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چکیده
امروزه مسئولیت اجتماعی بهعنوان ابزاری راهبردی در راستای رشد و توسعه و جلب نظر
سرمایهگذاران و جامعه نقش بسیار مهمی ایفا میکند و بانکهای تجاری موفق هستند که در بازار رقابت با
سایرین از مسئولیت اجتماعی در جهت کاهش نوسانات قیمت سهام ،به بهترین شیوه استفاده نمایند .یکی
از این ابزارها پرداخت مالیات است که این پژوهش به دنبال بررسی نقش مالیات پرداختی بر روابط بین
عملکرد مسئولیت اجتماعی و نوسان قیمت سهام بانک میباشد .در پژوهش حاضر کلیه بانکهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای  1393الی  1399به عنوان جامعه آماری بررسی و از
میان آنها  15بانک با توجه به ویژگیهای پژوهش انتخاب شده است .در این پژوهش برای آزمون فرضیه
ها از رگرسیون خطی و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  Eviewsاستفاده شده است .نتایج نشان
داد که بین عملکرد مسئولیت اجتماعی و نوسان قیمت سهام بانکهای تجاری ارتباط معناداری وجود دارد
و همچنین مالیات پرداختی اثر تعدیلگری بر ارتباط بین عملکرد مسئولیت اجتماعی و نوسان قیمت سهام
دارد .بنابراین ،افشای اطالعات عملکرد مسئولیت اجتماعی ،باعث کاهش نوسانات قیمت سهام میشود.
کلمات کلیدی :نوسانات قیمت سهام ،مسئولیت اجتماعی ،مالیات ،بانک.
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 -1مقدمه

بانکها و مؤسسات مالی در سالهای اخیر با توجه به گستردگی دامنة فعالیتهای اجتماعی و
زیست محیطی خود ،نقشی بسزایی در تشویق و ایجاد انگیزه برای مشتریان خود در راستای
کاهش اثرات سوء اجتماعی و زیست محیطی حوزه فعالیتهای خود دارند؛ همچنین از آنجا که
مهمترین عامل اثرگذاری بر ارتقای سطح اعتماد و اطمینان مشتریان به نظام بانکی منوط به رعایت
اصول اخالقی از سوی این مجموعه است؛ بانکها بر عملکرد کسب و کارهای تحت حمایت
خود از طریق کنترل جریان سرمایه ،وام دهی ،تامین مالی پروژه ها و سیاستها و اقدامات بیمهای،
نظارت و کنترل دارند .از این رو بانکها میتوانند از طریق نظارت بر اجرای فعالیتهای اجتماعی
و زیست محیطی در بنگاهها ،آنها را مجبور به پاسخگویی در خصوص مسئولیت اجتماعی و
زیست محیطی در کسب و کار خود نماید (سعادت نیا و همکاران .)1399 ،سرمایهگذاران به
دلیل حاکمیت ،شفافیت در مدیریت و آگاهی اجتماعی بیشتر به سوی شرکتهایی که سیاستهای
مسئولیت پذیری اجتماعی را اتخاذ میکنند ،تمایل دارند .مسئولیت اجتماعی و نوسانات قیمت
سهام دو موضوع حیاتی پس از بحران مالی جهانی به دلیل سقوط بسیاری از شرکتهای بزرگ،
است .این سقوط به دلیل مقررات زدایی ،تقلب در حسابداری ،ضعف در روشهای حاکمیتی و
سهلانگاری مدیران در نظارت بر سازمان رخ داد که سبب بروز آسیبهای مالی و اعتباری برای
شرکتها شد و در نهایت به سقوط قیمت سهام آنان ختم شد .عالوه بر این ،مسئولیت اجتماعی و
مالیات دارای ویژگی مشترک هستند که نتیجه آن رفاه جامعه از طریق مشارکت در فعالیتهای
اجتماعی و زیست محیطی است .ویژگیها مطابق با نظریه ذینفعان و نظریه مشروعیت است .نظریه
ذینفعان ،1رفاه جامعهای را که بانک در آن فعالیت میکند را در نظر میگیرد و بر توسعه رفاه در
جامعه تأکید میکند (فریمن و دیمیتریف .)2017 ،2همچنین مطابق نظریه مشروعیت 3یک شرکت

1 .Stakeholder Theory
2 .Freeman & Dmytriyev
3 .Legitimacy Theory
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تداوم نخواهد داشت ،مگر اینکه ارزشهای منطبق با ارزشهای اجتماعی در سطح کالن قرار گرفته
باشد .بنابر این نظریه مشروعیت بر رفتار شرکتها برای انجام مسئولیتهای اجتماعی و
زیستمحیطی در قبال جامعه جهت دستیابی به اهداف سازمان از طریق جلب اعتماد ذینفعان و
محافظت از خود در شرایط ناپایدار را توضیح میدهد .مسئولیت اجتماعی ممکن است بدهیهای
مالیاتی بانکها را کاهش دهد که میتواند ارزش سهام بانکها را بهبود بخشد .با این حال ،هزینه
پرداخت مسئولیت اجتماعی از صندوق سهامداران و سرمایهگذاران تامین میشود و هزینههایی
که سهامداران در قبال مسئولیت اجتماعی متحمل می شوند ،ممکن است سبب نگرانی آنان در
مورد چنین فعالیتهایی شود .مطالعات قبلی ارتباط مثبتی بین عملکرد مسئولیت اجتماعی و
ریسک نوسان سهام بانک پیدا کردهاند ،نتایج مطالعات نشان داد که اولویتبندی بیش از حد در
سرمایهگذاری مسئولیت اجتماعی ممکن است رقابت شرکتها را کاهش دهد و هزینههای آنان
را افزایش دهد ،که منجر به زیان شرکتها و از دست دادن سهامداران و در نتیجه افزایش نوسان
سهام شرکت شود (تاسنیا و همکاران .)2020 ،1از سوی دیگر نقش درآمدهای مالیاتی در بسیاری
از کشورها بسیار حائز اهمیت است و در مقایسه با سایر منابع از آثار نامطلوب اقتصادی به میزان
قابل توجهی میکاهد و همچنین این منبع درآمدی به دلیل قابلیت کنترل ،بر سایر منابع ناشی از
اقتصاد داخلی ترجیح دارد (پورمقیم و همکاران .)1384 ،از طرفی شرایط اقتصادی کشورها
ایجاب میکند بخش عمدهای از درآمدهای دولت از طریق مالیات تأمین شود؛ مسئولیت اجتماعی
با هزینههای مالیاتی به طور مثبت ارتباط دارد ،که سبب نوسان قیمت سهام شرکت شود .در
نتیجه ،بر اساس تئوری ذینفعان ،این فرض وجود دارد که مالیات می تواند رابطه بین مسئولیت
اجتماعی و نوسان قیمت سهام را تعدیل کند و پرداخت مالیات توسط شرکتها سبب کاهش
سودآوری آنها میشود ،در نتیجه تولید ،توسعه زیرساختها ،اشتغالزایی ،دستمزد کارکنان و پرداخت
سود سهامداران را کاهش می دهد .همچنین تخلفات مالیاتی شرکتها می تواند بر قیمت سهام آنها

1 .Tasnia et al
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تأثیر بگذارد (تاسنیا و همکاران .)2020 ،بنابراین ،هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش مالیات
پرداختی بر روابط بین عملکرد مسئولیت اجتماعی و نوسان قیمت سهام بانک است و با توجه به
مطالب ارائه شده ،سؤال اصلی پژوهش عبارتست از :نقش مالیات پرداختی بر روابط بین عملکرد
مسئولیت اجتماعی و نوسان قیمت سهام بانک چگونه است؟
 -2مبانی نظری
 -2-1مسئولیت اجتماعی شرکت:
طی چندین دهه گذشته ،مسئولیت اجتماعی از نظریهای مهجور و اغلب حاشیهای ،به مفهومی
پیچیده ،چند وجهی و فراگیر مبدل شده است و با اهداف شرکت بزرگتری مانند اعتبار و مدیریت
گروههای ذینفع پیوند خورده است (لی .)2008 ،1مفهوم "مسئولیت اجتماعی شرکتها" در زمره
مفاهیم اخالق کسب و کار مطرح است و به نقشی که شرکتها درحوزه اجتماعی برعهده دارند
مربوط میشود .سازمانهای سرآمد به عنوان سازمانهایی پاسخگو ،برای شفافیت و پاسخگویی به
ذینفعان خود در قبال عملکردشان ،روشی بسیار اخالقی در پیش میگیرند .این سازمانها حساسیت
و توجهی ویژه به پاسخگویی اجتماعی و حفظ ثبات زیست محیطی سازمان در حال و آینده
دارند و این دیدگاه را ترویج میکنند .مسئولیت اجتماعی در ارزشهای این سازمانها بیان شده
است .آنها از طریق مراوده باز با ذینفعان ،انتظارات و مقررات محلی و جهانی را درک و رعایت
کرده و از آن فراتر میروند (فغانی ماکرانی و همکاران .)1395 ،بر این اساس امروزه شرکتهایی
که اصول مسئولیت اجتماعی را پذیرفته اند ،اعتقاد دارند که موفقتر هستند (کوا و همکاران،2
 .)2020پیچیدگی عوامل و متغیرهای تأثیرگذار بر پدیدههایی که به نوعی به اجتماع باز میگردند
ارائه تعریف واحدی از آنها را غیرممکن ساخته و مسئولیت اجتماعی نیز از این امر مستثنی
نیست .بر اساس نظر تورکر )2009( 3مسئولیت پذیری اجتماعی ،یک مفهوم در حال تکامل است
1. Lee
2. Kuo et al
3. Turker
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به عنوان روشی است که شرکتها دغدغههای اجتماعی ،محیطی و اقتصادی خود را در ارزشها،
فرهنگها ،تصمیمات ،استراتژی و عملیات به گونهای شفاف برای پاسخگویی یکپارچه کرده است
و در نتیجه ،رویه های بهتر برای شرکت ،ایجاد رفاه و بهبود جامعه تدوین کنند .استوارت و
سالمون ،مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف میکنند :شیوهای از مدیریت که طبق آن ،سازمانها
فعالیتهایی را که اثر مثبتی بر جامعه و ترفیع کاالهای عمومی داشته باشد انجام میدهد .در واقع
استوارت و سالمون خواهان حذف آثار منفی سازمان بر جامعه بوده و سعی داشتند تا بتوانند در
نگرش و رفتار مصرفکنندگان تغییر ایجاد کنند (کاوسی و چاوهباشی .)1389 ،کمیسیون اروپایی
( ،)2002مسئولیت اجتماعی شرکتها را به عنوان مفهومی که از طریق آن تعامل اجتماعی و اهمیت
محیطی در عملیات تجاری و تعاملشان با سهامداران مقایسه میشود ،تعریف میکند (حیدری
کرد زنگنه ،نوروش و جعفری.)1396 ،
 -2-2مسئولیت اجتماعی بانکها:
بانکها نقشی کلیدی در رونق اقتصادی هر کشور ایفا میکنند .امروزه بانکها با پیامدهای
اجتماعی و محیطی سرمایهگذاری یکی از حساسترین بنگاههای اقتصادی در رابطه با مسئولیت
پذیری اجتماعی محسوب می شوند .نقش بانک به عنوان تسهیلگر و محرک چرخهای اقتصاد و
تجارت ،به عنوان نهاد مولد ثروت و همچنین به عنوان تأمینکننده خدمات برای اجتماعات محلی،
ملی و بینالمللی حیاتی و غیر قابال انکار است .با توجه به مسئولیت عظیم بانکها در توسعة
اقتصادی اجتماعات ،چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی ،مسئولیت اجتماعی بانکها در
مقایسه با سایر بنگاههای فعال در عرصه صنعت و اقتصاد پررنگتر است و در عین حال تأثیر
مستقیم بر عملکرد مسئوالنه سایر بنگاهها دارد .اگرچه بانکها و بازارهای مالی در معرض نوسانات
بازار هستند و با مشکالتی از قبیل بدهیهای پرداخت نشده و مسائل مربوط به ساختار ترازنامه
مواجهند ،ولی بانکها موظفند با این مشکالت به صورت مسئوالنه به مقابله بپردازند .به عالوه،

284

فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری ،جلد ،2شماره  ،2تابستان 1401

بانکها وظیفه دارند در قبال مشکالتی که برای جامعه و شهروندان اجتماعی خود به وجود
میآورند ،پاسخگو باشند (سعادت نیا و همکاران.)1399 ،
 -2-3مسئولیت اجتماعی و نوسان قیمت سهام:
برخی از پژوهشگران بر این باورند که افشای مسئولیت اجتماعی منجر به عملکرد مالی بهتر
شرکت و در نهایت منجر به ارزش باالتر شرکت (جو و هارجوتو ،)2011 ،1پایداری سود (سپاسی
و حسن زاده ،)1395 ،عدم تقارن اطالعاتی کمتر (چو و همکاران ،)2013 ،2دسترسی آسانتر به
منابع مالی (چنگ و همکاران ،)2014 ،3بهبود کارآیی سرمایهگذاری (فخاری و همکاران)1395 ،
و اثربخشی کنترلهای داخلی شرکت (کیم 4و همکاران )2017 ،میگردد (اسماعیل پور و همکاران،
 .)1398رابطه بین مسئولیت اجتماعی و نوسانات قیمت سهام را میتوان با نظریه مشروعیت و
نظریه عالمتدهی 5توضیح داد .نظریه مشروعیت یک تصور یا فرض تعمیمیافته است مبنی بر
اینکه اعمال یک موجودیت مطلوب یا مناسب در برخی از سیستمهای ساختهشده اجتماعی از
هنجارها ،ارزشها ،باورها و تعاریف است .نظریه مشروعیت رفتار بانکها را برای انجام
مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی در قبال جامعه برای دستیابی به اهداف سازمانها از
طریق جلب اعتماد ذینفعان و محافظت از خود در شرایط ناپایدار توضیح میدهد .همچنین بر
اساس نظریه عالمت دهی ،شرکتها به طور داوطلبانه اقدام به افشای اطالعات خود در بازار سرمایه
و در نتیجه جذب سرمایه گذاران و کسب شهرت مینمایند (ورچیا .)1983 ،6از این رو شرکتها
با مشارکت در مسئولیت اجتماعی و افشای اطالعات خود اعالم میکنند که در وضعیت بهتری
نسبت به رقبای خود هستند (ماهونی )2012 ،7و در نتیجه اقدام به جلب حمایت مصرف کنندگان

1. Jo & Harjoto
2. Cho et al
3. Cheng et al
4. Kim et al
5. Signalling Theory
6. Verrecchia
7. Mahoney
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و سرمایهگذاران مینمایند (شی .)2010 ،1در واقع اقدامات مسئولیت اجتماعی یک شرکت یک
تصمیم راهبردی محسوب میشود و ممکن است به افزایش هزینههای مشارکت در مسئولیت
اجتماعی از منافع حاصل از آن منتج شود .عالوه بر این هدف تئوری عالمتدهی کاهش عدم
تقارن اطالعاتی از طریق انتقال اطالعات موجود در دست طرفین است (راس .)1977 ،2مطابق با
این نظریه ،ژو و لیو )2018( 3بیان میکنند که موفقیت افشای مسئولیت اجتماعی ،نوسان قیمت
سهام را کاهش میدهد و رفتار مشتری پس از افشای مسئولیت اجتماعی تغییر میکند .با این
حال ،کوچار )1996(4استدالل میکند که عدم نظارت بر مسئولیت اجتماعی میتواند تعارض
نمایندگی را افزایش دهد ،که میتواند بر نوسانات قیمت سهام به دلیل تضاد منافع بین مدیران و
سهامداران (تئوری نمایندگی) تأثیر بگذارد .واتسون و همکاران )2002( 5استدالل میکنند هنگامی
که یک شرکت اطالعات بیشتری در مورد فعالیتهای مسئولیت اجتماعی خود افشا میکند ،اعتبار
خوبی به دست میآورد .سهامداران به سرمایهگذاری در آن شرکتها عالقمند میشوند ،زیرا ترجیح
میدهند در شرکتهای فعال در مسئولیت اجتماعی مشارکت کنند .در این شرایط ،سهامداران ممکن
است شرکتهایی را که مسئولیت اجتماعی را رعایت نمیکنند با عدم یا لغو سرمایهگذاری تنبیه
کنند ،در نتیجه سبب افزایش نوسانات قیمت سهام شرکت شوند .مشارکت در مسئولیت اجتماعی،
ریسک مالی شرکتها را کاهش میدهد و تعهد شرکتها را برای مدیریت خوب و عملکرد زیست
محیطی پایدار تقویت می کند که توجه به این مسئله منجر به تدوین فرضیه اول پژوهش حاضر
میگردد.
 -2-4مسئولیت اجتماعی و پرداخت مالیات:
مدیران شرکتها از گذشته تا به امروز تالشهای فراوانی در جهت کاهش مالیات انجام داده اند
و این مهم معموالً از طریق راههای مختلف قانونی یا غیرقانونی (تقلب یا البیگری و )...صورت
1. Shea
2 .Ross
3 .Xu & Liu
4 .Kochhar et al
5 .Watson et al
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میگیرد (حمیدیان .)1396 ،بر اساس تئوری نمایندگی این تالش مدیران در جهت افزایش ثروت
سهامداران و یا جلوگیری از انتقال ثروت به بیرون از شرکت مورد حمایت است؛ ولی از نظر
اخالق تجاری و منافع اقتصادی و مسئولیت اجتماعی فعالیتهای مدیران از این طریق زیر سؤال
میرود .گاهی پرداخت مالیات به عنوان تبعیت و احترام مدیران به مسئولیت اجتماعی مطرح
میشود .بر اساس نظریه ذینفعان مالیات پرداختی یکی از عناصر اصلی مسئولیت اجتماعی شرکت
می باشد (خداداده شاملو و همکاران .)1400 ،الینس و ریچاردسون )2015( 1دریافتند شرکتهای
دارای مسئولیت اجتماعی ،کمتر درگیر یک اختالف مالیاتی و اختالف نظر در مورد تعهدات
مالیاتی خود هستند .مالیات نه تنها بر عملکرد و ریسک بانک تأثیر بسزایی خواهد داشت ،بلکه
باعث تعادل اقتصادی میشود .سهامداران و سرمایهگذاران نمیخواهند سرمایه خود را در بانکی
سرمایه گذاری کنند که نسبت به محیط زیست و جامعه بیتوجه است .تعهد اجتماعی و مسئولیت
اجتماعی فشار مالیاتی را کاهش میدهد ،و بیانگر این مسئله است که افزایش فعالیتهای مسئولیت
اجتماعی سبب کاهش اجتناب مالیاتی میشود .بطور مشابه ،دیویس و همکاران ( )2016دریافتند
که مسئولیت اجتماعی به طور مثبت با هزینههای مالیاتی ارتباط دارد ،که ممکن است منجر به
افزایش نوسان قیمت سهام شرکت به دلیل البیگری مالیاتی شود .در نتیجه ،طبق تئوری ذینفعان،
این فرض وجود دارد که مالیات میتواند رابطه بین مسئولیت اجتماعی و نوسان قیمت سهام را
تعدیل کند که منجر به تدوین فرضیه دوم پژوهش حاضر شده است.
 -3پیشینه پژوهش
حسینی و رازانی ( ،) 1400به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی و ریسک نقدشوندگی سهام
شرکت بر نوسانات بازده سهام درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی
بازه زمانی  1394تا  1398پرداختند ،نتایج پژوهش نشان داد متغیر ریسک نقد شوندگی بر نوسانات
بازده سهام دارای تاثیر مثبت و معنیدار میباشد .بدین معنا که با افزایش ریسک نقدشوندگی

1 .Lanis & Richardson
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میزان نوسانات بازده سهام نیز افزایش می یابد .تاثیر متغیر مسئولیت اجتماعی بر نوسانات بازده
سهام منفی و معنادار میباشد.
سعادت نیا و همکاران ( ،)1399در پژوهش خود به ارزیابی تاثیر سطح افشای مسئولیت
پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی بانکها با تاکید بر اخالقیات در طی دوره زمانی  1390تا 1397
پرداخت .یافته های پژوهش نشان داد که سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی بانکها تاثیر
مثبت و معناداری بر حاشیه سود قبل از کسر بهره و مالیات و استهالک دارد؛ همچنین سطح
افشای مسئولیت پذیری اجتماعی بانکها تاثیر منفی و معناداری بر نسبت ارزش بازار به ارزش
دفتری سهام دارد.
حجازی و عسکری حسن آبادی ( ،)1397رابطه همزمانی قیمت سهام و افشای اطالعات
مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها در طی سالهای  1391تا  1394مورد بررسی قرارداد .یافتههای
پژوهش نشان داد مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه معکوس و معناداری با همزمانی قیمت سهام
دارد؛ بنابراین ،افزایش افشای اطالعات مسئولیت پذیری اجتماعی ،باعث کاهش همزمانی و
نوسان قیمت سهام می شوند.
فغانی ماکرانی و همکاران ( ،)1395در پژوهشی به بررسی رابطه میان مسئولیتپذیری
اجتماعی و ریسک کاهش قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
در طی  1389الی  1393پرداختند که نتایج بیانگر وجود رابطه معناداری بین گزارشگری مسئولیت
اجتماعی و کاهش ریسک قیمت سهام دارد.
تاسنیا و همکاران ،)2020( 1به بررسی تأث یر مسئولیت اجتماعی شرکت بر نوسانات قیمت
سهام بانکهای ایاالت متحده با نقش تعدیل کننده مالیات در طی سالهای  2013الی 2017
پرداختند ،نتایج پژوهش نشان داد بین مسئولیت اجتماعی بانکها و نوسان قیمت سهام رابطه مثبت
و معناداری وجود دارد و سهامداران بانکهای ایاالت متحده ممکن است تمرکز بیش از حد بر

1. Tasnia et al
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مسئولیت اجتماعی شرکت توسط بانکها را به دلیل افزایش هزینه های مرتبط با اجرای مسئولیت
اجتماعی شرکت ترجیح ندهند .همچنین ،پرداختهای مالیاتی و نوسانات قیمت سهام ،ارتباط
مثبت معناداری را نشان میدهند که بیان می کند در صورت افزایش نرخ مالیات ،احتمال افزایش
نوسان قیمت سهام بیشتر است .به طور کلی ،سهامداران عالقه ای به پرداخت مالیات بیشتر
ندارند ،بنابراین ممکن است به جای پرداخت مالیات بیشتر ،بازار سرمایه گذاری را تغییر دهند.
نگویین )2018( 1در پژوهش خود با عنوان بررسی تأثیر آگاهی مسئولیت اجتماعی شرکت بر
عملکرد مالی نشان داد که بین بازدهی مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی بانکهای تجاری در
ویتنام رابطه منفی وجود دارد.
لیم و مالی ،) 2018( 2در پژوهشی به بررسی نقش تعدیل کننده میزان سرمایه گذاری بر روابط
بین نوسان قیمت سهام و پیشبینی ریسک اع تباری پرداختند و نتایج نشان داد رابطه منفی بین
نوسانات بازار و ریسک اعتباری برای شرکتهای سرمایهگذار در مقایسه با شرکتهای
غیرسرمایهگذار کاهش بیشتری مییابد.
گریوال و همکاران ،) 2017( 3ارتباط بین همزمانی قیمت سهام و افشای اطالعات مسئولیت
پذیری اجتماعی شرکتها را مورد بررسی قرار دادند .آنها به رابطه منفی و معنیداری بین افشای
اطالعات مسئولیتپذیری اجتماعی و همزمانی قیمت سهام دست یافتهاند .بدین صورت که هر
چه شرکتها اطالعات مسئولیتپذیری بیشتری را افشا کنند همزمان قیمت پایینتری دارند.
بوسالح و همکاران ،)2012( 4در مطالعهای با عنوان تاثیر عملکرد اجتماعی و ریسک شرکت
بر بحران مالی نشان داده اند که رابطه بین عملکرد اجتماعی و ریسک در دوره بحران (دوره پس
از بحران) در مقایسه با دوره قبل از بحران به طور قابل توجهی متفاوت است .عملکرد اجتماعی،

1. Nguyen
2. Lim & Mali
3. Grewal et al
4. Bouslah et al
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نوسانات را در طول دوره بحران مالی کاهش میدهد .پتانسیل کاهش ریسک عملکرد اجتماعی،
عمدتاً به دلیل وجود نقاط قوت عملکرد اجتماعی است.
 -4روششناسی پژوهش

نتایج پژوهش حاضر میتواند توسط سرمایه گذاران ،بانکها ،مراکز علمی و دانشگاهی،
سازمانهای دولتی و بورس اوراق بهادار تهران مورد بهره برداری قرارگیرد ،بنابراین پژوهش از
نوع کاربردی میباشد و از سوی دیگر با بررسی ارتباط بین چند متغیر ،از نظر روش نیز در دسته
پژوهشهای همبستگی و از لحاظ ماهیت در زمره پژوهشهای توصیفی محسوب میگردد و از
آنجائیکه جهت ارزیابی وضعیت موجود و پیش بینی آینده از اطالعات و داده های گذشته (پس
از وقوع) مانند صورتهای مالی شرکتها ،یادداشتهای توضیحی همراه و نشریات بورس اوراق
بهادار بهره میبرد ،جزو پژوهشهای پسا رویدادی می باشد .به منظور تجزیه و تحلیل دادههای
جمع آوری شده از آخرین نسخه نرم افزار اقتصادی  Eviewsاستفاده گردیده است.
 -1-4فرضیهها و مدل مفهومی پژوهش

با توجه به عنوان پژوهش حاضر ،چارچوب نظری فرضیه پژوهش و مدل مفهومی به صورت
زیر ارائه شده است:
فرضیه اول :بین عملکرد مسئولیت اجتماعی و نوسان قیمت سهام بانکهای تجاری ارتباط
معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم :مالیات پرداختی اثر تعدیل گری بر ارتباط بین عملکرد مسئولیت اجتماعی و نوسان
قیمت سهام دارد.
در شکل شماره ( )1مدل مفهومی این پژوهش براساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش ارائه
شده و روابط بین متغیرهای مستقل ،وابسته و تعدیلگر را نشان می دهد.

290

فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری ،جلد ،2شماره  ،2تابستان 1401

H1

نوسان قیمت سهام

عملکرد مسئولیت اجتماعی

بانکهای تجاری
H2

مالیات پرداختی (نرخ مالیات موثر)
شکل ( :)1مدل مفهومی پژوهش

 -2-4قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی پژوهش :از نظر موضوعی ،پژوهش حاضر به بررسی نقش مالیات پرداختی
بر روابط بین عملکرد مسئولیت اجتماعی و نوسان قیمت سهام بانک میپردازد.
قلمرو مکانی پژوهش :شامل بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
قلمرو زمانی پژوهش :با توجه به تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش از ابتدای سال 1393
تا پایان سال  1399می باشد.
 -3-4جامعه آماری و انتخاب نمونه

جامعه آماری ،این پژوهش بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد ،که
در این پژوهش به منظور انتخاب جامعه مورد مطالعه از روش حذف هدفمند و سیستماتیک
استفاده شده است ،بدین منظور کلیه بانکهای جامعه آماری که دارای شرایط زیر بوده اند ،برای
پژوهش انتخاب شده اند:
 تا قبل از پایان سال  1393در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند. به منظور افزایش قابلیت مقایسه دوره مالی آنها منتهی به  29اسفند ماه باشد. طی سالهای مالی مذکور تغییر سال مالی و توقف فعالیت (بیش از شش ماه) یا لغو پذیرشیا انتقال به فرابورس نداشته باشند.
 در دسترس بودن اطالعات مرتبط با متغیرهای پژوهش. -اطالعات مدیریتی مورد نیاز (گزارش های هیات مدیره) در دسترس باشد.
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 قطعیت یافتن مالیات ابرازی بانکها در طی دوره زمانی پژوهش.بانکهایی که معیارهای فوق را نداشتند از نمونه آماری حذف شدند .با در نظر گرفتن
محدودیتهای باال تعداد  15بانک به عنوان نمونه آماری پژوهش جهت آزمون فرضیه آماری
انتخاب شده است.
 -4-4مدل و متغیرهای پژوهش

بر اساس مدل پژوهش تاسنیا و همکاران ( ،)2020برای آزمون فرضیه اول این پژوهش از
مدل رگرسیونی ( )1به شرح زیر استفاده شده است:
()1
و جهت آزمون فرضیه دوم این پژوهش از مدل رگرسیونی ( )2استفاده گردید:
()2

در مدل های مذکور داریم:
 :VOLنوسان قیمت سهام؛
 :CSRعملکرد مسئولیت اجتماعی؛
 :TAXمالیات پرداختی؛
 :LVGاهرم مالی؛
 :MVBارزش بازار به ارزش دفتری؛
 :DYسود تقسیمی؛
 :ROAبازده دارایی ها؛
 :BANK SIZEمجموع دارایی های هر بانک.
در ادامه شیوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش را بررسی می نماییم:
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 -1-4-4متغیر وابسته پژوهش

استفادهکنندگان گزارشهای مالی با استفاده از معیارهای مختلف عملکرد بانکها را مورد ارزیابی
قرار میدهند .در این پژوهش از نوسان قیمت سهام برای اندازه گیری عملکرد مالی بانکها استفاده
شده است .نوسان قیمت سهام ،برابر است با انحراف معیار بازده ماهانه بانک در طی سال (تاسنیا
و همکاران.)2020 ،
 -2-4-4متغیر مستقل پژوهش

شاخص عملکرد مسئولیت پذیری اجتماعی بانکها به عنوان متغیر مستقل پژوهش استفاده
شده است .برای سنجش افشای مسئولیت پذیری اجتماعی بانک ها و شناسایی ابعاد ،شاخصها و
مؤلفههای آن اگر چه هنوز هیچگونه اجماعی میان پژوهشگران و سازمانها وجود ندارد ،با اینحال
معیارها و استانداردهای بین المللی زیادی را پژوهشگران در کشورهای مختلف برای بررسی
نقش مسئولیت پذیری اجتماعی در بانکها از جمله سیمپسون و کوهرز( ،)2002کورنت و
همکاران ( ،)2016نانیدس ( ،)2019مناسا ( )2010و سازمان تدوین استاندارد و شاخص()KLD
تهیه و مورد استفاده قرار داده اند (سعادت نیا و همکاران .)1399 ،بر این اساس ابتدا مبانی نظری،
پیشینه پژوهش ،معیارهای بین المللی مرتبط در حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی بررسی شد و
سپس با توجه به فراوانی ابعاد ،شاخصها و مؤلفههای استفاده شده در پژوهشهای قبلی و همچنین
با ترکیب استانداردها و رهنمودهای بینالمللی و در نظر گرفتن شرایط محیطی ایران،
مسئولیتپذیری اجتماعی بانکها برابر است با رتبه افشا مسئولیت اجتماعی؛ بدین منظور ابتدا
افشای اطالعات مسئولیت اجتماعی از طریق تحلیل محتوا مورد استخراج قرار می گیرد .تحلیل
محتوای استفاده شده در این پژوهش جمالت مندرج در گزارش های هیات مدیره و صورتهای
مالی حسابرسی شده و یادداشتهای همراه شرکتهای نمونه میباشد .در این زمینه پژوهشگر
جمالت و کلمات مندرج در گزاشهای را مورد بررسی و مطالعه قرار میدهد ،هر جملهای که
درباره یک موضوع افشای خاص ،اطالعاتی را برای استفادهکنندگان افشا نماید ،به عنوان افشای
اطالعات اجتماعی به حساب می آید .در نهایت سطح افشای اجتماعی از طریق جمعزدن امتیاز
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شاخص های آن یعنی افشای موضوعات اجتماعی ،افشای موضوعات مربوط به مشتریان و افشای
موضوعات مربوط به منابع انسانی به شرح جدول ( )1قابل اندازهگیری میباشد.
جدول ( :)1مؤلفههای افشای مسئولیت اجتماعی (مهدوی و همکاران)1394 ،
شیوه اندازه گیری

نام مولفه اصلی

به منظور عملیاتی نمودن شاخص افشای موضوعات اجتماعی از روش کدگذاری و امتیازدهی استفاده
میشود .بر اساس این روش ،به هر یک از مؤلفه های افشای موضوعات اجتماعی شامل سرمایه
افشای موضوعات

گذاری اجتماعی ،حمایت از فعالیتهای جامعه ،هدایا و خدمات خیریه ،اقدامات قانونی ،دعاوی

اجتماعی

قضایی ،فعالیتهای مذهبی و فرهنگی ،در صورت افشا امتیاز یک و در غیر این صورت امتیاز صفر
اختصاص یافته و از تجمیع این امتیازها ،نمره مربوط به امتیاز افشای موضوعات اجتماعی برای هر
شرکت در هر سال محاسبه میگردد.
به منظور عملیاتی نمودن شاخص افشای موضوعات مربوط به مشتریان از روش کدگذاری و

افشای موضوعات
مربوط به
مشتریان

امتیازدهی استفاده میشود .بر اساس این روش ،به هر یک از مؤلفه های افشای موضوعات مربوط
به مشتریان شامل سالمتی مشتریان ،شکایات یا رضایتمندی مشتریان ،سیاست پرداخت دیرتر برای
مشتریان خاص ،تسهیالت و خدمات پس از فروش و پاسخگویی به نیاز مشتریان ،در صورت افشا
امتیاز یک و در غیر این صورت امتیاز صفر اختصاص یافته و از تجمیع این امتیازها ،نمره مربوط به
امتیاز افشای موضوعات مربوط به مشتریان برای هر شرکت در هر سال محاسبه میگردد.
به منظور عملیاتی نمودن شاخص افشای موضوعات مربوط به منابع انسانی از روش کدگذاری و
امتیازدهی استفاده میشود .بر اساس این روش ،به هر یک از مؤلفه های افشای موضوعات مربوط

افشای موضوعات

به منابع انسانی شامل تعداد کارکنان ،حقوق ماهیانه ،پاداش نقدی و مزایا ،سهام تحت تملک کارمندان،

مربوط به منابع

بازنشستگی و مزایای پایان خدمت ،سالمتی و ایمنی در محیط کار ،برنامههای آموزش و توسعه

انسانی

کارکنان ،ورزشی و رفاهی ،وام یا بیمه کارمندان و روحیه و ارتباطات کارکنان ،در صورت افشا امتیاز
یک و در غیر این صورت امتیاز صفر اختصاص یافته و از جمع زدن این امتیازها ،نمره مربوط به
امتیاز افشای موضوعات مربوط به منابع انسانی برای هر شرکت در هر سال محاسبه میگردد.

 -3-4-4متغیرهای کنترلی پژوهش

با توجه به پیشینه و مبانی نظری پژوهش متغیرهای به عنوان متغیرهای کنترلی این پژوهش به
شرح زیر در نظر گرفته شده اند:
الف -اهرم مالی :برابر است با نسبت کل بدهی بر کل دارایی.
ب -ارزش بازار به ارزش دفتری :برابر است با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سرمایه بانک.
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ج -سود تقسیمی :در صورتی که بانک سود تقسیم کرده باشد ،برابر است با یک و در غیر این
صورت برابر است با صفر.
د -بازده داراییها :برابر است با نسبت سود عملیاتی بر کل داراییهای بانک.
هـ -اندازه بانک :برابر است با لگاریتم طبیعی کل داراییهای بانک.
 -4-4-4متغیر تعدیلگر پژوهش

مالیات پرداختی :برابر است با لگاریتم مالیات پرداختی هر بانک در طی سال.
 -5تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش

به منظور تجزیه و تحلیل داده ها ،ابتدا آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش شامل شاخصهای
مرکزی و پراکندگی و سپس آماره استنباطی مرد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
 -5-1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

ویژگیهای آمار توصیفی مربوط به متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش در جدول شماره ()1
خالصه شده است .آمارههای گزارش شده در برگیرنده شاخصها و معیارهای مرکزی شامل
میانگین ،میانه و شاخصهای پراکندگی شامل انحراف معیار ،چولگی و کشیدگی متغیرهای مورد
استفاده در این پژوهش میباشد.
جدول ( :)2آمارتوصیفی متغیرهای مورد بررسی
عنوان

نوسان

عملکرد

متغیرها

قیمت

مسئولیت

سهام

اجتماعی

VOL

CSR

شاخصهای

مالیات
پرداختی

ارزش دفتری تقسیمی داراییها

مسئولیت اجتماعی
BANK
SIZE

CSR*TAX

19.589

3.3657

19.408

3.2099

LVG

میانگین

0.1088

6.6666 0.5285

0.8791

3.9904

0.0026 0.9047

میانه

0.1101

9.0859 0.5238

0.9335

1.2586

0.0059 1.0000

ماکسیمم

0.2051

15.945 0.8571

0.9931

132.76

22.2102 0.1617 1.0000

10.894

مینیمم

0.0322

0.0000 0.1428

0.2511

0.5189

-0.1550 0.0000

16.434

0.0000

انحراف معیار 0.0370

6.4593 0.1617

0.1766

14.051

0.0364 0.2949

1.1993

3.4883

چولگی

-2.8816 0.0141 -0.3305 0.4774

8.0345

-0.0601 -1.6376 -2.7577

0.3597

کشیدگی

9.9465

70.874

2.6465

1.6257

3.2422

1.1383 3.0120

295

DY

ROA

اندازه بانک

تعامل عملکرد

MVB

توصیفی

TAX

اهرم مالی

ارزش بازار به

سود

بازده

مالیات پرداختی در

13.539 8.6052
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مشاهدات

105

105

105

105

105

105

105

105

105

مطابق جدول ( )2میانگین نشاندهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع بوده و شاخص خوبی
برای نشان دادن مرکزیت دادههاست ،برای متغیر نوسان قیمت سهام برابر  0/10است که نشان
میدهد که نیمی از دادهها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار هستند؛ همچنین
یکسان بودن مقدار میانگین و میانه نشاندهنده نرمال بودن این متغیر میباشد که برای متغیر نوسان
قیمت سهام برابر  0/11است .شاخصهای پراکندگی ،معیاری برای تعیین میزان پراکندگی دادهها
از یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین است .انحراف معیار یکی از مهمترین
شاخصهای پراکندگی است که برای متغیر نوسان قیمت سهام برابر  0/037می باشد .مقدار
ضریب چولگی برای متغیر رشد سهم بازار شرکت مثبت و نزدیک صفر میباشد که نشان میدهد
توزیع نرمال و البته چولگی کمی به راست و برای تمام متغیرها کشیدگی مثبت میباشد.
 -5-2آزمون پایایی متغیرهای پژوهش

پیش از برآورد مدل پژوهش ،می بایست ابتدا پایایی متغیرهای آن را مورد بررسی قرار داد.
پایایی بدین معنی است که میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کوواریانس متغیرها بین
سالهای مختلف ثابت بوده است .آزمونهای پایایی از جمله آزمونهای مهم برای برآورد یک
رگرسیون با ضرایب قابل اعتماد است .در تعیین پایایی دادههای پانلی ،آزمونهای متفاوتی وجود
دارد .در این پژوهش برای بررسی پایایی متغیرها از آزمون لوین ،لین و چو ( )LLCHاستفاده شده
است که نتایج آن در جدول ( )3ارائه گردیده است.
جدول ( :)3نتایج آزمون لوین ،لین و چو
آماره آزمون لوین،

نام متغیرها

نماد متغیرها

نوسان قیمت سهام

VOL

-4.55913

عملکرد مسئولیت اجتماعی

CSR

-8.65229

0.0000

مالیات پرداختی

TAX

-1.94172

0.0261

)I(0

اهرم مالی

LVG

-6.04810

0.0000

)I(0

ارزش بازار به ارزش دفتری

MVB

-7.47188

0.0000

)I(0
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)I(0
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سود تقسیمی

DY

-3.22244

0.0006

)I(0

بازده دارایی ها

ROA
BANK
SIZE

-81.9290

0.0000

)I(0

-1.68440

0.0461

)I(0

-3.09704

0.0010

)I(0

اندازه بانک
مالیات پرداختی در تعامل با مسئولیت
اجتماعی

CSR*TAX

همانطور که مالحظه میشود سطح معنیداری آزمون ریشه واحد در همه متغیرها کمتر از
 0/05و نشان میدهد که از مرتبه صفر ) I(0و در سطح مانا هستند ،این بدان معنی است که میانگین
و واریانس متغیرها در طول زمان و کوواریانس متغیرها در طی قلمرو زمانی پژوهش (بین سالهای
 1393تا  )1399در سطح پایا بوده است؛ بنابراین نتایج حاصل از روش آماری مدلهای رگرسیونی
پژوهش قابل اعتماد است.
 -5-3ثابت بودن واریانس جمله خطا (باقیماندهها)

جهت بررسی ثابت بودن واریانس جمله خطا در مدل رگرسیون ،از آزمون  LRاستفاده شده
که نتایج در جدول ( ،)4ارائه گردیده است:
جدول ( :)4نتایج آزمون LR
ردیف

نوع آماره

مقدار آماره

احتمال

مدل 1

آماره F

8.878048

0.0000

مدل 2

آماره F

8.977088

0.0000

در این آزمون فرض بر ناهمسانی واریانس باقیمانده ها است که با توجه به جدول فوق و
معنادار بودن مدل ( )1و ( )2مبنی بر وجود ناهمسانی واریانس پذیرفته میشود .در حالت
ناهمسانی واریانس از روش  OLSنمیتوان برای تخمین استفاده کرد ،بنابراین برای رفع مشکل
ناهمسانی از روش حداقل مربعات تعمیمیافته ( )GLSبرای تخمین مدل ( )1و ( )2استفاده
میشود.
 -5-4آزمون  Fلیمر و هاسمن

نتایج حاصل از آزمون  Fلیمر و هاسمن برای فرضیههای پژوهش در جدول ( )5درج گردیده
است:
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جدول ( :)5نتایج آزمون  Fلیمر و هاسمن
آزمون Fلیمر

سطح
معنی داری

نتیجه

آزمون هاسمن

سطح
معنی داری

نتیجه

مدل 1

2.802380

0.0000

تابلویی

28.301734

0.0000

اثرات ثابت

مدل 2

2.570640

0.0000

تابلویی

27.152709

0.0000

اثرات ثابت

در جدول ( ،)5روش دادههای تابلویی برای مدل فرضیه های پژوهش پذیرفته شده است که
روش دادههای تابلویی خود با استفاده از دو الگوی اثرات تصادفی و اثرات ثابت میتواند انجام
گیرد و برای انتخاب آنها از آزمون هاسمن استفاده میشود .با توجه به مدل پژوهش احتمال
آزمون کایدو کمتر از  5درصد شده است ،بنابراین از اثرات ثابت جهت تخمین و تجزیه و تحلیل
مدل فرضیه های پژوهش استفاده میگردد.
 -5-5خالصه تجزیه و تحلیل فرضیه پژوهش

فرضیه اول :بین عملکرد مسئولیت اجتماعی و نوسان قیمت سهام بانکهای تجاری ارتباط
معناداری وجود دارد.
جدول ( :)6نتایج فرضیه اول
ضرایب

خطای استاندارد

 Tآماره-

سطح معناداری

نتیجه

α0

-0.157694

0.133267

-1.183289

0.2401

بیمعنی

CSR

-0.047578

0.018137

-2.623210

0.0104

منفی

مالیات پرداختی

TAX

0.001289

0.000486

2.653936

0.0095

مثبت

اهرم مالی

LVG

-0.132895

0.021297

-6.240128

0.0000

منفی

MVB

-0.000818

0.000219

-3.728701

0.0004

منفی

سود تقسیمی

DY

0.031658

0.008434

3.753515

0.0003

مثبت

بازده دارایی ها

ROA
BANK
SIZE

-0.093281

0.099150

-0.940802

0.3495

بیمعنی

0.016566

0.006989

2.370466

0.0201

مثبت

عرض از مبدأ
عملکرد مسئولیت
اجتماعی

ارزش بازار به ارزش
دفتری

اندازه بانک
ضریب تعیین

0.593850

ضریب تعیین تعدیل شده

0.491089
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آمارهF-

5.778941

سطح معناداری

0.000000

دوربین واتسون ()DW

1.98113
بررسی شد

اثرات صنعت

اثرات سال

بررسی شد

نتایج حاصل از تخمین نشان میدهد که احتمال آماره  Tبرای ضریب ثابت و ضرایب
متغیرهای عملکرد مسئولیت اجتماعی ،مالیات پرداختی ،اهرم مالی ،ارزش بازار به ارزش دفتری،
سود تقسیمی و اندازه بانک بر نوسان قیمت سهام بانکهای تجاری کمتر از  %5است؛ لذا ارتباط
فوق از لحاظ آماری معنیدار است ،بنابراین با توجه اینکه متغیر عملکرد مسئولیت اجتماعی بر
نوسان قیمت سهام بانکهای تجاری منفی و معنی دار می باشد .پس فرض  H0رد میشود .یعنی
بین عملکرد مسئولیت اجتماعی و نوسان قیمت سهام بانکهای تجاری ارتباط معنیداری وجود
دارد.
فرضیه دوم :مالیات پرداختی اثر تعدیل گری بر ارتباط بین عملکرد مسئولیت اجتماعی و
نوسان قیمت سهام دارد.
جدول ( :)7نتایج فرضیه دوم
ضرایب

خطای استاندارد

آمارهT-

سطح معناداری

نتیجه

α0

-0.154126

0.169049

-0.911723

0.3646

بیمعنی

CSR

-0.096677

0.022943

-4.213740

0.0001

منفی

مالیات پرداختی

TAX

0.005115

0.001674

3.056708

0.0030

مثبت

اهرم مالی

LVG

-0.127798

0.026151

-4.886880

0.0000

منفی

MVB

-0.000903

0.000252

-3.580464

0.0006

منفی

سود تقسیمی

DY

0.034240

0.010773

3.178311

0.0021

مثبت

بازده دارایی ها

ROA
BANK
SIZE

-0.183836

0.138384

-1.328449

0.1877

بیمعنی

0.014674

0.008772

1.672715

0.0982

بیمعنی

عرض از مبدأ
عملکرد مسئولیت
اجتماعی

ارزش بازار به
ارزش دفتری

اندازه بانک
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مالیات پرداختی در
تعامل عملکرد

CSR*TAX

-0.007189

0.002945

-2.440909

0.0168

منفی

مسئولیت اجتماعی
ضریب تعیین

0.663723

ضریب تعیین تعدیل شده

0.573502

آمارهF-

4.816096

سطح معناداری

0.000000

دوربین واتسون ()DW

1.863308

اثرات صنعت

بررسی شد

اثرات سال

بررسی شد

نتایج حاصل از تخمین نشان میدهد که احتمال آماره  Tبرای ضریب ثابت و ضرایب
متغیرهای عملکرد مسئولیت اجتماعی ،مالیات پرداختی ،اهرم مالی ،ارزش بازار به ارزش دفتری،
سود تقسیمی و مالیات پرداختی در تعامل عملکرد مسئولیت اجتماعی بر نوسان قیمت سهام
بانکهای تجاری کمتر از  %5است؛ لذا ارتباط فوق از لحاظ آماری معنیدار است؛ و ضریب برآورد
شده توسط نرم افزار برای متغیرهای عملکرد مسئولیت اجتماعی و مالیات پرداختی در تعامل
عملکرد مسئولیت اجتماعی بر نوسان قیمت سهام بانکهای تجاری به ترتیب برابر  -0/096و
 -0/007و معنیدار میباشد .ضرایب نشان میدهد قدرت مطلق مالیات پرداختی در تعامل عملکرد
مسئولیت اجتماعی کمتر از عملکرد مسئولیت اجتماعی بر نوسان قیمت سهام بانکهای تجاری
است و این نشان میدهد که مالیات پرداختی نقش تعدیلگری بر روابط عملکرد مسئولیت
اجتماعی بر نوسان قیمت سهام بانکهای تجاری دارد .با توجه به فرضیه چون متغیرهای عملکرد
مسئولیت اجتماعی و مالیات پرداختی در تعامل عملکرد مسئولیت اجتماعی بر نوسان قیمت سهام
بانکهای تجاری به ترتیب برابر  -0/096و  -0/007و معنیدار است؛ پس فرض  H0رد میشود.
بنابراین مالیات پرداختی بر روابط بین عملکرد مسئولیت اجتماعی و نوسان قیمت سهام بانکهای
تجاری نقش تعدیل گری دارد.
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 -6نتیجه گیری:
مسئولیت اجتماعی شرکتی و نوسانات قیمت سهام دو موضوع حیاتی پس از بحران مالی
جهانی به دلیل سقوط بسیاری از شرکتهای بزرگ تجاری در جهان هستند .این سقوط به دلیل
مقرراتزدایی ،تقلب در حسابداری ،شیوه های ضعیف مدیریتی و سهل انگاری مدیران ارشد در
نظارت بر عملکرد سازمان رخ داد که سبب آسیبهای مالی و اعتباری فراوانی برای شرکتها شد و
در نهایت منجر سقوط قیمت سهام آنها گردید .عالوه بر این ،مسئولیت اجتماعی شرکتی و مالیات
نیز یک ویژگی مشترک دارند که رفاه جامعه از طریق مشارکت در فعالیتهای اجتماعی و زیست
محیطی ایجاد می شود .همانطور که در مبانی نظری مقاله عنوان شد اساس نظریه ذینفعان این
است که شرکتها بسیار بزرگ شده اند و تأثیر آنها بر جامعه چنان عمیق است که باید عالوه
برسهامداران ،به گروههای بزرگتری از جامعه توجه کنند و در قبال آنها پاسخگو باشند .همچنین
این نظریه بیان میکند هر چه قدرت سازمانها بیشتر میشود فشارهای وارد بر آنها برای به رسمیت
شناختن و عمل به تعهدات و مسئولیتهای اجتماعی نیز افزایش مییابد .در همین راستا هدف
اصـلی ایـن پژوهش بررسی نقش مالیات پرداختی بر روابط بین عملکرد مسئولیت اجتماعی و
نوسان قیمت سهام بانک اســت .بــه منظــور تحقـق ایــن هـدف از روشــهای آمــاری چنــد
متغیره همچــون رگرســیون خطی جهــت طراحی مدل پژوهش بـرای بررسی تاثیر عملکرد
مسئولیت اجتماعی بر نوسان قیمت سهام بانک و شناسـایی نقش مالیات پرداختی بر روابط بین
متغیرهای مذکور اسـتفاده شـده اسـت ،بر اساس آزمون فرضیة اول ،عملکرد مسئولیت اجتماعی
بر نوسان قیمت سهام بانکهای تجاری تاثیر منفی دارد؛ این نتایج مطابق با مفاهیم نظریه
عالمتدهی میباشد؛ بر اساس این تئوری؛ عملکرد مسئولیت اجتماعی منجر به کاهش عدم تقارن
اطالعاتی از طریق انتقال اطالعات میگردد؛ بنابراین مشارکت در مسئولیت اجتماعی ریسک مالی
بانکها را کاهش میدهد و تعهد شرکتها را برای حکمرانی خوب و عملکرد زیست محیطی پایدار
تقویت میکند .بانکها با تقویت و افشای جنبههای مختلف مسئولیت اجتماعی خود میتوانند بر
کاهش ریسک موثر باشند ،به بیان دیگر هر چه میزان افشای بانکها در رابطه با مسئولیت اجتماعی
آنها در قبال جامعه بیشتر باشد ،ریسک نوسان قیمت سهام بانکها کاهش خواهد یافت؛ برای
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بانکها ،محیط اطالعات با کیفیت و عملکرد مسئولیت اجتماعی باال میتواند به کاهش هزینههای
نمایندگی و افزایش شناسایی فرصتهای رشد و بازده باالتر کمک کند و تردیدها را درباره
نوسانات قیمت سهام بانکها کاهش دهد و به پیشبینی نتایج بالقوه ریسک کمک زیادی کند؛
مطابق با نظریه ژو و لیو ( )2018افشای مسئولیت اجتماعی ،نوسان قیمت سهام را کاهش میدهد؛
نتایج این فرضیه با پژوهشهای حسینی و رازانی ( ،)1400حجازی و عسکری حسنآبادی
( ،)1397فغانی ماکرانی و همکاران ( ،)1395باسالح و همکاران ( )2012که حاکی از تاثیرگذاری
عملکرد اجتماعی بر کاهش ریسک شرکتها بوده است؛ همخوانی دارد .و با یافتههای پژوهش
گریوال و همکاران ( )2017و تاسنیا و همکاران ( ،)2020همخوانی ندارد.
براساس فرضیة دوم مبنی بر این که مالیات پرداختی بر روابط بین عملکرد مسئولیت اجتماعی
و نوسان قیمت سهام بانکهای تجاری نقش تعدیلگری دارد ،نتایج به دست آمده از رگرسیون
خطی ،نشـان داد ،عملکرد مسئولیت اجتماعی در تعامل مالیات پرداختی ،قادر به کاهش نوسان
قیمت سهام در بانکهای تجاری می باشد ،بر اساس تئوری ذینفعان ،این فرض وجود دارد که
مالیات میتواند رابطه بین مسئولیت اجتماعی و نوسان قیمت سهام را تعدیل کند؛ به نظر میرسد
سهامداران و سرمایه گذاران؛ سرمایه خود را در بانکهایی که نسبت به محیط زیست و جامعه
بیتوجه هستند؛ سرمایهگذاری نمیکنند؛ این مسئله نشان می دهد که افزایش فعالیتهای مسئولیت
اجتماعی باعث کاهش بیانظباطی مالیاتی میشود؛ لذا با افزایش عملکرد مسئولیت اجتماعی،
مالیات پرداختی بیشتر شده و نوسان قیمت سهام (ریسک) بانک کاهش مییابد؛ به نظر میرسد
مؤسسات مالی و بانکهایی که نگرانیهای اجتماعی را در استراتژیها و سیاستهای مدیریتی خود
گنجاندهاند ،با پرداخت مالیات بیشتر و به موقع به جامعه کمک میکنند ،بنابراین کمتر از نظر
مالیاتی جسورانه رفتار میکنند؛ همچنین افشای عملکرد اجتماعی منجر به ایجاد یک محیط
اطالعات با کیفیت باال میگردد که این موضوع عدم تقارن اطالعاتی را کاهش میدهد و هماهنگی
اطالعات را بین واحدهای مختلف مالی و تجاری بهبود میبخشد و در نهایت سبب کاهش
ریسک پذیری بانکها میشود؛ در این راستا پژوهشهای سعادت نیا و همکاران ( ،)1399تاسنیا
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و همکاران ( ،)2020نیز نشان دادند که مالیات بر روابط بین مسئولیت اجتماعی شرکت و نوسانات
قیمت سهام؛ نقش تعدیل کنندهای دارد؛ که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد.
با توجه به مطالب فوق به دو نکته اساسی باید توجه داشت ،نخست در اقتصاد رقابتی امروز
که دایره فعالیت مؤسسات مالی و بانکها بسیار افزایش یافته است ،بانکها از دیدگاه سنتی نظریه
حسابداری که هدف اصلی آن بهبود جایگاه و ارزش شرکت است جدا شده و به سمت نظریه
ذینفعان که هدف آن افزایش ارزش شرکت همراه با تعادل بین منافع تمام ذینفعان اعم از سرمایه
گذاران و کارکنان شرکت و جامعه است حرکت میکنند .در نتیجه هم به تعهدات مسئولیت
اجتماعی عمل میکنند و هم در عصر رقابتی کنونی که شرکتها و مؤسسات بانکی به دقت توسط
سرمایه گذاران و جامعه موشکافی و کنترل میشوند توان بقا در عرصه رقابت را حفظ می کنند.
شرکتها به منظور تحقق مسئولیت اجتماعی باید به توقعات جامعه برای توجه به منافع همه ذینفعان
آگاهی داشته باشند و با تدوین استراتژیهای هدفمند ،امکان پاسخگویی اجتماعی به ذینفعان را
فراهم سازند .همچنین دستیابی و افشای اطالعات با کیفیت باالی مؤسسات مالی و بانکها نظیر
افشای ابعاد عملکرد مسئولیت اجتماعی بانکها؛ سبب کاهش نوسانات قیمت سهام آنان شده و
بنابراین دستیابی به بازده باالتر ،نیازمند تمهیدات و ایجاد بسترهای الزم برای افشای عمومی
اطالعات مناسبی است که به فعاالن بازار در ارزیابی درک بهتر عملکرد اجتماعی یاری میرساند،
لذا قانونگذاران حوزه مالی و مالیاتی میتوانند از قوانین افشای اطالعات مرتبط با عملکرد
مسئولیت اجتماعی به منظور کاهش ریسکپذیری مؤسسات مالی و بانکها استفاده کنند؛ مدیران
بانکها میبایست در بکارگیری مکانیسمهای اجرای مسئولیت اجتماعی کوشا باشند؛ عالوه بر این
به سازمان بورس اوراق بهادار و کمیته تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی و همچنین
سازمان حسابرسی کشور پیشنهاد میشود در تدوین آیین نامهها و ایجاد استانداردها و بسترهای
قانونی برای تشویق بانکها به مکانیسمهای اجرای مسئولیت اجتماعی و ایجاد الزامات قانونی برای
افشا و ارائه گزارشهای مسئولیت اجتماعی در صورتهای مالی توجه بیشتری داشته باشند؛ در
نهایت به سازمان امور مالیاتی و حسابرسان مالیاتی پیشنهاد میگردد که در هنگام محاسبه و
حسابرسی مالیاتی ،به نقش مالیات پرداختی بر تاثیرگذاری عملکرد مسئولیت اجتماعی و نوسان
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قیمت سهام توجه ویژهای داشته باشند ،زیرا نتایج این پژوهش نشان داد که بانکهایی که مالیات
بیشتری پرداخت میکنند و دارای عملکرد مسئولیت اجتماعی بهتری هستند ،احتماالً با ریسک
پایینتری همراه هستند .همچنین به مدیران و سرمایهگذاران بانکها پیشنهاد میشود که اگر به
دنبال کاهش نوسانات قیمت سهام هستند ،پرداختهای مالیاتی و عملکرد مسئولیت اجتماعی خود
را بهبود نمایند؛ همچنین به مدیران و کارشناسان برنامه و بودجه پیشنهاد میگردد در مورد تعیین
ضرایب مالیاتی با توجه به نتایج پژوهش حاضر و به منظور کمک به رشد اقتصادی کشور توجه
مضاعف داشته باشند.
 -7محدودیتهای پژوهش
مهمترین محدودیت پژوهشی که بر پایه آمار استنباطی انجام میشود ،درخصوص تعمیم نتایج
آن به سایر شرایط و دورههای زمانی است .این امکان وجود دارد که روابطی که بین متغیرها در
پژوهش حاضر ،اثبات و تایید شدهاند ،در دورهها و یا شرایط متفاوت دیگر ،برقرار نباشند.
بنابراین ،باید در تعمیم نتایج این پژوهش ،احتیاط الزم به عمل آید .همچنین یکی دیگر از
محدودیتهایی که در فرایند اجرای پژوهش ایجاد شده است ،دسترسی نداشتن به تعداد اندکی از
گزارشهای ساالنه بانکها در ارتباط با عملکرد مسئولیت اجتماعی در سالهای مـورد مطالعه بوده
است؛ با جود این ،اعتقاد بر این است که محدویت مذکور به خدشه دار شدن نتایج پژوهش منجر
نشده و پژوهش همچنان از روایی داخلی و خارجی مناسبی برخوردار بوده است.
 -8منابع:
اسماعیل پور ,رضا؛ رضائی پیته نوئی ,یاسر؛ غالمرضاپور ،محمد" ،)1398(.مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت
و ضعف کنترل های داخلی :آزمون تجربی نظریه ذینفعان و عالمت دهی" .حسابداری ارزشی و رفتاری.
شماره )4(8؛ صص .338-319
پورمقیم ،سید جواد؛ نعمت پور ،معصومه؛ موسوی ،میرحسین" .)1384( .بررسی عوامل موثر بر سطح وصول
درآمدهای مالیاتی در سیستم مالیاتی ایران" .پژوهشنامه اقتصادی ،)17(5 ,صص .187-161
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حجازی ،رضوان و عسکری حسن آبادی ،سهیال" ،)1397( ،رابطه همزمانی قیمت سهام و افشای اطالعات
مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها" ،شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران ،بوئین و میاندشت،
https://civilica.com/doc/810805

حسینی ،سیدعلی و رازانی ،سارا .)1400( .بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی و ریسک نقدشوندگی سهام
شرکت بر نوسانات بازده سهام درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .پژوهش های
مالی و رفتاری در حسابداری ،)2(1 ,صص .59-41
حمیدیان ،محسن" .)1396( .بررسی ابعاد مختلف راهبری شرکتی با اجتناب مالیاتی در شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران" .دانش سرمایهگذاری ،)23(6 ,صص .244-229
حیدری کرد زنگنه ،غالمرضا؛ نوروش ،ایرج؛ جعفری ،محمد حسن ( .)1396مسائولیت اجتماعی و عملکرد
مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .مجله اقتصادی (دو ماهنامه بررسی مسائل
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