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 مقدمه
 ثروت حداکثرسازی هدف تحقق مدیران، توسط مالیات پرداخت از اجتناب اصلی های انگیزه از یکی

 های طرح بین که رسیدند نتیجه این به 2012سال  در 1همکاران و آرمسترانگ .باشد می سهامداران

 منفی ی رابطه حسابداری استانداردهای اساس بر شده محاسبه مالیاتی مؤثر نرخ با مدیران پاداش تشویقی

 سهامداران از پاداش أخذ راستای در مدیران که داشت انتظار میتوان رو این از و دارد وجود داری معنی و

 و خالص سود افزایش به منجر مالیاتی اجتناب که زیرا باشند داشته مالیاتی اجتناب برای زیادی انگیزه

 مستقیم بالقوه پیامدهای دارای مالیاتی اجتناب .شود می مالیات از ناشی خروجی نقدی های جریان کاهش

 سهامداران ثروت افزایش و نقدی جریان افزایش و مالیات هزینه کاهش .باشد می بسیاری غیرمستقیم و

 درنظرگرفتن و بیشتر مالیات وضع احتمال و مالیاتی های پناهگاه کاهش و مستقیم پیامدهای جمله از

 مسئولیت کاهش ها، بنگاه این از بیشتر مالیات درنظرگرفتن برای دولت احتمالی فشار و مالیاتی جرایم

 اجتناب های فعالیت غیرمستقیم پیامدهای جمله از شرکت ارزش کاهش آن، تبع به و ها شرکت اجتماعی

 مالیاتی ریزی برنامه برای ای بازدارنده عامل نیز مالی گزارشگری های نگرانی [.22باشد ] می مالیاتی

 این به است، تضاد در مالیات کردن حداقل انگیزه با اغلب مالی گزارشگری های انگیزه .میشود محسوب

 [.4دهد ] می نتیجه را کمتری حسابداری سود غالبا مالیات، مشمول سود در کاهش که دلیل

 هنگام به ها هزینه کاهش میزان که است مطلب این بیانگر ها هزینه رفتار با رابطه در اخیر های پژوهش

 رفتار این .است فروش افزایش میزان همان هنگام به ها هزینه افزایش میزان از کمتر فروش، کاهش

 مورد سهامداران و مدیریت دیدگاه از را آن میتوان و شود می نامیده هزینه چسبندگی ها، هزینه نامتقارن

 تصمیم یافته ساخت و مدیریت رفتار کننده منعکس ها هزینه رفتار سهامداران، دیدگاه از .داد قرار بررسی

 ینا .است فروش تغییرات به نسبت ها هزینه رفتار های ویژگی از یکی هزینه چسبندگی [.8است ] ایشان

 تقاضا زمانیکه هزینه، رفتار نوین الگوی در .است سازگار هزینه رفتار نوین الگوی با هزینه رفتار ویژگی

 اما یابند دست بیشتری فروش به تا دهند می افزایش کافی اندازه به را منابع مدیران یابد می افزایش

 اجتناب دلیل به مدیران است، تصادفی تقاضا نوسانات اینکه دلیل به کند می پیدا کاهش تقاضا زمانیکه

 کاهش با مدیران زمانیکه [.12] و[ 3] یرندگ می بالاستفاده منابع حفظ به تصمیم تعدیل، های هزینه از

 حالت به فروش بازگشت انتظار و کرده تصور موقتی را وضعیت این است ممکن شوند، می مواجه فروش

 الزم منابع دارد، نزولی روندی فروش، که هایی دوره در مدیران از برخی رو، این از .باشند داشته را اولیه

 منابع، حفظ که است توجیه قابل آنجا از رفتار این .دهند نمی کاهش را عملیاتی های فعالیت انجام برای

 های دوره در فروش اگر فروش، کاهش صورت در زیرا شود، می مدت بلند در ها هزینه کاهش موجب

 رو، این از .شود می تحمیل شرکت به منابع همان مجدد تحصیل بابت هایی هزینه یابد، افزایش آتی

کنند  می منابع حفظ به اقدام مدت، بلند در شرکت سود افزایش نتیجه در و ها هزینه کاهش برای مدیران

 [.20] و[ 14]

                                                           
1 Armstrong 
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 .پردازد می (هزینه نامتقارن رفتار) ها هزینه چسبندگی بر مالیاتی اجتناب تاثیر بررسی به پژوهش این

 مطرح مالیات از اجتناب طریق از نقد پول ذخیره از حاصل مستقیم اقتصادی منافع به توجه با رابطه این

 زمانیکه در کند اضافی منابع حفظ به وادار را مدیران است ممکن نقد پول ذخیره سو، یک از .میشود

 تنظیم مورد در را مدیران نگرانی است ممکن نقد پول ذخیره دیگر، سوی از .است کاهش به رو فعالیت

 غنای به مطالعه این [.17دهد ] کاهش فروش، رکود شرایط در هزینه کاهش تسریع به توجه با ها هزینه

 شناخت و منابع تخصیص تصمیمات با آن ارتباط و مالیاتی اجتناب به مربوط مطالعات و ادبیات بیشتر

 تصمیمات با آن ارتباط و مالیاتی اجتناب نقش یبررس .میکند کمک ها هزینه چسبندگی و مدیران هزینه

 و[ 12رسد ] می نظر به ضروری شود می مطرح هزینه نامتقارن رفتار عنوان تحت که شرکت حاکمیتی

 تصمیمات بر مالیاتی اجتناب تاثیر مورد در را مدیران و حسابداران و محققان درک پژوهش این [.18]

 پی در حاضر تحقیق لذا .بخشد می گسترش و بهبود را ها هزینه و ها دارایی تنظیم خصوص در مدیران

 تعدیلی اثر و دارد؟ تاثیر ها هزینه چسبندگی بر مالیاتی اجتناب آیا که است سؤال این به گویی پاسخ

 باشد؟ می شکل چه به فوق های متغیر روی بر شرکت استراتژی

 مالیاتی استراتژی نقش یا آثار همچنین و سهامداران ثروت و مالیاتی اجتناب بین ارتباط موجود مطالعات

 حتی اند، داده قرار بررسی مورد را بدهی هزینه و سرمایه هزینه سرمایه، ساختار روی آن های ریسک و

 با آن ارتباط و اطالعاتی محیط شفافیت بر تهاجمی مالیاتی ریزی برنامه تاثیر به اخیر مطالعات در

 و مطالعات تمرکز عمده که رسد می نظر به طور این .است شده پرداخت نیز تهاجمی مالی گزارشگری

 است بوده متمرکز اعتباردهندگان و گذاران سرمایه و مالیاتی اجتناب میان ارتباط به موجود های پژوهش

 این در .ایم کرده بررسی را چسبنده های هزینه و مالیاتی اجتناب میان ارتباط ما تحقیق این در ولی

 جهت همچنین و (هزینه نامتقارن رفتار) ها هزینه چسبندگی و مالیاتی اجتناب میان ارتباط پژوهش

 مطالعات با تحقیق این نتایج تحلیل و تجزیه و گردآوری با تا است شده سعی و است شده اثبات آن ارتباط

 .دهیم گسترش خصوص این در را حسابداری پژوهشگران دانش و درک قبلی

 ها هزینه چسبندگی بر تواند می تاثیری چه مالیاتی اجتناب که دهد نشان که است آن مقاله این هدف

 اجتناب بین ارتباط بر شرکت تجاری استراتژی آیا که است سوال این به دهی پاسخ همچنین بگذارد؛

 دستاورد بتواند پژوهش این نتایج که است این بر انتظار نه؟ یا گذلرد می تاثیر هزینه چسبندگی و مالیاتی

 .باشد داشته زیر شرح به علمی افزوده ارزش و

 نظام و گذاری سرمایه با مرتبط متون نظری مبانی بسط موجب تواند می مقاله این نتایج که این اول

 بر میتواند تاثیری چه مالیاتی اجتناب که داد خواهد نشان پژوهش نتایج که این دوم .گردد راهبری

 نه؟ یا گذارد می تاثیر ها آن ارتباط بر شرکت تجاری استراتژی آیا همچنین و بگذارد ها هزینه چسبندگی

 سرمایه و مدیران اختیار در را سودمندی اطالعات تواند می غلمی دستاورد یک عنوان به موضوع این

 پژوهش انجام برای جدیدی های ایده تواند می پژوهش نتایج که این سوم .دهد قرار بالفعل و باقوه گذاران

 .نماید پیشنهاد گذاری، سرمایه و راهبری نظام در جدید های

 



 45 شماره ،1399بهار  ،یحسابرس و یحسابدار تحقیقات                                        .116

 

 

 پژوهش پیشینه
 روی ها آن از نمایندگی به مدیران که دارند انتظار خنثی ریسک سهامداران نمایندگی، مسئله به توجه با

 منافع که طوری شود، می مالیاتی بدهی کاهش برای هایی فرصت شامل که نمایند تمرکز حداکثرسازی

 مالیاتی درآمد روی که هایی استراتژی برای مدیران بنابراین، .باشد آن اضافی مخارج از بیشتر آن اضافی

 همچنین و دهد، می کاهش را مالی های صورت در مالیاتی هزینه که هایی استراتژی یعنی، شرکت مالی و

 مالیات های پرداخت در که هایی استراتژی یعنی دهد، می کاهش را نقدی های مالیات که هایی استراتژی

 از اجتناب سطح افزایش برای ها شرکت اکثر .هستند قائل زیادی ارزش کند، می ایجاد تفاوت درآمد بر

 با حوزه یک به درآمد انتقال طریق از مالیاتی قوانین درون مالیات، کاهش دیگر عبارتی به یا و مالیات

 .کنند می عمل انتقالی گذاری قیمت و کم مالیات

 همکاران، و اندرسون استدالل مطابق .است مدیران کارای های تصمیم ی نتیجه ها هزینه چسبندگی

 طور به را عملیاتی های فعالیت با مرتبط منابع مدیران، که دهد می رخ علت این به ها هزینه چسبندگی

 کرده بینی پیش موقتی را کاهش این مدیران چنانچه فروش، کاهش های دوره در .کنند می تعدیل موثر

 فروش کاهش با متناسب را ها هزینه و منابع باشند، داشته را قبلی سطح به فروش بازگشت انتظار و

 کاهش به فروش، کاهش های دوره در اضافی های هزینه وقوع که آن وجود با بلکه .دهند نمی کاهش

 .شود مدت بلند در سود افزایش و ها هزینه کاهش موجب تواند می شود، می منجر جاری دوره سود

 دهند، کاهش فروش، کاهش با متناسب را عملیاتی های فعالیت با مرتبط منابع مدیران اگر همچنین،

 دست از را فروش توسعه های فرصت و بوده زمان نیازمند آینده، در منابع مجدد سازی آماده و تحصیل

 ویژگی این به .گیرند بکار کافی سرعت با فروش گسترش برای را الزم منابع توانند نمی زیرا .دهند می

 که است معنی این به ها هزینه چسبندگی دیگر، بیان به .شود می گفته ها هزینه چسبندگی ها، هزینه

 کمتری رشد فروش، افزایش های دوره به نسبت فروش کاهش های دوره در سال، طی ها هزینه در تغییر

 .باشند داشته

 در عمومی و اداری فروش، توزیع، های هزینه رفتار بررسی به پژوهشی در ،(2003همکاران ) و اندرسون

 که داد نشان مذکور پژوهش های یافته .پرداختند سال 20 از بیش طول در آمریکایی شرکت 7629 بین

 درصد 0.55 عمومی و اداری فروش، توزیع، های هزینه فروش، در درصدی یک افزایش با میانگین، طور به

 می پدید ها هزینه در درصدی 0.35 کاهش فروش، درصدی یک کاهش با حالیکه در یابد، می افزایش

 [.10] یدآ

 شفافیت مالیاتی، جسورانه های رویه آیا که پرداختند موضوع این به ،(2012) 1همکاران و باالکریشنان

 پیش خطای و سود کیفیت اطالعاتی، تقارن عدم معیار از محققان این .خیر یا دهد می کاهش را شرکت

 استراتژی که داد نشان تحقیق نتایج .کردند استفاده شرکت شفافیت معیار عنوان به گران تحلیل بینی

                                                           
1 Balakrishnan 
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 جسورانه های رویه با های شرکت در مدیران همچنین .دهد می کاهش را شرکت شفافیت مالیاتی جسورانه

 .دهند کاهش مالیاتی افشای با را شفافیت مساله کنند می تالش مالیاتی

 هزینه چسبندگی شدت بر را قبل های دوره فروش افزایش تاثیر خود پژوهش در (2013همکاران ) و بنکر

 باعث قبل های دوره در فروش درآمد افزایش که یافتند دست نتیجه این به آنها .داند قرار آزمون مورد ها

 دوره رفته فروش کاالی شده تمام بهاب و فروش و یادار عمومی، های هزینه در چسبندگی شدت افزایش

 [.13شد ] خواهد جاری

 هزینه نامتقارن رفتار و شرکتی حاکمیت نمایندگی، مساله بین رابطه بررسی به (2014همکاران ) و 1چن

 بخش در .است گرفته قرار بررسی مورد بخش دو در آنها پژوهش .پرداختند فروش و عمومی اداری، های

 در و گرفنه قرار بررسی مورد فروش و اداری های هزینه نامتقارن رفتار بر نمایندگی مشکل نقش اول

 گرفته قرار بررسی مورد فروش و اداری های هزینه نامتقارن رفتار بر شرکتی حاکمیت نقش دوم بخش

 نمایندگی مشکل بین که داد نشان آنها تحقیق نتایج .است 2005 سال تا 1996 سال از تحقیق دوره .است

 تواند می ضعیف یا قوی شرکتی حاکمیت و دارد وجود رابطه فروش و اداری های هزینه نامتقارن رفتار و

 [.15باشد ] داشته تاثیر فروش و اداری های هزینه نامتقارن رفتار و نمایندگی مشکل بین رابطه بر

 گزارش سودهای اعتبار و شرکتی حاکمیت های مکانیزم بین رابطه بررسی به (1394) احمدلو و نهندی

 بورس در شده پذیرفته های شرکت اطالعات اساس بر که حاضر پژوهش نتایج اساس بر .پرداحتند شده

 زمانیکه که داد نشان است، شده انجام 1391 تا 1387 سال از ساله 5 دوره برای تهران، بهادار اوراق

 [.3] یابد می افزایش ها هزینه چسبندگی شدت هستند، بین خوش آینده در فروش به مدیران

 1389 تا 1381 های سال در شرکت 75 از متشکل ای نمونه از استفاده با ،(1392) نمازی و پورحیدری

 بین از که است آن از حاکی تحقیق نتایج .پرداختند مالیات مدیریت بر مؤثر عوامل تبیین و شناسایی به

 همچنین .میدهد قرار تاثیر تحت را مالیاتی مؤثر نرخ منفی طور به شرکت اندازه شرکت، خاص های ویژگی

 نرخ با ثابت دارایی در گذاری سرمایه شدت و کاال موجودی در گذاری سرمایه شدت بدهی، نسبت بین

 نهادی مالکیت که بود این گواه تحقیق نتایج همچنین .ندارد وجود معنادار و مثبت ای رابطه مالیاتی مؤثر

 [.4] یدهدم قرار تاثیر تحت را ها شرکت مالیاتی مؤثر نرخ منفی طور به

 پژوهش های فرضیه

 .دارد تاثیر ها هزینه چسبندگی بر مالیاتی اجتناب .1

 .گذارد می تاثیر هزینه چسبندگی و مالیاتی اجتناب بین ارتباط بر تجاری استراتژی .2

 پژوهش روش

 ای گسترده طیف برای تواند می آن از حاصل نتایج و بوده کاربردی هدف به توجه با حاضر تحقیق روش

 کنندگان تعیین و محققان دهندگان، اعتبار گذاران، سرمایه سهامداران، ها، شرکت مدیران شامل

                                                           
1 Chen 
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 شمار به (نگر گذشته) یدادیرو پس علی تحقیق یک حاضر پژوهش چنین هم باشد؛ مفید استانداردها

 .آید می

 پژوهش نمونه و آماری جامعه
 زمانی قلمرو در تهران بهادار اوراق بورس در شئده پذیرفته های شرکت شامل پژوهش این آماری جامعه

 .باشد می 1394 سال پایان تا 1389 سال ابتدای

 جامعه هایی شرکت کلیه منظور بدین .است شده استفاده سیستماتیک حذف روش از پژوهش؛ این در

 :گردند می حذف بقیه و انتخاب نمونه عنوان به بودند زیر شرایط دارای که آماری

 :اند شده اعمال زیر شرح به نمونه انتخاب های محدودیت

 نمونه انتخاب برای ها محدودیت اعمال

 تعداد شرح

 540 1394 سال پایان تا آماری جامعه های شرکت تعداد

 (254) لیزینگها و هلدینگها ها، بیمه مالی، گری واسطه بانکها، گذاری، سرمایه شرکتهای

 (80) نیست ماه اسفند 29 به منتهی آنها مالی سال پایان که شرکتهایی

 (55) داشتند معامالتی وقفه یا مالی دوره تغییر که شرکنهایی

 (20) نیست دسترس در آنها اطالعات که شرکتهایی

 (41) پژوهش آماری نمونه در شده حذف شرکتهای

 90 پژوهش آماری نمونه در باقیمانده شرکتهای

 پژوهش متغیرهای
 :باشد می کننده کنترل و گر تعدیل ،وابسته مستقل، متغیرهای شامل پژوهش این متغیرهای

 مالیاتی، مشاورین از گرفتن کمک با مالیات مودی که نحوی به مالیات، پرداخت از اجتناب :مستقل متغیر

 عدم برای قانونی ضوابط و مقررات از که آورد، می بدست را واقعی راههای مالیاتی قوانین مطالعه بعضاً یا

 نظر در متغیرمستقل عنوان به مالیاتی اجتناب پژوهش این در .کند استفاده واقعی مالیات از پرداخت

 .است شده گرفته
 و شرکت مالیات از قبل سود بین تفاوت از که باشد می مالیات از اجتناب های فعالیت سنجش نماینده

 تقسیم دوره اول های دارایی بر مقیاس، اثر بردن بین از منظور به .آید می بدست مالیات مشمول سود

 برای متفاوتی معیارهای از مالیات پرداخت از اجتناب پیرامون گرفته صورت های پژوهش در .است گردیده

 و دسای و (2004) 1کارپلسکو از پیروی به تحقیق این در .است شده استفاده مالیاتی اجتناب سنجش

                                                           
1 Karplesco 
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 به مالیات مشمول سود و (مالیات از قبل سود) حسابداری سود بین تفاوت از (2009،2006) 1دارماپاال

 هزینه تقسیم طریق از مالیات مشمول سود .است شده استفاده مالیات پرداخت از اجتناب معیار عنوان

 (2006همکاران ) و دسای و (2005همکاران ) و 2هانلون .است شده محاسبه قانونی مالیات نرخ بر مالیات

 واقعی مالیات مشمول سود از تر مناسب معیاری برآوردی، مالیات مشمول سود از استفاده که کردند اظهار

 .کند می استفاده سهام قیمت ارزیابی برای موجود عمومی اطالعات از فقط بازار که دلیل این به است،

 یک برای .کند می تعریف را مالیات از معاف یا مالیات مشمول درآمدهای انواع مالیاتی، مقررات و قوانین

 مالیاتی مقاصد برای شده گزارش درآمدهای از متفاوت که کند ارائه درآمدهایی است ممکن تجاری واحد

 هایی معافیت جمله از مستقیم های مالیات قانون 145 تا 132مواد  موضوع های معافیت ایران در .است

 ،141ماده  طبق نمونه برای .شود می مالیات مشمول و حسابداری سود بین دائمی تفاوت موجب که است

 از بانکی های سپرده از حاصل سود ،145 ماده طبق یا و صنعتی کاالهای صادرات از حاصل درآمد 100

 ،148 ماده در پذیرش قابل های هزینه مورد در .درآمدهاست به مربوط مواد این .باشد می معاف مالیات

 [.22است ] دست این از شده تعیین های معافیت بر مازاد های هزینه

𝐵𝑇𝐷𝑖.𝑡 =
سود قبل از مالیات − سود مالیاتی

کل دارایی ها
 

 در که مالی نهادهای و ابزارها توسعه قانون 6ماده  به توجه با شرکت، مالیات قانونی نرخ محاسبه برای

 نرخ تعیین به اقدام گردید، ابالغ و تصویب مربوطه دستورالعمل 1389 سال در و تصویب 1388 سال

 10) درصد 22.5 نرخ با 1388 سال از قبل تا ها شرکت مالیاتی نرخ که صورت بدین .شود می مالیات

 1389 سال از و (مستقیم های مالیات قانون 143 ماده موضوع بورسی، های شرکت مالیاتی معافیت درصد

 با صورت این غیر در و درصد 20 نرخ با باشد، بوده درصد 20 حداقل شرکت شناور سهام چنانچه بعد به

 از اندکی خیلی تعداد که این به توجه با این در (.1392مهرانی،است ) گردیده تعیین درصد 22.5 نرخ

 [.19است ] گردیده تعیین درصد 22.5 مالیات قانونی های نرخ کل دارند شناور سهام ها شرکت

 گزارش حسابداری سود اصوال که است این مالیات گزارشگری و مالیات مبحث در پیچیده مسائل از یکی

 دلیل به .است متفاوت مالیاتی قوانین با مالیات مشمول سود با ها شرکت (زیانسود ) صورت در شده

 شده اعالم مالیات پذیرش عدم و مالیاتی مقررات و قوانین و حسابداری استانداردهای بین اختالف وجود

 سود) مالیات مشمول درآمد مبلغ از (حسابداری سود) مالیات از قبل سود مبلغ مالیاتی، مقمامات سوی از

 استانداردهای کنندگان تدوین دیدگاه تفاوت از ناشی تواند می ها تفاوت این .باشد می متفاوت (مالیاتی

 [.2باشد ] مالیاتی قوانین و حسابداری

                                                           
1 Desai,Darmapala 

2 Hanlon 
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 مطرح (2003همکاران ) 1اندرسون توسط بار نخستین برای ها هزینه چسبندگی مبحث :وابسته متغیر

 تغییرات ی نحوه و میزان از حاکی و رود می شمار به هزینه رفتار انواع از یکی ها هزینه چسبندگی .شد

 سنجش برای همکاران و اندرسون .باشد می دوره آن در درآمدها تغغیرات به نسبت دوره یک طی ها هزینه

 :نمودند استفاده زیر شرح به مجازی رگرسیون مدل یک از ها هزینه چسبندگی

ln (
𝑆𝐺𝐴𝑡

𝑆𝐺𝐴𝑡−1
) = 𝛼0 + 𝛼1 ln (

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡−1
) + 𝛼2𝐷2 + 𝛼3𝐷3 ∗ ln (

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡−1
) + ε 

 فروش، های هزینه 𝑆𝐺𝐴𝑡−1جاری؛ سال در عمومی و اداری فروش، های هزینه 𝑆𝐺𝐴𝑡مدل، این در

 جمع  𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡−1 و جاری سال در فروش درآمدهای جمع 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡قبل؛ سال در عمومی و اداری

 همچنین .است قبل سال در فروش درآمدهای
𝑆𝐺𝐴𝑡

𝑆𝐺𝐴𝑡−1
 هزینه به جاری سال های هزینه نسبت بیانگر  

 و قبل سال های
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡−1
 می قبل سال فروش درآمدهای به جاری سال فروش درآمدهای نسبت بیانگر 

 این .است شده گرفته طبیعی پایه در لگاریتم مزبور های نسبت از ها، داده شدن همقواره منظور به .باشد

 یا) های هزینه چنانچه، .باشند می قبل سال به نسبت جاری سال متغیر تغییرات دهنده نشان ها نسبت

 غیر در و 1 عدد از کمتر ها نسبت حاصل باشد یافته کاهش قبل سال یه نسبت جاری سال (درآمدهای

 .بود خواهند 1 عدد از باالتر صورت این

 درآمدهای که زمانی متغیر این .باشد می 1 و 0 ارزش دو دارای که است 𝐷𝑡مدل ساختگی یا مجازی متغیر

 در و 1 عدد (فروش کاهش های دوره یعنی) باشد یافته کاهش قبل سال به نسبت جاری سال فروش

 رشد های دوره یعنی) باشد یافته افزایش قبل سال به نسبت جاری سال فروش درآمدهای که صورتی

 .کند می اختیار 0 عدد (فروش

𝐷𝑡( بود خواهد صفر مجازی متغیر فروش رشد های دوره در باال، مدل مطابق =  𝛼1 پارامتر فقط و )0

lnصورت به نظر مورد مدل یعنی، .باشد می صفر غیر مدل در (
𝑆𝐺𝐴𝑡

𝑆𝐺𝐴𝑡−1
) = 𝛼0 +

𝛼1 ln (
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡−1
) + 𝜀 مدل این در .بود خواهد ، 𝛼1 به نسبت ها هزینه تغییرات واکنش بیانگر 

 %1 ازای به ها هزینه در افزایش درصد ی دهنده نشان فروش رشد های دوره در و است فروش تغییرات

𝐷𝑡) بوده یک مجازی متغیر فروش کاهش های دوره در ، همچنین .است درآمدها در افزایش =  و (1

 صورت به نظر مورد مدل ، دیگر بیان به .بود خواهند صفر غیر 𝛼3 و𝛼1 ،  𝛼2 پارامتر سه هر ، نتیجه در

ln (
𝑆𝐺𝐴𝑡

𝑆𝐺𝐴𝑡−1
) = (𝛼0 + 𝛼2) + (𝛼1 + 𝛼3) ln (

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡−1
) + 𝜀  مدل این در .بود خواهد ، 

 به ها هزینه در افزایش درصد دهنده نشان 𝛼3 و 𝛼1 ضرایب جمع ، فروش کاهش های دوره در یعنی

 می قرار آزمون مورد زیر های فرض ها هزینه چسبندگی تشخیص برای .درآمدهاست در کاهش %1 ازای

 .گیرد

𝐻0 : نیست چسبندگی دارای ها هزینه (𝛼3 + 𝛼1˃ = 𝛼1) یا 𝛼3˃ = 0)) 

                                                           
1 Anderson 
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:𝐻1 است چسبندگی دارای ها هزینه (𝛼3 + 𝛼1˂𝛼1 ) یا 𝛼3˂ 0)) 

 و شود می رد آزمون این صفر فرض باشد، 𝛼3˂ 0رابطه دهنده نشان مدل تخمین نتایج که صورتی در

 و عمومی اداری، های هزینه اگر دیگر، بیان به .است چسبندگی دارای ها هزینه که کرد ادعا توان می

 از بیشتر درآمد افزایش های دوره در ها هزینه در افزایش درصد رود می انتظار باشد چسبنده فروش

 و [14] بود خواهد برقرار 𝛼3˂ 0 و 𝛼1˃ 0و باشد درآمد کاهش های دوره در ها هزینه کاهش درصد

[13.] 

 شرکت حاکمیتی تصمیمات روی بر توجهی قابل تاثیر شرکت تجاری استراتژی :کننده تعدیل متغیر

 کرده تایید ها هزینه چسبندگی و مالیاتی اجتناب روی بر را تجاری استراتژی آثار موجود، ادبیات .میگذارد

 پی را ها هزینه کردن حداقل و مدیریت استراتژی که هایی شرکت که دریافت (2015) هیگینز .اند

 نورآور استراتژی با های شرکت به به نسبت را مالیاتی اجتناب از بیشتری سطح (defenders) میگیرند

 که میکنند ادعا ها آن .میدهند نشان ،(prospectors)هستند جدید بازارهای و محصوالت دنبال به که

 میتوان را آن دلیل و دارند مالیاتی ریزی برنامه برای بیشتری های فرصت پذیر، ریسک و نوآور های شرکت

 عالوه .نمود جو جستو متنوع بازارهای و جدید محصوالت تولید جهت در ها شرکت این بیشتر پیگیری در

 تمایل (گریز ریسک) کاران محافظه به نسبت (پذیر ریسک) نوآوران که میدهد نشان تحقیقات این بر

 که میدهند انجام بیشتری مراتب به مالیاتی اجتناب و دارند باال ریسک با های پروژه اجرای برای بیشتری

 ژانگ و فلشر بنکر، ضمن، در .میشود آنان برای آتی نقد جریان مورد در قطعیت عدم و تردید افزایش با

 و جدید های تکنولوژی و محصوالت تولید سیاست کردن کردن دنبال دلیل به نوآوران که اند کرده اثبات

 دادن کاهش که میدهند انجام کالنی کذاری سرمایه خصوصی به منابع روی جدید، بازارهای به یافتن راه

 روی تمرکز دلیل به کاران محاقظه ولی میشود؛ ناممکن گاها و سخت فروش رکود موقع در آن توقف یا و

 و داشته باالیی پذیری انعطاف کالن، های زیرساخت ایجاد عدم و کارها مناسب اجرای و عملیاتی فرآیند

 .دهند کاهش را هایشان هزینه میتوانند راحتی به فروش رکود موقع در
 در روی پیش و جدید های تکنولوژی و محصوالت تولید آنها استراتژی که هستند هایی شرکت :نوآوران

 .است جهانی مختلف بازارهای

 هزینه کمترین با که است ای گونه به ها هزینه مدیریت دسته، این استراتژی یا هدف :کاران محافظه

 .میباشد آنان های اولویت از فعلی مشتریان حفظ همچنین و کنند کسب را نتایج بیشترین

 استفاده مذکور استراتژی یا روش دو هر از شرایط به توجه با دارند که تحلیلی به توجه یا :گران تحلیل

 .مینمایند

 :ایم کرده استفاده ها شرکت بندی دسته برای متغیر 6 از

 فروش به توسعه و تحقیق های هزینه نسبت .1

 فروش به کارکنان نسبت .2

 فروش رشد مقیاس .3

 فروش به عمومی و فروش اداری، های هزینه نسبت .4
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 کارکنان تعداد تغییرات درصد .5

 آالت ماشین و تجهیزات اموال، خالص عنوان به و دارایی کل توسط شده محاسبه سرمایه شدت .6

 شش از یک هر ما .میشوند محاسبه گذشته سال 5 به مربوط گردش میانگین از استفاده با متغیرها همه

 باالترین مشاهدات .باشند صنعت_ سال معرف که شکلی به میکنیم بندی طبقه چندک پنج به را متغیر

 .میکنند کسب کمتری امتیازات تر پایین های چندک ترتیب این به و میکند کسب را 5 امتیاز چندک،

 هر برای ترتیب این به .میدهد اختصاص خود به را 1 امتیاز چندک ترین پایین مشاهدات که طوری به

 .آید بدست تجاری استراتژی امتیاز تا میکنیم ضرب متغیرها با را ها چندک امتیازهای ما سال،-شرکت

 امتیاز اگر .است 6 آن حداقل و میباشد 30 کند کسب میتواند شرکت یک که امتیازی حداکثر بنابراین

 جزو باشد 12تا  6 بین امتیاز این اگر و است نوآوران جزو شرکت باشد 30تا  24 بین شرکت تجاری

 تحلیل های شرکت میباشد، 23 تا 13 از آنان شده کسب امتیاز که های شرکت و میباشد کاران محافظه

 [.20] یشوندم محسوب کنترلی گروه اینجا در که هستند گر

 :کنترلی متغیرهای

 (Size) شرکت اندازه
 کنترلی متغیر یک عنوان به و است شرکت یک فعایت گستردگی و حجم کننده تعیین شرکت یک اندازه

 تعداد شرکت انداره .گیرد می قرار استفاده مورد آن های هزیته و درآمدها و شرکت انداز چشم برای

 در مستقیم غیر طور به جهت آن از و دهد می قرار تاثیر تحت را شرکت هایی دارای حجم و کارکنان

 مالی دوره پایان در شرکت های دارایی دفتری ارزش مجموع طبیعی لگاریتم .دارد نقش هزینه چسبندگی

 [.12است ]

𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖.𝑡 = Ln(𝑎𝑠𝑒𝑡𝑡𝑠𝑖.𝑡) 
 (ROA)دارایی بازده

 بازده .دارد قرار آن اختیار در که است منابعی تمام درکاربرد تجاری واحد توانایی از حاکی دارایی بازده

 چنانچه .دانند می تجاری واحد امور اداره در مدیریت کارآیی و کفایت تشخیص برای نهایی شاخص دارایی

 می هزینه با همراه استقراض این که شود می بیشتر استقراض به نیاز باشد پایین شرکت یک دارایی بازده

 مدیریت عالقه بازده بودن پایین صورت در همچنین .شود می شرکت سرمایه هزینه افزایش باعث که باشد

 تئوری براساس دارایی بازده پژوهش، این در .یابد می افزایش مالیاتی اجتناب از حاصل اقتصادی منافع به

 :آید می بدست زیر رابطه طریق از مازاد حقوق

ROA=
سود پس از کسر بهره و مالیات

کل دارایی ها
 

 مقدارکل یافتن برای و عملیات نتایج صورت از مالیات از پس خالص سود دارایی؛ بازده آوردن بدست برای

 .شود می استفاده مالی وضعیت صورت از ها دارایی
 

 (Growth) اقتصادی رشد
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 روندهای درباره اطالعاتی است، اقتصادی شرایط و محصوالت بازار وضعیت از تابعی تقاضا، نوسانات چون

 در مثال، برای .باشد تاثیرگذار منابع، تعدیل درباره مدیران تصمیمات بر تواند می کاهشی یا افزایشی

 [.11شود ] می قویتر تقاضا، کاهش پایداری از مدیران ارزیابی فروش، کاهش استمرار صورتی

 دریافت www.amar.org.ir نشانی به ایران آمار مرکز سایت از که ایران داخلی ناخالص تولید رشد

 .است شده

 (Q-Tobin) رشد های فرصت

 رشد با های شرکت با مقایسه در دارند بیشتری آتی رشد که هایی شرکت ایستا، توازن نظریه اساس بر

 می مالیاتی اجتناب به کمتر همچنین آورند؛ می روی کمتری استقراض به زیاد، مشهود دارایی و کم

 شرکت نیز مراتبی سلسله نظریه اساس بر .دارند نیاز کمتر آن از حاصل اقتصادی منافع به چون پردازند

 کاهش دلیل به بیشتری بدهی از توانند می دارند بسیاری رشد های فرصت یعنی بازار، ارزش که هایی

 شرکت رشد و بدهی نسبت بین است ممکن رو این از و کنند استفادهه ورشکستگی و تعدیل های هزینه

 (.2004چن،باشد ) داشته وجود منفی رابطه یک

 گذاری سرمایه های فرصت گیری اندازه برای شرکت دفتری ارزش به بازار ارزش نسبت از پژوهش این در

 .شود می استفاده

𝑄. 𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛 =
𝑇𝐷𝑖𝑡 + 𝑀𝑉𝑖𝑡

𝑇𝐴𝑖𝑡
 

𝑇𝐷𝑖𝑡 : شرکت های بدهی کل دفتری ارزش i سال پایان در. 

𝑀𝑉𝑖𝑡 : شرکت سهام صاحبان حقوق بازار ارزش i سال پایان در t سهام تعداد ضرب با است برابر که 

 . t سال پایان در سهام معامالتی قیمت آخرین در شرکت منتشره

𝑇𝐴𝑖𝑡 : شرکت های دارایی کل دفتری ارزش i سال پایان در t . 

 (DEC)فروش رشد

 خود به را 0 عدد صورت این غیر در و 1 عدد یابد کاهش قبل سال به نسبت t سال در فروش درآمد اگر

 [.24دهد ] می اختصاص

 

 
 

 

 

 

 

 :باشد می زیر شرح به پژوهش متغیرهای مفهومی مدل
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 حداقل رگرسیون مدل از استفاده با پژوهش این در ما پیشین، های پژوهش و نظری چوبرچا به توجه با

 :ایم پرداخته تحقیق های فرضیه آزمون به زیر معمولی مربعات

𝛥 ln 𝑆𝐺&𝐴𝑖𝑡 = 𝛽0 + (𝑦1 + 𝑦2𝑆𝑇𝑅𝐴𝑇𝐸𝐺𝑌𝑖𝑡+𝑦3𝑆𝑇𝑅𝐴𝑇𝐸𝐺𝑌𝑖𝑡 ×
𝑇𝐴𝑥𝐴𝑉𝑂𝐼𝐷𝑖𝑡 + 𝑦4𝑇𝐴𝑋𝐴𝑉𝑂𝐼𝐷𝑖𝑡 + 𝑦5𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝑦6𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝑦7𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑖𝑡 +
𝑦8𝑄. 𝑇𝑂𝐵𝐼𝑁𝑖𝑡) × 𝛥 ln 𝑆𝐴𝐿𝐸𝑖𝑡 + (𝑦9 + 𝑦10𝑆𝑇𝑅𝐴𝑇𝐸𝐺𝑌𝑖𝑡 +

+𝑦11𝑆𝑇𝑅𝐴𝑇𝐸𝐺𝑌𝑖𝑡 × 𝑇𝐴𝑋𝐴𝑉𝑂𝐼𝐷𝑖𝑡 + 𝑦12𝑇𝐴𝑋𝐴𝑉𝑂𝐼𝐷𝑖𝑡 + 𝑦13𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 +
𝑦14𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝑦15𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑖𝑡 + 𝑦16𝑄. 𝑇𝑂𝐵𝐼𝑁𝑖𝑡 + 𝑦17𝑆𝑈𝐵𝐷𝐸𝐶𝑖𝑡) × 𝐷𝐸𝐶𝑖𝑡 ×

𝛥 ln 𝑆𝐴𝐿𝐸𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡  

𝑆𝐺&𝐴𝑖𝑡 : شرکت فروش و اداری عمومی، های هزینه i سال در t 

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑖𝑡 : شرکت فروش درآمد i سال پایان در t  

𝑇𝐴𝑋𝐴𝑉𝑂𝐼𝐷𝑖𝑡 : شرکت مالیاتی اجتناب i سال پایان در t  

𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 : شرکت اندازه i سال در t  

𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 : شرکت دارایی بازده i سال پایان در t  

𝑄. 𝑇𝑂𝐵𝐼𝑁𝑖𝑡 : شرکت رشد های فرصت i سال در  

𝐷𝐶𝐸𝑖𝑡 : سال در فروش درآمد اگر موهومی، متغیر t این غیر در و 1 عدد یابد کاهش قبل سال به نسبت 

 .دهد می اختصاص خود به را 0 عدد صورت

چسبندگی هزینه 

 های اداری،

 عمومی و فروش

 اجتناب مالیاتی

 اندازه شرکت

 بازده دارایی

 رشد اقتصادی

 فرصت های رشد

 رشد فروش

تجاری  استراتژی های

 شرکت

تعدیل کنندهمتغیر  متغیر وابسته مستقلمتغیر    

کنترلیمتغیر   
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SUB_DEC𝑖𝑡 : سال در فروش درآمد اگر موهومی، متغیر t-1 سال به نسبت t-2 و 1 عدد یابد کاهش 

 .دهد می اختصاص خود به را 0 عدد صورت این غیر در

 پژوهش های یافته
 ادامه در .است شده برازش (2015) یگینزه و اسنو مایلز، مطالعات اساس بر که شرکت تجاری استراتژی

 به .باشند صنعت_ سال معرف که شکلی به نمودیم بندی طبقه چندک پنج به را متغیر شش از یک هر

 هر برای ترتیب این به .میدهد اختصاص خود به را 1 امتیاز چندک ترینپایین مشاهدات که طوری

 یدآ بدست تجاری استراتژی امتیاز تا میکنیم ضرب متغیرها با را هاچندک امتیازهای ما سال،-شرکت

[20.] 

 شرکتها شرکت تجاری استراتژی تعیین

 گر تحلیل های شرکت کارمحافظه های شرکت نوآور های شرکت عناوین

 12تا  6 بین امتیاز 23 تا 13 بین امتیاز 30تا  24 بین امتیاز امتیاز بازه

 4 69 17 شرکتها تعداد

 ماکزیمم و مینیمم واریانس، معیار، انحراف میانگین، کنترلی، و مستقل وابسته، متغیرهای برای همچنین

 .است شده محاسبه

 تحقیق های داده توصیفی تحلیل و تجزیه نتایج

 میانگین ماکزیمم مینیمم نماد تحقیق متغیر
 انحراف

 معیار
 واریانس

 TAXAVOID 10/1- 54/17 1447/0 12848/1 273/1 مالیاتی اجتناب

 t-2 SUBDEC 62/1105- 84/541 14/231 34/63 32/4012 به نسبت t-1 فروش تغییرات

 t-1 DECit 21/1014- 13/567 03/211 61/64 63/4175 به نسبت t فروش تغییرات

 SG&A 206 39665351 3/729553 719246/2 39412/7 فروش و اداری های هزینه

 SALE 4792 97278523 30426/2 980056/6 87213/4 فروش درامد

 STRATEGY 8 00/27 3485/3 61590/7 002/58 استراتژی

 SIZE 56/4 01/8 8584/5 67095/0 450/0 اندازه

 ROA 21/ 88/17 1961/0 12366/1 263/1 دارایی بازده

 QTOBIN 1110/8 5160261 96/1 40/7 48/5 کیوتوبین

 GROWTH 80/6- 80/5 6833/0 07990/4 646/16 اقتصادی رشد
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 اثبات جهت در و تحقیق ضرورت به بنا گیرد می قرار استفاده مورد تحقیق هر در که آماری های تکنیک

 تکنیک از هستند، هم مشابه حاضر تحقیق فرضیات تمامی که آنجا از .باشد می تحقیق فرضیات رد یا

 فرض آزمون هر هدف کلی طور به .است گردیده استفاده فرضیات آزمون جهت پولد رگرسیون آماری

 خصوصیت درباره که حدسی آیا آمده دست به اطالعات به توجه با که است موضوع این تعیین آماری،

 مقدار درباره ادعایی شامل نوعا تحقیق هدف بر بنا حدس این شود، می تأیید قوی طور به شده زده جامعه

 بودن قبول قابل که نامندمی آماری فرض یک را جامعه درباره حکمی هر واقع در .است جامعه پارامتر یک

 نتایج (.1388دیگران، و سرمدشود ) بررسی جامعه از گیرینمونه از حاصل اطالعات مبنای بر باید آن

 .باشدمی زیر صورت به تحقیق فرضیات آزمون

 اول فرضیه آزمون
 .دارد تاثیر ها هزینه چسبندگی بر مالیاتی اجتناب :دارد می بیان اول فرضیه

 .باشدمی زیر صورت به فرضیه این در بررسی مورد مدل
∆lnSG&Ait = β0 + (y1+y2TAXAVOIDit + y3SIZEit + y4ROAit + y5GROWTHit+ 

y6Q.TOBINit) ˟ ∆lnSALEit + (𝑦7 + y8TAXAVOIDit + y9SIZEit + y10ROAit + 

y11GROWTHit+ y12Q.TOBINit +y13SUB-DECit) ˟ DECit˟∆lnSALEit +uit 

 تدوین مستقل متغیر سری یک از متشکل الگویی شده مطرح نظری مبانی به توجه با راستا همین در 

 الگوی یا تلفیقی های داده الگوهای بین از انتخاب برای یمرل F تشخیصی آزمون الگو، برازش از قبل .شد

 آزمون کلی نتایج ادامه در که گرددمی Eviews افزار نرم از استفاده با ثابت اثرات با تابلویی های داده

 .گردد می ارائه زیر جدول در فوق
 اول فرضیه آزمون نتایج

 داری معنی سطح t آماره ضرایب متغیر نام

C 253721/0 467771/1 0000/0 

TAXAVOID*∆LNSALEIT 281608/0 483645/0 0000/0 

SIZEIT*∆LNSALEIT 053767/0- 804908/0- 0003/0 

ROAIT*∆LNSALEIT 000235/0 455313/1 0000/0 

GROWTHIT*∆LNSALEIT 050183/0 676768/0 0000/0 

QTOBINIT*∆LNSALEIT 001460/0- 565068/1- 0003/0 

TAXAVOID*DECIT*∆LNSALEIT 448440/1 486242/1 0000/0 

SIZEIT*DECIT*∆LNSALEIT 067335/0 477708/0 0001/0 

ROAIT*DECIT*∆LNSALEIT 5005/7 104069/0 9172/0 

GROWTHIT*DECIT*∆LNSALEIT 086827/0 628027/0 0003/0 

QTOBINIT*DECIT*∆LNSALEIT 000150/0- 036582/0- 0000/0 

SUBDECIT*DECIT*∆LNSALEIT 189214/1- 779806/1- 0000/0 
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 آماره معناداری سطح است، شده ارائه (6-4) جدول در که اول اصلی فرضیه آزمون نتایج به توجه با

Flimer (000/0) پانلی های داده روش بنابراین بوده، (درصد 5) پذیرش مورد خطای سطح از کمتر 

 -H آماره معناداری سطح اینکه به توجه با همچنین .دارد ارجحیت پولد های داده روش به نسبت

hausman (000/0) با رگرسیون روش بنابراین بوده، (درصد 5) پذیرش مورد خطای سطح از کمتر 

 سطح اینکه با توجه با همچنین .دارد ارجحیت تصادفی اثرات با رگرسیون روش به نسبت ثابت اثرات

 ناهمسانی دارای رگرسیون که است این بیانگر موضوع این بوده، F- white (000/0) آماره معناداری

 همچنین .است شده پردازش رگرسیون واریانس ناهمسانی مشکل رفع از پس بنابراین .باشد می واریانس

 بیان توانمی بنابراین (16/2) باشدمی 5/2 و 5/1 مابین واتسن دوربین میزان شودمی مشاهده چنانچه

 F (000/0) آماره اینکه به توجه با بعد مرحله در ندارد وجود همبستگی خود مشکل متغیرها بین که داشت

 سطح چون همچنین .دارد تبیین قدرت رگرسیون بنابراین باشد، می (درصد 5) زیر معناداری سطح دارای

فروش  تغییرات ضربدر قبل سال به نسبت t سال در فروش درآمد ضربدر مالیاتی اجتناب معناداری

 چسبندگی بر مالیاتی اجتناب که گفت توانمی بنابراین باشد،می درصد 5 از کمتر (مستقل متغیرهای)

 .دارد تاثیر ها هزینه

 دوم فرضیه آزمون

 ها هزینه چسبندگی و مالیاتی اجتناب بین ارتباط بر شرکت تجاری استراتژی :داردمی بیان 2 فرضیه

 .باشد می زیر صورت به فرضیه این در بررسی مورد مدل .دارد تاثیر
∆lnSG&Ait = β0 + (y1+y2STRATEGYit+y3STRATEGYit ˟ TAXAVOIDit 

+y4TAXAVOIDit+ y5SIZEit + y6ROAit + y7GROWTHit+ y8Q.TOBINit) ˟ 

∆lnSALEit + (y9 + y10STRATEGYit+ y11STRATEGYit ˟TAXAVOIDit 

+y12TAXAVOIDit + y13SIZEit + y14ROAit + y15GROWTHit+ y16Q.TOBINit 

+y17SUB-DECit) ˟ DECit˟ ∆lnSALEit +ɤit 

 .شد تدوین مستقل متغیر سری یک از متشکل الگویی شده مطرح نظری مبانی به توجه با راستا همین در

 داده الگوی یا تلفیقی های داده الگوهای بین از انتخاب برای یمرل F تشخیصی آزمون الگو، برازش از قبل

 فوق آزمون کلی نتایج ادامه در که گرددمی Eviews افزار نرم از استفاده با ثابت اثرات با تابلویی های

 .گرددمی ارائه زیر جدول در
∆LNSALEIT∆ 

 R Squar 062312/0 تعیین ضریب

 Adjusted R Square 038763/0 شده تعدیل تعیین ضریب

 Dorbin-Watson 163573/2 واتسون دوربین

 F 646026/2 002744/0 آماره

 sig. 000/0 644198/2 واریانس ناهمسانی

 H- hausman 820019/2 Sig 000/0آماره

 F-limer 246793/6 sig. 000/0آماره
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 دوم فرضیه آزمون نتایج

 t آماره ضرایب متغیر نام

 سطح

 معنی

 داری

C 397501/0 921175/1 0014/0 

STRATEGYIT*∆LNSALEIT 037039/0 317608/1 0000/0 

STRATEGYIT*TAXAVOID*∆LNSALEIT 491324/0- 602203/1- 0000/0 

TAXAVOID*∆LNSALEIT 525947/0 741143/0 0000/0 

SIZEIT*∆LNSALEIT 146065/0- 669766/1- 0015/0 

ROAIT*∆LNSALEIT 000333.0 686990/1 0000/0 

GROWTHIT*∆LNSALEIT 094675/0 935663/0 0000/0 

QTOBINIT*∆LNSALEIT 002050/0- 797787/1- 0754/0 

STRATEGYIT*DECIT*∆LNSALEIT 039575/0- 742922/0- 0000/0 

STRATEGYIT*TAXAVOID*DECIT*∆LNSALEIT 989977/0 140012/2 0000/0 

TAXAVOID*DECIT*∆LNSALEIT 160863/1 956664/0 0000/0 

SIZEIT*DECIT*∆LNSALEIT 319370/0 538395/1 0003/0 

ROAIT*DECIT*∆LNSALEIT 000607/0 680168/0 0000/0 

GROWTHIT*DECIT*∆LNSALEIT 080208/0- 409184/0- 0000/0 

QTOBINIT*DECIT*∆LNSALEIT 003712/0- 739476/0- 0060/0 

SUBDECIT*DECIT*∆LNSALEIT 792209/1- 971803/1- 0000/0 

 R Squar 134102/0 تعیین ضریب

 Adjusted R شده تعدیل تعیین ضریب

Square 
126923/0 

-Dorbin واتسون دوربین

Watson 
101584/2 

 F 281127/11 Sig 000/0 آماره

 Sig 000/0 41986/5 واریانس ناهمسانی

 H- hausman 666350/8 Sig 8943/0آماره

 F-limer 322078/2 sig. 000/0آماره

 معناداری سطح اینکه به توجه با است، شده ارائه (7-4) جدول در که دوم ی فرضیه آزمون نتایج به توجه با

 می واریانس ناهمسانی دارای رگرسیون که است این بیانگر موضوع این بوده، F-white (000/0) آماره

 نهایی تخمین بعد مرحله در شده برازش رگرسیون واریانس ناهمسانی مشکل رفع از پس بنابراین .باشد

 سال در فروش درآمد مجازی متغیر ضربدر مالیاتی اجتناب معناداری سطح چون همچنین .گرددمی اجرا

t (مستقل متغیرکار ) و کسب تجاری استراتژی میانجی نقش با فروش تغییرات ضربدر قبل سال به نسبت 
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 اجتناب بین ارتباط بر شرکت تجاری استراتژی که گفت توان می بنابراین باشد، می درصد 5 از کمتر

 .دارد تاثیر ها هزینه چسبندگی و مالیاتی

 ها یافته تحلیل
 .دارد تاثیر هاهزینه چسبندگی بر مالیاتی اجتناب :دارد می بیان اول فرضیه

 نسبت t سال در فروش درآمد ضربدر مالیاتی اجتناب معناداری سطح چون آمده بدست نتایج به توجه با

 گفت توانمی بنابراین باشد،می درصد 5 از کمتر (مستقل متغیرهایفروش ) تغییرات ضربدر قبل سال به

 .دارد تاثیر ها هزینه چسبندگی بر مالیاتی اجتناب که

 هاهزینه چسبندگی بر مالیاتی اجتناب تاثیر وجود بر مبنی ما اول فرض با پژوهش این نتایج بعبارتی

 نسبت شدن مخدوش موجب مالیاتی اجتناب فعالیتهای که داد نشان نتایج تر، دقیق طور به .است منطبق

 .شود می درآمد نسبت و جاری سال درآمد کاهش

 ها هزینه چسبندگی و مالیاتی اجتناب بین ارتباط بر شرکت تجاری استراتژی :دارد می بیان 2 فرضیه

 .دارد تاثیر

 در فروش درآمد مجازی متغیر ضربدر مالیاتی اجتناب معناداری سطح چون آمده بدست نتایج به توجه با

 متغیرکار ) و کسب تجاری استراتژی میانجی نقش با فروش تغییرات ضربدر قبل سال به نسبت t سال

 بین ارتباط بر شرکت تجاری استراتژی که گفت توان می بنابراین باشد، می درصد 5 از کمتر (مستقل

 تأثیر بیشترین استراتژیها، اینکه به استناد با همچنین .دارد تاثیر ها هزینه چسبندگی و مالیاتی اجتناب

 تصمیمات بر استراتژیک های موقعیت که رسد می نظر به دارند، شرکت یک فعالیتهای ابعاد روی را

 شرکت هزینه رفتار سیستماتیک تغییرات در امر این که گذارند، می تأثیر منابع حفظ درباره مدیریت

 .میشود منعکس

 پیشنهاد و گیری نتیجه

 .پردازد می رقابت به خود انتخابی بازار در شرکت چگونه که دهد می نشان شرکت تجاری استراتژی

 که است این خود، انتخابی بازار در پایدار رقابتی مزیت به دستیابی منظور به شرکت یک برای راه بهترین

 غیره و سازمانی ساختار کاربردی، های سیاست شامل ها، فعالیت از انبوهی با را خود تجاری استراتژی

 اثر مالیاتی اجتناب سطح بر زیاد احتمال به شود می اتخاذ شرکت توسط که هایی استراتژی .کند تقویت

 شکل قطعیت عدم و ریسک با مقابله برای شرکت تمایل اساس بر ای اندازه تا شرکت استراتژی زیرا دارد،

 .گیرد می

 درآمد بر مالیات از اجتناب برای شرکت تمایل در توجهی قابل نوسان که دهد می نشان قبلی تحقیقات

 فرد به منحصر بسیار است ممکن بلکه است مانده باقی توضیح قابل غیر تنها نه نوسان این .دارد وجود

 مالیاتی اجتناب بین ارتباط قبلی تحقیقات .شود تعیین عوامل این متقابل اثرات و زیاد عوامل توسط و باشد

 سرمایه نسبت رشد، توسعه، و تحقیق های فعالیت مثل) دهند می نشان را شرکت های ویژگی از تعدادی و

 های ویژگی و مالیاتی موثر نرخ عنوان تحت پژوهشی در (1390محمدی ) گل و یگانه حساس .(غیره و



 45 رهشما ،1399بهار  ،یحسابرس و یحسابدار تحقیقات                                        .130

 

 

 برخی و مالیاتی اجتناب گیری اندازه برای معیاری عنوان به مالیاتی موثر نرخ بین رابطه بیان به شرکت

 .پردازند می بدهی نسبت و گذاری سرمایه شدت شرکت، اندازه سودآوری، نسبت مثل شرکت های ویژگی

 .است منطبق هاهزینه چسبندگی بر مالیاتی اجتناب تاثیر وجود بر مبنی ما اول فرض با پژوهش این نتایج

 درآمد کاهش نسبت شدن مخدوش موجب مالیاتی اجتناب فعالیتهای که داد نشان نتایج تر، دقیق طور به

 ابعاد روی را تأثیر بیشترین استراتژیها، اینکه به استناد با همچنین .شود می درآمد نسبت و جاری سال

 حفظ درباره مدیریت تصمیمات بر استراتژیک موقعیتهای که میرسد نظر به دارند، شرکت یک فعالیتهای

 نتایج .شود می منعکس شرکت هزینه رفتار سیستماتیک تغییرات در امر این که گذارند، می تأثیر منابع

 راستای در ها هزینه که است این نامتقارن هزینه رفتار اصلی ایده که دهد می نشان تحقیقات برخی

 .کند نمی پیدا کاهش یا افزایش خودکار طور به واقعی دنیای در فروشها فعالیت در موجود تغییرات

 .باشد مدیران تصمیمات از متأثر تواند می چسبنده هایهزینه بنابراین،

 مالیاتی روند قبل، مالی سال در شرکت درآمد بر تمرکز جای به شود می توصیه مالیاتی گذاران قانون به

 تصمیمات مالیاتی، اجتناب های فعالیت در موجود نوسانات بررسی با و گیرند نظر در بلندمدت در را شرکت

 را خود منابع شود می توصیه گذران سرمایه به .کنند اتخاذ ها شرکت درآمد بر مالیات مورد در موثرتری

 و کنند می پرداخت را کمتری مالیات بزرگ، های شرکت که چرا دهند تخصیص بزرگتر های شرکت به

 در که شود می توصیه ها شرکت مدیران به .کنند می توزیع سهامداران بین را بیشتری سود نهایت در

 جهت در و دهند قرار نظر مد را شرکت مالیاتی های ریزی برنامه شرکت، استراتژی نوع تعیین و تدوین

 رقابتی مزیت یک به بیشتر منابع جذب با بتوانند طریق این از تا بردارند گام مالیاتی های فعالیت تقویت

 پرداختی مالیات میزان حسابرسی موسسات و حسابرسان میشود نهادپیش .یابند دست بازار در پایدار

 تغییر آهنگ با ها هزینه تغییر نحوه همچنین و ها هزینه چسبندگی میزان گرفتن نظر در با را شرکتها

 .نمایند کشف را مالی صورتهای ارائه در تقلب یا خطا گونه هر کشف به نسبت فروش درآمد و فروش

 

 منابع فهرست
 های دوره فروش تغییرات تاثیر" ، (1393) ،محمد فخارمنش، ،علیرضررا سررلطانی، ،ناصررر نیا، ایزدی .1

  14شماره ،حسابداری تجربی های پژوهش ،"هزینه نامتقارن رفتار بر قبل
 مدیریت با ابرازی و تشخیصی مالیات تفاوت ی رابطه" ، (1393)  ،علی رحمانی، ،زهرا بهار، اربابی .2

  4شماره ،3دوره ،حسابداری تجربی های پژوهش ،"سود
 شرکتی حاکمیت های مکانیزم بین ارتباط بررسی" ، (1394)  ،حمزه احمدلو، ،یونس نهندی، بادآور .3

انجمن حسابداری  ،حسابرسی و حسابداری تحقیقات فصلنامه ،"شده گزارش های سود اعتبار و
 31 شماره ،ایران

 پرداخت از اجتناب تاثیر بررسی" ، (1393)  ،حسن محمد فدوی، ،میثم نیا، امینی ،امید پورحیدری، .4
 برنامه فصلنامه ،"نهادی مالکیت و رشد های فرصت لحاظ با عادی سهام سرمایه هزینه بر مالیات
 126 شماره ،بودجه و ریزی



 131 .  شرکت تجاری استراتژی بر تاکید با هزینه چسبندگی بر مالیاتی اجتناب تاثیر

 

 

 مالیات مشمول درآمد هموارسازی ارتباط بررسی" ، (1393)  ،شکوفه روستایی، ،احمد پور، خدامی .5
سابداری دانش ،"آن اطالعاتی محتوای و مالیات از اجتناب با سی و ح سابر  ،3 دوره ،مدیریت ح

 10شماره
 شرکت اندازه و سهام بازده میانگین رابطه" ، (1392)  ،هاشم پور، ولی ،فریدون رودپشتی، رهنمای .6

 شماره ،حسابرسی و مالی حسابداری های پژوهش ،"نقدی های جریان و سود نوسانات چرخه با
18  

شنامه ،"مالیاتی فرار بر موثر عوامل بررسرری" ، (1389)  ،محمد خانلی، ،نقی زهی، .7  ؛مالیات پژوه
 57شماره

 محافظه برآورد بر هزینه چسرربندگی تاثیر" ، (1393)  ،بهزاد پناه، بیگ ،حسررین محمد صررفرزاده، .8
  2شماره ،4دوره ،حسابداری تجربی های پژوهش ،"شرطی کاری

سی" ، (1389)  ،ایرج پور، دوانی ،محمد نمازی، .9 سبنده رفتار تجربی برر  اوراق بورس در ها هزینه چ
 62 شماره ،حسابرسی و حسابداری های بررسی ،"تهران بهادار

10. Anderson, M., Banker, R., and Janakiraman , S. (2003). "Are Selling, General, and 
Administrative Costs „ ick ?", Journal of accounting Research, 41, 47–63. 

11. Agrawal. K. K.” Corporate Tax Planing”. Vol. 1. Sixth edition. 3-11. 
12. Armstrong, S,C. Blouin, L,J. Larker, F.D. (2012). "The Incentives for Tax 

Planing", Journal of Accounting and Economics. Vol. 53,pp. 391-411. 
13. Balakrishnan , R ; Labro , E; soderstrom , N., (2010), "Cost structure and Sticky 

Cost", www.SSRN.com. 
14. Banker, R; Byzalov ,D ; Ciftci ,M ; Mashruwala, R., (2014), "the moderating effect 

of prior sales changes on asymetric cost behaviour", Journal of management 
Accounting Research; Vol 26. 

15. Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., Shevlin, T., (2010). "Are Family Firm more Tax 
Aggressive than Non-family Firm?", Journal of financial Economics 20,267-
292. 

16. Desai, M.A., Dharmapala , D. (2009). "Corporate Tax Avoidance and Firm 
Value", Review of Economics and Statistics, 91, 537–546. 

17. Hanlon, M. & S. Heitzman, (2010), "A Review of Tax Research", Journal of 
Accounting and Economics, 50. 

18. Hanlon, M. & J. Slemrod (2009), "What Does Tax Aggressiveness Signal? 
Evidence from Stock Price Reactions to News about Tax Shelter Involvement", 
Journal of Public Economics, 93. 

19. Hilton R. Managerial Accounting. New York: McGraw-Hill 1997. 
20. Hasseldine, J. and Morris, G. (2013). "Corporate social responsibility and tax 

avoidance: A comment and reflection". Accounting Forum, 37, 1-14.



Accounting & Auditing Researches, Spring 2020, No. 45. pp. 113-132 

 

 

The Impact of Tax Avoidance on Costs Stickiness Emphasized the 

Role of Corporate Business Strategy 
 

Hesam Elmi1 

M.Sc of Accounting, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran 

Heydar Mohammadzadeh Salteh (PhD)2©  

Associate Professor of Accounting Department, Marand Branch, Islamic Azad 

University, Marand, Iran 

(Received: 17   March  2018; Accepted: 13   June  2018) 

Cost stickness accurs when managers adjust resources related to oprating activities 

effectively. Tax avoidance brings tax saving (extra money) for the company. The 

finantiol resource of tax avoidance effects on managerial decisions and help them to 

recover the expences and also make difference on cost behavior. The main purpose of 

this research is to identify the impact of tax avoidance on cost stickness with an 

emphasis on bussines strategy of company. Analysis of the hypotheses based on the 

sample of 90 companies listed in the Tehran Stock Exchange between the years 2010 

to 2015 in the stock exchange have been obtained. The results show that the tax 

avoidance has  significant effects on cost stickness. In addition the results also suggest 

that bussines strategy has the impact on the relationship between tax avoidance and 

cost stickness, it seems that strategic posisions  effects on management decisions 

which is about keeping resources and this object reflects on assymetric cost behavior. 
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