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چكیده
علیرغم پیشرفتهای فنی ،موقعیت جغرافیائی شرکتها هنوز نقش عمدهای در تعیین تصمیمات سرمایهگذاران را ایفا میکند ،از
طرف دیگر عالقهمندیهای زیاد و قابل توجهی در ادبیات حسابداری در فهم این نکته وجود دارد که چگونه تفاوتها در فرهنگ ملی
بر نتایج و عواقب حسابداری و بازارهای مالی تاثیر میگذارد ،بنابراین بخش عمدهای از پژوهشهای انجام شده در این زمینه به بررسی
تاثیر فرهنگ بر تصمیمگیریهای مدیریت و گزارشدهی گسترده تمرکز دارد بر این اساس هدف این پژوهش ،مطالعه شواهد عینی
درباره رابطه موقعیت جغرافیائی شرکتها و ریز فرهنگها بر پدیده چسبندگی هزینهها میباشد ،جامعه آماری پژوهش  401شرکت
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی یک دوره  6ساله از سال  4930تا  4931انتخاب گردید .روش پژوهش از نظر هدف ،کاربردی
و از نظر نحوه اجرا توصیفی ،پیمایشی و از نوع همبستگی است .همچنین به منظور تجزیه و تحلیل آماری دادههای پژوهش از
نرمافزارهای EVIEWS 9و  SPSSاستفاده و نتایج حاصل از آزمون فرضیهها ،بیانگر آن است که بین موقعیت جغرافیائی شرکتها و
پدیده چسبندگی هزینه تاثیر معناداری وجود ندارد اما بین ریزفرهنگها و پدیده چسبندگی هزینه تاثیر معناداری وجود دارد،
همچنین بین موقعیت جغرافیائی و ریزفرهنگها رابطهای وجود ندارد.
واژههاي کلیدي :موقعیت جغرافیائی ،ریزفرهنگها ،پدیده چسبندگی هزینهها  ،بورس اوراق بهادار.
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 -1مقدمه
در سالهای اخیر گرایش شدیدی به استفاده از تئوریهای
رفتاری در پژوهشهای حسابداری بوجود آمده است .بدون
شک چنین مطالعاتی باعث غنای رشته حسابداری شده و آن را
از یک رشته خشک و کامال فنی (تکنیکی) خارج میسازد .این
امر انجام پژوهشهای گسترده در زمینههای مختلف ،از بررسی
عوامل روانشناسی و محیطی که بر عوامل حسابداری اثر
میگذارند تا توجه به نقش سیاسی -اجتماعی حسابداری در
سازمانها و جوامع را موجب شده است .به گونهای که مطالعات
تطبیقی جالبی در عرصه حسابداری و عوامل محیطی تاثیرگذار
بر آن در جهان صورت گرفته است که همگی آنها موئد تقابل و
تعامل حسابداری و محیط بر یکدیگر است .نتایج این پژوهشها
نشان میدهد که توسعه و تکامل حسابداری تحت تاثیر عوامل
محیطی مختلفی قرار دارد که از مهمترین این عوامل "
موقعیت جغرافیایی و فرهنگ" میباشد .همگام با توسعه
بازارهای مالی و ایجاد شرکتهای چند ملیتی و به دلیل نیاز
مبرمی که احساس میشد ،پژوهشگران حسابداری به انجام
پژوهشهایی بین رشتهای روی آوردهاند.
 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
مطالعات موجود دربارهی رابطه جغرافیائی در رشد مالی
توسعه یافته از یافتههای کووال و موسکویتز)1004 ،4333( 4
گرفته شده است که سرمایه گذاران سهام شرکتهای محلی را
ترجیح میدهند .چنین استدالل میشود که مجاورت
جغرافیائی ،سرمایهگذاران را به دسترسی راحتتر به اطالعات
شرکت محلی نائل میکند ،و از این رو به بازگشت بهتر سرمایه
کمک میکند (ایوکویک و ویسبنر .1)1001مجاورت شرکتها
از نظر جغرافیائی با هسته سرمایهگذاران از جمله صندوقهای
سرمایهگذاری تامین مالی ،بانکهای سرمایهگذار و تحلیلگران
مالی افزایش دهنده قابلیت اطمینان برای سهامداران خارجی را
فراهم میکند .درنتیجه ،سرمایهگذاران تقریبا مانند افراد و
موسسات ،بیشتر گرایش به سرمایهگذاری در شرکتهای مجاور
مرکز را مد نظر قرار می دهند .شواهد نشان میدهند که
برخی سرمایهگذاران کنجکاو ،در شرکتهای سرمایهگذاری
میکنند که در یک فاصله  90کیلومتری با مرکز ،قرار گرفته
باشند (تیان.9)1044
از طرف دیگر در این مطالعه ،پنج بعد فرهنگ ملی
مشخص شده توسط هافستد((،)4390یعنی ،فردگرایی ،اجتناب
از عدم قطعیت ،فاصله قدرت ،جهتگیری طوالنی مدت و
مردانگی) را در نظر گرفته و بررسی میشود که چگونه آنها بر
تصمیمات مدیریت منابع تاثیر میگذارند .استداللها حاکی از
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آن است که سه راه وجود دارند که از طریق آن فرهنگ بر عدم
تقارن در رفتار هزینه تاثیر میگذارد .راه اول از طریق تأثیر
فرهنگ در هزینههای سازگاری منابع ،به خصوص با توجه به
نگرشهای اجتماعی نسبت به کارگران عمل مینماید .به
عنوان مثال ،فرهنگهای زنانه جایگاه باالتری در حفظ روابط
به خود جای میدهند .بنابراین هزینههای تعدیل روانی مربوط
به اخراج کارگران میتواند در کشورهایی با جهتگیری
فرهنگی زنانهتر ،تاثیر بشتری داشته باشد .راه دیگر که از
طریق آن فرهنگ بر چسبندگی هزینه تاثیر میگذارد از طریق
انتظارات مدیران از تقاضای آینده است .به طور خاص ،مدیران
در فرهنگها ،بیشتر اجتناب کننده از عدم قطعیت ممکن
است ،تاکید کمتری بر سیگنالهای تقاضای آینده قائل شوند
که به طور ذاتی غیرقابل اطمینان است و تاکید بیشتری را بر
سیگنالهای همزمان مشاهده شدهی تقاضا قرار دهند .بدین
ترتیب ،در فرهنگها بیشتر اجتناب کننده از عدم قطعیت
مدیران توسط انتظارات فروش کوتاه مدت ،درمقابل
پیشبینیهای طوالنی مدتتر فروش در آینده سوق داده
میشوند .در نهایت ،تفاوتها در فرهنگ ملی به احتمال زیاد
بر الگوهای چسبندگی هزینه بواسطهی تفاوتها در انگیزههای
مربوط به جبران که باعث ایجاد امپراتوریسازی و رفتار ضعیف
مدیران میشود ،اثر میگذارد .به عنوان مثال ،در پژوهشهای
انجام شده بیان شده است که شرکتها در جوامع فردگراتر
سهم بیشتری از جبران مبتنی بر مشوق برای مدیران را فراهم
میکند ،در حالی که فرهنگها بیشتر اجتناب کننده از عدم
قطعیت به مدیران خود بر جبران مبتنی بر مشوق کمتری ارائه
میدهند (برایان،1نش 1و پاتل .)1041 ،6هر چه میزان جبران
مبتنی بر مشوق و انگیزه نسبت به پرداخت ثابت بیشتر باشد،
انگیزه برای امپراتوریسازی بیشتر میشود (چن و همکاران،7
1041؛ کانیاینن .)1000 ،9امپراتوریسازی ،به نوبه خود،
افزایش را نشان میدهد که مقدار هزینهی چسبندگی را
افزایش میدهد ،از آنجایی که مدیران امپراتوریسازی ،منابع را
به سرعت افزایش داده ،وقتی که فروش افزایش مییابد و
هزینهها را بسیار به آرامی کاهش داده هنگامی که فروش
پایین است(چن و همکاران .)1041،به این ترتیب ،فرهنگ
ملی احتماال بر رفتارهای امپراتوری تاثیر گذاشته ،و به نوبه
خود هزینهی چسبندگی را تحت تاثیر قرار میدهد.
این پژوهش در نظر دارد ،که چگونه هر یک از ابعاد
فرهنگ ملی و موقعیت جغرافیائی شرکتها بر پدیده چسبندگی
هزینهها تاثیر میگذارد
حاجیها و خراطزاده( ،)4939پژوهشی با عنوان ”رابطه
فرهنگ سازمانی و کاربرد نوآوریهای حسابداری مدیریت در
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شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” با
استفاده از مدل موژن انجام دادند و در نهایت با این نتیجه
رسیدند که مدیران میتوانند با ایجاد تغییرات فرهنگی در
سازمان موجبات بهبود سیستمهای حسابداری مدیریت را
فراهم آورند .به عبارتی سیستمهای حسابداری مدیریت از
طریق کمک به تصمیمگیری از فرهنگ سازمانی تاثیر
میپذیرند و همزمان بر آن تاثیر میگذارند.
نیکومرام و محمدی( ،)4934به طراحی و ارائه یک الگوی
شناخت ،تعیین و ارزیابی نقش عوامل فرهنگی بر اساس مدل
هافستد در فرایند تدوین استانداردهای حسابداری پرداختند.
جامعه آماری پژوهش متخصصین حوزه مشترک فرهنگ و
حسابداری میباشد که بر این اساس از  10نفر خبره در سطح
دنیا که آشنایی کامل با فرهنگ و فرایند تدوین استانداردهای
حسابداری امریکا و بینالمللی دارند انتخاب شدند .روش انجام
پژوهش که برای ارزیابی اعتبار عوامل فرهنگ شناسایی تعیین
شده و تدوین استانداردهای حسابداری بکار رفته است که
مبتنی بر سیستم استتاج فازی و روش دلفی میباشد.
نمازی و دوانیپور( ،)4993رفتار چسبندگی هزینهها در
بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند .نتایج این پژوهش
نشان داد هزینههای اداری ،عمومی و فروش چسبندگی دارند و
شدت چسبندگی هزینهها در دورههایی که قبل از آن کاهش
درآمد رخ داده ،کمتر و برای شرکتهایی که نسبت جمع
داراییها به فروش بزرگتری دارند ،بیشتر بوده است.
نوروش و دیانتی دیلمی( ،)4991به بررسی تاثیر فرهنگ
بر ارزشهای حسابداری در ایران پرداختند .هدف این پژوهش
آزمون مدل گری و بررسی روابط تئوریک مطرح شده در این
مدل و در رابطه با نحوه ارتباط ابعاد فرهنگی با ارزشهای
حسابداری در کشور ایران است .نتایج مبین پایین بودن قدرت
توضیحی مدلگری میباشد که دلیل آن نیز شاید بدین خاطر
باشد که حسابداری در ایران به طور تدریجی و در نتیجه
نیازهای جامعه تکامل نیافته است و در واقع روشها و رویههای
حسابداری مورد استفاده در این کشور عاریه گرفته از روشها و
رویههایی است که در کشورهای توسعه یافته ابداع و اجرا
شدهاند.
ایمن درودیچای و همکاران ( ،)1046در پژوهشی به
بررسی موقعیت جغرافیایی بر چسبندگی هزینهها پرداختند .بر
اساس یک نمونه از  160شرکت پذیرفته شده در بورس فرانسه
طی دوره  ،1040-1007که نتایج آن نشان میدهد اگر فاصله
یک شرکت از منطقه پاریس افزایش یابد ،سطح چسبندگی
هزینهها نیز افزایش مییابد

کارن کیتینگ و همکاران ،)1046(3در پژوهشی به بررسی
تاثیر فرهنگ ملی بر تصمیمگیریهای مدیریتی را از طریق لنز
چسبندگی هزینه پرداختند .نتایج آنها نشان میدهد که
اختیار مدیریتی در منابع تنظیمی منجر به هزینههایی میشود
که "چسبناک" هستند که در آن هزینهها کمتر به کاهش
فعالیتها نسبت به افزایش در فعالیت پاسخ میدهد .آنها در
تجریه و تحلیل خود بر این موضوع تاکید داشتند که چگونه
ابعاد مختلف فرهنگ اجتماعی تفاوت بین کشورها در خصوص
چسبندگی هزینه تاثیر میگذارد که با استفاده از نمونهای از
شرکتهای  93کشور ،دریافتند که چسبندگی هزینهی کمتر
قابل درک در کشورهای با اجتناب از عدم اطمینان باالتر،
مردانگی و جهت گیری طوالنی مدت بیان شده است .یافتهها
حاکی از این است که فرهنگ بر تصمیمات مدیریت منابع
اتخاذ شده توسط مدیران تاثیر می گذارد ،و در انجام این کار،
این مطالعه نقش قابل توجهی در درک تفاوتها در رفتار
هزینههای چسبنده در کشورهای مختلف ایفا می کند.
چن و همکاران ،)1049(40معتقدند چسبندگی هزینه
سبب افزایش بزرگنمایی عملکرد مدیریتی میشود .همچنین،
بانکر و همکاران )1041(44عدم تقارن زمانی سود را با در نظر
گرفتن ارتباط میان محافظهکاری و چسبندگی هزینه بررسی
کردند ،نتایج یافتههای آنان نشان میدهد محافظهکاری شرطی
تاثیر مخرب چسبندگی هزینه را کاهش میدهد.
چو وچو( )1044تمایل برای کاربرد اقدامات مدیریت
کیفیت مختلف را در فرهنگ ملتها بعنوان فرهنگ سازمان
ارزیابی نمود .آنها دریافتند تساوی طلبی جنسیتی پایین
احتماال در کشورها همراه با برنامههای عملکرد محیطی در
آینده است و کشورهایی با مساوات جنسیتی باال بیشتر در
آینده به برنامههای کنترل و بهبود کیفیت میپردازند .آنها
دریافتند چارچوب گلوب به شناسایی کشورهایی که اقدامات
مدیریت کیفیت را بکار میبرند ،کمک میکند.
فلگا )1040(41در مقالهای به بررسی تاثیری که فرهنگ
ملی میتواند بر ارائه قوانین آمره بر شناسایی اندوختهها جهت
پرداخت دیون شرکتها داشته باشد ،پرداخت .نتایج نشان داد
که شرکتهایی که در کشورهای محافظهکار قرار دارند به
صورت معناداری ،سطح باالتری از ابهام را برای میزان تعهدات
خود در نظر گرفته و بر این اساس مدیریت عایدات خود را
انجام میدهند.
49
نائور و همکارانش ( )1040دریافتند فرهنگ در کشورهای
غربی و شرقی در سه بعد گلوب(فاصله قدرت ،آیندهنگری و
عملکردگرایی) متفاوت هستند.
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لمازان وهمکاران ،)1040(41در پژوهشی تاثیر موقعیت
شرکت در انتخاب و تامین مالی خود مورد بررسی قرار داد.
.آنها به این نتیجه رسیدند که شرکتهای مستقر در خوشههای
صنعتی تمایل بیشتری به فرصتهای سرمایهگذاری و نیاز به
افزایش پول نقد برای خرید بیشتر را دارند .ثانیا ،پژوهش آنها
به مقاله افشای داوطلبانه با ارائه شواهد مبنی بر تاثیر موقعیت
جغرافیایی شرکت بر شیوه افشای داوطلبانه کمک میکند.
افشای داوطلبانه به منظور بهبود اطالعات موجود برای
سرمایهگذاران تسهیل میشود که به آنها امکان نظارت بهتر بر
مدیران را می دهد.
41
پورپوراتو و وربین ( ،)1040در پژوهشی به بررسی
چسبندگی هزینهها در بین بانکهای آرژانتین ،برزیل و کانادا
پرداختند .نتایج نشان داد که با افزایش یک درصدی در درآمد،
هزینههای بانکها به ترتیب در کشورهای ذکر شده،0/6 ،
 0/91و  0/31افزایش مییابد ،در حالی که با کاهش یک
درصدی در درآمدها بانکهای مزبور ،کاهش  0/0،19/99و
 0/11درصد هزینهها را مشاهده کردند .آنان دریافتند
بانکهایی که بیشترین افزایش را در شرایط بهبود فروش دارد،
در زمان کاهش فروش نیز بیشترین کاهش را خواهند داشت.
هامبورگ و ناسو( ،)1040تاثیر چسندگی هزینه بر تقارن
زمانی سود با تاکبد بر ارتباط میان چسبندگی هزینه و
محافظهکاری شرطی را بررسی کردند .نتایج پژوهش آنان نشان
داد .چشبندگی هزینه ،عدم تقارن زمانی سود را به وسیله
تضیف در 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 میکند .همچنین نتایج آنان تاکید کرد
که عدم تقارن زمانی سود برای شرکتهای دارای چسبندگی
هزینه از طریق فاکتورهای حسابداری منعکس شده در اقالم
تعهدی نسبت به فاکتورهای غیر حسابداری منعکس در
جریانهای نقدی ،به صورت قویتری تقویت میشود.
چونگرسوت )1003(46در مقالهای رابطه بین فرهنگ
سازمانی و کاربرد نوآوریهای حسابداری مدیریت را مورد
بررسی قرار داد .نتایج نشان داد که تفاوت معناداری در فرهنگ
سازمانی شرکتهای استفاده کننده از این نوآوری و شرکتهای
که از این نوآوری استفاده نمیکنند ،وجود ندارد .با این حال
شرکتهایی که حساسیت باالتری نسبت به انعکاس مسائل
فرهنگی و یا ارزشهای انعطافپذیر و یا میل به نوآوری دارند،
پتانسیل باالتری جهت بکارگیری نوآوریهای حسابداری
مدیریت از خود نشان میدهند
لوقان )1009(47بر اساس پژوهش انجام داده تاکید دارد،
شرکتهای که درموقعیت روستا قرار دارند احتمال کمتری
04

برای ارائه پیشنهادات منصفانه نسبت به شرکتهای نزدیکی شهر
میباشند ارائه میدهند ،زیرا جابجایی مانع سرمایهگذاران خارج
از کشور میشود که در مورد شرکتهای از راه دور در معرض
خطر قابل توجهی از خرید سهام روستایی در صورت یک
پیشنهاد قرار میگیرند .در همان زمان کادیا و
همکاران )1009(49به این نتیجه رسیدند که خریداران بازده
بیشتری در معامالت جغرافیائی که دارای اهمیت زیادی است
را کسب کرده اند.
43
گرال وموسکویچ ( ،)1004به بررسی تاثیر فاصله بر
عملکرد سرمایه گذاری پرداختند و بر این موضوع تاکید
داشتند که مدیران بودجه در جمع آوری سهام شرکتهایی که
در موقعیت جغرافیایی نزدیک نسبت به آنهایی که در موقعیت
جغرافیایی دورتر است ،موفقتر میباشند
 -3فرضیههاي پژوهش
 موقعیت جغرافیائی بر پدیده چسبندگی هزینه تاثیر
معناداری دارد
 ریزفرهنگها بر پدیده چسبندگی هزینه تاثیر
معناداری دارد
 بین موقعیت جغرافیائی و ریزفرهنگها رابطه معناداری
وجود دارد
 -4روششناسی پژوهش
از انجا که اهداف این پژوهش بررسی تاثیر موقعیت
جغرافیائی و ریزفرهنگها بر چسبندگی هزینهها میباشد ،لذا
روش پژوهش از لحاظ انجام مطالعه مورد نظر توصیفی ،و از
نوع همبستگی میباشد .داده ها و اطالعات این پژوهش از
صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار مندرج در سامانه الکترونیکی اطالعاتی سازمان بورس و
اوراق بهادار اقتباس شده است .آزمون فرضیه ها با استفاده از
مدل رگرسیون صورت گرفته است.
مدل ( )1براي آزمون فرضیه اول بكار می رود:
HA j.t=β0+ β1 GL i.t + β2SIZE i.t+ β3 LEV i.t

این مدل برای بدست آوردن تاثیر موقعیت جغرافیائی شرکتها
بر پدیده چسبندگی هزینهها است.
مدل ( )2براي آزمون فرضیه دوم بكار می رود:
HA j.t=β0+ β1FC i.t + β2SIZE i.t+ β3 LEV i.t

این مدل برای بدست آوردن تاثیر ریز فرهنگ ها بر پدیده
چسبندگی هزینهها است.
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 -5نتایج پژوهش

مدل ( )3براي آزمون فرضیه سوم بكار می رود:
FC j.t=β0+ β1 GL i.t + β2SIZE i.t+ β3 LEV i.t

این مدل برای بدست آوردن رابطه بین ریز فرهنگها و
موقعیت جغرافیائی شرکتها است.
جامعه آماری این پژوش با توجه به محدودیت هایلحاظ
شده ،تنها  401شرکت در دوره زمانی  4930تا  4931شرایط
را دارا بوده و لذا به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.

 -1-5آمار توصیفی
در جدول زیر برخی از مفاهیم آمار توصیفی متغیرها،
شامل میانگین ،میانه ،حداقل مشاهدات ،حداکثر مشاهدات و
انحراف معیار ارائه شده است.

جدول  -1آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش
نام متغیر

نماد

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

چسبندگی هزینه

HA

0.076961

0.075567

0.725067

0.440777

0.127012

ریز فرهنگ ها

FC

11.68269

12.00000

25.00000

2.000000

5.196086

موقعیت جغرافیایی

GL

0.634615

1.000000

1.000000

0.000000

0.482002

اندازه شرکت

SIZE

6.186645

6.144974

8.280422

4.792560

0.556422

اهرم مالی

LEV

2.704790

0.605457

251.5333

0.000365

13.47873

آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها
طی جدول فوق احتمال آماره جارکو -برا در مورد تمام
متغیرهای پژوهش کمتر از  0/01است( ،)P<0.05که نتایج
نشان از غیر نرمال بودن توزیع متغیرها می باشد ولی به دلیل
باال بودن تعداد نمونه (داد ها) نرمال فرض می شوند.
آزمون مانایی
قبل از تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیهها پایایی متغیرهاای
پژوهش مورد بررسی قارار گرفتاه اسات .باه عباارتی متغیرهاا

بایستی برای برآود مدل های پژوهش پایایی داشاته باشاند تاا
نتایج کاذبی از برآورد مدل حاصل نشاود باه هماین منظاور از
آزمون ریشه واحد استفاده می شود بدین منظور از آزمون ریشه
واحد استفاده شده است که نتایج آن در جدول زیر ارایاه شاده
است .نتایج نشان میدهد که سطح معنای داری آزماون ریشاه
واحد ( .)unit rootبرای کلیه متغیرهاا پاژوهش کمتار از 0/01
است لذا این متغیرها دارای پایایی الزم هستند

جدول-2آزمون نرمال بودن (جارکو -برا)
نام متغیر

نماد

آماره آزمون

سطح معنی داري

چسبندگی هزینه

HA

916601

06000

ریز فرهنگ ها

FC

416113

06000

موقعیت جغرافیایی

GL

99679

06000

اندازه شرکت

SIZE

449667

06000

اهرم مالی

LEV

4469691

06000

جدول  -3نتایج حاصل از آزمون ثابت بودن واریانس جمله خطا
مدل پژوهش

آماره F

احتمال

نتیجه

اول

116411

0600

ناهمسانی واریانس خطا

دوم

466699

06000

ناهمسانی واریانس خطا

سوم

99611

06000

ناهمسانی واریانس خطا
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جدول  -4نتایج حاصل از آزمون عدم وجود هم خطی بین جمالت توضیحی مدل پژوهش
عامل تورم واریانس

متغیر
FC

1.848855

GL

1.030730

SIZE

1.848788

LEV

1.077169

جدول  -5آزمون ریشه واحد(مانایی)
دیكی فولر

متغیرها

آماره

احتمال خطا

HA

-476979

06000

FC

-116914

06000

GL

-16479

06000

SIZE

-146136

06000

LEV

-466909

06000

 -2-5آمار استنباطی
 آزمون Fلیمر و آزمون هاسمن
همانطور که در جدول زیر منعکس گردیده ،احتمال Fلیمر
مدل اول پژوهش کمتر از  %1می باشد لذا برای تخمین مدل از
روش پانلی استفاده می شود .هم چنین نتایج آزماون هاسامن
نشان داد که برای برآورد مادل از روش اثارات ثابات اساتفاده

میشود.ولی آزمون لیمر برای مدل دوم معنیدار نشده است لذا
از روش تلفیقی استفاده می شود.
بعد از اینکه فروض کالسیک مربوط به رگرسیون و ماناایی
متغیرهای پژوهش مورد بررسای قارار گرفات و روش تخماین
مدل هم مشخص گردید ،حال نوبت آن است که مدل با توجاه
به نتایج آزمون  Fلیمر و هاسمن برآورد گردد .در همین راساتا
از نرم افزار  Eviews9برای تشخیص رابطه موجود بین متغیرها
بهره گرفته شده است.

جدول -6نتایج حاصل از آزمون  Fلیمر
مدل پژوهش
اول
دوم
سوم

نوع آماره
 Fلیمر
هاسمن

آماره

آماره خی دو ()Chi-square

 Fلیمر
هاسمن

آماره

F

آماره خی دو ()Chi-square

 Fلیمر
هاسمن

F

آماره

F

آماره خی دو ()Chi-square

 -3-5تجزیه و تحلیل فرضیه هاي پژوهش
 -1-3-5آزمون فرضیه ها
 فرضیه اول :موقعیات جغرافیاائی بار پدیاده چسابندگی
هزینه تاثیر معناداری دارد.
به منظور آزمون این فرضیه از نتایج تخمین مدل ارائه شده
در جدول باال بهره گرفته شده است .مقدار احتمال (یا سطح
00

مقدار آماره

احتمال

نتیجه

1.10
43639
19.40
19679
411.9
10631

0000.
06000
000.
06000
000.
06000

روش پانلی
اثرات ثابت
روش پانلی
اثرات ثابت
روش پانلی
اثرات ثابت

معنی داری)  Fبرابر  060000بوده و چون این مقدار کمتر از
 0601است ،فرض صفر در سطح اطمینان  31درصد تائید
میشود ،یعنی مدل معنیدار است .مقدار آماره دوربین-
واتسون  4631میباشد که این مقدار ،عدم وجود خود
همبستگی خطاها را نشان میدهد .نتایج مربوط به ضریب
تعیین تعدیل شده نشان میدهد ،تقریباً  %14694تغییرات متغیر
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وابسته به وسیله متغیرهای مستقل و کنترلی مدل ،توضیح
داده می شوند.
نتایج نشان می دهاد کاه در هایچ ساطحی ،متغیرمساتقل
(موقعیاات جغرافیااائی) تاااثیر معناای داری باار متغیاار وابسااته
(چسبندگی هزینه ها) نداشته اسات بناابراین ایان فرضایه رد

م ایشااود و بایااد گفاات کااه موقعیاات جغرافیااائی باار پدیااده
چسبندگی هزیناه تااثیر معنااداری نادارد .ولای نتاایج نشاان
میدهد چسبندگی هزینهها تحت تاثیر متغیار کنترلای انادازه
شرکت نیز قرار گرفته است.

جدول  -7نتایج تخمین مدل پژوهش
HA j.t=β0+ β1 GL i.t + β2SIZE i.t+ β3 LEV i.t

متغیر

ضریب برآوردي

خطاي استاندارد

آماره t

احتمال

GL

0.010185

0.008200

1.241965

0.2148

SIZE

0.161034

0.007187

22.40645

0.0000

LEV

-0.000477

0.000299

-1.596960

0.1109

C

-0.924472

0.045594

-20.27614

0.0000

ضریب تعیین تعدیل شده

14.94%

دوربین-واتسون

4.31

آماره

494.16

F

احتمال (آماره )F

0.00

 فرضیه دوم :ریزفرهنگها بار پدیاده چسابندگی هزیناه
تاثیر معناداری دارد.
به منظور آزمون این فرضیه از نتایج تخمین مدل ارائه شده
در جدول باال بهره گرفته شده است .مقدار احتمال (یاا ساطح
معنی داری)  Fبرابر  060000بوده و چون ایان مقادار کمتار از
 0601اساات ،فاارض صاافر در سااطح اطمینااان  31درصااد رد
می شود ،یعنای مادل معنایدار اسات .مقادار آمااره دورباین-
واتسون  16003مای باشاد کاه ایان مقادار ،عادم وجاود خاود
همبستگی خطاها را نشان میدهاد .نتاایج مرباوط باه ضاریب
تعیین تعدیل شده نشاان مایدهاد ،تقریبااً  %79690تغییارات

متغیر وابسته به وسایله متغیرهاای مساتقل و کنترلای مادل،
توضیح داده میشوند.
نتایج نشان میدهاد کاه در ساطح اطمیناان  ،%33متغیار
مستقل (ریزفرهناگهاا) تااثیر معنایداری بار متغیار وابساته
(چسبندگی هزینهها) داشته است بناابراین ایان فرضایه تاییاد
میشود و باید گفت که ریزفرهناگهاا بار پدیاده چسابندگی
هزینه تاثیر معناداری دارد .نتاایج نشاان مایدهاد چسابندگی
هزینهها تحت تاثیر متغیر کنترلی اندازه شرکت نیز قرار گرفتاه
است.

جدول  -8نتایج تخمین مدل پژوهش
HA j.t=β0+ β1FC i.t + β2SIZE i.t+ β3 LEV i.t

ضریب برآوردي

خطاي استاندارد

آماره t

احتمال

متغیر
FC

-0.017277

0.000680

-25.40303

0.0000

SIZE

0.054929

0.006325

8.684958

0.0000

LEV

5.87E-05

0.000199

0.295423

0.7678

-0.061182

0.044842

-1.364407

0.1730

C

ضریب تعیین تعدیل شده

79.90%

دوربین-واتسون

1.003

آماره

610.69

F

احتمال (آماره )F

0.00

سال هفتم  /شماره بیستوهفتم /پائیز 7932

04

فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت – انجمن حسابداري مديريت ايران

 فرضیه سوم :باین موقعیات جغرافیاائی و ریزفرهناگهاا
رابطه معناداری وجود دارد.
به منظور آزمون این فرضیه از نتایج تخمین مدل ارائه شده
در جدول باال بهره گرفته شده است .مقدار احتماال (یاا ساطح
معنی داری)  Fبرابر  060000بوده و چون ایان مقادار کمتار از
 0601است ،فرض صفر در ساطح اطمیناان  31درصاد رد مای
شود ،یعنی مدل معنیدار است .مقدار آماره دورباین -واتساون
 4699میباشد که این مقدار ،عدم وجود خود همبستگی خطاها
را نشان میدهد .نتایج مربوط به ضاریب تعیاین تعادیل شاده

نشان میدهد ،تقریباً  %11634تغییرات متغیر وابسته به وسایله
متغیرهای مستقل و کنترلی مدل ،توضیح داده می شوند.
نتایج نشان میدهد که در هیچ ساطحی ،متغیار موقعیات
جغرافیائی تاثیر معنیداری بر متغیار (ریزفرهناگهاا) نداشاته
است بنابراین این فرضایه رد مایشاود و بایاد گفات کاه باین
موقعیت جغرافیائی و ریزفرهناگهاا رابطاه معنااداری وجاود
ندارد.ولی نتایج نشان میدهد ریزفرهنگها تحت تااثیر متغیار
کنترلی اندازه و اهرم شرکت قرار گرفته است.

جدول  -9نتایج تخمین مدل پژوهش
FC j.t=β0+ β1 GL i.t + β2SIZE i.t+ β3 LEV i.t
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 -6نتیجهگیري و بحث
نتیجه پژوهش حاکی از آن است که متغیر مستقل
(موقعیت جغرافیائی) بر متغیر وابسته (چسبندگی هزینهها)
تاثیر معنادار وجود ندارد،نتایج این فرضیه با نتایج ایمن
درودیچای و همکاران ( ،)1046مطابقت ندارد آنها در پژوهشی
به بررسی موقعیت جغرافیایی بر چسبندگی هزینهها پرداختند
که نتایج آن نشان میدهد اگر فاصله یک شرکت از منطقه
پاریس افزایش یابد ،سطح چسبندگی هزینهها نیز افزایش
مییابد .در بررسی فرضیه دوم  ،نتیجه پژوهش حاکی از آن
است که متغیر مستقل (ریز فرهنگ ها) بر متغیر وابسته
(چسبندگی هزینهها) تاثیر معنادار وجود دارد .که نتایج این
فرضیه با نتایج پژوهش کارن کیتینگ و همکاران (،)1046
همخوانی دارد .آنها در پژوهشی که به بررسی تاثیر فرهنگ
ملی بر تصمیمگیریهای مدیریتی را از طریق لنز چسبندگی
هزینه پرداختند ،که نتایج آن حاکی از آنست که چسبندگی
هزینه تحت تاثیر ریز فرهنگها قرار میگیرند .در بررسی نتایج
فرضیه سوم باید گفت ،بین موقعیت جغرافیائی و ریز
فرهنگها رابطه معناداری وجود ندارد

04

نتایج این پژوهش به قسمتی از سؤاالت موجود میان دو
عامل موقعیت جغرافیائی و ریزفرهنگها بر پدیده چسبندگی
هزینهها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران پاسخ میدهد .لیکن جهت ایجاد یک مدل کامل
میبایست پژوهشهای بیشتری صورت بگیرد و رابطه چند
متغیر در فاصلههای زمانی متفاوت و با استفاده از شاخصهای
زمانی همگن کننده و با انتخاب مقیاسهای زمانی دیگر
(فصلی) آزمون شود ،همچنین از بقیه متغیرهای دارای تأثیر بر
چسبندگی هزینهها استفاده شود تا بتوان در حالت کلی نسبت
به وجود رابطه قضاوت کرد که بتوان با طراحی یک مدل با
استفاده از معامالت مربوط به اشخاص وابسته شرکت راجع به
عملکرد آینده آن قضاوت نمود.
با توجه به اهمیت موقعیت جغرافیائی و ریزفرهنگها به
نظر میرسد انجام پژوهشهای بیشتر و با در نظر گرفتن
جوانب دیگر به روشن شدن این موضوع کمک نماید .این
پژوهش میتواند به عنوان الگویی جهت پژوهشهای بعدی قرار
گیرد .بررسی عوامل تأثیرگذار بر چسبندگی هزینهها میتواند
موجبات درک بیشتر مفهوم و اهمیت آن را فراهم آورد .آنچه
پیشنهاد میشود شامل موارد زیر میباشد:
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بررسی تاثیر موقعیت جغرافیائی و ریزفرهنگها بر
چسبندگی هزینهها در شرکتهای فرابورسی .
پیشنهاد میشود تاثیر موقعیت جغرافیائی و
ریزفرهنگها بر چسبندگی هزینهها به تفکیک صنایع
بزرگ انجام شود.
از آنجایی که در این پژوهش نمونههای آماری به
تفکیک نوع صنعت مورد بررسی قرار نگرفت پیشنهاد
میشود در پژوهشهای آتی این موضوع نیز درنظر
گرفته شود.
با توجه به دوره زمانی پژوهش می توان موضوع را در
دورههای زمانی دیگر انجام داد
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