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چكيده
یکی از مباحث بنیادین حسابداري مدیریت ،رفتار هزینه هاست .بر اساس این مبانی هزینه ها با سطح فعالیت
ارتباط مستقیمی داشته و متناسب با آن تغییر می کنند .نمونه داده ها شامل  27شرکت از شرکت هاي پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال هاي  297( 2932 -2937سال-شرکت) بوده است .ابتدا بر اساس ارزش
اقتصادي سرمایه سازمانی ،شرکت ها به چهار گروه تقسیم شدند .بدین ترتیب شرکت هایی که در چارک اول قرار
گرفته اند ،شرکتهاي با سرمایه سازمانی پایین و شرکت هایی که در چارک چهارم واقع شده اند ،شرکت هاي با
سرمایه سازمانی باال هستند .سپس براي هر گروه از شرکت ها ،مدل پایه ،مدل چسبندگی هزینه اندرسون و
همکاران ( )7009و مدل توسعه یافته چسبندگی هزینه چن و همکاران ( )7027تخمین زده شد .همچنین ،ارتباط
بین هزینه هاي چسبنده و سرمایه گذاري هاي نامشهود (سرمایه سازمانی) در قالب چارچوب تئوریک که توسط
بانکر و بیزالو( ) 7022به منظور تشریح پدیده هزینه چسبنده مطرح گردید ،مورد بررسی قرار گرفت .براي تجزیه
وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوي رگرسیون چند متغیره و داده هاي ترکیبی (پنل) استفاده شده است.
نتایج نشان میدهد ،که شرکت هاي با سرمایه سازمانی باال (کم) ،داراي هزینه هاي فروش ،عمومی و اداري با رفتار
چسبنده هزینه (ضد چسبنده) می باشند .همچنین ،یافته هاي پژوهش نشان می دهد که تصمیم گیري در مورد
تخصیص منابع باعث توسعه سرمایه گذاري نامشهود و افزایش هزینه هاي چسبنده می شود.
واژههای كليدی :سرمایه فکري ،سرمایه سازمانی ،چسبندگی هزینه ،رفتار چسبندگی.

 -2استادیار و عضو هیات علمی گروه حسابداري  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان ،سمنان ،ایران)نویسنده مسئول( fazeli.n@gmail.com
 -7دانشجوي دکتراي حسابداري ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان ،سمنان ،ایران asaltaheri27@gmail.com
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 -1مقدمه
در ادبیات حسابداري مدیریت فرض اساسی بر این
است که بین هزینه ها و حجم فعالیت ارتباط متقابلی
وجود دارد (اندرسون و همکاران .)7009 2این فرض را
با ارائه شواهدي براي پدیده هزینه چسبندگی در مورد
هزینه فروش ،عمومی و اداري ( )SG & Aبه چالش
کشیده اند .آنها دریافتند که میزان درصد افزایش
هزینه ها با افزایش حجم فعالیت ،بیش از میزان درصد
کاهش هزینه ها در نتیجه کاهش همان حجم فعالیت
است .مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین سرمایه
سازمانی(ساختاري) و رفتار چسبندگی هزینه فروش،
عمومی و اداري می پردازد .در صورت تأیید این
فرضیه ،شواهدي در پشتیبانی از چارچوب نظري
حسابداري مدیریت بدست خواهد آمد .بنابراین
پرسش اصلی مطالعه حاضر چنین است :آیا در شرکت
هاي با سرمایه سازمانی باالتر ،هزینه هاي فروش،
عمومی و اداري اثر چسبندگی و در شرکت هاي با
سرمایه سازمانی پایین تر هزینه هاي فروش ،عمومی و
اداري ،اثر ضد چسبندگی وجود دارد؟ لو و همکاران،7
 ،7003سرمایه سازمانی را به عنوان یک شاخص مهم
از تعهدات شرکت میدانند ،و بر این باورند که سرمایه
گذاري نامشهود به عنوان یک منبع پنهان با اهمیتی
است ،که گزارش نشده است .عالوه بر این ،توسعه
سرمایه سازمانی با هزینه فروش ،عمومی و اداري در
ارتباط است .در طول یک دوره کاهش فروش ،شرکت
هاي با سرمایه سازمانی باال نسبت به شرکت هاي با
سطوح پایین تر سرمایه سازمانی ،تمایل بیشتري به
حفظ ظرفیت بال استفاده نشان می دهند .دالیل
احتمالی این مطلب وجود ارتباط بین سرمایه سازمانی
باال با دوره تعدیل هزینه ها و انگیزه مدیران -براي
شکل دادن به انتظارات خوش بینانه بیشتر در مورد
رشد فروش آینده -است .از طرفی ،منابع بال استفاده
بر رفتار هزینه فروش ،عمومی و اداري تاثیرگذار است.
کمبود اطالعات شفاف حسابداري براي افشاي سرمایه
گذاري نامشهود ،به منزله نقصی در پارادایم گزارش
حسابداري موجود است( .کانیبانو ودیگران ،7000 ،9لو
و زارووین ،2333 2مهد .)7002 2با این حال اطالعات
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مالی مربوط به سرمایه گذاري نامشهود ،باید مبتنی بر
تئوري اقتصادي مناسبی پایه گذاري شود  ،تا
فرایندهاي ارزش آفرین مرتبط با آن را روشن سازد.
این گزارشات اشخاص عالقه مند را قادر می سازد ،تا
به بهبود قابلیت اتکا و مربوط بودن اطالعات مربوط به
سرمایه گذاري نامشهود پی ببرند .گسترش تئوري
هاي اقتصادي براي سرمایه گذاري هاي نامشهود ،به
شواهد تجربی از مفاهیم مالی ،فرایند ارزش آفرینی
نیاز دارد ،به طوریکه این مفاهیم مالی در رفتار هزینه
و رشد درآمد مشهود باشد .شواهد تجربی موجود در
مورد ارتباط دارایی هاي نامشهود با عملکرد عملیاتی و
همچنین عملکرد بازار ،محدود است .پدیده هزینه
چسبنده یک الگوي جایگزین رفتار هزینه اي است که
با ادبیات حسابداري سنتی در تضاد است .پدیده
هزینه چسبنده به تصمیمات اتخاذ شده منابع توسط
مدیران به منظور حفظ منابع بال استفاده ،پس از
کاهش ظرفیت ،نسبت داده شده است .ادبیات
حسابداري مدیریت بر این فرض است که هزینه هاي
چسبنده از رفتار مدیریتی تاثیر میگیرد .با این حال،
در ادبیات مربوط به هزینه هاي چسبنده به نظر می
رسد که اهمیت سرمایهگذاري نامشهود در تصمیم
گیري هاي مدیریتی تخصیص منابع و ،در نتیجه ،در
رفتار هزینه نامتقارن نادیده گرفته می شود .در
مطالعات پیشین ارتباط بین سرمایه گذاري نامشهود و
مصرف منابع مرتبط در چارچوب گزارشگري مالی و
پیامدهاي آن در بازار مورد بررسی قرار گرفته است
(به عنوان مثال ابرهارت و دیگران  ،7002لو و 7003و
لو و زارووین  2333و اسکینر ا و ب  .)7003مطالعه
حاضر بر مصرف منابع فکري به عنوان سرمایه گذاري
و یا هزینه تمرکز نموده است و تالش می نماید تا
برخی جنبه هاي فرآیند ارزش آفرینی مبتنی بر
عوامل نامشهود مرتبط با پدیده هزینه چسبنده را
روشن سازد .همچنین ،ادبیات حسابداري مدیریت را با
گسترش درک از رفتار هزینه در وضوح اهمیت
سرمایه گذاري نامشهود و اصول رفتار مدیریتی کمک
میکند.
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سازمانی و توانایی هاي جمعی براي تبدیل این دانش
به عمل و ارزش اقتصادي از طریق اعمال نفوذ پدیده

فرض اساسی در مدل سنتی رفتار هزینه بیان می
کند که روابط بین هزینه و سطح فعالیت براي افزایش
و کاهش متقارن می باشد؛ در این مدل ،هزینه هاي
متغیر بـه نسـبت تغییـرات در محـرک فعالیت ،تغییر
میکنند (نورن 2332 ، 6؛ باالکریشنان 2و جروکا، 3
3
 .)7003اما برخی از پژوهشگران (نورن و سودرستورم
 2332 ،کـوپر 20و کـپلن )2333 ، 22در سالهاي اخیر
به این نتیجه دست یافته اند که میزان درصد افـزایش
هزینـه هـا بـا افزایش حجم فعالیت ،بیش از میزان
درصد کاهش هزینه ها در نتیجه کـاهش همـان
حجـم فعالیت است .این نوع رفتار هزینه ها توسط
آندرسون و همکاران ( )7009به (هزینـه هـاي
چسبنده) معروف شده انـد .بـرخالف تغییـرات
کوچـک در فعالیـت ،تغییـرات بـزرگ در فعالیت،
مدیران را ناگزیر میسازد تا ساختار هزینه هاي شرکت
را تغییر دهند که بـه نوبـه ي خود منجر به تغییر
خط هزینه ي کل خواهد شد .افزون بر آن ،مدیران
تمایل بـیشتـري بـه تغییر هزینه ها در زمان افزایش
فعالیتها دارند ،تا در زمان کاهش آن (کوپر و کپلن،
2333؛ باالکریشنان و همکاران .)7002 ،رفتار هزینه
چسبنده به سنجش منابع براي تصمیمات اتخاذ شده
توسط مدیران در جهت حفظ ظرفیت بال استفاده پس
از کاهش حجم فعالیت اشاره دارد .این تحقیق تالش
دارد تا به بررسی چسبندگی هزینه ها با استفاده از
عوامل اقتصادي مانند تعدیل هزینه ها ،مقادیر
اقتصادي تغییرسطح فعالیت ،پیش بینی فروش سطح
آتی و رفتارسازمانی مدیریتی بپردازد.

هاي یادگیري سازمانی بیان می شود) .راینهارت و
همکاران)7002 ،27
با توجه به تعریف لو و همکاران ( ،)7003سرمایه
سازمانی از مهم ترین دارایی هاي نامشهود است که
در ساختار سازمانی یک شرکت قرار گرفته و
زیرساخت هاي فن آوري را -که تسهیل کننده جریان
دانش است -براي بهره وري عملیاتی شرکت بهبود
میدهد .این نشان دهنده طراحی منحصر به فرد
ساختاري و سازمانی و فرآیندهاي کسب و کار است
که مزیت هاي رقابتی پایدار ایجاد میکند (لو 7002 ،و
مارتین-د-کاسترو و همکاران )7022سرمایه سازمان
ترکیبی از دارایی هاي نامشهود است که ،به ساختار و
انسجام سازمانی موثر ،براي فعالیت هاي مختلف،
کسب و کار و توسعه فرآیندها کمک میکند .سرمایه
سازمانی شامل توانایی ها و آگاهی ترکیب شده مهارت
هاي انسانی و سرمایه فیزیکی براي تولید و ارائه
محصوالت رضایت بخش است .همچنین شامل
عناصري مانند فرهنگ سازمانی ،ارزش ها ،نگرش،
ساختار و اطالعات و فن آوري ارتباطات راه دوراست
(مارتین-د-کاسترو و همکاران.)7022 ،

چسبندگی هزینه

سرمایه فكری
لو و همکاران معتقدند که دارایی هاي نامشهود
منابع فاقد تجسم فیزیکی هستند که منافع اقتصادي
آتی دارند .مبناي ادبیات نظري سرمایه فکري ،مربوط
به دانش سازمانی انسان ،ساختار داخلی و شرکاي
اقتصادي خارجی سازمان است .در این پژوهش،
اصطالح" سرمایه هاي فکري" به معنی سهام دانش

داراییهای نامشهود ،گزارشگری و معيارهای
مالی
بدون در نظر گرفتن اهمیت اقتصادي دارایی هاي
نامشهود ،محافظه کاري در حسابداري ،مصرف منابع
براي گسترش دارایی هاي نامشهود را به عنوان هزینه
قلمداد می کند( .کانیبانو ودیگران ،7000 ،لو و
زارووین  ،2333مهد  .)7002سوالی که در اینجا
مطرح میشود ،مبنی بر اینست که ،آیا اصالح شیوه
هاي گزارشگري حسابداري کنونی و سیاست هاي
مربوط به دارایی هاي نامشهود ضروري است؟ (لو
7003؛ اسکینر )7003 ، 23و در مورد اصالح قوانین
موجود حسابداري آیا اطالعات مالی درباره سرمایه
گذاري هاي نامشهود گزارش نشده ظرفیت شرکت را
براي خلق ارزش آفرینی بهبود خواهد بخشید؟
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همچنین ذي نفعان مختلف قادر به اتخاذ تصمیم
گیري هاي عاقالنه تري خواهند بود؟ در چارچوب

شرایط مختلف اقتصاد ي همچون نرخ تولید ناخالص
ملی و ویژگیهاي متفاوت شرکت ها مانند جمع داراییها

سیستم هاي کنترل مدیریتی ،تالش هایی به منظور
شکل دادن به قالب هاي گزارش دهی سرمایه فکري
ثبت شده است (آندریسن7002 ،70؛ ادوینسون و
مالون.) 2332 ،با این حال ،منافع اقتصادي سرمایه
فکري زمانی روشن میشود که ،پیامدهاي مالی ان در
ساختار هزینه اي شرکت یا ارزش آتی مشهود باشد و،
به همین دلیل ،می تواند به عنوان یک متغیر در یک
مدل اقتصادي معرفی گردد .به عبارت دیگر ،سرمایه
فکري یک شرکت به میزانی که می تواند بر شکل
حسابداري شرکت اثر گذار باشد ،به عنوان یک عامل
اقتصادي لحاظ می گردد.

و تعداد کارکنان شرکت را بر شدت چسبندگی هزینه
ها آزمون نمودند.
یافته هاي آنها نشان می دهد ،در دوره هاي رشد
اقتصادي ،شدت چسبندگی بیشتر است و در دوره
هایی که در دوره قبل از آن کاهش درآمد رخ داده
است ،شدت چسبندگی کاهش می یابد .همچنین با
افزایش نسبت جمع داراییها به فروش و با افزایش
تعداد کارکنان شرکت ها ،شدت چسبندگی هزینه ها
افزایش می یابد.
مطالعه حاضر بر اساس نتایج تجربی ادبیات
سرمایه گذاري نامشهود شامل دو مرحله است .در
مرحله اول ،شواهدي براي سرمایه گذاري هاي
نامشهود بدون ساختار هزینه شرکت را با استناد به
رابطه قوي بین سرمایه سازمانی ورفتار نامتقارن هزینه
فروش ،عمومی و اداري فراهم میکند .در مرحله دوم،
یافته هاي پژوهش نشان می دهد که رفتار هزینه هاي
نامشهود انحراف از مدل سنتی اقتصاد است .در مدل
رایج و سنتی رفتار هزینه ها ،که در ادبیات حسابداري
به طور عمومی پذیرفتـه شده است ،به گونه معمول،
هزینه ها برحسب تغییرات در سطح فعالیت ،به دو
دسته ي ثابـت و متغیر طبقه بندي میشوند .در این
پژوهش ،ارتباط بین پدیده هزینه چسبنده و سرمایه
گذاري هاي نامشهود ،در مورد هزینه هاي فروش،
عمومی و اداري و سرمایه سازمانی در قالب چارچوب
تئوریک ،که توسط (بانکر79و بیزالو )7022 ، 72به
منظور تشریح پدیده هزینه چسبنده مطرح گردید،
مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به مطالعه لو و
دیگران ( ) 7003سرمایه سازمانی نشان میدهد که
اجراي ساختار موثر و فرآیندهاي تجاري ،مزیت رقابتی
پایدار ایجاد می کند .پژوهش هاي موضوع چسبندگی
هزینه ،به روابط نامتقارن بین سطوح فروش و هزینه
اشاره دارد.

پيشينه پژوهش
نمازي و دوانی پور ( ،)2933رفتار چسبندگی
هزینه ها در بورس اوراق بهادار تهران را به طور تجربی
بررسی کردند نتایج این پژوهش نشان داد ،هزینه هاي
اداري ،عمومی و فروش چسبندگی دارند و شدت
چسبندگی هزینه ها در دوره هایی که قبل از آن
کاهش درآمد رخ داده کمتر و براي شرکت هایی که
نسبت جمع داراییها آنها به فروش بزرگتر است،
بیشتر است .قائمی و نعمت الهی ( )2932رفتار هزینه
توزیع و فروش و عمومی و اداري و بهاي تمام شده
کاالي فروش رفته را بررسی و وجود چسبندگی در
این هزینه ها را تأیید کردند .اندرسون و همکاران
( ،)7009چسبندگی هزینه هاي فروش ،عمومی و
اداري را مورد مطالعه قرار دادند یافته هاي پژوهش آنها
نشان میدهد هزینه هاي فروش ،عمومی و اداري
چسبندگی داشته و چسبندگی این هزینه ها در دوره
بعد از بین میرود .همچنین میزان چسبندگی هزینه
هاي فروش ،عمومی و اداري با افزایش طول دوره
مطالعه و طول دوره کاهش فروش ،کاهش یافته و با
افزایش رشد اقتصادي ،میزان داراییها و تعداد کارکنان،
افزایش می یابد .سابرامانین 72و ویدن میر،)7009( 77
نیز وجود رفتاري چسبنده در بهاي تمام شده ي کاالي
فروش رفته را آزمون و تأیید کردند .آنها همچنین تأثیر
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 -3روش شناسی پژوهش
چسبندگی هزینه ها در شرکت هاي با سرمایه
سازمانی باال ،نسبت به شرکت هاي با سرمایه سازمانی
پایین ،بیشتر است.
در این پژوهش ،از مدل هاي رگرسیونی چند
متغیره با استفاده از داده هاي ترکیبی براي تجزیه و
تحلیل داده ها استفاده شده است و جمع هزینه ها ي
اداري ،عمومی و فروش به عنوان ( متغیر وابسته) و
سرمایه سازمانی به عنوان ( متغیرهاي مستقل) است.
این اطالعات با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین ،جمع
آوري شده است .که در ادامه به تشریح آنها پرداخته
شده است.
 )2جامعه آماري مورد مطالعه شامل  27مورد داده
هاي شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران براي یک دوره ي زمانی  6ساله از سال
 2932تا سال  2937است که پایان سال مالی
آنها 73 ،اسفند بوده و در طول دوره مطالعه تغییر
سال مالی نداشته اند.
 )7به علت ماهیت خاص فعالیت شرکت هاي سرمایه
گذاري ،بیمه ،لیزینگ ،بانک ها و مؤسسات مالی،
شرکتهاي گفته شده از نمونه کنار گذاشته
شدهاند.
 )9همچنین شرکتهایی که اطالعات پیشبینی
مدیریت از فروش سال آتی آنها منتشر نشده
است ،حذف شده اند.
دادههاي جمعآوري شده با استفاده از نرمافزار
 Excelمحاسبه و با نرمافزار  Spss23و Eviews6
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاندبر اساس ارزش

اقتصادي سرمایه سازمانی شرکت ها را چارک بندي
مینماییم ،شرکتهایی که در چارک اول قرار
میگیرند شرکتهایی با سرمایه سازمانی پایین و
شرکت هایی که در چارک چهارم قرار میگیرند،
شرکت هایی با سرمایه سازمانی باال هستند .سپس
براي هر گروه از شرکت ها ،مدل پایه ،مدل چسبندگی
هزینه اندرسون و همکاران ( )7009و مدل توسعه
یافته چسبندگی هزینه چن و همکاران ()7027
تخمین زده شد.
ابتداي این بخش با آمار توصیفی شروع و در ادامه،
آزمون نرمال بودن متغیر وابسته با استفاده از آزمون
کلموگروف -اسمیرنف انجام شده است .براي تجزیه و
تحلیل مدلها از تحلیل پانلی استفاده شده است .در
این مدلها وجود یا عدم وجود اثرات و همچنین ثابت
یا تصادفی بودن اثرات در مدلها بررسی شده و در
نهایت مناسبترین مدل برآورد شده است .همچنین در
کل تحلیل پیش فرضهاي این مدلها از جمله نرمال
بودن متغیر وابسته ،نداشتن خود همبستگی ،وجود
ارتباط خطی ،همسانی واریانس و نداشتن همخطی
بین متغیرهاي مستقل با آزمونها و نمودارهاي مناسب
بررسی شده است.
 -4فرضيه پژوهش
بانکر و بازالو ( ) 7022با ترکیب تمامی تحوالت
تئوریک اخیر چارچوبی یکپارچه براي پدیده هزینه
چسبنده ارائه نمودند .این چارچوب تئوریک در شکل
( )2ارائه شده است:
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شكل ( )1پدیده هزینه چسبنده و سرمایه سازمانی

پنل  Aدر شکل ( ) 2پدیده هزینه چسبنده ،در
زمانی که فروش دوره جاري بیش از ظرفیت تولید
دوره جاري است ،بدین معنی است که از منابع منتقل
شده از دوره گذشته استفاده شده است ،در این حالت
مدیران سعی خواهند نمود تا با افزایش منابع ،ظرفیت
تولید را باال ببرند (سناریوي  .)Aزمانی که فروش دوره
جاري بسیار پایین تر از ظرفیت تولید دوره جاري
باشد ،مدیران به منظور رساندن ظرفیت به سطح قابل
قبول ،سرمایه گذاري در بخش منابع به جهت افزایش
تولید را متوقف می کنند (سناریوي  .)Bدر سطوح
میانی فروش ،منابع در دسترس به منظور تطبیق
فروش هاي دوره جاري کافی هستند و ظرفیت
بالاستفاده مثبت است ،اما پایین تر از سطح قابل قبول
می باشد .در این حالت مدیران سطح اصلی منابع را
حفظ می نمایند (سناریوي  .)Cپنل  : Bشرکت هاي
با سطوح باالي سرمایه سازمانی ضعف منابع استفاده
نشده را بیش از شرکت هاي با سطوح پایین سرمایه
سازمانی افزایش می دهند .سطوح باالي سرمایه
سازمانی سطح هزینه هاي تعدیلی را افزایش می دهد
و موجب می شود مدیران انتظارات خوش بینانه تري
را در مورد اینکه آیا رشد فروش هاي آتی می تواند
این منابع را جذب کند ،شکل دهند .
بانکر و بیزالو ( )7022استدالل می کنند که حف ظ
منابع بالاستفاده تنها به فروش جاري وابسته نیست
بلکه به  )2سطوح منابع در دوره قبل که بر هزینه
هاي تعدیلی دوره جاري تاثیر می گذارد  )7فروش
هاي آتی مورد انتظار که بر هزینه هاي تعدیلی آتی
اثر می گذارد و  )9سازمان و رفتار عوامل نیز بستگی
دارد .در دیدگاه مذکور دو هزینه چسبندگی "بد" و
"خوب" مطرح شده است .در فرضیه پژوهش
چسبندگی"خوب" ،نشان دهنده گرایش بلند مدت
مدیریتی با تمرکز برعملکرد اقتصادي شرکت است .در
این پژوهش انتظار می رود که چسبندگی هزینه
مقرون به صرفه شرکت ها (شرکت هاي با سرمایه
سازمان باال) در نتیجه رفتار مطلوب مدیریتی باشد و
چسبندگی "بد" ناشی از عملکرد کوتاه مدت شرکت
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هایی باشد ،که طرفدار تصمیم گیري کوتاه مدت
(شرکت با سرمایه سازمان کم) هستند ،و در نتیجه در
بلند مدت هزینه ایجاد کنند .با توجه به نمودار باال ،دو
دلیل براي هزینه هاي تعدیلی و انتظارات مدیریتی
وجود دارد; زمانی که شرکت با سرمایه سازمانی باال
مواجه است ،انتظار می رود هزینه فروش ،عمومی و
اداري نمایانگر چسبندگی هزینه باشد .شرکت هاي با
سرمایه سازمانی باال هزینه فروش ،عمومی و اداري را
براي افزایش سرمایه گذاري منابع نامشهود موجود
شرکت ،در نظر می گیرند .در این شرکت ها ،هزینه
فروش ،عمومی و اداري دوره قبل براي افزایش توسعه
سرمایه سازمانی ،به عنوان انباشته سرمایه سازمانی
دوره قبل و در نتیجه ،هزینه هاي تعدیل دوره جاري
است .مدیران بیشتر مشتاق به حفظ منابع بال استفاده
در هنگام واکنش به کاهش در فعالیت هاي اقتصادي
هستند ،و این جریان فعالیت شرکتها را قادرخواهد
ساخت که سهام انباشته سرمایه گذاري هاي در
سرمایه سازمانی و توانایی استخراج منافع اقتصادي
آتی خود از این سرمایه گذاري ها را داشته باشند.
نمونه هایی از این هزینه هاي تعدیلی شامل هزینه
هاي اجاره و افزایش نیروي کار با استعداد می باشد.
به عنوان مثال ،بر اساس نظریه ایسفلد72و
پاپانیکوالئو )7029( 76سرمایه سازمانی در نهاده هاي
نیروي کار ،داراي تخصص باال ،نهفته است .بنابراین،
شرکت هاي با سرمایه سازمانی باال انسان محور بوده و
نیازمند هزینه هاي تعدیلی نیروي کار باالتري ،براي
حفظ منابع سرمایه انسانی ارزشمند خود می باشند.
عالوه بر این مدیران شرکت هاي با سرمایه سازمانی
باال انتظارات مدیریتی خوش بینانه تري نسبت به
شرکت هاي با سرمایه سازمانی پایین براي فروش
هاي آتی دارند .این حقیقت که مدیران شرکت هاي با
سرمایه سازمانی باالتر خوش بین تر هستند ،این
تمایل را درآنان ایجاد می کند که براي حفظ منابع
بالاستفاده ،هزینه هاي فروش ،عمومی و اداري را به
دو دلیل افزایش دهند ،اول اینکه در افزایش هزینه
فروش ،عمومی و اداري براي گسترش سرمایه هاي
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سازمانی اگر چه افزایش هزینه فروش ،عمومی و اداري
سود دوره جاري را کاهش می دهد ،ولی در بلندمدت

 -2مدل هاي پژوهش و متغیرهاي آن
براي آزمون فرضیه ابتدا ارزش اقتصـادي سـرمایه

افزایش سرمایه سازمانی شرکت را قادر می سازد تا
نرخ رشد فروش را بهبود دهد .بنابراین ،هر کاهش در
سطح هزینه فروش ،عمومی و اداري براي توسعه
سرمایه سازمانی در دوره فعلی  ،یک هزینه تعدیل آتی
می باشد ،و به عبارتی فرصت هزینه هاي فروش در
آینده به طور بالقوه کاهش می یابد.در مرحله دوم،
انتظارات براي فروش باالتر در آینده ،شرکت را قادر به
حفظ منابع بالاستفاده باالتر با افزایش هزینه فروش،
عمومی و اداري در دوره فعلی می کند ،که انتظار می
رود با افزایش فروش در آینده جذب شوند .در نتیجه
انتظارات خوشبینانه شرکت هاي با سرمایه سازمانی
باال موجب میشود که ،مدیران به اهمیت تعهدات
منابع مربوط به توسعه دارایی هاي نامشهود توجه
نمایند ،و ازانحراف سرمایه سازمان شرکت کاسته شود.
بنابراین ،شرکت هاي با سرمایه سازمان باال انتظار می
رود که تمایل بیشتري به کاهش سرمایه گذاري هاي
نامشهود در یک دوره موقت کاهش حجم فروش
داشته باشند ،که در نتیجه چسبندگی هزینه فروش،
عمومی و اداري ایجاد میشود .در شرکت هاي با
سرمایه سازمانی باال ،این فرض قابل قبول است که
مدیران افق فکري بلند مدت دارند و در نتیجه ،آنها
تصمیم به حفظ سطح هزینه فروش ،عمومی و اداري
در برابر کاهش فروش دارند .هزینه هاي فروش،
عمومی و اداري نشان می دهند که سرمایه گذاري با
هزینه هاي باال در انتظار افزایش فروش آینده است.
شکل  2تجزیه و تحلیل فوق را نشان می دهد .در
مورد شرکت هاي با سرمایه سازمانی باال ،انتظار می
رود که هزینه هاي فروش ،عمومی و اداري نشان
دهنده رفتار چسبندگی هزینه باشند .این رفتار براي
شرکت هاي با سرمایه سازمانی باالتري در طول زمان
 ،واضح تر دیده میشود( .شکل  – 2پنل  .)Bبا توجه
به تجزیه و تحلیل فوق فرضیه زیر مطرح می شود :
چسبندگی هزینه فروش ،عمومی و اداري در
شرکت هاي با سرمایه سازمانی باال نسبت به شرکت
هاي با سرمایه سازمانی پایین؛ بیشتر است.

سازمانی ( )OCشرکت ها براساس رابطه ( )2محاسـبه
میگردد:
رابطه 2
(

)

∑

 :ارزش اقتصادي سرمایه سازمانی شرکت  iدر
صنعت  jدر سالt؛
شرکت i
و
 :مجموع
در سال  tبر مجموع داراییها،
 :مابه التفاوت بهاي تمام شده واقعی و بهاي
تمام شده پیش بینی شده شرکت  iدر سال t؛
مابه التفاوت بین درآمد فروش واقعی و
درآمد فروش پیش بینی شده شرکت  iدر سالt؛
 :کل دارایی هاي شرکت  iدر صنعت  jدر
سال.t
پس از محاسبه ارزش اقتصادي سرمایه سازمانی
براي هر گروه از شرکت ها مدل چسبندگی هزینه پایه
طبق رابطه ( ،) 7مدل چسبندگی هزینه اندرسون و
همکاران ( )7009طبق رابطه ( )2و مدل توسعه یافته
چسبندگی هزینه چن و همکاران ( )7027طبق رابطه
( )6تخمین زده می شود.
رابطه 7
)
)

)

(

(

(

که در آن:
 :لگاریتم طبیعی هزینه هاي اداري،
(
)
عمومی و فروش شرکت  iدر دوره  tبه هزینه هاي
اداري ،عمومی و فروش همان شرکت در دوره ،t-1
 :لگاریتم طبیعی درآمد فروش شرکت i
(
)
در دوره  tبه درآمد فروش همان شرکت در دوره.t-1
رابطه ()9
)
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 :عبارت است لگاریتم طبیعی نسبت
(
)
مجموع تعداد کارکنان شرکت  iدر سال  tبه درآمد

متغیرهاي اصلی استفاده شده در این مدل
تغییرات لگاریتم سالیانه هزینه فروش ،عمومی و اداري

فروش شرکت  iدر سال t؛
 :عبارت است لگاریتم طبیعی نسبت
(
)
مجموع دارایی هاي شرکت  iدر سال  tبه درآمد
فروش شرکت  iدر سال t؛
 :متغیر دامی که اگر درآمد فروش به مدت دو
سال متوالی کاهش داشته باشد ،عدد  2و در غیر
اینصورت صفر در نظر گرفته می شود.

و تغییرات لگاریتم ساالنه درآمد فروش شرکت  iدر
سال  tمی باشد .مدل همچنین شامل یک متغیر دامی
( )di,tبراي مسیر فروش شرکت  iدر سال  tمی باشد.
این متغیر اگر فروش شرکت  iدر سال tام کاهش یابد،
برابر  2و در غیر این صورت برابر  0می باشد .در رابطه
( )9ارزش متغیر b1در زمان افزایش سطح فروش صفر
است ،بنابراین ضریب  b1درصد افزایش در هزینه ها را
در نتیجه یک درصد افزایش در سطح فروش نشان می
دهد .همچنین ازآن جا که ضریب  b1در هنگامی که
سطح فروش کاهش می یابد برابر یک است ،بنابراین
مجموع ضرایب  b12+ b2بیانگر درصد کاهش در هزینه
ها در نتیجه یک درصد کاهش در سطح فروش است.
اگر هزینه ها چسبنده باشند ،باید درصد افزایش در
هزینه ها در دوره هاي افزایش سطح فروش بیشتر از
درصد کاهش هزینه ها در دوره هاي کاهش سطح
فروش باشد .به عبارت دیگر باید b1<0و b2 >0باشد.
در ادامه از مدل رگرسیونی معادله ( )2با عنوان
مدل  ABJیاد می شود .چن و دیگران ( )7027به
دنبال ادبیات تحقیق گذشته (ریچاردسون،7006 72
شلیفر 73و ویشنی 2332 73و استولز )2330 90از
جریان نقد وجوه آزاد به عنوان جایگزین مشوق هاي
امپراتوري سازي مدیریتی استفاده نمودند .به همین
در معادله هاي ( )2و ( )6اضافه
دلیل ،متغیر
شده است .رفتار امپراتوري سازي مدیریتی با متغیر
جریان وجوه نقد آزاد شرکت  iدر سال  tمی باشد ،در
قالب مدل درآمده است .جریان نقد وجوه آزاد به
صورت تفاضل جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد و
سود سهام تقسیمی بر کل دارایی ها اندازه گیري می
شود.
92
مطالعات بعدي (دیرینک و دیگران  ،7027چن
و دیگران  7027و ویز )7029 97به منظور جلوگیري
از تورش در ضریب  b0مدل  ABJرا بسط دادند .به
ویژه اینکه ضریب  b0به صورت زیر بسط داده شده
است :

مطابق دیدگاه هزینه هاي تعدیلی ،معادله ()9
لگاریتم نسبت تعداد کارکنان به درآمد فروش و دارایی
کل به درآمد فروش شرکت  iدر سال  tرا به ترتیب به
عنوان معیار سنجش براي اندازه گیري نیروي کار و
دارایی شرکت بکار می گیرد .اندرسون و دیگران
( )7009استدالل می نمایند که شرکت هاي با میزان
نیروي کار باال با هزینه هاي تعدیلی باالتري مواجه
می شوند ،زیرا این شرکت ها نیروي کار بیشتري را
براي حفظ مقدار پیش بینی شده فروش به کار می
گیرند .به طور مشابه ،هزینه هاي منابع تعهدي تعدیل
شده براي شرکت هاي با میزان دارایی باالتر ،بیشتر
است ،زیرا این عامل بیشتر بر منابع خود شرکت متکی
بوده ،تا کاالها و خدمات خریداري شده توسط شرکت.
به منظور نشان دادن تاثیرات پیش بینی هاي فروش
هاي آتی بر درجه چسبندگی هزینه ،متغیر موهومی
به معادله ( )9اضافه شده است.
با جایگزین نمودن روابط معادله ( )7در معادله ()9
خواهیم داشت :
رابطه ()2
)
)

)

(
)
)

(

(

(

)

(

(

)

(

)

(

که در آن :متغیرها طبق رابطه ( )7و ( )9است.
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رابطه 2

توصيف داده ها
(

)

(

)

 :جریان وجه نقد آزاد شرکت  iدر سال t

و ترکیب

با بسط معادله ( )2به منظور پوشش
آن با معادله ( )2خواهیم داشت :
رابطه 6
)
)

)

(
)
)

(

)

(

(

(

)

(

(

)

(

)

(

)

(
)

در جدول زیر شاخصهاي مرکزي از جمله میانگین
و میانه و شاخصهاي پراکندگی از جمله انحراف معیار،
کشیدگی و چولگی براي متغیرهاي مختلف محاسبه
شده است.
در صورتی که مقادیر میانگین و میانه متغیرها
نزدیک به هم است توزیع متغیرها متقارن است .مقدار
چولگی و براي متغیر وابسته در سطح پایین و باال به
ترتیب برابر با  0/63و  0/72است که نشانگر این است
که توزیع این متغیر از توزیع نرمال انحرافی ندارد.

(

جدول ( )2آمار توصيفی متغيرهای پژوهش
متغيرها
(

)

(

)

)

)

)

(

(

)

(

(

(

)

(

)

)

)

)

(

(

(

انحراف

سطح

تعداد

ميانگين

ميانه

پایین

108

0/11

0/09

0/14

باال

108

0/10

0/10

0/12

0/24

پایین

108

0/10

0/09

0/15

0/47

0/78

باال

108

0/08

0/09

0/12

-0/41

0/88

-0/26

پایین

108

0/01

0/00

0/07

0/47

4/01

-0/26

0/24

باال
پایین

108

0/02

0/00

0/08

0/57

1/69

-0/19

0/28

108

-0/01

0/00

0/03

-2/86

9/98

-0/14

0/05

باال

108

-0/01

0/00

0/03

-1/97

5/94

-0/13

0/07

پایین

108

0/00

0/00

0/02

-3/11

14/59

-0/11

0/05

باال

108

0/00

0/00

0/02

-3/58

16/66

-0/10

0/04

پایین

108

0/00

0/00

0/00

6/66

74/09

0/00

0/00

باال
پایین

108

0/00

0/00

0/00

-5/74

41/99

-0/01

0/02

108

0/01

0/00

0/02

3/33

10/64

-0/02

0/11

باال

108

0/01

0/00

0/02

2/65

7/67

-0/03

0/11

پایین

108

-0/08

-0/06

0/35

-0/04

-0/49

-0/84

0/80

باال

108

-0/27

-0/24

0/52

-0/40

-0/22

-1/55

0/70

پایین

108

0/15

0/14

0/20

0/19

-0/13

-0/29

0/59

باال
پایین

108

0/13

0/12

0/16

0/42

-0/17

-0/15

0/56

108

0/15

0/00

0/36

2/01

2/07

0/00

1/00

باال

108

0/07

0/00

0/26

3/30

9/05

0/00

1/00

پایین

108

0/26

0/11

0/35

1/50

0/66

-0/06

1/00

باال

108

0/32

0/23

0/22

1/02

0/82

0/12

1/00

معيار
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حداقل

حداكثر

چولگی كشيدگی
0/68

0/31

-0/16

0/51

0/31

-0/16

0/44

-0/24

0/57
0/37
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جهت انتخاب مدل مناسب نتایج آزمون چاو براي
تشخیص مدل مناسب در جدول  2ارایه شده است.

بررسی نرمال بودن توزیع متغير وابسته
با استفاده از آزمون کلموگروف -اسمیرنف نرمال
بودن توزیع متغیرهاي وابسته بررسی شده است .فرض
صفر و فرض مقابل در این آزمون به صورت زیر نوشته
میشود.
(

مقدار احتمال براي )

مقادیر احتمال آزمون چاو در مدل باال بیشتر از
 0/02است بنابراین مدل مورد استفاده داراي اثرات
جداگانهاي براي شرکتها نیستند.
براي بررسی لزوم در نظر گـرفتن اثـر چسـبندگی
هزینه ها از نظر آمـاري و ترکیـب ضـرایب بتـا جهـت
برررسی تاثیر ضرایب و تعمیم به جامعه از آزمون والـد
استفاده می شود .نتایج آزمون والد در جدول شماره 2
ارائه شده است.

در سطح

پایین و باال به ترتیب  0/23و  0/27است که بیشتر از
 0/02است بنابراین توزیع این متغیر نرمال است .

جدول ( )3آزمون كلموگروف اسميرنف برای بررسی نرمال بودن متغير وابسته تحقيق
سطح

تعداد

پایین
باال

پارامترهای نرمال
انحراف معيار
ميانگين

108

0.11

0.14

108

0.10

0.12

كلموگروف Z -مقدار
اسميرنف
2003
0063

مقدار احتمال
00232
00270

جدول ( )4آزمون چاو و هاسمن برای انتخاب مدل مناسب
سطح

مدلها
مدل پایه

پایین

مدل اندرسون
مدل چن
مدل پایه

باال

مدل اندرسون
مدل چن

آزمون اثرات
مقدار F
مقدار کاي  -دو
مقدار F
مقدار کاي  -دو
مقدار F
مقدار کاي  -دو
مقدار F
مقدار کاي  -دو
مقدار F
مقدار کاي  -دو
مقدار F
مقدار کاي  -دو

آزمون چاو یا ليمر
درجه آزادی
مقدار
0022
)(17,88
22037
17
2022
)(17,85
77020
17
20223
)(17,80
790020
17
0.664

)(17,88

290020
00277
220266
00272
200322

17
)(17,85
17
)(17,80
17

مقدار احتمال
0.725
0.601
0.336
0.181
0.351
0.148

00373
00292
00227
00672
00392
00322

نتيجه
مدل بدون اثرات
مدل بدون اثرات
مدل بدون اثرات
مدل بدون اثرات
مدل بدون اثرات
مدل بدون اثرات

جدول ( )5آزمون والد
سطوح پایين سرمایه سازمانی سطوح باالی سرمایه سازمانی
آزمون والد
محدودیت 2
محدودیت 7
محدودیت 9
محدودیت 2
محدودیت 2
محدودیت 6

00

مدل اندرسون و
همكاران
Β2 = Β3
Β3 = Β4
Β5 = Β6
Β4 = Β3 * Β8
Β5 = Β3 * Β9
Β7 = Β3 * Β11

آماره F

مقدار احتمال

آماره F

مقدار احتمال

نتيجه

-2062
-0037
2002
7072
-2029
-0022

00209

7069
-2079
0
-0003
0072
-0003

0002
00777
00332
00376
00302
00397

تفاوت معنادار نیست
تفاوت معنادار نیست
تفاوت معنادار نیست
تفاوت معنادار نیست
تفاوت معنادار نیست
تفاوت معنادار نیست

0.358

0
00072
0
00603
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با استفاده از نتایج آزمون والد ،مقدار آماره F

 0/93و  0/29و مقدار آماره دوربین واتسون به ترتیب
 2/29 ،2/33و  2/23است .مقادیر نزدیک به  7حاکی

و بیانگر ضرورت در نظر گرفتن اثر چسبندگی هزینه
ها میباشد؛ بنابراین نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل
داده ها نشان می دهد که فرضیه تحقیق در سطح
خطاي مورد نظر رد نمی شوند.

از عدم خودهمبستگی باقیمانده ها را نشان میدهد.
مقادیر  ( VIFعامل افزایش واریانس) شاخصی براي
بررسی همخطی بین متغیرهاي مستقل است در
صورتیکه مقدار آن باالتر از  20باشد احتمال وجود
همخطی بین متغیرهاي مستقل وجود دارد .میزان این
شاخص براي متغیرها کمتر از  7است.

حاصل از آزمون والد در سطح خطاي  %2معنادار است

آزمون فرضيه های پژوهش
میزان ضرایب تعیین براي مدل چسبندگی
مدل پایه ،مدل اندرسون و مدل چن به ترتیب ،0/73

جدول ( )6سطوح پایين سرمایه سازمانی
مدل سنتی
)

نماد

متغير
مقدار ثابت
 :b1درآمد فروش
 :b2متغیر دامی* درآمد فروش
ضریب تعيين
0073

)
)

(

مقدار ضرایب

)

آماره t

2027
00027
2022
00927
7037
00226
دوربين  -واتسون
2033

(
(
آماره F

70072

(

)

مقدار
احتمال
00000
00000
00006

(

نتيجه

VIF

2020
2020

معنادار و مثبت
معنادار و مثبت
معنادار و مثبت
مقدار آماره F
00000

مدل اندرسون و همكاران()2003
)

(

)

(

(

)

(

)

)

)

(

(

)
)

متغير
مقدار ثابت
 :b1درآمد فروش
 :b2متغیر دامی* درآمد فروش
 :b3متغییر دامی*درآمد فروش*شدت
رشد کارکنان
 :b4متغییر دامی*درآمد فروش*شدت
رشد دارایی
 :b5متغییر موهومی*درآمد
فروش*متغییر دامی

نماد
(

)
)
)
)

(

(

)

(

(

)
)

(
(

ضریب تعيين

آماره F

0093

27072

(
(

مقدار
ضرایب
00063
00922
00692

20027
20309
90322

مقدار
احتمال
00000
00000
00000

معنادار و مثبت
معنادار و مثبت
معنادار و مثبت

20232

70722

00076

معنادار و مثبت

2069

-90229

-90360

00000

معنادار و منفی

2069

720062

00309

00963

بی معنی

2009

آماره t

دوربين -
واتسون
2029
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نتيجه

VIF

2022
2072

مقدارآماره F

00000

01

نقی فاضلی و زهرا طاهری

مدل چن و همكاران ()2012
(

)

(

)
)

(

)

(

)

(

متغير

(
)

نماد

مقدار ثابت
 :b1درآمد فروش
 :b2متغیر دامی* درآمد فروش
 :b3متغییر دامی*درآمد فروش*شدت
رشد کارکنان
 :b4متغییر دامی*درآمد فروش*شدت
رشد دارایی
 :b5متغییر موهومی*درآمد فروش*متغییر
دامی
 :b6متغییر دامی*درآمد فروش*جریان
وجه نقد آزاد
 :b7شدت رشد کارکنان
:b8شدت دارایی
 :b9متغییر موهومی
 :b10جریان وجه نقد آزاد

)

(

)
)
)

(

(

)

)

(

(

)

(
(

)

(

)
)

)

(
(

)

ضریب تعيين

آماره f

0029

2077

میزان ضرایب تعیین براي مدل پایه ،مدل
اندرسون و مدل چن به ترتیب  0/20 ،0/20و 0/67
است .مقدار آماره دوربین واتسون براي مدلهاي مذکور

(

)
)

(

(

(

)

(

مقدار
ضرایب
00063
00966

90920
20932

00292

90332

00000

20723

70726

00073

معنادار و مثبت

-90620

-20270

00000

معنادار و منفی

2023

220022

00202

00629

بی معنی

2026

00996

00932

00632

معنادار و مثبت

2037

-00229
00929
00027
-00029
دوربين -
واتسون
2023

-70227
70270
00929
-70096

00093
00023
00272
00022

معنادار و منفی
معنادار و مثبت
بی معنی
معنادار و منفی

2022
2022
2023
2072

آماره t

مقدار
احتمال
00002
00000

نتيجه

VIF

معنادار و مثبت
معنادار و مثبت

2096

معنادار و مثبت

2022
2033

مقدار آماره f

00000

به ترتیب  7/76 ،7/72و  7/00است مقادیر  VIFنیز
در تمام موارد کمتر از  2/6است یعنی همبستگی (
همخطی) متغیرهاي مستقل ناچیز است.

جدول ( )7سطوح باالی سرمایه سازمانی
مدل سنتی
)

نماد

متغير
مقدار ثابت
 :b1درآمد فروش
 :b2متغیر دامی* درآمد فروش
ضریب تعيين
0020

01

)
)

(
(
آماره F

92067

)

(

مقدار ضرایب

آماره t

00022
002

60323
20926

-20232
-00602
دوربين  -واتسون
7072

مجله حسابداري مديريت  /شماره سيودوم

(

(

)

مقدار
احتمال
00000
00000

نتيجه

VIF

معنادار و مثبت
معنادار و مثبت

2009

00000

معنادار و منفی

2009

مقدار آماره F

00000
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مدل اندرسون و همكاران()2003
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

)
)

متغير
مقدار ثابت
 :b1درآمد فروش
 :b2متغیر دامی* درآمد فروش
 :b3متغییر دامی*درآمد فروش*شدت
رشد کارکنان
 :b4متغییر دامی*درآمد فروش*شدت
رشد دارایی
 :b5متغییر موهومی*درآمد
فروش*متغییر دامی

)

نماد

مقدار ضرایب

(

00022
00226
-00227

60792
20930
-20329

معنادار و مثبت
معنادار و مثبت
معنادار و منفی

-00222

-70273

00096

معنادار و منفی

2009

- 00632

-20296

00222

بی معنی

2076

)

- 200223

-90736

00002

معنادار و منفی

2002

)

(

(

آماره t

(

(

)

مقدار
احتمال
00000
00000
00000

)
)

(

(

(
(

)
(

)

ضریب تعيين

آماره F

0020

70022

دوربين -
واتسون
7076

نتيجه

VIF

2072
2027

مقدارآماره F

00000

مدل چن و همكاران ()2012
)

(

(

)

(

)

متغير
مقدار ثابت
 :b1درآمد فروش
 :b2متغیر دامی* درآمد فروش
 :b3متغییر دامی*درآمد فروش*شدت
رشد کارکنان
 :b4متغییر دامی*درآمد فروش*شدت
رشد دارایی
 :b5متغییر موهومی*درآمد
فروش*متغییر دامی
 :b6متغییر دامی*درآمد فروش*جریان
وجه نقد آزاد
 :b7شدت رشد کارکنان
:b8شدت دارایی
 :b9متغییر موهومی
 :b10جریان وجه نقد آزاد

)

(

)

(

نماد
(

)
)
)
)

(

(

)

(

(
(

)
(

)
)
)
)

(
(
(

ضریب تعيين

آماره f

0067

22030

)

)

(
)

(

(

)
)

)

(

(

(

مقدار ضرایب

آماره t

00022
00922
-00926

00323
20027
-90062

مقدار
احتمال
000922
00000
00009

معنادار و مثبت
معنادار و مثبت
معنادار و منفی

-00222

-00326

00200

معنادار و منفی

2022

-00920

-00233

00272

بی معنی

2022

-60396

-70733

00072

معنادار و منفی

2022

-00723

-20362

00023

بی معنی

2060

-00096
00232
00003
00022
دوربين -
واتسون
7000

-70222
20220
00763
70702

00092
00000
00233
00090

معنادار و منفی
معنادار و مثبت
بی معنی
معنادار و مثبت

2022
2077
2020
2072
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نتایج آزمون فرضيه پژوهش
99

بر اساس یافته هاي پترسون ( ،)7003مدل
هاي معادالت  2 ،7و  6با تغییرات لگاریتم ساالنه
هزینه فروش ،عمومی و اداري یا هزینه فروش ،عمومی
و اداري تعدیل یافته به عنوان متغیر وابسته ،با
استفاده از خطاي استاندارد شرکت هاي دسته بندي
شده براي کنترل خود همبستگی و ناهمسانی
واریانس ،برآورد شده اند (براي شرکت هاي با MOC34
باال و شرکت هاي با  MOCپایین).
نتيجه آزمون فرضيه پژوهش بر اساس مدل پایه
در جدول  ،6تحلیل برآورد ضرایب مدل پایه
نشان می دهد که ،شرکت هاي با  MOCپایین با
رفتار ضد چسبنده هزینه هاي فروش ،عمومی و اداري
و شرکت هاي با  MOCباال با رفتار چسبنده هزینه
هاي فروش ،عمومی و اداري در ارتباطند .در مورد
شرکت هاي با  MOCپایین ،ارزش برآورد شده b1
برابر  00927و ارزش برآوردي  b2برابر  00226می
باشد .ارزش ترکیبی  b1+ b2=0.848نشانگر این است
که به ازاي کاهش  2درصدي در درآمدهاي فروش،
هزینه هاي فروش ،عمومی و اداري به میزان 0.848
درصد کاهش می یابند .شرکت هاي با  MOCباال
رفتار چسبندگی هزینه هاي فروش ،عمومی و اداري را
تایید می کنند .در جدول  ، 2ارزش برآورد شده براي
 b1برابر  002می باشد و ارزش برآورد شده  b2برابر
 -00602می باشد .ارزش ترکیبی b1+ b2=-0.201
بیانگر این است که به ازاي کاهش  2درصدي در
درآمدهاي فروش ،هزینه هاي فروش ،عمومی و اداري
 -00702درصد کاهش می یابند.
نتيجه آزمون فرضيه پژوهش بر اساس مدل
اندرسون و همكاران ()2003
نتایج گزارش شده بر اساس مدل اندرسون و
همکاران ( ،)7009حمایت قوي از فرضیه تحقیق را
دارد ،حتی اگر اثرات عوامل موثر بر پدیده هزینه
چسبنده در نظر گرفته شود .این نتیجه گیري بر پایه
ضرایب برآورد شده مدل توسعه یافته استوار است .در
01

جدول  ،6در خصوص شرکت هاي با  MOCپایین،
ارزش برآوردي ضریب  b1برابر  00922و ارزش
برآوردي  b2برابر  00692می باشد .ارزش ترکیبی b1+

 b2=1.014بیانگر این است که به ازاي کاهش 2
درصدي درآمدهاي فروش ،هزینه هاي فروش ،عمومی
و اداري  1.014درصد کاهش می یابند.
شرکت هاي با  MOCباال از رفتار چسبندگی
هزینه هاي فروش ،عمومی و اداري حمایت می کنند.
در جدول  ،7ارزش برآوردي  b1برابر  0.416می باشد
و ارزش برآوردي  b2برابر  -00227می باشد .ارزش
ترکیبی  b1+ b2=-0.096بیانگر این است که به ازاي
کاهش  2درصدي در درآمدهاي فروش ،هزینه هاي
فروش ،عمومی و اداري  -00036درصد کاهش می
یابند.
نتيجه آزمون فرضيه پژوهش بر اساس مدل چن
و همكاران ()2012
در جدول  ،6نتیجه گیري بر پایه ضرایب برآورد
شده مدل چن و همکاران ( ،)7027در مورد شرکت
هاي با  MOCپایین ،ارزش برآوردي ضریب  b1برابر
 00996و ارزش برآوردي  b2برابر  00292می باشد.
ارزش ترکیبی  b1+ b2=1.067بیانگر این است که به
ازاي کاهش  2درصدي در درآمدهاي فروش ،هزینه
هاي فروش ،عمومی و اداري  20062درصد کاهش می
یابند .در شرکت هاي با  MOCباال که از رفتار
چسبندگی هزینه هاي فروش ،عمومی و اداري حمایت
می کنند .در جدول  ،2ارزش برآوردي b1برابر 00922
می باشد ،و ارزش برآوردي  b2برابر  -00926می باشد.
ارزش ترکیبی b1+ b2=-0.031بیانگر این است که به
ازاي کاهش  2درصدي در درآمدهاي فروش ،هزینه
هاي فروش ،عمومی و اداري  -00092درصد افزایش
می یابند.
با توجه به تعداد کارکنان و میزان دارایی ضرایب
گزارش شده مدل هاي براوردي با نتایج اندرسون و
دیگران ( )7009ناسازگار است .به هر حال این
ناسازگاري توسط برخی مطالعات دیگر مالحظه شده
است( .اندرسون و النن  ،7003چن و دیگران .)7027

مجله حسابداري مديريت  /شماره سيودوم

ارزيابی کارايی مدلهای متفاوت سنجش ارزش اقتصادی سرمايه سازمانی و رفتار چسبنده هزينه های فروش ،عمومی و ...

یک دلیل ممکن ،تفاوت در الگوهاي نمونه اي است .از
سوي دیگر ،شرکتهاي نمونه ممکن است بیشتر از

منابع مرتبط با سرمایه گذاري نامشهود نشان میدهد،
شوا هد تجربی فوق از این واقعیت پشتیبانی می کند

نیروي کار نیمه وقت و موقت استفاده نمایند .این قشر
نیروي کار با هزینه هاي اخراج و استخدام مجدد
پایین تر و در نتیجه با هزینه هاي تعدیلی پایین تر
مرتبط هستند .در خصوص شدت دارایی ،در دوران
بحران شرکت ها به دلیل هزینه تعدیلی کمتر ،ممکن
است سرمایهگذاري کمتري در سختافزار تکنولوژیکی
(تکنولوژي ،ماشین آالت تولید) داشته باشند .در
نتیجه (به حدي که شرکت هاي با شدت نیروي کار
باالتر در نمونه ي مورد مطالعه حاضر داراي درصد
باالتري از نیروي کار پاره وقت و موقتی هستند و
شرکت هاي با میزان دارایی باالتر سرمایه گذاري هاي
منعطف تر را ترجیح می دهند) میزان دارایی و نیروي
کار می تواند ارتباطی منفی (یا نه) با رفتار هزینه اي
نامتقارن داشته باشد.

که شرکت هایی که تعهدات منابع شان نشان دهنده
توسعه دارایی هاي نامشهود به عنوان سرمایه گذاري
است و منجر به رشد بلند مدت میشوند ،مخالف با
کاهش این سرمایه گذاري ها در واکنش به کاهش در
حجم فروش و در نتیجه در هزینه چسبنده هستند .از
سوي دیگر ،شرکت هایی که مصرف منابع شان را
براي توسعه داخلی سرمایه گذاري نامشهود به عنوان
هزینه در نظر می گیرند ،براي کاهش این هزینه ها در
واکنش به کاهش در حجم فروش ،به منظور بهبود
درآمد گزارش شده و براي هموارسازي نوسانات سود
بین دوره حسابداري ،اشتیاق بیشتري دارند .یافته
هاي فوق  ،با شناخت شدت سرمایه گذاري نامشهود
یک شرکت به عنوان یکی دیگر از عوامل علی پدیده
چسبندگی هزینه به ادبیات هزینه چسبنده کمک
می کند .با توجه به چارچوب توضیحی یکپارچه
تحقیقات بانکر  ،7022نشان داده شد که دو عامل
مهم هزینه هاي تعدیل و انتظارات مدیریتی حاکی از
اینست که ،در مورد شرکت هاي با سرمایه سازمانی
باال ،انتظار می رود هزینه فروش ،عمومی و اداري
چسبندگی هزینه را نشان بدهد .منابع بال استفاده
شرکت هاي با سطح باالیی از سرمایه سازمانی به
نسبت بیشتري از شرکت هاي با سطوح پایین ،افزایش
می یابد ،زیرا در این شرکت ها (داراي سرمایه
سازمانی باالتر) هزینه هاي تعدیل افزایش یافته و
انتظارات مدیریتی به شکل خوشبینانه تري  -در مورد
اینکه آیا رشد فروش آینده این منابع بال استفاده را
جذب می کند -می باشد .به عالوه این مطالعه جهت
ارائه یک ارتباط قوي بین سرمایه سازمانی و رفتار
نامتقارن هزینه فروش ،عمومی و اداري به ادبیات
مربوط به سرمایه گذاري نامشهود کمک می کند .در
نهایت ،نتایج حاصله ،چگونگی انحراف رفتار هزینه
هاي مربوط به سرمایه گذاري نامشهود در مدل هزینه
اقتصاد خرد سنتی را نشان می دهد .در این مدل
رابطه بین سرمایه گذاري نامشهود و فرآیند ارزش
آفرینی یک شرکت بیش ازحد پیچیده است و با

 -7نتيجه گيری و بحث
این پژوهش به بررسی رفتار هزینه فروش ،عمومی
و اداري مرتبط با میزان سرمایه گذاري نامشهود در
سرمایه سازمان میپردازد .در این مطالعه ،این باور
وجود دارد که شرکتهاي با سطوح باالي سرمایه
سازمانی ،چسبندگی هزینه فروش ،عمومی و اداري
باالتري را نسبت به شرکتهاي با سرمایه سازمانی
پایین از خود نشان میدهند .به منظور تشریح بیشتر،
دیدگاه هاي بانکر و بیزالو ( )7022را براي تمایز بین،
هزینه چسبندگی "بد" و "خوب" مطرح نمودیم .اولی
با رفتار امپراتوري سازي و هزینه هاي نمایندگی
سازگار است (چن و دیگران  7027دیریک و دیگران
 7027کاما 72و ویز  ) 7029در حالی که دومی با
برنامهریزي منابع بهینه مرتبط است (اندرسون و
دیگران  .)7009در این پژوهش شواهد تجربی نشان
می دهد که ،در مورد شرکت هاي با سرمایه سازمانی
باال (پایین) ،هزینه فروش ،عمومی و اداري نشان
دهنده رفتار چسبندگی (ضد چسبندگی) هزینه است.
از آنجا که ،سطح ارزش افزوده اقتصادي سرمایه
سازمانی ،فعالیت اساسی یک شرکت را در مصرف
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