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 چکیده
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر اندازه حسابرس بر رابطه بین افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی و حق الزحمه حسابرسی 

های پذیرفته شده در پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد.جامعه آماری پژوهش شرکتهای در شرکت
هستند که به وسیله روش حذف سیستماتیک از بین آنها در  5933تا  5931های بورس اوراق بهادار تهران طی سال

های ردی و از نظر ماهیت از نوع پژوهششرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. این پژوهش از نظر هدف کارب 04نهایت 
 شرکتها این ترکیبی هایداده و متغیره چند خطی از رگرسیون هافرضیه تحلیل و تجزیه برای چنینهمهمبستگی میباشد. 

های اجتماعی واندازه ها نشان داد که بین افشای داوطلبانه مسئولیتدر نهایت نتایج آزمون فرضیهاست. شده استفاده
های اجتماعی و حق الزحمه حسابرسی رابطه رابطه ای وجود ندارد.همچنین بین افشای داوطلبانه مسئولیتحسابرس 

معناداری وجود ندارد و در نهایت اندازه حسابرس بر رابطه بین افشای داوطلبانه مسئولیت های اجتماعی و حق الزحمه 
  حسابرسی اثرگذار نیست.

 .، مسئولیت اجتماعی شرکتحمه حسابرسیاندازه حسابرس، حق الز کلیدی: واژگان

 

 مقدمه

 ،در مقایسه با مؤسسات کم اعتبار مؤسسات معتبرو چون  شهرت حسابرس، اندازه حسابرس استبرای مهمترین شاخص 
چشم بپوشندکمتر ی حقوقی اودع و دارای خطربا اهمیت  تحریفاتاز  اینکه احتمال گرو گذاشته اند بیشتری را اعتبار
قرارداد  شود که از ای تامین می الزحمه (. همچنین منافع اقتصادی حسابرس از طریق حق5931و روحانی، )حاضری .است

حق الزحمه حسابرسی شامل هرگونه وجهی است که بابت  (.5930)استانداردهای حسابرسی،  با صاحبکار تحصیل میکند
های قبلی حاکی (. پژوهش5900مانی و دوانی، )ا شود قرارداد به حسابرس پرداخت میارائه ی خدمات حسابرسی و طبق 

 از تاثیر افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی توسط شرکت بر اندازه حسابرس و حق الزحمه حسابرس میباشد.
CSR مخفف (corporate social responsibility)  و به معنای مسئولیت اجتماعی است که اگر بخواهیم در یک

مسئولیت اجتماعی مجموعه تعهداتی است که سازمان باید در حفظ و “دهیم باید بگوییم: را توضیح  CSR تعریف مختصر
 مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت میکند انجام دهد.

متنوع است؛ اما این موضوع که مسئولیت شرکت در کنار سودآوری، شامل « مسئولیت اجتماعی شرکت»اگرچه تعاریف 
 .محیطی به ذینفعان مختلف می شود، به شکل گسترده ای پذیرفته شده است تعهدات اجتماعی و زیست
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 و اجتماعی مسئولیت داوطلبانه افشای بین رابطه بر حسابرس اندازه تاثیر بررسی

 حسابرسی الزحمه حق
 

 سجاد نصر
 ایران.دانشجوی دکتری حسابداری، واحد اصفهان )خوراسگان(، دانشگاه آزاد اسالمی، اصفهان، 

Sajjadnasr1376@gmail.com 
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های اجتماعی  برای مثال شاید شرکتی محصولی تولید کند که از مواد سازگار با محیط زیست تولید و یا با سازمان
 را بزرگتری جامعه تواند می شرکت اجتماعی مسئولیت هایهمکاری نزدیک داشته باشد. این بدان معناست که فعالیت

 .دهد قرار تأثیر تحت
های شرکت برای جامعه ، افراد و محیط زیست اشاره میکند و این طور بیان افشای مسئولیت اجتماعی به پیامد فعالیت

، از جمله ذی نفعان داخل شرکت رین را هم لحاظ نموده است یا خیرمیکند که آیا شرکت در فعالیتهای خود منافع سای
)عسگری و ارج شرکت مثل شهروندان، مشتریان، دولت و حتی محیط زیست ن و سهامدارن و ذی نفعان خمثل کارکنا

 (.5044 وقفی،
ی دارای اثر پوششی است و می تواند به یک ابزار مدیریتی اجتماع یها یتمسئولشواهد تجربی نشان می دهد که افشای 

 ف تبدیل شود و یا به منظور حساب آرایی و پنهان کردنضعی یمانند سودآور یراخالقیغ یپنهان کردن رفتارها برای
 ه مدیران شرکتهایی کاز این رو  .(0451؛ کوآن و همکاران، 0454 ،یونگ)کوهن و  شود استفاده یگرد ینداخبار ناخوشا

را برای  کوچک و دارای کیفیت ضعیف حسابرسی موسساتممکن است  میکنندافشا  داوطلبانه رامسئولیت اجتماعی خود 
برای شرکت ناخوشایند بوده و موجب  زیرا این نوع اظهارنظر نامطلوب حسابرس انتخاب کنند اظهارنظرجلوگیری از 

ارسال سیگنال منفی از وضعیت مالی شرکت به سهامداران میشود. همین طور ممکن است این قبیل شرکتها به چنین 
حسابرسی بزرگ دارند حق الزحمه حسابرسی بیشتری موسساتی که ریسک حسابرسی باالتری نسبت به موسسات 

 های مالی را نادیده بگیرند. بپردازند زیرا این موسسات با احتمال بیشتری ممکن است تحریفات صورت
پاسخ دهد که آیا تصمیمات  با توجه به مطالب مطرح شده در باال این پژوهش به دنبال این است که به این پرسش

ی شرکت ها چگونگی تصمیمات تقاضای حسابرس مستقل توسط آنها را تحت تأثیر قرار می جتماعا یهایتمسئولافشای 
 دهد یا خیر؟
 

 مبانی نظری و تجربی پژوهش
توان  باشد و به طور مستقیم و با مشاهده موسسات نمی کیفیت کار موسسات حسابرسی کننده از یکدیگر متفاوت می

هایی برای تمایز میان  برخوردار است. بنابراین محققان از جانشین التریبا تشخیص داد که کدام موسسه از کیفیت کاری
اندازه موسسات حسابرسی  .نمایند از موسسات حسابرسی با کیفیت پایین استفاده می الموسسات حسابرسی با کیفیت با

یعنی  .باشد سی میای از معیارهای متمایزکننده کیفیت موسسات حسابر نمونه ،کننده، قدمت و نام تجاری موسسات
موسسات بزرگتر و همچنین موسساتی که دارای نام تجاری مشهورتری نسبت به موسسات دیگر هستند دارای کیفیت 

( معتقد است که کیفیت حسابرسی غیرقابل مشاهده و ارزیابی 5305دی آنجلو ) (.5305دی آنجلو، ) هستند التریکاری با
باید یک متغیری که ارتباط مستقیم با کیفیت حسابرسی دارد و در عین حال  کند که آن هزینه بر است. ایشان بیان می

( اندازه 5305ارزیابی آن هزینه بر و زمانبر نیست بعنوان جایگزینی از کیفیت حسابرسی بکار برده شود. دی آنجلو )
سسات حسابرسی بزرگ کند. وی معتقد است که مؤ موسسه حسابرسی را بعنوان نماینده ای از کیفیت حسابرسی مطرح می

 به علت اینکه:
نافع زیادی را از دست های مالی صاحبکارانشان کشف و گزارش کنند م ( اگر نتوانند تحریفات با اهمیت در صورت5 

 .خواهند داد
ها به علت  های حسابرسی آن گیرند و تیم ( پرسنل مؤسسات حسابرسی بزرگ تحت آموزش مستمر با کیفیت قرار می0 

 .توانند بصورت تخصصی در یک صنعت خاص مورد استفاده قرار گیرند ع کارهای حسابرسی میتعدد و تنو
 .( حساسیت باالئی نسبت به حفظ شهرت )برند( خود دارند9 
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توانند مدیریت صاحبکار را تحت فشار قرار دهند، کیفیت  ( بخاطر تعدد مشتریان خود قدرت چانه زنی باالیی دارند و می0 
 در مقایسه با مؤسسات حسابرسی کوچک دارند. حسابرسی باالیی

کنند. اما، پژوهشگران ایرانی از  موسسه حسابرسی بزرگ( فعالیت نمی 0در ایران، مؤسسات حسابرسی بزرگ بین المللی )
نظریه اندازه موسسه حسابرسی برای مطالعه تفاوت کیفیت حسابرسی بین سازمان حسابرسی )بعنوان حسابرس بزرگ( و 

، 5935 ،اند )مانند بنی مهد )بعنوان حسابرس کوچک( استفاده کرده  حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمیمؤسسات 
تواند نشانه ای از  باشند. چنین نتایج متناقضی می (. اما نتایج بدست آمده کامالً متناقض می5930مهرانی و همکاران، 

 های انجام شده در داخل کشور در این حوزه باشد وهشنامناسب بودن نظریه اندازه موسسه حسابرسی یا ضعف روش پژ
(. حق الزحمه حسابرسی شامل هرگونه وجهی است که بابت ارائه ی خدمات حسابرسی و 5934)رضایی و یعقوب نژاد، 

شود. یکی از مناقشات اصلی حرفه ی حسابداری  طبق توافق یا قرارداد به حسابرس یا موسسه ی حسابرسی پرداخت می
اضر تعیین حداقل نرخ حق الزحمه ی حسابرسی است. در واقع بهای هر خدمت یا کاال قیمتی است که مصرف در حال ح

کننده برای استفاده از آن حاضر به پرداخت است. اما در عمل این فرمول در کشورهایی که فاقد اقتصاد رقابتی هستند 
کند. شورای اقتصاد همه ساله به پیشنهاد وزارت  یین میکارایی نداشته و قیمت را با انحصارات یا حداقل مزد معیشتی تع

 )امانی و دوانی،  کند امور اقتصادی و دارایی، حق الزحمه ی سازمان حسابرسی را برای خدمات حسابرسی تعیین می
شود که از انعقاد قرارداد با صاحب کاران عاید  الزحمه ی تامین می منافع اقتصادی حسابرس از طریق حق (.5900

کنند و تحقیقات زیادی نیز در  شود. حسابرسان جهت قیمت گذاری خدمات حسابرسی از عوامل گوناگونی استفاده می می
رابطه با شناسایی و ارزیابی این عوامل انجام شده است. عوامل توصیفی که در اغلب مطالعات مدنظر قرار گرفته اند شامل 

یدگی بوده است. حق الزحمه ی حسابرسی تاکنون موضوع عوامل ریسک، حجم و پیچیدگی عملیات واحد مورد رس
بسیاری از پژوهش های حسابرسی بوده و در پژوهش های متعدی به بررسی عوامل موثر بر حق الزحمه ی حسابرسی 

توانند با آگاهی از عوامل موثر بر حق الزحمه ی  حسابرسی در مذاکره در  پرداخته شده است. شرکت های صاحب بار می
حسابرسی و کنترل جنبه های درونی که بر حق الزحمه تاثیر دارند فعال تر ظاهر شوند. عالوه بر این اطالع از زمینه 

عوامل موثر بر میزان حق الزحمه حسابرسی برای حسابرسان نیز مفید است چرا که آنها قادر به قیمت گذاری مناسب 
 خدمات حسابرسی خود خواهند شد.

وجه به تعریف مرکز جهانی توسعه پایدار کسب و کار، به عنوان تعهد کسب و کار در توجه مسؤولیت اجتماعی شرکت با ت
به توسعه اقتصادی پایدار، کارکردن با کارمندان، خانواده، جامعه محلی و به طور کلی جامعه، در جهت بهبود کیفیت 

عنوان آن نوع تصمیمات و اقدامات  دیویس، مسؤولیت اجتماعی را به(. 0440، تعریف شده است)کارنا و دیگران زندگی
 (.5344شوند )دیویس،  اقتصادی یا فنی اتخاذ می ها توصیف کرد که به دالیلی فراسوی منافع مستقیم سازمان

کنند که به منظور پیشرفت بعضی از  هایی تعریف می برخی از محققان مسئولیت اجتماعی شرکت را به عنوان فعالیت
(. گروه 0455هارجوتو،   ؛0445گردد )ام سی ویلیام سیگل،  اهداف مالی هستند، انجام میاهداف اجتماعی که فراتر از 

کنند: مسئولیت اجتماعی شرکت بدین مفهوم  دیگری از نویسندگان مسئولیت اجتماعی شرکت را بدین صورت تعریف می
آن چیزی که از طریق قانون و های سازنده در جامعه غیر از سهامداران و فراتر از  ها نسبت به گروه است که شرکت

( مسئولیت 0444(. همچنین هولم و واتز )0454)جانسون و هم پژوهان،  قرارداد اتحادیه توصیف شده، وظیفه دارند
اجتماعی شرکت را به عنوان تعهد مستمر واحد تجاری که به طور اخالقی رفتار کند و در جهت پیشرفت اقتصادی 

ه طوری که کیفیت عمر نیروی کار و خانواده آنها  و همچنین نهادهای محلی  جامعه را کنند، ب همکاری نماید، تعریف می
 (.5930)عرب صالحی و همکاران،  در سطح وسیع بهبود بخشد
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آرایی و ها میتواند با هدف حسابهای اجتماعی توسط شرکتهای قبل چون افشای داوطلبانه مسئولیتمطابق پژوهش
این ممکن است  های مالی توسط ایشان انجام گرددکردن تحریف و تقلب در صورت ایجاد نوعی پوشش برای مخفی

د  سیگنال منفی به سهامداران می فرست این موضوع نامطلوب حسابرس که اظهارنظربرای جلوگیری از  هاشرکت
احتمال این که  تری را  اعمال میکنند وموسسات حسابرسی کوچکتر را انتخاب کنند زیرا این حسابرسان کیفیت پایین

ها ممکن است حاضر باشند های مالی نشوند بیشتر است. همچنین این قبیل شرکتمتوجه تحریفات موجود در صورت
 برای به کارگیری موسسات حسابرسی کوچک حق الزحمه حسابرسی بیشتری نیز بپردازند.  

 

 پیشینه پژوهش
های اجتماعی ادی بر رابطه بین افشای داوطلبانه مسئولیت( در پژوهشی به بررسی تاثیر محیط نه5044عسگری و وقفی )

و تقاضای حسابرسی پرداختند. نتایج نشان میدهند که بین افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی و رتبه حسابرس رابطه ای 
هبود محیط وجود ندارد. اما افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی بر هزینه های حسابرسی تاثیر معکوس دارد و همچنین ب

 سازمانی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر معکوس دارد.
( در پژوهشی با نام ارتباط گزارشگری مسئولیت اجتماعی با ارزش شرکت به این نتیجه 5933حساس یگانه و همکاران )

است. به ، اخالقی و محیطی شرکت مرتبط های اقتصادی، اجتماعیهای شرکتی با جنبهرسیدند که گزارشگری مسئولیت
همین خاطر این موضوع که آیا سهامداران از اطالعات گزارشگری مسئولیت اجتماعی در مجموعه اطالعات مورد توجه 
برای ارزشگذاری سهام شرکت استفاده میکنند یا خیر بسیار مهم است و این که بدانیم آیا  ارزش و قیمت سهام بسته به 

شرکت نتیجه این شد که بین ارزش شرکت و امتیاز  05ت با بررسی گزارش مسئولیت اجتماعی هست یا خیر.در نهای
 گزارشگری مالی شرکت همبستگی مثبت وجود دارد.

های اجتماعی شرکت و حق الزحمه حسابرسی ( در پژوهشی به بررسی رابطه بین افشای مسئولیت5930جامعی و نجفی )
با تاکید بر مالکیت دولتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. برای این کار یک نمونه 

شرکت برای این پژوهش در نظر  –سال  100شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در مجموع  00شامل 
رابطه  یالزحمه حسابرس شرکت و حق یاجتماع یتمسئول یافشا ینکه ب یدهدپژوهش نشان م افته هایگرفته شد. ی

 یافشا ینبر رابطه ب یو معنادار یمنف یرتأث یدولت یتنشان داد که مالک یجنتا ینوجود دارد. همچن یمثبت و معنادار
 .دارد یو حق الزحمه حسابرس یاجتماع یتمسئول

( در پژوهشی به بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و انتخاب حسابرس با رویکرد 5930خواجوی و همکاران )
شرکت با انتخاب  یاجتماع یریپذ یتکه مسئول یدهدهای پژوهش نشان م تاکید بر شهرت حسابرس پرداختند. یافته

 یریپذ یتمسئول یگرطرف د زدار است. اابر شهرت وی در سطح صنعت دارای رابطه مثبت و معن یحسابرس مبتن
 یرابطه معن یندارای رابطه مثبت است، اما ا یزبر شهرت وی در سطح بازار ن یشرکت با انتخاب حسابرس مبتن یاجتماع

 یخود اقدام م یاجتماع یتهاینسبت به افشای مسئول یشترکه ب ییآن است که شرکتها یانگرب هحاصل یج. نتایستدار ن
شرکتهای صنعت از اعتبار  ینبه عنوان حسابرس مستقل شرکت انتخاب کنند که در ب را یدارند تا حسابرسان یلکنند، تما

 یانیشرکتها به شهرت حسابرسان در سطح کل بازار بورس اوراق بهادار توجه شا یناما ا باالتری برخوردار هستند؛
 .یکنندنم

 یشرکت را بررس یعملکرد مال شرکت و یاجتماع یریپذ یتمسئول ینرابطه ب ی(، در پژوهش 5931)  یمینمازی و مق
ا ت 5904 یدوره زمان یط ینوآوری و عملکرد مال ینرابطه ببر  شرکت را یاجتماع یریپذ یتمسئول یلیکرده و اثر تعد

 سیارعملکرد شرکت ها ب ی ،اجتماع یریپذ یتمسئول یشاست که با افزا ینا یانگرب یجقرار دادند. نتا یابیمورد ارز 5931
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، قدرت مدل  شود یدر نظر گرفته میلی رتعدیبه عنوان متغ یاجتماع یتکه مسئول یهنگام ینکند. همچن یم یدابهبود پ
 یراز سا یشترها ب یکان صنعت آهک و گچ و ،یمانس ،یآن در صنعت کاش یراما تأث یابد، یم یشافزا یعصنا یدر تمام

 .است یعصنا
تاثیر افشای حسابداری مسئولیت اجتماعی بر تقویت شفافیت ( در پژوهشی تحت عنوان ارزیابی 0405عیسی و همکاران )

، رسیدن به کیفیت باال در گزارشگری پایدار سازمانی میباشد و نتایج داری این طور بیان میکنند که هدفاطالعات حساب
ک ها کمهای مسئولیت اجتماعی به تقویت شفافیت اطالعات مالی شرکتپژوهش آنها نشان میدهد که افشای گزارش

 میکند.
، محیط نهادی و تقاضای حسابرسی با استفاده از م افشای اختیاری مسئولیت اجتماعی( پژوهشی به نا0453ژنگ و رن )

ها یافته انجام دادند. 0454تا  0440های های بورسی در بورس سهام شانگهای و شنزن برای سالنمونه ای از شرکت
ی خود را افشا میکنند در مقایسه با شرکتهایی که چنین کاری انجام هایی که مسئولیت اجتماعنشان میدهد که شرکت

های قانونی و اقتصادی در این نمیدهند ترجیح میدهند از خدمات حسابرسی شرکتهای کم اعتبار استفاده کنند و انگیزه
 ترجیح نقش مهمی ندارند.
الزحمه  و حق ی شرکتهااجتماع یرییت پذمسئول ینب رابطه ( در پژوهشی به بررسی0450سوریکوزی و همکاران )

پرداختند. نتایج نشان میدهد بین مسئولیت پذیری اجتماعی و حق الزحمه حسابرسی رابطه  ی پرداختی توسط آنهاحسابرس
 یگزارشگر یبرا منظمچارچوب مشخص و  یکه دارا ییرابطه در شرکتها ینا مثبت و معناداری وجود دارد. ولی

که منجر به  یشودکمتر م شرکتها تالش حسابرس یندر ا یگرعبارت د است، به ینادار و منفهستند، مع یاجتماع یتمسئول
 خواهد شد. یکاهش حق الزحمه حسابرس

 یسمتحده و سوئ یاالتبر عملکرد سهام در ا یاجتماع یت پذیریاثر مسئول یبه بررس( در پژوهشی 0450یگلر )آرکس و ز
داده و با بازده  یشرا افزا یمال یارزش بازارها یطیمح یستو ز یاجتماع یتهایکه فعال دادنشان  یهابررس یجپرداختند. نتا

کاهش  یزبازده سهام ن یابدبزرگ کاهش  یبشر دوستانه در شرکتها یتهایدارد و اگر فعال یسهام رابطه مثبت و معنادار
 .ییابدم
 

 های پژوهشفرضیه
 اجتماعی و اندازه حسابرس رابطه معناداری وجود دارد.های : بین افشای داوطلبانه مسئولیتفرضیه اول
 های اجتماعی و حق الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.: بین افشای داوطلبانه مسئولیتفرضیه دوم
 های اجتماعی و حق الزحمه حسابرسی اثرگذار است.: اندازه حسابرس بر رابطه بین افشای داوطلبانه مسئولیتفرضیه سوم
 

 گیری ، حجم نمونه و روش نمونهامعه آماریج

 5933تا  5931های های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالجامعه آماری این پژوهش شامل شرکت
 است که شرایط زیر را داشته باشند:

 سال باشد. هر ماه اسفند پایان به منتهی ها شرکت مالی سال پایان اطالعات، بودن مقایسه قابل منظور . به5

 گری گذاری و واسطه سرمایه های شرکت و جزء باشد تولیدی ها شرکت فعالیت اطالعات، بودن همگن منظور به .0
 .نباشند مالی

 . طی دوره زمانی پژوهش سال مالی خود را تغییر نداده باشند.9
 ها حذف نشده و توقف فعالیت نداشته باشند.. نماد آن0
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 ها افشا شده باشد.باشد و حق الزحمه حسابرسی توسط شرکت در بازه زمانی موردنظر در دسترس نیاز مورد . اطالعات1
شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده  04های فوق و با روش حذف هدفمند تعداد در نهایت با اعمال محدودیت

 است.

 

 های رگرسیونی پژوهشمدل

 مدل اول برای آزمون فرضیه اول:
Auditori,t  = x0 + x1CSRi,t + x2Sizei,t + x3Levi,t + x4Growthi,t + x5 Revi,t  + x6 Invi,t  + x7 Curri,t  + 

x8Roai,t + x9 Lossi,t  + x10 Agei,t + x11Top1i,t  + x12Seoi,t + Ei,t 

 

 مدل دوم برای آزمون فرضیه دوم و سوم:
Lnfeei,t = x0 + x1 CSRi,t + x2  Auditori,t + x3 CSRi,t Auditori,t  + x4 Sizei,t + x5 Levi,t + x6 

Growthi,t + x7 Revi,t  + x8 Invi,t  + x9 Curri,t + x10 Roai,t + x11 Lossi,t + x12 Agei,t + x13 Top1i,t  + x14 

Seoi,t + Ei,t 

 

 تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
 هاگیری آن(: متغیرها و نحوه اندازه1جدول )

 گیرینحوه اندازه نوع متغیر نماد متغیرنام 

 وابسته  Lnfee حق الزحمه حسابرس
 یپرداخت یحق الزحمه حسابرس یعیطب یتملگار

 یجارتتوسط واحد 

 وابسته و تعدیلگر Auditor اندازه حسابرس

چنانچه شرکت سازمان حسابرسی و یا  5برابر 
موسسه اول عضو جامعه حسابداران  54یکی از 

رسمی از نظر درآمد را به عنوان حسابرس خود 
انتخاب نکرده باشد و در غیر این صورت برابر 

 صفر 

افشای داوطلبانه 
 مسئولیت اجتماعی

CSR مستقل 
در گزارش هیئت مدیره  چنانچه شرکت 5برابر 

های اجتماعی د خود در زمینه مسئولیتعملکر
 صفر صورت برابر ینا یرو در غ کندرا افشا می

 Size اندازه شرکت

 کنترلی

 ها در پایان ساللگاریتم طبیعی جمع دارایی

 نسبت جمع بدهی به جمع دارایی در پایان سال Lev اهرم مالی

 درصد رشد ساالنه درآمد شرکت Growth رشد فروش

 ها در پایان سالنسبت مطالبات به جمع دارایی Rev مطالباتنسبت 

نسبت گردش 
 موجودی کاال

Inv 
ها در پایان نسبت موجودی کاال به جمع دارایی

 سال

 Curr جاری نسبت دارایی
ها در پایان نسبت دارایی جاری به جمع دارایی

 سال
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 Roa سودآوری
در پایان  نسبت سود خالص به جمع دارایی

 سال

 Loss زیاندهی
در صورتی که شرکت در سال جاری زیان 

 و در غیر این صورت صفر 5عملیاتی دارد 

 Age سن شرکت
هایی که شرکت در لگاریتم طبیعی تعداد سال

 بورس پذیرفته شده است

 نسبت مالکیت بزرگترین سهامدار در پایان سال Top1 تمرکز مالکیت

 Seo افزایش سرمایه
اگر شرکت در سال جاری افزایش سرمایه 

 وگرنه صفر  5داشته است 

 

 های پژوهشیافته

 های توصیفییافته

( آمار 0بوط به متغیرها الزم است. جدول )ها، ارائه آمار توصیفی مربه منظور بررسی متغیرها و تجزیه و تحلیل دقیق آن
 1شرکت طی یک دوره زمانی  04آمار توصیفی مربوط به  توصیفی متغیرهای مورد استفاده در پژوهش را نشان میدهد.

 ( میباشد.5933تا  5931ساله )
 (: آمار توصیفی متغیرها2جدول )

 بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین تعداد نماد نام متغیر

افشای داوطلبانه مسئولیت 
 اجتماعی شرکت

Csr 930 0109/4 0330/4 4 5 

 Auditor 930 9451/4 0130/4 4 5 اندازه حسابرس

 Lnfee 930 5541/9 1050/4 0405/5 5391/1 حق الزحمه حسابرس

 Size 930 090/1 1100/4 5015/0 9044/0 اندازه شرکت

 Lev 930 4435/4 0013/4 5400/4 500/0 اهرم مالی

 Growth 930 5430/4 0014/4 5- 1130/9 رشد فروش

 Rev 930 0194/4 5009/4 4 0544/4 نسبت مطالبات

 Inv 930 0004/4 5004/4 4 1940/4 نسبت موجودی کاال

 Curr 930 1000/4 5401/4 0090/4 3139/4 نسبت دارایی جاری

 Roa 930 5519/4 0041/4 0405/0- 0195/4 سودآوری

 Loss 930 0454/4 0450/4 4 5 زیاندهی

 Age 930 3914/0 0951/4 4130/0 0350/9 سن شرکت

 Top1 930 0904/4 0511/4 0504/4 0094/4 تمرکز مالکیت

 Seo 930 0100/4 0034/4 4 5 افزایش سرمایه

های مورد بررسی دهنده آن است که در شرکتباشد که این نشانمی 4435/4مقدار میانگین برای متغیر اهرم مالی برابر  
اند. پارامترهای پراکندگی معیاری برای ها از تامین مالی از طریق بدهی تامین شدهدرصد از دارایی 44به طور میانگین 

ترین این پارامترها انحراف طور نسبت به میانگین است. از مهمها نسبت به یکدیگر و همینتعیین میزان پراکندگی داده
است که  5004/4برای متغیر نسبت موجودی کاال برابر  و 1100/4تغیر اندازه شرکت برابر معیار است که مقدار آن برای م

ن موضوع  بیانگر آن است که این دو متغیر به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان پراکندگی در بین متغیرهای ای
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به عنوان مثال در متغیر  دهد.پژوهش هستند. کمینه و بیشینه نیز کوچکترین و بزرگترین داده را در هر متغیر نشان می
 است.  500/0ن داده برابر و بزرگتری 5400/4اهرم مالی کوچکترین داده برابر 

 

 آزمون چاو و هاسمن
 (: نتایج آزمون اف لیمر )چاو(3جدول )

 نتیجه آزمون احتمال آماره  tآماره مدل آزمون

 لجستیک مدل اول

 های تلفیقیپذیرش الگوی داده 5031/4 4330/5 مدل دوم

های تابلویی غلبه دارند های تلفیقی بر دادهبیان شده است. در مدل دوم طبق آزمون داده 9نتایج آزمون چاو در جدول 
بیشتر است. در نتیجه آزمون هاسمن انجام نمیشود و مدل مستقیما در حالت اثرات مشترک  41/4چون احتمال آماره از 

 ساده تخمین زده میشود.
 

 آزمون ناهمسانی واریانس
 دارای میشوند، رگرسیون ظاهر تابع در که اخالل اجزای که است این خطی رگرسیون مدل فروض مهمترین از یکی

 بررسی برای پژوهش، این در. نمیشود به ضرایب حاصل از مدل اطمینان کرد صورت این غیر در. باشند همسان واریانس
 وجود بیانگر عدم 0 جدول در آزمون این نتایج. است شده گادفری استفاده –بروش پاگان  آزمون از موضوع این

 میباشد. پژوهش هایداده در واریانس ناهمسانی

 گادفری -(: آزمون بروش پاگان 6جدول )

 نتیجه نهایی
 گادفری -آزمون بروش پاگان 

 مدل رگرسیونی
 0آماره خی  احتمال آماره

 مدل دوم 0919/00 4193/4 عدم وجود ناهمسانی واریانس

 

 آزمون خود همبستگی
عبارت  به. است صفر برابر اخالل اجزای بین کوواریانس که است این بر فرض خطی رگرسیون کالسیک مدل یک در

این  در. میکند ایجاد خودهمبستگی نام به مشکلی فرض این نقض. ندارد وجود همبستگی اخالل اجزای بین دیگر
رگرسیونی،   مدل آزمون انجام با ادامه در .است شده استفاده فرض این بررسی جهت واتسون -آماره دوربین  از پژوهش

 مشکل دارای مدل دوم نتیجه است. در 1/0تا  1/5 یبازه از خارج عددی میباشد که 9055/4آماره برابر این 
 به مدل اضافه شده است.  res(-1)  پارامتر مشکل رفع این است و جهت خودهمبستگی

 واتسون -(: آماره دوربین 5) جدول
 مدل رگرسیونی واتسون -آماره دوربین  نتیجه نهایی

 مدل دوم 9055/4 خودهمبستگیوجود 

های اف لیمر و هاسمن و همچنین بررسی فروض باشد آزمونالزم به ذکر است که چون مدل اول از نوع لجستیک می
 کالسیک در آن مفهومی ندارد.
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 های پژوهش نتایج آزمون فرضیه

 نتیجه آزمون مدل اول
 اندازه حسابرس رابطه معناداری وجود دارد.های اجتماعی  و فرضیه اول: بین افشای داوطبانه مسئولیت

 مدل رگرسیونی فرضیه اول
Auditori,t  = x0 + x1CSRi,t + x2Sizei,t + x3Levi,t + x4Growthi,t + x5 Revi,t  + x6 Invi,t  + x7 

Curri,t  + x8Roai,t + x9 Lossi,t  + x10 Agei,t + x11Top1i,t  + x12Seoi,t + Ei,t 
 
این که متغیر وابسته مدل از نوع صفر و یکی میباشد برای تخمین مدل از رگرسیون لجستیک از نوع الجیت  به توجه با

آورده شده است. در بررسی کلی نتایج حاصل از آزمون احتمال آماره  4استفاده شده است که نتایج حاصل از آن در جدول 
LR  41/4است کمتر از مقدار بحرانی  4444/4ن که برابر با نشان میدهد مدل در حالت کلی معنادار است زیرا مقدار آ 

است. همچنین  شده رد مدل معناداری عدم مبنی بر مدل رگرسیونی صفر فرض که است این دهندهنشان این میباشد و و
بینی داشته است. الزم به ذکر درصد صحت پیش 04/05نتایج مربوط به ضریب تعیین مک فادن نشان میدهد که مدل 

که چون این نوع از رگرسیون خطی نمیباشد آزمون های اف لیمر و هاسمن و همچنین بررسی فروض کالسیک است 
افشای داوطلبانه  که متغیر میدهد نشان نتایج کنترلی، و مستقل متغیرهای بررسی رگرسیون در آن مفهومی ندارد. در

است،  41/4از  بیشتر که 9341/4آماره  احتمال و 0099/4  ضریب با مستقل متغیر عنوان به های اجتماعیمسئولیت
 4015/4همچنین متغیر افشای داوطلبانه ضربدر اندازه حسابرس با ضریب  .نمیباشد اندازه حسابرس بر معناداری اثر دارای

  آماره احتمال و  0194/5 ضریب  با اندازه شرکت متغیر تنها کنترلی، بین متغیرهای از ادامه در  0000/4و احتمال آماره 
 بر اندازه حسابرس میباشد. معنادار و مثبت اثر دارای 4/  4444

 (: نتیجه آزمون مدل اول4) جدول
 نتایج متغیر

انحراف  ضرایب
 استاندارد

 احتمال آماره zآماره 

 9341/4 0101/4 0445/4 0099/4 افشای داوطلبانه

 4444/4 0044/1 0003/4 0194/5 اندازه شرکت

 4054/4 0394/4 4304/4 9000/4 اهرم مالی

 0140/4 1551/4 0011/4 0499/4 رشد درآمد

 9004/4 -0404/4 3100/4 -0090/4 نسبت مطالبات

 1304/4 0115/4 5001/5 9499/4 نسبت موجودی کاال

 4004/4 0443/4 4501/5 0594/4 نسبت دارایی جاری

 1311/4 0135/4 9001/4 4001/4 سودآوری

 5404/4 9144/5 9101/4 1500/4 زیاندهی

 4149/4 -0511/4 9000/4 -5904/4 سن شرکت

 4100/4 3041/5 4935/4 0014/5 تمرکز مالکیت

 1140/4 -1344/4 0094/4 -5430/4 افزایش سرمایه

 4444/4 -1014/4 3911/5 -4911/50 متغیر ثابت

 0504/4 ضریب تعیین مک فادن

 LR 440/540آماره 

 4444/4 احتمال آماره 
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 نتیجه آزمون مدل دوم
 های اجتماعی و حق الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.فرضیه دوم: بین افشای داوطلبانه مسئولیت

های اجتماعی و حق الزحمه حسابرسی تاثیرگذار فرضیه سوم: اندازه حسابرس بر رابطه بین افشای داوطلبانه مسئولیت
 است.

 

 سوممدل رگرسیونی فرضیه دوم و 
Lnfeei,t = x0 + x1 CSRi,t + x2  Auditori,t + x3 CSRi,t Auditori,t  + x4 Sizei,t + x5 Levi,t + x6 

Growthi,t + x7 Revi,t  + x8 Invi,t  + x9 Curri,t + x10 Roai,t + x11 Lossi,t + x12 Agei,t + x13 Top1i,t  + x14 

Seoi,t + x16 Auditopi,t  + Ei,t 

 
است و در نتیجه در حالت اثرات مشترک ساده تخمین زده شده  نوع تلفیقی از مدل این لیمر اف آزمون نتایج به توجه با

 0داری آماره خیگادفری مدل مشکل ناهمسانی واریانس ندارد زیرا سطح معنی –با توجه به آزمون بروش پاگان  است.
 1/0تا  1/5میباشد که در بازه  9055/4 واتسون برابر –ین میباشد. همچنین آماره دورب 41/4و باالتر  از  4193/4برابر  

 به مدل اضافه شده است.  res(-1)قرار ندارد و بنابراین  مدل دارای خودهمبستگی است که برای رفع این مشکل متغیر 
  Fحاصل از آزمون احتمال آماره  در بررسی کلی نتایج .است شده آورده 1جدول  در رگرسیونی دوم مدل آزمون نتایج

میباشد  41/4است کمتر از مقدار بحرانی  4444/4نشان میدهد مدل در حالت کلی معنادار است زیرا مقدار آن که برابر با 
 آن بر است. عالوه شده رد مدل معناداری عدم مبنی بر مدل رگرسیونی صفر فرض که است این دهندهنشان این و و

 وابسته، متغیر تغییرهای از درصد 10 /95 پژوهش، دوره در که میدهد شده نشان تعدیل تعیین یبضر به مربوط نتایج
 نشان کنترلی و مستقل متغیرهای بررسی. است بوده آزمون این res (-1) معیار کنترلی و و مستقل متغیرهای تأثیر تحت

 9349/4آماره  احتمال و 4940/4با ضریب  مستقل متغیر عنوان مسئولیت اجتماعی به که متغیر افشای داوطلبانه میدهد
نمیباشد. همچنین متغیر )افشای داوطلبانه * اندازه  حق الزحمه حسابرس بر معناداری اثر است دارای  41/4 از بیش که

تاثیر معناداری بر حق الزحمه حسابرسی ندارد. در نتیجه فرضیه  0000/4و احتمال آماره  4015/4حسابرس( با ضریب 
و  0103/4متغیرهای کنترلی، اندازه حسابرس با ضریب  درصد رد میشود. در بین 31پژوهش در سطح اطمینان  سوم

 و 0011/4 ،  اهرم مالی با ضریب  4444/4و احتمال آماره  0040/4، اندازه شرکت با ضریب  4444/4احتمال آماره 
و  0044/4و نسبت مطالبات با ضریب  4443/4 و احتمال آماره 5400/4رشد فروش با ضریب   4490/4 آماره احتمال

دارای تاثیر مثبت و معنادار بر حق الزحمه حسابرس هستند. از طرفی متغیر نسبت دارایی جاری با  4445/4احتمال آماره 
دارای  4034/4و احتمال آماره  -4000/4و همچنین متغیر زیاندهی با ضریب  4444/4و احتمال آماره  -1445/4ضریب 

 منفی و معنادار بر حق الزحمه حسابرس هستند.تاثیر 
 : نتیجه آزمون مدل دوم(7) جدول

 نتایج متغیر

انحراف  ضرایب
 استاندارد

 احتمال آماره tآماره 

 9349/4 0034/4 4949/4 4940/4 افشای داوطلبانه

 4444/4 1543/1 4005/4 0103/4 اندازه حسابرس

 0000/4 1440/4 4400/4 4015/4 افشای داوطلبانه  * اندازه حسابرس

 4444/4 0440/3 4093/4 0040/4 اندازه شرکت

 4490/4 3103/0 4140/4 0011/4 اهرم مالی
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 4443/4 9441/9 4900/4 5400/4 رشد فروش

 4445/4 3355/9 5551/4 0044/4 نسبت مطالبات

 1031/4 -4039/4 5900/4 -4000/4 نسبت موجودی کاال

 4444/4 -4150/4 5593/4 -1445/4 نسبت دارایی جاری

 0190/4 -5001/5 4991/4 -4904/4 سودآوری

 4034/4 -3110/5 4054/4 -4000/4 زیاندهی

 4404/4 -0039/4 4949/4 -4511/4 سن شرکت

 5159/4 9151/5 4430/4 4303/4 تمرکز مالکیت

 4304/4 4041/5 4900/4 4101/4 افزایش سرمایه
RES(-1) 0150/4 4914/4 3101/00 4444/4 

 4444/4 9493/54 5345/4 4050/0 متغیر ثابت

 1095/4 ضریب تعیین تعدیل شده

 5199/0 واتسون -آماره دوربین 

 F 5915/43آماره 

 4444/4 احتمال آماره 

 

 گیری و پیشنهادهابحث، نتیجه
های اجتماعی و حق الزحمه مسئولیتوهش حاضر به بررسی تاثیر اندازه حسابرس بر رابطه بین افشای داوطلبانه پژ

های های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالپردازد. جامعه آماری مورد بررسی شرکتحسابرسی می
شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.  04هایی در نهایت هستند که با قید شرایط و محدودیت 5933تا  5931

دار است. بررسی نشان میدهد مدل رگرسیونی حاصل از فرضیه اول در حالت کلی معنی نتایج آزمون فرضیه اول
متغیرهای مستقل و کنترلی نشان میدهد متغیر افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی به عنوان متغیر مستقل اثر معناداری 

( مطابقت داردکه نشان دادند بین 5044بر اندازه موسسه حسابرسی ندارد. نتیجه این پژوهش با پژوهش عسکری و وقفی )
( 0453های اجتماعی و رتبه حسابرس رابطه ای وجود ندارد ولی با نتیجه پژوهش ژنگ و رن )افشای داوطلبانه مسئولیت

های اجتماعی و اندازه حسابرس رابطه معکوس وجود دارد مطابقت ندارد. که نشان دادند بین افشای داوطلبانه مسئولیت
متغیرهای کنترلی تنها متغیر اندازه شرکت تاثیر مثبت و معناداری بر اندازه موسسه حسابرسی دارد. این همچنین از بین 

های موضوع این طور تفسیر میشود که شرکتهای بزرگتر اصوال به دلیل حجم باالتر عملیات و پیچیدگی بیشتر در صورت
 امر آنها را به انتخاب حسابرس بزرگتر ترغیب میکند.  مالی نیاز به دقت و کیفیت باالتری در حسابرسی دارند که این

نتایج آزمون فرضیه دوم و سوم پزوهش نشان میدهد مدل رگرسیونی حاصل از فرضیه دوم و سوم در حالت کلی معنادار 
است. بررسی جزء به جزء متغیرهای مستقل و کنترلی نشان میدهد که مطابق فرضیه دوم این پژوهش متغیر افشای 

های اجتماعی به عنوان متغیر مستقل اثر معناداری بر حق الزحمه حسابرسی ندارد. نتیجه آزمون این بانه مسئولیتداوطل
( مطابقت دارد که نشان دادند بین افشای داوطلبانه مسئولیت 5930فرضیه با نتیجه پژوهش کروکی نژاد و تائبی )

کیم و  د. از طرفی نتیجه این پژوهش با نتیجه پژوهشاجتماعی و حق الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود ندار
حق  برروی معناداری و مثبت تأثیر مسئولیت اجتماعی مانند مالی غیر اطالعات ( که نشان دادند افشای0459همکاران )

( که نشان دادند بین 0450دارد مطابقت ندارد. همچنین با نتیجه پژوهش سریکوزی و همکاران ) حسابرسی الزحمه
مسئولیت اجتماعی و حق الزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد همسو نیست. همچنین نتیجه آزمون 

های اجتماعی و حق دهد که اندازه حسابرس تاثیر معناداری بر رابطه بین افشای داوطلبانه مسئولیتفرضیه سوم نشان می
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( مطابقت دارد که نشان دادند رتبه 5044ری و وقفی )الزحمه حسابرسی ندارد. نتیجه این پژوهش با پژوهش عسک
های حسابرسی اثرگذار نیست. ولی با نتیجه پژوهش حسابرس بر رابطه بین افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی و هزینه

هایی که مسئولیت اجتماعی خود را به ( که نشان دادند با کوچک شدن اندازه حسابرس در شرکت0453زنگ و رن )
از بین متغیرهای کنترلی متغیرهای  یابد همسو نیست.کنند حق الزحمه حسابرسی افزایش میداوطلبانه افشا میصورت 

اندازه حسابرس ، اندازه شرکت ، اهرم مالی ، رشد فروش و نسبت مطالبات با حق الزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معنادار 
شدن اندازه شرکت تمایل شرکت به انتخاب حسابرس بزرگتر  دارند. این موضوع این طور تفسیر میشود که با بزرگتر

یابد و چون موسسات حسابرسی بزرگتر کیفیت بیشتری اعمال میکنند حق الزحمه حسابرسی بیشتری طلب افزایش می
، رشد فروش و نسبت مطالبات میزان تالش و ریسک حسابرس ین با افزایش متغیرهای اهرم مالینمایند. همچنمی

های یابد و این مسئله سبب افزایش حق الزحمه حسابرسی میگردد. همچنین پیشنهادهای زیر برای پژوهشافزایش می
 آتی میتواند مد نظر قرار گیرد:

 افشای تأثیر با در رابطه پژوهشی میشود پیشنهاد ها،بیمه و هابانک گذاری،سرمایه هایشرکت حذف به توجه . با5
 .پذیرد انجام هاشرکت نوع در این حسابرسی الزحمهحق  برساجتماعی بر اندازه حسا مسئولیت

های مالی بر مبنای تورم صورت گیرد و نتایج حاصله با نتایج . پژوهشی با همین مضمون ولی با تعدیل اطالعات صورت0
 این پژوهش مقایسه گردد.

 حسابرس انجام گیرد.های اجتماعی بر نوع اظهارنظر . پژوهشی در رابطه با  تاثیر افشای مسئولیت9

 

 منابع 
 تهران ،ی: قرارداد حسابرس054استاندارد  ،یحسابرس یاستانداردها ،(5930) ،یحسابرس یاستانداردها نیتدو تهیکم: 

 .یانتشارات سازمان حسابرس
 شماره  ،اقتصاد یایحسابرسان، روزنامه دن ی(، خدمات، حق الزحمه و رتبه بند5900)، نیحس ،یدوان ،یعل ،یامان

5330. 
 فصلنامه بورس اوراق بهادار،سود تیرینوع حسابرس و مد ،یاطالعات حسابدار تیفیک(، 5935مهد، بهمن، ) یبن ، 

  .593-501، صص 51، دوره 1 شماره
 یشرکت و حق الزحمه حسابرس یاجتماع تیمسئول یافشا نیرابطه ب ی(، بررس5930قاسم، ) ،یرضا، نجف ،یجامع، 

 .545-591 ، صص4دوره  ،یمال یدانش حسابدار یمجله علم
 یو فرصت ها ییبر کارا یاثر اندازه موسسات حسابرس ،(5931)، حسن دیحاج آقا، س یهاتف، روحان ،یرین یحاضر 

 یپژوهش ها یالملل نیکنفرانس ب نیسوم ،شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یشرکت ها یگذار هیسرما
 .یاقتصاد و حسابدار ت،یریدر مد نینو
  با  یاجتماع تیمسئول یارتباط گزارشگر (،5933) محمد، ،یکنار یغواص ،ینعلیحس ،یسهراب ،ییحی گانه،یحساس

 .04-5، صص01سال دوازدهم، شماره  ،یو حسابرس یمال یحسابدار یارزش شرکت پژوهشها
 یاجتماع یریپذ تیمسئول نی(، رابطه ب5930) د،یعبدالمج ا،ین ی، سرمدرضایعل ،ی، پورگودرزشکراهلل ،یخواجو 

دوره  ،یمال یدر گزارشگر یکاربرد یپژوهش ها ،بر شهرت حسابرس شرکت دیشرکت و انتخاب حسابرس، با تاک
    .44-09، صص 50، شماره 0
 نقد  ،ی: نقد نظریحسابرس تیفیو ک ی(، اندازه موسسه حسابرس5934) ،نژاد، احمد عقوبی ن،یفخرالد ،ییمحمد رضا

  .44-95، صص90، شماره 3دوره  ،یوحسابرس یمال یحسابدار یپژوهشها ،شنهاداتیروش پژوهش و ارائه پ
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 یبا عملکرد مال یاجتماع تیرابطه مسئول ،(5930) ،محمود ،نیالد نیمع ،غزل ،یصادق ،یمهد ،یعرب صالح 
 ، صص3سال سوم، شماره  ،یحسابدار یتجرب یها پژوهش ،شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یها شرکت

04-5.  
 تیداوطلبانه مسئول یافشا نیبر رابطه ب ینهاد طیمح ری(، تاث5044) ،حسامدیس ،یمحمدجعفر، وقف ،یعسگر 
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