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Abstract 
The present research aims to present a model of sustainable tax development 
functions under the information environment risk conditions of Tehran Stock 
Exchange companies. In this research, using a mix of qualitative and quantitative 
approaches, Initially 13 tax professionals working at the university level 
participated in the meta-analysis and the Delphi section to validate the research 
components and indicators. Delphi analysis was used to identify the theoretical 
adequacy of the components and indicators. In the quantitative section, 28 
executives from the stock exchange companies were selected randomly through 
available sampling method. They were given matrix questionnaires to stratify the 
identified indicators in a range from the most to the least influential ones. The 
results of the qualitative analysis indicated the existence of 2 main components 
in the form of 15 final indicators based on theoretical adequacy. Moreover, 
through the quantitative analysis, it was found that the indicators of the greater 
dynamics of the value of the company based on tax transparency (C1) as an 
indicator of the external information environment functions, as well as the 
increased level of disclosure of economic performance in line with the GRI 
standard (C9) and the strategic balance between tax minimization and corporate 
value (C10) as the indicators of the internal information environment functions 
had the most significant effects on the sustainable tax development of Tehran 
Stock Exchange companies under the information environment risk conditions. 
These results show that the development of sustainable tax development 
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functions under the information environment risk conditions can also help to 
improve the effectiveness of the companies’ internal operations, regardless of 
their positive effects on the competition and market levels. 

Extended Abstract 

1. Introduction 
It is widely argued that there is a great 
pressure on the developing countries in 
terms of economic development to meet 
the increased need of the people where 
there is a lack of resources. This lack of 
resources puts pressure on the 
environment due to maximal utilization of 
natural resources. In this regard, India is 
not an exception as it is the second most 
populous country in the world. It is argued 
that energy consumption varies directly 
with population increase (Sadeghi et al, 
2015). India will be under tremendous 
pressure to increase its energy demand to 
meet its overriding social and economic 
obligations due to burgeoning population. 
Therefore, environment conservation by 
mitigating the effects of various effluents 
and pollutants becomes inevitable. 
Taxation is proved to be a deterrent 
towards reducing the energy demand by 
improving energy intensity. In Europe, fuel 
demand would have been twice if it had 
not followed the policy of high fuel 
taxation. The basic problems are tax 
implementation related issues.  

2. Research Methodology 
The present research is descriptive and 
uses comprehensive meta-analysis, as well 
as Delphi and structural / interpretive 
analysis, each of which will be done at a 
distinct stage with the participation of the 
specific target members. The statistical 
population, as described, includes two 

groups of individuals selected according to 
the approach of sampling method. 

3. Research Findings 
In general, regardless of whether we 
analyze a specific country alone or in a 
greater context within a group of 
countries, there are numerous questions 
and problems on the indicators of 
sustainable tax development systems. 
First, synthesizing a country’s position 
with regard to individual indicators to 
arrive at a bigger and consistent picture is 
a great challenge, posing the question of 
which weight should be given to the 
individual indicators. Second, how to deal 
with the linkages (trade-offs versus 
synergies) between the different 
sustainability dimensions and/or 
indicators is another problem. For 
example, higher environmental taxes may 
strengthen the sustainability of a tax 
system with regard to the environmental 
dimension. However, at the same time, it 
may have reverse effects on the social 
sustainability due to the regressive 
distributional effect of many 
environmental taxes. Third, there is the 
question of how to set the indicators to 
capture the potential sustainability impact 
of tax systems. There is certainly a trade-
off between accuracy and level of detail on 
the one hand and manageability and 
communicability on the other hand. The 
fourth question is whether to use merely 
quantitative indicators, or to complement 
the quantitative data by the qualitative 
one, e.g. indicators showing how fair the 
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tax system is, or indicators showing the 
degree of trust in the tax system. The fifth 
problem is that a meaningful 
interpretation of individual indicators and 
their (desirable) development requires 
relatively clear-cut empirical evidence 
about the impact of respective taxes/tax 
categories on the various dimensions of 
sustainability, which is not always 
available. 

4. Conclusion 
I7The total findings showed that 
increasing the level of stakeholder 
investment values is possible through 
information symmetry and creating an 
efficient tax information environment. It 
will increase the level of stakeholder 
satisfaction by enhancing the strength of 
their investments and creating more 
dynamism in the investment functions of 
the company. It was also found that 
managerial effectiveness in controlling tax 
rate changes is along with tax uniformity, 
which creates a kind of tax management at 
the company level improves the level of tax 
exemptions and can lead to more 
interaction between the company and 
stakeholders since it reduces tax costs 
while increasing the effectiveness of the 
company's profits and value in the long 
run. 
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 چکیده
  محیط   ریسک  شرایط  تحت  پایدار  مالیاتی  کارکردهای  الگوی   ارائه  پژوهش  این  هدف

 روش   نظر  از  که  پژوهش  این  در.  باشدمی  تهران   بهادار  اوراق  بورس  هایشرکت   اطالعاتی
  در   مشارکت  جهت    دانشگاه  خبرگان  از  نفر  13  تعداد  بود،(  کمی  و  کیفی)  ترکیبی  شناسی

 11  تا  داشتند  مشارکت   کیفی  بخش  تحلیلی  مبنای    عنوان  به  دلفی  و فراترکیب  های  تحلیل
 مضامین  نظری  اجماع  حد    آن  براساس  و  دهند  قرار  بررسی  مورد   را  شده  تایید  اولیه  پژوهش

 مدیران   از  نفر  ۲8  تعداد  پژوهش  کمی  بخش  در  سپس.  گردد  تایید  پژوهش  های  مولفه  و
 ای   گزاره  مضامین   تاثیرگذارترین  تعیین    جهت    تهران  بهادار  اوراق  بورس  های  شرکت

  از   کیفی  بخش  در  نتایج.  شدند  انتخاب  همگن  گیری  نمونه  طریق  از  که  داشتند  مشارکت
  نشان   نتایج  کمی   بخش  در  و  داشت  حکایت  شده  تأیید  مضامین  و  اصلی  مولفه  سه  وجود  

 شاخص    عنوان  به(  C1)  مالیاتی  شفافیت  براساس  شرکت  ارزش  بیشتر  پویایی  مضامین    داد
  در   اقتصادی  عملکردهای  افشای  سطح  افزایش  و  بیرونی  اطالعاتی  محیط  کارکردهای  مولفه

  ارزش   و  مالیاتی  سازیحداقل  بین  استراتژیک  تناسب  و  GRI (C9)  استاندارد  راستای
 بیشترین   درونی   اطالعاتی  محیط  کارکردهای  یمولفه   شاخص    عنوان  به(  C10)  شرکت

 اطالعاتی   محیط  ریسک  شرایط  تحت  پایدار  مالیاتی  پیامدهای  عنوان  به  را  تاثیرگذاری
 دهدمی  نشان  نتایج  این.  دارد  همراه  به  تهران  بهادار  اوراق  بورس  هایشرکت   برای  هاشرکت 

 :JELبندی طبقه
C61; H21; H60; Q38 
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 ارائه الگوی کارکردهای  مالیاتی پایدار تحت شرایط ریسک محیط اطالعاتی . عبدلی   محمدرضا و  دهدار  فرهاد دربان،  فوالدی جواد

  صرف   ها شرکت   اطالعاتی  محیط  ریسک  شرایط  تحت  پایدار  مالیاتی  کارکردهای  توسعه 
  اثربخشی  سطح  ارتقای  به  تواندمی  بازار،  و  رقابتی  سطح  در  مثبت  پیامدهای  ایجاد  از  نظر

 . نماید کمک نیز هاشرکت  درونی عملیات

 مقدمه 1
فزآینده رشد  در  با  کشورهای  بین  اقتصادی  جنگ  ی 

به   مالیات  یافت،  توسعه  کشورهای  با  توسعه  حال 
دو  اهمیتی  کشورها،  برای  درآمد  مبنع  یک  عنوان 
در   ويزه  به  مالیات  واقع  در  است.  یافته  چندان 

توسعه حال  در  که  کشورهای  ما  کشور  همچون  ای 
تحریم وجود  مشکالت  تحت  و  اللمللی  بین  های 

به  زی زیادی  اهمیت  از  داد،  قرار  اقتصاد  رساختی 
بوده  برخوردار  گذشته  چندسال  طی  در  خصوص 

به رشد    یاب یدستاست. براین مبنا باید توجه داشت،  
از   ن  کیاقتصادي  س  ازمندیسو،   هاي   استیاعمال 

دولت  یات یمال سوي  هتها  از  اهداف    یاب یدست  ج به 
پایداری    ازمندین   گر،یاقتصاد کالن کشوري و از سوي د

سطح   در  مالمالیاتی  آن    استی  بازارهاي  در  که 
می  دیخر  یمال  هايیی  دارا فروش  ایجاد   شوندو  و 

می بازارها  این  سطح  در  افزایش  پایداری  ضمن  تواند 
سطح کارکردهای نظارتی مالیاتی، به عنوان یک ابزار  

ی و صادقها قلمداد گردد )ن شرکتمهم رقابتی در بی
شد،  13۹4همکاران،   گفته  که  همانطور  واقع  در   .)

می سرمایه  بازار  سطح  در  مالیات  به  توسعه  تواند 
مالیاتی   نظارتی  اثربخش  کارکردهای  سطح  افزایش 

ها را به  ها مالیاتکمک نماید و باعث گردد تا شرکت
استراتژی تدوین  در  محرک  عامل  یک    های هایعنوان 

همکاران  و  )چ ن  دهند  قرار  مدنظر  خود  ، 1رقابتی 
نمایندگی  ۲018 تئوری  وجود  شرایط  این  تحت  در   .)

تصمیم حق  وکالی  که  عنوان  به  مدیران  به  را  گیری 
شود تا پیش  سهامداران واگذار نموده است باعث می

شرکت که  باشد  این  سرمایه  بازار  در  غالب  ها فرض 

 
1 Chen et al 

دلیل    2 که  باشد،  می  قانونی  نرخ  از  متفاوت  مالیاتی  موثر  نرخ 
راهکارهای   یا  مالیاتی  های  معافیت  از  استفاده  تفاوت،  این 
اساس   بر  ایران  در  مالیات  قانونی  نرخ  است.  مالیاتی  اجتناب 

شفافیت ایجاد  به  چندانی  ندارند  هتمایل  مالیاتی  ای 
می تالش  به  و  اقدام  مختلف  کارهای  راه  از  تا  کنند 

و  )گادفری  نمایند  مالیات  پرداخت  از  اجتناب 
تئوری  ۲013هادسون،   براساس  دیگر  طرف  از   .)

شده،   گزارش  سود  و  مدیران  پاداش  بین  که  قرارداد 
می تعریف  مستقیمی  الزم  رابطه  انگیزه  مدیران  کند، 

و تعهدات  کاهش  خت  برای  به  پردا را  مالیاتی  های 
انگیزه وجود  منفعتدلیل  همچون  های  طلبانه 

شفیعی   و  )پورحیدری  داشت  خواهند  سود  مدیریت 
به13۹۲آباد،  همت تالش  (.  مدیران  دیگر،  عبارت 

هزینهمی انتقال  با  تا  دورهکنند  به  های  آتی  های 
نرخ  دوره  درآمدها،  شناخت  در  تاخیر  و  جاری  های 

مالیاتی  آن    2موثر  براساس  تا  دهند  کاهش  را  خود 
بیشتر   سود  کسب  منظور  به  را  کمتری  مالیات 
است،  این  توجه  قابل  نکته  اما  نمایند.  پرداخت 

اجتناب  روش همچون  مالیات  موثر  نرخ  کاهش  های 
مالیاتی ممکن است در آینده استمرار نیابد و یا زمان 

های مالیاتی در آینده  ها و تشویقاستفاده از معافیت
نقضی شود، که در تحت این شرایط ضمن افزایش  م 

کارکردهای  هزینه کاهش  باعث  نمایندگی،  های 
می سرمایه  بازار  سطح  در  شرکت  از  رقابتی  شود. 

می تصمیم  این  موثر  پیامدهای  نرخ  افزایش  تواند 
روندی   در  گونه  Uمالیاتی  به  باشد  با شکل  که  ای 

انگیزه براساس  مالیاتی  اجتناب  سطح    های افزایش 
کوتاهمنفعت در  است  ممکن  مدیریتی  مدت  طلبانه 

در  اما  شود،  منجر  پرداختی  مالیات  کاهش  به 
می مالیاتی  بلندمدت  موثر  نرخ  افزایش  باعث  تواند 

اصالحیه   مستقیم  های  مالیات   اصالحیه و  31/04/13۹4قانون 
)گلستا  ۲5معادل   آن از قبل های است  همکاران،  درصد  و  نی 

13۹3.) 
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هریستووارساک لیس  و  )پاپادوپولو  گردد  ، 1شرکت 
بازار  ۲01۹ سطح  در  استراتژیک  کارهای  راه  از  یکی   .)

ظرفیت از  استفاده  مالیاسرمایه،  منظور  های  به  تی 
شرایط    داریپا  یات یمال   یتوسعهتوسعه     ط ی محتحت 

محیط  می  هاشرکت  یاطالعات دیگر  عبارت  به  باشد. 
که   فضااطالعاتی  گفته    یاطالعات  یبه  شرکت  خارج  

فعال  شودیم  آن  در  شرکت  همواره   کند یم   تیکه  و 
صدد   سطح  در  مییتشفافافزایش  اشاره ها  باشد، 

تواند باعث (، می13۹8ی،  برات   ی وهنزائدرزاده یحدارد )
قابلیت سطح  سطح  افزایش  در  مالیات  پایداری  های 

آنجایکه   از  واقع  در  گردد.  رقابتی  گذاران  سرمایهبازار 
شفافیت  یری گمیتصم   یبرا عدم  شرایط  تحت  ها  در 

آ اطالعات  نندهیبه  ر  ازینگر  بتوانند  تا  و   سکیدارند 
پشرکت  ی آت  یبازده را  ،  ند ینما  ی نی ب شیها 

محیط  تصمیم بهینگی  عدم  شرایط  تحت  گیری 
که   افزااطالعاتی  ارزش    سکیر  شیموجب  کاهش  و 

ومی  هاشرکت نماید  کنترل  را  به  شود  اینکه    باتوجه 
دلیل نهان   یدسترسعدم  به  اطالعات   ها،شرکت  یبه 

اتکاء به  پ  مجبور  در   تیری مد  یها ین یبشی به 
می فروش  و  سود  تمخصوص  و  توجه  به  باشند،  رکز 

می اطالعاتی  چراکه  محیط  باشد،  اهمیت  حائز  تواند 
می کالن  سطح  در  طرف  یک  افزایش  از  به  تواند 

از   و  کند  کمک  مالیاتی  پایداری  کارکردهای  سطح 
بازار   سطح  در  اطالعات  تقارن  ایجاد  در  دیگر  طرف 

باشد موثر  شرایط  .  سرمایه  این  تحت  نتظار  در 
ا  یاطالعات  طی مح   تی تقو  رودیم    ی فضا  دجای و 

بازار،    یل یتحل اینکه  در  افزاضمن  به    ش ی منجر 
آگاه   تیشفاف و  میسرمایه  یبازار  در  گذاران  شود، 

شرکت مالیاتی  کارکردهای  حال  سمت  عین  به  را  ها 
می هدایت  بیشتر  طریق  پایداری  از  و  بهبود نایند 

ذینفعان ر یگ می تصم  ندیفرآ  سکیر  ،ی 
پور )کفاش  دهدکاهش میرا    کتشر   کی ستمات یرسیغ

همکاران،   اطالعاتی    (.13۹8و  محیط  اساس  براین 
توسعه در  پیامدهایی  ایجاد  پباعث  مالیاتی  ایدار  ی 

است که شود که در واقع مجموع استراتژیمی هایی 
متعادل باعث  آن  نتیجه  مالیاتی  در  موثر  نرخ  سازی 

 
1 Papadopoulou & Hristu-Varsakelis 
2 Guenther et al 

می بلندمدت  نشان  در  که  را  مالیاتی  ریسک  و  شود 
نرخدهنده نوسان  شرکتی  مالیاتی  عدم  های  و  ها 

پرداخت خصوص  در  آینده  قطعیت  در  مالیاتی  های 
میمی نت  باشد را کاهش  )ج  ؛ ۲017،  2ر و همکاران دهد 

(.  به عبارت دیگر، وجود محیط  ۲015،  3هاتچز و ریگو 
طریق از  مؤثر    ی سازنهی کمکنترل    اطالعاتی  نرخ 

مالیاتی  بینیپیشبه  تواند  می  ،یات یمال های 
تر از شرکت در سطح بازار رقابتی منجر شود  منسجم

های مرتبط  و باعث پایداری مالیاتی و کاهش ریسک
گردد آن  سهم  به  اهمیت  به  باتوجه  بنابراین   .

برنامه در  مالیاتی  بودجهدرآمدهای  و ریزی  کشور  ای 
طرح سمت  به  جامع  حرکت  طرح  همچون  هایی 

می پژوهش  این  انسجام  مالیاتی،  ایجاد  به  تواند 
الیه در  پیامدهای  بیشتر  شناخت  و  مفهومی  های 

ضمن  توسعه و  نماید  کمک  مالیاتی  پایداری  طلبانه 
هزینه جریانکاهش  افزایش  و  شرکت  ها  نقدی  های 

شفاف،   و  پویا  اطالعاتی  محیط  وجود  دلیل  به 
ماده   مالیات  ۹7براساس  و قانون  مستقیم  های 

شفافیت  04/13۹4/ 31اصالحیه   وجود  های  تحت 
اظهارنامه اطمینان،  بر  چنین  مبتنی  مالیاتی  های 

بدون  شرکت بازار  سطح  در  پیشرویی  هایی 
ب مورد  مالیاتی  این حسابرسی  لذا  گیرد.   قرار  ررسی 

ارائه   دنبال  به    ی توسعه  یکارکردها  یالگو پژوهش 
شرا  داریپا  یات یمال   ی اطالعات  ط یمح   طیتحت 

تهران  یهاشرکت بهادار  اوراق  در  می  بورس  باشد. 
شود تا  ادامه مسیر پژوهش در بخش دوم، تالش می

ارتقای  منظور  به  پژوهش  تئوریک  و  نظری  ابعاد 
سطح پشتوانه نظری و تحلیل در بخش نتیجه گیری  
ارائه شود. در بخش سوم پژوهش نیز روش شناسی  
هدف   جامعه  و  اجرا  شیوه  و  نوع  به  اتکا  با  پژوهش 

های  چهارم نیز یافتهشود. در بخش  پژوهش ارائه می
تجربی براساس سه رویکرد تحلیلی فراترکیب، دلفی 

گیرد  و ساختاری تفسیری فراگیر مورد بررسی قرار می
های تجربی  تا در نهایت در بخش آخر براساس یافته

3 Hutchens & Rego 
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و باتوجه به پشتوانه نظری، اقدام به بحث و تحلیل  
 نتایج گردد. 

 مبانی نظری 2
پایدار نقطه مقابل ی مالیاتی توسعه

 اجتناب مالیاتی
وظاتیمال بر  عالوه  از    ی مال   نیتأم  فه یها  دولت 

دجنبه باشند.  می  تیاهم   یدارا  زی ن  یگر یهای 
ابزارها   ی ک یها  اتیمال جهت   ی اقتصاد  یاز  دولت 

وس و  لزوم  مواقع  در  بازار  در    ی برا   یا  لهیدخالت 
ن  دولتی  مال   نی تأم  د  لیجهت  اهداف    گریبه 

جوا بشر موردتوجه  زمی  یمع  با دولت  رایباشند،  ها 
باشند:  می  یسه هدف اصل   یدارا  یاسی س  هر ساختار

اقتصاد  تخص  عیتوز  ،یثبات  و  درآمد    ص ی عادالنه 
از  اتیمال  منابع.  نهیبه اصابت   کسویها  به  باتوجه 

هستند و    رگذاریجامعه تأث یع یتوز طیبر شرا  یات یمال
سو  جابجا  گر، یدی  از  بازار   ییبا  از  بازار    ی منابع  به 

تخص  گرید دارند  یصیآثار  همراه  و   به  )صادقی 
ا(13۹7همکاران،   از  متخصصان  نی .  و    رو،  مالیاتی 

پ  اقتصادی در  به    یهمواره  پایدار  مالیات  توسعه 
توسعه   کارکردهای  اثربخشی  سطح  ارتقای  منظور 

می پویایی محور  ایجاد  باعث  که  کارکردهایی  باشند. 
به   رقابت  استراتژیدر  وجود  مورد  واسطه  های 

واقعیت افشای  در  سطح  استفاده  در  مالیاتی  های 
می سرمایه  بازار  همچون  )هاگ سد ن بازارهایی  ، 1شود 

(. مالیات پایدار به عنوان یک کارکرد استراتژیک  ۲018
می سوب  مح سرمایه  بازار  سطح  در در  که  شود 

با   گرانه  تعامل  رویکردهای  سطح  ارتقای  صورت 
کمک  میدولت   اقتصادی  پویایی  افزایش  به  تواند 

که    استی  ا یاستراتژ  ،یات یمال  یداریپا  نماید. در واقع
  ی کم   راتیی تغ   اتیقبل از کسر مال  سود  آن  جهی در نت

همکاران   دارد و  و  ۲014،  2)دایرنگ  و  (  حفظ  بر 
در طول زمان متمرکز    یات یاجتناب مال  ج ینتا  ی نگهدار

پا معنا  یاتیمال   یدار یاست.  سود    یدار یپا  یبه  در 

 
1 Hogsden 
2 Dyreng et al 
3 Government Bonds 

مال کسر  از  قابل   اتیبعد  جربانپیش  تی و  های  بینی 
برا   یآت  ینقد بلندمدت  در  که  ا  یاست   جادیشرکت 

می همکاران،    واعظ)  دینما ارزش  (. 13۹7و 
مال  ی سازنهی کم مؤثر  به    نیهمچن   ات،ینرخ  منجر 

های  نهیو هز  یاتیمله جرائم مال ج  ازیی  ها نهیهز  جادیا
باعث کاهش   و  شرکت شده  یبرا   یاضاف  یمال  نی تأم 

  یآت   ی اتیمالهای  ابهام در پرداخت  نده،ی در آ  ینگ ینقد
افزا ریگو،   گردد  ی اتیمال   سکی ر  شیو  و  )هاتچز 

مقابل،  ۲015 در  مال(.  ط  اتیاجتناب  قالب    ف یدر 
فعال   یع یوس از    ات،یمال  کاهشهای  تیاز 

مالیگذارسرمایه سودمند  ) ات یهای  اوراق ی  مانند 
دولت  مال   3ی قرضه  از  تا    (اتیمعاف  گرفته 

برا یاستراتژ  که  جسورانه  چالش   یهای  شرکت 
می  زی برانگ تعریف  همکاران،  باشد  و  )دایرنگ  شود 

فعال(.  ۲014 هدف    یات یمال  اجتنابهای  تیاعمال  با 
مال  مؤثر  نرخ  کوتاه  یاتیکاهش  پادر    ی داریمدت، 

تأث  یات یمال تحت  می  ر یرا  و  )مک  دهندقرار  گوایر 
همکاران ۲013،  4همکاران  و  دایرنگ  عنوان  (  ۲01۹)  5(. 

  یات یاجتناب مال  یبه معنا   یاتیمال   یدارپای   که  کندمی
پا است.  کم   یات یمال  یداریبلندمدت  ی  ساز   نهیبر 

ن  اتیمال پ   ستیمتمرکز  حفظ  بر    یامدها یبلکه 
مال اجتن کم   ،یات یاب  گرفتن  نظر  در  ی  ساز   نهیبدون 

است.   متمرکز  زمان  طول  در  مقابل،  مالیات  در 
ساز مالیاتی  اتیمال  ی حداقل  اجتناب  بر    براساس 

مال  زانی م  مع  کیدر    یات یتعهدات  دارد    ن یدوره  توجه 
رو حفظ  به  نسبت  مالهیو  اجتناب  پا  ی ات یهای   ن ییو 

مال  نرخ  داشتن  آ  اتینگه  است یب   نده،یدر    توجه 
همکاران و  حسابدار(.  ۲01۹،  6)دیوید  .  یک   یمؤسسه 

جیپ ام.  ط  یکی  ، ی.  بزرگ،  مؤسسه  چهار   یاز 
سال    یگزارش  پا  ۲007در  که  دادند    ی دارینشان 

  از   رایست. زا  هاشرکت  ی هدف بلندمدت برا   ،یات یمال
نرخ  ر ی غ  راتیی تغ   ،یمال   لگرانیتحل  دید در  منتظره 

 . است تیریاز ضعف مد  یا نشانه اتیمال

4 McGuire et al 
5 Dyreng et al 
6 David et al 
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کارکرد توسعه پایدار مالیاتی تحت 
 هاشرایط محیط اطالعاتی شرکت

تئور اساس  مد  ، یندگ ینما  یبر    ی ابزار   رانیپاداش 
ب   یبرا منافع  تضاد  مشکل  بر  و   رانیمد  ن یغلبه 

  ن یجهت همسو نمودن منافع طرف   یازهیانگ   مالکان و
انگیزهاست از  یکی  شرایط  این  تحت  در  های  . 

ثروت مدیر حداکثرنمودن  ادعای  بر  مبتنی  که  یت 
می پرداختسهامداران  کاهش  مالیاتی  باشد،  های 

شرکت در  معموال  که  اثربخشی  است  فقدان  با  هایی 
می اتفاق  اطالعاتی  گال  محیط  اساس  براین  مور  افتد. 

البرو )۲015)  1و  همکاران  و  دیوید  هَمیلتون  ۲01۹(؛  و   )
است ک ل برگ  معتقدند۲017)  2و  تحت    (  در  مدیران  که 

دو هدف   شرایط فقدان محیط اطالعاتی اثربخش، با 
به   راهکارهااقدام  از  مال  یاستفاده  و   یات یاجتناب 

در جهت   انمایند، ی مالیاتی می  نرخ مؤثر   یساز   نهی کم
  یات یکاهش تعهدات مال  زهی منافع سهامداران و با انگ

هدف   جهت(  ۲003  ،3پس یلیف) با  و  خود  منافع 
مال  یطلبفرصت مؤثر  پا  اتینرخ  داده نییرا  نشان  تر 

پرداخت  مالو  کاهش  یات یهای  و می  را  )دسای  دهند 
می۲00۹،  4دارماپاال بنابراین  را  (.  مالیاتی  اجتناب  توان 

شفاف   اطالعاتی  محیط  فقدان  شرایط  تحت  محرکی 
ضعفشرکت از  انعکاسی  که  نمود  تلقی  های  ها 

ن  میتئوری  محیط مایندگی  واقع،  در    اطالعاتی   باشد. 
  آن   مالی  گزارشگری   دربرگیرنده  تنهانه  شرکت  یک

  ای محرمانه  و  عمومی  اطالعات  شامل  بلکه   باشد،می
 داوطلبانه  یا  اجباری   افشای   طریق  از  که  است

گيرد )لیسی و می  قرار سرمایه بازار اختيار در شرکت
  اطالعاتی   فضای  به  اطالعاتی  محیط.  (۲017،  5وایت

  فعالیت   آن  در  شرکت  که  شودمی  گفته  شرکت  خارج  
  ابهام   کاهش  و  سازیشفاف  صدد  در  همواره  و  کندمی

در واقع،  (.  13۹6  نوئی،پیته  رضائی  و  فخاری)  است  آن
فرصت از  سودآوری  انتظار  به  های  باتوجه 

میسرمایه شرکت  که  گذاری  نمود  اذعان  توان 

 
1 Gallemore & Labro 
2 Hamilton & Stekelberg 
3 Phillips 
4 Desai & Dharmapala 
5 Leece & White 

کاهش باعث  حسابداری  تقارن  عدم  اطالعات 
و  خصوصی  اطالعات  دارای  مدیران  بین  اطالعاتی 

میتامین سرمایه  بیرونی  )آکرلوف کنندگان  ، 6گردد 
کاهش  1۹70 باعث  همچنین  حسابداری  اطالعات   .)

و هزینه مالکیت  تفکیک  از  ناشی  نمایندگی  های 
می یکدیگر  از  شرکت  همکاران کنترل  و  )بایر  ، 7گردد 

پالپو ۲010 و  هیلی  بیان  01۲0)  8(.  راستا  این  در   )
مالی   افشای  و  گزارشگری  برای  تقاضا  که  نمودند، 

عدم وجود  تعارضات حاصل  و  اطالعاتی  تقارن 
سرمایه و  مدیران  بین  از  نمایندگی  بیرونی  گذاران 

سرمایه   بازار  در  امروز  اطالعاتی  محیط  مهم  عوامل 
می امکان  محسوب  اطالعات  اجباری  افشای  شود. 

داخ منابع  از  برای  اطالع  را  شرکت  بیرونی  و  لی 
میسرمایه فراهم  قدرت  گذاران  افزایش  باعث  و  کند 

آنتصمیم میگیری  سرمایه  بازار  در  ازجمله  ها  گردد. 
می اطالعات  داخلی  در  منابع  مالیات  افشای  به  توان 

گزارش انتشار  فعالیتقالب  همچون  های  هایی 
پاداش  عملکردی،  ماهیت  از  خارج  شرکت  اقتصادی 

هایی  یره و ... اشاره نمود، درحالیکه واسطههیئت مد
نظیر تحلیلگران مالی و مطبوعات اقتصادی اطالعات  

می ذینفعان  اختیار  در  را  و  بیرونی  بایر  گذارند. 
محیط۲010)  9همکاران  بین  که  معتقدند  های  ( 

ارتباط   مالیاتی  عملکردهای  افشای  شرکت،  اطالعاتی 
ظرفیت سطح  افزایش  باعث  و  دارد  ای  هوجود 

می بازار  در  شرکت   10ت یلویدشود.  اعتمادسازی 
تحل   (۲013) است  برنامه  بازار  لگرانیمعتقد    زان یرو 

پ  یات یمال دنبال  هستند    اتیمال   یداریپا  یامدها یبه 
برا  درها  تی فعال   ن یا  رایز ا  یبلندمدت   جادیشرکت 

م  استفاده   کهیی  هاشرکت  رانیمد  .دی نمایارزش  با 
های  هیدر رو  ریی سود، مانند تغ    تیریمد  یها از روش

برآوردها  ،یحسابدار اعمال    ،یحسابدار   یانجام 
شناسا  اریاخت و    نه،یهز  و   درآمد  ییدر  درآمد  انتقال 

گروه  نهیهز الگو  یدرون  از   ،... رساندن    یو  حداقل 
می استفاده  مؤثر    یجار های  دوره   در  کنند،سود  نرخ 

6 Akerlof 
7 Beyer et al 
8 Healy and Palepu 
9 Beyer et al 
10 Deloitte 
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در  نیی پا  اتیمال اما  دارند  آ دوره تری  سود   ندهیهای 
به    متعهد آن    دنبال  به  و  کنند می  ییشناسا   یباالتر 

مال  هدف    یشتر یب  اتیپرداخت  که  چرا  شد،  خواهند 
کوتاه  اتیمال  کاهش  آنها استدر  بوده  )هیلی    مدت 

  (۲014)و همکاران    رنگ ی دا  دهیبه عق  (.1۹۹3،  1و پاپلو 
شرکت اطالعاتی،    اگر  تقارن  عدم  شرایط  تحت  از  در 

نماید  اتیمال   یاجتناب های  رویکرد  ،استفاده 
غتیموقع  یرقانون ی های    ی هاییجوصرفه  ای 

 ات ینرخ مؤثر مال شود تا  باعث می  ،یاتی مدت مالکوتاه
شود داشته  نگه  آ  اما   ،پایین  فرصت  نده یدر  ی  ها که 

  ازی  رقانون ی های غ تیو موقع  یمنقض   یات یمال   اجتناب
و    شتریب  اتیپرداخت مال  با  شوند،طرف قانون رد می

موضوع  مواجه  میجرا این  و  شد  مؤثر    خواهند  نرخ 
ادهدمی  شی افزا  را   اتیمال در  توان  می  صورت  نی. 

شرکت اطالعاتی  محیط  یک  فقدان  عنوان  به  ها 
برای  عاملی  را  نظارتی  مال  کارکرد  مؤثر    ن یی پا  یاتی نرخ 

حالها  شرکت زمان  نمود  در  موضوع   ،تلقی  این    که 
مال  مؤثر  آ  اتینرخ  در  را  این    ندهیباالتر  برای  را 

پها  شرکت داشت  یدر  مقابل  خواهد  در   .
سرمایهشرکت طریق  از  که  محیط  هایی  در  گذاری 

اطالعات،  موقع  به  افشای  طریق  از  و  خود  اطالعاتی 
به دنبال توسعه مالیات پایدار در سطح بازار سرمایه  

ضمن   ظرفیتهستند،  از  اطالعاتی  دارابودن  های 
رقابتی   کارکردهای  از  سرمایه،  بازار  سطح  در  موثر 

توجه موضوع  قابل  این  که  بود  خواهند  تری برخوردار 
استراتژی بیشتر  همسویی  با باعث  شرکت  های 

میاستراتژی مالیاتی  همکاران های  و  )ب ک  ، 2شود 
1۹۹6 .) 

 پیشینه تجربی
تاثیر  ۲01۹)  3مامی ل  »بررسی  عنوان  تحت  پژوهشی   )
ریزی مالیاتی شرکت تحت افشای عملکردهای  برنامه

پژوهش   این  در  دادند.  انجام  شرکت«    ۲86مالیات 
زمانی   بازه  در  مالزی  کشور  بورس    ۲01۲-۲010شرکت 

داد،  نشان  پژوهش  نتایج  و  گرفتند  قرار  بررسی  مورد 
رویکرد برنامه یک  عنوان  به  مالیاتی  با   ریزی  همسو 

 
1 Healy & Palepu 
2 Beck et al 

یکنواختاستراتژی افشای  های  بر  مالیات  سازی 
معناداری   و  مثبت  تاثیر  شرکت  مالیاتی  عملکردهای 
و  رفتاری  انسجام  یک  وجود  نتایج  این  واقع  در  دارد. 

شرکت توسط  مالیات را  افشای  در  تایید  عملکردی  ها 
شرکتمی موفقیت  برای  عاملی  را  آن  و  در نماید  ها 

دل  به  مالی  منابع  سطح  جذب  در  اطمینان  وجود  یل 
می توصیف  همکارانچ    نماید.بازار  و  (  ۲018)  ن 

جهت »بررسی  عنوان  تحت  گیری  پژوهشی 
عدمانگیزه مالیاتی تحت  انجام  های  اطالعاتی«  تقارن 

زمانی   بازه  در  پژوهش  این  در   ۲01۲تا    1۹۹5دادند. 
شرکت آمریکایی مورد بررسی قرار گرفتند    131تعداد  

د نشان  نتایج  انگیزهو  هدف اد،  دو  با  مالیاتی  های 
فرصتمنفعت توسعه  جهت  کارآ  و  های  طلبانه 

اطالعاتی  سرمایه تقارن  عدم  تاثیر  تحت  گذاری 
تقارن   عدم  که  طوری  به  دارد.  را  متقابلی  کارکردهای 

انگیزه افزایش  باعث  منفعتاطالعات  طلبانه  های 
می مالیاتی  جهت اجتناب  عاملی  حال  در عین  و  شود 

انگیزهکاهش   هدف  کارآیی  با  مالیاتی  اجتناب  های 
سرمایه میگذاریتوسعه  همکاران  گردد.  ها  و  نت ر  ج 

( پژوهشی تحت عنوان »بررسی تاثیر نرخ موثر  ۲017)
بر ر  ی اتیمال   ی داری پا  مالیاتی  انجام  شرکت  سکیو   »

با در ،  ۲011تا    1۹78دادند. این پژوهش در بازه زمانی  
مع  دو  گرفتن  پرداخت  اتیمال  زانی م   ارینظر  و    ینقد 

مالنهیهز  زان ی م  م  ، یات یهای    و ها  بانک  ان یدر 
شد.    مهی بهای  شرکت انجام  آمریکا  متحده  ایاالت 

داد،   نشان  مالنتایج  مؤثر  پانییپا  ی اتینرخ    ی داریتر، 
مال  یشتر یب مؤثر  نرخ  به  دارد.    یات ینسبت  باالتر 

مؤثر   ن ی ب  نیهمچن  ر  ی اتیمال  نرخ    ی ات یمال  سکیو 
نشد.  رابطه یافت  البروگال    معناداری  و  ( ۲015)  مور 

شرکت داخلی  اطالعات  محیط  اهمیت  بررسی  ها به 
آماری   جامعه  نمودند.  اقدام  مالیاتی  اجتناب  بر 

شرکت بود  پژوهش  آمریکا  کشور  سرمایه  بازار  های 
زمانی   بازه  در  قرار    ۲010تا    1۹۹4که  بررسی  مورد 

داد،   نشان  پژوهش  نتایج  شرکتگرفتند.  ها توانایی 
عامل   چهار  از  متاثر  مالیات  پرداخت  از  اجتناب  برای 

پیش دقت  سود،  اعالن  توسط  سرعت  سود  بینی 

3 Mgammal 
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کنترل ضعف  نقاط  تجدید مدیریت،  و  داخلی  های 
صورت میارائه  مالی  که  های  ای  گونه  به  باشد، 

ها با کیفیت محیط اطالعاتی باالتر، نرخ موثر  شرکت
(  13۹8ارند. ساری و همکاران )مالیاتی پایین تری را د

اطالعات  طی مح تیف ینقش کپژوهشی تحت عنوان 
ر  در   یداخل انجام    هاشرکت  یات یمال  سک یکاهش 

مال  نیا   یرا ب  دادند. تفاوت  با    یقطع   اتیمنظور 
بهشرکت  یابراز اطم ها  عدم  به    نانیواسطه  نسبت 

ربه  ،یابراز   اتیمال  دییتا درنظر    یات یمال   سکیعنوان 
ا  شده  با  یهاافتهیست.  گرفته  از    پژوهش  استفاده 

ط  136اطالعات    13۹4  تا1387  یهاسال  یشرکت 
م  اطم   دهد ینشان  عدم    سک یر  ، یط یمح   نانیکه 

افزا   یات یمال نتایج  .  دهدیم  شیرا  دیگر،  طرف  از 
دهنده نشان    ،یط یمح  ط ی شرا  تیاهمی،  پژوهش 

داخل  یمال   یگزارشگر   ،یری گاندازه  ندیفرا نظارت   یو 
ر شد،  .  باشدیم   یاتی مال   سکیبر  مشخص  همچنین 

شرکت مال  یها در  موثر  نرخ  ر  اتیبا    سک یکمتر، 
است  یات یمال )باالتر  همکاران  و  واعظ   .13۹7  )

« عنوان  تحت  و   یات یمال  ی دار یپا  یابیارزپژوهشی 
«  ت یبر نوع مالک  دیشرکت با تأک  یآت  یات یمال   سکیر

زمانی   بازه  در  پژوهش  این  دادند.  تا   1386انجام 
اوراق    شرکت  15۹مشتمل بر    اینمونه،  13۹5 بورس 

این   نتایج  داد.  قرار  بررسی  مورد  را  تهران  بهادار 
داد،   نشان  مال  های  شرکت پژوهش  مؤثر  نرخ    ی ات یبا 

 دارا هستند. یشتریب  یات یمال ی دار یباالتر، پا

 روش پژوهش 3
ا شناسی  روش  منظر  نمود، از  بیان  باید  پژوهش  ین 

های  این پژوهش بر مبنای نتیجه جزء دسته پژوهش
میتوسعه محسوب  دلیل  ای  به  زیرا  شود، 

توسعه  عدم پیامدهای  با  رابطه  در  تئوریک  انسجام 
به   اتکاء  با  تا  دارد  تالش  پژوهش  این  مالیاتی،  پایدار 

های انجام شده از طریق فرا تحلیل اقدام به  پژوهش
م  موضوع  انسجام  این  با  رابطه  در  تئوریک  و  فهومی 

در سطح بازار سرمایه تحت شرایط محیط اطالعاتی  
محسوب   توصیفی  پژوهش،  هدف  مبنای  بر  نماید. 

 
1 Singh & Kant 
2 Malone 

به  می باتوجه  پژوهش  این  داد،  نوع  برمبنای  و  شود 
سطح   در  هدف  جامعه  از  گروه  دو  مشارکت 

های دانشگاهی و جامعه هدف در بین مدیران شرکت
سرما دو  بازار  بازار،  سطح  در  آن  تبیین  هدف  با  یه 

می کمی(  و  )کیفی  از  فازی  پژوهش  این  در  باشد. 
ساختاری/تفسیری  تحلیل و  دلفی  فراتحلیل،  های 

شود که هر کدام بنا به اقتضاء فراگیرانه استفاده می
و مرحله پژوهش با مشارکت مشخص اعضای هدف  
که   همانطور  نیز  آماری  جامعه  شد.  خواهد  انجام 

میتشر افراد  از  گروه  دو  شامل  شد،  هر  یح  که  باشد 
نمونه   حجم  تعیین  روش  رویکرد  برحسب  کدام 
تعداد   پژوهش  این  کیفی  بخش  در  شدند.  انتخاب 

سطح    13 در  که  مالیاتی  متخصصان  از  نفر 
جامعه   اعضای  عنوان  به  بودند  فعال  نیز  دانشگاهی 
طریق   که از  داشتند  مشارکت  کیفی  در بخش  هدف 

ه نمونه دروازه گیری  روش  به  اتکا  با  بانان  دفمند 
شدند.   انتخاب  هدف  جامعه  عنوان  به  اطالعات 
با   مرتبط  مباحث  درک  افراد،  این  بارز  مشخصه 
شناخت   در  که  بود  پژوهش  ماهیت  و  موضوع 
پایدار   مالیاتی  توسعه  پیامدی  کارکردهای  و  مضامین 

  ۲8نقش مهمی را ایفا نمودند. در بخش کمی تعداد  
مدیران از  از  شرکت  نفر  بهادار  اوراق  بورس  های 

نمونه روش  صورت  طریق  به  و  دسترس  در  گیری 
تعیین   در  هدف  چراکه  شدند،  انتخاب  غیراحتمالی 
تحلیل   که  پژوهش  کمی  روش  در  نمونه  حجم 
ساختاری/تفسیری فراگیرانه بود، وجود تعداد زیادی  

کنندگان برای تعمیم نتایج نیست، زیرا از  از مشارکت
ای  تجزیه  آنجاییکه  بر  مبتنی  تحلیل  یک  روش  ن 

و سیستم است  مشخصی  سطوح  در  پیچیده  های 
تجربه  می همچون  مشخصی  معیار  براساس  بایست 

مشارکت توسط  تخصصی  دانش  صورت یا  کنندگان 
و   محدود  آن  در  هدف  جامعه  اعضای  تعداد  پذیرد، 

های سینگه و  باشد. لذا با اتکا به پژوهشکوچک می
مالون ۲011)  1کَنت همکاران۲014)  2(؛  و  رامش   3(؛ 

همکاران ۲008) و  آتری  و  مطلوب  ۲013)  4(  حد  که   )
بین   بازهی  در  را  نمونه  تعداد  نفر    ۲5تا    15انتخاب 

3 Ramesh et al 
4 Attri et al 
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نمودهپیش تعداد  بینی  نیز  پژوهش  این  نفر    ۲8اند، 
شرکت مدیران  به  از  را  تهران  بهادار  اوراق  بورس  های 

 عنوان جامعه هدف در بخش کمی انتخاب نمود. 

 های تجربییافته 4
 های بخش کیفییافته

موتور از  ابتدا  فراتحلیل  انجام  منظور  های  به 
وزارت   تایید  مورد  مجالت  همچون  داخلی  جستجوگر 

بانک و  پژوهش  موضوع  با  رابطه  در  های  علوم 

 ( ایران  مگ  همچون  جهاد MAGIRANاطالعاتی  (؛ 
 ( المللی  SIDدانشگاهی  بین  مرجع  و  و  ایران  در   )

(OnlineLierary( (  Sciencedirect(؛ 
فرآیند  Emeraldinsightو) طبق  و  شد  استفاده   )

پژوهش کل  تعداد  زیر،  قابل  مشخص  و  معتبر  های 
به   گرفتند.  قرار  بررسی  مورد  پژوهش  این  در  اتکا 

مقاله یافتن  منظور  دیگر به  پژوهشعبارت  و  های  ها 
پایگاه از  استفاده  با  و  پژوهشی  مشابه  مراجع  و  ها 

های مرتبط با هدف  به شناسایی پژوهش  فوق، اقدام 
 پژوهش شد. 

 

 ها ها و شاخص مولفه   یی ها و مقاالت مناسب جهت شناسا پژوهش   ن یی تع   ند ی فرآ 1  شکل 

 
 

پژوهش سازی  غربال  مشخص  با  شده  یافت  های 
میان   از  گرفته،   34گردید،  قرار  بررسی  مورد  پژوهش 

قالب    11تعدد   در  تا  گرفتند  قرار  تایید  مورد  پژوهش 
ارزیابی   عنوان  تحت  تحلیل  فرا  فرآیند  از  گامی 

سنجش   1انتقادی  به  مولفه  اقدام  تعیین  و  جهت  ها 
پیامدهای  شاخص با  مرتبط  پاهای    یداریتوسعه 

گردد.  ها  شرکت  یاطالعات  ط یمح   ط یتحت شرا  اتیمال
ابتدا   روش  این  از   11براساس  شده  تایید  پژوهش 

شامل    10طریق   انتقادی  ارزیابی  روش  معیار 
طرحاهداف تحقیق،  روش  منطق  تحقیق،  تحقیق، 

دادهجمعبرداری،  نمونه انعکاسآوری  پذیری،  ها، 
ها  دقت تجزیه و تحلیل، بیان تئوریک و شفاف یافته

ارزش کمک  و  به  پانل    13تحقیق  اعضای  از  نفر 
منسجم درک  به  رسیدن  برای  مجددا  از  پژوهش  تر 

 گیرند. نظر ماهیت پژوهش مورد برازش قرار می

 

 

 
1 Critical Appraisal Skills Program: CASP 

 تعداد کل منابع یافت شده
N = 3۹  

های رد شده به دلیل عنوان  تعداد پژوهش
N = ها جهت بررسی چکیده تعداد پژوهش 15  

N = ۲4 

 تعداد کل منابع یافت شده
N = 16 

 تعداد کل منابع یافت شده
N = 11 

های رد شده از نظر تحلیل  تعداد پژوهش
N = 5 

های رد شده از نظر محتوا  تعداد پژوهش
N = 8 



 

68 

 . 84تا    57 صفحات .1400بهار و تابستان    .31 شماره .16 دوره

 

کالن  اقتصاد پژوهشنامه  

Macroeconomics Research Letter 

 

 ارائه الگوی کارکردهای  مالیاتی پایدار تحت شرایط ریسک محیط اطالعاتی . جواد فوالدی دربان، فرهاد دهدار  و محمدرضا عبدلی 

 شده   یی شناسا   ی ها پژوهش   ی انتقاد   ی اب ی ارز  1  جدول 

 های داخلی پژوهش های خارجی پژوهش مکان پژوهش

معیارهای ارزیابی  
 انتقادی 

مامی ل 
1 (

۲01۹
 ) 

گ 
وان

2 (
۲01۹

 ) 

س و جونیور 
ماالکوي

3 
(

۲01۹
 ) 

تانیی و ب رتون 
4 (

۲01۹
) 

سون 
وایلد و ویل

5 (
۲018

 ) 

جنتر و همکاران 
6 (

۲017
 ) 

گ 
شانتی و تان

7 (
۲017

 ) 

سی و همکاران 
آبران

8 
(

۲016
 ) 

هاچز و ریگو 
9 (

۲015
 ) 

گ و همکاران 
دایرن

10 
(

۲014
 ) 

ک
م

گوایر و همکاران 
11 

(
۲013

 ) 

ظ و همکاران ) 
واع

13۹7
 ) 

)حیدری و همکاران  
13۹4

 ) 

عبدلی و پناهی )
13۹3

) 

 4 3 4 4 4 4 ۲ 4 4 4 4 ۲ 4 3 هدف پژوهش 
 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 ۲ 3 4 روش پژوهش 

 3 ۲ 3 3 4 3 3 3 4 3 4 ۲ 5 4 طرح پژوهش 
 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 ۲ 3 4 گیری روش نمونه

 3 3 4 3 3 4 ۲ 3 4 3 4 1 4 4 ها آوری دادهجمع
 3 ۲ 3 3 4 4 ۲ 4 5 4 3 3 4 5 ها تعمیم یافته

 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 رویکردهای اخالقی 
 3 ۲ 3 3 3 4 ۲ 4 5 3 4 ۲ 5 5 نحوه تحلیل آماری  

 ۲ ۲ 4 4 4 3 3 4 5 3 4 ۲ 4 4 قابلیت تئوریک 
 3 3 5 4 4 3 ۲ 4 4 3 4 ۲ 5 4 ارزش پژوهش 

 3۲ ۲6 35 34 34 38 ۲5 36 3۹ 34 38 ۲1 41 41 جمع 
های  راستای شفافیتهای اخیر در ها به عنوان یک استراتژی عملکردی در طی سالنکته: باتوجه به اینکه مالیات پایدار و محیط اطالعاتی شرکت

س بیشتر تمرکز این پژوهش بر روش پژوهشعملکردی شرکت های بروزتر  ها در سط بازار رقابتی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است، براین اسا
 در این زمینه بود. 

پانل   اعضای  امتیازهای  که  مد  شاخص  به  باتوجه 
مشارکت آن داده    5-1ها و از طریق مقیاس  براساس 

مجموع   از  گردید،  مشخص  مورد    14شد،  پژوهش 
  ور یماالکويس و جونپژوهش    3بررسی در این بخش،  

)  یآبرانس؛  (۲01۹) همکاران  و   یدر یحو    (۲016و 
( زیر    (13۹4همکاران  امتیازی  اینکه  دلیل  را   30به 

می خارج  بررسی  دور  از  نمودند،  حال  کسب  شوند. 
پژوهش به  روش  باتوجه  براساس  و  شده  تایید  های 

 
1 Mgammal 
2 Wang 
3 Malaquias & Junior 
4 Tanyi & Burton 
5 Wilde & Wilson 
6 Guenther et al 
7 Shanthi & Tong 
8 Abernathy et al 
9 Hutchens & Rego 
10 Dyreng et al 
11 McGuire et al 

استخراج    (۲001)  نگ ی استرل به    یکارکردهااقدام 
  ی اطالعات   طی مح   طی تحت شرا  ات یمال  یدار یتوسعه پا

پژوهشها  شرکت میبراساس  شده  تایید  شود.  های 
  شود. اساس از روش امتیازی زیر استفاده می  بر این

مولفهکلیه  روش  این  مبنای  بر استخراجی    شده   های 
  نوشته   جدول  ستون  در  شده،  تایید   مقاالت  متن  از

  محققان  نام   جدول  هر  ردیف  در   سپس  و  شودمی
  مبنای   بر.  شودمی  آورده  شده  تاییدهای  پژوهش
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 ارائه الگوی کارکردهای  مالیاتی پایدار تحت شرایط ریسک محیط اطالعاتی . عبدلی   محمدرضا و  دهدار  فرهاد دربان،  فوالدی جواد

  نوشته   های اصلیمولفه  از  گرپژوهش  هر  از  استفاده
  شود، می  درج«  »   عالمت  جدول،  ستون  در  شده

  فرعی،   معیارهای  ستون   در    هر  امتیازهایی  سپس

  میانگین   از   باالتر  امتیازهای  و  شودمی  جمع  باهم
  های مولفه  عنوان  به  شده،  انجام  هایپژوهش
 . شوندمی انتخاب پژوهش

 ها شرکت   ی اطالعات   ط ی مح   ط ی تحت شرا   ی ات ی مال   ی امدها ی پ   ی اصل   ی ها مولفه   ن یی تع  2  جدول 

 محققان  ردیف  مکان پژوهش 

صادی 
کارکردهای اقت

ک   
ستراتژی

کارکردهای ا
 

کارکردهای رقابتی 
 

ش محور 
کارکردهای ارز

 

کارکردهای عملیاتی 
سطح بازار  

کارکردهای 
 

 های خارجی پژوهش

 -  -  - - ( ۲01۹)مامی ل   1
 ـ -  -   ( ۲01۹وانگ ) ۲

  - - -  - (۲01۹تانیی و ب رتون  ) 3
 -  -  - - ( ۲018وایلد و ویلسون  ) 4

 -  -  -  ( ۲017جنتر و همکاران ) 5
   - -  - ( ۲017شانتی و تانگ ) 6

 -   - - - ( ۲015هاچز و ریگو ) 7
 -   - - - ( ۲014همکاران ) دایرنگ و  8
 - - -    ( ۲013گوایر و همکاران )مک ۹

 های داخلی پژوهش
13واعظ و همکاران )  10 ۹7 ) -  - -  ـ 

13عبدلی و پناهی ) 11 ۹3) - - - -   
 ۳ ۷ ۳ ۶ ۴ ۳ جمع   

میان   از  است  مشخص  که  اصلی    6همانطور  مولفه 
تحت شرایط   در  مالیاتی  پایداری  توسعه  با  در رابطه 

مولفه اصلی کارکردهای    ۲ها،  محیط اطالعاتی شرکت
مالیات  پایدار  توسعه  عملیاتی  کارکردهای  و  رقابتی 

شرکت اطالعاتی  محیط  شرایط  بازار  تحت  های 
اق بعد  گام  در  که  شدند  انتخاب  به  سرمایه   دام 

مولفه میتعیین  آن  با  مرتبط  واقع های  در  شود. 
ا به  ا  11  نکهیباتوجه  در  براساس    نیپژوهش  بخش 

بررس   دیی تا  یهاپژوهش  یها مولفه  هیکل   ی شده 
فراوان  برحسب  و  شده،   ی ازهایامت  ی شدند  کسب 

ب  ییهاپژوهش پژوهش  شی که  نصف    د یی تا  یهااز 
بوط به  مر   یهاشده را کسب نمودند، به عنوان مولفه

فرع  شدند  ی مولفه  انتخاب  )پژوهش  جدول   .3  )
های شناسایی  های مربوط به هریک از مولفهشاخص

پژوهش از  استفاده  با  را  نشان  شده  شده  تایید  های 
 دهد.  می
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 ارائه الگوی کارکردهای  مالیاتی پایدار تحت شرایط ریسک محیط اطالعاتی . جواد فوالدی دربان، فرهاد دهدار  و محمدرضا عبدلی 

 ها شرکت   ی اطالعات   ط ی مح   ط ی تحت شرا   ی ات ی مال   ی امدها ی پ   ی ها شاخص  3  جدول 

 1 ۲ 3 4 5 6 7 هاشاخص ها مولفه
ط اطالعاتی بیرونی

کارکردهای محی
 

        پویایی بیشتر ارزش شرکت براساس شفافیت مالیاتی 
        حفظ حقوق ذینفعان در محیط رقابتی 

        های ذینفعانگیریافزایش قدرت تصمیم
        های ارتباط با ذینفعانارتقای قابلیت 

        افزایش سطح اعتماد به عملکردهای مالیاتی شرکت
        های مالیاتی شرکت در محیط رقابتی کاهش ریسک ذاتی استراتژی

        های آتی به دوره جاری های دورهعدم ریسک انتقال هزینه
        کاهش سود قبل از کسر مالیات

        پایداری در سود بعد از کسر مالیات
        های نقدی آتیبینی جریان قابلیت پیش

        کاهش ریسک مالیاتی
        اقناع  شفافیت و گزارشگری مالیاتی ذینفعان

ط اطالعاتی درونی
کارکردهای محی

 

        های مالی به دلیل عدم پرداخت مالیات کاهش هزینه
        های مالیاتیاستفاده از جوایز و تخفیف

        های قانونیهای مالیاتی بدون تخلفاخذ معافیت
        GRIافزایش سطح افشای عملکردهای اقتصادی در راستای استاندارد 

        سازی مالیاتی و ارزش شرکتتناسب استراتژیک بین حداقل
        یاتی مال  نرخ یيکنواخت 

        مالیات پایدار با محیط اطالعاتی شرکت تناسب رویکردهای مالیاتی در ایجاد توازن بین 
        های حسابرسیکاهش هزینه

        های مالیاتی پایدار افشای محتوای اطالعاتی فعالیت
        اثربخشی مدیریتی در کنترل تغییرات غیر منتظره در نرخ مالیات

        های تجاری شرکت پویایی استراتژی 
        های مالیمحدودیتکاهش 

( جدول  در  که  می3همانطور  مشاهده  شود، ( 
شاخصمولفه و  اصلی  مربوط  های    ی امدها یپ های 

شرا  یات یمال در   هاشرکت  یاطالعات  ط ی مح  ط یتحت 
ای سنجش خواهد شد.  گزینه  7قالب مقیاس لیکرت  

دنبال   به  دلفی  تحلیل  براساس  بخش  این  در  چراکه 
مولفه باب  در  نظری  فایت  ک حد  و تعیین  ها 

شرا  یاتیمال   یامدها یپ های  شاخص   طی مح  طی تحت 
به  می  هاشرکت  یاطالعات مرحله  این  در  باشیم. 

دلفی    منظور کنترل کیفیت از روایی و پایایی و تحلیل
می استفاده  یافته(  تحلیل  و  تجزیه  بخش  شود.  )در 

پرسشنامه روایی  تایید  منظور  شده،  به  ساخته  های 
 ( محتوای  روایی  روش  که  CVRاز  گردید  استفاده   )

هر   از  اساس  بخش    13براین  در  پانل  اعضای  از  نفر 

هریک   برای  را  خود  امتیازهای  تا  شد،  خواسته  کیفی 
ایند. نتیجه بدست آمده  های فرعی اعالم نماز مولفه

مقدار   اینکه  به  باتوجه  ساخت   CVRمشخص 
)حداقل مقدار نسبت روایی   0/ 6۲مقیاس بزرگتری از  

اعتبار   است،  پانل(  اعضای  نفر  ده  برای  محتوایی 
مولفه نظر  محتوایی  از  گردید.  تایید  تحقیق  های 

دلفی   تحلیل  بخش  در  که  همانطور  نیز  پایایی 
می معیار  مشخص  دو  از  ضریب  شود  و  میانگین 

توافق طبق نظر اعضای پانل در بخش کیفی استفاده 
حسب می بر  را  الزم  امتیاز  که  شاخصی  هر  و  شود 

تحلیل  گزینه  7مقیاس   سنجش  )ابزار  لیکرت  ای 
می حذف  نکند،  کسب  اساس  دلفی(  این  بر  و  شود 

 گیرد. پایایی مورد استفاده قرار می
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 ارائه الگوی کارکردهای  مالیاتی پایدار تحت شرایط ریسک محیط اطالعاتی . عبدلی   محمدرضا و  دهدار  فرهاد دربان،  فوالدی جواد

 تحلیل دلفی 4.1
تایید/ منظور  به  بخش  این  مولفهدر  های  حذف 

پژوهش، با استفاده از مشارکت متخصصان )اعضای  
توافق،   ضریب  و  میانگین  مقیاس  دو  براساس  پانل( 

( 4های ناشی از تحلیل فراترکیب که در جدول )مولفه
شده میآورده  قرار  بررسی  مورد  )اند،  جدول  (  4گیرد. 

 دهد. نتایج تحلیل دلفی را نشان می

 

 ی در دور اول دلف   ب ی بخش فراترک   ی ها افته ی   ل ی تحل   4  جدول 

ضریب   ها مولفه
 توافق

ص  تایید/حذف  ضریب   میانگین  ها شاخ
 توافق

 تایید/حذف 

ط اطالعاتی بیرونی 
کارکردهای محی

 تایید  88/0 

 تایید  65/0 ۲0/5 پویایی بیشتر ارزش شرکت براساس شفافیت مالیاتی  

 45/0 55/4 حفظ حقوق ذینفعان در محیط رقابتی 
 ادغام 

 50/0 5 های ذینفعان گیریافزایش قدرت تصمیم

 حذف  40/0 4 های ارتباط با ذینفعان ارتقای قابلیت

 ادغام  48/0 ۹0/4 مالیاتی شرکت افزایش سطح اعتماد به عملکردهای 

 50/0 ۹8/4 های مالیاتی شرکت در محیط رقابتیکاهش ریسک ذاتی استراتژی
 ادغام 

 55/0 10/5 های آتی به دوره جاری های دورهعدم ریسک انتقال هزینه

 تایید  65/0 ۲0/5 کاهش سود قبل از کسر مالیات 

 تایید  ۹0/0 6 مالیات پایداری در سود بعد از کسر 

 تایید  80/0 50/5 های نقدی آتی بینی جریانقابلیت پیش

 ادغام  50/0 5 کاهش ریسک مالیاتی 

 ادغام  50/0 5 اقناع  شفافیت و گزارشگری مالیاتی ذینفعان 

ط اطالعاتی درونی 
کارکردهای محی

 

 تایید  ۹0/0

 50/0 ۹8/4 مالیات های مالی به دلیل پرداخت به موقع کاهش هزینه
 55/0 10/5 های مالیاتی استفاده از جوایز و تخفیف ادغام 

 50/0 ۹8/4 های قانونی های مالیاتی بدون تخلفاخذ معافیت
ندارد   افزایش سطح افشای عملکردهای اقتصادی در راستای استا

GRI 10/5 55/0  تایید 

بین   تایید  65/0 ۲0/5 سازی مالیاتی و ارزش شرکت حداقلتناسب استراتژیک 
 تایید  65/0 ۲0/5 يکنواختی نرخ مالیاتی

تناسب رویکردهای مالیاتی در ایجاد توازن بین مالیات پایدار با  
 حذف  ۲5/0 3 محیط اطالعاتی شرکت 

 تایید  55/0 10/5 های حسابرسی کاهش هزینه
 حذف  30/0 50/3 های مالیاتی پایدار اطالعاتی فعالیتافشای محتوای 

 تایید  65/0 ۲0/5 اثربخشی مدیریتی در کنترل تغییرات غیر منتظره در نرخ مالیات 
 تایید  65/0 ۲0/5 های تجاری شرکت پویایی استراتژی

 تایید  ۹0/0 6 های مالی کاهش محدودیت

ک   چ در  توافق  ضریب  و  میانگین  معیار  دو  براساس 
ضریب  گزینه  7لیست   دستورالعمل  طبق  که  ای 

استاندارد   حد  در  باید  تایید   5/0توافق  تا  بگیرد  قرار 
به   باتوجه  میانیگین  و  امتیاز  گزینه  7شود  بودن،  ای 

توان بیان کرد هر دو  باشد، میدر آن استاندارد می  5
ش تایید  پژوهش  اصلی  و  مولفه  به   3دند  زیر  گزاره 

از   کمتر  توافق  ضریب  براساس  اینکه  را    0/ 5دلیل 
از   کمتر  میانگینی  و  کردند  حذف    5کسب  داشتند 
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و   ضرایب    10شدند  و  مفهوم  دلیل  به  نیز  شاخص 
یک   به  تبدیل  و  شدند  ادغام  هم  با  آمده  بدست 

های ادغام شده  ( شاخص5شاخص گردیدند. جدول )

جدول ) شاخص6و  مولفههای حذف ش(  های  ده را با 
 دهند. ها نمایش میاصلی مربوط به هر کدام از آن

 ی دلف   ل ی ادغام شده دور اول تحل   ی ها شاخص   5  جدول 

های مولفه مفهوم جدید ایجاد شده های ادغام شدهشاخص
 هاآن

 رقابتی حفظ حقوق ذینفعان در محیط 
 گیری ذینفعان های تصمیم افزایش سطح ارزش

 سطح رقابتی

 های ذینفعانگیریافزایش قدرت تصمیم
 شرکت یاتی مال یسطح اعتماد به عملکردها  شیافزا

 ارتقای اعتماد به دلیل اقناع گزارشگری مالیاتی پایدار 
 نفعانیذ یات ی مال  یو گزارشگر تی اقناع  شفاف

های مالیاتی شرکت در محیط  استراتژیکاهش ریسک ذاتی 
 رقابتی 

 های آتی به دوره جاری های دورهعدم ریسک انتقال هزینه کاهش ریسک مالیاتی نهادینه شده در شرکت 
 یاتی مال  سکیکاهش ر

 های مالی به دلیل پرداخت به موقع مالیاتکاهش هزینه
های مالیاتی و کاهش ارتقای سطح معافیت

 های مالیاتیاستفاده از جوایز و تخفیف سطح عملیاتی های مالیهزینه
 های قانونیهای مالیاتی بدون تخلفاخذ معافیت

 

 ی دلف   ل ی حذف شده و ادغام شده دور اول تحل   ی ها شاخص   6  جدول 

 های مرتبط به آن مولفه های حذف شدهشاخص
 سطح رقابتی نفعانیارتباط با ذ یهات ی قابل یارتقا

 شرکت  یاطالعات طی با مح دار یپا اتی مال نی توازن ب جادیدر ا یاتی مال یکردهایتناسب رو
 سطح عملیاتی

 شرکت یاتی مال یسطح اعتماد به عملکردها  شیافزا

های ادغام و حذف باتوجه به مشخص شدن شاخص
نظری   کفایت  به  رسیدن  برای  انجام  شده  به  اقدام 

 شود.( می7دور دوم تحلیل دلفی طبق جدول )
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 ب ی بخش فراترک   ی ها افته ی   ل ی تحل   ی دور دوم دلف   ل ی تحل   7  جدول 

ضریب   میانگین  هاشاخص ها مولفه
 توافق 

 تایید/حذف

کارکردهای محیط اطالعاتی  
 بیرونی

 تایید 70/0 ۲5/5 پویایی بیشتر ارزش شرکت براساس شفافیت مالیاتی 

 تایید 65/0 ۲0/5 گیری ذینفعان های تصمیم افزایش سطح ارزش

 تایید 53/0 15/5 ارتقای اعتماد به دلیل اقناع گزارشگری مالیاتی پایدار 

 تایید 55/0 10/5 کاهش ریسک مالیاتی نهادینه شده در شرکت 

 تایید 65/0 ۲0/5 سود قبل از کسر مالیاتکاهش 

 تایید ۹۲/0 10/6 پایداری در سود بعد از کسر مالیات

 تایید ۹0/0 6 های نقدی آتیبینی جریان قابلیت پیش

کارکردهای محیط اطالعاتی  
 درونی 

 تایید 55/0 10/5 های مالیهای مالیاتی و کاهش هزینهارتقای سطح معافیت
افزایش سطح افشای عملکردهای اقتصادی در راستای  

 GRIاستاندارد 
 تایید 65/0 ۲0/5

سازی مالیاتی و ارزش  تناسب استراتژیک بین حداقل
 شرکت

 تایید 85/0 50/5

 تایید ۹0/0 6 يکنواختی نرخ مالیاتی
 تایید 65/0 ۲0/5 های حسابرسیکاهش هزینه

تغییرات غیر منتظره در نرخ  اثربخشی مدیریتی در کنترل 
 مالیات

 تایید 65/0 ۲0/5

 تایید 85/0 50/5 های تجاری شرکت پویایی استراتژی 
 تایید ۹0/0 6 های مالیکاهش محدودیت

براساس نتایج دور دوم تحلیل دلفی مشخص گردید، 
شاخص تایید شده و ادغام شده از مرحله اول    15هر  

این   که  تایید قرار گرفتند  مورد  دوم نیز  دور  در  دلفی 
  ی ها ولفه  ینظر  تینقطه کفا  ینشان دهندهنتیجه  

شاخص  یاصل پ  یهاو  تحت    یاتی مال  یامدها یمربوط 
 . باشد یم  هاشرکت یاطالعات  طی مح  طیشرا

های تحلیل تفسیری یافته 4.2
 ساختاری فراگیر

تفسیری   تحلیل  منظور  به  دلفی  تایید  از  پس 
 ( فراگیر  سوم  TISMساختاری  بخش  وارد  پژوهش   )

می پانل  پژوهش  اعضای  بخش  این  در  شود. 
در   شده  تعریف  امتیازهای  و  نمودند  مشارکت 

پرسشنامه به  را  توضیحات  ماتریسی  قسمت  های 
که  دادند.   آنجا  یافته    TISMاز  بسط   ISMنمونه 

برای   شده  تقویت  روش  یک ه  ب  TISMاست،  عنوان 
جامع میروش  الیهتر  بین  تواند  تعاملی  ارتباط  های 

ابتدا به منظور    پژوهش را تعیین نماید.های  شاخص
های تایید شده  شروع این تحلیل الزم است، شاخص

 ی تحلیل دلفی کدگذاری شوند.  از مرحله
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 شده   د یی تا   ی ها گزاره   ی اختصار   ی کدگذار   8  جدول 

 اختصار  شاخص
 C1 پویایی بیشتر ارزش شرکت براساس شفافیت مالیاتی 

 C2 گیری ذینفعان های تصمیم افزایش سطح ارزش

 C3 دار یپا یاتی مال یاقناع گزارشگر لی اعتماد به دل یارتقا
 C4 کاهش ریسک مالیاتی نهادینه شده در شرکت 

 C5 کاهش سود قبل از کسر مالیات

 C6 مالیاتپایداری در سود بعد از کسر 
 C7 های نقدی آتیبینی جریان قابلیت پیش

 C8 های مالیهای مالیاتی و کاهش هزینهارتقای سطح معافیت
 GRI C9افزایش سطح افشای عملکردهای اقتصادی در راستای استاندارد 

 C10 سازی مالیاتی و ارزش شرکتتناسب استراتژیک بین حداقل

 C11 یاتی مال  نرخ یيکنواخت 

 C12 های حسابرسیکاهش هزینه

 C13 اثربخشی مدیریتی در کنترل تغییرات غیر منتظره در نرخ مالیات

 C14 های تجاری شرکت پویایی استراتژی 

 C15 های مالیکاهش محدودیت

( جدول  در  که  مشاهده  8همانطور  فرمایید، یم ( 
شکل  تأی  هاشاخص به  خبرگان،  توسط  شده  یید 

تعاملی   خود  ماتریس  تشکیل  برای  اختصاری  عالئم 
ساختاری تعیین شده است. به منظور ارتقای تحلیل  
تفسیری   ساختاری  تحلیل  به  تفسیری  ساختاری 

بایست به طور کامل هر مقایسه زوجی را فراگیر می
قبلی   گام  در  شده  ذکر  تفسیری  سوال  به  پاسخ  با 

امین شاخص    iهای زوجی  برای مقایسهتفسیر نمود.  

 ( از  عناصر  تمام  با  دو  به  دو  صورت  iبه  + تا  1 ام   )n 
می مقایسه  برای  ام  زیر  جدول  ترتیب  بدین  گردد. 

«  N« یا خیر » Cارتباط هر شاخص باهم دو پاسخ بله » 
دهنده  نشان  مثبت  پاسخ  که  است،  نموده  ی  محیا 

اگر  اما  متغیرهاست.  غیرمستقیم  و  قطری    ارتباط 
جفت متغیرهای  Nپاسخ خیر »  « باشد، باید در مورد 

 کنندگان باید اظهارنظر نمایند. مورد نظر مشارکت
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 س ی ها براساس فرم ماتر گزاره   ن ی ب   ی زوج   سه ی مقا   9  جدول 

 شرح چگونگی تاثیر  𝐘𝐞𝐬/𝐍𝐨 مقایسه زوجی  شماره 
  C1 س شفافیت مالیاتی  پویایی بیشتر ارزش شرکت براسا

1 C1 − C2 Yes ☒   No ☐ گذری ذینفعان های سرمایهپویایی بیشتر ارزش شرکت عاملی برای افزایش سطح ارزش 
۲ C2 −  C1 Yes ☐   No ☒  

3 C1 −  C3 Yes ☒   No ☐  دلیل اقناع گزارشگری مالیاتی پویایی بیشتر ارزش شرکت عاملی برای ارتقای اعتماد به 
4 C3 − C1 Yes ☐   No ☒  

5 C1 − C4 Yes ☒   No ☐  پویایی بیشتر ارزش شرکت عاملی برای کاهش ریسک  مالیاتی نهادینه شده در شرکت 
6 C4 − C1 Yes ☒   No ☐ رقابتی های شرکت در محیط کاهش ریسک مالیاتی نهادینه شده به واسطه ارتقای سطح ارزش 

7 C1 − C5 Yes ☒   No ☐  پویایی ارزش شرکت محرکی برای کاهش سود قبل از کسر مالیات 
8 C5 − C1 Yes ☐   No ☒  پویایی ارزش شرکت محرکی برای پایداری سود بعد از کسر مالیات 
۹ C1 − C6 Yes ☒   No ☐  

10 C6 − C1 Yes ☐   No ☒  
11 C1 − C7 Yes ☒   No ☐ های نقدی آتی بینی جریانپویایی ارزش شرکت محرکی برای قابلیت پیش 

1۲ C7 − C1 Yes ☐   No ☒  
13 C1 − C8 Yes ☒   No ☐  پویایی ارزش شرکت محرکی برای ارتقای سطح معافیت مالیاتی 

14 C8 − C1 Yes ☒   No ☐ برای پویایی بیشتر ارزش شرکت ها دلیلی های مالیاتی و کاهش هزینهارتقای سطح معافیت 
15 C1 − C9 Yes ☐   No ☒  

16 C9 − C1 Yes ☐   No ☒  
17 C1 − C10 Yes ☐   No ☒  
18 C10 − C1 Yes ☐   No ☒  
1۹ C1 − C11 Yes ☒   No ☐  پویایی ارزش شرکت عاملی برای یکنواختی نرخ مالیاتی 
۲0 C11 − C1 Yes ☐   No ☒  

۲1 C1 − C12 Yes ☒   No ☐ های حسابرسیپویایی ارزش شرکت عاملی برای کاهش هزینه 
۲۲ C12 − C1 Yes ☐   No ☒  

۲3 C1 − C13 Yes ☒   No ☐  پویایی ارزش شرکت عاملی برای اثربخشی مدیریتی 
۲4 C13 − C1 Yes ☐   No ☒  

۲5 C1 − C14 Yes ☒   No ☐  ستراتژیپویایی ارزش شرکت  های تجاری شرکت عاملی برای پویایی ا
۲6 C14 − C1 Yes ☐   No ☒  

۲7 C1 − C15 Yes ☒   No ☐ های مالی پویایی ارزش شرکت عاملی برای کاهش محدودیت 
۲8 C15 − C1 Yes ☐   No ☒  

 این بخش قرار گرفت های زوجی در  ای از مقایس نکته: باتوجه به محدودیت صفحات مقاله، تنها گزیده

 

ساختاری   خودتعاملی  ماتریس  تشکیل  منظور  به 
«SSIMمقایسه زوجی  «    یعملکردها  یینارساهای 

)مال جدول  در  برای  11ی  است.  شده  ارائه   )
زوجی  مقایسه به    iهای  دو  صورت  به  شاخص  امین 

 ( از  عناصر  تمام  با  iدو  + تا  1 ام   )n   مقایسه ام 
 « بله  پاسخ  ارتباط  هر  برای  » Cگردیدند.  خیر  یا   »N »

بیان   آن  دلیل  مثبت،  پاسخ  صورت  در  و  شده  داده 

زوجی  می روابط  تفسیری  منطق  اینصورت  در  گردد. 
به فرم پایه علمی منطقی تفسیری ارائه شده است. 

م  این  دستیابیدر  ماتریس  صورت  به  روابط    3۹رحله 
(  10شوند که در جدول )« وارد می0« یا » 1به صورت  »

شده ) ارائه  جدول  طبق  خانه۹اند.  گزینه  (  که  هایی 
«Yes  عدد دارند،  خانه  1«  »و  گزینه  که  «  Noهایی 

  سی ماتردر واقع، این    شود.قرار داده می  0دارند عدد  
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تبد تعامل  سیماتر   لی از    ک یبه    ی ختارسا  یخود 
 دیآیبدست م  کی صفر و  یدو ارزش سی ماتر

 ی اب ی دست   س ی ماتر   10  جدول 

C15 C14 C13 C12 C11 C10 C9 C8 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1  
1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 C1 

1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 C2 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 C3 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 C4 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 C5 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 C6 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 C7 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 C8 
1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 C9 

1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 C10 

1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 C11 

1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 C12 

1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 C13 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 C14 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 C15 

امتیازها   تشکیل  به  اقدام  مرحله  این  در  ادامه  در 
شاخص تعامل  جهت  براساس  شده  مقایس  های 

 شود. تشکیل ماتریس دستیابی متعامل می
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 ها گزاره   ن ی ارتباط ب   ی ر ی پذ انتقال   زان ی از نظر م   ی اب ی دست   س ی ماتر   11  جدول 

C15 C14 C13 C12 C11 C10 C9 C8 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1  
1 1 1 1 1 0 0 *1 1 1 0 *1 1 1 1 C1 

1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 C2 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 C3 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 C4 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 C5 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 C6 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 C7 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 C8 
1 0 0 0 0 0 1 1 1 *1 1 1 *1 *1 0 C9 

1 0 0 0 0 1 0 *1 1 *1 1 1 *1 *1 0 C10 

1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 C11 

1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 C12 

1 0 1 0 0 0 0 *1 1 1 0 1 0 0 0 C13 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 C14 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 C15 

می مشاهده  فوق  جدول  در  که  شود،  همانطور 
مفهومی بر  نمادهای  شده  داده  اساس  اختصاص 

امتیاز   به  تبدیل  مد،  به    1*و    1و    0شاخص  باتوجه 
مفهومی روابطه  قبلی  تعریف  جدول  طبق  اعداد  به 

)امتیاز   نفوذ  قدرت  زیر  جدول  در  است.    1*و    1شده 
)امتیاز   وابستگی  قدرت  و  سطر(  از  آمده  و    1بدست 

 بدست آمده از ستون( را مشخص نماییم: 1*

 

 ی نفوذ و وابستگ   ی روها ی ن   ک ی تفک   12  جدول 

C15 C14 C13 C12 C11 C10 C9 C8 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 معیارها 
 قدرت نفوذ 1۲ 7 ۲ 3 8 5 ۲ 3 ۹ ۹ 8 8 6 ۲ ۲

 قدرت وابستگی  1 7 ۹ 10 3 ۹ 15 10 1 1 ۲ ۲ ۲ ۲ 1۲

گزاره بین  روابط  تعیین  منظور  به  ادامه  ابتدا  در  ها 
عناصر   و  ورودی  مجموعه  خروجی،  مجموعه  باید 

نمره نمود.  شناسایی  را    و   سطح  تعیین   مشترک 
دستیابی  متغیرها  اولویت   پیش   مجموعه  و  مجموعه 

  مجموعه .  شودیمتعیین    متغیر  هر  برای  نیاز 
  از   که  شودیممتغیرهایی    شامل  متغیر  هر  دستیابی

مجموعه  رسید  آنها  به  توانیم   متغیر  این  طریق   و 
ها آن  که بر طبق  شودیم   متغیرهایی   شامل  نیاز  پیش 

اشتراکات .  رسید  متغیر  این  به  توانیم    سپس 

تعیین   همه  نیاز  پیش  و  دستیابی  مجموعه   عوامل 
  مجموعه دستیابی   یکسان بودن  صورت  در  و  شودیم 

  سطح   به عنوان  عامل )عوامل(   آن  اشتراک  مجموعه  با
به .  شودیم  گرفته  نظر  در  اولویت اشاره  سطح 

شدهالیه طراحی  برایهای  دارد.  نهایی  مدل    به   ی 
از   قبلی  سطوح  باید  سطوح  سایر  آوردن  دست 
از   پس  شود.  تکرار  فرآیند  و  گردند  جدا  ماتریس 
ترتیب   به  را  دریافتی  ماتریس  دوباره  سطوح  تعیین 
ماتریس   جدید،  ماتریس  کرده،  مرتب  سطوح 
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نامیده   استفاده   شود.یم مخروطی  با  مرحله  این  در 
و  خروجی  مجموعه  نهایی،  دسترسی  ماتریس  از 

برا دست  ورودی  به  متغیر  هر  مجموعه  یم ی  آید. 
زیر   صورت  به  متغیر  یک  برای  ورودی  و  خروجی 

یک  یمتعریف   برای  خروجی  مجموعه  شود. 
متغیر    مؤلفهبعد/  آن  خود  از  عبارتست  خاص 

آن   از  که  متغیرهایی  سایر  پذیرند، یم یر  تأثبانضمام 
متغیر   این  طریق  از  که  متغیرهایی  دیگر  عبارت  به 

به  یم  برای  مجموعهرسید.    هاآنتوان  نیز  ورودی  ی 
سایر   بانضمام  متغیر  آن  خود  شامل  متغیر  هر 

آن   بر  که  در  یم گذارند  یمیر  تأث متغیرهایی  و  باشند 
اشتراکی   ابعاد  به  اشاره  مشترک  عناصر  نهایت 

و   خروجی  مدل  ی وردمجموعه  در  متغیرها  های 
سطح  TISM)   40ساختاری-تفسیری متغیر  عنوان  به   )

به دارد،  هیچ    باال  ایجاد  در  متغیرها  این  دیگر،  عبارت 
دیگری   عناصر  ینم   مؤثرمتغیر  تعیین  از  پس  باشند. 

شاخصی   مشترک،  عناصر  و  ورودی  عناصر  خروجی، 
دارند،   یکسانی  مشترک  عناصر  و  خروجی  عناصر  که 

کم و  سطح  اولین  عنوان  نارساییبه  های  اثرترین 
می تعیین  مالی  این  عملکرد  تعیین  از  پس  شوند. 

کمسط یعنی  گزارهح  سطح  نارسایی اثرترین  های 
می حذف  را  شاخص  آن  مالی،  اقدام  عملکرد  و  کنیم 

شاخص بررسی  و  به  ورودی  عناصر  یکسان  های 
می بعدی  مشترک  سطح  عنوان  به  را  آن  و  نماییم، 

شود که  یمکنیم. این عملیات تاآنجا تکرار  انتخاب می
اجزای تشکیل دهنده تمام سطوح سیستم مشخص  

 ند  شو

 

 ها و عناصر مشترک گزاره   ی ورود   ، ی مجموعه شاخص خروج   13  جدول 

 سطح عناصر مشترک شاخص ورودی شاخص خروجی  اختصار 

C1 1 1 1،۲،3،4،6،7،8،11،1۲،13،14،15  هفتم 

C2 ۲ 1،۲،5،۹،10،11،1۲ ۲،3،4،6،7،8،15 پنجم 

C3 3 1،۲،3،5،6،۹،10،11،1۲،13 3،7 دوم 

C4 4 1،۲،4،5،6،۹،10،11،1۲،13 4،7،15  سوم 

C5 5 5،۹،10 ۲،3،4،5،6،7،8،15 ششم 

C6 6 1،۲،5،6،۹،10،11،1۲،13 3،4،6،7،8،15 چهارم 

C7 7 1،۲،3،4،5،6،7،8،۹،10،11،1۲،13،14،15 7 اول 

C8 8 1،۲،5،6،8،۹،10،11،1۲،13 7،8،15  سوم 

C9 ۹ ۹ ۲،3،4،5،6،7،8،۹،15  هفتم 

C10 10 10 ۲،3،4،5،6،7،8،10،15  هفتم 

C11 11 1،11 ۲،3،4،6،7،8،11،15 ششم 

C12 1۲ 1،1۲ ۲،3،4،6،7،8،1۲،15 ششم 

C13 13 1،13 3،4،6،7،8،13،15 پنجم 

C14 14 1،14 7،14 دوم 

C15 15 1،۲،4،5،6،8،۹،10،11،1۲،13،15 7،15 دوم 

( جدول  در  که  می13همانطور  مشاهده  اولین (  شود، 
کم شاخص  و    ی هاانیجر  ی نی بشیپ  تی قابل اثرترین 

) آت  ینقد کارکردهای  C7ی  مولفه  شاخص   عنوان  به   )
می بیرونی  اطالعاتی  تاثیرگذارترین  محیط  اما  باشد. 

شاخص توسعه پایداری مالیاتی تحت شرایط محیط  
شاخص شرکت های،  اطالعاتی،  ارزش  بیشتر  پویایی 

مالیاتی شفافیت  شاخص  C1)   براساس  عنوان  به   )
و   بیرونی  اطالعاتی  محیط  کارکردهای    ش ی افزامولفه 
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افشاسط راستا   یاقتصاد  ی عملکردها  ی ح    ی در 
بین  GRI   (C9استاندارد   استراتژیک  تناسب  و   )

( به عنوان  C10سازی مالیاتی و ارزش شرکت ) حداقل
مولفه درونی ی  شاخص   اطالعاتی  محیط    کارکردهای 

تحلیلمی به  باتوجه  لذا  شده  باشند.  انجام  های 
( سطح5شکل  مدل  گزاره(  شده  از  بندی  ها 

 دهد. اثرترین را نشان میترین تا کمتاثیرگذا 

 

 ی اطالعات   ط ی مح   ط ی تحت شرا   ات ی مال   ی دار ی توسعه پا   ی ها شده شاخص   ی بند مدل سطح   ی طراح   2  شکل 

 
 

 گیریبحث و نتیجه 5
هافمن مالیاتی  ریزی  طرح  تئوری  (، 1۹61)  1برطبق 

وجه   دستکاری  برای  کاری  راه  مالیاتی  ریزی  طرح 
شرکت که  است  سازماننقدی  به  نظارتی  ها  های 

های طرح ریزی  کنند. فعالیتامور مالیاتی افشای می
به   بدون  که  بود  خواهد  مطلوب  صورتی  در  مالیاتی 
خطر انداختن سود حسابداری، سود مشمول مالیات  

برساند.   حداقل  به  یا  کاهش  تئوری  را  این  واقع  در 
سود   برای  جایگزینی  را  مالیات  مشمول  سود 

می معرفی  میحسابداری  موضوع  این  که  تواند  کند 
را  ابرازی  مالیات  مبلغ  تایید  به  نسبت  اطمینان  عدم 

(. در واقع  13۹8به حداقل برساند )ساری و همکاران،  
محیط   دیدگاه  در  حسابداری  اصلی  نقش  به  باتوجه 

 
1 Hoffman 

بیا باید  اطالعات اطالعاتی  کیفیت  نمود،  ن 
عدم   سازی  کمینه  در  مهمی  نقش  حسابداری 

نقش  اطمینان به  توجه  موضوع  این  که  دارد  ها 
محیط   فقدان  تحت  را  مالیات  پایداری  توسعه 
چندان   دو  سرمایه  بازار  سطح  در  شفاف  اطالعاتی 

های داده شده، هدف نماید. لذا باتوجه به توضیحمی
  ی ات یمال  یتوسعه  یدهاکارکر   یارائه الگو این پژوهش  

شرا  داریپا  ی هاشرکت  یاطالعات   ط یمح   ط یتحت 
تهران بهادار  اوراق  نتایج  می  بورس  براساس  باشد. 

الیه بیشتر  مدل  پویایی  گردید،  مشخص  شده  بندی 
شفافیت براساس  عنوان  ارزش  به  مالیاتی،  های 

سطح   در  اطالعاتی  محیط  کارکرد  مولفه  شاخص 
دهنده نشان  که  است  است رقابتی  موضوع  این  ی 

سطح   افزایش  اطالعاتی به سمت  کارکردهای  اگر  که 



 

80 

 . 84تا    57 صفحات .1400بهار و تابستان    .31 شماره .16 دوره

 

کالن  اقتصاد پژوهشنامه  

Macroeconomics Research Letter 

 

 ارائه الگوی کارکردهای  مالیاتی پایدار تحت شرایط ریسک محیط اطالعاتی . جواد فوالدی دربان، فرهاد دهدار  و محمدرضا عبدلی 

تقارنآگاهی عدم  و  نماید، های  ها  حرکت  اطالعات 
می اینکه  براساس  ضمن  را  شرکت  ارزش  تواند 

نیز  شفافیت حال  عین  در  دهد،  توسعه  مالیاتی  های 
پذیری رقابتی شرکت در  باعث ارتقای سطح انعطاف

شرکت شد.  خواهد  سرمایه  بازار  این محیط  که  هایی 
خود  از  را  پایدار  مالیاتی  توسعه  توانمندی  از  سطح 

عملکردهای مالی و مالیاتی و چه    چه از منظر افشای
ی مالیاتی از خود  از منظر توسعه رفتارهای متعهدانه

های پویاتری در افزایش سطح  دهد، قابلیتنشان می
و  شرکت  ارزش  افزایش  دلیل  به  رقابتی  عملکردهای 

دهند. از طرف  سهم بیشتر در بازار از خود نشان می
سطح   افزایش  شاخص  گرفتن  قرار  براساس  دیگر 

به    GRIافشای عملکردهای اقتصادی در قالب گزارش  
قالب  در  پایدار  گزارشگری  مبنای  یک  عنوان 

ها نشان از  کارکردهای محیط اطالعاتی درونی شرکت
استانداردهای   براساس  شرکت  که  دارد،  آن 
مسئولیت اجتماعی، نسبت به عملکردهای اقتصادی  
اجتماعی   سطح  در  و  بازار  سطح  در  خود 

موضوع  هایی  شفافیت این  که  نمود  خواهد  ایجاد  را 
می پایدار  مالیاتی  کارکردهای  وجود  واسطه  تواند  به 

شفافیت و  رتبه  سطح  ارتقای  در باعث  شرکت  های 
و   اعتماد  افزایش  به  و  گردد  سرمایه  بازار  سطح 
گردد.   منجر  شرکت  به  نسبت  بازار  بیشتر  اطمینان 

سطح   این  در  استراتژ همچنین    ن ی ب  کیتناسب 
شرکت  یات یمال  یز ساحداقل ارزش  عنوان    و  به 

ها شاخص کارکردهای محیط اطالعاتی درونی شرکت
انعطافمی سطح  افزایش  باعث  که  پذیری  باشد 

شرکت میعملیاتی  حداقلها  واقع  در  سازی  شود. 
مالیاتی   اجتناب  کار  راه  یک  عنوان  به  مالیاتی 

می استراتژیمحسوب  با  همسو  اگر  که  ها  شود 
است ممکن  و   نباشد،  اخبار  انباشت  دلیل  به 

اطالعات منفی باعث تاثیرگذاری منفی در کارکردهای  
کارکردهای   توسعه  با  لذا  گردد.  شرکت  عملیاتی 

سازی  مالیاتی پایدار، تناسب استراتژیکی بین حداقل
می ایجاد  شرکت  ارزش  با  افزایش  مالیاتی  با  و  شود 

حداقل شرکت،  شرکت ارزش  مالیاتی  سازی 
وجه با  می  متناسب،  مدیریت  شرکت  اعتبار  گردد.  و 

توسعه   کارکردهای  براساس  شرکت  دیگر  عبارت  به 

می تالش  پایدار  محیط  مالیاتی  شرایط  تحت  نماید 
اطالعاتی پویا، از طریق پایین آوردن نرخ موثر مالیاتی  

های مالیاتی نسبت  در بلندمدت، ضمن کنترل هزینه
 به حفظ ارزش شرکت در سطح بازار سرمایه، نسبت

رویه ایجاد  متعهدانهبه  مالیاتی  ثابت  عمل  های  تر 
های تاثیرگذار در  نمایند. در سطح دوم اولویت بندی

شاخص   سه  پایدار،  مالیاتی  توسعه  کارکردهای 
مال کسر  از  قبل  سود  نرخ    یيکنواخت؛  اتیکاهش 

و  ات یمال قرار  حسابرس  یهانهی هز  کاهشی  ی 
اگرفته و  مالیات  کسر  از  قبل  سود  کاهش  یجاد  اند. 

توسعه   از  پیامدی  آن،  در  نوسانات  کاهش  و  ثبات 
اطالعاتی   محیط  ایجاد  تحت  شرکت  مالیاتی  پایداری 

سازی نرخ موثر  باشد که نشان دهنده کمینهپویا می
هزینه کاهش  و  جرائم  مالیات  جمله  از  مالیاتی  های 

هزینه و  آن  مالیاتی  به  مربوط  مالی  تامین  های 
کاهنمی در  تداوم  وجود  میدهباشد.  سود  تواند  های 

شرکت  اثربخشی  سطح  افزایش  به  بلندمدت  در 
کمک نماید و باعث افزایش سطح اعتماد و اطمینان  

گردد. شرکت  به  نسبت  سرمایه  بازار  ارکان   بیشتر 
شاخص   سطح،  این  در  گردید  مشخص  هچنین 
یکنواختی   است.  گرفته  قرار  نیز  مالیاتی  یکنواختی 

برنا  در  جدید  رویکرد  یک  مالیاتی  مهمالیای  ریزی 
می مشابه  اثربخش  پیامدهای  حفظ  بر  که  باشد 

باشد و نشان  پایداری مالیات در بلندمدت متمرکز می
دهنده تغییرپذیری اندک در پیامدهای مالیاتی پایدار  

می مدت  طوالنی  زمانی  دوره  یک  طول  در  باشد.  را 
یکنواختی   نمود،  بیان  باید  رابطه  این  در  همچنین 

متفاوت طریق   مالیاتی  از  مالیاتی  سازی  حداقل  از 
اجتناب مالیاتی است و مبتنی بر ایجاد یکپارچگی در  
کارکردهای شفافانه مالیات در بلندمدت و افشای آن  

های شرکت تاکید دارد. در نهایت در قالب گزارشگری
هزینه کاهش  گردید،  مشخص  سطح  این  های  در 

از   شفاف  عملیاتی  سطوح  ایجاد  دلیل  به  حسابرسی 
گزارشاف میشای  شرکت،  مالی  که  های  باشد 

هزینهمی سایر  کنار  در  باعث  تواند  مالیاتی  های 
به  و  گردد  شرکت  سودآوری  سطح  افزایش 
یک رویکرد   عنوان  سهامداران به  ثروت  حداکثرسازی 
سوم   سطح  در  شود.  منجر  مالی،  مدیریت  اثربخش 
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گردید،   مشخص  شده  طراحی  سطح    شیافزامدل 
  ی اثربخشو    نفعانیذ  یر یگ می تصم  یهاارزش

تغ   یت یریمد کنترل  نرخ    ریغ  راتیی در  در  منتظره 
سطح  اتیمال افزایش  واقع  در  اند.  گرفته  قرار   ،

سرمایهارزش وجود های  واسطه  به  ذینفعان  گذری 
کارآمد   اطالعاتی  محیط  ایجاد  و  اطالعاتی  تقارن 

می باعث  و  شد  خواهد  ایجاد  سطح  مالیاتی  تا  گردد 
گذری  لیل ارتقای قدرت سرمایهرضایت ذینفعان به د

هایشان تقویت شود و باعث ایجاد پویایی بیشتر در  
سرمایه طرف  کارکردهای  از  شود.  شرکت  در  گذاری 

کنترل   در  مدیریتی  اثربخشی  شد  مشخص  دیگر 
مالیاتی   یکنواختی  راستای  در  مالیات  نرخ  تغییرات 
در   را  مالیاتی  مدیریت  بیشنی  نوعی  به  که  است 

ایجا شرکت  میسطح  ارتقای  د  از  استفاده  با  و  نماید 
معافیت میسطح  مالیاتی  توسعه  های  به  تواند 

شود،   منجر  ذینفعان  با  شرکت  بین  بیشتر  تعامل 
هزینه میچراکه  کاهش  را  مالیاتی  باعث های  و  دهد 

ارزش   افزایش  و  شرکت  سود  اثربخشی  افزایش 
در  نهایت  در  شد.  خواهد  بلندمدت  در  شرکت 

الیه بندی شده و کم اثرترین آن  باالترین سطح مدل  
های نقدی به  بینی جریانمشخص شد، قابلیت پیش

قرار   مالیاتی  پایدار  توسعه  کارکردهای  پیامد  عنوان 
کننده بیان  که  است  که  گرفته  است  موضوع  این  ی 

پیش قابلیت  جریانهرچند  به  بینی  آتی  نقدی  های 
محیط   تحت  شرکت  مالیاتی  پایداری  وجود  دلیل 

افزایش    اطالعاتی در  استراتژیکی  و  مهم  قابلیت 
سرمایه  ارزش بازار  سطح  در  شرکت  رقابتی  های 

میمی پایین  تاثیر  دارای  پیامدی  اما  باشد، باشد، 
اقتصادی،   مشکالت  و  مسائل  وجود  دلیل  به  چراکه 

سرمایهپیش معیار  یک  عنوان  به  حداقل  بینی  گذری 
توام   ما،  کشور  سرمایه  بازار  اقتصادی  ساختار  با در 

اطمینان عدم  میوجود  زیاد  موضوع  های  این  و  باشد 
های  بینی جریانباعث خواهد شد تا کارکردهای پیش

راحتی   چندان  کار  شرکت  نقدی  آزاد  یا  عملیاتی 
می نشان  نتایج  این  توسعه  نباشد.  پیامدهای  دهد، 

محیط   شرایط  تحت  مالیات  پایداری  کارکردهای 
شرکت مزیتاطالعاتی  یک  عنوان  به  به    ها،  درونی 

به   بیرونی  مزیت  و  عملیات،  اثربخش  مبنای  عنوان 

بازار   سطح  در  رقابتی  اثربخش  مبنای  یک  عنوان 
می قلمداد  میسرمایه  که  افزایش  شود  به  تواند 

تمامی   در  پایدار  گزارشگری  توسعه  و  ارزش  سطح 
خصوص  به  و  محیطی  زیست  اجتماعی،  ابعاد 

کارکردهای   از  تناسبی  و  شود  منجر  حداقل  اقتصادی 
ی اجتماعی  های مسئوالنهسازی مالیات در کنار ارزش

اعتماد   سطح  افزایش  باعث  و  نماید  ایجاد  را  شرکت 
از   آمده  بدست  نتایج  گردد.  شرکت  به  اطمینان  و 

پژوهش با  مفهومی  و  لد یواهای  منظر   لسونیو 
)  جنتر ؛  (۲018) همکاران  تانگ   ی شانت ؛  (۲017و  و 
مطابقت دارد.   (۲013و همکاران ) ریگوامکو  (۲017)

ارائه   زیر  پیشنهادهای  شده  کسب  نتایج  براساس 
 شود: می

ها ارتقای سطح اثربخشی محیط اطالعاتی شرکت
قالب در  نظارتی  رویکردهای  تغییر  های  نیازمند 

باشد، به عبارت تخصصی همچون مالی و مالیاتی می
سازمان طریق دیگر  از  باید  نظارتی  نهادهای  و  ها 

واقعیتمسیونک به  نسبت  تخصصی  بازار  های  های 
های  سرمایه شناخت کافی را در تحت شرایط تحریم

به   بتوانند  مبنا  این  بر  تا  آورند  بدست  اقتصادی 
شرکت عملیاتی  و  مالی  کارکردهای  سطح  ها افزایش 

کمک نمایند. سازمان امور مالیاتی به عنوان یک نهاد 
می سیاستذینفع  با  همراستا  مالیاتی  هبایست  ای 

در   مالیاتی  مودیان  به  آموزش  افزایش  ضمن  دولت، 
های بازار سرمایه، نسبت سطح کالن همچون شرکت

شفافیت ایجاد  توسعه  به  راستا  در  مالیاتی  های 
تدوین  با  و  نماید  اقدام  پایدار  مالیاتی  کارکردهای 

نظام  مصوبه با  همسو  آن  اجرای  به  نسبت  هایی 
کند. اقدام  مالیاتی  سهامداران    یکپارچه  به  همچنین 

سرمایه میو  پیشنهاد  کارایی  گذاران  امتیاز  شود 
سرمایه در  را  پایدار  به  گذریگزارشگری  خود  های 

مورد  سطح بازار سرمایه  در  مبنای رقابتی  یک  عنوان 
شرکت چراکه  دهند،  قرار  امتیاز  توجه  دارای  های 

تری از  های قابل توجهکارایی گزارشگری باالتر، ارزش
آنپیش اختیار  در  آتی  عملکردهای  برای  بینی  ها 

نهایت گذریسرمایه در  دارد.  خواهد  قرار  بهتر  های 
می شرکتپیشنهاد  پتانسیلشود  از  نیز  های  ها 
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منظور   به  مالیات  پایداری  کارکردهای  در  موجود 
اثربخش سرمایه  تعامل  بازار  ارکان  و  دولت  با  تر 

استراتژیی ایجاد  مالبراساس  یکنواختی  یات  های 

جذب   از  پویاتری  سطح  به  تا  نمایند  استفاده 
سرمایه و  نائل  سهامداران  سرمایه  بازار  در  گذاران 

 شود.
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