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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
همچنین قوانین ،مقررات و سازوکارهای حاکم بر آن ،از دیرباز مورد توجه صاحبنظران اقتصاد ،مالیه عمومی ،سیاسیون،
تشکل ها و حتی عموم مردم قرار داشته است .لذا بر پایه این استدالل ،هدف از پژوهش حاضر تاثیر تفاوت ارزش دفتری
مالیات بر نوآوری شرکت با استفاده از یک نمونه متشکل از  161شرکت طی سال های  1313تا  1311است .نتایج
یافتههای فرضیه پژوهش حاکی از آن است که بین تفاوت دفتری مالیات با نوآوری شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدی :اجتناب مالیاتی ،تفاوت دفتری مالیات ،نوآوری شرکت ،شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
مقدمه
موضوع مالیات به دلیل نقش خاص ،تاثیرات و همچنین قوانین ،مقررات و سازوکارهای حاکم بر آن ،از دیرباز مورد توجه
صاحبنظران اقتصاد ،مالیه عمومی ،سیاسیون ،تشکل ها و حتی عموم مردم قرار داشته است (سعیدی و کالمی.)1311 ،
مالیات در حقیقت ،به نوعی پرداخت هزینه زندگی اجتماعی محسوب می شود .با این حال ،مالیات بر درآمد از منظر
شرکتها هزینه است (ولک و همکاران ،)3113 ،هزینه ای که بر تمام واحدهای انتفاعی که به نوعی درآمدزایی می کنند،
از جانب دولت تحمیل می شود .بدین ترتیب چنانچه شرکت ها و اشخاص حقوقی به عنوان واحدهایی تلقی شوند که در
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
متفاوتی همچون ،مدیریت مالیاتی ،اجتناب از پرداخت مالیات و یا رویه مالیاتی جسورانه می شناسند.
اجتناب از پرداخت مالیات طیفی از استراتژی های مالیاتی را شامل می شود که در یک سر آن استراتژی فعالیت های
قانونی و در سر دیگر آن استراتژی فعالیت های متهورانه قرار دارد (هانلون و هیتزمن .)3111 ،اگرچه در ظاهر اجتناب از
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
ارزش آفرینی می توان با استفاده از اجتناب مالیاتی اقدام به افزایش ارزش شرکت و در نتیجه ارزش آفرینی نمود؛ زیرا
اجرای استراتژی اجتناب از پرداخت مالیات منجر به حفظ منابع در درون شرکت می گردد .اگر هزینه و ریسکی برای
اجتناب مالیاتی وجود نداشته باشد ،بدین ترتیب جریان های نقد و سودخالص افزایش می یابد .مدیران توانمند نیز می
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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
هزینه های مشهود و نامشهود ناشی از اجرای اجتناب مالیاتی می تواند مزایای آن را حذف نماید و از این رو ،ارزش
شرکت را کاهش دهد.
مفاهیم جدید کسبوکار

نوآوری صرفا در خلﻖ محصوالت جدید و بهتر نیست بلکه همچنین توسعه نظامهای بهتر و
دد؛ مشتریان نیز
است (کاتلر .)1316 ،هر کاال و خدمتی برای ارضاء و برطرف کردن نیاز مشتری به بازارها عرضه میگر 
تﻀمینکننده ادامه حیات تولیدکنندگان کاال و اراﺋهکنندگان خدمات هستند .از دیدگا ه مدیران امروزی توجه به
رضایتمندی و کیفیت از دیدگا ه مشتری بسیار حاﺋز اهمیت است که این امر بدون توجه به نوآوری امکان پذیر نیست
گرفتن تولید بر تقاضا و افزایش رقابت

(حیدرزاده و حسینی فیروزآبادی .)1311 ،در جهان امروز مشتری به دلیل پیشی
میان تولیدکنندگان انتخابگر شده است و نوآوری و کیفیت محصول برایش بسیار اهمیت دارد و این نوآوری میتواند
موفقیت یا عدم موفقیت شرکتهای بزرگ و متوسط را بیشتر تحت تاثیر قرار دهد (نیکومرام و حیدرزاده .)1316 ،عدم
ین شرکتها میتوانند از طریﻖ
توجه به مشتری راهی به سوی نابودی برای هر کسبوکاری محسوب میشود .بنابرا 
به نوآوری ارزش برتری برای مصرفکنندگان فراهم کرده و بدین وسیله وفاداری مشتری را ارتقا دهند که این امر
توجه 
شرکت را قادر میسازد تا به مزیت رقابتی در مقایسه با دیگر شرکتها دست یابدو بر همین اساس عملکرد بهتری نسبت
ی متفاوتی نیز برای
به رقبایش کسب کند .گروههای مختلﻒ به دالیل فراوانی به ارزیابی عملکرد عالقمند بوده رویکردها 
ارزیابی عملکرد وجود دارد؛ چرا که ارزیابیعملکرد شرکت یک وظیفه مهم مدیریتی است و برای تحلیل مالی و اقتصادی
تبازار
نسبتهاییمورد استفاده قرار میگیرد که برای محاسبه آنها به اطالعات حسابداری ،اطالعا 

انواع شاخصها و
ینمعیارها ،شاخصهای سنجش عملکرد
اطالعات اقتصادی یا ترکیبی از آنها نیاز است (داوری فر .)1311 ،یکی از ا 
واحد تولیدی میباشد؛ این معیارها ابزاری مناسب برای سنجش توانمندی شرکت تولیدی در کسب سود است؛ چرا که
چنین معیارهایی کارایی مدیریت خطوط تولیدی را در استفاده از قابلیتهای تولیدی شرکت به منظور ایجاد سود نشان
میدهد تﻐییرات اساسی که در اثر پیشرفت و تحوالت رو به جلوی تکنولوژی و فناوری اطالعات و ارتباطات در دهههای
ترا به این فکر وا داشته که به دنبال راهکارهایی در راستای افزایش
اخیر در بازارها رخ داده است؛ شرکتها و موسسا 
یشرکتها توانایی در
توان حفظ قدرت رقابتی خود باشند .یکی از عناصر حیاتی موفقیت در دنیای رقابت و حفظ بقا 
ندستیابی به عملکردی برتر و سهم بیشتری از بازار را فراهم آورد؛
معرفی دستاوردهای جدید و نو است که امکا 
ی قابلیتهای نوآوریهای
ها برای کسب برتری نسبت به رقبای خود وجذب و حفظ مشتریان چارهای جز ارتقا 
کسبوکار 
خود ندارند؛ بهعبارت دیگر میتوان گفت تشدید فﻀای رقابتی شرط ماندگاری در هر بازاری را نوآوری میداند .در آﻏاز
قرن بیست و یکم تﻐییرات سریع و همه جانبه جهانی هرروز محصوالت جدیدی را به عنوان نوآوریی جالب توجه وارد
فکرخالق و تبدیل آن به محصول ،خدمت یا شیوهای نو برای انجام
زندگی انسانها کرده است؛ نوآوری فرآیند دریافت 
دردنیای امروز رمز موفقیت
دادن کارهاست؛ درواقع نوآوری بهرهبرداری موفقیتآمیز از ایدههای نواست (فیﻀی .)1316 ،
سازمانها در نوآوری و توان بهرهبرداری از فرصتهای نو در بازار میباشد و توجه به راهکارهای تقویت این نقطه قوت از
اهمیت ﻏیرقابل انکاری برخوردار است .امروزه رقابت در بازار مفهومی بسیار عمیﻖتر و حرفهایتر گرفته و کمترین 
سهل
انگاری در همگامی با تﻐییرات و نیازهای بازار میتواند منجر به مرگ سازمان شود .با توجه به اینکه رقابت در بازار روز
ی مشتریان با هدف جلب و رضایت و ایجاد وفاداری درآنها اهمیت بیشتری
به روز شدیدتر میگردد پاسﺦگویی به نیازها 
مییابد .شرکتها باید برحفظ و نگهداری مشتریان فعلی و ایجاد رابطه بلند مدت و سودآور با آنها تاکید نمایند (حسن
زاده و قدیری.)1311 ،
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این در مورد مشتریان تامین مالی نیز صدق می کند ،در بازارهای سهام ،سهامداران و سرمایهگذاران مشتریانی محسوب
میشوند که قصد خرید دارند ،نه خرید محصول؛ بلکه خرید سهام و تامین مالی به منظور کسب سود .آنها نیز مانند
مصرفکنندگان نهایی محصوالت شرکتها ،نوآوری و عملکرد شرکت برایشان مهم است نه از جهت انتخاب محصول
خوب؛ بلکه از جهت انتخاب سازمان یا شرکت خوب .آنها به دنبال افزایش ثروت هستند پس مهم است که شرکتی را
انتخاب کنند که در آینده توسعه مییابد ،سودآور است و مشتریان وفاداری دارد و سهم بیشتری از بازار را به خود
اختصاص میدهد .از اینرو این افراد به دنبال کسب اطالعات از میزان موفقیتها و کسب نوآوریهای جدید شرکتها
هستند تا آن را به عنوان اخبار خوب تلقی کنند و تصمیم بگیرند .البته بعﻀی وقتها این نوع اطالعات میتواند گمراهکننده
نیز باشد و یا یک نشانه منفی تلقی شود .سودی که به واسطه هزینههای تحقیﻖ و توسعه کاهش یافته است ،چون حاکی
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
مدیران همیشه دست به یک اقدام روشن نمیزنند (یگانه و داداشی .)1311 ،مدیریت نقش تعیینکنندهای در افزایش
بازدهی و بهرهوری شرکتها دارد .مدیران استراتژیهای گوناگونی برای اجرای برنامههای تجاری سازمان دارند که به
کارگیری هر استراتژی ،پیامدهای مخصوص به خود را به دنبال خواهد داشت و منجر به ایجاد جریانهای نقدی متفاوتی
خواهد شد .کارایی مدیریت مستلزم انتخاب بهترین استراتژی می باشد که افزایش ارزش شرکت را در پی داشته باشد
ساختار و اثربخشی هیئتمدیره و کمیتههای فرعی آن یکی از شناختهترین اشکال حکمرانی در شرکتها میباشد و
مدیران به ویژه مدیرعامل نقش مهمی را در اداره شرکت ایفا میکنند و به عنوان یک رکن اساسی در پیشبرد اهداف
سازمان مطرح هستند .در نهایت یکی از ویژگیهای مدیر که به وسیله آن میتواند زمینه رشد و تعالی یا زمینه انحراف و
فساد سازمان را فراهم آورد قدرت میباشد و این امر به ماهیت وجودی و چگونگی استفاده از قدرت و منابع آن بستگی
دارد .مدیران برخی مواقع برای اینکه از بابت هزینه های نوآوری جریمه نشوند دست به کارهایی همچون اجتناب مالیاتی
میزنند و یا زمانی که محصول را خوب میفروشند و سود سرشاری دارند اجنتاب را کاهش می دهند که خود را در معرض
خطرات اخالقی قرار ندهند (هانلون و همکاران.)3116 ،1
فرار مالیاتی نوعی تخلﻒ قانونی ،اما اجتناب از مالیات در واقع نوعی استفاده از خالهای قانونی در قوانین مالیاتی در جهت
کاهش مالیات است .بنابراین از آنجایی که اجتناب مالیاتی ،فعالیتی به ظاهر قانونی است از این رو به نظر میرسد بیشتر
از فرار مالیاتی در معرض دید باشد و چون اجتناب مالیاتی در محدوده ای معین جهت استفاده از مزایای مالیاتی است و به
طور عمده قوانین محدود کنندهای در زمینه کنترل اجتناب مالیاتی وجود ندارد (جم .)3114 ،به هرحال هر کاهش و
افزایش میزان اجتناب مالیاتی یک دلیل منطقی دارد ،یعنی مدیران با انگیزه دست به این کارها میزنند .ازاینرو تحقیﻖ
حاضر به دنبال بررسی تاثیر کاهش اجتناب مالیاتی بر نوآوری شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران خواهیم بود.
مبانی نظری پژوهش
اهمیت مالیات برای هر دو طرف یعنی دریافتکننده ،دولت و پرداخت کننده ،شرکتها یا سازمانها بسیار مهم و ضروری
است چراکه بخش بسزایی از درآمد دولتها درگرو دریافت آن و خرج در جهت رفاه اجتماعی عموم مردم بوده و حال
شرکتها نیز در جهت منافع و اهداف شرکت همواره تمایل به پرداخت حداقل مالیات دارند .رویه جسورانه مالیاتی در بین
این دو گروه واقع میشود زمانی که شرکت بتواند با استفاده از شرایط خاص و بهرهبردن از ریزهکاریهای قانون اقدام به
کاهش قانونی مالیات کند در آن موقع اجتناب مالیاتی را انجام داده است به واقع مدیران همواره برای مالیاتهایی که از
1

Hanlon et al

3

www.jamv.ir

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

ISSN: 2645-4572

دوره  ،5شماره  ،55پاییز (1041جلد دوم)

سو خود پرداخت میکنند حساب ویژه باز میکنند و این امر در دو دهه اخیر به وضوح قابل رویت میباشد (دسای و
دارماپاال.)3111 ،
باید اذعان داشت که تحوالت روزافزون صنعت در جهان موجب گردیده که نیاز به ایدههای نو و خالق در سازمان بیشتر
از گذشته احساس شود و مباحث مربوط به تﻐییر و تحول سازمانها و نوآوری در آنها جدیتر گرفته شود .تﻐییر و تحول
در سازمانهای امروزی به قدری سریع ،چندجانبه و پیچیده است که سازمانها بدون پیشبینی ،همگامی و تطابﻖ با آن
قادر به ادامه حیات نیستند و توسعه و پیشرفت آنها بدون واکنش مناسب و پاسﺦ آگاهانه به شرایط محیطی متحول و
پویا ممکن نخواهد بود .در محیطهای پیچیده و متحول امروزی دیگر واکنشهای تکراری برای رویارویی با تﻐییرات
محیطی کارآمد نبوده و مرتباً بایستی در جستجوی راههای جدید برای واکنش در برابر محیط بود .به عبارتی آن دسته از
سازمانها میتوانند در محیط پیچیده و پویای امروزی به بقای خود ادامه دهند که به طور مستمر قادر باشند ایدهها و
طرحهای جدید را که الزمه مقابله با فشارها و تحوالت محیطی است را طراحی و منتشر کنند .سازمانی که استعدادهای
نهفته خود را نتواند به عرصه ظهور برساند در اندک زمانی مﻐلوب سازمانهای دیگر خواهد شد که در به کارگیری و اراﺋه
کاال و خدمات جدید با هزینه اندک قدرت داشته و از مدیریتی الیﻖ با افﻖ دید وسیع برخوردار است (ژیاﺋونگ و همکاران،
.)3116
پیشینه پژوهش
فرانکلین ( )3114به بررسی میزان تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری پرداخته است .هدف از این تحقیﻖ بررسی میزان تاثیر
مدیریت دانش بر نوآوری در شرکت های فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه سوﺋد بود .پژوهش حاضر از نظر
هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع توصیفی و همبستگی می باشد .یافته های پژوهش نشان دهنده وجود رابطه
معنادار بین مدیریت دانش و نوآوری (محصول ،فرایند ،تدریجی و بنیادی) می باشد بنابراین توجه بیشتر شرکت ها به
مدیریت دانش ،باعث افزایش نوآوری در آنها خواهد گردید .لوکاس ()3114تاثیر استراتژی های مدیریت دانش بر نوآوری
و عملکرد سازمانی پرداخته است .هدف این پژوهش ارزیابی تاثیر استراتژیهای مدیریت دانش (مستندسازی و شخصی
سازی) بر نوآوری و عملکرد سازمانی است .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه بوده که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار
گرفت .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون  tتک نمونه ای و مدل معادالت ساختاری انجام شد .یافته های
پژوهش نشان داد که میزان استراتژی مستند سازی در سازمان متوسط و میزان استراتژی شخصی سازی کمتر از متوسط
است و نیز ظرفیت نوآوری سازمان و میزان عملکرد سازمانی بیش از متوسط بود .استراتژیهای مدیریت دانش
(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
نوآوری سازمانی داشت .مارلینگ ( ،)3113در پژوهشی تحت عنوان «نوآوری نظامی اثر بخش ابعاد سازمانی و فنّی» به
بررسی نوآوری در سازمان ها و نیروهای نظامی پرداخت و به این نتیجه دست یافت که نوآوری سازمانی در میان نظامیان
نقش عمده ای را در اثر بخشی ایفاء می نماید و باعث افزایش قدرت و توان نظامی آنان می شود .جورجیا ( )3113به
بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد نوآوری بواسطه یادگیری سازمانی پرداخته است .برای دستیابی به این
هدف ابعاد مدیریت کیفیت جامع (حمایت مدیریت ارشد ،بهبود مستمر ،مشارکت کارکنان و تمرکز بر مشتری) بر عملکرد
نوآوری (محصول و خدمات ،فرآیند و عملکرد سازمانی) بصورت مستقیم و همچنین بصورت ﻏیر مستقیم و بواسطه
یادگیری سازمانی (استراتژی یادگیری و فرهنگ یادگیری) با استفاده از یک مدل مفهومی مورد بررسی قرار گرفته است.
داده ها از مدیران ارشد شرکت های بزرگ و متوسط با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس جمع آوری گردیده و
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برای تجزیه و تحلیل داده ها رویکرد تحلیل مسیر و نرم افزار  PLSبه کار گرفته شده است .تعداد کل نمونه ها 61
شرکت می باشد .نتایج نشان دادند که ابعاد مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد نوآوری و یادگیری سازمانی تأثیر مثبت و
مستقیم دارند .از بین این ابعاد ،مشارکت کارکنان بیشترین تاثیر را بر عملکرد نوآوری در بین دیگر ابعاد دارا می باشد.
همچنین یافته ها حاکی از آن بودند که یادگیری سازمانی نیز بر عملکرد نوآوری تأثیر مثبت و مستقیم دارند .چن و
همکاران ( )3116سطح اجتناب مالیاتی شرکت های خانوادگی و ﻏیرخانوادگی را با یکدیگر مقایسه کرد و به این نتیجه
رسیدند شرکت های خانوادگی نسبت به رقبای خود از پرداخت مالیات کمتر اجتناب می کنند منظور از شرکت های
خانوادگی ،شرکت هایی هستند که اعﻀای خانواده موسس شرکت اعم از نسبی و سببی در مقام مدیریت ارشد ،هیئت
مدیره یا سهامداران عمده و بلوکی به فعالیت ادامه می دهند .جنسن و مک لینگ ( )3116با بررسی یک نمونه بزرگ از
شرکت ها دریافتند اجتناب مالیاتی شرکت ها با ریسک سقوط قیمت سهام در سطح شرکت رابطه ی مثبت وجود دارد.
چنین نتیجه ای با این دیدگاه مطابقت دارد که اجتناب مالیاتی برای مدیران فرصتی فراهم می کند تا با رفتارهای 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
گذاشتن پروژه های ضعیﻒ و نامناسب را از سرمایهگذاران و هیئت مدیره میگیرد زمانی که اخبار به اوج خود میرسند و
یکباره آشکار میشوند ،قیمت سهام شرکت سقوط میکند.
برومند و رنجبری ( )1313به بررسی اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی و عملکرد و نوآوری با تاکید بر نقش
مدیریت دانش پرداختند .نتایج نشان داد که اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی به طور مثبتی با عملکرد و نوآوری
مرتبط است .هم چنین اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی به طور مثبتی با ظرفیت مدیذیت دانش رابطه دارد.
اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی برای انگیزش تمایل کارکنان به منظور کسب ،تسهیم و کاربرد دانش در سازمان
ها مفید و سودمند هستند .اقدامات راهبردی مناسب مدیریت منابع انسانی می تواند توسعه محیط سازمانی کمک کننده به
فعالیت های مدیریت دانش را حمایت و ارتقا دهد .هم چنین ظرفیت مدیریت دانش در ابعاد کسب ،تسهیم و کاربرد،
کمک مثبت زیادی به عملکرد و نوآوری سازمان می کند .ظرفیت مدیریت دانش بر رابطه بین اقدامات راهبردی مدیریت
منابع انسانی و عملکرد و نوآوری نیز تاثیر دارد .ساالر وحسینی ( ،)1311در پژوهشی تحت عنوان بررسی نقش بازارمداری
و نوآوری در عملکرد شرکت های مواد ﻏذایی بورس انجام داده اند .هدف از انجام این تحقیﻖ نیز بررسی نقش
بازارمداری و نوآوری در عملکرد شرکت های مواد ﻏذایی بورس و شناسایی نحوه ارتباط متقابل این سه متﻐیر با یکدیگر
است .برای آزمون فرضیات تحقیﻖ از مدل معادالت ساختاری و نرم افزار لیزرل  1/63استفاده شده است .این تحقیﻖ در
بین  311مدیر و کارشناس شرکت های مواد ﻏذایی بورس اوراق بهادار تهران انجام شد .نتایج نشان داد که بازارمداری و
نوآوری بر عملکرد شرکت ها تاثیر مثبت می گذارند .تاثیر بازارمداری بیشتر از نوآوری است و این نشان دهنده اهمیت
بازارمداری برای شرکت ها است  .هچنین مشخص شد که بازارمداری از طریﻖ متﻐیر میانجی نوآوری بر عملکرد تاثیر می
گذارد .در واقع بخش عمده تاثیر بازارمداری بر عملکرد به واسطه نوآوری است .بازارمداری بر نوآوری و نوآوری بر
عملکرد تاثیر می گذارند .صادقی و محتشمی ( ،)1311در تحقیقی تحت عنوان ارتباط عملیّات استراتژیک منابع انسانی و
نوآوری سازمانی در یکی از مراکز نظامی انجام شده است .این مطالعه توصیفی و همبستگی در سال  1311روی  331نفر
از کارکنان پایور یکی از مراکز نظامی که با روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند  .گردآوری داده ها با پرسشنامه
محقّﻖ سا خته عملیّات استراتژیک منابع انسانی و پرسشنامه نوآوری مارتین پاتچن انجام شد .داده ها با استفاده از آزمون
ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون با نرم افزار  SPSSتحلیل شد .نتایج تحقیﻖ نشان داده که بین عملیّات
استراتژیک منابع انسانی شامل استخدام ،مشارکت ،ارزیابی عملکرد و پاداش بر نوآوری سازمانی اثر مثبت دارد بر نگرش
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ها و رفتارهای کارکنان و ایجاد نوآوری سازمانی تأثیر گذار است .عسگری ( )1316در پژوهشی به بررسی رابطه میان
کیفیت پاداش هییت مدیره و اجتناب مالیاتی در شرکت های عﻀو بورس اوراق بهادار تهران پرداخت .به منظور اندازه
گیری پاداش هییت مدیره بر مبنای ماده  134قانون تجارت مصوب  ، 341درصورتی که در اساسنامه پیش بینی شده
باشد ،مجمع عمومی می تواند مطابﻖ با ماده  341همین قانون ،نسبت معینی از سود خالص ساالنه شرکت را به عنوان
پاداش به اعﻀای هییت مدیره تخصیص دهد ،استفاده شده است .برای اجتناب مالیاتی از نسبت هزینه مالیات به درآمد
قبل بهره و مالیات استفاده شده است .همچنین ،متﻐیرهای ارزش بازار به ارزش دفتری ،اندازه شرکت ،سودآوری ،اهرم
مالی و فروش به کل دارایی ها به عنوان متﻐیرهای کنترلی تاثیرگذار بر اجتناب مالیاتی ،وارد مدل شده اند .برای آزمون
فرضیه ها تعداد  11شرکت که طی سال های  1316الی  1314عﻀو بورس اوراق بهادار بوده اند ،انتخاب شدند ،در این
تحقیﻖ از رگرسیون تلفیقی و روش  EGLSاستفاده شده است .نتایج نشان داد که پاداش هییت مدیره با اجتناب مالیاتی
رابطه منفی و معناداری دارد ،به عبارت دیگر هر چه میزان پاداش هییت مدیره بیشتر باشد انگیزه مدیران برای کاهش و
فرار از پرداخت مالیات کاهش می یابد .عظیمی ( )1311در پژوهشی به بررسی رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی ،پاداش
هیئت مدیره و اجتناب مالیاتی در شرکت های عﻀو بورس اوراق بهادار تهران پرداخت .در این پژوهش برای اندازه گیری
کیفیت حاکمیت شرکتی طبﻖ آیین نامه نظام راهبری شرکتی مصوب سال  1316و همچنین بر اساس مقاله حساس
یگانه ( ،)1316این متﻐیر کیفی با توجه به  61عامل اندازه گیری می شود و برای اندازه گیری پاداش هیئت مدیره بر
مبنای ماده  134قانون تجارت مصوب  ،1341درصورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد ،مجمع عمومی می تواند
مطابﻖ با ماده  341همین قانون ،نسبت معینی از سود خالص ساالنه شرکت را به عنوان پاداش به اعﻀای هیئت مدیره
تخصیص دهد ،استفاده شده است .برای اجتناب مالیاتی از نسبت هزینه مالیات به درآمد قبل بهره و مالیات استفاده شده
است .همچنین ،متﻐیرهای ارزش بازار به ارزش دفتری ،اندازه شرکت ،سودآوری ،اهرم مالی و فروش به کل دارایی ها به
عنوان متﻐیرهای کنترلی تاثیرگذار بر اجتناب مالیاتی ،وارد مدل شده اند .برای آزمون فرضیه ها تعداد  11شرکت که طی
سال های  1311الی  1311عﻀو بورس اوراق بهادار بوده اند ،انتخاب شدند ،در این تحقیﻖ از رگرسیون تلفیقی و روش
 EGLSاستفاده شده است .نتایج نشان می دهد کیفیت حاکمیت شرکتی و اجتناب مالیاتی رابطه منفی دارد و هرچه
میزان کیفیت حاکمیت شرکتی بیشتر باشد اجتناب مالیاتی کمتری صورت می گیرد .همچنین ،نتایج این پژوهش نشان
داد که پاداش هیئت مدیره با اجتناب مالیاتی رابطه منفی و معناداری دارد ،به عبارت دیگر هر چه میزان پاداش هیئت
مدیره بیشتر باشد انگیزه مدیران برای کاهش و فرار از پرداخت مالیات کاهش می یابد .معطوفی و همکاران ( ،)1313به
بررسی نقش گرایش به یادگیری بر نوآوری و عملکرد سازمانی پرداختند .یافته های این پژوهش پس از بررسی  11بنگاه
کوچک خدماتی و تولیدی تهران ضمن تایید نتایج پژوهش های گذشته ،بینش جدیدی را در خصوص شناسایی تاثیر ابعاد
یادگیری محوری بر نوآوری و به تبع آن بر عملکرد بنگاه های کوچک فراهم می آورد .همچنین با وجود تایید برخی
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.
فرضیههای پژوهش
فرضیه پژوهش :بین تفاوت ارزش دفتری مالیات و نوآوری شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
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روششناسی پژوهش
تحقیﻖ حاضر ازنظر هدف ،پژوهشی کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری دادهها از نوع تحقیقات نیمه تجربی پسرویدادی در
حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری است ،یعنی بر مبنای تجزیهوتحلیل اطالعات گذشته انجام گرفته است .ازنظر روش
تحلیل دادهها نیز تحقیﻖ همبستگی است ،زیرا پژوهش حاضر در پی یافتن رابطه بین متﻐیرهای پژوهش در یک جامعه
آماری است .دادههای پژوهش از لوحهای فشرده آرشیو آماری و تصویری سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،پایگاه
اینترنتی بورس اوراق بهادار تهران ،نرمافزار رهآورد نوین گردآوری گردید .درنهایت ،با توجه به حجم نمونهها ،از نرمافزار
ایویوز نسخه یازدهم و استاتا برای تجزیهوتحلیل دادهها استفاده شد .جامعهآماری موردمطالعه در این پژوهش شامل کلیه
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1313تا  1311است.
الگوی رگرسیونی و نحوه اندازهگیری متغیرهای پژوهش
بر اساس مطالعات هویچی هوانگ و وی ژانگ ( )3111جهت سنجش فرضیههای پژوهش از مدل رگرسیونی زیر استفاده
شده است:
که در آن:
 :نوآوری شرکت  iدر سال t؛
 :تفاوت دفتری مالیاتی شرکت  iدر سال t؛
 :اندازه شرکت  iدر سال t؛
 :اهرم مالی شرکت  iدر سال t؛
 :سهامداران نهادی شرکت  iدر سال t؛
 :استقالل هیئتمدیره شرکت  iدر سال t؛
 :اندازه هیئت مدیره شرکت  iدر سال t؛
آمار توصیفی
جدول ( :)1آمار توصیفی متغیرها
میانه
میانگین
نماد متﻐیر

متﻐیر

نوع متﻐیر

تفاوت دفتری مالیات

مستقل

BTD

نوآوری شرکت

وابسته

CINN

3/31

اندازه شرکت

SIZE

6/413

6/313

اهرم مالی

 LEV

1/631

1/631

1/113

 BINDP

1/616

1/611

1/166

1/111

 INST

1/631

1/613

1/116

1/111

استقالل هیئتمدیره
سهامداران نهادی
اندازه هیئتمدیره
تعداد مشاهدات:

کنترلی

حداقل

حداکثر

انحراف معیار

1/113

1/161

-1/144

1/631

1/131

3/33

1/111

6/111

1/134

4/311

1/146

1/111

1/666

1/316
1/161
1/611

 BSIZE
1/111
3/111
6/111
6/116
 1161سال-شرکت ( 161شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

1/361

توضیحات :بیشترین مقدار محاسبه شده اهرم مالی نیز برای شرکت صنایع ریختهگری ایران در سال  1313با ارزش دفتری دارایی
 311،166میلیون ریال و ارزش دفتری بدهی  366،414میلیون ریال است .همچنین شرکت داروسبحان در سال  1313با ارزش دفتری
دارایی  1،111،611میلیون ریال و بدهیهای  36،331میلیون ریال کمترین میزان اهرم مالی را در بین شرکتها دارا بوده است.
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در نگاره فوق برخی از مفاهیم آمار توصیفی متﻐیرها شامل میانگین ،میانه ،حداقل ،حداکثر مشاهدهها به عنوان شاخص
های مرکزی و انحراف معیار به عنوان شاخص پراکندگی و ضریب کشیدگی ،ضریب چولگی به عنوان شاخصهای
توزیعی اراﺋه شده است .اصلیترین شاخص مرکزی ،میانگین است که بیانگر نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و
شاخص خوبی برای نشان دادن مرکزیت دادهها است .برای مثال مقدار میانگین متﻐیر تفاوت دفتری مالیات ()1/113
حاکی از آن است که به طور متوسط سود قبل از مالیات شرکتها بیشتر از سود مشمول مالیات آنها است .میانگین نرخ
موثر مالیاتی نیز حدود  11درصد بوده که با توجه به نرخ قانونی مالیات بر عملکرد شرکتهای بورسی ( 33/6درصد) می
توان گفت به طور کلی وضعیت مالیاتی شرکتها با سیاستهای مالیاتی سازگار نیست .همچنین میانه نوآوری شرکت
حاکی از آن است که نیمی از شرکتها بیشتر از میزان و نیمی دیگر کمتر از این میزان را افشا کردهاند .انحراف معیار
یکی از مهمترین پارامترهای پراکندگی است و معیاری برای میزان پراکندگی مشاهدات از میانگین است؛ مقدار این
پارامتر برای متﻐیر انحراف معیار اندازه شرکت برابر با  1/111است.
پایایی متغیرهای پژوهش
در رگرسیون هایی که دادههای آن از نوع سری زمانی است ،اگر متﻐیرهای مربوطه پایا نباشند ،ممکن است مشکلی به
نام رگرسیون کاذب یا رگرسیون ساختگی به وجود آید .در این گونه رگرسیونها ،در عین حالی که هیچ رابطه با مفهومی
بین متﻐیرها وجود ندارد ولی ضریب تعیین بزرگ و مقدار آماره تی و ضرایب رگرسیونی نیز بزرگ به دست میآید و این
ممکن است باعث استنباط های ﻏلط در مورد میزان ارتباط بین متﻐیرها شود .بدین منظور ،از لوین لین و چو استفاده شده
و نتایج آزمون مذکور در جدول ( ،)3نشان داده شده است .توزیع آماری آزمون مذکور بصورت زیر است:
جدول ( :)2نتایج آزمون پایایی متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون لوین لین و چو
متﻐیر
 BSIZE  INST
 BINDP
 LEV
SIZE  CINN
 BTD
-4/61
-3/111
-3/311
-11/311 -6/361 -4/116 -3/331
آماره IPS
1/11
1/113
1/11
1/11
1/11
1/11
1/11
سطح معناداری
(I)1
(I)1
(I)1
(I)1
(I)1
(I)1
(I)1
نتیجه آزمون
-3/44
-3/61
-4/31
-6/11
-3/36
-4/14
-6/13
آماره LLC
1/11
1/11
1/11
1/11
1/11
1/11
1/11
سطح معناداری
(I)1
(I)1
(I)1
(I)1
(I)1
(I)1
(I)1
نتیجه آزمون

بر اساس نتایج بدست آمده ،این نتیجه حاصل شد که متﻐیرهای پژوهش در دوره بررسی ،پایا بوده اند .زیرا احتمال آماره
آزمون لوین لین و چو در تمامی متﻐیرها ،کمتر از سطح خطای  6درصد بوده است.
بررسی دادههای ترکیبی
در پژوهش حاضر ،مدلهای اشاره شده در فصل سوم با استفاده از دادههای ترکیبی (سال  -شرکت) مربوط به  11شرکت
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تخمین زده میشود .بنابراین ،مطابﻖ آنچه در فصل سوم بیان شد ،پیش از
تخمین مدل با استفاده از دادههای ترکیبی ،باید در مورد روش مناسب بکارگیری این گونه دادهها در تخمین ،تصمیم-
گیری نمود .ابتدا باید مشخص شود که اصوالً نیازی به در نظر گرفتن ساختار پانل دادهها (تفاوتها یا اثرات خاص
شرکت) وجود دارد یا اینکه میتوان دادههای مربوط به شرکتهای مختلﻒ را ادﻏام ( )Poolingکرد و از آن در تخمین
مدل استفاده نمود .در تخمینهای تک معادلهای ،برای اخذ تصمیم اخیر از آماره آزمون ( Fلیمر) استفاده میشود .براساس
نتایج این آزمون ،درباره رد یا پذیرش فرضیه برابری آثار ثابت خاص شرکتها و در نهایت درباره انتخاب روش کالسیک
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یا روش دادههای پانل تصمیمگیری میشود .جدول شماره  4نتایج آزمون چاو (آماره  )Fمربوط به فرضیه یاد شده را در
مورد مدل پژوهش نشان می دهد ،نتایج نشان می دهد که باید از روش داده هایی پانل استفاده گردد لذا بحث انتخاب از
بین مدلهای اثرات ثابت و تصادفی پیش میآید که برای این منظور از آزمون هاسمن استفاده میشود.
آزمون  Fلیمر و هاسمن
قبل از تخمین مدل الزم است که روش تخمین (تلفیقی یا تابلویی) مشخص شود .برای این منظور از آزمون چاو
استفادهشده است .طبﻖ جدول ( ،)6-4احتمال  Fلیمر مدل پژوهش کمتر از  6درصد میباشد؛ بنابراین برای تخمین تمام
مدلها از روش تابلویی استفاده میشود .با توجه به اینکه نتایج آزمون هاسمن برای مدل پژوهش کمتر از  6درصد
میباشد ،لذا جهت تخمین مدل از روش اثرهای ثابت استفادهشده است.
جدول ( :)3آزمون چاو و هاسمن
مدل
مدل 1

نتایج آزمون چاو ( Fلیمر)
سطح
درجه
روش پذیرفته شده
آماره
خطا
آزادی
روش دادههای
1/111 166/111 6/141
تلفیقی

مدل

آماره

مدل 1

11/411

نتایج آزمون هاسمن
سطح
درجه
خطا
آزادی
6

1/111

روش پذیرفته شده
روش اثرات ثابت

آزمون فرضیههای پژوهش
جدول ( :)0نتایج برآورد مدل پژوهش
متﻐیر
ضریب ثابت (عرض از مبدا)
تفاوت ارزش دفتری مالیات
اندازه شرکت
اهرم مالی
سهامداران نهادی
استقالل هیئتمدیره
اندازه هیئتمدیره
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیلشده
دوربین -واتسون
آماره F
احتمال (آماره )F

ضرایب
1/163
-1/166
1/161
1/111
1/143
1/113
1/113

خطای استاندارد
1/111
1/111
1/133
1/141
1/131
1/133
1/114

آماره t

6/311
-6/131
4/116
4/666
3/131
3/311
6/433
1/611
1/663
1/611
13/33146
1/11111
متﻐیر وابسته پژوهش :نوآوری شرکت
منبع :یافتههای پژوهشگر

1

احتمال
1/111
1/111
1/111
1/111
1/143
1/133
1/111

 VIF
1/64
1/31
3/41
3/61
1/31
3/46
3/11
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با توجه به بخش آمارههای آزمون برآورد مدل در جدول ( )4مشخص میشود که آماره  Fو سطح معناداری آن بیانگر
معنادار بودن رگرسیون است (مقدار آماره  Fبزرگتر از مقدار بحرانی و معناداری آن زیر سطح خطای  1/16است).
همچنین ضریب تعیین مدل اول مقدار قابلتوجه  61درصد است.
نتایج آزمون فرضیه:
جهت آزمون فرضیه پژوهش با توجه به سطح معناداری متﻐیر اجتناب مالیاتی که مقدار آن ( )1/1111است و با توجه به
سطح معناداری موردقبول  16درصد میتوان اظهار داشت که فرضیه پژوهش موردقبول بوده و رابطه مستقیم بین تفاوت
ارزش دفتری مالیات و نوآوری شرکت وجود دارد.
همچنین سایر متﻐیرهای کنترلی پژوهش در مدل اول ازجمله اندازه شرکت ،اهرم مالی ،سهامداران نهادی ،استقالل
هیئتمدیره و اندازه هیئتمدیره به ترتیب دارای آماره  4/666 ،4/116 ،tو  6/433 ،3/311 ،3/131است که نشاندهنده
آن است که در سطح معناداری  ،1/16متﻐیرهای کنترلی با نوآوری شرکت مورد رابطه معناداری دارد.
نتیجهگیری و پیشنهادات پژوهش
بر این اساس نتایج بدست آمده از فرضیه پژوهش پژوهش نشان میدهد که اجتناب از مالیات بر نوآوری شرکت تأثیر
معنیدار دارد .نتیجه بدستآمده را میتوان اینگونه مورد استدالل قرار داد که نوآوری زمانی رخ می دهد که ایده به
صورت محصول ،فرآیند یا خدمتی توسعه یابد .نوآوری یک نظام مدیریتی است که بر رسالت سازمان تاکید دارد ،به دنبال
فرصتهای استثنایی است و تعیین میکند که آیا مسیر راهبردی سازمان مناسب است یا خیر .نوآوری معیارهای موفقیت
معلوم میکند و نیز به دنبال فرصتهای جدید است .لذا نتیجه بدست آمده با پژوهشهای سلیمانی ( )1311ناسیم و
همکاران ( ،)3131فن-کوﺋو و همکاران ( ،)3131هارجوتو و الکسمانا ( )3111و همسو است .بر اساس نتایج حاصل از
فرضیه پژوهش پیشنهادهای زیر تدوین شده است:
 بررسی تاثیر کاهش اجتناب مالیاتی بر ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس.
 بررسی تاثیر کاهش اجتناب مالیاتی بر نسبت بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس.
 بررسی تاثیر کاهش اجتناب مالیاتی بر دولتی یا خصوصی بودن شرکت.
 بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر نوآوری شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس.
 بررسی تاثیر توانمندی مدیران و قوانین حمایتی دولتی از شرکتهای نوآور بر نوآوری شرکتی در شرکتهای.
منابع
 مدرس ،احمد ،حسینی ،سید مجتبی ،رﺋیسی ،زهره ،)1311( ،بررسی اثر سهامداران نهادی به عنوان یکی از معیارهای
حاکمیت شرکتی بر بازرده سهامداران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،پژوهشنامه اقتصادی،
ویژه نامه بورس ،شماره  ،6صص .361-333
 مهرانی ،ساسان ،جمشیدیاوانکی ،کورش ،)1311( ،عوامل مؤثر بر تعیین حﻖالزحمه حسابرسی ،حسابدار رسمی،
شماره ،13صص .11-61
 مرفوع ،محمد ،)1316( ،رابطه اعﻀای ﻏیرموظﻒ هیات مدیره و سرمایه گذاران نهادی با پیش بینی سود شرکتها،
پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
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 بررسی ارتباط بین برخی از ساز وکارهای،)1311( ، میثم، طالب تبار آهنگر، احمد، احمدپور، اسفندیار،ملکیان
 سال، حﻖالزحمه حسابرسی و میزان مالکیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،حاکمیت شرکتی
.61-31  صص،4  شماره،چهارم
 پایان نامه کارشناسی، بررسی تاثیر ویژگیهای هیأت مدیره بر گزارش حسابرسان مستقل،)1311( ، هاشم،منتظرزاده
. دانشگاه فردوسی مشهد،ارشد
. نشر مولﻒ، تهران، ویرایش سوم، چاپ ششم، مباحث نوین تحقیﻖ در عملیات،)1313( ، منصور،مومنی
 انتشارات سازمان، عباس ارباب سلیمانی و محمود نفری: ترجمه،) اصول حسابرسی (جلد اول،)1314( ، والتز،میگز
.حسابرسی
 نشر،3  و حسابداری میانه1  شامل حسابداری میانه: جلد اول- عصاره حسابداری مالی،)1313( ، کاظم،نحاس
.فرشید
 بررسی تاثیر ویژگی های هیات مدیره بر،)1311( ، روزبه، هاشم الحسینی، سید عزیز، سیدی، محمد رضا،نیک بخت
.311-361  صص،1  شماره،3  دوره، پیشرفت های حسابداری،عملکرد شرکت
، آزمون عوامل موثر بر حﻖ الزحمه حسابرسی صورت های مالی،)1311( ، محسن، تنانی، محمدرضا،نیک بخت
.133-11  صص،4  شماره،3  دوره،پژوهش های حسابداری مالی
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