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چكیده
یافتههای پژوهشهای اخیر درباره رفتار هزینهها نشان داده است که هزینهها متناسب با تغییرات فروش تغییر
نمیکند .بهعبارت دیگر ،هزینهها هنگام افزایش فروش ،افزایش مییابد ،اما در هنگام کاهش فروش ،به همان میزان
کاهش نمییابد ،این رفتار نامتقارن هزینهها ،چسبندگی هزینه نامیده میشود .از لحاظ نظری،مسئولیتپذیری
اجتماعی شرکتها از عوامل اصلی مؤثر بر چسبندگی هزینهها است .برای اندازه گیری مسئولیت پذیری اجتماعی
شرکت ها به عنوان متغیر مستقل ،از معیارهایی کا .ال .دی استفاده شده است .بنابراین هدف این پژوهش تعیین
تأثیر مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها بر چسبندگی هزینهها میباشد .به منظور آزمون فرضیههای پژوهش ،به
بررسی  111شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی  1831تا  1838پرداخته شد .همچنین
برای آزمون فرضیههای پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره و شیوه دادههای ترکیبی استفاده گردید .نتایج
نشان میدهد رابطه مثبت و معناداری بین مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها و چسبندگی هزینه وجود دارد .به
بیان دیگر مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت منجر به افزایش چسبندگی هزینه میشود.
واژههای كلیدی :چسبندگی هزینه ،رفتار نامتقارن هزینه ،مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت.

 -1دانشیار گروه حسابداری ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران n.izadinia@ase.ui.ac.ir
 -2دانشجوی دکتری حسابداری ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران(نویسنده مسئول) majidhashemi1990@gmail.com
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ناصر ايزدینیا و مجید هاشمی دهچی

 -1مقدمه
آگاهی از چگونگی رفتار هزینهها نسبت به
تغییرات سطح فعالیت و یا سطح فروش از اطالعات
مهم برای تصمیمگیری مدیران در خصوص
برنامهریزی و بودجهبندی ،قیمتگذاری محصول،
تعیین نقطه سربهسر و سایر موارد مدیریتی است
(هاشمی و همکاران .)1838 ،در مدلهای سنتی رفتار
هزینهها در حسابداری مدیریت ،هزینههای متغیر
نسبت به تغییرات حجم فعالیت بهطور متناسب
افزایش یا کاهش مییابند .به این معنا که بزرگی
تغییرات در هزینهها تنها به بزرگی تغییرات در حجم
فعالیت وابسته است و جهت تغییرات (کاهش یا
افزایش) در حجم فعالیت تأثیری روی بزرگی تغییرات
در هزینه ندارد (هورن گرن 1و همکاران .)2002 ،اما
نتایج پژوهشهای برخی از پژوهشگران از قبیل
اندرسون 2و همکاران ()2008؛ مدیروس و
کوستا )2002(8و نمازی و دوانی پور ( )1833نشان
میدهند که شدت کاهش هزینهها براثر کاهش حجم
فعالیت ،کمتر از شدت افزایش هزینهها براثر افزایش
حجم فعالیت است .به این نوع رفتار هزینهها ،رفتار
چسبنده گفته میشود.
از طرفی تقاضای روزافزون ذینفعان از شرکتها
برای پذیرش مسئولیتهای اجتماعی ،شرکتها را به
درگیر شدن در مسئولیتهای اجتماعی و زیست
محیطی تشویق کرده است .منظور از مسئولیتهای
اجتماعی شرکت ،پیوستگی و اتحاد میان فعالیتها و
ارزشهای سازمان بهگونهای است که منافع تمام
ذینفعان ،شامل سهامداران ،مشتریان ،کارکنان،
سرمایهگذاران و عموم جامعه ،در سیاست و عملکرد
سازمان منعکس شود(مرانجوری و علیخانی.)1830 ،
وارد شدن در فعالیتهای مسئولیت پذیری اجتماعی
نه تنها رضایت سهامداران را بهبود میبخشد ،بلکه
روی شهرت و عملکرد شرکت اثر مثبتی دارد .در
نتیجه مدیران به خاطر بهره مندی از مزایای
مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ،در این زمینه
هزینههای انجام میدهند که ممکن است بر رفتار
هزینه تأثیر گذارد .همچنین در ایران تحقیقات
2

گوناگونی به بررسی عوامل مؤثر بر چسبندگی
هزینههاپرداختهاند ،اما مسئولیتپذیری اجتماعی
شرکت را به منزله یکی از این عوامل ،آزمون نکردهاند.
از آنجا که موضوع مسئولیتپذیری اجتماعی در
موقعیت تجاری و اقتصادی ایران از اهمیت ویژهای
برخوردار است و مطابق با تحقیقات خارجی از عوامل
اثرگذار بر چسبندگی هزینهها محسوب میشود،
بنابراین هدف این پژوهش بررسی مسئولیتپذیری
اجتماعی شرکتی بر چسبندگی هزینهها است.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
چسبندگی هزینه یکی از ویژگیهای رفتار
هزینهها نسبت به تغییرات سطح فعالیت است .درواقع
چسبندگی هزینهها بهاینعلت رخ میدهد که
اختالفات نامتقارنی در تعدیل منابع وجود دارد؛ به
عبارت دیگر ،عواملی که در تعدیل منابع دخیل
هستند ،از تعدیل کاهش منابع ممانعت به عمل
میآورند یا موجب کاهش سرعت انجام تعدیالت
کاهش در مقایسه با تعدیالت افزایش ،میشوند.در
مدل نوین رفتار هزینه ،زمانی که تقاضا افزایش
مییابد ،مدیران منابع را به میزان کافی افزایش
میدهند تا به فروش بیشتری دست یابند؛اما زمانی که
فروش کاهش مییابد ،عمالً برخی منابع ،قابل استفاده
نیست .به دلیل اینکه نوسانات تقاضا ،تصادفی است،
مدیران باید پیش از تصمیمگیری درباره کاهش منابع،
احتمال موقتی بودن کاهش تقاضا را ارزیابی کنند.
چسبندگی هزینهها زمانی روی میدهد که به هنگام
کاهش تقاضا ،مدیران برای اجتناب از هزینههای
تعدیل ،تصمیم به حفظ منابع بالاستفاده میگیرند.
هنگام کاهش تقاضا مدیر میتواند متناسب با تغییرات
سطح تقاضا ،منابع شرکت را تعدیل کند اما این کار
باعث ایجاد هزینههای تعدیل مانند هزینههای تعدیل
مربوط به نیروی کار و تجهیزات میشود .درواقع
شرکتها برای کنار گذاشتن منابع و جایگزینی همان
منابع در صورت بازگشت تقاضا به وضعیت اولیه،
ناگزیر به تحمل هزینههای تعدیل هستند .هزینههای
تعدیل شامل مواردی همچون پرداخت خسارت به
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کارکنان کنار گذاشتهشده وهزینههای جستجو و
آموزش کارکنان جدید است .اختیارات مدیریت برای
تعیین سطح منابع ،هنگام کاهش تقاضا یکی از عوامل
ایجاد چسبندگی هزینههای مربوط به این منابع
میباشد (اندرسون و همکاران.)2002 ،
امررروزه نقرررش واحرردهای تجررراری در اجتمررراع
دسررتخوش تغییرررات بسرریار زیررادی شررده اسررت.
به گونره ای کره انتظرار مری رود واحردهای تجراری نره
تنها به فکر افزایش سود خرود بروده بلکره نسربت بره
اجتمرراع نیررز پاسرر گررو و برررای جامعررهای کرره در
تعامررل بررا آن هسررتند مفیررد باشررند .واحررد تجرراری
نمررریتوانرررد از اجتمررراع فرارکنرررد و جامعررره نیرررز
نمی توانرد بردون واحرد تجراری وجرود داشرته باشرد،
بنررابراین ،ی ر ارتبرراط دو طرفرره بررین واحرردتجاری و
اجتمررراع وجرررود دارد (عرررربصرررالحی و صرررادقی،
 .)1832درسررالهررای اخیررر نظریررههررای بیرران شررده
مبنرری بررراین اسررت کرره ،واحرردهای تجرراری زمررانی
مرریتواننررد ایجررادثروت ،اشررتغال و نرروآوری کنند،کرره
انتظررارات بررازار را تررأمین نماینررد ،فعالیررتهایشرران را
تقویررت کرررده و رقابتشرران را بهبررود بخشررند ،برررای
حفررظ اجتمرراعی کرره خررود در راهانرردازی آن نقررش
اساسرری داشررتهانررد ،همکرراری کننررد و درمقابررل
جامعه نیرز برا فرراهم کرردن شررای الزم بره منظرور
کسرررب برررازده توسر ر سررررمایهگرررذاران و ایجررراد
اطمینررران بررررای ذینفعررران از نبرررود فعالیرررتهرررای
آربیترررا و غیرعادالنرره ،بسررترهای مناسررب جهررت
توسرررعه و پیشررررفت واحررردهای تجررراری را فرررراهم
کننررررد)سرررراندهو و کرررراپور .)20102،درنتیجرررره
مسئولیت شرکت نسبت بره اجتمراع هرم بررای خرود
واحرردتجاری وهررم برررای اجتمرراع سررودمند مرریباشررد
ودرک بهتررر منررافع بررالقوه آن مرریتوانررد منجررر برره
بازدهی زیراد سررمایه گرذاری بررای شررکت هرا شرود.
از جملره ایررن منررافع مرریترروان برره افررزایش فررروش و
وفرراداری مشررتریان ،افررزایش توانررایی در اسررتخدام
کارکنرران جدیررد و حفررظ کارکنرران فعلرری ،افررزایش
توانررایی در جررذب منررابع مررالی ارزشررمند و ..اشرراره
کرد (عربصالحی و صادقی.)1832 ،

به دلیل منافع فوق مدیران شرکتها مایل هستند
درزمینه مسئولیت اجتماعی سرمایهگذاری نمایند که
این سرمایهگذاریهزینهبر است ،زیرا این سرمایهگذاری
نه تنها برای شرکت منافع دارد ،بلکه به دلیل تقاضای
سهامداران برای انجام فعالیتهای مسئولیت اجتماعی
توس مدیریت انجام میشود .همچنین هزینههای
متحمل شده توس شرکت در جهت برنامههای
مسئولیتپذیری اجتماعی ،منجر به افزایش هزینههای
عملیاتی میشود(حسن و حبیب.)2011 ،1بنابراین با
توجه اینکه سرمایهگذاری در زمینه مسئولیتپذیری
اجتماعی ،بلندمدت میباشد و شرکتها در جهت
متقاعد کردن سهامداران متنوع این سرمایهگذاریها را
انجام میدهد ،مدیران حتی زمانی که سطح فعالیت
کاهش مییابد میلی به کاهش سرمایهگذاری در زمینه
مسئولیتپذیری اجتماعی ندارد که این منجر به
افزایش چسبندگی هزینههامیشود .به عبارت دیگر
زمانی که سطح فعالیت افزایش مییابد مدیران در
زمینه مسئولیت اجتماعی بیشتر سرمایهگذاری
مینمایند ولی این افزایش نسبت به کاهش
سرمایهگذاری در زمینه مسئولیت اجتماعی در زمان
کاهش سطح فعالیت ،کمتر میباشد که این خود
بیانگر افزایش چسبندگی هزینه میباشد(حسن و
حبیب.)2011 ،
از جمله عوامل تأثیرگذار دیگر بر چسبندگی
هزینه شدت اشتغال ،شدت داراییها ،عملکرد متوالی
شرکت ،عملکرد سهام و جریان نقد آزاد اشاره کرد .اثر
شدت اشتغال بر چسبندگی هزینه ،بر اساس کارکنان
موقت و دائم بیان میشود .به این معنی که در
شرکتهایی که تعداد کارکنان موقت نسبت به تعداد
کارکنان دائمی باال است در زمان کاهش سطح تقاضا
برای محصوالت شرکت ،مدیر میتواند کارکنان موقت
را اخراج نماید ،زیرا هزینههای اخراج این کارکنان در
زمان کاهش سطح تقاضا و استخدام آنها در زمان
افزایش سطح تقاضا تفاوت چندانی نمیکند .در نتیجه
در شرکتهایی که نسبت کارکنان موقت باال باشد،
انتظار چسبندگی کمتری برای هزینه خواهد داشت
(خانی و همکاران .)1838 ،اثر شدت دارایی بر
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چسبندگی هزینه ،بر اساس ظرفیت مازاد ایجادشده
هنگام کاهش سطح تقاضا و ظرفیت موردنیاز هنگام
افزایش سطح تقاضا بیان میشود .اگر مدیر هنگام
کاهش سطح تقاضا ،انتظار افزایش تقاضا را در آینده
داشته باشد ،بر این اساس به علت باالتر بودن
هزینههای ایجاد ظرفیت موردنیاز در آینده نسبت به
هزینه ظرفیت مازاد به وجود آمده ،منابع خود را
کاهش نمیدهند و ظرفیت بالاستفاده را نگه میدارند
(کردستانی و مرتضوی .)1831 ،هزینه ظرفیت بال
استفاده باعث ایجاد چسبندگی در هزینهها خواهد
شد.
همچنین مطالعات قبلی نشان میدهد عملکرد
متوالی شرکت میتواند بر چسبندگی هزینه تأثیر
بگذارد .سطح تقاضای بازار با بازار تولید و شرای
اقتصادی نیز مرتب است .اگر روند کاهش سطح
تقاضا ادامه باید ،مدیران در ارزیابیهای خود با
احتمال بیشتری میتوانند نسبت به موقتی یا دائمی
بودن کاهش سطح تقاضا تصمیمگیری کنند ،بنابراین
احتمال غیرموقتی بودن کاهش سطح تقاضای بازار در
دورههای که در دوره قبل آن نیز کاهش تقاضا رخ
داده است ،بیشتر است .با افزایش احتمال غیرموقتی
بودن کاهش در تقاضای بازار ،مدیران نسبت به کاهش
سطح ظرفیت تولیدی خود اقدام میکنند و
چسبندگی هزینه کاهش مییابد (چن 2و همکاران،
 .)2012از طرف دیگر تحقیقات قبلی نشان میدهد،
رابطه بین عملکرد سهام و چسبندگی هزینه مبهم
است .شرکتهای با عملکرد خوب سهام ممکن است
دست به کاهش ظرفیت بالاستفاده بزنند؛ در نتیجه
ی رابطه منفی بین عملکرد سهام و چسبندگی وجود
دارد .با این حال عملکرد خوب سهام ،ممکن است
منجر به انتظارات مثبت مدیران از سود آتی شرکت
شود .بنابراین مدیران بهعمد برخی هزینههای غیر
ضروری اداری ،عمومی و فروش را حفظ میکنند و در
نتیجه میزان چسبندگی افزایش مییابد (اندرسون و
همکاران .)2008،همچنین اثر جریان وجه نقد آزاد بر
عدم تقارن هزینه ،بر اساس میزان تمایل مدیران به
سیطره طلبی ،به دلیل وجود مسئله نمایندگی بیان
4

میشود .زمانی که جریان وجه نقد آزاد در شرکت زیاد
باشد ،احتماالً مدیران این وجوه نقد مازاد را صرف
هزینههای غیر ضروری میکنندو بنابراین عدم قرینگی
هزینههابهوسیله جریان وجه نقد آزاد افزایش مییابد
(چن و همکاران.)2012 ،
پیشینه پژوهش
اندرسون و لی ( )2012در پژوهشی با عنوان رفتار
نامتقارن هزینهها :تحلیل چرخه عمر به بررسری ترأثیر
مراحل مختلف چرخه عمر شررکتهرا برر چسربندگی
هزینه های اداری و عمومی پرداختند .آنها در پژوهش
خود به این نتیجه رسیدند که در مرحله تولرد و رشرد
رفتار چسبندگی هزینه ها افزایش مرییابرد .همچنرین
میزان چسبندگی هزینهها در ایرن مراحرل نسربت بره
مرحله بلوغ بیشتر است.
حبیب و حسن( )2011در پژوهشی با عنوان
مسئولیت اجتماعی شرکت و چسبندگی هزینه ،به این
نتیجه رسیدند که مسئولیت اجتماعی شرکت منجر به
افزایش چسبندگی هزینههامیشود .آنها همچنین
مسئولیت اجتماعی شرکتها را به دو بخش
استراتژی و تکنیکال تقسیم کردند و به این نتیجه
رسیدند که تأثیر مسئولیت اجتماعی استراتژی
نسبت به تکنیکال بر چسبندگی هزینهها بیشتر است.
و و هانگ )2011( 2در پژوهشی تحت عنوان
مدیریت سود ،حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینهها
به بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و مدیریت سود و
همچنین اثر متقابل آنان را بر چسبندگی هزینهها
پرداختند .نتایج بررسیهای آنان حاکی از این است
که حاکمیت شرکتی خوب میتواند چسبندگی
هزینهها را کاهش دهد که البته میزان تأثیر آن،
بهشدت مدیریت سود نمیباشد.
کیم 3و همکاران ( )2011به بررسی رابطه بین
کیفیت سود و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها
پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که مسئولیت
اجتماعی شرکت ها منجر به بهبود کیفیت سود
شرکت ها خواهد شد.
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هوانگ )2010( 3نیز در پژوهشی تحت عنوان
مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد مالی شرکت به
بررسی رابطه بین عملکرد مالی و عملکرد اجتماعی
شرکت پرداختهاند .نتایج حاکی از وجود ارتباط مثبت
و معنادار بین عملکرد و مسئولیت اجتماعی بوده
است.
حیدری ( )1838در پژوهشی به بررسی تأثیر علت
رفتاری اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت بر افزایش
چسبندگی هزینههای توزیع ،فروش و اداری پرداخت.
نتایج این پژوهش نشان داد که بین اعتماد به نفس
زیاد مدیریت با چسبندگی هزینههای توزیع ،فروش و
اداری رابطه مثبت معنادار وجود دارد .به عبارت دیگر
عامل رفتاری اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت،
موجب افزایش چسبندگی هزینهها میشود.
عربصالحی و صادقی ( )1832در پژوهشی رابطه
مسئولیت اجتماعی با عملکرد را مورد بررسی
قراردادند .نتایج نشان میدهد که عملکرد مالی با
مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به مشتریان و نهاد
موجود در جامعه ارتباط دارد .ولی عملکرد مالی با
مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به کارکنان و
محی زیست رابطه معناداری ندارد.
کردستانی و مرتضوی ( )1831در پژوهشی به
بررسی تأثیر تصمیمات سنجیده مدیران بر چسبندگی
هزینه پرداختند .نتایج نشان میدهد انتظار افزایش
فروش آتی توس مدیریت ،موجب کاهش چسبندگی
بهای تمامشده فروش میشود و هرچه این خوشبینی
بیشترباشد ،چسبندگی بهای تمامشده فروش بیشتر
کاهش مییابد .اما خوشبینی مدیریت ،چسبندگی
هزینههای فروش ،عمومی و اداری را افزایش میدهد و
چسبندگی این هزینهها در صورت خوشبینی زیاد
مدیریت ،بیشتر از حالت خوشبینی کم است که
شواهدی قوی از تأیید فرضیه تصمیمات سنجیده در
مورد هزینههای فروش ،عمومی و اداری محسوب
میشود.
نمازی و دوانیپور ( ،)1833به بررسی تجربی رفتار
چسبندگی هزینهها در بورس اوراق بهادار تهران
پرداختند .نتایج حاکی از آن است که در ازای %1

افزایش در سطح فروش ،هزینههای اداری ،عمومی و
فروش معادل  %0/21افزایش مییابد ،درحالیکه در
ازای همان  %1کاهش در فروش ،هزینههای اداری،
عمومی و فروش تنها معادل  %0/21کاهش مییابد.
افزون برآن ،نتایج نشان میدهد که شدت چسبندگی
هزینهها در دورههایی که در دورهی قبل ازآن کاهش
درآمد رخ داده ،کمتر است .همچنین ،شدت
چسبندگی هزینهها برای شرکتهایی که نسبت جمع
داراییها به فروش بزرگتری دارند ،بیشتر است.
خواجوی و همکاران ( )1830در پژوهشی به
بررسی رابطه مدیریت سود و مسئولیت پذیری
اجتماعی شرکت پرداختند .یافتههای پژوهش نشان
میدهد که بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و
مدیریت سود رابطه منفی وجود دارد و حدود 12
درصد از تغییرات مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت
به طور معکوس تحت تأثیر متغیرهای اندازه شرکت،
منابع شرکت و مدیریت سود میباشد.
 -3فرضیه پژوهش
با توجه به بررسی ادبیات و مبانی نظری پژوهش
مطرحشده ،فرضیه پژوهش به شرح زیر تدوینشده
است:
مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت چسبندگی هزینهها
را افزایش میدهد.
 -4روششناسی پژوهش
دادههای پژوهش حاضر از صورتهای مالی
حسابرسی شده و گزارش هیأت مدیره شرکتهای
بورسی ،بان اطالعاتی ره آورد نوین و پایگاه های
اینترنتی بورس جمع آوری شده است .جامعه آماری
این پژوهش را کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی  1833الی 1838
تشکیل میدهند .همچنین از آنجایی که در تخمین
مدلهای پژوهش نیاز به اطالعات سالهای  t-1و t-2
میباشد ،اطالعات موردنیاز سال 1832و  1832نیز
جمعآوری گردیده است .نمونه آماری پژوهش با در
نظر گرفتن شرای زیر انتخاب شده است:
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 )1بهمنظور قابلمقایسه بودن اطالعات ،سال
مالی شرکت منتهی به  23اسفندماه باشد.
 )2طی بازه زمانی پژوهش ،سال مالی خود را
تغییر نداده باشد.
 )8کلیه دادههای موردنیاز پژوهش برای
شرکتهای موردبررسی موجود و در دسترس
باشد.
 )2جزء شرکتهای واسطهگری مالی (بان ها،
سرمایهگذاری و لیزینگ) نباشد.
با توجه به شرای و محدودیتهای فوق ،از بین
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران،
در مجموع  111شرکت انتخاب شدند.

صفر در نظر گرفته خواهد شد .اطالعات الزم برای این
متغیرها در گزارش هیأت مدیره شرکتها افشا
میشود و در تحقیق حاضر برای معرفی هری از
ابعاد ،با توجه به ماهیت افشاگری در ایران ،از
شاخصهای مسئولیتپذیری اجتماعی در ایران و
همچنین از گواهینامههای  ISO3001سیستم
مدیریت کیفیت ISO 12001 ،مدیریت زیست
محیطی OHSAS 13001 ،استاندارد ایمنی و
بهداشت استفاده شده است .بنابراین در این تحقیق
صرفاً از مدل  KLDاستفاده نشده بلکه معیارها مطابق
با استاندارد ایران میباشد که همانطور که بیشتر
توضیح داده شد در گزارش هیأت مدیره افشا میشود.
مدل به صورت زیر میباشد:
CSR=CSRCOM+CSREMP+CSRENV+CSRPRO

 -5مدلهای پژوهش و متغیرهای آن
مسئولیتپذیری اجتماعی شركت
متغیر مستقل پژوهش حاضر ،مسئولیتپذیری
اجتماعی میباشد که با توجه به معیارهایی که
مؤسسه آمریکایی معروف به  10KLDکه هرسال
سازمان را بر اساس معیارهای اجتماعی و زیست
محیطی رتبهبندی میکند ،اندازه گیری شده است.
مسئولیتپذیری اجتماعی در این پژوهش دارای چهار
بعد میباشد ،هر بعد آن دارای نقاط قوت و ضعف
مخصوص به خود میباشد .با تفاضل نقاط قوت از
نقاط ضعف مربوطه نمره آن بعد بدست میآید.
درنهایت با جمع تمام ابعاد فوق ی نمره کلی برای
مسئولیتپذیری اجتماعی بدست خواهد آمد .الزم به
ذکر است که در صورت وجود هر نقطه ضعف یا نقطه
قوت مربوطه ،عدد ی و در صورت نبود آنها عدد

 =CSRنمره مسئولیتپذیری اجتماعی،
 =CSRCOMنمره افشای مشارکت اجتماعی که از
تفاضل نقاط قوت و نقاط ضعف خاص خود به صورت
زیر محاسبه میشود:
CSRCOM= Σ Strengths-Σ Concerns

همینطور میتوان نمرههای ابعاد دیگر مسئولیت
پذیری اجتماعی ،همچون ( CSREMPنمره افشای
رواب کارکنان)( CSRENV ،نمره افشای محی زیست)،
( CSRPROنمره افشای ویژگی محصوالت) را از طریق
رابطه ذکرشده در باال محاسبه کرد (حاجیها و سرفراز،
.)1838
پاره ای از نقاط قوت و ضرعف ابعراد مسرئولیتپرذیری
اجتماعی به طور نمونه در جدول ( )1ارائه شده است:

جدول  -1ابعاد مسئولیتپذیری همراه با نقاط قوت و ضعف آنها
نقاط قوت
کم های خیریه و عام المنفعه ،فعالیت های
ورزشی و مذهبی
پاداش و مزایا ،مزایای پایان خدمت ،برنامههای
آموزشی و رفاهی
انر ی پاک ،کنترل آلودگی هوا و کاهش گاز
گلخانهای ،ایجاد فضای سبز
کیفیت محصول ،ایمنی محصول ،توسعه
محصول

1

نمره

نقاط ضعف

نمره ابعاد مسئولیت اجتماعی

عدم پرداخت مالیات

مشارکت اجتماعی

ضعف بهداشت و ایمنی ،کاهش نیروی انسانی

رواب کارکنان

تولید زبالههای خطرناک ،پرداخت جریمه به دلیل
نقض مدیریت زباله
پرداخت جریمه در مورد ایمنی محصول ،توقف
تولید
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رابطه ()2

مدلهای پژوهش
در پژوهشهای قبلی (اندرسون و همکاران،
 2008و نمازی و دوانی پور 1833 ،و کردستانی و
مرتضوی )1831 ،از رابطه ی برای چسبندگی
هزینهها استفاده شده است.
رابطه ()1
Ln[coi,t/coi,t-1]=β0+ β1Ln[salei,t/salei,t-1]+ β2DeDum* Ln[salei,t/salei,t-1]+ i,t

که در این رابطه:
] :Ln[coi,t/coi,t-1لگاریتم طبیعی هزینههای اداری،
عمومی و فروش سال جاری شرکت  tتقسیم بر
هزینههای اداری ،عمومی و فروش سال قبل همان
شرکت ،که به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته
میشود.
] : Ln[salei,t/salei,t-1لگاریتم طبیعی خالص فروش
سال جاری شرکت tتقسیم بر خالص فروش سال قبل
همان شرکت ،که به عنوان متغیر مستقل در نظر
گرفته میشود.
 :De-Dumی متغیر مجازی است که اگر خالص
فروش سال جاری شرکت tکمتر از خالص فروش سال
قبل همان شرکت باشد ،عدد ی و در غیر این
صورت ،عدد صفر میگیرد.
ضریب  β1افزایش در هزینههای اداری ،عمومی و
فروش را در اثر افزایش در فروش نشان میدهد.
ضریب  β2در زمان کاهش فروش منفی و در غیر این
صورت برابر صفر است .بنابراین ،مجموع  β1+β2بیانگر
میزان کاهش هزینههای اداری ،عمومی و فروش ،در
اثر کاهش ی درصدی در فروش است .برای اثبات
چسبندگی هزینههای اداری ،عمومی و فروش باید β2
 β1 +کوچکتر از  β1باشد.
از آنجا که هدف این پژوهش ،بررسی تأثیر
مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت در افزایش
چسبندگی هزینههای اداری ،عمومی و فروش است،
به پیروی از پژوهش حسن و حبیب ( )2011از مدل
رگرسیونی چند متغیره با استفاده از دادههای ترکیبی
به شرح رابطه ( )2استفاده میشود:

Ln[coi,t/coi,t-1]=β0+ β1Ln[salei,t/salei,t-1]+ β2De*Dum*Ln[salei,t/salei,t-1]+ β3CSR+ β4CSR
*Ln[salei,t/salei,t-1]+ β5CSR* De-Dum
∑Ln[salei,t/salei,t-1]+
**Controlsi,t* De-Dum
∑Ln[salei,t/salei,t-1]+
*Controlsi,t+ i,t

در رابطه ( )2انتظار میرود عالمت β5منفی باشد
و در نتیجه چسبندگی هزینه افزایش یابد.در رابطه
( CSR )2بیانگر مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها
است .همچنین  Controlsمعرف متغیرهای کنترلی
مؤثر بر چسبندگی هزینههای اداری ،عمومی و فروش
میباشد ،که شامل موارد زیر میباشد(اندرسون و
همکاران:)2008 ،
شدت اشتغال ( :)EMPنسبت تعداد کارکنان به خالص
فروش.
شدت داراییها (  :)Asset-Intنسبت ارزش دفتری کل
داراییها به خالص فروش.
کاهش فروش متوالی ( :)Su-Deاگر خالص فروش
طی ی سال قبل نسبت به خالص فروش دو سال
قبل کاهش داشته باشد عدد ی  ،و در غیر این صورت
عدد صفر میگیرد.
عملکرد سهام ( : )Retبازده سهام ساالنه شرکت.
جریان آزاد وجه نقد ( : )FCFوجه نقد حاصل از
فعالیت ها ی عملیاتی منهای سود سهام مصوب تقسیم
بر ارزش دفتری کل داراییها.
 -6یافتههای پژوهش
آمار توصیفی
جدول ( )2آمار توصیفی مربوط به متغیرهای
پژوهش را برای  111شرکت عضو نمونه ،طی  2سال
نشان میدهد .نتایج نشان میدهد میانگین درصد
تغییر هزینههای توزیع ،فروش واداری  0/1223و
میانگین درصد تغییر ساالنه فروش مقدار 0/1233
است .با توجه به نزدیکی میانه و میانگین(به طور مثال
در مورد تغییرات هزینهها میانگین و میانه به ترتیب
 0/1223و  0/1130میباشد)میتوان بیان کرد کلیه
متغیرهای تحقیق از توزیع آماری مناسب برخوردار
هستند.
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جدول -2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

میانه

حداكثر

حداقل

چولگی

انحراف معیار

]Ln[oct/oct-1

0/1223

0/1130

2/0233

-2/2222

-8/3233

0/8813

]Ln[salet/salet-1

0/1233

0/1118

2/2212

-2/2333

-1/1282

0/8831

CSR

1/0122

1/0000

2/000

-2/000

0/3122

1/2312

Asset-Int

0/0118

0/0122

0/2808

0/0023

13/2022

0/0222

EMP

0/033

0/0221

1/1221

0/0012

2/2131

0/0332

Ret

0/2322

0/1222

0/3201

-0/2312

1/1222

0/2213

FCF

0/02221

0/0882

0/2220

-0/2333

0/8811

0/1208

آزمونهای انتخاب نوع مدل
برای انتخاب نوع مدل مناسب از بین روش
دادههای تابلویی ودادهای تلفیقی از آزمون  Fلیمر
استفاده شده است .پس از انجام آزمون  Fلیمر ،اگر
استفاده از مدل تابلویی ،مناسب تشخیص داده شود،
انتخاب مدل تابلویی با استفاده از آزمون هاسمن انجام
میشود ،اما در صورت انتخاب مدل دادههای تلفیقی،
نیازی به انجام آزمون هاسمن نیست.نتایج موجود در
جدول  8نشان میدهد مقدار  P-Valueبرای مدل اول
 0/2888و برای مدل دوم ( 0/1002هر دو بیشتر پنج
درصد) است .در نتیجه اولویت در استفاده از روش
دادههای تلفیقی است.
جدول  .3نتایج آزمون  Fلیمر
شرح

آزمون  Fلیمر
آماره

P- Value

نتیجه

مدل اول

1/8201

0/2888

تلفیقی

مدل دوم

1/3123

0/1002

تلفیقی

نمود که با افزایش  1درصد درآمد فروش ،هزینههای
اداری ،عمومی و فروش  0/2233درصد افزایش می-
یابد .همچنین ضریب  β2برابر  -0/8283است .منفی
بودن ضریب  β2و معنادار بودن آن نشاندهنده رفتار
چسبنده هزینههای اداری ،عمومی و فروش است .زیرا
 β1+β2>β1خواهد بود و این بدان معناست که با
کاهش  1درصددرفروش ،هزینههای اداری ،عمومی و
فروش  0/102درصد کاهش مییابد و درنتیجه ،بیانگر
وجود چسبندگی هزینهها در شرکتهای پذیرفتهشده
در بورس اوراق بهادار تهران است .همچنین آماره F
حاصل از آزمون والد برای تعیین ارزش  β2برابر
 2/2133میباشد که در سطح خطای  31درصد
معنیدار است .این بدان معنی است که متغیرهای
مورد استفاده از نظر ارزش واقعی و معتبر هستند.
همچنین آمارهی دوربین واتسون برای این مدل نیز
نشان میدهد خودهمبستگی بین اجزای باقیمانده
مدل وجود ندارد .آماره و سطح معناداری  Fفیشر نیز
نشان میدهد کل مدل ازلحاظ آماری معنادار میباشد.

نتایج برآورد مدل چسبندگی هزینهها
قبل از آزمون فرضیه پژوهش ابتدا با استفاده از
مدل اندرسون و همکاران ( )2008وجود چسبندگی
هزینهها در شرکتهای پذیرفتهشده بورس اوراق
تهران مورد آزمون قرارگرفت که نتایج حاصل از آن در
جدول ( )2نشان دادهشده است .همانگونه که در
جدول ( )2مشاهده میشود ،ضرایب  β1و  β2در سطح
 1درصدازنظر آماری معنادار هستند .با توجه به ضریب
 β1برآورد شده ،که برابر  0/2233است ،میتوان بیان
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جدول  .4نتایج حاصل از برازش بررسی وجود چسبندگی هزینهها
متغیر

ضریب

خطای استاندارد

آماره t

p-valu

ضریب ثابت

0/0332

0/0031

3/2322

0/0000

]Ln[salet/salet-1

0/2233

0/0828

12/2333

0/0000

]De-Dum* Ln[salet/salet-1

-0/8283

0/0221

-2/3323

0/0000

آماره  Fفیشر

32/1221

0/0000

آزمون والد ()β 1+β2=0

2/2133

0/0223

آماره دوربین واتسون

2/2232

ضریب تعیین

0/2221

ضریب تعیین تعدیلشده

0/2133

تعداد مشاهدات

232

لگاریتم خالص فروش سال جاری نسبت به خالص
فروش سال قبل ضربدر متغیر مجازی کاهش فروش
سال جاری نسبت به سال قبل ( 0/0810 )β1است .از
اینرو ،میتوان نتیجه گرفت که مسئولیتپذیری
اجتماعی شرکت بر چسبندگی هزینهها تأثیر
معناداری دارد.

نتایج آزمون فرضیه پژوهش
طبق این فرضیه انتظار میرود مسئولیتپذیری
اجتماعی شرکتها منجر به افزایش چسبندگی
هزینههای اداری ،عمومی و فروش میشود .همانطور
که نتایج مندرج در جدول ( )1نشان میدهد P-
 Valueمحاسبهشده برای متغیر  CSRضرب در

جدول  .5نتایج حاصل از برازش مدل شمارهی دو
متغیر

ضریب

خطای استاندارد

آماره t

p-valu

ضریب ثابت

0/1822

0/0283

1/2222

0/0000

]Ln[salet/salet-1

0/8202

0/0232

2/2003

0/0000

]De-Dum* Ln[salet/salet-1

-0/1222

0/0203

-8/3222

0/0001

CSR

-0/0123

0/0022

-8/2221

0/0002

]CSR* Ln[salet/salet-1

0/0302

0/0123

2/1088

0/0000

]CSR* De-Dum* Ln[salet/salet-1

-0/0232

0/0821

-2/1122

0/0810

]Ret* De-Dum* Ln[salet/salet-1

-0/0002

0/00001

-1/8323

0/1212

]Asset-Int* De-Dum* Ln[salet/salet-1

0/0001

0/0028

0/0218

0/3221

]EMP* De-Dum* Ln[salet/salet-1

-0/2222

0/2122

-0/3321

0/8218

]FCF* De-Dum* Ln[salet/salet-1

-1/2302

0/1011

-2/1223

0/0102

]Su-De* De-Dum* Ln[salet/salet-1

-0/1121

0/1020

-1/0332

0/2221

Ret

0/0003

0/0008

2/0280

0/0831

Asset-Int

-0/0032

0/0021

-1/1122

0/2232

EMP

-0/022

/0332

-0/3202

0/8322

FCF

0/0103

0/00222

1/0313

0/2218

Su-De

-0/0318

0/0033

-3/1223

0/0000

13/2212

0/0000

آماره دوربین واتسون

2/2231

ضریب تعیین

0/2382

ضریب تعیین تعدیلشده

0/2228

تعداد مشاهدات

232

آماره  Fفیشر
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بر اساس نتایج جدول ( )1با افزایش ی درصدی
فروش ،هزینههای اداری ،عمومی و فروش  0/82درصد
افزایش خواهد یافت .از طرفی انتظار میرود با کاهش
درصد فروش ،هزینههای اداری ،عمومی و
ی
فروش 0/82درصد کاهش یابد ولی نتایج جدول ()1
نشان میدهد ،اگر فروش ی درصد کاهش یابد
هزینههای اداری ،عمومی و فروش بدون تأثیر
مسئولیت پذیری اجتماعی)-0/1222+0/8202(0/13
درصد کاهش خواهد یافت .درحالیکه با اضافه کردن
اثر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت هزینههای
اداری ،عمومی و فروش-0/1222+0/8202(0/12
 )-0/0232کاهش خواهد یافت .همین موضوع
تأییدکننده فرضیه اصلی پژوهش میباشد.همچنین
آمارهی دوربین واتسون برای این مدل نیز نشان
میدهد خودهمبستگی بین اجزای باقیمانده مدل
وجود ندارد .آماره و سطح معناداری  Fفیشر نیز نشان
میدهد کل مدل ازلحاظ آماری معنادار میباشد.
ضریب تعیین تعدیلشده بیانگر قدرت توضیح
دهندگی متغیرهای مستقل و کنترلی میباشد ،که در
این پژوهش  0/2228میباشد.
 -7نتیجهگیری و بحث
هدف نهایی هرواحد تجاری ،حداکثر کردن سود و
به دنبال آن ،افزایش حقوق صاحبان سهام است .سعی
مدیریت هر واحد انتفاعی ،کسب بیشترین سود و
کارایی با استفاده از کمترین منابع است و از
سادهترین روشهای کاهش مصرف منابع ،کنترل
هزینهها است؛ اما این امر ،مستلزم آگاهی کامل از
چگونگی رفتار هزینهها و عوامل تأثیرگذار بر رفتار
هزینهها است .از مواردی که باید در تجزیه و تحلیل
رفتار هزینههاموردتوجه قرارداد ،پدیده چسبندگی
هزینه است .پدیده چسبندگی یعنی شدت کاهش
هزینهها براثر کاهش حجم فعالیت ،کمتر از شدت
افزایش هزینهها براثر افزایش حجم فعالیت است .از
طرفی هر واحد تجاری به دلیل کسب منافع ،ممکن
است در زمینه مسئولیت پذیری اجتماعی
سرمایهگذاری نماید که این سرمایهگذاری میتواند بر
11

پدیده چسبندگی هزینهها نیز تأثیرگذار باشد.این
پژوهش رابطه بین مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت و
چسبندگی هزینهها را در ایران بررسی کرده است.
فرضیه پژوهش با استفاده از اطالعات مربوط به 111
شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی
سالهای  1833تا  1838آزمون شده است .نتایج
حاصل از برآورد مدل اندرسون و همکاران ()2008
برای شرکتهای نمونه نشان میدهد که با افزایش 1
درصد درآمد فروش ،هزینههای اداری ،عمومی و
فروش  0/2233درصد افزایش مییابد .همچنین با
کاهش 1درصد در فروش ،هزینههای اداری ،عمومی و
فروش  0/102درصد کاهش مییابد .سپس متغیر
مسئولیتپذیری اجتماعی و متغیرهای کنترلی در
مدل اولیه وارد کرده و تأثیر آنها بر چسبندگی
هزینهها مشاهده شد .نتایج نشان میدهد که
مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت منجر به افزایش
چسبندگی هزینهها میشود .به دلیل اینکه
مسئولیتپذیری اجتماعی برای شرکت دارای منافع
است ،مدیران حتی زمانی که سطح فعالیت کاهش
مییابد میلی به کاهش سرمایهگذاری در زمینه
مسئولیتپذیری اجتماعی ندارد و با کاهش سطح
فروش ،به سرمایهگذاری در زمینه مسئولیت پذیری
اجتماعی همچنان ادامه میدهند که این خود باعث
افزایش هزینهها می شود ،در نتیجه چسبندگی
هزینهها افزایش مییابد .نتایج این پژوهش با
یافتههای حسن و حبیب ( ،)2011اندرسون و
همکاران ( ،)2008کردستانی و مرتضوی ( )1831و
نمازی و دوانی پور ( )1833مطابقت دارد.
نتایج حاصل از این پژوهش ،به طور ویژه ای برای
مدیران و تحلیلگران مالی سودمند است ،زیرا مدیران
و تحلیلگران با شناسایی و پیشبینی دقیق رفتار
هزینهها و چگونگی واکنش هزینهها به نوسانهای
درآمد ،به طرحریزی برنامههای منظم میپردازند و
تصمیمهای آگاهانهای میگیرند .همچنین با توجه به
اینکه صنایع مختلف میزان آلودگی محیطی متفاوتی
دارند و میزان سرمایهگذاری در زمینه مسئولیتپذیری
متفاوتی دارند ،پیشنهاد میشودمدلهای این پژوهش
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به تفکی صنعت بررسی شود .از طرف دیگر میزان
سرمایهگذاری در زمینه مسئولیتپذیری اجتماعی در
طول چرخه عمر شرکتها متفاوت است .به عبارت
دیگر هرقدر شرکت به بلوغ برسد ،این سرمایهگذاری
بیشتر میشود .بنابراین پیشنهاد میشود تأثیر
مسئولیتپذیری اجتماعی بر چسبندگی هزینهها با در
نظر گرفتن چرخه عمر شرکت بررسی شود.
فهرست منابع














حاجیها ،زهره ،سرفراز ،بهمن ( .)1838بررسی
رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها و
هزینه حقوق صاحبان سهام .پژوهشهای تجربی
حسابداری ،شماره .128-101 ،12
حیدری ،مهدی .)1838( .بررسی تأثیر عامل
رفتاری اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت بر
چسبندگی هزینه :نقش تعدیلی عوامل اقتصادی و
عوامل مبتنی بر نظریه نمایندگی در آن.
بررسیهای حسابداری و حسابرسی ،دوره ،21
شماره  ،2صص .122-111
خانی ،عبداهلل ،غفاری ،محمدجواد و محمدعلی
شاه محمدی .)1838( .بررسی تأثیر حاکمیت
شرکتی بر عدم تقارن هزینهها .دانش حسابداری
مالی ،شماره  ،8صص .121-121
خواجوی ،شکراهلل ،بایزدی ،انور ،جبارزاده ،سعید.
( .)1830بررسی رابطه بین مدیریت سود و
مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها.
پیشرفتهای حسابداری ،شماره سوم.12-23 ،
عربصالحی ،مهدی ،صادقی ،غزل .)1832( .رابطه
مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی شرکت ها.
پژوهشهای تجربی حسابداری ،شماره  ،3ص -1
.20
فروغی ،داریوش ،شهشهانی ،مرتضی ،پورحسن،
سمیه .)1832( .نگرش مدیران در مورد افشای
اطالعات حسابداری اجتماعی .مجله بررسیهای
حسابداری و حسابرسی ،دوره  ،11ص .20-11
کردستانی ،غالمرضا و سید مرتضی مرتضوی.
( .)1831شناسایی عوامل تعیینکننده چسبندگی

هزینههای شرکتها .پژوهشهای حسابداری مالی،
شماره .82-18 ،8
 مران جوری ،مهدی ،علی خانی ،رضیه (.)1838
افشای مسئولیت اجتماعی و راهبری شرکت.
بررسیهای حسابداری و حسابرسی،21 ،ص-823
.823
 نمازی ،محمد ،دوانی پور ،ایرج .)1833( .بررسی
تجربی رفتار چسبندگی هزینهها در بورس اوراق
بهادر تهران .بررسیهای حسابداری و حسابرسی،
شماره  ،22صص .102-31
 هاشمی ،سیدعباس؛ امیری ،هادی و علی نجاتی.
( .)1838تأثیر چسبندگی هزینهها برمحافظهکاری
شرطی و عدم تقارن اطالعاتی .حسابداری
مدیریت ،شماره  ،28صص .12-28
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