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چكیده

ماليات از جمله عوامل مؤثر بر تصميمات و استراتژي هاي شركت ها و تصميم گيرندگان در شركت هاي خانوادگي 
كوچک و متوسط مي باشد. مباني نظري و شواهد تجربي مبين آن است كه سازه های قدرت، تجربه و فرهنگ  اعضای 
خانواده این شركت ها مي توانند از عوامل تأثير گذار در عدم تمکين مالياتي تلقي شود. بنابراین هدف اصلي این مطالعه 
تعيين اثرات سازه های قدرت، تجربه و فرهنگ اعضای خانواده شركت های خانوادگی بر عدم تمکين مالياتی است. 
جامعه آماری این تحقيق شركت هاي كوچک و متوسط خانوادگي در استان تهران مي باشد. داده ها توسط پرسش نامه 
و به روش آسان و در دسترس جمع آوری شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضيه ها نشان داد كه مالکيت و مدیریت 
خانواده بر كسب و كار تأثير منفی بر عدم تمکين مالياتی شركت های خانوادگی دارد. تجربه نسل خانوادگی مسئول 
كسب و كار بر عدم تمکين مالياتی شركت های خانوادگی تأثير مثبت و معني دار دارد و فرهنگ، یعنی تطبيق ارزش های 
خانواده با فرهنگ كسب و كار بر عدم تمکين مالياتی شركت هاي خانوادگی تأثير مثبت و معني دار دارد. این مطالعه با 
توجه به برخی از عوامل بارزتر از شركت هاي خانوادگی كوچک و متوسط كه در آنجا تأثير مشخصات مدیریت خانواده، 
نسل خانواده و ارزش های خانوادگی می توانند عوامل تعيين كننده  اصلی از سياست های مالياتی آنها باشند، به درك 

ناهمگونی های رفتار مالياتی در ميان شركت های خانوادگی كمک مي نماید.
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1- مقدمه 
آورند، درعين حال، خطرات و  به دست  را  انتظار  تا عملکرد مورد  مالياتی دارند  برنامه ریزی  به  نياز  شركت ها 
هزینه های مربوط به احتراز از ماليات را به حداقل برسانند )شکلفورد و شلوین، 2001(. در این راستا، مطالعات 
پایداری  و  سرمایه گذاری  بلندمدت،  رشد  كه  نمودند  تأكيد  عاملی  به عنوان  ماليات  اهميت  بر  شماری  بی 
برای  است  ممکن  مالياتی  برنامه ریزی  اگرچه  نوگا، 2010(.  و  )مينيک  می دهد  قرار  تأثير  تحت  را  شركت 
بافت  در  تجاری  تصميمات  در  كليدی  عامل  یک  به عنوان  سنتی  لحاظ  از  اما  باشد،  بقای شركت ضروری 
همکاران1 و  )مولی  است  نشده  گرفته  نظر  در  جانشينی،  خاص  موضوع  استثنای  به   خانوادگی   شركت های 
، 2010(. اندك تحقيقات موجود در رابطه با اینکه شركت های خانوادگی ماليات خود را چگونه برنامه ریزی 
می نمایند )بوورائرتس و وندرنوت، 2013؛ مانتری و سانچز، 2010(، اغلب مبتنی بر نظریه نمایندگی بوده و نشان 
دادند كه شركت های خانوادگی كمتر از شركت های غير خانوادگی دارای عدم تمکين مالياتی هستند، كه به  صورت 

مدیریت روبه پایين از درآمد مشمول مالياتی از طریق فعاليت های برنامه ریزی مالياتی تعریف می شود. 
دليل این امر عمدتاً این است كه بيشتر آن ها نگران تأثيرات هزینه ای هستند كه ماليات های ریسکی ممکن 
است بر ثروت و اعتبار خانواده داشته باشد. به طوركلی این مطالعات )شركت های خانوادگی در مقابل غير خانوادگی( 
كه شركت های خانوادگی بزرگ و عام عرضه شده در بورس را بررسی می نمایند، نشان می دهند كه عدم تمکين 
مالياتی شركت های خانوادگی تنها ریسک پذیری را بر مبنای مالکيت خانوادگی در نظر می گيرد. در وهله اول به 
این دليل كه شركت های كوچک و متوسط خانوادگی دارای مشخصاتی هستند كه آن ها را از شركت های خانوادگی 
بزرگ و عام متمایز می سازند؛ یعنی ميزان باالتر از تمركز بر مالکيت، ميزان پایين تر از تجربه و دانش مدیران 
خانوادگی و ميزان باالتر از نگرانی در رابطه با ارزش ها و اعتبار خانوادگی )كابررا- اسکوئرز و همکاران2، 2014؛  
ميشلز و همکاران3، 2013( كه این امر ممکن است در یک طرح متفاوت از سياست های مالياتی آنان منعکس شود 
و در وهله دوم و در راستای تحقيق چوا و همکاران )2012( به این دليل كه ناهمگونی شركت های خانوادگی ممکن 
است منجر به مالحظه انواع رفتارهای مالياتی مهم از یک شركت خانوادگی تا شركت خانوادگی دیگر شود. عواملی 
كه ممکن است به طور معناداری بر رفتار مالياتی شركت های خانوادگی تأثير داشته باشند، شامل تركيب منحصربه 
فرد از منابع و قابليت ها است، كه در تأثير خانوادگی بر رویکرد قدرت، تجربه و فرهنگ از تأثير خانوادگی ناشی 
می شود )آستراچان و همکاران، 2002( كه متصل بر قدرت واحد خانواده )تأثير خانواده بر مدیریت شركت(، تجربه 

1. Molly et al
2. Cabrera-Suárez et al
3. Michiels et al
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اعضای فردی خانواده )دانش اطالعات از نسل های متوالی خانوادگی( و فرهنگ سازمانی كسب وكار )تطابق با 
ارزش های خانواده با فرهنگ كسب وكار( است. تركيب متفاوت از این ابعاد )یعنی قدرت خانوادگی باال با تجربه و 
فرهنگ خانوادگی پایين در مقابل با قدرت خانوادگی پایين با تجربه و فرهنگ خانوادگی باال( به طور خاص برای 
توسعه منابع و قابليت های  متمایز مهم هستند )كليف و جنينگز، 2005( كه ممکن است بر عدم تمکين مالياتی بر 

شركت های كوچک و متوسط خانوادگی تأثير بگذارند. 
با در نظر گرفتن مسائل مهمی كه تا امروز در تحقيقات به آن ها پرداخته نشده است، این مطالعه در تالش است 
تا آن ها را با مالحظه فرضيات نظریه منابع - محور در رابطه با تأثير خانواده بر »منحصربه فرد بودن« شركت های 
خانوادگی برطرف نماید و تأثير كلی شمول خانواده بر عدم تمکين را در ميان یک مجموعه از شركت های كوچک 
و متوسط ناهمگون خانوادگی بررسی نماید. مطالعه حاضر با انجام این امر درصدد است تا یک دانش فزاینده از 

عدم تمکين مالياتی شركت های خانوادگی و رابطه آن با شمول خانواده به شيوه های مختلف را بررسی نماید. 
در وهله اول، عدم تمکين مالياتی به طور جامع تر از چشم انداز تأثير خانواده در كسب و كار به عنوان یک منبع از 
ذخيره های ناهمگون و منحصربه فرد تجزیه وتحليل می شود )چوا و همکاران1، 2012( كه فراتر از چشم اندازهای 
سنتی نسبی است كه اساساً بر رفتارهای مالياتی شركت های خانوادگی عام و بزرگ در مقابل شركت های غير 
خانوادگی از چشم انداز نمایندگی و ریسک پذیری تمركز كرده اند )بجوگرن و سوند، 2005(. در وهله دوم، مطالعه 
شركت های كوچک و متوسط خانوادگی یک تصویر بارزتر از رفتار مالياتی شركت های خانوادگی را ارائه می دهد، 
زیرا آن ها شکل عادی تر از كسب وكار خانوادگی را نشان می دهند )ميشلز و همکاران، 2013(. در وهله سوم، 
روش مدل سازی معادله ساختاری شركت های كوچک و متوسط كه از طریق رویکرد قدرت، تجربه و فرهنگ به 
كار گرفته شد، یک تجزیه  و تحليل یکپارچه و هم زمان از تأثير خانواده بر كسب وكار را در برمی گيرد )رادرفورد و 
همکاران2، 2008( كه موجب بررسی جامع تر از تأثيرات دخالت خانواده در ميان شركت های خانوادگی می شود. در 
وهله چهارم، یک رویکرد روش شناسی قدرتمند و بسيار دقيق برای عدم تمکين مالياتی مورد استفاده قرار می گيرد 
كه مبتنی بر نرخ ماليات مؤثر و مقياس های شکاف ماليات دفتری است كه به طور مناسب تالش ایجاد شده توسط 
شركت خانوادگی در این مفهوم را نشان می دهند )مانزون و پلسکو، 2002( و یک منبع مناسب را برای مقایسه های 

استاندارد بين المللی ارائه می دهند. 

1. Chua et al
2. Rutherford et al
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2- مبانی نظری تحقیق
مالیات و شرکت های خانوادگی

عدم تمکين مالياتی كه در گسترده ترین مفهوم خود درك شده است، می تواند به عنوان مجموعه فعاليت های 
شركت ها با در نظر گرفتن ساختار و تفسير بار مالياتی به وسيله ارزیابی تمامی مزایای بالقوه در رابطه با هزینه های 
آشکار و ضمنی موجود تعریف شود )دیرنگ و همکاران، 2008(. در ميان این هزینه ها، سه ارتباط خاص برای 
عدم تمکين مالياتی وجود دارند، كه می توانند به صورت اقتصادی، اعتباری و معامالتی خالصه شوند )هانلون 
و سلمرود، 2009(. هانلون و هيتزمن )2010( با در نظر گرفتن هزینه های اقتصادی و اعتباری بيان می كنند 
هزینه های سياسی برحسب اعتباری است كه یک شركت باید درنتيجه  فعاليت های مالياتی نامناسب داشته باشد. 
به عنوان  مثال، فرار از ماليات، تخلفات مالياتی، و یا عمليات حفظ شده در پناهگاه های مالياتی ممکن است منجر 
شود تا شركت ها حتی به قيمت افزایش در هزینه پرداخت های مالياتی به سمت رفتارهای مالياتی محافظه كارانه 
سوق یابند )یعنی عدم تمکين مالياتی كمتر( )ساندمو، 2005(. با در نظر گرفتن هزینه معامالتی، ميزان پيچيدگی 
قوانين مالياتی كه یک شركت محدود به آن است ممکن است مدیران برتر را برای تشدید یا كاهش عدم 
تمکين مالياتی طبق دانش و تجربه خود در این حوزه سوق دهد، و به طور هم زمان به هزینه های مالياتی مرتبط 
با برونسپاری این فعاليت ها توجه نماید )شولز و همکاران، 2009(.  با فرض اینکه عدم تمکين مالياتی بر این 
عناصر مداخله كننده در فرآیند معامالتی و بر مجموعه هزینه های واضح و ضمنی بستگی دارد، این انتظار كه 
شركت های خانوادگی به دليل ماهيت خانوادگی خود به طور هم زمان و از لحاظ جهانی تحت تأثير تمامی این 
موضوعات قرار می گيرند، معقول است )آستراچان و تاترو، 1996(. در مقایسه با شركت های غير خانوادگی، حضور 
خانواده منجر به یک ساختار مالکيت متفاوت و همچنين یک مشخصات مدیریتی مجزا می شود كه یک شرایط 

منحصربه فردی را ارائه می دهد كه در آن به برسی تأثير شمول خانواده بر عدم تمکين مالياتی می پردازد. 
چندین مؤلف كه از نظریه نمایندگی به عنوان یک چارچوب نظري استفاده می نمایند، نشان داده اند كه ساختار 
مالکيت یک شركت خانوادگی یک عامل تعيين كننده در عدم تمکين مالياتی آن است كه بر بهره آن در ماليات 
و پيامدهای احتمالی یک كاهش در بار مالياتی تأثير می گذارد )چن و همکاران، 2010 مانتری و سانچز، 2010(. 
آن ها اذعان می نمایند كه شركت های خانوادگی درصورتی كه نسبت به ماليات تمکين نداشته باشند، بيشتر از 

سایر شركت ها شکست می خورند زیرا آن ها بيشتر از شركت های غير خانوادگی ریسک گریز هستند. 
موریس و همکاران )1997( با افزودن پيچيدگی های بيشتر به رابطه بين عدم تمکين مالياتی و شركت های 
خانوادگی، پيشنهاد می دهند كه اعتبار یک عامل مهمتر نسبت به مالکيت با توجه به عدم تمکين مالياتی در 
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شركت های خانوادگی در مقایسه با شركت های غير خانوادگی است. استفاده نظام یافته از بی نظمی های مالياتی، 
در یک محيط اقتصادی كه در آنجا مسئوليت اجتماعی به توجه فزایندهای دست می یابد، می تواند تأثير منفی 
معنادار بر تصویر شركت ایجاد نماید )دسالندز و لندری، 2011(. از آنجایی كه شركت های خانوادگی بيشتر از 
شركت های غير خانوادگی ریسک گریز و آسيب گریز هستند )گومز-مجيا و همکاران، 2007( و بيشتر نگران از 
دست دادن اعتبار یا خدشه به »نام خانوادگی« هستند )دیپهاوس و جاسکویچز ، 2013(، نگرانی های مرتبط با 
اعتبار بيرونی ممکن است موجب شود تا شركت های خانوادگی باوجود افزایش احتمالی در پرداخت های مالياتی 
عدم تمکين مالياتی را كم اهميت جلوه دهند. به عالوه، برخی از مطالعات عوامل تأثيرگذار دیگری را بر عدم 
تمکين مالياتی شركت ها با مالحظه مهارتها و نگرش های مدیران خانوادگی در مقایسه با مدیران غير خانوادگی 
در خود می گنجانند )احمد و بریتویت، 2005؛ بجوگرن و سوند، 2005(. به عنوان مثال، آن ها پی برده اند كه مدیران 
خانوادگی از نسل های دوم و مابعد قادر بوده اند تا دانش و تجربه كافی برای پرداختن به مسائل مالياتی پيچيده تر 

را به  دست  آورند تا قادر شوند رفتارهای عدم تمکين مالياتی بيشتری انجام دهند )بجوگرن و سوند، 2005(. 
عالوه بر این، در این راستا، كاسون )1999( دریافت كه مدیران شركت های خانوادگی در تمایل خود برای 
انتقال آن ها به نسل های بعد، غالباً از تصویر و ارزش های شركت خود محافظت می نمایند، بنابراین، كمتر از 
مدیران شركت های غير خانوادگی دارای عدم تمکين مالياتی هستند. تا از بی نظمی های مالياتی احتمالی كه به 

اعتبار شركت آن ها آسيب می رساند، اجتناب نمایند. 
اگرچه مطالعات پيشين كه شركت های خانوادگی و غير خانوادگی را مقایسه می نمایند نشان می دهند كه سایر 
ابعاد شركت های خانوادگی به غيراز مالکيت ممکن است دارای تأثيرات متفاوت و تعاملی برحسب عدم تمکين 
مالياتی باشند، اما آن ها تا به امروز تفاوت های ميان شركت های خانوادگی را با در نظر گرفتن ناهمگونی بالقوه 
آن ها برحسب تأثير مدیریت، نسل و فرهنگ خانوادگی لحاظ نکرده اند. به عالوه، تحقيقات در رابطه با تأثيرات 
تعاملی تمامی این عوامل ممکن است عالقه خاصی به شركت هاي كوچک و متوسط خانوادگی داشته باشند، كه 
در آنجا تمركز باال از مدیریت خانواده، سطح پایينی از حرفه ای گرایی مدیریت و نگرانی عظيم در رابطه با ارزش ها 

و اعتبار خانواده لزوم بررسی بيشتر در مورد رفتار عدم تمکين مالياتی را برجسته می سازند.
3- پیشینه تحقیق

جاللي و كامراني )1396( مطالعه اي با عنوان »بررسی رابطه بين درصد مالکيت خانوادگی با اجتناب مالياتی 
شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران« انجام دادند. هدف این مطالعه تعيين رابطه بين درصد 
مالکيت خانوادگی شركت ها با اجتناب مالياتی آن ها بود. جامعه آماري این مطالعه شامل 90 شركت از شركت های 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1393 بودند. برای آزمون فرضيه تحقيق از مدل 
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رگرسيون حداقل مربعات معمولی برای داده های تركيبی استفاده شد. نتایج تحقيق نشان داد كه درصد مالکيت 

خانوادگی شركت ها رابطه معناداری با اجتناب مالياتی آن ها ندارد.
علي زاده ثمر خزان و شيپوریان )1396( مطالعه اي با عنوان »بررسی ارتباط بين ساختار مالکيت و اجتناب 
مالياتی با ميانجی گری نگه داشت وجه نقد در شركت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران« انجام دادند. 
هدف این پژوهش بررسی ارتباط بين ساختار مالکيت و اجتناب مالياتی با بررسي نقش واسطه اي نگه داشت وجه 
نقد در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. جامعه مورد مطالعه 75 شركت عضو بورس اوراق 
بهادار تهران بودند. قلمرو زمانی تحقيق شامل یک دوره شش ساله بر اساس صورت های مالی شركت های مورد 
مطالعه طی سال های 1389 تا 1394 بود. جهت آزمون  فرضيات از روش رگرسيون خطی چند متغيره و نرم افزار 
ایویوز نسخه 9، استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد كه كه مالکيت نهادی، مالکيت شركتی و تمركز مالکيت 
تأثير معنی داری بر اجتناب مالياتی ندارد. همچنين نگهداشت وجه نقد نيز بر روابط بين مالکيت نهادی، مالکيت 

شركتی و تمركز مالکيت بر اجتناب مالياتی تأثير متقابلی به لحاظ آماری ندارد.
و  خانوادگی  در شركت های  مالياتی  اجتناب  تأثير  عنوان »بررسی  با  )1395( مطالعه ای  و حسينی  خاتمی 
غيرخانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران« انجام دادند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بين 
مالکيت خانوادگی و اجتناب از پرداخت ماليات در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. برای 
سنجش متغير اجتناب مالياتی از سه معيار نرخ مؤثر مالياتی، نرخ مؤثر نقدی ماليات و اختالف دفتری ماليات استفاده 
شد. جامعه آماری مطالعه 123 شركت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388 تا 1392 
بود. در این مطالعه از تحليل آماری رگرسيون خطی چندگانه برای آزمون فرضيه های پژوهش استفاده شد. نتایج 
حاصل از آزمون فرضيه های پژوهش نشان داد كه بين شاخص های نرخ مؤثر ماليات و نرخ مؤثر نقدی ماليات با 
ساختار مالکيت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، اما رابطه بين اختالف دفتری ماليات با ساختار مالکيت منفی و 
معنادار است. به عالوه نتایج این مطالعه نشان داد كه نوع صنعت بر نرخ مؤثر ماليات و اختالف دفتری ماليات تأثير 

داشته اما بر نرخ مؤثر نقدی ماليات تأثير ندارد.
سانچز مارتين و همکاران1 )2016( مطالعه ای با عنوان »تأثير دخالت خانواده در بروز عدم تمکين مالياتی 
شركت های خانوادگی« انجام دادند. هدف تعيين تأثير قدرت، تجربه و فرهنگ پيشنهاد شده توسط آستراچان و 
همکاران )2002(، بر عدم تمکين مالياتی بود. جامعه آماری این مطالعه 282 شركت كوچک و متوسط خانوادگی 
در كشور اسپانيا بود. در این مطالعه برای تجزیه و تحليل داده ها از مدل سازی معادالت ساختاری و تعيين اثرات 
متغيرهای مستقل بر متغير وابسته استفاده گردید. یافته های این مطالعه نشان داد كه خانواده به شيوه های متفاوت 

1. Sánchez-Marín  et al
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بر عدم تمکين مالياتی كسب و كارها تأثير می گذارد. به این ترتيب، هرچه تجربه خانواده باالتر باشد، با ادغام 
نسل های دوم و مابعد، عدم تمکين مالياتی بيشتر است؛ در مقابل، هرچه قدرت خانواده از لحاظ مالکيت و مدیریت 
شركت بيشتر باشد، بر عدم تمکين مالياتی تأثير منفی می گذارد. به عالوه، نتایج این مطالعه نشان داد كه همترازی 

بيشتر بين خانواده و فرهنگ تجاری، تأثير قابل توجهی بر رفتارهای مالياتی شركت های خانوادگی ندارد.
چن و همکاران1 )2010( مطالعه اي با عنوان »آیا شركت هاي خانوادگي بيشتر از شركت هاي غير خانوادگي از 
پرداخت ماليات اجتناب مي نمایند؟« انجام دادند. هدف این مطالعه مقایسه سطح اجتناب از ماليات در شركت های 
خانوادگی و غير خانوادگی بود. نتایج مطالعه نشان داد كه شركت های خانوادگی نسبت به رقبای خود از پرداخت 
ماليات كمتر اجتناب می كنند. منظور از شركت های خانوادگی، شركت هایی بودند كه اعضای خانواده مؤسس شركت، 
اعم از نسبی و سببی، در مقام مدیریت ارشد، هيئت مدیره یا سهامداران عمده و بلوكی به فعاليت خود ادامه می دادند.

4- مدل مفهومی تحقیق
مطالعه حاضر بر اساس تأثير خانواده بر رویکرد قدرت، تجربه و فرهنگ ، به بررسی این موضوع می پردازد كه 
تا چه اندازه ناهمگونی پيشنهاد شده توسط آستراچان و همکاران )2002( در ميان شركت های خانوادگی موجب 
ایجاد تركيب هایی مجزا )و منحصربه فرد( از شمول خانواده می شود كه ميزان متفاوت از عدم تمکين مالياتی را 

مشخص می نماید. مدل مفهومی مطالعه در ذیل آمده  است.

منبع: یافته های تحقيق

1. Chen et al
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5- توسعه فرضیه هاي تحقیق 
5-1- تأثیر خانواده بر عدم تمكین مالیاتی

آستراچان و همکاران )2002( و كلين و همکاران )2005( یک رویکرد را برای اندازه گيری خانوادگی بودن 
این  است.  فرهنگ  و  تجربه  قدرت،  رویکرد  به اصطالح  با  متناسب  كه  پيشنهاد می دهند  بعد  به وسيله  سه 
شاخص از شمول خانواده در كسب و كار موجب پدید آمدن مقایسه هایی در ميان شركت های خانوادگی از 
طریق سطوح متفاوتی از قدرت )مالکيت و مدیریت خانوادگی(، تجربه )نسل خانوادگی مسئول در كسب وكار( 
و فرهنگ )تطبيق فرهنگ خانوادگی و كسب وكار( می شود كه ارائه گر چارچوب مناسبی برای بررسی آن 
است كه ناهمگونی شركت های خانوادگی )چوا و همکاران، 2012( چگونه می تواند تفاوت های موجود در 
جهت گيری های استراتژیک شركت های خانوادگی، عملکرد كسب  وكار و به ترتيب سطوح رقابتی بودن را 
شرح دهد. از این نظر، رویکرد قدرت، تجربه و فرهنگ به وسيله  تعدادی از محققان بازبينی و اجرا شده است 
)بجورنبرگ و نيکولسون، 2007؛ مرینو و همکاران، 2015( كه اكثر آن ها به یک رویکرد معتبر برای مفهوم 
خانوادگی بودن با در نظر گرفتن منابع و قابليت های مجزا و منحصربه فرد شركت خانوادگی اشاره دارند. در 
این راستا، اگر عدم تمکين مالياتی در یک شركت خانوادگی بتواند به عنوان قابليتی تعریف شود كه می تواند 
یک حاشيه رقابتی مرتبط با هزینه های پایين تر، مدیریت منابع بهينه و اعتبار باالتر را ایجاد نماید )هوبرچتس و 
همکاران، 2011(، تصور این امر كه این قابليت، یعنی عدم تمکين مالياتی، به ميزان باالیی توسط تناسب مالک 
یا مالک ها و مدیر یا مدیران خانوادگی در كسب وكار، به وسيله  زمان مولد شركت و فرهنگ و ارزش های خانواده 
با در نظر گرفتن كسب وكار مشخص شود، منطقی است )آستراچان و توترو، 1996(. به همين نحو، بسته به 
انواع تأثير خانواده بر كسب وكار، دو شركت خانوادگی با شمول خانواده برابر در مدیریت )به عنوان مثال با یک 
تناسب مشابه از مالکيت خانواده( ممکن است سطح برابر از عدم تمکين مالياتی را درصورتی كه تفاوت هایی 
در مدیریت خانوادگی )تناسب اعضای خانواده در مدیریت شركت( و/یا نسل خانواده )حضور نسل های اول، 
دوم و مابعد در شركت( و/یا فرهنگ خانواده )سطح تطبيق ارزش های خانوادگی و فرهنگ كسب وكار( وجود 
داشته باشد، نشان ندهد. با در نظر گرفتن ناهمگونی ميان شركت های خانوادگی برحسب مقصودها، ارزش ها 
و رفتارهای متفاوت كه ماهيت ویژگی های كسب وكار خانوادگی هستند )چوا و همکاران، 2012؛ رادرفورد و 
همکاران، 2008(، برخی از تفاوت ها نيز در رفتارهای عدم تمکين مالياتی بر مبنای تأثير خانواده مورد انتظار 

هستند. این روابط به شرح زیر هستند:
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5-2- بعد قدرت و عدم تمكین مالیاتی 

قدرت به كنترلی كه خانواده به وسيله سرمایه گذاری كسب و كار اعمال می نماید )به  عنوان  مثال سهام موجود در 
دستان خانواده( و حضور آن در مدیریت شركت گفته می شود. سطح تأثير از طریق قدرت افزایشی است، بنابراین 

هرچه درصد اعضای خانواده درگير در این فعاليت ها بيشتر باشد، درصد قدرت خانواده بر شركت بيشتر است.
از یک دیدگاه مالکيت، این سؤال كه آیا یک شركت خانوادگی كمتر یا بيشتر دارای عدم تمکين مالياتی است، 
بالفاصله روشن نمی شود، زیرا استدالل هایی در هر دو جانب با در نظر گرفتن هزینه ماليات در مقابل مزایا وجود 
دارند )دسای و دارماپاال، 2006(. در این راستا، چن و همکاران )2010( با استفاده از چندین اندازه گيری برای اتخاذ 
عدم تمکين مالياتی شركت ها در می یابند كه شركت های خانوادگی موجود در ليست بورس یک رابطه منفی را 
بين مالکيت خانواده و عدم تمکين مالياتی نشان می دهند. آن ها نشان می دهند كه اكثر سهامداران خانوادگی 
شركت های خانوادگی تمایل دارند تا از مزایای مالياتی به منظور اجتناب از تأثير متعاقب بر هزینه ای كه ممکن 
است از عدم پرداخت ماليات در دیدگاه سهامداران خانوادگی اقليت پدید آید صرف نظر نمایند كه می توان این 
اقدامات را به عنوان شيوه ای برای احتراز از ماليات و اختالس احتمالی از درآمدها توسط سهامداران بزرگتر تفسير 
نمایند )دسای و دارماپاال، 2006(. شواهد دیگر از مطالعه مانتری و سانچز )2010( برای یک نمونه از شركت های 
اسپانيایی غير موجود در ليست بورس با شواهد مطالعه چن و همکاران )2010( سازگار هستند كه این ایده را 
تأیيد می نمایند كه شركت های خانوادگی بيشتر نگران آسيب قانونی و اعتباری یک بازرسی مالياتی نسبت به 
شركت های غير خانوادگی هستند. آن ها تمركز مالکيت خود را در دستان خانواده افزایش می دهند، بنابراین كمتر 
نسبت به ماليات پرخاشگر می شوند تا از ریسکهایی كه به وسيله  جستجوی كسر ماليات بيشتر ایجاد می شوند، 

اجتناب نمایند. 
اسـتدالل های تئـوري مبتنـي بـر منابـع در شـركت های خانوادگـی بـا در نظر گرفتـن چشـم انداز مدیریتی 
بـه دانـش و اعتبار شـركت های خانوادگـی )دیپهـاوس و جاسـکویچز ، 2013؛ هوبرچتس و همـکاران، 2011( 
به عنـوان عوامـل تعيين كننـده از ماليـات و رقابتی بـودن پرداخته انـد. بجوگرن و سـوند )2005( بيـان می كنند 
كـه دانـش و مهارت هـای منحصربه فرد شـركت های خانوادگی كه از طریق مدیریت شـركت به دسـت آمدند 
ممکـن اسـت بر عدم تمکين مالياتی شـركت تأثير مثبتی داشـته باشـند. همانطور كه چن و همـکاران )2010( 
تأیيـد می نماینـد، ازآنجایـی كـه شـركت های خانوادگی بيشـتر نگـران از دسـت دادن اعتبار هسـتند، می توان 
شـرح داد كـه شـركت های خانوادگـی كمتـر دارای عدم تمکيـن مالياتی هسـتند. بنابراین، اسـتدالل های فوق 
منجـر به این پيشـنهاد می شـوند كـه هرچه كنتـرل خانوادگی از طریق مالکيت و مدیریت بيشـتر باشـند، عدم 
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تمکيـن كمتـری در فعاليت هـای برنامه ریزی مالياتی وجـود دارد. 

فرضيه اول: بعد قدرت، یعنی مالکيت و مدیریت خانواده بر عدم تمکين مالياتی كسب و كارهای خانوادگی 
تأثير منفی دارد.

5-3- بعد تجربه و عدم تمكین مالیاتی
تجربه به پيشينه كلی گفته می شود كه خانواده در طول نسل یا نسل هایی كه فعاالنه مشاركت می نمایند، وارد 
كسب وكار می نماید. بنا به گفته آستراچان و همکاران )2002( سطح بيشينه از تجربه كه به وسيله یک تغيير 
در نسل توليد شد، بين اولين و دومين نسل پدید آمد. از این رو، ارزش نسبتاً كم برحسب رقابتی بودن شركت 
خانوادگی افزوده می شود. رابطه بين نسل مالکان و شخصيت خانوادگی غيرخطی است. سایر محققان )كارالك 
و وارد، 2001؛ كوراتکو و همکاران، 1994( گزارش می دهند كه عظمت پيامدهایی كه از سازوكارهای انتقال 
مالکيت ناشی می شوند، یعنی ماليات و از دست دادن احتمالی كنترل موجب می شوند تا بنيان گذار )زمانی كه 
در حال محول نمودن منصب به نسل بعدی است(، فرآیند جانشينی را برای تداوم ثروت خانوادگی خود كمتر از 
زمانی كه انتقال بين نسل دوم به بعد رخ می دهد، خطرناك تلقی نماید. ازاین رو، نشان داده می شود كه نسل های 
دوم و مابعد بيشتر مستعد این امر هستند كه بنيان گذار با در نظر گرفتن اهميت عظمت ماليات برای شركت های 
خانوادگی و برای اعضای خانواده شامل انتقال نسل ها، فعاليت های عدم تمکين مالياتی بيشتری را انجام دهند. 
به عالوه، به دليل هزینه های واضح باالتری كه سيستم های مالياتی پيچيده فعلی می توانند بر شركت خانوادگی 
مالياتی  برنامه ریزی  فعاليت های  به  را  بيشتری  نمایند، نسل های دوم و مابعد معمواًل منابع و دانش  اعمال 
اختصاص می دهند )كارالك و وارد، 2001(. وضعيت كسب وكار و خانواده برای بنيان گذار بسيار ساده است. این 
تنها در نسل های بعدی است كه یک نياز واقعی برای برنامه ریزی مالياتی وجود دارد تا با وضعيت وظيفه مالياتی 
مواجه شود و اطمينان دهد كه خطاهای مالياتی برای رقابتی بودن و بقای شركت هزینه بر یا تهدیدآميز نيستند. 
فرضيه دوم: بعد تجربه، یعنی نسل خانوادگی مسئول كسب وكار بر عدم تمکين مالياتی شركت های خانوادگی 

تأثير مثبت دارد.
5-4- بعد فرهنگ و عدم تمكین مالیاتی 

فرهنگ به مجموعه ارزش ها، نگرش ها و انگيزش هایی كه در كسب وكار در حال نوسان هستند و ميزانی كه 
آن ها به عنوان یک تلفيق از كسب وكار و خانواده برحسب تعهد به شركت تلقی می شوند، گفته می شود. یک 
فرهنگ سازمانی خانواده- محور دارای یک تأثير مثبت بر روی سطوح تعهد و وفاداری به شركت خانوادگی است 
)وارد، 2004(. در حقيقت، برخی از شواهد تجربی )زهرا و همکاران، 2008( نشان می دهند كه این فرهنگ قوی 
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سازمانی خانواده- محور دارای یک تأثير مثبت بر روی شدت و انعطاف پذیری برنامه ریزی استراتژیک در شركت 
خانوادگی است كه بنابراین پياده سازی سياست های عدم تمکين مالياتی را تسهيل می نماید )ساندمو، 2005(. در 
این راستا، چن و چو )2005( یک عدم تمکين مالياتی فزاینده را با انتقال فزاینده از نگرش های مالياتی فردی 
مالک خانوادگی به كسب وكار نشان می دهند و نتيجه می گيرند كه هرچه ارزش های خانوادگی در كسب وكار 
باالتر باشند، هماهنگی با توجه به فعاليت های برنامه ریزی مالياتی بيشتر و عدم تمکين بيشتر از شركت های 
خانوادگی وجود دارند )چن و جو، 2005؛ ونزل، 2005(. ازاین رو، شواهد تجربی نشان می دهد كه شركت های 
خانوادگی كه ارزش های آنان با آن ارزش های كسب وكار تالقی دارند، بيشتر نگران ماليات هستند و ازاین رو 

انتظار می رود كه فرهنگ به طور مثبت با عدم تمکين مالياتی شركت خانوادگی مرتبط باشد. 
فرضيه سوم : بعد فرهنگ، یعنی تطبيق ارزش های خانواده و كسب وكار دارای تأثير مثبت بر عدم تمکين 

مالياتی شركت خانوادگی دارد.
6- روش تحقیق 

این پژوهش از نظر هدف، كاربردي و از منظر گردآوري داده، توصيفی - پيمایشی محسوب می شود. روش 
گردآوری اطالعات نيز ميداني بوده كه در طی مراحل اجراي آن تأثير ویژگی های خانواده بر عدم تمکين مالياتی 

شركت های خانوادگی مورد بررسی قرار می گيرد. 
6-1- جامعه آماری و حجم نمونه  

جامعه آماری این تحقيق شركت هاي كوچک و متوسط خانوادگي در استان تهران مي باشد. در حال حاضر مطابق 
آمار موجود تعداد 4239 شركت در شركت های مختلف استان تهران مشغول فعاليت می باشند. بنابر این حجم 
نمونه با استفاده از فرمول كوكران برابر 352 شركت می باشد. باتوجه به اینکه انتظار می رود كه بخشی از این 
شركت ها خانوادگی نباشند، به جهت دستيابی به نرخ پاسخ دهی بيشتر در این مطالعه در مرحله اول تعداد 704 

پرسش نامه در بين شركت های منتخب توزیع خواهد شد. 
 6-2- روش و ابزار گردآوری داده ها  

در این مطالعه از پرسش نامه استاندارد با مقياس ليکرت هفت گزینه اي جهت گردآوری داده ها استفاده می شود. 
پرسش نامه تحقيق از دو قسمت تشکيل شده است. قسمت اول، مربوط به مشخصات جمعيت شناختی پاسخ 
دهندگان می باشد. قسمت دوم سؤاالت مرتبط با متغيرهای اصلی پژوهش می باشد كه تعداد سؤال هر متغير به 

همراه منابع استخراج آنها مطابق جدول 1 می باشد. 
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جدول )1(- ساختار پرسش نامه تحقیق

متغیر تعداد سوال مبنع

قدرت 2

هاریگان و همکاران)2017(
تجربه 3

5 فرهنگ 
عدم تمکين مالياتي 4

منبع: یافته های تحقيق

6-3- روایی ابزار اندازه گیری 
روش های مختلفی برای بررسی اعتبار وسيله اندازه گيری وجود دارد كه در این پژوهش از روش های روایی 

محتوایی و سازه استفاده می شود. 
روایی محتوایی

در این تحقيق براي اندازه گيری روایي محتوایی پرسش نامه از نظرخواهي استاتيد دانشگاهي و متخصصين 
مالياتي استفاده شده است.  

روایی سازه 

در این مطالعه از مدل های زیر برای اندازه گيری روایی سازه استفاده می شود:
الف: روایي هم گرا

الركر)1981( معيار ميانگين واریانس استخراج شده را براي سنجش روایي همگرا معرفي كرده است.  مقدار 
بحراني  برای روایي همگرا  مطابق معيار الركر )1981( عدد )0/5( می باشد.

جدول )2(- مقادیر متوسط واریانس استخراج شده

نام متغیر متوسط واریانس استخراج شده

فرهنگ 0/5495

تجربه 0/6734

قدرت 0/8013

عدم تمکين مالياتي 0/6308
منبع: یافته های تحقيق
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ب: روایي واگرا 
در این مطالعه  برای محاسبه روایی واگرا از روش های زیر استفاده می شود:

الف: معيارهای جذر ميانگين واریانس استخراج شده. بر این اساس جذر ميانگين واریانس استخراج شده یک 
متغير باید از ميزان همبستگی آن متغير با سایر متغير های تحقيق بزرگتر باشد.

جدول )3(- ماتریس روایی واگرا به روش فورنل و الرکر

فرهنگ تجربه قدرت عدم تمكین مالیاتي

فرهنگ 0/7412

تجربه 0/5110 0/8206

قدرت 0/5712 0/4105 0/8951

عدم تمکين مالياتي 0/4309 0/4608 0/3240 0/7942
منبع: یافته های تحقيق

ب:  روش بارهای عاملی متقابل
برای سنجش روایی واگرا از این روش، از ماتریس بارهای عاملی متقابل استفاده می شود. ردیف های این ماتریس 
به شاخص ها و ستون های آن نيز به سازه های مدل پژوهش تعلق دارند. مقادیری كه درون خانه های این ماتریس 

جای دارند، بيانگر ميزان همبستگی شاخص ها با سازه ها هستند.
جدول )4(- ماتریس بارهای عاملی متقابل

فرهنگ تجربه قدرت عدم تمكین مالیاتي

فرهنگ 1 0/715379 0/57132 0/471729 0/495463
فرهنگ 2 0/835363 0/601078 0/417962 0/612024
فرهنگ 3 0/718617 0/575217 0/470497 0/505187
فرهنگ 4 0/760721 0/63709 0/551695 0/581792
فرهنگ 5 0/665244 0/516 0/387568 0/501995
تجربه 1 0/605767 0/807171 0/51303 0/588914
تجربه 2 0/487981 0/85975 0/30906 0/70044
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فرهنگ تجربه قدرت عدم تمكین مالیاتي

تجربه 3 0/582793 0/793415 0/50577 0/572977
قدرت 1 0/415379 0/57132 0/87173 0/495463
قدرت 2 0/535363 0/691078 0/91796 0/612024

عدم تمکين مالياتي 1 0/511376 0/561862 0/415016 0/750384
عدم تمکين مالياتي 2 0/620764 0/631621 0/536891 0/821231
عدم تمکين مالياتي 3 0/603513 0/616809 0/527167 0/809261

منبع: یافته های تحقيق

6-4- پایایی ابزار سنجش 
در این مطالعه از روش های زیر برای سنجش پایایی ابزار اندازه گيری استفاده می شود: 

الف - آلفـاي كرونباخ، ب- پایایی تركيبی، ج - ضرایب بار عاملی.
الف- آلفاي كرونباخ: معياري كالسـيک بـراي سـنجش پایایی و سنجه اي مناسب براي ارزیابی پایداري درونـی 
)سـازگاري درونـی( محسـوب می شود. مقـدار آلفـاي كرونباخ باالتر از 0/7 )كرونباخ،1951( بيـانگر پایـایی 

قابـل قبـول اسـت. 
ب- پایایی تركيبی: از آنجایی كه معيار آلفاي كرونباخ یک معيار سنتی براي تعيين پایایی سـازه هـا می باشد، 
روش حداقل مربعات جزیی معيار مدرن تري نسـبت بـه آلفا به نام پایایی تركيبی به كار می برد. این معيـار 
توسـط ورتس و همکاران 1 )1974 ( معرفی شد. در صـورتی كه مقدار آن براي هر سازه باالي 0/7 شود )نونالی 

و برنستن، 1994 ( نشـان از پایداري درونی مناسب براي مدل هـاي انـدازه گيـري دارد.
ج- سنجش بارهاي عاملی: بارهاي عاملی از طریـق محاسبه مقدار همبستگی شاخص هاي یک سـازه بـا آن 
سازه محاسبه می شوند كه اگر این مقدار برابر و یا بيشتر از مقدار 0/4 شـود )هوالند، 1999( مؤیـد ایـن مطلـب 
اسـت كـه واریانس بين سازه و شاخص هاي آن از واریانس خطـاي اندازه گيري آن سازه بيشتر بـوده و پایـایی 

در مـورد آن مدل قابل قبول است.

1. Werts et al
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جدول )5(- آلفای کرونباخ

سازه آلفای کرونباخ پایایی ترکیبی

فرهنگ 0/7929 0/8584
تجربه 0/7580 0/8607
قدرت 0/7546 0/8896

عدم تمکين مالياتي 0/7071 0/8365
منبع: یافته های تحقيق

7- تجزیه و تحلیل داده ها 
7-1- آمار توصیفي 

داده مورد نياز برای این مطالعه در بازه زمانی 20 خرداد 1397 لغایت 7 مرداد 1397 جمع آوری گردید. در ابتدا 
704 پرسش نامه بين پاسخ دهندگان مطالعه توزیع گردید. از بين 704 پرسش نامه توزیع شده تعداد 507  عدد 
جمع آوري گردید. بعد از بررسي پرسش نامه هاي جمع آوري شده معلوم گردید كه تعداد 268 عدد از شركت 
ها خانوادگي مي باشند. تعداد 82 عدد از پرسش نامه های جمع آوری شده به دليل پاسخ ندادن درصد باالیی از 
سؤاالت از پرسش نامه های جمع آوری شده حذف گردید. در نتيجه تعداد 186 عدد )69/40 درصد( از پرسش 
نامه های جمع آوري شده خانوادگي در محاسبه نهایی مورد استفاده قرار گرفت. مطابق اطالعات، 72 درصد از 
پاسخ دهندگان مرد و 32 درصد از آنها زن بودند. اطالعات بدست آمده از جدول فوق در خصوص سابقه شركت 
نشان داد كه به ترتيب  8 ، 17 ،19 ،17 ، 21 و 19 درصد از شركت ها  دارای سابقه اي بين  كمتر از 5 سال، 

بين 6 تا 10 سال ؛ بين 11 تا 15 سال ، بين 16 تا 20 سال، بين 21 تا 25 سال و بيشتر از 25 سال داشتند. 
7-2-  معیارهای ارزیابی برازش بخش ساختاری مدل مفهومي

یک مدل عمومی معادالت ساختاری از چندین مدل اندازه گيری و فقط یک مدل ساختاری تشکيل می شود؛ به 
عبارتی در یک مدل مسير فقط و تنها یک مدل ساختاری وجود دارد. در این مطالعه از معيارهای )هانسلر، 2009( 

براي بررسي برازش بخش ساختاري مدل مفهومي استفاده مي شود:
 )R2( الف: شاخص ضریب تعيين
)Q2( ب: شاخص ارتباط پيش بين
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 7-2-1- معیار شاخص ضریب تعیین1

هرچه ضریب تعيين مربوط به سازه های درون زا یک مدل بيشتر باشد، نشان از برازش بهتر مدل است. 
جدول )6(- ضریب تعیین 

سازه شاخص ضریب تعیین

عدم تمکين مالياتي 0/6177

7-2-2- شاخص ارتباط پیش بین 

این معيار قدرت پيش بينی مدل را مشخص می سازد و در صورتی كه مقدار 0/02، 0/15 و 0/35 را كسب نماید، 
بـه ترتيب نشان از قدرت پيش بينی ضعيف، متوسط و قـوی سازه ها است. این مقـدار تنها بـرای سازه های 

درون زای مدل محاسبه می شود. 
جدول )7(- نتایج شاخص ارتباط پیش بین متغیرهای درون زا

سازه شاخص ارتباط پیش بین
عدم تمکين مالياتي 0/3855

 Q²=شاخص ارتباط پيش بين

شاخص تناسب مدل 2
شاخص تناسب مدل به روش زیر محاسبه مي شود:

جدول )8(- شاخص تناسب مدل

شاخص افزونگی ضریب تعیین

فرهنگ 0/5495

تجربه 0/6734 ----------

قدرت 0/8013 ----------

عدم تمکين مالياتي 0/6308 0/6177

متوسط 0/6637 0/6177

1. R²
2. GOF
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شاخص افزونگی ضریب تعیین

0/6403

2*GOF communal R=

Communality: شاخص افزونگی

R Square: ضریب تعيين  

Goodness of Fit: شاخص تناسب مدل 
منبع: یافته های تحقيق

7-3- آزمون فرضیه هاي تحقیق
 در این مطالعه از معيارهاي زیر براي آزمون فرضيه ها استفاده مي شود: 

الف: بررسی ضرایب استاندارد مسير 
ب : بررسی معناداری ضرایب استاندارد مسير با استفاده از آماره تی  

 نتایج آزمون فرضيه ها مطابق جدول زیر است: 
جدول )9(- ضرایب استاندارد مسیر و معناداری آن

مسیر
ضرایب استاندارد 

)β( مسیر
خطای استاندارد

معناداری ضرایب استاندارد 
)t(

عدم تمكين مالياتي<-قدرت    -0/0612 0/0835 -0/7333

عدم تمكين مالياتي<-تجربه 0/4917 0/0649 7/5779

عدم تمكين مالياتي<-فرهنگ  0/3855 0/0993 3/8818

8- نتیجه گیری و پیشنهادها
8-1- نتایج آمار استنباطي 

هدف اول تحقيق تعيين اثر قدرت، یعنی مالکيت و مدیریت خانواده بركسب و كار بر عدم تمکين مالياتی 
شركت های خانوادگی بود. طبق اطالعات 4 قدرت، یعنی مالکيت و مدیریت خانواده بركسب وكار تأثير منفی 
ولي غير معني دار بر عدم تمکين مالياتی شركت های خانوادگی دارد )t =./7333 ؛ β= -0/0612(. این نتيجه با 
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نتایج )علي زاده ثمر خزان و شيپوریان، 1396؛ غالمي كيان و فقيه ،1396؛ جاللي و كامراني ،1396؛ حسيني 

ازان و خاتمي،1395؛ سانچز مارتين و همکاران  ،2016 ؛ آرمسترانگ و همکاران، 2015( همراستا مي باشد.
هدف دوم تحقيق تعيين اثر تجربه نسل خانوادگی مسئول كسب وكار بر عدم تمکين مالياتی شركت های 
مالياتی  بر عدم تمکين  بود. طبق اطالعات جدول 4 تجربه نسل خانوادگی مسئول كسب وكار  خانوادگی 
شركت های خانوادگی تأثير مثبت و معني دار دارد )t= 7/5779؛ β=0/4917(.  این نتيجه با نتایج )علي زاده ثمر 
خزان و شيپوریان، 1396؛ غالمي كيان و فقيه ،1396؛ جاللي و كامراني ،1396؛ حسيني ازان و خاتمي،1395؛ 

سانچز مارتين و همکاران  ،2016 ؛ آرمسترانگ و همکاران  ،2015( همراستا مي باشد.
هدف سوم تحقيق تعيين تأثير فرهنگ، یعنی تطبيق ارزش های خانواده با فرهنگ كسب و كار بر طبق 
اطالعات جدول 4 عدم تمکين مالياتی شركت هاي  خانوادگی بود. برای نيل به این هدف فرضيه زیر توسعه 
یافت. فرهنگ، یعنی تطبيق ارزش های خانواده با فرهنگ كسب و كار بر عدم تمکين مالياتی شركت هاي  
خانوادگی تأثير مثبت و معنی دار دارد )t= 3/8818؛ β=0/3855(. این نتيجه با نتایج )علي زاده ثمر خزان و 
شيپوریان، 1396؛ غالمي كيان و فقيه ،1396؛ جاللي و كامراني ،1396؛ حسيني ازان و خاتمي،1395؛ سانچز 

مارتين و همکاران  ،2016 ؛ آرمسترانگ و همکاران  ،2015( همراستا مي باشد.
8-2- پیشنهادات تحقیق

8-2-1- پیشنهاد بر اساس نتیجه فرضیه اول 

بر اساس نتيجه فرضيه اول قدرت، یعنی مالکيت و مدیریت خانواده  بركسب وكار تأثير منفی بر عدم تمکين 
مالياتی شركت های خانوادگی دارد. بر اساس نتایج این فرضيه ها پيشنهادهای ذیل ارایه می شود:  

مطابق نتيجه فرضيه اول هرچه قدرت خانواده از لحاظ مالکيت و مدیریت شركت بيشتر باشد، بر عدم تمکين 
مالياتی تأثير منفی مي گذارد. بر این اساس پيشنهاد مي گردد كه همواره ترتيبي اتخاذ شود كه اعضاي خانواده 
در شركت هاي خانوادگي مدیریت پست هاي كليدي شركت به خصوص مدیریت مالي را در اختيار بگيرند. در 

صورتي كه این امر ميسر نباشد افرادي را به این پست منسوب نمایند كه مورد اعتماد آنها هستند.   
8-2-2- پیشنهاد بر اساس نتیجه فرضیه دوم  

بر اساس نتيجه فرضيه دوم تجربه نسل خانوادگی مسئول كسب و كار بر عدم تمکين مالياتی شركت های 
خانوادگی تأثير مثبت دارد. یعني هرچه تجربه خانواده باالتر باشد، با ادغام نسل های دوم و مابعد، عدم تمکين 
مالياتی بيشتر است. بر اساس نتایج این فرضيه ها پيشنهادهای ذیل ارایه می شود: با توجه به اینکه عدم تمکين 
مالياتي مي تواند عواقب بدي براي شركت هاي خانوادگي به بار آورد ؛ پيشنهاد مي شود كه این شركت هاي 
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خانوادگي با قدمت باال از مؤسسات حسابرسي معتبر براي امور حسابرسي استفاده نمایند. همچنين پيشنهاد 
مي شود كه ادارات ماليات توجه ویژه اي به این شركت داشته باشند و همواره اسناد مالياتي شركت هاي خانوادگي 

با قدمت باال را با دقت بيشتري مورد بررسي قرار دهند.
8-2-3- پیشنهاد بر اساس نتیجه فرضیه سوم

بر اساس نتيجه فرضيه سوم فرهنگ، یعنی تطبيق ارزش های خانواده با فرهنگ كسب وكار بر عدم تمکين 
مالياتی شركت هاي خانوادگی تأثير مثبت  دارد. بر اساس نتایج  این فرضيه، هم ترازی بيشتر بين فرهنگ خانواده 
و فرهنگ تجاری، تأثير مثبت بر عدم تمکين مالياتي دارد. بر این اساس پيشنهاد مي شود، شركت هاي خانوادگي 
به منظور كاهش رفتار عدم تمکين مالياتي با اتخاذ فر هنگ سازماني مبتني بر اخالق  سعي نمایند اصول اخالقي 

را در كسب كار خانوادگي شان اجرا نمایند.  
8- 3- یافته هاي کلي مطالعه 

یافته های این مطالعه، شواهد تجربی را برای همسانی روابط بين ابعاد قدرت، تجربه و فرهنگ تأثير خانواده بر 
كسب و كار مربوط به قدرت )مالکيت و مدیریت خانواده(، تجربه )وضعيت نسلی و سطح تجربه كسب شده( 
و فرهنگ )ارزش های خانوادگی كه فرهنگ كسب و كار را تعيين می كنند( و عدم تمکين مالياتی شركت های 

خانوادگی ارائه مي كنند. 
پس از استفاده از یک رویکرد مدل معادالت ساختاري به منظور تحليل همزمان تعامالت بين سه بعد ارتباط 
خانواده و عدم تمکين مالياتی، نتایج این مطالعه نشان می دهد، در حالی كه بعد قدرت با عدم تمکين مالياتی 
ارتباط منفی دارد، اما بعد تجربه و فرهنگ  با آن ارتباط مثبت دارند. در این مطالعه مشخص شد كه شركت های 
خانوادگی با بعد قدرت بيشتر، عدم تمکين مالياتی كمتری دارند. به هرحال، برخالف مطالعات قبلی، این مطالعه 
در مقایسه با عوامل مربوط به منابع و قابليت های خانوادگی، به جوانب ریسک مربوط به مالکيت خانوادگی 

كمتری استناد می كند.
 در ایـن خصـوص، مطابـق نتایـج ایـن مطالعـه اعتقـاد بـر این اسـت كه مالـکان خانـواده ممکن اسـت از 
منفعـت هـای مالياتـی احتمالـی به دليـل جلوگيری كـردن از بدنامی و مشـکالت حقوقی صرف نظـر نمایند. 
تمركـز مالکيـت خانوادگـی بيشـتر، منجـر به دغدغه بيشـتر برای مسـایل مربوط به اعتبار و آسـيبی می شـود 
كـه حسابرسـی ماليـات ممکـن اسـت ایجـاد كنـد. ایـن دغدغه هـا منجر به ارزشـمندتر شـدن منفعـت های 
احتمالـی رفتـار عـدم تمکين مالياتی می شـود و باعث می شـود كه شـركت از ریسـک اضافی خـودداری كند. 
عـالوه برایـن، هرچقـدر درصـد اعضای خانواده كه پسـتهای مدیریتی را اشـغال كرده اند بيشـتر باشـد، ميزان 
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عـدم تمکيـن مالياتی كمتر اسـت. چـون كه اعضای خانـواده معمواًل كارشـناس ماليـات نيسـتند، مخصوصًا 

در مراحـل اوليـه كسـب و كار خانوادگـي، از عـدم تمکيـن مالياتـی خـودداری می كنند. 
دوم اینکه، شركت های خانوادگی با تأثير بيشتر در بعد تجربه، عدم تمکين مالياتی بيشتری دارند. نتایج این 
مطالعه نشان می دهند كه گذر نسل ها به این معنا است كه شركت های خانوادگی می توانند منابع و دانش بيشتری 
را صرف آماده كردن استراتژی های مالياتی كنند تا ميزان ماليات پرداخت شده را كاهش دهند و این كار را 
می توانند از طریق آموزش مدیران داخلی خود یا با به كارگيری مشاوران خارجی انجام دهند. در این خصوص، 
نسل كنترل كننده شركت كه نشان دهنده قدمت شركت است را می توان به عنوان پروكسی  برای تجربه شركت 
تعبير كرد: شركت های خانوادگی نسل های دوم و بعدی در مقایسه با نسل اول، تجربه مالياتی كمتری دارند، زیرا 
آنها به طور متوسط مسنتر هستند و شركت ها از طریق تجربه، مدیریت كسب و كارها را فرا می گيرند. عالوه 
براین، گذر نسل ها همچنين به این معنا است كه روابط خانوادگی پيچيدگی بيشتری دارند، بنابراین ضرورت 
بيشتری پيدا می كند تا فشار مالياتی را از طریق رفتار عدم تمکين مالياتی بيشتر كاهش دهند تا آینده كسب و كار 
تضمين شود، زیرا عدم قبول یا انجام مربوط به ماليات ممکن است هزینه بيشتری داشته باشد و تأثير بيشتری 

بر شركت و اعتبار خانواده داشته باشد.
با  انتظار می رفت شركت های خانوادگی كه معتقدند سرنوشت شركت  سوم اینکه، در مورد بعد فرهنگ، 
سرنوشت كسب و كار ارتباط دارد )بعد فرهنگی بيشتر(، عدم تمکين مالياتی بيشتری داشته باشند كه این فرضيه 
تأیيد شد. عالوه براین، از لحاظ ميزان ضریب هایی كه مدل معادالت ساختاري نشان می دهد، نتایج این مطالعه 
مشخص می كند كه بعد مؤثرتر )از لحاظ منفی( در عدم تمکين مالياتی شركت های خانوادگی، از لحاظ مالکيت 
و مدیریت، قدرت خانواده در كسب و كار است، همانطور كه انتظار می رفت و پيشينه پژوهش تاكنون نشان داده 
است )چن و همکاران، 2010؛ مونتری و سانچز، 2010(. در مقابل، بعد تجربه تأثير معنادار )و مثبتی( بر عدم 

تمکين مالياتی دارد، این تأثير در جهت مخالف تأثير قدرت خانواده است.
 با این بررسی، این مطالعه از لحاظ نظری و تجربی، به گسترش این بخش از پژوهش كمک مي نماید و 
این كار را از طریق بررسی ناهمگنی شركت های خانوادگی در توضيحات پيرامون تفاوت های آنها در عدم 
تمکين مالياتی انجام مي دهد، كه مبتنی بر تركيبات خاص و مختلف تأثير خانواده بر كسب و كار می باشد كه 
نه تنها شامل مالکيت بلکه شامل مدیریت و جوانب نسلی و فرهنگی مربوط به هماهنگی منابع و توانایی های 
شركت های خانوادگی نيز هست. در این خصوص، زمينه شركت هاي كوچک و متوسط خانوادگی كه نشان دهنده 
شركت های خانوادگی اصلی با سهام داران خانوادگی متمركز، سطوح پایين تر مهارت مدیریت و دغدغه های 
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خاص در مورد ارزش ها و اعتبار خانوادگی هستند با به دست آوردن تصویری گسترده تر و جامع تر از تأثير خانواده 

بر سياست های مالياتی شركت كمک می كنند. 
8-4- محدودیت های پژوهش و پیشنهادهایی برای مطالعات آتی

پژوهش حاضر مانند هر پژوهشي با محدودیت هایي روبه رو بوده است كه به برخي از آنها اشاره مي نمایيم: اول 
اینکه، شواهد تجربی این مطالعه فقط مبتنی بر نمونه زمينه ای )به طور جغرافيایی و موقتی( شركت های خانوادگی 
ایراني مي باشد، كه تعميم پذیری نتایج را محدود می كند. دوره زمانی جمع آوری داده ها در بازه زماني20 خرداد 
1397 لغایت 7 مرداد 1397 مي باشد، بازه زماني كه اقتصاد ایران غرق بحران هاي شدیدی بود و این مسئله 
ممکن است تأثيری جدی بر نتایج داشته باشد و تأثيری مثبت بر عدم تمکين مالياتی شركت های خانوادگی 

داشته باشد، كه نتيجه كاهش درآمدها و سودآوری بوده است كه رفتار مالياتی معمول آنها را نابهنجار می كند.
 در پژوهش های آتی، مقایسه رابطه بين ارتباط خانوادگی و عدم تمکين مالياتی و نيز تفاوت های بين شركت های 
خانوادگی و غيرخانوادگی از لحاظ عدم تمکين مالياتی در سایر دوره های زمانی و زمينه های اقتصادی، كار جالبی 
خواهد بود. دوم اینکه، تحليل عدم تمکين مالياتی مبتنی بر اطالعات حسابداری پيرامون ماليات شركت بوده 
است؛ به هرحال، بررسی سایر ماليات ها مانند ماليات برارزش افزوده، مفيد خواهد بود. این بررسی می تواند 
اطالعات باارزشی در مورد رفتار مالياتی كلی شركت ها ارائه كند، گرچه كمبود داده های موجود برای مطالعه 
كنونی، از انجام این تحليل اضافی جلوگيری می كند. سوم اینکه، نتایج تجربی ممکن است تحت تأثير تعامالت 
مربوطه ای باشد كه بين اعضای خانواده و شركت رخ می دهند، مخصوصاً زمانی كه ساختار مالکيت تا حد زیادی 
متمركز است و انگيزه های بيشتری برای انجام این كارها ایجاد می كند. درآخر از لحاظ روش شناختی، نابهنجاری 
برخی از متغيرها به این معنا است كه استفاده از مدل معادالت ساختاري نقاط ضعف فنی به همراه دارد. با این 
حال، این مطالعه حاضر از گام هاي آغازین براي پيشرفت های آتی در این حوزه پژوهشی محسوب مي شود، 
پيشرفت هایی كه عالوه بر ارتباط خانواده و عدم تمکين مالياتی، متغيرهای دیگری را نيز می توانند تحليل كنند 

و بنابراین دانش جدیدی پيرامون رفتار شركت های خانوادگی از لحاظ عملکرد مالياتی ارائه می كنند. 
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