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چكیده
در این مقاله ،رابطه بین حاکمیت شرکتی ،مدیریت سود و مدیریت مالیات بررسی شده است .بدین منظور برای حاکمیت شرکتی
برخی از معیارهای مهم از جمله اندازه هیئت مدیره ،استقالل هیئت مدیره و میزان پاداش اعضای هیئت مدیره مورد توجه قرار گرفته
است و همچنین برای مدیریت سود از مدل تعدیل شده جونز و برای مدیریت مالیات از معیارهای نرخ موثر مالیاتی قطعی ،حسابداری
و جاری استفاده شده است .این موضوع با استفاده از اطالعات استخراج شده از  111شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
طی سالهای  1831تا  1831انجام شده است .برای آزمون فرضیهها از مدل رگرسیون چند متغیره ،به روش حداقل مربعات با
دادههای ترکیبی استفاده شده است .نتایج تحقیق حاکی از آن است که هیچ یک از شاخصهای حاکمیت شرکتی (شامل اندازه،
استقالل و پاداش هیئت مدیره) ،تاثیر معناداری بر مدیریت سود ندارد .از سوی دیگر شاخص اندازه هیئت مدیره از حاکمیت شرکتی،
تاثیر معناداری بر شاخصهای نرخ موثر مالیاتی قطعی و نیز نرخ موثر مالیاتی حسابداری از مدیریت مالیات داشته است .اما هیچ یک
از شاخصهای حاکمیت شرکتی تاثیر معناداری بر نرخ موثر مالیاتی جاری نداشتهاند .به طور کلی میتوان گفت افزایش (کاهش)
اندازه هیئت مدیره منجر به کاهش (افزایش) نرخ موثر مالیاتی قطعی و حسابداری و در نهایت مدیریت مالیات میشود.
واژههای كلیدی :اندازه هیئت مدیره ،حاکمیت شرکتی ،مدیریت سود ،مدیریت مالیات ،نرخ موثر مالیاتی.
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 -1مقدمه
مسئلهای که امروزه علیرغم افزایش سطح آگاهیها و دانش
عمومی استفاده کنندگان از صورتهای مالی دیده میشود،
اتکای شدید بر اعداد گزارشات حسابداری (به ویژه سود
حسابداری) به عنوان یکی از معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد
جهت تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری میباشد .این
اتکای غیرمنطقی انگیزههای فراوانی برای مدیران ایجاد میکند
تا این اعداد را به نفع خودشان دستکاری (مدیریت) نمایند .یا
به عبارت کاملتر دست به مدیریت سود بزنند.
جونز و شارما (  )0111مدیریت سود را نوعی اقدام آگاهانه
با هدف طبیعی نشان دادن سود شرکت به یک سطح مطلوب و
مورد نظر می باشد .به عقیده جونز و شارما مدیریت سود زمانی
اتفاق میافتد که مدیران با استفاده از قضاوت در گزارشگری
مالی و ساختار مبادالت جهت گمراه نمودن بعضی از ذینفعان
دربارهی عملکرد اقتصادی شرکت یا تحت تاثیر قرار دادن نتایج
قراردادی که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است ،در
گزارشگری مالی تغییر ایجاد میکند.
اصوال مدیریت سود به دلیل اینکه تصویر نادرستی از نتایج
عملکرد شرکت ارائه میدهد ،موجب قضاوت نادرست
سهامداران و سرمایه گذاران در خصوص عملکرد واحدهای
اقتصادی و مدیران آنها شده و نه تنها منجر به تضییع اصل و
سود سرمایه آنها میشود ،بلکه نوعی بدبینی در میان
سهامداران به وجود آورده و رقابت سالم بین واحدهای
اقتصادی کشور را از بین میبرد (قدرتی و فیضی.)1830 ،
یکی از دالیل اینکه برخی مدیران دست به مدیریت سود
میزنند ،فرار یا بحث اجتناب مالیاتی میباشد .مدیران برای
اینکه بتوانند سود خود را کمتر از واقع نشان دهند و به تبع آن
مالیات کمتری بپردازند ،سعی بر مدیریت سود میکنند .از
طرف دیگر برخی مواقع ممکن است مدیران صرف اینکه
اشتباهات مدیریتی خود را جبران و زیانهای وارده را بپوشانند،
دست به مدیریت سود و در واقع بیش از حد نشان دادن سود
می زنند که این خود باعث افزایش میزان پرداخت مالیات
میشود .در چنین حالتهای مشابهی مدیران ممکن است
عالوه بر مدیریت سود به دنبال استفاده تکنیکهای مدیریت
مالیات باشند .از این رو وجود مکانیزمی منسجم برای
جلوگیری از این پدیده شوم و همسو کردن منافع طیفهای
ذینفعان و همچنین سمت و سو بخشیدن به اهداف سازمان
توسط تمامی ذی نفعان ،مقولهی حاکمیت شرکتی مطرح شده
است.
حاکمیت شرکتی ،به چگونگی اداره و کنترل شرکتها به
ویژه نقش هیئت مدیره در این رابطه پرداخته و چارچوب یک
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نظام پاسخگویی موثر را بیان میکند .به طور کلی حاکمیت
شرکتی در پی ایجاد چارچوبی است که توازن مناسبی بین
آزادی عمل مدیریت ،پاسخگویی و منافع ذینفعان مختلف
فراهم میآورد .با توجه به تعریفی که بانک جهانی ارائه نموده:
« حاکمیت شرکتی به دنبال برقراری تعادل میان اهداف
اقتصادی ،اجتماعی و میان اهداف فردی و همگانی است»
(رهبری خرازی .)1838 ،از این رو این تحقیق ،به دنبال بررسی
رابطه بین حاکمیت شرکتی با مدیریت سود و مدیریت مالیات
می باشد.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
ویژگی جدایی مدیریت از مالکیت به عنوان یکی از
ویژگیهای بارز شرکت سهامی ،به سبب قدرت انحصاری
بخشیدن به مدیر در تهیه و ارائه گزارشات حسابداری (به
عنوان یکی از مهمترین خروجیهای عملکرد واحد اقتصادی)
بحث تضاد منافع بین ذینفعان مختلف واحد تجاری را مطرح
نموده و لزوم توجه به نظارت و کنترل مدیران توسط تمامی
سهامداران را عمق بخشیده است .طبق همین ویژگی است که
مدیران امکان دسترسی بی قید و شرط به بخش مهمی از
اطالعات سازمان را بدست میآورند .این ویژگی زمانی که در
کنار ویژگی حسابداری تعهدی بخاطر وجود معوقات (مابه
التفاوت سود نقدی و سود تعهدی) قرار میگیرد و انگیزههایی
همچون پاداش ،مقررات گریزی ،افزایش وز افزون رقابتها و ..
پیش میآید ،محرکی قوی برای مدیران میشود تا در جهت
منافع خویش و حتی در تضاد با منافع سایر گروهها اطالعات
موجود را دستکاری نمایند یا به عبارت کاملتر دست به
مدیریت سود بزنند .بیشتر محققین این حوزه دریافتهاند که
مدیریت سود غالباً با انگیزه گمراه کردن استفاده کنندگان از
صوتهای مالی و یا انحراف از نتایج قراردادی که بستگی به
سودهای حسابداری دارد ،انجام میشود .به طوری که مدیر با
این عمل قصد دارد فرایند سودآوری شرکت را هموار نشان
دهد تا واحد اقتصادی تحت مدیریت او با جذابیتی خاص به
عنوان یکی از گزینههای اولیه برای سرمایه گذاری مطرح باشد.
از این رو وجود مکانیزمی منسجم برای جلوگیری مدیریت
سود و همسو کردن منافع طیفهای مختلف ذی نفعان ،معقوله
حاکمیت شرکتی مطرح شده است که میتوان آنرا مجموعه
قوانین ،فرایندها ،فرهنگها و روابطی دانست که بین
سهامداران ،مدیران ،حسابرسان شرکت باید وجود داشته باشد
تا متضمن رعایت همه جانبه حقوق سهامداران جز ،بازدارنده از
سو استفادههای احتمالی و موجب دستیابی به اهداف
پاسخگویی ،شفافیت و عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان گردد.
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بعالوه میتوان گفت شرکتهایی که نظام حاکمیت شرکتی
بهتری دارند ،کمتر با مشکالت تضاد منافع و عواقب ناشی از آن
روبرو میشوند (قدرتی و فیضی .)1830 ،در دو دهه اخیر،
اصول راهبری شرکتها یکی از جنبههای اساسی تجارت شده و
توجه به آن روز به روز در حال افزایش است .بر اساس
یافتههای محققانی همچون بلک ( ، )0111کالپر و الو
( ،)0118گامپرس و همکاران ( .)0118اصول راهبری شرکتها
نقش مهمی را در بهبود عملکرد شرکت ایفا میکند و ارتباط
مستقیمی بین اصول راهبری شرکتها و عملکرد شرکت در
بازارهای مالی توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد .یکی از
عناصری که مرتبط با عملکرد شرکتها میباشد مبحث
مدیریت مالیات است .چنانچه مدیریت بتواند نرخ موثر مالیات
را در بلند مدت کاهش داده و مالیات کمتری پرداخت کند،
مالیات را مدیریت نموده است .هرچه این امر بهتر انجام شود،
عملکرد بهتری را برای مدیریت شرکت در پی خواهد داشت،
زیرا منجر به افزایش سود خالص پس از مالیات و همچنین
کاهش جریانهای نقدی خروجی از بابت مالیات خواهد شد
(پورحیدری و برهانی نژاد.)1831 ،
یکی از پیامدهای گسترش بازار سرمایه تفکیک مالکان از
مدیران شرکتها میباشد .با جدایی مالکیت از مدیریت مشکل
نمایندگی بوجود میآید .با شکل گیری رابطه نمایندگی ،تضاد
منافع بین مدیران و سهامداران و سایر ذینفعان ( از جمله
دولت) ایجاد میگردد و به طور بالقوه این امکان به وجود
میآید که مدیران اقداماتی انجام دهند که در جهت منافع
خودشان بوده و ضرورتاً در جهت منافع سهامداران و سایر
ذینفعان از جمله دولت نباشد .این امر موجب میشود که سود
حسابداری گزارش شده در صورت سود و زیان شرکتها با سود
مشمول مالیات مطابق قوانین مالیاتی تفاوت داشته باشد .این
تفاوت دالیل مختلفی دارد .با توجه به اختالف مزبور ،مبلغ
مالیات قابل پرداخت نیز طبق گزارشگری مالی شرکت متفاوت
از محاسبات مربوط طبق قوانین مالیاتی خواهد شد .در نتیجه
نرخ قانونی مالیات با نرخ موثر مالیاتی متفاوت خواهد شد
(اصغری .)1831 ،با توجه مطالب ذکر شده این سوال مطرح
میشود که اوال میزان تاثیرگذاری حاکمیت شرکتی بر مدیریت
سود چگونه است و چه مقدار میتواند در کاهش مدیریت سود
موثر باشد؟ و دوما میزان تاثیرگذاری حاکمیت شرکتی بر
مدیریت مالیات چگونه است و چه مقدار میتواند از مدیریت
مالیات با جهتگیری منفی بکاهد؟
قدرتی و فیضی ( )1830به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی
بر میزان مدیریت سود پرداختند .آنها برای حاکمیت شرکتی از

شاخصهای نسبت سرمایه گذاران نهادی ،استقالل هیئت
مدیره ،دوگانگی وظیفه مدیر عامل ،وجود حسابرس داخلی
استفاده کردند .نتایج حاکی از آن بود که هیچ یک از متغیرهای
مرتبط با حاکمیت شرکت بر میزان مدیریت سود تاثیرگذار
نبوده است.
نیکومرام و محمدزاده سالطه ( )1833به بررسی رابطه بین
حاکمیت شرکتی و مدیریت سود پرداختند .نتایج حاصل از
آزمون بیانگر این بود است که اوال ،شرکتهایی که دارای
حاکمیت شرکتی کافی (چه قوی و چه ضعیف) بودهاند ،اقالم
تعهدی اختیاری کمتری داشتند ،بدین معنی که در اینگونه
شرکتها مدیریت سود کمتر اتفاق میافتاد .دوما ،شرکتهای با
حاکمیت شرکتی ضعیف نسبت به شرکتهای با حاکمیت
شرکتی قوی ،لزوما اقالم تعهدی بیشتری ندارند .به طور کلی،
نتایج بیانگر آن است که کفایت حاکمیت شرکتی ،نسبت به
توانایی حاکمیت شرکتی با مدیریت سود ارتباط معناداری دارد
بدین معنی که کفایت حاکمیت شرکتی یکی از عوامل تعیین
کننده موثر بر مدیریت سود است.
آقایی و چاالکی ( )1833به بررسی رابطه بین ویژگیهای
حاکمیت شرکتی و مدیریت سود پرداختند .حاکمیت شرکتی
با استفاده از ویژگیهای تمرکز مالکیت ،مالکیت نهادی ،نفوذ
مدیرعامل ،دوگانگی وظیفه مدیرعامل ،اندازه هیات مدیره،
استقالل هیات مدیره ،اتکای بر بدهی و مدت زمان تصدی
مدیرعامل در هیات مدیره اندازه گیری شد و برای اندازهگیری
مدیریت سود از اقالم تعهدی غیر عادی استفاده شد .یافته های
تحقیق نشان داد که رابطه معنیدار منفی بین مالکیت نهادی و
مدیریت سود همچنین بین استقالل هیات مدیره و مدیریت
سود وجود دارد .عالوه بر این ،رابطه معنی داری بین سایر
ویژگیهای حاکمیت شرکتی(تمرکز مالکیت ،نفوذ مدیرعامل،
دوگانگی وظیفه مدیرعامل ،اندازه هیات مدیره ،اتکای بر بدهی
و مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیات مدیره) و مدیریت سود
وجود ندارد.
اصغری ( )1831به بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و نرخ
موثر مالیات پرداخت .او برای حاکمیت شرکتی از معیارهای
اندازه هیئت مدیره ،دوگانگی نقش مدیر عامل ،درصد
سهامداران نهادی ،استقالل هیئت استفاده کرد .نتایج حاکی از
آن بوده است که بین اندازه هیئت مدیره و درصد سهامداران
نهادی با نرخ موثر مالیاتی رابطه معناداری وجود ندارد اما بین
استقالل هیئت مدیره و دوگانگی نقش هیئت مدیره با نرخ
موثر مالیاتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .پورحیدری و
برهانی نژاد ( )1831به بررسی رابطه بین خصوصیات اصول
راهبری شرکتها و مدیریت مالیات پرداختند .آنها برای
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خصوصیات اصول راهبری شرکتها از متغیرهای اندازه هیئت
مدیره ،ترکیب هیئت مدیره ،دوگانگی مدیرعامل و اندازه
حسابرس و همچنین برای سنجش مدیریت مالیات نیز از
میانگین  5ساله نرخ موثر مالیاتی استفاده کردند .نتایج حاصل
از آزمون فرضیههای تحقیق بیانگر آن بوده است که بین اندازه
هیئت مدیره و مدیریت مالیات ارتباط معنادار وجود ندارد .به
بیان دیگر ،در ایران اندازه هیئت مدیره تاثیری بر مدیریت
مالیات ندارد .همچنین ،نتایج نشان داد که ارتباط منفی و
معناداری بین ترکیب هیئت مدیره و نرخ موثر مالیاتی وجود
دارد .همچنین ،بین اندازه موسسه حسابرسی و مدیریت مالیات
نیز ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.
باباجانی و عبدی ( )1833رابطه بین حاکمیت شرکتی و
سود مشمول مالیات را ارزیابی کردند .این ارزیابی از طریق
بررسی رابطه بین برخی از معیارهای مهم حاکمیت شرکتی
شامل درصد اعضای غیرموظف در ترکیب هیات مدیره ،نقش
ترکیبی مدیرعامل(دو گانگی وظایف مدیرعامل) و سهامداران
نهادی با درصد اختالف بین سود مشمول مالیات ابرازی و
قطعی صورت گرفته است .نتایج تحقیق ،بیانگر عدم تفاوت
معنادار بین میانگین درصد اختالف سود مشمول مالیات ابرازی
و قطعی در گروه شرکتهایی که معیارهای حاکمیت شرکتی را
دارا هستند ،با گروه شرکتهایی که معیارهای حاکمیت
شرکتی را دارا نیستند ،بوده است.
مینیک و نوگا ( )0111در مطالعهای اثرات ویژگیهای
اصول راهبری شرکتها را بر مدیریت مالیات جستجو نمودند.
آنها نشان دادند که طرحهای پاداش به عنوان محرکی برای
مدیران جهت سرمایه گذاری در طرح های بلندمدت و مالیات
کاه عمل میکند .همچنین یافته ها نشان داد که مدیریت
مالیات سهامداران را منتفع میسازد و مدیریت مالیات به طور
مثبت با افزایش عایدی سهامداران در ارتباط است.
النیس و ریچاردسون ( )0111به این نتیجه رسیدند که
تعداد اعضای غیرموظف هیات مدیره رابطهای منفی و معنادار با
رویه مالیاتی متهورانه دارد .به عبارت دیگر ،هرچه تعداد اعضای
غیرموظف هیات مدیره بیشتر باشد ،شرکت کمتر به مدیریت
مالیات روی می آورد.
سارتوری ( ،)0113نشان داد که واکنش های بین حاکمیت
شرکتی و مالیات به صورت متقابل بوده ،در حقیقت ،از یک سو،
قواعد حاکمیت شرکتی تاثیرات ساختاری در برآورده کردن
تعهدات مالیاتی شرکت ها دارد و از سوی دیگر ،طرح های
مالیاتی( از دیدگاه دولت) و ارتباط دادن آنها به استراتژی های
مالیاتی (از دیدگاه شرکت) می تواند تاثیر بسزایی در ایجاد یک
حاکمیت شرکتی پویا داشته باشد .دسایی و همکاران ()0119
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در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که نرخهای مالیاتی باال،
باعث بدتر شدن سیستمهای اصول راهبری شرکتها میشود و
برعکس نرخهای پایین مالیاتی باعث بهبود سیستمهای اصول
راهبری شرکتها شده و افزایش درآمدهای مالیاتی را در پی
خواهد داشت.
در این تحقیق با بررسی جامعتری نسبت به تحقیقات قبل
به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود و مدیریت
مالیات پرداخته شده است .در این تحقیق در حاکمیت شرکتی
از معیارهای اندازه هیئت مدیره ،استقالل هیئت مدیره و پاداش
هیئت مدیره و برای مدیریت سود از اقالم تعهدی اختیاری و
برای مدیریت مالیات از سه نرخ مالیات موثر به ترتیب نرخ
موثر مالیاتی قطعی ،حسابداری و جاری استفاده شده است که
رویکرد جامعی را به این موضوع ارائه داده است و در تحقیقی
نیز تاکنون بررسی نشده است.
 -3فرضیههای پژوهش
با توجه به هدف اصلی تحقیق که بررسی رابطه بین مازاد
جریان نقدی آزاد ،حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت با قابلیت
پیش بینی سود میباشد ،فرضیههای تحقیق به صورت زیر
مطرح شدهاند:
برای بررسی هدف اول یعنی تاثیرگذاری حاکمیت شرکتی بر
مدیریت سود فرضیه های زیر مطرح شده است:
فرضیه اول :اندازه هیئت مدیره بر مدیریت سود تاثیرگذار
است
فرضیه دوم :استقالل هیئت مدیره بر مدیریت سود تاثیرگذار
است
فرضیه سوم :پاداش هیئت مدیره بر مدیریت سود تاثیرگذار
است
برای بررسی هدف دوم یعنی تاثیرگذاری حاکمیت شرکتی
بر مدیریت مالیات و در نظر گرفتن این نکته که برای حاکمیت
شرکتی سه شاخص اندازه هیئت مدیره و استقالل هیئت مدیره
و پاداش هیئت مدیره و نیز سه شاخص برای مدیریت مالیات
که به ترتیب نرخ موثر مالیاتی قطعی ،حسابداری و جاری
میباشند ،فرضیههای زیر مطرح شدهاند:
فرضیه چهارم :اندازه هیئت مدیره بر نرخ موثر مالیاتی قطعی
تاثیرگذار است
فرضیه پنجم :استقالل هیئت مدیره بر نرخ موثر مالیاتی
قطعی تاثیرگذار است
فرضیه ششم :پاداش هیئت مدیره بر نرخ موثر مالیاتی قطعی
تاثیرگذار است
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فرضیه هفتم :اندازه هیئت مدیره بر نرخ موثر مالیاتی
حسابداری تاثیرگذار است
فرضیه هشتم :استقالل هیئت مدیره بر نرخ موثر مالیاتی
حسابداری تاثیرگذار است
فرضیه نهم :پاداش هیئت مدیره بر نرخ موثر مالیاتی
حسابداری تاثیرگذار است
فرضیه دهم :اندازه هیئت مدیره بر نرخ موثر مالیاتی جاری
تاثیرگذار است
فرضیه یازدهم :استقالل هیئت مدیره بر نرخ موثر مالیاتی
جاری تاثیرگذار است
فرضیه دوازدهم :پاداش هیئت مدیره بر نرخ موثر مالیاتی
جاری تاثیرگذار است.
 -4روش شناسی پژوهش
هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر
مدیریت سود و مدیریت مالیات در شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران است بنابر این از نظر هدف ،کاربردی

و از نظر نحوه گرداوری دادهها از نوع توصیفی – همبستگی
میباشد .تحقیقات همبستگی به تحقیقاتی اطالق میشود که
در آنها رابطه بین متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل
میگردد (سرمد و همکاران .)31:1819 ،به منظور تجزیه و
تحلیل اطالعات و آزمون فرضیهها از تحلیل رگرسیون چند
متغیره با دادههای ترکیبی و به روش حداقل مربعات استفاده
خواهد شد .برای این کار از نرمافزار صفحه گسترده  Excelبرای
پردازش اولیه اطالعات به منظور ورود به نرم افزار اقتصادسنجی
 Eviewsجهت انجام آزمون و تحلیلهای آماری استفاده خواهد
شد.
در این تحقیق جامعه آماری شامل کلیه شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشند که شرایط
زیر را احراز نمایند.
شرکتهای مورد مطالعه ( 111شرکت) به صورت تصادفی
بدون جایگزین از بین  158شرکت ،استخراج شده و مورد
آزمون قرار گرفتند.

جدول ( -)1جامعه و استخراج نمونه تحقیق
حذفی

باقیمانده

شرایط

ردیف
1

تعداد شرکتهای که تا سال  31در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شدند

010

010

0

تعداد شرکتهای که قبل سال  31از بورس حذف شدند یا وارد فرابورس شدند

()09

8

تعداد شرکتهایی که بعد سال  31وارد بورس شدند

()11

0

تعداد شرکتهایی که بین سالهای  31-31در بورس اوراق بهادار تهران فعال بودهاند

081

5

تعداد شرکتهایی که عضو بخش مالی ،بانک و بیمه و سرمایه گذاری و سایر واسطهگریها و
هلدینگها بودهاند

()99

895

9

تعداد شرکتهایی که پایان سال مالی آنها  10/03نبوده است

()91

033

1

تعداد شرکتهای غیرمالی که در بازه  31-31از لیست شرکتهایی پذیرفته شده در بورس
حذف شدهاند

()110

139

3

تعداد شرکتهایی که طی بازه  ،31-31تغییر سال مالی دادهاند

()11

139

3

تعداد شرکتهایی که اطالعات مالی مورد نیاز تحقیق (از جمله مالیات تشخیصی و قطعی)
آنها در دسترس نبوده و یا ناقص بوده است

()88

158

101/22

110

تعداد نمونه با قرار گرفتن شركتهای فوق در رابطه نمونهگیری كوكران

 -5متغیرها و مدلهای پژوهش
 متغیر وابسته
متغیر وابسته ،متغیری است که تغییرات آن تحت تاثیر متغیر
مستقل قرار میگیرد .انتخاب یک متغیر وابسته به هدف
تحقیق بستگی دارد (سرمد و همکاران .)00:1819 ،در این
تحقیق ،متغیرهای مدیریت سود و مدیریت مالیات به عنوان
متغیرهای وابسته در نظر گرفته شدهاند.

الف) مدیریت سود ( )
برای اندازهگیری و کمی کردن مدیریت سود ،از میزان اقالم
تعهدی اختیاری به کمک مـدل رگرسیون تعدیل شده جونـز
( )1335استفاده شده است .مدل جونز تعدیل شده بیانگر آن
است که هر شرکت نمونه ابتدا با تمام شرکتهای همان صنعت
مطابقت داده میشوند .جمع اقالم تعهدی روی مبلغ ناخالص
اموال ،ماشین آالت و تجهیزات و تغییرات تعدیل شده درآمد
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هر یک از شرکت های نمونه مورد نظر رگرسیون میشود (بولو
و حسینی .)1839 ،در مدل تعدیل شده جونز ،فرض بر این
است که میزان اقالم تعهدی غیـراختیاری در شـرکت به سه
متغیر  -1اموال ،ماشین آالت و تجهیزات -0 ،تغییرات درآمد و
 -8تغییرات حسابها و اسناد دریافتنی وابسته است .لذا ،ابتدا
مدل زیر تخمین زده میشود:

که در آن،
 :نشانگر جمع کل اقالم تعهدی بوده و از طریق تفاوت
بین سود خالص و جریان نقد عملیاتی محاسبه میشود.
 :نشانگر جمع داراییهای شرکت در دوره قبل،
 :نشانگر تغییرات درآمدهای سال جاری و سال قبل،
 :نشانگر تغییرات حسابهای دریافتنی سال جاری و
سال قبل و
 :نیز نشانگر جمع ناخالص اموال ،ماشین آالت و
میزان خطای
 ،عرض از مبدا و
تجهیزات و در نهایت
مدل را نشان می دهد.
در این مدل برای استاندارد شدن متغیرها و تعدیل
ناهمسانی واریانس در پسماندها ،همه متغیرهای مدل مزبور بر
( تقسیم شدهاند.
جمع کل داراییهای سال قبل )
پس از تخمین مدل طی دورهی زمانی تحقیق ،باقیمانده مدل
برابر اقالم تعهدی اختیاری می باشد که از طریق کسر نمودن
( از جمع اقالم تعهدی
اقالم تعهدی غیر اختیاری )
(به شرح مدل زیر به دست میآید:
)

 ،بیانگر اقالم تعهدی اختیاری است که در این
متغیر
تحقیق به عنوان شاخصی برای مدیریت سود در نظر گرفته
شده است.
ب) مدیریت مالیات ( )
نرخ موثر مالیاتی در این تحقیق به عنوان نمایندهای برای
مدیریت مالیات در نظر گرفته شده است که خود به چند طبقه
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تقسیم شده است و نحوه محاسبه هر یک از آنها به صورت زیر
میباشد:
) :حاصل تقسیم مالیات
 )1نرخ موثر مالیاتی قطعی (
قطعی شده بر سود قبل از مالیات میباشد.
) :حاصل تقسیم
 )0نرخ موثر مالیاتی حسابداری (
هزینه مالیات تشخیصی دوره بر سود قبل از مالیات دوره
میباشد.
) :حاصل تقسیم
 )8نرخ موثر مالیاتی جاری (
هزینه مالیات ابرازی دوره بر سود قبل از مالیات دوره
میباشد.
 متغیر مستقل
متغیر مستقل ،یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی
است که بعد از انتخاب یا دستکاری شدن توسط محقق،
مقادیری را میپذیرد تا تاثیرش بر روی متغیر وابسته مشاهده
شود (سرمد و همکاران .)08:1819 ،متغیرهای مستقل تحقیق،
حاکمیت شرکتی است که خود به سه جز تقسیم میشود:
 )1اندازه هیئت مدیره ( ) :تعداد اعضای هیئت مدیره در
شرکت میباشد.
 )0استقالل هیئت مدیره ( ) :تعداد اعضای غیرموظف هیئت
مدیره میباشد.
 )8پاداش هیئت مدیره ( ) :حاصل لگاریتم میزان پاداش
شرکت میباشد.
 متغیر كنترل
در این تحقیق متغیر کنترل ،به ترتیب عبارتند از:
 )1اندازه شرکت ( ) :به صورت لگاریتم طبیعی کل داراییها
محاسبه میشود.
 )0بازده داراییها ( ) :به صورت تقسیم سود خالص بر کل
داراییها می باشد.
 )8اهرم مالی ( ) :به صورت تقسیم کل بدهیها بر حقوق
صاحبان سهام میباشد.
 )0ارزش شرکت ( ) :به صورت لگاریتم طبیعی ارزش بازار
شرکت میباشد.
 مدل پژوهش
مدل اصلی برای آزمون فرضیههای اول تا سوم ،مدل ،1
برای آزمون فرضیه چهارم تا ششم ،مدل  0و برای آزمون
فرضیه هفتم تا نهم ،مدل  8و برای آزمون فرضیه دهم تا
دوازدهم ،مدل  0به شرح زیر میباشند:
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مدل )1

مدل )0

مدل )8

مدل )0

که در هر یک از مدلها:
 :نرخ موثر مالیاتی قطعی برای شرکت  iدر سال t
میباشد.
 :نرخ موثر مالیاتی حسابداری برای شرکت  iدر
سال  tمیباشد.
 :نرخ موثر مالیاتی جاری برای شرکت  iدر
سال  tمیباشد.
 :مدیریت سود برای شرکت  iدر سال  tمیباشد.
 :اندازه هیئت مدیره برای شرکت  iدر سال  tمیباشد.
 :استقالل هیئت مدیره برای شرکت  iدر سال  tمیباشد.
 :پاداش هیئت مدیره برای شرکت  iدر سال  tمیباشد.
 :اندازه شرکت برای شرکت  iدر سال  tمیباشد.
 :بازده دارایی ها برای شرکت  iدر سال  tمیباشد.
 :اهرم مالی برای شرکت  iدر سال  tمیباشد.
 :ارزش شرکت برای شرکت  iدر سال  tمیباشد.
 :ضریب خطای
 :مقدار ثابت یا همان عرض از مبدا و
مدل میباشد.
 -2یافتههای پژوهش
 -1-2آمار توصیفی
کمیتهایی آمار توصیفی ارائه شده ،شامل میانگین ،میانه،
حداکثر ،حداقل ،انحراف معیار میباشد که در جدول ( )0ارائه
شده است .شرکتهای مورد مطالعه 111 ،شرکت بوده است که
بر اساس شرکت – سال ( )31-31برابر  551مشاهده شده
است.
همانطور که در جدول دو مشاهده میشود ،مقدار میانگین
مدیریت سود برابر  1/111989بیانگر این است که میزان
مدیریت سود در شرکتهای مورد بررسی اندک است و تعداد
کمی از شرکتها اقدام به مدیریت سود میکنند .مقدار
میانگین نرخ موثر مالیاتی قطعی  1/010398بیانگر این است

که به طور متوسط شرکتهای مورد بررسی با نرخی بیش از
 01درصد ،مالیات قطعی خود را میپردازند .البته در این بین
شرکتهایی وجود دارند که با تخلف و مدیریت سود و به تبع
آن کشف آنها از سوی اداره مالیاتی ،مجبور میشوند یسیار
بیشتر از نرخ مذکور مالیات و جریمه بپردازند .مقدار میانگین
نرخ موثر مالیاتی حسابداری برابر  1/085110است و نشان
میدهد که شرکتهای مورد بررسی به طور متوسط با نرخ
تشخیصی که از سوی امور مالیاتی مشخص میشود ،باید حدود
 08درصد مالیات خود را بپردازند .مقدار میانگین نرخ موثر
مالیاتی جاری برابر  1/103918است که نشاندهنده این است
که اکثر شرکتها سعی بر آن دارند تا میزان مالیات خود را
کمتر از واقع نشان دهند .در واقع به دنبال این هستند تا با باال
بردن هزینههای خود ،مقدار سود را کمتر از واقع نشان داده و
نتیجه مالیات کمتری بپردازند .در نتیجه با توجه به اولویت
قانون بر قوانین حسابداری ،اداره مالیاتی برخی از هزینههای
آنها را مود پذیرش قرار نداده و با تشخیص خود بر اساس
قوانین مالیاتی ،باعث افزایش میزان پرداختی آنها میشود.
میانگین اندازه هیئت مدیره برابر  5/10و میانه ان برابر  5است
و بدین معنا میباشد که اکثر شرکتهای مورد مطالعه دارای 5
عضو در هیدت مدیره خود میباشند .از طرفی با توجه به مقدار
حداکثر و حداقل ان میتوان دریافت که در این بین
شرکتهای هستند که  1و نیز  8نفر هیئت مدیره داشتهاند.
میزان استقالل هیئت مدیره با توجه مقدار میانگین آن ()8/99
و نیز مقدار میانگین اندازه هیئت مدیره (که  5نفر بودند)
میتوان گفت میزان استقالل مطلوب شرکتهای مورد بررسی
را نشان میدهد .مقدار میانگین پاداش هیئت مدیره برابر
 1/100155و مقدار میانه آن نیز برابر  1/11است و این خود
بیانگر این است که میزان پاداش مدیریت در اکثر شرکتها یا
مقدار قابل توجهی نیست و یا اندک است که اکثر شرکتها از
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افشای آن خودداری کردهاند .مقدار میانگین اندازه هیئت مدیره
برابر  18/10و مقدار حداکثر و حداقل آن به ترتیب برابر
 13/50و  11/19هستند و این مقادیر بیانگر این است که
شرکتهای مورد بررسی در طیف مناسبی قرار دارند و میتوانی
گفت از لحاظ اندازه همگنی مناسبی دارند .مقدار میانگین
بازدهی شرکتها برابر  1/105بیانگر این است که به طور
متوسط شرکتهای مورد بررسی بازده باالیی نسبت به
داراییهای که در اختیار دارند ،نداشته و سودآوری آنها نیز
پایین است .مقدار میانگین اهرم مالی برابر  0/05بیانگر این
است که ساختار سرمایه اکثر شرکتها ،از میزان بدهی بیشتری
تشکیل شده است و عمده آنها برای تامین مالی از وامهای
بانکی استفاده میکنند .از سوی دیگر با مشاهده مقدار میانگین
ارزش شرکت  18/11و مقایسه آن با میانگی اندازه شرکت
( )18/10میتوان به این نتیجه دست یافت که اختالف ارزش

شرکت بر اساس قیمت بازاری آن با ارزش شرکت بر اساس
مبالغ دفتری آن زیاد نیست و میتوان گفت بازار بورس تهران
بازار فعال و قوی نیست.
 -2-2انتخاب بهترین مدل برآورد
برای انتخاب بهترین مدل برآورد از آزمون چاو (لیمیر) و
نیز آزمون هاسمن استفاده میشود که نتایج آن در جدول ()8
ارائه شده است .برای انتخاب بهترین مدل برآورد از آزمون چاو
( Fلیمیر) و نیز آزمون هاسمن استفاده میشود که نتایج آن در
جدول ( )8ارائه شده است .نتایج حاکی از آن است که برای
مدل اول ،مدل تجمیعی و برای مدل دوم و سوم ،مدل اثرات
تصادفی و برای مدل چهارم مدل اثرات ثابت بهترین مدل
برآورد میباشد.

جدول( -)2آمار توصیفی دادهها
میانگین
نماد
متغیر
1/111989
مدیریت سود (اقالم تعهدی اختیاری)
DA
1/010398
نرخ موثر مالیاتی قطعی
ETR
1/085110
نرخ موثر مالیاتی حسابداری
GAAP_ETR
1/103918 CURRENT_ETR
نرخ موثر مالیاتی جاری
-1/111953
مدیریت سود دوره قبل
DA_1
1/010339
قبل
دوره
نرخ موثر مالیاتی قطعی
ETR_1
1/813930
نرخ موثر مالیاتی حسابداری دوره قبل
GAAP_ETR_1
1/181389 CURRENT_ETR_1
نرخ موثر مالیاتی جاری دوره قبل
5/101313
اندازه هیئت مدیره
BR
8/991313
استقالل هیئت مدیره
IN
1/100155
پاداش هیئت مدیره
CM
18/10313
اندازه شرکت
SZ
1/105303
بازده داراییها
RA
0/051133
اهرم مالی
LV
18/11051
ارزش شرکت
EV

میانه
-1/110391
1/139901
1/015335
1/105518
1/111811
1/135830
1/010531
1/108351
5/11
0/11
1/111
18/01191
1/111111
1/591118
10/30353

حداكثر
1/895010
1/193303
1/019800
1/038908
1/859855
15/13010
11/31991
1/113391
1/11
9/11
8/598911
13/50391
1/001131
10/13118
13/50001

حداقل
-1/033333
1/111111
1/111111
1/111111
-1/803990
1/111111
1/111111
1/111111
8/11
1/11
1/111111
11/19308
-1/108003
1/115103
3/050851

جدول ( -)3نتایج آزمون چاو (لیمیر) و هاسمن
مدل های تحقیق
مدل ()1
مدل ()0
مدل ()8
مدل ()0
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آزمون ها
آزمون چاو ( Fلیمیر)
آزمون هاسمن
آزمون چاو ( Fلیمیر)
آزمون هاسمن
آزمون چاو ( Fلیمیر)
آزمون هاسمن
آزمون چاو ( Fلیمیر)
آزمون هاسمن

سطح معنیدار
آماره آزمون
1/1310
1/313190
لزومی نمییابد
1/1111
0/011318
1/1191
10/390853
1/1115
1/588181
1/5003
9/300111
1/1111
0/019101
1/1111
33/155999
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مدل تجمیعی
مدل تجمیعی
مدل اثرات ثابت
مدل اثرات تصادفی
مدل اثرات ثابت
مدل اثرات تصادفی
مدل اثرات ثابت
مدل اثرات ثابت

انحراف معیار
1/110551
1/085391
1/033591
1/138318
1/133310
1/308000
1/155351
1/108310
1/889153
1/318058
1/103810
1/501130
1/111081
0/819331
1/151519
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 -7نتایج آزمون فرضیهها
 -1-7نتیجه آزمون مدل رگرسیونی اول -فرضیه 3-1
نتایج آزمون فرضیههای اول تا سوم در جدول  0ارائه شده
است .برای بررسی خوبی مدل ،معموال از معیارهای ضریب
تعیین ( ،)R2ضریب تعیین تعدیل شده ( )Adj. R2و دوربین
– واتسون ( )D-Wو برای بررسی معنیداری مدل نیز از آماره
 Fاستفاده میشود .همانطور که در جدول ( )0مشاهده میشود،
مقدار ضریب تعیین برابر  1/813111و ضریب تعیین تعدیل
شده برابر  1/090301میباشد و بدین معنی میباشد که قدرت
توضیح دهندگی و برازش مدل در سطح نسبتا خوبی قرار دارد.
آماره دوربین – واتسون برابر با  1/311010میباشد ،و از
آنجایی که بازه  1/5تا  0/5نشان دهنده عدم وجود خود
همبستگی از مرتبه اول میباشد ،در نتیجه خودهمبستگی از
مرتبه اول در جزء خطای مدل وجود ندارد.

آماره عامل تورم واریانس ( )VIFمیزان همخطی بین
متغیرهای مستقل تحقیق را نشان میدهد و مقدار مجاز VIF
کمتر از  11میباشد و از آنجایی که مقادیر جدول ( ،)0کمتر از
 11میباشد ،در نتیجه بین متغیرهای مستقل تحقیق ،همخطی
وجود ندارد .در نهایت مقدار آماره  Fبرابر  3/133005و مقدار
احتمال آن نیز برابر  1/1111میباشد و از آنجایی که مقدار
احتمال آن کمتر از  1/15است ،لذا معنیداری مدل تایید
میشود.
همانطور که در جدول ( )0مشاهده میشود ،مقدار سطح
معنیدار برای هر سه شاخص حاکمیت شرکتی ،به ترتیب برابر
 1/0390و  1/1915و  1/0055هستند .از آنجایی که مقدار
سطح معنیدار ،بیشتر از  1/15میباشد ،بنابراین فرض صفر
برای سه فرضیه اول مبنی بر عدم وجود رابطه معنادار بین
شاخصهای حاکمیت شرکتی (اندازه ،استقالل و پاداش هیئت
مدیره) و مدیریت سود پذیرفته میشود .در نتیجه به طور کلی
فرضیه اول تا سوم رد میشود.

جدول( -)4نتایج آزمون مدل رگرسیونی اول تحقیق
متغیر وابسته  :مدیریت سود (
نماد

متغیر مستقل

ضریب

)

آماره تیاستیودنت( )tسطح معنیدار

نتیجه

VIF

عرض از مبدا

-1/111833

-1/099331

1/0151

-

-

مدیریت سود دوره قبل

-1/105110

-1/931538

1/0390

1/11

رد

اندازه هیئت مدیره

1/110110

1/830155

1/1915

1/19

رد

استقالل هیئت مدیره

-1/115831

-1/198559

1/0055

1/13

رد

پاداش هیئت مدیره

-1/111113

-1/180519

1/3105

1/19

رد

اندازه شرکت

1/101333

0/189500

1/1111

8/18

تایید

بازده داراییها

1/080903

9/310133

1/1111

0/85

تایید

اهرم مالی

1/111815

1/313515

1/8985

1/50

رد

-1/181551

-0/599113

1/1111

8/05

تایید

ارزش شرکت
2

ضریب تعیین ( )R

1/813111

دوربین  -واتسون ()D-W

1/311010

ضریب تعیین تعدیل شده ()Adj.R2

1/090301

آماره
(سطح معنیدار)

3/133005
()1/111111

 -2-7نتیجه آزمون مدل رگرسیونی دوم -فرضیه 2-4
نتایج آزمون فرضیههای چهارم تا ششم در جدول  5ارائه
شده است .همانطور که در جدول ( )5مشاهده میشود ،مقدار
ضریب تعیین برابر  1/051318و ضریب تعیین تعدیل شده
برابر  1/000108میباشد و بدین معنی میباشد که قدرت
توضیح دهندگی و برازش مدل در سطح خوبی قرار دارد .آماره
دوربین – واتسون برابر با  1/133053میباشد ،در نتیجه
خودهمبستگی از مرتبه اول در جزء خطای مدل وجود ندارد.

F

آماره عامل تورم واریانس ( )VIFبرای هر یک از متغیرهای
مستقل کمتر از  11میباشد در نتیجه بین متغیرهای مستقل
تحقیق ،همخطی وجود ندارد .در نهایت مقدار آماره  Fبرابر
 0/191918و مقدار احتمال آن نیز برابر  1/1111میباشد و از
آنجایی که مقدار احتمال آن کمتر از  1/15است ،لذا
معنیداری مدل تایید میشود.
همانطور که در جدول ( )5مشاهده میشود ،مقدار سطح
معنیدار برای سه شاخص حاکمیت شرکتی ،به ترتیب برابر
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 1/1100و  1/0991و  1/5983هستند .از آنجایی که مقدار
سطح معنیدار برای فرضیه چهارم ،کمتر از  1/15میباشد،
بنابراین فرض صفر برای فرضیه چهارم رد و فرض مقابل
پذیرفته میشود .از طرفی از آنجایی که مقدار سطح معنیدار
برای فرضیه پنجم و ششم بیشتر از  1/15میباشد ،فرضیه صفر

مبنی بر عدم وجود رابطه معنادار بین دو شاخص دیگر
حاکمیت شرکتی (استقالل و پاداش هیئت مدیره) و نرخ موثر
مالیاتی قطعی پذیرفته میشود .در نتیجه به طور کلی فرضیه
چهارم تایید و فرضیههای پنجم و ششم رد میشود.

جدول ( -)5نتایج آزمون مدل رگرسیونی دوم تحقیق
متغیر وابسته  :نرخ موثر مالیاتی قطعی (
نماد

متغیر مستقل

VIF

نتیجه

عرض از مبدا

1/303895

0/090118

1/1111

-

-

نرخ موثر مالیاتی قطعی
دوره قبل

1/109915

8/315013

1/1111

1/18

تایید

اندازه هیئت مدیره

-1/131011

-0/515139

1/1100

1/11

تایید

استقالل هیئت مدیره

-1/115311

-1/118513

1/0991

1/13

رد

پاداش هیئت مدیره

-1/115331

-1/511518

1/5983

1/11

رد

اندازه شرکت

1/110811

8/580000

1/1119

8/10

تایید

بازده داراییها

-1/100800

-1/181119

1/8110

0/85

رد

اهرم مالی

-1/118011

-1/501153

1/5305

1/95

رد

1/100813

0/001110

1/1805

8/11

تایید

ارزش شرکت
2

ضریب

آماره تیاستیودنت( )tسطح معنیدار

ضریب تعیین ( )R

1/051318

دوربین  -واتسون ()D-W

1/133053

ضریب تعیین تعدیل شده ()Adj.R2

1/000108

آماره
(سطح معنیدار)

0/191918
()1/111111

 -3-7نتیجه آزمون مدل رگرسیونی سوم -فرضیه 1-7
نتایج آزمون فرضیههای هفتم تا نهم در جدول  0ارائه شده
است .همانطور که در جدول ( )9مشاهده میشود ،مقدار ضریب
تعیین برابر  1/091313و ضریب تعیین تعدیل شده برابر
 1/058335میباشد و بدین معنی میباشد که قدرت توضیح
دهندگی و برازش مدل در سطح خوبی قرار دارد .آماره دوربین
– واتسون برابر با  1/305359میباشد ،در نتیجه
خودهمبستگی از مرتبه اول در جزء خطای مدل وجود ندارد.
آماره عامل تورم واریانس ( )VIFبرای هر یک از متغیرهای
مستقل کمتر از  11میباشد در نتیجه بین متغیرهای مستقل
تحقیق ،همخطی وجود ندارد .در نهایت مقدار آماره  Fبرابر
 0/103399و مقدار احتمال آن نیز برابر  1/1111میباشد و از
آنجایی که مقدار احتمال آن کمتر از  1/15است ،لذا
معنیداری مدل تایید میشود.
همانطور که در جدول ( )9مشاهده میشود ،مقدار سطح
معنیدار برای سه شاخص حاکمیت شرکتی ،به ترتیب برابر

111

)

F

 1/1100و  1/0180و  1/3353هستند .از آنجایی که مقدار
سطح معنیدار برای فرضیه هفتم ،کمتر از  1/15میباشد،
بنابراین فرض صفر برای فرضیه هفتم رد و فرض مقابل پذیرفته
میشود .از طرفی از آنجایی که مقدار سطح معنیدار برای
فرضیه هشتم و نهم بیشتر از  1/15میباشد ،فرضیه صفر مبنی
بر عدم وجود رابطه معنادار بین دو شاخص دیگر حاکمیت
شرکتی (استقالل و پاداش هیئت مدیره) و نرخ موثر مالیاتی
حسابداری پذیرفته میشود .در نتیجه به طور کلی فرضیه هفتم
تایید و فرضیههای هشتم و نهم رد میشود.
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جدول( -)2نتایج آزمون مدل رگرسیونی سوم تحقیق
متغیر وابسته  :نرخ موثر مالیاتی حسابداری (
نماد

متغیر مستقل

VIF

نتیجه

عرض از مبدا

1/338390

8/319151

1/1110

-

-

نرخ موثر مالیاتی
حسابداری دوره قبل

1/110300

0/011058

1/1111

1/10

تایید

اندازه هیئت مدیره

-1/110008

-0/510393

1/1100

1/11

تایید

استقالل هیئت مدیره

-1/100311

-1/018093

1/0180

1/13

رد

پاداش هیئت مدیره

-1/111008

-1/111133

1/3353

1/11

رد

اندازه شرکت

1/111188

0/331108

1/1105

8/18

تایید

بازده داراییها

-1/103013

-1/301018

1/0115

0/80

رد

اهرم مالی

-1/111911

-1/550383

1/1019

1/99

رد

1/133198

8/959099

1/1110

0/31

تایید

ارزش شرکت
2

ضریب

)

آماره تیاستیودنت( )tسطح معنیدار

ضریب تعیین ( )R

1/091313

دوربین  -واتسون ()D-W

1/305359

ضریب تعیین تعدیل شده ()Adj.R2

1/058335

آماره
(سطح معنیدار)

0/103399
()1/111111

نتیجه آزمون مدل رگرسیونی چهارم -فرضیه 12-10
نتایج آزمون فرضیههای دهم تا دوازدهم در جدول  1ارائه شده
است.
همانطور که در جدول ( )1مشاهده میشود ،مقدار ضریب
تعیین برابر  1/839001و ضریب تعیین تعدیل شده برابر
 1/898011میباشد و بدین معنی میباشد که قدرت توضیح
دهندگی و برازش مدل در سطح خوبی قرار دارد .آماره دوربین
– واتسون برابر با  0/111193میباشد ،در نتیجه
خودهمبستگی از مرتبه اول در جزء خطای مدل وجود ندارد.
آماره عامل تورم واریانس ( )VIFبرای هر یک از متغیرهای
مستقل کمتر از  11میباشد در نتیجه بین متغیرهای مستقل
تحقیق ،همخطی وجود ندارد .در نهایت مقدار آماره  Fبرابر

F

 1/155111و مقدار احتمال آن نیز برابر  1/1111میباشد و از
آنجایی که مقدار احتمال آن کمتر از  1/15است ،لذا
معنیداری مدل تایید میشود.
همانطور که در جدول ( )1مشاهده میشود ،مقدار سطح
معنیدار برای هر سه شاخص حاکمیت شرکتی ،به ترتیب برابر
 1/1538و  1/0111و  1/5099هستند .از آنجایی که مقدار
سطح معنیدار ،بیشتر از  1/15میباشد ،بنابراین فرض صفر
برای هر سه فرضیه دهم تا دوازدهم مبنی بر عدم وجود رابطه
معنادار بین شاخصهای حاکمیت شرکتی (اندازه ،استقالل و
پاداش هیئت مدیره) و نرخ موثر مالیاتی جاری پذیرفته
میشود .در نتیجه به طور کلی فرضیه دهم تا دوازدهم رد
میشود.

جدول ( -)7نتایج آزمون مدل رگرسیونی چهارم تحقیق
متغیر وابسته  :نرخ موثر مالیاتی جاری (
متغیر مستقل

نماد

ضریب

آماره

)
سطح معنیدار

VIF

نتیجه

عرض از مبدا

1/833331

3/131931

1/1111

-

-

نرخ موثر مالیاتی جاری دوره قبل

-1/118991

-1/190031

1/3039

1/19

رد

اندازه هیئت مدیره

-1/111353

-1/011111

1/1538

1/19

رد

استقالل هیئت مدیره

1/119900

1/310890

1/0111

1/13

رد

پاداش هیئت مدیره

-1/111899

-1/918811

1/5099

1/11

رد

تیاستیودنت()t
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متغیر وابسته  :نرخ موثر مالیاتی جاری (
متغیر مستقل

نماد

ضریب

آماره

سطح معنیدار

VIF

نتیجه

اندازه شرکت

-1/101918

-8/910131

1/1118

8/01

تایید

بازده داراییها

1/193381

1/111990

1/0110

0/85

رد

اهرم مالی

-1/119003

-8/338883

1/1111

1/58

تایید

ارزش شرکت

1/111819

0/911831

1/1051

8/11

تایید

تیاستیودنت()t

ضریب تعیین ()R2

1/839001

دوربین  -واتسون ()D-W

0/111193

ضریب تعیین تعدیل شده ()Adj.R2

1/898011

آماره
(سطح معنیدار)

1/155111
()1/111111

 -8نتیجهگیری و بحث
هدف اصلی این تحقیق ،بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر
مدیریت سود و مدیریت مالیات است .برای رسیدن به این
هدف ،تعداد  111شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران در طی سالهای  1831-1831مورد بررسی قرار
گرفتند .برای سنجش حاکمیت شرکتی از معیارهای اندازه
هیئت مدیره ،استقالل هیئت مدیره و پاداش هیئت مدیره و از
معیارهای نرخ موثر مالیاتی قطعی ،حسابداری و جاری برای
مدیریت مالیات و در نهایت برای اندازهگیری مدیریت سود از
مدل جونز تعدیل شده استفاده شده است .برای آزمون
فرضیهها از مدل رگرسیون چند متغیره ،به روش حداقل
مربعات با دادههای ترکیبی استفاده شده است.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که هیچ یک از شاخصهای
مورد بررسی در حاکمیت شرکتی (شامل اندازه ،استقالل و
پاداش هیئت مدیره) ،تاثیر معناداری بر مدیریت سود ندارد .از
سوی دیگر شاخص اندازه هیئت مدیره از حاکمیت شرکتی،
تاثیر معناداری بر شاخصهای نرخ موثر مالیاتی قطعی و نیز
نرخ موثر مالیاتی حسابداری از مدیریت مالیات داشته است .اما
هیچ یک از شاخصهای حاکمیت شرکتی تاثیر معناداری بر
نرخ موثر مالیاتی جاری نداشتهاند .به طور کلی میتوان گفت
افزایش (کاهش) اندازه هیئت مدیره منجر به کاهش (افزایش)
نرخ موثر مالیاتی قطعی و حسابداری و در نهایت مدیریت
مالیات میشود.
تحلیل محقق از عدم تاثیرگذاری متغیرهای حاکمیت
شرکتی (اندازه هیئت مدیره ،استقالل هیئت مدیره و پاداش
هیئت مدیره) بر مدیریت سود میتواند ناشی از این باشد که
میزان مدیریت سود در شرکتهای مورد بررسی بسیار اندک
میباشد .در نتیجه زمانی که مدیریت سود بسیار کم باشد،
لزومی بر اعمال حاکمیت شرکتی قوی نمیباشد در نتیجه به

111

)

F

نظر میرسد عدم وجود رابطه بین شاخصهای حاکمیت
شرکتی با مدیریت سود منطقی باشد .تحلیل محقق از تایید
رابطه منفی بین حاکمیت شرکتی (اندازه هیئت مدیره) و
مدیریت مالیات (نرخ موثر مالیاتی قطعی و نرخ موثر مالیاتی
حسابداری) این است که هر چه میزان حاکمیت شرکتی
شرکت قویتر باشد ،در واقع هر چه تعداد اعضای هئیت مدیره
بیشتر باشد ،مدیریت مالیات شرکت کاهش مییابد .در واقع با
افزایش نظارتی که با افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره ایجاد
میشود ،تمایل به مدیریت مالیات در بین مدیران شرکتها
کاهش مییابد.
پیشنهاداتی مبتنی بر نتایج پژوهش به شرح ذیل ارائه میگردد:
بـه سـرمایهگـذاران و نیـز عالقمنـدان بـه سـرمایهگــذاری
پیشنهاد و نیز توصیه مـی شـود کـه در انتخـاب شـرکت بـرای
سرمایه گذاری ،نسبت به اعضای هیئت مدیره و نیز سوابق آنهـا
توجه داشته باشند زیرا نتایج تحقیق نشان داد کـه بـا افـزایش
تعداد اعضای هیئت مدیره ،میزان مدیریت مالیات از نـوع نـرخ
مالیات قطعی و نـرخ مالیـات حسـابداری کـه مـرتبط بـا نـرخ
تشخیصی میباشد ،کاهش مییابد .همچنین سعی بر آن داشته
باشند تا به سایر شاخص های حاکمیت شـرکتی توجـه داشـته
باشند.
به مدیران و صاحبان شرکت ها پیشنهاد و توصیه مـی شـود
که نسبت به سیستم مالیاتی و نیز محاسبات آن توجه بیشتری
داشته باشند .همچنین سعی بر آن داشته باشند تـا بـا بهنگـام
کردن خود در رابطه بـا قـوانین مالیـاتی تفـاوتهـای ناشـی از
مالیات ابرازی و تشخیصی و قطعی خود را بـه حـداقل ممکـن
برسانند .از طرفی با این بهنگام سازی ،که از تحمل زیـانهـای
شرکت و نیز کاهش سود جلوگیری میکند ،مجبور به مدیریت
سود یا مدیریت مالیات نشوند .همچنین سعی داشته باشـند تـا
ساز و کارهای حاکمیت شرکتی متنوعی را داشته باشند و مانع
هرگونی مدیریت سود و نیز مالیات شوند .یکی از این راه حلها

سال ششم  /شماره بیستوسوم /پائیز 6231

بررسي تاثیر حاکمیت شرکتي بر مديريت سود و مديريت مالیات در شرکتهاي  / ...محمد صفائي ،بابک محمودي درويشاني و ابراهیم عباسي

افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره میباشد که نتایج نشـان داد
منجربه کاهش مدیریت مالیات میشود.
پیشنهاداتی برای پژوهشهای آتی به شرح زیر ارائه میگردد:
 بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود و مـدیریت
مالیات با توجه به نوع صنعت در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود و مـدیریت
مالیات در شرکت های فعال در بخش های مالی و خـدماتی
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود و مـدیریت
مالیات با در نظـر گـرفتن سـایر متغیرهـا بـرای حاکمیـت
شرکتی از جمله دوگانگی نقش مدیر عامل و ...
 بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود و مـدیریت
مالیات با در نظر گرفتن روشی دیگر برای سنجش مدیریت
سود از جمله مدل کوتاری و مدل کازنیک و ..
 بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود و مـدیریت
مالیات با در نظر گرفتن شاخصی ترکیبـی بـرای مـدیریت
مالیات یا در نظر گرفتن شاخصی دیگر برای آن.
 بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر مـدیریت سـود و مـدیریت
مالیات
فهرست منابع
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