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چكیده
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر تغییرات فروش و انتظارات از رشد فروش بر چسبندگی هزینهها در شرایط
نبود اطمینان پرداخته است .در شرایط نبود اطمینان مهمترین اقدام رهبر سازمان ،مدیریت استراتژیك یکپارچه
هزینههاست .مدیریت استراتژیك یکپارچه هزینهها ،انتخاب تدارک منابع انعطافپذیر در برابر منابع تعهد شده
در شرایط عدم اطمینان از تقاضا است .از اینرو بررسی چسبندگی هزینهها و عوامل مؤثر بر آن از اهمیت خاصی
برخوردار است .جامعه آماری پژوهش ،کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه
زمانی  1386تا  1394میباشد .همچنین حجم نمونه با استفاده از روش حذف سامانمند انتخابشده و بالغ بر 73
شرکت میباشد .فرضیههای پژوهش پیرامون بررسی رفتار نامتقارن هزینهها میباشد .روش اجرای پژوهش با
استفاده رگرسیون چند متغیره ،مبتنی بر دادههای ترکیبی میباشد .همچنین دادههای پژوهش با استفاده از نرمافزار
رهآورد نوین گردآوریشده است .شواهد پژوهش حاکی از آن است که با افزایش رشد فروش و نسبت ارزش
بازار به ارزش دفتری ،چسبندگی هزینه نیز افزایش مییابد .ولی در مقابل نوسان فروشهای تاریخی ،باعث
کاهش چسبندگی هزینهها میشود.
واژههاي كلیدي :چسبندگی هزینه ،منابع انعطافپذیر ،منابع تعهد شده
طبقهبندی موضوعیZ13,M21:
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 .2دانشآموختهیکارشناسیارشدحسابداری ،نویسنده مسئولEmail:Jolanejad1022@gmail.com ،
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 .4دانشیار ،گروه حسابداری ،دانشگاه اصفهانEmail:mehdi_arabsalehi@ase.ui.ac.ir ،
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مقدمه
تصمیمگیری رکن اساسی همه وظایف مدیریت و درعینحال ،مبنای برنامهریزی محسوب میشود.
بهعبارتدیگر ،تصمیمگیری هسته اصلی مدیریت است که در تمامی وظایف مدیریت تبلور مییابد.
حسابداری مدیریت از مهمترین ابزارهای ارائه اطالعات الزم به مدیران برای تصمیمگیری است .یاسوکاتا
و کاجی وارا )2011( 1معتقدند که حسابداری مدیریت ،با شناسایی و پیشبینی چگونگی رفتار

هزینهها2

نسبت به تغییرات سطح فعالیت یا سطح درآمد میتواند وظیفه مباشرت خود را بهخوبی انجام دهد .تفکر
وجود رابطه بین هزینهها و فعالیتها در اواخر دهه  1960و اوایل دهه  ،1970در آثار برخی از پژوهشگران
ازجمله سولومون 3و استابوس 4بیانشده است .پسازآن نظریههای متعددی درباره این موضوع مطرحشده
است .ازجمله نظریه نورن که بر اساس آن ،هزینهها در ارتباط با سطح فعالیت ،به ثابت و متغیر تقسیم
میشوند (نورن و سودرستورم )1997 ،5و هزینههای متغیر متناسب با تغییر در سطح فعالیت تغییر میکنند
(بولو و همکاران .)1391 ،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
محصوالت ،تعیین نقطه سربهسر و سایر موارد مدیریتی است .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 (افزایش یا کاهش) در حجم فعالیت تأثیری بر بزرگی تغییرات در هزینهها ندارد (نمازی
و دوانی پور )1389؛ اما یافتههای پژوهشگرانی ازجمله اندرسون و همکاران )2003( 6و کالیجا و
همکاران )2006( 7بیانگر این است که میزان افزایش در هزینهها ،هنگام افزایش در سطح درآمد ،بیشتر
از میزان کاهش هزینهها در هنگام کاهش درآمد است .در حسابداری به این ویژگی هزینهها ،چسبندگی
هزینهها 8اطالق میشود .درواقع هنگامیکه مدیران کاهش فروش را موقتی پیشبینی کرده و انتظار

1. Yasukata & Kajiwara
2. Cost Behavior
3. Solomons
4. Staubus
5. Noreen and Soderstorm
6. Anderson et al
7. Calleja et al
8. Sticky Cost
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بازگشت فروش به سطح قبلی رادارند ،حذف منابع متناسب با کاهش فروش و تحصیل مجدد آن در
آینده ،به افزایش هزینهها و درنتیجه کاهش سود در بلندمدت منجر میشود .در مقابل ،باوجود آنکه
حفظ منابع اضافی در دورههای کاهش فروش ،به تحمل هزینههای بیشتر و درنتیجه ،کاهش سود دوره
جاری منجر میشود ،موجب کاهش هزینهها و افزایش سود در بلندمدت میشود .عالوه بر این ،اگر
مدیران منابع مرتبط با فعالیتهای عملیاتی را متناسب با کاهش فروش کاهش دهند ،تحصیل و آمادهسازی
مجدد منابع در آینده ،نیازمند زمان است .بنابراین درصورتیکه منابع و درنتیجه هزینهها متناسب با کاهش
فروش کاهش یابند ،شرکت فرصتهای توسعه فروش را از دست میدهد؛ زیرا نمیتواند منابع الزم برای
گسترش فروش را با سرعت کافی بهمنظور استفاده از فرصتها به خدمت بگیرد .به همین علت ،مدیران
ناگزیرند برای انتخاب یکی از گزینههای کاهش هزینهها از طریق حذف منابع یا تحمل هزینههای بیشتر
برای بهرهبرداری کامل از افزایش فروش آتی تصمیمگیری کنند (مرتضوی.)1390 ،
مدیریت هزینه با بهرهوری مؤثر از منابع بهعنوان عامل اساسی برای موفقیت در محیط رقابتی
امروز موردتوجه قرارگرفته است .استفاده از منابع انعطافپذیر 1منجر بهچابکی در مدیریت هزینه
میشود؛ اما به دلیل بستن قراردادها ،ریسك افزایش قیمت برای منابع انعطافپذیر وجود دارد و
شرکتهایی که بر این منابع تکیه میکنند ،با ریسك تغییر قیمت روبرو هستند .چابکی بهدستآمده
از طریق برونسپاری نیز خطراتی را در عدم کنترل و نقص در کیفیت به وجود میآورد .از طرفی
سرمایهگذاری در منابع تعهد شده ،پیشرفت قابلیتها و تواناییهای داخلی را در پی دارد و منجر به
مزیتهای مدیریت هزینه میشود؛ اما از سوی دیگر سرمایهگذاری در این منابع ،شرکتها را متحمل
هزینههای وجود منابع بالاستفاده تحمیلشده ،درزمانی که تقاضای فعالیت پایین است میکند .یك
مدیر با داشتن تعهدات و قراردادهای بلندمدت ،انتظار فروش طوالنیمدت خواهد داشت .ارزیابی
از بازار سرمایه میتواند بهعنوان نشانهای برای انتظارات رشد در فروش بلندمدت از سوی مدیران
تلقی شود .نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت ،انتظارات سرمایهگذاران از درآمدهای
غیرمعمول آینده نسبت به داراییها را نشان میدهد و منعکسکننده حجم و تداوم انتظارات از رشد
فروشهاست (اندرسون و همکاران.)2013 ،
هزینههای عمومی ،اداری و فروش سهم عمدهای از هزینههای شرکت را دارا هستند و نشاندهندهی
فعالیتهای بیشماری ازجمله تبلیغات ،بازاریابی ،فروش ،توزیع ،مدیریت و خدمات پس از فروش است .منابع
1. Flexible Resources
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بهکاررفته جهت این هزینهها شامل امکانات اداری ،توزیع و فروش ،مدیریت نیروی انسانی ،خدمات پس از فروش
و زیرساختهای اطالعاتی و ارتباطاتی هستند .ازآنجاییکه ترکیبهای مختلفی از این منابع برای حمایت از
فعالیتهای عمومی ،اداری و فروش نیاز است و رابطه بین این هزینهها و تولید بهخوبی مشخص نیست ،مدیریت
این هزینهها بهمراتب مشکلتر از هزینههایی است که در رابطه با تولید و فروش ایجادشدهاند .این هزینهها حجم
زیادی از هزینههای شرکت را شامل نمیشوند ،ولی باید بهدرستی مدیریت شوند .برخالف مدل سنتی رفتار هزینه
که در آن هزینهها بر اساس تغییر نسبت به سطح فعالیت به دودسته ثابت و متغیر تقسیم میشوند و بر این اساس هزینه
متغیر متناسب با تغییرات محرک هزینه که همان سطح فعالیت است تغییر میکند .همچنین بدون توجه به نقش
مدیران در فرآیند تعدیل منابع ،ارتباطی میان هزینهها و سطوح مختلف فعالیت برقرار میکند (زنجیردار و همکاران،
 .)1393مطالعاتی که از مدل هزینههای چسبنده حمایت کردهاند ،تشخیص دادهاند که مدیران باید درزمانی که
تقاضای فعالیت افزایش یا کاهش مییابد بهمنظور تنظیم و تعدیل منابع مداخله کنند .بر این اساس هدف تحقیق
حاضر بررسی تجربی رابطه بین متغیرهایی است که میتواند مدیران را از توزیع تقاضای گذشته و آینده مطلع
ساخته و به انتخاب تأمین منابع از بین منابع تعهد شده و منابع انعطافپذیر یاری رساند .مدیرانی که چگونگی رفتار
هزینه را درک میکنند ،برای پیشبینی روند هزینهها در موقعیتهای عملیاتی مختلف ،شرایط بهتری دارند
(اندرسون و همکاران .)2013 ،با توجه به مطالب بیانشده ،پژوهش حاضر درصدد است به تشریح این موضوع
بپردازد که رشد و نوسان فروش به چه میزان میتواند بر روی چسبندگی هزینهها تأثیر بگذارد تا با کمك آن
مدیران به درک بهتری از رفتار هزینه دست یابند و در زمانی که تقاضای فعالیت افزایش یا کاهش مییابد بتوانند
بهمنظور تنظیم و تعدیل منابع مداخله کنند .ادامه مطالعه حاضر به بررسی مروری بر مبانی نظری ،پیشینه پژوهش،
فرضیهها ،متغیرهای پژوهش ،یافتههای پژوهش و در پایان به نتیجهگیری پرداختهشده است.
مباني نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
چسبندگي هزينهها

چسبندگی هزینه یکی از ویژگیهای رفتار هزینهها نسبت به تغییرات سطح فعالیت است.
این ویژگی رفتار هزینه ،با مدل نوین رفتار هزینه سازگار میباشد .درواقع چسبندگی هزینهها
بهاینعلت رخ میدهد که اختالفات نامتقارنی در تعدیل منابع وجود دارد (الیپ.)1990 ، 1

1. Lipe
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بهعبارتدیگر ،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 ،بسیاری از هزینهها (و نه همه آنها) ناشی از تعهد آگاهانه
منابع ،توسط مدیر میباشند .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 ،قابلاستفاده نیست .به دلیل اینکه نوسانات تقاضا ،تصادفی است (مینتز .)1999 ،1مدیران
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 (شامل هزینههای تعدیل مربوط به 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 کارکنان کنار گذاشتهشده و هزینههای جستوجو و آموزش کارکنان جدید
است .عالوه بر این هزینهها ،هزینههای سازمانی مانند تضعیف روحیه کارکنان باقیمانده
به دلیل قطع ارتباط به همکاران خود و فرسایش سرمایه انسانی به دلیل ازهمگسیختگی گروههای
کاری نیز جزئی از هزینههای تعدیل محسوب میشود .اختیارات مدیریت برای تعیین سطح
منابع ،هنگام کاهش تقاضا یکی از عوامل ایجاد چسبندگی هزینههای مربوط به این منابع میباشد
(اندرسون و همکاران.)2007 ،
عوامل اثرگذار بر چسبندگي هزينهها

عوامل مختلفی بر میزان چسبندگی هزینهها مؤثر است .از آن جمله میتوان به پیشبینی مدیریت،
عوامل اقتصادی و عواملی اشاره کرد که مدیریت در تصمیمگیریهای خود به آنها توجه میکنند.
در این پژوهش سه عامل اقتصادی رشد فروش تاریخی ،نوسان فروش و انتظارات از رشد فروش
(نسبت بازار به دفتری) بهعنوان عوامل مؤثر بر چسبندگی هزینهها در نظر گرفتهشده است.
1. Mintz
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 -1رشد فروش

سرمایهگذاری در منابع تعهد شده ،پیشرفت قابلیتها و تواناییهای داخلی را در پی دارد و منجر به
مزیتهای مدیریت هزینه میشود؛ اما از سوی دیگر سرمایهگذاری در این منابع ،شرکتها را متحمل
هزینههای وجود منابع بدون استفاده تحمیلشده در زمانی که تقاضای فعالیت پایین است میکند .اگر تهیه
منابع در شرایط نبود اطمینان از تقاضای آینده باشد ،یك شرکت با رشد مداوم و پایدار ،باید روشهای تأمین
منابعی را به کار گیرد که با منابع تعهد شده سازگار باشد .شرکت با سرمایهگذاری در منابع تعهد شده در
طی زمانی که چشمانداز رشد تقاضا هست ،منجر به پیشرفت و گسترش قابلیتهای داخلی میشود (اندرسون
و همکاران .)2013 ،عملکرد مالی پایدار با دو رویکرد اصلی "رشد فروش" که حاصل ارزشآفرینی برای
مشتریان است و "ارتقای بهرهوری مالی" یا سودآوری بهبود مییابد (کاپالن و نورتون.)2004 ، 1
بهعبارتدیگر اهداف مالی شامل افزایش فروش و سودآوری و بهطور خالصه "رشد سودآور" میباشد.
رشد فروش بیانگر " بعد بلندمدت اهداف مالی" و افزایش بهرهوری بیانگر "بعد کوتاهمدت" آن است و با
ایجاد تعادل بین این دو "ارزش بلندمدت سهامدار" حاصل میشود .در عمل استراتژی رشد ،محور اصلی
هر شرکت موفق است و نرخ رشد ،پیشرو بودن آنها را اثبات میکند (چامپی .)2009 ،2ارتیمور و همکاران3

( ،)2003نشان دادند که سرمایهگذاران یك واحد افزایش غیرمنتظره در فروش را خیلی بیشتر از یك واحد
کاهش غیرمنتظره در هزینه ارزشگذاری میکنند .بنابراین برای تفسیر سودهای غیرمنتظره تجزیه آن به
درآمد و هزینه ضروری است .این نتیجه برای شرکتهای رشدی قویتر از شرکتهای ارزشی بود .همچنین
یافتهها بیان کرد زمانی که افزایش در فروش همراه با افزایش در حاشیه سود است و نیز زمانی که کاهش با
ثبات هزینه نسبت به فروش همراه با افزایش نسبت هزینههای عملیاتی به هزینههای کل است ،بازار سهام
واکنشهای قویتری را نشان میدهد .آنها تحلیل میکنند که اگر همبستگی تغییرات فروش ،هزینهها و
سود همواره مشابه باشد ،دلیلی برای تفکیك تغییرات سود به اجزای آن ازلحاظ محتوای اطالعاتی وجود
ندارد ،اما همبستگی کامل بین فروش و سودهای غیرمنتظره یافت نمیشود ،زیرا هزینهها میتوانند به عوامل
دیگری مانند داراییهای ثابت یا نامشهود متصل باشند .در اینجا منظور از هزینه تفاوت بین درآمد و سود
است .آنها بیان میکنند در مواقعی که پایداری تغییرات هزینه بیشتر است ،واکنش بازار به تغییرات هزینه

1. Kaplan & Norton
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بیشتر است .بنابراین پایداری عامل هدایتگر واکنشهای تفاضلی بازار به درآمدها و هزینههای غیرمنتظره
است .بسیاری از شرکتها پس از بحرانهای اقتصادی اخیر با عملکردی کارآمدتر در جستجوی راههایی
برای افزایش فروش و کاهش هزینهها و دستیابی به سودهای باالتر میباشند .بنابراین ،مشخص است که
مدیریت درآمد و هزینه کارآمدترین راه برای دستیابی به سود بیشتر و نهایت ًا افزایش رشد شرکت است.
مدیریت درآمد حاصل از فروش و مدیریت هزینه باید جزئی روشن از استراتژی شرکت بوده و با آنها
همراستا شود؛ زیرا چالش این نیست که درآمدها افزایش و هزینهها کاهش یابد ،بلکه باید اطمینان حاصل
شود که مدیریت کردن آنها منجر به رشد شرکت و دستیابی به سود بیشتر شده است یا خیر (قائمی و
همکاران.)1393 ،
 -2نوسانات فروش

اطالعات در مورد نوسان فروش ازلحاظ ارزش اطالعاتی مهم و تأثیرگذار است .زیرا بیانگر محیط تقاضا
است .به نظر میرسد اطالعات نوسان فروش برای تصمیمگیری و کنترل شرکت توسط مدیران مفید واقع
شود .مدیران در هنگام مواجهشدن با میزان باالی نوسان فروش در شرکت ،بایستی کمتر به سمت تعهد در
قراردادها بروند و حتیاالمکان هزینهها را از محل منابع انعطافپذیر تأمین کنند .زیرا با توجه به اینکه نوسان
درگذشته ،نوسانات فراوان در آینده را به دنبال دارد ،باعث افزایش ریسك عملیاتی میشود .بهعبارتدیگر،
شرکتی با داشتن نوسان فروش در تاریخچه خود احتماالً نیازمند بهدقت بیشتر و بررسی موشکافانهتر در
انتخاب منابع خوددارند و ترجیحاً باید منابعی را انتخاب کنند که مانع از ایجاد تعهد شود .فروشهای با نوسان
باال ،نیازمند منابع انعطافپذیر (اما وابسته به منابع متعهد) است .به علت وجود ناهماهنگی بین تقاضای نامطمئن
و رفتار هزینه ،یك طرح تأمین منابع بر ریسك عملیاتی شرکت تأثیرگذار است؛ اما بههرحال اگر تقاضا
کاهش یابد ،هر تعهد و قراردادی میتواند مانع کسب سود برای شرکت شود .یك مدیر با سطح توقعات
باال میخواهد در منابع تعهد شده سرمایهگذاری کند تا بتواند منافع را از قابلیتهای احتمالی تشخیص دهد؛
اما همین مدیر در هنگام مواجهشدن با نوسان در تقاضا ،منابع انعطافپذیر را ترجیح میدهد .بهطورکلی چه
شرکتی که نماد استفاده از منابع انعطافپذیر است و چه شرکتی که نمونه تأمین منابع از محل منابع تعهد
شده 1است ،تفاوتهای مقطعی در رفتار هزینههای عمومی ،اداری و فروش را از خود نشان میدهند

1. Committed Resources
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(اندرسون و همکاران .)2013 ،مطالعات فرانسیس )2002( 1و دیچو و دیچو )2004( 2بیان میکنند که
کیفیت سود میتواند تحت تأثیر نوسان پذیری فروش قرار گیرد .بهطورکلی هرچقدر نوسان پذیری فروش
بیشتر باشد ،میتواند نشانه عدم ثبات بیشتر در محیط عملیاتی باشد .این پدیده منجر به خطاهای برآورد
بزرگتر برای اقالم تعهدی شده و کیفیت سود را میکاهد .هر چه فروش در دوره متوالی کاهش یابد ،میزان
چسبندگی هزینهها نیز کمتر میشود .ولی این تأثیر بسیار ناچیز میباشد .یعنی چسبندگی هزینه تحت تأثیر
کاهش فروش در دوره متوالی تغییر چندانی نمیکند (حجازی و همکاران.)1393 ،
 -3انتظارات از رشد فروش

مدیران در رابطه با درآمدهای آتی ،دیدگاه خوشبینانه را به دیدگاه بدبینانه ترجیح میدهند .تا زمانی که
مدیران درآمدهای آتی را بیشتر از درآمدهای جاری پیشبینی میکنند ،ترجیح میدهند در زمان کاهش درآمدها
در دورهی جاری ،منابع به کار گرفتهشده را حفظ کنند و در زمان افزایش درآمدها در دورهی جاری ،منابع را
افزایش دهند .خوشبینی مدیران در رابطه با درآمدهای آتی منجر به چسبندگی هزینهها میشود ،هرچند که تعدیل
رو به باال و تعدیل رو به پایین هزینهها متقارن باشد (بنکر و همکاران .)2011 ،3در دورههای کاهش فروش ،چنانچه
مدیران افزایش فروش آتی را زیاد پیشبینی کنند ،منابع بیشتری را برای بهرهگیری از افزایش تقاضا حفظ میکنند؛
زیرا در صورت کاهش منابع ،شرکت به هنگام افزایش فروش ،منابع کافی در اختیار نخواهد داشت که به از دست
دادن فرصتها منجر میشود .میزان فرصت ازدسترفته نیز متناسب با افزایش پیشبینیشده فروش است؛ بنابراین
در صورت کاهش فروش در دوره جاری ،هر چه پیشبینی مدیریت از فروش دوره آتی با خوشبینی بیشتری
همراه باشد ،نشان میدهد کاهش فروش ازنظر مدیریت ،موقتیتر است .به همین دلیل ،منابع بیشتری بهمنظور
آمادگی برای افزایش فروش در آینده حفظ میشود (بنکر و همکاران.)2011 ،
 -4تغییرات افزاينده نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري

در سالهای اخیر استفاده از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بهعنوان شاخص رشد ،در
تحلیلهای مالی بسیار رایج شده است .نتایج مطالعات تجربی نشان میدهد که این نسبت میتواند
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بهمنظور تشریح و پیشبینی قیمت سهام به کار رود .فاما و فرنچ )1995( 1و مارتیکانن )1997( 2به
مبنای اقتصادی ارزش بازار به ارزش دفتری توجه زیادی کردهاند .فاما و فرنچ ارتباط بین نسبت
ارزش بازار به ارزش دفتری (شاخص رشد) و سودآوری را موردبررسی قراردادند که با نسبت سود
به ارزش دفتری اندازهگیری شده بود .آنها بهطور نظری نشان دادند که نسبت ارزش بازار به ارزش
دفتری با سودآوری ارتباط مثبت دارد .فاما و فرنچ ( )1995گزارش کردند ،سهامی که دارای نسبت
ارزش بازار به ارزش دفتری بیشتر باشد از سودآوری بیشتری در مقایسه با سهامی که با نسبت سود
به ارزش دفتری کم برخوردار است و سهام با نسبت سود به ارزش دفتری کم ،سودآوری کمتری
دارد (بهار مقدم و عباس زاده .)1391 ،مارتیکانن ( ،)1997ارتباط بین نسبت ارزش بازار به ارزش
دفتری و نسبت سود به ارزش دفتری (سودآوری) را موردبررسی قرار داده و نشان داد که اگر شرکت
زیانده باشد این دو نسبت ارتباط مثبت دارد؛ بااینحال ،این ارتباط معنادار نبود .یافتههای مارتیکانن
( )1997حکایت از زیانهای حسابداری دارد که منعکسکننده انتظارات سرمایهگذاران از
جریانهای نقدی آینده نیست؛ همچنین سودهای حسابداری منعکسکننده انتظارات سرمایهگذاران
از جریانهای نقدی آینده نیست (پورحیدری.)1383 ،
چگونگي اثرگذاري رشد فروش و انتظارات از رشد فروش بر چسبندگي هزينهها

در دنیای رقابتی امروز ،افزایش سود و کاهش هزینهها همواره از اهداف شرکتها بوده و این
مهم مدنظر مدیران و سرمایهگذاران میباشد و باعث افزایش جلب مشارکت سرمایهگذاری و
افزایش کارایی شرکتها میشود .امروزه این مسئله آنچنان اهمیت پیداکرده است که درجهبندی
شرکتها تا حدود زیادی بر پایه این موضوع و میزان سرمایه آنها استوار است .اصوالً یکی از
پیچیدهترین مسئلههایی که دامنگیر مدیران مالی کنونی است رابطهی بین سود و کارایی شرکت و
کاهش هزینه هاست .درواقع مبنای تولید و ارائه خدمات به نحوه تأمین و مصرف وجوه مالی وابسته
است .شرکتها برای تأمین هزینههای عمومی ،اداری و فروش با دو رویکرد روبهرو هستند که
هرکدام دارای مزایا و معایب خاص خود هستند .رویکرد منابع تعهد شده و رویکرد منابع
انعطافپذیر .سرمایهگذاری در "منابع تعهد شده" ،باعث پیشرفت قابلیتهای داخلی و کسب مزیت

1. Fama & French
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رقابتی در بازار میشود؛ اما از سوی دیگر در هنگام مواجهشدن با کاهش تقاضا ریسك وجود منابع
بدون استفاده نیز وجود دارد .سرمایهگذاری در "منابع انعطافپذیر" ،منجر بهچابکی و دخل و
تصرف بیشتر مدیریت در انتخاب مقدار و نوع منابع هزینه میشود؛ اما از طرفی شرکتهایی که این
رویکرد را انتخاب میکنند ،با ریسك افزایش قیمت و عدم کنترل و نقص در کیفیت و گاهی عدم
دسترسی بهموقع به منابع در مواقع نیاز روبهرو هستند .اگر تهیه منابع موردنیاز در شرایط نبود اطمینان
از تقاضای آینده باشد ،شرکتهایی که رشد پایدار و مداوم را تجربه میکنند استفاده از منابع تعهد
شده بهجای منابع انعطافپذیر را در دستور کار خود قرار میدهند .برخالف آن ،شرکتی که رشد
ناپایدار و رو به پایین را تجربه کرده است به علت مواجه نشدن با منابع غیرقابل استفاده ،رویکرد
منابع انعطافپذیر را در دستور کار خود قرار میدهد (اندرسون و همکاران .)2013 ،از طرفی
شرکتهایی که با نوسان در تقاضا روبهرو هستند ،استفاده از منابع انعطافپذیر را ترجیح میدهند.
تا در این صورت قادر باشند به تغییرات ناگهانی افزایش یا کاهش درفروش واکنش نشان دهند و
منابع موردنیاز را با توجه به میزان تقاضای محصول تأمین کنند و در صورت کاهش تقاضا نگرانی
منابع بدون استفاده تحمیلشده را ندارند.
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ،شاخصی است که انتظارات سرمایهگذاران از درآمدهای
غیرمعمول آینده را نشان داده و حجم و تداوم انتظارات از رشد فروشها را منعکس میکند .مدیرانی
که انتظار افزایش فروش در آینده را دارند ،تأمین منابع خود را بهگونهای برنامهریزی میکنند که در
صورت مواجهشدن با تقاضای زیاد بازار ،مشکل نبود منابع و یا افزایش قیمتها را نداشته باشند و
بتوانند در بازار از مزیت رقابتی بهرهمند شوند؛ بنابراین این شرکتها استفاده از منابع تعهد شده را به
استفاده از منابع انعطافپذیر ترجیح میدهند (اندرسون و همکاران.)2013 ،
مدلهای سنتی رفتار هزینهها ،ارتباط میان هزینهها و سطوح مختلف فعالیت را بدون توجه به
چگونگی تأثیرگذاری اختیاری مدیران در تعدیل داراییهای عملیاتی در دورههای افزایش و کاهش
سطح فعالیت شرح میدهند و چسبندگی هزینهها را نادیده میگیرند .چسبندگی هزینهها به دلیل
تعدیالت نامتناسب در افزایش و کاهش سطح داراییهای عملیاتی در دورههای افزایش و کاهش
سطح تقاضا و فروش به وجود میآید .مدیران بهمنظور کاهش سطح داراییهای عملیاتی خود در
دورههای کاهش تقاضا و افزایش مجدد سطح داراییها با افزایش احتمالی سطح تقاضا در دورههای
بعد ،متحمل هزینههای تعدیل سطح داراییهای عملیاتی بهمنظور برچیدن داراییهای عملیاتی مازاد
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خود و سپس خریداری و نصب مجدد داراییها در دورههای افزایش تقاضا میشوند .این هزینههای
تعدیل شامل هزینههای اخراج و استخدام مجدد کارکنان ،هزینههای فروش و خرید مجدد داراییها
و هزینههای کاهش روحیه کارکنان باقیمانده ،بهخصوص کارکنانی که بهصورت تیمی فعالیت
میکنند ،میشود .در دورههای کاهش سطح تقاضا مدیریت میتواند متحمل هزینههای تعدیل سطح
داراییهای عملیاتی مرتبط با ظرفیت تولیدی مازاد شود .ازآنجاکه سطح تقاضای بازار تصادفی است؛
بنابراین هنگام کاهش سطح تقاضا ،مدیران احتمال اینکه آیا کاهش در سطح تقاضا موقتی است یا
خیر را مورد ارزیابی قرار میدهند .اگر مدیران تا زمانی که نسبت به کاهش تقاضا بهیقین برسند،
بهمنظور اجتناب از هزینههای تعدیل سطح داراییهای مازاد ،سطح داراییهای عملیاتی را کاهش
ندهند و هزینههای عملیاتی مرتبط با داراییهای عملیاتی مازاد را تحمل کنند ،رفتار چسبندگی در
هزینهها رخ خواهد داد؛ زیرا هزینههای عملیاتی متناسب با فروش کاهش نیافته است (نمازی و دوانی
پور.)1389 ،
پیشینه پژوهش
کوو و همکاران )2015( 1در پژوهشی با عنوان مدیریت سود و چسبندگی هزینه به بررسی تأثیرات
محرکهای مدیریت سود در چسبندگی بازاریابی و بهطورکلی چسبندگی هزینههای اداری ،عمومی و فروش
پرداختند .این مطالعه برای اولین بار نشان داد که رفتار هزینه برای شرکتهایی که مدیریت سود میکنند و
شرکتهایی که مدیریت سود نمیکنند متفاوت است .شرکتهای مشکوک به مدیریت سود ،با اقالم تعهدی
اختیاری باال ،هزینههای چسبنده کمتری نسبت به دیگر شرکتها دارند .بهطورکلی شرکتهایی که مدیریت
سود میکنند ،وقتی با کاهش فروش مواجه میشوند ،چسبندگی هزینه کمتری دارند .این نتایج احتماالً منجر
میشوند به اینکه مدیران بهمنظور مدیریت سود هزینهها را کاهش دهند و یا برای رویارویی با بحران و
جلوگیری از تجربه زیان آماده شوند.
کوو و پایك )2014(2در پژوهشی با عنوان ارتباط بین مشکالت نمایندگی و چسبندگی هزینه ،هزینههای
فروش ،عمومی و اداری را به دو گروه طبیعی و غیرطبیعی (بیشازحد) تقسیم کردند .مقادیر طبیعی برای
هزینههای فروش ،عمومی و اداری در یك شرکت ،به عواملی از قبیل فروش ،اندازه شرکت ،نسبت بدهی و

1. Koo et al
2. Koo & Paik
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رشد شرکت بستگی دارد .آنان از مقادیر هزینههای فروش ،عمومی و اداری غیرطبیعی بهعنوان جایگزینی برای
مشکل نمایندگی استفاده کردند و ارتباط مستقیم بین هزینههای فروش ،عمومی و اداری غیرطبیعی و چسبندگی
هزینه را تأیید کردند .آنها درنهایت نشان دادند که ارتباط مثبت بین هزینههای فروش ،عمومی و اداری
غیرطبیعی و چسبندگی هزینه ،در شرکتهای با مالکیت سهام کوچكتر ،نسبت به شرکتهای با مالکیت
سهام بزرگتر ،بیشتر است .درواقع چسبندگی هزینه در شرکتهایی که تحت نفوذ سهامداران بزرگ است،
کمتر از مشکالت نمایندگی منتج میشود.
اندرسون و همکاران ( )2013در پژوهشی تحت عنوان استفاده از اطالعات پیشین در مدیریت
هزینه استراتژیك بیان میکنند زمانی که هزینهها چسبنده باشند ،کاهش غیرمنتظره در فروش منجر
به کاهش بیشتری در سود میشود ،حتی اگر فعاالن بازار سرمایه شناخت کاملی از چسبندگی هزینهها
داشته باشند و این شناخت مؤثر را در پیشبینی سود موردتوجه قرار دهند؛ بنابراین چسبندگی هزینهها
قابلیت پیشبینی کنندگی سود را کاهش میدهد؛ این رفتار هزینه بر واکنش سرمایهگذاران نسبت
به نوسانات سود تأثیر میگذارد.
چن و همکاران )2013( 1در پژوهشی با عنوان اعتمادبهنفس مدیریتی و چسبندگی هزینه ،به
بررسی ویژگیهای رفتاری مدیریت در قبال چسبندگی هزینهها پرداختند .آنان با بررسی نمونه
متشکل از  14568سال -شرکت به بررسی هزینههای اداری ،عمومی و فروش برای سالهای 1992
تا  2011پرداختند .نتایج پژوهش نشاندهنده تغییرات رفتاری مدیران در قبال چسبندگی هزینه است
به نحوی که وقوع پدیده چسبندگی هزینه ،اعتمادبهنفس مدیران را افزایش میدهد.
یاسوکاتا و کاجیوارا ( )2011در پژوهشی با عنوان آیا هزینههای چسبنده نتیجهی تصمیمهای
اختیاری مدیران هستند ،به بررسی ارتباط تصمیمات سنجیده مدیران با چسبندگی هزینهها پرداخته و
نشان دادند اگر مدیران انتظار افزایش فروش در آینده را داشته باشند ،چسبندگی هزینهها افزایش
مییابد؛ بهعبارتدیگر چشمانداز فروش آتی با سطح کنونی چسبندگی هزینهها مرتبط است و
چسبندگی هزینهها نتیجهی تصمیمهای اختیاری مدیران است .نتایج این مطالعه همچنین نشان داد،
میزان خوشبینی مدیران در پیشبینی فروش آتی ،رابطه معناداری با چسبندگی بهای تمامشده فروش
ندارد ،اما با چسبندگی هزینههای فروش ،عمومی و اداری ارتباط مثبت دارد.

1. Chen et al

تأثیر تغییرات فروش و انتظارات از رشد فروش بر چسبندگی ...

171

بنکر و همکاران ( )2011با بررسی رابطه خوشبینی مدیریت و رفتار هزینه نشان دادند ،در
صورت افزایش (کاهش) فروش ،هرچه خوشبینی (بدبینی) مدیریت بیشتر باشد ،میزان افزایش
(کاهش) هزینهها بیشتر میشود و به هنگام افزایش فروش ،هرچه پیشبینی تحلیلگران از فروش
آتی بیشتر باشد ،تعدیالت افزایش هزینهها بیشتر میشود .درواقع تا زمانی که مدیران درآمدهای آتی
را بیشتر از درآمدهای جاری پیشبینی کنند ،ترجیح میدهند در زمان کاهش درآمدها در دورهی
جاری ،منابع به کار گرفتهشده را حفظ کنند و در زمان افزایش درآمدها در دوره جاری ،منابع را
افزایش دهند .خوشبینی مدیران در رابطه با درآمدهای آتی منجر به چسبندگی هزینهها میشود،
هرچند که تعدیل رو به باال و تعدیل رو به پایین هزینهها متقارن باشد.
زنجیردار و همکاران ( )1393در پژوهشی با عنوان بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار چسبندگی هزینه ،به
بررسی چسبندگی هزینههای اداری ،عمومی و فروش و همچنین بهای تمامشده کاالی فروش رفته طی سالهای
 1381تا  1391پرداخته و تأثیر ویژگیهای مختلف شرکتها مانند تعداد کارکنان ،داراییهای جاری ،داراییهای
ثابت و بدهیهای شرکت بر شدت چسبندگی هزینه آنها را موردمطالعه قراردادند .آنها دریافتند هزینههای
اداری ،عمومی و فروش و همچنین بهای تمامشده کاالی فروش رفته چسبنده هستند و شدت چسبندگی
دربهای تمامشده کاالی فروش رفته بسیار باالست و شاخصهایی مانند تعداد کارکنان ،میزان دارایی جاری
شرکت و نسبت بدهی برشدت چسبندگی هزینه اداری ،عمومی و فروش و بهای تمامشده کاالی فروش رفته تأثیر
میگذارد .درحالیکه شدت چسبندگی بهای تمامشده در داراییهای جاری کمتر از داراییهای ثابت است.
سپاسی و همکاران ( )1393در پژوهشی با عنوان آزمون تجربی چسبندگی هزینهها ،به بررسی
تجربی چسبندگی هزینههای عملیاتی در سه سطح بهای تمامشده کاالی فروش رفته ،هزینههای
اداری ،عمومی و فروش و سایر هزینههای عملیاتی مربوط به  189شرکت نمونه ،در طی سالهای
 1384تا  1391در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .آنها دریافتند که شدت افزایش در هر سه
سطح هزینه به ازای افزایش یکسان ( )1%در سطح فعالیت ،بزرگتر از شدت کاهش هر سه سطح
هزینه به ازای افزایش یکسان ( )1%در سطح فعالیت است .بدین ترتیب بهای تمامشده ،هزینههای
اداری ،عمومی و فروش و سایر هزینههای عملیاتی در شرکتهای موردبررسی دارای رفتار
چسبندگی هزینه میباشند .همچنین نتایج نشاندهنده چسبندگی در سطح هزینههای عملیاتی کل نیز
میباشند .البته قابلذکر است که شدت چسبندگی هزینه در سطوح مختلف هزینه متفاوت میباشد.
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بولو و همکاران ( )1391در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین دیدگاه مدیریت و چسبندگی هزینهها در
بورس اوراق بهادار تهران ،به بررسی ارتباط میان دیدگاه مدیریت و چسبندگی هزینهها برای دوره پنجساله از
سال  1384تا  1388پرداختند .در این پژوهش پس از آزمون و تجزیهوتحلیل فرضیهها ،سه نتیجه کلی حاصل
شد )1 :چسبندگی هزینه هم در مورد بهای تمامشده و هم در مورد هزینههای توزیع ،فروش ،اداری و عمومی
وجود دارد )2 .زمانی که مدیران به آینده خوشبین هستند ،شدت چسبندگی هزینهها (بهای تمامشده و
هزینههای توزیع ،فروش ،اداری و عمومی) افزایش مییابد )3 .زمانی که مدیران به فروش آینده بیشتر خوشبین
هستند ،نسبت به زمانی که کمتر خوشبین هستند ،چسبندگی هزینهها بیشتر است.
فرضیههاي پژوهش
انتخاب یك طرح تأمین منابع با تمرکز بر انعطافپذیر بودن هزینهها یا مزیتهای ناشی از منابع
تعهد شده  ،باید انتظاراتی که در مورد رشد تقاضا و ریسك احتمالی وجود دارد را منعکس کند.
برای انتخاب متغیرهای مناسب ،بر اطالعاتی که ساختار انتظارات مدیریت را تحت تأثیر قرار میدهد
تمرکز خواهد شد .بر این اساس فرضیههای پژوهشی به شرح زیر تبیین شده است.
 .1فرضیهي اول :زمانی که رشد فروش تاریخی پایدار و افزاینده است ،چسبندگی هزینهها نیز افزایش مییابد.
 .2فرضیهي دوم :نوسان فروشهای تاریخی ،باعث کاهش چسبندگی هزینهها میشود.
 .3فرضیهي سوم :افزایش نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکتها ،باعث افزایش چسبندگی هزینهها میشود.
روششناسي پژوهش
جامعه آماري و حجم نمونه

جامعه آماری پژوهش حاضر ،کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است.
دوره زمانی این پژوهش محدود به سالهای  1386تا  1394است .نمونه آماری نیز با اعمال شرایط
زیر از میان شرکتهای عضو جامعه آماری انتخابشده است.
 سال مالی شرکتها منتهی به  29اسفند هرسال باشد.
 شرکتها قبل از سال  1386در بورس اوراق بهادار پذیرفتهشده باشند و تا پایان سال 1394
از بورس خارج نشده باشند.
 جزء شرکتهای مالی از قبیل :سرمایهگذاری ،هلدینگ ،واسطهگری و موارد مشابه نباشند.
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 هزینههای فروش ،عمومی و اداری از درآمد حاصل از فروش شرکتها بیشتر نباشد.
 شرکتها فاقد ارزش دفتری نباشند و یا ارزش دفتری آنها منفی نباشد.
 کلیه اطالعات موردنیاز شرکتها در دسترس باشد.
در نهایت با توجه به محدودیتهای فوقالذکر تعداد  81شرکت بهعنوان نمونه آماری با استفاده
از روش حذف سامانمند انتخاب گردید.
شناسايي شركتهاي چسبنده هزينه

بهمنظور تشخیص شرکتهایی که هزینههای آنها چسبنده هستند یا خیر به پیروی از پژوهش اندرسون و
همکاران( ،)2013از مدل رگرسیونی چند متغیره و دادههای ترکیبی بر اساس رابطه ( ،)1استفادهشده است.
رابطه ()1
𝑡 ] + 𝜀𝑖 

𝑡𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖 

𝑠𝑒𝑙𝑎𝑆[] + 𝐵2 × 𝐷𝑖  𝑡 × log

𝑖  𝑡−1

𝑡 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖 

𝑠𝑒𝑙𝑎𝑆[] = 𝐵 0 + 𝐵1 log

𝑖  𝑡−1

𝑡 𝑆𝐺𝐴𝑖 

𝐴𝐺𝑆[log

𝑖  𝑡−1

بهطوریکه:
]

𝑡 𝑆𝐺𝐴𝑖 

𝐴𝐺𝑆[ : logلگاریتم تغییر در هزینههای توزیع ،اداری و فروش است ،که بهعنوان متغیر

𝑖  𝑡−1

وابسته در نظر گرفته میشود.
: 𝑆𝐺𝐴i  tهزینههای اداری ،عمومی و فروش شرکت  iدر دوره t
𝑆𝐺𝐴𝑖 : 1−𝑡 هزینههای اداری ،عمومی و فروش شرکت  iدر دوره t-1
𝑡 :𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖 خالص فروش شرکت  iدر دوره t
 :𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖 𝑡−1خالص فروش شرکت  iدر دوره t-1
 :𝐵1تغییرات در هزینههای اداری ،عمومی و فروش ،در هنگام افزایش فروش بین  t-1و t
 :+ 𝐵2 𝐵1تغییرات در هزینههای اداری ،عمومی و فروش ،در هنگام کاهش فروش بین  t-1و t

اگر میزان کاهش هزینههای اداری ،عمومی و فروش در زمان کاهش فروش بهاندازه افزایش این هزینهها در
زمان افزایش فروش نباشد ،پس مجموع  + 𝐵2 𝐵1کمتر از  𝐵1بهتنهایی میشود .پس با فرض آنکه >0𝐵1

باشد ،چسبندگی هزینه با  <0𝐵2مشخص میشود .بر این اساس از بین  81شرکتی که بین بازه زمانی پژوهش
قرار داشتهاند و جزو شرکتهای هلدینگ و سرمایهگذاری نبوده و وقفه معامالتی هم نداشتهاند و همچنین ارزش
دفتری آنها مثبت بوده و درآمد حاصل از فروش از هزینههای فروش ،عمومی و اداری بیشتر بوده است73 ،
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شرکت شناسایی که میزان کاهش هزینههای اداری ،عمومی و فروش در زمان کاهش فروش بهاندازه افزایش این
هزینهها در زمان افزایش فروش نبوده و با چسبندگی در هزینهها مواجه بودند.
متغیرهاي پژوهش
متغیر وابسته

چسبندگي هزينه  :متغیر وابسته این پژوهش ،چسبندگی هزینه است .چسبندگی هزینه با استفاده
از لگاریتم نسبت هزینههای عمومی ،اداری و فروش سال  tبه هزینههای عمومی ،اداری و فروش
سال  t-1به شرح رابطه ( )2به دست میآید.
رابطه ()2
]

𝑡 𝑆𝐺𝐴𝑖 

𝐴𝐺𝑆 [ log

𝑖  𝑡−1

بهطوریکه:
𝑆𝐺𝐴𝑖 𝑡 

 :هزینههای اداری ،عمومی و فروش شرکت  iدر دوره .t

𝑆𝐺𝐴𝑖 1−𝑡 

 :هزینههای اداری ،عمومی و فروش شرکت  iدر دوره .t-1

متغیرهاي مستقل

انتظارات از رشد فروش در شرايط نبود اطمینان :مدل قراردادهای احتمالی ،واکنشی در مقابل
تقاضای نامعلوم یا شرایط نبود اطمینان هستند .در این پژوهش واکنشهای نامتقارن هزینه به متغیرهای
گذشته و مورد انتظار به اطالعاتی راجع به رشد و نوسان تقاضا برای شرکتها بهعنوان شرایطی
مدنظر قرار دادهشده که در آن مدیریت استراتژیك هزینهها ،انتخاب تدارک منابع انعطافپذیر در
برابر منابع تعهد شده در شرایط عدم اطمینان از تقاضا است .برای کسب اطالعات در رابطه با رشد
تقاضا در شرایط عدم اطمینان از سه متغیر رشد فروشهای تاریخی ،نسبت ارزش بازار به ارزش
دفتری و همچنین از نوسان فروشهای تاریخی هم بهعنوان معیار نوسان در تقاضا استفادهشده است.
به نظر میرسد متغیرهای گذشته 1نظیر رشد فروش تاریخی و نوسان فروشهای تاریخی ازلحاظ
ارزش اطالعاتی مهم و تأثیرگذار هستند؛ زیرا بیانگر محیط تقاضا ،تحت تأثیر سیستمهای
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تصمیمگیری و کنترل در شرکت هستند .همچنین به نظر میرسد متغیرهای گذشتهنگر1نظیر نسبت
ارزش بازار به ارزش دفتری برای انتخابهای تهیه مفید باشد؛ زیرا شاخص متداول برای انتظار رشد
در آینده و شاخص عملکرد مدیریتی است .اگر تهیه منابع در شرایط عدم اطمینان از تقاضا باشد،
پس یك شرکت با رشد مداوم باید مکانیسمهای کنترلی را به کار گیرد که با منابع تعهد شده سازگار
باشد .شرکتهای دارای نوسان باید مکانیسمی را اتخاذ کند که با منبع انعطافپذیر سازگار باشد.
این مطالعه به بررسی رابطه بین تهیه منابع و عدم اطمینان در تقاضا با شرح واکنشهای نامتقارن هزینه
در ارتباط با هزینههای تحقیق و توسعه و متغیرهای مورد انتظار و گذشته در مورد مجموعه وسیعی
از شرکتها میپردازد .بر این اساس متغیرهای مستقل این پژوهش به شرح زیر بیان میشوند.
رشد فروشهاي تاريخي ( :)Growthرشد فروشهای تاریخی که از میانگین رشد فروش پنج
سال گذشته به دست میآید.
نوسان فروشهاي تاريخي ( :)Volatilityنوسان فروشهای تاریخی که همان انحراف معیار
درآمد فروش تقسیم بر جمع داراییها برای سالهای  t-1تا سال  t-5است .انحراف معیار درآمد
فروش از فرمول انحراف معیار بهصورت زیر به دست میآید ،که در آن تفاوت دادهها از میانگین 5
سال گذشته در نظر گرفته خواهد شد .معادله ریاضی این متغیر به شرح رابطه ( )3میباشد.
رابطه ()3

̅S=√∑(-
𝑖𝑋X ) / N -1

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري ( : )MTBنسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت که از ارزش بازار
شرکت در پایان سال  t-1تقسیم بر ارزش دفتری شرکت در پایان سال  t-1به دست میآید( .ارزش بازار شرکت
از حاصلضرب ارزش بازار سهام شرکت در تعداد سهام شرکت به دست میآید).
𝒕 𝑺𝒂𝒍𝒆𝒔𝒊 
𝒔𝒆𝒍𝒂𝑺  : )Logاز تقسیم فروش سال  tبر فروش سال  t-1به دست می آید.
تغییرات فروش (
𝟏𝒊  𝒕−

متغیر كنترلي

شرايط عدم اطمینان ( : )Dمتغیر کنترلی پژوهش حاضر نبود اطمینان در شرایط تصمیمگیری برای مدیریت
میباشد .عدم اطمینان ،پدیدهای اساسی برای تصمیمگیرندگان استراتژیك است و هنگامی به وجود میآید که
مدیران ،اطمینان کاملی به ادراکشان نسبت به رویدادهای اساسی و تغییرات محیط کسبوکار خود ندارند و خود
1. antecedent
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را ناتوان از پیشبینی صحیح آینده میبینند .عدم اطمینان از عوامل ،موضوعات و احتماالت محیطی که بهشدت
غیرقابل ارزیابی هستند ،نشات میگیرد و دیدی فرصتطلبانه و استراتژیك تر را نیاز دارد و فراتر از ریسك است.
یکی از این تغییرات کسبوکاری ،تغییرات نامتقارن هزینههای اداری ،عمومی و فروش نسبت به فروش است .به
عبارتی چنانچه ادراک مدیر نسبت به واکنش نامتقارن هزینههای اداری ،عمومی و فروش نسبت به فروش افزایش
یابد ،ناشی از وجود اطمینان است .چون افزایش نامتقارن هزینههای اداری ،عمومی و فروش در سال  tنسبت به t-

 1طبیعی است .ولی پیشبینی مدیر مبنی بر کاهش هزینهها علیرغم وجود شرایط تورمی ،امری بهدوراز متصور
ذهن است .پس درصورتیکه واکنش نامتقارن هزینههای اداری ،عمومی و فروش نسبت به فروش از سال  t-1به
سال  tکاهش یابد ،مبنی بر وجود عدم اطمینان از سوی مدیر بوده و عدد یك تعلق میگیرد و در غیر این صورت
عدد صفر را اختیار خواهد کرد.
طرح آزمون فرضیهها

برای آزمون فرضیههای پژوهش از رابطه ( )4به شرح زیر استفادهشده است.
رابطه ()4
× ] + 𝐵3

𝑡 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖 

[] + 𝐵2 × 𝐷𝑖  𝑡 × log

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖  𝑡−1

× 𝑡 ] + 𝐵4 × 𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖  𝑡−1 × 𝐷𝑖 

𝑡 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖 

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖  𝑡−1
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠i  t

[] = 𝐵 0 + 𝐵1 log

𝑡 𝑆𝐺𝐴𝑖 

[log

𝑆𝐺𝐴𝑖  𝑡−1

𝑠𝑒𝑙𝑎𝑆[𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖  𝑡−1 × 𝐷𝑖  𝑡 × log

𝑖  𝑡−1

𝑡 ] + 𝜀𝑖 

𝑡 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖 
𝑖  𝑡−1

log[Sales

که در رابطه فوق:
]

𝑡 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖 

𝑠𝑒𝑙𝑎𝑆[ : logتغییرات فروش

𝑖  𝑡−1

𝑠𝑒𝑙𝑎𝑆

] 𝑡  : 𝐷𝑖  𝑡 × log[𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑖 واکنش نامتقارن هزینههای اداری ،عمومی و فروش نسبت به
𝑖  𝑡−1

فروش و تغییرات فروش.
 𝑡−1

𝑖]𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠i  t

𝑠𝑒𝑙𝑎𝑆[ : × 𝐷𝑖  𝑡 × logواکنش نامتقارن هزینههای اداری ،عمومی و

𝑖  𝑡−1

فروش نسبت به فروش و رشد تاریخی با تغییرات فروش.
]𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖  𝑡−1

𝑡 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖 
𝑖  𝑡−1

 : × 𝐷𝑖  𝑡 × log[Salesواکنش نامتقارن هزینههای اداری ،عمومی

و فروش نسبت به فروش و انحراف استاندارد فروش با تغییرات فروش.
𝑡  :𝜀𝑖 خطای برآورد مدل
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اگر متغیرهای واردشده در رابطه ( )4چسبندگی هزینه را کاهش دهد 𝐵3 ،منفی میشود𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖  𝑡−1 .

رشد تاریخی یا متوسط رشد زمانی طی  5سال گذشته یا رشد مورد انتظار با استفاده از نسبت بازار به دفتر را نشان میدهد
و  𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖  𝑡−1انحراف استاندارد درآمد فروش تقسیمبر مجموع داراییها برای سالهای  t-1تا  t-5میباشد.
همچنین با توجه به متغیر  Growthدر مدل رگرسیونی پژوهش اندرسون و همکاران( ،)2013این متغیر حاکی از رشد
فروش تاریخی و بازده مورد انتظار فروش میباشد ،بر این اساس مدل رگرسیونی طی دو مرحله بهصورت مجزا مورد
آزمون قرارگرفته شده و در مرحله اول از تفاضل فروش دوره  tاز  t-1و در مرحله دوم از نسبت ارزش بازار سهام به
ارزش دفتری سهام استفاده میشود .پس در این رابطه ( )5و رابطه ( )6به شرح ذیل تدوین و طراحیشده است.
رابطه ()5
× ] + 𝐵3

𝑡 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖 

𝑠𝑒𝑙𝑎𝑆[] + 𝐵2 × 𝐷𝑖  𝑡 × log

𝑖  𝑡−1

× 𝑡 ] + 𝐵4 × 𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖  𝑡−1 × 𝐷𝑖 

𝑡 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖 

𝑠𝑒𝑙𝑎𝑆[] = 𝐵 0 + 𝐵1 log

𝑖 𝑡−1

𝑡 𝑆𝐺𝐴𝑖 

𝐴𝐺𝑆[log

𝑖  𝑡−1

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠i  t

𝑠𝑒𝑙𝑎𝑆[𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖  𝑡−1 × 𝐷𝑖  𝑡 × log

𝑖  𝑡−1

𝑡 ] + 𝜀𝑖 

𝑡 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖 
𝑖  𝑡−1

log[Sales

و همچنین در مدل زیر اثر نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام ،جهت سنجش بازده
مورد انتظار فروش لحاظ میشود ،که از قرار رابطه ( )6میباشد.
رابطه ()6
× ] + 𝐵3

𝑡𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖 

𝑠𝑒𝑙𝑎𝑆[] + 𝐵2 × 𝐷𝑖  𝑡 × log

𝑖  𝑡−1

𝑡 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖 

𝑠𝑒𝑙𝑎𝑆[] = 𝐵 0 + 𝐵1 log

𝑖 𝑡−1
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠i  t

× 𝑡 ] + 𝐵4 × 𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖  𝑡−1 × 𝐷𝑖 

𝑡 𝑆𝐺𝐴𝑖 

𝐴𝐺𝑆[log

𝑖  𝑡−1

𝑠𝑒𝑙𝑎𝑆[𝑀𝑡𝑏𝑖 𝑡−1 × 𝐷𝑖  𝑡 × log

𝑖  𝑡−1

𝑡 ] + 𝜀𝑖 

𝑡𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖 
𝑖  𝑡−1

log[Sales

تجزيه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها
برای تجزیهوتحلیل دادههای هر یك از مدلهای بیانشده نیاز است قبل از پردازش آنها و
آزمون فرضیهها ،فروض کالسیك مدل آزمون شود .یکی از فروض کالسیك آماری همسانی
واریانس باقیماندهها است که از فرضیههای اساسی هر رابطه محسوب میشود ،همچنین الزم است
آزمونهای آماری الزم برای تبیین نوع دادهها انجام گیرد تا مشخص گردد که دادهها بهصورت
تابلویی است یا تلفیقی و درصورتیکه نوع دادهها تابلویی تشخیص داده شد ،باید نوع اثرات آن
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مشخص گردد .برای بررسی فرض ناهمسانی واریانس در این پژوهش ،از آزمون وایت و برای
تشخیص نوع دادهها از آزمون  Fلیمر و هاسمن استفادهشده که نتایج آن در جدول  1ارائهشده است.
جدول  .1نتایج آزمون مفروضات رگرسیونی
آزمون ناهمسانی واریانس
مدل

آزمون  Fلیمر

آزمون هاسمن

سطح

آماره

سطح

آماره

سطح

معناداری

آزمون

معناداری

آزمون

معناداری

مدل چسبندگی هزینهها

0/3238

1/05

0/0000

3/31

0/0000

257/51

مدل آزمون فرضیه اول و دوم

0/0000

20/85

0/0000

2/50

0/0001

21/70

مدل آزمون فرضیه سوم

0/0024

1/78

0/0000

7/38

0/466

15/71

آماره آزمون

نتایج مندرج در جدول  1نشان میدهد که آماره احتمال محاسبهشده در آزمون وایت برای مدل
چسبندگی هزینهها از سطح خطای  0/05بیشتر است که نشان از همسانی واریانس بوده و روش
تخمین این مدل بهصورت رگرسیون حداقل مربعات معمولی میباشد .همچنین آماره احتمال
محاسبهشده برای مدل آزمون فرضیههای پژوهش کمتر از سطح خطای  0/05بوده که در این مدلها
ناهمسانی واریانس وجود داشته و روش تخمین بهصورت رگرسیون حداقل مربعات تعمیمیافته است.
در ارتباط با نوع تخمین دادهها ،نتایج آزمون  Fلیمر برای دو مدل کمتر از سطح  0/05میباشد که
بر مبنای این نتایج فرض صفر آزمون مبنی بر تلفیقی بودن دادهها رد شده و دادهها بهصورت تابلویی
تخمین زده میشود .با توجه به آزمون  Fلیمر ،الزم است آزمون هاسمن برای تعیین نوع دادههای
تابلویی انجام گیرد .همانطور که در جدول  1مشاهده میشود نتیجه آزمون هاسمن برای مدلهای
چسبندگی هزینهها و مدل آزمون فرضیه اول و دوم پژوهش نشان میدهد که مقدار احتمال مربوط
به این آمارهها از  5درصد کمتر است ،بنابراین این دو مدل بر روی متغیر موردنظر بر اساس رویکرد
دادههای تابلویی با اثرات ثابت تخمین زده میشود ولی برای مدل آزمون فرضیه سوم پژوهش نشان
میدهد که مقدار احتمال مربوط به این آمارهها از  5درصد بیشتر است و مدل سوم بر روی متغیر
موردنظر بر اساس رویکرد دادههای تابلویی با اثرات تصادفی تخمین زده میشود .در ادامه با در نظر
گرفتن نتایج پیشآزمونهای آماری به تخمین مدلهای اصلی پژوهش پرداخته میشود که نتایج آن
در جدول 2و  3نشان دادهشده است.
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جدول .2نتایج آزمون فرضیه اول و دوم
] + 𝐵3 × 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖  𝑡−1

𝑡 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖 
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖 𝑡−1

[] + 𝐵2 × 𝐷𝑖  𝑡 × log

𝑡 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖 

[] = 𝐵 0+ 𝐵1 log

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖  𝑡−1

𝑡 𝑆𝐺𝐴𝑖 
𝑆𝐺𝐴𝑖  𝑡−1

[log

i t
𝑡𝑖 
[× 𝐷𝑖  𝑡 × log
[] + 𝐵4 × 𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖  𝑡−1 × 𝐷𝑖  𝑡 × log
𝑡 ] + 𝜀𝑖 
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖  𝑡−1
Sales𝑖  𝑡−1

𝑠𝑒𝑙𝑎𝑆

𝑠𝑒𝑙𝑎𝑆

ضریب برآورد شده

خطای استاندارد

آماره t

سطح معناداری

0.389802

0.040295

9.673764

0.0000

× 𝑡 𝐷𝑖 

0.132397

0.097929

1.751961

0.0068

× 𝑡 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖  𝑡−1 × 𝐷𝑖 
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠i  t
[log
]

1.555257

1.230007

1.861783

0.0074

𝑖𝑦𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑙𝑜𝑉

-0.307170

0.107139

-2.867035

0.0043

نماد متغیر
𝑡 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖 

]

[log

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖  𝑡−1
𝑡 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖 
[log
]
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖  𝑡−1

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖  𝑡−1

× 𝑡  𝑡−1 ×𝐷𝑖 
𝑡 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖 

]

Sales𝑖  𝑡−1

[log

C

0.043348

0.005433

7.979120

0.0000

نکوئی برازش

آماره5/79 : F

معناداری آماره F

آزمون دوربین

ضریب تعیین :

0.0000 :

واتسون 2/2 :

0/20

جدول  .3نتایج آزمون فرضیه سوم
𝑡𝑖 
[] + 𝐵2 × 𝐷𝑖  𝑡 × log
× ] + 𝐵3
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖  𝑡−1

𝑠𝑒𝑙𝑎𝑆

𝑡 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖 

[] = 𝐵 0+ 𝐵1 log

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖  𝑡−1
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠i  t

𝑡 𝑆𝐺𝐴𝑖 
𝑆𝐺𝐴𝑖  𝑡−1

[log

[𝑀𝑡𝑏𝑖  𝑡−1 × 𝐷𝑖  𝑡 × log
× 𝑡 ] + 𝐵4 × 𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖  𝑡−1 × 𝐷𝑖 
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖  𝑡−1
𝑡 ] + 𝜀𝑖 

𝑡𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖 
Sales𝑖  𝑡−1

[log

ضریب برآورد شده

خطای استاندارد

آماره t

سطح معناداری

0.382327

0.040185

9.514093

0.0000

0.028899

0.111701

1.758722

0.0059

× 𝑡𝑀𝑡𝑏𝑖  𝑡−1 × 𝐷𝑖 
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠i  t
[log
]

0.046884

0.018358

2.553886

0.0008

× 𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖  𝑡−1
𝑡 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖 
[𝐷𝑖  𝑡 × log
]

-0.314287

0.106629

-2.947486

0.0033

نماد متغیر
]

𝑡 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖 

[log

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖  𝑡−1
𝑡 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖 
[log
]
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖  𝑡−1

× 𝑡 𝐷𝑖 

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖  𝑡−1

Sales𝑖  𝑡−1

C

0.044743

0.005420

8.255899

0.0000

نکوئی برازش

 F5/33 :آماره

معناداری آماره

آزموندوربین

ضریب تعیین :

F0.0000 :

واتسون 2/2 :

0/20
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بر اساس نتایج آزمون  Fلیمر و آزمون هاسمن ،مدل آزمون فرضیه اول و دوم بر اساس رویکرد
دادههای تابلویی با اثرات ثابت تخمین زده شد .نتایج حاصل از تخمین این مدل در جدول ()2
ارائهشده است که تأثیر رشد فروش و نوسانات فروش را بر چسبندگی هزینهها آزمون میکند .مقدار
 Fرگرسیون که نشان از توان توضیح دهندگی مدل است ،برای این مدل احتمال آماره کمتر از
 0/01است ،که میتوان گفت در سطح اطمینان  99درصد این مدل معنادار بوده و دارای اعتبار
است .همچنین مالحظه مقدار آماره دوربین واتسون ( )2/20نیز مؤید این مطلب است که بین اجزاء
اخالل خودهمبستگی وجود ندارد ،زیرا این مقدار در فاصله  1/5و  2/5قرار دارد .همچنین نتایج
آزمون  Fلیمر و آزمون هاسمن ،مدل آزمون فرضیه سوم پژوهش بر اساس رویکرد دادههای تابلویی
با اثرات تصادفی تخمین زده شد .نتایج حاصل از تخمین این مدل در جدول ( )3ارائهشده است که
تأثیر بازده مورد انتظار فروش را بر چسبندگی هزینهها آزمون میکند .مقدار  Fرگرسیون که نشان
از توان توضیح دهندگی مدل است ،برای این مدل احتمال آماره کمتر از  0/01است که میتوان
گفت در سطح اطمینان  99درصد این مدل معنادار بوده و دارای اعتبار است .همچنین مالحظه
مقدار آماره دوربین واتسون ( )2/20نیز مؤید این مطلب است که بین اجزاء اخالل خودهمبستگی
وجود ندارد ،زیرا این مقدار در فاصله  1/5و  2/5قرار دارد.
نتايج فرضیهها

فرضیه اول پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا زمانی که رشد فروش تاریخی پایدار و افزاینده
است ،چسبندگی هزینه نیز افزایش مییابد یا خیر .برای بررسی فرضیه اول پژوهش هدف نبود رابطه معنیدار
بین رشد فروش تاریخی و چسبندگی هزینهها در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ،بهعنوان
فرضیه صفر انتخاب و وجود آن (عکس فرضیه صفر) بهعنوان فرضیه مقابل در نظر گرفته شد .همانطور که در
جدول ( )2مشاهده میشود ،سطح معناداری محاسبهشده برای رشد فروش تاریخی برابر با ( )0/0074میباشد
که با احتمال  95درصد کمتر از سطح خطای  0/05میباشد .ازاینرو میتوان نتیجه گرفت که رشد فروش
تاریخی بر چسبندگی هزینهها در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
همچنین ضریب رشد فروش تاریخی برابر با ( )1.555257میباشد .این مقدار بیانگر این مهم است که با افزایش
رشد فروش تاریخی ،چسبندگی هزینهها افزایش مییابد .به عبارتی بین رشد فروش تاریخی و چسبندگی
هزینهها ارتباط مستقیم از نوع مثبت وجود دارد .بهبیاندیگر اگر رشد فروش تاریخی افزایش یابد ،چسبندگی
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هزینهها افزایش مییابد .ازاینرو فرضیه صفر رد شده و میتوان نتیجه گرفت زمانی که رشد فروش تاریخی
پایدار و افزاینده است ،چسبندگی هزینه نیز افزایش مییابد و درنتیجه آن ،فرضیه اول پژوهش پذیرفته میشود.
فرضیه دوم پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا نوسان فروشهای تاریخی ،باعث کاهش چسبندگی
هزینه میشود یا خیر .برای بررسی فرضیه دوم پژوهش هدف نبود رابطه معنیدار بین نوسان فروشهای تاریخی
و چسبندگی هزینهها در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ،بهعنوان فرضیه صفر انتخاب و
وجود آن (عکس فرضیه صفر) بهعنوان فرضیه مقابل در نظر گرفته شد .همانطور که در جدول ( )2مشاهده
میشود ،سطح معناداری محاسبهشده برای نوسان فروشهای تاریخی در آزمون مدل اول برابر با ( )0.0043و
در آزمون مدل دوم برابر با ( )0.0033میباشد که با احتمال  95درصد کمتر از سطح خطای  0/05میباشد.
ازاینرو میتوان نتیجه گرفت که نوسان فروشهای تاریخی بر چسبندگی هزینهها در شرکتهای پذیرفتهشده
در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد .همچنین ضریب نوسان فروشهای تاریخی در آزمون مدل
اول برابر با ( )-0.307170و در آزمون مدل دوم برابر با ( )-0.314287میباشد .این اعداد بیانگر این مهم است
که با افزایش نوسان فروشهای تاریخی ،چسبندگی هزینهها کاهش و با کاهش نوسان فروشهای تاریخی،
چسبندگی هزینهها افزایش مییابد .به عبارتی بین نوسان فروش تاریخی و چسبندگی هزینهها ارتباط معکوس
و منفی وجود دارد .بهبیاندیگر اگر نوسان فروش تاریخی افزایش یابد ،چسبندگی هزینهها کاهش مییابد.
ازاینرو فرضیه صفر رد شده و میتوان نتیجه گرفت زمانی که نوسان فروشهای تاریخی ،باعث کاهش
چسبندگی هزینه میشود و درنتیجه آن ،فرضیه دوم پژوهش پذیرفته میشود .فرضیه سوم پژوهش به دنبال پاسخ
به این سؤال است که آیا افزایش نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت ،باعث افزایش چسبندگی هزینه
میشود یا خیر .برای بررسی فرضیه سوم پژوهش هدف نبود رابطه معنیدار بین نسبت ارزش بازار به ارزش
دفتری شرکت و چسبندگی هزینهها در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ،بهعنوان فرضیه
صفر انتخاب و وجود آن (عکس فرضیه صفر) بهعنوان فرضیه مقابل در نظر گرفته شد .همانطور که در جدول
( )3مشاهده میشود ،سطح معناداری محاسبهشده برای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت برابر با
( )0/0008میباشد که با احتمال  95درصد کمتر از سطح خطای  0/05میباشد .ازاینرو میتوان نتیجه گرفت
که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت بر چسبندگی هزینهها در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد .همچنین ضریب نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت برابر با
( )0.046884میباشد .این عدد بیانگر این مهم است که با افزایش نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت،
چسبندگی هزینهها افزایش مییابد .به عبارتی بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت و چسبندگی
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هزینهها ارتباط مستقیم از نوع مثبت وجود دارد .بهبیاندیگر اگر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت
افزایش یابد ،چسبندگی هزینهها افزایش مییابد .ازاینرو فرضیه صفر رد شده و میتوان نتیجه گرفت زمانی که
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت افزایش یابد ،چسبندگی هزینه هم افزایش مییابد و درنتیجه آن،
فرضیه سوم پژوهش پذیرفته میشود.
نتیجهگیري و بحث
درحالیکه ادبیات هزینههای چسبنده درنتیجه تصمیمات گذشته مدیران در رابطه با حذف یا باقی گذاشتن
منابع بالاستفاده بهعنوان واکنشی در قبال تغییر در تقاضای فروش است ،پژوهش حاضر به بررسی این موضوع
پرداخته که چگونه تصمیمات آینده مدیران راجع به تهیه منابع ،از چسبندگی هزینه متأثر میشود .درواقع در این
مطالعه به بررسی رفتار نامتقارن هزینهها پرداختهشده و چگونگی تصمیمات تأمین منابع بین دو منبع انعطافپذیر و
تعهد شده بررسیشده و تصمیماتی که به اطالعات اخیر و گذشته درباره نبود اطمینان از تقاضا مرتبط است
بررسیشده است .در آزمون فرضیه اول ارتباط رشد فروش تاریخی و چسبندگی هزینه موردبررسی قرار داده شد.
همانگونه که انتظار میرفت ،نتایج این فرضیه نشان داد زمانی که رشد فروش تاریخی پایدار و افزاینده است،
چسبندگی هزینه نیز افزایش مییابد .پس میتوان نتیجه گرفت سطح منابع تعهد شده با رشد شرکت تغییر مییابد.
همچنین رشد دائم و پایدار ،باعث ترغیب تمایالت مدیر برای سرمایهگذاری در منابعی میشود که تعهد را بر
انعطافپذیری ترجیح میدهد .برخالف آن ،شرکتی که رشد پایین یا سیر نزولی را تجربه میکند ،سرمایهگذاری
در منابع تعهد شده را با دقت و حساسیت بیشتری بررسی کرده و استفاده از منابع انعطافپذیر را ترجیح میدهد .در
فرضیه دوم نوسان فروشهای تاریخی و چسبندگی هزینه بررسی شد .نتیجه آزمون فرضیه اول با پژوهش اندرسون
و همکاران ( )2013مطابقت دارد .برابر با نتایج آزمون فرضیه دوم نوسان فروشهای تاریخی ،باعث کاهش
چسبندگی هزینه شد .بر این اساس میتوان گفت مدیران در هنگام مواجهشدن با میزان باالی نوسانات فروش در
شرکت یا صنعت ،بایستی کمتر خواهان متعهد شدن به قراردادها شوند .زیرا این قراردادها عدم هماهنگی بین رفتار
هزینه و نوسان تقاضا به وجود میآورد و باعث ریسك عملیاتی میشود .پس مدیران بایستی با ایجاد انعطافپذیری
در مؤلفههای هزینههای توزیع ،اداری و فروش ،امکان ایجاد تغییرات ناگهانی درفروش را دارا باشند .پس مطابق با
انتظارات پژوهش ،یك رابطه معکوس بین چسبندگی هزینه و نوسان فروش تاریخی وجود دارد .نتیجه آزمون
فرضیه دوم با پژوهش اندرسون و همکاران ( )2013مطابقت دارد .در فرضیه سوم نسبت ارزش بازار به ارزش
دفتری شرکت و چسبندگی هزینهها بررسی شد .شواهد آزمون فرضیه سوم حاکی از آن است که با افزایش نسبت
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ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت ،چسبندگی هزینه افزایش مییابد .نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ،انتظارات
سرمایهگذاران را از درآمدهای غیرمعمول آینده نسبت به داراییها نشان میدهد و نشاندهنده حجم و تداوم
انتظارات از رشد فروشهاست .این نسبت در طرح تأمین منابع مدیریتی بسیار مهم است .زیرا دورنمای انتظارات از
رشد فروش آینده را به تصویر میکشد؛ لذا این نسبت میتواند محك مناسبی برای اقدام به سرمایهگذاری تلقی
گردد .مدیران با انتظارات فروش باالتر ،سرمایهگذاری در منابع تعهد شده را ترجیح میدهند .پس مطابق با انتظار
مطالعه حاضر یك رابطه مستقیم بین چسبندگی هزینه و نسبت بازار سهام به ارزش دفتری سهام وجود داشت .اگر
تهیه منابع موردنیاز در شرایط نبود اطمینان از تقاضای آینده باشد ،شرکتهایی که رشد پایدار و مداوم را تجربه
میکنند استفاده از منابع تعهد شده بهجای منابع انعطافپذیر را در دستور کار خود قرار میدهند .برخالف آن،
شرکتی که رشد ناپایدار و رو به پایین را تجربه کرده است به علت مواجه نشدن با منابع غیرقابل استفاده ،رویکرد
منابع انعطافپذیر را در دستور کار خود قرار میدهد .از طرفی شرکتهایی که با نوسان در تقاضا روبهرو هستند،
استفاده از منابع انعطافپذیر را ترجیح میدهند .تا در این صورت قادر باشند به تغییرات ناگهانی افزایش یا کاهش
درفروش واکنش نشان دهند و منابع موردنیاز را با توجه به میزان تقاضای محصول تأمین کنند و در صورت کاهش
تقاضا نگرانی منابع بدون استفاده تحمیلشده را ندارند .نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ،شاخصی است که
انتظارات سرمایهگذاران از درآمدهای غیرمعمول آینده را نشان داده و حجم و تداوم انتظارات از رشد فروشها را
منعکس میکند .مدیرانی که انتظار افزایش فروش در آینده رادارند ،تأمین منابع خود را بهگونهای برنامهریزی
میکنند که در صورت مواجهشدن با تقاضای زیاد بازار ،مشکل نبود منابع و یا افزایش قیمتها را نداشته باشند و
بتوانند در بازار از مزیت رقابتی بهرهمند شوند؛ بنابراین این شرکتها استفاده از منابع تعهد شده را به استفاده از منابع
انعطافپذیر ترجیح میدهند .نتیجه آزمون فرضیه سوم با پژوهش اندرسون و همکاران ( )2013مطابقت دارد.
نتایج پژوهش دال بر تائید فرضیهها را دارد و شواهد حاکی از آن است که سطح منابع تعهد شده
با رشد شرکت تغییریافته و رشد دائم و پایدار ،باعث ترغیب تمایالت مدیر برای سرمایهگذاری در
منابعی میشود که تعهد را بر انعطافپذیری ترجیح میدهد .همچنین مدیران در هنگام مواجهشدن
با میزان باالی نوسانات فروش در شرکت یا صنعت ،کمتر خواهان متعهد شدن به قراردادها میشوند.
زیرا این قراردادها عدم هماهنگی بین رفتار هزینه و نوسان تقاضا به وجود آورده و باعث ریسك
عملیاتی میشود و درنهایت نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ،انتظارات سرمایهگذاران را از
درآمدهای غیرمعمول آینده نسبت به داراییها نشان میدهد و نشاندهنده حجم و تداوم انتظارات از
رشد فروشهاست .درواقع پژوهش حاضر نشان میدهد زمانی که شرکت در منابع تعهد شده
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سرمایهگذاری میکنند ،هزینهها واکنش کمتری به کاهش فروش نسبت به افزایش فروش نشان
میدهند .بنابراین بهجای تأکید بر انتظارات مدیران در پیشبینی رشد در زمان کاهش فروش ،به
بررسی چگونگی استفاده مدیران از تجربه خود و اطالعات در دسترس آنها پرداخته شد که منجر
به طرحی هدفمند برای آینده خواهد شد .به عبارتی به مدیران پیشنهاد میشود پیش از تصمیمگیری
در خصوص کاهش منابع یا افزایش منابع ،احتمال موقتی بودن کاهش یا افزایش تقاضا را ارزیابی
نمایند .درواقع عدم اطمینان در بازار را ارزیابی نموده و سپس اقدام به کاهش منابع و یا بلعکس
افزایش منابع نمایند .مبتنی بر فرضیه اول و سوم پژوهش مبنی برافزایش چسبندگی هزینهها همگام با
افزایش درفروش و رشد آن و همچنین افزایش در نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ،به مدیران
شرکتها پیشنهاد میشود که از کمترین منابع بالاستفاده استفاده شود .چراکه چسبندگی هزینهها
زمانی روی میدهد که به هنگام کاهش تقاضا ،مدیران برای اجتناب از هزینههای تعدیل ،تصمیم به
حفظ منابع بالاستفاده میگیرند .البته بهواسطه اهمیت مدیریت در شرکتها ،مدیران سعی در افزایش
کارایی و بهرهوری و درنتیجه کاهش هزینهها دارند .مسلماً مدیران ممکن است افزایش هزینههای
فروش ،عمومی واداری را به معنای کاهش کارایی در شرکت تلقی نمایند ،حالآنکه نتایج فرضیه
اول و سوم خالف این موضوع را نشان میدهد .مبتنی بر فرضیه دوم مبنی بر کاهش نوسان درفروش
و درنتیجه کاهش چسبندگی هزینهها ،به مدیران شرکتها پیشنهاد میشود که حتیالمقدور از
انتخابهای اختیاری تا حد کمتری استفاده نمایند و از انتقال درآمدهای فعلی به دورههای آتی و
بلعکس خودداری نمایند .چراکه دستکاری فروش منجر به ایجاد نوسان درفروش خواهد شد و
ایجاد نوسان چسبندگی هزینهها را افزایش خواهد داد .بهطور خالصه میتوان اینگونه بیان نمود که
در شرکتهایی که رشد فروش تاریخی پایدار و افزاینده دارند و همچنین شرکتهایی که نسبت
ارزش بازار به ارزش دفتری سهام آن شرکتها نسبت به دیگر شرکتها در حال افزایش است،
افزایش فروش و رشد فروش تاریخی پایدار و افزاینده منجر به افزایش چسبندگی هزینهها خواهد
شد و همچنین افزایش نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکتها منجر به افزایش چسبندگی
هزینهها خواهد شد .همچنین میتوان گفت که کاهش نسبت نوسان فروشهای تاریخی منجر به
کاهش چسبندگی هزینهها خواهد شد.
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