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چكیده
یکی از مسائل اصلی گزینش ساختار هزینهها در طیفی از چسبندگی و انعطافپذیری باال ،در نظر گرفتن تأثیر
فرصتهای رشد و وجود نااطمینانی تقاضای پیشروی شرکت است .هدف این مقاله ارزیابی تأثیر انتظارات رشد بر
رفتار چسبندگی بهای تمام شده کاالی فروش رفته ،هزینههای فروش ،عمومی و اداری و هزینههای عملیاتی
شرکتها است .نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون به روش دادههای ترکیبی طی سالهای  4831تا  4838نشان
میدهد متغیر کیوتوبین (اطالعات آیندهنگر) باعث افزایش چسبندگی بهای تمام شده کاالی فروش رفته شده ،اما
میانگین نرخ رشد فروش (اطالعات گذشتهنگر) تأثیر معناداری بر میزان چسبندگی این نوع هزینه نداشته است.
همچنین هر دو نسبت مذکور (کیو توبین و میانگین رشد فروش) باعث افزایش چسبندگی هزینههای عملیاتی شده
است .از سوی دیگر هر دو متغیر فرصت رشد (تاریخی و آیندهنگر) تأثیر معناداری بر هزینههای فروش ،عمومی و
اداری نداشته است .با توجه به نتایج بدست آمده میتوان چنین نتیجهگیری نمود که تأثیرپذیری چسبندگی ساختار
بهای تمام شده کاالی فروش رفته از فرصتهای رشد ،بیشتر مربوط به تجربیات گذشته بوده در حالی که حساسیت
چسبندگی کل هزینههای عملیاتی به هر دو نسبت کیوتوبین و میانگین نرخ رشد فروش وابستگی دارد.
واژههاي کلیدي :انتظارات رشد ،نااطمینانی تقاضا ،چسبندگی هزینه ،ساختار هزینهها ،تحلیل رگرسیون پنل دیتا.

 -4استادیار حسابداری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران (نویسنده مسئول) Sepasi@modares.ac.ir

 -2دانشجوی دکتری حسابداری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران
 -8دانشجوی دکتری حسابداری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران
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سحر سپاسی ،آيدين کیانی و وحید احمديان

 -1مقدمه
مدیریت استراتژیک هزینهها از طریق بهرهگیری از
منابع به نحوی اثربخش ،از عوامل مهم و اساسی
کسب موفقیت در محیطهای رقابتی محسوب میشود
(فینی و همکاران( ،)2002 ،هولی و همکاران.)2002 ،
استفاده از منابع انعطافپذیر ،مدیریت هزینه را
تسهیل مینماید ،اما از طرف دیگر انعطافپذیری باال،
همواره سودمند نیست و به ویژه در شرایط تورمی،
شرکتهایی که از ساختارهای هزینه انعطافپذیر
استفاده میکنند ،با ریسک تغییرات در قیمت نهاده-
های تولیدی مواجه هستند و در صورت موقتی بودن
کاهش در تقاضا ،افزایش دائمی منابع ممکن است
هزینهبر باشد .در طرف مقابل استفاده از ساختارهای
غیرانعطافپذیر یا چسبنده (دارای سهم باالیی از
هزینههای ثابت) ،شرکتها را در دورههای کاهش
تقاضای محصول با هزینههای ظرفیت بالاستفاده
مواجه میسازد .در برخی از پژوهشهای گذشته
تصمیمات مدیران در رابطه با تخصیص منابع با توجه
به عدم اطمینان در خصوص سطح تقاضای آینده،
الگوسازی شده است (پینکر و اندرسون،)2008 ،
(ربیتزر و تیلور .)4334 ،به عبارت دیگر شرکتها با
ترکیبی از منابع دائمی و موقت به دنبال ارزشآفرینی
و بهینهسازی منفعت سهامداران هستند .دانیل و
همکاران ( )2001بر اهمیت مدیریت منابع مازاد برای
افزایش عملکرد تأکید کردهاند .طبق مدل ارائه شده
توسط اندرسون و همکاران( ،)2008در دورههایی که
تقاضای محصول شرکتها کاهش مییابد ،مدیران
منابع را کاهش نمیدهند ،چرا که اعتقاد دارند کاهش
در میزان تقاضای محصول موقتی و زودگذر است.
بدیهی است استفاده از منابع انعطافپذیر مدیریت
هزینه را تسهیل مینماید؛ اما این مزیت رایگان نیست.
با توجه به ریسک مربوط به تغییرات قیمتها،
شرکتها در استفاده از منابع انعطافپذیر با ریسک
ناشی از نوسان قیمت منابع مواجه هستند(کایا و اوزر،
( ،)2003رن و ژانگ( ،)2003 ،رن و ژو.)2003 ،
سرمایهگذاری در منابع تعهد شده باعث توسعه و
گسترش ظرفیت داخلی شرکت و افزایش ضریب
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اطمینان تأمین منابع مالی به موقع میگردد .اما از
طرف دیگر استفاده از منابع تعهد شده ،شرکت را با
هزینههای ظرفیت بالاستفاده و هزینههای جذب نشده
تولید روبرو خواهد کرد .اهمیت چالش مدیران در
گزینش ساختار مناسب هزینه و انتخاب منابع از بین
طیف انعطافپذیری و تعهد شده ،عدم تطابق و
هماهنگی بین نااطمینانی در تقاضا و استفاده از منابع،
میتواند منجر به افزایش ریسک عملیاتی شرکت
گردد .هدف این پژوهش ،بررسی تأثیرگذاری فرصت-
های رشد در طراحی و مدیریت استراتژیک هزینهها
توسط مدیریت شرکت است.
برنامهریزی برای تأمین منابع به علت عدم وجود
تطابق احتمالی بین نااطمینانی تقاضا و رفتار هزینه
میتواند بر ریسک عملیاتی شرکت اثرگذار باشد .در
صورت تأمین منابع دائمی و ثابت توسط مدیریت
شرکت ،و رویارویی با کاهش در تقاضا ،هزینههای
ظرفیت بالاستفاده و جذب نشده تولید میتواند باعث
کاهش سودآوری شرکت گردد .مدیری که با فرصت-
های رشد بسیاری روبروست ،به منظور دستیابی به
اهداف متصور تمایل به سرمایهگذاری بیشتر در منابع
تعهد شده دارد .از سوی دیگر مدیری که با نوسانات
زیادی در تقاضای محصول روبرو است ،منابع انعطاف-
پذیر را ترجیح میدهد .بنابراین اطالعاتی نظیر
فرصتهای رشد و نوسانات در تقاضا میتواند در
شکلگیری ترکیب منابع تولید و به دنبال آن رفتار
هزینه تأثیرگذار باشد.
هدف این تحقیق بررسی این مسأله است که
مدیران چگونه در روبرویی با فرصتهای رشد و عدم
اطمینان در خصوص تقاضای آینده ،برای طراحی و
مدیریت استراتژیک هزینههای خود اقدام میکنند .به
عبارت دیگر مدیران شرکتها چگونه عوامل نوسانات
در بازار و فرصتهای رشد را در رفتار هزینههای خود
انعکاس میدهند .در ادامه مقاله ابتدا با معرفی مبانی
نظری مطرح شده ،به بررسی ادبیات موجود در رابطه
با رفتار هزینهها با در نظر گرفتن فرصتهای رشد،
پرداخته میشود .سپس فرضیههای پژوهش مطرح
شده و روششناسی تحقیق و نحوه اندازهگیری
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متغیرها ارائه خواهد شد و در نهایت تجزیه و تحلیل و
تفسیر نتایج و بحث و نتیجهگیری ارائه میشود.
 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
یاسوکاتا و کنجیوارا ( )2044برای تبیین دالیل
بروز پدیده چسبندگی در رفتار هزینهها دو فرضیه را
مطرح کردهاند:
 فرضیه تأخیر در تعدیل هزینه؛
 فرضیه تصمیمگیری آگاهانه؛
فرضیه تأخیر در تعدیل هزینه
بر اساس این فرضیه ،هزینهها به این دلیل دچار
رفتار چسبندگی میشوند که سرعت کاهش فروش و
هزینهها نمیتواند یکسان باشد .مطابق فرضیه تأخیر
در تعدیل هزینه ،میزان چسبندگی هزینهها در کوتاه-
مدت بیشتر از دورههای زمانی میانمدت و بلندمدت
است و رفتار چسبندگی هزینهها در طول دورهی
زمانی بلندمدت کاهش مییابد .در نتیجه طبق این
فرضیه ،رفتار چسبندگی هزینهها ،اقدامی آگاهانه و
حاصل از اقدامات سنجیده مدیران شرکتها نیست و
به صورت ذاتی سرعت تعدیل هزینهها کمتر از سرعت
تغییرات و نوسانات فروش است و این تفاوت در دوره-
های زمانی بلندمدت تقلیل مییابد.
فرضیه تصمیمگیري آگاهانه
مطابق فرضیه تصمیمگیری آگاهانه ،رفتار
چسبنده هزینهها ،نتیجه و ثمره اتخاذ تصمیم آگاهانه
مدیران شرکتها است .اندرسون و همکاران ()2008
استدالل میکنند زمانیکه مدیران انتظار دارند افت یا
کاهش فروش موقتی باشد ،برای حذف منابع راکد
تردید میکنند .در این مورد ،خودداری از کاهش
منابع ،زمانی که فروش افت میکند ،ارزش شرکت را
به حداکثر میرساند ،به این علت که ،هزینههای باالی
تعدیل منابع ،پایین میآید (مانند :هزینههای اخراج
کارکنان) و زمانیکه تقاضا به حالت اول برمیگردد،
منابع نیز به حالت اولیه برمیگردند .بنابراین،
مالحظات به حداکثر رساندن ارزش شرکت ،بر اساس
پیشبینی فروش آینده ،باعث میشود که مدیران،

زمانیکه انتظار دارند کاهش فروش موقتی باشد ،منابع
بالاستفاده را نگهداری و حفظ کنند .اندرسون و
همکاران ( )2008استدالل کردند ،عالوه بر مالحظات
حداکثرسازی ارزش ،انتخابهای مدیران برای
نگهداری منابع بالاستفاده ،ممکن است به دلیل منافع
شخصی نیز باشد .نگهداری منابع بالاستفاده ،زمانیکه
فروش کاهش مییابد باعث میشود هزینهها نسبت به
زمانیکه فروش به میزان یکسان افزایش پیدا میکند،
ک متر کاهش یابند .با این وجود ،مدیرانی که به فکر
منافع خود هستند ،زمانیکه منابع مورد نیاز برای
فعالیتها را تعدیل مینمایند ،به جای ارزش شرکت،
منافع شخصی خود را در نظر میگیرند.
به اعتقاد اندرسون و همکاران ( ،)2002طرحریزی
منابع در شرایط نااطمینانی محیطی و بدون درنظر
گرفتن فرصتهای رشد ،ریسک عملیاتی را تحت تأثیر
قرار میدهد .شرکتهایی که تمایل به استفاده از
منابع بلندمدت و ثابت دارند ،تأکید بر دسترسی
بلندمدت و قابل اعتماد به منابع و نهادههای تولیدی
دارند .در صورتی که سطح تقاضای بازار نوسان داشته
باشد ،استفاده از منابع بلندمدت و ثابت ،باعث کاهش
سودآوری و تضعیف عملکرد شرکتها میشود .مدیران
شرکتهایی که انتظارات رشد آتی دارند ،بیشتر تمایل
به استفاده از منابع ثابت و بلندمدت دارند .از طرف
دیگر در صورتی که مدیران با نوسانهای پیاپی در
میزان تقاضای محیط مورد فعالیت مواجه باشند،
ساختارهای انعطافپذیر هزینه را بیشتر ترجیح
میدهند.
برنامهریزی از وظایف اصلی مدیریت است .برنامه-
ریزی میتواند نقش مهمی در کمک به جلوگیری از
اشتباهها یا تشخیص فرصتهای پنهان داشته باشد.
عالوه بر این ،تصمیمگیری رکن اساسی همه وظایف
مدیریت و در عین حال مبنای برنامهریزی محسوب
میشود ،زیرا نمیتوان گفت برنامهای وجود دارد ،مگر
اینکه تصمیمی اتخاذ شده باشد .به عبارت دیگر
تصمیمگیری هسته اصلی مدیریت است که در تمامی
وظایف مدیریت تبلور مییابد .هزینهها نیز تحت تاثیر
تصمیمگیریهای سنجیده مدیریت ،چسبندگی
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مییابند (اندرسون و همکاران .)2008 ،زمانی که
مدیران احساس کنند کاهش در فروش در دوره جاری
با افزایش فروش در دوره های بعد جبران خواهد شد،
برای حفظ منابع تالش میکنند و هزینههای حفظ
این منابع را به امید روزهای بهتر متحمل میشوند.
زمانی که میزان فروش کم میشود ،برخی از منابع
بالاستفاده حفظ میشوند؛ مگر اینکه مدیران
تصمیماتی ارادی برای حذف و برکناری آنها بگیرند.
کارکرد مهم حسابداری بهای تمام شده ،تجزیه و
تحلیل هزینههای نهادههای ورودی و ارزش حاصل از
خروجیها (ستاندههای) بدست آمده از آنها است.
سیستم حسابداری بهای تمام شده ،مدیران را در
زمینه تصمیمگیری بهتر در راستای کارایی هزینهها و
بهبود سودآوری یاری میرساند .مدل قراردادی
حسابداری بهای تمام شده این چنین فرض مینماید
که هزینهها نسبت به تغییرات عاملهای هزینه
(محرکهای هزینه) ،تغییر میکنند .به طور مثال
هزینهیابی مبتنی بر فعالیت رابطه بین هزینهها و
محرکهای هزینه را یک رابطه خطی میداند .در
مدلهای سنتی بودجهریزی ،هزینه متناسب با تغییر
در عامل (محرک) هزینه تغییر میکند و تغییرات
هزینهها به تغییرات در سطح فعالیتها بستگی دارد.
نتایج برخی پژوهشها نظیر اندرسون و همکاران
( ،)2008کالجا و همکاران ( )2002و مدیروس و
کاستا ( )2001نشان میدهد شدت کاهش هزینهها
بر اثر کاهش حجم فعالیت ،کمتر از شدت افزایش
هزینهها بر اثر افزایش حجم فعالیت است ،و برای این
نوع رفتار نامتقارن هزینهها ،اصالح «چسبندگی
هزینهها» را به کار میبرند .مدیران در رابطه با
درآمدهای آتی ،دیدگاه خوشبینانه را به دیدگاه
بدبینانه ترجیح میدهند .تا زمانی که مدیران
درآمدهای آتی را بیشتر از درآمدهای جاری پیشبینی
کنند ،ترجیح میدهند در زمان کاهش درآمدها در
دوره جاری ،منابع بهکارگرفته شده را در همان سطح
حفظ کنند و در زمان افزایش درآمدها در دوره جاری،
منابع را افزایش دهند .در واقع خوشبینی مدیران در
رابطه با درآمدهای آتی منجر به چسبندگی هزینهها
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میشود (بنکر و همکاران .)2044 ،به باور اندرسون و
همکاران ( ،)2008مجموعه اقدامات مدیریت در
راستای حفظ ظرفیت بالاستفاده در دورههای کاهش
درآمد ،به منظور جلوگیری از وقوع هزینههای تعدیل
ظرفیت تولیدی و کاهش سطح داراییهای عملیاتی
است .زیرا تصور آنها کاهش موقتی در میزان تقاضای
بازار است و بازگرداندن ظرفیت به سطح اولیه ممکن
است زمانبر و هزینهبر باشد.
مدیران در دورههای کاهش تقاضا به منظور
تصمیمگیری نسبت به کاهش سطح ظرفیت بال
استفاده ،هزینههای مرتبط با ظرفیت بالاستفاده را با
هزینههای تعدیل سطح دارایی های عملیاتی و کاهش
سطح ظرفیت در دورههای کاهش تقاضا مقایسه می-
کنند .اما ارزیابی مدیران در مقایسه هزینههای مرتبط
با ظرفیت بالستفاده با هزینههای تعدیل سطح ظرفیت
تولیدی بستگی به ارزیابی آنان در برآورد احتمال
کاهش و افزایش سطح تقاضای بازار دارد .اگر ارزیابی
مدیریت بیانگر کاهش موقتی در سطح تقاضای بازار
باشد ،آنگاه میزان هزینههای کاهش سطح ظرفیت
تولیدی بیشتر از هزینههای ظرفیت تولیدی مازاد
خواهد بود و اگر ارزیابی مدیران بیانگر ثبات در کاهش
سطح تقاضای بازار باشد ،هزینههای تعدیل سطح
ظرفیت کمتر از هزینه های ظرفیت تولیدی مازاد
خواهد بود؛ زیرا در این حالت هزینههای ظرفیت مازاد
تنها برای یک دوره کوتاه وجود دارد (نمازی و دوانی،
 .)4833بنابراین توجه به نوسان در میزان تقاضا در
انتخاب ساختار هزینه یکی از مسائل بااهمیت در
مدیریت هزینه استراتژیک بهشمار میرود.
پیشینه پژوهش
در پژوهشهای بسیاری درک رفتار هزینه از
جنبههای گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج کاالپور و الدنبرگ ( )2002نشان میدهد
بیمارستانها در شرایط عدم اطمینان محیطی،
تکنولوژیهایی با انعطافپذیری باالتری را برمیگزینند
و تغییر در سیاستهای درمانی مصوب وزارت بهداشت
که افزایش عدم اطمینان در کسب درآمد را درپی
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دارد ،منجر به افزایش هزینههای متغیر میگردد.
موضوع برخی از مطالعات انجام شده ،تمرکز بر روی
رفتار چسبنده هزینهها میباشد .پژوهش صورت گرفته
توسط اندرسون و همکاران ( ،)2008بررسی میزان
چسبندگی هزینهها است .نتایج پژوهش مزبور نشان
میدهد هزینههای فروش ،عمومی و اداری ،دارای
ویژگی چسبندگی هستند و به طور متوسط به ازای
یک درصد افزایش در فروش0/22 ،درصد افزایش می-
یابند ،درحالی که به ازای یک درصد کاهش0/82 ،
درصد کاهش دارند .محققان بسیاری پس از پژوهش
اندرسون و همکاران ( )2008به واکاوی وجود
چسبندگی هزینهها ،عوامل تعیینکننده در
چسبندگی هزینهها و پیامدهای گوناگون این نوع
رفتار هزینه پرداختهاند .همان طور که در بخش مبانی
نظری مطرح گردید ،در مدلهای سنتی چنین فرض
است که ارتباط بین هزینه و عامل هزینه به صورت
یک رابطه خطی است .این در حالی است که برخی از
پژوهشهای انجام شده به واکاوی پیچیدگی رابطه
بین هزینهها و فعالیتها میپردازد .نتایج بعضی از
بررسیها نشان میدهد ،هزینهها نسبت به تغییرات
افزایشی یا کاهشی در سطح فعالیت ،واکنش یا رفتار
نامتقارن بروز میدهند .به طور نمونه نتایج نورین و
سودراستورم ( )4331نشان میدهد هزینههای سربار
نسبت به وقوع تغییرات در سطح فعالیت رفتار متقارن
ندارند.
بررسیهای نورین و سودراستورم ( )4332با روش
سریهای زمانی بر روی ساختار هزینهها نشان می-
دهد ،هزینهها نسبت به وقوع تغییرات در سطح
فعالیت ،رفتاری نامتقارن دارند .سابرامانیام و وایدنمایر
( )2008با مقایسه رفتار هزینهها در سطح صنایع
گوناگون ،به شدیدترین میزان رفتار چسبندگی در
صنایع تولیدی و کمترین حد آن در صنایع بازرگانی
دست یافتهاند .باالکریشنان و همکاران ( )2001مطرح
شدن مسأله چسبندگی هزینهها را به میزان استفاده
از ظرفیت فعالیت مربوط میدانند .نتایج حاصل از
تحلیل و بررسی ساختار هزینه کلینیکهای
فیزیوتراپی نشان میدهد هزینهها در زمانی که

استفاده از ظرفیت باالست ،چسبندگی دارد ،اما در
زمان استفاده از ظرفیت پائین ،رفتار هزینه خاصیت
ضدچسبندگی دارد.
کالجا و همکاران ( )2002با مقایسه رفتار هزینه
در کشورهای مختلف به این نتیجه رسیدهاند که
ساختار هزینه شرکتهای آلمانی و فرانسوی در
مقایسه با شرکتهای انگلیسی و آمریکایی ،چسبندگی
کمتری دارد .نتایج پژوهش باالکریشنان و گورکا
( )2003نشان میدهد که هزینههای مرتبط با
فعالیتهای اصلی و مستمر از میزان چسبندگی
بیشتری در مقایسه با هزینههای سایر دوایر سازمانها
برخوردار است .نتایج پژوهش قائمی و نعمتالهی
( )4832نشان میدهد بهای تمام شده کاالی فروش
رفته و هزینههای توزیع ،فروش ،عمومی و اداری،
دارای خاصیت چسبندگی هستند .همچنین نتایج
قائمی و نعمتالهی ( )4832نشان میدهد هزینه
سربار چسبنده است ،اما چنین رفتاری در هزینههای
مواد اولیه ،دستمزد مستقیم و هزینههای مالی وجود
ندارد .هدف پژوهش نمازی و دوانی پور()4833
مطالعه چسبندگی هزینهها در بورس اوراق بهادار
تهران است .نتایج تحقیق مزبور نشان میدهد در ازای
4درصد افزایش در سطح فروش ،هزینه های اداری،
عمومی و فروش 0/22درصد مییابد ،در حالیکه در
ازای 4درصد کاهش در سطح فروش هزینههای اداری،
عمومی و فروش 0/14درصد کاهش مییابد.
نمازی و همکاران ( )4834به بررسی و تحلیل
میزان چسبندگی هزینههـای اداری ،عمومی و فروش،
بهای تمام شده و مجموع بهای تمـام شـده و
هزینههای اداری ،عمومی و فروش در بورس اوراق
بهادار تهران طی دوره زمانی  4832-4833پرداخته-
اند .نتایج پژوهش مذکور حاکی از وجود رفتار
چسبنده هزینههای اداری ،عمومی و فروش ،بهای
تمام شـده و مجموع بهای تمام شده و هزینههای
اداری ،عمـومی و فـروش اسـت .همچنین هزینههای
اداری ،عمومی و فروش تنها برای تغییرات بـیش
از80درصد در درآمد فروش ،بهای تمام شده برای
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تغییرات کمتر از 40درصد و بیشتر از 80درصد در
درآمد فروش ،از خود رفتار چسبنده نشان میدهند.
بیشــترین ســهم از پــژوهشهــای انجــام شــده در
خصوص موضوع رفتار نامتقارن هزینـههـا ،مربـوط بـه
شناسایی عواملی است که بر چسبندگی هزینهها تأثیر
دارد .به اعتقـاد اندرسـون و همکـاران ( )2008رفتـار
هزینهها متأثر از تعـدیالت عمـدی ناشـی از تصـمیم-
گیری مدیران در مواجه شـدن بـا تغییـرات در سـطح
تقاضا و متعاقب آن سـطح فعالیـت اسـت .یاسـوکاتا و
کاجیوارا ( )2044ارتباط تصمیمات سنجیده مدیران با
چسبندگی هزینهها را مورد بررسی قرار دادهاند .نتـایج
بررسی پژوهش آنها نشان میدهد اگر مـدیران انتظـار
افزایش فروش در آینده را داشـته باشـند ،چسـبندگی
هزینهها افزایش مییابد .همچنین میزان خـوشبینـی
مدیران در پیشبینی فروش آتی ،رابطـه معنـاداری بـا
چسـبندگی بهـای تمـام شـده فـروش نـدارد ،امـا بـا
چسبندگی هزینههای فروش ،عمومی و اداری ارتبـاط
مثبت دارد .نتـایج بنکـر و همکـاران ( )2041کـه بـه
بررسی ارتباط عدم اطمینان در تقاضا و رفتار هزینهها
پرداختهاند نشان میدهد در صـورت افـزایش شـرایط
عدم اطمینـان چسـبندگی بهـای تمـام شـده کـاالی
فروش رفتـه ،هزینـههـای فـروش ،عمـومی و اداری و
حقوق و دستمزد افزایش مییابد.
نتایج پژوهش آواد سیدابراهیم ( )2042با موضـوع
بررسی تأثیر رشد اقتصادی بر رفتـار هزینـههـا نشـان
میدهد کـه در دوران رشـد اقتصـادی و رکـود ،بهـای
تمام شده کاالی فـروش رفتـه دارای رفتـار چسـبنده
است ،همچنین در دوره رونـق اقتصـادی ،هزینـههـای
فروش ،عمومی و اداری دارای رفتار چسبنده است.
پــژوهش شــانگ و یانــگ هونــگ ( )2042مســئله
حکومت طلبی مدیران شرکتها را بـه عنـوان یکـی از
متغیرهای توضیح دهنده معنادار چسبندگی هزینههـا
معرفی مینماید .همچنین پژوهش مارتین و همکـاران
( )2042نشان میدهد کـه هزینـههـای تغییر(تعـدیل
ظرفیت) ،هزینههای نمایندگی و انگیزههای مـدیریتی
از عوامل مؤثر بر رفتار نامتقارن هزینهها میباشند.
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کردستانی و مرتضوی ( ،)4834به شناسایی عوامل
موثر بر میزان چسبندگی هزینهها پرداختهانـد .نتـایج
تحقیق آنها نشـان مـیدهـد ،چسـبندگی هزینـههـای
عمومی ،اداری و فروش پـس از دوره کـاهش فـروش،
وارونه میشود و پس از دو دوره متوالی کاهش درآمـد
فروش ،موجب کـاهش چسـبندگی بهـای تمـام شـده
کاالی فروش رفته و عمـومی ،اداری و فـروش در دوره
دوم میشود.
ایزدینیا و همکاران ( )4838تأثیر تغییرات فروش
دورههای قبـل بـر رفتـار نامتقـارن هزینـه را بررسـی
نمودهاند .نتایج پژوهش حاکی از آن اسـت کـه شـدت
چســبندگی هزینــههــای عمــومی ،اداری و فــروش در
دورههایی که در دو دوره قبـل آن بـه صـورت متـوالی
افزایش درآمد رخ داده است ،بیش تـر اسـت .درحـالی
که شدت چسبندگی بهای تمـام شـده کـاالی فـروش
رفته در دورههایی که در دو دوره قبـل آن بـه صـورت
متوالی افـزایش درآمـد رخ داده اسـت ،کـاهش یافتـه
است.
راعی و همکاران ( )4838در پژوهشی بـه بررسـی
تأثیر نسبتهای مالی بر میزان چسـبندگی هزینـههـا
پرداختــهانــد .در ایــن پــژوهش بــه منظــور ســنجش
چسبندگی هزینه ها از هزینه های عملیـاتی اسـتفاده
شده است .نسبت های مالی بکاررفته در این پـژوهش
شامل گردش موجودی کاال ،گردش دارایی های ثابـت
و گردش مجموع دارایی ها اسـت .نتـایج حـاکی از آن
است که نسبت گردش دارایی های ثابـت ،چسـبندگی
هزینه های عملیاتی را افزایش میدهد .ایـن در حـالی
است که دو نسبت دیگر یعنی گردش موجودی کـاال و
گردش مجموع دارایی ها تاثیری بر چسبندگی هزینـه
ها ندارند.
زنجیــردار و خــادمی ( )4831بــه مطالعــه تــأثیر
محدودیتهای مالی بر چسبندگی هزینهها پرداختـه-
انــد .نتــایج پــژوهش یــاد شــده بیــانگر وجــود رفتــار
چسبندگی هزینهها و تأثیر تأمین مالی و محـدودیت-
های مالی بر شدت چسبندگی اسـت .نتـایج حـاکی از
ارتباط مستقیم و معنـادار بـین شـدت چسـبندگی بـا
تأمین مالی خارج از ترازنامه و محدودیتهای مالی در
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کلیه شرکتهای مـورد مطالعـه بـدون توجـه بـه نـوع
صنعت میباشد.
انــواری رســتمی و کیــانی ( )4831نقــش عــدم
اطمینان محیطی در رفتار هزینه هـا را مـورد بررسـی
قرار دادهانـد .نتـایج حاصـل از مطالعـه بـر روی4810
سالشرکت طی سالهای  4832تا  ،4832با اسـتفاده
از تحلیل رگرسیون به روش دادههـای ترکیبـی نشـان
میدهد ،عدم اطمینان در تقاضا باعث افـزایش میـزان
انعطافپذیری رفتار بهای تمام شده کاالی فروش رفته
میگردد .بـه عبـارت دیگـر در صـورت افـزایش عـدم
اطمینان در تقاضا ،و با توجه به افزایش سـهم هزینـه-
های متغیر ،هزینهها ساختار انعطافپذیرتری دارند .بـا
این وجود عدم اطمینان در تقاضا باعث تغییر معنـادار
در رفتار هزینههای فروش ،عمومی و اداری نمیگردد.
 -3روششناسی پژوهش
این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و به لحاظ
روش از نوع پسرویدادی است .برای آزمون فرضیهها
از روش تحلیل رگرسیون به روش دادههای ترکیبی
استفاده شده است .به منظور سنجش میزان نوسان
تقاضا از انحراف استاندارد سه سال گذشته استفاده
شده است .دادههای تحقیق از نرم افزار ره آورد نوین
استخراج گردیده است .تجزیه و تحلیل آماری با
استفاده از نرمافزار ایویوز نسخه  2صورت گرفته است.
نمونه آماری پژوهش ،شرکتهای بازار بورس اوراق
بهادار تهران و دوره زمانی مطالعه ،سالهای  4831تا
 4838است .نمونهگیری به استثنای موارد زیر انجام
شده است:
 )4شرکتهای مربوط به صنعتهای واسطهگری های
مالی و بیمهای از نمونه تحقیق حذف شده اند.
 )2شرکتهایی که سال مالی آنها منتهی به 23
اسفند نیست ،از نمونه تحقیق حذف شده اند.
 )8شرکتهایی که اطالعات مربوط به سه سال مالی
متوالی گذشته آنها ،وجود نداشتهاند از نمونه خارج
شدهاند.

پس از اعمال محدودیتهای باال اطالعـات مربـوط
به شـامل  323سـالشـرکت ،نمونـه نهـایی را جهـت
تجزیه و تحلیل آماری تشکیل میدهند.
 -4فرضیههاي پژوهش
فرضیه اصلی :شرکتهای دارای فرصتهای رشد باال
ساختار هزینه چسبندهتری در مقایسه با شرکتهای
دارای فرصتهای رشد پائین دارند.
فرضیه فرعی اول :شرکتهای دارای فرصتهای رشد
باال ساختار بهای تمام شده کاالی فروش رفته،
چسبندهتری در مقایسه با شرکتهای دارای فرصت-
های رشد پائین دارند.
فرضیه فرعی دوم :شرکتهای دارای فرصتهای رشد
باال ساختار هزینههای فروش ،عمومی و اداری
چسبندهتری در مقایسه با شرکتهای دارای فرصت-
های رشد پائین دارند.
فرضیه فرعی سوم :شرکتهای دارای فرصتهای رشد
باال ساختار هزینههای عملیاتی چسبندهتری در
مقایسه با شرکتهای دارای فرصتهای رشد پائین
دارند.
به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدلهای ()4
و( )2و برای سه نوع هزینه بهای تمام شده کاالی
فروش رفته ،هزینههای فروش ،عمومی و اداری و
هزینههای عملیاتی به شرح زیر استفاده می شود:
]

[

]
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]

]

[

]

[

]

[

]

[

[

فرضیه پژوهش برای هر یک از انواع هزینهها
(بهای تمام شده کاالی فروش رفته ،هزینههای فروش،
عمومی و اداری و عملیاتی) آزمون میشود و در
فرضیه
صورت منفی و معنادار بودن ضریب
پژوهش مورد تأیید قرار میگیرد.
 -5متغیرهاي پژوهش
جدول ( )4نماد و تعریف عملیاتی متغیرهای
پژوهش را نشان میدهد .برای ارزیابی نقش فرصت-
های رشد در رفتار نامتقارن بهای تمام شده کاالی
فروش رفته ،هزینههای فروش ،عمومی و اداری و
هزینههای عملیاتی ،از دو نوع متغیر میانگین نرخ رشد

فروش(اطالعات تاریخی) و نسبت کیو توبین(اطالعات
آیندهنگر) استفاده شده است.
متغیر میانگین نرخ رشد درآمد فروش جهت
بررسی تأثیر فرصتهای رشد بر اساس اطالعات
گذشتهنگر و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بر
اساس اطالعات آیندهنگر میباشد .پرسش اساسی این
است که آیا مدیران در بکارگیری منابع در طیفی از
چسبندگی (سهم بیشتر هزینههای ثابت) تا انعطاف-
پذیری (سهم بیشتر هزینههای متغیر) بیشتر از
اطالعات گذشتهنگر استفاده میکنند یا اطالعات
آیندهنگر؟ همان طور که در جدول ( )4مالحظه می-
گردد ،از متغیرهای تغییرات بهای تمام شده کاالی
فروش رفته ،تغییرات هزینههای فروش ،عمومی و
اداری و هزینههای عملیاتی به عنوان متغیر وابسته
استفاده شده و متغیرهای فرصتهای رشد که بر
اساس دو نوع گذشته نگر(مبتنی بر تجربیات گذشته)
و آیندهنگر(مورد انتظار) به عنوان متغیرهای مستقل
پژوهش استفاده شدهاند .هدف اصلی بررسی میزان
تأثیرپذیری متغیرهای وابسته(رفتار هزینه) نسبت به
وجود فرصتهای رشد آتی است .آمار توصیفی
متغیرهای پژوهش در جدول ( )2نشان داده شده
است.

جدول( :)1نحوه محاسبه متغیرهاي مورد استفاده در پژوهش
نماد متغیر
]

⁄

[

]

⁄

[

]
]

⁄

[
[

⁄

نحوه محاسبه
متغیر
تغییرات بهای تمام شده کاالی لگاریتم تغییرات هزینه بهای تمام شده کاالی فروش رفته در دوره
جاری نسبت به دوره قبل
فروش رفته
تغییرات هزینههای فروش ،لگاریتم تغییرات هزینههای فروش ،عمومی و اداری در دوره جاری
نسبت به دوره قبل
عمومی و اداری
لگاریتم تغییرات هزینههای عملیاتی در دوره جاری نسبت به دوره
تغییرات هزینههای عملیاتی
قبل
تغییرات درآمد فروش
تغییر منفی درآمد فروش

]

⁄

[

تغییرات منفی درآمد فروش
فرصتهای رشد
فرصتهای رشد
نوسانپذیری
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لگاریتم تغییرات درآمد فروش در دوره جاری نسبت به دوره قبل
متغیر از مجازی(مصنوعی) که در صورتی که تغییرات درآمد
فروش منفی باشد ،مقدار یک و در غیر این صورت مقدار صفر به
آن تخصیص مییابد.
حاصلضرب متغیر مجازی تغییر منفی در درآمد فروش و متغیر
تغییرات درآمد فروش
میانگین نرخ رشد سهساله درآمد فروش که به عنوان فرصتهای
رشد
نسبت کیو-توبین به عنوان فرصتهای رشد
انحراف معیار سهساله تغییرات درآمد فروش
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جدول ( :)2آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

چولگی

کشیدگی

تغییرات بهاي تمام شده کاالي فروش رفته

0/0244

0/4228

-0/2822

0/2202

-0/8221

3/4433

تغییرات هزینههاي فروش ،عمومی و اداري

0/0282

0/4221

-0/2312

0/2202

-0/2332

3/0248

تغییرات هزینههاي عملیاتی

0/0204

0/4424

-0/2320

0/2232

-0/8013

2/2233

تغییرات درآمد فروش

0/0200

0/4828

-0/2243

0/3422

-0/1232

3/3222

میانگین نرخ رشد فروش

0/0223

0/0232

-0/2223

0/8203

-0/4248

2/8223

نسبت کیو توبین

4/1232

0/2123

0/1220

2/2322

2/8043

40/2232

نوسان تغییرات فروش

0/0328

0/0338

0/0024

0/2238

2/2241

48/4244

جدول ( )2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش را
نشان میدهد .تغییرات بهای تمام شده دارای میانگین
 ، 0/0244تغییرات هزینههای فروش ،عمومی و اداری
دارای میانگین  0/0282و هزینههای عملیاتی دارای
میانگین  0/0204است .بیشترین انحراف معیار مربوط
به هزینههای فروش ،عمومی و اداری به میزان
 0/4221است ،که بیانگر بیشترین نوسانپذیری و
کمترین انحراف معیار مربوط به هزینههای عملیاتی
به میزان  0/4424است .نمونه مورد بررسی پژوهش
شامل  323سالشرکت طی دوره زمانی  40ساله
مربوط به سالهای  4831تا  4838میباشد .بدین
ترتیب که برای هر سالشرکت ،نمونههایی که
متغیرهای درآمد فروش ،هزینههای فروش ،عمومی و

اداری و بهای تمام شده کاالی فروش رفته را نداشته-
اند از نمونه پژوهش کنار گذاشته شدهاند .در این
پژوهش به منظور اندازهگیری فرصتهای رشد از دو
متغیر با تأکید بر اطالعات گذشته نگر(حاصل از
تجربیات گذشته) و اطالعات آیندهنگر (مورد انتظار)
استفاده شده است.
برای ارزیابی مانایی(ایستایی) متغیرهای پژوهش از
آزمون هادری که برای دادههای ترکیبی مناسب است،
استفاده شده است .با توجه به سطوح معناداری بدست
آمده تمامی متغیرهای پژوهش مانا (ایستا) هستند و
در برازش رگرسیون مشکل رگرسیون کاذب وجود
نخواهد داشت.

جدول ( :)3آزمون مانایی متغیرهاي پژوهش
آماره آزمون هادري

احتمال آماره آزمون هادري

متغیر
تغییرات بهای تمام شده کاالی فروش رفته

2/3442

0/0000

تغییرات هزینههای فروش ،عمومی و اداری

3/2318

0/0000

تغییرات هزینههای عملیاتی

2/2333

0/0000

تغییرات درآمد فروش

3/2001

0/0000

تغییرات منفی درآمد فروش

2/2132

0/0000

اثر تغییرات منفی درآمد فروش

3/1332

0/0000

میانگین نرخ رشد درآمد فروش

3/2888

0/0000

اثر میانگین نرخ رشد درآمد فروش

40/2332

0/0000

نسبت کیو توبین

42/3324

0/0000

اثر نسبت کیو توبین

48/0221

0/0000

نوسانپذیری تغییرات درآمد فروش

44/2222

0/0000

اثر نوسانپذیری تغییرات درآمد فروش

41/2218

0/0000
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جدول ( )1نتایج حاصل از ارزیابی نقش فرصت-
های رشد بر مبنای اطالعات گذشته (میانگین نرخ
رشد فروش) و اطالعات آیندهنگر(نسبت کیو توبین) را
بر رفتار نامتقارن بهای تمام شده کاالی فروش رفته
نشان میدهد.
همان طور که مقدار ضریب تعاملی بدست آمده
نشان میدهد ،فرصت رشد بر مبنای اطالعات آینده-
نگر خاصیت چسبندگی ایجاد مینماید و سطح
معناداری بدست آمده برای آن معنادار است .اما از
سوی دیگر برازش رگرسیون به منظور بررسی اثر
فرصت رشد بر میزان چسبندگی هزینهها با استفاده از
متغیر میانگین نرخ رشد فروش ،نشاندهنده عدم
وجود رابطه معنادار بین متغیر یاد شده و وضعیت

چسبندگی بهای تمام شده کاالی فروش رفته است.
آمارههای دوربین واتسون نشان دهنده عدم وجود
مشکل خودهمبستگیهای پیاپی بین باقیماندههای
مدلها است .همچنین ضریبهای تعیین تعدیل شده
به ترتیب با مقادیر  21/20درصد و  21/22درصد
بیانگر قابلیت تبیین باالی متغیر وابسته توسط
متغیرهای مستقل است .همچنین مقادیر آماره F
نشاندهنده معناداری کل رگرسیون و خطی بودن آن
است .بنابراین با توجه به نتایج حاصل در جدول ()1
اثر فرصتهای رشد بر مبنای اطالعات آیندهنگر
خاصیت معناداری بر مدیریت هزینهها دارد.

جدول ( :)4ارزیابی تأثیر فرصتهاي رشد بر میزان چسبندگی هزینههاي بهاي تمام شده کاالي فروش رفته
اثر فرصت رشد :میانگین نرخ رشد درآمد فروش

متغیر

اثر فرصت رشد :نسبت کیو توبین

ضریب

آمارهt

معناداري

ضریب

آمارهt

معناداري

عرض از مبدأ

0/0434

8/3384

0/0004

0/0213

1/0823

0/0004

تغییر درآمد

0/3202

82/2223

0/0000

0/3222

82/2422

0/0000

تغییر منفی درآمد

-0/0412

-2/0232

0/0823

-0/0423

-2/2281

0/0212

اثر تغییر منفی درآمد

0/2432

8/4441

0/0043

0/8412

8/2222

0/0008

فرصت رشد

0/0221

4/3420

0/0223

-0/0002

-0/0332

0/3238

اثر فرصت رشد

-0/2123

-4/2422

0/4022

-0/0333

-2/1233

0/0428

نااطمینانی تقاضا

-0/4288

-1/3222

0/0000

-0/4882

-2/8228

0/0000

اثر نااطمینانی تقاضا

-2/1282

-3/2412

0/0000

-2/2308

-3/2438

0/0000

ضریب تعیین

0/2133

0/2134

ضریب تعیین تعدیل شده

0/2120

0/2122

آماره

F

معناداری آماره

F

دوربین واتسن

102/2222

2/4148

0/0000

108/2120

2/0333

0/0000
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جدول ( :)5ارزیابی تأثیر فرصتهاي رشد بر میزان چسبندگی هزینههاي فروش ،عمومی و اداري
اثر فرصت رشد :میانگین نرخ رشد درآمد
فروش

متغیر
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اثر فرصت رشد :نسبت کیو توبین

ضریب

آمارهt

معناداري

ضریب

آمارهt

معناداري

عرض از مبدا

0/0833

1/2242

0/0000

0/0832

0/8408

0/0040

تغییر درآمد

0/8228

2/3423

0/0000

0/8208

2/1233

0/0000

تغییر منفی درآمد

-0/0404

-0/2214

0/1120

-0/0402

-0/2332

0/1218

اثر تغییر منفی درآمد

-0/0841

-0/2822

0/3480

0/4042

0/2288

0/2882

فرصت رشد

0/4230

2/2221

0/0020

0/0402

4/2021

0/0331
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اثر فرصت رشد :میانگین نرخ رشد درآمد

اثر فرصت رشد :نسبت کیو توبین

فروش

متغیر
ضریب

آمارهt

معناداري

ضریب

آمارهt

معناداري

اثر فرصت رشد

-0/2112

-0/8322

0/2331

-0/0320

-4/2148

0/2413

نااطمینانی تقاضا

-0/4013

-2/4321

0/0238

-0/4804

-2/2218

0/0020

اثر نااطمینانی تقاضا

-0/8301

-0/2232

0/1820

-0/2322

-4/4821

0/2222

ضریب تعیین

0/4423

ضریب تعیین تعدیل
شده

0/4022

آماره

42/2212

F

معناداری آماره

0/0000

F

2/8223

دوربین واتسن()DW
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جدول ( )2نتایج حاصل از ارزیابی نقش فرصت-
های رشد بر مبنای اطالعات گذشته (میانگین نرخ
رشد فروش) و اطالعات آیندهنگر (نسبت کیو توبین)
را بر میزان چسبندگی هزینههای فروش ،عمومی و
اداری نشان میدهد .همان طور که مقدار ضریب
تعاملی نشان میدهد ،فرصت رشد بر مبنای اطالعات
تاریخی و آیندهنگر تأثیر معناداری بر رفتار هزینههای
فروش و عمومی و اداری ندارد .ضرایب بدست آمده
بیانگر عدم معناداری ارتباط بین فرصتهای رشد و

چسبندگی هزینهها است .و مدیران در صورت افزایش
در فرصتهای رشد ساختار هزینههای فروش ،عمومی
و اداری را تغییر نمیدهند .آمارههای دوربین واتسون
برای هر دو مدل نشان دهنده عدم وجود مشکل
خودهمبستگیهای پیاپی بین باقیماندههای مدلها
است .همچنین مقادیر آماره  Fنشاندهنده معناداری
کل رگرسیون و خطی بودن آن است .بنابراین با توجه
به نتایج حاصل در جدول ( ،)2فرضیه دوم پژوهش
مورد تأیید قرار نمیگیرد.

جدول ( :)6تأثیر فرصتهاي رشد بر میزان چسبندگی هزینههاي عملیاتی
اثر فرصت رشد :میانگین نرخ رشد درآمد فروش

متغیر

اثر فرصت رشد :نسبت کیو توبین

ضریب

آمارهt

معناداري

ضریب

آمارهt

معناداري

عرض از مبدأ

0/0283

2/1222

0/0000

0/0232

2/4342

0/0000

تغییر درآمد

0/2231

82/3223

0/0000

0/2280

82/2138

0/0000

تغییر منفی درآمد

-0/0432

-2/3222

0/0082

-0/0202

-8/2232

0/0044

اثر تغییر منفی درآمد

0/4323

8/4202

0/0042

0/8242

1/4232

0/0000

فرصت رشد

0/0220

2/2421

0/0030

0/0048

0/1210

0/2122

اثر فرصت رشد

-4/0228

-8/2383

0/0001

-0/4282

-1/2882

0/0000

نااطمینانی تقاضا

-0/4002

-1/1222

0/0000

-0/4418

-2/4083

0/0000

اثر نااطمینانی تقاضا

-4/8202

-2/2480

0/0000

-4/2820

-2/8433

0/0000

ضریب تعیین

0/2212

0/2222

ضریب تعیین تعدیل شده

0/2280

0/2240

114/2221

182/2323

0/0000

0/0000

4/3223

2/0221

آماره

F

معناداری آماره

F

دوربین واتسن
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جدول ( )2نتایج حاصل از ارزیابی نقش فرصت-
های رشد بر مبنای اطالعات گذشته (میانگین نرخ
رشد فروش) و اطالعات آیندهنگر(نسبت کیو توبین) را
بر عدم تقارن رفتار هزینههای عملیاتی نشان میدهد.
همان طور که مقدار ضریب تعاملی بدست آمده نشان
میدهد ،فرصت رشد بر مبنای اطالعات گذشتهنگر و
آیندهنگر خاصیت ضدچسبندگی ایجاد مینماید .به
عبارت دیگر مدیران شرکتها در صورت افزایش
فرصتهای رشد اقدام به گزینش ساختار هزینههای
عملیاتی چسبنده مینمایند .از سوی دیگر برازش
رگرسیون به منظور بررسی اثر فرصت رشد بر میزان
چسبندگی هزینهها با نسبت کیو توبین نشاندهنده
وجود خاصیت چسبنده نسبت کیو توبین است .به
عبارت دیگر هرقدر نسبت کیو توبین باالتر باشد ،یا به
بیان دیگر انتظارات رشدی بیشتر باشد ،ساختار
هزینههای عملیاتی شرکت خاصیت چسبندگی
بیشتری خواهد داشت .آمارههای دوربین واتسون
نشان دهنده عدم وجود مشکل خودهمبستگیهای
پیاپی بین باقیماندههای مدلها است .همچنین
ضریبهای تعیین تعدیل شده به ترتیب با مقادیر
 22/80درصد و  22/40درصد بیانگر قابلیت تبیین
نسبتا" باالی متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل
است .همچنین مقادیر آماره Fنشاندهنده معناداری
کل رگرسیون و خطی بودن آن است .بنابراین با توجه
به نتایج حاصل در جدول ( )2اثر فرصتهای رشد بر
مبنای اطالعات آیندهنگر و گذشتهنگر خاصیت
معناداری بر مدیریت هزینهها دارد.
 -6نتیجهگیري و بحث
با توجه به وجود عدم اطمینان محیطی و نوسان
تقاضا و فرصتهای رشد پیشرو ،تصمیمگیری در
خصوص نحوه بهکارگیری منابع در طیفی از سهم
هزینههای ثابت و متغیر همواره از مسائل مهم و
اساسی پیش روی مدیران شرکتها است .مدیران
شرکتها در دورههای کاهش تقاضا به منظور تصمیم-
گیری نسبت به کاهش سطح ظرفیت بالاستفاده،
هزینههای مرتبط با ظرفیت بالاستفاده را با هزینههای
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تعدیل سطح دارایی های عملیاتی و کاهش سطح
ظرفیت در دورههای کاهش تقاضا مقایسه میکنند .اما
ارزیابی مدیران در مقایسه هزینههای مرتبط با ظرفیت
بالستفاده با هزینههای تعدیل سطح ظرفیت تولیدی
بستگی به ارزیابی آنان در برآورد احتمال کاهش و
افزایش سطح تقاضای بازار دارد .اگر ارزیابی مدیران
نشان دهنده نزول موقتی در سطح تقاضای بازار برای
محصول باشد ،آنگاه میزان هزینههای کاهش سطح
ظرفیت تولیدی بیشتر از هزینههای ظرفیت تولیدی
مازاد خواهد بود و اگر ارزیابی مدیران نشانگر وجود
ثبات در کاهش سطح تقاضای بازار باشد ،هزینههای
تعدیل سطح ظرفیت کمتر از هزینه های ظرفیت
تولیدی مازاد خواهد بود؛ زیرا در این حالت هزینههای
ظرفیت مازاد تنها برای یک دوره کوتاه وجود دارد.
بنابراین توجه به نوسان در میزان تقاضا در انتخاب
ساختار هزینه یکی از مسائل بااهمیت در مدیریت
هزینه استراتژیک بهشمار میرود .هدف این پژوهش
بررسی تأثیر متغیرهای فرصتهای رشد بر ساختار
هزینه شرکتها است .هدف از آزمون فرضیههای
پژوهش پاسخ به این پرسش است که آیا فرصتهای
رشد در تصمیمات مدیریت شرکتها در نحوه استفاده
مدیران شرکتها از منابع (ترکیب چسبنده یا انعطاف-
پذیر) تأثیرگذار است یا خیر؟ به منظور اندازهگیری
فرصتهای رشد از دو نوع اطالعات گذشته-
نگر(تاریخی) و آیندهنگر استفاده شد .نتایج حاصل از
تحلیل رگرسیون به روش دادههای ترکیبی طی سال-
های  4831تا  4838نشان میدهد متغیر کیوتوبین
(اطالعات آیندهنگر) باعث افزایش چسبندگی بهای
تمام شده کاالی فروش رفته شده ،اما میانگین نرخ
رشد فروش (اطالعات گذشتهنگر) تأثیر معناداری بر
میزان چسبندگی این نوع هزینه نداشته است.
همچنین هر دو نسبت مذکور (کیو توبین و میانگین
رشد فروش) باعث افزایش چسبندگی هزینههای
عملیاتی شده است .از سوی دیگر هر دو متغیر فرصت
رشد (تاریخی و آیندهنگر) تأثیر معناداری بر هزینه-
های فروش ،عمومی و اداری نداشته است .با توجه به
نتایج بدست آمده میتوان چنین نتیجهگیری نمود که
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تأثیرپذیری چسبندگی ساختار بهای تمام شده کاالی
فروش رفته از فرصتهای رشد ،بیشتر مربوط به
تجربیات گذشته بوده در حالی که حساسیت
چسبندگی کل هزینههای عملیاتی به هر دو نسبت
کیوتوبین و میانگین نرخ رشد فروش وابستگی دارد.
نتایج حاصل از پژوهش اندرسون و همکاران
( )2048نشان میدهد هر دو متغیر نرخ رشد تاریخی
و نسبت کیوتوبین باعث افزایش میزان چسبندگی
هزینهها میگردند .مقایسه نتایج مزبور مطابق با نتایج
بدست آمده این پژوهش در مورد تأثیر متغیر فرصت
رشد بر اساس اطالعات آیندهنگر درآمد فروش بر
چسبندگی بهای تمام شده کاالی فروش رفته مطابقت
دارد .همچنین نتایج بدست آمده در خصوص تأثیر
نسبت کیوتوبین بر هزینهها در مورد بهای تمام شده
کاالی فروش رفته و هزینههای عملیاتی مطابقت دارد.
نتیجهگیری کلی حکایت از تأثیرگذار بودن اطالعات
مربوط به فرصتهای رشد در گزینش نوع ساختار
هزینههای عملیاتی توسط مدیران شرکتها است.
پیشنهاد میشود مدل بسط داده شده در این تحقیق
در سطح صنایع مختلف آزمون شود تا اهمیت هر یک
از اطالعات مربوط به گذشته(تاریخی) و آیندهنگر
مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد .همچنین پیشنهاد
میگردد آزمونهای مذکور در شرایط عدم تقارن
اطالعاتی متفاوت مورد ارزیابی قرار گیرد و تأثیر
متغیرهای رشد بر رفتار نامتقارن هزینهها مورد بررسی
قرار گیرد تا میزان اهمیت اطالعات مربوط به فرصت-
های رشد در تغییر رفتار هزینهها با توجه به در
نظرگرفتن شرایط عدم تقارن اطالعاتی متفاوت مورد
بررسی قرار گیرد.
محدودیت عمده این پژوهش ،عدم دسترسی به
متغیرهای مورد نیاز برای بعضی از شرکتهای بورسی
در پایگاههای اطالعاتی بوده است ،که منجر به کاهش
تعداد نمونه مورد بررسی برای انجام آزمون و تعمیم
نتایج شده است.
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