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 چکيده 
  ها ريسک   و   حد  از  بیش   را  خود  مهارت  و  دانش   انسان  شودمی   سبب  که  است   اطمینانی  بیش  ها، سوگیری   فراگیرترين   از  يکی 

  گونه  اين   واقعیت  در  است  ممکن   که  حالی   در   دارد  کنترل  رويدادها   و  مسائل   بر   کند   احساس  و  زند   تخمین   حد   از   کمتر   را
  های طلبی   جاه  به  دستیابی   برای   خود   های شرکت  در  خود   نفوذ   و  موقعیت   از   اطمینانی   بیش  دارای  عامل   نباشد. مديران 

  مرتبط   باالتر  درآمد  دادن  نشان  و  کمتر   مالیات  پرداخت  تهاجمی،  مالیاتی   هایسیاست   با  تواندمی   که  کنندمی   استفاده  شخصی 
  تهاجمی  های گیری تصمیم   مستعد  بیشتر   اطمینانی   بیش   دارای   عامل   مديران   بنابراين .  باشد  همراه   عامل   مدير   پاداش   با

  مديران  بین   تضادهای   و  کنند   عمل   مستقل   طور   به  که   اندشده  طراحی   ایگونه  به   حسابرسی   های هستند. در اين میان کمیته 
کنند از اين رو هدف تحقیق    فصل   و   حل  را  حسابداری  هایروش   های انتخاب   و   مالی  اطالعات  مورد  در  خارجی   مديران  و

های پذيرفته شده در بورس  بررسی تاثیر کمیته حسابرسی بر رابطه بین بیش اطمینانی مديران و اجتناب مالیاتی  شرکت 
های  ها از رگرسیون خطی چند متغیره و داده است. برای آزمون فرضیه   1399تا    1394های  اوراق بهادار تهران بین سال 

  به   رابطه  اين   و  دارد   مالیاتی   اجتناب   با  معناداری   رابطه  مديران  اطمینانی  د که نتايج نشان داد بیش ترکیبی استفاده گردي 
.  کندمی   پیدا  افزايش   نیز  شرکت  مالیاتی   اجتناب  مديران،   اطمینانی   بیش   افزايش   با   عبارتی   به  يعنی   است  مستقیم   صورت 

  بیش   بین   رابطه   بر (  حسابرسی  کمیته   مالی   تخصص )  حسابرسی   کمیته   که  شد   مشاهده  تحقیق  های يافته   ديگر  در   همچنین 
  کمیته   هرچقدر  يعنی  است  معکوس  صورت   به   تأثیر  واين  دارد   معناداری   تاثیر   شرکت  مالیاتی  اجتناب   و  مديران   اطمینانی 

  کاهش   شرکت  مالیاتی   اجتناب  و  مديران  اطمینانی  بیش   بین  رابطه  کند   استفاده  بیشتری   مالی   متخصص  اعضای   از  حسابرسی
 کند. می  پیدا

 بیش اطمینانی مديران، اجتناب مالیاتی، کمیته حسابرسی.   کليدی: اژگانو

 

 مقدمه
امیدواری فرد به آينده و در مورد خاص مديريت شرکت،    دهندهنشان ینی يک حالت روانی است که  بخوش اطمینانی يا  بیش
های شرکت برای  گذاری يه سرماامیدواری مديريت به آينده شرکت است که در مطالعات اخیر از وضعیت نسبی  دهنده نشان 
تأثیر    یریگم یتصم  ندياست که بر فرآ  ی فرد  تیوضع  کي  ( و 2016،  1یری آن استفاده شده است )فاسیو و همکاران گاندازه

 (. 2021، 2)گارسیا و همکاران  گذارد می
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ینی در رفتار برخی مديران است.  بخوش ( نیز تأيید کننده وجود بیش اطمینانی يا  2020)  1و همکاران   مطالعه کارگون   جينتا
آنان  ی بررسنتايج   پهای  داد  خوش   متوسط   طوربه  ران ي مد  یه اول  هایبینی یش نشان  ا  ینیبدارای  برای    دهي پد  ن يهستند. 
ضع  يی هاشرکت عملکرد  دارای  مالک  یهاشرکت  و  اندبوده   یقبل   فیکه  باالی  سطوح  و  داخل  تیدارای  و    یت يري مدی 
به سال    یاز سال   رانيمد  هایبینی یش در پ  ینیبکه خوش   افتنديدر   ن یها همچن. آن افتدی م  اتفاق  شتر یب  ،کوچکتر  یهاشرکت

 (. 2021)گارسیا و همکاران،  ندارند  ها بینییش پ به صحت دن ی در نظم بخش ی نقش ،بازار روهای ین شود و ی م  تکرار گر يد
کند که به صورت اتوماتیک احتمال عملکرد خوب شرکت را بیشتر و احتمال    اطمینانی مديريتی، به مديرانی اشاره می  بیش

توضیح    ایدلیلی بر  ،وجود مدير با اطمینان بیش ازحد(.  2020،  2)دوثلمن   زنند  عملکرد ضعیف شرکت را کمتر تخمین می
باشد. افزون بر اين اطمینان  های منتهی به کاهش ارزش و پرداخت هزينه بیشتر برای دستیابی به اهداف شرکت می ادغام 

های  مشی   گذاری، تأمین مالی خارجی و خطای از تصمیمات شرکت شامل سرمايه بیش از حد مديران، تحريفاتی در مجموعه 
   (. 2018، 3دشماخ و همکاران ) نمايند تقسیم سود ايجاد می 

و    استراتژی ای در تعیین  چرا که مدير نقش عمده  .دارد   سازماندر عملکرد    اساسیمديريت نقش مهم و  به عبارت ديگر،  
ت  ال گیری دارند. تمايی سازمان هستند که اختیار و قدرت زيادی در تصمیمالعملکرد شرکت دارد. مديران، افراد رده با

اطمینانی به    تأثیرگذار باشد. بیشسازمان  های  های انتخابی و رويه سیاست تواند بر  اسات مديران می يق و احسال شخصی، س
د  شرکت را از بین ببر  عملکرد که    گردد   تواند منجر به تصمیماتی عنوان يکی از مهمترين عوامل مؤثر بر رفتار مديران می 

 (. 1398)ابراهیمی، 
  سود   تيريرا با مد   -   یفتگیمرتبط با خودش  ی فرد  یژگ يو  کي  -  رعاملياز حد مد   شی( اعتماد ب2018)  4و همکاران   هیحس

  ر ي مد  یفتگ یخودش  ن یب  یشود که ارتباط مثبتی م   یبانیپشت  زی (، ن2018)  5و همکاران   کاپالبوکند. شواهد فوق توسط  ی مرتبط م 
  ی فرض استوار م  ني ( مطالعه خود را بر ا2018)همکاران  حیسه و  رابطه،    ني ادر    قاًیگزارش کرد. دق  سود  تيري عامل و مد

  ران ياز حد برآورد کنند. مد  ش یب  يی درآمدزا  یخود را برا  يیشود آنها توانای عامل باعث م  ر ياز حد مد  ش یکنند که اعتماد ب
و اعتماد  تا به اهداف خود برسند،    کنندی م  شتال   ،ی تهاجم  یات یمال  یهااستی س  اي  ی، کالهبردارسود   تيريمد   قي عامل از طر

 (. 2020،  6کراگون و همکاران کنند ) ت ينفس خود را تقو به
و عملکرد شرکت    استیس  ،ی بر استراتژ  یروشن  ریتأث  راني مد   ني ا  نکهيبا نشان دادن ا   نیهمچن   7ک ي، هامبر2007در سال  
پا نظر  ه يدارند،  اساس  تأث  ی هاه يو  به  اطمینانی   ر یمربوط  تصم  ان ريمد   بیش  پا  ی تجار  مات یبر    ات ی ادب  کرد.   ی گذاره يرا 
  ز یچالش برانگ ی هاتیبر انجام فعال شتر یبی که دارای بیش اطمینانی هستند راني مد دهد یوجود دارد که نشان م یاگسترده 

اقدامات    ن ي که ا  ی زمان   ی متمرکز هستند، حت  تشويق و    نیتحس  افتي در  ی ( براهاوه یش  ها، استی س  ها،ی جسورانه )استراتژ   ا ي
  ل ی است که اغلب به دل  ني ااين مديران    ی اصل   ی های ژگ ياز و  ی کي .  ودش  شان يهاشرکت   یمضر برا   ج يمنجر به نتا   تواند یم

اهداف آنها را به    ني به ا  یاب یدست یکنند. تالش برای را حفظ م یافتنی و دست ن  ی واقع  ریخود، اهداف غ  زیاغراق آم  نیتحس
شرکت دارند    ج يبر نتا   یاديز ر یتأث  بیش اطمینان   ران ي که مد  شوند ی در نظر گرفته م ل،یدل  ن ی به هم  دهد ی مشارکت سوق م 

 (. 2021)گارسیا و همکاران،  (رهی و غ اتیاجتناب از مال اي تنوع،  ،ی درآمد، نوآور  تيري مد ، یمال  ی )به عنوان مثال، کالهبردار
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مانند    ی شناخت   ی و خطا  یکه عوامل احساس   دهندی مدرن نشان م  ی رفتاری  مال   ات ی ها در چارچوب ادباز پژوهش   یاریبس
 .  (2014، 1چايز و همکاران )کند یمهم ايفاء م ینقش  ات ی اجتناب مال یاثرگذار  بر  ،یرفتار  ی های ریسوگ

دانش و    انسان   شودی است که سبب م  ی نانی اطم  شی ، ب(1396و همکاران،    ی مهران)ها  یر ی اين سوگ  رترينیفراگ  از   ی يک
  ی بر مسائل و رويدادها کنترل دارد در حال  کند   زند و احساس   ن ی ها را کمتر از حد تخماز حد و ريسک  ش یمهارت خود را ب

و نظارت    د يی تا  ، یدهعامل مسئول شکل  راني. مد (1393و نخبه فالح،   ی فروغ)  اين گونه نباشد   ت یکه ممکن است در واقع
  ره يمد  ئتیموافق است که ه  اتی، و ادب(1398پورداداشی،    معطوفی و ها هستند )شرکت   یاتی مال  یزيربرنامه   یهای استراتژبر  

  س یرا بر عهده دارند )الن  اتی درجه اجتناب از مال  نیی شرکت، از جمله تع  یات یمال  یهای استراتژ  یکل   تیعامل مسئول  رانيو مد
 (.  2015 ،2چارسون يو ر
  ی شخص  یهای به جاه طلب   ی ابیدست  یخود برا  یهاو نفوذ خود در شرکت  تیوقعاز م  دارای بیش اطمینانیعامل    رانيمد

کمتر و نشان دادن درآمد باالتر مرتبط با پاداش    ات یپرداخت مال  ،ی تهاجم  ی اتی مال  ی هااستیتواند با سی کنند که می استفاده م
)گارسیا  هستند.  یتهاجم   یها ی ریگم یمستعد تصم  شتریب  دارای بیش اطمینانیعامل    رانيمد  بنابراينعامل همراه باشد.    ريمد

 (. 2021و همکاران،  
تأث  تواند ی م   یات یکه چگونه اجتناب مال  دهند ی م  ح ی( توض2018و همکاران )  حیسه مانند    ی مطالعات عوامل خاص    ری تحت 

  امل عو  یرو، بررس   ني. از ارد ی ( قرار گیشرکت  تیحاکم  تی فی، کگی خانواد   تیسهام، مالک  ت یشرکت )به عنوان مثال، مالک
کند،    ل يرابطه تعد   ن يرا در ا ان  ريمد   بیش اطمینانی   ر یبگذارد و تأث  ر ی تأث  ی اتی اجتناب مال  ماتیتواند بر تصمی که م   ی گر يد

تر  ق ینظارت دق  یبرا  سهامداران  ها و شود و شرکت ی م   یبنگاه تلق   یارکان راهبر   ی از اجزا ی حسابرس  ته یاست. کم  ی ضرور
  ، یو مقررات   ی الزامات قانون  ت يو رعا   ی مال   ی گزارشگر  صحت  از اتالف منابع شرکت،  ی ری جلوگ  سک، يهمچون ر   يی هاه نیبر زم

بیش    ریتأث  در تحقیق حاضر  نکهيبا توجه به ا  (.1395  ان،یو رستم  یجامع )  کنندی م  اتکا   یحسابرس  تهیکم  یبر قضاوت اعضا
  ته یکم  راي ز  ای برخوردار است از اهمیت ويژه   ی حسابرس   تهیکم   ی ابي ارز  م،یکنی م   یبررس   ی اتیرا بر اجتناب مال   اطمینانی مديران 

و بحث    یبه اطالعات مال  یدسترس  یبرا   حيصر  اتاریاخت  یهستند. آنها دارا  یمال   یهاصورت  یمسئول بازنگر   حسابرسی
. عالوه بر  ( 1399همکاران،  خراشادی و  منعکس شده است با حسابرسان دارند )  اظهارات   ني که در ا  یادر مورد هر جنبه 

اند که به طور مستقل عمل  شده   یطراح   یابه گونه  یحسابرس  یهاته یکند، کمی م  ان ی( ب2021)  3کوانگ همانطور که    ن،يا
را حل و فصل   ی بدارحساهای  روش   ی هاو انتخاب   ی در مورد اطالعات مال  ی خارج   ران يو مد  ران يمد   ن یب  ی کنند و تضادها

اند و قادر به محدود کردن  شده   یمحافظت و حفاظت از ثروت سهامداران طراح  ی برا  ینظارت  تيريمد   نتأمی  یکنند. آنها برا
  ی حسابرس   نديفرآ  ت یفیک  ته یکم   ن يا  يی . کارا( 2021،  4سالم و علی الحاج هستند )  ی اریاخت  ی ت يريمد   مات یاز تصم  ی ری و جلوگ

تقلب را    ا يسود    تيري مانند مد  ی اری اخت  یرفتارها  جهیو در نت  کندی م  ن یتضم  ی اصل  یحسابدار  ی هارا با نظارت بر انتخاب 
  یحسابرس   ی هاتهیکه کم  دهند ی م  ص ی( تشخ2011)  6و هوانگ  ی رووادیت  ن، ي. عالوه بر ا (2019،  5يون )  دهدی کاهش م
و    چاردسون ياند. رداشته   یار یاخت  ت يري و رفتار مد  ی حسابدار  یهايی ا حداقل محدود کردن، رسوايدر اجتناب،    ینقش مهم 
که    ینقش نظارت   لی شرکت را به دل  ی ات یمال  ی زيربر برنامه   یحسابرس   ته یکم  یاثربخش   تی اهم  ن ی( همچن2013)  7همکاران 

 
1 Chyz, J. , Gaertner, F. , Kausar, A & Watson, L. 
2 Lanis, R., & Richardson, G. 
3 Quang Khai Nguyen,  
4 Salem Alhababsah, Alaa Alhaj-Ismail 
5 Yoon Ju Kang 
6 Thiruvadi, S., & Huang, H. W. 
7 Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R 
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اين تحقیق به دنبال بررسی اين موضوع است که آيا کمیته حسابرسی    با توجه به مطالب فوق،   کند.   ی کنند، برجسته می م  فا يا
 اطمینانی مديران و اجتناب مالیاتی تاثیر دارد؟ بر رابطه بین بیش 

 

 بيان نظری  

 بيش اطمينانی مدیران 
)مثبت( در رابطه    یرواقعیداشته و اعتقادات غ   یرفتار   يبصورت اربه  تواندی است که م   یتیشخص   يژگیو  ازحدیش ب  یناناطم

شده است  اغراق   یانگینصورت در برآورد م  ينشود، در ا  يف تعر  ینانی اطم  یب   یتدر وضع  یشامدپ  یهااز جنبه   يکبا هر  
خود، ازجمله قدرت    هایيی است. افراد درباره توانا  یشده در روانشناسشناخته   يیا  يدهپد  ینانی اطم   بیش(.  2008،  )اسکاال

دارند، البته    ازحد یش و دانش خود اعتماد ب هايی به توانا ديگر یانب. به کنندی و دانش خود اغراق م یادراک اطالعات  بینی، یش پ
  ینانی اطم  یش وقوع ب  های يشه از ر   يکی از آن غافل باشند.    یز خود ن  تیح  يا را اظهار نکنند    ی احساس درون  ينممکن است ا

شکست    یتو مسئول  گیرند ی خود را به عهده م  های یتموفق  یت است که افراد مسئول  ينا  يادگیری  یجهو اصالح نشدن آن درنت
در به  م  يگران ا  بدهندی نسبت  به  تما   يگرد  یانی .  موفق  يل افراد  د  هايشان یت دارند  عوامل  به  و    رونی، را  استعداد  ازجمله 

  یجستجو کنند. از سو  یو اوضاع بد اقتصاد  یازجمله بدشانس   یرونیرا به عوامل ب  يشانهانسبت دهند و شکست  یرتشانبص
محاسبه    یبرا  یار رو از سه مع  یش . در پژوهش پيشانهاتا به شکست  دهند ی م   یشتریخود اعتبار ب  هاییت افراد به موفق  يگر،د
  یشوجود ب  یار از سه مع  يکدر هر    يران در مد  ینانی اطم  یشمحاسبه ب  کهی طورشده است؛ بهان استفاده  يرمد   ینانی اطم  یشب

توان به تعريف اطمینان  می   (. 2008)اسکاال،    دهند ی صورت عدد صفر را به خود اختصاص م   ين ا  یر و در غ  يکعدد    ینانیاطم

  هايی مجزا هستند. وضوح پديده گونه اشتباهات به واريانس انتقاد کرد و اظهار داشت که اين _ازحد بر اساس میانگین  بیش
  با برآورد بیش از واقع دامنه توزيع احتمال، ازحد داشته باشد اما  های خود اطمینان بیش شايد شخصی در خصوص توانايی 

 (. 1396، طاحونی ) کم اطمینان تلقی شود
شلیفر است،   1( 2001)   هیر  خودفريبی   معتقد  تئوری  مديرانبر  اطمینانی  است.  2بیش  هايی    مبتنی  مکانیزم  به  تئوری  اين 

گذشته خود، احترام خود را جلب کنند. ازآنجاکه افراد    کنند از طريق توجیه تصمیماتپردازد که طی آن افراد سعی می می
خورند، لذا يادگیری منطقی آنان را به سمت حذف رفتارهای بیش اطمینانی مديرانسوق  رود شکست می بیش ازآنچه انتظار می 

  اريب ايجاد کند.   بنابراين برای موفقیت تئوری خودفريبی، طبیعتا بايد مکانیزمی ارائه دهد که در فرايند يادگیری   دهد. می
های  ها را به توانايی اساس اين اريب رفتاری، افراد نتايج خوب يا موفقیت   اين موضوع با اريب خود اسنادی منطبق است. بر

های  دهند. وی معتقد است، رفتارهای فرا اطمینانی در محیط ها را به شرايط بیرونی نسبت می خود و نتايج بد يا شکست
تی چالشی و جاهايی که بازخورد بر روی اطالعات کند است، بروز بیشتری خواهد داشت. همچنین  پیچیده و کارهای قضاو

عنوان يکی از  گیرند. بیش اطمینانی مديران به ازحد قرار می خبرگان و متخصصان بیش از سايرين در معرض اطمینان بیش 
گیرد )سلطانی و  هايشان نشأت می بینیو پیش   هابینی افراد نسبت به دانش، توانايی تورش های رفتاری بوده و از خوش 

 (. 1397همکاران، 
 

   یشرکت  اتياجتناب از مال
استفاده    ی نوع  یات،است. درواقع اجتناب از مال  یپرداخت   هاییات تالش در جهت کاهش مال  یات شرکتی، منظور از اجتناب مال

  ابزارهای   به  متداول  طور  به(.  32010یتزمن است )هانلون و ه  یات در جهت کاهش مال   یاتیمال  ین در قوان  یقانون   یاز خألها
 

1.Hirshleifer. 
2.Self-Deseption Theory. 
3 Hanlon & Heitzman 
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  مالیات  از بعد  ارزش افزايش به منجر و میشود میدهد، اطالق انتقال  سهامداران به دولت از را منابع که مالیاتی  جويیصرفه
فعالیت گريز از مالیات بدون شکستن خطوط قوانین و  اجتناب از مالیات يک  (.  2009،  1دارماپاال  و  دسای)  شود  می  شرکت

شود. اين  (. اجتناب از مالیات اغلب به عنوان کاهش مالیات تعريف می2007درون چارچوب قوانین مالیات است )اگراوال،  
یاتی  ی معامالتی که روی بدهی مال کند و همه( پیروی می2008)  2تعريف به صورت مفهومی از تعريف دايرنگ و همکاران 

میشرکت تأثیر  میها  منعکس  را  فعالیت گذارد  بین  فوق  تعريف  هستند،  کند.  هدف  و  مطلوب  مالیات  که  واقعی  های 
های  اند و مزايای مالیاتی مورد نظر از فعالیت های اجتناب که به طور خاص برای کاهش مالیات در نظر گرفته شدهفعالیت

ريزی  های برنامهی يک زنجیره از استراتژیدهندهر اجتناب از مالیات نشان شود. اگدارای اعمال نفوذ، تمايزی قائل نمی
هايی  تر(، باشد پس واژهگذاران اوراق قرضه شهری که در انتها قرار دارند )مالیات پايینمالیاتی که در آن چیزی شبیه سرمايه

تر  ر از ساير اصطالحات به انتهای زنجیره نزديکبیشت  و پناه مالیاتی از قبیل عدم رعايت، فرار مالیاتی، پرخاشگری مالیاتی
ای از طول زنجیره با توجه به چگونگی  تواند در هر نقطهريزی مالیاتی يا استراتژی مالیاتی میهای برنامه خواهند بود. فعالیت 
ايی( در چشم بیننده  ی پرخاشگری )زيبحال، مانند هنر، درجههرمالیات قرار بگیرد. به   ها در جهت کاهش پرخاشگری فعالیت 

نظر مختلف  افراد  يعنی  واژه است،  از  اغلب  دارند.  معامالت  پرخاشگری  درباره  مختلفی  رفتار  های  برای  مختلفی  های 
  شود )پرخاشگری، پناه، فرار، عدم رعايت و غیره(. در اين پژوهش، برای کاهش تمرکز بر گزارشگری مالیاتی استفاده می 

(. بحث اجتناب مالیاتی بیشتر در  2010شود )هانلون و هیتزمن،  اجتناب مالیاتی استفاده می  ی عمومیشناسی، از واژهمعنی
شود، زيرا افراد حقیقی به خاطر وجود  هايی که موضوع جدايی مالکیت از کنترل در آن مطرح است عنوان میمورد شرکت

ی اجتماعی، کمتر درگیر فرار و اجتناب  های درونی مثل وظیفهگريزی و يا انگیزهشدن و ريسکاحتمال کشف و جريمه
ها به طور معمول، سهامداران انتظار دارند که مديران به دنبال منافع شخصی خود باشند و  شوند؛ ولی در شرکت مالیاتی می

به    ها باشد،های اضافی مورد انتظار برای آن های احتمالی بیشتر از هزينه تا مادامی که منافع اضافی حاصل از کاهش بدهی 
بدهی  کاهش  مالیاتی میدنبال  اجتناب  بنابراين،  هستند.  مالیاتی  اجتناب  افزايش  و  مالیاتی  نظريه  های  از  انعکاسی  تواند 

نمايندگی باشد و ممکن است منجر به تصمیمات مالیاتی شود که منافع شخصی مدير را دنبال کند. از اين رو، يکی از  
های نمايندگی را به  های کنترلی است تا هزينه ها و انگیزهه، يافتن روش های پیش روی سهامداران و هیات مديرچالش 

 . حداقل برسانند
 

 کميته حسابرسی 
  ر ی مديره است که به طور معمول در ايران از سه تا پنج نفر مدير غ  ئتیای متشکل از اعضای ه  تهیحسابرسی، کم  تهیکم

شرکت و نه در استخدام شرکت(، در جهت ضمانت و افزايش منافع سهامداران و سرمايه    موظف )يعنی نه مدير اجرايی
سهامدران و ساير    ن یهدف کاهش عدم تقارن اطالعات ب  با به عنوان يک سازو کار کنترلی    ن یگذران عمل کرده همچن

فرايند کار حسابرسی،  حسابرسی، کمک به انتخاب حسابرس، مديريت    تهیمی شود. از جمله وظايف کم  لی ذينفعان تشک
مديره در درک بهتر نتايج حسابرسی و همکاری با مديريت و حسابرس مستقل در حل مشکالت    ئتیکمک به اعضای ه

در طی سال های    (. 1390  عملیات حسابرسی است )ستايش و کاظم نژاد،   يا نقاط ضعف مشخص شده طی  لی کنترل داخ 
کامل کمیته حسابرسی بوده اند. اين کمیته پاسخگوی نیازهای گوناگون  اخیر، کشورهای توسعه يافته شاهد ظهورو تکامل 

بین عملیات  گسترش  است.  بوده  سهامداران  ويژه  به  وحسابداری  مالی  اطالعات  کنندگان  فعالیت استفاده  های  المللی، 
های  أثیر برآورد های ناشی از خسارت به محیط زيست، نقش و ت های سهامی برای کسب مزايای رقابتی، افزايش بدهی شرکت

 
1 Desai, M., Dyck, I., and, L. Zingales 
2 Dyreng, S., Hanlon, M. and Maydew, E 
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ها و گزارشهای مالی، عدم وجود مبنايی معتبر برای بررسی ادعاهای مديريت در رابطه با  مديريت در ارقام مندرج در صورت
-هـای رايانه ای و به دنبال آن مشکل کفايت ساختار کنترل داخلی توسط حسابرسان مستقل، گسترش استفاده از سیستم 

و بکارگیری کمیته حسابرسی شده است )صالحی و همکاران،  هـا سبب تشديد روند  تمترشدن نظارت برکنترل اين سیس
ها  های حسابرسی بايد به طرز صحیحی سازماندهی شوند و مورد استفاده قرار گیرند، در اين صورت اين کمیته (.کمیته 1395

توانند وظیفه مباشرت  ی حسابرسی می هاتوانند برای کلیه گروههای عالقه مند منافع چشمگیری داشته باشند. کمیتهمی
توانند ارتباط بین حسابرس مستقل و هیئت مديره را تقويت بخشند و  گزارشگری هیئت مديره را تقويت کنند، همچنین می 

میزان استقالل حسابرس را از طريق خدمت کردن به عنوان سپر بین حسابرس و مديريت افزايش دهند. کمیته حسابرسی  
رسد. کمیته  کنند تا مطمئن شوند که منافع آنها در اثر انجام حسابرسی به حداکثر می باردهندگان کمک می به مؤديان و اعت

حسابرسی برای اينکه بتواند اثربخش عمل کند، بايد مستقل، دانا، متخصص و فعال باشد. استقالل، دانش و تخصص حرفه  
 (. 1384  )رويايی و ابراهیمی، شده است ای و قانون گذاری تعريفای توسط مراجع و مجامع مختلف حرفه 

 

 پيشينه پژوهش 
( در بررسی تاثیر بیش اطمینانی مديريت بر کارايی سرمايه گذاری در نیروی انسانی شرکت  1400رجايی زاده و همکاران )

شرگت و با استفاده    120نمونه مشتمل بر    با  1398تا    1393های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های  
از رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی پرداختند به اين نتیجه رسیدند که بیش اطمینانی مديريت بر کارايی سرمايه  

 گذاری در نیروی انسانی تاثیر معکوس و معناداری دارد. 
( پناه  قائم  و  بررسی    (1400تجويدی  مد  یبرسحسا  تهیکم  ی های ژگيودر  به    یهاداده   سود  تيري و  شرکت    88مربوط 

قرار گرفته است.    ل ی و تحل  ه يو تجز  ی مورد بررس   1394تا    1392  ی در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمان   شدهرفتهي پذ
حاک  جينتا ا  ی پژوهش  مال   ني از  کارشناسان  مشارکت  که  کم  یاست  کم  شي افزا  ،یحسابرس   تهیدر  اندازه  و    ته یاستقالل 

(  Ç)  یوارونه شکل   وياز وجود رابطه    یپژوهش حاک   جينتا  ن، ی دارد. همچن  یکمتر، رابطه معنادار  دسو   تير يبا مد  یحسابرس
از    یریقادر به جلوگ  یحسابرس تهیاستقالل کم کم  گر،يعبارت د. بهباشدی سود م  تير يو مد  یحسابرس   تهیاستقالل کم  نیب

 بود.  نخواهد ران يطلبانه مد فرصت  یرفتارها 
  تا   1394  های   سال   بین   زمانی   فاصله   در   را  مالیاتی   اجتناب   و  مديرعامل   مالی   تخصص   تحقیقی   در (  1400)  محمدحسینی 

  و  مديرعامل مالی تخصص  بین که دهد  می  نشان  پژوهش   آماری  های  آزمون از حاصل نتايج. داد   قرار بررسی  مورد 1398
 . دارد   وجود معنادار  و  منفی رابطه  مالیاتی اجتناب

  مورد   را   حسابرسی   کمیته  و  مالی   های   صورت  ارزيابی  تجديد   بین   رابطه  بر   اطالعات   شفافیت  تاثیر(  1400)   منش  شکوهی
  مالی  های  صورت  ارزيابی  تجديد بین  رابطه رابطه اطالعاتی  شفافیت که است اين  از  حاکی  آزمون  نتايج. دادند  قرار  بررسی

 .  کند می  تعديل را حسابرسی  کمیته و
  در  مالیاتی   اجتناب   و   سرمايه   ساختار   در   مالی   اهرم   از   استفاده   میزان   جانشینی   رابطه   بررسی   به   ، (1400)  ابراهیمی   و   ستايش 
  شده   استفاده   مشاهده  1026  شامل  اینمونه   از  منظور  بدين.  است  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در  شده  پذيرفته  هایشرکت

.  است  "ترکیبی  های داده"  روش  پژوهش،  اين  در  شده  مطرح  های فرضیه  آزمون  جهت  استفاده   مورد  آماری  روش.  است
  بیانگر   که   است  مالیاتی  اجتناب  و   مالی  اهرم   از   استفاده  میزان  معنادار   و   منفی  رابطه  بیانگر   اول  فرضیه   آزمون   از   حاصل   نتايج

  اهرم   هزينه   کنندهتعديل   متغیر  تأثیر   که  است   اين   بیانگر   نیز  دوم   فرضیه   آزمون  از   حاصل   نتايج .  است  مالی   اهرم   جانشینی  اثر 
 .باشدمعنادارمی   مالیاتی اجتناب و مالی  اهرم از استفاده  میزان بین رابطه بر مالی 
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 (   بیش   گری   تعديل   نقش  با   سود   کیفیت  و  حسابرسی   کمیته  های   ويژگی  بین   رابطه  به بررسی  ( 1400غیور و همکاران 
  حسابرسی   کمیته  های  ويژگی  داد،  نشان  پژوهش  ساختاری پرداختند. نتايج  معادالت  سازی  مدل  رويکرد  مديريت؛  اطمینانی

  تاثیر   مديريت   اطمینانی   بیش  همچنین .  باشد  نمی  معنادار   آماری   نظر   از  ارتباط   اين   ولی  دارد   منفی   رابطه  سود  کیفیت   با
 . ندارد سود  کیفیت و  حسابرسی کمیته  های ويژگی  بین رابطه  بر معناداری 

شرکتی    حاکمیت  و  سودآوری   نقش:  ها   شرکت  مالیاتی  اجتناب  و  محصول  بازار  رقابت  بین  ( رابطه1400اسماعیل زاده آملی )
  رابطه   ها   شرکت  اجتنابمالیاتی  و  محصول   بازار  رقابت  بین  که  داد   نشان  فرضیات  از  آمده  بدست  را مورد بررسی قرار داد. نتايج 

  رقابت   رابطهبین  بر  شرکتی  حاکمیت   و  شرکت  سودآوری  مثبت  اثر  بیانگر   نتايج  اينکه  بعالوه.  دارد  وجود   معناداری  و  مثبت
 . است بوده  ها  شرکت  مالیاتی اجتناب و محصول  بازار

( تاثیر1400صغیری و همکاران    در   اجتماعی  مسئولیت  افشای  سطح   بر  حسابرسی   کمیته  و  مديره  هیئت   های  ويژگی   ( 
  هیئت   ويژگیهای   داد   نشان   تحقیق   تهران را مورد بررسی قرار دادند. نتايج   بهادار   اوراق   بورس  در   شده   پذيرفته  های  شرکت
  کمیته   اندازه)  حسابرسی   کمیته  های  ويژگی   و(  مديره  هیئت  جلسات   تعداد   و  مديره  هیئت  استقالل  مديره،  هیئت   اندازه)  مديره

  به  مربوط  نتايج.  دارند  اطالعات  افشای  سطح  بر  معناداری   و  مستقیم  تاثیر(  حسابرسی  کمیته  جلسات  تعداد  و  حسابرسی
  مسئولیت  افشای  سطح   بر  معناداری  و  معکوس   تاثیر  سیستماتیک  ريسک   و   مالی  اهرم   داد   نشان   نیز  کنترلی   متغیرهای 
 . دارند   اجتماعی مسئولیت افشای سطح  بر معناداری   و مستقیم  تاثیر  رشد فرصتهای  و  شرکت اندازه  و  دارند اجتماعی 
  از   پژوهش  اين   بهادار پرداخت. يافته  اوراق   بورس   در   مديران   اطمینانی  بینی   پیش   نهادی  مالکیت  ( به بررسی 1399)  صیادی 
  مالکیت   بین  که   دهد  می  نشان  کلی   طور  وبه  است  شده   انجام  اس   پی  اس  آماری   افزار   نرم  وبا  اينتر   روش   به   رگرسیون  طريق 
 . دارد وجود  دار معنا  رابطه بهادار  اوراق بورس  در  مديران اطمینانی بینی  پیش   نهادی
  بدين .  پرداختند  مالیاتی  اجتناب  و  نهادی  مالکیت  محیطی،  اطمینان  عدم  بین  ارتباط  بررسی  به  ،(1399)   همکاران  و  جاللی
  ،1389- 95زمانی  دوره  طی  تهران   بهادار  اوراق   بورس  در   شده پذيرفته  شرکت106  به   مربوط  هایداده   از  استفاده  با   منظور

  بدين.  گرفت  قرار  موردبررسی  مالیاتی  اجتناب  بر  هاآن   تأثیر  و  محاسبه   نهادی  مالکیت  و  محیطی   اطمینان  عدم  شاخص
  ها داده   وتحلیل تجزيه   برای.  است  شده استفاده  بلندمدت   نقدی   مالیاتی   مؤثر   نرخ   سنجه   از   مالیاتی   اجتناب   سنجش   برای   منظور، 

  عدم   که   داد  نشان   پژوهش   تجربی   نتايج   و  شواهد .  است  شدهاستفاده  چندگانه  خطی   رگرسیون   الگوی   از   هافرضیه   آزمون   و
  اجتناب   بر  منفی   تأثیر  دارای  نهادی   مالکیت  متغیر   و  مالیاتی   اجتناب  بر  معناداری   و  مستقیم  تأثیر  دارای  محیطی  اطمینان
 . باشدمی  مالیاتی 

  حسابرسی   کمیته   تعديلی  نقش  به  توجه   با  مالیاتی   اجتناب   بر  مديران  اطمینانی  بیش  تاثیر  بررسی  به  ،( 2021)   1همکاران   و  اما
.  دادند   انجام  ، 2017-2008  دوره  از   شرکت  سال   مشاهدات  1303  بر  مشتمل   نمونه  و   اسپانیايی  هایشرکت   از   استفاده  با

  مشاهده  هايافته  نتايج  ديگر  در  همچنین .  دارد   مالیاتی  اجتناب  با  مثبتی   ارتباط   مديران  اطمینانی  بیش   که  دادند  نشان  هايافته
 . دارد مالیاتی  اجتناب  و مديران  اطمینانی بیش بین رابطه  بر معکوسی  تاثیر حسابرسی کمیته  که شد

  شکاف   و  کارکنان   دستمزد  برسطح   چینی  هایشرکت   مالیاتی  اجتناب  تأثیر  بررسی  به  ،(2021)   2همکاران   و  هان   شیاومی
  اجتناب   که  داد  نشان  نتايج.  پرداختند   حقوق  توزيع   ديدگاه  اساس  بر  عادی  کارکنان   و  اجرايی  مديران  بین  دستمزد   داخلی
  بر  «شامل »  منفعت اما  بخشد، بهبود  را کارکنان همه  دستمزد   سطح میانگین  توجهی قابل  طور به تواندمی  هاشرکت  مالیاتی 
  ارشد   مديريت  به   دستمزدها  افزايش   از   بیشتر .  است  نشده  توزيع   مساوی  طور   به  مالیاتی  اجتناب   از   ناشی  کارکنان  پاداش 

 .کندمی  بیشتر را عادی کارکنان و  مديران دستمزد  شکاف  و شودمی  داده تخصیص 

 
1 Emma García-Meca et al. 
2 Xiaomei Han, Jie Wang, Hanxiu Cheng 
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با در نظر گرفتن تخصص صنعت،    یتجرب   لی تحل  کي:  یحسابرس  تیفیو ک  یحسابرس   تهیکمدر بررسی    (2021)  1سالم و سینا 
با استفاده از دو شاخص  شرکت( و  -)سالمشاهدات    1035با استفاده از  ی در کشور اردن  ت یو تنوع جنس  یتخصص حقوق

  ن یرا در تضم  کمیته حسابرسیتخصص صنعت    تیبرآورد مختلف، اهم  یهاو استفاده از روش   ،ی حسابرس  تیفیثبت ک  یبرا
قابل    ر یتأث  کمیته حسابرسی   ی تیو تنوع جنس  کمیته حسابرسی   یتخصص حقوقاما    .کندی باال برجسته م   یحسابرس   تیفیک

 ندارد.  ی حسابرس تیفی بر ک ی توجه
پژوهشی را با عنوان بررسی هزينه تحقیق و توسعه و عملکرد آتی شرکت با تأکید بر نقش    (2020)2طبوربی و همکاران 

نتايج تحقیق آن ها بیانگر اين    .در ويتنام انجام دادند   2007  -2016  طی سال هایدر    بیش اطمینانی و مالکیت دولتی 
مطلب بود که هزينه تحقیق و توسعه بر عملکرد آتی شرکت تأثیر می گذارد. همچنین آن ها به اين نتیجه رسیدند که بیش  

 اطمینانی و مالکیت دولتی بر عملکرد آتی شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد. 
پژوهشی را با عنوان بررسی رابطه بین بیش اطمینانی و عملکرد آتی شرکت در استرالیا در    ( 2020)3همکاران سويانس و  

با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات و داده های ترکیبی به بررسی رابطه بین بیش اطمینانی    2011  –   2015فاصله زمانی  
بین بیش اطمینانی و عملکرد آتی  خود به اين نتیجه رسیدند  ه شد در مطالعات انجام  و عملکرد آتی شرکت پرداختند. آن ها 

 شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 
به بررسی تاثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدير و کارايی سرمايه گذاری در نیروی انسانی را    (2020)  4الی و همکاران 

شرکت های دارای مديرعامل با اعتماد به نفس باال، کارايی سرمايه  مورد بررسی قراردادند که يافته های آنان نشان داد که  
 گذاری در نیروی انسانی کمتری دارند. 

شرکت در طی    124بررسی رابطه بین بیش اطمینانی و عملکرد آتی شرکت در    ( پژوهشی را با عنوان2019)  5واتس و تیت 
رابطه بین بیش اطمینانی و عملکرد   بررسی  رگرسیونی چند متغیره بهدر ژاپن با استفاده از مدل  2012  –  2016سال های 
اين بود که بین بیش اطمینانی و عملکرد آتی شرکت رابطه  نتايج حاصل از تحقیق آنان حاکی از  پرداختند.    آتی شرکت

 معناداری وجود دارد. 
های پذيرفته  بر اجتناب مالیاتی در شرکت   گذاری انتقالی و مديريت سود یر قیمت تأث  بررسی  به  (2019)  6همکاران   و  آمیدو

گذاری  های قیمت های موجود در نمونه استراتژی شده در بورس غنا پرداختند. آنها به اين نتیجه رسیدند که تقريباً همه شرکت
نتايج    برند. همچنین به کار می   2015تا    2008های  انتقالی و مديريت سود را به منظور اجتناب از پرداخت مالیات طی سال 

 يابد. گذاری انتقالی با افزايش مديريت سود کاهش می بیانگر اين است که حساسیت اجتناب از پرداخت مالیات به قیمت 
و نمونه    2013تا    1993  های تأثیر تخصص مالی مديران عامل بر اجتناب مالیاتی را بین سال   (2019)  7هوانگ و ژانگ

های  ها دريافتند که شرکتشرکت را با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره مورد بررسی قرار دادند. آن  1500مشتمل بر 
 ها دارند. دارای مديران عامل متخصص مالی، اجتناب مالیاتی بیشتری نسبت به ساير شرکت 

 فارس، باخلیج  حوزه کشورهای حسابرسی، کمیته و مالکیت ساختار ن،عنوا با را پژوهشی  (2019)  8همکاران  و الموسالی

 حاکی قراردادند. نتايج موردبررسی تلفیقی  هایداده  با معمولی مربعات حداقل  رگرسیون  روش  به شرکت  119 از استفاده

 
1 Salem Alhababsah, Sina Yekini 
2 Tebourbi & et al . 
3 Swans et al 
4 Lai et al 
5 watts & titee 
6 Amidu 
7 Huang, H., & Zhang, W. 
8 Al-Musali et al 
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 عنوان مکملبه و داردمثبت  تأثیر حسابرسی کمیته بر دولتی مالکیت و خانوادگی مالکیت نهادی، مالکیت که است از آن

 . کنندمی  عمل حسابرسی کمیته
 

 فرضيه پژوهش 
 اطمینانی مديران بر اجتناب مالیاتی تاثیر معناداری دارد. فرضیه اصلی اول: بیش

 ی تاثیر معناداری دارد. ات یاجتناب مال و ران ي مد ی نانیاطم ش یبفرضیه اصلی دوم: کمیته حسابرسی بر رابطه بین 

 

 روش پژوهش 
پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، يک پژوهش توصیفی با تاکید بر روابط همبستگی است، زيرا از يک  
طرف وضع موجود را بررسی  می کند و از طرف ديگر رابطه بین متغیرهای مختلف را با استفاده از تحلیل رگرسیون تعیین  

رويداد پس  مطالعات  حوزه  در  اين  بر  عالوه  نمايد.  می می  قرار  صورت ی  واقعی  اطالعات  بر  مبتنی  و  مالی  گیرد  های 
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ساير اطالعات واقعی است که با روش استقرايی به کل جامعه  های  شرکت

و از منابع مختلفی  ها  شرکتی مالی  هاصورت ی متغیرهای پژوهش از  هاداده ی  آورجمع آماری قابل تعمیم خواهد بود. برای  
نوين و سايت اينترنتی متعلق به مرکز مديريت پژوهش و مطالعات اسالمی سازمان بورس اوراق    آورد ره   افزارنرمهمچون  

 است. 1399تا  1394زمانی اين پژوهش از سال   قلمروبهادار تهران و سايت کدال استفاده شده است. 
 

 جامعه آماری پژوهش 
های  شرکتشامل  ی باشد و نمونه آمار ی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مهای رکت ش ه یجامعه آماری شامل کل
 را داشته باشد:  ر يز  طي است که مجموعه شرا

 بورس باشند.  ستیدر ل  زی ن  1399در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده و تا پايان سال    1394که قبل از سال  های  شرکت •

 سال مالی آنها منتهی به پايان اسفند ماه باشد.  کههای شرکت •

 نداشته باشند.  یسال مال   ریی( تغ1399- 1394)  یدوره مورد بررس  ی که در طهای شرکت •

 است، در دسترس باشد.   از یپژوهش مورد  ن  ني انجام ا یآنها برا  ی هاکه داده های شرکت •

 

 مدل تحقيق 
 مدل آماری برای بررسی فرضیه اول: 

Tax avoidanceQit = α0 + β1overcon + β2Size + β3BM + β4LEV + β5Loss + β6CF + ε 
 

 : مدل آماری برای بررسی فرضیه دوم
Tax avoidanceit

= α0 + β1overcon + β2Exp Committee + β3(overcon × Exp Committee)
+ β4Size + β5BM + β6LEV + β7Loss + β8CF + ε 

 

 (:  overconاطمينانی)متغير مستقل: بيش
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گیری  عاتی درباره میزان اطمینان بیش از حد مديريتی است. به منظور اندازهالحاوی اطگذاری شرکت، سرمايه های تصمیم
گذاری استفاده نمود. در اين پژوهش مطابق با  مديران و مازاد سرمايه   بینی جانبداریتوان از دو مولفه پیشاين متغیر می

استفاده شده است.    « گذاریمازاد سرمايه »  ینان بیش از حد مديريتی ازگیری اطم برای اندازه(  2013) پژوهش احمد و دوئلمن
شود و پس از آن در هر سال باقیمانده محاسبه خواهد  بدين منظور ابتدا مدل رگرسیونی زير به صورت مقطعی برآورد می

گذاری  از صفر باشد؛ به اين معناست که در آن شرکت بیش از حد سرمايه  تر شد. چنانچه باقیمانده مدل زير برای شرکتی بزرگ
در غیر اين صورت    برابر با يک و   ؛تر از صفر باشدبزرگ  ،منظور اگر باقیمانده مدل زير در سال بررسیکه بدين  شده است

 (. 1397د )جهانشاهی،  صفر در نظر گرفته خواهد ش 
                                                    ASSETit ∗ GRit = β0 + β1SALEit ∗ GRit + εit 

 

 اجتناب مالياتی متغير وابسته: 
 شود ( از رابطه زير استفاده می 2018) 1( مطابق با پژوهش کارومن Tax avoidance)برای سنجش اجتناب مالیاتی 

نرخ مؤثر  مالیاتی  =
هزينه  مالیات 

سود  قبل از مالیات 
 

های مالیاتی  ازآنجاکه هر چه نرخ مؤثر مالیاتی شرکت کمتر باشد، میزان اجتناب مالیاتی آن شرکت بیشتر است، لذا نرخ 
 .شود( ضرب می -1شده، در عدد منفی يک )محاسبه

 

 (:Exp Committeeمتغير تعدیلی: کميته حسابرسی )
( برای اندازه گیری متغیر کمیته حسابرسی از معیار تخصص مالی کمیته  1399)  مطابق با پژوهش روستايی و همکاران

حسابرسی استفاده می شود به اين صورت که اگر کمیته حسابرسی شرکتی دارای تخصص مالی باشد )اکثر اعضای تیم  
 متخصص باشند( يک در غیر اين صورت صفر. 

 

 متغيرهای کنترلی
Sizeit شرکت در پايان سال مالی به عنوان معیار اندازه شرکت. : لگاريتم طبیعی ارزش بازار 
BMitنسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت :. 

Leverageit اهرم مالی شرکت :i   در سالt   گردد. ها. محاسبه می که از تقسیم بدهی بر ارزش دفتری دارايی 

Lossit گیرد. در غیر اين صورت صفر می : زيان شرکت است که اگر شرکتی در سال جاری زيان داشته باشد يک 

CFitآيد. ها به دست می: از نسبت جريان نقد عملیاتی بر کل دارايی 

 

 

 

 

 

 

 
1 Kovermann 
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 یافته ها

 يرهامتغ يفی توص آمار
 رها يمتغ یف يتوص یهاشاخص  :(1)جدول 

    متغیرهای پیوسته پنل الف: 

 انحراف معیار کمترين  بیشترين میانه میانگین 

 0.11 0.24- 0.91 0.10 0.10 اجتناب مالیاتی 

 0.36 0.88- 1.70 0.10- 0.02- بیش اطمینانی مديران 

 1.77 11.90 20.80 15.32 15.49 اندازه شرکت 

 0.23 0.03 1.48 0.57 0.58 اهرم مالی

 0.14 0.46- 0.73 0.09 0.11 جريان نقد عملیاتی 

 0.24 0.74- 0.95 0.19 0.24 ارزش دفتری به بازار

 متغیرهای گسسته پنل ب:

 درصد  فراوانی  نوع طبقه  نام متغیر

 کمیته حسابرسی
0 209 22/23 % 

1 691 78/76 % 

 زيان شرکت
0 766 11/85 % 

1 134 89/14 % 

میانگین    چه مقدار توان دريافت که میانگین و میانه عمده متغیرها فاصله چندانی باهم ندارند و هر  ( می 1با نگاهی به جدول )
میانگین متغیرهای اجتناب مالیاتی، بیش اطمینانی مديران، اندازه شرکت، اهرم مالی،  ی آن نزديک باشد،  یانهممتغیر به  يک  

(. که متغیر بیش اطمینانی  0.24،  0.11،  0.58،  15.49،  -0.02،  0.10جريان نقد عملیاتی و ارزش دفتری به بازار برابر است با )
( بیشترين مقدار میانگین  15.49( کمترين مقدار میانگین و متغیر اندازه شرکت با مقدار میانگین )-0.02مديران با میانگین ) 

(  11/0رسیم که متغیر اجتناب مالیاتی با مقدار )ی به اين نتیجه می موردبررس باشد. با مقايسه انحراف معیار متغیرهای  می
( دارای بیشترين پراکندگی است  1/ 77به ساير متغیرها دارای کمترين پراکندگی است و متغیر اندازه شرکت با مقدار ) نسبت  

  ی دهد درصد فراوانی نشان م   يجنتا  یز با توجه به پنل ب ن.  استهای شديدتری دارد  و اين بدان معناست که اين متغیر نوسان 
مورد    ی هاشرکت  691% يعنی حدود    78/76يباً  است که تقر  ين شان دهنده اباشد که نی م %    76/ 78متغیر کمیته حسابرسی  

مالی    ی دارا  ی بررس تخصص  دارای  زيان شرکت  هستند.  کمیته حسابرسی  متغیر  فراوانی  درصد  اين  بر  %  89/14عالوه 
 تند. شرکت مورد بررسی دارای زيان هس 134% يعنی حدود 89/14باشد که نشان دهنده اين است که تقريباً می

 

 آزمون مانایی 
  متغیرها   با  رگرسیون   مدل   اجرای.  باشد   داشته  موردمطالعه   مدل  بر   همچنین  و  متغیر   آن  توزيع   بر   اساسی  تأثیر   نامايی   يا   مانايی 

از آزمون  .  کند   ارائه  کاذب   نتايج  است  ممکن  مانا   غیر  هایسری   و  1ی واحد يشه ربرای شناسايی مانايی متغیرها معموالً 
آزمون  های ترکیبی برای مانايی متغیرها به کار می هايی که در ساختار داده ين آزمون ترمهمشود.  استفاده می  رود شامل 

 
1 Unit Root Test 
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در پژوهش حاضر از آزمون لوين، لین و چیو برای بررسی مانايی    ؛ کهاست  2و آزمون ايم، پسران و شین   1لوين، لین و چیو 
 است. شدهارائه ( 2یرهای تحقیق در جدول )متغدر ارتباط با مانايی   شدهانجام آزمون است. نتايج   شدهاستفاده متغیرها 

 چيو  و لين لوین، آزمون-واحد یریشه  آزمون  نتایج خالصه (:2)جدول 

 آماره آزمون  نام متغیر
سطح  

 معناداری 
 نتیجه 

 مانا 0000/0 - 77/39 اجتناب مالیاتی 

 مانا 0000/0 - 78/18 بیش اطمینانی مديران 

 مانا 0000/0 - 06/4 کمیته حسابرسی

 مانا )مرتبه اول( 0000/0 - 25/39 اندازه شرکت 

 مانا  0000/0 - 90/8 اهرم مالی

 مانا 0000/0 - 19/13 جريان نقد عملیاتی 

 مانا  0000/0 - 67/14 ارزش دفتری به بازار

 مانا 0000/0 - 62/5 زيان شرکت

است    0/ 05های محاسبه شده در آزمون لوين لین و چو کوچکتر از  از آنجايی که احتمال   توان گفتمی   2با توجه به نتايج  
 شود و تمامی متغیرها مانا هستند. در نتیجه فرضیه صفر که مبنی بر وجود ريشه واحد برای متغیرها پذيرفته نمی 

 

 آزمون ناهمسانی واریانس 
داری مقدار  دهد که سطح معنی ون وايت انجام شد، نشان می بررسی نتايج حاصل از آزمون ناهمسانی واريانس که با آزم

  H0يگر فرضیه  دعبارت بهدار است،  ی معن و    0/ 05از    ترکوچکدرصد،    5آماره، برای مدل تحقیق در سطح خطای کمتر از  
 (. 3دول باشند )جشود، يعنی جمالت خطا از واريانس همسانی برخوردار نمی مبنی بر همسانی واريانس جمالت خطا رد می 

 انس ی وار یهمسان آزمون :(3)جدول 
 نتیجه  دارییمعن سطح مقدار آماره آزمون وايت 

 همسانی واريانس 0012/0 08/2 مدل اول 

 همسانی واريانس 0074/0 66/1 مدل دوم 

الگوهای اقتصادی، روش  با لحاظ کردن فروض کالسیک، روش حداقلبرای تخمین  مربعات    های متفاوتی وجود دارد. 
اما در صورت وجود ناهمسانی  ؛  مارکف بهترين تخمین زننده خطی بدون تورش است-( بر اساس قضیه گاوسOLSمعمولی )

-Cross)   رو با وزن دادنين ازایست که  ن( روش مناسبی برای تخمین  OLSواريانس ديگر روش حداقل مربعات معمولی )

section weightsپرداخته و مدل مناسب آزمون فرضیه   ( به رفع آن  يافته  یم تعمها روش حداقل مربعات  برای تخمین 
(GLSخواهد بود )  ؛ 

 

 آزمون هم خطی 
 .  شده استاستفاده  3يانس عامل تورم وار یار از مع در اين تحقیق   ی هم خط  برای بررسی

 ی خط هم یبررس (:4)جدول 

 متغیر
 مدل دوم  مدل اول 

 ( VIFعامل تورم واريانس ) ( VIFعامل تورم واريانس )

 
1 Levin, Lin and Chu 
2 Im, Pesaran and Shin 
3 VIF 
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 874464/3 123049/1 بیش اطمینانی مديران 

 010185/1 - کمیته حسابرسی

 783519/1 - کمیته حسابرسی*بیش اطمینانی مديران 

 275685/1 275378/1 ارزش دفتری به بازار

 099836/1 099027/1 جريان نقد عملیاتی 

 489240/1 485933/1 اهرم مالی

 281452/1 279582/1 شرکتزيان 

 259168/1  256580/1 اندازه شرکت 

  10کمتر از    شدهارائه دهد که مقادير عامل تورم واريانس برای هريک از متغیرهای توضیحی مدل تحقیق  نتايج نشان می 
 ی در مدل وجود ندارد. هم خطبنابراين مشکل  ؛ باشندمی

 

 رگرسيون انتخاب الگوی مناسب برای مدل 
هايی  ها شامل روش شود. اين مدل ها استفاده می های مختلفی برای آزمون فرضیه های ترکیبی از مدل در استفاده از داده 

يی  هاآزمون های تلفیقی است. همچنین، نامرتبط و مدل داده  ظاهر به مانند مدل اثر ثابت، مدل اثر تصادفی، مدل رگرسیون 
(، هاسمن و بروش پاگان وجود دارد. برای انتخاب  Fهای تحقیق، مانند آزمون چاو )داده برای تعیین نوع مدل متناسب با  
مقید )چاو(    Fهای ترکیبی، از آزمون  های زمانی مختلف داده های مزبور در مقاطع و دوره روش مناسب برای تخمین مدل 

 بوط به آزمون چاو به شرح زير است: های مراست. فرض  شدهداده نشان  5خروجی آزمون در جدول  ؛ کهاست شدهاستفاده 
 (. Poolبرابرند )ساختار   باهم در مدل  مبدأها ی عرض از همه (:  H0)  صفر یهفرض
 (. Panelبا بقیه متفاوت است )ساختار  مبدأها (: حداقل يکی از عرض از H1)  مقابل یهفرض

 تحقيق ات ي فرض مدل ی بررس در( ديمق F) چاو آزمون ج ینتا :(5)جدول 

 نوع آزمون  نتیجه آزمون چاو  F p-valueآماره  مدل 

 ی ترکیبی هاداده شود رد می H0 0000/0 01/46 مدل اول 
Panel date 

 ی ترکیبی هاداده شود رد می H0 0000/0 25/42 مدل دوم 
Panel date 

درصد به دست آمده و از    5فرضیه صفر مدل رد شده چون سطح معناداری کمتر از    دهد نشان می   Fنتايج خروجی آزمون  
همچنین برای انتخاب اثرات ثابت و اثرات تصادفی    شود. میان طرح پنل يا رگرسیون تجمیع شده )تلفیقی( و پنل انتخاب می 

درصد باشد مدل اثرات تصادفی و    5مدل از آزمون هاسمن استفاده شد. در صورتی سطح معناداری آزمون هاسمن بیشتر از  
خروجی آزمون هاسمن  ؛  شوددرصد باشد مدل اثرات ثابت انتخاب می   5که سطح معناداری آزمون هاسمن کمتر از  ی درصورت

   باشد. ی م 6به شرح جدول 
 تحقيق اتي فرض مدل یبررس در هاسمن آزمون ج ینتا :(6)جدول 

 نوع آزمون  نتیجه آزمون هاسمن  p-value آماره  آزمون هاسمن

 اثرات ثابت شود رد می H0 0000/0 06/31 مدل اول 

 اثرات ثابت شود رد می H0 0001/0 39/31 مدل دوم 

 

 های پژوهش بررسی آزمون فرضيه 

 . دارد  یمعنادار یرتاث یاتی بر اجتناب مال يران مد  ینانی اطم  یشب فرضيه اول:
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 باشد: مورد تخمین در اين تحقیق به صورت زير می  معادله رگرسیون مدل:
Tax avoidanceQit = α0 + β1overcon + β2Size + β3BM + β4LEV + β5Loss + β6CF + ε 

 
 اول تحقيق فرضيه نيتخم ج ینتا(: 7) جدول

 سطح معناداری  tآماره انحراف استاندارد ضرايب ضرايب متغیرها 

 0.0031 2.993934 0.393150 1.177064 بیش اطمینانی مديران 

 0.6887 0.400760- 0.007995 0.003204- ارزش دفتری به بازار

 0.5884 0.541329 0.007612 0.004121 جريان نقد عملیاتی 

 0.0039 2.892483 0.011254 0.032553 اهرم مالی

 0.0000 12.98566- 0.007129 0.092576- زيان شرکت

 0.0741 1.788600 0.001266 0.002263 اندازه شرکت 

 0.0112 2.542911 0.025079 0.063775 عرض از مبدا 

 های اطالعاتیساير آماره

 91/0 ضريب تعیین

 89/0 ضريب تعیین تعديل شده 

  F   29/51آماره 

 F 00/0سطح معناداری 

 91/1 دوربین واتسون 

( لذا مدل  00/0)  است  ترکوچک درصد    5از    Fی آماره  معنادارکه سطح  ين ادار بودن کل مدل با توجه به  در بررسی معنی 
شود. ضريب تعیین مدل نیز گويای آن است  درصد پذيرفته می   95در سطح اطمینان    Fآزمون    1Hدار بوده و فرضیه  ی معن
برابر  گردد. همچنین ضريب تعیین تعديل شده  درصد متغیر اجتناب مالیاتی توسط متغیرهای توضیحی تبیین می   91/0که  
 درصد به دست آمده است.    89/0با 

  91/1توجه نمود چون مقدار آن  واتسون بررسی همبستگی جمالت خطا بايد به میزان آماره دوربین  منظوربه عالوه بر اين 
 شود.  بین بازه قابل قبول قرار دارد فرض همبستگی جمالت خطا رد می

درصد هستند    5با توجه به نتايج آزمون فرضیه متغیر بیش اطمینانی مديران با توجه به اينکه سطح معناداری آن کوچکتر از  
شود.  درصد تايید می 95ت لذا فرضیه اول تحقیق در سطح اطمینان  که نشان دهنده رابطه معنادار با اجتناب مالیاتی شرکت اس

مستقیم است. همچنین  شرکت    از آنجايی که ضريب اين متغیر مثبت پس رابطه بین بیش اطمینانی مديران و اجتناب مالیاتی
طح معناداری بزرگتر  یاتی، ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با توجه به سنقد عمل  يان نسبت جر متغیرهای کنترلی  

درصد رابطه معناداری با اجتناب مالیاتی شرکت ندارند. اما اهرم مالی و زيان شرکت با    95درصد در سطح اطمینان    5از  
 درصد رابطه معناداری با اجتناب مالیاتی شرکت دارد.   5توجه به سطح معناداری کوچکتر از  

 

 دارد.   یمعنادار یرتاث یاتیو اجتناب مال يران مد  نانییاطم یش ب ینبر رابطه ب ی حسابرس  یته کم فرضيه دوم:

 باشد: معادله رگرسیون مورد تخمین در اين تحقیق به صورت زير می  مدل:
Tax avoidanceit

= α0 + β1overcon + β2Exp Committee + β3(overcon × Exp Committee)
+ β4Size + β5BM + β6LEV + β7Loss + β8CF + ε 
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 تحقيقدوم  فرضيه نيتخم ج ینتا (:8) جدول
 سطح معناداری  tآماره انحراف استاندارد ضرايب ضرايب متغیرها 

 0.0000 11.63801 0.103086 1.199716 بیش اطمینانی مديران 

 0.0000 6.645054- 0.903222 6.001956- کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی*بیش اطمینانی  
 مديران

-0.079200 0.036430 -2.174018 0.0302 

 0.5108 0.657876- 0.008104 0.005332- بازارارزش دفتری به  

 0.7368 0.336218 0.007638 0.002568 جريان نقد عملیاتی 

 0.0087 2.631213 0.011509 0.030283 اهرم مالی

 0.0000 12.73636- 0.007170 0.091325- زيان شرکت

 0.0995 1.649149 0.001293 0.002133 اندازه شرکت 

 0.0139 2.466636 0.025527 0.062965 عرض از مبدا 

 های اطالعاتیساير آماره

 91/0 ضريب تعیین

 90/0 ضريب تعیین تعديل شده 

  F   33/54آماره 

 F 00/0سطح معناداری 

 91/1 دوربین واتسون 

( لذا مدل  00/0)  است  ترکوچک درصد    5از    Fی آماره  معنادارکه سطح  ين ادار بودن کل مدل با توجه به  در بررسی معنی 
 شود.  درصد پذيرفته می   95در سطح اطمینان  Fآزمون 1Hدار بوده و فرضیه ی معن

 گردد.  درصد متغیر اجتناب مالیاتی توسط متغیرهای توضیحی تبیین می   0/ 91ضريب تعیین مدل نیز گويای آن است که  
 درصد به دست آمده است.    90/0همچنین ضريب تعیین تعديل شده برابر با 

  91/1د چون مقدار آن توجه نمو واتسون بررسی همبستگی جمالت خطا بايد به میزان آماره دوربین  منظوربه عالوه بر اين 
 شود.  بین بازه قابل قبول قرار دارد فرض همبستگی جمالت خطا رد می

با توجه به نتايج آزمون فرضیه متغیر تعاملی کمیته حسابرسی* بیش اطمینانی مديران با توجه به اينکه سطح معناداری آن  
لیاتی شرکت است لذا فرضیه دوم تحقیق در سطح  دهنده رابطه معنادار با اجتناب مادرصد هستند که نشان  5کوچکتر از  

 شود.  درصد تايید می  95اطمینان 
به صورت    از آنجايی که ضريب اين متغیر منفی پس کمیته حسابرسی رابطه بین بیش اطمینانی مديران و اجتناب مالیاتی 

 کند.  معکوس تعديل می 
به ارزش بازار و اندازه شرکت با توجه به سطح معناداری    یاتی، ارزش دفترینقد عمل  يان نسبت جرهمچنین متغیرهای کنترلی  

درصد رابطه معناداری با اجتناب مالیاتی شرکت ندارند. اما اهرم مالی و زيان شرکت    95درصد در سطح اطمینان    5بزرگتر از  
 درصد رابطه معناداری با اجتناب مالیاتی شرکت دارد.   5با توجه به سطح معناداری کوچکتر از 

 

 گيری بحث و نتيجه 
  ت یحاکم  ت یفی، کگیخانواد  تیسهام، مالک  ت یعوامل خاص شرکت )به عنوان مثال، مالک  ریتحت تأث   تواند ی م  ی ات یاجتناب مال

بیش    ریبگذارد و تأث   ریتأث   ی ات یاجتناب مال  ماتیتواند بر تصم ی که م   یگريد  املعو  ی رو، بررس  ني . از ارد ی( قرار گ یشرکت
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شود  ی م   یبنگاه تلق   ی ارکان راهبر  ی از اجزا  یحسابرس   تهیاست. کم   یکند، ضرور  ل يرابطه تعد   ن يدر ارا  ان  ري مد  اطمینانی
دق  ی برا  سهامداران   ها و و شرکت بر زمق ینظارت  منابع شرکت،  ی ریجلوگ   سک، يهمچون ر  يی هاه نیتر  اتالف    صحت  از 
در    نکهيبا توجه به ا  .کنندی م   اتکا   یحسابرس   تهیکم  ی بر قضاوت اعضا  ،یو مقررات   یالزامات قانون  تيو رعا  یمال   یگزارشگر 

ای  از اهمیت ويژه   ی حسابرس  ته یکم  ی ابي ارز  م،یکنی م   ی بررس  ی ات یرا بر اجتناب مال  بیش اطمینانی مديران   ر ی تأث  تحقیق حاضر 
  ی دسترس   یبرا  حيصر   اتاریاخت  یهستند. آنها دارا  ی مال  یهاصورت   یمسئول بازنگر  حسابرسی  تهیکم  راي ز  برخوردار است

  ن، يعالوه بر ا   . منعکس شده است با حسابرسان دارند  اظهارات  ني که در ا  یاو بحث در مورد هر جنبه   یبه اطالعات مال
که به طور مستقل عمل کنند    اندشده   یطراح  یابه گونه   ی حسابرس  یهاته یکند، کمی م  انی( ب2021)  1کوانگ همانطور که  

را حل و فصل کنند.    یبدارحسا های  روش   یهاو انتخاب   یدر مورد اطالعات مال   یخارج   رانيو مد  راني مد  نی ب  یو تضادها
اند و قادر به محدود کردن و  شده   یمحافظت و حفاظت از ثروت سهامداران طراح   ی برا  ینظارت   ت يري مد  تأمین   یآنها برا 

  ی هارا با نظارت بر انتخاب   ی حسابرس   ند يفرآ   ت یفیک  تهیکم  ني ا  يی هستند. کارا  ی اریاخت  ی تير يدم   ماتی از تصم  ی ری جلوگ
  ن، ي . عالوه بر ادهدی تقلب را کاهش م  اي سود    تيري مانند مد  یاریاخت  یرفتارها  جهیو در نت  کند ی م  نی تضم  یاصل  یحسابدار

کم  دهند ی م   صیتشخمحققین   مهم  ی حسابرس  یهاته یکه  اجتناب،    ی نقش  رسوا يدر  کردن،  محدود  حداقل    ی هايی ا 
شرکت را   یات یمال یزيربر برنامه ی حسابرس تهیکم  یاثربخش تیاهم نی اند. همچنداشته  یاریاخت ت يريو رفتار مد  ی حسابدار

اين تحقیق به دنبال بررسی اين موضوع    با توجه به مطالب فوق،   کند.ی کنند، برجسته م ی م  فا ي که ا  ینقش نظارت   لی به دل
شرکت    150است که آيا کمیته حسابرسی بر رابطه بین بیش اطمینانی مديران و اجتناب مالیاتی تاثیر دارد؟ که با استفاده از  

و همچنین با استفاده از رگرسیون خطی چند    1399تا    1394پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های  
ه انجام پذيرفت. نتايج يافته های ما نشان داد که با توجه به سطح معناداری متغیر بیش اطمینانی در سطح اطمینان  متغیر

افزايش بیش    95 با  اين رابطه به صورت مستقیم است يعنی به عبارتی  با اجتناب مالیاتی دارد و  درصد رابطه معناداری 
های اما و همکاران  های ما با نتايج يافته کند که نتايج يافته يش پیدا می اطمینانی مديران، اجتناب مالیاتی شرکت نیز افزا

های تحقیق مشاهده شد که کمیته حسابرسی )تخصص مالی کمیته حسابرسی(  ( همسو است. همچنین در ديگر يافته2021)
به صورت معکوس است يعنی   بر رابطه بین بیش اطمینانی مديران و اجتناب مالیاتی شرکت تاثیر معناداری دارد واين تأثیر 

هرچقدر کمیته حسابرسی از اعضای متخصص مالی بیشتری استفاده کند رابطه بین بیش اطمینانی مديران و اجتناب مالیاتی  
( همسو است. با توجه به  2021های اما و همکاران )کند. از اين سو نتايج يافته های ما با نتايج يافته شرکت کاهش پیدا می 

قیق مشاهده که بیش اطمینانی مديران بر اجتناب مالیاتی شرکت تاثیر معنادار و مستقیمی دارند. همچنین در  يافته های تح
بیش   بین  رابطه  بر  حسابرسی(  کمیته  اعضا  مالی  )تخصص  حسابرسی  کمیته  که  شد  مشاهده  تحقیق  های  يافته  ديگر 

يرانی که دارای بیش  که مد  نشان داد  هايافته   ين ا  ارند اطمینانی مديران و اجتناب مالیاتی شرکت تاثیر معنادار و معکوسی د
هستند،  افزا  اطمینانی  مال   يشبا  درگ  یاتی،اجتناب  استراتژ  یرمستعد  در  کم  ی تهاجم  یاتیمال  هایی شدن  اما    یتههستند. 

نظارت   یحسابرس راهبردهای م   يفاا  ینقش  که  مال  یکند  ا  یاتیاجتناب  استفاده  م   يرانمد   ينمورد  محدود  را  کند.  ی عامل 
و محدود    يريتیمد  یمات هستند که قادر به نظارت بر تصم  یتیحاکم  یتر، ابزارهاو متنوع   ترمتخصص   ی حسابرس  هاییتهکم

در    یقبل   یاتبه ادبتواند  می   هايافته   ينهستند. ادارای بیش اطمینانی    يرانشده توسط مد  يج ترو  یاتی کردن اثر تهاجم مال
کند )به عنوان  ی کمک م  ی به عنوان تقلب مال  یاتی ، با تمرکز بر اجتناب ماليرانمد  بیش اطمینانی  انباريز  یامدهایمورد پ

 (. 2013، کاماندارو  يجسنبیلت ؛ ر2010 يگ، و کر  یکمثال، آمرن
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 منابع 

آت   یدولت   ت یمالک  نیرابطه ب  یبررس   ، (1398)  ، دی مج  ،ی میابراه ✓ دانش    یپژوهش   ی شرکت، فصلنامه علم  یو عملکرد 
 .56- 44  ، صص11، شماره 3 دوره  ت، يري مد یو حسابرس  ی حسابدار

  ی شرکت ها: نقش سودآور   ی ات یرقابت بازار محصول و اجتناب مال  نی رابطه ب  ی بررس،  (1400)  ، ميمر  ،ی زاده آمل  ل یاسماع ✓
  ران، يا  ی و حسابدار  ت يريهزاره سوم اقتصاد، مد   یدانش و فناور  یالملل   ن یب  شي هما  نی چهارم  ، یشرکت  تیو حاکم
 . تهران

محسن  ،الناز   ، یدي تجو ✓ پناه،  مد  یحسابرس   ته یکم   یهای ژگ يو   ،(1400)  ،قائم  و    یحسابدار  قات یتحق  ، سود  تيري و 
 . 174 - 155 ، صص49، شماره  13 دوره   حسابرس،

  ی ن یب  شی سود پ  یها  یژگيبر و  یحسابرس  تهیکم  یاعضا   یتخصص مال   ری تاث  ،(1395)  ،آزاده   ان،یرستم  ،رضا  ،یجامع ✓
 .11-1  ، صص92، شماره  8 دوره  ، یو حسابرس  یمال یحسابدار ی شده. پژوهش ها

بررس 1399)  ، یهد  ،یو کامران   دی وح  ،یعباس، دانش  ،یفاطمه، هش   ،ی جالل ✓ ب  ی(،  اطم  نیارتباط    ، ی ط یمح  نانیعدم 
 . 146-133  صص،  46شماره  ، یو حسابرس ی حسابدار قاتیتحق  ه ينشر ،ی ات یو اجتناب مال ینهاد تیمالک

:  ی داخل یهاو ضعف در کنترل  یحسابرس ۀتیکم یاثربخش ،(1399) ، یعل ،انيپا  ، یمحمدعل ،یمحمد، مراد ، یخراشاد ✓
 . 240-219، صص  79، شماره 20، دوره  یدارد؟ دانش حسابرس   تیاهم یحسابرس  ۀتیکم ی اعضا تیجنس ا يآ
بر   تيريمد  ینانیاطم  شیب ر یتاث ی(، بررس1400) ، مسعود ،یعرب خراسان  ،ه یمرض ،یمومن ،احسان ،یزاده هرند يیرجا ✓

 .34-20 ، صص38، شماره 4 دوره   ت،يري و مد یچشم انداز حسابدار ، یانسان ی رویدر ن ی گذار ه يسرما يی کارا
  طلبانه داو  ی فشاا  برسطح  حسابرسی   کمیته   ی يژگیهاو  تاثیر   سی ربر  ، (1394) ،  محمد  ، ی میابراه   ، یرمضانعل   ، يیايرو ✓

 . 88- 71  ص، ص25 شماره، مالی  اریحسابد فصلنامه  ،قخالا
افشا بر نقدشوندگی سهام و هزينه سرمايه    تیفیک  ری بررسی تاث  ،( 1390)،  احمدرضا  کاظم نژاد،   ، محمد رضا  ،شيستا ✓

، صص  3، شماره  3دوره    ، یمال   یحسابدار   ی مجله پژوهش ها،  شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 
55 -74 . 

و    هيدر ساختار سرما   ی استفاده از اهرم مال  زانیم  ینیرابطه جانش  ،( 1400)  ،مه یفه  ،یم یابراه  ،نی محمد حس  ش، يستا ✓
 . 72-53  ، صص49، شماره 13 دوره  ،ی و حسابرس یمال  یحسابدار یپژوهش ها  ، یات یاجتناب مال

ب  یبررس   ،( 1397)  ، داوود  ، یملک   ، یمرتض   ، یبهرام  ،د یسع  ، یسلطان ✓ آت   ی نانیاطم  ش یب  ن یرابطه  عملکرد  شرکت،    یو 
   . 249-227ص  ، ص2شماره  ،ی حسابدار یها شرفتیپ
فاطمه  یشکوه  ✓ ب  تیشفاف  ر یتاث  ،( 1400)  ، منش،  رابطه  بر  ها   ی ابيارز   د يتجد   نیاطالعات  کم  ی مال  یصورت    ته یو 

 . 47-29 ، صص 41، شماره  4 دوره ت، يريو مد  ی دارابفصلنامه چشم انداز حس ، یحسابرس
  ر یآن بر تأخ  یها  یژگ ي و و  یحسابرس   ۀتیوجود کم  ریتأث   ،( 1395)  ،نبيفورگ، ز   یساالر  ، جواد  ،یاوراد  ،یمهد  ،یصالح  ✓

 . 83-59 ، صص 26سال هفتم، شماره   ، یمجله دانش حسابدار ، یگزارش حسابرس 
بر سطح    یحسابرس  تهی و کم  رهيمد  ئتیه  یها   ی ژگي و  ریتاث  ،( 1400)  ،دی حم  ، یصوف  ، نی مه  ،یهاشم   ،یمهد  ،یریصغ ✓

  المللی  نی کنفرانس ب  ن یدوم  شده در بورس اوراق بهادار تهران،   رفتهي پذ  ی در شرکت ها  ی اجتماع   ت یمسئول  یافشا
 . دامغان ، یو حسابدار تير يو مد ع يصنا ی در مهندس ن ينو  یچالش ها و راهکارها

کنفرانس    ن یششم  در بورس اوراق بهادار،  ران يمد  ینانیاطم   ین یب  ش یپ  ی نهاد  تیمالک  ی بررس   ، (1400)   ،سجاد   ، یادیص ✓
 . تهران ،یتجارت، بانک، اقتصاد و حسابدار  ، یامور مال  تير يمد یالملل  نیب
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  ، یاقتصاد  یها  یشرکت، فصلنامه بررس  یو عملکرد آت  ینانیاطم  شیب  نیرابطه ب  یبررس   ،(1396)  ،اري مهد  ،یطاحون ✓
   . 114-100ص  ، ص 2شماره  

و    یحسابرس   تهیکم  ی ها   ی ژگيو  ن یرابطه ب  ی بررس  ، (1400)  ، رضای اکبرلو، عل  یعل   ،منصورفر، غالمرضا   ،فرزاد   ور، یغ ✓
  ن یکنفرانس ب  ن یدوم  ، یمعادالت ساختار   یمدل ساز   کرد يرو  ت؛ يري مد  ی نان یاطم  ش یب  ی گر   ل ي سود با نقش تعد  تیفیک

 .دامغان ، یحسابدارو  تي ريو مد  عيصنا یدر مهندس   نينو  ی چالش ها و راهکارها  یالملل 
نظام    نیبر رابطه ب  یفکر   هيسرما   ر یتأث  ،( 1398)  ،نهیدارسنج، سک  ،مسلم  ،یگراغان   یدی سع   ،دی حم  ، یزارع   ، یمهد  ،یفغان ✓

 . 246-219، صص  2، شماره  9دوره  ،یحسابدار  ی تجرب  یهاپژوهش   ،یات یو اجتناب مال ی شرکت تیحاکم
چالش ها و    یالملل   ن ی کنفرانس ب  ن یدوم  ،یات یو اجتناب مال  رعاملي مد  ی تخصص مال   ، (1400)  ،کامران   ، ین یمحمدحس ✓

 .دامغان  ،یو حسابدار  تيري و مد عيصنا یدر مهندس   ني نو ی راهکارها
  ی ل يبا توجه به نقش تعد   یات یو اجتناب مال  ی رابطه سهامداران کنترل  یبررس   ،( 1398)  ،تاي آز  ، یپورداداش  ،رضایعل  ،یمعطوف ✓

  ، ی شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابرس  رفتهي پذ  ی در شرکت ها  ی حسابرس  ته یو کم  ی خانوادگ   تیمالک
 . 149-127 ، صص74، شماره 19 دوره

پژوهش    ، سود  ین یب  شی پ  ی بر خطا  یت يري مد  ی نانیاطم  ش یب  ر یتاث  ی بررس  ،( 1396)  ،منصور  ،ی طاهر  ،ساسان   ،یمهران ✓
 . 163-147 ، صص26، شماره 7 دوره  ، یحسابدار ی تجرب یها
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