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 چکیده

ها با در نظر  شود. بطوری که شرکت مل کلیدی در موفقیت و بقای شرکت محسوب میها یک عا مسئولیت اجتماعی شرکت

ها ممکن است، مدیریت  های خود بر اجتماع به دنبال رفع اثرات مخرب آن نیز هستند، از طرفی، در شرکت گرفتن اثرات فعالیت

بنابراین، عدم تمکین مالیاتی شرکتی یک رفتار ها و اقدامات خود، به دنبال کاهش درآمد مشمول مالیات باشد.  از طریق فعالیت

های مرتبط با مسئولیت اجتماعی بیشتر مشارکت  شود، لذا هرچه شرکت در فعالیت اجتماعی غیرمسئوالنه در نظر گرفته می

اقتصاد و نمایند، تهور مالیاتی آنها کمتر است. از سوی دیگر، امروزه وجود ارتباط سیاسی نقش غیرقابل انکاری در جهت کنترل 

های دارای ارتباط سیاسی با افشای اطالعات مسئولیت اجتماعی بیشتر  ها دارند بصورتی که شرکت بهبود مشکالت شرکت

براین، با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش به بررسی رابطه بین درصدد هستند که مالیات کمتری را بپردازند. بنا

 176ای مشتمل بر  در همین راستا نمونهپردازد.  تاکید بر نقش ارتباطات سیاسی می پذیری اجتماعی و تهور مالیاتی با مسئولیت

شرکت مشاهده( انتخاب و آزمون -سال 887) 1936-1934شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی  شرکت پذیرفته

های ترکیبی نشان داد که رابطه  اده از دادههای پژوهش به وسیله رگرسیون چند متغیره و با استف نتایج آزمون فرضیهاست.  شده

ها و تهور مالیاتی وجود دارد. همچنین فرضیه دوم مبنی بر ارتباطات سیاسی، رابطه  معکوس بین مسئولیت اجتماعی شرکت

 کند، تایید شد. پذیری اجتماعی و تهور مالیاتی را تضعیف می بین عملکرد مسئولیت

 

 تهور مالیاتی؛ مسئولیت اجتماعی؛ ارتباطات سیاسیاجتناب مالیاتی؛ های کلیدی:  واژه
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 مقدمه

تواند طی یک  اند، چرا که کامال مبرهن است که هر تصمیم یک مدیر می برخی از محققان عصر حاضر را عصر مدیریت نامیده

ماعی که طی روند سلسله مراتبی، سرنوشت تمامی نهادهای جامعه را دستخوش تغییر کند. لذا یکی از مسائل مشکالت اجت

ها  اندرکاران جوامع مختلف را به خود جلب کرده است، عدم پایبندی سازمان نظران و دست های اخیر توجه زیادی از صاحب سال

ها در جامعه، منجر به ظهور مفهوم نوظهور و اساسی  هاست. توجه به اثرات شرکت و مدیران به وظیفه و مسئولیت اجتماعی آن

(. در حقیقت، 1939ها شده است )حساس یگانه و برزگر،  نام مسئولیت اجتماعی و پایبندگی شرکت در ادبیات کسب و کار به

ها و سازمانها تبدیل شده است و  ها در دهه اخیر به پارادایم غالب حوزه اداره شرکت مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت

بینند. این مفهوم، موضوعی است که  راتژی خود میهای معتبر جهانی مسئولیت در برابر محیط اجتماعی را جزئی از است شرکت

ها، جامعه  ها، شرکت امروزه در کشورهای توسعه یافته و کشورهایی با اقتصاد باز به شدت از سوی تمامی بازیگران چون حکومت

 (. 1934شود )طالقانی و همکاران،  المللی و مراکز علمی دنبال می های بین مدنی، سازمان

شود. منظور از مسئولیت اجتماعی  ها یک عامل کلیدی در موفقیت و بقای شرکت محسوب می شرکتمسئولیت اجتماعی 

ای که منافع کلیه ذینفعان شامل سهامداران، مشتریان،  های سازمان به گونه ها و ارزش ها، پیوستگی و اتحاد میان فعالیت شرکت

(. 1939سازمان منعکس گردد )حاجیها و سرفراز،  ها و عملکرد کارکنان، سرمایه گذاران و عموم جامعه، در سیاست

پذیری اجتماعی بنگاه اقتصادی تعهدی فراتر از الزامات قانونی و اقتصادی است که در آن، شرکت مسائل اخالقی و  مسئولیت

دهد و  تر یعنی جامعه مورد توجه قرار می مشارکت در توسعه اقتصادی را ضمن بهبود کیفیت نیروی کار، در مقیاسی گسترده

کند که پیامدها و اثرات مثبتی در جامعه به همراه داشته باشد. به عبارت دیگر،  ریزی می ای برنامه فرآیند تجاری خود را به گونه

سازمان باید همواره خود را جزئی از اجتماع بداند و نسبت به جامعه احساس مسئولیت داشته و در جهت بهبود رفاه اجتماعی 

 (.1931ز منافع مستقیم تالش کند )فخاری و همکاران، ای مستقل ا به گونه

دهد چه  گیرندگان نشان می اعتباردهندگان و سایر تصمیم ، گذاران سرمایه ، اهمیت این پژوهش در این است که به مدیران

و آنها  ، وجود دارد ارتباطی بین افشا مسولیت اجتماعی و تهور مالیاتی و نقش تعدیلگری اجتناب ارتباطات سیاسی در این رابطه

باعث شناخت  ، شک تحقیقاتی از این قبیل های صحیح و معقول تری اتخاذ نمایند. بی براساس این نتایج می توانند تصمیم

مطالعه پیش رو  ، لذا .های مالی را در پی دارد که خود کاراتر شدن بازار ، گیری افراد و بازار شده تر عوامل موثر بر تصمیم صحیح

 .تواند راهنمایی برای سایر دانشجویان و محققان باشد ها شده و می پر کردن خالءدر این زمینه موجب غنای این پژوهشبا 

های مختلفی از قبیل اعتبار دهندگان، نهادهای ناظر مالی مانند سازمان بورس و اوراق بهادار،  نتایج این مقاله مورد توجه گروه

گیرد. زیرا انتخاب  عضو جامعه حسابداران رسمی و خصوصا سرمایه گذاران قرار می سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی

نوع و استراتژی بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت به جامعه و دولت توجه بیشتری داشته باشند چون در اجتناب مالیاتی 

ها و  ها را ملزم کند که فعالیت نند تا شرکتباشد، که قوانینی را تصویب ک نهادهای قانونگذارموثر می-و همچنین  .مؤثر است

های مالیاتی خود را به صورت شفاف تری افشاء کنند تا اطالعاتی مفید و قابل اتکاء برای استفاده کنندگان صورتهای مالی  رویه

  .فراهم شود

 بطور کلی این مقاله به دنبال تحقق اهداف علمی زیر است:

 پذیری اجتماعی و تهور مالیاتی.هدف اول: بررسی رابطه بین مسئولیت 

 هدف دوم: بررسی تاثیر ارتباط سیاسی بر رابطه بین مسئولیت پذیری و تهور مالیاتی.
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ها  شود. مسئولیت اجتماعی شرکت ها یک عامل کلیدی در موفقیت و بقای شرکت محسوب می مسئولیت اجتماعی شرکت

گیرند و همچنین اثرات مخرب کسب و  های اجتماعی را در نظر می تها دخالت خود را در فعالی اقداماتی است که در آن شرکت

(. لذا از آنجا که عدم تمکین مالیاتی شرکتی یک 7411دهند )استیوان و درام وان،  کار بر جامعه و محیط طبیعی را کاهش می

های مرتبط با مسئولیت  فعالیتها در  توان نتیجه گرفت که هرچه شرکت شود، می رفتار اجتماعی غیرمسئوالنه در نظر گرفته می

دهد که  (. شواهد پیشین نشان می7418اجتماعی بیشتر مشارکت نمایند، تهور مالیاتی آنها کمتر است )چن و همکاران، 

های دولتی، نرخ مالیاتی مناسب و احتمال کمک دولت در  مزایای ارتباطات سیاسی عبارتند از دسترسی آسان به اعتبارات بانک

های دولتی بیشتری را به  توانند منابع و یارانه ها می (. به بیان دیگر، این شرکت7410باشد )اینفنته و پیزا،  مالی میزمان بحران 

کند که  ( استدالل می7418وسیله ارتباطات سیاسی دریافت کنند و نرخ مالیات کمتری را بپردازند. عالوه بر این، چن )

طالعات مسئولیت اجتماعی بیشتر درصدد هستند که مالیات کمتری را بپردازند. های دارای ارتباط سیاسی با افشای ا شرکت

های  کنند و انگیزه های دولتی کمتری دریافت می هایی با اتصاالت سیاسی ضعیف یارانه همچنین آن اذعان داشت که شرکت

 های دارای ارتباطات سیاسی قوی، دارند.  مالیاتی کمتری نسبت به شرکت

 

 مبانی نظری

 تناب مالیاتیاج

هست.   ای عنوان کاهش مالیات شرکت به هر شیوه طور گسترده به گیرد، به اجتناب مالیاتی که در مقابل تمکین مالیاتی قرار می

( است. این تعریف 7414) 7( وهانلن و هیتزمن7448و همکاران ) 1شده توسط دیرنگ این رویکرد، در راستای تعریف ارائه

های مالیاتی یا مالیات پرداختی مناسب است. البته برخی پژوهشگران ازجمله  یت کاهش بدهیگسترده برای بررسی مدیر

کنند،  تعریف می« منظور کاهش بدهی مالیاتی انجام اقدامات قانونی به»صورت  (، اجتناب از مالیات را به7441کروکر واسلمرود )

 ب مالیاتی جامع نیست.اما این تعریف به دلیل محدود کردن دامنه شمول رفتارهای اجتنا

های عمومی است که قانونی  جویی در پرداخت مالیات ( بیان کردند، اجتناب مالیاتی نوعی صرفه7446هارماپاال، ) دی سای و دی

های مالیاتی از طریق جلوگیری از انتقال وجه  بودن آن موردتردید است و به مفهوم انجام عملیاتی برای به حداقل رساندن بدهی

 شود. سهامداران به دولت شناخته مینقد از 

شده و آن را یک نوع مطرح  ها اشاره (، به خألهای قانونی در قانون مالیات7446هارماپاال ) در تعریف دیگری از دی سای و دی

اهش منظور ک دانند که در آن فرد به کردن معامالت و رویدادها دریک محدوده زمانی معین جهت استفاده از مزایای مالیاتی می

توان اجتناب مالیاتی را  مالیاتی است. درواقع می های گریز و سوءاستفاده رسمی از قوانین  قابلیت پرداخت مالیات خود دنبال راه

دیگر، اجتناب از مالیات، به مجموعه  بیان عنوان کاالیی در نظر گرفت که تاریخ انقضای آن درست قبل از کشف آن هست. به به

 (1939شود )محمد زمانی، مجله حسابدار،  مالیات در چارچوب قانونی گفته می فعالیتی برای گریز از
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 پیامدهای اجتناب از پرداخت مالیات

اجتناب مالیاتی دارای پیامدهای بالقوه مستقیم و غیرمستقیم بسیاری است. کاهش هزینه مالیات و افزایش جریان نقدی و 

های مالیاتی و احتمال وضع مالیات بیشتر و در نظر  ؛ و کاهش پناهگاهافزایش ثروت سهامداران ازجمله پیامدهای مستقیم

ها، کاهش مسئولیت اجتماعی  گرفتن جرائم مالیاتی و فشار احتمالی دولت برای در نظر گرفتن مالیات بیشتر از این بنگاه

باشند  می الیاتی م  اجتناب  های پیامدهای غیرمستقیم فعالیت تبع آن کاهش ارزش شرکت ازجمله  ها و به شرکت

 (.7414وهیتزمن، )هانلون

ای در خصوص مالیات دارند را جریمه و تحریم نمایند وعدم  هایی که رویه متهورانه عالوه بر این ممکن است جامعه نیز شرکت

های  تها شهرت منفی به وجود آورد که این موارد نیز ازجمله پیامدهای غیرمستقیم فعالی ها برای آن پذیری شرکت مسئولیت

 (.9،7417باشند )حسینو و کالمم اجتناب مالیاتی می

مالیاتی   های اجتناب توانند از تکنیک طلب می مدیران فرصت»کنند،  ( ذکر می7446هارماپاال ) طور که دی سای و دی همان

این استدالل بیانگر آن « .از مالیات، استفاده کنند در اجتناب  و سهامداران  و ایجاد تنش بین مدیران  برای پیشبرد منافع خود

 تواند به ضرر منافع سهامداران یک شرکت باشد. است که اجتناب مالیاتی می

( حاکی از آن است که اجتناب مالیاتی اثر سوء بر محیط اطالعاتی 7414و همکاران ) 0( و کیم7411های چن و همکاران ) یافته

دهد معیارهای  اجازه می مدیران   به  ای است که ه از ساختار پیچیدهها دارد، همچنین اجتناب از مالیات مستلزم استفاد شرکت

طور بالقوه با تعارضات  ها به (. با فرض اینکه شرکت7443هارماپاال،  کاری کنند )دی سای و دی عملکرد شرکت را دست

دهد که منابع شرکت را  مینمایندگی مواجه هستند، تأثیر منفی اجتناب مالیاتی بر محیط اطالعاتی شرکت به مدیران امکان 

 (.7414در درازمدت منحرف کنند )کیم و همکاران،

 

 مسئولیت اجتماعی 

گردد. وی به موضوع ارتقاء  طور ملموس به زمان آدام اسمیت یعنی اواخر قرن هجدهم برمی طرح مباحث مسئولیت اجتماعی به 

رقیب طبعاً در جهت حمایت از منافع عموم خواهد بود. در و بهبود رفاه عمومی پرداخت و بر این باور بود کوشش کارآفرینان 

ها را مشخص نمود. دیدگاه کارنگی بر پایه دو اصل، اصل خیرخواهی و  اندریو کارنگی مسئولیت اجتماعی شرکت   1834دهه 

آید اما به  ساب میح  های افراد و نه یک سازمان، به عنوان یکی از مسئولیت اصل سرپرستی گزارده شده بود. اصل خیرخواهی به

ها و افراد ثروتمند باید خود را قیم و سرپرست افراد فقیر بدانند. در مقابل این دیدگاه، در دهه  موجب اصل قیومیت سازمان 

میالدی مسائل محیطی منجر به طرح مجدد موضوع مسئولیت اجتماعی شد. میلتون فریدمن، اقتصاددانان  1384و  1324

های تجاری را به حداکثر رساندن سود در محدوده قانون بدون هرگونه دسیسه  ت که مسئولیت سازمانمشهور، از پیشگامانی اس

های اجتماعی را باید به افراد و نهادهای دولتی واگذار کرد، چرا که تعیین نیازهای  کند و معتقد است مسئله یا نیرنگی عنوان می

 (.1986ها تأثیرگذار است )براتلو،  در صورت انجام، بر درآمد شرکتها نبوده و  ها، در حد مدیران شرکت نسبی و میزان آن
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 نظریه اقتصاد سیاسی

توانند بر  دارد که سهامداران عمده و مدیرانی که با کانونهای قدرت سیاسی مرتبط هستند، می دیدگاه اقتصاد سیاسی بیان می

های اجتماعی است. این  ه مهمی در مطالعه علمی پدیدهعملکرد مالی شرکت متبوع خود تاثیر گذار باشند. اقتصاد سیاسی حوز

داند. براساس نظریه اقتصاد سیاسی، در  های سیاسی و اقتصادی می های اجتماعی را ناشی از مولفه روش، شکل گیری پدیده

های  ههای متقابل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میان گرو اکثر جوامع اقتصادی بازار محور، واحدهای تجاری کانون کنش

های در حال تغییر  های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به منظور درك ویژگی مختلف هستند. بنابراین شناخت روابط بین گروه

های صاحب نفوذ در  واحدهای تجاری الزم و ضروری است. بر پایه نظریه مزبور،اطالعات حسابداری تنها برای حمایت از گروه

توانند به نفع شخصی خود  شود. اطالعاتی که به کمک آن، صاحبان قدرت می ی تهیه میهای اجتماعی، سیاسی و اقتصاد حوزه

( مطالعات تجربی حسابداری نشان داده است که ساختارهای اقتصادی، 7449از آن اطالعات استفاده و عمل نمایند )ابیسکارا، 

هیت و نوع روابط تعریف شده در اقتصاد، عرف، قضائی، قوانین تجاری و مالیاتی، ما-اجتماعی و سیاسی نظیر نظامهای حقوقی 

فرهنگ و نظام سیاسی در کنار فشارهای بازار سرمایه رفتار مدیران، حسابرسان، سرمایه گذاران، تدوین کنندگان قوانین 

، 1دهد )بوشمن و پتروسکی ومقررات و دیگر افراد مشارکت کننده در بازار را نسبت به گزارشگری مالی تحت تاثیر قرار می

(. همچنین در کشورهای در حال توسعه که سیستمهای اقتصادی انها غالبا مبتنی بر روابط است، یکی از عوامل اساسی 7446

های مدیریت در نحوه اعمال سیاستهای مالیاتی عامل، سیاسی بودن مدیران و مالکان  که نسبت به عوامل دیگر، بر انگیزه

ایع بزرگ تاثیر گذار بر اقتصاد و نیزنظام اقتصادی حاکم برکشور، یعنی اقتصاد ها و صن ها بدلیل دولتی بودن شرکت شرکت

 باشد. دولتی می

 

 ارتباطات سیاسی و واحدهای تجاری

باشد که شرکت به دنبال آن  هایی می ها با افراد بانفوذ و قدرتمند از جمله راه امروزه ارتباطات سیاسی و ارتباط داشتن شرکت

ها و جرایم  ها و مخارج خود مانند مالیات و برخی هزینه بر منافع خود بیفزایند و یا حداقل برخی از هزینههستند تا از این طرق 

مالی و غیر مالی را کاهش دهند. برخی محققان به بررسی ارتباطات سیاسی پرداخته و نتایج آنها همسو با این موضوعات 

های دارای ارتباطات  شان داد به سه دلیل کیفیت سود در شرکت( ن 7411باشد. برای مثال شواهد چانی و همکاران )  می

های دارای ارتباطات سیاسی، سود ناشی از ارتباطات  هاست. اول؛ در شرکت سیاسی به طور معناداری ضعیفتر از سایر شرکت

دریافتی ناشی از ها گزارشگری منافع  شوند. مدیران این شرکت هایی است که برای این ارتباطات متحمل می بیش از هزینه

های آنها جبران شود  اندازند تا هزینه ارتباطات سیاسی خود را با اهداف عمدی برای گمراه کردن سرمایه گذاران به تأخیر می

ها از پشتوانۀ سیاسی برخوردارند، نگرانی کیفیت پایین  (. دوم؛ از آنجا که این شرکت7449و همکاران،  6؛ لئوز1383)چیپر، 

های بدون ارتباطات سیاسی،  ها نسبت به شرکت اری آنها کمتر است؛ زیرا فشار بازار سرمایه بر این شرکتاطالعات حسابد

کنند و این  هایی که ارتباطات سیاسی دارند، به کیفیت اطالعات افشاشدة خود توجه کمتری می پایینتر است. در واقع شرکت

های با کیفیت سود  توجه به دو عامل قبلی میتوان گفت که شرکت موضوع در اقالم تعهدی آنها کامالً مشهود است. سوم؛ با

پایین تر، احتماالً ارتباطات سیاسی بیشتری دارند. به عالوه، شواهد آنها نشان داد، با اینکه کیفیت سود گزارش شده در 

                                                           
5 Bushman & Piotroski 
6 Leuz 



 حسابداری و مالی مدیریت اقتصاد، مطالعات

 27-86، صفحات 1041بهار ، 1، شماره 8دوره 

22 

 

ا هزینۀ بدهی پایین تری در ها است، توسط بازار جریمه نشدند؛ زیر های دارای ارتباطات سیاسی پایین تر از سایر شرکت شرکت

های با ساختار مالکیت متمرکز، کیفیت سود  ها داشتند. همچنین، شواهد آنها نشان داد که در شرکت مقایسه با سایر شرکت

پایین تر است و تمرکز مالکیت موجب میشود ضریب ارتباطات سیاسی شرکت به طور معناداری کاهش یابد )چانی و همکاران، 

7411 .) 

( نشان دادند مدیران ممکن است از ارتباطات سیاسی، مانند ابزاری برای انتقال ثروت یا سود از 7411و همکاران )کیان  

های سلب  شرکت به نفع خود استفاده کنند و این موضوع موجب تضییع حقوق سهامداران میشود. آنها نشان دادند که فعالیت

ها بیشتر است. کیان و همکاران )  ت سیاسی در مقایسه با سایر شرکتهای دارای ارتباطا مالکیت کنترل مالکان در شرکت

های سیاسی، انگیزة مالکان کنترل کننده برای سلب مالکیت را حداقل به دو  ( بر این باورند که به احتمال زیاد وابستگی 7411

آورند بهینه  اطات سیاسی به دست میخواهند منافعی را که از ارتب دهد، اول اینکه اعضای وابستۀ سیاسی می دلیل افزایش می

کنند تا دست کم اگر با ادامۀ این ارتباطات متحمل زیان )هزینه( شدند آن را جبران کنند و دوم اینکه عالوه براین، به طور 

 شوند. های وابستۀ سیاسی با فشار نظارتی کمتری از سوی مقاماتی که به آنها وابسته هستند، مواجه می کلی شرکت

 

 تحقیق پیشینه

( به بررسی تبیین ارتباط بین شفافیت گزارشگری مالی با گزارشگری مالیاتی در ایران پرداختند. 1934عرب مازار و همکاران )

های آنها بیانگر وجود یک رابطه مثبت بین گزارشگری مالیاتی و شفافیت گزارشگری مالی بوده است. بطوری که در صورت  یافته

 ضمیمه گزارشگری مالی، شفافیت گزارشگری مالی تا حدود زیادی تامین خواهد شد. تهیه گزارشگری مالیاتی به

( به بررسی اثر شفافیت در گزارشگری مالی بر اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت در ایران پرداختند. 1931رضایی و قنادی نژاد )

ر زمانی که معیار سنجش اجتناب مالیاتی نتایج پژوهش داللت بر وجود رابطه معکوس میان اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت د

مالیات  نرخ موثر مالیات نقدی بلندمدت باشد، دارد و در زمانیکه اجتناب مالیاتی با نرخ موثر مالیات نقدی یا اختالف دایمی

افیت شود، رابطه معناداری میان ارزش شرکت و اجتناب مالیاتی وجود ندارد، همچنین بین اجتناب مالیاتی و شف سنجیده می

 در در گزارشگری رابطه معناداری مشاهده نکردند.

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  ( رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و مدیریت مالیاتی در شرکت1937عظیمی )

الیات نقدی تهران را مورد بررسی قرار داد و نشان داد که بین میزان مالکیت سهامداران نهادی و متغیرهای نرخ موثر م

بلندمدت و نرخ موثر مالیات تعهدی بلندمدت رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد، اما بین میزان مالکیت سهاممداران نهادی 

 و متغیرهای نرخ موثر مالیات نقدی و نرخ موثر مالیات تعهدی رابطه معناداری مشاهده نکرد.

هبری شرکتی و اجتناب مالیاتی پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان ( در پژوهشی به بررسی رابطه را1930مشایخی و سیدی )

داد که رابطه معناداری بی راهبری شرکتی و اجتناب مالیاتی وجود ندارد. عالوه بر این، نتایج پژوهش آنها نشان داد رابطه منفی 

بین حسابرسی مالیاتی و اجتناب و معناداری بین متغیرههای سودآوری و و همچنین اندازه شرکت رابطه مثبت و معناداری 

 مالیاتی وجود دارد.

های با  های با مالکیت نهادی پایین نسبت به شرکت( در پژوهش خود دریافتند که شرکت1931عباس زاده و همکاران )

الیتهای دهند. بدین معنا که فع تر بین شفافیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی را نشان می مالکیت نهادی باال رابطه قوی
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دهد، در صورتی که تأثیر سطح مالکیت نهادی بر رابطه میان  ریزی مالیاتی، شفافیت گزارشگری مالی شرکت را کاهش می برنامه

 شفافیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی برخالف انتظار و معکوس بوده است.

ها رابطه  امین مالی و اجتناب مالیاتی شرکت( نشان می دهد که بین محدودیت در ت1932نتیجه بررسی قوی پنجه و غریب )

 معناداری وجود ندارد.

( در پژوهشی تحت عنوان تمرکز مشتری و اجتناب مالیاتی به این نتیجه رسیدند که تمرکز مشتری 1932مردانی و همکاران )

 شود.  ها می ها منجر به افزایش اجتناب مالیاتی آن شرکت

داری وجود ندارد و  ود دریافتند که ین تمرکز مالکیت و اجتناب مالیاتی رابطه معنی( در پژوهش خ1932فاطمی و همکاران )

همچنین ارتباطات سیاسی عالوه بر اینکه خود به تنهایی بر اجتناب مالیاتی تاثیرگذار نیست، بر رابطه بین تمرکز مالکیت و 

ز نتایج نشان داد که متغیر بازده کل داراییها، دارای رابطه باشد. در مورد متغیرهای کنترلی نی اجتناب مالیاتی نیز تاثیر گذار نمی

 منفی و معنادار با اجتناب مالیاتی میباشد و سایر متغیرهای کنترلی ارتباط معناداری با اجتناب مالیاتی ندارند.

ت ســرمایه ( در مطالعه خود دریافتند که بین درصد اعضای غیر موظف هیات مدیره و درصد مالکی1932قرنجیک و گرکز )

گذاران نهادی با نرخ مؤثر مالیــات، نرخ مؤثر مالیات نقدی پرداختی و تفــاوت دفتری مالیات رابطه معناداری وجود دارد اما 

بین دوگانگی وظایف مدیرعامل با نرخ مؤثر مالیات، نرخ مؤثر مالیات نقدی پرداختی و تفاوت دفتری مالیات رابطه معناداری 

چنین نتایج ایــن پژوهش وجود رابطه معنادار بین مکانیزمهای حاکمیت شــرکتی با اجتناب مالیاتی مشاهده نگردید. هم

 شرکت را مورد تأیید قرار میدهد.

هایی با سطح مالکیت نهادی باالتر عموما از پرداخت مالیات بیشتر  ( در پژوهش خود دریافتند که شرکت7414کرانا و موسر )

 کنند. اجتناب می

ها موضع  های با شفافیت اطالعاتی بیشتر در مقایسه با سایر شرکت ( حاکی از آن است که شرکت7414های وانگ ) فتهنتایج یا

های دارای اجتناب مالیاتی ارزش  کنند. عالوه بر این، سرمایه گذاران برای شرکت متهورانه تری برای اجتناب مالیاتی اتخاذ می

 یابد. العاتی، ارزش شرکت نیز کاهش میبیشتری قائل بوده که با کاهش شفافیت اط

های خصوصی را بررسی  ( تاثیر جدایی مالکیت و مدیریت بر اجتناب مالیاتی در شرکت7419براد و بدرتسچر و همکاران )

 های که تمرکز مالکیتی بیشتری دارند، اجتناب از مالیات کمتری دارند. کردند به این نتیجه رسیدند که شرکت

( در پژوهشی به بررسی رابطه هموارسازی سود مشمول مالیات، اجتناب مالیاتی و محتوای اطالعاتی 7419)میبری و همکاران 

های با سود مشمول مالیات هموارتر، از نتایج اجتناب مالیاتی مطلوبی برخوردار  آن پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که شرکت

 دهد. سود، محتوای اطالعاتی سود مشمول مالیات را کاهش میهستند. عالوه بر این، آنها دریافتند که هموارسازی 

( در پژوهشی با عنوان نقدشوندگی سهام و اجتناب از پرداخت مالیات نشان دادند که تاثیر نقدشوندگی 7410چن و زولوتوی )

متر است. همچنین تاثیر هایی که دچار محدودیت مالی اند، ک سهام بر دنباله پایینی توزیع اجتناب از پرداخت مالیات در شرکت

هایی که از سازوکارهای حاکمیت شرکتی قوی تری برخوردارند کمتر  نقدشوندگی سهام بر اجتناب از پرداخت مالیات در شرکت

 است.

اند. نتیجه پژوهش  ( در پژوهشی به بررسی تاثیر ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی بر فرار مالیاتی پرداخته7411الگریو و الباز )

حاکی از آم است که فعالیت بیشتر در بعد اجتماعی، مسئولیت اجتماعی همراه با سطح پایین تر فعالیت جسورانه مالیاتی  آنها

 است، اما فعالیت بیشتر در بعد اقتصادی، مسئولیت اجتماعی مرتبط با سطح باالیی از فعالیت جسورانه مالیاتی است.
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( به بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و اجتناب مالیاتی پرداخت. نتایج این پژوهش نشان داد که بعد 7411رنسالر )

هایی که تنها به مشتریان و سهامداران  اقتصادی و زیست محیطی رابطه مثبت و معناداری با اجتناب مالیاتی دارد و شرکت

 تناب مالیاتی را دارا هستند.وفاداری بیشتری دارند، میزان بیشتری از اج

( در پژوهشی به بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشات 7416کوستر و همکاران )

توانند تصمیمات تجاری را با  ها دارند، می داد که مدیران توانمند به دلیل درك باالیی که از محیط عملکردی شرکت

های برنامه ریزی مالیاتی موثر را شناسایی کنند. آنها به شواهد قابل اعتمادی مبنی  ای مالیاتی همسو کرده و فرصته استراتژی

 های اجتناب مالیاتی دست یافتند. بر مشارکت مدیران توانمند در فعالیت

تماعی و اجتناب مالیاتی ( در مطالعه خود دریافت که ارتباطات سیاسی سبب تعدیل رابطه منفی بین مسئولیت اج7418چن )

 شود. می

 

 روش تحقیق

دادهای مورد نظر با مراجعه  .باشد ای می کتابخانه و اسنادکاوی نوع از اطالعات آوری جمع فنون یا روشها لحاظ از حاضر مقاله

 مچنین بهبه اطالعات منتشر شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع اروری شده است که این یک روش اسناد کاوی است و ه

 می مراجعه مرتبط مقاالت و کتب به تحقیق، مرتبط با نظری مبانی همچنین و موضوع ادبیات و پیشینه آوری جمع منظور

 هدف، مبنای بر ندی طبقه نظر از حاضر مقاله .میباشد ای نوع کتابخانه تحقیق از اطالعات و مدارك از بخشی گردآوری لذا شود

 حاضر، مقاله است. همچنین خاص زمینه یک در کاربردی دانش توسعه تحقیق کاربردی، هدف است. کاربردی تحقیقات نوع از

 و نظری مبانی آن در که است استقرایی قیاسی صورت به تحقیق روش .است همبستگی تحقیق نوع از و ماهیت روش نظر از

های  فرضیه اثبات یا رد در و قیاسی استدالل بصورت و شده آوری جمع اینترنت و مقاله کتابخانه، راه از پژوهش پیشینه

 پژوهش هدف است. چون شده استفاده نتایج تعمیم در استقرایی استدالل مناسب، از آماری های روش بکارگیری با پژوهش

 تحقیقاتی کلیه شامل همبستگی تحقیقات پذیری اجتماعی و تهور مالیاتی است. ارتباطات سیاسی بر مسئولیت شناخت تاثیر

 ضریب بنابراین .شود وتعیین کشف همبستگی ضریب از استفاده با مختلف متغیرهای شود رابطه می سعی ها آن در که است

 جهت همچنین .است وابسته دیگری متغیر به ای اندازه  چه تا متغیر تغییرات کند می بیان که است، دقیقی همبستگی شاخص

 آماری افزارهای  نرم نیز و Excelافزار  از نرم اطالعات و ها داده لتحلی و تجزیه نهایت در و ها فرضیه آماری هایی مدل آزمون

Eviewes است.  شده استفاده 

شود و طبق پژوهش  در این پژوهش با استفاده از مدل رگرسیونی حداقل مربعات به انجام آزمون فرضیات پژوهش پرداخت می

 ( بصورت زیر تدوین شده است.7418چن )

 فرضیه اول:
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 م: فرضیه دو

 

 خالصه متغیرها :1جدول 

 متغیر
 نوع

 متغیر
 شرح

 وابسته 
 محاسبه مالیات مشمول سود و مالیات از قبل حسابداری سود تفاوت از که است مالیاتی تهور

 شود. می

 است. شده داده توضیح ادامه در که است ها شرکت اجتماعی پذیری مسئولیت مستقل 

 صفر. اینصورت غیر در یک باشد داشته دولت با ارتباط دارای شرکت که است سیاسی ارتباط تعدیلگر 

 صفر. اینصورت غیر در یک باشد زیان دارای شرکت اگر که است دهی زیان کنترلی 

 
 .شرکت های دارایی خالص دفتری ارزش به بازار ارزش نسبت از که است شرکت رشد ظرفیت کنترلی

 شرکت. های دارایی لگاریتم صورت به که شرکت اندازه کنترلی متغیر کنترلی 

 شرکت های دارایی کل به شرکت سود نسبت از که شرکت ها دارایی بازده کنترلی 

 شرکت های دارایی به شرکت های بدهی تقسیم صورت به که شرکت اهرم کنترلی کنترلی 

 شرکت تاسیس سالهای لگاریتم از که است شرکت سن کنترلی 

 
 صفر. اینصورت غیر در یک باشد مقبول حسابرس نظر اگر که است ابرسحس نظر کنترلی

 

 های پژوهش آزمون فرضیه

 ایم که عبارت است از: در پژوهش حاضر به دنبال بررسی دو فرضیه اصلی بوده

 فرضیه اول پژوهش: بین مسئولیت پذیری اجتماعی و تهور مالیاتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

 گذارد. ژوهش: ارتباط سیاسی بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و تهور مالیاتی را تاثیر میفرضیه دوم پ

 

 برآورد فرضیه اول

 1در جدول  "بین مسئولیت پذیری اجتماعی و تهور مالیاتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد."نتایج آزمون فرضیه اول 

 شود. می  استفاده 
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 سیونی پژوهشنتایج الگوی رگر :2جدول 

رگرسیونی ضرایب متغیر معیار انحراف   T آماره احتمال T آماره 

 0.016 -2.426 0.070 -0.170 اجتماعی مسئولیت

 0.000 5.096 0.041 0.210 شرکت سن

 0.000 5.079 0.098 0.498 مالی اهرم

 0.009 2.628- 0.031 0.083- شرکت رشد

 0.139 1.483- 0.007 0.011- دارایی بازده

 0.404 0.835- 0.024 0.020- شرکت اندازه

 0.000 4.543 0.096 0.438 شرکت سن

 0.051 1.956- 0.019 0.037- مالی اهرم

 0.085 1.723- 0.321 0.553- شرکت سن

 F آماره احتمال F آماره واتسون - دوربین شده تعدیل تبیین ضریب تبیین ضریب

0.324 0.203 1.873 2.691 0.000 

 

بوده و چون این مقدار کمتر از  40444برابر  Fشود، مقدار احتمال )یا سطح معناداری(  مشاهده می 7ر که در جدول طو همان

 10829واتسون برابر با -شود، یعنی مدل معنادار است. مقدار آماره دوربین % رد می31است، فرض صفر در سطح اطمینان  41/4

شده  دهد. نتایج مربوط به ضریب تعیین و ضریب تبیین تعدیل ی را نشان میباشد که این مقدار، عدم وجود خود همبستگ می

وسیله متغیرهای مستقل و کنترلی مدل، توضیح داده  درصد تغییرات متغیر وابسته به 97و 74دهد که حدود  نشان می

 ر کرد.توان در راستای معناداری تک تک متغیرها اظهار نظ شوند. با توجه به معناداری کلی مدل، می می

باشد و احتمال  می  -40124ها  شود که ضریب مسئولیت اجتماعی شرکت می  ، مشاهده 1شده در جدول  بر اساس نتایج مدل ارائه

باشد و منفی بود این ضریب نشان از رابطه معکوس و معنادار  می درصد معنادار  31این متغیر در سطح احتمال  Tآماره 

شود. بدین ترتیب، از آنجا که عدم  ها سبب کاهش سیاست مالیاتی متهورانه شرکت می رکتباشد. پس مسئولیت اجتماعی ش می 

ها در  توان نتیجه گرفت که هرچه شرکت شود، می تمکین مالیاتی شرکتی یک رفتار اجتماعی غیرمسئوالنه در نظر گرفته می

آنها کمتر است. لذا فرضیه اصلی اول پژوهش،  های مرتبط با مسئولیت اجتماعی بیشتر مشارکت نمایند، تهور مالیاتی فعالیت

 شود. می  تأیید  "بین مسئولیت پذیری اجتماعی و تهور مالیاتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد."مبنی بر اینکه 

 

 برآورد فرضیه دوم

در جدول  "گذارد. تاثیر میارتباط سیاسی بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و تهور مالیاتی را  "نتایج آزمون فرضیه دوم 

 شود. می  استفاده  1
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 نتایج الگوی رگرسیونی پژوهش :3جدول 

رگرسیونی ضرایب متغیر معیار انحراف   T آماره احتمال T آماره 

 0.043 2.032- 0.085 0.172- اجتماعی مسئولیت

 0.018 2.378- 0.073 0.175- سیاسی ارتباطات

 0.002 3.178 0.151 0.479 اجتماعی سیاسی*مسئولیت ارتباط

 0.000 4.640 0.041 0.191 شرکت سن

 0.000 4.325 0.107 0.463 مالی اهرم

 0.014 2.452- 0.032 0.078- شرکت رشد

 0.298 1.041- 0.007 0.008- دارایی بازده

 0.484 0.701- 0.024 0.017- شرکت اندازه

 0.000 3.614 0.111 0.399 شرکت سن

 0.038 2.077- 0.017 0.035- مالی اهرم

 0.165 1.390- 0.271 0.377- مبدأ از عرض

 F آماره احتمال F آماره واتسون - دوربین شده تعدیل تبیین ضریب تبیین ضریب

0.336 0.215 1.886 2.792 0.000 

 

ن مقدار کمتر از بوده و چون ای 404444برابر  Fشود، مقدار احتمال )یا سطح معناداری(  طور که در جدول مشاهده می همان

 1088واتسون برابر با -شود، یعنی مدل معنادار است. مقدار آماره دوربین % رد می31است، فرض صفر در سطح اطمینان  41/4

شده  دهد. نتایج مربوط به ضریب تعیین و ضریب تبیین تعدیل باشد که این مقدار، عدم وجود خود همبستگی را نشان می می

وسیله متغیرهای مستقل و کنترلی مدل، توضیح داده  درصد تغییرات متغیر وابسته به 71و  99دهد که حدود  نشان می

 توان در راستای معناداری تک تک متغیرها اظهار نظر کرد. شوند. با توجه به معناداری کلی مدل، می می

 40023* ارتباطات سیاسی  شود که ضریب مسئولیت پذیری اجتماعی می  شده در جدول مشاهده  بر اساس نتایج مدل ارائه

ها بر  باشد. پس نقش ارتباطات سیاسی شرکت می درصد معنادار  31این متغیر در سطح احتمال  Tباشد و احتمال آماره  می 

های دارای ارتباط سیاسی با افشای اطالعات  پذیری اجتماعی و تهور مالیاتی تاثیر دارد. بدین ترتیب شرکت رابطه بین مسئولیت

ارتباط "اجتماعی بیشتر درصدد هستند که مالیات کمتری را بپردازند. لذا فرضیه دوم پژوهش، مبنی بر اینکه مسئولیت 

 شود. می  تأیید  "گذارد. سیاسی بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و تهور مالیاتی را تاثیر می
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 اصلی پژوهش  : خالصه نتایج آزمون فرضیه4جدول 

 عنوان فرضیه
 نوع

 تأثیر

 بودن/ معنادار

 نبودن

 عدم / تأیید

 تأیید

1 
 و منفی رابطه مالیاتی تهور و اجتماعی پذیری مسئولیت بین

دارد. وجود معناداری  
 تأیید معنادار منفی

2 
 تهور و اجتماعی پذیری مسئولیت بین رابطه بر سیاسی ارتباط

گذارد. می تاثیر را مالیاتی  
 تأیید معنادار 

 

 گیری بحث و نتیجه

سازی و انتقال قدرت اقتصادی از دولتها به سازمانها و در  روزه بسیاری از صاحبنظران معتقدند که به دالیلی همچون خصوصیام

نتیجه، کوچک شدن دولتها، برای حل مشکالت اجتماعی و زیست محیطی، دولتها دارای منابع و قدرت الزم نیستند و سازمانها 

ها را برای  مایند. عالوه براین، افزایش تقاضا از منافع سهامداران در عملکرد اجتماعی، شرکتباید دولتها را در این زمینه یاری ن

ها و برای جلب حمایت عمومی، تحت فشار قرار  پذیری اجتماعی در عملیات جهت برآوردن خواسته گزارشگری مسئولیت

مسئولیت اجتماعی شرکت صورت گرفته و ی  ای در زمینه های قابل مالحظه دهد. از این رو، در سطح جهان پیشرفت می

ها، بخش جدایی ناپذیر ادبیات  (. لذا، مسئولیت اجتماعی شرکت7446کنند )ولفورد،  سازمانها توجه زیادی به این مفهوم می

ها دارند، در حال افزایش  هایی که گزارشگری اجتماعی شرکت گذاری در شرکت گردد و تمایل به سرمایه تجاری جهان تلقی می

آتی بیشتری را فراهم کند نقدی های تواند اطالعات مربوط به توزیع جریانپذیری اجتماعی میست. افشای اطالعات مسئولیتا

های دارای مسئولیت اجتماعی بر عوامل بسیاری نظیر  دهد. با این تفاسیر، شرکت و منافع ذینفعان را بیشتر مورد توجه قرار می

شود. سهم  می ای از منابع درآمدی دولت از طریق مالیات تأمین  ر اکثر کشورها، بخش عمدهد . تهور مالیاتی اثرگذار است

در میان کشورها متفاوت است. در این میان، اجتناب و فرار مالیاتی در کشورها باعث شده است  مالیات از کل درآمدهای عمومی

عنوان کاهش مالیات  ادبیات پژوهش اجتناب مالیاتی به شد. درای مالیاتی کشورها همواره ازآنچه برآورد شده، کمتر با تا درآمده

هایی قانونی و  (. مطابق با این تعریف، اجتناب مالیاتی شامل فعالیت7448شده است )دیرنگ و همکاران،  ها تعریف ابرازی شرکت

تکی به تکنیک و برنامه مالیاتی گیری اجتناب مالیاتی شامل یا م اندازه هایی برای کاهش مالیات ابرازی است. اگرچه استراتژی

هایی که  ریزی مالیاتی مشابهی داشته باشند و در شرکت های برنامه های مشابه باید فرصت خاصی نیست، ولی شرکت

هایی در نظر گرفت که  عنوان شرکت توان به مالیاتی کمتری دارند را می هایی که بدهی ریزی مالیاتی مشابهی دارند، آن برنامه

 شود. کنند. شواهد بیانگر آن است که مسئولیت اجتماعی سبب کاهش تهور مالیاتی می الیات اجتناب میبیشتر از م

ها و تهور مالیاتی  در این پژوهش دو فرضیه مورد بررسی قرار گرفت. در فرضیه اول، رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت

باشد. نتایج  ها و تهور مالیاتی می سئولیت اجتماعی شرکتسنجیده شد. نتایج آزمون فرضیه اول حاکی از رابطه معکوس بین م

باشد. همچنین فرضیه دوم مبنی ارتباطات سیاسی، رابطه بین  ی فرضیه مذکور سازگار می بدست آمده با مبانی نظری پشتوانه

 کند، تایید شد.  پذیری اجتماعی و تهور مالیاتی را تضعیف می عملکرد مسئولیت
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 پیشنهادهای کاربردی

 شود: ر راستای پژوهش انجام شده و نتایج بدست آمده از آن برخی از پیشنهادهای پژوهش به شرح زیر بیان مید

کند که برای  های این پژوهش، به سازمان بورس اوراق بهادار پیشنهاد می های حاصل از آزمون کلیه فرضیه بر مبنای یافته

در   های پذیرفته شده ن و مقرراتی را اتخاذ کنند که تا حد امکان شرکتسازی اطالعاتشان و درك بهتر عملکردشان، قوانی شفاف

 پذیری اجتماعی انجام دهند. بورس به موضوع مسئولیت

 اجتماعی پذیری مسئولیت های گزارش شفافیت به گذاران سرمایه اجتماعی، پذیری مسئولیت های شاخص اهمیت به توجه با

پذیری اجتماعی باالیی دارند. همچنین اعتباردهندگان نیز در  نمایند که مسئولیت گذاری هایی سرمایه توجه کنند و در شرکت

 اجتماعی مدنظر قرار دهند. پذیری های مسئولیت تصمیمات اعتباردهی و نحوه تنظیم قرارداد به موضوع افشا و گزارش

 

 منابع 

یفیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی (. واکاوی ک1936ابراهیمی، کاظم، بهرامی نسب، علی و حسن زاده، مهدی. ) .1

 .26-61، صص 7، شماره 1در پرتو مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی. مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دوره 

ریزی مالیات شرکتی. فصلنامه  (. چارچوب مفهومی طرح1931علی ) اعتمادی، حسین، سپاسی، سحر و ساری، محمد .7

 .61-84، (74، پیاپی 0) 1پژوهش حسابداری، 

(. اصول اخالقی، مسئولیت اجتماعی و عملکرد 1931اعتمادی، حسین؛ سپاسی، سحر و بسحاق، محمدرضا. ) .9

 .9ها. فصلنامه اخالق در علوم و فناوری، سال یازدهم، شماره  شرکت

د (. رابطه ی سطح افشای مسئولیت اجتماعی و سیاست تقسیم سو1931برزگر، قدرت اهلل ؛ غواصی کناری، محمد ) .0

تا  111صفحه  ; 070 شماره  2های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابداری، دوره  در شرکت

 184صفحه 

شناسی در حسابداری، انتشارات  های تجربی و روش (. پژوهش1931پور، شیوا. ) مهد، بهمن؛ عربی، مهدی و حسن بنی .1

 ترمه.

های حاکمیت شرکتی بر افشای مسئولیت اجتماعی  ی مکانیسم رابطه (، بررسی1937بهار مقدم، مهدی و همکاران ) .6

 34-142ها، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال پنجم، شماره بیستم، صص  شرکت

ها.  (. عوامل موثر بر افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت1930پاك مرام، عسگر؛ رضایی، نادر و رضازاده، حامد. ) .2

 .NSOECE02_076ن المللی رویکردهای نوین در علوم، مهندسی وتکنولوژی، دومین کنفرانس بی

ها. دانش  (. کیفیت اطالعات داخلی، کیفیت افشا و اجتناب مالیاتی شرکت1936تحریری، آرش و خویینی، مهین. ) .8

 .174-141، صص 1، شماره 0حسابداری مالی، دوره 

(. دیدگاه اقتصاد سیاسی و مدیریت سود. فصلنامه عمی 1937مهد؛ رهنمای رودپشتی و کیانی. ) تیکومرام، بنی .3

 .09-91(، 18) 6پژوهشی حسابداری مدیریت، 

(. رابطه بین حاکمیت شرکتی و تعهد به ایفای مسئولیتهایاجتماعی در 1931حسینی، علی و حقیقت، سرور. ) .14
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