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 چکيده

 لیها تبدشرکت   یبرا  یموضوع اصل   کیها به  شرکت   اتی اجتناب از مال  ،یدر اقتصاد جهانمقدمه:  

  ا ی  یقانون  یاتیمال  یزیربرنامه   قیاز طر  حیصر  یهاات یبه عنوان کاهش مال  یشده است. به طور کل

م  یرقانونیپناه دادن غ است که    یدر حال  نی(. ا2010  تزمن،ی)هانلون و ه  شودیدر نظر گرفته 

پژوهش حاضر،  از پژوهشگران قرار گرفته است،  یمورد انتقاد قابل توجه  اتیاز مال  اجتنابموضوع  

تنوع   کنندهلیها با نقش تعدشرکت  اتیو اجتناب از مال یحسابرس یهای ژگیو  نیرابطه ببه دنبال 

 است.    شده در بورس اوراق بهادار تهران  رفتهیپذ  یهاشرکت  ی درتیجنس

روش پژوهش: پژوهش حاضر، کاربردی با رویکرد پس رویدادی و طرح آن از نوع شبه تجربی است.  

- 1395شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه ی زمانی    118دراین پژوهش تعداد  

پژوهش با استفاده از الگوی داده های ترکیبی بررسی شده است. همچنین، فرضیه های    1399

 آزمون شده است. 

  ات ی اظهارنظر حسابرس و اجتناب از مال  نیبیافته ها: نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که  

با اجتناب از    یاست که چرخش مؤسسات حسابرس  یدر حال  ن یا  و معنادار وجود دارد.  یرابطه منف

در  ند   یارابطه   اتی مال که  ارد.  داد  نشان  نتایج  جنسنهایت  ب  رهیمدئتیه  یتیتنوع  رابطه    ن یبر 

اظهارنظر حسابرس  یحسابرس  یهایژگیو از  مؤسسات حسابرس  یاعم  از    یو چرخش  اجتناب  با 

 . ندارد  یریتأث  اتی مال

تا از این    کنند یشرکت نم  یاتیمال  یزیربرنامه  یهاتیدر فعال  رهیمدئتیزنان در ه نتیجه گیری:  

و از اجتناب    کنند  انیدر شرکت بهتر نما  را  و اظهارنظر حسابرس  یچرخش مؤسسات حسابرسطریق  

 ها بکاهند. شرکت   اتی از مال

 یتیتنوع جنس  ،اتیاجتناب از مال ی،حسابرس یهایژگیو : يديکل  واژگان

 M41بندی موضوعی: طبقه
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 2، حامد اجتماعی شولی1جواد مرادي 

 . ایران  یراز،زند ش  یانتفاع  یرموسسه غ   یرشته حسابدار   یاراستاد  1
 . ایران  یراز،زند ش  یانتفاع  یر، موسسه غیریتمد  یشگرا  یارشد رشته حسابدار   یکارشناس  ییدانشجو 2
 

 نام نویسنده مسئول: 
 حامد اجتماعی شولی 

  ات يو اجتناب از مال یحسابرس  يهایژگ یو نيرابطه ب یبررس 

 ی هيئت مدیره ت يتنوع جنس  کنندهلیها با نقش تعدشرکت

 16/02/1401تاریخ دریافت: 

 28/04/1401تاریخ پذیرش: 
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 مقدمه 

خود ادامه دهند که بتوانند معضالت    تیبه فعال  یبه نحو  د یبا   نیدارند، بنابرا  یاریبس  ریبر جامعه تأث   ها که شرکت  ییاز آنجا

 ی بر جامعه، درراستا  رگذاریتأث  یعنوان عضوبه  یستیامروزی با  یهااست که شرکت  یبدان معن  نیجامعه را بهبود بخشند. ا

ها  در شرکت   یاجتماع   تی عنوان مسئولبه  ی نگران  نیباشند. ا  زیبلندمدت جامعه ن  هایخواسته و    ازها یخود، نگران ن  یازهایرفع ن

  تیها مسئولی وجودی شرکتعناصر فلسفه نیاز مهمتر یک یگفت  ی توان(. درواقع م2006و کوتر ،   نزیشده است )راب مطرح

  ش یبا افزا  شود،یم   یتعهد سازمان  یموجب ارتقا  نکهیآن عالوه برا  تیدادن و رعا   تیاهم  نیبنابرا  باشد، یم  یاجتماع   یرپذی

 شتر یدر ب   گر، ید  ی(. از طرف1395 ، ی)کوه  کند یم تیبه سازمان را تقو دنیبخش تیخارج از سازمان، مشروع  نفعانیذ تیرضا

از مال  یمنابع درآمد  شتریکشورها، ب   سر سرا  یکشورها  نیدر ب  یاز کل درآمد عموم  اتی . سهم مالشودیم  نیتأم  اتیدولت 

برآورد شده   زانیکمتر از م  یات یمال  یباعث شده است که درآمدها  اتیاجتناب از مال  ان،یم  ن یجهان کامالً متفاوت است. در ا

  ی برا  یاتیمال  نیقوان  یدر واقع استفاده از خأل قانون  یاتیاست، اما فرار مال  یتخلف قانون   ینوع   یاتیاست فرار مال  یهیباشد. بد

از فرار   ش یرسد ب  ی است، به نظر م  ی به ظاهر قانون  تیفعال  کی  ی اتی که اجتناب مال  ییاز آنجا  ن،یبرااست. بنا   ات یکاهش مال

وجود دارد، انتظار   اتیاجتناب از مال یبرا ی کم ی که قانون بازدارندگ یی از آنجا ن،ی. عالوه بر اردیقرار گ د یدر معرض د ی اتیمال

رسد    ی رو، به نظر م  نیدارند. از ا  دیشد   یکه مشکالت مال  ییهاژه شرکتیند، به وها به آن بپردازاز شرکت  یاریرود بس  یم

مال  یحسابرس  یهایژگیو اجتناب  نظ  کیرا در  ی  اتی بتواند  نوظهور  تأث  رانیا  ریبازار  و   ریتحت  واقع،  در    ی هایژگیقرار دهد. 

به    ی را بستگ  یاتیلگزارش شده توسط سازمان ما   اتیدرآمد مشمول مال  رشیو عدم پذ  رشیبر احتمال پذ  یحسابرس دارد. 

شود که منافع   ی اتیمال ماتیباشد که ممکن است منجر به تصم ی ندگینما هیممکن است بازتاب نظر ات یاجتناب از مال یعبارت

  ی تیتنوع جنس  قیاز طر  توانند یها مشرکت  ی دهند(. شواهد نشان م2021)سورانتو و همکاران ،    کند یرا دنبال م  ر یمد  یشخص

  ره یمدئت یحضور زنان در ه  گر،یرا کنترل کنند. به عبارت د  رانیمد  یطلبفرصت  یهازهیانگ  یاجتماع   تیو مسئول  رهیمدئتیه

و باعث    کند یکمک م   رانمدی  طلبانه  به کاهش رفتار فرصت  قیطر  نیو ا  کند یرا فراهم م  ی باالتر  یحسابرس  تیفیک  یتقاضا

(  2017و همکاران ،    یشود )ال   انیکنترل شرکت بهتر نما رو اظهارنظر حسابرس د  ینقش چرخش مؤسسات حسابرس  شودیم

 اتیو اجتناب از مال  یحسابرس  یهای ژگیو  نیبر رابطه ب  حاضرپژوهش    ن،یها را کاهش دهد. بنابراشرکت   اتیو اجتناب از مال

 زانیم  افتنی  یپژوهش درجستجو  نیا  ن،یتمرکز شده است، همچنشده در بورس اوراق بهادار تهران م  رفتهیپذ  یهاشرکت

 رابطه است. نیبر ا رهی مدئتیه یتیتنوع جنس  یاثرگذار

 

 مبانی نظري پژوهش 
  ی ها و اشخاص حقوقشود. ازآنجاکه شرکتدرآمدزا اعمال می  یتجار  ی است که توسط دولت بر واحدها  نهیهز  ی نوع   اتیمال

  ات یکاهش پرداخت مال  یرا برا  یی ها راهکارهاانتظار داشت که آن  توانیهستند، م   شتریبه دست آوردن سود ب  یدر تالش برا

  بات یها ترت، اکثر شرکتنی. بنابراکندیثروت را از شرکت و صاحبان آن به دولت منتقل م  اتیخود جستجو کنند. پرداخت مال

  2رابطه، واتس   نی(. در ا2012،  1کنند )وهاب و هلند می  یخود طراح  ی تایبه حداقل رساندن تعهدات مال  یخود را برا  تیریمد

مثبت نباشد،    زیو نرخ سود ن  باشند ن  ات یها سودآور نباشند و درآمد مشمول مالکه شرکت  ی ( معتقد است که تا زمان2003)

خود خواهند   یمنظور کاهش ارزش فعلبه  نهیهز  نییدر تع  لیدرآمدها و تعج  ییانداختن شناسا  ریبه تأخ  یای براها انگیزهآن 

عنوان  توان بهموردبررسی قرار گرفته است که می  یاتیهای مالکاهش هزینه  یهای شرکت برا، تالشیمال   اتیداشت. در ادب

(  2018،  5و همکاران  تی؛ وا2013،  4)چان و همکاران  یاتی تجاوز مال  ،(2016،  3و همکاران  گونتر)  اتیهایی از اجتناب از مالنمونه 

 
1 Wahab and Holland 
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، اجتناب از دی جد  ی در اقتصاد جهان.  اشاره کرد  (2019،  اران؛ چن و همک  2019،  6)برادشاو و همکاران   یات یریزی مالو برنامه

  تلقی  های مالیاتیاستراتژی عنوان  بهطورکلی  امر به  نیشده است. ا  ل یها تبدشرکت  یبرا  یموضوع اصل  ک یها به  شرکت  اتیمال

)هانلون و   دارد  های متهورانه قرارهای قانونی و در سر دیگر آن استراتژی فعالیت که در یکسر آن استراتژی فعالیت  شودمی

های  های مشابه است که باهدف کاهش سطح بدهیاز فعالیت  یعیوس   فیط  اتی، اجتناب از مالیکل  فیدر تعر.  (2010،  تزمنیه

)آنوار و    شود یبه دولت م  اتیمنجر به کاهش پرداخت مال  یت، که درنها   (2014و هاشم ،    فیانجام شده است )آر  ی اتیمال

از اقدامات   یاریشامل بس  رایز  ،مورد توجه قرار گرفته است  یمال  قاتیدر تحق  اتی، اجتناب از مالنی(. بنابرا2014،  7همکاران 

وجود   اتیقبول از اجتناب از مالقابل فیتعر چیاست که ه  نیاست ا یزبرانگتوجه و چالشاست. آنچه قابل یات یمال یکاهش بده

ما در    ی ، ناتوانحالیناست. باا  اوتو جوامع مختلف متف  طیبا توجه به شرا  شودیاستفاده م   نهی زم  نیکه در ا  ی ندارد و اصطالحات

وجود دارد    یدر حسابدار  یمتعدد  مسائل  رای شود ز  نهیزم  نیدر ا  قاتیمانع از انجام تحق  دینبا  اتیاجتناب از مال  نییو تع  فیتعر

ماه درباره  آن   تیکه هنوز  است.و موضوع  نشده  اجماع  دلیل    ها  به به همین  زی تازگمحققان  روابط   بررسی  به  یادی، عالقه 

و   سی؛ الن 2010، 9و نوگا  کینی؛ م 2006، 8و دارماپاال  یاند )دسا نشان دادهاز خود  اتیاجتناب از مالهای حسابرسی با یژگیو

گرفته کیفیت حسابرسی در نظر    عنوانی بهحسابرس  های یژگیو.  (2015،  11؛ آرمسترانگ و همکاران   2012،  10چاردسون یر

. برخی از این منافع به  (1397آید )اباذری و نصیرزاده،  ی، منافع متفاوتی از جانب حسابرسان به دست مشود و از این طریقیم

  نه یهزمرتبط است.    اظهارنظر حسابرسو    یمؤسسات حسابرس  چرخشی،  حسابرس  نهیازجمله هز  ،یخاص حسابرس  هاییژگیو

( 2008)  13و لنوکس  سی، کاراماننهیزم  نی(. در ا2018،  12و کائو   یاست )ل  یحسابرس  یهادرآمد شرکت  یمنبع اصل  یحسابرس

و عمدتاً    شودیدر نظر گرفته م  یحسابرس  یهاتالش  یبرا  یمنطق  اییندهعنوان نمابه  یحسابرس  هزینهکنند که  استدالل می

. در صورت اجتناب  شودیم   نییخاص مشترک است، تع  سکیو ر  یدگیچیمختلف مانند اندازه ، پ   انیکه در مشتر  یتوسط عوامل

اشند  ب  یتبااهم  فیخطر بالقوه تحر  یدارا  یمال  یهاصورت   شودیکه باعث م   شودیم  جادیا  تی، عدم قطعاتیاز مال  ازحدیشب

ها  شرکت  هاییزهو انگ  ها ییتوانا  میرمستقیطور غ که حسابرسان به  دهد ی( نشان م2005)  14هانلونبنابراین  (.  2018و کائو،    ی)ل

توسط   صیبالقوه باشد که احتمال تشخ  خطر  کیتواند  می اتیمال  ادیتفاوت ز  رای، زدهندیکاهش م  اتیاز مال  یریجلوگ  یرا برا

به حسابرسان با   انیشده توسط مشترپرداخت   حسابرسیهای  هزینه  رسدیمپس به نظر  .  دهد یم  شیرا افزا  یات یمقامات مال

عنوان حسابرس بهاظهارنظر  (. از طرفی دیگر  2006،  15ان عمر و همکار)   باشد مرتبط    نده یو مؤثرتر در آ  یینها  ی ات یمال  یهانرخ

  درواقع کند.  ینقش اساسی در ارزیابی صحت و رعایت کامل قوانین و مقررات شرکت ایفا م،  های حسابرسییژگیویکی دیگر از  

(.  1398باشد )همتی و همکاران،  یدهنده عدم رعایت صحیح قوانین از سوی شرکت منشان  (غیرمقبول)  شده یلاظهارنظر تعد

از   (2021)  19و ریگون و همکاران   (2002)  18و همکاران   کراسول،  (2000)  17لنوکس   (،1982)  16ی چو و ریچهادر پژوهش

که از حسابرسان خود اظهارنظر غیر   ییها ، شرکتروین از ا.  استفاده شده است  یحسابرس  تیفیعنوان کاظهارنظر تعدیل شده به

  . دهدیرا کاهش م  ی اتیتوسط مقام مال  اتی مال ل یداوطلبانه احتمال تعد  یاند معتقدند که انتخاب حسابرسمقبول دریافت کرده

سود    ییهاشرکت   نیتر مرتبط هستند و چنکارانهمحافظه  و  کمتر  ی مال  ینشده با گزارشگر  ی حسابرس  ی مالیهاصورتپس  

 
6 Bradshaw et al 
7 Annuar et al 
8 Desai and Dharmapala 
9 Minnick and Noga 
10 Lanis and Richardson 
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17 Lennox 
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از طرفی دیگر به    (.2017،  20و همکاران   نوننیک)   کنندمی  افتیدر  یکمتر  یرتبه اعتبار  حالینکنند و درع کسب می  یباالتر

طور کامل رعایت  اظهارنظر غیر مقبول حسابرس صادر شود احتماالً مدیران قوانین و مقررات را به   کهی درصورت  می رسدنظر  

باشد  یاند که بخشی از آن مربوط به محاسبات مربوط به سود اظهاری و مشمول مالیات و متعاقب آن هزینه مالیات م نکرده

 چرخش منظم و ادواری مؤسسات  ها، در شرکت  حسابرسینظور افزایش کیفیت مبه(. از طرفی دیگر  1398)همتی و همکاران،  

، فرآیند  در حقیقت.  استدر تحقیقات حسابرسی تبدیل شده    یتی که به زمینه بااهم  استو شـرکای حسابرسـی    یحسـابرس

متبادر شود و    کنندگان نسـبت به جایگاه حسابرسینگاهی تازه در ذهن استفاده  شودیموجب محسابرسی    چرخش مؤسسات

شود )حاجیها و صابریان رنجبر،  یکیفیت حسابرسی م  بهبودکار، موجب  این فرآیند با قطع ارتباط بلندمدت حسـابرس و صاحب

 یرویپ   یشرکت حسابرس  یاز قانون چرخش اجبار  یمؤسسات حسابرس  یوقتشود  یم  . که این امر، به نوبه خود منجر(1395

، فرصت کمترمی م  یات یریزی مالبرنامه  های ی راتژ است  یبرا  یکنند  اجبارپس  .  کندیفراهم  قانون چرخش  از   ی اگر شرکت 

 .(2017، 21)خان و چن را خواهند داشت اتیمال اجتناب ازها فرصت نکند ، شرکت یرویپ  یشرکت حسابرس

 نی. اولشودیممطرح    اتیبر اجتناب از مال  یحسابرس  هاییژگیو  ریدر مورد تأث  دگاهیدو دبا استناد بر مطالب مطرح شده   

باشند ، مطمئناً    ی اتیمال  نیقوان  تیدر هنگام رعا  ی اضاف  اتیها به دنبال اجتناب از پرداخت مالاست که اگر شرکت  نیا  دگاه ید

ادو  دگاهی . دکننددریافت میاز کارفرما    یشتر یب  نهیهز  یادزاحتمالبه  گیرند ویمشاوره م  یاتیاز مشاوران مال است که    نیم 

  ی شود که منافع شخص  یات یمال  ماتیباشد که ممکن است منجر به تصم  یندگ ینما  هیممکن است بازتاب نظر  اتیاجتناب از مال

به حداقل رساندن    یبرا  ها یزه ها و کنترل انگراه  افتنی  نفعانیذ  یرو  شیپ   یهااز چالش  یکی ،    نی. بنابراکند یرا دنبال م  ریمد

 (. 1976، 22نگیاست )جنسن و مکل ی ندگیهای نماهزینه

تعداد قابل  در چند دهه اخیر    چراکهها باشد،  یزهانگی کنترل این  هاراهرسد که تنوع جنسیتی یکی از  یم پس به نظر  

هدفمندی را در جهت حمایت از زنان اجرا   های یاستهای حسابداری، ستوجهی از زنان وارد حرفه حسابداری شدند و شرکت

اما  رده  کردند،  در  وجود  یهاهمچنان  جنسیتی  تبعیض  قطعاً  حرفه حسابداری  نشاندارد  باالی  که  دهنده حضور کمرنگ ، 

مهم در تغییرات حاکمیت    تنوع جنسیتی یک مولفه. به همین دلیل  (2008  ،23کیرخام  و  برودبنت)  است  ارشد  سطوح  در   زنان

عنوان یک گام اساسی در پرداختن به مسئله “تنش مرتبط” بین جوامع و بازارها است و به  تبدیل شده  شرکتی در سراسر جهان

م می(2015)ظیر،    شودیتلقی  پس  داشت.  اذعان  محافظه  یتیجنس   تنوع  توان  تالش،  اطالعات،  پردازش  اعتماد  یکاردر   ،

  نیا  ن یبگذارد. بنابرا  ریتأث   ی حسابرس  هاییژگیو  بر  یجهممکن است بر قضاوت حسابرسان و درنت  کسیو تحمل ر  ازحدیشب

را پرداخت   یباالتر  یحسابرس  نهیمتفاوت هستند هز  تی با جنس  مدیرهیئت ه  یکه دارا  ییهااستدالل وجود دارد که شرکت

 یحسابرس  تیفیک  یتقاضا  مدیرهیئت در ه  انحضور زنپس    .را درخواست کنند  یباالتر  یحسابرس  تیفیک  یادزاحتمالبهو    کنند

های حسابرسی  یژگیوشود  یمکند و باعث  یکمک م  رانیبه کاهش رفتار فرصت طلبانه مداین طریق    و  کندیرا فراهم م  یباالتر

،  25و همکاران  ینیحس)  ها را کاهش دهد شرکت  اتیاجتناب از مال( و  2017،  24و همکاران  ی در شرکت بهتر نمایان شود )ال

2019). 

 

 پژوهش  تحقيق نهيشيپ
ویژگی های حسابرسی و تنوع جنسیتی ،  اجتناب مالیاتیهای اخیر با افزایش روز افزون تحقیقات در مورد  در طی سال

  در پژوهش   (،1400)  وند   محمدی و یوسف  موجب شده است تا تحقیقاتی در این موارد صورت گیرد. به طور مثال:   هیئت مدیره 

  شده رفتهیهای پذ در شرکت ت یو شفاف ت یریمد  ییبر توانا یحسابرس تهیمدیره و کمهیئت  یت یتأثیر تنوع جنس  یبررس به خود
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معناداری یر  که حضور زنان در کمیته حسابرسی تأث  آن بود  دهنده شانپژوهش ن  جیدر بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتا

 .ری بر توانایی مدیریت و شفافیت داردامدیره تأثیر معنادبر توانایی مدیریت دارد. همچنین تنوع جنسیتی هیئت

( معماریان  و  بررس(،  1400علوی  به  خود  پژوهش  ویژگی  یدر  بین  حسابرسرابطه  در   های  ورشکستگی  احتمال  و 

نتا  رفتهیپذ  یهاشرکت پرداختند.  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در  شرکت   جیشده  که  بود  آن  دهنده  نشان  که    ییهاپژوهش 

حسابرسحق  حسابرس  یباالتر  یالزحمه  بزرگ  مؤسسات  توسط  و  بشده  یداشته  احتمال  از   یورشکستگ  یبرا  یشتریاند، 

اند، از احتمال  شده  یباال و متخصص در صنعت حسابرس  یکه توسط مؤسسات با دوره تصد   یی هاشرکت  ن،یچنبرخوردارند. هم

 برخوردارند.  یورشکستگ یبرا یکمتر

و    ،یو تجار  یاحرفه  ی هاشیحسابرس، گرا  ی هایژگی و ی  در پژوهش خود به بررس  (،1399صفرزاده و هوشمندکاشانی )

بر کآن   ریتأث نتا  یحسابرس  تیفیها  نشان  جیپرداختند.  آگاهپژوهش  و  دانش  بود که سطح  آن  و   یسازگار  زانیم  ،یدهنده 

ها، ارتباط  آن یابیبازار یها ها داشته اما مهارتآن  یاحرفه   شیبا گرا یحسابرسان، ارتباط مثبت و معنادار یارتباط یهامهارت

 ی سوها ندارد. از  آن  یاحرفه  ش یبا گرا  یرابطه معنادارحسابرسان    یو نوآور  تیخالق  نیدارد. همچن  یاحرفه  ش یبا گرا  یمنف

  ، ی آنان دارد، اما سطح دانش و آگاه   یتجار  شیبا گرا  یحسابرسان رابطه مثبت و معنادار  یو ارتباط  یابیبازار  یهامهارت  گر،ید

 ها ندارد. آن یتجار ش یبا گرا یحسابرسان رابطه معنادار تیو خالق یسازگار زانیم

  اتیبا اجتناب از مال  یرابطه نوع اظهارنظر و اندازه موسسه حسابرس  یبررس  در پژوهش خود به (،  1398همتی و همکاران )

از روش دومرحله اندازه موسسه که ادهنده آن بود  پژوهش نشان  جیهکمن پرداختند. نتا  یابا استفاده  ظهارنظر حسابرس و 

 .داری دارندحسابرسی با اجتناب مالیاتی شرکت رابطه معنا

( به بررس(،  1397گرد و ناصری  پژوهش خود  ب  یدر    تیفیحسابرس، چرخش حسابرس و ک  یاحرفه  دیترد  نیرابطه 

حسابرس    یاریحسابرس و چرخش اخت  یاحرفه  دیدهنده آن بود که تردپژوهش نشان  جیها پرداختند. نتا شرکت  یحسابرس

 ندارد.  یحسابرس تیفیبا ک رابطه معناداریحسابرس  یاجباردارند، اما چرخش  یحسابرس تیفیبا ک رابطه معناداری

چرخش حسابرس در سطح شریک و موسسه حسابرسی بر   یرتأث  یدر پژوهش خود به بررس(،  1396سجادی و همکاران )

با    یو مؤسسه حسابرس  کیدهنده آن بود که چرخش حسابرس در سطح شرپژوهش نشان  ج یکیفیت حسابرسی پرداختند. نتا

  یی ابتدا  ی هادر سال  د یجد  یهامؤسسه  ی خدمات حسابرس تیفیک  ، یدار و معکوس دارد. به عبارت ارابطه معن  یحسابرس  تیفیک

 ی رابطه در سطح مؤسسه حسابرس نی. اما اابدیو صنعت صاحبکار کاهش  تیبا فعال یکاف ییعدم آشنا لیپس از چرخش به دل

 است. تریمعنادار یحسابرس کینسبت به سطح شر

بر   یحسابرس یها حسابرسان و شرکت هاییژگیاز و ی برخ ریتأث یدر پژوهش خود به بررس(، 2021) 26استراتیکارت و 

  ش یدر افزا  بزرگ حسابرسی   دهنده آن بود که مؤسساتپژوهش نشان  ج یپرداختند. نتا  ی رومانی  هاشرکت  یحسابرس  تیفیک

و    یاریاخت  یممکن است بر اقالم تعهد  یحسابرس  اظهارنظر.  کندیکمک م  یحسابرس  تیفی و کاهش ک  یاریاخت  ی اقالم تعهد

  ی در سال مال  یحسابرس  تیفیک  شینظر اصالح شده منجر به افزا  کیمعنا که    نیداشته باشد به ا  ریتأث  یاقالم تعهد  تیفیک

 شود.  یبعد

پرداخت.    یدر اندونز  ی دیتول  یهادر شرکت  یعوامل مؤثر بر نظر حسابرس  یدر پژوهش خود به بررس(،  2021)  27آویرو

 ی ، سودآوریحسابرس تی فی، سپس کگذاردیم ریتأث یحسابرسنظر طور مثبت بر دهنده آن بود که اهرم بهپژوهش نشان جینتا

نقد حسابرس  ینگ یو  نظر  درحال  گذاردیم  یمنف  ریتأث  یبر  تأخ  کهی،  و  شرکت  حسابرس  یحسابرس  یراندازه  نظر   یرتأث  یبر 

 . گذاردینم

 یتیتنوع جنس  نیفرهنگ بر رابطه ب  کننده یلتعدنقش    ریتأث  یدر پژوهش خود به بررس(،  2021)  28ارانمحسنی و همک

  مدیره یئته  یتی دهنده آن بود که تنوع جنسپژوهش نشان  جی پرداختند. نتا  شرکت و عملکرد شرکت  پذیرییسکو ر  مدیرهیئته
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  مدیره یئته  یتیفرهنگ بر تنوع جنس  نیدارد و با عملکرد شرکت ارتباط مثبت دارد. همچن  یرابطه منف   یو مال  یات یعمل  سکیبا ر

 یر معناداری دارد.تأث پذیرییسکر -

، نسبت  یحسابرس  ری، تأخ  یحسابرس  انیمشتر  یاثرات تصدی  در پژوهش خود به بررس  (،2019)  29سیمامورا و هنداجانتو

شرکت    یاهرم بر نظر حسابرسنسبت    ریدهنده آن بود که متغپژوهش نشان جینتاپرداختند.   یو اهرم بر نظر حسابرس  ی نگینقد

تأث تأخ  یحسابرس  یمشتر  یمدت تصد  یرهایمتغ  که ی، درحالگذاردیم  ریمستمر  نقد  یحسابرس  یر،  نظر   ینگیو نسبت  بر 

 . گذاردینم یرتأث یحسابرس

به بررس(،  2019)  30آکپوتر و همکاران  پژوهش خود  ب  یدر  زنان در    یندگی)نما   رهیمد  ئتیه  یتیتنوع جنس  نیرابطه 

  یحسابرس  تیفیمرد و ک  یحسابرس  تهیدر کم  تی، عضومدیرهیئته  یخارج  رانی، مدمدیرهیئته  ی(، تنوع قوممدیرهیئته

  ت یفی( و کمدیرهیئتزنان در ه  ی ندگی)نما  مدیره یئته  یتیتنوع جنس  نیدهنده آن بود که بپژوهش نشان  جیپرداختند. نتا

ب  یدارارابطه معن  یحسابرس دارد.  قوم  نیوجود  ک  مدیره یئته  یتنوع  رابطه   یدارارابطه معن  یحسابرس  تیفیو  وجود دارد. 

  ت یفیمرد و ک  یحسابرس  تهیکم  تیعضو  نیب  نکهیوجود دارد و ا  ی حسابرس  تیفیو ک  مدیرهیئته  یخارج  رانیمد  نیب  یدارامعن

 وجود ندارد. یدارارابطه معن یحسابرس

 ی حسابرس  کیدر سطح شر)  یچرخش حسابرس  نیبرابطه    یدر پژوهش خود به بررس(،  2019)  31کاالنجاتی و همکاران

 تیفیک  یحسابرس  یدهنده آن بود که چرخش شرکاپژوهش نشان  ج یپرداختند. نتا  یحسابرس  تیفیو ک  ی( و شرکت حسابرس

 .  دهدیرا کاهش م یحسابرس ت یفیک ی، اما چرخش شرکت حسابرسبخشدیرا بهبود م یحسابرس

  هاییتهها و کمشرکت  مدیرهیئت ه  تنوع جنسیتی  ریتأث  یدر پژوهش خود به بررس(،  2019)  32و همکاران  مگبامه-جوکهیچ

مثبت    ریتأث  مدیره یئته  ی تیآن بود که تنوع جنس  دهندهپژوهش نشان  جیپرداختند. نتا  مدیرهیئته  ی بر عملکرد مال  یحسابرس

  ر یچند مد  ایدو    یکه دارا  یی هاشرکت   یبرا  یتیاثر عملکرد تنوع جنس . همچنین  شرکت دارد  یبر عملکرد مال   یتوجهو قابل

  ش یشرکت را افزا  ی زنان عملکرد مال  یندگ یاز نما  یتوجهحجم قابل  جادیکه ا  دهد ینشان م  ن یاست ، و ا  تریزن هستند ، قو

 شرکت دارد.   یبر عملکرد مال  یمثبت  ریتأث یحسابرس تهیگنجاندن زنان در کم  از سوی دیگر. دهدیم

و  یحسابرس تهیکم هاییژگی، و  مدیرهیئت تنوع هی رابطه بین در پژوهش خود به بررس(، 2018) 33مصطفی و همکاران

، تنوع    مدیره یئت هتنوع  دهنده آن بود که  پژوهش نشان  جی پرداختند. نتا  تیمالک  کنترل  کنندهیلنقش تعد   ی باحسابرس  تیفیک

  ت یهستند و کنترل مالک  گریکدیمکمل    یحسابرس  تیفیو ک   یحسابرس  تهیکم  های یژگی، و  مدیرهیئته  یو ساختار  یشناخت

 است. تیسهامداران اقل یبرا ی نامطلوب جهیکه نت کند یم فیها را تضعآن نیروابط ب

زن بر    یحسابرس  تهیکم  یو اعضا  مدیرهیئتهتأثیر جنسیت    یدر پژوهش خود به بررس(،  2017)  34کارن و همکاران

که    ییها دهنده آن بود که شرکتپژوهش نشان  ج یو انتخاب حسابرسان پرداختند. نتا  یازنظر تالش حسابرس  یحسابرس  تیفیک

  هاییئت هپردازند. همچنین  یم  یشتر یب  یحسابرس  نهیهز، ( یحسابرس  هاییته هستند )کم  یتیمتفاوت جنس  هاییئت ه  یدارا

 . کنندرا درخواست می یباالتر یحسابرس تیفیک یادزاحتمالزن )اعضا( به رانی( با مدیحسابرس هاییته )کم

بررسی بررسی  براساس  به  ایران  در  که  تحقیقی  ظاهراً  انجام شده  جنس  ریتأثهای  ب  یتیتنوع  رابطه    ی ها یژگیو  نیبر 

از مال  یحسابرس اجتناب  لذا تحقیق حاضر می  اتیو  انجام نشده است،  تاکنون  باشد  به موضوع تواند  پرداخته  جهت ترغیب 

 ه دانش حسابداری بیفزاید.در این رابطه بها بپردازد و اجتناب مالیاتی شرکت
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 پژوهش  يهاهيفرض
 این پژوهش شامل دو فرضیه اصلی به شرح زیر است:

 وجود دارد. یرابطه معنادار اتی و اجتناب از مالی چرخش مؤسسات حسابرسفرضیه اصلی اول: بین 

 وجود دارد. یرابطه معنادار اتیو اجتناب از مال حسابرس اظهارنظر: بین دوم یاصل هیفرض

  ی و چرخش مؤسسات حسابرس  نیبر رابطه ب  کنندهلیتعد  ریعنوان متغبه  رهیمدئتیه  یتی تنوع جنسفرضیه اصلی سوم:  

 .دارد معناداری ریتأث اتیاجتناب از مال

اجتناب    و  حسابرس  اظهارنظر  ن یبر رابطه ب  کننده لیتعد   ریعنوان متغبه  ره یمدئتیه  یتیتنوع جنسفرضیه اصلی چهارم:  

 . دارد معناداری ریتأث اتیاز مال

 

 يآمار نمونه و  جامعه
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  کلیه شرکتاطالعات مالی  جامعه آماری این پژوهش شامل 

های عضو جامعه آماری عضو نمونه به صورت حذفی از بین شرکت  هایباشند. براساس شرایط زیر شرکت می  1399  تا  1395

 اند: مد نظر قرار گرفته شده

های هلدینگ  گری مالی، شرکتگذاری، واسطههای سرمایهها و مؤسسات مالی )شرکتهای نمونه جزء بانکشرکت .1

 ها متفاوت است.ها( نباشند؛ زیرا افشای اطالعات مالی و ساختارهای راهبردی شرکتی در آنو لیزینگ

 اسفندماه هرسال باشد.  انیبه پا   یها منتهشرکت یسال مال  .2

 تغییر سال مالی نداشته باشد.  1399تا  1395 یهاسال طی .3

 باشند. رفتهیدر بورس اوراق بهادار تهران پذ 1394 ی سال مال انی پا تا .4

 موردنظر از بورس اوراق بهادار تهران خارج نشده باشند.   یدوره زمان  در .5

 یها به همراه گزارش عملکرد اجتماع شرکت  رهیمد  أتیپژوهش از جمله گزارشات ه  نیا  ازیموردن  یمال  اطالعات .6

 در دسترس باشد.  ازیموردن های  منظور استخراج دادهبه

و    افتهی   لیشده در بورس اوراق بهادار تقل  رفتهیشرکت پذ   118در دسترس به    یفوق تعداد جامعه آمار  طیبا اعمال شرا

 اند. عنوان نمونه انتخاب شدهبه تیدر نها

 

 ها داده  ليو تحل  هیو تجز يگردآور  يهاروش  ابزارها،

استفاده شده است.    یااز روش کتابخانه  ینظر  ی بخش مبان  از یاطالعات مورد ن  یپژوهش جهت نگارش و جمع آور  نیا  در

شده در بورس اوراق بهادار تهران    رفتهیشرکت پذ   یمال   یهااز اطالعات صورت   یاتیاجتناب مال  ازیمورد ن  یکم  یهاداده  یاز طرف

از گزارشات   ره،یمد  ئتیه  یتی و تنوع جنس  یحسابرس  یها   یژگیدر مورد و  تاطالعا  یاستخراج شده و به منظور جمع آور

شده از    یجمع آور  یهااستفاده شده است. ابتدا داده  یمال  ی هاهمراه صورت   یحیتوض  یهااداشتی   ها و شرکت  ره یمد  أتیه

صورت گرفته  یینها لیتحلو  هی تجز Stata 14و  Eviews 7 یو سپس با کمک نرم افزارها  ینرم افزار اکسل طبقه بند قیطر

 است.

 

 پژوهش  روش
پژوهش    ی هاداده  کهنیاست. با توجه به ا  یو از نظر هدف کاربرد  باشدیم   یداریپس رو  ی هاحاضر از نوع پژوهش  پژوهش 

پژوهش  یبدون دخالت محقق گردآور از نوع  ب  لیو تحل  هیو به جهت تجز  شودیقلمداد م   یتجرب  مهین  ی هاشده    ن یروابط 

 . باشدیم یهمبستگ_ یفیاز نوع پژوهش توص رهایمتغ
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 هاآن يريگپژوهش و نحوه اندازه  ي رهايمتغ

 (یحسابرس یهایژگیمستقل )و ری( متغالف

و اظهارنظر حسابرس    یهست که شامل چرخش مؤسسات حسابرس  یحسابرس  یهایژگیمستقل پژوهش حاضر و  ریمتغ

 است. 

اساس، اگر در سال    صفر یا یک به خود خواهد بود. بر این  یمجاز  ریصورت متغبه  یچرخش مؤسسات حسابرس   ریمتغ

و در غیر این صورت عدد صفر به خود   ردیگیحسابرس شرکت عوض شده باشد به این متغیر عدد یک تعلق م ،یدگیمورد رس

 (.2021و همکاران،  گونیخواهد گرفت )ر

ابرس صفر یا یک به خود خواهد بود. بر این اساس، اگر اظهارنظر حس  یمجاز  ریصورت متغاظهارنظر حسابرس به  ریمتغ

و در غیر این صورت عدد صفر به خود خواهد گرفت    ردیگیمقبول باشد به این متغیر عدد یک تعلق م   ی مال  یهادر مورد صورت

 (. 2021و همکاران،  گونی؛ ر1395)کاردان و همکاران، 

 (اتیوابسته )اجتناب از مال ری( متغب

رو، نرخ مؤثر  نیشود. از ا یاستفاده م یپرداخت ینقد اتیاز نرخ مؤثر مال اتیاجتناب از مال ۀمحاسب یپژوهش برا نیا در

شرکت     یابراز  ات یبه سود قبل از مال  tدر سال    iشده( شرکت    ه ی)تأد  یپرداخت  ینقد  اتیمال  میاز تقس  یپرداخت  ی نقد  ات یمال

i  در سالt  (.2021و همکاران،  گونی؛ ر2018و کو،  ی)ل  دیآیبه دست م 

 )تنوع جنسیتی( گرلیتعد ری( متغج

صفر یا یک به خود خواهد بود. بر این اساس، اگر اگر حداقل   یمجاز  ری صورت متغبه  رهیمد  ئتیتنوع جنسیتی ه  متغیر

وجود داشته باشد این متغیر عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر به خود خواهد گرفت )کمپبل و    رهیمدئتییک زن در ه

 (.2009 ا،ری؛ آدامز و فر2008ورا،  نگوئزیم

 یکنترل  یرهای( متغد

( و  2021و همکاران )  گونی(، ر2017)  نیو ت  ی(، سار2012)  چاردسونیو ر  س یالن  پژوهش حاضر براساس پژوهش  در

 باشند:  یم ریاستفاده خواهد شد، که به شرح ز یکنترل یرهایعنوان متغبه ریز یرهای( از متغ1400و همکاران ) هیلو یاحمد

  iهای شرکت  بلندمدت به ارزش دفتری کل دارایی  ی های: اهرم مالی عبارت است از نسبت ارزش دفتری بدهیمال  اهرم

 .tدر سال 

 .شودیاستفاده م  ها یلگاریتم مجموع دارای رینظ ی ارهاییاندازه شرکت از مع ریمحاسبه متغ یشرکت: برا اندازه

 . tدر سال  iشرکت  هاییکل دارابه ات یعبارت است از نسبت سود خالص قبل از بهره و مال هایی: بازده داراییدارا بازده

 است:   ریپژوهش به صورت ز نیمورد استفاده در ا یهامدل تینها در

 اول پژوهش:  یاصل هیفرض مدل
CETR i,t= β0 + β1 AuditROTi,t + β2 LEV i,t + β3 Size i,t   + β4 ROA i,t    +  ε i,t 
CETR i,t= β0 + β1 AuditOPi,t + β2 LEV i,t + β3 Size i,t  + β4 ROA i,t    +  ε i,t 

 

 : مدل فرضیه اصلی دوم پژوهش
CETR i,t= β0 + β1 AuditROTi,t + β2  BGD i,t  + β3   AuditROTi,t× BGD i,t + β4  LEV i,t    + β5 Size  i,t + 

β6 ROA i,t    + ε i,t 
CETR i,t= β0 + β1 AuditOPi,t + β2  BGD i,t  + β3   AuditOPi,t× BGD i,t + β4  LEV i,t    + β5 Size  i,t + β6 

ROA i,t    + ε i,t 

 

 پژوهش  يرهاي متغ به مربوط یفيتوص آمار
توصیفی متغیرهای پژوهش به صورت    های( شاخص1های پژوهش پرداخته شود، در نگاره ) که به آزمون فرضیه قبل از این

 گیرد:خالصه مورد بررسی قرار می
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 پژوهش  ي رهايمتغ  یفي(: آمار توص1) نگاره

 حداکثر حداقل  انحراف معيار ميانه  ميانگين  نماد  نام متغيرها 

 CETR 105/0 101/0 098/0 0000/0 863/0 ماليات نقدي پرداختی  مؤثر نرخ 

 AuditOP 914/0 000/1 280/0 0000/0 000/1 اظهار نظر حسابرس 

 AuditROT 255/0 000/0 436/0 0000/0 000/1 یچرخش مؤسسات حسابرس

 BGD 020/0 000/0 141/0 000/0 000/1 مدیره هيئت   یتيتنوع جنس

 LEV 562/0 564/0 221/0 013/0 078/2 اهرم مالی

 Size 665/14 468/14 548/1 352/10 769/20 اندازه شرکت 

 ROA 142/0 114/0 155/0 404/0- 830/0 هابازده دارایی

 

 هيفرض آزمون  و مدل  برآورد
های ترکیبی استفاده نموده و به دلیل ها و آزمون فرضیه مورد نظر از دادهدر پژوهش حاضر، جهت تجزیه و تحلیل داده

لیمر استفاده شد که    Fترکیبی و تلفیقی جهت برآورد رگرسیون خطی چند متغیره، از آزمون    تعیین مدل مناسب از بین مدل

باشد، از مدل تلفیقی    0/ 05آزمون فوق بیش از    Fاست. اگر احتمال آماره  فرض صفر آن بیانگر مناسب بودن مدل تلفیقی  

استفاده خواهد شد و نیازی به انجام آزمون هاسمن نیست؛ ولی اگر مدل ترکیبی مناسب باشد، باید مدل اثرات ثابت در برابر 

گیرد. نتایج  ا آزمون هاسمن صورت میتری برای برآورد تعیین شود که این کار ب مدل اثرات تصادفی آزمون شود تا مدل مناسب

است، پس برای آزمون فرضیه  05/0بیشتر از    Fداری آماره  دهنده این است که سطح معنی( نشان2لیمر در نگاره )  Fآزمون  

لیمر برای تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره نیاز است    Fعالوه بر آزمون   تر است.پژوهش، استفاده از مدل تلفیقی مناسب

آزمون  شامل همسانی واریانس، خود همبستگی و آزمون هم خطی،  توان به  ها میروضاتی نیز اعمال شود، که از جمله آن مف

گادفری  -پاگان-ها اشاره کرد. برای اطمینان از همسانی واریانس از آزمون بروشماندهواتسون و نرمال بودن توزیع باقی_ دوربین

باشد که نشان  درصد می  5تر از  ها بیشمدل  برای    Fمی شود مقدار احتمال آماره    استفاده می شود؛ همان گونه که مشاهده

های فرعی فرضیه برای مدل  Fدهد فرض همسانی واریانس جمالت خطا برای این مدل برقرار است. اما مقدار احتمال آماره  می

باشد و  همسانی واریانس قابل پذیرش نمی  باشد، بر همین اساس فرض صفر این آزمون مبنی بردرصد می 5تر از دوم  کوچک

( استفاده شده است. آزمون 35GLSیافته )برای پیشگیری از دستیابی به نتایج کاذب رگرسیون از روش حداقل مربعات تعمیم

تک  که توزیع بدون چولگی شدید و  های تحلیل رگرسیون است؛ اما در صورتیهای مدل از مفروضهماندهنرمال بودن توزیع باقی

عدد    30که تعداد مشاهدات آماری پژوهش حاضر بیش از  نمایی باشد، توزیع نرمال بودن قابل توجیه است. با توجه به این

ها به توزیع نرمال نزدیک  شود دادهباشد(؛ بنابراین فرض میشرکت می-سال  1180باشد )تعداد مشاهدات پژوهش حاضر  می

بینی  واتسون استقالل یا عدم استقالل خطای میان مقادیر واقعی و پیش_ ون دوربین (. همچنین، آزم1394بوده است )افالطونی،  

می مشخص  را  بین  شده  شده  محاسبه  آماره  اگر  فاقد    50/2تا    50/1کند،  و  بوده  استقالل  دارای  مدل  باشد،  گرفته  قرار 

 شود.مایش داده می( نتایج آزمون لیمر و مفروضات مدل ن2باشد. در نگاره )خودهمبستگی میان مقادیر می

 

 

 

 
1- Generalized Least Square 
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 ليمر و مفروضات مدل ( : آزمون  2)  نگاره

 دوربین واتسون  آزمون همسانی واریانس  مدل  آزمون هاسمن  مدل  آزمون چاو  فرضیات

 51/1 عدم همسانی  0019/0 ثابت  0039/0 تابلویی  0000/0 فرضیه اول 

 75/1 عدم همسانی  0019/0 ثابت  0084/0 تابلویی  0000/0 فرضیه دوم

 76/1 عدم همسانی  0067/0 ثابت  0100/0 تابلویی  0000/0 سوم  هیفرض

 76/1 عدم همسانی  0064/0 ثابت  0042/0 تابلویی  0000/0 م چهار هیفرض

 

 هيفرض آزمون از حاصل جینتا

و    ی رابطه منف   اتیاظهارنظر حسابرس و اجتناب از مال   ن یبفرضیه اول پژوهش حاضر حاکی از آن است که »

 «.  وجود دارد ی معنادار

 فرضيه اول   آزمون نتایج   خالصه(: 4) نگاره

 سطح خطا tمقدار آماره  ضریب نام متغيرها 

 0β 111/0 02/62 0000/0مقدار ثابت  

 1β 002/0- 774/1- 0463/0اظهارنظر حسابرس  

 2β  004/0- 008/2- 0448/0اهرم مالی  

 3β 017/0 403/1 1608/0اندازه شرکت  

 4β 002/0- 436/1- 1510/0   ییبازده دارا

 918/0 ضریب تعیین  F 36/98(0000/0 )آماره 

 909/0 ضریب تعیین تعدیلی  516/1 آماره دوربين واتسون

 

سطح معناداری محاسبه شده برای متغیر  دهد که  نتایج نشان می  شود،( مشاهده می4که در نگاره )  گونههمان

با  اظهارنظر حسابرس  توان نتیجه گرفت که بین  رو، می( است. از این0463/0درصد )  5کمتر از  اظهارنظر حسابرس  

در  اظهارنظر حسابرس  از سوی دیگر، ضریب برآورد شده برای متغیر    رابطه معناداری وجود دارد.  ات ی اجتناب از مال

اظهارنظر حسابرس  ( است؛ این یافته حاکی از این است که یک رابطه منفی  -002/0منفی )  درصد  05/0سطح خطای  

  ش یافزاداشتند احتماالً با    حسابرسمقبول  اظهارنظر    هایی که به عبارت دیگر، شرکت  وجود داد.  اتی و اجتناب از مال

شود.  درصد تأیید می  95  معناداریهمراه خواهند بود. بنابراین فرضیه اصلی اول پژوهش در سطح    اتی اجتناب از مال

اجتناب از  رابطه معناداری با  اندازه شرکت و بازده دارایی  از بین سایر متغیرهای توضیحی نیز متغیرهای  همچنین،  

 دارد. اتی اجتناب از مالدارند؛ اما اهرم مالی رابطه معناداری با ن اتیمال

رابطه    اتیچرخش مؤسسات حسابرس و اجتناب از مال   نیبفرضیه دوم پژوهش حاضر حاکی از آن است که »

 «.  وجود دارد یو معنادار یمنف
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 فرضيه دوم   آزمون   نتایج   خالصه(:  5)  نگاره

 سطح خطا tمقدار آماره  ضریب نام متغيرها 

 0β 108/0 177/71 0000/0مقدار ثابت 

 1β 824/0- 122/0- 9028/0چرخش مؤسسات حسابرس 

 2β  003/0- 547/1- 1220/0اهرم مالی 

 3β 013/0 492/1 1359/0اندازه شرکت 

 4β 002/0- 812/0- 4168/0  ییبازده دارا

 918/0 ضریب تعیین  F 16/98(0000/0 )آماره 

 908/0 ضریب تعیین تعدیلی  75/1 آماره دوربین واتسون

 

چرخش سطح معناداری محاسبه شده برای متغیر  دهد که  نتایج نشان می  شود، ( مشاهده می5که در نگاره )  گونههمان

با  چرخش مؤسسات حسابرس توان نتیجه گرفت که بین رو، می( است. از این 9028/0درصد ) 5از بیشتر  مؤسسات حسابرس 

داشتند هیچ گونه چرخش مؤسسات حسابرس    هایی کهشرکتبه عبارت بهتر،    رابطه معناداری وجود ندارد.  اتیاجتناب از مال

رد خواهد    95/0ندارند. بنابراین، فرضیه فرعی دوم پژوهش در سطح اطمینان    اتیاجتناب از مال  ش یافزاای با کاهش یا  رابطه 

 دارند. ن اتیمال اجتناب ازرابطه معناداری با پژوهش از بین سایر متغیرهای توضیحی نیز هیچ یک از متغیرهای همچنین، شد. 

  نیبر رابطه ب  کنندهلیتعد  ریعنوان متغبه  رهیمدئتیه  یتیتنوع جنسفرضیه سوم پژوهش حاضر حاکی از آن است که »

 «.  دارد یمعنادار ریتأث اتیو اجتناب از مال یاظهارنظر حسابرس

 فرضيه سوم   آزمون نتایج   خالصه(: 6) نگاره

 سطح خطا  tمقدار آماره  ضریب  نام متغيرها 

 0β 111/0 35/53 0000/0مقدار ثابت  

 1β 001/0- 419/1- 1561/0اظهارنظر حسابرس  

 2β 009/0 782/0 4340/0  رهیمدئتيه یتيتنوع جنس 

  رهیمدئت يه یتيتنوع جنس حاصلضرب  

 3β  اظهارنظر حسابرسدر 
035/0- 894/1- 0584/0 

 4β  005/0- 879/1- 0605/0اهرم مالی 

 5β 017/0 803/0 4221/0اندازه شرکت  

 6β 003/0- 224/1- 2122/0  ییبازده دارا

 919/0 ضریب تعیین  F 25/98(0000/0 )آماره 

 910/0 ضریب تعیین تعدیلی  76/1 آماره دوربين واتسون 

اظهارنظر حسابرس  سطح معناداری محاسبه شده برای متغیر    دهد کهنتایج نشان می   شود،( مشاهده می6که در نگاره )  گونههمان

رابطه معناداری وجود   اتی اجتناب از مالبا اظهارنظر حسابرس توان نتیجه گرفت که بین رو، می( است. از این1561/0درصد ) 5بیشتر از 

( است؛ این  4430/0درصد )  5بیشتر از    نیزمدیره هم  تنوع جنسیتی هیئت  ریمتغ  یمحاسبه شده برا   یسطح معنادار از سوی دیگر،    ندارد.

محاسبه    یسطح معنادار در نهایت    وجود ندارد.  اتیمدیره و اجتناب از مالهیئت  یتیتنوع جنسای بین  یافته حاکی از این است که یک رابطه 

ضیه فرعی اول پژوهش  توان گفت، فردرصد است. پس می   5هم بیش از    در اظهارنظر حسابرس  رهیمدئتیه  یتیتنوع جنسحاصلضرب  شده  

 رد پذیرش نخواهد شد.    95/0در سطح اطمینان  

 ن یبر رابطه ب  کنندهلیتعد  ریعنوان متغبه  رهیمدئتیه   یتی تنوع جنس  از آن است که »   یپژوهش حاضر حاک  چهارم  هیفرضهمچنین  

سطح معناداری محاسبه    شود، ی مشاهده م  (7نگاره )طور که در  «. همان دارد  یمعنادار  ریتأث  اتیچرخش مؤسسات حسابرس و اجتناب از مال
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چرخش مؤسسات  توان نتیجه گرفت که بین  رو، می ( است. از این 8798/0درصد )  5بیشتر از  چرخش مؤسسات حسابرس  شده برای متغیر  

مالبا  حسابرس   از  ندارد.  اتیاجتناب  وجود  معناداری  دیگر،    رابطه  معنادار از سوی  برا   یسطح  تنوع جنسیتی   ریغمت  یمحاسبه شده 

مدیره و  هیئت  یتیتنوع جنسای بین  ( است؛ این یافته حاکی از این است که یک رابطه7977/0درصد )  5بیشتر از    مدیره هم نیزهیئت

هم    در اظهارنظر حسابرس رهیمدئتیه  یتیتنوع جنسحاصلضرب  محاسبه شده  یسطح معناداردر نهایت    وجود ندارد.  اتیاجتناب از مال

  رابطه   اتیاجتناب از مالبا    مدیرههیئت  یتیتنوع جنس  و  چرخش مؤسسات حسابرس  ( است؛ اما چون متغیرهای0395/0درصد )  5کمتر از  

پذیرش    95/0توان گفت، فرضیه فرعی دوم پژوهش در سطح اطمینان  ندارند، پس این معناداری در این رابطه تأثیر ناچیزی دارد. پس می 

 نخواهد شد. 

 فرضيه چهارم   آزمون  نتایج خالصه(: 7)  نگاره

 سطح خطا tمقدار آماره  ضریب نام متغيرها 

 0β 108/0 535/61 0000/0مقدار ثابت  

 1β 32/8 151/0 8798/0چرخش مؤسسات حسابرس  

 2β 003/0 256/0 7977/0  ره یمدئت يه  یتيتنوع جنس

 رهیمدئتيه  یتيتنوع جنسحاصلضرب  

 3βچرخش مؤسسات حسابرس  در  
034/0- 061/2- 0395/0 

 4β  004/0- 540/1- 1237/0اهرم مالی  

 5β 015/0 627/0 5307/0اندازه شرکت  

 6β 002/0- 000/1- 3173/0   ییبازده دارا

 919/0 ضریب تعیین  F 01/98(0000/0 )آماره 

 910/0 ضریب تعیین تعدیلی  76/1 آماره دوربين واتسون

 

 تحقيق  يريگجه ينت
هیئت    یتیتنوع جنس  کنندهلیها با نقش تعد شرکت  اتیو اجتناب از مال  یحسابرس  یهایژگیو  نیرابطه ب  در این پژوهش، 

 سنجیده شده است.  در بورس اوراق بهادار تهران  شدهرفتهیپذ هایشرکتمدیره 

اظهارنظر حسابرس و اجتناب از در فرضیه اصلی اول فقط بین  از آن بود    ی پژوهش حاک  ی ها  هیبدست آمده از فرض جینتا

  ش یکه اظهارنظر مقبول حسابرس داشتند احتماالً با افزا  ییهاد. به عبارت بهتر، شرکتروجود داو معنادار    یرابطه منف  اتیمال

  ای نداشت.تناب از مالیات رابطهاین در حالی است که چرخش مؤسسات حسابرسی با اجهمراه خواهند بود.  اتیاجتناب از مال

مراه خواهند بود. این  ه اتی اجتناب از مال ش یافزاداشتند احتماالً با  حسابرسمقبول اظهارنظر  هایی کهبه عبارت بهتر، شرکت

ل در صورتی که اظهارنظر غیر مقبول توسط حسابرس صادر شود احتما  ( بیان کردند1398در حالی است که همتی و همکاران )

بخشی از آن مربوط به محاسبات مربوط به سود اظهاری و مشمول   ومدیران قوانین و مقررات را به طور کامل رعایت نکرده  دارد  

که با نتایج    آن هزینه مالیات باشد. در نتیجه اظهارنظر غیرمقبول با افزایش اجتناب از مالیات همراه است  مالیات و متعاقب

رابطه   اتیاجتناب از مالبا  چرخش مؤسسات حسابرس  که بین    اما در فرضیه فرعی دوم بیان شد  پژوهش ما سازگاری ندارد.

ای با کاهش یا  داشتند هیچ گونه رابطهچرخش مؤسسات حسابرس    هایی کهبه عبارت دیگر، شرکت  معناداری وجود ندارد.

 ندارند.  اتیاجتناب از مال شیافزا

س  اصلی  فرضیه  هیئت در  جنسیتی  تنوع  ویژگی وم مشخص شد  بین  رابطه  بر  اظهارنظر مدیره  از  اعم  های حسابرسی 

مشخش گردید که  چهارم    مالیات تأثیری ندارد. اما در فرضیه اصلیحسابرسی و چرخش مؤسسات حسابرسی با اجتناب از  

، و هیچ گونه  شودمی  اتیچرخش مؤسسات حسابرس و اجتناب از مال  یرابطه  لیموجب تعدفقط  ها  شرکت  یاجتماع   ت یمسئول

ریزی های برنامهمدیره در فعالیتهیئت زنان در    است که  حیراستا ، الزم به توض  نیدر ا  تأثیری بر اظهارنظر حسابرس ندارد.
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، خاوال و  (. مطابق با پژوهش حاضر2017،  37و همکاران  سیو الن  2010،  36کاستلونگر و همکاران)   کنندشرکت نمی  ی اتیمال

گیری در اتخاذ  تصمیم  ند یمدیره شرکت و فرآدر هیئت  یتیتنوع جنس  نیب  یرابطه معنادار  چ یهبیان کردند که    (2012)  38علی 

( بیان شد 2019حسینی و همکاران )( و  2017)  و همکاران  یال  اما خالف نتایج پژوهش  دهد.نشان نمی  یاتیمال  یاستراتژ

تواند تقاضای کیفیت حسابرسی را باال ببرد و از این طریق به کاهش رفتار فرصت طلبانه مدیران  مدیره میحضور زنان در هیئت 

شود چرخش مؤسسات حسابرسی و اظهارنظر حسابرس در شرکت بهتر نمایان شود و از اجتناب از  عث میکند و باکمک می

از   یحسابرس  یهایژگ یو  نیرابطه ب  یبررس  نهیدر زم  ی پژوهششایان ذکر است تاکنون  .  ها بکاهندمالیات شرکت و اجتناب 

 زیها در کشور انجام نشده بود و در خارج از کشور نشرکت  رهیمدئتیه  یتیتنوع جنس  کنندهلیها با نقش تعدشرکت  اتیمال

ها  نتایج پژوهش حاضر با سایر پژوهش  قیدق  مقایسهاز این امکان    شیوجود داشت، ب  نهیپژوهش در این زم  یتعداد محدود

 نگردید.  سریم

 

 تحقيق  شنهاداتيپ
 پژوهش ارائه داد:ها پیشنهاداتی را به استفاده کنندگان از این براساس این یافته

شود اظهارنظر پیشنهاد می  اتی اظهارنظر حسابرس و اجتناب از مال  نیببا توجه به نتایج پژوهش مبنی بر وجود رابطه  

های ارائه گزارش ، صادر گردد؛ چراکه است رانیا یموسسه حسابرس نیبزرگتر ی کهسازمان حسابرستوسط سازمان حسابرسی 

. از طرفی  دارد  یشتریب   ی اتکا  تیقابل  یهای مال استفاده کنندگان صورت   هیگذاران و کلایهموسسه از نظر سرم  ن یشده توسط ا

قطع ارتباط بلندمدت  شود  ای مشاهده نشد، پس پیشنهاد میدیگر بین چرخش مؤسسات حسابرسی و اجتناب از مالیاتی رابطه

و از بین رفتن میل ناآگاهانه حسابرس برای   های قبلحسابرس با صاحبکار، نداشتن توجه به فرآیند تکراری حسابرسی سال

عدم تأثیرگذاری بر    یپژوهش مبنهمچنین با توجه به نتایج    مورد توجه قرار گیرد.   توسط موسسه جدید   خشنود کردن صاحبکار

ه  مدیرشود حضور زنان در هیئتمدیره بر رابطه بین ویژگی حسابرسی و اجتناب از مالیات پیشنهاد میتنوع جنسیتی هیئت

  ی نظر  ات یشود که با گسترش ادبمی  شنهاد یپژوهش حاضر پ   ی بر مبنا  تیدر نها   افزایش یابد تا موانع جنسیتی برطرف گردد. 

اظهارنظر حسابرس، و  اعضا هیئتشرکت  در خصوص چرخش مؤسسات جسابرسی  بورس،  بازار  فعاالن  ها،  مدیره شرکتها، 

 . ند ینما تیریمد ها را شرکت یتر نهیتا به شکل به یی بیشتر پیدا کنندآشنااین با بتوانند  سهامداران، اعتباردهندگان و ... 

 

 تحقيق  يهامحدودیت

ترین  گیرد، که این پژوهش از آن مستثنی نیست. عمدهیی بر سر راه پژوهشگر قرار میهاتیپژوهش محدوددر انجام هر  

پذیرفتههااز شرکت  گزارشات هیئت مدیره توسط برخیارائه نکردن  محدودیت این پژوهش   شده در بورس اوراق بهادار    ی 

بنابراینمی  تهران پذیرفتهشرکت  اطالعات همه  باشد،  به  های  اوراق  در بورس  آزمون در دسترس قرار شده  برای  تهران  ادار 

 نگرفت. 
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