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 چکيده
رکت و ش یاجتماع تیداوطلبانه مسئول یافشا نیبر ارتباط ب ینهاد طیمح گرلیاثر تعد یبررس حاضر پژوهش از هدف
وارد صفحه گسترده اکسل شده و  قیتحق یرهای. اطالعات اخذ شده در رابطه با متغباشدیحسابرس مستقل م یتقاضا

شرکت  141 انیاز م کیستماتیپژوهش به روش حذف س نیا یشدند. جامعة آمار لیتحل وزیویسپس با استفاده از نرم افزار ا
 هیفرض جینتا باشد. یم 1399تا   1391 یدورة زمان یشرکت( ط -سال 1305شده در بورس اوراق بهادار تهران ) رفتهیپذ

دارد.  یو مثبت داریمعن ریحسابرس مستقل تأث یشرکت بر تقاضا یاجتماع تیداوطلبانه مسئول ینخست نشان داد که افشا
 یرکت و تقاضاش  یاجتماع تیمسئول یافشا نیبر ارتباط ب ینهاد طیمح گرلینشان داد که نقش تعد زیدوم ن هیفرض جینتا

یصورت جد ،یاجتماع تیمربوط به مسئول یهااستیکه س یاز زمان رانیدر ا دارد. ینفو م داریمعن ریحسابرس مستقل تاث
شهرت  شیها و افزاتوسعه کسب و کار یبرا یاجتماع تیمسئول تیبه اهم جیها به تدراست، شرکتبه خود گرفته  یتر

 یتقاضا و اوطلبانهشرکت به صورت د یاجتماع یهاتیمسئول یافشا نیبرده اند. به زعم پژوهشگر، رابطه ب یبرند خود پ
 زهیانگ ،رانیدر ا یتوجه به نوع و بافت سازمان مختلف افشا باشد که با یهازهیانگ ریتحت تأث تواندیمستقل م یحسابرس

مؤسسه  ایباشد و در انتخاب نوع حسابرس  رگذاریرابطه تأث نیبر ا تواندیم ران،یمد یمنفعت شخص زهیو انگ یاسیس
 شود. سمنعک ف،یضع ای یقو یحسابرس

 .حسابرس مستقل یتقاضا ،شرکت یاجتماع تیمسئول ،ینهاد طیمح کليدی: اژگانو

 

 مقدمه
ل . مسائزیادی پیدا کرده است تیو محققان محبوب کنندگانمیتنظ ران،یمد نیدر ب «1شرکت یاجتماع تیمسئول»حوزه 

است.  یمال بر عملکرد ریتأث نیو همچن هااریمع کننده،نییشرکت در درجه اول شامل عوامل تع یاجتماع تیمرتبط با مسئول
ظهور  در حال یهااز کشور یاریاست، بس یخاص اجبار عیو صنا هانهیشرکت در زم یاجتماع تیمسئول یکه افشا یدر حال

 یافشا ،«2داریتوسعه پا یتجارت برا یجهان یشورا» بیانیه بر اساس تمرکز دارند. یطیمح ستیو ز یاجتماع یبر افشا
ه است که دش فیتعر «داریپا یکمک به توسعه اقتصاد یکسب و کار برا کیتعهد »شرکت به عنوان  یاجتماع تیمسئول

 یدگزن تیفیبهبود ک یو عموم مردم برا یها، جوامع محلخانواده ایها آن ندگانیبا کارمندان و نما یهمکار قیامر از طر نیا
، 3و همکاران کولسی) شودیوکار منفعت داشته باشد، حاصل متوسعه کسب یراخودشان و هم ب یکه هم برا ییهابه روش

                                                           
1  Corporate social responsibility 

2 World Business Council for Sustainable Development 
3 Kolsi et al 
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 خصوص ها و درمحصوالت شرکت زیمهم در ارتقاء و تما یابیبازار یاستراتژ کی، شرکت یاجتماع تیمسئول (.2021
( 2017) 2و همکاران ماسیواهمانطور که  (.2022، 1و همکاران رایو)شود یان تلقی میمشتر یو وفادار تیرضا شیافزا

 یهاو ساختار یکرد مالشرکت مانند عمل یهایژگیشرکت و و یاجتماع تیمسئول یهاافشا نیاستدالل کردند، رابطه ب
 یایکه مزا دارندیم انیب(  2018 ) 3فررو و همکاران -مارتیز شده است. یبررس هانهیاز زم یاریدر بس یادیتا حد ز یتیحاکم

 کی یشرکت است. اگرچه شهرت داخل یو خارج یشهرت داخل شیاز افزا یشرکت ناش یاجتماع تیبالقوه گزارش مسئول
 روابطش با سهامداران مختلف تیدر تقو زیآن ن یرونیبا استعداد را جذب کند، اما شهرت ب شرکت ممکن است کارمندان

متعدد داشته  نفعانیدر قبال ذ یکه رفتار اخالق رودیها انتظار مکند که از شرکتیم انیب تیمشروع یمهم است. تئور
 قیطر نیاست تا از ا رانیمد یبرا یار مهمابز تیمشروع ی( استدالل کردنند که تئور2002)  4و همکاران گانید باشند.

که پوشش  کنندیخاطرنشان م نیها همچنها استفاده کنند. آنشرکت یافشا تیفیادراک جامعه در خصوص ک رییتغ یبرا
 تیر اهمها بمبنا، آن نیا برشرکت باالتر همراه است.  یاجتماع تیمسئول یافشا تیفیشرکت با ک کی ترِیقو یارسانه

بر  نیها همچنکردند. آن دیتأک یطیو مح یاجتماع یشرکت نسبت به حسابدار کیابداران و حسابرسان نگرش حس
خود انجام دهد، که ممکن است  یاجتماع ریتأث حیتوض یبرا تواندیشرکت م کیکردند که  دیتأک یاجتماع یهایحسابرس

 ( کمک کند.یبازار )هم مثبت و هم منف یهاواکنش جادیبه ا
مستقل  ای یدارد، از جمله حسابرس خارج یبستگ یادیشرکت به عوامل ز کی یمال یگزارشگر یو هم قابل اتکا هم اعتبار

انرون، ورلدکام و  یهایی)از جمله رسوا ستمیقرن ب لیاوا یمال یهاییشرکت استخدام شده است. رسوا کیکه توسط 
 یاهافراد حرف نیا رایکرد ز جادی)مانند آرتور اندرسن( ا یخارج رسانرا در مورد اعتبار و انصاف حساب ییهادی( تردراکسیز

و همکاران،  یشرکت هستند )کولس یاجتماع تیداوطلبانه مسئول یهااز جمله افشا ،یمال یگزارشگر تیفیک یضامن اصل
 نیابرابناست،  یالشرکت، دشوارتر از اطالعات م یاجتماع تیمسئول یهاافشا رینظ یمال ریاطالعات غ ی(. دستکار2021

مهم در  کنندگانبه عنوان مشارکت یدولت یهاشرکت ینظارت بر حسابدار ئتیاست. ه دیمف یاطالعات مال یابیارز یبرا
 یابیارز یمستقل و مؤثر برا یاریبه عنوان مع یرمالیاز اطالعات غ توانندیمعتقد است که حسابرسان مستقل م هیبازار سرما

 ن،یتقلب استفاده کنند. بنابرا صیبهبود تشخ یبرا یمال ریغ یهااز داده توانندیکنند و م استفاده یمال یگزارشگر یهاداده
خ به و پاس یحسابرس سکیر یابیجزء مهم ارز کیشرکت، به  یاجتماع تیمسئول یهامانند گزارش یمال ریاطالعات غ

را  یدارد و عدم تقارن اطالعات "یاثر ارتباط" کیشرکت،  یاجتماع تیمسئول یشده است. اگرچه افشا لیتبد سکیر
به  تواندیدارد و م زین "یاثر پوشش"شرکت  یاجتماع تیمسئول یکه افشا دهدینشان م یاما شواهد تجرب دهد،یکاهش م

 ساس،ا نیر اشود. ب لیاخبار بد تبد ریسا ای یناکاف یمانند سودآور یراخالقیغ یهاپنهان کردن رفتار یبرا یتیریمد یابزار
ونه بر ها چگشرکت شرکت یاجتماع تیمسئول یافشا ماتیمسأله مهم است: تصم نیبه منظور تب ریز یهاطرح پرسش

 ای "بزرگ" یهاها شرکتآن ایو هنگام انتخاب حسابرسان، آ گذارد؟یم ریها تأثمستقل آن یحسابرس یتقاضا ماتیتصم
 یهاستایو س ییایجغراف تیدر صرف منابع، موقع یاهمنطق یهاتفاوت لیبه دل ن،یعالوه بر ا دهند؟یم حیرا ترج "کوچک"
ت اطالعا یافشا یها براشرکت زهیانگ جه،یوجود دارد. در نت زیها نشرکت ینهاد یهاطیدر مح یآشکار یهاتفاوت ،یمل

هنگام  ن،یاست؛ بنابرا گنمختلف ناهم یسازمان یهاتیمحدود لیبه دل شانیهاتیارائه نادرست فعال یها براآن تیو ظرف
 دیبا زیها نشرکت ینهاد یهاطیمح ،یحسابرس یهاشرکت داوطلبانه و رفتار یاجتماع تیمسئول یافشا نیرابطه ب یبررس

منطقه  ایهر کشور  یهایژگیو ریها و سافرهنگ ن،یشامل قوان ینهاد طیمح (.2019، 5)ژنگ و همکاران در نظر گرفته شود
                                                           

1 Ryou et al 

2 Mathuva et al  

3 Martinez-Ferrero et al 

4 Deegan et al
 

5 Zheng et al 
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 یبخش یشرکت تیحاکم یبرا ینهاد طیشود. مح فیتعر یو مال یطیمح ستیز ،یتماعاج ،یدر ابعاد اقتصاد تواندیاست و م
 یشرکت را سازمانده خلسهامداران مختلف در دا نیب یستیکه همز کندیم فیرا تعر یاست و چارچوب ینهاد یکل طیاز مح

انتشار  یها را براشرکت زهیانگ توانندیم یو نظارت یاساس، عوامل نهاد نیبر ا (.2020، 1و همکاران فورسادل) دینمایم
 یافشا از یشرکت که بخش یاجتماع تیمسئول یهاگزارش یعنیشرکت پنهان کنند.  یاجتماع تیمسئول یهاگزارش

 دهدینشان م هایبررس (.2014، 2)وانگ و همکاران ستندین یتیریشرکت هستند، کامالً محصول استقالل مد کی یاجبار
 حیرا ترج« کوچک» یمؤسسات حسابرس کنند،یشرکت را افشا م یاجتماع تیاطالعات مسئولکه داوطلبانه  ییهاکه شرکت

خوب  نهادی طیمح کیاما  کنند،یم افتیدر یباالتر یحسابرس یهانهیدارند و هز یباالتر یحسابرس سکیکه ر دهند،یم
 یاجتماع تیمسئول یافشا ریکه تأث دهدینشان م نیهمچن هایرا سرکوب کند. بررس تیاولو نیبه طور مؤثر ا تواندیم

اطالعات  یافشا تیفیافشا متفاوت است و عملکرد شرکت و ک یهازهیمستقل با انگ یحسابرس یهاازیشرکت داوطلبانه بر ن
 تریقو "کوچک" یهاشرکت حیباشد، ترج ترنییاطالعات پا یافشا تیفی. هرچه کگذاردیم ریرابطه تأث نیها بر اشرکت

مد نظر خود را  ی(. با توجه به مباحث مطرح شده، پژوهش حاضر بر دو مبنا مسأله پژوهش2019مکاران، است )ژنگ و ه
 یقاضاشرکت بر ت یاجتماع تیداوطلبانه مسئول یافشا ریدر خصوص تأث یمطالعات مدون نکه،ی. نخست ادینمایم نیتب

که  ییرس تهران صورت نگرفته است؛ از آنجاشده در بو رفتهیپذ یهاشرکت انیو در م رانیحسابرس مستقل صورت در ا
 نیداشته باشد، مطالعه رابطه ب یمثبت فراوان یهاامدیپ تواندیشرکت م یاجتماع تیداوطلبانه مسئول ینظارت دولت بر افشا

ظارت دولت اثرات ن یرا برا یمهم یشواهد تجرب مستقل، یحسابرس یشرکت و تقاضا یاجتماع تیداوطلبانه مسئول یافشا
 مطالعه درک نیمستقل، ا یحسابرس یهاازیبا استفاده از ن نکه،ی. مورد دوم اکندیارائه م رانیا ریگذار نظاقتصاد در حال در

در  یسازمان طیمح ریتأث یدرک چگونگ یبرا یدیجد دگاهیو د کندیم یغن یرمالیاطالعات غ یافشا یهاامدیما را از پ
انه داوطلب یحاضر به موضوع افشا قیشده در تحق ادی حاتی. با توجه به توضکندیارائه م یحسابرس یتقاضا ریبر مس رانیا

ادار شده در بورس اوراق به رفتهیپذ یهاحسابرس مستقل در شرکت یو تقاضا ینهاد طیشرکت، مح یاجتماع تیمسئول
 یشرکت بر تقاضا یاجتماع تیداوطلبانه مسئول یافشا ایکه آ باشدیم نیا قیتحق سو سؤاالت اسا شودیتهران پرداخته م

 ر؟یخ ای دینما لیرابطه را تعد نی. اتواندیم ینهاد طیمح ایو آ ریخ ای گذاردیم ریحسابرس مستقل چگونه تأث

 

 پيشينه پژوهش
 یداخل هاینهيشيپ یبررس(: 1) جدول

 های پژوهشنتایج و یافته موضوع سال پژوهشگر/پژوهشگران

اندازه  ریتأث یبررس 1401 نصر
برس بر رابطه حسا

 داوطلبانه یافشا نیب
 و یاجتماع تیمسئول

 یحق الزحمه حسابرس

 یشااف نینشان داد که ب هاهیآزمون فرض جینتا
واندازه  یاجتماع یهاتیداوطلبانه مسئول

 نیب نیوجود ندارد. همچن یاحسابرس رابطه
ق و ح یاجتماع یهاتیداوطلبانه مسئول یافشا

وجود ندارد و  یاررابطه معناد یالزحمه حسابرس
 یاافش نیاندازه حسابرس بر رابطه ب تیدر نها

و حق الزحمه  یاجتماع یهاتیمسئولداوطلبانه 
 .ستیاثرگذار ن یحسابرس

                                                           
1 Forcadell et al 

2 Wang et al
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 یو جابر یمختار
   یخسروشاه

ل کنتر ریتاث یبررس 1401
بر اجتناب  یداخل یها

ر ب دیبا تاک یاتیمال
 یلگرینقش تعد

شهرت شرکت و 
 ینهاد تیمالک

و  یداخل یکنترل ها نینشان دادند که ب جینتا
 یو معکوس یدار یرابطه معن یاتیاجتناب مال

 تیشهرت شرکت و مالک نیوجود دارد. همچن
و  یداخل یکنترل ها نیبر رابطه ب ینهاد

 دارد. یمیدار و مستق یمعن ریتاث یاتیاجتناب مال

 تیفیک ریتأث نییتب (1400)  یعباسعل
 یبر افشا یحسابرس

نه داوطلبا
 یریپذتیمسئول

ها با شرکت یاجتماع
 بر نقش مالکان دیتأک

 ینهاد

دازه ان نیآن است که ب انگریپژوهش ب جینتا
 یریپذتیداوطلبانه مسئول یحسابرس و افشا

ها رابطه مثبت و معنادار وجود شرکت یاجتماع
 یو افشا یالزحمه حسابرسحق نیدارد. اما، ب

رابطه  یاجتماع یریپذتیداوطلبانه مسئول
مالکان  گر،ینشد. از طرف د دهید یمعنادار

حسابرس و  ندازها نیرابطه ب ینهاد
 لیها را تعدشرکت یاجتماع یریپذتیمسئول

 نیرابطه ب یمالکان نهاد حال،نی. با اکندیم
را  یریپذتیو مسئول یالزحمه حسابرسحق

شواهد  ،ی. به طور کلدهدیقرار نم ریتحت تأث
 کیبه عنوان  ین نهادپژوهش با نقش مالکا

 دارد. یها همخوانکارا در شرکت یابزار نظارت

 تیمالک ةرابط یبررس 1400 وندیو کول یجامع
 ةالزحمو حق ینهاد

بر  دیبا تأک یحسابرس
 یاسیارتباطات س

 نیکه ب دهدیپژوهش نشان م یهاافتهی
 ةرابط ،یالزحمه حسابرسو حق ینهاد تیمالک
رد. اما وجود ارتباطات وجود دا یو معنادار یمنف
و  یدنها تیمالک نیدر شرکت رابطه ب یاسیس

تحت  یطور معناداررا به یالزحمه حسابرسحق
 .دهدیخود قرار نم ریتأث

 تیمسئول نیرابطه ب 1400 و همکاران خیمشا
ها با شرکت یاجتماع

اطالعات  تیفیک
و گزارش  یحسابدار

 حسابرس

 شیافزا که با دهدیپژوهش نشان م یهاافتهی
ت اطالعا تیفیک ،یاجتماع تیمسئول یافشا

و اظهارنظر حسابرس  ابدییبهبود م یحسابدار
 .گرددیمقبول م یشتریبا احتمال ب

سهامداران  ریتأث 1399 و همکاران ییآقا
 نیبر ارتباط ب ینهاد

و  رعاملیقدرت مد
در  هیساختار سرما
 هاشرکت

و  رعاملیقدرت مد نیکه ب دهدینشان م جینتا
ر ب یاهرم مبتن ،یبر ارزش دفتر یاهرم مبتن

مدت رابطه مثبت و ارزش بازار و اهرم کوتاه
و اهرم بلندمدت  رعاملیقدرت مد نیمعنادار و ب
 ن،یوجود دارد. همچن یو معنادار یرابطه منف

قدرت  نیبر رابطه ب یسهامداران نهاد
بر ارزش بازار اثر  یمبتنو اهرم  رعاملیمد

 ند.دار کنندهلیتعد
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 تیساختار مالک ریتأث 1399 خوشکار و همکاران
 تیفیبر رابطه ک

و  یاطالعات مال
 هیسرما ییکارا

 ی.گذار

 تیفیدهد ک یپژوهش نشان م نیا جینتا
 هیسرما ییکارا شیباعث افزا یاطالعات مال

و  یتیریمد تیمالک نیشود. همچن یم یگذار
العات اط تیفیک نیبر رابطه ب تیتمرکز مالک

 مثبت و ریتاث یگذار هیسرما ییکاراو  یمال
نادار مع ینهاد تیمالک ریندارند؛ اما تاث یمعنادار

 .ستین

 یریپذ تیمسئول 1399 و همکاران یفرج
و ارزش  یاجتماع

 گرلیشرکت: نقش تعد
 سود تیریمد

 یونیرگرس لیپژوهش بر اساس تحل یهاافتهی
 یماعاجت یریپذتیمسئول یهاتینشان داد فعال

. اما دهدیم شیار سهام شرکت را افزاارزش باز
 یریذپتیمسئول ةرابط تواندیسود نم تیریمد

و ارزش بازار سهام شرکت را تحت  یاجتماع
با توجه به نو  رسدیقرار دهد. به نظر م ریتأث

در  یاجتماع یریپذتیمسئول عبودن موضو
هم در بعد افشا،  تیهم در بعد انجام فعال ران،یا

 یافشا یبه اثر پوشش رانیطرف مد کیاز 
بر سوءاستفاده از  یاجتماع یهاتیفعال

به  ،گریو از طرف د ستندیواقف ن اراتشانیاخت
 ران،یدر ا هیبازار سرما یینقص در کارآ لیدل

 شدةشمخدو تیفیبه ک گذارانهیسرما
 نخواهند برد. یپ یاجتماع یریپذتیمسئول

و  یرودپشت یرهنما
 یزند

 یاجتماع تیمسئول 1398
 تیرکت و مالکش

با نفوذ بر  ینهاد
 ارزش شرکت

که  دهندیپژوهش نشان م نیا یهاافتهی
با  ینهاد تیشرکت و مالک یاجتماع تیمسئول

نفوذ باال با ارزش شرکت رابطه مثبت و 
 با نفوذ ینهاد تیمالک نیدارد. همچن یمعنادار

 نیبر رابطه ب یقابل توجه و مثبت ریباال، تأث
ت و ارزش شرکت شرک یاجتماع تیمسئول

بر  شرکت یاجتماع تیمسئول ریدارد. درواقع تأث
 با نفوذ ینهاد تیارزش شرکت با سطح مالک

ارزش شرکت  شیکرده و منجر به افزا رییتغ
 .شودیم

 
 خارجی هاینهيشيپ یبررس(: 2) جدول

 های پژوهشنتایج و یافته موضوع سال پژوهشگر/پژوهشگران

 ،ینهاد طیمح 2022فنگ و  نیب
 یهایژگیو

 ییکننده نهاکنترل
 تیمسول یو افشا

که در  ینیچ یهاکه شرکت دهدینشان م جینتا
 یافشا کنند،یم تیفعال یبهتر یسازمان یهاطیمح

دارند.  یباالتر یشرکت یاجتماع تیمسول یافشا
به  شرکت کی ییکننده نهانوع کنترل ن،یعالوه بر ا
 تیمسول یافشا یبا سطح افشا یتوجه طور قابل

                                                           
1 Bin‐ Feng et al.  
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شرکت  یاجتماع
 نیدر چ

 تتح یهاشرکت مرتبط است که در شرکت یاجتماع
 ست.ا یدولت ریغ یهااز شرکت شتریب یکنترل دولت

 تیمسئول 2022 1هوانگ و همکاران
شرکت و  یاجتماع

 یاعتبار یهاوام
ثر ا ی: بررسیبانک

 کنندهلیتعد
در  ینهاد طیمح

 «نیچ

آن، عملکرد  یبر مبناکه  شودیارائه م یشواهد قو
شرکت با  کیشرکت  یاجتماع تیبهتر مسئول

بط مرت یبانک یاعتبار یهابه وام شتریب یدسترس
ت بلندمد یهاوام یرابطه مثبت برا نیا نکهیاست و ا

کوتاه مدت برجسته است. با توجه به  یهااز وام شتریب
گر نشان داد که ا جینتا ،ینهاد طیمح کنندهلیاثر تعد
 یشرکت در آن مستقر است دارا کیکه  یامنطقه

لکرد مثبت عم ریباشد، تأث یباالتر یسطح توسعه مال
 یهابه وام یشرکت بر دسترس یاجتماع تیمسئول
حال، رابطه  نی. با اشودیم فیتضع یبانک یاعتبار

شرکت و  یاجتماع تیعملکرد مسئول نیمثبت ب
 یهاشرکت یبرا یبانک یباراعت یهابه وام یدسترس

 است. تریبا دخالت کمتر دولت قو یستقر در مناطقم

 و یسودآور ریتأث 2022 انتویو سر بوانیپانگار
 یعملکرد نظارت

و  رهیمد ئتیه
 یحسابرس تهیکم

 یبر افشا
 تیمسئول

 شرکت یاجتماع

همانطور که  ،یکه سودآور کنندیم شنهادیپ هاافتهی
 ریتأث شود،یم یریگاندازه ییتوسط نرخ بازده دارا

 یاجتماع تیمسئول یبر افشا یداریمثبت و معن
که  ییهاسازمان دهدیشرکت دارد، که نشان م

 جادیا تیدارند، از اهم ییباال یسطوح سودآور
ت شرک یماعاجت تیمسئول یافشا یها و افشابرنامه

یمطالعه نشان م نیا یهاافتهی ریتر هستند. ساآگاه
 تهیکمانجام شده توسط  یکه عملکرد نظارت دهد

و  یبه طور قابل توجه تواندیمستقل م یحسابرس
 یاعاجتم تیمسئول یافشا یافشا شیمطلوب به افزا

 تیریمد یبرا یریگجهینت نیشرکت کمک کند. ا
 یافشا یاجرا شیزااف یارشد و صاحبان مشاغل برا

 ت.اس یآن ضرور یشرکت و افشا یاجتماع تیمسئول

 ،یبرسحسا تیفیک 2022 2و همکاران یاتیهاند
 ،یشرکت تیحاکم
 یهایژگیو

 یشرکت و افشا
 تیمسئول

شرکت  یاجتماع
از  یشواهد -

 یاندونز

ینشان م جینتا یو اجتماع یطیمح ستیز یهامقوله
 رهیمد یهائتیمعتبر، ه یهاکه شرکت دهد
 4که توسط حسابرسان  ییهاکوش و شرکتسخت

رابطه مثبت و  شوند،یم یشرکت بزرگ حسابرس
رکت ش یاجتماع تیمسئول یافشا یبا افشا یداریمعن

که  دهدینشان م نیمطالعه همچن نیدارند. ا
کوش که توسط سخت رهیمد ئتیبا ه ییهاشرکت

 شوند،یم یشرکت بزرگ حسابرس 4حسابرسان 
 یماعاجت تیمسئول یافشا یبا افشا یارتباط مثبت

 شرکت دارند.

                                                           
1 Huang et al.  

2 Handayati et al.  
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 یهایژگیچگونه و 2021 و همکاران یکولس
 یارجحسابرس خ
 یبر افشا
 تیمسئول

شرکت  یاجتماع
: گذاردیم ریتأث

از  یشواهد تجرب
 یهاشرکت

فهرست شده در 
در بورس اوراق 

 یبهادار ابوظب

 یحسابرس خارج یهایژگیکه و دهدیم شانن جینتا
 تیمسئول یبه افشا یدهدر شکل یتوجهقابل ریتأث

فهرست شده در  یهاشرکت  درشرکت یاجتماع
سن  ،یدارد. به طور کل یادار ابوظببورس اوراق به

به  یحسابرس، اندازه، تخصص صنعت و تنوع پرتفو
رکت  ش یاجتماع تیمسئول یطور مثبت بر سطح افشا

مه حق الزح زانیگذارد. در مقابل، م یم ریتأث انیرمشت
 یو تجربه حسابرس در امارات متحده عرب یحسابرس

ت  شرک یاجتماع تیمسئول یبر افشا یریتاث چیه
فهرست شده در بورس اوراق بهادار  یشرکت ها

رم اه ،یمطالعه اندازه شرکت مشتر نیندارد. ا یابوظب
ر د ستقلم رانیو نسبت مد تیتمرکز مالک ،یمال

 یراب جیکند. نتا یشرکت ها را کنترل م رهیمد ئتیه
 یهاوهیمانند ش یاضاف تیحساس یهایبررس

بعر ،یشرکت  شرکت حسابرس یاجتماع تیمسئول
 شرکت  و روش یاجتماع تیمسئول یافشا دیشد یها

 .مانندیم یباق یقو ییتابلو یهابرآورد داده

 یهایژگیو ریتأث 2022 1و همکاران فیآر
 یحسابرس تهیکم
 تیو کم تیفیبر ک

 ،یطیمح یافشا
و  یاجتماع
 یتیحاکم

 و تیمثبت معنادار فعال ریدهنده تأثنشان جینتا
طح انطباق با بر س یحسابرس تهیاستقالل کم

ه است ک یجهاان یداریپا یگزاارشگر یهادستورالعمل
 یحسابرس تهیکم یهایژگیمطلوب و ریدهنده تأثنشان
 و یاجتماع ،یطیمح یافشا یدهگزارش تیفیبر ک
 تهیکم یهایژگیو ب،یترت نیاست. به هم یتیحاکم

 یافشا یبه طور مثبت بر مقدار افشا یحسابرس
. قابل گذاردیم ریتأث یتیو حاکم یاجتماع ،یطیمح

بر  یحسابرس تهیکم یهایژگیو ریتوجه است که تأث
 بارزتر است. ستیزطیمح یافشا

داوطلبانه  یافشا 2019 ژنگ و همکاران
 تیمسئول

شرکت،  یاجتماع
و  ،ینهاد طیمح

 یتقاضا
 لمستق یحسابرس

 ییهابا شرکت سهیکه در مقا دهدینشان م هاافتهی
را افشا نکنند،  یاطالعات نینچ رندیگیم میکه تصم
 تیطور داوطلبانه اطالعات مسئولکه به ییهاشرکت
از  دهندیم حیترج کنندیشرکت را افشا م یاجتماع

خدمات  یبرا« کوچک» یحسابدار یهاشرکت
 یحسابرس یهانهیاستفاده کنند، اگرچه هز یحسابرس
 طیحال، با بهبود مح نیباالتر است. با ا اریبس

 یهالی. تحلشودیم فیتضع حیترج نیا ،یسازمان
 که ییهادر شرکت حیترج نیکه ا دهدینشان م شتریب

 یهاهزیشرکت توسط انگ یاجتماع تیمسئول یافشا
 یتیریمد یمنافع شخص یهازهیو انگ یقو یاسیس

مشروع و  یهازهیاست. انگ تریقو شود،یم تیهدا
 حیبر ترج یبه طور قابل توجه یاقتصاد یهازهیانگ

                                                           
1 Arif et al.  
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. گذاردینم ریتأث "کوچک" یحسابرس یهاشرکت
با عملکرد  ییهادر شرکت حیترج نیا ن،یعالوه بر ا

 نییاطالعات پا یافشا تیفیو ک فیضع یاتیعمل
 تیمسئول یآشکارتر است و با کاهش سطح افشا

 .ابدییم شیشرکت افزا یاجتماع

 

 های پژوهشهيفرض

 داری دارد.تقاضای حسابرس مستقل تاثیر معنیبر  داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت یافشا 

 یداریمعن ریحسابرس مستقل تاث یبر تقاضا یاجتماع تیمسئول یافشا نیبر ارتباط ب ینهاد طیگر محلینقش تعد 
 .دارد

 پژوهش یهاريمتغ یريگنحوه اندازه(: 3) جدول
عالمت  نحوه محاسبه متغیر یسیانگلمعادل  نوع متغیر

اختصاری در 
ربی مدل تج

 پژوهش

 متغیروابسته

 Audit تقاضای حسابرس مستقل

demand 
حسابرس مستقل )مطابق با  یتقاضا
اگر  هیموجود در مقاله پا فیتعر
موسسه  10حسابرس را از  یشرکت

و  1استفاده کند عدد  یبرتر حسابرس
عدد صفر( )ژنگ و  نصورتیا ریدر غ
(. انتخاب ده موسسه برتر 2019رن،  

با استفاده از ارقام  رانیادر  یحسابرس
موسسات عبارتند از:  نیا یو درآمدها
مفید راهبر، موسسه آزمون  موسسه

مشهود، موسسه ارقام نگر  رانیپرداز ا
موسسه  ان،یموسسه بیات را ا،یآر

سامان پندار، موسسه رهیافت و 
و همکاران،  نیهمکاران، موسسه تدو

موسسه بهمند، موسسه بهراد مشار، 
 .ارموسسه هوشی

i,t Auditor 

 

 

 

 

 

عالمت  نحوه محاسبه متغیر یسیانگلمعادل  متغیر مستقل
اختصاری در 
مدل تجربی 

 پژوهش

 corporate یاجتماع تیمسئولافشای 

social 

responsibility 

disclosure 

 یریگاندازه یدر پژوهش حاضر برا
 ستیاطالعات ز یسطح افشا

از ها، شرکت یو اجتماع یطیمح
 شود:زیر استفاده می هایشاخص

GRIیسازمان تی: شاخص شفاف 
 .است tدر سال  iشرکت 

i,t CSR 
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DJSIیداریپا یها: شاخص 
 iشرکت  یبرا یاجتماع - یاقتصاد

 .است tدر سال 
COMPL – RECOM : شاخص

 شرکت یخوب برا یشرکت تیحاکم
i  در سالt است. 

GC :ه بشر دوستان تیشاخص مسئول
 .است tدر سال  iشرکت  یبرا

CSR:  شاخص مسئولیت اجتماعی
است که از t در سال iشرکت 

میانگین حسابی مؤلفه های فوق 
حیدری ) شودالذکر محاسبه می
 (.1396کردزنگنه، 

عالمت  نحوه محاسبه متغیر یسیانگلمعادل  تعدیلگرمتغیر 
اختصاری در 
مدل تجربی 

 پژوهش

 
 محیط نهادی

 
Institutional 

environment 

 
 یدرصد سهام داران نهاد از طریق

 اندازه گیری می شود. شرکت

 
 

i,tHMKT 

 
 

 
عالمت  نحوه محاسبه متغیر یسیانگلمعادل  های کنترلیمتغیر 

اختصاری در 
مدل تجربی 

 پژوهش

 سهام بازار ارزش طبیعی لگاریتماز طریق  Firm Size شرکت اندازه
 محاسبه می شود.

i,tSIZE 

 

ارزش دفتری جمع  زه گیریاز طریق اندا Leverage اهرم
 هاییجمع دارا یها بر ارزش دفتریبده

 محاسبه می شود.

i,tLEVE 

( = ROAنرخ بازده دارایی ) ROA یینرخ بازده دارا
 سود خالص پس از کسر مالیات

مجموع دارایی
 

 

i,tROA  

رشد ساالنه فروش که درآمد فروش سال  GROWTH فروش انهیرشد سال
 میفروش سال قبل تقسدرآمد  یمنها یجار

  ،)ژنگ و رن باشدیبر فروش سال قبل م
2019.) 

i,tGROWTH 

 Concentration تیتمرکز مالک

of ownership 
ر سهامدا نیبزرگتر ینسبت سهامدار

 می باشد. سال انیدر پا

i,tTOP  
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 شناسی پژوهشروش
 –یفیاضر از نقطه نظر روش استنتاج، از نوع توصپژوهش ح .دیآبه شمار می یهدف، از نوع کاربرد یپژوهش حاضر بر مبنا

وط پاسخ به سؤاالت مرب ای هیبه منظور آزمون فرض قیاطالعات دق ینوع از پژوهش مشتمل بر گردآور نیا .باشدمی یلیتحل
با ه ک یهمبستگ -یاز نوع پژوهش عل ییاجرا ندیفرآ دگاهیپژوهش از د نیا .باشدموضوع مورد مطالعه می یفعل تیبه وضع

که هدف از  ردیپذصورت می ییاستقرا -یاسی( و بر اساس استدالل قیگذشته )شبه تجرب یخیاز اطالعات تار یریگبهره
وابسته  ریها بر متغآن یاثرگذار انمستقل و میز هایریمیان متغ یشده در جهت مشاهده رابطه عل انیب اتیآن آزمون فرض

با  یبیهای ترکداده ونیرگرس و یهای همبستگها از روشداده لیر تحلاست. د هاریمیان متغ یهمبستگ انو کشف میز
آوری اطالعات مالی باشد و برای جمعها دست دوم میوع دادهاستفاده شده است. ن 11افزار ایویوز به وسیله نرم اثرات ثابت

های جهت اطالعات مورد نیاز، از گزارشاز اطالعات و ارقام موجود در بورس اوراق بهادار تهران استفاده خواهد شد. به همین 
افزار بانک اطالعاتی رهآورد ها، سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران و همچنین از نرممالی منتشر شده از سوی شرکت

( شرکت 141 × سال 9شرکت( ) -سال 1305) 1399 تیلغا 1391 یبازه زمان یمشاهدات ما طشود. نوین استخراج می
  .باشدشده در بورس می رفتهیپذ هایشرکتبورس اوراق بهادار تهران و مشتمل بر  قیو مکان تحق باشدمی

 

 های پژوهشداده ليتحلتجزیه و 

 آمار توصيفی 
 پژوهش یهای کممتغير(: آمار توصيفی 4) جدول

 کشیدگی چولگی ف معیاراانحر حداقل حداکثر میانه میانگین رینماد متغ متغیر

 SIZE 450/14 277/14 307/20 491/10 485/1 727/0 172/4 اندازه شرکت

 LEV 573/0 576/0 567/1 036/0 209/0 124/0 489/3 اهرم مالی

 ROA 130/0 103/0 681/0 581/0- 153/0 538/0 345/4 هانرخ بازده دارایی

 GROWTH 327/0 247/0 989/3 909/0- 518/0 187/2 553/12 رشد سالیانه فروش

طلبانه افشای داو
 مسئولیت اجتماعی

CSR 454/0 466/0 766/0 10/0 152/0 179/0- 815/1 

 TOP 330/0 320/0 911/0 003/0 191/0 712/0 376/3 تمرکز مالکیت

 HMKT 611/0 692/0 98/0 01/0 277/0 573/0- 983/1 محیط نهادی

 
 پژوهش یاسم هایداده یفراوان ليتحل(: 5) جدول

 درصد فراوانی فراوانی جواب داتتعداد مشاه عالمت متغیر

تقاضای 
حسابرس 

 قلمست

AUDITOR 1305 ( 1بلی) 31/38 500 

 69/61 805 (0خیر )

دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل شود که نشانها محسوب میترین آنهای مرکزی بیان شده میانگین مهماز بین شاخص
، ی شرکتاهرم مالها است. برای مثال میانگین متغیر کزیت دادهتوزیع است. میانگین شاخص مناسبی برای نشان دادن مر

ه یکی اند. میانهای مربوط به این متغیر حول این نقطه تمرکز یافتهدهد بیشتر دادهباشد که نشان میمی 573/0 با برابر
است که  576/0ا ابر بشود میانه همین متغیر برمشاهده می (4های مرکزی است. همانگونه که در نگاره )دیگر از شاخص
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ولیت مسدر خصوص باشد. از این مقدار می های این متغیر کمتر از این و نیمی دیگر بیشتردهد نیمی از دادهنشان می
 می باشند. 0.46و  0.45و همچنین میانگین و میانه به ترتیب  0.76و  0.1اجتماعی مقادیر حداقل و حداکثر به ترتیب  

 

 پژوهش  یرهايمتغ ییآزمون مانا
ها باعث بروز مشکل ها از لحاظ پایایی مورد ازمون قرار گیرند. مانا نبودن متغیرهاز تخمین مدل باید داد پیشدر انجم 

وشین  ایم، پسرانها از ازمون لیون، لین وچاو و وشود. در این پژوهش به منظور تشخیص مانایی متغیررگرسیون کاذب می
 :گزارش شده است (6ها به صورت خالصه در نگاره )پایایی داده آزمونکنیم. نتایج استفاده می

 متغيرهای پژوهش ییآزمون مانا(: 6) جدول
 احتمال آماره لوین، لین و چو مقدار آماره لوین، لین و چو نماد متغیر نام متغیر

 SIZE 87/10- 0.000 اندازه شرکت

 LEV 92/14- 0.000 اهرم مالی

 ROA 94/12- 0.000 هانرخ بازده دارایی

 GROWTH 500/3- 0.000 رشد سالیانه فروش

 CSR 931/12- 0.000 مسئولیت اجتماعیافشای داوطلبانه 

 TOP 76/201- 0.000 تمرکز مالکیت

 HMKT 27/1850- 0.000 محیط نهادی

 AUDITOR 707/1- 043/0 قلتقاضای حسابرس مست

 درصد بوده و بیانگر مانا بودن متغیرهاست.  5همه متغیرها کمتر از شود سطح معناداری با توجه به جدول فوق مشاهده می

 

 پژوهش  یرهايآزمون نرمال بودن متغ
اتی ها فرضیها است. برای بررسی نرمال بودن دادهاولین مرحله جهت آغاز فرآیند آزمون فرضیه ها، بررسی نرمال بودن داده

 بندی شده است:به شکل زیر صورت
  H0     .مال استتوزیع داده ها نر 

 H1     .توزیع داده ها نرمال نیست 

 ارائه شده است: (7) جدولبرای آزمون فرضیه فوق از آزمون جاک برا استفاده شده است که نتایج در 
 (: آزمون نرمال بودن متغيرهای پژوهش7) جدول

 متغیر
-مقدار جارک عالمت

 برا
 برااحتمال جارک

 SIZE 189.72 000/0 اندازه شرکت

 LEV 16.39 000/0 اهرم مالی

 ROA 161.48 000/0 هانرخ بازده دارایی

 GROWTH 6003.71 000/0 رشد سالیانه فروش

 CSR 83.30 0.00 مسئولیت اجتماعیافشای داوطلبانه 

 TOP 118.10 0.000 تمرکز مالکیت

 HMKT 127.65 0.00 محیط نهادی

 AUDITOR 220.40 0.000 قلتقاضای حسابرس مست
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داری در هرکدام از سطح معنیبرا حاکی از نرمال نبودن متغیرهای پژوهش طی دوره پژوهش است که نتایج آماره جارک
توان گفت این متغیرها دارای توزیع نرمال درصد می 95می باشند، پس با اطمینان  05/0متغیرها همگی کوچکتر از 

ژوهش حجم نمونه باال باشد، باال بودن حجم نمونه، مشکل (، هرگاه در پ2002باشند. ولی طبق نظریه استیونس)نمی
غیرنرمال بودن ویژگی مورد تحقیق را حل کرده است. استیونس معتقد است که براساس قضیه حد مرکزی حتی جامعه 

نها آ هایی که دارای توزیع نرمال نیستند در شرایطی که نمونه هایی با حجم باال از آنها انتخاب شود، توزیع نمونه گیری
 های تحقیق حاضر استفاده نمود.های پارامتری برای تحلیل همه فرضیهتوان از آزمونتوزیع نرمال می شود. در نتیجه می

 

 ضریب همبستگی بين متغيرهای پژوهش 
 .دهدپژوهش را نشان می یماتریس ضرایب همبستگی متغیرهای کم (8نگاره )

 ژوهش(: ماتریس ضرایب همبستگی متغيرهای پ8) جدول

 متغیر

C
S

R
 

G
R

O
W

T
H

 

R
O

A
 

S
IZ

E
 

L
E

V
 

T
O

P
 H

M
K

T
 A
U

D
IT

O
R

 

 داوطلبانه افشای
اجتماعی مسئولیت

 CSR 
 

R 1 
........   

 
    

Prob 

فروش سالیانه رشد
 GROWTH 

R 0.031- 
0.258 

1       

Prob 

دارایی ها بازده نرخ
 ROA 
 

R 0.025 
0.36 

0.253 

0.000 
1 

 

 
 

    

Prob 

 SIZE شرکت اندازه
R 0.009- 

0.724 
0.146 
0.000 

0.193 

0.000 
1     

Prob 

 LEV مالی اهرم
R 0.044- 

0.87 
0.141- 
0.000 

0.613- 
0.000 

0.024 

0.378 
1    

Prob 

  TOP مالکیت تمرکز
0.044 
0.107 

0.022- 
0.411 

0.036 
0.188 

0.034 
0.217 

0.012 
0.651 

1   

نهادی محیط
 HMKT 

 
0.065- 
0.017 

0.038- 
0.160 

0.025- 
0.357 

0.0006 
0.981 

0.015 
0.577 

0.031- 
0.251 

1  

مستقل حسابرس تقاضای
 AUDITOR 

 
0.036- 
0.190 

0.001- 
0.951 

0.037- 
0.177 

0.157 
0.000 

0.159 
0.000 

0.057- 
0.037 

0.048 
0.079 

1 

  ها با متغیر با اهرم مالی برابر باشود ضریب همبستگی بین متغیرنرخ بازده داراییمشاهده می (8نگاره )که در گونه همان 
باشد؛ به عبارتی بین نرخ بازده می 0.05محاسبه شده برای آن ها  نیز کمتر  از سطح خطای  Probبوده و نیز   -0.613

 دارایی ها و اهرم مالی همبستگی معنادار  و منفی وجود دارد.

 

 پژوهش هایهيفرضآزمون  جینتا

 اول پژوهش هيفرض جینتا

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

     (                                                                                                                            جلد اول)1401، زمستان 68، شماره 5دوره 
 

172 
 

 دارد. یداریمعن ریحسابرس مستقل تاث یشرکت بر تقاضا یاجتماع تیداوطلبانه مسئول یافشا
 ( استفاده شده است:1برای آزمون این فرضیه از مدل شماره )

Auditori,t = a0 + a1CSRi,t + a2SIZEi,t + a3LEVi,t + a4Growthi,t + a5Roai,t + a6Topi,t + εi,t 
 یونيمدل رگرس یینها ني(: تخم9) جدول

انحراف  ضرایب متغيرها 

 استاندارد

سطح  zآماره 

 معناداری
 C 374/4- 648/0 747/6- 000/0 مبدا از عرض

 CSR 279/0 074/0 766/3 000/0 مسولیت اجتماعی

 SIZE 212/0 041/0 064/5 000/0 اندازه شرکت

 LEV 029/2- 379/0 347/5 00/0 اهرم مالی

 GROWTH 061/0- 121/0 503/0- 614/0 رشد فروش

 ROA 904/0 532/0 697/1 089/0 هانرخ بازده دارایی

 TOP 749/0- 307/0 435/2- 014/0 تمرکز مالکیت

 بیضر یدارا یاجتماع تیمسئولداوطلبانه  یافشا ریکه متغ شودیارائه شده است، مشاهده م (9که در نگاره ) جیطبق نتا
شرکت بر  یاجتماع تیداوطلبانه مسئول یگفت افشا توانیرو م نیدرصد است از ا 5کمتر از  یمثبت و سطح معنادار

 .ردیگیقرار م رشیدرصد مورد پذ 95 نانیدر سطح اطم هیدارد و فرض یدار و مثبتیمعن ریحسابرس مستقل تأث یتقاضا

 

 برازش ییکوين هایآزمون

 LR ییتعيين مک فادن و آماره راستنما بیضر
توان برازش باالتر مدل  یو بزرگتر بودن آن به معنا ردیگیقرار م کیصفرو  نیمک فادن همواره ب نییتع بیمقدار ضر

گفت  توانیم %95نانیدرصد باشد، در سطح اطم 5کمتر از  یسطح معنادار یاگر دارا ییمقدار آماره راستنما نیاست. همچن
 .تبرخوردار اس یمدل برازش شده از اعتبار کافکه 

 یینمامک فادن و آماره راست بیضر جی(: نتا10) جدول

 معناداری راستنمایی آماره راستنمایی ضریب تعیین مک فادن نام مدل

 000/0 47/75 043/0 مدل فرضیه تحقیق

دهند و  حیوابسته را توض ریمتغ راتییدرصد از تغ 43اند توانسته یمستقل و کنترل یهاریدر مدل سوم متغ شودیمشاهده م
 اریبرازش شده از اعت یهاگفت که مدل توانیرو م نیدرصد است از ا 5کمتر از  ییاماره راستنما یسطح معنادار نیهمچن

 برخوردار هستند. یکاف

 

 لمشو –آزمون هاسمر 
 :است ریآزمون بشرح ز نیا یقاعده آمار

 شده( برازش مقادیر=  واقعی یرمقاد مطلوب) برازش: صفر فرض
 شده( برازش مقادیر ≠ واقعی مقادیر نامطلوب) برازش:مقابل فرض

 ولمش –آزمون هاسمر  جی(: نتا11) جدول
 سطح معناداری آماره آزمون نام مدل

 099/0 52/11 مدل  یک

 .باشدمی مدل لوببرازش مط بیانگر و بوده درصد 5 از بیش هاسمر آزمون معناداری سطح که شودمی مشاهده
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 مدل بينیدرصد صحت پيش
 هامدل ینيبشيصحت پ ی(: درصدها12) جدول
 پیش بینی کل مدل نام

 84/62  مدل

 

 پژوهش دوم هيفرض جینتا
 دارد. یداریمعن ریحسابرس مستقل تاث یبر تقاضا یاجتماع تیمسئول یافشا نیبر ارتباط ب ینهاد طیمح گرلینقش تعد

 ( استفاده شده است:2ضیه از مدل شماره )برای آزمون این فر
Auditori,t = a0 + a1CSRi,t + a2CSR ∗ HMKTi,t + a3Sizei,t + a4Levi,t + a5Growthi,t

+ a6Roai,t + a7Topi,t + εi,t 
 

 )مدل دوم( یونيمدل رگرس یینها ني(: تخم13) جدول
انحراف  ضرایب متغیرها 

 رداستاندا
سطح  zآماره 

 معناداری

 C 300/6- 837/0 747/6- 004/0 مبدا از عرض

 CSR 997/2 061/1 824/2 000/0 مسولیت اجتماعی

 HMKT 828/2 750/0 769/3 000/0 محیط نهادی

 HMKT*CSR 290/5- 518/1 484/3- 000/0 محیط نهادی* مسولیت اجتماعی

 SIZE 219/0 042/0 225/5 000/0 اندازه شرکت

 LEV 981/1 380/0 208/5 000/0 اهرم مالی

 GROWTH 029/0- 122/0 243/0- 807/0 رشد فروش

 ROA 699/0 535/0 307/1 191/0 هانرخ بازده دارایی

 TOP 7111/0- 310/0 295/2- 021/0 تمرکز مالکیت

درصد است و  5کمتر از  یو سطح معنادار یمنف بیضر یدارا یاجتماع تی* مسولینهاد طیمح ریکه متغ شودیشاهده مم
 تیلمسئو یافشا نیبر ارتباط ب ینهاد طیمح گرلیگفت نقش تعد توانیرو م نیاز ا باشدیدار م یدرصد معن 95در سطح 

قرار  رشیدرصد مورد پذ 95 نانیدر سطح اطم هیدارد. و فرض یمنفو  داریمعن ریحسابرس مستقل تأث یبر تقاضا یاجتماع
 .ردیگیم

 

 LR ییک فادن و آماره راستنماتعيين م بیضر
 یینمامک فادن و آماره راست بیضر جی(: نتا13) جدول

 معناداری راستنمایی آماره راستنمایی ضریب تعیین مک فادن نام مدل

 000/0 44/90 52/0 مدل فرضیه تحقیق

دهند و  حیوابسته را توض ریمتغ راتییدرصد از تغ 52اند توانسته یمستقل و کنترل یهاریدر مدل سوم متغ شودیمشاهده م
 اریبرازش شده از اعت یهاگفت که مدل توانیرو م نیدرصد است از ا 5کمتر از  ییاماره راستنما یسطح معنادار نیهمچن

 برخوردار هستند. یکاف
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 لمشو –آزمون هاسمر 
 ولمش –آزمون هاسمر  جی(: نتا14) جدول

 سطح معناداری آماره آزمون نام مدل

 212/0 80/10 مدل  یک

 

 مدل بينیدرصد صحت پيش
 هامدل ینيبشيصحت پ ی(: درصدها14) جدول
 پیش بینی کل مدل نام

 84/62  مدل

 

 ی گيربحث و نتيجه

 بحث و بررسی فرضيه نخست پژوهش

 .دارد یو مثبت اردیمعن ریحسابرس مستقل تأث یشرکت بر تقاضا یاجتماع تیداوطلبانه مسئول یافشانتایج نشان داد که 
 لیه به دلک ییهابحران لیبه دل ر،یاخ یهامهم است که در سال نیا انگریاز منظر پژوهشگر ب شتریو استنباط ب لیتحل

شده است است، عموم  انینما شیاز پ شیمهم، پ یهاو چالش هابیآس گریو د ستیزطیمح یآلودگ ،ییکمبود مواد غذا
ه ک یاز زمان زین رانیاند. در امختلف کرده یهاو سازمان هاشرکت یاز سو یاجتماع یهاتیمردم شروع به مطالبه مسئول

 تیمسئول تیبه اهم جیها به تدربه خود گرفته است، شرکت یتریصورت جد ،یاجتماع تیمربوط به مسئول یهااستیس
که  ییهااد شرکتتعد ر،یاخ یهابردند. در سال یشهرت برند خود پ شیها و افزاتوسعه کسب و کار یبرا یاجتماع
 نیاست و در هم افتهی شیداوطلبانه افزا یهاتعداد افشا نیو همچن کنندیرا افشا م یاجتماع یهاتیمسئول یهاگزارش

در  یلینقش تکم تواندیکه م دهندیرا ارائه م یمهم یرمالیشرکت، اطالعات غ یاجتماع یهاتیمسئول یهاراستا، گزارش
لبانه و شرکت به صورت داوط یاجتماع یهاتیمسئول یافشا نیرابطه ب پژوهشگر،به زعم  داشته باشد. یحسابرس ندیفرآ

 ران،یدر ا یمختلف افشا باشد که با توجه به نوع و بافت سازمان یهازهیانگ ریتحت تأث تواندیمستقل م یحسابرس یتقاضا
سه مؤس ایو در انتخاب نوع حسابرس  دباش گذارریرابطه تأث نیبر ا تواندیم ران،یمد یمنفعت شخص زهیو انگ یاسیس زهیانگ

 منعکس شود. ف،یضع ای یقو یحسابرس
(، کولسی و 2022هاندیاتی و همکاران )، (2022) انتویو سر بوانیپانگار، (1400) یعباسعلهای های حاصل با پژوهشیافته

 .شدبایهماهنگ م (2019ژنگ و همکاران )و  (2020و همکاران ) فیآر(، 2021همکاران )

 

 بحث و بررسی فرضيه دوم پژوهش

حسابرس  یتقاضا شرکت و  یاجتماع تیمسئول یافشا نیبر ارتباط ب ینهاد طیمح گرلینشان داد که نقش تعد جینتا
حال حاضر  در رانیمهم است که ا نیا انگریاز منظر پژوهشگر ب شتریو استنباط ب لیتحل دارد. و منفی داریمعن ریمستقل تاث

ادارات  شرکت توسط یاجتماع تینظارت بر مسئول یمنسجم برا یستمیس ازمندیگذار است و نتصاد در حالاق کی یدارا
بانه داوطل یافشا یاقتصاد یهاامدیپبه درک  یمهم یهامطالعه کمک نیا یهاافتهی ن،ی. بنابراباشدیمربوطه در م یدولت

 یریگمیمبر تص ینهاد طیمح ریتأث یو چگونگ مستقل، یحسابرس یآن بر تقاضا ریشرکت، تأث یاجتماع تیمسئول
و قدرت است و اهرم فشار  یاسیس یهایاکثرا گرفتار الب ران،یدر ا ینهاد طیاما از آنجا که مح .کندیخرد م یهاشرکت

حسابرسان  نشیگز نیشرکت و همچن یاجتماع تیدر حوزه مسئول یریگمیتصم تیفیبر ک تواندیخاص م یهااز نهاد یبرخ
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 باشدیم تیاقل یو همراستا با منافع یمنف ینهاد طیحم یرگذاریاه که همسو با اهداف آنان باشند، لذا در اکثر مواقع تأثدلخو
 .باشدیحوزه م نیدر ا یاساس یبازنگر ازمندیکه ن
، (2022فنگ و همکاران ) نیبهای همراستا بوده و در تضاد با پژوهش (1400) های عباسعلیهای حاصل با پژوهشیافته

 .باشدیم( 2019ژنگ و همکاران )و  (2022هوانگ و همکاران )

 

 حاصل از پژوهش  جیبر نتا یمبتن شنهاداتيپ

 نخست هيفرض مبتنی بر شنهاداتيپ
 انجام دهند: ریز یهانهیپژوهش را در زم نیموضوع ا شودیم شنهادیپ انیبه دانشجو قیتحق جیبا توجه به نتا

 تیسئولمیاری از سرمایه گذاران ترجیح می دهند در شرکت هایی سرمایه گذاری کنند که به در بازار رقابتی کنونی، بس 
ی اهمیت بدهند. همچنین بسیاری از حسابرسان نیز ترجیح می دهند در شرکت های خوشنام در زمینه اجتماع های

ود پذیری های خ تیمسئولی ملحق شوند، از این رو پیشنهاد می شود مدیران شرکت ها، دامنه اجتماع یها تیمسئول
 در این زمینه را تا حد ممکن توسعه دهند و به گزارشگری صادقانه و واقعی در این حوزه، وفادار بمانند.

 یپ یاجتماع تیمسئول یهاتیفعال یاقتصاد یهاامدیپ تیتا به اهم کندیکمک م رانیبه مد پژوهش حاضر که آنجا از 
 تیمسئول یهاگزارش یو محتوا زهیانگ دیها بااطالعات آن، آن یل از سودمندکام یبردارببرند، لذا به منظور بهره

 آن را ارتقا دهند. یفشاا تیفیک یکنند و بهبود کل تیشرکت را تقو یاجتماع

 

 دوم هيفرض مبتنی بر شنهاداتيپ
 یرسنتخاب حسابا یریگمیتصم یها برادر کمک به شرکت ینقش مثبت تواندیخوب م یسازمان طیمح کیکه  ییاز آنجا 

 یطیمح یرتقاو ا تیرا بهبود بخشند و بر تقو یخارج یسازمان طیمح وستهیبه طور فعال و پ دیبا یکند، ادارات دولت فایا
 .کندیم جیباال را ترو تیفیبا ک این مهم حسابرسیتمرکز کنند که 

 تیمسئول یظارت بر عملکرد و افشاکنند، ن تیآن را تقو دیبا یدولت یهاکنندهمیکه تنظ ینظارت یهااز جنبه یکی 
 تیفیرا به شدت مجازات کنند، ک یاجتماع تیمتقلبانه در حوزه مسئول یهارفتار دیها باآن ژه،یوطور است. به  یتماعاج

است،  عاننفیرا که واقعاً در خدمت ذ یاشرکت را بهبود بخشند و آن دسته یاجتماع تیداوطلبانه مسئول یاطالعات افشا
 د. کنن جیترو

 

 یآت هایپژوهش یبرا شنهاداتيپ
 تاثیر سایر متغیرهای حاکمیت شرکتی از جمله دوگانگی وظیفه مدیرعامل، تمرکز مالکیت، جنسیت مدیرعامل و  بررسی

 ... بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و تقاضای حسابرس مستقل.

 ی و کیفیت گزارشگری حسابرسی.نقش حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین مسئولیت پذیری اجتماع بررسی 

 .تاثیر اثربخشی حسابرسی داخلی بر افشای داوطلبانه مسئولیت پذیری اجتماعی 

 

 منابع 

 و  رعاملیقدرت مد نیبر ارتباط ب یسهامداران نهاد ریتأث ،(1399) ،ایحصار، ثر یسیو ،یعل ،یفاطر ،یمحمدعل ،ییآقا
 . 80-57 ، صص30، شماره 10 ، دورهیلما تیریها. چشم انداز مددر شرکت هیساختار سرما
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 بر ارتباطات  دیبا تأک یحسابرس ةالزحمو حق ینهاد تیمالک ةرابط یبررس ،(1400) ،زهره ،وند یکول ،رضا ،یجامع
 . 172-159 ، صص1، شماره 12 ، دورهیمجله دانش حسابدار ،یاسیس
 ،تیفیبر رابطه ک تیساختار مالک ریتأث ،(1399) ،سجاد ،ینیشره ج یرنجبر ،خواه، محمدرضا یصفر ،نیفرز خوشکار 

 .175-162صص  ،33شماره  ،دوره سوم ،تیریو مد یچشم انداز حسابدار ،یگذار هیسرما ییو کارا یاطالعات مال
 دیشرکتها با تاک یاجتماع یریپذتیداوطلبانه مسئول یبر افشا یحسابرس تیفیک ریتاث نییتب ،(1400) ،یعباسعل ،ییایدر 

 .169-133 ، صص2، شماره 10 ، دورهیمال یدر گزارشگر یکاربرد یپژوهشها ،یان نهادبر نقش مالک
 با نفوذ بر ارزش ینهاد تیشرکت و مالک یاجتماع تیمسئول ریتاث ،(1398) ،تایاناه ،یزند دون،یفر ،یرودپشت یرهنما 

  .159-133، صص 27، شماره 7 ، دورهیواقتصاد یمال یها استیفصلنامه س ،شرکت
 و  یاجتماع یریپذ تیمسئول ،(1399) ،فاطمه ،عیمط یونسی ،کفسان ،یمنصور ،فاطمه ،یاکناریدر یجنت ،دیام ،یفرج

-25 ، صص1، شماره 7 ، دوره"یاجتماع هیسرما تیریمد" یمجله علم ،سود تیریمد لگریارزش شرکت: نقش تعد
58 . 

 ر نقش ب دیبا تاک یاتیبر اجتناب مال یداخل یها کنترل ریتاث یبررس ،(1401) ،نازیآ ،یخسروشاه یجابر ،باقر ،یمختار
 .138-120 ، صص63، شماره 5 ، دورهتیریو مد یچشم انداز حسابدار ،ینهاد تیشهرت شرکت و مالک یلگریتعد

 اطالعات  تیفیها با کشرکت یاجتماع تیمسئول نیرابطه ب ،(1400) ،اکرم ،یکران ،منا ،ییپارسا ،شهناز خ،یمشا
 .64-41 ، صص51، شماره 13 ، دورهیو حسابرس یمال یحسابدار یپژوهش ها ،حسابرسو گزارش  یحسابدار

 ،زحمه و حق ال یاجتماع تیداوطلبانه مسئول یافشا نیاندازه حسابرس بر رابطه ب ریتاث یبررس ،(1401) ،سجاد نصر
 .53-40، صص 64، چشم انداز حسابداری و حسابرسی، شماره یحسابرس

 در شرکت یاقالم تعهد تیفیداران و کسهام بیترک نیرابطه ب ی، بررس(1389) ،نیوشن ،یاحمد ،وشیدار ،یفروغ 

 .12-1، صص 5شماره  ،یو حسابرس یحسابدار قاتیشده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه تحق رفتهیپذ های
 و  هیساختار سرما نیب اندازه شرکت بر رابطه ریتاث ،(1399) ،وحدت ،یآقاجان ،نایم ،گرجان یخیش ،نیرام ،پور یعل

 ،وره دومد ،تیریو مد یچشم انداز حسابدار ،شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یدر شرکتها یمال یورشکستگ
 .18-1، صص 14شماره 
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