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  در ایرانگزارشگري مالیاتی  تبیین ارتباط بین شفافیت گزارشگري مالی با

  

 استاد رشته اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی -ر اکبر عرب مازا دکتر علی

 استادیار رشته حسابداري، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات -  نیا اله طالب دکتر قدرت

  شته حسابداري، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقاتاستادیار ر -د فر دکتر حمیدرضا وکیلی

  دانشجوي دوره دکتري حسابداري، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات - ی لرگان محمود صمدي

 

   چکیده

مقوله شفافیت گزارشگري مالی و اهمیتی که در سالهاي اخیر نمـود بیشـتري پیـدا کـرده     
هاي جهان و به ویژه سپتامبر سـیاه   هاي بوجود آمده در بورس راناست، بدنبال وقایع ناگوار و بح

، افشاي ماجراي ورلدکام، انرون، زیـراکس و سـپس   2000و سپس حادثه یازدهم سپتامبر  1997
باعـث گردیـد    1383هـاي بـورس تهـران در سـال      پارماالت در سطح جهـان و سـقوط شـاخص   

د لـزوم و ضـرورت بـازار سـهام سـهم      هاي مالی بعنوان یک پدیده مور موضوع شفافیت صورت
  .اهمیتی بیشتري را بخود اختصاص دهد

در این مطالعه با تاکید بر موضوع شفافیت گزارشگري مـالی، بـه بررسـی ارتبـاط آن بـا      
شـامل  پنچ گروه و در تهران استان جامعه آماري تحقیق . پرداخته شده استگزارشگري مالیاتی 

بـورس  (، کارشناسـان مـالی   )حسـابدار رسـمی  (مسـتقل  دانشگاه، حسابرسـان  میعضاي هیات علا
بـه  (مـدیران مـالی   و  )سـازمان امـور مالیـاتی اسـتان تهـران     (، ممیزین مالیـاتی )اوراق بهادار تهران

به منظور تجزیه و تحلیـل داده هـا و تعیـین     .می باشد) نمایندگی تهیه کنندگان گزارشگري مالی
گري مالی در هر یک از گروههاي ذکر شده از رابطه بین گزارشگري مالیاتی و شفافیت گزارش
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مدل آماري همبستگی و براي تفاوت بین هر جفت از همبستگی مربوط بـه گـروه هـاي فـوق از     
نتایج تحقیق بیانگر وجـود یـک رابطـه مثبـت بـین گزارشـگري       . فیشر استفاده شده است zمدل 

یه گزارشـگري مالیـاتی   بطوري که در صورت ته مالیاتی و شفافیت گزارشگري مالی بوده است
  .به ضمیمه گزارشگري مالی، شفافیت گزارشگري مالی تا حدود زیادي تامین خواهد شد

قـانون مالیاتهـا،    272شـفافیت گزارشـگري مـالی، گزارشـگري مالیـاتی، مـاده       : هاي کلیدي واژه
  .حسابدار رسمی

  
  مقدمه

صول اصـلی سیسـتم   اطالعات حسابداري از مهمترین منابع اطالعاتی است که بعنوان مح
ایـن  . کنـد  هاي مختلف بـازار سـرمایه ایفـا مـی     گیریهاي گروه حسابداري نقش اساسی در تصمیم

اطالعــات طــی یــک فرآینــد محاســباتی و براســاس اصــول و اســتانداردهاي مراجــع ذیصــالح    
اگر از شفافیت الزم برخـوردار نباشـد احتمـال اتخـاذ تصـمیمات       و شوند گیري و ارائه می اندازه

اسـتاندارد شـماره یـک حسـابداري      6برابر بند . یابد رست توسط گیرنده اطالعات افزایش میناد
، هـدف از گزارشـگري مـالی، ارائـه اطالعـاتی      )المللی شـماره یـک   ترجمه استاندارد بین(ایران 
پذیري مـالی واحـد تجـاري اسـت      بندي شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف طبقه

هاي مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصـادي مفیـد    کنندگان صورت یعی از استفادهکه براي طیف وس
المللـی حسـابداري در    این اهداف زمانی قابل دستیابی است که استانداردهاي بـین . شود واقع می

عــدم ان، ایــردر حالیکــه در گزارشــگري مــالی . شــرایط موجــود و مربــوط بکــار گرفتــه شــود 
هاي مـالی نتواننـد    صورتشده است المللی حسابداري سبب  برخی استانداردهاي بینبکارگیري 

ایـن   .به هدف خود که ارائه اطالعاتی مفید بـراي اخـذ تصـمیمات اقتصـادي اسـت نایـل شـوند       
  .هاي مالی کاسته است اي از بار اطالعاتی و شفافیت صورت نقیصه، بطور قابل مالحظه
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سـزایی در کیفیـت گزارشـگري    کـه تـأثیر ب   حسـابداري  المللی بیني یکی از استانداردها
 Accounting for Taxes on( 12مالی دارد استاندارد حسابداري مالیات بردرآمد شـماره  

Income (نبــود ایــن اســتاندارد در مجموعــه اســتانداردهاي حســابداري ایــران موجــب  . اســت
هـاي   بـراي تفکیـک انـدازه   چـرا کـه ایـن اسـتاندارد ابـزاري       شـود  هاي مالی می ف صورتاحران
ها به ادوار مـالی دوره   هاي قوانین مالیاتی و تخصیص تفاوت این اندازه سابداري مالی از اندازهح

  .کند می، فراهم اند عمر مبادالتی که باعث ایجاد این تفاوت شده
  

  بیان مساله
اسـتاندارد بـین المللـی     عـدم بکـارگیري   ،به آن اشاره شدهمانطور که در سطور گذشته 

بـالطبع  ترازنامـه و   ،)زیـان (صـورت سـود   صـورتهاي مـالی شـامل    ، رآمـد حسابداري مالیات بر د
را دچــار تحریــف  P/Eو نســبت  EPSنســبتهاي مــالی مهــم در بــازار بــورس مثــل شاخصــها و 

خواهد شـد کـه   نماید، ضمن اینکه اصل تطابق و سایر میثاقهاي دیگر حسابداري هم رعایت ن می
در حالی که در  .خواهد داشتت گزارشگري مالی شفافی تاثیر منفی است که بر رآیند همه آنهاب

المللی، وجود گزارشگري مالیاتی موجبـات بهبـود گزارشـگري مـالی را فـراهم       گزارشگري بین
استاندارد بین المللی حسـابداري   بر مبنايدر حال حاضر در ایران، گزارشگري مالیاتی  .آورد می
خـارج از  و قـانون مالیاتهـا    272اده مـ حـد اجـراي   اقـدامات فعلـی در    میوجود نـدارد و تمـا  آن 

  .گردد میچارچوب گزارشگري مالی و بطور مستقل انجام و مالحظه 
کـه رخ داده اسـت    مـی بـه دنبـال وقـایع مه    2001نقش مهم گزارشگري مالیـاتی از سـال   

هـا و دسـتکاریهاي حسـابداري در شـرکتهاي      کـاري  کشف تقلبات، پنهـان . تر شده است پررنگ
و زیراکس که فرار مالیاتی از مقاصد سوء آنها بود سبب شد تا  2، انرون١دکامبزرگ از قبیل ورل

                                                             
1. World Com 
2. Enron 
3. Security Exchange Commission  
4. US Treasury Department 
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توجـه و تمرکـز کمیسـیون بـورس اوراق     . اندیشی شـود  در مورد نحوه گزارشگري مالیاتی چاره
هـا و فسـاد مالیـاتی     سـازي  سبب شـد مـوارد زیـادي از پنهـان     4داري آمریکا و اداره خزانه 3بهادار

  . کشف شود
که بصورت پی درپی در سنوات اخیر رخ داده است در واقـع نمـایش تلـخ     این رسوایی

داشـته  بهمـراه   گـذاران را نیـز    دهد که ناامیدي سرمایه میهاي گزارشگري مالی را نشان  رسوایی
  .است

هـاي اصـلی    مساله اصلی پژوهش کـه بطـور فراگیـر در سراسـر دنیـا یکـی از دغدغـه        لذا
دهد، کمیت و کیفیت اطالعات مالی با تاکیـد بـر شـفافیت     می نیازهاي اطالعاتی بازار را تشکیل

مشخص نمائیم که آیا شفافیت گزارشگري مـالی   در پی آن هستیم تا بنابراین. باشد اطالعات می
  به کمک گزارشگري مالیاتی قابل دستیابی است یا خیر؟

  یت تحقیق ماه
موضـوع شـفافیت    سبب شد، گردیدبه آن اشاره فوقا هاي بوجود آمده در دنیا که  بحران

سهم اهمیتـی بیشـتري را بخـود     ،هاي مالی بعنوان یک پدیده مورد لزوم و ضرورت بازار صورت
فرصـتی بـراي مـدیران    نیـز  عدم هماهنگی بین حسابداري مالی و قوانین مالیـاتی   .اختصاص دهد

تخلفات ناشـی   .نددستکاري نمایفراهم آورد تا بتوانند درآمد دفتري و یا سود مشمول مالیات را 
از فرار مالیاتی، خالء بین مالیات واقعی و مالیات پرداخت شده در کاهش شفافیت گزارشـگري  

  . تاثیر نبوده است مالی بی
در اکثــر پژوهشــهاي انجــام شــده درخصــوص گزارشــگري مــالی عالیــق و ذائقــه         

... گاهیان وگـذاران، مـدیران، حسابرسـان و دانشـ     کنندگان برون سـازمانی شـامل سـرمایه    استفاده
هاي ذینفع  در حالی که به نقش پراهمیت دولت به عنوان یکی از گروه. گیرد اساس کار قرار می

توجـه بـه نیـاز اطالعـاتی دولـت و سـهم آن از       . شـود  همیشگی گزارشگري مالی کمتـر یـاد مـی   
در گزارشـگري مالیـاتی سـهم    . پذیر است گزارشگري مالی به کمک گزارشگري مالیاتی امکان
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از منافع بنگاه از طریق سود حسابداري قابل قبول ممیز مالیاتی به همـراه برخـی تعـدیالت     دولت
تواند مهـر تأییـدي بـر سـود حسـابداري       شود در واقع این فرآیند بطور غیرمستقیم می محاسبه می

گزارشگري مالی باشد یعنی درصورت پذیرش گزارشات مالیاتی توسط مراجع مالیـاتی، طبیعتـاً   
نقـش نهادهـاي قانونگـذار در    بـا ایـن وجـود    . شـود  اي به گزارشات مالی بخشیده می ژهاعتبار وی

اطالعـات  گرچـه   .شـود  تر از گذشته می کردن افشاي اطالعات و افزایش شفافیت برجسته میالزا
  . داردکامل در بهترین شرایط نیاز به الزامات قانونی 

  :توان به شفافیت رسید می حداقل از سه راه) 1999(ویش، اناث و کافمنبه اعتقاد 
v مرتبط با افشاي بیشتر ) و یا مقرراتی(هاي قانونی بهبود مکانیزم  
v براي محدود کردن خطر اخالقی از طریق افشاي بیشترتدابیر امنیتی  طراحی. 

v  ناپذیر بازارهاي مالی مشکالت اجتناب حلسیاستگذار براي قانونی و ایجاد نهادهاي. 

، در بهبـود  رشگري مالیاتی و تاکید بـر تقویـت ایـن بخـش    مقوله گزا مالحظه می گردد،
  .جلوه میدهد مهمضرورت انجام تحقیق را تاثیر بسزائی دارد که شفافیت گزارشگري مالی 

  

  پیشینه تحقیق ادبیات و 
ها و استانداردهایی  انتقادات حسابداران در کشورهاي مختلف بحث سبب پیدایش بیانه

البته ایده تخصیص مالیات بردرآمد به سالهاي قبل از . یدبراي رعایت اصول حسابداري گرد
بیان کرد که هزینه مالیات ) ARB-23(حسابداري  23، زمانی که بولتن تحقیقی شماره 1944

اظهارنظر رسمی . گردد هاي مرتبط با ایجاد این هزینه تخصیص یابد، برمی بردرآمد باید به دوره
توسط هیأت تدوین اصول حسابداري  1967سال در ) APB-11( 11بعدي، طی نظریه شماره 

)APB (هیأت تدوین استانداردهاي . به نام حسابداري مالیات بردرآمد، منتشر گردیده است
هیأت تدوین اصول  11حسابداري مالی در امریکا، پس از انجام انتقادات بسیار بر نظریه شماره 

پس از سالها بحث و . ن نظریه نمودحسابداري، اقدام به مطالعه و بررسی به منظور اصالح ای
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ها، اقدام به تهیه استاندارد شماره  بررسی و دریافت نظرات مختلف صاحبنظران و اساتید دانشگاه
96 )FASB-96 ( به نام حسابداري مالیات بردرآمد منتشر کرد 1988نمود و آن را در سال .

د باید با رویدادهایی که موجب مفهوم اساسی این استاندارد این است که هزینه مالیات بردرآم
  .آن گردیده است، تطابق داده شود

گوید تفاوت مهمی بین هزینه مالیات بردرآمد و  در این باره می هندریکسونآقاي 
هاي واحدهاي تجاري وجود ندارد و باید به عنوان یک هزینه با درآمدي که موجب  سایر هزینه

ص مالیات بر درآمد بین چند دوره مالی فرآیند تخصی. بندي گردد است تطابق و طبقه  آن شده
هاي  حسابداري مالیات بردرآمد است و به تفاوتهایی که در یک دوره ایجاد و در دوره یا دوره

  .شود شود، تفاوتهاي موقتی گفته می بعد معکوس می
تفاوت زمانی، «کند  هیأت تدوین اصول حسابداري تفاوتهاي زمانی را چنین تعریف می

هایی که این رویدادها بر تعیین سود  هایی که رویدادها بر سود مشمول مالیات و دوره هبین دور
تفاوت در یک دوره زمانی ایجاد و در . گمارند است حسابداري قبل از کسر مالیات تأثیر می

برخی از تفاوتهاي زمانی هزینه مالیات را کاهش و . شوند هاي بعد برگشت و جبران می دوره
  .»گردد ب افزایش هزینه مالیات با مالیات پرداختنی در دوره مورد نظر میبرخی دیگر سب

درخصوص گزارشگري مالیاتی  2009در سال 1ماري مارگارت فرانک و همکاران
متهورانه و ارتباط آن با گزارشگري مالی متهورانه، آنها به یک رابطه قوي و مثبت بین این دو 

نتایج مهم این تحقیق بررسی اثر دو جانبه  یکی دیگر از. نوع گزارشگري دست یافتند
  .بر نرخ بازده آتی سهام بوده استگزارشگري مالی متهورانه و گزارشگري مالیاتی متهورانه 

گیري  طی پژوهشی تحت عنوان قواعد بین المللی درباره اندازه) 2009(دانیل شاویرو
پرداخت که پیروي از ارایه  سود و زیان متحدالشکل دفتري دررابطه با مالیات، به این موضوع

                                                             
1. Mari Margaet Frank 
2. Gross 
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متحدالشکل سنتی تاحد زیادي سبب عقب رانده شدن از تعریف سود مشمول مالیات و سود 
یکسویه، تحت فشار قرار  به هرحال جهان در همگرایی یک رفتار .حسابداري مالی شده است

مالیاتی  در ارائه گزارشهاي مالی و متحدالشکلشروع فعالیتهاي آن به سمت حسابداري  و دارد
  .باشد میدر آینده نزدیک 

 گیري تصمیمي ها رویهدر پژوهشی تحت عنوان عوامل موثر بر ) 2006(فانگ جاوو
گیرد به این نتیجه رسیدکه  میشرکت وقتی حسابداري مالی در مقابل حسابداري مالیاتی قرار 

داراي  ،یک فن گذارد و حسابداري به عنوان میقوانین مالیاتی ناگزیر بر عمل حسابداري اثر 
این  .اصول و ظوابط خاص خویش است که تحت تاثیر قوانین مالیاتی قرار گرفته است

  . باید باشد که به ایجاد یک ثبات رویه منتهی گردد اي گونهتاثیرپذیري به 
وي در این تحقیق  .به بررسی گزارشگري مالی شرکت انرون پرداخت) 2003( 2گراس

شرکت انرون توجه نمود که گزارشگري مالیاتی شرکت چه  به این بخش از گزارشگري مالی
میزان از دقت و صحت اطالعاتی برخوردار بود که نتایج بررسی وي مشخص نمود موارد متعدد 

  .  تخلف و حساب آرائی به منظور فرار مالیاتی توسط مسئولین شرکت انجام شده است
مالیاتی بر تصمیمات در تحقیقی تحت عنوان تاثیرات مقررات ) 2001( چنگ وون

گذاري و گزارشگري مالی در موسسات اقتصادي درزمان تورم، به این نتیجه دست  سرمایه
یافت که مقررات مالیاتی بر سود ابرازي موسسات مالی در زمان تورم که منجر به ارائه سود 

این  یتاًنها ودر نتیجه اطالعات به صورت کامل افشاء نشده  ،گردد تاثیرگزار بوده میبیشتري 
استانداردهاي حالت باعث تضاد در امر گزارشگري برمبناي قوانین مالیاتی و سود ابزاري 

 . گردد هاي مالی می گیري تصمیمسبب عدم اطمینان و ایجاد تردید در  وحسابداري 

طی یک بررسی تحت عنوان رابطه بین ) 2001(گیل ماترون و جرج پلسکو
حسابداري مالیاتی و  ،اتی ازجهت سود به این نتیجه رسیدندگیري گزارشگري مالی و مالی اندازه

هایی هستند که تفاوت ناشی از قوانین و  گیري سود داراي تفاوت حسابداري مالی در اندازه
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تالش در جهت رسیدن به یک نگاه همسو باشد و  میبین المللی ملی و مقررات و استانداردهاي 
  . باشد میاز نظر گزارشگري نقطه عطف این بررسی 

  با عنوان مالیات و ) 1388( فرد سعید جمشیديدر تحقیقی که توسط 
تعارض صورت گرفت، ضمن اشاره به برخی تعارضات موجود بین این دو، با تکیه -حسابداري

هاي تعامل و نزدیکی قانون مالیاتها  هائی از نشانه ها به بیان گوشه بر برخی مواد قانونی و اصالحیه
   .پرداخته استو اصول حسابداري 
بررسی ضرورت افشاي وجوه افتراق بین «در تحقیق خود با عنوان ) 1385( شهنوازي

اطالعات مالی تهیه شده بر مبناي استانداردهاي حسابداري و اطالعات مالی تهیه شده بر مبناي 
داده  ، اطالعات تهیه شده بر مبناي قوانین مالیاتی را هدف قرار»قانون مالیات هاي مستقیم ایران

و به این نتیجه رسید که گزارشگري مربوط به افشاي وجه افتراق بین اطالعات مالی بر مبناي 
  .استاندارهاي حسابداري و بر مبناي قوانین مالیاتی با تصمیم گیري هاي اقتصادي مرتبط است

در مطالعه خود با عنوان بررسی تطبیقی بین قانون ) 1378( محمدعلی نوذري
المللی حسابداري، به بررسی کارائی نظام مالیاتی  یم کشور با استانداردهاي بینهاي مستق مالیات

ها و نقش تدوین استانداردهاي ملی  کشور درخصوص تخصیص بهینه منابع مالی شرکت
المللی در شفافیت اطالعاتی الزم براي تخصیص  ها و استانداردهاي بین سازگار با قانون مالیات
ها پرداخت و نتیجه پژوهش وي حاکی از آن است که درحال حاضر  تبهینه منابع مالی به شرک

ها  هاي مستقیم سبب تخصیص بهینه منابع مالی در شرکت نظام مالیاتی و قانون مالیات«
المللی که ویژگی  تدوین استانداردهاي ملی بر پایه استانداردهاي بین«و ضرورت » شوند نمی

شود، در اینصورت موجبات شفافیت  د احساس میسازگاري با قوانین مالیاتی را دارا باش
  .»شود ها فراهم می اطالعاتی الزم براي تخصیص بهینه مالی در شرکت

  

  :فرضیه اصلی پژوهش
  .بین گزارشگري مالیاتی و شفافیت گزارشگري مالی رابطه معناداري وجود دارد
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  :هاي فرعی پژوهش فرضیه
  میارشگري مالی در گروه حسابدار رسـ رابطه بین گزارشگري مالیاتی با شفافیت گز) 1

 .متفاوت از گروه قانونگذاران است

 میرابطه بین گزارشگري مالیاتی با شفافیت گزارشگري مالی در گروه حسابدار رسـ ) 2
  .متفاوت از گروه افراد دانشگاهی است 

  میرابطه بین گزارشگري مالیاتی با شفافیت گزارشگري مالی در گروه حسابدار رسـ ) 3
  .اوت از گروه سازمان بورس اوراق بهادار تهران استمتف
 میرابطه بین گزارشگري مالیاتی با شفافیت گزارشگري مالی در گروه حسابدار رسـ ) 4

  .متفاوت از گروه تهیه کنندگان است 
رابطه بین گزارشگري مالیاتی با شفافیت گزارشگري مـالی در گـروه تهیـه کننـدگان     ) 5

  .ان استمتفاوت از گروه قانونگذار
رابطه بین گزارشگري مالیاتی با شفافیت گزارشگري مـالی در گـروه تهیـه کننـدگان     ) 6

  .متفاوت از گروه افراد دانشگاهی است
رابطه بین گزارشگري مالیاتی با شفافیت گزارشگري مـالی در گـروه تهیـه کننـدگان     ) 7

  .متفاوت از گروه سازمان بورس اوراق بهادار است
گري مالیاتی با شفافیت گزارشگري مـالی در گـروه قـانون گـذاران     رابطه بین گزارش) 8

  .متفاوت از گروه افراد دانشگاهی است
رابطه بین گزارشگري مالیاتی با شفافیت گزارشگري مـالی در گـروه قـانون گـذاران     ) 9

 .متفاوت از گروه سازمان بورس اوراق بهادار است

ــا شــفافیت گزا  ) 10 ــاتی ب ــین گزارشــگري مالی ــراد  رابطــه ب ــالی در گــروه اف رشــگري م
 .دانشگاهی متفاوت از گروه سازمان بورس اوراق بهادار است

  :نمونه آماري و قلمرو زمانی تحقیقجامعه آماري، 
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جامعه آماري پژوهش شامل بورس اوراق بهادار تهـران، سـازمان امـور مالیـاتی اسـتان      
موسسـات  (و حسابداران رسـمی ) شرکتها(تهران، اساتید دانشگاه، تهیه کنندگان صورتهاي مالی

  .باشد میروش نمونه گیري طبقه اي نسبی  . باشد می 1389شاغل در تهران در سال ) حسابرسی
ابتـدا  نمونـه  براي تعیین دقیق حجم نمونه با توجه به اینکه حجم جامعه نامحدود است، 

قـدماتی،  نفره شامل گروههاي مورد نظر در جامعه آماري انتخاب و به صـورت م  30یک نمونه 
تفـاوت  و فـرض حـداقل     31واریـانس با ابزار اندازه گیري پژوهش به روي آن اجرا گردید که 

  :نفر تعیین شده است 150حجم نمونه از طریق فرمول زیر ، 5میانگین نمونه و جامعه 
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  .استنمونه نیاز  30به براي هر گروه حداقلگروه، بنابراین  5با توجه به وجود 

  روش تحقیق

هـا از   داده. است و از نظر اجرا از نوع پیمایشی است» کاربردي«این تحقیق از نظر هدف 
متغیرهـاي ایـن پـژوهش     .شـود  آوري مـی  اطالعات  الزم جمع طریق دو پرسشنامه محقق ساخته

 شامل گزارشگري مالیاتی بعنوان متغیر مستقل و شفافیت گزارشگري مالی بعنـوان متغیـر وابسـته   
نفر از خبرگان  20از نظرات بیش از پرسشنامه در تهیه، اصالح و تایید به منظور روایی  .باشد می
اسـتفاده  ) مدرك تحصـیلی دکتـري در رشـته حسـابداري     با سابقه و با  میاعضاي هیات عل(امر 

به منظور پایایئ این دو پرسشنامه از آزمون آلفاي کرونباخ اسـتفاده شـده اسـت کـه     . شده است
بـراي گزارشـگري   % 75براي پرسشنامه شفافیت گزارشـگري مـالی و   %  86نتیجه آزمون با رقم 

نمره گذاري پرسشنامه ها از طریـق   .است مالیاتی حاکی از پایایی مناسب این دو پرسشنامه بوده
  . درجه اي انجام گردید 5روش نمره گذاري لیکرت 
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به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین رابطـه بـین متغیرهـا در هـر یـک از گروههـاي       
از مــدل آمــاري همبســتگی و بــراي تفــاوت بــین هــر جفــت از تشــکیل دهنــده جامعــه آمــاري، 

  .فیشر استفاده شده است zي فوق از مدل همبستگی مربوط به گروه ها
  هاي تحقیق یافته

از روشهاي آماري توصیفی و اسـتنباطی   ها فرضیهآزمون و  ها جهت تجزیه تحلیل داده
توصیف متغیرهـاي تحقیـق براسـاس    .انجام شده است 16ویراست  SPSSبا استفاده از نرم افزار 

  :زیر می باشدجدول میانگین، انحراف استاندارد بشرح 
  هاي توصیفی مربوط به گزارشگري مالیاتی و شفافیت گزارشگري داده - 1جدول شماره 

  N   S  شرح
  متغیرهاي تحقیق

  9.68  72.03  30  گزارشگري مالیاتی  اعضاي هیات علمی دانشگاه
  6.65  73.87  30  شفافیت گزارشگري مالی

  8.80  72.43  30  گزارشگري مالیاتی  حسابدار رسمی
  7.54  78.30  30  ارشگري مالیشفافیت گز

  9.10  72.13  30  گزارشگري مالیاتی  کارشناس مالی بورس
  8.51  75.77  30  شفافیت گزارشگري مالی

  11.35  72.48  30  گزارشگري مالیاتی  ممیزان مالیاتی
  9.06  76.66  30  شفافیت گزارشگري مالی

  12.42  77.60  30  گزارشگري مالیاتی  مدیران مالی
  10.77  79.13  30  شگري مالیشفافیت گزار

  10.43  73.33  150  گزارشگري مالیاتی  کل جامعه آماري
  8.70  76.74  150  شفافیت گزارشگري مالی

  
گردد، میانگین شفافیت گزارشگري  با توجه به نمرات حاصله از حجم نمونه مالحظه می

هاي دو متغیر  میانگین به تعبیري بین. نمره بیشتر از میانگین گزارشگري مالیاتی است 3.41مالی
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پژوهش تفاوت وجود دارد و میانگین شفافیت گزارشگري مالی بیشتر از گزارشگري مالیاتی 
  .است

  :و آزمون فرضیه ها  تجزیه تحلیل داده ها
  :آزمون فرضیه اصلی تحقیق

  ".بین گزارشگري مالیاتی و شفافیت گزارشگري مالی رابطه وجود دارد"

  :ي رابطه دو متغیر در کل جامعه آماري بشرح جدول زیر می باشد نتیجه حاصل از آزمون آمار
  رابطه بین گزارشگري مالیاتی و شفافیت گزارشگري مالی) 2جدول شماره 

 df P  CV  شفافیت گزارشگري مالی  شرح

  %29.92  0.0001  148  0.547  گزارشگري مالیاتی

N 150        

الیاتی و شفافیت باتوجه به ضریب همبستگی بدست آمده بین گزارشگري م
نتیجه ) P=0.0001(و با توجه به سطح معناداري گزارشگري مالی به مقدار 

احتمال وجود دارد و چون سطح  0.99میگیریم بین این دو متغیر، همبستگی معناداري با بیش از 
 0.01است بنابراین رابطه محاسبه شده از لحاظ آماري در سطح  . معناداري

براي شدت همبستگی، از ضریب تعیین استفاده شده است و نشان میدهد . معنادار است
  .واریانس شفافیت گزارشگري مالی را تبیین می کند% 29.92گزارشگري مالیاتی به مقدار 

   :هاي فرعی تحقیق آزمون فرضیه 
به سمحاابتدا ضریب همبستگی هریک از گروه ها  ،به منظور آزمون فرضیه هاي فرعی

تا رابطه بین متغیرهاي تحقیق از لحاظ معناداري در یک گره تعیین گردد، سپس به منظور 
فیشر استفاده می نمائیم که نتیجه  Zمقایسه میزان ارتباط بین هر دو گروه متناظر از مدل آماري 

  :می باشد 3جدول شماره  بشرح آن 
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  فافیت گزارشگري مالی در گروه هاي متناظرمقایسه رابطه بین گزارشگري مالیاتی و ش) 3جدول شماره 
  شرح

   
Z  P 

 P>0.05  - 0.77  0.282  0.273  حسابداران رسمی  فرضیه فرعی یک
  0.491  0.454 قانون گذاران

  0.282  0.273  حسابداران رسمی فرضیه فرعی دو
-0.24  P>0.05 

  0.218  0.214  اعضاي هیات علمی دانشگاه

  0.282  0.273  سمیحسابداران ر فرضیه فرعی سه
2.08 -  P<0.05 

  0.848  0.69  کارشناس مالی بورس اوراق بهادار

 P<0.01  - 3.16  0.282  0.273  حسابداران رسمی فرضیه فرعی چهار
  1.142  0.817  )مدیران مالی(تهیه کنندگان 

  0.491  0.454  )ممیزان مالیاتی(قانون گذاران  فرضیه فرعی پنج
2.04 -  P<0.05 

  1.142  0.817  )مدیران مالی(دگان تهیه کنن

 P<0.01  3.4  0.218  0.214  اعضاي هیات علمی دانشگاه فرضیه فرعی شش
  1.142  0.817  )مدیران مالی(تهیه کنندگان 

 P<0.05  - 1.08  0.848  0.69  کارشناس مالی بورس اوراق بهادار فرضیه فرعی هفت
  1.142  0.817  )مدیران مالی(تهیه کنندگان 

یه فرعی هشتفرض  P>0.05  1.004  0.218  0.214  اعضاي هیات علمی دانشگاه 
  0.491  0.454  )ممیزان مالیاتی(قانون گذاران 

 P>0.05  1.3125  0.848  0.69  کارشناس مالی بورس اوراق بهادار فرضیه فرعی نه
  0.491  0.454  )ممیزان مالیاتی(قانون گذاران 

  فرضیه فرعی ده
  0.218  0.214  انشگاهاعضاي هیات علمی د

2.32 -  P>0.05 
  0.848  0.69  کارشناس مالی بورس اوراق بهادار

 Zو  محاسبه شده Zبا توجه به نتایج محاسبه شده در جدول شماره سه، با مقایسه  
  :فرضیه فرعی تحقیق بشرح جدول زیر تبیین گردیدند  10جدول در سطح معناداري مورد نظر، 
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  مون آماري فرضیه هاي فرعی تحقیق نتیجه آز) 4جدول شماره 
  نتیجه آزمون   سطح معناداري  جدول Z  محاسبه شده Z  شرح

  رد فرضیه  0.05  1.96  0.77  آزمون فرضیه فرعی یک

  رد فرضیه  0.05  1.96  0.24  آزمون فرضیه فرعی دو

  قبول فرضیه  0.05  1.96  2.08 آزمون فرضیه فرعی سه

  قبول فرضیه  0.01  2.58  3.16 آزمون فرضیه فرعی چهار

  قبول فرضیه  0.05  1.96  2.04 آزمون فرضیه فرعی پنج

  قبول فرضیه  0.01  2.58  3.4 آزمون فرضیه فرعی شش

  رد فرضیه  0.05  1.96  1.08 آزمون فرضیه فرعی هفت

  رد فرضیه  0.05  1.96  1.004 آزمون فرضیه فرعی هشت

  رد فرضیه  0.05  1.96  1.3125 آزمون فرضیه فرعی نه

یه فرعی دهآزمون فرض   قبول فرضیه  0.05  1.96  2.32 

  

  :نتیجه گیري 

گزارشگري بین در نمونه مورد بررسی،  نتایج آزمون فرضیه اصلی تحقیق نشان داد
و شفافیت گزارشگري مالی رابطه معناداري وجود دارد و برابر ضریب تعیین محاسبه مالیاتی 

واریانس شفافیت گزارشگري مالی % 29.92شده نیز معلوم گردید گزارشگري مالیاتی به مقدار 
این آزمون، در صورتی که گزارشگري مالیاتی بر طبق استاندارد بین برابر  .را تبیین می کند

المللی حسابداري همانند سایر اجزاي گزارشگري مالی الزامی گردد، تالش مدیریت براي 
ا نتایج تحقیق انجام این یافته ب. و محدود می گرددحساب آرایی یا تحریف سود سخت انجام 

یکی از چرا که به اعتقاد ایشان . همسو است) 1999(کافمنو  اناث، ویششده توسط 
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مرتبط با افشاي بیشتر و بهبود ) ا مقرراتیی( هاي قانونی بهبود مکانیزمروشهاي نیل به شفافیت 
   .مرتبط با قابلیت اتکاي اطالعات استهاي حسابداري  روش

 فرعی که بر مبناي مقایسه دو زوجی شکل گرفت نیز هاي تحلیلی فرضیهبررسی 
بطوریکه اعضاي هیات علمی دانشگاه و  .است متفاوت گروهها دیدگاههايحاکی از 

حسابداران رسمی احتمال کمتري در خصوص وجود ارتباط بین گزارشگري مالیاتی و شفافیت 
ق بهادار و ممیزان مالیاتی کارشناسان بورس اورا ،اما مدیران مالی ،گزارشگري مالی قائل شدند

. شدندبه وجود ارتباط بین گزارشگري مالیاتی و شفافیت گزارشگري مالی احتمال بیشتري قائل 
اعضاي ، در تبیین نظرات این گروه ها در خصوص ارتباط بین متغیرهاي تحقیق می توان گفت

از سوي سلیقه احتراز از اعمال و  استانداردهاي پذیرفته شده و عایت اصولرهیات علمی 
لذا مکانیزم هاي قانونی از قبیل الزام به گزارشگري  ،ی دانندشفافیت مرا عوامل ایجاد  مدیریت
جود واعتقاد ضعیف حسابداران رسمی در . نمی دانندبر شفافیت مالی موثر چندان را مالیاتی 

آیندي فري آنها خود عامل اجراارتباط بین متغیرهاي تحقیق به این علت می تواند باشد که 
با رسیدگی اسناد و مدارك حسابداري شروع و با اطمینان از هستند که ) حسابرسی مالی(

لذا . رعایت اصول و استانداردها و قوانین، با تائید بر صحت صورتهاي مالی به انجام می رسد
گزارشگري مالیاتی و الحاق آن به سیستم گزارشگري فعلی در افزایش شفافیت تاثیر چندانی 

گرچه اعتقاد بیشتري در مقایسه با گروه حسابداران رسمی در گروه ممیزین مالیاتی، . اردند
دارند، با این وجود این عده معتقدند گزارشگري مالیاتی محصول سیستمی است که 
گزارشگري مالی فعلی را بعنوان محصول نهائی خود دارد و تمام ضعف هائی که بر آن حاکم 

الیاتی نیز مترتب خواهد شد، لذا گزارشگري مالیاتی نمی تواند نقش است نهایتا بر گزاشگري م
اما از نگاه مدیران مالی و کارشناسان مالی . با اهمیتی بر شفافیت گزارشگري مالی داشته باشد

بورس اوراق بهادار، گزارشگري مالیاتی داراي قدرت الزم جهت پیش بینی شفافیت 
لی در خصوص ارتباط بسیار نزدیک و قوي دیدگاه مدیران ما .گزارشگري مالی است
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این افراد بعنوان تهیه دلیل است که گزارشگري مالیاتی و شفافیت گزارشگري مالی به این 
کنندگان صورتهاي مالی خود بر کیفیت وکمیت اطالعات ارائه شده در قالب گزارشگري مالی 

موثر بر سود دوره نیز  واقف هستند و مهمتر از همه به دست کاریها و یا حساب آرائی هاي
خواهد شد  واقف و مسلط هستند که امکان آن با وجود گزارشگري مالیاتی سخت و محدود

شفافیت گزارشگري مالی تا  ،لذا معتقدند با وجود الزام قانونی مبنی بر ارائه گزارشگري مالیاتی
ه ارتباط نزدیک کارشناسان مالی بورس اوراق بهادار نیز ب .حدود بسیار زیادي تامین می شود

بین گزارشگري مالیاتی و شفافیت گزارشگري مالی احتمال بیشتري قائل شدند چرا که 
معتقدند، بورس اوراق بهادار اساسا به ارائه اطالعات بیشتر و شفاف تر ترجیح میدهد و چنین 

افشاي اطالعات مالی به سرمایه . اطالعاتی به تخصیص منابع و افزایش کارائی کمک میکند
ذاران در ارزیابی بهتر شرکت و تسهیل در فرآیند تصمیم گیري آگاهانه کمک میکند که گ

نتیجه آن سرازیر شدن سرمایه به سمت مولدترین استفاده کنندگان و نهایتا منجر به کارائی 
  .تخصیصی در بازار میشود
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