
 مقاله پژوهشی
 

 .153-127ص. ، ص1397 بهار و تابستان، 19، پیاپی اول، شماره هفتممجله حسابداری سالمت، سال 

در  یر توسعه حسابدارب یو توسعه اقتصاد یاتیاجتناب مال ،یحسابرس تیفیک تأثیر یبررس
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 15/05/1397: تاریخ پذیرش      13/05/1397تاریخ اصالح نهایی:            03/11/1396تاریخ دریافت: 
 

 چكیده
 

ی این حرفه عوامل محیطی و محاطفرآیند بسیار پویایی دانست که  توانمی سازی توسعه حسابداری راالگو مقدمه:

الگوی بیین و ارائه با هدف تحاضر پژوهش  ،د. بر این اساسبگذار تأثیرطول زمان و به شکل اقتضایی بر آن تواند در می

 است. انجام شدهبرای توسعه حسابداری در ایران  اقتضایی

های ور از دادهمنظ ه ایناست. ب شدهرویدادی انجام تجربی بوده و با رویکرد پساین پژوهش از نوع شبه پژوهش:روش 

های سایر داده چنینهمو  1386-1395در بازه زمانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکت  183ط به مربو

به ن چند متغیره از نوع رگرسیو ی معادالت ساختاریالگوساز روشطریق و از  ای پژوهش استفادهملی مربوط به متغیره

 .پرداخته شدسابداری سازی توسعه حالگو

 تأثیرگذارابداری ر مستقیم بر توسعه حسکه توسعه اقتصادی و کیفیت حسابرسی به طو نتایج پژوهش نشان داد ها:یافته

متغیر  افزون براین، .نداردی تأثیروسعه حسابداری کیفیت حسابرسی از طریق متغیر میانجی اجتناب مالیاتی بر ت امااست 

  دارد.بر توسعه حسابداری  داریمعنیمنفی و  اثراجتناب مالیاتی 

ها الی شرکتحسابداری و ارتقاء کیفیت گزارشگری م حرفه به توسعه اقتصاد کشور منجررشد و توسعه  گیری:نتیجه

 مؤسساتبندی هایی نظیر رتبهحسابرسی از طریق شاخص مطلب است که ارتقاء کیفیت حرفه شواهد گویای این شود.می

ول درآمد ضعف وص با وجودشود. حسابداری می حرفه موجب رشد و توسعه نیز حسابرسی مؤسساتحسابرسی و ادغام 

یفیت گزارشگری کحسابداری و  ز گامی مؤثر در جهت توسعهکردن فرهنگ پرداخت مالیات نیالیاتی در ایران، نهادینهم

 مالی است.
 

کیفیت  توسعه حسابداری، توسعه اقتصادی،مالیاتی، الگوسازی معادالت ساختاری،  اجتناب: های کلیدیواژه

 .حسابرسی
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 مقدمه

 
مستلزم نگاه  ،ختن به موضوع توسعه حسابداریپردا

 که حسابداری را از استدرونی و بیرونی به این حرفه 

ادبیات حسابداری  .دهدمورد بررسی قرار مختلف ابعاد 

کند نیاز است که وقتی محیط تجاری تغییر میید این مؤ

 به وسیلهو تقاضا برای تغییر در اطالعات مالی ارائه شده 

در شود. ه توسعه حسابداری میب منجر ،حسابداری نظام

که د نکنمی عنوانو ماسکی  بلکوییاین ارتباط، 

های جو برای یافتن رابطه بین شاخصوجست»

ماعی های توسعه اقتصادی و اجتحسابداری و شاخص

برای حسابداری  اقتضایی ظریهنمستلزم ارائه یک 

حسابداری در بلکویی از نظر  .(1) «استالمللی بین

ای است ویای محیط ویژهبلکه گ یابدء توسعه نمیخال

های نظام این توسعه درکه در حال توسعه است. 

با توجه به  ءهای گزارشگری و افشاحسابداری و رویه

 یکشور دیگرمتفاوت از های خاص هر کشور ویژگی

ثر بر توسعه حسابداری را مل مؤعواوی چنین، هم است.

محیط اقتصادی و محیط  ،متغیرهای محیط سیاسیبه 

سازی الگوبنابراین،  .(2) کندبندی میی طبقهجغرافیای

 عدیبُ بسیار پویا و چند یفرآیند حسابداریتوسعه 

 پذیردمی تأثیرمحیط اقتصادی  از است که تا حد زیادی

و موقعیت  . این مطلب بیانگر آن است که متغیر زمان(3)

 ،(عوامل اقتضایی) هر کشور اجتماعی اقتصادی و

که در بررسی توسعه  استوامل بسیار مهمی ع

 گیرد.مدنظر قرار  باید همواره هر کشور حسابداری

این  سوی جامعه به واسطه از مختلفی هایبرداشت

 های مورد قبول یک بنگاه اقتصادیولیتئمسعوامل و 

نظام اطالعات  موضوع افشاء دربر  شود کهمی

 شودز بر مواردی که باید گزارش حسابداری و نی

عبارت دیگر، نظام اطالعاتی (. به 4ثیرگذار است )تأ

مبارزه با  ی در قرن جدید با مسائلی از قبیلحسابدار

گویی، حفاظت از محیط فساد، تشویق شفافیت و پاسخ

( که 5) اقتصادی و غیره سروکار دارد زیست، توسعه

 گذاریپذیری نظام اطالعاتی، استانداردانعطاف

آموزش،  های حسابداری، توجه به مقولهروش

مشارکت کاربران این نظام اطالعاتی و برخورداری از 

آن دانش تخصصی حسابداری و حسابرسی بر 

و باعث رشد و اعتالی جایگاه واقعی ثیرگذار است تأ

بنابراین، باید بررسی  (.6)شود این حرفه در جامعه می

 اقتصادی، رونق و رکود زمان در سابداریح شود که

 محیط سرمایه، بازار نیافتگییافتگی یا توسعهتوسعه

 و آموزشی محیط و حسابرسی حرفه کیفیت مالیاتی،

کند؟ می عمل چگونه حرفه این بر حاکم عوامل سایر

به بررسی ارتباط بین  پژوهشدر این  برای این منظور

حسابرسی، اجتناب مالیاتی و  کیفیت اصلیسه متغیر 

   شود. حسابداری پرداخته می توسعه اقتصادی با توسعه

 هایفعالیت کیفیت و حسابرسان تخصص و دانش

های مالی برای صورتها، آن به وسیله شده انجام

نتایج  ،زیرا .کندگزارش شده ارزش مضاعف ایجاد می

 بودن و  ، مربوطانحسابرسهای بررسی

. دکنهای مالی را گزارش میصورتودن قابل اتکاب

ت اطالعات ارائه تر، صحبا کیفیت حسابرسی چنین،هم

گذاران اجازه بخشد و به سرمایهشده را بهبود می

تری از ارزش شرکت به دست دهد تا برآورد دقیقمی

حسابرسی از یک . به عبارت دیگر، کیفیت (7) آورند
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به  انجام شدههای مبتنی بر کیفی بودن حسابرسی ،عدبُ

تواند منجر به که می استحسابرسی  مؤسسات وسیله

 (. 8) های مالی شودصورتافشای افزایش کیفیت 

 ترینمهم از یکی ،های مالیصورت افشای کیفیت

. است شده گزارش اطالعات ارزیابی برای معیارها

 هایگزارش تفسیر و مطالعه سهولت به افشاء کیفیت

 و بودن موقع به اطالعات، حجم وقتی. دارد اشاره مالی

 ایجاد دهندگیآگاهی توان شده ءافشا اطالعات دقت

 باور به بهادار اوراق ارزش باره در گذارانسرمایه و کند

 دارد. باالیی کیفیت شده افشاء اطالعات برسند، درستی

 از مدیران هایی،شرکت چنین در رودمی انتظار

 پرهیز مالیاتی اجتناب افزایش برای مالیاتی ریزیبرنامه

افشای  کیفیت افزایش به منجر که این موضوع کنند

 بسیاری برای ،چنینهم (.9) شودمی مالی هایصورت

 دو طریق از زمانهم طور به انحسابرس ها،شرکت از

 مشاوره و مالی هایصورت حسابرسی یعنی مجزا، نقش

 تأثیرگذارها آن مالیاتی اجتناب بر دنتوانمی مالیاتی،

ها به دنبال این باشند که در اگر شرکت (.10) دنباش

ریزی وضعیت مالیاتی خود ضمن رعایت قوانین برنامه

مشاوره ، به دنبال پرداخت نکنندمالیاتی، مالیات اضافی 

در پژوهشی به این  مالیاتی خواهند بود. کوک و عمر

های نمونه سوم از شرکت که حدود دو نتیجه رسیدند

ها، حداقل بخشی از مشاوره مالیاتی و در پژوهش آن

ا از حسابرس خود دریافت سایر خدمات مربوط ر

تهیه شده  ی مالیها، کیفیت گزارشچنینهم. کنندمی

سطح افشای این اطالعات،  و حسابداران به وسیله

 نیز باشدیک کشور ثر از متغیرهای اقتصادی تواند متأمی

 )درجه که عوامل اقتصادی معتقد استبلکویی . (11)

های شیوه براقتصادی(،  نظامتوسعه اقتصادی و ماهیت 

ثیرگذار تأکشورهای در حال توسعه گزارشگری مالی 

 تأثیر، مدیران باید به خوبی از در نتیجه .(2) است

 تأثیرتواند بر گزارشگری مالی متغیرهایی که می

ماتی ، اقدادرست بگذارد آگاه باشند تا با نگرشی

یابی علمی در راستای دست آگاهانه و برخاسته از نظر

 (. از این12) به عمل آورندبه یک گزارشگری بهینه 

قش اجتماعی تر باشد نیافتههر چقدر اقتصاد توسعه رو،

گیری و انتقال اطالعات حسابداری برای اندازه

  (.13) شودتر میاهمیت اقتصادی با

 های مختلف برایشاخص از مطالعه این در

حسابرسی، اجتناب متغیرهای کیفیت گیری اندازه

الگوی  طریق مالیاتی و توسعه اقتصادی استفاده و از

به تبیین متغیر وابسته توسعه  ،معادالت ساختاری

وجه تمایز این  ،واقع . درشده استپرداخته حسابداری 

توان در می (14-17) های پیشینپژوهش را با پژوهش

و  های متنوعاستفاده از شاخص. 1دو چیز عنوان کرد: 

 و  گیری متغیرهای مستقل و وابستهدر اندازه جدید

 برایی معادالت ساختاری الگوسازبکارگیری روش . 2

های تبیین ارتباط بین متغیرهای مکنون و آزمون فرضیه

  .پژوهش

شناسی محیط ،در باال با توجه به مباحث مطرح شده

به شدت به آن  حسابداری چالشی است که این حرفه

تبیین و ارائه به دنبال  پژوهشاین  ،نیاز دارد. در واقع

ی با دارمعنیتوسعه حسابداری منسجم و  الگوییک 

این امر  است.ی در ایران توجه به متغیرهای اقتضای

ه ب ،توسعه حسابداری لهئست که به مسا مستلزم آن

عوامل محیطی و  در نظر گرفتنو با  اقتضاییصورت 
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و به تناسب دوره زمانی  محاطی حاکم بر این حرفه

 پژوهش به هدف ه شود تا بتوانپرداخت ،مشخص

 .الگوی اقتضایی( رسید طراحی)

  
 نظریمبانی 

بین جوامع و  در توسعه حسابداری مورددر 

چهار نوع نگرش  ی،غربرقی و شهای اقتصادی نظام

ها را برجسته مفاهیمی که این نگرشوجود دارد. 

های حسابداری، های جهانی نظامبندیکند، در طبقهمی

. 2. الگوی اقتصاد کالن، 1شود: الگو تقسیم می 4به 

الگوی . 4 و الگوی نظام مستقل. 3، الگوی اقتصاد خرد

 .(18) شکلحسابداری متحدال

دارای  باال الگوهایحسابداری در هر یک از 

اساس در الگوی  بر این. استکارکردهای متفاوتی 

های مورد عمل حسابداری در اقتصاد کالن رویه

کالن در  هایبه منظور ارتقاء و نیل به هدف ،هاشرکت

یابد. در الگوی اقتصاد خرد، عه میسطح ملی توس

یابد عیت از اصول اقتصاد خرد توسعه میحسابداری با تب

های مدیریتی ابداری بر جنبههای حستمام گزارشو در 

د. در رویکرد الگوی نظام مستقل، شوکید میآن تأ

شود که به عنوان خدمتی در نظر گرفته می حسابداری

کند خذ میاتجاری  مفاهیم و اصول خود را از چرخه

نه از یک رشته علمی  آن بکار گرفته شده استکه در 

حسابداری به فراخور  ،در نتیجهمانند اقتصاد. 

های مستمر در محیط تجاری و با تکیه بر پیچیدگی

یابد. توسعه می تجربه و عمل در شرایط گوناگون

حسابداری در الگوی متحدالشکل به صورت استاندارد 

به عنوان ابزاری برای کنترل دولت از آن درآمده و 

، دولت نقش به عبارت دیگر .دکناستفاده میاداری 

ریزی اقتصاد دارد و از حسابداری ی در برنامهمندقدرت

وصول مالیات  تخصیص منابع، عملکرد، ارزیابیبرای 

رابرتز و  .(18) دکنها استفاده میو کنترل قیمت

قوانین و به این نتیجه رسیدند که  پژوهشیهمکاران در 

تعداد زیادی از عوامل  تأثیرتحت  ،های حسابداریشیوه

از جمله  مواردیدر آن که  استمتفاوت  کامالً

مین أتنظام مالیاتی،  نظامهای سیاسی و اقتصادی، نظام

اهمیت  به طور خاص حسابداری ها و حرفهمالی شرکت

ی الگوسازبه  در این پژوهش بر این اساس،. (19) دارد

بر اساس عوامل محیطی از  ،ایراندر ی توسعه حسابدار

)محیط  ، اجتناب مالیاتیکیفیت حسابرسی جمله

دالیل  .شده استاخته پرد مالیاتی( و توسعه اقتصادی

توان رشد و توسعه استفاده از این متغیرها را می

 تهران حسابرسی به موازات رونق بورس اوراق بهادار

در رسی حساب مؤسسه 129)از های مورد بررسی در سال

و رقابت  (1395 در سال مؤسسه 219به  1386 سال

بیشتر و پذیرش کارهای  برایحسابرسی  مؤسسات

سهم درآمدهای مالیاتی کشور در  چنین،همتر و بزرگ

سهم درآمدهای  %23)از  کسب درآمدهای دولت

 در سال %45به حدود  1386 در سال مالیاتی دولت

های و لزوم توجه هر چه بیشتر به کیفیت صورت (1395

وصول درآمدهای مالیاتی عنوان  برای هاشرکت مالی

 80دهه ، افزایش درآمدهای نفتی در افزون براینکرد. 

 هزار 1058و  1386 در سالمیلیارد ریال  هزار 780)

 90اوایل دهه  ،چنینهمو  (1389 میلیارد ریال در سال

افزایش  باعث (1392 ریال در سالمیلیارد  هزار 1671)

رشد و  یرا برا نهیو زمشد  ناخالص ملی گیر تولیدچشم
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مجموعه این  ،در نتیجه. دکرفراهم  یرونق اقتصاد

متغیرهای  بیند تا این متغیرها، از شعوامل موجب 

 . بررسی شوده حسابداری، گذار بر توسعتأثیرمختلف 

تواند می حسابداری توسعه سوننمویز و برا به عقیده     

مهم  موارداین  .شکل مورد ارزیابی قرار گیردبه چندین 

. 2، استانداردهای حسابداری کفایت. 1 :عبارت است از

شایستگی و . 3، ایهای حرفهحضور و اهمیت سازمان

. 5 و حمایت قانونی و نظارتی. 4 ،صالحیت حسابداران

. تفاوت در (20) های مالیکیفیت افشای صورت

ناشی از عوامل  کشورها، چارچوب گزارشگری مالی

. حسابداری است اندازه و قدرت حرفه متعددی از جمله

ای حسابداری و های حرفهکه سازمان به این معنا

حسابداری و  باید فعاالنه مشغول توسعه حسابرسی ملی

نقش سازمان  رو، از این .باشندعملکرد حسابرسی 

 جامعهسسات حسابرسی عضو حسابرسی و مؤ

ن بسیار پررنگ به نظر بیحسابداران رسمی در این 

ه عنوان اولین عامل محیطی که از آن ب ،بنابراین رسد.می

، توان نام بردحسابداری می متغیر تأثیرگذار بر توسعه

دستیابی به کیفیت گزارشگری . کیفیت حسابرسی است

های صحت و درستی هر یک از حلقهمالی، منوط به 

که  ،هایکی از این حلقه زنجیره گزارشگری مالی است.

از کیفیت گزارشگری ای را در حمایت نقش عمده

 کند،در بخش عمومی و خصوصی ایفا میمالی 

بخشد اطالعات حسابرس مستقل است که اطمینان می

 درستمالی به طور منصفانه و های گزارشموجود در 

برخی از به نظر  ،از این رو (.8) ارائه شده است

های مالی تصور در صورتی که( 21-23) پژوهشگران

حسابرسی  با کیفیت باالتر یحسابرسمؤسسه  به وسیله

 یابد؛ درمیهای مالی نیز افزایش شود کیفیت صورت

های مالی که نتیجه، چرخه گزارشگری صورت

محصول نهایی خدمات حسابداری است با انجام 

های صورت ترکیفیت باخشی باطمینان حسابرسی و

در این ارتباط، از جمله مواردی . شودمیتکمیل  مالی

اندازه مؤسسه که بر کیفیت حسابرسی مؤثر است 

های انجام شده پژوهش بیشترهای یافتهاست.  یحسابرس

که  دهدنشان می یحسابرسمؤسسه در ارتباط با اندازه 

 مؤسساتای کیفیت حسابرسی به طور مقایسه

حسابرسی  مؤسساتحسابرسی بزرگ، باالتر از 

 هاتعدادی از پژوهشنتایج  ( اما21-23)است کوچک 

و کیفیت  حسابرسی مؤسسهبین اندازه که  نشان داد

       (.24) داری وجود نداردرابطه معنیگزارشگری مالی 

مؤسسات طور که پیش از این عنوان شد همان

 هایصورت حسابرسیافزون بر خدمات حسابرسی 

. ها دارندبرای بیشتر شرکت مالیاتی مشاوره نقش ،مالی

توانند بر می ،کاهش اجتناب مالیاتیحسابرسان با 

 مالیات (.10) ثیرگذار باشندمالی تأهای کیفیت صورت

قش اساسی ست که نا زیربنایی و پویا راهبردی، یمبحث

هر کشوری  های توسعه ملیو محوری در تحقق برنامه

در حال حاضر لزوم  و کندایفا می ایرانمانند کشور 

شود و آن در کشور بیش از پیش احساس میتحقق 

های سنگینی را به کشور تواند هزینهاجتناب از آن می

به  اجتناب و فرار مالیاتی، هر دو منجر .وارد آورد

از لحاظ  اما دشوها میاهش درآمد مالیاتی دولتک

(. تمایز 25)است مجزا  مفهومی، دو پدیده کامالً

ناشی  در اساسفهومی اجتناب مالیاتی و فرار مالیاتی م

از مشروعیت یا وجاهت قانونی یکی در مقابل 
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فرار دیگری است.  نداشتنیا وجاهت نداشتنمشروعیت

اجتناب  عنای شکستن حریم قانونی است امامالیاتی به م

و ناظر بر  شودانجام میمالیاتی در چارچوب قانونی 

زدن قانون یا د از طریق دور کاهش تعهدات مالیاتی فر

ت قانونی است و لذا از منظر یفاستفاده کامل از ظر

 بر اساس تعریف(. 26) شناسی قابل تعقیب نیستجرم

از  ،مرد نوع مشروع اجتناب از مالیاتاسل دیگر از

ول پذیرفته شده تفاوت بین قوانین مالیاتی و اص

معتقد است  ویلسون. (27) شودحسابداری ناشی می

تواند مخاطره است که میپر یفعالیت اجتناب مالیاتی

های مهمی نظیر پرداخت دستمزد به متخصصان هزینه

سازی مالیاتی، زمان تخصیص داده شده به شفاف

حسابرسی مالیاتی و جرائم پرداختی به متصدیان مالیاتی 

، از این رو. (28) مدیران تحمیل کندرا به شرکت و 

های ریزیدهند برنامهمدیران خطرگریز ترجیح می

نتیجه،  (. در10) ریزی کنندخطرتری را طرحیاتی کممال

احتمال زیاد با ترکیب تخصص کلی حسابرس و به 

مناسبی برای زمینه با یکدیگر  ویتخصص مالیاتی 

های گسترش راهبردهای مالیاتی برای شرکت

که شود فراهم میهایی نسبت به شرکت کارصاحب

، سرانجامو  ندارندکارشناسان متخصص در این زمینه 

ها های مالی شفاف برای این قبیل شرکتگزارشارائه 

  .(29) داردبه دنبال را 

موضوع اجتناب مالیاتی را  قراردادها، نظریهبا قبول 

حالت اول به فرض  .بررسی کردتوان میدر دو حالت 

شود که بر این اساس تضاد نمایندگی مربوط می نبود

ثروت سازی بیشینه برایابزاری  اجتناب مالیاتی

. استشفاف اطالعاتی  سهامداران و ایجاد یک محیط

حالت دوم نیز به فرض وجود تضاد نمایندگی مربوط 

به  آن اجتناب مالیاتی منجر شود که بر اساسمی

مدیریت و  به وسیلهاطالعات ارائه شده  نبودنشفاف

بدیهی  (.30) شودمیفضای اطالعاتی در ابهام ایجاد 

اجتناب مالیاتی در  مربوط به است اگر مزایای مالیاتی

پرداخت هایی را باید برای آن هزینه گرفته شودنظر 

ها هزینه ابهام این هزینه به که در ادبیات حسابداری کرد

 مالیاتی اجتناب د.شومی گفته اطالعات یتقارننامیا 

 قرار تأثیر تحت را شرکتی اطالعاتی محیط تواندمی

 شود اطالعاتی تقارننام به منجر ترتیب به این و داده

های به عبارت دیگر، اجتناب مالیاتی، پیچیدگی. (31)

و مدیران با  های مالی را افزایش دادهفعالیتمعامالتی و 

انجام این کار، مقامات مالیاتی را برای کشف 

 باعث ایجاد ابهام سرانجام،ها گمراه کرده و پیچیدگی

نتایج پژوهش  د.نشوها میدر محیط اطالعاتی شرکت

 اجتناب هایفعالیت که نشان داد همکارانپورحیدری و 

 و حقایق کردن پنهان مستلزم مالیات پرداخت از

 شرکت اطالعاتی محیط بر که است پیچیده معامالت

 شفافیت کاهش باعث و گذاردمی منفی تأثیر

، به افزون براین .(32) شودمی شرکت مالی گزارشگری

های اجتناب مالیاتی پیچیده است که برنامه علت این

تر و اگر رویدادها و مبادالت شرکت به صورت دقیق

به اطالع سهامداران برسد دغدغه آنان از  ترموقعبه

های اجتناب مالیاتی مرتبط با فعالیت های پنهانهزینه

نتیجه  در یابد وکاهش میاعم از مستقیم و غیرمستقیم 

به  .(33)یابد میافزایش الی های مشفافیت صورت

در صورت وجود  انتظار بر این است کههمین دلیل 

تضاد نمایندگی، اجتناب مالیاتی بر میزان شفافیت و 
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درجه ابهام محیط اطالعاتی شرکت اثر گذاشته و 

و در  باشدتری را به دنبال داشته کیفیت افشای کم

کیفیت اجتناب مالیاتی  ،تضاد نمایندگی نبودصورت 

 (. 30) دهدافزایش  را های مالیافشای صورت

 به وسیله شده تهیه مالی هایگزارش کیفیت

 متأثر تواندمی اطالعات، این افشای سطح و حسابداران

یافتگی توسعه و درجه کشور یک اقتصادی متغیرهای از

توان به صورت اقتصادی را می توسعه .باشد نیزآن 

توانایی کشور برای افزایش درآمد سرانه یا تولید سرانه 

عوامل اقتصادی که بر توسعه  .(34) تعریف کرد

گذارد شامل می تأثیرچارچوب گزارشگری مالی 

گذاری سرمایه)میزان  سازی، بازبودن اقتصادخصوصی

المللی توسعه اقتصادی و تجارت بین مرحله خارجی(،

گذاری . در یک اقتصاد باز، محیط سرمایه(20) است

به این  جی جذاب باشد.گذاران خارباید برای سرمایه

چارچوب گزارشگری مالی خوبی باید وجود  معنا که

های بودن صورتمقایسهکیفیت و قابل اداشته باشد ت

بسیاری از  ،بر این اساس مالی را تضمین کند.

کشورهای در حال توسعه چارچوب گزارشگری مالی 

گذاری خارجی تغییر خود را با امید به افزایش سرمایه

نشان ( 20و  14، 13) هانتایج پژوهش (.20اند )داده

وسعه مل تترین عاد که عوامل اقتصادی، مهمدهمی

دبیات ا. بر اساس استحسابداری و گزارشگری مالی 

بیشتر به سطوح  اقتصادی توسعه، هموجود در این زمین

هر چه  های گزارشگری وابسته است.و رویه ءباالی افشا

 شود، نقش اجتماعی حسابداریتر مییافتهاقتصاد توسعه

 گیری و انتقال اطالعات اقتصادی بابرای اندازه

تر توسعه کم . در کشورهای(14) شودتر میاهمیت

نتیجه،  و دربوده های اقتصادی بسیار کم فعالیت، یافته

به عقیده  (.13نیافته است ) توسعهنیز حسابداری  حرفه

یاتی و بزرگ بودن بخش عمومی در قوانین مال نیمیقآ

حسابرسی و  به توسعه، وابسته کشوراقتصاد یک 

آموزش این حرفه است. این موضوع تقاضا برای 

حسابرسی را به شدت افزایش داده و نیاز آنان را به 

آموزش در زمینه مالیاتی و استانداردهای حسابداری 

درجه عوامل اقتصادی از قبیل  .(35) کندفراهم می

گذار تأثیراقتصادی، عوامل  نظامیافتگی و ماهیت توسعه

گزارشگری مالی در کشورهای در حال توسعه  در شیوه

ها، ، بنگاهیابد. هنگامی که اقتصاد بیشتر توسعه میاست

توسعه نتیجه، نیاز به  در .دارند یبیشتر نیاز به سرمایه

انتظار  بنابراین،یابد. گزارشگری مالی افزایش می

اقتصادی،  که در مراحل مختلف توسعه رودمی

 های حسابداری متفاوت داشته باشندکشورها شیوه

(36). 

 ،باال مطرح شده دربا توجه به مبانی نظری و موارد 

در  1به شرح شکل شماره  پژوهشمفهومی  الگوی

 است.صفحه بعد 

 

 پیشینه پژوهش
به در پژوهشی ی و فرزادمهاجر یخانحسن یموس

 )معیار کیفیت بررسی رابطه بین شهرت حسابرس

های کیفیت گزارشگری مالی شرکتبا  حسابرسی(

)به عنوان  اوراق بهادار تهرانپذیرفته شده در بورس 

 پژوهش آنانپرداختند. نتایج معیار توسعه حسابداری( 
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 : الگوی مفهومی پژوهش1شكل 
 

حاکی از آن بود که بین رتبه حسابرس با کیفیت 

به ی وجود دارد و این دارمعنیگزارشگری مالی رابطه 

 مؤسسات هایی که به وسیلهاست که شرکت معنا آن

شوند از حسابرسی می ،حسابرسی دارای رتبه برتر

 .(23) کیفیت گزارشگری بهتری برخوردار هستند

 کیفیت تأثیر بررسی بهدر پژوهشی  همکاران و صالحی

 افشای کیفیت بر شرکتی حاکمیت و حسابرسی

( حسابداری توسعه معیار) مالی هایصورت

 تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت

 مثبترابطه  که داد نشان آنان پژوهش نتایج. پرداختند

 کیفیت و مستقل حسابرسی کیفیت بین داریمعنی و

 بین اما ندارد وجود مالی هایصورت اطالعات افشای

 مالی هایصورت افشای کیفیت و شرکتی حاکمیت

 ابراهیمی و همکاران(. 37) دارد وجود دارمعنی رابطه

به واکاوی کیفیت گزارشگری مالی و  در پژوهشی

اجتناب مالیاتی در پرتو مالکیت دولتی و ارتباطات 

حاکی از آن بود پژوهش آنان سیاسی پرداختند. نتایج 

و که مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی اثر منفی 

د. ها دارکیفیت گزارشگری مالی شرکتی بر دارمعنی

ر اجتناب ی بدارمعنیمالکیت دولتی اثر  ،چنینهم

اثر مثبت و  اما ارتباطات سیاسیها ندارد مالیاتی شرکت

فخاری و . (38) ارددبر اجتناب مالیاتی  یدارمعنی

 رابطه متقابل بین به بررسی در پژوهشی خورنهیطهماسب

 شده پذیرفته هایشرکت ءافشا کیفیت و مالیاتی اجتناب

های تهران پرداختند. یافته بهادار اوراق بورس در

 و منفی تأثیر مالیاتی اجتناب که داد نشانپژوهش آنان 

 کیفیت ،چنینهم و گذاشته ءافشا کیفیت بر یدارمعنی

 افزایش را اطالعات یتقارننام اطالعات، پایین افشای

 به منجر اطالعات یتقارننام ،ترتیب ه اینب و داده

در دالوری و رحمانی  .(31) شودمی سود مدیریت

)معیار توسعه ء به بررسی رابطه بین کیفیت افشاپژوهشی 

به  ثر مالیاتیؤو کیفیت حسابرسی با نرخ م حسابداری(

پرداختند.  اجتناب مالیاتی معکوس عنوان معیار

حاکی از آن بود که کیفیت  پژوهش آنانهای یافته

با ی دارمعنیمنفی و ، رابطه ءاحسابرسی و کیفیت افش

در . خواجوی و کیامهر (39)دارد  ثر مالیاتینرخ مؤ

ی اجتناب مالیاتی با استفاده از الگوسازبه پژوهشی 

های پذیرفته شده در اطالعات حسابداری شرکت

بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش آنان 

گذاری مستقیم بر تأثیرنشان داد که کیفیت حسابرسی با 

 توسعه اقتصادی

 کیفیت حسابرسی

 اجتناب مالیاتی

 توسعه حسابداری
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گذار تأثیرکیفیت گزارشگری مالی بر اجتناب مالیاتی 

. (40) شوداست و باعث کاهش اجتناب مالیاتی می

 ءبررسی رابطه بین کیفیت افشا پژوهشی بهدر واحدی 

های پذیرفته های مالی و اجتناب مالیاتی شرکتصورت

اخت. نتایج دشده در بورس اوراق بهادار تهران پر

 نشان داد که هر چقدر کیفیت افشاء ویپژوهش 

تر( رود، )پایین ها باالترهای مالی در شرکتصورت

ثر مالیات نقدی پرداختی و تفاوت سود میزان نرخ مؤ

 ()افزایش حسابداری و سود مشمول مالیات نیز کاهش

 تأثیربه بررسی  در پژوهشی وندشاهی. (9) خواهد یافت

نتایج  پرداخت.کیفیت حسابرسی بر اجتناب مالیاتی 

های کیفی حسابرسی ویژگینشان داد که  ویپژوهش 

ی دارد و دانش دارمعنیبا اجتناب مالیاتی رابطه مثبت و 

و تخصص حسابرسان در یک صنعت خاص باعث 

. (41) شودمالیاتی میهای اجتناب افزایش فعالیت

 تأثیر به بررسیدر پژوهشی  همکارانو  پورحیدری

 مالی گزارشگری شفافیت بر مالیات پرداخت از اجتناب

تهران  بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت

 هایفعالیت که داد نشان پژوهش آنان پرداختند. نتایج

 شرکت مالی گزارشگری شفافیت مالیاتی، ریزیبرنامه

ها رابطه معکوس وجود دهد و بین آنمی کاهش را

 تأثیربه بررسی  در پژوهشی محمدیلی و قره. (32) دارد

 بر شرکتی هایویژگی و اقتصادی کالن متغیرهای

 در شده پذیرفته هایشرکت مالی گزارشگری کیفیت

 در کالن تهران پرداختند. متغیرهای بهادار اوراق بورس

 هزینه مالی نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ شامل پژوهش این

 نشان پژوهش آنان نتایجبود.  داخلی ناخالص تولید و

 گزارشگری کیفیت بر اقتصادی کالن متغیرهای داد که

 کالن متغیرهای بین از و ندارد یتأثیر شرکت مالی

 تولید بین متوسطی و غیرمستقیم اقتصادی، همبستگی

دارد  وجود مالی گزارشگری کیفیت و داخلی ناخالص

به در پژوهشی کردلر ابراهیمیپور و . مقدس(12)

توسعه حسابداری مدیریت در  الگویتدوین و تبیین 

نشان داد که عوامل  پژوهش آنان ایران پرداختند. نتایج

حقوقی، عوامل -چون عوامل قانونیمحیطی کالن هم

گویی و عوامل اقتصادی بر ، سطح پاسخآوریفن

و عامل  قویمثبت و  تأثیرتوسعه حسابداری مدیریت 

در ضایی ر. (15) داردی ضعیفمثبت و  تأثیرفرهنگی 

سابداری ح ه تبیین الگویی برای توسعه حرفهب پژوهشی

متغیرهای رشد اقتصادی، رشد  وی. در ایران پرداخت

 .کردسازی را بررسی یبازار سرمایه و توسعه خصوص

رشد که  بودحاکی از آن رضایی  پژوهشنتایج 

 تأثیری توسعه حرفه و آموزش حسابداری اقتصادی بر

در  محمدیاعتمادی و توکلی. (16) دارددار معنی

ثر بر توسعه ؤبه بررسی عوامل محیطی م پژوهشی

در ایران  1352-1382بازه زمانی حسابداری در 

 بررسی در پژوهش آنانپرداختند. متغیرهای مورد 

توسعه اقتصادی، توسعه  سازی،شامل توسعه خصوصی

پژوهش بازار سرمایه و توسعه سیاسی بود. نتایج 

قوی  ایرابطه نشان داد که محمدیاعتمادی و توکلی

سعه حسابداری در ایران وجود بین عوامل محیطی و تو

مورد مطالعه، متنوع و  و این رابطه در طول دوره دارد

 .(14) متفاوت بوده است

در پژوهشی به بررسی رابطه بین  ونتر و همکاران

نتایج حسابداری پرداختند.  توسعه اقتصادی و حرفه

قوی بین حرفه  ایپژوهش آنان نشان داد که رابطه
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چنین، حسابداری و توسعه اقتصادی وجود دارد. هم

ای و تخصصی های حرفهایجاد ظرفیت برای سازمان

حسابداری به اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه 

در کی و همکاران بوال. (42) کندکمک شایانی می

های حسابداری در ها و رویهبه توسعه روشپژوهشی 

 آنانامارات پرداختند.  کشورهای مصر، اردن، لیبی و

در ثیر نهادهای اقتصادی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی را تأ

. کردندبررسی های حسابداری ها و رویهتوسعه روش

حسابداری مورد استفاده در مطالعه  های توسعهشاخص

. تعداد 1) شاخص 9شامل بوالکی و همکاران 

 ،. رشد بازار سهام2 ،های پذیرفته شده در بورسشرکت

. 5 ،در کشورسرمایه . سرانه بازار 4 ،بازار سرمایه. رشد 3

. سرانه حسابداران 6 ،سرمایه بازار به تولید ناخالص ملی

های به کل شرکت. تعداد حسابداران 7 ،در کل کشور

و  سسات بانکیمالی از طریق مؤ . میزان تأمین8 ،بورسی

پژوهش . نتایج بود (های پیشرفتنوآوری در شاخص .9

ای، های حرفههای سازماننشان داد که فعالیت آنان

و  یقوانین حسابداری، نمایندگان دولت، فرهنگ عرب

های ها و رویهوب روشهای اجتماعی بر چارچارزش

چنین، سه کشور مصر، است. هم حسابداری تأثیرگذار

شرکای تجاری  محدوده اردن و امارات در سطحی از

ن، آلمان و ایتالیا قرار مانند آمریکا، انگلستا ،اصلی خود

مین های تأهای تجاری، روشوانند محیطتدارند که می

های حسابداری خود را به آنان مالی و سطحی از رویه

به بررسی در پژوهشی  کلیبی. اسالما و (43) دکننعرضه 

حسابداری در محیط در حال تغییر کشور تونس  توسعه

د که استانداردهای نشان دا پژوهش آنانپرداختند. نتایج 

به عنوان بخشی از اقتصاد  المللی گزارشگری مالیبین

کالن، با بهبود رقابت اقتصادی، تقویت نقش بازارهای 

 بخشیدن به نقش کشور تونس در جامعهمالی، تقویت 

گذاری خارجی منجر به رمایهسالمللی و تقویت بین

ه حرفه و آموزش حسابداری در این کشور شد توسعه

 ی متعددیهامحدودیت اسالما و کلیبی ،چنین. هماست

 سازی فرآیند حسابداری در کشورکه مانع هماهنگ

فرهنگ  ده است را شناسایی کردند که شاملش تونس

 ری فرانسوی، نبود استقالل در بدنهحسابدا

حسابداری و  بیناستانداردگذاری این کشور، ارتباط 

مالیات، سازوکارهای ضعیف حاکمیت شرکتی و نبود 

در مین یآق. (44) شفافیت بود برای تشویقمحیط سیاسی 

توسعه استانداردهای حسابداری کشورهای پژوهشی 

عربستان و  امارات، ترکیه، )از جمله ایران، خاورمیانه

 .را بررسی کرد با ایاالت متحد آمریکادر مقایسه قبرس( 

توسعه استانداردهای  متغیرهای مورد بررسی وی برای

های مالیاتی هر کشور، منبع اصلی نظامحسابداری شامل 

های یافته .عمده فرهنگی مانند دین بود تأثیر أمین مالی وت

مانند  هاییبر شباهت افزوننشان داد که  مینیآقپژوهش 

های حسابداری توسعه استاندارد برکه  توسعه اقتصادی،

هایی نیز به ویژه ، تفاوتاست گذارتأثیر در هر کشوری

لمللی اات، استفاده از استانداردهای بیندر زمینه مالی

. (35) وجود داردگزارشگری مالی، دین و جمعیت 

سوابق حسابرسان به  تأثیربه بررسی  وهشیدر پژ دوالن

عنوان معیار کیفیت حسابرسی بر سطح کیفیت افشای 

های مالی پرداخت و به این نتیجه رسید که تجربه صورت

زایش کیفیت حسابرسی و بررسی حسابرسان باعث اف

، این موضوع بنابراین شود.ها میآن به وسیلهتر دقیق

های مالی به تواند بر کیفیت افشای اطالعات صورتمی
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مویز و . (45) بگذارد تأثیرعنوان معیار توسعه حسابداری 

محیطی و تنوع  عوامل تأثیر در پژوهشیسون نبرا

بررسی حسابداری را در کشورهای در حال توسعه 

و به این نتیجه رسیدند که محیط اقتصادی، محیط  کردند

سیاسی، محیط قانونی و مالیاتی، محیط تجاری، محیط 

فرهنگی، محیط آموزشی و  ای حسابداری، محیطحرفه

گذار بر تأثیرترین عوامل محیطی المللی مهممحیط بین

در  بی و همکارانالنب. حس(20است )توسعه حسابداری 

حسابداری  عوامل محیطی بر توسعه تأثیر ،پژوهشی

بررسی  1961-1997در بازه زمانی مصر را  کشور

نشان داد که بین سطح  پژوهش آنانهای یافته .کردند

اقتصادی و محیط سیاسی با توسعه حسابداری در مصر، 

رابطه قوی وجود دارد و این رابطه با گذر زمان متفاوت 

مختلف دموکراسی و اصالحات کننده مراحل و منعکس

به در پژوهشی  . کراسول و همکاران(17) اقتصادی است

کیفیت حسابرسی بر کیفیت افشای  تأثیربررسی 

نشان داد  پژوهش آنانهای مالی پرداختند. نتایج صورت

کیفیت  حسابرسی مؤسسهکه کیفیت خوب یک 

در نتیجه، بین کیفیت  کند.افشاگری را تضمین نمی

حسابرسی و کیفیت افشای اطالعات  مؤسسات

  .(46) ای وجود نداردهای مالی رابطهصورت

 
 های پژوهشفرضیه

بر اساس مبانی نظری مطرح شده و پیشینه پژوهش 

 ،مفهومی الگویروابط بیان شده در توجه به  و با

 تدوین شد:زیر به شرح پژوهش های فرضیه

 تأثیرتوسعه حسابداری  براقتصادی  : توسعه1فرضیه 

 دارد.قیم تمس

 تأثیرتوسعه حسابداری  برکیفیت حسابرسی  :2فرضیه 

 دارد. مستقیم

بر  اجتناب مالیاتی از طریق کیفیت حسابرسی :3فرضیه 

  .دارد تأثیر توسعه حسابداری

 تأثیرتوسعه حسابداری  بر اجتناب مالیاتی: 4فرضیه 

 دارد.منفی 

 

 روش پژوهش

 
 و از آن است یکاربرد ،حاضر از لحاظ هدف پژوهش

پردازد در قلمرو می وضع موجود یجا که به بررس

که لیل این های توصیفی قرار دارد. به دپژوهش

و  استنگر به صورت گذشته پژوهشهای این داده

 پژوهش نیز کنترلی نداشته استپژوهشگر بر متغیرهای 

به رویدادی تجربی و پسشبه پژوهشی ،طرح عداز بُ

 هایشرکت حاضر پژوهش آماریجامعه د.آیشمار می

 برای. است تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

 به اقدام غربالگری از استفاده با پژوهش نمونه نیتعی

از این رو،  .شد بررسی مورد هاینمونه سازیهمگن

 نمونه عنوان به ،هایی که شرایط زیر را داشتندشرکت

 :شد حذف هاشرکت سایر و انتخابپژوهش 

 در 1386-1395 زمانی بازه در که هاییشرکت. 1

 .اندبوده فعال تهران بهادار اوراق بورس

 بیمه، بانک، مالی، بخش عضو که هاییشرکت. 2

 .اندنبوده هلدینگ و گریواسطه گذاری،سرمایه

 .بود اسفند 29 هاآن مالی سال پایان که هاییشرکت. 3

 از 1386-1395 زمانی بازه در که هاییشرکت. 4

 اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت فهرست
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 .اندنشده حذف تهران بهادار

 تغییر 1386-1395 زمانی بازه در که هاییشرکت. 5

 .اندنداده مالی سال

 پژوهش نیاز مورد مالی اطالعات که هاییشرکت. 6

 .بود دسترس در هاآن برای

در بازه  شرکت 183 تعداد باال شرایط اساس بر

 هایداده کلیه سپس،. شد شناسایی 1386-1395 زمانی

 تهران، بهادار اوراق بورس کدال سامانه از نیاز مورد

 اسالمی جمهوری مرکزی بانک ایران، آمار مرکز

 علوم، وزارت ایران، رسمی حسابداران جامعه ایران،

 مربوط هایتارنما و منابع سایر و فناوری و تحقیقات

 با ابتدا هاداده حاضر پژوهش در .شد آوریجمع

 SPSS و 2013 نسخه اکسل افزارهاینرم از استفاده

 افزارنرم از استفاده با سپس و فرآوری 20 نسخه

 3 نسخه Smart PLS ساختاری معادالت الگوسازی

 انجام مراحل. شده است نهایی تحلیل و تجزیه

 که است ترتیب این به ساختاری معادالت الگوسازی

 گیری،اندازه هایالگو برازش شامل) الگو برازش ابتدا

 الگوی برازش چنین،هم و ساختاری الگوی برازش

 هایفرضیه ،سپس و شده بررسی (پژوهش کلی

 .شودمی آزمون پژوهش

 

 پژوهشهای متغیر
 (توسعه حسابداری) متغیر وابسته

به دو شکل  ه حسابداریتوسع ،در ادبیات حسابداری

های دسته مربوط به رویهیک  .شده استگیری اندازهکلی 

 هایپژوهشکه  استعمل و کیفیت افشای حسابداری 

، (47) آدهیکاری و تندکار(، 1) بلکویی و ماسکی

دالوری و ( و 23مهاجری )فرزادخانی و حسنموسی

د و دسته دیگر به گروه قرار دار این در (39) رحمانی

شود مربوط می آموزشی نظامو  حسابداری توسعه حرفه

(، 20) و برانسون زیمو(، 2) بلکویی هایپژوهشکه 

توان ( را می16) ( و رضایی14) محمدیاعتمادی و توکلی

از  در این پژوهش ،رو در این گروه قرار داد. از این

اطالعات حسابداری  های امتیاز کیفیت افشایشاخص

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکت

سازمان  به وسیلهکه به صورت ساالنه استفاده شده است 

این شاخص با محاسبه  .شودارائه می و اوراق بهادار بورس

 .آیدبه دست میها میانگین نمره ساالنه این شرکت

 تقسیم) یتعداد مؤسسات حسابرسمتغیرهای از  ،چنینهم

جامعه حسابداران رسمی  عضوحسابرسی  مؤسساتتعداد 

تعداد  و  (های بورسی و فرابورسیایران به کل شرکت

تعداد  تقسیمی )آموختگان حسابداردانش

ه عالی بآموزش حسابداری در مقاطع  آموختگاندانش

ریزی سسه پژوهش و برنامهکه از مؤ آموختگاندانشکل 

استخراج  تحقیقات و فناوری ،آموزش عالی وزارت علوم

    استفاده شد. (شده است

 

 متغیرهای مستقل
 اقتصادی توسعه

 یک توانایی صورت به توانمی را اقتصادی توسعه

 سرانه تولید یا و سرانه درآمد افزایش برای کشور

 دو از پژوهش این در ،بر این اساس(. 34) کرد تعریف

 گذاریسرمایه میزان و سرانه ناخالص تولید شاخص

که از بانک مرکزی  داخلی ناخالص تولید به خارجی

 از برگرفته د وشجمهوری اسالمی ایران استخراج 
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 رضایی ،(14) محمدیتوکلی و اعتمادی هایپژوهش

 عنوان به است (20)و برانسون  زیمو ،چنینهم و( 16)

 توسعه بر گذارتأثیر اقتصادی توسعه هایشاخص

 .است شده استفاده حسابداری

 

 کیفیت حسابرسی

 فیت حسابرسی به وسیلهیک تعریف متداول از کی

کیفیت حسابرسی را  وی. (48) ارائه شده است آنجلودی

ارزیابی و استنباط بازار از احتمال توانایی حسابرس در 

های مالی و یا های با اهمیت در صورتکشف تحریف

 های باتحریف و گزارش کارصاحبحسابداری  نظام

با توجه به تعریف  تعریف کرده است. اهمیت کشف شده

کیفیت حسابرسی همان کیفیت حسابرس است  ،مذکور

سسه حسابرسی مؤهای که مبتنی بر کیفی بودن حسابرسی

بر همین در پژوهش حاضر،  ،بر این اساس(. 8)است 

کید شده است و از دو شاخص ویژگی کیفی حسابرسی تأ

جامعه  به وسیلهکه  ،حسابرسی مؤسساتبندی کیفیت رتبه

و  دشومی نه صورت ساالنه اعالب حسابداران رسمی ایران

رسی استفاده شده است. طبق حساب مؤسساتاندازه 

عضو جامعه  حسابرسی مؤسسات بندیعمل رتبهدستور

 در چهار بررسیبعد از  مؤسسات، رانیا یحسابداران رسم

با امتیاز کیفی باالتر در  مؤسساتگیرند و سطح قرار می

تر در سطوح پایین تربا امتیاز پایین مؤسساتسطح یک و 

در این پژوهش از میانگین ساالنه  ،از این رو گیرند.قرار می

جامعه  به وسیله شده نسطوح اعالعددهای  همه

 برای هر مؤسسه حسابرسی حسابداران رسمی ایران

دست آمده به عدد ه استفاده شده است و چنانچه میانگین ب

 مؤسسهکیفیت باالتر تر باشد بیانگر یک نزدیک

دست آمده به عدد چهار ه و اگر میانگین ب استحسابرسی 

. است مؤسسه زدیک باشد بیانگر کیفیت پایین اینن

شاخص مورد استفاده دیگر برای این متغیر در این 

های شرکتاست که  حسابرسی اتمؤسساندازه  ،پژوهش

مطابق . اندکرده حسابرسیآماری پژوهش حاضر را جامعه

 همکاران اگر مؤسسه و غوئیآوکیلیان با پژوهش

عضو های مورد مطالعه پژوهش حاضر حسابرسی شرکت

 حسابرسی، سازمان)چهار مؤسسه حسابرسی بزرگ 

باشد  (دایارهیافت و مشهودایران پردازآزمون مفیدراهبر،

عدد یک و در غیر ، را دارندکه بیشترین شریک کاری 

چه میانگین  و چنان گیردصفر به آن تعلق میاین صورت 

عدد ساالنه به عدد یک نزدیک باشد بیانگر کیفیت باالی 

بیانگر  به صفر نزدیک باشداگر حسابرسی است و  مؤسسه

بندی . شاخص رتبه(49) است مؤسسهکیفیت پایین این 

ز افته ربرگ پژوهشحسابرسی در این  مؤسساتکیفیت 

( و 23)ی و فرزادمهاجر یخانحسنیموسپژوهش 

 مؤسساتاندازه  شاخص و( 39) دالوری و رحمانی

و آغوئی وکیلیان هایپژوهشحسابرسی برگرفته از 

 .است (50) پور و همکارانعلیو  (49) همکاران

 

      اجتناب مالیاتی
مالیاتی با  اجتناب ،نتزمهانلون و هیطبق تعریف 

اطالق  هاییفعالیتبه  ،تضاد نمایندگی نبودفرض 

که مدیران در چارچوب قوانین و مقررات،  شودمی

معتقدند  ، آنانواقع دهند. درمالیات خود را کاهش می

جویی مالیاتی ها موجب صرفهکه این نوع کاهش

 سرانجامو  شدهد و باعث افزایش ارزش شرکت شومی

مذکور با توجه به تعریف  .(51) به نفع سهامداران است
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در پژوهش حاضر از دو  و ادبیات موجود در این زمینه،

ثر مالیات ات تعهدی و نرخ مؤثر مالیشاخص نرخ مؤ

مالیاتی  اجتناب متغیر گیریاندازه براینقدی 

در بورس اوراق بهادار تهران شده های پذیرفته شرکت

های معکوس که به عنوان شاخص استفاده شده است

این معنا  شود. بهمالیاتی در نظر گرفته می تنابمتغیر اج

کاهش  ، اجتناب مالیاتی کاهش و باکه با افزایش آن

 هاشاخص . اینیابداجتناب مالیاتی افزایش می آن

(، 39) دالوری و رحمانی هایپژوهشگرفته ار بر

  .است (51هیتزمن ) و هانلون( و 40) خواجوی و کیامهر

های متغیرهای پژوهش و شاخصخالصه 

 شده ارائه 1جدول شماره به آن در  مربوط یریگاندازه

 .است

 هایافته

 
 آمار توصیفی 

 آمار توصیفی مربوط به متغیرهای آشکار پژوهش

گیری( به شرح جدول شماره اندازه الگوی)متغیرهای 

 .است 2

 ،2با توجه به نتایج ارائه شده در جدول شماره 

پراکندگی )انحراف معیار(، مربوط به شاخص  ترینکم

و بیشترین  002/0گذاری خارجی به میزان سرمایه

پراکندگی مربوط به شاخص کیفیت افشای اطالعات 

چنین، باالترین است. هم 96/5حسابداری به میزان 

 ترینکیفیت افشای اطالعات و پایینمیانگین متعلق به 

 ،صاص دارد کهگذاری خارجی اختمیانگین به سرمایه

 
 : متغیرهای پژوهش1جدول 

 گیرینحوه اندازه متغیر آشكار متغیر پنهان و نوع آن

 توسعه حسابداری
 زا()درون متغیر وابسته

 کیفیت افشای اطالعات حسابداری
های بندی امتیاز کیفیت افشای اطالعات شرکترتبه

تهران بر اساس  اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس
 گزارش ساالنه

  یحسابرس تعداد مؤسسات
جامعه حسابداران  عضو یحسابرس تعداد مؤسسات تقسیم

 یو فرابورس یبورس هایبه کل شرکت رانیا یرسم

 حسابداری آموختگاندانشتعداد 
در مقاطع  یآموختگان حسابدارتعداد دانش تقسیم

 آموختگانبه کل دانش یآموزش عال
 

 اقتصادیتوسعه 
 زا()برون متغیر مستقل

 به کل جمعیت کشور تولید ناخالص ملی تولید ناخالص سرانه

 گذاری خارجی به تولید ناخالص داخلیسرمایه تقسیم گذاری خارجیتوسعه سرمایه

 کیفیت حسابرسی
 زا()برون متغیر مستقل

 حسابرسی مؤسساتبندی رتبه
جامعه  وسیلهبه حسابرسی  مؤسساتبندی کیفیت رتبه

 حسابداران رسمی ایران

 حسابرسی مؤسساتاندازه 
 حداقل حسابرسی دارای بیشترین سابقه و مؤسسات

 صفرصورت  این غیر و در 1شریک عدد  20

 اجتناب مالیاتی
 میانجیمتغیر 

 مالیات تعهدی مؤثرنرخ 
 به مالیات بر درآمد تعهدیتقسیم 

 قبل از کسر مالیاتسود 

 مالیات نقدی مؤثرنرخ 
به  )وجوه پرداختی بابت مالیات( مالیات قطعی تقسیم

 قبل از کسر مالیاتسود 
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 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش:2جدول 

های شاخص
 آمار توصیفی

نرخ 
مؤثر 

مالیات 
 نقدی

نرخ 
مؤثر 

مالیات 
 تعهدی

اندازه 
مؤسسات 
 حسابرسی

بندی رتبه
مؤسسات 
 حسابرسی

گذاری سرمایه
 خارجی

سرانه 
تولید 

ناخالص 
 ملی

تعداد 
 آموختگاندانش

 حسابداری

تعداد 
مؤسسات 

 ی حسابرس

کیفیت 
افشای 
 اطالعات

 72/59 44/0 0831/0 714/0 0045/0 74/1 28/0 13/0 66/0 کمینه
 59/75 55/0 1271/0 0154/1 0103/0 4/2 34/0 24/0 83/0 بیشینه

 99/65 478/0 1043/0 8845/0 0065/0 095/2 3/0 167/0 77/0 میانگین
 88/65 47/0 1061/0 8871/0 0066/0 03/2 31/0 1571/0 8/0 میانه

 96/5 0315/0 0112/0 1112/0 002/0 1999/0 0225/0 0352/0 0697/0 انحراف معیار

 نهمقدار کمی است. 0065/0و  99/65برابر با  ،به ترتیب

و  72/59 ،به ترتیب ،کیفیت افشای اطالعات بیشینه و

است و این مقایر حاکی از آن است که در طول  59/75

های شرکت ،حاضر پژوهشهای مورد بررسی سال

و  اندرا کسب کرده 59/75 بورسی حداکثر نمره

 آلایده تا رسیدن به نمره اوراق بهادارو رس سازمان بو

 داشته باشد.ای های گستردهریزیبرنامهباید ( 100 )نمره

در را ها نیز باید تمام تالش خود چنین، شرکتهم

عمل کیفیت افشای اطالعات جهت تحقق کامل دستور

بودن، قابلیت موقعبههای که شامل ویژگیبکار گیرند 

در بین متغیرهای  .موقع استرسانی بهو اطالعاتکا 

سسات بندی مؤامتیاز رتبهو بیشینه مستقل نیز، کمینه 

ه چهر و  است 4/2و  74/1برابر با  ،به ترتیب ،حسابرسی

مؤسسه حسابرسی این مقدار به عدد یک نزدیک باشد 

جامعه حسابداران رسمی  به وسیلهکه  ،بندیدر رتبه

  .رتبه باالتری دارد ،شودانجام میایران 

 

 گیریهای اندازهالگوبرازش 

 گیری از سه معیار پایایی،اندازههای الگودر برازش 

شود. پایایی نیز گرا و روایی واگرا استفاده میهم روایی

رونباخ و آلفای ک سنجش بارهای عاملی، از سه طریق

مقدار مالک برای  شود.پایایی ترکیبی بررسی می

با  .(52) است 4/0بودن ضرایب بارهای عاملی مناسب

مکنون در شکل  ها و متغیربین گویه توجه به ضرایب

شود که تمامی متغیرها دارای مقدار مشاهده می 3شماره 

مناسب هستند. ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی 

باشد حاکی از پایایی  7/0نیز در صورتی که باالتر از 

ی بوط برای تمام. مقادیر مر(53) است مناسب الگو

 الگوپایایی مناسب و بیانگر بوده  7/0باالتر از  ،هاسازه

بستگی هر سازه گرا به بررسی میزان همروایی هم است.

برای این . پردازد( خود میهابا متغیرهای )شاخص

میانگین ، افزار حداقل مربعات جزئینرم منظور از طریق

. مقدار مناسب برای محاسبه شد شدهاستخراج واریانس

 .(54) ستا به باال 5/0 ،شدهمیانگین واریانس استخراج

برای  شدهمیانگین واریانس استخراجمقادیر مربوط به 

 برای و است 5/0باالتر از  الگوهای مکنون تمامی متغیر

است و حکایت از  5/0توسعه حسابداری نیز نزدیک به 

. جدول داردمتغیرهای مکنون  مناسب برای همه مقادیر

بیانگر مقادیر ضریب آلفای کرونباخ، پایایی  3شماره 

 است.ا گرترکیبی و روایی هم

های الگو روایی واگرا، سومین معیار بررسی برازش

 پردازد.گیری است که به دو موضوع میاندازه
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های یک سازه مقایسه میزان همبستگی بین شاخص. 1

ها با با آن سازه در مقابل همبستگی آن شاخص

مقایسه میزان همبستگی یک سازه . 2های دیگر و سازه

هایش در مقابل همبستگی آن سازه با سایر با شاخص

بیانگر  4جدول شماره ارائه شده در  نتایج. (53ها )سازه

های مربوط به هر یک از آن است که تمامی شاخص

همبستگی بیشتری نسبت به سایر  1/0ها، حداقل سازه

را با  الگود و این امر روایی واگرای مناسب ها دارسازه

 .(53) دهداستفاده از این معیار نشان می

، مقدار 5جدول شماره یج ارائه شده در نتابا توجه به 

جذر متغیرهای پنهان که روی قطر اصلی ماتریس قرار 

ها و مقادیری که آن بیناند، از مقدار همبستگی گرفته

اند چپ قطر اصلی قرار گرفتهسمت در قسمت زیرین و 

د که در پژوهش کرتوان ادعا نتیجه، می بیشتر است. در

، تعامل بیشتری با الگوحاضر، متغیرهای مکنون در 

های دیگر و این بیانگر های خود دارند تا با سازهشاخص

 .(53) است الگوروایی واگرای مناسب 

 

 برازش الگوی ساختاری 
گیری در روش های اندازهالگوبعد از برازش 

اری پژوهش برازش جزئی الگوی ساخت مربعات حداقل

های شود. بخش الگوی ساختاری بر خالف الگومی

و تنها  شودنمی گیری، به متغیرهای آشکار مربوطاندازه

 راه با)متغیرهای مستقل و وابسته( هم متغیرهای مکنون
 

 

 گرای متغیرهای مكنون پژوهش: ضرایب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی هم3جدول 
 گرا روایی هم ضریب پایایی ترکیبی ضریب آلفای کرونباخ مكنونمتغیرهای 

 828/0 672/0 0 /715 کیفیت حسابرسی
 544/0 703/0 744/0 اجتناب مالیاتی

 515/0  788/0 894/0 توسعه اقتصادی
 486/0 916/0 745/0 توسعه حسابداری

 

 های )متغیرهای مكنون( پژوهش برای بررسی روایی واگراهای سازه: بارهای عاملی شاخص4جدول 
 توسعه حسابداری توسعه اقتصادی اجتناب مالیاتی کیفیت حسابرسی هاشاخص

 212/0 181/0 443/0 945/0 حسابرسی مؤسساتبندی رتبه
 173/0 346/0 331/0 873/0 حسابرسی مؤسساتاندازه 

 555/0 195/0 886/0 176/0 مالیات تعهدی مؤثرنرخ 
 346/0 458/0 679/0 616/0 مالیات نقدی مؤثرنرخ 

 523/0 912/0 477/0 361/0 سرانه درآمد ملی
 219/0 798/0 237/0 783/0 گذاری خارجیسرمایه

 664/0 661/0 559/0 175/0 کیفیت افشای اطالعات حسابداری
 756/0 25/0 456/0 31/0 حسابرسی مؤسساتتعداد 
 711/0 138/0 341/0 745/0 حسابداری آموختگاندانش تعداد
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 : ماتریس فورنر و الرکر برای بررسی روایی واگرای پژوهش 5 جدول
 توسعه اقتصادی توسعه حسابداری مالیاتی اجتناب کیفیت حسابرسی )متغیرهای مكنون( هاسازه

 813/0    توسعه اقتصادی
 614/0 772/0   توسعه حسابداری

 377/0 0/ 673 858/0  مالیاتی اجتناب
 032/0 158/0 434/0 953/0 کیفیت حسابرسی

 
 کند.را بررسی می روابط بین آن

 
 (t)مقادیر   Zداری ضرایب معنی

مطابق با الگوریتم، برای بررسی برازش الگوی 

شود که می استفادهساختاری پژوهش از چندین معیار 

 tو مقادیر  zی دارمعنی، ضرایب معیار ترینو مهم اولین

به  tساختاری با استفاده از مقادیر  الگویاست. برازش 

باشد،  120صورت است که اگر تعداد نمونه بیشتر از  این

بوده  دارمعنی %95در سطح اطمینان  96/1مقادیر بیشتر از 

 است دارمعنی %1باشد در سطح  66/2و اگر بیشتر از 

 شدهمشخص  2شکل شماره  گونه که درهمان . (53)

 96/1های مکنون از متغیر ضرایب مسیر مربوط به همه

 الگورها و مناسب بودن بودن مسی دارمعنیبیشتر است و 

هر چهار فرضیه  دهد. به عبارت دیگر،را نشان می

 .استمورد قبول  از این جهت پژوهش
 

 ضریب تعیینمعیار 

دومین معیار برای برازش الگوی ساختاری در این 

زای الگو مربوط به متغیرهای درونتعیین پژوهش، ضریب 

معیاری است که بیانگر تأثیر یک  ضریب تعیین است.

، 19/0زا است و سه مقدار زا بر یک متغیر درونمتغیر برون

به عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف،  67/0و  33/0

(. مطابق با شکل شماره 53متوسط و قوی این معیار است )

ب مالیاتی های اجتنامتعلق به سازهضریب تعیین ، مقدار 3

و توسعه حسابداری )متغیر وابسته(  189/0)متغیر میانجی( 

 است که با توجه به مقدار مالک، برای اجتناب 801/0

مالیاتی ضعیف و برای توسعه حسابداری قوی است. 

بودن الگوی ساختاری بنابراین، به طور کلی مناسب

الزم به ذکر  کند.برای توسعه حسابداری را تأیید می

زا( ن ضریب برای متغیرهای مستقل )بروناست ای

 شود.محاسبه نمی
 
  2Qمعیار 

است  الگوبینی قدرت پیش دهندهاین شاخص نشان

رود. )وابسته( بکار می زاو برای متغیرهای مکنون درون

 بینی ضعیف،قدرت پیش 35/0و  15/0،  02/0مقادیر 

 دهدزا نشان میهای درونمتوسط و قوی را برای سازه

(. نتایج مربوط به این شاخص برای متغیرهای 53)

به  ،مالیاتی اجتنابزای توسعه حسابداری و درون

و حاکی از این است که  است 136/0و  245/0 ،ترتیب

 بینی است. خوبی برای پیش الگو دارای قدرت به نسبت

 

 برازش الگوی کلی
های الگوم الگوی کلی با در نظر گرفتن توأبرازش 



                                                                 اقتصادی ... بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی، اجتناب مالیاتی و توسعه

 1397 بهار و تابستان، 19، پیاپی اول ، شمارههفتممجله حسابداری سالمت، سال        144

781/3  

978/1  

653/2  

597/2  

961/3  

245/2  

805/2  

052/4  

014/2  

048/2  

124/2  

844/3  

753/2  

912/0  

712/0  

873/0  

945/0  

0886/0  

549/0  

664/0  

756/0  

615/0  

343/0  

499/0  

434/0  
76/0-  

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 برای الگوی مفهومی پژوهش zداری : ضرایب معنی2شكل 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 گیریهای الگوی اندازهپژوهش و بارهای عاملی شاخص الگوی مفهومیضریب تعیین  مقدار:  3شكل 

 
 مقدار شود.الگوی ساختاری تعیین میگیری و اندازه

 است 349/0پژوهش به میزان  این کلی الگویبرازش 

برای  36/0و  25/0 ،01/0نظر گرفتن مقادیر  که با در

، (53) قوی این شاخص متوسط و ،مقادیر ضعیف

کلی  یالگوبا کمی اغماض که نتیجه گرفت توان می

 .استپژوهش دارای برازش قوی 

 

 گیری نتیجه

 

حرفه به  شناسی حسابداری چالشی است که اینمحیط

کیفیت 
 حسابرسی

اجتناب 
 مالیاتی

توسعه 
 حسابداری

توسعه 
اقتصاد

 ی

 سرانه درآمد ملی

 گذاری خارجیسرمایهتوسعه 

 بندی مؤسسات حسابرسیرتبه

 اندازه مؤسسات حسابرسی

 نرخ مؤثر مالیات تعهدی

 نرخ مؤثر مالیات نقدی

 کیفیت افشای اطالعات

 حسابداری آموختگاندانشتعداد 

 تعداد مؤسسات حسابرسی

کیفیت 
 حسابرسی

اجتناب 
 مالیاتی

189/0  

توسعه 
 حسابداری

801/0  
 

 توسعه
اقتصاد

 ی

 سرانه درآمد ملی

گذاری سرمایه توسعه

 خارجی

 بندی مؤسسات حسابرسیرتبه

 اندازه مؤسسات حسابرسی

 نرخ مؤثر مالیات تعهدی

 نرخ مؤثر مالیات نقدی

 کیفیت افشای اطالعات

 حسابداری آموختگاندانشتعداد 

 تعداد مؤسسات حسابرسی
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 الگوییک  به آن نیاز دارد. در این پژوهششدت 

توجه به  با دارمعنیتوسعه حسابداری منسجم و 

این شده است. متغیرهای اقتضایی در ایران تبیین و ارائه 

له توسعه حسابداری، به ئامر مستلزم آن بود که به مس

محیطی و  صورت اقتضایی و با در نظر گرفتن عوامل

و به تناسب دوره زمانی  محاطی حاکم بر این حرفه

دست ه نتایج ببر این اساس، پرداخته شود.  مشخص

 :های پژوهش به قرار زیر استفرضیهآمده از آزمون 

ضریب مسیر در فرضیه اول نظر گرفتن میزان  با در. 1

 ،چنینهمو  شدارائه  3شماره  که در شکل (343/0)

شماره  در شکل (04/2) مربوط به آن tمقدار آماره 

که توسعه اقتصادی به میزان  تتوان نتیجه گرفمی ،2

متغیر وابسته توسعه حسابداری را تبیین  343/0

طور که در ادبیات توسعه اقتصادی و همان .کندمی

 ه استگذاری آن بر توسعه حسابداری بیان شداثر

و  ءتوسعه اقتصادی بیشتر با سطوح باالی افشا

در های گزارشگری مالی در ارتباط است. رویه

نقش شود تر مییافته، هر چقدر اقتصاد توسعهنتیجه

گیری و انتقال اجتماعی حسابداری برای اندازه

(. در بازه 13) شودتر میاطالعات اقتصادی با اهمیت

 بیشترزمانی پژوهش حاضر، قیمت نفت در طول 

 بررسی روند صعودی داشته استهای مورد سال

 هزار 1058، 1386 سال در ریال میلیارد هزار 780)

 ریال میلیارد هزار 1671و  1389 سال در ریال میلیارد

این موضوع، باعث افزایش میزان  .(1392 سال در

 به نسبتدرآمد ملی و بازشدن اقتصاد و روند 

گذاری خارجی در کشور صعودی میزان سرمایه

 4661 به 1386 سال در دالر میلیون 2017از ) هدش

فزاینده در کنار رشد و  (1391 سال در دالر میلیون

 57764از ) سازی در ده سال گذشتهخصوصی

 بخش به دولتی بخش واگذاری ریال میلیارد

 میلیارد 1430998 به 1386 سال ابتدای در خصوصی

زمینه را برای توسعه  ،(1395 سال انتهای در ریال

در  نیاز مورد بازار سرمایه و تدوین قوانین و مقررات

بندی کیفیت افشای قانون رتبه ،این بازار، از جمله

شده در بورس اوراق بهادار های پذیرفتهشرکت

به رقابت بر سر افزایش  و منجر کردهتهران را فراهم 

ها و های مالی این شرکتکیفیت افشای صورت

     .ه استدشتوسعه حسابداری 

 با نتایج پژوهشفرضیه اول آزمون نتایج حاصل از 

 (،17) بی و همکارانالنبحس (،2) بلکوییهای پژوهش

اعتمادی و  ،(35) مینی(، آق20) سوننمویز و برا

 کردلرابراهیمیپور و مقدس (،14)محمدی توکلی

 هایپژوهشهمسو و با نتایج ( 16) رضاییو ( 15)

( 47) و تندکار یکاریآدهو  (1) یو ماسک ییبلکو

 مغایر است.

شکل  ارائه شده در( 499/0) ریمس بیضر زانیم. 2

به فرضیه دوم مربوط  tو مقدار آماره  3شماره 

گویای این موضوع  2( در شکل شماره 124/2)

متغیر  499/0کیفیت حسابرسی به میزان که  است

بداری را به طور مستقیم تبیین وابسته توسعه حسا

در زمینه  انجام شدههای پژوهش نتایج .کندمی

 ءکیفیت حسابرسی و ارتباط آن با کیفیت افشا

دو عامل مهمی  های مالی نشان داده است کهصورت

که باعث ارتقاء کیفیت حسابرسی و افشای 

شود کیفیت های مالی میتر صورتباکیفیت
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(. 22و  8) حسابرسی و اندازه آن است مؤسسات

ت ء کیفید که ارتقاکرتوان بیان می ،بنابراین

ی از قبیل هایاز طریق سازوکار ،در ایران حسابرسی

به که  حسابرسی مؤسساتبندی رتبهعمل دستور

، شودانجام می وسیله جامعه حسابداران رسمی ایران

و  در این حرفهمحیط رقابتی زمینه را برای ایجاد 

فراهم  حسابرسی مؤسساتایجاد حس رقابت بین 

بقای عضویت در  برایمؤسسات تا این  کرده

معتمد سازمان بورس و  یمؤسسات حسابرس فهرست

ای حسابرسی بزرگ پذیرش کاره و اوراق بهادار

 مؤسساتافزایش میزان ادغام  چنین،هم. دکننتالش 

کاری و تجارب )با توجه به سابقه حسابرسی بزرگ

در  (مؤسساتمتعدد در این قبیل از  هایشریک

حسابرسی برای  خطرو پایین آمدن  های اخیرسال

گذاران به افزایش اعتماد سرمایه ، منجرمؤسساتاین 

افزایش این  شده است. هاآنو اعتباردهندگان به 

 مؤسساتو ایجاد حس رقابت در بین  اعتماد

 و حسابداری رشد و توسعه حرفه موجب حسابرسی

های در سال کیفیت افشای گزارشگری مالی ارتقاء

  شده است.اخیر 

با نتایج  پژوهشفرضیه دوم آزمون نتایج حاصل از 

 (،22) (، بهن و همکاران21)راما گیگر و  هایپژوهش

 ( و23)ی و فرزادمهاجر یخانحسنیموس(، 45) دوالن

 هایپژوهشو با نتایج همسو  (40) خواجوی و کیامهر

 و (46) کراسول و همکاران، (24) لورنس و همکاران

 .است( مغایر 37) صالحی و همکاران

نتایج توجه به با  در فرضیه سوممقدار ضریب مسیر . 3

 .است 434/0به میزان  ،3شکل شماره ارائه شده در 

 ،پژوهش حاضرمربوط به ادبیات نظری با توجه به 

متغیر کیفیت حسابرسی بر متغیر که رفت می انتظار

و  داشته باشد معکوس تأثیرمیانجی اجتناب مالیاتی 

 ارتقاء موجب ،کاهش اجتناب مالیاتیبه تبع آن، 

ر های مالی و حضوشفافیت و افشای صورت

تحقق  ضمن شود.حسابرسی  مؤسساتتر پررنگ

که بین کیفیت حسابرسی و اجتناب  رابطه اول

های گیری آن از شاخصمالیاتی )که برای اندازه

ثر مالیات تعهدی و نقدی استفاده معکوس نرخ مؤ

های ش شاخصشده است( برقرار شد و با افزای

ثر مالیات تعهدی و نقدی نرخ مؤ کیفیت حسابرسی،

کیفیت برای  434/0و عدد  افزایش یافته است

، در رابطه دشحاصل  حسابرسی و اجتناب مالیاتی

که بین اجتناب مالیاتی و توسعه حسابداری  دوم

به دلیل  ،پژوهشخالف ادبیات نظری  بربرقرار بود، 

 اجتناب مالیاتیهای معکوس شاخصنفی رابطه م

 و توسعه ثر مالیات نقدی و تعهدی()یعنی نرخ مؤ

که در  برای آن، -76/0و محاسبه مقدار  اریحسابد

کیفیت ارائه شده است، سرانجام  3 شماره جدول

حسابرسی نتوانسته است از طریق متغیر میانجی 

 .کندمالیاتی، توسعه حسابداری را تبیین  اجتناب

د کر تشریحگونه ه این توان بدلیل این موضوع را می

های تخصص و دانش حسابرسی در زمینه که

مورد توجه  اصلیجمله عوامل  مالیاتی، از

ریزی در جهت برنامه کارصاحبهای شرکت

هزینه مالیات  اعتقاد بر این است کهمالیاتی است. 

نیازمند درک عمیق از استانداردهای گزارشگری 

تخصص و  . از این رو،مالی و قوانین مالیاتی است
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شده ناشی از ارائه خدمات جاد دانش ای

که به آن جریان  )مانند قوانین مالیاتی( حسابرسیغیر

به ، به انجام بهتر حسابرسی شودانتقال دانش گفته می

این  کند.حسابرسی کمک می مؤسسات وسیله

موضوع زمینه مناسبی را برای گسترش راهبردهای 

 ،سرانجام وآورد ها فراهم میمالیاتی برای شرکت

های مالی شفاف و اجتناب مالیاتی زارشارائه گ

 داردها به دنبال تری را برای این گروه از شرکتکم

آموزش  (. با توجه به مطالب عنوان شده، به دلیل29)

آشنایی و تخصص  و حسابرسی مؤسساتکارکنان 

در  ر زمینه قوانین مالیاتی در ایراند هاآن کافی

تأثیرگذار غیر بر اجتناب مالیاتی این مت ،های اخیرسال

-32که طبق ادبیات نظری ) این با وجود .استبوده 

های اجتناب مالیاتی بر رفت فعالیت( انتظار می30

 مستلزم پنهان کردن ،پایه فرضیه تضاد نمایندگی

حقایق و معامالت پیچیده باشد و بر محیط اطالعاتی 

نفی بگذارد و باعث م تأثیرو حسابداری شرکت 

 ها شودکاهش شفافیت گزارشگری مالی شرکت

عواملی غیر از  به دلیل ،متغیر اجتناب مالیاتیولی 

 شود(در ادامه عنوان میکه ) کیفیت حسابرسی

ثیرگذار ه است بر متغیر توسعه حسابداری تأنتوانست

  باشد.

 نتایج با پژوهش سوم فرضیه آزمون از حاصل نتایج

 و خواجویو ( 39) رحمانی و دالوری هایپژوهش

پورحیدری  هایپژوهش نتایج با و همسو (40) کیامهر

 .است مغایر (41) وندشاهیو  (32) و همکاران

یر در فرضیه چهارم با توجه به مقدار ضریب مس .4

اجتناب های شاخصتوان نتیجه گرفت که می

 بر )معیارهای معکوس اجتناب مالیاتی( مالیاتی

 (3 )شکل شماره -76/0توسعه حسابداری به میزان 

که  این با توجه به .داشته است دارمعنیمنفی و  تأثیر

، فرضیه به تبع آن ،نشدیید پژوهش تأفرضیه سوم 

اجتناب مالیاتی  دارمعنیمنفی و  تأثیریعنی )چهارم 

به عبارت  .شودنمییید تأنیز  (توسعه حسابداری بر

به دلیل استفاده از معیارهای معکوس اجتناب  ،دیگر

، این متغیر مالیات تعهدی و نقدی( مؤثر)نرخ  مالیاتی

 د.کننتوانسته است متغیر توسعه حسابداری را تبیین 

انجام های ، نه در ضعف حسابرسیدلیل این رابطه را

در  توانمی بلکه حسابرسی مؤسسات شده به وسیله

اولین عامل و  جو کرد.ودیگری جستعوامل 

 قانون کافینا گذاریتأثیرتوان ترین عامل را میمهم

 مناسب رسانیاطالع و ءافشا کیفیت بندیرتبه

 اجتناب هایفعالیت بر هادارو اوراق ب سازمان بورس

فخاری و در این ارتباط، مالیاتی نام برد. 

بر این باورند که بین اجتناب  (31) خورنهطهماسبی

متقابلی وجود دارد و ارتباط  ءمالیاتی و کیفیت افشا

های جسورانه مالیاتی یک فضای برای اعمال راهبرد

ین ترفند زمینه الزم مبهم اطالعاتی الزم است تا با ا

 طلبانه مدیریت فراهم شود.فرصت برای اقدامات

که فضای اطالعاتی شفاف مانعی برای اجتناب  چرا

فضای اطالعاتی  ،رو از این .مالیاتی است

نتوانسته است  پژوهشهای مورد بررسی شرکت

اجتناب های فعالیت ی بادارمعنیو  مؤثرارتباط 

ضعف  توان در. عامل دوم را میمالیاتی برقرار کند

، اوراق بهادار و سازوکارهای قانونی سازمان بورس

 نامه راهبری شرکتیکافی بر آییننانظارت  ،از جمله
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 1386که از سال اوراق بهادار و سازمان بورس 

 هایحاضر( برای شرکت پژوهش)شروع بازه زمانی 

 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ناکارایی بازار بورس  چنین،هم و شداالجرا الزم

 بسیاری ازنتایج که  دانست اوراق بهادار تهران

( نیز این موضوع 56و  55) های انجام شدهپژوهش

 .را تأیید کرده است

پژوهش با فرضیه چهارم  از آزمونحاصل نتایج 

زاده عباس( و 39) دالوری و رحمانی هاینتایج پژوهش

 واحدیهای پژوهشو با نتایج  همسو( 57) و همکاران

 .استمغایر  (40) خواجوی و کیامهر( و 9)

 
 شنهادهای کاربردی  پی

 توسعه به پژوهش مربوط ادبیات در که طورهمان

 برای را زمینه اقتصادی، شد توسعه بیان حسابداری

 فراهم خارجی گذاریسرمایه توسعه و اقتصاد بازشدن

دولتی مربوط در  نهادهای در نتیجه، به .(20) کندمی

 را زمینه شودمی توصیهگذاری خارجی زمینه سرمایه

 فراهم فرامرزی گذاریسرمایه بیشتر چه هر توسعه برای

 به وتهران  بهادار اوراق بورس رونق بتوان شاهد تا کنند

 و مالی هایصورت افشای کیفیت افزایش آن تبع

برای این  بود. حسابرسی و حسابداری حرفه ارتقای

 و ملی استانداردهای توسعه برای بستر الزم منظور باید

 یک به یابیدست و المللیبین استانداردهای استفاده از

افزون  شود. فراهم مالی گزارشگری مشترک زبان

سوم  هیفرضآزمون حاصل از  جیبا توجه به نتا، براین

شود به پژوهش به مؤسسات حسابرسی توصیه می

موضوع آموزش کارکنان خود در زمینه حسابرسی 

کنند تا از مالیاتی و قوانین و مقررات مالیاتی توجه ویژه 

ها شرکتهای اجتناب مالیاتی فعالیت ازاین طریق 

و کیفیت افشای گزارشگری مالی،  هدجلوگیری ش

 اعتبار حرفه میزان توسعه حسابداری، افزایش

 حاصلحسابداری و حسابرسی و جایگاه اجتماعی آن 

 شود.

  

     های آیندهپژوهشپیشنهاد برای 
در شود پیشنهاد میپژوهش به مبانی نظری  با توجه. 1

متغیرهای توسعه بازار سرمایه و های آینده پژوهش

 رهای کنترلییمتغعنوان هسازی بخصوصی

و توسعه حسابداری  یاقتصادتوسعه گذار بر تأثیر

 بررسی شود.

توجه با  ،چنینهمبه ادبیات توسعه حسابداری و  توجهبا . 2

های بسیار سازوکارکه در کشور ایران یکی از  این به

بانکی  نظامها، مین مالی شرکتبرای تأگذار تأثیر

به های آینده در پژوهش شودپیشنهاد می ،استکشور 

 نظام ها برایشرکتهای مالی اهمیت صورت واسطه

و توسعه  بانکی نظاماعتبارات توسعه ، رابطه بین بانکی

 بررسی شود. حسابداری

توسعه های آینده در پژوهششود پیشنهاد می. 3

سازی زمینه کنار پیامدهای آن از قبیلحسابداری در 

المللی گزارشگری برای پیوستن به استانداردهای بین

رشد سرمایه اجتماعی و افزایش کارایی بازار  ،مالی

 بررسی شود.سرمایه 

 ءکیفیت افشاهای آینده در پژوهششود پیشنهاد می. 4

 نیز صنایع خاص و رابطه آن با کیفیت حسابرسی

 شود.بررسی 
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 پژوهش هایمحدودیت
)قطعی( به  مالیات نقدینشدن گزارش  دلیل به

بازه زمانی  آخر سال در هابرخی از شرکت وسیله

های صورت توضیحیهای در یادداشت پژوهش حاضر

امور اداره و مشخص نشدن مبلغ قطعی از سوی  مالی

ثر مالیات نقدی محاسبه شاخص نرخ مؤ، مربوط مالیاتی

پذیر نبود که در صورت ها امکانبرای این شرکت

انگین نرخ ساالنه این می بر ممکن استمحاسبه آن 

  گذار باشد.ثیرشاخص تأ
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