فصلنامه علمي پژوهشي حسابداري مديريت
سال نهم  /شماره سيام /پائیز 5931

بررسی چسبندگی هزینهها در دورههای رونق و رکود اقتصادی

تاريخ دريافت94/11/15 :

تاريخ پذيرش95/1/25 :

مهدی بهار مقدم

1

ساسان خادمی

2

چكيده
پژوهشهای اخیر درباره رفتار هزینه ،بر خالف مفروضات سیستم هزینهیابی سنتی که بر رفتار متقارن هزینهها
نسبت به تغییر سطوح فعالیت تاکید دارد ،حاکی از رفتار نامتقارن انواع هزینهها میباشد .رفتار نامتقارن هزینهها
می تواند از لحاظ چسبندگی یا ضدچسبندگی و میزان و شدت آن در ادوار مختلف تجاری شامل دورههای رونق،
رکود یا بحران اقتصادی متفاوت باشد .هدف این پژوهش بررسی رفتار نامتقارن هزینههای اداری ،عمومی و فروش
و بهای تمام شده کاالی فروش رفته طی سالهای  0831الی  0838و همچنین بررسی رفتار این هزینهها از لحاظ
چسبندگی یا ضدچسبندگی به طور جداگانه در هر یک از دورههای رونق و رکود این بازه زمانی میباشد .بدین
منظور دادههای  033شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت مشاهدات ترکیبی سال-شرکت
در کل دوره زمانی مورد مطالعه و همچنین دوره های رونق و رکود اقتصادی ،با استفاده از رگرسیون چند متغیره
مورد آزمون قرار گرفت .یافتهها نشان میدهد که رفتار هزینههای یادشده در کل دوره مورد مطالعه نامتقارن است.
همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که دورههای رونق و رکود اقتصادی کشور تأثیر چندانی در نگرش مدیران
شرکتها نداشته و از این رو رفتار هزینههای اداری ،عمومی و فروش در تمامی دورهها شامل دورههای رونق و
رکود اقتصادی چسبنده و رفتار بهای تمام شده کاالی فروش رفته در تمامی ادوار تقریبأ ضدچسبنده میباشد.
واژههای كليدی :چسبندگی هزینهها ،ضدچسبندگی هزینهها ،رفتار هزینهها ،رونق اقتصادی ،رکود اقتصادی.

 - 0دانشیار حسابداری  ،دانشگاه شهید باهنر کرمان

m.bahar330@yahoo.com

 - 2کارشناس ارشد حسابداری ،دانشگاه شهید باهنر کرمان (مسئول مکاتبات)

sasan_khph@yahoo.com
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بررسی محققان داخلی به دور مانده بررسی رفتار

 -1مقدمه
بررسی تجربی رفتار هزینهها یکی از موضوعاتی
است که اخیرأ توجه بسیاری از پژوهشگران را به

هزینهها در طی ادوار مختلف تجاری کشور شامل
دورههای رونق و رکود اقتصادی میباشد.

خود جلب نموده است .از آنجا که هزینهها بخش

محققان حوزه اقتصاد همواره در بسیاری از

مهمی از صورتهای مالی شرکتها را تشکیل

تحقیقات خود به بررسی ادوار مختلف تجاری و

میدهد ،از اینرو درک و آگاهی مناسب از آن ،مدیران

تعیین دورههای رونق و رکود اقتصادی کشور و

را در راستای دستیابی به اهداف کوتاهمدت و

همچنین تأثیری که این ادوار بر بسیاری از متغیرها

راهبردی شرکت کمک شایانی مینماید .در این راستا

دارد پرداختهاند .دورههای رونق و رکود اقتصادی

درک مناسب و واقعبینانه رفتار هزینه نسبت به

عمدتأ بر اساس دادههای تولید ناخالص داخلی

تغییرات سطح فعالیت ،اطالعات مهمی را در جهت

( )GDP0و بکارگیری روشهایی چون فیلتر هادریک

برآوردهای مناسب هزینهای و سایر فنون حسابداری

پروسکات ( )HP2معین میگردد.

مدیریت در اختیار مدیران شرکت قرار خواهد داد.

در تحقیق پیشرو با الهام از این موضوع که

بر مبنای مفاهیم سنتی رفتار هزینه در حسابداری

دوره های رونق و رکود اقتصادی کشور همزمان در

مدیریت ،رفتار هزینهها نسبت به تغییرات سطح

بسیاری از فعالیتهای اقتصادی حاکم بوده و از اینرو

فعالیت متقارن است .اما نتیجه مطالعات اخیر

ممکن است که نگرش مدیران را در تصمیمات

پژوهشگران این حوزه نشان داده که در عمل و به

مربوط به تعدیل منابع ناشی از تغییرات تقاضا تحت

صورت تجربی رفتار هزینهها از یک الگوی کامأل

تأثیر قرار دهد ،هزینههای اداری ،عمومی و فروش و

نامتقارن تبعیت نموده و میزان تغییرات هزینهها نه تنها

بهای تمام شده کاالی فروش رفته به عنوان اقالم

به بزرگی تغییرات سطوح فعالیت بلکه به جهت

هزینهای عمده و مهم صورتهای مالی شرکتها

تغییرات سطوح فعالیت نیز وابسته است .بر مبنای

انتخاب گشته و ضمن اینکه به بررسی رفتار این

ادبیات و پیشینه تجربی و نظری این حوزه ،مدیران بر

هزینهها در کل دوره مورد مطالعه  0831الی 0838

مبنای اتخاذ تصمیمات سنجیده یا در جهت حفظ

میپردازیم ،تالش می نماییم تا به این پرسش پاسخ

منافع شخصی ،در رویه مربوط به تعدیل منابع ناشی

دهیم که آیا دورههای رونق و رکود اقتصادی کشور

از تغییرات سطوح فعالیت و تقاضا دخیل گشته و

تأثیری بر رفتار این هزینهها از نظر چسبندگی یا

رفتار نامتقارن هزینهها را که میتواند به صورت پدیده

ضدچسبندگی و همچنین شدت آن داشته و آیا

چسبندگی یا ضدچسبندگی بروز نماید ،باعث

مدیران شرکتهای بورسی کشور بر مبنای نظریه

میگردند.

تصمیمات سنجیده در تصمیمات مربوط به تعدیالت

پیرو مطالعات صورت گرفته در حوزه رفتار
نامتقارن و چسبنده هزینهها ،بسیاری از مطالعات به

منابع که رفتار نامتقارن هزینهها را در پی دارد توجهی
به این دورهها مینمایند یا خیر؟

بررسی ابعاد مختلف آن شامل عوامل مؤثر بر

نتایج حاصل از این تحقیق میتواند مدیران را در

چسبندگی هزینهها ،رابطه چسبندگی هزینهها با

درک بهتر از رفتار احتمالی هزینهها در طی ادوار

متغیرهای گوناگون و  ...پرداخته و به درک و توسعه

مختلف تجاری در جهت پیشبینی و برآوردهای بهتر

این مفهوم کمک نمودهاند .اما آنچه که از حوزه

از هزینهها و سایر فنون حسابداری مدیریت کمک
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شایانی نماید .همچنین حسابرسان با درک بهتر این

رفتار هزینهها گاهی اوقات با مفروضات سنتی هزینه

موضوع توانایی بیشتری در بررسیهای تحلیلی خود

در تناقض است .در مجموع نتایج سایر پژوهشهای

داشته و تحلیلگران مالی نیز میتوانند تجزیه و تحلیل

بعدی همچون مطالعه آندرسون و همکاران ()2118

بهتری از صورتهای مالی داشته باشند.

نیز این رفتار هزینهها را که در اصطالح از آن به
عنوان چسبندگی هزینهها یاد میشود ،تأیید نمودند.

 -2مبانی نظری و مروری بر پيشينه پژوهش

رفتار نامتقارن هزینهها میتواند به صورت پدیده

رفتار هزینه یکی از مسائل مهم در حسابداری

چسبندگی یا ضدچسبندگی در هزینهها بروز نماید.

مدیریت و حسابداری بهای تمام شده است که به

برای نمونه مدیران ممکن است که در هنگام کاهش

طور گستردهای فرایندهای تصمیمگیری را تحت تأثیر

تقاضا تأمل نموده وتصمیمگیری در خصوص تعدیل

قرار میدهد .عالوه بر این برخی از فنونی که عمومأ

منابع را به تأخیر اندازند ،که این تأمل و تأخیر در

توسط حسابداران مدیریت و تحلیلگران مالی مورد

تعدیل منابع موجب می شود که هزینهها از خود

استفاده قرار میگیرد از قبیل سیستم هزینهیابی بر

رفتاری چسبندهای نشان دهند .نمونه دیگر این است

مبنای فعالیت ( ،)ABC8برآوردهای هزینهای و

که مدیران در هنگام کاهش تقاضا تعمدأ منابع را به

تجزیهوتحلیل هزینه ،حجم و سود ( )CVP4به طور اهم

میزانی بیش از میزان طبیعی خود کاهش دهند ،در این

به رفتار هزینه وابسته میباشند .این فنون در

رابطه وییس ( )2101و بانکر و همکاران ()2100

مفروضات سنتی هزینه بر روابط خطی بین هزینه و

اظهار میدارند که ضدچسبندگی هزینهها زمانی روی

فعالیت مبتنی میباشند ،بدین معنی که با افزایش و

میدهد که مدیران تعدیالت منابع را در زمان کاهش

کاهش فعالیت به میزانی مشخص ،هزینهها نیز بایستی

تقاضا به نحوی انجام دهند که

موجب کاهش

رفتاری متقارن را از خود نشان داده و لذا افزایش و

بزرگتری در هزینهها در مقایسه با افزایش هزینهها

کاهش به همان نسبت داشته باشند.

برای مقدار یکسانی از تغییرات تقاضا گردد.

با این وجود نتیجه برخی از مطالعات اخیر بر این

در مجموع پیشینه و مبانی نظری موجود،

نکته داللت دارد که مفروضات سنتی هزینه همیشه

شواهدی قوی مبنی بر وجود چسبندگی در گونههای

معتبر نبوده و روابط بین هزینه و فعالیت همیشه خطی

مختلف هزینه در مجموعه مختلفی از کشورها را

نمیباشد .ابتدا مالکولم ( )0330استدالل نمود که

نشان میدهد .ادبیات و پیشینه این حوزه ،دالیل

بسیاری از هزینههای سربار به هیچ وجه نسبتی با

مختلفی را در مورد این رفتار نامعمول هزینهها بر

تغییر در حجم فعالیت ندارند .سپس رایبرن ()0338

می شمارد .خوشبینی و بدبینی مدیران نسبت به چشم

اظهار نمود که حسابداران فرض را بر خطی بودن

انداز تقاضا ،مدیریت سود ،انواع هزینه از لحاظ کنترل

روابط بین هزینه و فعالیت میگذارند ،اما اقتصاددانان

و غیر قابل کنترل بودن آنها ،قوانین و مقررات

غیرخطی بودن این روابط را پیشنهاد میکنند .کوپر و

دولتی و  ...میتواند دالیلی در این رابطه باشد که در

کاپالن ( )0333نیز استناد نمودند که افزایش در

محیط تجاری سرتاسر دنیا وجود دارد.

هزینهها در واکنش به افزایش فعالیت نسبت به کاهش

با بررسی پیشینه ،ادبیات و مبانی نظری مربوط

هزینهها در واکنش به کاهش فعالیت به میزان بیشتری

میتوان استدالل نمود که چسبندگی هزینهها ممکن

میباشد .این موارد همگی بر این نکته داللت دارند که

است در طول دورههای رونق اقتصادی افزایش یابد.
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برای نمونه ،آندرسون و همکاران ( )2118استدالل

عالوه بر این موارد ،زویجلن ( )2102انتظارش بر

نمودند که در طول دورههای شکوفا و پررونق

این بود که میزان چسبندگی هزینهها در دورههای

اقتصادی ،افزایش تقاضا به احتمال زیاد ادامه داشته و

رکود و بحران اقتصادی به دو دلیل کم باشد .اول

کاهش تقاضا نیز احتماأل موقتی بوده و متوقف خواهد

اینکه بحران و رکود اقتصادی کشورها را مجبور

گشت .این مورد باعث تحریک و ترغیب مدیران

خواهد ساخت تا هزینههای خود را کاهش دهند،

میگردد تا تصمیمات مربوط به تعدیالت نزولی و

بنابراین موقع کاهش تقاضا شرکتها با منابع

کاهش منابع را با تأخیر بگیرند که متعاقبأ چسبندگی

بالاستفاده مواجه بوده ،از اینرو مدیران در کنارگذاری

بیشتر هزینهها را در پی خواهد داشت .در توجیه این

این منابع بالدرنگ اقدام نموده و لذا هزینهها کاهش

استدالل می توان به نتایج همین مطالعه آندرسون و

می یابد .دوم اینکه وی استدالل نمود که در طول

همکاران ( )2118اشاره نمود که همبستگی معنادار و

دورههای بحران و رکود اقتصادی ،شرکتها از انعقاد

مثبتی را بین نرخ رشد اقتصادی مثبت و میزان

قراردادهای تعهدآور و بلندمدت امتناع میورزند .بر

چسبندگی هزینهها یافتند .عالوه بر اینها زویجلن

این اساس در طول دوره بحران اقتصادی شرکتها

( )2102فرض را بر این گذاشت که شرکتها در

ترجیح میدهند که نیروی کار مورد نیاز را به صورت

دوره های غیربحرانی ،چسبندگی بیشتری را در

موقتی بکار گیرند ،و از اینرو راهی آسان برای

هزینهها مشاهده خواهند نمود ،زیرا مدیران در رابطه

مرخصکردن و رهایی این کارگران به مجرد کاهش

با سطوح تقاضا در مقایسه با دورههای بحرانی

در تقاضا پیدا میکنند و لذا شرکتها هزینههای

خوشبینتر میباشند.

تعدیل باالیی نخواهند داشت .در نتیجه بکارگیری

از سوی دیگر تعدادی از نویسندگان معتقدند که

استراتژیهای کاهش هزینه و امتناع از انعقاد

در طول دورههای با رشد اقتصادی ضعیف و بحران و

قراردادهای بلند مدت و تعهدآور در طول دوره های

رکود اقتصادی ،چسبندگی هزینهها کاهش مییابد.

بحران و رکود اقتصادی باعث ترغیب مدیران در

برای نمونه دیرینک و همکاران ( )2102استدالل

کنارگذاری داراییهای بالاستفاده و از اینرو کاهش

نمودند که چشم انداز ضعیف رشد اقتصادی ممکن

چسبندگی هزینهها میگردد.

است به این منجر شود که مدیران در بکارگیری منابع

در خصوص رفتار ضدچسبنده هزینهها تاکنون

جدید ،هنگام افزایش تقاضا تأمل و درنگ نموده و

مطالعات بسیار اندکی صورت پذیرفته است .برای

نسبت به کنارگذاری منابع بالاستفاده در هنگام کاهش

نمونه ،باالکریشنان و همکاران ( )2100استدالل

تقاضا شتاب زده عمل نمایند .از اینرو مداخله آنها

نمودند که زمانی که مدیران در هنگام افت نرخ رشد

در این رویه ممکن است منجر به چسبندگی کم و یا

اقتصادی بدبین می گردند ،ضدچسبندگی هزینهها

حتی ضدچسبندگی در هزینهها گردد .ضدچسبندگی

پدید میآید .بعالوه آنها شواهدی از رفتار

در هزینهها به زمانی اطالق میشود که کاهش در

ضدچسبنده هزینهها در  8صنعت از کل  22صنعت

هزینهها در واکنش به کاهش فعالیت نسبت به افزایش

یافتند.

هزینهها در واکنش به افزایش فعالیت به میزان بیشتری
باشد.

آندرسون و همکاران ( )2118فرضیه چسبندگی
هزینههای اداری ،عمومی و فروش را مورد آزمون
قرار دادند .آنها با تعیین مدلی که هزینههای اداری،
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عمومی و فروش را به صورت تابعی از درآمد فروش

همچنین هزینههای مرتبط با نگهداری بیماران نسبت

نشان میداد ،دریافتند که با افزایش یک درصدی

به هزینههای انجام سایر وظایف از چسبندگی بیشتری

درآمد فروش ،هزینهها به طور میانگین  1/22درصد

برخوردار است.

افزایش یافته ،در حالیکه با کاهش یک درصدی درآمد

لی و همکاران ( )2102در پژوهشی به بررسی

فروش ،هزینهها تنها  1/82درصد کاهش مییابند.

تأثیر بی ثباتی سیاسی ناشی از انتخابات بر چسبندگی

همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که چسبندگی

هزینهها در طی سالهای  0333الی  2102در 22

هزینهها در دورههای پس از کاهش درآمد فروش

کشور نمونه پرداختند .نتایج این تحقیق نشان داد که

وارونه ،با افزایش طول دوره مورد مطالعه ،چسبندگی

حتی با کنترل عوامل مرتبط با سطوح شرکت و

این هزینهها بیشتر و در صورت استمرار فروش،

سطوح کشورها ،عدم تقارن رفتار هزینه در سالهای

چسبندگی هزینهها در دوره دوم کمتر میشود .عالوه

انتخاباتی بیشتر از سالهای غیر انتخاباتی میباشد.

بر اینها هر چه رشد اقتصادی ،میزان داراییها و

اواد و اواد ( )2102به بررسی چسبندگی

تعداد کارکنان بیشتر باشد ،چسبندگی هزینهها افزایش

هزینههای اداری ،عمومی و فروش ،بهای تمام شده

مییابد.

کاالی فروش رفته و هزینههای عملیاتی در طی دوره

بنکر و چن ( )2112طی پژوهشی ،با در نظر

 2112تا  2113به عنوان دوره رونق اقتصادی و دوره

گرفتن خاصیت چسبندگی هزینهها ،مدلی را جهت

 2113تا  2100به عنوان دوره رکود اقتصادی (ناشی

پیشبینی سود طراحی و آزمون نمودند .هدف اصلی

از بحران اقتصاد جهانی) در شرکتهای مصری

این پژوهش ،ارزیابی کارایی این مدل پیش بینی سود

پرداخته و به این نتیجه رسیدند که ضمن اینکه در کل

نسبت به سایر مدلهای پیش بینی سود بود و نتایج

دوره مورد مطالعه ( 2114تا  )2100رفتار هزینه ها

نشان داد که دخالت دادن رفتار نامتقارن هزینهها در

نامتقارن است ،هزینههای اداری ،عمومی و فروش در

پیشبینی سود باعث افزایش صحت پیشبینی سود

طی دوره رونق اقتصادی دارای رفتاری چسبنده و در

نسبت به سایر مدلها میگردد.

طی دوره رکود اقتصادی دارای رفتاری ضدچسبنده

کالجا و همکاران ( )2112چسبندگی هزینههای

میباشند .همچنین بهای تمام شده کاالی فروش رفته

عملیاتی را با استفاده از دادههای  4کشور آمریکا،

در هر دو دوره رونق و رکود اقتصادی دارای رفتاری

بریتانیا ،فرانسه و آلمان بررسی نمودند .نتایج پژوهش

چسبنده ،ولی میزان چسبندگی آن در دوره رکود

آنها نشان داد که با افزایش یک درصدی فروش،

اقتصادی کمتر است .در رابطه با هزینههای عملیاتی

هزینه های عملیاتی  ./39درصد افزایش مییابد و با

نیز نتایج معناداری در هیچ یک از دو دوره بدست

کاهش یک درصدی فروش ،هزینههای عملیاتی ./30

نیامد.

درصد کاهش مییابد .همچنین نتایج این پژوهش

آندرسون و همکاران ( )2102در تازه ترین تحقیق

نشان داد که شدت چسبندگی هزینهها در فرانسه و

خود مدل چسبندگی هزینههای سابق خود را با مطرح

آلمان بیشتر از آمریکا و بریتانیا میباشد.

نمودن مدل دو محرکه که شامل تغییرات در فروش به

باالکریشنان و گروکا ( )2113به بررسی هزینههای

عنوان محرک اول و تغییرات در داراییهای ثابت به

بیمارستانها پرداخته و به این نتیجه رسیدند که

عنوان محرک دوم میباشد ،توسعه داده و مفهوم

هزینههای بیمارستانی بهطورکلی چسبنده بوده و

اینرسی هزینه را مطرح نمودند .آنها در این تحقیق
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سه حالت مختلف بررسی رفتار هزینههای اداری،

و این رابطه تأثیر عدم تقارن اطالعاتی را بر محافظه

عمومی و فروش  ،تعداد کارکنان و هزینه کارکنان را

کاری شرطی کاهش میدهد.

با دو مدل متفاوت که مدل دوم اثرات خوشبینی و

خدادادی و همکاران ( )0834در پژوهشی به

بدبینی مدیران را لحاظ مینمود ،تخمین زده و به این

بررسی تأثیر رفتار چسبندگی هزینه و محافظهکاری

نتیجه رسیدند که ضمن اینکه تغییرات در کارکنان و

مشروط بر تجزیه و تحلیل هزینه ،حجم فعالیت و

هزینههای مرتبط با آنها در بین دو محرک هزینه قابل

سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق

تفکیک است ،قدرت توضیحی مدل رفتار هزینه شامل

بهادار تهران پرداختند .نتایج این تحقیق نشان داد که

داراییهای ثابت به طور معناداری بیشتر از قدرت

رفتار چسبندگی هزینه بر مدل استاندارد تجزیه و

توضیحی مدل رفتار هزینه تک محرکه سابق میباشد.

تحلیل هزینه ،حجم فعالیت و سود تأثیرگذار است.

نمازی و دوانی پور ( )0833به بررسی تجربی

افزون بر آن نتایج این پژوهش نشان داد که نادیده

رفتار چسبنده هزینههای اداری ،عمومی و فروش در

گرفتن محافظهکاری شرطی سبب تشدید تغییرات

بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج نشان داد که

چسبندگی سود (کاهش سطح سود) میشود و

که به ازای  0درصد افزایش در سطح فروش،

ویژگیهای خاص شرکتها بر رفتار چسبندگی هزینه

هزینههای اداری ،عمومی و فروش معادل  ./22درصد

و محافظهکاری شرطی مؤثر بوده که سبب تأثیر

افزایش مییابد ،در حالیکه در ازای همان  0درصد

معنادار بر تجزیه و تحلیل هزینه ،حجم فعالیت و سود

کاهش در سطح فروش ،هزینههای اداری ،عمومی و

میشود.

فروش تنها معادل  1/40درصد کاهش مییابد .افزون

زنجیردار و خادمی ( )0834در پژوهشی به مطالعه

بر آن نتایج نشان داد که شدت چسبندگی هزینهها در

تأثیر محدودیتهای مالی بر چسبندگی هزینهها در

دوره هایی که در دوره قبل از آن کاهش درآمد رخ

 29شرکت پذیرفته شده در بورس در فاصله زمانی

داده کمتر است ،همچنین شدت چسبندگی هزینهها

 0832الی  0831پرداختند .شواهد تجربی بیانگر

برای شرکتهایی که نسبت جمع داراییها به فروش

وجود رفتار چسبندگی هزینهها و تأثیر تأمین مالی و

بزرگتری دارند بیشتر است.

محدودیتهای مالی بر شدت چسبندگی بود .نتایج

هاشمی و همکاران ( )0838در پژوهشی به

حاصل از این تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت و قوی

بررسی تأثیر چسبندگی هزینهها بر محافظه کاری

بین شدت چسبندگی با تأمین مالی خارج از ترازنامه

شرطی و عدم تقارن اطالعاتی در  002شرکت

و محدودیتهای مالی در کلیه شرکتهای مورد

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی

مطالعه بدون توجه به نوع صنعت وجود دارد.

سالهای  0832تا  0830پرداختند .نتایج حاصل از
این پژوهش نشان داد که پس از کنترل چسبندگی

 -3فرضيههای پژوهش

هزینهها ،محافظه کاری شرطی کاهش مییابد ،به این

با توجه به مطالب مطرح شده فرضیههای پژوهش به

معنی که بخشی از الگوی عدم تقارن زمانی سود،

صورت ذیل مطرح میگردند:

ناشی از چسبندگی هزینهها میباشد .همچنین نتایج

فرضيه اول :واکنش هزینهها به تغییرات یکسان درآمد

بیانگر این مطلب بود که رابطه مثبت و معناداری بین

فروش ،نامتقارن است.

عدم تقارن اطالعاتی و چسبندگی هزینهها وجود دارد
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فرضيه دوم :در طی دورههای رونق اقتصادی ،رفتار

تجاری با استفاده از دادههای تولید ناخالص داخلی

هزینهها چسبنده است.

( )GDPبر اساس فیلتر هادریک پروسکات ()HP

فرضيه سوم :در طی دورههای رکود اقتصادی ،رفتار

پرداختهاند ،در کل دوره مورد مطالعه  0831الی 0838

هزینهها ضدچسبنده است.

سالهای  31 ،33 ،30 ،31و  38به عنوان دورههای

فرضيه چهارم :با افزایش (کاهش) درآمد فروش به

رونق اقتصادی و سالهای  32الی  30 ،33 ،39و 32

میزان یک درصد ،میزان افزایش (کاهش) هزینهها در

به عنوان دورههای رکود اقتصادی منظور میگردند.

طی دورههای رونق (رکود) اقتصادی بیشتر از

روش انتخاب نمونه نیز روش حذف سیستماتیک
میباشد ،بدینگونه که جهت کلیه شرکت های

دورههای رکود (رونق) اقتصادی است.

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در این
دوره زمانی ،شرایط زیر جهت انتخاب نمونه اعمال

 -4روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر بر مبنای هدف ،از نوع کاربردی و

می گردد:

بر مبنای روش ،از نوع همبستگی است .روش مورد

 )0جزء شرکتهای بیمه ،سرمایهگذاری ،لیزینگ،

استفاده برای انجام این پژوهش توصیفی و از نوع

بانکها ،مؤسسات مالی و سایر واسطهگریهای

پسرویدادی (با استفاده از اطالعات گذشته) در حوزه
مطالعاتی اثباتی حسابداری و مبتنی بر اطالعات واقعی
است .دادههای مورد نیاز تحقیق با مراجعه به
صورتهای مالی شرکتها از طریق سامانه کدال

2

مالی نباشند.
 )2پایان سال مالی آنها ،پایان اسفند ماه بوده و در
طول دوره تغییر سال مالی نداشتهاند.
 )8اطالعات مربوط به سال -شرکتهایی بررسی

جمعآوری شده است .جهت آزمون فرضیه های

میگردد که اطالعات الزم از درآمد فروش ،بهای

تحقیق ،پس از انتخاب شرکتهای نمونه و جمع

تمام شده کاالی فروش رفته یا هزینههای اداری،

آوری دادههای مربوطه ،این دادهها با استفاده از نرم

عمومی و فروش آنها در دسترس باشد.

افزار صفحه گسترده  Excellتلخیص ،طبقه بندی و
مرتب گشته و با استفاده از نرمافزار  E-Viewsنیز
تجزیهوتحلیل گشته است .مدلهای مورد استفاده در

 )4اطالعات مربوط به سال  -شرکتهایی بررسی
میگردد که درآمد فروش ،بهای تمام شده کاالی
فروش رفته و هزینه های اداری ،عمومی و

این تحقیق نیز از نوع رگرسیون خطی چند متغیره

فروش آنها در همان سال یا سال قبل مقدار

میباشند.

صفر نداشته باشد.

جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 0831

 )2اطالعات مربوط به سال– شرکتهایی بررسی
میگردد که درآمد فروش در همان سال کمتر از

الی  0838میباشد .جهت انتخاب دورههای رونق و

بهای تمام شده کاالی فروش رفته یا هزینههای

رکود اقتصادی این بازه زمانی از نتایج حاصل از

اداری ،عمومی و فروش نباشد.

پژوهشگران حوزه اقتصادی و یافتههای اقتصاد شامل

بر این اساس پسس از کسسر شسرکت هسای بیمسه،

پژوهش غالمی و هژبر کیانی ( )0831استفاده شده

سرمایهگذاری و واسطهگری مالی و شرکتهسایی کسه

است .بر اساس نتایج حاصل از مطالعات حوزه

پایان سال مالی آن ها  23اسفند ماه نمیباشسد ،تعسداد

اقتصاد در این خصوص که به بررسی ادوار مختلف

 033شرکت به عنوان نمونه باقی مانده کسه بسا اعمسال
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 :یک متغیر ساختگی است که در

سایر محدودیت ها در هر یک از مدلهای هزینههسای

 ،مقدار آن برابر یک و

اداری ،عمومی و فروش و بهسای تمسام شسده کساالی

صورتیکه

فروش رفته در کل دوره مورد مطالعه به ترتیب 2032

در غیر این صورت برابر صفر خواهد بود.

و  2233سال – شرکت ،در طی دورههسای رونسق بسه

از آنجا که جامعه مورد مطالعه ،شرکتهای

ترتیب  924و  932سال  -شرکت و در طی دورههای

مختلف در انواع صنایع و در اندازههای متفاوت را

رکود به ترتیب  0482و  0214سال -شرکت به عنوان

شامل می شود ،بنابراین استفاده از این مدلها که

نمونه انتخاب گشته است.

مبتنی بر شاخصهای نسبتی و لگاریتمی است ،باعث
می شود که قابلیت مقایسه متغیرها در میان شرکتها
افزایش یافته و تفسیر ضرائب برآورد شده همسان

 -5مدل و متغيرهای پژوهش
با استفاده از مدلهای زیر که توسط آندرسون و
همکاران ( )2118ارائه شده است و پژوهشگران دیگر

گردد .همچنین منظور از لگاریتم درهر یک از این دو
مدل ،لگاریتم طبیعی دادهها میباشد.

نیز آن را بکار گرفتهاند ،میتوان به بررسی رفتار

در مدلهای فوق چون ارزش متغیر ساختگی

هزینهها و همچنین چسبندگی و ضدچسبندگی

در زمان افزایش درآمد برابر صفر

هزینههای اداری ،عمومی و فروش و بهای تمام شده

است ،بنابراین ضریب

درصد افزایش در هر یک از

کاالی فروش رفته در کل دوره مورد مطالعه و به طور

اقالم هزینه را در نتیجه یک درصد افزایش در درآمد

مجزا جهت دورههای رونق و رکود اقتصادی

فروش نشان میدهد ،همچنین از آنجا که ضریب
متغیر ساختگی

پرداخت.

در هنگامی که درآمد

کاهش می یابد برابر یک است ،بنابراین مجموع
ضرائب

مدل )0
]

[

]
]

[

[

و

بیانگر درصد کاهش در هر یک از

اقالم هزینه در نتیجه یک درصد کاهش در درآمد
فروش است.
اگر هر یک از اقالم هزینه چسبنده باشند ،باید

مدل )2

درصد افزایش در هزینهها در دورههای افزایش درآمد
]

[

]
]

[

[

بیشتر از درصد کاهش در هزینهها در دورههای
کاهش درآمد باشد ،به عبارت دیگر بایستی

و

باشد .همچنین اگر هر یک از اقالم هزینه
که در این مدلها:

ضدچسبنده باشند ،باید درصد کاهش در هزینهها در

 :هزینههای اداری ،عمومی و فروش شرکت
 iدر دوره.t

دوره های کاهش درآمد بیشتر از درصد افزایش در
هزینهها در دورههای افزایش درآمد باشد ،به عبارت

 :بهای تمام شده کاالی فروش رفته شرکت i

دیگر بایستی

در دوره .t
 :خالص فروش شرکت  iدر دوره .t
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و

باشد.

بررسی چسبندگی هزينهها در دورههای رونق و رکود اقتصادی

 -6یافتههای پژوهش

سابرامانیام و ویدنمیر( )2118که برابر  28/99میباشد،

آمار توصيفی دادهها

میتوان نتیجه گرفت که میزان بهای تمام شده کاالی

آمار توصیفی دادههای مدل چسبندگی هزینههای

فروش رفته شرکتهای بورسی کشور در مقایسه با

اداری ،عمومی و فروش در هریک از دورههای رونق

شرکتهای آمریکایی و غربی کمی باالتر بوده ،که

و رکود به ترتیب در جداول شماره  0و  2و آمار

میتواند نشان دهنده بازدهی پایینتر این شرکتها در

توصیفی دادههای مدل چسبندگی بهای تمام شده

مقایسه با شرکتهای غربی باشد.

کاالی فروش رفته در هریک از دورههای رونق و

 -2با توجه به میانگین هزینههای اداری ،عمومی

رکود به ترتیب در جداول شماره  8و  4ارائه شده

و فروش و بهای تمام شده کاالی فروش رفته به

است .با بررسی هر یک از شاخصهای آمار توصیفی

فروش در دورههای رونق که به ترتیب  2/33و

شامل میانگین ،میانه ،حداقل ،حداکثر ،انحراف معیار و

 98/19درصد میباشد در مقایسه با همین نسبتها در

غیره میتوان به نکات جالبی دست یافت ،به عنوان

دورههای رکود به ترتیب با مقادیر  2/22و ،90/28

نمونه:

میتوان نتیجه گرفت که شرکتها در دورههای رکود

 -0با توجه به درصدهای مربوط به میانگین
نسبت هزینههای اداری ،عمومی و فروش به فروش

تمایل و تالش بیشتری در جهت صفهجویی و کاهش
هزینهها دارند.

که به ترتیب  2/33و  2/22درصد در دورههای رونق

 -8کمتر بودن میانگین متغیر لگاریتم نسبت

و رکود میباشند ،در مقایسه با همین درصدها در

فروش به فروش سال قبل با مقدار حدود  1/08در

تحقیقات آندرسون وهمکاران ( ،)2118سابرامانیام و

دوره رونق در مقایسه با میانگین این متغیر با

ویدنمیر ( )2118و چن و همکاران ( )2102که به

مقدار 1/21در دوره رکود و همچنین بیشتر بودن

ترتیب حدود  22 ،22و  24میباشند ،میتوان نتیجه

میانگین متغیر مجازی کاهشی با مقدار حدود  1/28در

گرفت که میزان هزینههای اداری ،عمومی و فروش

دوره رونق در مقایسه با میانگین این متغیر با مقدار

در شرکتهای بورسی کشور در مقایسه با شرکتهای

 1/02در دوره رکود بیانگر این نکته است که د

غربی و آمریکایی بسیار پایین میباشد .همچنین با

دوره های رونق مشاهدات کاهشی درآمد نسبت به

توجه به درصدهای مربوط به میانگین نسبت بهای

درآمد دوره قبل بیشتر از دورههای رکود است ،که

تمام شده کاالی فروش رفته به میزان فروش که به

این میتواند ناشی از اثرات تورمی شدیدتر در

ترتیب  98/19و  90/28درصد در دورههای رونق و

دورههای رکود باشد.

رکود میباشند ،در مقایسه با همین درصدها در تحقیق
جدول  -1آمار توصيفی دادههای مدل چسبندگی هزینههای اداری ،عمومی و فروش در دوره رونق اقتصادی
هزینه اداری،
عمومی و

نام متغير

درآمد فروش

واحد سنجش

میلیون ریال

میلیون ریال

Sale

SG&A

فروش
عالمت
اختصاری

نسبت
هزینه به فروش
درصد

لگاریتم

لگاریتم

نسبت فروش

نسبت هزینه

به فروش سال قبل

به هزینه سال قبل

---

---
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(Log

متغير مجازی
كاهشی
---

(Log

Dummy
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هزینه اداری،
عمومی و

لگاریتم

لگاریتم

نسبت فروش

نسبت هزینه

به فروش سال قبل

به هزینه سال قبل

2/33

1/08

1/02

1/28

1/08

1/09

1

1/32

0
1

نسبت

متغير مجازی

نام متغير

درآمد فروش

میانگین

8430912

040210

میانه

424242

29818

2/02

حداکثر

811232243

2128308

22/00

0/22

حداقل

2222

003

1/89

- 2/29

- 0/40

انحراف معیار

09233322

484394

4/22

1/23

1/24

1/42

تعداد

924

924

924

924

924

924

فروش

هزینه به فروش

كاهشی

جدول  -2آمار توصيفی دادههای مدل چسبندگی هزینههای اداری ،عمومی و فروش در دوره ركود اقتصادی
هزینه اداری،
عمومی و

نام متغير

درآمد فروش

واحد سنجش

میلیون ریال

میلیون ریال

Sale

SG&A

فروش
عالمت
اختصاری

نسبت
هزینه به فروش
درصد

لگاریتم

لگاریتم

نسبت فروش

نسبت هزینه

به فروش سال قبل

به هزینه سال قبل

---

---

(Log

متغير مجازی
كاهشی
---

(Log

Dummy

میانگین

8202282

023222

2/22

1/21

1/09

1/02

میانه

442238

24022

2/92

1/03

1/02

1

حداکثر

411993832

2891232

21/28

0/32

0/29

0

حداقل

09132

029

1/09

- 0/13

- 1/32

1

انحراف معیار

09112231

408093

4/28

1/22

1/22

1/82

تعداد

0482

0482

0482

0482

0482

0482

جدول  -3آمار توصيفی دادههای مدل چسبندگی بهای تمام شده كاالی فروش رفته در دوره رونق اقتصادی
بهای تمام شده
كاالی فروش

نام متغير

درآمد فروش

واحد سنجش

میلیون ریال

میلیون ریال

Sale

COGS

رفته
عالمت
اختصاری

نسبت
هزینه به فروش
درصد

لگاریتم

لگاریتم

نسبت فروش

نسبت هزینه

به فروش سال قبل

به هزینه سال قبل

---

---

(Log

متغير مجازی
كاهشی
---

(Log

Dummy

میانگین

8332390

8242282

98/19

1/04

1/09

1/22

میانه

492222

822283

94/04

1/04

1/09

1

حداکثر

811232243

232803023

011

0/21

2/23

0

حداقل

2222

2231

23/43

- 2/29

- 2/49

1

انحراف معیار

03101202

09219822

08/93

1/23

1/81

1/42

تعداد

932

932

932

932

932

932
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جدول  -4آمار توصيفی داده های مدل چسبندگی بهای تمام شده كاالی فروش رفته در دوره ركود اقتصادی
بهای تمام شده
كاالی فروش

نام متغير

درآمد فروش

واحد سنجش

میلیون ریال

میلیون ریال

Sale

COGS

رفته
عالمت
اختصاری

نسبت
هزینه به فروش

لگاریتم

لگاریتم

نسبت فروش

نسبت هزینه

به فروش سال قبل

به هزینه سال قبل

---

---

درصد

(Log

متغير مجازی
كاهشی
---

(Log

Dummy

میانگین

8891218

2292114

90/28

1/21

1/03

1/02

میانه

442239

803832

94/19

1/03

1/03

1

حداکثر

411993832

820804322

33/31

0/32

0/92

0

حداقل

09132

9421

01/43

- 0/02

- 0/13

1

انحراف معیار

09238338

02921282

02/14

1/29

1/22

1/82

تعداد

0214

0214

0214

0214

0214

0214

می باشد .از اینسرو فرضسیه اول تحقیسق در خصسوص

آزمون فرضيه اول تحقيق
بر اساس فرضیه اول تحقیق ،واکنش هزینسه هسای

هزینههای اداری ،عمومی و فروش تأیید میگردد.

اداری ،عمومی و فروش و بهسای تمسام شسده کساالی

بر اساس اطالعات جسدول  ،2مقسدار ضسریب

فروش رفته به تغییرات یکسان درآمد فروش نامتقارن

مثبت و معنادار بوده و برابر  1/33میباشد (آمساره = t

است .نتایج حاصل از آزمون این فرضیه در رابطسه بسا

 ،)92/00یعنی اینکسه بسه ازاء افسزایش یسک درصسدی

هزینه های یاد شده به ترتیب در جسداول  2و  2ارائسه

میزان فروش ،بهای تمام شده کاالی فروش رفتسه بسه

شده است.

میزان  1/33درصد افزایش می یابسد .همینطسور مقسدار

بر اساس اطالعات جسدول  ،2مقسدار ضسریب
مثبت و معنادار بوده و برابر  1/41میباشد (آمساره = t

ضسسریب

مثبسست و معنسسادار بسسوده و حسسدود 1/01

میباشد (آماره  .)4/43 = tاز اینرو جمع ضرائب

و

 ،)02/42یعنی اینکسه بسه ازاء افسزایش یسک درصسدی

به میزان  1/33بوده که به این معنی اسست کسه بسه

میزان فروش ،هزینههای اداری ،عمومی و فسروش بسه

ازاء کاهش یک درصدی میسزان فسروش ،بهسای تمسام

میزان  1/41درصد افزایش می یابسد .از طرفسی مقسدار

شده کاالی فروش رفته به میزان  1/33درصد کساهش

منفسسی و معنسسادار بسسوده و برابسسر -1/21

می یابد .این نتیجه نشانهای از ضدچسسبندگی اینگونسه

ضسسریب

هزینههسا مسی باشسد .از اینسرو فرضسیه اول تحقیسق در

میباشد (آماره .)-8/30 = t
از اینرو جمع ضسرائب

و

بسه میسزان 1/21

بوده که به این معنی اسست کسه بسه ازاء کساهش یسک

خصوص بهای تمام شده کساالی فسروش رفتسه تأییسد
میگردد.

درصدی میزان فروش ،هزینسههسای اداری ،عمسومی و
فروش به میزان  1/21درصد کاهش مییابد .این نتیجه
کامأل تأییدکننده چسبندگی بساالی اینگونسه هزینسههسا

مجله حسابداري مديريت  /شماره سيام
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جدول  -5نتایج آزمون فرضيه اول در مورد هزینههای اداری ،عمومی و فروش
عالمت اختصاری

متغير
مقدار ثابت

]

رشد فروش
اثر متقابل کاهش فروش

]

[
[

ضریب تعیین تعدیل شده

1/0423

آماره دوربین واتسون

2/8128

ضریب متغير

آماره

1/1383

02/0228

1/1111

1/4192

02/4228

1/1111

- 1/2120

- 8/3033

1/1110

آماره

t

سطح معناداری

038/3290

F

1/1111

سطح معناداری کل مدل

جدول  -6نتایج آزمون فرضيه اول در مورد بهای تمام شده كاالی فروش رفته
متغير

عالمت اختصاری

مقدار ثابت
]

رشد فروش
اثر متقابل کاهش فروش

]

[
[

ضریب تعیین تعدیل شده

1/3482

آماره دوربین واتسون

2/1098

ضریب متغير

آماره

1/1809

3/3224

1/1111

1/3320

93/0021

1/1111

1/0133

4/4332

1/1111

آماره

t

F

سطح معناداری کل مدل

سطح معناداری

2092/2221
1/1111

فرضیه دوم تحقیق در خصسوص هزینسه هسای اداری،

آزمون فرضيه دوم تحقيق
بر اساس فرضیه دوم تحقیق ،رفتسار هزینسه هسای

عمومی و فروش تأیید میگردد.

اداری ،عمومی و فروش و بهسای تمسام شسده کساالی

بر اساس اطالعات جسدول  ،3مقسدار ضسریب

فروش رفتسه در دورههسای رونسق اقتصسادی چسسبنده

مثبت و معنادار بوده و برابر  1/30میباشد (آمساره = t

است .نتایج حاصل از آزمون این فرضیه در رابطسه بسا

 ،)83/93یعنی اینکسه بسه ازاء افسزایش یسک درصسدی

هزینههای یاد شده در جداول  9و  3ارائه شده است.

میزان فروش ،بهای تمام شده کاالی فروش رفتسه بسه

بر اساس اطالعات جسدول  ،9مقسدار ضسریب

میزان  1/30درصد افزایش می یابسد .همینطسور مقسدار
مثبسست و معنسسادار بسسوده و حسسدود 1/13

مثبت و معنادار بوده و حدود 1/89می باشد (آماره = t

ضسسریب

 ،)3/28یعنی اینکه به ازاء افزایش یک درصدی میزان

میباشد (آماره  .)2/04 = tاز اینرو جمع ضرائب

و

فروش ،هزینه هسای اداری ،عمسومی و فسروش حسدود

به میزان  0بوده که به این معنی است کسه بسه ازاء

 1/89درصد افزایش می یابد .از طرفی مقدار ضسریب

کاهش یک درصدی میزان فروش ،بهسای تمسام شسده

منفی و معنسادار بسوده و حسدود  -1/09مسیباشسد

کاالی فروش رفته نیز به میزان یسک درصسد کساهش

به

مییابد .این نتیجه نشانه ضدچسبندگی بهای تمام شده

میزان  1/21بوده که به ایسن معنسی اسست کسه بسه ازاء

کاالی فروش رفته در دورههای رونق اقتصادی اسست.

کاهش یک درصدی میزان فروش ،هزینه های اداری،

از اینرو فرضیه دوم تحقیق در خصسوص بهسای تمسام

عمومی و فروش حدود  1/21درصد کاهش مییابد.

شده کاالی فروش رفته رد میگردد.

(آماره  .)-2/20 = tاز اینرو جمع ضرائب

و

این نتیجه کامأل تأییدکننده چسبندگی بساالی اینگونسه
هزینه ها در دورههای رونق اقتصادی میباشد .از اینرو
66
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جدول  -7نتایج آزمون فرضيه دوم در مورد هزینههای اداری ،عمومی و فروش
عالمت اختصاری

متغير
مقدار ثابت

]

رشد فروش
اثر متقابل کاهش فروش

]

[
[

ضریب تعیین تعدیل شده

1/0208

آماره دوربین واتسون

0/3323

ضریب متغير

آماره

1/0132

3/4934

1/1111

1/8239

3/2898

1/1111

- 1/0943

- 2/2082

1/1292

آماره

t

سطح معناداری

28/2331

F

1/1111

سطح معناداری کل مدل

جدول  -8نتایج آزمون فرضيه دوم در مورد بهای تمام شده كاالی فروش رفته
متغير

عالمت اختصاری

مقدار ثابت
]

رشد فروش
اثر متقابل کاهش فروش

]

[
[

ضریب تعیین تعدیل شده

1/3022

آماره دوربین واتسون

0/3241

ضریب متغير

آماره

1/1421

2/9032

1/1111

1/3028

83/9342

1/1111

1/1328

2/0443

1/1828

آماره

t

سطح معناداری

F

سطح معناداری کل مدل

0949/0321
1/1111

اداری ،عمومی و فروش در دوره های رکود اقتصادی

آزمون فرضيه سوم تحقيق
بر اساس فرضیه سسوم ،رفتسار هزینسههسای اداری،
عمومی و فروش و بهای تمام شده کاالی فروش رفته
در دوره های رکود اقتصادی ضدچسبنده است .نتسایج
حاصل در جداول  3و  01ارائه شده است.

می باشد .از اینرو فرضیه سسوم تحقیسق در خصسوص
هزینههای اداری ،عمومی و فروش رد میگردد.
بر اساس اطالعات جدول  ،01مقدار ضسریب
مثبت و معنادار بوده و برابر  1/33میباشد (آمساره = t

بر اساس اطالعات جسدول  ،3مقسدار ضسریب

 ،)92/82یعنی اینکسه بسه ازاء افسزایش یسک درصسدی

مثبت و معنادار بوده و برابر  1/42می باشد (آماره = t

میزان فروش ،بهای تمام شده کاالی فروش رفتسه بسه

 ،)08/32یعنی اینکسه بسه ازاء افسزایش یسک درصسدی

میزان  1/33درصد افزایش می یابسد .همینطسور مقسدار

میزان فروش ،هزینه های اداری ،عمومی و فروش بسه

ضسسریب

مثبسست و معنسسادار بسسوده و برابسسر 1/01

میزان  1/42درصد افزایش می یابسد .از طرفسی مقسدار

میباشد (آماره  .)8/21 = tاز اینرو جمع ضرائب

ضسسریب

منفسسی و معنسسادار بسسوده و برابسسر -1/21

میباشد (آماره  .)-2/92 = tاز اینرو جمع ضرائب

و

به میزان  1/33بوده که به این معنی است کسه بسه
ازاء کاهش یک درصدی میسزان فسروش ،بهسای تمسام

به میزان  1/22بوده که به این معنی است که بسه

شده کاالی فروش رفته به میزان  1/33درصد کاهش

ازاء کاهش یک درصدی میسزان فسروش ،هزینسههسای

مییابد .این نتیجه نشانه ضدچسبندگی بهای تمام شده

اداری ،عمومی و فروش به میزان  1/22درصد کاهش

کاالی فروش رفته در دورههای رکود اقتصادی اسست.

می یابد .این نتیجه حاکی از چسبنده بودن هزینسههسای

از اینرو فرضیه دوم تحقیق در خصسوص بهسای تمسام

و

شده کاالی فروش رفته تایید میگردد.
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جدول  -9نتایج آزمون فرضيه سوم در مورد هزینههای اداری ،عمومی و فروش
عالمت اختصاری

متغير
مقدار ثابت

]

رشد فروش
اثر متقابل کاهش فروش

]

[
[

ضریب تعیین تعدیل شده

1/0229

آماره دوربین واتسون

2/1399

ضریب متغير

آماره

1/1322

3/2318

1/1111

1/4224

08/3221

1/1111

- 1/2122

- 2/9228

1/1122

آماره

t

سطح معناداری

081/1291

F

1/1111

سطح معناداری کل مدل

جدول  -11نتایج آزمون فرضيه سوم در مورد بهای تمام شده كاالی فروش رفته
متغير

عالمت اختصاری

مقدار ثابت
]

رشد فروش
اثر متقابل کاهش فروش

]

[
[

ضریب تعیین تعدیل شده

1/3222

آماره دوربین واتسون

2/0120

ضریب متغير

آماره

1/1280

2/9932

1/1111

1/3319

92/8294

1/1111

1/0122

8/2119

1/1118

آماره

F

سطح معناداری کل مدل

t

سطح معناداری

4329/0491
1/1111

فروش در طی دوره های رونق و رکسود اقتصسادی بسه

آزمون فرضيه چهارم تحقيق
هدف از آزمون فرضیه چهارم این است که ببینسیم

ترتیب  1/21و  1/22درصد می باشد .از اینرو با توجه

آیا زمانی که درآمد فروش افزایش (کاهش) می یابسد،

به اینکه مقدار افزایش هزینسه هسای اداری ،عمسومی و

میزان افزایش (کساهش) هزینسههسا در طسی دورههسای

فروش در هنگام افزایش میزان فسروش در دورههسای

رونسسق (رکسسود) اقتصسسادی بیشسستر از دورههسسای رکسسود

رونق اقتصسادی بیشستر از دورههسای رکسود اقتصسادی

(رونق) اقتصادی است یا خیر؟ به عبارتی به بررسی و

نیست ،از اینرو بخش اول فرضیه چهارم در رابطسه بسا

مقایسه میزان و شدت چسبندگی هزینهها در هر یسک

هزینه های اداری ،عمومی و فروش تأیید نگشته اما بسا

از دورههای رونق و رکود اقتصادی میپردازیم.

توجه به اینکه مقدار کاهش ایسن هزینسههسا در هنگسام

برای آزمون این فرضیه در رابطسه بسا هزینسههسای

کاهش میسزان فسروش در دورههسای رکسود اقتصسادی

اداری ،عمومی و فروش بایستی به اطالعات جداول 9

بیشتر از دوره های رونق اقتصسادی اسست بخسش دوم

و  3مراجعه نمود .براساس اطالعات حاصسله از ایسن

این این فرضیه در رابطه با این هزینهها تأیید میگردد.

جداول ،مقدار افزایش هزینسه هسای اداری ،عمسومی و

برای آزمون این فرضیه در رابطسه بسا بهسای تمسام

فروش به واسطه افزایش یک درصدی میسزان فسروش

شده کاالی فروش رفته نیز می بایسست بسه اطالعسات

در طی دورههای رونق و رکسود اقتصسادی بسه ترتیسب

جسسداول  3و  01مراجع سه نمسسود .براسسساس اطالعسسات

 1/89و  1/42درصد می باشد .همچنین میزان کساهش

حاصله از این جداول ،مقدار افزایش بهای تمام شسده

این هزینه ها به واسطه کساهش یسک درصسدی میسزان

کاالی فروش رفته به واسطه افسزایش یسک درصسدی

67
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بررسی چسبندگی هزينهها در دورههای رونق و رکود اقتصادی

میزان فروش در طی دورههای رونق و رکود اقتصادی

همچنین این فرضسیه بسا نتیجسه تحقیقسات اواد و اواد

به ترتیب  1/30و  1/33درصسد مسی باشسد .همچنسین

( )2102مبنی بر نامتقارن بودن رفتار هزینسههسا کسامأل

میزان کاهش این هزینسه هسا بسه واسسطه کساهش یسک

مطابقت دارد.

درصدی میزان فروش در طی دورههای رونق و رکود

مطابق فرضیه دوم ،پیش بینی ایسن بسود کسه رفتسار

اقتصادی به ترتیب  0و  1/33درصد میباشد .از اینرو

هزینه ها در طول دوره های رونسق اقتصسادی چسسبنده

با توجه به اینکه مقدار افزایش بهای تمام شده کساالی

است .توجیه این فرضیه بر مبنای ایسن نکتسه بسود کسه

فسسروش رفتسسه در هنگسسام افسسزایش میسسزان فسسروش در

مدیران ممکن است در شرایط رونق اقتصادی با توجه

دورههای رونسق اقتصسادی بیشستر از دورههسای رکسود

به چشمانداز و فضای مثبت اقتصادی افسزایش تقاضسا

اقتصادی است ،از اینرو بخش اول فرضسیه چهسارم در

را دائمی و کاهش تقاضا را موقتی در نظر گرفتسه و از

رابطه با بهای تمام شده کاالی فروش رفته تأیید گشته

اینرو نسبت به تعدیالت منابع در هنگام افزایش تقاضا

اما با توجه به اینکه مقسدار کساهش ایسن هزینسههسا در

شتاب نموده و نسبت به کاهش منابع در هنگام کاهش

هنگسسام کسساهش میسسزان فسسروش در دورههسسای رکسسود

تقاضا تأخیر و درنگ نمایند کسه ایسن بسه نوبسه خسود

اقتصادی بیشتر از دوره های رونسق اقتصسادی نیسست،

چسبندگی هزینه ها را در پسی خواهسد داشست .نتسایج

بخش دوم این این فرضیه در رابطه با ایسن هزینسههسا

ح اصل از آزمون فرضیه دوم موجب تأیید این فرضسیه

تأیید نمیگردد.

در خصوص هزینه های اداری ،عمومی و فروش و رد
آن در خصوص بهای تمام شده کساالی فسروش رفتسه

 -6نتيجهگيری و بحث
مطابق فرضیه اول ،پیش بینی این بود کسه واکسنش
هزینه ها به تغییرات یکسسان درآمسد فسروش نامتقسارن
است .نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول ،موجب تأیید
این فرضیه در خصوص هزینههسای اداری ،عمسومی و
فروش و همچنین بهای تمام شده کاالی فروش رفتسه
گردیسسد .زیسسرا ایسسن نتسسایج نشسسان از رفتسسار چسسسبنده
هزینسسسههسسسای اداری ،عمسسسومی و فسسسروش و رفتسسسار
ضد چسبنده بهای تمام شده کاالی فروش رفته در کل
دوره مورد مطالعه داشست .ایسن نتسایج حساکی از ایسن
است که ماهیت و رفتار نامتقسارن هزینسههسا در میسان
انواع مختلف هزینه متفاوت بوده و با انتظارات بسانکر
و همکسساران ( )2100کسسه اسسستدالل داشسستند درجسسه
چسبندگی هزینهها به طوری سیسستماتیک بسر اسساس
نوع هزینه ،نوع شرکت ،صسنعت و کشسورها متفساوت
اسسست و حتسسی ممکسسن اسسست عسسدم چسسسبندگی و یسسا
ضد چسبندگی هزینسه هسا را در بگیسرد ،مطابقست دارد.

گردید .بر این اسساس هزینسه هسای اداری ،عمسومی و
فروش از خود رفتاری کامأل چسبنده را در دوره های
رونق اقتصادی نشان دادنسد کسه ایسن نتسایج بسا نتسایج
حاصل از مطالعه اواد و اواد ( )2102کسامأل مطابقست
دارد .اما بر اساس نتایج این آزمون ،بهای تمسام شسده
کاالی فروش رفته از خود رفتاری ضدچسسبنده را در
طی دوره های رونق اقتصادی نشسان داد کسه بسا نتسایج
مطالعه اواد و اواد ( )2102که به نتایج چسسبندهای در
این خصوص دست یافتند مطابقت ندارد.
مطابق فرضیه سوم ،پیشبینی ایسن بسود کسه رفتسار
هزینهها در طول دورههای رکود اقتصادی ضدچسبنده
است .توجیه این فرضیه بر مبنای ایسن نکتسه بسود کسه
مدیران ممکن است با توجه به چشم انسداز و فضسای
ضعیف اقتصسادی ناشسی از شسرایط رکسود اقتصسادی،
کاهش تقاضس ا را دائمسی و افسزایش سسطح تقاضسا را
مسسوقتی در نظسسر گرفتسسه ،از اینسسرو کسساهش منسسابع و
کنارگذاری منابع بالاستفاده در هنگام کاهش تقاضا را
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سسسرعت بخشسسیده ،امسسا در هنگسسام افسسزایش منسسابع و

بخش دوم ایسن فرضسیه تأییسد گشسته و در خصسوص

بکارگیری منابع جدید تأخیر و درنگ نمایند ،که این

بهای تمام شده کاالی فروش رفته نیسز بخسش اول آن

به نوبه خود ضدچسبندگی هزینههسا را پدیسد خواهسد

تأیید گردید ،کسه البتسه در مطالعسه اواد و اواد ()2102

آورد .نتایج حاصل از آزمون فرضیه سسوم موجسب رد

نیز بخش اول فرضیه مرتبط با بهای تمام شده کساالی

این فرضیه در خصوص هزینههسای اداری ،عمسومی و

روش رفته مورد تأیید قرار نگرفت.

فروش گشت ،زیرا این نتایج نشان از رفتسار چسسبنده

در مج موع با استفاده از نتایج بدست آمده از ایسن

این هزینه ها در طی دوره های رکود اقتصادی داشست.

تحقیق می توان نتیجه گرفست کسه هزینسههسای اداری،

دلیل رد فرضیه مذکور در خصوص هزینههای اداری،

عمومی و فروش با توجه به ماهیت خساص آنهسا در

عمومی و فروش را می توان ناشی از این دلیل دانست

نتیجه دالیلی چون تصمیمات سنجیده مدیران ،منسافع

که بروز پدیده ضدچسبندگی هزینهها به احتمال زیساد

شخصسسی و  ...در کسسل دوره مسسورد مطالعسسه فسسار از

صرفأ در حالت رکود اقتصادی شدید کسه بسه بحسران

دورههای رونق و رکود اقتصادی چسبنده میباشند.

اقتصادی ختم می گردد ،ایجاد مسی گسردد .بسه عنسوان

در خصوص بهای تمام شده کاالی فسروش رفتسه

نمونسسسسه در مطالعسسسسه اواد و اواد ( )2102فرضسسسسیه

نیز عالوه بر اینکسه رفتسار چسسبندهای از آن مشساهده

ضد چسبندگی هزینههای اداری ،عمومی و فسروش در

نگردید ،مشخص شد که این نوع هزینسههسا فسار از

دورهای از رکود اقتصادی که عمأل بسا بحسران جهسانی

ادوار مختلسسف دارای رفتسساری تقریبسسأ ضدچسسسبنده

اقتصاد سال  2113همراه بود ،مورد تأیید قرار گرفت.

مسسیباشسسند ،بسسدین معنسسی کسسه بسسه طسسور میسسانگین در

اما نتایج این آزمسون در خصسوص بهسای تمسام شسده

شرکت های ایرانی میزان کاهش بهای تمام شده کاالی

کسساالی فسسروش رفتسسه موجسسب تاییسسد ایسسن فرضسسیه در

فروش رفته در نتیجه کاهش فروش ،مقداری بیشتر

خصوص این هزینه ها گردید .بر ایسن اسساس ،رفتسار

از میزان افزایش آن به واسسطه همسان میسزان افسزایش

بهای تمام شده کاالی فروش رفته در طسی دورههسای

فروش می باشد .در رابطه با این نوع رفتار بهای تمسام

رکود اقتصادی ضد چسبنده نشان داده شسد ،کسه ایسن

شده کاالی فروش رفته دالیل مختلفسی ممکسن اسست

نتایج با نتسایج حاصسل از مطالعسه اواد و اواد ()2102

وجسود داشسسته باشسسد کسسه دسستیابی بسسه آنهسسا نیازمنسسد

مطابقت ندارد ،زیرا براساس نتایج حاصسل از مطالعسه

تحقیقات بیشتری در این حوزه است .به عنوان نمونه،

این پژوهشگران ،این فرضیه در خصسوص ایسن نسوع

تالش و دخل و تصرفی که مدیران ممکسن اسست بسه

هزینه تأیید نگشته و بهای تمام شده کاالی فروش در

منظور کاهش بیشتر این نسوع هزینسههسا در دورههسای

طی دورههای رکود اقتصادی دارای رفتساری چسسبنده

کاهش فروش جهت جبران قسسمتی از کساهش سسود

اما به صورت ضعیف بود.

ناشی از کاهش میزان فسروش شسرکت انجسام دهنسد،

نهایتأ مطابق فرضیه چهارم بسه بررسسی و مقایسسه

میتواند یکی از دالیل احتمالی این موضوع باشد.

شدت چسبندگی هزینهها در دورههای رونق و رکسود

این تحقیق نشان داد کسه مسدیران در تصسمیمات

اقتصادی پرداخته شد کسه بسر اسساس نتسایج حاصسله

خود در هنگام تعدیل منابع ناشی از تغییسرات تقاضسا

مشخص گردید که نمی توان این فرضسیه را بسه طسور

توجه چندانی به دورههسای رونسق و رکسود اقتصسادی

قطع پذیرفت ،زیرا همانطور کسه مشسخص گردیسد در

کشور نداشته و همچنین اینکه تسأثیر ایسن دورههسا بسه

خصوص هزینههای اداری ،عمسومی و فسروش صسرفأ

حدی نیست که بتواند تأثیر چشمگیری بر تصسمیمات
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مدیران و در نتیجسه تغییسر رفتسار هزینسههسا از لحساظ

متناسب با محدودیت های اشاره گشسته از نظسر گسروه

چسبندگی و ضدچسبندگی داشسته باشسد .نتسایج ایسن

شرکت های مالی و پایان دوره مسالی متفساوت (جمعسأ

مطالعسسه بسسا نتسسایج حاصسسل از مطالعسسه کردسسستانی و

 033شرکت) به طرز قابل اتکایی جمعآوری و مسورد

مرتضوی ( )0830که به بررسسی و شناسسایی عوامسل

تخمین قرار گیسرد .فسار از رفتسار چسسبندهای کسه از

تعیین کننده چسسبندگی هزینسه شسرکتهسا در بسورس

هزینه های اداری ،عمسومی و فسروش در تمسامی ادوار

اوراق بهادار تهران پرداختند نیز همخسوانی دارد .زیسرا

مشخص گردید و با سایر پسژوهشهسای داخلسی نیسز

آنها در یکی از مفروضات تحقیسق خسود تسأثیر رشسد

مطابقت دارد ،ما به این نتیجه دست یسافتیم کسه بهسای

اقتصادی را بر چسبندگی هزینه های اداری ،عمومی و

تمام شسده کساالی فسروش رفتسه دارای رفتساری ضسد

فروش و بهای تمام شده کاالی فروش رفتسه بررسسی

چسبنده در تمامی ادوار بوده ،که البته ممکن است بسا

نموده و به این نتیجه رسیدند کسه رشسد اقتصسادی بسا

بعضی از تحقیقات داخلی انجام شسده در ایسن حسوزه

چسبندگی هزینه ها رابطسه معنساداری نسدارد .از اینسرو

مطابقت نداشته باشد .آنچه که بدیهیست این است که

مدیران در تصمیمات مربوط به تعسدیل منسابع ،عامسل

یکی از اهدف اساسی انجام تحقیقات مکرر به منظور

رشسد اقتصسادی را کسه از شساخصهسای مهسم تعیسسین

مشخص تر شدن و دستیابی به نتایج قابسل اتکساتر در

دورههای رونق و رکود اقتصادی نیز میباشسد ،لحساظ

رابطه با پدیده های موجود بوده و در این تحقیسق نیسز

نمی کنند .این در حالی اسست کسه بسر اسساس مطالعسه

سعی گردیده تا ضمن اینکه بیطرفسی کامسل و عینسی

آندرسون و همکساران ( )2118رشسد اقتصسادی تسأثیر

بودن داده ها از دنیای واقعسی مسدنظر قسرار گیسرد ،بسر

معنساداری بسر چسسسبندگی هزینسههسسا در شسرکتهسسای

خالف سسایر تحقیقسات پیشسین ایسن حسوزه حسداکثر

آمریکایی دارد.

مشاهدات سال -شرکت موجود به منظور دستیابی بسه

تفاوت های موجود در نسوع اقتصساد کشسورها از

نتایج قابل اتکاتر و دقیقتر مورد بررسی قرار گیرد.

نظر میزان اتکای آن بر بازار آزاد ،میزان کسارایی بسازار

باتوجه به نتایجی که از این پژوهش بسه دسست آمسد،

سرمایه ،میزان تعامل اقتصاد کشسورها بسا دنیسا ،دالیسل

پیشنهادهای کاربردی زیر ارائه میشود:

فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،نسرخ تسورم و  ...همگسی

 )0بر اساس نتایج این تحقیق ،چسبندگی

می تواند دالیلسی از وجسود نساهمخوانی و تفساوت در

هزینههای اداری ،عمومی و فروش در

تحقیقات مختلف حسابداری در انواع کشورها باشد.

شرکتهای ایرانی در کلیه دورهها فار از

در نهایت ب ایستی به ایسن نکتسه توجسه نمسود کسه

دورههای رونق و رکود اقتصادی اثبات

ویژگی تحقیسق حاضسر کسه آن را از سسایر تحقیقسات

گردید .از اینرو الزم است که کلیه مدیران،

داخلی حوزه چسبندگی هزینه هسا متمسایز مسی سسازد،

تحلیلگران ،حسابرسان و حسابداران و ...

بکارگیری تقریبسأ تمسامی دادههسای پانسل ایسن حسوزه

ماهیت چسبنده این هزینهها در تمامی ادوار

می باشد .در تحقیق حاضر تالش گشسته تسا دادههسای

تجاری و عدم تأثیر پذیری چندان آن از

پانل آن با لحاظ نمودن کل دوره زمسانی  04سساله 31

دورههای رونق و رکود اقتصادی در کشور را

ال سی  38کسسه تسساکنون اطالعسسات آن موجسسود بسسوده و

در هنگام تصمیماتشان مورد توجه قرار داده تا

همچنین تقریبأ تمامی شرکت هسای پذیرفتسه شسده در

از این طریق برنامهریزی ،بودجه بندی و

بورس اوراق بهادار تهران پس از حذف شسرکتهسای

برآوردهای آتی مدیران دقیق تر و حسابرسی
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و

بررسیهای

تحلیلی

حسابرسان

و

حسابداران نیز قابل اتکاتر گردد.

 )2انجام مطالعه در خصوص دالیل بروز پدیده
ضدچسبندگی هزینهها در بهای تمام شده

 )2براساس نتایج حاصل از این تحقیق ،بهای

کاالی فروش رفته در شرکتهای ایرانی

تمام شده کاالی فروش رفته در شرکتهای

 )8انجام تحقیقات در حوزه چسبندگی هزینهها با

ایرانی نه تنها از خود رفتاری چسبنده را نشان

در نظر گرفتن و کنترل اثرات تورم به منظور

نداده ،بلکه رفتاری ضد چسبنده نیز از آن

دستیابی به نتایج واقعی و عینیتر

مشاهده گردید .از اینرو با توجه به اینکه

 )4همانطور که نیکومرام و همکاران ( )0833ذکر

بخش عمدهای از هزینه های شرکت مربوط

میکنند ،تحقیقات حسابداری مدیریت به سه

به بهای تمام شده کاالی فروش رفته میباشد،

دلیل عمده شامل کمبود اطالعات قابل اعتماد،

الزم است که مدیران و سایر استفادهکنندگان

ساختارهای با بنیانهای غیر اقتصادی و عدم

صورتهای مالی به رفتار تقریبأ ضدچسبنده

استفاده از تحلیلهای ریاضی و آماری در

این نوع هزینهها که ممکن است بنا به دالیل

تئوریپردازی و ایجاد یک دانش مستقل

مختلف پدید آید ،نیز در هنگام تصمیمگیری،

توفیق مناسبی نداشته ،از اینرو نسبت به سایر

بودجهبندی و  ...توجه نمایند.

تحقیقات حسابداری با ناکامی و عدم استقبال

 )8باتوجه به اینکه در این تحقیق نیز همانند سایر

کافی روبهرو بوده است .بر این اساس پیشنهاد

مطالعات ،چسبندگی هزینههای اداری ،عمومی

میگردد که پژوهشگران ،تحقیقات مربوط به

و فروش کامأل تأیید گردید ،از اینرو به

رفتار هزینه و چسبندگی هزینهها را به نحوی

مدیران پیشنهاد میگردد تا به منظور

که اتکای بیشتری بر علوم اقتصادی و

جلوگیری از کاهش بیش از حد سود در

تحلیلهای ریاضی و آماری نماید ،بسط و

هنگام کاهش میزان فروش سعی نمایند تا

توسعه دهند.

رویههای مختلفی را که باعث کاهش

 )2سعی گردد تا مبحث چسندگی هزینهها در

چسبندگی این نوع هزینهها میگردد ،در پیش

سایر صنایع شامل سازمانهای خدماتی و غیر

گیرند .به عنوان نمونه انقعاد قراردادهای کوتاه

انتفاعی (هتلها ،بیمارستانها و  )...که به دلیل

مدت در حوزههای مختلف.

کمبود و محدودیت در دسترسی به اطالعات

با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق و به

قابل اتکا کمتر مد نظر پژوهشگران میباشد،

منظور شناخت بهتر در زمینه رفتار هزینهها ،موارد زیر

بررسی و مطالعه گردد.

به عنوان تحقیقات آتی پیشنهاد میگردد:
 )0انجام مطالعات مقایسهای از رفتار اقالم
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