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. شودها حاکی از آن است که تخصص حسابرس در صنعت موجب بهبود کیفیت حسابرسی می نتایج پژوهش :مقدمه

 . دهند چنین، حسابرسان از طریق نقش اطالعاتی و راهبری شرکتی خود خطر سقوط قیمت سهام را کاهش می هم

های مربووط   داده. همبستگی است -از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفیاین پژوهش  :روش پژوهش

شورکت ییردارویوی در بوازه     94شرکت دارویوی و   5 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شامل  11به 

 .است شدهتجزیه و تحلیل  1334-13زمانی 

بور خطور    یو تخصص حسوابرس در صونعت توأثیر منفوی و معنوادار      یاجتناب از مالیات تأثیر مثبت و معنادار :ها یافته

بور رابطوه بوین اجتنواب از      یچنین، تخصص حسابرس در صنعت تأثیر منفی و معنوادار هم. سقوط آتی قیمت سهام دارد

افزون براین، تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بور رابطوه بوین اجتنواب از     . مالیات و خطر سقوط آتی قیمت سهام دارد

 .ییردارویی استهای شرکتهای دارویی بیشتر از و خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت مالیات

زمینوه را   ایون موووو   . گزارشگری پیچیده و ییرشفاف است اجتناب از مالیات مستلزم بکارگیری نظام :گیری نتیجه

افشای اخبوار منفوی خوودداری و    کند تا در راستای منافع شخصی خود از  طلبانه مدیران فراهم می امات فرصتبرای اقد

انجامود و  شود به سقوط قیمت سهام میهنگامی که اطالعات منفی وارد بازار می. ها را در داخل شرکت پنهان کنندآن

قوط قیموت سوهام را   توانند اثر اجتناب از مالیات بور خطور سو   می، از آن جا که حسابرسان متخصص بهترین ناظر هستند

نبودن اطالعات مالی را به حدی کاهش دهند که دیگور   توانند انباشت اخبار منفی و شفافمی حسابرسان. کاهش دهند

 .اجتناب از مالیات رخ ندهد
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 مقدمه

 
بر این  از پژوهشگران مانند چن و همکارانبسیاری 

باورند که تغییرات قیمت سهام یک شرکت از 

در (. 1)شود  مدیریت اطالعات داخلی آن ناشی می

صورت تصادفی وارد بازار  شرایطی که اطالعات به 

و فرایند انتشار اطالعات بدون توجه به خوب یا  هدش

توان  می دشو مند انجام می نظامرت صو بد بودن آن، به 

گفت که اطالعات منتشر شده دارای توزیع متقارن 

اطالعات را به  دیگر، اگر مدیران همه عبارت  به . است

ای شود که بازده سهام دار سرعت افشا کنند سبب می 

ه که متوسط حجم بازد به این معنا. توزیع متقارن شود

با متوسط حجم بازده  مثبت در مورد اخبار خوب، باید

اما مدیران  ؛( )منفی در رابطه با اخبار بد برابر باشد 

دارند تا اطالعات و اخبار منفی را را انگیزه این همواره 

را در داخل شرکت  ان کرده و آنگذاران پنه از سرمایه

، ممکن است از طریق به عنوان نمونه. انباشت کنند

عنوان دارایی، باعث  های یک دوره به  هزینه ثبت

های  تر در صورت ها و گزارش سود بیش کاهش هزینه

شود که  این عملیات منجر به این می نتیجه. مالی شوند

عیت واقعی به نظر تصویر بنگاه اقتصادی بهتر از وو

ذاری گ سازمانی برای سرمایه افراد برون و انگیزهرسیده 

این تمایل از (. 3)یابد در بنگاه اقتصادی افزایش 

های مدیریتی متعددی از جمله قراردادهای  انگیزه

حسابداری و مسائل مربوط به  پاداش مبتنی بر ارقام

 (.4)شود  تصدی و اعتبار مدیران ناشی می دوره

نفعان  های موجود بین ذی یکی دیگر از تعارض

شرکت، تضاد منافعی است که بین دولت و سهامداران 

، حاکمیت شرکتیگسترده  ددر رویکر. وجود دارد

نفعان اصلی شرکت  دولت نیز به عنوان یکی از ذی

به این ترتیب که چنانچه عملیات . کند ایفای نقش می

شود، قبل از هر تصمیمی در شرکت به سود منتهی 

رابطه با این سود، سهم دولت از آن باید محاسبه و 

مالیات بیانگر (. 5)تحت عنوان مالیات پرداخت شود 

مانده برای  اهشی در وجه نقد باقیهزینه مهم و ک

شود  این مووو  سبب می. سهامداران استشرکت و 

ق مدیران خود با استفاده شرکت و سهامداران از طری

گزارشگری مالیاتی متهورانه اقدام به فرار از از 

اگرچه (. 1)پرداخت مالیات یا اجتناب از مالیات کنند 

ارزش شرکت اجتناب از مالیات منجر به افزایش 

ین های مربوط به اجتناب از مالیات ا شود اما فعالیت می

کند تا اقدامات خود  ن فراهم میفرصت را برای مدیرا

نکردن و نگهداری اخبار بد در داخل  را به منظور افشا

توان گفت  از این رو، می(. 3و  9)دهند  بسطشرکت 

در شرایطی که شرکت اقدام به اجتناب از پرداخت 

اطالعات  ینگهدارکند، احتمال انباشت و  ت میمالیا

و خطر سقوط قیمت  منفی در داخل شرکت بیشتر بوده

مطالب نشان این چنین،  هم. یابد سهام افزایش می

خطر  دهد که رابطه مثبت بین اجتناب از مالیات و می

هایی است که بین  سقوط قیمت سهام ناشی از تنش

تایج پژوهش ن(. 1)مدیران و سهامداران وجود دارد 

، باال که حسابرسی با کیفیت نشان دادژانگ  روبین و

دالیل کاهش این خبار بد را به ا افشا نکردند توان می

، به دلیل باال در حسابرسی با کیفیتاول، : دده

عنوان نمونه، کارکنان، آموزش و  به )توانمندی 

موقع اخبار بد و  احتمال زیاد برای کشف به  ، به (تجربه
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 شود های مالی بیشتر تالش می فیت صورتکیبهبود 

، به دالیلی مانند در حسابرسی با کیفیت باالدوم، (. 1)

های  ، انگیزه(11و  10)حفظ اعتبار و کاهش مسئولیت 

بد و  موقع اخبار  افشای بهبرای اطمینان از  یتر قوی

وجود در این رابطه های مدیران  کردن فعالیت سرکوب

با توجه به این استدالل، منطقی است فرض شود . ددار

موقع   که کیفیت باالی حسابرسی موجب افشای به

اخبار بد و در نتیجه کاهش سطح خطر سقوط آتی 

تاکنون تأثیر تخصص (. 1)شود  قیمت سهام می

در صنعت بر رابطه بین اجتناب از مالیات و حسابرس 

خطر سقوط قیمت سهام و شکست حباب قیمتی که 

ناشی از ارائه سودهای تصنعی و بدون نوسان باشد در 

های پذیرفته شده در بورس جامعه آماری شرکت

چنین، در  هم. اوراق بهادار تهران بررسی نشده است

ر سرمایه کشورهای در حال توسعه مانند ایران که بازا

های  از کارایی چندانی برخوردار نیست و در پژوهش

ناکارایی یا (  1)زیادی از جمله صمدی و همکاران 

کارایی بسیار وعیف آن تأیید شده، همواره خطر 

تشکیل حباب قیمتی و سقوط آتی قیمت سهام و 

گذاری وجود های ییرعادی بر سرمایهتحمیل زیان

 .شود گذاری می و موجب باالرفتن خطر سرمایه اردد

، در شرایطی که مسئولین اقتصادی در راستای نتیجه در

کردن سهم دولت در تصدی اقتصادی و شکوفایی  کم

بخش )اندازهای مردم  اقتصاد ملی سعی بر هدایت پس

انجام (  1)به سمت بازار سرمایه دارند ( خصوصی

ومن رابطه با تشکیل حباب قیمتی  پژوهش در

بنابراین، با توجه به . ستنوآوری بسیار مفید و کارگشا

گذاری و بازار سهام در سطح اقتصاد اهمیت سرمایه

ملی، در این پژوهش تأثیر تخصص حسابرس در 

صنعت بر رابطه بین اجتناب از مالیات و خطر سقوط 

است دلیل  گفتنی. شودآتی قیمت سهام بررسی می

های دارویی و انجام این پژوهش در سطح شرکت

دارویی این است که های ییر مقایسه آن با شرکت

صنعت داروسازی بر روابط عقالیی مبتنی است و از 

. شودهای کامالً سخت در اقتصاد محسوب مینظام

چنین، مجله فورچون که هر ساله پرسودترین هم

صنعت کند، طی سالیان متمادی صنعت را مشخص می

داروسازی را به عنوان پرسودترین صنعت معرفی 

به در اختیار داشتن چنین صنعتی  (.13)کرده است 

یافتگی کشورها شناخته  یکی از معیارهای توسعه لهمنز

صنعت داروسازی در ایران به  ،چنینهم(. 14)شود می

ایع راهبردی، نقش مهمی در سالمت عنوان یکی از صن

از آنجا که صنعت . کندو امنیت جامعه ایفا می

داروسازی یکی از صنایع فعال بوده و به نظام سالمت 

شود، وجود نیروهای نظارتی در این کشور مربوط می

 .(11و  15)صنعت بیش از سایر صنایع اهمیت دارد 

 

 مبانی نظری 
مفهوم اجتناب از مالیات و تأثیر آن بر خطر سقوط 

 قیمت سهام
یکی از منابع دولت، وصول مالیات از 

مبوانی نظوری و شوواهد تجربوی نشوان . هاست شرکت

اند مالیات بر درآمد خود ها در تالشدهد شرکتمی

هوا با شورکت .بیندازنودرا کاهش داده یا به تعویوق 

توجه به ووعیت موجود ممکون اسوت بورای کاهش 

 سود مدیریت مالیاتی، فرار مالیاتی، اجتنوابمالیات از 
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در این پژوهش اجتناب مالیاتی . استفاده کننود ییره و

. شودیکی از ابزار کاهش مالیات بررسی می به عنوان

تالش برای از دیدگاه نظری منظور از اجتناب مالیاتی، 

فرار مالیاتی (. 19)های پرداختی است کاهش مالیات

نوعی تخلف قانونی اما اجتناب از مالیات، در واقع 

های قانونی در قوانین مالیاتی خالء نوعی استفاده از

که  بنابراین، از آن جا. مالیات استبرای کاهش 

اهر قانونی است به نظر اجتناب مالیاتی، فعالیتی به ظ

و  مورد توجه باشدرسد که بیشتر از فرار مالیاتی می

ای معین برای استفاده چون اجتناب مالیاتی در محدوده

قوانین  در بیشتر موارداست  از مزایای مالیاتی

 (.13)وجود ندارد  آنای در زمینه کنترل کنندهمحدود

پژوهشی عنوان کردند که  ارماپاال درهدسایی و د

های مالی به اجتناب از مالیات مستلزم ارائه صورت

های انگیزهنباشند ای است که مراجع قانونی قادر شیوه

. (9) را درک کنند آن در گریز از مالیات مدیران

و همکاران و کیم ( 11)های چن و همکاران  پژوهش

نشان داد که اجتناب مالیاتی آثار منفی بر محیط ( 0 )

به  شرایطاین . اطالعاتی و گزارشگری شرکت دارد

دهد تا در راستای دستیابی به منافع مدیران امکان می

را دستکاری شخصی خود، معیارهای عملکرد شرکت 

دی یک که در ساختار راهبربا توجه به این . کنند

شرکت، مالکیت از کنترل تفکیک شده است، مدیران 

کنند تا تصویر مطلوبی از بنگاه همواره سعی می

اقتصادی ارائه کنند و در این راستا تمایل دارند تا افشای 

اخبار بد را به تأخیر انداخته و این اطالعات را در داخل 

انباشت اخبار منفی به وسیله . شرکت انباشت کنند

ه این صورت موجب ایجاد حباب قیمتی سهام مدیران ب

هنگامی که توده اخبار منفی به نقطه اوج خود . شودمی

رسد، به یکباره وارد بازار شده و به سقوط قیمت می

افزون براین، انباشت و (. 1 )شود سهام منجر می

نکردن اخبار منفی به وسیله مدیران، سهامداران و افشا

مدیره را از اقدامات به موقع برای هیأت  اعضای

از این . داردده باز میهای زیانشناسایایی و تصفیه طرح

یابد و عملکرد  ده ادامه می های زیانرو، فعالیت طرح

ها به مرور زمان در داخل شرکت انباشت منفی آن

هنگامی که اطالعات مربوط به چنین . شود می

ود، قیمت سهام به شدت شهایی وارد بازار می طرح

و بوشمن و اسمیت (   )بلیک و لیو . یابدکاهش می

کنند که ابهام ناشی های خود عنوان می در پژوهش( 3 )

تواند تضادهای های مربوط به فرار مالیاتی میاز فعالیت

 . ید کندنمایندگی بین مدیران و سهامداران را تشد

از مالیات بر تأثیر اجتناب  موردبه طور کلی، در 

پرداخت مالیات منجر به خطر سقوط قیمت سهام، 

نفعان  مانده برای سایر ذینقد باقیاهش سود و وجه ک

رو، به طور از این. شودشرکت از جمله سهامداران می

طبیعی این انگیزه وجود دارد تا شرکت و سهامداران 

اقداماتی را برای فرار از پرداخت مالیات انجام  ،آن

راهبردهای مؤثر برای فرار از پرداخت مالیات، . دهند

مستلزم استفاده از نظام گزارشگری مبهم و پیچیده 

طلبانه  این مووو  زمینه را برای اقدامات فرصت. است

کند تا در راستای منافع شخصی خود مدیران فراهم می

ها را در ی خودداری کرده و آناز افشای اخبار منف

هنگامی که این توده . داخل شرکت پنهان کنند

شود به سقوط قیمت اطالعات منفی وارد بازار می

 (.1و  5)انجامد سهام می
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 تخصص حسابرس در صنعت

کشف و کیفیت حسابرسی را احتمال آنجلو   دی

های  های با اهمیت موجود در گزارش تحریفگزارش 

(. 10)کند  به وسیله حسابرس تعریف میمالی 

تر، کیفیت حسابرسی و نئو در تعریفی جامع دیویدسون

را توانایی حسابرس در کشف و برطرف کردن 

شده در  های انجامهای با اهمیت و دستکاری تحریف

بنابراین،  (.4 )کنند  میشده عنوان  سود گزارش

توانایی حسابرس موووعی مهم در کیفیت حسابرسی 

شده  بررسیهای مختلفی از دیدگاه این مووو . است

و  سازمانی درونای با عوامل  طور گسترده  و به

مانند تجربه، )های حسابرسان  ، ویژگیسازمانی برون

بودن  ، مستقل(هشایستگی، رعایت اخالق و ییر

استقالل از کارفرما، رقابت در بازار و )حسابرسان 

اجباری، خدمات  غییرت)گذاری  و محیط قانون( ییره

(. 5 )است  مرتبط( حسابرسی و ییرحسابرسی و ییره

با توجه به چند بُعدی بودن کیفیت حسابرسی، 

یک  مشخص نیست که از بین عوامل ذکر شده، کدام

در تعیین توانایی حسابرسان تأثیرگذارتر بوده و 

طور مستقیم  توان کیفیت حسابرسی را به  بنابراین نمی

تر گفته  طور که پیش همان. گیری کرد مشاهده و اندازه

های  شد، کیفیت حسابرسی به تعداد زیادی محرک

اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس )مستقیم 

 اما تقیم وابسته استو ییرمس( و ییره در صنعت

 (. 4 و  10) اهمیت بیشتری داردهای مستقیم  محرک

 های روبین و جمله پژوهشهای اخیر از  پژوهش

گوایر و  مک ،(1 )، الموتایری و همکاران (1)ژانگ 

بیانگر این ( 3 )و اعتمادی و همکاران ( 9 )همکاران 

است که بین نو  صنعتی که حسابرس در آن متخصص 

 به. است و کیفیت حسابرسی رابطه مثبتی وجود دارد

تخصص دارند  یصنعتعبارت دیگر، حسابرسانی که در 

به دلیل داشتن توانایی بیشتر در شناسایی و برخورد با 

توانند حسابرسی را با  مشکالت ویژه آن صنعت می

در حسابرس متخصص . کیفیت باالتری انجام دهند

 در هااز شرکت تعداد زیادیبه این دلیل که صنعت 

ند، دارای تجاربی کرسیدگی میخاص را یک صنعت 

 ویبنابراین، توانایی . ندارندان که سایر حسابرس است

با اهمیت در  های ها و اشتباه برای کشف تحریف

بیش از سایر  کار صاحب اطالعات افشا شده به وسیله

در  متخصص حسابرسافزون بر این، . حسابرسان است

کم برای حفظ شهرت و  د دستکنسعی میصنعت 

باه یا تحریف با سهم خود از بازار، از گزارش هیچ اشت

حسابرسی  بنابراین، هر قدر مؤسسه. داهمیتی یافل نشو

 برایتجربه بیشتری در صنعت خاصی کسب کند، 

، عالقه بیشتری به ارائه ایجاد و حفظ شهرت خود

 (.1 )دارد  باال  خدمات حسابرسی با کیفیت

 

تخصص حسابرس در صنعت و خطر سقوط قیمت 
 سهام 

های  پیشین از جمله پژوهشهای  پژوهشنتایج 

د که ده نشان می( 30)و فرانسیس ( 1)ژانگ  روبین و

حسابرسان، از طریق نقش اطالعاتی خود، باعث 

کاهش خطر سقوط قیمت سهام از طریق کاهش 

های نمایندگی، کاهش تخلفات به وسیله  هزینه

عملیاتی و کاهش های  گیری مدیران، بهبود تصمیم

واتس و نتایج پژوهش . دنشو سلب مالکیت می



                                                ...                                      ی تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه بررس

 

 1315 و تابستان ، بهار15اول، پیاپی   حسابداری سالمت، سال پنجم، شماره مجله        08

 که نشان دادو تحلیل سوابق تاریخی  زیمرمن با تجزیه 

شود  حسابرسی موجب کاهش هزینه نمایندگی می

لینگ در پژوهشی عنوان  چنین، جنسن و مک هم(. 31)

کنند که حسابرسی مستقل یک نو  فعالیت نظارتی  می

است که ارزش شرکت را با کاهش تخلفات از جانب 

با توجه به (.  3)دهد  مدیران افزایش می

( 33)های عملیاتی، فرانسیس و همکاران  گیری تصمیم

های خود  در پژوهش( 34)و گادفری و همیلتون 

ند که حسابرسی با کیفیت باال منجر به کرد عنوان

گذاری گذاری و افزایش حجم سرمایهسرمایهجلب 

المللی،  های بینویژه در محیط سرانجام، به. دشومی

در را متعدد نقش محوری حسابرسان  های پژوهش

هامداران بررسی کرده و جلوگیری از تضییع حقوق س

که کیفیت حسابرسی عاملی اساسی در  نشان دادند

با . استبا حمایت از حقوق سهامداران و مالکان  رابطه

ض شود که ، منطقی است فرمووو توجه به این 

موقع اخبار بد  کیفیت حسابرسی باال، موجب افشای به 

و در نتیجه کاهش سطح خطر سقوط آتی قیمت سهام 

شده  های سنتی ارائه  افزون بر استدالل(. 35)شود  می

بر در باال، اظهارات دیگری در ادبیات وجود دارد که 

اند خطر توحسابرسی با کیفیت باال می اساس آن

 .قیمت سهام را تحت تأثیر قرار دهدسقوط آتی 

تواند خطر سقوط را با  حسابرسی با کیفیت باال می

گذاران کاهش  نظر در میان سرمایه کاهش اختالف

و ( 1 )هاتن و همکاران های  نتایج پژوهش(. 1)دهد 

که خطر سقوط آتی  نشان داد( 31)هنگ و استین 

نظر بین  تواند منجر به اختالف قیمت سهام می

با وجود سطح باالیی از . گذاران شود سرمایه

سهام حتی در ییاب   نظر، ممکن است قیمت اختالف

تغییر (. 39)هرگونه اطالعات اساسی جدید تغییر کند 

کاهش )نو  منفی ویژه هنگامی که از  قیمت سهام به

آگاه  گذاران ناسرمایه واکنشموجب  ،باشد( قیمت

خطر خود این امر نیز منجر به تغییرات اوافی و  و شده

طور کلی، حسابرسی با  به . دشوسقوط قیمت سهام می

تواند چنین تأثیراتی را با کاهش  کیفیت باال می

در . گذاران کاهش دهدنظر میان سرمایه اختالف 

ای منفی  دهد که رابطه نشان میلب باال مجمو ، مطا

ن حسابرسی با کیفیت باال و خطر سقوط قیمت سهام بی

 (.1)وجود دارد 
 های روبین و جمله پژوهشهای اخیر از  پژوهش

گوایر و  مک ،(1 )، الموتایری و همکاران (1)ژانگ 

بیانگر این ( 3 )و اعتمادی و همکاران ( 9 )همکاران 

است که بین تخصص حسابرس در صنعت و کیفیت 

تخصص بر مبنای . حسابرسی رابطه مثبت وجود دارد

آموزش و یا تجربه عملی است که از حسابرسی در یک 

نتایج پژوهش (. 33)آید  صنعت خاص بدست می

که حسابرسان متخصص در یک  نشان داد ادونارآ

صنعت به دو دلیل عمده کیفیت حسابرسی باالتری 

تری با مسائل و مشکالت اول، آشنایی بیش. دارند

حسابداری و حسابرسی آن صنعت به دلیل اجرای مداوم 

نگیزه برای کسب دوم، وجود ا. حسابرسی در آن صنعت

از (. 31)و حفظ شهرت در حسابرسی آن صنعت خاص 

تخصص در مرود که حسابرسان ، انتظار میرو این

صنعت دارای دانش ویژه در آن صنعت خاص باشند که 

های خطاها و تحریف تادهد ها این امکان را میبه آن

های مالی را بهتر کشف کنند و کیفیت صورت
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بنابراین، تخصص (. 40)حسابرسی را بهبود دهند 

و  یموجب افزایش کیفیت حسابرسدر صنعت حسابرس 

افزایش کیفیت حسابرسی سبب افزایش شفافیت و 

کیفیت افشای اطالعات در سطح محیط اطالعاتی 

اتی سبب کاهش افزایش شفافیت اطالع. شود شرکت می

سهام شرکت و در نتیجه قیمت  موردقطعیت در  نبود

های بازده سهام شده و سرانجام  سبب کاهش نوسان

 (.41)شود  منجر به کاهش خطر سقوط قیمت سهام می

 

تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه بین 
 اجتناب از مالیات و خطر سقوط قیمت سهام

کنند که  استدالل میدر پژوهشی کیم و همکاران 

تأثیر اجتناب از مالیات بر محیط اطالعاتی شرکت به 

دهد تا برای مدت طوالنی مدیران اجازه می

کردن منافع صاحبان  های مربوط به بیشینه سیاست

توان گفت از این رو، می(. 0 ) را دنبال نکنندسرمایه 

قدام به اجتناب از مالیات که شرکت ادر شرایطی 

به دلیل ابهام و پیچیدگی محیط اطالعاتی و  کند می

ها ساختار گزارشگری مالی شرکت، مدیران از فرصت

تری برای نگهداری و انباشت اطالعات و توانایی بیش

منفی در داخل شرکت برخوردار هستند و در چنین 

 (.0 )د یابشرایطی خطر سقوط قیمت سهام افزایش می

دهد که بررسی مبانی نظری پژوهش نشان می

بر شفافیت اطالعاتی که در صنعت تخصص حسابرس 

ها برای سهامداران و سایر ذینفعان افشا شرکت

نشدن کامل و  کنند اثرگذار است و احتمال افشا می

بهبود کیفیت . دهد مطلوب اطالعات را کاهش می

 هدش کاهش نامتقارنی اطالعاترکت، سبب افشای ش

تر را  نیز مدیریت سود کم و کاهش نامتقارنی اطالعات

توان بیان کرد در بنابراین، می(.  4)به همراه دارد 

در صنعت حسابرس متخصص  ،شرایطی که شرکت

تر است و به دلیل ، نظارت بر مدیران بیشدارد

گذاران به اتی، سرمایهبرقراری جریان روان اطالع

توانند عملکرد شرکت را مورد ارزیابی قرار راحتی می

های مدیران برای ایی و فرصتدر نتیجه، توان. دهند

ها در داخل نکردن اخبار بد و نگهداری آنافشا

از این رو، اثر اجتناب از . شرکت کاهش خواهد یافت

(.1)یابد مالیات بر خطر سقوط قیمت سهام کاهش می

س در تأثیر تخصص حسابر موردبه طور کلی، در 

افزایش کیفیت صنعت بر خطر سقوط قیمت سهام، 

سویی  ی نمایندگی و هم حسابرسی سبب کاهش هزینه

گذاران، کاهش تخلفات به  منافع مدیران و سرمایه

وسیله مدیران و کاهش اجتناب از پرداخت مالیات، 

های عملیاتی و افزایش کیفیت  یگیر بهبود تصمیم

افزایش کیفیت  در نتیجه، و گزارشگری مالی شده

افزایش شفافیت و کیفیت افشای  موجبگزارشگری 

افزایش . شوداطالعات در سطح محیط اطالعاتی می

 موردقطعیت در  شفافیت اطالعات سبب کاهش نبود

های بازده سهام و کاهش نوسان ،سهام شرکتقیمت 

اما  ؛شودهش خطر سقوط قیمت سهام میسرانجام کا

اگر کیفیت حسابرسی کاهش یابد، کیفیت 

نمایندگی ناشی از   و هزینهکاهش  گزارشگری مالی

به بیان . دیاب میافزایش گذار تضاد منافع مدیر و سرمایه

دیگر، این امکان وجود دارد که مدیریت با استفاده از 

وعف کنترل داخلی، سود را مدیریت کرده و از 

منافع سهامداران به نفع خود استفاده کند و برای حفظ 
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ت منفی را در ای خود، اطالعاشغل و اعتبار حرفه

، این اطالعات منفی بنابراین. دداخل شرکت پنهان کن

مدیران چنین،  هم. شودت انباشته میدر داخل شرک

. انباشته کنند را اخبار بدی از محدودحجم توانند می

وقتی حجم اخبار منفی که علت این مووو  آن است 

داری و افشای آن رسد نگهانباشته به آستانه معینی می

. هزینه خواهد شدممکن و پرتر ییر برای مدت طوالنی

از رسیدن به نقطه  توده اخبار نامطلوب پس ،در نتیجه

آستانه خود به یکباره وارد بازار شده و به سقوط 

، نقش نظارتی در این راستا .شودقیمت سهام منجر می

حسابرس مستقل و افزایش کیفیت حسابرسی سبب 

شود که سرانجام  افزایش کیفیت راهبری شرکتی می

افزایش کیفیت سود و کیفیت گزارشگری مالی را به 

افزایش کیفیت سود و کیفیت گزارشگری . دنبال دارد

العاتی و کاهش مالی سبب شفافیت بیشتر محیط اط

سهام شرکت در قیمت  مورددر  نامتقارنی اطالعات

و سرانجام موجب کاهش خطر سقوط ( 43) هدشبازار 

 .شودآتی قیمت سهام می

 

 پیشینه پژوهش
و همکاران در پژوهشی با عنوان کیفیت  بروسبهن

یت حسابرسی را با دو بینی سود، کیفحسابرسی و پیش

و اندازه  صنعتحسابرس در تخصص  متغیر مستقل

نتایج پژوهش آنان . تعریف کردند موسسه حسابرسی

موسسات هایی که به وسیله نشان داد که شرکت

های بینید پیششوحسابرسی با کیفیت، حسابرسی می

هایی که به  و شرکت دهند میارائه  تری مناسبود س

 مؤسسه حسابرسی 5 از یری موسسات حسابرسیوسیله 

بینی سود شوند انحراف پیشحسابرسی می ،بزرگ

 (. 44)بیشتری دارند 

حسابرسی  کهنشان داد لی و رودن نتایج پژوهش 

رابطه مثبت بینی باالتر سود  با دقت پیشبا کیفیت باالتر 

شت که توان انتظار دابنابراین، می. دارد یو معنادار

ها را به ، شرکت(بزرگ)های حسابرسی مشهور موسسه

گذاران سرمایه. ندنتر ترییب کهای دقیقبینی ارائه پیش

کند، اقدام به بینی سودی که مدیریت ارائه می با پیش

نند؛ هرچه کیفیت حسابرسی کبینی بازده می پیش

نیز افزایش افزایش یابد، کیفیت اطالعات حسابداری 

این  مبنای شده بر انجام های بینی یشپ، در نتیجه .یابدمی

 (. 45)تری برخوردار است  از خطای کماطالعات 

تأثیر کیفیت در پژوهشی حکیم و عمری 

نتایج . حسابرسی بر نقدینگی سهام را بررسی کردند

پژوهش آنان نشان داد که تخصص حسابرس در 

مثبتی با  رابطهحسابرسی   موسسه  صنعت و اندازه

 رابطهنقدینگی سهام دارد و تداوم انتخاب حسابرس 

 (. 5 )معکوسی با نقدینگی سهام دارد 

تأثیر تخصص و در پژوهشی همکاران  الموتایری و

را بررسی  خاب حسابرس بر نامتقارنی اطالعاتتداوم انت

بین تداوم   که رابطهنتایج پژوهش آنان نشان داد  .کردند

به صورت یک  تخاب حسابرس و نامتقارنی اطالعاتان

شکل به این  U  وجود رابطه. شکل است U  رابطه

با همکاری حسابرس   های اولیه ست که در سالمعنا

یابد اما  اهش میک نامتقارنی اطالعات ،کار صاحب یک

 تصدی حسابرس، نامتقارنی اطالعات  با افزایش دوره

چنین، بکارگیری حسابرسان  هم. یابد افزایش می

طالعات باعث کاهش نامتقارنی ادر صنعت متخصص 
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تصدی  این، حتی اگر دورهافزون بر. خواهد شد

مدت باشد اما حسابرس، متخصص در  حسابرس کوتاه

صنعت باشد، اختالف قیمت پیشنهادی خرید و فروش 

در پژوهش آنان، اختالف قیمت . یابد سهام کاهش می

خصی برای سنجش پیشنهادی خرید و فروش سهام شا

 (. 1 )بوده است  نامتقارنی اطالعات

به بررسی رابطه بین در پژوهشی کیم و همکاران 

نتایج . ت سهام پرداختندفرار مالیاتی و خطر سقوط قیم

قیمت سهام  آتی خطر سقوطنشان داد  آنان پژوهش

که از پرداخت مالیات تر است  بیشهایی  شرکتبرای 

 تری وعیف چنین، رابطه مثبت هم. اند اجتناب کرده

 دربین اجتناب از مالیات و خطر سقوط قیمت سهام 

 (.0 ) تر مشاهده شد با نظام راهبری قویی ها شرکت

به بررسی رابطه در پژوهشی مک گوایر و همکاران 

برسان و سطح اجتناب مالیاتی تخصص مالیاتی حسا

نشان داد زمانی  نتایج پژوهش آنان. ها پرداختند شرکت

باشند نیز متخصص مالیاتی  ،که موسسات حسابرسی

یاتی را از این موسسات مشتریان آنان که خدمات مال

 .کنند بیشتر درگیر اجتناب مالیاتی هستند دریافت می

هایی که  شرکتسطح اجتناب مالیاتی  چنین، هم

ها ترکیبی از تخصص مالیاتی و  موسسات حسابرسی آن

بیشتر ها  نسبت به سایر شرکت دارندصنعت  در مالی

با  حسابرسی ساتموساین به عبارت دیگر، . است

از هر دو دیدگاه ترکیب تخصص مالیاتی و مالی 

برای بهبود و توسعه مالیاتی  و مالی به مشتریان خود 

 (. 9 )کنند  راهبردهای مالیاتی کمک می

به بررسی تخصص  یدر پژوهش ژانگروبین و 

 خطر سقوط قیمت سهامصنعت و حسابرس در 

 ای نمونه آنان با استفاده ازنتایج پژوهش . پرداختند

 ت متحددر ایاال 1110-001 بزرگ در بازه زمانی 

با کیفیت باال به دلیل  که حسابرسی نشان داد آمریکا

واسطه اطالعاتی و نقش حاکمیت شرکتی رابطه منفی 

. قوط آتی قیمت سهام داردبا خطر س یو معنادار

تواند به نفع می با کیفیت باال به طور مستقیم حسابرسی

موجب کاهش خطر سقوط آتی قیمت  ،گذارانسرمایه

خاب حسابرس رابطه ، تداوم انتچنین هم. سهام شود

. با خطر سقوط آتی قیمت سهام دارد یمنفی و معنادار

بر رابطه بین شفافیت  صنعتدر  تخصص حسابرس

کاری حسابداری و اجتناب از  اطالعات مالی، محافظه

 (. 1)مالیات و خطر سقوط آتی قیمت سهام مؤثر است 

اعتمادی و همکاران در پژوهشی با بررسی نقش 

مدیریت سود بیان  در صنعتدر تخصص حسابرس 

در ها، هایی که حسابرس آنکنند که شرکتمی

سطح مطلق اقالم  استصنعت مورد نظر متخصص 

تر و وریب واکنش سود باالتری  تعهدی اختیاری کم

ها، حسابرس آن کهدارند هایی نسبت به شرکت

به عبارت دیگر، حسابرس . صنعت نیستدر متخصص 

 به باالتری تصنعت، حسابرسی با کیفیدر متخصص 

 (. 3 )ند کخود ارائه می کار صاحب

احمدی و همکاران در پژوهشی به بررسی رمضان 

تأثیر اندازه موسسه حسابرسی و اظهارنظر حسابرس بر 

یج پژوهش نتا. خطر سقوط آتی قیمت سهام پرداختند

شده  نظر تعدیلمتغیرهای اظهار آنان حاکی از آن بود که

و  ینبودن اطالعات مالی تأثیر مثبت و معنادار و شفاف

بر  یمتغیر اندازه مؤسسه حسابرسی تأثیر منفی و معنادار

های  خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت
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 (.41)د ان دارشده در بورس اوراق بهادار تهر پذیرفته

 

 پژوهش هایفرویه
 ،شینه پژوهشیمسئله، مبانی نظری و پاساس  بر

 :تدوین شد طراحی و های پژوهش به شرح زیرفرویه

تخصص حسابرس در صنعت و بین : فرویه اول

وجود معناداری و خطر سقوط قیمت سهام رابطه منفی 

 .دارد

اجتناب از مالیات و خطر سقوط بین : فرویه دوم

 .داردوجود  یمعنادارو قیمت سهام رابطه مثبت 

تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه : فرویه سوم

تأثیر خطر سقوط قیمت سهام  بین اجتناب از مالیات و

 .دارد یمعنادارو منفی 

های  پژوهش در شرکت های ی است فرویهنگفت

 .دارویی به صورت مجزا آزمون شده استدارویی و ییر

 

 روش پژوهش

 

 تجزیه و تحلیل اطالعات
به دلیل این که نتایج حاصل از این پژوهش 

گیری استفاده شود، پژوهش  تواند در فرایند تصمیم می

چنین، از  هم .حاور از لحاظ هدف کاربردی است

همبستگی است، زیرا در این -لحاظ ماهیت توصیفی

بین دو  رابطهها پژوهشگر به دنبال ارزیابی  نو  پژوهش

 . یا چند متغیر است

ها با  در بخش آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل داده

های مرکزی مانند میانگین و میانه و  استفاده از شاخص

انحراف معیار انجام شده مانند ای پراکندگی ه شاخص

ها از الگوی چنین، برای آزمون فرویههم. است

. استفاده شده استهای اثرات ثابت دادهرگرسیون 

های الگوهای رگرسیونی برای انتخاب از بین روش

های تابلویی با اثرات ثابت از ترکیبی و الگوی داده

هاسمن برای از آزمون  .لیمر استفاده شد Fآزمون 

تعیین استفاده از الگوی اثرات ثابت در مقابل الگوی 

در این پژوهش به  .(49)د شاثرات تصادفی استفاده 

ها و استخراج نتایج  منظور تجزیه و تحلیل داده

و  010 نسخه  Excelافزارهای  پژوهش از نرم

Eviews  استفاده شده است 3نسخه . 

 

 پژوهشالگوی 
با توجه به چارچوب نظری و پیشینه پژوهش، 

. الگوی پژوهش از نو  رگرسیون چند متغیره است

آزمون برای  3تا  1های  های شماره بنابراین، از رابطه

 (.1)ها استفاده شده است  فرویه

زیر از رابطه ( 1) ژانگمطابق با پژوهش روبین و 

برای آزمون فرویه اول استفاده ( 1الگوی شماره )

 :شده است

 1رابطه 

t,i1t,i14

1t,i131t,i12

1t,i111t,i101t,i9

1t,i81t,i71t,i6

1t,i51t,i41t,i3

1t,i21t,i10

t,it,i

OPAQUE

SMCONSERVATICONCEN_IO

INTANGROALEV

MTBAGESIZE

RETSTDCRASH

DTURNSPECIALIST

NCSKEWCRASH



























از رابطه ( 1) ژانگمطابق با پژوهش روبین و      

برای آزمون فرویه دوم (  الگوی شماره )  شماره 

 :استفاده شده است
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  رابطه 

t,i1t,i14

1t,i131t,i12

1t,i111t,i101t,i9

1t,i81t,i71t,i6

1t,i51t,i41t,i3

1t,i21t,i10

t,it,i

OPAQUE

SMCONSERVATICONCEN_IO

INTANGROALEV

MTBAGESIZE

RETSTDCRASH

DTURNCETAXAVOIDAN

NCSKEWCRASH



























 

از رابطه ( 1) ژانگمطابق با پژوهش روبین و 

برای آزمون فرویه سوم ( 3الگوی شماره ) 3شماره 

 :استفاده شده است
 

 

 3رابطه 

t,i1t,i16

1t,i151t,i14

1t,i131t,i121t,i11

1t,i101t,i91t,i81t,i7

1t,i61t,i51t,i4

1t,i1t,i3

1t,i21t,i10

t,it,i

SMCONSERVATI

OPAQUECONCEN_IO

INTANGROALEV

MTBAGESIZERET

STDCRASHDTURN

CETAXAVOIDANSPECIALIST

CETAXAVOIDANSPECIALIST

NCSKEWCRASH































 

در  به شرح مندرج پژوهش متغیرهایتعریف 

 .است 1جدول شماره 

 تعریف متغیرهای الگوهای پژوهش: 1جدول 

 نحوه محاسبه متغیرهای پژوهش متغیر مورد بررسی نماد

CRASH (1 )و هاتن و همکاران ( 1)ی چن و همکاران هاالگو چولگی منفی بازده سهام سال قبل 

NCSKEW (1 )و هاتن و همکاران ( 1)همکاران الگوهای چن و  چولگی منفی بازده ماهانه سهام 

SPECIALIST ( 43)رویکرد سهم بازار پالمرز  تخصص حسابرس در صنعت 

DTURN تفاول گردش تصادفی سهام در دوره جاری نسبت به دوره قبل گذاران نامتجانسی سرمایه 

STD انحراف معیار بازده ماهانه سهام  

    RET میانگین بازده ماهانه سهام  

SIZE ها لگاریتم طبیعی جمع دارایی اندازه شرکت 

AGE لگاریتم طبیعی سن شرکت سن شرکت 

MTB 

دفتری ارزش به  حقوق صاحبان سهام نسبت ارزش بازار

  حقوق صاحبان سهام

LEV ها ها به جمع دارایی نسبت جمع بدهی اهرم مالی 

ROE نسبت سود خالص به جمع حقوق صاحبان سهام شاخص سودآوری 

INTANG هاهای نامشهود به مجمو  دارایی نسبت دارایی 
 

IO_CONCEN شاخص هرفیندال هیرشیمن رقابت در بازار محصول 

CONSERVATISM (41)واتس و الگوی خان کاری حسابداری محافظه 

OPAQUE (50)الگوی تعدیل شده جونز  نبودن اطالعات مالی شفاف 

TAXAVOIDANCE (51)ویلسون  الگوی اجتناب از مالیات 

 
 



                                                ...                                      بررسی تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه 

 1315 و تابستان ، بهار15اول، پیاپی   حسابداری سالمت، سال پنجم، شماره مجله       88

 متغیرهای پژوهش
شامل متغیر  سه دسته بهاین پژوهش  متغیرهای

کنترلی  هایمستقل، متغیر وابسته و متغیر هایمتغیر

 .شود تقسیم می

 

 متغیرهای مستقل
گیری  برای اندازه: تخصص حسابرس در صنعت

 پژوهشدر صنعت با توجه به تخصص حسابرس 

. شده است استفادهاز رویکرد سهم بازار ( 43)پالمرز 

هرچه سهم بازار بیشتر باشد، تخصص حسابرس در آن 

. صنعت و تجربه او نسبت به سایر رقبا باالتر است

ره دارد که داشتن سهم باالی بازار به این نکته اشا

آمیزی خود را از سایر رقبا به  حسابرس به طور موفقیت

در این . کیفیت حسابرسی متمایز کرده است لحاظ

در سطح در صنعت پژوهش تخصص حسابرس 

 های تمامموسسه حسابرسی به صورت مجمو  دارایی

حسابرسی خاص در یک  ان یک موسسهکار صاحب

 هایراییبر مجمو  دا صنعت خاص تقسیم 

در . شودتعریف می صنعت آنان در کار صاحب

باشد عدد در صنعت صورتی که حسابرس متخصص 

 شود برای آن منظور میو در ییر این صورت صفر  1

صنعت در نظر در عنوان متخصص  مؤسساتی به(. 3 )

 شوند که سهم بازارشان مطابق با رابطه گرفته می

های موجود در یک شرکت)×1/ ]بیش از  4 هرامش

 (.43)باشد ([ 1÷صنعت

    4رابطه 

2.1
N

1
MS

TA

TA
MS

K

k,iIK

1i

k,i,j

1j k,j,i

k,i,j

1j k,j,i

k,i 

 



 



 

MS،  مؤسسهسهم بازار i م در صنعتk م؛TA، 

نماد مؤسسه  ،iان؛ کار صاحب های مجمو  دارایی

نماد صنعت  ،k؛ کار صاحب نماد شرکت ،jحسابرسی؛ 

ان مؤسسه کار صاحب تعداد ،NK و مورد نظر

ی در صنعت مورد مؤسسات. مkم در صنعت iحسابرسی 

ها  آن مورد متخصص هستند که رابطه زیر در نظر

 .برقرار باشد

2.1                   5 رابطه
N

1
MS

K
k,i  

 

در این پژوهش برای : اجتناب از مالیات

روبین و  مطابق پژوهشمالیات از گیری اجتناب  اندازه

 یالگواز  ،ارائه شده 1که در رابطه شماره  ،(1) ژانگ

 .شداستفاده ( 51)ویلسون 

 1رابطه 

D&R43.2INCOMEFOREIGN72.1

ROA51.3AT76.0LEV41.0

|DAP|08.4BTD20.586.4

PROBSHELTER









 

 

اجتناب از مالیات برای  ،            

تفاوت سود مشمول ،       ؛ tدر سال  iشرکت 

مالیات قطعی شده و سود مشمول مالیات ابرازی 

از رابطه با استفاده که  tدر پایان سال مالی  iشرکت 

 ،         در این رابطه ) شود محاسبه می 9شماره 

در پایان سال  iسود قبل از کسر مالیات شرکت 

شرکت  ابرازیسود مشمول مالیات ،           ؛مالی

i  در پایان سال مالیt  که از تقسیم هزینه مالیات

مجمو   ،       و آید بر نرخ مالیات بدست میابرازی 

 ،      ،(tپایان سال مالی در  iهای شرکت  دارایی

 با بکارگیریقدر مطلق اقالم تعهدی اختیاری که 
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 ،    است؛ جونز محاسبه شده تعدیل شده یالگو

 ،   ها؛ دارایی جمعبه  جاریییر های نسبت بدهی

 ؛ها بازده دارایی ،    ها؛ داراییجمع لگاریتم طبیعی 

که است یک متغیر ساختگی  ،              

های مالی فروش  اقتصادی در صورتاگر بنگاه 

و در ییر این  1خارجی گزارش کرده باشد عدد 

نسبت هزینه  ،   کند و اختیار می صفرصورت 

 .های شرکت استهزینه جمعتحقیق و توسعه به 

  9رابطه 

t,j

t,jt,j

t,j
ASS

)TAXINCACCINC(
BTD


 

 

نقش مالیات تشخیصی قابل ذکر است  مورددر 

از تفاوت بین سود مشمول مالیات  BTDکه متغیر 

و سود مشمول مالیات قطعی شده شرکت  یابراز

به این معنا که تفاوت بین دو سود  .شود می حاصل

عنوان اجتناب از مالیات در نظر گرفته  ذکر شده به

 .شود می

 گیری اجتناب از مالیاتبرای اندازه سرانجام،

 میزاناگر (  5)مطابق با پژوهش ریگو و ویلسون 

 tدر سال  iاز مالیات برای شرکت  اجتناب یرمتغ

از میانه  1در رابطه شماره (             )

و در ییر این صورت صفر  1نمونه بیشتر باشد عدد 

 .کنداختیار می

 

 متغیر وابسته
گیری سقوط قیمت  برای اندازه: سقوط قیمت سهام

و ( 1)وریب چولگی چن و همکاران  یسهام از الگو

استفاده شد و رابطه آن ( 1 )هاتن و همکاران  یالگو

 :به شرح است

 3رابطه 

))W)(2n)(1n((

/)W)1n(n(NCSKEWCRASH

2

3
2

,J

3
,J

2

3

t,it,i









 

وریب منفی چولگی بازده ماهانه  ،         

بازده ماهانه خاص  ،     و tدر سال  iخاص شرکت 

رابطه  طریق ازطی سال مالی که  θ در ماه jشرکت 

تعداد بازده ماهانه  nو  شود میبرآورد  1شماره 

بر اساس رابطه . شده در طی سال مالی است مشاهده 

باال هرچه مقدار وریب منفی چولگی بیشتر باشد، 

شرکت بیشتر در معرض سقوط قیمت سهام خواهد 

 .بود

نشان داده  Wبازده ماهانه خاص شرکت که با 

برابر است با لگاریتم طبیعی ( 1شماره  رابطه)شود  می

رابطه طریق  مانده که از به همراه مقدار باقی 1عدد 

 . شود می  محاسبه 10شماره 

1ln(W(        1 رابطه ,J,J   

است و θ در ماه j باقیمانده یا پسماند شرکت  ،    

با استفاده مانده یا پسماند که  عبارت است از بازده باقی

 .شود میبرآورد  1رابطه شماره  از

 10رابطه 









,J2t,m5,j1t,m4,j

t,m3,j1t,m2,j2t,mj,1jt,j

rr

rrrr
 

بازده  ،    و  tماه  در jبازده سهام شرکت  ،    

 .ماهانه بازار بر اساس شاخص بازار است
 

 متغیرهای کنترلی

تر تأثیر تخصص حسابرس در  برای بررسی دقیق
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صنعت بر رابطه بین اجتناب از پرداخت مالیات از 

 های روبین و طابق پژوهشکنترلی زیر م متغیرهای

، پنایاتس و همکاران (53)ین و همکاران ش، (1)ژانگ 

احمدی و  رمضان ،(55)، چن و همکاران (54)

 هاستفاد( 51)احمدی و درسه  و رمضان (41)همکاران 

 .شد

عبارت (: DTURN)گذاران  نامتجانسی سرمایه

است از متوسط گردش تصادفی سهام در دوره جاری 

. وره قبلمنهای متوسط گردش تصادفی سهام در د

از تقسیم حجم معامالت  متوسط گردش تصادفی سهام

ماهانه سهام بر مجمو  تعداد سهام منتشر شده طی ماه 

 (.1 )آید  بدست می

بر (: IO_CONCEN)رقابت در بازار محصول 

گیری  اندازه (   )اساس شاخص هرفیندال هیرشیمن 

استفاده ( 59)و رونی  ووشده که در پژوهش گاستا

پذیری در صنایع  میزان رقابت این شاخص. است هشد

 :کند میمحاسبه را با استفاده از رابطه زیر مختلف 

 11رابطه 

2

in

1i s

s

)HHI(IndxHirschhmanherfindahlCONCEN_IO













 

 

مجمو  درآمد  ،   ؛i، درآمد فروش شرکت  

در  iهای موجود در صنعتی که شرکت فروش شرکت

های موجود در  تعداد شرکت ، کند و آن فعالیت می

 شاخص هرفیندالباید یادآور شد که هر چه . صنعت

تر باشد رقابت در آن صنعت خاص  کوچکهیرشیمن 

 (.59)تر است  قوی

(: CRASH)وریب چولگی منفی بازده سهام 

که وریب منفی چولگی بازده ماهانه خاص شرکت 

 (. 1)شود می برآورد 3رابطه شماره  ازبا استفاده 

(: STD)معیار بازده ماهانه خاص شرکت  انحراف

انحراف معیار بازده ماهانه خاص شرکت در طی سال 

 (.1)مالی 

(: RET)میانگین بازده ماهانه خاص شرکت 

میانگین بازده ماهانه خاص شرکت در طی سال مالی 

(1.) 

لگاریتم جمع ارزش بازار (: SIZE)اندازه شرکت 

 (.1)شرکت  حقوق صاحبان سهام

ارزش به  حقوق صاحبان سهام نسبت ارزش بازار

تقسیم ارزش (: MTB) دفتری حقوق صاحبان سهام

به ارزش دفتری حقوق  حقوق صاحبان سهامبازار 

 (.1)صاحبان سهام شرکت 

مدت و  کوتاه)تسهیالت مالی(: LEV)اهرم مالی 

 (.1)شرکت های  بر جمع دارایی  تقسیم( درازمدت

 iشرکت لگاریتم طبیعی سن (: AGE)سن شرکت 

 t (1.)در سال 

  سود خالص تقسیم(: ROE)آوری سودشاخص 

 (.1)بر جمع حقوق صاحبان سهام 

نبودن اطالعات  شفاف: ت مالینبودن اطالعا شفاف

که با استفاده از است مبتنی بر حسابداری  یمعیار مالی

حاور  پژوهشدر . شود میزان اقالم تعهدی محاسبه می

به طور ( 50)شده جونز  تعدیل یالگو بکارگیریبا 

گیری  اقالم تعهدی اختیاری اندازه( سال سال به )مقطعی 

استفاده عنوان شاخص کیفیت اطالعات مالی  شده و به

 رابطهشده در اولین قدم  در الگوی یاد . است شده

مجمو  اقالم تعهدی برای یک دوره زمانی مشخص 

های فروش و  معروف است با متغیرکه به دوره رویداد 
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. شده است مشخص ناخالصآالت و تجهیزات  ماشین

شده الگوی  که تعدیل( 53)کوتاری و همکاران  یالگو

به ( 1) ژانگاست مطابق با پژوهش روبین و ( 50)جونز 

 : زیر استدر   1شماره شرح رابطه 

  1رابطه 

it
)1t(i

t,i
3

)1t(i

t,i
2

)1t(i
1

)1t(i

t,i

A

PPE

A

REV

A

1

A

TA





























 


















 

معرف مجمو  اقالم تعهدی       در این رابطه 

 :است که به صورت زیر قابل محاسبه است

13رابطه 
   t,it,it,i

t,it,it,i

DEP)STDDCL(

)CASHCA(TA



 
 

های جاری سال جاری   ، تغییر در دارایی      

نقد  موجودی در ییرتغ،         نسبت به سال قبل؛ 

 در ییرتغ،        سال جاری نسبت به سال قبل؛ 

،        های سال جاری نسبت به سال قبل؛   بدهی

سال جاری  جاریییرهای   حصه جاری بدهی در ییرتغ

هزینه استهالک ،       نسبت به سال قبل؛ 

،        های مشهود و نامشهود سال جاری؛  دارایی

،         ؛ های شرکت در سال قبل مجمو  دارایی

،        تفاوت فروش سال جاری نسبت به سال قبل؛

خطای برآورد ،      ؛آالت و تجهیزات ناخالص ماشین

پس از . متغیرهای خاص شرکت است   و   ،   و 

، اقالم تعهدی   1های رابطه شماره   متغیرتخمین 

به شرح زیر  14از رابطه شماره (       )ییراختیاری 

 . شود محاسبه می« برآورددوره »برای 

 14رابطه 




























 





















)1t(i

it
3

)1t(i

t,it,i
2

)1t(i

1t,i

A

PPE

A

RECREV

A

1
NDA

 

معرف تغییر در          ،14شماره  رابطهدر 

های دریافتنی سال جاری نسبت به سال  خالص حساب

 . قبل است

با ( DACC)در مرحله آخر اقالم تعهدی اختیاری 

 :شود استفاده از رابطه زیر محاسبه می

t,i                 15رابطه 

)1t(i

t,i
t,i NDA

A

TA
DACC 



   

نبودن  پس از محاسبه اقالم تعهدی اختیاری، شفاف

 :شودگیری می اطالعات مالی از طریق رابطه زیر اندازه

 11رابطه 

)DACC(Abs)DACC(Abs

)DACC(AbsOPAQUE

3t,i2t,i

1t,it,i









 
 

اطالعات مالی  نبودن معیار شفاف،          

 ؛نماد قدر مطلق ،    ؛tدر سال مالی  iشرکت 

در پایان  iاقالم تعهدی اختیاری شرکت  ،         

 i اقالم تعهدی اختیاری شرکت،           ؛t-1 سال

اقالم تعهدی  ،          و  t-2پایان سال در

 .t-3پایان سال  در iاختیاری شرکت 

 الفاندبر اساس پژوهش : حسابداری کاری محافظه

عنوان یک ساختار  کاری به  ، محافظه(51)و واتس 

مدیریت را برای های  ها و توانایی راهبردی، انگیزه

تسریع در افشای اخبار خوب و تأخیر در افشای اخبار 

کاری به  ها محافظه به نظر آن. کند بد محدود می

برای  ی الزام به قابلیت تأییدپذیری نامتقارن واسطه 

 حسابداری کاری همحافظ) ها شناسایی سودها و زیان

 برای باال ییدتأ و اثبات قابلیت به الزام ی واسطه هب

 برای پایین ییدتأ و اثبات قابلیت یا و درآمد شناخت

، منجر به تسریع در شناسایی اخبار بد (هزینه شناخت

عنوان سود  عنوان زیان نسبت به اخبار خوب به   به
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های مدیران را برای  انگیزه این مووو ،. شود می

در افشای اخبار خوب  نکردن اخبار بد و تسریعافشا

اخبار بد نسبت به اخبار  ،در نتیجه. کند محدود می

تر وارد بازار  ای به هنگام گونه خوب ییرقابل تأیید، به

کاری حسابداری از جمله محافظه(. 1)شود  می

تر اخبار بد  به تشخیص سریعمقرراتی است که منجر 

اطالعات  افزایش تقارنهای مالی و  مربوط به صورت

 .شود شرکت می

الگوی استفاده شده برای محاسبه متغیر 

( 41)واتس و کاری حسابداری، الگوی خان  محافظه

حسابداری کاری  شرکت محافظه-است که معیار سال

. زند شده باسو تخمین می تعدیل یرا بر اساس الگو

به شرح ( 1) ژانگاین الگو مطابق با پژوهش روبین و 

 :زیر است

  19رابطه 
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DTRETDT
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 ،         ؛سهم سود هر،        آنکه در 

،      لی؛ قیمت سهام نه ماه قبل از پایان سال ما

صاحبان سهام عی ارزش بازار حقوق یلگاریتم طب

نسبت ارزش بازار ،       ؛ tدر سال  i شرکت

حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق 

جمع نسبت ،        ؛tدر سال  i صاحبان شرکت

در پایان سال  iهای شرکت  دارایی ها به جمع بدهی

tاگر که یمتغیر مجاز،      ؛ RET<0 با باشد برابر 

 و خواهد بودصورت برابر صفر و در ییر این  1

دوره  که tطی سال  iبازده سهام شرکت  ،      

و پایان  مالینه ماه قبل از پایان سال این سال  شرو 

از ابتدای )است  مالی سه ماه پس از پایان سالآن 

 .(یندهتیرماه سال جاری تا پایان خرداد ماه سال آ

و  خانبر مبنای پژوهش کاری حسابداری  محافظه

با ( 1) ژانگمطابق با پژوهش روبین و  و (41)واتس 

رگرسیون ساالنه  یهای الگو تخمین استفاده از

به  و استخراج ورایب موردنیاز (19ه رابطه شمار)

:برآورد شد شرح زیر

 13رابطه 

1t,it,it,i15
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 جامعه آماری و نمونه پژوهش
های  شرکتکلیه جامعه آماری این پژوهش شامل 

اق بهادار تهران در بازه پذیرفته شده در بورس اور

نمونه پژوهش شامل  .است 1334-1313زمانی 

 :هایی است که دارای شرایط زیر باشند شرکت

بودن اطالعات، پایان سال  سهبه منظور قابل مقای .1

 .اسفند باشد 1 ها  آن مالی

ها  اطالعات، فعالیت آنبودن  به منظور همگن . 

 .تولیدی باشد

ها طی دوره پژوهش بیش از سه  معامالت سهام آن .3

ماه در بورس اوراق بهادار تهران متوقف نشده 

 .باشد

اطالعات مربوط به متغیرهای انتخاب شده در این  .4

 .پژوهش در دسترس باشد
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های  با اعمال شرایط مذکور از بین شرکت

 11تعداد  بهادار تهرانشده در بورس اوراق  پذیرفته

شرکت  94شرکت دارویی و  5 شرکت تولیدی شامل 

 .ییردارویی به عنوان نمونه این پژوهش انتخاب شد


 ها یافته

 

 آمار توصیفی
، آمار توصیفی مربوط 3و    های شمارههای  جدول

های دارویی و به متغیرهای پژوهش در رابطه با شرکت

این آمار شامل اطالعات . دهد  ییردارویی را نشان می

ه، بیشینه، نکمیمانند  های مرکزیمربوط به شاخص

چنین، اطالعات مربوط به  و هم میانگین و میانه

به . های پراکندگی مانند انحراف معیار است شاخص

 ماهانه بازده منفی چولگی عنوان نمونه، میانگین متغیر

رویی و ییردارویی، به های دابرای شرکت سهام

است که نشان  -11/0 و  -134/0ترتیب، برابر با 

میانگین چولگی منفی بازده ماهانه در دهد  می

های ییردارایی  های دارویی بیشتر از شرکت شرکت

چنین، میانگین متغیرهای مستقل پژوهش  هم .است

شامل تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب از 

های  بیشتر از شرکت های دارویی مالیات در شرکت

برای  میانه متغیر اندازه شرکت .ییردارویی است

های دارویی و ییردارویی، به ترتیب، برابر با شرکت

لگاریتم طبیعی دهد است که نشان می 3/5 4و  159/5

 و های دارویی شرکتنیمی از های  جمع دارایی

و نیمی  تر کم 3/5 4و  159/5از  ترتیب، ، بهییردارویی

مقدار انحراف معیار . دیگر بیشتر از این مقدار است
 

 های دارویی آمار توصیفی متغیرهای پژوهش برای شرکت: 2جدول 

 انحراف معیار میانه میانگین بیشینه کمینه متغیر

 354/3 (95/3) (134/0) 4/ 4  (191/3) چولگی منفی بازده ماهانه سهام

 419/0 1 0/ 13 1 0 تخصص حسابرس در صنعت

 441/0 1 113/0 1 0 اجتناب از مالیات

 935/1 0131/0 (1/0  ) 514/3 (14/10 ) گذاران نامتجانسی سرمایه

 194/0 0514/0 013/0 154/0 31/0 0 انحراف معیار بازده ماهانه سهام

 0/ 4 0 (095/0) (0353/0) 0/ 1 51/0  میانگین بازده ماهانه سهام

 394/3 9/3 5 351/0 4/ 4  (191/3) سال قبلچولگی منفی بازده سهام 

 533/0 159/5 343/5 9/ 33 313/4 اندازه شرکت

 114/0 141/0 15/1 909/0 091/1 سن شرکت

  /004  /953 119/3 331/1 531/0 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام

 159/0 593/0 594/0 339/0 111/0 اهرم مالی

 111/0 541/0 539/0 313/0 1/0 1 شاخص سودآوری

 3/0 0 003/0 01/0 04/0  0 هاهای نامشهود به مجمو  دارایی نسبت دارایی

 0011/0 0031/0 049/0 31/0 0 رقابت در بازار محصول

 0310/0 /001 (0/ 00) 33/0  (351/0) کاری حسابداری محافظه

 331/0 31/0 5/0 5 111/9 033/0 نبودن اطالعات مالی شفاف
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 های غیر داورییآمار توصیفی متغیرهای پژوهش برای شرکت: 3جدول

 انحراف معیار میانه میانگین بیشینه کمینه متغیر

 3/ 30 (1/3 4) (11/0 ) 4/ 4  (4/ 4 ) چولگی منفی بازده ماهانه سهام

 411/0 1 551/0 1 0 تخصص حسابرس در صنعت

 5/0 1 0/ 51 1 0 اجتناب از مالیات

  / 3 031/0 (1/0 1) 531/10 ( 33/1 ) گذاران نامتجانسی سرمایه

 131/0 011/0 0154/0 131/0 0034/0 انحراف معیار بازده ماهانه سهام

 115/0 (035/0) (0453/0) 0/ 93 (11/0 ) میانگین بازده ماهانه سهام

 3/ 91 414/3 543/0 4/ 4  (4/ 4 ) چولگی منفی بازده سهام سال قبل

 901/0 3/5 4 53/5 9/ 33 313/4 اندازه شرکت

 113/0 551/1 434/1 909/1 1 سن شرکت

 903/1 1/ 5  /151 331/1 43/0  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام

 31/0  143/0 135/0 311/0 31/0  اهرم مالی

 3/0   0/ 34 341/0 314/0 (051/0) شاخص سودآوری

 03/0 0 9/0 00 0031/0 303/0 0 هانامشهود به مجمو  دارایی های نسبت دارایی

 1/0 1 001/0 0543/0 933/0 0 رقابت در بازار محصول

 09/0  (009/0) (003/0) 915/1 ( /401) کاری حسابداری محافظه

 901/0 13/0  413/0 905/9 003/0 نبودن اطالعات مالی شفاف

 
قبل در  سال سهام بازده منفی چولگیمتغیر برای 

است و برای متغیر  394/3های دارویی برابر با  شرکت

ها برای های نامشهود به مجمو  دارایینسبت دارایی

که نشان  03/0 0های ییردارویی برابر است با شرکت

 پژوهش متغیرهای چولگی دهد در بین متغیرهایمی

ییر دارویی های  در شرکت قبل سال سهام بازده منفی

ها های نامشهود به مجمو  داراییو متغیر نسبت دارایی

های ییردارویی، به ترتیب، دارای بیشترین  در شرکت

انحراف چنین، هم. ترین میزان پراکندگی است و کم

معیار متغیرهای مستقل پژوهش شامل تخصص 

حسابرس در صنعت و اجتناب از مالیات در 

های ییردارویی  کتتر از شر های دارویی کم شرکت

تر این متغیرها در  دهنده پراکندگی کم است که نشان

الزم به توویح است به . های دارویی است شرکت

های پرت بر نتایج پژوهش منظور اجتناب از تأثیر داده

حذف شده % 1های پرت متغیرها در سطح کلیه داده

 .است

برا برای هر سه آماره آزمون جارکگفتنی است 

در  (3و   ، 1های  الگوهای شماره)پژوهش ی الگو

های ییردارویی نشان های دارویی و شرکتشرکت

بودن جمله  توان فرض صفر مبنی بر نرمالنمی داد که

ن، جمله پسماند الگوها بنابرای. پسماند الگو را رد کرد

 .نرمال است

 

 آمار استنباطی
لیمر برای الگوهای  Fنتایج حاصل از آزمون 
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با توجه  .شده است ارائه 4در جدول شماره  پژوهش

لیمر برای تمامی  Fبه آماره و سطح خطای آزمون 

رای انتخاب از بین الگوی الگوها، الزم است ب

های تابلویی با های تابلویی با اثرات ثابت یا داده داده

تشخیص بین اثرات )اثرات تصادفی، آزمون هاسمن 

یج مربوط به آزمون نتا. نیز انجام شود( ثابت و تصادفی

 .شده است ارائه 5هاسمن نیز در جدول شماره 

حاکی از آن  5نتایج ارائه شده در جدول شماره 

های تابلویی با اثرات ثابت برای است که الگوی داده

بنابراین، . روش ارجح است 3تا  1های  های شماره الگو

های پژوهش با توجه به روش  در ادامه به تخمین الگوی

نتایج برآورد الگوهای . پرداخته شده استارجح 

با روش  3تا  1های  های شماره پژوهش در جدول

 .شده است ارائههای تابلویی با اثرات ثابت  داده
 

 های پژوهش نتایج آزمون فرویه
های  با توجه به نتایج ارائه شده در جدول

بدست آمده برای  F  های آماره 3و  9، 1های  شماره

ها  های دارویی و ییردارویی و سطح خطای آنشرکت

دهد که در مجمو  الگوهای پژوهش از  نشان می

، وریب چنین هم. معناداری باالیی برخوردار است

شده برای الگوها میزان توویح متغیر  تعیین تعدیل

را نشان  و کنترلی وابسته به وسیله متغیرهای مستقل

-دوربین  های ، با توجه به آمارهاینافزون بر. دهد می

اول   توان بیان کرد که خودهمبستگی مرتبه واتسون می

طور به(. 49)های الگوها وجود ندارد  مانده میان باقی

کلی این نتایج بیانگر این است که الگوها از نظر 

مشکلی ندارد و  معناداری کل و خود همبستگی

مستقل متغیرهای رابطه بین)ه سایر نتایج توان ب می

 

 ی پژوهشهالیمر برای الگو Fنتایج آزمون : 4جدول 

 الگوی شماره

 غیرداروییهای شرکت داروییهای شرکت

 آماره
سطح 

 معناداری
 آماره شده روش پذیرفته

سطح 

 معناداری
 شده روش پذیرفته

 اثرات ثابت 000/0  /454 اثرات ثابت 1/0 01  /019 1

 اثرات ثابت 000/0  /343 اثرات ثابت 95/0 0 311/1  

 اثرات ثابت 000/0  /551 اثرات ثابت 0053/0 101/34 3

 
 پژوهش های نتایج آزمون هاسمن برای الگوی: 5جدول 

 الگوی شماره

 غیرداروییهای شرکت داروییهای شرکت

 آماره
سطح 

 معناداری
 آماره شده روش پذیرفته

سطح 

 معناداری
 شده روش پذیرفته

 اثرات ثابت 000/0 539/110 اثرات ثابت 0/ 001 133/35 1

 اثرات ثابت 000/0 3/131 4 اثرات ثابت 0039/0  31/3   

 اثرات ثابت 000/0 31/111 اثرات ثابت 0053/0 101/34 3
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 .اتکا کرد( و کنترلی با متغیر وابسته و ییره

 
 آزمون فرویه اول

از  1شده در جدول شماره  ارائهبا توجه به نتایج 

، وریب متغیر تخصص 1برآورد الگوی شماره 

های دارویی و حسابرس در صنعت برای شرکت

 -451/1و  - /1 0ییردارویی، به ترتیب، برابر با 

، به ترتیب، که ها آنبا توجه به سطح معناداری . است

، است% 5ر از ت کم و 00/0و  0051/0برابر است با 

آن است که  ی دهنده نشان هاوریب منفی متغیر

افزایش تخصص حسابرس در صنعت، خطر سقوط 

آتی قیمت سهام را کاهش داده و سبب بهبود در 

 در نتیجه، این. شودکیفیت گزارشگری مالی می

 نتایجاین . شود میتأیید  %15فرویه در سطح اطمینان 

 ژانگ منطبق با مبانی نظری و نتایج پژوهش روبین و

وریب متغیر تخصص حسابرس در صنعت . است( 1)

های ییردارویی  های دارویی از شرکت در شرکت

توان بیان کرد تأثیر تخصص می بنابراین،. بیشتر است

 سقوط قیمت بر کاهش خطردر صنعت حسابرس 

 های های دارویی بیشتر از شرکتهام در شرکتس

 
  1نتایج حاصل از برآورد الگوی شماره : 6جدول 

 متغیر

 غیرداروییهای شرکت داروییهای شرکت

 tآماره  ضریب 
سطح 

 معناداری
 tآماره  ضریب

سطح 
 معناداری

 0/ 000 914/3 55/35  0001/0 011/4 15/0 عرض از مبدأ

 000/0 (904/4) (451/1) 0051/0 ( /315) ( /1 0) تخصص حسابرس در صنعت

 553/0 535/0 0334/0 13/0 0  /13  134/0 گذاران نامتجانسی سرمایه

 401/0 331/0 093/0 193/0  4/1  091/0 چولگی منفی بازده سهام سال قبل

 153/0 0/ 44 111/3 0354/0  /134 111/11 انحراف معیار بازده ماهانه سهام

 0/ 049 131/1 353/1 33/0  1/  135/0 بازده ماهانه سهاممیانگین 

 131/0 (411/1) (1/0 3) 5/0 35 131/0 15/0 اندازه شرکت

 000/0 (194/4) (1 /33) 000/0 (401/4) (3 / 13) سن شرکت

به ارزش دفتری  حقوق صاحبان سهام نسبت ارزش بازار
 حقوق صاحبان سهام

 35/0  01/  030 /0   1/0 33/  0  /0 

 0019/0 111/3  /4   0114  /444 09/3 اهرم مالی

 0541/0 4/1 1 141/1 119/0 311/1 103/1 شاخص سودآوری

 0001/0 (159/3) (33/13 ) 041/0 ( / 09) (033/34) هاهای نامشهود به مجمو  دارایی نسبت دارایی

 000/0 (1/4 9) (115/1) 000/0 (193/9) (33/13 ) رقابت در بازار محصول

 000/0 113/4 434/0 0/ 000 343/3 91/0 نبودن اطالعات مالی شفاف

 0993/0 (919/1) (343/1) 0451/0 ( /3 0) (34/5) کاری حسابداری محافظه

 513/0 0/ 93 وریب تعیین

 413/0 911/0 وریب تعیین تعدیل شده

  / 31  /151 واتسون-دوربین آماره

 F 1 5/10 154/5آماره

 F 000/0 000/0آمارهاحتمال 
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 .استییردارویی 
 

 آزمون فرویه دوم

از  9با توجه به نتایج ارائه شده در جدول شماره 

، وریب متغیر اجتناب از مالیات  برآورد الگوی شماره 

های دارویی و ییردارویی، به ترتیب، برابر برای شرکت

با توجه به سطح معناداری  .است 131/0و  903/1با 

تر  کم و 0391/0و  0/ 000، به ترتیب، برابر با ها که آن

آن  ی دهنده است، وریب مثبت متغیرها نشان% 5از 

است که افزایش اجتناب از مالیات، خطر سقوط آتی 

نبودن  قیمت سهام را افزایش داده و سبب افزایش شفاف

ه در سطح در نتیجه، این فروی. شود اطالعات مالی می

منطبق با مبانی  نتایجاین . شود میتأیید % 15اطمینان 

وریب . است( 1) ژانگنظری و نتایج پژوهش روبین و 

های دارویی از متغیر اجتناب از مالیات در شرکت

توان می بنابراین،. های ییردارویی بیشتر است شرکت

افزایش خطر سقوط  بیان کرد تأثیر اجتناب از مالیات بر

های دارویی بیشتر از  قیمت سهام در شرکت

 .های ییردارویی است شرکت

 

 آزمون فرویه سوم
از 3با توجه به نتایج ارائه شده در جدول شماره 

 
  2نتایج حاصل از برآورد الگوی شماره : 7جدول 

 متغیر

 غیرداروییهای شرکت داروییهای شرکت

 tآماره  ضریب
سطح 

 معناداری
 tآماره  ضریب

سطح 
 معناداری

 0/ 000 914/3 55/35  0049/0  /314 4/41 3 عرض از مبدأ

 0391/0  /011 131/0 0/ 000 111/3 903/1 اجتناب از مالیات

 113/0 339/0 0/ 1 0 0133/0 343/1 139/0 گذاران نامتجانسی سرمایه

 0/ 33 393/0 093/0 1119/0 105/1 0/ 093 بازده سهام سال قبلچولگی منفی 

 3/0 1 411/0 3/  9 11/0 1 531/1 559/11 انحراف معیار بازده ماهانه سهام

 0303/0 941/1 191/1 0/  1 413/0 39/0 میانگین بازده ماهانه سهام

 0549/0 (5/1 1) (143/1) 3031/0 (3/1 0) (141/0) اندازه شرکت

 000/0 (191/3) (1 /145) 0034/0 (001/3) (3 /113) شرکتسن 

به ارزش دفتری  حقوق صاحبان سهام نسبت ارزش بازار
 حقوق صاحبان سهام

131/0 351/  0 04/0  91/0 313/  0043/0 

 0955/0 931/1 1/ 10 11/0 0  /01  311/4 اهرم مالی

 111/0 401/1 114/1 301/0 031/1 301/0 شاخص سودآوری

 111/0 (1/3 4) (514/13) 3/0   (11/1 ) (0 /139) هاهای نامشهود به مجمو  دارایی نسبت دارایی

 000/0 (341/4) (103/9) 000/0 (131/4) (501/19) رقابت در بازار محصول

 000/0 431/4 43/0 0333/0  /154 13/0  نبودن اطالعات مالی شفاف

 1015/0 (14/1) (1/1 9) 0/  05 (111/1) (11/5 ) کاری حسابداری محافظه

 504/0 0/ 31 وریب تعیین

 0/ 40 95/0 وریب تعیین تعدیل شده

  /333  / 11 واتسون-دوربین آماره

 F 113/13 111/4ی آماره

 F 000/0 000/0احتمال آماره 
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متغیر تخصص حسابرس  تأثیر، 3شماره  یبرآورد الگو

و خطر در صنعت بر رابطه بین اجتناب از مالیات 

های دارویی و برای شرکتسقوط آتی قیمت سهام 

 .است -313/1و  -1/1ییردارویی، به ترتیب، برابر با 

رابر با ، به ترتیب، بها که با توجه به سطح معناداری آن

وریب منفی  است% 5تر از  کم و 4/0 04و  0/ 3 01

آن است که افزایش تخصص  ی دهنده نشان هامتغیر

حسابرس در صنعت، اجتناب از مالیات را کاهش داده 

و سبب کاهش در خطر سقوط آتی قیمت سهام 

% 15در نتیجه، این فرویه در سطح اطمینان . شود می

نتایج منطبق با مبانی نظری و این نتایج . دشومی تأیید

وریب اثرگذاری . است( 1) ژانگپژوهش روبین و 

تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه بین اجتناب از 

های در شرکت و خطر سقوط آتی قیمت سهام مالیات

. های ییردارویی بیشتر است دارویی از شرکت

ص حسابرس در توان بیان کرد تأثیر تخص می بنابراین،

اجتناب از مالیات بر کاهش خطر  صنعت بر رابطه بین

 دارویی بیشتر هایسقوط قیمت سهام در شرکت

 
  3نتایج حاصل از برآورد الگوی شماره : 8جدول 

 متغیر

 غیرداروییهای شرکت داروییهای شرکت

 tآماره  ضریب
سطح 

 معناداری
 tآماره  ضریب 

سطح 
 معناداری

 000/0 99/4 39/ 54 000/0 131/4 011/43 عرض از مبدأ

 000/0 (1/4 4) (303/0) 0143/0 ( /433) (301/1) تخصص حسابرس در صنعت

 0401/0  / 05 93/1  000/0 933/4  /911 اجتناب از مالیات

 4/0 04 ( /034) (313/1) 3/0 01 ( /531) (1/1) اجتناب از مالیات*صنعت در حسابرس تخصص

 135/0 494/0 13/0 0 43/0 0  /31  131/0 گذاران سرمایهنامتجانسی 

 411/0 3/0 9 014/0 0/ 503 0/ 19 0331/0 چولگی منفی بازده سهام سال قبل

 0/ 13 493/0 3/3 5 0311/0  /034 0 /504 انحراف معیار بازده ماهانه سهام

 5/0 03 931/1 51/1  1551/0 443/0 33/0  میانگین بازده ماهانه سهام

 053/0 (1/1) (031/1) 3551/0 (1/0 1) (141/0) اندازه شرکت

 000/0 (404/5) (  /911) 000/0 (514/5) (31/ 59) سن شرکت

به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام نسبت ارزش بازار 
 حقوق صاحبان سهام

 14/0 101/  0045/0  1/0 13/  0033/0 

 0003/0 104/3  /013 1/0 03 955/1 3/  اهرم مالی

 1139/0 534/1 441/1 1/0 90 0/ 33 13/0  شاخص سودآوری

 0039/0 (14/3) (031/15) 13/0  (1/ 5 ) (1/13) هاهای نامشهود به مجمو  دارایی نسبت دارایی

 0/ 000 (1/3 9) (43/1 ) 000/0 (159/4) (313/15) رقابت در بازار محصول

 000/0 111/4 453/0 0111/0 111/1 314/0 نبودن اطالعات مالی شفاف

 0913/0 (955/1) (353/1) 0431/0 ( /041) (413/4) کاری حسابداری محافظه

 0/ 5 4/0 3 وریب تعیین

 411/0 0/ 91 وریب تعیین تعدیل شده

  /315  /149 واتسون-دوربین آماره

 F 133/13 19 /5آماره

 F 000/0 000/0احتمال آماره
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 .های ییردارویی است از شرکت

تفاوت ورایب متغیرها  موردبه طور خالصه در 

در ( تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب از مالیات)

توان های ییردارویی می های دارویی و شرکتشرکت

 بودن ناهمگنآن بیان کرد که دلیل احتمالی 

های ییردارویی از نظر ساختار و نو  معامالت  شرکت

های ییردارویی شرکتاقالم عملیاتی زیرا، . است

یکدیگر بعضاً با ( های داروییبرخالف شرکت)

به عبارت دیگر، . دتوجهی دار های قابلتفاوت

بودن از  ای دارویی به دلیل مشابهت و همگنهشرکت

بیشتری از  نظر ساختار و نو  معامالت تأثیرپذیری

اجتناب از مالیات و )های ذکر شده پژوهش محرک

نسبت به سایر ( تخصص حسابرس در صنعت

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  یها شرکت

 . دارند

 

 گیری نتیجه

 

در پژوهش حاور به بررسی این مووو  پرداخته شده 

ابرسی با کاهش است که آیا کیفیت باالی حس

 اطالعات موجب افزایش کیفیت اطالعاتنامتقارنی 

حسابداری و در نتیجه کاهش خطر سقوط آتی قیمت 

با این منظور سه فرویه تدوین و  برای شود؟ سهام می

دست ه نتایج ب. آزمون شدهای موجود دادهاستفاده از 

است که  اینهای پژوهش بیانگر  آمده از تخمین الگو

اری بر خطر اجتناب از مالیات تأثیر مثبت و معناد

سقوط آتی قیمت سهام دارد؛ یعنی، در شرایطی که 

هایی را برای اجتناب از پرداخت شرکت فعالیت

ها دهد، به دلیل آن که این فعالیتمالیات انجام می

مستلزم استفاده از نظام گزارشگری مبهم و پیچیده 

است، توانایی مدیران برای نگهداری و انباشت 

رکت افزایش یافته و با اطالعات منفی در داخل ش

ادامه روند افشانکردن اخبار منفی، این نو  اطالعات 

در داخل شرکت انباشت شده و هنگامی که به یکباره 

شود، به سقوط قیمت سهام منجر  وارد بازار می

تأثیر در صنعت ص حسابرس چنین، تخصهم. شود می

منفی و معناداری بر خطر سقوط آتی قیمت سهام 

که  دادافزون براین، نتایج پژوهش نشان . دارد

تأثیر منفی و معناداری بر در صنعت تخصص حسابرس 

رابطه بین اجتناب از مالیات و خطر سقوط آتی قیمت 

بنابراین، تخصص حسابرس در صنعت . سهام دارد

ا توجه به سبب افزایش کیفیت حسابرسی شده و ب

تأثیری که بر افزایش شفافیت محیط گزارشگری دارد 

در  و نامتقارنی اطالعات نداشتن یتقطعسبب کاهش 

موجب  این مووو . شودسهام شرکت می قیمت مورد

گذاری با ارزشی  شود تا ارزش ذاتی سرمایهمی

گذاران در بازار برای سهام  که سرمایهنزدیک باشد 

ارزش واقعی سهام و ارزش نزدیکی . ندهستخود قائل 

مورد انتظار سهامداران سرانجام منجر به کاهش سقوط 

در مورد  ،به طور خالصه. شودآتی قیمت سهام می

توان بیان کرد که با توجه نتایج هر سه فرویه باال می

وریب  هادست آمده از برآورد الگوه ورایب ب

متغیرهای تخصص حسابرس در صنعت، اجتناب از 

تخصص ( ورب حاصل)تغیر ترکیبی مالیات و م

حسابرس در صنعت و اجتناب از مالیات در 

های ییردارویی بیشتر های دارویی از شرکت شرکت
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( افزایش)چنین، تأثیر این متغیرها بر کاهش  هم. است

های دارویی بیشتر  خطر سقوط قیمت سهام در شرکت

 .های ییردارویی است از شرکت

 
 های پژوهش پیشنهاد

مبنی بر  های پژوهشبه نتایج آزمون فرویه با توجه

ن برخی متغیرهای حسابداری معنادار بی وجود رابطه

نبودن اطالعات  کاری حسابداری و شفاف محافظه)

و حسابرسی بر خطر سقوط آتی قیمت سهام ( مالی

کنندگان از اطالعات شود که کلیه استفاده پیشنهاد می

خود همواره  گذاریسرمایه های ابداری در تصمیمحس

این نکته را مد نظر قرار دهند که کاهش میزان اجتناب 

 از جمله حسابرسان متخصص)از مالیات به هر دلیلی 

گذاری  منجر به کاهش خطر سرمایه( در صنعت

گذاران خطرگریز به عبارت دیگر، سرمایه. شود می

اجتناب از مالیات ها  آن که دررا هایی گاه شرکتهیچ

 مناسبهای است به عنوان شرکتدر سطح بیشینه 

 .ندذاری در نظر نگیرگبرای سرمایه

گذاران در بورس اوراق بهادار تهران  به سرمایه

های مختلف شود هنگام خرید سهام شرکتتوصیه می

تخصص حسابرس در )به معیارهای کیفیت حسابرسی 

توجه جدی داشته باشند؛ زیرا یکی از عوامل ( صنعت

ها، های مالی شرکتئه گزارشیت ارامؤثر در مطلوب

 .تأثیر و نظارت حسابرس مستقل است

با انجام هر پژوهش، راه به سوی مسیری جدید باز 

های دیگری  تلزم انجام پژوهشراه مس شود و ادامهمی

هایی به شرح زیر پیشنهاد بنابراین، انجام پژوهش. است

 :شودمی

بررسی تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بر  .1

مدیریت سود و خطر سقوط آتی قیمت  رابطه بین

 .سهام

بررسی تأثیر دیگر معیارهای کیفیت حسابرسی  . 

حسابرس،  اظهارنظرتداوم انتخاب حسابرس، )

بر رابطه بین ( اندازه موسسه حسابرسی و ییره

 .اجتناب از مالیات و خطر سقوط آتی قیمت سهام

بررسی عوامل راهبری شرکتی و ساختار مالکیت  .3

اجتناب از مالیات و خطر سقوط بر رابطه بین 

 .قیمت سهام

های  شرکتپژوهش برای  های اینالگو .4

به  شده در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته

 و بدون در نظر گرفتن نو  صنعت صورت یکجا

شود در از این رو، پیشنهاد می. برآورد شد

های این هر یک از الگو یندههای آپژوهش

سیمان و آهک، )پژوهش برای صنایع مختلف 

به تفکیک ( ییره شیمایی، فلزات اساسی و

 .برآورد شود

 

 های پژوهشمحدودیت
پژوهش حاور به شرح زیر  ترین محدودیتمهم

 :است

های مالی های استخراج شده از صورتداده

در . ها، از بابت تورم تعدیل نشده استشرکت

ممکن است نتایج صورت تعدیل اطالعات مذکور، 

 .حاصل شودمتفاوتی 
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