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چکيده
با توجه به اینکه یکی از موارد حائز اهمیت در رفتار هزینهها ،چسبندگی آن است ،بنابراین ،از مباحث

الثلی

حسابداري مدیریت بهشمار میآید و میتواند نقش اساسی در کیفیت سود داشته باشثد .همچنثین از آناثایی کثه
مدیران توانمند درک عمیقتري از کسب و کار و لنعت ،تخمین بهتر نیازمندي محصول ،انتخاب بهتر پروژههثا و
درک بهتري از ریسک دارند ،مدیریت کارآمدتري ارائه میدهند .بنابراین ،این مدیران میتوانند با تواناییهثایی کثه
دارند و نیز راهبردهاي مختلفی که در اختیار دارند ،بر عملکرد واحد اقتصادي اثرگذار باشند .بثر همثین اسثار در
این پژوهش به بررسی تاثیر راهبردهاي رقابتی (رهبري هزینثه و تمثایزو و توانثایی مثدیریت بثر کیفیثت سثود و
چسبندگی هزینهها پرداخته میشود .در این پثژوهش ،تعثداد  151شثرکت بورسثی در دوره زمثانی 1131-1131
بررسی شده است .جهت آزمون فرضیهها از مدل رگرسثیون لاسثتیک و پثانلی اسثتفاده شثده اسثت .یافتثههثاي
پژوهش نشان میدهد چسبندگی هزینههثاي عمثومی ،اداري و فثرو

در راهبثردهثاي مختلث

معناداري دارد (شد رابطه منفی راهبرد تمایز با چسبندگی هزینههاي عمومی ،اداري و فثرو
رابطه منفی راهبرد رهبري هزینه با چسبندگی هزینههاي عمومی ،اداري و فرو
هاي مختل

رقثابتی تفثاو
بیشثتر از شثد

استو؛ کیفیت سثود در راهبثرد-

رقابتی تفاو معناداري دارد (شد رابطه مثبت راهبرد تمایز با کیفیت سود بیشثتر از شثد رابطثه

مثبت راهبرد رهبري هزینه با کیفیت سود استو و توانایی مدیریت بر چسبندگی هزینهها و کیفیت سود به ترتیثب
تاثیر منفی و مثبت ،معنادار دارد.
کليد واژهها :راهبرد رهبري هزينه و تمايز ،توانايي مديريت ،کیفیت سود ،چسبندگي هزينهها
 . 1عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ،نویسنده مسئول؛ رایانامهmhassani2418@gmail.com :
 . 2عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی

مقدمه
نتایج پژوهش پژوهشگران در سال هثاي اخیثر بیثانگر آن اسثت کثه میثزان افثزایش در
هزینهها هنگام افزایش در سطح فعالیت ،بیشتر از میزان کاهش در هزینهها هنگام کاهش در
حام فعالیت است .این رفتار هزینه را «چسبندگی هزینهها» مینامیم .چسثبندگی هزینثههثا
یکی از ویژگثیهثاي رفتثار هزینثه هثا نسثبت بثه ترییثرا

سثطح فعالیثت اسثت

(کالیاثا و

فصلنامه علمی مطالعا

همکاران2112،و .فرضیههاي مختلفی در مورد چنین رفتار چسبندهاي در هزینههثا وجثود دارد.
یکی از نظریههاي غالب ،چنین پدیدهاي را از منظر تئوري نمایندگی و انگیزههاي شخصثی
مدیران در حفظ سطح ظرفیت تولیدي در دورههاي کثاهش درآمثد نیثز تحلیثل کثردهانثد.
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آگاروال و همکارانش (2111و بیان میکنند که مدیران داراي توانایی بیشتر میتوانند استفاده
کاملی از توانایی خود داشته باشند و این تنها در زمانی اسثت کثه ایثن مثدیران بثه سثطو
باالتري از اختیار و تشخیص دست پیدا کنند .همبریک (2111و بیان میکند کثه چثارچوب
اختیار مدیریتی اثر واسطهاي بر روي چگونگی توانایی تاثیرگذاري مدیران بر روي عملکثرد
شرکت دارند .اگرچه نیاز به سطو باالتر اختیار در جهت افزایش عملکرد شثرکت ممکثن
است امري مهم و حیاتی به نظر برسثد ،امثا مثدیران توانمنثدتر ممکثن اسثت فاقثد چنثین
تشخیصی باشند .از طرفی ،شناخت رفتار هزینه یکثی از جنبثههثاي بسثیار مهثم تازیثه و
تحلیل سود براي مدیران است .مطالعه رفتار هزینه نه تنها براي محققثان آکادمیثک بلکثه
براي آنهایی که فعالیت حرفهاي شان مستقیماً بثا فعالیثت هثاي شثرکت در ارتبثاس اسثت،
داراي اهمیت است .در مدل رایج رفتار هزینه که در ادبیا
شده است هزینه ها بر حسب ترییرا

حسابداري معمثوالً پذیرفتثه

در سطح فعالیت بثه عنثوان ثابثت و متریثر در نظثر

گرفته می شوند؛ در این مدل ،هزینه هاي متریر به نسبت با ترییرا

در محرک فعالیثت در

نوسان هستند(باالک ریشان و دیگران 2111و؛ با این پیش فرض که اندازه ترییر در هزینههثا ،تنهثا
به میزان ترییر در سطح فعالیت بستگی دارد نه به مسیر ترییر فعالیت .اما برخی نویسثندگان
مانند نورن و سودرستورم (1331و معتقد هستند هزینهها با افزایش حام فعالیثت ،افثزایش
بیشتري دارند .به اعتقاد اندرسون (2111و ،هزینثههثا هنگثامی چسثبنده هسثتند کثه مقثدار
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افزایش در هزینههاي مرتبط با افزایش حام فعالیت ،بزرگتر از میزان کثاهش هزینثههثاي

فعالیت ،شرکتهاي داراي هزینههاي چسثبنده ،نسثبت بثه شثرکتهثاي فاقثد هزینثههثاي
چسبنده کاهش بیشتري در درآمد دارند .یافتههاي چن و دیگران (2112و نشان میدهد کثه
رفتار هزینه در مدلهاي مورد استفاده تحلیلگران مالی جهت پثیشبینثی سثود نقثش مثوثر
دارد .از طرفی سود حسابداري از دو قسمت تعهدي و نقدي تشکیل میشود .مثدیریت در
ارتباس با قسمت تعهدي سود همانطور رعایت اسثتانداردهاي حسثابداري ،بثا اسثتفاده از
دانش و آگاهی خود در مورد لنعت مورد فعالیت شرکت ،از تخمین و قضثاو
میکند؛ مثالً مدیر هنگام تعیین میزان هزینه مطالبا
ارز

اسثتفاده

مشکوکالولول ،تعیین عمثر مفیثد و

اسقاس داراییهاي اسثتهالکپثذیر بثراي محاسثبه هزینثه اسثتهالک و تعیثین میثزان

خسار

احتمالی در مورد دعاوي حقثوقی مطثر شثده علیثه شثرکت و ...از قضثاو

و

تخمین استفاده میکند .اگر مدیري دانش بیشتري در مورد لنعت مورد فعالیت خود داشثته
باشد ،توانایی بیشتري نیز جهت اناام قضاو

لحیحتر در مثورد اقثالم تعهثدي خواهثد

داشت که این امر به ارائه لادقانه سود حسابداري منارشده و در نتیاه باع

بهتر شثدن

کیفیت سود میشود (منصور فر و همکاران1130،و .از دیدگاه پالپو خطاي بثرآورد اقثالم تعهثدي
بهعنوان عاملی است که کیفیت سود حسابداري را کاهش میدهد .بثهطثورکلی ،از مثدیران
توانا انتظار میرود که نسبت به نیاز مشتریان ،شرایط کالن اقتصادي و منافع آتی داراییهاي
ثبت شده آگاهی داشته باشند؛ همچنین ،استانداردهاي پیچیده را درک و آنها را اجثرا کننثد.
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مرتبط با همان مقدار کاهش در حام فعالیت اسثت .همچنثین در لثور

کثاهش حاثم

بر همین اسار مدیران توانا اقالم تعهدي را با دقت بیشتري نسبت به مدیران با توانایی کم
تخمین میزنند.
بهطورکلی تحقیقثا

بثاال جهثت سثرمایهگثذارانی کثه از پثیشبینثی درآمثدها جهثت

ارز گذاري شرکتها استفاده میکنند ،مفید است؛ زیرا نتایج تحقیقا
وجود هزینه هاي چسبنده باع

نشان مثیدهثد کثه

ایااد درآمدهاي فراتر در آینده و ترییر و تنوع در توزیع آن

خواهد شد .در واقع بهنظر میرسد رفتار هزینه ،یثک عامثل تعیثینکننثدهي مثوثر در دقثت
پیشبینی سود و کیفیت سود است .با توجه به مباحث

فثو و نقثش مثدیران در عملکثرد

واحد اقتصادي ،انتظار بر این است که مدیران بنگاه اقتصادي بهوسیله راهبردهثاي مختلث
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رقابتی و توانایی خود بثر بثرآورد چسثبندگی هزینثه (بثهعنثوان یثک عامثل تاثیرگثذار بثر
عملکردو ،بر کیفیت سود تاثیرگذار باشند .بر همین اسار ،هدف کلی ایثن تحقیثق بررسثی
اثر راهبردها (رهبري هزینه و تمایزو و توانایی مدیریت بر کیفیت سود و چسثبندگی هزینثه
در شرکتهاي پذیرفته شده در بورر اورا بهادار تهران طی سالهاي  1131-1131است.

فصلنامه علمی مطالعا

مباني نظری و پيشينه شناسي تحقيق
چسبندگي هزينهها
به دلیل رفتار نامنظم برخی هزینهها مدیران تصمیماتی براي ترییر در منابع مربوس به آنها
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میگیرند؛ زیرا چنین منابعی را نمیتوان به مقدار کمی ،افزایش یثا کثاهش داد یثا ترییثرا
منابع را با سرعت کافی با ترییرا

کوچک تقاضا هماهنگ کرد .بینظمثیهزینثههثا ممکثن

است به ظرفیت اضافی یا ظرفیت ناکافی بیاناامد ،اما منار به چسبندگی هزینهها نمیشود.
چسبندگی هزینه بدین علت رخ میدهد که اختالفثا
دارد؛ به عبار

نامتعثارفی در تعثدیل منثابع وجثود

دیگر ،عواملی که در تعثدیل منثابع دخیثل هسثتند از تعثدیل کثاهش منثابع

ممانعت بهعمل میآورند یا موجب کاهش سرعت اناثام تعثدیال

کثاهش در مقایسثه بثا

تعدیال

افزایش میشوند .شرکت ها براي کنار گذاشتن منابع و جایگزینی همثان منثابع در

لور

بازگشت تقاضا به وضعیت اولیثه ،نثاگزیر بثه تحمثل هزینثههثاي تعثدیل هسثتند.

هزینههاي تعدیل ،شامل مواردي همچون پرداخت خسار
هزینههاي جستاو و آموز

به کارکنان کنار گذاشته شثده و

کارکنثان جدیثد اسثت .عثالوهبثر هزینثههثاي ریختثه شثده،

هزینههاي سازمانی مانند تضعی

روحیه کارکنان باقیمانده به دلیل قطع ارتباس با همکثاران

خود و فرسایش سرمایه انسانی به دلیل از هم گسیختگی گثروههثاي کثاري نیثز جزئثی از
هزینههاي تعدیل بهشمار میآید .از سوي دیگر زمانی که تقاضا افثزایش مثییابثد ،مثدیران
منابع را به میزان کافی افزایش میدهند تا به فرو

بیشتري دست یابند؛ اما زمانیکه فرو

کاهش یابد ،عمال برخی منابع قابل استفاده نیست .بهدلیل اینکثه شثرایط تقاضثاي نوسثانی
تصادفی است و مدیران باید پیش از تصمیمگیري در مورد کثاهش منثابع ،احتمثال مثوقتی
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بودن کاهش تقاضا را ارزیابی کنند .چسبندگی هزینهها زمانی روي میدهثد کثه بثه هنگثام

میگیرند .همچنین ،جنسن و مکلینگ (1312و اینطور بیان میدارند که تصثمیم مثدیران بثه
حفظ منابع بالاستفاده ممکن است ناشی از مالحظا
نمایندگی ایااد کند .برخی از مدیران بهدلیل مالحظا

شخصثی باشثد و نثوعی هزینثههثاي
شخصی ،تصمیماتی مثیگیرنثد کثه

مطلوبیت شخصی آنرا افزایش مثی دهثد ،ولثی از دیثدگاه سثهامداران بهینثه اسثت .هزینثه
نمایندگی هزینههایی است که به دلیل گرفتن چنین تصمیماتی توسط مدیران بثه شثرکتهثا
تحمیل میشود (مرتضوي1131،و.
راهبرد رقابتي
امروزه راهبرد رقابتی و شاخههاي محوري آن در مورد تحلیثل لثنعت ،تحلیثل رقبثا و
تعیین موقعیت راهبردي بهعنوان بخشی پذیرفته شده از فعالیت مدیریتی بهشثمار مثیآینثد.
راهبرد رقابتی ارائهدهنده چارچوبی غنی براي شناسایی عوامل زیربنثایی رقابثت در لثنایع
بوده است (پورتر1331 ،و .این عوامل زیربنایی در پنج گروه قرار مثیگیرنثد .چثارچوب مثذکور
تفاو هاي عمده موجود در بین لنایع و چگونگی تکامل آنها را نشان میدهد و همثینطثور
به شرکتها کمک میکند تا به موفقیتی منحصربهفرد دسثت یابنثد .هثر شثرکتی کثه در یثک
لنعت رقابت میکند داراي راهبرد رقابتی خواه آشکار یا ضمنی اسثت .اهمیثت خالثی کثه
امروزه شرکتهاي مختل

در آمریکا و دیگر کشورها براي تدوین راهبرد قائل هسثتند ،مبثین
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کاهش تقاضا ،مدیران براي اجتناب از هزینههاي تعدیل ،تصمیم به حفثظ منثابع بالاسثتفاده

این عقیده است که در فرآیند آگاهانه تدوین راهبرد فواید ارزشثمندي نهفتثه اسثت .از جملثه
فواید این است که انتخاب راهبرد (اگر نتواند فعالیتهاي بخشهاي اجرایی را تضثمین کنثدو
حداقل به مدیران شرکت این اطمینان را میدهد که سیاستهاي این بخشها داراي هماهنگی
بوده و در راستاي اهداف معینی باشند (پورتر1331،؛ رضایی و حیدري1130 ،و .گثاهی شثرکتهثا بثه
دلیل شرایط ویژهاي که دارند ،میتوانند قیمت تمام شدة کمتري نسبت به شرکتهاي دیگر
داشته باشند؛ به همثین دلیثل ،داراي تثوان رقثابتی در زمینثۀ قیمثتگثذاري هسثتند ،ماننثد
شرکت هایی که با منابع ارزانتر ،نیروي انسثانی مناسثبتثر و اسثتفاده از ظرفیثت تولیثدي
بیشتر ،هزینۀ تمام شدة مطلوبتري نسبت به رقبا دارند که عامل ایااد توان رقابتی در بازار

211

است .در واقع ،تعیینکنندة قیمت در بازار خواهند بود .در مواردي ،مهمترین تثوان رقثابتی
شرکت ها از متمایز بودن هر یک از عنالر آمیختۀ بازاریابی ناشثی مثیشثود؛ ماننثد متمثایز
بودن نوع رنگ ،بستهبندي ،ظاهر و مدل ،خدما

پس از فرو  ،قیمت و شیوة دریافت آن،

کانالهاي توزیع و نوع تبلیرا  .این عوامل باع

جذب و جلب انواع مشتریان مثیشثود و

سهم بازار شرکت را نسبت به رقبا ،افزایش میدهد .سثومین راهبثرد را در نثوع مثینامنثد،
فصلنامه علمی مطالعا

یعنی انتخاب بخشی از بازار و نفوذ عمیق «بازار کانون» انتخثاب بازارهثا قثرار دارد کثه آن
بهگونهاي که رقبا نتوانند یا نخواهند بثا آن مقابلثه کننثد (پثورتر1331 ،؛ رضثایی و حیثدري1130 ،و.
امروزه راهبرد رقابتی و شثاخه هثاي محثوري آن در مثورد تحلیثل لثنعت ،رقبثا و تعیثین
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موقعیت راهبردي بهعنوان بخشی پذیرفتهشده از فعالیت مدیریتی محسوب میشوند .راهبرد
رقابتی ارائهدهنده چارچوبی غنی براي شناسایی عوامثل زیربنثایی رقابثت در لثنایع بثوده
است .این عوامل زیربنایی در پنج گروه قرار میگیرند .چارچوب مذکور تفاو هاي عمثده
موجود در بین لنایع و چگونگی تکامل آنها را نشان میدهد و همثینطثور بثه شثرکتهثا
کمک میکند تا به موفقیتی منحصر به فرد دست یابند .راهبثرد رقثابتی ،ابزارهثایی را بثراي
شناخت توان و میزان ناهمگنی لنایع و شرکتها بهدست میدهد (پورتر1131 ،و.
توانايي مديريت
توانایی مدیریت را بهعنوان کارایی مدیران نسبت بثه رقبثا در تبثدیل منثابع شثرکت بثه
درآمد تعری

میکنند .این منابع تولید درآمثد در شثرکتهثا ،شثامل :بهثاي موجثوديهثا،

هزینههاي اداري و توزیع و فرو  ،داراییهاي ثابت ،اجارههاي عملیاتی ،هزینههاي تحقیق
و توسعه و داراییهاي نامشهود شرکت اسثت (دیمرجثان و همکثاران2112 ،1و .توانثایی مثدیریتی
باالتر میتواند منار به مدیریت کاراتر عملیا
بحرانی عملیا

روزانۀ شرکت شود ،خصولا در دورههثاي

که تصمیمگیريهاي مدیریتی میتواند تأثیر بهسثزایی بثر عملکثرد شثرکت

داشته باشد .در دورههایی که شرکت با بحران روبه روست ،مثدیران توانثاتر تصثمیمگیثري
210
1. Demerjian

سرمایهگذاري مناسثبتثر در پثروژههثاي بثا ارز تثر و مثدیریت کثاراي کارکنثان نیثز از
ویژگیهاي مدیران توانمند است .در نتیاه در کوتاه مد

انتظثار مثیرود ،مثدیران توانثاتر

بتوانند درآمد بیشتري با استفاده از سطح معینی از منابع کسب کنند ،یا بثا اسثتفاده از منثابع
کمتر ،به سطح معینی از درآمثد دسثت یابنثد (دیمرجثان و همکثاران2112 ،و .مثدیران توانثاتر بثه
احتمال بیشتر در طر هایی سرمایهگذاري میکنند که ارز

فعلثی خثالص مثبثت بثاالتري

دارد و همچنین توانایی بیشتري در اجراي مناسب آن خواهند داشت .اعتقاد بر این است که
مدیران تواناتر درک مناسبتري از فثنآوري و رونثد لثنعت دارنثد و بثا اتکثاي بیشثتري
میتوانند تقاضاي محصوال

را پیشبینثی کننثد .همچنثین ،سثرمایهگثذاري مناسثبتثر در

طر هاي باارز تر و مدیریت کاراي کارمندان نیز از ویژگثی مثدیران توانمنثد اسثت .انتظثار
میرود در کوتاه مد

این مدیران بتوانند درآمد بیشتري با اسثتفاده از سثطح معینثی از منثابع

کسب کنند یا با استفاده از منابع کمتر ،بتوانند به سطح معینی از درآمثد دسثت یابنثد (بیشثینه
و مهار پثایین

کردن کارایی منابع مورد استفادهو (دیمرجان و همکاران2112 ،و .تصمیمهاي ضعی

مدیر در رهبري میتواند شرکت را به سمت ورشکستگی سثو دهثد (لیثورتی و گراسثه2112 ،2و.
مدیران توانمندتر دانش و آگاهی بیشتري در ارتباس با مشثتریان و شثرایط کثالن اقتصثادي
دارند و همچنین قادرند درک بهتري در ارتباس با استانداردهاي پیچیده تثر داشثته و آنهثا را
به درستی اجرا کنند (دیمرجان و همکاران2111 ،و.
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مناسبتري در ارتباس با تثأمین منثابع مثورد نیثاز خواهنثد داشثت (آنثدرو و همکثاران2111 ،1و.

کیفیت سود
مقاال

مختل

در تعری

مفهوم کیفیت سود به دو ویژگی بثراي تعیثین کیفیثت سثود

اشاره شده است :یکی از آنها سودمندي تصمیمگیري و دیگري ارتباس بین این دو مفهثوم و
سود اقتصادي مدنظر هیکس است؛ به عبثار
لادقانه سود گزار

دیگثر کیفیثت سثود ،عبثار

شده .منظور از بیان لادقانه ،تطثابق بثین تولثی

اسثت از بیثان

اناثام شثده و آن
1. Andreou et al
2. Leverty & Grace

215

چیزي است که ادعاي آن را دارد؛ یعنی کیفیت سود باال نشاندهنثده مفیثد بثودن اطالعثا
سود براي تصمیمگیري استفادهکنندگان و همچنثین مطابقثت بیشثتر آن بثا سثود اقتصثادي
هیکس است .اما به دلیل آنکه افراد از اطالعا
امکان ارائه یک تعری

در تصثمیما

متفثاوتی اسثتفاده مثیکننثد،

جامع از سود وجود ندارد .برخی تحلیلگران مالی ،کیفیثت سثود را

بهعنوان سود عادي و مستمر ،تکرارپثذیر و ایاادکننثده جریثان نقثدي حالثل از عملیثا
فصلنامه علمی مطالعا

می دانند ،آنها معتقدند که کیفیت سود رقمی بین سود خالص گزار
حالل از عملیا

منهاي ارقام غیرتکراري است .تاکنون متخصصان مالی نتوانستهاند به یک

محاسبه مستقل از سود که از نظر آنها کیفیت الزم را دارا باشد ،دست یابند

مدیریت راهبردي دفاع ملی ،سال پنام ،شماره  ،11تابستان 1011

در این حالت ،متخصصان مالی با اناام تعدیال
مفهوم کیفیت سود ،یک امر تعری

(ظری

فرد1111 ،و.

مناسب ،میتوانند به یک دامنه دست یایند

که به شکل لحیحتر نشانگر کیفیت سود نسبت به سود خالص گزار

شده است .بنابراین

شده ثابت نیست که بتثوان بثه آن دسثت یافثت .بلکثه

مفهومی است نسبی که به ارتباس آن با دیدگاهها و نگر ها بستگی دارد .اسلون 1اثبا
که شرکت هاي با سود گزار

کرد

شده باالتر از جریان وجوه نقد عملیاتی (حام بثاالي اقثالم

تعهديو ،در سالهاي آتی یک کاهشی در سود عملیثاتی را تاربثه خواهنثد کثرد .بنثابراین
حام اقالم تعهدي یک شاخص خوب براي کیفیت سود است .میچل 2معتقد است ،سثودي
که بهتر جریانا

نقدي عملیاتی آتی موسسه را پیشبینی کند ،با کیفیتتثر اسثت .در متثون

حسابداري و مالی برخی از ویژگیهاي واحد تااري شناسایی شدهاند که وجود آنها باعث
افزایش کیفیت سود میشود -1 :رو هاي با ثبا
درآمد قبل از مالیا
سود شرکت (ظری

محافظثهکارانثه حسثابداري  -2جریثان

ناشی از فعالیتهاي عملیاتی  -1کسب سطحی از سود خالص و نثرخ

رشد ،مستقل از مالحظا
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شده و جریثان نقثدي

مالیاتی -0داشتن سطح مناسبی از بدهی  -5ناشی از تورم نبثودن

فرد1111 ،و.

1. Slon
2. Michael B . Mikhail

 -بنکر و اندرسون (2111و در تحقیقی با عنوان چسبندگی هزینههاي توزیع و فرو

و

عمومی و اداري ،پس از جمثعآوري دادههثاي مربثوس بثه هزینثههثاي توزیثع و فثرو

و

عمومی و اداري و درآمد فرو

 1223سال -شرکت در یک دوره زمانی  21سثاله (-1331

1313و ارتباس بین هزینهها و فرو

از طریق رابطه رگرسیون چند متریره مورد بررسی قرار

گرفته است .نتایج این پژوهش اینطور عنوان میکند که:
 .1چسبندگی هزینههاي توزیع ،فرو  ،عمومی و اداري به مرور زمان از بین میرود.2 .
اگر سطح فعالیت کاهش پیدا کند چسبندگی هزینههثاي توزیثع ،فثرو  ،عمثومی و اداري
کاهش مییابد .1 .هزینههاي توزیع ،فرو  ،عمومی و اداري در زمان رشد اقتصادي بیشثتر
چسبندگی نشان میدهد.0 .میزان چسبندگی هزینثههثاي توزیثع ،فثرو  ،عمثومی و اداري
ارتباس مستقیم با داراییهاي یک شرکت دارد .5 .چسثبندگی هزینثههثاي توزیثع ،فثرو ،
عمومی و اداري ارتباس مستقیم بثا تعثداد کارکنثان شثرکت دارد .2 .نتثایج پثژوهش نشثان
میدهد که با افزایش  %1در درآمد فرو

شرکتها هزینههاي توزیع و فرو

اداري  %55افزایش مییابد .بنابراین هزینههاي توزیثع و فثرو

و عمثومی و

و عمثومیو اداري جامعثه

مورد تحقیق چسبنده میباشند.
 سابرامانیام و ویدرمیر (2111و ارتباس میزان ترییرامورد بررسی قرار دادند .تحقیقا

فرو

با چسبندگی هزینثههثا را

اخیر نشان میدهثد کثه هزینثههثاي توزیثع و فثرو

عمومی و اداري و بهاي تمام شده کاالي فرو

رفته جزء هزینههاي چسبنده میباشند .این

پژوهش که در ایالت تگزار امریکا اناام گرفته رفتار هزینههثا در سثطو مختلث
درآمد فرو

ترییثر

را مورد بررسی قرار داده است و نتایج آن به شر زیر اسثت .1 :هزینثههثاي

توزیع ،فرو  ،عمومی و اداري و بهاي تمام شده کاالي فرو
درآمد فرو

و
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پيشينه تحقيق

رفته در سطح پثایین ترییثر

چسبنده نیستند .2 .میزان چسبندگی هزینثههثا در لثنایع مختلث  ،متفثاو

است؛ بهعبارتی نتایج این پژوهش نشان میدهد که هزینههاي توزیع و فرو
اداري و بهاي تمام شده کاالي فرو

رفته وقتی درآمد فرو

ترییرا

و عمثومی و

کمثیداشثته باشثند
211

(کمتر از %1و رفتار چسبندگی ندارند امثا وقتثی درآمثد فثرو

بیشثتر از  %11ترییثر کنثد

چسبندگی این هزینهها نمودار میشود.
 جولیا و البرتس (2111و در مقاله خود رابطه بین چسبندگی هزینهها و محافظه کثاريشرطی را مورد آزمون قرار دادند .تحقیق آنها ،براي یک دوره از سال  1311تثا  2110بثود.
آنها براي اندازهگیري چسبندگی هزینه از مدل آندرسون و همکارانش و براي انثدازهگیثري
فصلنامه علمی مطالعا

محافظهکار ي از مدل باسثو اسثتفاده کردنثد .نتثایج تحقیثق آنهثا نشثان داد کثه افثزایش در
چسبندگی هزینهها باع

افزایش در محافظه کاري میشود.

 -آپستلس و همکاران 2115( 1و به بررسی رابطه بین راهبرد مدیران و توانایی مثدیریتی
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در بازه زمانی  2110-1331پرداختنثد .آنهثا

با چسبندگی هزینههاي اداري ،عمومیو فرو

دریافتند که راهبرد تمایز و رهبري هزینه بر چسبندگی هزینهها تاثیر منفی و معناداري دارد.
همچنین سطح تواناییهاي مدیران منار بثه افثزایش میثزان چسثبندگی هزینثههثاي اداري
عمومی و فرو

میشود .همچنین بهنظر میرسد که سثطح توانثاییهثاي مثدیریتی میثزان
را افزایش میدهد.

درجهبندي هزینههاي عمومی ،اداري و فرو
 -ایکسو وهانگ (2115و ،به بررسی اثرا

متقابل مدیریت سود و حاکمیت شرکتی بثر

چسبندگی هزینه در بازه زمانی  2111- 2111پرداختند .نتایج نشثان داد حاکمیثت شثرکتی
خوب با مدیریت سود بیشتر میتواند باع
که اثرا

کاهش هزینههاي چسبندگی شود؛ بثه لثورتی

آن از مدیریت سود قويتر است.

 فرانسیس و همکاران (2112و به بررسی رابطه بین چهار بعد کیفیثت سثود بثا هزینثهحقو سرمایه پرداختند .دراین تحقیق رابطه بین چهار ویژگثی کیفثی سثود شثامل کیفیثت
اقالم تعهدي ،ترییرپذیري سود ،اقالم تعهدي اختیاري و عامل مشترک بثا حقثو لثاحبان
سهام ،مورد بررسی قرارگرفته است .نتایج این تحقیق نشان داد این چهار بعد کیفیثت سثود
رابطه معکور و معناداري با هزینه حقو لاحبان سهام دارند .همچنین نتایج مطالعه آنثان
حاکی از آن است که رابطه مکمل معناداري بین کیفیت سود و افشثاي اختیثاري اسثت؛ بثه
211
1. Apostolos and Et al

پایین سطو افشاي باالتري را انتخاب میکنند.
 النسو و همکاران (2111و ارتباس میان گزارشگري بخشهثا و کیفیثت سثود را مثوردمطالعه قرار دادند که نتایج حاکی ا ز رابطثه مثبثت و مسثتقیمی بثین کیفیثت سثود و میثزان
گزارشگري بخش ها بود نتایج نشان داد میزان گزارشگري بخثشهثا در دوره جثاري داراي
رابطه مستقیمی با کیفیت سود در دوره هاي گذشته است؛ این در حثالی اسثت کثه کیفیثت
سود در دوره جاري هیچ رابطه معناداري با میزان گزارشگري بخشها در دورههاي گذشثته
نداشت.
 شافعی و محمدزاده مقدم (1113و در مقاله اي تحت عنوان« :شواهد رفتار چسثبندگیهزینهها در شرکتهاي ایرانی و مطالعه تطبیقی آن با کشورهاي انگلثیس ،آمریکثا ،آلمثان و
فرانسه در دوره زمانی  »1111-15به این نتیاثه رسثیدند کثه در ازاي 1درلثد افثزایش در
سطح فرو  ،هزینههاي اداري ،عمومی و فرو  01درلد افزایش می یابد؛ در حالیکثه در
ازاي  1درلد کاهش در سطح فرو

هزینه هاي اداري ،عمومی و فرو

 12درلد کاهش

می یابد.
 نمازي و دوانیپور (1113و به بررسی تاربی رفتثار چسثبندگی هزینثههثا در بثوررشثرکتهثاي پذیرفتثه شثده در

تهران پرداختند .نتایج این پژوهش که بر اسار اطالعثا

بورر اورا بهادار تهران ،براي یثک دوره  11سثاله از سثال  1111تثا 1112اسثت ،نشثان
میدهد در ازاي  1درلد افزایش در سطح فرو  ،هزینههاي اداري ،عمثومی و فثرو
درلد افزایش مییابد؛ در حالیکه در ازاي  1درلد کاهش در سثطح فثرو
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این معنی که شرکت هاي داراي کیفیت سود باال در مقایسه با شرکتهاي داراي کیفیت سود

25

هزینثههثاي

اداري ،عمومی و فرو  01درلد کاهش مییابد .همچنین نتایج براي 51شثرکت فعثال در
بورر و لنایع مختل
شد

نیز ارائه شده است .در این پژوهش همچنین چگثونگی ترییثر در

چسبندگی هزینهها در دورههاي زمثانی متفثاو

بررسی شده است .نتایج نشان میدهد ،شد

و در میثان شثرکتهثاي مختلث

چسبندگی هزینهها در دورههایی که در دوره

قبل از آن کاهش درآمد رخ داده ،کمتراست .همچنین شثد
شرکتهایی که نسبت جمع داراییها به فرو

چسثبندگی هزینثههثا بثراي

بزرگتري دارند ،بیشتر است.
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 مرتضوي (1131و در تحقیق خود با عنوان« :شناسایی عوامل تعیثینکننثده چسثبندگیهزینههاي شرکتها» به این نتیاه دست یافت که .1 :خو بینی مدیران درباره فرو هثاي
آتی ،موجثب چسثبندگی هزینثههثاي فثرو  ،عمثومیو اداري مثیشثود و هرچثه میثزان
رفتثه افثزایش

خو بینی مدیریت بیشتر باشد ،چسبندگی بهثايتمثامشثده کثاالي فثرو

مییابد .2 .چسبندگی هزینههاي فرو  ،عمثومی و اداري در دوره بعثد از کثاهش فثرو ،
فصلنامه علمی مطالعا

وارونه میشود ،کاهش فرو

در دو دوره متوالی ،موجب کاهش چسبندگی هزینثهدر دوره

دوم میشود و هرچه میزان داراییها بیشتر باشد ،چسبندگی هزینهها بیشتر است.
 -افشار زیدآبادي و همکاران (1130و ،به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ارتبثاس بثیش
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اعتمادي مثدیریت و چسثبندگی هزینثههثا طثی دوره  1131-1113بثر روي  111شثرکت
پرداختند .یافتههاي پژوهش نشانگر تثأثیر مثبثت و معنثیدار بثیش اعتمثادي مثدیریت بثر
چسبندگی هزینهها است .تأثیر مالکیت مدیریتی بر رابطثه بثین بثیش اعتمثادي مثدیریت و
چسبندگی هزینهها ،مثبت و معنیدار و تأثیر مالکیت نهادي بثر رابطثه بثین بثیش اعتمثادي
مدیریت و چسبندگی هزینهها ،منفی و معنیدار است .دیگر نتثایج حثاکی از تثأثیر منفثی و
معنیدارِ متریرهاي کنترلی بازده داراییهثا و اهثرم مثالی (البتثه در سثطح اطمینثان %31و و
همچنین تأثیر مثبت و معنیدارِ گرد

داراییها بر چسبندگی هزینهها است.

 -حاجیها و قادري (1135و ،به بررسی تاثیر نگر

کوتاهمثد

مثدیران بثر چسثبندگی

هزینه شرکت ها در بورر اورا بهادار تهران پرداختند .جهت انثدازهگیثري نگثر
مد

کوتثاه

مدیریت ،از سه معیار اقالم تعهدي اختیاري جاري و اقالم واقعی (از طریق دستکاري

در فرو

و کاهش در مخارج اختیاريو و همچنثین از سثایر متریرهثاي کنترلثی مثرثر بثر

چسبندگی هزینه از قبیل شد

کارکنان ،شثد

دارایثی ،کثاهش فثرو

متثوالی ،لگثاریتم

طبیعی  1به عالوه بازده سهام ساالنه اولیه ،جریثان نقثد آزاد ،پرداخثتهثاي ثابثت مثدیران
استفاده شده است .بر اسار نتایج ،رابطه بین مدیریت سود بر مبناي اقالم واقعثی از طریثق
کاهش در مخارج اختیاري و چسبندگی هزینهها پذیرفته میشود و میتوان گفت که نگر
کوتاه مد
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مدیران ارتباطی منفی و معناداري با چسبندگی هزینه دارد.

خطاي پیشبینی سود پرداخت ،وي نشان میدهد در ازاي افزایش در چسبندگی هزینههثاي
اداري ،عمومی و فرو  ،هزینه هاي کل و بهاي تمام شده کاالي فرو

رفته دقت پیشبینی

سود و کیفیت سود کاهش مییابد.
 پورحیدري (1131و در تحقیق به بررسی رابطه بین کیفیت سثود و هزینثه سثرمایه بثاافشاي اختیاري در شرکتهاي بورر اورا بهادار تهران پرداخت .نتایج این پژوهش نشثان
می دهد بین کیفیت سود و میزان افشا توسط شرکتها رابطثه مسثتقیم و معنثاداري برقثرار
است و شرکتهاي با کیفیت سود باال (پایینو اقدام به افشثاي اطالعثا
می کنند و تنها در لور

عدم توجه به متریر هاي کنترلی مرتبط با ریسک ،رابطه معنثاداري

بین هزینه سرمایه و میزان افشاي اختیاري لثور
همچنین با کنترل اثرا

بیشثتر (کمتثرو ي

گرفتثه توسثط شثرکتهثا برقراراسثت.

کیفیت سود ،بین هزینه سرمایه و افشاي اختیاري شرکتهثا رابطثه

معناداري وجود ندارد.
روششناسي تحقيق
پژوهش از لحاظ رو  ،تولیفی همبستگی و از لحاظ هدف ،کاربردي اسثت .از آناثا
که این نوشتار به تولی

آنچه که هست یا تولی

شرایط موجود بدون دخل و تصرف و

با توجه به آن که قضاو هاي ارزشی در این پژوهش کم رنگ اسثت ،پثژوهش حاضثر در
زمره تحقیقا

مقاله پژوهشی :تاثیر راهبردهاي رقابتی (رهبري هزینه و تمایزو و توانایی مدیریت برکیفیت سود و چسبندگی هزینه در شرکتهاي بورسی

 -مهرنو

(1132و در تحقیقی به بررسی رابطه چسبندگی هزینهها بثا کیفیثت سثود و

تولیفی حسابداري به شمار میرود .بهعالوه با توجه به اینکثه از اطالعثا

تاریخی در آزمون فرضثیا

آن اسثتفاده خواهثد شثد در گثروه تحقیقثا

شثبه آزمایشثی

طبقهبندي میشود.
روش نمونهگيری
براي تعیین نمونه آماري ،از رو

حذفی سیستماتیک (غربالگريواستفاده شثده اسثت.

آندسته از شرکت هاي جامعه آماري که شرایط زیر را دارا بودنثد ،بثهعنثوان نمونثه آمثاري
انتخاب و مابقی حذف شدهاند .در جدول (1و توزیع مربوس به نمونهگیري ارائه شده است.
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جدول  8شرايط انتخاب نمونه
شرکتها

شرایط نمونهگيری (غربالگری)

012

کل شرکتهاي پذیرفتهشده در بورر
21

کسر میشود :شرکتهاي پذیرفته شده بعد از سال 1131
کسر می شود :بانک ،بیمه و واسطهگري مثالی ،هلثدینگهثا و شثرکتهثاي

121

سرمایه گذاري
فصلنامه علمی مطالعا

کسر میشود :شرکتهاي حذف شده توسط بورر

11

کسر میشود :شرکتهاي داراي سال مالی غیر از  23اسفند

21

کسر میشود :شرکتهایی به علت نداشتن اطالعا

در بازه پژوهش ،ترییثر

52
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سال مالی و وقفه معامالتی

151

تعداد نمونه آماري نهایی

فرضيههای تحقيق
فرضیه اول :چسبندگی هزینه در راهبردهاي مختل
فرضیه دوم :کیفیت سود در راهبردهاي مختل

رقابتی متفاو

رقابتی متفاو

است.

است.

فرضیه سوم :توانایی مدیریت بر چسبندگی هزینه تاثیر دارد.
فرضیه چهارم :توانایی مدیریت بر کیفیت سود تاثیر دارد.
متغیرهاي پژوهش و تعاريف عملیاتي آنها
مدل آزمون فرضیه اول:
C_STICK іt = β0 + β1 C_LEAD it + β2 DIFF it + β3 MV it + β4 LOSS it + β5
VSALE it + β6 DISP it + β7 OPLEV it + β8 SEASON it + ε it

مدل آزمون فرضیه دوم:
EQ іt = β0 + β1 C_LEAD it + β2 DIFF it + β3 MV it + β4 LOSS it + β5 VSALE it + β6
DISP it + β7 OPLEV it + β8 SEASON it + ε it

مدل آزمون فرضیه سوم:
C_STICK іt = β0 + β1 M_A it + β2 MV it + β3 LOSS it + β4 VSALE it + β5 DISP it +
β6 OPLEV it + β7 SEASON it + ε it
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مدل آزمون فرضیه چهارم:
EQ іt = β0 + β1 M_A it + β2 MV it + β3 LOSS it + β4 VSALE it + β5 DISP it + β6
OPLEV it + β7 SEASON it + ε it

راهبرد تمایز و رهبری هزینه

به پیروي از پژوهشهاي بالسام و همکاران (2111و و راجیو و همکاران (2110و از پنج
متریر براي اندازهگیري موقعیت راهبردي شرکت استفاده میشود .با توجه به نتثایج تحلیثل
عاملی اکتشافی ،دو متریر اول براي اندازهگیري راهبثرد تمثایز 1و سثه متریثر بعثدي بثراي
اندازهگیري راهبرد رهبري هزینه 2استفاده میگردد.
 :SG&A/SALESنسبت هزینههاي عمومی ،اداري و فرو
 :SALES/COGSنسبت فرو
 :SALES/CAPEXنسبت فرو

به فرو

خالص.
رفته.

خالص به بهاي تمام شده کاالي فرو

خالص به مخثارج سثرمایه اي امثوال ،ماشثین آال

و

تاهیزا .
 :SALES/P&Aنسبت فرو

خالص به خالص ارز

دفتري ماشینآال

و تاهیزا .

 :EMPLE/ASSETSنسبت تعداد کارکنان به کل داراییها.
براي بهدستآوردن راهبرد تمایز و راهبرد رهبري هزینثه از تحلیثل عثاملی و شثاخص
 KMOو آزمون بارتلت استفاده میگردد بهطوري که در شاخص  KMOمقثادیر بیشثتر از 0
درلد و در آزمون بارتلت معناداري کمتر  1درلد نشاندهندهي شایسثتگی دادههثا بثراي
اناام آزمون است .پس از تعیین شاخص  KMOو آزمون بارتلت ،ضرایب مرلفه الثلی بثه
تفکیک براي هر یک از شاخصهاي باال مشخص و به ازاي راهبرد تمایز و راهبرد رهبثري

مقاله پژوهشی :تاثیر راهبردهاي رقابتی (رهبري هزینه و تمایزو و توانایی مدیریت برکیفیت سود و چسبندگی هزینه در شرکتهاي بورسی

متغیرهاي مستقل

هزینه معادلههایی همراه با ضرایب بهدست میآید که تعیینکننده امتیاز راهبردهثا بثراي هثر
سال شرکت میباشد.
توانایي مدیران

توانایی مدیریت از طریق مدل ارائه شده توسط دمرجیثان و همکثاران ( 2111و 2112و
اندازهگیري می شود .دمرجیان و همکاران اعتقاد دارند منابع شرکت که در اختیثار مثدیریت
قرار دارند شثامل بهثاي تمثام شثدهي کثاالي فثرو

رفتثه ،هزینثههثاي فثرو

و اداري،

1. Differentiation
2. CostLeadership
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هزینههاي تحقیق و توسثعه ،خثالص دارایثیهثاي ثابثت ،خثالص اجثارههثاي عملیثاتی و
داراییهاي نامشهود است .این منابع شامل داراییها (ثابت و نامشهودو و سایر وروديهثایی
که بهطور مستقیم در لور هاي مالی گثزار
خدما
فرو

نمثیشثود (ماننثد هزینثههثاي دسثتمزد و

مشاورهايو نیز است .خروجی یا ستانده حالل از بثهکثارگیري ایثن منثابع درآمثد
است .طبق الگوي آنها کارایی کل منابع شرکت از رابطه زیر اندازهگیري میشود.

فصلنامه علمی مطالعا

در رابطثه فثو  ،PPE it ،RD it ،SAExp it ،GOGS it ،Sales it ،و  IntngA itبثه ترتیثب
بیانگر فرو  ،بهاي تمام شده کاالي فرو

رفته ،هزینههثاي اداري و فثرو  ،هزینثههثاي
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تحقیق و توسعه ،دارایی هاي ثابت و نامشهود می باشند.شاخص کارآیی فو منعکسکننثده
عملکرد کلی شرکت است که ممکن است تحت تأثیر عوامل زیادي از جملثه ویژگثیهثاي
خاص هر شرکت و محیط عملیاتی آن باشد .بنابراین الزم است که اثر اینگونثه عوامثل در
شاخص فو تعدیل شود تا بتوان آن را بهعنوان معیار توانایی مدیریت استفاده

کثرد(دمرجیثان

و همکاران2112،و.
Total Efficiencyi,t =β0+β1LnAssetsi,t+β2MarketSharei,t+β3CFi,t +β4LnCashi,t +εi,t

در الگوي رگرسیونی فو  :Ln Assets :لگاریتم طبیعی ارز
Share

فرو

دفتري داراییهاي شرکت

 :Marketسهم بازار محصول شرکت در لنعت (نسبت فرو

شثرکت بثه جمثع

کل شرکتهاي فعال در لنعت مربوطثهو :CF ،نسثبت جریثان وجثه نقثد عملیثاتی

شرکت به داراییها :LnCash ،لگاریتم طبیعی موجودي نقد شرکت
الگوي رگرسیونی فو در سطح هر لثنعت از طریثق رگرسثیون حثداقل مربعثا
معمولی به شکل مقطعی براز

شثده و باقیمانثده هثاي حالثل از بثراز

به عنوان معیار توانایی مدیریت می باشد که در مدل هاي آزمثون فرضثیا
نشان داده می شود.
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رگرسثیون
بثا نمثاد

MA

چسبندگي هزینه

متریر وابسته پژوهش ،چسبندگی هزینههاست که بثا اسثتفاده از مثدل زیثر کثه توسثط
آندرسون و همکارانش (2111و ارائه شده است میتوان چگونگی رفتار هزینههثا را نسثبت
سطح فرو

به ترییرا

در دورههاي افزایش و کاهش درآمد بهطور جداگانه ارزیابی کرد.

+2 Decrease-Dummyit

 =SGAitهزینههاي اداري ،عمومیو فرو
 =SALESitخالص فرو

=0+1log

+ε*log

log

شرکت  iدر دوره t

شرکت  iدر دوره t

 =Decrease-Dummyitمتریر ماازي است که اگرخالص فرو

شرکت از سثال گذشثته

تا امسال کمتر (منفیو شده باشد مقدار این متریر معثادل یثک و در غیثر اینصثور  ،لثفر
خواهد بود.
جامعهي مورد مطالعه ،شرکتهاي مختل

در انواع لنایع و در اندازههثاي متفثاو

را

شامل میشود بنابراین ،استفاده از این مدل که مبتنی بر شثاخصهثاي نسثبتی و لگثاریتمی
است باع

میشود که قابلیت مقایسه متریرها در میان شثرکتهثا افثزایش یابثد و تفسثیر

ضرایب برآورد شده را همسان کنثد .چثون ارز

متریثر Decrease _ Dummyدر زمثانیکثه

درآمد افزایش یابد برابر لفر است،بنابراین ضریب  β1درلد افزایش در هزینههثاي اداري،
عمومی و فرو

را در نتیاه  1درلد افزایش در درآمد فرو

نشان میدهثد .همچنثین از

مقاله پژوهشی :تاثیر راهبردهاي رقابتی (رهبري هزینه و تمایزو و توانایی مدیریت برکیفیت سود و چسبندگی هزینه در شرکتهاي بورسی

متغیرهاي وابسته

آناا که ضریب متریر  Decrease _ Dummyدر زمانیکه درآمد کثاهش مثییابثد ،برابثر یثک
است؛ بنابراین ماموع ضرایب  β1+β2بیانگر درلد کاهش در هزینههاي اداري ،عمثومی و
فرو

را در نتیاه  1درلد کاهش در درآمد فرو

عمومی و فرو

نشان میدهد .اگر هزینثههثاي اداري،

چسبنده باشند ،باید درلد افزایش در هزینهها در دورههاي افزایش درآمد

بیشتر از درلد کاهش هزینهها در دورههاي کاهش درآمد باشد.
کيفيت سود

براي اندازهگیري کیفیت سود از مدل کیفیت اقالم تعهدي مک نیکثولز (2112و اسثتفاده
میشود در این پژوهش از مدل کیفیت اقالم تعهدي ،به میزان تبدیل (تحققو اقالم تعهثدي
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به جریانهاي نقدي آتی اطال میشود .خطاي اندازهگیري در تعیین اقالم تعهدي میتواند
بهطور بالقوه توانایی اقالم تعهدي را براي پیشبینی جریانهثاي نقثدي آینثده یثا انعکثار
جریانهاي نقدي گذشته و جاري را کژنمایی کند .بهعبار
تعیین اقالم تعهدي باع

دیگر ،خطثاي انثدازهگیثري در

کاهش کیفیت اقالم تعهدي و در نتیاه کیفیثت سثود نیثز پثایین

خواهد بود.
it

فصلنامه علمی مطالعا

ΔWC i t = α0 + α1 CFO i t-1 + α2 CFO i t + α3 CFO i t+1 + α4 Δ REV i t + α5 PPE
+εit

در رابطثه بثاال :ΔWC :ترییثرا

سثرمایه در گثرد

حسابهثاي دریثافتنی (ΔARو بثه عثالوه ترییثرا

کثه عبثار

اسثت از ترییثرا

موجثودي کثاال (Δ Inventoryو و سثایر
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حسابهاي پرداختنی (ΔAPو:

داراییهاي جاري (other Assetsو منهاي ترییرا

)ΔWC i t = ΔAR + Δ Inventory – ΔAP + other Assets (net

 :CFOوجه نقد حالل از عملیا

:Δ REV

 :PPEمیزان تاهیزا  ،اموال و ماشینآال

ترییرا

در فرو

سال جاري

دوره جاري.

متریرهاي باال با استفاده از متوسط جمع داراییها تعدیل مثیشثوند .هثر چقثدر متریثر
سرمایه در گرد

بثا متریرهثاي سثمت راسثت مثدل همبسثتگی بیشثتري داشثته باشثد،

نشاندهنده کیفیت باالي اقالم تعهدي است و همچنین ،ضرایب خطاي مدل نیز نشاندهنده
کیفیت پایین اقالم تعهدي است .بنابراین ،با کم کردن عدد یک از قدر مطلق ضرایب خطاي
مدل ،کیفیت اقالم تعهدي بهدست میآید (منصور فر و همکاران1130،و.
متغیرهاي کنترلي
بر اسار پژوهش آپوستولور (2115و متریرهاي کنترلی به شر محاسبه میشوند:
ارزش بازار حقوق صاحبان سهام (mvitو :بثراي انثدازهگیثري از لگثارتیم ارز

بثازار

حقو لاحبان سهام شرکت  iدر دوره  tاستفاده میشود.
زيان واقعي (Lossitو :اگر در دوره  tشرکت زیان گزار
در غیر اینصور
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از متریر ماازي  1استفاده میشود.

کرده باشد از متریر ماثازي 1

درصد تغییرات فروش (VSALEو :این متریر از تفاو
سال گذشته تقسیم بر سال گذشته بهدست میآید.

انحراف معیار سود پیشبیني شده (DISPو :براي اندازهگیري این متریر از انحراف معیار
سودهاي پیشبینی شده سه سال قبل و سال جاري استفاده میشود.
نسبت سود عملیاتي به فروش (OPLEVو :براي اندازهگیري ،از نسبت سود عملیاتی بثه
فرو

استفاده میشود.
تغییرات سود نسبت به دوره قبل ( :)SEASONبراي اندازهگیري این متریثر از شثاخص

ماازي استفاده میشود بهطوري که اگر ترییرا
مثبت بود برابر  1در غیر اینصور

سود نسثبت بثه دورهي مشثابه سثال قبثل

از متریر ماازي  1استفاده میشود.

یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
الف :يافتههاي تحقیق
نتایج آزمون تحليل عاملي

با توجه به تعری

ارائه شده براي هر گروه از راهبردها (راهبرد تمایز و رهبري هزینثهو

از تکنیک تحلیثل عثاملی اسثتفاده شثده اسثت .در تحلیثل عثاملی پثیش از اناثام تحلیثل،
شایستگی دادهها توسط دو آزمون  KMOو بارتلت بررسی که نتایج آن در جدول (2و ارائثه
شده است:

مقاله پژوهشی :تاثیر راهبردهاي رقابتی (رهبري هزینه و تمایزو و توانایی مدیریت برکیفیت سود و چسبندگی هزینه در شرکتهاي بورسی

ترییرا

فثرو

سثال جثاري و

جدول  2نتايج آزمونهاي  KMOو بارتلت
موقعيت راهبردی
اجزاء

1
2

Kaiser-Meyer-Olkin Measure
of Sampling. Adequacy
Bartlett's
Test of
Sphericity

راهبرد تمایز

راهبرد رهبری هزینه

()Differentiation

()CostLeadership

1/51

1/032

میزان کاي-دو

1/113

2/131

درجه آزادي

1

1

احتمال معنیداري

1/110

1/100
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با توجه به نتایج جدول (2و ،مقدار سطح معناداري آزمون  KMOبیشثتر از  1/0و مقثدار
آزمون بارتلت کمتر از  1/5است؛ این مورد نشثاندهنثدهي شایسثتگی دادههثا بثراي اناثام
آزمون است.
جدول  9نتايج ضرايب مولفه اصلي استخراج شده
راهبرد تمایز ()Differentiation
اجزاء
فصلنامه علمی مطالعا

1
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2
1

مولفه

متغيرها

نسبت فرو
فرو

(SGA.Sو
به بهاي تمام شده کاالي
رفته (S.COGSو
-

متغيرها

اصلي

نسبت هزینههاي عمومی و اداري به
فرو

راهبرد رهبری هزینه ()CostLeadership

1/125
-1/125
-

سه نسبت فرو

به مخارج سرمایه

اي (S.CAPو
فرو

به ارز
و تاهیزا

دفتري ماشینآال
(S.PAو

نسبت تعداد کارکنان به کل داراییها
(EM.Aو

در نهایت متریرهاي راهبرد تمایز و رهبري هزینه به لور

مولفه
اصلي
1/031
1/021
1/155

ترکیب خطی از ضرایب

مولفه اللی استخراج شده در جدول (1و به دست می آیند .در جدول باال ضرایب مولفه
اللی به تفکیک براي شاخص هاي معرف موقعیت هاي راهبردي ارائه شده است که بثر
ا سار این ضرایب ،معادله هاي هر شاخص به لور

روابط زیر به دست میآید.

Differentiation = 0/ 125 SGA.S - 0/ 125 S.COGS
CostLeadership = 0/031 S.CAP + 0/021 S.PA + 0/ 155 EM
آمار توصيفي متغيرهای پژوهش

خالله وضعیت آمار تولیفی متریرهاي تحقیق پثس از غربثالگري و حثذف دادههثاي
پر
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به کمک نرمافزار  Eviewsدر جدول (0و ارائه شده است:

متغير

مشاهدات

ميانگين

ميانه

بيشينه

کمينه

انحراف
معيار

چولگي

کشيدگي

راهبرد
رهبري

1220

-2/255

1/221

531/312

-130/051

100/032

-1/210

10/101

هزینه
راهبرد تمایز
توانایی
مدیریت
کیفیت سود
ارز

1220

1/120

1/311

2/121

1/210

1/211

2/211

11/111

1220

-1/111

1/112

1/331

-1/111

1/112

1/212

5/513

1220

-1/131

-1/121

-1/111

-1/110

1/111

-1/512

2/521

بازار

حقو
لاحبان

1220

11/001

11/112

11/051

3/302

1/512

1/553

1/021

سهام
درلد
1220

ترییرا

1/113

1/115

2/125

-1/131

1/112

2/111

12/511

فرو
انحراف
معیار
سودهاي

1220

2/031

2/515

1/153

1/522

1/011

-1/211

1/125

پیشبینی
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جدول 0آمار توصیفي متغیرهاي تحقیق

شده
نسبت سود
عملیاتی به

1220

1/103

1/112

1/125

-1/112

1/221

-2/110

20/012

فرو
چسبندگی هزینهها (C_STICKو سال -شرکتهاي داراي چسبندگی هزینهها510 :

سثال -شثرکتهثاي فاقثد

چسبندگی هزینهها201 :
زیان واقعی (LOSSو سال -شرکتهاي داراي زیان واقعی 153 :سال -شرکتهاي فاقد زیان واقعی1125 :
ترییرا

سود نسبت به دوره قبل (SEASONو

سال -شرکتهاي فاقد ترییرا

سال -شرکت-هاي داراي ترییرا

سود نسبت به دوره قبثل215 :

سود نسبت به دوره قبل513 :
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میتوان شاخص هاي باال را به شاخص هاي مرکزي ،پراکندگی و سثایر شثاخصهثا
تقسیم کرد .به طورخالله ،میثانگین چسثبندگی هزینثههثا نشثان مثیدهثد کثه سثال-
شرکت هثاي داراي چسثبندگی هزینثههثا 510 ،مشثاهده و سثال -شثرکت هثاي فاقثد
چسبندگی هزینهها 201 ،مشاهده است و در ادامه میانگین زیان واقعی نشثان مثیدهثد
سال -شرکت هاي داراي زیان واقعی 153 ،مشاهده و سثال -شثرکت هثاي فاقثد زیثان
فصلنامه علمی مطالعا

واقعی 1125 ،مشاهده است.
آزمون نرمالیته توزيع متغیر وابسته
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این موضوع از طریق آزمون کولموگروف -اسمیرن

(K-Sو نثرم افثزار  Eviewsبررسثی

شده است .نتایج بررسی نرمال بودن توزیع متریر وابسته پثژوهش در جثدول  5ارائثه شثده
است.
جدول  5نتايج بررسي نرمال بودن توزيع متغیر وابسته
متغير
کیفیت سود ()EQ

نتایج آزمون ( KSنرماليته)
ميانگين

انحراف معيار

مثبت

منفي

آماره k-z

-1/131

1/111

-1/111

-1/110

1/211

سطح معنیداري

1/120

با توجه به جدول  ،5سطح معنیداري آماره  Zآزمون  KSبراي متریر وابسته به بثاالتر از
 1/15افزایش یافته است؛ بنابراین فرضیه  H0مبنثی بثر نرمثال بثودن توزیثع متریثر وابسثته
پذیرفته میشود و گویاي آن اسثت کثه متریثر وابسثته تحقیثق داراي توزیثع نرمثال اسثت.
بنابراین ،براي آزمون فرضیه دوم و چهارم از رو هاي آماري پارامتریک استفاده مثیشثود؛
اما با توجه اینکه متریر شاخص چسبندگی هزینههاي عمومی ،اداري و فثرو
ماازي محاسبه میشود (با توجه به توضیحا

محاسبه متریر وابستهو بنابراین ،بدیهی است

که این متریر نرمال نبوده بر همین اسار براي آزمون فرضثیا
251

رو هاي آماري لاستیک استفاده میشود.

بثهلثور

مربثوس بثه ایثن متریثر ،از

نتایج آزمون فرضيه اول

جدول  6نتايج برآورد مدل براي فرضیه اول پژوهش
ضریب

آماره Z

Prob.

راهبرد رهبري هزینه (C_LEADو

-1/111

-5/121

1/111

راهبرد تمایز (DIFFو

-1/313

-1/211

1/111

1/152

1/212

1/211

1/111

2/221

1/115

-1/212

-1/221

1/221

-1/012

-2/115

1/110

-1/010

-2/112

1/122

-1/111

-1/203

1/111

1/255

2/121

1/102

نام متغير

ارز

بازار حقو لاحبان سهام (MVو

زیان واقعی (LOSSو
فرو

درلد ترییرا

(VSALEو

انحراف معیار سودهاي پیشبینی شده (DISPو
نسبت سود ناویژه به فرو
ترییرا

(OPLEVو

سود نسبت به دوره قبل (SEASONو

مقدار ثابت (Cو
آزمون حداکثر درست نمایی (LR Testو

31/222

سطح معنیداري (Prob.و

(1/111و

آماره HL

11/311

سطح معنیداري (Prob.و

(1/153و

آماره اندروز (Andrews Statisticو

10/513

سطح معنیداري (Prob.و

(1/211و

ضریب تعیین مک فادن McFadden R-SQ

1/251

آماره  Fوالد

1/111

5/220
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ب :تجزيه و تحلیل يافتهها

فاقد

شر

واحد

داراي چسبندگی هزینهها

فراوانی

211/20

چسبندگی

جمع

هزینهها

جمثع مشثثاهدا
واقعی

110/20

211/21

پیش بینی لثحیح
اناام شده توسط

درلد فراوانی

%01/11

%52/23

51/11

مدل
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با توجه به نتثایج آزمثون فرضثیهي اول ،کثه در جثدول (2و ارائثه شثده اسثت ،سثطح
( 5درلثدو بثوده و کثل

معنیداري آماره 1/111( LRو کمتر از سطح خطاي مورد پثذیر
مدل رگرسیونی معنیدار است .نتایج آزمون نیکویی براز

(آزمونهاي  HLو اندروزو نیثز

نشان میدهد الگوي رگرسیونی مزبور بهطور نسبی از براز

مطلوبی برخوردار نیست .امثا

با توجه به پایین بودن سطح احتمال (Prob.و آماره  Zاز سطح خطاي مثورد پثذیر

بثراي

فصلنامه علمی مطالعا

ضریب   1و (  2متریرهاي مستقلو ،نتایج آزمون نشان میدهد که بین راهبردهثاي مختلث
رابطه منفثی

از جمله رهبري هزینه و تمایز با چسبندگی هزینههاي عمومی ،اداري و فرو

و معناداري وجود دارد .همچنین با توجه به سطح معناداري آزمون  Fوالد که زیر  5درلثد
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میباشد بنابراین ،چسبندگی هزینههاي عمثومی ،اداري و فثرو
رقابتی (رهبري هزینه و تمایزو متفاو

در راهبثردهثاي مختلث

است .الزم به ذکر است شد

رابطه منفثی راهبثرد

بیشتر از شد

رابطه منفثی راهبثرد

تمایز با چسبندگی هزینههاي عمومی ،اداري و فرو

رهبري هزینه با چسبندگی هزینههاي عمومی ،اداري و فرو

میباشد .ضریب تعیین مثک

فادن نیز نشان میدهد که متریرهاي وارد شده در رگرسیون توانسثتهانثد  %25/1از ترییثرا
متریر چسبندگی هزینههثاي عمثومی ،اداري و فثرو

را توضثیح دهنثد .در نهایثت نتثایج

لحت طبقهبندي مدل نیز نشان میدهد که لحت طبقهبندي اناام شده توسط مدل بهطثور
کلی برابر با  51/11درلد اسثت .بثهطثور کلثی مثدل توانسثته از  211/21سثال-شثرکت،
 211/20سال -شرکت داراي چسثبندگی هزینثههثاي عمثومی ،اداري و فثرو
سال -شرکت فاقد چسبندگی هزینههاي عمومی ،اداري و فرو

و 110/20

را به درسثتی طبقثهبنثدي

نماید .نتایج حالل از آزمون رگرسیون لاستیک رابطه منفی بثین راهبثردهثاي مختلث
جمله رهبري هزینه و تمایز با چسبندگی هزینههاي عمومی ،اداري و فرو
چسبندگی هزینههاي عمومی ،اداري و فرو
و تمایزو متفاو

است .الزم به ذکر است شد

هزینههاي عمومی ،اداري و فرو

تایید مثیکنثد.

رقابتی (رهبري هزینثه

رابطه منفی راهبثرد تمثایز بثا چسثبندگی

بیشتر از شد

چسبندگی هزینههاي عمومی ،اداري و فثرو
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در راهبردهاي مختل

از

رابطثه منفثی راهبثرد رهبثري هزینثه بثا

اسثت .بثهطثور کثه ضثریب راهبثرد تمثایز

 -1/313و راهبرد رهبري هزینه  -1/111میباشد .در مورد مقایسه نتثایج تحقیثق بثا سثایر

تحقیقا

موافق است.
نتايج آزمون فرضیه دوم
جدول  -7نتايج برآورد مدل براي فرضیه دوم پژوهش
ضریب

نام متغير

آماره
t
2/555

1/111
1/111

1/110
1/221

Prob.

آماره
VIF
1/112

راهبرد رهبري هزینه (C_LEADو

1/111

راهبرد تمایز (DIFFو

1/121

1/012

-1/111

-1/103

1/321

-1/125

-2/111

1/121

1/021

-1/111

-1/211

1/130

1/200

-1/111

-1/113

1/113

1/101

1/111

5/551

1/111

2/111

1/111

1/132

1/322

1/212

-1/111

-1/211

1/115

-

بازار حقو لاحبان سهام (MVو

ارز

زیان واقعی (LOSSو
درلد ترییرا

فرو

(VSALEو

انحراف معیار سودهاي پیشبینی شده (DISPو
نسبت سود ناویژه به فرو
ترییرا

(OPLEVو

سود نسبت به دوره قبل (SEASONو

مقدار ثابت ()C
آماره F

2/051

آماره دوربین

(سطح معنیداريو

(1/111و

واتسون

(ضریب تعیینو

1/223

آمثاره H-hausman

21/212

1/111Prob.

آماره F-limer

2/111

1/111 Prob.

2/121

آماره جارکو برا

11/511

(سطح معنیداريو

(1/115و
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مشابه میتوان گفت که نتیاه این فرضیه با تحقیق آپستلس و همکثاران (2115و

بر اسار نتثایج آزمثون فرضثیه دوم کثه در جثدول ( 1و ارائثه شثده اسثت ،سثطح
معنیداري آماره
رو

F-limer

کمتر از سطح خطاي مورد پذیر

داده هاي پانل نسبت به رو

( 5درلدو است ،بنثابراین

داده هاي پولد ارجحیت دارد .همچنین با توجثه بثه

اینکه سطح معنی داري آماره  H-hausmanکمتر از سطح خطاي مورد پذیر
است ،رو

رگرسیون با اثرا

ثابثت نسثبت بثه رو

رگرسثیون بثا اثثرا

( 5درلدو
تصثادفی
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ارجحیت دارد .در ادامه با توجه به اینکه آماره 1/111( Fو داراي سطح معناداري زیر (5
درلدو است ،بنابراین رگرسیون قدر
است که  22/3درلد از ترییرا

تبیین دارد .ضریب تعیین مثدل نیثز گویثاي آن

متریر کیفیت سود ،توسط متریرهاي وارد شده در مدل

تبیین می شود .همچنین در بررسی مفروضا

رگرسیون کالسیک نتایج آزمثون جثارکو

ب را گویاي آن است که باقیمانده هاي حالل از برآورد مثدل در سثطح اطمینثان  %35از
فصلنامه علمی مطالعا

توزیع نرمال برخوردار است؛ بهطوري که سطح معنی داري مربوس به این آزمون بزرگتثر
از  1/15است ( 1/115و .همچنین با توجه به اینکه مقدار آمثاره دوربثین واتسثون مثدل
مثثابین  1/5و  2/5اسثثت؛ (2/121و بنثثابراین ،مثثی تثثوان گفثثت در مثثدل ،مشثثکل خثثود

مدیریت راهبردي دفاع ملی ،سال پنام ،شماره  ،11تابستان 1011

همبستگی باقیمانده ها وجود ندارد .در نهایت با توجه به سطح معنثاداري راهبثردهثاي
مختل

رقابتی (رهبري هزینه و تمایزو (متریرهاي مستقلو که زیر  1/15اسثت (1/111

و  1/111و؛ بنابراین ،کیفیت سود در راهبردهاي مختل
متفاو

رقابتی (رهبري هزینه و تمایزو

است .در نهایت با آزمون هم خطی میان متریرهاي پژوهش نیز مقدار آماره

VIF

(عامل تورم واریانسو براي تمامی متریرها از  5کوچک تر بوده و بیانگر ایثن اسثت کثه
میان متریرهاي پژوهش مشکل هم خطی شدید وجثود نثدارد .نتثایج حالثل از آزمثون
رگرسیون لاستیک رابطه مثبت بین راهبرد هاي مختل

از جمله رهبري هزینه و تمثایز

با کیفیت سود را تایید میکند .کیفیت سود در راهبرد هاي مختل
و تمایزو متفاو
سود بیشتر از شد

است .الزم به ذکر است که شد

رقابتی (رهبري هزینه

رابطه مثبت راهبرد تمایز با کیفیثت

رابطه مثبت راهبرد رهبري هزی نه با کیفیت سود است؛ بهطوري کثه

ضریب راهبرد تمایز  1/121و راهبرد رهبري هزینه  1/111است .در مورد مقایسه نتایج
تحقیق با سایر تحقیقا

مشابه می توان گفت که نتیاه ایثن فرضثیه بثا تحقیثق ایکسثو

و هانگ (2115و موافق است.
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جدول  1نتايج برآورد مدل براي فرضیه سوم پژوهش
ضریب

آماره Z

Prob.

-1/113

-1/113

1/111

1/123

1/215

1/033

1/252

2/111

1/111

-1/111

-1/215

1/033

-1/003

-1/120

1/111

-1/115

-2/131

1/121

-1/102

-1/113

1/103

1/121

1/111

1/131

نام متغير
توانایی مدیریت (M_Aو
ارز

بازار حقو لاحبان سهام (MVو

زیان واقعی (LOSSو
درلد ترییرا

(VSALEو

فرو

انحراف معیار سودهاي پیشبینی شده (DISPو
نسبت سود ناویژه به فرو
ترییرا

(OPLEVو

سود نسبت به دوره قبل (SEASONو

مقدار ثابت (Cو
آزمون حداکثر درستنمایی (LR Testو

52/111

سطح معنیداري (Prob.و

(1/111و

آماره HL

11/121

سطح معنیداري (Prob.و

(1/201و

آماره اندروز (Andrews Statisticو

11/110

سطح معنیداري (Prob.و

(1/112و

ضريب تعیین مک فادن McFadden R-SQ

1/211

شر
جمع مشاهدا

واقعی

پیش بینثی لثحیح اناثام
شده توسط مدل

واحد

داراي چسبندگی هزینهها

فاقد چسبندگی
هزینهها

جمع

فراوانی

211/20

110/20

211/21

درلد فراوانی

%01/11

%52/23

51/11
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نتايج آزمون فرضیه سوم

با توجه به نتایج آزمون فرضیهي سوم ،که در جدول (1و ارائه شده است ،سثطح معنثیداري
آماره 1/111( LRو کمتر از سطح خطاي مورد پذیر
معنیدار است .نتایج آزمون نیکویی براز
رگرسیونی مزبور بهطور نسبی از براز

( 5درلدو بوده و کثل مثدل رگرسثیونی

(آزمونهاي  HLو اندروزو نیز نشان میدهثد الگثوي
مطلوبی برخوردار نیست .اما با توجثه بثه پثایین بثودن

سطح احتمال (Prob.و آماره  Zاز سطح خطاي مورد پثذیر  ،بثراي ضثریب ( 1متریثر مسثتقلو
نتایج آزمون نشان میدهد که توانایی مدیریت بر چسبندگی هزینههاي عمومی ،اداري و فثرو

255

تاثیر منفی معناداري دارد .ضریب تعیین مک فادن نیز نشان میدهد کثه متریرهثاي وارد شثده در
رگرسیون توانستهاند  %21/1از ترییرا متریر چسبندگی هزینههاي عمثومی ،اداري و فثرو

را

توضیح دهند .در نهایت نتایج لحت طبقهبندي مدل نیز نشان میدهثد کثه لثحت طبقثهبنثدي
اناام شده توسط مدل بهطور کلی برابر بثا  51/11درلثد اسثت .بثهطثورکلی مثدل توانسثته از
 211/21سال -شرکت 211/20 ،سال -شرکت داراي چسبندگی هزینثههثاي عمثومی ،اداري و
فصلنامه علمی مطالعا
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فثرو

و  110/20سثال -شثرکت فاقثد چسثبندگی هزینثههثاي عمثومی ،اداري و فثرو

را

بهدرستی طبقهبندي کند .نتایج حالل از آزمون رگرسیون لاستیک رابطه بین توانثایی مثدیریت
با چسبندگی هزینههاي عمومی ،اداري و فرو

را تایید میکند .تحلیثلهثا نشثان مثیدهثد کثه

توانایی مدیریت بر چسبندگی هزینههاي عمثومی ،اداري و فثرو

تثاثیر منفثی معنثاداري دارد.

بهطوريکه به ازاي یک واحد افزایش در توانایی مدیریت ،متریر چسبندگی هزینههاي عمثومی،
اداري و فرو

 -1/113واحد کاهش مییابد .در مورد مقایسه نتایج تحقیق بثا سثایر تحقیقثا

مشابه میتوان گفت که نتیاه این فرضیه با تحقیق آپستلس و همکاران (2115و مرایر است.
نتايج آزمون فرضیه چهارم
جدول 2نتايج برآورد مدل براي فرضیه چهارم پژوهش
نام متغير
توانایی مدیریت (M_Aو
ارز بازار حقو لاحبان سهام (MVو
زیان واقعی (LOSSو
درلد ترییرا فرو (VSALEو
انحراف معیار سودهاي پیشبینی شده (DISPو
نسبت سود ناویژه به فرو (OPLEVو
ترییثثثرا سثثثثود نسثثثبت بثثثثه دوره قبثثثثل
(SEASONو
مقدار ثابت (Cو
آماره F
(سطح معنیداريو

ضریب
1/152
-1/111
-1/125
-1/111
-1/113
1/130

آماره t
2/101
-1/152
-2/111
-1/102
-1/151
0/520

Prob.
1/113
1/121
1/121
1/113
1/232
1/111

آماره VIF
1/122
1/201
1/011
1/251
1/125
1/215

-1/111

-1/501

1/511

1/212

-1/101

1/251

-1/151
2/115
(1/111و

آماره دوربین
واتسون

2/111

(ضریب تعیینو

1/251

آماره جارکو برا
(سطح معنیداريو

11/511
(1/115و

آمثاره H-hausman
آماره F-limer

13/215
2/111

1/111Prob.
1/111 Prob.

-

معنیداري آماره
رو

F-limer

کمتر از سطح خطاي مورد پذیر

داده هاي پانل نسبت به رو

( 5درلدو بثوده ،بنثابراین

داده هاي پولد ارجحیت دارد .همچنین با توجثه بثه

اینکه سطح معنی داري آماره  H-hausmanکمتر از سطح خطاي مورد پذیر
رگرسیون با اثرا

بوده ،رو

ثابثت نسثبت بثه رو

رگرسثیون بثا اثثرا

( 5درلدو
تصثادفی

ارجحیت دارد .در ادامه با توجه به اینکه آماره 1/111( Fو داراي سطح معناداري زیر (5
درلدو است ،بنابراین رگرسیون قدر
است که  25/1درلد از تری یرا

تبیین دارد .ضریب تعیین مثدل نیثز گویثاي آن

متریر کیفیت سود ،توسط متریرهاي وارد شده در مدل

تبیین می شود .همچنین در بررسی مفروضا

رگرسیون کالسیک نتایج آزمثون جثارکو

برا گویاي آن است که باقیمانده هاي حالل از برآورد مثدل در سثطح اطمینثان  %35از
توزیع نرمال برخوردار میباشند بهطوري که سثطح معنثیداري مربث وس بثه ایثن آزمثون
بزرگتر از  1/15است ( 1/115و .همچنین با توجه به اینکه مقدار آماره دوربین واتسثون
مدل مابین  1/5و  2/5است ( 2/111و بنابراین ،می تثوان گفثت در مثدل ،مشثکل خثود
همبستگی باقیمانده ها وجود ندارد .در نهایت بثا توجثه بثه سثطح معنثاداري توانثایی
مدیریت (متریر مستقلو که زیر  1/15اسثت ( 1/113و بنثابراین ،توانثایی مثدیریت بثر
کیفیت سود تاثیر مثبت و معنادار دارد .در نهایت با آزمون هثم خطثی میثان متریرهثاي
پژوهش نیز مقدار آماره ( VIFعامل تورم واریانسو براي تمامی متریرها از  5کوچکتثر
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بر اسار نتایج آزمون فرضیه چهثارم کثه در جثدول ( 3و ارائثه شثده اسثت ،سثطح

بوده و بیانگر این است که میان متریرهاي پژوهش مشکل هم خطی شدید وجود ندارد.
نتایج حالل از آزمون رگرسیون لاستیک رابطه بین توانایی مدیریت با کیفیت سود را
تایید می کند .تحلیل ها نشان می دهد که توانایی مدیریت بر کیفیت سثود تثاثیر مثبثت
معناداري دارد .بهطوري که به ازاي یک واحثد افثزایش در توانثایی مثدیریت  ،متریثر
ک یفیت سود  1/ 152واحد افزایش می یابد .در مثورد مقایسثه نتثایج تحقیثق بثا سثایر
تحقیقا

مشابه می توان گفت که نتیاه این فرضیه با تحقیق ایکسو و هانثگ ( 2115و

موافق است.
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نتيجهگيری و پيشنهاد
با توجه به نتایج جانبی حالل از رگرسیونهاي تحقیق میتوان گفثت کثه از متریرهثاي
کنترلی ،زیان واقعی بر چسبندگی هزینههاي عمومی ،اداري و فرو

تاثیر معنثادار و مثبثت

و انحراف معیار سودهاي پیش بینی شده و نسثبت سثود نثاویژه بثه فثرو
هزینه هاي عمومی ،اداري و فرو

بثر چسثبندگی

تثاثیر معنثادار و منفثی دارد .نتثایج ضثریب همبسثتگی

فصلنامه علمی مطالعا

اسپیرمن نشان می دهد که در سطح اطمینان  ،%35بین توانایی مدیریت با راهبرد تمایز رابطه
مثبت و معنادار ،بین توانایی مدیریت با راهبرد رهبري هزینه رابطثه مثبثت و معنثادار ،بثین
توانایی مدیریت با ارز
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مدیریت با درلد ترییرا

بازار حقو لاحبان سهام رابطثه مثبثت و معنثادار ،بثین توانثایی
فرو

رابطه مثبت و معنادار و بین توانایی مدیریت بثا انحثراف

معیار سودهاي پیشبینی شده رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
یافتههاي پژوهش نشان میدهد که چسبندگی هزینههثاي عمثومی ،اداري و فثرو
راهبردهاي مختل

رقابتی تفثاو

معنثاداري دارد (شثد

چسبندگی هزینههاي عمومی ،اداري و فرو
هاي مختل
بیشتر از شد

رقابتی تفاو

معناداري دارد (شد

رابطثه منفثی راهبثرد تمثایز بثا

بیشتر از شد

هزینه با چسبندگی هزینههاي عمومی ،اداري و فرو

در

رابطه منفثی راهبثرد رهبثري

میباشدو ،کیفیثت سثود در راهبثرد-

رابطه مثبت راهبرد تمایز با کیفیثت سثود

رابطه مثبت راهبرد رهبري هزینه با کیفیت سود میباشدو و توانایی مدیریت

بر چسبندگی هزینهها و کیفیت سود به ترتیب تاثیر منفی و مثبت معنثاداري دارد .در مثورد
تحلیل حالل از نتایج میتوان گفت شرکتهایی که یکی از راهبردهثاي تمثایز یثا رهبثري
هزینه را به کار میگیرند از چسبندگی هزینههاي عمومی ،اداري و فرو

کمتري برخوردار

خواهند شد ،رهبري هزینه منار به افزایش کارایی عملیاتی و راهبرد تمایز منار به کثاهش
چسبندگی هزینه و توزیع بهینه هزینههاي توزیع و فرو

میشثود .همچنثین راهبثردهثاي

رقابتی مدیران با توجه به اینکه منار بثه افثزایش کثارایی و اثربخشثی سثازمان مثیشثوند
سازمان را به عملکرد برتر در طول زمان و در نهایت افزایش کیفیت سود هثدایت مثیکنثد.
در مورد متریر توانایی مدیران نیز میتوان گفت ،توانایی مدیریت منار بثه افثزایش پثادا
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مدیران و بقاي خود می شود؛ بر همین اسثار مثدیران همثواره بثه دنبثال افثزایش توانثایی

واحد اقتصادي با بهرهوري همراه باشد .تازیه و تحلیل لور

گرفته در این پژوهش بیان

میکند که چسبندگی هزینههاي فعلی و آتی شرکتها و کیفیثت سثود بثا توجثه بثه نثوع
راهبردي که در پیش میگیرند ،متفاو

خواهد بود .با توجه به نقش و اهمیتی که انتخثاب

نوع راهبرد در تأمین اهداف شرکت و رو هاي دستیابی به این اهداف دارد ،مدیران مثالی
شرکتها با تصمیماتی که اتخاذ میکنند ،میتوانند بر چسبندگی هزینثههثا و کیفیثت سثود
تأثیر قابل توجهی داشته باشند .با توجه به نتیاه تحقیق ،به مدیران پیشنهاد میشثود کثه بثا
افزایش توانایی خود منار به کاهش چسبندگی هزینثههثا و افثزایش کیفیثت سثود شثوند.
مدیران یک شرکت اغلب با مسائلی نظیر برنامه ریزي و کنتثرل در شثرکت تاثاري روبثرو
هستند .در مرحله برنامه ریزي ،مدیران به اطالعا

مربوس بثه هزینثههثا جهثت پثیشبینثی

هزینههاي آتی نیاز دارند .با توجه به آنکه ترییرا

هزینههاي آتی را میتثوان در ارتبثاس بثا

ترییرا

درآمد فرو

تعیین کرد ،بنابراین با مشثخص شثدن ایثن ارتبثاس مثیتثوان میثزان
پیشبینی کرد .همچنین کیفیثت سثود نیثز

هزینهها را با توجه به ارتباس آنها با درآمد فرو

یکی از مواردي است که مدیران توانا مثی تواننثد نسثبت بثه نیثاز مشثتریان ،شثرایط کثالن
اقتصادي و منافع آتی آن را ارتقاء دهند؛ بر همین اسار بثا توجثه بثه وجثود ایثن ارتبثاس
میتوانند میزان لحیح این هزینهها و ترییرا
فرو

آنها را با توجه بثه میثزان و ترییثرا

درآمثد

معین کنند و تحری هاي احتمالی را که در مورد میزان هزینهها وجود دارد ،کشث

کنند؛ بنابراین تازیه و تحلیل ارتباس درآمد فرو

مقاله پژوهشی :تاثیر راهبردهاي رقابتی (رهبري هزینه و تمایزو و توانایی مدیریت برکیفیت سود و چسبندگی هزینه در شرکتهاي بورسی

هستند تا چسبندگی هزینهها را کاهش و کیفیت سود را نیثز افثزایش دهنثد کثه در نهایثت

با هزینههثاي یثک شثرکت و همچنثین

روابط بین راهبردها و توانایی مدیران با رفتار هزینه و کیفیت سود ضروري بهنظر میرسد.
پیشنهاد براي تحقیقات آينده
 .1بررسی تاثیر راهبرد رقابتی و توانایی مدیریت بر مدیریت سود
 .2بررسی تاثیر راهبرد رقابتی و توانایی مدیریت بر رقابت در بازار
 .1بررسی تاثیر راهبرد رقابتی و توانایی مدیریت بر محافظهکاري با تاکیثد بثر سثاختار
نطارتی
 .0بررسی تاثیر رفتارهاي فرلتطلبانه مدیران بر چسبندگی هزینهها
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