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چكیده
هدف این پژوهش، بررسی رابطه بين سبک های تفکر در مدیران مالی و اجتناب از پرداخت ماليات شركت ها 
می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو صنعت 
گریگورنکر  و  استرنبرگ  تفکر  مقياسهای سبک  از  استفاده  با  نياز  مورد  اطالعات  بانک می باشد.  و  بيمه 
از سه متغير نرخ موثر  اندازه گيری اجتناب مالياتی  )1997( و صورت های مالی بدست آمده است. برای 
ماليات، نرخ موثر نقدی ماليات و تفاوت درآمد قبل از ماليات و درآمد مالياتی )تفاوت مالياتی( استفاده شده 
با  بين سبک تفکر جزئی و سبک تفکر محافظه كاری  رابطه معنی داری  از پژوهش  نتایج حاصل  است. 

اجتناب از پرداخت ماليات شركت ها نشان می دهد.
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1- مقدمه
ماليات به عنوان اصلی ترین ابزار كسب درآمد برای دولت ها جهت رسيدن به اهداف اقتصادی و اجتماعی 
مطرح است. گسترش و تنوع فعاليت های اقتصادی و همچنين نقش فزاینده دولت ها در ایجاد و گسترش 
خدمات عمومی، تامين اجتماعی و گسترش تعهدات دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و تالش در 
جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادالنه درآمد، پرداخت و دریافت ماليات را به مساله ای مهم و موثر 

تبدیل نموده است. 
در هر كشوری ماليات به عنوان یکی از ابزارهای اصلی دولت در اقتصاد، نقش بسيار مهمی را ایفا  می كند 
اثربخشی اظهار ماليات مودیان و  امروز در كشورهای صنعتی، بهبود و توسعه كارایی و  به گونه ای كه 
مطالبه آن توسط كارشناسان امور مالياتی، ضمن رعایت اصل عدالت مالياتی، از اهميت زیادی برخوردار 
از نظام مالياتی برای  از پرداخت ماليات به عنوان استفاده قانونی  گردیده است )پژویان، 1380(. اجتناب 
منافع شخصی، برای كاهش ميزان ماليات قابل پرداخت به وسيله ابزارهایی كه در خود قانون است، تعریف 

می شود )پاسترناك و ریکو، 2008(. 
امور   برای  كه  دولت  درآمدهای  كاهش  موجب  كه  قانونی  غير  فعاليت  به  ماليات،  پرداخت  از  اجتناب 
زیربنایی و خدمات رفاهی و عمومی نياز است، مربوط نمی شود )اتسانيا، 2011(. از آنجایی كه هزینه ماليات 
پرداخت  از  اجتناب  فعاليت های  زیادی  ميزان  به  از شركت ها  بسياری  را كاهش می دهد،  سود شركت ها 
ماليات را با هدف كاهش درآمد مشمول ماليات شان بکار می برند )نور و همکاران، 2010(. در نتيجه اجتناب 

از پرداخت ماليات، در حال تبدیل شدن به نگرانی اصلی دولت هاست )گراویل2009(. 
سهامداران ریسک گریز انتظار دارند مدیران به نمایندگی از آن ها بر حداكثر سازی سود تمركز كرده، كه 
این فراتر از استفاده از فرصت های كاهش بدهی مالياتی است، بنابراین اجتناب از ماليات فی نفسه انعکاسی 
از مشکالت نمایندگی نيست. با این حال، جدایی مالکيت و كنترل می تواند منجر به اتخاذ تصميمات مالياتی 
این رو چالش پيش روی سهامداران و  از  در شركت شود كه منعکس كننده منافع شخصی مدیر است. 
هيئت مدیره، یافتن تركيبی از مکانيزم های كنترلی و انگيزشی به منظور حداقل سازی هزینه های نمایندگی 
می باشد )جنسن و مک لينگ، 1976(. از طرفی  توجه روز افزون به نقش نگرش ها و فاكتورهای درونی 
افراد و روانشناسی بازار در بررسی های مالی باعث گردیده است كه تمركز بسياری از مباحث مالی در دو ده 
اخير از تحليل های آماری و اقتصاد سنجی بر روی قيمت ها و سودها به سمت روانشناسی انسانی و حذف 
چارچوب های عقلی و منطقی صرف تغيير نموده و با نگاهی بازتر و  با استفاده از مفروضات واقعی تر به 
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تبيين و توضيح رفتار بازارهای مالی پرداخته شود )رهنمای رودپشتی، یزدانی، 1388(.

از ویژگيهای بارز انسان و محور اساسی حيات او قدرت اندیشه است. تمام موفقيت ها و پيشرفت های 
انسان در گرو اندیشه بارور، پویا و موثر است. شناخت و درك مدل های مرتبط با سبک تفکر و انگيزش 
برای یادگيری یکی از پيشرفت های اساسی روانشناسی در قرن بيستم است ) اتکينسون و همکاران، 1998(. 
سبک های تفکر به شيوه های ترجيحی افراد در استفاده از توانائی های فردی اشاره می كند. برای تشخيص 
سبک تفکر افراد سه راه مشخص وجود دارد: مشاهده رفتار در هنگام پرداختن به امور، پرسش از دیگران 
روانشناسی  پرسشنامه  یا چند  نمودن یک  تکميل  و  اشخاص  تفکر  از سبک  آنها  ادراك  درباره چگونگی 
)استرنبرگ1997،1(. شناخت سبک های تفکر به افراد كمک می كند تا آنها فکر خود را به منظور سازگاری 

با سبک های تفکر مختلف تعدیل كنند و در عين حال در ارتباطات خود موفق شوند.
ماليات   پرداخت  از  اجتناب  و سطح  مالی  مدیران  در  تفکر  رابطه سبک های  بررسی  تحقيق  این  هدف 
اندازه گيری آن و  از پرداخت ماليات ها و نحوه  اجتناب  ابتدا مفهوم  این منظور  شركت ها می باشد. برای 
توضيحی درباره سبک های تفکر استرنبرگ و پيشينه تحقيق آمده است، در بخش های بعدی یافته ها و 

نتایج تحقيق ارائه شده است.
2- مبانی نظری 

یکی از بزرگترین چالش های پيش روی كشورهای توسعه نيافته یا در حال توسعه، عدم توانایی در توسعه 
زیرساختهای اصلی و مهم به ویژه مالی است. از سویی دیگر نقش تایيد ماليات در توسعه و اقتصاد كشور 

بر همگان واضح است.
در حال حاضر بخش عمده ای از اعتبارات درآمدهای مالياتی صرف عمران و آبادانی كشور می شود. بر 
این اساس، برنامه ریزی برای وصول كامل ماليات و جایگزین كردن درآمدهای مالياتی، به جای درآمدهای 

نفتی از اساسی ترین محورهای برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی می باشد.  
ارزش ها،  باورها،  به  توجه  بدون  تسهيالت،  سایر  و  منابع  روش ها،  امکانات،  مالياتی،  قوانين  بهترین 

بود. خواهند  اثربخش  غير  و  ناكارآمد  كشور،  مالياتی  فرهنگ  كل  به طور  و  جامعه  هنجارهای 
به  آن  مدیریت  و  حاكم  مالياتی  فرهنگ  از  شناخت  بدون  نمی تواند  كشور  مالياتی یک  نظام  مدیریت 

برسد. اهدافش 
برای شناخت فرهنگ مالياتی، آگاهی و شناخت نسبت به فرهنگ و عناصر آن ضروری است. پژوهش های 
گوناگون نشان داده اند كه بافت فرهنگی می تواند سبک های تفکر، رویکردهای یادگيری و عملکرد افراد را 
1.●Sternberg 
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تحت تاثير قرار دهد )ستاگاریس،2006(. از نظر استرنبرگ فرهنگ یکی از متغيرهایی است كه در تحول 
سبک های تفکر تاثير دارد.

مفهوم اجتناب از پرداخت مالیات
بحث اجتناب مالياتی بيشتر به نظر می رسد در مورد شركت های با جدایی مالکيت مطرح باشد، زیرا افراد 
حقيقی به خاطر وجود احتمال كشف و جریمه شدن و ریسک گریزی و یا انگيزه های درونی مثل وظيفه 
اجتماعی، كمتر درگير فرار و اجتناب مالياتی می شوند )الينگهام و سندمو، 1972(، ولی در شركت ها به طور 
معمول، سهامداران انتظار دارند كه مدیران به دنبال منافع شخصی خود باشند و تا مادامی كه منافع اضافی 
به دنبال  باشد،  آن ها  برای  انتظار  اضافی مورد  از هزینه های  بيشتر  احتمالی  از كاهش بدهی های  حاصل 
نظریه  از  انعکاسی  مالياتی می تواند  اجتناب  بنابراین،  باشند.  مالياتی  اجتناب  و  مالياتی  بدهی های  كاهش 
مسئله نمایندگی باشد و ممکن است منجر به تصميمات مالياتی شود كه منافع شخصی مدیر را دنبال كند. 
تا  است  كنترلی  انگيزه های  و  یافتن روش ها  مدیره،  هيات  و  روی سهامداران  پيش  چالش های  از  یکی 
هزینه های نمایندگی را به حداقل برسانند )جنسن و مکلينی، 1976(. دسای و همکاران )2007( نيز معتقدند 
مدیرانی كه به دنبال منافع شخصی خود هستند ساختار شركت را پيچيده تر كرده و معامالتی را كه باعث 
كاهش ماليات می شود، انجام می دهند و از این طریق منابع شركت را در جهت منافع شخصی خود به كار 
می گيرند. آنها معتقدند كه وجود ماموران مالياتی قوی باعث افزایش نظارت بر كار مدیران و كاهش سوء 
استفاده از منابع داخلی شركت ها می شود. نکته دیگری كه توسط دسای و همکاران مطرح شد این است 
كه نحوه حاكميت و رهبری شركت ها بر روی سطح اجتناب مالياتی شركت ها تاثير گذار است. حاكميت 
شركتی ضعيف باعث افزایش در سطح اجتناب مالياتی می شود. گراهام )2006(، معتقد است كه اجتناب 
مالياتی، منافع نهایی سپر مالياتی بهره را كاهش می دهد و ممکن است بر روی تصميمات مربوط به ساختار 
سرمایه تاثير گذار باشد. از سوی دیگر، اگر اجتناب مالياتی توسط مقامات مالياتی تشخيص داده شود در 
این صورت، شركت مجبور به پرداخت های اضافی و جریمه می شود كه باعث كاهش جریان های نقدی 

ورودی و كاهش ثروت سهامداران  می شود
تمایز بین فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی 

 تمایز مفهومی بين فرار مالياتی و اجتناب از پرداخت ماليات به قانونی یا غيرقانونی بودن رفتار مؤدیان 
مربوط می شود . فرار مالياتی، یک نوع تخلف از قانون است. وقتی كه یک مؤدی مالياتی از ارائه گزارش 
درست در مورد درآمدهای حاصل از كار یا سرمایه خود كه مشمول پرداخت ماليات می شود، امتناع می كند، 
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یک نوع عمل غير رسمی انجام می دهد كه او را از چشم مقامات دولتی و مالياتی كشور دور نگه می دارد. 
اما در اجتناب از ماليات، فرد نگران نيست كه عمل او افشا شود. اجتناب از ماليات، از خالهای قانونی در 
قانون ماليات ها نشات می گيرد. در اینجا فرد به منظور كاهش قابليت پرداخت ماليات خود به دنبال راه های 
گریز می گردد. مثاًل درآمدهای نيروی كار را در قالب درآمد سرمایه نشان می دهد كه از نرخ پایين تری برای 
ماليات برخوردارند. در اجتناب از ماليات، مؤدی مالياتی دليلی ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چرا كه 

او الزامًا تمامی مبادالت خود را با جزئيات آن البته به شکل غير واقعی، یاددا شت و ثبت می كند. 
در واقع، عوامل اقتصادی با استفاده از روزنه های قانون ماليات و بازبينی تصميمات اقتصادی خود تالش 
می كنند تا بدهی مالياتی خود را كاهش دهند. از آنجا كه اجتناب از پرداخت ماليات فعاليتی به ظاهر قانونی 
است، از این رو بيشتر از فرار مالياتی در معرض دید است. به عبارت دیگر، اجتناب از ماليات، یک نوع سوء 
استفاده رسمی از قوانين مالياتی است. بنابراین اجتناب مالياتی، قانونی و برای كاهش تعهدات مالياتی فرد با 
دور زدن قانون یا استفاده كامل از ظرایف قانونی است، اما تقلب یا فرار مالياتی، غيرقانونی و مبادرت عمدی 
به اعمال خالف قانون مانند گزارش غير واقعی درآمد و فروش، كسورات و تنظيم اظهارنامه ها است. نظام 

مالياتی در شرایط آرمانی، باید قابليت مقابله با هر دو نوع فرار مالياتی را داشته باشد.
سبک های تفكر

سبک در لغت به معنای روش، شيوه، سياق و اسلوب است. همچنين به عنوان رفتاری  شاخص و متمایز و 
یا شيوه عمل و اجرا است. از نظر استرنبرگ، سبک عبارت است از شيوه ترجيحی تفکر. سبک بر چگونگی 
ارتباط برقرار نمودن افراد، مشکل گشائی ها و ربط یافتن آنها با یکدیگر تاثير بسزایی دارد. برای تشخيص 
سبک تفکر دیگران سه راه مشخص وجود دارد: مشاهده رفتار در هنگام پرداختن به امور، پرسش از دیگران 
درباره چگونگی ادراك آنها از سبک اشخاص و تکميل نمودن یک یا چند پرسشنامه روانشناسی )هنری، 

 .)2001
بنابه نظریه خودحکومتی ذهنی، كاركردهای حکومت ها )قانون گذاری، اجرایی و قضایی( در فرایندهای 
ذهنی نيز وجود دارند: افراد مانند حکومت ها نياز دارند این كاركردها را در تفکر و عمل خود داشته باشند. 
هر فرد ممکن است به یکی از این كاركردها مسلط باشد. بنابراین معيار تشخيص سبک تفکر این است كه 

وی كدام یک از این روش ها را ترجيح می دهد )استرنبرگ 1997، 1994( 
 3- پیشینه تحقیق

با جریان های  پایداری سود و رابطه آن  آتوود و همکاران )2010( به بررسی رابطه بين اجتناب مالياتی، 
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نقدی آتی پرداختند، آن ها با استفاده از تفاوت بين سود حسابداری و سود مشمول ماليات ابرازی به عنوان 
معيار اجتناب مالياتی، نشان دادند كه در شركت هایی كه تفاوت بين سود حسابداری و سود مشمول ماليات 
ابرازی بيشتر است، پایداری سود كمتر بوده و سود رابطه ضعيف تری با جریان های نقدی آتی دارد. به طور 
كلی یافته های این مطالعه نشان داد كه اقدام به اجتناب از پرداخت ماليات، كيفيت سود شركت را كاهش 

می دهد. 
چن و همکاران )2010( در پژوهشی نشان دادند كه اجتناب از پرداخت ماليات به طور مثبتی با ریسک 
سقوط قيمت سهام رابطه دارد. این نتيجه با این دیدگاه كه اجتناب از پرداخت ماليات، امکان خارج كردن 
منافع مدیریتی و پنهان كردن اخبار بد از طریق فراهم كردن ابزارها، نقاب ها و حوزه هایی برای این رفتار 

فرصت طلبانه را فراهم می كند، سازگاری دارد.
سطح  و  ارزش  و  مالياتی  اجتناب  بين  رابطه  بررسی  به  خود  پژوهش  در   )2011( همکاران  و  داليوال 
نگهداشت وجه نقد در شركت ها پرداختند. نتایج رابطه منفی بين اجتناب مالياتی و ميزان وجه نقد نگهداری 
شده توسط شركت ها را نشان داد. همچنين دریافتند كه رابط منفی بين این دو متغير در شركت هایی كه از 

نظام راهبری قویتری برخوردارند، ضعيف تر است.
یانگ و ژانگ )2013( در پژوهشی به بررسی مدل دیناميک قيمت گذاری با نيت )احساسات( ناهمگن 
پرداختند. آنها مدل قيمت گذاری دیناميک اموال را با نيت )احساسات( ناهمگن ارائه دادند. نتایج نشان داد 
كه احساسات ناهمگن، كارآمد بودن در توزیع سرمایه را موجب می شود و بر عواید سهام می افزاید و ميانگين 

تبدیل عواید سهام را موجب می شود. این مدل، توضيحی برای ناهنجاری مالی تبدیل ميانگين است.
چن و زولوتوی )2014( به رابطه بين نقدینگی سهام و اجتناب مالياتی شركت ها پرداختند نتایج تحقيق 

آن ها نشان داد كه بين سهام نقدینگی و اجتناب از ماليات در سطح پایين رابطه مثبت وجود دارد.
حيطه  در  كه  روانشناسی  تئوری های  از  دسته  آن  به  پژوهشی  در   )1388( یزدانی  رودپشتی،  رهنمای 
حسابداری كاربرد دارند شامل روانشناسی شناختی و روانشناسی اجتماعی اشاره نموده و مثال هایی كاربردی 

از این تئوری ها را ارائه نمودند.
جهرومی )1390( در پژوهشی رابطه بين شفافيت شركت ها و اجتناب از ماليات را بررسی نمود. نتایج 
بين سطح شفافيت  معنادار  ای  رابطه  نقدی ساالنه،  ماليات  نرخ موثر  از  استفاده  با  داد كه  نشان  تحقيق 
شركت ها و اجتناب از ماليات وجود ندارد. اما با استفاده از نرخ موثر ماليات سه ساله، فرضيه تحقيق را نمی 

توان رد كرد.
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فروغی و محمدی )1392( به بررسی رابطه بين اجتناب مالياتی و ارزش و سطح نگهداشت وجه نقد 
شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد كه اجتناب مالياتی 

بر سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش وجه نقد نگهداری شده توسط شركت تاثير منفی دارد.
تاثير  از پرداخت ماليات و هزینه بدهی و  اجتناب  بين  ارتباط  به بررسی  امينی نيا )1392(  خدامی پور و 
از  اجتناب  بين  رابطه منفی  از تحقيق نشان داد كه  نتایج حاصل  پرداختند.  رابطه  این  بر  نهادی  مالکيت 
پرداخت ماليات و هزینه بدهی وجود دارد. این رابطه منفی نشان می دهد كه اثر مناسب مالياتی ناشی از 

باشد.   از بدهی  از پرداخت ماليات می تواند به عنوان جانشين استفاده  اجتناب 
مشایخی و علی پناه )1394( به بررسی تاثير راهبری شركتی بر رابطه بين اجتناب از ماليات و ارزش 
شركت پرداختند. در این تحقيق بعد از بررسی تئوری حاكم در بازار سرمایه ایران در ارتباط با رابطه اجتناب 
از ماليات و ارزش شركت، اثر شاخص راهبری شركتی بر این رابطه نيز بررسی شده است. نتایج تحقيق 
حاكی از وجود رابطه مثبت یا به بيانی دیگر تایيد تئوری ارزش آفرینی در رابطه بين فعاليت های اجتناب از 

ماليات و ارزش شركت است.  
مدیران  نوآوری  و  خالقيت  با  تفکر  سبک  انواع  بين  ارتباط  بررسی  به   )1390( همکارانش  و  هاشمی 
مدارس شهرستان المرد پرداختند. در این تحقيق از دو ابزار اندازه گيری، پرسشنامه سبک تفکر )هریسون 
و برامسون، 1997( و پرسشنامه مقياس نوآوری سازمانی )زارعی، 1385( استفاده نمودند. نتایج نشان داد كه 
افراد نمونه، بيشتر سبک های تفکر تحليل گرا و آرمان گرا را ترجيح داده و كمتر از سایر سبک ها استفاده 
كرده اند. همچنين بين سبک تفکر مدیران مدارس با نوآوری رابطه معناداری وجود دارد و سبک تفکر عمل 

گرا بيشترین پيش بينی كننده نوآوری سازمانی است. 
4- معیارهای اندازه گیری متغیرها

معیارهای اندازه گیری اجتناب از مالیات
معيارهای مختلفی برای اجتناب از ماليات وجود دارد، بسته به نوع پژوهش باید این معيارها انتخاب و به كار 

گرفته شوند.
GAAPETR: هزینه مالياتی كل به ازای هر دالر سود دفتری قبل از ماليات

كل هزینه ماليات بردرآمد
كل سود حسابداری قبل از ماليات

كاهش ميزان نرخ موثر ماليات، نشان دهنده سطح باالی اجتناب از ماليات است )گوپتا و نيوبری، 1997 ؛ 
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ریگو، 2003(.
Current ETR: هزینه مالياتی جاری به ازای هر دالر سود دفتری قبل از ماليات

 هزینه ماليات بردرآمدجاری
كل سود حسابداری قبل از ماليات

كاهش ميزان نرخ موثر ماليات نقدی پرداختی، نشان دهنده سطح باالی اجتناب از ماليات است )دایرنگ و 
همکاران، 2008(.

Cash ETR: ماليات های نقدی پرداخت شده به ازای هر دالر سود دفتری قبل از ماليات
هزینه ماليات نقدی پرداختی

كل سود حسابداری قبل از ماليات 

افزایش مقدار تفاوت درآمد قبل از ماليات و درآمد مشمول ماليات، نشان دهنده سطح باالی اجتناب از ماليات 
است )ميلز، 1998؛ ویلسون، 2003(.

Total BTD: تفاوت های كلی بين سودهای دفتری و مشمول ماليات

درآمد قبل از ماليات - درآمد مالياتی
كل دارایی شركت

 منبع: وانگ)2010(
با توجه به اینکه سود قبل از كسر ماليات شامل تمامی سودهای شركت از جمله سود فروش   دارایی-های 
ثابت، سود سپرده، سود فروش سهام و سایر سودهای معاف از ماليات می باشد. در این تحقيق به جای 
استفاده از سود قبل از كسر ماليات با استفاده از مهندسی معکوس، سود مشمول ماليات از طریق رابطه  زیر 

بدست آمده است.

ماليات تشخيصی
22.5%

معیار اندازه گیری سبک های تفكر 
هریسون و برامسون )1982( سبک های تفکر را در 5 گروه دسته بندی كرده اند: 1( سبک تركيبی، 2( سبک 
ایده آليسم )آرمان گرا(، 3( سبک پراگماتيسم )عمل گرا(، 4( سبک آناليسم )تجزیه گرا(، 5( سبک رئاليسم 
تفکرهای  یعنی  اصلی  تفکر  ذهنی، سيزده سبک  گردانی  نظریه خود  چارچوب  در  استرنبرگ  گرا(.  )واقع 
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قانون گذار، مجری، قضایی، كلی نگر، جزئی نگر، آزادیخواه، محافظه كار، فردی ساالری، ناساالری )هرج 
و مرج(، جرگه ساالری )دسته ساالری(، پایور ساالری )مرتبه ساالری(، درونی و بيرونی را شناسایی كرده 
است كه این 13 سبک تفکر در پنج بعد از یکدیگر جدا می شوند: عملکردها: برای خود مدیریتی ذهنی، 
سه عملکرد می توان تصور كرد كه عبارتند از: قانونی، اجرایی و قضاوتگر. فرِد دارای سبک قانونی از انجام 
كارهایی كه نياز به خالقيت دارد لذت می برد. یک فرد با سبک اجرایی بيشتر به تکاليفی عالقه مند است 
كه با آموزش های صریح و روشن همراه باشد و در نهایت فرد دارای سبک قضایی بيشتر توجه خود را بر 

ارزیابی بازده فعاليت دیگران متمركز می كند.
شکل ها: خود مدیریتی ذهنی چهار شکل به خود می گيرد. تک قطبی، سلسله مراتبی، گروه ساالری و 
هرج و مرج ساالری. یک فرد با سبک تک قطبی از انجام تکاليفی لذت می برد كه به او اجازه   می دهد در 
زمان صرفا بر یک تکليف به طور كامل متمركز گردد، در حالی كه فرد دارای سبک سلسله مراتبی ترجيح 
می دهد توجه خود را بين چند تکليف اولویت بندی شده توزیع نماید و فرد با سبک گروه ساالری تمایل 
دارد در همان محدوده زمانی روی چند تکليف كار كند، بدون اینکه هيچ اولویتی قائل شود. سرانجام افراد 
با سبک هرج و مرج ساالری بيشتر از انجام تکاليفی لذت می برند كه در خصوص )چه(، )كجا(، )كی(، و 

چگونه انجام دادن تکليف اختيار الزم را داشته باشد. 
طرح: خود مدیریتی ذهنی فرد در دو سطح انجام می پذیرد: كلی و جزئی. افراد با سبک كل نگر به تصویر 
كلی یک موضوع توجه می كنند و بر عقاید انتزاعی متمركز می شوند. در مقابل افراد با سبک جزئی نگر از 

انجام تکاليفی لذت می برند كه اجازه كار روی ابعاد ویژه و اصلی یک موضوع و جزئيات عينی آنرا بدهد. 
دامنه: خود مدیریتی ذهنی شامل دو دامنه درونی و بيرونی است. افراد با سبک درونی از انجام تکاليفی 
را ترجيح  بيرونی تکاليفی  با سبک  انجام دهند. در مقابل  به طور مستقل  را  آنها  بتوانند  لذت می برند كه 

می دهند كه فرصت الزم برای تعامل با دیگران را به آنها می دهد.
 گرایش: در خود مدیریتی ذهنی دو گرایش وجود دارد: آزاد اندیش و محافظه كار. افراد آزاد اندیش از 
انجام تکاليفی لذت می برند كه تازگی و ابهام دارد. در حالی كه افراد دارای سبک محافظه كار، متمایل به 

رعایت قوانين و روش های موجود در انجام تکليف می باشند )زانک،2001(.
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5- یافته های پژوهش
آمار توصیفی

در این قسمت ویژگی های گروه مخاطبان از جمله سن، ميزان تحصيالت مورد بررسی قرار گرفتند.
نحوه توزیع پاسخ دهندگان  از نظر تحصیالت و سن

در این قسمت تعداد و درصد پاسخ دهندگان از نظر تحصيالت بررسي مي شود.
 جدول )1( - فراوانی و درصد تحصیالت پاسخ دهندگان به پرسشنامه

درصد معتبردرصد فراوانیفراوانيسمت
723,323,3فوق دیپلم
155050ليسانس

826,726,7فوق ليسانس
300/1000/100مجموع
منبع: یافته های تحقيق

براساس جدول )2(، در ميان پاسخ دهندگان، ميزان تحصيالت 23,3 درصد فوق دیپلم، 50 درصد ليسانس 
و 26,7 درصد پاسخ دهندگان فوق ليسانس می باشند. در این قسمت تعداد و درصد پاسخ دهندگان از نظر 

سن بررسي مي شود.
جدول )2( - فراوانی و درصد سن پاسخ دهندگان به پرسشنامه

درصد معتبردرصد فراوانیفراوانيسن
31010,3زیر 30 سال

723,324,1بين 30 تا 35 سال
35124041,5 تا 40 سال
723,424,1باالی 40 سال

-/13,3بي پاسخ
300/100100مجموع

منبع: یافته های تحقيق

بر اساس جدول 2، یک نفر سن خود را بيان نکرده است. در ميان پاسخ دهندگان10,3 درصد زیر 30 سال، 
24,1 درصد بين 30 تا 35 سال، 41,5 درصد 35 تا 40 سال و 24,1 درصد باالی 40 سال سن دارند. 
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آزمون فرضیات
برای بررسی رابطه بين دو متغير سبک تفکر و اجتناب مالياتی، از ضریب همبستگی پيرسون استفاده شده 
است. این ضریب همبستگی بين 1 + تا 1 -  تغيير می كند. عدد صفر نشانگر فقدان رابطه معنی دار در 
تغييرات دو متغير است. در حالی كه ضریب مثبت نشانگر رابطه مستقيم )با افزایش یک متغير دیگری هم 
افزایش می یابد( بين آنها و ضریب منفی نشانگر رابطه غيرمستقيم )با افزایش یک متغير دیگری كاهش یافته 
و با كاهش آن دیگری افزایش می یابد( بين آن متغيرها می باشد. نتایج این آزمون در جداول زیر آمده است.

جدول )3(- نتایج آزمون پیرسون

ETRBTDCASHETR

سبک تفکر قانون گذاری
-0/047
)0/805(

0/176
)0/351(

-0/034
)0/858(

سبک تفکر اجرایی
-0/149
)0/432(

0/118
)0/536(

-0/231
)0/220(

سبک تفکر قضایی
-0/038
)0/841(

0/046
)0/810(

0/025
)0/895(

سبک تفکر تک ساالری
-0/154
)0/416(

-0/202
)0/284(

0/352
)0/057(

سبک تفکر سلسله مراتبی
0/277
)0/138(

0/083
)0/664(

0/255
)0/175(

سبک تفکر گروه ساالری
0/005
)0/978(

-0/094
)0/622(

-0/245
)0/193(

سبک تفکر هرج و مرج ساالری
0/0004
)0/998(

-0/031
)0/871(

-0/072
)0/706(

سبک تفکر كلی
-0/303
)0/104(

0/044
)0/818(

-0/298
)0/109(
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ETRBTDCASHETR

سبک تفکر جزئی
-0/116*
)0/049(

0/025
)0/896(

-0/114
)0/548(

سبک تفکر درونی
-0/332
)0/073(

0/311
)0/094(

-0/226
)0/229(

سبک تفکر بيرونی
-0/01
)0/959(

0/013
)0/945(

-0/032
)0/865(

سبک تفکر آزاد منشی
-0/135
)0/478(

-0/037
)0/846(

-0/3
)0/107(

سبک تفکر محافظه كاری
-0/383*
)0/037(

0/074
)0/697(

-0/188
)0/320(

*معنی داری در  سطح 0/05  . 
منبع: یافته های تحقيق

بر اساس نتایج به دست آمده تنها در سبک تفکر جزئی و سبک تفکر محافظه كاری رابطه معنی داری در 
سطح 0/05 با  ETR وجود دارد )اعداد داخل پرانتز بيانگر سطح معنی داری می باشد( كه در این دو سبک 
ضریب همبستگی به ترتيب 0/116- و 0/383- می باشد كه بيانگر این موضوع می باشد كه سبک های 
تفکر جزئی و محافظه كاری با  ETR رابطه معکوس دارند. در دیگر سبک های تفکر رابطه معنی داری با 

ETR ، BTD و CASHETR وجود ندارد.

با توجه به معنی دار بودن رابطه بين سبک تفکر جزئی و سبک تفکر محافظه كاری  با ETR به بررسی 
ميزان تاثير این عوامل بر ETR پرداخته كه بدین منظور از رگرسيون چندگانه استفاده شده است. نتایج این 

آزمون در جداول زیر آمده است 
جدول)4(- نتایج رگرسیون ساده 

)R( ضریب همبستگی
ضریب تعيين

)R2(
F سطح معنی داریآماره

441/0397/05/5060/011

منبع: یافته های تحقيق
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با توجه به نتيجه به دست آمده از جدول فوق مشاهده می شود كه سطح معنی داری مدل كمتر از 0/05 
بوده و لذا مدل معنی دار می باشد. ضریب تعيين مدل 0/397 است. به عبارتی می توان گفت 39/7 درصد 
تغييرات متغير ETR توسط دو متغير سبک تفکر جزئی و سبک تفکر محافظه كاری پيش بينی می شود. 

نتيجه بررسی معنی داری متغير مستقل در مدل در جدول )5( آمده است.
جدول )5(- سطح معنی داری متغیرهای مستقل 

ضرایب
ضرایب برآورد 

رگرسيون
آماره آزمونخطای استاندارد

سطح معنی داری
)P-value(

0/8420/3462/4310/022ضریب ثابت
سبک تفکرمحافظه 

كاری 
-0/1210/056-2/1470/041

2/5820/036-0/0340/058-سبک تفکر جزئی

منبع: یافته های تحقيق

 با توجه به نتایج به دست آمده مدل رگرسيونی چندگانه ميان متغيرهای مستقل و ETR به صورت زیر 
می باشد:

ETR=0/842-0/121 )سبک تفکر جزئی( 0/034- )سبک تفکر محافظه كاری(
بر اساس نتایج به دست آمده سبک تفکر محافظه كاری تاثير بيشتری نسبت به سبک تفکر جزئی بر 
روی ETR دارد. با توجه به تحقيقات گذشته كه كاهش ميزان نرخ موثر ماليات نقدی پرداختی، نشان دهنده 
با  شركت هایی  كه  برد  پی  می توان   .)2008 همکاران،  و  )دایرنگ  است  ماليات  از  اجتناب  باالی  سطح 

مدیریت افراد محافظه كار كمتر دست به اجتناب از پرداخت ماليات می زنند.
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6- نتیجه گیری
در این پژوهش به بررسی رابطه بين سبک های تفکر مدیر و اجتناب مالياتی در دو صنعت بيمه و بانک 
فعال در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از ضریب همبستگی پيرسون پرداختيم. نتایج حاصل از آزمون 
رابطه  از سبک های تفکر مدیریت  و استراتژي مالياتی جسورانه،  بين برخی  فرضيات نشان می دهد كه 

معناداري وجود دارد و بين برخی دیگر رابطه معناداري وجود ندارد. 
نتایج تحقيق نشان داد مدیرانی كه دارای سبک تفکر جزئی )تمایل دارند با جزئيات و نمونه های عينی و 
خاص درگير باشند( و همچنين گرایش محافظه كارانه )كارها را با روش های از پيش تجربه شده و صحيح 
انجام می دهند و از آداب و رسوم پيروی می كنند( هستند، بيشتر اقدام به اجتناب از پرداخت ماليات می كنند. 
همچنين بر اساس نتایج به دست آمده، سبک تفکر محافظه كاری تاثير بيشتری نسبت به سبک تفکر جزئی 

بر روی ETR دارد. اما رابطه معناداری بين سایر سبک های تفکر مدیر با اجتناب مالياتی یافت نشد. 
از آنجایی كه اجتناب مالياتی یک عمل غيرقانونی به شمار نمی آید و مودی از نقص ها و خالهای قانونی 
برای كاهش ماليات خود استفاده می كند، لذا با توجه به ارتباطی كه بين سبک های تفکر با اجتناب ماليات 
وجود دارد پيشنهاد می گردد كه قانون گذار این خالها را برطرف كند كه باعث باال بردن كارایی دستگاه 

مالياتی و جمع آوری بيشتر ماليات می شود.
محدودیت های پژوهش

در خصوص محدودیت های پژوهش می توان گفت واحدهای تجاری انتخابی، حجم محدودی از شركت های 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تشکيل می دهند؛ بنابراین باید در تعميم نتایج به كليه واحدهای 
تجاری كه در حال حاضر در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند با احتياط عمل شود و همچنين 
این پژوهش،  انجام  تاریخ  تا  تهران  بهادار  اوراق  بورس  پذیرفته شده در  ماليات سال 1393 شركت های 
قطعی نگردیده است. لذا دوره پژوهش حاضر محدود به سال 1392 شده است. بنابراین باید در تعميم نتایج 

به دوره های زمانی دیگر با احتياط عمل شود. 
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