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 مقدمه
 فعالیت استراتژی آن انتهای یک در که شود می شامل را مالیاتی های استراتژی از طیفی مالیاتی اجتناب

 گفت توان می حقیقت در[7] .دارد قرار متهورانه های فعالیت استراتژی دیگر انتهای در و قانونی های

 کننده تنظیم و شرکت مالیاتی ریزی برنامه تابع در شده پذیرفته و انتظار مورد عنصر یک مالیاتی اجتناب

 اسلمرود و کروکر ، (2009) اسلمرود [23] .باشد می منطقی حد تا مالیاتی بار کاهش منظور به امور

 سهامداران بین نمایندگی مشکالت به توجه با که کنند می استدالل (2006)دارماپاال و دسای و (2005)

 سهامداران به دولت از ثروت انتقال عنوان به سادگی به تواند نمی ها شرکت مالیات اجتناب ، مدیران و

 هایی فعالیت در مشارکت مستلزم "معموال مالیاتی اجتناب که آن دلیل به .شود گرفته نظر در شرکت

 را حفاظتی سپر همزمان طور به تواند می شود، می معامله اساسی هدف در ابهام ایجاد باعث که است

 مخارج این پرداخت افزایش باعث که نماید ایجاد گوناگون اخالقی غیر های فعالیت در درگیر مدیران برای

 برنامه گذاری، سرمایه زمینة در مدیران های گیری تصمیم تمام مشابه [11] .شود می سهامداران ضرر به

 کمتر گذاری سرمایه .بگیرد فاصله مطلوب گذاری سرمایه سطوح از تواند می نیز ها شرکت مالیاتی های

 .شود منجر سهامداران آتی زیان و نقدی ذخایر کاهش به تواند می مالیاتی های برنامه در مطلوب حد از

 مدیریت اعتباری بی موجب تواند می ، مالیاتی های برنامه در اندازه از بیش گذاری سرمایه دیگر، سوی از

 و قانونی های جریمه حسابرسی، های هزینه افزایش موجب است ممکن مسئله این .شود تجاری واحد

 می سهامداران ثروت ارزش کاهش به که ای مسئله شود؛ نیز شرکت اعتباری بی از ناشی های هزینه

 مالیات، پرداخت از اجتناب های سیاست در شرکت گذاری سرمایه میزان تعیین بهینة نقطة [18] .انجامد

 [15.] باشد آن جانبی های هزینه از بیش مالیات، پرداخت از اجتناب جانبی های مزیت که است ای نقطه

 .باشد می محیطی اطمینان عدم مالیاتی اجتناب بر موثر عوامل از یکی شده انجام تحقیقات به توجه با

 شرکت عملیات با مرتبط محیطی های فعالیت که کند می اشاره تغییراتی تنوع به محیطی اطمینان عدم

 افزایش و پیشرفته های آوری فن نتیجه در شدن جهانی و عمده اقتصادی روندهای . کند می مشخص را

 [19] .شود بیشتر محیطی اطمینان عدم باعث است ممکن رقابت

 جویی صرفه مزایای در اطمینان عدم به منجر عملیاتی اطمینان عدم که نمودند بیان همکاران و گیور

 گالمور[23] .گردد می مالیاتی سپرهای در گذاری سرمایه احتمال کاهش موجب که شده آینده در مالیاتی

 کیفیت از بیشتر ، کنند می فعالیت تری نامطمئن محیط یک در که هایی شرکت دریافتند نیز لیبرو و

 [16] .برند می بهره بیشتر های مالیات پرداخت از اجتناب برای خود نفع به شرکت داخلی اطالعات

 بودجه یا ریزی برنامه های فعالیت افزایش باعث محیطی اطمینان عدم که نمودند بیان پیشین تحقیقات

 ثروت در کاهش و شرکت برای توجهی قابل های هزینه ها مالیات که آن دلیل به .شود می شرکت بندی

 پرداخت مالیات  را خود سود از سوم یک از بیشتر که هایی شرکت آن در ؛ نماید می ایجاد را سهامداران

 تواند می مالیاتی ریزی برنامه .گردد می محسوب ریزی برنامه مهم جزء مالیاتی ریزی برنامه کنند می

 و شرکت میان نمایندگی مشکالت شدن بدتر سبب نتیجه در و تسهیل را مدیریت متقلبانه های فعالیت

 فعالیت در مشارکت برای بیشتری انگیزه مدیران ، ناپایدارتر های محیط در رو، این از .شود سهامدارانش
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 ریزی برنامه های فعالیت بیشتر که کنند می بیان هایتزمن و هانلون .دارند مالیاتی ریزی برنامه های

 خود مالیات کاهش برای کافی انگیزه ها شرکت زیرا هستند مالیاتی اجتناب به مربوط شرکت مالیاتی

 [19] .دارند

 جامعه و سهامداران مالیاتی، اعتبارات نظیر موضوعاتی روی عموماً مالیاتی، اجتناب به مربوط تحقیقات

 افزایش خصوص در مدیران که نمود اذعان باید نمایندگی تئوری مفاهیم به توجه با .است شده متمرکز

 آیا دریابند تا هستند کارگزاران و مدیران ارزیابی درصدد نیز مالکین و باشند می پاسخگو شرکت ارزش

 مدیران بفهمند تا مندند عالقه آنها این، بر عالوه خیر؟ یا نمایند می ایفا درستی به را خود وظایف آنها

 سهامداران؛ منظر از است ممکن بین این در .یابند می دست شده تعیین اهداف به طریق چه از و چگونه

 .شود واقع هم پسندیده و مطلوب بلکه باشد؛ پذیر توجیه تنها نه مالیات، پرداخت از گریز و دولت فریب

 را خود مالیات سهم و باشند خوبی شهروندان ها شرکت دارند انتظار عمومی بخش و جامعه که درحالی

 [9] .شود تلقی ناپسند ها گروه سایر منظر از شرکت استراتژی این و نمایند پرداخت موقع به و درستی به

 های فعالیت بر محرک عوامل عنوان به را سازمانی شکل و مالکیت ساختار پاداش، مثل هایی انگیزه لیم

 واسطه به گذاران، سرمایه از گروهی عنوان به نهادی مالکان [3] .اند کرده ذکر مالیات پرداخت از اجتناب

 توجه با [8] . کنند می ایفا سرمایه بازار اقتصادی توسعه در مهمی نقش مالی، عظیم منابع به دسترسی

 اجتناب و نهادی مالکیت و  محیطی اطمینان عدم بین ارتباط بررسی پژوهش اصلی هدف ، فوق مطالب به

 .باشد می مالیاتی

 تحقیق پیشینه و نظری مبانی

 مالیاتی اجتناب و محیطی اطمینان عدم
 میزان یا (هوایی و آب تغییرات مانند) باشد نمی بینی پیش قابل که است وضعیتی محیطی اطمینان عدم

 در یا حاضر حال در شرکت واکنش به منجر که (رقبا های چالش مشتری، تمایالت مانند) بازار در تغییر

 سازمان محیطی فاکتورهای از ناشی محیطی اطمینان عدم کند، می بیان چندلر [20].شود می آینده

 عدم شامل، سازمان عملیات به مربوط محیطی های فعالیت که است تغییری ی درجه به مربوط که است

 می مشخص را قانونی نهادهای و رقیبان کنندگان، عرضه مشتریان، های فعالیت به مربوط بینی پیش

 با و گردد می محسوب شرکت هر برای بزرگی چالش امروز دنیای در محیطی اطمینان عدم[5] .نماید

 کننده محدود عامل یک عنوان به محیطی اطالعات سرعت و محیطی حسابداری مورد در اطالعات کمبود

 کند کمک مدیران به تواند می موشکافانه اطالعات باال، اطمینان عدم شرایط در .است ارتباط در فعالیت

 از بعضی اطالعات این زیرا دهند، کاهش را محیطی تاثیرات و بخشند بهبود را گیری تصمیم کیفیت تا

 تصمیم به منجر شفافیت و پاسخگویی مثال، عنوان به .نمایند می ارائه را موجود های حل راه و ها گزینه

 اطمینان عدم با ها شرکت رود می انتظار [13] .شود می محیطی زیست مدیریت اقدامات مورد در گیری

 بسیار شرایط تغییر به نسبت سودها این .نیستند تایید قابل قبل از که باشند آینده در سودهایی دارای باال،

 بازدهی با که رود می انتظار بیشتر تر، پایین اطمینان عدم با شرکتهای با مقایسه در همچنین، .اند حساس

 می شرکت در اطمینان عدم شرایط عالوه، به .شوند مواجه خود های گذاری سرمایه محل از نامطلوب
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 یک در فوق مطالب به توجه با [2] .نماید تشدید اطالعات پردازش در را مدیر ی آگاهانه جانبداری تواند

 مقابله جهت مدیران به تا یابد می افزایش توجهی قابل میزان به ریزی برنامه های فعالیت ثبات بی محیط

 های ریزی برنامه در افزایش انتظار ناپایدار محیط یک در بنابراین .نماید کمک ناپایدار محیط با بهتر

 فرصت دنبال به مدیران شود می موجب تر ثبات بی محیط یک منظور، این برای [19] .دارد وجود مالیاتی

 مخاطره کمتر تصویر یک ارائه و خود نقدی های جریان ثبات برای هزینه در جویی صرفه جهت بیشتر های

 در جویی صرفه برای کافی انگیزه مدیران که رود می انتظار رو این از [17] .باشند سهامداران برای آمیز

 .باشند داشته ناپایدار محیط یک در ، هزینه در جویی صرفه اصلی اجزای از یکی مالیات،

 گذاری، سرمایه های فرصت مجموعه یعنی گذاری سرمایه فاکتور سه تاثیر بررسی به همکاران و گیور

 .پرداختند مالیاتی سپر در گذاری سرمایه با مرتبط تصمیمات بر سرمایه بازار فشار و عملیاتی اطمینان عدم

 گذاری سرمایه به تصمیم کمتر احتمال به  بیشتر عملیاتی اطمینان عدم با های شرکت که دریافتند آنها

 [22] .گیرند می مالیاتی سپرهای در

 .پرداختند مالیاتی اجتناب و محیطی اطمینان عدم بین ارتباط بررسی به ای مقاله در همکاران و هیونگ

 ، باشند می مواجه بیشتری محیطی اطمینان عدم با که مدیرانی که بود آن از حاکی آنها تحقیق نتایج

 محیط یک در دریافتند آنها همچنین.شوند می درگیر بیشتری مالیاتی اجتناب های فعالیت در "احتماال

 [19] .شوند می درگیر مالیاتی اجتناب های فعالیت در کمتری احتمال به توانا مدیران ، ناپایدار

 مالیاتی اجتناب و نهادی مالکیت 

 .اند داده قرار بررسی مورد دیدگاه دو از را مالیاتی اجتناب و نهادی مالکیت بین ارتباط مختلف مطالعات

 توجه با آنها .روند می شمار به خارجی کنندگان نظارت از گروه یک نهادی سهامداران ، اول دیدگاه طبق

 حق و عمده سهام اختیار مؤثر، ارتباطی های شبکه به دسترسی کافی، تخصص و دانش از برخورداری به

 ارزش حداکثرنمودن منظور به مدیران انگیزه که نموده ایجاد را اصطکاکی توانند می آن، از ناشی رای

 افزون [12] .باشد می خود حرفه نفع به که شوند متمرکز تصمیماتی بر آن جای به و داده تغییر را شرکت

 درراستای مضاعفی انگیزه از دارند، عهده بر که امانتداری خاطرمسئولیت به نهادی گذاران سرمایه این بر

 برخوردار شود، می سهامداران ثروت حداکثرسازی به منجر شده اتخاذ تصمیمات که این از اطمینان

 [14] .هستند

 .دارند مدیریتی عملکرد بر نظارت برای باالتری توانایی و انگیزه نهادی سهامداران شد بیان که همانگونه

 درجه با و مدیریتی عملکرد بر تری دقیق بررسی ، است باال نهادی مالکیت سطح که زمانی بنابراین

 های تکنیک بکارگیری های فرصت توانند می نهادی گذاران سرمایه بنابراین.شود می انجام بیشتری

  [21] .دهند کاهش را مالیاتی اجتناب

 ایجاد مدیران در را الزم انگیزشی های زمینه بتوانند مالکان اگر نمودند بیان (2010) همکاران و هانلون

 و شرکت ارزش کنند، اتخاذ مالیاتی اثربخش تصمیمات صحیح، مالیاتی های ریزی برنامه با آنها تا کنند

 [6] . یافت خواهد افزایش سهامداران ثروت نتیجه در
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 دارند، بیشتری نهادی مالکین که هایی شرکت که است این مالیاتی اجتناب خصوص در دیگر دیدگاه

 کوتاه و بلندمدت گروه دو به را نهادی مالکان پژوهشی، در موسر و کرانا .دارند بیشتری مالیاتی اجتناب

 را ها شرکت مالیاتی اجتناب میزان بر نهادی سهامداران گذاری سرمایه افق تأثیر تا کردند تقسیم مدت

 مالکیت تحت دارند، بیشتری مالیاتی اجتناب که هایی شرکت که بود آن از حاکی نتایج .کنند بررسی

 گذاری سرمایه افق که سهامدارانی است ممکن حقیقت، در .بالعکس و دارند قرار مدت کوتاه سهامداران

 مدت کوتاه در شرکت ارزش کردن حداکثر و بیشتر مالیاتی اجتناب به را مدیریت دارند، مدتی کوتاه

 مدیریت بر بیشتر نظارت به احتماالً دارند، بلندمدتی گذاری سرمایه افق که سهامدارانی ولی نمایند، تشویق

 می معطوف راستا این در را شرکت های استراتژی و دارند تمایل مالیاتی اجتناب در وی ساختن محدود و

 [9] .نمایند

 آنها .پرداختند وحاکمیت مالکیت ،ساختار مالیاتی اجتناب بین رابطه بررسی به همکاران و آنار ازالن

 می مالیاتی اجتناب بالقوه کننده تعیین جزءعوامل دولتی و خانوادگی،خارجی مالکیت دریافتند

 [10] .دهد کاهش را ای رابطه چنین تواند می قوی شرکتی حاکمیت های باشدومکانیسم
 نهادی مالکیت به توجه با را  مالیاتی اجتناب و مالی شفافیت ارتباط خود تحقیق در همکاران و زاده عباس

 شرکتهای به نسبت پایین نهادی مالکیت با شرکتهای که نمود بیان تحقیق نتایج .دادند قرار بررسی مورد

 بدین .دهند می نشان را مالیاتی اجتناب و مالی گزارشگری شفافیت بین قویتر رابطه باال نهادی مالکیت با

 صورتی در دهد، می کاهش را شرکت مالی گزارشگری شفافیت مالیاتی، ریزی برنامه های فعالیت که معنا

 و انتظار برخالف مالیاتی اجتناب و مالی گزارشگری شفافیت میان رابطه بر نهادی مالکیت سطح تأثیر که

 [6] .است بوده معکوس

 همچنین .پرداختند بدهی هزینه و مالیات پرداخت از اجتناب بین ارتباط بررسی به نیا امینی و پور خدامی

 آنها تحقیق از حاصل نتایج.خیر یا کند می تعدیل را رابطه این نهادی مالکیت سطح آیا که نمودند بررسی

 نتایج این بر عالوه .دارد وجود بدهی هزینة و مالیات پرداخت از اجتناب بین منفی رابطة که داد نشان

 تاثیر بدهی هزینة و مالیات پرداخت از اجتناب بین ارتباط بر نهادی مالکیت سطح که است این از حاکی

 [3] .ندارد معناداری

 مالیات موثر نرخ با مالکیت نوع و شرکت های ویژگی بین رابطه بررسی به  سروستانی و حیدری پور

 قرار تاثیر تحت را شرکتها مالیاتی موثر نرخ منفی طور به نهادی مالکان نمودند استدالل آنها .پرداختند

 [1] .نمایند می ایفا مالیات مدیریت در متهورانه نقشی نهادی مالکان دیگر بیان به دهد، می

 نمونه و آماری جامعه
  تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت کلیه شامل تحقیق این آماری جامعه

 .است شده گرفته نظر در زیر جدول برمبنای نمونه انتخاب روند .باشد می
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 نمونه انتخاب روند. 1 جدول

 494 95 سال پایان در بورس در شده پذیرفته های شرکت کل تعداد

  :معیارها

 (171) اند نبوده فعال بورس در 85-95 زمانی قلمرو در که هایی شرکت تعداد

 (61) اند شده پذیرفته بورس در 85 سال از بعد هایی شرکت تعداد

 لیزینگ یا و هابانک مالی، های گری ها،واسطه گذاری سرمایه هلدینگ، جز که هایی شرکت تعداد

 اند بوده ها
(42) 

 به منتهی آن مالی سال یا و داده مالی سال تغییر تحقیق زمانی قلمرو در که هایی شرکت تعداد

 باشد نمی اسفند پایان
(63) 

 (1) باشد نمی دسترس در ها آن مورد اطالعات  تحقیق زمانی قلمرو در که هایی شرکت تعداد

 (50) اند داشته ماه 3 از بیش معامالتی وقفه تحقیق زمانی قلمرو در که هایی شرکت تعداد

 106 نمونه های شرکت تعداد

  .اند شده انتخاب نمونه عنوان به شرکت 106 تعداد باال، معیارهای کلیه دادن قرار مدنظر از بعد

 پژوهش هایفرضیه

 .دارد مالیاتی اجتناب بر معناداری و مثبت اثر محیطی اطمینان عدم :اول فرضیه

 .دارد مالیاتی اجتناب بر معناداری اثر نهادی مالکیت :دوم فرضیه

 هاآن محاسبه نحوه و متغیرها

 موثر نرخ معیار از مالیاتی اجتناب محاسبه جهت (:TAXAVOID)مالیاتی اجتناب : وابسته متغیر

 4 و جاری دوره در شده پرداخت مالیات کل جمع با برابر که است شده استفاده بلندمدت نقدی مالیاتی

 معیار این اصلی مزیت .است قبل دوره 4 و جاری دوره مالیات از قبل سود کل جمع بر تقسیم قبل دوره

 در سال به سال ثباتیبی از که است آن محاسباتی بلندمدت ماهیت سالیانه، مالیاتی موثر نرخ به نسبت

 مشمول سودهای و شده پرداخت هایمالیات بین بهتری ارتباط و کند می جلوگیری مالیاتی موثر های نرخ

 [19] .کند می برقرار مالیات

 مستقل متغیرهای

 استفاده فروش تغییرات ضریب از محیطی اطمینان عدم گیری اندازه برای : (EU)محیطی اطمینان عدم

 همراه بیشتری اطمینان عدم با شرکت فعالیت محیط باشد، بیشتر فروش نوسان  هرچه زیرا، .است شده

 [19] .است

𝐶𝑉𝑆𝑖 =
√∑ (𝑠𝑖 − 𝑠𝑚𝑒𝑎𝑛)

25
𝑖=1

𝑠𝑚𝑒𝑎𝑛
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iS= سال در شرکت فروش i؛ meanS= گذشته ساله پنج دوره یک طی فروش میانگین. 

 دیگران و ازیبی تحقیق در استفاده مورد و شده ارائه تعریف مطابق (:INST_OWN)نهادی مالکیت

 ها، هلدینگ ها، بیمه و ها بانک اختیار در سهام مجموع ، نهادی مالکیت میزان محاسبه برای (2010)

 گذاری، سرمایه های صندوق و سرمایه تامین شرکت ، بازنشستگی صندوق ، گذاری سرمایه های شرکت

 درصد و گردیده تقسیم شرکت، منتشره سهام کل بر دولتی های شرکت و دولتی نهادهای و ها سازمان

 . است آمده دست به نهادی مالکیت میزان یا

 کنترلی متغیرهای

 بر تقسیم قبل سال فروش منهای جاری سال فروش نسبت از متغیر این (:GROWTH) شرکت رشد

 .شودمی محاسبه قبل سال فروش

 قیمت حاصلضرب)شرکت بازارسهام ارزش ازلگاریتم شرکت اندازۀ محاسبة برای (:SIZE)شرکت اندازه

 .است شده استفاده سال درپایان (درتعدادسهام سهام

 آیدمی بدست هادارایی کل به هابدهی کل نسبت از متغیر این (:LEV)مالی اهرم

 شرکت سهام صاحبان بازارحقوق ارزش متغیرازتقسیم این (:MTB)دفتری ارزش به بازار ارزش نسبت

  .شود می محاسبه مالی سال پایان در آن دفتری ارزش به

 .است دارائیها کل به سودخالص تقسیم هاحاصل دارایی بازده نسبت :(ROA)دارایی بازده

 پژوهش مدل
 :شودمی استفاده زیر رگرسیون مدل از پژوهش هایفرضیه آزمون منظور به

𝑇𝐴𝑋𝐴𝑉𝑂𝐼𝐷𝑖.𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑈𝑖.𝑡 + 𝛽2𝐼𝑁𝑆_𝑂𝑊𝑁𝑖.𝑡 + 𝛽3𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑖.𝑡
+ 𝛽4𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖.𝑡 + 𝛽5𝐿𝐸𝑉𝑖.𝑡 + 𝛽6𝑀𝑇𝐵𝑖.𝑡 + 𝛽7𝑅𝑂𝐴𝑖.𝑡 + 𝜀𝑖.𝑡 

 هاداده تحلیل و تجزیه

 که گونههمان .است 2 جدول شرح به پژوهش متغیرهای به مربوط توصیفی آمار نتایج :توصیفی آمار

 اجتناب گیریاندازه معیار عنوان به بلندمدت نقدی موثرمالیاتی نرخ میانه و میانگین شود،می مشاهده

-می هاآن سود 12% پرداختی مالیات متوسط طور به بنابراین .باشدمی 135/0 و 122/0 برابر مالیاتی

 طریق از هاشرکت هایدارایی درصد %62 حدود دهدمی نشان که است 616/0 مالی اهرم مقدار.باشد

  .است شده تامین هابدهی
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 پژوهش متغیرهای توصیفی آمار. 2 شماره جدول

 مینیمم ماکزیمم میانه میانگین اختصاری عالمت متغیرها
 انحراف

 معیار

 TAXAVOID 122/0 135/0 965/0 922/3- 212/0 مالیاتی اجتناب

 اطمینان عدم

 محیطی
EU 762/0 846/0 1 0 245/0 

 INST_OWN 279/0 258/0 1 022/0 133/0 نهادی مالکیت

 GROWTH 204/0 156/0 742/2 721/0- 374/0 شرکت رشد

 SIZE 021/14 867/13 066/19 031/10 419/1 شرکت اندازه

 LEV 616/0 619/0 658/2 096/0 221/0 مالی اهرم

 به بازار ارزش

 دفتری
MTB 431/2 993/1 421/5 320/1 213/2 

 ROA 105/0 096/0 621/0 157/1- 142/0 دارایی بازده

   رگرسیون مفروضات بررسی

  ازمبدا عرض دارای مدل که ازآنجایی :صفر میانگین با مدل خطاهای توزیع بودن نرمال

 مشاهدات تعداد که این به باتوجه همچنین.شودمی پذیرفته خطاها میانگین بودن صفر فرض باشد،می

 خطاهای توزینع بودن نرمال توان می اعدادبزرگ وقانون حدمرکزی قضیه طبق ،)مورد30از بیش) زیاداست

 .پذیرفت را مدل

 بحرانی مقادیر بین که آنجا از واتسون دوربین آزمون از حاصل نتایج :اول مرتبه خودهمبستگی وجود عدم

 وجود سریالی همبستگی خود مشکل پژوهش هایمدل باقیمانده بین دهد،می نشان دارد قرار 5/2 تا 5/1

 .ندارد
 همبستگی خود آزمون نتایج. 3 شماره جدول

 آزمون از پسماندها واریانس ناهمسانی مشکل بررسی جهت پژوهش این در :واریانس ناهمسانی آزمون

 .است شده منعکس 4 شماره جدول در آزمون خروجی نتایج که است شده استفاده پاگان -بروش

 

 

 

 واریانس ناهمسانی آزمون نتایج. 4 شماره جدول

 مدل شماره
 واتسون دوربین همبستگی خود آزمون

 همبستگی خود واتسون دوربین آماره

 ندارد 957/1 پژوهش مدل
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 پاگان -بروش واریانس ناهمسانی آزمون
 مدل شماره

 آزمون آماره احتمال مقدار ناهمسانی

 پژوهش مدل 603/0 849/0 ندارد

 هایمدل پسماندهای که است آن از حاکی.05/0 معناداری سطح در پاگان-بروش آزمون از حاصل نتایج

 .باشدنمی واریانس ناهمسانی مشکل دارای پس باشند؛می 05/0 از بیشتر معناداری سطح دارای پژوهش

 متغیرهای بین همخطی بررسی منظور به پژوهش این در :مستقل متغیرهای بین همخطی وجود عدم

 برای VIF آماره مقدار چنانچه VIF خطی هم آزمون در .ایمنموده استفاده VIF همخطی آزمون از مدل

 آزمون خروجی نتایج .ندارد وجود خطی هم مستقل متغیرهای بین باشد، 5 از کمتر متغیرهایمستقل

 .است شده منعکس فرضیه هر به مربوط آزمون جداول در VIF همخطی

 مدل نوع انتخاب هایآزمون
 ابتدا .است شده پرداخته رگرسیونی مدل برای مناسب الگوی انتخاب به پژوهش، هایفرضیه آزمون از قبل

 شده پرداخته ترکیبی هایداده مدل برابر در تلفیقی هایداده مدل انتخاب به لیمر F آزمون از استفاده با

 آزمون برای لذا، و بوده 05/0 داریمعنی سطح از کمتر 5جدول در لیمر Fآماره احتمال مقدار .است

  .است مناسب ترکیبی هایداده روش از استفاده هافرضیه

 منظور به هاسمن آزمون انجام به ترکیبی هایداده برابر در تلفیقی هایداده مدل انتخاب عدم دلیل به

 احتمال مقدار .است شده پرداخته ترکیبی تصادفی اثرات الگوی برابر در ترکیبی ثابت اثرات الگوی انتخاب

 اثرات الگوی رد برای کافی دلیل لذا، باشد؛ می %5 داری معنی سطح از کمتر 5 جدول در هاسمن آماره

 .کرد استفاده ثابت اثرات الگوی از بایستی پژوهش هایفرضیه آزمون برای و دارد وجود تصادفی

 پژوهش مدل هاسمن و  لیمر F آزمون نتایج. 5 شماره جدول

 شرح
 هاسمن آزمون لیمر F آزمون

 نتیجه P- Value آماره نتیجه P- Value آماره

 000/0 375/2 پژوهش مدل
 هایداده

 ترکیبی
232/17 000/0 

 اثرات

 ثابت

 پژوهش فرضیات آزمون
 برای .است شده داده نشان 6 درجدول رگرسیون ازمدل بااستفاده پژوهش دوفرضیه ازآزمون حاصل نتایج

 6 جدول طبق .است شده استفاده واتسون دوربین هاازآمارهباقیمانده بین همبستگی خود عدم بررسی

 5/2 و 5/1 مقادیربحرانی بین مقدار این کهاین به باتوجه .است957/1 با برابر واتسون دوربین آماره

 6 درجدول که گونههمان ازطرفی .وجودندارد همبستگی خود مشکل هاباقیمانده بین قراردارد،بنابراین

 کل معناداری که است 00/0 آن به مربوطpومقدار 539/194 برابربا Fآزمون شودمقدارآمارهمی مشاهده

 640/0با برابر ترتیب به شده تعدیل تعیین وضریب تعیین مقادیرضریب چنینهم .کندمی راتایید مدل
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 تبیین وکنترلی مستقل متغیرهای توسط مالیاتی اجتناب %57حدود دهدمی نشان که است 571/0و

 .شودمی

 پژوهش اول فرضیه آزمون نتایج. 6 شماره جدول

 اختصاری عالمت متغیرها
 ضرایب

 رگرسیونی
 آماره مقدار
t 

 آماره احتمال
t 

VIF 

 --- C 194/0 643/1 100/0 ثابت ضریب

 اطمینان عدم

 محیطی
EU 124/0 748/2 006/0 016/1 

 INST_OWN 076/0- 275/2- 023/0 369/1 نهادی مالکیت

 GROWTH 010/0- 043/1- 297/0 274/1 شرکت رشد

 SIZE 005/0 648/0 517/0 199/1 شرکت اندازه

 LEV 187/1- 564/5- 000/0 206/2 مالی اهرم

 ارزش به بازار ارزش

 دفتری
MTB 001/0 031/2 042/0 047/1 

 ROA 206/0- 210/4- 000/0 435/2 دارایی بازده

 تعیین ضریب
 تعدیل تعیین ضریب

 شده
 F آماره F آماره احتمال

-دوربین آماره

 واتسون

640/0 571/0 0000/0 539/194 957/1 

 006/0 با برابر محیطی اطمینان عدم متغیر معناداری سطح که آنجا از ،6 شماره جدول نتایج به توجه با

 این زاویه ضریب بودن مثبت به توجه با و شودمی پذیرفته تحقیق اول فرضیه لذا است، 05/0 از کمتر و

 از دارد مالیاتی اجتناب بر معناداری مستقیم تاثیر دارای محیطی اطمینان عدم گفت، توانمی متغیر،

 پذیرفته نیز دوم فرضیه لذا است، %5 از وکمتر 023/0 برابر نیز نهادی مالکیت متغیر معناداری سطح طرفی

 مالیاتی اجتناب بر اریب این منفی تاثیر بیانگر که است منفی مذکور متغیر زاویه ضریب طرفی از .شودمی

 .است

 پیشنهادها  و گیری نتیجه
  محسوب اهمیت حائز تحقیقاتی های حوزه از مالیاتی اجتناب کننده تعیین عوامل درک

 اجتناب بر نهادی مالکیت و محیطی اطمینان عدم بین ارتباط بررسی تحقیق این اصلی هدف .گردد می

 اجتناب و محیطی اطمینان عدم بین که داد نشان تحقیق های فرضیه آزمون از حاصل نتایج .است مالیاتی

 (2017) همکاران و هیونگ تحقیق با تحقیق این نتایج .دارد وجود معناداری و مثبت رابطه مالیاتی

  .دارد مطابقت
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 ثبات بی محیط یک از ناشی خطرات یا اطمینان عدم که نمود استدالل توان می تحقیق نتایج به توجه با

 برای (مالیاتی اجتناب های فعالیت مثال، عنوان به) بیشتر حسابداری اختیارات از مدیران تا شود می باعث

 اطمینان عدم افزایش با .کنند استفاده (2009) اولسون و قوش تحقیق با مطابق ناپایدار، محیط با مقابله

 بسیاری .دهند افزایش را خود مالیاتی ریزی برنامه با مرتبط های فعالیت آن تبع به ها شرکت داریم انتظار

 اطمینان عدم که زمانی .باشند می مالیات موثر نرخ کاهش دنبال به مالیاتی ریزی برنامه های فعالیت از

 مالیاتی جویی صرفه .شود می تری بحرانی مسئله مالیاتی جویی صرفه ، یابد می افزایش خارجی محیط در

 یک و افزایش را سهامداران منافع  نموده، تثبیت را نقدی های جریان تا کند می کمک ها شرکت به

 انگیزه تر نامطمئن محیط در مدیران بنابراین، .نمایند مجسم سهامداران برای را آمیز مخاطره کمتر تصویر

 .دارند مالیاتی اجتناب های فعالیت در مشارکت برای بیشتری

 که هایی شرکت شناسایی خصوص در باید مالیاتی مقامات که گردد می پیشنهاد تحقیق نتایج به توجه با
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The purpose of this study was to investigating the effects of environmental uncertainty 

and institutional ownership on tax avoidance. Tax avoidance includes a set of policies 

that lead to tax reductions in the framework of laws and regulation. For this purpose, 

using the data of 106 companies listed in Tehran stock exchange during the period of 

1389-95, the index of environmental uncertainty and institutional ownership were 

calculated and their effect on tax avoidance were investigated. For this purpose, the 

effective tax rate of long term cash has been used to measure tax avoidance. To 

analyze the data and test hypotheses has been used multiple linear regression model 

.Evidence and results of the research showed that environmental uncertainty has a 

direct and significant effect on tax avoidance and the variable of institutional 

ownership has a negative effect on tax avoidance. 
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