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Abstract
Objective: The aim of this study was to provide a model for tax risk measurment in
the first step, and to examine the impact of tax risk and social responsibility as well as
their interactive effect on the value of companies accepted in the Iranian capital market
in single-, three-, four- and five-factor pricing models, in the next step. Another aim was
to compare the explanatory power of the models of capital asset pricing.
Methods: In this study, the data of 103 companies listed in the Tehran Stock
Exchange, TSE, during the years 2011-2017 were collected, and then, analyzed using
panel data estimation model. This research is an applied and analytical-explanatory one.
Results: The research findings showed that tax risk and social responsibility have
significant effects on the value of the company in all four capital asset pricing models in
the companies in the TSE.
Conclusion: The effect of tax risk on company value is an opposite effect, the impact
of social responsibility on company value is a direct effect, but the interactive effect of
tax risk and social responsibility on company value is not significant. Comparing the
models, it is shown that the five-factor model explains the relationship between these
variables in the Iranian capital market better than other models.
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چکیده
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قیمت گذاری داراییهای سرمایهای است.
روش :برای رسیدن به اهداف پژوهش ،دادههای  149شرکت پذیرفته شده در
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استفاده از تکجیک دادههای تلفیقی تجزیه و تحلیل شد .این پنژوهش کناربردی و از
نوع تحلیلی -تبییجی است.
یافته ها :یافتههای پژوهش نشان دادند که ریسک مالیاتی و مسئولیت اجتمایی
بر ارزش شرکت در هر چهار الگنوی قیمنت گنذاری داراینیهنای سنرمایهای در
شرکتهای پذیرفته شده در بور

اورا بهادار تهران اثر معجادار دارند.

نتیجهگیری :تأثیر ریسک مالیاتی بر ارزش شرکت ،معکو ؛ تنأثیر مسنئولیت
اجتمایی بر ارزش شرکت ،مستقیم ،ولی اثر تعناملی ریسنک مالیناتی و مسنئولیت
اجتمایی بر ارزش شرکت ،معجادار نیست .همچجین در مقایسة الگوها نشان داده شد
که الگوی پجج یاملی بازار تأثیر متغیر مستقل بر وابسته را بهتر از سایر الگوهای این
پژوهش توضیح میدهد.

واژههای کلیددی ریسک مالیاتی ،مسئولیت اجتمایی شرکت ،ارزش شرکت ،الگوهای قیمت گذاری
داراییهای سرمایهای.
استناد برزگری خانقاه ،جمال؛ یباسی ،ابراهیم؛ قدکفروشان ،منریم .)1911 .بررسنی اثنر تعناملی
ریسک مالیاتی و مسئولیت اجتمایی بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بور

اورا بهادار تهنران.

دانش حسابداری.151-181 ،)1 11 ،

مقدمه
دنیای رقابتی و تالش بر سر افزایش ارزش شرکت باعث شده است تا سازمانها ،گروههای
مختلف تحقیقاتی را به کار گیرند تا با مطالعات گسترده ،عوامل مؤثر بر ارزش شرکت را بیابند.
اندیشمندان مالی در طی سالیان متمادی الگوهای گوناگونی را جهت ارزشگذذاری شذرکت هذا
بسط داده اند .این الگوها میتوانند بسیار ساده و پیش پاافتاده و یا بسیار پیچیده و پیشذرفته باشذند؛
ولی تئوری جامعی برای ارزشگذاری شرکتها وجود ندارد و هر روزه عوامل جدیدی پدیدار
می شوند که ارزش شرکت را تحت تأثیر قرار میدهنذد (اسذالمی بیذدگلی و همکذاران.)1399 ،
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جورین 1و همکاران ( )9338ادعا کردند که اطالعذات موجذود در رذورتهذای مذالی در گذذر
زمان ارزش خود را از دست میدهد و دیگر جزء اقالم مربوط به حساب نمیآید .آنها معتقدنذد
معیارهای دیگری به جز معیارهای مالی هستند کذه بذر قاذاوت سذرمایه گذذاران و در نتیجذه بذر
ارزش شرکت تأثیرگذار هستند .تأثیراتی را که از جانب ذینفعان بذر شذرکت اعمذال مذیشذوند،
میتوان از این دست عوامل برشمرد .ذینفعان شرکت شامل دولت ،جامعه و مذردم ،سذهامداران،
کارمندان ،تأمین کنندگان و ...هستند .بنابراین ،میتوان گفت ارزش شرکت تحذت تذأثیر میذزان
تأمین منافع ذینفعان شرکت است .منافع هر یک از ذینفعان به روشهای مختلفی تأمین مذیشذود
که شرکت در رورتی که به بقا و برتری در رقابت بیاندیشد ،سعی در تأمین بهینه ایذن منذافع بذر
میآید.
یکی از راههای تأمین منافع دو گذروه ارذلی ذینفذع شذرکت یعنذی دولذت و افذراد جامعذه،
پرداخت مالیات و انجام تعهدات و مسذئولیتهذای اجتمذاعی اسذت کذه مذیتذوان از ایذن طریذ
رضایت آنها را جلذب کذرد .در رذورتی کذه شذرکت مالیذات خذود را بذه درسذتی و بذه موقذع
پرداخت نکند ،منافع دولت به خطر میافتد و دچار ریسک مالیاتی میشود .مسذئولیت اجتمذاعی
شرکت به معنی ارائه گزارشی از اطالعات زیست محیطی و اجتماعی شرکت است که با افشذای
اطالعات در مورد محصذول ،منذافع مصذرفکننذده ،منذافع کارمنذدان ،فعالیذتهذای اجتمذاعی و
تأثیرات زیستمحیطی سروکار دارد .این افشا بخشی از مسئولیت سازمان نسبت بذه ذینفعذانش و
پاسخ به انتظارات آنهاست (عزیزاالسالم.)9338 ،9
یکی از نوآوریهای این پژوهش ،نحوة سنجش ریسذک مالیذاتی اسذت کذه در ایذن مقالذه
الگویی جهت سنجش آن ارائه شده است و نحوة سنجش ،ایذن پذژوهش را از سذایر پذژوهشهذا
متمایز میکند .هدف دیگر این پژوهش ،بررسی تأثیر تک به تک و همزمان ریسذک مالیذاتی و
مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت است .دیگر نوآوری این پژوهش ،استفاده از رذرف بذازده
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سهام برای سنجش متغیر ارزش شرکت است که در قالب الگوهای قیمذتگذذاری دارایذیهذای
سرمایهای بیان شده است .انجام این پژوهش از آن جهت ضرورت دارد که عذدم توجذه بذه ایذن
موارد میتواند ضررهایی به شرکتها وارد کند و آنها را تذا مذرز ورشکسذتگی و انحذالل پذیش
ببرد .مدیران با آگذاهی از عوامذل مذؤثر بذر ارزش شذرکت مذیتواننذد تصذمیمات آتذی خذود را
سنجیدهتر و براساس توجه هر چه بیشتر به منافع ذینفعان بگیرند.
در ادامه ساختار مقاله به این ترتیب خواهد بود که بعد از بیان ادبیات نظری و پژوهشهذای
انجام شده در این زمینه ،به جمع آوری دادهها و تجزیه و تحلیل آنها پرداختذه خواهذد شذد و در
نهایت نتیجه گیریها مورد بحث قرار میگیرند.
پیشینة پژوهش و تدوین فرضیهها

در دورانی که بنگاههای اقتصادی در محیطی بسیار متغیر و رقابتی فعالیت میکنند ،واکنش
سریع و درست در مقابل شرایط بسیار متغیر بذازار ،در موقعیذت بنگذاههذا نقذش بسذزایی دارد .بذا
توسعة بازارهای پولی و مالی و متعاقب آن ،حاکم شدن وضعیت رقذابتی ،بسذیاری از شذرکتهذا
ورشکسته (کاهش شدید ارزش شرکت) و از گردونه رقابت خارج میشوند .این امذر موجبذات
نگرانی راحبان سرمایه را فراهم نموده و برای اینکه از سوخت شدن ارل و فذر سذرمایه خذود
جلوگیری کنند ،به دنبال روشهایی هستند که بحران مالی شرکتها و تغییذرات ارزش شذرکت
را پیشبینی کنند (پورحیدری و کوپائی حاجی.)1398 ،
ریسک مالیاتی

مالیذات یکذی از ابزارهذایی اسذت کذه در سذایر کشذورها ممکذن اسذت بذر سیاسذتهذا و
تصمیمگیریهای واحدهای تجاری تأثیر بگذارد .به طوری که از یک سو هزینة اجباری تلقذی
شده و از سوی دیگر بر نحوة سرمایهگذاری و همچنین تأمین مالی شذرکتهذا اثذر مذیگذذارد
(دسای و دارماپاال .)9338 ،3به همین جهت ،یکی از برنامهها و فعالیتهایی که شرکتها دنبال
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مینمایند ،کاهش هزینة مالیات است .سهامداران به اندازهای که از فعالیتهذای کذاهش هزینذه
مالیات توسط مدیران خشنود میشوند ،نگران پیامدهای آن از جمله پرداخت مالیات بیشذتر در
آینده ،جرائم مالیاتی ،به خطرافتادن شهرت شرکت و از همه مهمتر ریسک مالیذاتی ایجذاد شذده
برای دولت نیستند .تااد منافع موجود بین دولت و شذرکت توسذط تئذوری نماینذدگی توضذیح
داده میشود .این موضو توجیهکنندة انگیزة مدیران در ارائه اطالعات مالی تحریذف شذده بذه
منظور حداکثرکردن منافع خود (واحد اقتصادی) است که غالباً زیان استفادهکنندگان اطالعات
(از جمله اداره مالیات) را به دنبال دارد (نیکخواه آزاد و مجتهدزاده.)1339 ،
مسئلهای که در این زمینه رخ میدهد ریسک مالیاتی و یا به طور شفافتذر ،عذدم اطمینذانی
است که دولت در اثر عذدم پرداخذت مالیذات شذرکتهذا دارد .مطالعذات انجذام شذده در زمینذة
مالیات حاکی از این مطلب است که بذه کذارگیری رویذههذای جسذورانه مذدیران در خصذو
استراتژیهای مالیاتی ،منجر به ایجاد ریسک مالیاتی میگذردد (رگذو و ویلسذون .)9319 ،4ایذن
رویهها میتواند تصمیمات عملیاتی و عملکرد آتی شرکتها را تحت تأثیر قرار دهد .سیاست
جسورانه پیرامون مالیات شرکتها به اتخاذ سیاستهایی توسط مدیران برای پرداخذت مالیذات
کمتر در بلندمدت اشاره دارد (گوئنثرومتسوناگا .)9313 ،5پژوهشهایی بذرای سذنجش ریسذک
مالیاتی انجام شدهاند و در جمع بندی آنها ،انحراف معیار از نرخ مؤثر مالیاتی را معیذاری جهذت
سنجش این متغیر دانستهاند .در این پژوهش متغیرهای ناشناخته مؤثر بر شکاف مالیاتی ،به عنذوان
متغیر سنجش ریسک مالیاتی در نظر گرفته شده است .هرچه تعداد ایذن متغیرهذا افذزایش یابنذد،
بدین معنی است که شرکت از راههایی که برای افراد بیرون از شذرکت شذناخته شذده نیسذت بذه
رورت قانونی و یا غیرقانونی از پرداخت مالیات دوری میکند .بنابراین ،میتوان بیان کذرد کذه
ریسک مالیاتی و شکاف مالیاتی رابطة مستقیمی با یکدیگر دارند.
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عابدی و رفری ( )1385بیان کردند کذه افذزایش شذکاف مالیذاتی موجذب کذاهش ارزش
شرکت میشود .از سویی جبارزاده و همکاران ( )1385بیان کردند بین شکاف مالیذاتی و ارزش
شرکت ،رابطة معنی داری وجود ندارد .برای رسیدن به تأثیر ریسک مالیذاتی بذر ارزش شذرکت
فرضیة ارلی اول پژوهش به رورت زیر تدوین شد:
فرضیة اول :ریسک مالیاتی بر ارزش شرکت تأثیر معنادار دارد.
برای آزمون فرضیة اول پژوهش فرضیههای فرعی زیر تدوین شدند:
فرضیة  :1-1ریسک مالیاتی بر ارزش شرکت در چارچوب الگوی بازار ،تأثیر معنادار دارد.
فرضیة  :9-1ریسک مالیاتی بر ارزش شرکت در چارچوب الگوی سه عاملی ،تأثیر معنذادار
دارد.
فرضیة  :3-1ریسذک مالیذاتی بذر ارزش شذرکت در چذارچوب الگذوی چهارعذاملی ،تذأثیر
معنادار دارد.
فرضیة  :4-1ریسذک مالیذاتی بذر ارزش شذرکت در چذارچوب الگذوی پذن عذاملی ،تذأثیر
معنادار دارد.
مسئولیت اجتماعی شرکتها

گسترش حاور و زمینههای فعالیت سازمانها تأثیرات فرهنگی ،اقتصادی واجتمذاعی آنهذا
را هم بهطور معناداری در جامعه افزایش داده است و آنها را در ارتباط تنگاتنگ با کسذانی قذرار
داده که نه تنها سهام آن شرکت ،بلکذه بذهطذور مسذتقیم یذا غیرمسذتقیم از منذافع آن سذازمان نیذز
بهرهمند میشوند و این ارتباط وسیع بر اسذاس قذوانین و مقذررات بذا هذر یذک از ایذن ذینفعذان
ارزشی را برای سازمان میآفریند .مفهوم «مسئولیت اجتماعی شرکتها» در زمرة مفاهیم اخالق
کسب و کار مطرح است و به نقشی که شرکتهذا درحذوزة اجتمذاعی برعهذده دارنذد مربذوط
میشود .سازمانهای سرآمد به عنوان سازمانهایی پاسذخگو ،بذرای شذفافیت و پاسذخگویی بذه
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ذینفعان خود در قبال عملکردشان ،روشی بسیار اخالقذی در پذیش مذیگیرنذد .ایذن سذازمانهذا
حساسیت و توجهی ویژه به پاسخگویی اجتماعی و حفظ ثبات زیست محیطی سازمان در حال
و آینده دارند و این دیدگاه را تروی میکنند .مسئولیت اجتماعی در ارزشهای این سازمانها
بیان شده است .آنها از طری مراوده باز بذا ذینفعذان ،انتظذارات و مقذررات محلذی و جهذانی را
درک و رعایت کرده و از آن فراتر میروند .از زمانی که مسذئولیت اجتمذاعی شذرکتهذا بذه
فعالیت ارلی کسب و کار تبدیل میشود ،به عنوان بخش ارلی مدیریت به بخذش بازاریذابی،
حسابداری یا سرمایه گذاری تسری مییابد (کرین 6و همکاران.)9339 ،
امروزه کسب و کار مجموعهای از مسئولیتهذا در قبذال جامعذه و چذالشهذای رفتذاری در
حوزههای اقتصادی ،اجتماعی ،اخالقی و زیست محیطی ،حقوقی و  ...است .هذر سذازمان یذا هذر
فعالیت اقتصادی از نظر قانونی مسئولیتهای اجتماعی بر عهده دارد و موظف اسذت طبذ قذانون
به تعهدات خود عمل کند .به این ترتیب تعهدپذیری در قبال مسئولیتهای اجتمذاعی بذا مسذاعد
کردن فاای روانی جامعه ،از احتمال بروز بحرانهای اقتصادی میکاهد .هر چند در بحرانهای
اقتصادی و کاهش ارزش شرکتها پارامترهای متعددی دخیل است و نمذیتذوان یذک عامذل را
در بروز آن معرفی کرد ،اما بحرانهای ناشی از عدم مسئولیتپذیری هزینههای گزافذی را بذرای
شرکتها در پی دارد که در بروز مشکالت اقتصادی نیز بیتأثیر نخواهد بود (دانشور.)1385 ،
تحقیقات زیادی نشان دادند که مسئولیت اجتماعی شرکت بذر ارزش شذرکت تذأثیر گذذار
است از جمله اقتداری ( ،)1386سینگ 3و همکاران ( ،)9313دارابذی و همکذاران ( ،)1385لذی،
لی و مینور ،)9316(9دیمیتروپولوس و وروندو ،)9315( 8اکبری و همکاران ( ،)1384سذرواس و
تامذذذایو )9313(13و کریسوسذذذتومو 11و همکذذذاران ( ،)9311امذذذا بذذذا وجذذذود ایذذذن جعفذذذرزاده و
زینالی( )1383به این نتیجه رسیدند که مسئولیت اجتماعی شرکتها نمیتواند تذأثیری بذر ارزش
شرکتها داشته باشد.
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با توجه به تأثیر مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت در برداشت از تئوریها و پژوهشهای
پیشین میتوان فرضیة دوم پژوهش را اینگونه بیان کرد که:
فرضیة دوم :مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت تأثیر معنادار دارد.
برای آزمون فرضیه دوم پژوهش فرضیههای فرعی زیر تدوین شدند:
فرضیة  :1-9مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت در چارچوب الگوی بازار ،تأثیر معنادار دارد.
فرضیة  :9-9مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت در چذارچوب الگذوی سذه عذاملی ،تذأثیر
معنادار دارد.
فرضیة  :3-9مسئولیتاجتماعی برارزش شذرکت در چذارچوب الگذوی چهارعذاملی ،تذأثیر
معنادار دارد.
فرضیة  :4-9مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت در چذارچوب الگذوی پذن عذاملی ،تذأثیر
معنادار دارد.
نسبیت ،اوتسذالی و پرسذون )9313( 19بذه رابطذة مثبذت میذان ریسذک مالیذاتی و مسذئولیت
اجتماعی و ارزش شرکت دسذت یافتنذد .در کنذار نتیجذة پذژوهش آنهذا کذه تذأثیر متغیرهذا را بذه
رورت جداگانه بر ارزش شرکت آزمون کردند ،به دلیل تأثیرگذار بودن نقش ریسذک مالیذاتی
و مسئولیت اجتماعی در رضایت بخشی به ذینفعان ،میتوان فرضذیة سذوم پذژوهش را ایذنگونذه
بیان کرد که:
فرضیة سوم :اثر تعاملی ریسک مالیاتی -مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت ،تأثیر معنادار دارد.
برای آزمون فرضیة سوم پژوهش فرضیههای فرعی زیر تدوین شدند:
فرضیة  :1-3اثر تعاملی ریسک مالیاتی -مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت در چذارچوب
الگوی بازار ،تأثیر معنادار دارد.
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فرضیة  :9-3اثر تعاملی ریسک مالیاتی -مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت در چذارچوب
الگوی سه عاملی ،تأثیر معنادار دارد.
فرضیة  :3-3اثر تعاملی ریسک مالیاتی -مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت در چذارچوب
الگوی چهارعاملی ،تأثیر معنادار دارد.
فرضیة  :4-3اثر تعاملی ریسک مالیاتی -مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت در چذارچوب
الگوی پن عاملی ،تأثیر معنادار دارد.
طب بررسیهای پژوهشگر ،در پژوهشهذای مختلذف ،بذرای سذنجش گریذز مالیذاتی ،فذرار
مالیاتی ،اجتناب مالیاتی ،تخلف مالیاتی و به طور کلی شکاف مالیاتی از نرخ مؤثر مالیات نقذدی
و یا اختالف مالیات ابذرازی و تشخیصذی اسذتفاده شذده اسذت .در ایذن پذژوهش بذا جمذع بنذدی
پژوهشهای مختلف از جمله گالمور و لبرو )9315(13و طب تعریفی که بیذان مذیکنذد ریسذک
مالیاتی ناشی از شکاف مالیاتی است؛ ابتدا کلیة عوامل مذؤثر بذر شذکاف مالیذاتی شناسذایی و در
نهایت از باقیماندة الگو که با عنوان «عوامل ناشناخته مؤثر بر شکاف مالیاتی» یاد میشذود ،بذرای
سنجش ریسک مالیاتی استفاده میشذود .بذرای بررسذی عوامذل اثرگذذار بذر شذکاف مالیذاتی از
تحقیقاتی که برای سنجش متغیر خود از نرخ مؤثر مالیذاتی نقذدی اسذتفاده کذردهانذد (متغیرهذای
کمی) و همچنین متغیرهایی که طی پرسشنامه طراحی شده با عنوان «عوامل اثرگذار بذر شذکاف
مالیاتی» شناسایی شدهاند (متغیرهای کیفی) ،بهره برده شد .متغیرهای کمی اثرگذذار بذر شذکاف
مالیاتی که طی تحقیقات مشخص شده اند ،شامل توانایی مدیریت (کمالی منفرد و علیاحمدی،
 ،1386فرانسیس 13و همکاران ،)9313 ،مالکیت نهادی (رضایی و نجاتی ،)1386 ،هزینة سرمایه
حقوق راحبان سهام و سود انباشته (گذو 19و همکذاران ،)9313 ،شذفافیت اطالعذاتی (عابذدی و
رفری گرایلی ،)1385 ،اطمینان بیش از حد مدیریتی (عربصالحی و هاشمی ،)1384 ،راهبذری
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شرکتی (مشایخی و سذیدی ،)1384 ،تاذاد نماینذدگی (چیذز و وایذت ،)9314 ،16نذو مالکیذت
خانوادگی و غیرخانوادگی (چن 18و همکاران9313 ،؛ دسای و دارماپذاال ،)9338 ،عملیذات بذین
المللی (ریگو ،)9333 ،91جبران پاداش مذدیران (فیلیذسس )9333 ،99و همچنذین متغیرهذای کیفذی
موثر بر شکاف مالیاتی شامل :انذدازه دولذت ،بذار مالیذاتی و درآمذد مصذرف کننذده (رذمدی و
تابنده ،)1389 ،نرخ مالیات ،پیچیدگی قوانین و مقررات ،نبود سرمایه اجتماعی ،تورم (هادیذان و
تحویلی ،)1389 ،عدم اشراف قانون گذار ،دخالت نهادهذای غیرمسذئول ،وجذود معافیذتهذای
وسیع ،عدم استقبال از تسلیم اظهارنامه ،نرخ نامناسب مالیاتی ،عدم گسذترش فرهنذگ مالیذاتی،
ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی برای مودیان ،عدم شناسایی منذابع بذالقوه مالیذاتی ،عذدم تبذادل
اطالعات ،تروی ناکارامد فرهنگ مالیاتی ،عدم ضمانت اجرا (نظریپور و نارذرآبادی،)1383 ،
عدم تروی کارآمد فرهنگ مالیاتی در جامعه ،فقدان باور مالیاتی در بذین آحذاد مذردم جامعذه،
ضعف ،تعدد و پیچیدگی قوانین و مقررات موضوعه در ارتباط با مالیات ،بوروکراسذی اداری
و ساختار ناکارآمد مالیذاتی ،ناکارآمذد بذودن نظذام و مکذانیزم تشذوی و تنبیذه مالیذاتی ،عذدم
موفقیت در شناسایی کامل مؤدیان مالیاتی پایههای مختلف مالیاتی ،الگذوبرداری ،یذادگیری و
برداشت از کردار و عملکرد سایر مؤدیذان ،وجذود معافیذتهذای متنذو و متعذدد در سذاختار
مالیاتی ،عدم توانایی عملی ،مهارتی برخی از مأمورین مالیات در ممیزی و حسابرسی،حسذاب
سازی و کتمان درآمدی برخی از مؤدیان مالیاتی ،تشخیص علیالراس مالیات ،وجود فساد در
میان مأمورین مالیاتی ،پدیده پولشویی (زهی و محمذدخانلی )1398 ،و محذیط رقذابتی (کذای و
لئو )9335 ،93هستند.
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روش شناسی پژوهش

برای رسیدن به اولین هدف پژوهش یعنی استخراج الگویی برای سنجش ریسذک مالیذاتی،
در مرحلة نخست ،با استفاده از مطالعات انجام شده ،کلیه متغیرهای مؤثر بر اجتناب مالیاتی ،فرار
مالیاتی ،گریز مالیاتی و نرخ مؤثر مالیات کذه در بسذیاری از تحقیقذات بذه عنذوان عامذل سذنجش
اجتناب مالیاتی در نظر گرفته شده است ،استخراج شدند .برای سنجش دقیذ تذر ،متغیرهذا بذه دو
دسته کمی و کیفی تقسیم شدند .دستة اول متغیرهای کمی دادههای آنها بذا اسذتفاده از دادههذای
سال  1383الی  1386شرکتهای بورسی ارائه شده درگزارشهای هیئت مدیره و رذورتهذای
مالی ساالنه شرکتها جمع آوری شدند .دستة دوم متغیرهذای کیفذی در قالذب پرسشذنامه تعیذین
روایی شدند و متغیرهای منتخب در قالب پرسشنامه متشکل از طیف لیکرت  5تذایی کذه توسذط
راحبنظران حوزة مذالی و مالیذات تکمیذل شذد ،بذا اسذتفاده از روش تصذمیم گیذری چنذدمعیاره
تاپسیس ،اولویت بندی شدند .متغیرهای دارای اولویت  1تا  13اسذتخراج شذدند و بذا اسذتفاده از
پژوهشهای انجام شده ،کمی سازی شدند .در مرحلة بعذد کلیذة متغیرهذا در چذارچوب الگذوی
رگرسیون چند متغیره به شرح زیر برآورد شدند:

TAit = β1 + [β2IQit + β3IQIit + β4DQit + β5AQit + β6CECit + β7APit +
β8AFit + β9MOit + β10TIit + β11CAit + β12FWit + β13INOit + β14MRewit] +
[β15TBurit + β16TRateit + β17TIncit + β18SoCait + β19InRateit + β20Tculit +
β21StoSit + β22ESit + β23TLit + β24 HHIit]+ εit

( )1

جدول شماره  .1نحوه سنجش متغیرهای پژوهش و ضریب تأثیر هر یک از متغیرها بعد از برآورد الگو
متغیرهای کمی

نماد

اجتناب مالیاتی

TA

نحوه محاسبه
93

نرخ مؤثر مالیاتی :از پرکاربردترین معیارهای سذنجش اجتنذاب مالیذاتی اسذت .دیرنذگ و
همکاران ( )9339برای محاسبه این نرخ از اطالعات مالیاتی پرداخت شده و سود بیش از 5
سال استفاده کردند .با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی و تجاری کشور و مدت زمان زیذاد
ورول مالیاتهذا و تجربذه پژوهشذگران دیگذر بذویژه دیرنذگ و همکذاران ( ،)9339میذزان
اجتناب مالیاتی در این پژوهش از رابطه زیر استفاده میشود:
∑

∑ = Long-run effective tax rate
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به عبارت دیگر نرخ مؤثر مالیات از تقسیم مالیات پرداختی طی  6سال بذر مجمذو درآمذد
قبل از مالیات طی آن  6سال بدست می اید .نرخ مؤثر مالیاتی کم ،به منزله اجتناب مالیذاتی
زیاد در نظر گرفته میشود.
دررد مالکیت نهادی

مالکیت نهادی

IO

کیفیت اطالعات داخلی

IQI

کیفیت افشا

DQ

کیفیت حسابرسی

AQ

هزینه سرمایه حقوق راحبان سهام

CEC

سود انباشته

AP

میزان سود انباشته تقسیم بر کل داراییها

ح الزحمه حسابرس

AF

لگاریتم طبیعی ح الزحمه حسابرسی (تلخابی و همکاران.)1386 ،

اطمینان بیش از حد مدیریتی

MO

درآمد مالیاتی

TI

حسابداری محافظه کارانه

CA

رحت پیش بینی سود (تفاوت سود تخمینی مدیر و  EPSواقعی تقسیم بر قیمت سذهام در
پایان سال و ضرب در ( )-1تحریری و خوئینی)1386 ،
امتیاز کیفیت افشا باالتر از میانگین نمونه باشد عدد  1و در غیر ایذن رذورت( 3تحریذری و
خوئینی)1386 ،
داشتن تخصص موسسه حسابرسی در رنعت مربوطه (احمدی و جمالی)1389 ،
با استفاده از الگوی گوردون محاسبه میشود که عبارتند از حارل تقسیم سود سال آتی بر
قیمت امسال سهام به اضافه نرخ رشد سود تقسیمی(پورحیدری و همکاران.)1383 ،

94

بر اساس تحقی عربصذالحی و همکذاران ( )1383کذه بذه پیذروی از هوانذگ و همکذاران
( ،)9311جیانذذگ 95و همکذذاران ( ،)9338لذذین 96و همکذذاران ( )9335و پذذارک و کذذیم

93

( )9338بوده است این متغیر از طری تفاوت سود پیش بینی شده ساالنه توسذط مذدیریت و
سود واقعی محاسبه میشود .اگر در طول دوره مورد مطالعه تعداد دفعاتی که مدیریت سود
را بیش از واقع پیش بینی میکند  ،بیش از تعداد دفعاتی باشد که کمتذر از واقذع پذیش بینذی
میکند ،مدیریت دارای اعتماد به نفس بیش از حد خواهد بود و این متغیر مقدار  1میگیرد
و در غیر اینصورت عدد رفر.
متوسط مالیات ابرازی شرکت در  3سال قبل
شرکتهایی که برای مقارد مالیذاتی تمایذل بذه بکذارگیری حسذابداری محافظذه کارانذه
دارند؛ انگیزه دارند این کار را با اقالم تعهدی غیرعملیاتی انجام دهند .بر این اساس و با
توجه به قوانین و شرایط کشور ما؛ به نظرمی رسد در این رابطه الگذوی گیذولی و هذاین
( )9333الگوی مناسبتری باشد .این الگو روی اقالم تعهدی غیرعملیاتی متمرکز میگردد.
به طور خالره میزان محافظه کاری در این پژوهش به رورت زیر محاسبه گردیده:
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که در این رابطه:
 : NOACCاقالم تعهدی غیر عملیاتی :TA ،جمع کذل دارایذیهذای شذرکت:TACC ،
کل اقالم تعهدی شرکت که به وسیله سذودخالص قبذل از کسذر اسذتهالک منهذای جریذان
نقدی عملیاتی محاسبه میگذردد OPACC ،اقذالم تعهذدی عملیذاتی :بذه وسذیله تغییذرات
حسابهای دریافتنی ،موجودی مواد و کذاال و سذایر دارایذیهذای جذاری منهذای تغییذرات
حسابهای پرداختنی و سایر بدهیهای جاری محاسبه میگردد.
گیولی و هاین ( )9333استدالل کردند اقالم تعهدی غیرعملیاتی منفیتر مبین حسابداری
محافظه کارانه بیشتر است .به همین دلیل در این پژوهش معیار باال در منفی یک ضرب
میشود تا بتوان گفت هر چه نسبت فوق بزرگتر شود ،محافظهکاری نیز بیشتر خواهد بود
(مهرانی و سیدی.)1383 ،
مالکیت خانوادگی

FW

عملیات بین المللی

INO

جبران پاداش مدیران

MRew

در رورتیکه مالکیت شرکت خانوادگی باشد عدد  1و در غیر این رورت 3
در رورتیکه شرکت عملیات رادرات و واردات داشته باشد عدد  1و در غیر این رذورت
3
پاداش هیئت مدیره و مدیرعامل (مشایخ و محمودیان.)1386 ،

متغیرهای کیفی که به صورت کمی درآمدهاند
میزان وجوهی است که توسط افراد پرداخت میشود .این مقدار به دو قسمت بار پولی و
بار واقعی قابل تقسیم است .بار پولی میزان وجذوهی اسذت کذه توسذط مشذمول مالیذات
پرداخت قابل پرداخت است ،اما بار واقعی میزان وجوهی است که توسط پرداخت کننده

بار مالیاتی

TBur

نرخ مالیات

TRate

نرخ مالیات که متناسب با هر مالیات دهنده تنظیم میشود

درآمد مالیات دهندگان

TInc

لگاریتم درآمد خالص مالیات دهندگان

نهایی پرداخت میشود (جعفری رمیمی و رالح نژاد .)1393 ،در این پژوهش منظور بار
پولی است که متوجه شرکتهای تولیدی است.

سرمایه اجتماعی

1

(اعتماد به دولت)
تغییرات نرخ بهره

SoCa
Inrate

نسبت درآمدهای مالیاتی از کذل درآمذدهای عمذومی (معیذار اعتمذاد بذه دولذت و مقذدار
مشارکت اجتماعی)
نرخ سود تسهیالت در عقود مبادلهای (حداقل نرخ سذود مذورد انتظذار تسذهیالت در عقذود
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مشارکتی) (دررد)
طب پژوهش الری و همکاران ( )1385یکی از عواملی که باعث گسترش فرهنگ مالیذاتی
گسترش فرهنگ مالیاتی

TCul

میشود س طح سواد مودیان مالیاتی است کذه در ایذن پذژوهش نسذبت افذراد دارای مذدرک
تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری در میان اعاای هیئت مدیره و مدیران ارشد شرکت به
مجمو آنها در نظر گرفته میشود.

راضی نگه داشتن سهامداران

StoS

ثبات اقتصادی

ES

آزادسازی تجاری

TL

با میزان دررد تقسیم سود نشان داده میشود .هرچه دررد تقسیم سود باالتر باشد نشذان از
تالش شرکت برای راضی نگه داشتن سهامداران دارد.
ثبات اقتصادی شرایطی است که در آن نرخ رشد اقتصادی ثابت و پایدار ،نرخ تورم پذایین
و تقریباً ثابت باشد (معموالً در محدودة  3تا  5دررد) ،نرخ بیکذاری نزدیذک نذرخ طبیعذی
خود قرار داشته باشد ،کسری بودجه پایین و نرخ ارز رسمی تقریباً برابر با نذرخ ارز بذازاری
باشد .هر یک از این موارد شاخصی برای ثبات اقتصادی به حساب میآیند ،زیرا هر یک از
98

این مؤلفه ها در ایجاد بستر با ثبات اقتصادی نقشی اثرگذار دارنذد  .در ایذن پذژوهش نذرخ
تورم برای سنجش مورد استفاده قرار گرفته است .تغییرات مثبت یا منفی بیشتر از  5دررد
عدد رفر و در غیر این رورت عدد  1در نظر گرفته میشود.
طب پژوهش معمارنژاد و عجایبی ( ،)1398شاخص آزاد سازی تجاری برای هر کشذور در
سالهای مختلف بر اساس فرمول زیر محاسبه میشود:

 Tariffمیانگین وزنی نرخهذای تعرفذه و  NTBمحذدودیتهذای غیرتعرفذه ای اسذت و بذا
توجه به اینکه حداکثر نرخهای تعرفه  53و حداقل آن رفر است فرمول فوق به شکل زیذر
تبدیل خواهد شد:

وجود محیط رقابتی
(میزان رقابت)
ریسک مالیاتی (باقیمانده الگوی )1

شاخص هرفیندال-هیرشمن :بیان کننده مجذور فروش هر شرکت به فروش کذل رذنعت
HHI
εit
)(TaxRisk

است .بنابراین ،هرچقدر این شاخص برای هر شرکت کمتر باشد ،رقابت در بازار محصول
بیشتر است و بالعکس (خدامی پور و بزرایی.)1384 ،

مجلۀ دانش حسابداری /دورۀ یازدهم /ش  /1بهار  /1911پیاپی 119/04
نتایج رتبه بندی با روش تاپسیس برای معیارهای کیفی
جدول شماره  .2نتایج رتبه بندی متغیرهای کیفی
درجه برخورداری

رتبه اولویت

معیار
بار مالیاتی

3/198

1

نرخ مالیات

3/188

9

درآمد مالیات دهندگان

3/945

3

سرمایه اجتماعی( 99اعتماد به دولت)

3/335

4

تغییرات نرخ بهره

3/399

5

گسترش فرهنگ مالیاتی

3/335

6

راضی نگه داشتن سهامداران

3/388

3

ثبات اقتصادی

3/433

9

آزادسازی تجاری

3/438

8

وجود محیط رقابتی (میزان رقابت)

3/413

13

برای آزمون فرضیههای پژوهش الگوهای زیر مورد استفاده قرار گرفتند:

Rit – Rft = αi + β1(Rmt – Rft) + β2TaxRiskit + β3CSRit +
الگوی دوم (الگوی بازار)
β4TaxRisk*CSRit + β5LEVit + β6Sizeit + β7Saleit + β8ROAit +
β9ROEit + εit
Rit – Rft = αi + β1(Rmt – Rft) + β2SMBit + β3HMLit +
الگوی سوم (الگوی سه عاملی) β4TaxRiskit + β5CSRit + β6TaxRisk*CSRit + β7LEVit + β8Sizeit
+ β9Saleit +�β
10ROAit + β11ROEit + εit
الگذذوی چهذذارم (الگذذوی چهذذار Rit – Rft = αi + β1(Rmt – Rft) + β2SMBit + β3HMLit+β4WMLit +
β5TaxRiskit + β6CSRit + β7TaxRisk*CSRit + β8LEVit + β9Sizeit
عاملی)
+ β10Saleit + β11ROAit + β12ROEit + εit
Rit –Rft=αi+β1(Rmt – Rft) + β2SMBit + β3HMLit+β4WMLit+β5CMAit+
الگذذذوی پذذذنجم (الگذذذوی پذذذن
عاملی)

�β6TaxRiskit + β7CSRit +
β8TaxRisk*CSRit + β9LEVit + β10Sizeit +
β11Saleit + β12ROAit + β13ROEit + εit
جدول شماره  .3متغیرها و نحوه سنجش آنها
نحوه سنجش متغیر

نو متغیر

نماد متغیر
Rit

= نرخ بازده ورقه بهادار در دوره t

وابسته

Rft

= نرخ بازده بدون ریسک

وابسته

αi

= عرض از مبداء

-

β

= میزان حساسیت عامل

-
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Rmt
SMBit

= بازده بازار

مستقل

= عامل اندازه :تفاوت میانگین بازده ماهانه سهام شرکتهای کوچک و شرکتهای بزرگ .برای
محاسبه این متغیر شرکتها را براساس اندازه و نسبت BV/MVدر شش پرتفوی ( S/H, S/M, S/L,
 )B/H, B/H , B/Lطبقه بندی و بازده ماهانه هریک از شرکتها استخراج و میانگین ماهانه هر یک از

مستقل

پرتفویها محاسبه شد و تفاوت میانگین پرتفوی کوچک و بزرگ به روش ( SMB= (S/H+ S/M+
 )S/L)/3 – (B/H+ B/M+ B/L)/3بدست میآید (حزبی و رالحی.)1385 ،

HMLit

= عامل ارزش دفتری به ارزش بازار :تفاوت میانگین بازده سهام شرکتهایی با نسبت BV/MVباال و
شرکتهای با نسبت BV/MVپایین .برای محاسبه این متغیر ابتدا میانگین ماهانه شش پرتفوی که بر

اساس اندازه و نسبت  BV/MVطبقه بندی شدهاند محاسبه و با روش( – HML= (S/H+ B/H)/2

مستقل

 )(S/l+ B/L)/2بدست میاید (حزبی و رالحی.)1385 ،
WMLit

= عامل سودآوری (شتاب) :تفاوت میانگین پرتفوی سهام برنده و بازنده است .برای عامل شتاب ابتدا
سهام بر مبنای عامل اندازه طبقه بندی و بر مبنای عملکرد سهام که در این پژوهش میانگین بازده  19ماه
در نظر گرفته شده است به پرتفویهای جداگانه طبقه بندی میشوند .سهام بر مبنای میانگین بازدهی 12
ماه گذشته خود از پایین به باال طبقه بندی شده و سسس سهامی که  %33باال قرار گرفت در پرتفوی بازنده

مستقل

( )Lو سهامی که میانگین بازدههای  12ماه قبل آنها در حدود  %43میانه قرارگرفته در پرتفوی متوسط و
سهامی که در  %33پایین قرار گرفته است در پرتفوی برنده( )Wقرار میگیرد (حزبی و رالحی.)1385 ،
CMAit

= عامل سرمایه گذاری :تفاوت بین بازده سهام شرکتها با سرمایه گذاری باال (جسورانه) و سهام
شرکتها با سرمایه گذاری پایین (محافظه کار) به دست میآید (حزبی و رالحی.)1385 ،

TaxRisk
CSRit

= ریسک مالیاتی :از باقیمانده الگوی اول بدست آمده است (مؤلف ساخته)

مستقل
مستقل

= عامل مسئولیت اجتماعی شرکت :با استفاده از چک لیست مسئولیت اجتماعی و امتیاز شرکت در اجرای
این عامل ،در مرحله اول با استفاده از تحقی های داخلی و خارجی عوامل سنجش مسئولیت اجتماعی
شرکت استخراج گردید .با استفاده از نظر راحبنظران و اساتید دانشگاه چک لیست سنجش روایی شد .در
مرحله بعد با استفاده از چک لیست نهایی و با داده کاوی در گزارشهای هیئت مدیره و همچنین سایت

مستقل

شرکتها ،امتیاز حاکمیت شرکتی به شرکتهای نمونه تعل گرفت (معیارهایی که شرکت رعایت کرده
است ،عدد یک و معیارهایی که در گزارشها بیان نکرده است ،عدد رفر و در ادامه امتیاز ،از مجمو
اعداد تقسیم بر کل معیارها بدست آمد که معیارها در جدول  4نشان داده شده است) (مؤلف ساخته)
LEV

= مجمو بدهیهای بلندمدت و بدهیهای جاری تقسیم بر کل داراییها (جهانخانی و پارسائیان)1399 ،

کنترلی

Size

= لگاریتم طبیعی میزان داراییها (جهانخانی و پارسائیان)1399 ،

کنترلی

Sale

= نرخ تغییرات میزان فروش/درآمدها (فغانی و همکاران)1385 ،

کنترلی

ROA

= مقدار سود خالص تقسیم بر کل داراییها (جهانخانی و پارسائیان)1399 ،

کنترلی

ROE

= مقدار سود خالص تقسیم بر حقوق راحبان سهام (جهانخانی و پارسائیان)1399 ،

کنترلی
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جدول شماره  .0چک لیست مسئولیت اجتماعی
معیارها

33

مؤلفهها
حمایت از بهداشت عمومی ،حمایت از آموزشوپرورش ،فعالیتهای خیریه ،خدمات رفاهی ،بهداشتی و آموزشی به

فرهنگی

کارکنان ،فعالیتهای مذهبی/فرهنگی ،آموزش حفاظت از محیطزیست برای کارکنان ،اطالعات انتشار آالینده هوا
حمایت از فعالیتهای ورزشی ،حمایتهای تفریحی ،فرهنگی و مذهبی ،کمکهای خیریه ،تعهد به رسیدگی به امور
کارکنان ،تعهد به رسیدگی به امور ارباب رجو  ،تعهد به افراد جامعه ،سرمایه گذاری اجتماعی (بدین معنی که به جای

اجتماعی

کمک مالی مستقیم در امور خیریه ،در روژه های اجتماعی با تأثیرگذاری پایدار سرمایه گذاری میکند ،).اقدامات قانونی،
دعاوی قااوتی
کنترل آلودگی هوا ،جلوگیری از خسارات زیستمحیطی مخصوراً آلودگی آب ،بازیافت یا جلوگیری از ضایعات ،حفظ
منابع طبیعی ،داشتن یک سیاست مشخص در زمینه زیستمحیطی ،جایزه درزمینه محیطزیست (ایزو  ،)14333توسعة

زیست محیطی

فاای سبز و محوطهسازی ،حفظ و ررفهجویی در انرژی ،سرمایه گذاری در پروژههای زیست محیطی ،رعایت قوانین
زیست محیطی ،استفاده از منابع تجدید پذیر ،تحقی و توسعه

محصذذذذذذذوالت و

توسعه محصول ،افزایش سهم بازار ،کیفیت محصول ،ISO/ایمنی و سالمت محصول ،خدمات پس از فروش ،سایر
محصوالت و خدمات

خدمات

روابط اتحادیه ،اشتراک در سود نقدی ،مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ،بهداشت و ایمنی محیط کار ،مزایای
کارکنان

بازنشستگی ،مالکیت سهم کارکنان ،سالمت اخالقی محیط کارکنان ،توجه به تعهد ،تخصص و شایستگی ،تعداد کارکنان
(افزایش آمار اشتغال) ،حقوق ماهانه یا پاداش نقدی و مزایا
سالمتی مشتریان ،رضایتمندی مشتریان ،تدارک تسهیالت و خدمات به مشتریان ،پاسخگویی به نیاز مشتریان

مشتریان

جامعه و نمونة آماری

جامعة آماری این پژوهش کلیه شرکتهذای پذیرفتذه شذده در بذورس اوراق بهذادار تهذران
هستند .نمونة این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس طی سالهای  1383تا  1386اسذت
که شرایط زیر را داشته باشند:
الف) از ابتدای سال  1383در بورس فعالیذت داشذته و تذا سذال  1386در بذورس بذاقی مانذدهانذد
(شرکتهایی که از سال  1381به بعد در بذورس پذیرفتذه شذدهانذد شذامل نمونذه آمذاری
نیستند) .
ب) برای ایجاد توان مقایسه ،سال مالی آنها به پایان اسفند ماه ختم شود.
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پ) جزو شرکتهای بیمه ،بانک ،سرمایه گذاری و واسطه گری مالی نباشذند (بذه دلیذل ماهیذت
متفاوت و خا

فعالیت و همچنین متفاوت بودن نحوه ارائه رورتهای مالی)

ت) کلیة اطالعات مورد نیاز شرکت در دسترس باشد.
بذذا در نظذذر گذذرفتن ایذذن شذذرایط  391سذذال -شذذرکت(  133شذذرکت 3-سذذال) بذذه عنذذوان
شرکتهای نمونه انتخاب شدند.
یافتههای پژوهش
آماره توصیفی و آزمون مانایی متغیرها

آمار توریفی این مطالعه که حاوی مقدمه ای بر وضعیت توزیع مشاهدات است ،در جذدول
شماره  5خالره شده است .نتای نشان میدهد که آمار تحقی به طور مناسبی با آمذار اسذتنباطی
و فرضیه های تحقی متناسب است .آزمون مانایی متغیرها ،یعنی اینکه آیا متغیر سری زمانی غیذر
ثابت است و دارای یک ریشة واحد است .فرضیة رفر به طور کلی به عنوان وجذود یذک ریشذه
واحد تعریف شده است.
دادههای پژوهش محدوده  1/553تا -1/563را برای متغیر ریسک مالیاتی نشان میدهند .با
توجه به نحوة اندازهگیری این متغیرکه باقیماندههای الگو اول است ،میتوان اینگونذه برداشذت
کرد که مقادیر شکاف مالیاتی (نرخ مؤثر مالیات نقدی) از مقادیر کلیه متغیرهای اثرگذار بذر آن
باالتر بوده و بیشترین اثذر را داشذته اسذت .ایذن مقذدار مربذوط بذه یکذی از شذرکتهذای رذنعت
خودروسازی است .آن سوی طیف دادههای این متغیر عدد  -1/563است که نشان دهندة بذاالتر
بودن مقادیر متغیرهای اثرگذار بر اجتناب مالیاتی از آن است که به طور طبیعذی مشذخص اسذت
که این شرکتها اجتناب مالیاتی کمتری نسبت به بقیه انجام دادهاند و ریسذک مالیذاتی کمتذری
برای دولت ایجاد خواهند کرد؛ یکی از شرکتهای فعال در گروه ،رنایع شیمیایی است.
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جدول شماره  .5آماره توصیفی و آزمون مانایی متغیرهای پژوهش
نماد

انحراف

آزمون مانایی

آزمون مانایی

سطح

معیار

(لوین ،لین و چو)

(ایم ،پسران و شین)

معناداری

-39/533

-19/131

3/333

-13/699

3/333
3/333

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

Taxrisk

-3/133

-3/181

1/553

-1/563

3/354

CMA

-3/333

-3/333

3/311

-3/319

3/313

-43/381

CSR

3/183

3/181

3/639

3/333

3/141

-13/531

-9/831

HML

-3/391

-3/331

3/319

-3/193

3/341

-19/933

-9/891

3/333

LEV

3/613

3/633

3/361

3/333

3/313

-16/499

-9/313

3/333

RIRF

-3/391

-3/151

1/933

-1/139

3/531

-61/933

-13/113

3/333

RMRF

-3/353

-3/339

3/891

-3/943

3/493

-34/381

-13/659

3/333

ROA

3/351

3/113

1/593

-3/333

3/533

-911

-99/391

3/333

ROE

3/913

3/131

3/683

-3/181

3/941

-9334

-143/363

3/333

SALE

3/381

3/393

1/499

-1/193

3/453

-49/313

-13/383

3/333

SIZE

6/383

6/311

9/993

3/333

3/393

-43/433

-13/339

3/333

SMB

-3/331

-3/331

3/339

-3/313

3/333

-93/951

-9/691

3/333

WML

3/313

3/313

3/393

-3/313

3/313

-94/893

-4/543

3/333

متغیرها

دادهها نشان میدهند که حداکثر امتیذاز مسذئولیت اجتمذاعی شذرکتهذای پذژوهش 3/639
است که مربوط به یکی از شرکتهای دارویی و یکی از شرکتهای پتروشیمی است .متاسذفانه
حداقل امتیاز این متغیر  3است .بدین معنی که برخی از شرکتها در گزارشهای هیئذت مذدیره
خود هیچ اشارهای به رعایت الزمات مسئولیت اجتماعی نداشذتهانذد و تعذداد ایذن شذرکتهذا در
جامعة آماری در حدود  9شرکت بود .البته شذرکتهذایی کذه بذه طذور متوسذط ایذن الذزام را در
شرکت خودرعایت کردهاند ،کم نبودند و در حدود  15شرکت امتیازی بین  3/496الذی 3/591
دریافذت کذردهانذد .درجذدول فذوق مشذاهده مذیشذودکه قذدرمطل میذانگین رذرف ریسذک
شرکتهای مورد بررسذی( )3/391از قذدرمطل میذانگین رذرف ریسذک بذازار ( )3/353بیشذتر
است و انحراف معیار ررف ریسک شرکتهای مورد بررسی( )3/531از انحراف معیار ررف
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ریسک بازار ( ) 3/493بیشتر اسذت کذه نشذان از بیشذتر بذودن میذزان پراکنذدگی رذرف ریسذک
شرکتهای مورد بررسی است.
عالوه براین در جدول شماره  5مشاهده میشود کلیه متغیرهذا بذا اسذتفاده از آزمذون لذوین،
لین و چو و همچنین آزمون ایم ،پسران و شین مانذا هسذتند .بنذابراین ،مشذکل رگرسذیون کذاذب
وجود نخواهد داشت.
آزمون هم خطی بین متغیرها در الگوها

هم خطی وضعیتی است که نشان مذیدهذد یذک متغیذر مسذتقل تذابعی خطذی از سذایر متغیرهذای
مستقل است .اگذر هذم خطذی بذاالتر از  13باشذد بذدین معنذی اسذت کذه بذین متغیرهذای مسذتقل
همبستگی باالیی وجود دارد و ممکن است با وجود باالبودن  R2الگو دارای اعتبار باالیی نباشد.
جدول شماره  .1نتایج آزمون هم خطی متغیرهای پژوهش
الگوها

RMRF

SMB

HML

WML

CMA

taxrisk

CSR

الگوی اول

1/393

-

-

-

-

3/391

1/391

الگوی دوم

9/531

9/343

1/491

-

-

3/389

1/391

الگوی سوم

3/339

3/663

1/491

1/519

-

3/113

1/391

الگوی چهارم

6/693

3/361

9/393

9/931

4/943

3/113

1/391

taxrisk *CSR

LEV

Size

Sale

ROA

ROE

الگوی اول

3/163

1/119

1/393

1/193

1/881

1/953

الگوی دوم

3/163

1/119

1/383

1/131

1/881

1/953

الگوی سوم

3/163

1/119

1/383

1/153

1/881

1/961

الگوی چهارم

3/163

1/119

1/133

1/153

1/881

1/931

الگوها

جدول شماره  6نشان میدهد که  VIFکلیه متغیرها زیر  13است ،بنابراین ،کلیه متغیرهذا در
قالب  4الگو برآورد خواهند شد.
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ردیف

جدول شماره  .7نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
الگوی بازار

الگوها

فرضیهها

متغیرها

ضرایب

الگوی سه عاملی
آماره t

متغیرها

ضرایب

آماره t

متغیرها

الگوی چهار عاملی
ضرایب

آماره t

متغیرها

الگوی پن عاملی
ضرایب

آماره t

متغیرها

4

HML

-

-

1/343

9/531

1/383

9/393

3/191

9/563

5

WML

-

-

-

-

9/343

1/311

6/143

9/143

6

CMA

-

-

-

-

-

-

8/591

1/551

3

Taxrisk

-

-

-3/388

-1/881

-3/369

-1/883

-3/359

-1/839

-3/361

-1/891

9

CSR

-

9

-

3/195

9/389

3/383

9/341

3/195

9/941

3/133

1/881

8

Taxrisk *CSR

-

-

3

-3/399

-3/936

-3/363

-3/663

-3/339

-3/358

-3/113

-1/393

13

LEV

-3/333

-3/619

-3/365

-3/899

-3/354

-3/363

-3/338

-3/838

11

Size

متغیرهای کنترلی

-3/383

-1/533

-3/3313

-1/554

-3/391

-1/581

-3/356

-1/369

19

Sale

مشترک در

3/393

1/496

3/358

3/931

3/365

3/333

3/333

3/369

13

ROA

تمام فرضیهها

3/139

9/383

3/138

9/881

3/149

9/893

3/139

9/951

14

ROE

-3/334

-3/651

3/3333

3/349

3/335

3/369

-3/339

-3/436

سطح

مقادیر

سطح

معناداری

آزمون

معناداری

()3/333

3/639

()3/333

فرضیه اول

3

SMB

-

-

4/986

3/381

9/813

3/641

13/513

3/561

1

فرضیه دوم

9

RMRF

3/553

6/119

3/549

4/538

3/539

4/413

3/353

4/443

آزمونها

فرضیه سوم

1

عرض از مبداء

3/519

1/311

3/436

1/353

3/539

1/319

3/438

1/418

مقادیر آزمون

15

آماره F

16

آماره D-W

9/538

13

2

ضریب تعیین( )R

3/331

19

آماره آزمون چاو

18

نتیجه

93

میانگین رفر باقیماندهها

91

نتیجه

99
93

آزمون همسانی واریانس
(نسبت حداکثردرستنمایی)
نتیجه

آمارههای آزمون

3/335

3/441

3/619

9/499
()1/333

نرمال است
()3/333

استفاده از الگو EGLS

4.97E-15

()1/333
1/333

نرمال است
951/499

()3/333

3/585

()3/333

استفاده از الگو EGLS

3/455

()3/333
3/389

()1/333

داده تلفیقی

3/449

()1/333

داده تلفیقی
1/333

7.05E-15

نرمال است
953/691

معناداری

9/433

3/381

داده تلفیقی
1/333

-4.68E-15

3/449

معناداری

9/453

3/398

داده تلفیقی

934/861

مقادیر آزمون

سطح

مقادیر آزمون

سطح

()3/333

استفاده از الگو EGLS

1/333

-7.18E-15

نرمال است
359/939

()3/333

استفاده از الگو EGLS
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نتایج آزمون فرضیهها

همانگونه که جدول شماره  3نمایش میدهد ،در ابتدای امر ،با انجام آزمذون چذاو (ردیذف
 )19برای کلیه الگوها و معنادار نشدن آن الگو به رذورت تلفیقذی ( )poolingتخمذین زده شذده
است .عالوه براین جدول شماره  3نشان میدهد که اجزای اخالل نرمال هستند (میانگین اجذزای
اخالل رفر ،ردیف )93و به دلیل ناهمسان بودن واریانسها از الگو  EGLSبرای تخمین الگوهذا
استفاده شده است (ردیف  .)99با توجه به معنادار بذودن آمذاره ( Fردیذف  )15مذیتذوان گفذت
الگوهای برآورد شده ،همگی معنادار هستند و به دلیل اینکه آماره ( D-Wردیذف  )16اعذدادی
بین  1/5و 9/5هستند ،میتوان گفت که خود همبستگی میان اجزای اخالل وجود ندارد.
همانگونه که در جدول  9مشاهده میشود ،ردیف  9نشان دهندة ضذرایب رذرف ریسذک
بازار در هر یک از الگوهای قیمت گذاری است .عالوه بذر اینکذه در کلیذة الگذوهذا ایذن مقذدار
معنادار است ،در الگوی پن عاملی این ررف باالتر از سایر الگوها است .ردیف  3نشان دهنذدة
عدم معناداری عامل اندازه در کلیه الگوهای قیمت گذاری است .ردیف  4نشان مذیدهذد تذأثیر
عامل ارزش دفتری به ارزش بازار بر ارزش شرکت در الگوی پن عاملی باالتر از سذایر الگذوهذا
است .ردیف  5نشان میدهد که تأثیر عامل مومنتذوم بذر ارزش شذرکت در الگذوی پذن عذاملی
معنادار است .ردیف  6نشان دهندة عدم معناداری عامل سرمایه گذری است .همچنین جذدول 9
نشان میدهد که میزان تأثیر ریسک مالیاتی و مسئولیت اجتمذاعی بذر ارزش شذرکت در الگذوی
تک عاملی (الگوی بازار) بیشتر از سایر الگوها اسذت .اثذر تعذاملی ریسذک مالیذاتی و مسذئولیت
اجتماعی بر ارزش شرکت در هیچیک از الگوها معنادار نشده است ،ولذی بذا وجذود ایذن ،تذأثیر
منفی را با ارزش شرکت نشان میدهد .در مقایسه ضریب تعیین (ردیف  )13چهار الگو میتذوان
نتیجه گرفت که به طور کلی میزان توضیح دهندگی الگوی پذن عذاملی از سذایر الگذوهذا بیشذتر
بوده است.
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نتیجهگیری و بحث

هدف از انجام این پژوهش ،بررسی اثر ریسک مالیاتی و مسئولیت اجتماعی و همچنین اثذر
تعاملی آنها بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .نتای آزمذون
فرضیة اول نشانداد که ریسک مالیاتی بر ارزش شرکت تأثیر معنادار و منفی دارد .این معناداری
در هر چهار الگوی قیمتگذذاری دارایذیهذای سذرمایهای تأییذد شذد .ایذن نتیجذه نشذان داد کذه
شرکتها با ایجاد ریسک مالیاتی ،ارزش خود را بهخطر میاندازند .نرسذیدن دولذت بذه اهذداف
مالی خود منجر به کسری بودجه و ایجاد تورم خواهد شدکه در نهایت بر اقتصاد ،افراد جامعذه و
رفاه عمومی ،آثار سوئی میگذارد و نبودِ سرمایة کافی منجذر بذه کذاهش سذرمایهگذذاریهذا در
بخشهای مختلف از جمله بازار سرمایه میشذود و مذیتوانذد باعذث کذاهش ارزش بذازاری هذر
شرکت به دلیل کاهش حجم معامالت شود .این نتای تاییدی بر پژوهشهای عابذدی و رذفری
( )1385و نسبیت اوتسالی و پرسون( )9313است.
البته این مسئله نیز مد نظر قرارگیرد که نذو سذنجش متغیرهذا در ایذن پذژوهش متفذاوت از
سایر پژوهشها است .به مسئولین دولت که در بحث بودجهریزی فعالیت میکنند بذرای کذاهش
ریسک مالیاتی دولت ،پیشنهاد میگردد که پیشبینی درآمد مالیاتی دولذت را بذا درنظذر گذرفتن
چند دررد به عنوان احتمال عدم تحق درآمد مالیاتی انجام دهند تذا از ایذن طریذ در رذورت
شکاف مالیاتی هم به بودجه پیش بینی شدة خود نزدیکتر شوند و هم بر سذایر منذابع درآمذدی
ممکن مانند افزایش رادرات ،افزایش تولیدات داخل ،کاهش واردات و ...تکیه کنند .همچنذین
به مدیران شرکتها پیشنهاد میگردد تا در هنگام اتخاذ سیاسذتهذای شذرکت ،کلیذة ذینفعذان و
کلیة جوانب تصمیمات را مدنظر قرار دهند ،زیرا بذا وجذود اینکذه ایجذاد ریسذک مالیذاتی بذرای
شرکت منافعی مانند افزایش سودآوری را در پی خواهد داشت ،بذر ارزش شذرکت تذأثیر منفذی
میگذارد.
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نتای آزمون فرضیة دوم نشان داد که مسئولیت اجتمذاعی بذر ارزش شذرکت در چذارچوب
الگوهای قیمتگذاری داراییهای سرمایهای تک عاملی (الگو بازار) ،سذه عذاملی فامذا و فذرنچ،
چهار عاملی کارهارت و پن عاملی فاما و فرنچ ،تأثیر معنادار و مثبذت دارد .بذدین معنذی کذه در
رورتیکه شرکت به مسئولیتی که در قبال اجتما دارد ،مانند انجام فعالیتهای خیریه ،آموزش
حفاظت از محیط زیست به کلیة پرسنل و الزام به رعایت آن ،تعهد به رسذیدگی بذه امذور اربذاب
رجو  ،حفظ منابع طبیعی ،بازیافت از ضایعات ،ایمنی و سالمت محصول ،افزایش آمذار اشذتغال
و ...تعهد داشته باشد و آنها را به بهتذرین نحذو اجذرا کنذد ،مذیتوانذد ارزش شذرکت را از طریذ
افزایش رضایت سهامداران شرکت ،افزایش دهد .افزایش رضایت سهامداران در نهایت منجر به
همراهی آنها در رسیدن شرکت به منافع خود خواهد شد و این تأمین منافع ارزش شرکت را باال
خواهد برد .با افزایش ارزش شرکت ،قیمت بازاری سهام شرکت نیز افزایش خواهد یافت .نتای
این بخش تاییذدی بذر پذژوهش انجذام شذده در ایذن زمینذه از جملذه توسذط دارابذی و همکذاران
( ،)1385اکبذذذری و همکذذذاران ( ،)1384سذذذینگ و همکذذذاران ( )9313و نسذذذبیت ،اوتسذذذالی و
پرسون( )9313است.
با توجه بذه اینکذه در ایذن پذژوهش بذا اسذتفاده از نظذامنامذه مسذئولیتاجتمذاعی بنگذاههذای
اقتصادی« ،استانداردهایبینالمللی» و همچنین مطالعات پیشین ،چک لیست مسذئولیت اجتمذاعی
تهیه شد ،به مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار توریه میشود که در مرحلة اول آیین نامذهای
کاربردیتر ،مطاب با شرایط روز و همچنین قابل اجرا ،تدوین نموده و در مرحلة دوم با اسذتفاده
از چک لیست مستخرج از این پژوهش و سایر پژوهشهای این حوزه به رتبهبندی شذرکتهذای
بورس اوراق بهادار تهران بر اساس میزان استقرار مسئولیتاجتماعی بسردازنذد .بذه مذدیران بذرای
افزایش ارزش شرکت پیشنهاد میشود با توجه به اینکه در دورانی که شرکتها بذه دنبذال ایجذاد
مزیت رقابتی پایدار هستند ،به انجام وظایف مربوط به اجتما و کلیة ذینفعان شذرکت در بحذث
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مسئولیت اجتماعی  -کذه تمرکذز بیشذتری بذر روی افذراد بذرون سذازمان و جامعذه و کسذانی کذه
سهامداران شرکت نیستند ،دارد -اهتمام ورزند که این میتواند باعث یک نو بازاریابی و تبلیذ
غیرمستقیم برای شرکت و سهام شرکت باشذد و از ایذن طریذ ارزش شذرکت را افذزایش دهذد.
همچنذین بذه مذدیران پیشذنهاد مذیشذود کذذه بذا رعایذت بهداشذت عمذومی ،برگذزاری دورههذذای
آموزشی ،فذراهم کذ ردن خذدمات رفذاهی و بهداشذتی بذه کارکنذان بذه مسذئولیت خذود در قبذال
کارکنان از بُعد فرهنگی عمل کنند .شرکت با انجام کمکهای خیریذه ،پاسذخگویی و تعهذد بذه
ارباب رجو  ،حمایت از فعالیتهای جامعه ،مسئولیت اجتماعی خذود از بُعذد اجتمذاعی را انجذام
دهد .یکی از مهذمتذرین ابعذاد مسذئولیت اجتمذاعی شذرکتهذا ،بُعذد زیسذت محیطذی اسذت کذه
شرکتها میتوانند با کنترل آلودگی ،بازیافت ضایعات ،توسذعه فاذای سذبز و انجذام تحقیذ و
توسعه در مورد چگونگی انجام فعالیتهای خود به رورت سبز ،به محیط زیسذت خذود احتذرام
گذاشته ،در جهت بهبود آن گام بردارند .شذرکتهذا همچنذین مذیتواننذد بذا راضذی نگهداشذتن
مشتریان خود و ایجاد تسهیالت برای آنها نیز به مسئولیت اجتماعی خود پایبند باشند.
فرضیة سوم پژوهش نشان داد که اثر تعاملی ریسک مالیاتی  -مسئولیت اجتماعی بذر ارزش
شرکت معنادار نیست .بدین معنی که با ورود متغیر مسئولیتاجتماعی به عنوان متغیذر تعذدیلگذر
در رابطة ریسک مالیاتی و ارزش شرکت ،تأثیر منفی ریسذک مالیذاتی بذر ارزش شذرکت از بذین
رفته ،به یک رابطة بیمعنی تبدیل میگردد .احتماالً این عدم معنذاداری بذه رابطذة میذان ریسذک
مالیاتی و مسئولیت اجتماعی بر میگردد .در رورتیکه در شرکتی مسذئولیت اجتمذاعی رعایذت
شود ،احتمال میرود که شکاف مالیاتی کمتری درآن رخ دهد و باعث کاهش ریسذک مالیذاتی
در آن شرکت شود که این کاهش ریسک مالیاتی و افزایش مسئولیت اجتماعی ،رابطذة ریسذک
مالیاتی و ارزش شرکت را بیمعنی نشان داده است.
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در مقایسة میان الگوهای مختلف قیمتگذاری داراییهای سرمایهای که هریک ،متغیرهای
خاری را مؤثر بر ررف بازده سهام میدانند ،این پژوهش به این نتیجذه رسذید کذه الگذوی پذن
عاملی قیمت گذاری داراییهای سرمایهای ،قدرت توضیح دهندگی( )R2باالتری نسبت به سایر
الگوها داشت .با وجود این بیان میشود کذه سذایر الگوهذا در مقذدار توضذیح دهنذدگی تفذاوت
زیادی با این الگو ندارند .بر اساس نتای این پژوهش میتوان بیان کرد که لحاظ کردن عذواملی
مانند رتبه بندی بر اساس اندازه ،ارزش دفتری به ارزش بازاری ،توجه به تقسیم بندی شذرکتهذا
به برنده و بازنده و همچنذین میذزان سذرمایهگذذاری بذر برقذراری رابطذه میذان ریسذک مالیذاتی و
مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت ،تأثیر دارند.
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