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 -1مقدمه

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی  ،)52بهار  ،1021جلد دو

پژوهشهای پیشین نشان میدهد که سرمایه سازمانی محرک اصلی رشد و رقابت در سطح کشور و شرکت است .در سطح
کشور ،آتکسون و کهو ( )2004نشان دادند که سرمایه سازمانی بیش از  ٪40از جریان نقدی تولید شده توسط همه دارایی های
نامشهود در حساب های درآمد ملی و محصول ایاالت متحده را نشان میدهد .در سطح شرکت ،مطالعات نشان میدهد که سرمایه
سازمانی عملکرد برتر عملیاتی ،سرمایهگذاری و نوآوری را تسهیل میکند ،که به نوبه خود نتایج عملیات آتی ،بازده سهام و عملکرد
معامالت را افزایش میدهد ( .)Hasan et al., 2021سرمایه سازمانی ممکن است منجر به مشکالت نمایندگی شود زیرا مالکیت
مشترک و حقوق مالکیت حاکم بر سرمایه سازمانی منجر به استعدادهای کلیدی و سهامداران در مورد جریان نقدی انباشته از
سرمایه سازمانی می شود .این اشتراک جریان نقدی ،استعدادهای کلیدی را برای استفاده از سرمایه سازمانی برای به حداکثر
رساندن منافع خود تحریک میکند (اسفیلد و پاپانیکوال  .)2014 ،سرمایه سازمانی نشان دهنده ذخایر دانش ،قابلیت ها ،فرهنگ،
فرآیندهای تجاری و سیستم های یک شرکت است که تطبیق مهارت های انسانی و سرمایه فیزیکی را برای افزایش کارایی
سازمانی تسهیل می کند .مبحث مالیات به سبب نقش ویژه ،تاثیرات و همچنین قوانین ،مقررات و ساز و کارهای حاکم بر ان ،از
قدیم مورد توجه صاحب نظران اقتصاد ،مالیه عمومی ،سیاسیون و حتی عموم مردم قرار داشته است (مریم نوبخت و یونس نوبخت،
 .)1400مالیات در واقع ،به نوعی ،پرداخت هزینهی زندگی اجتماعی مسوب می شود .با این حال مالیات بر درآمد از منظر شرکت ها
هزینه می باشد (مریم نوبخت و یونس نوبخت . )1400 ,هزینه ای که بر تمام واحدهای انتفاعی که به نوعی درآمدزایی می کنند ،از
جانب دولت تحمل می شود .بدین ترتیب چنانچه شرکت ها و اشخاص حقوقی به عنوان واحدهایی تلقی شوند که در جهت
دستیابی سود و بازده فعالیت می نمایند ،میتوان انتظار داشت که به دنبال چاره ای در جهت کاهش مالیات پرداختی خود باشند
(مریم نوبخت و یونس نوبخت .)1400 ,سرمایه سازمانی تا حدودی در سازمان تعبیه شده است (به عنوان مثال ،دانش و تخصص
سازمانی  ،فرآیندها و شیوه های کسب و کار ،برنامه های استخدام و آموزش ،و طراحی کار  ،و همچنین در استعدادهای کلیدی
شرکت مانند مدیران ،مهندسان ،فروشندگان و کارکنان پژوهشی  .سرمایه سازمانی  ،همانطور که توسط دانش خاص در شرکت
مدون ،یکپارچه و نهادینه شده در مورد رویه و فرآیند کسب و کار به دست آمده است ،ممکن است به شرکت ها کمک کند تا کد
پیچیده مالیاتی شرکت را بهتر درک کنند و بنابراین از تفاوت در نرخهای مالیاتی ،ترجیحات مالیاتی و همچنین وضعیت مالیاتی ،در
شرکت هایی با سرمایه سازمانی باال بهتر میتوانند از مالیات بیشتر اجتناب کنند و کارایی مالیاتی بیشتری را به دست آورند .اگرچه
سرمایه سازمانی در استعدادهای کلیدی شرکت تجسم یافته است ،اما کارایی آن خاص شرکت مد نظر است (اسفیلد و پاپانیکوال،
 .)2013بنابراین ،هم سهامداران و هم جریان های نقدی حاصل از سرمایه سازمانی را به اشتراک می گذارند .از آنجایی که اجتناب
مالیاتی جریانهای نقدی و درآمد پس از مالیات را افزایش میدهد ،این افزایشها ممکن است انگیزه شرکتهایی با سرمایه
سازمانی باال را برای اجتناب از مالیات بیشتر برای به حداکثر رساندن منافع برای مدیران و سهامداران ایجاد کند .بر اساس دیدگاه
ارزش آفرینی می توان با استفاده از اجتناب مالیاتی اقدام به افزایش ارزش شرکت و در نهایت ارزش آفرینی کرد(مریم نوبخت و
یونس نوبخت .)1400 ،چرا که اجرای راهبردی اجتناب از مالیات سبب حفط منابع در داخل شرکت می شود .در صورتیکه هزینه و
ریسکی به منظور اجتناب از پرداخت مالیات وجود نداشته باشد ،بدین صورت جریان های نقد و سود خالص افزایش مییابد .مدیران
توانمند نیز می توانند از منابع ایجاد شده در جهت افزایش ثروت سرمایه گذاران به کارگیری نمایند ،در صورت برقراری این شرایط،
شرکت ها میل به اجتناب از مالیات خواهند داشت(مریم نوبخت و یونس نوبخت .)1400 ،از آنجایی که سرمایه سازمانی دانش،
تخصص ،فرآیندها و سیستمهای کسبوکار در داخل انباشته شده است و از هزینههای فروش ،عمومی و اداری شرکت برای
اندازهگیری سهام شرکت از سرمایه سازمانی استفاده میشود بخش بزرگی از هزینههای فروش ،عمومی و اداری شرکت شامل
هزینههای مربوط به زیرساخت فناوری اطالعات ،سیستمهای اطالعاتی ،تحقیق و توسعه ،آموزش کارکنان ،ایجاد دانش ،مشاوره
استراتژی ،ارتقای برند و بهبود فرآیندهای کسبوکار است .سرمایه سازمانی  ،دانش ،تخصص ،فرآیندهای تجاری و سیستمهایی را
که در داخل شرکت انباشته شده است نشان میدهد که تطابق بین نیروی کار و سرمایه فیزیکی را تسهیل میکند و به شرکت
اجازه میدهد تا از منابع خود به طور مؤثرتری برای بهبود کارایی سازمانی ،از جمله کارایی مالیاتی استفاده کند( Hasan et al.,
 .)2021باتوجه به توضیحات ارائه شده اکنون سواالت زیر مطرح میشود:
آیا بین سرمایه سازمانی ،اجتناب از مالیات رابطه معناداری وجود دارد؟

آیا بین سرمایه سازمانی و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟

 -2چارچوب نظری
 -1-2سرمایه سازمانی ،اجتناب از مالیات شرکت و ارزش شرکت
سرمایه سازمانی نشان دهنده ذخایر دانش ،توانایی ها ،فرهنگ ،رویه های تجاری و سیستم های یک سازمان است که تطبیق
مهارت های انسانی و سرمایه فیزیکی را به منظور افزایش اثربخشی سازمانی تسهیل می کند .در اصل ،سرمایه سازمانی تا حدودی
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 -3مروری بر پژوهشهای پیشین
بخردی نسب ( )1400در پژوهشی به بررسی "تاثیر اجتناب مالیاتی بر سرمایه گذاری کار با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر
توانایی مدیریت و راهبری شرکتی :رویکردی نوین در سنجش اجتناب مالیاتی در سطح اقتصاد" پرداخت .شواهد نشان داد که
مدیران توانا با اجتناب از پرداخت مالیات ،قدرت اثرگذاری بر کارایی سرمایه گذاری را ندارند .همچنین در شرکت هایی با توانایی
های پایین مدیریتی ،هنگامی که اجتناب مالیاتی افزایش می یابد ،کارایی سرمایه گذاری کاهش نمی یابد .ولی در شرکت هایی با
توانایی های باالی مدیریتی ،هنگامی که اجتناب مالیاتی افزایش می یابد ،کارایی سرمایه گذاری افزایش می یابد .دیگر نتایج نشان
می دهد که در شرکت هایی با راهبری شرکتی ضعیف ،هنگامی که اجتناب مالیاتی افزایش می یابد ،کارایی سرمایه گذاری کاهش
نمی یابد و در شرکت هایی با راهبری شرکتی قوی ،هنگامی که اجتناب مالیاتی افزایش می یابد ،کارایی سرمایه گذاری افزایش
نمی یابد .بر این اساس به عنوان توصیه های اجرایی برای نظام مالی و اقتصادی کشور ،علی الخصوص بازار سرمایه که سهم
مهمی در اقتصاد کالن کشور دارد ،پیشنهاد می شود مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،تحت هیچ
شرایطی از راهبرد های جسورانه مالیاتی استفاده ننمایند.
سجادی و قجربیگی ( )1400در پژوهشی به "بررسی تاثیر سطح سرمایه سازمانی بر نگهداشت وجه نقد در شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" پرداختند .نتیجه آزمون فرضیه نشان داد که سرمایه سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر
نگهداشت وجه نقد دارد .نتایج این مطالعه میتواند مورد توجه قانونگذاران ،سرمایهگذاران و مدیران شرکتها قرار گیرد.
مریم نوبخت و یونس نوبخت ( )1333در پژوهشی به بررسی تاثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر معیارهای حسابداری ارزش
شرکت :جریان نقد آزاد برای واحد تجاری و جریان نقد آزاد ناشی از کسب و کار پرداختند .یافته های پژوهش نشان می دهد که
اجتناب از پرداخت مالیات بر معیارهای حسابداری ارزش شرکت تاثیر مثبت و معنی داری دارد ،به این معنی که با افزایش اجتناب
مالیاتی ارزش شرکت افزایش می یابد .شدت این افزایش در ارزش برآوردی شرکت از طریق جریان نقد آزاد ناشی از کسب و کار
نسبت به ارزش برآوردی شرکت از طریق جریان نقد آزاد برای واحد تجاری بیشتر است که می تواند ناشی از خنثی شدن اثر تامین
مالی در آن باشد .بدین ترتیب نتایج پژوهش حاکی از تایید تیوری ارزش آفرینی در رابطه بین فعالیت های اجتناب مالیاتی و ارزش
شرکت است.

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی  ،)52بهار  ،1021جلد دو

در سازمان تعبیه شده است .اهمیت سرمایه سازمانی توسط سرمایهگذاریهای شرکتها در این منبع ،که به طور پیوسته در دو دهه
گذشته در حال رشد بودهاند ،تاکید میشود.
رشد ثابت سرمایه سازمانی  ،بزرگی مطلق اجتناب از مالیات شرکتی ،و پیامدهای آنها برای نتایج در سطح شرکت و کل
اقتصاد ،منطق قوی برای بررسی رابطه بین سرمایه سازمانی و اجتناب مالیاتی شرکتی ارائه میکند .در یک مطالعه اخیر اجتناب از
مالیات شرکت ها به طور قابل توجهی در  24سال گذشته افزایش یافته است .هزینه های اجتناب از مالیات در ایاالت متحده حدود
 200میلیارد دالر در هر سال تخمین زده می شود .کشورهای پناهگاه تحقیقات آکادمیک بسیاری از ویژگی های سطح شرکت را
برای درک تفاوت های مقطعی در اجتناب از مالیات شرکت ها بررسی کرده است .به عنوان مثال ،اسناد تحقیقات قبلی مبنی بر
اینکه شرکتها از داراییهای نامشهود مانند حق ثبت اختراع و عالئم تجاری از طریق مراکز مالی خارج از کشور که نرخ مالیات
شرکتی کمتر از نرخ مالیات شرکتی ایاالت متحده دارند برای افزایش جریانهای نقدی و درآمد پس از مالیات خود استفاده میکنند.
با این حال ،این ویژگی ها قادر به جذب بیشتر افزایش اجتناب مالیاتی نیستند .علیرغم شواهدی که نشان میدهد شرکتها در
«اقتصاد جدید» بهطور قابلتوجهی در سرمایه سازمانی سرمایهگذاری میکنند تا به مزیتهای رقابتی پایدار دست یابند  ،میزان
استفاده شرکتها از سرمایه سازمانی  ،یک دارایی مخفی مبتنی بر انسان گزارشنشده ،در برنامه ریزی و استراتژی های مالیاتی تا
حد زیادی ناشناخته است.
ما پیشبینی میکنیم که سرمایه سازمانی به دالیل زیر به طور مثبت با اجتناب از مالیات شرکتها مرتبط است .اوالً،
برنامهریزی مالیاتی ،انطباق و اجرا ،اقداماتی پرهزینه ،زمانبر و دانشبر هستند که نیازمند تخصیص منابع اقتصادی قابلتوجهی
هستند .سرمایه سازمانی  ،همانطور که توسط دانش مدون ،یکپارچه و نهادینه شده خاص شرکت در مورد رویه و فرآیند کسب و کار
به دست آمده است ،ممکن است به شرکت ها کمک کند تا کد پیچیده مالیاتی شرکت را بهتر درک کنند و در نتیجه از تفاوت در
نرخ های مالیاتی ،ترجیحات مالیاتی و وضعیت مالیاتی استفاده کنند .بنابراین ،شرکتهایی که دارای سرمایه سازمانی باال هستند،
بهتر میتوانند از مالیات بیشتر پرهیز نمایند و به کارایی مالیاتی بیشتری دست یابند .ثانیاً ،اگرچه سرمایه سازمانی در استعدادهای
کلیدی شرکت تجسم یافته است ،کارایی آن خاص شرکت است .بنابراین ،هم سهامداران و هم استعدادهای کلیدی جریان های
نقدی حاصل از سرمایه سازمانی را به اشتراک می گذارند .از آنجایی که اجتناب مالیاتی جریانهای نقدی و درآمد پس از مالیات را
افزایش میدهد ،این افزایشها ممکن است انگیزه شرکتهایی با سرمایه سازمانی باال را برای اجتناب از مالیات بیشتر برای به
حداکثر رساندن منافع برای -مدیران و سهامداران ایجاد کند (حسن و همکاران.)2021،1

1 - Mostafa Monzur HasanGerald J. LoboBuhui Qiu
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محفوظی و همکاران ( )1331در پژوهشی به "بررسی سرمایه سازمانی و رفتار چسبنده هزینه های فروش ،عمومی و اداری در
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران( با استفاده از مدل های  ABJو گسترده ")پرداختند .نتایج پژوهش ،بیانگر
عدم وجود رابطه معنی دار بین دو عامل سرمایه سازمانی و چسبندگی هزینه های فروش ،عمومی و اداری در شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادارتهران است.
حسن و همکاران ( )2021در پژوهشی به بررسی "سرمایه سازمانی ،اجتناب از مالیات شرکت ،و ارزش شرکت" پرداختند .نتایج
نشان داد که شرکتهایی با سطوح باالتر سرمایه سازمانی ( )OCسطوح باالتری از اجتناب مالیاتی را نشان میدهند و سهامداران
اجتناب مالیاتی شرکتهای سرمایه سازمانی باال را به عنوان افزایش ارزش میبینند .رابطه اجتناب از مالیات سرمایه سازمانی عمدتاً
در شرکتهایی با حاکمیت داخلی خوب و محیط اطالعاتی و در شرکتهایی که با محدودیتهای مالی شدید مواجه هستند ،آشکار
میشود .عالوه بر این اجتناب از مالیات توسط شرکتهای دارای سرمایه سازمانی باال ،جریان نقدی آتی را افزایش میدهد و
شرکتهای با سرمایه سازمانی باال احتمال بیشتری برای سرمایهگذاری در شرکتهای تابعه بهشت مالیاتی دارند .به طور کلی،
شواهد ما نشان می دهد که سرمایه سازمانی کارایی مالیاتی شرکت ها را افزایش می دهد.
وانگ و همکاران ( )2021در پژوهشی به بررسی "اصالحات مالکیت مختلط و اجتناب از مالیات شرکتی :شواهدی از شرکت
های فهرست شده چینی" پرداختند .نتایج نشان داد که شرکتهایی که سطح پوشش رسانهای باالیی دارند و در منطقهای با اجرای
ضعیف مالیات یا تمایل زیاد به تمرکززدایی دولت قرار دارند ،مشخصتر است.
لمپنیوس و همکاران ( )2021در پژوهشی به "اندازه گیری نرخ مالیات شرکت ها و اجتناب از پایه مالیاتی شرکت های داخلی
و چند ملیتی ایاالت متحده" پرداختند .آنها با استفاده از دادههای شبیهسازی ،قانون اصالح مالیات در سال  ،1381قانون کاهش
مالیات و مشاغل سال  ،2011تغییرات در اجتناب از نرخ مالیات و اجتناب از پایه مالیاتی در طول زمان ،دورههای زمانی استهالک
پاداش ،چندین تقسیم نمونه از شرکتهای چندملیتی ایاالت متحده و شرکتهای داخلی ،تفاوتهای بین صنایع ،و شرکتهایی که
در مکانهای بهشت مالیاتی به بررسی پرداختند .نتایج این پژوهش به تنظیم کننده ها و محققان اجازه می دهد تا بینش هایی را
در مورد این دو استراتژی اجتناب از مالیات از لحاظ مفهومی متفاوت به دست آورند.
گوپتا و کریشنامورتی ( )2021در پژوهشی به بررسی مسئولیت اجتماعی شرکت ،رقابت و ارزش شرکت پرداختند .آن ها نتایج
مثبت از مسئولیت اجتماعی شرکت را به دست آوردند همچنین یک پیوند مثبت قوی بین سودآوری شرکت ،بهرهوری ،بهرهوری
کل عوامل ،کارایی و مسئولیت اجتماعی شرکت در صنایع غیررقابتی را مشاهده نمودند .
فرانسیس و همکاران ( )2021در پژوهشی به بررسی تاثیر سرمایه سازمان بر نوآوری شرکت پرداختند .نتایج نشان داد که
سرمایه سازمانی شرکتها تأثیر مثبت و اقتصادی مهمی بر نوآوری دارد .به طور خاص ،متوجه میشویم که شرکتهایی با سرمایه
سازمانی بیشتر ،تعداد ثبت اختراعات بیشتری دارند و استنادهای بیشتری در مورد ثبت اختراعات خود دریافت میکنند .نتایج نسبت
به معیارهای جایگزین سرمایه و نوآوری سازمان و نگرانیهای درونزایی قوی هستند.

 -4اهمیت و ضرورت پژوهش
اهمیت سرمایه سازمانی توسط سرمایهگذاریهای شرکتها که در دو دهه گذشته بهطور پیوسته در حال رشد بودهاند ،مورد
تایید پژوهشگران بوده است (( )Hasan et al., 2021ایسفلد و پاپانیکوال .)2014 ،اما با این حال در بحث سرمایه سازمانی
تحقیقات کمی صورت گرفته است .علیرغم شواهدی که نشان میدهد شرکتها در «اقتصاد جدید» بهطور عمده در سرمایه
سازمانی سرمایهگذاری میکنند تا به مزیتهای رقابتی پایدار دست یابند ( ، )Hasan et al., 2021میزان استفاده شرکتها از
سرمایه سازمانی  ،یک دارایی نامشهود مبتنی بر انسان گزارشنشده ،در برنامه ریزی و استراتژی های مالیاتی تا حد زیادی ناشناخته
اس ت .شرکت ها می توانند بر اساس توانمندی کارکنان در بحث سرمایه سازمانی می توانند به تصمیمات مدیران نیز کمک نمایند
اجتناب مالیاتی مستلزم تمام معامالت و ترتیباتی است که منجر به کاهش بدهی های مالیاتی شرکت می شود .دیدگاه سنتی
اجتناب از مالیات نشان می دهد که مدیران منطقی در صورتی که منافع حاشیه ای بیشتر از هزینه های نهایی باشد ،فعالیت های
اجتناب از مالیات را انجام می دهند .این امر به این دلیل است که پساندازهای مالیاتی ناشی از اجتناب مالیاتی از نظر اقتصادی زیاد
است و در دسترس بودن جریانهای نقدی را افزایش میدهد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم هم سهامداران و هم مدیران را به
نفع خود میسازد .در مقابل ،دیدگاهی در خصوص اجتناب مالیاتی استدالل می کند که مدیران فرصت طلب از اجتناب مالیاتی به
عنوان ابزاری برای به حداکثر رساندن منافع خود استفاده می کنند .مطالعات نشان میدهد که شرکتهایی که ارزش آنها به طور
نامتناسبی از داراییهای نامشهود به دست میآید ،با مالیات کمتری مواجه میشوند ،زیرا طبق گزارشها ،تحرک نسبی داراییهای
نامشهود تغییر درآمد را تسهیل میکند .به عنوان مثال ،دیرِنج و همکاران ( )2013نشان می دهد که دارایی های نامشهود فرصت
هایی را برای تغییر درآمد درون شرکت ایجاد می کند که در نهایت باعث صرفه جویی در مالیات شرکت می شود .با توجه به اینکه
تصمیمات شرکتی (شامل برنامه ریزی مالیاتی و استراتژی ها) توسط افراد گرفته می شود ،منطقی است انتظار داشت که اجتناب
مالیاتی اثرات مدیریتی قابل توجهی را نشان دهد .برخی پژوهش ها نشان داده است که مدیران توانمندتر با اجتناب مالیاتی بیشتری
همراه هستند .سیستمهای تجاری مدون به شرکتهای دارای سرمایه سازمانی در برنامهریزی مالیاتی کمک میکند تا فرصتهای
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اجتناب از مالیات را با هزینه نهایی کمتر شناسایی و از آنها بهرهبرداری کنند .بنابراین ،فرآیندهای تجاری کارآمد و سیستمهای
شرکتهای دارای سرمایه سازمانی باال میتوانند به این گونه شرکتها کمک کنند تا سودهای شرکتی خود را در مراکز مختلف
سود (مثالً از طریق قیمتگذاری انتقال داخلی) بهتر تخصیص دهند و از تفاوتهای نرخهای مالیاتی ،معافیتهای مالیاتی ،کسر
مالیات ،سرمایهگذاری کنند .و اعتبارات مالیاتی به روشی کارآمدتر ،در نتیجه منجر به کارایی مالیاتی بیشتر می شود .دوم ،یکی از
مزایای آشکار اجتناب مالیاتی این است که مقدار جریان های نقدی موجود برای شرکت را افزایش می دهد .اجتناب از مالیات نیز
پتانسیل ایجاد بازده مثبت سرمایه را دارد .لذا این پژوهش حائز اهمیت است که ارتباط میان سرمایه سازمانی ،اجتناب از مالیات و
ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد ارزیابی قرار دهیم.

 -5روش تحقیق
 -1-5ابزار گردآوری اطالعات
جهت محاسبه متغیرهای پژوهش از صورت های مالی که در پایان سال مالی توسط شرکت ها بر روی سایت قرار می گیرد
استفاده شده است .سپس بر اساس متغیرهایی که مورد نیاز است از داده ها را از صورت های مالی استخراج نموده و در فایل اکسل
دسته بندی و محاسبات اولیه انجام می گیرد .در پایان داده ها با نرم افزار ایویوز تجزیه و تحلیل می شوند .شایان ذکر است بخش
ادبیات پژوهش نیز از پژوهش های کاربردی و مقاالت معتبر استفاده شده است.

جهت ارزیابی ارتباط میان متغیرها از تکنیک آماری رگرسیون چند متغیره بر اساس داده های پنل استفاده می گردد.

 -3-5فرضیههای پژوهش
.1
.2

بین سرمایه سازمانی و اجتناب از مالیات رابطه معناداری وجود دارد.

بین سرمایه سازمانی و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

 -4-5جامعه آماری و تعداد نمونه
جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که به روش حذف
سیستماتیک  104شرکت انتخاب گردید.
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 -2-5روش تجزیه و تحلیل اطالعات

 -6مدل های تحلیلی تحقیق و بیان متغیرها
مدل فرضیه اول
TaxAvoidance=α0+β1OC+β2Size+β3Lev+β4MTB+β5ROA+β6FOR-INC+β7Cash+
β8PPE+ β 9INTAIN+ β 10EQUITY-INC+β11MA-Score+ ɛ0
مدل فرضیه دوم
QTOBIN=α0+β1OC+β2Size+β3Lev+β4ROA+β5R&D+β6CAPEX+β7PPE+ ɛ0
این مدل برگرفته از پژوهش ( )Hasan et al., 2021می باشد .بر اساس مدل فوق:
متغیرهای وابسته:
 :Tax Avoidanceاجتناب مالیاتی می باشد به عنوان متغیر وابسته در این پژوهش؛ از طریق هزینه مالیات بر درآمد تقسیم
بر درآمد قبل از مالیات منهای اقالم ویژه به دست می آید.
 : QTOBINارزش شرکت میباشد در این پژوهش به عنوان متغیر وابسته است؛ از مجموع ارزش دفتری داراییها و ارزش
بازار حقوق صاحبان سهام سپس تقسیم بر ارزش دفتری دارایی ها
متغیر مستقل:
 : OCسرمایه سازمانی می باشد ،به عنوان متغیر مستقل در این پژوهش؛ از طریق هزینه فروش اداری و عمومی به دست
میآید که بر اساس پژوهش (حسن و همکاران )2021،از این فرمول استفاده می شود:
 ،OCنشان دهنده سرمایه سازمانی شرکت در سال جاری
 δOCنشان دهنده نرخ استهالک سرمایه سازمانی
 ،SG & Aiنشان دهنده هزینه های فروش و اداری عمومی شرکت در سال جاری
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 λOCنشان دهنده درصد هزینههای فروش و اداری عمومی است که در سرمایه
سازمانی ،سرمایه گذاری شده است.
 gنشان دهنده متوسط نرخ رشد هزینه های فروش اداری و عمومی در سطح شرکت
است.
باتوجه به پژوهش های قبلی (اسفیلد و پاپانیکوال 2013 ،؛ پترز و تیلور ، )2011 ،مقدار  λOCبرابر با  ٪30استفاده می کنیم.
همچنین بر اساس پژوهش پیترز و تیلور ( )2011نرخ استهالک  20درصد ،را شامل میشویم.
متغیرهای کنترلی پژوهش:
 : SIZEاندازه شرکت می باشد .از طریق لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به دست میآید ( Hasan et al.,
.)2021
 :LEVاهرم مالی می باشد .از تقسیم بدهی کل بر دارایی کل به دست می آید.
 :MTBرشد شرکت می باشد .ارزش بازار تقسیم بر ارزش دفتری دارایی به دست می آید.
 :ROAبازده دارایی می باشد .از تقسیم سود خالص بر دارایی کل به دست می اید.
 :FOR-INCمتغیر شاخصی که در صورت مثبت بودن درآمد عملیات خارجی شرکت قبل از مالیات برابر یک ،در غیر این
صورت صفر است.
 :CASHوجه نقد عملیاتی تقسیم بر کل داراییها
 :PPEخالص دارایی ،ماشین آالت و تجهیزات تقسیم بر کل داراییها
 :INTAINدارایی های نامشهود تقسیم بر کل داراییها
 :EQUITY-INCدرآمد حقوق صاحبان سهام در سود تقسیم بر کل داراییها
 :MA-SCOREسنجش توانایی مدیریتی بر اساس پژوهش (ثقفی ،عالی فامیان )1331،و دمرجیان و همکاران (.)2012

 -7توانایی مدیریت بر اساس مدل دمیرجیان
توانایی مدیران ،به منظور استفاده بهتر مدیران شرکت از منابع است؛ به این معنی که در سطح ثابتی از منابع قادر باشند به
خروجی حداکثری دست یابند یا منابع کمتری برای دستیابی به خروجی مد نظر استفاده نمایند.
جهت اندازه گیری این متغیر ابتدا کارایی شرکت به کمک روش تحلیل پوششی داده ها محاسبه می شود .تحلیل پوششی داده
ها ،اثر بخشی نسبی واحدهایی که ورودی و خروجی مشابهی دارند را مورد سنجش قرار می دهد .کارایی یا ناکارایی هر واحد
تصمیم گیرنده به عملکرد آن واحد در انتقال ورودی ها به خروجی هایش در مقایسه با دیگر واحدها در حوزهای خاص ،بستگی
دارد .در این روش ،مرز کارایی را بین صفر و یک برای شرکت ها خلق می کند .شرکت هایی با نمره کارایی یک ،شرکت هایی
بسیار کارا هستند و شرکت هایی با نمره کارایی کمتر از یک زیر مرز کارایی قرار دارند و باید با کاهش هزینه ها یا افزایش درآمدها
به مرز کارایی برسند (دمرجیان و همکاران .)2012،در این پژوهش مشابه روش ذکر شده به منظور بیان خروجی شرکت از متغیر
فروش شرکت استفاده می نماید و برای ورودی از دارایی های ثابت ،دارایی های نامشهود ،بهای تمام شده ،هزینه های اداری،
عمومی و فروش استفاده می نماید .در مدل دمرجیان و همکاران ( )2012برای ورودی از مخارج تحقیق و توسعه ،خالص اجاره
عملیاتی و سرقفلی هم استفاده شده است که به دلیل دسترسی نداشتن به برخی داده ها ،این متغیر در مدل لحاظ نشده است .مدل
های زیر برای سنجش کارایی شرکت استفاده می گردد:
𝑡𝑆𝐴𝐿𝐸𝑖.
= 𝜃𝑋𝐴𝑀
𝑡𝑣1𝐶𝑂𝐺𝑆𝑖.𝑡 + 𝑣2𝑆𝐺&𝐴𝑖.𝑡 + 𝑣3𝑃𝑃𝐸𝑖.𝑡 + 𝑣4𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟𝐼𝑁𝑇𝑖.
در این مدل  Salei.tدر آمد حاصل از فروش؛  COGSi.tبهای تمام شده کاالی فروش رفته؛  SG&Ai,tهزینه های اداری
عمومی و فروش؛  PPEi,tخالص دارایی های ثابت؛  OtherINTi,tدارایی نامشهود برای شرکت و  MAXکارایی شرکت است.
کارایی شرکت ها متأثر از دو عامل ویژگی های خاص شرکتی و توانایی مدیران است ،پس از حذف ویژگی های خاص
شرکتی ،مقدار باقی مانده بیان کننده توانایی های مدیر می باشد.
Firm Efficience=𝞫0+ 𝞫1lnTotal Assets+ 𝞫2Market Share+ 𝞫3Positive Free Cash Flow+
𝞫4ln Age+ 𝞫5Foreign Currency Indicator+ε0
که در این مدل Firm Efficience ،بیان کننده امتیاز کارایی شرکت از طریق روش تحلیل پوششی داده هاTotal ،
 Assetsمعرف جمع دارایی ها سپس لگاریتم گرفته می شود؛  Market Shareسهم از بازار است که برای شرکت ها از رابطه
پایین به دست می آید:
 :Market Shareمبلغ فروش در سال  tتقسیم بر مبلغ فروش کل صنعت در پایان سال t
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 :Free Cash Flowبیانگر جریان های نقد آزاد مثبت است .اگر شرکتی جریان نقد مثبت داشته باشد ،جریان نقد آزاد برابر
یک و در غیر این صورت صفر در نظر گرفته می شود.
جریان نقد آزاد= سود عملیاتی+هزینه استهالک – مالیات بر در آمد – هزینه بهره – سود سهام تقسیمی
 :Ageتعداد سال های فعالیت شرکت از زمان تأسیس می باشد سپس لگاریتم گرفته می شود.
 :Foreign Currency Indicatorنماد ارز خارجی و متغیر مجازی است در صورتی که شرکتی صادرات داشته باشد عدد
یک و در غیر این صورت عدد صفر در نظر گرفته می شود.
 : R&Dهزینه تحقیق و توسعه تقسیم بر کل دارایی ها .در صورتی که هزینه تحقیق و توسعه نداشته باشیم صفر قرار می
گیرد .از قسمت یادداشت های توضیحی استخراج می شود.
 :CAPEXمخارج سرمایه ای می باشد؛ مخارجی که به منظور تحصیل دارایی ثابت و نامشهود صرف میشود .تقسیم بر
دارایی های کل می نماییم.
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 -1-8آماره توصیفی
سال ششم ،شماره ( 1پیاپی  ،)52بهار  ،1021جلد دو

جدول -1آماره توصیفی (منبع  :یافتههای پژوهشگر)
بیشترین
میانه
میانگین
0,10
-1,13
-1,43
اجتناب مالیاتی
2,24
0,38
0,34
ارزش شرکت
1,13
0,03
0,01
سرمایه سازمانی
20,11
14,84
14,08
اندازه شرکت
4,00
0,43
0,44
اهرم مالی
80,48
10,02
28,12
فرصت رشد
0,18
0,12
0,14
بازده دارایی
1
1
0,12
درآمد عملیات خارجی قبل از مالیات
4,10
0,03
0,01
وجه نقد عملیاتی
0,33
0,21
0,24
دارایی ثابت مشهود  ،ماشین آالت و تجهیزات
0,04
01..0
0,04
دارایی نامشهود
0,84
0,11
0,11
درآمد حقوق صاحبان سهام
0,48
0,02
0,014
توانایی مدیران
0,01
0,00
0,0001
هزینه تحقیق و توسعه
1,34
0,23
0,21
مخارج سرمایه

کمترین
-4,43
0,11
-0,43
11,31
0,03
-44,81
-1,01
0
0,001
0,002
0
-3,44
-0,44
0
-0,43

انحراف معیار
1,04
0,33
0,30
1,10
0,21
24,13
0,18
0,44
0,24
0,18
0,001
0,30
0,11
0,001
0,28

در این جدول وضعیت متغیرهای تمامی شرکت های نمونه بر اساس میانگین ،میانه ،بیشترین ،کمترین ،انحراف معیار ،ارائه
شده است.

 -2-8آزمون نرمال بودن متغیرها
نرمال بودن متغیرها یکی از پیش فرض های مهم رگرسیون است .در صورتی که متغیر وابسته نرمال نباشد ممکن است نتیجه
صحیحی از آزمون به دست نیاید .جهت نرمال بودن متغیرها از چولگی و کشیدگی استفاده شده است .در صورتیکه چولگی و
کشیدگی بین صفر تا  1باشد میتوان نتیجه گرفت داده های مربوط به متغیر از توزیع نرمال کافی برخوردار است .در غیر این صورت
بایستی نرمال سازی انجام گردد.
با توجه به جدول  -2مشخص شده داده های
جدول  -2آزمون نرمال بودن متغیرها؛ منبع :یافتههای پژوهشگر
متغیر چولگی و کشیدگی بین صفر تا  1می باشد و
نتیجه
کشیدگی
چولگی
متغیرها
نشان دهنده این است که متغیرهای وابسته از
نرمال می باشد.
2,32
-0,03
اجتناب مالیاتی
توزیع نرمال کافی برخوردارند.
نرمال می باشد.
3,11
0,03
ارزش شرکت
آزمون  Fلیمر و هاسمن :برای اینکه بتوان مشخص نمود که آیا استفاده از روش دادههای پانل در برآورد مدل موردنظر
کارآمد خواهد بود یا نه ،از آزمون چاو یا  Fمقید و به منظور این که مشخص گردد کدام روش (اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی)
جهت برآورد مناسبتر است (تشخیص ثابت یا تصادفی بودن تفاوتهای واحدهای مقطعی) از آزمون هاسمن استفاده میشود.
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جدول  -3آزمون لیمر
نتیجه آزمون
سطح معنی داری
درجه آزادی
مقدار آماره
آزمون اثرات
مدل
مدل داده های تابلویی (فرضیه اول)
0,00
104,40
2,14
 Fدوره
مدل شماره 1
مدل داده های تابلویی (فرضیه دوم)
0,00
104,41
21,24
 Fدوره
مدل شماره 2
نتایج جدول -3نشان میدهد ،مقدار سطح معنی داری در مدل کمتر از  0/04است در نتیجه فرض  H0رد و فرضیه  H1تأیید

می گردد ،بنابراین می توان نتیجه گرفت که ناهمگنی فردی (اثرات فردی غیر قابل مشاهده) وجود دارد و باید از روش دادههای
تابلویی برای برآورد مدل استفاده کرد.
جدول  -4آزمون هاسمن
خالصه آزمون

آماره کای اسکوئر

درجه آزادی

سطح معنی داری

نتیجه آزمون

فرضیه اول

مدل اثرات ثابت

52.20

11

2.22

اثرات ثابت

فرضیه دوم

مدل اثرات ثابت

12.20

2

2.25

اثرات ثابت

نتایج جدول -4آزمون هاسمن نشان میدهد که سطح معنی داری آن که کمتر از  0/04میباشد ،فرضیه  H0آزمون در سطح
اطمینان  %34رد شده و فرضیه  H1پذیرفته میشود .لذا الزم است مدل با استفاده از روش اثرات ثابت برآورد شود.

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی  ،)52بهار  ،1021جلد دو

 -3-8نتایج آزمون فرضیه پژوهش
هدف از آزمون فرضیه اول تحقیق بررسی این موضوع میباشد که آیا بین سرمایه سازمانی و اجتناب از مالیات ارتباط معناداری
دارد یا خیر؟
با توجه به جدول -4مشخص می شود کل مدل با توجه به اینکه مقدار احتمال آماره  p-valueبرابر  0,00و کمتر از 0,04
می باشد لذا از لحاظ معنی داری مدل تایید میشود .ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که  0,14از اجتناب از مالیات شرکت ها
توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می گردد .در بررسی معنی داری ضرایب با توجه به آماره مشخص میشود که سطح معنی
دارای برای متغیر سرمایه سازمانی برابر با  0,00و از  0,04کمتر می باشد ،در نتیجه وجود ارتباط معنی داری بین سرمایه سازمانی
و اجتناب از مالیات شرکت ها تایید می شود .بنابر این فرضیه اول تایید میشود .مثبت بودن ضریب متغیر سرمایه سازمانی ()0,44
حاکی از آن است که ارتباط مستقیم با متغیر وابسته یعنی اجتناب از مالیات شرکتها دارد .یعنی با افزایش سرمایه سازمانی ،اجتناب
از مالیات شرکت ها به میزان ( )0,44افزایش می یابد.
در خصوص متغیر کنترلی پژوهش ،اندازه شرکت ،باتوجه به اینکه سطح معنی داری متغیر اندازه شرکت برابر با ( )0,00و از
 0,04کمتر می باشد و از لحاظ معنی داری تایید می گردد .مثبت بودن ضریب اندازه شرکت ( )0,33حاکی از آن است که ارتباط
مستقیم با متغیر وابسته یعنی اجتناب از مالیات شرکت ها وجود دارد .یعنی با افزایش یک واحدی اندازه شرکت  ،اجتناب از مالیات
شرکت ها نیز به میزان ( )0,33افزایش می یابد.
جدول  -5فرضیه اول؛ منبع :یافتههای پژوهشگر
متغیر وابسته :اجتناب از مالیات
عنوان متغیر
جزء ثابت
سرمایه سازمانی
اندازه شرکت
اهرم مالی
فرصت رشد
بازده دارایی
درامد عملیات خارجی
وجه نقد عملیاتی
دارایی مشهود  -تجهیزات
دارایی نامشهود
درآمد حقوق صاحبان سهام
توانایی مدیران
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ضریب
عالمت متغیر
-1,13
C
0,44
OC
0,33
SIZE
-0,03
LEV
0,42
MTB
0,81
ROA
0,34
FOR-INC
0,28
CASH
0,23
PPE
-8,13
INTAIN
0,04
EQUITYNC
0,31
MA-Score
ضریب تعیین مدل
دوربین واتسون
آماره F
()P-Value

آماره تی
-1,04
3,13
3,38
-0,20
4,11
4,81
1,38
4,38
0,48
-0,14
0,08
3,32

سطح معنی داری
0,23
0,00
0,00
0,83
0,00
0,00
0,04
0,00
0,44
0,41
0,33
0,00

رابطه
مستقیم و معنادار
مستقیم و معنادار
بی معنی
مستقیم و معنادار
مستقیم و معنادار
مستقیم و معنادار
مستقیم و معنادار
بی معنی
بی معنی
بی معنی
مستقیم و معنادار
0,14
2,24
14,34
()0/0000
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در خصوص متغیر کنترلی پژوهش ،فرصت رشد  ،باتوجه به اینکه سطح معنی داری متغیر فرصت رشد برابر با ( )0,00و از
 0,04کمتر می باشد و از لحاظ معنی داری تایید می گردد .مثبت بودن ضریب فرصت رشد ( )0,42حاکی از آن است که ارتباط
مستقیم با متغیر وابسته یعنی اجتناب از مالی ات شرکت ها وجود دارد .یعنی با افزایش یک واحدی فرصت رشد ،اجتناب از مالیات
شرکت ها نیز به میزان ( )0,42افزایش می یابد.
در خصوص متغیر کنترلی پژوهش ،بازده دارایی شرکت ،باتوجه به اینکه سطح معنی داری متغیر بازده دارایی برابر با ( )0,00و
از  0,04کمتر می باشد و از لحاظ معنی داری تایید می گردد .مثبت بودن ضریب بازده دارایی شرکت ( )0,81حاکی از آن است که
ارتباط مستقیم با متغیر وابسته یعنی اجتناب از مالیات شرکت ها وجود دارد .یعنی با افزایش یک واحدی بازده دارایی ،اجتناب از
مالیات شرکت ها نیز به میزان ( )0,81افزایش می یابد.
در خصوص متغیر کنترلی پژوهش ،درآمد عملیات خارجی شرکت ،باتوجه به اینکه سطح معنی داری متغیر درآمد عملیات
خارجی برابر با ( )0,04و از  0,04کمتر می باشد و از لحاظ معنی داری تایید می گردد .مثبت بودن ضریب درآمد عملیات خارجی
شرکت ( )0,34حاکی از آن است که ارتباط مستقیم با متغیر وابسته یعنی اجتناب از مالیات شرکت ها وجود دارد .یعنی با افزایش
یک واحدی درآمد عملیات خارجی شرکت  ،اجتناب از مالیات شرکت ها نیز به میزان ( )0,34افزایش می یابد.
در خصوص متغیر کنترلی پژوهش ،وجه نقد عملیاتی شرکت ،باتوجه به اینکه سطح معنی داری متغیر وجه نقد عملیاتی برابر با
( )0,00و از  0,04کمتر می باشد و از لحاظ معنی داری تایید می گردد .مثبت بودن ضریب وجه نقد عملیاتی شرکت ( )0,28حاکی
از آن است که ارتباط مستقیم با متغیر وابسته یعنی اجتناب از مالیات شرکت ها وجود دارد .یعنی با افزایش یک واحدی وجه نقد
عملیاتی ،اجتناب از مالیات شرکت ها نیز به میزان ( )0,28افزایش می یابد.
در خصوص متغیر کنترلی پژوهش ،توانایی مدیران شرکت ،باتوجه به اینکه سطح معنی داری متغیر توانایی مدیران برابر با
( )0,00و از  0,04کمتر می باشد و از لحاظ معنی داری تایید می گردد .مثبت بودن ضریب توانایی مدیران شرکت ( )0,31حاکی از
آن است که ارتباط مستقیم با متغیر وابسته یعنی اجتناب از مالیات شرکت ها وجود دارد .یعنی با افزایش یک واحدی توانایی
مدیران ،اجتناب از مالیات شرکت ها نیز به میزان ( )0,31افزایش می یابد.
دیگر متغیرهای کنترلی شامل اهرم مالی ،دارایی مشهود ،دارایی نامشهود ،درآمد حقوق صاحبان سهام باتوجه به اینکه سطح
معنی داری این متغیرها بیشتر از  0,04می باشد لذا از لحاظ ارتباط و معنی داری تایید نمی گردد.
آماره دوربین واتسون به منظور بررسی استقالل خطاها از یکدیگر استفاده میشود که اگر مقدار آماره دوربین واتسون در فاصله
 1,4تا  2,4باشد فرض همبستگی بین خطاها رد میشود و می توان از رگرسیون استفاده کرد .مقدار آماره دوربین واتسون در این
جدول  2,24می باشد و این عدد نشان میدهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض
همبستگی بین خطاها رد میشود و میتوان از رگرسیون استفاده کرد.

هدف از آزمون فرضیه دوم تحقیق بررسی این موضوع میباشد که آیا بین سرمایه سازمانی و ارزش شرکت ارتباط معناداری
دارد یا خیر؟
جدول  -6فرضیه دوم؛ منبع  :یافتههای پژوهشگر
متغیر وابسته :ارزش شرکت
عنوان متغیر

عالمت متغیر

ضریب

آماره تی

سطح معنی داری

رابطه

جزء ثابت

C

-1.22

-11.22

2.22

سرمایه سازمانی

OC

2.10

5.22

2.22

مستقیم و معنادار

اندازه شرکت

SIZE

2.10

50.02

2.22

مستقیم و معنادار

اهرم مالی

LEV

2.12

2.21

2.22

مستقیم و معنادار

بازده دارایی

ROA

2.00

0.01

2.22

مستقیم و معنادار

هزینه تحقیق و توسعه

RD

-2.20

-1.22

2.11

بی معنی

CAPEX

2.22

2.12

2.22

مستقیم و معنادار

2.12

5.50

2.25

مستقیم و معنادار

مخارج سرمایه ای
دارایی مشهود  -تجهیرات

PPE
ضریب تعیین مدل

2.22

دوربین واتسون

1.22

آماره F
()P-Value

121.22
()2/2222

00
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با توجه به جدول -1مشخص می شود کل مدل با توجه به اینکه مقدار احتمال آماره  p-valueبرابر  0,00و کمتر از 0,04
می باشد لذا از لحاظ معنی داری مدل تایید میشود .ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که  0,38از ارزش شرکت ها توسط
متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می گردد.
در بررسی معنی داری ضرایب با توجه به آماره مشخص میشود که سطح معنی دارای برای متغیر سرمایه سازمانی برابر با
 0,00و از  0,04کمتر می باشد ،در نتیجه وجود ارتباط معنی داری بین سرمایه سازمانی ارزش شرکت ها تایید می شود .بنابر این
فرضیه دوم تایید میشود .مثبت بودن ضریب متغیر سرمایه سازمانی ( )0,14حاکی از آن است که ارتباط مستقیم با متغیر وابسته
یعنی ارزش شرکت ها دارد .یعنی با افزایش سرمایه سازمانی  ،ارزش شرکت ها به میزان ( )0,14افزایش می یابد.
در خصوص متغیر کنترلی پژوهش ،اندازه شرکت ،باتوجه به اینکه سطح معنی داری متغیر اندازه شرکت برابر با ( )0,00و از
 0,04کمتر می باشد و از لحاظ معنی داری تایید می گردد .مثبت بودن ضریب اندازه شرکت ( )0,14حاکی از آن است که ارتباط
مستقیم با متغیر وابسته یعنی ارزش شرکت وجود دارد .یعنی با افزایش یک واحدی اندازه شرکت  ،ارزش شرکت نیز به میزان
( )0,14افزایش می یابد.
در خصوص متغیر کنترلی پژوهش ،اهرم مالی ،باتوجه به اینکه سطح معنی داری متغیر اهرم مالی برابر با ( )0,00و از 0,04
کمتر می باشد و از لحاظ معنی داری تایید می گردد .مثبت بودن ضریب اهرم مالی ( )0,14حاکی از آن است که ارتباط مستقیم با
متغیر وابسته یعنی ارزش شرکت وجود دارد .یعنی با افزایش یک واحدی اهرم مالی ،ارزش شرکت نیز به میزان ( )0,14افزایش می
یابد.
در خصوص متغ یر کنترلی پژوهش ،بازده دارایی ،باتوجه به اینکه سطح معنی داری متغیر بازده دارایی برابر با ( )0,00و از 0,04
کمتر می باشد و از لحاظ معنی داری تایید می گردد .مثبت بودن ضریب بازده دارایی( )0,44حاکی از آن است که ارتباط مستقیم با
متغیر وابسته یعنی ارزش شرکت وجود دارد .یعنی با افزایش یک واحدی بازده دارایی ،ارزش شرکت نیز به میزان ( )0,44افزایش
می یابد.
در خصوص متغیر کنترلی پژوهش ،مخارج سرمایه ای ،باتوجه به اینکه سطح معنی داری متغیر مخارج سرمایهای برابر با
( )0,00و از  0,04کمتر می باشد و از لحاظ معنی داری تایید می گردد .مثبت بودن ضریب مخارج سرمایهای ( )0,01حاکی از آن
است که ارتباط مستقیم با متغیر وابسته یعنی ارزش شرکت وجود دارد .یعنی با افزایش یک واحدی مخارج سرمایه ای ،ارزش
شرکت نیز به میزان ( )0,01افزایش می یابد.
در خصوص متغیر کنترلی پژوهش ،دارایی مشهود  ،باتوجه به اینکه سطح معنی داری متغیر دارایی مشهود برابر با ( )0,00و از
 0,04کمتر می باشد و از لحاظ معنی داری تایید می گردد .مثبت بودن ضریب دارایی مشهود ( )0,14حاکی از آن است که ارتباط
مستقیم با متغیر وابسته یعنی ارزش شرکت وجود دارد .یعنی با افزایش یک واحدی دارایی مشهود  ،ارزش شرکت نیز به میزان
( )0,14افزایش می یابد.
آماره دوربین واتسون به منظور بررسی استقالل خطاها از یکدیگر استفاده میشود که اگر مقدار آماره دوربین واتسون در فاصله
 1,4تا  2,4باشد فرض همبستگی بین خطاها رد میشود و می توان از رگرسیون استفاده کرد .مقدار آماره دوربین واتسون در این
جدول  1,11می باشد و این عدد نشان میدهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض
همبستگی بین خطاها رد میشود و میتوان از رگرسیون استفاده کرد.

 -9بحث و نتیجه گیری
این پژوهش به مطالعه ارتباط میان سرمایه سازمانی ،اجتناب از مالیات و ارزش شرکت (شواهدی از بورس اوراق بهادار
تهران) پرداخته شده است .نتایج به دست آمده از فرضیه اول مشخص شد بین سرمایه سازمانی و اجتناب از مالیات رابطه مستقیم و
معنی داری وجود دارد .همچنین نتایج فرضیه دوم حاکی از آن بود که بین سرمایه سازمانی و ارزش شرکت ارتباط مستقیم و
معناداری وجود دارد .نتایج به دست آمده بیانگر این است که سرمایه سازمانی برای هر شرکتی بسیار کارایی دارد .سرمایه سازمانی
با ارائه راهکارهایی شرکت را از پرداخت مالیات بیشتر جلوگیری می نماید .این در شرایطی است که وضعیت بازار شرکت نوسان
قیمتی شدیدی باشد و از قیمت تمام شده محصول در صورتی که بخواند کاالها یا محصوالت خود را به فروش برسانند پایین تر
باشد .در این صورت اگر وارد بازار کنند با شکست مواجه می شوند .هدف شرکت کسب بازدهی است .از طرفی شرکت ها در مقابل
سرمایه گذاران تعهد دارن د .در صورتی که شرکت بازدهی کسب نکند و ثروت سهامداران زیاد نشود شرکت به نوعی اعتبار خود را از
دست می دهد .شرکت در صورتی که شرایط بحرانی دارد میتواند فروش خود را کمتر کند تا هزینه مالیات کمتری بپردازد .باید
توجه داشت اجتناب از مالیات با فرار مالیات بسیار متفاوت است .شرکت به منظور ارتقا و بهبود وضعیت میتواند این اقدام را انجام
دهد .شرکت میتواند با استفاده از سرمایه سازمانی خود که کارکنان توانمند هستند ارزش شرکت باال ببرد .سرمایه سازمانی به دلیل
راهکارهای صحیح و به موقع و مشاوره درست میتواند وضعیت شرکت و عملکرد شرکت را باال ببرند .ارزش شرکت زمانی باالتر
می رود که شرکت در دستیابی به اهداف خود و تامین منافع سهامداران تالش نماید .و ارزش شرکت را در سطح باال نگه دارد.
00

) و مطابق با تحقیقات داخلی2021(  فرانسیس و همکاران، )2021( نتایج این تحقیق مطابق با تحقیقات خارجی حسن و همکاران
.) میباشد1400( سجادی و قجربیگی
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Investigating the Relationship between Organizational Capital,
Tax Avoidance and Firms Value
Evidence from Tehran Stock Exchange
Abstract
This Research, with the aim of investigating the Relationship between Organizational Capital,
Tax Avoidance and Firm Value (Evidence from the Tehran Stock Exchange) during the years
2016-2020 has been studied. The Research method is correlational. The statistical population of
this study is all companies listed on the Tehran Stock Exchange that 105 Companies were
selected by systematic elimination method. The analysis obtained from the data in the first
hypothesis shows that there is a significant Relationship between Organizational Capital and Tax
Avoidance.
The Result of the Second Hypothesis also indicated that there is a Significant Relationship
between Organizational Capital and Firm value
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