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 چکيده
مکانیسم های کلیدی برای شرکت ها برای حفظ و هدایت رشد کسب و کار نوآوری به طور گسترده ای به عنوان یکی از 

در نظر گرفته می شود. مالیات نیز برای شرکتها یک بار مالی محسوب میشود اما در قانون مالیاتهای مستقیم همواره 
معافیتهای مالیاتی و شود. هدف این تحقیق تبیین رابطه بین مشوقها و معافیتهایی برای عملکرد شرکتها در نظرگرفته می

باشد. جامعه  باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش علی همبستگی می نوآوری شرکت می
گیری  بوده است که از طریق نمونه 0088های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال  آماری تحقیق کلیه شرکت

د مطالعه قرار گرفتند. برای اندازه گیری نوآوری شرکت از پرسشنامه شرکت مور 058حذف سیستماتیک در مجموع 
پرسشنامه دریافت و مورد  693پرسشنامه برای مدیران ارشد شرکت ارسال گردید و در نهایت  058استفاده شد که تعداد 

یر مستقل آن تحلیل قرار گرفت. متغیر وابسته تحقیق  نوآوری شرکت شامل نوآوری محصول و نوآوری پردازش و متغ
های تحقیق های تحقیق از مدل رگرسیون تعمیم یافته استفاده شد. یافتهباشد. برای آزمون فرضیهمعافیتهای مالیاتی می

وجود ندارد اما بین معافیتهای مالیاتی و نوآوری و نوآوری محصول رابطه معنی داری نشان داد که بین معافیتهای مالیاتی 
ی داری وجود دارد. بنابراین افزایش معافیتهای مالیاتی موجب ایجاد ایده ها و فرآیندهای جدید پردازش رابطه مثبت و معن

 برای تولید محصول خواهد شد.

 .معافیتهای مالیاتی، نوآوری شرکت، نوآوری محصول، نوآوری پردازش کليدی: اژگانو

 

 مقدمه
 ،0یمهمتیو عل یفتیدارد )پر یبر رشد اقتصاد یقابل توجه ریاست و تأث یاساس توسعه اقتصاد ینوآور ،یدر اقتصاد امروز

 یکمک م دیجد یشده است که به ورود به بازارها لیشرکت تبد یها یاز استراتژ یجزء ضرور کیبه  ی(. نوآور7802
 یرقابت تیبه دست آوردن مز یبرا انیدر ادراک مشتر شهرتایجاد دهد و به دنبال  یم شیکند، سهم بازار موجود را افزا

 (.7870، 6؛ هیاجنه و همکاران7878، 7الکردی و همکاراناست )
 زهیکه انگ یکند، در حال یغلبه بر مشکالت فراهم م یبرا کیاستراتژ یریشرکت جهت گ یبرا یعالوه؛ نوآور به

 یم نوآوریرا صرف  یاز شرکت ها مبالغ هنگفت یادیرا دارد. در حال حاضر، تعداد ز داریپا یرقابت تیبه مز یابیدست
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(. با 7803 ،0و همکاران دی؛ س7805، 6؛ غناجه و همکاران 7878 ،7دهی؛ اسد و الشور7809 ،0و همکاران دهی)الشور نمایند
 ینوآور تیشروع به درک اهم عیاز صنا یاریبس ز،یمداوم در بازار چالش برانگ راتییو تغ یرقابت جهان شیافزا زهیانگ

؛ 7809 ده،یداده اند )الشور رییخود تغ یرقابت تیخود را به منظور ارتقا و حفظ مز دیتول یها ستمیسکرده و روش ها و 
در محصوالت و خدمات است.  ینوآور تیتقو رقابت، راه حل ممکن بهبود و شیافزا ی(. برا7878، 5و همکاران ادیابوز

و  دهالشوریو سازمان مرتبط است ) یابیحال، به بازار نیا با شود. یمحدود نم ندهایفقط به محصوالت و فرآ ینوآور
 دیجد یها روش د،یمحصوالت جد»را در  ی( انواع نوآور0960) تری(. شومپ7878، 3و همکاران ی؛ الزوب7878همکاران، 

است. به  کرده ییشناسا« وکار کسب یده نسازما دیجد یها و راه دیجد یاز بازارها یبردار عرضه، بهره دیمنابع جد د،یتول
)النگبی و  شده است لیتبد یمحققان یجذاب برا یموضوع و حوزه مطالعات نیبه داغ تر ینوآور ر،یدر دو دهه اخ ژهیو

 (.7878، 2همکاران
شود. افراد  های کارآیی ممکن تنظیم می مالیات بر درآمد معموالً برای افزایش درآمد و توزیع مجدد درآمد با کمترین هزینه

بسیاری از حاشیه ها، مانند عرضه نیروی کار، اجتناب و فرار مالیاتی و تحرک جغرافیایی مالیات را تحت تاثیر می توانند در 
)نوآوری( کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از نظر  نمایند. اما حاشیه ای که مالیات ممکن است بر آن تأثیر بگذارد

وآوری را کاهش می دهد و می تواند نوآوری را کاهش دهد. مانند مفهومی، مالیات بازده خالص مورد انتظار ورودی های ن
های پاسخ به مالیات، این هزینه کارآیی باید در نظر گرفته شود. نوآوری توسط تعداد نسبتاً کمی از افراد انجام  سایر حاشیه

پیشرفت تکنولوژیکی و محرک  می شود، اما با این وجود احتماالً مزایای گسترده ای دارد. اوالً، عموماً به عنوان منبع
( نشان می 7878) 0اکسیگیت و همکاران شود. همانطور که تحقیق اصلی رشد اقتصادی در بلندمدت در نظر گرفته می

بوده اند.  7888و  0988دهد، ایالت های ایاالت متحده با بیشترین نوآوری نیز شاهد سریع ترین رشد بین سال های 
مرتبط است.  و رفاه ( نشان داده است که نوآوری همچنین با تحرک اجتماعی7809) 9نهمچنین تحقیق اقیون و همکارا

شود که به گاهی اوقات ممکن است به نظر برسد که نوآوری فرآیندی اسرارآمیز است که توسط دانشمندانی ساخته می
 (. 7870)اکسیگیت و همکاران،  طور خاص به مالیات یا مشوق های مالی توجه کمی دارند

 یکمتر م یها اتیطرف، مال کیشرکت داشته باشد. از  یبر نوآور یمنف ایمثبت  راتیتواند تأث یم اتیمال ،ینظر تئور از
 ایها  یدر فناور یگذار هیسرما یبرا یبهتر تیکه آنها ظرف یدهد، به طور شیشرکت ها را افزا اتیتواند سود پس از مال

 یاتیفرار مال یها برا را که شرکت یممکن است منابع تر نییپا یها اتیمال ن،یداشته باشند. عالوه بر ا دیمحصوالت جد
نوآورانه  یها تیآن در فعال یبه جا تواند یکاهش دهد که م ،یاتیمال ممیزانرشوه دادن به  یها نهیمانند هز کنند، یخرج م

درآمد دولت را  رایداشته باشد ز یوربر نوآ یمنف ریممکن است تأث زین تر نییپا یها اتیمال گر،ید یاستفاده شود. از سو
را  رساختیآموزش و ز قات،یمانند تحق یعموم یکاالها یدولت برا یها نهیو به نوبه خود ممکن است هز دهد یکاهش م

)کای و  شرکت را بهبود بخشد، مبهم است یتواند نوآور یم یاتیمال یارائه مشوق ها ایآ نکهیا جه،یکاهش دهد. در نت
تی و نوآوری شرکت باتوجه به مطالب ارائه شده در این تحقیق به تبیین رابطه بین معافیتهای مالیا .(7800، 08همکاران

 شود.پرداخته می
                                                           

1
 Alshurideh and et al 

2
 Assad & Alshurideh 

3
 Ghannajeh and et al 

4
 Syed and et al 

5
 Abu Zayyad and et al 

6
 Alzoubi and et al 

7
 AL-Naqbi and et al 

8
 Akcigit and et al 

9
 Aghion and et al 

10
 Cai and et al 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 مدیریت فصلنامه چشم انداز حسابداری و

     (                                                                                                                            )جلد چهارم7047، زمستان 17، شماره 5دوره 
 

07 
 

 مبانی نظری و پيشينه تحقيق

 نوآوری
منابع  یاکند،  یم یجادا یدجد یمنابع ثروت زا ین،است که توسط آن کارآفر یاست. ابزار ینیعمل مختص کارآفر ینوآور

است که در  یدهارائه گرد یادیز یفتعار ی. از نوآوریردپذ یثروت، فزون یدتول یآنها برا یلبخشد تا پتانس یموجود را غنا م
ارائه  ید،قطعات جد یابا استفاده از مواد  یدکسب و کار جد یجادرا ا ینوآور 0ومپیترش شود:  یاز آنها اشاره م یبه برخ ینجاا

 .(7878 ،7)حداد و همکاران داند یم یدجد یسازمان یتشکل ها یریبکارگ یاو  یدجد یبازارها ادیجا ید،جد یندهایفرآ
کنند. به کمک  یم یلقابل عرضه به بازار تبد یها یدهتوسط آن فرصت ها را به ا یناناست که کارآفر یندیفرآ ینوآور

 (.0603 یا،ک یدیبخشند )سع یشتاب م ییراتابزار است که آنها به تغ ینا
 ینو و به طور کل یها یدهکردن ا یاتیو عمل یدنبخش تحقق یبه عبارت یت یاخالق یاجرا یندعبارت است از فرآ ینوآور

عموم مردم،  یاندر م یابتکار، ابداع، اختراع و تازگ ی،نوآور یت،تفاوت خالق (.7878 ،6)کانسی ینیع یجهنت یتخالق یلتبد
و نزد  یروند، اما در کتب تخصص یمعنا به کار م یکبه  یهمگ یابتکار، ابداع، اختراع و تازگ ی،نوآور یت،خالق یواژه ها

 یزهر چ یجادا ینددارد که عبارتند از: فرآ یا اگانهو کاربرد جد یفاز آنها مفهوم، تعر یکافراد صاحب نظر و متخصص، هر 
اجتماع، ارزش  یاصنعت  یفرد، گروه، سازمان،نوآور یکه برا یدیجد یزهر چ یجادا یند: فرآ یتخالق و با ارزش. یدجد

های صورت گرفته طی چند دهه اخیر پیرامون تاثیرات اقتصادی دانیم که اغلب بررسیبه خوبی می داشته باشد.  یمهم
 اند. در واقع، همواره طی مدت های تکنولوژیکی با توجه به نوعی گرایش بخش تولید بودهناشی از تغییرات و دگرگونی

ای )یا حتی منفی( در تبیین  اند و نوآوری صرفاً نقش حاشیه مدیدی خدمات از نظر فناوری در حال پس رفت پنداشته شده
ها ایفا نموده است. طی دهه اخیر، تدریجاً این دیدگان به  مجموع عملکرد این بخش و راهبردهای رقابتی در شرکت

یر )دگرگونی( سازمانی نه تنها مهمترین شکل نوآوری غیر (. تغی7807 ،0)هاو و همکاران چالش کشیده شده است
رغم وجود   آید بلکه دستیابی به آن از نظر مفهومی و تجربی بسیار دشوار است. در واقع، علی تکنولوژیکی به حساب می

، 5ارکویز)مایرز و م تحقیقات کیفی و روانی پر شمار که بر نقش انواع نوآوری غیر تکنولوژیک در خدمات تاکید دارند
های  ها در قبال نوآوری(. اطالعات اندکی پیرامون میزان مکمل بودن یا جایگزین بودن این نوع نوآوری0990

های عملکرد اقتصادی  های تکنولوژیکی و سازمانی بعنوان هدایت کننده تکنولوژیکی، اهمیت نسبی تغییرات و دگرگونی
ینه ارتباط و تاثیرات اقتصادی این دو شکل متفاوت نوآوری در ها و همچنین وجود یا عدم وجود تفاوت در زم شرکت

 (.0698 درست داریم )خداداد حسینی،
نوآوری تکوین، تصویب و به کارگیری خدمات، افکار و راههای معین و جدید در اجرای امور در بخش دولتی به منظور 

 (.7800 ،3)بورینس بهبود و اصالح آن است
 بر این اساس:       

 اع( کاربرد + اختراع + ایده = نوآوری)انتف
 خالقیت یا اختراع اشاره به آوردن چیزی جدید به مرحله وجود دارد.  

 (.0990، 2)مایرز و مارکویز نوآوری اشاره به چیز جدید به مرحله استفاده دارد
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 و تغییر: ایجاد هر چیزی که با گذشته تفاوت داشته باشد. 
برای سازمان جدید است پس تمام نوآوریها انعکاس یک تغییر است ولی هر تغییری الزاماً نوآوری: ایجاد ایده هایی که 

نوآور نیست. که ریشه آن عموماً فرصتها و نیازها و امیال بشری و دستاورد نهایی آن افزایش استانداردهای زندگی شکل 
 (. 0،7807)گلور ( نمای کلی آنرا به تصویر می کشد7-0)

 

 ماليات
 تجاری واحدهای های گیری و تصمیم ها سیاست بر است ممکن کشورها سایر در که است ابزارهایی از یکی مالیات

 تأمین همچنین و گذاری سرمایه نحوة بر دیگر سوی از و تلقی شده اجباری هزینة سو یک از که طوری بگذارد. به تأثیر

 شرکت که هایی فعالیت و ها برنامه از یکی جهت، همین  (. به7889، 7دارماپال و )دسای گذارد می اثر ها شرکت مالی

 توسط هزینه مالیات کاهش های فعالیت از که ای اندازه به است. سهامداران مالیات هزینة کاهش نمایند، دنبال می ها

 خطرافتادن به مالیاتی، جرائم در آینده، بیشتر مالیات پرداخت جمله از آن پیامدهای نگران شوند، می خشنود مدیران

 شرکت و دولت بین موجود منافع نیستند. تضاد دولت شده برای ایجاد مالیاتی ریسک مهمتر همه از و شرکت شهرت

 تحریف مالی اطالعات ارائه در مدیران انگیزة کنندة توجیه موضوع شود. این می توضیح داده نمایندگی تئوری توسط

 اداره جمله از) اطالعات کنندگان استفاده زیان غالباً که اقتصادی( است واحد) خود منافع حداکثرکردن به منظور شده

هزینه  و معامالت هزینه نمایندگی، هایهزینه مانند مالیات، کاهش غیرمستقیم هایدارد. هزینه دنبال به مالیات(را
)اعتمادی و همکاران،  بگذارد شرکتی مالیات ریزی طرح اثربخشی بر توجهی قابل تأثیر می تواند مالی گزارشگری

0695.) 
 انواع مهمترین جمله از. کنند می اخذ گوناگونی مختلف جهان جهت اداره امور کشور، مالیاتهای در کشورهای لتهادو

اشخاص  بر درآمد شرکتها( و مالیات) حقوقی اشخاص بر درآمد که به دو دسته مالیات است درآمد بر مالیات مالیات،
 های پایه از مالیات )اخذجداگانه جداگانه شیوه دو به توان می را حقیقی اشخاص درآمد بر لیاتام. شود می تقسیم حقیقی
 نرخ وضع می یک منبع درآمدی هر جداگانه، برای درشیوه .اخذکردد( درآم مجموع بر مالیات (یایکپارچه) درآمدی مختلف

 به مالیاتها شود. در مرحله اجرا نیز می معیناخذ  هر منبع درآمدی برای تا سقف مشخصی پایه معافیت و گاهی شود
بر مجموع درآمد،  مالیات در شیوه اما .گردد می اخذ دیگر نظر گرفته شدن منابع درآمدی در شده و بدون صورت تفکیک

 مالیاتی اعتبار و قبول قابل هزینه یا پایه معافیت لحاظ و مشخص نرخ با حقیقی اشخاص همه منابع درآمدی مالیات
 قابل هزینه معموال که است این درآمد مجموع بر مالیات و جداگانه مالیات تفاوتهای دیگر از .شود می اخذ و محاسبه

 از قبول قابل های هزینه کسر اما (مشاغل مالیات جز)ب شود می دیده ندرت به جداگانه مالیاتهای در مالیاتی اعتبار و قبول
 نیز مالیاتی اعتبار موارد بسیاری در و است درآمد مجموع بر مالیات نظام در رایج امری سال پایان در مؤدی درآمد مجموع

 که صورت این به کرد؛ تلفیق درآمد مجموع بر مالیات و جداگانه شیوه میان میتوان عمل در البته .وجوددارد نظام این در
 از ولی باشد، سالیانه درآمد مجموع بر مالیات اعتبار و معافیت نرخ، لحاظ از حقیقی اشخاص از ستانی مالیات اصلی مبنای
بر مجموع  مشمول مالیات اکثر منابع درآمدی یا و گردد کسر سال طی الحساب علی صورت به مالیاتی درآمدی منابع

مالیات بر  نظام اجرای برای. شود متفاوت مشمول مالیات با نرخ جداگانه و سقف معافیت موارد معدودی ولی درآمد باشند،
از  یکی کشور خود، جهان متناسب با شرایط کشورهای از هریک که است شده پیشنهاد مختلفی الگوهای مجموع درآمد

                                                           
1 
Glor 

2 
Desai &Dharmapala  
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 الگوها مالیات هموار. در این الگوی دوگانه و الگوی مالیات الگوی فراگیر، عبارتند از: ها سیستم کند. ایناجرا می را آنها
  .(0088)شوشتری و همکاران،  شود میاخذ  متفاوتی های بر مجموع درآمد به شیوه

 

 ماليات و نوآوری
 سود تواند می کمتر مالیات طرف، یک از. باشد داشته شرکت نوآوری بر متاقضی تأثیرات تواند می مالیات تئوری، نظر از

 یا ها فناوری در گذاری سرمایه برای بهتری ظرفیت آنها که طوری به دهد، افزایش را ها شرکت مالیات از پس
 در که ایجاد کند ها شرکت که را منابعی است ممکن تر پایین های مالیات این، بر عالوه. باشند داشته جدید محصوالت

 باشد داشته نوآوری بر نیز منفی تأثیر است ممکن تر پایین های مالیات دیگر، سوی از. شود استفاده نوآورانه های فعالیت
 تحقیقات، مانند عمومی کاالهای برای دولت های هزینه است ممکن خود نوبه به و دهد می کاهش را دولت درآمد زیرا

 بخشد، بهبود را شرکت نوآوری تواند می مالیاتی های مشوق ارائه آیا اینکه نتیجه، در. دهد کاهش را زیرساخت و آموزش
 .(7870، 0)اکسیگیت وهمکاران است مبهم
 درآمد بر مالیات و دارد نیاز خروجی تولید برای مادی های ورودی و زمان به نوآوری اقتصادی، های فعالیت سایر مانند

 های حاشیه فردی در مورد نوآوری سطح در. بگذارد تأثیر ها گذاری سرمایه این خالص بازده بر تواند می شرکتی و شخصی
 یک برای کار یا ادغام با) شرکتی بخش در آیا اینکه( 7 ،(مواد و زمان) ها ورودی سطح( 0: از عبارتند اصلی انتخاب
 اوالً،. باشد متفاوت غیرشرکتی و شرکتی مخترعین برای است ممکن مالیات به پاسخ) غیرشرکتی بخش در یا( شرکت
 مکمل توانند می شرکت های نهاده این و کنند می عرضه خود مالیاتی های مشوق با مطابق را ها نهاده از سهمی ها شرکت
 بازده توسط احتماالً و گیرند می مخترعان جای به را تصمیمات از بخشی ها شرکت بنابراین،. باشند مخترع های ورودی
 اینکه دوم،. است شرکتشان و خود های پاسخ از ترکیبی مالیات، به شرکتی مخترعان پاسخ. شوند می هدایت خالص
 بر مبتنی پرداخت قدرت و مخترعان و ها شرکت بین مازاد اشتراک به شوند می وارد مخترع بازده به ها مالیات چگونه

 توانند می شرکتی مخترعان نهایت، در(. 7809 ،6همکاران و کالین و 7800، 7همکاران دارد)آگیون و بستگی عملکرد
 خالص بازده توسط عمدتاً مثال، عنوان به باشند، داشته غیرشرکتی های مخترع به نسبت متفاوتی های انگیزه و ترجیحات
 است، شرکت یک توسط شده استخدام مخترع یک اینکه به مشروط. شوند می هدایت علمی انگیزه جای به اقتصادی

 هزینه کامالً همه تالش، جمله از نوآوری، های ورودی اگر بگذارد، تأثیر ورودی تصمیمات بر نباید ها شرکت مالیات
 محدودیت دارای ها شرکت اگر یا مالیاتی(، اهداف برای) نشده مشاهده های ورودی وجود صورت در رود می شود، انتظار

 ها شرکت مالیات کنند، استفاده مخترعین استخدام یا بعدی نوآوری مالی تأمین برای خود انباشته سود از و باشند اعتباری
 یک توسط شدن استخدام به مشروط را نوآوری های ورودی شرکتی های مالیات اگر حتی عالوه، به. نباشد بدون تاثیر

 انتخاب بر توانند می مالیات بنابراین،. گذارند می تأثیر شرکتی مخترع از ناشی خالص سود کل بر نکنند، مخدوش شرکت
)اکسیگیت و  همکاران،  بگذارند تأثیر( گسترده حاشیه) جغرافیایی موقعیت و( غیرشرکتی یا شرکتی) بخشی شغلی، های

7870). 
 

 پيشينه  تحقيق

                                                           
1
 Akcigit and et al 

2
 Aghion et al 

3
 Kline and et al 
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. نتایج پرداختهای نوآور  های کارآفرینی در بهبود عملکرد استارت آپ بررسی نقش استراتژی(، به 0080) صبوری علی
های  های کارآفرینی اداری، استراتژی های کارآفرینی )شامل استراتژی بدست آمده حاکی از آن است که بین استراتژی

کارآفرینی اکتسابی( و بهبود عملکرد استارت های  های کارآفرینی تقلیدی و استراتژی کارآفرینی فرصت گرایانه، استراتژی
 های نوآور رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.  آپ

بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی با نقش میانجی نوآوری در بانک آینده  (، به0080) حیدری و همکاران
های پژوهش استفاده شد.  ای بررسی فرضیه. روش پژوهش توصیفی ـ پیمایشی است. از پرسشنامه استاندارد برپرداختند

نفر از مدیران و کارشناسان بانک آینده شهر تهران به روش تصادفی ساده توزیع گردید و با  058پرسشنامه در بین 
سرمایه فکری بر عملکرد  دادها تحلیل شد. نتایج نشان  داده Smart PLS3و  SPSS23استفاده از نرم افزارهای آماری 

 میانجی نوآوری در بانک آینده تاثیر مثبت و معنی داری دارد.  مالی با نقش
را مورد اثربخشی و بهبود عملکرد موسسات خیریه با اسـتفاده از نـوآوری اجتمـاعی (، 0699) سعدآبادی و همکاران

منتخب توسعه . بدین منظور، با ذینفعان و افراد مرتبط طی جلسات متعدد مصاحبه شد. سـپس راهکار بررسی قرار دادند
داده شد و در مقیاس وسیع پیاده سازی شد. درنهایت با ارزیابی روند پروژه ، نتایج و پیشنهادها در قالب دو دسته راهکار 
فوری و راه حل های بنیادی ارائه شـدند. راهکار فوری شامل همکاری و جذب سرمایة جمعی اسـت و راه حـل هـای 

  .انی میشودآوری مقرون به صرفه و نوآوری همگی، تخصیص خرده وام ها، نوبنیـادی شـامل بهبود وضعیت اقتصاد

را  7800- 7808طی سالهای و توسعه هند و اصالحات آن  قیتحق یاتیطرح اعتبار مال ریتأث(، 7870) ایویوس و همکاران
که  ییشرکت ها انیدر میافته های تحقیق نشان داد . کند یم یابیکشور ارز یخصوص یها نوآورانه شرکت یها تیبر فعال

و توسعه شرکت،  قیتحق یها نهیهز دیشد شیاند، شاهد افزا دهثبت ش 7808-7800بار پس از اصالحات  نیاول یبرا
اصالحات  نی. امیثبت اختراع ثبت شده در اداره ثبت اختراع هند هست یو توسعه و تعداد درخواست ها قیشدت تحق

 قبل از آن شده است. ای 7880ده در سال ثبت ش یدر شرکت ها یباعث نوآور نیهمچن
(، تاثیر نوآوری بر عملکرد مالی را مورد بررسی قرار دادند.  بررسی های مطالعه به وضوح ارتباط 7878) النقبی و همکاران

معناداری بین نوآوری و عملکرد شرکت را نشان داده است. بر این اساس، یافته های اصلی قابل توجهی از بررسی 
 سیستماتیک فعلی وجود دارد. 

بررسی را مورد  یبر نوآور -و چه در سطح شرکت یچه در سطح شخص -یاتیمال استیس(، چگونگی تاثیر 7809) هدالند
وکار و  کسب یانداز راه د،یجد یها دهیا تیفیو ک تیکم ،ینوآور زهیبر انگ یاتیمال استیس ریبر تأث این تحقیق. قرار داد

 یناکارآمد م یاتیمال یو هم ساختارها درآمدبر  اتیمال یدهد که هم نرخ باال ینشان م قیتحق نیتمرکز دارد. ا یور بهره
کسب  یراه انداز د،یجد یها دهیا تیفیو ک تیکم ،ینوآور یبرا زهیانگ بگذارند. یمنف ریتأث ینیو کارآفر یتوانند بر نوآور

 یناکارآمد م یاتیمال یبر درآمد و هم ساختارها اتیمال یدهد که هم نرخ باال ینشان م قیتحق نی. ایو کار و بهره ور
 بگذارند. یمنف ریتأث ینیو کارآفر یتوانند بر نوآور

 

 روش تحقيق
شود. جامعه آماری این این تحقیق از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر روش اجرای کار تحقیق همبستگی محسوب می

حذفی  است که با استفاده از روش 0088تحقیق شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 
 سیستماتیک می شوند. شرکتهای نمونه تحقیق با توجه به ویژگیهای زیر انتخاب می شوند.

 باشد. هرسال ماه اسفند 79دوره مالی  شرکت منتهی به  ( 0
 باشد. دسترس شرکتها در ( اطالعات7
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بیمه از نمونه تحقیق حذف  شرکتگذاری، لیزینگ و  گری مالی و سرمایه های واسطه ها، نهادهای مالی، شرکت بانک (6
 می گردند.

باشد. برای استخراج اطالعات مربوط به نوآوری شرکت می 058 یتهای ذکر شده نمونه نهایی تحقیقبا توجه به محدود
برای مدیران ارشد شرکتهای انتخاب شده ارسال گردید و در نهایت به  )آنالین( پرسشنامه الکترونیکی 058شرکت تعداد 

 پاسخ داه شد. پرسشنامه 693

 

 فرضيه های تحقيق

 فرضیه اصلی 
 بین معافیتهای مالیاتی و نوآوری شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.

 فرضیه های فرعی 
 بین معافیتهای مالیاتی و نوآوری محصول رابطه معنی داری وجود دارد.
 بین معافیتهای مالیاتی و نوآوری پردازش رابطه معنی داری وجود دارد.

 

 متغيرهای تحقيق

 متغير وابسته

 (Innovation) نوآوری
گویه استفاده می شود)هاشم زاده و همکاران،  2شامل  7889برای اندازه گیری نوآوری از پرسشنامه چن و همکاران 

گردد این پرسشنامه برای مدیران ارشد شرکتهای گانه لیکرت استفاده می 5(. برای پرسشنامه از طیف پاسخگویی 0692
 نمونه ارسال خواهد شد.

 پرسشنامه مذکور به شرح زیر است:

 = کامالً موافقم(5به شدت مخالفم،  =0مورد،  6) نوآوری محصول

 شرکت قادر به تولید ایده برای محصوالت جدید بود. -0
 شرکت قادر به طراحی محصوالت جدید بود. -7

 شرکت قادر به توسعه محصول بود. -6

  ختراعات جدید داشت.شرکت در سال گذشته ا -0

 

 = کامالً موافقم(5به شدت مخالفم،  =0مورد،  6) نوآوری پردازش

 بطور کلی شرکت قادر به تولید ایده های جدید و فرآیندهایی برای تولید محصوالت کارآمدتر و با کیفیت تر بود. -0

 .تر بود تولید محصوالت کارآمدتر و با کیفیت شرکت قادرطراحی فرآیندهای جدید برای -7

 .شرکت قادر به توسعه فرآیندهای جدید برای تولید محصوالت با کارایی و کیفیت موثرتر بود -6
 برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج این آزمون در جدول زیر قابل مشاهده است:

 نتایج آزمون آلفای کرونباخ (:7)جدول 
Cronbach's Alpha N of Items 

036/8 7 
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باشد  که نشان دهنده پایایی می 2/8شود ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه نوآوری بیشتر از همانطور که مشاهده می
 پرسشنامه است. 

 

 متغير مستقل تحقيق

 (Tax exemptionمعافيت مالياتی )
اگرشرکت از معافیتهای مالیاتی متعلق به شرکتهای بورسی)شامل معافیت سهام شناور آزاد،  0برابر است با 

معافیت فروش کاال و خدمات صادراتی، افزایش سرمایه و...(  استفاده کرده باشد و در غیر این صورت برابر با صفر خواهد 
 بود. 

 

 متغيرهای کنترلی
 ( به شرح زیر است:7870ق با تحقیق ایویوس و همکاران )متغیرهای کنترلی تحقیق مطاب

 Size: لگاریتم طبیعی کل داراییها در پایان دوره مالی. 

Lev :نسبت کل بدهی به کل داراییهای شرکت در پایان دوره مالی. 

Age.سن شرکت برابر است با تعداد سالهای پذیرش شرکت در بورس : 

 

 مدل آزمون فرضيه ها
(، از مدل 7870فرضیه اصلی اول و فرضیه های فرعی مربوط به آن مطابق با تحقیق ایویوس و همکاران )برای آزمون 

 رگرسیونی زیر استفاده می شود:
                                              

 

 یافته های تحقيق

 آمار توصيفی مدل 
 آمار توصيفی متغيرهای مدل تحقيق: (2جدول )

 کشیدگی چولگی انحراف معیار کمینه بیشینه میانه میانگین متغیر/آماره

FPROD 39/08 00 78 5 85/7 665/8 83/0 

FPROC 39/02 00 67 9 03/6 05/8 06/0 

TE 282/8 0 0 8 05/8 989/8- 07/0 

SIZE 50/05 66/05 23/78 99/9 22/0 767/8 50/6 

LEV 55/8 035/8 05/9 887/8 377/8 93/0 07/00 

AGE 72/6 75/6 82/0 36/7 750/8 627/8 05/6 

 693 693 693 693 693 693 693 تعداد مشاهدات

ها از یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها نسبت پارامترهای پراکندگی، به طور کلی معیاری برای تعیین میزان پراکندگی داده
انحراف معیار است. مقدار این پارامتر برای متغیر سن شرکت به میانگین است. از جمله مهمترین پارامترهای پراکندگی 

(Age برابر )75/8 ( و برای متغیر نوآوری محصولFPROC برابر با )دهد در بین متغیرهای است که نشان می 03/6
 پژوهش، به ترتیب دارای کمترین و بیشترین میزان پراکندگی میباشند. 
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نامند. اگر ضریب چولگی صفر باشد، جامعه کامالً متقارن است و چنانچه چولگی میمیزان عدم تقارن منحنی فراوانی را 
ضریب مثبت باشد، چولگی به راست و اگر منفی باشد، چولگی به چپ وجود خواهد داشت. به عنوان مثال ضریب چولگی 

ارد و به این اندازه از مرکز تقارن باشد، یعنی این متغیر چولگی به چپ دمی -98/8( برابر با TE) متغیر معافیتهای مالیاتی
( کمترین عدم تقارن را نسبت به توزیع نرمال SIZE) ( بیشترین و اندازه شرکتLEVانحراف دارد. متغیر اهرم مالی )

 دارد. 
نامند. اگر کشیدگی حدود میزان کشیدگی منحنی فراونی نسبت به منحنی نرمال استاندارد را برجستگی یا کشیدگی می

، منحنی فراوانی از لحاظ کشیدگی وضعیت متعادل و نرمال خواهد داشت، اگر این مقدار مثبت باشد منحنی صفر باشد
باشد. کشیدگی تمامی متغیر های این مدل مثبت است. متغیر متغیر اهرم مالی برجسته و اگر منفی باشد منحنی پهن می

(LEV با مقدار )بیشترین برجستگی و متغیر معافیتهای مال07/00( یاتیTE با مقدار )کمترین برجستگی را نسبت  07/0
 به منحنی نرمال دارد.

 

 آزمون مانایی متغيرهای مدل تحقيق
در آزمون ریشه واحد فرضیه صفر بیانگر وجود  گیرد.صورت می لوین، لین و چو آزمون ریشه واحد با استفاده از روش

درصد فرضیه صفر پذیرفته نمی شود.  95باشد به احتمال  85/8ریشه واحد بوده و در صورتیکه احتمال جدول کوچکتر از 
 باشد:( می6نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد برای متغیرهای مدل به شرح جدول )

 ، با عرض از مبدأ و روندLLC(Levin, Lin & Chu)  ریشه واحد نتایج آزمون :(3) جدول
 Augmented Dickey-Fuller test statistic متغیر

 احتمال آماره

FPROD 06/3- 8888/8 

FPROC 80/2- 8888/8 

TE 53/72- 8888/8 

SIZE 03/00- 8888/8 

LEV 02/09- 8888/8 

AGE 75/2- 8888/8 

( مشخص گردید که تمامی متغیرها بر اساس  آزمون لوین لین و چو انجام شده در 6با توجه به نتایج حاصل از جدول )
 سطح مانا هستند. 

 

 هم خطی متغيرهای مستقل مدل تحقيق آزمون
 نتایج آزمون مانایی متغيرهای مدل جانبی :(0جدول )

 TE SIZE LEV AGE متغیر

TE 0    

SIZE 800/8- 0   

LEV 803/8 00/8 0  

AGE 80/8- 803/8- 865/8- 0 

( که نتایج -0+ یا 0 ( مشخص گردید ضریب همبستگی خیلی زیاد یا خیلی کم )نزدیک به0با توجه به نتایج جدول )
تحلیل رگرسیونی را تحت تأثیر قرار دهد مشاهده نمی شود. در نتیجه همبستگی و هم خطی میان متغیرهای مستقل 

 وجود ندارد.
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 آزمون نرمال بودن جمالت خطا مدل
 BJ یا به اختصار  (Jarque- Bera) برا-یکی از متداول ترین آزمون های به کار رفته به منظور نرمالیتی، آزمون جارک

با فرض صفری مبنی برنرمالیتی توزیع خطاها، تبعیت میکند. در  7با درجه آزادی  2χمیباشد. آماره آزمون از یک توزیع 
معنی دار  BJ صورتیکه پسماندها به صورت نرمال توزیع شده باشند، هیستوگرام باید به صورت زنگوله ای بوده و آماره

 85/8داده شده در پایین صفحه مربوط به آزمون نرمالیتی باید بزرگتر از  p-valueاست که  نخواهد بود. این بدین معنی
(. جدول زیر نتایج حاصل از آزمون نرمالیته 0609 )بدری و عبدالباقی، % رد نشود5باشد تا فرضیه صفر نرمالیتی در سطح 

 است، در نتیجه فرضیه  85/8برای باقیمانده های مدل بزرگتر از  p-valueپسماند مدل را نشان میدهد. با توجه به اینکه 

H0 (. 0609 )بدری و عبدالباقی، .مبنی برنرمال بودن جمالت خطا در مدل مذکور پذیرفته میشود 
 نتایج آزمون نرماليته باقيمانده مدل :(5) جدول

 احتمال آماره جارک برا مدل ردیف

 802/8 85/0 مدل اصلی  0

 90/8 875/8 اول مدل فرعی 

 837/8 05/3 مدل فرعی دوم 7

 

 آزمون همسانی واریانس جمالت خطا مدل

 در مدل، ناهمسانی واریانسیکی از پیش فرض های مدل رگرسیون، ثابت بودن واریانس خطا است. به طوری که با وجود
کند. در این تحقیق میتغییر  واریانس متغیر وابسته که برابر با واریانس پسماند است ،متغیر مستقل در افزایش یا کاهش

شود. در این روش، فرض صفر مبنی برای بررسی همسانی واریانس ها  در داده های ترکیبی از روش بارتلت استفاده می
( نتایج حاصل از 5شود. جدول )بر همسانی واریانس ها و فرض مخالف آن ناهمسانی واریانس ها در نظر گرفته می 

 آزمون ناهمسانی مدل را نشان می دهد.
 نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی در مدل های تحقيق :(6) جدول

 احتمال مقدار روش فرضیه
Method Value P-value 

 Bartlett 80/7 278/8 مدل اصلی 

 Bartlett 87/7 532/8 مدل فرعی اول

 Bartlett 02/0 607/8 مدل فرعی دوم

توان نتیجه گرفت که جمالت خطای است می 85/8داری بدست آمده در جدول باال که بیشتر از با توجه به سطح معنی
 مدل دارای واریانس همسان میباشند.

 

 آزمون روایی پرسشنامه نوآوری

 آزمون روایی همگرا
 نتایج آزمون مقادیر روایی همگرا :(1) جدول

 nprod npross            سازه

AVE≥ 0.5 320/8 905/8 073/8 

است بنابراین تمام سازه  85/8همانطورکه مشاهده میشود میانگین واریانس استخراج شده برای تمامی متغیرها بیشتر از 
 ها از روایی همگرای مطلوبی برخوردار هستند.
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 آزمون روایی واگرا
 ماتریس فورنل و الرکر جهت بررسی روایی واگرا :(8) جدول

           nprod npross سازه ها 

  903/8 npross 

 0 070/8 nprod 

0 926/8 965/8            

روایی واگرا، میزان همبستگی بین شاخصهای یکسازه با آن سازه در مقابل همبستگی بین آن شاخصها با سازه های دیگر 
مقدار جذر میانگین مقادیر اشتراکی متغیرهای پنهان در تحقیق حاضر در خانه های  0با توجه به جدول  را مقایسه میکند.

موجود در قطر اصلی ماتریس قرار گرفته اند، از مقدار همبستگی میان آنها که در خانه های زیرین قطر اصلی ترتیب داده 
های ها با شاخصهر سازه در مدل  نسبت به دیگر سازه(. این بدان معنی است که 903/8>070/8) شده اند بیشتر است

های اندازه گیری تحقیق را نشان خود در تعامل بیشتری است. این موضوع، روایی واگرای مناسب و برازش مناسب مدل
 می دهد.

 

 های پژوهش آزمون فرضيه
 نتایج حاصل از برآورد مدل :(9) جدول

            متغیر وابسته: 

 t P-valueآماره برآورد شدهضریب  متغیر

C 0/76 36/5 8888/8 

TE 786/0 50/7 8006/8 

SIZE 032/8 70/0 770/8 

LEV 887/8- 883/8- 990/8 

AGE 570/8 576/8 380/8 

AR(1) 769/8 99/0 8888/8 

 03/8ضریب تعیین تعدیل شده   00/8ضریب تعیین      

آماره دوربین واتسون          
09/7 

 F888/8احتمال آماره F                   09/3آماره

کند که بین معافیتهای مالیاتی و نوآوری شرکت رابطه معنی داری وجود دارد. همانطور که فرضیه اصلی تحقیق بیان می
( که نشان دهنده رابطه بین  TEگردد، ضریب متغیر مستقل معافیتهای مالیاتی )( مشاهده می9در نتایج  جدول )

است. بنابراین  85/8( این متغیر کمتر از p-valueداری )( و سطح معنی7/0معافیتهای مالیاتی و نوآوری محصول برابر با )
داری دارد. به عبارت دیگر بین معافیتهای مالیاتی توان نتیجه گرفت که این متغیر با متغیر وابسته رابطه مثبت و معنیمی

 )تایید فرضیه اصلی(. داری وجود داردو نوآوری شرکت رابطه مثبت و معنی 
است. این عدد بیانگر آن است که  00/8دهد که ضریب تعین این مدل برابر ( همچنین نشان می9) نتایج مندرج در جدول

-pباشد. همچنین با توجه به اینکه درصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل مذکور قابل توضیح می 00حدود 

value ه آمارF داری است و از اعتبار باالیی % مدل معنی95% میباشد، میتوان گفت که در سطح اطمینان 5، کوچکتر از
است،  7.5و  0.5است و از آنجا که این این عدد بین  09/7برخوردار است. عالوه بر این آماره دوربین واتسون مدل 

 )تأیید یکی از مفروضات رگرسیون(. دمیتوان گفت که در این مدل خود همبستگی مرتبه اول وجود ندار
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 آزمون فرضيه فرعی اول تحقيق
 )نوآوری محصول( 7نتایج حاصل از برآورد مدل  :(74) جدول

            متغیر وابسته: 

ضریب برآورد  متغیر
 شده

 t P-valueآماره

  37/9 28/5 888/8 

   62/8 95/0 8506/8 

     873/8 02/8 360/8 

    806/8- 800/8- 979/8 

    080/8 737/8 296/8 

      737/8 586/5 888/8 

 02/8ضریب تعیین تعدیل شده   00/8ضریب تعیین      

آماره دوربین واتسون          
7/7 

 888/8 احتمال آماره 90/2                    آماره

وجود دارد. همانطور که  محصول رابطه معنی داریکند که بین معافیتهای مالیاتی و نوآوری فرضیه اول تحقیق بیان می
( که نشان دهنده رابطه بین  TEگردد، ضریب متغیر مستقل معافیتهای مالیاتی )( مشاهده می08جدول ) در نتایج

است.  85/8( این متغیر بیشتر از p-valueداری )( و سطح معنی62/8معافیتهای مالیاتی و نوآوری محصول برابر با )
داری ندارد. به عبارت دیگر بین معافیتهای مالیاتی توان نتیجه گرفت که این متغیر با متغیر وابسته رابطه معنین میبنابرای

 )عدم تایید فرضیه فرعی اول(. و نوآوری محصول رابطه معنی داری وجود ندارد
ست. این عدد بیانگر آن است ا 00/8دهد که ضریب تعین این مدل برابر ( همچنین نشان می08) نتایج مندرج در جدول

درصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل مذکور قابل توضیح میباشد. همچنین با توجه به اینکه  00که حدود 
p-value  آمارهF داری است و از اعتبار باالیی % مدل معنی95% میباشد، میتوان گفت که در سطح اطمینان 5، کوچکتر از

است، میتوان  7.5و  0.5است و از آنجا که این این عدد بین  7/7وه بر این آماره دوربین واتسون مدل برخوردار است. عال
 )تأیید یکی از مفروضات رگرسیون(. گفت که در این مدل خود همبستگی مرتبه اول وجود ندارد

  

 آزمون فرضيه فرعی دوم تحقيق
 پردازش()نوآوری  7نتایج حاصل از برآورد مدل  :(77) جدول

            متغیر وابسته: 

 t P-valueآماره ضریب برآورد شده متغیر

C 55/06 02/5 888/8 

TE 007/8 27/7 883/8 

SIZE 006/8 36/0 086/8 

LEV 878/8- 805/8- 967/8 

AGE 600/8 389/8 507/8 

AR(1) 090/8 99/6 8880/8 

 05/8ضریب تعیین تعدیل شده   03/8ضریب تعیین      
آماره دوربین واتسون          

0/7 
 F888/8احتمال آماره F                   3/5آماره
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کند که بین معافیتهای مالیاتی و نوآوری پردازش رابطه معنی داری وجود دارد. فرضیه فرعی دوم تحقیق بیان می
( که نشان دهنده رابطه TEمعافیتهای مالیاتی )گردد، ضریب متغیر مستقل ( مشاهده می00همانطور که در نتایج  جدول )

 85/8( این متغیر کمتر از p-valueداری )( و سطح معنی883/8بین معافیتهای مالیاتی و نوآوری پردازش است برابر با )
داری دارد. به عبارت دیگر بین معافیتهای توان نتیجه گرفت که این متغیر با متغیر وابسته رابطه معنیمیباشد. بنابراین می

مالیاتی و نوآوری پردازش رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد)تایید فرضیه فرعی دوم(. همچنین هیچ یک از متغیرهای 
 کنترلی رابطه معنی داری با متغیر وابسته تحقیق ندارد.

است. این عدد بیانگر آن است  03/8ن مدل برابر دهد که ضریب تعین ای( همچنین نشان می00) نتایج مندرج در جدول
درصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل مذکور قابل توضیح میباشد. همچنین با توجه به اینکه  03که حدود 
p-value  آمارهF،  ی داری است و از اعتبار باالی% مدل معنی95% میباشد، میتوان گفت که در سطح اطمینان 5کوچکتر از

توان است، می 7.5و  0.5است و از آنجا که این عدد بین  0/7برخوردار است. عالوه بر این آماره دوربین واتسون مدل 
 )تأیید یکی از مفروضات رگرسیون(. گفت که در این مدل خود همبستگی مرتبه اول وجود ندارد

 

 نتيجه گيری 
و  قیو توسعه شرکت، شدت تحق قیتحق یها نهیهز دیشد شیافزا ( نشان داد7870) نتایج تحقیق ایویوس و همکاران

باعث  نیاصالحات همچن نیارا به دنبال دارد. ثبت اختراع ثبت شده در اداره ثبت اختراع  یتوسعه و تعداد درخواست ها
 که هم دادنشان  (7809) نتایج تحقیق هدالند قبل از آن شده است. ای 7880ثبت شده در سال  یدر شرکت ها ینوآور

 بگذارند. یمنف ریتأث ینیو کارآفر یتوانند بر نوآور یناکارآمد م یاتیمال یو هم ساختارها درآمدبر  اتیمال ینرخ باال
توانند بر  یناکارآمد م یاتیمال یبر درآمد و هم ساختارها اتیمال یهم نرخ باال همچنین نتایج تحقیق اشاره دارد که

نتایج این تحقیق نشان داد که بین معافیتهای مالیاتی و نوآوری محصول رابطه  بگذارند. یمنف ریتأث ینیو کارآفر ینوآور
داری وجود دارد. این نتایج نشان معنی داری وجود ندارد. اما بین معافیتهای مالیاتی و پردازش فرآیند رابطه مثبت و معنی

یش می یابد. به عبارت دیگر معافیتهای دهد که با افزایش معافیتهای مالیاتی نوآوری در فرآیندهای شرکت نیز افزامی
باشد و وجوه حاصل از صرفه جوییهای مالیاتی صرف های جدید در شرکت میمالیاتی مشوقی برای افزایش فعالیتها و ایده

ارائه روشهای جدید برای پردازش محصول و بهبود کیفیت محصوالت میشود. نتایج این تحقیق با تحقیق ایویوس و 
 ( همخوانی دارد.7809) و هدالند( 7870همکاران)

 

 پيشنهادات کاربردی تحقيق

 های تحقیق و رابطه مثبت بین معافیتهای مالیاتی و نوآوری شرکت، به سازمان امور مالیاتی پیشنهاد باتوجه به یافته
بهادار می شود همواره طرحهای تشویقی و معافیتهای های مالیاتی را برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق 

 تهران ارائه و اعمال نماید.

  به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد میشود با توجه به قوانین مالیاتی در مورد شرکتهای
گیری هرچه بیشتر از معافیتهای مالیاتی بکارگرفته و از مزایای بورسی فعالیتها و عملکرد خویش را در راستای بهره

 د شوند.آن بهره من
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 پيشنهاد برای تحقيقات آینده

 از سایر معیارهای نوآوری در شرکت نظیر تعداد محصوالت در سبد فروش استفاده  یآت قاتیتحقشود پیشنهاد می
 شود. 

  با توجه به انواع معافیتهای مالیاتی مربوطبه شرکتهای بورسی شامل معافیتهای مربوطبه سود تقسیم نشده، افزایش
نوع معافیتهای مالیاتی به تفکیک مورد  ریتأث ،تیآ شود در تحقیقاتسهام شناور آزاد پیشنهاد می سرمایه و درصد

 بررسی قرار گیرد.

 معافیت های   و بعد از تصویب قوانین مربوط به شود در تحقیقات آتی نوآوری شرکت در سالهای قبلپیشنهاد می
 مالیاتی شرکتهای بورسی مورد بررسی قرار گیرد. 

 

 محدودیت تحقيق

باشد. با توجه به استفاده از محدودیت تحقیق حاضر مربوط به جمع آوری اطالعات مربوط به نوآوری شرکتها می
 پرسشنامه در اندازه گیری نوآوری و عدم پاسخگویی تعدادی از مدیران ارشد شرکتها تعداد نمونه تحقیق محدود شد.
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