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 چکیده

 هایشرکت رابطه بین چرخه عمر و اجتناب از مالیات  در این پژوهش به بررسی
ده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. چرخه عمر شرکت به پذیرفته ش

گذاری از گذاری یا عدم انجام سرمایههای اصلی انجام سرمایهعنوان یکی از مالک
از نظر نوع هدف کاربردی، و از نظر  پژوهشاین باشد.گذاران جدید میسوی سرمایه

ه در حوزه پژوهشهای اثباتی های توصیفی است کی انجام، از نوع پژوهششیوه
و از نظر مکانی سازمان  حسابداری به بررسی همبستگی بین متغیرها پرداخته است

 با استفاده از روش رگرسیونی چند متغیره و بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته الگوهای اقتصاد سنجی انجام شده است. 
می باشد.  1331تا پایان سال  1331اق بهادار تهران از ابتدای سال شده در بورس اور

هایی که در تایج بدست آمده از تخمین الگوی پژوهش نیز بیانگر آن است که شرکت
مرحله ظهور، افول و رکود هستند اقدام به اجتناب از مالیات کرده ) اجتناب از مالیات 

و بلوغ هستند اقدام به  اجتناب از های که در مرحله رشد افزایش یافته( و شرکت
دهد که اجتناب از مالیات در کنند. همچنین نتایج پژوهش نشان میمالیات نمی

مرحله افول بیشتر از مرحله ظهور، مرحله ظهور بیشتر از رکود، مرحله رشد کمتر از 
 رکود، و مرحله بلوغ کمتر از مرحله رشد بوده است.

 

کت، اجتناب از مالیات، افول،رکود، چرخه عمر شر :واژه های کلیدی 

 بلوغ، بورس اوراق بهادار.

Abstract: 

In this study, the relationship between the life cycle and 

the taxation of companies listed in the Tehran Stock 

Exchange is discussed. The life cycle of the company is 

one of the main criteria for investing or not investing 

from new investors. It examines the correlation between 

variables and is located in Tehran Stock Exchange. 

Multi -variable regression and econometric patterns 

have been done. The statistical population of research is 

accepted by the Tehran Stock Exchange from the 

beginning of 2012 to the end of 1398. Tyed from the 

estimation of the research pattern also indicates that 

companies that are at the emergence, decline and 

stagnation phase have avoided taxation (avoided tax 

avoidance) and companies that are in the growth and 

maturity phase. Avoid taxes. The results of the study 

also show that tax avoidance in the decline was greater 

than the emergence stage, the emergence phase of the 

recession, the growth phase of the stagnation, and the 

puberty phase below the growth stage. 

Keywords: Company life cycle, tax avoidance, decline, 

stagnation, maturity, stock exchange.
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 های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبررسی رابطه بین چرخه عمر و اجتناب از مالیات شرکتتمی و همکاران:رس

 

موارد در اکثر موارد میزان مالیات برآورد شده توسط سازمان مالیاتی و میزان مالیات اظهار شده شرکت ها با همدیگر متفاوت می باشد. در بعضی 
اقدام به اجرای شرکت ها با توجه به میزان سابقه فعالیت خود و با توجه به تجاربی که در ارتباط با مالیات پرداخت شده در سال های قبل دارند، 

گذاری یا های اصلی انجام سرمایهعنوان یکی از مالکه راهکارهایی می کنند که میزان مالیات پرداختی آن ها کاهش پیدا کند. چرخه عمر شرکت ب
 به ها شرکت از بسیاری می دهد، کاهش را شرکت ها مالیات سود هزینه از آنجایی که باشد.گذاران جدید میگذاری از سوی سرمایهعدم انجام سرمایه

، در تایت مالخاجتناب از پردا جهیدرنت ی گیرند.م کار به مالیاتشان مشمول درآمد کاهش هدف با مالیات را پرداخت از اجتناب فعالیت های زیادی میزان
رد خود در بلندمدت می نمایند. با ها در طی دوره فعالیت خود اقدام به افزایش ارزش عملک شرکت .است دولت ها یاصل یبه نگران شدن لیحال تبد

توجه به این که سیاست های درازمدت شرکت ها در راستای افزایش میزان سودآوری خود می باشد، مدیران معموأل فرصت های رشد شرکت را 
(. 2413لهادی و همکاران، نمایند )اافزایش می دهند و همزمان با افزایش فرصت های رشد شرکت، اقدام به کاهش میزان مالیات پرداخت شده می

عنوان یکی از هزینه های شرکت محسوب شده و مدیران به دنبال راهکارهایی هستند که میزان سود شرکت را افزایش داده و ه پرداخت مالیات ب
(. در اکثر موارد میزان 2412همزمان با افزایش میزان سود شرکت، میزان مالیات پرداخت شده شرکت ها را نیز کاهش بدهند )دمیترجان و همکاران، 

توجه به مالیات برآورد شده از جانب سازمان مالیاتی و میزان مالیات اظهار شده شرکت ها با همدیگر متفاوت می باشد. در برخی موارد شرکت ها با 
قدام به اجرای راهکارهایی می کنند که میزان سابقه فعالیتشان و با توجه به تجاربی که در ارتباط با مالیات پرداخت شده در سال های قبل دارند، ا

 (.2413میزان مالیات پرداختی آن ها کاهش پیدا کند )درابتز و همکاران، 

 بیان مساله:
باشد. یکی از گذاران جدید میگذاری از سوی سرمایهگذاری یا عدم انجام سرمایههای اصلی انجام سرمایهچرخه عمر شرکت نیز به عنوان یکی از مالک

ها در رابطه با کاهش مالیات خود اقدام به افزایش آن می نمایند، نسبت اهرم مالی شرکت ها می باشد. با افزایش میزان نسبت اهرم  که شرکت مواردی
ان (. برخی از مدیر2411مالی شرکت ها، میزان مالیات پرداختی توسط شرکت در طول چرخه عمر خود نیز کاهش پیدا خواهد کرد )کامپولو و همکاران، 

کت در راستای مثبت نشان دادن عملکرد شرکت در طول چرخه عمر خود و نیز کاستن میزان مالیات پرداختی، اقدام به دستکاری نسبت اهرم مالی شر
 ها کرده و میزان بدهی های شرکت ها را بیش از حد نشان می دهند و نهایتأ باعث اجتناب از پرداخت مالیات می شوند )منصورحسن و همکاران،

ها نیز به نوعی می تواند به میزان کاهش مالیات های (. جریان های نقدی حاصل از سرمایه گذاری های انجام شده در طی چرخه فعالیت شرکت2412
اری ذپرداخت شده کمک نماید. برخی از مدیران در راستای اجرای کسب سودآوری مورد انتظار، اقدام به افزایش جریان های نقدی حاصل از سرمایه گ

مالیات ها بطور قابل توجهی بر تصمیمات اقتصادی  (.2412نموده و در درازمدت باعث اجتناب از پرداخت مالیات در شرکت ها می شوند )هاسنو و کالما، 
( 2411) (. دیکسون2414؛ هانلون و هیتزمن، 2441شرکت تاثیر می گذارند، زیرا آنها جزء اصلی خروجی نقدی شرکت هستند )دیرنگ و همکاران، 

به طور خاص، تفاوت . معتقدند که عملکرد شرکت و تخصیص منابع به شکل سیستماتیک براساس مراحل متمایز چرخه عمر در شرکت ها متفاوت است
هر مرحله از چرخه عمر، احتماأل بر میزان اجتناب مالیات شرکت ها در  در تصمیم گیری ها و فعالیت های تامین مالی و سرمایه گذاری در این مراحل

بنابراین، تئوری چرخه عمر شرکت باید به این توضیح بپردازد که چرا بعضی از شرکت ها بیشتر از سایر شرکت ها از پرداخت مالیات . تأثیر می گذارد
عنوان مثال: جریان اجتناب می کنند. فرض می شود که تفاوت در استراتژی کسب و کار، فعالیت های تامین مالی و سرمایه گذاری، اصول اقتصادی به 

ناب نقدی، گردش مالی دارایی و ریسک مربوط به پرداخت، قابلیت های سازمانی و ... در سراسر مراحل چرخه عمر شرکت احتماأل سبب تفاوت در اجت
ه بین چرخه عمر شرکت با توجه به موارد مطرح شده، مسئله اصلی این پژوهش بررسی رابط. (2443مالیاتی در این مراحل می شود )هلفت و پیتراف، 

 ها و اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

 مبانی نظری و ادبیات پژوهش:

  چرخه عمر :

ز نظریه چرخه عمر، شرکت را در مراحل متعدد عمر آن توصیف می کند. مراحل چرخه عمر شرکت، مراحل مشخص و قابل شناسایی هستند که ا
ن اقتصادی( تغییرات معیارهای درونی مانند انتخاب راهبرد، منابع مالی و توانایی مدیریت یا معیارهای بیرونی شرکت )مانند محیط رقابتی و عوامل کال

 (.1333 ی،ناشی می شود، به گونه ای که موجب اتخاذ فعالیت های راهبردی به وسیله شرکت می شود )جشان

 مرحله ظهور: 
ور معموالً میزان دارایی ها )اندازه شرکت( در سطح نازلی قرار دارد، جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی و سودآوری پایین در مرحله ظه

 14رکت ها برای تأمین مالی و تحقق فرصت های رشد به نقدینگی باالیی نیاز دارند. نسبت سود تقسیمی در این شرکت ها معموالً، حداکثر شاست و 
 ( ناچیز است؛ به عبارتی رابطه است.  IRR≤ Kدر قیاس با نرخ تأمین مالی برقرار ) 3ه و نرخ بازده داخلی بود

 : مرحله رشد
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مرحله تولد بیشتر است. منابع  ، اندازه شرکت بیشتر از میزان آن در مرحله تولد است. درآمدها و رشد فروش نیز نسبت بهاز چرخه عمر در این مرحله
. نسبت سود هستندهای نقدینگی برخوردار  بیشتری در شاخص گردد. شرکت از انعطاف پذیری گذاری می های مولد سرمایه ر داراییمالی بیشتر د

گذاری نیز در اغلب موارد بر نرخ موزون هزینه  . بازده سرمایهمی باشددرصد در نوسان   34 تا 14ها معموال بین  تقسیمی در این طیف از شرکت
 (.1313کرمی و عمرانی، )د نارسرمایه فزونی د

 : مرحله بلوغ
ها فروش با  د. شرکتتنل هسئسود سهام قا ست. سهامداران ارزش بیشتری را برایه آید. مالکیت غیرمتمرکز در این مرحله سطح نوآوری پایین می

ها به تناسب بیشتر  های این شرکت شود. اندازه دارایی می تامین درونیطریق منابع  ثبات و متعادلی را تجربه نموده و نیاز به وجوه نقد در اکثر موارد از
درصد در نوسان است. به دلیل وفور نقدینگی و  144تا  3مرحله رشد است. نسبت سود تقسیمی معموال بین در  های های شرکت از اندازه دارایی

؛ کرمی و عمرانی،  2412استفانیان، ) از نرخ تامین سرمایه استگذاری معادل یا بیش  سرمایه سود أکاهش اتکاء به سیاست تامین مالی از خارج، عموم
 (.2441مورس و یون،  ؛1313

 :مرحله افول
به دلیل عدم جذابیت محصول برای  کند. فروش ها به همراه این رکود شروع به افول می . شرکتخواهد دادمرحله افول میزان رکود بازار را نشان 

 یابد که به نوبه خود باعث کمیاب شدن منابع مالی می کاهش می های بیرونی، سودآوری نوآوری و چالش معد. به دلیل می باشدمشتریان ضعیف 
های نقدینگی، سودآوری و ایفای تعهدات روند نزولی دارد. شرکت در شرایط رقابتی  است. شاخص اندک های رشد در صورت وجود بسیار گردد. فرصت

گذاری کمتر از نرخ تامین مالی  ای که در اغلب موارد بازده سرمایه مالی از منابع خارجی نیز باال است به گونهد. هزینه تامین نشدیدی قرار دار بسیار
 های شاخص. است بسیار ناچیز عموماً رشد های فرصت افول مرحله در (.2441مورس و یون،  ؛1313؛ کرمی و عمرانی،  2412استفانیان، ) هست

 منابع از مالی تأمین اینکه هزینه ضمن است؛ شده محاط سخت بسیار شرایط رقابتی در شرکت و داشته نزولی روند تایفای تعهدا و نقدینگی سودآوری،
 است. برقرار (IRR< K)رابطه  عبارتی به است؛ مالی تأمین نرخ  از کمتر داخلی بازده نرخ موارد اغلب در ای که گونه به باالست خارجی

 مالیات:
 تا نمایند پرداخت کشور موظفندآنرا یک منابع و امکانات از وری بهره راستای در ملت یک آحاد خواهد بود، که اجتماعی زندگی هزینه نوعی مالیات

 کند. می مطالبه عمومی مقاصد برای دولت که وجوه اجباری از است عبارت شود. همچنین مالیات فراهم امکانات و منابع این جایگزینی توانایی های

 امکانات و ابزار زیرا می شود دولت نصیب که است اقتصادی فعالیت های سود از بخشی یا دولت و به جامعه درآمدهای از بخشی نتقالا واقع در مالیات

 (.1333ساخته است )خدری،  فراهم دولت را سودها و درآمد به یابی دست

  اجتناب از مالیات:

های قانونی در قوانین خالءتناب از مالیات، نوعی استفاده ازپرداختی است. در واقع اج هایمالیات کم کردنمنظور از اجتناب مالیاتی، تالش در جهت 
 (.2414)هانلون و همکاران،  می باشدمالیاتی در جهت کاهش مالیات 

  بورس اوراق بهادار:

موسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط،  ها و اوراق بهادار دولتی یایافته سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکتبازار رسمی و سازمان
  (.1311شود )بهکیش،قوانین و مقررات خاصی انجام می

 تئوری چرخه عمر:
، به پیری تمامی موجودات زنده از جمله جانوران، نباتات و انسان ها از منحنی چرخه عمر پیروی می کنند. این موجودات متولد می شوند، رشد می کنند

یرند. این سیستم های زنده در هر مرحله از عمر خود دارای الگوهای رفتاری مخصوص به منظور غلبه بر مسائل آن مرحله و می رسند و در نهایتا می م
های اقتصادی ها و بنگاهمشکالت مربوط به انتقال از مرحله ای به مرحله دیگر هستند. تئوری چرخه عمر شرکت چنین فرض می کنند که شرکت

میرند، دارای منحنی چرخه عمر هستند. از یک طرف دیگر در هر مرحله از چرخه کنند و میه که متولد می شوند، رشد میهمچون تمامی موجودات زند
ای به مرحله دیگر با مشکالت و مسائل ویژه مواجه می باشند. عمر با مشکالت ویژه آن مرحله مواجه هستند و از طرف دیگر در هنگام انتقال از مرحله

اصوالً در روند حرکتی خود پیوسته با مشکالت بزرگی روبرو می شوند که عمدتاً به وسیله نیروهای داخلی قادر به حل آن نبوده و واحدهای تجاری 
 (.1313، برای رفع آن دخالت حرفه ای خارج از سازمان اجتناب ناپذیر می گردد )ادیزس

 

 مقایسه اجتناب از مالیات و فرار مالیاتی:



 های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبررسی رابطه بین چرخه عمر و اجتناب از مالیات شرکتتمی و همکاران:رس

 

 خود در که ابزارهایی وسیلۀ به پرداخت قابل مالیات میزان کاهش جهت شخصی، منافع برای نظام مالیاتی از قانونی هاستفاد وانعن به مالیاتی اجتناب

سوء  گرید رییبه تعب ایو  یاستفاده از خأل قانون ،یاتیاجتناب مال اما و تخلف از قانون است، ینوع تخط کی ،یاتیفرار مالمی شود.  تعریف است، قانون
توان به واکنش و بازتاب افشا  یمی اتیفرار مال و یاتیاجتناب مال گریها است. از جمله تفاوت د تیمعاف و یهای قانون مشوقو  نیاز قوان یفاده رسماست
برمال شدن  یاتیلدر فرار ما یول انجام نداده یرقانونیچرا که وی عمل غ ؛ندستین خود د نگران برمال شدن عملافرا یاتیکرد. در اجتناب مال اشارهنیز 

نحو  یاست، ول اتیمالکردن  یمنتف تی. هرچند که هدف هر دو فعالباشد را برای آن به همراه داشته میو جرا هیو تنب یقانون تواند تبعات یعمل فرد م
 شده رفتهیپذ فیاست که تعر نیا زیو چالش برانگ توجه . نکته قابلکند زیتواند از هم متما یدو موضوع را م نیا و خواهد بودبه آن متفاوت  یابیدست
 یخصوص بکار برده م نیدر ا که فیو تعار متهورانه وجود ندارد. عبارات اتیو مال یاتیمال و ابزارهای اجتناب فیتعر ایدر خصوص سازه ها و  یجهان

که ممکن  هستند ییها تیاز جمله فعال یاتیالفرار م و یاتیمال اجتناب (. 2414 تزمن،ی)هانلون و ه باشد یجوامع متفاوت م و طیشود با توجه به شرا
 لیاز قب اتیمال حیصح پرداخت جهت عدم یرقانونیعبارت ساده به هر نوع اقدام غ کی . درندینما اتیدر کاهش مال یآن سع لهیوسبه ها  شرکت است

 یمشخص م خیتار ریدر س یگردد. با تأمل یاطالق م یاتیفرار مال امثالهم اقتصادی بدون رسم و نشان و تیانجام فعال ،، حساب سازیدفاتر عدم ارائه
آن  جذب کارآمدی برای زمیو مکان شوددولت کمرنگ  درآمدهای نیدر ب اتیشده نقش مال موجب ینفت درآمدهای بودجه دولت به یکه وابستگ شود

و  افتهیکه نسل به نسل تداوم  ی تبدیل شدهارث دهیپد کیبه  زییگر اتیمال ،یاتیفرهنگ مال بودن نییبه واسطه پا ی دیگرطرف و از ردیمدنظر قرار نگ
های نظام اقتصادی کشور  هیپای اتیو عمودی در نظام مال یسوال بردن عدالت افق ریز با اهیس ای ینیرزمی. اقتصاد زردیگ یتری به خود م شرفتهیپ اشکال

 کامل یانیب کننده ثروت جامعه و به لیتعد مجدد درآمد و عیتوز برای ای لهیوس اتی. مالدینما یرا در تحقق اهدافش ناتوان م و دولت کند یرا متزلزل م
کاهش  است با یاتیآن فرار مال و به تبع یاتیمال از ناکارآمدی نظام یقرار دارد که ناش ینیرزمیز عیوس صادتتر سالم سازی اقتصاد که در مقابل آن اق

 (.1313 ،یو محمد خانل یصورت نخواهد گرفت )زهی به درستعادالنه ثروت و درآمد  عیتوز یاتیمال درآمدهای زانیم

 اهمیت و ضرورت پژوهش:

 اجتناب مالیاتی شرکت ها یکی از مباحث مهم در موضوعات اقتصادی اکثر کشورها محسوب می شود. همچنین به عنوان یکی از الگوهای تاثیرگذار
 فعالیت به مالیات، پرداخت از اجتناب همیت در مباحث اقتصاد کالن نیز مطرح می باشد.منفی بر روی رشد اقتصادی و به عنوان یکی از عوامل بسیار باا

مالیات  هزینه از آنجایی که. شود نمی مربوط نیاز است، زیربنایی امور و عمومی و خدمات رفاهی برای که دولت درآمدهای کاهش سبب که غیرقانونی
 مشمول درآمد کاهش هدف با مالیات را پرداخت از اجتناب فعالیت های زیادی میزان به ها شرکت از می دهد، بسیاری کاهش را شرکت ها سود

، لیگراواست ) دولت ها یاصل یبه نگران شدن لی، در حال تبدتایت مالخاجتناب از پردا جهیدرنت (.2414مستوکی،  نور وی گیرند )م کار به مالیاتشان
چرخه عمر شرکت خود و نیز با توجه به میزان فعالیت های انجام شده و تجارب به دست آمده،  . مدیران شرکت ها معموال با توجه به اهمیت(2443

مالیاتی این شرکت  کارانه درازمدت می نمایند که در برخی موارد این سیاست ها موجب افزایش اجتناباقدام به انجام یکسری از سیاست های محافظه
در فضای بورس اوراق بهادار تهران از اهمیت باالیی  رابطه بین چرخه عمر و اجتناب از مالیاتبررسی  لذا در این تحقیق (.2413شود )دراک،  ها می

 برخوردار است.

 اهداف پژوهش:

 هدف اصلی:
 .می باشد تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت  و اجتناب از مالیات رابطه بین چرخه عمر بررسیاین پژوهش  هدف اصلی

 فرعی:اهداف 

 بررسی رابطه بین چرخه عمر در مرحله ظهور و اجتناب از مالیات. -1

 .بررسی رابطه بین چرخه عمر در مرحله رشد و اجتناب از مالیات -2

 بررسی رابطه بین چرخه عمر در مرحله بلوغ و اجتناب از مالیات. -3

 بررسی رابطه بین چرخه عمر در مرحله افول و اجتناب از مالیات. -4

 بررسی رابطه بین چرخه عمر در مرحله رکود و اجتناب از مالیات. -3

 فرضیه های پژوهش:

 مرحله ظهور چرخه عمر بر اجتناب از مالیات تاثیر معناداری دارد. -1

 تاثیر معناداری دارد. مرحله رشد چرخه عمر بر اجتناب از مالیات -2

 داری دارد.تاثیر معنا مرحله بلوغ چرخه عمر بر اجتناب از مالیات -3

 تاثیر معناداری دارد. مرحله افول چرخه عمر بر اجتناب از مالیات -4
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 تاثیر معناداری دارد. مرحله رکود چرخه عمر بر اجتناب از مالیات -3

 قلمرو پژوهش:

 .مورد استفاده قرار گرفته است 1331پایان سالتا  1331سال ابتدای  از نظر بعد زمانی این تحقیق از  قلمرو زمانی:

 قلمرو مکانی تحقیق بورس اوراق بهادار تهران است. قلمرو مکانی:
 های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.شرکت و اجتناب از مالیات رابطه بین چرخه عمربررسی  قلمرو موضوعی:

 پیشینه پژوهش:
ا توجه به چرخه عمر شرکت های بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. ( به بررسی رابطه بین مدیریت موجودی کاال و عملکرد شرکت ها ب1333جشانی )

که بین مدیریت موجودی کاال و عملکرد شرکت ها در مراحل رشد و بلوغ رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.  است آن از وی حاکی پژوهش های یافته
مدیریت موجودی در  منفی و معنادار وجود دارد به این معنا است که افزایشو نیز بین مدیریت موجودی کاال و عملکرد شرکت ها در مرحله افول رابطه 

 شود.هایی که در مرحله افول از چرخه عمر واحد تجاری قرار دارند منجر به کاهش عملکرد واحد تجاری میشرکت
عمر شرکت های بورسی  چرخه مراحل در یتعهد اقالم و آزاد نقدی جریانات نادرست گذاری ( به بررسی قیمت1333ی و همکاران )جمکران یغالم

 است. شتریدر مرحله رشد چرخه عمر شرکت نسبت به بلوغ ب ینقد اناتینادرست جر یگذار متیق زانیدهد که م ینشان مپژوهش وی  جینتاپرداختند. 
موضوع  این بررسی رسی پرداختند. برایمالیاتی شرکت های بو اجتناب و مشوق ها شرکتی، ( به بررسی رابطه بین حاکمیت1333نژاد و حسنی ) مصلی

 که بین دهند می نشان شد.  نتایج استفاده 1333 -1312مالی سال های برای بهادار بورس اوراق در شده پذیرفته شرکت 144 به اطالعات مربوط از

 تغییرات سرمایه و نسبت مدیران مالی تخصص بین اما دارد، دار وجود معنی رابطه شرکت ها مالیاتی بااجتناب مدیریت توان و هیات مدیره استقالل

  .نخواهد داشت وجود داری معنی رابطه مالیاتی اجتناب با و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل
 برای نیاز مورد ( به بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت و نوسانات ویژه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای پرداختند. اطالعات1333صفرزاده )

گردآوری شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین چرخه عمر در مراحل  1333-1313 شرکت در بازه زمانی 13 مالی صورت های از پژوهش نای
 ارد؛ادار وجود درشد و افول با نوسانات ویژه رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین، بین چرخه عمر در مرحله بلوغ و نوسانات ویژه رابطه منفی و معن

 نوسانات بازده سهام، کمتر ارتباط دارند. بنابراین شرکت های بالغ با
 پرداختند. بهادار اوراق بورس های در شرکت عمر چرخه طی اجتماعی های مسئولیت و سهام بازده بین رابطه ( به بررسی1333ناصریان و همکاران )

 قرارگرفته مورد بررسی 1333تا  1311ساله  3 دوره در تهران بهادار بورس اوراق در شده پذیرفته شرکت 141 از متشکل ای نمونه منظور برای این

 قیتحق جیوجود دارد، نتا یشرکت ها در مرحله رشد رابطه معنادار یاجتماع یها تیسهام و مسئول بازده نیکه ب دادحاصل از آزمون نشان  جینتا .است
 وجود ندارد. یها در مرحله بلوغ و افول رابطه معنادار شرکتی اجتماع یها تیولزده سهام و مسئاب نیاز آن است که ب یحاک نیهمچن آنان

( به بررسی سرمایه و چرخه عمر شرکت ها پرداختند. یافته های آن ها نشان می دهد که شرکت های دارای سرمایه کم 2411منصورحسن و چیانگ )
. نتایج آنها نیز نشان می دهد که شرکت هایی که با سرمایه بیشتری در شرکت ها هستند احتمال بیشتری دارد که در مراحل رشد و بلوغ قرار گیرند

 )یعنی تغییرات در سرمایه سازمان( سرمایه گذاری می کنند، کمتر به مراحل رشد و بلوغ در پنج سال آینده می روند.
پرداختند. نتایج حاکی از این است که مدل های چرخه  ( به بررسی مدل های چرخه عمر و پیش بینی رشد و سودآوری2411ورست و لومباردی یوهن )

 عمر پیش بینی رشد و سودآوری شرکت ها را بهبود می بخشند

( به پیش بینی سودآوری آتی بااستفاده از تئوری چرخه عمر بر مبنای الگوی جریان نقد شرکت های بورسی در 2412هاشمی اسکویی و حسن زاده )
ختند. نتایج نشان داد که بازگشت سود عملیاتی دارایی ها در مراحل مختلف چرخه عمر )رشد، بلوغ و افول( تاثیر پردا 2411-2442طی بازه زمانی 

 معناداری بر سودآوری آتی شرکت ها دارد.
تغیرهای فوق (، در پژوهشی تحت عنوان بررسی تاثیر چرخه عمر شرکت ها بر اجتناب مالیاتی، به بررسی روابط بین م2412منصور حسن و همکاران )

خص با استفاده از رگرسیون چند متغیره خطی پرداختند. نتایج تحقیق آن ها نشان از آن داشت که هر چقدر چرخه عمر شرکت ها در بازه زمانی مش
هرچقدر فعالیت شرکت  بیشتر باشد، به همان نسبت نیز اجتناب مالیاتی نیز بیشتر اتفاق خواهد افتاد. همچنین نتایج تحقیق آن ها حاکی از این بود که

کاهش پیدا  ها و طول چرخه عمر آنها بیشتر باشد و شفافیت اطالعاتی آن ها نیز به مرور زمان افزایش پیدا کند، میزان اجتناب مالیاتی آن ها معموال
 می کند.

برای ارزیابی چرخه عمر شرکت،  اختند.( به بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت و خطر سقوط سهام شرکت های بورسی پرد2412طالبیان و همکاران )
( استفاده شد. نتایج تحقیق آنان نشان می دهد که خطر سقوط در مرحله بلوغ و رشد مرحله چرخه عمر بیشتر است. در حالیکه 2411از مدل دیکنسون )



 های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبررسی رابطه بین چرخه عمر و اجتناب از مالیات شرکتتمی و همکاران:رس

 

داد که در شرایط عدم تقارن اطالعاتی، قیمت نتایج نشان  رابطه معناداری بین مراحل دیگر چرخه عمر و خطر سقوط قیمت سهام وجود ندارد. همچنین
 .سقوط سهام در شرکت های وارداتی در مرحله رشد بیشتر است

(، در پژوهشی با عنوان ریسک اجتناب مالیاتی، چرخه عمر شرکت و افشای اطالعات مربوط به ریسک بازار سهام، به بررسی 2413الهادی و همکاران )
ند. نتایج تحقیق آن ها بیانگر این بود که هر چقدر میزان ریسک مدیریت شرکت ها افزایش پیدا کند، به همان روابط بین متغیرهای مذکور پرداخت

 میزان نیز اجتناب مالیاتی شرکت ها نیز افزایش پیدا کرده و در بلندمدت نیز شفافیت اطالعات کاهش پیدا خواهد کرد.
فرضیه ها با  اال بر عملکرد شرکت ها با توجه به چرخه عمر شرکت های بورسی پرداختند.( به بررسی تاثیر مدیریت موجودی ک2413وهبا ) و السید

مورد آزمایش قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهند که در  2414تا  2443 شرکت ثبت شده در کشور مصر طی سال های  14استفاده از نمونه ای از 
 مرحله اولیه رشد و مرحله بلوغ منفی می باشد، در مرحله رشد سریع و مرحله احیای مثبت است.حالیکه رابطه بین موجودی کاال و عملکرد سازمان در 

که اوج  نددریافت آنان. ندپرداخت شرکت ها در پژوهشی به بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت و خطر کاهش قیمت سهام ( 2413هامرز و همکاران )
فرصت رشد آتی بیشتر و با  که عالوه براین، این رابطه برای شرکت های بدون بهره کوتاه مدت،و رشد است.  بلوغخطر کاهش قیمت سهام در مرحله 

 قوی تر است.دارند، عملکرد باالتر 

  : روش پژوهش
 و استه که به بررسی همبستگی بین متغیرها پرداختاست توصیفی  هایاز نوع پژوهش ،انجام یاز نظر شیوه و نوع هدف کاربردی، از نظر پژوهشاین 

از نوع پژوهشات  پژوهشهای نیمه تجربی است. همچنین این . طرح پژوهش نیز از نوع طرحاست نگرگذشته هایاز نوع پژوهش ،زمانی نیز بعد نظر از
این هد شد. الگوهای اقتصاد سنجی انجام خوا اثباتی حسابداری است. که با استفاده از روش رگرسیونی چند متغیره و هایپژوهشتوصیفی در حوزه 

 پژوهش کاربردی است.

 مدل رگرسیونی پژوهش:
ی پژوهش، الگوی پژوهش از نوع رگرسیون چند متغیره است. بنابراین، مطابق پژوهش الگوهای زیر  برای انجام با توجه به چارچوب نظری و پیشینه

 است  ها انتخاب شدهآزمون فرضیه
 ت.( جهت آزمون فرضیه اول استفاده شده اس1الگوی )

 
 ( جهت آزمون فرضیه دوم استفاده شده است.2الگوی )

 
 ( جهت آزمون فرضیه سوم استفاده شده است.3الگوی )

 
 ( جهت آزمون فرضیه چهارم استفاده شده است.4الگوی )

 
 ( جهت آزمون فرضیه پنجم استفاده شده است.3الگوی )

 
 جامعه و نمونه آماری:

می باشد که در طی این دوره  1331تا پایان سال  1331رفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال  ، شرکت های پذیجامعه آماری پژوهش
بورس خارج عضویت خود را در بورس اوراق بهادار حفظ کرده اند. برای دستیابی به نتایج قابل اتکا، شرکت هایی که بعد از سال در طی دوره پژوهش از 

قرار نخواهند گرفت. بدین ترتیب در هر مرحله از بین کلیه شرکت های موجود، شرکت هایی که دارای شرایط ذیل نباشند  شده، در جامعه ی آماری
اوراق بهادار تهران در بورس  1313تا پایان اسفندماه سال  -1گیرند. مانده به عنوان نمونه مورد بررسی قرار می های باقیحذف می شوند و شرکت

. ظر تغییر داده باشندنهای مورد ها نبایستی سال مالی خود را در طی دورهشرکت -2منتهی به پایان اسفند ماه باشد.آن سال مالی و  پذیرفته شده باشد
اطالعات مالی مورد نیاز برای انجام این  -4.ت مستمر داشته و سهام آن مورد معامله قرار گرفته باشدبی دوره پژوهش فعالطشرکت مورد نظر  -3

ها، بیمه گذاری، واسطه گری، حمل و نقل، بانکهای سرمایهجزء شرکت -3به شکلی کامل ارائه کرده باشد. 1331الی  1331را در دوره زمانی پژوهش 
 و ... نباشد.
 

 :هاتجزیه و تحلیل داده
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-ی توصیفی در بخش آمار توصیفی و آزمونها، از جمله شاخصه استهای متفاوتی استفاده شدها از آزموندر این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده

و رگرسیون  tهای های آماری که در بخش آمار استنباطی استفاده شده است شامل آزمون همبستگی، آزمونهای آماری در بخش آمار استنباطی. آزمون
ی مستقل با وابسته یعنی ضریب تأثیرگذاری ، رابطه بین متغیرهاهاهآزمون فرضی افزون برخطی چند متغیره است. با استفاده از ضریب همبستگی، 

و رگرسیون الجیت، جهت تعیین دقت ضرایب و اهمیت  یاز روش رگرسیون حداقل مربعات معمول متغیرهای مستقل و نوع رابطه نیز برآورد خواهد شد.
جهت  Fو  LRهای آماره ک از متغیرها، منظور تشخیص معناداری هر ی به t. در این روش آماره شده استهر یک از متغیرهای مستقل استفاده 

و معیار مک فادن جهت تعیین کارایی و میزان توضیح دهی متغیر وابسته توسط متغیرهای  R^2تشخیص معناداری کل رگرسیون و ضریب تعیین 
شده تلفیقی استفاده ، های ترکیبیوش دادهها تجزیه تحلیل موجود، از رها و روش. در این پژوهش با توجه به نوع دادهشده استانتخابی مستقل استفاده 

چنین جهت تعیین نرمال بودن متغیرهای پژوهش و هم . شده است استفاده  Eviews9 و Excelافزارهای های آماری از نرم. در همه تکنیکاست
تر از که اگر احتمال آمار مذکور برای متغیری بیش شود، به این صورتبرا استفاده می-از آماره جارک  Eviews9افزار های رگرسیونی، در نرمماندهباقی

های ای و عملکرد آتی شرکتارتباط بین افشای مخارج سرمایه باشد، توزیع آن متغیر نرمال و در غیر این صورت غیر نرمال است. در این پژوهش 3%
 شود. تلفیقی بررسی می، یهای رگرسیونی ترکیببا استفاده از تحلیل شده در بورس اوراق بهادار تهرانپذیرفته

 :آمار توصیفی
: آمار توصیفی متغیرهای تحقیق1جدول   

 انحراف معیار کمینه بیشینه میانه میانگین متغیر

TAXAVOIDANCE 433/4  4231/4  224/4  444/4  4333/4  

INTRODUCTION 4114/4  444/4  1 444/4  223/4  

GROWTH 323/4  444/4  1 444/4  414/4  

MATURE 332/4  444/4  1 444/4  421/4  

DECLINE 4434/4  444/4  1 444/4  213/4  

SHAKEOUT 134/4  444/4  1 444/4  331/4  

LEV 334/4  333/4  333/4  4234/4  123/4  

SIZE 133/13  223/13  143/13  344/14  412/1  

 های تحقیق* منبع: یافته
هد که بیانگر پارامترهای توصیفی برای هر متغیر به صورت مجزا است. این پارامترها ای پژوهش را نشان می( آمار توصیفی مربوط به متغیره1جدول )

های پراکندگی نظیر ر بیشینه، کمینه، میانگین و میانه و همچنین اطالعات مربوط به شاخص، نظیهای مرکزیعمدتأ شامل اطالعات مربوط به شاخص
رای نشان دادن ترین شاخص مرکزی میانگین است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص مناسبی بانحراف معیار است. مهم

-است که نشان می دهد بیشتر داده 433/4( برابر است با TAXAVOIDANCEاز مالیات )برای مثال میانگین متغیر اجتناب هاست. مرکزیت داده

دهد. همان گونه های مرکزی است که وضعیت جامعه را نشان میهای مربوط به این متغیر حول این نقطه تمرکز یافته اند. میانه یکی دیگر از شاخص
ها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر دهد نیمی از دادهکه نشان می 334/4( برابر با LEV) شود، میانه متغیر اهرم مالی ( مشاهده می1) جدولکه در 

ها با یکدیگر یا میزان پرا کندگی آنها نسبت به بیشتر از این مقدار هستند. به طور کلی، پارامترهای پراکندگی معیاری برای تعیین میزان پراکندگی داده
و برای  412/1برابر  (SIZE)مترهای پراکندگی، انحراف معیار است. مقدار این پارامتر برای متغیر اندازه شرکت ترین پارامیانگین است ازجمله مهم

 و  SIZEدهد در بین متغیرهای پژوهش، است که نشان می 4333/4برابر با   (TAXAVOIDANCEاجتناب از مالیات )

TAXAVOIDANCE ندگی هستند. همچنین، الزم به توضیح است به منظور اجتناب از تاثیر دادهبه ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان پراک-

 .اند های پرت متغیرها در سطح یک درصد حذف شدههای پرت بر نتایج تحقیق، کلیه داده
 

 بین متغیرهای تحقیقاسپیرمن :ضریب همبستگی 2جدول
 1 2 3 4 5 6 7 8 

TAXAVOIDANCE 1        

INTRODUCTION 4344/4 

344/1 
1       



 های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبررسی رابطه بین چرخه عمر و اجتناب از مالیات شرکتتمی و همکاران:رس

 

231/4 

GROWTH 4411/4- 

324/1- 
122/4 

231/4- 

111/1- 
444/4 

1      

MATURE 423/4- 

341/2- 
4432/4 

214/4- 

333/2- 
4444/4 

341/4- 

343/24 
444/4 

1     

DECLINE 4342/4 

342/3 
4443/4 

432/4- 

322/2- 
4111/4 

122/4- 

323/3- 
444/4 

134/4- 

442/3- 
4444/4 

1    

SHAKEOUT 422/4 

134/2 
4433/4 

123/4- 

133/4- 
444/4 

333/4- 

333/13- 
444/4 

342/4- 

332/11- 
444/4 

433/4- 

242/3- 
4442/4 

1   

LEV 213/4- 

134/1- 
444/4 

131/4 
232/2 
444/4 

421/4- 
214/4 
433/4 

4411/4 
322/1- 
123/4 

4142/4 
343/4 
314/4 

421/4- 
333/2- 

4413/4 

1  

SIZE 433/4 

333/1 
4434/4 

443/4 

333/4 
232/4 

412/4 

434/3 
4423/4 

443/4- 

214/1- 
4133/4 

442/4 

333/1 
113/4 

4111/4- 

4111/3- 
4423/4 

414/4 

122/3 
4411/4 

1 

وجود عدم همبستگی،  یشود ضریب همبستگی متغیرهای تحقیق منطقی است که نشان دهنده(، همانگونه که مشاهده می2با توجه به جدول شماره )
 در بین متغیرهای تحقیق است.

 بررسی پایایی متغیرهای تحقیق:

لوین، لین و چو پایایی متغیرهای پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. در صورتی که متغیرهای تحقیق پایا نباشند؛ چه  در این تحقیق، با استفاده از آزمون
دهد که تمامی متغیرها ترکیبی باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب خواهد شد. نتایج آزمون نشان میهای های سری زمانی و چه در دادهدر مورد داده

 ( ارائه شده است:3) جدول شماره پایا هستند. نتایج این آزمون در

: نتایج آزمون پایایی متغیرها با استفاده از نرم افزار 3جدول Eviews 

 سطح معناداری ی آزمون لوین، لین و چوآماره متغیرها

TAXAVOIDANCE 324/31- 444/4 

INTRODUCTION 144/3- 444/4 

GROWTH 241/13- 444/4 

MATURE 314/13- 444/4 

DECLINE 233/4- 444/4 

SHAKEOUT 331/14- 444/4 

LEV 134/14- 444/4 

SIZE 432/3- 444/4 

 * مأخذ: نتایج تحقیق      
توان پارامترها را بدون نگرانی از کاذب بودن درصد پایا هستند. بنابراین، می 33شود متغیرهای تحقیق در سطح اطمینان ه مالحظه میهمان طور ک

 ها برآورد کرد.آن
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 آمار استنباطی:
الگوهای زیر  برای انجام  ژوهشی پژوهش، الگوی پژوهش از نوع رگرسیون چند متغیره است. بنابراین، مطابق پبا توجه به چارچوب نظری و پیشینه

  .است ها انتخاب شدهآزمون فرضیه
 ( جهت آزمون فرضیه اول استفاده شده است.1الگوی )

 
 ( جهت آزمون فرضیه دوم استفاده شده است.2الگوی )

 
 ( جهت آزمون فرضیه سوم استفاده شده است.3الگوی )

 
 .( جهت آزمون فرضیه چهارم استفاده شده است4الگوی )

 
 ( جهت آزمون فرضیه پنجم استفاده شده است.3الگوی )

 
 

 ( تعریف شدند.4متغیرهای الگو در جدول )
: تعریف متغیرهای الگو4جدول   

 متغیر موردبررسی نماد

TAXAVOIDANCE اجتناب از مالیات 

INTRODUCTION مرحله ظهور 

GROWTH مرحله رشد 

MATURE مرحله بلوغ 

DECLINE مرحله افول 

SHAKEOUT مرحله رکود 

LEV اهرم مالی 

SIZE رشد شرکت 

های ترکیبی های تابلویی با اثرات ثابت در مقابل روش دادهلیمر به منظور بررسی استفاده از روش داده Fقبل از برازش الگوها الزم است تا آزمون 
 ( نشان داده شده است.3ور در جدول )لیمر برای الگوهای مزب Fنتایج حاصل آزمون  .برای الگوهای مزبور انجام شود

 لیمر برای الگوی پژوهش F(: نتایج آزمون  3جدول)
 روش پذیرفته شده سطح خطا آماره الگوی مورد بررسی

 الگوی تلفیقی 1242/4 441/1 (1الگوی )

 الگوی تلفیقی 123/4 322/1 (2الگوی )

 الگوی تلفیقی 211/4 312/1 (3الگوی )

 الگوی تلفیقی 123/4 322/1 (4الگوی )

 الگوی تلفیقی 143/4 423/1 (5الگوی )

 های پژوهش * منبع: یافته 
های ترکیبی روش ارجح است. حال در بوده، در نتیجه الگوی داده 0H( نیز قابل مشاهده است، نتایج حاکی از عدم رد فرض 3همانطور که در جدول )

 های ترکیبی نشان داده شده است.ا روش داده( ب14تا  3)جدولادامه نتایج تخمین الگوی پژوهش در
 

 ی اول پژوهش( پژوهش برای آزمون فرضیه1(. نتایج حاصل از برآورد الگوی )3جدول )



 های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبررسی رابطه بین چرخه عمر و اجتناب از مالیات شرکتتمی و همکاران:رس

 

 سطح خطا آماره تی ضریب متغیر متغیر

 

4333/4 243/3 4442/4 

INTRODUCTION 4122/4 144/2 4431/4 

LEV 413/4- 214/1- 444/4 

SIZE 4433/4 232/2 4432/4 

 433/4 ضریب تعیین

 434/4 ضریب تعیین تعدیل شده

 334/1 واتسون-ی دوربینآماره

 F 333/22ی آماره

 F 444/4ی احتمال آماره

 های پژوهش*منبع: یافته

ادعا کرد که در مجموع توان (، می444/4( و سطح خطای آن )333/22بدست آمده ) Fی ( و با توجه آماره3با توجه به نتایج قابل مشاهده در جدول )
درصد است،  3الگوی پژوهش از معناداری باالیی برخوردار است. همچنین، با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده بدست آمده برای الگو که برابر 

. افزون بر این، با توجه دهنددرصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح می 3توان بیان کرد که در مجموع متغیرهای مستقل و کنترل پژوهش بیش از می
 .های الگو وجود نداردماندهی اول میان باقیتوان ادعا کرد که خود همبستگی مرتبهاست، می 334/1ی دوربین واتسون که برابر به مقدار آماره

 ی دوم پژوهش( پژوهش برای آزمون فرضیه2(. نتایج حاصل از برآورد الگوی )2جدول )

 سطح خطا یآماره ت ضریب متغیر متغیر

 

4331/4 331/3 4443/4 

GROWTH 4433/4- 323/1- 4413/4 

LEV 412/4- 442/1- 444/4 

SIZE 4433/4 344/2 4431/4 

 434/4 ضریب تعیین

 4324/4 ضریب تعیین تعدیل شده

 312/1 واتسون-ی دوربینآماره

 F 132/23ی آماره

 F 444/4ی احتمال آماره

 های پژوهش*منبع: یافته

توان ادعا کرد (، می000/0( و سطح خطای آن )261/16بدست آمده ) Fی ( و با توجه آماره7با توجه به نتایج قابل مشاهده در جدول )

که در مجموع الگوی پژوهش از معناداری باالیی برخوردار است. همچنین، با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده بدست آمده برای الگو که 

درصد تغییرات متغیر وابسته را  5توان بیان کرد که در مجموع متغیرهای مستقل و کنترل پژوهش بیش از ، میدرصد است 5برابر 

توان ادعا کرد که خود همبستگی است، می 587/2ی دوربین واتسون که برابر دهند. افزون بر این، با توجه به مقدار آمارهتوضیح می

 .جود نداردهای الگو وماندهی اول میان باقیمرتبه

 ی سوم پژوهش( پژوهش برای آزمون فرضیه3(. نتایج حاصل از برآورد الگوی )1جدول )
 سطح خطا آماره تی ضریب متغیر متغیر
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424/4 421/4 4441/4 

MATURE 411/4- 233/3- 4412/4 

LEV 412/4- 323/1- 444/4 

SIZE 4431/4 342/2 4432/4 

 431/4 ضریب تعیین

 433/4 یل شدهضریب تعیین تعد

 333/1 واتسون-ی دوربینآماره

 F 341/21ی آماره

 F 444/4ی احتمال آماره

 های پژوهش*منبع: یافته

توان ادعا کرد که در مجموع (، می444/4( و سطح خطای آن )341/21بدست آمده ) Fی ( و با توجه آماره1با توجه به نتایج قابل مشاهده در جدول )
درصد است،  3عناداری باالیی برخوردار است. همچنین، با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده بدست آمده برای الگو که برابر الگوی پژوهش از م

دهند. افزون بر این، با توجه درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح می 3توان بیان کرد که در مجموع متغیرهای مستقل و کنترل پژوهش بیش از می
 .های الگو وجود نداردماندهی اول میان باقیتوان ادعا کرد که خود همبستگی مرتبهاست، می 333/1ی دوربین واتسون که برابر هبه مقدار آمار

 
 ( پژوهش برای آزمون فرضیه چهارم پژوهش4(. نتایج حاصل از برآورد الگوی )3جدول )

 سطح خطا آماره تی ضریب متغیر متغیر

 

4334/4 233/3 4442/4 

DECLINE 4213/4 311/3 4443/4 

LEV 4111/4- 431/1- 444/4 

SIZE 4431/4 341/2 4434/4 

 4343/4 ضریب تعیین

 4313/4 ضریب تعیین تعدیل شده

 313/1 واتسون-ی دوربینآماره

 F 322/23ی آماره

 F 444/4ی احتمال آماره

 های پژوهش*منبع: یافته

توان ادعا کرد که در مجموع (، می444/4( و سطح خطای آن )322/23بدست آمده ) Fی ( و با توجه آماره3ل )با توجه به نتایج قابل مشاهده در جدو
درصد است،  3الگوی پژوهش از معناداری باالیی برخوردار است. همچنین، با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده بدست آمده برای الگو که برابر 

دهند. افزون بر این، با توجه درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح می 3رهای مستقل و کنترل پژوهش بیش از توان بیان کرد که در مجموع متغیمی
 .های الگو وجود نداردماندهی اول میان باقیتوان ادعا کرد که خود همبستگی مرتبهاست، می 313/1ی دوربین واتسون که برابر به مقدار آماره

 
 پنجم پژوهش ( برای آزمون فرضیه3ز برآورد الگوی پژوهش )(. نتایج حاصل ا14جدول )
 سطح خطا آماره تی ضریب متغیر متغیر



 های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبررسی رابطه بین چرخه عمر و اجتناب از مالیات شرکتتمی و همکاران:رس

 

 

4433/4 333/2 4434/4 

SHAKEOUT 4121/4 344/2 4433/4 

LEV 423/4- 213/1- 444/4 

SIZE 4433/4 333/2 4434/4 

 433/4 ضریب تعیین

 434/4 ضریب تعیین تعدیل شده

 331/1 تسونوا-ی دوربینآماره

 F 123/22ی آماره

 F 444/4ی احتمال آماره

 های پژوهش*منبع: یافته                          

توان ادعا کرد که در مجموع (، می444/4( و سطح خطای آن )123/22بدست آمده ) Fی ( و با توجه آماره14با توجه به نتایج قابل مشاهده در جدول )
درصد است،  3اری باالیی برخوردار است. همچنین، با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده بدست آمده برای الگو که برابر الگوی پژوهش از معناد

افزون بر این، با توجه  دهند.درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح می 3توان بیان کرد که در مجموع متغیرهای مستقل و کنترل پژوهش بیش از می
 .دهای الگو وجود ندارماندهی اول میان باقیتوان ادعا کرد که خود همبستگی مرتبهاست، می  331/1دوربین واتسون که برابر ی به مقدار آماره

 :های پژوهشنتایج آزمون فرضیه
( از برآورد الگوی 3در جدول )پردازد. با توجه به نتایج بدست آمده میتاثیر مرحله ظهور چرخه عمر بر اجتناب از مالیات  بررسی به اول: آزمون فرضیه

که کمتر از سطح خطای  4431/4و با توجه به سطح خطای آن که برابر  است با  4122/4برابر است با  متغیر  مرحله ظهور چرخه عمر (، ضریب 1)
هایی که در مرحله ظهور کتنشان دهنده آن است که اجتناب از مالیات در شرمرحله ظهور چرخه عمر هستند. بنابراین، ضریب مثبت متغیر  43/4

  ( مطابقت دارد.2413یابد. نتیجه آزمون این فرضیه منطبق با مبانی نظری و با پژوهش مونزور حسنو همکاران  )چرخه عمر هستند افزایش می
( از برآورد الگوی 2آمده در جدول )پردازد. با توجه به نتایج بدست میتاثیر مرحله رشد چرخه عمر بر اجتناب از مالیات  بررسی دوم: به آزمون فرضیه

که کمتر از سطح خطای  4413/4و با توجه به سطح خطای آن که برابر  است با  -4433/4برابر است با  متغیر  مرحله رشد چرخه عمر (، ضریب 2)
هایی که در مرحله رشد چرخه عمر نشان دهنده آن است که اجتناب از مالیات در شرکتمرحله رشد چرخه عمر هستند. بنابراین، ضریب منفی  43/4

 ( مطابقت دارد.2413یابد. نتیجه آزمون این فرضیه منطبق با مبانی نظری و با پژوهش مونزور حسنو همکاران  )هستند کاهش می
 
 

( از برآورد الگوی 1ه در جدول )پردازد. با توجه به نتایج بدست آمدمیتاثیر مرحله بلوغ چرخه عمر بر اجتناب از مالیات  به بررسی: سوم آزمون فرضیه
که کمتر از سطح خطای  4412/4و با توجه به سطح خطای آن که برابر  است با  -411/4برابر است با  متغیر  مرحله بلوغ چرخه عمر (، ضریب 3)

ایی که در مرحله بلوغ چرخه عمر هنشان دهنده آن است که اجتناب از مالیات در شرکتمرحله بلوغ چرخه عمر هستند. بنابراین، ضریب منفی  43/4
 ( مطابقت دارد. 2413یابد. نتیجه آزمون این فرضیه منطبق با مبانی نظری و با پژوهش مونزور حسنو همکاران  )هستند کاهش می

( از برآورد الگوی 3ه در جدول )پردازد. با توجه به نتایج بدست آمدمیتاثیر مرحله افول چرخه عمر بر اجتناب از مالیات  به بررسیچهارم:  آزمون فرضیه
که کمتر از سطح خطای  4443/4و با توجه به سطح خطای آن که برابر  است با  4213/4برابر است با  متغیر  مرحله افول چرخه عمر (، ضریب 4)

چرخه افول هایی که در مرحله شرکتنشان دهنده آن است که اجتناب از مالیات در مرحله افول چرخه عمر هستند. بنابراین، ضریب مثبت متغیر  43/4
  ( مطابقت دارد.2413یابد. نتیجه آزمون این فرضیه منطبق با مبانی نظری و با پژوهش مونزور حسنو همکاران  )عمر هستند افزایش می

( از برآورد الگوی 14دست آمده در جدول )پردازد. با توجه به نتایج بمیتاثیر مرحله رکود چرخه عمر بر اجتناب از مالیات  به بررسی پنجم: آزمون فرضیه
که کمتر از سطح خطای  4433/4و با توجه به سطح خطای آن که برابر  است با  4121/4برابر است با  متغیر  مرحله رکود چرخه عمر (، ضریب 3)

هایی که در مرحله رکود چرخه لیات در شرکتنشان دهنده آن است که اجتناب از مامرحله رکود چرخه عمر هستند. بنابراین، ضریب مثبت متغیر  43/4
 ( مطابقت دارد.2413یابد. نتیجه آزمون این فرضیه منطبق با مبانی نظری و با پژوهش مونزور حسنو همکاران  )عمر هستند افزایش می

 گیری:بحث و نتیجه



  1441 تیر-خرداد، 2، شماره 3های نوین بازرگانی، دوره ه علمی نگرشفصلنام

 

ذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این های پمراحل مختلف چرخه عمر بر اجتناب از مالیات  شرکتهدف این پژوهش بررسی تاثیر 
( به پنج مرحله شامل )ظهور، رشد، بلوغ، افول و 2411) دیکنسون( با استفاده مدل جریان نقد 2413)و و همکاران پژوهش مطابق پژوهش مونزور حسن

نتایج بدست آمده .  های موجود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتداده( فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و 3رکود( تقسیم کرد. بدین منظوره پنج )
هایی که در مرحله ظهور، افول و رکود هستند اقدام به اجتناب از مالیات کرده ) اجتناب از از تخمین الگوی پژوهش نیز بیانگر آن است که شرکت

دهد که کنند. همچنین نتایج پژوهش نشان میبه اجتناب از مالیات نمیهای که در مرحله رشد و بلوغ هستند اقدام مالیات افزایش یافته( و شرکت
ه بلوغ کمتر اجتناب از مالیات در مرحله افول بیشتر از مرحله ظهور و مرحله ظهور بیشتر از رکود بوده است و همچنین مرحله رشد کمتر از رکود و مرحل

ها از مرحله ظهور به مرحله رشد و  بلوغ وارد شوند اجتناب از مالیات ه هر چه شرکتتوان بیان کرد کبه بیان دیگری می از مرحله رشد بوده است.
بنابراین، نتایج حاصل این پژوهش حاکی از آن . کاهش یافته و هر چه از مرحله بلوغ به مرحله افول و رکود وراد شوند اجتناب از مالیات افزایش یافته

های رشد، عملکرد و آینده مطلوب خود را نشان دهند و تا از طریق ارائه اطالعات با کیفیت، فرصتهای در مرحله رشد تمایل دارند شرکتاست که 
بر ترس خروج سریع از بازار فائق آمده و با بقا در  همچنین، در مرحله رشد شرکت (.2444گردد )لئوز، این امر، سبب افزایش کیفیت اطالعاتشان می

شود. افزون بر این، به منظور جذب و حفظ صاحب کارانی که ته است که باعث کاهش ریسک تجاری شرکت میبازار به میزانی از موفقیت دست یاف
همچنین، نتایج پژوهش نشان داد ورود  توان فرصت رشد آتی باالتری دارند، مدیران ممکن است در این مرحله اجتناب از مالیات را کاهش دهند.

تر، و ساختار سازمانی این تر و چالشیها در مرحله بلوغ رقابتیت کاهش یافته، چرا که محیط تجاری شرکتها به مرحله بلوغ اجتناب از مالیاشرکت
ها در مرحله بلوغ کاهش یافته همچنین، افزایش نمایندگی شرکت ها در سایر مراحل است و نیز مشکالتتر از ساختار سازمانی شرکتها پیچیدهشرکت

دهد که در مرحله افول اجتناب از مالیات یافته همچنین نتایج پژوهش نشان می لوغ باعث شده تا به دلیل شرایط رقابتیو تنوع سهامداران در مرحله ب
رسد سود را کاهش داده و وقتی به مرحله بلوغ می که در مرحله رشد شرکت مدیریت توان بیان کرداجتناب از مالیات افزایش یافته، به خالصه می

گیرد و به ای کاهش یافته و با ورود شرکت به مرحله افول به دلیل اینکه شرکت در وضعیت نامطلوب قرار مین قابل مالحظهمدیریت سود به میزا
دهد که رگرسیونی نشان می نتایج برآورد مدلتوان بیان کرد می گیرد اجتناب از مالیات افزایش یافته و در نهایتنوعی به مرحله بحرانی قرار می

ها ردیابی نمود و در واقع تئوری چرخه عمر شرکت ها در توضیح درگیری شرکت ی عمری مراحل مختلف چرخهاتی را می توان به واسطهاجتناب مالی
-کمتر از مرحله در مراحل رشد و بلوغ، ی رکود وبیشتر از مرحله مالیاتی در مراحل ظهور و افول، شرکت ها در اجتناب مالیاتی توانمند می باشد. اجتناب

  می باشد. ی رکود

 :منابع و مآخذ
 دانشگاه مدیریت دانشکده حسابداری، کارشناسی ارشد درجه اخذ جهت رساله. مالیات از اجتناب و ها شرکت شفافیت. (1331) .مهتاب جهرومی، -

 تهران.
 . 44و ص 113-121ص صرات سمت، چاپ یازدهم، تهران: انتشا .مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی(. 1313حمدرضا. )حافظ نیا، م -

(. بررسی اجتناب از مالیات، نحوه اندازه گیری و عوامل موثر بر آن. فصلنامه پژوهش حسابداری. 1333خانی، عبداله، ایمانی، کریم و یوسفی، امین. ) -
 .13شماره 

شده در بورس اوراق  رفتهیپذ یها تشرک اتیاز پرداخت مال رقابت بازار محصول بر اجتناب ریتأث(. بررسی 1334خدامی پور، احمد و برزایی، یونس. ) -
 .222-211، صص و هفتم ستیشماره ب، اتیپژوهشنامه مال. بهادار تهران

(. بررسی تاثیر مدیریت سود و ارزش شرکت بر اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه 1333خدری، غزاله. ) -
 ناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد اهواز.کارش

 رساله شرکت، عمر چرخه فرآیند در نقد وجوه جریان و حسابداری عایدات بر مبتنی ارزشگذاری برتر الگوهای تبیین و طراحی(. 1313فرهاد. ) دهدار، -
 .تهران مدرس، تربیت دانشگاه حسابداری، دکتری

(. بررسی رابطه سازوکارهای اصول راهبری شرکت ها و چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در 1334رحیمیان، نظام الدین و رجبی، رشید الدین. ) -
 .31بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه دانش حسابرسی.سال پانزدهم، شماره 

ه علمی پژوهشی دانش حسابداری (. بررسی چرخه عمر شرکت و معیارهای ارزیابی عملکرد. مجل1333رستمی، وهاب؛ سیدی، امیر و سلمانیان، لیدا. ) -
 .123-141، صص 1، شماره 1مالی. دوره 

، 3شماره  مالیات، نامه پژوهش شرقی(. آذربایجان استان موردی مالیاتی )مطالعه فرار بر موثر عوامل بررسی (.1313خانی. ) محمد شهرزاد و نقی زهی، -
 .34-23صص 



 های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبررسی رابطه بین چرخه عمر و اجتناب از مالیات شرکتتمی و همکاران:رس

 

 علوم تهران. مطالعات بهادار اوراق بورس در شرکت ها سرمایه و سهام بر نقدشوندگی افشا (. کیفیت1333شهبازی، رحیم و خدامرادی، محمد. ) -

 .23-1، صص 3و4دوم، شماره  انسانی، سال
نوسانات ویژه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای. پایان نامه کارشناسی ارشد، (. بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت و 1333صفرزاده، مژده. ) -

 گاه آزاد اسالمی واحد اهواز.دانش
(. بررسی رابطه فرصت های سرمایه گذاری و سود با توجه به چرخه عمر شرکت ها. 1332عابدنظری، مونا؛ نوروش، ایرج و ابراهیمی، ابراهیم. ) -

 .142-133، صص 33فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی. سال یازدهم، شماره 
. بررسی های حسابداری و حسابرسی، اجتناب مالیاتی تأثیر اطمینان بیش از حد مدیریتی بر(. بررسی 1334ید. )و هاشمی، مج صالحی، مهدی عرب -

 .144-13، صص 1، شماره 22دوره 
 مراحل در تعهدی اقالم و آزاد نقدی جریانات نادرست گذاری (. بررسی قیمت1333مقدم، داود. ) و رجبی ی، رضا؛ بختیاری، مسعودجمکران یغالم -

 .33-31صص  ،1 شماره ،1 دوره اقتصاد، و حسابداری مدیریت، تخصصی علمی عمر. فصلنامه چرخه
شرکت های پذیرفته شده در  بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و ارزش و سطح نگهداشت وجه نقد(. 1332فروغی، داریوش و محمدی، شکوفه. ) -

 .123-141بیستم، صص  مالیات، شماره پژوهشنامه .بورس اوراق بهادار تهران
(. بررسی تاثیر فرار مالیاتی بر ریسک آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در 1331فروغی، داریوش؛ میرزایی، منوچهر و رسائیان، امیر. ) -

 بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه مالیات، شماره سیزدهم.
 .24شماره ششم، سال حسابداری، دانش مالیاتی. مجله اجتناب و شرکتی (. راهبری1334مشایخی، بیتا و سیدی، سید جالل. ) -
، 23شماره  حسابداری، و اقتصاد مدیریت، مالیاتی. اجتناب و مشوق ها شرکتی، (. بررسی رابطه بین حاکمیت1333نژاد، آرزو و حسنی، زهرا. ) مصلی -

 .142-34، صص 1جلد 
 علمی ها. فصلنامه شرکت مالیاتی اجتناب بر کارانه محافظه حسابداری و درآمد بر مالیات تاثیر ررسی(. ب1333مهرانی، ساسان و سیدی، سیدجالل. ) -

 .33-13دهم، صص  سوم، شماره مدیریت، سال حسابرسی و حسابداری پژوهشی دانش
 های در شرکت عمر چرخه طی اجتماعی های مسئولیت و سهام بازده بین رابطه (. بررسی1333و همایون، علی. ) ذکوان ناصریان، فهیمه؛ ایمانی، -
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