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 چکيده

جتناب از پرداخت مالیات فعالیتی ارزش زاست که ثروت را از دولت به سهامداران منتقل می کندد و پرداخدت ینهنده مالیدات     ا
شرکت را محدود می کند، از طرف دهگر اجتناب از پرداخت مالیات می تواند سپری برای انحراف منافع مدهران اهجاد کند.یدف 

شناساهی وجود ارتباط بین اجتناب از پرداخت مالیات و ینهنه ی بددیی در شدرکت یدای پفهرفتده شدد  در       اصلی اهن تحقیق
بورس اوراق بهادار تهران می باشد. و اهنکه آها سطح مالکیت نهادی به عنوان نوعی از مالکیت، اهن رابطه را تعدهل می کند ها 

یدای عودو   در شدرکت  ت بر ارتباط بین اجتناب مالیاتی و ینهنه بددیی بررسی تاثیر ساختار مالکیلفا در پژویش حاضر به  .نه
شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهدران   777ای شامل . برای اهن منظور نمونهبورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد  است
انتخاب و برای  7931الی  7931یای یای مورد مطالعه طی سالیای مالی شرکتشامل هك دور  یفت ساله بر اساس صورت

، استفاد  گردهد. نتاهج حداکی از  3نسخه EVIEWSافنار آزمون فرضیات از روش رگرسیون خطی چند متغیر  با استفاد  از نرم
تاثیر تمرکن مالکیت و مالکیدت نهدادی بدر    برقرار بود  و مستقیمی رابطه معنادار و بین اجتناب مالیاتی و ینهنه بدیی  آن است

 . ناب مالیاتی و ینهنه بدیی به لحاظ آماری تاهید نگردهدرابطه بین اجت
 .تمرکن مالکیتو  ، مالکیت نهادیاجتناب مالیاتی، ینهنه بدیی :کليد واژگان

 

 مقدمه
 طرهق از مالی تأمین مالی، منابع از مهمترهن هکی دارد. تأمین قابل و موجود مالی منابع به بستگی یا شرکت حیات ادامه

بانك با غالباً دیندگان وام یستند. یا شرکت مالی نیاز کنند  منابع تأمین ترهن بنرگ از هکی وام، نندگاناعطاک است. بدیی
 انتظارات و نمود  پرداخت حقوقی و حقیقی اشخاص به بلندمدت دور  برای را پولی باشند کهمی اعتباری مؤسسات و یا

 نرخ مالیاتی و جوهیصرفه دلیل به را بدیی طرهق از مالی تأمین ،یا شرکت مدهران غالباً را دارند. وام اصل سود و درهافت

 دهدگا  از بانکی بهر  ینهنه که به اهن توجه با دیند.می ترجیح سهامداران، انتظار مورد بازد  با مقاهسه در آن بازد  تر پاهین
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 از ممکن یینهنه حداقل با تحمل وام اخف در سهولت یای اهرانیشرکت برای لفا است، قبول قابل یای ینهنه جنء مالیاتی

 (.7931 است )سیف اللهی، برخوردار باالهی ایمیت درجه
 حل را  سهامداران، انتظار بازد  مورد با مقاهسه در آن تر پاهین نرخ و مالیاتی جوهی صرفه علت به بدیی طرهق از مالی تأمین

 دارد، ایمیت اعتبار و وام اعطای خصوص در تباردیندگانبرای اع آنچه اما شود.می محسوب مالی تأمین برای تری مطلوب

 (.7937خورزوقی،  محمدی و )امیری باشد می گیرند  وام توسط پرداختی اعتبارات و وام بهر  و اصل پرداخت توان
 رگیریاعتبا طرهق از مالی تأمین منهت اولین عنوان به سود از بهر  کسر ینهنه از ناشی مالیاتی جوهی صرفه سنتی طور به

 (.7319، 7است )کروس شد  ارائه و مدلسازی
 تامین و باشد شرکت مالی برای ضعف ارزشمند مبلغی میتواند مالیات پرداخت از اجتناب فعالیتهای از ناشی ینهنه جوهی صرفه
 مالیاتی هتحما از شکلی مالیاتی سپر که آنجاهی (. از2112، 2یمکاران و )کیم دید کایش را نقد وجه ها بدیی طرهق از مالی
 مالیاتی سپر از ناشی نقدی جرهان جوهی صرفه و دارند کمتری بدیی، برتد می به کار را مالیاتی سپر که شرکتهاهی، باشد می
 ،بدیی غیر مالیاتی سپر وجود، خالصه طور به (.2111، 9توکر و )گرایام باشد شرکت بدیی مینان جانشینی برای تواند می

، مالیات پرداخت اجتناب از فعالیتهای اگر. (7311، 3مازولیس و انجلو )دی شود بدیی از تر کم استفادۀ سبب است ممکن
 ناتوانی رهسك و ورشکستگی انتظار مورد ینهنۀ ،افناهش را بدیی کیفیت میتواند امر اهن، باشد بدیی از استفاد  برای جانشینی

 (.2177، 2)لیم کایش دید را بدیی ینهنه نهاهت در و بدیی پرداخت در
 مالیات پرداخت، قانونی طور به که مالیاتی رهنیبرنامه روشهای از استفاد  عنوان به را مالیات پرداخت از اجتناب (،2119) 1رگو
 شد  تعرهف مالیات آشکار کایش کلی طور به مالیات پرداخت از اجتناب. است کرد  تعرهف، دیدمی کایش را شرکتها درآمد بر

 منابع که مالیات جوهی صرفه ابناریای به متداول طور به مالیات پرداخت از فعالیتهای اجتناب .(2113، 1یتنمن و )یانلون است
 و شود )دساهیمی مربوط، دیدمی افناهش را شرکت مالیات از بعد ارزش بنابراهن و دیدمی انتقال به سهامداران دولت از را

 پرداخت از بقیه از بیش شرکتها بعوی از چرا که است شد  انجام سوال اهن به پاسخ در پژویشها از بسیاری. (2113 ،1دارماپاال
 برای، پرداخت از اجتناب فعالیتهای برای منافع و محرک به عنوان را مختلفی عوامل محققان از بعوی؟ کنندمی اجتناب مالیات
 مثل شرکت وهژگیهای بر (2119) رگو و (7331) 71نیوبری و گوپتا (،7319) 3زهمرمن. کرد  اند مطرح نظر مورد سوال به پاسخ
 به را شکل سازمانی و مالکیت ساختار، پاداش مثل یاهیانگین ، پژویشها دهگر و غیر  و شرکت عمر، شرکت انداز ، صنعت نوع

 (.2177 و 2171 ، لیم2111 و توکر، )گرایام اند کرد  ذکر مالیات پرداخت از اجتناب فعالیتهای بر محرک عوامل عنوان
شود که ساختار  کنند  از صورتهای مالی سهامداران یستند. از اهن رو تصور می یای اصلی استفاد کی از گرو هاز طرف دهگر 

مالکیت شرکتها، ممکن است به تغییر رفتار شرکتها در ارائۀ گنارشهای مالی منجر شود. ینگامی که سطح مالکیت اعوای 
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د، ها سهامداران اکثرهت با نفوذ در ییئت مدهر  اهن قدرت را برای ییئت مدهر  به نحوی باشد که برای آنان کنترل اهجاد کن
(؛ در اهن 2111خود اهجاد کنند، بین اهن سهامداران و سهامداران اقلیت، تواد منافع اهجاد خواید شد )لوپن و سانتامارها، 

ها سودیای اهجاد شدۀ غیر معمول توانند بر پرداختهای نقدی مربوط به سهامداران اقلیت صورت، سهامداران کنترل کنند  می
تواند بسیار متنوع باشد و طیف وسیعی از (. ساختار مالکیت شرکتها می2172، 7در شرکت، اعمال قدرت کنند )بن علی و لسیج

گفاران نهادی هکی از ساز و کاریای حاکمیت توانند در اهن ساختار اهفای نقش کنند. سرماههسهامداران حقیقی و حقوقی می
توانند بر مدهرهت شرکت توانند بر مدهرهت شرکت نظارت داشته باشند. زهرا آنان یم میکنند که میرا بازنماهی می شرکتی

گفاران  دید سرماههتوانند منافع گرو  سهامداران را یمسو کنند. شواید تجربی نشان مینفوذی چشمگیر داشته باشند و یم می
(. 7939نفوذ قابل توجهی در بازار سرماهه و ارزش شرکت دارند )ناظمی و نصیری، نهادی به دلیل داشتن منابع عظیم مالی، 

کنند  و حماهت از سهامداران جنء، به اهن دلیل بسیار مهم شد  است که وجود تواد منافع بین  مسئله وجود سهامداران کنترل
ابرسی که هك حرفۀ مستقل و بخشی از رسد حسآنان، موجب اهجاد عدم اطمینان در بازار سرماهه خواید شد. به نظر می

توان شود، وظیفۀ اعتباردیی به گنارشهای مالی ییئت مدهر  را دارد و به کمك آن می سیستم نظارتی سهامداران شمرد  می
 (.2172علی و لسیج،  برای ذهنفعان اهجاد اطمینان کرد )بن

جتناب مالیاتی و ینهنه بدیی را بررسی کنیم بعبارت دهگر یدف لفا با توجه به اهن مطالب در اهن تحقیق بر آنیم تا رابطه بین ا
تواند رابطه ای با ینهنه بدیی دارد؟ و آها ساختار مالکیت میاهن تحقیق بررسی اهن مطلب است که اجتناب مالیاتی چه رابطه

 بین اجتناب مالیاتی و ینهنه بدیی را تقوهت کند؟
 

 تعریف واژه های کليدی
( می باشد که از طرهق تقسیم وجه نقد پرداختی بابت مالیات CETRجتناب مالیاتی، نرخ موثر مالیات نقدی )اجتناب مالیاتی: ا

بر سود قبل از کسر مالیات محاسبه می گردد. نرخ موثر مالیات نقدی محدودهت یای عمد  گوناگون مرتبط با نرخ موثر مالیات 
الیات تعهدی مستثنی از ذخیر  یای مالیات بالقو  ناشی از فعالیت یای تعهدی را حل می نماهد. اول: تا زمانیکه نرخ موثر م

می شود(، اهن نرخ تنها منعکس کنند  صرفه  TBTDاجتناب مالیاتی است )که موجب به وجود آمدن اختالف موقت مالیات 
یر دو اختالف دائم و موقت جوهی یای مالیاتی ناشی از استراتژی یای برنامه رهنی مالیاتی خواید بود که باعث بوجود آمدن 

(. ثانیاً نرخ موثر مالیات تعهدی شامل بدیی یای احتمالی مالیاتی مرتبط با عدم قطعیت TBTDو  PBTDمالیات می شود )
در مورد وضعیت مالیاتی شرکت در ینگام ارائه اظهار نامه مالیاتی خواید بود و ممکن است باعث ارزهابی کمتر از واقع مینان 

تی واحد تجاری گردد. در مقابل ذخیر  مالیات ییچگونه تاثیری بر روی نرخ موثر مالیات ندارد که اهن امر می تواند فرار مالیا
 بطور صحیح تری منعکس کنند  اجتناب مالیاتی واحد تجاری بر اساس اظهارنامه ابرازی خود باشد. 

تامین شد  از طرهق وام ها انتشار اوراق مشارکت بلند ینهنه بدیی: ینهنه بدیی در واقع ینهنه ای است که شرکت بابت وجو  
وام دیندگان نین است. منهت مهم ینهنه بدیی نسبت به ساهر  شود. اهن نرخ نشان دیند  بازد  مورد انتظار مدت متحمل می

 (.7913باشد )احمدپور،  منابع تامین مالی اهن است که جنء ینهنه یای قابل قبول مالیاتی می
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 گیری انداز  برای نهاهتاً تحقیق اهن در که مالکیت ساختار شامل تحقیق اهن در شد  استفاد  مستقل ت: متغیریایساختار مالکی
 :اندشد  تعرهف ادامه در که است شد  استفاد  شرکتی مالکیت و مالکیت تمرکن، نهادی مالکیت بعد سه از مالکیت ساختار
 یایشرکت، یابانك نظیر بنرگ گفارانسرماهه صورت به را نهادی گفارانسرماهه ها مالکیت( 7331) 7بوشی: نهادی مالکیت

 و آمرهکا مانند هافته توسعه کشوریای در. کندمی تعرهف قبیل اهن از یاهیموسسه و نهادیا و گفاریسرماهه یایشرکت، بیمه
 دارد: وجود نهادی داراناز سهام اصلی نوع چهار، انگلیس

 بازنشستگی یایصندوق -7
 بیمه یایتشرک -2
  گفاریسرماهه یایشرکت -9
 یابانك -3
 و بازار سهام از زهادی درصد کنترل و شودمی محسوب یاشرکت مالکان بنرگترهن نهادی گفاراناخیر سرماهه یایدیه در

 دارند. دست در را یاشرکت
 (.7933، نیا صالحی و ستاهش) گوهند مالکیت تمرکن را شرکت امور ادار  بر عمد  دارانسهام مطلق کنترل: مالکیت تمرکن

 انواع شامل و باشدمی سرماهه سهام کل از سهامی یایشرکت اجنای توسط شد  نگهداری سهام درصد برابر: شرکتی مالکیت
 (.7933، نیاصالحی و ستاهش) است سهامی یایشرکت

 

 پيشينه پژوهش
 پیشینه داخلی
یای  سود بر ینهنه بدیی با تاکید بر درماندگی مالی شرکت بررسی تاثیر مدهرهت یموارسازیبه  (7931سیف اللهی )

یای  شرکت از شرکت 722ای متشکل از . در راستای یدف تحقیق نمونهپرداختشد  در بورس اوراق بهادار تهران  پفهرفته
یای ن فرضیهمنظور آزمو به .انتخاب گردهد 7932تا  7911شد  در بورس اوراق بهادار تهران در طی دور  زمانی  پفهرفته

یای هافته .برآورد شد  است (GLS) هافته صورت پانل دهتا و با استفاد  از مدل گشتاور تعمیم شد  به پژویش، مدل ارائه
شد  در بورس اوراق  یای پفهرفته دید که رابطه مستقیم و معنادار بین یموارسازی سود و ینهنه بدیی شرکتتحقیق نشان می

هابد. یمچنین درماندگی یا نین افناهش میکه با افراهش یموارسازی سود ینهنه بدیی شرکت طوری به .بهادار تهران وجود دارد
دید و درماندگی مالی تاثیر منفی و معناداری  یا نین شدت رابطه بین یموارسازی سود و ینهنه بدیی را افناهش می مالی شرکت

ی رابطه معکوس بین بازد  حقوق صاحبان  دیند  تابلوهی نشانیا دارد. یمچنین نتاهج برازش الگوی  بر ینهنه بدیی شرکت
 .یا داردسهام با ینهنه بدیی شرکت

 بازد  مازاد و بدیی ینهنه سطح بین رابطه بر شرکتی حاکمیت کیفیت بررسی در تحقیقی به (7931علی خانی و نوراهی )
 اوراق بورس در شد  پفهرفته یای شرکت تحقیق آماری جامعه. پرداختند تهران بهادار اوراق بورس در شد  پفهرفته شرکتهای

 انتخاب آماری نمونه عنوان به شرکت 31. سیستماتیك حففی روش به که باشد می 33 لغاهت 31 یای سال طی تهران بهادار
 بر شرکتی حاکمیت کیفیت تاثیر بین که است اهن بیانگر تحقیق نتاهج سوال، به مربوط مدل بودن معنادار بررسی از پس. شدند
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 بازد  در تغییری شرکتی حاکمیت نرخ عبارتی به ندارد. وجود داری معنی رابطه بازد  مازاد و بدیی ینهنه سطح بین رابطه
 .کندنمی اهجاد سهام

 فرضیه دو منظور بدهن. پرداختند مالیاتی اجتناب بر بدیی ینهنه و سرماهه ینهنه تاثیر ( به بررسی7931سبحانی راد و جلیلیان )
 جامعه. باشدمی وابسته متغیر مالیاتی اجتناب و مستقل متغیر بدیی ینهنه، سرماهه ینهنه ترتیب به یافرضیه اهن در که تدوهن
 طی شد  پفهرفته شرکت 731 شامل، مطالعه مورد نمونه و تهران بهادار اوراق بورس در شد  پفهرفته شرکتهای پژویش آماری

 و تابلوهی یایداد  و روش رگرسیونی و اهوهوز افنارنرم از یافرضیه آزمون و ردازشپ برای. است 7933 تا 7931 سالهای
 شد  پفهرفته شرکتهای در که دیدمی نشان یافرضیه آزمون از حاصل یایهافته. است شد  استفاد  ثابت اثرات مدل یمچنین

، که نمود باهد بیان. دارد معناداری و منفی تاثیر اتیمالی اجتناب بر بدیی ینهنه و سرماهه ینهنه تهران بهادار اوراق بورس در
 کنند تصور گفارانسرماهه که افتدمی اتفاق زمانی حالت اهن. شود سرماهه ینهنه سبب افناهش تواندمی مالیاتی اجتناب

 نتیجه در دیدیم افناهش را شرکت اطالعاتی محیط ابهام که است ایپیچید  معامالت شامل مالیاتی رهنیبرنامه فعالیتهای
 .هابدمی افناهش سرماهه ینهنه

 شد  پفهرفته یای شرکت در نهادی گفاران سرماهه و بدیی ینهنه، مالیاتی اجتناب رابطه بررسی به در تحقیقی (7932فرجی )
 رانته بهادار اوراق بورس در شد  پفهرفته یای شرکت کلیه تحقیق آماری جامعه. پرداخت تهران بهادار اوراق بورس در
 لحاظ از حاضر تحقیق. است بود  شرکت 791 آماری نمونه تعداد و بود  7939 الی 7913 سال از تحقیق زمانی دور . باشد  می

 از اجتناب بین، داد نشان نتاهج. شد انجام پانلی یای داد  تکنیك از استفاد  با یا داد  تحلیل و تجنهه. باشد  می کاربردی یدف
 دارد. وجود معناداری منفی رابطه یا بدیی ینهنه و مالیات پرداخت

 سازی متنوع. دادند قدرار بررسی مورد بدیی ینهنه و شدرکتی سدازی متنوع بین رابطده پژویدشی ( در7932حاجیها و مقامی )
 اهن در. کنند می اسدتفاد  آن از شرکتشدان عملکرد بهبود بدرای مدهران از بسدیاری که شدرکتی اسدتراتژی از شکلی شرکتی
 و وابسدته متغیر عندوان بده بدیی ینهنه، مستقل متغیریای عنوان به جغرافیاهی سدازی متنوع و تجاری سازی متنوع پژویش

 بده. اند شد  گرفته نظر در کنتدرل متغیریای عندوان بده شدرکت رهسك و سودآوری، شرکت رشد، شرکت انداز  متغیریای
 شرکت 11 مالی اطالعات، بدیی ینهنه   شدرکتی سدازی متنوع بین رابطده ربدار د تجربدی شدوایدی آوردن فرایدم منظور

 مدورد ترکیبدی رگرسدیون آزمدون از استفاد  با 7937 تا 7911 یای سال طی تهران بهادار اوراق بدورس در شد  پفهرفتده
 و معکوس رابطه بدیی ینهنه و یجغرافیاه سازی متنوع بیدن دید می نشان آمد  بدست یای هافته. گرفت قدرار مطالعه
 بدیی ینهنه دارند بیشدتری رشدد که یاهی شدرکت دید می نشدان یا بررسدی نتاهج، اهن بر افنون. دارد وجدود معندادار
 متنوع کلی طور به. اسدت نشدد  هافت معناداری رابطه بدیی ینهنه و کنترل متغیریای سداهر بین. کنند می تجربه را کمتری
 در شدد  پفهرفته یدای شدرکت بدیی ینهنده کایش باعث جغرافیاهی سدازی متنوع و رشدد افناهش باعث رکتیشد سدازی
 .شدد خواید تهران بهادار اوراق بدورس

 پفهرفته شرکتهای در بدیی ینهنه و مالیات پرداخت از اجتناب بین ارتباط وجود شناساهی ( به7932خدامی پور و امینی نیا )
 تعدهل را رابطه اهن نهادی مالکیت سطح آها اهنکه و پرداختند 7913 تا 7911 زمانی دور  در تهران بهادار وراقا بورس در شد 
 پانل یای داد  برای(، GLS) هافته تعمیم مربعات حداقل رگرسیون از پژویش یای فرضیه آزمون برای. خیر ها کند می

. دارد وجود بدیی ینهنه و مالیات پرداخت از بین اجتناب منفی ابطهر که داد نشان تحقیق از حاصل نتاهج. است شد  استفاد 
 شرکت برای بدیی عنوان به تواند می مالیات پرداخت از اجتناب از ناشی مالیاتی مناسب اثر که دید می نشان منفی رابطه اهن
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 از حاکی نتاهج اهن بر عالو . باشد بدیی از استفاد  جانشین عنوان به تواند می مالیات پرداخت از اجتناب رو اهن از، رود کار به
 .ندارد معناداری تاثیر بدیی ینهنه و مالیات پرداخت از اجتناب بین ارتباط بر نهادی مالکیت سطح که است اهن

 خارجی پیشینه
که  ( در تحقیقی به بررسی تاثیر یموارسازی سود بر ینهنه بدیی پرداختند. هافته یای انها نشان داد2171) 7لی و رهچی

یموارسازی سود تاثیر مثبت و معناداری بر ینهنه بدیی دارد. بدهن معنا که یر چه یموارسازی سود بیشتر گردد، ینهنه بدیی 
 افناهش پیدا می کند.

 127 بین در بدیی ینهنه و بدیی نسبت با محیطی گراهی پوشش فلسفه بین رابطه ( به بررسی2179) 2الی و ساهمرلی
 ثابت محیط هك در که است اهن از یا حاکی آن یایهافته. پرداختند 2177 تا 2111 بین زمانی باز  در و سوئیسی شرکت
 اهن خود منافع و سهامداران ثروت کردن حداکثر به توجه با در واقع مدهران. بهتراست عملکرد باشد باالتر بدیی سطح یرچه
 .دیند نشان بهتر را عملکرد شرکت که دارند را انگین 
پرداخته  SDC( به بررسی رابطه مدهرهت جرهان وجو  نقد و ینهنه بدیی با استفاد  از داد  یای پاهگا  اطالعاتی 2111) 9جیل

است. نتاهج تحقیق نشان داد که ینهنه بدیی برای تمامی شرکتهای مورد بررسی اثر منفی بر جرهانهای نقد عملیاتی دارد. 
مدهرهت وجو  نقد را انجام می دیند، دارندگان اوراق قرضه انگین  بیشتری برای بررسی دقیق  یمچنین ینگامی که شرکتها

اطالعات شرکت دارند و اطالعات وجو  نقد عملیاتی مدهرهت شد  به درستی قیمت گفاری می شوند. یمچنین نتاهج نشان داد 
 آشفتگی مالی و ینهنه بدیی وجود دارد.رابطه مثبتی بین وجو  نقد عملیاتی مدهرهت شد  برای شرکتهای دارای 

( در تحقیقی به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی، کیفیت حسابرسی و ینهنه بدیی در شرکتهای فرانسوی 2111) 3پاهوت
پرداخت. نتاهج نشان داد که نظارت کارای ییات مدهر  باعث کایش ینهنه بدیی شد  است. وی برای انداز  گیری نظارت 

هر  از متغیریای متفاوت بودن مدهرعامل از رهیس ییات مدهر ، نسبت اعوای غیر موظف ییات مدهر ، انداز  کارای ییات مد
ییات مدهر  و سهامداران کنترلی استفاد  کرد  بود. نتاهج حاکی از آن بود که ینهنه بدیی با متغیریای متفاوت بودن 

مدهر ، انداز  ییات مدهر  و سهامداران کنترلی دارای رابطه  مدهرعامل از رهیس ییات مدهر ، نسبت اعوای غیر موظف ییات
 منفی معنادار می باشد.

 

 های تحقيق فرضيه
وابسته و ساختار مالکیت با دو شاخصه تمرکن  متغیر یم بعنوان در اهن تحقیق اجتناب مالیاتی، متغیر مستقل و ینهنه بدیی

 :اراهه می شوند زهر بصورت تحقیق اهن فرضیات ند. لفاباشمالکیت و مالکیت نهادی بعنوان متغیر تعدهلگر می
 بین اجتناب مالیاتی و ینهنه بدیی رابطه وجود دارد.: اول فرضیه 
 .فرضیه دوم: تمرکن مالکیت بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و ینهنه بدیی تاثیر دارد 

 ر دارد.فرضیه سوم: مالکیت نهادی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و ینهنه بدیی تاثی 
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 روش تحقيق و جامعه آماری
یای پفهرفته شد  برای اجرای یر پژویش الزم است جامعه آماری مشخص و معین شود. برای انتخاب جامعه آماری به شرکت

یای پفهرفته شد  در بورس اوراق بهادار تهران توسط اطالعات شرکت ؛در بورس اوراق بهادار تهران رجوع شد  است، چراکه
یا از قابلیت اتکاء باالتری برخوردار است. و دسترسی شود، لفا نسبت به اطالعات ساهر شرکتحسابرسی می ن رسمی،حسابدارا

 ،7931تا  7931به منظور انجام تحقیق، در یر سال از سالهای  تر است.یا راحتبه اهن اطالعات نسبت به ساهر شرکت
 گردد:آوری میباشند جمع، که دارای وهژگیهای زهر میاطالعات شرکتهای پفهرفته شد  دربورس اوراق بهادار

 
 انتخاب نمونه آماری با اعمال محدودیت ها و شرایط جامعه (:9)جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
شرکت  132که با توجه به شراهط باال از بین  یاهی که حائن شراهط فوق نباشند از نمونه آماری بشمار نیامدندشرکت اهن رواز 

از  با استفاد  و جه به رعاهت شراهط هاد شد   باالشود. با تو، تعداد اعوای نمونه آماری تعرهف میبورسی و غیر بورسیعوو 

 .شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند 777تعداد روش حفف سیستماتیك از بین شرکتهای واجد شراهط 

 

 گيری متغيرهانحوه اندازه
 در اهن قسمت نحو  انداز  گیری متغیریای تحقیق اراهه می شود:

 (:CODمتغیر وابسته )ینهنه بدیی 
(، ینهنه بدیی از تقسیم ینهنه یای 7932( و خدامی پور و امینی نیا )7933ش یمانند تحقیقات رضاهی و افروزی )در اهن پژوی

 مالی بر کل بدیی یای پاهان دور  محاسبه می شود.
 (:TAمستقل )اجتناب مالیاتی  متغیر

 مالیاتی نرخ موثر نقدی از معیار یاتی،مال اجتناب متفاوت سطوح در شرکتهای درگیر شناساهی منظور به پژویش، اهن در

نظر  در شرکتها اجتناب مالیاتی گیریانداز  معیاری برای عنوان به         نقدی مؤثر مالیاتی معیار نرخ کنیم.می استفاد 
   آهد: شرکت، که از رابطه زهر بدست می مالیات از قبل بر سود مالیات ینهنه باکل برابر است است که شد  گرفته

                     ⁄  
 :آن در که

 شرکت محدودهت یا و شراهط

 132 7931در پاهان سال بورسی و فرا بورسی کل شرکتهای موجود 

 (221) حفف شرکتهای فرا بورسی

 (731) الفع ریغ یشرکت یاحفف شرکتهای 

 (792) اسفند ما   23پفهری آنها حفف شرکتهای غیر از دور  منتهی به تارهخ برای رعاهت قابلیت مقاهسه

 (13) گفاریحفف شرکتهای یلدهنگ، بانکها و سرماهه

 (12) و شرکتهای غیر تولیدی (رانها یبه داد  )کنتورساز یعدم دسترس

 777 د از اعمال محدودهت یا و شراهطتعداد شرکت یای موجود در جامعه آماری بع
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 می باشد.t  سال در i شرکت مالیاتی موثر نرخ         

 باشد.می دسترسی شرکت قابل زهان و سود صورت از کهt  سال در i شرکت مالیات ینهنه کل       

 می باشد. دسترسی رکت قابلش زهان و سود صورت از کهt سال  در i شرکت مالیات از قبل سود       

 مالیاتی یای لفا نرخ است، بیشتر شرکت آن مالیاتی اجتناب مینان باشد، کمتر شرکت مالیاتی موثر نرخ چه یر که آنجا از

 (.7932گراهلی و پودهنه، شود )صفریمی ضرب (-7) هك منفی عدد در شد ، محاسبه
 (: OSتعدهلگر )ساختار مالکیت  متغیر

 تحقیق ساختار مالکیت با دو شاخصه زهر انداز  گیری خواید شد:در اهن 
 بنرگ گفاران سرماهه، نهادی گفاران سرماهه، بوش تعرهف با مطابق که است پژویش مستقل متغیر(: IO) نهادی مالکیت

 برمی سهامشان ملهمعا به یا آن عملیات از بنرگی حجم که یستند... و گفاری سرماهه شرکتهای، بیمه شرکتهای، بانکها نظیر
 یر، نهادی گفاران سرماهه از، اهران اسالمی جمهوری بهادار اوراق قانون هك ماد  21 بند تعرهف با مطابق اهن بر عالو . گردد

 را انتشار دست در بهادار اوراق اسمی ارزش از رهال میلیارد 2 از بیش ها و درصد 2 از بیش که حقوقی ها حقیقی شخص
 درصد، مالی صورتهای یمرا  هادداشتهای بررسی با لفا. شوند می محسوب گفاران سرماهه از گرو  اهن نوج نین کند خرهداری
 درصد، نهادی سهامداران مالکیت درصد گیری انداز  برای. است گردهد  مشخص شرکت سهام از گفاران سرماهه اهن مالکیت
 (.7913، یمکاران و مقری زاد  اسماعیل) شرکت امسه کل بر تقسیم شود می نگهداری سهامداران اهن توسط که سهامی

( 7312) دمستنولن. دارد وجود متفاوتی تعارهف مالکیت تمرکن مورد در، است پژویش دهگر مستقل متغیر :(OC) تمرکنمالکیت
، مکارانی و، هگانه حساس) شود می محاسبه شرکت بنرگ سهامدار 21ها و 2 اختیار در سهام درصد عنوان به را مالکیت تمرکن
7911.) 

 کنترلی متغیریای

(: انداز  شرکت مبین حجم و گستردگی فعالیت شرکت است، غالباً شاخص یاهی را مبین انداز  می دانند SIZEانداز  شرکت )
که عملکرد شرکت را نشان دید نه ظرفیت فینهکی آن را. انداز  شرکت به طرق مختلفی از جمله: مینان فروش شرکت، ارزش 

ز ها دفتری مجموع داراهی یای شرکت، ارزش بازار ها دفتری سهام عادی، ارزش بازار ها دفتری حقوق صاحبان سهام و ها رو
ارزش دفتری  طبیعی لگارهتم ترکیبی از عوامل مفکور انداز  گیری می شود که در اهن پژویش برای تعیین انداز  شرکت از

 (.2171، 7استفاد  خواید شد )ادنان داراهیها
 t در سال iعبارتست از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام برای شرکت (: BMارزش بازار به دفتری )

 (.2171)ادنان، 

 (.2171)ادنان،  داراهیها کل به بدییها کل: (LEVایرم )
کل داراهیها محاسبه می شود  (: از نسبت اموال، ماشین آالت و تجهینات برPPEاموال ماشین آالت تجهینات بر کل داراهیها )

 (.2171)ادنان، 

 

 

                                                           
1
 Adnan 
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 مورد استفاده برای آزمون فرضيه ها  رگرسيونهای مدل
یای آزمون که جهت آزمون فرضیات و تعیین رابطه بین آنها از رگرسیون استفاد  خواید شد، در ادامه مدل با توجه به اهن

 گردد:یای رگرسیون جهت آزمون فرضیات اراهه میفرضیات تحقیق در قالب مدل
 نمود: خواییم استفاد  زهر رگرسیون مدلهای از فرضیات آزمون برای

 :اول فرضیه
                                                         

 :دوم فرضیه
                                                                           

   
 فرضیه سوم:

                                                                  

            

 

 های پژوهش یافته

 آمار توصيفی متغيرهای پژوهش

به منظور شناخت بهتر ماییت جامعه ای که در پژویش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشناهی بیشتر با متغیریای پژویش، 
 یا توصیف شود. زم است اهن داد یای آماری، القبل از تجنهه و تحلیل داد 

 آمارتوصيفی متغيرهای پژوهش :(2) جدول
 متغیریای پژویش
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 777 777 777 777 777 777 777 777 شرکت

 111 111 111 111 111 111 111 111 شرکت -سال

 13112 1327 733717 -13131 13373 13112 13117 13197 میانگین

 13172 13211 793337 -13131 13911 13117 13171 13129 میانه

 13311 13117 733913 13111 93311 13223 13311 93312 ماکنهمم

 13717 13179 713711 -13291 -93231 13111 13111 13131 مینیمم

 13271 13711 73311 13111 13212 13133 13971 13211 انحراف معیار

 -13171 13337 13122 -13791 -73293 13233 -13197 93333 چولگی

 23133 93711 33122 73372 713113 23121 23212 993119 کشیدگی

اکم بر آنها و پاهه ای برای تبیین روابط بین متغیریاهی است یا، گامی در جهت تشخیص الگوی حیمچنین توصیف آماری داد 
یای پژویش پرداخته شود، متغیریای پژویش به صورت رود. بنابراهن، قبل از اهنکه به آزمون فرضیهکه در پژویش به کار می

. در تجنهه و باشدیاهی برای توصیف متغیریای پژویش میگیرد. اهن جدول حاوی شاخصخالصه مورد بررسی قرار می
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یا، میانگین، میانه، انحراف معیار، ماکنهمم و مینیمم محاسبه گردهد  است. نتاهج آمار توصیفی متغیریای  تحلیل توصیفی داد 
نشان  2آورد  شد  است که بیانگر پارامتریای توصیفی برای یر متغیر به صورت مجناست. جدول شمار   2تحقیق در جدول 

شرکت( و متغیریای اصلی کمی استفاد  شد  در اهن پژویش در سطح کلیه -یای تلفیقی)سالکلیه داد  دیند  تحلیل توصیفی
معیار، میانه، مد، وارهانس، چولگی، ماکسیمم و مینیمم متغیریای باشد. جدول زهر فرایم کنند  میانگین، انحرافیا میشرکت

ترهن شاخص مرکنی، میانگین است که است. اصلی 7931تا  7931مستقل، کنترل و وابسته پژویش به شکل ساالنه از دور  
نشان دیند  نقطه تعادل و مرکن ثقل توزهع است و شاخص خوبی برای نشان دادن مرکنهت داد  یاست. برای مثال مقدار 

نمونه آماری  شرکتهای یایداراهیدرصد  1937دید که ( می باشد که نشان می13197برابر با ) ایرم مالیمیانگین برای متغیر 
به طورکلی پارامتریای پراکندگی، معیاری برای تعیین مینان پراکندگی از هکدهگر ها مینان . اندیا تشکیل داد را بدیی

پراکندگی آنها نسبت به میانگین است. بطورکلی پارامتریای پراکندگی، معیاری برای تعیین مینان پراکندگی از هکدهگر ها 
ت به میانگین است. از مهمترهن پارامتریای پراکندگی، انحراف معیار است. به عتوان مثال، مقدار اهن مینان پراکندگی آنها نسب

دید باشد که نشان می( می73311برای متغیر نسبت انداز  شرکت برابر با ) و( 13133برابر با )ی بدی نههپارامتر برای متغیر ین
یمچنین ماکنهمم باشند. ارای کمترهن و بیشترهن مینان پراکندگی میدر بین متغیریای پژویش، اهن دو متغیر به ترتیب د

با توجه  باشد.بود  که نشان از باال بودن زهان انباشته در اهن شرکت می 7931ایرم مالی مربوط به پتروشیمی فارابی در سال 
کنیم، لفا تعداد مشایدات ستفاد  مییای تحقیق ایای سری زمانی و مقطعی برای آزمون فرضیهبه اهن که از روش ترکیب داد 

 مشاید  بود  است. 111یای ترکیبی متوازن، شرکت براساس داد  -سال
 

 فرضيه هاآزمون 

 بین اجتناب مالیاتی و ینهنه بدیی رابطه وجود دارد.فرضيه اول: 
 بين اجتناب مالياتی و هزینه بدهیتخمين نهایی رابطه  :(3)جدول 

                                                         

 متغیریا ضراهب خطا tآمار  سطح معناداری خطیآزمون یم

 اجتناب مالیاتی 13123 13177 23279 13172 73791

 انداز  شرکت -13197 13119 -33171 13111 73393

  بازار ارزش به دفتری ارزش نسبت 13117 13112 13132 13321 73211

 مالی ایرم -13191 13111 -33323 13111 73311

 نسبت ماشین آالت و تجهینات 13179 13111 73192 13119 73971

---- 13111 773199 13132 13291 C )عرض از مبدا( 

 AR(1)متغیر وابسته باهك سال وقفه 13331 13121 713293 13111 73777

 نایمسانی وارهانس)آزمون بارتلت( (13111)31313112 دوربین واتسون 23121

 ضرهب تعیین  13321 نوع آزمون اف لیمر یاسمن

 ضرهب تعیین تعدهل شد  13379 آمار  ) سطح معنی داری( (13111)773331 (13111)913117

 آمار  فیشر (13111)173231 نوع رگرسیون اثرات ثابت –پانل 
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قرار نگرفته لفا اهن امر موجب خود یمبستگی  232تا  732ه به اهنکه در تخمین اولیه آمار  دوربین واتسون در باز  بین با توج
 بین متغیریای پژویش گردهد لفا با هك وقفه از متغیر وابسته نسبت به رفع آن اقدام نمود  و تخمین نهاهی آن بشرح زهر است.

بین اجتناب مالیاتی است، از اهنرو  13123 مثبت( و ضرهب 13172) درصد 2عناداری کمتر از دارای سطح ماجتناب مالیاتی متغیر 
و ایرم مالی با ینهنه  وجود دارد. یمچنین از بین متغیریای کنترلی انداز  شرکت مستقیمیرابطه معنادار و و ینهنه بدیی 

ناشی از عدم خود یمبستگی بین متغیریای  23121قدار واتسون با م -وجود دارد. آمار  دوربین و معکوسی رابطه معنادار بدیی
درصد است که بیانگر اهن مطلب است، مدل برازش شد  از اعتبار کافی  2پژویش بود  و سطح معناداری آمار  فیشر کمتر از 

د به درص 3739دید متغیر وابسته درصد است که نشان می 13379برخوردار است. ضرهب تعیین تعدهل شد  نین برابر با 
باشند. می 71کمتر از  VIFشود که مقادهر متغیریای موجود در مدل وابسته است. باتوجه به نتاهج بدست آمد  مشاید  می

)نتاهج آزمون  و در نهاهت با توجه به وجود نایمسانی وارهانس باشدخطی میبطور کلی نتاهج حاصله بیانگر عدم وجود یم
 ن نهاهی مدل نسبت به رفع آن اقدام گردهد  است.(( در تخمی13111) 31313112 -بارتلت

 

 تمرکن مالکیت بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و ینهنه بدیی تاثیر دارد. :دومفرضيه 
 الکيت بر رابطه بين اجتناب مالياتی و هزینه بدهیتاثير تمرکز متخمين نهایی  :(3)جدول 

                                                                           

   
 متغیریا ضراهب طاخ tآمار  سطح معناداری خطیآزمون یم

 اجتناب مالیاتی 13121 13191 13373 13921 13313

 تمرکن مالکیت -13113 13111 -73217 13211 73291

 تمرکن مالکیت *یاتیاجتناب مال 13113 13132 13712 13371 13222

 انداز  شرکت -13197 13119 -33171 13111 73312

  بازار ارزش به دفتری ارزش نسبت 13117 13112 13213 131212 73122

 مالی ایرم -13192 13111 -23732 13111 73292

 نسبت ماشین آالت و تجهینات 131721 13111 73231 13771 73921

---- 13111 773119 13131 13239 C )عرض از مبدا( 

 AR(1)متغیر وابسته باهك سال وقفه 13331 13121 713312 13111 73721

 نایمسانی وارهانس)آزمون بارتلت( (13111)79791372 دوربین واتسون 23122

 ضرهب تعیین  13323 نوع آزمون اف لیمر یاسمن

 ضرهب تعیین تعدهل شد  13373 آمار  ) سطح معنی داری( (13111)773322 (13111)213719

 آمار  فیشر (13111)113133 نوع رگرسیون اثرات ثابت –پانل 

 

قرار نگرفته لفا اهن امر موجب خود یمبستگی  232تا  732با توجه به اهنکه در تخمین اولیه آمار  دوربین واتسون در باز  بین 
ش گردهد لفا با هك وقفه از متغیر وابسته نسبت به رفع آن اقدام نمود  و تخمین نهاهی آن بشرح زهر است. بین متغیریای پژوی

است، از اهنرو  13113 مثبت( و ضرهب 13371) درصد 2از  بیشتردارای سطح معناداری تمرکن مالکیت در اجتناب مالیاتی متغیر 
. یمچنین از بین متغیریای ی به لحاظ آماری نداردمعنادار بدیی تاثیر تمرکن مالکیت بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و ینهنه

 23122واتسون با مقدار  -وجود دارد.  آمار  دوربین و معکوسی رابطه معنادار و ایرم مالی با ینهنه بدیی کنترلی انداز  شرکت
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درصد است که بیانگر اهن  2متر از ناشی از عدم خود یمبستگی بین متغیریای پژویش بود  و سطح معناداری آمار  فیشر ک
درصد است که نشان  13373مطلب است، مدل برازش شد  از اعتبار کافی برخوردار است. ضرهب تعیین تعدهل شد  نین برابر با 

شود که درصد به متغیریای موجود در مدل وابسته است. باتوجه به نتاهج بدست آمد  مشاید  می 3733دید متغیر وابسته می
باشد. و در نهاهت با توجه به وجود خطی میباشند. بطور کلی نتاهج حاصله بیانگر عدم وجود یممی 71کمتر از  VIFهر مقاد

 (( در تخمین نهاهی مدل نسبت به رفع آن اقدام گردهد  است.13111) 79791372 -)نتاهج آزمون بارتلت نایمسانی وارهانس

 

 ابطه بین اجتناب مالیاتی و ینهنه بدیی تاثیر دارد.مالکیت نهادی بر ر :سومفرضيه 

 تاثير مالکيت نهادی بر رابطه بين اجتناب مالياتی و هزینه بدهیتخمين نهایی  :(5)جدول 
                                                                              

 متغیریا ضراهب خطا tآمار  سطح معناداری خطیآزمون یم

 اجتناب مالیاتی 13123 13122 73717 13237 23722

 نهادی مالکیت -13172 13171 -73731 13292 73117

 نهادی مالکیت *یاتیاجتناب مال 13117 13191 13197 13313 23273

 انداز  شرکت -13197 13119 -33111 13111 73313

  بازار ارزش به دفتری ارزش نسبت 13117 13112 13211 13221 73231

 مالی ایرم -13197 13111 -23113 13111 73333

 نسبت ماشین آالت و تجهینات 13179 13111 73111 13711 73231

---- 13111 773113 13131 13231 C )عرض از مبدا( 

 AR(1)متغیر وابسته باهك سال وقفه 13333 13121 713223 13111 73712

 نایمسانی وارهانس)آزمون بارتلت( (13111)7291322 دوربین واتسون 23121

 رهب تعیین ض 13321 نوع آزمون اف لیمر یاسمن

 ضرهب تعیین تعدهل شد  13372 آمار  ) سطح معنی داری( (13111)773791 (13111)123912

 آمار  فیشر (13111)113177 نوع رگرسیون اثرات ثابت –پانل 

قرار نگرفته لفا اهن امر موجب خود یمبستگی  232تا  732با توجه به اهنکه در تخمین اولیه آمار  دوربین واتسون در باز  بین 
نهاهی آن بشرح زهر است. بین متغیریای پژویش گردهد لفا با هك وقفه از متغیر وابسته نسبت به رفع آن اقدام نمود  و تخمین 

است، از اهنرو  13117 مثبت( و ضرهب 13313) درصد 2از  بیشتردارای سطح معناداری مالکیت نهادی در اجتناب مالیاتی متغیر 
. یمچنین از بین متغیریای ی به لحاظ آماری نداردمعنادار مالکیت نهادی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و ینهنه بدیی تاثیر

 23121واتسون با مقدار  -وجود دارد.  آمار  دوربین و معکوسی رابطه معنادار و ایرم مالی با ینهنه بدیی داز  شرکتکنترلی ان
درصد است که بیانگر اهن  2ناشی از عدم خود یمبستگی بین متغیریای پژویش بود  و سطح معناداری آمار  فیشر کمتر از 

درصد است که نشان  13372وردار است. ضرهب تعیین تعدهل شد  نین برابر با مطلب است، مدل برازش شد  از اعتبار کافی برخ
شود که درصد به متغیریای موجود در مدل وابسته است. باتوجه به نتاهج بدست آمد  مشاید  می 3732دید متغیر وابسته می

باشد. و در نهاهت با توجه به وجود خطی میباشند. بطور کلی نتاهج حاصله بیانگر عدم وجود یممی 71کمتر از  VIFمقادهر 
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 (( در تخمین نهاهی مدل نسبت به رفع آن اقدام گردهد  است.13111) 7291322 -)نتاهج آزمون بارتلت نایمسانی وارهانس
 آزمون فرضیات در جدول زهر خالصه شد  است:نتاهج 

 خالصه نتایج پژوهش :(6)جدول 
 نتاهج عنوان فرضیه شمار  فرضیه

 تاهید فرضیه ه وجود دارد.بین اجتناب مالیاتی و ینهنه بدیی رابط اول

 فرضیه رد تمرکن مالکیت بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و ینهنه بدیی تاثیر دارد. دوم

 فرضیه رد مالکیت نهادی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و ینهنه بدیی تاثیر دارد. سوم

 

 گيری بحث و نتيجه
یای عوو بورس در شرکت تباط بین اجتناب مالیاتی و ینهنه بدییتاثیر ساختار مالکیت بر اریدف اصلی اهن پژویش بررسی 

شرکت پفهرفته شد  در بورس اوراق بهادار  777ای متشکل از باشد. برای دستیابی به اهن یدف نمونهاوراق بهادار تهران می
و با استفاد  از  3هوهوز نسخه در نظر گرفته شد. در اهن راستا و با استفاد  از نرم افنار ا 7931تا  7931یایتهران طی سال

 یای ترکیبی و به روش رگرسیون خطی چند متغیر  نسبت به آزمون فرضیات اقدام نمودهم که نتاهج آن بشرح زهر است.داد 

 2دارای سطح معناداری کمتر از اجتناب مالیاتی متغیر بین اجتناب مالیاتی و ینهنه بدیی رابطه وجود دارد. فرضيه اول: 

وجود دارد. با  مستقیمیرابطه معنادار و بین اجتناب مالیاتی و ینهنه بدیی است، از اهنرو  13123 مثبت( و ضرهب 13172) درصد
-پژویش و شود نتاهج اهن فرضیه یمراستا با مبانی نظری پژویش، اهن فرضیه تاهید میجه به نتاهج حاصل از آزمون فرضیهتو

 ( است.7932(، خدامی پور و امینی نیا )7932و بر خالف تحقیقات  فرجی ) (7931یای سبحانی راد و جلیلیان )

تمرکن مالکیت در اجتناب مالیاتی متغیر . تمرکن مالکیت بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و ینهنه بدیی تاثیر دارد: دومفرضيه 

تمرکن مالکیت بر رابطه بین اجتناب هنرو است، از ا 13113 مثبت( و ضرهب 13371درصد) 2از  بیشتردارای سطح معناداری 
 .شودمی رد، اهن فرضیه . با توجه به نتاهج حاصل از آزمون فرضیهی به لحاظ آماری نداردمعنادار مالیاتی و ینهنه بدیی تاثیر

   ( است7932(، فرجی )7931یای علی خانی و نوراهی )پژویش و نتاهج اهن فرضیه یمراستا با مبانی نظری پژویش
مالکیت نهادی در اجتناب مالیاتی متغیر  مالکیت نهادی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و ینهنه بدیی تاثیر دارد.: سومفرضيه 

مالکیت نهادی بر رابطه بین اجتناب است، از اهنرو  13117 مثبت( و ضرهب 13313) درصد 2از  بیشتردارای سطح معناداری 
 .شودمی رد، اهن فرضیه جه به نتاهج حاصل از آزمون فرضیه. با توی به لحاظ آماری نداردمعنادار یرمالیاتی و ینهنه بدیی تاث

   ( است7932(، فرجی )7931یای علی خانی و نوراهی )پژویش و نتاهج اهن فرضیه یمراستا با مبانی نظری پژویش
 

 پيشنهادهای حاصل از پژوهش
در اهن قسمت شامل دو بخش است. اول پیشنهادیاهی که در راستای موضوع مورد مطالعه بیان پیشنهادیای ارائه شد  

تواند مفید واقع شود، مطرح خوایند  یای آتی و محققان دهگر می شود. دوم پیشنهادیاهی که در اهجاد زمینه برای پژویش می
 شد. 
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 پيشنهادات کاربردی حاصل از نتایج تحقيق

یای پژویش فرضیههکی از یای پژویش و مبانی نظری مورد مطالعه و با عناهت به ایداف، و ضمن تاهید هبا توجه به هافت
 تاهید شد  قابل ارائه است.و متغیریای کنترلی  پیشنهادیای زهر در راستای فرضیات 

 بنابراهن، پیشنهاد د. بین اجتناب مالیاتی و ینهنه بدیی رابطه مثبتی وجود دارشود براساس نتاهج پژویش، مشاید  می
 نین توجه شود متغیر اجتناب مالیاتیمالی شرکت به تامین شود به ینگام اخف تصمیمات می

 بین انداز  شرکت و ینهنه بدیی رابطه منفی وجود دارد. در واقع شرکتهای شود براساس نتاهج پژویش، مشاید  می
شود به ینگام اخف بنابراهن، پیشنهاد میی کمتری دارند.  بنرگ به دلیل تامین مالی از محل منابع داخلی، ینهنه بدی

 .نین توجه شود انداز  شرکتمالی شرکت به تامین تصمیمات 

 و ینهنه بدیی رابطه منفی وجود دارد. در واقع شرکتهای به  مالی بین ایرمشود براساس نتاهج پژویش، مشاید  می
اهی اخف وام بیشتر و عدم مطالبه بهر  بیشتر از سوی تامین دلیل تامین مالی از محل منابع خارجی، به دلیل توان

مالی شرکت به تامین شود به ینگام اخف تصمیمات بنابراهن، پیشنهاد میکنندگان مالی، ینهنه بدیی کمتری دارند.  
 .نین توجه شود ایرم مالی

 

 پيشنهادها برای تحقيقات آتی

ا مشکالتی مواجه بود  که در تعمیم نتیجه باهد مورد توجه قرار گیرد. نخست آن یا بانجام اهن پژویش نین مانند ساهر پژویش
که با توجه به شراهط محیطی و قوانین و مقررات مربوطه، امکان استفاد  از برخی الگویای ساختار مالکیت در بازار میسر نبود. 

ونۀ مورد بررسی گردهد. با توجه به نتیجۀ یا و کایش نمیمچنین، عدم ارائۀ برخی اطالعات مورد نیاز باعث حفف شرکت
 :یای آهند ، پیشنهادیاهی به شرح ذهل ارائه نمودتوان برای پژویشحاصل از اهن پژویش، می

 یای عوو بورس تهران را در دور  زمانی شود که پژویشی تحت عنوان مشابه و برای شرکتپیشنهاد می
 انجام پفهرد. یا تر و به تفکیك صناهع و انداز  شرکتطوالنی

  شرکتهای پفهرفته شد  در  ینهنه بدییپژویشی در خصوص اهنکه تاثیرکیفیت سود، خط مشی تامین مالی بر
 بورس اوراق بهادارتهران، انجام پفهرد. 

 پژویش اهن که در ینهنه بدیی بر مؤثر متغیریای مالی و غیرمالی بررسی و پژویشی در خصوص شناساهی 

بهر  ، نقدهنگی، ساختار سرماهه؛ مینان نگهداشت وجه نقد، حسن شهرت و .... انجام  ینهنه اند،نشد  بررسی
 گیرد. 

 

 های انجام پژوهش محدودیت

تواند باشد، ولی به طور بالقو  میدر فرآهند پژویش علمی، مجموعه شراهط و مواردی وجود دارد که خارج از کنترل محقق می
محدودهت یای زمانی یا ذاتی و برخی ناشی از شراهط محیطی و د. برخی از اهن محدودهتنتاهج پژویش را تحت تاثیر قرار دی

 . باشدپژویش می
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 یای مالی تهیه شد  بر مبنای بهای تمام شد  تارهخی از آنجاهی که برای محاسبه متغیریای پژویش از صورت
کن است نتاهج پژویش متفاوت از یای مالی برای تورم مماستفاد  شد  است؛ در صورت تعدهل اطالعات صورت

 نتاهج فعلی باشد.

  بود  است که در اهن باز  زمانی  7931تا  7931یای متعدد یای مالی مربوط به سالیای استخراج شد  از صورتداد
 استانداردیای حسابداری دچار تغییرات زهادی شد  است؛ در نتیجه ممکن است اعداد استخراج شد  یمگن نباشند. 

  و ادغام تعدادی از شرکتهای نمونه در طی دور  پژویش و در نتیجه استفاد  از اطالعات شرکت اصلی در تلفیق
 سالهای پس از ادغام. 
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