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 چکیده

و رفتار  اتیاجتناب از پرداخت مال نیدر ارتباط ب یاطالعات طینقش مح یبررسهدف این تحقیق 

. قلمرو مکانی این تحقیق باشد در بورس اوراق بهادار تهران می شده رفتهیپذ یها در شرکت گذاری سرمایه

بوده است. در این  0931تا  0931های بین  در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال شده رفتهیپذهای  شرکت

، اجتناب از پرداخت مالیات گر لیتعدمتغیر  عنوان بهتحقیق، محیط اطالعاتی )اندازه شرکت و نسبت حجم معامالت( 

بر اساس روش حذف ر نظر گرفته شدند. متغیر وابسته د عنوان به گذاری سرمایهمتغیر مستقل و رفتار  عنوان به

 -توصیفی تحقیقات نوع از حاضر گردید. پژوهشانتخاب  یجامعه آمار عنوان بهشرکت  001تعداد  کیستماتیس

 حساب به کاربردی تحقیق نوع از نیز اهداف اساس بر و کمی تحقیق نوع ، ازها داده ماهیت اساس همبستگی، بر

در  گذاری سرمایهندازه شرکت بر ارتباط بین اجتناب از پرداخت مالیات و رفتار آید. نتایج تحقیق نشان داد ا می

است. نسبت حجم معامالت بر ارتباط بین اجتناب  تأثیرگذاردر بورس اوراق بهادار تهران  شده رفتهیپذهای  شرکت

 است. تأثیرگذارتهران  در بورس اوراق بهادار شده رفتهیپذهای  در شرکت گذاری سرمایهاز پرداخت مالیات و رفتار 

 گذاری سرمایهرفتار ؛ اتیاجتناب از پرداخت مالی؛ اطالعات طیمح: واژگان کلیدی

Abstract: 

The purpose of this study is to investigate the role of information environment in the 

relationship between tax avoidance and investment behavior in companies listed on the 

Tehran Stock Exchange. The spatial scope of this research was the companies listed on the 

Tehran Stock Exchange and the time domain was between 1390 and 1394. In this study, the 

information environment (company size and transaction volume ratio) was considered as a 

moderating variable, tax avoidance as an independent variable and investment behavior as a 

dependent variable. Based on the systematic elimination method, 118 companies were 

selected as the statistical population. The present research is a descriptive-correlational 

research based on the nature of the data, a quantitative research and an applied research based 

on the objectives. The results showed that the size of the company affects the relationship 

between tax avoidance and investment behavior in companies listed on the Tehran Stock 

Exchange. The ratio of trading volume affects the relationship between tax avoidance and 

investment behavior in companies listed on the Tehran Stock Exchange. 

Keywords: information environment; Tax evasion; Investment behavior 

 

 

 

 



 

Takestan Higher Education Institute 

 

Dissertation submitted to graduate studies office in partial Fulfillment of the 

requirement for the degree of Master of Arts In accounting 

 

Title: 

Investigating the role of information environment in the 

relationship between tax avoidance and investment 

behavior in companies listed on the stock exchange 

 

Supervisor: 

Dr. Halime Rahmani 

Advisor: 

Dr. Gholamreza Rezaei 

 

By: 

Nasrin Jamshidi 

 

 

Spring of 2020 


