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چشم انداد حسابداری و مدیریت (اوره اوم)

هیئت مدیره

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ویژگیهای رفتاری مدیران بر اجتناب مالیاتی با تاکید بر استقالل هیئت مدیره میپرراادا .ایر
پژوهش ادلحاظ هدف کاربرای بواه و اد بعد روششناسی اد نوع تحقیقات علّی (پس رویداای) میباشد .جامعه آماری پژوهش،
کلیه شرکت های پذیرفته شده ار بورس اوراق بهرااار تهرران برواه و برا اسرتاااه اد روش نمونره گیرری حرذف سیسرتماتی،،
111شرکت بهعنوان نمونه پژوهش انتخابشده و اورهی دمانی آن بی سالهای  1931تا  1931مورا تحقیر رررار گرفتنرد.
روش مورا استاااه جهت جمع آوری اطالعات ،کتابخانه ای و برای آدمون فرضیه ها اد رگرسیون چندگانه برا الگروی اااه هرای
تابلویی استاااهشده است .برای اجرای آدمونها و تخمی نهایی مدلها اد نرم افزار استاتا نسخه  11استاااه گراید .نتایج پژوهش
نشان میاهد که بیش اطمینانی مدیران بر اجتناب مالیاتی تاثیر مستقیم و معنااار وجوا اارا .همچنی  ،کوتاه بینی مدیران برر
اجتناب مالیاتی تاثیر معکوس و معنااار اارا ولی ،استقالل هیئت مدیره بر رابطه بی بیش اطمینرانی و اجتنراب مالیراتی تراثیر
معکوس و معناااری اارا.
واژگان کلیدی :ویژگیهای رفتاری مدیران ،اجتناب مالیاتی ،استقالل هیئت مدیره.
مقدمه
اجتناب اد مالیات اد ایدگاه سنتی و مرسوم خوا ی ،فعالیت حداکثرکنندهی اردش تلقی میشوا کره ثرروت را اد اولرت بره
سهامداران شرکت منتقل میکند .ار چارچوب تئوری نمایندگی ،تحقیقات اخیر استدالل می کنند کره فعالیتهرای اجتنراب اد
مالیات ،میتواند امکان رفتارهای فرصتطلبانه را به مدیریت بدهد .اجتناب اد مالیات ،نوعی استاااه اد خرال هرای ررانونی ار
روانی مالیاتی ار جهت کاهش مالیات است که میتواند اد طری انتقال ارآمد به ی ،منطقه با مالیات کم و یا ریمرتگرذاری
انتقالی انجام شوا .با توجه به تعاریف مطرح شده ار ای دمینه ،اجتناب مالیاتی بیانگر ی ،استراتژی مستمر و پایدار ار دمینره
برنامه ریزی مالی استراتژی ،است که ار برگیرنده فعالیتهای کامالً رانونی است که اد آنجا می توان بره هردایت منرابع واحرد
تجاری ار جهت فعالیت های معاف اد مالیات اد جمله سرمایه گذاری ار اوراق مشارکت ،مطرح کران معامالت و رویردااها ار
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ی ،محدواه دمانی معی جهت استاااه اد مزایای مالیاتی و استاااه اد روشهای حسرابداری کره صررفه جرویی مالیراتی (سر ر
مالیاتی) بیشتری ایجاا می کنند ،اشاره نموا (رضایی و جعاری نیارکی .)1931 ،تحقیقات اخیر صورت گرفته ار علوم مدیریت
و حسابداری نشان می اهد که رفتار مدیران ار ربال مسائل مالی یکی اد متغیرهای پرناوذ بر عملکرا بنگاه ارتصاای ار نظر
گرفته شوا که می تواند منجر به کارایی و بهره وری باالتر شوا .آنگاه می توان چنی ااعا کرا کره ویژگری هرای رفتراری
مدیران می تواند نقش اصلی ار تعیی ساختار بنگاه ارتصاای ایاا کند (حاجب و همکاران .)1931 ،فرضیه خوش بینی مدیران
و فرضیه جوهره مدیران ایدگاه متقابلی را ار رابطه با توانایی مدیران و تصمیمات سرمایه گذاری مطرح می کننرد (حبیرب،1
 .)5111مطالعات انجام شده ار دمینه سرمایه گذاری مدیران نشان می اهد ویژگی های شخصیتی مدیران علی الخصرو
خوش بینی بیش اد حد آنان منجر به تصمیمات غیر عاای سرمایه گذاری اد سوی آنان شده است (کیم و همکاران.)5111 ،5
خوش بینی بیش اد حد یکی اد مهم تری یافته های علم روانشناسی ار حوده رضاوت و تصمیم گیری است .روانشناسان ی،
فرا با ویژگی های رفتاری بیش اد حد خوش بینی را به عنوان فرای تعیی می کنند که اعتقراا ااراف اطالعرات و اانرش
ایشان بسیار اری است (بیش اد انچه وارعیت اارا) (س اسی و اسدی وصای .)1931 ،ایدگاه جروهره مردیران نقطره مقابرل
خوش بینی می باشد .اعتقاا ایدگاه جوهره مدیران بر ای است که مدیران با توانایی بیشتر ،ردرت ارک و تحلیل بیشتری اد
شرایط حال و آینده شرکت و صنعت اارند و تصمیمات سرمایه گذاری را بطور کاراتری اخذ می کنند (حبیب .)5111 ،بنابرای
مدیران ار اجرای برنامه های تجاری اد توان انتخاب راهبراهای مختلف مدیریتی برخوراارند که هر ی ،اد اینها منجرر بره
ایجاا جریان مختلای خواهد شد و ار نهایت کارایی مدیریت ،مستلزم انتخاب بهتری راهبرا است که به باالتری اردش مورا
انتظار بیانجامد .اما ار عمل گاهی به جای تمرکز به اهداف بلند مدت و خل بیشتری اردش مورا انتظار اد طریر انتخراب
بهتری راهکار به راهکارهایی روی می آورند که عملکرا کوتاه مدت آنها را بهبوا می بخشد و ار بلند مردت عملکررا انران
مطلوب نخواهد بوا و به گاته ای ارگیر مدیریت کوتاه بی مری شروند (لوینترال و مرار  .)1339 ،9بریش اطمینرانی یکری اد
مهمتری ویژگی های شخصیتی مدیران است که بر ریس ،پذیری تراثیر مری گرذارا (اوئلمر و همکراران .)5111 ،1بریش
اطمینانی یا اعتماا به ناس بیش اد حد ،یکی اد مهم تری مااهیم مالی رفتاری مدرن است و یکی اد مهم ترری یافتره هرای
علم روانشناسی ار حوده رضاوت و تصمیم گیری است .پژوهشگران اریافتند که افراا ارباره توانایی ها و اانرش خروا اعتمراا
بیش اد حد اارند ،البته ممک است ای احساس ارونی را اظهار نکنند یا حتی خوا نیز اد آن غافل باشند (مشرای و بهزااپرور،
 .)1939به طور خالصه می توان گات ای گونه افراا خوا را اد آنچه ار وارعیت هستند ،باهوشتر می پندارند و بر ای باورند که
اطالعات بهتری ار اختیار اارند .برای مثال ،هنگام تصمیم گیری به منظور سرمایه گذاری ار شرکتی خا  ،اغلب انتظار دیان
را ناایده می گیرند و اگر شرکت عملکرا ضعیای ااشته باشد ،احساس تعجب یا نارضایتی می کنند (پم ی  .)5111 ،1بنابرای با
توجه به مطالب یاا شده پژوهش حاضر به انبال پاس به ای سوال است که ویژگی های رفتاری مدیران یعنی کوتراه بینری و
بیش اطمینانی مدیران ،چه تاثیری بر اجتناب مالیاتی ااشته و تاثیر استقالل هیات مدیره بر رابطه بی ویژگری هرای رفتراری
مدیران و اجتناب مالیاتی چگونه است؟
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پیشینۀ پژوهش
اجتناب مالیاتی
اجتناب و فرار مالیاتی هراو منجر به کاهش ارآمد مالیاتی اولت ها می شوا .ولی اد لحاظ ماهومی او پدیده ی کامال جردا اد
هم هستند .تمایز ماهومی اجتناب مالیاتی و فرار مالیاتی اساسا ناشی اد مشروعیت و یا وجاهت رانونی یکری ار مقابرل عردوم
مشروعیت یا عدم وجاهت رانونی ایگری است .فرار مالیاتی به معنای شکسرت حرریم ررانون اسرت ولری مروای اد گرزارش
ارآمدهای مشمول مالیات خویش عدول وردا و یا به شیوه های عامدانه ی نظیر گزارش کمتر اد وارع ارآمد و فروش ،گزارش
بیشتر اد وارع کسورات و یا تنظیم اظهارنامه ی غیر وارعی اد تعهدات مالیاتی خوا طاره روا ار حقیقت مرتکب عمل غیررانونی
گرایده است که مستوجب تنبی ه مدنی یا جزائی است و اد ای رو کسی که اد پرااخت مالیات فرار می کند نگران کشف اعمال
خالف رانون خویش است .اما اجتناب مالیاتی ار چارچوب رانون صورت می گیرا و ناظر بر کراهش تعهردات مالیراتی فررا اد
طری اور دان رانون یا استاااه کامل اد ظرایف رانونی است و لرذا اد من جرر جررم شناسری رابرل تعقیرب نیسرت (میالنری و
اکبروروش .)1931 ،
کوتاه بینی مدیران
1
بعد اد تشخیص کالسی" ،کوته بینی باداریابی" ار سال  1311توسط تئواور لویت  ،توجه بیشتری به مشکل رفتار کوته بینانه
مدیران ار عرصه علمی و شرکت های بزرگ شد .ار حالی که همان موضوع ااامه ااشت تمرکزمان تغییر کرا .ار اهه ،1311
محققان نگران کوته بینی ار مورا مجموعه محصوالت شرکت بواند .بعدها ار اهه  ،1381تمرکز بر کوته بینی روابط مستقیم
با مشتریان معطوف شد .ار حال حاضر به کوته بینی مدیران اجرایی و تأثیر آن بر رابلیت ها و سرانجام سادمان توجه میشوا.
بر طب بررسیهای لوینتال و مار ( )1339تعاریای اد کوته بینی و تعصب (سوگیری) ارائه میشوا:
تعریف عمومی اصطالح کوته بینی ،عدم پیش بینی یا ارک ،اید محدوا ار مورا مسائل (مریرام  -وبسرتر )1338 ،1و ایردگاه
سطحی ار اندیشه و برنامه ریزی است (لغت نامه آمریک  -هریتیج .)5111 ،8ای تعاریف عمومی ار روش های کوته بینی که
ار باداریابی ،مدیریت و اابیات مالی وجوا اارا ،منعکس شده است .کوته بینی شرحی اد ی ،شکل سوگیری با گرایش است که
محدوایتی جدی و مهم جهت توجه به گزینهها و پیشنهااها ار انتخاب و تصمیم گیرری مریباشرد (ایرس و پریک .)1333 ،3
بیش اطمینانی مدیران
بیش اعتماای مدیریت ی ،ویژگی شخصی است که میتواند به صورت اریب رفتاری و ااشت اعتقااات غیروارعی (مثبرت) ار
رابطه با هر ی ،اد جنبه های ی ،پیشامد ار شرایط عدم اطمینان تعریف شوا ،ار ای صورت ار برآورا میانگی اغراق خواهرد
شد (اسکاال .)5118 ،11میتوان به تعریف بیش اعتماای بر اساس میانگی  ،واریانس انتقاا کرا و اظهار ااشرت کره ایر گونره
اشتباهات بهوضوح پدیده هایی مجزا هستند .شاید شخصی ار خصو تواناییهای خوا اطمینان بیشادحد ااشته باشد امرا برا
برآورا بیش اد وارع اامنه تودیع احتمال ،کم اطمینان تلقی شوا (فروغی و نخبه فالح.)1939 ،
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هیر شلیار و همکاران )5111( 11معتقد است ،بیش اعتماای بر تئوری خوافریبی 15مبتنی است .ای تئوری به مکرانیزم هرایی
می پراادا که طی آن افراا سعی می کنند اد طری توجیه تصمیمات گذشته خوا ،احترام خوا را جلب کنند .ادآنجاکه افراا بیش
ادآنچه انتظار میروا شکست می خورند ،لذا یااگیری منطقی آنان را به سمت حذف رفتارهای بیش اعتماای سروق مریاهرد.
بنابرای برای موفقیت تئوری خوافریبی ،طبیعتاً باید مکانیزمی ارائه اهد که ار فرایند یااگیری اریب ایجاا کند .ای موضوع با
اریب خوا اسناای منطب است .بر اساس ای اریب رفتاری ،افراا نتایج خوب یا موفقیتها را به تواناییهای خوا و نتایج بد یا
شکست ها را به شرایط بیرونی نسبت می اهند .وی معتقد است ،رفتارهای بیش اعتماای ار محریطهرای پیچیرده و کارهرای
رضاوتی چالشی و جاهایی که بادخورا بر روی اطالعات کند است ،برود بیشتری خواهد ااشت .همچنی خبرگان و متخصصان
بیش اد سایری ار معرض بیش اعتماای ررار میگیرند .بیش اعتمراای برهعنروان یکری اد ترورش هرای رفتراری برواه و اد
خوشبینی افراا نسبت به اانش ،تواناییها و پیشبینیهایشان نشأت میگیرا (ورن و همکاران.)5111 ،19
استقالل هیأت مدیره
هیأت مدیره یکی اد سادوکارهای مهم حاکمیت شرکتی تلقی می شوا و نقش مهمی ار بهبروا کیایرت گزارشرگری مرالی و
افزایش پاسخگویی ایاا میکند .مدیران مستقل می توانند با ارک ارست نقش نظارتی و راهبری خوا ،سالمت مالی بنگاه را به
ارمغان آوراه و مانع تضاا منافع بی بادیگران نظام حاکمیت شرکتی شوند .بر همی اساس ار بیشتر تحقیقات انجرام شرده ار
حوده حاکمیت شرکتی بر اهمیت نقش مدیران غیر اجرایی ار بهبوا فرآیند گزارشگری تأکید شده و جایگاه هیات مدیره شرکت
به عنوان نهاا هدایت کننده ای که نقش مراربت و نظارت بر کار مدیران اجرایی را بر عهده اارا ،بیش اد پریش اهمیرت مری
یابد .اد ایدگاه نظریه نمایندگی می توان چنی فرض کرا که مدیران غیر موظف (غیر اجرایی) وظیاه نظارت بر سایر اعضرای
هیأت مدیره را بر عهده اارند .برخی اد پژوهش های علمی نشان اااه است که وظیاه نظارت مدیران غیر موظف (غیر اجرایی)
بر مدیریت به نحو مؤثر اعمال شده است .سی وار ماکر بشنان و یو ،)5118( 11سیتا آماجرا و همکراران ،)5118( ،11رامیسری و
مدر ،)5111( 11کلی  )5115( 11به ای نتیجه رسیدند که هنگامی که تعداا مدیران غیر موظف ار ترکیب هیأت مدیره افزایش
می یابد ارالم تعهدی کاهش می یابد و مدیران غیر موظف موجب افزایش کیایت سوا می شوند .سرهامداران ار سرال هرای
اخیر با ااان استقالل بیشتر به هیأت مدیره ،به انبال تقویت نقش آن به عنوان نماینده سهامداران شرکت بواهاند.
گرانتر و همکاران )5119( ،18ار تحقیقی تمایز بی اجتناب مالیاتی ،مالیات تهاجمی و ریسر ،مالیراتی را تبیری کرانرد و بره
بررسی ارتباط ای مااهیم با ریس ،کلی شرکت پرااختند و به ای نتیجه رسیدند که بی ریسر ،مالیراتی و ریسر ،شررکت
(نوسانات باداه سهام) رابطه مثبت و معناااری وجوا اارا .اما اجتناب مالیاتی با ریس ،شرکت رابطه معناااری ندارا .منظرور اد
ریس ،مالیاتی نیز عدم اطمینانی است که شرکت ار خصو مالیات های پرااختی آتی اارا و منعکس کننده میزان توانرایی
شرکت ار حمایت و تقویت وضعیت مالیاتی شرکت ار طول دمان می باشد.
11
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چ و همکاران )5111( ،13ار پژوهش خوا به بررسی ارتباط میان اجتناب مالیاتی با اردش شرکت و همچنری ترأثیر شراافیت
اطالعاتی بر رابطه بی آنها ،پرااختند .با بهره گیری اد مدلهای رگرسیون چند متغیره نتایج حاکی اد آن است که بری اجتنراب
مالیاتی و اردش شرکت رابطه منای معناااری وجوا اارا .عالوه بر ای نتایج نشان ااا که با افزایش شراافیت اطالعراتی ،اثرر
منای اجتناب مالیاتی بر اردش شرکت کاهش می یابد.
گو و همکاران )5111( ،51ار پژوهشی تأثیر اجتناب مالیاتی بر هزینه حقوق صاحبان شرکتها را بررسی نمواند .ار ای تحقی اد
سه سنجه سوا حسابداری مشمول مالیات ،تااوت افتری مالیات و نرخ مؤثر مالیاتی به عنوان شاخص های انداده گیری اجتناب
مالیاتی استاااه گراید .نتایج تحقی نشان ااا که بی اجتناب مالیاتی و هزینه حقروق صراحبان سرهام شررکتها رابطره مناری
معناااری وجوا اارا .همچنی آنها اریافتند که ار شرکتهایی با نظارت خرارجی بهترر و نیرز شررکتهای برا کیایرت اطالعرات
حسابداری باالتر ،ای رابطه روی تر است.
تی شیح و همکاران )5118( ،51به بررسی اینکه چگونه مدیران اجرایی و جریانات نقدی عملیاتی با هم ااغام می شوند تا برر
اجتناب مالیاتی شرکت تأثیر بگذارند ،پرااختند .آنها به ای نتیجه رسیدند که مدیران اجرایی شرکای تجاری ،نقش مهمی را ار
تسهیل و اجرای تصمیمات مدیران اجرایی متضاا بادی می کنند علی الخصو ار مورا اجتنراب اد مالیرات و فررار مالیراتی.
همچنی نتایج نشان ااا که شرکت ها دمانی اجتناب مالیاتی باالتری اارند که آنها هرر او مردیران بریش اد حرد اطمینران و
جریانات نقدی عملیاتی بیش اد حد اارند و ار مقایسه با شرکت هایی که ترکیب ایگری اد مدیران ارشد مرورا اعتمراا اارنرد
اجتناب مالیاتی باالتری خواهند ااشت.
ابراهیمی و همکاران ( )1931ابتدا مااهیم محافظه کاری و اجتناب مالیاتی را مورا بررسی ررار گیررا سر س بره بررسری اثرر
محافظه کاری بر اجتناب مالیاتی ار شرایط بحران مالی پرااختند .نتایج تحقی حاضر که به شرکل کتابخانره ای انجرام شرده
است نشان اهنده ای است که وروع بحران های مالی ار جهان و رکوای که به همراه ای بحران ار بیشتر کشرورهای انیرا
ایجاا شده است ،موجب کاهش چشمگیری ار فروش و سواآوری شرکت ها شده است ،ار چنی شرایطی شررکت هرا بردلیل
کاهش فروش و نقدینگی تمایل دیاای به پرااخت مالیات کمتر اارند و تالش می نماینرد ترا اد طریر روش هرای مختلرف
حسابداری اد جمله اعمال محافظه کاری ار شناسایی ارآمدها و سوا ،بتوانند مالیات کمتری را پرااخت نمایند ،لذا بحران مالی
می تواند بر میزان محافظه کاری ،اجتناب مالیاتی و رابطه بی محافظه کاری و اجتناب مالیاتی تاثیر گذار باشد.
طاهری فرا و صالحی ( )1931ار پژوهشی ،رابطه استقالل هیئت مدیره و اجتناب مالیاتی شرکتها را مورا بررسی ررار اااند،
ار ای پژوهش  311شرکت ار باده دمانی سال های  1981تا  1939مورا آدمون ررارگرفته اند  .نتایج برآورا مدل رگرسریون
فرضیهی پژوهش یعنی اعضای غیر موظف هیئت مدیره ار سطح خطای  %1معنااار بواه و رابطرهی معکروس برا اجتنراب اد
پرااخت مالیات شرکتها ااشته است .ار نتیجه می توان ااعا نموا که با افزایش تعداا اعضای غیر موظف هیئت مدیره اجتناب اد
پرااخت مالیات کاهش می یابد.
طاهری فرا و صالحی ( )1931به بررسی رابطه بی اوگانگی نقش مدیر عامل و اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده ار
بورس اوراق بهااار تهران پرااختند .ای پژوهش  311شرکت ار باده دمانی سالهای  1981تا  1939مورا آدمون ررار اااه است.
نتایج برآورا مدل رگرسیون تحقی نشان میاهد که ضریب متغیر مستقل (اوگانگی نقش مدیر عامل) ار سرطح خطرای %1
19
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معنااار بواه و رابطهی مثبت و مستقیمی با اجتناب مالیاتی شرکت ااشته است .ار نتیجه میتروان ااعرا نمروا کره ار صرورت
اوگانگی نقش مدیر عامل اجتناب اد پرااخت مالیات افزایش می یابد.
حسنی القار و شعری ( )1931به بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی پرااختند .جامعة آماری پژوهش را شرکت های
پذیرفته شده ار بورس اوراق بهااار تهران طی سال های  1981تا  1939تشکیل می اهد .ار ای پژوهش بررای انرداده گیرری
اجتناب مالیاتی اد او سنجة نرخ مؤثر مالیات نقدی و تااوت سوا حسابداری و سوا مشمول مالیات استاااه شده است .به منظور
استیابی به اهداف پژوهش ،او فرضیه تدوی و برای آدمون آنها ،روش های آماری رگرسیون خطی چند متغیره بره کرار رفتره
است .نتایج حاصل اد آدمون فرضیه های پژوهش نشان ااا توانایی مردیریت ،ترأثیر مثبرت معنراااری برر اجتنراب مالیراتی ار
شرکتهای پذیرفته شده ار بورس اوراق بهااار تهران اارا .همچنی یافتهها نشاناهندۀ تأثیر غیرمستقیم اندادۀ شرکت و اهرم
مالی بر اجتناب مالیاتی است.
فردانفر ( ) 1931به بررسی اثر تعاملی بیش اطمینانی مدیران و بیش اطمینرانی جریران نقرد عملیراتی برر اجتنراب اد مالیرات
شرکتهای بورسی پرااخت .به ای منظور اطالعات مربوط به  111شرکت فعال ار بورس طی سرالهای  1931ترا  1931جمرع
آوری و با استاااه اد نرم افزار ایویود مورا تجزیه تحلیل ررار گرفت .براساس نتایج پژوهش و آدمونهای آماری ار سطح خطای
 1ارصور می توان گات بی بیش ا طمینانی مدیران و اثر تعاملی آن با بیش اطمینانی جریان نقد عملیاتی با اجتناب اد مالیرات
رابطه ی مثبت و معناااری وجوا اارا .ار وارع اطمینان بیش اد حد مدیریتی ،اد طری تخمی بیش اد حد صرفه جویی مالیاتی
ار برنامه ریزی مالیاتی ،تخمی کمتر اد حد هزینه های تحمیل شده ناشی اد سرمایه گذاری ار برنامه ریزی مالیاتی یا ترکیبی
اد ای او میزان سرمایه گذاری ار طرح های مالیات کاه را افزایش می اهد و به افزایش اجتناب مالیاتی منجر مری شروا .امرا
بی بیش اطمینانی جریان نقد عملیاتی و اجتناب مالیاتی رابطه معناااری وجوا ندارا.
روششناسی پژوهش

ای تحقی اد لحاظ روش همبستگی و اد لحاظ هدف کاربرای می باشد .اد جهت نوع طرح تحقیر  ،تحقیر حاضرر اد نروع
تحقیقات پس رویداای است .ار ای نوع تحقی ها ،هدف بررسی روابط موجوا بی متغیرها است و اااه ها اد محیطی کره بره
گونهای طبیعی وجوا ااشتهاند و یا اد ورایع گذشته که بدون اخالت مستقیم پژوهشگر رخ اااه اسرت ،جمرعآوری و تجزیره و
تحلیل میشوا .روش بررسی اااهها به صورت مقطعی و سال به سال (ایتا پانل) است .ار ای تحقی برای آدمون فرضیهها اد
روش رگرسیون چند متغیره استاااه شده است .به منظور تحلیل اااه های بدست آمده اد روشهای آمرار توصریای و اسرتنباطی
استاااه شده است .بدی ترتیب که برای توصیف اااه ها اد جدول تودیع فراوانی و ار سطح استنباطی برای آدمون فرضیههرای
پژوهش اد آدمون اف لیمر ،آدمون هاسم  ،آدمون ناهمسانی واریانس ،آدمون خوا همبستگی سریالی ،آدمون هم جمعی ،آدمون
نرمال بوان و آدمون رگرسیون چند متغیره استاااه می شوا .برای اجرای هر پژوهش الدم است جامعه آماری مشخص و معی
شوا .برای انتخاب جامعه آماری به شرکتهای پذیرفته شده ار بورس اوراق بهااار تهران رجوع خواهد شرد ،چراکره :اطالعرات
شرکتهای پذیرفته شده ار بورس اوراق بهااار تهران توسط حسابداران رسمی ،حسابرسی می شوا ،لذا نسربت بره اطالعرات
سایر شرکتها اد رابلیت اتکا باالتری برخوراار است ،و استرسی به ای اطالعات نسبت به سایر شرکتها راحتتر است.
به منظور انجام تحقی  ،اد سالهای  1931تا  ،1931اطالعات شررکتهای پذیرفتره شرده ار برورس اوراق بهرااار ،کره اارای
ویژگیهای دیر می باشند جمع آوری خواهد گراید:
 .1برای رعایت رابلیت مقایسه پذیری آنها ،سال مالی شرکتها منتهی به پایان اساند ماه هر سال باشد.
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 .5طی رلمرو دمانی پژوهش ،هیچگونه تورف فعالیت نداشته و اوره مالی خوا را تغییر ندااه باشند.
 .9کلیه اطالعات مورا نیاد اد شرکتها برای پژوهش ار استرس باشد.
 .1صورت جریان وجوه نقد آن مطاب استانداراهای حسابداری ایران و ار استرس باشد.
 .1جز بان ،ها و موسسات مالی (شرکتهای سرمایه گذاری ،واسطه گران مالی ،شرکت های هلدینگ ،لیزینگ هرا و بیمره)
نباشند.
 .1شرکتها ربل اد سال  1931ار بورس پذیرفته شده باشند.
شرکتهایی که حائز شرایط فوق نباشند جزو نمونه آماری بشمار نخواهند آمد ،همچنی ار ای تحقی انداده نمونه آماری بره
روش حذف سیستماتی ،صورت پذیرفته است که تعداا  111شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده اند.
متغیرهای مستقل
 )4کوتاه بینی مدیران ()SHNO

انتظار می روا دمانی که شرکت ها به موفقیت مالی چشمگیری است می یابند ،فرصت و منابع الدم را برای سرمایه گذاری ار
اارایی های بلند مدت را ار آینده ااشته باشند .بنابراینف شرکت هایی که بطور همزمان باداه اارایی بیش اد حد مورا انتظار و
هزینه باداریابی و تحقی و توسعه کمتر اد حد مورا انتظار را گزارش می کنند ،به احتمال دیاا ارگیر مدیریت کوتاه بی هستند.
برای شناسایی و تعیی شرکت های کوتاه بی ابتدا الدم است ،سطح مورا انتظار باداه اارایی هزینه باداریابی و هزینه تحقی و
توسعه را برای هر شرکت ار هر اوره دمانی برآورا کرا .ار ای راستابه پیروی اد اندرسرون و سریائو ،)1385( 55اد روابرط دیرر
استاااه می شوا.
𝑡𝑖𝜀 𝑅𝑂𝐴𝑖t = 𝛽0 + 𝛽1 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡−1 +
𝑡𝑖𝜀 𝑀𝐾𝑇𝐺𝑖t = 𝛽0 + 𝛽1 𝑀𝐾𝑇𝐺𝑖𝑡−1 +
𝑡𝑖𝜀 𝑅&𝐷𝑖t = 𝛽0 + 𝛽1 𝑅&𝐷𝑖𝑡−1 +

که ار آن:

 :𝑅𝑂𝐴𝑖tنرخ باداه اارایی های سال جاری :𝑅𝑂𝐴𝑖t−1 ،نرخ باداه اارایی های سال ربل :𝑀𝐾𝑇𝐺𝑖t ،هزینه های باداریابی سال
جاری :𝑀𝐾𝑇𝐺𝑖t−1 ،هزینه های باداریابی سال ربل :𝑅&𝐷𝑖t ،هزینه های تحقی و توسعه سال جراری و  :𝑅&𝐷𝑖t−1هزینره
های تحقی و توسعه سال ربل.
برآورا مقاایر باداه اارایی ها ،هزینه باداریابی و هزینه تحقی و توسعه با استاااه اد الگوهای فوق انجام می گیرا و مقاایر پیش
بینی شده حاصل اد ای سه الگو ،شرکت ها ار او گروه اصلی تقسیم بندی می شوا .اد انجایی که انداده گیری متغیرهای کوتاه
بینی مدیریتی بصورت کیای استف بنابرای شرکتهایی که اارای ویژگی های کوتاه بینی مدیریتی هستند عدا ی ،و ار غیرر
اینصورت عدا صار تعل میگیرا (ایدار و همکاران.)1931 ،
 )2بیش اطمینانی مدیران ()OVERCON

Anderson & Hsiao
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بیانگر اطمینان بیش اد حد مدیریتی شرکت  iار سال  tاست .با توجه به اینکه تصمیم های سررمایه گرذاری شررکت ،حراوی
اطالعاتی ارباره میزان اطمینان بیش اد حد مدیریتی است ،ار ای پژوهش مطاب با پژوهش احمد و اویلم  )5119( 59بررای
انداده گیری اطمینان بیش اد حد مدیریتی ( )overconاد معیار ( over Invماداا سرمایه گرذاری) اسرتاااه شرده اسرت .بردن
منظور ابتدا مدل رگرسیونی بطور مقطعی برآورا می شوا و پس اد آن ار هر سال باری مانده محاسبه شده خواهد شد .چنانچه
باری مانده مدل برای شرکتی بزرگتر اد صار باشد به ای معناست که ار ان شرکت بیش اد حد سرمایه گذاری شده است.
رشد اارایی های شرکت  iار سال  tاست که اد تااوت میزان تغییرات اارایی ها نسبت بره سرال گذشرته
شرکت محاسبه می شوا.
 :رشد فروش شرکت  iار سال  tاست که اد تااوت میزان تغییرات فروش نسربت بره سرال گذشرته شررکت
محاسبه می شوا.
ای متغیر اگر باری مانده مدل بزرگتر اد صار باشد برابر با ی ،،و ار غیر اینصورت صرار ار نظرر گرفتره خواهرد شرد (عررب
صالحی و هاشمی ،1931 ،بولو و حسنی القار.)1931 ،
متغیر وابسته :اجتناب مالیاتی ()TA
ار ای پژوهش ،به منظور شناسایی شرکتهای ارگیر ار سطوح متااوت اجتناب مالیاتی ،اد معیار نقدی نرخ موثر مالیاتی استاااه
به عنوان معیاری برای اندادهگیری اجتناب مالیاتی شرکتها ار نظر گرفته شده
میکنیم .معیار نرخ مؤثر مالیاتی نقدی
است که برابر است باکل هزینه مالیات بر سوا ربل اد مالیات شرکت ،که اد رابطه دیر بدست میآید:
⁄

که ار آن:

نرخ موثر مالیاتی شرکت  iار سال  tمی باشد.
کل هزینه مالیات شرکت  iار سال tکه اد صورت سوا و دیان شرکت رابل استرسی میباشد.
سوا ربل اد مالیات شرکت  iار سال  tکه اد صورت سوا و دیان شرکت رابل استرسی می باشد.
اد آنجا که هر چه نرخ موثر مالیاتی شرکت کمتر باشد ،میزان اجتناب مالیاتی آن شرکت بیشتر اسرت ،لرذا نررخ هرای مالیراتی
محاسبه شده ،ار عدا منای ی )-1( ،ضرب میشوا (صاریگرایلی و پواینه.)1931 ،
متغیر تعدیلگر :استقالل هیات مدیره ()BIND
ار تحقی حاضر اد نسبت مدیران غیر مؤظف هیئت مدیره به کل اعضا برای سنجش میزان استقالل اعضای هیئرت مردیره
استاااه شده است .عضو غیرمؤظف هیئت مدیره ،عضوی است که فارد مسئولیت اجرایی ار شرکت میباشرد (تنرانی و رجبری،
.)1939
متغیرهای کنترلی
Ahmed & Duellamanm
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( SIZEانداده شرکت)  :لگاریتم طبیعی اارایی ها
( M/Bنسبت اردش بادار به اردش افتری)  :نسبت اردش بادار اارایی ها به اردش افتری اارایی ها.
( LEVاهرم)  :نسبت کل بدهیها به کل ااراییها (تی شیح و همکاران.)5118 ،
یافتههای پژوهش

بهمنظور بررسی مشخصات عمومی متغیرها و تجزیه و تحلیل اری آنها ،آشنایی با آمار توصیای مربوط به متغیرها الدم است.
جدول ( ،)1آمار توصیای اااه های مربوط به متغیرهای مورا استاااه ار تحقی را نشان میاهد .آمار توصیای مربوط بره 111
شرکت نمونه طی اوره دمانی  1ساله ( 1931تا  )1931میباشد.

نام متغیر
TA
BIND
SIZE
M/B
LEV

جدول ( :)4آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
کمتری
انحراف معیار
میانگی
تعداا
-10511
10183
-10111
131
105
10111
10115
131
15011
10111
110911
131
108
10358
10311
131
1019
10188
10111
131

بیشتری
1
1
180153
10111
10351

اصلیتری شاخص مرکزی ،میانگی است که نشاناهنده نقطه تعاال و مرکز ثقل تودیع است و شاخص خروبی بررای نشران
ااان مرکزیت اااههاست .برای مثال مقدار میانگی برای متغیر اهرم مالی برابر با ( )10111میباشد که نشان میاهرد بیشرتر
اااهها حول ای نقطه تمرکز یافتهاند .بهطورکلی پارامترهای پراکندگی ،معیاری برای تعیی میرزان پراکنردگی اد یکردیگر یرا
میزان پراکندگی آن ها نسبت به میانگی است .اد مهم تری پارامترهای پراکندگی ،انحراف معیار است .مقدار ای پارامتر بررای
انداده شرکت برابر با  10111و برای اجتناب مالیاتی برابر است با  10183میباشد که نشان میاهرد ایر او متغیرر بره ترتیرب
اارای بیشتری و کمتری انحراف معیار هستند .کمینه و بیشرینه نیرز کمترری و بیشرتری را ار هرر متغیرر نشران مریاهرد.
بهعنوانمثال بزرگ تری مقدار اهرم مالی برابر با  10351است .که مربوط به شرکت المپ پارس شرهاب ار سرال  1931مری
باشد که کل بدهی های آن  501190111بواه و کل اارایی های آن  509510111می باشد که اد تقسیم کل بدهی ها برر کرل
ااراییها عدا  10351بدست می آید .با توجه به اینکه متغیرهای کوتاه بینی و بیش اطمینانی مدیران ،متغیرهای مجرادی مری
باشند جدول تودیع فراوانی آنها به شرح ذیل می باشد.
جدول ( :)2توزیع فراوانی متغیر کوتاه بینی مدیران
فراوانی
شرح
551
شرکتهایی که مدیرانشان کوتاه بی نیستند
111
شرکتهایی که مدایرانشان کوتاه بینی هستند
131
جمع کل
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همانطور که ار جدول  5رابل مشاهده است ،جمع کل شرکت  -سالهای مورا بررسی برابر با  131میباشد که اد بی آنها
تعداا  111شرکت-سال یعنی  11051ارصد شرکتهای اارای ویژگیهای کوتاهبینی مدیریتی و  551شرکت  -سرال معراال
 95011ارصد شرکتها فارد ویژگیهای کوتاهبینی مدیریتی هستند.
جدول ( :)3توزیع فراوانی متغیر بیش اطمینانی مدیران
ارصد فراوانی
فراوانی
شرح
51011
111
شرکتهایی که اارای بیش اطمینانی مدیران نیستند
18081
111
شرکتهایی که اارای بیش اطمینانی مدیران هستند
111
131
جمع کل

همانطور که ار جدول  9رابل مشاهده است ،جمع کل شرکت  -سالهای مورا بررسی برابر با  131میباشد که اد بی آنها
تعداا  111شرکت-سال یعنی  18081ارصد مدیران شرکتها بیش اطمینان بواه انرد و  111شررکت  -سرال معراال 51011
ارصد مدیران شرکتها بیش اطمینان نبواه اند.
آزمون نرمال بودن دادهها
نرمال بوان متغیرها (به خصو متغیر وابسته ار مدلهای رگرسیونی) ،شرط اولیه انجام کلیه آدمونهای پارامتری ،میباشد.
بهمنظور بررسی نرمال بوان متغیرهای پژوهش اد آدمون شاپیرو فرانسیا استاااهشده است.

متغیر
TA
BIND
SIZE
M/B
LEV

جدول ( :)1آزمون شاپیرو فرانسیا
سطح معناااری
آماره آدمون
1011111
110115
1011911
1031
1011111
80511
1011111
110111
1011111
10511

نتیجه
تودیع نرمال ندارا
تودیع نرمال اارا
تودیع نرمال ندارا
تودیع نرمال ندارا
تودیع نرمال ندارا

با توجه به جدول  ،1مشاهده میشوا که سطح معنیااری طب آدمون تشخیص تودیع نرمال شاپیرو فرانسیا همه متغیرهرا بره
غیر اد متغیر استقالل هیئت مدیره اارای سطح معنیااری کمتر اد  1ارصد میباشرند .لرذا اااههرا اد تودیرع نرمرال برخروراار
نیستند .بنابرای با استاااه اد تبدیالت جانسون اردام به نرمال سادی متغیر وابسته شده است .همچنری  ،آدمرون نرمرال بروان
خطاهای مدلها بررسی گراید و مشخص شد که خطاها اد تودیع نرمال برخوراارند.

نام متغیر
اجتناب مالیاتی

جدول ( :)5نتایج آزمون تبدیالت جانسون برای متغیر وابسته
نرمال سادی پس اد تبدیالت
نرمال سادی ربل اد تبدیالت
10111
10111

151
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با توجه به جدول  ،1مشاهده میشوا که سطح معنی ااری متغیر اجتناب مالیاتی ربل اد انجام آدمون تبدیالت جانسون برابر با
 10111می باشد که کمتر اد  1ارصد بواه و بیانگر نرمال نبوان متغیر وابسته ربل اد عملیات نرمال سادی جانسون میباشد .ار
صورتیکه سطح معنی ااری متغیرها پس اد انجام آدمون تبدیالت جانسون به ترتیب برابر با  10111مری باشرد کره بریش اد 1
ارصد بواه و بیانگر نرمال بوان تودیع متغیرهای وابسته پس اد عملیات نرمال سادی جانسون میباشد.
آزمون جارکوبرا برای باقیماندهها
جدول ( :)6نتایج آزمون جارکوبرا برای باقیماندهها
سطح معناااری
آماره آدمون
فرضیه (مدل)
10151
-10133
فرضیه (مدل) اول
10551
10113
فرضیه (مدل) اوم
10111
10191
فرضیه (مدل) سوم
10151
-10133
فرضیه (مدل) چهارم

نتیجه
تودیع نرمال اارا
تودیع نرمال اارا
تودیع نرمال اارا
تودیع نرمال اارا

با توجه به جدول  ،1مشاهده میشوا که سطح معناااری آدمون برای مدلهای پژوهش بیشتر اد  1ارصرد مریباشرد بنرابرای
بیانگر نرمال بوان جمالت اخالل میباشد.
آزمون مانایی متغیرها
مطاب اابیات ارتصااسنجی الدم است ربل اد برآورا مدل ،مانایی متغیرها بررسی گراا .برای بررسری وجروا ریشره واحرد ار
اااههای پانل ،میتوان اد آدمون هارای استاااه کرا که نتایج آن بهصورت جدول  1عرضه میگراا.
جدول ( :)7آزمون مانایی (هادری) برای تمامی متغیرهای پژوهش
نتیجه
سطح معناااری
آماره آدمون
متغیر
مانا است
101111
10111
TA
مانا است
101111
803111
BIND
مانا است
101111
80151
SIZE
مانا است
101111
101181
M/B
مانا است
101111
101155
LEV

با توجه به جدول  ،1مشاهده میشوا که سطح معنیااری متغیرها ار آدمون مانایی همه متغیرها کمتر اد  1ارصد بواه و بیانگر
مانا بوان متغیرها است.
آزمون اف لیمر (چاو)
ای آدمون برای تشخیص بی الگوهای اثرات معمولی ( )poolو اااههای تابلویی ( )panelصورت میگیرا.
151
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مدل آدمون
فرضیه (مدل) اول
فرضیه (مدل) اوم
فرضیه (مدل) سوم
فرضیه (مدل) چهارم

جدول ( :)8نتایج آزمون اف لیمر(چاو)
نتیجه آدمون
سطح معنیااری
آماره آدمون
پذیرش الگوی اااههای تابلویی
101111
11011
پذیرش الگوی اااههای تابلویی
101111
11011
پذیرش الگوی اااههای تابلویی
101111
11089
پذیرش الگوی اااههای تابلویی
101111
11019

با توجه به جدول  ،8مشاهده میشوا که سطح معناااری آدمون برای همهی مدلها کمتر اد  1ارصد برواه و بیرانگر پرذیرش
الگوی اااههای تابلویی (پانل) میباشد.
آزمون هاسمن
ای آدمون برای تشخیص بی اثرات ثابت ( )panelو اثرات تصاافی ( )panelصورت میگیرا .با توجه به جردول  ،3مشراهده
میشوا که سطح معناااری آدمون ار همه فرضیهها کمتر اد  1ارصد بواه و بیانگر پذیرش اثرات ثابت میباشد.

مدل آدمون
فرضیه (مدل) اول
فرضیه (مدل) اوم
فرضیه (مدل) سوم
فرضیه (مدل) چهارم

جدول ( :)1نتایج آزمون هاسمن
سطح معنیااری
آماره آدمون
101111
85031
101111
5151011
101111
11013
101111
35051

نتیجه آدمون
اثرات ثابت عرض اد مبدأ
اثرات ثابت عرض اد مبدأ
اثرات ثابت عرض اد مبدأ
اثرات ثابت عرض اد مبدأ

نتیجه آزمون فرضیه اول
فرضیه اول بیان میاارا :بیش اطمینانی مدیران بر اجتناب مالیاتی تاثیر اارا.
جدول ( :)41نتیجه آزمون فرضیه اول

متغیرها
بیش اطمینانی مدیران
انداده شرکت
نسبت اردش بادار به اردش افتری
اهرم مالی
عرض اد مبدأ
ضریب تعیی
آماره والد
سطح معناااری

متغیر وابسته :اجتناب مالیاتی
خطای استاندارا
ضرایب
نماا
آماره z
9011
1011
10191 OVERCON
-8011
10115
-10159
SIZE
-8091
10111
-10191
M/B
-1051
10191
-10113
LEV
59013
10115
10111
 18ارصد
131031
101111

151

سطح معناااری
10115
10111
10111
10131
10111

www.jamv.ir

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

ISSN: 2645-4572

دوره  ،2شماره  ،41پاییز (4318جلد سوم)

با توجه به جدول  ،11مشاهده میشوا که متغیر بیش اطمینانی مدیران با ضریب ( )10191و سرطح معنراااری ( )10115تراثیر
مستقیم و معناااری بر اجتناب مالیاتی اارا و فرضیه اول پذیرفته میشوا .متغیرهای کنترلی انداده شرکت و نسبت اردش برادار
به اردش افتری اارای ضریب منای و سطح معناااری کمتر اد  1ارصد هستند ادای رو رابطه معکروس و معنراااری برا متغیرر
وابسته اارند .متغیر کنترلی اهرم مالی تأثیر معناااری با متغیر وابسته ندارا .ضریب تعیی تعدیل شده برابر با  18ارصد میباشد
که نشان میاهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجوا ار مدل توانستهاند  18ارصد اد تغییرات متغیر وابسرته را توضریح اهنرد.
آماره والد برابر با  131031و سطح معناااری آن کمتر اد  1ارصد میباشد ادای رو میتوان گات که مدل برادش شده اد اعتبرار
کافی برخوراار است.
نتیجه آزمون فرضیه دوم
فرضیه اوم بیان میاارا :کوتاه بینی مدیران بر اجتناب مالیاتی تاثیر اارا.
جدول ( :)44نتیجه آزمون فرضیه دوم

متغیرها
کوتاه بینی مدیران
انداده شرکت
نسبت اردش بادار به اردش افتری
اهرم مالی
عرض اد مبدأ
ضریب تعیی
آماره والد
سطح معناااری

متغیر وابسته :اجتناب مالیاتی
خطای استاندارا
ضرایب
نماا
آماره z
11011
10118
10131
SHNO
-1013
10119
-10111
SIZE
-1089
10111
-10195
M/B
-1018
10191
-10115
LEV
1101
10113
10851
 11ارصد
531083
101111

سطح معناااری
10111
10111
10111
10391
10111

با توجه به جدول  ،11مشاهده میشوا که متغیر کوتاه بینی مدیران با ضریب ( )10131و سطح معناااری ( )10111تاثیر مستقیم
و معناااری بر اجتناب مالیاتی اارا و فرضیه اوم پذیرفته میشوا .متغیرهای کنترلی انداده شرکت و نسبت اردش بادار به اردش
افتری اارای ضریب منای و سطح معناااری کمتر اد  1ارصد هستند ادای رو رابطه معکوس و معناااری با متغیر وابسته اارند.
متغیر کنترلی اهرم مالی تأثیر معناااری با متغیر وابسته ندارا .ضریب تعیی تعدیل شده برابر با  11ارصد میباشرد کره نشران
می اهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجوا ار مدل توانستهاند  11ارصد اد تغییرات متغیر وابسته را توضیح اهنرد .آمراره والرد
برابر با  531083و سطح معناااری آن کمتر اد  1ارصد میباشد ادای رو میتوان گات که مردل بررادش شرده اد اعتبرار کرافی
برخوراار است.
نتیجه آزمون فرضیه سوم
فرضیه سوم بیان میاارا :استقالل هیئت مدیره بر رابطه بی بیش اطمینانی و اجتناب مالیاتی تاثیر اارا.
158
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جدول ( :)42نتیجه آزمون فرضیه سوم
(

)

متغیر وابسته :اجتناب مالیاتی
خطای استاندارا
ضرایب
نماا
10111
10191 OVERCON
10119
-10115
BIND

متغیرها
بیش اطمینانی مدیران
استقالل هیات مدیره
بیش اطمینانی مدیران *
OVERCON
* BIND
استقالل هیات مدیره
انداده شرکت
SIZE
نسبت اردش بادار به اردش افتری
M/B
اهرم مالی
LEV
عرض اد مبدأ
ضریب تعیی
آماره والد
سطح معناااری

آماره z
9011
-1019

سطح معناااری
10115
10119

-10113

10158

-5015

10111

-10155
-10115
-10119
10111

10119
10111
10191
10111

-1055
-8011
-1091
5901

10111
10111
10111
10111

 18ارصد
519051
101111

با توجه به جدول  ،15مشاهده میشوا که متغیر بیش اطمینانی مدیران * استقالل هیرات مردیره اارای ضرریب ( )-10113و
سطح معناااری ( )10111تاثیر معکوس و معناااری بر اجتناب مالیاتی اارا و فرضیه سوم پذیرفته میشوا .ضریب تعیی تعدیل
شده برابر با  18ارصد میباشد که نشان میاهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجوا ار مدل توانستهاند  18ارصرد اد تغییررات
متغیر وابسته را توضیح اهند .آماره والد برابر با  519051و سطح معناااری آن کمتر اد  1ارصد میباشد ادای رو میتوان گارت
که مدل برادش شده اد اعتبار کافی برخوراار است.
نتیجه آزمون فرضیه چهارم
فرضیه چهارم بیان میاارا :استقالل هیئت مدیره بر رابطه بی کوتاه بینی مدیران و اجتناب مالیاتی تاثیر اارا.

)

متغیرها
کوتاه بینی مدیران
استقالل هیات مدیره
کوتاه بینی مدیران*
استقالل هیات مدیره

جدول ( :)43نتیجه آزمون فرضیه چهارم
(
متغیر وابسته :اجتناب مالیاتی
خطای استاندارا
ضرایب
نماا
1011
10111
SHNO
10111
-10111
BIND
* SHNO
BIND

-101113

153

10119

آماره z
1105
-1011

سطح معناااری
10111
10539

-109

10119
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انداده شرکت
نسبت اردش بادار به اردش افتری
اهرم مالی
عرض اد مبدأ
ضریب تعیی
آماره والد
سطح معناااری

SIZE
M/B
LEV

-10119
-10193
10113
10111

-903
-1011
1051
11019

10119
10111
10191
10111

10111
10111
10815
10111

 11ارصد
915013
101111

با توجه به جدول  ،19مشاهده میشوا که متغیر کوتاه بینی مدیران*استقالل هیات مدیره اارای ضریب ( )-101113و سرطح
معناااری ( )10119تاثیر معناااری بر اجتناب مالیاتی ندارا و فرضیه چهارم را میشوا .متغیرهای کنترلی انداده شرکت و نسبت
اردش بادار به اردش افتری اارای ضریب منای و سطح معناااری کمتر اد  1ارصد هستند ادای رو رابطه معکوس و معناااری با
متغیر وابسته اارند .متغیر کنترلی اهرم مالی تأثیر معناااری با متغیر وابسته ندارا .ضریب تعیی تعدیل شده برابر برا  11ارصرد
میباشد که نشان میاهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجوا ار مدل توانستهاند  11ارصد اد تغییرات متغیر وابسته را توضریح
اهند .آماره والد برابر با  915013و سطح معناااری آن کمتر اد  1ارصد میباشد ادای رو میتوان گات که مدل برادش شرده اد
اعتبار کافی برخوراار است.
نتیجه گیری و پیشنهادات
ار ای پژوهش تاثیر ویژگیهای رفتاری مدیران بر اجتناب مالیاتی با تاکید بر استقالل هیئت مدیره بررسی شد .جامعه آمراری
پژوهش شرکتهای پذیرفته شده ار بورس اوراق بهااار تهران بوا که تعداا  111شرکت به عنوان نمونه پژوهش ار باده دمانی
 1ساله بی سالهای  1931تا  1931مورا تحقی ررار گرفتند 1 .فرضیه ار ای پژوهش مطرح گرایرد کره پرس اد بررسری و
آدمونهای مربوط به فرضیه اول مشخص گراید که بیش اطمینانی مدیران بر اجتناب مالیاتی تاثیر اارا و ای تاثیر مستقیم و
معنااار است .بدی معنی که مدیران هر چقدر اطمینان بیش اد حد ااشته باشند اجتناب مالیاتی شرکت باالتر خواهد بوا .نتایج
حاصل اد ای فرضیه مطاب با مبانی نظری و تحقیقات تی شیح و همکاران ( )5118است .آنها ار پژوهشی نشران ااان کره
شرکتهای اارای مدیران بیش اعتماا ،اجتناب مالیاتی باالتری اارند .همچنی مطراب برا پرژوهش عررب صرالحی و هاشرمی
( )1939است .آنهاار یافتند که اطمینان بیش اد حد مدیران ارشد سبب افزایش اجتناب مالیاتی میشوا و نیز مطاب با پژوهش
فردانفر ( )1931است .طب فرضیه اوم می توان گات که کوتاه بینی مدیران بر اجتناب مالیاتی تاثیر اارا و ای تاثیر مستقیم
و معنااار است .بدی معنی که مدیران هر چقدر کوتاه بی باشند اجتناب مالیاتی شرکت باالتر خواهد بوا .طب فرضیه سوم می
توان گات که استقالل هیئت مدیره بر رابطه بی بیش اطمینانی و اجتناب مالیاتی تاثیر اارا و ایر تراثیر معکروس و معنرااار
است .بدی معنی که تعامل استقالل هیئت مدیره با بیش اطمینانی مدیران منجر به کاهش اجتناب مالیاتی مری شروا .نترایج
حاصل اد ای فرضیه مطاب با مبانی نظری و تحقیقات طاهری فرا و صالحی ( )1931است .طب فرضریه چهرارم مری تروان
گات که استقالل هیئت مدیره بر رابطه بی کوتاه بینی مدیران و اجتناب مالیاتی تاثیر معناااری به لحاظ آماری نردارا .بردی
معنی که تعامل استقالل هیئت مدیره با کوتاه بینی مدیران منجر به کاهش یا افزایش اجتناب مالیاتی نمی شوا . .نتایج حاصل
اد ای فرضیه مطاب با مبانی نظری و تحقیقات امینی و همکاران ( )1931است .با توجره بره نترایج ایر پرژوهش ،پیشرنهاا
میشوا تاثیر ویژگیهای رفتاری مدیران بر اجتناب مالیاتی با تاکید بر استقالل هیئت مدیره به تاکی ،صنایع مختلرف انجرام
191

www.jamv.ir

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

ISSN: 2645-4572

دوره  ،2شماره  ،41پاییز (4318جلد سوم)

گیرا و پژوهش حاضر با استاااه اد سایر معیارهای اندادهگیری بیش اطمینانی مدیران ار شرکتها انجام شده و نتایج مقایسره
گراا .به متصدیان بادار سرمایه پیشنهاا میشوا تا با اتخاذ سیاستهای مناسب ،ار جهت شاافسادی بیشتر اطالعات شرکتها
ردمهای جدی براارند و بسترهای الدم را جهت کاهش اجتناب مالیاتی ایجاا کنند.
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