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در اين مطالعه . بررسي نقش سرمايه سازماني بر چسبندگي هزينه شركت است مقالههدف اين 
از رفتار نامتقارن هزينه هاي اداري، عمومي و فروش به عنوان شاخص چسبندگي هزينه و از 

گيري سرمايه الي به عنوان معياري براي اندازهارزش اقتصادي سنجش شده با متغيرهاي م
شركت پذيرفته شده در بورس اوراق  150ه آماري شامل نمون. سازماني استفاده شده است

مي باشد كه به روش حذف ) 1392تا  1388(بهادار تهران در دوره پژوهش پنج ساله 
كه رفتار چسبندگي هزينه در پژوهش نشان داد اين نتايج . سيستماتيك انتخاب گرديده است

هش حاكي از اين است كه نتيجه ديگر پژو. هاي اداري، عمومي و فروش وجود داردهزينه
افزايش سرمايه سازماني موجب افزايش چسبندگي هزينه در هزينه هاي اداري، عمومي و 
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  مقدمه. 1
  

عمدتاً به تغيير در سطح فعاليت وابسته براساس ادبيات حسابداري مديريت تغيير در هزينه ها 
اين فرض را با ارائه شواهدي در خصوص وجود پديده ) 2003(1اندرسون و همكاران. است

آنان نشان دادند كه ميزان افزايش در هزينه هاي اداري، . به چالش كشيدند 2چسبندگي هزينه ها
ت، بيش از ميزان كاهش در عمومي و فروش كه وابسته به افزايش در فعاليت هاي اقتصادي اس

ديدگاه سنتي رفتار . هزينه هاي اداري، عمومي و فروش به هنگام كاهش در سطح فعاليت است
هزينه بر اين اساس قرار دارد كه هزينه ها را مي توان بر اساس تغيير در حجم فعاليت به دو 

نيكي، رفتار هزينه هاي در اين رابطه مكا). 1991، 3نورين(گروه ثابت و متغير تقسيم بندي نمود 
. متغير، خطي و متقارن است و افزايش يا كاهش در حجم فروش مورد توجه قرار نمي گيرد

همچنين، ميزان تغيير رخ داده در هزينه هاي متغير، از حجم فعاليت و هزينه هاي سال مالي قبل 
رفتار هزينه  افزون بر اين، نقش و تاثير تصميم گيري هاي آگاهانه مديران بر. مستقل است

پس از مطرح شدن بحث چسبندگي ). 2015، 4ونيريس و همكاران(ناديده گرفته مي شود 
هزينه، تحقيقات بسياري به بررسي عوامل مؤثر بر اين پديده از جمله حاكميت شركتي، شيوه 

چنين به نظر مي رسد كه سرمايه سازماني به عنوان . پرداختند... تصميم گيري هاي مديران و 
.  ممكن است يكي ديگر از عوامل اثرگذار بر چسبندگي هزينه باشد 5از ابعاد سرمايه فكري يكي

را به عنوان سخت افزار، نرم افزار، پايگاه داده 7سرمايه سازماني) 1997( 6ادوينسون و مالون
ها، ساختار سازماني، عاليم تجاري و توانايي هاي سازماني كه حامي بهره وري كاركنان است، 

از اين رو چنين استنباط مي شود كه سرمايه ). 1387همتي و همكاران، (ف مي نمايند تعري
سازماني دربرگيرنده سرمايه گذاري در داراييهاي نامشهودي است كه بعضاً به عنوان منابع مالي 

) 1997(به اعتقاد ادوينسون و مالون ). 2009، 8لو و همكاران(در ترازنامه گزارش نمي شوند 
تجاري به منظور توسعه سرمايه سازماني بايد توجه بيشتري به هزينه هاي اداري، واحد هاي 

از اين رو، انتظار مي رود كه سرمايه سازماني با چسبندگي هزينه . عمومي و فروش انجام دهند
اين پژوهش بر آن است تا نقش سرمايه سازماني را بر وقوع پديده چسبندگي . مرتبط باشد

  .سي قرار دهدهزينه شركت مورد برر
  
  مباني نظري و پيشينه پژوهش. 2
  

با مطرح شدن پديده چسبندگي هزينه، برخي صاحبنظران از آن به عنوان الگوي جايگزين رفتار 
در ادبيات چسبندگي هزينه بين هزينه هايي ). 2003اندرسون و همكاران، (هزينه ياد مي كنند 

تغيير مي كند و هزينه هايي كه از طريق تعهدات كه به صورت مكانيكي با تغيير در حجم فعاليت 
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رفتار چسبنده هزينه به . مصرف منابع توسط مديريت ايجاد مي شوند، تفاوت قائل مي شود
تصميم گيري هاي آگاهانه مديران براي استفاده از منابع سازمان به صورت غير مطلوب اشاره 

أت گرفته از كاهش در حجم فعاليت استفاده از منابع سازمان به صورت غير مطلوب نش. دارد
رفتار چسبنده هزينه مي تواند در طبقات مختلفي همچون . )2015ونيريس و همكاران، (است 

هزينه هاي اداري، عمومي و فروش، بهاي تمام شده كاالي فروش رفته و هزينه هاي عملياتي 
  ). 2013، 10، كاما و ونيز2012، 9چن و همكاران(مشاهده گردد 

  
  هاي چسبندگي هزينه  نظريه  -1-2
  

تغيير ) 2( 11وجود هزينه تعديل) 1(در توضيح وقوع پديده چسبندگي هزينه داليلي از جمله 
 14رفتار قدرت طلبانه مديران) 4(و 13انتظارات از فروش هاي آتي) 3(12ميزان فعاليت اقتصادي

  . )2015ونيريس و همكاران، (بيان شده است 
اشاره دارد كه در  15هزينه هاي اجتماعي، روانشناسي و فداكاري اقتصاديهزينه هاي تعديل به 

براي مثال مي توان به كاهش وجدان كاري و . طي فرآيند تعديل منابع ايجاد مي گردد
اخالقيات، اختالل در تداوم كار، هزينه هاي توسعه منابع انساني مرتبط با افزايش تقاضا و 

نشان ) 2003(اندرسون و همكاران . يل نيرو اشاره نمودپرداخت هاي جبراني به هنگام تعد
سطح باالي هزينه هاي . دادند كه بين هزينه تعديل و چسبندگي هزينه رابطه مثبت وجود دارد

تعديل مانع تصميم گيري مديران براي كاهش منابع اختياري متناسب با كاهش در سطح فعاليت 
عامل دوم در ايجاد چسبندگي هزينه ميزان تغيير ). 2014، 16بانكر و بيزالو(اقتصادي مي شود 

تغييرات نسبتاً بزرگ در فروش الگوي خطي رفتار هزينه را مخدوش . در فعاليت اقتصادي است
دريافتند كه مديران تغيير رخ داده در ) 2004( 17در اين راستا كريشان و همكاران. مي كند

در سطح فعاليت را مهم ) يا كمتردرصد  3(ساعت كار كاركنان به علت تغيير هاي كوچك 
پژوهش سابرامانيام . اما، به تغييرهاي بزرگ واكنش معني داري نشان مي دهند. قلمداد نمي كنند

نشان داد كه تغييرات واقع شده در درآمد كه بيشتر از ده درصد باشد مي ) 2003( 18و ويدنمير
ش و بهاي تمام شده كاالي تواند رفتار چسبندگي را در هزينه هاي اداري، عمومي و فرو

  .فروخته شده نمايان سازد
سومين عامل اثر گذار بر چسبندگي هزينه انتظارت مديران از سطح فروش پيش بيني شده است 

انتظارات . كه قادر است بر تصميم گيري هاي آگاهانه تعديل منابع و رفتار هزينه تاثيرگذارد
چسبندگي ) كاهش(مي فروش منجر به افزايش در رابطه با كاهش دائ) بدبينانه(خوش بينانه 

دليل احتمالي كه مي تواند منجر به وجود رابطه بين ). 2014بانكر و بيزالو، (هزينه مي شود 
انتظارات مديران از فروش و چسبندگي هزينه شود ناشي از نگاه مديران به پايداري تغييرات 

مديران براي حفظ منابع غير مطلوب عامل چهارم مؤثر بر چسبندگي هزينه تصميم . تقاضا است
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و در اين راستا چن . است كه نشات گرفته از مالحظات شخصي و هزينه نمايندگي است
به رفتار قدرت طلبانه مديران به عنوان عامل مهم در وقوع رفتار چسبندگي هزينه ) 2012(همكاران 

  . اشاره نمودند
. قتصادي آتي، ماهيت فيزيكي ندارندسرمايه گذاري هاي نامشهود علي رغم داشتن منافع ا

پژوهش هاي اوليه پيرامون كاربردهاي اقتصادي سرمايه گذاري هاي نامشهود عمدتاً بر روي 
ابرهارت و (متمركز شده بودند ) يعني هزينه تحقيق و توسعه(نوع خاصي از هزينه 

طريق مفاهيم  بعدها، رابطه بين دارايي هاي نامشهود و عملكرد شركت از). 19،2004همكاران
در نهايت اين . تخصصي تري مانند سرمايه انساني يا سرمايه سازماني مورد بررسي قرار گرفت

اگرچه ). 2009، 20، پانتزاليز و پارك2009لو،(مفاهيم منجر به ايجاد سرمايه فكري شدند 
درخصوص تعريف سرمايه فكري توافق جامع وجود ندارد، ليكن مي توان گفت سرمايه فكري 

. مل دانش سازماني، دارايي هاي انساني، ساختار سازماني و شركاي اقتصادي خارجي استشا
سرمايه فكري از طريق اقدامات سازماني باعث ايجاد ارزش اقتصادي شده و با توسعه مزيت 

در پژوهش هاي پيشين اصطالح سرمايه . رقابتي موجب اعتباربخشي به سازمان مي گردد
سهم دانش سازماني و توانايي جمعي براي تبديل اين دانش به جنبه فكري به منظور اشاره به 

). 2004ابرهارت و همكاران،(كاربردي و ايجاد ارزش اقتصادي مورد استفاده قرار گرفته است 
مطابق با اين مفهوم سرمايه فكري شامل سه بعد سرمايه انساني، سرمايه سازماني  و سرمايه 

مايه انساني به توانايي هاي يادگيري و دانش نيروي سر). 2006، 21اسوارت(مشتري است 
ادوينسون و ( انساني و توانايي آنها براي ايجاد دارايي هاي مشهود و نامشهود اشاره دارد 

سرمايه مشتري به عنوان توانايي شركت براي جذب، بررسي و به كارگيري ). 1997مالون،
كاسترو و (ابت تعريف مي شود دانش محيط تجاري جهت دستيابي به هدف و پايداري رق

، سرمايه سازماني مهمترين دارايي )2009(بر اساس نظر لو و همكاران ). 2011، 22همكاران
نامشهودي است كه در ساختار سازماني و شالوده هاي تكنولوژي مشاركت داده مي شود تا از 

سرمايه . م سازدطريق استقرار دانش زمينه بهبود بخشيدن به كارايي عملياتي شركت را فراه
سرمايه فيزيكي مورد سازماني شامل توانايي ها و دانشي است كه جهت تركيب مهارت انساني و 

ونيريس و . استفاده قرار مي گيرد تا محصوالتي مطابق با خواست و نظر مشتري به بازار عرضه نمايد
زماني باالتري معتقدند كه در شرايط كاهش فروش، شركت هايي كه سرمايه سا) 2015(همكاران 

به اعتقاد آنها داليل وقوع اين پديده را مي توان . دارند اقدام به استفاده نامطلوب تر از منابع مي كنند
در وجود هزينه هاي تعديل بيشتر و همچنين انتظارات خوش بينانه بيشتر مديران درباره جذب هزينه 

بدين ترتيب انتظار . ا جستجو كردهاي نامطلوب از طريق افزايش رشد آتي فروش، در اين شركت ه
در اين پژوهش با پيروي از پژوهش . مي رود سرمايه سازماني بر چسبندگي هزينه تأثيرگذار باشد

تنها نقش سرمايه سازماني بر چسبندگي ) 2009(لو و همكاران و ) 2015(ونيريس و همكاران 
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در ادامه برخي از پژوهش هاي مرتبط با موضوع پژوهش مورد  .هزينه مورد بررسي قرار گرفته است
  .بررسي قرا مي گيرد

  
  پيشينه پژوهش  - 2 -2
  

به بررسي رابطه سرمايه سازماني با رفتار چسبندگي هزينه هاي اداري، ) 2015(ونيريس و همكاران 
. يكا استو محل انجام پژوهش آمر 2009تا  1979دوره پژوهش شامل . عمومي و فروش پرداختند

آنها در پژوهش خود به منظور برقراري رابطه بين سرمايه سازماني و رفتار هزينه از دو استدالل 
نتايج پژوهش آنها نشان داد كه . هزينه هاي تعديل و انتظارات خوش بينانه مديران استفاده كردند

  .افزايش سرمايه سازماني موجب شكل گيري رفتار چسبندگي هزينه شده است
آنها در پژوهش خود از يك . به بررسي رفتار نامتقارن هزينه پرداختند) 2014(و بيزالو  بانكر

نتايج پژوهش آنان نشان . چارچوب جديد به منظور بررسي رفتار نامتقارن هزينه استفاده كردند
  .داد كه رفتار نامتقارن هزينه ها يك پديده رايج در بين كشور هاي جهان است

به بررسي رفتار نامتقارن هزينه در شركت هاي كوچك و متوسط در ) 2014( 23داال ويا و پرگو
نتايج پژوهش آنها . است 2008تا  1999دوره پژوهش آنها از سال . كشور ايتاليا پرداختند

 . نشان داد كه تنها رفتار نامتقارن هزينه در هزينه هاي دستمزد كاركنان قابل مشاهده است
بين مساله نمايندگي، حاكميت شركتي و رفتار نامتقارن هزينه رابطه ) 2012(چن و همكاران

تا  1996دوره پژوهش طي سال هاي . هاي اداري، عمومي و فروش را مورد بررسي قرار دادند
  .آنها دريافتند كه بين تئوري نمايندگي و رفتار نامتقارن هزينه رابطه وجود دارد. است 2005

. مقطعي در چسبندگي هزينه را مورد بررسي قرار دادند تغييرات) 2009(باالكريشان و همكاران
نتايج پژوهش آنها آشكار كرد كه چسبندگي هزينه در سطح سازمان ها به طور منظم رخ مي 

آنها اعتقاد دارند كه چسبندگي هزينه يك اثر پايدار است و بايد در نمونه هاي بزرگتر نيز . دهد
  .مورد آزمون قرار گيرد

به بررسي وجود رفتار چسبندگي بهاي تمام شده كاالي فروخته ) 2003(دنميرسابرامانيام و وي
عالوه بر اين، آنها تاثير شرايط . نتايج آنها نشان داد كه اين رابطه وجود دارد. شده پرداختند

مختلف اقتصادي و ويژگي هاي شركت ها مانند جمع دارايي ها و تعداد كاركنان شركت را نيز 
آنها نشان داد كه چسبندگي هزينه ها با افزايش نسبت جمع دارايي ها به  نتايج. بررسي كردند

  .فروش يا افزايش تعداد كاركنان شركت ها، افزايش مي يابد
رفتارچسيندگي هزينه در رفتار هزينه هاي اداري و فروش را ) 2003( اندرسون و همكاران

هاي اداري، عمومي و فروش آشكار كرد كه هزينه نهاآهشوپژنتايج . مورد پژوهش قرا دادند
  .رفتار چسبندگي هزينه را از خود نشان مي دهند
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به بررسي و تحليل عوامل موثر بر رفتار چسبندگي هزينه ) 1393( زنجير دار و همكارن
نتايج پژوهش نشان . شركت است 70و تعداد نمونه  1390تا  1381دوره پژوهش . پرداختند

روش و بهاي تمام شده كاالي فروش رفته رفتار داد كه هزينه هاي اداري، عمومي و ف
  .چسبندگي را از خود نشان مي دهند

دوره پژوهش آنها . به آزمون تجربي چسبندگي هزينه ها پرداختند) 1393(سپاسي و همكاران 
نتايج پژوهش آنها نشان داد كه بهاي تمام شده كاالي فروش رفته، هزينه . است 1391تا  1384

و فروش و ساير هزينه هاي عملياتي داراي رفتار چسبندگي هزينه مي هاي اداري، عمومي 
  .باشند

به بررسي محتواي اطالعاتي هزينه هاي اداري، عمومي و فروش )  1392(خاني و شفيعي 
نتايج پژوهش آنها . است 1389تا  1380شركت و دوره پژوهش  100تعداد نمونه . پرداختند

  .ي و فروش و كارايي عملياتي رابطه معناداري وجود داردنشان داد كه بين هزينه اداري، عموم
در پژوهشي به بررسي رفتار چسبنده ي هزينه ها و بهاي تمام شده ) 1391(نمازي و همكاران 

آنها دريافتندكه رفتار چسبنده ي هزينه هاي اداري، عمومي و فروش، بهاي تمام شده . پرداختند
  .شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود داردكاالي فروش رفته در شركت هاي پذيرفته 

رابطه بين ديدگاه مديريت و چسبندگي هزينه را مورد پژوهش قرار ) 1391(بلو و همكاران 
نتايج پژوهش نشان داد كه خوش بيني . است 1388تا  1384دوره انجام پژوهش . دادند

  .دهد  ش ميافزاي را ها فروش در آينده، شدت چسبندگي هزينهنسبت به مديران 
  
  فرضيه هاي پژوهش  -2-3
  

در اين . چارچوبي براي بررسي پديده چسبندگي هزينه ها ارائه كردند) 2014(بانكر و بيزالو 
چارچوب رابطه نامتقارن بين سطح فروش و هزينه ها بر اساس دو استدالل هزينه تعديل و 

چارچوب هنگامي كه فروش بر اساس اين . انتظارات فروش آتي مورد تبيين قرار گرفته است
مازاد بر منابع مصرف شده سال قبل باشد، شركت مصرف منابع را متناسب با سطح فروش 

اما هنگامي كه فروش سال جاري كاهش يابد، شركت ها اقدام به مقايسه . افزايش مي دهد
در پژوهش صورت گرفته توسط . هزينه هاي تعديل با منابع مصرف شده غير مطلوب مي كنند

نيز از همين چارچوب براي بررسي ارتباط سرمايه سازماني با رفتار ) 2015(يريز و همكاران ون
آنها در پژوهش خود از دو استدالل مربوط به هزينه هاي تعديل و . هزينه، بهره گرفته شده است

بر اين اساس، آنها بيان . انتظارات مديريت براي بررسي موضوع سرمايه سازماني استفاده نمودند
كردند كه شركت هاي با سطح باالي سرمايه سازماني در مقايسه با شركت هاي ديگر به ميزان 
بيشتري از منابع غير مطلوب استفاده مي كنند، زيرا سطح باالي سرمايه سازماني موجب افزايش 
هزينه هاي تعديل و افزايش انتظارات خوش بينانه مدير درباره رشد فروش آتي شركت مي 
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ت هاي با سرمايه سازماني باال، هزينه هاي اداري، عمومي و فروش به عنوان در شرك. شود
سرمايه گذاري در نظر گرفته مي شودكه اين موضوع مي تواند منابع نامشهود در دسترس 

در اين صورت، سطح باالي هزينه هاي اداري، . شركت و توانايي هاي شركت را افزايش دهد
اده در توسعه سرمايه سازماني مي تواند سطح سرمايه عمومي و فروش دوره قبل مورد استف

با افزايش سطح سرمايه سازماني انباشته، هزينه هاي تعديل . سازماني انباشته را افزايش دهد
عالوه بر اين، مديران تمايل دارند كه مصرف منابع غير مطلوب را در . نيز افزايش مي يابد

زيرا اين اقدام مديران باعث مي شود كه نه تنها  .شرايط كاهش در فعاليت اقتصادي حفظ نمايند
شركت بتواند سرمايه گذاري صورت گرفته در سرمايه سازماني انباشته را حفظ نمايد بلكه 

با در نظر . توانايي شركت را در استفاده از منافع آتي مربوط به اين سرمايه گذاري افزايش دهد
  :هاي پژوهش را به شرح زير بيان نمودگرفتن مطالب ذكر شده در باال مي توان فرضيه 

  .رفتار چسبندگي هزينه در هزينه هاي اداري، عمومي و فروش وجود دارد: فرضيه اول
با افزايش سرمايه سازماني، شدت چسبندگي هزينه در هزينه هاي اداري، عمومي : فرضيه دوم

  .و فروش افزايش مي يابد
  
  روش پژوهش. 3
  

نظر هدف كاربردي و از نظر نوع همبستگي، از  - اين پژوهش از نظر ماهيت از نوع توصيفي
براي بررسي فرضيه هاي پژوهش از رگرسيون . است) آرشيوي(  داده هاي تحقيق اسناد كاوي

از نرم افزار  ي پژوهشداده هاآماده سازي در اين پژوهش به منظور . چندگانه استفاده مي شود
 نرم افزار 8 نسخه از استفاده شد و براي تجزيه و تحليل داده ها) Excel( اكسل
  . شده است استفاده) Eviews(ايويوز

جامعه آماري پژوهش شامل كليه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است 
در محاسبه برخي از متغير هاي پژوهش . شركت مي باشد 346تعداد  1388كه در ابتداي سال 

در اين پژوهش به  .استفاده گرديد) 1387و  1386(داده هاي دو سال قبل از سال پايه از 
معيارهاي . منظور دستيابي به نمونه پژوهش از روش حذف سيستماتيك استفاده شده است

  :مورد استفاده در روش حذف سيستماتيك به شرح زير است
ه در بورس اوراق بهادار طي شركت هاي مورد مطالعه شامل كليه شركت هاي پذيرفته شد - 1

  .است 1392تا  1388سال هاي 
  .اطالعات مربوط به متغير هاي پژوهش در دوره پژوهش در دسترس باشد  - 2
  . در دوره پژوهش از ليست شركت هاي پذيرفته شده در بورس حذف نشده باشد - 3
  . سال مالي شركت پايان اسفند ماه باشد - 4
  .فعاليت توليدي باشند شركت هاي نمونه از نظر نوع - 5
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  .شركت به عنوان نمونه انتخاب گرديد 150با لحاظ كردن معيار هاي باال تعداد 
) 2015(مدلي كه در اين پژوهش مورد استفاه قرار مي گيرد از پژوهش ونيريس و همكاران 

  .اقتباس شده است
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هدف از اجراي اين مدل محاسبه كارايي عملياتي شركت در . در دوره پژوهش گرديد) ���
 ).2009لو و همكاران، ( شرايط عدم وجود سرمايه سازماني است 

     )2(  
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، ��، ��يعني) (2(بعد از تخمين مدل، از ضرايب برآورد شده و جزء اخالل مدل . قبل است
مدل پيش بيني . استفاده شد شركت- پيش بيني شده هر سال درآمدبراي محاسبه )  ���و  ��

  :درآمد به شرح زير است
)3(  

  
. كسر گرديد)) 3(حاصل شده از مدل (در مرحله دوم، درآمد واقعي از درآمد پيش بيني شده 

در ادامه براي پيش بيني هزينه و . عدد به دست آمده نشان دهنده مازاد كارايي درآمد است
) 2(به عبارت ديگر مدل . مازاد كارايي هزينه، مرحله اول و دوم فوق تكرار گرديدمحاسبه 
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نهايت به منظور محاسبه سرمايه سازماني از مدل زير كه نشان دهنده تفاوت  در. عملياتي است
  .است، استفاده گرديد عملياتي مازاد كارايي درآمد از مازاد كارايي هزينه

)6        (                                      itABCOSTitABSALSEitORCAP −=  
نشان دهنده itABCOSTكارايي درآمد فروش و بيانگر مازادitABSALSE) 6( مدلدر  

در اين پژوهش با اقتباس از پژوهش هاي پيشين مانند لو و . مازاد كارايي هزينه عملياتي است
فرض گرديد كه هزينه اداري، عمومي و ) 1996( 24و لو و سويگيانيس) 2009(همكاران 

از اين رو، به منظور . هلك مي گرددفروش سرمايه اي شده در طي يك دوره سه سال مست
) 7( مدلشده و مستهلك شده از  محاسبه هزينه هاي اداري، عمومي و فروش سرمايه اي

  .شداستفاده 
)7(  

21 _&
3

1
_&

3

2
_&_& −− ++= itititit CAPASGCAPASGCAPASGCAPASG  

  

در توجيه علت مستهلك نمودن هزينه هاي اداري، عمومي و فروش مي بايست به رويكرد 
متغيرهاي مالي مورد استفاده در تعيين . سازماني توجه نمودمورد استفاده در محاسبه سرمايه 

و تركيبي 26، خروجي25ارزش اقتصادي سرمايه سازماني بر اساس سه رويكرد مبتني بر ورودي
رويكرد مبتني بر ورودي بر مقدار منابع مصرف شده براي توسعه و . از هر دو شكل گرفته است

مبتني بر خروجي سعي دارد اثرات سرمايه سازماني رويكرد . حفظ سرمايه سازماني تمركز دارد
. ها و درآمدهاي غيرعادي مورد محاسبه قرار دهد را از طريق عملكرد شركت و بر اساس هزينه

از طريق تركيب هر دو رويكرد مي توان روش كامل تري را به منظور تعيين ارزش اقتصادي 
ورودي مورد استفاده در تعيين ارزش معيار مالي مبتني بر . سرمايه سازماني به دست آورد

در ادبيات . اقتصادي سرمايه سازماني با ميزان هزينه هاي اداري، عمومي و فروش ارتباط دارد
سرمايه فكري به منظور اندازه گيري دارايي هاي نامشهود مبتني بر معيارهاي ورودي فرض 

). 2015نيريس و همكاران،و(زيربنايي اين است كه هزينه هاي مرتبط با آن سرمايه اي شود 
بنابراين، هزينه هاي اداري، عمومي و فروش كه با ايجاد دارايي هاي نامشهودي مانند سرمايه 
سازماني در ارتباط است، در يك دوره سه تا پنج ساله سرمايه اي شده و مستهلك مي گردد 

       ).271996و لو و سويگيانيس 2009لو و همكاران،(
  
  هاي پژوهشيافته. 4
  

با مقايسه ميانگين و انحراف . ارائه شده است) 1(توصيفي متغير هاي پژوهش در نگاره ر آما
معيار متغير هاي فروش، تعداد كاركنان و هزينه هاي اداري، عمومي و فروش مي توان مشاهده 
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كرد كه در بين شركت هاي نمونه ميزان نوسان متغير هاي پژوهش نسبت به ميانگين زياد است 
   .تواند نشانه اي از وجود رفتار چسبندگي هزينه در بازار سرمايه ايران باشدكه مي 

  آمار توصيفي داده هاي پژوهش): 1(نگاره 

  انحراف معيار  ميانه  ميانگين  نام متغير

  637/0  154/1 273/1  نسبت هزينه هاي اداري، عمومي و فروش سال جاري به سال قبل

 402/0  163/1  221/1  نسبت فروش سال جاري به سال قبل

  275/3  306/1  797/1  نسبت افزايش دارايي

  969/1  011/1  241/1  نسبت دارايي ثابت

 0009/0  0007/0  001/0  نسبت افزايش كاركنان

 154/0  984/0  991/0  نسبت كاركنان سال جاري به سال قبل

  021/1  018/1  274/1  نسبت دارايي هاي ثابت سال جاري به سال قبل

  250/0  148/1  179/1  هاي اداري، عمومي و فروش سرمايه اي و مستهلك شده نسبت هزينه

  563/0  184/1  233/1  نسبت هزينه هاي عملياتي سال جاري به سال قبل

  072/0  -002/0  - 00006/0  سرمايه سازماني

  
از آنجايي كه داده هاي مورد استفاده در اين پژوهش از نوع تركيبي مي باشد، به منظور استفاده 

ليمر  Fنتايج آزمون . ليمر انجام گيرد F، الزم است آزمون 29يا تابلويي 28از روش تخمين تلفيقي
قبل از ورود به آزمون فرضيه . نشان داد كه تخمين مدل با استفاده از روش تلفيقي صورت گيرد

هاي پژوهش نتايج مربوط به ضرايب استفاده شده در مدل پيش بيني درآمد و هزينه عملياتي با 
ل تمام متغير هاي مربوط به مد. ارائه شده است) 2(فرض عدم وجود سرمايه سازماني در نگاره 

  .درصد معني دار هستند 5پيش بيني درآمد و هزينه عملياتي در سطح خطاي 
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  نتايج تخمين مدل پيش بيني درآمد و هزينه عملياتي به منظور محاسبه سرمايه سازماني): 2(نگاره 
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  عملياتيمتغير وابسته هزينه   متغير وابسته درآمد فروش

  ضريب   نام متغير

  متغير

  سطح   tآماره 

معني 

  داري

  ضريب 

  متغير

  سطح   tآماره 

  معني داري

  00/0  380/6  045/0  00/0  116/7  049/0  عرض از مبدا

هزينه اداري ، عمومي و 

  فروش سرمايه اي شده

529/0  219/8  00/0  627/0  557/9  00/0  

  00/0  505/4  286/0  00/0  189/5  324/0  كاركنان

  00/0  -593/2  -091/0  00/0  -689/2  -093/0  دارايي ثابت

  F 435/36آماره 

)000/0(  

252/42  

)000/0(  

  17/0  15/0  ضريب تعيين تعديل شده

  28/2  06/2  آماره دوربين واتسون
 
 

ضريب رشد . شده است منعكس) 3(هاي پژوهش در نگاره به آزمون فرضيه نتايج مربوط 
% 1بنابراين، با افزايش . است 07/9برابر با  tو آماره ) 1β=543/0(فروش مثبت و معني دار 

ضريب تعاملي . افزايش مي يابد% 543/0در فروش ميزان هزينه هاي اداري، عمومي و فروش
به عبارت . است - 94/1برابر با  tو آماره ) 2β=-331/0(كاهش فروش، منفي و معني دار 

چسبندگي % 331/0كاهش در فروش، هزينه هاي اداري، عمومي و فروش % ديگر، به ازاي ا
به عبارت ديگر، نتايج پژوهش نشان مي . بنابراين، فرضيه اول پژوهش تأييد مي گردد. دارد

  . دهد كه چسبندگي هزينه در هزينه هاي اداري، عمومي و فروش وجود دارد
 -96/1برابر با  tو آماره ) 6β=- 391/1(ريب تعاملي سرمايه سازماني، منفي و معني دار ض

% 391/1در فروش، هزينه هاي اداري، عمومي و فروش % 1بنابراين، با كاهش . است
به عبارت ديگر، نتايج . بنابراين، فرضيه دوم پژوهش تاييد مي گردد. چسبندگي هزينه دارد
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پژوهش نشان مي دهد كه با افزايش سرمايه سازماني، رفتار چسبندگي در هزينه هاي اداري، 
افزون بر اين ضريب تعاملي متغير هاي اقتصادي افزايش  .و فروش افزايش مي يابد عمومي

درصد تنها براي متغير  5دارايي، افزايش كاركنان و كاهش متوالي در فروش در سطح خطاي 
اين موضوع نشان مي دهد كه با افزايش در دارايي ها، . افزايش دارايي منفي و معني دار است

  .ه در هزينه هاي اداري، عمومي و فروش افزايش مي يابدرفتار چسبندگي هزين
 

 

  ))1(مدل (تاثير سرمايه سازماني بر چسبندگي هزينه ): 3(نگاره 

  سطح معني داري  tآماره   خطاي استاندارد  ضريب متغير  نام متغير

  07/0  79/1  012/0  022/0  عرض از مبدا

  00/0  07/9  059/0  543/0  رشد فروش

  05/0  -94/1  17/0  -331/0  فروشرشد * كاهش فروش

* رشد فروش* كاهش فروش

  سرمايه سازماني

391/1-  709/0  96/1-  05/0  

* رشد فروش* كاهش فروش

  افزايش دارايي

023/0-  008/0  810/2-  00/0  

* رشد فروش*كاهش فروش 

  افزايش تعداد كاركنان

172/19  674/76  25/0  80/0  

* رشد فروش* كاهش فروش 

  درآمد فروشكاهش متوالي 

125/0-  149/0  838/0-  40/0  

  99/0  -008/0  997/7  -066/0  افزايش تعداد كاركنان

  11/0  -585/1  013/0  -021/0  كاهش متوالي درآمد فروش

  60/0  -513/0  002/0  -001/0  افزايش دارايي

  00/0  -766/3  081/0  -308/0  سرمايه سازماني

 Fآماره 

)p-value(  

88/12  

)000/0(  

دوربين آماره 

  واتسون

46/2  

  16/0ضريب تعيين تعديل شده                       



  ارزيابي نقش سرمايه سازماني بر چسبندگي هزينه شركت /150

 

دهد كه فرضيه هاي اول و دوم مطرح شده قابل رد كردن هاي پژوهش نشان ميدر كل يافته
به عبارت ديگر، نتايج پژوهش نشان داد كه عالوه بر وجود چسبندگي در هزينه . نمي باشند

هاي دگي در شركتسرمايه سازماني نيز بر ايجاد پديده چسبنهاي اداري، عمومي و فروش، 
   .پذيرفته شده در بورس تاثير دارد

  

  نتيجه گيري . 5
  

شدن موضوع  هاي مديران بر رفتار هزينه و مطرحگيريبا مشخص شدن نقش و تاثير تصميم
هاي ه شناسايي چسبندگي هزينه در طبقههاي بسياري در حوزچسبندگي هزينه، پژوهش

مختلف هزينه و داليل وقوع چسبندگي هزينه مورد بررسي پژوهشگران در سطح داخل و 
د با مطرح شدن موضوع چسبندگي هزينه ديدگاه سنتي رفتار هزينه مور. خارج قرار گرفته است

توجه آن به تغييرات گاه سنتي عدمهاي وارد شده بر ديديكي از انتقاد. چالش قرار گرفت
هدف پژوهش حاضر بررسي وجود چسبندگي هزينه و رابطه . ستصورت گرفته در فروش ا

  . باشده در بورس اوراق بهادار تهران ميهاي پذيرفته شديه سازماني با اين پديده در شركتسرما
هاي اداري، زينههاي پژوهش نشان داد كه چسبندگي هزينه در طبقه هنتايج آزمون فرضيه

ها به تغيير در فروش و حجم فعاليت واكنش هزينهبدين معنا كه . عمومي و فروش وجود دارد
هاي روش افزايش مي يابد، ميزان هزينهبه عبارت ديگر هنگامي كه ف. اقتصادي متناسب نيست

ن ميزا يابد،اما هنگامي كه سطح فروش كاهش مي .يابداري، عمومي و فروش نيز افزايش مياد
اين نتايج با  .يابداندازه افزايش در فروش، كاهش نميها به كاهش صورت گرفته در هزينه

، )2003(اندرسون و همكاران ،)2012(چن وهمكاران ،)2015(ونيريس و همكارانهاي يافته
نتيجه ديگر پژوهش  .سازگاري دارد) 1389(، نمازي و دواني پور)1393(دار و همكاران زنجير

اين رابطه بر اين موضوع . د رابطه بين سرمايه سازماني با چسبندگي هزينه داردحكايت از وجو
هايي پذيرفته شده در بورس كه از سرمايه ارد كه در شرايط كاهش فروش، شركتتاكيد د

دهند ورت ناكارا مورد استفاده قرار ميسازماني باالتري برخوردار هستند، منابع شركت را به ص
يه سازماني باالتري دارند، هاي نامشهود و سرماگذاريبورسي كه سرمايه هايزيرا شركت

از اين رو به هنگام كاهش فروش . هاي بيشتري به هنگام تعديل نيرو متحمل خواهند شدهزينه
افزون بر اين در . هاي عمومي، اداري و فروش دارندمتري به تعديل نيرو و كاهش هزينهتمايل ك

بينانه مديران درباره ماني باالتري هستند انتظارات خوشمايه سازشركتهايي كه داراي سر
-بنابراين، سرمايه سازماني مي. ستها بيشتر ارشد آتي فروش نسبت به ساير شركت افزايش

هاي اين نتايج با يافته. ه مطرح گرددتواند به عنوان دليلي براي توضيح وقوع چسبندگي هزين
  . مطابقت دارد) 2015(پژوهش ونيريس و همكاران 
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شهود به هاي نامگذاريه به رشد و اهميت اقتصادي سرمايهبر اساس نتايج حاصل شده و با توج
كارانه در شود با تعديل ديدگاه محافظهتدوين كنندگان استانداردهاي حسابداري توصيه مي

مايند كه ناي را فراهم هاي دوره زمينههاي نامشهود به عنوان هزينهگذاريشناسايي سرمايه
  .هاي مالي با كارايي باالتري نقش سودمندي اطالعات حسابداري را اجرايي نمايندگزارش

هاي گذاريدانش چسبندگي هزينه، نقش سرمايه تواند عالوه بر توسعهنتايج اين پژوهش مي
هاي پذيرفته توان به شركتبا توجه به نتايج پژوهش مي. مايدها را آشكار ننامشهود شركت

در بورس اوراق بهادار توصيه نمود كه با حفظ سرمايه سازماني در سطح بهينه و عدم  شده
مصرف منابع به صورت غير مطلوب، زمينه چابكي سازمان را در برابر تغييرات ايجاد شده در 

  .حجم فعاليت هاي اقتصادي فراهم نمايند
رمايه ه فكري، نقش سهاي آتي عالوه بر توجه به اجزاي سرمايپيشنهاد مي شود در پژوهش

توان هاي آتي ميهمچنين، در پژوهش. رسي قرار گيردها مورد برفكري بر تغيير رفتار هزينه
ها مانند بهاي تمام شده كاالي فروش رفته نيز هاي هزينهساير طبقهتاثير سرمايه سازماني را بر 

نسبت ده از سه متغير در اين پژوهش اثر متغيرهاي اقتصادي با استفا. مورد بررسي قرار داد
ز اين رو، ا. افزايش دارايي، افزايش كاركنان و كاهش متوالي درآمد مورد سنجش قرار گرفت

خالص داخلي بر نتايج آزمون هاي كالن اقتصادي از جمله توليد ناامكان دارد ساير متغير
با اضافه هاي آتي توان در پژوهشاين محدوديت را مي. ر داشته باشدهاي پژوهش تاثيفرضيه

  .نمودن متغيرهاي كالن اقتصادي مرتفع نمود
  

  ها اشتدياد
1. Anderson et al. 
2. Cost sticky  
3. Noreen 
4. Venieris et al.  
5. Intellectual Capital 
6. Edvinsson and Malone 
7. Organization Capital 
8. Lev et al. 
9. Chen et al. 
10. Kama and Weiss 
11. Adjustment Costs 
12. Magnitude of Economic Activity Change 
13. Anticipations of Future Sales 
14. Managerial Empire-Building Behavior 
15. Economic Sacrifices 
16. Banker and Byzalov 
17. krishan et al. 
18. Subramaniam and Weidenmier 
19. Eberhart et al. 
20. Pantzalis and Park 
21. Swart 
22. Castro et al. 
23. Dalla Via and Perego 
24. Lev and Sougiannis 
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25. Input-Based 
26. Output-Based 
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28. Pooling Method 
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