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چکـیده
پژوهش حاضر با موضوع بررسی تاثیر کاهش مدیریت سود و کارایی سرمایه فکری بر رفتار نامتقارن هزینه انجام شد.
روش تحقیق آن از نظر هدف کاربردی ،از نظر اجرا همبستگی بود که با تحلیل رگرسیون صورت گرفت .همچنین ازنظر
گردآوری داده ها کمی بود .جامعه آماری آن شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و برای انتخاب
نمونه ،از روش غربالگری یا حذفی سیستماتیك استفاده شد .در این پژوهش ،دادههای موردنیاز برای آزمون فرضیههای
پژوهش ،از صورتهای مالی ساالنه شرکتها (سایت کدال) و وبسایت سازمان بورس اوراق بهادار ،استخراج شد .به این
صورت که در آغاز از ابزارهای کمی مانند میانگین و انحراف معیار برای تجزیه و تحلیل استفاده شد و بعد از آن برای تایید
یا رد فرضیه های پژوهش از الگوهای اقتصاد سنجی بهره گرفته شد و فرض های موضو با استفاده از متد رگرسیون چند
متغیره دیتاپنل ارزیابی شد .نتیجه های بدست آمده در خصوص فرضیه های پژوهش حاکی از آن بود که کم شدن
مدیریت سود روی رفتارنامتقارن هزینه اثرات منفی و معنی داری دارد .سرمایه فکری روی رفتار نامتقارن هزینه اثر منفی
دارد.
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شناخت رفتار هزینهها ،از بحﺚ های مهم حسابداری صنعتی و حسابداری مدیریت است .فرض اساسی در ادبیات سنتی
حسابداری هزینهها ایـن اسـت که برای هرگونه افزایش و کاهش در سﻄﺢ فعالیت ،رابﻄﺔ متقارنی بین هزینهها و سﻄﺢ فعالیت
وجود دارد؛ به این معنا که بزرگی تغییرات در هزینهها صرف نظر از جهت تغییرات ،تنها به تغییر در مقدار سﻄﺢ فعالیت بستگی دارد.
این فرض را اندرسون ،بنکر و جاناکریمن )2003(1با فراهم کردن شواهدی برای چسبندگی هزینهها در خصوص هزینههای
فـروش ،ﻋمومی و اداری بـه چالش کﺸیدند .بنابر پژوهشهای انجام گرفته ،زمانی که بزرگی افزایش هزینهها بر اثر افزایش سﻄﺢ
فعالیت ،بیﺸتر از بزرگی کاهش هزینهها بر اثر همان میزان کاهش در سﻄﺢ فعالیت باشـد ،این نوع رفتار نامتقارن هزینهها ،در
اصﻄﻼح چسبندگی هزینهها نامیده میشود .همچنین ویز )2010( 2نﺸان داد که اغلﺐ بزرگی افزایش هزینه بر اثر افزایش سﻄﺢ
فعالیت ها  ،کمتر از بزرگی کاهش هزینهها بر اثر همان مقدار کاهش در سﻄﺢ فعالیت است .به بیانی دیگر ،هزینهها نوع دیگری از
رفتار نامتقارن را با ﻋنوان ضدچسبندگی هزینهها دارند.
هزینهها توسﻂ منابﻊ ایجاد میشوند؛ بنابراین یکی از راههای درك رفتار هزینه ،تمرکز بر چگونگی تغییرات سﻄوح منابﻊ
اساسی در پاسخ به تغییرات فعالیت است .از ﻃرفی ﻃبق دیدگاه مبتنی بر منابﻊ شرکت ،سرمایﺔ فکری منابﻊ استراتژیکی ای هستند
که شرکتها را قادر به ایجاد مزیت رقابتی و ﻋملکرد مالی برتر میکنند .یکی از نظریههای غالﺐ در رابﻄه با ﻋلت به وجود آمدن
چسبندگی هزینه ها ،این اسـت که مدیریت در دورههای کاهش درآمد  ،به منظور پرهیز از هزینه های تعـدیل ﻇرفیت تولیدی و
کاهش سﻄﺢ داراییهای ﻋملیاتی ،به حفﻆ ﻇرفیت بی استفاده اقدام میکند .رفتار یاد شده به این صورت قابل توجیه است که حفﻆ
منابﻊ ،موجﺐ کاهش هزینهها در بلندمدت می شود؛ زیرا اگر در واکنش به کاهش فروش منابﻊ کاهش داده شود ،چنانچه در
دورههای آتی فروش افزایش یابد ،هزینه هایی بابت تحصیل مجدد همان منابﻊ به شرکت تحمیل می شود .از این رو مدیران برای
کاهش هزینه ها و به تبﻊ آن افزایش سود شرکت در بلندمدت ،منابﻊ را حفﻆ میکنند .بنابراین در بلندمدت ،حفـﻆ سرمایﺔ فکری به
کاهش هزینهها منجر میشود؛ زیرا در صورت کاهش سرمایﺔ فکری در واکنش به کاهش فروش در صورت افزایش فروش در دوره
های آتی ،هزینههایی بابت تحصیل مجدد همان منابﻊ استراتژیك به شرکت تحمیل میشود .از این رو مدیران برای کاهش هزینه
ها و در نتیجـه افزایش سود شرکت در بلندمدت به حفﻆ سرمایﺔ فکری اقدام میکنند(نمازی و همکاران.)1396،
بانکر و همکاران ) 2017(3ﻋوامل تعیین کننده رفتار هزینه را به چند دسته ﻃبقه بندی نمودند که ﻋبارتند از محدودیتها( به
ﻋنوان مثال هزینه های تعدیل ،تغییر در میزان فعالیتهای اقتصادی،شرایﻂ بدهی) ،انگیزههای مدیریتی(رسیدن به سود هدف،
اجتناب از کاهش سود یا زیان و انواع مالکیت) و انتظارات خوش بینانه یا بدبینانه مدیران نسبت به فروش .ﻋﻼوه بر این  ،بانکر و
همکاران ( ) 2017مﻄرح نمودند که آزمونهای تجربی چسبندگی هزینه ها باید نقش پویای س رمایه گذاری منابﻊ را به ﻋنوان محرك
درآمدهای آتی در بر نظر بگیرند(یانگ.)2018،4
مدیران برای گمراه کردن برخی از سهامداران در مورد ﻋملکرد مالی شرکت و یا برای تحت تاثیر قرار دادن نتایج معامﻼتی که
به ﻋملیات حسابداری مرتبﻂ است .سود و در نهایت گزارش مالی را تغییر میدهند .این کار به دلیل انعﻄافپذیری ذاتی در
حسابداری تعهدی صورت میگیرد .در نتیجه سود حسابداری نﺸاندهنده سود واقعی نبوده و ﻋملکرد واقعی حسابداری را نﺸان
نمیدهد .این موضوع باﻋﺚ کاهش اﻋتماد نسبت به گزارشهای مالی شده و بر سودمندی تصمیمگیریهای سرمایهگذاری موثر
خواهد بود .وقتی شرکت ها برای جلوگیری از نتایج نامﻄلوب ،توانایی دستکاری سود خود را دارند ،مدیران می توانند به منظور
افزایش سود هزینه های شرکت را باافزایش منابﻊ ضعیف در دوره کاهش فروش ،تعدیل نمایند(یانگ .)2018،با این حال ،به جز
تعداد انگﺸت شماری از پژوهشهای داخل و خارج از کﺸور که به بررسی اثر سرمایﺔ سازمان به ﻋنوان بخﺸی از سرمایه فکری
پرداخته اند ،ادبیات مربوط به هزینههای چسبنده ،به اهمیت کاهش مدیریت سود و سرمایه فکری و در نتیجه ،رفتار نامتقارن هزینه
به اندازه کافی نﭙرداختهاند .در نتیجه تـﺄثیر سرمایﺔ فکری و کاهش مدیریت سود بر هزینه چسبندگی مﻄالعه نﺸده است .از این رو
در این پژوهش این پرسش مهم مﻄرح می شود که تﺄثیر کاهش مدیریت سود و سرمایﺔ فکری سازمان بر رفتار نامتقارن هزینه
چیست؟

 -2پیشینه های تحقیق
سان و همکاران ( )2019در پژوهﺸی به بررسی رابﻄه بین رفتار نامتقارن هزینه و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه در
شرکتهای تولیدی چین در بازده زمانی 2007- 2015پرداختند.نتایج حاصل از بررسیها نﺸان داد که رفتار نامتقارن هزینه موجﺐ
کاهش سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه میشود هزینه فروش ،ﻋمومی و اجرایی)𝐴&𝐺𝑆( به ﻋنوان یك متغیر تعدیلگر ﻋمل
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میکند و رابﻄه بین رفتار نامتقارن هزینه و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه را کاهش میدهد  ،در حالی که بهای تمام شده
کاالهای فروخته شده ( )COGSتﺄثیر معنی داری ندارد.
هارتلیﺐ و همکاران ( ) 2019در پژوهﺸی به بررسی تاثیر سرمایه اجتماﻋی بر رفتار نامتقارن هزینه در بازده زمانی 1990- 2014
در امریکا پرداختند .سرمایه اجتماﻋی نﺸاندهنده قدرت هنجارهای اجتماﻋی و تراکم شبکههای اجتماﻋی در یك منﻄقه است .به
این ترتیﺐ ،این امر یك ﻋامل اجتماﻋی  -اقتصادی است که ممکن است بر تصمیمات تنظیم منابﻊ مدیریتی از ﻃریق کانالهای
مختلف تاثیر بگذارد .نتایج حاصل از بررسیها نﺸان داد که دفاتر مرکزی شرکتها در ایاالتمتحده با سرمایه اجتماﻋی باالتر ،
رفتار نامتقارن هزینه کمتری دارند در واقﻊ سرمایه اجتماﻋی از اتخاذ تصمیمات تعدیل منابﻊ فرصت ﻃلبانه مدیران که موجﺐ
چسبندگی هزینه میشود ،جلوگیری میکند.
یانگ()2018در پژوهﺸی به بررسی تاثیر محدودیت های مدیریت سود تعهدی و کارایی سرمایه فکری بر رفتار نامتقارن هزینه
در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار استرالیا در بازده زمانی 1990-2016پرداخت .تجزیه و تحلیلها نﺸان می دهد که ،
رفتار ه زینه های ضد چسبندگی زمانی اتفاق می افتد که شرکت ها ها توانایی دستکاری در مدیریت سود تعهدی را برای اداره کردن
سود در سال جاری داشته باشند .ﻋﻼوه بر این  ،کارایی سرمایه فکری  -به ویژه بهره وری سرمایه انسانی  -درجه چسبندگی هزینه
را افزایش می دهد این مﻄالعه ه مچنین نﺸان می دهد که افزایش رفتار نامتقارن هزینه در دوره پس از استاندارد بین المللی
گزارشگری مالی ناشی از راندمان باالی سرمایه فکری نسبت به دوره قبل از است.
رستگار( )1398در پژوهﺸی به بررسی تﺄثیر ویژگی های هیئت مدیره بر رفتار نامتقارن هزینه در شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران پرداخت .این پژوهش بر حسﺐ هدف از نوع کاربردی ،بر حسﺐ بعد زمانی از نوع ﻃولی ،برحسﺐ نحوه
گردآوری دادهها از نوع آرشیوی یا پسرویدادی ،بر حسﺐ ماهیت دادهها از نوع کمی و بر حسﺐ منﻄق استداللی قیاسی -استقرایی
است .دوره زمانی پژوهش 1391 ،تا  1396است .برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون خﻄی با دادههای ترکیبی برای
داده های  152شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است .یافته های این پژوهش نﺸان میدهد که اندازه،
استقﻼل و تخصص مالی اﻋضای هیئت مدیره منجر به کاهش رفتار نامتقارن هزینه شرکت ها می گردد.
سلیمانی و همکاران( ) 1397به بررسی رابﻄه چسبندگی هزینه و مدیریت سود با تمرکز بر انگیزههای مدیریتی در صنعت
سیمان پرداختند .این پژوهش بیان می کند که چسبندگی هزینه و هموارسازی سود ،به ﻋنوان رویدادهایی ناشی شده از انگیزههای
مدیریت در صنعت سیمان هستند .دلیل انتخاب صنعت سیمان ماهیت خاص هزینهها و بهای تمام شدة سیمان است که میتواند
با تاثیرگذاری بر انگیزه های مدیران منجر به مدیریت سود توسﻂ آنها شود.این پژوهش از نوع پژوهشهای آزمایﺸی توصیفی و
مربوط به دادههای مالی سال  1385الی  1394است و با فرض اینکه مدیران مﺸغول در صنعت سیمان به دلیل مواجه شدن با مازاد
ﻋرضه بر تقاضای سیمان ﻃی سال های مورد مﻄالعه در بازار داخل ،مستعد یکسری از رفتارهای تحریفی در گزارشگری مالی
بوده اند ،به بررسی رابﻄﺔ موجود بین چسبندگی هزینه و هموارسازی سود در این صنعت میپردازد .برخﻼف پیﺸینﺔ تحقیق ،نتایج
بهدست آمده از آزمون فرضیه ها نﺸان داد که رابﻄﺔ منفی و معناداری بین چسبندگی هزینه و هموارسازی سود در صنعت سیمان
وجود ندارد .چون واکنش نامتقارن هزینهها بر تغییر فعالیتها مانﻊ گزارش هموارسازی سود میشود ،انتظار میرود که همبستگی
منفی بین این دو رویداد مدیریتی وجود داشته باشد .اما به دلیل شرایﻂ خاص صنعت سیمان این رابﻄه مﺸاهده نﺸد.
اثنی ﻋﺸری و جوانمرد( )1396رابﻄه انگیزه های مدیریت سود افزاینده ،نظام راهبری شرکتی و اثر همزمان آنها با رفتار
نامتقارن هزینه را بررسی ک رد .به منظور سنجش رفتار نامتقارن هزینه ،از رابﻄه بین لگاریتم نسبت هزینههای اداری ،ﻋمومی و
فروش و لگاریتم نسبت درآمدهای ﻋملیاتی استفاده شد .نظام راهبری شرکتی نیز با استفاده از هفت متغیر اندازه هیات مدیره ،درصد
اﻋضای غیرموﻇف ،درصد سهامداران نهادی ،تمرکز مال کیت ،درصد سهامداران ﻋمده ،درصد سهامداران مدیریتی و نوع حسابرس و
یك شاخص تجمیعی سنجیده شد .دو شاخص نرخ بازده دارایی و نسبت تغییرات سود خالص به مجموع داراییها هم برای تعیین
انگیزه های مدیریت سود به شکل افزایﺸی لحاظ شد .در این راستا دادههای  84شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
برای دوره  1384الی  1393با در نظر گرفتن برخی ویژگیها ( 840شرکت  -سال) آزمون شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها ،تحلیل
رگرسیون (حداقل مربعات تعمیمیافته)  -روش داده های ترکیبی بکار گرفته شد .نتایج نﺸان داد هزینه به ﻃور میانگین رفتاری
نامتقارن دارد؛ بعﻼوه ،هزینه در شرکت هایی که درشرایﻂ مدیریت سود افزاینده قرار دارند در مقایسه با دیگر شرکتها با تاخیری
یکساله به شیوهای متقارن رفتار میکند .نظام راهبری شرکتی به ﻃور میانگین رابﻄه معنیداری با رفتار هزینه ندارد؛ این نظام رفتار
نامتقارن هزینه را در شرکت هایی که انگیزه مدیریت سود افزاینده دارند تقویت نمیکند.

 -3فرضیه های پژوهش
در این تحقیق به بررسی دو فرضیه زیر می پردازیم  . -1:کاهش مدیریت سود بر رفتار نامتقارن هزینه تاثیر گذار است.
 - 2سرمایه فکری بر رفتار نامتقارن هزینه تاثیر گذار است.

 -4روش تحقیق
11

سال پنجم ،شماره ( 5پیاپی  ،)19زمستان  ،1400جلد دو

این تحقیق از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است ،که با استفاده از دادههای مستخرج از صورتهای مالی شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تحلیل رابﻄهی همبستگی میپردازد .انجام این پژوهش در چهارچوب استدالل قیاسی
– استقرایی صورت گرفته است .ﻋلت استفاده از روش همبستگی کﺸف روابﻂ همبستگی بین متغیرها است .تحقیق همبستگی
یکی از انواع تحقیقات توصیفی است.
از سوی دیگر پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی است ،یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اﻃﻼﻋات گذشته (صورتهای مالی
شرکتها) انجام میگیرد .از نظر هدف نیز این پژوهش جزو پژوهشهای کاربردی محسوب میشود.
جهت گردآوری اﻃﻼﻋات مورد نیاز تحقیق از روش کتابخانهای و اسناد کاری استفاده میشود .در این تحقیق ،ابتدا با استفاده
از منابﻊ کتابخانهای که شامل کتاب ،مجﻼت ،پایاننامهها ،مقاالت و اینترنت ،مﻄالعات مقدماتی و تدوین چارچوب نظری تحقیق
انجام گرفته است .در ادامه با استفاده از بانكهای اﻃﻼﻋاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،وبگاه مدیریت پژوهش ،توسعه و
مﻄالعات اسﻼمی و سایت  www.codal.irو بستههای نرم افزاری آماده مانند نرم افزار رهاورد نوین و تدبیر پرداز دادههای
موردنیاز برای آزمون فرضیات گردآوری شد .ابزار جمﻊ آوری اﻃﻼﻋات برای مبانی نظری فیش و برای گردآوری اﻃﻼﻋات مدل
برگههای چاپی محقق ساخته هستند.پس از جمﻊ آوری اﻃﻼﻋات کمی برای آزمون فرضیات این اﻃﻼﻋات با استفاده از صفحه
گسترده اکسل ﻃبقهبندی و جهت تجزیه تحلیل از نرم افزار ایویوز استفاده شده است.
در پژوهش حاضر برای تعیین نمونه آماری ،از محدودیتهای ذیل استفاده شده است .بدین منظور آن دسته از شرکتهای
جامعه آماری که شرایﻂ زیر را دارا باشند به ﻋنوان نمونه آماری انتخاب و مابقی حذف میشوند.
 شرکت قبل از سال  1390در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد؛ زیرا برخی از شرکتها ﻃی دوره موردنظربه بورس وارد شده و یا از بورس خارج شده¬اند و داده¬های این شرکتها برای مقایسه با سایر شرکتها مناسﺐ
نیست.
 جزء شرکتهای سرمایه گذاری ،بانكها ،مؤسسات بیمه و لیزینگ نباشند به دلیل اینکه این شرکتها از نظر ماهیتفعالیت با سایر شرکتها قابل مقایسه نیستند.
 سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه باشد .به دلیل اینکه سال مالی برخی از شرکتهای بورس اوراق بهادارتهران به تاریخ های متفاوتی ختم میشود  .لذا شرکتهایی با یکدیگر قابلیت مقایسه دارند که سال مالی یکسانی
داشته باشند.
 شرکت در ﻃی دوره زمانی پژوهش سال مالی خود را تغییر نداده باشد .به دلیل اینکه شرکتها قابلیت مقایسهبیﺸتری داشته باشند.
 صورتهای مالی و یادداشت های همراه شرکت اصلی در بازه زمانی مورد بررسی ،به گونهای مجزا از صورتهایمالی و یادداشت های همراه شرکتهای تلفیقی موجود باشد.
 شرکت موردنظر ﻃی دوره پژوهش ،وقفه معامﻼتی بیش از  3ماه نداشته باشد. اﻃﻼﻋات موجود در این تحقیق برای شرکت مورد بررسی موجود باشد.با توجه به شرایﻂ و محدودیتهای فوق ،از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مجموع  112شرکت
به ﻋنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شده است.
جدول  -1حجم نمونه و نحوه رسیدن به تعداد شرکتهای نمونه
تعداد
580
()141
()112
()21
()61
()84
()49
112

شرح
تعداد شرکتهای حاضر در بورس سال 1397
تعداد شرکت های اضافه شده بعد سال 1390
سال مالی غیر 12/29
تغییر سال مالی
شرکتهای ﻋضو بانکها و موسسات اﻋتباری و....
تعداد شرکت های که در قلمرو زمانی بیش از سه ماه توقف معامﻼتی داشته اند
اﻃﻼﻋات موجود در این تحقیق برای شرکت مورد بررسی موجود نبوده است.
شرکت به ﻋنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شده اند

 -5مدل تحقیق و نحوه محاسبه متغیرهای آن
با توجه به مدل ارائه شده در تحقیق یانگ و دیگران ( )2019مدل تحقیق به قرار زیر است:
∗ 𝑡𝑖𝑀𝐸𝐴 ∗ 𝑀𝑈𝐷 ] + 𝛽3

12

𝑡𝑅𝐸𝑉𝑖,
𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡−1

[ 𝑔𝑜𝑙 ∗ 𝑀𝑈𝐷 ] + 𝛽2

𝑡𝑅𝐸𝑉𝑖,
𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡−1

[ 𝑔𝑜𝑙 ] = 𝛽0 + 𝛽1

𝑡𝑆𝐺𝐴𝑖,

𝐴𝐺𝑆[ 𝑔𝑜𝑙

𝑖,𝑡−1

𝑡] + 𝜀𝑖,

𝑡𝑅𝐸𝑉𝑖,
𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡−1

[ 𝑔𝑜𝑙 ∗ 𝑡] + 𝛽5 𝐷𝑈𝑀 ∗ 𝑇𝑂𝐵𝑄𝑖,

𝑡𝑅𝐸𝑉𝑖,
𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡−1

[ 𝑔𝑜𝑙 ∗ 𝑡𝑖𝑝𝑎𝑐𝑡𝑛𝑖 ∗ 𝑀𝑈𝐷 ] + 𝛽4

𝑡𝑅𝐸𝑉𝑖,
𝑖,𝑡−1

𝑉𝐸𝑅[ 𝑔𝑜𝑙(

در این مدل متغیر کاهش مدیریت سود تعهدی (𝒕𝒊𝑴𝑬𝑨) و متغیر سرمایه فکری (𝒕𝒊𝒑𝒂𝒄𝒕𝒏𝒊) بوده که در ادامه نحوه
محاسبه این متغیرها بیان می شود.
متغیر مستقل :کاهش مدیریت سود – کارایی سرمایه فکری
متغیر وابسته :رفتار نامتقارن هزینه
متغیرهای کنترلی  :اندازه شرکت – اهرم مالی -نرخ رشد فروش – محدودیت مالی
متغیرهای مستقل:
کاهش مدیریت سود تعهدی (𝒕𝒊𝑴𝑬𝑨):
مدل استفاده شده برای محاسبه مقدار مدریت سود بر اساس اقﻼم تعهدی مدل استفادهشده توسﻂ کازنیك ( )1999است که به
ﻋبارت زیر میباشد:
𝑡𝑖𝜀 ) +

𝑡𝑖𝑜𝑓𝑐∆
𝑇𝐴𝑖𝑡−1

( ) + 𝛼3

𝑡𝑖𝐸𝑃𝑃

𝐴𝑇( + 𝛼2

) 𝑡𝑖𝐶𝐸𝑅∆(∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡 −

𝑖𝑡−1

𝑇𝐴𝑖𝑡−1

) + 𝛼1

1

𝐴𝑇( = 𝛼0

𝑖𝑡−1

TACit
𝑇𝐴𝑖𝑡−1

هستند.
سﭙس این ضرایﺐ برآوردی حاصل از رگرسیونهای شرکت های تحت مﻄالعه در هرسال ،برای برآورد میزان اقﻼم تعهدی
مدیریت شده (اختیاری) برای هر شرکت نمونه از ﻃریق کسر نمودن اقﻼم تعهدی مدیریت نﺸده از جمﻊ اقﻼم تعهدی به شرح زیر
به دست میآید.
)

𝑡𝑖𝑜𝑓𝑐∆
𝑇𝐴𝑖𝑡−1

( ) − 𝛼3

𝑡𝑖𝐸𝑃𝑃

𝐴𝑇( − 𝛼2

𝑖𝑡−1

) 𝑡𝑖𝐶𝐸𝑅∆(∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡 −
𝑇𝐴𝑖𝑡−1

) − 𝛼1

1

𝐴𝑇( − 𝛼0

𝑖𝑡−1

𝑡𝑖𝐶𝐴𝑇

𝐴𝑇 = 𝑡𝑖𝐶𝐴𝐷

𝑖𝑡−1

𝑡𝑖𝐴𝑇𝐷 = اجزای مدیریتشده اقﻼم تعهدی شرکت تحت مﻄالعه  iدر سال  tکه معادل جمﻊ اقﻼم تعهدی اختیاری است و
نﺸانگر میزان مدیریت سود بر اساس اقﻼم تعهدی اختیاری است.
در صورتی که مدیریت سود شرکت در ﻃول یك دوره کاهش داشته باشد یك و نﺸان وجود کاهش در مدیریت سود است در
غیر این صورت صفر است.
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 :TACitجمﻊ اقﻼم تعهدی (سود ﻋملیاتی منهای جریانهای نقدی ﻋملیاتی) در سال  tبرای شرکت تحت مﻄالعه i
 :𝑇𝐴𝑖𝑡−1جمﻊ داراییهای در سال  t-1برای شرکت تحت مﻄالعه i
𝑡𝑖𝑉𝐸𝑅∆ :تغییرات درآمد ﻃی سال  t-1تا  tبرای شرکت تحت مﻄالعه i
𝑡𝑖𝐶𝐸𝑅∆ :تغییرات حسابها و اسناد دریافتنی ﻃی سالهای  t-1تا  tبرای شرکتهای تحت مﻄالعه i
𝑡𝑖𝐸𝑃𝑃 :مبلغ ناخالص اموال  ،ماشینآالت و تجهیزات در سال  tبرای شرکتهای تحت مﻄالعه i
𝑡𝑖𝑜𝑓𝑐∆ :تغییرات جریان نقد ﻋملیاتی
𝑡𝑖𝜀  :مجموع خﻄای رگرسیون ،فرض بر این است که به صورت مقﻄعی نا همبسته و دارای توزیﻊ نرمال با میانگین صفر

سرمایه فکری (𝒕𝒊𝒑𝒂𝒄𝒕𝒏𝒊):
پالیك توسﻂ روش ضریﺐ مقدار سرمایه فکری در شرکت ها را سنجش کرد .کامﻼ مخالف حسابداری صنعتی که روی هزینه
ها و کنترل کردن آن ها تمرکز دارد ،پالیك بیﺸتر روی خلق ارزش تمرکز می کند و پیدا کردن روش ضریﺐ ارزش افزوده
اﻃﻼﻋاتی را در مقدار ارزش ایجاد شده به وسیل ه دارایی های مﺸهود و نامﺸهود را زیاد می کند .در واقﻊ این متد به جای اینکه
ارزش گذاری سرمایه فکری را در نظر بگیرد  ،بیﺸتر بهره وری و بازده شرکت ها را به وسیله سه تا از منبﻊ های ﻋمده اندازه می
گیرد که شامل سرمایه مالی – سرمایه انسانی و ساختاری در نظر گرفته اند.
پالیك برای حساب کردن ضریﺐ ارزش افزوده  ،بهره وری هر کدام از منبﻊ های ورودی سازمان را در نظر می گیرد  :کارایی
سرمایه ،کارایی سرمایه انسانی ،کارایی سرمایه ساختاری .
من حیﺚ المجموع این سه کارایی روی هم رفته ضریﺐ ارزش افزوده شرکت را نﺸان می دهد اگر چه این روش یك روش
مناسﺐ است اما احتماال کامل نباشد .پس ما در پژوهش خود دارایی نامﺸهود را به ﻋنوان یك ﻋامل مهم در تجارت جهان امروز به
مدل خودمان اضافه م یکنیم و می دانیم که دارای نامﺸهود هم باید مورد نظر باشد.
مراحل محاسبه سرمایه فکری به روش پالیك
مرحله اول :ابتدا ارزش افزوده با استفاده از رابﻄه زیر محاسبه می شود.
هزینه استهﻼك +هزینه حقوق و دستمزد کارکنان +سود ﻋملیاتی= ارزش افزوده (VA) 1
مرحله دوم :محاسبه کارایی سرمایه انسانی )(HCE
1 - Value Added
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این شاخص نﺸان دهنده ارزش افزوده ایجاد شده توسﻂ نیروی انسانی می باشد که از تقسیم ارزش افزوده به هزینه حقوق و
دستمزد حاصل می شود.
𝐴𝑉
𝐶𝐻 = 𝐸𝐶𝐻()4
 : HCهزینه حقوق و دستمزد نیروی انسانی می باشد.
مرحله سوم :محاسبه کارایی سرمایه ساختاری )(SCE
ای ن نسبت نﺸان دهنده ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از فرایندها و ساختارهای موجود در شرکت می باشد و از تقسیم سرمایه
ساختاری به ارزش افزوده حاصل می شود.
𝐶𝑆

𝐴𝑉

= 𝐸𝐶𝑆

 :SCسرمایه ساختاری از رابﻄه زیر حاصل می شود𝑆𝐶 = 𝑉𝐴 – 𝐻𝐶 :
مرحله چهارم :محاسبه کارایی سرمایه بکار گرفته شده )(CEE

این شاخص نﺸان دهنده ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از به کارگیری دارایی های فیزیکی و مﺸهود می باشد.

𝐴𝑉
𝐸𝐶

= 𝐸𝐸𝐶
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 : CEسرمایه بکار گرفته شده که برابر ارزش دفتری کل دارایی های شرکت به جز داراییهای نامﺸهودمی باشد.
مرحله پنجم :محاسبه ضریﺐ ارزش افزوده فکری پالیك
با توجه به تعاریف باال ضریﺐ ارزش افزوده فکری پالیك از رابﻄه زیر به دست می آید:
VAIC 1= HCE+ SCE+ CEE
مرحله ششم :محاسبه کارایی دارایی نامﺸهود )(IAE2

این شاخص نﺸان دهنده دارایی نامﺸهود موجود در شرکت ،نسبت به ارزش دفتری شرکت می باشد.

𝐴𝐼

𝐴𝑇 = 𝐸𝐴𝐼

که در باال  IAارزش دفتری دارایی نامﺸهود شرکت و  TAارزش دفتری کل شرکت می باشد.
مرحله هفتم :محاسبه ارزش افزوده فکری ،پالیك تعدیل شده
در ادامه ما در مدل تعدیل شده پالیك ،کارایی دارایی نامﺸهود را به مدل اضافه می کنیم و پیشبینی می کنیم که مدل تعدیل
شده دارای قدرت تبیین باالتری نسبت به مدل اولیه داشته باشد.
VAIC=HCE+SCE+CEE+IAE

پالیك در محاسبه ضریﺐ ارزش افزوده فکری از دارایی های نامﺸهود چﺸم پوشی می کند ولی ما در این تحقیق کارایی
دارایی نامﺸهود را به مدل پالیك اضافه می کنیم و آنگاه بررسی می کنیم که آیا افزودن داراییهای نامﺸهود به مدل پالیك می
تواند در بهبود این شاخص موثر باشد.
 :DUMمتغیر مجازی با ارزش  0و  1است ،در صورتی که متغیر  REVبرای یك دوره رو به کاهش بگذارد برابر  1در غیر
این صورت صفر است.
کیوتوبین( 𝑡 :) 𝑇𝑂𝐵𝑄𝑖,فرصت های سرمایه گذاری ،نسبت ارزش روز شرکت در بازار بورس (قیمت روز سهام شرکت ضرب در
تعداد سهام آن بعﻼوه ارزش دفتری بدهی بلند مدت) بر ارزش دفتری شرکت (ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بعﻼوه ارزش
دفتری بدهی بلند مدت).

 -6روش های گردآوری داده ها
در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خﻄی چند متغیره استفاده شده است .روش آماری مورد استفاده در این
تحقیق روش دادههای پانل می باشد .در ادامه ابتدا روش دادههای پانل و آزمونهای مربوط به آن تﺸریﺢ گردید .سﭙس آزمونهای
مربوط به معنیدار بودن کل مدل و معنیدار بودن متغیرهای مستقل توضیﺢ داده میشود .در آخر نیز پس از تﺸریﺢ آزمونهای
مربوط به مفروضات رگرسیون کﻼسیك ،نحوه تصمیم گیری در مورد رد یا پذیرش فرضیههای تحقیق بیان گردید .الزم به ذکر
است در این مﻄالعه برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزارهای  Eviewsبهره گرفته شده است.

 -7یافته های تحقیق
 -1-7آمار توصیفی متغیرها

)1 -Value Added Intellectual Coefficient (VAIC
)2 -Intangible Asset Efficiency (IAE
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در جدول  2خﻼصه آماری متغیرهای وابسته و مستقل و کنترلی برای  112شرکت نمونه در بازده زمانی  1391تا 1397
گزارش شده است .در این جدولها میزان میانگین ،میانه ،ماکزیمم ،مینیمم ،انحراف معیار و کﺸیدگی ارائهشده است .آمار توصیفی
برای متغیرهای وابسته ذکرشده به قرار زیر است:

جدول  -2آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
سرمایه فکری
کاهش
تغییرات سود
تغییرات هزینه
مدیریت سود
خالص
ﻋملیاتی
0/60
0/003
0/37
1/39
0/62
-0/001
0/45
1/18
0/99
0/388
2/35
152
0/06
-0/39
-0/40
0/01
0/19
0/10
19
4/61
798
798
798
798

میانگین
میانه
ماکزیمم
مینیمم
انحراف معیار
تعداد مﺸاهدات

کیوتوبین

متغیر مجازی

1/42
1/23
6/53
49
0/65
798

0/40
0/00
1
0
0/49
798

 -2-7آزمون مانای (ریشه واحد) دادههای پژوهش
برای آزمون مانای متغیرهای پژوهش از آزمون دیکی فولر ( )ADFبرای دادههای این پژوهش استفادهشده و یافتههای آن در
جدول  3گزارششده است .در این آزمون هرگاه ارزش احتمال در سﻄﺢ  95درصد معنادار باشد فرض صفر که بیان میکند متغیر
نامانا است رد شده پس نﺸان از مانای متغیر را میدهد .نتایج نﺸان میدهد که دادههای مورداستفاده در پژوهش مانا میباشند.
جدول  - 3نتایج آزمون دیکی فولر
 ADFفیﺸر کای دو
متغیرهای مدل
386
تغییرات هزینه ﻋملیاتی
447
تغییرات سود خالص
448
کاهش مدیریت سود
381
سرمایه فکری
317
کیوتوبین

احتمال
0/00
0/00
0/00
0/00
0/03

سال پنجم ،شماره ( 5پیاپی  ،)19زمستان  ،1400جلد دو

در جدول مﺸاهده می شود که میانگین متغیر تغییرات هزینه ﻋملیاتی  1/39است .به ﻋبارت دیگر به ﻃور متوسﻂ هزینه
ﻋملیاتی شرکت های نمونه رو به افزایش گذاشته است .متغیر تغییرات سود خالص هم از تقسیم سود دوره جاری به سود دوره قبل
است .میانگین این متغیر برای شرکتهای نمونه  0/37است .به ﻋبارت دیگر به ﻃور متوسﻂ سود شرکتها در ﻃول دوره جاری
برای شرکتهای نمونه رو به افزایش گذاشته است.

 -3-7ماتریس همبستگی جفت متغیرهای مستقل و کنترلی
از ماتریس همبستگی میتوان به این نتیجه دست یافت که آیا بین جفت متغیرهای مستقل و کنترلی مدلها رابﻄه همبستگی
معنادار قوی وجود دارد یا خیر .در صورت وجود رابﻄه معنادار قوی و همبستگی باالی  70درصد این نتیجه حاصل میشود که بین
این دو متغیر هم خﻄی قوی وجود دارد .در جدول  4ﻋدد اول از باال نﺸاندهنده میزان همبستگی ،ﻋدد دوم نﺸان دهنده ارزش
احتمال آماره است.
جدول - -4نتایج آزمون همپوشانی (هم خطی) با استفاده از روش ماتریس همبستگی بین جفت متغیرهای سمت

تغییرات سود خالص

تغییرات سود خالص
1/00

راست مدل
کاهش مدیریت سود

سرمایه فکری

کاهش مدیریت سود

0/006
0/82

1/00

سرمایه فکری

-0/001
0/96

0/07
0/01

1/00

کیوتوبین

0/009
0/74

-0/04
0/12

-0/06
0/02

کیوتوبین

1/00
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برای درك وجود هم خﻄی بین متغیرهای پژوهش از همبستگی بین جفت متغیرها استفاده شده است .در واقﻊ اگر بین جفت
متغیرهای مورد اس تفاده در سمت راست مدل همبستگی کمتر از  % 70گزارش شود نﺸان دهند این امر است که متغیرهای مورد
استفاده در سمت راست مدل دارای هم خﻄی نبوده و به درستی انتخاب شدهاند .همانﻃور که مﺸاهده میشود هیچ جفت متغیر
مستقلی همبستگی معنادار باالی  %70را نداشتهاند و ﻋدم هم خﻄی بین متغیرهای مستقل تائید میشود

 -4-7نتایج تجربی آمار استنباطی مدل پژوهش
آزمون  Fلیمر :برای اینکه داده ها پولد است یا پنل نیاز است که از تست اف لیمر استفاده کنیم که در جدول زیر
قابل مشاهده است و این نتیجه حاکی از آن است که فرضه های تحقیق پانل می باشد.

آماره
آزمون  Fلیمر

جدول  -5آزمون  Fلیمر مدل
احتمال
آماره کای دو
0/99
0/49

نتیجه
دادههای پولد

سال پنجم ،شماره ( 5پیاپی  ،)19زمستان  ،1400جلد دو

از انجایی که ﻃبق جدول ارزش احتمال باالتر از پنج درصد است نﺸان می دهد که داده ها پولد هستند و چون پولد هستند
پس دیگر احتیاج نیست از تست هاسمن استفاده کنیم و نوع رگسیون ما از مدل حداقل مربعات خﻄی به حساب می آید..
آزمون ناهمسان واریانس :همانطور که پیشتر بیان شد برای تخمین رگرسیون کالسیک ابتدا باید وجود
ناهمسانی یا ناهمسانی واریانس را در متغیرهای پژوهش بررسی کرد .نتایج آزمون زیر بهقرار ذیل است:

آماره
آزمون ( LRکای دو)

جدول - 6آزمون ناهمسان واریانسی مدل
احتمال
مقدار
3416/80

0/00

نتیجه
ناهمسان واریانس

در این آزمون فرضیهها بهقرار زیر هستند:
فرض صفر :همسانی واریانس
فرض مخالف:ناهمسانی واریانس
با توجه به یافتههای جدول  6به دلیل کمتر بودن ارزش احتمال از مقدار  %5سﻄﺢ خﻄا فرض صفر رد شده و ناهمسان
واریانسی در مدل نمایان میشود .ازاینرو باید در تخمین رگرسیون پانل اثرات ثابت از روش  EGLSحداقل مربعات تعمیمیافته
تخمینی استفاده شود.
آزمون خودهمبستگی :این یك آزمون خیلی مهم قبل از اینکه از رگرسیون استفاده شده است که این آزمون نﺸان می
دهد بین جمﻼت خﻄا باید ﻋدم خود همبسگی وجود داشته باشد و اگر این خود همبستگی پیدا شود باید از  AR , MAاستفاده
کرد  .برای تست این آزمون از تست والدریچ بهره گرفته می شود.
آماره
آزمون ولدریج

جدول  -7آزمون خودهمبستگی 1مدل
احتمال
آماره F
0/18
1/05

نتیجه
ﻋدم خودهمبستگی

آزمون بر اساس فروض ذیل صورت میگیرد:
فرضیه صفر به این صورت مﻄرح می شود که خود همبستگی وجود ندارد.
فرضیه ی یك به این صورت مﻄرح می شود که خودهمبستگی وجود دارد.
همانﻄور که جدول باال نﺸان می دهد سﻄﺢ احتمال بیﺸتر از پنج صدم ا ست و فرضیه صفر رد می شود و نﺸان می دهد خود
همبستگی وجود ندارد و این شرط برای رگرسیون تایید می شود.

 -1تمامی آزمون و محاسبات این پژوهش از نرمافزار  eviewsاستفاده شده است به جز آزمون خودهمبستگی و ناهمسان واریانس که از نرمافزار  stataبهره
گرفتهشده است.
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 -5-7تخمین مدل تحقیق
در جدول  8مدل رگرسیون حداقل مربعات خﻄی به روش  EGLSتﺄثیر کاهش مدیریت سود و تﺄثیر سرمایه فکری از کانال
سود خالص بر چسبندگی هزینهها را نﺸان میدهد .همانﻃور که در جدول مﺸاهده میشود ضرایﺐ دو متغیر اول در سﻄﺢ اﻃمینان
 %95معنادار می باشند .با توجه به ضریﺐ لگاریتم تغییرات سود خالص میتوان بیان نمود که با افزایش  %1در سود خالص،
هزینههای ﻋملیاتی  %0/1افزایش پیدا میکنند .از سوی دیگر منفی بودن ضریﺐ متغیر مجازی در لگاریتم تغییرات سود خالص
نﺸان دهنده رفتار چسبنده هزینه های ﻋملیاتی است .متغیر سودخالص از مسیر تغییرات سود خالص در سﻄﺢ اﻃمینان  %95معنادار
نمی باشد .این تحلیل شامل حال متغیر کیوتوبین نیز میشود .متغیر سرمایه فکری و کاهش مدیریت سود از مسیر تغییرات سود
خالص در سﻄﺢ اﻃمینان  %95معنادار هستند .ﻋﻼمت منفی آنها نﺸان از اثر منفی ایم متغیر بر چسبندگی هزینهها دارد .نتایج
مربوط به ضریﺐ تعیین تعدیلشده نﺸان میدهد که در کل دوره پژوهش ،حدود  55درصد تغییرات متغیر وابسته توسﻂ مدل
توضیﺢ داده میشود .معناداری آماره  Fنﺸان از معناداری مدل تخمین زدهشده دارد .از ﻃرف دیگر آزمون دوربین واتسون ﻋدد
 2/03را نﺸان میدهد که نﺸان از ﻋدم همبستگی بین جمﻼت اخﻼل است.
جدول  - 8تخمین مدل
متغیرهای مدل
لگاریتم تغییرات سود خالص
متغیر مجازی * لگاریتم تغییرات سود خالص
متغیر مجازی * مدیریت سود* لگاریتم تغییرات سود خالص
متغیر مجازی * سرمایه فکری* لگاریتم تغییرات سود خالص
متغیر مجازی * کیوتوبین* لگاریتم تغییرات سود خالص
ﻋرض از مبدأ

2

R

آزمون معناداری رگرسیون
F

آماره
35/56

احتمال
0/00

 -8نتایج فرضیه های پژوهش و تفسیر یافته های آن
تصمیم گیری رکن اساسی همه وﻇایف مدیریت و درﻋینحال ،مبنای برنامهریزی محسوب میشود .به ﻋبارتدیگر،
تصمیم گیری هسته اصلی مدیریت است که در تمامی وﻇایف مدیریت تبلور مییابد .حسابداری مدیریت از مهمترین ابزارهای ارائه
اﻃﻼﻋات الزم به مدیران برای تصمیم گیری است .شناخت رفتار هزینه یکی از مباحﺚ مهم حسابداری بهای تمام شده و مدیریت
است و همچنین توجه مدیران به کاهش و افزایش منابﻊ در جهت هر چه بهتر و بیﺸتر بهره گرفتن از آنها به منظور تولیدات و ارائه
کاال و خدمات می باشد ،در نتیجه نیاز به بررسی " رفتار نامتقارن هزینه" بسیار الزم به نظر می رسد یکی از موضوﻋاتی که می
تواند بر رفتار هزینه در سازمان تاثیرگذار باشد ترکیﺐ داراییهای آن از نظر داراییهای فیزیکی و فکری و همچنین مدیریت سود
است .سرمایه فکری بعنوان یکی از ﻋناصرشایستگیهای محوری و مزیت رقابتی شرکتها محسوب میشود .از این رو این پژوهش
با هدف بررسی تاثیر کاهش مدیریت سود و کارایی سرمایه فکری بر رفتار نامتقارن هزینه ،اقدام به جمﻊآوری دادههای مرتبﻂ با
تحقیق کرد روش پژوهش حاضر ،ازنظر هدف ،از نوع کاربردی و ازلحاظ روش ،از نوع همبستگی تحلیل رگرسیون بود .جامعه
آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و برای انتخاب نمونه ،از روش غربالگری یا
حذفی سیستماتیك استفاده شد .به این صورت که نخست ،تمام شرکتهایی که میتوانند در نمونهگیری شرکت کنند ،انتخاب و
سﭙس ،از بین آنها شرکتهایی که واجد شرایﻂ مذکور نیستند ،حذفشده و درنهایت شرکتهایی که باقی میمانند ،برای انجام
آزمون انتخاب شدند .بازه زمانی پژوهش بین سالها  1391تا  1397در نظر گرفته شد .در این پژوهش ،دادههای موردنیاز برای
آزمون فرضیههای پژوهش ،از صورتهای مالی ساالنه شرکتها (سایت کدال) و وبسایت سازمان بورس اوراق بهادار ،استخراج
شد .به این صورت که ابتدا با استفاده از روشهای کمی شامل ابزارهای موجود در آمار توصیفی ،نظیر میانگین ،انحراف معیار داده-
های مورداستفاده تجزیهوتحلیل شد و برای آزمون فرضیههای این پژوهش و تعیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته نیز از
الگوهای اقتصادسنجی استفاده شد و فرضیههای مربوﻃه از روش رگرسیون چند متغیره پانل موردبررسی قرار گرفت.
نتایج حاصل از بررسی فرضیهها نﺸان داد که :
 کاه مدیریت سود بر رفتار نامتقارن هزینه تاثیر منفی و معناداری دارد. -سرمایه فکری بر رفتار نامتقارن هزینه تاثیر منفی و معناداری دارد.

سال پنجم ،شماره ( 5پیاپی  ،)19زمستان  ،1400جلد دو

ضریب
0/10
-0/001
-0/05
-0/03
0/02
0/15

انحراف معیار پسماند
0/01
0/01
0/04
0/01
0/01
0/005
0/55

آماره t
8/98
-0/13
-7/43
-2/07
1/83
26
دوربین واتسون

احتمال
0/00
0/89
0/00
0/03
0/06
0/00
2/03
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 -9نتیجهگیری

سال پنجم ،شماره ( 5پیاپی  ،)19زمستان  ،1400جلد دو

کاهش مدیریت سود بر رفتار نامتقارن هزینه تاثیر گذار است.
یافتههای پژوهش در فصل قبل نﺸان داد که کاهش مدیریت سود بر رفتار نامتقارن تاثیر منفی و معناداری دارد .نتایج حاصل
از بررسی فرضیه با نتایج حاصل از پژوهشهای یانگ ( ،)2018هارتلیﺐ و لوی ( ،)2017ژو و هانگ ( )2015وهاشمی و نجاتی
( )1394سازگار میباشد
مدیریت سود باﻋﺚ کاهش اﻋتماد نسبت به گزارشهای مالی شده و بر سودمندی تصمیمگیریهای سرمایهگذاری موثر خواهد
بود .وقتی شرکت ها برای جلوگیری از نتایج نامﻄلوب  ،توانایی دستکاری سود خود را دار ند ،مدیران می توانند به منظور افزایش
سود ،هزینه های شرکت را باافزایش منابﻊ ضعیف در دوره کاهش فروش ،تعدیل نمایند.هنگامی که مدیران انگیزه ای برای
جلوگیری از درآمدهای نامﻄلوب در سال جاری دارند اما توانایی محدودی در استفاده از مدیریت درآمد تعهدی برای دستکاری
درآمدها دارند ،تمایل دارند منابﻊ اجتناب ناپذیر را کاهش دهند تا از درآمد نامﻄلوب جلوگیری کنند ،که این امر منجر به کاهش
رفتار نامتقارن هزینه میشود .از این رو می توان گفت که کاهش مدیریت سود بر رفتار نامتقارن هزینه تاثیر منفی و معناداری دارد.
سرمایه فکری بر رفتار نامتقارن هزینه تاثیر گذار است.
یافتههای پژوهش در فصل قبل نﺸان داد که سرمایه فکری بر رفتار نامتقارن هزینه تاثیر منفی و معناداری دارد .نتایج حاصل
از بررسی فرضیه با نتایج حاصل از پژوهشهای سان و همکاران ( ، )2019هارتلیﺐ و همکاران( ،)2019خیری( )1396و نمازی و
فتحعلی()1396سازگار و با نتایج پژوهش یانگ ( )2018ناسازگار میباشد.
سرمایﺔ فکری سرمایﺔ با ارزشیاست که در هر سازمان دارایی نامﺸهود شناخته میشود .سرمایﺔ فکری منابﻊ استراتژیکی ای
هستند که شرکتها را قادر به ایجاد مزیت رقابتی و ﻋملکرد مالی برتر میکنند .مدیریت در دورههای کاهش درآمد ،به منظور پرهیز
از هزینه های تعدیل ﻇرفیت تولیدی و کاهش سﻄﺢ داراییهای ﻋملیاتی ،به حفﻆ ﻇرفیت بی استفاده اقدام میکند در واقﻊ حفﻆ
منابﻊ ،موجﺐ کاهش هزینهها در بلند مدت میشود؛ زیرا اگر در واکنش به کاهش فروش منابﻊ کاهش داده شود ،چنانچه در
دورههای آتی فروش افزایش یابد ،هزینه هایی بابت تحصیل مجدد همان منابﻊ به شرکت تحمیل میشود  .از این رو مدیران برای
کاهش هزینه ها و به تبﻊ آن افزایش سود شرکت در بلندمدت ،منابﻊ را حفﻆ میکنند .بنابراین در بلندمدت ،حفﻆ سرمایﺔ فکری به
کاهش هزینهها منجر میشود؛ زیرا در صورت کاهش سرمایﺔ فکری در واکنش به کاهش فروش در صورت افزایش فروش در دوره
های آتی،هزینههایی بابت تحصیل مجدد همان منابﻊ استراتژیك به شرکت تحمیل میشود .از این رو مدیران برای کاهش هزینهها
و در نتیجه افزایش سود شرکت در بلندمدت به حفﻆ سرمایﺔ فکری اقدام میکنند .از این رو میتوان گفت که سرمایه فکری بر
رفتار نامتقارن هزینه تاثیر منفی و معناداری دارد.
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