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بررسی رفتار چسبنده بهای تمام شده کاالی فروخته شده در شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران

تاريخ دريافت59/1/02 :

تاريخ پذيرش59/3/19 :

غالمرضا محفوظی

1

محمدتقی ابوالحسنی

2
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چكيده
تحقیقات اخیر در ارتباط با رفتار هزینه ها نشان داده است که هزینه ها متناسب با تغییرات سطح فعالیت حرکت
نمی کنند و نسبت به تغییرات رو به باال و رو به پایین سطح فعالیت از خود واکنش متفاوت نشان می دهند ،این
پدیده چسبندگی هزینه نامیده شده است .هدف از این پژوهش بررسی رفتار چسبنده بهای تمام شده کاالی فروخته
شده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .در این پژوهش تعداد  062سال -شرکت در
بازه زمانی  0936 - 0932مورد بررسی قرار گرفته است .یافته های تحقیق نشان میدهد که به ازای  %0افزایش
درآمد فروش ،بهای تمام شده کاالی فروخته شده  %66افزایش می یابد ،ولی به هنگام کاهش  %0درآمد فروش،
بهای تمام شده تنها  % 00کاهش می یابد .همینطور شدت و عوامل چسبندگی بهای تمام شده کاالی فروخته شده در
صنایع مختلف باهم متفاوت بوده و چسبندگی بهای تمام شده ،در تغییرات باالی  %06در درآمد فروش رخ داده و
معنی دار میباشد.
واژههاي كليدي :چسبندگی هزینه ها ،رفتار هز ینه ها ،بهای تمام شده کاالی فروخته شده ،شدت چسبندگی بهای
تمام شده کاالی فروخته شده.

 - 0استادیار گروه مدیریت ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه گیالن

mrezamahfoozi@yahoo.com

 - 0دانشجوی دکترای مدیریت مالی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت ta1970@yahoo.com
 - 9کارشناس ارشد حسابداری ،مدرس حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان (مسئول مکاتبات) rostami.reza87@yahoo.com
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غالمرضا محفوظی ،محمدتقی ابوالحسنی و رضا رستمی

میزان چسبندگی در صنعت بازرگانی مشاهده شد.

 -1مقدمه
سیستم بهای تمام شده بعنوان یکی از پایه های

همچنین هزینه بهره در صنایع خدمات مالی و

اساسی تجزیه و تحلیل اطالعات ،به مدیران برای

میزان موجودی ها و تعداد کارکنان در شرکت های

اتخاذ تصمیمات بهتر در راستای کاراتر نمودن

خدماتی ،به عنوان محرک چسبندگی هزینه ها معرفی

هزینهها و بهبود سودآوری کمک مینماید .مدل سنتی

گردید .با توجه به موارد ذکر شده فوق و با عنایت به

رفتار هزینه ها ،بر این فرض استوار است که هزینه ها

این واقعیت که بهای تمام شده کاالی فروخته شده

متناسب با سطح تولید تغییر می نمایند .در هزینه یابی

عمده ترین هزینه در بسیاری از صنایع محسوب

بر مبنای فعالیت نیز فرض بر این است که یک رابطه

میگردد ،ضرورت بررسی بیشتر رفتار این قلم عمده

خطی بین هزینه ها و سطوح فعالیت برقرار است .در

نسبت به تغییرات درآمد فروش ،بطور مجزا و دقیق

مقابل ،مطالعات اخیرنشان می دهد که هزینه ها

احساس گردید ،لذا در این تحقیق رفتار چسبنده بهای

متناسب با سطوح فعالیت حرکت نمی کنند و نسبت

تمام شده کاالی فروخته شده با توجه به پژوهش

به تغییرات رو به باال و رو به پایین سطوح فعالیت

سابرامانیام و ویدن میر ( )0229در صنایع و سطوح

رفتار نامتقارن دارند .نورین و سادراستورم)0331( 0

فعالیت مختلف مورد نظر است.

تایید کردند که تغییر هزینه های سربار متناسب با
سطح فعالیت نیست .بر اساس این استنباط ،اندرسون

 -2مبانی نظري و مروري بر پيشينه پژوهش

و همکاران )0229( 0بوسیله یک معادله نشان دادند

 -2-1رفتار هزینه ها در ارتباط با سطح فعاليت

که درصد افزایش هزینه ها در هنگام افزایش سطح

شناخت رفتار هزینه یکی از مباحث مهم

فعالیت بیشتر از درصد کاهش هزینه ها در زمان

حسابداری مدیریت و حسابداری بهای تمام شده

کاهش سطح فعالیت است ،آنها برای اولین بار اینگونه

است .تحقیقات فراوانی در تایید سیستم هزینه یابی بر

رفتار هزینه را چسبندگی هزینه 9نام نهادند .سابرامانیام

مبنای فعالیت انجام شده است .ویدن میر و سابرا

و ویدن میر )0229(1در تحقیق خود نشان دادند که

مانیام ( )0229در تحقیق خود رفتار هزینه ها را در

اوال هزینه های توزیع ،فروش ،عمومی ،اداری و بهای

سطوح مختلف تغییر درآمد فروش مورد بررسی قرار

تمام شده کاالی فروخته شده جزء هزینه های

داده اند و درآمد فروش را بعنوان معیار فعالیت در نظر

چسبنده می باشند ،و البته اگر تغییرات در آمد فروش

گرفتهاند ،برآورد رفتار هزینه ها در ارتباط با سطح

کمتر از  %02باشد ،هزینه های یاد شده از خود رفتار

فعالیت ،بدون در نظر گرفتن چسبندگی هزینهها

چسبنده نشان نمی دهند .در ثانی میزان چسبندگی

گمراه کننده خواهد بود .در تحلیل صورتهای مالی

هزینه ها در صنایع مختلف با یکدیگر متفاوت است.

معموال هزینه های توزیع ،فروش ،عمومی و اداری را

همچنین آنها عوامل تاثیر گذار بر چسبندگی هزینه

بعنوان درصدی از فروش در نظر می گیرند ،بنابراین

ها و شدت و ضعف هر یک از آنها را در  1صنعت

اگر یک افزایش نامتناسب با درآمد فروش در هزینه

تولیدی ،بازرگانی ،خدماتی و مالی بررسی کردند.

های توزیع و فروش و عمومی و اداری صورت گیرد،

نتایج بررسی آنها حاکی از این بود که چسبندگی

تحلیل گران صورتهای مالی آنرا بعنوان ضعف کنترلی

هزینه ها در صنایع تولیدی به دلیل باال بودن دارایی

مدیریت لحاظ خواهند نمود .این تحلیل ممکن است

های ثابت و موجودی ها بیشتر است و کمترین

گمراه کننده باشد ،زیرا اگر هزینههای توزیع و فروش
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و عمومی و اداری چسبنده باشند با افزایش درآمد

پیچیده تری را به بیماران ارائه کنند ،میزان هزینه های

فروش متناسب با فروش حرکت میکنند ،اما با کاهش

عملیاتی آنها نیز بیشتر می شود ،با افزایش تعداد

درآمد فروش متناسب با آن حرکت نخواهد کرد .در

مراجعات بیماران تغییر چندانی در میزان هزینه های

واقع تناسب بین هزینه ها و سطح محصول به گونه

عملیاتی ایجاد نمی شود .در واقع این تحقیق تاثیر

ای که در مدل سنتی هزینه یابی عنوان می شود،

پیچیدگی خدمات ارائه شده توسط بیمارستانها به

همیشه برقرار نیست (سوندهی و وایت .)0331 6در

بیماران را بر هزینه های عملیاتی آنها نشان می دهد.

سیستم هزینه یابی سنتی ،هزینه های تخصیص یافته
به محصول تحریف شده می باشند و علت اصلی این

 -2-3مفهوم چسبندگی هزینه ها

تحریف نیز انتخاب مبنایی یکسان (سطح تولید

به نظر می رسد چسبندگی هزینه ها یک مفهوم

محصول) برای تخصیص کلیه هزینه ها به محصوالت

جدید است ،مالکوم )0330( 3یکی از نخستین کسانی

می باشد .در واقع این سیستم بر این فرض استوار

بود که به معرفی مفهوم چسبندگی هزینه ها پرداخت.

است که مثال در صورت دو برابر شدن حجم

وی در مطالعه خود به این مطلب اشاره نمود که رشد

محصول ،مقدار کلیه منابع مربوط نیز دو برابر می

تولید باعث افزودن کارکنان بیشتر می گردد ،اما زمانی

شود و بالعکس فرضی که در صورت اثبات

که تولید کاهش می یابد این نیروی کار اضافی

چسبندگی هزینه ها ،پذیرفته نخواهد بود ( کوپر و

بالفاصله کنار گذاشته نمی شود ،و اینگونه هزینه های

کاپاالن.)0333 6

نیروی کار را هزینه های چسبنده نامید.
مطالعه دیگر توسط ماک و روش )0331( 3انجام

 -2-2رفتار هزینه در طول زمان

گرفت که آنها در مطالعه خود با اشاره به تحقیقات

از نظر اقتصادی رفتار هزینه ها در کوتاه مدت در

مالکوم بیان کردند که هزینه های چسبنده هزینه هایی

ارتباط با سطح تولید شرکت متغیر و یا ثابت می

هستند که می تواند در کوتاه مدت افزایش یابند ،اما

باشند .اما در بلند مدت تمامی هزینه های تولیدی

زمانی که فعالیت کاهش می یابد این هزینه ها کاهش

متغیر می باشند .آنچه مسلم است در کوتاه مدت و

نمی یابند .اندرسون و همکاران ( )0229با بررسی

بلند مدت هزینه متغیر با افزایش تولید افزایش می

هزینه های فروش و اداری و عمومی و ارائه مدلی

یابد اما این افزایش در ابتدا با نرخ نزولی و سپس با

مبنا که بعدها در تحقیقات در مورد چسبندگی هزینه

نرخ صعودی می باشد (قائمی و نعمت الهی.)0936 ،

ها مورد استفاده پژوهشگران دیگر نیز قرار گرفت به

رفتار هر یک از هزینه های ثابت و متغیر در طول

این نتیجه رسیدند که با افزایش  %0در سطح فروش،

زمان تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می گیرند و در

هزینه های اداری و عمومی و فروش  %66افزایش ،و

این زمینه تحقیقات مختلفی انجام گرفته است و به

با کاهش  %0در سطح فروش ،هزینه های اداری و

بررسی عوامل مختلف تاثیر گذار بر هزینه های

عمومی و فروش  %96کاهش می یابد.

شرکتها در طول زمان پرداخته شده است که از جمله
آن می توان به تحقیقات باالکریشنان و همکاران

1

بطور کلی نتایج برخی از پژوهشگران مانند کالیجا
و استیلیا روس

02

( )0226و نورین و سادراستورم

( )0223بر روی  061بیمارستان اشاره نمود .طبق این

( )0331بیانگر آن است که میزان افزایش در هزینه

تحقیق هر چه دپارتمانهای یک بیمارستان خدمات

هنگام افزایش در سطح فعالیت ،بیشتر از میزان کاهش

مجله حسابداري مديريت  /شماره سيام

9
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در هزینه ها هنگام کاهش در حجم فعالیت است.

همکاران ،)0200(00بنکر و همکاران

چسبندگی هزینه ها یکی از ویژگی های رفتار هزینه

کردستانی و مرتضوی( )0930از مهمترین این گروه

ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت است و بیانگر آن

تحقیقات می باشند.

( )0200و

است که بزرگی افزایش در هزینه ها هنگام افزایش

گروه سوم از محققان به بررسی اثر چسبندگی

سطح فعالیت ،بیشتر از بزرگی کاهش هزینه در هنگام

هزینه ها بر پیش بینی سود و مدیریت سود پرداختند

کاهش در سطح فعالیت است.

که از جمله این پژوهشگران می توان بنکر و چن
( ،)0226ویس( ،)0202کیم و کینزی

 -2-4طبقه بندي ادبيات چسبندگی هزینه ها

01

(،)0202

دایرنیک و همکاران )0200(06و خالقی و کرمی

پس از مدل اندرسون و همکاران (، )0229

( )0931را نام برد .با این حال برخی محققان در مورد

مطالعات متعددی در ارتباط با پدیده چسبندگی هزینه

اعتبار مدل اندرسون و همکاران ( )0229سواالتی را

ها و غنی سازی ادبیات موجود در این زمینه صورت

مطرح نموده و فرض چسبندگی هزینه ها را رد

گرفت .سه گروه از محققان بر روی رفتار چسبنده

کردند .و برخی شکنندگی نتایج تجربی مدل

هزینه ها تمرکز کردند:

چسبندگی هزینه ها را که غالبا در تحقیقات مورد

گروه اول شواهد چسبندگی هزینه را با تکرار

استفاده قرار گرفته ،مورد بررسی قرار دادند.

مدل اندرسون و همکاران ( )0229بررسی کردند .این
گروه ادبیات موجود را بوسیله بررسی چسبندگی

 -2-5پيشينه پژوهش

هزینه های مختلف مانند هزینه های فروش ،اداری و

 -2-5-1پژوهش هاي خارجی

عمومی ،بهای تمام شده کاالی فروخته شده ،هزینه

سابرامانیام و ویدن میر ( )0229در تحقیقی با

دستمزد ،مخارج تحقیق و توسعه و هزینه تبلیغات در

عنوان شواهدی دال بر چسبندگی هزینه ها3630 ،

سطوح مختلف بین بخشهای واحد تجاری ،بین

واحد تجاری از چهار بخش تولیدی ،بازرگانی،

صنایع مختلف و بین کشورهای مختلف ،توسعه دادند

خدماتی و مالی در سالهای  0313تا  0222را مورد

که از جمله آنها می توان به تحقیقات سابرامانیام و

بررسی قرار دادند .نتایج تحقیقات آنها نشان داد که

ویدن میر ( ،)0229باالکریشنان و گروسا ()0223

هزینه های فروش ،عمومی و اداری و بهای تمام شده

کالیجا و همکاران ( )0226و نمازی و دوانی پور

کاالی فروخته شده در سطوح پایین تغییر درآمد

( )0933اشاره نمود.

فروش چسبنده نیستند به این معنا که زمانی که درآمد

گروه دوم از محققان به بررسی عوامل تعیین

فروش تغییراتی کمتر از  %02داشته باشد هزینه های

کننده ی چسبندگی هزینه ها مانند تصمیمات مدیران

فوق الذکر چسبندگی ندارند و چسبندگی این هزینه

در تعدیل ظرفیت بال استفاده در زمان کاهش درآمد،

ها زمانی که تغییرات درآمد فروش بیش از  %02باشد

خوشبینی مدیران ،تعداد کارکنان ،میزان دارایی ها و

نمودار می گردد .همینطور آنها نشان دادند که میزان

بدهی ها ،مشکالت نمایندگی ،رشد تولید ناخالص

چسبندگی هزینه ها در بخشهای مختلف با یکدیگر

ملی و کاهش دوسال پیاپی درآمد ،پرداختند که

متفاوت است.

تحقیقات باالکریشنان و همکاران ( ،)0221کاما و

نورین و سادراستورم ( )0331در مقاله ای تحت

ویس ،)0202(00اندرسون و همکاران ( ،)0221چن و

عنوان آیا شدت هزینه های سر بار متناسب با حجم
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فعالیت است 022 ،بیمارستان در شهر واشنگتن را در

دریافتند که هزینه ها در بخش اصلی بیمارستان

سالهای  0319تا  0330مورد بررسی قرار دادند ،آنها

چسبنده اند و هزینه های مربوط به بخش پشتیبانی،

دریافتند که فرضیه تناسب بسیاری از هزینه های

چسبندگی معنا داری از خود نشان نمی دهند.

سربار با حجم فعالیت را می توان رد کرد.

06

بنکر ،سیفتسی و ماشواال ( )0202در پژوهشی

اندرسون ،بنکر و جان اکرمن ( )0229در مطالعه

تحت عنوان خوش بینی مدیریت ،تغییرات فروش

ای تحت عنوان ،آیا هزینه های فروش ،عمومی و

دوره های گذشته و رفتار چسبنده هزینه ،با بررسی

اداری چسبنده هستند ،تعداد  3160واحد تجاری را

 01011واحد تجاری در سالهای  0313تا  0333نشان

در سالهای  0313تا  0333مورد بررسی قرار دادند.

دادند که زمانی که مدیران نسبت به تقاضای آتی

مطالعه آنها نشان داد که هزینه های فروش ،عمومی و

محصوالت شرکت خوش بین باشند آنگاه شدت

اداری چسبندگی داشته و چسبندگی این هزینه ها در

چسبندگی در هزینه های فروش اداری و عمومی

دوره بعد از بین می رود .همچنین میزان چسبندگی

بیشتر خواهد بود و عدم اطمینان مدیران از ارزیابی

هزینه های فروش عمومی و اداری با افزایش طول

تقاضاهای آتی می تواند باعث چسبندگی معکوس

دوره مطالعه و در طول دوره کاهش فروش ،کاهش

گردد .عالوه بر این آنها نشان دادند که رفتار چسبنده

یافته و با افزایش رشد اقتصادی ،میزان دارایی ها و

هزینه های اختیاری مانند مخارج تبلیغات و تحقیق و

تعداد کارکنان افزایش می یابد.

توسعه بارزتر و چسبندگی هزینه های انعطاف پذیر

کالیجا ،استلیاروس و توماس ( )0226در پژوهشی
تحت عنوان یادداشتی بر چسبندگی هزینه ،هزینه های

مانند بهای تمام شده کاالی فروخته شده ،معتدلتر
است.

عملیاتی  0330واحد تجاری آمریکایی 0229 ،واحد

چن ،لو و سوژیانیس ( )0200تعداد  6013واحد

تجاری انگلیسی 061 ،واحد تجاری آلمانی و 913

تجاری را در سالهای  0336تا  0226در مقاله ای

واحد تجاری فرانسوی را مورد بررسی قرار دادند.

تحت عنوان مشکالت نمایندگی ،حاکمیت شرکتی و

یافته های آنها نشان می دهد که هزینه های عملیاتی

رفتار نامتقارن هزینه های فروش ،عمومی و اداری

شرکت های فرانسوی و آلمانی از هزینه های عملیاتی

مورد بررسی قرار دادند .بر اساس یافته های آنها ،عدم

شرکتهای انگلیسی و آمریکایی چسبنده تر است و

تقارن هزینه ها با جریانهای نقدی آزاد ،رابطه مثبت و

تاثیر ویژگیهای صنعت بر میزان چسبندگی هزینه ها

با حاکمیت شرکتی رابطه منفی دارد و این رابطه منفی

تایید شد.

در صورت وجود انگیزه های مدیریتی تشدید می

باالکریشنان و گروسا ( ،)0223هزینه های

شود.

عملیاتی  033بیمارستان را در سراسر بخشهای

بیزالوف ،بنکر و چن ( )0200با بررسی 003999

مختلف سازمان در سالهای  0336تا  0333مورد

مشاهده از  06399واحد تجاری در سالهای  0332تا

بررسی قرار دادند .در این پژوهش محققان ضمن

 0223در میان  03کشور عضو سازمان همکاری

تایید چسبندگی هزینه های بیمارستانی نشان دادند که

اقتصادی و توسعه ) ،(OECDرابطه شاخصهایی نظیر

مدیران نسبت به کاهش هزینه ها در فعالیت های

قانون حفاظت از اشتغال ) ،(EPLرشد تولید ناخالص

اصلی بیمارستان که رابطه مستقیم با بیمار و مأموریت

داخلی ) ،(GDPمیزان دارایی ها و رفتار هزینه ها را

بیمارستان دارد از خود مقاومت نشان می دهند .آنها

مورد بررسی قرار دادند .یافته های آنها نشان می دهد

مجله حسابداري مديريت  /شماره سيام

1

غالمرضا محفوظی ،محمدتقی ابوالحسنی و رضا رستمی

که درجه چسبندگی هزینه ها در سطح شرکتهای

پژوهش آنها نشان می دهد که مدیران شرکتهایی که

کشورهایی با قوانین سختگیرانه کار بیشتر است .یافته

انگیزه مدیریت سود بیشتری دارند کمتر در معرض

های آنها تئوری چسبندگی هزینه ها در واکنش

چسبندگی هزینه ها قرار دارند ،به عبارتی انگیزه های

تصمیمات عمدی مدیران و اصالح هزینه ها

مدیریت سود روی رفتار نا متقارن هزینه ها موثر

راپشتیبانی می کند.

است.

ویس و کاما ( )0202با بررسی  31611واحد
تجاری در سالهای  ،0226 - 0313تغییر در هزینه

 -2-5-2تحقيقات داخلی

های عملیاتی را در اثر تغییرات درآمد ،دارایی ها و

نمازی و دوانی پور ( )0933چسبندگی هزینههای

تعداد کارکنان و گزارش تغییرات سودساالنه مورد

اداری عمومی و فروش را در شرکت های پذیرفته

بررسی قرار داد .این مطالعه به بررسی انگیزه های

شده در بورس تهران در یک دوره ده ساله از سال

اساسی مدیران جهت تعدیل منابع پرداخته است.

 0916تا  0936مورد بررسی قرار دادند .یافته های

یافتههای آنها نشان میدهد که محدودیتهای

آنها نشان می دهد که اوال هزینه های فروش ،عمومی

تکنولوژی یکی از عواملی است که باعث می شود

و اداری چسبنده اند در ثانی شدت چسبندگی این

مدیران تصمیماتی برای تعدیل منابع بگیرند .هر چه

نوع هزینهها در صنایع مختلف متفاوت است.

محدودیتهای فن آوری بیشتر باشد آنگاه در اثر

همچنین شدت چسبندگی هزینه ها در دوره هایی که

تصمیمات مدیران هزینهها بیشتر در معرض

در دوره قبل از آن کاهش درآمد رخ داده است ،کمتر

چسبندگی قرار می گیرند .در تحقیقی دیگر ویس در

است و شدت چسبندگی هزینه ها برای شرکت هایی

سال  0202با بررسی  0602واحد تجاری در سالهای

که نسبت جمع دارایی ها به فروش بزرگتری دارند،

 0336تا  0226به بررسی این موضوع پرداخت که

بیشتر است.

چگونه رفتار نامتقارن هزینه ،پیش بینی سود تحلیل

کردستانی و مرتضوی ( )0930عوامل تعیین کننده

گران مالی را تحت تاثیر قرار می دهد .یافته های وی

چسبندگی هزینه های شرکت های پذیرفته شده در

نشان میدهد که دقت پیشبینی سود توسط

بورس تهران را در یک دوره  3ساله از سال  0932تا

تحلیلگران در شرکتهایی که هزینههای چسبنده تری

0933بررسی نمودند ،آنها وارونگی چسبندگی هزینه

دارند ،کمتر است و چسبندگی هزینه ها بر الویتهای

ها در دوره های پس از کاهش فروش ،طول دوره

تحلیلگران و نظر سرمایهگذاران درباره ارزش شرکت

مطالعه ،استمرار کاهش فروش ،رشد اقتصادی ،میزان

تاثیر می گذارد.

داراییها و تعداد کارکنان را به عنوان عوامل احتمالی

دایرنیک ،لندزمن و رندرز ( )0200در یک

موثر بر چسبندگی هزینه ها در نظر گرفتند و تاثیر آنها

نمونهای شامل  90093واحد تجاری -سال در سالهای

را بر میزان چسبندگی بهای تمام شده کاالی فروخته

 0331تا  0226انگیزه مدیریت سود مدیران و رفتار

شده و هزینه های فروش ،عمومی و اداری آزمون

چسبنده هزینه را مورد بررسی قرار دادند .در این

نمودند .یافتههای تحقیق نشان داد که چسبندگی

پژوهش متغیر وابسته هزینه های دستمزد و متغیر

هزینه های فروش ،عمومی و اداری در دوره بعد از

مستقل تغییرات فروش ،تعداد کارکنان ،میزان دارایی

کاهش فروش وارونه می شود و کاهش فروش در دو

ها ،رشد اقتصادی و تعهدات غیر عادی بود .نتیجه

دوره متوالی موجب کاهش چسبندگی بهای تمام شده

6
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بررسی رفتار چسبنده بهای تمام شده کاالی فروخته شده در شرکتهای پذيرفته شده در ...

کاالی فروخته شده و هزینه های فروش عمومی و

فرضيه -4عوامل تعیین کننده بهای تمام شده کاال یا

اداری در دوره دوم می گردد و هر چه میزان داراییها

خدمات فروخته شده در صنایع مختلف با یکدیگر

بیشتر باشد ،چسبندگی بهای تمام شده کاالی فروخته

متفاوت اند.

شده و هزینههای اداری ،عمومی و فروش بیشتر
میشود ،اما شواهدی در مورد تاثیر طول دوره مطالعه،
رشد اقتصادی و تعداد کارکنان بر چسبندگی هزینه ها
بدست نیاوردند.

 -4روششناسی پژوهش
این تحقیق از حیث روش شناسی از نوع تجربی
با طراحی پس از واقعه در حوزه تحقیقات اثباتی

الزم به ذکر است که در تحقیق حاضر بهای تمام

حسابداری است که با اطالعات واقعی صورت می

شده کاالی فروخته شده به تفکیک صنایع مورد

گیرد و به لحاظ هدف نیز ،تحقیق کابردی بشمار می

بررسی قرار گرفته است .و همچنین رفتار هزینه در

آید .همچنین در این پژوهش به لحاظ تحلیل آماری

سطوح مختلف فعالیت واکاوی شده است ،که البته در

از تکنیک رگرسیون خطی چند متغیره و داده های

این زمینه در داخل کشور پژوهشی انجام نشده و از

تلفیقی استفاده شده است .به منظور بررسی اینکه آیا

این بابت تحقیق حاضر نوآوری داشته و متفاوت می

بین مقاطع ناهمگنی یا تفاوتهای فردی وجود دارد یا

باشد.

خیر (در صورت وجود ناهمگنی از داده های تابلویی
در غیر اینصورت از روش داده های تلفیقی استفاده

 -3فرضيه هاي پژوهش

میگردد) آزمون  Fلیمر

01

مورد استفاده قرار گرفته

هدف اساسی پژوهش در ابتدا تایید وجود

است ،در این آزمون ،فرضیه ی آماری صفر حاکی از

چسبندگی بهای تمام شده کاال یا خدمات فروخته

یکسان بودن عرض از مبدا ها (داده های تلفیقی) بوده

شده و سپس بررسی رفتار چسبنده در سطوح مختلف

و در مقابل ،فرضیه ی مخالف آن ناهمسانی عرض از

تغییر در آمد است .این تحقیق از دیگر سو به بررسی

مبدا ها (روش داده های تابلویی) است .همچنین از
03

شدت و عوامل تعیین کننده چسبندگی بهای تمام

آزمون آماری مرسوم دوربین -واتسون

شده کاالی فروخته شده در صنایع مختلف می پردازد.

تشخیص خود همبستگی بین خطاها استفاده شده

فرضیه های تحقیق که برای تبیین موارد فوق الذکر

است ،این آزمون رابطه بین یک خطا را با خطای قبل

تدوین شده است به شرح زیر می باشد:

از خود محاسبه می کند .در این تحقیق برای تعیین

فرضيه  -1بهای تمام شده کاال یا خدمات فروخته

معناداری مدل رگرسیون و آزمون فرضیههای پژوهش

شده در نتیجه تغییر در سطح فعالیت از خود رفتاری

از آماره های  Fفیشر و  tاستیودنت استفاده شده

چسبنده نشان می دهد.

است.

برای

فرضيه -2شدت چسبندگی بهای تمام شده کاال یا

جامعه آماری مورد مطالعه این تحقیق شامل

خدمات فروخته شده در هر صنعت با صنعت دیگر

شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

متفاوت است.

تهران می باشد و بررسی مربوط به یک دوره زمانی 6

فرضيه -3شدت چسبندگی بهای تمام شده کاال یا

ساله که از  999شرکت در سال  0936شروع می

خدمات فروخته شده در سطوح تغییرات عمده و

شود و تا  910شرکت در سال  0932ختم می گردد.

جزیی فعالیت با یکدیگر تفاوت معناداری دارند.

الزم به ذکر است که برای بدست آوردن نرخ رشد

مجله حسابداري مديريت  /شماره سيام

7

غالمرضا محفوظی ،محمدتقی ابوالحسنی و رضا رستمی

درآمدها و بهای تمام شده کاالی فروخته شده در

فرضیه چهارم تنها برای  9صنعت :صنعت سایر

دوره مورد نظر و دوره قبل از آن ،محدوده زمانی

محصوالت کانی غیر فلزی ،صنعت خودرو و ساخت

تحقیق تا سال  36گسترش پیدا کرد .پایه اطالعاتی

قطعات و صنعت ماشین آالت و تجهیزات قابل انجام

مطالعه ،تلفیقی از داده های سری زمانی و مقطع

خواهد بود.

زمانی بوده است و در انتخاب نمونه از جامعه فوق

برای جمع آوری دادهها و برداشت اطالعات مورد

محدودیتهای زیر مد نظر قرار گرفته است:

نیاز از صورتهای مالی و یادداشتهای همراه ،برای

 )0سال شرکتها باید اطالعات مربوط به متغیرهای

آزمون فرضیهها ،از پایگاههای اطالعاتی سازمان

مستقل و وابسته در سال جاری و قبل را داشته

بورس اوراق بهادار (کدال) و لوحهای فشرده

باشد.

اطالعات (ره آورد نوین) استفاده شده است .پس از

 )0مشاهداتی که در آنها بهای تمام شده کاال یا

انتخاب شرکت ها و طبقه بندی آنها در سطح صنایع،

خدمات فروخته شده بیشتر از فروش خالص یا

برای انجام برخی محاسبات از نرم افزار صفحه

درآمد خدمات باشد از نمونه حذف شده اند.

گسترده اکسل استفاده شده است .در تجزیه و تحلیل

 )9مشاهداتی که درآمد فروش و خدمات آنها

اطالعات با توجه به نیاز ،از مدلهای رگرسیون خطی

بیشتر از  92درصد تغییر می نماید از نمونه

چند متغیره استفاده گردید و در نهایت داده ها با

حذف می گردند .

استفاده از نرم افزارهای  Minitab16 ، Eviews6و

 )1سال مالی شرکتها منتهی به  03اسفند باشد.

 Spssمورد پردازش قرار گرفتند.

 )6شرکت ها نباید سال مالی خود را تغییر دهند.
 )6شرکتهای سرمایه گذاری و واسطه گری و بیمه به
دلیل ماهیت خاص فعالیتشان از نمونه کنار
گذاشته شده اند.

 -5مدلها و متغيرهاي پژوهش
دراین پژوهش جهت آزمون فرضیه اول از مدل
اندرسون و همکاران( )0229استفاده شده است:

پس از حذف شرکت های فاقد شرایط مذکور،

مدل ()0

هر گروه صنعت باید حداقل  9مشاهده قابل استفاده
را شامل شود .این ضابطه شامل حذف واحد های

]
]

[

]

[

[

تجاری که نسبتاً جدید هستند یا اطالعات آنها بطور
یکنواخت توسط سازمان بورس اوراق بهادار
نگهداری نمیشود ،نیز میباشد ،در پایان بدلیل اعمال
محدودیتهای فوق به ویژه محدودیت سوم به ناچار
نمونه انتخابی به تعداد  60شرکت شامل  062مشاهده
(سال – شرکت) محدود گردید که در  00صنعت
طبقه بندی شد .الزم به ذکر است از آنجایی که برای
سنجش هر صنعت بطور جداگانه و نیاز برای نرمال
سازی داده ها معموال باید حداقل  92سال  -شرکت

در مدل باال  Revenueبیانگر درآمد فروش و
 Decrease-dummyبدین معنا است که اگر درآمد
فروش در سال  tنسبت به سال  t-1کاهش داشته
باشد مقدار یک و درغیر اینصورت صفر می گرددi .

و  tبیانگر شرکت  iام در دوره زمانی  tو  t-0بیانگر
دوره زمانی قبل از دوره جاری CGS ،بیانگر بهای
تمام شده کاال یا خدمات فروخته شده می باشد.

داشته باشیم ،لذا با توجه به داده های موجود ،آزمون
8
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درمدل رگرسیونی ذکر شده  β0بعنوان عرض از

اگر درصد تغییور در درآمود فوروش در بوازه هوای[-

مبدا و  β0درصد افزایش بهای تمام شده کاال یا

] 0/15, - 0/10یا ] [0/10 ,0/15باشد آنگاه

خدمات فروخته شده را در نتیجه  0درصد افزایش در

اگر درصد تغییر در درآمود فوروش در بوازه هوای[-

درآمد فروش نشان می دهد .و مجموع ضرایب β0

)  0/20 , - 0/15یا ] )0/15 ,0/20باشد آنگاه

 β0+بیانگر درصد کاهش در بهای تمام شده کاال یا

اگر درصد تغییر در درآمود فوروش در بوازه هوای [-

خدمات فروخته شده در نتیجه یک درصد کاهش در

) 0/25 , - 0/20یا ] )0/20 , 0/25باشد آنگاه

درآمد فروش است ،بنابراین ضریب  β0که نشان

اگر درصد تغییر در درآمد فروش در بازه های [-0/30

دهنده تفاوت میزان تغییرات بهای تمام شده کاالی

)  , - 0/25یا ] )0/25 , 0/30باشد آنگاه

فروخته شده است به هنگام افزایش درآمد است،

اگر درصد تغییر در درآمود فوروش در بوازه هوای [-

میزان چسبندگی بهای تمام شده کاال یا خدمات

)  0/05 , 0باشد آنگاه

فروخته شده را نشان می دهد.

اگر درصد تغییر در درآمد فوروش در بوازه هوای [-

در فرضیه دوم برای بررسی شدت چسبندگی

)  0/10 ,- 0/05باشد آنگاه

بهای تمام شده کاال یا خدمات فروخته شده تحقیق

اگر درصد تغییر در درآمد فوروش در بوازه هوای [-

باز هم از مدل فرضیه اول تحقیق بهره می گیرم بدین

)  0/15 -0/10باشد آنگاه

صورت که شدت یا بزرگی ضریب  β0به تفکیک در

اگر درصد تغییر در درآمد فروش در بوازه هوای [-

صنایع مختلف مورد بررسی قرار میگیرد و همانطور

) 0/20 , -0/15باشد آنگاه

که اشاره شد هرگاه  β0 0باشد نشان از چسبندگی

اگر درصد تغییر در درآمود فوروش در بوازه هوای [-

بهای تمام شده کاالی فروخته شده خواهد بود و

)  0/25 , -0/20باشد آنگاه

هرچه قدر مطلق آن بزرگتر باشد شدت چسبندگی

اگر درصد تغییر در درآمود فوروش در بوازه هوای [-

بیشتر خواهد بود.

)  0/30 ,- 0/25باشد آنگاه

به منظوور آزموون فرضویه سووم تحقیوق از مودل

همچنین ضریب  β1قابلیت اندازه گیری درصد

سابرامانیام و ویدم میر ( )0229بهره گرفته شده است:

افزایش در متغیر وابسته با  0درصد افزایش در درآمد

مدل()0

فروش ،زمانی که درآمد فروش در یک سال بین صفر

]

∑

[

)

و

]

(

]

[

و  6درصد متغیر است را دارد .منفی بودن ضریب βv

نشان می دهد که متغیر وابسته در یک دوره یکساله

∑

به اندازه صفر تا پنج درصد در معرض چسبندگی

[

قرار دارد .سایر ضرایب یعنی  β2تا  β6با ضرایب
در مدل باال  sبه معنای هر طبقه تغییر در فعالیت است
و همچنین:
اگر درصد تغییر در درآمود فوروش در بوازه [-0/05 ,
]  0/05باشد آنگاه R1i,t=1
اگر درصد تغییر در درآمد فروش در بازه های [-0/10
]  , -0/05یا ]  [0/05 , 0/10باشد آنگاه R2i,t=1

متناظر شان یعنی  β8تا  β12مشابه الگو تغییرات فروش
فوق عمل می کنند .منفی بودن ضرایب  β7تا  β12نشان
می دهد که بزرگی تغییرات سطح فعالیت عامل ایجاد
پدیده چسبندگی می باشد .در نهایت در فرضیه
چهارم تحقیق نیز از مدل سابرامانیام و ویدن میر
( )0229استفاده شده است:

مجله حسابداري مديريت  /شماره سيام
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فوق ضریب   1درصد افزایش بهای تمام شده کاال

مدل()9
]

0  1

∑

[

]

یا خدمات فروخته شده را در نتیجه  %0افزایش در

[

درآمد فروش نشان می دهد و ضرایب +γ1 +γ6 + γ6
]
]

 γ0 +γ9بیانگر درصد کاهش در بهای تمام شده کاال یا

[
[

خدمات فروخته شده در نتیجه  %0کاهش در درآمد

نسبت دارایی ثابت

فروش است.
همچنین منفی بودن  γ9نشان از افزایش شدت

[

]

چسبندگی بهای تمام شده فروش در شرکت هایی

نسبت تعدادکارکنان

]

[

]

[

است که نسبت جمع ارزش دفتری دارایی های
ثابت به خالص فروش آنها بزرگتر است و به طور
مشابه منفی بودن γ6 ،تا  γ1به ترتیب نشان از افزایش
شدت چسبندگی شرکت هایی است که نسبت تعداد
کارکنان و مقدار موجودی ها به خالص فروش آنها
بزرگتر است و اما مقدار مثبت  γ6بیانگر کاهش شدت

نسبت موجودی کاال

چسبندگی هزینه ها در دوره هایی که در دوره قبل از

در مدل باال اگر کاهش درآمد در دوره قبل از

آن کاهش درآمد رخ داده می باشد.

دوره جاری بطور پیاپی رخ داده باشد متغیر
مصنوعی( )second-decreasesبرابر با یک و در غیر

 -6یافته هاي پژوهش

این صورت برابر با صفر است.

 -6-1آمار توصيفی

داراییهای ثابت ،تعداد کارکنان ،کاهش درآمد در
دو سال پیاپی ،میزان موجودی کاال بعنوان عوامل
تعیین کننده و محرک چسبندگی هزینه ها در صنایع

آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در نگاره های شماره
 0و  0خالصه شده است:

مختلف درنظر گرفته شده است .همچنین در معادله
نگاره : 1آمار توصيفی متغيرهاي پژوهش
ميانگين

انحراف استاندارد

ميانه

حداقل

حداكثر

درآمد فروش

9600066/69

09033331/69

606610/6

3166

021102360

بهای تمام شده کاالی فروخته شده

0306961/39

02361116/61

910116

6612

30661366

درصد بهای تمام شده به فروش

%16/36

%09/19

%32/16

%91/01

%026/93

درصد به دارایی ثابت فروش

%90/33

%99/01

%02/36

2

%000

درصد تعداد کارکنان به فروش
درصد موجودی کاال به فروش

11

%2/22222222209 %2/2222222220 %2/222222200 %2/2222222200 %2/2222222201
%99/06

%01/66

%03/11
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نگاره  : 2آمار توصيفی متغيرهاي پژوهش
درصد سال – شركتهایی ميانگين درصد
كه تغييرات آنها نسبت كاهش دوره ها
به سال قبل منفی بوده
درآمد فروش
بهای تمام شده کاالی
فروخته شده

انحراف استاندارد ميانه درصد كاهش
درصد كاهش
دوره ها

حداقل

حداكثر

دورهها

%02/16

%09/03

%00/1

%00

%0

%62

%03/60

%06/30

%00/63

%09

%0

%66

نتایج آزمون فرضيه اول پژوهش

 -6-2نتایج آزمون فرضيههاي پژوهش
انجام آزمون فرضیه ها مستلزم برقراری فرضهای

در فرضیه اول پیش بینی شده است که بهای تمام

نرمال بودن متغیرهای وابسته ،همسانی واریانس و

شده کاالی فروخته شده در نتیجه تغییرات فعالیت

عدم خود همبستگی خطاها است ،زیرا در صورت

دچار چسبندگی می گردد .قبل از اینکه به تخمین

عدم برقراری ،استفاده از رگرسیون با محدودیت

مدل پرداخته شود الزم است روش تخمین آن

مواجه شده و نتیجه بدست آمده قابلیت اتکا ندارد و

مشخص گردد که برای این منظور از آزمون  Fلیمر

این امر موجب نتیجهگیریهای غلط میگردد .لذا پس

استفاده شده است .نتایج این آزمون در نگاره شماره 9

از انجام آزمونهای مورد نیاز و اطمینان از برقراری

منعکس گردیده است.

فروض رگرسیون به آزمون فرضیه های پژوهش
پرداخته شده است.

با توجه به جداول فوق از آنجایی که  Fلیمر هوم
در دوره ها و هم در مقاطع معنیدار نمی باشود ،فلوذا
باید از داده های Poolیا تلفیقی استفاده شود.
نگاره شوماره  1خالصوه نتوایج آزموون فرضویه اول
تحقیق را ارایه نموده است:

نگاره :3نتایج آزمون  Fليمر
Effects test

Statistic

df

Prob

Cross-section F

2/666306

()60،020

2/360

Cross-section chi square

93/3969

60

2/3123

Period F

0/2012

(( 1،020

2/9336

Period chi-square

6/031901

1

2/0633

Cross-section/period F

2/630063

)(66،020

2/3609

Cross-section/period chi square

11/03600

66

2/3131
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نگاره  : 4نتایج آزمون فرضيه اول تحقيق (تعداد مشاهدات  262سال -شركت)
[

]

[

]

[

]

متغيرها

ضرایب رگرسيون

خطاي استاندارد

tآماره

سطح معنی داري

)(β0عرض از مبدا

2/2066

2/2269

1/2696

2/2220

β1

2/1600

2/2166

06/003

2/2222

β2

- 2/6913

2/2323

- 1/2026

2/2222

2

(احتمال)Fآماره

)2/2222(033/066

Rضریب تعیین

2/6623

آماره دوربین واتسون

0/3103

ضریب تعیین تعدیل شده

2/6119

تعداد مشاهدات (سال – شرکت)062 :

نتیجه فرضیه اول پژوهش ) (H1با سطح اطمینان 2/36

و نتیجه حاصل از برآورد مدل رگرسیونی اول که
در نگاره  1نیز ارایه شده نشان میدهد که ضریب β1

پذیرفته می شود.

برآورد شده برابر است با  2/16و بدین معناست که
به ازای  %0افزایش درآمد فروش بهای تمام شده

نتایج آزمون فرضيه دوم پژوهش

کاالی فروخته شده  2/66افزایش می یابد و همچنین

با توجه به اینکه برای آزمون این فرضیه نیز از

ضریب  β2برابر  -2/61است .منفی بودن اندازه

مدل فرضیه دوم استفاده شده بدیهی است که انجام

ضریب  (p-valu=0/0000)β2نشان از رفتار چسبنده

مجدد آزمون  Fضرورتی ندارد.

بهای تمام شده کاالی فروخته شده است ،زیرا

در این فرضیه پیش بینی شده که انودازه (شودت)

 β1+β2<β1خواهد بود و این بدان معناست که با

چسبندگی بهای تمام شده کاال یوا خودمات فروختوه

کاهش  %0درآمد فروش بهای تمام شده کاالی

شده در صنایع با یکدیگر متفاوت باشند .نتیجه برآورد

فروخته شده  )2/16-2/61( 2/00کاهش می یابد در

مدل  0در نگاره شماره  6خالصه شده است:

نگاره  : 5نتایج آزمون فرضيه دوم تحقيق (تعداد مشاهدات  262سال -شركت)
]

]

[

]

[

[

متغيرها

ضریب رگرسيون

خطاي استاندارد

tآماره

سطح معناداري

β0

- 2/2061

2/2066

- 2/6690

2/6010

β1

2/3160

2/2610

06/0116

2/2222

β2

- 2/0160

2/2311

- 0/6133

2/2001

صنعت سیمان و گچ

2/0260

2/2963

0/3690

2/2299

صنعت کاشی و سرامیک

2/2069

2/2966

2/631

2/1339

صنعت الستیک و پالستیک

2/2663

2/2920

0/3613

2/2613

صنعت محصوالت دارویی

2/2113

2/2011

0/1039

2/236

صنعت محصوالت شیمیایی

2/2619

2/2013

0/1219

2/2063

2/2936

2/2060

0/6091

2/0909

صنعت محصوالت غذایی و
آشامیدنی بجز قند و شکر
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]

متغيرها

]

[

]

[

[

ضریب رگرسيون

خطاي استاندارد

tآماره

سطح معناداري

2/2930

2/2061

0/1190

2/0623

صنعت خودرو و ساخت قطعات

2/2661

2/2063

0/0110

2/299

صنعت فلزات اساسی

2/2913

2/2616

2/6210

2/6160

صنعت ماشین آالت و تجهیزات

2/2969

2/2063

0/9603

2/0116

صنعت سایر محصوالت کانی غیر
فلزی

آماره (Fاحتمال)
آماره دوربین واتسون

36/2903
()2/2222
0/169

در این مدل جهت محاسبه شدت چسبندگی هر

ضریب تعیین

2/30036

ضریب تعیین تعدیل شده

2/3099

نتایج آزمون فرضيه سوم پژوهش

صنعت ضریب هر صنعت بعالوه  β2شده و شدت

در این فرضیه پیش بینی شده است که چسبندگی

چسبندگی در آن صنعت بررسی می شود .تنها صنعت

هزینه ها نسبت به تغییرات عمده و جزیی سطح

ماشین آالت و دستگاههای برقی که در داخل مدل،

فعالیت تفاوت معناداری دارند .برای برآورد رابطه بین

متغیر آن بصورت  Dummyآورده نشده مستقیما

دو متغیر از مدل رگرسیونی(  )0استفاده شده است.

ضریب  β2شدت آن را نشان خواهد داد بنابراین

نتایج حاصل از آزمون  Fلیمر این مدل به شرح نگاره

تفاسیر صنعت ماشین آالت و دستگاههای برقی با

شماره  6میباشد:

ضریب ) (β2=0/1462در میان صنایع بیشترین شدت
چسبندگی را دارد ) (P-Value-0/022و صنعت سیمان

نگاره .6نتایج آزمون  Fليمر

و گچ با ضریب  ) (0/1061-0/1462-0/04کمترین

Effects test

statistic

Df

Prob

میزان چسبندگی را در میان صنایع مختلف دارا می

Cross-section F

2/163163

()60،030

2/3166

باشد ) (pvalu-0/003به نظر می رسد وجود دارایی

Cross-section chi square

11/193139

60

2/6212

Period F

های ثابت عملیاتی باال در صنعت ماشین آالت و

0/209030

()030،1

2/1201

Period chi-square

6/190696

1

2/0166

دستگاههای برقی دلیل شدت چسبندگی بیشتر در این

Cross-section/period F

2/112391

()66،030

2/3102

صنعت است ،چرا که کاهش سطح این نوع دارایی ها

Cross-section/period chi
square

60/311026

66

2/6316

در دوره های کاهش فروش با هزینه های سنگین
همراه میباشد و نگهداری آنها نیز هزینههای استهالک

با توجه به جداول فوق از آنجایی که  Fلیمر هوم

و نگهداری زیادی را به شرکت تحمیل نموده و باعث

در دوره ها و هم در مقاطع معنی دار نیست ،لذا بایود

افزایش هزینههای سربار تولید به عنوان یکی از

از داده های  Poolیا تلفیقی استفاده شود.

اجزای تشکیل دهنده بهای تمام شده کاالی فروخته
شده می گردد.

در مدل رگرسیونی فرضیه سوم ضرایب  β1تا β6

نشان دهنده این است که به ازای  %0افزایش در
درآمد فروش چه میزان بهای تمام شده کاالی فروخه
شده تغییر می نماید .نتایج نشان می دهند ضریب β1

مجله حسابداري مديريت  /شماره سيام
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برابر با  0/03و ضریب  β2برابر یا  0/63و ضریب β3

کاالی فروخته شده کاهش می یابد که معنی دار است.

برابر با  0/03یعنی یک روند کاهش را نشان می دهند

همینطور هنگامی که کاهش درآمد بین  02تا 06

بدین معنا که زمانیکه افزایش درآمد فروش زیر %6

درصد اتفاق می افتد به ازای هر  %0کاهش فروش

می باشد به ازای  %0افزایش سطح فروش بهای تمام

 0/090درصد بهای تمام شده کاالی فروخته شده

شده کاالی فروخته شده  0/03درصد افزایش می یابد

کاهش می یابد و در زمانی که کاهش درآمد بین %06

این در حالی است که هنگامی که افزایش درآمد

تا  %02است ( )β10بهای تمام شده کاالی فروخته

فروش بین  06و  92درصد میباشد ،افزایش %0

شده به ازای  %0کاهش درآمد تنها  2/316درصد

درآمد فروش موجب می شود که تنها  2/33درصد

کاهش می یابد که این نیز معنادار است به عبارتی

بهای تمام شده کاالی فروخته شده افزایش یابد که

چسبندگی بهای تمام شده کاالی فروخته شده در این

معنی دار است و اما ضریب  β7تا  β12نشان می دهند

بازه از تغییرات فروش ( باالی  )%06بوجود می آید.

که در محدوده تعیین شده به ازای هر  %0کاهش در

بنابراین تا به اینجا در سطح اطمینان  %36می توان

درآمد فروش چه میزان بهای تمام شده کاالی فروخته

گفت که هر چه کاهش سطح فعالیت عمده تر باشد

شده کاهش می یابد .بر این اساس هنگامی که کاهش

روند کاهش بهای تمام شده کاالی فروخته شده به

درآمد بین  2تا  %6اتفاق می افتد (ضریب  )β8به ازای

ازای هر  % 0کاهش فروش ،کمتر می شود یا بعبارتی

هر  %0کاهش ،بهای تمام شده کاالی فروخته شده

چسبندگی بهای تمام شده کاالی فروخته شده

 9/131کاهش می یابد که معنادار می باشد همینطور

شدیدتر می گردد .اما در سطوح کاهش فعالیت  02تا

هنگامی که کاهش درآمد بین  %6تا  %02رخ می دهد

 06درصد و  %06تا  %92به ترتیب  2/039و 2/910

به ازای هر  %0کاهش درآمد 0/910 ،بهای تمام شده

بوده که هر دو بی معناست.

نگاره : 7نتایج آزمون فرضيه سوم تحقيق (تعداد مشاهدات  262سال – شركت)
و

14

]

[

)

(

∑

]

[

∑

]

[

متغيرها

ضریب رگرسيون

خطاي استاندارد

tآماره

سطح معناداري

β0

- 2/219

2/2261

- 6/631

2/2222

β1

0/032

2/066

3/639

2/2222

β2

0/632

2/011

3/239

2/2222

β3

0/016

2/013

3/632

2/2222

β4

0/920

2/030

6/363

2/2222

β5

0/266

2/032

6/320

2/2222

β6

2/313

2/006

3/163

2/2222

β7

- 9/131

2/663

- 6/062

2/2222

β8

- 0/910

2/910

- 9/600

2/2221

β9

- 0/090

2/099

- 6/030

2/2222

β10

- 2/316

2/903

- 0/369

2/2291

β11

- 2/039

2/601

- 2/666

2/6136

β12

- 2/910

2/033

- 0/013

2/0931
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]

و

[

)

متغيرها

ضریب رگرسيون

(

]

∑

∑

[

خطاي استاندارد

[

]

سطح معناداري

tآماره

(احتمال)Fآماره

)2/2222(06/613

ضریب تعیین

2/6300

آماره دوربین واتسون

0/361

ضریب تعیین تعدیل شده

2/6636

را برای  9صنعت  -0صنعت سایر محصوالت کانی

نتایج آزمون فرضيه چهارم پژوهش

غیر فلزی  -0صنعت خودرو و ساخت قطعات و - 9

در این فرضیه پیش بینی شده که عوامل تعیین

صنعت ماشین آالت و تجهیزات به انجام رساند).

کننده چسبندگی بهای تمام شده کاالی فروخته شده
در صنایع مختلف متفاوت است .نتایج این آزمون در

در صنعت خودرو و ساخت قطعات آماره دوربین

نگاره  1و  3بطور جداگانه برای هر صنعت ارائه شده

واتسون رقم  0/6را نشان داده و بیانگر وجود خود

است( .الزم به یادآوری است با توجه به محدودیت

همبستگی می باشد که با اضافه نمودن خود رگرسیون

داده ها ،از آنجایی که برای سنجش هر صنعت بطور

درجه  0آن برطرف شده و آماره آزمون دوربین

جداگانه نیاز به نرمال بودن توزیع داده ها می باشد و

واتسون تا رقم  0/9بهبود یافته و وجود خود

معموال باید حداقل  92سال شرکت داشته باشیم .لذا

همبستگی منتفی است.

با توجه به داده های موجود تنها می توان این آزمون

نگاره :7نتایج آزمون فرضيه  4مربوط به صنایع محصوالت كانی غير فلزي و خودرو و ساخت قطعات ( 262مشاهده)
صنعت سایر محصوالت كانی غير فلزي
متغيرها

ضریب

خطاي

رگرسيون

استاندارد

آماره

t

صنعت خودرو و ساخت قطعات

سطح

ضریب

خطاي

معناداري

رگرسيون

استاندارد

آماره

t

سطح
معناداري

γ0

2/203

2/2006

0/0363

2/0023

2/203

2/2021

0/1623

2/0616

γ1

2/3069

2/0230

1/691

2/2222

2/3931

2/0901

1/2136

2/2222

γ2

- 0/3366

2/2061 - 2/2961 61/293

- 0/633

96/119

2/2126

2/2316

γ3

1/1191

1/9301

2/6012

- 0/099

0/6139

2/2966 - 2/1139

γ4

- 0/006

2/2106 - 2/9996 6/9100

9/0

1/1306

2/6306

2/1396

γ5

-

-

-

-

-

γ6

- 1/0133

- 0/239

0/3113

- 2/9663

2/106

(احتمال)Fآماره
آماره دوربین واتسون

03/63
()2/2222
0/3063

-

2/6161
-

-

2/6316 - 2/1210 01/6991
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل
شده

2/3623
2/3903

10/663
()2/2222
0/6

مجله حسابداري مديريت  /شماره سيام

ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل
شده

2/3639
2/3931
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نگاره .8نتایج آزمون فرضيه  4مربوط به مربوط به صنعت ماشين االت و تجهيزات
متغيرها

ضریب رگرسيون

خطاي استاندارد

آماره

γ0

2/2019

2/2090

0/236

2/03

γ1

2/3333

2/216

09/203

2/2222

γ2

- 2/9630

0/000

- 2/9031

2/262

γ3

- 2/9010

2/009

- 0/110

2/0130

γ4

- 2/2239

2/003

- 2/2103

2/3190

γ5

2/2961

2/013

2/0131

2/2216

γ6

- 2/2903

2/010

- 2/03003

2/2699

t

سطح معناداري

آماره (Fاحتمال)

)2/2222( 009/11

ضریب تعیین

2/3100

آماره دوربین واتسون

0/0633

ضریب تعیین تعدیل شده

2/3661

در این مدل ضریب  γ1درصد افزایش در بهای

درآمد بی معنا بوده ،اما منفی بودن ضریب  γ3معنا

تمام شده کاالی فروخته شده را در ازای  %0افزایش

دار بوده و حاکی از این میباشد که دارایی ثابت

در درآمد فروش نشان میدهدو γ1+γ2+γ3+γ4+γ5 +γ6

میتواند عامل تعیین کننده چسبندگی بهای تمام شده

بیانگر درصد کاهش در بهای تمام شده کاالی

در این صنعت باشد .کاهش دو سال پیاپی درآمد در

فروخته شده در نتیجه  %0کاهش در درآمد فروش

این صنعت نیز اتفاق نیفتاده و شواهدی دال بر اینکه

است .منفی بودن ضریب  γ2نشان دهنده چسبندگی

موجودی کاال و تعداد کارکنان عامل تعیین کننده در

بهای تمام شده کاالی فروخته شده است و منفی بودن

چسبندگی بهای تمام شده در این صنعت باشد ،یافت

ضرایب  γ3و γ4و γ6نشان از افزایش شدت چسبندگی

نشده است.

شرکتهایی است که به ترتیب نسبت جمع دارایی ثابت

در صنعت ماشین آالت و تجهیزات با توجه به

و تعداد کارکنان و جمع موجودی کاال ،به فروش آنها

منفی بودن  γ2در سطح اطمینان  %36میتوان ادعا

بزرگتر است .و مثبت بودن  γ5نشان دهنده کاهش

نمود که بهای تمام شده کاالی فروخته شده نسبت به

چسبندگی در دوره های بعد از دوره کاهش درآمد

تغییرات سطح فعالیت چسبنده بوده وبا توجه به مثبت

می باشد .درصنعت سایر محصوالت کانی غیر فلزی

بودن  γ5شدت چسبندگی بهای تمام شده کاالی

در سطح اطمینان  %36می توان ادعا نمود که بهای

فروخته شده درسال بعد از دوره کاهش درآمد،

تمام شده کاالی فروخته شده نسبت به تغییرات

ضعیفتر می باشد .در این صنعت عامل تعداد کارکنان

فروش چسبنده است و همینطور تعداد کارکنان عامل

و موجودی کاال در تعیین چسبندگی بهای تمام شده

تعیین کننده در چسبندگی بهای تمام شده می باشد و

کاالی فروخته شده معنادار نمی باشد و شواهدی نیز

در ارتباط با دارایی ثابت و موجودی کاال چسبندگی

دال بر اینکه داراییهای ثابت و موجودی کاال عامل

معنادار نمی باشد و کاهش دو سال پیاپی درآمد در

ایجاد چسبندگی در این صنعت باشد یافت نشده

این صنعت رخ نداده است.

است.

در صنعت خودرو و ساخت قطعات چسبندگی
بهای تمام شده کاالی فروخته شده نسبت به تغییرات
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مدیران برای حفظ سطح دارایی های ثابت عملیاتی

 -6نتيجهگيري و بحث
شواهد تجربی این تحقیق بیانگر وجود رفتار

بالاستفاده و منابع مازاد باشد .از طرفی ممکن است

چسبنده بهای تمام شده کاالی فروخته شده در

مدیریت بخاطر منافع شخصی از جمله نگرانی کاهش

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سود و پاداش یا از دست دادن کارکنان ماهر ،سطح

می باشد که منطبق بر پژوهشهای انجام شده توسط

داراییهای عملیاتی را کاهش ندهند و ظرفیت تولیدی

سابرامانیام و ویدن میر ( )0229می باشد .این پژوهش

شرکت را ثابت نگه داشته و موجبات چسبندگی بهای

چسبندگی بهای تمام شده را در  1مرحله مورد آزمون

تمام شده کاالی فروخته شده را فراهم آورد.

قرار داد .ابتدا وجود چسبندگی بهای تمام شده کاالی

فرضیه سوم تحقیق نیز نشان می دهد که هر چه

فروخته شده را آزمون نمود ،سپس شدت چسبندگی

کاهش سطح فعالیت (درآمد فروش) بیشتر باشد بهای

بهای تمام شده کاالی فروخته شده را در صنایع

تمام شده کاالی فروخته شده بیشتر در معرض

مختلف بررسی نمود ،در مرحله سوم رفتار چسبنده

چسبندگی قرار می گیرد .بر اساس یافته های تحقیق

بهای تمام شده کاال با خدمات فروخته شده را در

چسبندگی بهای تمام شده کاالی فروخته شده

ازای بزرگی تغییر سطح فعالیت مورد بررسی قرار داد

هنگامی اتفاق می افتد که تغییرات درآمد فروش بیش

و در نهایت عوامل تعیین کننده بهای تمام شده کاالی

از  %06باشد و این موضوع بدین معنا است که به

فروخته شده را در صنایع مورد واکاوی قرارداد.

ازای تغییرات عمده تر در سطح فعالیت ،بهای تمام

نتایج حاصل از فرضیه اول نشان می دهد که در

شده کاالی فروخته شده با شیب کمتری کاهش

ازای  %0افزایش در درآمد فروش بهای تمام شده

مییابد که باعث چسبندگی بیشتر میگردد و با

کاالی فروخته شده  %66افزایش می یابد در حالیکه

تحقیقات سابرامانیام و ویدن میر در سال 0229

در ازای  %0کاهش در درآمد فروش بهای تمام شده

مطابقت دارد.

کاال یا خدمات فروخته شده  %00کاهش می یابد که

فرضیه چهارم تحقیق حاضر ،موجودی کاال ،تعداد

نشان از چسبندگی بهای تمام شده کاال یا خدمات

کارکنان ،دارایی های ثابت و کاهش دو سال پیاپی در

فروخته شده می باشد.

درآمد فروش را بعنوان عوامل تعیین کننده چسبندگی

در ارتباط با فرضیه دوم تحقیق نیز یافته ها حاکی

بهای تمام شده کاالی فروخته شده بررسی می نماید

از آن است که صنعت ماشین آالت و دستگاههای

و در نهایت یافته ها حاکی از این می باشد که در

برقی در میان صنایع بیشترین شدت چسبندگی را

صنعت خودرو و ساخت قطعات دارایی های ثابت

داشته و صنعت سیمان و گچ کمترین میزان چسبندگی

عامل ایجاد چسبندگی بهای تمام شده کاالی فروخته

در بین صنایع مورد مطالعه را دارد .به نظر می رسد

شده میباشد .این موضوع در صنایع سایر محصوالت

که مدیران در صنعت ماشین آالت و دستگاههای

کانی غیر فلزی و ماشین آالت و تجهیزات به اثبات

برقی بدلیل داشتن دارایی های ثابت عملیاتی سنگین

نرسیده است .همینطور در صنعت سایر محصوالت

و تعداد کارکنان زیاد در هنگام کاهش سطح تقاضا

کانی غیرفلزی تعداد کارکنان بعنوان عامل تعیین کننده

تصمیمات خود را برای کاهش ظرفیت بالاستفاده به

چسبندگی بهای تمام شده کاالی فروخته شده

تعویق انداخته و همینطور شاید مالحظات شخصی

میباشد ،که این در دو صنعت مورد مطالعه دیگر

مدیریت در راستای هزینههای نمایندگی علت تصمیم

ثابت نشده است .در ارتباط با موجودی کاال نیز
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بعنوان عامل تعیین کننده چسبندگی بهای تمام شده

 -0ادبیات چسبندگی هزینه ها غالباً به شناسایی

کاالی فروخته شده در هیچکدام از صنایع مورد

شواهد چسبندگی و تمرکز بر عوامل تعیین کننده موثر

مطالعه تائید نشده است .کاهش دو سال پیاپی درآمد

بر رفتار چسبنده هزینه پرداخته است و به نظر می

فروش در میان سه صنعت مورد مطالعه تنها در

رسد کمبود نسبی در ارتباط با ادبیات عواقب

صنعت ماشین آالت و تجهیزات اتفاق افتاده است .در

چسبندگی بهای تمام شده کاالی فروخته شده یا سایر

این مورد مطالعات نشان می دهد که در هنگامی که

هزینه وجود داشته باشد.

دو سال پیاپی کاهش درآمد در یک شرکت رخ می

 -0تحقیقات آتوی بایود فاصوله بوین مفروضوات

دهد وارونگی چسبندگی بهای تمام شده کاالی

نظری و یافته های تجربی را بررسی نموده و مفواهیم

فروخته شده اتفاق میافتد ،یعنی در سال دوم کاهش

معنی دارتری از چسبندگی هزینه ها در فرایند تصمیم

درآمد فروش ،بهای تمام شده کاالی فروخته شده

گیری مدیران فراهم آورد

نسبت به سال اول کاهش درآمد فروش ،کاهش

 -9بررسی عوامل و عواقب ناشوی از چسوبندگی

بیشتری را نشان میدهد ،به عبارتی دیگر در سال دوم

هزینه های دستمزد نیز می تواند فرصت مناسبی برای

کاهش درآمد نسبت به سال اول چسبندگی بهای تمام

تحقیقات آتی باشد.

شده کاالی فروخته شده کاهش مییابد ،که با
تحقیقات سابرامانیام و ویدن میر در سال  0229و
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