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اف بررسی تاثیر هیات مدیره، مالکیت نهادی و شدت سرمایه بر شک

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمالیاتی در شرکت  

 

 2ربابه منافی سقین سرا 1جواد پورغفار

 

 

 :چکیده
رکت باشد بدین دلیل هیات مددیره شدهای اضافی میها و سهامداران عمده، مالیات یکی از هزینهبرای شرکت

های مختلف مالیات شرکت را به حداقل برسدادد  هددپ پدشوها حاضدر همواره در تالش است تا با اخذ روش

های پذیرفتده شدده در بررسی تاثیر هیات مدیره، مالکیت دهادی و شدت سرمایه بر شکاپ مالیاتی در شدرکت

، یک پشوها کاربردی است  بورس اوراق بهادار تهران است  این پشوها از دظر ماهیت، روش توصیفی و هدپ

چون در پشوها حاضر متغیرها با استفاده از جمع آوری اطالعات گذشته مورد تجزیده و تللیدل قدرار گرفتده 

 121است، در ردیف مطالعات توصیفی و از دوع پس رویددادی اسدت  درایدن پدشوها، سده فرضدیه تددوین و 

 1931تدا  1932سداله بدین  7ره زمدادی شرکت از طریق دموده گیری به روش حدذپ سیتدتماتیک بدرای دو

های مربوط به متغیرهای پشوها بعد از گردآوری در درم افزار اکتل با استفاده از درم افزار ادتخاب شده و داده

آماری ایویوز مورد تجزیه و تللیل قرار گرفتند  دتایج حاصل از آزمون فرضدیه دادان دادا از معیارهدای هیدات 

ره، استقالل هیات مدیره و داددا مدالی هیدات مددیرهم و مالکیدت دهدادی بدر شدکاپ مدیره )اددازه هیات مدی

 مالیاتی تاثیر معناداری داردد ولی دوگادگی هیات مدیره و شدت سرمایه تاثیر معناداری دداردد  

 

 هیات مدیره، مالکیت دهادی، شدت سرمایه، شکاپ مالیاتی های کلیدی:واژه
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Investigation the Impact of Board of Directors, Institutional Ownership and Capital 

Intensity on Tax Gap in Companies Listed in Tehran Stock Exchange 

 

 

Abstract: 

For companies and major shareholders, tax is one of the additional costs, so the board of directors 

is always trying  to minimize corporate tax by taking various methods. The purpose of this study 

is to investigate the effect of board  of directors, institutional ownership and capital intensity on 

the tax gap in companies listed on the Tehran Stock  Exchange. This research is an applied 

research in terms of nature, descriptive method and purpose. Because in the  present study, the 

variables have been analyzed using the collection of past information, it is a descriptive and  post-

event study.In this research, three hypotheses were formulated and 667 companies were selected 

through  sampling by systematic elimination method for a period of 6 years between 6162 to 

6162 and data related to  research variables after compilation in Excel software using software 

Ivy were statistically analyzed. The results  showed: that the criteria of the board of directors 

(size, independence and financial knowledge of the board of  directors) and institutional 

ownership have a significant effect on the tax gap but board duality and capital intensity  do not 

have a significant effect. 

 

 

Keywords: Board of Directors, Institutional Ownership, Capital Intensity, Tax Gap 

 

 

 

 



 

 979-919صفحه  ،9911 سال، )اتبستانفصل ) دوم ، دورهفصلنامه رهیافتی رد مدرییت بازرگانی

   
 
   
 
 

 

 مقدمه :

شددکاپ مالیدداتی یکددی از مباحددپ بتددیار پرکدداربرد در تمددامی 

های در سراسر جهان است  شکاپ مالیاتی فعالیتی جهت شرکت

های قادودی و غیرقادودی و یدا حداقل کردن مالیات تلت فعالیت

های مالیداتی ترکیبی از هر دو است  اگر چه هدپ کاها هزینه

رد ادتظدار مدردم و یدا شرکت است، اما این چیزی دیتت که مو

های شرکت باید جنبده اجتمداعی و دولت باشد  پرداخت مالیات

عمومی داشته باشد، زیرا این یک عمل مهم در کمک به فدراهم 

کردن خدمات عمومی در جامعه، شامل اموری مادند تلصیالت، 

دفاع ملی، سالمت عمومی، حمدل و دقدل عمدومی و فادارهای 

م  مالیددات بددرای 2111سددون، قددادودی اسددت ) دددیس و ری ارد

ها و ها یددک هزیندده اسددت، بنددابراین بایددد بردامددهشددرکت

هایی جهت کاها مالیات پرداختی وجود داشته باشد  استراتشی

ها مددیریت مالیدات بدا هددپ ها و بردامدهیکی از این استراتشی

کاستن از تعهددات مالیداتی پرداختدی اسدت  مددیریت مالیدات 

 مالیاتی بطور صلیح است  ابزاری جهت تلقق تعهدات

شدود بایدد بده ها ادجدام میمدیریت مالیاتی که توسد  شدرکت

های صدلیح ادجدام شدود تدا از دقدا هنجارهدا و قدوادین شیوه

مالیاتی جلوگیری شود یا منجر به اجتناب مالیاتی داود  با ایدن 

ها در مقدررات ها تمایدل دارددد از ضدعفحال، در عمل شدرکت

ه مراجعدده بدده تخلفددات مالیدداتی داردددد، مالیدداتی کدده تمایددل بدد

سوءاستفاده کنند، جایی که ایدن امدر بهتدر بده عندوان شدکاپ 

م توضددیح 2111شددود  رگددو و ویلتددون  )مالیدداتی شددناخته می

دهند که اقدامات شکاپ مالیداتی اقدداماتی اسدت کده بدرای می

کاها سود مالی از طریق بردامه ریزی مالیاتی مناسب طراحدی 

تدوان آدهدا را بده عندوان فدرار شده است کده میو یا دستکاری 

 مالیاتی طبقه بندی کرد یا لزوما فرار مالیاتی دباشند 

مبادی دظری و شواهد تجربدی حداکی از آن اسدت کده اجتنداب 

توادد ابزاری برای صرفه جویی مالیات، کاها هزینهمالیاتی می

های شدرکت و بده تبدع آن، افدزایا ثدروت سدهامداران باشدد  

ب مالیاتی دارای پیامدهای بالقوة متدتقیم و غیرمتدتقیم اجتنا

ی مالیات، افزایا جریان دقددی باشد  کاها هزینهبتیاری می

و افزایا ثروت سهامداران از جمله پیامدهای متتقیم و کاها 

های مالیاتی و احتمدال وضدع مالیدات بیادتر و در دظدر پناهگاه

برای وضع مالیدات گرفتن جرایم مالیاتی و فاار احتمالی دولت 

ها و بده ها، کاها متئولیت اجتماعی شرکتبیاتر از این بنگاه

تبع آن کاها ارزش شرکت، از جملد  پیامددهای غیرمتدتقیم 

باشدند )هدادلون و هیتددزمن، هدای اجتنداب مالیداتی میفعالیدت

 م 2111

از مندابع درآمددی دولدت از ای در اکثر کادورها، بخدا عمدده

شود  سدهم مالیدات از کدل درآمددهای طریق مالیات تأمین می

عمومی در میان کاورها متفاوت است  در این میان، اجتنداب و 

فرار مالیاتی در کاورها باعپ شده است تا درآمددهای مالیداتی 

کاورها همواره از آد ه برآورد شده است کمتر باشد  بنابراین، از 

ا هجمله موضوعات بتیار مهم که در حال حاضر در اکثر پشوها

مورد توجه است، بلپ اجتناب و فرار مالیاتی و عوامل مدثثر بدر 

شود )خدادی و همکداران، آن و دتایجی است که از آن حاصل می

 .م1932

توادد موجب گتترش مبادی دظری تلقیدقدتایج این تلقیق می

های گذشته در ارتباط با مباحپ مالیاتی شرکت شود  هم نین، 

ه تا چه ادددازه هیدات مددیره، شواهد تلقیق داان خواهد داد ک

تواددد بدر مالیدات و شدکاپ مالکیت دهادی و شدت سرمایه مدی

تواددد اطالعدات مالیاتی تأثیرگدذار باشدد کده ایدن موضدوع می

گذاران حوزه بازار سرمایه، تددوین سودمندی را در اختیار قادون

کنندددگان اسددتادداردهای حتددابداری، سددازمان دارایددی و امددور 

تواددد در ر ذینفعان قرار دهد  دتدایج پدشوها مدیمالیاتی و سای

گذاران دیز کمدک کندد  از های مدیران وهم نین سرمایهتللیل

این رو با توجه به این اهمیت و عدم بررسی این رابطه تا کندون 

 ضرورت دارد که چنین پشوهای ادجام گیرد 

شدود  در بخدا دهی میموضوع مقاله در پدنج بخدا سدازمان

ری و عملی متغیرهدای پدشوها تبیدین شدده دختت منطق دظ

است  در بخا دوم مروری بر ادبیدات تجربدی تلقیدق صدورت 

های تدددرین یافتدددهای از مهمگرفتدده و ضدددمن اراصددده خالصددده

های پیاین وجه تمایز مقاله حاضر با مطالعات پیادین پشوها

برجتته خواهد شد  در بخا سوم جامعه آماری مورد مطالعده، 

های آمداری ملدور ف مفهومی متغیرها و پایدهآورده شده و تعری

دهد  در بخا پدنجم، مددل بخا چهارم از مقاله را تاکیل می

اقتصاد سنجی تلقیق برآورد شدده و دتدایج آن تللیدل خواهدد 
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خواهددددددددددددددددددددددددددد شددددددددددددددددددددددددددد های تلقیق اراصده ترین یافتهبندی از مهمشد، در پایان دیز جمع

 مبانی نظری

صداحبان سدهام  برحقدوقها مالکان دهدادی در دظدارت شدرکت

دگهددداری شددده توسدد  آدهددا دقددا کلیدددی داردددد  مالکددان 

)سهامدارانم شرکت، حقوق متفاوتی داردد، ازجمله ایدن حقدوق 

ادتخاب هیئت مدیره است که به عنوان دماینده برای دظارت بدر 

کننددد  ازسددوی دیگددر، عملکددرد مدددیران شددرکت فعالیددت می

ه سایر سدهامداران دقدا سهامداران عمده در ادتقال اطالعات ب

توادندد اطالعدات خصوصدی از ای دارددد  آدهدا میقابل مالحظده

دهند )دجار  مدیریت کتب کنند و اطالعات را به دیگران ادتقال

شدددود کددده گودددده تصدددور میم  عمومددداي این2111و تیلدددور، 

ها ممکن است به تغییر رفتار شرکت گذاران دهادیحضورسرمایه

این  گیرد کههای دظارتی داأت میعالیتمنجرشود  این امر از ف

 .م2111دهنددد )والددری و جنکینددز، گذاران ادجددام میسددرمایه

سهامداران عمده از اثرگذاری شان روی رفتار شدرکت بده چندد 

هدا ممکدن اسدت روی تصدمیمات آن دماینددطریق استفاده می

عملیاتی شرکت با استفاده از دظارت بر مددیریت اثدر بگذارددد و 

گذاری و افدزایا ها و سدطح سدرمایهود ادتخاب پروژهسبب بهب

 گذاری شودد شدت سرمایه

های هدای برتدر تفتدیر اطالعدات، بررسدی فرصدتیکی از روش

گذاری در واقدع تواددایی های سرمایه  فرصتاستگذاری سرمایه

دهد  بددین معندی های شرکت را داان میگذاریبالقوه سرمایه

گذاری شرکت در آینده بیاتر سرمایهکه هر چقدر توادایی ادجام 

گذاری بیادتری اسدت های سدرمایهباشد، شرکت دارای فرصت

کنددد کدده [  تئددوری دمایندددگی بیددان می5م]1911)خددادمی، 

مدیران وجود دارد این فاار را به  قراردادهایهای که در جریمه

هایی بدا خدال  گذاریکند که بیاتر از سرمایهمدیران وارد می

مثبت اسدتفاده کنندد  درواقدع، مجدازات و  ((NPV فعلی ارزش

ها بر های بالقوه ممکن است تأثیر بیاتری دتبت به پاداشزیان

پرداخدت  .م2112روی رفتار کارکنان بگذارد )حتین و لیتت، 

مالیات منجر به کاها سود و وجوه دقد باقیماددده بدرای سدایر 

دولدت در شود  تواددایی ذینفعان شرکت از جمله سهامداران می

ها شود که دتبت به وجوه دقد شدرکتاخذ مالیات دیز، باعپ می

ها، زمان، پول از ادعای بااهمیتی برخوردار باشد  دردتیجه شرکت

هدای ای را صرپ ملددود کدردن پرداختو تالش قابل مالحظه

[  یکدی از 7م]1932کنند )فروغی و ملمددی، مالیاتی خود می

د میزان وجه دقد خود را بدون دیاز توادنها میهایی که شرکتراه

ریزی مالیداتی های بردامهبه منابع خارجی افزایا دهند، فعالیت

هددای اجتندداب از توادنددد از طریددق فعالیتها میاسددت  شددرکت

پرداخت مالیات میزان خروجی عایدات شرکت از طریق مالیدات 

را کاها دهند و به دوعی، یک جریدان دقددی را درون شدرکت 

هدای اجتنداب از جویی هزینه داشی از فعالیتند  صرفهایجاد کن

تواددد مبلغدی ارزشدمند بدرای ضدعف مدالی پرداخت مالیات می

 .م2115شرکت باشد )لی و همکاران، 

ها است، زیرا بدر رقابدت های اصلی شرکتمالیات یکی از دگرادی

تاثیر دارد  در حقیقت، مالیات هزینه قابدل تدوجهی را بده خدود 

هد و بخادی از مزایدا را بددون جبدران ختدارت داختصاص می

ها کند  در این زمینده، اکثدر شدرکتماخ  و فوری حذپ می

های مالیداتی، دیگر برای ادجام تعهداتادان در رابطده بدا هزینده

متعهد دیتتند و از مدیریت منفعالدده مالیدات بده یدک فعالیدت 

آوردددد  در حقیقددت، مدددیران بدده اتخدداذ پیاددگیراده روی می

هایی با هدپ به حداقل رساددن مالیات به جای عمدل تشیاسترا

ادد  اجتناب از پرداخت مالیات ماکلی عمدده به آن، روی آورده

کندد  بده همدین دلیدل، اجتنداب است که اقتصاد را تهدیدد می

مالیاتی توجه پشوهادات اخیدر را بده خدود جلدب کدرده اسدت  

ملکرد، ساختار تاکنون عوامل مختلفی مادندا اددازه، اهرم مالی، ع

مالکیت و حاکمیت شرکتی با اجتناب مالیاتی توسد  ملققدان 

مختلف مورد بررسی قرار گرفته اسدت  گوپتدا و دیوبریددر سدال 

[، دریافتند که اجتناب مالیاتی با  با سودآوری پدایین، 9]1377

اهرم مالی با  و کثرت سرمایه رابطه معنی داری دارد  تعددادی 

به بررسدی تداثیر مددیریت بدر اجتنداب  از پشوهاات حتابداری

های ادد  مدیر به عنوان طدرا  اصدلی اسدتراتشیمالیاتی پرداخته

های مالیاتی، در دظر گرفته شرکت، مخصوصاي در رابطه با دگرادی

که مدیران  بیان کرددد 2111سال  در شود  آسیه و همکارانمی
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هددددددددای اجتندددددددداب مالیدددددددداتی داردددددددددد  فعالیتدر  دارای اعتماد به دفس زیاد تمایل بیاتری بده درگیدر شددن

 ی پژوهشپیشینه

 

، به بررسی تاثیر هیات مدیره، مالکیت دهادی و  م2113یوسف )

شدت سرمایه بر شکاپ مالیاتی در کاور اددودزی در بازه زمادی 

پرداخت  دتایج پدشوها دادان داد کده از بدین  2111تا  2111

سرمایه بدر شدکاپ  متغیرهای ذکر شده، مالکیت دهادی و شدت

 مالیاتی تاثیر داردد ولی اددازه هیات مدیره تاثیر ددارد 

م ، به بررسی تاثیر توادایی مدیریت بدر 2111خورادا و همکاران )

گذاری در بدین رابطه بدین اجتنداب مالیداتی و کدارایی سدرمایه

پرداختندد   2115تا  1331های آمریکایی در بازه زمادی شرکت

به ملا اینکه اجتناب مالیداتی افدزایا پیددا آدها دریافتند که 

هایی کده دارای مددیران تواددا هتدتند کدارایی کند، شرکتمی

 کند گذاریاان افزایا پیدا میسرمایه

به بررسی تاثیر اددازه، سدن شدرکت،  ،م2111پرماتا و همکاران )

اهرم مالی و سودآوری و فرصدت رشدد بدر اجتنداب مالیداتی در 

 2111تددا  2112هددای  در بددین سددالبددورس سددهام اددددودزی 

پرداختند  دتایج تلقیق داان داد که اددازه، سن شدرکت، اهدرم 

مالی و سودآوری بر اجتناب مالیاتی تاثیر دداردد  این بدان معنی 

است که دولت موفق به اجرای بردامه عفو مالیاتی شده است که 

 تأثیر آن بر شرکت خواهد بود 

م ، به بررسی تاثیر تدوان پرداخدت، 2117اوکتاویادی و موداددار )

فرصت رشد، و مالکیت دهادی بر اجتناب مالیاتی با اثدر تعددیل 

های امالک و متدتغالت ادددودزی کنندگی سودآوری در شرکت

پرداختند  دتایج داان داد که توان 2115تا  2111در بازه زمادی 

 پرداخت بر اجتناب مالیاتی تاثیر مثبت دارد  و مالکیت دهادی و

فرصت رشد بر اجتناب مالیاتی بی تاثیر هتدتند  سدودآوری بدر 

 گری دارد رابطه بین مالکیت دهادی و اجتناب مالیاتی اثر تعدیل

هدای هیدات ، بده بررسدی ویشگی م2115سوینگلی و سدوکارتا )

مدیره، کمیته حتابرسی، اددازه شدرکت، اهدرم مدالی و فرصدت 

ودزی در بدازه زمدادی رشد بر اجتناب مالیاتی در بورس سهام ادد

پرداختند  دتایج داان داد که ادددازه شدرکت و  2119تا  2111

های هیات مدیره بر اجتناب مالیاتی تداثیر مثبدت دارد  و ویشگی

های رشدد فاقدد تداثیر اهرم مالی تاثیر منفی و هم نین فرصت

 معنی دار بر اجتناب مالیاتی دارد 

سدی  آزمدون ارتبداط م به برر1937شجاع اله کاصی و دیک کار )

استقالل هیات مدیره، اددازه هیات مدیره و کیفیدت حتابرسدی 

هدای با اجتناب مالیاتی پرداختند  برای ادجام این پدشوها داده

ساله یعنی در بازه زمادی  5شرکت برای یک دوره  31مربوط به 

مورد ادتخاب قرار گرفت  دتایج پشوها دادان  1931الی  1931

قالل هیات مدیره و اددازه هیدات مددیره بدا دهد که بین استمی

اجتناب مالیاتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد  هم نین با 

استفاده از متغیرهای توضیح دهنده در کیفیت حتابرسی یعنی 

اددازه موسته حتابرسی و دوره تصدی حتدابرس گویدای ایدن 

 مطلب است که این دو متغیر با اجتناب مالیاتی رابطده منفدی و

دهدد اسدتقالل هیدات معناداری داردد  بنابراین دتایج دادان می

تواددد روی کیفیدت حتابرسدی مدیره و اددازه هیات مددیره می

تاثیر مثبدت داشدته و عدالوه بدر آن هدر دو تاثیرگدذار بدر روی 

ها اجتنداب اجتناب مالیاتی باشند؛ در دتیجه می توان در شرکت

 از مالیات کمتری را مااهده دمود 

م ، بدده بررسددی رابطدده بددین برخددی 1937جیددک و گرکددز )قرد

های های حاکمیت شرکتی با اجتناب مالیاتی در شرکتمکادیزم

پذیرفتدده شددده در بددورس اوراق بهددادار تهددران پرداختنددد  

های حاکمیت شرکتی مدورد اسدتفاده در ایدن تلقیدق، مکادیزم

درصد اعضای غیر موظف هیات مدیره، دوگادگی وظدایف مددیر 

باشدد و بدرای گذاران دهدادی میو درصد مالکیت سدرمایهعامل 

اددازه گیری اجتناب مالیاتی از سه متغیر درخ موثر مالیات، ددرخ 

موثر مالیات دقدی پرداختی و تفداوت دفتدری مالیدات اسدتفاده 

شرکت پذیرفته شده در  111گردید  دموده آماری تلقیق شامل 

بدوده  31لغایدت  17 بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمادی

ها از الگدوی است  برای تجزیه و تللیل داده ها و آزمون فرضدیه

رگرسیون چند متغیدره اسدتفاده شدده اسدت  دتدایج حاصدل از 

دهد که بین درصد اعضای غیر موظدف هیدات پشوها داان می

گذاران دهادی با درخ موثر مالیات، مدیره و درصد مالکیت سرمایه
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پرداختی و تفاوت دفتری مالیدات رابطده  درخ موثر مالیات دقدی

معناداری وجود دارد اما بین دوگادگی وظایف مدیرعامل با ددرخ 

موثر مالیات، درخ موثر مالیات دقدی پرداختی و تفداوت دفتدری 

مالیات رابطه معناداری مااهده دگردیدد  هم ندین دتدایج ایدن 

 های حاکمیت شدرکتیتلقیق وجود رابطه معنادار بین مکادیزم

دهددد بددا اجتندداب مالیدداتی شددرکت را مددورد تاییددد قددرار می

م در پشوهای به بررسی رابطه بین 1931خواجوی و سروستادی )

اجتناب مالیاتی و دظریده دماینددگیا شدواهدی از بدورس اوراق 

بهادار تهران پرداختند  در راستای آزمون تجربی این موضوع، از 

سدتفاده شدده ا 1939الدی  1915شرکت در بدازه زمدادی  191

های است  دتایج بده دسدت آمدده از تاثیرگدذاری مثبدت هزینده

کندد  دتدایج ایدن دمایندگی بر اجتنداب مالیداتی پادتیبادی می

تری از دقا دظریه دماینددگی در توادد به فهم دقیقپشوها می

چارچوب اجتناب مالیاتی منجر شود و دادان دهدد کده چگودده 

ها را تلت تاثیر قدرار رکتماکالت دمایندگی رویکرد مالیاتی ش

 دهدمی

 جامعه آماری و نمونه 

شدده در بدورس های پذیرفتهجامعه آماری این پشوها، شرکت

اوراق بهادار تهران است  در این پشوها دموده مدورد مطالعده از 

طریددق روش حددذفی سیتددتماتیک از جامعدده آمدداری ادتخدداب 

کلیدده ترتیدب کدده دمودده آمدداری متادکل از ایددن شدود، بده می

های موجود در جامعه آماری است که حاصز معیارهای زیر شرکت

 باشندا

  به منظور قابل مقایتده بدودن اطالعدات، پایدان سدال مدالی 1

 اسفند باشد  23ها منتهی به شرکت

 سالهم مورد بررسی تغییر دوره مالی دداده باشند  7  در دوره )2

ین پشوها در   اطالعات مربوط به متغیرهای ادتخاب شده در ا9

 دسترس باشد 

ها در بازار معامله شده باشد و توقف معامالتی )بیا   سهام آن1

 ماهم دداشته باشند  1از 

ها و بیمه ها، هلدینگگری مالی، بادکهای واسطه  جزو شرکت5

 دباشند 

شدرکت از جامعده آمداری جهدت  121در دتیجه اعمال شدرای  

سدال متدوالی  7تلقیدق هدا ادتخداب شدددد  دوره ادجدام آزمون

 شرکت می باشد  -سال 112باشد بنابراین حجم دهایی دموده می

 الگو و متغیرهای پشوها

 م1مدل 

+  𝑡,𝑖SIZE 2+   𝑡,Board 1+  1=  𝑡,𝑖TAX 

ɛ+  𝑡,+ 𝑡,𝑖CFO 5+  𝑡,𝑖ROA 1+ 𝑡,𝑖 LEV 9 

 م2مدل 

+  𝑡,𝑖SIZE 2+   𝑡,Insider 1+  1=  𝑡,𝑖TAX 

+ 𝑡,+ 𝑡,𝑖CFO 5+  𝑡,𝑖ROA 1+ 𝑡,𝑖 LEV 9 

 م9مدل 

 2+   𝑡,INVESTING 1+  1=  𝑡,𝑖TAX 

 5+  𝑡,𝑖ROA 1+ 𝑡,𝑖 LEV 9+  𝑡,𝑖SIZE

+ 𝑡,+ 𝑡,𝑖CFO 

 متغیر وابسته

 (TAX) شکاف مالیاتی

این متغیر از اختالپ بین مالیات ابرازی )اظهارشددهم و مالیدات 

، قطعدی و یدا دظدرات دهدایی شدورای عدالی تعیینی )تاخیصی

آیدد  اولویدت در ادتخداب مالیدات تعییندی، مالیاتیم، بدست می

باشد و در صورتی که مالیات هنوز قطعی داده مالیات قطعی می

باشد از مالیات تاخیصی استفاده شده است  به منظدور تعددیل 

هدای مختلدف، ها بدا ویشگدیکردن این متغیر برای کلیه شرکت

 د شکاپ مالیاتی به صورت زیر ملاسبه گردیده استادرص

 شکاپ مالیاتی  
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 متغیر مستقل

معیار  1در این پشوها هیات مدیره با  : (Board)هیات مدیره

 گیردازیر مورد ارزیابی قرار می

برابدر بدا تعدداد اعضدای  :(Board size)  اددازه هیات مدیره 1

 هیأت مدیره شرکت 

تعدداد  :(Independence board)هیات مدیره   استقالل 2

 اعضای غیر موظف در هیأت مدیره شرکت 

دتدبت  :(knowledge board)  دادا مالی هیات مددیره 9

 اعضای دارای مدرک دکتری مالی و حتابداری بر کل اعضا 

در صدورتی کده  :(Board Duality)  دوگادگی هیات مدیره 1

 1ر باشد متغیر مصنوعی مدیرعامل و رصیس هیأت مدیره یک دف

کندددددد و در غیدددددر اینصدددددورت صدددددفر اختیدددددار می

 :(Insider) مالکیت نهادی

برای ملاسدبه درصدد مالکیدت دهدادی در هدر شدرکت، تعدداد 

مالکیت سهام دهادی بر تعداد کل سهام عادی شرکت در ابتدای 

شددود  بددر اسدداس اسددتادداردهای بددین المللددی دوره تقتددیم می

ایدران،  21استاددارد حتابداری شدماره  و 21حتابداری شماره 

درصدد  21گذاری متدتقیم یدا غیرمتدتقیم در حدداقل سرمایه

پذیر، به اعمال دفوذ موثر در واحد سهام با حق رای واحد سرمایه

گردد  مگر اینکه خالپ آن ماداهده شدود پذیر منجر میسرمایه

م  در ایددن پددشوها 1911)کمیتدده فنددی سددازمان حتابرسددی، 

درصد بده عندوان مالکیدت دهدادی در دظدر  21یا از مالکیت ب

 [ 11م]1931گرفته شده است )هاشمی و کمالی، 

 (INVESTING) شدت سرمایه

کوشند تدا ترازدامده خدوبی کده در ها به سختی میاغلب شرکت

ها هرگودده اراصه ارزش شرکت موثر است اراصده دمایندد  شدرکت

شددت سدرمایه یدا  تغییر در ترازدامه را با دقت تلت دظر داردد 

گذاری شده بدرای ها، مقدار وجه سرمایهمیزان بکارگیری دارایی

کتب یک ریال ارزش خروجدی اسدت  از آن جدایی کده میدزان 

های ثابت شرکت اسدت و شدت سرمایه وابتته به میزان دارایی

گدذاری، توادد به عندوان دارایدی قابدل وثیقههای ثابت میداراصی

شرکت به حتاب آیند ، میدزان شددت  ای برای تعهداتپاتواده

توادد ریتک مالی را کاها دهد در پدشوها حاضدر سرمایه می

گیری شدت سرمایه از دتبت جمدع امدوال، ماشدین برای اددازه

ها بهره گرفته شده اسدت آ ت و تجهیزات تقتیم بر کل دارایی

که هرچقدر این دتبت با تر باشدد، شددت سدرمایه دیدز بطوری

 بود  بیاتر خواهد

 متغیر کنترلی

:Sizeit ها شرکت لگاریتم طبیعی ارزش دفتری کل داراییi  در

م  از ایددن متغیددر جهددت کنتددرل اددددازه 2115)سددلطادا، tسددال

 شود ها استفاده میشرکت

:LEVit  عبارت است از اهرم مالی یعندی دتدبت ارزش دفتدری

 tدر سدال  iهدای شدرکت ها به ارزش دفتری کدل داراییبدهی

م از این متغیر جهدت کنتدرل پوشدا 2112د و همکاران،)احم

 شود ها استفاده میبدهی شرکت

 :ROA ها که از طریق دتبت سود عبارت است از بازده دارایی

هایی دظیر هومز و آید  پشوهاها به دست میعملیاتی به دارایی

های دارای بدازده همکاران به این دتیجده رسدیددد کده شدرکت

مددددیریت سدددود بدددا تری دارددددد )هدددومز و دارایدددی بدددا تر، 

 .م2119همکاران،

: CFO هدا دتبت جریدان دقدد عملیداتی بده جمدع کدل دارایی

م در پدشوها خدود بیدان 2119باشد که هومز و همکداران )می

های دقد عملیاتی بدا تر از های دارای جریانداردد که شرکتمی

 سطح مدیریت سود کمتری برخوردار هتتند 

 قیقهای تحیافته

 آمار توصیفی

هددا، دمددایا بندددی دادهموضددوع آمددار توصددیفی تنظددیم و طبقه

 …ترسیمی، و ملاسبه مقادیری از قبیل دما، میادگین، میادده و 

باشد که حاکی از ماخصدات یکایدک اعضدای جامعده مدورد می

بلددددددددددددددددددددددددددپ اسددددددددددددددددددددددددددت 
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 بیشترین کمترین کشیدگی چولگی واریانس انحراف معیار میانگین نام متغیر

 15313 -15311 95132 15121 15131 15911 -15151 مالیاتیشکاف 

 7 5 75911 25125 15995 15573 55221 اندازه هیئت مدیره

 1 15112 25513 15122 15191 15111 15191 استقالل هیئت مدیره

 151 15111 25221 -15957 15151 15211 15112 دانش مالی هیئت مدیره

 1 15111 15111 15192 15227 15171 15913 دوگانگی هیئت مدیره

 1 15211 25715 -15191 15121 15111 15711 مالکیت نهادی

 15392 15115 95191 15317 15199 15119 15251 شدت سرمایه

 135131 115195 95751 15717 15112 15912 115211 اندازه شرکت

 25177 15112 55113 15919 15151 15227 15519 اهرم مالی

 15191 -15111 15153 15179 15121 15111 15111 ایی هابازده دار

 15111 -15157 15111 15751 15113 15191 15129 جریان نقد عملیاتی

 

، قتددددددددددددددمت دوم آمددددددددددددددار توصددددددددددددددیفی متغیرهددددددددددددددای پددددددددددددددشوها1جدددددددددددددددول
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دهنده دقطده ترین شاخ  مرکزی، میادگین است که دااناصلی

اان دادن تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخ  خوبی برای د

هاست  برای مثال مقدار میادگین برای اهرم مدالی مرکزیت داده

هدا حدول دهد بیادتر دادهباشد که داان می/ م می519برابر با )

ادد  پارامترهای پراکندگی، معیداری بدرای این دقطه تمرکز یافته

هدا دتدبت بده میدادگین اسدت  از تعیین میدزان پراکنددگی آن

اکندگی، ادلراپ معیار است مقددار ایدن ترین پارامترهای پرمهم

و برای جریان  15751پارامتر ، برای متغیر شدت سرمایه برابر با 

دهدد ایدن دو باشد که داان میمی 15191دقد عملیاتی برابر با 

 متغیر به ترتیب دارای بیاترین و کمترین ادلراپ معیار هتتند 

باشد  برای میچولگی معیاری از تقارن یا عدم تقارن تابع توزیع 

یک توزیع کامالي متقارن چولگی صفر و برای یک توزیع دامتقارن 

با کایدگی به سمت مقادیر با تر چولگی مثبت و بدرای توزیدع 

دامتقارن با کایدگی به سمت مقادیر کدوچکتر مقددار چدولگی 

+ و 155منفی است  بطور کلی چناد ده چدولگی متغیدر در بدازه 

توزیدع درمدال دزدیدک اسدت  در بدین باشد؛ این متغیر به  -155

متغیرهای پشوها فق  متغیرهای شکاپ مالیداتی، اسدتقالل و 

دادا مالی هیئت مدیره و اهرم مالی در این بازه قرار دارد و بده 

توزیع درمال دزدیک است  کایدگی دادان دهندده ارتفداع یدک 

 9توزیع است  بطور کلی اگر  کایدگی متغیری برابدر بدا عددد 

متغیر به توزیع درمدال دزدیدک خواهدد بدود  در بدین  باشد  این

متغیرهددای پددشوها فقدد  متغیددر مالکیددت دهددادی بدده للددا  

  باشد می 9کایدگی تقریبا برابر با 

 تاخی  توزیع درمال

هدای زیدادی وجدود برای بررسی درمال بودن یک متغیدر آزمون

شداپیرو ویلدک و     توان از آزمون جارک برا، آزمون دارد که می

هایی که کایدگی و چولگی متغیدر مدورد دام برد  یکی از آزمون

گیرد، آزمودی اسدت کده بدر اسداس آمداره بررسی را در دظر می

شود  هر چه مقدار آماره جارک برا بزرگتدر برا ادجام می -جارک

باشد بدین مفهوم است که توزیع متغیر مورد بررسدی از توزیدع 

ری دارد  بدرای توزیدع درمدال مقددار آمداره درمال فاصدله بیادت

برا صفراست  برای سهولت بررسی درمدال بدودن متغیدر  -جارک

را ماداهده کدرد  اگدر مقددار آن  probabilityتوان مقدار می

باشد، فرض صفر مبنی بردرمال بدودن متغیدر بدا  1515بیاتر از 

دتدایج  2درصد رد دخواهد شد  با توجه به جددول  35اطمینان 

هدایی بدا شدود تللیل آزمدونا در آزمونرت زیر تللیدل میبصو

به ایدن  1515مقدار احتمال بیاتر و یا متاوی با  %35اطمینان 

وجود دددارد  ولدی  H1معنی است که شواهد کافی بر رد فرض 

شدود  کده فرض صفر رد می 1515برای مقادیر احتمال کمتر از 

حتمال کمتر از شود برای مقادیر ادر جدول فوق دیز مااهده می

)بجددز متغیددر دوگددادگی هیئددت مدددیره کدده دارای سددطح  1515

اسدتم فدرض صدفر رد شدده اسدت در  1515معناداری بیا از 

شود که پشوهاگران برای درمال کدردن برخی موارد مااهده می

ها اقدام به تبدیل متغیرهدای متدتقل و وابتدته )بدا باقی مادده

هدای جدیددی بدا توزیدع استفاده از تبدیالت جادتونم به متغیر

ادد  بایدد دقدت داشدت ایدن کدار منجدر بده تولیدد درمال دموده

شود که الزاما از رفتدار متغیرهدای اولیده تبعیدت متغیرهایی می

کند و دتایج برآورد مدل رگرسیودی با این متغیرها غیر قابل دمی

  اتکدددددددددددددددا اسدددددددددددددددت 

متغیدرهای پشوها برای ( Shapiro-Wilk )، آزمون 2جدول 

 

 نتیجه آزمون معناداری شاپیرو ویلک آماره آزمون م متغیرنا

 توزیع درمال ددارد 15111 75537 شکاف مالیاتی

 توزیع درمال ددارد 15111 75191 اندازه هیئت مدیره

 توزیع درمال ددارد 15111 15111 استقالل هیئت مدیره
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 توزیع درمال ددارد 15111 15797 دانش مالی هیئت مدیره

 توزیع درمال دارد 15591 -15139 هیئت مدیره دوگانگی

 توزیع درمال ددارد 15111 75171 مالکیت نهادی

 توزیع درمال ددارد 15111 115113 شدت سرمایه

 توزیع درمال ددارد 15111 75119 اندازه شرکت

 توزیع درمال ددارد 15111 15157 اهرم مالی

 اردتوزیع درمال دد 15111 75111 هابازده دارایی

 توزیع درمال ددارد 15111 75391 جریان نقد عملیاتی

درمال بودن اجزای اخالل مدل های ریاضی 9جدول 

 

 نتیجه آزمون سطح معنی داری آماره آزمون مدل های پشوها

 توزیع درمال دارد 15715 15117 مدل اول

 توزیع درمال دارد 15117 55275 مدل دوم

 درمال دارد توزیع 15211 15171 مدل سوم

 توزیع درمال دارد 15911 55117 مدل چهارم

 توزیع درمال دارد 15112 15131 مدل پنجم

 توزیع درمال دارد 15211 55513 مدل شام
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ها برقرار هتت از این رو با توجه به اینکه درمال بودن باقی مادده

 سازی متغیرها استفادهاز این رو از تبدیالت جادتون برای درمال

  داده است 

 لیمر)چاو(  Fآزمون 

هددا روبددرو هتددتیم هددم هددایی کدده مددا بددا آنگدداهی اوقددات داده

باشدد  بده های سری زمدادی و هدم مقطعدی میدربرگیردده داده

شدود  در بدرآورد ها پادل دیتا گفته میای از دادهچنین مجموعه

مدل پادل دیتا با دو حالت کلی روبرو هتتیم  حالت اولا عدرض 

صورت با مددل أ برای کلیه مقاطع یکتان است که در ایناز مبد

عرض از مبددأ بدرای تمدام  :پول دیتا مواجه هتیتم  حالت دوم

شدود  مقاطع متفاوت است  که به این حالت پادل دیتا گفتده می

برای شناسایی دو حالت فوق از آزمودی به دام اپ لیمر اسدتفاده 

هدای تخداب بدین روششود  بنابراین آزمون اپ لیمر برای ادمی

رگرسیون پول دیتا )تلفیقیم و رگرسیون با اثرات ثابت اسدتفاده 

می شود  تللیل آزمونا طبق دتایج آزمون چاو، سطح معناداری 

درصد بدوده و بیدادگر پدذیرش  5ها کمتر از آزمون در همه مدل

های تابلویی)پادلم مدی باشدد  دتدایج حاصدل از ایدن الگوی داده

 گنجادده شده است  1آزمون در جدول 

 آزمون هاسمن

آزمون هاسمن برای تعیین استفاده از مدل اثرات ثابت در مقابل 

شود  این آزمون بر پایه وجدود یدا عددم اثرات تصادفی ادجام می

وجددود ارتبدداط بددین خطددای رگرسددیون تخمددین زده شددده و 

متغیرهای متتقل مدل شکل گرفته است  اگر چندین ارتبداطی 

مدل اثرات ثابت و در غیر ایدن صدورت مددل  وجود داشته باشد

اثرات تصادفی کاربرد خواهد داشدت  آزمدون هاسدمن از معیدار 

احتمدال امداره ازمدون  کند در صدورتی کدهدو استفاده می-کای

تدوادیم درصدد می 31باشد در سدطح معندی داری  1٫1بیا از 

اثرات تصادفی را به اثرات ثابت ترجیح دهیم در غیر این صورت 

شود  درتعیدین مددل ارجدح و درسدت از ت ثابت ادتخاب میاثرا

تصدادفی آزمدون هاسدمن را بکدار  میان مددل اثدر ثابدت و اثدر

و  μiگیریم  در مدل اثر تصادفی بر خدالپ مددل اثدر ثابدت می

xi بده توجده بدا شدندبامی یکددیگر از متتقل و دبوده همبتته 

  شودمی حاصل زیر تللیل و دتایج 5 جدول

ونا در مدل با اثرات ثابدت، شدیب رگرسدیون در هدر تللیل آزم

مقطع ثابت بوده و عرض از مبدا رگرسیون از مقطعی به مقطدع 

های دیگدر متفداوت اسدت که منظدور از مقطدع، همدان شدرکت

های پادل هتتند  حال اگدر بدر خدالپ مددل بدا بورسی در داده

اثرات ثابت، عرض از مبدأها در هر یک از مقاطع مقدادیر ثدابتی 

دباشند، بلکده بده صدورت تصدادفی ادتخداب شدودد و هم ندین 

باشدند، آدگداه مددل بدا اثدرات  متتقل از متغیرهدای توضدیلی

تصادفی خواهد بود  بدین ترتیب با مااهده جدول فدوق دتیجده 

های این آزمدون، مددلی بدا اثدرات تصدادفی گیریم همه مدلمی

  باشند عرض از مبدأ می

 ابررسی خودهمبستگی مقادیر خط

هدددای اگدددر یدددک متغیدددر بددده متغیرهدددای دوره یدددا دوره

گویند که اگدر بده وابتته باشد خود همبتتگی می خودش قبل

و اگدر بده  مرتبه اول یک دوره قبل وابتته باشد خودهمبتتگی

تر وابتدته باشدد همبتدتگی آن دوره یدا سدریالی های قبلدوره

یرهای گویند  به عبارت دیگر هر گاه دو مقدار متفاوت برای متغ

های متتقل را در دظر بگیریم، فرض بدر ایدن اسدت کده جملده

اخالل متناظر بدا آدهدا از یکددیگر متدتقلند  در چندین حدالتی 

های اخددالل خددود همبتددتگی دداردددد گددوییم کدده جملددهمی
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 ،  دتایج آزمون اپ لیمر)چاوم برای مدل های رگرسیودی پشوها1جدول 

 ایجنت F Prob F آماره مدل های پژوهش

 مالگوی تابلویی )پادل دیتا 15111 2513 مدل اول

 مالگوی تابلویی )پادل دیتا 15111 2511 مدل دوم

 مالگوی تابلویی )پادل دیتا 15111 9511 مدل سوم

 مالگوی تابلویی )پادل دیتا 15111 2539 مدل چهارم

 مالگوی تابلویی )پادل دیتا 15111 2531 مدل پنجم

 مالگوی تابلویی )پادل دیتا 15111 2531 مدل ششم

 

 ،  دتایج آزمون هاسمن برای مدل های رگرسیودی پشوها5جدول 

 نتایج Chi2 Prob Chi2آماره  مدل های پژوهش

 اثرات تصادفی عرض از مبدأ 15117 9551 مدل اول

 اثرات تصادفی عرض از مبدأ 15991 5571 مدل دوم

 بدأاثرات تصادفی عرض از م 15157 7531 مدل سوم

 اثرات تصادفی عرض از مبدأ 15112 9511 مدل چهارم

 اثرات تصادفی عرض از مبدأ 15119 5511 مدل پنجم

 اثرات تصادفی عرض از مبدأ 15111 9511 مدل ششم
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 ،  دتایج آزمون خودهمبتتگی سریالی برای مدل های رگرسیودی پشوها1جدول 

 موننتیجه آز Chi2 Prob Chi2آماره  مدل های پژوهش

 وجود خودهمبتتگی سریالی 15111 115911 مدل اول

 وجود خودهمبتتگی سریالی 15111 115377 مدل دوم

 وجود خودهمبتتگی سریالی 15111 115511 مدل سوم

 وجود خودهمبتتگی سریالی 15111 115112 مدل چهارم

 وجود خودهمبتتگی سریالی 15111 175713 مدل پنجم

 ود خودهمبتتگی سریالیوج 15111 115991 مدل ششم

دهنده وجدود تللیل آزمونا دتایج حاصل در جدول فدوق دادان

ها اسددت زیددرا سددطح خودهمبتدتگی سددریالی در تمددامی مدددل

باشدد کده درصد می 5معناداری آزمون برای تمام مدل کمتر از 

این ماکل رفع شدده اسدت دتایج  AR(1)با استفاده از دستور 

بدده دسددت آمددده اسددت   1 آمدداری ایددن آزمددون در جدددول



 

 979-919صفحه  ،9911 سال، )اتبستانفصل ) دوم ، دورهفصلنامه رهیافتی رد مدرییت بازرگانی

   
 
   
 
 

 

 نتیجه نهایی برازش مدل های رگرسیونی

هیددات مدددیره بددر شددکاپ مالیدداتی تدداثیر دارد فرضددیه اولا 

شود متغیر اددازه هیات مددیره دارای دتیجه فرضیها مااهده می

باشد از ایدن درصد می5ضریب منفی و سطح معناداری کمتر از 

ره مدورد پدذیرش قدرار رو فرضیه اول با معیار اددازه هیات مددی

توان گفت که هیات مدیره )اددازه هیات مدیرهم بر گیرد و میمی

شکاپ مالیاتی تاثیر معکوس و معناداردارد  کیفیت برازش مدلا 

درصدد اسدت کده دادان  31ضریب تعیین تعدیل شده برابر بدا 

درصدد از تغییدرات  31ادد دهد متغیرهای توضیلی توادتدتهمی

وضیح دهند  سطح معناداری والد دیز کمتدر از متغیر وابتته را ت

دهد مدل برازش شده از اعتبار کافی درصد است که داان می 5

 برخوردار است 

شود متغیدر اسدتقالل هیدات مددیره دتیجه فرضیها مااهده می

باشدد درصد می5دارای ضریب مثبت و سطح معناداری کمتر از 

مدیره مورد پذیرش  از این رو فرضیه اول با معیار استقالل هیات

توان گفت که استقالل هیات مدیره بر شکاپ گیرد و میقرار می

مالیاتی تداثیر متدتقیم و معندادار دارد  کیفیدت بدرازش مددلا 

درصدد اسدت کده دادان  31ضریب تعیین تعدیل شده برابر بدا 

درصدد از تغییدرات  31ادد دهد متغیرهای توضیلی توادتدتهمی

هند  سطح معناداری والد دیز کمتدر از متغیر وابتته را توضیح د

دهد مدل برازش شده از اعتبار کافی درصد است که داان می 5

 برخوردار است 

متغیر دادا مالی هیدات مددیره  شودمیدتیجه فرضیها مااهده 

باشدد درصد می5دارای ضریب منفی و سطح معناداری کمتر از 

دیره مدورد از این رو فرضیه اول با معیار داددا مدالی هیدات مد

توان گفدت کده داددا مدالی هیئدت گیرد و میپذیرش قرار می

مدیره بر شکاپ مالیاتی تاثیر معکدوس و معندادار دارد  کیفیدت 

درصد اسدت  31برازش مدلا ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 

درصدد از  31ادد دهد متغیرهای توضیلی توادتدتهکه داان می

ند  سطح معناداری والد دیدز تغییرات متغیر وابتته را توضیح ده

دهد مددل بدرازش شدده از درصد است که داان می 5کمتر از 

 اعتبار کافی برخوردار است 

شود متغیدر دوگدادگی هیدات مددیره دتیجه فرضیها مااهده می

باشددد از ایددن رو درصددد می5دارای سددطح معندداداری بیاددتر از 

قدرار فرضیه اول با معیار دوگادگی هیات مددیره مدورد پدذیرش 

توان گفت که دوگادگی هیات مددیره بدر شدکاپ گیرد و میدمی

مالیاتی تاثیر معنادار ددارد  کیفیت برازش مدلا ضدریب تعیدین 

دهد متغیرهای درصد است که داان می 31تعدیل شده برابر با 

درصددد از تغییدرات متغیددر وابتددته را  31ادد توضدیلی توادتددته

درصدد اسدت  5ز کمتدر از توضیح دهند  سطح معناداری والد دی

دهد مدل برازش شدده از اعتبدار کدافی برخدوردار که داان می

است دتایج حاصل از فرضیه اول در جداول زیر می توان مااهده 

کدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرد

. 
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 (،  تخمین دهایی مدل های رگرسیودی پشوها)فرضیده اول با معیار اددازه هیئت مدیره7جدول 

 معناداری z هآمار انحراف استاندارد ضرایب متغیرها

 Boardsize 15115- 15111 3597- 15111 اندازه هیات مدیره

 Size 15117- 15117 9551- 15111 اندازه شرکت

 Lev 15117 15111 2571 15111 اهرم مالی

 Roa 15911- 15111 1511- 15111 بازده دارایی ها

 Cfo 15111 15115 1511 15913 جریان نقد عملیاتی

 Cons   15211 15112 1571 15111  عرض از مبدا

 های اطالعاتیسایر آماره

 سطح معناداری آماره والد آماره والد ضریب تعیین تعدیل شده

 15111 7112517 درصد 09

         

 معناداری z آماره انحراف استاندارد ضرایب متغیرها

 Indboard 15111 15111 1533 15111 استقالل هیئت مدیره

 Size 15115- 15112 1559- 15111 اندازه شرکت

 Lev 15127 15111 1571 15111 اهرم مالی

 Roa 15919- 15112 9511- 15111 بازده دارایی ها

 Cfo 15112- 15111 1512- 15911 جریان نقد عملیاتی

 Cons   15199 15119 9511 15111  عرض از مبدا
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 سایر آماره های اطالعاتی

 سطح معناداری آماره والد اره والدآم ضریب تعیین تعدیل شده

 15111 51329511 درصد 09

،  تخمددددین دهددددایی مدددددل هددددای رگرسددددیودی پشوها)فرضیددددده اول بددددا معیددددار اسددددتقالل هیئددددت مدددددیرهم1جدددددول  

 

 معناداری z آماره انحراف استاندارد ضرایب متغیرها

 Knowboard 15111- 15119 2521- 15125 دانش مالی هیات مدیره

 Size 15117- 15117 9515- 15111 شرکت اندازه

 Lev 15111 15111 9591 15111 اهرم مالی

 Roa 15971- 15117 1515- 15111 بازده دارایی ها

 Cfo 15111 15115 1591 15799 جریان نقد عملیاتی

 Cons   15172 15111 1521 15111  عرض از مبدا

 سایر آماره های اطالعاتی

 سطح معناداری آماره والد آماره والد ضریب تعیین تعدیل شده

 15111 7157512 درصد 09

 ،  تخمین دهایی مدل های رگرسیودی پشوها)فرضیده اول با معیار دادا مالی هیات مدیرهم3جدول 
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،  تخمددددین دهددددایی مدددددل هددددای رگرسددددیودی پشوها)فرضیددددده اول بددددا معیددددار دوگددددادگی هیددددات مدددددیرهم11جدددددول 

 

 معناداری z آماره انحراف استاندارد ایبضر متغیرها

 Biardduall 15112- 15111 1525- 15112 دوگانگی هیات مدیره

 Size 15111 15119 1595- 15111 اندازه شرکت

 Lev 15111 15119 9553 15111 اهرم مالی

 Roa 15911- 15115 7512- 15111 بازده دارایی ها

 Cfo 15119 15111 1.75 15155 جریان نقد عملیاتی

 Cons   15112 15115 2511 15111  عرض از مبدا

 سایر آماره های اطالعاتی

 سطح معناداری آماره والد آماره والد ضریب تعیین تعدیل شده

 15111 21297535 درصد 09

 

 ا مالکیت دهادی بر شکاپ مالیاتی تاثیر دارد فرضیه دوم

 مشوها)فرضیده دومهای رگرسیودی پ،  تخمین دهایی مدل11جدول 

 معناداری z آماره انحراف استاندارد ضرایب متغیرها

 Inst 15115- 15111 9599- 15111 مالکیت نهادی

 Size 15111- 15112 5529- 15111 اندازه شرکت

 Lev 15121 15111 3519 15111 اهرم مالی
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 Roa 15912- 15112 9531- 15111 بازده دارایی ها

 Cfo 15111- 15111 1531- 15917 جریان نقد عملیاتی

 Cons   15111 15119 7515 15111  عرض از مبدا

 سایر آماره های اطالعاتی

 سطح معناداری آماره والد آماره والد ضریب تعیین تعدیل شده

 15111 11111512 درصد 09

  

شدود متغیدر مالکیدت دهدادی دارای دتیجه فرضیها ماداهده می

درصد می باشد از این 5ری کمتر از ضریب منفی و سطح معنادا

تدوان گفدت کده گیرد و میرو فرضیه دوم مورد پذیرش قرار می

 مالکیت دهادی بر شکاپ مالیاتی تاثیر معکوس و معنادار دارد  

 

 37کیفیت برازش مدلا ضدریب تعیدین تعددیل شدده برابدر بدا 

ادد دهد متغیرهدای توضدیلی توادتدتهدرصد است که داان می

ز تغییدرات متغیدر وابتدته را توضدیح دهندد  سدطح درصد ا 37

دهد مدل درصد است که داان می 5معناداری والد دیز کمتر از 

شددددده از اعتبددددار کددددافی برخددددوردار اسددددتبددددرازش 

 

 شدت سرمایه بر شکاپ مالیاتی تاثیر دارد فرضیه سوما 

 م،  تخمین دهایی مدل های رگرسیودی پشوها)فرضیده سوم12جدول 

 معناداری z آماره انحراف استاندارد بضرای متغیرها

 Investing 15111- 15119 1511- 15255 شدت سرمایه

 Size 15117- 15117 2511- 15111 اندازه شرکت

 Lev 15111 15111 9527 15111 اهرم مالی

 Roa 15971- 15117 1527- 15111 بازده دارایی ها

 Cfo 15111 15115 1521 15771 جریان نقد عملیاتی
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 Cons   15171 15111 1511 15111  عرض از مبدا

 سایر آماره های اطالعاتی

 سطح معناداری آماره والد آماره والد ضریب تعیین تعدیل شده

 15111 7531533 درصد 09

 

دارای سطح شود متغیر شدت سرمایهدتیجه فرضیها مااهده می

م مدورد باشد از این رو فرضیه سودرصد می5معناداری بیاتر از 

توان گفدت کده شددت سدرمایه بدر گیرد و میپذیرش قرار دمی

 شکاپ مالیاتی تاثیر ددارد  

 

 31کیفیت برازش مدلا ضدریب تعیدین تعددیل شدده برابدر بدا 

ادد دهد متغیرهدای توضدیلی توادتدتهدرصد است که داان می

درصد از تغییدرات متغیدر وابتدته را توضدیح دهندد  سدطح  31

دهد مدل درصد است که داان می 5کمتر از  معناداری والد دیز

.بددددرازش شددددده از اعتبددددار کددددافی برخددددوردار اسددددت

 نتیجه گیری و پیشنهادات

دتایج پشوها حاضر داان دادا از معیارهای هیات مدیره )اددازه 

هیات مدیره، استقالل هیات مدیره و دادا مالی هیات مدیرهم و 

اری دارددد ولدی مالکیت دهادی بر شکاپ مالیداتی تداثیر معنداد

دوگادگی هیات مدیره و شدت سرمایه تداثیر معنداداری ددارددد  

باشد که بده بررسدی م می2113دتایج مطابق با پشوها یوسف )

تاثیر هیات مدیره، مالکیت دهادی و شددت سدرمایه بدر شدکاپ 

 2111تددا  2111مالیدداتی در کاددور اددددودزی در بددازه زمددادی 

از بدین متغیرهدای ذکدر  پرداخت  دتایج پشوها دادان داد کده

شده، مالکیت دهادی و شدت سرمایه بدر شدکاپ مالیداتی تداثیر 

م 2112داردد ولی اددازه هیات مدیره تاثیر دددارد  ری اردسدون )

این دتیجه رسید که هرچه تعداد اعضدای غیرموظدف هیئدت  به

مدیره بیادتر باشدد، شدرکت کمتدر بده مددیریت مالیدات روی 

ها، دولت است که بخا اصلی شرکت دفعانیکی از ذی آورد می

ای از منابع درآمدی خود را از طریق وصول مالیات تدأمین عمده

های دولدت کند  درآمد مالیاتی دقا بتزایی در تأمین هزینهمی

کند دولت در راسدتای شدکوفایی، دارد و این امکان را فراهم می

گذاری کنددد  بخددا عمدددة رشددد و رودددق اقتصددادی، سددرمایه

های وصدولی دولدت از ملدل مالیدات عملکدرد اشدخاص مالیات

شود  در این راستا دولت که یکی از ذی دفعان حقوقی تأمین می

ای های مالیاتیاظهاردامههاست، برای تاخی  مالیات بر شرکت

کنندد  بدا کند که مثدیان مالیاتی تنظدیم و تتدلیم میتکیه می

ی کادورها، مههای مثدیان، در هوجود تکی  دولت بر اظهاردامه

اغلب، مالیات ابرازشده با مالیات تعیینی یکتدان دیتدت کده در 

ترین عوامدل شود  از مهماصطال  به آن شکاپ مالیاتی گفته می

ها و شدفاپ ی شدرکتاین اخدتالپ، دبدود کدارایی  زم در اداره

هاسدت کده موجدب تضدییع ی شرکتدبودن اطالعات اراصه شده

شود  به بیان دیگدر، مددیران ن میدفعابخای از حقوق سایر ذی

ممکن است اقداماتی را ادجام دهند که صرفاي به دفع سدهامداران 

 های ذی دفع دادیده گرفته شود شرکت باشد و منافع سایر گروه

ای اسدت کده دقدا ی شرکت، دهاد هدایت کننددههیئت مدیره

دظارت بر کار مدیران اجرایی را به منظور حفظ منافع مدالکیتی 

شدود کده موفقیدت مداران برعهدده دارد  معمدو ي بیدان میسها

مطلوب شرکت در گروی هدایت مطلدوب آن اسدت  در گدزارش 

کاربری توصیه شده است، باید بین اعضای هیئت مددیره تدوازن 

قوا وجود داشته باشدد تدا هدیس کدس قدادر بده کنتدرل فرایندد 

گیری در شدرکت دباشدد  از دیددگاه دظرید  دماینددگی، تصمیم

ها و ی شددرکتضددور مدددیران غیددر موظددف در هیئددت مدددیرهح
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ی افرادی متتقل، به کاها تضداد عملکرد دظارتی آدها به منزله

کند  همبریک دفعان کمک زیادی میمنافع موجود مدیران و ذی

م معتقددد هرچه تعداد اعضای متتقل هیئت 2111و جکتون )

کت بهتر مدیره در ترکیب هیئت مدیره بیاتر باشد، عملکرد شر

ای که ملققادی هم ون دودالدسون و دیویس خواهد بود؛ دتیجه

ادد  به طور معمول هیئدت م خالپ آن را به تأیید رسادده1331)

ای که تعداد مدیران غیر موظف آن بیادتر اسدت، تصدویر مدیره

مثبتی از استقالل و متئولیت پاسدخگویی را بدرای سدهامداران 

های حاکمیت از رعایت ویشگیکند و حصول اطمینان تداعی می

رود در ، ادتظدار مدیدردتیجدهدهدد، شرکتی را دیدز افدزایا می

هایی که تعداد اعضای غیر موظف هیئدت مددیره بیادتر شرکت

اسدددددددت، شدددددددکاپ مالیددددددداتی کمتدددددددر باشدددددددد  

در راستای نتایج حاصل شده پیشنهاداتی به شرر  زیرر 

شررررررررررررررررود:ارائرررررررررررررررره می

رهای مختلدف ارتبداط   از جهتی که شکاپ مالیات با متغی1

گذاران مهم باشد به گیری سرمایهتوادد بر تصمیمدارد و می

شود در این رابطه حتاسیت داان رسان پیانهاد میحتاب

 داده و بیاتر مورد بررسی قرار دهند 

شود گذاری پیانهاد میگران و مااوران سرمایه  به تللیل2

رگذار است را های هیات مدیره بر آن اثبه عواملی که ویشگی

 شناسایی و مورد بررسی قرار دهند 

شدود جهدت جدذب ها پیادنهاد می  بده مددیران شدرکت9

گذاری در شدرکت سدعی در اراصده گذاران به سرمایهسرمایه

گزارش عدم تخلف در رابطه مالیدات داشدته باشدند تدا بده 

 ی وارد داود گذاران خدشهاطمینان سرمایه

ها شود شرکتدار پیانهاد می  به سازمان بورس اوراق بها1

بنددی و در قالدب گذاری طبقهرا بر اسداس شددت سدرمایه

گذاران قدرار منددی سدرمایهگزارشی افاا کنند تا مورد بهره

 گیرد  

شدود سدعی در ها پیادنهاد می  به هیات مددیره شدرکت5

گذاری برای افزایا عملکرد شدرکت و تقویت شدت سرمایه

  سودآوری شرکت داشته باشند

شود بدا اراصده بتدته   به اداره دارایی و مالیات پیانهاد می1

ها درم افزاری مناسب سعی در کاها شکاپ مالیاتی شرکت

 را داشته باشند  

ها شود در بررسدی شدرکتگذاران پیانهاد می  به سرمایه7

را مورد بررسی قدرار ته و آنبه مالکیت دهادی آن توجه داش

دهندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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