
 353-381ات صفح -1400اییز م، پششسي و اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره  فصلنامه علمي

 ینتأم یماتو تصم یاتیمال یتنقش معاف یینجهت تب ییرائه الگوا

در  گذار یهسرما یها بر عملکرد شرکت گذاری یهو سرما یمال

 1یرآبادام یاقتصاد یژهمنطقه و
 

 نوع مقاله: پژوهشي
 

 2عبدالحمید جهانگیروند

 3محمد رضا شورورزی

 4زهرا نوری توپکانلو

 

 06/09/1400 اریخ پذیرش:ت                   21/07/1400: تاریخ دریافت

 یدهچک
همچون  یاتیمال یها مشوق ینو همچن یمال ینشرکت، تأم گذاری یهسرما یزاناساس مبر تواند یعملکرد م

جهت  یی. هدف مطالعه حاضر ارائه الگویردالشعاع قرار گ تحت یاقتصاد یژهمناطق و یاتیمال های یتمعاف
در  گذار یهسرما های بر عملکرد شرکت گذاری یهو سرما یمال ینتأم تیماو تصم یاتیمال یتنقش معاف یینتب

در استان مازندران و  یرآبادام یاقتصاد یژهپژوهش منطقه و یطبوده است. مح یرآبادام یاقتصاد یژهمنطقه و
 یوهپرسشنامه به ش 101راستا تعداد  یندر منطقه بود. در ا یبردار در حال بهره یها جامعه پژوهش شرکت

و کارشناس و  یحسابدار یسرئ ی،مال یرمد ی،و مال داریمعاون ا یا یرعامالنمد یناز ب یتصادف یریگ نهنمو
و  SPSS یافزارها نرم یقها از طر راستا داده ینشد. در هم یگردآور یکارشناس مسئول درآمد و حسابدار

SmartPLSمثبت و  یراز تأث یوهش حاکپژ یاتحاصل از آزمون فرض یجقرار گرفتند. نتا وتحلیل یه، مورد تجز
و  یمال ینتأم یماتتصم یناست. همچن گذاری یهو سرما یمال ینتأم یماتبر تصم یاتیمال های یتمعنادار معاف
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منتج  یرآبادام یاقتصاد یژهمنطقه و رد گذار یهسرما یها عملکرد شرکت یشبه افزا یتنها در گذاری یهسرما
 . شود یم

 

 .یمال ینتأم یماتتصم گذاری، یهسرما یماتتصم یاتی،مال یتافعملکرد شرکت، مع :کلمات کلیدي

 JEL M41 ،M21 ،P45 ،L1:بندي  طبقه
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 مقدمه

تدریجی مرزها، ساختار و پویایی فضای  طور بهی اخیر، سیر شتابان و مستمر رویدادها، ها سالدر 

ی جدید، ها چالش با روزافزونرا به نحوی  ها شرکترا دگرگون ساخته و تمامی  ها شرکت وکار کسب

ی پایانی قرن بیستم و ورود به ها سالی مواجه کرده است. با نزدیک شدن به ا گستردهیرمنتظره و غ

با نوعی از  ها سازمانی که بسیاری از ا گونه بهقرن جدید سرعت این تغییرات شدیدتر شد، 

(. تغییرات 2016، 1ران)وانگ و همکااند شده رو روبهسرگشتگی در چگونگی مقابله با پویایی محیط، 

 ها سالکه  ها سازمانانکاری بر عملکرد سازمان دارند. بسیاری از  یرقابلغمحیطی، اثر بسیار مؤثر و 

های محیط، نتوانستند ، با تغییر مختصات محیطی و عدم همراهی با پویاییاند بودهسودآور و موفق 

عنوان مثال شرکت هایی که طی  به. ندا شده رو روبهعملکرد مناسبی داشته باشند و با ورشکستگی 

باره باید مالیات پرداخت کنند، ممکن  های ابتدایی فعالیت خود معاف از مالیات هستند و به یک سال

(. چنین مسایلی 2015، 2از در چنین شرایطی نتوانند به درستی عمل نمایند )فلیپس و همکاران

به  هاآنار پایینی داشته باشند و بسیاری از ی تولیدی در کشور ما، عمر بسیها شرکتباعث شده که 

عملکرد  توانند ینممانند و  یبازمی محیطی از تولید ها فرصتگویی به نیازها و  علت ناتوانی در پاسخ

)سوییتین و  شوند یمیج از چرخه تولید کشور حذف تدر بهقابل قبولی را از خود ارائه کنند و 

تولیدی نقش مهم و اساسی در توسعه اقتصادی کشورها  که واحدهای طور همان(. 2013، 3همکاران

(. 1393ابراهیم پور، باشند )نقش منفی در اقتصاد داشته  توانند یم، در صورت شکست کنند یمایفا 

 تواند یمی مالیاتی ها تیمعافی، تأمین مالی و گذار هیسرمادر این راستا عوامل مختلفی همچون 

 .شود یمه باشد که در این مطالعه به این مهم پرداخته داشت ها شرکتنقش اساسی در عملکرد 

 

 مباني نظري .1

 

 و مشخصات آن يدر اقتصاد اسالم اتیمال .1-1

 دولت به گریهای دبا مکتب سهیدر مقا یمتنوع و گوناگون اقتصاد اسالم اریتوجه به اهداف بس با

 از یکی عنوان به یای اسالمه اتیمال نیدارد، بنابرا ازیمخارج خود ن نیجهت تأم یمختلف وجوه

 زین یبرخوردار است . در نظام اسالم یخاص تیمخارج دولت از اهم یمال نیهای تأمراه نیتر مهم

ی منابع مال نیقرار داده است که ا یمنبع مال یمتعال برای حکومت و اداره حکومت اسالم خداوند

                                                                                                                   
1 Wang et al. 
2 Phillips et al. 
3 Sweetin et al. 
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 اداره آن از مردم آن را به مصرف با اخذ یاست تا حکومت اسالم یو اسالم یشرع هایاتیمال همان

 دو ثروت ها مجدد درآمدها و عیاسالم برای توز برساند. یو توسعه کشور اسالم شرفتیجامعه و پ

ی فیتکل هایاستی. سیقیتشو هایاستیس و یفیتکل هایاستیاست: س دهیشیرا اند استینوع س

 مانند یبرای تلفات یشرع هایهمی)جر یهای مال(،کفارههیخمس، زکات مال، زکات بدن )فطر شامل

 عالوه (.محرمات احرام در حج ینذر و قسم، خوردن روزه ماه مبارك رمضان و ارتکاب برخ شکستن

 ازمندان،ین نیتأم ژهیو به ر،یاسالم مردم را به صرف کردن اموال در راه خدا وکارهای خ نیبر ا

 (.1391کرده است )احمدی،  قیتشو

پرداخت  به داوطلبانه افراد چون دیگر مالیاتی هایسیستم با یسهمقا در اسالمی اقتصاد در

 مورد کمتر تاکنون آنچه. است پایین بسیار آن آوریجمع هزینه کنندمی اقدام موظف های مالیات

 اقتصاد نظام یک مالیات در مسئله طرح است گرفته قرار اسالمی اقتصاد محققان توجه خاص

 جدید اقتصاد در مالیاتی هایسیاست و مالیات جایگاه با آن ایسهمق و شیعه فقه و براساس اسالمی

 در که دارد وجود امکان این اساسا   آیا که شودمی پرسش مطرح این و باشدمی کینز بر نظام متکی

 امثال و جزیه خراج، خمس، زکات، مانند مخصوص هایمالیات بتوان اسالمی دولت چارچوب یک

 کرد. ادغام ولتد مالی منابع در سایر را آن

 

 معافیت مالیاتي و انواع آن .1-2

خود را  یاهداف اقتصاد یاتیمال های یبخشودگ یبرخ یجادبا ا یا ها یتمعاف یبرخ یها با برقرار دولت

 یموضوع های یتو معاف یدرآمد یهپا های یتمعاف هدست عمدتا  به دو ها یتمعاف ین. انمایند یدنبال م

و بهبود  یعدالت اجتماع ینکه باهدف تأم یدرآمد یهپا های یتمعافاول:  هدست .شوند یم یمتقس

 یاقتصاد یتفعال یپس از حصول درآمد و ثمربخش ها یتمعاف ین. اگردند یدرآمد وضع م یعتوز

مجدد منابع  یصهدف تخص که با یموضوع های یتدوم: معاف دسته (.1390نظری، ) شوند یاعطاء م

به روند  یده منظور جهت و به گذاری یهاز هرگونه سرما قبل ها یتمعاف ین. اگردند یوضع م

مالیات یکی از مسائل مهم اقتصادی هر جامعه است.  (.1390نظری، ) شوند یاعطاء م گذاری یهسرما

رکن  نیتر شاید مهم های اقتصادی محسوب می شود و نهیزم قوانین مالیاتی ازجمله قوانین مادر در

)مهرگان و  نظر دارند همگان در حساسیت این امر اتفاق ست واقتصادی دولت ا یها استیاعمال س

دولت برای نیل به اهداف اقتصادی  یها استیابزار س نیمؤثرتر ها اتیمال .(1395اسکندری عطا، 

مالی نیز به ساختار نظام مالیاتی کشورها در دو بعد قوانین ونظام  یها ستمیس رایی. کاباشد یم

 یبررس از سه بعد مالی، اجتماعی و اقتصادی مورد توان یات را ماجرایی بستگی دارد. نقش مالی

 (.1395عسگری و همکاران، قرارداد )
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مالیاتی بر امور اقتصادی برای همگان روشن است. کشوری مانند ژاپن،  یها استیمالیات و س ریتأث

مانده به  بدر قرن نوزدهم توانست با اتخاذ یک سیاست مالیاتی متناسب، از یک کشور به نسبت عق

تنها باید متضمن ایجاد درآمد   که قوانین مالیاتی نه گردد یم قدرتی جهانی مبدل شود. پس معلوم

طور  یا حداقل به در جهت اهداف دیگر نیز قرار داشته باشد و حال نیبرای دولت باشد، بلکه باید درع

یدگاه کالن اقتصادی، از د (.1399عباسی و فیضی چکاب، ) ملموسی در تضاد با آن اهداف نباشد

 یها لیو ازنظر تحل شوند یاقتصادی دولت محسوب م یها استیابزار س نیتر یکی از عمده ها اتیمال

مالیات را برای جبران هزینه یک  ها کیدارند. کالس خرد اقتصادی دو اثر عمده تخصیص و توزیع را

خدمات عمومی ضروری و الزم  آن وظایف نیز عمدتا  کاالها و و رفتندیپذ یسری از وظایف دولت م

برای ادامه کار و فعالیت بازار بود. کینز با طرح نظریه خود و توجیه ضرورت دخالت جهت حفظ 

 ازنظر او، مالیات نه گرید عبارت مالی اقتصادی اهمیت بخشید. به یها استیثبات اقتصادی، به ابزار س

اقتصادی دولت  یها استیبرای اجرای س تولید کاالهای عمومی، بلکه یها نهیفقط برای تأمین  هز 

تصرف افراد را  با افزایش مالیات بر درآمد، درآمد قابل توان ینیز کارآمد است. در شرایط تورمی م

افزایش  تواند یم ها اتیدر مواقع رکود کاهش مال که یکاهش داده و از فشار تورمی کاست. درحال

 (.1390نظری، تقاضا را به دنبال داشته باشد )

 

 مالیاتي در ایران معافیت انواع .1-3

های  توزیع درآمد و تخصیص بهینه منابع و جهت بخشیدن به فعالیت ،ها با توجه به اهدافمعافیت

گردند که بررسی های گوناگون اعمال می متناسب با اهداف هر جامعه به روشاقتصادی و اجتماعی 

های مالیاتی در ایران به شرح جدل معافیت ترین قوانین مالیاتی کشور حاکی از آن است که مهم

 .(1390 )نظری، گردد ذیل خالصه می

 

 مالیاتي در ایران هاياهم معافیت .1جدول 
 مالیاتی در ایران هایمعافیت ردیف

 ، معدنی و گردشگریواحدهای تولیدی معافیت مالیاتی در بخش کشاورزی، 1

 و ویژه اقتصادی و مناطق محرومصنعتی  معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری، 2

 معافیت مالیاتی صادرات غیرنفتی 3

 معافیت مالیاتی درآمد و حقوق 4
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 معافیت مالیاتی فعالیتهای فرهنگی و هنری، مدارس و دانشگاههای غیر انتفاعی 5

 1390 منبع: نظری،

 

طبق قانون  ی فعال در منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد بوده وها شرکتپژوهش، جامعه آماری 

جمهوری اسالمی ایران اشخاص حقیقی  و ویژه اقتصادی چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

نسبت به هر نوع فعالیت  های اقتصادی اشتغال دارند، وقی که در منطقه به انواع فعالیتو حق

ز پرداخت مالیات برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال ا ادی در منطقه آزاد از تاریخ بهرهاقتص

های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای پانزده سال  آمد و دارایی موضوع قانون مالیاتبردر

ت وزیران به تصویب مجلس شورای اسالمی أاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیتابع مقررات مالی

 .(1390 )نظری، خواهد رسید
 

 معافیت مالیاتي و تأمین مالي .1-4

به منابع تأمین مالی در شرکت دارند و  یشتریب یها دسترس شرکت ،یاتیمال یها تیمعاف شیبا افزا

 ،یاتیمال تیمعاف طیدر شرا نیانجام دهند. همچن زین یشتریب یگذار هیسرما توانند یم بیترت نیبد

ذا . لستندین اتیچراکه به دنبال اجتناب از مال دهند یارائه م یتر شفاف یمال یها ها گزارش شرکت

( 2020ان )در همین راستا لو و همکار محقق خواهد شد. یشتریبا سهولت ب زین یتأمین مالی خارج

را به  یمشخص اعتباربانک  که یطور بهمالیات را مطرح کردند. -اعتباریموفقیت در حیطه تأمین 

اره توسط اداست که  گذشته شرکت اتیمال هایپرداختمیزان اساس که عمدتا  بر دهد یها م شرکت

 است که از یاتیمال یها از مجموع پرداخت ینیواحد مع ی،خط اعتباراین شده است.  گزارش اتیمال

. ابدی یها کاهش م شرکت نیاطالعات نامتقارن ب ،اتیاداره مال یاعتبار یبند رتبه قیاز طر ،طرف کی

مشکل  یبرا یحل راه عنوان به تواند یکه م پرداخت کنندوام  قهیبدون وث توانند یها م بانکبنابراین 

در  ی کوچک و متوسط(ها شرکتدر  شده مطرح مسائل)به دلیل ثروت کم و  ها تأمین مالی شرکت

منافع  یمختلف برا یابزارها قیها از طر از شرکت یاریبس ،درواقع ،گرید ینظر گرفته شود. از سو

 اساسبر اتیه پرداخت مالها را ب شرکتاز این طریق  تواند یو دولت م کنند یفرار م اتیخود از مال

(، بیان 2013) 1گاتسی و همکاران .کند قیها تشو شرکت ، برایو منافع ملموس آن تین حسن

پولیتو و  وجود دارد. یمعنادار یرابطه منف یها و عملکرد مال بر درآمد شرکت اتیمال نیبکردند که 

                                                                                                                   
1 Gatsi 
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( 2016) و همکارانفتند. لو (، نیز به نتایجی مشابه در کشورهای اروپایی دست یا2019) 1همکاران

این میزان در  که یبعد از اصالح قانون مالیات، کاهش یافت. درحال یا هیهزینه سرمابیان کردند که 

داران معاف از  بود چون این سهام تر نییدار حقوقی باالیی بودند، پا که دارای سهام ییها شرکت

در ایران نیز ها نداشت. آن یا هیبر هزینه سرما یریتغییرات در نرخ مالیات تأث نیو ا باشند یمالیات م

 نهیو هز اتیاجتناب از پرداخت مال نیب یکه رابطه منف ندنشان داد(، 1392خدامی پور و همکاران )

از اجتناب از پرداخت  یناش یاتیکه اثر مناسب مال دهد ینشان م یمنف هرابط نیوجود دارد. ا یبده

 تواند یم اتیاجتناب از پرداخت مال رو نیا رود، از کار بهشرکت  یبرا یعنوان بده به تواند یم اتیمال

زمان با  هم(، بیان کردند که 1387هاشمی و محرابی ) باشد. یاستفاده از بده نیعنوان جانش به

این نتایج مطابق با نتایج آزمون  .ابدی یکاهش نرخ مالیات شرکت، استفاده از بدهی نیز کاهش م

اگر نقش مستقیم معافیت مالیاتی در  که یطور بهلیاتی بر عملکرد است. تأثیر مستقیم معافیت ما

افزایش عملکرد بیشتر شود، تأمین مالی بر عملکرد تأثیر نخواهد داشت. چراکه افزایش معافیت 

 .شود یمی جایگزین تأمین مالی نوع بهمالیاتی 

 

 گذاري  سرمایه معافیت مالیاتي و تصمیمات .1-5

مند به  توسعه اقتصادی و عامل مؤثر در هدایت اقتصاد است. جوامعی که عالقهکلید  یگذار هیسرما

از  توانند ی، نمباشند یکه خواهان رشد مداوم اقتصادی کشور م ییها ثبات اقتصادی هستند و دولت

نمایند. افزایش میزان مالیات به سمت کاهش انگیزه برای  یپوش این عامل مهم توسعه چشم

اقتصادی، کاهش درآمد ملی و گسترش بیکاری  یها تیید موجب کاهش فعالو تول یگذار هیسرما

در اثر  یگذار هیدر کشور فراهم شود اگر بازدهی سرما یگذار هی. حتی زمانی که امنیت سرماشود یم

کرد  کشورهایی حرکت خواهد یسو از سایر کشورها باشد، سرمایه به تر نییانواع مالیات و عوارض پا

مالیاتی همیشه موجب تأمین عدالت  یها افزایش نرخهمچنین ها بیشتر است. که بازدهی در آن

گذاری کمتر  به دلیل سرمایهزیرا هرگونه افزایش مالیات، منابع مالیاتی را  شود یاقتصادی نم

؛ 1396)رستمی و اسدزاده،  شود یو برعکس باعث تقلیل درآمدهای مالیاتی م کند یتر م کوچک

 . (1399، رفعت میالنی و همکاران

)در قانون شماره  زهیانگ ایجاد یبرا یاتیمال فیتخف ریتأث(، 2021دامیانی و همکاران )

. را بررسی نمودند ییایتالیا یها شرکت درکار و متوسط دستمزد  یروین یور ( بر بهره208/2015

دستمزد  کار و هم بر متوسط یروین یور هم بر بهره یاتیمال فی، تخفدر این راستا بیان کردند که

گذاری اتفاق افتاده است. لو و  وری از طریق افزایش سرمایه بهره این افزایشمثبت دارد.  ریتأث

                                                                                                                   
1 Politou 
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توسط  یگذار هیسرمابرای  ازین مورد هیکه سرما ندکن یفرض م ( در تحقیقی دیگر2020همکاران )

 کیکه  اتیمال -و تعامل بانک  یخصوص - یمشارکت دولت قیدولت از طر میمستق یگذار هیسرما

در این . شود ی کوچک و متوسط است، تأمینها شرکت تأمین مالیحل مشکل  یبرا یمال نوینابزار 

قرار  یرا موردبررس نهیبه یگذار هیسرما یها یو استراتژ یاوراق بهادار شرکت یگذار متیق راستا

و  کند یتر م تر و جذاب ارزان اریرا بسگذاری  سرمایه اتیمال -تعامل بانک  که نتایج نشان داداند.  داده

، تعامل بانک نی. عالوه بر ادهد یرا کاهش م ثبات یب یدر بازارهاگذاری  سرمایهمشکل کم  نیبنابرا

را کاهش  ی، نسبت اهرم و احتمال ورشکستگدهد شیارزش کل شرکت را افزا تواند یم اتیمال -

ی ها که بر ساختار وام شرکت یبا عوامل اتیمال -قرارداد تعامل بانک  یخط اعتبارهمچنین دهد. 

 بیو ضرگذاری  سرمایه نهیهز می، تقساتی، نرخ مالیثبات ی، مانند بگذارد یم ریتأث کوچک و متوسط

 که یطور ، بهگذاری وجود دارد سرمایه نهیهز نهیبه می، تقستر . از همه مهمابدی یم شیاعتبار افزا

 قیاز طر میمستقگذاری  سرمایه لیدل و دولت به ی کوچک و متوسطها شرکت نیب یندگینما نهیهز

 ا عنواندر پژوهشی ب( نیز 2020اسیری و همکاران ) .رسد یبه صفر م یخصوص - یمشارکت دولت

های  ابهام در صورت راتیتأث یبه بررس "ها شرکتگذاری  اجتناب از پرداخت مالیات و سطح سرمایه"

بر رابطه بین اجتناب از پرداخت  ر محصولهای مالی و رقابت در بازا مالی، قابلیت مقایسه در صورت

در پژوهش خود نشان دادند که آنان . در امریکا پرداختند ها شرکتگذاری  مالیات و سطح سرمایه

های مالی، قابلیت مقایسه در  شود. و ابهام در صورت گذاری می اجتناب مالیاتی سبب ناکارایی سرمایه

 کند.  این رابطه نقش میانجی ایفا میهای مالی و رقابت در بازار محصول در  صورت

ها  شرکت یا هیرا بر هزینه سرما 2013ثیرکاهش نرخ مالیات در سال أ( ت2016) و همکارانلو 

تا  ششماهه قبل  تا سه شش یا هیها ابتدا هزینه سرمالعه قراردادند. برای این کار، آنموردمطا

بعد از اصالح  یا هیند و دریافتند که هزینه سرماماهه بعد از قانون مالیات را مورد ارزیابی قرارداد سه

این میزان در  که یکاهش یافت. درحال درصد 02/1 اندازه طور میانگین به قانون مالیات، به

داران معاف از  بود چون این سهام تر نییدار حقوقی باالیی بودند، پا که دارای سهام ییها شرکت

آخمادیو و ها نداشت. آن یا هیبر هزینه سرما یریلیات تأثتغییرات در نرخ ما نیو ا باشند یمالیات م

(، بیان 2011) 2. نیماندانستندی کشورها را منفی گذار هیسرما(، نقش مالیات بر 2016) 1همکاران

همچنین . شود یم یگذار هیدر سرما عیاحتماال  باعث تسر اتیمال نانیعدم اطم شیافزاکرد که 

نیز  اتیباالتر مال فی. نرخ تخفاندازد یم ریرا به تأخ یگذار هیر سرمامورد انتظا اتیپرداخت باالتر مال

(، نیز به نتایجی مشابه در تأثیر منفی 2019) 3ی خواهد شد. آلویسگذار هیسرمامنجر به تسریع 

                                                                                                                   
1 Akhmadeev 
2 Niemann 
3 Alves 
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( نشان داد که کاهش 2013) 1ی دست یافتند. مطالعات درابلر و اوریشگذار هیسرمامالیات بر 

ی مالیاتی ها تیمعاف(، نیز نقش 2010) 2. کرانسدورفکند یمی کمک گذار هیسرمامالیات به افزایش 

( نیز بیان کردند که 2020اسیری و همکاران )ی در آفریقای جنوبی را مثبت دانست. گذار هیسرمادر 

 شود.  گذاری می اجتناب مالیاتی سبب ناکارایی سرمایه

ها، رابطه منفی با  الیات بر شرکتم( بیان کردند که 1391در ایران نیز پژویان و خسروی )

با توجه به رابطه معکوس میان است و بیان کردند که  بخش خصوصی داشته یگذار هیسرما

مختلف مالیاتی در بحث مالیات بر  یها تیها، اعمال معاف بر شرکت اتیو مال یگذار هیسرما

بخشیدن به استهالك  ها، تعیین نرخ استهالك بیش از نرخ استهالك واقعی اقتصادی، سرعت شرکت

بازنگری  یطورکل به ها پس از چند نرخ تصاعدی و قبول، استفاده از نرخ نزولی مالیات بر شرکت قابل

در جهت تشویق  که باعث کاهش تورم و نرخ بهره گردد، ییها استیدر قوانین مالیاتی، اعمال س

در (، نیز بیان کردند که 1392مازار و همکاران ) عرب مؤثر واقع گردد. تواند یم یگذار هیسرما

نسبت  انگذار هیسرما زیمعکوس بوده و ن ها اتیو مال یگذار هیسرما نیب یایپو یبلندمدت همبستگ

(، بیان کردند که 1393نژاد و همکاران ) نصیری .باشند یحساس م یدولت یاتیمال یها استیبه س

میزان مالیات کمتری به نسبت ی داشته است، گذار هیسرماکشور اندونزی که رشد باالتری در جذب 

(، نیز 1396ی مختلف دریافت کرده است. رستمی و اسدزاده )ها سالدیگر کشورهای دی هست، در 

 قیدر تشو یمثبت ریتأث یاتیو روش اعتبار مال تیمعاف یکارها راهی دیگر بیان کردند که ا مطالعهدر 

اجتناب از پرداخت بیان کردند که  ( نیز1399رحیمی و فروغی ) اند. داشته یخارج یگذار هیسرما

 یاست که منجر به رفتارها دهیچیو انجام معامالت پ قیمستلزم پنهان کردن حقا اتیمال

اجتناب از  رانیا طیاما در شرا شود؛ یشرکت م یگذار هیسرما ییو کاهش کارا تیریطلبانه مد فرصت

طورمعمول توسط  بلکه به شتریب ییکارا جادیقصد ا است که نه لزوما  به یا هیرو اتیپرداخت مال

ی گذار هیسرما( نیز به رابطه معکوس مالیات و 1399. خانزادی و قادری )شود یها دنبال م شرکت

 اشاره نمودند. 
 

 تصمیمات تأمین مالي و عملکرد شرکت .1-6

 ،3نیو لو نگی)ک یاحتمال نوآور شیافزا لیبه دل ،ینگیبه نقد نییپا نهیآسان و با هز یدسترس

 نیمنابع )لو نهیبه صیو تخص یتکنولوژ تیو توسعه، بهبود وضع قیدر تحقگذاری  سرمایه، (1993

                                                                                                                   
1 Dreßler & Overesch 
2 Kransdorff 
3 King & Levine 
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که در بلندمدت منجر به  ییها در پروژه ینگینقد سکیکاهش ر نیو همچن( 1998، 1و زروس

عملکرد بر  نیو بنابرا یور ، اثر مثبت بر بهره(2010، 2و همکاران ونی)آگ شوند یم یور بهره شیافزا

 ریتأث یمال یها تیو وجود محدود تأمین مالیبه  یعدم دسترس گر،ید یدارد. از سو شد شرکتو ر

، 3و همکاران یثابت )فازار ییدر دارا یگذار هیها ازجمله سرما بنگاه یواقع یها تیبر فعال یتوجه قابل

، 5دوو هرنان تویو اشتغال )بن( 1998، 4)کارپنر و همکاران یدر موجود یگذارهی، سرما(1988

 ای یها به منابع مال بنگاه یدسترس زانیم انیانتظار داشت م توان یم نیدارد. بنابرا( 2007

  ها ارتباط وجود دارد. تأمین مالی و عملکرد شرکت یطورکل به

(، بیان کردند که بین هزینه بدهی و عملکرد شرکت 2017) 6در همین راستا مگنانلی و ایزو

 7. اسالمدهد یمافزایش تأمین مالی، ریسک شرکت را کاهش  رابطه مثبت وجود دارد. همچنین

( بیان کرد که تأمین مالی، منجر به افزایش عملکرد شرکت از طریق افزایش انگیزه کارکنان 2014)

 عنوان بهرا  کوچک و متوسط یها شرکت یتأمین مالی برا( نیز 2020لو و همکاران ). شود یم

(، نیز اشاره کردند که برای 2016ند. بانوس کابالرو و همکاران )کاری برای افزایش عملکرد دانست راه

باشند بلکه نحوه تأمین  ازیموردن هیدر سرماگذاری  سرمایهنگران  دیتنها با نه رانیمدافزایش عملکرد، 

 به( نیز اشاره کردند که 2018گرانت و یئو )توجه قرار دهند.  مورد زیرا نگذاری  سرمایه نیمالی ا

 ی برای افزایش عملکردبانک تأمین مالی یها استی، سشوند شرفتهیپ اریبس یازنظر فن نکهیمحض ا 

(، نیز نشان داد که با افزایش تأمین مالی، 2014) 8مطالعات پرینپاناتان .کند یم دایپ یشتریب تیاهم

 .کند یمکاهش پیدا  ها شرکتعملکرد 

تأمین مالی از طریق ابزارهای ه (، بیان کردند ک1396در داخل کشور نیز خزایی و همکاران )

(، 1392فرد و همکاران ) زادهمراد .تأثیر مثبت و معنادار داردبدهی بر عملکرد بنگاه های تولیدی 

 یافزوده بازار رابطه معنادارو ارزش نیتوب Qحجم تأمین مالی و نسبت  نیب نیز بیان کردند که 

افزوده بازار و ارزش ارزش ن،یتوب Qبا نسبت  انتشار سهام، قیتأمین مالی از طر نیوجود دارد همچن

و تأمین  یبده قیتأمین مالی از طر گرید یرابطه معنادار دارند. از سو شده لیتعد یافزوده اقتصاد

مینایی و . رابطه معناداردارند نیتوب Qباارزش افزوده بازار و نسبت  بیاز ترازنامه به ترت خارجمالی 

ها  شرکت نیبر عملکرد ا یو وام بانک ریخطرپذ گذاران هیسرما ریأثت(، نشان دادند که 1400صمدی )

                                                                                                                   
1 Levine & Zervos 
2 Aghion & et al 
3 Fazzari & et al 
4 Carpenter & et al 
5 Benito & Hernando 
6 Magnanelli & Izzo 
7 Aslam 
8 Perinpanathan 
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(، نیز بیان کردند که 1387هاشمی و مهرابی ) ( دارد.فی)هرچند ضع میمعنادار و مستق ریتأث

از طرفی دیگر تأمین . ابدی یزمان با کاهش نرخ مالیات شرکت، استفاده از بدهی نیز کاهش م هم

چون بحران مالی، ورشکستگی، مشکالت درون شرکت و غیره باشد. مالی ممکن است به دالیلی هم

در این راستا مطالعات در چنین شرایطی تأمین مالی به افزایش عملکرد منتج نخواهد شد. 

تنها تأمین مالی اثری بر عملکرد عملیاتی ندارد؛  نه( نیز نشان داد که 1388مجتهدزاده و همکاران )

  چندانی ندارند. ریعملکرد عملیاتی تأث یها ز بر اکثر سنجهبلکه نوع و حجم تأمین مالی نی

 

 گذاري و عملکرد شرکت تصمیمات سرمایه .1-7

مختلف در سطوح  عیدر صنا تیازنظر اهم یمال یفاکتورها( نشان دادند که 2018گرانت و یئو )

 یها یگذار هیو سرما تأمین مالیبه  نییپا یبا فناور عیمتفاوت است. صنا یتکنولوژ شرفتیمختلف پ

 یها یگذار هی، سرماروند یگذار م درحال عیها به سمت صناطور که آن هستند. همان یمتک یفناور

( نیز نتایج مشابهی 2020مطالعات لو و همکاران )برخوردار هستند.  یشتریب تیاز اهم یفناور

ی کوچک و ها مربوط به شرکت یها با استفاده از داده(، 2021) 1ورنر و همکاراننشان دادند. 

بدون قصد  یاقتصاد یها با بنگاه سهیدر مقا ینیکه واقعه جانش بیان کردند، یآلمان متوسط

قال مثبت است. با اما پس از انت گذارد یمگذاری  سرمایهبر رفتار  اثر منفیاز انتقال  ل، قبینیجانش

 . ابدی یم شیافزا ینیها پس از جانش که نرخ رشد شرکت نتایج نشان داد، توجه به عملکرد

کوچک و  یخصوص یها شرکت یها یگذار سرمایه ( بیان کردند که2020زبیر و همکاران )

همچنین است.  افتهی  کاهش یریگ آن به طرز چشم از  و چه پس یمتوسط چه در زمان بحران مال

 با هستند.وابسته داخلی تأمین مالی  به بیشترها در دوره بحران  یگذار سرمایه مطرح کردند که

گرانت  ندارند. یشرکت در دوره پس از بحران تفاوت یگذار بر سرمایه یدو منبع مال راتی، تأثحال نیا

عملکرد صنعت  نهیزم در یفناوردر گذاری  سرمایهدر مورد  یانداز جهان چشم ک( ی2018) 2و یئو

در  تیاهم نظر از یمال یفاکتورهارا بررسی نمودند. در این راستا نشان دادند که  و خدمات دیتول

به  نییپا یبا فناور عیمتفاوت است. صنا یفنّاور شرفتیمختلف در سطوح مختلف پ عیصنا

، روند یدر حال گذار م عیها به سمت صناطور که آن هستند. همان یمتک یفناور یها یگذار هیسرما

 اریبس ینظر فن از نکهیمحض ا  برخوردار هستند. به یشتریب تیاز اهم یفناور یها یگذار هیسرما

 .کند یم دایپ یشتریب تیاهم یبانک تأمین مالی یها استی، سشوند شرفتهیپ

                                                                                                                   
1 Werner et al. 
2 Grant & Yeo 
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و وام  ریخطرپذ گذاران هیسرما ریتأث(، نشان دادند که 1400مینایی و صمدی )همچنین در ایران 

ی دیگر ا مطالعهدر  ( دارد.فی)هرچند ضع میمعنادار و مستق ریها تأث شرکت نیبر عملکرد ا یبانک

 یاطالعات بر عملکرد مال یفناورگذاری  سرمایه(، بیان کردند که 1399و همکاران )حاجی اصل 

 یدر سودآور یگذار هیسرما(، بیان کردند که 1396هادیان و همکاران ). داشت یدار یمعن ریتأث

برنگی  است. یمال تیبدون محدود یها نسبت به شرکت یمال تیبا محدود تأثیر ها در شرکت ندهیآ

را مثبت  ها اطالعات بر عملکرد شرکت یآور در فنگذاری  سرمایه ریتأث(، نیز 1393)و زنجیردار 

 قلمداد کردند. 

 

 پیشینه پژوهش .1-8

کنند تصمیمات مناسبی برای  ها تالش می نیل به هدف حداکثر نمودن عملکرد، شرکت منظور به

 یصورتدر ،کنند ی می(. لذا، مدیران سع2020 1گذاری اتخاذ کنند )اسیری و همکاران، سرمایه

 یارزش فعل بایی ها ها در پروژهآن یعن. یباشد یینها نهیاز هز آن بیشترکنند که بازده  یگذار سرمایه

 اصوال  (.1984 3و مجلوف، رزی؛ ما1976 2،نگیکنند )جنسن و مکل یم یگذار خالص مثبت سرمایه

است  یگذار هیسرما یها یمش و خط ها استیس از یا مجموعه هدهند نشان یگذار هیفرصت سرما کی

عوامل  شامل تواند یم نی. همچنردیگ یشرکت قرار م دنظریمورد تجد همواره گذشت زمان و با

محصوالت  یمانند بازار رو به رشد براکند،  یم فراهم شرکت یرا برا یمساعد طیکه شرا یطیمح

ارز در جهت منافع  رخن در راتییعوامل محدودکننده رقابت، تغ ای ی(الملل نیو ب یداخل) شرکت

یی شناسا ایو  دهد یم دیشرکت نو ایصنعت  یرا برا یبخش نانیاطم ندهیکه آ یمال تیشرکت، وضع

 یآت یو سودآور یگذار هیسرما دهنده استعداد بالقوه شرکت در رشد نشان یها فرصتو  دیبازار جد

 ایدرآمد  لیتحص منظور شرکت به یمنابع مال صیموجب تخص یگذار هیسرمای ها است و فرصت

 یبرا یمنظم و اصول یمال یها استیها س شرکت رود یانتظار م جهیاست، درنت ها نهیکاهش هز

 (.2020، 4و همکارانلو ) را به اجرا گذارند یگذار هیسرمای ها فرصت

دارند.  میمستق یوابستگ آن ازیموردن یبه تأمین منابع مال یگذار هیسرما یها طرح یاجرا

، یگذاشتن منبع مال اریبدون در اخت رایدارد، ز یبستگ به تأمین مالی یگذار هیسرما یاثربخش

 ینشانه اثربخش نیکه اگردد،  ینم اهداف آن محقق یعبارت به ایو  ردیگ یصورت نم یگذار هیسرما

برای  تحت عنوان تأمین مالی ازیتأمین وجوه موردن. (2020زوبیر و همکاران، ) است یگذار هیسرما

                                                                                                                   
1 Asiri  et al 
2 Jensen & Meckling 
3 Myers & Majluf 
4 Luo et al. 
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 نیگزیجا یمنابع مال کوچک و متوسط یها شرکتاهمیت خاصی برخوردار است. از  ها شرکت

 یه سلسلهنظرق مطاب. (2010 1،ی و همکاراندارند )بچت تر بزرگ یها نسبت به شرکت یکمتر

 نیا  کنند. به بندی می هایشان اولویت اساس هزینهها منابع تأمین مالی خود را بر تشرک مراتبی

حل،  راه نعنوان آخری به تیسپس بدهی و درنهادهند  یداخلی را ترجیح م ها منابع مالیآن بیترت 

کنند  می مطرح (1988) 3ی و همکارانفازار .(2010، 2)وانگ  کنند می ابصدور سهام جدید را انتخ

 یخارج هیبه دست آوردن سرما یها نهیدر هز شیاطالعات نامتقارن باعث افزا شیکه افزا

 یداخل یها هیدارند که از سرما زهیها انگ ، شرکتنیشود. بنابرا ( میدیجد یهمثال، انتشار بد عنوان )به

 یها برا است، شرکت یناکاف یکه بودجه داخل یمواقعاستفاده کنند. فقط در  یگذار سرمایه یبرا

(. 2020، 4)زبیر و همکاران دارند یتأمین مالی خارج به استفاده از ازیخود ن یگذار ادامه سرمایه

 یادیتعداد ز ،نیبنابرا در توسعه است یو جد یعموم اریمانع بس کی ها ن مالی شرکتمشکل تأمی

 سالمت مالیفقدان  ،ثروت محدود لیها به دل از بانک میبه دست آوردن وام مستق یها برا از شرکت

با محدودیت روبرو  ی،ندگینما یها نهیو هز یمانند عدم تقارن اطالعات ینهاد های اصطکاك ریو سا

دولت به  اتیو اداره مال نیچ یمقررات بانکدار میتنظ ونیسیمشکل, کم نیحل ا ی. برادهستن

 نیرا توسعه دادند. در ا "اتیمال - اتیمال -بانک "به نام  دیجد یابزار مال کی شتركصورت م

 اتیمال یها پرداختمیزان که عمدتا  براساس  دهد یرا به شرکت ها م یمشخص اعتباربانک  ،قرارداد

از  ینیواحد مع ی،خط اعتباراین شده است. گزارش  اتیتوسط اداره مالاست که  ه شرکتگذشت

اطالعات  ،اتیاداره مال یاعتبار یبند رتبه قیاز طر ،طرف کی است که از یاتیمال یا مجموع پرداخته

که  پرداخت کنندوام  قهیبدون وث توانند یها م بانکبنابراین . ابدی یها کاهش م شرکت نینامتقارن ب

 (شده مطرح مسائل)به دلیل ثروت کم و  ها مشکل تأمین مالی شرکت یبرا یحل عنوان راه به تواند یم

منافع  یمختلف برا یابزارها قیها از طر از شرکت یاریبس ،, درواقعگرید یدر نظر گرفته شود. از سو

 اساسبر اتیداخت مالها را به پر شرکتاز این طریق  تواند یو دولت م کنند یفرار م اتیخود از مال

 (.2020، و همکارانلو ) کند قیها تشو شرکت ، برایو منافع ملموس آن تین حسن

ی ها تیمعافتأثیر بگذارد،  ها شرکتی گذار هیسرماتواند بر  ی که میمسائلیکی از در همین راستا 

منابع تأمین  ی مالیاتی می تواندها تیمعافخصوص در راستای تأمین مالی داخلی،   همالیاتی است. ب

ی به افزایش عملکرد گذار هیسرماافزایش تأمین مالی و  تیدرنهامالی داخلی را افزایش دهد. که 

ی مناطق آزاد تجاری نام برد ها یژگیو نیتر مهمی مالیاتی را از ها تیمعاف. شاید بتوان شود یممنتج 

                                                                                                                   
1 Becchetti et al 
2 Wang  
3 Fazzari et al 
4 Zubair et al. 
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مشترك در  یها یژگیو یاند. بـرخ متنوع ویژه اقتصادیمناطق  یژگیو(. 1395)عسگری و جعفری، 

از  یصادرات یو کاالها یواردات یا واسطه یکاالها ـه،یمواد اول تیمناطق عبارتند از معاف نیا یتـمام

بر  اتیمال یاست. بخشودگ یاتیمال یها تیافمع یمناطق آزاد تجار دیگر یژگی. ویگمرک یها تعرفه

 5تا  3 یزمان تیمحدود یوال  دارامعمویژه اقتصادی در مناطق  گذار هیسـرما یها درآمـد شرکت

کشور  یاتیبا مسئوالن مال گذاران هیسرما ات،یمـال یمـدت بـخشودگ دنیسال اسـت. پس از فرارس

 یبخشودگ زانیم یزمان و گاه به توافق برسند. مدت نهیزم نیتا در ا پردازند یبه مذاکره م زبانیم

)عسگری و  متفاوت است زبانیکشور م گذاران استیمختلف بسته به نظر س عیدر صنا یاتیمال

 .(1395جعفری، 

ه اقتصادی ی مالیاتی در مناطق ویژه اقتصادی همچون منطقه ویژها تیمعافباید گفت که چنین 

تأثیر بگذارد. در این راستا قاضی نوری و  ها شرکتتواند بر عملکرد این  امیرآباد مازندران، می

تواند  لت همچون دخالت در بحث مالیات میی دوها دخالت( نیز بیان کردند که 1399همکاران )

صادرات کاال  زانیم( نیز بیان کردند که 1395را تغییر دهد. عسگری و جعفری ) ها شرکتعملکرد 

و  داتیتول زانیبر م یمثبت و معنادار ریتأثی مالیاتی ها تیمعافبه دلیل  ویژه اقتصادیاز مناطق 

 شیصادرات کاال، افزا شیداشته و افزام، کیش و چابهار آزاد تجاری قشمناطق  یها شرکتعملکرد 

 یو خارج یداخل یگذار هیسرما زانیمهمچنین داشته است.  یدر مناطق آزاد را در پ دیتول زانیم

مناطق داشته  نیا داتیمثبت بر تول یریتأثی مالیاتی ها مشوقبه دلیل شده در مناطق آزاد،  انجام

 .است

به دنبال  که چرا دهند یمی ارائه تر شفافی مالی ها گزارش ها شرکتدر شرایط معافیت مالیاتی، 

اجتناب از مالیات نیستند. لذا تأمین مالی خارجی نیز با سهولت بیشتری محقق خواهد شد. 

انتظار داشت که عملکرد شرکت بهبود یابد  توان یمی و تأمین مالی، گذار هیسرمابا افزایش  تیدرنها

دامیانی و مثال ) عنوان به) شده انجامدر همین راستا با بررسی مطالعات (. 2020، و همکارانلو )

؛ 2020زبیر و همکاران، ؛ 2020و  2016؛ لو و همکاران، 2021، 2؛ ورنر و همکاران2021، 1همکاران

دریافت که مساله تأمین مالی و  توان یم(، 1395عسگری و جعفری، ؛ 1400مینایی و صمدی، 

ی منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد ها شرکتی نوع بهی کوچک و متوسط که ها شرکتی در گذار هیسرما

 عموما ی ها شرکتچراکه چنین  .بوده است موردتوجهنیز در این دسته قرار دارند در بیشتر مطالعات 

ی مالیاتی ها تیمعافی دچار مشکل هستند. عالوه بر این اگرچه بحث گذار هیسرمادر تأمین مالی و 

ی ها تیمعافبوده است؛ اما در مطالعات گذشته نقش  توجه موردتجاری در ایران  در مناطق آزاد

                                                                                                                   
1 Damiani et al. 
2 Werner et al. 
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ی منطقه ها شرکتنقشی که بر عملکرد  تیدرنهای و تأمین مالی و گذار هیسرمامالیاتی بر تصمیمات 

از مطالعات گذشته مدلی  کی  چیهویژه اقتصادی امیرآباد دارد بررسی نشده است. عالوه بر این در 

ی برای ا سهیمقای نیز تبیین نشده است. همچنین در مطالعات گذشته ا لهأمسرسی چنین برای بر

است. البته  نشده  انجامنقش معافیت مالیاتی بر عملکرد در مقایسه با قبل از اتمام معافیت مالیاتی 

له ای بررسی نشده است نیز از مناطق ویژه اقتصادی چنین مسأ کی چیهدر  تاکنونله که این مسأ

 در این تحقیق به شده مطرحبا توجه به موارد لذا ی مطالعات گذشته در ایران است. ها ضعفکی از ی

بر عملکرد  یگذار هیتأمین مالی و سرما ماتیو تصم یاتیمال تینقش معاف نییجهت تب ییارائه الگو

 شود.  پرداخته می در استان مازندران رآبادیام یاقتصاد ویژهدر منطقه  گذار هیسرما یها شرکت

، بلکه نقش کند یمبه اهمیت منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد کمک  تنها  نهای  انجام چنین مطالعه

، کند یمی در این منطقه را نیز بیشتر نمایان گذار هیسرماو  تأمین مالی ماتیتصم ی،اتیمال تیمعاف

با مشخص شدن  درواقعاید. کمک نم نظر موردکه می تواند به افزایش عملکرد و رشد منطقه  چرا

در رابطه با  رندگانیگ میتصمی، دولت و گذار هیسرمای مالیاتی بر تأمین مالی و ها تیمعافنقش 

ی اتخاذ نمایند و بدین ترتیب تر دهیسنجی مالیاتی ها تیمعافقوانین  توانند یممناطق اقتصادی 

د مازندران را با دقت بیشتری تدوین الگوهای توسعه و بهبود عملکرد در منطقه ویژه اقتصادی امیرآبا

ی و رشد اقتصادی کمک الملل نیبنمایند. از طرفی در بعد کالن به اقتصاد کشور در جهت روابط 

  نهی، بررس مورداساس مدل و روابط منطقه اقتصادی امیرآباد بر عملکردکه با افزایش  . چرادینما یم

ی ها شرکتقی بهره ببرد بلکه افزایش عملکرد از منافع اقتصادی چنین مناط تواند یمدولت  تنها

منطقه منجر به افزایش رشد اقتصادی نیز خواهد شد. عالوه بر این با توجه به اینکه مناطق ویژه 

می تواند به توسعه تجارت ایران نیز کمک  شود یمی تجارت کشور محسوب ها انیشراقتصادی 

 نماید.

 

  هاي پژوهش فرضیه .1-9

 های پژوهش به شرح زیر است. مطرح شده، فرضیه براساس مبانی نظری

در منطقه ویژه اقتصادی  گذار هیسرمای ها تأمین مالی شرکت ماتیتصم معافیت مالیاتی با -1

 دارد. معناداریرابطه امیرآباد 

در منطقه ویژه اقتصادی  گذار هیسرمای ها شرکت یگذار هیسرما ماتیتصم معافیت مالیاتی با -2

 دارد. معناداریرابطه امیرآباد 

 رآبادیام یاقتصاد هیژدر منطقه و گذار هیسرما یها عملکرد شرکت باتأمین مالی  ماتیتصم -3

 ی دارد.معناداررابطه 
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 یاقتصاد هیژدر منطقه و گذار هیسرما یها عملکرد شرکت با یگذار هیسرمامیزان  ماتیتصم -4

 ی دارد.معناداررابطه  رآبادیام
 

 روش پژوهش .2

تأمین  ماتیو تصم یاتیمال تینقش معاف نییجهت تب ییاین تحقیق به دنبال ارائه الگو آنجاکه از

لذا  است، رآبادیام یاقتصاد ژهیدر منطقه و گذار هیسرما یها بر عملکرد شرکت یگذار هیمالی و سرما

. نتایج این دانست و از نوع تحقیقات عملی یک نوع پژوهش کاربردی توان یاین نوع پژوهش را م

وهش نیز برای سازمان بنادر و دریانوردی و برای مناطق ویژه اقتصادی و همچنین مناطق آزاد پژ

لحاظ که به  نیها، پژوهش حاضر بد داده ینحوه گردآور ثیاز حقرار گیرد.  موردتوجه تواند یم

 .ردیگ یم یجا یهمبستگ -یفیتوص قاتیدر دسته تحق پردازد، یم رهایمتغ انیرابطه م یبررس

 کنند، یم یبند دسته یاز نوع کم شده یگردآور یها نوع داده یپژوهش حاضر را برمبنا نیهمچن

  .شوند یآزمون م قیتحق یها هیپرسشنامه، فرض قیها از طر داده یچراکه با گردآور

ی فعال در منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد در استان مازندران ها شرکت، جامعه آماری موردنظر

شرکت  36 شده ثبتی ها شرکت نیب  نیا دراست.  شده ثبتشرکت  43 هستند. در این منطقه

ی اقتصادی( هستند. الزم به بردار بهرهشرکت نیز در حال فعالت ) 23است و  شده  شروع هاآنقرارداد 

راستا  یندر هم. اند داشتهسال فعالیت مداوم  3حداقل  موردنظری ها شرکتذکر است که تمامی 

شود.  یگردآور یشد تا از هر شرکت پرسشنامه به صورت مساو یسع پرسشنامه یآور جمع یبرا

 ی،مال یرمد ی،و مال یمعاون ادار یارعامل یبا مد یببه پرسشنامه به ترت ییگو پاسخ یتاولو ینهمچن

در مهر  یندفرآ ینبوده است. ا یو کارشناس و کارشناس مسئول درآمد و حسابدار یحسابدار یسرئ

فعال و با  یها با توجه به تعداد شرکت نهایت درشده است.   انجام 1400 یبهشتتا ارد 1399سال 

و کارشناس و کارشناس  یحسابدار یسرئ ی،مال یرمد ی،و مال یمعاون ادار یا یرانمد یهتوجه به کل

اساس فرمول بردر همین راستا  شدند. یینفر شناسا 138مجموعا   ی،مسئول درآمد و حسابدار

شد.  ییننفر تع 101حجم نمونه برابر با  نهایت در پرسشنامه شده است. یرآو کوکران اقدام به جمع

نفر  16 ی،مال یرنفر مد 26 ی،و مال ینفر معاون ادار 19اند،  بوده یرنفر مد 8دهندگان  پاسخ یناز ب

 اند. بوده ینفر( کارشناس و کارشناس مسئول درآمد و حسابدار 32) یو مابق یحسابدار یسرئ

sلهیوس بهی معادالت ساختاری ابیمدل مدل نظری تحقیق نیز از روش  رای آزمون صحتب 

ها نیز  ی آمار توصیفی و آماده سازی دادهاست. در راستای بررس شده استفاده SmartPLS2 افزار نرم

 بهره گرفته شد. SPSS22افزار  از نرم

یاتی بر در این شکل، معافیت مال، آورده شده است. 1مدل مفهومی پژوهش مطابق با شکل 

. گذارد یمتأثیر  ها شرکتو همچنین تصمیمات تأمین مالی  ها شرکتی گذار هیسرما ماتیتصم
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بر عملکرد  ها شرکتو همچنین تصمیمات تأمین مالی  ها شرکتی گذار هیسرما ماتیتصم تیدرنها

 در منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد تأثیر دارد. گذار هیسرمای ها شرکت

 

 

 پژوهش مدل مفهومي .1شکل 

 
 هاي پژوهش یافته .3

ی توصیفی همچون میانگین و انحراف ها شاخص، متغیرهای اصلی تحقیق بر اساس 1در جدول 

 است. قرارگرفتهی موردبررسمعیار 
 

 آمار توصیفي متغیرهاي اصلي تحقیق .2جدول 

 میانگین بیشینه کمینه تعداد سؤال نماد متغیر
انحراف 

 معیار

 CP 9 16 40 2.926 0.966 عملکرد شرکت ها

 TE 10 20 42 3.363 1.087 معافیت مالیاتی

تأمین تصمیمات 

 مالی
FD 5 10 25 3.246 0.899 

تصمیمات 

 گذاری سرمایه
ID 4 4 18 2.696 1.054 

 SmartPLSو  SPSS یافزارها نرماز  ی خروجیها داده ،های پژوهشمنبع: یافته

معافیت 

 مالیاتی

تأمین  ماتیتصم

 هامالی شرکت

 ماتیتصم

 یگذار هیسرما

هاشرکت

عملکرد 

 یهاشرکت

گذار هیسرما
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است.  شده  یطراحگویه  10ای معافیت مالیاتی دریافت که بر توان یم، 1اساس نتایج جدول بر

بوده است. به همین ترتیب بیشترین امتیاز  20 ها پاسخمجموع کمترین  موردنظرگویه  10اساس بر

است. با بررسی  مالحظه  قابلبوده است. برای سایر متغیرهای پژوهش نیز حداقل و حداکثر  42

ی بوده گذار هیسرماهای تصمیمات  گین برای گویهرین میانکه کمت شود یممیانگین متغیرها مالحظه 

ی کارکنان به سمت ها پاسخگفت که اکثر  توان یماست و  696/2میانگین آن  که یطور بهاست 

دارد. شرایطی مشابه  با یتقرمتوسط و کم متمایل بوده است. برای سایر متغیرها نیز میانگین 

 است.  3ک به عدد نزدی با یتقرمیانگین تمامی متغیرها  که یطور به

، مقادیر اصالح شده بارهای عاملی آورده شده است. 2در راستای برآورد مدل پژوهش در جدول 

که در این جدول مشخص است، اولین معیار پایایی شاخص، ضرایب بارهای عاملی  گونه همان

 ها هیگوامی همچنین، تمباشد.  می 4/0ضریب باالتر از  سؤاالتتمامی  در موردباشد که  می سؤاالت

اند. الزم به ذکر است که گویه های با بار عاملی  اثرگذار بوده موردنظرهای  در جهت مثبت بر شاخص

 است.  شده حذفضعیف 

 

 يشده بار عامل اصالح یبضرا .3 جدول

متغیر
 نماد های مورد بررسی گویه 

بار 

عام

 لی

ی
ت مالیات

معافی
 

 TE1 گذاری هستند. سرمایهدر  لگریتسهی مالیاتی موجود، عامل ها تیمعاف
0.7
10 

گذاری در مناطق ویژه اقتصادی ضرورت  معافیت و تخفیفات مالیاتی برای جذب سرمایه

 دارد.
TE2 

0.5
15 

 TE3 تاثیر گذارند. وکارها کسبهای مالیاتی بر رونق  نظام مالیاتی همراه با معافیت
0.5
30 

 TE4 شود. های مالی دولت می ه کمکب وکارها کسبمعافیت مالیاتی باعث کاهش وابستگی 
0.7
71 

 TE5 باشد. ی کوچک و متوسط میوکارها کسب سیتا سمعافیت مالیاتی عاملی انگیزشی در 
0.5
14 

 TE6 به همراه دارد. وکارها کسبمعافیت مالیاتی افزایش درآمد را برای 
0.4
74 
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 TE7 گردد. میگذاری  سرمایهمعافیت مالیاتی موضوعی، باعث افزایش 
0.6
41 

ی را وکارها کسبمعافیت مالیاتی موضوعی، افزایش جذب نیروی انسانی متخصص در 

 به همراه دارد.
TE8 - 

های سرگردان  جذب سرمایه منظور بههای مالیاتی در منطقه ویژه  معافیت

 است. افتهی اختصاص
TE9 

0.8
13 

 دارد. را به همراه وکار کسبسیستم مالیاتی عادالنه شکوفایی فضای 
TE1

0 
- 

ی
ن مال

ت تأمی
صمیما

ت
 

 FD1 های مطمئن تأمین مالی است. گذارها از روش واگذاری سهام شرکت به سرمایه
0.6
08 

در سود و زیان شرکت  ها آنشود تا  گذارها موجب می واگذاری سهام شرکت به سرمایه

 سهیم شوند.
FD2 

0.7
03 

 FD3 برای شرکت منافع بیشتری دارد. دمدتبلنهای زمانی  تأمین  با استقراض مالی با بازه
0.8
10 

 FD4 برای تأمین مالی شرکت پیشنهاد مطلوبی است. بلندمدتهای  اخذ وام
0.7
31 

برای تأمین  بلندمدتهای  گذارها و اخذ وام ترکیبی از واگذاری سهام شرکت به سرمایه

 مالی شرکت مناسب است.
FD5 

0.6
46 

ت سرمایه
صمیما

ت
 

ی
گذار

 

در سه سال گذشته در مناطق ویژه اقتصادی روند رو به  ها شرکتگذاری  سرمایهمیزان 

 دهد. رشدی را نشان می
ID1 

0.8
56 

ی فعال در مناطق ویژه اقتصادی روند افزایشی ها شرکتمیزان سود پس از کسر مالیات 

 داشته است.
ID2 

0.5
88 

ه سه سال گذشته ی فعال در مناطق ویژه اقتصادی نسبت بها شرکتمیزان درآمد 

 بیشتر شده است.
ID3 

0.8
96 

گذاری در مناطق ویژه اقتصادی نسبت به سنوات قبل  مندی به سرمایه میزان عالقه

 است. افتهی شیافزا
ID4 

0.7
98 

ت
عملکرد شرک

 

 - CP1 درآمد عملیاتی سازمان نسبت به سه سال گذشته از رشد مناسبی برخوردار بوده است.

 CP2 دهد. سیر صعودی را نشان می وکارها کسبخدمات نمودار رشد ارائه 
0.6
93 

CP3 0.7 دهد. وضعیت مطلوبی را نشان می وکارها کسب( در این ROIگذاری ) بازگشت سرمایه
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43 

 CP4 های کنترل و کاهش هزینه با اثربخشی مناسبی همراه بوده است. برنامه
0.8
42 

 CP5 شی مناسبی همراه بوده است.ی تحقیق و توسعه سازمان با اثربخها برنامه
0.6
57 

نسبت به سه سال گذشته از رشد خوبی برخوردار بوده  وکارها کسبتوسعه کارکنان 

 است.
CP6 

- 

 CP7 سالمت و ایمنی کارکنان نسبت به سنوات گذشته وضعیت مناسبی داشته است.
0.4
16 

توسط این  شده ارائهی بر کیفیت مطلوب خدمات دیتأکمیزان رضایت شهروندان 

 .باشد یم وکارها کسب
CP8 

0.7
70 

 CP9 های توسعه خدمات جدید در مناطق تحت پوشش با موفقیت روبرو بوده است. برنامه
0.6
07 

 SmartPLSو  SPSS یافزارها نرماز  ی خروجیها داده ،های پژوهشمنبع: یافته

 

ی( نتایج مربوطه، در مورد برای بررسی معیار دوم و سوم )آلفای کرونباخ و پایایی ترکیب

اساس نتایج آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی ، آورده شده است. بر3جدول  های اصلی مدل در سازه

برای هر دو شاخص و برای تمامی  موردنظرشود که مقادیر  های اصلی پژوهش مشاهده می شاخص

تر شدن آلفای کرونباخ و باشد. باال ( میقبول قابل)حداقل سطح  7/0های پژوهش باالتر از  سازه

مناسب مدل است.  ییدکننده پایایی شاخصتأهای پژوهش،  در مورد سازه 7/0پایایی ترکیبی از 

. لذا بیشتراند 4/0از  AVEتمامی مقادیر شود که  ، مشاهده می3اساس نتایج جدول عالوه بر این بر

چنین روایی ود دارد. همروایی همگرای مناسب برای تمامی متغیرهای پنهان مدل وج مجموع در

که از ماتریس  گونه هماناساس روش فورنل و الرکر آورده شده است. و بر 3واگرا در جدول 

هر سازه )مقادیر قطر اصلی( از ضرایب همبستگی آن سازه  AVE، جذر باشد یممشخص  شده ارائه

 قبول قابلاکی از ی دیگر )مقادیر هم سطر و هم ستون( بیشتر شده است که این مطلب حها سازهبا 

 باشد. یم ها سازهبودن روایی واگرای 
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 هاي مدل پژوهش بررسي پایایي و روایي شاخص .4 جدول

ابعاد مدل 

 پژوهش
 نماد

آلفای 

 کرونباخ
 پایایی ترکیبی

AVE CP TE FD ID 

عملکرد شرکت 

 ها
CP 

0.806 0.858 0.472 0.687    

   TE 0.775 0.837 0.401 0.539 0.633 معافیت مالیاتی

تصمیمات 

 تأمین مالی
FD 

0.744 0.829 0.495 0.34 0.499 0.703  

تصمیمات 

 گذاری سرمایه
ID 

0.803 0.869 0.630 0.589 0.57 0.225 0.793 

 SmartPLSو  SPSS یافزارها نرماز  ی خروجیها داده ،های پژوهشمنبع: یافته

 

گیری  های اندازه های مربوط به مدل زمونینکه آرابطه با بررسی مدل ساختاری با توجه به ا در

های مورد نظر است. لذا مدل ساختاری پژوهش برآورد گردید. در همین  بیانگر قابل قبول بودن مدل

دهد  های ساختاری است نشان می دهندگی مدل ه بیانگر میزان توضیح( کR2راستا ضریب تعیین )

 نظر موردمتغیرهای  واقع دراست.  511/0که در مدل ساختاری عملکرد شرکت ها ضریب تعیین 

در منطقه ویژه اقتصادی  گذار هیسرمای ها شرکتدرصد از تغییرات عملکرد  1/51حدود  اند توانسته

  امیرآباد را توضیح دهند. 

 درصد( 95ساختاری پژوهش )* معناداری در سطح احتمال  مدل .2شکل 

 SmartPLSو  SPSS یفزارهاا نرماز  ی خروجیها داده ، های پژوهشمنبع: یافته

=0/511R2
 

=0/249R2
 

0/594=R2
 

*0/645 

*0/195 

*0/770 

*0/499 

معافیت 

 مالیاتی

تأمین  ماتیتصم

 هامالی شرکت

 ماتیتصم

 یگذار هیسرما

هاکتشر

عملکرد 

 یهاشرکت

 گذار هیسرما
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 یمال ینتأم یماتبر تصم یاتیمال یتمعاف یرمس یبکه ضر شود ی، مشاهده م2شکل  یجاساس نتابر

 توان یم یندرصد معنادار است. بنابرا 95، در سطح احتمال tبراساس آماره  یبضر یناست. ا 499/0

اول  یه. لذا فرضکند یم یداپ یشافزا یمال ینتأم یماتتصم یاتی،مال فیتمعا یشگفت که با افزا

در منطقه  گذار یهسرما یها شرکت یمال ینتأم یماتبا تصم یاتیمال یتمعاف" ینکها بر یپژوهش مبن

 یاندوم پژوهش ب همچنین فرضیه. شود یم یید، تأ"دارد یرابطه معنادار یرآبادام یاقتصاد یژهو

 یژهدر منطقه و گذار یهسرما یاه شرکت گذاری یهسرما یماتبا تصم یاتیمال یتمعاف"که  کند یم

است و آماره  770/0موردنظر  یرمس یبراستا ضر ین. در هم"دارد یرابطه معنادار یرآبادام یاقتصاد

tیتاست. درواقع معاف اداردرصد معن 95موردنظر در سطح احتمال  یباز آن دارد که ضر یت، حکا 

 .شود یم یرآبادام یاقتصاد یژهودر منطقه  گذاری یهسرما یماتتصم یشمنجر به افزا یاتیمال

بر عملکرد شرکت  یمال ینتأم یماتتصم یرمس یبسوم پژوهش، ضر یهفرض یبررس یراستا در

 95در سطح احتمال  یقبل های یه، همانند فرضtبر اساس آماره  یزن یبضر یناست. ا 195/0ها، 

 در .شود یم ییدرصد تأد 95در سطح احتمال  یزسوم پژوهش ن یهفرض یندرصد معنادار است. بنابرا

بر عملکرد شرکت ها  گذاری یهسرما یماتتصم یبکه ضر شود یمشاهده م یج،بر اساس نتا نهایت

 یماتش تصمیگفت که با افزا توان یم لذااست. درصد معنادار  95و در سطح احتمال  645/0

 .کند یم یداپ یشعملکرد شرکت ها افزا گذاری، یهسرما

 یها شرکت یاتی،مال یها یتمعاف یشگفت که با افزا یدبا یجنتا یاساس تمامبر یحالت کل در

و  یمال ینتأم یشاستان مازندران اقدام به افزا یرآبادام یاقتصاد یژهدر منطقه و گذار یهسرما

 دنظرمور یها عملکرد شرکت گذاری، یهو سرما یمال ینتأم یش. در ادامه با افزاکند یم گذاری یهسرما

 .کند یم یداپ یشافزا

 

 گیري . بحث و نتیجه4

رکت است. این بوده است، عملکرد ش توجه مورد ها شرکتی که همواره در مسائل نیتر یاصلیکی از 

ی مالیاتی ها مشوقی شرکت، تأمین مالی و همچنین گذار هیسرمااساس میزان عملکرد می تواند بر

با افزایش  که یطور به. قرار گیرد الشعاع تحتی مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی ها تیمعافهمچون 

دسترسی بیشتری به منابع تأمین مالی در شرکت دارند و بدین  ها شرکتی مالیاتی، ها تیمعاف

در شرایط معافیت مالیاتی، ی بیشتری نیز انجام دهند. همچنین گذار هیسرما توانند یمترتیب 

ب از مالیات نیستند. لذا به دنبال اجتنا چراکه دهند یمی ارائه تر شفافی مالی ها گزارش ها شرکت

ی و گذار هیسرمابا افزایش  تینها درتأمین مالی خارجی نیز با سهولت بیشتری محقق خواهد شد. 

 انتظار داشت که عملکرد شرکت بهبود یابد. توان یمتأمین مالی، 
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قه دارد. اوال  در این مطالعه منط شده انجاماین مطالعه از دو جهت سهم علمی در راستای تحقیقات 

ی ها شرکتاست. در این منطقه  قرارگرفتهی بررس موردویژه اقتصادی امیرآباد در استان مازندران 

 جهت نیبدی نوپا بوده و برای افزایش عملکرد راه طوالنی در پیش دارند و مطالعه حاضر موردبررس

ی مالیاتی و ها تیمعاف لهأمس. عالوه بر این در این مطالعه کند یمبه رشد و توسعه این منطقه کمک 

و تأمین مالی دارد گذاری  سرمایهنقشی که این معافیت مالیاتی بر عملکرد از طریق تصمیمات 

 شده  یبررساست که در مطالعات گذشته اگرچه روابط دوگانه متغیرهای این پژوهش  شده  یبررس

نتایج این  پرداخته نشده است. همچنین نظر مورد مسئلهبه  زمان هم صورت به تاکنوناست، اما 

در جهت توسعه  ها دولتگشای مطالعات آتی در مناطق ویژه اقتصادی باشد و به  راه تواند یمتحقیق 

در این منطقه کمک  گذار هیسرمای ها شرکتهرچه بیشتر این مناطق اقتصادی و افزایش عملکرد 

 .کند یم

 یداپ یشافزا یمال نیتأم یماتتصم یاتی،مال یتمعاف یشمشاهده شد که با افزا یج،اساس نتابر

 ینبه منابع تأم یشتریب یها دسترس شرکت یاتی،مال های یتمعاف یشراستا با افزا ین. در همکند یم

 یطدر شرا ینانجام دهند. همچن یزن یشتریب گذاری یهسرما توانند یم یبترت یندارند و بد یمال

چراکه به دنبال اجتناب از  دهند یارائه م یتر شفاف یمال یها ها گزارش شرکت یاتی،مال یتمعاف

راستا لو  ینمحقق خواهد شد. در هم یشتریبا سهولت ب یزن یخارج یمال ین. لذا تأمیستندن الیاتم

 یجیبه نتا (2019و همکاران  ) یتوپول و (2013و همکاران ) ی( گاتس2020و  2016و همکاران )

اجتناب از  ینب یرابطه منف(، 1393پور و همکاران ) یخدام یزن یراندر ا .یافتندمشابه دست 

 وجود دارد.  یبده ینهو هز یاتپرداخت مال

 یژهدر منطقه و گذاری یهسرما یماتتصم یشمنجر به افزا یاتیمال یتراستا معاف یندر هم

و درآمد، اثرات  گذاری یهبا سرما یات. درواقع نحوه برخورد مالشود یم نیز ادیرآبام یاقتصاد

 ینههز گذاری، یهسرما یبرا یاتیمال یتمعاف یکدارد،  یهستفاده از سرماا ینههز یبرا ای مالحظه قابل

و  یو. آخمادگردد یمطلوب م یهسرما یموجود یشو باعث افزا دهد یرا کاهش م یرگذا یهسرما

بر  یاتمال یمنف یرمشابه در تأث یجیبه نتا یز(، ن2019) یس(، آلو2011) یمان(، ن2016) همکاران

به  (1396و اسدزاده ) یرستم و (1391) یو خسرو یانپژو یزن یرانا در. ندیافتدست  گذاری یهسرما

  مشابه اشاره نمودند. نتایجی تقریبا 

معنادار و  یرها، تأث بر عملکرد شرکت یمال ینتأم یماتتصمعالوه بر این نتایج نشان داد که 

احتمال  یشافزا یلدلبه  ینگی،به نقد یینپا ینهآسان و با هز یراستا دسترس ینمثبت دارد. در ا

و  یتکنولوژ یتو توسعه، بهبود وضع یقدر تحقگذاری  سرمایه(، 1993،  ینو لو ینگ)ک ینوآور

که  ییها در پروژه ینگینقد یسککاهش ر ین( و همچن1998و زروس ،  ینمنابع )لو ینهبه یصتخص
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و  یور مثبت بر بهره (، اثر2010، و همکاران یون)آگ شوند یم یور بهره یشدر بلندمدت منجر به افزا

و  ییخزا، (2018) یئوگرانت و ، (2017) یزوو ا یشرکت دارد. مگنانل دبر عملکرد و رش ینبنابرا

 نیز به نتایجی مشابه دست یافتند.(، 1400) یو صمد یناییم و (1396همکاران )

. در شتنقش معنادار داها  عملکرد شرکت گذاری بر یهسرما یماتتصمدر نهایت مطابق با نتایج، 

ارزش حال خالص  که یصورت در ی،گذار یهسرما یشکرد که افزا یانب ینچن یدراستا با ینا

لو و ، (2018) یئو. گرانت و شود یعملکرد شرکت م یشمثبت باشد، منجر به افزاگذاری  سرمایه

 .یافتندمشابه دست  یجیبه نتا یزن (،1400) یو صمد یناییمو ( 2020همکاران )

 یرآباد،ام یاقتصاد یژهها در منطقه و شرکتگذاری  سرمایهبر  یاتیمال یتمعاف ریبا توجه به تأث

و گذاری  سرمایه یقتجربه شود، که سبب تشو یاتمال یبه نرخ نزول یمناطق یندر چن بایست یم

متحده، در  یاالتا یاتیمال یستمگردد. در س ید،تول یاقتصاد یاسحد مق تا یدتول یتگسترش ظرف

 یشامل نرخ نزول ی،ها، پس از چند نرخ تصاعد بر سود شرکت یاتمال یها نرخ یالدی،م 80 ههد

را گذاری  سرمایه تواند، یم یزن یرانتجربه در اقتصاد ا ین، ایجطبقه بود، با توجه به نتا ینآخر یبرا

 یبرا ای مالحظه و درآمد سرانه، اثرات قابلگذاری  سرمایهبا  یات. نحوه برخورد مالیدنما یقتشو

را  یراگذ یهسرما ینههز ی،گذار یهسرما یبرا یاتیمال یتمعاف یکدارد.  یهاستفاده از سرما هینهز

ای افزایش  در نهایت چنین مسأله .گردد یمطلوب م یهسرما یموجود یشو باعث افزا دهد یکاهش م

نسبت به هم متفاوت و  ها گذاری یهآنکه سرما یلبه دل ینهمچنها را در پی دارد.  عملکرد شرکت

مؤثر خواهد گذاری  سرمایهمنابع و  یصبر تخص یات،مختلف مال یباتدارند، ترک یطول عمر مختلف

کمتر خواهد بود،  یاتیاست و نرخ مؤثر مال یشترتر، سود ب بلندمدتگذاری  سرمایهبود. هرچه 

 های گذاری یهبه سمت سرماگذاری  سرمایه یانکرده و جر ییرتغگذاری  سرمایهروند  یجهدرنت

 یقباعث تشو یاتی،مختلف مال های یتدولت با اعمال معاف ینبنابرا دت حرکت خواهد نمود.بلندم

له ممکن أمس ینکه ا گردد، یم یرآبادبخصوص منطقه ام یاقتصاد یژهدر مناطق وگذاری  سرمایه

 ی،گذار یهدر سرما یشو افزا یقدهد، اما با تشو اهشرا در دوره موردنظر ک یاتیاست درآمد مال

 .یافتخواهد  یشافزا یندهآ یاتیمال یدرآمدها
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 یاتیمال یعال یشورا یهبر نظر ینقد" .(1399) یغالم نب ،چکاب یضیف و محمدرضا ،عباسی .11

( 24) 8 ،یحقوق ادار ،"یا مشاغل حرفه یاتیمال یتعدم معاف و ینسبت به مفهوم مشارکت مدن

 115-134صص 

بر رفتار  یاتمال یرثأت یبررس"(. 1392) زهرا یسته،اش و زاده، اکبر زمان ؛مازار، عباس عرب .12

اقتصاد و  ،"در برنامه پنجم توسعه یاتیمال های یاستبر س ید: با تأکیخصوص گذاری یهسرما

 .25-45 صص (،15-14)شماره 4 ی،الگوساز

در مناطق آزاد  یاتیمال تیمعاف یآثار اعطا یابیارز"(. 1395) نای، تی، جعفری، علیعسگر .13

 صص (،37)10، یاقتصاد مال ،"و چابهار( شیمنطقه آزاد قشم، ک ی) مطالعه مورد رانیا یتجار

70-43. 

مین مالی از طریق بدهی و چگونگی ارتباط تأ"(. 1390فروغی، داریوش و محمدی، هاجر ) .14

 .138-154 صص .1پژوهش حسابداری. شماره ،"کیفیت سود

اثرات مداخالت  یبررس"(. 1399) یفر، مهد یسجاد و ، زهرایمحمدهاشم ؛، سپهرینور یقاض .15

اطالعات  یحوزه فناور انیبن دانش یها شرکت یمطالعه مورد ها: بر عملکرد نوآورانه بنگاه یدولت

 .95-124 صص (،23)12، ییاجرا تیریپژوهشنامه مد ،"و ارتباطات

و  یمال نیمأرابطه ت"(. 1388، نجمه )یخدابخش و نیحسدی، سیطبر یعلو ؛دای، ومجتهدزاده .16

 قاتیتحق ، "نشده در بورس اوراق بهادار تهرا رفتهیپذ یها در شرکت یاتیملکرد عملع

 . 28-49 صص (،1)1، یو حسابرس یحسابدار

 نینوع و حجم تأم یرابطه "(. 1392) دهی، سعپور یعل و دالهیفرد،  ینور ؛یزاده فرد، مهدمراد .17

 .69-101 صص (،19)5، یوحسابرس یمال یحسابدار یها پژوهش ،"یاتیبا عملکرد عمل یمال

 ینمعلول یاتیمال یتبر ضرورت معاف یلیتحل" .(1395عطا، محمدرضا ) یاسکندر و نادر مهرگان، .18

 .75-96 صص (،15)4و کالن،  یراهبرد یها یاستس ،"یراندر ا

بر  یو وام بانک یرخطرپذ گذاران یهسرما یرتاث"(. 1400) طمهفا ی،صمد و مرجان مینایی، .19

 .405-431 صص (،49)13وکار،   کسب یریتمد ،"چک و متوسطکو یها عملکرد شرکت

بر جذب  اتیمال ریتأث یبررس" .(1393) ریام ،یهرتمن و نیحس ،ینژاد، محمدرضا؛ استاد یرینص .20

 ،یرشد و توسعه اقتصاد یها ، پژوهش"D-8عضو  یدر کشورها یخارج میمستقگذاری  سرمایه

 .29-39 صص (،14)4

مجله اقتصادی )دوماهنامه  ،"یاتیمال های یتمعاف یساماندهلزوم " .(1390) یرضاعل نظری .21

 .139-142صص  :(11) 11های اقتصادی(. بررسی مسائل و سیاست
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در  یگذار هیسرما ریتأث یابیارز"(. 1396) دی، سعیصمد و عباسدی، سیهاشم ؛حانهی، رانیهاد .22

، یمال نیو تأم ییدارا تیریمد ،"شرکت یمال تینظرگرفتن سطح محدود با در ندهیعملکرد آ

 . 117-132 صص (،3)5

استفاده از  یتمؤثر بر مز یاتیعوامل مال ییشناسا" .(1387) یمهد یمهراب و یدعباسس هاشمی .23

 های ی، بررس"در بورس اوراق بهادار تهران شده یرفتهپذ یها شرکت یمال ینتأم یبرا یبده

 .154-137(، 54)15 ی،و حسابرس یحسابدار

 توسعه بر یاتیمال یها تیمعاف نقش". (1393) فرناز ،فرهمند و یمعلغال ،کارگر ؛بیحب یهنر .24

 شهر یورزش کارشناسان و ها باشگاه رانیمد رانیمد دگاهید از یورزش کوچک یها باشگاه

 عالمه دانشگاهی. فناور و قاتیتحق علوم، وزارت ارشد. نامه کارشناسی پایان ،"اصفهان

 یبدن تیترب دانشکدهیی.طباطبا
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