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 چکیده
تواند از طریق انتقال  های قانونی در قوانین مالیاتی در جهت کاهش مالیات است که میاجتناب از مالیات، نوعی استفاده از خالء

های مختلف  توان از طریق روش گذاری انتقالی انجام شود. اجتناب از مالیات را می درآمد به یک منطقه با مالیات کم و یا قیمت
بر  مدیره هیئت استقالل تاثیر بررسی حاضر هدف پژوهش رد.ک گیریز جمله نرخ موثر هزینه مالیات و تفاوت مالیاتی اندازها

 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های و اجتناب مالیاتی در شرکتارتباط بین کاهش تقسیم سود سهام نسبت به سال قبل 
 باشد و برای می 1115تا  1188های  شرکت برای دوره زمانی سال 111ر مشتمل بر پزوهش حاضنمونه آماری  باشد. تهران می

 آزمون از ها داده توزیع بودن مانا بررسی منظور شده است. همچنین به استفاده متغیره رگرسیون چند از تحقیق های فرضیه آزمون
بندی و آماده  ، دستههمچنین برای پردازش اده شد.ها از آزمون لوین، لین و چو  استف و جهت تشخیص مانا بودن داده جارک برا
استقالل  نتایج پژوهش نشان می دهداستفاده شد.  Excelافزار تخصصی  از نرم Eviews افزار ن متغیرها و ورود به نرمنمود

یت مالیاتی هیات مدیره به عنوان بخشی از ساختار مدیریت و جزئی از مکانیزمهای حاکمیت شرکتی قادر به اثرگذاری بر مدیر
 مالیاتی نمی باشد. و اجتناب قبل کاهش تقسیم سود سهام نسبت به سالارتباط بین و 

 ، اجتناب مالیاتی. ، استقالل هیئت مدیرهکاهش تقسیم سود نسبت به سال قبلکلید واژه ها: 

 
 مقدمه

بوده است واین به این جهتت استت   از دیرباز موضوع تقسیم سود موضوع بسیار با اهمیت برای صاحبان سهام و یا سهامداران 
که معموال سهامداران با دریافت سود در زمان تقسیم سود احساس رضایتمندی بیشتری دارند و بیشتر راغب به سرمایه گذاری 
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تاثیر مستقل بودن هیات مدیره بر ارتباط بین کاهش تقسیم سود سهام 

 نسبت به سال قبل و اجتناب از پرداخت مالیات شرکتها
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می شوند تا زمانی که سالها از سرمایگذاریشان بگذرد ولی از سود خبری نباشد و از طرفی هم مدیران با این اقتدام بته دنبتال    
هدفهای سازمانشان موثر می باشد. اگرچه این مبحث در ساختار مدیریتی کشورمان زیاد مورد  فی هستند که برای پیشبرداهدا

بحث قرار نگرفته ولی از موضوعات و از معماهای حل نشده و بسیار پر اهمیت  به نظر می رسد. از گذشته تا امروز تحقیقات و 
تقسیم سود از واند کمکی برای حل این معما باشد. ح و بیان شده است که می تنظریه ها و فرضیاتی هم در این خصوص مطر

دو جنبه بسیار مهم قابل بحث است. از یک طرف عاملی اثر گذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شرکت ها است و تقستیم  
 خواهان شرکت سهامداران از ریبسیا ،سود موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع خارجی می گردد. از طرف دیگر

 های فرصت و آنان مختلف عالیق بین باید همواره ،ثروت کردن حداکثر هدف با مدیران رو این از و هستند نقدی سود تقسیم
بستیار   رقرار کنند. بنابراین تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت ها اتخاذ می گرددب تعامل گذاری سرمایه سودآور

متاسفانه در سالهای قبل با عنایت بته تاکیتد بتر مطالبته     . از طرف دیگر (1181 کاظم نژاد،باشد ) یارای اهمیت محساس و د
در واقع مهمترین قسمت گردونته وصتول و اختذ     مالیات و عدم وجود نقش قابل توجه مالیات در بودجه کشور قسمت نهایی و

مروز با انبوه مالیات و جرائم مقرر در قانون که چنتدین برابتر اصتل    مالیات مطالبه شده به دست فراموشی سپرده شده است و ا
 اجترا  ادارات وصول و باشیم جرائمی که شاید مقصر اصلی بوجود آمدن آن ضعف در مدیریت برمالیات نیز می باشد روبرو می 

سی تاثیر استقالل هیئت مدیره بر برر بنابراین با توجه به مطالب فوق الذکر، این پژوهش به .سازمان مالیاتی کشور می باشددر 
  و اجتناب مالیاتی می پردازد. کاهش تقسیم سود نسبت به سال قبلارتباط بین 

 

 پیشینه پژوهش
 پرداختته انتد و نتیجتتا     وقایعی در خصوص فرار مالیاتی  به اخباربررسی عکس العمل بازار سهام  به (1001) 1هنلین و هیتزمن

این عکس العمل ها به صورت قابل مالحظه ای کمتر از عکس العمل هتای دیگتر    ،با این حال د.آنها این پاسخ را منفی یافتن
 رسوایی های مالی است.

 یمبنت  یپرداختند. آنها شواهد  BTDی حسابدار یاتیمال  یتفاوتها بوجود آمدن دالیلاندازه و  یبررس( به 1008منزنوپلسکو )
این افزایش را دارند.  حیتوض یتوانای رهایاز متغ یکوچک دسته ی و فقطرا یافتند بر این که این تفاوت ها در حال افزایش است 

ستود   کاهش حال نیگزارش شده به سهامداران و درع یافزایش سود حسابدار یمدیران برا یها زهیانگ کردند که انیآن ها ب
 .می باشدایجاد این تفاوتها  دالیلاز جمله  اتیمشمول مال

 کننتد  متی  ، بیانMMتقسیمی  سود ارتباطی بی نظریه بودن موضوع نامربوط با تحقیقی ( در1001) 1آنجلو دی و آنجلو دی
 ختود  نقد وجوه تمام شرکتها کردند فرض آنها. فرض کرده اند  را مبنای پژوهش خود نادرستی فرضیه ی  مودیگلیانی و میلر

 نمتی  صتحیح  نیز آید می بدست این فرض دخالت  با که گیری نتیجه می کنند. بنابراین، صرف سهام سود پرداخت را جهت
بیان کننده ایتن استت    که نمودند عنوان عمر چرخه نظریه نام با نظریه نوینی این نظریه، نواقصی توضیح از بعد آنها اما. باشد
 .کنند می پرداخت سود خود عمر چرخه ها براساس شرکت که 

                                                           
1
 Hanlon, M., and S. Heitzman 

2
 Deangelo and Deangelo 
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 استتراتژیک  تغییتر  در مدیران افراد، و ها شرکت نسبی مالیات نرخ هب وابسته که دهند می نشان (1001و  1001) کی و انیس
 مشارکت سهامداران و ها شرکت برای کلی مالیاتی بار رساندن حداقل به منظور به سهامداران به شرکت مالیات مشمول درآمد
 . کنند می

 استت  این هستند، سهامداران یاتیمال بار کل کردن کم به مایل که هایی شرکت برای جایگزین فرضیه ( یک1111) 1کالسن
 سرمایه فشار یا) مالی گزارشگری های هزینه. برسانند حداقل به را هدف این مالی، گزارشگری های هزینه کاهش هدف با که
 منفتی  سهام بازار منفی پیامدهای و اجباری اجباری کاهش بدهی، قرارداد نقض نظیر مالیاتی غیر های هزینه سرمایه، بازار ی
 است. شده گزارش درآمد کاهش با تباطار در
 و دولتتی  تولیتدی  هتای  شترکت  متوستط  و بتزر   هتای  شرکت مالی مدیران از نظرسنجی یک در( 1111) همکاران و کلود

 بتا  خصوصتی  هتای  شترکت  به نسبت بیشتر مالی گزارشگری های هزینه با دولتی های شرکت که دهد می نشان خصوصی،
 ستازگار  تهتاجمی  متالی  موقعیتت  بتا  که اند شده انتخاب مالی حسابداری روش به نسبت ریکمت مالی گزارشگری های هزینه
 امتا  کننتد،  متی  انتختاب  هستند بین خوش کمتر که حسابداری های روش به بیشتر خصوصی های شرکت نتیجه، در. هستند
 خواهتد  افتزایش  یابتد،  افتزایش  نمالیاتیشا موقعیت از دفاع در موفقیت احتمال IRS توسط چالش بروز صورت در اگر احتماال
 مزایتای  و متالی  گتزارش  های هزینه پرداخت با مدیران تهاجمی، مالی موقعیت از دفاع در که دهد می نشان نتایج این. یافت
 .شوند می مواجه شرکت مالیات
هدف اصلی ایتن  اختند. ( در پایان نامه خود به بررسی تاثیر عدم اطمینان از اجتناب مالیاتی بر ارزش شرکت پرد1111دادرس )

ای  با وجود اینکه در زمینه اجتناب از مالیات ادبیات گسترده .اجتناب مالیاتی بر ارزش شرکت است تحقیق، تاثیر عدم اطمینان از
وجود دارد، اما تاثیرات اجتناب از مالیات بر پیچیدگی های ارزش شرکت موضوعی است که اخیرا در ادبیتات دانشتگاهی متورد    

از جامعه شرکت های عضتو بتورس اوراق بهتادار     11تا  81شرکت در بازه زمانی سال های  110گرفته است. تعداد  توجه قرار
انتخاب گردید. نتایج بدست آمده حاکی از تاثیر منفی و معنادار عدم اجتناب از مالیات بر ارزش شرکت و هم چنین تاثیر منفی و 

ابطه بین رشد فروش با ارزش شرکت و همچنین تاثیر منفتی و معنتادار بتین عتدم     معنادار عدم اطمینان از اجتناب مالیاتی بر ر
 .اطمینان از اجتناب مالیاتی بر رابطه بین بازده حقوق صاحبان سهام با ارزش شرکت است

 مالیاتی بر هزینه سرمایه شترکت هتای در بتورس تهتران     ( در پژوهشی به بررسی تاثیر فرار1111احدی سرکانی و همکاران )
اینکه نقش تعیین کننده ای در تامین منابع مالی دولتها و  عالوه بر درآمد حاصل از وصول مالیات،رداختند. آنها نشان دادند که پ

دستیابی به اهداف کالن اقتصادی آنها دارد، یکی از عوامل مهمی است که بر هزینه سرمایه و تصتمیمات شترکت و سترمایه    
مالیتاتی بتر هزینته     فترار کته   بیانگر این استنتایج حاصل  د مورد انتظار تاثیر می گذارد.سو ارزیابی خطرات کلی و گذاران در
ی شرکتها نیز افزایش ا مالیاتی هزینه سرمایه  میزان فرار باال رفتن  که باصورتیبه  مثبت و معناداری دارد، تاثیر گذاری سرمایه
 یابد. می 

این  پرداختند. رابطه اجتناب از پرداخت مالیات و بدهی در شرکتهابررسی ( در پژوهش خود به 1111و همکاران )رضایی 
پژوهش رابطه بین جانشینی اجتناب از پرداخت مالیات با بدهی را در شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران در طی یک 

ابطه مثبت بین جانشینی ر نتایج پژوهش حاکی از عدم وجود قرار می دهد. مورد بررسی 1110الی  1181ساله از سال  10دوره 

                                                           
1
 Klassen 
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سپرهای  از پرداخت مالیات و از دست دادنخودداری از پرداخت مالیات ناشی از بدهی و وجود رابطه مثبت بین میزان  خودداری
  . مالیاتی میزان هزینه بدهی می باشد

 

 پژوهش  فرضیه
 جتناب مالیاتی شرکتها تاثیر گذار است.و ا کاهش تقسیم سود سهام نسبت به سال قبلاستقالل هیئت مدیره بر ارتباط بین 

 

 روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ جمع آوری اطالعات توصتیفی و از نظتر تجزیته و تحلیتل اطالعتات از نتوع       
همبستگی است. توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی استت و بترای شتناخت    

ی بین متغیرها مورد نظر است. پژوهش حاضر  رابطهبیشتر شرایط موجود می باشد و همبستگی به دلیل اینکه در این پژوهش 
به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته و در پی اثبات وجود این رابطه در شرایط کنونی براساس داده های تتاریخی متی باشتد     

استفاده از داده های تاریخی به این دلیل است که فترض   .نمود رویدادی  طبقه بندیپس -علی نوع از را آن بنابراین می توان
گر به بررستی علتت و    ها، پژوهش گونه پژوهش می شود روند گذشته ارتباطات بین متغیرها به شرایط فعلی تسری دارد. در این
ی آماری وجود دارد که  رابطها بین متغیرها یک ه معلول )متغیر وابسته و متغیر مستقل( پس از وقوع می پردازد. در این پژوهش

 هدف بررسی این رابطه می باشد.
 

 تجزیه و تحلیل داده ها
افزار ره آورد نوین و صورتهای مالی شرکتها و همچنین سایت بورس اوراق ، از نرم های مورد نیاز برای آزمون فرضیه هاداده

، تجزیه و Excelدر نرم افزار  1115-1188های شرکت طی سال 11های دهبهادار تهران استخراج شد و پس از آماده سازی دا
 .انجام شد Eviewsافزار  پژوهش با استفاده از  نرم  تحلیل و برآورد مدل ها و آزمون فرضیه

 

 جامعه و نمونه آماری
اشد و همچنین بتازه زمتانی   ب می اوراق بهادار تهران شده در بورس های پذیرفته شرکتتحقیق شامل تمام ی آماری این  جامعه
 ی هایی از جامعه شرکت، برای تعیین نمونه موردمطالعههمچنین است.  1115تا سال  1188 سال از سال 1شامل دوره  تحقیق

 :زیر را دارا باشند طیاند که شرا شده  آماری یادشده انتخاب
 .باشد موجود 1115  تا 1188 رهدو برای است، شده گزارش شرکت توسط که نحوی به آنها مالی صورتهای اقالم .1
 باشد.. شده معامله بهادار تهران اوراق بورس در مداوم بطور 1115 لغایت 1188 سال از مذکور شرکتهای سهام .1
 .باشد  تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداشته طی دوره تحقیق، .1
 . دبانک و لیزینگ نباش هلدینگ، مالی، گری واسطه گذاری، های سرمایه شرکت جزء .1
 .وقفه معامالتی باالی سه ماه نداشته باشند شرکت ها در فروش سهام .5

 با توجه به موارد حذف سیستماتیک تعداد شرکت های نمونه مورد نظر تحقیق به صورت زیر می باشد:
 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

      )جلد اول(                                         2311 ، بهار12 ، شماره3دوره 

 

111 

 

 های پژوهش انتخاب نمونه بر اساس محدودیت (:2) جدول

 321 2311تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در بورس تا ابتدای سال 
  کسر می شود:

  101 تا کنون 1188تعداد شرکت های حذف شده از ابتدای سال 

.می باشدبانک و لیزینگ  مالی، گری واسطه گذاری، سرمایهتعداد شرکت هایی که جزء صنایع   8  

  1 تعداد شرکت هایی که تغییر سال مالی داشته اند

.تر از سه ماه باشندتعداد شرکت هایی که دارای وقفه معامالتی بیش  15  

.ندارند 11/11تعداد شرکت هایی که سال مال مالی منتهی به   11  

 (111)  شرکت های حذف شده از جامعه آماری پژوهش

 11 نمونه نهایی پژوهش

 

 نحوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش 

 وابسته  هایمتغیر

(: عبارت است از تقسیم وجه نقتد پرداختت شتده بابتت     cashETR)اجتناب مالیاتی مبتنی بر وجه نقد پرداختی بابت مالیات 
 مالیات بر سود و زیان قبل از مالیات که از صورت گردش وجه نقد استخراج می گردد. 

بر سود و زیان قبل از مالیات کته از  تقسیم مالیات بر درآمد (: عبارت است از ETRاجتناب مالیاتی مبتنی بر مالیات بر درامد )
 وجه نقد استخراج می گردد. صورت گردش

 متغیر مستقل 
متغیر مجازی، به اینصورت که اگر سود نقدی پرداخت شده شرکت  (:Divdec)کاهش تقسیم سود سهام نسبت به سال قبل 

 نسبت به سال گذشنه کمتر شده باشد عدد یک در غیراین صورت عدد صفر اختصاص می یابد.

 متغیرهای کنترلی 

 عبارت است از لگاریتم طببعی تمام دارایی های شرکت(: SIZEاندازه شرکت )
 (: عبارت است از نسبت کل بدهی ها به کل دارایی هاLEVاهرم مالی )
(: متغیر مجازی، به اینصورت که اگر شرکت در سال جاری زیان کسب کرده باشد عدد یتک در غیراینصتورت   LOSSزیان )

 عدد صفر اختصاص می یابد. 
عبارت است از ارزش بازار که از ضرب تعداد سهام در بهای سهام در انتهای ستال  (: MBرزش دفتری )نسبت ارزش بازار به ا
 حاصل می شود. 

 عبارت است از کل درآمد فروش شرکت که از صورت حساب سود و زیان قابل استخراج است. (: SALفروش )
 ت در بورس اوراق تهران فعال می باشد. عبارت است از لگاریتم طبیعی از عدد سالهایی که شرک(: AGEعمر شرکت )
عبارت است از نسبت ماشین آالت واموال و تجهیزات به تمام دارایی ها کته از ترازنامته استتخراج متی     (: PPEدارایی ثابت )

  گردد. 
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 متغیر تعدیل گر

 (: عبارت است از نسبت تعداد اعضای غیر موظف هیئت مدیره به کل اعضاINDاستقالل هیئت مدیره )

 

 تحلیل داده های پژوهش 
 و  ، قبل از تجزیهآشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش مطالعه و ای که در پژوهش مورد منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه  به

ها گامی در جهت تشخیص الگوی  . همچنین توصیف آماری دادهها توصیف شود الزم است این داده های آماری، تحلیل داده
آماره های توصیفی پژوهش که . رود ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار می ایهها و پ حاکم بر آن

 ارائه شده اند.  1 شمایی کلی از وضعیت داده های پژوهش را ارائه می کنند، در جدول
 

 (: شاخص آماری متغیرهای وابسته و مستقل1جدول )
 کشیدگی چولگی انحراف معیار مینیمم ممزیماک میانه میانگین عدد مشاهدات متغیر

cashETR 111 111/0 101/0 881/0 115/0- 151/0 181/0 111/1 

ETR 111 081/0 085/0 111/0 000/0 081/0 101/0 101/1 

Divdec 111 115/0  000/0  000/1  000/0  111/0  111/0  011/1  

IND 111 111/0 100/0 000/1 100/0 115/0 101/0 118/1 

SIZ 111 111/11 111/11 011/11 181/10 101/1 151/0 111/1 

LEV 111 111/0 111/0 181/1 011/0 151/0 111/0 111/1 

LOSS 111 101/0 000/0 000/1 000/0 101/0 181/1 111/1 

MB 111 105/1 111/1 118/8 111/1- 111/1 018/1 185/1 

SALE 111 811/11 111/11 118/11 811/1 511/1 011/0- 015/1 

PPE 111 101/0 111/0 811/0 001/0 111/0 181/1 118/1 

AGE 111 815/1 811/1 811/1 111/1 111/0 111/0 111/1 

 
گیرد.  ها و نقطه تعادل قرار می ترین و کاربردی ترین شاخص مرکزی میانگین است. میانگین دقیقا  در مرکز ثقل داده اصلی

متغیرهایی دارای کیفیت مطلوب هستند که ابتدا اختالف زیادی بین میانگین و میانه نباشد و از سویی دیگر  میزان چولگی و 
باشند. همانطور که  1و  0نرمال اختالف باالیی نداشته باشد و به ترتیب تقریبا  برابر  کشیدگی آن با چولگی و کشیدگی توزیع

باشند. در جدول فوق آمار توصیفی متغیرهای موضوع  های چوله و کشیده می گردد همه متغیرها دارای توزیع مشاهده می
پرداخت شده بابت مالیات برابر با میانگین پژوهش به تفکیک ارائه گردیده است. اجتناب مالیاتی بر اساس شاخص وجه نقد 

درصد سود قبل از بهره و مالیات بصورت مالیات پرداخت شده  11می باشد که نشان می دهد بصورت میانگین حدود  01111
و کمترین مقدار مربوط به شرکت آهنگری تراکتورسازی  1115است. بیشترین مقدار مربوط به شرکت سیمان صوفیان در سال 

می باشد. همچنین  اجتناب مالیاتی بر اساس شاخص مالیت بر درآمد شناسایی شده در صورتحساب سود و زیان  1181ل در سا
درصد سود قبل از بهره و مالیات بصورت مالیات  8می باشد که نشان می دهد بصورت میانگین حدود  0108برا برا با میانگین 

گردد. همانطور که مالحظه می گردد این شاخص کمتر از شاخص قبلی بر درآمد در صورتحساب سود و زیان شناسایی می 
بوده و نشان می دهد که مالیات ابرازی شرکتها در هر سال کمتر از مالیاتی بوده که در نهایت پرداخت می گردد. بیشترین 
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است که در سال جاری و کمترین مقدار مربوط به تعدادی از شرکتهایی  1111مقدار مربوط به شرکت شیشیه همدان در سال 
صوص میزان زیان شناسایی نموده و در واقع هیچگونه مالیات بر درآمدی در صورتحساب سود و زیان شناسایی نکرده اند. در خ

می باشد و کمترین مقدار نیز مربوط به شرکتهایی  1111مربوط به شرکت پتروشیمی شازند در سال  سود نقدی بیشترین مقدار
 یق هیچگونه سودی پرداخت ننموده اند.است که طی دوره تحق

 

 آزمون نرمال بودن
 

(: آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته3جدول )  

 
سطح  05/0شده برای متغیرهای وابسته از مقدار   محاسبه P-Valueشود، مقدار  هده مینگاره فوق مشاطور که در  همان
شود یعنی  پذیرفته می H0رد و فرض  H1درصد، فرض  5توان گفت در سطح معناداری  باشند لذا می داری باالتر می معنی
 شند.با ها نرمال می داده
 

 آزمون مانایی
 در آن به صورت خالصه نتایج درصد اعمال گردیده که 15 سطح در وابسته متغیرهای برای( فولر دیکی)واحد  ریشه آزمون
 :اند گردیده زیر ارائه های جدول

(: آزمون مانایی متغیرها4جدول )  

  نتیجه P-Value آماره آزمون   عنوان متغیر

cashETR 118/115-  000/0 باشد می مانا   

ETR 151/10-  000/0 باشد مانا می   

Divdec 111/8-  000/0 باشد مانا می   

IND 151/10-  000/0 باشد مانا می   

SIZE 188/11-  000/0 باشد مانا می   

LEV 181/10-  000/0 باشد مانا می   

LOSS 118/1-  000/0 باشد مانا می   

MB 111/18-  000/0 باشد مانا می   

Ln Sale 111/11-  000/0 باشد مانا می   

PPE 111/11-  000/0 باشد مانا می   

Age 101/11-  000/0 باشد مانا می   

 

وابسته -م جارک برا -آماره آز   P-Value نتیجه  

        111/1  111/0 ها نرمال هستند. شود یعنی داده فرضیه صفر پذیرفته می   

    111/1  111/0 ها نرمال هستند. عنی دادهشود ی فرضیه صفر پذیرفته می   
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 وجود عدم بر مبنی صفر بنابراین فرضیه باشد می درصد 5  از کمتر( ADF)فولر  -دیکی آماره P-value مقادیر اینکه به نظر با
 .باشند می مانا و شده رد متغیرها همه مانایی عدم عبارتی به و واحد ریشه

 آزمون اثرات ثابت یا تصادفی
ابتدا با استفاده از آزمون لیمر )چاو( به تشخیص مدل پرداخته و سپس آزمون اثرات ثابت یا تصادفی ارائه می شود. مدل های 

 مورد استفاده برای فرضیه تحقیق عبارت است از:
  (:1مدل )

           
 
  

 
          

 
       

 
              

 
        

 
       

 
      

  
 
      

 
        

  
       

  
        

  (:1مدل )
  

       
 
  

 
          

 
       

 
              

 
        

 
       

 
      

  
 
      

 
        

  
       

  
        

 

(: آزمون تشخیص مدل )آزمون اثرات ثابت(5جدول )  

 مدل مورد استفاده نتیجه گیری P-Value لیمر)چاو(  Fآماره  شماره مدل
1 111/1  005/0  Panel عرض از مبداها با هم برابر نیستند 

1 115/1  000/0 ستندعرض از مبداها با هم برابر نی   Panel 

 
درصد می باشند فرضیه صفر مبنی  5کمتر از  P-Valueشود با توجه به اینکه در هر دو مدل مقادیر  همانطور که مشاهده می

استفاده شود. حال می بایست در  Panelبر برابری عرض از مبداها رد شده و برای آزمون فرضیه پژوهش می بایست از روش 
 شود. ر مقابل مدل اثرات تصادفی آزمون گردد. برای این کار از آزمون هاسمن استفاده می، مدل اثرات ثابت دPanelمدل 
 

 (: جدول آزمون انتخاب آزمون اثرات ثابت و تصادفی )هاسمن(6جدول )
 نتیجه گیری P-Valueمقدار  درجه آزادی آماره هاسمن شماره مدل

 اثرات ثابت 001/0 11 101/11 1

 اثرات ثابت 000/0 11 811/11 1

 
همانگونه که در جدول باال دیده می شود آماره هاسمن محاسبه شده جهت تک تک دو مدل اصلی فرضیه بزرگتر از مقدار 

درصد است  پس  5آن ها هم زیر  P-Value)متغیر مستقل در مدل( بوده و مقدار  11استاندارد آماره کای دو با درجه آزادی 
 شود.  شده و برای برازش مدل از روش اثرات ثابت استفاده میفرضیه صفر در هر دو مدل تایید 
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 آزمون فرضیه پژوهش
 

(: نتایج حاصل از آزمون فرضیه با استفاده از مدل اول7جدول )  

            مدل
 
  

 
          

 
       

 
              

 
        

 
     

  
 
        

 
      

 
        

  
       

  
        

 ضرایب متغیر متغیرهای توضیحی

 در مدل
 مقادیر tمقادیر آماره 

P-Value 

 نتیجه گیری

 عدم معناداری در مدل 101/0 151/1 101/0 مقدار ثابت

       0111/0  1111/1  081/0  درصد 15 سطح در مدل در معنادار 

 عدم معناداری در مدل 518/0 115/0 0101/0    

           101/0-  511/1-  111/0  عدم معناداری در مدل 

 درصد 15 سطح در مدل در معنادار 005/0 -815/1 -011/0     

 درصد 15 سطح در مدل در معنادار 001/0 111/1 081/0    

 درصد 15 سطح در مدل در معنادار 000/0 -811/11 -101/0     

 درصد 15 سطح در مدل در معنادار 008/0 -511/1 -001/0   

 درصد 15 سطح در مدل در معنادار 005/0 111/1 0111/0     

 عدم معناداری در مدل 111/0 111/0 001/0    

 درصد 15 سطح در مدل در معنادار 011/0 111/1 011/0    

 151/1 آزمون دوربین واتسون F 111/11مقادیر آزمون 

Rمقادیر ضریب تعیین  P-Value  000/0رمقادی
2 111/0 

Rشده  مقادیر ضریب تعیین تعدیل 111/1 های مدل )خطا( مانده مقادیر آماره جارک برای باقی
2 115/0 

   118/0 (خطا) مدل های مانده باقی  P-Valueمقادیر 

 معنادار است. درصد است  مدل 5که کمتر از  P-Valueو مقدار  Fتوجه به مقادیر آزمون با  نتیجه کفایت مدل:

 
است، بنابراین فرض صفر در سطح  05/0است. چون این مقادیر کمتر از  00/0برابر با  F (P-Valueدر مدل مقدار احتمال )یا 

 داری وجود داشته و بین متغیرهای مستقل و وابسته رابطه خطی برقرار است. شود. یعنی مدل معنی درصد رد می  15اطمینان 
کاهش تقسیم سود نسبت شود که آیا استقالل هیات مدیره بر ارتباط بین  رضیه پژوهش به بررسی این موضوع پرداخته میدر ف

 و اجتناب مالیاتی شرکتها تاثیر گذار است یا خیر؟ به سال قبل
ه عبارتی با در مدل منفی می باشد ب             نتایج آزمون رگرسیون در مدل اول بیانگر این است که ضریب متغیر

می یابد و  کاهش تقسیم سود سهام نسبت به سال قبل تحت تاثیر استقالل هیات مدیره میزان اجتناب مالیاتی افزایش
به  tدرصد معنادار نیست زیرا اوال مقدار  15بالعکس. این ارتباط به قدری ضعیف است که از لحاظ آماری در سطح اطمینان 

محاسبه شده نیز در این متغیر  P-Value  بوده و همچنین (αt=01115=11/1) ن در جدولدست آمده کمتر از مقدار متناظر آ
درصد است. نتایج ضریب همبستگی همخوانی دارد. لذا این ادعا که استقالل هیات مدیره بر ارتباط بین کاهش  5بیش از 

شود و  درصد تایید نمی 15سطح اطمینان  تقسیم سود سهام نسبت به سال قبل و اجتناب مالیاتی شرکتها تاثیر گذار است، در
 فرضیه فرعی سوم از فرضیه اصلی دوم بر اساس نتایج مدل اول رگرسیون رد می گردد.
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% درصد می باشد. این ضریب بیانگر این است که متغیرهای مستقل در این مدل توانایی  1111ضریب تعیین در مدل حدود 
را دارا می باشند. یکی از آزمون های کفایت و درستی مدل بررسی  جتناب مالیاتیدرصد از تغییرات ا 11توجیه مناسب بیش از 

در مدل بیش از حد بزر    tشود مقادیر عدم وجود خود همبستگی بین باقی مانده های مدل است. خود همبستگی سبب می
رخ دادن خطای نوع دوم می گردد. گردد و در نتیجه ضرایب به اشتباه معنی دار شده که سبب تفسیر نادرست ضرایب و احتمال 

باشد.  115تا  115شود که می بایست بین  واتسون استفاده می -برای بررسی وجود عدم خود همبستگی از مقادیر آزمون دوربین
حاکی از عدم وجود  1می باشد که مقادیر نزدیک به  15/1در این مدل مقدار آماره دوربین واتسون در مدل فوق برابر 

بین باقی مانده های مدل است. یکی دیگر از روش های کفایت مدل بررسی نرمال بودن خطاهای مدل  خودهمبستگی
و  رگرسیون است. طبق این فرض خطاهای معادله رگرسیون باید توزیع نرمال داشته باشند. با توجه به مقادیر آماره جارک برا

 شود.  مال بودن مقادیر خطاها پذیرفته میدرصد است فرضیه نر 5که بیش از  مقدار پی ولیوی متناظر با آن
 

(: نتایج حاصل از آزمون فرضیه با استفاده از مدل دوم1جدول )  

                                                                     مدل
                                     

 ضرایب متغیر متغیرهای توضیحی

 در مدل
 مقادیر tمقادیر آماره  

P-Value 

 نتیجه 

 درصد 15 سطح در مدل در معنادار 001/0 111/1 111/0 مقدار ثابت

Divdec 0181/0-  0111/1-  000/0  درصد 15 سطح در مدل در معنادار 

 عدم معناداری در مدل 151/0 111/0 011/0    

           011/0-  851/1-  011/0  عدم معناداری در مدل 

 درصد 15 سطح در مدل در معنادار 000/0 -508/1 -011/0     

 عدم معناداری در مدل 111/0 011/1 0111/0    

 درصد 15 سطح در مدل در معنادار 000/0 -015/11 -015/0     

 عدم معناداری در مدل 011/0 1815/1 001/0   

 درصد 15 سطح در مدل در معنادار 000/0 111/1 011/0     

 درصد 15 سطح در مدل در معنادار 011/0 155/1 011/0    

 عدم معناداری در مدل 101/0 101/1 011/0    

 111/1 آزمون دوربین واتسون F 118/18مقادیر آزمون 

Rمقادیر ضریب تعیین  P-Value 000/0 مقادیر
2 111/0 

Rشده  مقادیر ضریب تعیین تعدیل 518/5 های مدل )خطا( مانده جارک برای باقیمقادیر آماره 
2 111/0 

   0111/0 (خطا) مدل های مانده باقی P-Valueمقادیر 

 مدل معنادار است.  است درصد 5که کمتر از  P-Valueو مقدار  Fتوجه به مقادیر آزمون با  نتیجه کفایت مدل:

 
است، بنابراین فرض صفر در سطح  05/0است. چون این مقادیر کمتر از  00/0برابر با  F (P-Valueدر مدل مقدار احتمال )یا 

 داری وجود دارد و بین متغیرهای مستقل و وابسته رابطه خطی برقرار است. شود. یعنی مدل معنا  درصد رد می  15اطمینان 
کاهش سودسهام ل هیات مدیره بر ارتباط بین میزان شود که آیا استقال در فرضیه پژوهش به بررسی این موضوع پرداخته می

 و اجتناب مالیاتی شرکتها تاثیر گذار است یا خیر؟ نسبت به سال قبل
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در مدل منفی می باشد به عبتارتی بتا               نتایج آزمون رگرسیون در مدل دوم بیانگر این است که ضریب متغیر
متی یابتد و    ثیر استقالل هیات متدیره میتزان اجتنتاب مالیتاتی افتزایش     کاهش تقسیم سود سهام نسبت به سال قبل تحت تا

بته   tدرصد معنادار نیست زیرا اوال مقتدار   15بالعکس. این ارتباط به قدری ضعیف است که از لحاظ آماری در سطح اطمینان 
شده نیز در این متغیر بیش  محاسبهP-Value  بوده و همچنین (αt=01115=11/1) دست آمده کمتر از مقدار متناظر آن در جدول

درصد است. نتایج ضریب همبستگی همخوانی دارد. لذا این ادعا که استقالل هیات مدیره بر ارتباط بین کتاهش تقستیم    5از 
شود و فرضتیه   درصد تایید نمی 15سود سهام نسبت به سال قبل و اجتناب مالیاتی شرکتها تاثیر گذار است، در سطح اطمینان 

 فرضیه اصلی دوم بر اساس نتایج مدل دوم رگرسیون رد می گردد.فرعی سوم از 
% درصد می باشد. این ضریب بیانگر این است که متغیرهای مستقل در این متدل توانتایی    1111ضریب تعیین در مدل حدود 

و درستی مدل بررسی را دارا می باشند. یکی از آزمون های کفایت  درصد از تغییرات اجتناب مالیاتی 11توجیه مناسب بیش از 
در مدل بیش از حتد بتزر      tشود مقادیر عدم وجود خود همبستگی بین باقی مانده های مدل است. خود همبستگی سبب می

گردد و در نتیجه ضرایب به اشتباه معنی دار شده که سبب تفسیر نادرست ضرایب و احتمال رخ دادن خطای نوع دوم می گردد. 
باشد.  115تا  115شود که می بایست بین  واتسون استفاده می -مبستگی از مقادیر آزمون دوربینبرای بررسی وجود عدم خود ه

حتاکی از عتدم وجتود     1می باشتد کته مقتادیر نزدیتک بته       15/1در این مدل مقدار آماره دوربین واتسون در مدل فوق برابر 
متدل بررستی نرمتال بتودن خطاهتای متدل       خودهمبستگی بین باقی مانده های مدل است. یکی دیگر از روش های کفایت 

و  رگرسیون است. طبق این فرض خطاهای معادله رگرسیون باید توزیع نرمال داشته باشند. با توجه به مقادیر آماره جارک بترا 
 شود.  درصد است فرضیه نرمال بودن مقادیر خطاها پذیرفته می 5که بیش از  مقدار پی ولیوی متناظر با آن

 

  یافته های پژوهش
 کاهش تقسیم سود نسبت به سال قبلاستقالل هیات مدیره بر ارتباط بین  که آیا است مسئله این در پی محقق این فرضیه در

و اجتناب مالیاتی شرکتها تاثیر گذار است یا خیر؟ در این راستا بترای ارزیتابی اجتنتاب مالیتاتی از دو شتاخص نستبت مالیتات        
ت مالیات بر درآمد به سود قبل از مالیات استفاده گردیده است. لذا باتوجته بته اینکته دو    پرداختی به سود قبل از مالیات و نسب

از دو مدل رگرسیونی استفاده می گردد. نتایج تحلیتل   شاخص برای متغیر وابسته تعریف شده است، در ارزیابی فرضیه پژوهش
مستقل و متغیر  درصد بوده لذا بین متغیر 5 از در هر دو مدل کمتر P-VALUEکل مدل برای هر دو مدل نشان می دهد که 

می باشد نشان  درصد 1111و  1111وابسته ارتباط معنی داری وجود دارند. همچنین ضریب تعیین در دو مدل به ترتیب برابر با 
ی را دارند. درصد قدرت تبیین متغیر وابسته یعنی اجتناب مالیات 1111و  1111مستقل موجود در مدل به میزان  می دهد که متغیر

می باشند که معنتی داری ضتریب فتوق در       در هر دو مدل شامل پژوهش ضریب متغیر مورد استفاده برای تحلیل فرضیه 
مدل نشان دهنده معنی داری متغیر مستقل و تاثیرگذاری استقالل هیات مدیره بر ارتباط بین میزان سود نقدی پرداخت شده و 

شد همچنین جهت ضریب متغیر در هر دو مدل نیز نشان دهنده چگونگی تاثیر گذاری استتقالل  اجتناب مالیاتی شرکتها می با
 پتژوهش و اجتناب مالیاتی شرکتها است. نتایج برای فرضیه  بین کاهش تقسیم سود نسبت به سال قبلهیات مدیره بر ارتباط 
کتاهش تقستیم ستود    لذا ارتباط بتین   درصد می باشد 5ضریب فوق در هر دو مدل بیشتر از  P-VALUEنشان می دهد که 
و اجتناب مالیاتی شرکتها تحت تاثیر استقالل هیات مدیره از لحاظ آماری معنتی دار نمتی باشتد. در واقتع      نسبت به سال قبل

و اجتنتاب مالیتاتی شترکتها را     کاهش تقسیم سود نسبت به سال قبتل استقالل هیات مدیره توانایی تاثیرگذاری بر روابط بین 
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و اجتنتاب مالیتاتی    کاهش تقسیم سود نسبت بته ستال قبتل   بر همین اساس ادعای مطرح شده در خصوص ارتباط بین  ندارد.
 پژوهش نتایج فرضیه شرکتها تحت تاثیر استقالل هیات مدیره مورد قبول واقع نمی شود و این فرضیه مردود اعالم می گردد.

ساختار مدیریت و جزئی از مکانیزمهای حاکمیت شرکتی قتادر بته    نشان می دهد که استقالل هیات مدیره به عنوان بخشی از
و اجتناب مالیاتی نمی باشد. نتیجه فوق متی   کاهش تقسیم سود نسبت به سال قبلاثرگذاری بر مدیریت مالیاتی و ارتباط بین 

ات مدیره مستقل چندان در تواند ناشی از دو دلیل باشد، اوال مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و از جمله ساختارهای مدیریت و هی
شرکتهای بورس ایران قوی نیست که بتوانند در فرآیندهای عملیاتی و مدیریت بنگاه دخالت نمایند و برای حفظ حقتوق کلیته   
ذینفعان و از جمله سهامداران بنگاه تالش نمایند. بر همین اساس برنامه ریزی های مالیاتی و تبعا اجتناب مالیاتی تحت تتاثیر  

هیات مدیره نبوده و ارتباط بین میزان سود نقدی و اجتناب مالیاتی نیز تحت تاثیر استقالل هیتات متدیره قترار نمتی      استقالل
گیرد. از طرف دیگر استقالل هیات مدیره ناشی از اعضای غیر موظف هیات مدیره است این اعضا چون دارای پست اجرایی در 

میمات مدیران اجرایی بنگاه خیلی اثرگذار نخواهد بتود. از طرفتی نیتز ضتعیف     داخل شرکت نبوده تمایالت و اندازه آنها بر تص
بودن قدرت حاکمیت شرکتی باعث شده که مدیران غیر موظف توانایی نظارتی و مدیریتی کمتری را در بنگاه ها داشته باشد بر 

کتاهش تقستیم   یره نبوده و ارتباط بین همین اساس مدیریت مالیاتی و اجتناب مالیاتی نیز تحت تاثیر میزان استقالل هیات مد
 .و اجتناب مالیاتی شرکتها تحت تاثیر استقالل هیات مدیره قرار نخواهد گرفت سود نسبت به سال قبل

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهش 
 مطابق سود اعالن اگر. دارند تقسیمی سود مورد در ها شرکت از خاصی انتظارات سهامدارانی، بر طبق نظریه انتظارات عقالی

 تقستیمی  ستود  در ای منتظره غیر تغییر سهامداران اگر ولی. کرد خواهد تغییر ها قیمتد، دار انتظار بازار که باشد چیزی آن با
و تاثیر روانتی   از این تغییر چه بوده است. شرح فوق اهمیت سیاست تقسیم سود مدیران منظور که پرسید خواهند خود از ببینند
را در قیمت سهام و انتظارات سهامداران بیان می کند. شرکت ها سیاست های مختلفتی در تقستیم ستود    ن سود تقسیمی امیز
 ستود  میتزان که از آینده دارند  اطالعاتی به توجه با کنند می سعی مدیرانت، شرک هر خاص سیاست از نظر صرف ولی، دارند

و تحلیل نتایج بدست  بررسی .نمایند ترازاح سهامداران بر تقسیمی سود تغییرات منفی آثار از که کنند تنظیم طوری را تقسیمی
کاهش تقسیم سود نسبت بته ستال   در بخش دو تحقیق نیز نتایج نشان می دهد که استقالل هیات مدیره بر ارتباط بین آمده 
( و 1018همکتاران ) مک کلتور و  نتایج این پژوهش با نتایج حاصل از تحقیقات  و اجتناب مالیاتی تاثیر معنی داری ندارند. قبل

( 1005همکاران ) و ( و هولمن1111( همخوانی داشته ولی با نتایج حاصل از تحقیقات خدامی پور و همکاران )1011آمبرگر  )
که در زمان بررسی اجتنتاب مالیتاتی   به سهامدارن و سرمایه گذاران بازار سرمایه پیشنهاد می گردد متفاوت است. در این راستا 

هران، شاخص کاهش تقسیم سود سهام نسبت به سال قبل تحتت تتاثیر استتقالل هیتات متدیره را وارد      شرکت های بورس ت
تحلیلهای خود ننمایند. در واقع جهت ارزیابی برنامه ریزی های مالیاتی مدیران شرکت و در نتیجه تخمین ارزش بنگاه، کاهش 

را به عنوان عامل اثر گذار بتر اجتنتاب مالیتاتی فترض     تقسیم سود سهام نسبت به سال قبل تحت تاثیر استقالل هیات مدیره 
ننمایند. زیرا نتایج نشان می دهد که کاهش تقسیم سود سهام نسبت به سال قبل تحت تاثیر استقالل هیات مدیره بر اجتنتاب  

 مالیاتی تاثیر معنی داری ندارد.
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