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Abstract 
Purpose : The company's most important goal is to maximize shareholder wealth, so balancing 

social goals with economic concerns (tax costs), which can reduce shareholder wealth, has 

become an important issue in academic research in recent years, Which has led to the 

development of a literature on social responsibility and tax avoidance. The purpose of this study 

is to investigate the effect of social responsibility and family ownership on tax avoidance 

according to the framework of agency theory and stakeholder theory.  It also examines the role of 

family ownership in the relationship between social responsibility and tax avoidance. 
 

Methods: In order to test the research hypotheses, 75 companies listed on the Tehran Stock 

Exchange during the years 2011 to 2019 were examined. To test the research hypotheses, 

multivariate regression with a combined data model was used. 
 

Results: The results show that corporate social responsibility has a negative and significant 

relationship with tax avoidance. Nor does family ownership regulate the relationship between 

social responsibility and tax avoidance.. 
 

Conclusion: The existence of corporate social responsibility reduced tax avoidance in the 

companies under study. The results of this section are consistent with Freeman (1984) 

Stakeholder Theory, which believes in a two-way relationship between companies and 

stakeholders. On the one hand, companies must create value for their stakeholders, and since the 

payment of taxes by companies is in the public interest. Companies that engage in social 

responsibility activities have not paid their share of taxes and are less inclined to avoid taxes. On 

the other hand, social responsibility activity is a kind of productive investment and helps to 

attract investors and in the long run will improve the performance and upgrade the social base of 

companies. Therefore, it can be said that socially responsible companies will improve their 

financial performance in the future by paying taxes now. 

Family ownership was an overlap with social responsibility, but its interaction with social 

responsibility did not strengthen the link between social responsibility and tax avoidance. The 
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Abstract 

 

reason for rejecting the second hypothesis can be argued that family-owned companies do not 

take risks because of their last name, and consider the company's name and reputation as a 

legacy to be passed on to their children. So, in fact, the concept of reputation has created the 

overlap of family ownership with social responsibility; therefore, its interaction with the social 

responsibility variable has not strengthened the relationship between social responsibility and tax 

avoidance. 
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 مالکیت خانوادگی گر لیتعداجتناب مالیاتی: مسئولیت اجتماعی و نقش 
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 یعلو یمصطفدیس

 چکیده
نظریه    چهارچوب تی با توجه  به    ایبر اجتناب مال مسئولیت اجتماعی و مالکیت خانوادگی ریتأثهدف این پژوهش بررسی  هدف:

 مهورد را  مالیهاتی  اجتنهاب نقش مالکیت خانوادگی بر ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و  نیهمچن .است نفعان یذنمایندگی و نظری  

 .دهد یمی قرار بررس
 

 0931 تها  0931 یهها  سال یط تهران بهادار اوراق بورس در شده رفت یپذ تکشر 57 پژوهش، یها  یفرض آزمونمنظور  ب روش: 

 .ترکیبی استفاده شد های داده الگوی با متغیره چند ی پژوهش از رگرسیونها  یفرضآزمون  جهت ی قرار گرفت.بررس مورد
 

دارد.  معنهاداری  و منفهی  مالیاتی رابطه   اجتناب شرکتی با اجتماعی مسئولیت دهد می نشان نتایج نفعان یذ  یهمسو با نظر :ها افت ی

 .کند ینمبین مسئولیت اجتماعی و اجتناب مالیاتی را تعدیل رابط  مالکیت خانوادگی  نیهمچن
 

گردید. مالکیت خانوادگی  موردمطالع ی ها شرکتوجود مسئولیت اجتماعی شرکتی موجب کاهش اجتناب مالیاتی در  ی:ریگ ج ینت

ماهیت همپوشانی با مسئولیت اجتماعی داشت  اما تعامل آن با مسئولیت اجتماعی ب  تقویت ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و اجتناب 

 مالیاتی منجر نگردید.

 .اننفع یذاجتناب مالیاتی، مسئولیت اجتماعی، مالکیت خانوادگی، تئوری نمایندگی، تئوری  کلیدی: هایواژه
 

 .پژوهشی :مقاله نوع
 

 تیه مالک گر لیو نقش تعد یاجتماع تی: مسئولیاتیاجتناب مال(. 0011) ، سیدمصطفی.علوی؛ سیدکریم زاده، قادر استناد:

 .000-011(، 9)01 ،مجل  دانش حسابداری. یخانوادگ
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 قدمهم

 و یچنودوجه  پیچیوده،  مفهوومی  به ای، یهو اغلب حاش مهجور ای یهنظر از 8اجتماعی مسئولیت گذشته، دهه چندین طی

، 2یلاست ) خورده پیوند نفع یذ یها گروه مدیریت و اعتبار مانند یتر بزرگشرکتی  اهداف با و است شده مبدل فراگیر

، 3و همکواران  اکوهستند ) تر موفقکه  اعتقاددارند، اند رفتهیپذرا  یاجتماع تیکه اصول مسئول ییها شرکتامروزه  (.2001

ع مقایسه بوا سوایر منواب    اهمیت است و در حائز اریبسی از کشورها مالیاتی در بسیار یدرآمدهانقش دیگر از سوی (. 2020

به دلیل قابلیت کنترل، بر سایر منوابع   یدرآمداین منبع  نیهمچنو  کاهد یم یتوجه قابلاز آثار نامطلوب اقتصادی به میزان 

 .(8316پورمقیم و همکاران، )ناشی از اقتصاد داخلی ترجیح دارد 

: دیودگاه  مالیات قابل استنباط اسوت هزینه  در موردمتضاد و رقیب  مطابق ادبیات نظری و تجربی دو دیدگاه یطورکل به

 توشش در  ،یاتیو منظور از اجتناب مالهستند.  4و اجتناب مالیاتی ییجو صرفهبه دنبال  ها شرکتکه مدیران  دارد یمبیان  اول

در  یاتیو مال نیدر قوان یقانون یخألها استفاده از ینوع درواقع ات،یاست. اجتناب از مال یداختپر یها اتیمالکاهش  جهت

در رابطوه بوا    یکوه اجموان نظور    اسوت  مهوم آن  هنکتو  .(8391ی، سرارود دانشنژاد و  حاجیان)است  اتیجهت کاهش مال

چورا   هوا  شورکت اینکوه   دربواره  (.2083 ،5سیو مور نیهاسلد) وجود ندارد یاتیاجتناب مال یو ابزارها ها سازه ایو  فیتعر

از  یناشو  ینودگ ینوه نما یه هزیو و نظر یاتیو اجتنواب مال  ینیآفر ارزشه ینظرشامل،  دو نظریه کنند یماقدام به اجتناب مالیاتی 

و کواهش   اتیو مال رهیو ذخ یبورا  یابوزار  توانود  یمو  یاتیو اجتنواب مال نخسوت،  نظریوه  مطابق  .است شده ارائه یاتیاجتناب مال

اجتنواب  نظریوه دوم،   مطوابق  ؛(8396 مشوایخی و سویدی،  ) ثروت سوهامداران باشود   شیآن، افزا تبع بهشرکت و  یها نهیهز

افتن یو سوهامداران   چالش ،نیبنابرا .استمدیران و دستیابی به منافع شخصی آنان  یطلب فرصتبرای  یابزار عنوان به یاتیمال

اسوا    . بور (8393 ،و همکواران  یدریو پورحاست. ) یاتیاز اجتناب مال یناش 3یندگینما یها نهیهزاهش ک یبرا یمسیانکم

. بور ایون اسوا ،    شوود  ینم داران سهامهمیشه موجب افزایش ثروت  نظریه نمایندگی راهکارهای کاهش مالیات پرداختنی

خوود مودیران نقوش دارد، دامنوه ایون موروون در اشوکال         یسوو  بوه در انحوراف منوافع    اغلوب  اجتناب از پرداخت مالیات،

 .(2080، 4وانگ)است  ریمتغ ن،یرامد رمتعارفیغسود شرکت تا پاداش  و سرقت یکار دست

مالیواتی   ییجوو  صورفه  یجوا  بوه  هوا  شورکت کوه   کنند یمنی پشتیبادیدگاه این از  شده انجام مطالعات مطابق دیدگاه دوم،

ببخشوند  حفو  و ارتقوا   خوود را   یو شهرت عموماجتماعی  اعتبار تا بتوانند پرداخت کنندکامل آن را  که دهند یم حیترج

داوطلبانوه  ی اخیور، هودف مشوارکت    هوا  سوال  طوی  شوده  انجوام ی هوا  پوژوهش مطابق  ،؛ بنابراین(2003، 7شولز و همکاران)

 درواقوع  (.2005 ،1یدفراگو داننود )  یمو  شورکت و اعتبوار   حفو  شوهرت  مسوئولیت اجتمواعی را    یهوا  تیفعال در ها شرکت

ابوزار ارتقوای جایگواه عموومی     و مسئولیت اجتمواعی   بخشند یممسئولیت اجتماعی اعتبار خود را بهبود  واسطه به ها شرکت

 شودن  اعتبوار  یبو باعو    ممکون اسوت   یاتیو اجتناب مال یها تیفعال که ییازآنجا، رو نیازا (.2000، 9مبرنف) است ها شرکت

 .دیو نما یول آن تحم رانیرا بور شورکت و مود    یاتیبه مقامات مال یپرداخت جرائمو  (رت شرکتهمخرب بر ش ریتأثشرکت )

 دیو نبابوا عملکورد اجتمواعی خووب      یهوا  شورکت ، انتظوارمی رود،  رو نیو ازا .نود ینما یماز اجتناب مالیاتی پرهیز  ها شرکت

 را انجام دهند.اجتناب مالیاتی  یها تیفعال
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مالکیوت خوانوادگی بور     ریتأث. سپس پردازد یمتی ایبر اجتناب مالمسئولیت اجتماعی  اثر یبه بررس، این پژوهش نخست

در پی پاسو   این پژوهش  ،بنابراین ؛دهد یمقرار  یموردبررسمالیاتی را و اجتناب مسئولیت اجتماعی  نیب ارتباط چگونگی

ارتبواط  مالکیوت خوانوادگی    ایو آ؟ استدر ارتباط  ها شرکتاجتناب مالیاتی با  مسئولیت اجتماعی ایآاست؛  ها سؤالبه این 

 یهوا  دگاهیداز  کی کدامجهت آن منطبق با  ریتأث صورت در ؟دینما یمتعدیل  بین مسئولیت اجتماعی و اجتناب مالیاتی را

 است؟ نظری رایج در این حوزه

کاوش و از سوی دیگر،  یاتیمال ییجو صرفهدر مسئولیت اجتماعی شرکت  نقشتبیین  باهدف کسویاز  فوق یها سؤال

نتوایج  اسوت.   قرارگرفتوه  یموردبررسو یک شکاف پژوهشی،  عنوان به یخانوادگمالکیت  کننده لیتعدنقش  ریتأثدر مورد 

عوشوه  به ادبیات پژوهش در خصوص ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و اجتناب مالیاتی عمق ببخشود.   تواند یماین پژوهش 

در ایون  شدن ادبیوات پوژوهش    یغن، موجب لیوتحل هیتجزدر مالکیت خانوادگی  کننده لیتعد ریمتغ با لحاظ نمودن نیبر ا

موجوب روشون شودن     توانود  یمو نتایج این پژوهش  ،رقیبدو جریان  وجود با توجه به ،مرحله سوم در ؛ وخواهد شدزمینه 

 .چگونگی و جهت این ارتباط گردد

 ها هیفرضمبانی نظری، ادبیات و 
 اب مالیاتیناجتمسئولیت اجتماعی و 

جسوتجو   نفعانیذو نظریه نمایندگی  چارچوبدر  توان یم اارتباط بین مسئولیت اجتماعی و اجتناب مالیاتی ر یچگونگ

 جواد یا فرد منحصربه باهدف ران،یسهامداران و مد نیقرارداد ب ای توافق کی عنوان بهشرکت  ،نمایندگی هینظرمطابق  نمود.

 لتوون یمایون دیودگاه   طرفوداران   نیتور  یاز قو یکی. (8974 ،80مکلینگجنسن و شود ) یم فیتعر ،سهامداران برای ثروت

خوود   یها و برداشت دیعقا یاست. و یدر اقتصاد و اقتصاد اثبات کاگویمکتب ش ینوبل در اقتصاد، بان زهیبرنده جا دمنیفر

 منوابع وکوار اسوتفاده از    کسوب  یاجتمواع  تیتنهوا و فقوت تنهوا مسوئول     کند یم انیب نیچن یاجتماع یها تیمسئول رامونیرا پ

شدن در رقابوت   ری( و با درگنی)قوان یقواعد باز تیشرط رعا سود به شیافزا یبرا شده یزیر برنامه یها تیشرکت در فعال

 تیو نها که در برد یمنام « مخرب» نیدکتر کیعنوان  به یاجتماع تیاز مسئول یو تقلب است. و بیدوراز فر بازار آزاد به

توجوه بوه    یجوا  بوه  ،یاجتمواع  تیهوا بوه بهانوه مسوئول     که سوازمان  قیطر نیبد شود، یجامعه آزاد م یرفتن مبان لیباع  تحل

مشوارکت در  کورد کوه    دیو تأکایشوان   نود ینما یمو  یسوازمان  یواحودها  یسور  کی جادیمبادرت به ا صرفاًخود  11نفعان یذ

و  (افزایش شهرت و اعتبوار شود ) یمبه کار گرفته  یشخصمنافع  به یابیدست منظور به رانیتوست مداجتماعی  یها تیمسئول

 یهوا  ینگرانو  گذشوته  یهوا  دهوه در  ،وجود  نیا با (.8970 ،82دمنیفر) سهامداران است یها خواستهمنافع و  با در تضاد نیا

 عملکورد آنوان   کوه  ییهوا  شرکتبه  ها ینگران نیا حتی است؛ افتهی شیافزا ستیز تیمحو  یاجتماع مسائل در مورد جامعه

 هیگذشته برخشف فررو  یها سالدر  که یطور به .استسرایت یافته ، است یو اجتماع یطیمح ستیز یها تیفعالمنطبق بر 

 افتوه ی شیافوزا  شودت  بوه ، اند کردهشرکت مسئولیت اجتماعی  داوطلبانه فعالیتکه در  ییها شرکت، تعداد (8970) دمنیفر

 نفعوان یذ کردیرو لیبا طرفداران اص راستا هم یاجتماع تیمشارکت در مسئول یطورکل به (.2087، 83و همکاران نیلاست )

 تیچهوار مسوئول   یشورکت تجوار   کیو  رانی، معتقد است مود (8979کارول )است.  (8916) 85منیفرو  (8979) 86کارول

و بور   کنود  یمو فهرست  تیاولو بیرا به ترت تیچهار مسئول نیکردن دارند. کارول ا یو فداکار یاخشق ،یحقوق یاقتصاد



 مالکیت خانوادگی گر لیتعداجتناب مالیاتی: مسئولیت اجتماعی و نقش / 000

 

 یو اخشقو  یحقووق  یهوا  تیبه مسئول بیبه ترت ندهیامروز ممکن است در آ یو فداکار یاخشق تیباور است که مسئول نیا

هوا   دارد کوه شورکت   دیمفهوم تأک نیبر ا نفعان، یذ یتئور یرسم گذار انیبن (8916) منیفر(. 8979 کارول،شوند ) لیتبد

 نیو و قراردادهوا اسوت، تعهود دارنود؛ و بور اسوا  ا       نیو فراتر ازآنچه توست قوان راناز سهامدا ریغ ییها در جامعه به گروه

 یهوا  یریو گ میو گنجانودن آن در تصوم   نفعوان  یذ یارزش بورا  جواد یها ا شرکت یاجتماع تیمسئول یهدف اصل کرد،یرو

 (.8916 من،یفروکار از اخشق است ) کسب کیها بدون تفک شرکت

و  یاهوداف اجتمواع   نیتعوادل بو  ، ایجواد  اسوت  ثروت سهامداران داکثر رساندنحتوجه به هدف شرکت که همانا به  با

یوک مسوئله   بوه   ریو اخ یها در سال ،سهامداران باشد ثروت کاهشباع   تواند یممالیات( که  هزینه) یاقتصاد یها ینگران

و اجتنواب  مسوئولیت اجتمواعی    اتیو ادبمنجور بوه توسوعه     کوه  یطور به .است شده لیتبددانشگاهی  یها پژوهشدر  اساسی

. در بیشوتر مووارد   انود  دادهقورار   یموردبررسو هور دو موروون را   کوه   یتجربنتایج پژوهش ، وجود نیباا. شده است یاتیمال

 یطوورکل  به .(2087و همکاران،  نیل؛ 2083، 87و همکاران لندری؛ 2085، 84و همکاران لگویر. )استمتناقض و ناسازگار 

 ی( هوم در برخو  ی)خنثو  ریهرچنود عودم توأث    .نمود یبند طبقه یمنف و به دو گروه مثبت توان یرا ماین مطالعات  ریتأثجهت 

 (.2087 ،لین و همکاران؛ 2085 و همکاران،لگیور  ؛2083و همکاران،  یلندراست )شده  مشاهده جینتا

 لیو بوه دل  مسوئولیت اجتمواعی  کوه   کنود  یمو  یبانیپشوت رویکرد  نیاغالب از  انیجربا مروری اجمالی بر پیشینه پژوهش، 

 ،رو نیو ازا. شوود  یم ی آناناتیاجتناب مال یها تیفعال موجب کاهش ها شرکت یو اخشق یاجتماعپایگاه و  شهرت نیتضم

از  گرچوه ا معنوی کوه   نیبود ؛ دهود  یمو قورار   ریتوأث را تحوت   ها شرکتاجتماعی شفافیت مالی و مالیاتی  ی مسئولیتاستراتژ

 اموا بورای دسوتیابی بوه ایون هودف       ت،ارزش سهامداران اسو  یشرکت حداکثر ساز یهدف اصل دیدگاه تئوری نمایندگی

 89دیو و ر منیفور  (.8992، 81هیول و جوونز  ) کنند تیرعارا  نفعانیذنیازهای کنند  یسع دیبا ها بنگاه نفعان یذمطابق تئوری 

 یهوا  رسوانه ، رقبوا و  هوا  دولوت  ،سوت یز تیمحو  انطرفودار  ،شامل و افراد را ها گروه تیبودند که اهم یکسان نیاول (8913)

بوه   یابیشورکت و دسوت   یبقوا  نیتوأم  یبورا  نفعوان یذ تیریمود  تیبر اهم ها آنروشن ساختند.  گران،ید ازجملهو  یاجتماع

 22سویکا و  (2080) 28و یو پر ؛(2002) 20مواهون ز پژوهشگران از قبیول  ا یراستا، برخ نیدر ا کردند. دیتأکاهداف شرکت 

 منظوور  بوه  ،کنند یماستفاده  اتیاز اجتناب مال مدت کوتاهدر  کسب منافع برای ها شرکتکه  یزمان یحت، افتندیدر (2080)

کوه   یاثورات منفو   مسئولیت اجتمواعی زیرا ؛ کنند یمرعایت سئولیت اجتماعی و اخشقی را نیز م بلندمدتدستیابی به منافع 

 .کند یم جبرانرا داشته باشد سهامداران ثروت  بر یاتیممکن است اجتناب مال

 بیشوتر  اجتمواعی  با مسئولیت مرتبت های فعالیت در ها شرکت هرچه که رسیدند این نتیجه به (2083) 23همکاران و هوی

 نشوان داد کوه حاکمیوت    (2085)همکواران   و ریگوو لی ها افتهی .است کمترها  آن تمکین مالیاتی عدم نمایند، می مشارکت

 جینتوا اسوت.   هموراه  اجتنواب مالیواتی   هوای  فعالیوت  تور  پوایین  با سطح ها، ی شرکتاجتماع تیمسئول افشای و قوی شرکتی

ی هوا  استیس باها  های اجتماعی شرکت ای منفی و معنادار بین مسئولیت بیانگر رابطه ،(2087) 26مگبیم و همکاران پژوهش

هوای متهورانوه    ها موجب شده اسوت کوه کمتور از سیاسوت     های اجتماعی شرکت متهورانه مالیاتی است. همچنین مسئولیت

 و مثبوت  رابطوه  شورکت  بوا مالیوات   اجتماعی داد، مسئولیت نشان (2081) 25یوچی و آسیانی ها افتهمالیاتی استفاده کنند. ی

 افوزایش  نیوز هوا   آن توسوت  پرداختوی  مالیوات  هوا،  شرکت اجتماعی مسئولیت ابعاد در افزایش با که یطور . بهدارد معناداری
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دریافتند که بین افشای مسئولیت اجتماعی و اجتناب مالیواتی رابطوه منفوی وجوود      (2089) 24و همکاران سگونزال .یابد می

کووآ و   ی داشته است.ریگ چشمی با مشارکت باالی مسئولیت اجتماعی میزان اجتناب مالیاتی کاهش ها شرکتدارد و در 

رابطه بین مسوئولیت اجتمواعی، مودیریت ریسوک تجواری و مودیریت سوود واقعوی را بررسوی کردنود.            (2020همکاران )

کوه مودیریت سوود واقعوی بیشوتری دارنود تمایول بیشوتری بورای پوذیرش            ییهوا  شورکت دهود   نشوان موی   هوا  آن یهوا  افتهی

را بررسوی   نیز رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و نوآوری (2020)27آیمد و همکاراناجتماعی دارند.  یریپذ تیمسئول

قورار   موردتوجهت اجتماعی شرکت کمتر که در کشورهای نوظهور اقتصادی مسئولی دهد یمنشان  ها آن یها افتهیکردند. 

 گیرد. می

 تمکوین  و اجتمواعی  مسوئولیت  بوین  معناداری و مثبت ای رابطه از حاکی (8396همکاران ) و حجازی پژوهش یها افتهی

 مالیاتی تمکین نمایند، مشارکت بیشتر اجتماعی مسئولیت با مرتبت های فعالیت در ها شرکت هرچه لذابود.  شرکتی مالیاتی

نشوان داد کوه اگور شورکت دارای مسوئولیت اجتمواعی باشود         (8394همکواران ) دارابوی و  ی ها افتهی .است بیشتر نیز ها آن

ت یمسوئول  نیبو ی دار معنوا  ارتبواط دریافتنود کوه    (8397یگانوه و رروایی )   ز مالیات کاهش خواهد یافوت. میانگین اجتناب ا

 .وجود دارد یاتیت با اجتناب و فرار مالکشر اتیت مالیریمد یها نهیو هز یاجتماع

دارد و پرداخوت مالیوات موجوب    ها منافع جامعه را به همراه  شرکتپرداخت مالیات توست  که ییازآنجاز سوی دیگر ا

و بوا منوافع جامعوه     ممکون اسوت   یاتیو اجتناب مال، رو نیازاخواهد شد.  ها شرکتی اجتماعو ارتقای پایگاه عملکرد بهبود 

 شورکت شوهرت   ممکن است بر یاتیمال یرفتار اجتناب ن،یباشد. عشوه بر ادر تضاد  ها شرکتعملکرد اجتماعی  با جهیدرنت

و  لنودری راسوتا،   نیو در ا (.2083 ،و همکارانلندری ) داشته باشد یمنف ریشرکت تأث یها ییدارا نیتر از مهم یکیعنوان  به

 نوه یکمتور از هز مالیواتی،   اجتنواب  یهوا  یاز اسوتراتژ  یناش اتیدر مال ییجو صرفهفواید کردند که  دییتأ (2083همکاران )

شوواهد   رغمیو عل .ممکن اسوت بوه دنبوال داشوته باشود      تیفعال نیکه ا هست شرکتو اعتبار  از دست دادن شهرتفرصت 

سوایر   و بوین سوهامداران   بوه تضواد منوافع    یبسوتگ  یاتیو اجتناب مالمسئولیت اجتماعی  نی، وارح است که رابطه بمتناقض

حف  شهرت و اعتبار اجتماعی خوود اسوتفاده    یبرای مسئولیت اجتماعی ها تیظرفاز  دیها با شرکتد؛ بنابراین دار نفعانیذ

. شووند  یسوهامداران مو  ثوروت  هوا و   ارزش سوهام شورکت   جواد یداشته باشند که منجر بوه ا  ینفعانیذ با یمثبتتعامل و نمایند 

از  هوا  شورکت زیورا ایون   ؛ باشود کمتور   اتیو مال اجتنابی، اجتماعمتعهد به مسئولیت  یها شرکتدر  رود یانتظار م نیهمچن

، بوا  رو نیو ازا(. 2005گوادفری،  ورزنود )  یمدوری  ندازدیشرکت را به خطر ب ریشهرت و تصو تواند یم ی کهخطرناکاقدام 

 پژوهش را به شرح زیر تدوین نمود:اول  فرریه توان یمتوجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش 

 : بین مسئولیت اجتماعی و اجتناب مالیاتی رابطه منفی وجود دارد.8فرریه 
 مالکیت خانوادگی گر لیتعدنقش 

سراسور   یاقتصاد یها تیفعالدر  یسهم بسزای و تجاری هستند یها سازماننون  نیتر یمیقدخانوادگی،  یوکارها کسب

 یوکارهوا  کسبتمام  از دوسووم یخوانوادگ یها شرکت ،یخانوادگ یها بنگاه مؤسسهآمار  نیآخر بر اسا  .جهان دارند

 شوتر یکورده و در ب  دیو را تول سواالنه تولید ناخوالص ملوی   درصود از  90توا  70و در حدود  دهند یم لیسراسر جهان را تشک

اهمیوت   دهنوده  نشوان  سوو  کیاز این آمار و ارقام  .کنند یم جوادیدرصود مشواغل را ا 10توا  50جهان در حدود  یکشورها
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در رشد و توسعه اقتصادی ایفوا   توانند یمکه  است خانوادگی در اقتصاد و از سوی دیگر نقشی اقتصادی یها بنگاهجایگاه 

بررسوی  ، یاتیو اجتناب مال یاجتماعمسئولیت  نیرابطه ب بهتر درک منظور به بنابراین؛ (8394و همکاران،  بنی فاطمه)کنند. 

  تفواوت در نگورش   باع ها شرکتدر ساختار مالکیت  برخوردار است. تنون یا ژهیواز اهمیت  ها شرکتساختار مالکیت 

 (.2080، 21برون و همکاران) شود یماجتناب مالیاتی آن  دنبال به و مسئولیت اجتماعیبه  ها شرکت

اصولی پوژوهش در پیراموون     یهوا  چوالش از  نیو ا نودارد و وجوود   یشرکت خانوادگ درباره و فراگیری یکسان فیتعر

انجوام   خواهود  یمو وه کو  یقویبرحسوب تحق هر محقق که یطور به ؛ (2007، 29و همکاران لریماست )خانوادگی  یها شرکت

از  یخوانوادگ  یهوا  شرکتف یشوتر محققان هنگام تعریرده است. بک ارائه یخانوادگ یها شرکتاز  یف خاصیدهد، تعر

ه کو نیدوم ا. اسوت  وکار کسبدرصد سوهام  50ش از یب کا گروه خانواده مالیوه آکونی: اول ااند کردهچهار مفهوم استفاده 

 یوک ا یو ه آکو نیسوم ا .نندیب یم یخوانوادگ وکار کسب عنوان بهتشوان را کشور «یعاطف یشاوندیگروه خو» یک یا اعضایآ

ت چنود  کیو ت گوذر مال کوا شور یو وه آکونیو چهوارم ا شود یمت یریواحد مد خانوادهگوروه  کوی یت توسوت اعضواکشر

، فیتعوار  نیتور  رفتوه یپذاز  یکو ی. (8392و همکواران،   راندوسوت ای)اسووت   بعودتر داشوته   یها نسلا یدر نسل دوم و  ینسل

 کننود  یم فیتعر وکار کسب کی عنوان بهرا  یخانوادگ شرکت ها آناست.  (2001) 30همکارانچن و توست  شنهادشدهیپ

 اصولی  سوهامداران  عنووان  بهو قرار داشته  رهیمد ئتیهمدیریتی و در جایگاه نخست  گی شرکتخانواد مؤسسان که در آن

 .(2089و همکاران،  سگونزال) اردارندیاختدر کنترل شرکت را 

در خووب   ریتصوو  کیو  ایجواد شوهرت، طوول عمور و     ت،یو هو ؛مانند یرمالیمعموالً با اهداف غ یخانوادگ یها شرکت

نسبت به مسوائل   یشتریب لیتماغیر خانوادگی( ) ها شرکتسایر نسبت به  لحاظ نظری و به شوند یمشخص م یحوزه عموم

 ایو  یخوانوادگ  یهوا  شورکت  انیممسئولیت اجتماعی در  نییتعهد پاحاکی از  یشواهد تجرب اما؛ دارند نفعانیو ذ یاجتماع

ایون مسوئله را کوه     یمطالعوات قبلو  . دارد یخوانوادگ  ریو و غ یخوانوادگ  یهوا  شورکت  نیب یدار معنای ها عدم وجود تفاوت

اموا  انود؛   دادهموورد کواوش قورار    ، کنند ینگاه ممالیاتی  ییجو صرفهی به استراتژ ی با مالکیت خانوادگی چگونهها شرکت

اسووتیورز و ؛ 2080، چوون و همکوواران)اسووت  اعتموواد رقابوولیغ مووورد جهووت و چگووونگی ارتبوواط در زیوون بخووشایوون  جینتووا

خوود،   «ینوام خوانوادگ  »در موورد   ینگرانو  لیو بوه دل  یخوانوادگ  یها شرکت ،یقاعده کل کی عنوان به (.2086، 38نیسکانن

انتقوال بوه    یبورا  راثیو م کیو  عنووان  بوه . صاحبان خانواده، نام شرکت و شوهرت را  دهند ینمانجام را  نیاقدامات خطرآفر

میوراث  درازمودت   تیدر موورد وروع  ، مودت  کوتواه  یسودآور یجا به ها آن ،بیترت نیا به .رندیگ یمدر نظر فرزندان خود 

ت و یریمود  نیبو نماینودگی   یها نهیهزکردند  دییتأ (8974) نگیو مکل نجنسراستا،  نیا در خود نگران هستند.خانوادگی 

  .(8913، 32فاما و جنسن) ابدی یمکاهش  بلندمدت یگذار هیسرما یها افقو  یخانوادگ ندهیفزا تیمالک باوجود تیمالک

اسوت.   یخوانوادگ  ی بوا مالکیوت  هوا  شورکت حاکی از بهبود عملکرد اجتمواعی در   ،(2080برون و همکاران ) مطالعات

سوهامداران و حفو     یهوا  خواسوته بوه   در پاسو   ،یخوانوادگ  یهوا  شورکت  (2086)33و همکواران  کوروز ی هوا  افتوه مطابق ی

 دهنود  یمو  حیترج ها شرکتو  بخشند یم بهبود را یطیمح ستیو ز یخود، عملکرد اجتماع یو اقتصاد یاجتماع یها ارزش

را  یهوا اقودامات خطرنواک    آن ب،یترت نیکنند. بد و آن را به نسل بعد منتقل خود را حف  ینام خانوادگ ایشهرت  ر،یتصو

اسوتیورز و  . دهنود  یکمتور انجوام مو   مسوئولیت اجتمواعی    یهوا  تیو فعال یسواز  ادهیو در پ یمال ریناپذ عنوان اقدامات اجتناب به
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ازجملوه   مودت  کوتواه و منوافع   طلبانوه  فرصتی ها تیفعالکمتر در  یخانوادگ یها شرکتبیان نمودند که  (2086) سکاننین

ه هرچوه  کو دادنود،  نشوان   (8393) ایو ن بهارمقدم و امینوی . کنند یمشرکت  متمرکز هست، اتیکه بر اجتناب مال ییها تیفعال

 سروسوتانی  و یپورحیودر  .کننود  یمتر جسورانه عمل مک یاتیمال یها هیها در اتخاذ رو باالتر باشد، شرکت تکیز مالکتمر

 نهوادی  مالکوان  و دهود  یمو  قرار ریتأث تحت را ها شرکت مالیاتیمؤثر  نرخ منفیطور  به نهادی دریافتند که مالکیت (8392)

 کنند. می ایفا را مالیات مدیریت در جسورانه نقشی

بوه   دارنود که مدیریت و کنترل شرکت را در دست  خانوادگی سهامداران ها پژوهشمطابق نتایج برخی  از سوی دیگر،

سوینگش و   بواره  نیو درا. گذارنود  یمو نوافع سوهامداران اقلیوت را زیور پوا      و م باشوند  یمو منوافع خوانوادگی   دسوتیابی بوه   دنبوال  

دیگور   یجا به رانفع خانواده هستند که  ییها میتصمبه دنبال  گیخانواد یها شرکت رانیمدکه معتقدند (2086)36همکاران

تضاد منوافع   بیانگر (2085)35لی بریتون و همکاران ارائه شده توست  شواهد طور همان .دهد یماولویت قرار  در سهامداران

افوزایش ثروتشوان    یبورا  خوود  ممکن اسوت از قودرت   گیخانوادو مالکان  است تیو سهامداران اقل تیاکثر سهامداربین 

از  نیچنو  هوم . مالیواتی مشوارکت نماینود    اجتنواب مربووط بوه    یها تیدر فعالبه همین دلیل ممکن است بیشتر  .دناستفاده کن

رفتوار کننود و    طلبانوه  فرصوت  صورت بهاکثریت  سهامدارخانوادگی ممکن است  یها شرکت دردیدگاه تئوری نمایندگی 

و از طریق اجتناب مالیاتی منافع خوود را بوه قیموت نوابود کوردن ثوروت        ندرمنافع و حقوق سهامداران اقلیت را زیر با بگذا

بوا   ینهواد  تیو رابطوه مالک  یبوه بررسو   (2087مظفور و همکواران )  ؛ (2003شولز و همکاران، ) ندینما نیتأمجزء  داران سهام

معنوادار و   یا هوا رابطوه   شورکت  یاتیو بوا اجتنواب مال   ینهاد تیمالک نینشان داد ب جیها پرداختند. نتا شرکت یاتیاجتناب مال

در  .شوود  یمو هوا   در شرکت یاتیدر اجتناب مال شیموجب افزا ینهاد تیدر مالک شیافزا یطورکل وجود دارد و به میمستق

و همکوواران  نیلو  ؛(2085)و همکواران،   لگیووور ؛(2086) سوکانن یو ن ورزیاسوت  ؛(2083) و همکوواران لنودری  هموین ارتبواط  

ی اتیو و اجتنواب مال مسوئولیت اجتمواعی    نیب مالکیت خانوادگی بر چگونگی و جهت ارتباط ریتأثمتناقض  جیبه نتا (2087)

 رهیمود  ئوت یه کوه  یهنگوام  ،یخوانوادگ  تیفاقد مالک یها شرکتدر  که افتندیدر (2089) 34و همکاران اوها .اند افتهی دست

 رانیبور مود   ،رهیمود  ئوت یه رایو ز ،نود ینما یممشارکت  یاجتماع تیمسئول یها تیفعالدر  شتریاستقشل و تنون داشته باشد، ب

 ،کننود  یمو فوراهم   رانیابوزار سونجش عملکورد مود     عنوان به یاجتماع تیارتقاء مسئول یو منابع الزم را برا کنند یمنظارت 

 نیتوأم را  یخوانوادگ  سوهامداران  منوافع  رهیمود  ئوت یه ازآنجاکوه  یقوو  یخوانوادگ  تیو مالک یدارا یها شرکت که یدرحال

نشان دادن اعتبار و شهرت شورکت   یبرا یابزار عنوان بهانجام از آن  در صورت ایو  شوند یمکار منصرف  نیا از کنند یم

ی با مالکیت خانوادگی شدت ارتباط ها شرکتنشان داد که در  (2089و همکاران ) سگونزالی ها افتهی. ندینما یماستفاده 

 یرفتارهوا  یخوانوادگ ی هوا  شورکت در حوالی کوه    نیچنو  هوم . ابود ی یمو جتماعی و اجتنواب مالیواتی کواهش    بین مسئولیت ا

، بوا  رو نیو ازا مثبتی با اجتنواب مالیواتی دارد.   رابطهاما مالکیت خانوادگی ؛ دهند یرا نشان م یشتریب یاجتماع ریپذ تیمسئول

 فرریه دوم پژوهش را به شرح زیر تدوین نمود: توان یمتوجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش 

 .دهد یمرابطه منفی بین مسئولیت اجتماعی و اجتناب مالیاتی را افزایش ی، شدت خانوادگ: مالکیت 2رریه ف
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 پژوهش یشناس روش

ل کیشوده در بوور  اوراق بهوادار تهوران تشو      پذیرفتوه  یهوا  شورکت  صرفاًپژوهش را  یجامعه آماردر پژوهش حارر، 

دسوتورالعمل   8319تصوویب و در سوال    8311موالی کوه در سوال     یا نهادهقانون توسعه ابزارها و  4ماده  بر اسا  .دهد یم

%( سوهام  20درصود )  سوت یسازمان حوداقل ب  دییبه تأ یدوره مال انیکه در پا ییها شرکت مربوطه تصویب و ابشغ گردید،

 یاتیو مال یاز بخشوودگ مسوتقیم   یهوا  اتیو مالقوانون   863مورون ماده  یها تیمعافمعادل دو برابر  ،شناور آزاد داشته باشند

شوده   تعیوین  8391ان سوال  یت پایلغا 8390سال  یساله از ابتدا 9دوره  یک یبرا یقلمرو زمان؛ بنابراین ندشو یمبرخوردار 

 تهوران  شوده در بوور  اوراق بهوادر    پذیرفته یها شرکتآن دسته از  در این پژوهش یموردبررس یها شرکتتعداد است. 

اطشعوات   تغییور دوره موالی نوداده باشوند،     یموردبررسو در دوره  ان اسفندماه باشود، یمنتهی به پا ها آنسال مالی  :است که

شده در بوور  اوراق بهوادار تهوران     پذیرفته یها شرکتن یاز ب یموردبررسنام شرکت در دوره  شرکت در دستر  باشد،

بوه دلیول ماهیوت     موالی و بیموه   یهوا  واسوطه ، یگذار هیسرما یها شرکت، ها بانکجزو مؤسسات مالی،  حذف نشده باشد،

 .ها نباشد آنخاص فعالیت 

عنووان   بوه  هوا  آنشده در بور  اوراق بهادار تهران باقی ماند که تموام   ت پذیرفتهکشر 75های فوق  با اعمال محدودیت 

 است. شده ارائه. در جدول زیر چگونگی انتخاب نمونه شدند انتخاب پژوهش نهایینمونه 
 شرایط اعمال شده برای تعیین جامعه محدود شده .1جدول

 تعداد شرکت شرح

 688  باشد 8319در سازمان بور  اوراق بهادار قبل از سال  ها آنتاری  پذیرش 

  (61) است شده گذاشتهکه در بازه زمانی پژوهش از بور  کنار  ییها شرکتتعداد 

  (98) نیستمنتهی به پایان اسفند  ها آنکه پایان سال مالی  ییها شرکتتعداد 

  (28) ال مالی خود را تغییر داده بودندس یموردبررسکه طی دوره  ییها شرکتتعداد 

  (73) و لیزینگ ها ها مهیب، مالی یگر واسطه ،ها بانک، یگذار هیسرما ییها شرکتتعداد 

  (803) ه استدر دستر  نبود ها آنکه در بازه زمانی اطشعات مالی  ییها شرکتتعداد  

 (334)  از نمونه پژوهش شده حذف یها شرکتتعداد  

 75  در پژوهش یموردبررس یها شرکتتعداد 

اثورات   یبه روش الگو یاز روش حداقل مربعات معمول ونیپژوهش از رگرس یبرآورد الگوها یبرااست،  ذکر انیشا

و  انسیو وار یل ناهمسوان یو از قب یرفع مشوکشت احتموال   یو برااست شده  و با کنترل اثرات سال و صنعت استفادهمشترک 

 (2082) 31و همکواران  بوال . (2009 ،37پترسون )لحواظ شوده اسوت     استاندارد مقاوم یخطا ،الگودر برآورد  یخودهمبستگ

هاسوت،   ن برابور تعوداد سوال   یهوا( چنود   که تعداد مقاطع )شورکت  یبا اثرات ثابت شرکت، زمان الگوی یمعتقدند که اجرا

، الگوو  یکواهش درجوه آزاد   لیو ارافه شووند کوه بوه دل    یپژوهش الگویبه  یمجاز ریمتغ یادیکه تعداد ز شود یموجب م

کنتورل اثورات در سوطح شورکت بوه       یجوا  بوه هوا   پژوهش ترشیامروزه در ب لیدل نی. به همدهند یقدرت آزمون را کاهش م

مفهوومی   الگووی بوا توجوه بوه     ،رو نیو ازا(. 8394 ،ییمحمدرروا ) پردازنود  یکنترل اثرات ثابت در سطح صنعت و سوال مو  

 است. شده استفاده به شرح زیر با کنترل اثرات در سطح سال و صنعت یقیها از روش تلف الگو هیکل نیتخم یبرا پژوهش
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 (8)الگوی 
                                                                     

 ∑                 ∑            
 

                                                                                (2)الگوی 

                   ∑                 ∑            
 :در آنکه 

ETR مالیات تعهدی،  مؤثر: نرخCETR مالیات نقودی،   مؤثر: نرخCSR   ،مسوئولیت اجتمواعی :Leverage  اهورم :

: Industry dum : مالکیت خانوادگی،familyزیان، :Loss: اندازه شرکت، Size: عملکرد، Performanceمالی، 

 : متغیر ساختگی سالyeardumمتغیر ساختگی صنعت، 

 متغیرها تعریف عملیاتی

 یمبتنو روش زیر کوه   2 از یاتیمال محاسبه اجتناب یاست. برا مالیاتیر وابسته پژوهش حارر، اجتناب یتغممتغیر وابسته: 

 .است شده استفادهبوده،  یاتیمال مؤثربر نرخ 

ی حسوابدار طبق اسوتاندارد   ها شرکتهزینه مالیات ابرازی م یات از تقسیمال مؤثرنرخ  :(ETR) یتعهد اتینرخ مؤثر مال

اران، کو چون و هم ) .دیو آ یمو بوه شومار    یاتیو و  از اجتنواب مال کو مع یاریو مع شود یمات محاسبه یسر مالکبر سود قبل از 

 شده است. ررب کینتایج در منفی تفسیر،  جهت سهولت (2081گونزالس و همکاران،  ؛2087 ،لین و همکاران ؛2080

بور سوود قبول     وجه نقد انیورت جرصدر  شده داده نشان و یپرداخت اتیبر اسا  مال :(CETR) ینقد اتیمال مؤثر نرخ

تفسویر بهتور، نتوایج در منفوی      منظوور   بوه  .(2081گونزالس و همکاران،  ؛2080،و همکاران چن) دیآ یم به دست از مالیات

 شده است. ررب  کی

پوژوهش اسوت. بورای سونجش افشوای       مسوتقل  ریو تغ( م    هوا )  متغیر مستقل: شواخص مسوئولیت اجتمواعی شورکت    

ها جوود   ی آن اگرچه هنوز هیچ اجماعی میان محققین و سازمانها شاخصها و شناسایی ابعاد و  مسئولیت اجتماعی شرکت

هوای تودوین اسوتاندارد و     زماناالمللوی زیوادی توسوت پژوهشوگران، سو      حوال معیارهوا و اسوتانداردهای بوین      ایون  ندارد، بوا 

لیت اجتمواعی  لیسوت افشوای مسوئو    تدوین چک منظور  به است. بر این اسا ، شده  هیته اسر دنیادر سر های مختلف بور 

المللی مورتبت در حووزه مسوئولیت     وجهی از منابع نظری، پژوهشی، استانداردها و معیارهای بینقابل ت ها ابتدا تعداد شرکت

هوای قبلوی و بوا ترکیوب      شوده در پوژوهش   هوای اسوتفاده   ی شد و با توجه به فراوانی ابعاد و مؤلفوه رسبر ها اجتماعی شرکت

اجتمواعی   تیمسوئول یسوت نهوایی   ل چوک المللوی و در نظور گورفتن شورایت محیطوی ایوران،        استانداردها و رهنمودهای بین

 گردید. استخراج 2جدول به شرح  ها شرکت
 ها شرکتافشای مسئولیت اجتماعی  یها شاخصابعاد و  .2جدول 

 ها شاخص ابعاد

 محیطی یستز
زیست؛ رعایوت   یتمح نهیزم دراز رایعات؛ حف  منابع طبیعی؛ دریافت جایزه  جلوگیری یا آلودگی هوا؛ بازیافت

 محیطی؛ سایر موارد یستزقوانین و مقررات 

 پس از فروش؛ توقف تولید؛ سایر موارد خدمات کیفیت، ایمنی و سشمت محصول؛ توسعه محصول /سهم بازار؛ خدمات و محصوالت

 انسانی منابع
؛ برناموه  (تحصویشت  سطح کارکنان، جنسی توزیع کارکنان، سنی توزیع نظیر)کار  نیروی مورد در کلی اطشعاتی

یوا و پواداش کارکنوان؛ امکانوات ورزشوی و رفواهی کارکنوان؛ روحیوه و         مزا آموزش و توسعه کارکنوان؛ حقووق،  
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ایمنی، سشمت، بهداشت(؛ بازنشستگی و مزایای پایان خدمت کارکنان؛ کارکنان )ارتباطات کارکنان؛ محیت کار 

 سایر موارد

 مشتریان؛ سایر موارد سشمت مشتریان؛ شکایت/ ررایتمندیمشتریان؛  نیاز به پاسخگویی مشتریان

 اجتماعی

 ؛(سوشمتی و بهداشوت و ...  ) یاجتماع گذاری یهسرمارعایت و تبعیت از قوانین و مقررات مربوط به بعد اجتماعی؛ 

؛ سایر (.ورزش و..) یاجتماعهای  یتفعال)نهادهای مدنی(؛ حامیان مالی برای  هدایا و خدمات خیریه و نیکوکاری

 موارد

 اعتقادی_فرهنگی 
اعتقووادی؛ فسوواد،  -هووای فرهنگووی یووتفعالآموووزش و ...(؛ حامیووان مووالی )اعتقووادی  -گووذاری فرهنگووی  یهسوورما

 یی؛ سایر مواردشو پولی، خوار رشوه

 یی در انرژی؛ توسعه و اکتشاف منابع جدید؛ استفاده از منابع جدید؛ سایر مواردجو صرفهحف  و  انرژی

 شاخص مطابق  رویکرد با از روش تحلیل محتوای ها شرکت جهت سنجش رتبه مسئولیت اجتماعی سپس

           (8)رابطه 
 تعداد اقشم افشا شده

ابلق افشا  تعداد کل اقشم 
       

 :است شده استفاده

           (8)رابطه 
 تعداد اقشم افشا شده

ابلق افشا  تعداد کل اقشم 
       

شوده اسوت،    هایی که در پیام تعریوف  ویژگیتحلیل محتوا به استنباط نتایج بر اسا  بودن یا نبودن  رویکرد شاخص در

و اگر افشاء  8شده باشد، امتیاز   ها انجام قلم از افشای اقشم مسؤولیت اجتماعی شرکت در این رویکرد اگر یک پردازد. می

در  شوده  مطورح ی هوا  شواخص از  هرکودام  که یدرصورتشود. بر این اسا  در پژوهش حارر،  داده می 0نشده باشد امتیاز 

افشا  که یصورت در( و 8باشند به آن شاخص عدد یک ) شده افشا ها، مدیره شرکت های فعالیت هیئت در گزارش 8جدول 

 تعوداد کول   بوه  افشواء شوده  هوا(   اقشم )شاخص . سپس برای هر شرکت تعدادردیگ یم( تعلق 0صفر )عدد  نشده باشد به آن

 است.ها  شرکت اجتماعی مسئولیت افشای درصد کننده انیبافشا  قابلها(  اقشم )شاخص

قورار   ریتوأث وابسته را تحوت  و  مستقل ریمتغ نیاست که جهت و شدت ارتباط ب یریمتغ گر لیتعد ریمتغ: گر لیتعدمتغیر 

محاسوبه آن   یبورا  را دارد. گور  لیتعدمتغیر  ( نقشfamily) یخانوادگمالکیت  وهشژدر این پ(. 8392 ،یزیعز) دهد یم

 در دست ها آنسهام  %20ه حداقل ک ییها شرکتاست، بر این اسا   قرارگرفتهایران مبنا  20استاندارد حسابداری شماره 

 .اند شده گرفتهدر نظر  یخانوادگ یها شرکت عنوان بهخانواده باشد،  یک یاعضا
 کنترلی یرهایمتغ

 .ها ییدارا هب ها ی: عبارت است از نسبت جمع بده(Leverage) یمالاهرم 

 .شرکت یها ییجمع دارا یعیتم طبیعبارت است از لگار :(Sizeشرکت )اندازه 

ارزش بوازار   است که عبارت است از شده  استفاده از معیار کیوتوبین سنجش عملکرد یبرا :(Performanceعملکرد )

 .ها ییدارا هب ها یبده عشوه بهحقوق صاحبان سهام 

 .ها شرکتو صفر برای سایر  سود ده یها شرکتبرای  ک،یبا دو ارزش  یساختگ ریاز متغ عبارت است :(Loss) انیز
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در صنعت مربوطوه و ارزش صوفر،    ک،یصنعت با دو ارزش  یساختگ ری: عبارت است از متغ(Industry dumصنعت )

 عیصونا  ،ییغوذا  عیصونا  آالت، نیگروه صنعت شامل صنعت خودرو و ماشو  4نمونه در  یها )شرکت ماندهیباق عیصنا یبرا

کمتور از تعوداد کول گوروه      یکو ی ادشدند و به تعود  یبند طبقه عیصنا ریو سا ییایمیش عیصنا ،یو معدن یکان عیصنا ،یفلز

 (دیگرد فیصنعت تعر یساختگ ریمورداستفاده در پژوهش متغ عیصنا

هوا   سوال  ریدر سال مربوطه و ارزش صفر، در سوا  ک،یسال با دو ارزش  یساختگ ری: عبارت است متغ(yeardumسال )

 فیو سوال تعر  یسواختگ  ریو پوژوهش متغ  یهوا  کمتور از تعوداد کول دوره    یکو یبه تعداد  زیسال ن یسال برا یساختگ ری)متغ

 .(دیگرد

 ی پژوهشها افتهی

 نورخ  ریمتغن یانگیم، مقدار آمده دست به جیاست. مطابق با نتا شده درج ها الگومرتبت با  یفیتوص یها آماره 3 در جدول

هزینوه مالیوات ابورازی     گور ید  عبوارت  به( است. 84/0نقدی ) مالیات مؤثرو میانگین متغیر نرخ ( 88/0) یتعهدمالیات  مؤثر

درصود سوود قبول از مالیوات      84مالیوات نقودی پرداختوی    هزینوه   درصد سود قبل از مالیات شورکت بووده و   88 ها شرکت

 نیو درصود اسوت و ا   60حودود   اه شرکت یاجتماع تیمسئول ینمره افشا نیانگیم شرکت را به خود اختصاص داده است.

 یاجتمواع  تیمسوئول  سوت یل چوک  یاجوزا  دوم کیو طوور متوسوت کمتور از     بوه  یموردبررسو  یهوا  که شرکت دهد ینشان م

درصود   57حودود   نینچهم. است شده نیتأم یشرکت از محل بده هیدرصد سرما 46حدود  و ندینما یها را افشا م شرکت

 .اند بودهدرصد سودآور  16 یموردبررس یها شرکتاز مالکیت خانوادگی برخوردار و از  ها شرکت

 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش. 3جدول 

کوه در   دهد یمپژوهش نشان  یها الگونتایج برازش کلی  است. شده ارائه 6پژوهش در جدول  یها هیفررنتایج آزمون 

 یهوا  هیفررو آزموون   یهوا  الگوو  نیبنوابرا ؛ است برابر صفر الگوبرای هردو  Fآماره  سطح معناداریدرصد،  5سطح خطای 

 ×یاجتمواع  تیمسوئول بعود از میوانگین زدایوی متغیور تعواملی       مقادیر عامل توورم واریوانس   نیچن هماست.  دار معناپژوهش 

 متغیرهای پیوستهجدول 

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین نام متغیر

 23/0 00/0 01/0 88/0 مالیات تعهدی مؤثرنرخ 

 34/0 -05/0 83/0 84/0 نقدی مالیات مؤثرنرخ 

 44/0 82/0 86/0 60/0 مسئولیت اجتماعی

 02/8 29/0 89/0 46/0 اهرم مالی

 53/87 95/88 50/8 85/86 اندازه شرکت

 72/2 94/0 68/0 58/8 کیوتوبین

 متغیرهای گسسته جدول

 درصد فراوانی نماد

 ت خانوادگییمالک
0 8 

15/63 85/54 

 3/16 7/85 زیان
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ر بو  پوژوهش اسوت.   الگووی بیانگر نبود هم خطوی در متغیرهوای ورودی    آمد و این به دست 5ی کمتر از خانوادگ تیمالک

درصود بوا توجوه     5( در سوطح خطوای   -359/0) یاجتمواع نتایج فرریه اول پژوهش، رریب متغیر افشای مسئولیت  اسا 

 صوورت  بوه میزان اجتناب مالیاتی  یعنی با بهبود مسئولیت اجتماعی شرکتی؛ معنادار استمنفی و t (889/23- )مقدار آماره 

بین افشای مسوئولیت اجتمواعی و نورخ اجتنواب مالیواتی رابطوه       »فرریه اول پژوهش  رو نیا ازاست.  افتهی کاهشمعناداری 

 .شود یمپذیرفته  مالیات تعهدی مؤثرمعیار نرخ  بر اسا « دوجود دار منفی

مالکیوت خوانوادگی   × تعواملی مسوئولیت اجتمواعی    یرهوا یمتغروریب  با توجوه بوه   دوم پژوهش،  نتایج فرریه بر اسا 

بور  ه مالکیت خانوادگی کرد کان یا بکبا ات توان یمدرصد  5در سطح خطای  t (907/8-)نبودن آماره  دار معنا( و -091/0)

 یخوانوادگ  تیو مالک»فررویه دوم پوژوهش    ،نیبنوابرا  .ندارد یر معناداریتأثی اتیو اجتناب مال یاجتماع تیمسئول نیرابطه ب

رد تعهودی   اتیمال مؤثرمعیار نرخ  بر اسا « دهد یمرا افزایش ی اتیو اجتناب مال یاجتماع تیمسئول نیبشدت رابطه منفی 

پژوهش حاکی از این است که متغیرهای کنترلوی اهورم موالی، انودازه شورکت و       الگویهمچنین نتایج از برآورد  .شود یم

نسبت کیوتوبین رابطه معناداری با اجتناب مالیاتی ندارند اما متغیر مجازی زیان دارای رابطه منفوی و معنواداری بوا اجتنواب     

از مالکیوت خوانوادگی ایون     نظور  صورف زیوان ده   یها شرکتیاتی در گفت که اجتناب مال توان یم ،بنابراین؛ مالیاتی است

 ،بنوابراین  ،مشمول پرداخت مالیوات نبووده   ده انیز یها شرکت ،گرید  عبارت به، از اهمیت کمی برخوردار است. ها شرکت

 ررورتی برای اجتناب مالیاتی ندارند. ها شرکتاین 
 اصلی پژوهش یها الگونتایج برآورد  .0جدول 

 متغیر
 هم خطی

 فرریه اول پژوهش

 ETRمتغیر وابسته 

 پژوهش دومفرریه 

 ETRمتغیر وابسته 

 tآماره  رریب tآماره  رریب آماره وایف

 -613/7* -810/0 -889/23* -359/0 97/8 مسئولیت اجتماعی

 139/0 080/0 531/0 001/0 57/8 اهرم مالی

 833/8 002/0 232/8 002/0 6/8 اندازه شرکت

 -454/0 -006/0 -357/0 -002/0 35/8 کیوتوبیننسبت 

 -243/4* -035/0 -368/1* -059/0 5/8 زیان

 -737/88* -019/0   05/2 مالکیت خانوادگی

 -907/8 -091/0   27/8 مالکیت خانوادگی× مسئولیت اجتماعی

 282/8 021/0 715/8 058/0  مقدار ثابت

 کنترل شد کنترل شد  و صنعت اثرات ثابت سال

 700/0 554/0  شده لیتعدرریب تعیین 

 F  743/14 425/834آماره 

 000/0 000/0  یدار معناسطح 

 % معنادار است.5در سطح  *
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 تکمیلی یها آزمون

 مالیواتی  موؤثر بودن بیشتر نتایج و تحلیل حساسیت، برای سنجش متغیر وابسته پوژوهش از معیوار نورخ     اتکا قابل منظور به

است. نتایج آزمون فررویه اول   شده ارائه 5در جدول  نظر موردبا استفاده از معیار  الگوبرآورد  نقدی نیز استفاده شد. نتایج

در  نیچنو  هوم وجوود دارد.   یدار معنوا و نرخ اجتناب مالیاتی رابطوه منفوی   که بین افشای مسئولیت اجتماعی و  دهد یمنشان 

ی اتیو و اجتناب مال یاجتماع تیمسئول نیب بر ارتباط یخانوادگ تیمالکبیانگر آن است که  جینتامورد فرریه دوم پژوهش 

 است. اتکا قابل آمده دست بهو نتایج  دینما یماز الگوی اصلی پشتیبانی  ها هیفررنتایج آزمون  رو نیازاندارد.  ریتأث

تعوداد مقواطع    کوه  یزموان  رکت،بوا اثورات ثابوت شو     الگوی یاجرامعتقدند که  (2082همکاران )بال و از سوی دیگر، 

 وندشو  افهار یپژوهش الگویبه  یمجاز ریمتغ یادیکه تعداد ز شود یم، موجب هاست سالبرابر تعداد  نی( چندها شرکت)

کنترل اثور   منظور بهلیکن (. 8394 ،ییمحمدررادهند ) یم، قدرت آزمون را کاهش الگو یکاهش درجه آزاد لیکه به دل

بوا لحواظ    پوژوهش  یهوا  هیفررو  الگووی جایگزین،  یها الگونتایج با استفاده از  برآورددر طول زمان و  شده حذفعوامل 

اسوت.   شوده  ارائوه  5در جودول   ها آننتایج  شدند که دوباره برآوردکشستر پنل( ) شده یبند خوشهخطای استاندارد نمودن 

بوودن نتوایج بوا     اتکا قابلمطابقت دارد. این به معنی  پژوهش یها هیفررنتایج آزمون با  مدنظربا روش  ها الگونتایج برآورد 

 .است، الگو وردبرآگوناگون  یها روشاستفاده از معیارها و 
 تکمیلی پژوهش یها الگونتایج برآورد  .7جدول 

 نام متغیرها

 فرریه اول پژوهش

      وابستهمتغیر 

 فرریه دوم پژوهش

 CETR وابسته ریمتغ

 فرریه اول پژوهش

 ETRمتغیر وابسته 

 فرریه دوم پژوهش

 ETRمتغیر وابسته 

 شده یبند خوشهمقاوم  استاندارد یخطا

 tآماره  رریب tآماره  رریب tآماره  رریب tآماره  رریب

091/0 مقدار ثابت  808/2 * 048/0  456/8  058/0  834/8  021/0  747/0  

- مسئولیت اجتماعی 545/0  - 954/28 * - 306/0  - 091/7 * - 359/0  - 898/83 * - 81/0  - 661/5 * 

081/0 اهرم مالی  754/0  020/0  065/8  001/0  305/0  08/0  5/0  

008/0 اندازه شرکت  359/0  000/0  815/0  002/0  72/0  002/0  413/0  

006/0 نسبت کیوتوبین  633/0  003/0  364/0  - 002/0  - 239/0  - 006/0  - 647/0  

- زیان 099/0  - 143/1 * - 042/0  - 216/7 * - 059/0  - 791/5 * - 035/0  - 762/6 * 

-  مالکیت خانوادگی 838/0  - 503/80 *  - 019/0  - 319/1 * 

-  مالکیت خانوادگی×مسئولیت اجتماعی 881/0  - 275/8   - 091/0  - 686/8  

 شدکنترل  کنترل شد کنترل شد کنترل شد اثرات ثابت سال و صنعت

 7/0 554/0 786/0 579/0 شده لیتعدرریب تعیین 

 F 196/43 678/883 533/34 11/43آماره 

 000/0 000/0 000/0 000/0 یدار معناسطح 

 % معنادار است.5در سطح  *
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 و پیشنهادها یریگ جهینت

بور  مالکیوت خوانوادگی    گور  لیتعود  تی و نقشایاجتناب مالبین مسئولیت اجتماعی و  این پژوهش بررسی ارتباط هدف

 و اجتنواب مالیوات   نظری مفاهیم مسئولیت اجتماعی، مالکیت خانوادگی مبانیدر بدین منظور  .بوده است این ارتباط نحوه

کوه مشوارکت بیشوتر در مسوئولیت اجتمواعی شورکتی موجوب         دهود  یمو بیان گردید. نتایج نشان  باهم ها آننحوه ارتباط  و

و همکواران   یهوو گردیده است. نتایج این بخوش همسوو بوا مطالعوات      موردمطالعه یها شرکتکاهش اجتناب مالیاتی در 

 یداراب، (8396و همکاران ) یحجاز ؛(2081) یوچیو  انیآس ؛(2087و همکاران ) میمگب ؛(2085و الباز ) ریلگو ؛(2083)

بوین   هیدوسوو به یوک رابطوه   است که  (8916) منیفر نفعان یذ یتئورهمسو با  ها افتهی نیچن هم .است (8394و همکاران )

 کوه  ییازآنجوا نمایود و  ارزش  جواد یاخوود   نفعوان  یذ یبورا  دیو هوا با  شورکت ، سو کیعقیده دارد. از  نفعان یذو  ها شرکت

مسوئولیت   یهوا  تیو فعالکوه در   ییهوا  شورکت  رو  نیو ا از. داردها منافع جامعه را بوه هموراه    شرکتپرداخت مالیات توست 

از سووی   .تمایول کمتوری بوه اجتنواب مالیواتی دارنود      و  نموده  پرداختسهم خود از مالیات را  کنند یماجتماعی مشارکت 

 تیمسوئول  یکوه بورا   یگوذاران  هیسورما مولود اسوت و بوه جوذب      یگذار هینون سرما کی یاجتماع تیمسئول تیفعال ،دیگر

ی اجتمواع و ارتقوای پایگواه   عملکورد  موجوب بهبوود    بلندمودت و هموین امور در    دیو نما یاند کمک م ارزش قائل یاجتماع

با مسئولیت اجتماعی با پرداخت مالیات در زمان حال موجوب   یها شرکتگفت،  توان یم رو  نیا ازخواهد شد.  ها شرکت

 زمان آتی خواهند شد. در شان یمالبهبود عملکرد 

نتوایج   بررسی شود.  یخانوادگ تیمالکبه نقش  رابطه بین مسئولیت اجتماعی و اجتناب مالیاتی با توجه در بخش بعدی،

 یدار معنوا  صورت بهرا  یاتیو اجتناب مال یاجتماع تیمسئول نیب یشدت رابطه منفحاکی از آن بود که مالکیت خانوادگی 

و  نیلو  ؛(2086) سوکانن یو ن ورزیاسوت  ؛(2083و همکواران )  یلندر. نتایج این بخش همسو با نتایج دهد ینمقرار  ریتأثتحت 

 تووان  یمو دلیول رد فررویه دوم را   . در پیشینه پوژوهش ناسوازگار اسوت    شده انیب مطالعات ریسا است و با (2087همکاران )

خوود، اقودامات   نوام خوانوادگی    در موورد  ینگرانو  لیو دل بوه با مالکیت خوانوادگی   یها شرکتاستدالل نمود که  گونه نیا

 .درنیگ یانتقال به فرزندان خود در نظر م یبرا راثیم کیعنوان  را به شرکت ام و شهرتد و ندهن یرا انجام نم نیخطرآفر

 تعامول آن بوا   ،؛ بنوابراین شوده  مسوئولیت اجتمواعی   مالکیت خانوادگی باهمپوشانی  ایجاد مفهوم شهرت باع  درواقعپس 

 نشده است.منجر اجتناب مالیاتی و  تقویت ارتباط بین مسئولیت اجتماعیبه  متغیر مسئولیت اجتماعی

فقدان حسوابداری و  دارد. ی فراواننقش  مسئولیت اجتماعی در کاهش اجتناب مالیاتی نکهیو اتوجه به نتایج پژوهش  با

در  مسوئولیت اجتمواعی   نوه یدرزمیکپارچوه   مستقل، فقدان شواخص و اسوتاندارد   صورت بهگزارشگری مسئولیت اجتماعی 

شوده اسوت کوه سورمایه      باعو  کوه ایون امور     ی شدها قهیسل صورت بهایران سبب گزارشگری و افشای مسئولیت اجتماعی 

اوراق بهوادار و کمیتوه تودوین     بوور   بوه سوازمان   ،بنوابراین ؛ در ایون زمینوه بپردازنود    هوا  شورکت به مقایسه  نتوانند گذران

و ارائوه   یکپارچوه  یاسوتانداردها  را به افشای مسوئولیت اجتمواعی در چوارچوب    ها شرکتکه  شود یماستانداردها پیشنهاد 

ی فعوال در بوور  بوه لحواظ کیفیوت افشوای مسوئولیت        هوا  شورکت ی بنود  رتبوه نمایند و نسبت به ی مستقل ملزم ها گزارش

 همت گمارند. ها شرکتاجتماعی 
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. اسوت یکی از محدودیت این پژوهش نبوود اسوتاندارد واحود و یکپارچوه جهوت سونجش افشوای مسوئولیت اجتمواعی          

تبوع   بوه ی، اجتمواع  تیمسوئول  یافشاجهت سنجش  یشنهادیپی ها و ابعاد و شاخص ها ستیل تنون چک به توجه، با رو نیازا

از معیارهوای متفواوت جهوت     اسوتفاده  نیچن هممختلف یکسان نیست.  توست پژوهشگران یاجتماع تیمسئول یافشا ازیامت

 نتایج را محدود نموده است. یریپذ میتعمقابلیت اتکا بودن و  مالیاتی اجتنابسنجش 

 در و هوا  شورکت  گذاری مسئولیت اجتمواعی بور اجتنواب مالیواتی     براثرمبنی  این پژوهشی ها افتهتوجه به یبا  تینها در

گران مالی و سورمایه گوذران بوالقوه و     لیتحل ی،گذار هیسرمای ها شرکتبه  ،گذاران هیسرما یها میتصمآن بر  ریتأث جهینت

 از طریوق هوا   شورکت افشای مسئولیت اجتمواعی   کیفیت ارزیابی دقیق منظور به ،شود یمپیشنهاد  بالفعل بور  اوراق بهادار

اطشعوات جوامعی در خصووص ایون عوامول       اطشعواتی،  منابعو سایر  ها شرکتی ساالنه ها گزارشدقیق  مطالعه و بررسی

 و آن را در شوورکت را ارزیووابی  اطشعووات مووذبور کیفیووت افشووای مسووئولیت اجتموواعی     بوور اسووا  کسووب نماینوود و  

 .ندی خود لحاظ نمایها یریگ میتصم

 ها یادداشت
1. Social Responsibility    2.Lee    3. Kuo 

4. Tax Avoidance     5. Hasseldine   6.Wang 

7. Schulze     8. Godfrey   9. Fombrun 

10. Jensen and Meckling    11. Stakeholders   12. Friedman 

13. Lin      14. Carrol   15. Freeman 

16. Laguir     17. Landry   18. Hill and Jones 

19. Freeman and Reed    20. Mahon   21. Preuss 

22. Sikka     23. Hoi    24. Mgbame 

25. Asian and Uche    26. Gonzalez   27. Imed 

28. Berrone     29. Miller    30. Chen 

31. Steijvers and Niskanen    32. Fama and Jenses  33. Cruz 

34. Singla     35. Le Breton   36. Oha 

37. Petersen     38. Ball 

 منابع
 یخوانوادگ  وکارهوای  کسوب  تیو موفق اثرگوذار بور   یدیو عوامل کل(. 8392) داوود.، پور نیاهلل؛ حس روح، نژاد مابراهیمحسن؛ ، پور یقوام ؛عبداهلل، راندوستیا

 .7-20، (2)4، توسعه کارآفرینی ی. ا شبکه لیبا روش تحل یبند تیاولو

 رانیو در ا یخوانوادگ  یاقتصواد  یهوا  رشود و توسوعه بنگواه    یهوا  چوالش  یشوناخت  جامعه یبررس(. 8394)ر. تلوار، ستا یمحمد ؛نوذری،حمزه فاطمه، حسین؛ یبن

 .70-13، (8)4 ،و توسعه یاقتصاد یشناس جامعه .کوچک و متوست شهر تهران( یاقتصاد یها )موردمطالعه: بنگاه

 .23-34 ،(6)4،  حسابداری مالیی ها پژوهش .بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و جسورانه بودن مالیات (.8393) میثم.، نیا امین ؛مهدی ،بهارمقدم

 .19-880(، 82)6 ،مجله دانش حسابداری .اتیمال تیریعوامل مؤثر بر مد نییو تب ییشناسا (.8392) امیر. ،سروستانی؛ امید ،پورحیدری

 شوده  رفتوه یپذ یهوا  شرکت یمال یگزارشگر تیبر شفاف اتیاجتناب از پرداخت مال ریتأث یبررس(. 8393) .ثمیم یا،ن ینیام ؛محمدحسن ی،فدو ؛دیام ی،دریپورح

 .49-15 (،52)86، پژوهشنامه اقتصادی. در بور  اوراق بهادار تهران

 .بررسوی عوامول موؤثر بور سوطح وصوول درآمودهای مالیواتی در سیسوتم مالیواتی ایوران            (.8316. )موسوی میرحسین و معصومه، پور نعمت ؛سیدجواد ،ورمقیمپ

 .848-811 (،2)5 ،پژوهشنامه اقتصادی

مجلوه دانوش   ی. سوودآور  قیو از طر یاتیو بور اجتنواب مال   یو نقدشوندگ یندگینما نهیهز ریتأث یبررس(. 8391) .سید رسول ،امین؛ دانش سرارودی، نژاد حاجیان

 .885-834، (8)80 حسابداری،
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 دانوش  .(بوزرگ  انیو مؤد مالیواتی  اموور  کول  اداره مووردی  مطالعوه ) یشورکت  مالیواتی  تمکوین  و اجتمواعی  مسوئولیت  .(8396) .مینوا  ابوحمزه، رروان؛ حجازی،

 .77-90 (،84)6 ،مدیریت حسابرسی و حسابداری

مطالعوات  ی. اتیو براجتنواب و فورار مال   شرکت اتیمال تیریمد یها نهیو هز یاجتماع تیمسئول ریثأت یبرا یمدل(. 8397حسا  یگانه، یحیی؛ ررایی، شهروز. )

 .27-51(، 15)85، تجربی حسابداری مالی

 یهوا  شورکت  اتیو و اجتنواب از مال  یعملکورد اقتصواد   ،یاجتمواع  تیمسوئول  نیرابطو  بو   یبررسو (. 8394) .لیاسوماع  فرد، ؛ پاشانژاد، یوسف؛ تدینایرؤدارابی، 

 .47-92 (،85)6، ی حسابداریها یبررس. در بور  اوراق بهادار تهران شده رفتهیپذ

تحقیقوات   ی.آموار  یهوا  هیو هوا و رو  هوا، آزموون   : مفهووم، تفواوت  یابیبازار یها گر در پژوهش گر و مداخله لیتعد ،یانجیم یرهایمتغ(. 8392عزیزی، شهریار. )

 .857-874، (2)3 ،بازاریابی نوین

مؤسسوات   یشورکا  یکار : نقوش مشوغل  یشرط حسابرسو  ینون گزارش و تعداد بندها ،یحسابرس یخطا(. 8394) .، محمدچهره گل؛ نیفخرالد ،یمحمدررائ

 .8-38، (34)9 ،. حسابداری مالییحسابرس

 .13-803، (20)4، مجله دانش حسابداریی. اتیو اجتناب مال یشرکت یراهبر (8396. )جشل دیس ی،دی؛ ستایبی، خیمشا
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