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چکیده
در اين پژوهش ،رابطۀ بین برخی ويژگیهای مالی و غیرمالی شرکتها و میزان چسبندگی هزينههای اداری ،عمومی و فروش در بین شررکتهرای
پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی میشود .به اين منظور ،سه جنبۀ مختلف از ويژگیهای مالی و غیرمالی شرکتها انتخرا شرد کره
عبارتاند از عوامل نظارت بر حاکمیت شرکتی (شامل نسبت اعضای غیرموظف هیئت مديره و درصد مالکیت سرهامداران عمردش شررکتس ،سیاسرت
تنظیم ساختار سرمايه (درجۀ اهرمیس شرکتها و سیاست تقسیم سود شرکتها.
شرکتهای مورد بررسی در پژوهش حاضر ،شامل  791شرکت پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ،و قلمرو زمانی پرژوهش ،شرامل دورش پرن
سالۀ  7911تا  7937است .يافتهها بهطور خالصه حاکی از آن است که رابطۀ معنیداری بین برخی از ويژگیهای شرکتها( ،شامل نسربت اعضرای
غیرموظف هیئت مديره و سیاست تنظیم ساختار سرمايۀ شرکتهاس و میزان چسبندگی هزينههای اداری ،عمومی و فروش شرکتهای مرورد بررسری
وجود دارد .تمامی يافتههای اين پژوهش در سطح معنیداری  39درصد (خطای قابل قبول  9درصدس حاصل شده است .تاکنون پژوهشهرای انردکی
در خصوص تأثیر عوامل مؤثر مالی و غیرمالی بر چسبندگی هزينهها در ايران انجام گرفته است .در اين پژوهش سعی شرده اسرت ،برهمنظرور بسر
ادبیات و شواهد تجربی مرتب با چسبندگی هزينهها ،رابطۀ بین ويژگیهای شرکتها و چسبندگی هزينهها را در بین شررکتهرای پذيرفترهشرده در
بازار بورس اوراق بهادار تهران بررسی کنیم .بهطور کلی ،هدف مقالۀ حاضر ،بررسی ارتباط بین برخی ويژگیهای تأثیرگذار مالی و غیرمرالی برر رفترار
نامتقارن هزينهها (چسبندگی هزينههاس است.
واژههای کلیدی :رفتار نامتقارن هزينهها (چسبندگی هزينههاس ،هزينههای اداری ر عمومی ر فروش ،عوامل مؤثر غیرمالی(نسبت اعضای
غیرموظف هیئت مديره ر تمرکز مالکیت س ،عوامل مؤثر مالی (ساختار سرمايه ر سیاست تقسیم سودس.

 .3مقدمه

میزان افت می کند ،توضیح داده شود .اصطالح «ناچسبندگی

شناخت رفتار هزينه در واکنش به تغییرات سطح تولیرد و

هزينه» به مواردی اشاره دارد کره در آن ،در زمران افرزايش

فررروش برررای مررديريت شرررکتهررا اهمیررت زيررادی دارد.

فروش ،افزايش هزينه کمتر از کراهش معرادل در هزينره در

پژوهشهای تجربی اخیر دربارش رفتار هزينه نشان داده است،

زمان کاهش فروش است (ويس1171 ،9س.

میزان کاهش هزينهها به هنگرام کراهش فرروش ،کمترر از

بانکر 9و همکراران(1177س برر ايرن اعتقادنرد کره رفترار

میزان افزايش هزينههرا بره هنگرام همران میرزان افرزايش

نامتقارن هزينه ها (چسبندگی هزينهس ،درواقع مفهوم کلریترر

فروش است .به اين رفتار هزينهها «چسربندگی هزينرههرا»

برای تشريح الگوی پیچیده تر رفتار هزينه است که بسته بره

اطالق میشود(ساروس 7و کاراگیورگوس1179 ،1س.

شراي  ،هم چسبندگی و هم ناچسبندگی رفترار هزينرههرا را

مفهوم «چسبندگی هزينه» ممکن است بهعنوان افزايش

نشران مریدهرد .برهطرور کلری ،رفترار نامتقرارن هزينرههررا

بیشتر در هزينهها ،در زمانی که فروش افزايش مریيابرد ،در

(چسبندگی هزينههاس زمانی ايجاد میشود که میزان افرزايش

مقايسه با کاهش در هزينهها در زمانی که فروش بره همران

در هزينه ،به موازات افزايش درآمدها ،کمتر از میزان کاهش

* 7استاديار و عضو هیئت علمی مؤسسۀ آموزش عالی رجا
 1کارشناسی ارشد حسابداری ،مؤسسۀ آموزش عالی رجا پست الکترونیکی نویسنده اصلیsoheyla.molayi@yahoo.com :
3. Weis
4. Banker, R. D.

1. Sorros, J.
2. Karagiorgos, A.
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در هزينه ها به موازات همان انردازه کراهش در درآمردهرای

حسابداری بهطور عمومی پذيرفته شده است ،بهگونۀ معمرول،

شرکت باشد(ويس1171 ،س.

هزينهها برحسب تغییرات در سطح فعالیت به دو دستۀ ثابت و

در مدل های سرنتی ،رفترار هزينره هرا بردون توجره بره

متغیر طبقهبندی میشوند در اين مدل ،هزينههرای متغیرر بره

تصمیمات مديريتی تأثیرگذار بر تعديل منرابع هزينرههرا ،بره

نسرربت تغییرررات در محرررف فعالیررت ،تغییررر مرریکننررد

سطوح مختلف فعالیت بستگی دارد؛ بر اين اساس ،مطابق برا

(باالکريشنان 1و گروکا1111 ،9س؛ به اين معنا که اندازش تغییر در

اين گونه مدلها انتظار میرود رفتار هزينهها ،تنهرا برمبنرای

هزينهها تنها به میزان تغییر در سطح فعالیت بستگی دارد و نره

سطح فعالیت در دورش جاری و بدون هرگونه ارتباط با سطوح

برره جهررت تغییررر .بررا ايررن حررال ،شررمار درحررال افزايشرری از

فعالیت در گذشته يا در آينده تعیین شوند .با اين حال ،نظريۀ

پژوهشهای انجامشده در اين زمینه ،وجود ويژگی ديگرری را

رفتار نامتقارن هزينه ها(چسبندگی هزينره هراس نماينردش ير

برای رفتار هزينه هرا در واکرنش بره تغییررات حجرم فعالیرت

شیوش تفکر متفاوت دربارش رفتار هزينه است که ازسوی بانکر

شرکت ادعا میکنند .در نظريههای جديرد اراهرهشرده در ايرن

و ديگران(1177س مطرح شده و براساس آن ،بسیاری امرا نره

زمینه ،مدل سنتی رفتار هزينهها منسرو اعرالم شرده اسرت،

همۀ هزينه ها ،درنتیجۀ تصمیمات مرديريتی دلخرواه در امرر

چراکه در مدلهای سنتی ،هزينههای تعرديلی ،ناديرده گرفتره

تخصرریه هزينرره افررزايش مرریيابنررد .رفتررار نامتقررارن

میشوند و به غیردقیقشدن نتاي برآورد مبالغ هزينهها مطابق

هزينه ها(چسبندگی هزينه هاس که در دورههای کاهش فروش

بررا ايررن مرردلهررا مرریانجامنررد .برررای اولررینبررار ،اندرسررون و

دوره میشود .امرا

همکررارانش شررواهدی تجربرری در تأيیررد نظريررۀ جديررد رفتررار

يکی از مهمترين تفسیرهايی که دربارش چسبندگی هزينرههرا

هزينهها اراهه دادند و ادعا کردند رفتار هزينهها ،در کنار ثابت و

وجود دارد ،اين است که مديران تأکید بیشتری بر سرودهای

يا متغیربودن ،ممکن است ويژگی چسبندگی نیز داشته باشد.

مشاهده میشود ،موجب کاهش سود ي

بلندمدت دارند .تحمرل هزينرۀ منرابع اضرافی در دورههرای
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کاهش فروش که به منظور آمادگی برای افزايش فرروش در

 .9رفتار نامتقارن هزینهها(چسبندگی هزینه)

آينده انجام میشود ،موجب تحمل بار هزينههای کمترری در

پژوهشهای انجامشده در خصوص رفتار توأم برا چسربندگی

بلندمدت خواهد شد و اين توانايی را به شرکت میدهد ترا از

هزينررههررا برره حرروزش بسرریار مهمرری از حسررابداری بهررای

فرصتهای افزايش فروش در آينده بهخوبی بهرهمنرد شرود.

تمامشده(صنعتیس توجه کرده و در آن ،مستنداتی مبنی بر واکرنش

اما الزمۀ حفظ منابع برای دستیابی بره سرودهای بیشرتر در

نامتقارن هزينهها درمقابل افرزايش يرا کراهش در حجرم فعالیرت

آينده ،آن است که مديران ،کاهش تقاضا را موقتی پیشبینی

شرکتها اراهه کرده اسرت کره برا رفترار هزينرۀ تشرريحشرده در

کنند و انتظار افزايش فروش آتی را داشرته باشند(ياسروکاتا و

کتا هرای حسرابداری بهرای تمرامشرده مطابقرت نردارد؛ بلکره

کرراجیوارا1177 ،7س .باتوجرره برره مطالررب برراال ،هرردف اصررلی

چسبندگی هزينهها براساس مدل جايگزين ديگری است که بیران

پژوهش حاضر ،پاسخ به اين پرسش است:

میدارد افزايش هزينهها ناشی از تصمیمات اختیاری ايجراد تعهرد

آيا بین ويژگیهای شررکت (مرالی و غیرمرالیس و میرزان
چسبندگی هزينههای اداری ،عمرومی و فرروش آنهرا رابطرۀ
معناداری برقرار است؟

برای مصرف منابع است که ازسروی مرديريت شررکتهرا اتخرا
میشوند(کوپر و کاپالن7331 ،9؛ اندرسون 9و ديگران1119 ،س.
مفهوم رفتار نامتقارن هزينهها (چسربندگی هزينرههراس را
میتوان به عنوان افزايش بیشتر در هزينههرا ،در زمرانی کره

 .8مبانی نظری

فروش افزايش میيابد ،در مقايسه با کاهش در هزينههرا ،در

در مردل راير و سرنتی رفترار هزينرههرا کره در ادبیرات
5. Anderson, M. C.

زمانی که فروش به همان میزان تحلیل میيابد ،توضیح داد.

3. Gruca, T.
4. Cooper &Caplan

1. Yasukata & Kajiwara
2. Balakrishnan, R.
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اصطالح ناچسبندگی هزينه (رفترار متقرارن هزينره هراس ،بره

مديريت در واکنش به نوسانات تقاضا اثرگذار باشند .تراکنون

مررواردی اشرراره دارد کرره در آن ،در زمرران افررزايش فررروش،

بیشتر اين عوامل يا اصالً موضوع پژوهشهای تجربی نبوده

افزايش هزينه کمترر از کراهش معرادل در هزينره در زمران

و يا پژوهش های تجربی شواهد عمیقی در رابطه با آنها اراهه

کاهش فروش است (ويس1171 ،س.

نکردهاند .باليندر7337( 1س در بحث خود پیرامونِ اقتصاددانان

بانکر و همکاران(1177س برر ايرن عقیردهانرد کره اصرطالح

و چسبندگی قیمتها ،ادعای بسیار مهمی را مطررح سراخت.

«چسبندگی هزينه» ،درواقع مفهوم کلیتر برای تشرريح الگروی

وی ادعررا کرررد ترراکنون شررراي برررای درف کامررل داليررل

پیچیدهتر رفتار هزينه است که بسته به شراي  ،هم چسربندگی و

چسبندهشدن قیمت ها فراهم نشده است؛ و بیشتر تئوریهای

هم ناچسبندگی (رفتار متقارن و نامتقارنس رفتار هزينهها را نشان

اراههشده در اين زمینره بره دلیرل مبنرا قرراردادن متغیرهرای

میدهد .بهطور کلی ،چسبندگی هزينه زمانی ايجاد میشرود کره

غیرقابل مشاهده ،يا عدم اراهۀ شواهد تجربی ،مبنی برر علرل

میزان افزايش در هزينه ،به موازات افرزايش درآمردها ،کمترر از

چسبندگی قیمت ها ،از اين حیث تهی هستند؛ به اين صورت

میزان کاهش در هزينهها به مروازات همران انردازه کراهش در

که تئوریها پیشبینی میکنند قیمتها چسبنده هستند ،امرا

درآمدهای شرکت باشد(ويس1171 ،س.
درف مناسبی از اهمیت مديريت هزينهها برای تمامی افرراد
و طرفهايی که برای مقاصد انجام امور خود بره سیسرتمهرای

پژوهشگران قادر به تشرخیه و تفکیر

آن نیسرتند .ايرن

مسئله دربارش پژوهشها و تئوری هرای حسرابداری پیرامرون
چسبندگی هزينهها نیز مصداق دارد.

و تعیررینکننررده اسررت .مررديران ،تصررمیماتی در خصرروص

انگیزه های مديريت بر تصمیمات ايشان اهمیت بسیار بااليی

فراهمآوردن منابع الزم برای بیشینهکردن ارزش شررکت اتخرا

دارد .مديران ،منابع تعهدشدش شرکت را بررای اثرگرذاری برر

میکنند ،اين در حالی است که به تصمیمگیریهای مربروط بره

چسبندگی رفتار بها تعديل می کنند .با اين حرال ،در ادبیرات

ايررنگونرره امکانررات در اصررطالح« ،مررديريت هزينرره» اطررالق

مربوط به چسبندگی رفتار بهرا ،تراکنون اشرارات انردکی بره

میشود .از اين گذشته ،معامالت انجامشده ازسوی شرکتها ،در

ارتباط میان چسبندگی هزينه ها و مشخصات روانشناسری و

درون شرکت و توسر سیسرتمهرای حسرابداری مرالی ثبرت و

رواب اداری مديران شرکت شده است .براساس نظريۀ

کاما9

نگهداری مریشروند (اندرسرون و النرن1113 ،7س .پژوهشرگران

و ويس(1171س ،برخی از اقدامات سنجیده و هدفمند مديران،

حسابداری و نیز سرمايهگذاران و ساير ینفعان شررکت ،بررای

بسته به انگیزههای نهانی ايشان ،ممکن است به کراهش يرا

مقاصد تصمیمگیریهای خود ،به گزارشهای مرالی تهیرهشرده

تشديد میزان چسبندگی رفتار هزينههای شرکت منجر شود.

ازسوی مديريت شرکت اتکا میکنند .چسبندگی هزينههرا ير

نتاي برخی از پژوهش ها (ازجمله :کاما و ويرس1171 ،س

پديدش پیچیده است و در بیشتر مروارد انتظرار مریرود هزينرههرا

نشان می دهند ،انگیرزش مرديران بررای دسرتیابی بره مقرادير

بهطور میرانگین چسربنده باشرند ،و افرزايش آنهرا در ازای ير

سودهای هدف گرذاری شرده ،بره کراهش درجرۀ چسربندگی

درصد افزايش در فروشها بیشرتر از کراهش آنهرا درپری ير

هزينهها ،بهمعنای تمايل به کاهش هزينهها بهمحر

برروز

درصد کاهش در حجم فروشهای شرکت باشد.

عالهم کراهش درآمرد و بردون توجره بره احتمرال افرزايش
درآمدها در آينده و کاهش سودهای آتری شررکت ،برهدلیرل

 .4عوامللل مللؤثر بللر رفتللار نامتقللارن (چسللبندگی)

تحمیل هزينه های تعديلی اجتنا پذير از ايرن بابرت ،منجرر

هزینهها

خواهد شد .در شرايطی که تأکید شرکت بر دستیابی به سرود

عوامل بسیار متنروعی ممکرن اسرت برر تصرمیمگیرری
3. Kama
4. Sticky Price behavior

هدفگذاری شده برای دورش جاری و اولويت آن در مقايسه با
1. Lanen, W. N.
2. Blinder, A. S.
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دکتر حسن همتی ،سهیال مالئی

سود شرکت در بلندمدت باشد ،در اين صورت ،حتری مرديرانی

گررروههررای داخلرری و بیرونرری از ینفعرران شرررکتهررا برره

که بهدنبال منافع شخصی خرود هسرتند نیرز راهکرار کراهش

پررنگترشدن اهمیت جايگاه تعیین تخصیه منابع برهطرور

هزينههای غیرضروری ،و بدون توجه به اثرات مخر احتمالی

مشترف مديريت ،کرارگران و اعتباردهنردگان شررکتهرای

آنها بر سودآوری شرکت در بلندمدت ،را انتخا خواهند کررد.

فعال تحت اينگونه نظامهای راهبری منجر میشرود .بررای

بر اين اساس ،مديرانی که انگیزش بااليی بررای حداکررسراختن

نمونه ،در کشور فرانسه ،حمايت اجتماعی بیشتری در مقايسه

سود دورش جاری و اجتنا کردن از کسب زيان در دورش جراری

با امريکا برای کارگران فراهم شده است؛ چراکه شرکتهای

دارند ،با سرعت بیشتری به کاهش حجم تقاضرای شررکت در

فرانسوی درصرورت انتخرا راهکرار کوچر سرازی حجرم

مقايسه با زمانی که دارای چنرین انگیرزهای نباشرند ،واکرنش

فعالیت شرکت ازطريق کاهش نیروی انسانی ،با هزينههرای

نشان میدهند؛ «بنرابراين ،تصرمیمات سرنجیده و هردفمنرد

تعديلی بیشتری در مقايسه با شرکتهای امريکرايی روبرهرو

مديريت در خصوص تعديل میزان منابع تعهدشده شررکتهرا،

خواهند شد .عالوه بر اين ،در کشرور آلمران نیرز از سیسرتم

باتوجه به انگیزههرای نهرانی ايشران از ايرن تصرمیمات ،بره

مشارکتی مشابهی استفاده مری شرود ،بره ايرن صرورت کره

افزايش يا کاهش درجۀ چسبندگی هزينههرای شررکت منجرر

کارمندان شرکت با برخورداری از قدرت چانهزنری و مرذاکره

میشود»(کاما و ويس1171 ،س.

دربارش مساهلی چون تعیین حقوق و دستمزد پرسرنل ،امنیرت

 .4.8نظام های حاکمیت شرکتی :هزينره هرای چسربنده،

شغلی کارکنان و ساير موارد مرتب با حفظ حقوق کرارگران،

جدا از اينکه در واکنش نسبت به افرزايش و کراهش سرطح

در هیئررتهررای نظررارتی شرررکت نماينرردگانی دارنررد و در

فعالیت شرکت هرا الگروی رفتراری متقرارتی از خرود نشران

تصمیمگیری پیرامونِ اينگونه مسراهل مشرارکت مریکننرد.

نمی دهند ،باتوجه به نظام های حاکمیت شرکتی ،درجه و نوع

موارد مذکور ،نمونههايی از جنبههرای فراگیرتربرودن حقروق

نظارت بر مديريت شرکت و در مناطق جغرافیايی مختلف ،از

کلّ ینفعان شرکت در مقايسه با سهامداران شررکت اسرت

الگوهای رفتاری متفاوتی نیز پیروی میکننرد .بررای نمونره،

که در نظام های حاکمیت شرکتی حاکم در کشورهای امريکا

مطابق با پژوهش کالجا 7و ديگران(1112س ،در شررکتهرای

و انگلستان مشاهده نمیشوند(اُسولیوان1119 ،1س.

آلمانی و فرانسوی درجۀ چسبندگی رفتار هزينرههرا براالتر از

بهطور خالصه ،هرچره نظرام راهبرری شررکتهرا دارای

شرکت های امريکايی و انگلیسی است .به طور خاص ،کالجرا

دقررت برراالتری باشررد ،مررديران ،تمايررل برراالتری برررای

و ديگررران(1112س در پررژوهش خررود اشرراره کردنررد کرره در

تصمیم گیری دقیرق دربرارش تعرديل سرطح منرابع تعهدشرده

کشور های انگلستان و امريکا ،نظام حاکمیت شرکتی مبتنری

خواهنرد داشرت ،و بره فراخررور آن ،در شررايطی کره برآينررد

بر سیستم قانونی عرفی اين کشورها ،بیشتر بر بیشینهکرندن

هزينه های تعديلی در دورش جاری و دورههای آتری بیشرتر از

سود سهامداران شرکت و بازار سرمايه بره عنروان ابزارهرايی

هزينه های فرصت از دست رفتۀ مرتب با ظرفیت بالاستفادش

برای دستیابی به اهداف شرکت تأکیرد دارنرد .بررای مررال،

شرکتها باشد ،يعنی در شرايطی که کاهش ظرفیت ،تصمیم

شرکت هايی که عملکرد ضعیفی داشته باشند ،بهلحاظ کنترل

بهینه قلمداد نشود ،هزينههای شرکت نیرز دارای چسربندگی

شرکتی و با استفاده از ابزار بازار سهام ،تحت نظارت مستقیم

باالتری خواهند بود.

بازارها قرار دارند.

 .4.9ویژگی های خاص شرکت و صلنتت ررر سلاختار

از ديگرسررو ،نظررامهررای راهبررری شرررکت مشررابه بررا

دارایی لساختار سود :تاکنون شمار زيادی از پژوهش ها به

سیستم های حاکم در کشورهای آلمان و فرانسره ،بیشرتر برا

مسئلۀ رفتار نامتقارن (چسبندگی هزينههاس در انرواع مختلرف

تمرکز بر ی نفعان شرکت(فراتر از سهامداران شرکتس ،اقدام

شرکت های تولیدی ،مرالی ،بازرگرانی و خردماتی اختصراص

به اداره و نظارت بر شررکتهرا مریکننرد .ايرن اتحراد برین

يافتهاند .نتاي برخی از پژوهشهای مزبور مؤيد پايینتربودن

2. O’Sullivan

1. Calleja

5

بررسی رابطۀ بین عوامل مؤثر مالی و غیرمالی بر چسبندگی هزینهها

درجۀ چسبندگی هزينه در برخی از شرکتها (صرنايعس بروده

در تأيیررد يافتررههررای پررژوهش مزبررور ،نترراي مطالعررۀ

است ،در حالی که در برخی از پژوهشهای بعدی ،با فاصرلۀ

باالکريشررنان و ديگررران(1111س نیررز نشرران داد چسرربندگی

بررا ادعاهررای

هزينهها با اندازش شرکتها هم مرتب است؛ به ايرن صرورت

چنررد مرراه يررا چنررد سررال ،نتررايجی متنرراق

که شرکت هرای کوچر

پژوهشهای اولیه اراهه شده است.

دارای درجرات چسربندگی هزينرۀ

شرکتی که ساختار دارايیهای آن ،برهطرور عمرده شرامل

کمتری هستند .پژوهش اخیر ،همچنین شرواهدی مبنری برر

دارايیهای ثابت است ،انتظار میرود دارای درجرۀ براالتری از

ارتباط قوی میان چسبندگی هزينهها و ويژگی سرمايهبربودن

چسبندگی هزينهها باشد؛ زيرا در بیشتر موارد ،معیارهای مبنای

شرکتها و با درجۀ ضعیفتری بین چسربندگی هزينرههرا و

اندازهگیری استهالف و تهیشدن اينگونه دارايریهرا ،ارتبراط

کاربربودن شرکتها اراهه داد ،در حالی که ارتباط معنریداری

مستقیمی با معیارهای شناسايی درآمدهای شرکت ندارند و نیز

بین چسبندگی هزينرههرا و شررکتهرايی کره دارای درجرۀ

در اينگونه شرکتها ،هزينرههرای کراهش حجرم دارايریهرا

اهرمی باالتری هستند ،يافت نشد.

(هزينه های تعرديل رو بره پرايین مخرارب مربروط بره امروال،
ماشینآالت و تجهیزاتس بسیار باال و قابل مالحظه است.
اندرسررون و ديگررران(1119س و سررابرامانیام 7و

در در دورش کرراهش فررروش ،سررودهای آترری بررا نسرربت
هزينه های عملیاتی به فروش رابطۀ مربت دارد و با تشرکیل

ويرردنمیر1

سبد سهام از شرکتهايی که نسبت به هزينههرای عملیراتی

(1119س ،دريافتند رفتار نامتقارن(چسبندگی هزينه هاس با کاربر

به فروش آنها در دورههای کاهش فروش افزايش مریيابرد،

يا سرمايهبربودن ماهیت فعالیت شرکت مرتب است .در ايرن

می توان به بازدش غیرعرادی مربرت دسرت يافت(اندرسرون و

راستا ،کالجا (1112س نیز با استفاده از مدل مشابهی اقدام بره

همکاران1111 ،س.

مطالعۀ تعامل بین عواملی چون ويژگیهای صنعت و شرکت

بررسی تأثیر رفتار نامتقارن هزينهها بر پیشبینی سود در

در ارتباط با رفتار نامتقارن هزينههای شررکت کررد .وی بره

پررژوهش ويررس(1171س ،نشرران داد در شرررکتهررايی کرره

معیار مخته شرکت برای واکرنش هزينره

هزينه های چسبنده تری دارند ،دقت پیش بینی سرود ازسروی

درمقابل نوسانات رو به باال و رو به پرايین درآمردها در نظرر

تحلیلگران کم است و چسبندگی هزينههرا برر اولويرتهرای

گرفت .او از اين طريق ،میزان رفتار نامتقارن هزينههرا را بره

پوششی سرهامداران ترأثیر مری گرذارد و سررمايه گرذاران در

اين منظور ،ي

تفکی

اثرات ناشی از صنعت و اثرات ناشی از ويژگریهرای

شرکت محاسبه کرد.

ارزيابی ارزش شرکت ،چسبندگی هزينهها را لحاظ میکنند.
يافتهها نشان می دهد انگیزش مديران بررای جلروگیری از

اندازه گیری کاربر /سرمايه برر برودن فعالیرت اصرلی شررکت

يا پیش بینی مديران از درآمد آتی و هنگام کسرادی خريرد و

تعريف کرد که عبارت اند از :دارايی ها ،کارکنان ،تأمین مرالی

فروش افزايش میيابد و اين تصمیمگیری اغلب در راسرتای

ازطريق بدهی ،سرمايۀ در گردش.

کاهش درجۀ چسبندگی انجام میشود(کاما و ويس1177 ،س.

تمامی متغیرهای فوق که با منابع اصلی فعالیت شررکت

تأثیر میزان بدهی بر شدت چسبندگی هزينههرای اداری

مرتب بودند نیز با استفاده از میزان درآمدهای جاری شرکت،

عمررومی و فررروش و بهررای تمررامشرردش کرراالی فررروش در

مقیاس و مبنای آزمون های وی قرار گرفتند .نتاي پرژوهش

پژوهشهای متعدد انجامشده ،به اثبات رسیده است(اندرسون

کالجا و ديگران(1112س ،روی هم رفته نشان مریدهرد ،هرم

و همکرراران1119 ،؛ مررديروس و کوسررتا1119 ،؛ کالجررا و

ويژگی های خاص شرکت و هم ويژگی های خراص صرنعتی

ديگران1112 ،س.

که شررکت در آن فعالیرت مریکنرد ،برر میرزان چسربندگی

 .4.4میزان اسلتفاده از ررفیلت :میرزان اسرتفادش جراری از

هزينههای آن اثرگذار هستند.

ظرفیتهای موجود در شرکت بر واکرنش مرديريت نسربت بره
2. Weidenmier, M. L.

1. Subramaniam, C.
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کالجا (1112س ،بهعالوه ،چهار معیار مخته شرکت برای

زيان و سود و يا در هنگام روبهروشدن با تحلیلگران مرالی و

دکتر حسن همتی ،سهیال مالئی

8

تغییرات سطح تقاضا برای کاالهرا يرا خردمات شررکت اثرگرذار

کشش غیرثابت در واکنش نسبت به تغییرات حجرم فعالیرت

است .براساس نظريۀ باالکريشنان و ديگران(1119س ،هزينههای

منجر می شود که اين مسئله به نوبۀ خود ،سوگیری در جهت

معامالت مرتب با تغییرات در سطح فعالیت شررکتهرا ممکرن

شناسايی هزينههای چسبنده را به دنبرال دارد ددر حرالی کره

است به بروز واکنشهای بزرگتری نسبت به تغییرات بزرگ در

هزينه ها دارای چسبندگی نیستند ،بلکه تنها ثابتبودن رفترار

سطح فعالیت شرکتها در مقايسه برا واکرنش دربرابرر تغییررات

جزيی از هزينهها به بروز رفتار نامتقارن آنهرا در واکرنش بره

اندف در سطح فعالیت شرکتها منجر شود.

تغییرات حجم فعالیت شرکت ها منجرر مریشرود] » .ايشران

درصررورت وجررود ظرفیررت اضررافی در شرررکت ،واکررنش

براساس اين يافتۀ پژوهش خود ادعرا کردنرد ،بررای مقاصرد

مديريت دربرابر کاهش تقاضا بیشتر از حجم واکرنش شررکت

آزمون رفتار مديريت در تصمیم گیری پیرامونِ سرطح منرابع

به همان میزان افرزايش در تقاضرا خواهرد برود .درمقابرل ،در

تعهدشدش شرکت ،الزم است «رويکردهرای زيرکانره7ترری»

شرايطی که شرکت ظرفیت محدودی داشته باشد ،واکنش آن

ازسوی پژوهشگران ،ابداع و بهکار گرفته شود.

به کاهش در حجم تقاضا کمتر از واکرنش بره همران میرزان

از ايررن گذشررته ،تجزيرره و تحلیررلهررای باالکريشررنان و

افزايش در حجم تقاضا خواهد بود؛ و در اين شراي  ،مرديريت،

ديگران(1111س ،نشان داد اگرچره هزينره هرای ثابرت نقرش

احتماالً از کاهش مزبور در حجم تقاضا (درصورت عردم وجرود

درخور تعمقی در برآورد هزينههای چسبنده ايفا میکنند ،اين

ظرفیت مازادس برای کاهش فشار بر منابع در دسترس اسرتفاده

دسته از هزينه ها ،تنها عاملی نیستند که بايد مرد نظرر قررار

میکند و درنتیجه شاهد کاهش ظرفیت متناسب با کراهش در

گیرند ،بلکه بايد عوامرل ديگرری نیرز در ايرن برین ازسروی

حجم تقاضای مشتريان و فعالیت شرکت نخرواهیم برود .ايرن

پژوهشگران ،شناسايی و اثرات آنها کنترل شوند .ايشان ادعرا

ادعاها را میتوان بهطور خالصه بهصورت ارتباط مستقیم برین

کردند رويکرد پیشنهادشده ازسروی اندرسرون و همکرارانش

ظرفیت بالاستفاده(اضافیس و میزان رفترار نامتقارن(چسربندگی

(1119س ،ي

راه ساده برای به کارگیری دادههای مربوط بره

رفتار هزينههاس در شرکت تفسیر کرد.

نمونههای بسیار بزرگ از شرکتها را برای مقاصد مرديريتی
کوتاه مدت فراهم آورده است .با اين حال ،بايد توجره داشرت
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که مدل های مبتنری برر اطالعرات کوتراه مردت شررکتهرا

تراکنون ادبیررات پژوهشری مرررتب برا چسرربندگی رفتررار

نمیتوانند نتاي ثابت و قابل تعمیمی بهعنوان مبنرايی بررای

هزينه ها دربارش اثرگذاری عوامل بیرونی شرکت بر تصمیمات

ساختار تصمیم گیری نسبت به هزينهها در بلندمدت بهدسرت

مديريت نسبت به تعرديل منرابع تعهدشردش شررکت تحقیرق

دهند .از اين گذشته ،اين روش استاندارد مبنای کار بسریاری

کرده اسرت .نتیجرۀ ايرن پرژوهش هرا تراکنون محردود بره

از پژوهشگران نسبت به ترسیم واکنش نامتقارن برای رفترار

بازنويسی قواعد حاکم بر مديريت هزينهها يرا حرداکرر اراهرۀ

هزينهها تورش دارد.

قواعد جديدتری در اين زمینه بوده است ،در حرالی کره ايرن

البته هر دو راهبردهای کوتاه مدت و بلندمردت مرديريت

شاخه از پژوهشها تا امروز دستاورد قابلتوجهی در خصوص

میتوانند برر نامتقرارنبرودن واکرنش هزينرههرا نسربت بره

تصمیمات گذشتۀ شرکت که همچنان بر راهبردهرای جراری

افزايشها و کاهشهای احتمالی در حجم فعالیت شررکتهرا

آن اثرگررذار هسررتند ،کسررب نکرررده اسررت .باالکريشررنان و

اثرگذار باشند .بنابراين ،در مطالعات انجام شده ،با تمرکرز برر

ديگران(1111س ،شواهدی اراهه کردند که نشان میداد ساختار

بررسی ارتباط میان توانايی مديريت برای واکنش به تغییرات

هزينه ها يکی از متغیرهای کلیدی و بسیار مهرم در بررسری

حجم فعالیت شرکت ها و اقدامات يا تصمیمات ايشان در اين

چسبندگی رفتار هزينه ها است .ايشان بهطرور خراص نشران

خصوص ،بايد هر دو نوع راهبرد بهنحو مناسبی در مالحظات

دادند که «وجود هزينههای کنترلناپذير يا ثابرت ،بره ايجراد

درنظر گرفته شوند .بررای ايرن منظرور ،الزم اسرت سراختار
1. nuanced approches

7
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هزينهها و نیز نر های رشد متفاوت بین صنايع يا طی زمان،

خوشبینی بیشتر باشد ،چسبندگی بهای تمامشدش فروش بیشتر

پیش از تفسیر ضررايب مررتب برا راهبردهرای کوتراهمردت

کاهش میيابد .اما خوشبینی مديريت ،چسبندگی هزينههای

مررديريت ،بررهخرروبی در مالحظررات پژوهشررگران لحرراظ

فروش ،عمومی و اداری را افزايش میدهد و چسبندگی اين

شوند(باالکريشنان و ديگران1177 ،س.

هزينهها درصورت خوشبینی زياد مديريت ،بیشتر از حالت

رويههای مديريت هزينه (اقالم بهاس ،يکری از حروزههرايی

خوشبینی کم است که شواهدی قوی از تأيید فرضیۀ تصمیمات

است که از نظرِ پژوهشگران فعال در حوزش حسابداری مديريت

سنجیده دربارش هزينههای فروش ،عمومی و اداری محسو

پنهان مانده است .اگرچه مطالعاتی در رابطه برا سیسرتمهرای

میشود.

اطالعاتی مورد استفاده برای مقاصد تصمیمگیریهای داخلری

کردستانی و مرتضوی(7937س ،در پژوهش ديگرری ،عوامرل

مديران انجام گرفته است ،شرمار بسریار انردکی از مرديران از

مؤثر بر چسبندگی هزينهها را بررسری کردنرد و نتراي پرژوهش

نتاي اين پژوهشها برای تصمیمگیری دربارش گامهای کنترل

آنان به شرح يل است .7 :چسبندگی هزينههرا در دورش پرس از

هزينهها استفاده میکنند.

دورش کاهش فروش ،وارونه میشرود(تأيید فرضریهس؛  .1افرزايش
طول دورش مطالعه موجب کاهش چسبندگی هزينهها میشود(رد

 .8پیشینۀ پژوهش

فرضرریهس؛  .9اگررر فررروش در دو دورش مترروالی کرراهش يابررد،

نمازی و دوانیپور(7913س ،رفتار چسبندگی هزينرههرا در

چسبندگی هزينه در دورش دوم کمتر مریشرود(تأيید فرضریهس؛ .9

بورس اوراق بهادار تهران را بهطور تجربری بررسری کردنرد.

چسبندگی هزينه در دورههای رشرد اقتصرادی بیشرتر اسرت(رد

نتاي اين پژوهش نشان داد ،هزينرههرای اداری ،عمرومی و

فرضیهس؛  .9هرچه دارايی شرکت بیشتر باشد ،چسربندگی هزينره

فروش چسبندگی دارنرد و شردت چسربندگی هزينرههرا در

بیشتر است(تأيید فرضیهس.

دورههايی که قبل از آن کراهش درآمرد روی داده ،کمترر و

اندرسون و همکاران(1119س ،چسبندگی هزينههای

برای شرکتهايی کره نسربت جمرع دارايریهرا بره فرروش

فروش ،عمومی و اداری را بررسی کردند .يافتههای پژوهش

بزرگتری دارند ،بیشتر است

آنها نشان میدهد هزينههای فروش ،عمومی و اداری

عمومی و اداری و بهای تمامشدش کاالی فروشرفته را بررسی و

میرود .بهعالوه ،میزان چسبندگی هزينههای فروش،

وجود چسبندگی در اين هزينهها را تأيید کردند .همین

عمومی و اداری با افزايش طول دورش مطالعه و طول دورش

پژوهشگران در پژوهشی ديگر(7912س ،رفتار و ساختار هزينههای

کاهش فروش ،کاهش میيابد و با افزايش رشد اقتصادی،

عملیاتی و هزينۀ مالی شرکتهای تولیدی پذيرفتهشده در بورس

میزان دارايیها و تعداد کارکنان ،افزايش پیدا میکند.

اوراق بهادار تهران را مطالعه کردند و به اين نتیجه رسیدند که

ياسوکاتا و کاجیوارا (1177س ،دربارش ارتباط تصمیمات سنجیدش

هزينۀ مواد اولیۀ مصرفی ،هزينۀ دستمزد مستقیم و هزينههای

مديران با چسبندگی هزينهها پژوهش کردند .پژوهش آنان نشان

مالی شرکت نسبت به تغییرات درآمد فروش چسبندگی ندارند،

داد ،اگر مديران انتظار افزايش فروش در آينده را داشته باشند،

ولی در هزينۀ سربار تولید شرکت نسبت به تغییرات درآمد فروش

چسبندگی هزينهها افزايش میيابد .نتاي اين مطالعه همچنین

چسبندگی دارند.

نشان داد ،میزان خوشبینی مديران در پیشبینی فروش آتی،

کردستانی و مرتضوی(7937س تاثیر تصمیمات سنجیدش

رابطۀ معناداری با چسبندگی بهای تمامشدش فروش ندارد ،اما با

مديران بر چسبندگی هزينهها را بررسی کردند و به اين نتیجه

چسبندگی هزينههای فروش ،عمومی و اداری ارتباط مربت دارد.

رسیدند که انتظار افزايش فروش آتی ازسوی مديريت ،موجب

بانکر و همکاران(1177س ،برا بررسری رابطرۀ خروشبینری

کاهش چسبندگی بهای تمامشدش فروش میشود و هرچه اين

مديريت و رفترار هزينرههرا نشران دادنرد ،درصرورت افرزايش

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار ،سال پنجم ،شماره نهم ،زمستان7939 ،

قاهمی و نعمتالهی(7919س ،رفتار هزينۀ توزيع و فروش

چسبندگی دارند و چسبندگی اين هزينهها در دورش بعد ازبین

دکتر حسن همتی ،سهیال مالئی
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(کاهشس فروش ،هرچه خوشبینی (بردبینیس مرديريت بیشرتر

دقت پیشبینی سود ازسوی تحلیلگران در شرکتهايی کره

باشرد ،میرزان افزايش(کراهشس هزينرههرا بیشرتر مریشرود و

هزينههای چسربندهترری دارنرد ،کمترر اسرت و چسربندگی

بههنگام افزايش فروش ،هرچه پیشبینی تحلیلگران از فروش

هزينهها بر اولويتهرای تحلیلگرران و نظرر سررمايهگرذاران

آتی بیشتر باشد ،تعديالت افزايشی هزينهها بیشتر خواهد بود.

دربارش ارزش شرکت تأثیر میگذارد.

مديروس و کوشتا(1119س ،هزينههای فروش ،عمومی و

بانکر و همکاران(1179س در پژوهش خود با عنوان «عوامرل

اداری در شرکتهای برزيلی را بررسی ،و وجود چسبندگی در

تعیینکنندش تفاوتهای بینالمللی در رفتار نامتقارن هزينرههرا»،

هزينهها و وارونگی اين چسربندگی در دورش بعرد از کراهش

بار ديگر اين موضوع را در سطح بینالمللی بررسی کردند.

فروش را تأيید کردند.

زيربنای پژوهش مزبور ،ايرن فرضریه برود کره احتمراالً

سابرامانیام و ويدنمیر ،شواهد تجربی دربرارش چسربندگی

کشورهای دارای سیستمهای قرانونی کارآمردتر بروده و نیرز

هزينهها بهدست آوردند که نشان میدهد تا زمانی که میزان

دارای سطوح باالتر توسعه يافتگی هستند ،و درجۀ باالتری از

تغییرات فروش ،کمترر از  %71باشرد ،هزينرههرای فرروش،

چسبندگی هزينه ها در شرکت هرای فعرال در ايرن کشرورها

عمومی و اداری رفتار چسبنده ندارند.

وجود دارد .نتاي پژوهش مزبور بهطرور خالصره ،همگری برا

کالجا و ديگران(1112س ،با بررسی هزينههای عملیاتی در

درجۀ معناداری بااليی ،مؤيد برقراری فرضیههای فوق بود.

چند کشور ،به اين نتیجه رسیدند که هزينرههرای عملیراتی

چن و همکاران(1171س ،در پژوهشِ ديگرری ،حاکمیرت

شرکتهای فرانسوی و آلمرانی چسربندهترر از هزينرههرای

شرکتی و مشکالت شرکت و رفترار چسربندگی هزينرههرای

عملیاتی شرکتهای روسی و امريکايی است و نوع صرنعت و

اداری عمومی و فروش را بررسی کردند.

نوع شرکت با چسبندگی هزينهها ارتباط دارد.
چن و همکاران(1171س ،رابطۀ انگیزههای مديران و
حاکمیت شرکتی را با رفتار نامتقارن هزينههای فروش عمومی

هدف کلی از انجرام ايرن پرژوهش ،شناسرايی برخری از

و اداری بررسی کردند .براساس يافتههای ايشان ،عدم تقارن

جنبه ها و عوامل مؤثر (مالی و غیرمالیس بر میزان چسربندگی

هزينهها با جريانهای نقدی آزاد ،رابطۀ مربت و با حاکمیت

هزينههای شرکتهای پذيرفترهشرده در برازار برورس اوراق

شرکتی ،رابطۀ منفی دارد و اين رابطۀ منفی درصورت وجود

بهادار تهران است.

انگیزههای مديريتی تشديد میشود .اندرسون و همکاران با
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بنابراين ،پژوهش حاضر از نوع کاربردی با طراحری پرس

استفاده از مدل پیشبینی سود ،دريافتند که برخالف تفسیرهای

از واقعه است .هدف ديگر از اجرای اين تحقیق ،فراهمآوردن

سنتی ،در دورههای کاهش فروش ،سودهای آتی با نسبت

شواهدی در پاسخ به اين سرؤال اسرت کره «چررا برخری از

هزينههای عملیاتی به فروش ،رابطۀ مربت دارد و بازدش

شرکت ها چسربندگی هزينرۀ براالتری در مقايسره برا سراير

غیرعادی پرتفوهای تشکیلشده از شرکتهايی که نسبت

شرکتها دارند؟

هزينههای عملیاتی به فروش آنها در دورههای کاهش فروش،
افزايش میيابد ،مربت است .بانکر و چن با آزمون توان

 .6فرضیههای پژوهش

پیشبینی سود ازسوی مدل مبتنی بر تغییرپذيری هزينه و

عوامل اثرگذار غیرمالی:

چسبندگی هزينه ،نشان دادند که اين مدل دقت باالتری نسبت

فرضیۀ اول :بین چسبندگی هزينه و تمرکز مالکیرت رابطرۀ

به ساير مدلهای پیشبینی سود دارد.
ويس(1171س در پژوهشی که دربارش رابطۀ رفتار هزينه و
پیشبینی سود تحلیلگران انجام داد ،به اين نتیجه رسید کره

معنیداری برقرار است.
فرضللیۀ دوم :بررین چسرربندگی هزينرره و نسرربت اعضررای
غیرموظف هیئت مديره رابطۀ معنیدار برقرار است.
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عوامل اثرگذار مالی:

اندرسررون ،بررانکر و جاناکرامرران1119( 7س برره شرررح يررل

فرضیۀ سوم :بین چسبندگی هزينه و نسبت تقسریم سرود

اندازهگیری شده است:

شرکتها رابطۀ معنیداری برقرار است.
فرضیۀ چهارم :برین چسربندگی هزينره و نسربت بردهی
شرکتها رابطۀ معنیداری برقرار است.

 SGAi , t 
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 .3روش پژوهش
روش مورد استفادش اين پژوهش از حیث جمرعآوری دادههرا،
توصیفی تحلیل همبستگی است .دادههای مورد نیراز پرژوهش ،از
نرمافزار رهآورد نروين و صرورتهرای مرالی شررکتهرای نمونره

عالهم مورد استفاده در مدل فوق به شرح زير است:
 = SGAi,tهزينههای اداری ،عمومی و فروش شرکت i
در سال t

گردآوری شده و برای مرتبکردن و طبقهبندی دادهها از نررمافرزار

 =Salei,tجمع فروشهای شرکت  iدر سال t

 Excelاستفاده شده است .تجزيه و تحلیل دادهها نیز با اسرتفاده

 = Dec_Dummyi,tمتغیر مجرازی بررای نشران دادن

از نرمافزار  spssانجام شده است .فرضیههای پژوهش در سرطح

سال شرکتهايی که دارای کاهش در فروش برودهانرد .ايرن

اطمینان  %39بررسی شده است.

متغیر درصورتی که فروش سال جاری از سال گذشته کمترر
باشد ،عدد  7و در غیر اين صرورت ،عردد صرفر را بره خرود

 .30جامته و نمونۀ آماری
جامعۀ آماری پژوهش ،شرکتهای پذيرفتهشده در بورس

اختصاص میدهد.
متغیرهای مستقل

اوراق بهادار تهران است که بره روش غربرالگری (براسراس

متغیرهای مستقل اصلی مورد اسرتفاده در ايرن پرژوهش

معیارهای يلس گزينش شده و طرول دورش مطالعره از سرال

عبارت اند از معیارهای راهبری شرکت ،نسبت تقسیم سرود و

 7911تا سال  7937است.

نسبت بدهی شرکتها ،که نحوش اندازه گیری آنهرا بره شررح

برای همگنشدن نمونۀ آماری در سرالهرای مرورد بررسری،

زير است:

باشند؛ به لحاظ افزايش قابلیت مقايسه ،دورش مالی آنها منتهی

حاکمیررت شرررکتی ،براسرراسِ ادبیررات موضرروع از دو متغیررر

به اسفندماه بوده و طی سالهای مذکور دورش مرالی خرود را

جانشین يل استفاده شده است:

تغییر نداده باشد؛ اطالعات مورد نیراز پرژوهش دربرارش آنهرا
برای دورش مورد بررسی در دسترس باشرد؛ برهدلیرل ماهیرت
خاص فعالیت ،جزو شرکتهای فعال در صنعت واسطهگرری
مالی نباشند.

تمرکز مالکیت(Own-Conectrationس :به صورت درصد
مالکیت سهامداران باالی %9
نسربت اعضرای غیرموظررف هیئرت مررديره(Non-Exc-

Boardس :نسبت تعداد اعضای غیرموظف هیئت مديره به کلّ
تعداد اعضای هیئت مديرش شرکتها

 .33متغیرهای پژوهش
متغیر وابسته

متغیر وابسته در اين پژوهش ،میزان چسبندگی هزينههرا

ب ل نسبت تقسیم سلود( :)DIVدر ايرن پرژوهش،
برای اندازهگیری میزان سود تقسیمی ،نسبت سرود تقسریمی
به سود خاله شرکت(DV/Eس استفاده شده است.

است که براساس پژوهشهرای انجرام شرده در ايرن حروزه،

پ ل نسبت بدهی :ايرن متغیرر نیرز براسراسِ ادبیرات

ازجمله بنکر و ديگران(1177س ،براساس مدل ارههشده ازسوی

پژوهش بهصورت نسبت جمع کلّ بردهیهرا بره جمرع کرلّ
1. Anderson, Banker &Janakiraman

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار ،سال پنجم ،شماره نهم ،زمستان7939 ،

قبل از سال  7912در برورس اوراق بهرادار تهرران پذيرفتره شرده

الف ل حاکمیت شلرکتی :بررای انردازهگیرری کیفیرت

دکتر حسن همتی ،سهیال مالئی
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ارزش دفتررری دارايرریهررای شرررکت در پايرران دورش مررالی
اندازهگیری شده است.
متغیرهای کنترلی

فرصت های رشلد( :)Q-Tobinدر ايرن پرژوهش از
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت برای اندازهگیرری

] 2 Dec_Dummyi, t * [Salei, t /Salei, t - 1
* +  3 Non - Exc - Board
Log [Salei, t /Salei, t - 1] +  3 Own
Log [Salei, t /Salei,t - 1] +
 4 DIV * Log [Salei, t /Salei,t - 1] +  5 L
EV * Log [Salei, t /Salei,t - 1] +  6 Profitabil ity +
 7 Q - Tobin +  6 SIZE + i, t

فرصتهای سرمايهگذاری استفاده میشود.
سودآوری جاری( :)Profitabilityمعیار مورد استفاده

 .39آمار توصیفی

در اين پژوهش برای اندازهگیری درجۀ سودآوری شرکتهرا،

آماره های توصریفی متغیرهرای پرژوهش بره شررح حرد

سررود خرراله طرری دورش جرراری اسررت کرره برررای مقاصررد

مرکزی ،و شامل تعداد مشاهدات ،میرانگین ،میانره ،انحرراف

استانداردسازی از لگاريتم طبیعی آن استفاده میشود.

معیار ،کمینه و بیشینه است که در نگارش  7اراهه شده است.

اندازۀ شرکت( :)Sizeلگاريتم طبیعری مجمروع ارزش
دفتری دارايیهای شرکت در پايان دورش مالی

 .34آزمون مفروضات رگرسیون
آزمون نرمالبودن توزیع متغیر وابسته

 .38بررسی فرضیهها

اين آزمون بررای متغیرر وابسرتۀ مرورد اسرتفاده در ايرن

برای آزمون فرضیههای پژوهش از مدل های رگرسیونی
زير استفاده شده است:

Log [SGAi, t / SGAi, t - 1] 

 0 + 1 Log [Salei, t /Salei, t - 1] +

پژوهش ،يعنی نسبت تغییرات هزينه هرای اداری ،عمرومی و
فروش شرکت ها انجام شد .جدول خروجی مربروط بره ايرن
آزمون در نگارش  1اراهه شده است:

نگارش  .7آمار توصیفی متغیرهای مدلهای رگرسیونی
نماد
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نام متغیر

انحراف

تتداد

میانگین

میانه

هزينههای اداری و فروش
درآمد فروش
اعضای غیرموظف
مالکان عمده
سود تقسیمی
مجموع بدهیها
سود (زيانس جاری
جمع دارايیها

SGA
SALES
Non-exe
Owner
DIV
TL
Prof.
TA

191
191
191
191
191
191
191
191

0/040
0/054
0/577
0/728
0/816
0/639
10/764
13/289

0/305
0/193
0/322
0/173
1/927
0/234
1/829
1/437

0/048
0/052
0/667
0/760
0/447
0/639
10/865
13/080

ارزش بازار شرکت

MV

191

1/193

0/830

1/412

متغیر

متیار

کمینه

بیشینه

0/006
1/199
0/000
0/095
0/000
0/062
4/970
9/881

1/847
2/488
1/000
0/850
2/718
0/729
16/641
18/545

0/542

10/528

نگارش .1نتاي آزمون مفروضات رگرسیون
متغیر وابسته
تعداد مشاهدات
پارامترهای عادی
انحراف معیار
بیشترين تفاوت در مشاهدات

آمارش  Zکلموگروف اسمیرنف
معنیداری

میانگین
قدر مطلق
مربت
منفی

لگاریتم طبیتی هزینههایاداری ،عمومی و فروش
191
1/17
1/797
1/111
1/111
-1/129
1/392
1/911

33

بررسی رابطۀ بین عوامل مؤثر مالی و غیرمالی بر چسبندگی هزینهها

از آنجا که سطح معناداری محاسبهشرده بررای تنهرا متغیرر

است با  ،7/319بنابراين ،فررض  H0مبنری برر عردم وجرود

وابستۀ مورد استفاده در اين پژوهش (نسبت تغییرات هزينههرای

خودهمبستگی بین خطاها نیز برای مدل مزبور تأيید میشود.

اداری ،عمومی و فروشس با مقدار  1/911بزرگتر از 1/19اسرت،

آزمون مناسببودن مدل()ANOVA

برای آزمون فرض مزبور ،از آمارش  Fدر سرطح اطمینران

میتوان فرض نرمالبودن توزيرع متغیرر وابسرته را بررای مردل

( %39خطای  =%9س استفاده میکنیم.

رگرسیونی مبنای آزمون فرضیات اين پژوهش پذيرفت.

باتوجه به نگارش  ،9مقدار آمارش  Fبرای مردل رگرسریونی

آزمون استقالل خطاها

 :H0بین خطاها خودهمبستگی وجود ندارد.

اين پرژوهش ،برابرر اسرت برا P-Value=0/111( 3/311س.

 :H1بین خطاها خودهمبستگی وجود دارد.

بنابراين ،فرض  H0در سطح  %33رد و فرض معناداری مدل

در اين پژوهش و باتوجه به نگارش  ،9مقدار آمارش دوربرین

مزبور تأيید میشود.

ر واتسون محاسبه شده برای مدل رگرسیونی تحقیرق ،برابرر
نگارش  .9آمارههای بررسی مفروضات کالسی

رگرسیون برای مدل پژوهش

آماره

هدف از استفاده

مقدار

نتیجۀ آزمون

آمارش F

نیکويی برازش مدل

9/907

مدل معنیدار است

معنیداری)(P-Value
آمارش دوربین واتسون

نیکويی برازش مدل

1/111

مدل معنیدار است

عدم وجود خودهمسبتگی بین اجزای باقیمانده (خطاهاس مدل

1/983

همبستگی معنیداری بین خطاها وجود ندارد

 .35یافتههای پژوهش

استفاده در اين پژوهش و اطمینان از برقرراری آنهرا ،معادلرۀ

نتایج برازش مدل رگرسیونی پژوهش

رگرسیونی مزبور برازش شده و خالصۀ نتاي آن در نگرارش 9

پس از آزمون مفروضات رگرسریونی بررای مردل مرورد

نشان داده شده است:

نگارش  .9نتاي حاصل از برازش معادلۀ رگرسیونی مورد استفاده در پژوهش
ضریب تتیین
نام متغیر

0/878
نماد متغیر

ضریب تتیین تتدیل شده
ضریب متغیر

آمارۀ t

0/884
سطح متنی داری

اعضای غیرموظف هیئت مديره

Non-Exc

نسبت مالکان عمده
نسبت سود تقسیمی
درجۀ اهرمی (نسبت کلّ بدهیس
سودآوری جاری
فرصتهای رشد و سرمايهگذاری
اندازه

Own
DIV
Lev
Prof.
Q-Tobin
Size

0/093
-0/047
-0/181
0/055
-0/775
-0/008

1/134
-1/180
-2/452
0/902
-2/240
-0/138

0/257
0/238
*0/014
0/368
*0/029
0/890

نتیجۀ آزمون فرضیۀ اول :مطابق با نگارش  9دربارش درصد

تعیینشده در ايرن پرژوهش ،يعنری 7/32( %9س ،ايرن متغیرر

مالکیررت سررهامداران عمررده ،خطررای قابررل قبررول (آمررارش t

معنی دار نیست و نمیتوان ضريب بررازششرده بررای آن را

استیودنتس بررای ايرن متغیرر ،معرادل 7/799(1/191س بروده

مبنای رد يا تأيید فرضیههای پژوهش قرار داد.

است؛ درنتیجه ،بهدلیل باالتر(پايین تررس برودن خطرای قابرل

نتیجۀ آزمون فرضیۀ دوم :براساسِ نگارش  ،9سطح خطای

قبول (آمارش  tاسرتیودنتس مربروط بره ايرن متغیرر از سرطح

قابل قبول (sigس برازش شرده بررای متغیرر نسربت اعضرای

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار ،سال پنجم ،شماره نهم ،زمستان7939 ،

مقدار ثابت
تغییرات فروش
متغیر مجازی کاهش فروش

)(constant
Sales
Dec_Dum

0/006
0/595
-0/326
-0/866

0/112
4/366
-2/156
-6/624

0/911
**0/000
*0/031
**0/000
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غیرموظف هیئت مديره ،برابر با  1/111است ،که اين مقدار،

بهدستآمده از جدول با همان درجۀ آزادی (7/32س است .برر

کمتر از سرطح خطرای قابرل قبرول درنظرر گرفترهشرده در

اين اساس ،می توان نتیجه گرفت کره متغیرر درجرۀ اهرمری

پژوهش حاضر (%9س اسرت .بره عرالوه ،قردر مطلرق آمرارش t

شرکتها (نمايندش ساختار سرمايۀ شررکتهراس دارای حرداقل

مربوط به اين متغیر | |2/219بزرگ تر از آمارش  tبهدستآمده

معنیداری الزم است و میتوان از ضريب برازششرده بررای

از جدول با همان درجۀ آزادی (7/32س است؛ بنابراين ،متغیرر

آن به عنوان مبنای آزمون فرضیۀ دوم پژوهش و نتیجهگیری

نسبت اعضرای غیرموظرف هیئرت مرديره برهلحراظ آمراری

دربارش آن استفاده کرد.

معنیدار است و میتوان از ضريب آن برای آزمون فرضیههرا
استفاده کرد.

پررس از اطمینرران از معنرریداری متغیررر درجررۀ اهرمرری
شرکت ها ،باتوجه به نگارش  9در باال ،ضريب برآوردشده برای

از طرفی ،ضريب ايرن متغیرر عرددی ،منفری و برابرر برا

ايررن متغیررر عررددی منفرری و برابررر بررا  -1/717اسررت کرره

 -1/122است که نشاندهندش ارتباط مستقیم (مربرتس میران

نشان دهندش ارتبراط مسرتقیم (مربرتس میران درجرۀ اهرمری

نسبت اعضای غیرموظف هیئت مرديره و میرزان چسربندگی

شرکت هرا (نماينردش سراختار سررمايۀ شررکت هراس و میرزان

هزينههای شرکتهای مورد بررسی است.

چسبندگی هزينه های اداری ،عمومی و فروش شررکتهرای

نتیجۀ آزمون فرضیۀ سوم پرژوهش :براسراسِ نگرارش ،9

مورد بررسی است .بنابراين ،در سطح اطمینان  ،%39فرضریۀ

سطح خطای قابل قبول (sigس برآوردشده برای متغیر نسربت

صفر مترادف با فرضریۀ سروم پرژوهش رد ،و فرضریۀ سروم

تقسیم سود شرکتها برابر با  1/191اسرت ،کره ايرن مقردار

پژوهش مبنی بر برقراری رابطۀ معنی دار بین درجۀ اهرمی و

بیشتر از سرطح خطرای قابرل قبرول درنظرر گرفترهشرده در

میررزان چسرربندگی هزينررههررای اداری ،عمررومی و فررروش

پژوهش حاضر (%9س اسرت؛ بره عرالوه ،قردر مطلرق آمرارش t

شرکتها تأيید میشود.

Journal of Economic Business Research, Vol. 5, No. 9, Winter 2015

مربوط به اين متغیر | |7/711کمتر از آمارش  tبهدستآمرده از
جدول با همان درجۀ آزادی (7/32س اسرت .برر ايرن اسراس،

 .38مقایسۀ تطبیقلی نتلایج پلژوهش بلا سلایر

می توان نتیجه گرفت که متغیر نسبت تقسیم سرود (نماينردش

تحقیقات

سیاست تقسیم سود شرکتهاس دارای حداقل معنیداری الزم

يافتررههررای ايررن پررژوهش ،بررهطررور خالصرره بررا نترراي

نیست و بر اين اساس ،در سرطح اطمینران  ،%39نمریتروان

پژوهشهای انجام شرده ازسروی کالجرا و ديگرران (1112س،

فرضیۀ صفر مترادف با فرضریۀ دوم پرژوهش را تأيیرد کررد؛

اُسررررولیوان (1119س ،سررررابرامانیام و ويرررردنمیِر(1119س و

درنتیجه ،فرضریۀ دوم پرژوهش ،مبنری برر برقرراری رابطرۀ

باالکريشنان و ديگران (1177س ،بهلحاظ تأيید برقراری ارتباط

معنی دار بین چسبندگی هزينره هرا و نسربت سرود تقسریمی

میرران چسرربندگی هزينررههررای اداری ،عمررومی و فررروش و

شرکت ها رد میشود .به ايرن معنری کره هری گونره رابطرۀ

جنبههای مختلفری از راهبردهرای مرديريتی و ويژگریهرای

معنی داری بین نسبت سیاست تقسیم سود شرکتها و میزان

شرکتها ،و نیز با نتاي پرژوهشهرای اندرسرون و ديگرران

چسبندگی هزينههای آنها برقرار نیست.

(1119س ،اندرسون و النن (1111س و بانکر و ديگران (1177س،

نتیجۀ آزمون فرضیۀ چهارم پژوهش :براسراسِ نگرارش ،9
سطح خطای قابل قبول (sigس محاسبهشده برای متغیر درجۀ

به لحاظ وجود چسبندگی در بین هزينههای اداری ،عمومی و
فروش شرکتها مطابقت دارد.

اهرمی (نسبت بدهیهاس شرکتها ،با نرمافزار ،برابر با 1/179

عالوه بر آن ،يافتههای اين پژوهش را مریتروان مطرابق برا

است ،که اين مقدار کمتر از سطح خطای قابل قبول درنظرر

نظريۀ تصمیمات سنجیدش مديران دانست؛ از اين نظر که مطابق با

گرفتهشده در پژوهش حاضر (%9س است؛ بهعالوه ،قدر مطلق

نظريۀ مزبرور و نتراي ايرن پرژوهش ،مرديران ،چسربندگی رفترار

آمارش  tمربوط به ايرن متغیرر | |1/991برزرگ ترر از آمرارش t

هزينهها را در اتخا تصمیمات مناسرب بررای حرداکررکردن سرود

بررسی رابطۀ بین عوامل مؤثر مالی و غیرمالی بر چسبندگی هزینهها

شرکت در بلندمدت درنظر میگیرنرد و در ايرن راسرتا ،تمهیرداتی

39

تفکی

صنايع مختلف انجام شود.

برای مديريت ظرفیت اسرتفادهنشرده برین دورههرای مختلرف برا
درنظرگرفتن سطح درآمد شرکت در بلندمدت اتخا میکنند.

 .33مرجعها

 .37پیشنهادها برای استفاده از نتایج پژوهش

آ ر ،عررادل و مررؤمنی ،منصررور .7911 .آمررار و کرراربرد آن در
مديريت .جلد اول .تهران :سرازمان مطالعره و تردوين

پیشررنهاد مرریشررود باتوجرره برره نترراي ايررن پررژوهش،
سرمايهگذاران و ساير استفادهکنندگان بیرونی از صورتهرای
مالی شرکتها در پیشبینی هرای خرود در خصروص میرزان
سود مورد انتظار شرکتها ،به رفتار هزينهها و عوامل اثرگذار
بر آن ،ازجمله کیفیرت راهبرری شررکتی و سیاسرت سراختار
سرمايه شرکتها نیز توجه ويژهای مبذول دارند.
استفادش شرکت ها از نتاي اين پژوهش در مديريت هرچه

کتب درسی علوم انسانی دانشگاهها (سمتس.

آ ر ،عررادل و مررؤمنی ،منصررور .7919 .آمررار و کرراربرد آن در
مديريت .جلد دوم .تهرران :سرازمان مطالعره و تردوين
کتب درسی علوم انسانی دانشگاهها (سمتس.

خورشیدی ،عبراس و قريشری ،حمیدرضرا .7917 .راهنمرای
تدوين رساله و پاياننامۀ تحصیلی(از نظريه ترا عمرلس.
تهران :نشر يسطرون.

بهتر هزينههرای دوره برا درنظرر داشرتن مقولرۀ چسربندگی

دالور ،علرری .7919 .روش تحقیررق در روانشناسرری و علرروم
تربیتی .تهران :دانشگاه پیام نور.

پیشررنهاد مرریشررود در امررر برنامررهريررزی و بودجررهبنرردی

سینايی ،حسنعلی« .7919 .سنجش کارآيی در بورس اوراق بهرادار

هزينهها و اثرات آن بر سودآوری بلندمدت شرکت.
فعالیتهای شرکت برای پیشبینی هزينههای آتری ،چسربندگی

تهران» .تحقیقات مالی ،سال اول ،ش  ،1ص 11ر.92

هزينه ها و شدت آنها را مد نظر قرار دهند تا بتوانند بودجه بنردی

قاهمی ،محمدحسین و نعمتالهی ،معصومه« .7919 .بررسی رفترار

جامعتر و پیشبینیهای دقیقتری اراهه کنند.

هزينۀ توزيع و فروش و عمومی و اداری و بهای تمرامشردش
کاالی فروشرفته در شرکتهای پذيرفترهشرده در برورس

 .36توصیه برای پژوهشهای آتی

اوراق بهادار تهران» .مطالعات حسابداری 13 ،72ر.17

اعضای غیرموظف هیئت مديره و درجۀ اهرمی شرکتهاس در

سرراختار هزينررۀ عملیرراتی و هزينررههررای مررالی در

کنار ساير عوامل بالقوش اثرگرذار برر چسربندگی هزينرههرای

شرررکتهررای پذيرفتررهشررده در بررورس اوراق بهررادار

تولیرردی شرررکت ،نظیررر نسرربت مالکیررت مررديران ،کمیتررۀ

تهران» .دانش حسابرسی 13 ،11ر.72

حسابرسی ،خوشبینی مديريت دربارش درآمدهای آتی و غیره.

کردسررتانی ،غالمرضررا و مرتضرروی ،سیدمرتضرری.7937 .

بررسی ارتباط میان چسربندگی هزينرههرا برا ويژگریهرای

«بررسی تصرمیمات سرنجیدش مرديران برر چسربندگی

صورتهای مالی شرکتها ،ازجمله محافظهکاری مديريت شود.

هزينررههررا» .بررسرریهررای حسررابداری و حسابرسرری

بررسی مقايسهای موضوع پژوهش حاضر ،در نمونههرای
تفکی شده براسراس انردازش شررکتهرای پذيرفترهشرده در
بورس اوراق بهادار تهران به دو گروه بزرگ و کوچ .

21(73س.19-31 ،

مؤمنی ،منصور .7912 .تحلیرل هرای آمراری برا اسرتفاده از
 .SPSSتهران :انتشارات کتا نو.

برای بررسی بیشتر جنبه های مختلف موضوع چسبندگی

نمازی ،محمد و دوانیپور ،ايرب« .7913 .بررسی تجربی

هزينهها و جايگاه عوامل مرورد بررسری پرژوهش حاضرر در

رفتار چسبندش هزينهها در بورس اوراق بهادار تهران»،

صنايع مختلف ،پیشنهاد می شود پژوهش هرای مشرابهی بره

بررسیهای حسابداری و حسابرسی 711 ،21ر.19

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار ،سال پنجم ،شماره نهم ،زمستان7939 ،

بررسی تأثیر عوامل تأيیدشده در پژوهش حاضر (نسربت

قاهمی ،محمدحسین و نعمتالهی ،معصومه« .7912 .رفترار و

