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 مقدمه

روند و همواره در پی اطالعاتی هستند که  و نهادهای مالی به شمار میسرمایه گذاران ارکان اصلی بازارها 

گیری مناسب، وجود اطالعات شفاف و صحیح  های مناسبی بگیرند. الزمه تصمیم با استفاده از آنها، تصمیم

است. اطالعات به دست آمده از سیستم اطالعاتی حسابداری یکی از بهترین منابع در دسترس برای 

های آنان درباره واحد تجاری میباشد. نتیجه نهایی کار  تصمیم گیریگان جهت اخذ کنند استفاده

کنندگان جهت بررسی واحد  سیستمهای اطالعاتی حسابداری گزارشهای مالی میباشد. کلیه استفاده

تجاری به این گزارشهای مالی اتکاء میکنند. اگر گزارشگری مالی از کیفیت الزم برخوردار باشد تصمیمهای 

گذاران،  رستی توسط استفاده کنندگان اخذ خواهد شد. استفاده کنندگان از این اطالعات شامل سرمایهد

های درست  اعتباردهندگان، کارکنان، مشتریان، سایر بستانکاران تجاری، دولت و ... میباشند. این تصمیم

قتصادی هر کشور منجر به تخصیص بهینه منابع خواهد شد که این تخصیص بهینه منابع در وضعیت ا

تاثیر بسزایی دارد. اگر بازارها نسبت به اطالعاتی که کمتر در اختیار عموم قرار میگیرد واکنش کمی نشان 

دهند، زمانی که عملکرد بنگاه بد باشد مدیران انگیزه بیشتری برای افشای مبهم اطالعات خواهند 

های  [ نشان دادند هنگامی که بنگاه25[. مطابق با فرضیه ابهام مدیریتی، پژوهشهای قبلی]15داشت]

تحت اختیار مدیران خوب عمل میکند، آنها تمایل بیشتری به افشای اطالعات دارند. فرضیه ابهام مدیریتی 

به این موضوع اشاره دارد که مدیران انگیزه دارند در شرایط بد، اطالعات صورتهای مالی را به صورت 

[.  در این راستا، کمیسیون بورس و اوراق بهادار 6تری ارائه دهند]پیچیده ارائه کرده و یا با شفافیت کم

 1967امریکا درباره گزارشهای پیچیده شرکتی، بسیار سختگیرانه برخورد میکند. این کمیسیون در سال 

های افشای شرکت  یک گروه مطالعاتی برای ارائه رهنمودهایی به منظور بهبود خوانایی و قابلیت فهم رویه

منتشر شد. بر این اساس، از آنجا 5با عنوان گزارش ویت 1969داد. نتایج این گزارشها در سال  ها تشکیل

قادر به فهم سریع گزارشهای پیچیده شرکتها نیستند، شرکتها باید از انتشار  سرمایه گذارانکه همه 

یی و قابل فهم [. با توجه به آنچه ذکر شد،  خوانا13گزارشهای پیچیده، طوالنی و زاید خودداری کنند]

بودن گزارشهای مالی اثر مهمی بر عملکرد بنگاه خواهد داشت. در این راستا، بررسی ابعاد مختلف خوانایی 

گزارشهای مالی یکی از موضوعاتی است که توجه حسابداران را به خود جلب کرده است. خوانا بودن 

همیت ویژهای دارد. چون به کارگیری ی شرکتها ا ساالنهی ها گزارشهای مالی برای تحلیل محتوای گزارش

اصالحات مبهم موجب افزایش ابهام خواهد شد. نظر به تمرکز افراد در حوزهای خاص زمانی گزارشهای 

مالی مفید تلقی میشوند که صریح ارائه شوند. اطالعاتی که در گزارشهای مالی منتشر میشود باید به 

 سرمایه گذارانمنابع به  بهینه یحاظ حفظ و به کارگیری نحوی باشد که در ارزیابی عملکرد مدیریت، از ل

مبهم از سوی مدیران به منظور مخفی کردن عملکرد  گزارشهای ارائه یکمک کند. از طرف دیگر، امکان 

از  ضعیف خود وجود دارد که میتواند کیفیت اقالم تعهدی و اجتناب مالیاتی را تحت تأثیر قرار دهد.

ای نحوهی اثرگذاری خوانایی گزارشهای مالی بر اجتناب مالیاتی و کیفیت  هآنجایی که تا کنون مطالع

 کوشد این خالء تحقیقاتی را برطرف کند. اقالم تعهدی را در ایران بررسی نکرده است، پژوهش حاضر می
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 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 خوانایی گزارشگری مالی

فرایند حسابداری ارائه اطالعات مفید به طیف بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، محصول نهایی 

است. استفاده کنندگان صورتهای مالی، به  تصمیم گیریکنندگان برای کمک به  گستردهای از استفاده

صحیح، اطالعات ارائه شده توسط  تصمیم گیری، برای تأمین نیازهای اطالعاتی و سرمایه گذارانخصوص 

مفید واقع شود، آنان باید قادر  تصمیم گیریباشد این اطالعات در  کنند. اگر قرار شرکتها را ارزیابی می

به درک آن باشند. این موضوع تا حدی مهم است که برخی از آن به عنوان پل ارتباطی بین استفاده 

. به عبارت دیگر تا زمانی که اطالعات درک نشود، توانایی کرده اندمفید یاد  تصمیم گیریکنندگان و 

ز آن نیز وجود نخواهد داشت. یکی از عوامل مهم برای دستیابی به اطالعات قابل فهم این استفاده بعدی ا

است که شخص هنگام مطالعه، بتواند به درستی آن را بخواند و اطالعات آن را به راحتی پردازش کند. از 

ای حسابداری [. هیات استاندارده1این قابلیت در مبانی نظری دهه اخیر، با عنوان خوانایی یاد میشود]

جویان از آنها را به  ( پاسخگو بودن و تناسب داشتن گزارشهای مالی با دانش عمومی بهره2010مالی )

عنوان امری حیاتی معرفی کرده است. بر این اساس، اطالعات ارائه شده در گزارشهای مالی به نحوی است 

تهای واحد گزارشگر و حسابداری که در آن فرض شده استفاده کنندگان از دانش عمومی در خصوص فعالی

 برخوردار هستند. با وجود این، اطالعات پیچیدهای که برای رفع نیازهای استفادکنندگان مربوط تلقی می

ی اینکه درک آن برای برخی از استفاده کنندگان مشکل است، از صورتهای مالی  شود، نباید به بهانه

ای ساده ارائه شود. کیفیت گزارشگری  د امکان به گونهحذف شود؛ گرچه اینگونه اطالعات نیز باید تا ح

مالی فقط در قالب اعداد بیان نمیشود و شامل متن نیز هست. بر این اساس، هرچه خوانایی صورتهای 

[.خوانا 7منجر میشود] سرمایه گذارانیابد؛ در نتیجه به درک بهتر  مالی بیشتر باشد، کیفیت آن افزایش می

دهد. این ویژگی  عیار مهمی است که کیفیت گزارشهای ارائه شده را افزایش میبودن گزارشگری مالی م

ی  متن برای خواننده حسی در خصوص اندازه مطالعه یگیری میشود. هنگام  به صورت کیفی اندازه

پیچیدگی یا سادگی متن به وجود میآید که در درک مطالب تأثیرگذار است. در حقیقت، این مهم سطح 

 [.18ست]خوانایی متن ا

 خوانایی گزارشگری مالی و کیفیت اقالم تعهدی

پژوهشهای حسابداری در حوزه مدیریت سود، از جمله پژوهشهای اثباتی حسابداری است. از زمان ارائه 

، رویکرد مدیریت سود  1970نظریه حسابداری سیاسی و قراردادی توسط واتز و زیمرمن در اواخر دهه 

رد بحث در بسیاری از مطالعات حسابداری بوده است. بر اساس این فرصت طلبانه همواره موضوع مو

رویکرد، هرگاه میان واحد تجاری وگروههای مختلف، قراردادی تنظیم شود و مبنای تنظیم این قرارداد 

ارقام حسابداری باشد، در آن صورت مدیر در تالش خواهد بود با دستکاری در آن ارقام، به خواسته های 

ر پاداش بیشتر، دست یابد. عالوه بر این، وجود تضاد منافع بین مدیران و مالکان باعث شخصی خود، نظی

های مختلف عملکرد شرکت، مورد تردید باشد زیرا  میشود که صداقت و درستی مدیران در گزارش جنبه
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با  مدیران معموال تمایل دارند اطالعات در خصوص عملکرد مثبت شرکت را افشاء نموده، اطالعات مرتبط

[. نیز بیان میکندکه مدیران به طور آگاهانه و یا ناآگاهانه، اقدام 13عملکرد ضعیف خود را پنهان نمایند]

به تفسیر مغرضانه گزارشهای ساالنه مینمایند تا بدین طریق، عملکرد ضعیف خود را پنهان نموده و در 

پنهان نمودن عملکرد ضعیف مدیران  مقابل، موفقیتهای خود را بیشتر آشکار سازند. برای تحریف واقعیت و

دو روش وجود دارد. نخستین روش، تحریف اطالعات شفاهی و عددی و یا استفاده از عبارات استعاری 

است. بدین منظور، باید واژگان مثبت و یا عملکرد مالی مثبت شرکت مورد تاکید قرار گیرد و یا اینکه، 

یت فعلی را در بهترین شرایط ممکن نشان دهد. هایی مقایسه شود که وضع عملکرد شرکت با شرکت

شیوه دوم، تحریف نمودن سهولت خوانایی گزارش های مالی از طریق بکارگیری جمالت طوالنی و پیچیده 

در متن گزارش است. چرا که پژوهشهای صورت گرفته اذعان دارندکه گزارش های مالی دشوار و پیچیده، 

قابل درک نیست. بنابراین، پیچیدگی گزارش های مالی منجر به عدم برای بسیاری از سهامداران به آسانی 

[.از 16[.]5شده و در نتیجه، تضاد منافع را به همراه خواهد] سرمایه گذارانتقارن اطالعاتی بین مدیران و 

میان خوانایی گزارشگری مالی و عملکرد مالی شرکتها را تشریح کرده است. به  رابطه یکانالهای مختلفی 

مدیریت بر مبنای استثنا، شرکتهایی که با ضرر و زیان مواجه هستند، نیاز  نظریه یهی او بر اساس عقید

کاری حسابداری  به توضیح بیشتری در خصوص عملکرد خود دارند. عالوه بر این، به دلیل ماهیت محافظه

وری است مدیران )شناسایی به موقعتر اخبار بد نسبت به اخبار خوب(، زمانی که شرکت زیان دارد، ضر

توضیحات بیشتری در رابطه با آیندهی فعالیتها ارائه کنند. بنابراین، از منظر ذاتی خوانایی تابعی از شرایط 

ی دستیابی به بازده سهام  [. اعتقاد دارند شرکتها با انگیزه15[. ]27دهی است] عملکرد شرکتها و سود

تر سرمایه سعی میکنند گزارشهای پیچیده تهیه کنند. باالتر، عدم تقارن اطالعات پایینتر و هزینه پایین

مدیریت شرکتها قادرند با ارائه گزارش پیچیده، اقالم تعهدی، جریان نقدی و فعالیتهای واقعی را مدیریت 

[. با توجه به آنچه ذکر شد، انتظار میرود خوانایی گزارشگری مالی بر کیفیت اقالم تعهدی اثر 27کنند]

 داشته باشد.

 ی گزارشهای مالی و اجتناب مالیاتیخوانای

پژوهشهای مربوط به اجتناب مالیاتی، عموما روی موضوعاتی نظیر اعتبارات مالیاتی، سهامداران و جامعه 

متمرکز شده است. با توجه به مفاهیم تئوری نمایندگی باید اذعان نمود که مدیران در خصوص افزایش 

رصدد ارزیابی مدیران و کارگزاران هستند تا دریابند آیا آنها ارزش شرکت پاسخگو میباشند و مالکین نیز د

وظایف خود را به درستی ایفا مینمایند یا خیر؟ عالوه بر این آنها عالقه مند هستند تا بفهمند مدیران 

چگونه و از چه طریق به اهداف تعیین شده دست مییابند. در این بین ممکن است از منظر سهامداران؛ 

ریز از پرداخت مالیات، نه تنها توجیه پذیر باشد؛ بلکه مطلوب و پسندیده هم واقع شود. فریب دولت و گ

درحالی که جامعه و بخش عمومی انتظار دارند شرکتها شهروندان خوبی باشند و سهم مالیات خود را به 

[.به 17د]درستی و به موقع پرداخت نمایند و این استراتژی شرکت از منظر سایر گروهها ناپسند تلقی شو

طور کلی دو دیدگاه پیرامون فعالیتهای اجتناب از پرداخت مالیات وجود دارد. دیدگاه نخست این است 

که مدیران با هدف کاهش تعهدات مالی شرکت و صرفهجویی وجه نقد، فعالیتهای اجتناب از پرداخت 
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داخت مالیات افزایش دهنده ، اجتناب از پرسرمایه گذاراندهند. بنابراین، از منظر  مالیات را انجام می

ارزش شرکت است و مدیران برای به کار بستن چنین فعالیتهایی باید تشویق شوند و پاداش بگیرند. بنابر 

این،  دیدگاه صرفهجویی ناشی از فعالیتهای اجتناب از پرداخت مالیات میتواند منبع مالی ارزشمندی برای 

نظریه [. دیدگاه دوم )24دهی یا وجه نقد را کاهش دهد]ضعف مالی شرکت باشد و تأمین مالی از طریق ب

فرصت طلبی( به مسأله نمایندگی مربوط میشود که در این حالت اجتناب از پرداخت مالیات به عنوان  ی

[. عالوه بر این، باید در نظر 2طلبی و انحراف منافع توسط مدیران است] ابزار ایجاد سپر برای فرصت

یات از دیدگاه سنتی یک فعالیت حداکثر کننده ارزش تلقی میشود که ثروت داشت که پرداخت کمتر مال

[. با توجه به آنچه بیان شد، این امکان وجود دارد که مدیران 9را به شرکت و سهامداران آن منتقل میکند]

به منظور کاهش تعهدات شخصی و یا افزایش هزینه به منظور کاهش مالیات پرداختی، گزارشهای پیچیده 

 ئه کنند.ارا

 پیشینه تجربی پژوهش 

 – 2014[. به بررسی خوانایی گزاشگری مالی و مالیات متهورانه طی سالهای 18بوسلینگ و همکاران]

نشان داده است که رابطهای منفی و قابل توجه میان  نتایج. پرداخته اند آمریکا متحده ی ایاالت در 1994

این دو متغیر وجود دارد. آنها بیان میکنند مدیران زمانی که مزایای پنهان کردن سیاستهای مالیات 

های آن باشد، از استراتژی گزارشگری مالی پیچیده استفاده میکنند. سوکاتجوو  متهورانه بیش از هزینه

اثیر مالیات متهورانه، تقلب حسابداری و خوانایی گزارش ساالنه در شرکتهای [ به بررسی ت29همکاران. ]

با استفاده از رگرسیون پرداختند. نتایج نشان داده است که تهور مالیاتی  2016بورسی اندونزی در سال 

النه بر خوانایی گزارش سا معنی داریاثر منفی بر خوانایی گزارشگری مالی دارد. اما، تقلب حسابداری اثر 

[ به بررسی رابطه میان مدیریت سود و خوانایی گزارشگری مالی در کانادا طی 27ندارد.لو و همکاران ]

 است داده نشان نتایج. پرداخته اند پانلی داده های رگرسیون از استفاده با 2000 – 2012سالهای 

نند. هوانگ و ک نمی منتشر خوانا گزارشهای دارند، اندک مثبت یا و صفر سود تغییرات که شرکتهایی

[. به بررسی تأثیر قوانین افشا بر مدیریت سود ناشی از معامالت با اشخاص وابسته پرداختند. 21همکاران.]

 مدیریت در شده تصویب افشای قوانین دنبال به 1996 – 2003نتایج نشان داده است که طی سالهای 

اند، کاهش رخ داده های چینی بودهشرکت با وابسته اشخاص معامالت دارای که تایوانی هایشرکت سود

میان خوانایی گزارشگری مالی و عملکرد و پایدرای سود در شرکتهای  رابطه ی[ به بررسی 26است. لی]

داده  رگرسیون برآورد از حاصل نتایج. است پرداخته 1994 – 2004آمریکا طی سالهای  متحده یایاالت 

یداری سود عملکرد معکوسی دارد. به طوری که هرچه پا با گزارش خوانایی که است داده نشان پانلی های

درآمد پایداری باالتری داشته باشد، گزارشها خواناتر هستند و بالعکس.خانی معصوم آبادی و رجب 

ی مالیاتی با استفاده از سیستم  های مالی و سیاست متهورانه[. به بررسی رابطه ناخوانایی گزارش3دری]

 افزایش با که است داده نشان پژوهش نتایج .پرداختند1392 – 1396ی سالهای معادالت همزمان ط

 سیاست سطح افزایش با همچنین،. یابدمی کاهش متهورانه مالیاتی سیاست مالی، گزارشگری خوانایی

[. 6] نوئی پیته رضائی و گرایلی صفری .یافت خواهد کاهش مالی هایگزارش خوانایی متهورانه، مالیاتی



 39 شماره ،1400 پاییز ،یحسابرس و یحسابدار مطالعات                                           .116

 

 

شرکت پذیرفته شده در بورس  91وانایی مدیریت و خوانایی گزارشگری مالی در ت  عنوان با پژوهش در

، نتایج حاکی از آن است که مدیریت موجب بهبود 1395تا  1391های اوراق بهادار تهران طی سال

است که گردد. همچنین، نتایج تجزیه و تحلیل اضافی حاکی از آن ها میخوانایی گزارشگری مالی شرکت

همکاران  قربانی و تراست.های بزرگتر، رابطه بین توانایی مدیریت وخوانایی گزارشگری مالی قویدر شرکت

درپژوهشی با عنوان تأثیر افشای اطالعات استراتژیک، غیرمالی و مالی بر مدیریت سود، بوده است.   [10]

مالی اثر معناداری بر مدیریت سود  دهد افشای اطالعات استراتژیک، غیرمالی ونتایج پژوهش نشان می

ترتیب که افزایش افشای اطالعات مالی منجر به کاهش مدیریت سود شده است در حالی که دارد. بدین

صفری گرایلی و  با افزایش افشای اطالعات استراتژیک و غیرمالی مدیریت سود نیز افزایش یافته است.

د و خوانایی گزارشگری مالی و آزمون تجربی رویکرد میان مدیریت سو رابطه ی[ به بررسی 5همکاران ]

 1394تا  1390شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  93فرصت طلبانه برای 

. یافته های پژوهش حاکی از وجود رابطه منفی بین مدیریت سود با خوانایی گزارشگری مالی پرداخته اند

[ در 2پورحیدری و همکاران ] رویکرد مدیریت سود فرصت طلبانه است.شرکتها و به بیان دیگر، تأیید 

پژوهشی با عنوان بررسی اجتناب از پرداخت مالیات بر شفافیت گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده 

. نتایج نشان داده است که فعالیتهای پرداخته اند 1380 - 1389در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 

ی مالیاتی، شفافیت گزارشگری مالی شرکت را کاهش میدهد. به عبارت دیگر، میتوان گفت ریز برنامه

فعالیتهای اجتناب از پرداخت مالیات مستلزم پنهان کردن حقایق و معامالت پیچیده است که بر محیط 

 روان شاد و طالب اطالعاتی شرکت تأثیر منفی میگذارد و باعث کاهش شفافیت گزارشگری مالی میشود.

عنوان  بررسی رابطه بین مدیریت سود و ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در  [ درپژوهشی با4نیا ]

. نتایج نشان داده است اقالم تعهدی اختیاری و نسبت 1386تا  1382بورس اوراق بهادار طی سالهای 

با ساختار سرمایه دارند. نسبت بازده  معنی داریمنفی و  رابطه یبازده به مجموع حقوق صاحبان سهام 

با ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق  معنی داریبه مجموع داراییها رابطه مثبت و 

 بهادار تهران دارد.

[ درپژوهشی باعنوان  تاثیر اجتناب مالیاتی بر چسبندگی هزینه با تاکید بر 8علمی و محمد زاده سالطه]

. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که اجتناب  1394تا  1389شرکت طی سالهای استراتژی تجاری 

مالیاتی بر چسبندگی هزینه ها تاثیر معنی داری دارد. هم چنین نتایج حاصله حاکی از آن است که 

استراتژی تجاری شرکت بر ارتباط بین اجتناب مالیاتی و چسبندگی هزینه تاثیرگذار می باشد؛ به نظر می 

د که موقعیت های استراتژیک بر تصمیمات مدیران درباره حفظ منابع موثر بوده که این امر در تغییرات رس

 سیستماتیک رفتار هزینه منعکس می شود.

[ در پژوهش خود تحت عنوان ارتباط بین کیفیت اقالم تعهدی و ریسک 12بادآور نهندی و همکاران ]

انجام گردید. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیه  1392تا  1388غیرسیستماتیک سهام  که طی سالهای 

های پژوهش خودشان با استفاده از تلفیق داده های مقطعی و زمانی است. در این پژوهش، از روش 

رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده )پنل دیتا( استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد 
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( و فاما و فرنچ CAPMغیرسیستماتیک سهام طبق مدلهای کپ ام ) بین کیفیت اقالم تعهدی و ریسک

(FAMA & FRENCHرابطه ای وجود ندارد ). 

 پژوهش فرضیه

 همکاران و لو  (2018) کاورمن پژوهشهای از که شدهاند گرفته نظر در الگو دو پژوهش، هدف بررسی برای

 است: شده اقتباس (2017)

 دارد. مالیاتی اجتناب  بر معنی داری و منفی اثر مالی گزارشگری خوانایی (:1) فرضیه ی

, 0 1 , 1 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ,i t i t i t i t i t i t i t i t tTA TA READ AGE LEV AGE SIZE ROA                

 (1) 

 دارد. تعهدی اقالم کیفیت  بر معنی داری اثر مالی گزارشگری خوانایی (:2) فرضیه ی

, 0 1 , 1 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ,i t i t i t i t i t i t i t i t tPF PF READ AGE LEV AGE SIZE ROA                

 (2) 

 باال: های مدل در که

 متغیرمستقل 

 شاخص ]6[ نوئی پیته رضائی و گرایلی صفری ،]25[ لی از پیروی به (:READ) مالی گزارشگری خوانایی

 این بیشتر مقادیر که آنجا از گرفت. قرار استفاده مورد متن( کلمات تعداد طبیعی لگاریتم ) متن طول

 ضرب یک منفی عدد در شده محاسبه شاخص است، مالی گزارشگری کمتر خوانایی میزان بیانگر شاخص،

 آید. دست به مالی گزارشگری خوانایی شاخص از مستقیمی معیار تا میشود،

 متغیر وابسته 

 مالیات، مشمول درآمد و t مالی سال پایان در i شرکت مالیات هزینه تقسیم از (:TA) مالیاتی اجتناب 

 با است برابر مالیاتی اجتناب دیگر، عبارت به .t مالی سال پایان در i شرکت های دارایی کل بر تقسیم

 مالیات. قانونی نرخ از مالیات واقعی نرخ تفاضل

 اقالم برآورد برای شود. می استفاده اختیاری تعهدی اقالم از گیری اندازه برای (:PF) تعهدی اقالم کیفیت

 (ε) رگرسیون معادله باقیمانده جز آن در که شود می استفاده زیر رگرسیون مدل از اختیاری تعهدی

 است. اختیاری تعهدی اقالم بیانگر

0 1 2 3 1 4

1 1 1 1

( )1t t it t
t t t

t t t t

TAccr Sales REC PPE
ROA SG

Assets Assets Assets Assets
      

   

 
      

 
 که است شده ارائه ]18] همکاران و دچو توسط و دارد شهرت ]2] جونز شده تعدیل مدل به فوق رابطه

 آن: در

1

t

t

TAccr

Assets : جاری دوره در عملیاتی نقد جریان از عملیاتی سود بین تفاوت 
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tSales: فروش، در تغییرات REC: دریافتنیها، در تغییرات PPE: ،ماشین و تجهیزات اموال 

 هستند. فروشها در جاری رشد :SG داراییها، مجموع بر تقسیم خالص سود :ROA آالت،

 متغیر کنترلی 

 ها دارایی کل به خالص سود نسبت (:ROA) دارایی بازده 

 دارایی ارزش لگاریتم (:SIZE) شرکت اندازه

 ها دارایی کل بر ها بدهی تقسیم (:LEV) مالی اهرم 

  گذشته سال به نسبت فروش میزان تفاوت (:GROWTH) شرکت رشد

 است. شده پذیرفته بورس در بار اولین برای شرکت که هایی سال تعداد لگاریتم (:AGE) شرکت سن

 روش پژوهش

ثانویه مستخرج از  داده هایهمبستگی است که با استفاده از  -روش این پژوهش از نظر ماهیت توصیفی

صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تحلیل رابطه همبستگی می پردازد. 

انجام این پژوهش در چارچوب استدالل استقرایی صورت خواهد گرفت. از سوی دیگر پژوهش حاضر از 

موجود به آزمون فرضیه ها می  هایداده نوع پس رویدادی است. همچنین، از آنجایی از طریق آزمایش 

پردازد، در حوزه تئوری های اثباتی قرار خواهد گرفت. برای انتخاب نمونه پژوهش با استفاده از روش 

 حذف سیستماتیک، معیار های زیر در نظر گرفته شده است: )غربالگری(

 فعال باشد. در بورس 1399در بورس پذیرفته شده و تا پایان سال  1390( شرکت قبل از سال 1

 ( شرکت نباید از گروه شرکتهای سرمایه گذاری، هلدینگ ها و واسطه گری مالی باشد. 2

 ( سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند باشد.3

 ها در دسترس باشد. ( اطالعات مالی شرکت4

 ( شرکتها نباید سال مالی خود را تغییر داده باشند 5

برای برآورد الگوهای  شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. 174د بعد از اعمال معیارهای باال، تعدا

هایی همانند لحاظ نمودن ناهمسانی  مطرح شده از رو روش پانل پویا استفاده شده است. این روش، مزیت

فردی و اطالعات بیشتر، حذف تورشهای موجود در رگرسیونهای مقطعی را دارد که نتیجه آن تخمینهای 

( Nا کارایی باالتر و همخطی کمتر خواهد بود. این روش هنگامی به کار میرود که تعداد مقاطع )دقیقتر، ب

 [.13( بیشتر باشد بالتاجی]Tسری زمانی ) داده هایاز تعداد 

 های پژوهش یافته

 طی بررسی مورد شرکت174 هایداده از استفاده با که کنترل و مستقل وابسته، هایمتغیر توصیفی آمار

 و کمینه معیار، انحراف میانه، میانگین، شامل اند،شده گیریاندازه (1390-1396 های)سال آزمون دوره

 .است شده ارائه 1 جدول در است بیشینه
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 (: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش1جدول )

 
 تعهدی( اقالم کیفیت از غیر )به تحقیق متغیرهای برای میانه و میانگین تفاوت فوق، جدول به توجه با

 یکنواخت متغیرها توزیع گرفت نتیجه میتوان است، پایین معیار انحراف مقدار که آنجایی از است. اندک

 میباشد.

 نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش

 است: شده ذکر (2) جدول در (1) رابطه برآورد نتایج

 (: نتایج تخمین فرضیه اول2جدول )
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 آنجایی از میباشد. 029/0 مالی گزارشگری خوانایی برای آمده دست به ضریب که است آن از حاکی نتایج

 خوانایی گفت میتوان میگیرد، قرار صفر فرضیه ی داری معنی عدم ناحیهی در t (34/4) آزمون آماره که

 چه هر دیگر، عبارت به میدهد. قرار تأثیر تحت مثبت طور به را مالیاتی اجتناب مالی، گزارشگری

 از مییابد. کاهش مالیاتی اجتناب امکان کمتر(، کلمات )تعداد باشد خواناتر و فهمتر قابل مالی گزارشگری

 کرد. رد نمیتوان را پژوهش اول فرضیه ی اینرو،

 نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش

 میدهد: نشان را دوم الگوی برآورد نتیجه (3) جدول

 (: نتایج تخمین فرضیه دوم3جدول )

 
 که آنجایی از باشند. می t ، 33/1 آماره و (019/0) مالی گزارشگری خوانایی برای شده برآورد ضریب

 معنی داری اختالف شده برآورد ضریب گفت میتوان است، گرفته قرار معنی داری ناحیه در آزمون آماره

 دهد. تغییر را تعهدی اقالم کیفیت نمیتواند مالی گزارشگری خوانایی وضعیت بنابراین، ندارد. صفر با

 متغیر وقفه ی از دارد، همبستگی اخالل جملهی با وابسته متغیر وقفه ی  پویا پانل روش در که آنجایی از

 وابسته متغیر وقفه ی برای ابزار عنوان به بازگشتی( فرم یک قالب )در متغیرها سایر های وقفه و وابسته

 جزء که هستند ابزار مناسبترین صورتی در متغیرها این لذا، میشود. استفاده پویا پانل روش بر مبتنی

 کند. پیروی مشخص مرتبه ی از متحرک میانگین فرآیند یک از و نباشد سریالی همبستگی دارای اخالل
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 نتیجه ی که گرفت قرار بررسی مورد الگو دو برای شده برآورد الگوی اخالل جزء خودهمبستگی اینرو، از

 است. شده ذکر (4) جدول در آن

 آزمون خودهمبستگیی  (: نتیجه4جدول)

 
 ها زننده تخمین و ندارد وجود دوم مرتبه ی خودهمبستگی درصد 5 خطای سطح در باال، جدول طبق

 هستند. سازگاری ویژگی دارای الگو دو هر برای

 آزمون برای دارد. نیز رفته کار به ابزارهای بودن معتبر به بستگی پویا پانل های زننده تخمین سازگاری

 است. شده ارائه (5) جدول در آزمون این نتیجه ی میشود. استفاده سارگان آماره ی از مهم این

 ی آزمون سارگان (: نتیجه5جدول )

 معنی داری سطع آزادی درجهی 2χ آماره ی مقدار الگو

 283.0 144 27.153 1 الگوی

 254.0 125 07.135 2 الگوی

 اعتبار از الگوها تخمین در شده گرفته کار به ابزاری متغیرهای سارگان، آزمون از حاصل نتایج اساس بر

 دیگر، عبارت به نمیشود. رد معادله بودن مشخص بر مبنی 0H فرضیه ی یعنی هستند. برخوردار الزم

 ندارد. وجود الگو دو در شده گرفته کار به ابزارهای و خطا اجزاء میان ارتباطی هیچگونه

 گیری بحث و نتیجه 

 به مربوط اطالعات کلیه باید اصل، این براساس و است مطرح حسابداری اصول از یکی عنوان به افشا

 هدف قرارگیرد. کننده استفاده مختلف گروههای اختیار در موقع به و مناسب نحو به شرکت فعالیتهای

 تفسیر ،سرمایه گذاری به مربوط گیری تصمیم در کنندگان استفاده به کمک از است عبارت افشا اصلی

 و گذاران سرمایه آتی. نقد وجوه جریان بینی پیش و مدیریت عملکرد ارزیابی شرکتها، مالی وضعیت

 و مالی اقتصادی، مختلف گزارشهای در منتشرشده اطالعات اساس بر را خود تصمیمات اعتباردهندگان

 و مالی شرایط سودآوری، همچنین آنها میدهند انجام میشود، تهیه تجاری واحدهای توسط که غیرمالی

 تصمیم از قبل را سهام داخلی معامالت و مدیره هیأت مزایای و حقوق کارکنان، اطالعات مانند غیرمالی

 اجتناب اینکه به نظر دیگر، سوی از میدهند. انجام سهم یک روی سرمایه گذاری با ارتباط در خود گیری

 متصدیان، توسط حقایق کشف از جلوگیری منظور به است محتمل دارد، منفعت شرکتها برای مالیاتی

 خوانایی اثرگذاری بررسی به حاضر پژوهش راستا، این در شوند. منتشر پیچیده صورت به مالی گزارشهای
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 شرکت 174 داده های از منظور، این برای پرداخت. مالیاتی اجتناب و تعهدی اقالم کیفیت بر مالی گزارش

 شد. استفاده 1390 – 1396 سالهای طی تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

 بر مالی گزارش خوانایی معنی داری اثرگذاری بر اول فرضیه ی شد. طراحی فرضیه دو حاضر پژوهش در

 کیفیت بر معنی داری اثر مالی گزارشگری خوانایی دوم، فرضیه ی طبق داشت. داللت مالیاتی اجتناب

 باشد خواناتر و فهمتر قابل مالی گزارش چه هر داد، نشان پویا پانل روش با برآورد نتایج دارد. تعهدی اقالم

 مالیاتی اجتناب امکان باشد(، داشته کمتری مقدار شده گرفته نظر در شاخص و کمتر کلمات )تعداد

 به مدیران میدهد نشان آمده دست به نتیجه میشود. تأیید پژوهش اول فرضیه بنابراین، مییابد. کاهش

 پیچیده گزارشهای پرداختی، مالیات کاهش منظور به هزینه افزایش یا و شخصی تعهدات کاهش منظور

 و آبادی معصوم خانی (،2018) همکاران و بوسیلینیک آنچه با آمده دست به نتیجه ی .کرده اند ارائه

 است. راستا هم ،کرده اند گزارش (1393)  همکاران و پورحیدری و  (1398) دری رجب

 نتیجه در ندارد. تعهدی اقالم کیفیت بر اثری مالی گزارشگری خوانایی شد مشخص دوم الگوی برآورد در

 نقدی جریان تعهدی، سود اقالم مدیریت پیچیده، گزارش ارائه با نمیتوانند شرکتها مدیریت گفت توانمی

کرده  گزارش (1396) همکاران و گرایلی صفری آنچه با نتیجه این کنند. مدیریت را واقعی هایفعالیت و

 پژوهش در است؛ تحقیق دو در لمستق و وابسته متغیرهای در تفاوت علت به تضاد این است. تضاد در اند

 در مستقل متغیر عنوان به سود مدیریت (1396) همکاران و گرایلی صفری مطالعه ی خالف بر حاضر

 سود مدیریت توانایی که داد نسبت ایران اقتصاد در تورمی رکود به میتوان را اخیر نتیجه  شد. گرفته نظر

 میشود توصیه اساس، این بر میشود. رد پژوهش دوم فرضیه فرضیه بنابراین، است. کرده سلب شرکتها از را

 دهد. قرار مدنظر شرکتها مالی گزارشهای خوانایی افزایش جهت راهکارهایی بهادار اوراق بورس سازمان

 میزان و مالی گزارشهای خوانایی شرکتها، وضعیت از بهتر چه هر آگاهی منظور به نیز مالیاتی سازمان

 نماید. رصد را آن ابهام و پیچیدگی و ابهام
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The information in the financial statements should be in a way that helps investors 

evaluate the performance of management in terms of maintaining and optimizing the 

use of resources According to the management ambiguity hypothesis, managers 

intending to conceal the bad news or their poor performance attempt to present 

financial reports in such a way that are not simply understandable to investors and 

stakeholders. Moreover, since tax evasion is profitable for companies, financial 

statements may be published ambiguously so that the respective auditors cannot 

discover the facts. This study investigated the impact of financial reporting readability 

on accrual quality and tax evasion. For this purpose, 174 companies listed on the 

Tehran Stock Exchange in the 2011–2012 period were selected as the sample via the 

systematic removal method. The results of the dynamic panel data analysis showed 

that higher financial reporting readability reduces tax avoidance, but does not 

significantly affect accrual quality.     
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