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چكیده
مدیران هر سازمان نقش بسیار مؤثری در موفقیت آن سازمان دارند و می توانند بسیاری از مشکالت موجود را رفع
و یا از وقوع آن پیشگیری کنند .ازاینرو ،هدف پژوهش حاضر ،بررسی تاثیر توانایی مدیران بر اجتناب از مالیات
وکیفیت گزارشگری مالی و اثر تعدیل کنندگی توانایی مدیران بر رابطه بین اجتناب از مالیات وکیفیت گزارشگری
مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .نمونه آماری پژوهش شامل 121شرکت در
بازده زمانی  1312-1311است .برای اندازه گیری توانایی مدیران از تکنیک تحلیل پوششی دادهها به پیروی از
مدل دمرجیان و همکاران ( ) 2112و برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل آماری رگرسیون ترکیبی استفاده
شده است .یافته های پژوهش نشان می دهد که بین توانایی مدیران و اجتناب از مالیات رابطه منفی ومعناداری
وجود دارد و بین توانایی مدیران و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد .همچنین توانایی
مدیران بر رابطه بین اجتناب از مالیات و کیفیت گزارشگری مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
کلمات کلیدی :توانایی مدیران ،اجتناب از مالیات ،کیفیت گزارشگری مالی

 -7مقدمه
یکی ازسرمایه های انسانی،که نقش مهمی در تبدیل منابع شرکت به درآمد وخلق ثروت برای سهامداران دارد ،مدیران شرکت
های تجاری هستند.اطالعات مرتبط با توانایی های مدیران شرکت ها ،از قبیل توانایی آنها در استفاده از فرصت های سرمایه
گذاری ،تأمین منابع ،تخصیص بهینه منابع ،دانش و تجربة آنها ،یکی از ابعاد مهم و ارزشمند داراییهای نامشهود شرکت های
تجاری محسوب میشود(.نمازی وغفاری .)1311مدیران توانا ،قادر به انجام قضاوت درست و پیشبینیهای دقیق نسبت به سایر
افراد هستند و در مورد شرکت وصنعتی که شرکت درآن فعالیت میکنددانش بیشتری داشته وتوانایی ترکیب بهتر اطالعات را
برای انجام پیش بینی های قابل اعتمادتر دارند(لیبی و الفت .)1113 1توانایی باالی مدیران وافزایش کارایی سرمایه گذاری اقدامی
اساسی برای استفاده بهینه از منابع ،ارتقای پاسخ گویی ،شفافیت،رعایت انصاف ورعایت حقوق همة ذی نفعان شرکت ها است که
به استقرار صحیح سیستم های مدیریتی منجرخواهد شد .مدیر با آگاهی بیشتر ،براساس تغییرات مشتریان شرکت وروند صنعت
وکالن اقتصادی ،در نرخ تاریخی ،تعدیالتی را انجام مـی دهـد .به همینترتیب مدیران توانمند میتوانند نرخ استهالك دقیقترو
منطقـیتر،ارزشمنصـفانه ومـدیران توانـاتر ،برآورد اقالم تعهدی را به نحو مناسب ،و در نتیجه سودهای باکیفیتتری را گزارش
کنند ،بنـابراین انتظـار مـی رود باعث افزایش کیفیت گزارشگری مالی شود .مدیران توانا با استفاده بهینه از منابع شرکت و
اطالعات دردست میتوانند به سود مطلـوب شـرکت و نیز مطلوبیت شخصی خود دست یابند و همچنین باافشای اطالعـات بیشـتر
و افـزایش کیفیـت گزارشگری مالی ،ارتباط بهتری را با سرمایهگذاران برقرارکـرده و در نتیجـه هزینـه سـرمایه را کاهش دهند.
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مدیران با توانایی باالتر می تواند تأثیر قابل مالحظه ای برسیاست های شرکت داشته باشد.درشرکت های موفق نقش توانایی
مدیریت در تدوین سیاست های مالیاتی شرکت دو چندان خواهد بود.نتایج تجربی نشان می دهد که مدیران با توانایی بیشتری
برای مدیریت منابع کارآمد ،تأثیراقتصادی قابل توجهی درمالیات شرکت ها دارند .مدیران توانمند در کنترل اثربخش منابع ،عموما
تصمیماتی اتخاذ می نمایندکه پرداخت های مالیات بر درآمد را کاهش دهند(کوستر و همکاران .)2112 2
مالیات بردرآمد هزینه قابل توجهی را بر شرکت تحمیل میکند.مدیران شرکت هم برای کاهش یا عدم پرداخت مالیات دست
به آرایش های خالقانه حساب ها می زنند تا هزینه کمتری را متحمل شوند .ادبیات مالی در کشورهای خارجی ،تالش ها و
راهکارهای قانونی شرکت ها به منظور کاهش هزینة مالیات خود را به نام های متفاوتی از قبیل مدیریت مالیات ،اجتناب ازپرداخت
مالیات و رویة مالیاتی جسورانه می شناسند .اجتناب از مالیات یک فعالیت گریز از مالیات بدون شکست خطوط قوانین و درون
چارچوب قوانین مالیات است .برنامهریزیهای اجتناب از پرداخت مالیات ،صرفهجویی مالیاتی برای شرکت به ارمغان می آورد .با
این حال ،بهطور هم زمان پیچیدگی مالی و سازمانی شرکت را افزایش میدهد و به حدی میرسد که نمی توان با بخشهای خارج
از شرکت (مانند سرمایهگذاران ،بستانکاران و تحلیلگران) به درستی ارتباط برقرار کرد و بدین صورت مشکالت شفافیت گزارشگری
مالی افزایش می یابد.
هدف پژوهش حاضر بررسی اثر توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی و کیفیت گزارشگری مالی و تأثیر تعدیل کنندگی آن بر
رابطة بین اجتناب مالیاتی و کیفیت گزارشگری مالی است .از این رو ،سؤال پژوهش حاضر این است که آیا توانایی مدیریت بر
اجتناب مالیاتی و برکیفیت گزارشگری وهمچنین بر رابطة بین اجتناب مالیاتی و کیفیت گزارشگری مالی تأثیر دارد؟
پژوهش حاضر در شش قسمت تنظیم شده است .در بخش دوم مبانی نظری پژوهش و پژوهش های مرتبط با موضوع ارائه
می شود .فرضیه های پژوهش درقسمت سوم بیان شده است .الگوی پژوهش در بخش چهارم معرفی می شود که شامل توصیف
مدل ،و معرفی متغیر های پژوهش جامعه ونمونه پژوهش می باشد .بخش پنجم مقاله ،یافته های پژوهش شامل که آمارهای
توصیفی و استنباطی می باشد ارائه گردیده است .بخش ششم نیز به نتیجه گیری و ارائه دستاورهای پژوهش وپیشنهاد ها
اختصاص دارد.

-2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 -7-2توانایی مدیران
در متون حسابداری ت وانایی مدیریت یکی از ابعاد سرمایه انسانی شرکت هاست که به عنوان دارایی نامشهود طبقه بندی می
شود .به عنوان نمونه دمرجیان و همکاران  ) 2112( 3توانایی مدیریت رابه عنوان کارایی مدیران نسبت به رقبا درتبدیل منابع
شرکت به درآمد تعریف میکنند .این منابع تولیددرآمددرشرکت ها شامل بهای موجودی ها ،هزینه های اداری و توزیع و فروش،
دارایی های ثابت ،اجاره های عملیاتی ،هزینه های تحقیق و توسعه ودارایی های نامشهودشرکت،می شود.توانایی مدیریتی باالترمی
تواند منجربه مدیریت کاراترعملیات روزانه شرکت شود ،خصوصا در دوره های بحرانی عملیات ،که تصمیم گیری های مدیریتی
میتواند تاثیر به سزایی بر روی عملکرد شرکت داشته باشد .افزون بر آن ،در دوره هایی که شرکت با بحران رو به روست ،مدیران
تواناتر تصمیم گیری مناسب تری در ارتباط با تامین منابع مورد نیاز خواهند داشت(آندرو و همکاران .)2113 1سرمایه گذاری
مناسب تر در پروژه های با ارزش تر و مدیریت کارای کارمندان نیز از ویژگی مدیران توانمند است .در نتیجه در کوتاه مدت انتظار
می رود ،مدیران تواناتر بتوانند درآمد بیشتری با استفاده از سطح معینی از منابع کسب کنند یا با استفاده از منابع کمتر ،به سطح
معینی از درآمد دست یابند همچنین ،مدیران با توانایی باال ،دانش وآگاهی بیشتری درارتباط با مشتریان و شرایط کالن اقتصادی
دارند و قادر به درك بهتری از استانداردهای پیچیده تر و اجرای درست آنها هستند .مدیران توانا عالوه بر برآوردهای با کیفیتی
که انجام می دهند ،به واسطه شناخت و قدرت درك خود ،پروژه های سودآوررا شناسایی کرده و با سرمایه گذاری در آنها جریان
های نقدی عملیاتی را نیز بهبود می بخشند (دیمرجان و همکاران)2113، 3
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 -2-2توانایی مدیران و اجتناب از مالیات
اجتناب مالیاتی ،تالش در جهت کاهش مالیات های پرداختنی است .در واقع اجتناب از مالیات ،نوعی استفاده ازخألهای
قانونی در قوانین مالیاتی در جهت کاهش مالیات است (هالون وهتیزمتن )2111 5اجتناب از مالیات یک فعالیت گریز از مالیات
بدون شکست خطوط قوانین و درون چارچوب قوانین مالیات است اجتناب از مالیات اغلب بعنوان کاهش مالیات تعریف می
شود.این تعریف همه معامالتی را که روی بدهی مالیاتی شرکت ها تأثیر می گذارد منعکس میکند.
پیش بینی می شود مدیران توانمند در کنترل اثربخش منابع ،عموما تصمیماتی اتخاذ می نمایندکه پرداخت های مالیات بر
درآمد را کاهش دهند  .انتظار می رود که درشرایط یکسان مدیران با توانایی بیشتر در مدیریت ثمربخش منابع  ،درگیر اجتناب
مالیاتی بیشترشوند.مدیران باتوانایی مدیریت باالبه سه دلیل براجتناب از پرداخت مالیات تاثیر دارند (کوستر و همکاران)2112 1
.اول ،مدیران توانایی باالتری درك بهترمحیط عملیات شرکت خود دارند (دی جونگ و لینگ. )2111 2این درك باعث می شودکه
بتوانند تصمیمات تجاری با استراتژی های مالیاتی همسوکرده و می توانند فرصت های برنامه ریزی مالیاتی را به راحتی شناسایی
و بهره برداری کنند .دوم ،مدیران توانمند می توانند یک فضای اخالقی (نظم وترتیب در سطوح باالی شرکت ) با تاکید بر حداقل
رساندن هزینه ها ترسیم کنند که در مدیریت ثمر بخش منابع در راستای رسیدن به اهدافشان مستعد تر خواهند بود اگرچه در
کلیه مدیران انگیزه کاهش هزینه وجود دارد .اما مدیران توانمندتر در مدیریت ثمربخش منابع شرکت در دستیابی به کاهش قابل
توجه هزینه ها توانایی بیشتری دارند همچنین  ،انتظار می رود کاهش جریان های خروجی وجه نقد به مقامات مالیاتی خصوصا
به مدیرانی که بطور ثمر بخش منبع را مدیریت میکنند واگذار گردد .هدایت منابع ازپرداخت مالیات به عملیات شرکت برای
مدیران با توانایی بیشتر جذابتر است  .سوم ،مدیران کارآمدتر قادر به تولید خروجی بیشتر از یک مجموعه داده ورودی هستند.
کاهش در پرداخت مالیات صرفه جویی درمالیات نقدی اختصاص یافته به عملیات شرکت ،دارای توان بالقوه برای تولید بازده
مثبت سرمایه گذاری است.

 -9-2توانایی مدیران و کیفیت گزارشگری مالی
از طرفی مدیران نمایندگانیهستند که ازسوی مالکان واحدهای اقتصادی به منظورمدیریت منابع آنها مدیران درجهت کسب
حداکثر رفاه منصوب میشوند .درراستای انجـام وظـایف نماینـدگی باید در مورد نحوه بهکارگیری منابع اقتصادی تحـت کنتـرل
خـود ،در مقابـل مالکـان پاسـخگو باشند وگزارشگری مالی از ابزار های مهم پاسخگویی محسوب می شود .براساس مبانی نظری
کیفیت گزارشگری مالی ممکن است از برخی ازعوامل مرتبط با مدیریت مانند محافظه کاری ،صداقت وکارایی تاثیر بپذیرد .با
افزایش کارایی و توانایی مدیران  ،کیفیت گزارشگری مالی افزایش می یابد .مدیرانعالی به دلیل دسترسی به اطالعات درونی و
محرمانه شرکت ،انتظار میرود دارای درك بیشتری ازکسبوکارشان باشندکه این امر موجب میشودآنهـا برآوردهـا و قادر باشد
به صورت ،قضاوتهای بهتری را انجام دهند .همچنین انتظار میرود تیم مدیریت برای مثال ،درهنگام برآورد هزینههای سوخت
شده ،دقیقتری اقالم تعهدی را پیشبینیکند مدیران درك بیشتری از مشتریان شان و شرایطکالن اقتصادی دارند وهمچنیندر
مورد مزایای پیشبینی بهتری را به عمل میآورند و قادرخواهند بودکه ،آتیداراییهای ثبت شده استانداردهای پیچیده را درك
کنند و آنها را بکار ببرند(.پلمیلو.)2111 2

 -4-2اجتناب از مالیات و کیفیت گزارشگری مالی
استراتژی های اجتناب از پرداخت مالیات اثر معکوسی بر محیط اطالعاتی شرکت دارد و به مدیران اجازه میدهد منافع را از
شرکت خارج کنند(دیمرجان و همکاران  . )2113به میزانی که رویههای جسورانه مالیاتی ،پنهان کردن حقایق به منظور جلوگیری
از کشف شدن توسط مأموران مالیاتی را دربر میگیرد ،میتواند ابهام شرکت را افزایش دهد .کیفیت گزارشگری مالی و سیاست
افشا بر میزان شفافیت شرکت تأثیر میگذارند .به عبارت دیگر ،افزایش مشکالت شفافیت باعث به وجود آمدن عدم تقارن اطالعاتی
بین سرمایهگذاران ،سهام داران ،بستانکاران ،مدیران و ...خواهد شد .شفافیت کم  ،مجموعهای از هزینهها را بر شرکت تحمیل
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میکند که شامل باال رفتن هزینه تهیه سرمایه از طریق سهام و بدهی ،تشدید مشکالت حاکمیتی و کاهش بهرهوری سرمایهگذاری
است.

 -5-2پیشینه پژوهش
چن و همکاران ) 2111( 3به بررسی رابطه بین میزان شفافیت شرکت و اجتناب از پرداخت مالیات با در نظر گرفتن تضاد
منافع بین سهامداران و مدیران پرداختند .این محققان از دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان معیار شفافیت
شرکت و تفاوت سود حسابداری و سود مشمول مالیات به عنوان معیار اجتناب از پرداخت مالیات استفاده کردند .نتایج تحقیق
نشان داد که هرچه میزان اجتناب از پرداخت مالیات بیشتر باشد ،میزان ابهام در آن شرکت بیشتر است .دی جونگ و لینگ
( )2111در مقاله خود بررسی کردند کـه آیـا ویژگـیهـای خـاص مـدیران عالی بر روی اقالم تعهدی که توسط ویژگیهای
شرکت قابل توضیح نیستند اثر میگذارد .آنهابه این نتیجه رسیدند که مدیران اجرایـی بـه احتمـال زیـادی بـر روی اقـالم
تعهـدی از طریـق تصمیمات سیاسی شرکت و مدیران مالی بر روی اقالم تعهدی از طریـق تصـمیمات حسـابداری .
پنیادیس و همکاران )2113( 1به بررسی رابطه بین قابلیت مدیران و عملکرد شرکت در طول بحران مالی جهانی پرداختند
و نشان دادند که توانایی مدیران رابطه مثبت و معناداری با عملکرد شرکتها دارد .به این معنی که شرکت هایی که به وسیله
مدیران توانا اداره می شود ،در طول دوره بحران ،سرمایه گذاری بیشتری کرده و سود بیشتری به دست می آورند و درصورت
نداشتن دسترسی به سود موردنظر و پیش بینی شده ،اقدام به انتشار اوراق بدهی میکنند .همچنین ،نتایج پژوهش حاکی از وجود
رابطه معکوس بین توانایی مدیران و تقارن اطالعاتی بود .دمرجیان و همکاران  )2112( 3به بررسی رابطه بین قابلیت های مدیران
و کیفیت سود پرداختند .آنها با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ابتدا کارایی مدیران را بر اساس منابع ورودی و ستاده
ها محاسبه و پس از آن با استفاده از رگرسیون چند متغیره تأثیر نمره های کارایی مدیران را روی معیارهای کیفیت سود اندازه
گیری کردند نتایج پژوهش حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین این دو متغیر بود .آنها بیان کردند که مدیران توانا کمتر به ارائه
مجدد صورتهای مالی می پردازند؛ سود و اقالم تعهدی شرکت آنها ثبات بیشتری دارد؛ خطای کمتری در ارائه بدهی های غیرقابل
وصول دارند و کیفیت اقالم تعهدی پیش بینی شده آنها زیاد است .در واقع ،مدیران با انجام برآورد و قضاوت های درست و با
کیفیت ،اقدام به ارائه سود با کیفیت تر میکنند.
کووهمکاران )2113( 11با استفاده از داده های  2111سال-شرکت بورس اوراق بهادار کره جنوبی اقدام به بررسی رابطه بین
قابلیت مدیران و اجتن اب از پرداخت مالیات کرده و برای اندازه گیری قابلیت مدیران از تکنیک تحلیل پوششی داده ها استفاده
کردند .نتایج پژوهش آنان حاکی از آن است که بین قابلیت مدیران و اجتناب از پرداخت مالیات رابطه منفی و معناداری وجود
دارد .آندرو و همکاران )2113( 1نیز در پژوهش خود ن شان دادند آنها همچنین نشان دادند توانایی مدیریت دارای رابطه منفی
و معنی دار با عدم تقارن اطالعاتی است.
11

باالکریشنان و همکاران

( ،)2112به این موضوع پرداختند که آیا رویههای جسورانه مالیاتی ،شفافیت شرکت را کاهش

میدهد یا خیر .این محققان از معیار عدم تقارن اطالعاتی ،کیفیت سود و خطای پیش بینی تحلیلگران به عنوان معیار شفافیت
شرکت استفاده کردند .نتایج تحقیق نشان داد که استراتژی جسورانه مالیاتی شفافیت شرکت را کاهش میدهد .همچنین مدیران
در شرکتهای با رویههای جسورانه مالیاتی تالش میکنند مسأله شفافیت را با افزایش دادن سطح افشای مالیاتی کاهش دهند.
فرانسیس و همکاران  )2111(12به بررسی رابطه بین قابلیت مدیران و اجتناب از پرداخت مالیات پرداختند .نتایج پژوهش آنان
رابطه منفی ومعناداری بین قابلیت مدیران واجتناب ازپرداخت مالیات نشان داد .همچنین ،بازار سرمایه در شرکت هایی که به
وسیله مدیران توانا اداره می شود نسبت به شرکت هایی که به وسیله مدیران غیرکارآمد اداره می شود ،واکنش منفی کمتری به
افشای اطالعات در زمینه سپر مالیاتی نشان میدهد.
پارك و همکاران )2112 ( 13به بررسی رابطة توانایی مدیریت و اجتناب مالیاتی در کشور کره طی دوره 1111-2111
پرداختند .در این پژوهش به منظور سنجش توانایی مدیران از تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است تاکشوره کره ری دورة

112

سـال دوم ،شمـاره دو(پیاپی :سه) ،تابستان 7931

مدیران .آنان دریافتند که بین اجتناب مالیاتی وارزش شرکت رابطة منفی وجود دارد .همچنین ،نتایج پژوهش نشان داد که توانایی
مدیران رابطة منفی بین اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت را کاهش می دهد.
کوستر و همکاران  )2112(2به بررسی تاثیر توانایی مدیران بر اجتناب ازمالیات پرداختند.نتایج بررسی آنها نشان دادکه
مدیران توانمندبه دلیل درك باالیی که از محیط عملکرد شرکت ها دارند می توانندتصمیمات تجاری بااستراتژی های مالیاتی
همسونمایند آنها به شواهدقابل اعتمادی مبنی برشرکت مدیران توانمند در فعالیتهای اجتناب مالیاتی که پرداخت مالیات نقدی
شرکتها را کاهش می دهد ،دست یافتند.
دمرجیان و همکاران )2112( 3به بررسی رابطه بین قابلیت تواناییهای مدیران و هموارسازی سود پرداختند .آنها دریافتند که
مدیران با توانایی باال احتمال بیشتری دارند که در هموارسازی سود شرکت میکنند ،هموارسازی آنها با بهبود عملکرد عملیاتی
آینده مرتبط است و با افزایش انگیزه آنها که موجب تقویت اعتبار خود و به نفع سهامداران باشد ،مرتبط است .بزرگ اصل و صالح
زاده ( ) 1311در پژوهش خود به بررسی رابطه بین توانایی مدیریت و کیفیت اقالم تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند.
نتایج حاصل از پژوهش آنها نشان داد که در دوره مورد مطالعه بین توانایی مدیریت و کیفیت اقالم تعهدی رابطه معنی داری
وجود ندارد .پیری و همکاران ( )1313در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که در دوره رشد ،توانایی مدیران تاثیر مستقیم معنی
داری بر روی کیفیت گزارشگری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.
ممتازیان و کاظم نژاد ( )1315در پژوهشی رابطه بین قابلیت های مدیریت و عملکرد با استفاده از شرکت در بازده تحلیل
پوششی داده ها را بررسی کردند .نتایج آزمون فرضیه های پژوهش ممتازیان و کاظمنژاد نشان داد که به طورکلی ،بین قابلیت
مدیران و معیارهای عملکرد شرکت رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .به این معنا که با افزایش قابلیت مدیران ،استفاده
بهترازمنابع ولزوم به کارگیری حسابداری سنجش مسئولیت ،عملکرد شرکت بهبودیافته و از این طریق ثروت سهامداران افزایش
مییابد .نمازی و غفاری ( )1311با بررسی اهمیت و نقش اطالعات قابلیت مدیران و نسبت های مالی به عنوان معیاری در انتخاب
سبد بهینه سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،نشان دادند که تحلیل اطالعات مرتبط با قابلیت
مدیران به عنوان اطالعات مکمل نسبتهای مالی دارای اهمیت و ارزش است .حسنی القار و مرفوع( )1315به بررسی رابطة توانایی
مدیریت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد
که رابطة مثبت بین توانایی مدیریت و سیاست تقسیم سود وجود دارد .به عبارتی مدیران تواناتر سود بیشتری پرداخت میکنند.

 -9فرضیه های پژوهش
براساس مبانی تئوری پیش گفته می توان بیان کرد که در خصوص تأثیر اجتناب مالیاتی و کیفیت گزارشگری مالی دو دیدگاه
رقیب مطرح شده است .دیدگاه سنتی این است که مدیران با هدف کاهش تعهدات مالی شرکت و صرفه جویی وجه نقد ،فعالیت
های اجتناب از پراخت مالیات را انجام می دهند .بنابراین ،از منظر سرمایه گذاران ،اجتناب از پرداخت مالیات افزایش دهنده
ارزش شرکت است و مدیران برای به کار بستن چنین فعالیتهایی باید تشویش شوند و پاداش بگیرند .که میتواند ابهام ناشی از
تضاد منافع بین مالکان و مدیران را کاهش دهد و در نتیجه کیفیت گزارشگری مالی را افزایش دهد(.دسای و دارماپاال )2111 ،11
دیدگاه دوم به مسأله نمایندگی مربوط می شود که در این حالت ،اجتناب از پرداخت مالیات به عنوان ابزار ایجاد سپر برای
فرصت طلبی و انحراف منافع توسط مدیران است(نظریه فرصت طلبی مدیریتی) .دسای و دارماپاال()2111بیان کردند که استراتژی
های اجتناب از پرداخت مالیات مستلزم پنهان کردن حقایق است به میزانی که به منظور جلوگیری از کشف شدن توسط مأموران
مالیاتی را دربر می گیرد ،می تواند ابهام شرکت را افزایش دهد که در نتیجه کیفیت گزارشگری مالی را کاهش می دهد.
در صورتی که توانایی مدیریت با دیدگاه سنتی و دیدگاه نمایندگی ترکیب شود ،می توان استنباط نمود که در دیدگاه سنتی
توانایی مدیر در جهت اجرای استراتژی هایی است که بتواند منابع را در درون شرکت حفظ نموده و با در نظر گرفتن ارزش زمانی
پول ،ارزش باالتری را برای شرکت ایجاد کند و با کاهش عدم تقارن اطالعاتی بین مالکان و مدیران ،کیفیت گزارشگری رو افزایش
دهد .توجه مدیران به اجرای استراتژی اجتناب مالیاتی می تواند موجب کاهش زمان مدیران جهت اجرای سایر استراتژی هایی
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شود که امکان افزایش ثروت بیشتر را در آینده ممکن می سازد .افزون بر این ،اجرای استراتژی اجتناب مالیاتی به طور بالقوه
شرکت را در معرض جرایم مالیاتی آتی قرار می دهد  .اما ،بر اساس دیدگاه تئوری نمایندگی ،در شرکت هایی که مدیران از توانایی
باالیی برخوردار هستتند ،انتظار می رود که مدیران از توانایی خود در جهت فعالیت هایی استفاده نمایند که منافع آنها از هزینه
های شان بیشتر باشد تا از این طریق ثروت سهامداران حداکثر گردد .بنابراین ،مدیران با توانایی باال می توانند از طریق استفادة
کارا از منابع محدود سازمان ،کارایی بیشتر و در نتیجه ارزش بیشتری را برای شرکت خلق نمایند ودرنتیجه ابهام ایجاد شده
درنتیجه پنهان کردن حقایق به منظور جلوگیری از کشف شدن توسط مأموران مالیاتی کاهش می یابد و درنتیجه کیفیت
گزارشگری مالی افزایش می یابد(.دیمرجان وهمکاران)2112
با در نظر گرفتن مطالب بیان شده می توان فرضیة های پژوهش را به شرح زیر بیان نمود:
-

فرضیه اول :توانایی مدیران براجتناب از مالیات تاثیرمعناداری دارد.

-

فرضیه دوم :توانایی مدیران بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیرمعناداری دارد.

-

فرضیة سوم :توانایی مدیریت بررابطه اجتناب از مالیات وکیفیت گزارشگری مالی تاثیر معناداری دارد.

 -4روش شناسی پژوهش
پس از استخراج دادهها ازصورتهای مالی و یادداشتهای همراه حسابرسی شده ساالنه شرکتها و نرم افزار ره آورد نوین ،با
کمک نرم افزار اقتصاد سنجی  Eviews7و با به کارگیری روش رگرسیون پانل دیتاآزمون های آماری الزم انجام شد .برای انتخاب
بین روش دادههای پانل و دادههای تجمیعی ازآزمون Fلیمر استفاده شده است .دراین آزمون فرض  H0یکسان بودن عرض از
مبداها (روش دادههای تجمیعی) در مقابل فرض ،H1ناهمسانی عرض از مبداها (روش داده های پانل) قرار میگیرد .بنابراین ،در
صورت رد فرضیهی  H0روش دادههای پانل پذیرفته میشود .با توجه به نتیجه ی آزمون که در آن فرضیهی صفر برابری عرض
از مبداها برای مقاطع مختلف است ،با پذیرفته نشدن فرض صفر ،دلیلی بر یکسان فرض نمودن عرض از مبدا واحدهای مختلف
مقطعی وجود ندارد ،لذا از روش رگرسیونی تلفیق دادههای مقطعی -زمانی (دادههای پانل) استفاده میگردد .برای انتخاب از بین
روشهای اثرات تصادفی و اثرات ثابت برای برآورد مدل رگرسیون در روش دادههای پانل ،از آزمون هاسمن استفاده گردید؛ به
این ترتیب که از آزمون هاسمن برای ارزیابی روش اثرات تصادفی استفاده میشود .فرض صفر هاسمن براساس ناهمبسته بودن
اثرات تصادفی با متغیرهای توضیحی شکل میگیرد .بنابراین ،در صورت رد فرض صفر ،روش اثرات ثابت بر اثرات تصادفی ارجحیت
دارد و در غیر اینصورت از روش اثرات تصادفی استفاده میشود .به عبارتی دیگر ،در صورتی که نتیجهی آزمون موید استفاده از
روش اثرات تصادفی باشد ،برآوردهای این روش قابل استناد است و در غیراینصورت از روش اثرات ثابت استفاده میشود.

 -7-4جامعه آماری
جامعه آماری موردمطالعه در این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که سال مالی آنها به
پایان اسفندماه ختم شده و اطالعات مربوط به آنها در دسترس باشد .جهت تعیین نمونه موردنظر در این پژوهش ،با توجه به تعدد
شرکت های بورسی ،نوع فعالیت آنها ،اندازه ی متفاوت آنها و غیره از روش نمونه گیری هدفمند استفاده می شود .بدین معنی که
شروطی جهت همگن نمودن نمونه آماری ،تعریف شده و شرکت هایی جز نمونه پژوهش در نظر گرفته می شوند که شرایط زیر
را داشته باشند
)1حداقل از ابتدای سال 11در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
)2اطالعات موردنیاز جهت متغیرهای تحقیق در مورد آن شرکت ها ،در طول دوره تحقیق در دسترس باشد.
)3شرکت بین سال های مالی  11تا  12فعالیت داشته باشد.
)1جزو شرکت های خدماتی ،تأمین مالی و سرمایه گذاری نباشد؛
)5پایان سال مالی شرکت  21اسفند ماه باشد و شرکت در دوره موردمطالعه سال مالی خود را تغییر نداده باشد.
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لذا با توجه به شرایط فوق 121شرکت به عنوان نمونه مطالعاتی این پژوهش در نظر گرفته شدند.

 -2-4مدل پژوهش
با توجه به فرضیه های آماری مدل رابطه  1برای ازمون فرضیه ها مورد استفاده قرار می گیرد.
Tax Avoidance it = �0+�1managerialability it + �2 InTangi, t + �3Size i,t + �4Lev i,t + �5ROAi,t+ �i,t
TCA i,t = �0+ �1managerialability it + �2InTangi,t + �3Size i,t + �4Lev i,t + �5ROAi,t+ �i,t
TCA i,t = �0+�1Tax Avoidance it +�2Tax Avoidance it ∗ managerialability it + �3 InTangi,t + �4Size i,t
+ �5Lev i,t + �6ROAi,t+ �i,t

رابطه ()1

 -9-4متغیرها پژوهش
 -7-9-4متغیر مستقل :توانایی مدیریت
در پژوهش حاضر ،به منظور اندازه گیری توانایی مدیریت از مدل دمرجیان و همکاران ( ،)2112استفاده شده است .در این
مدل ،با استفاده از اندازه گیری کارآیی شرکت و سپس وارد کردن آن در رگرسیون خطی چند متغیره به عنوان متغییر وابسته و
کنترل ویژگی های ذاتی شرکت ،توانایی مدیریت محاسبه میشود .به منظور اندازه گیری کارآیی شرکت ،دمرجیان و همکاران
( )2112از مدل تحلیل پوششی داده ها ) (DEAاستفاده کرده اند .مدل تحلیل پوششی داده ها ،نوعی مدل آماری است که برای
اندازه گیری عملکرد سیستم با استفاده از داده های ورودی و خروجی ،کاربرد دارد.
رابطه ()2
maxv �=sa
)les/(v1 CoGS+v2 SG&A+v3 NetPPE+v4 OpsLease+v5 R&D+v6 Goodwill+v7 Intran
در این مدل  ،CoGSبهای کاالی فروش رفته در سال  ،SG&A ،tهزینههای عمومی ،اداری و فروش در سال ،NetPPE ،t
مانده خالص امالك ،ماشینآالت و تجهیزات در ابتدای سال  ،OpsLease ،tهزینه اجاره عملیاتی در سال  tو  ،Intanمانده خالص
دارایی نامشهود در ابتدای سال  ،tدر این مدل برای هر کدام از متغیرهای ورودی ضریب خاص ،v ،در نظر گرفته شده است زیرا
اثر همه متغیرهای ورودی بر خروجی (فروش) یکسان نیست .مقدار محاسبه شده برای کارآیی شرکت در محدوده صفر تا  1قرار
می گیرد که حداکثر کارآیی برابر  1و هر چه مقدار به دست آمده کمتر باشد یعنی کارآیی شرکت پایین تر است.
هدف ما از محاسبه کارآیی شرکت ،اندازه گیری توانایی مدیریت است و از آنجا که در محاسبات مربوط به کارآیی ویژگی های
ذاتی شرکت نیز دخالت دارند ،نمی توان توانایی مدیریت را به درستی اندازه گیری کرد زیرا متأثر از این ویژگی ها ،بیشتر یا کمتر
از مقدار واقعی محاسبه میشود.
دمرجیان و همکاران ( )2112به منظور کنترل اثر ویژگی های ذاتی شرکت در مدل خود کارآیی شرکت را به دو بخش جدا
یعنی کارآیی بر اساس ویژگی های ذاتی شرکت و توانایی مدیریت ،تقسیم کردهاند .آنها این کار را با استفاده از کنترل  5ویژگی
ذاتی شرکت (اندازه شرکت ،سهم بازار شرکت ،جریان نقدی شرکت ،عمر پذیرش شرکت در بورس و فروش خارجی (صادرات)
انجام داده اند .هر کدام از این  5متغیر به عنوان ویژگی های ذاتی شرکت ،می توانند به مدیریت کمک کنند تا تصمیمات بهتری
اتخاذ نماید یا در جهت عکس عمل کرده و توانایی مدیریت رامحدود کنند.دررابطه()3که توسط دمرجیان و همکاران( )2112ارائه
شده ،این  5ویژگی کنترل شدهاند.
رابطه()3
Firm Efficiency=a0+a1 Sizet+a2 Market Share+a3Free Cash Flow Indicator+a4 Age +a5 Forein Currency
�Indicator+

که در آن  ،Sizeاندازه شرکت و برابر با لگاریتم طبیعی مجموع دارایی های شرکت ،Market Share ،سهم بازار شرکت و
برابر با نسبت فروش شرکت به فروش کل صنعت ، Free Cash Flow Indicator ،متغیری دامی که در صورت مثبت بودن
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جریان های نقدی عملیاتی برابر یک و در صورت منفی بودن برابر صفر در نظر گرفته شده است ،Age ،عمر پذیرش شرکت در
بورس اوراق بهادار و برابر با لگاریتم طبیعی تعداد سالهایی که شرکت در بورس پذیرفته شده استForein Currency ،

 ،Indicatorنیز متغیر دامی است و برای شرکتهایی که صادرات (فروش با ارز خارجی) داشتهاند برابر  1در غیر این صورت صفر
در نظر گرفته شده است و باقی مانده مدل ( 𝜀) نیز نشان دهنده میزان توانایی مدیریت است .مدل ( )3نیز مانند مدل تحلیل
پوششی داده ها باید در سطح صنعت ارزیابی شود به همین دلیل در آن متغیرهای مربوط به سطح کل بازار در مدل اثر داده
نشدهاند (دیمرجان وهمکاران.)2112

 -2-9-4متغیر وابسته :کیفیت گزارشگری مالی
کیفیت گزارشگری با استفاده از مدل دچو و دیچو بدست می آید .این مدل بر خطا در اندازهگیری اقالم تعهدی تمرکز
دارد.کیفیت اقالم تعهدی ( (TCAبه میزان نقد شوندگی اقالم تعهدی سود اشاره دارد .هرچه درجه نقدشوندگی اقالم تعهدی باال
باشد ،کیفیت این اقالم باالست .که از طریق رابطه( )1محاسبه می شود:
رابطه(:)1
TCAj,t /Assets j,t=�0,j+� 1,j CFO j,t-1 /Assets j,t+� 2,j CFO j,t/Assets j,t+ � 3,j CFO j,t+1/Assets j,t+
�4,j �Rev j,t /Assets j,t+�5,j PPE j,t/Assets j,t+�j,t

 :TCAj,tکل اقالم تعهدی جاری شرکت  jدر سال t
 :Assets j,tمیانگین کل داراییهای شرکت  jدر سالهای t
 :CFO j,tجریانهای نقدی عملیاتی
 :�Rev j,tتغییرات درآمد در سال  tنسبت به سال قبل و
 : PPE j,tارزش ناخالص اموال ،ماشینآالت و تجهیزات در سال  tاست.
به این ترتیب برای هر شرکت در هر سال مقدار خطا (مقادیر باقیمانده) اندازهگیری میشود که مقدار خطا برابر است با تفاوت
بین مقدار واقعی اقالم تعهدی جاری و مقدار پیشبینی شده بااستفاده ازمدل رگرسیونی شماره ( )1برای آن شرکت .کیفیت اقالم
تعهدی از طریق انحراف معیار مقادیر باقیمانده اندازهگیری میشود که مقادیر زیاد (کم) کیفیت اقالم تعهدی بیانگر کیفیت پائین
(باال) اقالم تعهدی است.

 -9-9-4متغیر وابسته :اجتناب از مالیات ()Tax Avoidance
مالیاتهای نقدی پرداخت شده به ازای هر دالر سود دفتری قبل از مالیات می باشد که معیاری از اجتناب از مالیات شرکت
می باشد .هرچه اندازه ی این شاخص بزرگتر باشد ،سطح اجتناب از مالیات شرکت کمتر است.این معیار با استفاده از رابطه
محاسبه می شود:

کل سود حسابداری قبل از مالیات /کل مالیات نقدی پرداختی = Cash ETR

 -4-9-4متغیرهای کنترلی
عبارتند از :
 LEV i, tمعیار اهرم :به صورت ارزش دفتری کل بدهی به ارزش دفتری کل دارایی ها تعریف شده است.
 ROA i,tبازده دارایی ها؛ از طریق نسبت سود عملیاتی(پس از کسر مالیات)به ارزش دفتری داراییها اندازهگیری میشود.
 SIZE i,tاندازه؛ از طریق لگاریتم طبیعی ارزش دفتری دارایی ها اندازه گیری می شود.
 IN TANGi,tنسبت دارایی های نا مشهود؛ از طریق نسبت ارزش دفتری دارایی های ثابت مشهود به ارزش دفتری داراییها،
اندازه گیری می شود.
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 -5یافته های پژوهش
قبل از تحلیل دادهها الزم است با استفاده از شاخصهای پراکندگی و شاخصهای مرکزی به عنوان دو رکن اصلی آمار
توصیفی ،به بررسی چگونگی توزیع متغیرها پرداخته شود .از جمله مهمترین شاخصهای مرکزی میانگین ،میانه و مد میباشد و
مهمترین شاخصهای پراکندگی انحراف معیار ،چولگی و کشیدگی است که بیانگر پراکنش دادهها حول محور میانگین میباشد.
در جدول شماره  1مقادیر برخی از شاخصها ارائه شدهاست.
جدول ( :)7آمارتوصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرها

نماد

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

توانایی مدیریت

M Ability

-1/1122

-1/11131

1/5331

-1/5321

1/1333

اجتناب از مالیات

Tax Av

1/1221

1/1112

21/2212

-1/1211

1/3213

کیفیت گزارشگری مالی

TCA

1/1123

-1/1115

13/2121

-313/3155

13/2251

توانایی مدیریت*اجتناب
مالیاتی

*M Ability
Tax Av

1/11211

1/11111

1/1111

-1/1523

1/13222

نسبت دارایی های نامشهود

In Tangible

1/121122

1/12231

1/22323

1/11111

1/12232

اندازه شرکت

Size

11/3322

11/1111

11/1111

11/1352

1/21252

اهرم مالی

Lev

1/22235

1/23133

3/2231

1/11223

1/31323

بازده داراییها

Roa

1/1333

1/1332

22/5115

-1/2312

1/1121

با توجه به جدول فوق مشاهده میشود که میانگین مشاهدات و میانة متغیرها اختالف اندکی دارند که نشان از نرمال بودن
دادهها است .آزمون ضرایب همبستگی پیرسون برای همه متغیرهای استفاده شده در الگوهای رگرسیونی انجام شد .براساس نتایج
حاصل از این آزمون چون تمام ضرایب برآورد شده معنادار و تفکیک پذیر بودند بین متغیرهای مستقل وتعدیل کننده
خودهمبستگی دیده نشد.

 7-5ایستایی (پایایی) متغیرهای پژوهش
به منظور اطمینان از غیر کاذب بودن الگوی رگرسیونی به بررسی ایستایی متغیرهای پژوهش پرداخته شده است .مطابق با
جدول شماره  2در کلیه متغیرهای مستقل ،وابسته و کنترلی سطح معناداری در آزمون ریشه واحد لوین ،لین و چو ،کوچکتر از
 1/15است که نشان دهنده این است که متغیرها پایا هستند .این بدان معنی است که میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان
و کوواریانس متغیرها بین سالهای مختلف ثابت بوده است .در نتیجه ،شرکتهای مورد بررسی تغییرات ساختاری نداشته و استفاده
از این متغیرها در الگو باعث به وجود آمدن رگرسیون کاذب نمی شود.
جدول (:)2آزمون پایایی متغیرهای پژوهش (ماخذ :یافته های پژوهشگر )
آزمون لوین ،لین و چو

آزمون ایم ،پسران و شین

متغیرها

نماد متغیر

توانایی مدیریت

M Ability

- 13/1352

اجتناب مالیاتی

Tax Av

- 21/5133

1/1111

کیفیت گزارشگری مالی

TCA

- 32/2131

1/1111

توانایی مدیریت*اجتناب
مالیاتی

MA*TA

- 22/3123

1/1111

- 12/3112

In
Tangible
Size

-3/23211

1/1111

-1/22115

1/1111

- 3/2123

1/1111

- 2/11351

1/1111

اهرم مالی

Lev

- 1/12231

1/1111

- 1/11123

1/1111

بازده داراییها

Roa

- 35/5531

1/1111

- 23/3523

1/1111

نسبت دارایی های نامشهود
اندازه شرکت

آماره

آماره

Prob.
1/1111

Prob.
1/1111

- 11/3212
- 21/1211

1/1111

- 21/1311

1/1111
1/1111
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جدول شماره  3نشان دهندهی نتایج آزمونهای لیمر و هاسمن در برآورد مدلهای رگرسیونی است .همانگونه که مالحظه
میشود ،در تمامی مدلهای به کار رفته فرضیه  H0مبنی بر یکسان بودن عرض از مبدا رد شده ،لذا مدلها پانل میباشد .همچنین
بر اساس آزمون هاسمن چون برای تمام مدلها Prob.کمتر از  5درصد است مدل اثرات ثابت در سطح معنی داری  15درصد به
باال پذیرفته میشود.
جدول( :)9نتایج آزمونهای  Fلیمر و� هاسمن (ماخذ :یافته های پژوهشگر)
2

آزمون لیمر

فرضیه
های
تحقیق

آزمون هاسمن

Df

Crosssection F

Prob.

df

ChiSq.Statistic

Prob.

1

()59213

1/113132

1/1222

5

13/152223

1/1123

2

()59213

1/115323

1/1133

5

12/121323

1/1152

3

()59213

1/222121

1/1315

2

11/532315

1/1122

 -2-5نتایج آزمون فرضیه ها
فرضیه اول به این صورت مطرح شده بود که توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی تاثیر معناداری دارد .نتایج آزمون فرضیه اول
درجدول شماره  1آورده شده است.
جدول( :)4خالصه نتایج محاسبات رگرسیون فرضیه اول (ماخذ :یافته های پژوهشگر)
ضریب تعیین

ضریب تعیین

آزمونF

آزمون T

عرض از مبدا

13/31

1/113

1/111

توانایی مدیریت

-31/21

1/11

-1/332

-25/11

1/311

-1/131

51/33

1/1111

1/132

اهرم مالی

-2/21

1/115

-1/123

بازده داراییها

-1/21

1/111

-1/111

نام متغیر

نسبت دارایی های
نامشهود
اندازه شرکت

آماره
آزمون

21/11

سطح
معنی داری

1/1111

23
/2

1

تعدیل شده

آماره
آزمون

سطح
معنی داری

ضرایب
برآورد
شده

1/212

همانطور که در جدول شماره  1مشاهده می شود ،مقدار و احتمال آماره ی  Fبیانگر معنادار بودن معادله رگرسیون در سطح
خطای  1/15است .مقدار ضریب تعیین تعدیل شده مدل برابر با  %21است؛ و بیانگر آن است که متغیرهای مستقل وکنترلی مدل
ارائه شده ،قادر به بیان  %21از عوامل تاثیر گذار بر اجتناب مالیاتی هستند .در بررسی هریک از فرضیه های پژوهش ،از آماره ی
 tمربوط به متغیرهای مستقل استفاده شده است .همانطور که در جدول مالحظه می شود ،مقدار معناداری برای ضریب (-1/332
) متغیر توانایی مدیریت برابر با  1/11است بنابراین توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی تاثیرمنفی و معناداری دارد و افزایش توانایی
مدیران به طور معناداری منجر به کاهش اجتناب مالیات می شود .ضریب متغیر اندازه شرکت برابر با  1/132است .با توجه به
اینکه سطح معناداری کمتر از  1/15بدست آمده است ،فرض صفر مبنی بر صفر بودن این ضریب تایید نمی شود؛ به بیان دیگر
می توان گفت اندازه شرکت تاثیر مثبت و معناداری بر اجتناب مالیاتی دارد .عالوه براین ،یافته ها نشان می دهد سطح معناداری
محاسبه شده برای متغیرهای اهرم مالی و بازده داراییها کمتر از  1/15است .از سوی دیگر ضرایب برآورد شده برای متغیرهای
اهرم مالی و بازده داراییها در سطح خطای  1/15منفی است؛ یعنی متغیرهای کنترلی اهرم مالی و بازده دارایی ها تاثیر منفی و
معناداری بر اجتناب مالیاتی دارد .بین متغیرکنترلی نسبت دارایی نامشهود و اجتناب مالیاتی رابطه معناداری یافت نشد .ضریب
تعیین تعدیل شده مدل نشان می دهد که حدود  1/21از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترلی تبیین می
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شود .فرضیه دوم بیان می نمود که توانایی مدیریت بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر معناداری دارد .نتایج آزمون فرضیه دوم در
جدول شماره  5آورده شده است.
جدول( :)5خالصه نتایج محاسبات رگرسیون فرضیه دوم (ماخذ :یافته های پژوهشگر )
ضریب تعیین

ضریب تعیین

آزمونF

آزمون T

عرض از مبدا

25/32

1/132

3/321

توانایی مدیریت

31/23

1/111

23/11

نسبت دارایی های
نامشهود

-22/12

1/152

-1/331

-13/23

1/1111

-1/123

-2/11

1/113

-1/121

-5/33

1/113

-1/112

نام متغیر

اندازه شرکت
اهرم مالی

سطح
معنی داری

آماره
آزمون

1/1111

22/31

1/225

تعدیل شده

آماره
آزمون

سطح
معنی داری

ضرایب
برآورد
شده

1/222

بازده داراییها

همانطور که در جدول شماره  5مشاهده می شود ،مقدار و احتمال آماره ی  Fبیانگر معنادار بودن معادله رگرسیون در سطح
خطای  1/15است .مقدار ضریب تعیین تعدیل شده مدل برابر با %22است؛ و بیانگر آن است که متغیرهای مستقل وکنترلی مدل
ارائه شده ،قادر به بیان  %22از عوامل تاثیر گذار بر کیفیت گزارشگر ی مالی هستند .در بررسی هریک از فرضیه های پژوهش ،از
آماره ی  tمربوط به متغیرهای مستقل استفاده شده است .همانطور که در جدول مالحظه می شود ،مقدار معناداری برای ضریب
( )23/11متغیر توانایی مدیریت برابر با  1/111است بنابراین توانایی مدیریت بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیرمثبت و معناداری
دارد و افزایش توانایی مدیران به طور معناداری منجر به افزایش کیفیت گزارشگری مالی می شود .ضریب متغیر اندازه شرکت
برابر با  -1/123است .با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از  1/15بدست آمده است ،فرض صفر مبنی بر صفر بودن این ضریب
تایید نمی شود؛ به بیان دیگر می توان گفت اندازه شرکت تاثیر منفی و معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی دارد .عالوه براین،
یافته ها نشان می دهد سطح معناداری محاسبه شده برای متغیرهای اهرم مالی و بازده داراییها کمتر از  1/15است .از سوی دیگر
ضرایب برآورد شده برای متغیرهای اهرم مالی و بازده داراییها در سطح خطای  1/15منفی است؛ یعنی متغیرهای کنترلی اهرم
مالی و بازده داراییها تاثیر منفی و معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی دارد .بین متغیرکنترلی نسبت دارایی نامشهود و کیفیت
گزارشگری مالی رابطه معناداری یافت نشد .فرضیه سوم بیان می نمود که توانایی مدیریت بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و کیفیت
گزارشگری مالی تاثیر معناداری دارد .نتایج آزمون فرضیه دوم در جدول شماره  2آورده شده است.
جدول( :)0خالصه نتایج محاسبات رگرسیون فرضیه سوم (ماخذ :یافته های پژوهشگر )
ضریب تعیین

ضریب تعیین

آزمونF

آزمون T

عرض از مبدا

22/22

1/1131

1/111

اجتناب مالیاتی

2/121

1/1111

1/112

توانایی
مدیریت*اجتناب
مالیاتی

22/12

نام متغیر

آماره
آزمون

23/52

سطح
معنی داری

1/1111

1/322

تعدیل شده

آماره
آزمون

سطح
معنی داری

ضرایب
برآورد
شده

1/1131

13/21

1/221

نسبت دارایی های
نامشهود

1/252

1/211

1/321

اندازه شرکت

-21/55

1/1333

-1/252

اهرم مالی

-23/31

1/125

-1/211

بازده داراییها

-51/212

1/115

-1/11
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همانطور که در جدول شماره  2مشاهده می شود ،مقدار و احتمال آماره ی  Fبیانگر معنادار بودن معادله رگرسیون در سطح
خطای  1/15است .مقدار ضریب تعیین تعدیل شده مدل برابر با  %22است؛ و بیانگر آن است که متغیرهای مستقل وکنترلی مدل
ارائه شده ،قادر به بیان  %22از عوامل تاثیر گذار بر کیفیت گزارشگری مالی هستند .در بررسی هریک از فرضیه های پژوهش ،از
آماره ی  tمربوط به متغیرها ی مستقل استفاده شده است .همانطور که در جدول مالحظه می شود ،مقدار معناداری برای ضریب
( )1/112متغیر اجتناب مالیاتی برابر با  1/111است بنابراین اجتناب مالیاتی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیرمثبت و معناداری
دارد .به عالوه ،ضریب تعاملی متغیر توانایی مدیریت با اجتناب مالیاتی به میزان  13/21است که در سطح خطای  1/15معنادار
است؛ به عبارت دیگر ،ضریب تعاملی توانایی مدیریت و اجتناب مالیاتی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
ضریب متغیر اندازه شرکت برابر با  -1/252است .با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از  1/15بدست آمده است ،فرض صفر
مبنی بر صفر بودن این ضریب تایید نمی شود؛ به بیان دیگر می توان گفت اندازه شرکت تاثیر منفی و معناداری بر کیفیت
گزارشگری مالی دارد .عالوه براین ،یافته ها نشان می دهد سطح معناداری محاسبه شده برای متغیرهای اهرم مالی و بازده داراییها
کمتر از  1/15است .از سوی دیگر ضرایب برآورد شده برای متغیرهای اهرم مالی و بازده داراییها در سطح خطای  1/15منفی
است؛ یعنی متغیرهای کنترلی اهرم مالی و بازده داراییها تاثیر منفی و معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی دارد .بین متغیرکنترلی
نسبت دارایی نامشهود و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معناداری یافت نشد.

 -0بحث و نتیجه گیری
در دنیای امروز ،وظایف واحدهای تجاری تغییر یافته و هدف آنها تأمین نیازهای ذینفعان است؛ سرمایه گذاران ومالکان بخش
مهمی از ذینفعان را تشکیل می دهند .مدیریت ،فرآینددستیابی به اهداف سازمانی به کمک به کارگیری مؤثر منابع انسانی و
امکانات مادی سازمان است .مدیران کارآ ،توانایی استفاده بهینه از منابع موجود را در فرآیند تحقق اهداف سازمانی دارند .آنها از
منابع محدود در اختیارسازمان ،بیشترین نرخ بازده را ایجاد می نمایند .در این پژوهش رابطة توانایی مدیران براجتناب مالیاتی
وکیفیت گزارشگری مالی و تاثیرتعدیل کنندگی ان بر رابطه بین اجتناب از مالیات و کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته
در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 12 -11مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج فرضیه اول پژوهش نشان داد که توانایی مدیریت با اجتناب مالیاتی رابطة منفی دارد .این نتیجه سازگار با تئوری
نمایندگی و مغایر با نتایج پژوهش کوستر وهمکاران( )2112و مطابق با نتیجه پژوهش کو و همکاران( )2113وفرانسیس
وهمکاران( )2111و پارك و همکاران (  )2112است .از این رو ،میتوان استنباط نمود که در شرکت های پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران استراتژی اجتناب مالیاتی مورد حمایت مدیران ،با توانایی باال قرار نمی گیرد؛ به عبارت دیگر ،مدیران توانمند
به جای صرف وقت خود برای انجام اجتناب مالیاتی و استفاده از خألهای قانونی ،زمان و منابع خود را  ،صرف سایر فرصت های
سرمایه گذاری میکنند .بنابراین ،با افزایش توانایی مدیران اجتناب مالیاتی کاهش می یابد .همچنین نتیجه فرضیه دوم نشان
داد که توانایی مدیران بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیرمثبت و معناداری دارد .که مطابق با نتیجه پژوهش دی جونگ و لینگ
( )2111و پیری و همکاران ( )1313می باشد .بنابراین مدیران توانمند نیازکمتری بهدستکاری اقالم تعهدی درجهت پنهانسازی
ضعف خود،دارنـد چـراکه آنها با استفاده بهینه از منابع شرکت و اطالعات دردست میتوانند به سود مطلـوب شـرکت و نیز
مطلوبیت شخصی خود دست یابند و همچنین با افشای اطالعـات بیشـتر ،کیفیـت گزارشگری مالی را افزایش ،و در نتیجـه هزینـه
سـرمایه را کاهش دهند .همچنین نتیجه فرضیه سوم نشان داد که توانایی مدیران بر رابطه بین اجتناب از مالیات و کیفیت
گزارشگری تاثیرمثبت دارد .مدیران توانمند با توجه به رابطه منفی بین اجتناب از مالیات وکیفیت گزارشگری مالی بااستفاده بهینه
ازمنابعشرکت واطالعات دردست و همچنین با افشای اطالعـات بیشـتر وافـزایش کیفیـتگزارشگری مالی،ارتباط بهتری رابا
سرمایهگذاران برقرارمیکنند .بر اساس نتایج پژوهش می توان به مدیران پیشنهاد نمود که از انتخاب استراتژی اجتناب مالیاتی
به عنوان روشی برای جلوگیری از خروج منابع خودداری نمایند و زمان و منابع شرکت را در فرصت های سرمایه گذاری نمایند.
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 سطح مطلوب اجتناب مالیاتی باید از طریق برقراری ارتباط بین میزان ارزش آفرینی و صرفه جویی مالیاتی ایجاد شده،از این رو
. و با استفاده بهینه ازمنابع شرکت واطالعات دردست هزینـه سـرمایه را کاهشدهند.تعیین گردد
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