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 چكيده

ها بسيار مهم و ضروری است چراکه بخش بسزایی از  ها یا سازمان کننده، شرکت کننده، دولت و پرداخت اهميت ماليات برای هر دو طرف یعنی دریافت

یل به ها نيز در جهت منافع و اهداف شرکت همواره تما ها درگرو دریافت آن و خرج در جهت رفاه اجتماعی عموم مردم بوده و حال شرکت درامد دولت

 بورس در شده پذیرفته های شرکت در گذاری سرمایه کارایی و مالياتی اجتناب بين رابطهبررسی  هدف از تحقيق حاضر بنابراین پرداخت حداقل ماليات دارند 

مورد  1396تا  1390های سال اند در دوره زمانی شرکت که نمونه آماری را تشكيل داده 123، اطالعات مربوط به تحقيقدر این  تهران بهادار اوراق

شایان ذکر است، برای  .ودبررسی ش با استفاده از رگرسيون چند متغيره تا ارتباط بين متغيرها برای آزمون فرضيه تحقيق اند قرارگرفتهوتحليل  تجزیه

شده در   ها یپذیرفته گذاری  شرکت شده است نتایج نشان داد که، بين اجتناب مالياتی و کارایی سرمایه به کار گرفته  Eviewsافزار  های تحقيق، نرم آزمون

 .بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقيم و معناداری وجود دارد
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 مقدمه. 1

هستند،توان رو  روبه شدن تجارت جهانی و جهانی ،تبع آن ها و جوامع با تحوالت شگرف محيطی و تكنولوژی و به در جهان پرتالطم امروزی که سازمان

ها را تضمين  حيات بالنده و رو به رشد سازمان تواند میرهگذر،آنچه  دراین ای ازابهام فرورفته است. درهاله ازعملكرد،دستيابی به سطح مطلوب و مورد انتظار 

ها را در  حسن عملكرد سازمان توان میاقتداروتوانمندی رکن مدیریت سازمان است که  درصورت، دیگر عبارت کند، وجود نظام مدیریتی مقتدرو کارآمد است. به

 (.1393)بزرگ اصل و صالح،شرایط فعلی انتظار داشت

. مدیران شوند یکردن رفاه منصوب م ها در جهت بيشينه منظور مدیریت منابع آن ها به نمایندگانی هستند که از سوی مالكان بنگاهمدیران در حقيقت،    

نرخ بازده ها از منابع محدودی که در اختيار سازمان است، بيشترین  سازمانی دارند. آن یها کارا، توانایی استفاده بهينه از منابع موجود را در فرآیند تحقق هدف

 (.4،2014)آندرو وهمكارانشود های مالياستخراج می شده در صورت های مالی و عناصر ارائه های کارایی مدیریت،از گزارش کنند. شاخص را ایجاد می

ه بخش بسزایی از درامد ها بسيار مهم و ضروری است چراک ها یا سازمان کننده، شرکت کننده، دولت و پرداخت اهميت ماليات برای هر دو طرف یعنی دریافت

ها نيز در جهت منافع و اهداف شرکت همواره تمایل به پرداخت حداقل  ها درگرو دریافت آن و خرج در جهت رفاه اجتماعی عموم مردم بوده و حال شرکت دولت

های قانون اقدام به  کاری ایط خاص و بهره بردن از ریزهشود زمانی که شرکت بتواند با استفاده از شر ماليات دارند اجتناب مالياتی در بين این دو گروه واقع می

کنند حساب ویژه  های که از سود خودپرداخت می واقع مدیران همواره برای ماليات کاهش قانونی ماليات کند در آن موقع اجتناب مالياتی را انجام داده است به

 (.1392د)مهرانی و سيدی،باش رؤیت می وضوح قابل کنند و این امر در دو دهه اخير به باز می

صورت نسبی و  ها کمتر اتفاق افتاده و معمول کارایی نيز به بينی با واقعيت است اما در دنيای واقعی انطباق کامل پدیده گذاری بيانگر انطباق پيش کارایی سرمایه

گذاری مورد انتظار  عنوان انحراف مثبت و منفی کمتر از سرمایه به توان کارایی را گذاری می شود. در  ارتباط با سرمایه در مقایسه با دیگر متغيرها بررسی می

بينی کرد و عدم کارایی  های رشد پيش عنوان عملكردی از فرصت گذاری مورد انتظار را به جو سرمایه گذاری صرفه توان با استفاده از مدل سرمایه تعریف نمود،  می

چه  رانیمد ییتوانااصلی تحقيق این است که  ی مسئله بنابراین .( 2006؛ گيری کرد)وردی ورد انتظار اندازهاری مگذ ها از سرمایه عنوان انحراف گذاری را به سرمایه

 دارد؟ در بورس اوراق بهادار تهران شده رفتهیهای پذ گذاری در شرکت سرمایه ییو کارا یاتياجتناب مال نيرابطه ب تاثيری بر

  مبانی نظری  -1

 گذاری کارایی سرمایه -2-1

صورت  ها کمتر اتفاق افتاده و معمول کارایی نيز به بينی با واقعيت است اما در دنيای واقعی انطباق کامل پدیده گذاری بيانگر انطباق پيش کارایی سرمایه

گذاری مورد  مثبت و منفی کمتر از سرمایه عنوان انحراف توان کارایی را به گذاری می شود. در  ارتباط با سرمایه نسبی و در مقایسه با دیگر متغيرها بررسی می

کرد و عدم  بينی پيشرشد  های فرصتعنوان عملكردی از  گذاری مورد انتظار را به سرمایه جو صرفهگذاری  با استفاده از مدل سرمایهتوان انتظار تعریف نمود،  می

 (.2006، )وردیکرد گيری اندازهگذاری مورد انتظار  از سرمایه ها انحرافعنوان گذاری را به کارایی سرمایه
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گـذاری، نيـاز  هـای سـرمایه منظـور تأمين مـالی فرصـت کند که بـه گذاری، حـداقل دو معيـار نظری وجود دارد: معيار اول بيان می در تعيين کارایی سرمایه

مثبـت، بایـد تأمين مالی شوند. اگرچه، تعداد زیادی از تحقيقات های با خالص ارزش فعلی  آوری منابع وجود دارد. در یك بازار کـارا، همـه پروژه بـه جمع

تـوان استنباط  سازد یكی از مـواردی کـه مـی هـای مالی، توانایی مدیران در تأمين مالی را محدود می موجـود در حوزه مالی نشـان داده اسـت کـه محـدودیت

هـای باارزش فعلی  هـای زیاد تأمين مالی، از قبول و انجام پروژه هلی، ممكن است بهدليل هزینـهای مواجـه بـا محدودیت تأمينما نمـود آن اسـت کـه شرکت

کند که اگر شرکت تصميم به تأمين مـالی بگيـرد،  شـود. معيـار دوم نيـز بيـان می گذاری منجر می نظر نمایند که ایـن امـر، بـه کمسرمایه خالص مثبت، صرف

های نامناسب در جهت منافع  نتخاب پروژهاگذاری صـحيحی با آن انجام شود. برای مثال، مدیران ممكـن اسـت بـا   سرمایههيچ تضمينی وجود ندارد که 

 کنند کـه بينی می گذاری ناکارا نمایند. بيشتر مقـاالت موجـود در این حوزه، پيش خـویش و یــا حتــی سوءاســتفاده از منــابع موجــود، اقــدام بــه سرمایه

 (.2006 ،5)وردیدشـو گذاری می هـای ضعيف، موجب بيش سرمایه انتخـاب پـروژه

 الیاتم -2-2

از زمان حال  تر کوچكاجتماعی  های گروهاوليه که  های انسانگذشته در جوامع مختلف بشری مطرح بوده است. در زمان  های زمانموضوع ماليات از 

شده در  رؤیتاولين اسناد  طور مستقيم در انجام کارهای عمومی جامعه مشارکت داشته است. نقدی وجود نداشته اما هر فرد به صورت به، اخذ ماليات  اند بوده

؛  کرد میبود. امير بر روستایيان حكومت  گرفته کامالًشكل.در زمان مادها جامعه طبقاتی اند شده حكفلزی سومری  های لوحيات اسنادی است که بر روی مورد مال

 های زمينکه بر روی  این. مردم عالوه بر گرفت میو برای صيد ماهی، شكار کردن و ... از عامه مردم عوارض  آورد میوی درآمد خود را از امالک خویش به دست 

شد و  . هزینه دربار از راه ماليات تأمين نمی کردند میو ... مشارکت  ها پلو  ها قنات،  ها جادهمانند ایجاد  المنفعه عامباید در کارهای  کردند میکشاورزی امرا کار 

 .(1390،یباباجانيوعبد)زدند به همين دليل گاهی برای جبران کسری ماليات امرا دست به جنگ می

ها فرستاد ؛ و همچنين  داریوش ، در سلسله هخامنشيان ایران را به بيست حوزه مالياتی تقسيم کرد و یك مأمور مالياتی با هر استاندار به هر یك از حوزه

ز داریوش افزایش پيدا کرد و ها از دوران بعد ا ها تهيه شد. سطح قيمت های کشاورزی کشور ارزیابی مالياتی شد و دفاتری قانونی برای ثبت ماليات کليه زمين

 های قسمتکه بسياری از  قدرت خرید مردم عادی بسيار کم شد. بعدازاینكه حكومت هخامنشيان مستحكم شد پارس از پرداخت ماليات معاف شد ؛ درحالی

و مشكالت ممالك تابع نبود. او به ميزان ماليات  ها رنجبه فكر کم کردن دردها و  اصالًدیگر همچنان ناچار به پرداخت باج بودند . آخرین پادشاه هخامنشيان 

 .(1390،زاده خداميپوروترک)کرد میداخلی  های جنگشده را صرف تجمل و فساد و  گردآوردو ماليات  افزود می

 جتناب از مالیاتا -2-3

 یموذ که ینحو اند، اجتناب از پرداخت ماليات، به بين فرار مالياتی و اجتناب از پرداخت ماليات واقعی فرق قائل شدهبسياری از بزرگان حسابداری مالياتی  

، که از مقررات و ضوابط قانونی برای عدم پرداخت از آورد یعی را به دست مواق یا ماليات با کمك گرفتن از مشاورین مالياتی، یا بعضاً مطالعه قوانين مالياتی راهه

نماید مطابق با قانون است و کشف خالف قانون نيز برای  توان متعرض موذی شد، چون آنچه ارائه می ماليات واقعی استفاده کند، در مورد اجتناب از ماليات، نمی

تا سال  1337گذاری از سال  استفاده از وسایل و ابزار تقلبی برای فرار از ماليات است، که فرار مالياتی در قانونمأمورین غالباً ميسر نيست اما فرار مالياتی 

حبس زدایی شد و حتی  ها ياتقانون مال 201، از فرار مالياتی در ماده 1380، جرم کيفری با مجازات حبس از سه ماه تا دو سال بود که در اصالحات سال 1380

 .(1392مهرانيوسيدی،)ی نيز برای آن در نظر گرفته نشدجریمه نقد

تمایز مفهومی بين فرار مالياتی و اجتناب از پرداخت ماليات به قانونی یا غيرقانونی بودن رفتار مؤدیان مربوط توان به زبان ساده گفت که  درواقع می    

مالياتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه خود که  یك مؤدی که یشود . فرار مالياتی، یك نوع تخلف از قانون است. وقت می
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. اما در دارد یکه او را از چشم مقامات دولتی و مالياتی کشور دورنگه م دهد میانجام  يررسمیکند ، یك نوع عمل غ شود ، امتناع می مشمول پرداخت ماليات می

منظور  گيرد. در اینجا فرد به می ءتها نشا قانونی در قانون ماليات یعمل او افشا شود . اجتناب از ماليات ، از خألهااجتناب از ماليات، فرد نگران نيست که 

برای  تری یينکه از نرخ پا دهد میگردد . مثالً درآمدهای نيروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان  گریز می یها کاهش قابليت پرداخت ماليات، خود دنبال راه

خود را با جزئيات آن البته به ماليات برخوردارند. در اجتناب از ماليات ، مؤدی مالياتی دليلی ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چراکه او الزاماً تمامی مبادالت 

تا  کنند ینی در تصميمات اقتصادی خود تالش مقانون ماليات و بازبي یها درواقع ، عوامل اقتصادی با استفاده از روزنه.کند و ثبت می یادداشت، يرواقعیشكل غ

بيشتر از فرار مالياتی در معرض دید  رو ینظاهر قانونی است، ازا بدهی مالياتی خود را کاهش دهند. ازآنجاکه اجتناب از پرداخت ماليات فعاليتی به

 .(1392مهرانيوسيدی،)است

برای پرداخت ماليات کمتر ، دوچرخه  یا افزوده وضع شود. حال اگر فروشنده ات بر ارزشمثال، فرض کنيد بر فعاليتی چون فروش دوچرخه، مالي عنوان به

مقدار واقعی آن به کمتری بفروشد، رفتار وی بر پایه اجتناب از ماليات است. اگر همين فروشنده برای پرداخت کمتر ماليات ، ميزان فروش دوچرخه را کمتر از 

 .(1392مهرانيوسيدی،)شود رار از ماليات قلمداد میاداره ماليات گزارش کند، رفتار وی ف

با دور زدن قانون یا استفاده کامل از ظرایف قانونی است ، اما تقلب یا فرار مالياتی،  شرکت بنابراین اجتناب مالياتی ، قانونی و برای کاهش تعهدات مالياتی 

ها است. نظام مالياتی در شرایط آرمانی،  عی درآمد و فروش ، کسورات و تنظيم اظهارنامهغيرقانونی و مبادرت عمدی به اعمال خالف قانون مانند گزارش غيرواق

 .(1392مهرانيوسيدی،)باید قابليت مقابله با هر دو نوع فرار مالياتی را داشته باشد

 پژوهش پیشینه -1

شده در بورس  های پذیرفته در شرکتی اتيبا اجتناب مال یشرکت تيحاکم یزمهايمكان یبرخ نيرابطه ب یبررستحقيقی با عنوان (1397قرنجیک و گرکز)

بوده است. برای 91لغایت  87شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی  شرکت پذیرفته 110شامل  نمونه آماری تحقيق انجام دادند. اوراق بهادار تهران

دهد که بين درصد اعضای غيرموظف  شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می ها از الگوی رگرسيون چند متغيره استفاده ها و آزمون فرضيه وتحليل داده تجزیه

گذاران نهادی با نرخ مؤثر ماليات، نرخ مؤثر ماليات نقدی پرداختی وتفاوت دفتری ماليات رابطه معناداری وجود دارد اما بين  كيت سرمایهمدیرهو درصد مال هيئت

تایج این همچنين ن .دوگانگی وظایف مدیرعامل با نرخ مؤثرماليات، نرخ مؤثر ماليات نقدی پرداختی و تفاوت دفتری ماليات رابطه معناداری مشاهده نگردید

 .دهد تحقيق وجود رابطه معنادار بين مكانيزمهای حاکميت شرکتی با اجتنابمالياتی شرکت را مورد تائيد قرار می

 یشواهد یاتيو اجتناب مال یتمرکز مشتر نيبر ارتباط ب یسود واقع تیریمد یلینقش تعد یبررستحقيقی با عنوان (1397شیبانی تذرجی وخدامی پور)

 1394تا  1385 یزمان ۀدور یشده بورس اوراق بهادار تهران برا شرکت پذیرفته 79پژوهش حاضر، شامل  ینمونه آمار انجام دادند. از بورس اوراق بهادار تهران

شرکت  یکه تمرکز مشتردهد  پژوهش نشان می یها افتهیشده است.  استفاده رهيچند متغ یخط ونياز مدل رگرس ها هيآزمون فرض یپژوهش برا نیاست. در ا

و اجتناب  یتمرکز مشتر نياست که ارتباط مثبت ب نیا انگريپژوهش ب یها افتهین،یآن است. عالوه بر ا یاتيهای اجتناب مال بر فعاليت نادارتأثير مثبت و معیدارا

 یواقع ودس تیریعمده که در مد انیهای با مشتر شرکت ،دیگر عبارت شود. به ريدرگ یسود واقع تیریتر است که شرکت کمتر در مد برجسته یزمان اتياز مال

 سازگار است. اتيو اجتناب از مال یسود واقع تیریمد نيب ینیگزیبا اثر جا نیشوند که ا ريدرگ یاتيهستند، کمتر احتمال دارد در اجتناب مال ريدرگ

چينی پرداختند. آنان  برای  های شرکتپذیری و عملكرد   گذاری بر رابطه بين انعطاف در تحقيقی به بررسی تأثير کارایی سرمایه( 2016) 6چان و یانبو

نتایج کلی تحقيق نشان داد  تیدرنهااستفاده نمودند. ها هيفرضجهت رد و پذیرش  2013تا  2010شرکت و در طول بازه زمانی  156ی ها دادهبرسی تحليل از 

 . دهد گذاری این رابطه را تحت تأثير قرار می چينی رابطه مستقيم وجود دارد و همچنين کارایی سرمایه های شرکتپذیری و عملكرد   که بين انعطاف
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شرکت  782در تحقيقی به بررسی رابطه مالكيت نهادی و اجتناب از پرداخت ماليات پرداختند.نمونه تحقيق حاضر مشتمل بر  (2016)7لیانگ و همکاران

ماليات مؤثرنرخ ، برای سنجش اجتناب از پرداخت ماليات از سه معيار نرخ مؤثر مالياتی آنان.باشد یم2006تا  1996های سال برای سال 11زمانی  دورهبرای 

و  ینهاد تيمالك نيابطه مثبت و معنادار باز این تحقيق نشان داد که  ر آمده دست بهتفاوتسودحسابداریوسودمشمولمالياتاستفاده کردند. نتایج اختی و نقدی پرد

 های وجود دارد. شرکتاتياجتناب از مال

 1994های سالزمانی تحقيق حاضر  دوره از پرداخت مالياتپرداختند. اجتنابدر تحقيقی به بررسی تأثير توانایی مدیریت بر ( 2016) 8شولین و همکاران

سال هست. هدف این تحقيق بررسی توانایی مدیریت در مدیریت  17سال شرکت در طول  44616و تعداد مشاهدات این تحقيق مشتمل بر  باشد می 2010تا

بدین گونه  کنند میمالياتی بيشتری  اجتنابمدیران توانا اقدام به  کهآمده نشان داد  دست که نتایج به هستماليات و جلوگيری قانونی از پرداخت ماليات اضافی 

 .کنند میاجتناب مالياتی بيشترین استفاده رو  های فرصتکه مدیران با توانایی باال در 
 است؛ بيان قابلزیر  صورت بهپژوهش  های فرضيهبنابراین 

 .وجود دارد یرابطه معنادار شده در بورس اوراق بهادار تهران های پذیرفته شرکتگذاری در  بين اجتناب مالياتی و کارایی سرمایه .1

 روش تحقیق

های  ها برای حل مسائل مربوط به شرکت شود، زیرا باهدف برخورداری از نتایج یافته هدف از نوع تحقيقات کاربردی محسوب می حاضر ازلحاظتحقيق 

است ، چراکه در آن، ارتباط بين چند  همبستگی روش، از نوع توصيفیماهيت و  برحسب  یبند طبقهشده در بورس صورت خواهد گرفت و به لحاظ  پذیرفته

وتحليل اطالعات گذشته و  .از سوی دیگر تحقيق حاضر از نوع تحقيقات پس رویدادی)نيمه تجربی( است، یعنی بر مبنای تجزیهرنديگ یطالعه قرار ممتغير موردم

مبتنی بر تحليل علی بوده و  –ای و تحليلی  ای از نوع تحقيقات کتابخانه گيرد. همچنين این تحقيق از نوع مطالعه ها(انجام می های مالی شرکت تاریخی)صورت

 باشد. های تابلویی )پانل دیتا( می داده

 نیدر اسال است.  7به مدت  1396تا  1390در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی  شده رفتهیهایپذ شرکت، شامل تمام تحقيقی آماری این  جامعه

 :گردند یممونه با شرایط زیر انتخاب های ن ی حذف سيستماتيك استفاده خواهد شد. که شرکتريگ نمونهتحقيق از روش 
 شده باشند. در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته 1390از ابتدای سال 

 باشد. اسفندماه 29ها  پایان سال مالی شرکت

 ، سال مالی خود را تغيير نداده باشند.موردنظرها در دوره  شرکت

 ی کامل در سایت بورس اوراق بهادار موجود باشد.ا گونه به 1396تا  1390 های سالها در  های همراه شرکتمالی و یادداشت های صورت

 ها نباشد. ی مالی نظير بانكگر واسطهی ، ليزینگ و گذار هیسرماهای  ها جزء شرکت شرکت

 یافته ها نتيجه -2

 های تحقیق آزمون فرضیه

 شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. های پذیرفته گذاری شرکت بین اجتناب مالیاتی و کارایی سرمایه

 شده است.  صورت زیر تدوین بهH1و H0ها، فرض  گذاریشرکت برای بررسی رابطه بين اجتناب مالياتی و کارایی سرمایه   

H0  ها رابطه معناداری وجود ندارد.  شرکتگذاری = بين اجتناب مالياتی و کارایی سرمایه 

H1  ی وجود دارد.ها رابطه معنادار شرکتگذاری = بين اجتناب مالياتی و کارایی سرمایه 
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 شده است. ( ارائه5-4آمده از برازش مدل در جدول ) دست نتایج به

Investment it=α +  β1 TA it+ β2 LEV it+β3Sizeit + β4 ROA it+ β5 s grow it + ε it 

 نتایج برازش مدل با استفاده از روش اثرات ثابت ؛3جدول 

 گذاری متغیر وابسته: کارایی سرمایه

سطح  ضریب تورم واریانس tآماره  ضریب متغیرهای مستقل

 معناداری

 رابطه

 دار معنی 0.000 1.01 6.15 0.20 اجتناب مالیاتی

 دار معنی 0.000 1.46 -4.65 -0.15 اهرم مالی

 دار معنی 0.000 1.02 6.50 0.26 اندازه شرکت

 دار معنی 0.000 1.45 6.20 0.18 ها بازده دارایی

 دار معنی 0.000 1.006 3.86 0.10 رشد فروش

 0.76 ضریب تعیین مدل

 0.71 شده مدل ضریب تعیین تعدیل

 Breusch Pagan F 8806.5آماره 

سطح 

 معناداری

0.000 

 Durbin-Watson 2.26 آماره  

 11.63 جدولFآماره 

 0.000 سطح معناداری

 های تحقيق منبع: یافته

ها از آزمون بریوش پاگان  ها است. در این مطالعه برای بررسی همسانی واریانس یكی از مفروضات رگرسيون کالسيك همسانی واریانس باقيمانده    

توان  ده و می( فرضيه صفر مبنی بر وجود همسانی واریانس رد ش0.000می باشد ) 0.05تر از  شده است. با توجه به سطح اهميت این آزمون که کوچك استفاده

شده  یافتهاستفاده گفت مدل دارای مشكل ناهمسانی واریانس می باشد. در این مطالعه جهت رفع مشكل در برآورد مدل از روش برآورد حداقل مربعات تعميم

شود از  شد و خودهمبستگی ناميده میوتحليل رگرسيون می با ها که یكی از مفروضات تجزیه است. همچنين در این مطالعه برای آزمون همبسته نبودن باقيمانده

ها  توان نتيجه گرفت باقيمانده بوده، می 2.5و  1.5شده است. با توجه به نتایج اوليه برآورد مدل مقدار آماره دوربين واتسون مابين  آزمون دوربين واتسون استفاده

( معرف قدرت توضيح کنندگی مدل برآورد شده می باشد. 76/0ریب تعيين مدل)گردد. ض می 2.26باشند. مقدار آماره دوربين واتسون برابر با  مستقل از هم می

می باشد،  0.05تر از  کوچك)0.000 (برای ضریب متغير اجتناب مالياتی tکه احتمال آماره  (، ازآنجایی5-4داری ضرایب با توجه به جدول ) در بررسی معنی

(، 0.20گردد. مثبت بودن ضریب اجتناب مالياتی ) رد نمی 0.95ها در سطح اطمينان  گذاریشرکت درنتيجه وجود تأثير معناداری این متغير بر کارایی سرمایه

داری متغيرهای کنترلی اهرم مالی، اندازه شرکت،  نیها می باشد. در بررسی سطح مع گذاریشرکت دهنده ميزان تأثير مثبت این متغير بر کارایی سرمایه نشان

ها در سطح  گذاریشرکت (، می باشد که تأثير این متغيرها بر کارایی سرمایه0.000(، )0.000(، )0.000(، )0.000ها و رشد فروش به ترتيب برابر با ) بازده دارایی
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ها می باشد.  گذاریشرکت دهنده ميزان تأثير منفی این متغير بر کارایی سرمایه (، نشان-0.15گردد. منفی بودن ضریب اهرم مالی برابر با ) رد نمی 0.95اطمينان 

دهنده ميزان تأثير مثبت این متغيرها بر  (، نشان0.10( و )0.18( و )0.26ها و رشد فروش به ترتيب برابر با ) مثبت بودن ضریب اندازه شرکت، بازده دارایی

 باشد. ها می گذاریشرکت کارایی سرمایه

 گيری:نتيجه 

 جهت آزمون فرضيه. است  تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت در گذاری سرمایه کارایی و مالياتی اجتناب بين رابطهاز تحقيق حاضر هدف 

های های تحقيق، از بانكهای موردنياز جهت محاسبه متغيرگردید. دادهانتخاب  1396تا  1390شرکت در دوره زمانی  123ای متشكل از فوق نمونه

های موجود در این بانك اطالعاتی، به آرشيوهای دستی موجود در شده است. در صورت ناقص بودن داده استخراج« آورد نوین ره»و « تدبير پرداز»اطالعاتی

یریت تحقيق، توسعه و مطالعات اسالمی سازمان بورس اوراق بهادار مراجعه گردید. با توجه به دالیل بورس اوراق بهادار و سایت اینترنتی مد ی سازمانکتابخانه

منظور  های رگرسيونی استفاده گردید. بههای تحقيق از مدلمنظور آزمون فرضيه باشند و همچنين به های تحقيق از نوع پانلی میمشروحه در فصل سوم داده

توان به یكی از دو صورت مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی انجام  ليمر استفاده گردید و در صورت استفاده از روش پانل، می Fتعيين روش تخمين از آزمون 

هاسمن استفاده گردید. همچنين در فصل چهارم مانایی متغيرها موردبررسی قرار گرفت و آمار توصيفی مربوط به  منظور تشخيص نوع مدل، از آزمون گيرد که به

تحقيق برآورد گردید و  ليمر و هاسمن، مدل Fهای  شده طی آزمون وتحليل گردید. براساس نوع روش تخمين مشخص ك از  دسته مشاهدات ارائه و تجزیههری

شده در  های پذیرفته گذاری شرکت بين اجتناب مالياتی و کارایی سرمایهوتحليل قرار گرفت. نتایج نشان داد که  ها مورد تجزیه نتایج تخمين برای هریك از مدل

 بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. 

 

 

 منابع -5

های  بررسی رابطه بين توانایی مدیران و مربوط بودن ارزش سود حسابداری با تأکيد بر رقابتی بودن بازار محصول شرکت(، 1400مير معصومی، مهدی، )

 اوراق بهادار تهران، پایان نامه برای گرفتن درجه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی شميم دانش نوین.شده در بورس   پذیرفته

شده در  های پذیرفته مدیره و ارزش شرکت در شرکت (. بررسی تایر توانایی مدیران بر پاداش هيئت1395صالحی، مهدی، باقرپور، محمدعلی و اکبری، فرزانه. )

 .ان. چهاردهمين همایش ملی حسابداری، دانشگاه اروميهبورس اوراق بهادار تهر

پذیری مالی، مجله علمی پژوهشی،  (. بررسی تأثير توانایی مدیریت بر درماندگی مالی با تأکيد بر انعطاف1397چاالکی، پری، منصور فر، غالمرضا و کرمی، امير. )

 .153-180، صفحه 1397، بهار 16شماره پياپی  - 1، شماره 5، دوره 7دانش حسابداری مالی، مقاله 

، دوره 1مقاله ی،مجله دانش حسابداری،گذار  هیسرما ییو تأثير آن بر کارا یبا عنوان مقایسه پذیری حسابدار یقي(تحق1397)،بهروز.زاده و حسنیی،محمدعلی آقا

  34-7، صفحه 1397، تابستان 33 یاپيشماره پ - 2، شماره 9

های  های نقدی در شرکت مدیریت و پایداری سود باتأکيد بر اجزای تعهدی و جریان(. رابطه توانایی 1394بزرگ اصل، موسی و  صالح زاده، بيستون.)

 48-33، صص 8 سال چهاردهم، شماره -شده دربورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابرسی پذیرفته

از بورس  یشواهد یاتيو اجتناب مال یتمرکز مشتر نيبر ارتباط ب یسود واقع تیریمد یلینقش تعد یبررس .(1397)،احمد.پور یوخدام ی،عباستذرج یبانيش

صالحی، مهدی، باقر -13 129-103، صفحه 1397، تابستان 33 یاپيشماره پ - 2، شماره 9، دوره 4مقاله ،مجله دانش حسابداری،اوراق بهادار تهران

شده در بورس اوراق  های پذیرفته ه و ارزش شرکت در شرکتمدیر (. بررسی تایر توانایی مدیران بر پاداش هيئت1395پور، محمدعلی واکبری ، فرزانه. )

 بهادار تهران. چهاردهمين همایش ملی حسابداری ، دانشگاه اروميه 
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شده در بورس اوراق بهادار  های پذیرفته مطالعه موردی شرکت) بينی سود تأثير اجتناب مالياتی بر قدرت پيش(. 1396غالمی، غالمرضا و فقيه، محسن. )

 1396بهار ، شماره سی و سوم ، ژوهشنامه ماليات(،پتهران

شده در بورس اوراق بهادار  های پذیرفته در شرکت یاتيبا اجتناب مال یشرکت تيحاکم یزمهايمكان یبرخ نيرابطه ب یبررس .(1397)،منصور.و گرکز،آرزو كيقرنج

 193-175صفحات  70شماره  18جلد ،نشریه دانش حسابداری،تهران

های پذیرفته شد در بورس اوراق بهادار تهران ،مجله حسابداری ،شماره  (. راهبری شرکتی و اجتناب مالياتی شرکت1392سيد جالل، سيدی. ) مهرانی، ساسان و
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