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تاریخ دریافت ،1395/10/8 :تاریخ پذیرش1396/7/12 :
چکیده

هدف اصلی اﻳﻦ پژوهش ،تأثیر عوامل مربوط به هزینههای محرمانه بر ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ با تأکید
بر اجتناب مالیاتی در اﻳﺮان می باشد .عوامل مربوط به هزینههای محرمانه شامل ﻓﺮصت های رﺷﺪ ،ﺣﺎﺷﻴﻪ

ﺳﻮدآوري ،رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮل و تمرکز مالکیت میباشد .ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري پژوهش ،ﺷﺮکت هاي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان و دوره پژوهش از ﺳﺎل  1387ﺗا  1393ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎ از آزﻣﻮن رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ خطی چند متغیره اﺳﺘﻔﺎده شده اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﻳﺞ پژوهش ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ معیارهای
عوامل مربوط به هزینه های محرمانه بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر ندارد .همچنین ،اجتناب مالیاتی بر ارتباط

بین معیارهای عوامل مربوط به هزینههای محرمانه و کیفیت ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ تأثیر ندارد.
واژه های کلیدی :هزینههای محرمانه ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ ،اجتناب مالیاتی

 .1کارشناسیارشد حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مرند azadpoor45@gmail.com
 .2دانشیار گروه حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مرند (نویسنده مسئول) salteh2008@gmail.com
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 -1مقدمه

ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮﻛﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮ ﻣﺤﻮر اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮار دارد .ﺟﺮﻳﺎن درﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت در اﻳﻦ ﺑﺎزار

ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻨﻄﻘﻲ از ﺳﻮي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي

و ﺑﻬﺒﻮد رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﻲآورد .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺳﺎل هاي ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻼدي و در آﺳﺘﺎﻧﻪ
ورود ﺑﻪ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ ،ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺷﺮکت های ﻋﻈﻴﻢ ﻧﻈﻴﺮ اﻧﺮون ،وردﻛﺎم ،آدﻟﻔﻲ ،ﺳﻴﺴﻜﻮ ،ﻟﻴﻮﺳﻨﺖ و

زﻳﺮاﻛﺲ ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ را ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻣﻮاﺟﻪ ﻛﺮد .ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮکت هایی ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺎﻧﻪ رﻓﺘﻦ

اﻧﮕﺸﺖ اﺗﻬﺎم ﺑﻪ ﺳﻮي ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد از اﻳﻦ وﻗﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
رﺳﻮاﻳﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻳﺎد ﺷﺪ .اﻣﺎ اﻳﻦ ،ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻛﺎر ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﺪﺷﻪدار ﺷﺪن

اﻋﺘﺒﺎر آن ،ﻫﻤﻮاره در ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان هاﻳﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ (بولو.)1386 ،

اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻤﺎر تقلب ها که ﺑﺎ ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺷﺮکت های ﺑﺰرگ در ﻫﻢ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻧﮕﺮانی هاﻳﻲ را درﺑﺎره

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺰارش هاي ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ .ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در راﺳﺘﺎي ﭼﺎره ﺟﻮﻳﻲ در اﻳﻦ
ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎرد .ﺗﻐﻴﻴﺮ روﻳﻜﺮد ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي حسابداری از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي

ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺻﻮل ،ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺘﻘﻼل ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن و ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺑﺮاي

ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺟﺰء و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺮرات اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﺗﺨﺎذ
ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻮد .از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ،صاحب نظران و اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد،

ﺳﻤﺖ و ﺳﻮي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ را ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ و اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﻮق دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻠﻜﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺶ ﻣﻔﻴﺪي را اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﮔﺰارش هاي ﻣﺎﻟﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺳﺖ که ﻫﺪف آن ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺮاي

تصمیمگیریهای اقتصادی می باشد و ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﻲ از ﻧﻴﺎز اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ .در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ و اﻧﺪازهﮔﻴﺮي آن و ﻧﻴﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي
ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ درﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ،ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮکت ها را ﺑﺎ دﻳﺪﮔﺎه روﻳﻜﺮد روﻳﺪادي ،ﺻﺮف ًا ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري و
ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ داده و درﺻﺪد ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ از ﻣﻨﻈﺮ دﺳﺘﻮرالعمل هاي ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻧﺎﻇﺮ

ﺑﺮ آن ﺑﺮآﻣﺪه اﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم های ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺮاي ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮکت ها ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ آﻧﻬﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي وﺟﻮد دارد

که ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺗﻔﺎوت در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮکت ها ﻣﻲﮔﺮدد.

تأثیر عوامل مربوط به هزینههای محرمانه بر کیفیت گزارشگری مالی با تأکید بر اجتناب مالیاتی
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اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺟﺪﻳﺪي را ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻲﮔﺸﺎﻳﺪ و ﺑﺎ درونزا ﻓﺮض ﻧﻤﻮدن

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ ،ﺗﻼش ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ تأثیر عوامل مربوط به هزینههای محرمانه از قبیل فرصت های

رشد ،رقابت در بازار محصول ،حاشیه سودآوری ،تمرکز مالکیت بر کیفیت گزارشگری مالی و تأثیر اجتناب

مالیاتی بر ارتباط بین این عوامل و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق

بهادار تهران را ارزیابی نماید .اﻳﻦ پژوهش ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ به این سؤال ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آیا عوامل مربوط
به هزینه های محرمانه ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد؟ آیا اجتناب مالیاتی بر هزینه های
محرمانه و ارتباط آن با کیفیت گزارشگری مالی تأثیر میگذارد؟

در ادامه مقاله ابتدا به بیان مبانی نظری و سپس به بررسی پیشینه پژوهش خواهیم پرداخت .در

بخش بعدی به متغیرها و نحوه سنجش آنها و روش آزمون فرضیهها اشاره می شود .در بخش پایانی نیز

پیشنهاداتی پیرامون فرضیات پژوهش و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه شده و در نهایت منابع تحقیق
بیان خواهند شد.

 -2مبانی نظری

مباني نظري حسابداري مالي به عنوان يك منشور ،اهداف و مقاصد گزارشگري مالي ،ويژگي هاي كيفي
اطالعات مالي و معيارهاي شناخت و اندازه گيري گزارش هاي مالي را تعيين مي كند و به عنوان راهنماي

تدوين استانداردهاي حسابداري و گزارشگري مالي محسوب مي شود ،زيرا تهيه اطالعات مالي بدون
بهره مندي از مباني نظري و استانداردهاي حسابداري ،در محيط پيچيده و چالش برانگيز امروز ،سليقه اي،

بي محتوا و جانبدارانه خواهد بود.

نتايج تحقیقات انجام شده توسط گلوستن و ميلگرام ( ،)1985اميهود و مندلسون ( ،)1989دياموند و

وركچيا ( )1991و اسيلي و اواهارا ( )2003نشان ميدهد افزايش كيفيت اطالعات مالي به كاهش عدم
تقارن اطالعاتي و در نتيجه كاهش هزينه حقوق صاحبان سهام منجر مي گردد .با اين حال ،باوجود منافع

زيادي كه ميتوان از فراهم ساختن اطالعات مالي با كيفيت به دستآورد ،بسياري از شركت ها تصميمي
مغاير با حداكثر كيفيت براي گزارشگري مالي را اتخاذ مي كنند .اين تصميم احتما ًال هزينههاي بالقوه
مرتبط با گزارشگري مالي با كيفيت را م ّد نظر قرار مي دهد .براي مثال ،ارائه اطالعات مالي با كيفيت باال،

درصورت محرمانه بودن اطالعات ،ممكن است به تضعيف موقعيت رقابتي در بازار محصول شركت منجر
گردد .بنابراین ،از جمله موضوعات بسیار مهم که در حال حاضر در اکثر پژوهش ها مورد توجه است ،بحث
اجتناب و فرار مالیاتی و عوامل مؤثر بر آن و نتایجی است که از آن حاصل می شود.
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رفتارهای اجتناب و فرار مالیاتی دارای یک منفعت کام ً
ال مشهود ،یعنی کاهش مالیات شرکت است.

با این وجود ،اجتناب مالیاتی هزینه های با اهمیت را نیز به شرکت تحمیل می کند .این هزینه ها شامل

هزینه پیاده سازی استراتژی ها و برنامههای اجتناب مالیاتی ،هزینه های جریمه و لطمه به اعتبار و شهرت

شرکت در صورت کشف اجتناب مالیاتی و هزینه های مربوط به افزایش پیچیدگی های سازمانی و کاهش
شفافیت گزارشگری مالی است (باالکریشنان و همکاران2012 ،؛ هانلون و سلمورد2009 ،؛ ویلسون،

 .)2009نقطه ضعف عمده بسياري از مطالعات تجربي انجام شده درباره كيفيت گزارشگري ،عدم توجه به
ماهيت درونزاي تصميم درباره كيفيت گزارشگري مالي ميباشد.
هزینه محرمانه و کیفیت گزارشگری مالی

گرچه گزارشگری مالی با کیفیت ،نتایج مثبت زیادی در پی دارد ،برخی دیدگاهها هزینههای محرمانه

احتمالی آن را بیشتر از منافع آن می دانند .برخی از استدالل های ارائه شده برای این نوع نگرش به شرح
زیر مطرح می گردد (میلر و بانسون.)1999 ،

الف -هزینه فراهم آوردن اطالعات الزم برای گزارشگری مالی باکیفیت :برخی از مدیران به بخش

گزارشگری مالی به عنوان مرکز هزینه نگاه می کنند و دقت و کیفیت اندازه گیری ها و برآوردها و نیز حد و
مرز پاسخگویی را بر اساس میزان مخارج قابل تحمیل تعریف می کنند.

ب -یاری رسانی رقیب :برخی از گروه ها معتقدند که گزارش اطالعات دقیق و باکیفیت ،به رقبای بالفعل

و بالقوه در بازار محصول و خدمت کمک خواهد کرد و فرصت های رشد و نوآوری ،وضیعت منحصر به فرد
و استراتژی ها و مزیت های رقابتی را به مخاطره خواهد انداخت.

ج -نوسان پذیری و رویدادهای غیرمنتظره :گروهی معتقدند که بازار کارا از نوسان پذیری و رویدادهای

غیر منتظره متنفر است و سرمایه گذاران از شنیدن اخبار بد غیرمنتظره یا غیر قابل ک ّمی سازی هراس زده
می شوند .بنابراین گزارش های مالی صرف ًا باید رویدادهای یکنواخت و عادی را نمایش دهد و نباید موجبات
پریشانی خاطر مشارکت کنندگان بازار را فراهم نمایند.

د-خطر پیشرو بودن :گروهی نیز به دلیل عدم اعتقاد به پیامدهای مطلوب کیفیت گزارشگری مالی تالش

می کنند تا در این زمینه ،پیشرو نباشند و نوآوری در گزارشگری مالی را با خطر همراه می دانند .بر اساس
مبانی نظری ،برخی از عوامل مرتبط با هزینه های محرمانه در ادامه تشریح می شود.
فرصت هاي رشد و کیفیت گزارشگری مالی

هرقدر نوآوري در بازار و اتكاء به سرمايه هاي فكري و دارايي هاي نامشهود بيشتر باشد ،احتما ًال نياز به

تأثیر عوامل مربوط به هزینههای محرمانه بر کیفیت گزارشگری مالی با تأکید بر اجتناب مالیاتی
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سرمايه گذاري براي حفظ شرايط منحصر به فرد و فرصت هاي آتي افزايش خواهد يافت (عبدالمحمدي و

دیگران .)2006 ،آنان به اين نتيجه رسيدند هنگامي كه شركت ها براي ايجاد ارزش به فناوري و دارايي هاي
نامشهود اتكاء مي كنند ،نسبت به شركت هايي كه به دارايي هاي مشهود متكي هستند ،تحليل گران براي

تحليل آنها به استفاده بيشتر از اطالعات بازار در مقايسه با اطالعات صورت هاي مالي گرايش پيدا مي كنند

(كوهن .)2004،بين فرصت هاي رشد و كيفيت گزارشگري مالي رابطه اي مشاهده نكرد (کدخدایی و

صابري .)1381 ،در بررسي برخي از عوامل مرتبط با كيفيت سود ،به اين نتيجه رسيدند كه بين شاخص هاي

رشد و كيفيت سود رابطه وجود ندارد (نیکومرام و نهندی.)1388 ،
حاشیه سود آوری و کیفیت گزارشگری مالی

باال بودن حاشیه سودآوری علی رغم اینکه موجبات رضایتمندی گروه های ذینفع را فراهم می سازد ،جلب
رقابت در آینده و تهدید ناشی از ورود رقبای بالقوه را به همراه دارد .از سوی دیگر مطالعات تجربی (لنگ

و الندهولم )1994 ،نشان می دهد که عملکرد شرکت با کیفیت گزارشگری مالی و افشاء رابطه مثبت دارد

(پیوتراسکی .)2003 ،وی اثبات نمود که باال بودن حاشیه سودآوری موجب کاهش کیفیت گزارشگری مالی
می شود (کوهن )2004 ،و بین حاشیه سودآوری و کیفیت گزارشگری مالی رابطه منفی وجود دارد و شرکت
های با قدرت سودآوری باال با هزینه های محرمانه زیادی رو به رو هستند.
اندازه شرکت و کیفیت گزارشگری مالی

گروهي از مطالعات نشان مي دهد كه اندازه شركت بر كيفيت گزارشگري مالي تأثير مثبت دارد و داليلي
مانند برقراري سيستم كنترل داخلي كارآمد ،ارتباط با مؤسسات بزرگ حسابرسي و رعايت هزينه اعتبار و

شهرت را از عوامل اصلي آن تلقي مي كنند (بارتون و سیمکو .)2002 ،آنان نشان دادند كه شركت هاي
بزرگ براي محقق ساختن انتظارات تحليل گران تحت فشار زيادي قرار دارند (مایرز و اسکینز.)2002 ،
تلسون و دیگران ( )2002نشان مي دهند كه شركت هاي بزرگ از قدرت چانه زني بيشتري برخوردار هستند

و حسابرسان با احتمال زيادي از پايين بودن كيفيت گزارش هاي مالي آنها چشم پوشي مي كنند .گروه
دیگری از مطالعات نشان مي دهدکه بين اندازه شركت و كيفيت اقالم تعهدي رابطه اي مشاهده نمی شود
(نیکومرام و نهندی )1388 ،و یا اینکه اندازه شركت تأثير منفي بر كيفيت گزارشگري مالي دارد و براي

اين ادعا داليل متعددي را بيان مي كنند :نخست ،شركت هاي بزرگ در مقايسه با شركت هاي كوچك
در معرض فشارهاي زيادي قرار دارند؛ دوم ،شركت هاي بزرگ از قدرت چانه زني بيشتري با حسابرسان
برخوردار هستند؛ و سوم ،شركت هاي بزرگ از امكان بيشتري براي استفاده از دامنه گسترده رويه هاي
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حسابداري برخوردار هستند (نوروش و ديگران.)1385 ،
چرخه عملياتی و کیفیت گزارشگری مالی

طوالني بودن چرخه عملياتي موجب طوالني شدن فاصله زماني تبديل اقالم تعهدي به جريان هاي نقدي
مي شود كه اين امر موجب كاهش دقت پيش بيني اقالم تعهدي و كاهش كيفيت گزارشگري مالي مي شود

(دیچو و دیچو .)2002 ،آنان بین کیفیت گزارش هاي مالي و طول چرخه عملياتي رابطه منفي پيدا كردند.
به اعتقاد آنها چرخه عملياتي طوالني تر نشان دهنده عدم اطمينان بيشتر ،خطاي در برآورد بيشتر و بنابراين

كيفيت گزارشگري مالي پايين تر مي باشد .کوهن( )2004بین طول چرخه عملياتي و كيفيت گزارشگري
مالي رابطه منفي مشاهده كرد .نوروش و دیگران ( )1385بين طول چرخه عملياتي شركت و كيفيت اقالم

تعهدي ،رابطه اي بدست نياوردند.

اهرم مالي و کیفیت گزارشگری مالی

لفت ویچ و دیگران ( )1981بيان مي كنند شركت هايي كه از اهرم بااليي برخوردارند داراي هزينه هاي
نمايندگي باالتر و بنابراين تقاضاي بيشتر براي نظارت مي باشند و از اين رو به نظر مي رسد كيفيت

گزارشگري مالي با ساختار تأمين مالي شركت در ارتباط باشد .اسمیت و وارنر ( )1979و لفت ویچ ()1980
اشاره مي كنند در حالي كه تا قبل از قرن نوزدهم شواهد اندكي مبني بر استفاده از گزارش هاي مالي

حسابرسي شده براي نظارت بر قراردادهاي بدهي وجود داشت ،اما امروزه شواهد فراواني براي اين موضوع

وجود دارد .قراردادها هم براي بدهي عمومي (يعني بدهي هايي كه به صورت عمومي مبادله مي شود) وهم
برای بدهي خصوصي ،شامل قراردادهايي است كه ارقام گزارش هاي مالي حسابرسي شده را براي محدود
سازي اقدامات مديريت مورد استفاده قرار مي دهند.

اجتناب مالیاتی و کیفیت گزارشگری مالی

اجتناب مالیاتی که موجب کاهش خروج وجه نقد از شرکت به سوی دولت می شود ،از گذشته به عنوان یک
ارزش برای سهامداران تلقی می شده است .چشم انداز کلی اجتناب مالیاتی بر این نکته داللت دارد که

مدیران فرصت طلبی که بدنبال اجتناب از پرداخت مالیات هستند ،به وسیله گزارشگری مالی به دنبال سوء

استفاده های مالی هستند و بیشتر ،این کار را در جهت منافع شخصی خود انجام می دهند.

کیفیت در گزارشگری مالی سبب تسهیل نظارت بر عملکرد مدیران از سوی سهامداران می شود .حال

آنکه با وجود عدم کیفیت در گزارشگری مالی ،کنترل و نظارت سهامداران بر مدیران کاهش خواهد یافت.

همچنین مدیران فرصت طلب از سایر روش ها و تکنیک ها برای پرداخت مالیات کمتر استفاده می کنند که

تأثیر عوامل مربوط به هزینههای محرمانه بر کیفیت گزارشگری مالی با تأکید بر اجتناب مالیاتی

این امر سبب تحمل هزینه هایی برای مالکان شرکت خواهد شد.
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عدم هماهنگی بین اصول پذیرفته شده حسابداری و قوانین مالیاتی این فرصت را برای شرکت ها

فراهم می سازد که به طور همزمان سود دفتری شان را به سمت باال و سود مشمول مالیاتشان را به سمت
پایین مدیریت کنند .فعالیت های پنهان سازی مالیاتی نشان می دهد که برخی شرکت ها تمایل دارند در
گزارشگری مالی متهورانه وارد شوند و سود دفتری و سود مشمول مالیاتشان را در یک دوره مالی تحت تأثیر
قرار دهند .لذا این تحقیق به دنبال بررسی اثررابطه اجتناب مالیاتی با گزارشگری مالی متهورانه در شرکت ها

می باشد .این تحقیق به این سؤال می پردازد که آیا شرکت هایی که دارای گزارشگری مالی متهورانه هستند،
اجتناب مالیاتی بیشتری دارند یا خیر؟ برای سنجش گزارشگری مالی متهورانه از مدل کیفیت گزارشگری
مالی کوهن ( )2006استفاده شد.

از دیدگاه نظری ،منظور از اجتناب مالیاتی ،تالش در جهت کاهش مالیات های پرداختی است (هانلون و

همکاران .)2010 ،فرار مالیاتی نوعی تخلف قانونی ،اما اجتناب مالیاتی ،در واقع نوعی استفاده از خالءهای
قانونی در قوانین مالیاتی در جهت کاهش مالیات است .بنابراین ،از آنجایی که اجتناب مالیاتی ،فعالیتی به

ظاهر قانونی است به نظر می رسد که بیشتر از فرار مالیاتی در معرض دید باشد و چون اجتناب مالیاتی در
محدوده ای معین جهت استفاده از مزایای مالیاتی است و به طور عمده قوانین محدودکننده ای در زمینه

کنترل اجتناب مالیاتی وجود ندارد (محمد جم .)1379 ،بنابراین ،به نظر می رسد بسیاری از شرکت ها درگیر
اجتناب مالیاتی باشند.

دسای و دارماپاال ( )2012بیان می کنند که اجتناب مالیاتی به احتمال زیاد موجب افزایش ارزش شرکت

می شود .البته این مورد در شرکت های با حاکمیت شرکتی قوی صادق است .اما از طرفی برخی پژوهش ها
بیان می دارد اثر نهایی اجتناب مالیاتی منفی است که در واقع بیان گر ریسک باالی فعالیت های اجتناب

مالیاتی می باشد .به طور نمونه هانلن و اسلمورد ( )2009بیان می کنند که عکس العمل بازار و در نهایت
قیمت سهام به موضوع اجتناب مالیاتی منفی است .همچنین یافته های برخی پژوهش ها بیان می دارد ارزش

شرکت ها همراه با افزایش رفتار اجتناب مالیاتی کاهش می یابد (ونگ.)2010 ،
 -3پیشینه تجربی

ایسلی و اوهارا ( )2004رابطه بین ساختار اطالعات از نظر محرمانه یا عمومی بودن و هزینه سرمایه را

مورد ارزیابی و مطالعه قرار دادند .نتایج مطالعات آنها نشان داد افزایش میزان اطالعات محرمانه در ساختار

اطالعات ،موجب افزایش ریسک سرمایهگذاری ناآگاهانه می شود ،زیرا سرمایهگذاران آگاه بهتر میتوانند
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سبد اوراق بهادار خود را در واکنش به اطالعات جدید اصالح کنند .آنها معتقد بودند که شرکت ها میتوانند
از طریق افزایش دقت و کمیت اطالعات فراهم شده برای سرمایه گذاران ،هزینه سرمایه خود را کاهش

دهند.

یتمن و یتمن( )2004آثار نظارت را بر کیفیت گزارشگری مالی سازمان های غیرانتفاعی مورد مطالعه قرار

دادند .نتایج مطالعات آنها نشان داد افزایش نظارت و کنترل ،موجب بهبود کیفیت گزارشگری مالی می شود.
همچنین معیارهای نظارتی مبتنی بر بازار در مقایسه با معیارهای نظارتی مبتنی بر مقررات ،تأثیر با ثبات تری

بر کیفیت گزارشگری مالی دارد.

کوهن ( )2004با انجام تحقیقی به مطالعه برخی از عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی مبادرت

کرد .بر اساس نتایج تحقیقات وی ،سیاست های گزارشگری مالی شرکت ها متأثر از پراکندگی مالکیت

و ویژگی های بازار محصول شرکت می باشد .شرکت ها میان منافع ارزشیابی بازار سرمایه بر اثر افشای
اطالعات مالی با کیفیت و هزینههای محرمانه ای که تصمیمات آنها در خصوص کیفیت گزارشگری مالی
را تحت تأثیر قرار میدهد ،توازن بر قرار می کنند .او بین کیفیت گزارشگری مالی و هزینه حقوق صاحبان
سهام رابطه معنیداری پیدا نکرد.

در ایران نیز تحقیقاتی که از نظر موضوع و اهداف مشابه با این تحقیق باشد ،انجام شده است.

نیکومرام و بادآورنهندی ( )1388به بررسی ،تبیین و ارائه الگویی برای تعیین ارزیابی عوامل مؤثر بر

انتخاب کیفیت گزارشگری مالی در ایران مبادرت کرد .یافتههای تحقیق نشان داد که کیفیت گزارشگری
مالی با حاشیه سود آوری و کارایی مدیریت شرکت رابطه مثبت و با رقابت در بازار محصول ،محافظه کاری

مدیریت ،اندازه ،سرمایه بر بودن فعالیت ،چرخه عملیاتی و پیچیدگی محیط فعالیت شرکت رابطه منفی دارد.

اما تحقیق زیر تا حدودی به موضوع مورد پژوهش ارتباط دارد.

زنجیردار و کرمی ( )1389به بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری

در بورس اوراق بهادار تهران مبادرت نمود .آنچه در جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیه های

تحقیق مبنی بر رابطه معناداری متغیرهای مستقل و متغیرهای تعدیلی پژوهش با متغیر وابسته کارایی
سرمایه گذاری شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار وجود دارد ،این است که کیفیت گزارشگری مالی

ارتباط مثبت و معناداری با کارایی سرمایه گذاری دارد و همچنین اندازه شرکت ،فرصت های رشد بر روابط
میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تأثیرگذار هستند.

تأثیر عوامل مربوط به هزینههای محرمانه بر کیفیت گزارشگری مالی با تأکید بر اجتناب مالیاتی
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 -4فرضیههای پژوهش

فرضیه اول :فرصت های رشد بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر دارد.

فرضیه دوم :رقابت در بازار محصول بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر دارد.

فرضیه سوم :حاشیه سودآوری بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر دارد.

فرضیه چهارم :مالکیت متمرکز بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر دارد.

فرضیه پنجم :اجتناب مالیاتی بر ارتباط بین فرصت های رشد و کیفیت گزارشگری مالی تأثیر دارد.

فرضیه ششم :اجتناب مالیاتی بر ارتباط بین رقابت در بازار محصول و کیفیت گزارشگری مالی تأثیر دارد.

فرضیه هفتم :اجتناب مالیاتی بر ارتباط بین حاشیه سودآوری و کیفیت گزارشگری مالی تأثیر دارد.
فرضیه هشتم :اجتناب مالیاتی بر ارتباط بین مالکیت متمرکز و کیفیت گزارشگری مالی تأثیر دارد.
 -5روششناسی پژوهش

این پژوهش از نظر روش ،در زمره پژوهش های توصیفی جای می گیرد .از نظر هدف جزء پژوهش های

کاربردی است .طرح این پژوهش با استفاده از رویکرد پس رویدادی است.

جامعه آماری این پژوهش شامل شركت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و براي دوره

زماني  1387تا  1393ميباشد ،اما از اطالعات مالی سال  1386و  1394نیز استفاده شده است .باتوجه به

طول دوره مورد بررسي ،نمونه ها بايد به نحوي انتخاب شوند كه در اين مدت ،بازار فعال داشته باشند تا
امكان آزمون فرضيه ها فراهم شود .بدين منظور طرح زير براي انتخاب نمونه ها به كار گرفته شده است:
 )1وقفه معامالتي بيش از  6ماه نداشته باشد.

 )2به دلیل همسانی تاریخ گزارشگری و حذف اثرات فصلی ،سال مالي شرکت به  29اسفند ختم شود و

شرکت در دورۀ مورد مطالعه ،سال مالي خود را تغيير نداده باشد.

 )3جزء بانكها و مؤسسات مالي (شركت هاي سرمايهگذاري ،واسطهگري مالي ،شركت هاي هلدينگ،

بانك ها و ليزينگها) نباشد.

 )4اطالعات مورد نياز در دسترس باشد.

 )5جزء شركت هاي فعال بورس بوده و يا حداقل در روزهاي مورد بررسي فعال باشند.
 )6شرکت مورد نظر زیانده نباشد.

با توجه به اعمال محدودیتهای فوق 126 ،شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است.
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جدول ( -)1نحوه نمونه گیری
تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
کسر می شود:

تعداد شرکت هایی که سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند نمی باشد و یا طی دوره تحقیق تغییر
سال مالی داده باشند.

تعداد شرکت هایی که در گروه شرکت های هلدینگ ،سرمایه گذاری و یا واسطه گری های مالی
بوده اند.

تعداد شرکت هایی که اطالعات کامل آن ها در دسترس نمی باشد.
تعداد شرکت های که بیش از شش ماه توقف معامالتی داشته اند.
شرکت هایی که زیان ده هستند
منبع :یافته های پژوهش

تعداد شرکت های نمونه

480

()89
()41
()103
()107
()14
126

 -6مدل های مربوط به آزمون فرضیه های پژوهش

به منظور آزمون فرضیه اول از مدل رگرسیونی زیر بهره گرفته می شود:
= FRQ i ,t
β 0 + β1OG it + β 2size it + β3lev it + ε it

در صورت معناداری ضریب متغیر فرصت های رشد ( )β1در سطح اطمینان  ،%95فرضیه اول پژوهش تأیید

خواهد شد.

به منظور آزمون فرضیه دوم از مدل رگرسیونی زیر بهره گرفته می شود:
= FRQ i ,t
β 0 + β1COMPit + β 2size it + β3lev it + ε it

در صورت معناداری ضریب متغیر رقابت در بازار محصول( )β1در سطح اطمینان  ،%95فرضیه دوم پژوهش
تأیید خواهد شد.

به منظور آزمون فرضیه سوم از مدل رگرسیونی زیر بهره گرفته می شود:
= FRQ i ,t
β 0 + β1PROFit + β 2size it + β3lev it + ε it

در صورت معناداری ضریب متغیر حاشیه سودآوری ( )β1در سطح اطمینان  ،%95فرضیه سوم پژوهش

تأثیر عوامل مربوط به هزینههای محرمانه بر کیفیت گزارشگری مالی با تأکید بر اجتناب مالیاتی

تأیید خواهد شد.
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به منظور آزمون فرضیه چهارم از مدل رگرسیونی زیر بهره گرفته می شود:

= FRQ it
β 0 + β1OG it + β 2size it + β3lev it + ε it
در صورت معناداری ضریب متغیر مالکیت متمرکز ( )β1در سطح اطمینان  ،%95فرضیه چهارم پژوهش
تأیید خواهد شد.

به منظور آزمون فرضیه پنجم از مدل رگرسیونی زیر بهره گرفته می شود:
FRQ i ,t =+
β 0 β1OG it + β 2TA it + β3OG it ×TA it
+ β 4size it + β5 Lev it + ε it

در صورت معناداری ضریب متغیر تعاملی فرصت های رشد*اجتناب مالیاتی( )β3در سطح اطمینان ،%95
فرضیه پنجم پژوهش تأیید خواهد شد.

به منظور آزمون فرضیه ششم از مدل رگرسیونی زیر بهره گرفته می شود:
FRQ i ,t =+
β 0 β1COMPit + β 2TA it + β3COMPit ×TA it
+ β 4size it + β5 Lev it + ε it

در صورت معناداری ضریب متغیر تعاملی رقابت در بازار محصول * اجتناب مالیاتی( )β3در سطح اطمینان

 ،%95فرضیه ششم پژوهش تأیید خواهد شد.

به منظور آزمون فرضیه هفتم از مدل رگرسیونی زیر بهره گرفته می شود:
FRQ i ,t =+
β 0 β1PROFit + β 2TA it + β3PROFit ×TA it
+ β 4size it + β5 Lev it + ε it

در صورت معناداری ضریب متغیر تعاملی حاشیه سودآوری*اجتناب مالیاتی ( )β3در سطح اطمینان ،%95
فرضیه هفتم پژوهش تأیید خواهد شد.

به منظور آزمون فرضیه هشتم از مدل رگرسیونی زیر بهره گرفته می شود:
FRQ i ,t =+
β 0 β1OW CO it + β 2TA it + β3OW CO it ×TA it
+ β 4size it + β5 Lev it + ε it
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در صورت معناداری ضریب متغیر تعاملی مالکیت متمرکز*اجتناب مالیاتی ( )β3در سطح اطمینان ،%95
فرضیه هشتم پژوهش تأیید خواهد شد.

متغیر مستقل

 .1فرصتهای رشد ( :)OGاین متغیر به صورت زیر اندازهگیری می شود:
Pt
Et

 :Pقیمت بازار سهام

= G R OW T H i ,t

 :Eسود هر سهم

 .2رقابت در بازار محصول ( :)COMPدر این پژوهش به منظور اندازه گیری رقابت بازار محصول از شاخص

هرفیندال-هیرشمن ،که از حال جمع توان دوم بازار کلیه بنگاه های فعال در صنعت به دست می آید استفاده
شده است:

HHI = Σik =1 S i 2

که در آن  HHIشاخص هرفیندال-هیرشمن k ،تعداد بنگاه های فعال در بازار و  Siسهم بازار شرکت  iام

است که از رابطه زیر به دست می آید:

xj
Σin=1x j

= Si

که در آن  Xjنشان دهنده فروش شرکت  jام و  iنشان دهنده نوع صنعت است .شاخص هرفیندال-

هیرشمن ،میزان تمرکز صنعت را اندازه گیری می کند .هرچه این شاخص بزرگتر باشد ،میزان تمرکز بیشتر

بوده و رقابت کمتری در صنعت وجود دارد و بالعکس.

 .3حاشیه سودآوری( :)PROFاین متغیر به صورت زیر اندازهگیری می شود:
− COGS i ,t ) / SALE i ,t

i ,t

(SALE

=
PROFit

 :SALEi,tفروش شرکت  iدر سال t

 : COGSi,tبهای تمام شده فروش شرکت  iدر سال t

 .4تمرکز ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ( :)OWCOتمرکز مالکیت با استفاده از شاخص هرفیندال -هیرشمن ( )HHIبه صورت
زیر محاسبه می شود:

تأثیر عوامل مربوط به هزینههای محرمانه بر کیفیت گزارشگری مالی با تأکید بر اجتناب مالیاتی
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n

) HHI = ∑ ( Si
i =1

 :Siدرصد مالکیت نهادی

متغير وابسته

 .1كيفيت گزارشگري مالي ( :)FRQدﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻛﻴﻔﻴﺖ آن درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان دﻗـﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﻲ ،از ﭘﺲﻣﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن

ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺟﺮﻳﺎن های ﻧﻘﺪي آﻳﻨﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺟﺰاي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻳـﻚ دوره
ﻗﺒـﻞ اﺳﺘﻔﺎده میگردد (بارث و دیگران)2003،

CFOi,t+1=αo+β1CFOi,t+β2∆ARi,t+β3∆INVi,t+β4∆APi,t+β5∆DEPRi,t+β6OTHERi,t+Ԑi,t+1

 :CFOﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪي ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻤﻠﻴﺎت

 :β2∆ARiﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺣﺴﺎب هاي درﻳﺎﻓﺘﻨﻲ
 :β3∆INViﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻮﺟﻮدی ها

 :β4∆APiﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺣﺴﺎب هاي ﭘﺮداﺧﺘﻨﻲ و ﺑﺪهی هاي ﻣﻌﻮق

 :β5∆DEPRiﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك دارایی هاي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﻬﻮد و نا ﻣﺸﻬﻮد

 :OTHERﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﻳﺮ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﻛﻪ به ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ میﺷﻮد:

				

)OTHER=OP–(CFO+∆AR+∆INV+∆AP+DEPR

 :OPﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ

 :εﻣﻘﺪار ﺧﻄﺎ ﻛﻪ ﻓﺮض میﺷﻮد داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻔﺮ و وارﻳﺎﻧﺲ ﺛﺎﺑﺖ باشد.

ﻣﻌﻴﺎر ﺗﺠﺮﺑﻲ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ ،ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ پسﻣﺎﻧﺪﻫﺎ یعنی | RES =|ei,t+1ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ

ﻗﺪر ﭘﺲﻣﺎﻧﺪﻫﺎ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ دﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻي ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
متغیر تعدیل کننده

 .1اجتناب مالیاتی ()TA

 :Tax avoidance itبیانگر اجتناب مالیاتی شرکت  iدر سال  tمیباشد .براي محاسبه اجتناب مالیاتی
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از روش هاي متعددي که عموم ًا مبتنی بر نرخ موثر مالیاتی میباشد استفاده می شود .نکته قابل توجه
اینکه براي بررسی اجتناب مالیاتی میبایست باتوجه به شرایط محیطی ،از مدلی استفاده نمود که بتوان

فعالیت هاي اجتناب مالیاتی شرکتها را بهتر اندازهگیري نمود .در این خصوص بدیهی است که میبایست
همواره به قوانین و مقررات مالیاتی محیط مورد بررسی توجه الزم نمود .مدل مورد استفاده براي عملیاتی

کردن اجتناب مالیاتی به صورت ذیل می باشد:

نرخ واقعی مالیات  -نرخ قانونی مالیات = اجتناب مالیاتی

نرخ واقعی مالیات شرکت از تقسیم هزینه مالیات بر درآمد بر درآمد قبل از کسر مالیات به دست میآید.

این نرخ نشان میدهد مالیات بر درآمد شرکت چند درصد درآمد قبل از کسر مالیات میباشد.

متغیرهای کنترل

 .1اندازه شرکت ( :1)SIZEزیمرمن ( 2)1983بیان می کند که شرکت هاي بزرگ تر به علت وجود

حساسیتهاي سیاسی بیشتر ،محافظه کاري بیشتري اعمال می نمایند (تئوري هزینه سیاسی) .اندازه شرکت
از طریق لگاریتم طبیعی ارزش دفتری کل دارایی های شرکت اندازهگیری می شود.

 .2اهرم مالی ( :3)LEVاهرم مالی از طریق رابطه زیر به دست میآید:

کل بدهی ها
کل دارایی ها

=LEV

 .3چرخه عملياتي ( :4)OCهرچه مدت چرخه عملياتي شرکت بیشتر باشد ،سودهای تعهدی دیرتر به شکل
نقدی وصول شده ،مسیریابی تبدیل بخش تعهدی به بخش نقدی با مشکل روبه رو می شود و برای شرکت
مشکالتی را از قبیل عدم تقارن اطالعاتی ،مشکالت نمایندگی به وجود آورد و در نتیجه این امر می تواند
به فزونی هزینه سرمایه شرکت منجر شود .این متغیر از طریق رابطه زیر اندازهگیری می شود:

لگاريتم {(مطالبات \ فروش)  ( +موجودي كاال \ بهاي تمام شده كاالي فروش رفته) ×}360

 -7روش تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها

یافتههای توصيفی

جدول زیر ،شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش را نشان میدهد:

1. Firm Size
2. Zimerman
3. Leverage
4. Operating Cycle

تأثیر عوامل مربوط به هزینههای محرمانه بر کیفیت گزارشگری مالی با تأکید بر اجتناب مالیاتی
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جدول ( -)2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
شاخصها
میانگین

OG

OWCO PROF COMP

14/59

TA

FRQ

SIZE

LEV

OC

0/227

0/284

0/332

0/122

0/090

13/83

0/575

5/427

0/060

-0/858

0/002

0/00006 0/0002

0/012

1/580

ماکزیمم

702/06

0/478

انحراف معیار

42/91

0/131

مینیمم

0/542

0/989

0/999

0/207

0/173

0/225
0/078

0/857
0/091

19/009

0/996

1/483

0/186

9/949

7/266
0/626

اصلیترین شاخص مرکزی ،میانگین است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص

خوبی برای نشان دادن مرکزیت دادههاست .برای مثال مقدار میانگین برای متغیر فرصت های رشد برابر
با ( )14/59می باشد که نشان میدهد بیشتر دادهها حول این نقطه تمرکز یافتهاند .مقادیر انحراف معیار

متغیرها نشان میدهد فرصت های رشد و اجتناب مالیاتی به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان

پراکندگی میباشند.

آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش

نتایج آزمون كولموگروف -اسميرنوف ( )K-Sدر جدول ( )3آورده شده است:

جدول ( -)3نتایج آزمون كولموگروف -اسميرنوف ()K-S

آزمون

آماره Z

Sig

OG

13/031
0/000

منبع :یافتههای تحقیق

OWCO PROF COMP

4/903

0/000

1/873

0/002

3/135
0/000

TA

FRQ

SIZE

LEV

OC

4/037

1/265

2/761

1/403

2/766

0/000

0/81

0/000

0/39

0/000

در جدول( ،)3سطح معنیداری در متغیر وابسته که بیشتر از  5درصد است ،با اطمینان  95درصد میتوان

گفت متغیر فوق دارای توزیع نرمال هستند.

آزمون ناهمسانی واریانس فرضیههای پژوهش

جهت بررسی ناهمسانی واریانس پسماندها ،از آزمون بروش-پاگان-گادفری استفاده شده که نتایج آن در

جدول ( )4ارائه شده است:

جدول ( -)4نتایج آزمون ناهمسانی واریانس فرضیههای پژوهش

احتمال

آماره آزمون

فرضیههای پژوهش

0/8473

0/3453

اول
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احتمال

آماره آزمون

فرضیههای پژوهش

0/7295

0/5084

دوم

0/6678

0/5930

چهارم

0/7229

0/5174

0/8986

سوم

0/3692

0/4629

پنجم

0/9434

0/8582

ششم

0/4314

0/5053

هفتم

0/8849

منبع :یافتههای تحقیق

هشتم

در جدول فوق ،احتمال فرضیههای پژوهش بیشتر از  5درصد است؛ بنابراين فرض ناهمساني واريانس

جمالت اخالل رد مي شود.

آزمون  Fلیمر(چاو) و آزمون هاسمن

نتایج آزمون  Fلیمر(چاو) و آزمون هاسمن برای فرضیهها در جدول ارائه شده است:
جدول ( -)5نتایج آزمون  Fلیمر(چاو) و آزمون هاسمن
آزمون هاسمن

آزمون  Fلیمر(چاو)

فرضیههای

روش اثرات

p-value

F

p-value

F

تصادفی

0/0529

9/351

0/0000

3/727

اول

تصادفی

0/6387

2/533

0/0000

3/729

سوم

تصادفی
تصادفی
تصادفی
تصادفی
تصادفی
تصادفی

منبع :یافتههای تحقیق

0/8456
0/6605
0/1384
0/7818
0/7845
0/6129

1/392
2/411
9/688
3/211
3/190
4/473

0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000

3/717
3/689
3/685
3/734
3/695
3/654

پژوهش
دوم

چهارم
پنجم

ششم
هفتم

هشتم

با توجه به اینکه مقادیر احتمال آزمون  Fلیمر برای فرضیهها کمتر از  5درصد است؛ از روش داده های

تابلویی استفاده می شود .همچنین ،مقادیر احتمال آزمون هاسمن برای فرضیهها بیشتر از  5درصد است؛

تأثیر عوامل مربوط به هزینههای محرمانه بر کیفیت گزارشگری مالی با تأکید بر اجتناب مالیاتی
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مدل اثرات تصادفی پذيرفته مي شود.

آزمون فرضیههای پژوهش

نتایج آزمون تأثیر عوامل مربوط به هزینههای محرمانه بر کیفیت گزارشگری مالی در جدول  6ارائه شده

است .مقدار آماره دوربین -واتسون ،بیانگر فرض عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته می شود .ضریب تعیین
مدل بیانگر این است که حدوداً  39درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترل قابل
توجیه است .مقدار احتمال مدل کمتر از  5درصد می  باشد؛ بنابراین مدل کلی رگرسیون معنادار میباشد.

با توجه به سطح معناداری و ضریب رگرسیون ارائه شده برای عوامل مربوط به هزینههای محرمانه

(فرصت های رشد ،رقابت در بازار محصول ،حاشیه سودآوری و مالکیت متمرکز) ،میتوان بیان کرد که
فرصت های رشد بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر ندارد .اندازه شرکت بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر
مثبت و معنادار دارد و اهرم مالی و چرخه عملیاتی بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر ندارد.
جدول ( -)6خالصه نتایج آزمون فرضیههای پژوهش

فرضیه اول

متغیرها

β

آماره

Α

2/94

2/54

&OG&COMPPROF&OWCO

0/25

t

0/41

فرضیه دوم

احتمال

β

آماره

0/01

2/5

2/07

0/68

t

احتمال

فرضیه سوم
β

آماره
t

2/502 2/9159 0/0382

0/2878 1/063 1/246

فرضیه چهارم

احتمال

β

آماره

0/01

3/152

2/5

t

احتمال
0/01

-1/432 -0/614 0/5939 0/533 0/305

0/15

SIZE

2/04 0/12

1/991 0/131 0/0424 2/033 0/129 0/0468 1/991 0/125 0/04

0/04

LEV

0/78 0/41

0/814 0/427 0/4311 0/787 0/409 0/3674 0/901 0/465 0/42

0/41

OC

0/52 0/06

0/475 0/055 0/6385 0/470 0/054 0/4939 0/684 0/080 0/60

0/63

دوربین -واتسون

2/326

2/327

2/323

2/340

ضریب تعیین

0/390

0/390

0/389

0/389

احتمال F

0/0000

0/0000

0/0000

0/0000
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جدول ( -)7خالصه نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
فرضیه ششم

فرضیه پنجم

فرضیه هفتم

متغیرها

β

α

2/890

2/775 0/0133 2/481

OG

0/324

0/355 0/7250 -0/351 -0/589 0/6102 0/509

آماره
t

احتمال

β

آماره
t

احتمال

β

2/808 0/0270 2/215

آماره
t

احتمال

فرضیه هشتم
β

3/258 0/0170 2/391

آماره
t

2/625

احتمال
0/008

0/069 -1/820 -1/302 0/5566 0/588

&TL&COMPPROF&OW-

0/937

1/025 0/2275 -1/207 -3/086 0/4316 0/786

0/390 -0/858 -1/767 0/5064 0/664

CO
&OG*TA
&OG*COMP
&OG*PROF

14/30 0/4682 -0/725 -0/001

6/431 0/8652 -0/169 -0/646 0/1283 1/522

1/251

0/211

OG*OWCO
SIZE

0/125

0/125 0/0496 1/966

0/132 0/0475 1/985

0/142 0/0481 1/979

2/133

0/033

LEV

0/320

0/503 0/5522 0/594

0/254 0/3513 0/932

0/312 0/6732 0/421

0/565

0/571

OC

0/071

0/106 0/5418 0/610

0/062 0/3732 0/891

0/057 0/6015 0/522

0/483

0/628

دوربین -واتسون

2/336

2/324

2/332

2/341

ضریب تعیین

0/390

0/392

0/390

0/391

احتمال F

0/0000

0/0000

0/0000

0/0000

 -8بحث و نتیجهگیری

باتوجه به نتایج حاصله از تحلیل آزمون رگرسیون ،میتوان اینگونه بیان نمود که؛

	 -فرصت های رشد بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر ندارد .شرکت هایی که از فرصت های فراوانی برای
رشد برخوردار میباشند ،بخش اندکی از ارزش خود را از دارایی های فعلی کسب می کنند و باال بودن
میزان این نسبت بیانگر حجم فرصت های رشد آینده شرکت میباشد.

طبق مبانی نظری پژوهش ،شرکت های دارای فرصت های رشد از کیفیت گزارشگری مالی باالتری

برخوردارند؛ یعنی هرچه فرصت های رشد شرکت باالتر رود ،کیفیت گزارشگری مالی نیز افزایش می یابد.
اما نتایج پژوهش بیانگر این است که کیفیت گزارشگری مالی تحت تأثیر فرصت های رشد قرار نمیگیرد.

تأثیر عوامل مربوط به هزینههای محرمانه بر کیفیت گزارشگری مالی با تأکید بر اجتناب مالیاتی
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دلیل این امر می تواند ناشی از عدم واکنش بازار و سرمایهگذاران نسبت به فرصت های رشد باشد و این
موضوع نشاندهنده عدم شناخت کافی سرمایهگذاران و فعاالن بازار سرمایه ایران از این مفهوم میباشد.

نتایج پژوهش با یافته کوهن ( )2004همخوانی دارد.

	-رقابت در بازار محصول بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر ندارد .ورکچپا ( )1983معتقد است که رقابت
موجود در بازار محصول مانع از انتشار گزارشهای مالی باکیفیت می شود و شرکت ها در بازارهای
رقابتی ،اطالعات مالی را با محتوای پایین گزارش می کنند .هریس ( )1998بیان می دارد در صنایعی
که میزان رقابت پایین است ،احتمال افشای مناسب عملیات در آن اندک است .کوهن ( )2004اثبات
می کند در صنایعی که شدت رقابت پایین است ،احتمال گزارش اطالعات مالی باکیفیت در آنها کم

است .نتایج پژوهش بیانگر این است که در یک محیط رقابتی ،نه تنها مدیران واحدهای تجاری تمایل
ندارند تا با ایجاد یک فضای اطالعاتی ،هزینههای سیاسی و مالکانه افشای اطالعات را کاهش داده

و مزیت رقابتی خود را حفظ نمایند ،بلکه هیچ واکنشی برای بهبود کیفیت گزارشگری مالی نسبت به
رقابت در بازار محصول نشان نمی دهند .نتایج پژوهش با یافتههای کوهن ( )2004و غیوریمقدم و
همکاران ( )1393مطابقت ندارد.

	-حاشیه سودآوری بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر ندارد .پیوتراسکی ( )2003اثبات می کند که باال بودن
حاشیه سودآوری موجب کاهش کیفیت گزارشگری مالی می شود .کوهن ( )2004بین حاشیه سودآوری

و کیفیت گزارشگری مالی رابطه منفی یافت و معتقد است که شرکت های با قدرت سودآوری باال با
هزینههای محرمانه زیادی روبه رو هستند .همانند سرمایهگذاران ،تولیدکنندگان نیز به دنبال تولید

محصوالتی هستند که بیشترین میزان بازدهی را کسب نمایند و هرگاه نرخ بازدهی برای صنعت معینی
فراتر از نرخهای بازدهی مورد توقع متناسب با ریسک آن باشد ،سایر شرکت ها نیز وارد آن صنعت شده

و عرضه را افزایش خواهند داد و حتی موجب کاهش قیمتها خواهند شد و این شرایط تا زمانی ادامه

دارد که نرخ بازده به دست آمده مطابق با ریسک موجود در آن صنعت گردد .ایجاد تمایز بین حالتی که
برخی شرکت ها در صنعت ،سودهای باال کسب می کنند و حالتی که تمام یا تعداد زیادی از شرکت ها

از سودهای باال منتفع میشوند ،سودمند است .هنگامی که تنها برخی از شرکت ها در صنعت ،سودهای
باال کسب می کنند ممکن است نشانگر آن باشد که بازار به نحو کارا عمل نمی کند .با توجه به مطالب

فوق ،کیفیت گزارشگری مالی تحت تأثیر حاشیه سودآوری قرار میگیرد .اما در بازار سرمایه ایران
کیفیت گزارشگری مالی نمی تواند تحت تأثیر حاشیه سودآوری قرارگیرد که دلیل آن می تواند ناشی از
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عدم واکنش بازار و عکسالعمل سهامداران شرکت ها نسبت به حاشیه سودآوری باشد.

	-مالکیت متمرکز بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر ندارد .ﻛـﻮﻫﻦ ( )2004ﻧﺸﺎن داد ﺷﺮکت هایی ﻛﻪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .بر اساس
فرضیه نظارت فعال ،تمرکز مالکیت موجب می شود که بلوکداران ،رفتار مدیران را در ارتباط با گزارش

اطالعات مالی بیکیفیت اصالح کنند و در نهایت کیفیت گزارشگری مالی را ارتقاء دهند .اما مالکیت

متمرکز را نمی توان به عنوان عامل تأثیرگذار بر کیفیت گزارشگری مالی در بازار سرمایه ایران دانست.
این موضوع به بیانگیزه بودن سهامداران عمده شرکت های ایرانی برمیگردد که هیچگونه واکنشی به

کیفیت گزارشگری مالی نشان نمی دهند .نتایج پژوهش با یافته رضایی و ویسیحصار ( )1393مطابقت
ندارد.

اجتناب مالیاتی بر ارتباط بین عوامل مربوط به هزینههای محرمانه (فرصت های رشد ،رقابت در بازار
محصول ،حاشیه سودآوری و مالکیت متمرکز) و کیفیت گزارشگری مالی تأثیر ندارد .توضیح اینکه اجتناب

مالیاتی بر رابطه بین عوامل مربوط به هزینههای محرمانه و کیفیت گزارشگری مالی در بازار سرمایه
ایران مثمرثمرتر نمیباشد و به عبارتی نقش اجتناب مالیاتی در این ارتباط مؤثر تلقی نمیگردد؛ دلیل این

امر ،کمتوجهی سهامداران ،سرمایهگذاران و سایر ذینفعان شرکت ها به مسأله عوامل مربوط به هزینههای
محرمانه و اجتناب مالیاتی می تواند باشد که البته در این امر نمی توان شرایط حاکم بر بازار سرمایه ایران

را نادیده گرفت .به عبارتی ،چنین به نظر میرسد که در محیط شرکت های ایرانی از جانب سهامداران،

سرمایهگذاران ،مدیران و سایر ذینفعان شرکت ها روی عوامل مربوط به هزینههای محرمانه و اجتناب
مالیاتی مانوری صورت نمیگیرد تا کیفیت گزارشگری مالی را تحت تأثیر قرار دهد.

تأثیر عوامل مربوط به هزینههای محرمانه بر کیفیت گزارشگری مالی با تأکید بر اجتناب مالیاتی
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