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Abstract 
Objective: The purpose of this study is to analyze the simultaneous 

effects of liquidity and agency cost on tax avoidance, considering the 

profitability of the companies listed in the Tehran Stock Exchange in the 

period 2012 to 2016. 

Method: Three hypotheses were considered based on the simultaneous 

impacts of variables on tax avoidance. The data were collected by referring 

to databases as well as documentations review. Data analysis was performed, 

using a 2sls method in Eviews.  

Results: The results showed that profitability has the ability to explain the 

impacts of each of the variables of liquidity and agency cost as endogenous 

variables, properly. According to the results of simultaneous equations 

analysis, liquidity has positive impact and agency cost has negative impact 

on tax avoidance. 

Conclusion: More focus on profitability can be useful in improving the 

economic decisions of investors, and the analysis of the effects of variables 

such as agency cost and liquidity on tax avoidance in the companies with no 

regard to profitability will not lead necessarily to proper outcome. 
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 انجمن حسابداری ایران                                                          دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان  

 مجلۀ دانش حسابداری

 1هم، شمارۀ ددورۀ 

 36، پیاپی 1318 بهار

 136تا  111صص. 

و نقدشوندگی بر اجتناب مالیاتی از  هزینۀ نمایندگی تأثیربررسی 

 طریق سودآوری
 

 نژاد امین حاجیاندکتر 

 سید رسول دانش سرارودی
 چکیده

هزینل   نقلد ولدند و و    تلثییر همزملا    به تحلیل  پژوهش حاضر  :هدف

پذیرفته وده در  یها ورکت، با تدجه به سددآوری بر اجتناب مالیاتو نمایند و

 . استپرداخته  0931تا  0931در طو دوره زمانو  ،بدرس اوراق بهادار تهرا 

سه فرضیه بر مبنای تثییر ذاری همزما  متغیرها بر اجتناب مالیلاتو   روش:

داده ها با مراجعه به بانکهای اطالعاتو و همچنلین واکلاوی اسلناد و    تدوین و 

بلا اسلتداده از سیملتع معلاد        و تحلی  داده هلا مدارک جمع آوری  ردید 

 انجام  رفت. ایدیدز و با کمک نرم افزار یا مرحلههمزما  دو 

قابلیلت تبیلین هلر یلک از متغیرهلای       ،نشا  داد سددآوری نتایج ها: یافته

دارد و بلا تدجله بله     زا درو را به عندا  متغیلر   هزین  نمایند ونقدودند و و 

هزینل   مندلو و   تلثییر  ،نتایج معاد   همزما ، نقدودند و بر اجتناب مالیاتو

 داوته است. مثبت تثییر ،بر اجتناب مالیاتو نمایند و
تمرکز بیشتر بر سددآوری، ملو تدانلد در بهبلدد تملمیما       گیری:   یجهنت

اقتمادی سرمایه  ذارا  مثمر یمر باود و تحلی  تاییر ذاری متغیرهلایو نییلر   
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هزینه های نمایند و و نقدودند و بر اجتناب مالیاتو ولرکتها بلدو  در نیلر    

 درست منجر نخداهد ود. نتیجه الزاماً رفتن سددآوری، به 
 .، نقدودند و، سددآوریهزین  نمایند واجتناب مالیاتو،  ی کلیدی:ها واژه

 مقدمه

 :هرا  روزنره یعنی عوامل اقتصاد: با اسرتفاده از   ،اجتناب از مالیات رفتار: قانونی است

را  خرود  بدهی مالیراتی  تا کنند یمقانون مالیات و بازبینی در تصمیمات اقتصاد: خود تالش 

. بره همرین   شرود  یمر نقرد: شریکت    :ها انیجیکاهش دهند. پیداخت مالیات سبب خیوج 

بروده   هرا  شریکت مالیاتی همیشه در کانون توجه مدییان  :ها بینامهدر  گذار: سیمایهمنظور 

محافظه کارانه مالیاتی مانند هموارسراز:   :ها سیاستاز  :ا دامنه تواند یم ها بینامهاست. این 

پیداخرت مالیرات را    نراب از متهورانره مالیراتی همنرون راهبیدهرا: اجت     :هرا  سیاستسود تا 

و منرافعی همریاه اسرت. یاری از      ها نهیهزمتهورانه مالیاتی اغلب با  :ها سیاستپوشش دهد. 

: پیهیز از ها سیاستاز طیف دیگی ورود به  این منافع افزایش در ارزش شیکت است؛ ولی

ممارن   ترا  ینهاکره   خط قیمز ممیزان مالیاتی باشد تواند یمپیداخت مالیات و اجتناب مالیاتی 

، 1چرن و هماراران  ) است منجی به کاهش اعتبار مدییان و کاهش ارزش سهام شیکت شرود 

0212.) 

گذار بی اجتناب مالیاتی چه هستند. در پاسرخ  تأثییقابل طیح است که عوامل  سؤالاین 

زیاد: انجام شده است که در آنها به متغییهایی همنرون از جملره    :ها پژوهش سؤالبه این 

الرتری  )مانند  سود، ارزش شیکت اشاره شده است بینی پیش، هزینۀ نمایندگینقدشوندگی، 

(. آن چنران کره   1269و فقیره،  کیانغالمی ؛ 0226، 2دسا: و دهارماپاال؛ 0،0212و همااران

سرود   بینری  پریش اسرت،   هزینرۀ مالیرات  مشهود است سودآور: از متغییها: اصلی در تعیین 

بی سودآور: از دییباز مورد عالقه سیمایه گذاران،  تأثییگذارحسابدار: و شناسایی عوامل 

از  مرردییان، تحلیلگرریان مررالی، و اعتباردهنرردگان برروده اسررت. بیرسرری و ررعیت سررودآور:

ارزش شریکت   بینری  پریش بریا:   مرؤثی اهمیت واالیی بیخوردار است، به طور: کره عراملی   

مالنظری: و هماراران،   تلقی و ابزار سرنجش و کرارایی و اثیبیشری مردیییت بروده اسرت )      
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 هزینۀ نمایندگیسودآور: با متغییها:  رابطۀ بین ،گذشته :ها پژوهش(. در بیخی از 1261

(. از 0229، 4بیگری و هران  ؛ 0216چرن و هماراران،   شده است )ماننرد   دییتأو نقد شوندگی 

سهام به عنوان عامل موثی: در اجتناب مالیراتی   هزینۀ نمایندگیطیف دیگی نقدشوندگی و 

(. هنگامی که قیمت سهام شریکت براال باشرد مردییان     0224، 5خانا و سونتی) گیدد یمتلقی 

مالی دارند و بنابیاین کمتی درگیی مدیییت سرود و   :ها تیمحدودتنش کمتی: در رابطه با 

نقدشروندگی سرهام و اجتنراب مالیراتی بیاسرا        رابطۀ بین. همننین شود یماجتناب مالیاتی 

هنگامی  ها :تئوربی مبنا: یای از این  مثال شیکتی نیز قابل توجیه است.  راهبی: :ها :تئور

جدایی مالایت و مدیییت وجود داشرته باشرد بره سربب تمرایالت شیصری مردیی، احتمرال         

حراکی از آن اسرت کره     هرا  پرژوهش مالیراتی بیشرتی خواهرد برود.      :ها بینامهدرگیی: او در 

مدییان بره سربب مشراالت نماینردگی در دو سریطین واکرنش بره اجتنراب مالیراتی، قریار           

و یا بیش از حرد جسرورانه    کنند یم  یعنی ایناه یا بیش از حد محافظه کارانه عمل یندیگ یم

کری  و  ؛ 0229دسرایی و دهارماپراال،   ؛ 0225، 9چن و چرو ) شوند یمدر بینامه مالیاتی درگیی 

 (.0211، 9همااران

هزینرۀ  هدف آن است که اوال  قابلیت تبیین متغییهرا: نقدشروندگی و    ،پژوهش در این

همزمران ایرن متغییهرا بری اجتنراب       ترأثیی گریدد و ثانیرا     تعیرین به وسیله سودآور:  نمایندگی

را مطریح   سؤالاین  توان یمبا توجه به مطالب فوق  ،بنابیاین مالیاتی مورد آزمون قیار گیید.

اثیگرذار:   توانرد  یمر گرذار پایره   تأثییکید که آیا سودآور: به عنروان یرم متغیری مسرتقل     

 قیار دهد یا خیی؟ تأثییمتغییها: دیگی بی اجتناب مالیاتی را تحت 

 مبانی نظری پژوهش
 اجتناب مالیاتی

بینامه ریز: مالیراتی کره بره     :ها روشاجتناب از پیداخت مالیات، به عنوان استفاده از 

رگرو و  ) شرود  یمر ، تلقی دهد یمرا کاهش  ها شیکتطور قانونی، پیداخت مالیات بیدرآمد 

 حرال  در کره  مهر   مو روعات بسریار   جمله از (.0212، 6هنلون و هتزمن؛ 0226، 8ویلسون

 نترایجی  و بی آن مؤثی عوامل و اجتناب بحث است، توجه مورد ها پژوهش اکثی در حا ی
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 در ترالش  مالیراتی،  اجتنراب  از منظرور  نظری:،  دیدگاه . ازشود یم حاصل آن از که است

از  اسرتفاده  نروعی  واقرع  در مالیرات،  از اسرت. اجتنراب   پیداختری  :ها اتیمالکاهش  جهت

 رسد یم نظی به بنابیایناست؛  مالیات کاهش جهت در مالیاتی قوانین در قانونی خالءها:

 گرذار تأثیی عوامل تعیین دلیل به همین و باشند مالیاتی اجتناب درگیی ها شیکت از بسیار:

. (1282پژویران،  ) اسرت  زیراد:  اهمیرت  دارا: هرا  شریکت  در مالیراتی  اجتنراب  سرط   بری 

اجتناب از پیداخت مالیات به طرور مترداول بره ابزارهرا: صریفه جرویی مالیرات         :ها فعالیت

و بنرابیاین ارزش بعرد از    دهرد  یمر که منابع را از دولت به سهامداران انتقرال   شود یممیبوط 

 (. بیخری از پژوهشرگیان بری   0226دسرایی و دارماپراال،   ) دهد یممالیات شیکت را افزایش 

 دیگی متغییها: جانبی و شیکت عمی ،اندازۀ شیکت صنعت، نوع مثل شیکت :ها ویژگی

 بره  نقدشروندگی  و هزینۀ نمایندگیمالایت،  ساختار پاداش، مثل را ییها زهیانگ دیگیان، و

گیاهرام و  ) انرد  کریده  ذکری  مالیات از پیداخت اجتناب :ها فعالیت بی محیک عنوان عوامل

 (.0229، 12توکی
 نقدشوندگی

کره یرم دارایری یرا      :ا درجره نقدشوندگی را به عنروان   (1689) 11آمیهود و مندلسون

بری قیمرت آن، مرورد معاملره قریار گیرید، تعییرن         تأثییدر بازار، بدون  تواند یمورقه بهادار 

 12آمیهررود و همارراران(. در تعییفرری دیگرری 0228، 10گییررم هرراین و تیمفجیرروا) کننررد یمرر

 (0228) 14چراکو . کننرد  یمر نقدشوندگی را سرهولت در معاملره اوراق بهرادار بیران      (0225)

  نقدشروندگی، شرااف برین ارزش بنیراد:     دیر نما یمتعیین میتصی: از نقدشوندگی ارائه 

، 15نیسراانن ) یدیگ یمیم دارایی و قیمتی است که دارایی در حال حا ی مورد معامله قیار 

0226.) 

از دو دیردگاه تبیرین    تروان  یمر ارتباط تجیبی نقدشوندگی سرهام و اجتنراب مالیراتی را    

دیدگاه اول ایناه نقدشوندگی بیشتی، ممان است از طییر  برازخورد مثبرت ناشری از      کید 

 :هرا  بینامره در  گرذار:  سریمایه بریا:   هرا  شریکت سهام، بی تصمی  گیی: مدییان  :ها متیق

 ۀدر دیردگاه دوم رابطر   (.1289یحیری زاده فری و خیمردین،    اجتناب مالیاتی اثیگرذار باشرد )  
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بیاسرا  سرودآور: شریکتی     توانرد  یمر بالقوه میان نقدشوندگی و اجتناب مالیراتی شریکت   

مورد توجه خرا    :نقردشوندگی بره عنروان عراملی مرؤثی بری سودآور ،بنابیاینتبیین شود. 

از طیی  نشران دادن و رعیت مناسرب سرهام      توانندب تا یدیگ یمقریار  ها شیکتمدییان مالی 

 مالی شیکت را افزایش دهند. نیتأمشیکت، توان 
 هزینۀ نمایندگی

دو مو روع مرورد توجره بسریار زیراد تئرور:        هرا  شریکت مرالی   :هرا  :ییگدر تصمی  

پیدازان و پژوهشگیان بوده است؛ مالحظات میبوط به هزینه سریمایه و مو روعات میبروط    

بره بیرسری   نمایندگی از این منظری قابرل توجره اسرت کره       ۀ. رابطهزینۀ نمایندگیبه رابطه و 

 (.0226، 19مارتینوا و رنره برو   ) پیدازد یمروابط بین مدییان، سهامداران و اعتباردهندگان 

شریکت و ممیرزان مالیراتی را دارد. بره گفتره       رابطرۀ برین  همننین این تئور: قابلیرت تعمری    

نمایندگی ناشی از تضاد منرافع برین    :ها نهیهزپژوهشگیان، ساختار سیمایه شیکت از طیی  

و نهایترا  نقطره تعرادلی برین ذینفعران میتلرن تعیرین         گیدد یمذینفعان میتلن شیکت تعیین 

 (.1260جبار: و همااران، کننده هزینه سیمایه و ساختار سیمایه خواهد بود )

برا   خواهنرد  یمر شیصری مردییان وجرود دارد کره      :هرا  یطلبدر یم طیف طین جاه 

کسب سودآور: بیشتی بیا: شیکت از مزایا: آن بهیه مند گیدند ولی در سی دیگی طیرن  

بالقوه میبوطه وجود دارد که اگی توان کسب سرودآور: از مجرار: مجراز میسری      :ها نهیهز

بع آن خیوجری شریکت و برالط    :هرا  نره یهزنباشد تنها راه ممان حیکرت در مسریی کراهش    

مالیراتی   :هرا  نره یهز، هرا  یخیوجر که یای از مهمتیین این  استافزایش سودآور: شیکت 

ولی این مو وع بدین مفهروم   کند یم دییتأ اتی رایاجتناب مال  یمفاه یندگینما است. مسئلۀ

دار و یر د) شرود  منجری  ییونر یب سهامداران ثیوت شیافزا به شهیاتی همیمال اجتناب نیست که

مسرتقی    ترأثیی بری اجتنراب مالیراتی     هزینۀ نمایندگی رود یم(. بنابیاین انتظار 1262همااران، 

 داشته باشد.
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 سودآوری

اگیچه تعیین و بیداشت واحد: از سود وجود نردارد ولری بره طرور کلری و از یرم       

. شرود  یمر تلقری   ها شیکتعملاید  :ها شاخصمنظی کالن، سود به عنوان یای از مهمتیین 

پیداخته شرده اسرت. در    ها شیکتمتغییها: میتلن بی سود  تأثییزیاد: به  :ها پژوهشدر 

سرودآور: و یرافتن معیارهرا: مریتبط برا قردرت        بینری  پریش کید اصلی بری  أت ها پژوهشاین 

دیگری  سرودآور: بری    ترأثیی فیاوانری بره    :هرا  پرژوهش سودآور: بوده است. از سو: دیگی 

 ،هررا پرژوهش اسررتدالل ایرن گریوه از    ۀبری پایر  . انرد  پیداختره  هررا شریکت متغییهرا: مریتبط برا    

گذار: بی بسیار: تأثییقدرت الزم بیا:  ،یم شیکت :ها تالش ۀسودآور: به عنوان نتیج

میتلن سودآور: را  :ها شاخصگذار: تأثیی ییها پژوهشرا دارد.  ها شیکت :ها جنبهاز 

جراکوب   ( و بی قدرت نقد شوندگی )نظیی0214چی: و وانگ،  )نظیی هزینۀ نمایندگیبی  بی

و  هزینرۀ نماینردگی  آن چنان کره گفتره شرد    . اند داده( مورد بیرسی قیار 0226، و روبینسون

آرمسرتیانگ و   گرذار باشرند )نظیری   تأثیی توانرد  یمر قدرت نقد شوندگی بری اجتنراب مالیراتی    

ایرن   ترأثیی ( بنابیاین دور از ذهن نیواهد بود کره  0219آندرسن و تیویتن، ، 0215همااران، 

عوامل بی اجتناب مالیراتی برا نقرش دوگانره سرودآور: در تبیرین آنهرا و همننرین در تبیرین          

 اجتناب مالیاتی در یم سیست  معادالت همزمان قابل بیرسی باشد.

 پیشینۀ پژوهش
برا   نقدشوندگی سهام و اجتناب مالیراتی  با مو وع در پژوهشی (0216چن و همااران)

 تأثییپیداختند. نتایج نشان داد که  0212الی  1662: ها سالشیکت بین  -سال 24001نمونه 

اسرت و هیچره نقدشروندگی     معنرادار نقدشوندگی سهام بی اجتناب مالیاتی از لحاظ آمرار:  

 پژوهشی در (0219) 19احمد سهام باالتی باشد اجتناب مالیاتی کمتی: وجود خواهد داشت.

 بریا:  تحقیر   در ایرن  پیداخرت،  هرا  شریکت ودآور: بری سر  نقدشروندگی   اثری  بیرسری  بره 

مثبت و  رعین   ۀرابط نشان دهنده تحقی  نتایج استفاده گیدید، آنی نسبت از نقدشوندگی

 سودآور: بوده است. و نقدشوندگی بین
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 بی اجتنراب مالیراتی   شیکتی :راهبی تأثیی بیرسی به (0215) 18همااران و نگاآرمستی

 دریافتنرد برین   آنهرا پیداختنرد.  سال شیکت  10095 :ا نمونهبا  0211تا  0229: ها سالطی 

 16ارانار هم و آتروود  : وجرود نردارد.  رابطۀ معنادارمالیاتی  اجتناب و شیکتی :راهبی تأثیی

 :هرا  انیر جیسرود برا    :داریر و پا یاتیر مالاجتناب رابطۀ بینبیرسی بهیپژوهشدر (0212)

این مطالعه نشان داد که استفاده از اجتنراب مالیراتی، کیفیرت     :ها افتهیپیداختند، ینقد: آت

 .دهد یمسود شیکت را کاهش 

 مسر یو ر یاتیر اجتنراب مال  رابطرۀ برین   یپژوهشری بیرسر  در (0212) ارانا  و همکی

ه اقردام بره   کر  ییهرا  شریکت آنهرا نشران داد در    :هرا  یبیرسر مت سرهام پیداختنرد،   یسقوط ق

 یسقوط آت مسی، راند کیدهات یاز پیداخت مالاجتنابمتیقها افتهیشتی است، یسهام ب: 

 یسرقوط آتر   مسر یرویاتیر مالاجتنابنیه رابطه مثبت بکن نشان داد ین پژوهش همننیا

 است. تی نی عدارند،  :تی :قوشیکتی راهبی: ه نظام ک ییها شیکتمت سهام، در یق

سرود برا نمونره     بینری  پیشاجتناب مالیاتی بی قدرت  تأثییبه  (1269) فقیهغالمی کیان و 

بره   1284-1260 :هرا  سرال پذییفتره شرده برور  اوراق بهرادار در      :هرا  شیکتتایی از  66

پرژوهش نشران داد کره اجتنراب مالیراتی،       :هرا  افتره یتحلیل داده تیکیبی پیداختنرد.   صورت

 رابطرۀ برین  بره بیرسری    (1264) علیزاده و همااران .دهد یمسود را کاهش  بینی پیشقدرت 

شرریکتی و  راهبرری:نقدشرروندگی سررهام و اجتنرراب مالیرراتی بررا در نظیگرریفتن اهمیررت       

پذییفته شده برور  اوراق بهرادار در    :ها شیکتتایی از  102مالی با نمونه  :ها تیمحدود

برین نقدشروندگی سرهام و     دهرد  یمر نشران   یافترۀ پرژوهش  پیداختند.  1289-1261 :ها سال

کره   ییهرا  شریکت  خصرو  اجتناب مالیاتی ارتباط معنرادار: وجرود دارد. ایرن ارتبراط در     

است کره محردودیت مرالی کمتری:      ییها شیکتاز  تی :قو ،محدودیت مالی بیشتی: دارند

 دارند.

راهبری: شریکتی و اجتنراب     ۀدر تحقیقری بره بیرسری رابطر     (1264) مشاییی و سرید: 

پذییفته شده در بور  اوراق  :ها شیکتشیکت از  149مالیاتی پیداختند. بیا: این منظور 
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الگرو: پنرل نرامتوازن مرورد آزمرون       به صرورت  1261الی  1281: ها سالبهادار تهیان طی 

یراتی  : بین راهبی: شیکتی و اجتناب مالرابطۀ معنادارقیار گیفت و نتایج مبین آن است که 

 و :سرودآور  کنتیلری  :متغییهرا  برین  :معنرادار  و منفی ۀرابط این، بی وجود ندارد. عالوه

 مالیراتی  اجتناب و مالیاتی حسابیسی بین :معنادار و مثبت ۀرابط همننین شیکت و اندازۀ

 پایردار:  و مالیراتی  اجتناب تأثیی بیرسی به پژوهشی در (1262) محمود: گیدید. مشاهده

 ترا  1281 زمرانی  ۀدور طری  تهیان بهادار اوراق بور  در شده پذییفته :ها شیکت در سود

 مسرتقی   ۀرابط سود پایدار: و مالیاتی اجتناب که بین بود این بیانگی پیداخت. نتایج 1261

 دارد. وجود معنادار: و

ارزش  و مالیراتی  اجتناب رابطۀ بین بیرسی به پژوهشی در (1260) محمد: و فیوغی

 کیدند گیی: نتیجه چنین ،پیداخته 1281-1288 زمانی ۀباز نگهداشت وجه نقد در و سط 

 شده نگهدار: نقد وجه ارزش نقد و همننین وجه سط  نگهداشت بی مالیاتی اجتناب که

اندازۀ  و نمایندگی :ها رابطۀ هزینه بیرسی به (1262) همااران و رستگار .دارد منفی تأثیی

 شریکت  82میبوط بره   :ها دادهاین پژوهش  پیداختند. در سودآور: :ها نسبت با شیکت

 با 1261 الی 1288 :ها سال طی تهیان بهادار اوراق بور  شده در پذییفته :ها شیکت از

 برین  داد نشران نترایج   و گیفرت  قیار آزمون مورد چند متغییه رگیسیون الگو: از استفاده

 و انردازۀ شریکت   بین اما ندارد وجود :رابطۀ معنادار ،سود ۀحاشی با نمایندگی :ها نهیهز

 .گیدید مشاهده :رابطۀ معنادار ،سود ۀحاشی

 پژوهش یها هیفرض

  استاین پژوهش به شیح زیی  :ها هیفی 

 دارد.: معنادار تأثییبی اجتناب مالیاتی  هزینۀ نمایندگینقدشوندگی و   1 هیفی 

 : دارد.معنادار تأثییبی نقدشوندگی بی اجتناب مالیاتی  تأثییسودآور: از طیی    0 هیفی 

: معنرادار  ترأثیی بری اجتنراب مالیراتی     هزینۀ نماینردگی بی  تأثییسودآور: از طیی    2 هیفی 

 دارد.
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 روش تحقیق

و  نماینردگی هزینرۀ   ترأثیی بیرسری  این مطالعه بیاسا  مبانی نظی: و ادبیات مو وع به 

، لرذا ایرن پرژوهش از نظری     پریدازد  یمر نقدشوندگی بی اجتناب مالیاتی از طییر  سرودآور:   

توصریفی همبسرتگی    :هرا  پرژوهش کاربید: و از نظی روش، جزء  :ها پژوهشهدف، جزء 

پذییفته شده در سازمان برور  و اوراق   :ها شیکتآمار: این پژوهش شامل  ۀجامع .است

. در این پژوهش بریا: نمونره گیری: از روش سیسرتماتیم اسرتفاده شرده       استبهادار تهیان 

بره عنروان    انرد  بروده مار: که دارا: شیایط زیی آ ۀجامع :ها شیکتاست، بدین منظور کلیه 

  اند شدهنمونه انتیاب و بقیه حذف 

مررالی و بررانای و لیزینررگ، بیمرره،     مؤسسررات، گررذار: سرریمایه :هررا شرریکت( جررزء 1

 است. آنهاها: مالی نباشند. دلیل این امی تفاوت در نوع فعالیت  گی: واسطه

اسفند درهمران   06( به منظور قابل مقایسه بودن اطالعات، پایان سال مالی شیکت منتهی به 0

 سال باشد.

 مبادله شده باشند. آنها( در سال مورد نظی حداقل هی سه ماه یابار سهام 2

 مورد بیرسی موجود باشد. :ها شیکتیا: مورد نیاز پژوهش ب :ها داده ۀ( کلی4

پذییفتره شرده در برور      :هرا  شیکتفوق، از بین  :ها تیمحدودتوجه به شیایط و با 

بدسرت آمرد.    1264ترا   1262: هرا  سرال به عنوان نمونه طری   شیکت 56 اوراق بهادار تهیان

اسرتفاده   :ا کتابیانره از روش مطالعره   پیشینۀ پرژوهش اطالعات مورد نیاز در زمینه ادبیات و 

اطالعراتی   افزار نیممتغییها از  ۀآور: اطالعات مورد نیاز جهت محاسب شده است. بیا: جمع

 ره آورد نوین به دست آمد.

 متغیرهای پژوهش

 زا درون گیوه دو به متغییها در سیست  معادالت همزمان ،متقابل روابط یجهت بیرس

 از اثی: هیچ است که متغیی: ،زا بیون (. متغیی0224، 02گجیاتی) شوند یمتقسی   زا بیون و

 . متغییشود یم تعیین الگو خارج در آن مقدار بلاه ؛یدیپذ ینم الگو درون :یهایمتغ سایی

 اثری  شرده  یطیاح الگو: و الگو در دیگی متغیی یم حداقل که از است متغیی: ،زا درون
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 ترأثیی : دیگری  زا درون نوبه خود از متغییها: به نیز زا درونمتغیی  که گونه این به ؛یدیپذ یم

 تروان  یم (. به طور خالصه1262نماز: و شایاللهی، ) گذارند یم تأثیی آن بی یا یندیپذ یم

 :ا رابطره  ،زا بریون  ا:هر متغیی از یبعضر  و زا درونمتغییهرا:   برین  مروارد  این در گفت که

دو طیفه یا ه  زمران وجرود دارد کره در     ۀرابط ،با یادیگی زا درونیاطیفه و بین متغییها: 

 . متغییهرا: دهرد  یمابسته اعتبار خود را از دست ایم متغییها به متغییها: مستقل ونتیجه تف

 بره صرورت   1شرمارۀ  جردول  و کنتیلی که در  زا درون، زا بیونپژوهش شامل متغیی وابسته، 

 کامل آورده شده است.
متغیرهای پژوهش .1شمارۀ جدول 

نوع 

 متغیی
 منبع محاسبه ۀنحو نام متغیی

 اجتناب مالیاتی اجتناب مالیاتی وابسته
کل هزینۀ مالیات بی درآمد

کل سود حسابدار: قبل از مالیات
 

 (0211) وانگ

 پناه مشاییی و علی

(1262) 

زا درون

∑ گیدش معامالت نقدشوندگی
حج  معامالت

کل سهامداران
(0225) چن 

هزینۀ نمایندگی هزینۀ نمایندگی  
فیوش ساالنه

مجموع دارایی ها
 

و  (0229تیونگ )

میاد: و همااران 

(1260) 

 نسبت زا بیون
ROA 

(   )بازدۀ دارایی ها  
سود خالص

کل دارایی ها
 

حسا  یگانه و 

 (1286) شهییار:

 کنتیلی

        اهیم مالی
کل بدهی

کل دارایی


حسا  یگانه و 

 (1286) شهییار:

 اندازۀ شیکت
اندازۀ شیکت     (    )

sale = فیوش همان سال

 شورورز: و پهلوان

(1286) 
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 پژوهش الگوی

و نقدشوندگی( به  هزینۀ نمایندگیمتغییها: مستقل )در پژوهش حا ی از آنجایی که 

( از لحراظ مفراهی  آمرار:    زا درون)متغیری   شروند  یمر عنوان تابعی از متغیی سرودآور: تلقری   

زیرریا برین ایررن متغییهرا و خطررا    ؛سرت ین پرذیی  امارراناسرتفاده از رگیسریون حررداقل میبعرات    

بیآورد حرداقل میبعرات    :ها روش از توان یمهمبستگی وجود دارد. بیا: حل این مشال، 

( و از آنجررایی کرره در ایررن پررژوهش تیمررین 1699کوتسرروینی ، )اسررتفاده نمررود همزمرران، 

)سرودآور:(   زا بریون با استفاده از یابرار تیمرین بری مبنرا: متغیری       زا درونمتغییها: مستقل 

الزم بره ذکری    .اسرت روش مناسربی   :ا دومیحلره سیست  معادالت همزمان  ،است پذیی اماان

بیشتی از یم خواهد برود؛ بره ایرن تیتیرب      ها معادلهتعداد  است در سیست  معادالت همزمان،

، در :ا معادلره ترم   :هرا  الگرو . پر  بریخالف   اسرت یم معادله  زا درونکه بیا: هی متغیی 

معرادالت همزمران بردون توجره بره اطالعرات حاصرل از سرایی معرادالت سیسرت             :هرا  الگو

، 01گریین ؛ 0224گجیاتری،  منفرید پیداخرت )   ۀبه تیمرین پارامتیهرا: یرم معادلر     توان ینم

 (.1294ذوالنور، ؛ 0220
 پژوهش یها الگو .2شمارۀ جدول 

 پژوهش :ها الگو فی یه الگو

1 
بررری  هزینرررۀ نماینررردگینقدشررروندگی و 

 : دارد.معنادار تأثییاجتناب مالیاتی 
            

         
 
         

  
 
        

 
          

             

0 
بی نقدشروندگی   تأثییسودآور: از طیی  

 : دارد.معنادار تأثییبی اجتناب مالیاتی 
              

        
 
        

  
 
              

2 

هزینرررۀ بررری  ترررأثییسرررودآور: از طییررر  

 ترررأثییبررری اجتنررراب مالیررراتی  نماینررردگی

 : دارد.معنادار

             
         

        
  

 
             

ام در سرال   i= گریدش معرامالت شریکت           ،tام در سرال   iاجتناب مالیراتی شریکت           

t،        =شیکت  هزینۀ نمایندگیi  ام در سالt،         =  انردازۀ شریکت i   ام در سرالt،        =

 .tام در سال  i= سودآور: شیکت        ،tام در سال  iاهیم مالی شیکت 
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: بره صرورت   ا میحلره  0: تعییرن شرده، سیسرت  معرادالت همزمران      یهایمتغبیاسا  

 .شود یمفیموله  0جدول شمارۀ 

 ها افتهیتجزیه و تحلیل 
 آمارتوصیفی

در این بیش به منظور کسب یم دید کلری نسربت بره متغییهرا: پرژوهش، بیخری از       

شرامل مقرادیی میبروط بره کمینره،       آنهرا شامل مقرادیی میبروط بره     آنهاخصوصیات میبوط به 

 گیدآور: شده است  2شمارۀ در جدول بیشینه، میانگین، انحیاف معیار به طورخالصه 
 آمار توصیفی .3شمارۀ جدول 

 انحیاف معیار میانگین بیشینه کمینه نماد متغیی نام متغیی

TAV 222/2 اجتناب مالیاتی  005/2  264/2  288/2  

Turn 222/2 گیدش معامالت  269/0  084/2  289/2  

Cost 219/2 هزینۀ نمایندگی  422/9  241/1  966/2  

-ROA 210/2 سودآور:  919/2  265/2  124/2  

SIZE 868/5 اندازۀ شیکت  492/15  109/10  844/2  

LEVRG 149/2 اهیم مالی  596/1  946/2  001/2  

کره   اسرت درصرد   6متوسط اجتناب مالیاتی به طور میرانگین   2شمارۀ باتوجه به جدول 

و  انرد  نداشرته هریچ گونره فریار مالیراتی      هرا  شیکتنشان دهنده این مطلب است که بعضی از 

درصد است  4/08بیخی دیگی فیار باالیی را بیا: خود رق  زدند. متوسط گیدش معامالت 

. میانگین است 2220/2و کمتیین آن  2699/0که دارا: بیشتیین گیدش معامالتی به مقدار 

 21925/2و کمتریین مقردار بیابری     4221/9است که بیشتیین مقدار  241/1 هزینۀ نمایندگی

که بیشتیین و کمتیین مقدار به تیتیب بیابری   265/2است. همننین میانگین سودآور: بیابی 

 توان یماست  109/10که بیابی  اندازۀ شیکتاست. باتوجه به میانگین  -2105/2و  9195/2

از اندازه باالیی بیخوردارند. متوسط مقدار اهیم مرالی بیابری    ها شیکتنتیجه گیفت که اکثی 

 .است 1492/2و کمتیین آن  5964/1که بیشتیین مقدار  946/2
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 آمار استنباطی

 آزمون مانایی

چرو( بریا:    -لرین  -ریشه واحد از نوع آزمون )لروین  :ها آزموناز  در پژوهش حا ی

بیرسی مانا بودن تمامی متغییها استفاده شده است. نترایج از آن حاایرت داشرت کره سرط       

 پایرا  %5 در سرط   همرۀ متغییهرا  % کمتری اسرت؛ بنرابیاین،    5از  همۀ متغییهرا  ۀمعنادار: دربار

، از حوصرله ایرن مقالره خرارج     هرا  نآزمو. به علت آناه ارائه اطالعات در پیوند با این هستند

در  زا درون، تنهرا نترایج آزمرون مانرایی متغییهرا:      شود یماست و موجب افزایش حج  آن 

 ارائه شده است. 4شمارۀ جدول 
 چو( -لین -)لوین آزمون .1شمارۀ جدول 

 سط  معنادار: آماره متغیی

 222/2 -592/10 گیدش معامالت

 222/2 -090/02 هزینۀ نمایندگی

 زا درونبودن متغیرهای  زا درونآزمون 

یم سیست  معرادالت همزمران، الزم اسرت     ۀبیا: پذییش سیست  مورد استفاده به منزل

 زا درونیی متغییها: زا درونآزموده شود. در صورتی که  زا دروناریب همزمانی متغییها: 

از سیسرت    تروان  ینمر ؛ بنرابیاین  شرود  یمر احزار نگیدد، اریب معادالت همزمان دچار خدشه 

برودن از آزمرون تعردیل شرده      زا درونمعادالت همزمران اسرتفاده کرید. بره منظرور آزمرون       

ارائره شرده    (1682) 02دیویدسون و مااینونکه از سو:  شود یماستفاده  (1699) 00هاسمن

: پرژوهش حا ری تشریی  شرده اسرت. ابتردا متغیری        زا دروناست. در این آزمون دو متغیری  

: همررۀ متغییهررا( بررا اسررتفاده از هزینررۀ نماینرردگی)        )گرریدش معررامالت( و         

ورد شد و مقادیی با قیمانده ناشری  اقتصادسنجی ایویوز بیآ افزار نیمزا: سیست  به وسیله  بیون

معادلرۀ  (؛ سرس   Eو  Fمرثال  ) از تیمین به صورت یم متعیری جداگانره در نظری گیفتره شرد     

بریآورد   Eعالوه متغیری  ه : ساب  بهمۀ متغییهامالیاتی را نوشته و آن را با استفاده از  اجتناب

متغییها: گیدش معرامالت   دهد یممعنادار باشد نشان  Fو  Eکیده؛ حال اگی  ییب جدید 

 است. زا درونمالیاتی  معادلۀ اجتنابدر  هزینۀ نمایندگیو 
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 یری زا دروننشان داد کره،   9و  5 شمارۀ عملیات فوق، نتایج مندرج در جداولبا انجام 

 دییر تأاجتنراب مالیراتی مرورد     ۀمعادلدر  هزینۀ نمایندگیو  گیدش معامالت سهاممتغییها: 

 قیار گیفت.
 مالیاتی معادلۀ اجتنابدر  هزینۀ نمایندگی ییزا درونبررسی  .1شمارۀ جدول 

 احتمال آماره  ییب متغیی

E 216/2- 208/0- 212/2  
 

 مالیاتی معادلۀ اجتنابگردش معامالت در  ییزا درونبررسی  .1 ۀجدول شمار

 احتمال آماره  ییب متغیی

F 2220241/0 219/2  

مرورد   گریدش معرامالت  و  هزینۀ نماینردگی حال که از این طیی  نیز رابطه متقابل بین 

اماان پذیی بوده و  قیار گیفت، تیمین این معادالت از طیی  سیست  معادالت همزمان دییتأ

 در ادامه آورده شده است.نتایج 
 اول ۀآزمون فرضینتایج 

بری   هزینرۀ نماینردگی  اول پژوهش بدین صرورت بیران شرد کره نقدشروندگی و       ۀفی ی

مالیاتی منردرج در جردول    اجتنابمعادلۀ : دارد. نتایج معنادارمثبت و  تأثییاجتناب مالیاتی 

 معادلرۀ اجتنراب  در  هزینرۀ نماینردگی  نقدشوندگی و  سط  معنادار:، دهد یمنشان  9ۀ شمار

نتیجره گیفرت کره نقدشروندگی و      تروان  یمر درصد اسرت و   5مالیاتی کمتی از سط  خطا: 

دارد. سرس  برا اسرتفاده از  رییب نقدشروندگی       ترأثیی بی اجتنراب مالیراتی    هزینۀ نمایندگی

نتیجره گیفرت کره نقدشروندگی بری اجتنراب        تروان  یمر مالیاتی  معادلۀ اجتناب( در -229/2)

( 206/2) هزینرۀ نماینردگی  همننین با استفاده از  ییب  منفی و معاو  دارد. تأثییمالیاتی 

 ترأثیی بی اجتناب مالیراتی   دگیهزینۀ نمایننتیجه گیفت که  توان یممالیاتی  معادلۀ اجتنابدر 

 مثبت دارد.
 آزمون فرضیۀ دومنتایج 

برری  تررأثییفی رریۀ دوم پررژوهش برردین صررورت بیرران شررد کرره سررودآور: از طییرر      

مثبت و معنادار: دارد. بیا: بیرسی این فی یه سیست   تأثیی ،نقدشوندگی بی اجتناب مالیاتی
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زمان اجتناب مالیاتی و نقدشوندگی بیآورد شرده اسرت. نترایج معادلرۀ اجتنراب       معادالت ه 

در معادلره نقدشروندگی    دهرد  یمر نشران   9مالیاتی و نقدشوندگی مندرج در جردول شرمارۀ   

نتیجره گیفرت    تروان  یمر درصد است که  5سودآور: کمتی از سط  خطا:  سط  معنادار:

( -229/2رد. سس  با استفاده از  ییب نقدشوندگی )دا تأثییسودآور: ه  بی نقدشوندگی 

( در معادله نقدشروندگی، باتوجره بره    419/2در معادلۀ اجتناب مالیاتی و  ییب سودآور: )

سرودآور:   ترأثیی نتیجه گیفت که  توان یمحاصل  یب  یایب نقدشوندگی و سودآور: 

 از طیی  نقدشوندگی بی اجتناب مالیاتی منفی است. 
 های رگرسیونی پژوهش نتایج برآورد الگو .7جدول شمارۀ 

 نماد متغیی نام متغیی

 معادلۀهزینۀنمایندگی یگیدش معامالتمعادلۀ معادلۀاجتناب مالیاتی

  ییب
سط  

 معنادار:
  ییب

سط  

 معنادار:
  ییب

سط  

 معنادار:

C 098/2 مبدأعیض از   222/2  608/2  222/2  608/2  222/2  

-Turn 229/2 نقدشوندگی  222/2  - - - - 
Cost 206/2 هزینۀ نمایندگی  222/2  - - - - 

ROA   419/2 سودآور:  222/2  540/2  214/2  

-Size   259/2 اندازۀ شیکت  220/2  226/2  995/2  

Lev   159/2 اهیم مالی  196/2  506/2  21/2  

 سوم ۀآزمون فرضینتایج 

هزینرۀ  بری   ترأثیی سوم پژوهش بدین صورت بیران شرد کره سرودآور: از طییر        ۀفی ی

: دارد. بیا: بیرسری ایرن فی ریه سیسرت      معنادارمثبت و  تأثییبی اجتناب مالیاتی  نمایندگی

 معادلۀ اجتنراب بیآورد شده است. نتایج  هزینۀ نمایندگیمعادالت همزمان اجتناب مالیاتی و 

 معادلررۀ هزینررۀدر  دهررد یمررنشرران  9 شررمارۀ منرردرج در جرردول هزینررۀ نماینرردگیمالیرراتی و 

نتیجه  توان یمدرصد است که  5سودآور: کمتی از سط  خطا:  سط  معنادار: نمایندگی

هزینرۀ  دارد. سرس  برا اسرتفاده از  رییب      ترأثیی  هزینرۀ نماینردگی  گیفت سودآور: ه  بری  

 معادلۀ هزینۀ( در 540/2مالیاتی و  ییب سودآور: ) معادلۀ اجتناب( در 206/2) نمایندگی
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نتیجره   تروان  یمر و سرودآور:   هزینۀ نماینردگی ، باتوجه به حاصل  یب  یایب نمایندگی

 بی اجتناب مالیاتی مثبت است. هزینۀ نمایندگیسودآور: از طیی   تأثییگیفت که 

 گیری نتیجهبحث و 

گذشته و مطاب  با مبانی نظی:، سودآور: قابلیرت اثیگرذار: بری     :ها پژوهشبی طب  

؛ 0216چرن و هماراران،   )مانند  شیکت را دارد :ها ویژگیبسیار: از متغییها: منشعب از 

 اسرت  هرا  شریکت کمی عملارید   :ها جنبه( زییا سودآور: تعیین کننده 0229بیگی و هان، 

بیخروردار اسرت.    :ا ژهیر وکه ه  بریا: سرهامداران و هر  بریا: اعتباردهنردگان از اهمیرت       

و  اسرت همننین این متغیی شراخص در اختیرار سرهامداران بریا: ارزیرابی عملارید مردییان        

میبروط بره آن، بره قیمرت گرذار: سرهام کمرم         :هرا  بینری  پیشسیمایه گذاران با توجه به 

نقدشوندگی سهام توسط سودآور: قابل تبیین باشد. با توجه به  رود یم. پ  انتظار کنند یم

زیریا   ،را دارد هزینرۀ نماینردگی  مباحث میبوط به رابطه نمایندگی، سودآور: قابلیت تببرین  

مرردییان بررا سررایی ذ: نفعرران شرریکت، نهایتررا    :هررا ماشعنصرری اصررلی قابررل تغییرری در کشرر

(. از طیف دیگری مبنرا:   0229بیگی و هان، ؛ 0216همااران،  چن وسودآور: است )مانند 

سرودآور: بری اجتنراب مالیراتی      رود یمظار تتشییص مالیات قدرت سودآور: است پ  ان

با دو دیدگاه رقیب  هزینۀ نمایندگی(. 1261مالنظی: و همااران، ) مستقی  داشته باشد تأثیی

غیری   ترأثیی مسقی  و از طیف دیگی  تأثییاست که از یم طیف  تأثییگذاربی اجتناب مالیاتی 

 مستقی  دارد.

نشان داد سودآور: قابلیت تبیرین هری یرم از متغییهرا: نقدشروندگی و       یافتۀ پژوهش

دارد و برا توجره بره نترایج معرادالت همزمران،        زا درونرا بره عنروان متغیری     هزینۀ نماینردگی 

بری   هزینۀ نماینردگی منفی و  رابطۀ آنو  گذار بوده استتأثیینقدشوندگی بی اجتناب مالیاتی 

 ترأثیی هیچنرد پرژوهش مسرتقیمی بره بیرسری       گذار بوده و مثبت اسرت. تأثییاجتناب مالیاتی 

ولری بره نترایج     ،داختره اسرت  بری اجتنراب مالیراتی نسی    زا بریون سودآور: به عنوان یم متغیی 

رابطرۀ   ،نقدشروندگی پرژوهش نشران داد    :هرا  افتره ی .شرود  یممشابه اشاره  نسبتا  :ها پژوهش
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که در مشابهت با نتایج  است: با اجتناب مالیاتی دارد که جهت آن منفی و معاو  معنادار

علیررزاده و . همننررین اسررت (0216چررن و همارراران )و  (0219)آندرسررن و تیررویتن تحقیرر  

 ترأثیی در مرورد   هرا  افتهی. کنند یمرا تائید بودن این رابطه  معنادار ،در اییان (1264) همااران

 .اسرت  (1265مسرلمی امریه )  امجد: و بی اجتناب مالیاتی مطاب  با پژوهش  هزینۀ نمایندگی

نمایندگی تا  :ها نهیهزفیار مالیاتی و  رابطۀ بیندر مورد  (0225ید )کیوکی و اسلم :ها افتهی

 .استحدود: متناقض با نتایج این پژوهش 

در این پژوهش با توجه به توقن معرامالتی بسریار: از نمادهرا، اماران گرزینش نمونره       

به همین دلیل این نتایج این پژوهش باید همیاه برا سرایی    ؛وجود نداشت عمال آمار: مناسب 

بیرسی شده در این پژوهش به فعاالن بازار توصریه   ۀیا توجه به شیو موارد مد نظی قیار گیید.

زیریا   ،تمیکرز نماینرد   ها شیکتدر نظیی سودآور: و پایه  زا بیونبیشتی بی متغییها:  شود یم

برا توجره بره اماران     ند. تأثییگذار ها شیکتاین متغییها به نوبه خود بی دیگی عوامل میتبط با 

، بره پژوهشرگیان   هرا  شیکت :ها ویژگیتفایم متغییها: پایه از متغییها: ثانویه میبوط به 

به بیرسی اجتناب مالیاتی از طیی  متغییها: دیگی از قبیرل نگهداشرت وجره     شود یمپیشنهاد 

 نقد و کارایی مدییان بسیدازند.
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 منابع

 :هرا  بیرسی رابطۀ بین اجتناب از مالیات و هزینرۀ نماینردگی در شریکت    (.1265. )مسلمی امیه، سیدامید ؛اکبی ،امجد:

مرردیییت و دومررین همررایش ملرری مباحررث نرروین در حسررابدار:،  . پذییفترره شررده دربررور  اوراق بهررادار تهرریان 
 .واحد مینودشت ،مینودشت، دانشگاه آزاد اسالمی .کارآفیینی

-1،24. اقتصراد: ۀ پژوهشنامیرسی تبعات اقتصاد: مالیات بی ارزش افزوده در اقتصاد اییان، (. ب1282. )پژویان، جمشید

05. 

کرار: در برور  اوراق    بیرسی رابطۀ بین تمیکز مالایرت و محافظره   .(1286) ، علیی ا.شهییار: حیی؛حسا  یگانه، ی

 .99-64، (0)0، حسابدار: مالی :ها پژوهشبهادار تهیان. 

مرالی بری هزینرۀ نماینردگی.      نیترأم : هرا  سیاسرت  ترأثیی (. 1260جبار:، حسین؛ رحمانی، حلیمره؛ وفراپور، محمردعلی. )   

 .152-190(، 16)5. : حسابدار: مالی و حسابیسیها پژوهش

شرااف   یرسی تأثیی سازوکارها: حاکمیرت شریکتی بری   (. ب1262) .ی، مهد:کفعم ؛منصورفی، غالمی ا ؛دیدار، حمزه

(، 4)01، حسابیسری  حسرابدار: و  :هرا  یبیرسر  پذییفته شده در بور  اوراق بهادار تهیان، :ها مالیاتی در شیکت

422- 426. 

 .شییاز دانشگاه ،شییاز  اقتصادسنجی بی :ا مقدمه(. 1294سیدحسین. ) ذوالنور،

 برا  و اندازۀ شریکت  نمایندگی :ها رابطۀ هزینه (. بیرسی1262حمید. ) گلزاده، بهیوز؛ قمی، ر و: حسین؛ رستگار،

 .شییوان، دانشگاه آزاد اسالمی ،:حسابدار یمل شیهما اولین سودآور:، ها: نسبت

، 89، مردیییت  :هرا  پرژوهش (. تأثیی اندازۀ شیکت بی هموارساز: سرود.  1286)حی . پهلوان، ر حمدر ا؛شورورز:، م

82-96. 

(. نقدشوندگی سهام و اجتناب مالیراتی برا در   1264علیزاده، امییخادم؛ حنجی:، سارا؛ امینی، محمدعلی؛ رسائیان، امیی. )

-498(، 4)00، : حسابدار: و حسابیسیها یبیرس: مالیاتی. ها تیمحدودنظی گیفتن اهمیت حاکمیت شیکتی و 

491. 

(، 22)05. مالیرات  ۀپژوهشرنام  .بینی سود تأثیی اجتناب مالیاتی بی قدرت پیش .(1269. )فقیه، محسن ؛غالمی کیان علیی ا

044-009. 

نگهداشرت وجره نقرد     یرسی رابطۀ بین اجتناب مالیراتی و ارزش و سرط   (. ب1260ه. )فیوغی، داریوش؛ محمد:، شاوف

 .121-100، 02 ،مالیات ۀپژوهشنامها: پذییفته شده در بور  اوراق بهادار تهیان.  شیکت

 .82-122(، 02)9، حسابدار: دانش(. راهبی: شیکتی و اجتناب مالیاتی، 1264مشاییی، بیتا؛ سید:، سیدجالل. )
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. ترأثیی راهبری: شریکتی بری رابطرۀ برین اجتنراب از مالیرات و ارزش شریکت         (. 1262پنراه، صربی:. )   مشاییی، بیتا؛ علری 

 .46-94(، 05)5، حسابدار: مالی و حسابیسی

 .بهرادار تهریان   ها: پذییفته شده در بور  اوراق تأثیی اجتناب مالیاتی بی پایدار: سود شیکت(. 1262ی. )محمود:، عل
 .آموزش عالی غییدولتی غییانتفاعی کار ۀسسؤمدیییت و حسابدار:. م ۀ، دانشادکارشناسی ارشد ۀنام پایان

 :هرا  نره یمردییه بری هز   تئاندازه و استقالل هی(. بیرسی تأثیی 1260حمیدر ا. ) ،ر ایی ؛مجتبی ،سعید: ؛مهد: ،میاد:

 .25-52(، 1)0، تجیبی حسابدار: :ها پژوهش. پذییفته شده در بور  اوراق بهادار تهیان :ها نمایندگی شیکت

(. اثریات متفراوت انردازۀ شریکت و نروع صرنعت بری        1261مالنظی:، مهناز؛ نور: فید، یداله؛ قشقایی عبد:، شرقای . ) 

 .159-182(، 19)4، حسابدار: مالی و حسابیسی :ها پژوهشسودآور:. 

: دارویری و  ها شیکت(. بیرسی تعامل بین سیاست بدهی و مالایت نهاد: در 1262نماز:، محمد؛ شایاللهی، احمد. )

 .82-122(، 4)2، حسابدار: سالمتغیی دارویی در بور  اوراق بهادار تهیان با استفاده از معادالت همزمان. 

(. نقش عوامل نقدشوندگی و ریسم عردم نقدشروندگی بری مرازاد برازدۀ      1289مود؛ خیمدین، جواد. )فی، مح زاده یحیی

 .121-118(، 52)15. : حسابدار: و حسابیسیها یبیرسسهام در بور  اوراق بهادار تهیان. 
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