحقیق تغییر سال مالی داده و یا سال مالی آن منتهی به پایان اسفند نمی باشد

()52

تعداد شرکت هاییکه در قلمرو زمانی تحقیق اطالعات مورد آن ها در دسترس نمی باشد

() 5
168

تعداد شرکت های نمونه

بعد از مدنظر قرار دادن کلیه معیارهای باال ،تعداد  168شرکت به عنوان جامعه غربالگری شده باقیمانده
است .که همه آن ها به عنوان نمونه انتخاب شده اند .از این رو مشاهدات ما طی بازه زمانی  1391لغایت
 1397به  1176سال  -شرکت( 7سال × 168شرکت) می رسد.
در این پژوهش برای بررسی فرضیه ها از مدل های زیر استفاده خواهد شد:
آزمون فرضیه 1

مدل آزمون فرضیه 2
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متغیرهای پژوهش
متغیر مستقل:
مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت(:)CSR
متغیر مستقل پژوهش حاضر ،مسئولیت پذیری اجتماعی می باشد که با توجه به معیارهایی که مؤسسه
آمریکایی معروف به  KLDکه هرسال سازمان را بر اساس معیارهای اجتماعی و زیست محیطی رتبه بندی
می کند ،اندازه گیری شده است .مسئولیت پذیری اجتماعی در این پژوهش دارای چهار بعد می باشد ،هر
بعد آن دارای نقاط قوت و ضعف مخصوص به خود می باشد .با تفاضل نقاط قوت از نقاط ضعف مربوطه
نمره آن بعد بدست می آید .درنهایت با جمع تمام ابعاد فوق یک نمره کلی برای مسئولیت پذیری
اجتماعی بدست خواهد آمد .الزم به ذکر است که در صورت وجود هر نقطه ضعف یا نقطه قوت مربوطه،
عدد یک و در صورت نبود آن ها عدد صفر در نظر گرفته خواهد شد .اطالعات الزم برای این متغیرها در
گزارش هیأت مدیره شرکت ها افشا می شود و در تحقیق حاضر برای معرفی هریک از ابعاد ،با توجه به
ماهیت افشاگری در ایران ،از شاخص های مسئولیت پذیری اجتماعی در ایران و همچنین از گواهی نامه
های  ISO 9001سیستم مدیریت کیفیت ISO 14001 ،مدیریت زیست محیطیOHSAS 18001 ،
استاندارد ایمنی و بهداشت استفاده شده است .بنابراین در این تحقیق صرفاً از مدل  KLDاستفاده نشده
بلکه معیارها مطابق با استاندارد ایران می باشد که همان طور که بیشتر توضیح داده شد در گزارش هیأت
مدیره افشا می شود .مدل به صورت زیر می باشد:
CSR=CSRCOM+CSREMP+CSRENV+CSRPRO
:CSRنمره مسئولیت پذیری اجتماعی،
 :CSRCOMنمره افشای مشارکت اجتماعی که از تفاضل نقاط قوت و نقاط ضعف خاص خود به صورت
زیر محاسبه می شود:
CSRCOM= Σ Strengths-Σ Concerns
همین طور می توان نمره های ابعاد دیگر مسئولیت پذیری اجتماعی ،همچون) CSREMPنمره افشای
روابط کارکنان( CSRENV )،نمره افشای محیط زیست(CSRPRO )،نمره افشای ویژگی محصوالت (
را از طریق رابطه ذکرشده در باال محاسبه کرد  .پاره ای از نقاط قوت و ضعف ابعاد مسئولیت پذیری
اجتماعی به طور نمونه در جدول ( )1ارائه شده است:
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متغیر وابسته:
انتخاب حسابرس( :)Auditor selectionدرصورتی که حسابرس از سازمان حسابرسی انتخاب شده باشد
عدد 1و در غیر این صورت عدد 0را میگیرد.
متغیر تعدیل کننده:
شهرت حسابرس( :) REPU9این متغیر در صورتی که مؤسسه حسابرسی مشهور باشد یک و در غیر این
صورت صفر در نظر گرفته می شود .برای اینکه موسسه حسابرسی مشهور از حسابرس غیر مشهور تفکیک
شود از تعداد شرکتهای تحت حسابرسی آنها استفاده شده در واقع از روش حجم کار بورسی آنها طبقه
بندی می شوند و در صورتی که موسسه حسابرسی جزو  20موسسه برتر از نظر حجم کار باشد به عنوان
حسابرس مشهور و در غیر این صورت به عنوان حسابرس غیر مشهور در نظر گرفته می شود.
متغیرهای کنترلی:
اظهار نظرحسابرس(:)AO10اگر حسابرس د رمورد صورت های مالی شرکت اظهارنظر مقبول بدهد برابر
 1و در غیر اینصورت برابر  0است.
انداز
ه
شرک
11

ت(

SIZ
:)Eبر
ای
محاسبه اندازه شرکت از طریق لگاریتم طبیعی جمع کل فروش شرکت استفاده می شود.
اهرم مالی(:)LEV12نسبت بدهی ها به دارایی ها معرف اهرم مالی شرکت بوده و نشان دهنده میزان
تأمین مالی بلند مدت برون شرکتی واحد تجاری است .در این مطالعه ،این نسبت از طریق تقسیم بدهی ها
به مجمع کل دارایی ها بدست می آید.
auditor reputation
Auditor opinion

۱۰

Firm Size

۱۱

Financial Leverage
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جریان نقدی عملیاتی( :)CFO13که برابر است با:
سودخالص +هزینه های غیر نقدی +سرمایه در گردش
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری(:)MTB14نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری از تقسیم حاصلضرب
قیمت پایانی سهام در تعداد سهام منتشر شده در دست سهامداران به ارزش دفتری جمع کل حقوق صاحبان
سهام شرکت بدست می آید.
رشد فروش( :)GROWTH15رشد فروش شرکت است.
ضرر وزیان16شرکت( :)LOSSاگر شرکت درسال قبل ضرر و زیان داشته عدد 1و در غیر این صورت عدد
0را می گیرد.
تجدید ارائه صورت های مالی( :)Rest17اگر شرکت سود ساالنه را تجدید ارائه کند برابر  1و در غیر این
صورت برابر 0است
تخصص مالی کمیته حسابرسی(:)CFEدر این پژوهش برای سنجش تخصص مالی کمیته حسابرسی از
نسبت اعضای کمیته حسابرسی دارای تخصص مالی و حسابداری به تعداد کل اعضای کمیته حسابرسی
شرکت استفاده شده است.
اندازه کمیته حسابرسی( :)ACsizeاندازه کمیته حسابرسی بیانگر تعداد کل اعضای کمیته حسابرسی
است که می تواند تأثیر سازنده ای بر کمیته حسابرسی داشته باشد .کمیته های حسابرسی بزرگ شامل
اعضایی با تخصص های متنوع به صورت مؤثرتری بر شیوه های گزارشگری مالی نظارت دارند.
استقالل کمیته حسابرسی( :)ACINDدر پژوهش حاضر برای سنجش استقالل کمیته حسابرسی از
نسبت اعضای مستقل کمیته به تعداد کل اعضای کمیته حسابرسی استفاده شده است.
آزمونهای آماری

۱۳

Operating cash flow
Market value to book value

۱٤

Sales growth

۱٥

LOSS

۱٦

Restatement of Financial Statements
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در این تحقیق از تحلیل رگرسیونی چند متغیره و لجستیک برای آزمون فرضیهها استفادهشده است.
آزمونهای آماری الزم و نوع آماره استفادهشده جهت تحلیل رگرسیون چند متغیره و رگرسیون لجستیک در
جدول شماره ( )4-1آورده شده است.

جدول ( :)4-1آزمونهای آماری پژوهش

نوع آزمون استفادهشده

نوع آماره استفاده شده

آزمون هم خطی

ضریب همبستگی

معنادار بودن مدل رگرسیون لجستیک

LR

آزمون معنادار بودن ضرایب مدل لجستیک

آماره Z

نیکویی برازش مدل لجستیک

هاسمر-لمشو

کلیه آزمونهای بیان شده در جدول ( )1متناظر با نوع مدل رگرسیونی جهت آزمون فرضیات پژوهش انجام
میگیرد تا ارتباط میان متغیرهای وابسته و مستقل مشخص گردد.

 3 -4آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
آمار توصیفی تنظیم و طبقهبندی دادهها ،نمایش ترسیمی ،و محاسبه مقادیری از قبیل نما ،میانگین ،میانه و
 ...میباشد که حاکی از مشخصات یکایک اعضای جامعه مورد بحث است .در جدول اطالعات مربوط به
شاخصهای مرکزی (میانگین ،میانه ،بیشینه و کمینه) و پراکندگی دادهها (انحراف معیار ،چولگی و
کشیدگی) ارائهشده است.
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جدول آمار توصیفی متغیرها
مسئولیت

پذیری

استقالل کمیته

اندازه کمیته

تخصص

حسابرسی

حسابرسی

کمیته حسابرسی

حسابرس

0.784014

0.465703

2.039116

0.475255

0.459184

0.666667

3.000000

0.666667

0.000000

6.000000

1.000000

1.000000

0.000000

0.000000
0.498543

شهرت حسابرس

مالی

اظهار

متغیر

انتخاب حسابرس

میانگین

0.227041

0.567059

میانه

0.000000

0.580645

1.000000

ماکسیمم

1.000000

1.648045

1.000000

1.000000

مینیمم

0.000000

0.130793

0.000000

0.000000

0.000000

انحراف معیار

0.419097

0.159923

0.411680

0.371161

1.551444

0.407883

چولگی

1.303159

0.170758

-1.380366

-0.234237

-0.334696

-0.010519

0.163812

کشیدگی

2.698224

4.713842

2.905409

1.533896

1.728661

1.398303

1.026834

تعدادمشاهدات

1176

1176

1176

1176

1176

1176

1176

اجتماعی

متغیر

جریان

نقد

اندازه شرکت

اهرم مالی

رشد فروش

ضرر وزیان

تجدید ارائه

عملیاتی

ارزش

بازار

ارزش دفتری

میانگین

0.116225

13.91784

0.615461

0.201989

0.119898

0.717687

2.505504

میانه

0.100666

13.77544

0.610625

0.149100

0.000000

1.000000

2.048671

ماکسیمم

0.642210

19.72257

4.002704

4.651397

1.000000

1.000000

121.5096

مینیمم

-0.460088

8.504513

0.090164

-0.845255

0.000000

0.000000

-53.21793

انحراف معیار

0.129273

1.623595

0.255490

0.415935

0.324980

0.450316

5.857279

چولگی

0.377065

0.552434

3.085744

2.929427

2.340226

-0.967230

8.488613

کشیدگی

4.541446

4.078802

33.75313

23.12684

6.476657

1.935534

201.5999

تعدادمشاهدات

1176

1176

1176

1176

1176

1176

1176
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 4-4عدم هم خطی متغیرها
قبل از برآورد مدل فرضیات الزم است تا عدم وجود هم خطی میان متغیرهای تحقیق آزمون شود .برای
بررسی وجود یا عدم وجود هم خطی میان متغیرهای پژوهش از تحلیل همبستگی پیرسون استفاده شده
است .جدول ضرایب همبستگی پیرسون میان متغیرها را نشان میدهد.

جدول ضرایب همبستگی متغبر ها
7

6

5

4

3

2

1

-0.018

-0.011

-0.0005

0.056

0.284

-0.021

1

.1انتخاب حسابرس

-0.025

0.006

-0.013

-0.059

-0.079

1

-0.021

.2مسئولیت پذیریاجتماعی

0.006

-0.016

-0.021

-0.023

1

-0.079

0.284

.3شهرت حسابرس

0.104

0.778

0.876

1

-0.023

-0.059

0.056

.4استقالل کمیته حسابرسی

0.096

0.808

1

0.876

-0.021

-0.013

-0.0005

.5اندازه کمیته حسابرسی

0.103

1

0.808

0.778

-0.016

0.006

-0.011

.6تخصص مالی کمیته حسابرسی

1

0.103

0.096

0.104

0.006

-0.025

-0.018

.7اظهار نظر حسابرس

14

13

12

11

10

9

8

0.024

0.004

-0.154

0.050

-0.244

0.160

1

.8جریان نقد عملیاتی

-0.045

0.014

-0.104

0.091

0.074

1

0.160

.9اندازه شرکت

-0.028

0.059

0.385

-0.082

1

0.074

-0.244

.10اهرم مالی

-0.003

0.051

0.103

1

-0.082

0.091

0.050

11.رشدفروش

0.028

0.033

1

0.103

0.385

-0.104

-0.154

.12ضرر وزیان

-0.038

1

0.033

0.051

0.059

0.014

0.004

.13تجدید ارائه

1

-0.038

0.028

-0.003

-0.028

-0.045

0.024

.14ارزش بازار به ارزش دفتری
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باتوجه به نتایج جدول مشخص که مقادیر ضریب همبستگی خیلی زیاد یا خیلی کم (نزدیک به  +1و )-1که
نتایج تحلیل رگرسیونی را تحت تأثیر قرار دهد ،وجود ندارد ،در نتیجه هم خطی ای میان متغیرهای مستقل
پژوهش وجود ندارد

تحلیل فرضیه  1پژوهش
مدل رگرسیونی مورد آزمون این فرضیه عبارت است از:
آزمون فرضیه 1

به دلیل اینکه در این مدل رگرسیونی متغیر وابسته یک متغیر مجازی صفر و یک بوده برای تخمین

مدل

از رگرسیون لجستیک استفاده کردیم .نتایج حاصل از تخمین مدل فرضیه  1با استفاده از روش رگرسیون
لجستیک در جدول ارائه گردیده است.
جدول نتایج تخمین مدل
متغیر

ضریب برآورد شده

خطای استاندارد

P-value

آماره Z

ثابت

-9.596569

0.862335

-11.12858

0.0000

مسئولیت پذیریاجتماعی
استقالل کمیته حسابرسی
اندازه کمیته حسابرسی
تخصص مالی کمیته حسابرسی

0.427648
2.489859
-0.655404
-0.380360

0.500289
0.480516
0.129838
0.329611

3.854803
5.181636
-5.047882
-1.153966

0.0327
0.0000
0.0000
0.2485

اظهار نظر حسابرس

0.117701

0.159347

0.738649

0.4601

جریان نقد عملیاتی
اندازه شرکت

0.640459
0.573686

0.643837
0.055275

0.994753
10.37871

0.3199
0.0000

اهرم مالی

1.513575

0.338219

4.475132

0.0000

رشدفروش

-0.056967

0.209779

-0.271555

0.7860

ضرر وزیان

-0.140324

0.271648

-0.516567

0.6055

تجدید ارائه

-0.543651

0.166103

-3.272974

0.0011
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2.002560

0.0452

ارزش بازار به ارزش دفتری

0.030058

0.015010

ضریب تعیین مک فادن
معیار اطالعات آکائیک

0.150
0.932

آماره LR
احتمال آماره LR

18.304
0.000

آماره هاسمر  -لمشو

21.658

سطح معناداری هاسمر  -لمشو

0.1256

نتایج حاصل از آزمون مدل با استفاده از روش رگرسیون لجستیک در جدول( )3-4ارائه گردیده است .با
توجه به اینکه سطح معناداری آماره  )0,000( LRکمتر از  0,05میباشد ،میتوان ادعا نمود در سطح
اطمینان  95درصد این مدل معنیدار بوده و از اعتبار باالیی برخوردار است .همچنین نتایج مندرج در جدول
( )4-3نشان میدهد ،مقدار احتمال محاسبهشده برای متغیر مستقل کوچکتر از  0/05و ضریب برآورد شده
آن متغیر مثبت است .درنتیجه میتوان اظهار داشت که بین مسئولیت پذیری اجتماعی و انتخاب حسابرس
ارتباط معناداری وجود دارد .بر این اساس ،فرضیه 1پژوهش در سطح اطمینان  %95تایید میشود .نتایج
مندرج در جدول ( )3-4نشان میدهد که ضریب تعیین مک فادن  0,150است .این عدد بیانگر آن است
که  15درصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای توضیحی ،تبیین شده است .بهمنظور بررسی برازش
مدل برآورد شده از آزمون هاسمر-لمشو استفاده شده است .با توجه به اینکه سطح معناداری آماره آزمون
هاسمر-لمشو برابر  0,1256بوده که بزرگتر از  0,05محاسبه است ،بنابراین مدل برآورد شده از برازش
مناسبی برخوردار است و متغیرهای توضیحی مدل توانایی توضیح تغییر وابسته را دارا میباشند.
تحلیل فرضیه  2پژوهش
مدل رگرسیونی مورد آزمون این فرضیه عبارت است از:
مدل آزمون فرضیه 2

به د لیل اینکه در این مدل رگرسیونی متغیر وابسته یک متغیر مجازی صفر و یک بوده برای تخمین مدل از
رگرسیون لجستیک استفاده کردیم .نتایج حاصل از تخمین مدل فرضیه  2با استفاده از روش رگرسیون
لجستیک در جدول ( )4-4ارائه گردیده است.

19

فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری
سال دوم ،شماره  ،6پاییز 1399

جدول ( :)4-4نتایج تخمین مدل
نتایج حاصل از آزمون مدل با استفاده از روش رگرسیون لجستیک در جدول( )4-4ارائه گردیده است .با
متغیر

ضریب برآورد شده

خطای استاندارد

آماره Z

سطح معناداری

ثابت

0.270485

2.349541

4.239817

0.0109

مسئولیت پذیریاجتماعی

0.346154

0.384009

3.216703

0.0318

شهرت حسابرس

-0.254870

0.415874

-3.149032

0.0417

مسئولیت پذیریاجتماعی*شهرت حسابرس

-5.301039

0.102819

-2.041483

0.0298

تخصص مالی کمیته حسابرسی

-0.071706

0.674342

-3.931971

0.0433

اظهار نظر حسابرس

0.130268

1.386862

0.099403

0.9210

جریان نقد عملیاتی

1.942769

1.216629

0.338605

0.7355

اندازه شرکت

-0.534381

0.124171

-0.759021

0.0494

اهرم مالی

0.044949

0.122312

0.367609

0.7138

رشدفروش

12.00027

0.033698

0.529501

0.5975

ضرر وزیان

-12.88919

0.227846

-0.055344

0.9560

تجدید ارائه

48.13207

0.354834

0.871001

0.3855

ارزش بازار به ارزش دفتری

-49.01370

0.379668

-0.312920

0.7549

ضریب تعیین مک فادن

0.465

آماره LR

22.287

معیار اطالعات آکائیک

1.965

احتمال آماره LR

0.000

آماره هاسمر  -لمشو

5.0234

سطح معناداری هاسمر  -لمشو

0.1367

توجه به اینکه سطح معناداری آماره  LRکمتر از  0,05میباشد ،میتوان ادعا نمود در سطح اطمینان 95
درصد این مدل معنیدار بوده و از اعتبار باالیی برخوردار است .همچنین نتایج مندرج در جدول ()4-4
نشان میدهد ،سطح معناداری محاسبهشده متغیر (مسئولیت پذیریاجتماعی*شهرت حسابرس) کوچکتر از
 0/05و ضریب برآورد شده آن متغیر منفی است .درنتیجه میتوان اظهار داشت که شهرت حسابرس رابطه
بین مسئولیت پذیری اجتماعی و انتخاب حسابرس را تعدیل می کند .بر این اساس ،فرضیه  2پژوهش در
سطح اطمینان  %95تایید میشود .نتایج مندرج در جدول  2نشان میدهد که ضریب تعیین مک فادن
 0,465است .این عدد بیانگر آن است که  46,5درصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای توضیحی،
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تبیین شده است .بهمنظور بررسی برازش مدل برآورد شده از آزمون هاسمر-لمشو استفادهشده است .با توجه
به اینکه احتمال آماره آزمون هاسمر-لمشو برابر( )0,1367بوده و بزرگتر از  0,05محاسبه است ،بنابراین
مدل برآورد شده از برازش مناسبی برخوردار است و متغیرهای توضیحی مدل توانایی توضیح تغییر وابسته را
دارا میباشند.

نتیجهگیری
طی دو دهه گذشته توجه پژوهشگران حسابداری به مسئولیت پذیری اجتمـاعی شـرکت افزایش یافته است.
مسئولیت پـذیری اجتمـاعی شـرکت شـامل تخصـیص منـابع و اقـداماتی به عنوان بخشی از مدل تجاری
اسـت کـه بـه کـاهش مشـکالت اجتمـاعی ،تسـکین عواقـب بیرونی منفی و بهبود عواقب بیرونـی مثبـت
کمـک مـیکنـد .شرکتهای با مسئولیت اجتماعی بیشتر ،در تصمیم گیری در مورد انتخاب حسابرس ،شهرت
مؤسسه حسابرسی را موردتوجه قـرار مـیدهنـد؛ به عبارت دیگر نتایج پژوهش بیانگر این اسـت کـه
شـرکتهـایی کـه از رتبـه بـاالیی ازنظـر افشای مسئولیت های اجتمـاعی شـرکت برخـوردار هسـتند ،بـه
دنبـال انتخـاب حسـابرس بـا شهرت باال هستند .شرکتهای با رتبه بـاالتر مسـئولیت پـذیری اجتمـاعی
اقـدام بـه اسـتخدام حسـابرس خـاص صنعت میکنند .مدیران شرکتهای با مسئولیت پـذیری اجتماعی
بیشتر به عنوان ابزاری برای کاهش عدم تقارن اطالعاتی ،افزایش شهرت شرکت و حفظ ارزشهای اخالقی
شرکت ،از ابزار حسابرس مستقل با شهرت بیشتر در سطح صـنعت نیز در همین راستا استفاده خواهند کرد.
بنابراین میتـوان ایـنگونـه بیـان کـرد کـه مـدیران شرکت هایی که اقدام به افشای بیشتر مسئولیت پذیری
اجتمـاعی مـیکننـد ،بـه منظـور اینکـه قابلیت اعتماد گزارش خود را برای استفاده کننـدگان ایـن گـزارش
افـزایش دهنـد ،مؤسسـه حسابرسی را انتخاب خواهند کرد که ازنظر صنعت دارای شـهرت بیشـتری اسـت.
مدیران شرکتها برای عالمت دهی در مورد اعتبار گزارش مسئولیت پـذیری اجتماعی خود به بازار ،از بین
شـهرت حسـابرس در سـطح صـنعت و شـهرت حسـابرس در سطح بازار ،به شهرت حسابرس در سطح
صنعت تکیه میکنند .این نتیجه ممکن است ناشی از این موضوع باشد که انتخاب حسابرس با شهرت بیشتر
در سطح صنعت نسبت به انتخـاب حسابرس با شهرت بیشتر در سطح بازار ازآنجاکه حسابرس دارای شهرت
بیشتری در سـطح صنعت احتماالً آشنایی بیشتری با فعالیتهای زیست محیطی و اجتماعی شرکتهای
صـنعت دارند ،بنابراین در رابطه با اعتبار گزارش مسئولیت پذیری اجتماعی ،عالمت بهتری بـه بـازار ارائه
خواهد کرد .هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل کنندگی شهرت حسابرس بر رابطه ی بین مسئولیت
پذیری اجتماعی شرکت و انتخاب حسابرس در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران در دوره
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زمانی  7ساله از  1391الی  1397انجام شده است و آزمون فرضیه ها با استفاده از نرم افزار ایویوز انجام شده
است .نتایج پژوهش به شرح زیر است:
آزمون فرضیه اول:
فرضیه  :1بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و انتخاب حسابرس رابطه معناداری وجود دارد.
نتایج نشان میدهد که سطح معنیداری متغیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت برابر  0,0327که کمتراز
 5درصد بوده ،معنیدار میباشد .با توجه به موارد فوق ،فرضیه اول تحقیق تایید میشود یعنی با افزایش
مقدار مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ،مقدار انتخاب حسابرس نیز افزایش می یابد .این نتیجه با یافته
های هوانـگ و کانـگ()2018و مادن وهمکاران( )2012مطابقت دارد.
آزمون فرضیه دوم:
فرضیه  :2شهرت حسابرس بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و انتخاب حسابرس تاثیر
معناداری دارد.
با توجه به سطح معنیداری متغیر(مسئولیت پذیری اجتماعی*شهرت حسابرس) که  0,298بوده و کمتر از
 5درصد است ،معنیدار میباشد .با توجه به موارد فوق ،فرضیه دوم تحقیق نیز تایید میشود .یعنی شهرت
حسابرس بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و انتخاب حسابرس تاثیر معناداری دارد .این
نتیجه با یافته های هوانـگ و کانـگ()2018و مادن وهمکاران( )2012مطابقت دارد.
.جدول ( )1-5نتایج کل فرضیه های پژوهش
شماره فرضیه

عنوان فرضیه

تایید /رد

1

بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و انتخاب حسابرس رابطه معناداری وجود دارد.

تایید

2

شهرت حسابرس بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و انتخاب حسابرس تاثیر معناداری دارد.

تایید

()3-5پیشنهادی کاربردی تحقیق
پیشنهادهای زیر بهعنوان راهبردهایی برای تحقیقات ارائه میگردد:
 -1به سرمایه گذاران ،اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از صـورتهـای مالی شرکتها پیشنهاد میشود
کـه انتخـاب حسـابرس بـا شـهرت بـاال را به عنوان عالمتی برای شفافیت اطالعاتی شرکت از منظر
مسئولیت پذیری اجتمـاعی و اعتبـار گزارش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت در نظـر گرفتـه و در
تصـمیمات مـالی خـود ایـن واقعیت را لحاظ کنند.
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 -2به این موضوع توجه شود که شرکتهایی که بیشتر نسبت به افشای مسئولیتهای اجتماعی خود اقدام
میکنند ،تمایل دارند تا حسابرسانی را به عنوان حسابرس مستقل شرکت انتخـاب کننـد کـه از اعتبار باالتری
برخوردار هستند .شرکتهای با شهرت بیشتر ،بـر پاسـخگویی ،اعتبـار و امانتداری تأکید میکنند و انگیزه
بیشتری دارند تا از شهرت خود حفاظت کنند و درنتیجه نسبت به سایر شرکتها رفتار متفاوتی دارند.
 -3شرکتهـای بـا رتبه مسئولیت اجتماعی باالتر بیشتر تمایل به انتخاب حسابرس خاص صـنعت دارنـد.
عـالوه بر این ،شرکتهایی که دارای عملکرد بهتـر مسـئولیت پـذیری اجتمـاعی شـرکت در زمینـه کیفیت
محصول و محیط زیست در صنایع بحث برانگیز هسـتند ،حسابرسـان غیرتخصصـی را انتخاب میکنند.
همچنین شرکتها ممکن است بـه منظـور غلبـه بر مشکالت طبیعی تولید کاالهای خود ،سرمایه گـذاری
زیـادی بـر فعالیـتهـای مسـئولیت اجتماعی مرتبط با مسائل زیست محیطی و تولیدی کنند و به طور
همزمان به منظور عدم افشـا کامل وظایف زیست محیطی و قانونی خود حسابرسان باکیفیت پایین را
استخدام کنند.
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