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 چکيده

افزادر شرکت  ییتوجه به پاسخگو  تیاهم   ی از چگونگ  یو کسب آگاه  حاکمیت شرکتی  شیها، 

براگزارشگری متهورانه مالیاتی از عوامل مهم  ا  رانیمد  یریگمیتصم  ی،  پژوهش    نیاست. هدف 

الزحمه حسابرسی، کیفیت حسابرسی و مشارکت حسابرس برگزارشگری  بررسی تاثیرگذاری حق 

از نوع  پژوهش    نیاست. اهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  در شرکتمتهورانه مالیاتی  

متهورانه    یگزارشگر   ،پژوهش  وابسته  ریاست. متغ  یتجرب  مهیآن ن  یو روش شناس  است  یکاربرد 

متغ  یاتی مال حق   یرها یو  حسابرس مستقل  مشارکت  و  حسابرسی  کیفیت  حسابرسی،    الزحمه 

شده در بورس اوراق   رفتهیشرکت پذ 125 یهااده پژوهش د ی هاهی. به منظور آزمون فرضباشدیم

و  مون چندگانه مورد آز  ونیرگرسمدل  با استفاده از    1399  ی ال  1393  یهاسال   یبهادار تهران ط

دار  و معنا   مثبت  تاثیر  انگریپژوهش بحاصل از    جینتاتجزیه و تحلیل  .  گرفته استقرار  تجزیه و تحلیل  

  منفی   تاثیراز    یحاک  هایافته  ،نیاست. همچن  یاتیمتهورانه مال  یگزارشگرالزحمه حسابرسی بر  حق 

  موید   جینتا  ،نیاست. عالوه بر ا  یاتیمتهورانه مال  یگزارشگر کیفیت حسابرسی بر    نیدار بو معنا 

 .استمشارکت حسابرس برگزارشگری متهورانه مالیاتی  معنادار    تاثیرفقدان  

الزحمه حسابرسی، کیفیت حسابرسی، مشارکت حسابرس، گزارشگری حق  : يديکل  واژگان

 . متهورانه مالیاتی 
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 3مرضيه سينه باغی زاده،  2مریم کردوانی، 1سيده سارا الجوردي
 . مربی گروه حسابداری دانشگاه فنی و حرفه ای تهران ایران 1

 . دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه پردیس بین الملل شیراز  2
 . کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد  شیراز   3
 

 نویسنده مسئول: نام  
 سيده سارا الجوردي 

   یحسابرس  تيفيک   ،یالزحمه حسابرس حق يرگذاري تاث یبررس 

  یاتيمتهورانه مال يو مشارکت حسابرس برگزارشگر

 شده در بورس اوراق بهادار تهران  رفته یپذ يهادر شرکت
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 مقدمه 

باشد گزارشگری متهورانه مالیاتی  پیشرفته مورد مطالعه میکه در در حال حاضر در کشورهای    یکی از موضوعات مهمی

طلبی مدیران بر گزارشگری  کنند که انطباق ارزش دفتری مالیات باعث کاهش در فرصتباشد. حامیان این بحث استدالل میمی

انطباق هزینه  انطباق ارزش دفتری مالیاتهای شرکت میمالی و حداقل رساندن  از   باشد. و همچنین مخالفان  که منجر به 

استفاده توسط  توجهی  قابل  مالی  اطالعات  رفتن  صورت دست  از  میکنندگان  مالیاتی  مراجع  و  مالی  و    باشد های  )برادلی 

توان اختیاران کمتر مدیریت باشد را میهای اولیه که در حمایت انطباق ارزش دفتری می( یکی از استدالل2015،  1همکاران 

م نتیجه  در  و  گزارشگری  میدر  کمتر  سود  )دسایدیریت  ویتاکر   2005،  2باشد  هیتزمن.  (2005،  3و  و  ( 2010)4هانلون 

های سنتی مالیات را به عنوان یک  اند. تئوریهای قطعی تعریف کردهریزی مالیاتی متهورانه را بصورت کاهش مالیاتبرنامه

ریزی ها به سهامداران از طریق برنامهها ازدولتقال ثروتگیرند. بنابراین، انت هزینه برای واحد تجاری و سهامداران در نظر می

ریزی (. هرچند که برنامه5،2003و    یلیپس فشود)مالیاتی متهورانه به عنوان استراتژی حداکثرسازی ارزش در نظر گرفته می

بیانگر این است که مالیات شود. استدالالت تئوری نمایندگی  مالیاتی متهورانه منجر به ایجاد مشکالتی در شفافیت اطالعات می

می فرصتمتهورانه  رفتارهای  میتواند  تسهیل  را  سود  مانند دستکاری  مدیریتی  حرفه  . نمایدطلبانه  راستا  این  در   همچنین 

 مؤسسات  به حسابرسی، کار بازار در مقررات کاهش است. داشته  توجهی درخور و سریع تغییرات اخیر، سال بیست در حسابرسی

کنند را  اقتصادی اهداف بیشتر داد  اجازه حسابرسی  کار هر در هاهزینه کاهش و  خود درآمد رشد جستجوی در و دنبال 

 برآورد بهترین رسیدگی، مورد واحد هایویژگی به توجه با بتواند که است موفق حسابرسی وضعیتی چنین در .باشند حسابرسی

تنانی،  دهد )نیک انجام هزینه حداقل با را آن کار، کیفیت حفظ  ضمن تا باشد داشته خود الزحمهحق  باالترین از را بخت و 

های  هزینه کنندهمنعکس حسابرسی، الزحمهبیان نمودند که حق  2002در سال    6و همکاران (. با توجه به تحقیق کارسلو1389

 کردن تراز  طریق از هاکل هزینه کردن حداقل دنبالبه  حسابرسان منظرحسابرس، از باشد ومی کارآمد حسابرسان اقتصادی

آتیزیان و بیشتر( حسابرسی کار انجام های خود )هزینه منابع هایهزینه الزحمه می قانونی  بدهی از ناشی های    باشند. حق 

  سال پرداخت طول در بابت خدماتش حسابرسی شرکت به که حسابرسی یهاحق الزحمه  طبیعی لگاریتم صورت به حسابرسی،

  که بیان شده است   (2018)(. با توجه به تحقیق سانتانو و همکاران  2009 ،7دیگران  و گردد)گریفینمی گیریاندازهشود،  می

گسترده حقمطالعات  زمینه  در  تعیینای  بر  تجاری  واحد  مالی  عوامل  و  اقتصادی  متعدد  عوامل  تأثیر  حسابرسی    الزحمه 

داده حق  قرار  بررسی  مورد  را  حسابرسی  دالزحمه  اهمیت اند.  با  ضعف  نقاط  تأثیر  بررسی  به  تعدادی  مطالعات  این  میان  ر 

 بخشی اعتبار در حسابرسی اند. نقشالزحمه حسابرسی پرداخته های مدیریتی، تغییرات قانونی بر حقهای داخلی، ویژگیکنترل 

 درخور از اهمیت رگ،بز هایشرکت ورشکستگی و هاسود شرکت اخیر ارایه تجدید پی در هاشرکت سود به اطالعات نسبت

  و  حسابرسان توسط شده ارایه  اعتبار در صورت تفاوت به حسابرسی کیفیت از ناشی های است. تفاوت شده برخوردار توجهی

  ذاتی طور به و متفاوتی  است ابعاد دارای حسابرسی کیفیت که از آنجایی دهد. می نشان را  خود آنها صاحبکار  سود کیفیت

 مطالعات شود. اغلب گرفته نظر  در آن  شاخصی برای عنوانبه  که ندارد  وجود خاصی مشخصة حسابرسی است، مشاهده غیرقابل

 و  نموده استفاده حسابرسی برای کیفیت  شاخصی عنوان  به  حسابرس  شهرت  از حسن (1998گذشته مانند بکر و همکاران )

موجود اطالعاتی  راهکاری جهت از بین بردن عدم تقارن   حسابرسی اند.  کرده بررسی را سود کیفیت و حسن شهرت بین رابطة

  می  دوره تصدیهای آن بهبود  باشد و یکی از مهمترین مکانیزم  بین مدیران و سهامداران، از طریق تعدیل تضاد منافع، می

)مرضیان و   مدیریت سود را کاهش و در نتیجه کیفیت سود را افزایش دهند  های میتوانند فرصت  حسابرسی های  باشد. مکانیزم

  ی منبع درآمد  چرا که   امری حیاتی است توسعه کشور    یبرا  ی اتی مال  است یس(. با توجه به اینکه در حال حاضر  2021،  8محمد

 
1 Bradley et al. 
2 Desai 
3 Whitaker 
4 Hanlon, M. and Heitzman 
5 Phillips 
6 Karslo et al 
7 Griffin et al 
8 Marziana AND Muhammad 

http://www.joas.ir/


 10 -26 ، ص1401 تابستان ، 26های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره   پژوهش
ISSN: 2538-3663  

http://www.Joas.ir 

 

  ید مردم خود فراهم نما  یرا برا   ریو سا  لیمانند راه تحص  یخدمات عموم  یمال  نیتام  یبرا  ازیحکومت و منابع مورد ن  یاست برا

 یها واحدکه  چراشود  یدر نظر گرفته م هزینه کیبه عنوان  اتی ها مالشرکت  یبرا(. هر چند که 2012، 9)لواگی و منونسین 

  شود یم  جادیا  یواحد تجارهای توسط  استراتژی   نیبنابرا  برند یمنبهره    یخدمات عموم  لیقب  نیاز ا  میبه صورت مستق   یتجار

  ی واحدها  ا یو    یقیاست چرا که اشخاص حق  ی قانون  ی اتیمال  یزیرکند و برنامه  یزیررنامهبآنها    اتیمال  تعدیل   ای کاهش و    یتا برا

  یروادهی هرچند که ز  شودیشناخته م  ات ین موضوع تحت عنوان اجتناب از پرداخت مالیو ا  برندیبهره م   یات یمالاز قوانین    یتجار

به    یاتیمال  (. گزارشگری متهور2021)مرضیان و محمد،    شودیم   یاتیمال  گزارشگری متهورمنجر به    یاتیمال  یزیردر برنامه

برنامه  یهای استراتژ به کار    یات یمال  یبه منظور کاهش بده  یتجار  یکه توسط واحدها  شودیگفته م  یات یمال  یزیرمختلف 

  ی اتیمال  یزیربرنامه  یهاتیبا استفاده از فعال  یاتی مال  یبه صورت تالش شرکت به منظور کاهش پرداخت ها  و  شودیگرفته م

است اما    ی قانون  یاتیمال  یهایزیراگرچه برنامه(.  2010  ،10و همکاران  )چنشودیم  فیتعر  اتیمتهورانه و اجتناب از پرداخت مال

شود  یحکومت م  یاتیامر منجر به کاهش درآمد مال  نیاست و ا  اتیاز مال  یرقانونیشود که فرار غ   یاتیتواند منجر به فرار مال  یم

موضوع با    نیمحققان است و ا  یموضوع قابل توجه برا  یاتیمال  گزارشگری متهور  نیبنابرا(.  2017  ،11و همکاران  وهابعبدال)

  کیبه عنوان    هااز کشور  یاریدر بسمالیاتی    ( گزارشگری متهور2016  ،12نا و همکارانیوان)ای در ارتباط است    یرشد اقتصاد

 شیشرکت از جمله افزا  ماتیتصم  اکثر  عامل محرک در  کی شرکت ها مطرح شده است چرا که به عنوان    یبرا  جیرا  یژگیو

  ی اتیمال  گزارشگری متهوربر    یشرکت  تیحاکم  ریتاث  . محققانکندینقش م  یفایا  زهیانگ  شیو افزا  یگذاره یسرما  شیسود افزا

؛  2015 ،13همکاران وآرمسترانگ )  ندینما ییرا شناسا یاتی مال هورکاهش ت یمورد استفاده برا ی ها زمینکردند تا مکا یرا بررس

مورد    یندگینما  یشرکت را در قالب تئور  یاتیمال  گزارشگری متهورمطالعات گذشته  (. اکثر  2012  ،14و همکاران   نسونیراب

  ر یبه علت وجود رابطه مد  رسد یشرکت مناسب به نظر م  طیدر مح  یتئور  ن یا  (. 2004)دسایی و دارماپاال،  بحث قرار دادند  

فراهم    رانیمد  یامکان را برا  نیا  یاتیمتهورانه مال  یزیبرنامه ر  یندگ ینما  یتئور  دگاهیاز د  رانیو مد  هامدارانس  نیب  ندهینما

از    آوردیم از فعال  دیتول  یمنابع شرکت  محلکه   که  است  انکار  قابل  . غیراجاره استخراج کنند  یاتیمتهورانه مال  یهاتیشده 

هرچند سهامداران   برندیلذت م  یواحد تجار  یبرا  شتریب   یاتیمال  رهیجمله ذخ  زمتهورانه ا  اتیمال  نهایی   منافع  از  سهامداران

  ی نهاد ها  از سمتمقرر شده  ی بالفعل ات یمال  میمتحول آن متحمل شوند مانند جرا ات یمال یبرا زیآن ن یهانهیممکن است هز

 متهورانه   ات یمال  نیبنابرا(.  15،2004)سلمرود   ی اسیس  یهانهیو هز  های شهرتاجرا، هزینه  ی هانهیاجرا هز  یهانهیهز  ی اتیمال

از دست رفتن منافع سهامداران در نبود و کنترل بازار بهره  نهیهز  به  کنترل  یاز منافع خصوص  ریمد  ندهیکه نما  شودیباعث م 

الزحمه حسابرسی، کیفیت های حاکمیت شرکتی )حقمولفه (نشان دادند که  2021)  محمدو    مرضیان و با توجه به تحقیق  .  بپرند

ه به مبانی نظری بیان  . بنابراین با توجمعناداری دارد  تاثیرگزارشگری متهورانه مالیاتی  حسابرسی و مشارکت حسابرسی( بر  

به   تحقیق،  این  در  تاثیرگذاری حق شده،  برگزارشگری  بررسی  حسابرس  مشارکت  و  کیفیت حسابرسی   ، الزحمه حسابرسی 

 پرداخته شده است. های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در شرکتمتهورانه مالیاتی 

 

 مبانی نظري پژوهش 
 ی مبلغ حق الزحمه حسابرس  ،ندیپرداخت نما  یخدمات حسابرس  افتیرا در قبال در  یاالزحمهحق    د بای  های سهامیشرکت

نشان دهنده سطح تالش صرف    یتفاوت در حق الزحمه حسابرس .خدمات ارائه شده توسط حسابرس است  تیفیدهنده کنشان

( بیان نمودند با توجه 2008  )17ویسوانتانانو    شنانیکر(  1980  ،16ک ی نیومیس)  است  یحسابرس  ندیفرآشده توسط حسابرس در  
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الزحمه حسابرسی تواند حقدهد و همین امر میبه کاهش قدرت حاکمیت شرکتی، فعالیت حسابرسان را در شرکت افزایش می

  ه رفتیپذ  جیرا  یرفتار  کی به عنوان    کشور هنگ کنگ فرار مالیاتینشان دادند که در    (1996)18نگرا افزایش دهد. سیمونز و چ

بدون    یاتیمنجر به فرار مال  تیو در نها  ابدی  شیافزا  ی،اتیمال  یرا دارد که در نبود حسابرس  لیپتانس  نیا  نیشده است بنابرا

الزحمه ها  نیبنابرا.  شود  ییشناسا است و   شتریب  ییشناسا  ی برا  یچرا که تالش حسابرس  استباالتر    زین  یحسابرس  یحق 

ز و  خسارت  علت    انیاحتمال  ب  یی قضا  یدعاو  سکریبه  اعتبار  و  شهرت  به  شدن  وارد  لطمه  و  است    شتریو  )هانلون 

شرکت ها فراهم    یسود را برا  تیریامکان مدتر فرار مالیاتی  (. ساختارهای پیچیده2021؛ مرضیان و محمد،  2012همکاران،

 یحق الزحمه حسابرس  شیافزا  متهورانه  اتیوجود مال  یا  و  یاتیدر موقع فرار مال  ن(. بنابرای19،2006)دسایی و دارماپاال کند  یم

انتظار است بیان نمودند  2021)  . همچنین مرضیان و محمدمورد  های  فعالیتنشان داده است که    برزیلی   یهادر شرکت( 

که    ییهاگرفت که شرکت  جهینت  توانیاساس م  نیا  برارتباط مثبت دارد    یحسابرسبا حق الزحمه    اتیاجتناب از پرداخت مال

  مه یخود را جر  شتریب  یدارند تا با پرداخت حق الزحمه حسابرس   ل یتما  کنند یخود متهورانه عمل م  ی اتیمال  یزیدر برنامه ر

ی با اعتبار  حسابرس  تیفیک. تر است  فیمناسب در کشور ضع  یشرکت  تیدر صورت وجود حاکم  هر چند که این ارتباط  . ندینما

؛ 21،2018؛ کریاکو و دیمتریس 2019  ،20و همکاران  )آستانا  مربوط بودن ارزش در ارتباط استو   سود  تیفیک مالی،  گزارشگری

 (. 23،2013؛ لی و لی22،2016الرساس و کاماردین 

  ی ها  وجود تقلب در صورت  یشتریبا احتمال ب  باشد های بزرگ حسابرسی که کیفیت حسابرسی آنان بیشتر میشرکت  4

از   یموسسه بزرگ حسابرس  . به عالوهکنندیاعمال م  یشتریموسسات نظارت ب ریبا سا  سهیو در مقا  کنندیم یی سا را شنا ی مال

در    یبه عالوه آنها منابع قابل توجه  .نسبت به شهرت و اعتبار خود دارند   یشتریب  ی برخوردار هستند و نگران  یتخصص باالتر

در   یحسابرسبزرگ    موسسه  یریبه کارگ  کنندیافته استفاده میو توسعه    کیماتستیس  یحسابرس  یدارند و از استراتژ  اریاخت

 افتد یبه خطر م  شهرتاعتبار و    .دهدین را کاهش ماصاحبکار  انیدر م  یاتیمالگزارشگری متهورانه  موسسات    ریبا سا  سهیمقا

حسابرسان    ریتاث(.  2021؛ مرضیان و محمد،  2016  ،24و همکاران   نکالس)  ندیارائه نما  حسابرسیاز    ریغ   گری اگر آنها خدمات د

،  گذار   هیاز سرما  قوی  تیبا حما   یدارد آشکار است که در کشورها  ی بستگ  زیهر کشور ن  ی سازمان  طیمتهورانه به مح  ات یمال  یبرا

باالتر است    ییقضا  یدعاو  ریسک بازار سرما  یحسابرس  محیطحسابرس  و  اگارکان)  است  شتریب  زین  هیبهتر بوده و فشار  تنام 

منحصر به فرد    ( هر حسابرس مستقل ساختار دانش، پیش زمینه تحصیلی، تجربه کاری و سبک شناختی2016  ، 25همکاران 

بر درک آنخود را دارد، که می ازتواند  مستقل    حسابرس  ر حسابرسی تاثیر گذارد. به عالوه ه  و  حسابداری  استاندارهای   ها 

ها در طول ای و استقالل آن پشتکار، اولویت ریسک و سطح اخالقی منحصر به فردخود را دارد که می تواند بر قضاوت حرفه 

شود که حسابرسان مستقل رویکرد حسابرسی منحصر به فرد های شخصی باعث میفرایند حسابرسی تاثیر گذارد. این ویژگی

نداردهای حسابرسی هم راستا با قوانین کاری به منظور تفسیر و اجرای استانداردهای حسابداری خود را برای به کارگیری استا

شود که ما »را سبک گیری اصالحی میحسابداری سبب شکل   استانداردهای  فرد  به  منحصر  طراحی نمایند. تفسیر و اجرای

مالی   هایمستقل تاثیر سیستماتیک بر صورت نامیم و انتظار داریم که سبک حسابرسی فردی حسابرسان حسابرسی فردی می

باشد داشته  را  همکاران   صاحبکار  و  قابلیت26،2012)ونگ  بر  تاثیر حسابرسان  بررسی  بر  عالوه  مالی،    هایصورت   مقایسه  (. 

پایداری این تاثیر بر طول زمان نیز مورد انتظار است. به این علت که بسیاری از عوامل تعیین کننده سبک حسابرسی مانند  

  های کند. بنابراین اگر حسابرس در گذشته اعالم کرده باشد که صورتتوانایی فردی و سبک شناختی در طول زمان تغیر نمی
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گیری در آینده نیز ود از قابلیت مقایسه باالتری برخوردار است انتظار می رود که این نتیجه خ  صنعت  همتایان  با  صاحبکار  مالی

  (.2012)ونگ و همکاران،  همچنان باقی بماند

  تیفیک  ی ارهای. معپرداختند  یحسابرس  یبر حق الزحمه    ی حسابرس  تیفیک  ریتاث  یبررس( به  1400)  ینعل یز  یی وواال

تخصص حسابرس در صنعت و تداوم انتخاب حسابرس در نظر گرفته   ،یموسسه حسابرس  یپژوهش اندازه    نیدر ا  یحسابرس

  ی سال ها  نیب  یزمان  یدوره    یبرا  رانشرکت عضو بورس اوراق بهادار ته  72مربوط به    یمنظور داده ها  نیشده است. به هم

  یی تابلو  یبه روش داده ها  رهیچند متغ  ونیرگرس   کیها از تکن  هی آزمون فرض  یقرار گرفت. برا  یمورد بررس  1399تا    1395

معنادار وجود    و  یمنف  یرابطه    یحسابرس  یو حق الزحمه    یتخصص موسسات حسابرس  نی ها نشان داد ب  افتهی استفاده شد.  

 یرابطه  ی حسابرس یموسسه   یاست که عوامل تداوم انتخاب حسابرس و اندازه  نیا نیپژوهش مب  نیا ج ین نتایدارد. همچن

 دارند.  یحسابرس یادار با حق الزحمه مثبت و معن

به  1400)  یجمالو  زارع   حسابرس  ریتاخ  ریتاث  یبررس(  گزارش  ب  یدر  رابطه  الزحمه    یحسابرس  تیفیک  ن یبر  حق  و 

گذاران به    هیسرما  ،یگذار  هی. در هر نوع سرماپرداختندشده در بورس اوراق بهادار تهران    رفتهیپذ  یدر شرکت ها  یحسابرس

کسب کنند. مشخص   یبازده سهام اطالعات   ی مقدار آت  زدارند که ا  یخود هستند و سع   یگذار  هیاز سرما  ی دنبال کسب بازده

 یزیگذاران جهت شناخت سازوکار بازار سهام و برنامه ر  هی سرما  یبرا  ییتواند راهگشا  ی ت سهام م  میموثر بر ق  یرهایبودن متغ

  ی ریگ  نمونهتعداد نمونه که از روش    نیاستفاده شده است و همچن  یخط  ونیدادهها از رگرس  لیو تحل  هیباشد روش تجز  یآت

  1390  یشرکت در دوره زمان  110شده در بورس اوراق بهادار تعداد    رفتهیپذ  یشرکت ها  یاز جامعه آمار  کیستماتیحذف س

موجود در بورس اوراق   یه شرکتها شد  یحسابرس  ی مال  یاطالعات از صورت ها   یانتخاب شده است. روش گردآور  1398  -

و   یحسابرس تیفیک نیپژوهش نشان داد که ب  ج یباشد. نتا ی م ن یکدال و نرم افزار رهاورد نو  تیاز سا نیبهادار تهران و همچن

 یدرگزارش حسابرس  ری* تاخیحسابرس  تیفیک  نیمشاهده شده است و همچن  یو معنادار  میرابطه مستق   یحق الزحمه حسابرس

 را نشان داده شده است.  یرابطه معکوس و معنادار یحسابرس و حق الزحمه

 ی حسابرس  تیفیو ک  یاعتبار شرکت حسابرس  ،یحق الزحمه حسابرس  نیرابطه ب  یبررس( به  1400)فرهادو    انیمنصور

فهرست شده در بورس    ید یتول  یشرکت ها  یبرا  یخط  ونیپژوهش از رگرس  یها  هیفرض  ی. به منظور بررس پرداختندشرکت  

 یاریاخت  ی )اقالم تعهد  یحسابرس  تیفیپژوهش ک  ن یاستفاده شده است. در ا  1398  یال  1392  یسال ها  نیاوراق بهادار تهران ب

به عنوان  یو حق الزحمه شرکت حسابرس  یوابسته و اعتبار شرکت حسابرس ریشده جونز( به عنوان متغ ل یمدل تعد  یبر مبنا

اساس روش حذف س  ریمتغ بر  آمار  109تعداد    کیستماتیمستقل در نظر گرفته شده است.  عنوان نمونه  به   ن یا  یشرکت 

نتادی انتخاب گرد  پژوهش  نشان م   ج ی.  ب  یپژوهش  رابطه مثبت و    یحسابرس  تیفیو ک  یاعتبار شرکت حسابرس  نیدهد که 

وجود دارد.   یرابطه مثبت و معنادار  یحسابرس  تیفیو ک  یحق الزحمه شرکت حسابرس  نی ب  نیوجود دارد. همچن  یمعنادار

  یموجود درصورت ها  یها   فیتحر  از  یتر  قیمعتبر، درک و شناخت عم  ی حسابرس  یدهد که شرکت ها  ی ها نشان م  افتهی

کنند از    یاتخاذ م   یحسابرسان  نیکه چن  ی ماتیو تصم  ندی نما  ی صرف م  فاتیرا جهت کشف تحر  یشتریدارند و زمان ب  ی مال

 داشته باشند زین یرود که درخواست حقالزحمه باالتر ی رو انتظار م نیبرخوردار است. از ا  یباالتر تیفیک

به بررسی  1399یی)تختاو    یرجب کرد غ   ریتأث(  بر    کیشر  ی و دوره تصد  یحسابرس  ریحقالزحمه خدمات  حسابرس 

  یخدمات حسابرس  نییپا  یسودآور د.  پرداختن  شده در بورس اوراق بهادار تهران  رفتهیپذ  یدر شرکت ها  یحسابرس  تیفیک

پ   یسنت مداوم   وستهیفشار  برا  ی و  فعال  یرا  ا  خدمات   رینظ  یرحسابرسیغ   یها  ت یانجام    یها  ستمیس  یطراح  ، یمشاوره 

هدف    نیوجود آورده است، بنابرا  هی بمؤسسات حسابرس  یحفظ سودآور   یبرا  یداخل  یاصالح کنترل ها  ای  یطراح  ،یحسابدار

  103در    یحسابرس  تیف یبا ک  حسابرس  کیشر  یو تداوم تصد  یحسابرس  ریخدمات غ   زحمهحقال  ریتأث  یپژوهش بررس  نیا

حداقل   ونیباشد که با استفاده از رگرسی  م  1397-1393  یشده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمان  رفتهیشرکت پذ

حاصل از    ج یشده است، نتا  نیه تدو یمورد آزمون قرار گرفته است. و بر اساس آن دوفرض  ییتابلو  یبر دادهها  یمربعات مبتن

دارد،    یحسابرس  تیفیو معنادار بر ک  رمثبتیتأث  یحسابرس  ریکه حقالزحمه خدمات غ   دهد ی پژوهش نشان م  اتیآزمون فرض

 دارد.  یحسابرس تیفیومعنادار بر ک میمستق ریحسابرس تأث کیشر یتداوم تصد دهد ینشان م نیهمچن جینتا
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تهور  ره یمد ئتیه  یاعضا تیو مالک یحسابرس تیفیک یحق الزحمه حسابرس ریتاث یبه بررس( 2021) مرضیان و محمد 

  ی در ط  لندیشده در بورس اوراق بهادار تهران تا  رفتهیپذ  ی مشاهده سالش نکرد شرکت ها  215است نمونه مطالعه از    ی اتیمال

  ی رهایشده است اطالعات مربوط به متغ  تفاده حداقل مجذور مربع ثابت اس  ونی انتخاب شده است از رگرس  2018تا    2010دوره  

  ده یاستخراج گرد  EMIS  یداده ها  گاهیاز پا  ازیمورد ن  یها داده  یو مابق  دیاز گزارشات ساالنه استخراج گرد  یشرکت  تیحاکم

ره  یمد   ئتیه  یاعضا  تی و مالک  دهد یرا کاهش م  ی اتیتهور مال  یحق الزحمه حسابرسبود که    نیها نشان دهنده ا  افتهیاست.  

ارائه شده توسط حسابرسان استقالل   ی حسابرس  ریشود خدمات غ   ی م  یتجار  ی واحدها  انی در م  ی اتیتهور مال  شیسبب افزا

کند    یم  تیحما  یندگینما  یآمده از تئوردستبه  جیشود نتا  یم  شتریب  یاتینموده و منجر به تهور مال  فیحسابرس آن را تضع

از دست رفتن منافع سهامداران   نهیاست در صورت نبود کنترل بازار به هز  مکنو سهامداران عمده م  رانیاساس که مد  نیبر ا

تالش حسابرسان و    یبرا  زهیمناسب مانند انگ  یتیحاکم  یها تیبه فعال  ازی ن  یتجار  یواحدها  نیاز کنترل خود بهره ببرد بنابرا

 ها را کاهش دهند.  تیسلب مالک لیقب نیدارند تا ا  یحسابرس رینظارت در خدمات غ 

  شمال اروپا   یسود شرکت ها  تیریبر مد  ره یمد  ئتی شدن ه  ی الملل  نیب  ریتأث  ( به بررسی2019)  هوگیسترام و همکاران

شده است. به طور خاص، با استفاده از    زیها ن  ره یمد  ئتیشدن ه  یالملل  ن یب  شدن شرکت ها منجر به  ی الملل  نیبپرداختند.  

 ئتیشدن ه یالملل نیب راکه چ  میکن یم ییرا شناسا هیبر نظر یمبتن لیما دال  ره،یمد ئتیه  ییایدر مورد زبان و پو قاتیتحق

مشاهدات ساالنه شرکت که    3249از    یکاهش دهد. با استفاده از نمونه ا  ای  شیسود را افزا  تی ریمد یها  وهیتواند ش  یم رهیمد

دهنده   نورد  586نشان  ط   یرمالیغ   کی شرکت  در  شده  ها  یفهرست  مد  2008-2001  یسال  حضور   یخارج  رانیاست، 

اثر    نیدهد که ا  ینشان م  لیو تحل  هیسود مرتبط است. تجز  تیریاز مد  یبا سطوح باالتر  رهیمد  ئتیدر ه  یناویراسکاندیغ 

 شود.  یم   تیهدا  یخارج رهیمد ئتیه یاعضا یسطح دانش حسابدار نیتوسط عوامل مرتبط با زبان و همچن

  دگاه یبا استفاده از دپرداختند.    شرکت  یاتیبر اجتناب مال  یشرکت  تیحاکم  ریتأث  ( به بررسی2019)27کورمن و همکاران 

و سهامداران،   تیریمد  ن یب  یزشیانگ  ییمانند همسو  ،یشرکت  تیکممختلف حا  یکه جنبه ها  میشو  یگرا، متوجه م  نفعیذ

  ر یتأث  یدارا  نفعانیذ  ریو فشار سا  ، یاجرا و روابط دولت   ،یحسابرس  ه،ینظارت بر بازار سرما  ت،ی ساختار مالک  ره،یمد  ئتیه  بیترک

  ی اتیمؤثر، اجتناب مال  یشرکت  تیحاکم  یهاسمیکه مکان  دهدینشان م  ها افتهیشرکت ها    یات یاجتناب مال  ر ب  ریاست. تاث  یقو

شرکت    ی اتیکامل اجتناب مال  حیدر توض  ی عامل اصل  کیکالس  هیحال، نظر  نی. با اکندیم  تیخاص شرکت هدا  نهیرا در سطح به

با در    ترجامع  یکردیمستلزم رو  ی شرکت  یات یاجتناب مال  کنندهنییعوامل تع  یشکست خورده است. بررس  جهینت  کیبه عنوان  

  ش یافزا  لینه تنها پتانس  یشرکت  تیحاکم  یمرتبط با شرکت است. نهادها  نفعانیو همه ذ  یشرکت  تیحاکم  ینظر گرفتن نهادها

از آن   یکه خطرات ناش  کنندیمحدود م   یسطحرا به    یاتیها را دارند، بلکه اجتناب مال سودآورتر کردن شرکت  ، یاتیاجتناب مال

 از منافع آن نباشد.  شتریب

منحصر به فرد    یا با استفاده از مجموعه دادهی پرداختند.  و نابرابر  ی اتیفرار مال( به بررسی  2019)28االستااستر و همکاران 

که    میدهینشان م  ،یناویدر اسکاند  یمطابق با سوابق ثروت ادار  یفراساحل  یلو رفته از موسسات مال   انیمشتر  ی هااز فهرست 

  ی اتیمال  فرار  یمستلزم نرخ باال  یناهنجار ثروت فراساحل  عی متمرکز است. توز  اریروتمندان بسث  انیدر م  یفراساحل  یاتیفرار مال

  ی ات یدهند. در مقابل، فرار مال  یخود را فرار م  اتی درصد از مال  25خانوارها حدود    نیدرصد ثروتمندتر  0.01در باال است: که  

است. سهام برتر ثروت   عیدرصد در سراسر توز  5شده کمتر از    یطبقه بند  ی تصادف  یاتیمال  ی ها  یزیشده در مم  ییشناسا

 یبرا  یاتیدر فرار مال  یری فاکتورگ  تیو اهم  ابدی   یم  شیافزا  یگزارش نشده به طور قابل توجه  یها  ییدارا  یارهنگام حسابد

 کند.  یرا برجسته م ینابرابر حیصح یریاندازه گ

 نه مالیاتی تاثیر معناداری داردالزحمه حسابرسی بر گزارشگری متهورافرضیه اول: حق 

 فرضیه دوم: کیفیت حسابرسی بر گزارشگری متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد

 فرضیه سوم: مشارکت حسابرسی بر گزارشگری متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد

 
27 Kovermann, J. and Velte 
28 Alstadsæter et al 
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 دارد؟ الزحمه حسابرسی بر گزارشگری متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری سوال اول: آیا حق

 سوال دوم: آیا کیفیت حسابرسی بر گزارشگری متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد؟

 سوال سوم: آیا مشارکت حسابرسی بر گزارشگری متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد؟ 
 

 الزحمه حسابرسی بر گزارشگری متهورانه مالیاتی . هدف اول: تبیین تاثیرگذاری حق 

 هدف دوم: تبیین تاثیرگذاری کیفیت حسابرسی بر گزارشگری متهورانه مالیاتی . 

 هدف سوم: تبیین تاثیرگذاری مشارکت حسابرسی بر گزارشگری متهورانه مالیاتی. 

 

 متغيرهاي پژوهش 
 متغیرهای مستقل:

 حق الزحمه حسابرسی شرکت:

کل  کردن حداقل دنبالبه  حسابرسان منظرحسابرس، از .باشد می کارآمد حسابرسان های اقتصادیهزینه کنندهمنعکس

 قانونی بدهی از ناشی های آتیزیان  و بیشتر( حسابرسی کار انجام هایخود )هزینه منابع هایهزینه  کردن  تراز طریق  از هاهزینه

همکاران کارسلو)باشند  می در2002،  29و   طبیعی لگاریتم صورت به حسابرسی، الزحمهحق  به مربوط  مطالعات بیشتر ( 

 کنیم )گریفینمی گیری شود،اندازهمی سال پرداخت طول در بابت خدماتش حسابرسی شرکت به که حسابرسی یهاالزحمه حق 

 ( 2009 ،30دیگران و
 تعریف عملیاتی: 

استفاده شده است)سانتانو و همکاران   برای اندازه گیری، حق الزحمه حسابرسی شرکت از لگاریتم حق الزحمه حسابرسی

،2018.) 

 

 مشارکت حسابرسان 

 .(2017برای محاسبه مشارکت حسابرسان از تفاوت اقالم تعهدی استفاده گردیده است)لیو چانگ و همکاران)

Absolute_AC st =
𝟏

𝟑
∑

𝟏

𝒌
∑( 𝒌

𝒕−𝟏
)𝒙𝑫𝒊𝒇𝒇 − 𝑫𝑨𝑪 𝒔𝒊𝒕

𝒕−𝟑

𝒕−𝟑
 

 

 کيفيت حسابرسی: 

از نوع اندازه گیری این متغیر استفاده خواهد شد.  در این شاخص  از نمازی و   موسسه حسابرسی به منظور  به پیروی 

برای اندازه گیری، اندازه حسابرسی شرکت از متغیر مجازی استفاده شده است بدین صورت که اگر حسابرس (  1390همکاران )

 گیرد. شرکت سازمان حسابرسی باشد عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر می

 

  متغير وابسته: 

  :گزارشگري متهورانه  مالياتی

از نرخ مؤثر مالیاتی)اجتناب از مالیات( برای محاسبه گزارشگری    (2019در این پژوهش به پیروی از  )فنگ و همکاران،

 استفاده شده است که از طریق رابطه زیر محاسبه خواهد شد:  ورانههمت

ATR = 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒄𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝒊𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒕𝒂𝒙 𝒆𝒙𝒑𝒆𝒏𝒔𝒆𝒊,

𝒑𝒓𝒆−𝒕𝒂𝒙 𝒊𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆𝒊
                     (1 )  

 که در این رابطه:

 
29 Karslo et al 
30 Griffin et al 
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ATR استانداردهای حسابداری است؛: نرخ مؤثر مالیاتی)اجتناب از مالیات( بر اساس 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒊𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒕𝒂𝒙 𝒆𝒙𝒑𝒆𝒏𝒔𝒆𝒊های مالیاتی بر درآمد سال جاری : کل هزینه 

pre-tax incomei .درآمد قبل از مالیات قبل است : 

( که بیان  2007گیری گزارشگری متهورانه مالیاتی با توجه به تحقیق زینگ و شوجون )برای اندازه  ATRدلیل انتخاب  

داشتند که نرخ موثر مالیاتی نشان دهنده بار مالیاتی واقعی یک شرکت است همچنین به عنوان درآمد مشمول مالیات یک  

بهترین سنجش برای شناسایی هرگونه برنامه     ETR  شرکت لزوماً با گزارش حسابداری درآمد شرکت منطبق نیست بنابراین

پایین تر )زیر نرخ مالیات قانونی( برای یک شرکت شکاف بزرگی بین حسابداری مالی و  نرخ مؤثر مالیاتی   ریزی مالیاتی است.

 .(2017و همکاران، کیم درآمد مشمول مالیات را نشان می دهد )

 متغير کنترلی: 

اندازه شرکت استفاده میاندازه شرکت:   از لگاریتم طبیعی دارایی برای سنجش  و    )مرضیان  گردددر پژوهش حاضر، 

 (2021محمد،

 فرصت رشد شرکت

 (2021)مرضیان و محمد، آیداز نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری به دست می

mtb = mv/bv  

mv : ارزش بازار؛bv : ارزش دفتری؛mtbفرصت رشد :  

 بدهی شرکت 

 (2021و محمد، گردد)مرضیانگیری میشرکت اندازه آن هایدارایی به شرکت یهایبده نسبتاز 

Leverage = liab/asset 

liab  بدهی شرکت؛ :assetدارایی شرکت : 
 

 گردد. های رگرسیونی زیر استفاده میها از مدلبرای آزمون فرضیه  (2021لیو مرضیان و محمد )با توجه به تحقیق  

 ( 1مدل ) 

 مورد بررسی قرار میگیرد: های این پژوهش فرضیه  زیربا توجه به مدل 
 

TAX AGGRit  =β0+ β1 LAFEE it + β2 Auditing Quality it + β3 AUDEN it + β4  SIZE  it   +  β5 

LEVERAGE it  +  β6 MTB it + ɛ it  

 

، کیفیت    yauditing qualit؛tدر سال    iشرکت    گزارشگری متهورانه مالیاتی  tTAX AGGRi، عرض از مبدا؛ aکه در آن  

 مشارکت حسابرس،    it AUDEN؛   tدر سال    iالزحمه حسابرسی شرکت  ، حق  LAFEE it؛tدر سال    iحسابرسی شرکت  

؛  t  در سال  i، رشد فروش شرکت   itsalegrowth ؛  tدر سال    i، اهرم مالی شرکت    LEVERAGE it؛  t  در سال  iشرکت  

itREL   ، شرکت های مالی قابلیت مقایسه اطالعات صورتi  در سالt ؛ MTB itشرکت  ، فرصت رشدi در سال t ؛SIZE it  ،

 tدر سال  iشرکت ، جمله خطا   it ɛ؛ tدر سال  iاندازه شرکت 

 

 هاي توصيفی تحقيق یافته
های توصیفی تالش بر آن است تا با ارائه جدول و استفاده از ابزارهای آمار توصیفی همانطور که توضیح داده شد، در روش

 .های تحقیق پرداخته شود، تا این امر به شفافیت موضوع کمک کندپراکندگی، به توصیف دادههای مرکزی و  نظیر؛ شاخص

کاررفته در تحقیق هست. تعداد مشاهدات معتبر و درست برای هر متغیر جدول زیر شامل آمار توصیفی برای همه متغیرهای به

های زمانی  در بورس اوراق بهادار تهران است، که دورهشده  شرکت پذیرفته 125های موردنظر مربوط به باشد. داده سال می  7
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شده است.  های مرکزی و پراکندگی متغیر دهی تحقیق ارائه ترین شاخص گرفته است. در بخش اول مهمرا در بر  1399تا    1393

وه بر این برای شده است. عال  های پراکندگی، انحراف معیار متغیره استفادههای مرکزی، میانگین و از شاخصاز بین شاخص

افزار اند. ارقام این جدول به کمک نرمشده  ارائه(1)ها در جدولشده است. این شاخصهر متغیر ماکزیمم و مینیمم نیز ارائه 

Excel  و stata اند. شدهمحاسبه 12نسخه 

 هاي توصيفی( آماره1جدول )

 انحراف معيار ميانگين  حداکثر حداقل  عالمت اختصاري  متغير 

 TAX_AGRR 0 44/0 19/0 21/0 گزارشگری متهورانه مالیاتی 

 Lafees 46/2 85/6 28/4 48/0 حق الزحمه حسابرسی 

 auditing quality 0 1 22/0 37/0 کیفیت حسابرسی

 AUDEN 29/0 76/0 43/0 2/0 مشارکت حسابرسی

 SIZE 50/10 54/18 67/13 45/0 اندازه شرکت

 LEV 16/0 85/0 49/0 11/0 اهرم مالی 

 MTB 85/0 38/7 51/2 19/0 فرصت رشد

 

 مانایی متغيرهاي مدل 

ترکیبی    هایهای تحقیق ، به دلیل آن که ماهیت متغیرهای تحقیق از نوع ترکیبی و برگرفته از دادهپیش از آزمون فرضیه 

است برای تخمین الگوی مورد نظر باید آزمون پایایی برای متغیرهای تحقیق انجام شود. برای این منظور از آزمون لوین، لین  

( نشان داده شده  2) کنیم. نتایج بدست آمده آزمون لوین، لین و چو در سطح متغیرها در جدول( استفاده میLLCو چو )

 است.

0H  مدل پایایی وجود ندارد: برای تمام متغیرهای     

1H برای تمام متغیرهای مدل پایایی وجود دارد :     

 نتایج آزمون لوین، لين و چو براي متغيرهاي الگو  (2) جدول

 سطح معنی داری LLC test statistic متغیرها

TAX_AGRR 45/9- 000/0 

Lafees 27/11- 000/0 

auditing quality 54/14- 000/0 

AUDEN 67/13- 000/0 

SIZE 82/14- 000/0 

LEV 37/17- 000/0 

MTB 11/12- 000/0 

 

ن داده شده  تمام متغیرها در طول دوره تحقیق دارای ایستایی  اداری متغیرها که در جدول فوق نشبا توجه به سطح معنی

 باشد.  می  0.001سطح معناداری برای تمامی متغیرها زیر  باشند.می
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 آزمون نرمال بودن
داده بودن  نرمال  از  باید  تحقیق  آزمون فرضیات  از  از  قبل  بودن جمالت خطا  نرمال  آزمون  پیدا کرد،برای  اطمینان  ها 

باشد که در این تحقیق نیز از این آزمون آزمون شاپیروویلک می ها،توان استفاده کرد. یکی از این آزمون های مختلفی میآزمون 

توان ادعا کرد که جامعه نیز دارای توزیع مانده از توزیع نرمال برخوردار باشند، میکه اجزای باقیدر صورتی    شده است.  استفاده

 نرمال است.

0H متغیرهای فرضیه  نرمال هستند :     

1H متغیرهای فرضیه  نرمال نیستند :     

 ( آزمون نرمال بودن 3جدول )

 متغیر شاپیروویلک  سطح معناداری

 جمله خطا فرضیه  اول 14/1 071/0

 

نشان  متغیرها  بودن  نرمال  را مشخص میآزمون  استفاده  آمار مورد  نوع  و  دهنده  توزیع  نحوه  بودن  نرمال  آزمون  کند. 

شود نتیجه سطح معناداری این آزمون برای مشاهده می  ( 3)طور که در جدول  کند. همانها رو مشخص می پراکندگی داده

ها  های نرمال بودن نحوه توزیع و پراکندگی دادههاست. دادهباشد، بیانگر نرمال بودن این دادهمی درصد  5ها، باالی  دادهتمامی

 کند.  رو  مشخص می 

 

 خطیآزمون هم
فرضیه  رگرسیون است. در رگرسیون   هم خطی به معنای وجود ارتباط خطی بین همه یا برخی از متغیرهای توضیحی

خطی فرض بر این است که هیچ رابطه خطی دقیقی بین هیچ یک از متغیرهای توضیحی وجود ندارد. نقض این فرض موجب 

شود. البته هم خطی بر دو نوع هم خطی کامل و هم خطی ناقص است و در صورتی که هم خطی از  بروز مشکل هم خطی می

 .کور نقض شده استنوع کامل باشد، فرض مذ

های فرضیه که یک ارتباط خطی کامل مابین متغیرهای توضیحی یک فرضیه رگرسیون وجود داشته باشد، تخمین هنگامی

این دارد که  رگرسیون نمی بر  به فردی محاسبه شود. هم خطی داللت  متغیر، ترکیب خطی کامال    2تواند به طور منحصر 

است که بین متغیرهای مستقل همبستگی باالیی وجود دارد و ممکن است با وجود باال  نزدیکی با یکدیگر دارند. بدین معنی  

رسد ولی دارای متغیرهای  دیگر با وجود آن که فرضیه  خوب به نظر میعبارت، فرضیه  دارای اعتبار باالیی نباشد. به 2Rبودن

   .ت در تعیین دقت معادله رگرسیون وجود داردای از مشکالباشد. در صورت تأیید هم خطی، مجموعهمستقل معنی داری نمی

 خطی: ( برای بررسی همVIFشاخص عامل تورم واریانس )

متغیر   VIFگیرد. اگر شاخص  ( مورد استفاده قرار میVIFخطی، شاخص عامل تورم واریانس ) جهت تشخیص وجود هم

خطی دارد. در این صورت باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. در غیر  باشد احتماال با متغیرهای دیگر هم  5مستقلی بیشتر از  

 خطی بین متغیرهای مستقل وجود ندارداین صورت مشکل هم

 باشد: ( متغیرهای تحقیق به شرح جدول زیر میVIFخطی )آزمون هم

 خطی ( آزمون هم4جدول )

 مدل  اول  عالمت  متغیر

 Lafees 45/3 حق الزحمه حسابرسی 

 auditing quality 42/2 کیفیت حسابرسی

 AUDEN 09/3 مشارکت حسابرسی
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 SIZE 36/2 اندازه شرکت

 LEV 09/3 اهرم مالی 

 MTB 01/4 فرصت رشد

 

نشان متغیرها می دهندهمقادیر همخطی  بین  داخلی  احتمال همبستگی  از   باشد.ی  بیشتر  با   نشان   5مقادیر همخطی 

بیانگر مشکل جدی در استفاده از رگرسیون در    10دهنده احتمال هم خطی بین متغیرهای مستقل است و مقادیر بیش از  

از طرفی تمامی1388باشد )حساس یگانه و دیگران،  وضعیت موجود می از  شاخص(.  باشند که  می  5های وضعیت کوچکتر 

 خطی بین متغیرهای مستقل است.جود هموی عدم دهندهنشان

 

 هاي فرضيه  اول آزمون

 ليمر   Fآزمون  

گرفته و این آزمون مشخص کننده   ها انجامکارگیری فرضیه آثار ثابت در مقابل تلفیق دادهلیمر برای تعیین به Fآزمون 

درصد باشد نمایانگر این    5اگر سطح معناداری این آزمون کمتر از    باشدفرضیه اثرات ثابت)پنل( یا فرضیه تلفیقی )پول( می

شود که نتایج آن در  درصد باشد از فرضیه  تلفیقی)پول( استفاده می 5باشد که از فرضیه  اثرات ثابت )پنل( و اگر بیشتر از  می

 شده است.  جدول زیر نشان داده

0Hفرضیه تلفیقی است :    

1Hفرضیه اثرات ثابت است :    

 ليمر F( آزمون 5جدول )

)فرضیه  تلفیقی(   H0درصد است. بنابراین فرض    5ها زیر  دهد که مقدار سطح معناداری فرضیه تایج این آزمون نشان مین

 شود.  تایید نمی

 

 هاسمن آزمون

ی وجود  هاسمن بر پایهشود. آزمونبرای تعیین استفاده از فرضیه  اثر ثابت در مقابل اثر تصادفی انجام می  31هاسمنآزمون 

های مستقل فرضیه  شکل گرفته است. اگر چنین ارتباطی یا عدم وجود ارتباط بین خطای رگرسیون تخمین زده شده و متغیر

 گر این ارتباط وجود نداشته باشد، فرضیه  اثر تصادفی کاربرد خواهد داشت.وجود داشته باشد، فرضیه  اثر ثابت و ا

0Hفرضیه با اثرات تصادفی است :     

1Hفرضیه با اثرات ثابت است :     

 هاسمن( آزمون 6جدول )

 فرضیه  خالصه آزمون  آماره کای اسکوئر معناداری نتیجه آزمون 

  تصادفی دوره  13/27 000/0 فرضیه  آثار ثابت 

 
31 - Hausman Test 

 فرضیه  آزمون آثار  آماره سطح معناداری نتیجه آزمون 

  F 14/32 000/0 اثرات ثابت
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 یک فرضیه بنابراین، است. درصد  5 از تحقیق کمتر  برای فرضیه  مقدار معناداری است، مشهود نگاره نتایج از که همانطور

 و متغیرهای شدهزده تخمین رگرسیون خطای بین ارتباط معنی عدم وجود به موضوع شود. اینمی تایید ثابت آثار فرضیه  

 گردد. ها استفاده می آمده از روش پنل دیتا برای آزمون فرضیهدستاست. با توجه به نتایج به مستقل

 

 ها و خودهمبستگی  آزمون ناهمسانی واریانس
واریانس خطاها می بودن  ثابت  رگرسیون،  معادله  مفروضات  از  بعنوان فرض همسانیواریانسیکی  ها شناخته  باشد که 

شود که ناهمسانی واریانس وجود دارد. فرض دیگر مدل  ریانس ثابتی نداشته باشند، گفته میشود. درصورتیکه خطاها، وامی

 باشد.  ها( میرگرسیون خطی، صفر بودن کواریانس بین اجزای خطا درطول زمان )یا به صورت مقطعی برای انواع داده

همسانی واریانس وجود دارد. یکی از  شود مشکل ناکه واریانس جمالت خطا ثابت نباشد و تغییر کند گفته میهنگامی

می خطاها  واریانس  بودن  ثابت  رگرسیون،  معادله  واریانسمفروضات  همسانی  فرض  بعنوان  که  میباشد  شناخته  شود.  ها 

شود که ناهمسانی واریانس وجود دارد. فرض دیگر مدل رگرسیون ، واریانس ثابتی نداشته باشند، گفته میدرصورتیکه خطاها

باشد. در این پژوهش  ها( میودن کواریانس بین اجزای خطا درطول زمان )یا به صورت مقطعی برای انواع دادهخطی، صفر ب

 گردد. و برای رفع سنجش خودهمبستگی از آزمون والدریج استفاده می LRبرای بررسی ناهمسانی واریانس از آزمون 

0Hمتغیرهای فرضیه خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس ندارند :     

1Hمتغیرهای فرضیه خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس دارند :     

 ( آزمون خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس 7جدول )

  همبستگی خودآزمون   ها آزمون ناهمسانی واریانس هافرضیه

 F ناهمسانی  سطح معناداری F همبستگی  خود سطح معناداری 

 ندارد 304/0 41/0 ندارد 341/0 59/0 

 

شود،  بوده است. لذا فرض صفر رد نمی   % 5ها حاکی از سطح معنی داری بیشتر از  بررسی نتایج آزمون ناهمسانی واریانس

 .  این بدان معنا است متغیرهای فرضیه خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس ندارند

 ( آزمون مدل  اول 8جدول )

 متغیر اختصاریعالمت  ضریب  tآماره   داریسطح معنی

 Lafees حق الزحمه حسابرسی  0/054 84/2 003/0

 auditing quality کیفیت حسابرسی -108/0 -26/2 034/0
 AUDEN مشارکت حسابرسی -082/0 -13/1 071/0
 SIZE اندازه شرکت 043/0 12/2 041/0

 LEV اهرم مالی  0/109 99/2 007/0
 MTB فرصت رشد -017/0 -52/1 143/0
018/0 59/2 06/0 0β عرض از مبدا 

 fآماره  47/90
 شده ضریب تعیین تعدیل 54/0

 داریسطح معنی 000/0

 آزمون دوربین واتسون  88/1
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 آزمون فرضيه اول 

0H :ندارد.الزحمه حسابرسی بر گزارشگری متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری حق 

1H :بر گزارشگری متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد الزحمه حسابرسیحق. 

( 000/0( و سطح معناداری )47/90)  fدهنده بهینه بودن فرضیه برای آزمون فرضیه است. آماره  ( نشان8نتایج جدول )

برسی  الزحمه حساحقباشد. متغیر  می  54/0مؤید معنادار بودن فرضیه برای آزمون فرضیه است. ضریب تعیین تعدیل شده   

فرصت    و   عنوان متغیر وابسته و متغیرهای اندازه شرکت، اهرم مالی  عنوان متغیر مستقل ، گزارشگری متهورانه مالیاتی بهبه

(  003/0با توجه به سطح معناداری )  الزحمه حسابرسیحق شوند. متغیر   رشد به عنوان متغیرهای کنترلی در تحقیق شناخته می

مثبت و مستقیم دارد. بین متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، اهرم    ری متهورانه مالیاتی تاثیرگزارشگمتغیر    بر(  8در جدول )

الزحمه حسابرسی بر گزارشگری حق اینکه  دارد. با توجه به  گزارشگری متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری  بر  فرصت رشدمالی، و  

همبستگی  داری درشود. مفهوم معنیهش مورد تأیید واقع می، فرضیه اول پژومتهورانه مالیاتی تاثیر مثبت و معناداری دارد

توان شانسی وتصادفی دانست یا واقعا بین دو متغیر همبستگی وجود  همبستگی بدست آمده بین دو متغیر را می این است آیا

ب همبستگی را با ضری تر است.این موضوع که عدد بدست آمده معنی دار است یاخیر،از خود عدد بدست امده با اهمیت دارد.

R  2(دهند. با به توان دو رساندن ضریب همبستگی،مقدار ضریب تعییننشان میR  آید. ضریب تعیین  (بین دو متغیر بدست می

شود.این ضریب در رگرسیون کاربرد  نشان میدهد که چند درصد تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیر مستقل تبیین می

 .باشدمی 54/0ه این فرضیه ضریب تعیین این تحقیق زیادی دارد. که بر اساس نتیج

 

 آزمون فرضيه دوم   

0H : ندارد. کیفیت حسابرسی بر گزارشگری متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری 

1H :کیفیت حسابرسی بر گزارشگری متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد. 

( 000/0( و سطح معناداری )47/90)  fبهینه بودن فرضیه برای آزمون فرضیه است. آماره    دهنده( نشان8نتایج جدول )

عنوان بهکیفیت حسابرسی  باشد. متغیر  می   54/0مؤید معنادار بودن فرضیه برای آزمون فرضیه است. ضریب تعیین تعدیل شده   

فرصت رشد به   و  تغیرهای اندازه شرکت، اهرم مالیعنوان متغیر وابسته و م  متغیر مستقل ، گزارشگری متهورانه مالیاتی به

( در جدول 034/0با توجه به سطح معناداری )  کیفیت حسابرسیشوند. متغیر   عنوان متغیرهای کنترلی در تحقیق شناخته می

فرصت الی، و  دارد. بین متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، اهرم م  معکوسو    منفی  گزارشگری متهورانه مالیاتی تاثیرمتغیر    بر (  8)

کیفیت حسابرسی بر گزارشگری متهورانه مالیاتی  اینکه  دارد. با توجه به  گزارشگری متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری  بر  رشد

 شود.  پژوهش مورد تأیید واقع می دوم، فرضیه تاثیر منفی و معناداری دارد

 

 آزمون فرضيه سوم   

0H :ندارد.یاتی تاثیر معناداری مشارکت حسابرسی بر گزارشگری متهورانه مال 

1H :مشارکت حسابرسی بر گزارشگری متهورانه مالیاتی تاثیر معناداری دارد. 

( 000/0( و سطح معناداری )47/90)  fدهنده بهینه بودن فرضیه برای آزمون فرضیه است. آماره  ( نشان8نتایج جدول )

تعیین تعدیل شده    آزمون فرضیه است. ضریب  برای  مشارکت حسابرسی  باشد. متغیر  می  54/0مؤید معنادار بودن فرضیه 

فرصت    و   عنوان متغیر وابسته و متغیرهای اندازه شرکت، اهرم مالی  عنوان متغیر مستقل ، گزارشگری متهورانه مالیاتی بهبه

( 071/0با توجه به سطح معناداری )  مشارکت حسابرسیشوند. متغیر   غیرهای کنترلی در تحقیق شناخته میرشد به عنوان مت

دارد. بین متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، اهرم مالی، و  ن  معناداری    گزارشگری متهورانه مالیاتی تاثیرمتغیر    بر(  8در جدول )

مشارکت حسابرسی بر گزارشگری متهورانه  اینکه  دارد. با توجه به  اداریگزارشگری متهورانه مالیاتی تاثیر معن  بر  فرصت رشد

 شود. مین پژوهش مورد تأیید واقع  سوم، فرضیه مالیاتی تاثیر معناداری ندارد
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 ها گيري و پيشنهادنتيجه 
پیچیده مالیاتی  ساختارهای  فرار  مد تر  برا  تیریامکان  را  م   یسود  فراهم  ها  دارماپاال،  )دسایی کند  یشرکت  (.  2006و 

. همچنین مرضیان و مورد انتظار است یحق الزحمه حسابرس شیافزا متهورانه اتیوجود مال  یا  و  یاتیدر موقع فرار مال نبنابرای

اساس    نیا  بر ارتباط مثبت دارد    یحسابرسبا حق الزحمه    اتی اجتناب از پرداخت مالهای  فعالیتکه  ( بیان نمودند  2021)  محمد

دارند تا با پرداخت حق    لیتما  کنندیخود متهورانه عمل م  یاتیمال  یزیکه در برنامه ر  ییهاگرفت که شرکت   جهینت  توانیم

مناسب در کشور    یشرکت  تیدر صورت وجود حاکم  هر چند که این ارتباط  .ندینما  مهیخود را جر  شتریب  یالزحمه حسابرس

وجود تقلب در   یشتریبا احتمال ب  باشدکه کیفیت حسابرسی آنان بیشتر می  های بزرگ حسابرسی. شرکتتر است  فیضع

 موسسه   یریبه کارگ  .کنندیاعمال م  یشتریموسسات نظارت ب  ریبا سا  سهیو در مقا  کنندیم   یی سارا شنا  ی مال   یها  صورت

اعتبار و    . دهد یکاهش م  ن رااصاحبکار  انی در م  ی اتیمالگزارشگری متهورانه  موسسات    ریبا سا   سهیدر مقا  یحسابرس  بزرگ

؛ مرضیان و محمد،    2016  ،و همکاران  نکالس)  ند یارائه نما  حسابرسیاز    ریغ   گری اگر آنها خدمات د  افتدیبه خطر م  شهرت

منحصر به فرد خود را دارد،    مستقل ساختار دانش، پیش زمینه تحصیلی، تجربه کاری و سبک شناختی (. هر حسابرس2021

حسابرسی تاثیر گذارد. انتظار داریم که سبک حسابرسی فردی حسابرسان   و  حسابداری  استاندارهای  ها ازتواند بر درک آنکه می

 (.  2017لیو چانگ و همکاران ،؛2012ه باشد)ونگ و همکاران،مالی صاحبکار را داشت هایمستقل تاثیر سیستماتیک بر صورت

الزحمه حسابرسی ، کیفیت حسابرسی و مشارکت حسابرس برگزارشگری متهورانه مالیاتی  در این پژوهش، تاثیرگذاری حق

 بررسی شده است.های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در شرکت

آزمون فرضیه  از  پ   نتایج حاصل  تتاثیر  اول  نشان دهنده  و  ژوهش  گزارشگری حق  دارامعنمثبت  بر  الزحمه حسابرسی 

(  2021( و مرضیان و محمد)2012های پژوهش هانلون و همکاران)نتایج حاصل از این پژوهش با یافته  باشد. می متهورانه مالیاتی  

 داشته است.   ، مطابقتالزحمه حسابرسی و گزارشگری متهورانه مالیاتی پرداختندکه به بررسی ارتباط حق

کیفیت حسابرسی بر گزارشگری متهورانه مالیاتی بوده و نتایج    دارامعنمنفی و  نتایج حاصل از فرضیه دوم حاکی از رابطه  

نتایج    باشد. میدهنده عدم وجود تاثیر معنادار مشارکت حسابرسی بر گزارشگری متهورانه مالیاتی  آزمون فرضیه سوم نشان 

(  2021( و مرضیان و محمد)2016)تنام و همکاراناگارکان ( و2016)و همکاران  نکالسهای پژوهش  ش با یافتهحاصل از این پژوه

 داشته است.  که به بررسی ارتباط کیفیت حسابرسی و گزارشگری متهورانه مالیاتی پرداختند، مطابقت

های  و گزارشگری متهورانه مالیاتی در شرکت  های فرار مالیاتی توان انتظار داشت فعالیتهای پژوهش، میبا توجه به یافته 

دهد به همین دلیل با  طلبانه باشد، چرا که بر مدیریت سود تأثیرگذار بوده و عدم تقارن اطالعاتی را افزایش میایرانی فرصت

از به حسابرس یابد و همین نیالزحمه حسابرسی افزایش میباشد حقها گزارشگری متورانه مالیاتی میتوجه به اینکه در شرکت

های پژوهش این  نماید. یافتههای بورسی الزامی میبا کیفیت داشته و همین امر وجود موسسه سازمان حسابرسی را در شرکت

 کنند. ادعا را نیز تایید می

گردد نسبت به گزارشگری متهورانه  بورس اوراق بهادار تهران، پیشنهاد میشود به  با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می

های بورسی و نظارت بر عملکرد آن ها نظارت کافی داشته باشند تا با افشای اطالعات مالیاتی صحیح در شرکتمالیاتی شرکت

شرکتشرکت تکلیف  و  تعیین  خصوص  در  مقتضی  اقدامات  انجام  و  عضویت  ها  برای  مذکور  چنین های  عضویت  عدم  یا 

مهمشرکت همه  از  و  نهایت  در  و  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در  اطالعهایی  و  تر  سهامداران  این  موقع  به  و  صحیح  رسانی 

ها برای حفظ گذاران از وضعیت واقعی شرکتها جهت آگاهی این سهامداران و سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه این شرکتسرمایه

گذاران و به طور اعم، فعاالن بازار سرمایه انجام گیرد. همچنین دلیلی بر از بین بردن  هامداران، سرمایهو حمایت از ثروت س

های  رانت اطالعاتی، تبدیل به بازار کارا و اثربخش گردد و فعاالن اقتصادی در این بازار را برای چرخاندن هر چه بهتر چرخه

لی بسوی تولید و اشتغال که منجر به رشد و توسعه اقتصادی خواهد شد،  های مها و ثروتاقتصادی و هدایت صحیح سرمایه

  پیشنهاد نمود که از موسسات حسابرسی بزرگ استفاده نمایند زیرا موسسات حسابرسی   همین امر   تشویق و حمایت نماییم.

  و جهت تعصب بدون نهاآ  هایگیری تصمیم ندارند پس  در شرکت منافعی گونه هیچ بزرگ به عنوان عامل کنترلی و نظارتی،

 و  گذاران بنابراین سرمایه  .شد شرکت خواهد در ارزش افزایش و شرکت بهتر عملکرد به منجر نتیجه در و بوده خاصی گیری
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 را  و کیفیت حسابرسی بر گزارشگری متهورانه مالیاتی   الزحمه حسابرسیبه تاثیر حق  گذاری،سرمایه برای نیز اعتباردهندگان

 گذاری نمایند نمایند و سپس اقدام به سرمایه توجهها در شرکت

ها نسبت به افزایش شفافیت  شود به منظور پیشگیری از رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت در شرکتهمچنین پیشنهاد می

در محیط اطالعاتی کشور از طریق تصویب قوانین و مقررات الزم اقدام گردد. همچنین، تقویت سیستم حاکمیت شرکتی به 

گردد، بدین  ها پیشنهاد میگذاران در شرکت نظور اعمال نظارت بیشتر بر مدیریت و حرکت مدیریت در جهت منافع سرمایهم

کند با نظارت مناسب بر مدیریت، از رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت که  صورت که سیستم حاکمیت شرکتی قوی تالش می

 یری کند. گیرد جلوگدر جهت دستیابی به منافع شخصی صورت می

پژوهشپیشنهاد میهمچنین،   برای  شود  را  آتی  کوتاه مدت کمدورههای  )صورتهای  یک سال  از  میان  تر  مالی  های 

 هر صنعت به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.ای( مورد آزمون قرار داد و همچنین در دوره
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