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  ورشکستگي مالي و دفتری مالیات تفاوت ینب رابطه مطالعه

 های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانشرکت
 

 یزد تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه، بابک قنبریان
babakghanbarian1@yahoo.com 

 

و سود دفتری  پذیریتکمالاند که هرچه اختالف بین سود برخی از محققان نیز به این نتیجه رسیده -چکیده

( همچنین بر اهمیت بررسی تفاوت مالیات دفتری و 0988آید. جکسون )بیشتر باشد، کیفیت سود پایین می

رو هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین تفاوت ؛ از اینبینی سود آتی تاکید کرده استتوانایی آن در پیش

های رو دادهباشد. از اینمحدودیت مالی میهای دارای مالیات دفتری و ورشکستگی مالی با تاکید بر شرکت

 مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین برای آزمون فرضیه 8904الی  8910های شرکت در طی سال 808مربوط به 

اثرات ثابت عرض از مبدا استفاده شد. نتایج آزمون  های تابلویی بااز رگرسیون چند متغیره و الگوی داده

کتسگی مالی دارای رابطه مستقیم و معناداری با تفاوت مالیات دفتری است که این ها نشان دادکه ورشفرضیه

 ند.کرابطه در صورت وجود محدودیت مالی، شدت پیدا می

 محدودیت مالی، تفاوت مالیات دفتری، ورشکستگی مالی، مدل آلتمن. کلید واژه:

 

 مقدمه

پذیر های مالی و سود مالیاتوت بین سود صورتتوان به عنوان تفابه طور کلی، تفاوت مالیات دفتری را می

تواند به سه کنند که نتایج دفتری می( اظهار می0988(. شاکرفورد و همکاران )0980فدرال تعریف کرد )مور، 

آید: پذیر متفاوت باشد، و یا به عبارت دیگر تفاوت مالیات دفتری به سه دلیل به وجود میدلیل از نتایج مالیات

، شکل اول تطبیق با اصول حسابداری پذیرفته شده جدلیل اهداف متفاوت دو شکل از محاسبه نتای، به اوالً

(GAAPبا هدف کاهش نامتقارنی اطالعات، و شکل دیگر برای محاسبه سود مالیات ،) پذیر طراحی شده است

 (. 0988کند )شاکرفورد و همکاران، و از قوانین مالیاتی پیروی می
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مالیات دفتری آن است که اگرچه حسابداری شرکت، اصول اقتصادی معامالت را به دومین دلیل تفاوت 

کند، اما حسابداری مالیات بدین منظور طراحی شده است که رفتار فردی ای هدفمند و قابل اثبات ثبت میشیوه

ارزش (. به عنوان مثال، برای اهداف حسابداری، 0988را تحریک یا جبران کند )شاکرفورد و همکاران، 

هایی تجهیزات یک شرکت براساس برآورد طول عمر مفید این دارایی، در هر دوره کاهش یافته است )هزینه

دهند(. اما برای اهداف مالیاتی، ارزش این تجهیزات در هر دوره و در تطابق با که نتایج شرکت را کاهش می

پذیر(. براساس ست )کاهش سود مالیاتمقررات قانونی، و بدون محاسبه و کاهش واقعی کاال، کاهش یافته ا

این تعریف قانونی، کاهش سود برای اهداف مالیاتی به ندرت با برآورد واقعی کاهش برای تجهیزات برای 

 شود. بنابراین، نتایج حسابداری و نتایج مالیاتی متفاوت است. اهداف شرکت استفاده می

هایی برای گمراه کردن هر نهفته است که محرک سومین دلیل برای تفاوت مالیات دفتری در این واقعیت

کنندگان از بازار مالی و دولت وجود دارد )شاکرفورد و همکاران، کنندگان اطالعات یعنی استفادهدو دریافت

گذارد، و منجر به فرار از پرداخت (. عملکردی که بر سود گزارش شده به مقامات مالیاتی تاثیر می0988

(. این عملکرد شامل دستکاری 0999نوان مدیریت مالیات شناخته شده است )دیسای، شود، تحت عمالیات می

(. بنابراین، تفاوت مالیات 0990باشد )فرانک و همکاران، یعنی دستکاری در نزولی کردن سود مالیاتی، می

 ها به دولت است. دفتری شامل اطالعات مفیدی در مورد کیفیت نتایج گزارش شده توسط شرکت

های مالی و در نتیجه تواند بر کیفیت اطالعات صورتیر میذپبین نتایج حسابداری و نتایج مالیات تفاوت

( عقیده دارند که تفاوت مالیات دفتری به این 0989سودمندی آنها برای کاربران تاثیر بگذارد. هانگ و وانگ )

ی ارزیابی عملکرد شرکت استفاده های مالی براشود که از سود صورتآید که تصمیم گرفته میدلیل پیش می

شود. به طور کلی تفاوت پذیر برای محاسبه میزان مالیات پرداختی استفاده میکه از سود مالیاتشود، در حالی

شود که عبارتند از: تفاوت دائمی و تفاوت موقت. تفاوت دائمی ناشی از مالیات دفتری به دو بخش تقسیم می

شود، و ربطی به قوانین مالیاتی ندارد، استفاده از اصول حسابداری شناخته می تراکنش هزینه و سود است که با

که تفاوت موقتی یا گذرا به دلیل تفاوت در شناخت زمان بین اصول حسابداری و قوانین حسابداری در حالی

 (. 0989شود )هانگ و وانگ، مطرح می

فاوت مالیات دفتری پرداخته و به این نتیجه برخی از تحقیقات انجام شده در این زمینه به بررسی حضور ت

کند که قوانین ( بیان می0988تواند کیفیت سود را منعکس کند. جکسون )اند که این مقیاس میرسیده

های مالی نسبت به قوانین مالیاتی دارد. برخی از پذیری بیشتری در نشان دادن صورتحسابداری انعطاف
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پذیر و سود دفتری بیشتر باشد، کیفیت تاند که هرچه اختالف بین سود مالیامحققان نیز به این نتیجه رسیده

بینی ( همچنین بر اهمیت بررسی تفاوت مالیات دفتری و توانایی آن در پیش0988آید. جکسون )سود پایین می

تغییرات کند که برای پی بردن به ارتباط بین تفاوت مالیات دفتری و سود آتی تاکید کرده است. وی اشاره می

باشد. با توجه به پذیر در تعیین ارزش شرکت، تحقیقات زیادی مورد نیاز میدر سود و نیز نقش سود مالیات

 دفتری مالیات هایتفاوت و شرکت ورشکستگی مالی میان رابطه مطالعه دنبال به مطالب فوق پژوهش حاضر

 .است
 

 مباني نظری و پیشینه ی پژوهش

امل اختالف بین مالیات ابرازی و مالیات تشخیص شده صورت گرفته است. تحقیقات زیادی در زمینه عو

های مالیات دفتری نسبت به اقالم تعهدی ( در تحقیقی به بررسی سودمندی فزاینده تفاوت0989کرافت )

بینی سود بوسیله )برای مثال پیش های اختیاری سودبینیاختیاری در کشف مدیریت سود برای دستیابی به پیش

های مالیات دفتری به عنوان معیاری جایگزین و یا پردازد. نتایج این تحقیق در معرفی تفاوتریت( میمدی

مکمل برای اقالم تعهدی اختیاری به منظور استفاده از آن برای کشف مدیریت سود و نیز سودمندی افزاینده 

 آن قابل توجه است. 

های مالیات ها نیز بر تفاوتماندگی مالی شرکتشود این است که آیا درسئوالی که در اینجا مطرح می

 دفتری موثر است؟

 یهاورشکسته با شرکت یهاشرکت سهیمقادر پژوهش با عنوان  (0990) و همکاران االرایگارس

 ریغ یهاآن با شرکت سهیو مقا یسیورشکسته انگل یهااز شرکت یبا استفاده از نمونه بزرگ رورشکستهیغ

خود را به شکل  یسودها یمال یورشکسته در چهار سال قبل از ناتوان یهارکتبردند که ش یورشکسته پ

سود  تیریمد قیسود به هر دو طر تیریمد نیخود نشان دادند که ا ی. آنان در بررسکنندیم تیریمد یشیافزا

د سو نانیاطم تیقابل ها،تیریمد نیا جهیو در نت شودیانجام م یواقع یهاتیفعال تیریو مد یحسابدار

 .ابدییکاهش م یحسابدار

( رابطه بین ریسک مالیاتی و هزینه سرمایه سهام عادی را مورد بررسی قرار دادند. 0980هوتچنز و رگو )

توان از معیارهای اجتناب مالیاتی به عنوان معیار ریسک مالیاتی شرکت استفاده کرد، به آنها بیان کردند که می

های مهمی را بر شرکت تحمیل کند. نتایج آنها نشان داد تواند هزینهی میدلیل اینکه راهبردهای اجتناب مالیات
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ها به طور مثبت و معنادار با هزینه سرمایه رابطه دارد که بیانگر این است که ذخیره سطح ذخیره مالیاتی شرکت

ر مالیاتی کمتر دهد. همچنین نتایج بیانگر این بود که هرچه نرخ موثمالیات، ریسک مالیاتی شرکت را نشان می

 باشد، هزینه سرمایه نیز کمتر خواهد بود.

 خطر و شرکتی حاکمیت واقعی، سود مدیریت بین ارتباط بررسی به خود مقاله در ،(0989) همکاران و  امنا

 میان از که دریافتند هاآن. پرداختند دارند سهام اولیه عمومی عرضه که هایشرکت شکست یا موفقیت عدم

 عدم با معناداری و منفی رابطۀ مدیره هیئت اندازه و مدیره هیئت استقالل شرکتی، میتحاک هایویژگی

 دارای هایشرکت که رسیدند نتیجه این به هاآن همچنین. دارند سهام اولیه عمومی عرضه هایشرکت موفقیت

 و کیم. کنندمی استقبال عملیاتی ریسک افزایش و واقعی هایفعالیت سود مدیریت از ضعیف شرکتی حاکمیت

 سود مدیریت کنترل از پس واقعی سود مدیریت طریق از مثبت طور به سرمایه هزینه که دریافتند( 0989) سون

 سود مدیریت با مالی ناتوانی که دادند نشان نیز( 0989) همکاران و کمپا. گیردمی قرار تأثیر تحت تعهدی

 .است ارتباط در واقعی

 به8910 تا 8918 هایسال در شرکت 29 از متشکل اینمونه از استفاده اب ،(8900) سروستانی و پورحیدری

-ویژگی بین از که است آن از حاکی تحقیق نتایج. پرداختند مالیات مدیریت بر مؤثر عوامل تبیین و شناسایی

 بین همچنین. دهدمی قرار تأثیر تحت را مالیاتی مؤثر نرخ منفی طور به شرکت اندازه شرکت، خاص های

 مؤثر نرخ با ثابت دارایی در گذاریسرمایه شدت و کاال موجودی در گذاریسرمایه شدت بدهی، بتنس

 هایفرصت بین که بود آن کنندهبیان تحقیق نتایج این، وجود با. شد مشاهده معنادار و مثبت ایرابطه مالیاتی

 که بود آن گواه تحقیق نتایج نهمچنی. ندارد وجود معناداری رابطه مالیاتی مؤثر نرخ با شرکت عمر و رشد

 .دهدمی قرار تأثیر تحت را هاشرکت مالیاتی مؤثر نرخ منفی طور به نهادی مالکیت

 هایشرکت گروه سه هر در سود مدیریت است آن از حاکی( 8909) تاتلی و کردستانی پژوهش نتایج

 نوع بر سود کیفی هایویژگی عالوه به. دارد گرایش بودن طلبانهفرصت به بیشتر سالم، و درمانده ورشکسته،

. کند بینیپیش را آتی سودآوری تواندمی سود هایویژگی از بهتر سود مدیریت و ندارند تاثیری سود مدیریت

 .است ورشکسته و درمانده هایشرکت از باالتر سالم، هایشرکت در سود کیفیت همچنین،

 پذیرفته هایشرکت ورشکستگی بینیپیش رد سود کیفیت نقش به پژوهشی در( 8909) مالک و دلخوش

 بورس در شده پذیرفته شرکت 800 اطالعات از منظور این برای. پرداختند تهران بهادار اوراق بورس در شده

 به و فرانسیس مدل از سود کیفیت سنجش برای. کردند استفاده 8900-8912 هایسال در تهران بهادار اوراق
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 توانایی از حاکی پژوهش هایفرضیه آزمون نتایج. بردند بهره لتمنآ مدل از ورشکستگی سنجش منظور

 .بود هاشرکت ورشکستگی بینیپیش در سود کیفیت

 به پژوهش هایفرضیه پژوهش، سواالت به پاسخ و تحقیق اصلی مساله بخش در مذکور مطالب به توجه با

 :شودمی ارائه ذیل شرح

 .دارد وجود داریمعنی رابطه دفتری مالیات یهاتفاوت و مالی ورشکستگی بین: اول فرضیه

 و دفتری مالیات هایتفاوت بین رابطه مالی هایمحدودیت شرکت، اندازه معیار از استفاده با: دوم فرضیه

 .کندمی تعدیل را مالی ورشکستگی

 مالیات هایتفاوت بین رابطه مالی هایمحدودیت عملیاتی، نقد جریان معیار از استفاده با: سوم فرضیه

 .کندمی تعدیل را مالی ورشکستگی و دفتری

 

 روش پژوهش

های ها از طریق بانکای و میدانی، کلیۀ اطالعات موردنیاز شرکتپس از اجرای مرحلۀ تحقیق کتابخانه

آورد نوین و سامانۀ معامالتی بورس اوراق بهادار افزارهای کدال و رهاطالعاتی بورس اوراق بهادار تهران، نرم

های مالی های نرم افزار و صورتها، تطابق بین دادهآوری شده است. )به منظور بررسی صحت دادهان جمعتهر

افزار آماده و سپس با استفاده از نرم Excelآوری شده با استفاده از نرم افزار های جمعانجام گرفت.( داده

STATA  نهایی انجام گرفته است. 84نسخه 

 

 ژوهشمدل ریاضي و متغیرهای پ

 شود:استفاده می، ، از مدل زیرنخست تحقیق برای آزمون فرضیه
BTDit = α0 + α1Alt_Scoreit + (α2FCDUMMY1i, t ×  Alt − Score i, t)  

+  (α3 FCDUMMY2i, t ×  Alt − Score i, t)  + α4Profitit + α5Sizeit

+ α6LEVit + α7ROAit + α8CFOit +∈it 
 وابسته: متغیر

BTDit :های مالیات دفتری شرکت تفاوتi  در سالt آید:است که از رابطه زیر بدست می 

 های مالیات دفتریدرآمد مشمول مالیات = تفاوت( × 8-سود خالص / ) نرخ مالیات

 نرخ مالیات / مالیات بر درآمد = درآمد مشمول مالیات 
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 0049های بورسی ق با قوانین مالیاتی کشور برای شرکتنرخ مالیات مورد استفاده در این پژوهش مطاب

 درصد خواهد بود.

-تر شود به معنی تفاوتهای مالیات دفتری عددی بین صفر و یک است هر چقدر به صفر نزدیکتفاوت

بینی شده مدیریت دهنده مدیریت بیشتر سود برای دستیابی به سود پیشهای بیشتر مالیات دفتری بوده و نشان

 است.

 متغیر مستقل:

Alt − Scoreit  : نمره وضعیت مالی شرکتi  در سالt  است که برای محاسبه آن از مدل آلتمن تعدیل

بینی سازی شده است استفاده خواهد شد. ما برای این متغیر عالمت مثبت پیششده که توسط کردستانی بومی

 های مالیات دفتری کاسته شود.تها از تفاوکنیم و انتظار داریم با بهبود وضعیت مالی شرکتمی

(، نمره وضعیت مالی شرکت 8909با استفاده از مدل آلتمن تعدیل شده توسط کردستانی و همکاران )

آید. علت استفاده از ضرایب تعدیل شده این است که ضرایب اصلی مدل آلتمن در محیط اقتصادی بدست می

د نتیجه قابل قبولی ارائه دهد. خالصه مدل تعدیل شده آمریکا طراحی شده، ممکن است در محیط ایران، نتوان

 آلتمن و متغیرهای آن به شرح فرمول زیر است:

Adjusted-Z'-score = 0.291Y1 + 2.458Y2 – 0.301Y3 – 0.079Y4 – 0.05Y5 

1Y :ها؛سرمایه در گردش به کل دارایی 

2Yها؛: سود )زیان( انباشته به کل دارایی 

3Yها؛ی به کل دارایی: سود و زیان عملیات 

4Yها؛: ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به کل بدهی 

5Yها.: فروش به کل دارایی 

 غیر در یک با برابر باشد مواجه( گیرد قرار Z بحرانی ناحیه در) اعتباری ریسک با شرکت که صورتی در

 .شد خواهد صفر با برابر متغیر این مقدار صورتاین

 گر:متغیر تعدیل

i,tY1FCDUMMهایی که اندازه آنها از مقادیر میانه اندازه تمام : معیار اول محدودیت مالی؛ شرکت

-( و در غیر این8های با محدودیت مالی )مقدار تر باشد در ردیف شرکتهای موجود در نمونه پایینشرکت

 گیرند.( قرار می9های بدون محدودیت مالی )مقدار صورت در ردیف شرکت
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i,tFCDUMMY2 :هایی که نسبت جریان نقد عملیاتی آنها از مقادیر معیار دوم محدودیت مالی؛ شرکت
های با تر باشد در ردیف شرکتهای موجود در نمونه پایینمیانه نسبت جریان نقد عملیاتی تمام شرکت

ر ( قرا9های بدون محدودیت مالی )مقدار صورت در ردیف شرکت( و در غیر این8محدودیت مالی )مقدار 
 گیرند.می

 متغیرهای کنترلي:

Profitit اگر شرکتاست: متغیر مصنوعی .  i در سالt صورت زیان داشته باشد عدد صفر و در غیر این

 گیرد.عدد یک می
 Sizeit شرکت فروش: لگاریتم طبیعی  i در سالt .است 
LEVitهای پایان دوره شرکتها به کل دارایی: نسبت کل بدهی  iل در ساt .است 

 ROAitهای پایان دوره شرکت: نسبت سود خالص به کل دارایی  i در سالt .است 

 CFOitهای نقدی عملیاتی شرکت: جریان  i در سالt است. که از صورت جریان وجوه نقد گرفته می-

 شود. های ابتدای دوره شرکت تقسیم میشود و برای استانداردسازی بر مجموع دارایی
 

 و نمونۀ آماری جامعه
در بازۀ زمانی  که است تهران بهادار اوراق بورس در های پذیرفته شدهشرکت این پژوهش کلیۀ قلمرومکانی

برداری در این پژوهش مبتنی بر روش غربالی است. روش نمونه ها مورد بررسی قرار گرفتهآن 8904تا  8910

های جامعۀ آماری که شرایط دین ترتیب شرکتهای مطرح شده در تحقیق( است. ب)حذف براساس محدودیت
های پذیرفته اند. نمونۀ انتخابی شامل شرکتزیر را دارا بودند به عنوان نمونۀ آماری انتخاب و مابقی حذف شده

 شده در بورس اوراق بهادار تهران است که شرایط زیر را دارند:
 شند.ها منتهی به پایان اسفند ماه باهایی که سال مالی آنشرکت .8

 هایی که دارای توقف معامالتی بیش از شش ماه نباشند.شرکت .0

 هایی که معامالت آنها در بورس اوراق بهادار دارای تداوم باشد و حذف نشده باشند.شرکت .9

 باشد. 8910ها در بورس اوراق بهادار تهران قبل از سال مالی تاریخ پذیرش شرکت .4

 نداشته باشند.تغییر سال مالی  8904تا  8910های بین سال .9

اطالعات مالی موردنیاز برای انجام این پژوهش را در دورۀ زمانی مورد بررسی به طور کامل ارائه  .6

 کرده باشند.
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 های پژوهشیافته
 ، آمار توصیفی متغیرهای پژوهش8جدول 

 بیشترین کمترین انحراف معیار میانگین تعداد مفهوم متغیر

 94400 9 94900 94896 206 تفاوت مالیات دفتری

 8 9 94002 94090 206 ورشکستگی مالی

 8 9 94002 94902 206 شاخص سودده

 804896 894998 84444 894001 206 اندازه شرکت

 94006 94980 94806 94918 206 اهرم مالی

 94624 -94499 94899 94849 206 بازده دارایی

 44220 -04982 8 1409 206 جریان نقد عملیاتی
 

دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع ترین شاخص مرکزی، میانگین است که نشاناصلی ؛(8در جدول)

 اهرم مالیهاست. برای مثال مقدار میانگین برای متغیر است و شاخص خوبی برای نشان دادن مرکزیت داده

(LEV) ( می/.918برابر با )یا به عبارت اندها حول این نقطه تمرکز یافتهدهد بیشتر دادهباشد که نشان می .

 باشد.درصد می 91های مورد مطالعه، برابر با دیگر، میانگین نسبت بدهی به دارایی شرکت

دهد. برای مثال مینیمم و ماکزیمم، به ترتیب کمترین و بیشترین عدد متغیر در جامعه آماری را نشان می 

 باشد.می .624و  -.499با به ترتیب برابر  هابازده دارایی مقدار مینیمم و ماکزیمم متغیر

به طورکلی پارامترهای پراکندگی، معیاری برای تعیین میزان پراکندگی از یکدیگر یا میزان پراکندگی 

ترین پارامترهای پراکندگی، انحراف معیار است. مقدار این پارامتر برای ها نسبت به میانگین است. از مهمآن

دهد این دو باشد که نشان می. می899ها برابر با ی متغیر بازده داراییو برا 84444اندازه شرکت برابر با  متغیر

 . متغیر به ترتیب دارای بیشترین و کمترین انحراف معیار هستند
 

 ، توزیع فراوانی متغیر )ورشکستگی مالی(0جدول شماره 

 درصد فراوانی فراوانی شرح

0 28 0421 

1 699 09400 

 899 206 جمع
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شرکت  -سال 206های مورد بررسی برابر با سال -قابل مشاهده است، جمع کل شرکت 0ول همانطور که در جد

درصد بوده و مطابق با  09شرکت دارای مشکل ورشکستگی مالی هستند که معادل  699است که از بین آنها 

 میانگین این متغیر در جدول آمار توصیفی است.
 

 ه(، توزیع فراوانی متغیر )شاخص سودد9جدول شماره 

 

 های مورد بررسی سودده هستند.درصد از شرکت 0 قابل مشاهده است، حدوداً 9همانطور که در جدول 
 

 ، نتایج آزمون جارکوبرا 4جدول شماره

 نتیجه معناداری جارکوبرا تعداد مشاهدات مفهوم متغیر

 توزیع نرمال ندارد 94999 206 ریدفت مالیات تفاوت

 توزیع نرمال ندارد 94999 206 ورشکستگی مالی

 توزیع نرمال ندارد 94999 206 شاخص سودده

 توزیع نرمال ندارد 94999 206 اندازه شرکت

 توزیع نرمال ندارد 94999 206 اهرم مالی

 توزیع نرمال ندارد 94999 206 بازده دارایی

 توزیع نرمال ندارد 94999 206 جریان نقد عملیاتی

 

داری طبق آزمون تشخیص توزیع نرمال ، سطح معنی4 با توجه به نتایج بدست آمده در جدول شماره

ها از توزیع نرمال برخوردار درصد است. لذا داده 9/. بوده که کمتر از 999جارکوبرا برای همه متغیرها برابر با 

رو از تبدیالت شود از اینوابسته منجر به نرمال شدن کل مدل می که نرمال بودن متغیرنیستند. از آنجائی

 سازی متغیر وابسته استفاده شده است.افزار استاتا برای نرمالجانسون در نرم

 

 

 درصد فراوانی فراوانی شرح

0 699 09400 

1 28 0421 

 899 206 جمع
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 ، نتایج آزمون تبدیالت جانسون برای متغیرهای وابسته پژوهش9 جدول شماره

 نتیجه تبدیالتنرمال سازی پس از  نرمال سازی قبل از تبدیالت نام متغیر

 توزیع نرمال دارد 94819 94999 دفتری مالیات تفاوت
 

درصد  9داری قبل از تبدیالت جانسون کمتر از شود که سطح معنی، مشاهده می9با توجه به جدول شماره 

 درصد شده و بیانگر نرمال شدن متغیر وابسته است.  9که پس از تبدیالت بیش از باشد در حالیمی
 

 تایج آزمون اف لیمر، ن 6جدول 

 نتیجه سطح معناداری آماره آزمون نام مدل

 رویکرد تابلویی 94999 89428 فرضیه )مدل( پژوهش

 

-درصد است، از این رو داده 9از  ، چون سطح معناداری آزمون اف لیمر در مدل کمتر6با توجه به جدول 

 گیرند.پذیرش قرار می )پول( مورد های تلفیقی)پانل دیتا( در مقابل داده های تابلویی
 

 فرضیه )مدل( پژ وهش -، نتایج آزمون هاسمن 2جدول 

 نتیجه ضرایببااثراتتصادفی ضرایب با اثرات ثابت نام متغیر

 -94996 94992 94999 ورشکستگی مالی

 -94999 94992 94996 محدودیت مالی معیار اول

 -94990 889 948 دوم معیار مالی محدودیت

 94998 -94994 -94999 اندازه شرکت

 -94994 94902 -94992 اهرم مالی

 94999 -94980 -94988 بازده دارایی

 94990 94996 94990 جریان نقد عملیاتی

 94999 داریسطح معنی 804 مقدار آماره هاسمن

 

رو درصد است، از این 9، چون سطح معناداری آزمون هاسمن در مدل کمتر از 2-4با توجه به جدول 

 گیرند.ثابت عرض از مبدا در مقابل اثرات تصادفی مورد پذیرش قرار میاثرات 
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 ، نتایج آزمون ناهمسانی واریانس1جدول

 سطح معنی داری آماره آزمون مدل پژوهش

 94999 4 فرضیه اصلی

 

 9داری آزمون والد تعدیل شده در مدل کمتراز دهد که سطح معنینشان می 1نتایج حاصل در جدول 

باشد. الزم به توضیح است که این د و بیانگر وجود ناهمسانی واریانس در جمالت اخالل میباشدرصد می

 ( رفع گردیده است.xtglsها )با دستور دهی به دادهها از طریق وزنمشکل در تخمین نهایی مدل

 

 ، نتایج آزمون خودهمبستگی سریالی0 جدول

 داریسطح معنی آماره آزمون های پژوهشمدل

 94999 984999 صلیفرضیه ا

 

 9شود که سطح معناداری آزمون والدریج برای مدل کمتر از ، مشاهده می0با توجه به نتایج جدول شماره 

 Autoباشد که این مشکل نیز از طریق دستور ها میدرصد بوده و بیانگر وجود خودهمبستگی سریالی در مدل

Correlation افزار استاتا رفع شده است.در نرم 
 

 )مدل اصلی( خطی متغیرهای مستقل، آزمون هم89-4 جدول

 VIF 1/VIF نام متغیر
 94946 8419 اول معیار مالی محدودیت

 94611 8449 اهرم مالی

 94240 8499 ورشکستگی مالی

 94068 8494 اندازه شرکت

 94018 8490 جریان نقد عملیاتی

 94011 8498 بازده دارایی

 94008 8498 دوم معیار مالی محدودیت

 هم خطی وجود ندارد نتیجه
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( کمتر از عدد VIF) همانطور که در نتایج آزمون هم خطی قابل مشاهده است. مقادیر عامل تورم واریانس

. بوده که این نیز بیانگر 0( بیش از VIF/1) خطی است همچنین مقادیر تولرانسبوده و بیانگر عدم وجود هم 9

 همین مطلب است.

 نهایی فرضیه پژوهش ، تخمین88-4جدول 

 سطح معناداری zآماره  خطای استاندراد ضرایب متغیرها

 94999 6404 94990 94969 ورشکستگی مالی

 94964 9491 94999 94990 مالی معیاراول*ورشکستگی مالی محدودیت

 94999 9424 94904 94890 مالی دوم*ورشکستگی معیار مالی محدودیت

 94219 9401 94994 94998 اندازه شرکت

 94980 0494 94982 94948 اهرم مالی

 94869 -8448 94999 -94999 بازده دارایی

 94996 0429 94990 94996 جریان نقد عملیاتی

 94109 -9400 94991 -94989 عرض از مبدا

 درصد 94429 ضریب تعیین

 899414 آماره والد

 (94999) سطح معناداری

 

شود که متغیر ورشکستگی مالی دارای ضریب مثبت و سطح معناداری ، مشاهده می88-4طبق نتایج جدول 

دهد این متغیر دارای رابطه مستقیم و معناداری با تفاوت مالیات دفتری درصد است که نشان می 9کمتر از 

مطلب  .( است که بیانگر این890) تعامل با ورشکستگی دارای ضریب مثبت است. همچنین محدودیت مالی در

از بین  مالی تفاوت مالیات دفتری بیشتری دارند.ت مالی و محدودیهای دارای ورشکستگی است شرکت

متغیر وابسته هستند  مستقیم و معنادای با دارای رابطه نقد عملیاتی هاییانرجمتغیرهای کنترلی، اهرم مالی و 

رو تاثیر هستند از این درصد 9ولی متغیرهای بازده دارایی و اندازه شرکت چون دارای سطح معناداری بیش از 

 معناداری بر متغیر وابسته ندارند.

دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود درصد است که نشان می 42ضریب تعیین تعدیل شده مدل برابر با 

سطح  899414وابسته را توضیح دهند. آماره والد برابر با  درصد از تغییرات متغیر 42اند در مدل توانسته
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توان گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار رو میباشد از ایندرصد می 9کمتر از معناداری آن 

 است. 

 

 گیرینتیجه

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین تفاوت دفتری مالیات و ورشکستگی مالی با تاکید بر محدودیت مالی 

اوت مالیات دفتری بیشتری دارند که این های دارای ورشکستگی مالی، تفبود. نتایج نهایی نشان داد که شرکت

در پژوهش  (0990) و همکاران االرایگارس د.سرهای دارای محدودیت مالی به اوج خود میتفاوت در شرکت

 یهااز شرکت یبا استفاده از نمونه بزرگ رورشکستهیغ یهاورشکسته با شرکت یهاشرکت سهیمقابا عنوان 

ورشکسته در چهار سال  یهابردند که شرکت یورشکسته پ ریغ یهارکتآن با ش سهیو مقا یسیورشکسته انگل

خود نشان دادند که  ی. آنان در بررسکنندیم تیریمد یشیخود را به شکل افزا یسودها یمال یقبل از ناتوان

و در  شودیانجام م یواقع یهاتیفعال تیریو مد یسود حسابدار تیریمد قیسود به هر دو طر تیریمد نیا

 .ابدییکاهش م یسود حسابدار نانیاطم تیقابل ها،تیریمد نیا جهینت

های خود از تفاوت دفتری مالیات، عامل ورشکسته بودن بینیپیشنهاد می شود تحلیلگران مالی در پیش

 مالی آنها را در نظر بگیرند. ها و محدودیتشرکت
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