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 چکيده
هدف . شود می گذاران سرمایه جذب ذینفعان باعث و تجاري واحد بین ارتباطی پل عنوان به اجتماعی مسئولیت افشاي

 در شده پذیرفته هاي شرکت در اجتماعی مسئولیت بر شرکتی حاکمیت و مالیاتی اجتناب بررسی تاثیر حاضر پژوهش
و  مستقل متغیر عنوان به شرکتی حاکمیت و مالیاتی اجتناب پژوهش در این رمنظو بدین است. تهران بهادار اوراق بورس

 است گرفته قرار بررسی مورد 3189تا  3198 هاي سال درطی وابسته متغیر عنوان به شرکت اجتماعی مسئولیت عملکرد
 انتخاب مطالعه این در نمونه عنوان به تهران بهادار اوراق بورس در حاضر هاي از شرکت شرکت 305 تعداد در نهایت که

 شده مطرح فرضیات آزمون براي ایویوز و اکسل افزار نرم از استفاده با و چند متغیره خطی رگرسیونی مدل از. شدند
منفی و  رابطه اجتماعی شرکت مسئولیت افشاي و مالیاتی اجتناب بین دهد که می نشان پژوهش نتایج. است شده استفاده

 بین و دارد وجود مثبت و معناداري شرکت رابطه اجتماعی مسئولیت و مالکیت خانوادگی دارد، و بین وجود داري معنا
 مسئولیت و اندازه هیات مدیره بین و دارد وجود معناداري و مثبت رابطه شرکت اجتماعی مسئولیت و نهادي مالکیت

 دارد. وجود معناداري و مثبت رابطه شرکت اجتماعی

 شرکتی. حاکمیت مالیاتی، شرکت، اجتناب اجتماعی مسئولیت کليدی: واژگان

 

 مقدمه
 افشاي. است شرکت شفافیت اطالعات در ظهور حال در موضوع یک( CSR) شرکت اجتماعی مسئولیت مورد در گزارش

 به را فرد به منحصر فرصتی ذینفعان، از طیفی اطالعاتی نیازهاي کردن برآورده بر عالوه مسئولیت اجتماعی شرکت
 از. کنند برجسته اجتماعی و اقتصادي توسعه مورد در را خود هاي شرکت مشارکت و رفتار تا کند فراهم می مدیران
 است، گیرندگان تصمیم هاي ارزش و ها انگیزه ها، انتخاب تأثیر تحت مسئولیت اجتماعی شرکت گزارشگري که آنجایی

 گذارد می تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت افشاي بر توجهی قابل طور به راهبري شرکتی هاي ویژگی که شود می استدالل
 راهبري و مسئولیت اجتماعی شرکت بنابراین،(. 4033 هارجوتو، و جو ؛4005 کوک، و هانیفا ؛4032 همکاران، و چان)

 و ها کنترل سیستم به شرکتی راهبري(. 4033 هارجوتو و جو ؛4032 همکاران، و چان) هستند مرتبط هم به شرکتی
کسب  هم و هستند پاسخگو خود ذینفعان به هم ها شرکت کند می تضمین که شود می اطالق خارجی و داخلی هاي تعادل

 (.4031دهند )سولمان،  می انجام اجتماعی پذیر مسئولیت اي شیوه به را خود وکار 
نتیم و ) ددا توضیح را مسئولیت اجتماعی شرکت هاي فعالیت توان تکامل با استفاده از نظریه نهادي می نظري، لحاظ از

و  کنند می اتخاذ را مشابهی هاي ویژگی نهادي فشارهاي دلیل به ها سازمان نهادي، تئوري اساس بر(. 4031سوباروین، 
ها و عملیات یک سازمان دارد کـه بـدین وسیله هم  هاي نهادي به ساختار، استراتژي انتقال ارزشاین مساله داللت بر 
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های  بررسی تاثير اجتناب مالياتی و حاکميت شرکتی بر مسئوليت اجتماعی در شرکت

 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 
 فرهادتوسکی  دکتر اميد

 )نویسنده مسئول(. ایران. آباد،خرم  اسالمی، آزاد استادیار گروه حسابداري، واحد خرم آباد، دانشگاه
farhadi_omid58@yahoo.com 

 سيده سميه موسوی پور
 .ایران آباد، خرم اسالمی، آزاد دانشگاه آباد، خرم واحد حسابداري، دانشجوي کارشناسی ارشد
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 جامعه کلیدي عنصر یک شکلی( ایزومورفیسم )هم از مورد این(. 3883و پاول، دیماگیو ) دشو ایجاد می نهادي شکلی
 سایر توسط که کنند می اتخاذ را مدیریتی هاي شیوه و ساختارها ها سازمان که کند می فرض و است، جدید نهادي شناسی
(. 4002 کریگ، و ودریگر) ها آن واقعی سودمندي از نظر صرف است، قبول قابل اجتماعی نظر از و مشروع ها سازمان

 شکل هم اجباري، شکلی همدهد:  وکار زیر روي می سه ساز از طریق شــکلی نهادي دیماگیو و پاول براین باورند که هم
شــده از  فشــارهاي نیروهاي رســمی و غیررسمی وارد در نتیجه شــکلی اجبــاري هم هنجاري. شکل هم و تقلیدي

در واقع . است مشروعیت مسائل و سیاسی نفوذ از ناشی اجباري شکلی هم .گیرد میهاي دیگر، صورت  سوي ســازمان
ها وابسته  خارجی )که شرکت به آن نهادهاي توسط که است غیررسمی و رسمی فشارهاي به شکلی اجباري واکنشی هم

 بر عالوه. است ه مالیکنند تامین روابط و مقررات دولت، سیاست شامل فشارها این. شود می اعمال ها سازمان بر است(
به  تقلیدي شکلی هم. کند می وارد فشار نیز کنند می فعالیت آن در ها سازمان که اي جامعه فرهنگی انتظارات نهادها، این

کند که با مجموعه فشارهاي محیطی به دیگران در جامعه شــبیه  نهادها را تشــویق می ود کهشـ می القفرایندي اط
هاي موفق و  کنند که توســط سازمان در شرایط نبود قطعیت، مسیري را انتخاب می ها ازمانسشوند. به بیان دیگر، 

 شروع به الگوبرداري از ها سازمان که افتد می اتفاق زمانی شکلی ت.در واقع این نو هممشــابه انتخاب شده اس
 الگوبرداري شوند می تلقی تر موفق یا رت مشروع که دیگر هاي سازمان هاي شیوه بهترین از ها آن. کنند دیگر هاي سازمان

 نهادهاي توسط یافته توسعه قوانین و هنجارها از اي مجموعه با انطباق براي ها سازمان هنجاري، شکلی هم در. کنند می
در پذیرش  انهاده هاي الشاي بر ت شکلی هنجاري، اشخاص حرفه در هم گیرند. می قرار فشار تحت مسلط اي حرفه

 (.4000 برنز،گذارند ) ها و نحوه عمل تأثیر می ها، روش سیستم
 بررسی یافته توسعه کشورهاي در را مسئولیت اجتماعی شرکت با مرتبط هاي مزایا و مشوق قبلی هاي پژوهش اگرچه
 زیادي حد تا نوظهور اقتصادهاي در مسئولیت اجتماعی شرکت عملکرد به مربوط مسائل به مربوط هاي انگیزه کردند،

 هدف بنابراین،(. 4032 همکاران، و لین ؛4038 همکاران، و دیویس ؛4039 اویکونومو، و بروکز) است مانده باقی ناشناخته
 حال در بازار یک در مسئولیت اجتماعی شرکت هاي شیوه پیامدهاي و ها انگیزه مورد در جدید هاي بینش ارائه این پژوهش

 هاي بورسی هاي شرکت داده مجموعه یک از استفاده با هشپژو این است. توسعه حال در کشوري ایران،: است ظهور
مسئولیت  گزارش است ممکن داخلی شرکتی ساز و کارهاي راهبري و مالیاتی اجتناب چگونه که کند می بررسی ایران،

 اگر. کنیم می بررسی را CSR هاي سیاست و مالیات پرداخت بین همخوانی خاص، طور به. کند هدایت را اجتماعی شرکت
 به تواند می مالیاتی اجتناب بگیرند، نظر در مسئولیت اجتماعی شرکت محوري عنصر عنوان به را مالیات اجابت ها رکتش

 شرکت یک بنابراین،(. 4032 همکاران، و لین) برساند آسیب اجتماعی از نظر مسئول شرکت یک شهرت و منظر
 و الگویر ؛4031 همکاران، و هوي) باشد داشته مشارکت مترک مالیات از اجتناب هاي شیوه در باید اجتماعی پذیر مسئولیت
 هاي شیوه در درگیر هاي شرکت که دهند می ارائه متناقضی شواهد هاي گذشته پژوهش حال، این با(. 4035 همکاران،

 لیاتیما هاي پرداخت با مرتبط منفی احساسات تا دهند می افزایش را مسئولیت اجتماعی شرکت افشاي مالیات، از اجتناب
 بررسی با پژوهش حاضر(. 4030 پریوس، ؛4031 ریچاردسون، و النیس ؛4031 همکاران، و لندري) کنند خنثی را پایین
 دارد وجود ایران زمینه در مسئولیت اجتماعی شرکت افشاي و مالیاتی اجتناب بین جایگزینی یا مکمل رابطه آیا اینکه

  .یابد می گسترش
 مسئولیت اجتماعی شرکت بر آن تأثیر و مدیره هیئت ترکیب ویژه به شرکتی، کارهاي راهبريساز و  بررسی این، بر عالوه

 گزارش میزان بر مدیره هیئت تنوع و پیچیدگی سطح تأثیر در پژوهش حاضر(. 4038 تیلت، و رائو) است حائز اهمیت
 شرکتی راهبري در مستقل مدیران که کنند می استدالل برخی مثال، عنوان به. شودمی بررسی مسئولیت اجتماعی شرکت

 هیئت در خانواده اعضاي حضور این، بر عالوه. (4039الیو و روس، ) تاثیر بسزایی دارند مسئولیت اجتماعی شرکت و
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بلوم و ) گذارد می تأثیر اجتماعی شرکت مسئولیت و راهبري شرکتی مورد در شرکت هاي شیوه و دیدگاه بر مدیره
 غیرخانوادگی، خانواده، اعضاي -مدیره هیئت اعضاي از مختلفی انواع جذب .(4038سکوار، ؛ مولینس و ا4034همکاران، 

 بر نظارت و گیري تصمیم بر که دارد مدیره هیئت به مختلف هاي دیدگاه و ها مهارت ارائه در مهمی نقش - خارجی و ملی
  رکت تاثیر گذار است.مسئولیت اجتماعی ش هاي شیوه به ویژه براي و کلی طور به شرکت، هاي فعالیت

 مالیاتی سیاست بین رابطه ،3189-3198 دوره براي بورسی ایرانی شده پذیرفته هاي شرکت از اي نمونه از استفاده با
 اجتناب در درگیر هاي شرکت که دهد می نشان نتایج. مشاهده شد شرکت مسئولیت اجتماعی شرکت سیاست و شرکت
 شهرت بهبود و اخالقی رفتار از مثبت ادراک ایجاد منظور به ولیت اجتماعی شرکتمسئ افشاي افزایش به تمایلی مالیاتی
 و ها فعالیت براي داخلی ساز و کارهاي راهبري شرکتی اهمیت از همچنین هاي یافته. ندارند خود اي رسانه و عمومی
 براي لیت اجتماعی شرکتمسئو افشاي که دهد نتایج نشان می. کند می پشتیبانی مسئولیت اجتماعی شرکت هاي گزارش
 . است باالتر توجهی قابل طور به هستند مدیره هیئت در نهادي اعضاي یا خانواده اعضاي که هایی شرکت

 کمک مالیاتی اجتناب و شرکتی راهبري مسئولیت اجتماعی شرکت، افشاي ادبیات به روش چندین به پژوهش حاضر
 بازار در مسئولیت اجتماعی شرکت و مالیات از اجتناب بین رابطه وردم در جدید تجربی شواهد ارائه با ابتدا،. کند می

دوم، در پژوهش حاضر ساز و کارهایی از  شود. مسئولیت اجتماعی شرکت کمک می ظهور، به ادبیات افشاي سرمایه نو
 اجتناب نوظهور، يبازارها زمینه گیرد که در بازارهاي نوظهور حائز اهمیت هستند. سوم، در حاکمیت شرکتی را در نظر می

که  است کرده جلب خود به را اندکی توجه شرکتی حاکمیت ادبیات مسئولیت اجتماعی شرکت در گزارش و مالیاتی
 است. پر کردن شکاف موجود براي بیشتر هاي پژوهش براي درخواست به پژوهش حاضر پاسخی

تواند موجب  د. اول این که نتایج این پژوهش میانتظار بر آن است تا نتایج این پژوهش چندین دستاورد علمی داشته باش
گردد. دوم این که  اجتناب مالیاتی، حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی شرکتبسط مبانی نظري متون مرتبط با 

 اجتناب مالیاتی و حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی شرکتپژوهش حاضر شواهد نسبتا جدیدي را با آزمون رابطه بین 
 افشاي کاهش با را خود مالیات از اجتناب هاي شیوه دارند تمایل ها شرکتدهد که  ماید. این شواهد نشان مین فراهم می

تواند اطالعات سودمندي را در اختیار سوم این که دستاورد علمی آن می .دهند مسئولیت اجتماعی شرکت افزایش
تا بتوانند استانداردهاي گزارشگري مسئولیت اجتماعی را کنندگان مسئولیت اجتماعی قرار دهد  استانداردگذاران و استفاده

هاي جدید در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت  هاي جدیدي براي انجام پژوهشتواند ایدهبهبود بخشند. نتایج پژوهش می
 و عوامل موثر بر آن نیز پیشنهاد نماید. 

پژوهش، بخش سوم  هاي فرضیه و شینهپی بخش دوم شامل ادامه پژوهش حاضر بدین صورت سازماندهی شده است:
گیري پژوهش  شناسی پژوهش، بخش چهارم شامل نتایج تجربی پژوهش، و بخش پنجم شامل بحث و نتیجه شامل روش

 است.
 

 های پژوهش پيشينه و فرضيه

 اجتناب مالياتی و مسئوليت اجتماعی شرکت 
 قرار گرفته دانشگاهیان و کارها و جامعه کسب سوي اي مورد توجه از مسئولیت اجتماعی شرکت به طور قابل مالحظه

 است فعالیتی هر در بر گیرنده مسئولیت اجتماعی محیطی هاي شیوه(. 4038 تیلور، و لو ؛4039 اویکونومو، و بروکز) است
 یتیحاکم مسائل بر نیز تمرکز ها شیوه این. شود می جامعه و محیط بر مثبت تأثیر ایجاد براي شرکت هاي تالش بیانگر که

 تیلور، و لو ؛4032 همکاران، و لیمکریانگرا) مدیره دارد هیئت موثر عملکرد و شفافیت، اخالق، صداقت، مانند ها، شرکت
 عوامل جمله از ها مالیات توسط شرکت منصفانه سهم پرداخت ،(PRI) مسئوالنه گذاري سرمایه اصول طبق(. 4038
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 براي مالیات که کرد اشاره نکته این به باید خصوص این در(. PRI، 4032) است مسئولیت اجتماعی محیطی کلیدي
 قادر را دولت تا شوند می آوري هاجمع مالیات اول درجه در. است عامل حیاتی جامعه و اقتصاد دولت، عملکرد و شخصیت

 را مالیات از باجتنا حال، این با(. 4035 گریبناو،) دهد قرار مردم اختیار در را عمومی خدمات و کاالها انواع تا سازد
 ؛4033 همکاران، و کیم) گرفت نظر در واحدهاي تجاري ارزش رساندن حداکثر به فعالیت جهت یک عنوان به توان می

 تعریف ها شرکت توسط پرداختی هاي مالیات کاهش عنوان به توان می را مالیات از اجتناب(. 4035 همکاران و آرمسترانگ
 ها شرکت که دهد می نشان این (.4031 ریچاردسون، و النیس ؛4031 همکاران، و هوپ ؛4009 همکاران، و دیرنگ) کرد
 است بعید که کنند می اتخاذ را مالیاتی هاي موقعیت همچنان که حالی در دهند کاهش را خود مالیاتی هاي نرخ توانند می

 تسریعی استهالک از استفاده یا مک مالیات با کشوري در تابعه شرکت یک افتتاح مانند شود، لغو مالیاتی مقامات توسط
 (.4038)گانتر و همکاران، 

 اختالف مالیاتی اجتناب و مسئولیت اجتماعی شرکت بین رابطه مورد در هاي انجام شده دانشگاهی و پژوهش ادبیات در
 ن،همکارا و لین ؛4031 ریچاردسون، و النیس ؛4034 کالم، و حسینوف ؛4038 همکاران، و دیویس) دارد وجود نظر

 مسئولیت داراي هاي شرکت که اند دریافته و کنند می استدالل ها پژوهش از برخی(. (. 4030 سیکا، ؛4030 پریوس، ؛4032
 لزوم که دارد مطابقت( 3892) فریمن ذینفعان دیدگاه با ها آن هاي یافته. دارند کمتري مالیاتی تهاجم احتماال اجتماعی

 که کند می پیشنهاد رو، این از و کند، می ایجاد را اجتماعی مسئولیت و تصادياق منافع تجاري، اخالق بین تعادل حفظ
 ؛4031 همکاران، و بپردازند )هوي را خود مالیات منصفانه سهم و کنند اجتناب مالیاتی تهاجمی هاي شیوه از باید ها شرکت
 مالیات پرداخت که کرد بیان توان می ذینفعان، دیدگاه اساس بر(. 4032 همکاران، و لین ؛4031 ریچاردسون، و النیس

( 4035) ریچاردسون و النیس (.4032است )لین و همکاران،  ها شرکت اجتماعی مسئولیت اقدامات از محوري عنصر یک
 مالیاتی تعهدات سر بر مناقشه و بزرگ مالیاتی اختالف یک درگیر کمتر اجتماعی، پذیر مسئولیت هاي شرکت که دریافتند

اجتماعی  مسئولیت هاي فعالیت با هایی شرکت که دهند می نشان( 4031) همکاران و هوي ترتیب، ینهم به. هستند خود
اجتماعی  مسئولیت که دهند می نشان( 4035) همکاران و الگویر. هستند تر تهاجمی مالیات، از اجتناب در شرکتی پایین

 .است مرتبط شرکت مالیاتی تهاجمی سطح با منفی طور شرکتی به
 اجتناب اجتماعی شرکتی و مسئولیت هاي فعالیت/افشا بین مثبتی رابطه که دهد می نشان پژوهش چندین ل،مقاب در

 ها آن هاي یافته(. 4031 ریچاردسون، و النیس ؛4031 همکاران، و لندري ؛4038 همکاران، و دیویس) دارد وجود مالیاتی
 حداکثر - واحد هدف تابع یک با مدیران، و امدارانسه بین است قراردادي شرکت، یک که است استدالل این بر مبتنی
 ایجاد محدودیت اجتماعی شرکتی یک مسئولیت شرایطی، چنین در(. 3828 مکلینگ، و جنسن) سهامداران ثروت کردن

 يا معامله داران سهام ثروت رساندن حداکثر به و اجتماعی هاي نگرانی بین تا کند می وادار را مدیران جنبه، این و کند می
 مفید سهامداران براي را مالیات از اجتناب هاي استراتژي در شدن درگیر یا مالیات کاهش مدیران واقع، در. دهند انجام

 اثرات به نسبت مدیران حال، همین (. در4030؛ سیکا، 4034؛ هسینوو و کالم، 4035 همکاران و آرمسترانگ) دانند می
 شرکت، شهرت به رساندن آسیب ها، تحریم مانند تهاجمی مالیاتی ریزي نامهبر هاي فعالیت انجام با مرتبط احتمالی منفی

 ;4032همکاران،  و لین ؛4035 همکاران، و الگویر) کنند می نگرانی ابراز ها رسانه فشار و عمومی هاي نگرانی افزایش
 استراتژي اتخاذ تا دهند ایشافز را اجتماعی شرکتی خود مسئولیت افشاي دارند تمایل مدیران بنابراین،(. 4008 ویلسون،

 و هوي) آورند دست به اجتماعی شرکتی را مسئولیت گزارش شده بینی پیش مزایاي یا بپوشانند را مالیاتی اجتناب هاي
 (.4032 همکاران، و لین ؛4031 همکاران،

 نظر در شهرت ریسک مدیریت فرآیند از نتیجه یک عنوان اجتماعی شرکتی به مسئولیت گزارشگري شرایطی، چنین در
 اجتناب مانند سوال برانگیز )مشکوک( رفتارهاي در مشارکت براي اي انگیزه شرکت یک که زمانی ویژه، به شود، می گرفته
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 ریسک مدیریت دیدگاه به توجه (. با4031 ریچاردسون، و النیس ؛4009 همکاران، و ببینگتن) باشد داشته مالیات از
 منافع به اجتماعی شرکتی خود، مسئولیت مثبت شهرت مدیریت با تواند یم شرکت یک" اجتماعی شرکتی، مسئولیت

 و هوي) "دهد کاهش را شرکت منفی رویدادهاي با مرتبط خطر تواند می بالقوه طور به که کند، خدمت خود سهامداران
 نامطلوب يها ریسک برابر در شرکت اجتماعی شرکتی مثبت، از مسئولیت اعتبار اگر بنابراین،(. 4031 همکاران،

 اجتماعی شرکتی را مسئولیت هاي فعالیت است ممکن ها شرکت کند، محافظت اجتماعی و نظارتی سیاسی، هاي جریمه
 دیگر . انگیزه(4031 همکاران، و هوي ؛4005 گادفري،) کنند مدیریت مالیاتی اجتناب پیامدهاي برابر در محافظت براي
 که شود می بر این اساس استدالل. است سهامداران دادن قرار تاثیر حتاجتماعی شرکتی، ت بیشتر مسئولیت افشاي براي

 و ادراکات بر تأثیرگذاري براي موثر، مدیریت ابزار عنوان به مالی گزارشگري در خود قضاوت و شرکتی افشاي از مدیران
به مطالب فوق فرضیه زیر با توجه  (.4004 همکاران، و یوتاس ؛3888 والن، و هیلی) کنند می استفاده ذینفعان تصمیمات

 تدوین شده است:
 فرضیه اول: بین اجتناب مالیاتی و مسئولیت اجتماعی شرکت رابطه معناداري وجود دارد.

 

  شرکت اجتماعی مسئوليت و راهبری شرکتی
حساس یگانه، )کاري است که یک شرکت از طریق آن هدایت و کنترل می شود  ها و راه حاکمیت شرکتی مجموعه رویه

به طور کلی تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی داراي ویژگی پاسخ گویی است. تعاریف محدود حاکمیت . (3192
در تعاریف  .باشد هاي سیستم قانونی یک کشور براي حفظ حقوق سهامداران اقلیت می شرکتی متمرکز بر قابلیت

 مسئولیت دارند )محیط زیست(ه و منابع طبیعی هاي آیند ها در برابر کل جامعه، نسل شرکتتر حاکمیت شرکتی،  گسترده
. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی در حقیقت موانع و (3885؛ رابرت مانکز و مینو، 3882؛ مگینسون، 3892)تریگر، 

پذیر بودن و مسئوالنه عمل  مسئولیتکه  شود محسوب میها  سازمانی براي شرکت سازمانی و برون هاي تعادل درون اهرم
در   منافع سهامدارانبرآورده کردن منطقی در این دیدگاه آن است که  استدالل. همچنین، کند ها را تضمین می دن آنکر

در برابر تمام ذینفعان مسئول  موفق هستند که هایی شرکتدر بلندمدت،  ، چون استنظر گرفتن منافع ذینفعان  گرو در
توانند  خود می راهبري شرکتیسازي سیستم  تمام ذینفعان و با بهینهمسئولیت خود در برابر  ایفايها با  باشند. شرکت 

سیستم حاکمیت شرکتی ، از این رو به لحاظ نظريد. کنن مدت افزایش دهند و این کار را میبلندآفرینی خود را در  ارزش
ها را  ی شرکتاجتماع اعتبارو بدین طریق  بخشیدهها را بهبود  تواند کیفیت پاسخگویی اجتماعی شرکت مطلوب می

 به ها آن واکنش و حاکمیتی ساختارهاي در خانوادگی هاي که شرکت دهد می نشان گذشته هاي پژوهشدهد.  افزایش
 خانوادگی هاي شرکت بین ها تفاوت این با مدیره هیئت در خانواده اعضاي هستند و حضور متفاوت ها شیوه بهترین پذیرش

 بین ارتباط مورد در مختلفی شواهد هاي گذشته پژوهش(. 4034 ران،همکا و بلوم) است مرتبط خانوادگی غیر و
 مثبتی رابطه ها پژوهش از برخی که حالی در. دهند می ارائه شرکتی اجتماعی مسئولیت هاي شیوه و خانوادگی هاي شرکت

 و بینگهام ؛4030 همکاران، و برون) اند کشف کرده شرکت اجتماعی مسئولیت هاي شیوه و خانوادگی هاي شرکت بین
 کنند می گزارش را منفی رابطه یک دیگر هاي پژوهش ،(4008؛ دییر و وتین، 4032همکاران،  و کروز ؛4033 همکاران،

 هاي زیر تدوین شده است: . با توجه به مطالب فوق فرضیه(4002 یونگ، و مورک)
 .دارد دوجو معناداري رابطه شرکت اجتماعی مسئولیت و خانوادگی مالکیت بین دوم: فرضیه

 .دارد وجود معناداري رابطه شرکت اجتماعی مسئولیت و نهادي مالکیت بین سوم: فرضیه

 .دارد وجود معناداري رابطه شرکت اجتماعی مسئولیت و مدیره هیات اندازه بین چهارم: فرضیه

 .دارد وجود معناداري رابطه شرکت اجتماعی مسئولیت و عامل مدیر سمت دوگانگی بین پنجم: فرضیه
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 .دارد وجود معناداري رابطه شرکت اجتماعی مسئولیت و مدیره هیات اعضاي استقالل بین ششم: فرضیه
 

  شناسی پژوهشروش

  آماریجامعه و  نمونه

هایی با در پژوهش حاضر براي تعیین نمونه آماري، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است. بدین منظور شرکت
فرابورس(  استثناي به) پژوهش زمانی دوره پایان در بورس در شده پذیرفته نی شرکتهايشرایط زیر از جامعه آماري یع

 اند.  حذف شده
 پژوهش.  زمانی دوره طی شده وارد یا بورس از شده خارج غیرفعال، شرکتهاي ( حذف3)
 پژوهش.  زمانی قلمرو در مالی سال تغییر مشمول شرکتهاي ( حذف4)
  ها. لیزینگ و ها بیمه بانکها، ها، گري واسطه سرمایه، تأمین ها، ريگذا سرمایه هلدینگها، ( حذف1)
هاي فوق، با توجه به شرایط و محدودیت پژوهش. زمانی قلمرو سالهاي تمام در کلیدي هاي داده فاقد شرکتهاي حذف (2)

نه آماري پژوهش شرکت به عنوان نمو 305هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مجموع از بین شرکت
 آوري شده است. ها جمع هاي حسابداري مورد نیاز به صورت دستی از گزارش ساالنه شرکت انتخاب شده است. داده

 

  گيری متغيرهای پژوهشاندازه
 و ها فعالیت میان اتحاد و پیوستگی منظور از مسئولیت اجتماعی شرکت، :متغیر وابسته -مسئولیت اجتماعی شرکت

 عموم و گذاران سرمایه کارکنان، مشتریان، سهامداران، شامل ذینفعان کلیه منافع که است اي گونه به انسازم هاي ارزش
 و بداند اجتماع از جزیی را خود همواره باید سازمان دیگر عبارت به. گردد منعکس سازمان عملکرد و ها سیاست در جامعه،
 شرکت مستقیم منافع از مستقل اي گونه به عمومی رفاه ودبهب جهت در و باشد داشته مسئولیت احساس جامعه به نسبت
(. در این پژوهش براي بررسی معیار گزارشگري مسئولیت اجتماعی شرکت از 3192کند )فروغی و همکاران،  تالش

هاي محیط  گزارش فعالیت هیات مدیره )بخش عملکرد اجتماعی( استفاده شده است. به طوري که اگر شرکتی در زمینه
رفاه کارکنان، مصرف بهینه انرژي و فعالیت اجتماعی و خیریه عملکرد و اقداماتی داشته از متغیر مجازي یک و در زیست، 

براي ( 3184به پیروي از بهار مقدم و همکاران )(. 3185غیر اینصورت صفر استفاده شده است )دارابی و همکاران، 
هاي عام المنفعه منتشر نماید  ارکاطالعاتی در خصوص ت کرکه ش رتیها در صو مسئولیت اجتماعی شرکتگیري  اندازه
اقدامات  طالعاتی در خصوصکه شرکت ا تیدر صور .گیرد علق میتمتغیر  نصورت عدد صفر به ای نای غیرو در  کعدد ی

در . گیرد علق میتمتغیر  نصورت عدد صفر به ای نای غیردر  و کزیست منتشر نماید عدد ی هاي محیط کاهش آلودگی
صورت  نای غیرو در  کزیست منتشر نماید عدد ی اقدامات حفاظت از محیط تی که شرکت اطالعاتی در خصوصرصو

اقدامات ایمنی و رفاه کارکنان منتشر  اطالعاتی در خصوص که شرکت تیدر صور .گیرد علق میتمتغیر  نعدد صفر به ای
 اطالعاتی در خصوص که شرکت تیدر صور. گیرد علق میتمتغیر  نصورت عدد صفر به ای نای غیرو در  کنماید عدد ی

 تیدر صوربنابراین،  .گیرد علق میتمتغیر  نعدد صفر به ای صورت نای غیرو در  کمنتشر نماید عدد ی حصوالتکیفیت م
مجمع عمومی افشاء  مدیره به هاي فوق را در گزارشات مالی و گزارشات سالیانه هیئت صخکه شرکتی هر کدام از شا

ها از همه  کصفر و ی نعییتاز  شود. بعد صورت عدد صفر در نظر گرفته می نای غیرو در  کمجازي ی رد متغینموده باش
 .عنوان متغیر وابسته استفاده شده است به ها براي هر شرکت داده نای نگرفته شده است و از میانگی نمتغیرها میانگی
 اطالق پرداختی هاي مالیات کاهش جهت در مؤسسه یا شرکت شخص، یک تالش متغیر مستقل: به -اجتناب مالیاتی

. باشد می مالیات کاهش جهت در مالیاتی، قوانین در قانونی خالءهاي از استفاده نوعی مالیات، از اجتناب واقع در. گردد می
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 يبرا. است مالیات قوانین چارچوب درون و قوانین خطوط شکستن بدون مالیاتی، فرار فعالیت یک مالیات از اجتناب
 مؤثر نرخ مالیاتی، هاي تفاوت: کلی دسته پنج در که رود، می کار به مختلفی هاي مقیاس مالیات، از اجتناب محاسبه
 .شوند می بندي تقسیم مالیاتی هاي پناهگاه و نشده شناسایی مالیاتی مزایاي ،(غیرعادي یا) اختیاري مالیاتی اجتناب مالیات،
 و دیرنگ) شود می استفاده مالیاتی اجتناب گیري اندازه براي( ETR) مالیاتی موثر نرخ هاي گذشته، پژوهش با مطابق

 در مالیاتی هاي گذشته، اجتناب بر اساس پژوهش(. 4035 همکاران، و الگویر ؛4031 همکاران، و هوپ ؛4030 همکاران،
 دست به براي بنابراین،. دهد می کاهش مالیات از قبل سود به نسبت را شرکت مالیات که هایی است شیوه گیرنده بر

 شود. می تقسیم مالیات از قبل سود بر مالیات هاي هزینه نرخ موثر مالیاتی، آوردن
 اي مجموعه شرکتی حاکمیت(: OECD) اقتصادي توسعه و همکاري سازمان گفته متغیر مستقل: طبق -حاکمیت شرکتی

 را ساختاري همچنین، شرکتی حاکمیت. است فعانذین سایر و سهامداران آن، مدیره هیأت شرکت، مدیریت بین روابط از
 شود می تعیین عملکرد بر نظارت و اهداف این به دستیابی ابزار و شده تعیین شرکت اهداف آن طریق از که کند می فراهم

 و شرکت نفع به که اهدافی پیگیري جهت در مدیریت و مدیره هیات براي را مالی هاي انگیره باید خود شرکتی حاکمیت
 منابع از تر اثربخش استفاده به را ها شرکت نتیجه در و کند تسهیل را موثر نظارت و نماید فراهم را است امدارانسه

 براي. گیرند می قرار کنترل و هدایت تحت آن وسیله به ها شرکت که است نظامی شرکتی حاکمیت واقع، در .کند تشویق
گیري حاکمیت شرکتی از معیارهاي مالکیت خانوادگی، مالکیت نهادي، اندازه هیات مدیره، دوگانگی سمت مدیر  اندازه

 عامل، و استقالل هیات مدیره استفاده شده است.
 پژوهش متغيرهای تعریف (:0)جدول 

 گیري نحوه اندازه نماد متغیر

 پذیرد ا رعایت کرده باشد یک و در غیر اینصورت صفر میشرکت مسئولیت اجتماعی ر CSR مسئولیت اجتماعی شرکت

 هزینه مالیات تقسیم بر سود قبل از مالیات ETR اجتناب مالیاتی

 پذیرد شرکت خانوادگی باشد یک و در غیر اینصورت صفر می FAMILY خانوادگی مالکیت

 هاي نهادي درصد سهام شرکت در اختیار سازمان INSTO نهادي مالکیت

 تعداد اعضاي هیات مدیره شرکت BSIZE مدیره هیات اندازه

 پذیرد مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت یک نفر باشد یک و در غیر اینصورت صفر می CEODU عامل مدیر سمت دوگانگی

 مدیره شرکت هیات اعضاي کل به مدیره هیات مستقل اعضاي درصد BIND مدیره هیات استقالل

 هاي شرکت دارایی کل طبیعی ریتملگا CSIZE اندازه شرکت

 هاي شرکت دارایی کل توسط شده همگن خالص سود PROFIT سودآوري

 هاي شرکت دارایی کل بر تقسیم ها بدهی کل LEV اهرم مالی

 CAXTA اي مخارج سرمایه
 دوره، پایان و ابتدا در ثابت داراییهاي دفتري ارزش خالص تفاوت) اي سرمایه مخارج کل نسبت

 هاي شرکت دارایی کل همگن شده توسط( استهالک هاي هزینه بعالوه

 

 های تجربی مدل
 متغیره چند رگرسیون مدل از اجتناب مالیاتی و حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی شرکت بین رابطه بررسی منظور به

 .است شده استفاده زیر
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 ( در بخش باال وجود دارد.3گیري تمام متغیرهاي مورد استفاده در مدل رگرسیونی ) نحوه اندازه
 

 تجربی  نتایج

 تحليل تک متغيره
 انحراف و مشاهدات حداکثر مشاهدات، حداقل میانه، نگین،میا شامل متغیرها، توصیفی آمار مفاهیم از برخی 4 جدول در

  نشان که است 510/0 مثبت مسئولیت اجتماعی شرکت برابر میانگین که دهد می نشان جدول نتایج. است شده ارائه معیار
 331/0 ثبتم نرخ موثر مالیاتی میانگین. اند مسئولیت اجتماعی را رعایت کرده نمونه هاي شرکت درصد 51 تقریبا دهد می

 . است هاي نمونه باال دهد که اجتناب مالیاتی در شرکت نشان می و است
 آزمون انجام با. است شده ارائه رگرسیونی مدل متغیرهاي براي دو به دو صورت به پیرسون همبستگی 1جدول  در

 توان می جدول نتایج به وجهت با. شود می پرداخته( متغیره تک تحلیل) متغیرها بین ابتدایی ارتباط بررسی به همبستگی
پرداخت )اعداد پر رنگ نشان دهنده رابطه  روابط این تر دقیق بررسی به توان می و دارد وجود ارتباط متغیرها بین گفت

. ندارد وجود همخطی مشکل بنابراین است، 2/0 زیر مستقل متغیرهاي  جفت هر براي ضرایب. معنادار بین متغیرها است(
 همخطی که( است نشده ارائه مقاله این در که 30 از کمتر) دهد می نشان VIF محاسبه از آمده بدست نتایج همچنین

 .ندارد وجود متغیرها بین
 باال درصد 88 و پایین درصد 3 محدوده در پیوسته متغیرهاي تمام رگرسیونی، مدل در پرت نقاط اثرات کردن خنثی براي

 . است شده تعدیل
 پژوهش يرهایمتغ توصيفی آمار (:2) جدول

 معیار انحراف حداقل حداکثر میانه میانگین نماد ردیف نام متغیر

 CSR 510/0 8/0 3 000/0 135/0 (3) مسئولیت اجتماعی شرکت

 ETR 331/0 33/0 190/0 000/0 055/0 (4) اجتناب مالیاتی

 - FAMILY - - 3 000/0 (1) خانوادگی مالکیت

 INSTO 920/3 980/3 4 000/0 392/0 (2) نهادي مالکیت

 BSIZE 011/5 5 2 5 483/0 (5) مدیره هیات اندازه

 - CEODU - - 3 000/0 (8) عامل مدیر سمت دوگانگی

 BIND 888/0 8/0 2 000/0 404/0 (2) مدیره هیات استقالل

 CSIZE 001/8 810/5 490/9 180/2 849/0 (9) اندازه شرکت

 PROFIT 558/0 080/0 95/11 21/9- 203/4 (8) سودآوري

 LEV 835/0 840/0 880/4 3/0 402/0 (30) اهرم مالی

 CAXTA 488/0 040/0 34/35 280/3- 088/3 (33) اي مخارج سرمایه
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 ضریب همبستگی بين متغيرهای پژوهش (:3) جدول

 (3) (4) (1) (2) (5) (8) (2) (9) (8) (30) (33) 

(3) 3 011/0- 015/0 028/0 042/0 059/0- 084/0- 088/0 008/0 303/0- 029/0- 

(4) 011/0- 3 092/0- 034/0 043/0- 012/0- 002/0- 018/0- 018/0 003/0- 035/0 

(1) 015/0 092/0- 3 025/0 401/0 089/0- 042/0- 04/0 031/0- 049/0- 001/0 

(2) 028/0 034/0 025/0 3 055/0 022/0 041/0 051/0- 421/0- 028/0- 015/0- 

(5) 042/0 043/0- 401/0 055/0 3 023/0- 099/0- 038/0 004/0- 03/0- 004/0 

(8) 059/0- 012/0- 089/0- 022/0 023/0- 3 028/0 349/0- 039/0- 009/0 051/0 

(2) 084/0- 002/0- 042/0- 041/0 099/0- 028/0 3 342/0 015/0- 038/0 025/0- 

(9) 088/0- 018/0- 04/0- 051/0- 038/0 349/0- 342/0 3 022/0 319/0 348/0- 

(8) 008/0 018/0 031/0- 421/0- 004/0- 039/0- 015/0- 022/0 3 052/0 188/0 

(30) 303/0- 003/0- 049/0- 028/0- 03/0- 009/0 038/0 319/0 052/0 3 035/0- 

(33) 029/0- 035/0 001/0 015/0- 004/0 051/0 025/0- 348/0- 188/0 035/0- 3 

 

 متغيره  چند تحليل
. است شده استفاده ترکیبی هاي ه داد رویکرد با و 2 جدول در شده ارائه مدل تخمین نتایج از فرضیه آزمون منظور به

 گردیده ارائه 2 جدول در مدل برآورد نتایج. است گرفته انجام خطی رگرسیون الگوي از استفاده با 2 جدول در مدل برآورد
 .است

 نتایج تخمين مدل پژوهش (:4)جدول 
 معناداري آماره تی خطاي استاندارد ضرایب نماد یرهامتغ

 C -2258/0 4023/0 -1132/4 0388/0 عرض از مبدا

 ETR -0203/0 0340/0 -1148/1 0000/0 نرخ موثر مالیاتی

 FAMILY 0005/0 0003/0 0488/1 0000/0 مالکیت خانوادگی

 INST 0950/0 0151/0 2083/4 0381/0 مالکیت نهادي

 BSIZE 0109/0 0085/0 4249/1 0000/0 ت مدیرهاندازه هیا

 CEODU 0322/0 0322/0 0002/3 1324/0 دوگانگی سمت مدیر عامل

 BIND 0384/0 0105/0 8130/0 5494/0 استقالل هیات مدیره

 SIZE 3322/0 0450/0 5813/2 0000/0 اندازه شرکت

 PROFIT -0088/0 0015/0 -2589/4 0058/0 سودآوري

 LEV -0321/0 0209/0 -1502/0 2458/0 اهرم مالی

 CAXTA -0048/0 0020/0 -1239/0 2303/0 مخارج سرمایه اي

 واتسن –آماره  دوربین  معناداري  آماره اف شده ضریب تعیین تعدیل ضریب تعیین

2482/0 8812/0 9009/43 0000/0 9189/3 
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 85دهد که در سطح اطمینان  باشد، نشان می می 05/0ز که کمتر ا Fآمده براي آماره  دست با توجه به مقدار احتمال به
درصد  82/24دهد  باشد که نشان می می 2482/0باشد. مقدار ضریب تعیین مدل برابر  درصد این مدل معنادار می

 تغییرهاي متغیر وابسته )مسئولیت اجتماعی(  توسط متغیر مستقل و کنترلی تشریح شده است.
براي اجتناب مالیاتی برابر صفر  tاست و احتمال آماره   -0203/0ر اجتناب مالیاتی معادل ضریب متغی 2با توجه به جدول 

است. در نتیجه اجتناب مالیاتی  بر مسئولیت اجتماعی شرکت تاثیر  05/0است. این مقدار احتمال کمتر از سطح خطاي 
ضریب متغیر مالکیت خانوادگی تایید است. درصد مورد  85بنابراین فرضیه اول در سطح اطمینان  منفی و معنادار دارد. 

براي مالکیت خانوادگی برابر صفر است. این مقدار احتمال کمتر از سطح خطاي  tاست و احتمال آماره  0005/0معادل 
بنابراین فرضیه دوم در است. در نتیجه مالکیت خانوادگی بر مسئولیت اجتماعی شرکت تاثیر مثبت و معنادار دارد.  05/0

براي  tاست و احتمال آماره  0950/0ضریب متغیر مالکیت نهادي معادل  درصد مورد تایید است. 85مینان سطح اط
است. در نتیجه مالکیت  نهادي بر  05/0است. این مقدار احتمال کمتر از سطح خطاي  0381/0مالکیت نهادي برابر 

 درصد مورد تایید است. 85سوم در سطح اطمینان  بنابراین فرضیهمسئولیت اجتماعی شرکت تاثیر مثبت و معنادار دارد. 
براي اندازه هیات مدیره  برابر صفر است. این  tاست و احتمال آماره  0109/0ضریب متغیر اندازه هیات مدیره معادل 

است. در نتیجه اندازه هیات مدیره  بر مسئولیت اجتماعی شرکت تاثیر مثبت و  05/0مقدار احتمال کمتر از سطح خطاي 
ضریب متغیر دوگانگی سمت مدیر عامل  درصد مورد تایید است. 85بنابراین فرضیه چهارم در سطح اطمینان عنادار دارد. م

است. این مقدار احتمال بیشتر از  1324/0برابر  عامل مدیر سمت براي دوگانگی tاست و احتمال آماره  0322/0مادل 
امل  بر مسئولیت اجتماعی شرکت تاثیر معناداري ندارد. است. در نتیجه دوگانگی سمت مدیر ع 05/0سطح خطاي 

 0384/0ضریب متغیر استقالل هیات مدیره معادل  شود. درصد تایید نمی 85بنابراین فرضیه پنجم در سطح اطمینان 
 05/0است. این مقدار احتمال بیشتر از سطح خطاي  5494/0براي استقالل هیات مدیره برابر  tاست و احتمال آماره 

بنابراین فرضیه ششم در سطح ست. در نتیجه استقالل هیات مدیره بر مسئولیت اجتماعی شرکت تاثیر معناداري ندارد. ا
از بین متغیرهاي کنترلی، اندازه شرکت و سودآوري تاثیر معناداري بر مسئولیت شود.  درصد تایید نمی 85اطمینان 

 اجتماعی شرکت دارند. 
 

 گيری نتيجه و بحث
 هاي شرکت از شرکت 305 اجتناب مالیاتی و حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی شرکت بین رابطه هشپژو این در

 استفاده با متغیره چند خطی رگرسیون طریق از 3189 تا 3198 هاي سال طی تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته
 فرضیه اساس بر دهد می نشان( پژوهش شواهد) ها فرضیه آزمون از حاصل نتایج. است شده بررسی ترکیبی هاي داده از

هایی که نرخ  در شرکت دیگر، عبارت به. دارد وجود معناداري رابطه شرکت اجتماعی مسئولیت و مالیاتی اجتناب بین اول
 حاصل نتایج یابد. یابد اجتناب مالیاتی افزایش و در نتیجه مسولیت اجتماعی شرکت نیز افزایش می مور مالیاتی کاهش می

خانوادگی، مالکیت  مالکیت بین دوم، سوم و چهارم فرضیه اساس بر دهد می نشان( پژوهش شواهد) ها فرضیه آزمون زا
حاکمیت شرکتی  دیگر، عبارت به. دارد وجود معناداري رابطه شرکت اجتماعی مسئولیت و نهادي و اندازه هیات مدیره

( 4040) همکاران و تارک پژوهش نتایج منطبق با فعلی ژوهشپ هاي یافته .تایر مبت روي مسئولیت اجتماعی شرکت دارد
 . باشد می همسو نیز،

 بین رابطه آزمون با را جدیدي شواهد حاضر پژوهش. است بوده نیز کاربردي و علمی کاربردهاي داراي حاضر پژوهش
تعداد  بر فقط بلیق هاي پژوهش. نمایید می فراهم اجتناب مالیاتی و حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی شرکتی

. نمود تمرکز اکثر معیارهاي حاکمیت شرکتی بر پژوهش این اما اند داشته معدودي از معیارهاي حاکمیت شرکتی تمرکز
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 پژوهشگران و. نماید می آزمون توسعه حال در کشورهاي در را رابطه این که است مطالعاتی اولین از یکی پژوهش این
حاکمیت  اهمیت درک براي مفیدي سهم پژوهش این. نمایند استفاده مقاله این از تیآ هاي پژوهش در توانند می مختلفی

 توان می که پارامترهایی از تا کند می کمک ها سازمان به این. شرکتی و اجتناب مالیاتی و مسئولیت اجتماعی شرکت دارد
 مؤسسات حرفه، متولیان براي ها یافته ینا. شوند مطلع کرد، ارزیابی را آن بر تاثیرگذار عوامل و مسئولیت اجتماعی شرکت

 کیفیت به دستیابی براي هاي مالی کنندگان گزارش استفاده سایر و سهامداران و گذاران سرمایه ها، شرکت و حسابرسی
 مسئولیت و مالیاتی اجتناب و شرکتی حاکمیت بین رابطه کردن برجسته طریق از گزارشگري مسئولیت اجتماعی شرکت

مسئولیت  مورد در را بیشتري مقررات گذاران قانون است ممکن که دهد می نشان نتایج. است مهم شرکت اجتماعی
 جامعه) حرفه متولیان. باشند داشته مسئولیت اجتماعی شرکت به اي ویژه توجه و بگیرند نظر در ها شرکت اجتماعی

 سایر و سهامداران گذاران، سرمایه ها، ، شرکت(حسابرسی سازمان و بهادار اوراق بورس سازمان رسمی، حسابداران
 .باشند داشته اي به مسئولیت اجتماعی و عوامل موثر بر آن توجه ویژه باید گزارشگري مالی متقاضیان

 شده پذیرفته تولیدي هاي شرکت در پژوهش این اول،. است هایی محدودیت داراي ها پژوهش سایر مانند نیز پژوهش این
 در شده پذیرفته غیر تولیدي هاي شرکت به توان نمی را پژوهش این نتایج بنابراین ته،گرف انجام تهران سهام بورس در

 مسئولیت اجتماعی جمله از حاضر پژوهش انجام براي نیاز مورد اطالعات افشاي عدم دوم،. داد تعمیم تهران بورس سهام
 را پژوهش هاي متغیر گیري اندازه هک بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هاي شرکت هاي ساالنه گزارش از برخی در

 دیگر هاي دوره به نتایج تعمیم در بنابراین است 3189 تا 3198 بازه برگیرنده در پژوهش زمانی دوره سوم،. نمود دشوارتر
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