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چكیده
هدف این تحقیق ،بررسی تاثیر کاهش سود تقسیمی و اجتناب مالیاتی شرکت ها بر خطر سقوط قیمت سهام می
باشد .برای اندازه گیری خطر سقوط قیمت سهام از دو معیار ضریب چولگی منفی و نیز نوسان پذیری پایین به باال
بهره گرفته شد .در همین راستا اطالعات مالی  131شرکت ،طی دوره  1393تا  1397به روش حذف سیستماتیک
به عنوان نمونه آماری تحقیق استخراج و بررسی شده است .تحلیل آماری دادهها با نرم افزار آماری  Eviews9و در
سطح اطمینان  95درصد انجام گرفت و برای آزمون فرضیهها از روش آماری دادههای پانل و الگوی رگرسیون
خطی استفاده شد .از آماره  Fلیمر (چاو) و هاسمن برای تعیین نحوه برازش رگرسیون ها استفاده شده است .نرمال
بودن توزیع خطاها با آزمون جارکیو -برا ،استقالل باقیماندهها با آماره دوربین-واتسن و آزمودن واریانس ناهمسانی
با آزمون بارتلت مورد بررسی قرار گرفت .یافتههای تحقیق نشان داد ،بین کاهش سود تقسیمی و خطر ریسک
سقوط قیمت سهام با توجه به هر دو معیار مذکور در شرکتها ارتباط معناداری وجود ندارد .بر اساس نتایج حاصل
از آزمون فرضیه سوم (با در نظر گرفتن شاخص اول خطر سقوط قیمت سهام) ،نسبت مدیران مستقل ارتباط
مستقیم بین کاهش سود تقسیمی و خطر سقوط قیمت سهام را تشدید میکند .نهایتا این که ،سطح اجتناب
مالیاتی با خطر سقوط قیمت سهام در شرکت ها رابطه مستقیمی دارد .این نتیجه نشان می دهد که اجتناب
مالیاتی منجر به انباشت اخبار بد در شرکت شده که با افشای این اخبار کاهش قیمت سهام را به دنبال دارد.
واژههای کلیدی :کاهش سود تقسیمی ،اجتناب مالیاتی ،خطر سقوط قیت سهام ،ضریب چولگی منفی ،نوسان
پذیری پایین به باال.
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 -1مقدمه
مالیات یکی از عوامل مهم در بسیاری از تصمیمات مالی شرکتها است .شواهد اخیر نشانگر آن است که
حداقلسازی هزینه مالیات از طریق اتخاذ سیاستهای تقلیل مالیاتی یکی از خصیصههای مشترک چشمانداز
شرکتها در اکثر کشورها است (النیس و ریچاردسون  .)2013 ،1سیاست تقلیل مالیاتی ،هزینهها و مزایای
قابلتوجهی برای مدیران ،سهامداران و کل جامعه به همراه خواهد داشت .آنچه مشخص است اتخاذ تصمیمات و
ورود به طرحهایی که در راستای حداقل مالیات صورت میپذیرد ،با ریسک همراه است .به عبارت دیگر از دیدگاه
تئوری های سنتی اجتناب مالیاتی ابزاری برای انتقال ثروت از دولت به سهام داران تلقی میشود.علی رغم وجود
این ادبیات تئوری های موجود یکی از مهمترین ویژگیهای شرکتهای مدرن امروز را در نظر نگرفته اند،وآن جدایی
بین مالکیت و حق کنترل است بر طبق تئوری نمایندگی جدید اجتناب مالیاتی موجب تسهیل فرصت طلبی
مدیران میشود وهمین موضوع سبب میگردد،اجتناب مالی اتی همچون مدیریت سود،احتمال ریسک سقوط قیمت
سهام را افزایش دهد خصوصا زمانی که این اخبار به بازار منتقل شود .بر طبق این تئوری ،با جمع ومخفی شدن
اخبار بد،احتمال قیمت گذاری باالی اوراق بهادار ایجاد شده،واین قیمت گذاری سبب حباب قیمتی ،ودر نهایت
منجر به سقوط قیمت سهام شود(کیم وهمکاران )2010درهمین راستا،یکی ازمفروضات پژوهش حاضر به بررسی
اثر اجتناب مالیاتی بر خطر سقوط قیمت سهام شرکتها میباشد.
از طرفی استفادهکنندگان از اطالعات مالی ،تمایل دارند از توان شرکت در ایجاد منابع نقدی آگاهی یابند تا از
یکسو تصویری روشن از وضعیت کنونی شرکت به دست آورند و از سوی دیگر بتوانند وضعیت آینده شرکت را
مورد ارزیابی قرار دهند .در این میان ،سود سهام نقدی به دلیل عینیت و ملموس بودن ،نزد ذینفعان شرکت ،از
جایگاه ویژهای برخوردار است .این مسئله نزد مدیران شرکتها نیز دارای اهمیت است ،ازاینرو ،بخشی از توان و
توجه مدیران شرکتها معطوف به مقولهای است که از آن با عنوان «سیاست تقسیم سود» یاد میشود (کرمی و
همکاران .)1389 ،همچنین بسیاری از پژوهشگران و صاحبنظران معتقدند یکی از راههایی که مدیران شرکتها
میتوانند اطالعات را به بازار مخابره کنند ،سیاستهایی است که درخصوص تقسیم سود در پیش
میگیرند(داوالو )2017درهمین راستا،یکی ازمفروضات پژوهش حاضر به بررسی اثر کاهش سود تقسیمی بر خطر
سقوط قیمت سهام شرکتها میباشد.
طبق گفته (نوری صفت وهمکاران  )1397کاهش سود سهام تقسیمی بر اجتناب از پرداخت مالیات شرکت
اثر گذار است .و مدیران باید سعی کنند سود سهام تقسیمی را افزایش دهند تا باعث اجتناب از پرداخت مالیات
شرکت نشود .وهمچنین مستقل بودن هیأت مدیره نیز می تواند بر اجتناب مالیاتی اثرگذار باشد ،زیرا مستقل بودن
اعضای هیأت مدیره نیز به دلیل اینکه برای هر شرکتی به صورت مستقل فعالیت می کنند پس بنابراین چندان
انگیزه ای برای کنترل تمامی جوانب مربوط به رعایت اصول و قوانین وضع شده شرکت ندارند و این مسئله باعث
می شود بر اجتناب مالیاتی اثرگذار باشد .بر این اساس ،یکی ازمفروضات پژوهش حاضر به بررسی اثر نسبت
استقالل مدیران بر ارتباط بین سود تقسیمی و خطر سقوط قیمت سهام خاص شرکتها میباشد.
Lanis, R Richardson
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با توجه به بررسیهای صورت گرفته در خصوص بررسی اثر استقالل هیئت مدیره بر ارتباط بین پرداخت سود
تقسیمی و اجتناب از مالیات و اثرآن بر ریسک سقوط سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران ،به نظر میرسد که تاکنون تحقیقی در این ارتباط در کشورمان صورت نگرفته است
بر خی از دالیل اصلی این امر شاید بتوان به نوظهور بودن و کم اهمیت تصورکردن موضوعاتی همچون
استقالل هیئتمدیره و ریسک سقوط قیمت سهام در ایران اشاره نمود ،چراکه با توجه به گسترش این نوع مطالعات
در جهان ازجمله کشورهای توسعه یافته ،کشور ما در این حوزه ضعیف عمل نموده است .با توجه به نکات فوق،
بررسی و مطالعه بیشتر در خصوص موضوع تحقیق حائز اهمیت میباشد و میتواند در سنجش و ارزیابی شرکتها
بهمنظور استفاده مدیران ،سرمایهگذاران و دیگر ذینفعان بسیار مفید باشد .بر این اساس سوال اساسی تحقیق به
صورت زیر قابلطرح است:تاثیر سود تقسیمی و سطح اجتناب مالیاتی شرکتها بر خطر سقوط قیمت سهام شرکت
و اثر استقالل مدیران بر این رابطه با در نظر گر فتن رهیافت ضریب چولگی منفی و نوسان پذیری پایین به باال
چگونه است؟
 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
نسبت مدیران مستقل :طبق تعریف پیش نویس آیین نامه اصول راهبری بورس اوراق بهادار تهران ،مدیر
غیرموظف یا مستقل عضو پاره وقت هیئتمدیره است که فاقد مسئولیت اجرایی باشد .که استقالل هیئتمدیره از
نسبت تعداد اعضای مستقل بهکل اعضا به دست میآید.
سود تقسیمی :سودی است که در مجمع عمومی سالیانه شرکت از طرف سهامداران جهت تقسیم ،پیشنهاد
میگردد .میتوان گفت ،مبلغ سود دریافت شده از شرکت توسط سهامداران میباشد .الزم به یادآوری است که
ممکن است نسبت به مقدار سود تحقق یافته در پایان سال کمتر و یا حتی بیشتر باشد .طبق قانون تجارت ایران،
شرکت ها در صورت وجود منافع مکلف به پرداخت حداقل  10درصد از سود خالص هرسال ،بین سهامداران خود
میباشند(محرمی.)1398 ،
سطح اجتناب مالیاتی :با توجه با این که پرداخت مالیات منجر به کاهش ارزش شرکت و همچین کاهش سهم
سایر ذینفعان ازجمله سهامداران میشود ،طبیعی است که آنها استراتژیهایی را برای کاهش میزان مالیات قابل
پرداخت به کار گیرند که یکی از این استراتژیها اجتناب مالیاتی است (کیم و ژانگ  .)2011 ،1کمیته مشترک
محاسبات مالیاتی آمریکا اجتناب مالیاتی را این گونه تعریف میکند:
هر گونه برنامه یا اقدامی که شرکتها جهت کاهش یا عدم پرداخت مالیات انجام میدهند ،بدون این که زیان
یا ریسک اقتصادی را تحمل کرده باشند ،اجتناب مالیاتی تلقی میشود هانلون و هینزمن  )2010( 2اجتناب مالیاتی
3
را به عنوان کاهش سود مشمول مالیات ابرازی به ازای هر دالر سود حسابداری تعریف میکنند .دایرنگ و همکاران
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( )2008معتقدند که اجتناب مالیاتی بیانگر توانایی شرکت برای کاهش پرداختهای مالیاتی است .این مسئله
مدیریت برنامههای اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و  ...کشور را با مشکل تامین مالی و در نهایت کاهش رفاه عمومی
روبرو میکنند ،اجتناب مالیاتی توان رقابتی عوامل اقتصادی را به نفع آنهایی که مالیات نپرداختهاند ،تغییر میدهد
و از این بابت شکاف بین گروههای مختلف درآمدی را بیشتر خواهد کرد (موسوی جهرمی و همکاران.)1388 ،
ریسک سقوط قیمت سهام :به طور مفهومی ،ریسک سقوط بر اساس این استدالل است که مدیران تمایل به
پنهانسازی اخبار بد برای یک دوره طوالنی و انباشت آن دارند ،این انگیزه های متفاوت افشاگری مدیران ازعوامل
گوناگونی مانند قراردادهای پرداخت پاداش ونگرانی های شغلی ریشه میگیرد .اگر مدیران به صورت موقتی جریان
منفی اطالعات به بازار سهام را مسدود نمایند ،توزیع بازده سهام باید نامتقارن باشد (هاتن و همکاران2009 ،؛
کوتاری و همکاران .) 2009 ،هنگامی که توده اخبار منفی انباشت شده به نقطه اوج میرسد ،ازآن به بعد ادامه
پنهان نمودن آنها یا بسیار پرهزینه بوده ویا به طورکلی غیرممکن خواهدشد .زمانیکه جمع آوری اخبار بد به آخرین
نقطه(نقطۀسرازیری) رسید،همۀآنهابه طورناگهانی انتشاریافته وموجب بازده های منفی باال،برای سهامی میشود،که
بازار باآنها سازگاری یافته است و منجر به کاهش زیاد قیمت سهام یا سقوط قیمت سهام میگردد .ریسک سقوط
قیمت سهام ،یک پدیدهی واگیردار در سطح بازار است .به این معنا که کاهش قیمت سهام ،فقط به یک سهام
خاص منحصر نمیشود؛ بلکه تمام انواع سهام موجود در بازار را دربرمیگیرد .ریسک سقوط قیمت سهام به طور
فزایندهای برای قانونگذاران ،دانشگاهیان و سرمایهگذاران اهمیت دارد.
پیشنه خارجی تحقیق
(وینگ  1هیم وهمکاران)2018تحقیقات در مورد ریسک سقوط قیمت سهام از زمان بحران مالی سال  2008تشدید
شده است .تا کنون ،بیشتر مطالعات بر روی محیط ایاالت متحده تمرکز کردهاند؛ جایی که همبستگیهای بالقوهی
مورد بررسی قرار گرفته شامل حاکمیت شرکتی (اندرو  ،2آنتونیو ،هورتون و لوکا ،)2016 ،کیفیت گزارشگری مالی
(فرانسیس  ،3حسن و لی2016 ،؛ کیم  4و ژانگ  ،)2016سبک مدیریت و نحوه جبران خدمات مدیریت (کیم ،وانگ
و ژانگ )2016 ،و مؤسسات غیررسمی مانند دین (کالن  5و فنگ )2015 ،میشود.
(ژو )2016 ،کائو و همکاران ( ) 2002یک مدل انسداد اطالعات را به عنوان چهارچوب نظری توضیحدهنده
سقوط قیمت سهام پیشنهاد می دهند .در این مدل یک روند صعودی قیمت به سرمایهگذاران اطالع میدهد تا در
معامالت حضور فعالی داشته باشند .در مقابل سرمایهگذاران و معاملهگران کمتر مطلع به صورت طبیعی نسبت به
ماهیت واقعی سیگنال های بازار تردید داشته و تا زمان افت قیمت معامله خود را به تأخیر میاندازند .زمانی که
چشمانداز اقتصاد بدبین میشود و سرمایهگذاران کمتر مطلع وارد بازار میشوند اصالح قیمت اجتناب ناپذیر است.
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بنابراین پنهانسازی اطالعات منجر به چولگی منفی بازده پس از افزایش قیمتها میشود اما چولگی مثبت بعد از
کاهش قیمت میباشد.
(کیم و همکاران2011 ،؛ هاتن و همکاران)2009 ،پیش فرض توضیح ریسک سقوط بر اساس ریسک بر این
مفهوم استوار است که شرکتهایی ک ه ریسک مبنی باالتری دارند خبرهای بسیار خوب یا بسیار بد را منتشر
مینمایند زیرا آنها یا شکست میخورند یا به عنوان یک نگرانی (تداوم فعالیت) ادامه مییابد .پژوهشهای اولیه
از اندازه شرکت و نسبت اهرمی به عنوان سنجههایی برای ریسک پیش فرض استفاده کردند و اما نتوانستند
پشتیبانی برای این گزاره پیدا کنند..
(کیم و همکاران) 2011،ادبیات مالی نشان می دهد که اجتناب مالیاتی ،توسعه و گسترش رانت های مدیریتی
و فعالیت های نگهداری و منتشر نکردن اخبار منفی در بازده زمانی طوالنی تر را برای مدیریت تسهیل می کند،
یعنی مدیران از ط ریق رفتارهای فرصت طلبانه خود اجتناب های مالیاتی را توجیه می کنند .به گونه ای که زمانی
که اخبار منفی مربوط به سازمان پنهان و انباشته شود .این احتمال که روزی این اخبار در بازار منتشر شود وجود
داشته و می تواند منجر به افزایش ریسک سقوط آتی قیمت سهام شود.
(ژو)2016 ،در مقابل یک ارتباط منفی بین نسبت اهرمی و ریسک سقوط قیمت سهام یافته میشوند در حالی
که در واقعیت نسبت اهرمی باید به صورت مثبتی با ریسک ورشکستگی ارتباط داشته باشد توضیح این نتیجه
شگفتانگیز ممکن است این واقعیت باشد که شرکتهایی با نسبت اهرمی باال در ابتدای امر کمتر قیمتگذاری
میشوند و در نتیجه احتمال سقوط قیمت سهام در آینده کاهش مییابد .مطابق با این توضیح ،کمپل و همکاران
( )2008نشان میدهند که شرکتهایی با نسبت اهرمی باال میانگین بازده باالتری نسبت به شرکتهایی با نسبت
اهرمی پایین ایجاد مینمایند.
(چاوا  1و پورناناندام2010 ،؛ جیانگ و همکاران )2010 ،انگیزهای که اغلب برای مدیریت سود و در نتیجه
افشای نامتقارن اخبار بیان میشود حداکثرسازی میزان جبران خدمات مدیریت میباشد .کیم و همکاران ()2011
مشارکت نسبی انگیزههای مالی مدیر عامل و مدیران مالی را در ارتباط با ریسک سقوط قیمت سهام مورد بررسی
قرار دادند و دریافتند که نسبت ارزش سبد سرمایه گزاری اختیار معامله مدیران مالی با قیمت سهام باعث افزایش
ریسک سقوط قیمت سهام میشود .از آن جایی که مدیران مالی بر فرآیند گزارشگری مالی نظارت دارند ،انگیزه
های آنها ممکن است در شرایطی تأثیرگذار باشد که در آن تخصص مالی پیچیدهای برای دستکاری جریان
اطالعات به بازار مورد نیاز است.
(جیانگ  2و همکاران)2016 ،به نظر میرسد که باید تحقیقات بیشتری در مورد رابطه پاداش مدیران و ریسک
سقوط قیمت سهام صورت گیرد و بهتر است به جای بررسی پاداش مدیران عامل و مدیران مالی انگیزههای تیم
مدیریت ارشد در نظر گرفته شود .تیم های مدیریت ارشد ممکن است به عنوان یک مکانیسم نظارتی (یک ابزار
کنترل داخلی) برای اقدامات مدیر عامل عمل کنند.
Chava, S., & Purnanandam
Jiang et al
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(یکی از نقصهای موجود در تحقیقات تجربی صورتگرفته در ارتباط بین ریسک سقوط و انگیزههای مدیریتی
این است که اثرات مستقیم و غیرمستقیم این انگیزهها جداسازی نشده است .یک آزمون مستقیم و غیرمستقیم
باید صورت گیرد تا بتوان این تأثیرات را به مستقیم و غیرمستقیم تقسیم نمود که این آزمون در ادبیات تحقیق
موجود وجود ندارد).
(مک کلور و همکاران)2018 ،از آنجاییکه در شرایط عدم پیش بینی سود سهام توسط مدیریت ،اجتناب از
مالیات بازدهی سهامداران را باال میبرد ،و به نفع سهامداران شرکتها در یک سیستم مالیاتی میباشد .از طرف
دیگر ،در شرایط پیشبینی سود سهام ،اجتناب مالیاتی بازدهی سهامداران را کاهش میدهد و بنابراین مدیران همه
شرکتها در اجتناب از مالیات مشارکت نمیکنند زیرا هیچ تأثیری بر افزایش ثروت سهامداران ندارد.
(النیس و ریچاردسون)2013 ،شواهد نشان می دهد کیفیت حاکمیت شرکتی با اجتناب از مالیات شرکتها
ارتباط معناداری دارد .این یک فرضیهی احتمالی است .حال در این میان ،نتایج برخی تحقیقات نشان میدهد
گستردگی و تنوع هیئتمدیره میتواند باعث افزایش اثربخشی و بهبود اجرای وظایف مدیریت گردد  .هیئتمدیره
زمانی میتواند نقش خود را بهصورت مؤثر ایفا نماید که قادر باشد رأی و نظر افرادی که نقش کلیدی در تصمیمات
هیئتمدیره دارند را به نحو مناسب بررسی و محدود نماید.
(شیو یک او  1وهمکاران) 2019آنالیز متنی برای اندازه گیری افشای فاکتور ریسک نشان میدهد که اثر افشای
فاکتور ریسک با خطر ریسک منفی است  .این اثر بیشتر از طریق تجزیه و تحلیل تفاوت ها و رویکرد طراحی
ناپیوستگی رگرسیون مشخص می شود.
(به طور کلی  ،بررسی پیشینه تحقیق نشان میدهد که افشای اطالعات اضافی و شفافیت باالی اطالعات
می تواند از طریق کاهش عدم تقارن اطالعاتی می تواند اثرات مثبتی بر نتایج شرکت مانند کاهش ریسک سقوط
قیمت سهام داشته باشد)
(خو جون جین 2و همکاران )2019نتایج نشان می دهد که اثر مثبت عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر خطر
سقوط قیمت سهام برای بنگاههای دولتی برجسته تر است  .عالوه بر این  ،این امر برای افرادی که عدم تقارن
اطالعات باالتر دارند و اختالف نظر بیشتری بین سرمایه گذاران نشان می دهد  ،برجسته تر است و این نشان می
دهد سیاستگذاری اقتصادی یک ریسک سقوط از طریق دو مکانیسم پنهان کردن مدیران از اخبار بد و باورهای
ناهمگن سرمایه گذاران است.
پیشنه داخلی تحقیق
(مهدی بشکوه وهمکاران)1397بیش اعتمادی مدیران با معیار پیش بینی سود و رشد غیرعادی داراییها بر ریسک
سقوط قیمت سهام بر اساس نوسان باال به پایین و سیگمای حداکثری تأثیر مستقیم و معناداری دارد .بهعبارتدیگر
با افزایش بیش اعتمادی مدیران ،شرکتها در معرض ریسک سقوط قیمت سهام بیشتری قرار میگیرند .لذا به
Au, Shiu-Yik
Xuejun Jin et al
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نهادهای تصمیمگیر پیشنهاد میگردد با تقویت مکانیسمهای نظارتی ،موجب محدود شدن فرا اطمینانی در رفتار
مدیران گردیده و بهتبع آن ریسک سقوط قیمت سهام شرکتها را کاهش دهند.
(تقی زاده خانقاه ) 1397نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین کارایی سرمایهگذاری و خطر سقوط قیمت
سهام ارتباط مثبت وجود دارد .در این پژوهش شرکت های نمونه از طریق شاخص رقابت بازار محصول و هزینه
تبلیغات تقسیمبندی شدند .شرکتهای با رقابت پایین و هزینه تبلیغات باال نشاندهنده عدم تقارن اطالعاتی باال
هستند .نتایج همچنین نشان داد که ا رتباط مثبت بین کارایی سرمایه گذاری و خطر سقوط قیمت سهام در
شرکت های با عدم تقارن اطالعاتی باال به نسبت عدم تقارن اطالعاتی پایین شدیدتر است.
(نوری صفت وهمکاران  )1397سود تقسیمی مدیران و اعضای هیأت مدیره مستقل می توانند بر اجتناب
مالیاتی اثرگذار باشند؛ زیرا ا گر شرکتی به تمام موارد قراردادی و یا ضوابط تعیین شده مورد کنترل قرار ندهند می
توانند باعث کاهش سود تقسیمی شوند؛ در نتیجه این کاهش می تواند مدیران را وادار به اجتناب مالیاتی نماید
زیرا با کاهش سود تقسیمی سعی می کند از پرداخت مالیات ،اجتناب و نسبت به سهامداران خود عکس العملی
غیر منطقی نشان دهد .با این وجود مدیران و اعضای هیأت مدیره در تالش خواهند بود که سود تقسیمی را افزایش
دهند و بتوانند عالوه بر پرداخت سود به سهامداران ،مالیات ،بتوانند شرکت را رشد و تقویت کنند و از سهامداران
بخواهند که اقدام به سرمایه گذاری بیشتری نمایند.
(بهعبارتدیگر ،کنترل هیئتمدیره توسط افراد و گروههای خاص میتواند مانع جدی بر سر راه ایفای وظایف
هیئتمدیره گردد .نفوذ مدیران متخلف روی هیئتمدیره میتواند زمینه را برای درگیر شدن مدیران بهخصوص
اعضای هیئتمدیره به تبانی برای تسخیر ثروت سهامداران فراهم آورد).
از دیدگاه تئوری های سنتی اجتناب مالیاتی ابزاری برای انتقال ثروت از دولت به سهام داران تلقی می شود.
علی رغم وجود این ادبیات ،تئوری های موجود یکی از مهم ترین ویژگی های شرکت های مدرن امروز را در نظر
نگرفته اند ،و آن جدایی بین مالکیت و حق کنترل است .بر طبق تئوری نمایندگی جدید ،اجتناب مالیاتی موجب
تسهیل فرصت طلبی مدیران می شود و همین موضوع سبب می گردد اجتناب مالیاتی همچون مدیریت سود،
احتمال ریسک سقوط قیمت سهام را افزایش دهد .بر طبق این تئوری ،با جمع و منفی شدن اخبار بد ،احتمال
قیمت گذاری باالی اوراق بهادار ایجاد شده و این قیمت گذاری سبب حباب قیمتی ،و در نهایت منجر به سقوط
قیمت سهام می شود.
 -3فرضیههای تحقیق
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر کاهش سود تقسیمی و اجتناب مالیاتی شرکت ها بر خطر سقوط قیمت سهام
خاص شرکت با رهیافت ضریب چولگی منفی و نوسان پذیری پایین به باال در شرکت های پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی  1393تا  1397است .بدین ترتیب فرضیه های پژوهش به صورت زیر مطرح
شده اند:
فرضیه  )1کاهش سود تقسیمی بر خطر سقوط قیمت سهام خاص شرکتها تأثیر دارد.
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فرضیه  )2اجتناب مالیاتی بر خطر سقوط قیمت سهام خاص شرکتها تأثیر دارد.
فرضیه  ) 3نسبت مدیران مستقل بر ارتباط بین سود تقسیمی و خطر سقوط قیمت سهام خاص شرکتها تأثیر
دارد.
روش شناسی پژوهش
تحقیق حاضر یک تحقیق گذشته نگر محسوب میشود و از نوع توصیفی و همبستگی محسوب میشود .همچنین
این تحقیق بر اساس ماهیت و ویژگی دادههایی که برای تجزیه تحلیل فرضیهها استفاده شده است نوعی تحقیق
کمی است .تحقیق کمی نوعی تحقیق است که محقق تصمیم میگیرد درباره مسئله ای که مطالعه میکند.
جامعه آماری تحقیق را تمامی شرکتهای فعال در بازار بورس اوراق بهادار کشور تشکیل میدهند .دوره زمانی
تحقیق  5سال و حد فاصل سالهای  1393تا  1397را شامل میشود .به منظور گردآوری اطالعات مربوط به
مبانی نظری و پیشینه تحقیق از روش کتابخانهای استفاده شده است .در همین راستا از کتابهای فارسی ,پایان
نامههای کار شده مرتبط با موضوع و مقاالت التین و فارسی مجالت معتبر مالی پایگاههای اطالعاتی مجالت داخلی،
سایتهای  Praquest ،Science Direct ،noormags.irو  SSRNو  . . .استفاده شده است .در این تحقیق برای
گردآوری دادههای تحقیق از بانکهای اطالعاتی مورد تایید بورس اوراق بهادار شامل نرم افزار جامع داده پردازی
ره آورد نوین ،و سایت کدال متعلق به بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد .همچنین برای آماده سازی متغیرها
از نرم افزار اکسل استفاده شده است .بدین صورت که اطالعات جمع آوری شده در محیط نرم افزار اکسل گردآوری
و سپس محاسبات الزم برای متغیرهای نهایی با استفاده از فرمولهای نرم افزار انجام گرفت .الزم به توضیح است
متغیرهای حاشیه ارزش وجه نقد و توانایی مدیریت بوسیله مدلهای رگرسیونی محاسبه شدهاند پس برای محاسبه
آنها از نرم افزار  Eviewsاستفاده شده است .بعد از محاسبه متغیرهای نهایی و مرتب سازی در یک  sheetمشخص
اکسل دادهها وارد نرم افزار  Eviewsشده تا خروجی های آماری گرفته شود.
مدل آزمون فرضیههای تحقیق با استفاده از تحقیق مک کلور و همکاران ( )2018به صورت زیر نوشته شده است:
NCSKEWit = β0 + β1 CASHETRit + β2 Indepit + β3 DIV1it + β4 Indep*DIVit + β5 CAPINTit + β6 ROAit
+ β7 SIZEit + β8 LEV it + β9 INTANit + εit
DUVOLit = β0 + β1 CASHETRit + β2 Indepit + β3 DIV1it + β4 Indep*DIVit + β5 CAPINTit + β6 ROAit
+β7 SIZEit + β8 LEV it + β9 INTANit + εit

که در آن:
 :NCSKEWخطر سقوط قیمت سهام خاص شرکت بر مبنای ضریب چولگی منفی در سال  tو در شرکت
 :DUVOLخطر سقوط قیمت سهام خاص شرکت بر مبنای نوسان پذیری پایین به باال در سال  tو در شرکت i
 :CASHETRسطح اجتناب مالیاتی در سال  tو در شرکت i
 :Indepنسبت مدیران مستقل در سال  tو در شرکت i
i
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 tو در شرکت i

 :DIV1کاهش سود تقسیمی در سال
 :DIVسود تقسیمی در سال  tو در شرکت i
 :SIZEاندازه شرکت در سال  tو در شرکت i
 :LEVاهرم مالی در سال  tو در شرکت i
 :ROAبازده داراییها در سال  tو در شرکت i
 :CAPINTشدت سرمایه در سال  tو در شرکت i
 :INTANنسبت داراییهای مشهود در سال  tو در شرکت i
 :RDINTنسبت تحقیق و توسعه در سال  tو در شرکت i
 :εitخطای اندازه گیری در مدل
متغیر وابسته در این پژوهش خطر سقوط سهام بوده است .مطابق با پژوهش چن  1و همکاران ( ،)2001جین و
مایرز  )2006(2و هاتن  3و همکاران ( ،)2009ما دو معیار برای ریسک سقوط قیمت سهام تعریف میکنیم:
• ضریب چولگی منفی
• نوسانپذیری پایین به باال
محاسبه دو معیار نیاز به بازده روزانه باقیمانده خاص دارد که میتواند به شرح زیر محاسبه شود:
𝑡𝑟𝑖.𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽1.𝑖 𝑅𝑀.𝑡−1 + 𝛽2.𝑖 𝑅𝑀.𝑡 + 𝛽3.𝑖 𝑅𝑀.𝑡+1 + 𝜀𝑖.
𝑖 در روز 𝑡

𝑡 :𝑟𝑖.بازده سهام
 :𝑅𝑀.𝑡−1بازده بازار در روز قبل
𝑡 :𝑅𝑀.بازده بازار در همان روز
 :𝑅𝑀.𝑡+1بازده بازار در روز بعد
برای محاسبه بازده روزانه بازار شاخص پایان روز از شاخص ابتدای روز کسر شده و بر شاخص ابتدای روز تقسیم
میشود .بازده روزانه خاص شرکت در روز 𝑡 یعنی 𝑡 𝑅𝑀.برابر است با لگاریتم طبیعی عدد یک بهعالوه عدد باقیمانده
یک شرکت خاص 𝜀𝑖.𝑡 ،که از رابطه زیر محاسبه میگردد:

) 𝑡𝑅𝑖.𝑡 = ln(1 + 𝜀𝑖.

اولین سنجه ریسک سقوط ،یعنی ضریب منفی چولگی سهام 𝑖 در سال 𝑇 𝑁𝐶𝑆𝐾𝐸𝑊𝑖.𝑇 ،است .چن و همکاران
( )2001معتقدند که نشانه های سقوط قیمت سهام از یک سال قبل از وقوع این پدیده شکل میگیرد و یکی از
این نشانهها وجود چولگی منفی بازده سهام را تجربه کردهاند ،با احتمال بیش تری در سال آینده با پدیده سقوط

1

Chen et al
Jin, L., & Myers
3 Hutton et al
2
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قیمت سهام مواجه خواهند بود .هانگ و استین ( ) 2003نیز بیان کردند که چولگی منفی بازده سهام یک راه
جایگزین برای اندازه گیری عدم تقارن توزیع بازده است .برای محاسبه چولگی منفی بازده سهام ازاین رابطه
استفاده میشود:
3
𝑡−(𝑛(𝑛−1)3⁄2 ∑ 𝑅𝑖.
)

)

3⁄2

) 2
𝑡((𝑛−1)(𝑛−2)(∑ 𝑅𝑖.

= 𝑇𝑁𝐶𝑆𝐾𝐸𝑊𝑖.

𝑡 : 𝑁𝐶𝑆𝐾𝐸𝑊𝑗.چولگی منفی بازده ماهانه سهام شرکت 𝑗 طی سال مالی 𝑡
طی سال 𝑇

𝑛  :تعداد مشاهدات بازده روزانه خاص شرکت در
ارزش باالتر 𝑊𝐸𝐾𝑆𝐶𝑁 به معنی افزایش خطر سقوط است .اندازهگیری ریسک سقوط قیمت سهام دوم ،یعنی
«نوسان پذیری پایین به باال» سهام 𝑖 در سال 𝑇 𝐷𝑈𝑉𝑂𝐿𝑖.𝑇 ،میباشد .چن و همکاران ( )2001بیان کردند که
نوسان پایین به باال ،نوسانات نامتقارن بازده را کنترل میکند .همچنین ،میزان باالتر از این معیار مطابق با توزیع
دارای چولگی چپ بیش تر است .برای محاسبه این متغیر از این رابطه استفاده میشود:
]

2
𝑡(𝑛𝑢 −1) ∑𝐷𝑜𝑤𝑛 𝑅𝑖.
2
𝑡(𝑛𝑑−1) ∑𝑈𝑝 𝑅𝑖.

[ 𝑔𝑜𝑙 = 𝑇𝐷𝑈𝑉𝑂𝐿𝑖.

که در آن 𝑢𝑛 و 𝑑𝑛 به ترتیب ،نشان دهنده تعداد «روزهای باال» و «روزهای پایین» در سال 𝑇 است.
برای سهام 𝑖 در طول سال 𝑇 ،بازده روزانه شرکتهای خاص به دو گروه تقسیم میشود :اگر بازده روزانه باالتر
از میانگین سال 𝑇 باشد« ،روزهای باال» مطرح میشوند و اگر بازده روزانه پایینتر از میانگین سال 𝑇 باشد« ،روزهای
پایین» مطرح میشوند .مقدار 𝐿𝑂𝑉𝑈𝐷 باالتر نشانگر سطح باالتری از خطر سقوط است .ما «ضریب منفی چولگی»
یک سال بعد ( )𝑁𝐶𝑆𝐾𝐸𝑊𝑖.𝑇+1و «نوسان پذیری پایین به باال» یک سال بعد ( )𝐷𝑈𝑉𝑂𝐿𝑖.𝑇+1را به عنوان
متغیرهای وابسته در تحلیل رگرسیون مورد استفاده قرار میدهیم.
متغیر مستقل اول در این پژوهش سطح اجتناب مالیاتی( )CASHETRاست .بهمنظور محاسبه اجتناب مالیاتی
هر شرکت همانند پژوهشهای دایر نگ  1و همکاران ( ،)2008آیرز و همکاران ( )2009و مایری و همکاران ()2013
از نرخ مؤثر مالیات پرداختی ( )CASHETRبه عنوان نماینده متغیر مستقل استفاده میشود .براین اساس هر چقدر
میانگین نرخ مؤثر مالیات پرداختی یک شرکت طی سه سال اخیر پایین باشد ،دارای اجتناب مالیاتی بیشتری
است .نرخ موئر مالیات پرداختی ( )CASHETRبهصورت رابطه زیر محاسبه میشود.
( = CASHETRمجموع مالیات پرداختی طی سه سال اخیر) ( /مجموع سود مشمول مالیات طی سه سال اخیر)
متغیر مستقل دوم ،نسبت سود تقسیمی( )DIVمی باشد .مقدار این متغیر اگر نسبت سود تقسیمی به فروش
خالص شرکت ،در مقایسه با سال  tکاهش داشته باشد ( )1و در غیراینصورت ( )0بوده است (مک کلور و همکاران،
 .)2018عالوه بر این  DIV1نیز از نسبت سود تقسیمی به سود خالص شرکت محاسبه شده است (مک کلور و
همکاران.)2018 ،
Dyreng et al
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متغیر تعدیلگر در این پژوهش ،نسبت مدیران مستقل( )Indepبوده است .این نسبت با تقسیم تعداد اعضای
غیرموظف هیئتمدیره بهکل اعضا هیئتمدیره بدست آمده است (مک کلور و همکاران.)2018 ،
در نهایت ،متغیرهای کنترلی تحقیق بر اساس تحقیق مک کلور و همکاران ( )2018به شرح ذیل انتخاب شده
است:
اندازه شرکت( :)SIZEاز لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکتها محاسبه شده است.
اهرم مالی( :)LEVاز نسبت ارزش دفتری بدهیها بهکل داراییها محاسبه شده است.
بازده داراییها( :)ROAاز نسبت سود خالص به مجموع داراییها محاسبه شده است.
شدت سرمایه( :)CAPINTمقدار پول سرمایه گذاری شده برای کسب یک ریال ارزش خروجی است و از طریق
نسبت کل دارایی به فروش شرکت محاسبه شده است.
نسبت دارایی مشهود( :)INTANاز طریق نسبت کل داراییهای مشهود بهکل داراییهای شرکت محاسبه شده
است.
-4روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
در تحقیق حاضر ،آزمون فرضیه ها با استفاده از مدلهای رگرسیون خطی چند متغیره در محیط نرم افزار Eviews

صورت گرفته است  .مدل رگرسیونی استفاده شده شامل متغیرهای مستقل و وابسته و کنترلی بوده و روش آماری
مورد استفاده دادههای پانل می باشد .به منظور تشخیص به کارگیری روش اثرهای ثابت یا اثرهای تصادفی برای
برآورد مناسبتر ،ابتدا آزمون  Fلیمر انجام شده ( در صورت تأیید فرضیه مبنی بر مدل اثرات ثابت) ،در مرحله بعد
آزمون هاسمن اجرا می شود .برای بررسی معناداری مدل رگرسیون ،آماره Fبه کار می رود و معناداری ضریب
متغیرهای مستقل در هر مدل ،به کمک آماره  tبررسی می شود .پس از آن ،آزمون های مختص به مفروضات
کالسیک مدل رگرسیون خطی ،شامل فرض های نرمال بودن باقیمانده ها (آزمون جارک-برا) و عدم همبستگی
میان متغیرهای مستقل (همبستگی پیرسون) اجرا میشوند و درنهایت نتایج به دست آمده پذیرش یا رد فرضیه ها
را نشان می دهد.
وضعیت تحلیل توصیفی مرتبط با متغیرهای تحقیق در جدول شماره ( )1آمده است .طبق جدول ( )1انحراف
معیار متغیر ( CASHETRسطح اجتناب مالیاتی) باالتر از میانگین آن است .این اعداد نشان میدهند که دادههای
این متغیر ،از تغییر پذیری باالیی دارا میباشند که این امر باعث میشود توزیع این متغیرها نزدیک به توزیع نرمال
نباشد .طبق جدول شماره ( ،)1مجموع مشاهدات در این تحقیق برابر با  655سال شرکت ( 131شرکت) طی
سالهای ( 1393الی  )1397میباشد.
عالوه بر این روند ساالنه متغیر سطح اجتناب مالیاتی در نمودار شماره ( )1نشان داده شده است.
طبق نمودار ترسیم شده شماره ( )1میزان سطح اجتناب مالیاتی شرکتها از سال  1393تا  1396نسبتاً روند
صعودی ولی نامنظمی داشته است .و در سال  1396از باالترین سطح در دوره زمانی تحقیق برخوردار است.
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جدول  -1تحلیل توصیفی متغیر ها
انحراف

متغیر

مشاهدات

میانگین

میانه

بیشینه

کمینه

NCSKEW

655
655

-0/189
-0/212

-0/182
-0/194

15/42
2/14

-15/87
-2/97

3/43
0/42

CASHETR

655

0/183

0/132

13/08

-10/65

0/87

3/65

INDEP

655

0/668

0/600

1/00

0/00

0/18

-0/16

2/82

DIV1

655

1/448

0/584

168/20

-23/09

7/54

17/54

372/43

INDEP*DIV

655

0/295

0/000

1/00

0/00

0/34

0/52

1/61

CAPINT

655
655

1/720
0/103

1/357
0/085

21/35
0/57

0/19
-0/29

1/93
0/12

6/37
0/55

54/35
4/17

SIZE

655

14/259

14/085

19/94

11/02

1/36

1/13

5/05

LEV

655

0/562

0/584

0/99

0/06

0/18

-0/31

2/47

INTAN

655

0/246

0/210

0/93

0/01

0/16

0/94

3/44

DUVOL

ROA

معیار

چولگی

کشیدگی

0/51
0/11

10/19
11/35
131/24

0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
1397

1396

1395

1394

1393

نمودار  -1روند ساالنه متوسط سطح اجتناب مالیاتی شرکتهای نمونه

بررسی چولگی و کشیدگی متغیر نسبت سود تقسیمی( )DIV1گویا آن است که داده های مربوط به آن از توزیع
نرمال برخوردار نمیباشد بطوری که چولگی برابر با  17/54و کشیدگی برابر با  372/43است .در جدول شماره
( )2آمار توصیفی متغیرهای مجازی نیز ارائه شده است .طبق جدول شماره ( )2در  45درصد شرکتهای نمونه
آماری تحقیق نسبت سود تقسیمی به فروش خالص شرکت نسبت به سال  tکاهش داشته است.
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جدول  -2آمار توصیفی متغیرهای مجازی تحقیق
متغیر

نماد

سود تقسیمی

DIV

شرح

تعداد سال شرکت

درصد

کاهش نسبت سود تقسیمی ()1

294

%45

عدم کاهش نسبت سود تقسیمی ()0

361

%55

برای برآورد مدل رگرسیونی باید از عدم همبستگی میان متغیرهای مستقل مدلها اطمینان حاصل نمود .برای
اطمینان از وجود یا عدم همبستگی بین متغیرهای مستقل و کنترلی تحقیق ،تحلیل همبستگی بکار گرفته میشود.
که این موضوع با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفته است .در جدول ( )3مقدار و سطح معناداری
ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل نشان داده شده است.
همانطور که در جدول شماره ( )3مشخص است ،همبستگی بین متغیرهای وارد شده در مدلهای تحقیق
مشاهده نمیشود و در همه موارد در حد ضعیف یا متوسط بدست آمده و همبستگی قوی بین آنها مشاهده نشده
است .در نتیجه ورود همزمان متغیرهای بررسی شده (که به صورت دو به دو مقایسه شدند) در مدلهای تحقیق
بالمانع بوده و مشکل همخطی شدید ایحاد نمی کند  .نتایج ماتریس همبستگی پیرسون درجدول ( )3نشان میدهد
بین متغیر ( CASHETRسطح اجتناب مالیاتی) با نسبت سود تقسیمی( ،)DIVشدت سرمایه( )CAPINTو اهرم
مالی( )LEVهمبستگی منفی و به لحاظ آماری معنیداری در سطح اطمینان  95درصد دارد.
جدول  -3ماتریس همبستگی پیرسون
CASHETR

INDEP

DIV1

INDEP*DIV

CAPINT

CAPINT

-0/02

0/07

0/02

-0/07

1

ROA

INDEP*DIV

0/07

0/16

-0/03

1

SIZE

DIV1

0/01

-0/02

1

LEV

INDEP

0/01

1

ROA

-0/05

0/05

-0/05

-0/01

-0/15

1

SIZE

-0/05

-0/01

-0/05

0/05

0/03

0/49

1

LEV

0/06

-0/18

0/06

-0/03

-0/14

-0/32

-0/18

1

INTAN

-0/01

0/04

0/03

0/05

0/03

-0/14

-0/04

-0/12
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در این تحقیق سه فرضیه تدوین شده است که در ادامه نتایج حاصل از آزمون هر یک از فرضیهها ارائه شده است.
نتایج حاصل از برآورد به ازای شاخص اول مدل آزمون فرضیههای تحقیق در جدول شماره ( )4ارائه شده است:
جدول  -1-4نتایج آزمون رگرسیون مدل پژوهش
NCSKEWit = β0 + β1 CASHETRit + β2 Indepit + β3 DIV1it + β4 CAPINTit + β5 ROAit + β6 SIZEit + β7 LEV it +
β8 INTANit + εit

64

سطح

همخطی

معناداری

()VIF

1/031

نام متغیر

نماد متغیر

ضریب

آماره t

مقدار ثابت
سطح اجتناب مالیاتی

C
CASHETR

-6/221
-0/082

-2/144
-1/131

0/037
0/085

نسبت مدیران مستقل

INDEP

-0/228

-1/764

0/083

1/112

کاهش سود تقسیمی

DIV1

0/008

0/114

0/909

1/105

شدت سرمایه

CAPINT

0/121

0/498

0/619

2/021

بازده داراییها

ROA

-0/415

-1/116

0/269

1/152

اندازه شرکت
اهرم مالی

SIZE
LEV

0/395
0/225

2/524
-1/196

0/014
0/236

1/118
1/062

نسبت تحقیق و توسعه

INTAN

-2/241

-3/063

0/003

1/116

خود همبستگی مرتبه اول

)AR(1

0/041

0/887

0/256

1/002

آزمون  Fلیمر (چاو)
سطح معنی داری

3/331
()0/000

آزمون  Hهاسمن
سطح معناداری

28/415
()0/000

آماره F
سطح معناداری

4/169
()0/000

آماره دوربین واتسون

2/009

آزمون جارکیو-برا
سطح معناداری

1/332
()0/512

آزمون ناهمسانی واریانس
سطح معناداری

33/1528
()0/000

ضریب تعیین

0/3015

ضریب تعیین تعدیل شده

0/2154
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جدول  -2-4نتایج آزمون رگرسیون مدل پژوهش
NCSKEWit = β0 + β1 CASHETRit + β2 Indepit + β3 DIV1it + β4 Indep*DIVit + β5 CAPINTit + β6 ROAit + β7
SIZEit + β8 LEV it + β9 INTANit + εit

سطح

همخطی

معناداری

()VIF

-

نام متغیر

نماد متغیر

ضریب

آماره t

مقدار ثابت

C

-8/405

-2/778

0/005

سطح اجتناب مالیاتی

CASHETR

-0/087

-1/639

0/098

1/026

نسبت مدیران مستقل

INDEP

-0/297

-1/787

0/074

1/184

کاهش سود تقسیمی

DIV1

0/001

0/128

0/898

1/305

متغیر تعاملی

INDEP*DIV

0/170

3/019

0/003

1/351

شدت سرمایه

CAPINT

0/030

0/926

0/354

2/756

بازده داراییها

ROA

-0/252

-0/397

0/691

1/190

اندازه شرکت

SIZE

0/631

3/070

0/002

2/009

اهرم مالی

LEV

0/365

0/474

0/635

1/500

نسبت تحقیق و توسعه

INTAN

-3/680

-3/273

0/001

1/05

خود همبستگی مرتبه اول

)AR(1

0/035

0/974

0/330

1/039

آزمون  Fلیمر (چاو)
سطح معنی داری

1/331
()0/016

آزمون  Hهاسمن
سطح معناداری

45/313
()0/000

آماره F

سطح معناداری

2/020
()0/000

آماره دوربین واتسون

2/254

آزمون جارکیو-برا
سطح معناداری

1/373
()0/503

آزمون ناهمسانی واریانس
سطح معناداری

39/631
()0/000

ضریب تعیین

0/3528

ضریب تعیین تعدیل شده

0/2510

نتایج جداول 1-4و 2-4نشان میدهد زمانی که متغیر تعدیلی وارد مدل می شود ضریب تعیین مدل باالتر می
رود.
به منظور مشخص نمودن نحوه برآورد مدلها باید از آزمون چاو یا  Fلیمر استفاده شود .در مدل آزمون فرضیهها،
سطح معناداری آماره  Fلیمر (چاو) برابر با ( )0/016شده است که کمتر از سطح خطای قابل قبول یعنی 0/05
بنابراین روش منتخب به منظور برآورد مدل آزمون فرضیهها ،از میان روشهای پولد (تلفیقی) و پانل (ترکیبی)،
روش پانل (ترکیبی) میباشد .از سوی دیگرسطح معنیداری آماره  Chi-Sqآزمون هاسمن نیز برای مدل آزمون
فرضیهها کمتر از  5درصد بدست آمده است .بنابراین مدل به منظور آزمون فرضیههای تحقیق باید به شیوه پانل-
اثرات ثابت مورد برآورد قرار گیرد.
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سطح معنیداری آماره  )0/000( Fکمتر از سطح خطای مورد پذیرش ( 5درصد) بوده و کل مدل رگرسیونی
معنی دار است .آماره دوربین واتسون نیز در دامنه قابل قبول ( 1/5و  )2/5قرار دارد ،که نشان میدهد همبستگی
بین اجزای خطای مدل وجود ندارد .با توجه به اینکه در بررسی هم خطی بین متغیرهای وارد شده در مدل ،مقادیر
همگی زیر  10میباشند در نتیجه همخطی در مدل مشاهده نمیگردد.
میزان ( )R2نشان گر درصد تغییر در متغیر وابسته به دلیل تغییر در متغیرهای مستقل الگو است .ضریب
تعیین الگو برابر با  0/3528است .بدین معنا که متغیرهای وارد شده در مدلها به ترتیب  35/28درصد از تغییرات
متغیر وابسته را توضیح می دهند .ضریب تعیین تعدیل شده الگو برابر با  25/10درصد است .اختالف گزارش شده
در بین این ضرایب به دلیل متغیرهایی بوده که تاثیر معنی داری بر متغیر وابسته ندارند.
یکی از مهمترین فروض استفاده از مدل رگرسیون خطی داشتن توزیع نرمال برای باقیماندههای (مانده) مدل
و متغیر وابسته تحقیق است .در مدلهای برآوردی فرض میشود که باقیماندهها و به تبع آن متغیر وابسته،
متغیرهای تصادفی هستند .بنابراین توزیع متغیر وابسته از توزیع باقیماندهها پیروی میکند .در این تحقیق نرمال
بودن از طریق آماره جارک -برا مورد بررسی قرار میگیرد.
چنانچه سطح معنیداری آماره جارک – برا در ارتباط با آزمون نرمال بودن باقیماندههای یک مدل رگرسیون
بیشتر از  5درصد باشد ،پیش فرض نرمال بودن باقیمانده ها تأیید میشود .با این وجود در شرایطی که تعداد داده
ها در تحلیل زیاد باشد ،نرمال نبودن داده ها مشکلی را در روند تحلیل دادهها ایجاد نخواهد کرد و یافتههای حاصل
از برآورد مدل رگرسیون از قابل اتکاء خواهند بود (افالطونی .)1392،طبق جدول سطح معنی داری جاک-برا مدل
باالتر از  0/05است و نرمال بودن باقیماندهها تأیید میشود.
طبق نتایج مندرج در جدول شماره ( ) 5مشخص هست پیش فرض همسان بودن واریانس جمالت باقیمانده
قابل تأیید نمیباشد .زیرا سطح معنیداری آماره  Fآزمون بارتلت در ارتباط با باقیمانده مدلهای تحقیق برابر با
صفر میباشد که این مقدار کمتر از  5درصد است .به منظور رفع ناهمسانی واریانس باقیماندههای یک مدل
رگرسیون از شیوه حداقل مربعات تعمیمیافته به منظور برآورد مدل استفاده میشود (افالطونی .)1392 ،بنابراین
در تحقیق حاضر مدلهای رگرسیونی را به منظور آزمون فرضیهها به شیوه حداقل مربعات تعمیمیافته برازش شده
است.
نتایج حاصل از برآورد مدل آزمون فرضیه های تحقیق به ازای شاخص دوم خطر سقوط قیمت سهام در جدول
شماره ( )5ارائه شده است.
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جدول  -1-5نتایج آزمون رگرسیون مدل پژوهش
DUVOLit = β0 + β1 CASHETRit + β2 Indepit + β3 DIV1it + β4 CAPINTit + β5 ROAit + β6 SIZEit + β7 LEV it + β8
INTANit + εit

سطح

همخطی

معناداری

()VIF

-

نام متغیر

نماد متغیر

ضریب

آماره t

مقدار ثابت

C

-1/360

-2/254

0/011

سطح اجتناب مالیاتی

CASHETR

0/006

2/899

0/004

1/112

نسبت مدیران مستقل

INDEP

-0/040

-0/266

0/791

2/095

کاهش سود تقسیمی

DIV1

0/001

1/084

0/278

1/552

شدت سرمایه

CAPINT

0/014

2/038

0/099

2/667

بازده داراییها

ROA

-0/338

-4/861

0/000

1/089

اندازه شرکت

SIZE

0/082

2/002

0/045

2/312

اهرم مالی

LEV

0/115

2/013

0/044

1/779

نسبت تحقیق و توسعه

INTAN

-0/499

-0/514

0/606

1/612

خود همبستگی مرتبه اول

)AR(1

0/028

0/776

0/302

1/441

آزمون  Fلیمر (چاو)
سطح معنی داری

5/418
()0/000

آزمون  Hهاسمن
سطح معناداری

29/226
()0/000

آماره F

سطح معناداری

4/829
()0/000

آماره دوربین واتسون

1/895

آزمون جارکیو-برا
سطح معناداری

1/635
()0/415

آزمون ناهمسانی واریانس
سطح معناداری

31/449
()0/000

ضریب تعیین

0/2985

ضریب تعیین تعدیل شده

0/1874

جدول  -2-5نتایج آزمون رگرسیون مدل پژوهش
DUVOLit = β0 + β1 CASHETRit + β2 Indepit + β3 DIV1it + β4 Indep*DIVit + β5 CAPINTit + β6 ROAit + β7
SIZEit + β8 LEV it + β9 INTANit + εit

همخطی

نام متغیر

نماد متغیر

ضریب

آماره t

سطح معناداری

مقدار ثابت

C

-1/360

-1/990

0/047

-

()VIF

سطح اجتناب مالیاتی

CASHETR

0/006

2/769

0/005

1/026

نسبت مدیران مستقل

INDEP

-0/040

-0/695

0/486

1/184

کاهش سود تقسیمی

DIV1

0/001

1/061

0/288

1/305

متغیر تعاملی

INDEP*DIV

0/009

0/411

0/681

1/351
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شدت سرمایه
بازده داراییها

CAPINT
ROA

0/014
-0/338

1/930
-4/881

0/054
0/000

2/756
1/190

اندازه شرکت

SIZE

0/082

1/674

0/094

2/009

اهرم مالی

LEV

0/115

1/623

0/105

1/500

نسبت تحقیق و توسعه

INTAN

-0/499

-3/823

0/000

1/05

خود همبستگی مرتبه اول

)AR(1

0/035

0/974

0/330

1/039

آزمون  Fلیمر (چاو)
سطح معنی داری

1/331
()0/016

آزمون  Hهاسمن
سطح معناداری

45/313
()0/000

آماره F

سطح معناداری

2/020
()0/000

آماره دوربین واتسون

2/254

آزمون جارکیو-برا
سطح معناداری

1/373
()0/503

آزمون ناهمسانی واریانس
سطح معناداری

39/631
()0/000

ضریب تعیین

0/3241

ضریب تعیین تعدیل شده

0/2694

نتایج جداول 1-5و  2-5نشان می دهد زمانی که متغیر تعدیلی وارد مدل می شود ضریب تعیین مدل باالتر می رود.
-5بحث و نتیجه گیری
طبق مبانی نظری تحقیق ،نفوذ مدیران متخلف در هیئتمدیره میتواند زمینه را برای درگیر شدن مدیران
بهخصوص اعضای هیئتمدیره به تبانی برای تسخیر ثروت سهامداران فراهم آورد .سیستم پاداش مدیران میتواند
انگیزه مدیران را برای گزارشگری مالی همچنین استراتژی جسورانه؛ ازجمله سیاست تقلیل دهنده مالیات بی
افزاید .ممکن است مدیران انگیزه داشته باشند که شرکت را وارد طرحها و برنامههای مالیاتی جسورانه نمایند و
بدین وسیله حداکثر منفعت را به دست آورند .درحالیکه ممکن است این استراتژیها و برنامهها به نفع شرکت و
سهامداران نباشد و در افق بلندمدت و یا حتی کوتاهمدت هزینههای هنگفتی به شرکت تحمیل گردد .یکی از
استراتژیهایی که سهامداران و ذینفعان میتوانند اتخاذ نمایند تا بدینوسیله از این پیامدها اجتناب شود ،ایجاد
ترکیب هیئتمدیره مناسب است تا بدینوسیله اثربخشی هیئتمدیره افزایش یابد .ترکیب مناسب مدیران میتواند
عاملی بازدارنده برای سیاست تقلیل دهنده مالیات باشد .بنابراین در صورت وجود هیئتمدیره کارا و قوی ،شرکتها
کمتر بهسوی فعالیتها و طرحهای جسورانه مالیاتی حرکت مینمایند.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول ،نشان داد بین کاهش سود تقسیمی و خطر ریسک سقوط قیمت سهام با
توجه به هر دو معیار ضریب چولگی منفی و نوسان پذیری پایین به باال در شرکتها ارتباط معناداری وجود ندارد
بنابراین فرضیه اول تحقیق مورد تایید قرار نگرفت.
بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم (با در نظر گرفتن هر دو شاخص ضریب چولگی منفی و نوسان
پذیری پایین به باال) سطح اجتناب مالیاتی با خطر سقوط سهام در شرکت ها رابطه مستقیمی دارد .بنابراین می
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توان گفت افزایش اجتناب مالیاتی و به دنبال آن انتش ار اخبار مربوط به آن می تواند منجر به افزیش خطر سقوط
قیمت سهام گردد .حداقل سازی نرخ مالیات ممکن است با پنهان سازی اطالعات از سوی مدیریت انجام شود.
مدیران از طریق تاثیرگذاری بر جریان های نقد آزاد می توانند سود شرکت را بهبود بخشند اما اجتناب از پرداخت
مالیات ممکن است با هزینه های زیاد برای شرکت در بلند مدت همراه باشد  .اگر مدیران توانایی پنهان نمودن
اخبار بد برای یک مدت زمان طوالنی را داشته باشند ،اطالعات منفی درون یک شرکت ذخیره خواهد شد .با این
وجود ،یک محدودیت برای ذخیره موفقیت آمیز اخبار بد وجود دارد .این محدودیت به این دلیل است که اگر در
یک زمان خاص ،مقدار اخبار بد جمع آوری شده به یک حد آستانه رسید ،از آن به بعد ادامه پنهان نمودن آن ها
یا بسیار پر هزینه بوده و یا ب ه طور کلی غیرممکن خواهد شد .زمانی که جمع آوری اخبار بد به آخرین نقطه (نقطه
سرازیری) رسید ،همه آن ها به طور ناگهانی انتشار یافته و موجب بازده های منفی باال ،برای سهامی می شود که
بازار با آن ها سازگاری یافته است و این رویکرد منجر به سقوط سهام می شود .در نتیجه فرضیه دوم تحقیق را در
سطح اطمینان  90درصد می توان تایید نمود .این نتیجه مطابق با مبانی نظری تحقیق و نتایج تحقیق مک کلور و
همکاران(  )2018و فخاری و منصوری ( )1394میباشد .با توجه به نتایج این تحقیق پیشنهاد میگردد کاربران
گزارشهای مالی در هنگام تصمیمگیری بر اساس اطالعات مندرج در صورتهای مالی ،احتمال اجتناب مالیاتی را
مدنظر قرار دهند .استفاده از فعالیتهای اجتناب مالیاتی در شرکتهای مختلف میتواند پیامدهایی را در بر داشته
باشد.
آگاهی از اثر مالیاتی سیاست سود تقسیمی به سهامداران کمک میکند در مواقعی کـه قوانین مالیاتی کشوری
مورد تجدیدنظر قرار می گیرد تصمیمات الزم و صحیحی اتخاذ نمایند .چراکه هر یک از این تصمیمات تأثیرات
متفاوتی بر ارزش شرکت و قیمـت سـهام آن و در نهایـت ثـروت سهامداران و رضایت آنان از شرکت خواهد داشت.
به طور کلی ،به سهامداران پیشنهاد میگرد د زمان انتخاب شرکت موردنظر از سیاسـت سـود تقـسیمی آن شـرکت
و عـواملی کـه ممکـن اسـت بـر آن اثرگذار باشد اطالعات بیشتری کسب نمایند .دخیل نمودن ایـن عوامـل در
تـصمیمات مـالی مـیتوانـد باعث بهبود تخصیص منابع گردد.
در فرضیه سوم تحقیق اثر تعدیلی نسبت مدیران مستقل بر ارتباط بین سود تقسیمی و خطر سقوط قیمت
سهام شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت .بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم (البته با در نظر گرفتن
شاخص اول خطر سقوط قیمت سهام) ،می توان گفت نسبت مدیران مستقل ارتباط مستقیم بین کاهش سود
تقسیمی و خطر سقوط قیمت سهام شرکتها را تشدید میکند .در نتیجه فرضیه سوم تحقیق در سطح اطمینان
 99درصد می توان تایید نمود .این نتیجه مطابق با مبانی نظری تحقیق و نتایج تحقیق مک کلور و همکاران(
 )2018میباشد .باید به این نکته توجه داشت که ،به دنبال تخصصی شدن فعالیت شرکت ها و در نتیجه تفکیک
مدیریت از مالکیت آن ها ،مدیران به عنوان نماینده سهامداران ،شرکت را اداره می کنند .با برقراری رابطه نمایندگی
به این صورت هر یک از طرفین به دنبال حداکثر کردن منافع خود می باشند .از آنجا که تابع مطلوبیت طرفین
درگیر در رابطه نمایندگی متفاوت است ،بین آن ها تضاد منافع به وجود می آید .بنابراین ،این امکان وجود دارد
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که یکی از طرفین در راستای منافع شخصی خود ،اقدامی انجام دهد که با هدف به حداکثر رساندن منافع سایر
گروه ها در تضاد باشد .این امر مجدد منجر به انباشت اخبار منفی در داخل شرکت تا حد آستانه شده که پس ا ز
عبور از آن ،عدم افشای آن برای مدت زمان طوالنی تر غیرممکن و پر هزینه خواهد شد .در نتیجه این اخبار به
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Abstract
The purpose of this study is to investigate the effect of dividend reduction and corporate tax
avoidance on the Stock price crash risk. Two measures of negative skewness coefficient and
low to high volatility were used to measure the stock price crash risk. In this regard, the
financial data of 131 companies during the period 2014-2019 have been extracted and
analyzed by systematic elimination method as a statistical sample of research. Statistical
analysis was performed using Eviews9 software at 95% confidence level and panel data and
linear regression model were used to test the hypotheses. F-Limer (Chow) and Hausman
statistics were used to determine how the regressions fit. The normality of the error
distributions was evaluated by the Jarkue-Bera test, the residual independence was estimated
by the Durbin-Watson statistic, and the test of variance by the Bartlett test. The results
showed that there is no significant relationship between dividend reduction and the stock
price crash risk according to both mentioned criteria in companies. Based on the results of
the third hypothesis test (taking into account the first index of stock price risk), the ratio of
independent directors intensified the direct relationship between the decrease in dividend
yield and the Stock price crash risk. Finally, the level of tax avoidance is directly related to
stock price crash risk in companies. This result shows that tax avoidance has led to the
accumulation of bad news in the company, which with the disclosure of this news leads to a
decrease in stock prices.
Keywords: Dividend reduction, tax avoidance, Stock price crash risk, negative skew
coefficient, low to high volatility.
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