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 چکیده

ها )اعم از کند که اقدامات شرکتبیان می باشد واین گونهمیها اعتقادات شرکت مسئولیت اجتماعی شرکت، همان باورها و
سایرین اثرگذار  دولت و جامعه، کارکنان، منافع تمام ذینفعان شرکت از جمله سهامداران، مدیریت سود و...( بر وفرار مالیاتی 

یعنی حذف مدیریت سود از صورتهای مالی و تصمیمات مدیران  ،های اجتماعی شرکتپس توجه واقعی به مسئولیت باشد.می
باشد. ها میتقرار مسئولیت اجتماعی شرکتریف و تقلب، از موارد مهم اسو ارایه صورتها و گزارشات مالیاتی واقعی و بدون تح

های مدیریت سود در شرکت ی با فرار مالیاتی واجتماع تیمسئولدر همین راستا هدف از انجام این تحقیق تبیین ارتباط بین 
از منظر گردآوری  پژوهشی کاربردی وباشد. این تحقیق با توجه به نوع هدف، ه در بورس اوراق بهادار تهران میپذیرفته شد

اوراق بهادار تهران  های پذیرفته شده در بورسآماری این تحقیق شامل کلیه شرکت ها، پژوهشی توصیفی است. جامعهداده
 نمونهشرکت به عنوان  28 های تکمیل شده دریافتی، تعدادنامهو پرسشکه با استفاده از محدودیت های اعمال شده  باشدمی
هت تبیین رابطه و های رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون جها، از آزمونی تجزیه و تحلیل دادهی انتخاب شد. براآمار

با فرار  یاجتماع تیمسئولها استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین و آزمون فرضیهها کنندگی متغیربینیمیزان پیش
دارد و همچنین بین ابعاد شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود های پذیرفتهشرکتمالیاتی و مدیریت سود 

 ی با متغیرهای وابسته پژوهش رابطه معناداری وجود دارد.اجتماع تیمسئول، قانونی، اخالقی و بشردوستانه اقتصادی
 تهران. فرار مالیاتی، مدیریت سود، مسئولیت اجتماعی، بورس اوراق بهادار :کلیدی های واژه
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 مقدمه
در  که ایجامعه به کمک و مراقبت و حفظ جهت در بایستی سازمان که است تعهداتی و وظایف مسئولیت اجتماعی مجموعه

 بررسی به سازمان ها اجتماعی ولیت پذیری(. مسئ9343، جلیلی و قیصری، 8552، 9)گریفین دهد انجام کند،می فعالیت آن
 مهمی زیست، عامل محیط بر آن تأثیر همچنین و جامعه بر آن تأثیر نظر از سازمان یک عملکرد که پردازدمی این موضوع

واملی که از جمله ع آید.می به شمار مؤثر، طور به خود هایلیتفعا ادامه برای آن توانایی و سازمان کلی عملکرد سنجش در
ها ها توسط مدیران شرکتکاری حسابدست مدیریت سود و تواند بر آن تاثیر داشته باشدها میکه مسئولیت اجتماعی سازمان

-ترغیب می سود مدیریت هموارسازی و به را روسای شرکت مدیران و که عوامل مهمی از .(9343)جلیلی و قیصری، باشد می

چرخه  طی درمشکالت موجود در این راه  بسیار زیاد و انتظار بدست آوردن سودهای. باشدمی بازار سرمایه هایانگیزه کند
-می افزایش را شرکت ریسک و حساسیت شدید و به نوعی بی اعتمادی در سرمایه گذاران تبدیل شده موجب تجاری شرکت

نمایند تا حساسیتی  گزارش را سود شرکت ،یکنواخت در روندی عادی و حساب شده و نمایندتالش می مدیران بنابراین دهد،
های همین تصمیم شود، هاشرکت سود در نوسان ایجاد به منجر تواندمی که عواملی از ییک .گذاران بوجود نیایددر بین سرمایه

های زیادی تواند شرکت را با سود وزیانباشد که میها میذاریگها کلیه مسایل سرمایهاین تصمیم از منظور باشد.می مدیران
 نوسان دچار را تجاری واحد سود معموالً هاگونه تصمیم این آثار و واحد انتفاعی را متحمل ریسک زیادی نماید. مواجه کند

 .(9348، شهسواری و)احمدپور  باعث ناتوانی مالی شرکت می گرددنماید که گاهی جبران این تصمیمات غیر قابل ممکن و می
های مالی صورت اطالعاتی محتوای کاهش تواند موجبمی انجامد،می سود کاریدست به گاهاً که حسابداری پذیریانعطاف

 وروسای کند، مدیران مشکل دچار هاآن مقایسه و مالی هایصورت ارقام درک در را گذارانسرمایه شده و کل بازار رقابت و
 تقلب در و کاریدست چنین هم و تعهدی اقالم تقلب در و کاریطریق دست از توانندبازرگانی می های تجاری وشرکت
 دهندحلی جهت فرار از واقعیت قرار می ها را راهکاری در حسابکنند و این دست دست کاری را سود واقعی، هایفعالیت

 .(9347، کارگر )زنگنه و

 پرداختن ضرورت .است مالیات پرداخت دولت مالی تأمین جهت منابع ترین باثبات از یکی ایران، اقتصادی شرایط به توجه با
 بر که دارد وجود مواردی برنامه ششم، پیشنهادی الیحه و پنجم برنامه در بدانیم که شودمی بیشتر زمانی مالیات بحث به

)سپاسی و  دارد فراوانی تاکید کشور کل بودجه مالیاتی در هایدرآمد سهم افزایش و اقتصاد در نفتی هایدرآمد نقش کاهش
 با اخیر هایسال ایران، در در است. مالیات کشوری هر درآمد منبع رینتاصولی از به عبارت دیگر یکی .(9346همکاران، 

 متکی بیشتر که رودمی پیش سمتی به دولت هایدرآمد استراتژی دارد، وجود نفت خرید خصوص در که هاییبه تحریم توجه
 سعی معموالً هاشرکت وجود، این کند. بامی ایفا کالن اقتصاد در مهمی بسیار نقش مالیات پرداخت لذا، بود؛ مالیات خواهد بر
 غیرقانونی ترتیبات اتخاذ معنای به مالیاتی کنند. تقلب خودداری مالیات پرداخت از راه کارهایی از استفاده با دارند تا آن بر

 تواندمی ارزش یک ضد عنوان به مالیاتی تقلب همان یا مالیاتی فرار است. پدیده مالیاتی بدهی گرفتن نادیده یا اختفا جهت
 (.9345 )ترابی جهرمی، باشد اجتماعی رفاه تحقق و اجتماعی زندگی برای جدی تهدید

 تخلفاتی و تقلب چنین زیرا باشد.می مالیاتی تقلب های پیگیری شامل منافع عمومی از محافظت مالیاتی، خدمات مورد در
 مودی فشار با مواجهه در عمومی منافع تقویت به مالیاتی حسابداران تمایل .گذاردمی تأثیر عمومی استفاده وجوه بر مستقیماً
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و  8دارد )شافر آرمانهایشان و ایحرفه و سازمانی تعهد و اخالق آنها به اعتقادات سطح به بستگی جعلی، گزارشگری بر
 .(8595 همکاران،

ه کند و این کار ( معتقدند مدیریت سود یعنی مدیریت برای گزارشگری مالی از قضاوت شخصی خود استفاد9444) 3هیلی و آلن
هایی که به ارقام حسابداری گزارش یا برای تاثیر در نتایج قرارداد داران درباره عملکرد واقعیکردن برخی سهامبا هدف گمراهرا 

های حسابداری وان اختیار شرکت در انتخاب سیاست( به مدیریت سود به عن9447) 9شده بستگی دارند، انجام دهد. اسکات
 (.9345)خواجوی و همکاران،  ر اشاره می کندبرای دستیابی به برخی اهداف خاص مدی

 اشتغال، چون، ایجاد اموری برای سود آنها برای نیستند، تجار برای سود اهمیت برخی طرفداران مسئولیت اجتماعی منکر
 وجود این با .اساسی است و مهم بسیار اجتماعی هایهمکاری سایر و محلی مالیات مفید، تولیدات عادالنه، دستمزدهای

 داشته اجتماعی های روی برنامه تاثیرگذاری طریق از عمومی رفاه ایجاد در وسیعی اجتماعی نقش هاشرکت باید که معتقدند
 و مالی تامین گذاری، سرمایه تصمیمات .است ثروت و بازده افزایش راستای در گذاران سرمایه و مدیران باشند. تصمیمات

 نیازمند قطع طور به تصمیمات این افزایش دهد، را شرکت ارزش که شود اتخاذ نحوی به باید هاشرکت سود تقسیم
 سهام صاحبان حقوق هزینه که این به با توجه .گیرندمی بر در نیز را سهام صاحبان حقوق هزینه که است هاییارزشیابی

 صاحبان حقوق هزینه میان ارتباط میزان است، منابع مورد تخصیص در گذاریسرمایه گیریتصمیم چگونگی از خالصی معیار
 برای معیارها این چقدر اقتصادی گیریتصمیم زمان در که است این اجتماعی موید پذیریمسئولیت معیارهای و سهام

 (.9346زاده، )خواجه دارد اهمیت گذارانسرمایه
 بنابراین. بگیرند نظر در را ذینفعان تمام منافع و کنند عمل اخالقی صورت باید به هاشرکت که ( معتقدند9446) جونز و کویم

 بتوانند آنکه برای هاسازمان .باشد آن هایارزش با منطبق و جامعه قبول مورد که بزنند هایی دستکار به باید هاسازمان
 سازماناگر  .باشند داشته را الزم توجه اجتماعی مسئولیت به است الزم بخشند، بهبود یا نموده حفظ جامعه در خود را جایگاه

 قابل جامعه برای که دنبال کند هاییشیوه طریق از را خود زایی ثروت و سودآوری اهداف باید باشد، بلند مدت حیاتی خواهان
 (.9349، و فخاری )وحیدی الیزی باشد قبول

باشند. بنابراین می مسئولیت دارای خود اقتصادی های فعالیت برابر در بلکه اجتماعی رفاه با ارتباط در نه تنها هاسازمان
 اقدام مشکالت اقتصادی رفع جهت در و شناسایی را دولت جمله از ذینفع هایگروه همه اقتصادی نیازهای باید هاسازمان
 (.9345نژاد، )مصلی نمایند
 مؤدیان و خود به کارفرمای دادن مشاوره هنگام در اجتماعی را عمومی و رفاه مالیاتی، منافع مشاوران و مالی مدیران از برخی

 شده بیشتر سودجویانه و اندیشه های سوداگرانه به عمومی بخش حسابداران گرایش مرور زمان، به و گیرندمی نادیده مالیاتی
 (.6،8553)کیترون است

 منظور به غیرقانونی تالش هرگونه 5ماناسان .است گردیده ارایه داناناقتصاد سوی از متعددی هایتعریف مالیاتی فرار مورد در
این امر به طرق مختلف مانند ندادن اطالعات الزم در مورد عواید و منافع  .خواندمی مالیاتی فرار به عنوان را مالیات نپرداختن

( فرار 8555) 7پذیرد. اشنایدر و انسترسیدهای جعلی صورت میمشمول مالیات، اظهار بیشتر از حد میزان هزینه و استفاده از 
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های تفریق باالتر گزارش درآمد یا اعالن نمودن نرخ عنوان کاهش غیر قانونی مالیات پرداختی از طریق عدممالیاتی را به 
 (.9348 )هادیان و تحویلی، نمایندتعریف می

2برای جلوگیری یا رفع فرار از مالیات، اقدامات معمول استفاده شده عبارتند از نرخ مالیات موثر بر اساس درآمد، 
GAAP ( اصول

ETR(، ومی پذیرفته شده در حسابداریعم
 ETRو  GAAP(.8595، 95)هانلون و هیتمن )نرخ مالیات موثر( یا پرداخت نقدی 4

از  های سالیانه، مانع فرارخنقدی طوالنی مدت به دلیل تغییرات احتمالی نر ETR گذارد.ردرآمد و حسابداری مالی تاثیر میب
گذارد. مطالعات نشان است که بر تصمیمات مالی تأثیر میاستفاده از خدمات مالیاتی خارجی استراتژی دیگری  شود.مالیات می

 و همکاران،99)آرمسترانگ شودمنجر به نرخ مؤثر مالیات مالی میهای صرف شده برای خدمات مالیاتی دهد که هزینهمی
8599 .) 

ارائه شود، کمیته حسابرسی باید این تعامل را تأیید کند. تصویب کمیته اگر این خدمات مالیاتی توسط یک حسابرس شرکت 
ممیزی نتیجه قانون بود؛ حذف خدمات مالیاتی ارائه شده توسط حسابرس به دلیل احتمال نقص در استقالل حسابرس صورت 

آورد، این قانون اجازه مراه میی مالیات دهندگان را به هها مزایاهش هزینهگرفت. اما به این دلیل که خدمات مالیاتی با کا
دهندگان خدمات مالی استفاده کنند، مگر اینکه مشاوره مالیاتی هیچ هدف های حسابرسی به عنوان ارائهدهد تا از شرکتمی

 (.8597)فاریس و بانی،  تجاری ایفا نکند
 اعضای منافع از پشتیبانی به عمومی منافع از جای پشتیبانی به موارد بیشتر در حسابرسی و حسابداری های مؤسساتفعالیت

 داشته اعتقاد مالی مدیران و مشاوران است. اگر کرده سوق پیدا جامعه ممتاز و اشخاص سرشناس و مشتریان آن مؤسسات،
 فراهم مسئوالنه و اخالقی رفتار های طریق از کسب شهرت با آنها کارفرمایان یا مشتریان بلندمدت اقتصادی منافع باشند که

 ایجاد ریسک هاییبرنامه و هاطرح چنین زیرا مالیاتی شوند. فرار هایبرنامه و هاطرح درگیر که دارد احتمال شود، کمترمی
 مسئولیت و اخالق اهمیت به نسبت اعتقاد فقدان هرگونه دیگر، سوی از .دهدمی افزایش را تجاری واحد به شهرت خسارت

 کارفرما یا مشتری فشار با مواجه هنگام به ویژه در مالیاتی فرار توجیه به منجر راحتیتواند به می تجاری در واحد اجتماعی
  .(9343پور پرورش، دیلمی و رضا)دیانتی مالیات شود کاهش برای

ه پرداخت مسئولیت اجتماعی شرکتی، باور شرکت در این خصوص است که کلیه اقدامات آن از جمله سیاست های مربوط ب
)دارابی و همکاران،  گذاردداران، کارکنان، جامعه، دولت، مشتریان و ... تاثیر مینفعان از جمله سهامتمام ذی مالیات شرکت بر

9345.) 
 هاسیاست و تالش ها، برنامه ها که سازدمی قادر را آنها زیرا است، جذاب هاحکومت برای هاشرکت اجتماعی هایمسئولیت

)سپاسی و همکاران،  باشند کارا گذاری اجتماعیسیاست تدوین در دولت نقش مکمل و کنند قانونی و تکمیل جایگزین، را
9346). 

در اهداف اقتصادی کسب و کارها، باید مسئولیت اقتصادی را نیز در نظر گرفت. این امر شامل اخالق رفتاری، کمک به توسعه 
 (.93،8555به نقل از هولم و واتس 8597، 98)فاریس و بانی باشدفعان میاقتصادی و بهبود کیفیت زندگی ذین
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-جامعه مسئول هستند و یکی از چالشها نه تنها در قبال ذینفعان داخلی، بلکه ذینفعان خارجی و به طور کلی در قبال شرکت

ب از مالیات آن ممکن است به ها برای کاهش یا اجتناهای شرکتشود. استراتژیه در این امر مربوط به مالیات میهای بالقو
های های دولتی و برنامهها به طور جزیی، صرف زیرساختنه و ضرر جامعه است. زیرا مالیاتداران سود برساند، اما به هزیمسها

 (.99،8595)سیکا شوداجتماعی می
ن گیری، همچناان معیار اساسی اندازهکند، ولی به عنوهای اقتصادی را بیان میطالعاتی، مفهوم سود نتیجه فعالیتدیدگاه ااز 

ابداری دارای محتوای مورد تردید قرار دارد. بر مبنای مفروضات بازار کارای سرمایه، تحقیق های تجربی موید آنند که سود حس
 (. 9327باشد )حقیقت و رایگان، اطالعاتی می

عطا کرده در این میان حسابداری تعهدی، حق انتخاب قابل توجهی به مدیران در تعیین سود در دوره های زمانی متفاوت ا
است. در واقع تحت این نوع سیستم حسابداری، مدیران کنترل چشم گیری بر روی زمان تشخیص برخی از اقالم درآمد و 

 (.9325زند، )مالنظری و کریمی ای به نام مدیریت سود منجر گردیده استدارند که این امر به ایجاد مقولههزینه 
 گزارش سود برای رساندن حسابداری شده پذیرفته اصول محدوده در آگاهانه هایگام برداشتن فرآیند عنوان به سود، مدیریت

 دست طریق از هدف سود به سطح شده گزارش سود کردن نزدیک عمل که است، شده تعریف نظر مورد سود سطح به شده
 و نداشته مشکلی حسابداری استانداردهای چارچوب در گرفتن قرار نظر مالی از هایگیرد. صورتانجام می حسابداری کاری

 عوامل ترین مهم از یکی سود که این به توجه با ولی بگیرند، اشکال مالی هایبر صورت توانندنمی منظر این از حسابرسان
 تصمیمات انتخاب در را هاآن تواندمی سود رقم اتکای قابلیت از کنندگان استفاده آگاهی هاست، لذا، گیریتصمیم بر مؤثر
 (. 9346زاده، )خواجه کند یاری بهتر

توانند اشته و حسابرسان از این منظر نمیهای مالی از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی ندصورت
گیری هاست. لذا مهای مالی اشکالی بگیرند، ولی با توجه به این که سود یکی از مهمترین عوامل موثر بر تصمیبر صورت

)استولوی و  تواند آنها را در انتخاب تصمیمات بهتر یادآوری کندگان از قابیلیت اتکای رقم سود میده کنندآگاهی استفا
 (.8559، 96برتون

ها و وضعیت مالی ای پنهان کردن ارزش واقعی داراییتواند زمینه را برری مدیران از طریق مدیریت سود میاعمال اختیا
ی نفعان به خصوص سهام داران، کارکنان، جامعه، شهرت مدیران و امنیت شغلی آنها شرکت فراهم نموده عواقب منفی برای ذ

 شرکتی اجتماعی مفهوم مسئولیت با زیادی قرابت شرکتی، مدیریت سود، به همراه داشته باشد. بر اساس نظریه تئوری پایداری
 شهروندی یا اجتماعی شرکتی مسئولیت چون دیگری مفاهیم که است تریبزرگ مفهوم شرکتی پایداری واقع در و دارد

 اینکه بر عالوه اقتصادی های(. بنگاه9345)مالشاهی و همکاران،  است داده جای خود در را شرکتی حاکمیت حتی و شرکتی
 نیز خود اجتماعی مسئولیت ایفای به ملزم جامعه سالمت حفظ برای دارند، عهده به را خود مالکان به مسئولیت پاسخگویی

 دیگر سویی از و زیست محیط با اقتصادی منافع سوییهم موجب سو یک از اجتماعی (. مسئولیت9349)رحیمیان،  باشندمی
 (.9349)قاسمی،  شودمی شرکتها کار و کسب پایداری رشد و سبب

 بر عالوه که کندبیان می نفعان ذی نظریه .دارد وجود شرکت و جامعه بین اجتماعی قرارداد نفعان یکذی نظریه اساس بر
 اجتناب و اجتماعی مسئولیت به مربوط سازد. تئوری برآورده را نفعانذی همه نیازهای تا نماید تالش باید شرکت سهامداران،

 کاهش ( معتقدند،9474) کارول جمله از محققان از برخی .دهدمی مفهوم نشان دو این بین را ایپیچیده رابطه مالیاتی،
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 به تواندمی مالیات از اجتناب ترتیب این به .شودمی سودآوری بهبود باعث و دهدکاهش می را هاهزینه مالیات، پرداخت
مالیاتی  اجتناب دیگر برخی اما شود. هست( تلقی نیز اجتماعی مسئولیت ترینمهم و اولین )که مسئولیت اقتصادی یک عنوان

 یک مالیات که پرداخت دارند ( اعتقاد8595) ( و پروس8598) کالم و حسیو. دانندمی اجتماعی مسئولیت از غفلت عنوان به را
 اجتماعی مسئولیت حقیقت در نادیده بگیرد را جامعه اقتصادی مشارکت جنبه شرکت که زمانی و دارد جامعه در حیاتی نقش

-می مالیات پرداخت کاهش باعث اجتماعی قبول مسئولیت که دارد اعتقاد موارد از برخی در او .اندازد می خطر به سازمان را

 برای تواندمی و گیردمی قرار بهتری موقعیت در شرکت و دهدافزایش می را سودآوری مالیات پرداخت کاهش زیرا شود.
 (.9346)سپاسی و همکاران،  کند هزینه اجتماعی هایفعالیت

-رود مدیریت شرکتبنابراین انتظار میندازد، از آنجایی که رفتارهای مدیریت سود ممکن است منافع ذی نفعان را به خطر ا

هایی که بیشتر درگیر رفتارهای مدیریت سود هستند، به خاطر جلب رضایت ذی نفعان توجه بیشتری به مسئولیت پذیری 
 (.9349)قاسمی،  اجتماعی شرکت داشته باشند

 

 پیشینه پژوهش  
نقش  به توجه سود با مدیریت و مدیرههیأت هایویژگی اجتماعی، با عنوان بررسی مسئولیت( در پژوهشی 9345بازدار )
همچنین  .دارد معناداری و منفی ارتباط سود مدیریت با پذیری اجتماعی نشان داد که مسئولیت ،هاشرکت مدیرههیأت نظارتی

می تقویت ترسمت منفی به سود مدیریت با هاشرکت اجتماعی پذیریمسئولیت ارتباط ها،شرکت در مدیرههیأت نظارت بیشتر
 .شود

اقتصادی و اجتناب از مالیات ( در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی، عملکرد 9345) دارابی و همکاران
به این نتایج رسیدند که اگر شرکت دارای مسئولیت اجتماعی باشد  ،های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانشرکت

میانگین اجتناب از مالیات و میانگین ارزش افزوده اقتصادی آنها کم خواهد شد و بالعکس اگر شرکتی دارای مسئولیت اجتماعی 
د. اندازه شرکت بر میزان اجتناب از یابزوده اقتصادی آنها نیز افزایش مینباشد میانگین اجتناب از مالیات و میانگین ارزش اف

از مالیات نیز افزایش )کاهش(  )کوچک( باشد میزان اجتناب مالیات دارای تاثیر معنادار است و هر آنچه اندازه شرکت بزرگ
هرم مالی ها دارای تاثیر معنادار است. متغیرهای امیزان ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها برابد. اندازه شرکت و بازده دارایییمی

 و نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری تاثیر معناداری بر اجتناب از مالیات و ارزش افزوده اقتصادی ندارند.
د واقعی و ها بر تفاوت بین مدیریت سوأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتتعیین ت در پژوهشی با عنوان (9346) خواجه زاده

مسئولیت اجتماعی شرکت اثر منفی  نشان داد که ،در بورس اوراق بهادار تهرانهای پذیرفته شده مدیریت سود تعهدی شرکت
های دارای مسئولیت چنین، شرکتها دارد. همنی بر اقالم تعهدی اختیاری( شرکتو معناداری بر مدیریت سود )واقعی و مبت

 تنی بر اقالم تعهدی دارند.اجتماعی تمایل بیشتری برای درگیر شدن در مدیریت سود واقعی نسبت به مدیریت سود مب
 با مالیاتی اجتناب بر اجتماعی مسئولیت اقتصادی بعد تأثیر مدل طراحی ،( در پژوهشی با عنوان9346) سپاسی و همکاران

 مدیریت که است فعالیتی مالیاتی به این نتایج رسیدند که اجتناب ،ساختاری در بورس اوراق بهادار معادالت رویکرد استفاده از
 نوع این اتخاذ الزاماً و نمایدمی پرداختنی مالیات کاهش منظور سود به دستکاری و کاهش به اقدام خود اختیارات از استفاده با

این  .دارد مالیاتی اجتناب بر داریمعنی و منفی تأثیر اقتصادی، بعد سطح .نیست های ذینفعگروه همه منافع جهت در سیاست
 را کمتری اجتناب مالیاتی هاشرکت باشد، بیشتر اقتصادی بعد در هاشرکت اجتماعی مسئولیت هرچه که دهدمی نشان نتیجه

 .گیرندمی پیش در
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به این نتایج  ،بررسی اجتناب مالیاتی، مدیریت مالیاتی و مسئولیت اجتماعی شرکتیعنوان، ( درپژوهشی با 8597فاریس و بانی )
ی دارد، در حالیکه نقد ETRو  GAAPنه های مدیریت مالی تاثیر مثبتی بر رسیدند که تعامل مسئولیت های اجتماعی با هزی

نین به گذارد. همچنقدی می ETR های حاکمیت شرکتی و تنوع در هزینه های مدیریت مالی تاثیر منفی بربرهم کنش قدرت
کنند، ها( استفاده نمیشرکتیت اجتماعی )مسئول CSRهایی در بورس اوراق بهادار که از طرح این نتیجه رسیدند که شرکت

رد اجتناب مالیاتی و مدیریت کند که در مطالعات آینده در موهای آنها تاکید میزنند. بنابراین یافتهی میدست به فرار مالیات
 نیز بررسی شود. CSR، باید طرح مالی

 و اقتصادی به این نتیجه رسید که بعد ،مالیاتی اجتناب و اجتماعی مسئولیت بین ارتباط ،( در پژوهشی با عنوان8596)95رنسالر
 داران وفاداریسهام و مشتریان به تنها که هاییشرکت و دارد مالیاتی اجتناب با معناداری و مثبت رابطه زیست محیطی،

 .هستند دارا را مالیاتی اجتناب از بیشتری میزان دارند، بیشتری
به این نتایج  ،مالیاتی فرار بر اجتماعی مسئولیت مختلف ابعاد تأثیر بررسیعنوان، وهشی با ژ( در پ8596)97الباز و الگویر

 فعالیت اما است، مالیاتی جسورانه فعالیت ترپایین سطح با اجتماعی همراه مسئولیت اجتماعی، بعد در بیشتر رسیدند که فعالیت
 .است مالیاتی جسورانه فعالیت از باالیی سطح با اجتماعی مرتبط مسئولیت اقتصادی، بعد در بیشتر

 ،هاشرکت مالیاتی فرار و شرکت اجتماعی پذیری مسئولیت بین ارتباط عنوان،وهشی با ژ( در پ8593)92ریچاردسون و النیس
 پی در را مالیاتی فرار از کمتری سطح ها،شرکت اجتماعی پذیریمسئولیت افشای از باالیی سطح به این نتیجه رسیدند که

 .دارد
 نشان دادند که هرچه ،مالیاتی تمکین عدم و اجتماعی مسئولیت بین رابطه بررسی عنوان( در پژوهشی با 8593) 94هو و هوی

 .باشدمی کمتر هاآن مالیاتی عدم تمکین نمایندمی مشارکت بیشتر اجتماعی، مسئولیت با مرتبط های فعالیت در هاشرکت
  .؟خیر یا دهدمی کاهش را شفافیت شرکت مالیاتی، جسورانه هایرویه آیا، ( در پژوهشی با عنوان8598) 85اسلمورد و هانلون

 شفافیت معیار عنوان به گران تحلیل بینی پیش و خطای سود اطالعاتی، کیفیت تقارن عدم محققان، این استفاده مورد عیارم
 عالوه به .دهدمی کاهش را شرکت شفافیت مالیاتی، جسورانه این گونه نتایج را مطرح کردند که استراتژی .بود شرکت
 دادن افزایش با را شفافیت مسئله کنندمی تالش اند،گرفته پیش در را مالیاتی های جسورانهرویه که هاییشرکت مدیران
اما با این حال به دلیل آثار سوئی که فرار مالیاتی بر اقتصاد کشور دارد، به توجه و بررسی  .دهند مالیاتی کاهش افشای سطح

شود که درآمدهای مورد نیاز دولت برای هزینه های دولت به طور کلی، فرار مالیاتی سبب میبیشتری در این زمینه نیاز است. 
 (.9349)رحیمیان، کیفیت ارائه نشود م سازد، در حد مورد نیاز و باباید آن را فراهدد و در نتیجه خدماتی که دولت میتامین نگر

 

 روش شناسی پژوهش 
 لذا .ه استفاده شده استپرسشنامها، از ابزار باشد. برای گردآوردی دادهه لحاظ هدف کاربردی و پیمایشی میپژوهش حاضر ب

 باشد. می توصیفی تحقیقات زمره در ها،داده براساس گردآوری پژوهش این
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 جامعه آماری
-می 9345-9348ر تهران طی سال های های پذیرفته شده در بورس اوراق بهاداآماری این تحقیق شامل کلیه شرکت جامعه

 :های زیربا اعمال شرایط ومحدودیتباشد که 
 . دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند باشد. 9
 . در طی دوره بررسی توقف فعالیت ها یا تغییر سال مالی نداشته باشد. 8
 ها، در طی دوره مورد بررسی موجود باشد. . اطالعات مورد نیاز شرکت3
 گذاری، هلدینگ، بانکها و موسسات اعتباری و... نباشند.سرمایه های بیمه ای،. جزء شرکت9

مدیره مدیرعامالن و اعضای هیاتدید. پس از توزیع پرسشنامه میان اب گرشرکت به عنوان نمونه اولیه انتخ 999تعداد 
 پرسشنامه تکمیل و بعنوان نمونه نهایی انتخاب شد.  28های منتخب تنها شرکت

 

 های پژوهشفرضیه
 .ی و فرار مالیاتی ارتباط معنادار  وجود دارداجتماع تیمسئولفرضیه اصلی اول: بین 

 .ی و مدیریت سود ارتباط معنادار وجود دارداجتماع تیمسئولفرضیه اصلی دوم: بین 
 .ارتباط معنادار وجود داردفرضیه فرعی اول: بین بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی و فرار مالیاتی 

 .ارتباط معنادار وجود داردفرضیه فرعی دوم: بین بعد قانونی مسئولیت اجتماعی فرار مالیاتی 
 .ارتباط معنادار وجود داردالقی مسئولیت اجتماعی و فرار مالیاتی فرضیه فرعی سوم: بین بعد اخ

 .ارتباط معنادار وجود داردفرضیه فرعی چهارم: بین بعد بشردوستانه مسئولیت اجتماعی و فرار مالیاتی 
 .ارتباط معنادار وجود داردفرضیه فرعی پنجم: بین بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی و مدیریت سود 

 .ارتباط معنادار وجود داردشم: بین بعد قانونی مسئولیت اجتماعی و مدیریت سود فرضیه فرعی ش

 .ارتباط معنادار وجود داردفرضیه فرعی هفتم: بین بعد اخالقی مسئولیت اجتماعی و مدیریت سود 
 .د داردفرضیه فرعی هشتم: بین بعد بشردوستانه مسئولیت اجتماعی و مدیریت سود ارتباط معنادار وجو

 

 تعریف عملیاتی متغیرها
نرخ باالی مالیات، قوانین پیچیده و متعدد مالیاتی، سرمایه اجتماعی و مل فرار مالیاتی که شامل ابعاد )متغیرهای پژوهش شا

پس از  باشد.دی، قانونی، اخالقی و بشردوستانه( و متغیر مدیریت سود می)اقتصا تورم( و متغیر مسئولیت اجتماعی شامل ابعاد
شده، از آزمون های رگرسیون و ضریب  83نگارش  SPSS ها، اطالعات به دست آمده، وارد نرم افزار آماریپرسشنامهتکمیل 

ها و بدست آوردن نتایج کنندگی متغیرها جهت تجزیه و تحلیل دادههت تبیین رابطه و میزان پیش بینیهمبستگی پیرسون ج
فردی که شامل جنسیت، تحصیالت، سن، و ... شد. برای گردآوری اطالعات مورد نیاز بعد از فرم اطالعات  هها استفادفرضیه

 نیاز نیز با ابزار پرسشنامه به شرح زیر به دست آمد: باشد؛ دیگر اطالعات موردمی

 : (8932مالیاتی هادیان و تحویلی ) الف( پرسشنامه عوامل موثر بر فرار
 متعدد و پیچیده سوال بوده و هدف آن ارزیابی عوامل موثر بر فرار مالیاتی )نرخ باالی مالیات، قوانین 95این پرسشنامه دارای 

-)گویه بعد نرخ باالی مالیات -9باشد: بعد به این صورت می 9نامه دارای باشد. این پرسشاجتماعی، تورم( می مالیاتی، سرمایه
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بعد  -9( و 98-4های )گویه بعد سرمایه اجتماعی -3(؛ 2-6های )گویه یاتیبعد قوانین پیچیده و متعدد مال -8(؛ 9-9های 
امتیاز، ... ، کامال  9ای به صورت کامال مخالفم= گزینه 6گذاری آن بر اساس طیف لیکرت (. شیوه نمره95-93های )گویه تورم

: تاثیر بر فرار مالیاتی، متوسط است. 92تا  38نمره بین یاتی، کم است. : تاثیر بر فرار مال38تا  95امتیاز بود. نمره بین  6موافقم=
: تاثیر بر فرار مالیاتی، زیاد است. الزم به ذکر است که امتیاز باالتر در هر بعد، نشان دهنده تاثیر بیشتر آن بعد 92نمره باالتر از 

های مدل(، از آزمون رررسی ایستایی متغیروایی و پایایی: برای انجام آزمون پایایی )برار مالیاتی خواهد بود و برعکس. بر ف
گیری  ها با یک مرتبه تفاضلدهنده این است که تمامی متغیر  نیافته استفاده گردید. نتایج حاصل از آن نشا  دیکی فولر تعمیم

 / به دست آمد. 25اند. پایایی این پرسشنامه مقدار  ایستا گردیده

 

 : (8338مسئولیت اجتماعی کارول )ب( 

 ( و 6و خیلی زیاد=  9، زیاد= 3، متوسط = 8، کم= 9با مقیاس پنج درجه ای لیکرت )خیلی کم =  سوالی، 86نامه این پرسش
( و 89الی  99اخالقی )سوال ، مسئولیت (93الی  7قانونی )سوال ، مسئولیت (5الی  9)سوال  اقتصادیچهار مؤلفه مسئولیت 
. از دیدگاه کارشناسان تایید شدآن،  روایی محتوایی نامه کشاورز،در پایان باشد که( می86الی  88)سوال  مسئولیت بشردوستانه
    .(9346)کشاورز،  بدست آمده است 272/5آلفای کرونباخ پرسشنامه ، پایاییهمچنین در بررسی 

 

  :(8939جمشیدی )ج( پرسشنامه مدیریت سود 

( استفاده شد. این پرسشنامه 9343پرسشنامه مدیریت سود جمشیدی ) از سود، مدیریت به مربوط های داده گردآوری منظور به
نامه ( بود. در پایان6...، خیلی قوی= ،9)خیلی ضعیف= ایگزینه 6گذاری بر اساس طیف لیکرت سوال با شیوه نمره  88دارای 

یایی پرسشنامه توسط (، روایی به صورت صوری و از دیدگاه کارشناسان مربوطه تایید شد و محتوایی و پا9343جمشیدی)
 (.  9343)جمشیدی،  بود 293/5آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شد. نتایج این آزمون برابر با 

 

 ی پژوهش:یافته ها

در  های پذیرفته شدهفرار مالیاتی و مدیریت سود شرکت ی بااجتماع تیمسئولهدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین 
 باشد:های تحقیق به شرح زیر میاست. نتایج و یافتههادار تهران بورس اوراق ب

 
 آزمون فرضیه اصلی اول و دوم نتایج  :(8)جدول شماره                                 

 متغیرها

ضریب 

همبستگی 

 پیرسون

ضریب 

تعیین 
(R2) 

 آنالیز واریانس

(ANOVA) 

 ضریب مسیر

 بتا
t 

سطح 

 معنادار

 وضعیت

 فرضیه

 تایید 54555 -954953 -54794 9584555 54659 -54794 و  فرار مالیاتیمسئولیت اجتماعی 
 تایید 54555 74989 54583 654769 54322 54583 مسئولیت اجتماعی و مدیریت سود

سطح ( و 54794) نتایج حاصل از برآورد میزان ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای فرار مالیاتی و مسئولیت اجتماعی
R دهد بین متغیرها ارتباط معنادار وجود دارد.نشان می5456از معناداری کمتر

واند تمی مسئولیت اجتماعینشان می دهد متغیر  2
 54555( و سطح معناداری کمتر از 9584555) در تحلیل واریانس F. مقدار دنرا تبیین کمتغیر فرار مالیاتی درصد از تغییرات  65
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آن برابر با  t؛ مقدار  -54794مقدار بتا برابر با  بسته رابطه خطی معنادار وجود دارد.است. بنابراین بین متغیرهای مستقل و وا
باشد. نتایج یر با یکدیگر معنادار و معکوس مینشان می دهد ارتباط این دو متغ 5456و سطح معناداری کمتر از  -954953

( و سطح معناداری 54583) و مسئولیت اجتماعیحاصل از برآورد میزان ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای مدیریت سود 
 34تواند می مسئولیت اجتماعینشان می دهد متغیر  R2 نشان می دهد بین متغیرها ارتباط معنادار وجود دارد. 5456کمتر از 

 54555 ( و سطح معناداری کمتر از654769) در تحلیل واریانس F. مقدار دنرا تبیین کمدیریت سود درصد از تغییرات متغیر 
 74989آن برابر با  t؛ مقدار  54583مقدار بتا برابر  است. بنابراین بین متغیرهای مستقل و وابسته رابطه خطی معنادار وجود دارد.

 نشان می دهد ارتباط این دو متغیر با یکدیگر معنادار و مستقیمی می باشد.  5456و سطح معناداری کمتر از 

 
 نتایج آزمون فرضیه فرعی اول :(2)جدول شماره                                                      

 متغیرها
ضریب همبستگی 

 پیرسون
 (R2)ضریب تعیین 

 آنالیز واریانس

(ANOVA) 

ضریب 

 مسیر

 بتا
t 

سطح 

 معنادار

 وضعیت

 فرضیه

فرار مالیاتی و مسئولیت 

 پذیری اقتصادی
 تایید 54555 -74543 -54589 654399 54325 -54589

 
دهد بین آنها ارتباط معنادار وجود ( نشان می-54589متغیرها برابر ) نتایج حاصل از برآورد میزان ضریب همبستگی پیرسون بین

. مقدار ندنرا تبیین کفرار مالیاتی درصد از تغییرات  34تواند می بعد اقتصادی دهد متغیرنشان می R2 ( و54589، )Rمقدار  دارد.
F است. بنابراین بین متغیرهای مستقل و وابسته رابطه خطی  54555( و سطح معناداری کمتر از 654399) در تحلیل واریانس

نشان می دهد ارتباط  5456و سطح معناداری کمتر از  -74543آن برابر با  t؛ مقدار  -54589مقدار بتا برابر با  معنادار وجود دارد.
های فوق، این های به دست آمده از آزمونیافته باشد. به طور کلی با توجه بهار و معکوس میداین دو متغیر با یکدیگر معنا

یش مسئولیت پذیری اقتصادی شرکتها، فرار مالیاتی آنها دهد با افزادد که فرضیه تایید شده و نشان میگرنتیجه استنباط می
 ت پذیری اقتصادی نامناسب و نامطلوبی دارند. های دارای فرار مالیاتی، وضعیت مسئولییابد و شرکتکاهش می

 
 : نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم(9)جدول شماره                                          

 متغیرها

ضریب 

همبستگی 

 پیرسون

ضریب تعیین 
(R2) 

 آنالیز واریانس

(ANOVA) 

ضریب 

 مسیر

 بتا
t 

سطح 

 معنادار

 وضعیت

 فرضیه

مسئولیت پذیری فرار مالیاتی و 

 قانونی
 تایید 54555 -24957 -54597 554759 54966 -54597

 
دهد بین آنها ارتباط معنادار وجود ( نشان می-54597متغیرها برابر ) نتایج حاصل از برآورد میزان ضریب همبستگی پیرسون بین

. مقدار ندنرا تبیین کبعد قانونی درصد از تغییرات  96می تواند فرار مالیاتی دهد متغیر نشان می R2 ( و54597، )Rمقدار  دارد.
F است. بنابراین بین متغیرهای مستقل و وابسته رابطه خطی  54555( و سطح معناداری کمتر از 554759) در تحلیل واریانس

دهد ارتباط ینشان م 5456و سطح معناداری کمتر از  -24957آن برابر با  t؛ مقدار  -54597مقدار بتا برابر با  معنادار وجود دارد.
های فوق، این های به دست آمده از آزمونباشد. به طورکلی با توجه به یافتهیر با یکدیگر معنادار و معکوس میاین دو متغ
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ها، فرار مالیاتی آنها پذیری قانونی شرکتدهد با افزایش مسئولیتدد که فرضیه تایید شده و نشان میگرنتیجه استنباط می
 پذیری قانونی نامناسب و نامطلوبی دارند. رای فرار مالیاتی، وضعیت مسئولیتهای دارکتیابد و شکاهش می

 
 نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم :(4)جدول شماره 

 متغیرها
ضریب همبستگی 

 پیرسون

ضریب 

تعیین 
(R2) 

آنالیز 

 واریانس

(ANOVA) 

ضریب 

 مسیر

 بتا
T 

سطح 

 معنادار

 وضعیت

 فرضیه

و مسئولیت پذیری فرار مالیاتی 

 اخالقی
 تایید 54555 -24696 -54524 784942 54976 -54524

 
دهد بین آنها ارتباط معنادار وجود ( نشان می-54524متغیرها برابر ) نتایج حاصل از برآورد میزان ضریب همبستگی پیرسون بین

R ( و5524، )Rمقدار  دارد.
 F. مقدار ندنرا تبیین ک فرار مالیاتی درصد از تغییرات 97تواند می بعد اخالقی دهد متغیرنشان می 2

است. بنابراین بین متغیرهای مستقل و وابسته رابطه خطی  54555( و سطح معناداری کمتر از 784942) در تحلیل واریانس
دهد ارتباط نشان می 5456 ح معناداری کمتر ازو سط -24696آن برابر با  t؛ مقدار  -54524مقدار بتا برابر با  معنادار وجود دارد.

های فوق، این های به دست آمده از آزمونباشد. به طورکلی با توجه به یافتهیر با یکدیگر معنادار و معکوس میاین دو متغ
ها، فرار مالیاتی آنها ایش مسئولیت پذیری اخالقی شرکتدهد با افزدد که فرضیه تایید شده و نشان میگرنتیجه استنباط می

 های دارای فرار مالیاتی، وضعیت مسئولیت پذیری اخالقی نامناسب و نامطلوبی دارند. یابد و شرکتمیکاهش 
 

 نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم :(5) جدول شماره

 متغیرها
ضریب همبستگی 

 پیرسون

ضریب 

تعیین 
(R2) 

 آنالیز واریانس

(ANOVA) 

 ضریب مسیر

 بتا
t 

سطح 

 معنادار

 وضعیت

 فرضیه

مالیاتی و مسئولیت پذیری فرار 

 بشردوستانه
 تایید 54555 -94486 -54928 894862 54833 -54928

 
( نشان می دهد بین آنها ارتباط معنادار -54928نتایج حاصل از برآورد میزان ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها برابر )

R ( و54928، )Rمقدار  وجود دارد.
را تبیین  فرار مالیاتی درصد از تغییرات 83تواند می بعد بشردوستانه دهد متغیرنشان می 2

است. بنابراین بین متغیرهای مستقل و وابسته  54555( و سطح معناداری کمتر از 894862) در تحلیل واریانس F. مقدار ندنک
نشان  5456و سطح معناداری کمتر از  -94486آن برابر با  t؛ مقدار  -54928مقدار بتا برابر با  رابطه خطی معنادار وجود دارد.

-های به دست آمده از آزمونباشد. به طورکلی با توجه به یافتهمی دهد ارتباط این دو متغیر با یکدیگر معنادار و معکوس می

ها، شرکت مسئولیت پذیری بشردوستانهدهد با افزایش دد که فرضیه تایید شده و نشان میگرهای فوق، این نتیجه استنباط می
های دارای فرار مالیاتی، وضعیت مسئولیت پذیری بشردوستانه نامناسب و نامطلوبی یابد و شرکتفرار مالیاتی آنها کاهش می

 دارند. 
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 نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم :(6) جدول شماره

 متغیرها
ضریب همبستگی 

 پیرسون
ضریب تعیین 

(R2) 

 واریانسآنالیز 

(ANOVA) 

 ضریب مسیر

 بتا
t 

سطح 

 معنادار

 وضعیت

 فرضیه

 تایید 54555 874448 54654 874448 54864 54654 مدیریت سود و مسئولیت پذیری اقتصادی

دهد بین آنها ارتباط معنادار وجود ( نشان می54654ن متغیرها برابر )نتایج حاصل از برآورد میزان ضریب همبستگی پیرسون بی
R ( و54654، )Rمقدار  دارد.

متغیر مدیریت سود درصد از تغییرات  85تواند میمسئولیت پذیری اقتصادی دهد متغیر نشان می 2
است. بنابراین بین متغیرهای مستقل و  54555( و سطح معناداری کمتر از 874448) در تحلیل واریانس F. مقدار ندنرا تبیین ک

نشان  5456ح معناداری کمتر از و سط 64849آن برابر با  t؛ مقدار 54654مقدار بتا برابر با  وابسته رابطه خطی معنادار وجود دارد.
ن های های به دست آمده از آزموه یافتهکلی با توجه بباشد. به طورر با یکدیگر معنادار و مستقیم میدهد ارتباط این دو متغیمی

های دارای مسئولیت پذیری اقتصادی از دهد شرکتنشان می دد که فرضیه تایید شده وگرفوق، این نتیجه استنباط می
 وضعیت مدیریت سود مناسب و مطلوبی برخوردارند.

 
 ایج آزمون فرضیه فرعی ششمتن :(7)جدول شماره 

 متغیرها
ضریب همبستگی 

 پیرسون
ضریب تعیین 

(R2) 

 آنالیز واریانس

ANOVA)) 

 ضریب مسیر

 بتا
t 

سطح 

 معنادار

 وضعیت

 فرضیه

سود و مسئولیت پذیری مدیریت 

 قانونی
 تایید 54555 64255 54699 334536 54845 54699

 
دهد بین آنها ارتباط معنادار وجود ( نشان می54699ن متغیرها برابر )نتایج حاصل از برآورد میزان ضریب همبستگی پیرسون بی

Rو R( ،54699 )مقدار  دارد.
را متغیر مدیریت سود درصد از تغییرات  35تواند میمسئولیت پذیری قانونی دهد متغیر نشان می 2

است. بنابراین بین متغیرهای مستقل و  54555( و سطح معناداری کمتر از 334536در تحلیل واریانس) F. مقدار ندنتبیین ک
 5456معناداری کمتر از ح و سط 64255آن برابر با  t؛ مقدار   54699وابسته رابطه خطی معنادار وجود دارد. مقدار بتا برابر با 

های به دست آمده از ی با توجه به یافتهکلباشد. به طورر با یکدیگر معنادار و مستقیم میدهد ارتباط این دو متغینشان می
پذیری قانونی از های دارای مسئولیتدهد شرکتدد که فرضیه تایید شده و نشان میگرهای فوق، این نتیجه استنباط میآزمون

 دیریت سود مناسب و مطلوبی برخوردارند. وضعیت م
 

 نتایج آزمون فرضیه فرعی هفتم(: 1)جدول شماره                                   

ضریب تعیین  ضریب همبستگی پیرسون متغیرها
(R2) 

 آنالیز واریانس

ANOVA)) 

ضریب 

 مسیر

 بتا
t 

سطح 

 معنادار

 وضعیت

 فرضیه

مدیریت سود و مسئولیت 

 اخالقیپذیری 
 تایید 54555 74674 54597 674992 54992 54597

( نشان می دهد بین آنها ارتباط معنادار وجود 54597نتایج حاصل از برآورد میزان ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها برابر )
R ( و54597، )Rمقدار  دارد.

را متغیر مدیریت سود درصد از تغییرات  98تواند میمسئولیت پذیری اخالقی دهد متغیر نشان می 2
است. بنابراین بین متغیرهای مستقل و  54555( و سطح معناداری کمتر از 674992) در تحلیل واریانس F. مقدار ندنتبیین ک
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نشان  5456ز ح معناداری کمتر او سط 74674آن برابر با  t؛ مقدار 54597دارد. مقدار بتا برابر با وابسته رابطه خطی معنادار وجود 
های ه از آزمونهای به دست آمدباشد. به طورکلی با توجه به یافتهر با یکدیگر معنادار و مستقیم میدهد ارتباط این دو متغیمی

های دارای مسئولیت پذیری اخالقی از وضعیت دهد شرکتدد که فرضیه تایید شده و نشان میگرفوق، این نتیجه استنباط می
 و مطلوبی برخوردارند. مدیریت سود مناسب

 
 نتایج آزمون فرضیه فرعی هشتم :(3)جدول شماره 

 متغیرها
ضریب همبستگی 

 پیرسون

ضریب 

تعیین 
(R2) 

 آنالیز واریانس

ANOVA)) 

ضریب 

 مسیر

 بتا
t 

سطح 

 معنادار

 وضعیت

 فرضیه

مدیریت سود و مسئولیت پذیری 

 بشردوستانه
 تایید 54555 84558 54874 54775 54572 54874

دهد بین آنها ارتباط معنادار وجود ( نشان می54874ن متغیرها برابر )نتایج حاصل از برآورد میزان ضریب همبستگی پیرسون بی
R ( و54874، )Rمقدار  دارد.

متغیر مدیریت سود درصد از تغییرات  7تواند میمسئولیت پذیری بشردوستانه دهد متغیر نشان می 2
است. بنابراین بین متغیرهای مستقل و  54555( و سطح معناداری کمتر از 54775تحلیل واریانس)در  F. مقدار ندنرا تبیین ک

نشان  5456ح معناداری کمتر از و سط 84558آن برابر با  t؛ مقدار 54874ه رابطه خطی معنادار وجود دارد. مقدار بتا برابر با وابست
های های به دست آمده از آزمونتوجه به یافتهکلی با باشد. به طورقیم میر با یکدیگر معنادار و مستدهد ارتباط این دو متغیمی

پذیری بشردوستانه از های دارای مسئولیتدهد شرکتدد که فرضیه تایید شده و نشان میگرفوق، این نتیجه استنباط می
 وضعیت مدیریت سود مناسب و مطلوبی برخوردارند.

 

 بحث ونتیجه گیری
ی با فرار مالیاتی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اجتماع تیمسئولبررسی ارتباط بین  به پژوهش این در

مورد آزمون  نامه ای پرداخته شد. دو فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی مطرح وار تهران با استفاده از روش پرسشاوراق بهاد
های فوق های به دست آمده از آزمونتهکه به طور کلی با توجه به یافباشد نتایج حاصل از آنها بیانگر آن میقرار گرفتند که 

تهران ارتباط معنادار  در بورس اوراق بهادار های پذیرفته شدهفرار مالیاتی و مدیریت سود شرکت ی بااجتماع تیمسئولبین 
 . وجود دارد

فرار  دارد و رابطه بین مسئولیت اجنماعی وطبق آزمون فرضیات اصلی پژوهش بین متغیرهای تحقیق رابطه معناداری وجود  
همچنین رابطه بین مسئولیت  ( ویابداالتر فرار مالیاتی کاهش میباشد )هر چه مسئولیت اجتماعی بمالیاتی منفی ومعکوس می

ارکان  پژوهش رابطه بین فرار مالیاتی با 9و3و8و9. آزمونهای فرعی  شماره باشدمستقیم می مدیریت سود مثبت و اجتماعی و
مسئولیت  ،مسئولیت پذیری اخالقی مسئولیت پذیری قانونی، ،ماعی )مسئولیت پذیری اجتماعیتشکیل دهنده مسئولیت اجت

معناداری را بین چهار بعد مسئولیت اجتماعی   معکوس و ،قرار داده ونتایج آن رابطه منفی پذیری بشر دوستانه( را مورد آزمون
ر شرکتها مقید به آن باشند در نتیجه فرا ن معنا که هر کدام از این چهار عامل افزایش یابند ودهد بدیفرار مالیاتی نشان می و

با ارکان پژوهش رابطه بین مدیریت سود  2و7و5و6شماره یابد. وآزمونهای فرعی مالیاتی در جهت عکس آن کاهش می
مسئولیت  ،مسئولیت پذیری اخالقی انونی،مسئولیت پذیری ق ،اجتماعی )مسئولیت پذیری اجتماعی تشکیل دهنده مسئولیت

معناداری را بین چهار بعد مسئولیت اجتماعی   مستقیم و نتایج آن رابطه مثبت، پذیری بشر دوستانه( را مورد آزمون قرار داده و
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ه است ها افزایش یافتکه مدیریت سود ودستکاری در حساب گاه مشاهده کردیمدهد بدین معنا که هرمدیریت سود نشان می و
تقلب در حساب ها  بایستی در همان راستا این چهار مورد از مسئولیت اجتماعی را افزایش داد تا متناسب با آن مدیرت سود و

(، دیانتی دیلمی و 8595) (، شافر و همکاران9345) در شرکت کاهش یابد. نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات ترابی جهرمی
( و فاریس و بانی 8598) اسلمورد و ( و هانلون9346، )زاده(، خواجه9345ی و همکاران )مالشاه(، 9343) رضا پور پرورش

  باشد.( همسو می8597)

 

 پیشنهادهای تحقیق  

 الف( پیشنهادهای منتج از تحقیق 

اقتصادی و های لیات کاهش یابد. اقدامات و سیاستشود نرخ باالی پرداخت مابا فرضیه اول پژوهش، پیشنهاد می در رابطه
رزمینی گیر پرداخت حجم زیاد مالیات و کاهش انگیزه جهت شرکت در فعالیت های زیشممالیاتی موثر برای عدم تاثیر چ

شود جهت عدم تاثیرگذاری فرار مالیاتی، قوانین ساده با فرضیه دوم پژوهش، پیشنهاد می در رابطه مالیات دهندگان وضع گردد.
یکدیگر و به سازمان مالیاتی کشور اعتماد نمایند. تقویت و پرورش فرهنگ پرداخت مالیات و  و آسانی وضع گردد تا مردم به

به عدم پایبندی به قراردادها  وضع قوانین برای عدم رواج فساد مالی که منجر ،آگاهی مردم از پیامد های منفی عدم پرداخت
و قوانین مالیاتی وضع گردد تا مانع افزایش حجم اقتصاد شود مقررات با فرضیه سوم پژوهش، پیشنهاد می گردد. در رابطهمی

کاال آسان و دارای ویژگی عدم پیچیدگی باشند. جهت افزایش  و کار بازارهای به مربوط مقررات و زیرزمینی گردد. قوانین
با ساده سازی قوانین رسمی، قوانین متعدد و دست و پاگیر مالیاتی کاهش یابند.  اقتصاد در حضور برای افراد اختیار و آزادی

ا فرضیه چهارم پژوهش، مالیاتی جلوگیری شود. در رابطه ب فرار تا از افزایش نموده مودیان آسان برای را قوانین مالیاتی، درک
 هایی رواج یابد تا تورم کاهش یابد. زیرا این امر موجب کاهش بار مالیاتی حقیقی، کاهش میزانشود سیاستپیشنهاد می

مالیاتی، افزایش انگیزه کافی برای فعالیت در اقتصاد اجتماعی، کاهش پدیدار شدن بازارهای  روی فرار شده وضع واقعی جریمه
با فرضیه پنجم پژوهش، گردد. در رابطه ایش انگیزه برای فرار مالیاتی میزیرزمینی، افزایش درآمد حقیقی مودیان و عدم افز

به جذب مشتریان  ،ازمان به عدم مصرف بیهوده امکانات و اموال سازمانتوجه اعضای سشود مدیریت سازمان، پیشنهاد می
 اطالع رسانی مالی به ذینفعان و سازمان و هابه ارائه گزارش، به بهبود تسهیالت ارائه شده به مشتریان، سودآور در بلند مدت

های تخلف مالی سازمان در پروندهه را جلب نماید. همچنین در اسرع وقت ب ارائه خدمات ارزان به مشتریانو  های ذیصالح
گزارش دهی  به شود مدیریت سازمان،با فرضیه ششم پژوهش، پیشنهاد می رسیدگی گردد. در رابطه مراجع قانونی ذیربط

تفسیر صحیح قوانین برای اعضا ، وضع مقررات در راستای کاهش فساد ادارای در سازمان، وضع استانداردهای سازمانی، ساالنه
 مقررات سازمان درجهت مسئولیت پذیری سازمانی در قبال مراجعه کنندگان تدوین ضابطه ها و، در جهت اجرای آنهاو تالش 

اعضای سازمان توجه نموده همچنین بر جلب توجه  و مقررات در راستای ایجاد شرایط همکاری با دیگر ارگانهاتدوین ضوابط و 
شود مدیریت سازمان، اقدام به می . در رابطه با فرضیه هفتم پژوهش، پیشنهادنیز تاکید ورزد به رعایت استانداردهای سازمانی

تعداد پرونده های تخلف ، کاهش تعداد و رسیدگی به به مشتریانز خدمات مالی جدید قبل از ارائه تقویت درک کارکنان ا
، عایت منشورهای اخالقی توسط اعضار، الزام به اخالقی سازمان ناشی از عملکردهای درون سازمانی در مراجع قانونی ذیربط

 هاهای پیشنهادصندوق ، نصببرخورد عادالنه و بدون تبعیض کارکنان با مشتریان، تاکید بر آموزش منشور اخالقی به کارکنان
 جلسات ماهانه برایو ارائه  ارائه خدمات مستمر و پایدار به شهروندان، مشتریان و پیگیری خواسته های مطروحه هایانتقادو 
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با فرضیه هشتم پژوهش، پیشنهاد نماید. در رابطه  انتقادات مشتریان و پیگیری خواسته های مطروحهها و رسیدگی به پیشنهاد
غیرمالی سازمان از نهادهای  -حمایت مالی، غیرمالی سازمان از حقوق بشر -حمایت مالیشود مدیریت سازمان اقدام به می

 -حمایت مالیو  های خاصبا بیماریغیرمالی سازمان در زمینه مبارزه  -مالی حمایت، ورزشی، آموزشی و خیریه فرهنگی،
 نماید. غیرمالی سازمان از خدمات سازمان

 

 ب( پیشنهاد جهت تحقیقات آتی 

تری بدست آید. زیرا شرایط سازمانی در اجرا شود تا نتیجه قابل اطمینان شود این تحقیق در مدت زمان بیشتریپیشنهاد می
های فرار شتر پژوهش ارتباط میان زیر مقیاسشود جهت دقت و صحت بیی. پیشنهاد مشودمختلف دچار تغییر می هایزمان

-تورم نیز به تفکیک با زیر مقیاس اجتماعی، مالیاتی، سرمایه متعدد و پیچیده مالیاتی یعنی متغیرهای نرخ باالی مالیات، قوانین

شود به غیر از استفاده از ابزار پرسشنامه، از دیگر ابزارهای گردند. پیشنهاد میتری و وفاداری مشتری بررسی های انتخاب مش
های مورد مطالعه در رابطه با متغیرهای پژوهش نیز استفاده شرکت مالی هایصورت از بدست آمده هایتحقیقاتی نظیر داده

 گردد. 
 

 منابع
 ،ورشکسته شرکتهای آتی سودآوری بر سود کیفیت تاثیر و سود مدیریت، (9348)، معصومه شهسواری،، احمد احمدپور 

 .62-37، صص 99شماره یازدهم، سال مالی، حسابداری تجربی مطالعات فصلنامه، تهران بهادار اوراق بورس

 مدیره هیأت نقش نظارتی به توجه سود با مدیریت و مدیره هیأت هایویژگی اجتماعی، (، مسئولیت9345)، بازدار، رضا 
ه علوم انسانی، شماره پایان ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزوار، دانشکد کارشناسی نامهپایانها، شرکت
 .98789359438533نامه: 

 بررسی تاثیر مسولیت اجتماعی بر تعهد حرفه ای و تقلب مالیاتی با در نظر گرفتن نقش  (،9345، )جهرمی، کامرانترابی
، پنجمین کنفرانس بین المللی رویکرد های پژوهشی در علوم تجاری استان فارس حسابداران قضاوت های اخالقی

 . 89258-5236کد مقاله : ، 9345انسانی و مدیریت، آذرماه 
 های پذیرفتهشرکت اجتماعی پذیری مسئولیت و سود کیفیت بین ارتباط (، بررسی9343) ،قیصری، فرزاد ،جلیلی، صابر 

 .975-997، صص 67حسابرسی، سال چهاردهم، شماره  تهران، دانش بهادار اوراق بورس در شده
 صوص پیش بینی سازی سود بر محتوای اطالعاتی سود ها در خ(، نقش هموار9327، )رایگان، احسان ،حقیقت، حمید

 .95-33، صص 99، دوره 95ری و حسابرسی، شماره های حسابداهای آتی، بررسیسود
 ،پذیریمسئولیت و سود مدیریت بین رابطه بررسی ،(9345)، سعید کنگرلویی،جبارزاده ،انور بایزیدی، ،شکراله خواجوی 

 .69-84 صص ،9 شماره ،3 دوره تهران، بهدار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت اجتماعی

 و  واقعی سود مدیریت بین تفاوت بر هاشرکت اجتماعی پذیری مسئولیت تأثیر (، تعیین9346)، زاده، مهریخواجه
 تهران، حوزه واحد اسالمی آزاد تهران، دانشگاه بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت تعهدی سود مدیریت

 حسابداری. رشته در ارشد کارشناسی درجه دریافت برای نامهفناوری، پایان و پژوهشی معاونت
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 اقتصادی و (، بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی، عملکرد 9345)، فر، اسماعیل، تدوینپاشانژاد، یوسف ،دارابی، رویا
، شماره 9های حسابداری، دوره اوراق بهادار تهران، مجله بررسی های پذیرفته شده در بورساجتناب از مالیات شرکت
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