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چكیده
هدف مقاله  ،اندازهگیری تأثیر استفاده از اطالعات گذشته و آینده در مدیریت هزینه استراتژیک
در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .بدین منظور سه فرضیه برای بررسی
این موضوع تدوین و دادههای مربوط به  021شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره
زمانی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش دادههای تابلویی
با رویکرد اثرات ثابت ،بررس ی و آزمون شد .نتایج نشان داد که بزرگی رشد فروش تاریخی (به عنوان
اطالعات گذشته) تأثیر مثبت معناداری بر عدم تقارن رفتار هزینه داشته اما نوسانات فروش تاریخی
(به عنوان اطالعات گذشته) تأثیر منفی معناداری بر عدم تقارن رفتار هزینه دارد .در نتیجه ،زمانی
که سطح فروش بی ثباتی بیشتری دارد ،انتظار بر این است که واکنش نامتقارن هزینه کاهش یابد.
عالوه بر این ،نتایج نشان داد نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (به عنوان اطالعات آینده) تأثیر
معناداری بر عدم تقارن رفتار هزینه ،در مدیریت استراتژیک هزینه ندارد.
واژههای کلیدی :رشد فروش تاریخی ،اطالعات گذشته و آینده ،نسبت ارزش بازار به ارزش
دفتری ،نوسانات فروش تاریخی و عدم تقارن رفتار هزینه.
 -1دانشیار گروه حسابداری ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران( .نویسنده مسئول) vkhodadi@scu.ac.ir
 -2استادیار گروه حسابداری ،دانشکده علوم انسانی ،واحد تهران شرق ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران( .مسئول مکاتبات)
j.nickar@yahoo.com

 -3دانشجوی دکتری حسابداری ،گروه حسابداری  ،دانشکده اقتصاد و حسابداری ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 -4مربی ،گروه حسابداری ،دانشگاه پیام نور ،ایالم ،ایران.
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 -1مقدمه
شناخت رفتار هزینه ،یکی از مباحث مهم حسابداری بهاای تااام شاده و حساابداری مادیریت
است .در مدل سنتی ،رفتار هزینهها متناسب با تغییر محرک هزینه تغییار مایکناد؛ یعنای میازان
تغییر در هزینهها به میزان تغییر در سطح فعالیت بستگی دارد و جهت تغییرات (افزایش و کااهش)
در حجم فعالیت ،تأثیری روی بزرگی تغییرات در هزینهها ندارد؛ اماا نتاایج پاژوهشهاای برخای از
پژوهشگران (اندرسون 0و هاکاران 2119 ،و کالیجا 2و هاکاران )2112 ،در ساالهاای اخیار بیاانگر
این موضوع است که میزان افزایش در هزینهها هنگام افازایش در ساطح فعالیات ،بیشاتر از میازان
کاهش در هزینهها هنگام کاهش در حجم فعالیت اسات .نناین رفتااری را «نسابندگی هزیناه»9
مینامند؛ بنابراین ،بانکر 2و هاکاران ( )2102معتقدند اگر درآمد نسبت به ساال قبال کااهش یاباد
واکنش نامتقارن هزینه به وجود میآید.
افزون بر این ،مدیریت رفتار هزینه به عنوان منبعی مؤثر برای موفقیت در محیط رقابتی امروزه
است .با توجه به پیشرفتهای تکنولوژی در ارتباطات از راه دور و فنآوری اطالعاات ،توساعه قابال
توجهی در فرصتهای شرکتها در استخدام منابع انعطافپذیر به جای منابع تعهد شده شرکت ،باه
وجود آمده است .خدماتی مانند آمازون که ارائاهدهناده فاروشهاای آنالیان اسات فرصاتی ،بارای
برونسپاری کل نظارت بر مشتری برای شبکههای توزیع است .هاچنین ،بهرهوری به دست آماده از
فناوری اطالعات ( )ITسبب بارونساپاری دادههاای فشارده بارای حساابداری و کنتارل ،مادیریت
اطالعات و حاایت از مشتریان میشود .عالوه بر این ،شرکتهاا انعطاافپاذیری بیشاتری از طریا
اجاره دارایی به جای خرید آن یا استخدام موقت به جای استخدام دائم کارکنان به دست مایآورناد
(اندرسون و هاکاران.)2109 ،
استفاده از منابع انعطافپذیر سیستم مدیریت هزینه را نابکتر مایساازد؛ اماا ناابکی آزاداناه
نیست زیرا با توجه به انتقال ریسک بازار قراردادی یک صرف ریسک بارای مناابع انعطاافپاذیر باه
وجود میآید؛ بنابراین ،شرکتهایی که بر منابع انعطاف پذیر متکی هستند با تغییرات ریسک قیاتی
مواجه میشوند .هاچنین ،نابکی به دست آمده از طری برونسپاری ریسکهای کنترل را کااهش
داده و کیفیت بالقوه را مختل میکند .عالوه بر این ،دستیابی به انعطافپذیری از طری قراردادهاای
5
برونسپاری بهویژه برای شرکتهای بزرگ عاومی هزینههای سیاسی شرکت را افشا میکناد (دان
و هاکاران 2113 ،و مک گی .)2115 ،2از سوی دیگر ،سرمایهگذاری در مناابع تعهاد شاده قابلیات
کنترل را افزایش داده که ماکان اسات منجار باه مزایاای مادیریت هزیناه شاود .افازون بار ایان،
سرمایه گذاری در منابع تعهد شده موضوعی است که به شرکت ،در زمان کاهش تقاضا ،هزینه منابع
استفاده نشده (هزینه تعدیل بیشتری) تحایل میکند.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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هدف این پژوهش ،بررسی تجربی ارتباط میان متغیرهایی است که میتواند آگااهی مادیران را
در توزیع تقاضاهای گذشته و آینده و انتخاب تعهد (الزام) در برابر انعطافپذیری به عنوان شاواهدی
در عدم تقارن رفتار هزینه ،افزایش دهد .اهایت و ضرورت پاژوهش حاضار ناشای از آن اسات کاه
نتایج حاصل از این پژوهش ،به طور ویژهای برای مدیران و تحلیل گران ماالی ساودمند اسات؛ زیارا
مدیران و پژوهشگران با شناسایی و پیشبینی دقی رفتار هزینهها و نگونگی واکنش هزیناههاا باه
نوسان های درآمد ،به طرحریزی برنامههای منظم میپردازند و تصایمهای آگاهانهای میگیرند .الزم
به توضیح است ،اکثر تحقیقات انجام شده در گذشته ،به بررسای دالیال وقاوع نسابندگی هزیناه،
تأثیر انگیزههای مدیریتی در ایجاد آن و رابطه میان محافظهکااری شارطی و عادم تقاارن در رفتاار
هزینه را مورد بررسی قرار دادند؛ و این تحقیقاات در ارتبااط باا تاأثیر اطالعاات گذشاته شارکت و
سیگنالهای آتی شرکت در مدیریت اساتراتژیک هزیناه و تاأثیر آن در عادم تقاارن رفتاار هزیناه
(نسبندگی هزینه) سکوت کردهاند؛ بنابراین ،هادف ایان پاژوهش ،انادازهگیاری تاأثیر اساتفاده از
اطالعات گذشته و آینده در مدیریت هزینه استراتژیک در شرکتهای پذیرفته شده در باورس اوراق
بهادار تهران است .هاچنین ،ساختار مقاله تا انتها در برگیرناده ،پیشاینه نظاری و تجربای تحقیا ،
تدوین فرضیات و روششناسی پژوهش و در انتها شامل یافتههای تحقی به هااراه نتیجاهگیاری و
ارائه پیشنهادهای تحقی است.
 -2مبانی نظری پژوهش
سرمایه گذاری در منابع تعهد شده شرکت را در معرض تحال منابع استفاده نشده در زمان
کاهش تقاضا قرار میدهد .افزایش هزینههای واحد به دلیل استفاده از منابع انعطافپذیر در مقابل
هزینهها ی بالقوه تحایل شده از منابع تعهد شده استفاده نشده ،یک عدم تطاب میان عدم اطاینان
تقاضا و تأمین منابع نشان میدهد که سبب افزایش ریسک عالیاتی شرکت میشود .افزون بر این،
ادبیات نسبندگی هزینه تارکز بر تصایمگیری گذشته مدیریت برای حفظ یا حذف منابع استفاده
نشده در پاسخ به تغییر تحق یافته در تقاضا فروش دارد (اندرسون و هاکاران .)2109 ،این
پژوهش در نظر دارد که نگونه تصایم گیری خرید منابع قبلی مدیران ،بر واکنش نامتقارن هزینه
اثرگذار است؛ بنابراین ،این پژوهش به جای تأکید بر انتظارات مدیران از نشمانداز رشد اقتصادی
در رابطه با یک کاهش در فروش بر نگونگی استفاده مدیران از تجربه و اطالعات موجود برای
برنامهریزی و مدیریت استراتژیک برای آینده تارکز میکند.
یک برنامه تأمین منابع بر ریسک عالیاتی تأثیرگذار است؛ زیرا عدم تطاب بالقوه میان عدم
اطاینان تقاضا و رفتار هزینه وجود دارد .یک مدیر با انتخاب استخدام کارکنان تااموقت به جای
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کارکنان پاره وقت یا ورود به یک قرارداد بلندمدت اجاره به جای قرارداد اجاره ساالنه ،دسترسی به
منابع قابل اعتااد بلندمدت ،به منابع خریداری شده دارد .در ننین شرایطی اگر تقاضا کاهش یابد
این تعهدات میتواند از سودآوری شرکت ماانعت کند؛ بنابراین ،یک مدیر با انتظارات رشد باال در
منابع تعهد شده سرمایهگذاری میکند؛ اما اگر یک مدیر با تنوع در تقاضا روبهرو شود سرمایهگذاری
در منابع انعطافپذیر را ترجیح میدهد .در نتیجه ،انتخاب یک برنامه برای تأمین منابع توسط
مدیریت منعکسکننده انتظارات برای رشد فروش و ریسک فروش توسط مدیریت است؛ بنابراین،
اگر یک مدیر این انتظار را داشته باشد که در آینده رشد و یا پایداری در درآمدهای شرکت وجود
دارد در منابع بلندمدت تعهد شده سرمایهگذاری میکند؛ زیرا هزینههای متحال شده و استفاده
شده هر واحد از ظرفیت منابع تعهد شده کاتر از منابع انعطافپذیر است .از سوی دیگر ،در صورتی
که مدیر در ارتباط با انتظارات آینده فروش در یک شرایط عدم اطاینان یا دارای نوسانات زیاد
باشد مطائناً باید سرمایهگذاری در منابع انعطافپذیر را انتخاب کند؛ زیرا هزینههای تعدیل بابت
منابع استفاده نشده هر واحد منابع انعطافپذیر کاتر از منابع تعهد شده بلندمدت است (اندرسون
و هاکاران.)2109 ،
با توجه به مطالب بیان شده ،فرضیه اول پژوهش استدالل میکند شرکت با بزرگی و پایداری
رشد فروش تاریخی بیشتر ،واکنش نامتقارن هزینه بزرگتری دارد؛ زیرا در این شرایط مدیریت
انتظارات رشد آتی بیشتری داشته و در منابع تعهد شده بلندمدت سرمایهگذاری کرده و در صورت
کاهش فروش ،هزینه تعدیل باالیی بابت منابع استفاده نشده به شرکت تحایل شده که سبب
بزرگی بیشتر عدم تقارن واکنش هزینه میشود .عالوه بر این ،بانکر و هاکاران ( )2100استدالل
میکنند نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری نشاندهنده انتظارات سرمایهگذاران از سودهای غیر
عادی آتی در ارتباط با منابع استفاده شده است .این نشاندهنده بزرگی اندازه و پایداری انتظارات
رشد فروش در آینده است .در نتیجه ،این انتظار وجود دارد نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
بیشتر سبب ایجاد انتظارات رشد آتی بیشتری شود و مدیریت با توجه به این انتظارات ،در منابع
تعهد شده بلندمدت سرمایه گذاری کرده و در صورت کاهش فروش ،هزینه تعدیل باالیی بابت منابع
استفاده نشده به شرکت تحایل شده که سبب بزرگی بیشتر عدم تقارن واکنش هزینه میشود .از
سوی دیگر ،مدیران در صورت روبهرو شدن با نوسانات فروش باال در سطح شرکت تاایل کاتری به
قراردادهای متعهدانه بلندمدت دارند؛ زیرا ننین قراردادهایی عدم تطاب میان نوسانات تقاضا و
رفتار هزینه را افزایش داده و سبب افزایش ریسک عالیاتی می شود .با توجه به اینکه نوسانات
گذشته نوسانات آتی را پیشبینی میکند مدیران به وسیله ایجاد انعطافپذیری در اجزای
هزینههای عاومی ،اداری و فروش در زنجیره ارزش برای بیثباتی فروش تاریخی واکنش نشان
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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میدهند .عالوه بر این ،یک شرکت با بیثباتی در فروش تاریخی به احتاال زیاد کنترل میکند که
منابع تعهد شده بلندمدت بررسی و کاهش یابد؛ بنابراین ،در صورت نوسانات فروش بیشتر منابع
انعطافپذیر نسبت به منابع تعهد شده بلندمدت مناسبتر است؛ زیرا هزینه تعدیل کاتر ،هزینههای
استفاده شده و متحال شده بیشتر از منابع انعطافپذیر را جبران میکند .در نتیجه ،زمانی که
سطح فروش بی ثباتی بیشتری دارد ،انتظار بر این است که واکنش نامتقارن هزینه کاهش یابد
(اندرسون و هاکاران.)2109 ،
 -3پیشینه پژوهش
ویس )2101( 2معتقد است در شرکتهایی که هزینههای نسبندهتری دارند ،دقت پیشبینی
سود توسط تحلیلگران کاتر است و سرمایه گذاران در ارزیابی ارزش شرکت ،نسبندگی هزینهها را
لحاظ میکنند .هاچنین ،پورپوراتو و وربین )2101( 1در پژوهشی به بررسی نسبندگی هزینهها در
بین بانک های آرژانتینی ،برزیلی و کانادایی پرداختند .نتایج نشان داد که با افزایش یک درصدی در
درآمد ،هزینههای بانک ها به ترتیب در کشورهای آرژانتین ،برزیل و کانادا  1/2و  1/12و 1/32
درصد افزایش مییابد ،در حالی که با کاهش یک درصدی در درآمد بانکهای مزبور ،کاهش ،1/91
 1/21و  1/55درصد در هزینهها را مشاهده کردند .آنان دریافتند بانکهایی که بیشترین افزایش را
در هزینه ها در شرایط بهبود فروش دارد ،در زمان کاهش فروش نیز بیشترین کاهش را خواهند
داشت.
3
هامبورگ و ناسو ( )2101تأثیر نسبندگی هزینه بر تقارن زمانی سود با تأکید بر ارتباط میان
نسبندگی هزینه و محافظه کاری شرطی را بررسی کردند .نتایج پژوهش آنان نشان میدهد
نسبندگی هزینه عدم تقارن زمانی سود را به وسیله تضعیف در به موقع بودن سود برای شرکتها
با اخبار مثبت افزایش داده و از سوی دیگر ،به موقع بودن سود برای شرکتها با اخبار منفی را
تشدید می کند .هاچنین ،نتایج آنان نشان داد عدم تقارن زمانی سود برای شرکتهای دارای
نسبندگی هزینه از طری فاکتورهای حسابداری منعکس شده در اقالم تعهدی نسبت به
فاکتورهای غیر حسابداری منعکس در جریانهای نقدی به صورت قویتری تقویت میشود.
نن 01و هاکاران ( )2102با تارکز بر جنبههای ناایندگی اسنادی را ارائه کردند که نگونه
ایجاد امپراطوری مدیریت در ایجاد تصایاات هزینها ی مدیران در واکنش به متغیرهای برونزا
(شوکهای تقاضا) تأثیرگذار است .آنان معتقدند ،مدیرانی که برای خود به دنبال ایجاد امپراطوری
هستند به سرعت با افزایش فروش هزینههای عاومی و اداری را افزایش و با افت فروش آنها را
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کاهش میدهند؛ بنابراین ،نتایج پژوهش آنان مؤید آن است که انگیزههای ناایندگی سهم به سزایی
در ایجاد پدیده نسبندگی هزینه دارد.
نن و هاکاران ( ،)2109معتقدند نسبندگی هزینه سبب افزایش بزرگناایی عالکرد
مدیریتی میشود .هاچنین ،بانکر و هاکاران ( )2102عدم تقارن زمانی سود را با در نظر گرفتن
ارتباط میان محافظه کاری و نسبندگی هزینه بررسی کردند .نتایج یافتههای آنان نشان میدهد
محافظهکاری شرطی تأثیر مخرب نسبندگی هزینه را کاهش میدهد؛ زیرا عدم تقارن رفتار هزینه
نشان میدهد که به صورت میانگین پاسخ سود برای کاهش فروش نسبت به افزایش فروش ،بیشتر
است .افزون بر این ،با توجه به اینکه میان تغییرات فروش و هازمانی بازده سهام ارتباط مثبتی
وجود دارد .ن سبندگی هزینه منجر به یک رابطه نامتقارن میان سود و بازده سهام میشود که برای
بازده منفی قویتر از بازده مثبت است.
بانکر و بیزالو ( ) 2109عدم تقارن در رفتار هزینه ها را بررسی کردند نتایج پژوهش آنان مدل
مکانیکی رفتار هزینهها را رد کرده و فرضیه عدم تقارن در رفتار هزینهها را تأیید میکند .هاچنین،
بالکریشنان 00و هاکاران ( ) 2101ارتباط میان ساختار هزینه و نسبندگی هزینه را بررسی کردند
نتایج پژوهش آنان نشان می دهد نسبندگی هزینه با هر دو ساختار ثابت و متغیر هزینه مرتبط
بوده و باید در تجزیهوتحلیل ساختار هزینه در نظر گرفته شود.
بانکر و هاکاران ( ) 2109معتقدند که نسبندگی هزینه و محافظه کاری شرطی منجر به عدم
تقارن مدل تجزیهوتحلیل هزینه ،حجم فعالیت و سود استاندارد میشود .آنان هاچنین معتقدند که
این عدم تقارن در شرکت ها با حجم دارایی و تعداد کارکنان بیشتر ،باالتر و در شرکتها با اندازه
بزرگتر ،کاتر است؛ بنابراین ،آنان مدل تجزیهوتحلیل هزینه ،حجم فعالیت و سود استاندارد را با
ترکیب نسبندگی هزینه و محافظهکاری شرطی تعدیل کردند.
اندرسون و هاکاران ( ،)2109تأثیر استفاده از اطالعات پسین و پیشین را بر مدیریت هزینه
استراتژیک بررسی کردند .نتایج پژوهش آنان نشان میدهد که با افزایش رشد فروش تاریخی و
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری واکنش نامتقارن هزینه افزایش مییابد و با افزایش نوسانات
فروش تاریخی واکنش نامتقارن هزینه کاهش مییابد .نتایج این پژوهش نشان میدهد نگونه
ترکیب اطالعات گذشته و آینده در فرموله کردن یک برنامه برای تهیه منابع به منظور مدیریت
هزینه استراتژیک میتواند مفید باشد.
النیس و ریچاردسون ) 2102( 02تأثیر عالکرد مسئولیت اجتااعی شرکت را بر اجتناب از
مالیات بررسی کردند .ناونه آماری آنان شامل  292شرکت بوده است .نتایج پژوهش آنان نشان داد
که عالکرد مسئولیت اجتااعی شرکت سبب کاهش در اجتناب از مالیات شرکتها میشود.
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هاچنین ،باریوس و هاکاران ) 2105( ،تأثیر مسئولیت اجتااعی شرکت بر مشکالت ناایندگی را
بررسی کردند .نتایج پژوهش آنان نشان میدهد که مسئولیت اجتااعی شرکت تأثیر منفی
معناداری بر هزینههای ناایندگی شرکت دارد؛ یعنی شرکتهایی که دارای عالکرد مسئولیت
اجتااعی قویتری برخوردارند هزینههای ناایندگی کاتری تقبل میکنند.
وارگانگارا و تامارا )2102( 09تأثیر نسبندگی هزینه بر سودآوری آتی شرکتها را بررسی
کردند نتایج پژوهش آنان نشان داد که در شرکتهای اندونزیایی پدیده نسبندگی هزینه وجود
دارد .عالوه بر این ،نتایج مؤید آن است که نسبندگی هزینه سبب کاهش سودآوری آتی شرکتها
شده است.
02
عبدلحاید و ابولز  )2102( ،تأثیر ساختار هزینه و عدم اطاینان تقاضا بر شدت نسبندگی
هزینه بررسی کردند .نتایج پژوهش آنان نشان داد شرکتهای دارای ساختار هزینه ثابت بیشتر به
کاتر در صورت کاهش فروش با شدت نسبندگی هزینه بیشتری روبهرو میشوند .عالوه بر این،
آنان بیان کردند هر نه عدم اطاینان تقاضا در آینده بیشتر باشد شدت نسبندگی هزینه در
صورت کاهش فروش بیشتر است.
بانکر و هاکاران ( ،) 2105معتقدند با توجه به اینکه تغییرات فروش و هازمانی بازده سهام
رابطه مثبتی دارند؛ بنابراین ،تغییرات فروش ماکن است یک متغیر حذف شده در مدل استاندارد
محافظهکاری به وجود آورد .هنگامی که هزینهها نسبنده است این متغیر حذف شده یک اثر
نامتقارن بر سود دارد که برای کاهش فروش نسبت به افزایش فروش قویتر است؛ بنابراین آنان
استدالل کردند ،به دلیل ا ینکه تغییرات فروش رابطه مثبتی با بازده سهام دارد ،ارتباط میان سود و
بازده سهام باید برای بازده منفی نسبت به بازده مثبت ،حتی در صورت نبود محافظهکاری ،قویتر
باشد؛ بنابراین ،برآورد رابطه خطی میان سود و بازده سهام در مدل استاندارد نه تنها عدم تقارن
کاتری را شناسایی میکند؛ بلکه حتی اثر نامتقارن مخدوشکننده نسبندگی هزینه را نیز لحاظ
میکند؛ زیرا هر دو نوع عال عدم تقارن در جهت مشابه است و نسبندگی هزینه میتواند منجر به
یک تعصب رو به باال در میانگین عدم تقارن زمانی در برآورد مدل استاندارد شود.
حبیب و مونزارحسن ،) 2105( 05تأثیر مسئولیت اجتااعی شرکت بر رفتار نسبندگی هزینه را
بررسی کردند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که هزینههای مربوط به مسئولیت اجتااعی شرکت
سبب افزایش عدم تقارن رفتار هزینه در زمان کاهش فروش میشود؛ بنابراین ،آنان وجود رابطه
مثبت و معنادار میان مسئولیت اجتااعی شرکت و نسبندگی هزینه را تأیید کردند.
شان و زانگ )2102( 02تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات را بر عدم تقارن رفتار هزینه بررسی
کردند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که اجتناب از پرداخت مالیات تأثیر مثبت معناداری بر اجتناب
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از پرداخت مالیات دارد .هاچنین ،نتایج مؤید آن است شدت این رابطه به استراتژیهای مدیریت
بستگی دارد.
ناازی و دوانیپور ( ،) 0913رفتار نسبندگی هزینه ها در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی
کردند .نتایج این پژوهش نشان داد ،هزینههای اداری ،عاومی و فروش نسبندگی دارند و شدت
نسبندگی هزینهها در دوره هایی که قبل از آن کاهش درآمد رخ داده کاتر و برای شرکتهایی که
نسبت جاع داراییها به فروش بزرگ تری دارند ،بیشتر بوده است .هاچنین ،ناازی و هاکاران
( )0930وجود رفتار نسبنده هزینههای اداری عاومی و فروش ،بهای تاام شده و مجاوع بهای
تاام شده و هزینههای اداری عاومی و فروش را تأیید کردند .یافتههای آنان نشان میدهد
هزینه های عاومی اداری و فروش برای تغییرات بیش از  91درصد در درآمد فروش ،بهای تاام
شده برای تغییرات کمتر از  01درصد و بیشتر از  91درصد در درآمد فروش ،از خود رفتار
نسبنده نشان میدهد.
کردستانی و مرتضوی ( ،)0930معتقدند ان تظار افزایش فروش در آینده توسط مدیریت ،موجب
کاهش نسبندگی بهای تاام شده فروش میشود و هر نه این خوشبینی بیشتر باشد ،نسبندگی
بهای تاام شده فروش بیشتر کاهش مییابد؛ اما خوش بینی مدیریت ،نسبندگی هزینههای فروش،
عاومی و اداری را افزایش میدهد و نسبندگی این هزینهها در صورت خوشبینی زیاد مدیریت،
بیشتر از حالت خوش بینی کم است که شواهدی قوی از تأیید فرضیه تصایمهای سنجیده در مورد
هزینههای فروش ،عاومی و اداری محسوب میشود .هاچنین ،کردستانی و مرتضوی ()0930
عوامل تعیینکننده نسبندگی هزینههای شرکتهای بورسی را بررسی کردند .بر اساس نتایج
پژوهش ،نسبندگی هزینههای فروش ،عاومی و اداری در دوره بعد از کاهش فروش ،وارونه میشود
و کاهش فروش در دو دوره متوالی ،موجب کاهش نسبندگی بهای تاام شده کاالی فروش رفته و
هزینههای فروش ،عاومی و اداری در دوره دوم میشود و هرنه میزان داراییها بیشتر باشد،
نسبندگی بهای تاام شده کاالی فروش رفته و هزینههای فروش ،عاومی و اداری ،بیشتر میشود،
اما شواهدی از تأثیر طول دوره مطالعه ،رشد اقتصادی و تعداد کارکنان بر نسبندگی هزینهها به
دست نیامد.
سجادی و هاکاران ( )0939تأثیر نسبندگی هزینه بر تقارن زمانی سود با تأکید بر ارتباط
میان نسبندگی هزینه و محافظه کاری شرطی را بررسی کردند .آنان استدالل کردند ،مدیریت
نایتواند اطالعات خصوصی خود را به صورت باور پذیرانه به بازار انتقال دهد .در نتیجه ،انتظار
میرود عدم تقارن اطالعات بین مدیریت و سرمایهگذاران افزایش یابد .عدم تقارن بیشتر ،انگیزههای
مدیریت را برای بزرگناایی عالکرد مالی افزایش میدهد؛ بنابراین ،محافظهکاری شرطی با محدود
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کردن اختیارات مدیریت برای بزرگناایی سود (به عنوان مثال ،با منع پیشبینی سودهای
نامشخص) و کونکناایی زیان (به عنوان مثال ،با نیاز به شناسایی زیانهای نامشخص) با
انگیزههای مزبور مقابله میکند و عدم تقارن اطالعات را کاهش میدهد .به هاین دلیل ،شرکتها با
نسبندگی هزینه در معرض محافظه کاری شرطی بیشتری قرار دارند .نتایج پژوهش آنان نشان داد
نسبندگی رفتار هزینهها بر عدم تقارن ارتباط میان سود و بازده تأثیرگذار بوده و باعث عدم تقارن
زمانی شناسایی سود میشود  .افزون بر این ،نتایج آنان نشان داد در شرکتهای دارای نسبندگی
هزینهها ،سود اخبار منفی را با سرعت بیشتری منعکس میکند .هاچنین ،شرکتهای با
نسبندگی هزینه نسبت به دیگر شرکتها دارای محافظهکاری شرطی بیشتری هستند.
اسااعیلزاده و مهرنوش ( )0939رابطه میان نسبندگی هزینهها با کیفیت سود و خطای
پیشبین ی را بررسی کردند .نتایج نشان داد که در ازای افزایش در نسبندگی هزینههای اداری،
عاومی و فروش ،هزینههای کل و بهای تاام شده کاالی فروش رفته دقت پیشبینی سود و کیفیت
سود کاهش مییابد  .افزون بر این ،حجازی و هاکاران ( ) 0935معتقدند که نسبت حاشیه سود به
گردش دارایی در شناسایی مدیریت سود اطالعات بیشتری نسبت به اقالم تعهدی غیر اختیاری
ارائه میکند و هاچنین تغییر حاشیه سود و گردش دارایی در جهت مخالف به علت مدیریت سود
میباشد.
 -4فرضیههای پژوهش
با توجه به مبانی نظری و پژوهشهای پیشین ،فرضیههای پژوهش به شرح زیر تدوین شدهاند:
فرضیه اول :بزرگی و پایداری رشد فروش تاریخی ،تأثیر مثبت معناداری بر واکنش نامتقارن هزینه
دارد.
فرضیه دوم :نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ،تأثیر مثبت معناداری بر واکنش نامتقارن هزینه
دارد.
فرضیه سوم :نوسانات فروش تاریخی ،تأثیر منفی معناداری بر واکنش نامتقارن هزینه دارد.
 -5روش پژوهش
این پژوهش با توجه به عدم امکان کنترل کلیه متغیرهای مربوط نایتواند از نوع تحقیقات
تجربی محض باشد اما با توجه به تجزیهوتحلیل اطالعات گذشته ،این پژوهش از نوع تحقیقات نیاه
تجربی است .هاچنین ،با توجه به اینکه نتایج به دست آمده از پژوهش به حل یک مشکل یا
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موضوع خاص میپردازد ،از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش نیز از نوع تجزیهوتحلیل
هابستگی با رویکرد رگرسیونی است.
 -6جامعه و نمونه آماری
جامعه مورد نظر در این پژوهش شامل کلیه شرکتهایی است که تا تاریخ  0912/02/23در
سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شدهاند .دوره زمانی این تحقی نیز از سال  0912تا پایان
سال  0939در نظر گرفته شده است .ناونه گیری پژوهش نیز به صورت هدفاند بوده است .بدین
صورت که در هر مرحله از بین کلیه شرکتهای موجود ،شرکتهایی که دارای شرایط زیر نبودهاند،
حذف شده و در نهایت کل شرکتهای باقی مانده برای انجام آزمون انتخاب شدهاند .شرکتهای
ناونه در این پژوهش باید دارای ویژگیهای زیر باشند:
 به منظور هاگن شدن ناونه آماری در سالهای مورد بررسی ،پیش از سال  0912در
بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
 به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه ،دوره مالی شرکتها منتهی به پایان اسفندماه باشد.
 ناونه آماری شامل شرکتهای واسطهگری مالی ،سرمایهگذاری ،لیزینگ ،بانکها و
شرکتهای بیاه نایشود.
 شرکتها طی قلارو زمانی پژوهش تغییر فعالیت یا دوره مالی نداده باشند.
 دادههای مورد نظر شرکتها در دسترس باشد.
با توجه به مجاوعه شرایط مزبور ،در نهایت تعداد  021شرکت در یک دوره هشتساله شامل 321
سال -شرکت به عنوان ناونه برای این تحقی انتخاب شدند.
 -7روش گردآوری دادهها
در این پژوهش گردآوری اطالعات در دو مرحله انجام شده است .در مرحله اول برای تدوین
مبانی نظری پژوهش از روش کتابخانهای و در مرحله دوم ،برای گردآوری دادههای مورد نظر از
ماهنامههای بورس و سایتهای بورس و بانک مرکزی و نرمافزارهای اطالعات مالی شرکتها
استفاده شده است .سپس ،برای آمادهسازی اطالعات از نرمافزار اکسل استفاده شده است ،به این
ترتیب که پس از استخراج اطالعات مربوط به متغیرهای مورد بررسی از منابع ذکر شده ،این
اطالعات در کاربرگهای ایجاد شده در محیط این نرمافزار وارد شده و سپس ،محاسبات الزم برای
دستیابی به متغیرهای مورد بررسی انجام شده است و در نهایت نیز به منظور آزمون فرضیهها از
نرمافزار ایویوز ( )eviewsنسخه  3استفاده شده است.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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 -8تجزیه و تحلیل اطالعات
برای تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از شاخصهای مرکزی هاچون میانگین ،میانه و
شاخصهای پراکندگی انحراف معیار و برای آزمون فرضیهها از الگوی رگرسیون دادههای ترکیبی
استفاده شده است .برای انتخاب از بین روشهای الگوهای رگرسیونی ترکیبی 02و پانل 01از آزمون
 Fلیار استفاده شده است .به این معنی اگر در آزمون  Fلیار روش دادههای ترکیبی انتخاب شود،
کار تاام است اما اگر روش دادههای تابلویی انتخاب شد ،الزم است تا آزمون هاسان نیز انجام شود.
از آزمون هاسان برای تعیین استفاده از الگوی اثرات ثابت در مقابل الگوی اثرات تصادفی استفاده
میشود (افالطونی و نیکبخت.)0913 ،
هاچنین  ،قبل از برازش الگو و با توجه به اینکه شرکتهای مورد استفاده در این پژوهش
مربوط به صنایع مختلف بوده و هاچنین در این پژوهش از روش دادههای ترکیبی استفاده شده
است ،در نتیجه ،امکان وجود ناهاسانی واریانس وجود دارد که برای رفع این مشکل از روش
رگرسیون کمترین مربعات تعایم یافته برای برازش الگو استفاده شد .هاچنین ،پس از برازش الگو
به منظور بررسی عدم وجود خودهابستگی در باقیماندههای الگو از آماره دوربین واتسون استفاده
شده است.
 -9الگوها و متغیرهای پژوهش
با توجه به نارنوب نظری و پیشینه تحقی  ،الگوی تحقی از نوع رگرسیون نند متغیره است؛
بنابراین ،مدلهای زیر برای آزمون فرضیههای پژوهش پیشنهاد میشود (اندرسون و هاکاران،
.)2109
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 -1-9متغیرهای وابسته پژوهش
هزینه عاومی ،اداری و فروش ( :)SGAبرابر با جاع هزینههای عاوی ،اداری و فروش است که از
صورت سود و زیان شرکت استخراج میشود (اندرسون و هاکاران.)2109 ،
 -2-9متغیرهای مستقل پژوهش
در این پژوهش متغیرهای مستقل به شرح زیر هستند:
فروش ( :) Salesبرابر با جاع فروش شرکت است که از صورت سود و زیان شرکت استخراج میشود
(اندرسون و هاکاران.)2109 ،
 : Di,tمتغیر موهومی است به طوری که اگر مبلغ فروش نسبت به سال قبل کاهش یابد برابر یک و
در غیر این صورت برابر صفر است (اندرسون و هاکاران.)2109 ،
رشد فروش تاریخی ( :) Growdبرابر با میانگین رشد فروش سه سال قبل است (اندرسون و
هاکاران.)2109 ،
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (  :) Mبرابر است با تقسیم ارزش بازار شرکت بر ارزش دفتری
B

آن (اندرسون و هاکاران.)2109 ،
نوسانات رشد فروش تاریخی ( :)Volatilityبرابر است با انحراف استاندارد درآمد فروش شرکت
از سه سال قبل که درآمد فروش با استفاده از ارزش کل داراییها استاندارد شده است (اندرسون و
هاکاران.)2109 ،
 -3-9متغیرهای کنترل پژوهش
متغیرهای کنترل پژوهش به شرح زیر هستند:
اندازه شرکت ( :)SIZEi,tبرابر با لگاریتم طبیعی ارزش دفتری کل داراییهای شرکت است.
 -11یافتههای پژوهش
 -1-11آمار توصیفی
هاانطور که مشاهده میشود ،نتایج آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول  0نشان داده شده
است.
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جدول  -1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
انحراف

متغیر

میانگین

میانه

لگاریتم هزینه اداری عاومی و
فروش سال جاری به سال قبل

1/122

1/151

1/031

لگاریتم فروش سال جاری به سال
قبل

1/150

1/155

1/022

0/122

متغیر کاهش فروش در لگاریتم
فروش سال جاری به سال قبل

-1/122

1/111

1/111

1/111

-1/522 -0/231

متغیر رشد فروش در کاهش فروش
در لگاریتم فروش سال جاری به
سال قبل

-1/112

1/111

1/122

1/952

-1/033 -0/210

متغیر نوسانات فروش در کاهش
فروش در لگاریتم فروش سال جاری -1/115
به سال قبل

1/111

متغیر نسبت  M/Bدر کاهش فروش
در لگاریتم فروش سال جاری به -1/122
سال قبل

1/111

متغیر اندازه شرکت در کاهش
فروش در لگاریتم فروش سال جاری -1/022
به سال قبل

1/111

معیار

1/192

1/222

1/502

بیشینه

کمینه

0/951

-1/225 -0/213

9/219

-1/202 -0/231

2/922
9/251

9/525

1/111

چولگی کشیدگی

-1/912 -1/299

-1/922 -5/321 02/011

1/111

-1/152 -1/132

2/199

9/299

9/051

منبع :یافتههای پژوهشگر

با توجه به نتایج به دست آمده از آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش و نزدیک به هم بودن
میانگین و میانه در بیشتر متغیرهای تحقی  ،میتوان بیان کرد که کلیه متغیرها از توزیع مناسبی
برخوردار هستند .افزون بر این ،آمارههای انحراف معیار ،ضریب کشیدگی و نولگی نیز به منظور
بررسی نرمال بودن توزیع دادهها بکار گرفته میشوند (کلر و واراک .)2119 ،03با بررسی معیارهای
مذکور میتوان اظهار داشت که دادههای مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته از توزیع نرمال
برخوردار هستند زیرا متغیرها دارای حداقل فاصله از ارزش ارائه شده برای کشیدگی میباشند.
افزون بر این ،میانگین متغیر لگاریتم هزینه اداری عاومی و فروش سال جاری به سال قبل برابر
 1/122است که نشاندهنده رشد معقول این هزینه به طور کلی در شرکتهای پذیرفته شده در
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بورس اوراق بهادار تهران است .هاچنین ،میانگین متغیر لگاریتم فروش سال جاری به سال قبل
برابر  1/150است که نشاندهنده رشد معقول ساالنه این متغیر در شرکتهای بورسی است.
 -1-1-11ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
هاانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،نتایج هابستگی بین متغیرهای پژوهش نشان داده شده
است.
جدول  -2همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیر

1

لگاریتم هزینه اداری عاومی و فروش سال جاری به
سال قبل

0
1/019

لگاریتم فروش سال جاری به سال قبل

2

3

4

5

6

7

0

متغیر کاهش فروش در لگاریتم فروش سال جاری به
سال قبل
متغیر رشد فروش در کاهش فروش در لگاریتم فروش
1/225 1/023 1/122
سال جاری به سال قبل
1/521 1/059

0

0

متغیر نوسانات فروش در کاهش فروش در لگاریتم
فروش سال جاری به سال قبل

1/925 1/532 1/513 1/002

متغیر نسبت  M/Bدر کاهش فروش در لگاریتم فروش
سال جاری به سال قبل

1/229 1/122 1/030 1/092 1/1111

متغیر اندازه شرکت در کاهش فروش در لگاریتم فروش
سال جاری به سال قبل

1/209 1/519 1/222 1/535 1/529 1/022

0
0
0

منبع :یافتههای پژوهشگر

با توجه به جدول  ،2هاانگونه که مشاهده میشود ضریب هابستگی متغیرهای پژوهش منطقی
است که نشاندهنده وجود عدم هابستگی ،در بین متغیرهای پژوهش است.
 -2-1-11بررسی پایایی متغیرهای پژوهش
در این پژوهش ،با استفاده از آزمون لوین ،لین و نو پایایی متغیرهای پژوهش مورد آزمون قرار
گرفت .در صورتی که متغیرهای پژوهش پایا نباشند؛ نه در مورد دادههای سری زمانی و نه در
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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دادهها ی ترکیبی باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب خواهد شد .نتایج آزمون نشان میدهد که
تاامی متغیرها پایا هستند .نتایج این آزمون در جدول  9ارائه شده است:
جدول  -3نتایج آزمون پایایی متغیرها با استفاده از نرمافزار

Eviews

آماره آزمون

متغیرها

لوین ،لین و چو

سطح معناداری

لگاریتم هزینه اداری عاومی و فروش سال جاری به سال قبل

-92/221

1/111

لگاریتم فروش سال جاری به سال قبل

-22/202

1/111

متغیر کاهش فروش در لگاریتم فروش سال جاری به سال قبل

-232/30

1/111

متغیر رشد فروش در کاهش فروش در لگاریتم فروش سال جاری به سال
قبل

-91/192

1/111

متغیر نوسانات فروش در کاهش فروش در لگاریتم فروش سال جاری به
سال قبل

-212/212

1/111

متغیر نسبت  M/Bدر کاهش فروش در لگاریتم فروش سال جاری به سال
قبل

-230/222

1/111

متغیر اندازه شرکت در کاهش فروش در لگاریتم فروش سال جاری به
سال قبل

-219/215

1/111

* مأخذ :نتایج پژوهشگر

هاانطور که مالحظه میشود متغیرهای پژوهش در سطح اطاینان  33درصد پایا هستند؛
بنابراین ،میتوان پارامترها را بدون نگرانی از کاذب بودن آنها برآورد کرد.
 -3-1-11آزمون هم خطی متغیرهای مستقل و بررسی همسانی واریانس
هاخطی یعنی وجود رابطه شدید بین متغیرهای مستقل که توسط آماره  VIFسنجیده
میشود .مقادیر زیر  01برای این آماره نشاندهنده عدم وجود هاخطی بین متغیرهای مستقل
است .با توجه به نتایج به دست آمده برای کلیه مقادیر به دست آمده این مقدار برای متغیرهای
پژوهش کاتر از حد مجاز است .در نتیجه ،هیچگونه هم خطی میان متغیرهای پژوهش مشاهده
نشده است .در ضان ،برای بررسی هاسانی واریانس میان باقیااندههای مدل ،از آزمون والد تعدیل
شده استفاده شده است .این آزمون در نرمافزار ایویوز قابل انجام نبوده و برای انجام آن از نرمافزار
استتا استفاده شده است .نتیجه این آزمون برای مدلهای پژوهش مؤید وجود هاسانی واریانس
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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میان باقیااندههای مدل است .هاچنین ،نرمال بودن توزیع باقیماندههای رگرسیون نیز مورد
21
بررسی قرار گرفته است که نتایج مؤید نرمال بودن این باقیماندهها است.
 -2-11آمار استنباطی
هدف این پژوهش ،اندازهگیری تأثیر استفاده از اطالعات گذشته و آینده در مدیریت هزینه
استراتژیک شرکت در شرکتها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .در هاین راستا،
با توجه به مبانی نظری مطرح شده شش فرضیه تدوین و در ادامه به بررسی و آزمون آنها پرداخته
شده است .برای این منظور ،الزم است مدل پژوهش مورد آزمون قرار گیرد .البته الزم است ،قبل از
برازش الگوهای پژوهش ،آزمون ناو به منظور بررسی استفاده از روش دادههای تابلویی با اثرات ثابت
در مقابل روش دادههای ترکیبی برای ناونه پژوهش انجام شود .نتایج حاصل از آزمون ناو برای
الگوی پژوهش در جدول  2نشان داده شده است .فرضیات این آزمون به صورت زیر است:
روش دادههای تلفیقی :

0

H

روش اثرات ثابت :

1

H

نتایج حاصل از آزمون ناو در جدول  2ناایش داده شده است.
جدول  -4نتایج آزمون  Fلیمر برای الگوهای پژوهش
روش پذیرفته

الگوی مورد بررسی

آماره

سطح خطا

الگوی ()0

2/222

1/111

الگوی اثرات تابت

الگوی ()2

2/223

1/111

الگوی اثرات ثابت

شده

* منبع :یافتههای پژوهشگر

با توجه به آماره و سطح خطای آزمون ناو برای تاامی الگوها ،نتایج حاکی از عدم تأیید فرض
 H0بوده است ،در نتیجه ،الگوی روش اثرات ثابت روش ارجح است .الزم است برای انتخاب از بین
الگوی دادههای تابلویی با اثرات ثابت یا دادههای تابلویی با اثرات تصادفی ،آزمون هاسان نیز انجام
شود .نتایج مربوط به آزمون هاسان نیز در جدول  5نشان داده شده است .فرضیات این آزمون به
صورت زیر است:
روش اثرات تصادفی H :
0

روش اثرات

نتایج حاصل از آزمون هاسان در جدول  5ناایش داده شده است.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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جدول  -5نتایج آزمون هاسمن برای الگوهای پژوهش
الگوی مورد بررسی

آماره

سطح خطا

روش پذیرفته شده

الگوی ()0

22/921

1/111

الگوی اثرات ثابت

الگوی ()2

22/121

1/111

الگوی اثرات ثابت

منبع :یافتههای پژوهشگر

هاانطور که در جدول  5قابل مشاهده است ،نتایج حاکی از آن است که الگوی دادههای تابلویی
با اثرات ثابت برای الگوی پژوهش روش ارجح است؛ بنابراین ،در ادامه به تخاین الگوی پژوهش با
توجه به روش ارجح پرداخته شد .در ادامه برای بررسی فرضیات پژوهش ،نتایج تخاین الگوی
پژوهش با روش اثرات ثابت ،در جدول  2استفاده شده است.
جدول  -6نتایج تخمین الگوی پژوهش
ضریب

متغیر

متغیر

آماره تی

سطح
خطا

عرض از مبدأ

1/122

5/221

1/111

لگاریتم فروش سال جاری به سال قبل
متغیر کاهش فروش در لگاریتم فروش سال جاری به سال قبل

1/902
-1/022

2/112
-0/222

1/111
1/115

ضریب تعیین

1/920

ضریب تعیین تعدیل شده

1/922

آماره دوربین-واتسون

2/202

آماره F

00/232

احتاال آماره F

1/111

منبع :یافتههای پژوهشگر

با توجه به نتایج قابل مشاهده در جدول  2و با توجه آماره  Fبه دست آمده ( )00/232و سطح
خطای آن ( ،)1/111میتوان ادعا کرد که در سطح اطاینان  33درصد ،در مجاوع الگوی پژوهش
از معناداری باال یی برخوردار است .هاچنین ،با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده
برای الگو که برابر  92درصد است ،میتوان بیان کرد که در مجاوع متغیرهای مستقل و کنترل
پژوهش بیش از  92درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح میدهند  .افزون بر این ،با توجه به مقدار
آماره دوربین واتسون که برابر  2/202است ،میتوان ادعا کرد که خودهابستگی مرتبه اول میان
باقیماندهها ی الگو وجود ندارد .از سوی دیگر ،نتیجه اولیه به دست آمده نشان داد که متغیر کاهش
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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فروش در لگاریتم فروش سال جاری به سال قبل ( )-1/022منفی و معنادار بوده که نشان از وجود
رفتار نسبندگی هزینه در شرکتهای ناونه است.
از سوی دیگر ،برای بررسی فرضیات پژوهش از الگوی  2استفاده شده است .نتایج تخاین الگوی 2
با روش اثرات ثابت ،در جدول  2استفاده شده است.
جدول  -7نتایج تخمین الگوی پژوهش
ضریب

متغیر

متغیر

آماره تی

سطح
خطا

عرض از مبدأ

1/191

2/213

1/111

لگاریتم فروش سال جاری به سال قبل

1/912

2/229

1/111

متغیر کاهش فروش در لگاریتم فروش سال جاری به سال قبل
متغیر رشد فروش در کاهش فروش در لگاریتم فروش سال جاری به سال قبل

-1/222
-1/212

-1/222
-2/511

1/229
1/110

متغیر نسبت  M/Bدر کاهش فروش در لگاریتم فروش سال جاری به سال قبل

-1/121

-1/321

1/222

متغیر نوسانات فروش در کاهش فروش در لگاریتم فروش سال جاری به سال قبل -1/012

-2/322

1/111

-1/223

-0/295

1/135

متغیر اندازه شرکت در کاهش فروش در لگاریتم فروش سال جاری به سال قبل
ضریب تعیین

1/952

ضریب تعیین تعدیل شده

1/920

آماره دوربین-واتسون

2/202

آماره F

00/253

احتاال آماره F

1/111

منبع :یافتههای پژوهشگر

با توجه به نتایج قابل مشاهده در جدول شااره ( )2و با توجه آماره  Fبه دست آمده ()00/253
و سطح خطای آن ( ،)1/111میتوان ادعا کرد که در سطح اطاینان  33درصد ،در مجاوع الگوی
پژوهش از معناداری باال یی برخوردار است .هاچنین ،با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به دست
آمده برای الگو که برابر  92درصد است ،میتوان بیان کرد که در مجاوع متغیرهای مستقل و
کنترل پژوهش بیش از  92درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح میدهند .افزون بر این ،با توجه
به مقدار آماره دوربین واتسون که برابر  2/202است ،میتوان ادعا کرد که خودهابستگی مرتبه اول
میان باقیماندههای الگو وجود ندارد.
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 -1-2-11نتیجه آزمون فرضیه اول
در این فرضیه به بررسی تأثیر رشد فروش تاریخی بر واکنش نامتقارن هزینه در شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است .با توجه به نتایج ارائه شده در جدول
2؛ احتاال مربوط به فرض صفر ،مبنی بر تأثیر ،رشد فروش تاریخی بر واکنش نامتقارن هزینه ،برابر
 1/110است که کونکتر از  1/15است ،بنابراین فرض صفر در سطح خطای  5درصد پذیرفته
میشود .در نتیجه ،با توجه به ضریب به دست آمده ( )-1/212و سطح خطای ( )1/110میتوان
ادعا کرد که بزرگی و پایداری رشد فروش تاریخی سبب افزایش نسبندگی هزینه به سبب افزایش
در ضریب منفی شده است که به طبع سبب افزایش عدم تقارن رفتار هزینه در شرکتهای ایرانی
شده است؛ به عبارت دیگر ،میتوان ادعا کرد ،رشد فروش تاریخی تأثیر مثبت معناداری بر عدم
تقارن رفتار هزینه در شرکتهای ایرانی دارد ،بنابراین فرضیه اول پژوهش در سطح اطاینان 35
درصد تأیید میشود (مطاب با پژوهش اندرسون و هاکاران.)2109 ،
 -2-2-11نتیجه آزمون فرضیه دوم
در این فرضیه به بررسی تأثیر نسبت ارزش بازار با ارزش دفتری بر واکنش نامتقارن هزینه در
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است .با توجه به نتایج ارائه
شده در جدول 2؛ احتاال مربوط به فرض صفر ،مبنی بر تأثیر ،رشد فروش تاریخی بر واکنش
نامتقارن هزینه ،برابر  1/222است که بزرگتر از  1/15است ،بنابراین فرض صفر در سطح خطای 5
درصد رد میشود  .در نتیجه ،با توجه به ضریب به دست آمده ( )-1/121و سطح خطای ()1/222
میتوان ادعا کرد که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سبب افزایش نسبندگی هزینه به سبب
افزایش در ضریب منفی شده است که به طبع سبب افزایش عدم تقارن رفتار هزینه در شرکتهای
ایرانی شده است؛ به عبارت دیگر ،میتوان ادعا کرد ،نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری تأثیر مثبت
غیر معناداری بر عدم تقارن رفتار هزینه در شرکتهای ایرانی دارد ،بنابراین فرضیه دوم پژوهش در
سطح اطاینان  35درصد رد میشود (از لحاظ ضریب منفی بیشتر مطاب با پژوهش اندرسون و
هاکاران.)2102 ،
 -3-2-11نتیجه آزمون فرضیه سوم
در این فرضیه به بررسی تأثیر نوسانات فروش تاریخی بر واکنش نامتقارن هزینه در شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است .با توجه به نتایج ارائه شده در جدول
2؛ احتاال مربوط به فرض صفر ،مبنی بر تأثیر ،نوسانات فروش تاریخی بر واکنش نامتقارن هزینه،
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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برابر  1/111است که کونکتر از  1/15است ،بنابراین فرض صفر در سطح خطای  5درصد پذیرفته
میشود .در نتیجه ،با توجه به ضریب به دست آمده ( )-1/012و سطح خطای ( )1/110میتوان
ادعا کرد که بزرگی و پایداری نوسانات فروش تاریخی سبب کاهش نسبندگی هزینه به سبب
کاهش در ضریب منفی شده است که به طبع سبب کاهش عدم تقارن رفتار هزینه در شرکتهای
ایرانی شده است؛ به عبارت دیگر ،میتوان ادعا کرد ،نوسانات فروش تاریخی تأثیر منفی معناداری
بر عدم تقارن رفتار هزینه در شرکتهای ایرانی دارد ،بنابراین فرضیه سوم پژوهش در سطح
اطاینان  35درصد تأیید میشود (مطاب با پژوهش اندرسون و هاکاران.)2102 ،
 -11بحث و نتیجهگیری
در این تحقی به بررسی تأثیر استفاده از اطالعات گذشته و آینده در مدیریت هزینه استراتژیک
شرکت در شرکتها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد .بدین منظور
فرضیهها یی برای بررسی این موضوع تدوین و با استفاده از اطالعات در دسترس به تجزیهوتحلیل
آن پرداخته شد .به طور کلی ،سرمایه گذاری در منابع تعهد شده شرکت را در معرض تحال منابع
استفاده نشده در زمان کاهش تقاضا قرار میدهد .افزایش هزینههای واحد به دلیل استفاده از منابع
انعطافپذیر در مقابل هزینهها ی بالقوه تحایل شده از منابع تعهد شده استفاده نشده ،یک عدم
تطاب میان عدم اطاینان تقاضا و تأمین منابع نشان میدهد که سبب افزایش ریسک عالیاتی
شرکت میشود  .افزون بر این ،ادبیات نسبندگی هزینه تارکز بر تصایمگیری گذشته مدیریت
برای حفظ یا حذف منابع استفاده نشده در پاسخ به تغییر تحق یافته در تقاضا فروش است .این
پژوهش در نظر میگیرد که نگونه تصایم گیری خرید منابع قبلی مدیران ،بر واکنش نامتقارن
هزینه اثرگذار است؛ بنابراین ،این پژوهش به جای تأکید بر انتظارات مدیران از نشمانداز رشد
اقتصادی در رابطه با یک کاهش در فروش بر نگونگی استفاده مدیران از تجربه و اطالعات موجود
برای برنامهریزی و مدیریت استراتژیک برای آینده تارکز میکند .با توجه به نتایج به دست آمده،
فرضیه اول پژوهش استدالل میکند شرکت با بزرگی و پایداری رشد فروش تاریخی بیشتر ،واکنش
نامتقارن هزینه بزرگتری دارد؛ زیرا در این شرایط مدیریت انتظارات رشد آتی بیشتری داشته و در
منابع تعهد شده بلندمدت سرمایه گذاری کرده و در صورت کاهش فروش ،هزینه تعدیل باالیی بابت
منابع استفاده نشده به شرکت تحایل شده که سبب بزرگی بیشتر عدم تقارن واکنش هزینه
میشود .نتایج آزمون فرضیه اول نی ز مؤید این موضوع است که بزرگی رشد فروش تاریخی تأثیر
مثبت معناداری بر عدم تقارن رفتار هزینه در شرکتهای ایرانی دارد .عالوه بر این ،فرضیه دوم
استدالل میکند نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری نشاندهنده انتظارات سرمایهگذاران از سودهای
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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غیر عادی آتی در ارتباط با منابع استفاده شده است .این نشان دهنده بزرگی اندازه و پایداری
انتظارات رشد فروش در آینده است .در نتیجه ،این انتظار وجود دارد نسبت ارزش بازار به ارزش
دفتری بیشتر سبب ایجاد انتظارات رشد آتی بیشتری شود و مدیریت با توجه به این انتظارات ،در
منابع تعهد شده بلندمدت سرمایه گذاری کرده و در صورت کاهش فروش ،هزینه تعدیل باالیی بابت
منابع استفاده نشده به شرکت تحایل شده که سبب بزرگی بیشتر عدم تقارن واکنش هزینه
میشود  .نتایج آزمون فرضیه دوم نیز مؤید این موضوع است که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
تأثیر مثبت غیر معناداری بر عدم تقارن رفتار هزینه در شرکتهای ایرانی دارد .از سوی دیگر،
فرضیه سوم استدالل میکند مدیران در صورت روبهرو شدن با نوسانات فروش باال در سطح شرکت
یا صنعت تاایل کاتری به قراردادهای متعهدانه بلندمدت دارند؛ زیرا ننین قراردادهایی عدم تطاب
میان نوسانات تقاضا و رفتار هزینه را افزایش داده و سبب افزایش ریسک عالیاتی میشود .با توجه
به اینکه نوسانات گذشته ،نوسانات آتی را پیشبینی میکند مدیران به وسیله ایجاد انعطافپذیری
در اجزای هزینههای عاومی ،اداری و فروش در زنجیره ارزش ،برای بیثباتی فروش تاریخی واکنش
نشان میدهند .عالوه بر این ،یک شرکت با بیثباتی در فروش تاریخی به احتاال زیاد کنترل
میکند که منابع تعهد شده بلندمدت بررسی و کاهش یابد؛ بنابراین ،در صورت نوسانات فروش
بیشتر منابع انعطافپذیر نسبت به منابع تعهد شده بلندمدت مناسبتر است؛ زیرا هزینه تعدیل
کاتر ،هزینههای استفاده شده و متحال شده بیشتر از منابع انعطافپذیر را جبران میکند .در
نتیجه ،زمانی که سطح فروش بی ثباتی بیشتری دارد ،انتظار بر این است که واکنش نامتقارن هزینه
کاهش یابد .نتایج آزمون فرضیه سوم نیز مؤید این موضوع است که نوسانات فروش تاریخی تأثیر
منفی معناداری بر عدم تقارن رفتار هزینه در شرکتهای ایرانی دارد.
با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد میشود مدیران شرکتها ،نسبندگی هزینه را شناسایی و
کنترل کنند و در فرآیند تصایمگیری ،برنامهریزی و بودجهبندی فعالیتهای شرکت برای پیشبینی
سودهای آتی ،ارتباط هزینهها با درآمدها و تأثیر تغییرات فروش بر میزان هزینهها را مدنظر قرار
دهند و بدین وسیله تصایمگیری دقی تر و بودجه جامعتری را ارائه ناایند .از سوی دیگر ،به
سرمایهگذاران پیشنهاد میشود که در تحلیلهای مالی برای شرکتهایی که انتظار میرود در آینده
با کاهش فروش مواجه شوند موضوع نسبندگی هزینه را لحاظ کنند و اطالعات گذشته و
سیگنالها ی آینده شرکت را در تحلیل مدیریت هزینه مدنظر قرار دهند .افزون بر این با توجه به
اینکه ،مدیریت رفتار هزینه به عنوان منبعی مؤثر برای موفقیت در محیط رقابتی امروزه است .به
مدیریت شرکتها پیشنهاد میشود که با توجه به پیشرفتهای تکنولوژی در ارتباطات از راه دور و
فنآوری اطالعات ،توسعه قابل توجهی در فرصتهای شرکتها در استخدام منابع انعطافپذیر به
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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جای منابع تعهد شده شرکت ،به وجود آورند .نرا که استفاده از منابع انعطافپذیر سیستم مدیریت
هزینه را نابکتر میسازد و موجب موفقیت بیش از پیش شرکت در دنیای رقابتی امروزه میشود.
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