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 چکيده
داخت سود بر اجتناب از پر تیریو مد یاهرم مال ،یسودآور ،یشرکت تیحاکم یها سمیمکان ریتاث یبررس ،پژوهشاین هدف 

وارد صفحه گسترده اکسل  قیتحق یرهایاطالعات اخذ شده در رابطه با متغ .باشدیدر بورس اوراق بهادار تهران م اتیمال
 انیاز م کیستماتیپژوهش به روش حذف س نیا یشدند. جامعة آمار لیتحل 11 وزیویستفاده از نرم افزار اشده و سپس با ا

تا  های یکنتایج فرضیه باشد.یم 1399تا   1390 یدورة زمان یشده در بورس اوراق بهادار تهران ط رفتهیشرکت پذ 159
دارد.  یارمعکوس و معناد ریتأث اتیبر اجتناب از پرداخت مال یحسابرس تهیمک یتعداد اعضانشان داد که پنج به ترتیب 

ت شرکت بر اجتناب از پرداخ یدارد. سودآور یمعکوس و معنادار ریتأث اتیبر اجتناب از پرداخت مال رهیمد ئتیاستقالل ه
 تیریارد. مدد یو معنادار میمستق ریأثت اتیشرکت بر اجتناب از پرداخت مال یدارد. اهرم مال یمعکوس و معنادار ریتأث اتیمال

 یندگیمسأله نما هیاز نظر یانعکاس تواندیم یاتیاجتناب مال دارد. یو معنادار میمستق ریتأث اتیسود بر اجتناب از پرداخت مال
 یرو شیپ یهااز چالش یکیرا دنبال کند. لذا  ریمد یخصشود که منافع ش یاتیمال ماتیباشد و ممکن است منجر به تصم

حداقل برسانند.  هرا ب یندگینما یهانهیت تا هزاس یکنترل یهازهیها و انگروشــ افتنی ره،یمد أتیسهامداران و ه
 یاتیناب مالاقدام به اجت شتریب ؛یورشکستگ سکیدر ر شیبرخوردارند؛ بعلت افزا یاهرم مال یباال زانیکه از م ییهاشرکت

و کاهش  یسودآور شیشرکت قرار دهد که موجب افزا اریرا در اخت یمنابع مال تواندیم اتیرداخت مال. اجتناب از پکنندیم
یسود خواهد بود و در نقطه مقابل آن هم م تیریو مد یمال یهادر صورت یشرکت گردد که همراه با دستکار یاهرم مال

 شود. یندگینما نهیهز شیشرکت و افزا یاعتباریموجب ب تواند

 .اتیاجتناب از پرداخت مال ،سود  تیریمدی، اهرم مال ،یسودآور ،یشرکت تیحاکم کليدی: ناژگاو

 

 مقدمه
حدودتر را م رانیمد انهیها، رفتار فرصت طلبانه و سودجوو مستحکم در شرکت رومندین یشرکت تینظام حاکم کیوجود 

قابل اعتماد بودن  یژگیو و تیفیک نیبنابرا. باشدیسود م تیریمد یبرا رانیمد لیدر کاهش تما یو عامل مهم کندیم
یو کاست اتیلوضع ما یاصول کل ،یاتیدر رفتار مال ژهیو ازیمانند وجود امت یلی. بنابه دالافتیبهبود خواهد  یمال یگزارشگر

دم ع ایجهت کاهش و  یقانون یهافرصت استفاده از راهکار انیمؤد یممکن است برا یاتیو مقررات مال نیدر قوان ییها
با  یهارســد در مورد شــرکتیبه نظر م ؛یاتیو اجتناب مال یشرکت تی. بحث حاکمدیآنان فراهم آ یاتیانجام تعهد مال

 ایو  یزیگر سکیشدن و ر مهیبه خاطر وجود احتمال کشف و جر یقیافراد حق رایمطرح باشد، ز شتریب تیمالک ییجدا
ور ها ســهامداران به ط. در شرکتشــوندیم یاتیفرار و اجتناب مال ریکمتر درگ یاجتماع فهیمثل وظ یدرون یهازهیانگ
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 یهایحاصل از کاهش بده یکه منافع اضاف یخود باشند و تا مادام یبدنبال منافع شخص رانیمعمول، انتظار دارند که مد
باشند.  یاتیو اجتناب مال یاتیمال یهاید، بدنبال کاهش بدهها باشآن یمورد انتظار برا یاضاف نهیاز هز شتریب یاحتمال
ود ش یاتیمال ماتیباشد و ممکن است منجر به تصم یندگینما همسأل هیاز نظر یانعکاس تواندیم یاتیاجتناب مال ن،یبنابرا

ها و روش افتنی ره،یمد أتیسهامداران و ه یرو شیپ یهااز چالش یکیرا دنبال کند. لذا  ریمد یکه منافع شــخص
که  شودیاطالق م یاسود به رفتار آگاهانه تیریرا به حداقل برسانند. مد یندگینما یهانهیت تا هزاس یکنترل یهازهیانگ

. به طور عام، پژوهشگران بر شودیسود انجام م یادوره یهاکاهش نوسان یشرکت و به طور عمده برا تیریاز جانب مد
 کنواختی یروند سودآور کی یکنند که دارا یگذارهیماسر ییهادر شرکت دهندیم حیگذاران ترج-هیباورند که سرما نیا

 لگرانیدارند. تحل گرید یهانسبت به شرکت یشتریب سکیر کنند،یگزارش م یسود پر نوسان هک ییهاو ثابت باشند و شرکت
 رانیمد ل،یدل نی. به همدهندیخود مد نظر قرار م یهاو قضاوت هایدر بررس یعامل اساس کیسود را به عنوان  ،یمال
 کنند تیریدارند تا سود را مد یقو یازهیانگ یگذارهیسرما سکیمطلـوب از شرکت و کاهش ر یرینشان دادن تصو یبرا

. سهم شودیم نیتأم اتیمال قیدولت، از طر یاز منابع درآمد یاها، بخش عمدهکشور شتریدر ب(. 2011، 1)یوجا و بروسا
 یبه سطح توسعه و ساختار اقتصاد یآن بستگ زانیها، متفاوت است و مکشور انیدر م یعموم یهااز کل درآمد اتیمال
اره ها، هموکشور یاتیمال یهاها باعث شده است تا درآمددر کشور اتیو اجتناب از مال یاتیفرار مال ان،یم نیها دارد. در اآن

حاصل از  یهارائه گزارش درست در مورد درآمداز ا یعوامل اقتصاد ،یاتیکمتر باشد. در فرار مال شودیاز آنچه که برآورد م
که  دهندیم انجام یرسم رینوع عمل غ کیدر واقع  کنندیامتناع م شود،یم اتیخود که مشمول پرداخت مال هیسرما ایکار 
 ستندینگران ن یاز موارد عوامل اقتصاد یاریکشور دور نگه دارند. گرچه در بس یاتیو مال یرا از چشم مقامات دولت اتیمال

 ردیگینشات م هااتیدر قانون مال یقانون یهااز خالء ات،ی(. اجتناب از مال1393 زار،ما بعرو  یتکه عملشان افشا شود )آ
سه گروه  یاتی. در نظام مالگردندیم زیگر یهاخود دنبال راه اتیپرداخت مال تیبه منظور کاهش قابل یو عوامل اقتصاد

 اتیناب از مالاجت جادیرا در ا ریتأث نیشتریب یوجود دارد که عامل سازمان یو ساختار یقانون ،یسازمان ؛یاتیعوامل اجتناب مال
 ،ینگینقد اد،یحجم فروش ز لیبه دل رانیشده و مد یبه عنوان بار تلق هاسازمان یاغلب از سو اتیداشته است. در واقع، مال

 اتیاجتناب از مال جهیو در نت اتیبه کاهش مال لیها تماانسازم ریبا سا سهیدر گردش باال و درآمد مناسب در مقا هیسرما
شرکت قرار دهد که موجب  اریرا در اخت یمنابع مال تواندیم اتیاجتناب از پرداخت مال ق؛یتحق ینظر یدارند. با توجه به مبان

سود خواهد بود  تیریو مد یمال یهادر صورت یشرکت گردد که همراه با دستکار یو کاهش اهرم مال یسودآور شیافزا
(. 1392 ،یحمدا ندروبهاشود ) یندگینما نهیهز شیشرکت و افزا یاعتباریموجب ب تواندیو در نقطه مقابل آن هم م

 اتیالرا که باعث کاهش م یکرده و معامالت تردهیچیخود هستند ساختار شرکت را پ یمنافع شــخص الکه بدنب یرانیمد
. وجود ماموران رندیگیخود به کار م یمنابع شــرکت را در جهت منافع شــخص قیطر نیو از ا دهندیانجام م شــود،یم

 یرکتش تیها شده و حاکمشرکت یاز منابع داخل ادهو کاهش سوء استف رانینظارت بر کار مد شیباعث افزا یقو یاتیمال
است که به  نیشده است ا قیتحق نیکه موجب انجام ا یی. خألشودیم یاتیدر سطح اجتناب مال شیباعث افزا فیضع
. شودیم دهیکمتر د یاتیامور مال ستمیدارد و عدالت در س یادینواقص ز رانیدر ا یاتیمال ستمیشرکتها؛ س رانیمد دهیعق
ز اجتناب ا یبرا یازهیامر انگ نیخدمات مورد انتظار را انجام دهد. ا ات،یمال افتیدولت نتوانسته به واسطه در نیچنهم

بر عملکرد  تواندیم ،یاتیاز اجتناب مال یناش یمنابع مال نیا رسدیشده که به نظر م یپرداخت اتیاز مال رانیپرداخت مد
ر پاسخ به حاض قیتحق یباشد. با توجه به مطالب فوق هدف اصل رگذاریتأث یگذارهیسرما یهاشرکت و استفاده از فرصت

رداخت بر اجتناب از پ یریسود چه تأث تیریو مد یاهرم مال ،یسودآور ،یشرکت تیحاکم یهاسمیکه مکان باشدیسؤال م نیا
 شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد؟ رفتهیپذ یهاشرکت اتیمال

                                                           
1 Ujah and Brusa 
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 پيشينه پژوهش
 رفتهیپذ یهابر ارزش شرکت در شرکت اتیاجتناب از پرداخت مال ریتأث یبه بررس یقی( در تحق1400نوبخت و نوبخت )

پژوهش  یهاافتهیاند. پرداخته 1388-139۷ یهاسال یشرکت برا 180 ةتهران با حجم نمون شده در بورس اوراق بهادار
 نیدارد، به ا یداریمثبت و معن ریارزش شرکت تأث یحسابدار یهااریبر مع اتیکه اجتناب از پرداخت مال دهدینشان م

 قیرشرکت از ط یدر ارزش برآورد شیافزا نی. شدّت اابدییم شیارزش شرکت افزا ،یاتیاجتناب مال شیکه با افزا یمعن
است  شتریب یواحد تجار ینقد آزاد برا انیجر قیشرکت از طر یرداز کسب و کار نسبت به ارزش برآو ینقد آزاد ناش انیجر

 ینیارزش آفر یتئور دییاز تأ یپژوهش حاک جینتا بیترتنیدر آن باشد. بد یمال نیشدن اثر تأم یاز خنث یناش تواندیکه م
 و ارزش شرکت است. یاتیاجتناب مال یهاتیفعال نیب ةدر رابط

های ( در تحقیقی به بررسی تأثیر ریسک مالیاتی و اجتناب مالیاتی بر هزینه استقراض شرکت1399حاجیان و همکاران )
ستقراض تی بر هزینه ااند. نتایج آزمون فرضیه اول نشان داد اجتناب مالیاپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته

تأثیر معناداری و مستقیمی دارد. همچنین نتایج آزمون فرضیه دوم نشان داد ریسک مالیاتی بر هزینه استقراض تأثیر 
معناداری و معکوسی دارد. و در فرضیه سوم نتایج آزمون فرضیه نشان داد نماگر ریسک بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و 

ز پرداخت هایی که ادهد که شرکتهای چند متغیره نشان میداری ومعکوسی دارد. نتایج تحلیلهزینه استقراض تأثیر معنا
 کنند. بدیهی است که بستانکاران، اجتناب ازهای خود پرداخت میکنند، نرخ سود بیشتری را به بدهیمالیات اجتناب می

 .کنندمالیات را به عنوان یک منبع ریسک اعتباری تلقی می
( در تحقیقی به بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی )اتکای بر بدهی، تمرکز مالکیت، مالکیت 1399اصفهانی ) وطن خواهان

و معنادار  نتایج حاصله حاکی از تأثیر مثبت اند.ها پرداختهگر مشوقنهادی، نفوذمدیر عامل( بر اجتناب مالیاتی با نقش میانجی
ت های حاکمیت شرکتی اتکای بر بدهی، تمرکز مالکین زیر مقیاسباشد و همچنیمالیاتی می حاکمیت شرکتی بر اجتناب

 .ها بر اجتناب مالیاتی آن شرکت تأثیر مثبت و معنی داری داردشرکت، مالکیت نهادی با نقش میانجیگری مشوق
ل ـرکتی )اسـتقالهای حاکمیـت ش( در تحقیقی به بررسی تأثیر برخی ساز و کار1398محمودی و جبارزاده کنگرلوئی )

دیره، اندازه هیئت مدیره، دانش مالی هیئت مدیره، وجود سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت و مالکیت و نفـوذ هیئـت م
پژوهش  اند. نتایجهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهـران پرداختهدولت در هیئت مدیره( بر اجتناب مالیاتی شرکت

 های پذیرفته شده در بـورس اوراق بهادارادار بر سطح اجتناب از مالیات شرکتدهد حاکمیت شرکتی تأثیری معننشان می
تهران داشته باشند. نتایج کلی این پژوهش بیانگر آن است که افزایش برخی مکانیزم هـای حاکمیت شرکتی باعث کاهش 

 .گرددها میسطح اجتناب مالیاتی شرکت
های مهم راهبری شرکتی از سی تأثیر ارتباط سیاسی و برخی از معیار( در تحقیقی به برر1398کاشانی پور و همکاران )

ها بر رابطه مدیره و میزان مالکیت سهامداران نهادی بر تهور مالیاتی و همچنین، بررسی تأثیر این معیارجمله استقالل هیئت
ولت تأثیر برقراری ارتباط سیاسی با دهای پژوهش حاکی از آن است که اند. یافتهبین ارتباط سیاسی و تهور مالیاتی پرداخته

مدیره مستقل و میزان مالکیت سهامداران نهادی، تأثیر منفی و معنادار بر تهور مالیاتی مثبت و معنادار و وجود اعضاء هیئت
اتی یمدیره مستقل و میزان مالکیت سهامداران نهادی، رابطه مثبت بین ارتباط سیاسی و تهور مالدارند. همچنین اعضاء هیئت

های دارای ارتباط سیاسی با دولت به دلیل توان دریافت که شرکتهای پژوهش میدهند. با توجه به یافتهرا کاهش می
تی مانند های راهبری شرکبرخورداری از مزایا و امتیازات دولتی، میزان تهور مالیاتی بیشتری دارند که با استفاده از سازوکار

توان میزان تهور مالیاتی را کاهش داد و از تأثیر و میزان مالکیت سهامداران نهادی میمدیره مستقل وجود اعضاء هیئت
 .مثبت ارتباط سیاسی بر تهور مالیاتی کاست
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های حاکمیت شرکتی و اجتناب مالیاتی در ( در تحقیقی به بررسی رابطه بین برخی مکانیزم139۷فرنچیک و گرکز )
دهد که بین درصد اعضای غیر موظف اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان میههای پذیرفته شده در بورس پرداختشرکت

گذاران نهادی با نرخ مؤثر مالیات، نرخ مؤثر مالیات نقدی پرداختی و تفاوت دفتری هیأت مدیره و درصد مالکیت سرمایه
 نرخ مؤثر مالیات نقدی پرداختی مالیات رابطه معناداری وجود دارد اما بین دوگانگی وظایف مدیرعامل با نرخ مؤثر مالیات،

های و تفاوت دفتری مالیات رابطه معناداری مشاهده نگردید. همچنین نتایج این تحقیق وجود رابطه معنادار بین مکانیزم
 .دهدحاکمیت شرکتی با اجتناب مالیاتی شرکت را مورد تأیید قرار می

از پرداخت  بر اجتناب یحسابرس تیفیو ک یشرکت ینظام راهبر یهااثرات سازوکار یبه بررس یقیدر تحق( 2021) 1لم و لمان
ساله مورد پژوهش در بازه  8دوره  یشرکت برا 332هدف،  نیا یاند. در راستاسئول پرداخته یبورس یهادر شرکت اتیمال

ژوهش پ جیتااستفاده شده است. ن رهیچندمتغ ونیرگرساز روش  هاهیآزمون فرض یانتخاب شد. برا 201۷ یال 2011 یزمان
و  رهیمد أتیاستقالل ه ره،یمد أتیه یاندازه یهاشاخص یعنی یشرکت تیشاخص حاکم یهاکه سازوکار دهدینشان م

 رعاملیمد یشاخص دوگانگ نیدارند. اما رابطه ب اتیبا شاخص اجتناب از پرداخت مال یو معنادار یارتباط منف ینهاد تیمالک
دهنده  حیتوض یهاریمتغ یرگذاریتأث بیضر نی. همچنستیمعنادار ن یلحاظ آمار از اتیو شاخص اجتناب از پرداخت مال

و  یمنف زین تایحسابرس بر شاخص اجتناب از پرداخت مال یو دوره تصد یاندازه مؤسسه حسابرس یعنی یحسابرس تیفیک
اجتناب  ،یحسابرس تیفیو ک یرکتش ینظام راهبر یهااریداشت که با بهبود در مع انیب توانیم گریمعنادار است. به عبارت د

 ها مشاهده خواهد شد.در شرکت یکمتر اتیاز پرداخت مال
و اجتناب  رهیمد ئتیپاداش ه ،یشرکت تیحاکم تیفیک نیرابطه ب یبه بررس یقی( در تحق2018) 2داسکاالکیس و سیالکی

 یشرکت که ط 412تعداد  هاهیضآزمون فر یپژوهش برا نیاند. در اپرداخته ورکیوین یبورس یهادر شرکت یاتیمال
 دهدینشان م جیاستفاده شده است. نتا EGLSو روش  یقیتلف ونیانتخاب شدند و از رگرس 2015 یال 200۷ یهاسال

باشد اجتناب  ترشیب یشرکت تیحاکم تیفیک زانیدارد و هرچه م یرابطه منف یاتیو اجتناب مال یشرکت تیحاکم تیفیک
طه راب یاتیبا اجتناب مال رهیمد ئتیپژوهش نشان داد که پاداش ه نیا جینتا ن،ی. همچنردیگیصورت م یکمتر یاتیمال
رار از کاهش و ف یبرا رانیمد زهیباشد انگ شتریب رهیمد ئتیپاداش ه زانیهر چه م گرید تدارد، به عبار یو معنادار یمنف

 .ابدییکاهش م اتیپرداخت مال
ش وجوه و ارز زانیو م یاتیاجتناب مال نیبر ارتباط ب ینظام راهبر یهاسازوکاراثر  یبه بررس یقی( در تحق2018) 3ریکاردو
 یشرکت از بورس انگلستان، ط 680استخراج شده از  یهامنظور داده نیاند. به اشده در شرکت، پرداخته یدارنقد نگه

ش پژوه جیقرار گرفت. نتا یررسمورد ب یبیترک یهابا استفاده از داده ونیمدل رگرس قیاز طر 2016تا  2010 یهاسال
و سطح نگهداشت وجه نقد  یاتیاجتناب مال نیکه رابطه ب شوندیموجب م یقو ینظام راهبر یهاکه سازوکار دهدینشان م

 شود. فیشده در شرکت ضع یو ارزش وجه نقد نگهدار
 تیریبر مد اتیجتناب از پرداخت مالا ریتأث یبه بررس یقیدر تحق( 2018( الدرسون و همکاران )2018) 4الدرسون و همکاران

 یاتیاز شاخص نرخ مؤثر مال اتیاجتناب از پرداخت مال یریگاند. به منظور اندازهپرداخته ورکیویها در بورس نسود شرکت
 یهاافتهیاستفاده شده است. بر اساس ( 2006) چاردسونیر یاز الگو یگذارهیسرما ییکارا یریگاندازه یو برا ینقد

اجتناب  یهاتیگفت که فعال توانیو م دهدیم شیسود شرکت را افزا تیریمد ات،یاجتناب از پرداخت مال شیافزاپژوهش، 

                                                           
1 Lem and Leman 
2 Daskalakis and Sillaki 

3 Rikardo 

4 Eldersoun and et al 
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 تیریمد طلبانهفرصت یهااست که منجر به رفتار دهیچیو انجام معامالت پ قیمستلزم پنهان کردن حقا اتیاز پرداخت مال
 .شودیسود شرکت م تیریمد شیو افزا

 ورکیویدر بورس ن یمال یگزارشگر تیبر شفاف اتیاجتناب از پرداخت مال ریتأث یبه بررس یقیدر تحق (201۷) 1چن و هو
 یاتیمؤثر مال نرخ بیبه ترت یمال یگزارشگر تیو شفاف اتیاجتناب از پرداخت مال یمورد استفاده برا یهااند. شاخصپرداخته

آزمون  یاست. برا 2015تا  2006 یهاسال یط کترش 499شامل  قیتحق یاست. نمونه آمار یاقالم تعهد تیفیو ک
نشان داد که  قیتحق جیاستفاده شده است. نتا یبیترک یهاداده یبرا یحداقل مربعات معمول ونیاز رگرس قیتحق هیفرض
گفت که  توانیم گر،ی. به عبارت ددهدیشرکت را کاهش م یمال یگزارشگر تیشفاف ،یاتیمال یزیربرنامه یهاتیفعال
شرکت  یاطالعات طیاست که بر مح دهیچیو معامالت پ قیمستلزم پنهان کردن حقا اتیاجتناب از پرداخت مال یهاتیلفعا
  .شودیشرکت م یمال یگزارشگر تیو باعث کاهش شفاف گذاردیم یمنف ریتأث

 یهانایبر رابطه جر اتیمال اجتناب از پرداخت ریتأث یشرکت نمونه به بررس 150با استفاده از  یقیدر تحق( 2015) 2پودیانتی
 ینقد یهاانیجر راتییتغ نان،یدرصد اطم 95که با  دهدینشان م قیتحق جیپرداخت. نتا یورشکستگ سکیآزاد و ر ینقد

آزاد  ینقد یهاانیجر نینشان داد که ب قیتحق نیاو در ا نیمچندارد. ه یثروت سهامداران ارتباط معنا دار راتییآزاد با تغ
 یستگورشک سکیو ر یمنف ینقد یهاانیجر نیب یوجود دارد ول یرابطه معکوس معنادار یورشکستگ سکیمثبت و ر

از  باجتنا نان،یدرصد اطم 99که با  دیرس جهینت نیدوم به ا هیدر آزمون فرض یوجود ندارد. و یمیرابطه معنادار مستق
 جادیا با ثروت ینقد یهاانیرابطه جر فیضعمثبت باعث ت ینقد یهاانیدر سطح کل نمونه و در سطح جر اتیپرداخت مال

 .شودیسهامداران م یشده برا
و  اتینقد آزاد مازاد، اجتناب از پرداخت مال یهاانیجر"با عنوان  یدر پژوهش( در پژوهشی با عنوان 2014) 3رینا و همکارن

مطالعه  نیمربوط است. در ا اتیاخت مالنقد آزاد مازاد به اجتناب از پرد انیپرداختند که چه قدرجر نیبه ا یحسابرس تهیکم
اب از در اجتن ییشدت عمل باال وردارندبرخ ییآزاد باال ینقد یهاانیکه از جر ییهاشرکت رانیاست که مد نیفرض بر ا

آزاد،  ینقد انیجر یدارا یهامستقل به شرکت یحسابرس تهیکه کم دهدیپژوهش نشان م جیدارند. نتا اتیپرداخت مال
 نظارت داشته باشد. اتیپرداخت مال یهاهیتا بر رو کندیکمک م

کوچک و متوسط  یها-شرکت اتیعوامل مرثر بر اجتناب از پرداخت مال یخود به بررس یدر مطالعه( 2014) 4مک لینگ
 یدوره کی یط یشرکت فرانسو 2006و  یونانیشرکت  1252 یو فرانسه پرداختند. مطالعه بر رو ونانی یهادر کشور

در هر  یبده یهابا نسبت یو سودآور هاییارانشان داد ساختار د قیتحق جیانجام شد. نتا 2012تا  199۷ساله از  16 یزمان
مثبت  یرابطه اتیرشد با اجتناب از پرداخت مال یهاشرکت و فرصت یدارد و در مورد اندازه یمنف یدو کشور رابطه

 گزارش شده است.
 ایآنان در اسپان اتیکوچک بر اجتناب از پرداخت مال یهاشرکت یهایژگیو ریتأث یچگونگ یبه بررس( 2013) 5سوکورب
یژگیو ریتأث یچگونگ یبا هدف بررس ییصنعت مطالعه یطبقه 8شرکت در  6482 یهابا استفاده از داده شانیاپرداخت. 

 اتینشان داد که اجتناب از پرداخت مال قیقتح جیداد. نتا مآنان انجا اتیکوچک بر اجتناب از پرداخت مال یهاشرکت یها
رشد و ساختار  یهااست که اندازه، فرصت یدر حال نیدارد و ا یمنف یرابطه هیها با ساختار سرماشرکت نیا یو سودآور

 دارند. هیبر ساختار سرما یمثبت مؤثر یها رابطهشرکت نیدر ا هاییدارا
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 های پژوهشهيفرض
 دارد. یمعنادار ریها تأثشرکت اتیبر اجتناب از پرداخت مال یحسابرس تهیکم ی. تعداد اعضا1
 دارد. یمعنادار ریها تأثشرکت اتیبر اجتناب از پرداخت مال رهیمد ئتی. استقالل ه2
 دارد. یمعنادار ریها تأثشرکت اتیبر اجتناب از پرداخت مال ی. سودآور3
 دارد. یمعنادار ریتأث هاشرکت اتیبر اجتناب از پرداخت مال ی. اهرم مال4
 دارد. یمعنادار ریها تأثشرکت اتیسود بر اجتناب از پرداخت مال تیری. مد5

 

 پژوهش هایريمتغ گيرینحوه اندازه

 اتي: اجتناب از پرداخت مالوابسته ريالف( متغ
جهت  یاتیمؤثر مال ( از نرخ1393و همکاران ) یدری( و پورح2009و همکاران ) رنگیاز کار در یرویبه پ قیتحق نیدر ا

 (.1393و همکاران،  یدری)پورح شودیاستفاده م اتیسنجش اجتناب از پرداخت مال

ETR =
Total Tax Expence

Pre Tax Income
 

 

ETR= .نرخ مؤثر مالیاتی 

 Total Tax Expence= .کل هزینه های مالیات شرکت 

 Pre Tax Income= سود قبل از مالیات شرکت. 

 

 : قلمست هایري( متغب
 .( تعداد اعضای کمیته حسابرسی1

 ردد.گها در سایت بورس تهران استخراج میهای مالی شرکتهای همراه صورتتعداد اعضای کمیته حسابرسی از یادداشت
 .ها(( سودآوری )نرخ بازده دارایی2

ن آ یها-ییاندازه به کل دارا شرکت تا چه یسودآور تیمطلب است که قابل نیا انگریدر واقع ب هاییدارانسبت نرخ بازده
  .دیآیشرکت بدست م یهاییسودخالص به جمع کل دارا میاز تقس هاییارتباط دارد. نرخ بازده دارا

 .( مدیریت سود3
 یاتکا کند،یفراهم م یبرون سازمان یهاگروه یرا برا یاطالعات مربوط و با ارزش یمال یهاکه صورت نیبا توجه به ا

تا سود را به نفع خودشان  کندیم جادیا رانیمد یرا برا یقدرتمند یهازهیسود، انگ ژهیو به و یسابداربر اعداد ح دیشد
و ممکن است منجر به ارائه اطالعات  کندیشرکت را منعکس نم یسود، الزامأ عملکرد واقع تیریکنند. مد یدستکار
در مورد عملکرد شرکت شود  گذارانهیران و سرماباعث قضاوت نادرست سهامدا جهیدر مورد شرکت شود و در نت ینادرست
ورد سود م تیریمد ریغمت نیبه عنوان جانش "یاریاخت یاقالم تعهد"پژوهش  نی. در اندیگویسود م تیریامر مد نیکه به ا

 (.2014)مک لینگ،  ردیگیاستفاده قرار م

 ایحذف کند و  ایاندازد و  ریها را به تأخآن تواندیها کنترل دارد و مبر آن تیریاست که مد یاقالم یاریاخت یاقالم تعهد
است،  تیریو قابل اعمال نظر توسط مد اریدر اخت یاریاخت یکه اقالم تعهد ییکند. از آن جا عیها را تسرآن ییثبت و شناسا

 (.1390 ،یو اسداله قتی)حق شودیسود استفاده م تیریدر کشف مد یبه عنوان شاخص یاریاخت یهایاز تعهد
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 نیدر اول شدهادی ی. در الگوسود استفاده شده است تیریمد یبررس یجونز برا شدهلیتعد یپژوهش از الگو نیدر ا نینابراب
فروش،  یهاریمعروف است با متغ دادیمشخص که به دوره رو یدوره زمان کی یبرا یقدم ارتباط مجموع اقالم تعهد

 (:1389 ،یو احمد یفروغ شودیبرآورد م ریبه شرح ز زاتیآالت و تجه نیناخالص اموال و ماش

it                       ) + ε)1( ti

it

A

PPE

( 3) + α)1( 



ti

it

A

REV

( 2) + α)1(

1

tiA
( 1=  α)1( ti

it

A

TA

   

 :معرف مجموع اقالم تعهدی است که به صورت زیر قابل محاسبه است  TAدر این رابطه 
itDEP -) itΔSTD - it(ΔDCL -) itΔCASH - it= (ΔCAit TA                        

 ها به شرح زیر هستند:در معادله فوق متغیر

it:ΔCA جاری نسبت به سال قبل های جاری سالتغییردر دارایی.   

it:ΔCASH تغییردر وجه نقد سال جاری نسبت به سال قبل.  

it:ΔDCL جاری نسبت به سال قبل ی سالهاتغییردر بدهی. 

it:ΔSTD جاری نسبت به سال قبل های بلند مدت سالدر حصه کوتاه مدت بدهی تغییر.  

it:DEP های مشهود و نامشهود سال جاریهزینه استهالک دارایی. 

itPPE بل وجاری نسبت به سال ق ، تفاوت فروش سالitΔREV ،های شرکت در سال قبلمجموع دارایی i(tA-(1همچنین، 

های خاص شرکت است. پس از تخمین پارامتر α3و  α1 ،α2 وخطای برآورد  itε، ماشین آالت و تجهیزات ناخالص و ، اموال
 .گردندمحاسبه می "دوره برآورد"( به شرح زیر برای NDA، اقالم تعهدی غیراختیاری )(1های الگوی شماره )پارامتر

)          )1( ti

it

A

PPE

( 3)+ α)1( 



tAi

RECREV itit

( 2)+ α)1(

1

tiA
( 1=  αit NDA 

 .های دریافتنی سال جاری نسبت به سال قبل استمعرف تغییر در خالص حساب itΔRECدر مدل فوق 
 شود:( به شرح زیر محاسبه میDAدر مرحله آخر اقالم تعهدی اختیاری )

itNDA - )1( ti

it

A

TA

= it DA 

 

 ( اهرم مالی4
 کندیم ارزیابی و تعیین سهام صاحبان حقوق یا هابدهی لحاظ از را تجاری واحد استفاده مورد مالیمنابع  رابطه نسبت این
 فترید ارزش تقسیم از شرکت مالی اهرم گیریاندازه برای پژوهش، نماید. دراینمی بررسی را آنها ترکیب نحوه واقع در و

 شود.می استفاده هادارایی کل بر بلندمدت هایبدهی
 ( استقالل هیئت مدیره5

اعضای غیرموظف به اعضای مستقل هیئت مدیره که فعالیت آنان به صورت پاره وقت است اطالق می شود که وظیفه 
ان غیرموظف رنسبت مدی نحوه محاسبه استقالل هیئت مدیره از تقسیمنظارت بر رفتار هیئت مدیره موظف  شرکت را دارند. 

 می باشد. به کل اعضای هیئت مدیره شرکت در پایان سال مالی
 :یکنترل یرهایج( متغ

 .دیآ یفروش شرکت به دست م تمیلگار قیاندازه شرکت از طر(: SIZE) اندازه شرکت .1
 ؛نیوبوتی. نسبت کدیآ یبه دست م نیوتوبیمحاسبه ک قیرشد شرکت از طر یفرصتها :(GROW) رشد یها فرصت. 2

امداران پاسخ را به سه نیباشد و ا گذارانهیسرما یرشد شرکت، برا یفرصتها ندهیتواند به عنوان نما یاست که م یآماره ا
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 دیآ یبه دست م ریاز رابطه ز نیوتوبیبوده است. نسبت ک لیخثروت آنها د شیتا چه اندازه در افزا تیریدهد که مد یم
 :(1394و همکاران،  یرمحمدی)م

 

Tobin’s Q =   BVTAILOY

BVCLILOYBVLTLILOYEMVOPSILOYVOCSILOY 

 

 
 فرمول باال، در
  : VOCSILOY سال، انیدر پا یارزش سهام عاد 
  : EMVOPSILOY سال انیبرآورد ارزش بازار سهام ممتاز در پا، 
  : BVCLILOY  سال، انیدر پا یجار های یبده یارزش دفتر 
 : BVTAILOY  سال، انیدر پا هاییکل دارا یارزش دفتر 
 : BVLTLILOY  در بورس اوراق بهادار تهران  نکهیسال، با توجه به ا انیابلند مدت در پ های یبده یارزش دفتر

 سهام ممتاز وجود ندارد، 
EMVOPSILO  :  شود یبرابر صفر در نظر گرفته مارزش. 

 رایود. زش یفروش استفاده م راتییتغ بیاز ضر کیستماتیس سکیر یریاندازه گ یبرا (:RISK) کیستماتیس سکیر. 3
 :(2020همراه است )داوان و همکاران،  یشتریب نانیشرکت با عدم اطم تیفعال طیباشد، مح شتریهرچه نوسان فروش ب

EUi,t = 
𝜎𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

𝜇𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 معادله: نیدر ا
:EU  ؛یطیمح نانیفروش و شاخص عدم اطم راتییتغ بیضر  

: σSales  دوره پنج ساله کی یشرکت ط یفروش ها اریانحراف مع انگریب.  
µsales   :دوره پنج ساله کی یشرکت ط یفروش ها نیانگیم انگریب. 

ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به  قیشرکت از طر ی(:  ارزش بازار به ارزش دفترM/B) ی. ارزش بازار به ارزش دفتر4
 (.1392ران، و همکا یسلطان فهی)خل دیآ یحقوق صاحبان سهام به دست م یارزش دفتر

 

 های رگرسيونی پژوهشمدل

 :باشدیم ریبصورت ز زين اتيآزمون فرض یونيرگرس هایمدل
 

TAX EVOIDENCE i, t
= β0 + β1AUDIT COMMITTEE i, t + β2INDEPENDENT COMMISIONER i, t
+ β3PROFITABILITY i, t + β4LEVERAGE i, t
+ β5EARNINGS MANAGEMENT i, t + β6SIZE i, t + β3GROW i, t + β3RISK i, t
+ β3M/B i, t + εi, t 

 

 شناسی پژوهشروش
 –یفیپژوهش حاضر از نقطه نظر روش استنتاج، از نوع توص .دیآبه شمار می یهدف، از نوع کاربرد یپژوهش حاضر بر مبنا

وط پاسخ به سؤاالت مرب ای هیبه منظور آزمون فرض قیاطالعات دق ینوع از پژوهش مشتمل بر گردآور نیا .باشدمی یلیتحل
ه با ک یهمبستگ -یاز نوع پژوهش عل ییاجرا ندیفرآ دگاهیپژوهش از د نیا .باشدموضوع مورد مطالعه می یفعل تیبه وضع
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که هدف از  ردیپذصورت می ییاستقرا -یاسی( و بر اساس استدالل قیگذشته )شبه تجرب یخیاز اطالعات تار یریگبهره
وابسته  ریها بر متغآن یاثرگذار انمستقل و میز هایریمتغ میان یشده در جهت مشاهده رابطه عل انیب اتیآن آزمون فرض

با  یبیهای ترکداده ونیرگرس و یهای همبستگها از روشداده لیاست. در تحل هاریمیان متغ یهمبستگ انو کشف میز
آوری اطالعات مالی باشد و برای جمعها دست دوم میوع دادهاستفاده شده است. ن 11افزار ایویوز به وسیله نرم اثرات ثابت

های از اطالعات و ارقام موجود در بورس اوراق بهادار تهران استفاده خواهد شد. به همین جهت اطالعات مورد نیاز، از گزارش
افزار بانک اطالعاتی رهآورد ها، سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران و همچنین از نرممالی منتشر شده از سوی شرکت

بورس اوراق  قیرا در بر گرفته و مکان تحق 1399تا  1390ساله از  10 یبازه زمان قیقلمرو تحقشود. نوین استخراج می
  .باشدشده در بورس می رفتهیپذ هایشرکتبهادار تهران و مشتمل بر 

 

 های پژوهشداده ليتحلتجزیه و 

  آمار توصيفی

 پژوهش یهای کممتغير(: آمار توصيفی 1) جدول
 تعداد متغیر

 مشاهدات
 انحراف میانه میانگین

 معیار
 کمترین

رمقدا  

 بیشترین
 مقدار

 کشیدگی چولگی

16% 1590 اجتناب از پرداخت مالیات  %13  %12  10%  22%  1.30 0.9۷ 

 2.16 2.6۷ 1.98 3 44 61 59 1590 اهرم مالی

%14 1590 مدیریت سود  %5۷  %26  22%  2.15%  3.6۷ 19.84 

%48 1590 استقالل هیئت مدیره  43%  12%  30%  69%  4.14 ۷.65 

تعداد اعضای کمیته 
سابرسیح  

1590 3.12 3 46 3 5 2.93 8.65 

 6.18 1.64 20.0۷ 10.0۷ 1.56 14.39 14.66 1590 اندازه شرکت

های رشدفرصت  1590 18%  %11  %24  - 33%  1.53%  03/1  4.16 

%24 1590 ریسک سیستماتیک  %23  %25  5۷%  85%  1۷ 2.9۷ 

%16 1590 ارزش بازار به دفتری  %12  %14  - 60%  26%  3.60 2.03 

وریسودآ  1590 %19  %26  %1۷  36%  %82  1.45 1.04 

 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش خوش کار و نتایج آمار توصیفی متغیرهای پژوهش حاضر با نتایجفوق  جدولبا توجه به 
( مطابقت 1394) ( و کامیابی و بوژمهرانی1399) آقاعلیخانی و همکاران (،139۷) نوری صفت و اللهیاری (،1400) همکاران

 دارد.

 

  ودن توزیع متغير وابسته تحقيقآزمون نرمال ب
گردد و این روش بر در انجام این تحقیق به منظور تخمین پارامترهای مدل از روش حداقل مربعات معمولی استفاده می

ه منجر طوری که توزیع غیر نرمال متغیر وابستاین فرض استوار است که متغیر وابسته تحقیق دارای توزیع نرمال باشد، به
، رو در ادامه الزم استدهد. از اینمفروضات این روش برای تخمین پارامترها شده و نتایج درستی را ارائه نمیبه تخطی از 

رگرسیونی  هاییهای مدل رگرسیونی یکی از فرضنرمال بودن توزیع این متغیر مورد آزمون قرار گیرد. نرمال بودن باقیمانده
های ی است، بنابراین نرمال بودن متغیرهای وابسته به نرمال بودن باقیماندههای رگرسیوندهنده اعتبار آزموناست که نشان

انجامد. پس الزم است نرمال بودن متغیر وابسته قبل از برآورد پارامترها مدل )تفاوت مقادیر برآوردی از مقادیر واقعی( می
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ها )از جمله تبدیل نمودن آن( اتخاذ آن حل مناسبی برای نرمال نمودنکنترل شود و در صورت برقرار نبودن این شرط راه
گیرد. فرض صفر و ( مورد بررسی قرار میSـK) 1اسمیرنف نمود. در این مطالعه این موضوع از طریق آماره کولموگروف

 باشد: صورت زیر میفرض مقابل در این آزمون به





onDistributiNormalNotH

DistrbutonNormalH

:

:

1

0

 
غیر پذیرفته مبنی بر نرمال بودن توزیع مت 0H( فرضیه Prob>.05شد )با 05/0اگر سطح اهمیت آماره این آزمون بیشتر از 

 های نمونه ارائه شده است. شرکتی اتیبرای متغیر ریسک اجتناب مال SـKنتایج آزمون  (2شود. در جدول )می
 (: نتایج آزمون نرمال بودن متغير وابسته تحقيق2) جدول

 (Sigسطح اهمیت ) (SـKآماره ) (Nتعداد ) متغیر

 10۷/0 ۷32/1 1590 اجتناب مالیاتی

 نیبنابرا باشد،یم 05/0از  شتریب K-Sآماره  تیشرکت، سطح اهم اتیاجتناب از پرداخت مال ریمتغ یکه برا نیبا توجه به ا
اجتناب از  ریاست که متغ نیگر اشده و بیان دییتأ %95 نانیدر سطح اطم ریمتغ نیا عیبر نرمال بودن توز یمبن هیفرض

 .باشندیم رخوردارنرمال ب عیشرکت از توز اتیپرداخت مال

 

 بررسی همبستگی ميان متغيرهای تحقيق
، مبستگیآزمون هنتایج حاصل از براساس ارائه شده است.  زیرجدول  متغیرهای تحقیق درماتریس ضرایب همبستگی بین 

تناب از پرداخت اجهمبستگی مستقیم و معناداری با اهرم مالی، مدیریت سود، اندازه شرکت و ریسک سیستماتیک متغیرهای 
و  های رشد همبستگی معکوسو فرصت دارند. متغیرهای استقالل هیئت مدیره، تعداد اعضای کمیته حسابرسی مالیات

اری همبستگی معناد اجتناب از پرداخت مالیاتبا  ارزش بازار به دفتری. بین دارند اجتناب از پرداخت مالیاتمعناداری با 
 یافت نشد.  

 ون همبستگی پيرسون(: آزم3) جدول
اجتناب از  متغیر

پرداخت 
 مالیات

استقالل هیئت  مدیریت سود اهرم مالی
 مدیره

تعداد اعضای 
کمیته 

 حسابرسی

فرصتهای  اندازه شرکت
 رشد

ریسک 
 سیستماتیک

جریان نقدی 
 عملیاتی

اجتناب از 
 پرداخت مالیات

1 223/0 
Sig(.000) 

13۷/0 
Sig(.000) 

298/0- 
Sig(.004) 

115/0- 
Sig(.000) 

199/0 
Sig(.000) 

412/0- 
Sig(.000) 

210/0 
Sig(.000) 

2911450 
Sig(.095) 

 238/0 1  اهرم مالی

Sig(.563) 

410/0 

Sig(.338) 

012/0 

Sig(.118) 

332/0 

Sig(.199) 

164/0 

Sig(.083) 

332/0 

Sig(.065) 

164/0 

Sig(.114) 
 583/0 1   مدیریت سود

Sig(.225) 

428/0 

Sig(.153) 

11۷/0 

Sig(.115) 

003/0 

Sig(.084) 

11۷/0 

Sig(.216) 

003/0 

Sig(.077) 
استقالل هیئت 

 مدیره
   1 238/0 

Sig(.063) 
4۷8/0 

Sig(.173) 
319/0 

Sig(.216) 
4۷8/0 

Sig(.149) 
319/0 

Sig(.094) 

تعداد اعضای 
 کمیته حسابرسی

    1 511/0 
Sig(.229) 

011/0 
Sig(.082) 

511/0 
Sig(.165) 

011/0 
Sig(.182) 

 240/0 1      اندازه شرکت
Sig(.095) 

134/0 
Sig(.058) 

416/0 
Sig(.127) 

 326/0 1       فرصتهای رشد
Sig(.154) 

285/0 
Sig(.109) 

ریسک 
 سیستماتیک

       1 388/0 
Sig(.073) 

بازار به ارزش 
 دفتری

        1 

                                                           
 SmirnovـKolmogorov ـ 1

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

                                                                       (                                                          )جلد اول1401، زمستان 68، شماره 5دوره 
 

118 
 

 قيتحق یرهايمتغ انيم یخطهم یبررس
خطی یا های شناسایی رابطه همای وجود ارتباط خطی بین متغیرهای توضیحی یا مستقل است. یکی از راهخطی به معنهم

شدید  که همبستگی بین متغیرهای مستقلخطی، بررسی رابطه همبستگی بین متغیرهای مستقل است. در صورتیعدم هم
از ضریب  گیریبین متغیرهای مستقل با بهره خطیآید. در این مطالعه بررسی رابطه همخطی پیش نمینباشد، مشکل هم

باشد، متغیرهای مستقل و کنترلی هیچ مشخص می 3 جدولطور که در همبستگی پیرسون انجام شده است. همان
خطی میان این متغیرها، وجود ندارد. در ارتباط با سایر همبستگی با هم ندارند. بنابراین با توجه به ابن مطلب مشکل هم

ها در ها وجود نداشته و ورود همزمان آنخطی میان آنتوان گفت مشکل هما توجه به قوی نبودن همبستگی میمتغیرها ب
 باشد:خطی متغیرهای تحقیق به شرح جدول زیر میخطی نخواهد شد. آزمون هممدل موجب ایجاد مشکل هم

 خطی(: آزمون هم4) جدول

 شاخص وضعیت ژهوی مقدار متغیرها

 3.832 2.121 اهرم مالی

 4.21۷ 2.109 مدیریت سود

 4.21۷ 2.214 استقالل هیئت مدیره

 5.۷۷3 2.658 تعداد اعضای کمیته حسابرسی

 5.988 2.۷89 اندازه شرکت

 6.3۷6 2.928 های رشدفرصت

 6.821 3.265 ریسک سیستماتیک

 ۷.19۷ 3.443 بازار به دفتریارزش 

یر ویژه نزدیک به صفر همبستگی داخلی پیش بینی ها زیاد است و تغییرات کوچک نمایید؛ مقادگونه که مشاهده میهمان 
 یدهندهنشان ژهشود. مقادیر ویدر مقادیر داده ها، منجر به تغییرات بزرگ در برآورد ضریب معادله رگرسیون منجر می

 باشد.احتمال همبستگی داخلی بین متغیرها می
دهنده احتمال هم خطی بین  مقدار ویزه نزدیک به صفر باشد؛ این امر نشان باشد و 15اگر شاخص وضعیت بیشتر از 

بیانگر مشکل جدی در استفاده از رگرسیون در وضعیت موجود  30متغیرهای مستقل و کنترلی است و مقادیر بیش از 
 ( . 1388باشد )حساس یگانه و دیگران، می

باشد؛ بوده و مقدار ویژه نزدیک به صفر نمی 15و کنترلی کمتر از از آنجایی که شاخص وضعیت برای تمام متغیرهای مستقل 
 بنابراین می توان نتیجه گرفت مشکل همخطی بین متغیرهای مستقل و کنترلی وجود ندارد.

 

 های تحقيقنتایج حاصل از آزمون فرضيه
سپس مدل تحقیق برآورد و  ابتدا الگوی الزم برای تخمین مدل تعیین گردیده و ی تحقیقهااین بخش، برای فرضیه در

مفروضات آماری مربوط به آن شامل بررسی نرمال بودن  فرضیات؛ چنین برایهم شود.نتایج حاصل از آن تفسیر می
همراه با توضیحات و نتایج حاصل  خطی بودن مدلها و ها، استقالل باقیماندهها، همسان بودن واریانس باقیماندهباقیمانده

  .گردداز آن ارائه می
نظر کارآمد خواهد بود یا نه، از های پانل در برآورد مدل موردکه بتوان مشخص نمود که آیا استفاده از روش دادهبرای این

تر که مشخص گردد کدام روش )اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی( جهت برآورد مناسبمقید و به منظور این Fآزمون چاو یا 
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ین شود. نتایج حاصل از اهای واحدهای مقطعی( از آزمون هاسمن استفاده میتفاوتاست )تشخیص ثابت یا تصادفی بودن 
 ارائه شده است. 5 جدولها در آزمون

 خطی(: آزمون هم5) جدول

 P-Value درجه آزادی مقدار آماره آماره تعداد آزمون

 0054/0 8 1۷93/4  1590 چاو

 1590 هاسمن
 

326/3 8 0215/0 

گر این است که بیان رد شده و %95نان یدر سطح اطمآزمون  0Hهیفرض؛ آن P-Valueو  چاو آزمونج یبا توجه به نتا
 05/0آن که کمتر از  P-Valueو  هاسمن ج آزمونیبا توجه به نتاچنین  هم پانل استفاده نمود. یهاتوان از روش دادهیم

شود. لذا الزم است مدل با استفاده از یرفته میپذ 1Hهیرد شده و فرض %95نان یدر سطح اطمن آزمو 0Hهیباشد، فرضیم
 روش اثرات ثابت برآورد شود. 

ی خطبرای سنجش اعتبار مدل و بررسی مفروضات رگرسیون کالسیک الزم است است عالوه بر بررسی عدم وجود هم
الل ها، استقهایی در ارتباط با نرمال بودن باقیماندها، همسانی واریانسدر مدل، آزمون بین متغیرهای مستقل وارد شده

ها و عدم وجود خطای تصریح مدل )خطی بودن مدل( نیز انجام شود. برای آزمون نرمال بودن جمالت خطا از باقیمانده
باشد که در این تحقیق نیز از این برا می -یوها، آزمون جارکتوان استفاده کرد. یکی از این آزمونهای مختلفی میآزمون

 در تحقیق مدل برآورد از حاصل یهاباقیمانده که است این از حاکی برا -ویجارک آزمونج ینتاآزمون استفاده شده است. 
 . اشدبمی 05/0 از تر بزرگ آزمون این به مربوط احتمال که طوریهب ،هستند برخوردار نرمال توزیع از %95 اطمینان سطح

ها ناهمسان باشد. در صورتی که واریانسها مییکی دیگر از مفروضات آماری رگرسیون کالسیک همسانی واریانس باقیمانده
ها ترین واریانس را نخواهد داشت. در این مطالعه برای بررسی همسانی واریانسباشند برآورد کننده خطی نااریب بوده و کم

باشد، فرضیه صفر می 05/0تر از ه است. با توجه به سطح اهمیت این آزمون که کوچکاز آزمون برش پاگان استفاده شد
باشد. در این مطالعه توان گفت مدل دارای مشکل ناهمسانی واریانس میمبنی بر وجود همسانی واریانس رد شده و می

چنین  در این فاده شده است. هم( استGLSاز روش برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته ) در برآورد برای رفع این مشکل
باشد و خود ها که یکی از مفروضات تجزیه و تحلیل و تحلیل رگرسیون میمطالعه برای آزمون همبسته نبودن باقیمانده

( استفاده شده است. با توجه به نتایج اولیه برآورد مدل مقدار D-Wهمبستگی نامیده می شود از آزمون دوربین واتسون )
باشند. مستقل از هم می هاباقیماندهتوان نتیجه گرفت باشد میمی 5/2و  5/1جایی که مابین واتسون از آن آماره دوربین

نظر تحقیق از نظر رابطه خطی بودن که آیا مدل موردکه مدل دارای رابطه خطی است و اینعالوه بر این، برای آزمون این
آزمون رمزی استفاده گردیده است. با توجه به این که سطح اهمیت  و یا غیر خطی بودن درست تبیین شده است یا خیر از

باشد، بنابراین فرضیه صفر این آزمون مبنی بر خطی بودن مدل تأیید شده و مدل دارای می 05/0تر از آزمون رمزی  بزرگ
 .است شده ارائه 6جدول  در فوق هایآزمون نتایج خالصهباشد. خطای تصریح نمی

 مربوط به مفروضات آماری یهاآزمون جی(: نتا6) جدول
 Ramseyآماره  Durbin-Watsonآماره  Breusch-Paganآماره  Jarque-Beraآماره 

    D   
1045/1 ۷325/0 835/1 0042/0 154/2 0326/5 0943/0 

با تحقیق مدل یک، و نتایج آزمون مفروضات آماری رگرسیون کالسچاو و هاسمن  یهاج حاصل از آزمونینتا با توجه به
 شود.یصورت اثرات ثابت برآورد مهپانل و ب یهااستفاده از روش داده
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 های پژوهشفرضيهنتایج آزمون 

 قياول تحق هيآزمون فرض
 در این تحقیق فرضیه ها از طریق جدول رگرسیون زیر مورد آزمون قرار گرفته اند.در این 

 فرضيه های تحقيقنتایج حاصل از رگرسيون چندمتغيره (: 7) جدول
 داریسطح معنی tآماره ضریب نام متغیر نماد نوع متغیر

 _ _ _ اجتناب از پرداخت مالیات Y متغیر وابسته

 000/0 109/4 815/0 آلفا α مقدار ثابت

 
 هایمتغیر

 مستقل

 
 

X1 000/0 -۷31/4 -533/0* تعداد اعضای کمیته حسابرسی 
X2 000/0 -۷31/6 -391/0* استقالل هیئت مدیره 
X3 000/0 -۷31/۷ -24۷/0* سودآوری 

X4 000/0 ۷81/4 636/0* اهرم مالی 
X5 000/0 ۷31/4 189/0* مدیریت سود 

 
متغیر های 

 کنترلی

 

 000/0 034/5 62۷/0* ریسک سیستماتیک 

 000/0 ۷۷5/5 118/0* اندازه شرکت

 000/0 -825/4 -538/0* فرصت های رشد

 143/0 558/1 318/0 بازار به دفتریارزش 

 _ _ ۷۷5/1 دوربین واتسون 

 F 114/۷ _ 000/0آماره  
R Square 0.5۷9 ضریب تعیین _ _ 

Adjusted R Square 0.5۷2 تعدیل شده ضریب تعیین _ _ 

 باشد.می 05/0داری برابر با : سطح معنی*
 ئتیه استقاللی، حسابرس تهیکم یتعداد اعضاای چون سطح معناداری متغیرهدهد، نگاره نشان میهمانگونه که این 

درصد می باشد؛  5کمتر از  رشد یفرصتهاو  شرکت اندازه، کیستماتیس سکیر، سود تیریمدی، مال اهرمی، سودآور، رهیمد
اجتناب  و نسبت جریان نقدی عملیاتی هیچ تأثیری بربنابراین این متغیرها بر اجتناب از پرداخت مالیات تأثیر معناداری دارند 

اهرم دهد که تأثیر درصد است(. ضریب متعیرها نشان می 5از پرداخت مالیات ندارد )زیرا سطح معناداری این متغیر باالتر از 
 نسبت به بقیه متغیرها بیشتر است.  مالی بر اجتناب از پرداخت مالیات

درصد می باشد؛ بنابراین رگرسیون  5متر از کلگوی رگرسیون برازش شده ا F آماره اینکه سطح معناداری با توجه به مقدار
 معنادار است به عبارت دیگر ارتباط منطقی بین متغیرها ایجاد شده است. 

را توضیح  اجتناب از پرداخت مالیات شرکتاز تغییرات درصد  2/5۷این متغیرها  ،تعدیل شده با توجه به ضریب تعیین
 .دندهمی

گیری کرد که بین جمالت خطا در معادالت توان نتیجهباشد پس میمی 5/2تا  5/1آماره دوربین واتسون نیز چون بین 
 رگرسیون مشکل خودهمبستگی وجود ندارد.

 ئتیه استقاللی، حسابرس تهیکم یتعداد اعضاچون سطح معناداری متغیرهای دهد، نگاره نشان میهمانگونه که این 
درصد می باشد؛  5کمتر از  رشد یفرصتهاو  شرکت اندازه، کیتستمایس سکیر، سود تیریمدی، مال اهرمی، سودآور، رهیمد

بنابراین این متغیرها بر اجتناب از پرداخت مالیات تأثیر معناداری دارند و نسبت جریان نقدی عملیاتی هیچ تأثیری بر اجتناب 
دهد که تأثیر اهرم ها نشان میدرصد است(. ضریب متعیر 5از پرداخت مالیات ندارد )زیرا سطح معناداری این متغیر باالتر از 

 مالی بر اجتناب از پرداخت مالیات نسبت به بقیه متغیرها بیشتر است. 
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درصد می باشد؛ بنابراین رگرسیون  5کمتر از لگوی رگرسیون برازش شده ا F آماره اینکه سطح معناداری با توجه به مقدار
 جاد شده است. معنادار است به عبارت دیگر ارتباط منطقی بین متغیرها ای

را توضیح اجتناب از پرداخت مالیات شرکت از تغییرات درصد  2/5۷این متغیرها  ،تعدیل شده با توجه به ضریب تعیین
 .دندهمی

گیری کرد که بین جمالت خطا در معادالت توان نتیجهباشد پس میمی 5/2تا  5/1آماره دوربین واتسون نیز چون بین 
 وجود ندارد.رگرسیون مشکل خودهمبستگی 

 در این تحقیق فرضیه اول به بررسی تأثیر تعداد اعضای کمیته حسابرسی بر اجتناب از پرداخت مالیات می پردازد. 
H0 = تعداد اعضای کمیته حسابرسی بر اجتناب از پرداخت مالیات تأثیر معناداری ندارد.H0: β= 0  

 =H1لیات تأثیر معناداری دارد.تعداد اعضای کمیته حسابرسی بر اجتناب از پرداخت ماH1: β ≠0 
( حاکی از تأثیر معکوس تعداد اعضای -532/0با توجه به جدول، منفی بودن ضریب متغیر تعداد اعضای کمیته حسابرسی )

واحدی تعداد اعضای کمیته  1طوری که با افزایش باشد؛ بهکمیته حسابرسی بر اجتناب از پرداخت مالیات شرکت می
 هاییابد. بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیلواحد کاهش می 532/0از پرداخت مالیات شرکت به میزان  حسابرسی، اجتناب

 توان نتیجه گرفت که تعداد اعضای کمیته حسابرسی بر اجتناب ازصورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش می
 پرداخت مالیات تأثیر معکوس و معناداری دارد.

 

 قيتحق دوم هيآزمون فرض
 می پردازد. استقالل هیئت مدیره بر اجتناب از پرداخت مالیات در این تحقیق فرضیه دوم به بررسی تأثیر 

H0  = نداردتأثیر معناداری استقالل هیئت مدیره بر اجتناب از پرداخت مالیات.H0: β= 0  
 =H1  دارد.تأثیر معناداری استقالل هیئت مدیره بر اجتناب از پرداخت مالیاتH1: β ≠0 

تعداد استقالل هیئت ( حاکی از تأثیر معکوس -391/0) استقالل هیئت مدیرهمنفی بودن ضریب متغیر ( 8با توجه به نگاره )
اجتناب از ، استقالل هیئت مدیرهواحدی  1طوری که با افزایش باشد؛ بهمی بر اجتناب از پرداخت مالیات شرکت مدیره

های صورت گرفته در یابد. بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیلواحد کاهش می 391/0 به میزان پرداخت مالیات شرکت
أثیر معکوس تبر اجتناب از پرداخت مالیات  استقالل هیئت مدیرهتوان نتیجه گرفت که ارتباط با تایید فرضیه دوم پژوهش می

 دارد. و معناداری 

 

 قيتحق سوم هيآزمون فرض
 می پردازد. سودآوری بر اجتناب از پرداخت مالیات بررسی تأثیر  در این تحقیق فرضیه سوم به

H0  = نداردتأثیر معناداری سودآوری بر اجتناب از پرداخت مالیات.H0: β= 0  
 =H1  دارد.تأثیر معناداری سودآوری بر اجتناب از پرداخت مالیاتH1: β ≠0 

بر اجتناب از پرداخت سودآوری ( حاکی از تأثیر معکوس -24۷/0) سودآوریمنفی بودن ضریب متغیر ( 8با توجه به نگاره )
به میزان  اجتناب از پرداخت مالیات شرکتسودآوری شرکت، واحدی  1طوری که با افزایش باشد؛ بهمی مالیات شرکت

ژوهش پهای صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه سوم یابد. بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیلواحد کاهش می 24۷/0
 دارد.تأثیر معکوس و معناداری بر اجتناب از پرداخت مالیات سودآوری شرکت توان نتیجه گرفت که می

 

 قيتحق چهارم هيآزمون فرض
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 می پردازد. اهرم مالی بر اجتناب از پرداخت مالیات در این تحقیق فرضیه چهارم به بررسی تأثیر 
H0 =  نداردیر معناداری تأثاهرم مالی بر اجتناب از پرداخت مالیات.H0: β= 0  

 =H1  دارد.تأثیر معناداری اهرم مالی بر اجتناب از پرداخت مالیاتH1: β ≠0 
بر اجتناب از پرداخت اهرم مالی ( حاکی از تأثیر مستقیم 62۷/0) اهرم مالیمثبت بودن ضریب متغیر ( 8با توجه به نگاره )

به میزان  اجتناب از پرداخت مالیات شرکت نیزاهرم مالی شرکت، حدی وا 1طوری که با افزایش باشد؛ بهمی مالیات شرکت
 های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه چهارم پژوهشیابد. بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیلواحد افزایش می 62۷/0
 دارد.ناداری تأثیر مستقیم و معبر اجتناب از پرداخت مالیات اهرم مالی شرکت توان نتیجه گرفت که می

 

 قيتحق پنجم هيآزمون فرض
 می پردازد. مدیریت سود بر اجتناب از پرداخت مالیات در این تحقیق فرضیه پنجم به بررسی تأثیر 

H0  = نداردتأثیر معناداری بر اجتناب از پرداخت مالیات مدیریت سود.H0: β= 0  
 =H1  دارد.ی تأثیر معناداربر اجتناب از پرداخت مالیات مدیریت سودH1: β ≠0 

بر اجتناب از مدیریت سود ( حاکی از تأثیر مستقیم 118/0)مدیریت سود مثبت بودن ضریب متغیر ( 8با توجه به نگاره )
اجتناب از پرداخت مالیات شرکت مدیریت سود در شرکت، واحدی  1طوری که با افزایش باشد؛ بهمی پرداخت مالیات شرکت

یه های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیابد. بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیلیش میواحد افزا 118/0به میزان  نیز
 ارد.دتأثیر مستقیم و معناداری بر اجتناب از پرداخت مالیات مدیریت سود توان نتیجه گرفت که پنجم پژوهش می

 یکنترل یرهايآزمون مربوط به متغ جینتا
اندازه شرکت، برای ضرائب متغیرهای  tجایی که احتمال آماره ؛ از آنج ارائه شدهینتا با توجهداری ضرایب در بررسی معنی

باشد؛ در نتیجه این متغیرها بر اجتناب از پرداخت مالیات شرکت می 05/0تر از کوچکریسک سیستماتیک و فرصتهای رشد 
 تأثیر معناداری دارند.

باشد؛ معکوس فرصتهای رشد بر اجتناب از پرداخت مالیات شرکت میمنفی بودن ضریب متغیر فرصتهای رشد حاکی از تأثیر 
و مثبت بودن ضریب متغیرهای اندازه شرکت و ریسک سیستماتیک؛ حاکی از تأثیر مستقیم اندازه شرکت و ریسک 

 یات ندارد.لنسبت جریانات نقدی عملیاتی نیز تأثیری بر اجتناب از پرداخت ما است. سیستماتیک بر اجتناب از پرداخت مالیات

 

 ی گيربحث و نتيجه

 بحث و بررسی فرضيه نخست پژوهش

حدودتر را م رانیمد انهیها، رفتار فرصت طلبانه و سودجوو مستحکم در شرکت رومندین یشرکت تینظام حاکم کیوجود 
اعتماد بودن قابل  یژگیو و تیفیک نی. بنابراباشدیسود م تیریمد یبرا رانیمد لیدر کاهش تما یو عامل مهم کندیم

یو کاست اتیلوضع ما یاصول کل ،یاتیدر رفتار مال ژهیو ازیوجود امت ندمان یلی. بنابه دالافتیبهبود خواهد  یمال یگزارشگر
دم ع ایجهت کاهش و  یقانون یهافرصت استفاده از راهکار انیمؤد یممکن است برا یاتیو مقررات مال نیدر قوان ییها

با  یهادر مورد شــرکت رســدیبه نظر م ؛یاتیو اجتناب مال یشرکت تی. بحث حاکمدیراهم آآنان ف یاتیانجام تعهد مال
 ایو  یزیگر سکیشدن و ر مهیبه خاطر وجود احتمال کشف و جر یقیافراد حق رایمطرح باشد، ز شتریب تیمالک ییجدا
ور ها ســهامداران به ط. در شرکتـوندشـیم یاتیفرار و اجتناب مال ریکمتر درگ یاجتماع فهیمثل وظ یدرون یهازهیانگ

 یهایحاصل از کاهش بده یکه منافع اضاف یخود باشند و تا مادام یبدنبال منافع شخص رانیدمعمول، انتظار دارند که م
باشند.  یاتیو اجتناب مال یاتیمال یهایها باشــد، بدنبال کاهش بدهآن یمورد انتظار برا یاضاف نهیاز هز شتریب یاحتمال
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شــود  یاتیمال ماتیباشد و ممکن است منجر به تصم یندگیمسأله نما هیاز نظر یانعکاس تواندیم یاتیاجتناب مال ن،یبنابرا
 ها وروشــ افتنی ره،یمد أتیسهامداران و ه یرو شیپ یهااز چالش یکیرا دنبال کند. لذا  ریمد یکه منافع شــخص

از  یکی الًاصو هیدر ساختار سرما یاهرم مال زانیرا به حداقل برسانند. م یندگینما یهانهیاســت تا هز یکنترل یهازهیانگ
در چند  نیمطرح نشده، بلکه کانون توجه محقق ریاخ یهاکه تنها در سال باشدیم یمدرن مال یموضوعات مهم در تئور

 دیخر یکه برا گرددیها موجب مکه اوالً ارزش شرکت شودیم یاز آنجا ناش یمال نیبه تأم ازیبوده است. ن ریاخ یدهه
 نیاحساس شود و ا یبه وجوه ازین ه،یمواد اول دیو خر دیجد یرویاستخدام ن کارخانه، تیظرف شیافزا د،یجد یهاییدارا

 برخوردارند؛ یاهرم مال یباال زانیکه از م ییهااند شرکتنشان داده قاتی. تحقشودیمطرح م یدر قالب منابع مال یوجوه مال
سود به  تیری(. مد1393 ،یپور و مؤمن ی)حاج کنندیم یاتیاقدام به اجتناب مال شتریب ؛یورشکستگ سکیدر ر شیافزابعلت 

سود انجام  یادوره یهاکاهش نوسان یشرکت و به طور عمده برا تیریکه از جانب مد شودیاطالق م یارفتار آگاهانه
کنند که  یگذارهیسرما ییهادر شرکت دهندیم حیترج گذارانهیرماباورند که س نی. به طور عام، پژوهشگران بر اشودیم

نسبت  یشتریب سکیر کنند،یگزارش م یکه سود پر نوسان ییهاو ثابت باشند و شرکت کنواختی یروند سودآور کی یدارا
خود مد نظر  یاهو قضاوت هایدر بررس یعامل اساس کیسود را به عنوان  ،یمال لگرانیدارند. تحل گرید یهابه شرکت

 یازهیگان یگذارهیسرما سکیمطلـوب از شرکت و کاهش ر یریتصو ادننشان د یبرا رانیمد ل،یدل نی. به همدهندیقرار م
دولت، از  یاز منابع درآمد یاها، بخش عمدهکشور شتری(. در ب2011و برؤسا،  وجایکنند ) تیریدارند تا سود را مد یقو
ه ب یآن بستگ زانیها، متفاوت است و مکشور انیدر م یعموم یهااز کل درآمد اتیسهم مال. شودیم نیتأم اتیمال قیطر

ا ها باعث شده است تدر کشور اتیو اجتناب از مال یاتیفرار مال ان،یم نیها دارد. در اآن یسطح توسعه و ساختار اقتصاد
از ارائه گزارش  یعوامل اقتصاد ،یاتیباشد. در فرار مالکمتر  شودیها، همواره از آنچه که برآورد مکشور یاتیمال یهادرآمد

 کیدر واقع  کنندیامتناع م شود،یم اتیخود که مشمول پرداخت مال هیسرما ایحاصل از کار  یهادرآمد مورددرست در 
 یرایدر بس کشور دور نگه دارند. گرچه یاتیو مال یرا از چشم مقامات دولت اتیکه مال دهندیانجام م یرسم رینوع عمل غ

 یهااز خالء ات،ی(. اجتناب از مال1393 زار،ما بعرو  یتشود )آ اکه عملشان افش ستندینگران ن یاز موارد عوامل اقتصاد
 یهاخود دنبال راه اتیپرداخت مال تیبه منظور کاهش قابل یو عوامل اقتصاد ردیگینشات م هااتیدر قانون مال یقانون
 یندارد که عامل سازما وجود یو ساختار یقانون ،یسازمان ؛یاتیسه گروه عوامل اجتناب مال یاتی. در نظام مالگردندیم زیگر

شده و  یها به عنوان بار تلقسازمان یاغلب از سو اتیداشته است. در واقع، مال اتیاجتناب از مال جادیرا در ا ریتأث نیشتریب
به  لیماها تسازمان ریبا سا سهیباال و درآمد مناسب در مقادر گردش  هیسرما ،ینگینقد اد،یحجم فروش ز لیبه دل رانیمد

منابع  تواندیم اتیاجتناب از پرداخت مال ق؛یتحق ینظر یدارند. با توجه به مبان اتیاجتناب از مال جهیو در نت اتیکاهش مال
ر د یهمراه با دستکارشرکت گردد که  یو کاهش اهرم مال یسودآور شیشرکت قرار دهد که موجب افزا اریرا در اخت یمال

 نهیهز شیشرکت و افزا یاعتباریموجب ب تواندینقطه مقابل آن هم م رسود خواهد بود و د تیریو مد یمال یهاصورت
کرده  رتدهیچیخود هستند ساختار شرکت را پ یکه بدنبال منافع شــخص یرانی(. مد1392 ،یحمدا ندروبهاشود ) یندگینما

 یدر جهت منافع شــخص امنابع شــرکت ر قیطر نیو از ا دهندیانجام م شــود،یم اتیش مالرا که باعث کاه یو معامالت
 یو کاهش سوء استفاده از منابع داخل رانینظارت بر کار مد شیباعث افزا یقو یاتی. وجود ماموران مالرندیگیخود به کار م

 نیکه موجب انجام ا یی. خألشودیم یاتیدر سطح اجتناب مال شیباعث افزا فیضع یشرکت تیها شده و حاکمشرکت
 ستمیس دارد و عدالت در یادینواقص ز رانیدر ا یاتیمال ستمیشرکتها؛ س رانیمد دهیاست که به عق نیشده است ا قیتحق

 نیخدمات مورد انتظار را انجام دهد. ا ات،یمال افتیدولت نتوانسته به واسطه در نی. همچنشودیم دهیکمتر د یاتیامور مال
از اجتناب  یناش یمنابع مال نیا رسدیکه به نظر م دهش یپرداخت اتیاز مال رانیاجتناب از پرداخت مد یبرا یازهیر انگام
باشد. با توجه به مطالب فوق هدف  رگذاریتأث یگذارهیسرما یهابر عملکرد شرکت و استفاده از فرصت تواندیم ،یاتیمال
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سود  تیریو مد یاهرم مال ،یسودآور ،یشرکت تیحاکم یهاسمیکه مکان اشدبیسؤال م نیحاضر پاسخ به ا قیتحق یاصل
 شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد؟ رفتهیپذ یهاشرکت اتیبر اجتناب از پرداخت مال یریچه تأث

 

 های آتیپيشنهادات برای پژوهش
 انجام دهند: ریز یهانهیدر زمپژوهش را  نیموضوع ا شودیم شنهادیپ انیبه دانشجو قیتحق جیبا توجه به نتا

 کیبه تفک تایسود بر اجتناب از پرداخت مال تیریو مد یاهرم مال ،یسودآور ،یشرکت تیحاکم یهاسمیمکان ریتأث یبررس. 1
 صنعت در بورس اوراق بهادار تهران

سود با  تیریو مد یلاهرم ما ،یسودآور ،یشرکت تیحاکم یهاسمیمکان نیروابط ب یبر رو تینوع مالک ریمطالعه تأث. 2
 .اتیاجتناب از پرداخت مال

 یمصنوع یعصب یهاو شبکه کیژنت تمیها با استفاده از الگورشرکت اتیعوامل مؤثر بر اجتناب از پرداخت مال یبررس. 3
 کیکبه تف تایسود بر اجتناب از پرداخت مال تیریو مد یاهرم مال ،یسودآور ،یشرکت تیحاکم یهاسمیمکان ریتأث یبررس. 4

 .شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یهامراحل چرخه عمر در شرکت
 

 منابع 

  ،حسابداری و اقتصادی عملکرد  ارهاییبر مع اتیاجتناب از پرداخت مال ریتأث ،(1400) ،مینوبخت، مر، ونسینوبخت
 .انتشار ةجامعه، آماد و منافع ییفصلنامه حسابداری، پاسخگو ،شرکت: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

 اضاستقر نهیبر هز یاتیو اجتناب مال یاتیمال سکیر ریتأث یبررس ،(1399) ،رضا ،یبیحب ،الهه ،اتیب ،نجمه ،انیحاج، 
 .54ـ32، صص 30، شماره 3دوره  ،تیریو مد یچشم انداز حسابدار هینشر

 ر مشوق گ یانجیبا نقش م یاتیتناب مالبر اج یشرکت تیحاکم ریتاث یبررس ،(139۷) ،ههیوج ،یخواهان اصفهان وطن
 .تهران ،یو حسابدار تیریدر مد یکاربرد یپژوهشها یکنفرانس مل نیها،پنجم

 مجله دانش  ،یاتیو تهور مال یشرکت یراهبر ،یاسیارتباط س ،(1398) ،سایپر ،یبرج ،دیام ،یفرج ،محمد ،پوریکاشان
 .1۷5-143 ، صص4، شماره 10 ، دورهیحسابدار

 در  یاتیبا اجتناب مال یشرکت تیحاکم یزمهایمکان یبرخ نیرابطه ب یبررس ،(139۷) ،منصور ،آرزو، گرکز ،کیقرنج
  .193-1۷5، صص ۷0، شماره 18 ، دورهیدانش حسابرس ،شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یشرکت ها

 مودیان تمکین ارتقای بر موثر عوامل ریتأث رسیبر، (1395) ،رضایعل ،ییبایشک ،صادقی، حسین ،رضایعل ،یرمحمدیم 
  .۷6-55ص ، ص2۷ شماره د،ی، فصلنامه مفمالیاتی

 ایهدر شرکت یاقالم تعهد تیفیداران و کسهام بیترک نیرابطه ب ی، بررس(1389) ،نینوش ،یاحمد ،وشیدار ،یفروغ 
 .5شماره  ،یو حسابرس یحسابدار قاتیشده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه تحق رفتهیپذ

 و  هیساختار سرما نیاندازه شرکت بر رابطه ب ریتاث ،(1399) ،وحدت ،یآقاجان ،نایم ،گرجان یخیش ،نیرام ،پور یعل
وره دوم د تیریو مد یچشم انداز حسابدار ،شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یدر شرکتها یمال یورشکستگ
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