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 چکیده

پـذیري اجتمـاعی شـرکت و انتخـاب حسـابرس      بررسی رابطه بین مسـئولیت  مقالههدف این 
در  شـده  رفتـه یپذهـاي  عنوان دو عامل اثرگـذار بـر شـهرت شـرکت، در شـرکت     شرکت، به

ــانی      ــی دوره زم ــران، ط ــادار ته ــورس اوراق به ــت. 1388-1395ب ــدر ا، اس پــژوهش  نی
معیـار و در   25با استفاده از روش کدگذاري در رابطه بـا   شرکت یاجتماع يرپذی تیمسئول

هـاي  قالب چهار بعد (شامل مسائل محیطـی، محصـوالت و خـدمات، کارکنـان و مسـئولیت     
؛ همچنـین  شـده اسـت  گیري شود، اندازهت افشا میمدیره شرکجامعه) که در گزارش هیئت

 روش اسـت. در دو سطح صنعت و بـازار   حسابرسشهرت ، انتخاب حسابرس متغیر عملیاتی
 اسـت. بـوده  پانـل   هـاي بـا اسـتفاده از داده   ونیرگرس رگرسیون لجستیک و پژوهش آماري

انتخـاب حسـابرس   پذیري اجتماعی شـرکت بـا   دهد که مسئولیتهاي پژوهش نشان می یافته
دار اسـت. از طـرف دیگـر    مبتنی بر شهرت وي در سطح صنعت داراي رابطه مثبـت و معنـی  

پذیري اجتماعی شرکت با انتخاب حسابرس مبتنی بـر شـهرت وي در سـطح بـازار     مسئولیت
هاي پـژوهش  حاصل از یافته دار نیست. نتایجاما این رابطه معنی ،نیز داراي رابطه مثبت است
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هاي اجتماعی خود اقدام هایی که بیشتر نسبت به افشاي مسئولیتاست که شرکت آنبیانگر 
حسابرس مستقل شرکت انتخـاب کننـد کـه     عنوان بهکنند، تمایل دارند تا حسابرسانی را  می

هـا بـه شـهرت    هاي صنعت از اعتبار باالتري برخوردار هستند؛ اما این شرکتدر بین شرکت
 .کنندرس اوراق بهادار توجه شایانی نمیحسابرسان در سطح کل بازار بو

 
پذیري اجتماعی شرکت، شهرت شرکت، انتخاب حسابرس،  مسئولیت: کلیدي هاي هواژ

  شهرت حسابرس
 

 مقدمه 
اي و کم خـور توجـه   ها از یک موضوع حاشیهامروزه مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت

در محافـل علمـی و دنیـاي    ترین موضوعات در حوزه حسابداري و مدیریت به یکی از رایج
)، 1976( 1). بـــومن و هـــایر1396تجــارت تبـــدیل شـــده اســـت (قـــادرزاده و همکـــاران،  

نگرانـی بـراي تـأثیر همـه     « عنـوان  بـه را در حـالتی کلـی    2پذیري اجتماعی شـرکت  مسئولیت
دهـد  نشان می 3تعریف کردند. تئوري مشروعیت» هاي شرکت بر سالمت کل جامعهفعالیت

که در صورت اختالف بین اقدامات شـرکت و انتظـارات جامعـه، مـدیریت رویکـرد افشـاء       
گیـرد تـا بـه تسـکین     مـی  بـه کـار  بخشـی از گـزارش سـاالنه     عنـوان  بهمسئولیت اجتماعی را 

پذیري اجتماعی شرکت در  هاي اجتماعی، کمک کند. گنجاندن اطالعات مسئولیت نگرانی
این اسـت کـه شـرکت انتظـارات      دهنده نشاننگرانی عمومی تسکین  منظور بهها این گزارش

 ).2013، 4دهد (النیس و ریچاردسوناجتماعی و عمومی را مدنظر قرار می
پـذیري   ها بیانگر وجود رابطـه مثبـت بـین مسـئولیت    در همین رابطه، یافته برخی پژوهش

، 5همکـاران  هـاي مـادن و  نمونه، پـژوهش  عنوان بهها است (ها و شهرت آناجتماعی شرکت
). از طــرف دیگــر شــهرت شــرکت خــود بــر فراینــد انتخــاب  2015، 6، و پتکیویســین2012

ــگ (    ــگ و کان ــه هوان ــن رابط ــت. در ای ــذار اس ــابرس اثرگ ــه  2018حس ــد ک ــان دادن )، نش
هـاي خـاص صـنعت    هاي داراي شهرت باالتر، عالقه بیشـتري بـه انتخـاب حسـابرس     شرکت
 دارند. 
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پذیري اجتماعی شرکت موضـوعی  که امروزه مسئولیتاست  آن بیانگر پیشگفتهمطالب 
گیـرد و یکـی از عوامـل اثرگـذار بـر شـهرت       ذینفعان شرکت قرار مـی  موردتوجهاست که 

شرکت است. از طرف دیگر فرایند انتخاب حسابرس نیز با شهرت شرکت مرتبط اسـت. بـر   
هاي شرکتاین اساس مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی این موضوع است که آیا مدیران 

بورس اوراق بهادار تهران در انتخاب حسابرس مستقل شرکت، شـهرت شـرکت را در نظـر    
پـذیري  هایی که به سبب مسئولیتآیا مدیران شرکت گرید عبارت بهخواهند گرفت یا خیر؟ 

اند، اقدام به انتخاب حسابرس با شهرت اجتماعی بیشتر، شهرت شرکت خود را افزایش داده
تواند بـر ارزش  د یا خیر؟بنابراین، با توجه به اثري که حسابرس شرکت میبیشتر خواهند کر

شرکت داشته باشد و همچنین با توجه به کمبود پژوهش داخلی در این زمینه، ایـن پـژوهش   
ها و انتخاب حسابرس، با تأکیـد  ي اجتماعی شرکتریپذ تیمسئولبه دنبال بررسی رابطه بین 

 بر شهرت حسابرس شرکت، است.
ساختار پژوهش به این صورت است که بخش بعدي پژوهش به ادبیات نظري و تجربـی  

است. در ادامـه نیـز بـه ترتیـب، مـدل و متغیرهـاي        افتهی اختصاصهاي پژوهش و بیان فرضیه
 شود.پژوهش ارائه می هايهاي آماري پژوهش و درنهایت نتایج و پیشنهادپژوهش، یافته

 
  ها ،پیشینه و فرضیهمبانی نظري

هـاي  هـاي جامعـه و همچنـین دیـدگاه    حسابرسی مستقل در پاسخ به تغییرات در دیـدگاه 
هـا نیـز از دو جنبـه    پـذیري اجتمـاعی شـرکت   مند به تغییر اسـت. مسـئولیت  ها، عالقهشرکت

گــزارش  کننــدگان اسـتفاده ممکـن اســت بـر حسابرســی مســتقل اثرگـذار باشــد. اول اینکــه    
کنـد. دوم اینکـه تمرکـز    مـی  یه ذینفعـان گسـترش پیـدا   حسابرس مستقل از سهامداران به کل

تغییـر کنـد    7داريحاکمیتی مدیران از یک رابطه قـراردادي یـا نماینـدگی بـه رابطـه امانـت      
). مطالعات مربوط به انتخاب حسابرس نیز به دنبال پاسخ بـه ایـن پرسـش    2007، 8(کوریهاما

یـک مؤسسـه خـاص     از بـین مؤسسـات مختلـف حسابرسـی،     کـار  صـاحب هسـتند کـه چـرا    
، 1392مهد و جعفري معافی،  حسابرس خود، انتخاب نموده است (بنی عنوان بهحسابرسی را 

 ).2006به نقل از عابدین، 
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)، و 2013( 9پــژوهش چــو و همکــاران ازجملــههــاي گذشــته، هــاي پــژوهشطبــق یافتــه
)، یکــی از عوامــل اثرگــذار بــر کــاهش عــدم تقــارن  2015( 10پــژوهش لوپاتــا و همکــاران

ها است. رابطه بین مسـئولیت اجتمـاعی و عـدم    پذیري اجتماعی شرکتاطالعاتی، مسئولیت
)، مبتنی بر سه مـورد اسـت. اول اینکـه    2013تقارن اطالعاتی، طبق پژوهش چو و همکاران (

هاي پیشین بیانگر ایـن اسـت   شاگرچه عملکرد مسئولیت اجتماعی ذاتاً ذهنی است اما پژوه
اسـت؛ دوم مسـئولیت اجتمـاعی     اعتمـاد  قابـل براي مسـئولیت اجتمـاعی    KLD11که نمرات 

است، محرك شفافیت هستند؛ و سوم اینکـه   شده  دادهنشان  KLDواقعی که توسط نمرات 
، عـدم تقـارن اطالعـاتی بـین شـرکت و      دهـد کـه شـفافیت بیشـتر شـرکت     ادبیات نشان مـی 

). همچنین ادبیات پـژوهش بیـانگر   2013دهد (چو و همکاران، اران را کاهش میگذ سرمایه
هـاي  پـذیري اجتمـاعی شـرکت از دیـدگاه گـروه      این موضوع است که تمرکز بر مسـئولیت 

 ). 2015ذینفع مختلف نشانی از شهرت خوب شرکت است (پتکیویسین، 
شـرکت اسـت. در    هـاي اخالقـی  پذیري اجتمـاعی ارزش  جنبه دیگر مرتبط با مسئولیت

را به چهار  پذیري اجتماعی شرکت مسئولیت يهاهینظر، نیز 2004، 12این رابطه گریگا و مله
 يهـا هیـ ) نظر3( ،یاسـ یس يهـا هیـ ) نظر2( ،یاخالقـ  يهـا هیـ ) نظر1کننـد: ( یمـ  میگروه تقسـ 

دهند کـه یـک شـرکت بایـد     هاي اخالقی نشان مینظریه .ابزاري يهاهی) نظر4، و (کپارچهی
). عـالوه  2012، 13یک تعهد اخالقی بپذیرد (کیم و همکـاران  عنوان بهمسئولیت اجتماعی را 

توان از دیدگاه نظریـه ذینفعـان نیـز تعریـف     پذیري اجتماعی شرکت را می بر این، مسئولیت
منصـفانه   هـا که سـازمان بـا آن   ، ذینفعان این حق را دارنداین نظریه طبق شاخه اخالقی .کرد

کار کـردن در شـرایطی امـن، پرداخـت      نمونه، براي( ذینفعان حقوق ذاتی دارند .رفتار کند
(خواجوي و اعتمـادي جوریـابی،    قرار گیرد يتعد و این حقوق نباید مورد) منصفانه و غیره

1395.( 

پـذیري  از طرف دیگر باید به این نکته اشاره کرد که با توجه به اینکـه افشـاي مسـئولیت   
هـاي مـالی اساسـی    و جدا از صورت رهیمد ئتیهتماعی شرکت در قالب گزارش فعالیت اج

پـذیري اجتمـاعی   هـاي مسـئولیت  بـه گـزارش   کننـدگان  اسـتفاده شود، تا زمانی که منتشر می
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نخواهـد بـود. بـه همـین دلیـل       تیـ بااهمکافی  اندازه بهاعتماد نداشته باشند، این گزارشگري 
هـاي عمـومی در مـورد کامـل بـودن و قابلیـت اعتمـاد        نگرانـی ها با توجـه بـه   برخی شرکت

اي براي افـزایش  پذیري اجتماعی خود، به دنبال راهکارهاي داوطلبانههاي مسئولیتگزارش
 ).2017، 14هاي خود هستند (سون و همکاراناعتبار گزارش

) بیـان کردنـد کـه در حالـت کلـی اعتبـار       2011( 15در این رابطه فالگـراث و همکـاران  
اي مـورد ارزیـابی   پذیري اجتماعی، زمانی که توسط یک حسـابدار حرفـه  گزارش مسئولیت

اگرچه گـزارش   گرید عبارت به). 2011قرار بگیرد، بیشتر خواهد بود (فالگراث و همکاران، 
 کـه  یدرصـورت د، امـا  شـو پذیري اجتماعی منجر به کاهش عدم تقارن اطالعاتی میمسئولیت

ی قرار بگیرد، بیشتر منجـر بـه کـاهش عـدم تقـارن      موردبررسمستقل  صورت بهاین گزارش 
افـزایش قابلـت اعتمـاد گـزارش مسـئولیت       منظـور  بـه اطالعاتی خواهـد شـد. یـک راهکـار     

پذیري اجتماعی (که در ایران در قالب گزارش اجتماعی شرکت، بررسی گزارش مسئولیت
شـود) توسـط حسـابرس مسـتقل اسـت. در همـین راسـتا چـن و         ارائه می هریمد ئتیهفعالیت 

 اعتمـاد  قابـل هـا تعهـد خـود بـه انتشـار گـزارش       ) نشان دادند که شـرکت 2016( 16همکاران
دهنـد (سـون و همکـاران،    پذیري اجتماعی را از طریق مخارج حسابرسی نشان مـی مسئولیت

2017.( 
انتخاب حسابرس بخشـی از اسـتراتژي افشـاي     )، نیز نشان دادند که2004( 17دان و میهیو

انتخاب حسـابرس خـاص صـنعت توسـط شـرکت،       گرید عبارت بهشود. شرکت را شامل می
). همچنـین  2004دهـد. (دان و میهیـو،   قصد شرکت براي افشاي بیشتر را به بازار عالمت می

اعتبـار و  هاي با شهرت بیشتر، بـر پاسـخگویی،   دهند که شرکتهاي پیشین نشان میپژوهش
 جهیدرنتکنند و انگیزه بیشتري دارند تا از شهرت خود حفاظت کنند و داري تأکید میامانت

هـاي بـا   خالصـه، شـرکت   طور بهها رفتار متفاوتی دارند. در این راستا، نسبت به سایر شرکت
حفظ و عالمت دادن در مورد کیفیت گزارشگري مالی خود، انگیـزه   منظور بهشهرت بیشتر 

حسـابرس خـود انتخـاب کننـد (هوانـگ و       عنـوان  بـه که حسابرسان با کیفیت بیشتر را  دارند
اي مثبـت  ، نشان دادند کـه رابطـه  2015، 18). از طرف دیگر هوکه و همکاران2018کانگ، 

هاي اخالقی شرکت و انتخاب چهار شـرکت بـزرگ حسابرسـی توسـط شـرکت      بین ارزش
 وجود دارد.
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هـایی کـه در راسـتاي کـاهش عـدم تقـارن       مـدیران شـرکت  رسد کـه  بنابراین به نظر می
پذیري هاي اخالقی شرکت، اقدام به افشاي مسئولیتاطالعاتی، بهبود شهرت و حفظ ارزش

بـودن ایـن گـزارش عالمـت      اعتمـاد  قابـل اینکه به بازار در مورد  منظور بهکنند، اجتماعی می
 توجـه  مـورد ه حسابرسـی را  در انتخاب حسابرس شرکت نیز شـهرت موسسـ   احتماالًبدهند، 

 قرار خواهند داد.
هایی که بر همین اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی این موضوع است که آیا شرکت

کننـد، از طریـق انتخـاب حسـابرس بـا      پـذیري اجتمـاعی مـی   ي مسـئولیت گزارشگراقدام به 
 .دهند یا خیرشهرت بیشتر، در مورد قابلیت اعتماد گزارش خود به بازار عالمت می

ــین مســئولیت 2017(19ســرویکوزي و ژیکــا ــه بررســی رابطــه ب پــذیري  )، در پژوهشــی ب
هاي اروپایی پرداختند. نتـایج پـژوهش نشـان    حسابرس در شرکت اجتماعی شرکت و هزینه

رابطـه مثبـت قـوي     هاي حسابرسیپذیري اجتماعی شرکت و هزینه دهد که بین مسئولیتمی
با رتبه مسـئولیت اجتمـاعی بـاالتر، هزینـه بیشـتر را       هايوجود دارد، به این معنی که شرکت

 کنند.  براي حسابرسی پرداخت می
ــین انتخــاب حســابرس و   2017ســون و همکــاران ( ــه بررســی رابطــه ب )، در پژوهشــی ب

هـاي بـا   دهد که شرکتپذیري اجتماعی شرکت پرداختند. نتایج پژوهش نشان می مسئولیت
عـالوه  مایل به انتخاب حسابرس خاص صـنعت دارنـد.   رتبه مسئولیت اجتماعی باالتر بیشتر ت

 در زمینـه  پـذیري اجتمـاعی شـرکت    مسـئولیت عملکرد بهتـر   يکه دارا ییهاشرکت ن،یبر ا
را  یرتخصصـ یهسـتند، حسابرسـان غ   زیبرانگ بحث عیدر صنا ستیز طیمحصول و مح تیفیک

غلبـه   منظـور  بـه ها ممکن است دهد که این شرکتهمچنین، نتایج نشان می کنند.یانتخاب م
هـاي مسـئولیت   گـذاري زیـادي بـر فعالیـت    بر مشکالت طبیعی تولید کاالهاي خود، سرمایه

عدم افشـا   منظور به زمان هم طور بهی و تولیدي کنند و طیمح ستیزاجتماعی مرتبط با مسائل 
 ند.پایین را استخدام کن تیفیباکی و قانونی خود حسابرسان طیمح ستیزکامل وظایف 

)، در پژوهشـی ایـن موضـوع را بررسـی کردنـد کـه       2018( 20پوچتا مـارتینزو همکـاران  
هـاي حسابرسـی و غیـر حسابرسـی بـر سـطح       هاي حسابرسی بزرگ و هزینـه چگونه شرکت
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دهـد کـه   پذیري اجتماعی شرکت اثرگذار هستند. نتایج پژوهش نشـان مـی   افشاي مسئولیت
پذیري اجتماعی شرکت مـرتبط هسـتند    لیتمؤسسات حسابرسی بزرگ با سطح افشاي مسئو

تواند منجر به کاهش عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران و ذینفعـان شـود. عـالوه بـر     و این می
هاي حسابرسی توسط شرکت شده پرداختحسابرسی  هاي حسابرسی و غیراین، میزان هزینه

 بخشد.ی را بهبود میرمالیغشده، افشاي داوطلبانه اطالعاتی 
)، در پژوهشـی بـه بررسـی چگـونگی اثـر شـهرت شـرکت بـر         2018کانگ ( هوانگ و

هاي با شهرت باالتر بیشتر تمایـل  دهد که شرکتانتخاب حسابرس پرداختند. نتایج نشان می
هـاي بـا شـهرت بـاال تمایـل بـه       به انتخاب حسابرسان با کیفیت باالتر دارند. همچنین شرکت

هـا بـراي حسابرسـان    و ایـن تقاضـاي آن   حفظ و نمایش کیفیت گـزارش مـالی خـود دارنـد    
 دهد.را افزایش می تر تیفیباک

پــذیري  )، در پژوهشــی بــه بررســی رابطــه بــین مســئولیت 1390خواجــوي و همکــاران (
پـژوهش   ، پرداختند. نتـایج 1381-1387اجتماعی شرکت و مدیریت سود، طی دوره زمانی 

 .سود، رابطه منفـی وجـود دارد  ولیت اجتماعی شرکت و مدیریت ئکه بین مس دادنشان آنان 
ولیت اجتماعی شرکت، رابطه منفی و معکـوس داشـته،   ئمس باهمچنین عملکرد مالی شرکت 

ولیت ئولیت اجتماعی شرکت در کنار مدیریت سود، باعث کاهش اثر معکوس مسـ ئولی مس
 شده است. ،اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی، یعنی بهبود عملکرد مالی شرکت

ي حاکمیـت  سـازوکارها )، در پژوهشی بـه بررسـی رابطـه بـین     1392( همتی و همکاران
شرکتی بر شفافیت اطالعاتی پرداختند. نتایج پژوهش بیانگر این است که متغیرهـاي تمرکـز   

تـأثیر مثبـت و    رعاملیمدتصدي  زمان مدتو  رهیمد ئتیهمالکیت، مالکیت نهادي، استقالل 
و دوگـانگی نقـش    رهیمـد  ئـت یهمتغیـر انـدازه    داري بر شفافیت اطالعاتی دارند امـا دو معنی

 داري بر شفافیت اطالعاتی دارند.تأثر منفی و معنی رعاملیمد
و  رهیمـد  ئـت یههـاي  )، در پژوهشی به بررسی رابطه بین ویژگی1393نمازي و سعیدي (

 يدرصـد اعضـا  پرداختنـد. در ایـن پـژوهش     1389-1384انتخاب حسابرس در دوره زمانی 
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ــفیغ ــ رموظ ــبت ب ــانس ــل اعض ــتیه يه ک ــد ئ ــاالتر ره،یم ــ نیب ــدرك تحص ــا یلیم  ياعض
ــتیه ــد ئ ــانی ره،یم ــد یکس ــ رعاملیم ــتیه سیو رئ ــد ئ ــ رهیم ــتغ نیو همچن ــا ریی  يدر اعض
کـه از   دادنشـان   جینتا. شده است گرفتهدر نظر  رهیمد ئتیههاي ویژگی عنوان به رهیمد ئتیه
رابطـه   بـا انتخـاب حسـابرس    رهیمـد  ئـت یه يتنهـا مـدرك اعضـا    ،ذکرشده هايیژگیو نیب

 دارد. يدار معنی
هـاي  افشاي مسئولیت)، در پژوهشی به بررسی رابطه بین 1393ی (خان یعلمران جوري و 

کـه   دهـد پرداختند. نتایج نشان می 1385-1390در دوره زمانی  اجتماعی و راهبري شرکتی
 ه مثبـت و رابطـ  یو اجتمـاع  یطـ یمح سـت یاطالعـات ز  يشـرکت بـا سـطح افشـا     ةانـداز  نیب

و  یطـ یمح سـت یاطالعـات ز  يسطح افشا نیب این در حالی است کهوجود دارد،  يدار یمعن
 شود.مشاهده نمی يدار یمعن هرابط رموظفیغ رانیو مد ينهاد گذاران هیو سرما یاجتماع

پـذیري اجتمـاعی شـرکت و     )، در پژوهشی رابطه بـین مسـئولیت  1397نمازي و مقیمی (
پذیري اجتماعی شـرکت را بـر    رسی کرده و اثر تعدیلی مسئولیتعملکرد مالی شرکت را بر

، مـورد ارزیـابی   1386-1395رابطه بین نوآوري و عملکرد مالی شرکت، طـی دوره زمـانی   
عملکـرد   ،یاجتمـاع  يریپـذ  تیمسـئول  شیبـا افـزا  قرار دادنـد. نتـایج بیـانگر ایـن اسـت کـه       

 ریـ عنوان متغ به یاجتماع تیمسئول که یهنگامهمچنین  .کند یم دایمراتب بهبود پ ها به شرکت
آن در  ریاما تأث ابد،ی یم شیافزا عیصنا یقدرت مدل در تمام شود، یدر نظر گرفته م یلیتعد

 است. عیصنا ریاز سا شتریب ها یصنعت کان نیآهک و گچ و همچن مان،یس ،یصنعت کاش

هـایی  شرکت دهد که در اکثر مواردهاي پیشین نشان میبررسی نتایج حاصل از پژوهش
داراي رتبه بـاالتري   گرید عبارت بهاند و یا بوده رتریپذ تیمسئولکه در زمینه مسائل اجتماعی 

اند، سایر اقداماتی را که منجـر بـه کـاهش عـدم تقـارن      پذیري اجتماعی بودهمسئولیت ازنظر
هاي بیشتر بـراي حسـابرس، انتخـاب حسـابرس     اطالعاتی (مدیریت سود کمتر، صرف هزینه

شوند را نیـز در دسـتور کـار    می )شده حسابداري اصول پذیرفتهخاص صنعت و نقض کمتر 
که در بخـش مبـانی نظـري بـه آن اشـاره شـد یکـی         گونه هماناند. از طرف دیگر قرار داده

پیشـینه   دیگر از مسائل مرتبط بـا عـدم تقـارن اطالعـاتی، انتخـاب حسـابرس اسـت. بررسـی        
دهد که انتخاب مؤسسات حسابرسی بزرگ و یا خـاص صـنعت نیـز بـا     پژوهش نیز نشان می
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پذیري اجتماعی شرکت مرتبط است. بنـابراین مـرتبط بـودن انتخـاب حسـابرس و      مسئولیت
 پذیري اجتماعی بر اساس پیشینه پژوهش محتمل است.مسئولیت

پژوهش، فرضیه اصلی پژوهش ایـن   در بخش مبانی نظري و پیشینه شده انیببنابر مطالب 
پـذیري اجتمـاعی   هایی که بیشـتر اقـدام بـه گزارشـگري مسـئولیت     است که مدیران شرکت

بـودن گـزارش    اعتمـاد  قابـل کنند، با انتخاب حسابرس با شهرت بیشتر، به بازار در مـورد   می
و دهند. از طرفی با توجه به اینکـه در ایـن پـژوهش شـهرت حسـابرس در د     خود عالمت می

شـود، بنـابراین پـژوهش حاضـر داراي دو فرضـیه زیـر       گیري میسطح صنعت و بازار اندازه
 است:
پذیري اجتمـاعی شـرکت و انتخـاب حسـابرس بـا شـهرت بـاال در        بین مسئولیت . 1

 دار وجود دارد.صنعت، رابطه مثبت و معنی
پذیري اجتمـاعی شـرکت و انتخـاب حسـابرس بـا شـهرت بـاال در        بین مسئولیت . 2

 دار وجود دارد.بازار، رابطه مثبت و معنی
 

 شناسیروش
هـاي پذیرفتـه در بـورس اوراق بهـادار تهـران در      جامعه آماري پژوهش حاضر، شـرکت 

است. در این پژوهش نمونه آماري از طریق حذف هدفمند بـا در   1388-1395دوره زمانی 
 تعیین شده است.   1هاي جدول  محدودیتنظر گرفتن 

 هاي تشکیل نمونه مورد آزمونمحدودیت :1جدول 

 شرکت باقیمانده محدودیت

 748 1395ها در پایان سال کل شرکت

 524 شده باشند. رفتهیدر بورس اوراق بهادار تهران پذ 1387ها حداقل از سال  شرکت

 287 ها منتهی به پایان اسفند باشد. همگن بودن نمونه پژوهش، سال مالی شرکت منظور به

سال مالی  موردنظرطی دوره  موردنظرهاي  هاي نمونه، شرکتقابلیت مقایسه شرکت منظور به
 266 خود را تغییر نداده باشند.

گذاري،  سرمایههاي مالی،  با توجه تفاوت در افشاي اطالعات و حاکمیت شرکتی شرکت
-ها، شرکتهاي صنعت بیمه با سایر شرکتهاي هلدینگ و لیزینگ و شرکتها، شرکتبانک

 هاي نمونه از صنایع مذکور نباشند.
239 

 119 ها در دسترس باشند. شرکت موردنظرهاي  داده
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هـاي  شـرکت اسـت. داده   119بنابراین با توجه به معیارهاي فـوق نمونـه پـژوهش شـامل     
رسانی ناشـران کـدال   و سامانه اطالع 3آورد نوین نسخه ره افزار نرماین پژوهش از  ازیموردن
  EViewsافزار نرمهاي آماري پژوهش از آزمون منظور به، تیدرنهااست.  شده يآور جمع

در ایـن   مورداسـتفاده هـاي آمـاري   بهره گرفته شده است. الزم به ذکر است روش 10نسخه 
 هاي پانل است.پژوهش رگرسیون لجستیک و همچنین رگرسیون با استفاده از داده

 زیر است: صورت بهمدل آماري این پژوهش نیز 
 )1مدل (

𝐴𝑢𝑑𝑅𝑒𝑝𝑖𝑡 =  𝛼 +  𝛽1𝐶𝑆𝑅𝑖𝑡 +  𝛽2𝐿𝑜𝑔𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖𝑡 +  𝛽3𝑇𝐴𝑇𝑢𝑟𝑛𝑖𝑡
+  𝛽4𝐶𝑢𝑟𝑟𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑖𝑡 +  𝛽5𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 +  𝛽6𝑁𝑒𝑤𝐹𝑢𝑛𝑑𝑠𝑖𝑡
+  𝛽7𝐿𝑒𝑣𝑖𝑡 +  𝛽8𝐹𝑖𝑟𝑚𝐴𝑔𝑒𝑖𝑡 +  𝛽9𝑁𝐸𝐷𝑖𝑡
+  𝛽10𝐶𝐸𝑂𝑖𝑡 +  𝛽11𝐼𝑁𝑆𝑇𝑖𝑡 +  𝜀𝑖𝑡 

 
 . اند شده یمعرف 2متغیرهاي مدل در جدول خالصه  طور به

 متغیرها گیري  نحوه اندازه -2جدول 
 گیرينحوه اندازه عنوان فارسی نام متغیر نوع 

سته
 واب

غیر
مت

 

AudRep شهرت حسابرس 

درصـد بـازار    20روش اول: در صورت در اختیار داشـتن بـیش از   
 0و در غیر این صورت عدد  1حسابرسی در هر صنعت عدد 

هـاي تمـام کارفرمایـان بورسـی     روش دوم: تقسیم مجموع دارایـی 
هـاي  هـاي شـرکت  یک مؤسسه حسابرسی خاص بـر کـل دارایـی   

 شده در بورسپذیرفته

یر 
متغ

قل
ست

م
 

CSR 
پذیري مسئولیت

 )2شرکت (جدول  رهیمد ئتیهبر اساس تحلیل محتوا گزارش  اجتماعی شرکت

لی
نتر

ر ک
تغی

م
 

LogAssets هاي شرکتلگاریتم دارایی ها لگاریتم دارایی 
TATurn هاي شرکتکل دارایی بر  میتقسمیزان فروش  هاگردش دارایی 

CurrRatio هاي جاري شرکتبدهی بر  میتقسهاي جاري دارایی نسبت جاري 
ROA هاي شرکتکل دارایی بر  میتقسسود خالص  هابازده دارایی 

NewFunds  منتشرشـده هاي تحمل شده و حقوق مالکیـت  تغییر در جمع بدهی شده نیتأممنابع 
 هاي شرکتکل دارایی بر  میتقس هرسالشرکت در 

LEV هاي شرکتدارایی بر  میتقسهاي بدهی اهرم مالی 
FirmAge در بورس اوراق بهادار تهران شده رفتهیپذتعداد سال  سن شرکت 

تی
رک

ت ش
کمی

حا
 

NED 
 رموظفیغنسبت اعضاي 

 رهیمد ئتیه
کل تعـداد اعضـاي    بر میتقس رهیمد ئتیه رموظفیغتعداد اعضاي 

 رهیمد ئتیه

CEO 
دوگانگی نقش 

 رعاملیمد
و در  1نیز عضو باشد عدد  رهیمد ئتیهدر  رعاملیمد که یدرصورت

 0غیر این صورت عدد 
INST درصد مالکیت سهام توسط مالکان نهادي مالکیت نهادي 
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گیري عملیاتی انتخاب حسابرس، از معیار شهرت در پژوهش حاضر براي اندازه
شود. گیري میاندازه . شهرت حسابرس خود نیز  از دو روششده استحسابرس استفاده 

) حسابرس یک متغیر دوگانه 2012نیواسان (توسط اسکینر و سري شده ارائهاول روش  در
درصد بازار حسابرسی در یک  20بیش از  هرسالاست که اگر یک مؤسسه حسابرسی در 

گیرد. به آن تعلق می صفرو در غیر این صورت عدد  1صنعت را در اختیار داشته باشد عدد 
ها براي وزن دادن به هر هاي شرکتبه ذکر است که در تعیین درصد نیز از داراییالزم 

 است. شده استفادهمؤسسه حسابرسی 
خانقاه  زادهنهندي و تقی توسط بادآور شده گرفته به کاردوم نیز از روش  روش در

است. در این روش شهرت حسابرس از طریق تقسیم مجموع  شده استفاده) 1392(
هاي تمام کارفرمایان یک مؤسسه حسابرسی خاص در کل بورس اوراق بهادار بر  دارایی

 آید.می به دستدر بورس اوراق بهادار  شده رفتهیپذهاي هاي شرکتکل دارایی
در پژوهش فخاري و  شده ارائهپذیري اجتماعی شرکت نیز از طریق معیارهاي  مسئولیت

گیري ین در پژوهش حاضر براي اندازهگیري شده است. بنابرا) اندازه1395همکاران (
محیطی و داده زیست 25ی شامل ستیل چکها محیطی و اجتماعی شرکتاطالعات زیست

هاي داوطلبانه و یا اجباري در گزارش صورت بهرود ) که انتظار می3اجتماعی (جدول 
ارش در گز افشاشدهو بر اساس اطالعات  شده هیتههاي ایرانی افشا شود، ساالنه شرکت

به  ستیل چکشود. نحوه تکمیل این تکمیل می ستیل چکشرکت، این  رهیمد ئتیهساالنه 
 افشاشده رهیمد ئتیهدر گزارش   موردنظراین صورت است که اگر هریک از اطالعات 

امتیاز  تینها درشود. به آن اطالعات داده می صفرعدد  صورت نیاو در غیر  1باشد عدد 
شود که بدیهی است پذیري اجتماعی شرکت از جمع این مقادیر حاصل می مسئولیت

 خواهد بود. صفرو کمترین امتیاز ممکن  25باالترین امتیاز ممکن 
 پذیري اجتماعی گیري مسئولیتمعیارهاي اندازه -3جدول 

 معیارها ابعاد مسئولیت اجتماعی

 مسائل محیطی
بازیافت یا جلوگیري از ضایعات؛  -3محیطی؛ جلوگیري از خسارات زیست -2کنترل آلودگی؛  -1
گـذاري در  سـرمایه  -7ی؛ طـ یمح سـت یزسیاسـت   -6پـژوهش و توسـعه؛    -5حفظ منابع طبیعی؛  -4

 محیطی.سایر مسائل زیست -8محیطی؛ هاي زیستپروژه

توقف  -4ایمنی و سالمت محصول؛  -3؛ ISOیفیت محصول/ک -2توسعه محصول/سهم بازار؛  -1 محصوالت و خدمات
 سایر محصوالت و خدمات. -5تولید؛ 

بهداشـت و   -4مشارکت کارکنـان؛   -3سهیم بودن کارکنان در سود نقدي؛  -2روابط اتحادیه؛  -1 کارکنان
 سایر کارکنان. -6مزایاي بازنشستگی؛  -5ایمنی؛ 

 -4هـدایا و خـدمات خیریـه؛     -3هـاي جامعـه؛   حمایـت از فعالیـت   -2اعی؛ گذاري اجتمسرمایه -1 هاي جامعهمسئولیت
 هاي جامعه.سایر مسئولیت -6هاي مذهبی/فرهنگی؛ فعالیت -5اقدامات قانونی/دعاوي قضایی؛ 
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 هایافته
 آمار توصیفی

شود گونه که مشاهده میاست. همان شده  ارائهآمار توصیفی پژوهش  4در جدول 

 952است، بدین معنا که در این  25از  20پذیري اجتماعی افشاي مسئولیتبیشترین میزان 

 افشامعیار  20، 3در جدول  شده انیبمعیار  25شرکت، در بهترین حالت از بین -داده سال

است، این  25از  صفرپذیري اجتماعی است؛ همچنین کمترین میزان افشاي مسئولیت شده

ي اجتماعی را ریپذ تیمسئولاز معیارهاي  کی چیهها بیانگر زمانی است که شرکت مورد نیز

معیار لحاظ شده،  25مورد از  47/5میانگین فقط  طور بهاینکه  تینها دراند و افشا نکرده

 است. شده افشاها توسط شرکت
 

 آمار توصیفی :4جدول 

 
تعداد 

 مشاهده
 میانگین

انحراف 
 معیار

 بیشینه کمینه

A
ud

itR
ep

 

 1 0 45/0 28/0 952 روش اول

 49/0 0 16/0 08/0 952 روش دوم

CSR 952 738/5 893/3 0 20 

LogAssets 952 008/6 713/0 356/4 317/8 

TATurn 952 885/0 657/0 0 053/6 

CurrRatio 952 357/1 964/0 083/0 956/9 

ROA 952 068/0 139/0 661/0- 561/0 

NewFunds 952 051/0 144/0 251/1- 767/0 

LEV 952 683/0 372/0 066/0 039/4 

FirmAge 952 109/16 686/8 0 50 

NED 952 655/0 211/0 0 1 

CEO 952 838/0 366/0 0 1 

INST 952 940/71 245/19 0 680/99 
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 طـور  بـه در رابطه با معیار اول شهرت حسابرس نیز بیـانگر ایـن اسـت کـه      4نتایج جدول 

هاي بورس اوراق بهادار تهران از حسابرس بـا شـهرت   درصد از مدیران شرکت 28میانگین 

در مــورد معیــار دوم شــهرت  4انــد. همچنــین نتــایج جــدول بــاال در صــنعت اســتفاده کــرده

 8میـانگین   طور بههاي بورس اوراق بهادار تهران کند که حسابرس شرکتحسابرس بیان می

درصد کـل بـازار حسابرسـی در سـطح بـورس اوراق بهـادار        49درصد کل بازار و حداکثر 

 تهران را در اختیار داشته است.

 

 ها آزمون فرضیه

پـذیري اجتمـاعی شـرکت و    فرضیه اول پژوهش به دنبـال بررسـی رابطـه بـین مسـئولیت     

صنعت است. با توجـه بـه اینکـه متغیـر وابسـته فرضـیه اول پـژوهش         ازنظرشهرت حسابرس 

ت، بنابراین باید از روش رگرسـیون لجسـتیک بـراي آزمـون فرضـیه      ساختگی یا مجازي اس

اول استفاده کرد. نتایج آزمون فرضیه اول با استفاده از روش رگرسیون لجستیک در جدول 

 ارائه شده است. 5

)، LR )00/0داري آمـاره  دهد که با توجه به معنـی نشان می 5در جدول  شده ارائهنتایج 

دار اسـت. در رابطـه بـا آزمـون فرضـیه اول پـژوهش،       معنـی  مدل رگرسیونی در حالت کلی

پـذیري اجتمـاعی   ) بـین مسـئولیت  00/0دار () و معنـی 08/0نتایج بیانگر وجود رابطه مثبـت ( 

شرکت با انتخاب حسابرس با شهرت باال در سطح صنعت توسط شرکت اسـت. ایـن رابطـه    

دار تهران در زمینـه انتخـاب   هاي بورس اوراق بهابیانگر این است که تصمیم مدیران شرکت

پذیري اجتمـاعی شـرکت ارتبـاط دارد؛ بـه ایـن صـورت کـه مـدیران         حسابرس با مسئولیت

پــذیري اجتمــاعی بیشـتري دارنــد، تمایــل بیشــتري بــه انتخــاب  هــایی کــه مســئولیتشـرکت 

 حسابرس با شهرت باالتر در سطح صنعت دارند.
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 صنعت نظر ازنتایج مدل مربوط به شهرت حسابرس  :4جدول 
 داريمعنی zآماره  انحراف معیار ضریب 

C 230/8- 078/1 634/7- 00/0 

CSR 085/0 022/0 830/3 000/0 

LogAssets 965/0 133/0 275/7 000/0 

TATurn 123/0 123/0 001/1 316/0 

CurrRatio 048/0- 114/0 419/0- 675/0 

ROA 459/0 842/0 545/0 586/0 

NewFunds 858/0 629/0 365/1 172/0 

LEV 459/0- 415/0 105/1- 269/0 

FirmAge 020/0 010/0 067/2 039/0 

NED 121/0 462/0 262/0 793/0 

CEO 453/0 269/0 685/1 092/0 

INST 003/0 005/0 694/0 487/0 

McFadden R2  139/0 
 294/158 هاجمع مربعات باقیمانده

 LR 726/156 آماره
 LR 000/0 آماره داريمعنی

 411/0 خطاي استاندارد مدل رگرسیون

پذیري اجتماعی همچنین بیانگر این است که عالوه بر متغیر مسئولیت 5نتایج جدول 
دار شرکت، سن و اندازه شرکت نیز با متغیر شهرت حسابرس در سطح صنعت رابطه معنی

که اندازه و سن  دارند که هر دو رابطه نیز مثبت هستند. این روابط نیز بیانگر این است
شرکت نیز دو عامل مهم در تصمیمات مربوط به انتخاب حسابرس مستقل شرکت هستند. 

در این پژوهش فقط دو متغیر نسبت  شده گرفتهنهایتاً اینکه از بین همه متغیرهاي در نظر 
جاري و اهرم مالی با انتخاب حسابرس با شهرت باال در سطح صنعت رابطه منفی دارد که 

 دار نیست.و مورد رابطه معنیدر هر د
پـذیري اجتمـاعی شـرکت و    فرضیه دوم پژوهش نیز به دنبال بررسی رابطه بین مسئولیت

فرضــیه اول در فرضــیه دوم متغیــر وابســته  بــرخالفبــازار اســت.  ازنظــرشــهرت حســابرس 
ساختگی یا مجازي نیست؛ بنابراین نیازي نیست که از روش رگرسیون لجسـتیک   صورت به

استفاده کرد. البته در این مورد پیش از انجام آزمـون، ابتـدا بایـد مشـخص شـود کـه روش       
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لیمـر مـدل    Fمناسب براي آزمون فرضیه روش پانل است یا روش تجمیعی. نتـایج آزمـون   
 است.  نمایش داده شده  6دوم در جدول 

 
 بازار ازنظرلیمر مدل مربوط به شهرت حسابرس  Fآزمون  :6 جدول

 داريمعنی مقدار آماره
64/15 00/0 

 
دهد در این مدل از بین دو روش پانل و تجمیعی، نشان می 6که نتایج جدول  گونه همان

انتخـاب یکـی از دو روش اثـرات ثابـت و یـا       منظـور  بهگیرد. روش پانل مورد تأیید قرار می
شود. نتایج آزمـون هاسـمن نیـز    اثرات تصادفی، براي این مدل از آزمون هاسمن استفاده می

 .شده استنشان داده  7در جدول 
 

 بازار ازنظرآزمون هاسمن مدل مربوط به شهرت حسابرس  :7جدول 
 داريمعنی مقدار آماره

7/7 74/0 

 
گیرد. بنـابراین  در این مدل روش اثرات تصادفی مورد تأیید قرار می 7طبق نتایج جدول 

بـازار بایـد از روش رگرسـیون پانـل بـا اثـرات        ازنظـر در مدل مربوط بـه شـهرت حسـابرس    
تصادفی براي آزمون مدل استفاده شود. نتایج رگرسیون مدل مربـوط بـه شـهرت حسـابرس     

 است.نمایش داده شده  8بازار در جدول  ازنظر
دار آزمون فرضیه دوم بیانگر این است که مدل در حالت کلی معنـی  Fداري آماره یمعن

دهد که در مدل شـامل شـهرت حسـابرس در سـطح     همچنین نشان می 8است. نتایج جدول 
پـذیري  )، متغیر مسئولیت1بازار، مانند مدل شامل شهرت حسابرس در سطح صنعت (فرضیه 

رابطه مثبت است؛ اما برخالف حالت مربوط بـه  اجتماعی شرکت با شهرت حسابرس داراي 
بـازار) رابطـه بـین     نظـر  ازصنعت، در این حالت (شـهرت حسـابرس    ازنظرشهرت حسابرس 

 دار نیست.پذیري اجتماعی شرکت و شهرت حسابرس معنیمسئولیت
هـا، سـن   همچنین بیانگر ایـن اسـت کـه فقـط سـه متغیـر گـردش دارایـی         8نتایج جدول 

دار هسـتند کـه در   بازار داراي رابطه معنی ازنظرحسابرس  باشهرتادي شرکت و مالکیت نه
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مثبت است. همچنین الزم به ذکـر اسـت فقـط متغیـر بـازده       صورت بههر سه مورد این رابطه 
دار حسابرس در سطح بـازار رابطـه منفـی دارد کـه ایـن رابطـه نیـز معنـی         باشهرتها دارایی
 .نیست

 (رگرسیون پانل) بازار ازنظرنتایج آزمون مدل مربوط به شهرت حسابرس  :8جدول 
 داريمعنی tآماره  انحراف معیار ضریب 
C 106/24- 800/15 526/1- 127/0 

CSR 034/0 161/0 209/0 834/0 
LogAssets 824/1 939/2 620/0 535/0 
TATurn 872/2 178/1 437/2 015/0 

CurrRatio 871/0 575/0 514/1 130/0 
ROA 181/3- 084/4 779/0- 436/0 

NewFunds 670/1 398/2 696/0 486/0 
LEV 052/2 848/1 110/1 267/0 

FirmAge 513/0 235/0 178/2 030/0 
NED 917/2 518/2 159/1 247/0 
CEO 570/0 228/1 464/0 643/0 
INST 079/0 033/0 407/2 016/0 

R2  735/0 
Adjusted R2 693/0 

F 620/17 
 F 000/0 داريمعنی

 
توان متغیر وابسـته فرضـیه دوم را نیـز    افزایش قابلیت مقایسه نتایج دو فرضیه، می منظور به

به متغیري ساختگی تبدیل نموده و سپس براي آزمـون فرضـیه دوم نیـز از روش رگرسـیون     
ت از: اگـر یـک   لجستیک استفاده نمود. به این منظور متغیر وابسـته فرضـیه دوم عبـارت اسـ    

درصد بازار حسابرسی در کل بازار بورس را در اختیار داشـته   20مؤسسه حسابرسی بیش از 
گیرد. نتایج آزمـون فرضـیه دوم   به آن تعلق می صفرو در غیر این صورت عدد  1باشد عدد 

 ارائه شده است. 9پژوهش از طریق روش رگرسیون لجستیک در جدول 
 

) مـدل  LR )00/0آمـاره   داريیمعنبیانگر این است که با توجه به آماره  9نتایج جدول 
پـذیري اجتمـاعی   است. در این حالت نیز متغیـر مسـئولیت   دار یمعنلجستیک در حالت کلی 

شرکت با شـهرت حسـابرس داراي رابطـه مثبـت اسـت؛ امـا حتـی بـا اسـتفاده از رگرسـیون           
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پذیري اجتمـاعی شـرکت و شـهرت حسـابرس در سـطح کـل       لجستیک رابطه بین مسئولیت
 دار نیست.شهرت حسابرس در سطح صنعت، معنی برخالفبازار، 

هـاي بـورس اوراق   بنابراین نتایج آزمون فرضیه دوم بیانگر این است که مدیران شـرکت 
پــذیري اجتمــاعی بیشــتري دارنــد، نســبت بــه انتخــاب مؤسســه بهــادار تهــران کــه مســئولیت

، گـر ید عبـارت  بههستند؛  تفاوت یبدر سطح بازار داراي شهرت بیشتري است،  حسابرسی که
ها در تصمیمات مربوط به انتخاب حسابرس مسـتقل بـه شـهرت مؤسسـه     مدیران این شرکت

 کنند.حسابرسی در سطح بازار توجهی نمی
 

 (رگرسیون لجستیک) بازار ازنظرنتایج آزمون مدل مربوط به شهرت حسابرس  :9جدول 
 داريمعنی zآماره  انحراف معیار یبضر 

C 136/12- 439/1 432/8- 00/0 

CSR 041/0 026/0 563/1 118/0 

LogAssets 773/0 153/0 067/5 000/0 

TATurn 513/0 133/0 858/3 000/0 

CurrRatio 046/0 127/0 364/0 716/0 

ROA 627/0 006/1 623/0 533/0 

NewFunds 863/0 765/0 128/1 259/0 

LEV 412/0 439/0 938/0 348/0 

FirmAge 067/0 012/0 448/5 000/0 

NED 320/0- 551/0 581/0- 561/0 

CEO 068/1 410/0 602/2 009/0 

INST 036/0 007/0 094/5 000/0 

McFadden R2  170/0 
 453/116 هاجمع مربعات باقیمانده

 LR 360/148 آماره
 LR 000/0 آماره داريمعنی

 352/0 استاندارد مدل رگرسیونخطاي 

 
 گیري نتیجهبحث و 

پذیري اجتمـاعی شـرکت   طی دو دهه گذشته توجه پژوهشگران حسابداري به مسئولیت
پـذیري اجتمـاعی شـرکت شـامل تخصـیص منـابع و اقـداماتی        است. مسئولیتافزایش یافته 
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بخشی از مدل تجاري اسـت کـه بـه کـاهش مشـکالت اجتمـاعی، تسـکین عواقـب          عنوان به
، 21کنـد (رادهاکریشـان و همکـاران   بیرونی منفی و بهبود عواقب بیرونـی مثبـت کمـک مـی    

مـادن و   ازجملـه هـا ( پذیري اجتماعی شرکت برخی از پژوهش). در رابطه با مسئولیت2018
ابطه مثبت آن بـا شـهرت شـرکت هسـتند. از     ) بیانگر ر2015، و پتکیویسن، 2012همکاران، 

)، بـا شـهرت   2018طرف دیگر انتخاب حسابرس نیز بر اساس پـژوهش هوانـگ و کانـگ (   
 شرکت داراي رابطه مثبت است.

هاي پیشین در داخل کشـور نشـان از عـدم بررسـی موضـوع رابطـه بـین        بررسی پژوهش
این در پـژوهش حاضـر بـه    پذیري اجتماعی شرکت و انتخاب حسابرس دارد؛ بنابرمسئولیت

پذیري اجتمـاعی شـرکت و انتخـاب حسـابرس در بـورس اوراق      بررسی رابطه بین مسئولیت
پرداختـه شـده اسـت. بـه همـین منظـور، بـراي         1388-1395بهادار تهران طـی دوره زمـانی   

پـذیري اجتمـاعی شـرکت از روش کدگـذاري بـا بررسـی گـزارش        گیـري مسـئولیت   اندازه
گیري انتخـاب حسـابرس نیـز از    فاده شده است. همچنین براي اندازهشرکت است رهیمد ئتیه

است. لذا، با بررسی ادبیات پژوهش، دو روش متفـاوت  معیار شهرت حسابرس استفاده شده 
اسـت. روش اول شـهرت حسـابرس در سـطح      براي شهرت حسـابرس در نظـر گرفتـه شـده    

وش آماري این پژوهش صنعت و روش دوم شهرت حسابرس در سطح بازار مدنظر است. ر
هـاي پانـل در نـرم افـزار     نیز رگرسـیون لجسـتیک و همچنـین رگرسـیون بـا اسـتفاده از داده      

Eviews  است. 10نسخه 
پـذیري اجتمـاعی شـرکت بـا انتخـاب      دهـد کـه بـین مسـئولیت    نتایج پژوهش نشـان مـی  

ایـن  داري وجـود دارد.  حسابرس مبتنی بر شهرت وي در سطح صنعت رابطه مثبـت و معنـی  
گیري در مورد هاي با مسئولیت اجتماعی بیشتر، در تصمیمرابطه بیانگر این است که شرکت

دهنـد؛  قـرار مـی   موردتوجهانتخاب حسابرس، شهرت مؤسسه حسابرسی در سطح صنعت را 
 ازنظـر هـایی کـه از رتبـه بـاالیی     نتایج پژوهش بیانگر این اسـت کـه شـرکت    گرید عبارت به

مـاعی شـرکت برخـوردار هسـتند، بـه دنبـال انتخـاب حسـابرس بـا          هاي اجتافشاي مسئولیت
) نشان دادنـد کـه   2017شهرت باال در سطح صنعت هستند. در این رابطه، سون و همکاران (

پـذیري اجتمـاعی اقـدام بـه اسـتخدام حسـابرس خـاص        هاي با رتبه بـاالتر مسـئولیت  شرکت
یج پـژوهش سـون و همکـاران    کنند؛ بنابراین نتایج پژوهش حاضـر مطـابق بـا نتـا    صنعت می

 ) است.2017(
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ي ریپـذ  تیمسئولهاي با تواند به این صورت تفسیر شود که مدیران شرکتاین رابطه می
ابزاري براي کاهش عدم تقارن اطالعاتی، افزایش شهرت شرکت و  عنوان بهاجتماعی بیشتر 

سطح صـنعت  هاي اخالقی شرکت، از ابزار حسابرس مستقل با شهرت بیشتر در حفظ ارزش
بیـان کـرد کـه مـدیران      گونـه  نیـ ا تـوان  یمنیز در همین راستا استفاده خواهند کرد. بنابراین 

اینکـه   منظـور  بـه کننـد،  پذیري اجتمـاعی مـی  هایی که اقدام به افشاي بیشتر مسئولیتشرکت
ایـن گـزارش افـزایش دهنـد، مؤسسـه       کننـدگان  استفادهقابلیت اعتماد گزارش خود را براي 

ی نـوع  بـه صنعت داراي شـهرت بیشـتري اسـت.     ازنظررا انتخاب خواهند کرد که  حسابرسی
)، مبنی بر اینکه انتخاب حسابرس شـرکت، بخشـی از   2004این نتیجه، دیدگاه دان و میهیو (

دهد و از طریق انتخاب حسابرس خـاص صـنعت، بـه    استراتژي افشاي شرکت را تشکیل می
 کند.دهد، را تأیید میشتر عالمت میبازار در مورد قصد شرکت براي افشاي بی

پذیري اجتماعی شرکت با انتخاب حسـابرس مبتنـی بـر    نتیجه بررسی رابطه بین مسئولیت
پذیري اجتماعی رغم اینکه بین مسئولیتدهد که علیشهرت وي در سطح بازار نیز نشان می

دار ه معنـی شرکت با شهرت حسابرس در سطح بازار رابطه مثبت وجـود دارد امـا ایـن رابطـ    
 ازنظـر هـایی کـه سـطح بـاالتري     نیست. این نتیجه نیز بیانگر این اسـت کـه مـدیران شـرکت    

گیري در زمینـه انتخـاب حسـابرس شـرکت، بـه      پذیري اجتماعی دارند، در تصمیممسئولیت
کننـد. ایـن در حـالی اسـت کـه نتـایج       شهرت مؤسسه حسابرسی در سطح بازار توجهی نمی

) بیانگر ایـن اسـت کـه بـین عـدم      2010) و حکیم و عمري (2009پژوهش حکیم و عمري (
تقارن اطالعاتی و شهرت حسابرس در سطح بازار رابطه منفی وجود دارد. عدم تطابق نتـایج  

)، احتمـاالً  2010) و حکـیم و عمـري (  2009این پژوهش با نتایج پژوهش حکیم و عمـري ( 
جتمــاعی شــرکت و شــهرت پــذیري اناشــی از عــدم بررســی مســتقیم رابطــه بــین مســئولیت 

ي کـه در پـژوهش حکـیم و    ا گونه بهباشد.  ذکرشدهحسابرس در سطح بازار در دو پژوهش 
)، از معیار اختالف قیمت پیشنهادي و درخواسـتی،  2010) و حکیم و عمري (2009عمري (

در ایـن پـژوهش    کـه  یدرحـال گیري عدم تقارن اطالعـاتی اسـتفاده شـده اسـت،     براي اندازه
معیاري از عـدم تقـارن اطالعـاتی کمتـر در      عنوان بهپذیري اجتماعی بیشتر شرکت مسئولیت

 .شده استنظر گرفته 
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شـود کـه مـدیران    هاي پـژوهش، چنـین اسـتنباط مـی    طبق نتایج حاصل از آزمون فرضیه
ي اجتمـاعی بیشـتر، در پـی کـاهش عـدم تقـارن       ریپـذ  تیمسـئول هایی کـه از طریـق   شرکت

 منظـور  بـه هـاي اخالقـی شـرکت هسـتند،     کت و حفـظ ارزش اطالعاتی، افزایش شهرت شر
، بـه دنبـال انتخـاب    کننـدگان  استفادهپذیري اجتماعی در میان بهبود اعتبار گزارش مسئولیت

حسابرس با شهرت بیشتر در سطح صنعت هستند، اگرچه در تصـمیمات مربـوط بـه انتخـاب     
کننـد.  وجهی نمـی شرکت، به شهرت مؤسسه حسابرسـی در سـطح بـازار تـ     مستقلحسابرس 

پـذیري  ی در مورد اعتبار گزارش مسئولیتده عالمتها براي مدیران شرکت گرید عبارت به
اجتماعی خود به بازار، از بین شـهرت حسـابرس در سـطح صـنعت و شـهرت حسـابرس در       

کنند. این نتیجه ممکن است ناشی سطح بازار، به شهرت حسابرس در سطح صنعت تکیه می
د که انتخاب حسابرس با شهرت بیشتر در سطح صنعت نسبت به انتخـاب  از این موضوع باش

حسابرس داراي شهرت بیشتري در سـطح   ازآنجاکهحسابرس با شهرت بیشتر در سطح بازار 
هاي صـنعت  ی و اجتماعی شرکتطیمح ستیزهاي صنعت احتماالً آشنایی بیشتري با فعالیت

پذیري اجتماعی، عالمت بهتري بـه بـازار   ولیتدارند، بنابراین در رابطه با اعتبار گزارش مسئ
 ارائه خواهد کرد.

هـاي  کنندگان از صـورت و سایر استفاده اعتباردهندگانگذاران، بر این اساس به  سرمایه
شود کـه انتخـاب حسـابرس بـا شـهرت بـاال در سـطح صـنعت را         ها پیشنهاد میمالی شرکت

پذیري اجتمـاعی و اعتبـار   منظر مسئولیتعالمتی براي شفافیت اطالعاتی شرکت از  عنوان به
پذیري اجتماعی شرکت در نظـر گرفتـه و در تصـمیمات مـالی خـود ایـن       گزارش مسئولیت

 .واقعیت را لحاظ کنند
هـاي جامعـه، دوره   هاي پایین بـودن تعـداد شـرکت   در این پژوهش عالوه بر محدودیت

عـدم دسترسـی بـه     زمانی محدود و وجـود برخـی متغیرهـاي خـارج از کنتـرل، محـدودیت      
پـذیري  گیـري مسـئولیت  انـدازه  منظـور  بـه هـا  تعـداد زیـادي از شـرکت    رهیمد ئتیهگزارش 

شـود بـراي اسـتفاده از    ها نیز وجود داشته است که بر این اساس توصیه میاجتماعی شرکت
 رعایت شود. اطیاحتنتایج این پژوهش جوانب 



 63 بر شهرت حسابرس شرکتبا تأکید  ،خاب حسابرسنتاو پذیري اجتماعی  رابطه بین مسئولیت

 ها: یادداشت
2. Corporate Social Responsibility (CSR) 1. Bowman & Haire 
4. Lanis & Richardson 3. Legitimacy Theory  
6. Petkeviciene 5. Maden et al.  
8. Kurihama 7. Fiduciary Relationship  
10. Lopatta, et al.  9. Cho, et al.  
12. Garriga & Mele 11. زیسـتی هـاي عملکـرد محـیط    ساالنه از شاخص هاي داده مجموعه 

  هاي تجاري. شرکت اجتماعی و حاکمیتی
14. Sun et al. 13. Kim et al. 
16. Chen e al. 15. Pflugrath et al. 
18. Houqe, et al.  17. Dunn and Mayhew 
20. Pucheta Martinez et al. 19. Sevrikozi & Tzika 

 21. Radhakrishnan et al. 
 

 
 منابع

 حسابرسـی  کیفیـت  بین ارتباط ،)1392( خانقاه، وحید، زاده تقی و یونس نهندي، بادآور
، 2، دوره  یمـال  گـري  در گزارش يکاربرد هايپژوهش .مدیریت مصنوعی و واقعی سود و

 .79تا  47، صص. 2شماره 
 انتخــاب و تعهــدي اقــالم کیفیــت ،)1392( معــافی، رضــا، بهمــن و جعفــري مهــد، بنــی

 .98تا  81، صص. 33، شماره 9، دوره مالی حسابداري تجربی مطالعات. حسابرس
پـذیري اجتمـاعی    مسـئولیت  ،)1394( جوریابی، مصـطفی،  خواجوي، شکراله و اعتمادي

 .123تا  104، صص. 2، شماره 4، دوره سالمت حسابداري. آن گزارشگري و ها شرکت
 بــین  رابطــه بررســی ،)1390(انــور و جبــارزاده، ســعید،  بایزیــدي، ؛لهشــکرا خواجــوي،

 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هاي شرکت اجتماعی پذیري مسئوولیت و سود یریتمد
 .54تا  29، صص. 1، شماره 3، دوره حسابداري هاي پیشرفت. تهران

 افشــاي ، تـاثیر )1395( یاسـر و نــوروزي، محمـد،   نـوئی،  پیتــه رضـائی  حسـین؛  فخـاري، 
، 4، دوره مـالی  مدیریت راهبرد. گذاري سرمایه کارایی بر پذیري اجتماعی شرکت مسئولیت

 .106تا  85، صص. 4شماره 
و  ییشناســا)، 1396قــادرزاده، ســید کــریم؛ کردســتانی، غالمرضــا و حقیقــت، حمیــد، (

ي. کـاو داده کـرد یها بـا رو شرکتی اجتماع تیمسئول يعوامل مؤثر بر سطح افشا يبند رتبه
 .46تا  7صص  ،2، شماره 6، دوره یمال گريدر گزارش يکاربرد هايپژوهش



 14گزارشگري مالی، شماره هاي کاربردي در  پژوهش  64

 و اجتمـاعی  هـاي  مسـئولیت  افشـاي  ،)1393(خـانی، رضـیه،    مهـدي و علـی   جوري، مران
تـا   329، صـص.  3، شـماره  21، دوره وحسابرسـی  حسـابداري  هايبررسی. شرکتی راهبري

348. 
 انتخـاب  و مدیره هیئت هاي ویژگی بین رابطه ،)1393( محمد و سعیدي، مجتبی، نمازي،

 .28تا  1، صص. 22، شماره 6، دوره وحسابرسی مالی حسابداري هايپژوهش. حسابرس
 پـذیري  مسئولیت تعدیلی نقش و نوآوري تأثیر ،)1397( محمد و مقیمی، فاطمه، نمازي،

، وحسابرسـی  حسـابداري  بررسیهاي. مختلف صنایع در ها شرکت مالی عملکرد بر اجتماعی
 .310تا  289، صص. 2، شماره 25دوره 

نظـام   يسـاز وکارهـا   ریتـأث )، 1392همتی، حسن؛ کـاظمی، حسـین و رسـتمی، زینـب، (    
ــر ــ يراهب ــال  یرکتش ــرد م ــر عملک ــو  یب ــاتی تیفافش ــژوهش اطالع ــايپ ــاربرد ه در  يک

 .148تا  123صص. ، 2، شماره 2، دوره  یمال گري گزارش
Abidin S., (2006), Audit market concentration and auditor choice in 

the UK. department of accounting & finance, University of 
Stirling, Ph.D Dissertation, PP. 5-6. 

Badavar Nahandi, Y., Taghizadeh, V., (2014), The relationship 
between Audit quality and artificial and real earnings 
management. Applied Research in Financial Reporting, Vol. 2, 
No. 2, pp. 47-79. [in Persian] 

Banimahd, B., Jafari Moafi, R., (2013), Accruals quality and auditor 
selection. Empirical Studies in Financial Accounting, Vol. 9, No. 
33, pp. 81-98. [in Persian] 

Bowman, E.H., Haire, M., (1976), Social impact disclosure and 
corporate annual reports. Accounting, Organisations and Society, 
Vol. 1 No. 1, pp. 11-21. 

Chen, L., Srinidhi, B., Tsang, A., Yu, W., (2016), Audited financial 
reporting and voluntary disclosure of corporate social 
responsibility (CSR) Reports. Journal of Management Accounting 
Research, Vol. 28, pp. 53-76. 

Cho S.Y., Lee C., Pfeiffer Jr. R. J., (2013), Corporate social 
responsibility performance and information asymmetry. Journal of 
Accounting and Public Policy, Vol. 32, No. 1, pp. 71-83. 

Dunn, K.A., Mayhew, B.W., (2004), Audit firm industry 
specialization and client disclosure quality. Review of Accounting 
Studies, Vol. 9, pp. 35-58. 

Fakhari, H., Rezaei Pitenoei, Y., Noroozi, M., (2017), Corporate 
social responsibility disclosure and investment efficiency. 
Financial Management Strategy, Vol. 4, No. 4, pp. 85-106. [in 
Persian] 



 65 بر شهرت حسابرس شرکتبا تأکید  ،خاب حسابرسنتاو پذیري اجتماعی  رابطه بین مسئولیت
Garriga, E., Mele, D., (2004), Corporate social responsibility theories: 

mapping the territory. Journal of Business Ethics, Vol. Volume 
53, pp. 51–71. 

Ghaderzadeh, S., Kordestani, G., Haghighat, H., (2018), Identifying 
and ranking factors influencing levels of corporate social 
responsibility disclosure using data mining. Applied Research in 
Financial Reporting, Vol. 6, No. 2, pp. 7-46. [in Persian] 

Hakim, F., Omri, A. W., (2009), Does auditor reputation reduce 
information asymmetry? evidence from tunisia. International 
Journal of Managerial and Financial Accounting, Vol. 1, No. 3, 
pp. 235-247. 

Hakim, F., Omri, M. A., (2010), Quality of the external auditor, 
information asymmetry, and bid ask spread :case of the listed 
tunisian firms. International Journal of Accounting & Information 
Management, Vol. 18, No. 1, pp. 5-18. 

Hemati, H., Kazemi, H., Rostami, Z., (2014), The impact of corporate 
governance mechanism on financial performance and information 
transparency. Applied Research in Financial Reporting, Vol. 2, 
No. 2, pp. 123-148. [in Persian] 

Houqe, M., van Zijl, T., Dunstan, K., Karim, A. K. M, (2015), 
Corporate ethics and auditor choice – international evidence. 
Research in Accounting Regulation, Vol. 27, No. 1, pp. 57-65. 

Huang, X., Kang, F., (2018), Company reputation and auditor Choice: 
evidence from fortune 1000 companies. Accounting Research 
Journal, Vol. 31, No. 2, pp. 232-248. 

Kim, Y., Park, M. S., Wier, B., (2012), Is earnings quality associated 
with corporate social responsibility?. The Accounting Review, Vol. 
87, No. 3, pp. 761-796. 

Khajavi, S., Bayazidi, A., Jabbarzadeh Kangarluei, S., (2011), 
Investigating the relationship between earnings management and 
corporate social responsibility of accepted companies in tehran 
stock exchange. Journal of Accounting Advances, Vol. 3, No. 1, 
pp. 29-54. [in Persian] 

Khajavi, S., Etemadi, M., (2015), Corporate social responsibility and 
its reporting. Journal of Health Accounting, Vol. 4, No. 2, pp. 104-
123. [in Persian] 

Kurihama, R., (2007), Role for auditing in corporate social responsibility and 
corporate governance: under new corporate view. Corporate Ownership 
& Control, Vol. 5, No. 1, pp. 109-119. 

Lanis, R., Richardson, G., (2012), Corporate social responsibility and 
tax aggressiveness: a test of legitimacy theory. Accounting, 
Auditing & Accountability Journal, Vol. 26, No. 1, pp. 75-100. 

Lopatta, K., Buchholz, F., Kaspereit, T., (2015), Asymmetric 
information and corporate social responsibility. Business & 
Society, Vol. 55, No. 3, pp. 458-488. 



 14گزارشگري مالی، شماره هاي کاربردي در  پژوهش  66

Maden, C., Arikan, E., Telci, E. E., Kantur, D., (2012), Linking 
corporate social responsibility to corporate reputation: a study on 
understanding behavioral consequences. Social and Behavioral 
Sciences (Procedia), Vol. 58, pp. 655 – 664. 

Maranjory, M., Alikhani, R., (2014), Social responsibility disclosure 
and corporate governance. Journal of Accounting and Auditing 
Review, Vol. 21, No. 3, pp. 329-348. [in Persian] 

Namazi, M., Moghimi, F. (2018). Effects of innovations and 
moderating role of corporate social responsibility on the financial 
performance of the firms listed on the tehran stock exchange in 
different industries. Accounting and Auditing Review, Vol. 25, No. 
2, pp. 289-310. [in Persian] 

Namazi, M., Saeedi, M., (2014), The relationship between board 
characteristics and auditor selection, financial accounting and 
auditing researches, Vol. 6, No. 22, pp. 1-28. [in Persian] 

Petkeviciene, M. S., (2015), CSR reasons, practices and impact to 
corporate reputation. Social and Behavioral Sciences (Procedia), 
Vol. 213, pp. 503-508. 

Pflugrath, G., Roebuck, P., Simnett, R., (2011), Impact of assurance 
and assurer’s professional affiliation on financial analysts’ 
assessment of credibility of corporate social responsibility 
information. Auditing: A Journal of Practice & Theory, Vol. 30, 
pp. 239-254. 

Pucheta‐ Martinez, M. C., Bel- Oms, I., Rodrigues, L., (2018), The 
engagement of auditors in the reporting of corporate social 
responsibility information. Corporate Social Responsibility and 
Environmental Management, pp. 1-11. 
Radhakrishnan, S., Tsang, A., Liu, R., (2018), A corporate social 

responsibility framework for accounting research. International 
Journal of Accounting, [in press]. 

Sevrikozi, A., Tzika, V., (2017), The link between csr and audit fees. 
are audit fees associated with csr?. A Thesis Submitted for the 
Degree of Master of Science (Msc) in International Accounting, 
Auditing and Financial Management, School of economics, 
business administration & legal studies, thessaloniki – greece. 

Skinner, D. J., Srinivasan, S., (2012), Audit quality and auditor 
reputation: evidence from japan. The Accounting Review, Vol. 87, 
No. 5, pp. 1737-1765. 

Sun, W. C., Huang, H. W., Dao, M., Young, C. S., (2017), Auditor 
selection and corporate social responsibility. Journal of Business 
Finance & Accounting, Vol. 44, No. 9&10, pp. 1241-1275. 

 


