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 چکیده
اجتناب از پرداخت مالیات از مهمترین تصمیمات مدیران است که به واسطه جلوگیری از انتقال منابع شرکت به دولت 
ممکن است آثار مساعد یا نامساعدی بر ارزش شرکت داشته باشد. موضوع مالیات به دلیل نقش خاص، تاثیرات و 

نظران اقتصاد، مالیه عمومی، سیاسیون،  حاکم بر آن، از دیرباز مورد توجه صاحبهمچنین قوانین، مقررات و سازوکارهای 
تشکل ها و حتی عموم مردم قرار داشته است. لذا بر پایه این استدالل، هدف از پژوهش حاضر تاثیر تفاوت ارزش دفتری 

است. نتایج  1311تا  1313شرکت طی سال های  161مالیات بر نوآوری شرکت با استفاده از یک نمونه متشکل از 
 های فرضیه پژوهش حاکی از آن است که بین تفاوت دفتری مالیات با نوآوری شرکت رابطه معناداری وجود دارد.   یافته

 های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. اجتناب مالیاتی، تفاوت دفتری مالیات، نوآوری شرکت، شرکت کلیدی: واژگان

 

 مقدمه

مالیات به دلیل نقش خاص، تاثیرات و همچنین قوانین، مقررات و سازوکارهای حاکم بر آن، از دیرباز مورد توجه موضوع 
(. 1311نظران اقتصاد، مالیه عمومی، سیاسیون، تشکل ها و حتی عموم مردم قرار داشته است )سعیدی و کالمی،  صاحب

محسوب می شود. با این حال، مالیات بر درآمد از منظر مالیات در حقیقت، به نوعی پرداخت هزینه زندگی اجتماعی 
(، هزینه ای که بر تمام واحدهای انتفاعی که به نوعی درآمدزایی می کنند، 3113ها هزینه است )ولک و همکاران،  شرکت

ر از جانب دولت تحمیل می شود. بدین ترتیب چنانچه شرکت ها و اشخاص حقوقی به عنوان واحدهایی تلقی شوند که د
راستای کسب سود و انتفاع فعالیت می کنند، می توان انتظار داشت که به دنبال راهکارهایی برای کاهش مالیات پرداختی 
خود باشند. در ادبیات مالی، تالش ها و راهکارهای قانونی شرکت ها به منظور کاهش هزینه مالیاتی را به نام های 

 رداخت مالیات و یا رویه مالیاتی جسورانه می شناسند.متفاوتی همچون، مدیریت مالیاتی، اجتناب از پ
اجتناب از پرداخت مالیات طیفی از استراتژی های مالیاتی را شامل می شود که در یک سر آن استراتژی فعالیت های 

تناب از (. اگرچه در ظاهر اج3111قانونی و در سر دیگر آن استراتژی فعالیت های متهورانه قرار دارد )هانلون و هیتزمن، 
پرداخت مالیات می تواند مزایایی برای شرکت به همراه آورد، ولی هزینه های بسیاری نیز به شرکت تحمیل خواهد نمود. 
از این رو پیرامون شیوه اثرگذاری آن بر واکنش بازار و ارزش شرکت دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. بر اساس دیدگاه 

اجتناب مالیاتی اقدام به افزایش ارزش شرکت و در نتیجه ارزش آفرینی نمود؛ زیرا ارزش آفرینی می توان با استفاده از 
اجرای استراتژی اجتناب از پرداخت مالیات منجر به حفظ منابع در درون شرکت می گردد. اگر هزینه و ریسکی برای 

ابد. مدیران توانمند نیز می اجتناب مالیاتی وجود نداشته باشد، بدین ترتیب جریان های نقد و سودخالص افزایش می ی

دار
ساب

 ح
داز

م ان
چش

 ی
مد

و 
یری

 ت
ره 

دو
(

جم
پن

)
 

ره
ما

ش
 

66 / 
یز

پای
14

11
 

لد
)ج

 
وم

د
ص

ص
 /)

1-
13
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توانند از منابع ایجاد شده به منظور افزایش ثروت سهامداران استفاده نمایند. در صورت برقراری این شرایط، شرکت ها 
تمایل به اجتناب از پرداخت مالیات خواهند داشت. دیدگاه دوم مبتنی بر نظریه نمایندگی است. بر اساس این دیدگاه 

و نامشهود ناشی از اجرای اجتناب مالیاتی می تواند مزایای آن را حذف نماید و از این رو، ارزش هزینه های مشهود 
 شرکت را کاهش دهد. 

 رکا و کسب جدید مفاهیم و بهتر یهامنظا توسعه همچنین بلکه نیست بهتر و جدید تمحصوال خلق در صرفا آورینو
 نیز نمشتریا دد؛میگر عرضه هازاربا به یمشتر زنیا دنکر فبرطر و ءضاار ایبر خدمتی و کاال هر. (1316 ،ست )کاتلرا

 به توجه وزیمرا انمدیر هیدگاد از. هستند تخدما نئهکنندگاارا و کاال نتولیدکنندگا تحیا مهادا هکنند تضمین
پذیر نیست بسیار حائز اهمیت است که این امر بدون توجه به نوآوری امکان  یمشتر هیدگاد از کیفیت و یضایتمندر

 قابتر یشافزا و تقاضا بر تولید گرفتن پیشی لیلد به یمشتر در جهان امروز. (1311دی، باوزآفیر حسینی و رزاده)حید
تواند  و نوآوری و کیفیت محصول برایش بسیار اهمیت دارد و این نوآوری میست ا هشد گربنتخاا نتولیدکنندگا نمیا

 م(. عد1316 رزاده،حید و ام)نیکومرمتوسط را بیشتر تحت تاثیر قرار دهد  های بزرگ و موفقیت یا عدم موفقیت شرکت
 طریق از نندامیتو شرکتها ینابنابر. دمیشو بمحسو ریکا و کسب هر ایبر دینابو یسو به هیرا یمشتر به توجه
 مرا ینا که هندد تقاار  را یمشتر داریفاو سیلهو بدین و دهکر همافر نکنندگافمصر ایبر یبرتر ارزش آورینو به توجه

 نسبت یبهتر دعملکر سساا همین بر ویابد  ستد شرکتها یگرد با مقایسه در قابتیر مزیت به تا زدمیسا درقا را شرکت
 ایبر نیز تیومتفا یهادیکررو دهبو عالقمند دعملکر یابیارز به نیاوافر الیلد به مختلف یهاوهکند. گر کسب قبایشر به
 دیقتصاا و مالی تحلیل ایبر و ستا مدیریتی ظیفه مهمو شرکت یکد یابیعملکرارز که اچر دارد؛ دجوو دعملکر یابیارز

 زارباتطالعاا اری،حسابد تطالعاا به هاآن محاسبه ایبر که دمیگیر ارقر دهستفاا ردمونسبتهایی و شاخصها اعنوا
 دعملکر سنجش یشاخصها ،هارمعیاینا از یکی. (1311، فر )داوری ستا زنیا هاآن از ترکیبی یا دیقتصاا تطالعاا

 که اچر ؛ستا دسو کسب در یتولید شرکت ینمنداتو سنجش ایبر مناسباری بزا هارمعیا ینا ؛میباشد یتولید حدوا
 ننشا دسو دیجاا رمنظو به شرکت یتولید یقابلیتها از دهستفاا در را یتولید طخطو مدیریت ییراکا هاییرچنین معیا

 یهههاد در تتباطاار ت وطالعاوری افنا و ژیتکنولو یجلو به رو تتحوال و پیشرفت ثرا در که ساسیا اتتغییر  هددمی
 یشافزا یستارا در هاییرکاراه لنباد به که شتهدا وا فکر ینا به راتموسسا و شرکتها ؛ستا داده رخ هازاربا در خیرا

 در ناییاتو شرکتهایبقا حفظ و قابتر ینیاد در موفقیت حیاتی عناصر از یکی. باشند دخو قابتیرت رقد حفظ انتو
 آورد؛ همافر را زاربا از یبیشتر سهم و برتر دیعملکر به ستیابیدنمکاا معرفی دستاوردهای جدید و نو است که

 های نوآوری یقابلیتها یتقاار جز رهایچا نمشتریا حفظ و بجذو دخو یقبار به نسبت یبرتر کسب ایبر هارکا و کسب
 زغاآ میداند. در آورینو را زاریبا هر در ریماندگا طقابتی شرر یفضا تشدید گفت انمیتو یگررت دبهعبا ؛ندارند دخو
 وارد توجه جالب آوریینو انعنو بهی را جدید تمحصوال روزهر جهانی جانبه همه و سریع اتتغییر یکم و بیست نقر
 منجاا ایبر نو هایشیو یا خدمت ل،محصو به آن تبدیل و قخالفکر یافتدر یندآفر آورینو کرده است؛ هاننساا ندگیز

 موفقیت مزر وزمرا ینیاددر (.1316 ،ست )فیضیانو یهاهیدا از میزآموفقیت داریبرهبهر آورینو قعدروا ؛هاسترکا دادن
 از تقو نقطه ینا تقویت یهارکاراه به توجه و میباشد زاربا  در نو یفرصتها از داریبرهبهر انتو و آورینو در هانمازسا

 سهل کمترین و گرفته ترایحرفه و عمیقتر ربسیا مفهومی زاربا در قابتر وزهمرا .ستا رداربرخوری نکاا غیرقابل همیتا

 روز زاربا در قابتر ینکها به توجه  با. دشو نمازسا گمر به منجر ندامیتو زاربا یهازنیا و اتتغییر با همگامی در رینگاا 
 یبیشتر همیتا هادرآن داریفاو دیجاا و ضایتر و جلب فهد با نمشتریا  یهازنیا به پاسخگویی ددمیگر شدیدتر روز به

 نمایند )حسن تاکید هاا آنب دآورسو و تمد بلند بطهرا دیجاا و فعلی نمشتریا ارینگهد و برحفظ باید شرکتها مییابد. 
                                                       (. 1311ی، قدیر و زاده
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گذاران مشتریانی محسوب  این در مورد مشتریان تامین مالی نیز صدق می کند، در بازارهای سهام، سهامداران و سرمایه
ها نیز مانند  شوند که قصد خرید دارند، نه خرید محصول؛ بلکه خرید سهام و تامین مالی به منظور کسب سود. آن می

ها، نوآوری و عملکرد شرکت برایشان مهم است نه از جهت انتخاب محصول  کنندگان نهایی محصوالت شرکت مصرف
ها به دنبال افزایش ثروت هستند پس مهم است که شرکتی را  خوب؛ بلکه از جهت انتخاب سازمان یا شرکت خوب. آن

ار را به خود یابد، سودآور است و مشتریان وفاداری دارد و سهم بیشتری از باز انتخاب کنند که در آینده توسعه می
ها  های جدید شرکت ها و کسب نوآوری دهد. از اینرو این افراد به دنبال کسب اطالعات از میزان موفقیت اختصاص می

کننده  تواند گمراه  هستند تا آن را به عنوان اخبار خوب تلقی کنند و تصمیم بگیرند. البته بعضی وقتها این نوع اطالعات می
های تحقیق و توسعه کاهش یافته است، چون حاکی  نفی تلقی شود. سودی که به واسطه هزینهنیز باشد و یا یک نشانه م

از محصول نو و جدیدی است می تواند خبری مثبت تلقی شود و لی برخی مواقع واکنش منفی را به همراه دارد. از این رو 
 شیافزا در یا کننده نییتع نقش تیریمد. (1311 ،یگانه و داداشی)زنند  مدیران همیشه دست به یک اقدام روشن نمی

 به که دارند سازمان یتجار یها برنامه یاجرا یبرا یگوناگون یها یاستراتژ رانیمد. دارد ها شرکت یور بهره و یبازده
 یمتفاوت ینقد یها انیجر جادیا به منجر و داشت خواهد دنبال به را خود به مخصوص یامدهایپ ،یاستراتژ هر یریکارگ

 باشد داشته یپ در را شرکت ارزش شیافزا که باشد یم یاستراتژ نیبهتر انتخاب مستلزم تیریمد ییکارا. شد خواهد
 و باشد یم ها شرکت در یحکمران اشکال نیتر شناخته از یکی آن یفرع یها تهیکم و رهیمد ئتیه یاثربخش و ساختار

 اهداف شبردیپ در یاساس رکن کی عنوان به و کنند یم فایا شرکت اداره در را یمهم نقش رعاملیمد ژهیو به رانیمد
 و انحراف نهیزم ای یتعال و رشد نهیزم تواند یم آن لهیوس به که ریمد یها یژگیو از یکی تینها در .هستند مطرح سازمان

 یبستگ آن منابع و قدرت از استفاده یچگونگ و یوجود تیماه به امر نیا و باشد یم قدرت آورد فراهم را سازمان فساد
مدیران برخی مواقع برای اینکه از بابت هزینه های نوآوری جریمه نشوند دست به کارهایی همچون اجتناب مالیاتی . ددار

میزنند و یا زمانی که محصول را خوب میفروشند و سود سرشاری دارند اجنتاب را کاهش می دهند که خود را در معرض 
   (.3116 ،1 انهمکار و هانلون)خطرات اخالقی قرار ندهند 

 جهت در یاتیمال نیقوان در یقانون یخالها از استفاده ینوع واقع در اتیمال از اجتناب اما ،یقانون تخلف ینوع یاتیمال فرار
 شتریب رسد یم نظر به رو نیا از است یقانون ظاهر به یتیفعال ،یاتیمال اجتناب که ییآنجا از نیبنابرا. است اتیمال کاهش

 به و است یاتیمال یایمزا از استفاده جهت نیمع یا محدوده در یاتیمال اجتناب چون و باشد دید معرض در یاتیمال فرار از
به هرحال هر کاهش و (. 3114 جم،) ندارد وجود یاتیمال اجتناب کنترل نهیزم در یا کننده محدود نیقوان عمده طور

رو تحقیق  این زنند. از افزایش میزان اجتناب مالیاتی یک دلیل منطقی دارد، یعنی مدیران با انگیزه دست به این کارها می
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  حاضر به دنبال بررسی تاثیر کاهش اجتناب مالیاتی بر نوآوری شرکتی در شرکت

 تهران خواهیم بود. 

 

 پژوهش نظری مبانی
 ضروری و مهم بسیار ها سازمان یا ها شرکت کننده، پرداخت و دولت کننده، دریافت یعنی طرف دو هر برای مالیات اهمیت

 حال و بوده مردم عموم اجتماعی رفاه جهت در خرج و آن دریافت درگرو ها دولت درآمد از بسزایی بخش چراکه است
 بین در مالیاتی جسورانه رویه. دارند مالیات حداقل پرداخت به تمایل همواره شرکت اهداف و منافع جهت در نیز ها شرکت

 به اقدام قانون های کاری ریزه از بردن بهره و خاص شرایط از استفاده با بتواند شرکت که زمانی شود می واقع گروه دو این
 از که هایی مالیات برای همواره مدیران واقع به است داده انجام را مالیاتی اجتناب موقع آن در کند مالیات قانونی کاهش

                                                           
1
Hanlon et al 
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 و دسای) باشد می رویت قابل وضوح به اخیر دهه دو در امر این و کنند می باز ویژه حساب کنند می پرداخت خود سو
 .(3111 دارماپاال،

 بیشتر سازمان در خالق و نو های ایده به نیاز که گردیده موجب جهان در صنعت روزافزون تحوالت که داشت اذعان باید
 تحول و تغییر. شود گرفته تر جدی ها آن در نوآوری و ها سازمان تحول و تغییر به مربوط مباحث و شود احساس گذشته از
 آن با تطابق و همگامی بینی، پیش بدون ها سازمان که است پیچیده و چندجانبه سریع، قدری به امروزی های سازمان در

 و متحول محیطی شرایط به آگاهانه پاسخ و مناسب واکنش بدون ها آن پیشرفت و توسعه و نیستند حیات ادامه به قادر
 تغییرات با رویارویی برای تکراری های واکنش دیگر امروزی متحول و پیچیده های محیط در. بود نخواهد ممکن پویا

 از دسته آن عبارتی به. بود محیط برابر در واکنش برای جدید های راه جستجوی در بایستی مرتباً و نبوده کارآمد محیطی
 و ها ایده باشند قادر مستمر طور به که دهند ادامه خود بقای به امروزی پویای و پیچیده محیط در توانند می ها سازمان

 استعدادهای که سازمانی. کنند منتشر و طراحی را است محیطی تحوالت و فشارها با مقابله الزمه که را جدید های طرح
 ارائه و کارگیری به در که شد خواهد دیگر های سازمان مغلوب زمانی اندک در برساند ظهور عرصه به نتواند را خود نهفته
 همکاران، و ژیائونگ) است برخوردار وسیع دید افق با الیق مدیریتی از و داشته قدرت اندک هزینه با جدید خدمات و کاال

3116.) 

 

 پیشینه پژوهش
هدف از این تحقیق بررسی میزان تاثیر پرداخته است . زان تاثیر مدیریت دانش بر نوآوریبررسی می( به 3114فرانکلین )

. پژوهش حاضر از نظر بود سوئدمدیریت دانش بر نوآوری در شرکت های فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه 
ستگی می باشد. یافته های پژوهش نشان دهنده وجود رابطه هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع توصیفی و همب

معنادار بین مدیریت دانش و نوآوری )محصول، فرایند، تدریجی و بنیادی( می باشد بنابراین توجه بیشتر شرکت ها به 
نوآوری تاثیر استراتژی های مدیریت دانش بر (3114. لوکاس )مدیریت دانش، باعث افزایش نوآوری در آنها خواهد گردید

های مدیریت دانش )مستندسازی و شخصی هدف این پژوهش ارزیابی تاثیر استراتژیپرداخته است .و عملکرد سازمانی 
سازی( بر نوآوری و عملکرد سازمانی است. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه بوده که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار 

تک نمونه ای و مدل معادالت ساختاری انجام شد. یافته های  tده از آزمون ها با استفا گرفت. تجزیه و تحلیل داده
پژوهش نشان داد که میزان استراتژی مستند سازی در سازمان متوسط و میزان استراتژی شخصی سازی کمتر از متوسط 

ریت دانش های مدیاست و نیز ظرفیت نوآوری سازمان و میزان عملکرد سازمانی بیش از متوسط بود. استراتژی
)مستندسازی و شخصی سازی( به شکل مستقیم و همچنین غیر مستقیم و از طریق نقش میانجیگری نوآوری سازمانی بر 
عملکرد سازمانی تاثیر مثبت داشتند. استراتژی شخصی سازی نسبت به استراتژی مستندسازی تاثیر بیشتری بر عملکرد و 

به « نوآوری نظامی اثر بخش ابعاد سازمانی و فنّی»وهشی تحت عنوان در پژ ،(3113مارلینگ ). نوآوری سازمانی داشت
بررسی نوآوری در سازمان ها و نیروهای نظامی پرداخت و به این نتیجه دست یافت که نوآوری سازمانی در میان نظامیان 

( به 3113جورجیا ). نقش عمده ای را در اثر بخشی ایفاء می نماید و باعث افزایش قدرت و توان نظامی آنان می شود
برای دستیابی به این  پرداخته است. بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد نوآوری بواسطه یادگیری سازمانی 

هدف ابعاد مدیریت کیفیت جامع )حمایت مدیریت ارشد، بهبود مستمر، مشارکت کارکنان و تمرکز بر مشتری( بر عملکرد 
عملکرد سازمانی( بصورت مستقیم و همچنین بصورت غیر مستقیم و بواسطه  نوآوری )محصول و خدمات، فرآیند و

یادگیری سازمانی )استراتژی یادگیری و فرهنگ یادگیری( با استفاده از یک مدل مفهومی مورد بررسی قرار گرفته است. 
ع آوری گردیده و داده ها از مدیران ارشد شرکت های بزرگ و متوسط با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس جم
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 61به کار گرفته شده است. تعداد کل نمونه ها  PLSبرای تجزیه و تحلیل داده ها رویکرد تحلیل مسیر و نرم افزار 
شرکت می باشد. نتایج نشان دادند که ابعاد مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد نوآوری و یادگیری سازمانی تأثیر مثبت و 

، مشارکت کارکنان بیشترین تاثیر را بر عملکرد نوآوری در بین دیگر ابعاد دارا می باشد. مستقیم دارند. از بین این ابعاد
 و چن. ها حاکی از آن بودند که یادگیری سازمانی نیز بر عملکرد نوآوری تأثیر مثبت و مستقیم دارند همچنین یافته

 جهینت نیا به و کرد سهیمقا گریکدی با را یرخانوادگیغ و یخانوادگ یها شرکت یاتیمال اجتناب سطح( 3116) همکاران
 یها شرکت از منظور کنند یم اجتناب کمتر اتیمال پرداخت از خود یرقبا به نسبت یخانوادگ یها شرکت دندیرس

 ئتیه ارشد، تیریمد مقام در یسبب و ینسب از اعم شرکت موسس خانواده یاعضا که هستند ییها شرکت ،یخانوادگ
با بررسی یک نمونه بزرگ از   (3116جنسن و مک لینگ ) .دهند یم ادامه تیفعال به یبلوک و عمده سهامداران ای رهیمد

شرکت ها دریافتند اجتناب مالیاتی شرکت ها با ریسک سقوط قیمت سهام در سطح شرکت رابطه ی مثبت وجود دارد. 
ی فراهم می کند تا با رفتارهای فرصت چنین نتیجه ای با این دیدگاه مطابقت دارد که اجتناب مالیاتی برای مدیران فرصت

طلبانه، اخبار بد را پنهان و انباشته کنند. این امر موجب می شود قیمت سهام بیش از واقع ارزیابی شده و حباب قیمت 
ایجاد شود. مهمتر اینکه پنهان کردن اطالعات منفی درباره شرکت فرصت انجام اقدامات اصالحی به موقع یا کنار 

رسند و  گیرد زمانی که اخبار به اوج خود می گذاران و هیئت مدیره می های ضعیف و نامناسب را از سرمایه گذاشتن پروژه
 کند.  شوند، قیمت سهام شرکت سقوط می یکباره آشکار می

( به بررسی اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی و عملکرد و نوآوری با تاکید بر نقش 1313برومند و رنجبری )
دانش پرداختند. نتایج نشان داد که اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی به طور مثبتی با عملکرد و نوآوری  مدیریت

مرتبط است. هم چنین اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی به طور مثبتی با ظرفیت مدیذیت دانش رابطه دارد. 
کارکنان به منظور کسب، تسهیم و کاربرد دانش در سازمان  اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی برای انگیزش تمایل

ها مفید و سودمند هستند. اقدامات راهبردی مناسب مدیریت منابع انسانی می تواند توسعه محیط سازمانی کمک کننده به 
برد، فعالیت های مدیریت دانش را حمایت و ارتقا دهد. هم چنین ظرفیت مدیریت دانش در ابعاد کسب، تسهیم و کار

کمک مثبت زیادی به عملکرد و نوآوری سازمان می کند. ظرفیت مدیریت دانش بر رابطه بین اقدامات راهبردی مدیریت 
بررسی نقش بازارمداری  (، در پژوهشی تحت عنوان1311ساالر وحسینی ) منابع انسانی و عملکرد و نوآوری نیز تاثیر دارد.

هدف از انجام این تحقیق نیز بررسی نقش انجام داده اند.  بورسو نوآوری در عملکرد شرکت های مواد غذایی 
بازارمداری و نوآوری در عملکرد شرکت های مواد غذایی بورس و شناسایی نحوه ارتباط متقابل این سه متغیر با یکدیگر 

این تحقیق در  استفاده شده است. 63/1است. برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل معادالت ساختاری و نرم افزار لیزرل 
مدیر و کارشناس شرکت های مواد غذایی بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. نتایج نشان داد که بازارمداری و  311بین 

نوآوری بر عملکرد شرکت ها تاثیر مثبت می گذارند. تاثیر بازارمداری بیشتر از نوآوری است و این نشان دهنده اهمیت 
. هچنین مشخص شد که بازارمداری از طریق متغیر میانجی نوآوری بر عملکرد تاثیر می بازارمداری برای شرکت ها است

گذارد. در واقع بخش عمده تاثیر بازارمداری بر عملکرد به واسطه نوآوری است. بازارمداری بر نوآوری و نوآوری بر 
عملیّات استراتژیک منابع انسانی و در تحقیقی تحت عنوان ارتباط  ،(1311صادقی و محتشمی ) .عملکرد تاثیر می گذارند

نفر  331روی  1311نوآوری سازمانی در یکی از مراکز نظامی انجام شده است. این مطالعه توصیفی و همبستگی در سال 
گیری تصادفی ساده انتخاب شدند . گردآوری داده ها با پرسشنامه  از کارکنان پایور یکی از مراکز نظامی که با روش نمونه

خته عملیّات استراتژیک منابع انسانی و پرسشنامه نوآوری مارتین پاتچن انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون محقّق سا
تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داده که بین عملیّات  SPSS ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون با نرم افزار

استراتژیک منابع انسانی شامل استخدام، مشارکت، ارزیابی عملکرد و پاداش بر نوآوری سازمانی اثر مثبت دارد بر نگرش 
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 انیم رابطه یبررس به یپژوهش در( 1316) یعسگر. ها و رفتارهای کارکنان و ایجاد نوآوری سازمانی تأثیر گذار است
 اندازه منظور به. پرداخت تهران بهادار اوراق بورس عضو یها شرکت در یاتیمال اجتناب و رهیمد تییه پاداش تیفیک
 شده ینیب شیپ اساسنامه در که یدرصورت ، 341 مصوب تجارت قانون 134 ماده یمبنا بر رهیمد تییه پاداش یریگ

 عنوان به را شرکت ساالنه خالص سود از ینیمع نسبت قانون، نیهم 341 ماده با مطابق تواند یم یعموم مجمع باشد،
 درآمد به اتیمال نهیهز نسبت از یاتیمال اجتناب یبرا. است شده استفاده دهد، صیتخص رهیمد تییه یاعضا به پاداش

 اهرم ،یسودآور شرکت، اندازه ،یدفتر ارزش به بازار ارزش یرهایمتغ ن،یهمچن. است شده استفاده اتیمال و بهره قبل
 آزمون یبرا. اند شده مدل وارد ،یاتیمال اجتناب بر رگذاریتاث یکنترل یرهایمتغ عنوان به ها ییدارا کل به فروش و یمال

 نیا در شدند، انتخاب اند، بوده بهادار اوراق بورس عضو 1314 یال 1316 یها سال یط که شرکت 11 تعداد ها هیفرض
 یاتیمال اجتناب با رهیمد تییه پاداش که داد نشان جینتا. است شده استفاده EGLS روش و یقیتلف ونیرگرس از قیتحق

 و کاهش یبرا رانیمد زهیانگ باشد شتریب رهیمد تییه پاداش زانیم چه هر گرید عبارت به دارد، یمعنادار و یمنف رابطه
 پاداش ،یشرکت تیحاکم تیفیک نیب رابطه یبررس به یپژوهش در( 1311) یمیعظ .ابدی یم کاهش اتیمال پرداخت از فرار

 یریگ اندازه یبرا پژوهش نیا در. پرداخت تهران بهادار اوراق بورس عضو یها شرکت در یاتیمال اجتناب و رهیمد ئتیه
 حساس مقاله اساس بر نیهمچن و 1316 سال مصوب یشرکت یراهبر نظام نامه نییآ طبق یشرکت تیحاکم تیفیک
 بر رهیمد ئتیه پاداش یریگ اندازه یبرا و شود یم یریگ اندازه عامل 61 به توجه با یفیک ریمتغ نیا ،(1316) گانهی

 تواند یم یعموم مجمع باشد، شده ینیب شیپ اساسنامه در که یدرصورت ،1341 مصوب تجارت قانون 134 ماده یمبنا
 رهیمد ئتیه یاعضا به پاداش عنوان به را شرکت ساالنه خالص سود از ینیمع نسبت قانون، نیهم 341 ماده با مطابق
 شده استفاده اتیمال و بهره قبل درآمد به اتیمال نهیهز نسبت از یاتیمال اجتناب یبرا. است شده استفاده دهد، صیتخص
 به ها ییدارا کل به فروش و یمال اهرم ،یسودآور شرکت، اندازه ،یدفتر ارزش به بازار ارزش یرهایمتغ ن،یهمچن. است

 یط که شرکت 11 تعداد ها هیفرض آزمون یبرا. اند شده مدل وارد ،یاتیمال اجتناب بر رگذاریتاث یکنترل یرهایمتغ عنوان
 روش و یقیتلف ونیرگرس از قیتحق نیا در شدند، انتخاب اند، بوده بهادار اوراق بورس عضو 1311 یال 1311 یها سال

EGLS هرچه و دارد یمنف رابطه یاتیمال اجتناب و یشرکت تیحاکم تیفیک دهد یم نشان جینتا. است شده استفاده 
 نشان پژوهش نیا جینتا ن،یهمچن. ردیگ یم صورت یکمتر یاتیمال اجتناب باشد شتریب یشرکت تیحاکم تیفیک زانیم

 ئتیه پاداش زانیم چه هر گرید عبارت به دارد، یمعنادار و یمنف رابطه یاتیمال اجتناب با رهیمد ئتیه پاداش که داد
(، به 1313معطوفی و همکاران ) .ابدی یم کاهش اتیمال پرداخت از فرار و کاهش یبرا رانیمد زهیانگ باشد شتریب رهیمد

بنگاه  11بررسی نقش گرایش به یادگیری بر نوآوری و عملکرد سازمانی پرداختند. یافته های این پژوهش پس از بررسی 
کوچک خدماتی و تولیدی تهران ضمن تایید نتایج پژوهش های گذشته، بینش جدیدی را در خصوص شناسایی تاثیر ابعاد 

وری و به تبع آن بر عملکرد بنگاه های کوچک فراهم می آورد. همچنین با وجود تایید برخی یادگیری محوری بر نوآ
فرضیه ها، ضروری به نظر می رسد که نتایج باید در سایه محدودیت های موجود مورد توجه قرار گیرند، که البته این امر 

 حوزه های مناسبی را جهت پژوهش های آتی فراهم خواهد آورد.
 

 پژوهش های فرضیه
 رابطه معناداری وجود دارد.   شرکت نوآوری و فرضیه پژوهش: بین تفاوت ارزش دفتری مالیات
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 ی پژوهششناس روش
در  یدادیرو پس یتجرب یمهن یقاتها از نوع تحق داده یگردآور یوهو ازنظر ش یکاربرد یحاضر ازنظر هدف، پژوهش یقتحق

. ازنظر روش تحلیل اطالعات گذشته انجام گرفته استومبنای تجزیه، یعنی بر است یحسابدار یاثبات یقاتحوزه تحق
یرا پژوهش حاضر در پی یافتن رابطه بین متغیرهای پژوهش در یک جامعه تحقیق همبستگی است، ز یزها ن تحلیل داده
 یگاهن، پاسازمان بورس اوراق بهادار تهرا یریو تصو یآمار یوفشرده آرش یها پژوهش از لوح یها . دادهآماری است

 افزار نرمها، از  یت، با توجه به حجم نمونهد. درنهایگرد یگردآور ینآورد نو افزار ره بورس اوراق بهادار تهران، نرم ینترنتیا

 یهپژوهش شامل کل ینموردمطالعه در ا یآمار جامعهها استفاده شد.  تحلیل داده و ایویوز نسخه یازدهم و استاتا برای تجزیه
   است. 1311 تا 1313 های سال طیدر بورس اوراق بهادار تهران  شده یرفتههای پذ شرکت

  

 گیری متغیرهای پژوهش الگوی رگرسیونی و نحوه اندازه
رگرسیونی زیر استفاده   های پژوهش از مدل ( جهت سنجش فرضیه3111) بر اساس مطالعات هویچی هوانگ و وی ژانگ

 شده است:

                                                                          
 که در آن:
  ؛ tدر سال  i  : نوآوری شرکت       

 ؛tدر سال  i  : تفاوت دفتری مالیاتی شرکت    
 ؛tدر سال  i  : اندازه شرکت       
 ؛tدر سال  i  : اهرم مالی شرکت      
 ؛tدر سال  i  : سهامداران نهادی شرکت       
 ؛tدر سال  i  مدیره شرکت : استقالل هیئت      

 ؛tدر سال  i  : اندازه هیئت مدیره شرکت        

 

 آمار توصیفی
 آمار توصیفی متغیرها (:1)جدول 

 انحراف معیار حداکثر حداقل میانه میانگین نماد متغیر نوع متغیر متغیر

 BTD 113/1 161/1 144/1- 631/1 131/1 مستقل تفاوت دفتری مالیات

 CINN 31/3 33/3 111/1 111/6 134/1 وابسته نوآوری شرکت

 اندازه شرکت

 کنترلی

SIZE 413/6 313/6 311/4 146/1 111/1 

 LEV631/1 631/1 113/1 666/1 316/1 اهرم مالی

 BINDP616/1 611/1 166/1 111/1 161/1 مدیره استقالل هیئت

 INST631/1 613/1 116/1 111/1 611/1 سهامداران نهادی

 BSIZE116/6 111/6 111/3 111/1 361/1 مدیره اندازه هیئت

 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران( 161شرکت )-سال 1161 تعداد مشاهدات:

با ارزش دفتری دارایی  1313گری ایران در سال  توضیحات: بیشترین مقدار محاسبه شده اهرم مالی نیز برای شرکت صنایع ریخته
با ارزش دفتری  1313میلیون ریال است. همچنین شرکت داروسبحان در سال  366،414میلیون ریال و ارزش دفتری بدهی  311،166

 ها دارا بوده است.  میلیون ریال کمترین میزان اهرم مالی را در بین شرکت 36،331های  دهیمیلیون ریال و ب 1،111،611دارایی 
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ها به عنوان شاخصدر نگاره فوق برخی از مفاهیم آمار توصیفی متغیرها شامل میانگین، میانه، حداقل، حداکثر مشاهده
های ریب چولگی به عنوان شاخصهای مرکزی و انحراف معیار به عنوان شاخص پراکندگی و ضریب کشیدگی، ض

است که بیانگر نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و  ترین شاخص مرکزی، میانگینتوزیعی ارائه شده است. اصلی
( 113/1ها است. برای مثال مقدار میانگین متغیر تفاوت دفتری مالیات ) شاخص خوبی برای نشان دادن مرکزیت داده

ها است. میانگین نرخ  ها بیشتر از سود مشمول مالیات آن توسط سود قبل از مالیات شرکتحاکی از آن است که به طور م
درصد( می 6/33های بورسی )درصد بوده که با توجه به نرخ قانونی مالیات بر عملکرد شرکت 11موثر مالیاتی نیز حدود 

نیست. همچنین میانه نوآوری شرکت  های مالیاتی سازگارها با سیاستتوان گفت به طور کلی وضعیت مالیاتی شرکت
اند. انحراف معیار  ها بیشتر از میزان و نیمی دیگر کمتر از این میزان را افشا کرده حاکی از آن است که نیمی از شرکت

یکی از مهمترین پارامترهای پراکندگی است و معیاری برای میزان پراکندگی مشاهدات از میانگین است؛ مقدار این 
  است. 111/1متغیر انحراف معیار اندازه شرکت برابر با  پارامتر برای

 

 متغیرهای پژوهش پایایی
 به مشکلی است ممکن نباشند، پایا مربوطه متغیرهای اگر است، زمانی سری نوع از آن های داده که هایی رگرسیون در
 مفهومی با  رابطه هیچ که حالی عین در ها، رگرسیون گونه این در. آید وجود به ساختگی رگرسیون یا کاذب رگرسیون نام
 این و آید می دست به بزرگ نیز ضرایب رگرسیونی تی و آماره مقدار و تعیین بزرگ ضریب ولی ندارد وجود متغیرها بین

بدین منظور، از لوین لین و چو استفاده شده  .شود متغیرها بین ارتباط میزان مورد در غلط های استنباط باعث است ممکن
 (، نشان داده شده است. توزیع آماری آزمون مذکور بصورت زیر است:3و نتایج آزمون مذکور در جدول )

 چو و لین های پژوهش با استفاده از آزمون لوین نتایج آزمون پایایی متغیر (:2) جدول
BTDCINNSIZE LEVBINDPINSTBSIZE متغیر

 -IPS 331/3- 116/4- 361/6- 311/11- 311/3- 111/3- 61/4آماره 

 11/1 113/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 سطح معناداری

 I  (1) I  (1) I  (1) I  (1) I  (1) I  (1) I (1)  نتیجه آزمون

 -LLC 13/6- 14/4- 36/3- 11/6- 31/4- 61/3- 44/3آماره 

 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 سطح معناداری

 I  (1) I  (1) I  (1) I  (1) I  (1) I  (1) I (1)  نتیجه آزمون

های پژوهش در دوره بررسی، پایا بوده اند. زیرا احتمال آماره  بر اساس نتایج بدست آمده، این نتیجه حاصل شد که متغیر
 بوده است.درصد  6ها، کمتر از سطح خطای  در تمامی متغیر چو و لین آزمون لوین
  

 های ترکیبی بررسی داده
شرکت  11شرکت( مربوط به  -های ترکیبی )سال های اشاره شده در فصل سوم با استفاده از دادهدر پژوهش حاضر، مدل

شود. بنابراین، مطابق آنچه در فصل سوم بیان شد، پیش از پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تخمین زده می
-ها در تخمین، تصمیمهای ترکیبی، باید در مورد روش مناسب بکارگیری این گونه دادهاستفاده از دادهتخمین مدل با 

ها یا اثرات خاص ها )تفاوتگیری نمود. ابتدا باید مشخص شود که اصوالً نیازی به در نظر گرفتن ساختار پانل داده
( کرد و از آن در تخمین Poolingهای مختلف را ادغام )های مربوط به شرکتتوان دادهشرکت( وجود دارد یا اینکه می

شود. براساس )لیمر( استفاده می Fای، برای اخذ تصمیم اخیر از آماره آزمون های تک معادلهمدل استفاده نمود. در تخمین
ب روش کالسیک ها و در نهایت درباره انتخانتایج این آزمون، درباره رد یا پذیرش فرضیه برابری آثار ثابت خاص شرکت
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مربوط به فرضیه یاد شده را در  (Fنتایج آزمون چاو )آماره  4شود. جدول شماره گیری میهای پانل تصمیمیا روش داده
دهد، نتایج نشان می دهد که باید از روش داده هایی پانل استفاده گردد لذا بحث انتخاب از پژوهش نشان می مورد مدل
 شود.آید که برای این منظور از آزمون هاسمن استفاده میادفی پیش میهای اثرات ثابت و تصبین مدل

 

 لیمر و هاسمن Fآزمون 

قبل از تخمین مدل الزم است که روش تخمین )تلفیقی یا تابلویی( مشخص شود. برای این منظور از آزمون چاو 
باشد؛ بنابراین برای تخمین تمام  میدرصد  6لیمر مدل پژوهش کمتر از  F(، احتمال 6-4شده است. طبق جدول ) استفاده

درصد  6شود. با توجه به اینکه نتایج آزمون هاسمن برای مدل پژوهش کمتر از  ها از روش تابلویی استفاده می مدل
 شده است. باشد، لذا جهت تخمین مدل از روش اثرهای ثابت استفاده می

 آزمون چاو و هاسمن (:3)جدول 
 نتایج آزمون هاسمن لیمر( Fنتایج آزمون چاو )

 آماره مدل
درجه 
 آزادی

سطح 
 خطا

 آماره مدل روش پذیرفته شده
درجه 
 آزادی

سطح 
 خطا

 روش پذیرفته شده

 111/1 111/166 141/6 1مدل 
های  روش داده
 تلفیقی

 روش اثرات ثابت 111/1 6 411/11 1مدل 

 

 های پژوهش آزمون فرضیه
 نتایج برآورد مدل پژوهش (:0)جدول 

 متغیر
                                                

                          
VIF احتمال tآماره  خطای استاندارد ضرایب

 64/1 111/1 311/6 111/1 163/1 ضریب ثابت )عرض از مبدا(

 31/1 111/1 -131/6 111/1 -166/1 تفاوت ارزش دفتری مالیات

 41/3 111/1 116/4 133/1 161/1 اندازه شرکت

 61/3 111/1 666/4 141/1 111/1 اهرم مالی

 31/1 143/1 131/3 131/1 143/1 سهامداران نهادی

 46/3 133/1 311/3 133/1 113/1 مدیره استقالل هیئت

 11/3 111/1 433/6 114/1 113/1 مدیره اندازه هیئت

 611/1 ضریب تعیین

 663/1 شده ضریب تعیین تعدیل

 611/1 واتسون -دوربین

 F 33146/13آماره 

 11111/1 (Fاحتمال )آماره 

 متغیر وابسته پژوهش: نوآوری شرکت

 های پژوهشگر منبع: یافته
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و سطح معناداری آن بیانگر  Fشود که آماره  ( مشخص می4های آزمون برآورد مدل در جدول ) با توجه به بخش آماره
است(.  16/1تر از مقدار بحرانی و معناداری آن زیر سطح خطای  بزرگ Fمعنادار بودن رگرسیون است )مقدار آماره 
 درصد است.  61توجه  همچنین ضریب تعیین مدل اول مقدار قابل

 

 : نتایج آزمون فرضیه
( است و با توجه به 1111/1پژوهش با توجه به سطح معناداری متغیر اجتناب مالیاتی که مقدار آن )فرضیه جهت آزمون 

توان اظهار داشت که فرضیه پژوهش موردقبول بوده و رابطه مستقیم بین تفاوت  درصد می 16موردقبول  سطح معناداری
 ارزش دفتری مالیات و نوآوری شرکت وجود دارد.

همچنین سایر متغیرهای کنترلی پژوهش در مدل اول ازجمله اندازه شرکت، اهرم مالی، سهامداران نهادی، استقالل 
دهنده  است که نشان 433/6، 311/3، 131/3و  t ،116/4 ،666/4مدیره به ترتیب دارای آماره  یئتمدیره و اندازه ه هیئت

 ، متغیرهای کنترلی با نوآوری شرکت مورد رابطه معناداری دارد.  16/1آن است که در سطح معناداری 
 

 گیری و پیشنهادات پژوهش نتیجه
دهد که اجتناب از مالیات بر نوآوری شرکت تأثیر  نشان می بر این اساس نتایج بدست آمده از فرضیه پژوهش پژوهش

نوآوری زمانی رخ می دهد که ایده به   توان اینگونه مورد استدالل قرار داد که آمده را می . نتیجه بدست دار دارد معنی
دارد، به دنبال  صورت محصول، فرآیند یا خدمتی توسعه یابد. نوآوری یک نظام مدیریتی است که بر رسالت سازمان تاکید

کند که آیا مسیر راهبردی سازمان مناسب است یا خیر. نوآوری معیارهای موفقیت  های استثنایی است و تعیین می فرصت
( ناسیم و 1311های سلیمانی ) های جدید است. لذا نتیجه بدست آمده با پژوهش کند و نیز به دنبال فرصت معلوم می
بر اساس نتایج حاصل از  و همسو است. (3111(، هارجوتو و الکسمانا )3131ن )کوئو و همکارا-(، فن3131همکاران )

 فرضیه پژوهش پیشنهادهای زیر تدوین شده است:

 های پذیرفته شده در بورس بررسی تاثیر کاهش اجتناب مالیاتی بر ساختار سرمایه در شرکت.  

 فته شده در بورسهای پذیر بررسی تاثیر کاهش اجتناب مالیاتی بر نسبت بدهی در شرکت.  

 بررسی تاثیر کاهش اجتناب مالیاتی بر دولتی یا خصوصی بودن شرکت.  

 های پذیرفته شده در بورس بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر نوآوری شرکتی در شرکت.  

 های بررسی تاثیر توانمندی مدیران و قوانین حمایتی دولتی از شرکتهای نوآور بر نوآوری شرکتی در شرکت.  
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