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Abstract
Objective: In recent years, investors have considered the environmental, social and
governance performance of companies to make economic decisions. Risks related to
environmental, social and governance issues can affect business processes and can heighten
financial risk and threaten a firm’s survival. The purpose of this study is to investigate
whether the environmental, social and governance disclosure of the company is related to the
auditor's effort and audit quality and how is this relationship. In particular, three hypotheses
were examined, in this study. It was first examined whether there was a relationship between
the level of environmental, social, and governance disclosure and the auditor's efforts. Then,
the relationship between the level of environmental, social, and governance disclosure and
audit quality was examined. Finally, it was examined whether the relationship between the
level of environmental, social, and governance disclosure and the quality of the audit depends
on the auditor's efforts.
Method: In order to achieve the research goal, 97 companies among the companies listed on
the Tehran Stock Exchange during the years 2013 to 2019 by systematic elimination
sampling method, and a total of 679 years-companies were considered for analysis. To test
the research hypotheses, a multivariate regression model, and the ordinary least squares
method were used. Also, in this study, the accounting quality variable was calculated using
four important audit quality criteria. These four criteria are: Auditor tenure, auditor size,
discretionary accruals and auditor expertise. To avoid the multiplicity of model estimates and
the complexity of interpreting the results, four audit quality criteria with the help of factor
analysis techniques in SPSS software have become an indicator.
Results: The findings showed that the level of environmental, social, and governance
disclosure is negatively related to audit efforts. Also, the relationship between the level of
environmental, social, and governance disclosure has a negative relationship with the quality
of auditing, which is affected by the audit effort.
Conclusion: The results indicate that auditors manage the audit risk due to the low level of
environmental, social, and governance disclosure by exerting more effort. In fact, low levels
of environmental, social, and governmental disclosure lead to increased auditor effort and
consequently increased audit quality. The findings of this study that auditors generally with
increased audit effort leads to higher audit quality is good news for investors and advocates
of environmental, social, and governance issues. However, according to the findings, that
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environmental, social and governance performance affect the auditor's effort and audit
quality, there is a need for legislation in this area. It is appropriate for Standard regulators to
take steps to oblige companies to make mandatory disclosures of environmental, social, and
governance issues.
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چکیده
هدف :در سالهای اخیر سرمایهگذاران جهت اخذ تصمیمات اقتصادی عملکرد زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی شرکتهاا را
مورد توجه قرار دادهاند .ریسکهای مرتبط با مسائل زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی میتوانند بر فرآیندهای تجاری شارکت
تاثیرگذار باشند ،ریسک مالی را تشدید کنند و تهدیدی برای بقای شرکت محسوب گردند؛ از این رو ،از سوی حسابرساان ماورد
توجه قرار میگیرند .هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین افشای زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی شرکت با تالش حسابرس
و کیفیت حسابرسی است.
روش :به منظور دستیابی به هدف پژوهش ،تعداد  79شرکت از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهاران یای
سالهای  2971تا  2971به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک و در مجموع  997سال-شرکت جهت انجام تحلیل درنظر گرفته
شد .جهت آزمون فرضیههای پژوهش ،الگوی رگرسیون چند متغیره و روش حداقل مربعات معمولی بکارگرفته شد.
یافتهها :یافتهها نشان داد که سطح افشای زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی با تالش حسابرس رابطه منفی دارد .همچنین رابطه
منفی بین سطح افشای زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی با کیفیت حسابرسی یافت شد ،کاه ایان رابطاه تحات تاثثیر تاالش
حسابرس قرار میگیرد.
نتیجهگیری :نتایج حاکی از آن است که حسابرسان با اعمال تالش بیشتر ،ریسک حسابرسی ناشی از سطح پایین افشاای زیسات
محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی را مدیریت میکنند .در واقع سطح پایین افشای زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی منجر به افزایش
تالش حسابرس و به دنبال آن افزایش کیفیت حسابرسی میگردد.

واژههای کلیدی :افشای زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی ،تالش حسابرس ،کیفیت حسابرسی.
نوع مقاله :پژوهشی.
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استناد :تحریری ،آرش؛ افسای ،اکرم .)2077( .تثثیر افشای زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی بر تاالش حساابرس و
کیفیت حسابرسی .مجله دانش حسابداری.97-11 ،)9(21 ،
مقدمه

مدت زمان زیادی است که سرمایه گذران بالقوه و بالفعل برای اخذذ تصذمیمات سذرمایهگذذاری ،اطالعذات و سذواب
شرکت ها را مورد بررسی قرار می دهند .در سالهای اخیر سرمایه گذاران توجه خود را به شیوه های حذاکمیتی ،اجتمذاعی و
زیست محیطی شرکتها معطوف کذردهانذد (کذوزو .)1398 ،9مطالعذات نشذان داده اسذت زمذانی کذه شذیوههذای زیسذت
محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی شرکت تزلزل می یابد ،سرمایه گذاران عکس العمل منفی نشان می دهند (کاپل-بالنکذارد و
پتیت .)1396 ،1بدین ترتیب ،فشار روبه رشد سرمایه گذاران بر روی مدیران شرکتها برای توجه به ریسذ

هذای زیسذت

محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی منجر به تصذویب قذوانین جدیذدی شذده اسذت کذه افشاسذازی اطالعذات زیسذت محیطذی،
اجتماعی و حاکمیتی را در تعدادی از کشورها الزامی مذیسذازد .بذا ایذن وجذود ،بسذیاری از کشذورها از جملذه کشذو مذا،
سیاستی مبتنی بر الزام شرکت ها بذه افشاسذازی آشذکار عوامذل زیسذت محیطذی ،اجتمذاعی و حذاکمیتی نذدارد .در غیذا
افشاسازی الزامی اطالعات زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی ،گزارشات عملکرد هیئت مدیره میتواند منبع اطالعذاتی
مناسبی در این زمینه برای سرمایهگذاران باشد .شواهد تجربی اخیر نشان میدهد که عملکرد زیست محیطذی ،اجتمذاعی و
حاکمیتی ضعیف ی
ریس

شرکت ،میتواند به نگرش سرمایهگذذاران نسذبت بذه شذرکت آسذیب رسذانده و ارزیذابی آنهذا از

مالی شرکت را تشدید کند (کولبل 3و همکاران.)1397 ،
همانند سرمایه گذاران ،حسابرس شرکت نیز سواب زیست محیطی ،اجتماعی و حذاکمیتی شذرکت را بررسذی کذرده و

ارزیابی میکند که چگونه ممکن است عملکرد زیسذت محیطذی ،اجتمذاعی و حذاکمیتی بذر صذورتهذای مذالی شذرکت
اثرگذار باشد (بارک 6و همکاران1396 ،؛ شارما 5و همکاران .)1398 ،موضوع مهم اینجاست که آیا و چگونه حسابرسذان
به اطالعات افشا شده مرتبط با مسائل زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی واکنش نشان میدهند .بذه طذور خذا

سذاال

مهمی که در این پژوهش به آن میپردازیم این است کذه سذطا افشذای زیسذت محیطذی ،اجتمذاعی و حذاکمیتی بذر روی
تالش حسابرس و کیفیت حسابرسی اثرگذار است یا خیر .برای پرداختن به این ساال ،ابتدا رابطه بین سطا افشای زیسذت
محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی شرکت با تالش حسابرس بررسی میشود .به نظر میرسد کذه سذطا پذایین افشذای زیسذت
محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی ،ریس

های صاحب کار را تشدید خواهد کرد و منجر به تذالش بیشذتر حسذابرس خواهذد

داشت ،که با تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی نمود پیدا میکند .در گام دوم ،رابطه بذین سذطا افشذای زیسذت محیطذی،
اجتماعی و حاکمیتی ،با کیفیت حسابرسی بررسی می گذردد .از آنجذا کذه احتمذا ا سذطا پذایین افشذای زیسذت محیطذی،
اجتماعی و حاکمیتی ،ریس

های کسب و کار صاحب کار را تشدید می کند ،احتما ا حسابرسان تالش بیشتری خواهنذد

کرد و این منجر به کیفیت با تر حسابرسی میشود ،و نهایتاا بذرای درک بهتذر ایذن رابطذه ،ایذن موضذوع کذه آیذا کیفیذت
حسابرسی به تالش حسابرس بستگی دارد یا خیر مورد بررسی قرار می گیرد .بذرای ایذن منظذور ،افشذای زیسذت محیطذی،
اجتماعی و حاکمیتی با تأخیر در ارائه گزارش حسابرس متقابالا ارتباط داده شده و تذأثیر آن بذر کیفیذت حسابرسذی مذورد
بررسی قرار میگیرد.
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سهم دانشافزایی این پژوهش هم نظری و هم کاربردی است .از لحاظ نظری ،این پژوهش ادبیات مربذوط بذه افشذای
اطالعات مسئولیت اجتماعی شرکت و همچنین ادبیات کیفیت حسابرسی را توسعه میدهد .با اینکه در زمینه عوامذل مذاثر
بر تالش حسابرس و کیفیت حسابرسی پژوهشهای بسیاری صورت گرفته است ،تاکنون در ادبیذات داخلذی تذأثیر افشذای
زیستمحیطی ،اجتماعی و حاکمیتی بر تالش حسابرس و کیفیت حسابرسی مذورد مطالعذه قذرار نگرفتذه اسذت .از ایذنرو،
پژوهش حاضر با بررسی تذأثیر افشذای زیسذتمحیطذی ،اجتمذاعی و حذاکمیتی بذر تذالش حسذابرس و کیفیذت حسابرسذی
میتواند برای ادبیات موجود دانشافزایی داشته باشد .این مطالعه نشان میدهد شرکتهذای بذا عملکذرد زیسذت محیطذی،
اجتماعی و حاکمیتی پایین ،می توانند کیفیت حسابرسی با یی داشته باشند ،بخاطر اینکه حسابرسان زمان بیشذتری صذرف
صورتهای مالی شرکتها میکنند .یافتههای این پژوهش ،نتایج پژوهش جامعی و نجفی ( )9368را توسعه میدهند.
جامعی و نجفی ( )9368دریافتند حسابرسان در واکنش به سطا پایین افشای زیسذت محیطذی ،اجتمذاعی و حذاکمیتی
صاحبکاران و ریس

هایی که به دلیل این ضعف بوجود می آید ،از صاحبکاران ح الزحمه های بیشتری طلذب مذی کننذد

(نه بخاطر تالش بیشتر حسابرسی بلکه به خاطر افزایش ریس

) .بنابراین ،در این پژوهش با نشان دادن اینکه حسابرسان بذا

افزایش تالش خود ،که به کیفیت حسابرسی با تر منجر مذی شذود ،بذه سذطا پذایین افشذای زیسذت محیطذی ،اجتمذاعی و
حاکمیتی واکنش نشان میدهند ،یافتههای جامعی و نجفی ( )9368بسذط داده شذده اسذت .از لحذاظ سذهم کذاربردی ایذن
پژوهش ،میتوان اشاره کرد که سازمان گزارشگری جهانی با انتشار راهنمای گزارشگری پایذداری ،از ارتقذا شذیوههذای
گزارشگری پایداری معادل گزارشگری مالی حمایت میکند .در این راهنما ،اشاره شده است که افشاسازیهذای زیسذت
محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی باید حسابرسی شود (واتسون و ماکی.)1333 ،4
یافتههای این پژوهش ،مبنی بر اینکه حتی در غیا افشاسازی اجباری ،حسابرسان در واکذنش بذه سذطا پذایین افشذای
زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی تالش بیشتری میکنند ،نشان میدهد که باید به پیاده سذازی راهنمذای گزارشذگری
جهانی در این رابطه توجه کذرد .مخصوصذاا بذا توجذه بذه اینکذه سذرمایهگذذاران گزارشذات زیسذت محیطذی ،اجتمذاعی و
حاکمیتی شرکت ها را ارزشگذاری میکنند و توانایی آنهذا ممکذن اسذت در نبذود سیاسذتهذای افشذای اجبذاری زیسذت
محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی ،محدود شود .بنابراین ،یافتههای این پژوهش به بحث جاری در رابطه با اینکه آیا اطالعذات
زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی باید به طور اجباری افشاسازی شود یا خیر و آیا استانداردگذاران باید ریسذ
زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی را به استاندارهای حسابرسی اضافه کنند یا خیر ،کم

هذای

میکنذد .در ادامذه پذژوهش،

ابتدا مبانی نظری ،پیشینه موضوع و فرضیهها بیان میگردد ،سپس روش شناسذی و یافتذههذای پذژوهش تشذریا شذده و در
نهایت نتیجه گیری و پیشنهادهای برگرفته از پژوهش بیان خواهد شد.
پیشینه پژوهش و تدوین فرضیهها
پیشینه نظری
7

8

تحقیقات در زمینه مشروعیت سازمانی (الیور 9669 ،؛ ساچمن  )9665 ،نشان می دهد سازمان ها برای به دسذت آوردن
منابع و بقا به تأیید اجتماعی نیاز دارند .گزارشگری و افشای اطالعات شرکت با کاهش عدم تقارن اطالعاتی بین شذرکت
و سرمایهگذاران ،راهی برای بدست آوردن این مشروعیت و تأیید اجتماعی است .شذرکتهذای پذیرفتذه شذده در بذورس
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موظفند هر ساله گزارش وضعیت شرکت را در قالب گزارش سالیانه هیئت مدیره ارائه دهنذد .ایذن گذزارش مذی توانذد بذر
ادراک ذینفعان و نیز تأیید اجتماعی شرکتها تاثیرگذار باشد و منجر به شهرت و سابقه خو و خوشنامی شذرکت شذود
(فامبرام9664 ،6؛ پو ک و ریندوا .)1333 ،93در نتیجه ،شرکتها میتوانند این شهرت و سابقه خو را اهرم کننذد تذا بذه
آنها برای بدست آوردن مزایای رقابتی کم

کرده و تداوم فعالیت و سودآوری آنها را حفظ کند (پذو ک و رینذدوا،93

 .)1333از سوی دیگر ،بحرانها و بدنامیها به راحتی میتوانند بذه شذهرت و سذابقه شذرکت آسذیب برسذانند .شذهرت بذد
می تواند تأیید اجتماعی را کاهش دهد ،سهامداران کلیدی را گریزان کند (دیپ هوس ،)1333 ،99بقذا و مشذروعیت را بذه
خطر انداخته (فامبرام9664 ،؛ ساچمن )9665 ،و بر قصد خرید تأثیر گذارد (کامبز1337 ،91؛ کامبز و هو دی.)1334 ،93
همچنین می تواند منجر به کاهش پیش بینی خوش بینانه تحلیلگران شود و پیشنهادات خرید را کم ارزش کند (فانذ
و یاسادا .)1336 ،96بنابراین ،شهرت بد می تواند منجر به کاهش درآمد ،نابودی ارزش سذهامداران ،و افذزایش هزینذه هذای
قانونی ،مالی و عملیاتی شود .در سالهای اخیر ،مسائل مربوط به سابقه و شذهرت شذرکت از ریسذ
تکنولوژیکی و اقتصادی به ریس

هذای سذنتی سیاسذی،

های زیست محیطذی ،اجتمذاعی و حذاکمیتی تغییذر کذرده اسذت (کذوزو .)1398 ،اگذر

عملکرد زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی شذرکت ضذعیف ارزیذابی شذود ،قاعذدتاا ریسذ
شهرت شرکت را افزایش خواهد داد .ارزیابی بذا تر از ریسذ

هذای مقرراتذی ،قاذایی و

منجذر بذه افذزایش تذالش حسذابرس مذیشذود (بذارک و

همکاران .)1396 ،ناطقی و همکاران ( )9367دریافتند تالش و ح الزحمه حسابرس مسذتقل ،در فرآینذد اطمینذان بخشذی،
رفتار فرصت طلبانه واحدگزارشگر و احتمال رخداد دعاوی حقوقی علیه حسابرس قرار میگیرد.

تحت تأثیر ریس

حرفه حسابرسی ،از طری استانداردهای حسابرسی ،به ریس
می کنند که شکست حسابرسی تابعی از ریس
 .)1393حسابرس سطا ریس
برآورد میکند .ترکیب ریس
که این ریس

ذاتی ،ریس

ها تاکیذد کذرده اسذت .اسذتانداردهای حسابرسذی ،بیذان
کنترل و ریسذ

ذاتی و کنترل (معمو ا شامل ریسذ
ذاتی و کنترل ،ریس

با باشد ،حسابرسان باید ریس

عذدم کشذف تحریفذات اسذت (پیکبذو،95

هذای تجذاری صذاحبکار) را بذا ارزیذابی صذاحبکار،

تحریف با اهمیت در صورتهای مالی را شذکل مذیدهذد .زمذانی

عدم کشف تحریفات را کاهش دهند تا ریس

حسابرسان با افزایش تالش خود این کار را انجام می دهند .از این رو ،ریسذ
تالش حسابرسی بیشتر شود (بل 94و همکاران .)1339 ،با این وجود ،ریس

حسابرسی کاهش یابذد.

بذا تر تحریذف بذا اهمیذت ،بایذد منجذر بذه
های زیسذت محیطذی ،اجتمذاعی و حذاکمیتی

ویژگی های منحصربه فردی دارد .اولین مبنایی که حسابرسان برای ارزیابی ریس

تحریفات با اهمیت مورد استفاده قذرار

میدهند ،استانداردهای حسابرسی است ،اما این استانداردها درباره عوامذل زیسذت محیطذی ،اجتمذاعی و حذاکمیتی ،هذی
استنتاجی ارائه نمی دهند .بنابراین ،نمی دانیم که آیا افشای زیست محیطذی ،اجتمذاعی و حذاکمیتی شذرکت هذا بذر ارزیذابی
حسابرسان از ریس

تحریفات با اهمیت در صورتهای مالی تأثیر دارد و آنها را وادار میکند تذا تذالش خذود را تعذدیل

کنند یا خیر .این موضوع فرصتی برای بررسی رابطه بذین سذطا افشذای زیسذت محیطذی ،اجتمذاعی و حذاکمیتی و تذالش
حسابرسی فراهم میکند ،که در این پژوهش به آن پرداخته خواهد شد.
بارک و همکاران ( )1396و جامعی و نجفی ( )9368دریافتند حسابرسذان در واکذنش بذه ضذعف در افشذای عملکذرد
زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی شرکت ،ح الزحمه حسابرسی را افزایش می دهند .اغلب در ادبیذات از حذ الزحمذه
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های حسابرسی به عنوان شاخص تالش حسابرسی استفاده میشود .با ایذن حذال برخذی مطالعذات (نچذل و پذاین1339 ،97؛
نچل و شارما 1391،؛ اسانته اپیا )1313 ،98استد ل کردند که تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی ،بیشتر از ح الزحمذه هذای
حسابرسی نشان دهنده تالش حسابرسی بوده و شاخص مناسبتری برای تالش حسابرس است .نچذل و شذارما ( )1391بیذان
میکنند که تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی بهتر مذیتوانذد تذالش حسابرسذی را بذرآورد کنذد تذا حذ الزحمذه هذا ،زیذرا
ح الزحمه ها ویژگیهایی مانند کاهش هزینذه حسابرسذی ،اثذرات بذازار حسابرسذی و صذرف ریسذ

را در بذر دارد کذه

ارتباطی با تالش حسابرس ندارد .بنابراین ،رابطه بین سطا افشای زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی بذا تذأخیر در ارائذه
گزارش حسابرسی ،نشان دهنده رابطه بین سطا افشای زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی با تالش حسابرس است.
پیشبینی میشود سطا پایین افشای زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی ،تالش حسابرس را افزایش میدهد امذا آیذا
این تالش بیشتر ،به کیفیت با تر حسابرسی منجر مذی شذود یذا خیذر ،دومذین موضذوع مهمذی اسذت کذه در اینجذا بررسذی
می شود .هلگیست )9666( 96و شیبانو )9663( 13بیان می کنند تالش حسابرسی بیشتر ،به کیفیت با تر منجر می شود ،که بذا
مطالعات بعدی تأیید شد (به طور مثال ،بالنکلی 19و همکاران1391 ،؛ کینذی 11و همکذاران1336 ،؛ لوبذو و ژائذو1393 ،13؛
اسانته اپیا .)1313،مطالعات نشان دادهاند ،زمانی که صاحبکاران پر ریس

ترند ،حسابرسان آزمونهایی طراحذی خواهنذد

کرد تا شواهد حسابرسی بیشتری جمع آوری کنند ،با این ایده که تالش بیشتر ،فرصت های شناسایی تحریفات بذا اهمیذت
را افزایش خواهد داد (بذل و همکذاران .)1339 ،بذه ایذن ترتیذب ،تذالش حسابرسذی بیشذتر ،بایذد منجذر بذه کیفیذت بذا تر
صورتهای مالی شود .ریس
ریس

های زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی میتواند به ریس

بیشتر صذاحبکار منجذر شذود و

تحریفات با اهمیت را تشدید کند .واتسون و ماکی ( )1333بیان می کنند ،حسابرسذان ،تذأثیر ریسذکی کذه مسذائل

محیطی میتواند بر فرآیند کسب و کار و کنترل داخلی بگذارد را مد نظر قرار میدهند .چنین ریسکی مذیتوانذد ریسذ
گزارشگری مالی را افزایش دهد .در چنین شرایطی ،انتظار میرود ،حسابرسان برای بدسذت آوردن شذواهد کذافی جهذت
کاهش ریس

شکست حسابرسی ،سخت تر کار کنند .این امر می تواند شامل درک و ارزیابی نحوه تأثیر عملکرد زیست

محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی بر شرایط مالی صاحبکار و واکنش با رویه ها و منذابع مناسذب حسابرسذی باشذد .از ایذن رو،
حسابرسان با شناسذایی تذاثیرات ریسذ

گزارشذگری و واکذنش مناسذب ،مذی تواننذد اعتبذار صذورتهذای مذالی را بذرای

صاحبکاران با سطا پایین افشای زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی افزایش داده و کیفیت حسابرسی را بذا ببرنذد ،نذه
بخاطر ویژگی های صاحب کار ،بلکه بخاطر تالش بیشتر حسابرس .از ایذن رو انتظذار مذی رود ،بذین سذطا افشذای زیسذت
محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی با کیفیت حسابرسی رابطه منفی وجود داشته باشد و احتما ا ایذن رابطذه تحذت تذأثیر تذالش
حسابرس است.
پیشینه تجربی

تحقیقات تجربی حسابداری نشان می دهد احتمال انجام دستکاری در اقالم تعهدی و سود واقعی (چذی 16و همکذاران،
1338؛ کیم 15و همکاران )1391 ،و همچنین فرار مالیاتی (لیت 14و همکاران )1393 ،در شرکت های بذا گزارشذات مثبذت
اجتماعی و زیست محیطی ،کمتر است .چنین شرکت هایی می توانند اوراق قرضه را در قیمت های پایین تری منتشر (جی و
لئو )1395 ،و رتبهبندی اعتباری بهتری بهدست آورند (آتی

 17و همکاران .)1393 ،شذرکت هذایی کذه مسذئولیتپذذیری

 /90تأثیر افشای زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی بر تالش حسابرس و کیفیت حسابرسی

اجتماعی بیشتری دارند ،مزایای بازار سرمایه را به شکل ارزش گذاری با تر بازار بدست مذیآورنذد (شذارما و همکذاران،
 .)1398برناردی و استارک )1398( 18بیان میکنند که میزان افشای مسذئولیت پذذیری اجتمذاعی و زیسذت محیطذی بذرای
مشارکت کنندگان آگاه بازار ،با اهمیت است .چان 16و همکاران ( )1391و همچنذین لذوپز پرتذاس -مذی 33و همکذاران
( )1397دریافتند شرکت هایی که فعالیت های اجتماعی انجام می دهند ،ح الزحمه های حسابرسی کمتذری مذی پردازنذد و
شارما و همکاران ( )1398دریافتند ،بین اقدامات زیست محیطی و ح الزحمه های حسابرسی رابطه مثبت وجود دارد.
در این رابطه فالگراث 39و همکاران ( )1399بیان کردند در حالت کلی اعتبار گذزارش مسذئولیتپذذیری اجتمذاعی،
زمانیکه توسط ی

حسابدار حرفهای مورد ارزیابی قرار بگیرد ،بیشتر خواهد بود .بذه عبذارت دیگذر ،یذ

راهکذار بذه

منظور افزایش قابلیت اعتماد گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت ،بررسذی گذزارش مسذئولیت پذذیری اجتمذاعی توسذط
حسابرس مستقل است .کیم و همکاران ( )1391دریافتند شرکتهایی که عملکرد بهتری در افشذای اطالعذات غیذر مذالی
مانند مسئولیت اجتماعی دارند ،ح الزحمه حسابرسی بیشتری دریافت میکنند .شرکتهایی که عملکرد اجتماعی بذا یی
دارند تمایل بیشتری به افشای عمومی فعالیتهای اجتماعی خود دارند که سطا با ی شفافیت در اطالعات باعث کاهش
عدم تقارن اطالعاتی بین شرکت و سرمایهگذاران میشود و این خود باعث کاهش ریس

ورشکستگی میگردد.

سوریکوزی 31و همکاران ( )1398دریافتند بین مسئولیت اجتماعی و ح الزحمه حسابرسی رابطذه مثبذت و معنذاداری
وجود دارد ،لکن این رابطه در شرکتهای دارای چارچو مشخص و تنظیم شده برای گزارشگری مسذئولیت اجتمذاعی
هستند ،معنادار و منفی است .به عبارت دیگر ،در این شذرکتهذا تذالش حسذابرس کمتذر مذیشذود کذه منجذر بذه کذاهش
ح الزحمه حسابرسی میشود .بارک و همکاران ( ،)1396از دادههای ریس

های زیست محیطی ،اجتمذاعی و حذاکمیتی

پایگاه داده زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی استفاده کردند تا واکنش حسابرس بذه ریسذ

مذرتبط بذا سذابقه زیسذت

محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی صاحب کار را بررسی کنند .نویسندگان دریافتند حسابرسان در واکنش به ریسذ

زیسذت

محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی صاحب کار یا از حسابرسی کناره گیری میکنند یا ح الزحمه بیشتری طلب میکنند.
اسانته اپیا ( )1313دریافت که حسابرسان با اعمال تالش حسابرسی بیشتر ،ریس

با ی حسابرسی که بذا سذطا پذایین

افشای زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی ایجاد می شود را مدیریت می کنند .او دریافت ،تالش بیشتر با کشف تحریف
با اهمیت توسط حسابرس و تجدید ارائه صورتهای مذالی ،ارتبذاط دارد .در واقذع ضذعف در عملکذرد زیسذت محیطذی،
اجتماعی و حاکمیتی شرکت با تجدید ارائه کمتر که معیاری برای کیفیت با ی حسابرسی است ،ارتباط دارد .او دریافت
رابطه منفی بین سطا افشای زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی و کیفیت حسابرسی ،عمدتاا ناشذی از افذزایش تذأخیر در
ارائه گزارش حسابرسی است نه افزایش ح الزحمه حسابرسی .همچنین دریافت افشای ضعیف زیست محیطی ،اجتمذاعی
و حاکمیتی با تالش بیشتر حسابرسی رابطه دارد و کیفیت حسابرسی را حداکثر به مدت سه سال افزایش می دهد .نتذایج او
نشان میدهد که تالش حسابرسی و به دنبال آن کیفیت حسابرسی تحت تأثیر سذه مالفذه افشذای زیسذت محیطذی ،افشذای
اجتماعی و افشای حاکمیتی متفاوت است.
خواجوی و همکاران ( )9363به بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و مدیریت سود پرداختند .نتایج
پژوهش آنان نشان داد بین مسئولیت اجتماعی شرکت و مدیریت سود ،رابطه منفی وجود دارد .همچنین عملکذرد مذالی
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شرکت با مسئولیت اجتماعی شرکت ،رابطه منفی و معکوس داشته ،ولی مسئولیت اجتماعی شذرکت در کنذار مذدیریت
سود ،باعث کاهش اثر معکوس مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی ،یعنی بهبود عملکذرد مذالی شذرکت ،شذده
است .طالب نیا و همکاران ( )9369به ارزیابی کمیت و ماهیت افشای اطالعات حسابداری زیسذت محیطذی و اجتمذاعی
در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .آنها دریافتند شرکتهای ایرانی ترجیا میدهنذد اطالعذات زیسذت محیطذی و
اجتماعی را در گزارش هیئت مدیره به شکل اطالعات اخباری افشا کنند .بیشترین افشا در بخش منذابع انسذانی و سذپس
در بخش محصو ت و خدمات بوده است .همچنین شرکتها تمایل دارند اخبار بیطرفانه سپس اخبار خذو را بیشذتر
از اخبار بد افشا کنند.
مهدوی و همکاران ( )9363در مقاله بررسی رابطه بین اندازه شرکت ،نوع صذنعت و سذودآوری بذا افشذای اطالعذات
حسابداری زیست محیطی و اجتماعی به بررسی رابطه بین سطا افشذای اطالعذات زیسذت محیطذی و اجتمذاعی بذا برخذی
ویژگیهای شرکت پرداختند .آنها دریافتند بین اندازه شرکت با سطا افشای اطالعات زیست محیطی و اجتماعی رابطذه
مثبت و معناداری وجود دارد ،اما بین سطا افشای اطالعات زیست محیطی ،اجتماعی و سودآوری رابطه معناداری وجذود
ندارد .سطا افشای اطالعات زیست محیطی و اجتماعی شرکتهذایی کذه در صذنایع حسذاس فعالیذت مذیکننذد کمتذر از
شرکتهایی است که در صنایع غیر حساس فعالیت میکنند .مرانجوری و علیخانی ( )9363به بررسذی رابطذه بذین سذطا
افشای اطالعات زیست محیطی و اجتماعی با دو سازوکار راهبری شذرکتی ،یعنذی سذرمایهگذذاران نهذادی و مذدیران غیذر
موظف در شرکتهای ایرانی میپردازند .یافتهها بیانگر آن است بذین انذدازه شذرکت بذا سذطا افشذای اطالعذات زیسذت
محیطذذی و اجتمذذاعی رابطذذه معنذذادار مثبتذذی وجذذود دارد ،امذذا بذذین سذذطا افشذذای اطالعذذات زیسذذت محیطذذی ،اجتمذذاعی و
سرمایهگذاران نهادی و مدیران غیر موظف ،رابطه معناداری مشاهده نشد.
فخاری و همکاران ( )9364به تبیین الگویی برای رتبه بندی شرکتها از لحذاظ میذزان گزارشذگری زیسذت محیطذی،
اجتماعی و راهبری شرکتی به روش تحلیل سلسله مراتبی در ایران پرداختهانذد .نتذایج تحقیذ نشذان داد ابتذدا بعذد افشذای
اجتماعی ،سپس بعد افشای زیست محیطی و در نهایت بعد افشای راهبری شرکتی از نظر خبرگذان اهمیذت دارد .همچنذین
یافتهها نشان میدهد افشای اطالعات راهبری شرکتی در گزارشهای شرکتهای ایرانی طی سالهای مورد مطالعذه رونذد
صعودی داشته است؛ درحالیکه افشای اطالعات زیست محیطی و اجتماعی و در نهایت افشای زیست محیطذی ،اجتمذاعی
و راهبری شرکتی روند متغیری داشته است .سطا پایین افشای ابعاد زیست محیطی و اجتماعی و راهبری در شذرکتهذای
ایرانی نشان دهنده شکاف وضعیت موجود از انتظارات خبرگان است.
صبوحی و محمدزاده ( )9367به بررسی رابطه بین عملکرد اجتماعی ،ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی پرداختهاند.
یافتهها حاکی از آن است بذین تمرکذز مالکیذت ،مالکیذت نهذادی ،اسذتقالل هیئذت مذدیره ،انذدازه شذرکت ،اهذرم مذالی و
مسئولیت اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد .اما بین اندازه هیئت مدیره ،دوگانگی وظیفه مدیرعامل ،نذر بذازده دارایذی،
نقدینگی و مسئولیت اجتماعی رابطه معنادار وجود ندارد .یبلویی خمسذلویی و همکذاران ( )9367بذه بررسذی تذأثیر میذزان
شاخصهای پایداری افشا شده بر کیفیت سود پرداختند .نتایج نشان داد میزان شاخصهای پایداری افشا شذده بذه صذورت
جامع تأثیر مثبت و معناداری بر کیفیت سود دارد .حساسیگانه و همکاران ( )9367وضعیت گزارشگری عملکذرد پایذدار
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زیستمحیطی و ارتباط آن با هزینه سرمایه را بررسی کردند .یافتهها نشان داد شرکتها در مالفههای مواد اولیه ،انذرژی و
آ  ،نسبت به سایر مالفهها گزارشگری بهتری داشتند ولی سطا عملکرد پایدار زیست محیطی در این پژوهش نسبت بذه
تحقیقات خارجی پایین ارزیابی شد .همچنین نتایج نشان داد اطالعات عملکرد پایذدار زیسذت محیطذی بذر هزینذه سذرمایه
تأثیر مثبتی دارد.
خواجوی و همکاران ( )9368به بررسی رابطه بین مسئولیتپذیری اجتماعی شذرکت و انتخذا

حسذابرس پرداختنذد.

آنها دریافتند شرکتهایی که بیشتر نسبت به افشذای مسذئولیتهذای اجتمذاعی خذود اقذدام مذیکننذد ،تمایذل دارنذد تذا
حسابرسانی را به عنوان حسابرس مستقل شرکت انتخا کنند که در بین شرکتهای صنعت از اعتبار با تری برخوردار
هستند؛ اما این شرکتها به شهرت حسابرسان در سطا کل بازار بورس اوراق بهادار توجه شایانی نمذیکننذد .حاجیهذا و
شاکری ( )9368به بررسی ارتباط حاکمیت شذرکتی ،مسذئولیت اجتمذاعی و ارزش شذرکت پرداختنذد .نتذایج حاصذل از
پژوهش آنها نشان داد بین معیار تمرکز مالکیت و مسئولیت اجتماعی ارتباط معناداری وجود دارد ولی بین معیار درصد
سهام در دست سهامداران عمده و مسئولیت اجتماعی ارتباط معناداری مشاهده نشد .همچنین بین مسذئولیت اجتمذاعی و
ارزش شرکت نیز ارتباطی معناداری مشاهده نشد.
جامعی و نجفی ( )9368رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و ح الزحمه حسابرسذی را بذا تاکیذد بذر مالکیذت
دولتی در شرکتها بررسی کردند .آنها دریافتند بین افشای مسئولیت اجتماعی شذرکت و حذ الزحمذه حسابرسذی رابطذه
مثبت و معناداری جود دارد .همچنین نتایج آنها نشان داد که مالکیت دولتی تأثیر منفی و معنی داری بر رابطه بین افشذای
مسئولیت اجتماعی و ح الزحمه حسابرسی دارد .با این وجود ،جامعی و نجفی ( )9368استد ل نهفتذه علذت حذ الزحمذه
های بیشتر حسابرسی را بررسی نکردند .پرداختن به این شکاف حائز اهمیت است ،بخاطر اینکذه حذ الزحمذه هذای بذا تر
حسابرسی می تواند بیانگر تالش بیشتر حسابرسی باشد یذا بذه سذادگی بذه دلیذل افذزایش ریسذکی باشذد کذه حسابرسذان از
صاحبکاران با افشای ضعیف زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی طلب میکنند .حسابرسان ممکن اسذت از صذاحبکاران
پر ریس

 ،بخاطر تالشی که برای حسابرسی صورتهای مالی آنها نیاز است ،ح الزحمه های بیشتری طلب کننذد امذا ایذن

تالش بیشتر ممکن است به معنای کیفیت با تر حسابرسی نباشد .از ایذن رو مذا تذأخیر در ارائذه گذزارش حسابرسذی را بذه
عنوان شاخص تالش حسابرسی در نظر میگیریم.
با توجه به مبانی نظری مطرح شده ،فرضیههای این پژوهش به صورت زیر تدوین شدهاند:
فرضیه اول :بین سطا افشای زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی با تالش حسابرس رابطه منفی وجود دارد.
فرضیه دوم :بین سطا افشای زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی با کیفیت حسابرسی رابطه منفی وجود دارد.
فرضیه سوم :رابطه منفی بین سطا افشای زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی با کیفیت حسابرسی به تالش حسابرس بستگی دارد.
روششناسی پژوهش
گردآوری دادهها

جامعه آماری این پژوهش ،کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بذورس اوراق بهذادار تهذران طذی دوره زمذانی  7سذاله از
 9361تا  9368است .نمونه آماری پژوهش ،با اعمال شرایط زیر تعیین شده است  .9 :در دوره زمانی پژوهش ،شرکتهذا
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در بورس اوراق بهادار تهران حاور داشته باشد .1 .پایان سال مالی شرکتها طی این سالها تغییر نکرده باشد و منتهذی بذه
پایان اسفند باشد .3 .جز شرکتهای تخصصی سرمایهگذاری ،بیمه و بانکی نباشند .6 .دادههای مورد نیاز پذژوهش بذرای
آنها در بازه زمانی پژوهش در دسترس باشد .با اعمال محدودیتهای ذکرشده ،در نهایت  67شذرکت معذادل  476سذال-
شرکت به عنوان نمونه آماری انتخا شدند .دادههای مالی مورد نیاز پژوهش از طری صذورتهای مذالی حسابرسذی شذده
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهذران ،نذرم افذزار ره آورد نذوین و سذامانه جذامع اطذالع رسذانی ناشذران
(کدال) به دست آمده اسذت .جهذت بررسذی فرضذیههذای پذژوهش از رگرسذیون حذداقل مربعذات معمذولی در مجموعذه
دادههای ترکیبی استفاده شده است.
الگوی پژوهش

الگوهای اقتصادسنجی ( )9تا ( )3برای آزمون فرضیههای اول ،دوم و سوم پژوهش استفاده خواهند شد بذه شذرح زیذر
هستند .برای بررسی رابطه سطا افشای زیستمحیطی ،اجتماعی و حاکمیتی بذا تذالش حسذابرس (فرضذیه اول) از الگذوی
( )9اسانته اپیا ( )1313با استفاده از آن ارتباط بین سطا افشای زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی بذر تذالش حسابرسذی
را بررسی کرد ،استفاده میشود( .سایر محققان از این الگو استفاده کردهاند :نچل و پاین1339 ،؛ نچل و شارما.)1391 ،
( )9

1

برای آزمون رابطه سطا افشای زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی با کیفیت حسابرسی (فرضیه دوم) از الگذوی ()1
استفاده می کنیم که با ادبیات همخوانی دارد (بالنکلذی و همکذاران1391 ،؛ چذان و همکذاران1391 ،؛ لوبذو و ژا 1393 ،و
اسانته اپیا.)1313 ،
( )1

1

همچنین برای آزمون اینکه آیا در واکنش به سطا افشای زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی  ،تالش حسابرسذی بذه
کیفیت حسابرسی منجر میشود یا خیر (فرضیه سوم) از الگوی ( )3استفاده میشود (برگرفته از مطالعه اسذانته اپیذا.)1313،
در الگوی سوم تعامل متغیر افشای زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی با تالش حسابرس به عنوان متغیر تعدیلگر به الگو
اضافه شده است.
( )3

1

متغیرهای پژوهش
متغیرهای وابسته
متغیر وابسته الگوی اول :تالش حسابرس (

)

با پیروی از اسانته اپیا ( ،)1313از تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی به عنوان شاخص تالش حسابرس استفاده میشذود.
تأخیر در گزارش حسابرسی ،عبارت است از لگاریتم طبیعی فاصلة زمانی بین تذذاریخ پایذان سذال مذالی شذرکت و تذاریخ
اماای گزارش حسابرسی.
متغیر وابسته الگوی دوم و سوم :کیفیت حسابرسی (

)

متغیر وابسته الگوی دوم و سوم کیفیت حسابرسی است .الزوبی )1397( 33این متغیر را با اسذتفاده از چهذار معیذار مهذم
کیفیت حسابرسی محاسبه کذرد  .ایذن چهذار معیذار عبارتنذد از :دوره تصذدی حسذابرس ،انذدازه حسذابرس ،اقذالم تعهذدی
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اختیاری و تخصص حسابرس .برای جلوگیری از تعذدد تخمذین الگذوهذا و پیچیذدگی تفسذیر نتذایج ،چهذار معیذار کیفیذت
حسابرسی با کم

تکنی

تحلیل عاملی به ی

شاخص تبدیل شده است.

دوره تصدی :درصورتیکه حسابرس بیش از  6سال حسابرس شرکت صاحبکار باشد این متغیر برابر با  9و در غیر ایذن
صورت برابر با صفر است.
اندازه حسابرس :درصورتیکه حسابرس شرکت ،سازمان حسابرسی باشد این متغیر برابر با  9و در غیر اینصذورت برابذر
با صفر است.
اقالم تعهدی اختیاری :یکی از معیارهای کیفیت حسابرسذی ،اقذالم تعهذدی اختیذاری اسذت .بذا بذودن اقذالم تعهذدی
اختیاری ،کیفیت پایین حسابرسی را نشان میدهد .در این پژوهش برای محاسبه اقالم تعهذدی اختیذاری از الگذوی جذذونز
تعذدیل شذده (دی چو 36و همکاران )9665 ،استفاده میشود .الگوی جونز تعدیل شده به قرار زیر است:
( )6

]

[

[

]

]

[

در الگوی جونز تعدیل شده ،برای محاسبه اقالم تعهدی غیراختیاری ازرابطه( )5استفاده میشود:
( )5

[

]

[

]

]

[

در نهایت اقالم تعهدی اختیاری از طری کم کردن اقالم تعهدی اختیاری از کل اقالم تعهذدی حاصذل مذیگذردد .در
روابط  6و ،5
فروش،

معرف کل اقالم تعهدی؛

اقالم تعهدی غیراختیاری؛

تغییرات در حسا ها و اسناد دریافتنی؛

کذل دارایذیهذا؛

تغییذرات در

اموال ،ماشین آ ت وتجهیزات است.

تخصص حسابرس :پالمرز )9684( 35اشاره کرد که هر چه سهم بازار بیشتر باشد ،تخصذص و تجربذه حسذابرس در آن
صنعت نسبت به سایر رقبا بیشتر است .همچنین داشتن سهم غالذب بذازار نشذان مذیدهذد کذه حسذابرس ،از لحذاظ کیفیذت
حسابرسی به شکل مثبتی خود را از سایر رقبا متمایز ساخته است .برای اندازه گیری سذهم بذازار و تخصذص حسذابرس در
سطا موسسه حسابرسی ،از مجموع داراییهای تمام صاحبکاران ی

موسسه حسابرسذی خذا

در یذ

صذنعت خذا

تقسیم بر مجموع داراییهای تمام صاحبکاران در این صنعت ،استفاده میشود (رابطه  .)4موسسذاتی بذه عنذوان متخصذص
صنعت درنظر گرفته میشوند که سهم بازارشان بیش از مقذدار [(×9/1تعذداد شذرکتهذای موجذود در صذنعت ])9/باشذد
(پالمرز .)9684 ،بنابراین ،اگر حسابرس متخصص باشد ،عدد  9میگیرد و در غیر این صورت برابر صفر است.
( )4
 :MSسهم بازار موسسذه حسابرسذی iام در صذنعت kام؛  :TAمجمذوع دارایذیهذای صذاحب کذاران؛  :iنمذاد موسسذه
حسابرسی؛  :jنماد شرکت صاحب کار؛  :kنماد صنعت مورد نظر.
متغیر مستقل :سطح افشای زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی (

)

در این پژوهش برای محاسبه میزان گزارشگری زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی از الگذوی وزنذی کذه فخذاری و
همکاران ( )9364برای سنجش میذزان گزارشذگری زیسذت محیطذی ،اجتمذاعی و حذاکمیتی شذرکتهذای فعذال در بذازار
سرمایه ایران ارائه دادند استفاده میشود .بدین صورت که بر اساس چ

لیست پژوهش مذکور ،گزارشات هیئت مذدیره

به دقت مورد تحلیل محتوا قرار گرفته و در صورت وجود هر شاخص برای آن امتیاز  9و در غیر این صورت امتیذاز صذفر
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در نظر گرفته میشود .الگوی وزنی مورد استفاده در ایذن پذژوهش (برگرفتذه از پذژوهش فخذاری و همکذاران )9364 ،بذه
شرح زیر است:
نمایانگر نمره میزان گزارشگری زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی؛ نمایانگر نمره بُعذد زیسذت محیطذی؛
نمایانگر نمره بُعد اجتماعی و نمایانگر نمره بُعد حاکمیتی است .شاخصهذای مربذوط بذه ابعذاد افشذا زیسذت محیطذی،
اجتماعی و حاکمیتی به شرح زیر است:
جدول  .1شاخصهای ابعاد زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی
شاخصهای بعد اجتماعی

شاخصهای بعد زیست محیطی

شاخصهای بعد حاکمیتی

 .9سالمت و امنیت و بهره وری
 .1حقوق نیروی کار

 .9آ یندگی و آلودگی ،ضایعات

 .3ادراک اجتماعی ذینفعان

 .1انرژی ،بهره وری ،آ
 .3تنوع زیستی

 .1کمیتهها

 .6سالمت تولید

 .3مدیریت ریس

 .5عدم تبعیض و شمول اجتماعی

 .6تغییر آ و هوا
 .5ارزیابی ریس

 .9رعایت حقوق سهامداران

محیطی

 .4مسائل خدمات و زنجیره تأمین
 .7آموزش محیطی
 .8سیستم مدیریت محیطی
 .6شفاف سازی محیطی

 .4مسائل اجتماعی مشتریان و زنجیره تأمین
 .7رعایت اصول حقوق بشر
 .8توسعه اجتماعی و بشر دوستی
 .6سرمایهگذاری مسئولیت اجتماعی
.93حفظ نام تجاری و رفتار ضد رقابتی
 .99یادگیری و آموزش اجتماعی

 .6جبران عملکرد
 .5اخالق و اصول رفتاری
 .4شفاف سازی راهبری
 .7انطباق با قوانین
 .8ترکیب هیئت مدیره
 .6مدیریت ریس

سرمایهگذاری

 .91شفاف سازی اجتماعی

منبع :فخاری و همکاران ()9364
متغیر تعدیلگر در الگوی سوم (

)

بر اساس فرضیه سوم رابطه بین سطا افشذای زیسذت محیطذی ،اجتمذاعی و حذاکمیتی و کیفیذت حسابرسذی بذا تذالش
حسابرسی تعدیل میشود .برای آزمون تجربی این فرضیه ،تعامل متغیر افشذای زیسذت محیطذی ،اجتمذاعی و حذاکمیتی بذا
تالش حسابرس (

) به عنوان متغیر تعدیلگر به الگوی ( )3اضافه میشود.

متغیرهای کنترل

با پیروی از پژوهشهای نچل و پاین ()1339؛ نچل و شارما ( )1391و اسانته اپیا ( ،)1313متغیرهای کنترلذی مذرتبط بذا
تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی که در الگوی اول این پژوهش بکار میروند ،عبارتند از :نر بازده دارایذیهذا (:)ROA
سود خالص تقسیم بر جمع داراییها؛ زیان ( :)LOSSمتغیر مجازی است که اگر سود خالص شرکت زیر صذفر اسذت  9و
در غیر اینصورت صفر میگیرد؛ اهرم مالی شرکت ( :)LEVنسبت کل بدهیهای بلند مدت به کل داراییهذای شذرکت؛
اندازه موسسه حسابرسی ( :)AUSIZEمتغیر مجازی که اگر سازمان حسابرسی صورت مالی شذرکت را حسابرسذی کذرده
باشد  9و در غیر اینصورت صفر میگیرد؛ ح الزحمه حسابرسی ( :)AUFEEلگاریتم طبیعی جمع ح الزحمه حسابرسذی؛
دوره تصدی حسابرس ( :)AUDTENلگاریتم طبیعی تعداد سالهایی که حسابرس مستقل ،مسذئولیت حسابرسذی شذرکت
را بر عهده دارد (سال پایه  9363در نظر گرفته شده است).
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با پیروی از پژوهشهذای بلنکلذی و همکذاران ()1391؛ چذان و همکذاران ()1391؛ لوبذو و ژائذو ( )1393و اسذانته اپیذا
( ،)1313متغیرهای کنترلی مرتبط با کیفیت حسابرسی که در الگوی دوم و سوم این پژوهش بکذار مذیرونذد ،عبارتنذد از:
تمرکز مالکیت ( :)OwnConجمع درصد مالکیت سهامدارانی اسذت کذه حذداقل  %5سذهام شذرکت را در اختیذار دارنذد؛
مالکیت نهادی( :)InsOwnجمع درصد سهام شرکت که به بان

ها ،بیمهها ،نهادهای مذالی ،مذادر شذرکتهذا و نهادهذای

دولتی تعل دارد؛ استقالل هیئت مدیره( :)INDPدرصد اعاای غیر م وظذف هیذات مذدیره نسذبت بذه جمذع اعاذا؛ تعذداد
جلسات هیئت مدیره ( :)BMEETتعذداد جلسذات هیئذت مذدیره در طذول سذال مذالی؛ تجدیذد ارائذه صذورتهذای مذالی
( :)Restateمتغیر مجازی که اگر صورتهای مالی صاحبکار تجدید ارائه شده باشد  9و در غیر اینصورت صفر میگیرد؛
( :)ROAسود خالص تقسیم بر جمع داراییها؛ اهرم مذالی شذرکت ( :)LEVنسذبت کذل بذدهیهذای بلنذد مذدت بذه کذل
داراییهای شرکت.
یافتههای پژوهش
آمار توصیفی

در جدول  1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش ،شامل میانگین ،میانه ،حداقل مشاهدات ،حذداکثر مشذاهدات و انحذراف
معیار ارائه شده است .میانگین و میانذه افشذای زیسذت محیطذی ،اجتمذاعی و حذاکمیتی بذه ترتیذب  3/993و  3/715اسذت.
حداکثر و حداقل افشای زیست محیطی ،اجتماعی و حذاکمیتی بذه ترتیذب  7/715و  3/553اسذت .انحذراف معیذار 9/989
افشای زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی نشان دهنده پراکندگی زیاد سذطا افشذا در میذان شذرکتهذای نمونذه اسذت.
میانگین و میانه تأخیر در گزارش حسابرسی به ترتیب  66/488و 66/593روز است .میانگین و میانه کیفیذت حسابرسذی بذه
ترتیب 3/314 ،و  3/185است .میانگین تمرکز مالکیت  3/473است که با توجه به انحراف معیار به دسذت آمذده ()3/966
نوسان نسبتاا کمی دارد .میانگین اهذرم مذالی بذا مقذدار  3/566نشذان مذیدهذد بذه طذور میذانگین  56/6درصذد منذابع مذالی
شرکتهای نمونه از طری بدهی تأمین مالی شده است.
جدول  .2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

تالش حسابرس

66/488

66/593

943/48

34/583

3/186

متغیر
افشای زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی

3/993

3/715

7/715

3/553

9/989

کیفیت حسابرسی

3/314

3/185

9/853

-3/651

3/549

دوره تصدی حسابرس

1/668

3

6

9

9/846

ح الزحمه حسابرسی

4/346

4/195

8/564

6/168

3/476

تعداد جلسات هیئت مدیره

94/84

96

43

8

4/761

بازده داراییها

3/938

3/368

3/439

-3/637

3/936

مالکیت نهادی

3/699

3/617

3/665

3

3/314

اهرم مالی

3/566

3/573

9/868

3/373

3/196

تمرکز مالکیت

3/473

3/469

3/665

3

3/966

نتایج آزمون فرضیه ها

از آنجا که عدم پایایی متغیرهای پژوهش منجر به بذروز مشذکل رگرسذیون کذاذ مذیشذود ،ابتذدا پایذایی متغیرهذای
پژوهش با آزمون لوین ،لین و چو مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که همه متغیرها درسطا خطای  5درصذد پایذا
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هستند .قبل از برآورد الگوهای رگرسیون ،ابتدا مشاهدات پرت حذف گردید و با انجام آزمون جذارک بذرا نرمذال بذودن
توزیع باقیماندهها مورد بررسی قرار گرفت که در هر سه الگو ،نتیجه این آزمون حاکی از توزیع نرمال باقیماندهها بذود .بذا
توجه به اینکه در این پژوهش از دادههای ترکیبی استفاده شده است ،برای بررسی اینکه جهذت تخمذین الگذوهذا رویکذرد
دادههای مقید (تلفیقی) مناسبتر است یا رویکرد دادههای تابلویی از آزمون چاو ( Fلیمر) اسذتفاده شذد .سذطا معنذاداری
آماره آزمون چاو در الگوهای اول ،دوم و سوم به ترتیب برابر  3/3331 ،3/3333و ( 3/3333هر سذه الگذو کذوچکتر از 5
درصد) است ،بدین ترتیب رویکرد بکارگرفته شده برای تخمین الگوها ،رویکرد دادههای تابلویی (پنلی) است .به عذالوه
برای انتخا بین الگوی اثرات ثابت و الگوی اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده شد کذه نتذایج بذرای الگذوی اول،
دوم و سوم به ترتیب برابر  3/3336 ،3/3393و  3/3337بود .با توجه به اینکه نتایج هرسه الگو کوچکتر از  5درصد است،
الگوی مدنظر از نوع اثرات ثابت است.
برای آزمون فروض کالسی

 ،عدم هم خطی ،عدم خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس مذورد بررسذی قذرار گرفذت.

باوجود اینکه استفاده از دادههای ترکیبی راهی برای جلوگیری از بروز همخطی است اما بذرای اطمینذان بیشذتر از آزمذون
 VIFبرای بررسی همخطی متغیرها استفاده شد .نتایج شاخص تذورم واریذانس ( )VIFبذرای کلیذه متغیرهذا در الگذوی اول
کوچکتر از  5بود ،بنابراین ،بین متغیرهای الگذوی اول پذژوهش همخطذی وجذود نداشذت .همچنذین بذرای بررسذی وجذود
ناهمسانی واریانس بین باقیماندهها به انجام آزمون وایت پرداخته شد و نتایج همسانی واریذانس باقیمانذدههذا را در الگذوی
اول نشان داد .برای بررسی خودهمبستگی بین باقیماندهها از آزمون بذراوش گذادفری اسذتفاده شذد .نتذایج حذاکی از عذدم
وجود خودهمبستگی مقادیر خطا در الگوی اول بود .پس از بررسی فروض کالسی

رگرسذیون ،بذه آزمذون فرضذیه اول

پژوهش میپردازیم.
جدول  .3برآورد الگوی اول پژوهش
متغیر وابسته :تالش حسابرس
متغیر

ضریب

آماره t

سطا معناداری

تورم واریانس

افشای زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی

-3/363

-3/731

3/339

9/34

بازده داراییها

-3/378

-1/539

3/333

9/15

زیان

3/338

3/713

3/179

9/63

اهرم مالی

3/334

9/417

3/335

1/74

اندازه موسسه حسابرسی

-3/319

-9/661

3/995

9/49

ح الزحمه حسابرسی

3/153

3/396

3/333

9/68

دوره تصدی حسابرس

3/939

1/155

3/366

1/36

ضریب ثابت

3/643

9/513

3/339

-

2

R

3/73

آماره F

سطا معناداری آماره F

8/3631
3/3333

بر اساس فرضیه اول ،بین سطا افشای زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی رابطذه
منفی وجود دارد .با توجه به نتایج برازش الگوی اول پژوهش (جدول  ،)3ضریب متغیر افشای زیست محیطذی ،اجتمذاعی
و حاکمیتی برابر  -3/363بوده و دارای رابطه منفی و معنادار با تأخیر در ارائه گذزارش حسذابرس اسذت (سذطا معنذاداری
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آماره  .)3/3393 :tاین بدان معناست که سطا پایین افشای زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی ،تأخیر در ارائه گذزارش
حسابرس را افزایش میدهد ،بنابراین ،فرضیه اول پژوهش تأیید میگردد .در این الگو سطا معناداری آماره )3/3333( F
کمتر از سطا خطای پذیرفته شده ( )3/35بوده و کذل الگذوی رگرسذیون معنذادار اسذت .ضذریب تعیذین ( )R2نیذز بیذانگر
توضیا  73درصد متغیر وابسته از طریذ متغیرهذای توضذیحی الگذو اسذت .همچنذین متغیرهذای اهذرم مذالی ،حذ الزحمذه
حسابرسی و دوره تصدی حسابرس در سطا خطای  5درصد با تأخیر در ارائه گزارش حسابرس ارتباط مثبت و معنذاداری
دارند و متغیر نر بازده داراییها با تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی دارای رابطه منفی و معنادار است .در خصو

سایر

متغیرها ارتباط معناداری مشاهده نمیگردد.
جدول  .0برآورد الگوی دوم پژوهش
متغیر وابسته :کیفیت حسابرسی
متغیر

ضریب

آماره t

سطا معناداری

افشای زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی

-3/335

-1/985

3/316

9/56

تمرکز مالکیت

3/161

6/431

3/361

9/49

مالکیت نهادی

3/339

9/741

3/346

9/34

استقالل هیئت مدیره

3/556

4/153

3/339

1/37

تعداد جلسات هیئت مدیره

3/333

3/451

3/148

9/93

تجدید ارائه صورتهای مالی

-3/336

-6/531

3/333

1/71

بازده داراییها

-3/148

-1/865

3/316

3/65

اهرم مالی

3/393

1/937

3/915

1/57

ضریب ثابت

3/581

6/333

3/333

-

R2

3/48
سطا معناداری آماره F

برای آزمون فرضیه دوم نیز ابتدا به بررسی فروض کالسی

آماره F

تورم واریانس

4/7143
3/3336

پرداختذه شذده اسذت .بذرای بررسذی همخطذی متغیرهذای

الگوی دوم نیز از آزمذون  VIFاسذتفاده شذد .نتذایج شذاخص تذورم واریذانس ( )VIFبذرای کلیذه متغیرهذا در الگذوی دوم
کوچکتر از  5بود ،بنابراین ،بین متغیرهای الگوی دوم پذژوهش همخطذی وجذود نداشذت .همچنذین بذرای بررسذی وجذود
ناهمسانی واریانس بین باقیماندهها به انجام آزمون وایت پرداخته شد و نتایج همسذانی واریذانس باقیمانذدههذا را نشذان داد.
بذذرای بررسذذی خودهمبسذذتگی بذذین باقیمانذذدههذذا از آزمذذون بذذراوش گذذادفری اسذذتفاده شذذد .نتذذایج حذذاکی از عذذدم وجذذود
خودهمبستگی مقادیر خطا در الگوی دوم بود .پس از بررسی فروض کالسی

رگرسیون ،به آزمون فرضیه دوم پذژوهش

میپردازیم.
با توجه به نتایج برازش الگوی دوم پژوهش (ارائذه شذده در جذدول  )6سذطا معنذاداری آمذاره  )3/3336( Fکمتذر از
سطا خطای پذیرش شده ( 5درصد) بوده و کل الگوی رگرسیون معنادار است .ضریب تعیین( )R2نیز بیانگر توضذیا 48
درصد متغیر وابسته از طری متغیرهای توضیحی الگو اسذت .بذر اسذاس فرضذیه دوم ،بذین سذطا افشذای زیسذت محیطذی،
اجتماعی و حاکمیتی و کیفیت حسابرسی صورتهای مالی رابطذه منفذی وجذود دارد .در ایذن الگذو ،ضذریب متغیذر افشذای
زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی برابر  -3/335بوده و دارای رابطه منفی و معنادار با کیفیت حسابرسذی اسذت (سذطا
معناداری آماره  .)3/316 :tاین بدان معناست کذه سذطا پذایین افشذای زیسذت محیطذی ،اجتمذاعی و حذاکمیتی ،منجذر بذه
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افزایش کیفیت حسابرسی میشود ،بنابراین ،فرضیه دوم پژوهش تأیید میگردد .در این الگو تجدید ارائه صورتهای مذالی
و نر بازده داراییها با کیفیت حسابرسی رابطه منفی و معناداری را نشان میدهد و متغیر تمرکز مالکیت و استقالل هیئت
مدیره با کیفیذت حسابرسذی دارای رابطذه مثبذت و معنذادار اسذت .در خصذو

سذایر متغیرهذا ارتبذاط معنذاداری مشذاهده

نمیگردد.
جدول  .7برآورد الگوی سوم پژوهش
متغیر وابسته :کیفیت حسابرسی
متغیر

ضریب

آماره t

سطا معناداری

تورم واریانس

افشای زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی

-3/137

-9/846

3/368

9/43

تالش حسابرس

3/335

1/383

3/336

1/18

-3/331

-1/958

3/337

9/45

تمرکز مالکیت

3/339

3/468

3/917

9/94

مالکیت نهادی

3/333

3/835

3/335

9/36

استقالل هیئت مدیره

3/518

4/673

3/331

1/31

تعداد جلسات هیئت مدیره

3/333

9/197

3/966

9/18

تجدید ارائه صورتهای مالی

3/333

3/319

3/744

1/68

بازده داراییها

-3/141

-3/397

3/331

3/16

اهرم مالی

3/363

3/731

3/568

1/54

ضریب ثابت

-1/665

-4/365

3/333

-

تالش حسابرس× افشای زیست محیطی،
اجتماعی و حاکمیتی

2

3/41

R

آماره F

سطا معناداری آماره F

جهت آزمون فرضیه سوم پژوهش ابتدا به بررسی فروض کالسی

4/8651
3/3313

پرداخته شد .همانند دو الگوی قبلی ،در این الگذو

نیز برای بررسی همخطی متغیرها از آزمون  VIFاستفاده شد .نتایج شاخص تورم واریذانس ( )VIFبذرای کلیذه متغیرهذا در
الگوی سوم نیز کوچکتر از  5بود ،بنابراین ،بین متغیرهای الگوی سوم پذژوهش همخطذی وجذود نداشذت .همچنذین بذرای
بررسی وجود ناهمسانی واریانس بین باقیماندهها به انجام آزمون وایذت پرداختذه شذد و نتذایج وجذود ناهمسذانی واریذانس
باقیماندهها را در الگوی سوم نشان داد .بذرای رفذع ناهمسذانی واریذانس از روش حذداقل مربعذات تعذدیل شذده ()EGLS
استفاده شد .برای بررسی خودهمبستگی بین باقیماندهها از آزمون بذراوش گذادفری اسذتفاده شذد .نتذایج حذاکی از وجذود
خودهمبستگی مقادیر خطا در الگوی سوم بود که برای رفع خود همبستگی از خطای اسذتاندارد مقذاوم بهذره گرفتذه شذد.
پس از بررسی فروض کالسی

رگرسیون ،به آزمون فرضیه سوم پژوهش میپردازیم.

با توجه به نتایج برازش الگوی سوم پژوهش (ارائه شده در جدول  )5سطا معناداری آماره  )3/331( Fکمتر از سذطا
خطای پذیرش شده ( 5درصد) بوده و کل الگوی رگرسیون معنادار است .ضذریب تعیذین نیذز بیذانگر توضذیا  41درصذد
متغیر وابسته از طری متغیرهای توضیحی الگو است .بر اساس فرضیه سوم ،رابطه منفی بین سطا افشذای زیسذت محیطذی،
اجتماعی و حاکمیتی و کیفیت حسابرسی به تالش حسابرس که با تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی نمذود پیذدا مذیکنذد،
بستگی دارد .در این الگو ،ضریب متغیر حاصل از تعامل افشای زیست محیطذی ،اجتمذاعی و حذاکمیتی و تذأخیر در ارائذه
گزارش حسابرس برابر  -3/331است و دارای رابطه منفی و معنادار با کیفیت حسابرسی اسذت (سذطا معنذاداری آمذاره t
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برابر با  3/337است) ،که نشان میدهد تالش حسابرسی در واکنش بذه سذطا پذایین افشذای زیسذت محیطذی ،اجتمذاعی و
حاکمیتی ،کیفیت حسابرسی را افزایش مذیدهذد .بنذابراین ،رابطذه منفذی بذین سذطا افشذای زیسذت محیطذی ،اجتمذاعی و
حاکمیتی با کیفیت حسابرسی که در فرضیه دوم تأیید شد ،عمدتاا ناشی از افزایش تالش حسذابرس در واکذنش بذه سذطا
پایین افشای زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی صاحب کار است .بنابراین فرضیه سوم تأیید میگردد.
بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادها
از آنجا که پایداری موضوع مهمی برای سرمایهگذاران است ،وجود ریس

های مربذوط بذه مسذائل زیسذت محیطذی،

اجتمذذاعی و حذذاکمیتی مذذیتواننذذد بذذه عملکذذرد و ارزش شذذرکت آسذذیب رسذذانند (کذذوزو .)1398 ،در سذذال SEC ،1394

پیشنهادات آشکاری در این زمینه مطرح کرد تا افشاسازی زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی را در صذورتهذای مذالی
الزامی کند .با این وجود افشاسازیهای زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی هنوز در بسیاری از کشذورها از جملذه ایذران
اختیاری است .از طرفی استانداردگذاران حسابرسی نیز رسیدگی به مسذائل زیسذت محیطذی ،اجتمذاعی و حذاکمیتی را بذه
طور رسمی در استاندارهای حسابرسذی جذای نذدادهانذد و الگذوهذای ارزیذابی ریسذ
ریس

ها به ریس

سذنتی در زمینذه نحذوه تبذدیل ایذن

های تحریف با اهمیت هی راهنمایی ارائه نمی دهد (شذارما و همکذاران .)1398 ،در نبذود افشاسذازی

الزامی ،گزارشات سالیانه هیئت مدیره ،اطالعات مربوط به مسائل زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی شذرکت را منتشذر
میکند .این اطالعات میتواند بر ارزیابی سرمایهگذاران از ریس

های زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی تذأثیر گذذار

باشد .کولبل و همکاران ( )1397نشان دادند که افشای مسائل زیست محیطی ،اجتمذاعی و حذاکمیتی شذرکت ،مذی توانذد
ارزیابی مربوط به ریس

مالی سرمایه گذاران را تشدید کند .بنابراین ،با توجه به اینکه مسائل زیست محیطی ،اجتمذاعی و

حاکمیتی برای سرمایه گذران مهم است ،این پژوهش ،در زمینه اینکذه چگونذه حسابرسذان بذه عملکذرد زیسذت محیطذی،
اجتماعی و حاکمیتی صاحب کار واکنش نشان میدهند ،اطالعاتی ارائه میدهد.
نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش ،نشان میدهد که حسابرسان با صرف روزهای بیشتر بذرای حسابرسذی صذورتهذای
مالی در واکنش به سطا پایین افشای زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی شرکت ،تالش حسابرسی را افزایش میدهنذد.
یافته های این پژوهش در زمینه تالش حسابرسی مکمل پژوهش بارک و همکاران ()1396؛ شذارما و همکذاران ( )1398و
لوپزپارتاس – می و همکاران( )1397و جامعی و نجفی ( )9368است که دریافتند بین افشای زیست محیطی ،اجتمذاعی
و حاکمیتی و ح الزحمه های حسابرسی رابطه منفی وجود دارد .نتایج این پژوهش نشان می دهد که رابطه گذزارش شذده
در این پژوهشها میتواند به خاطر تالش بیشتر حسابرسی باشد .همچنین یافتههای این پژوهش با نتایج پذژوهش نذاطقی و
همکاران ( )9367مشابه است که دریافتند تالش حسابرس مستقل ،در فرآیند اطمینذان بخشذی ،تحذت تذأثیر ریسذ

هذای

واحدگزارشگر و احتمال رخداد دعاوی حقوقی علیه حسابرس قرار میگیذرد .عذالوه بذر ایذن ،نتذایج آزمذون فرضذیه دوم
پژوهش نشان داد که سطا پایین افشای زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی منجر به افزایش کیفیت حسابرسی مذیشذود
و آزمون فرضیه سوم نشان داد که این افزایش کیفیت حسابرسی به خاطر اعمذال تذالش بیشذتر حسابرسذان در واکذنش بذه
سطا پایین افشای زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی است .بنابراین ،این مطالعه نشان می دهد که شرکتهایی با سذطا
پایین افشای زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی ،کمتر احتمال دارد که دچار کیفیت ضعیف حسابرسی شوند ،چذرا کذه
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حسابرسان به ریس

های زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی با اعمال تالش بیشتر واکنش نشان میدهند .ایذن موضذوع

در ادبیات کیفیت حسابرسی کشور ما جدید است و با یافتههای نچل و شارما ()1391؛ بارک و همکاران ( )1396و اسانته
اپیا ( )1313دریافتند سطا پایین افشای زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی منجر به افزایش تالش حسذابرس و بذه دنبذال
آن افزایش کیفیت حسابرسی میشود ،مطابقت دارد.
یافته های این مطالعه ،مبنی بر اینکه حسابرسان عمدتاا با افزایش تالش حسابرسی ،طوری عمل میکنند کذه بذه کیفیذت
با تر حسابرسی منجر می شود ،خبر خوبی برای سرمایه گذاران و گروه ها و حامیذان مسذائل زیسذت محیطذی ،اجتمذاعی و
حاکمیتی است .با این وجود ،با توجه به یافتهها ،مبنی بر اینکه عملکرد زیسذت محیطذی ،اجتمذاعی و حذاکمیتی بذر تذالش
حسابرس و کیفیت حسابرسی تاثیرگذار اسذت ،نیذاز بذه قذانون گذذاری در ایذن حذوزه احسذاس مذیشذود .مناسذب اسذت
استانداردگذاران در جهت الزام شرکتها برای افشای اجباری مسائل زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی گذام بردارنذد.
همچنین ممکن است نیاز باشد استاندارهای ارزیابی ریس

حسابرسی به روز رسانی شود تا ریس

های زیسذت محیطذی،

اجتماعی و حاکمیتی را در خود بگنجاند .از آنجا که این پژوهش افشای زیست محیطی ،افشای اجتماعی و افشای مسذائل
حاکمیتی را به صورت جداگانه مورد بررسذی قذرار نذداده اسذت ،پیشذنهاد مذیشذود مطالعذات آتذی ارتبذاط هذر دسذته بذا
ح الزحمه حسابرسی ،تالش حسابرس و کیفیت حسابرسی را جداگانه بررسی کنند .همچنین این پژوهش تذاثیرات سذطا
افشای زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی را بر صورت های مالی بررسی نمی کند ،مطالعات آتی می تواند بررسی کننذد
که آیا افشای مسائل زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی ،که سرمایه گذاران در تصمیم گیری های سرمایه گذذاری خذود
به آنها توجه میکنند ،بر یکپارچگی صورت هالی مالی تأثیر میگذارد یا خیر .همچنین این مطالعه تذأثیر واکذنش مذدیران
به افشای زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی را در نظر نمیگیرد .مطالعات آتی میتواند ایذن موضذوع را مذورد بررسذی
قرار دهند.
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