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چكيده
هدف اصلی اين پژوهش ،مقايسه چسبندگی هزينههای عملیاتی ،هزينههای اقتصادی و تأثیر هزينه استهالك در بروز پديده
چسبندگی هزينه در شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .برای آزمون فرضیهها از الگوی اندرسون و
همكاران ( ،)3002الگوی خطی اندرسون و همكاران ( )3002و معیار سطح-شرکت ويس ( )3000استفاده شده است .فرضیههای
تحقیق بر مبنای يك نمونه آماری متشكل از  10شرکت طی يك دوره  00ساله از سال  0232لغايت  0212و با استفاده از الگوهای
رگرسیونی چند متغیره و چینش داده های ترکیبی معمولی ،مورد آزمون قرار گرفت .نتايج اين پژوهش با استفاده از الگوی اندرسون و
همكاران ( )3002نشان میدهد که هزينههای عملیاتی به طور معناداری چسبندگی بیشتری نسبت به هزينههای اقتصادی دارند.
همچنین ،هزينههای عملیاتی بعد از کسر استهالك چسبندگی کمتری نسبت به هزينههای عملیاتی قبل از کسر استهالك دارند .اين
نتايج با استفاده از الگوی خطی اندرسون و همكاران ( )3002از لحاظ آماری معنادار نبود .طبق معیار سطح-شرکت ويس ( )3000نیز
بین هزينههای عملیاتی و هزينههای اقتصادی و همچنین ،هزينههای عملیاتی بعد از کسر استهالك و هزينههای عملیاتی قبل از
کسر استهالك از لحاظ چسبندگی تفاوت معناداری وجود ندارد.
واژههاي كليدي :چسبندگی هزينه ،عدمتقارن اطالعاتی ،هزينههای اقتصادی ،هزينههای عملیاتی.
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 -1مقدمه
يافتههای پژوهشهای اخیر درباره رفتاار هزيناههاا نشاان
داده است کاه هزيناههاا متناساب باا تغییارات فاروش تغییار
نمی کنند .به رفتار نامتقارن هزينهها به هنگام افزايش و کاهش
فروش ،چسبندگی هزينه گفتاه مای شاود (اندرساون و باانكر،
 .)3002به بیان سادهتر ،چسبندگی هزينهها زمانی اتفاق مای-
افتد که افزايش هزينهها ،در زمان افزايش فروش شرکت ،بایش
از کاهش آن در زمان کاهش فروش باشد .بارخالف مادلهاای
سنتی بهای تمام شده که فرض میکردناد تغییارات هزيناههاا
رابطه ا ی متناسب با افزايش و کاهش سطح فعالیت دارد ،نظريه
چسبندگی هزينههاا باه نقاش محتاطاناه ماديريت در فرآيناد
تعديل منابع در زمان کاهش حجم فروش تأکید دارد.
مديران يك شرکت اغلب با مسااللی نظیار برناماهريازی و
کنترل در شرکت تجاری روبرو هستند .در مرحله برناماهريازی
مديران به اطالعات مربوط به هزينهها جهت پیشبینی هزيناه-
های آتی نیاز دارند .با توجه به آن که تغییرات هزينههای آتای
را میتوان در ارتباط باا تغییارات درآماد فاروش تعیاین کارد
بنابراين با مشخص شدن اين ارتباط میتوان میزان هزينههاا را
با توجه به ارتبااط آنهاا باا درآماد فاروش پایشبینای کارد.
همچنین حسابرسان با توجه به وجود ايان ارتبااط مایتوانناد
میزان صحیح اين هزينهها و تغییرات آنها را با توجه به میازان
و تغییرات درآمد فروش معین کنند و تحريفهاای احتماالی را
که در مورد میزان هزينهها در صورتهای مالی مورد حسابرسی
وجود دارد را کشف نمايناد .بناابراين تجزياه و تحلیال ارتبااط
درآمد فروش با هزينههای يك شرکت ضروری به نظر میرسد.
در پژوهش حاضر ،به مقايسه چسبندگی هزينههاای عملیااتی،
هزينههای اقتصادی و تاأثیر هزيناه اساتهالك در باروز پدياده
چسبندگی هزينه پرداخته میشود.
 -2مبانی نظري و مروري بر پيشينه پژوهش
مديريت هزينه و چگونگی برنامهريزی مصرف منابع يكی از
مساللی است که همواره مديريت در راستای ارزش آفرينی برای
بنگاه تحت مديريتشان با آن سروکار دارند .اما اين امر ،مستلزم
آگاهی کامل از چگونگی رفتار هزينهها و عوامال تأثیرگاذار بار
رفتار هزينهها است .يكی از مباحثی که تحت تاأثیر رفتارهاای
مديران و شیوه راهبری آنان قرار میگیارد چسابندگی هزيناه
است .چسبندگی هزينهها زمانی اتفااق مایافتاد کاه افازايش
هزينهها ،در زمان افزايش فروش شرکت ،بیش از کاهش آن در
زمان کاهش فروش باشد .در واقع ،مديران به امید کسب ساود
در بلندمدت سعی میکنند منابع خود را حفظ کنند تا از کسب
درآمدهای احتمالی آينده محروم نشوند .همین موضاو باعا
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میشود زمانی که فروش شرکت کاهش میيابد ،مديران هزينه-
ها را چندان کاهش ندهند (بولاو و همكااران .)0210 ،عوامال
مؤثر بر اين جنبه از رفتار هزينه میتواند معلول مسالل مختلفی
در بنگاه باشد ،يكی از اين عوامل انتخابهای گزارشگری اسات
که در پژوهش حاضر مورد بررسی و تجزيه و تحلیل قرار خواهد
گرفت.
بانكر و بیزالو ( )3002در مطالعهای رفتار هزينه نامتقارن را
مورد ارزيابی قرار داده و بیان داشتند که  )0تعاديل هزيناههاا،
 )3انتظارات مديريتی در ارتباط با تقاضاای آيناده )2 ،هادايت
تغییرات فروش دوره قبل و  )2انگیزههای مديريتی و مالحظات
نمايندگی ،هزينههای نامتقارن را باه وجاود مایآورناد .بعاد از
مطالعه هزيناه هاای چسابنده اندرساون و همكااران (،)3002
هزينه های گزارش شده به عنوان نمايندهای بارای هزيناههاای
اقتصادی در تحقیقات بعدی به کار گرفته شادند .باه خصاو
شواهد تجربی بیان مایکنناد کاه هزيناههاای گازارش شاده،
چسبنده هستند و روی هم رفته ،محققین از هزينههای گزارش
شده و هزينه های اقتصادی به صاورت قابال معاوضاه اساتفاده
مینمايند و ضمناً فرض مینمايند که هزينههای گازارش شاده
در صورتهاای ماالی و هزيناه هاای اقتصاادی معاادل و برابار
میباشند .اگرچه تأکید بر اين است که هزينههای گزارش شده
میتوانند به عنوان نمايندهای مناسب برای هزينههای اقتصادی
در ادبیات هزينههای نامتقارن ،به کار گرفته شوند.
شات و ويس ( )3002در مطالعاهای قابلیات پایشبینای و
تبادل میان هزينههای گزارش شده و هزيناههاای اقتصاادی را
برای اهداف محاسباتی چسبندگی هزينهها مورد بررسای قارار
دادند .آنها از هزينه های پرداختی به صاورت نقاد ،باه عناوان
نمايندهای برای هزيناههاای اقتصاادی اساتفاده کارده و بیاان
داشتند که انتخابهای گزارشگری مالی ،چسبندگی هزينههای
گزارش شده را تحت تأثیر قارار مایدهاد اماا ،بار چسابندگی
هزينههای اقتصادی تأثیری نمیگذارد .شواهد تجربی آنها بار
اساس نمونهای متشكل از  73/302مشااهده ساال-شارکت از
سال  0133تا سال  3000نشان داد که هزينههای گزارش شده
و همچنین هزيناه هاای پرداختای باه صاورت نقاد ،چسابنده
هستند .مهمتر اينكه ،يافتههای آنها نشان داد که هزيناههاای
عملیاتی باه طاور معنااداری چسابندگی بیشاتری نسابت باه
هزينههای اقتصادی دارند.
شات و ويس ( )3002همچنین بررسی کردند که آياا ياك
انتخاب گزارشگری ارزشمند و مفید سطح چسبندگی هزيناه را
تحت تأثیر قرار مایدهاد ياا خیار .بادين منظاور آنهاا تاأثیر
استهالك را بر روی سطح چسبندگی هزينه مورد ارزيابی قارار
دادند ،زيرا استهالك يك هزينه معنادار است که به صورت نقد
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پرداخت نمیشود .آنها از هزينههای عملیاتی گزارش شده قبل
از کسر استهالك به عنوان نمايندهای جايگزين برای هزينههای
اقتصادی استفاده کردند .مطالعات آنها نشاان داد هزيناههاای
عملیاتی بعد از کسر استهالك باه طاور معنااداری چسابندگی
بیشتری نسبت به هزينههای عملیاتی گزارش شده قبل از کسر
استهالك دارند .بنابراين ،استهالك سطح چسبندگی هزيناه را
افزايش میدهد.
تأثیر استهالك بر سطح چسبندگی هزينه ،جنباه دقیاق و
ظريف بح و اختالف میان بانكر و بیزالو ( )3002و باالکريشنا
و همكاران ( )3002را برجسته می نمايد .باالکريشنا و همكاران
( )3002بیان داشتند کاه تناو در هزيناههاای ثابات ،ساطح
چسبندگی هزينههای برآورد شده را تحت تأثیر قرار مایدهاد.
آنها ادعا میکنند که تصمیمات سرمايهگذاری گرفته شاده در
دورههای قبل ،در هزينههای ثابت دورههای جاری مناتج مای-
شوند ،که سطح چسبندگی برآورد شده را به دلیال موضاوعات
محاسبه شده اقتصادی تحت تاأثیر قارار مای دهناد .بناابراين،
تصمیمات سرمايهگذاری سرمايه ای که در دورههای قبل گرفته
میشوند و در هزينه های استهالك گزارش شده در دوره جاری
منتج میشود ،باع افزايش در سطح چسبندگی هزيناههاا در
دوره جاری میگردد.
خلیلی ( )0212در پژوهشی تأثیر ساختار هزينه و اندازه بر
چسبندگی تغییرات هزينههای شرکتهاا در ساه ساطح بهاای
تمام شده کااالی فاروش رفتاه ،هزيناههاای اداری ،عماومی و
فروش و جمع هزينههای مذکور میباشد .برای آزمون فرضیهها
از الگوی باالکريشنان و همكاران ( )3000استفاده شاده اسات.
فرضیههای تحقیق بر مبنای يك نمونه آماری متشاكل از 091
شرکت طی يك دوره نه ساله از سال  0232لغايت  0210و باا
استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره و چینش دادههاای
ترکیبی ،مورد آزمون قرار گرفت .نتايج اين پژوهش نشان مای-
دهد که تغییرات هزينهها در سه سطح بهای تمام شده کااالی
فروش رفته ،هزينههای اداری ،عمومی و فروش و جمع هزينهها
دارای رفتار چسبنده میباشند .به بیان ديگر ،افزايش تغییارات
هزينهها در زمان افزايش فروش ،بیشتر از کاهش همان مقادار
تغییرات هزينه ها در زمان کاهش فروش اسات .همچناین ،هار
چه ساختار بهای تمام شده کاالی فروش رفته (جماع هزيناه-
های) شرکتها از هزينههای متغیر بیشتری تشكیل يافته باشد،
رفتار چسبنده در تغییرات بهای تمام شده کاالی فاروش رفتاه
(جمع هزينهها) با عدمتقارن کمتری (بیشتری) روبرو میشاود.
در نهايت ،میزان چسبندگی تغییرات بهای تماام شاده کااالی
فروش رفته (جمع هزينههای) شرکتهای کوچاك در پرتفاوی
اول کمتر (بیشتر) از پرتفوی دوم است.

زنجیردار و همكاران ( )0212نشان دادند کاه هزيناههاای
اداری ،عمومی و فروش و همچنین بهای تمام شده کاالی فروش
رفته چسبنده هستند و شدت چسبندگی در بهاای تماام شاده
کاالی فروش رفته بسیار باالست و شاخصهاايی مانناد تعاداد
کارکنان ،میزان دارايی جاری شرکت و نسبت بدهی بار شادت
چسبندگی هزينه اداری عمومی و فاروش و بهاای تماام شاده
کاالی فروش رفته تأثیر میگذارد .همچنین نتايج آنهاا نشاان
داد که شدت چسبندگی بهای تمام شده در دارايیهای جااری
کمتر از دارايیهای ثابت است و شناخت اين خصوصیات و تأثیر
آن بر رفتار هزينه میتواند کمك بسزايی به مديران برای تجزيه
و تحلیلهای بهتر و بودجهبندی جامعتر باشد.
خانی و همكااران ( )0212در پژوهشای باه بررسای تاأثیر
حاکمیت شرکتی بر عدم تقارن هزينهها پرداختند .نتايج حاصل
از تجزيه و تحلیل دادههای  000شرکت پذيرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران در طی سالهای  0230تا  0210نشان می-
دهد که يك رابطه منفی بین توان حاکمیت شارکتی و میازان
رفتار نامتقارن هزينهها وجود دارد .افزون بر آن ،مسأله حكومت
طلبی مديران توضیحی اضافی از رفتار نامتقارن هزينهها را بیان
کرده و حاکمیات شارکتی از طرياق مهاار ايان انگیازه ،رفتاار
نامتقارن هزينههای اداری ،عمومی و فروش را کاهش میدهد.
بهارمقدم و کاوسی ( )0213در پژوهشی به بررسای عادم-
تقارن زمانی سود ناشی از محافظهکاری و چسبندگی هزينههاا
پرداختند .نتايج تحقیق بر مبنای  930مشاهده از شرکتهاای
پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران برای ياك دوره
 00سااااله از  0230تاااا  0231نشاااان داد ،هااار دو پدياااده
محافظه کاری و چسبندگی هزينهها ،باه طاور همزماان وجاود
دارد .همچنین ،اگر هنگام برآورد محافظاهکااری مشاروط ،اثار
چسبندگی هزينهها ناديده گرفته شاود ،میازان محافظاهکااری
اندازهگیری شده بیش از مقدار واقعی آن برآورد خواهد شد.
پورزمانی و بختیاری ( )0210به بررسی تأثیر عوامل کاالن
اقتصادی همچون نرخ تورم ،نرخ بهره کوتاه مادت و نارخ بهاره
بلندمدت بر رفتار چسبنده هزينههای عملیاتی پرداختند .آنها
با بررسی  10شرکت در بورس اوراق بهادار تهران بارای ساال-
های  0239تا  0210نتیجهگیری نمودند که رابطه منفی میاان
نرخ تورم و چسبندگی هزينههای عملیاتی و رابطه مثبت میاان
نرخ بهره کوتاه مدت وجود دارد .همچنین ،نتايج پژوهش رابطه
معناداری میان نرخ بهره بلندمادت و چسابندگی هزيناههاای
عملیاتی نشان نداد.
بانكر و همكاران ( )3002به بررسی آثار چسبندگی هزيناه
در تحقیقات محافظاهکااری پرداختناد .آنهاا باه ايان نتیجاه
رسیدند که مدل محافظهکااری باه اشاتباه تاأثیر تغییارات در
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چسبندگی هزينه را به عنوان تغییرات در محافظهکاری در نظر
مایگیارد .همچناین طباق نظار آناان تغییارات مقطعای در
چسبندگی هزينه میتواند بیانگر محافظهکاری باشد .در نهايت،
نتیجه تحقیق آنها نشان داد که چسبندگی هزينه آثار نامعلومی
در تحقیقات محافظهکاری دارد .آنها همچنین نشان دادند که
بخاش قابال تاوجهی از محافظاهکااری شارطی تحات تاأثیر
چسبندگی هزينه است.
بانكر و بیزالو ( )3002به بررسی عدم تقاارن زماانی رفتاار
هزينه ،با توجه به چسبنده يا ناچسبنده بودن آن پرداختند .آن-
ها به اين نتیجه رسیدند که گرچه رفتار هزينه ،از چسابنده ياا
ناچسبنده بودن آن تأثیر میپذيرد ولی عوامل ديگری از قبیال
محافظهکاری شرطی و مبنای تعهدی حسابداری مایتواناد بار
رفتار هزينه تأثیرگذار باشد که اثر هر يك از اين عوامل بر رفتار
هزينه ،نامعلوم است.
چن و همكاران ( )3002باه بررسای ويژگایهاای رفتااری
مديريت در قبال چسبندگی هزينهها پرداختند .آنان با بررسای
نمونهای متشكل از  02963سال-شرکت به بررسی هزينههاای
اداری ،عمااومی و فااروش باارای سااالهااای  0113تااا 3000
پرداختند .نتايج پژوهش نشان دهنده تغییرات رفتاری ماديران
در قبال چسبندگی هزينه اسات باه نحاوی کاه وقاو پدياده
چسبندگی هزينه ،اعتماد به نفس مديران را افزايش میدهد.
ويس و همكاران ( )3002در پژوهشی باه بررسای ارتبااط
سود مورد انتظار و انگیزههای مديريتی بر چسبندگی هزينههاا
پرداختند .نتايج آنها نشان داد زمانی که میزان درآماد فاروش
کاهش میيابد ،مديران با وجود انگیزههای جلاوگیری از زياان،
کاهش سودها و دستیابی به سود مورد انتظار تحلیلگران مالی
با شدت بیشتری هزينهها را کاهش میدهند .تعديل منابع برای
دستیابی باه ساود ماورد انتظاار ،باه طاور معنایداری درجاه
چسبندگی هزينهها را کاهش میدهناد .همچناین ماديران در
مواجهه با انگیزههای دستیابی به سود مورد انتظاار ،مناابع باال
استفاده را کاهش میدهند ،با وجود ايان کاه ،ايان مناابع در
پاسخ به رشد تقاضا پیشبینی شده در آيند مورد نیاز است.
 -3فرضيههاي پژوهش
شات و ويس ( )3002در مطالعاهای قابلیات پایشبینای و
تبادل میان هزيناههاای عملیااتی گازارش شاده (هزيناههاای
تعهدی) و هزينههای اقتصادی (هزينههای عملیااتی نقادی) را
برای اهداف محاسباتی چسبندگی هزينهها مورد بررسای قارار
دادند .آنها از هزينههای عملیاتی نقدی ،به عناوان نماينادهای
برای هزينههای اقتصادی اساتفاده کارده و بیاان داشاتند کاه
انتخابهای گزارشگری مالی ،چسبندگی هزينههاای عملیااتی
121

گزارش شده را تحت تأثیر قارار مایدهاد اماا ،بار چسابندگی
هزينههای اقتصادی تأثیری نمیگاذارد .شاواهد تجربای آنهاا
نشان داد که هزيناههاای عملیااتی گازارش شاده و همچناین
هزينههای عملیاتی نقادی ،چسابنده هساتند .مهامتار اينكاه،
يافتههای آنها نشان داد که هزينههای عملیاتی گازارش شاده
به طور معناداری چسبندگی بیشاتری نسابت باه هزيناههاای
اقتصادی دارند .اين يافته هاا ،قابلیات تباادل و معاوضاه میاان
هزينه های گزارش شده و هزينه هاای اقتصاادی را در راساتای
اهداف محاسبهای چسبندگی هزيناه ،انكاار ماینمايناد .آنهاا
همچنین تأثیر استهالك را بار روی ساطح چسابندگی هزيناه
مورد ارزيابی قرار دادند .آنها از هزيناههاای عملیااتی گازارش
شده قبل از کسر استهالك به عنوان نمايندهای جايگزين بارای
هزينههای اقتصادی استفاده کردند .مطالعاات آنهاا نشاان داد
هزينه های عملیاتی بعد از کسر اساتهالك باه طاور معنااداری
چسبندگی بیشتری نسبت به هزينههای عملیاتی گزارش شاده
قباال از کساار اسااتهالك دارنااد .بنااابراين ،اسااتهالك سااطح
چسبندگی هزينه را افزايش میدهد.
با استناد به مطالعه شات و ويس ( ،)3002فرضیههای پاژوهش
به صورت زير تدوين شدهاند:
فرضيه اول :هزينههای عملیاتی به طور معناداری چسابندگی
بیشتری نسبت به هزينههای اقتصادی دارند.
فرضيه دوم :هزينههای عملیاتی بعد از کسر استهالك به طور
معناداری چسبندگی بیشتری نسبت باه هزيناههاای عملیااتی
قبل از کسر استهالك دارند.
 -4روش شناسی پژوهش
جامعه آماری اين پژوهش از کلیه شرکتهای پذيرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران که از ابتدای سال  0233تاا پاياان
سال  0212در بورس فعال بوده اند ،تشكیل شده اسات .نموناه
آماری ،با توجه به  9معیار گزينشی زير انتخاب گرديد:
 .0شرکتها در طول دوره پژوهش تغییر سال مالی ناداده
باشند .3 .نو فعالیت شرکتها ،تولیدی بوده و لذا جزء شرکت-
های سرمايهگذاری و واسطهگری ماالی نباشاد .2 .پاياان ساال
مالی شرکتهای مورد مطالعه منتهی باه  31اسافندماه در هار
سال باشد .2 .وقفه معامالتی بیش از  6ماه نداشاته باشاند.9 .
ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکتهاای نموناه مثبات
باشد .مجموعه  10شرکت که حالز شرايط فوق بودند به عناوان
نمونه پژوهش انتخاب شدند.
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رابطه ( :)0معیار سطح-شرکت ويس ()3000

 -5الگوها و متغيرهاي پژوهش
برای آزمون فرضیهها ،نخست الگوهای رگرسایونی زيار بارآورد
میشود.
الگوی ( :)0الگوی اندرسون و همكاران ()3002
)
)

(

(

)

(

الگوی ( :)3الگوی خطی اندرسون و همكاران ()3002

در الگوهااای فااوقا لگاااريتم طبیعاای هزينااههااا (تغییاارات
هزينه ها) متغیرهای وابساته تحقیاق هساتند .متغیار مساتقل
تحقیقا لگاريتم طبیعی فروش (تغییرات فروش) میباشاد.
متغیر مجازی تحقیق میباشد که اگر خالص درآمد فروش سال
جاری شرکتی در يك سال کمتر از خالص درآمد فاروش ساال
قبل شرکت باشد ،عدد يك و در غیراينصورت ،عدد صافر مای-
گیرد .ضريب  :درصد افزايش در هزينهها (تغییرات هزيناه-
ها) را در اثر افزايش در فروش (تغییرات فروش) نشان میدهد.
ضريب  :در زمان کاهش فروش ،منفای و در غیراينصاورت،
برابر صفر است .بنابراين ،ضريب تأثیر  ،نشان دهناده میازان
چسبندگی هزينهها (تغییرات هزينهها) باه ازای  %0کااهش در
بیاانگر
فروش (تغییرات فروش) است .بعالوه ،مجمو
میزان کاهش هزينهها (تغییرات هزينهها) در اثار کااهش ياك
درصاادی در فااروش (تغییاارات فااروش) اساات .باارای اثبااات
کاوچكتر از باشاد .باه
چسبندگی هزيناههاا باياد
عبارت ديگر ،چسسبندگی هزينهها زمانی اتفااق مایافتاد کاه
ضريب تأثیر  ،مثبت و ضريب تأثیر  ،منفی باشد (
).
و

̅

̅

(

)
}

)

(

{

در معیار فوق چسابندگی از طرياق تفااوت میاان نسابت
کاهش هزينه در دورهای که در آن فروش کاهش يافته و نسبت
افزايش هزينه در دورهای که در آن فروش افزايش يافته ،اندازه-
گیری میشود .به طوری که بیاانگر دورهای اسات کاه در آن
فروش کاهش يافته اسات و ̅ بیاانگر دورهای اسات کاه در آن
فروش افزايش يافته است .از آنجا کاه طباق تعرياف هزيناههاا
هنگامی چسبنده هستند که نسبت کاهش آن در زمان کااهش
حجم فعالیت کمتر از نسبت افزايش هزينهها در زمان افازايش
حجم فعالیت باشد ،بنابراين مقیاس ماذکور ياك ارزش منفای
دارد .در مقادير پايینتر ،اين مقیاس رفتار هزينه چسبندهتاری
نشان می-
را بیان میکند .يعنی ارزش منفی (مثبت)
دهد که مديران به واکنش در برابر افت فروش به واسطه کاهش
هزينهها کمتر (بیشتر) از افزايش هزينهها هنگام افزايش فروش
متمايل میشوند.
سپس معناداری تفاوت ضريب در سه الگوی فوق بارای
هزينههای عملیاتی و هزينههای اقتصادی و هزينههای عملیاتی
بعد و قبل از کسر استهالك بررسی و آزمون میشاود .بار ايان
اساس ،فرض های آماری مرتبط با آزمون فرضیهها به شرح ذيل
میباشد.
́
́

{

در اين تحقیق ،هزينههاای عملیااتی نقادی و هزيناههاای
عملیاتی قبل از کسر استهالك به عناوان نمايناده هزيناههاای
اقتصادی در نظر گرفته شده است.
 -1-5تعاریف عملياتی متغيرهاي و نحوه محاسبه آنها
تعاريف عملیاتی متغیرهای تحقیق و نحوه اندازهگیری آنها در
نگاره ( )0آورده شده است.

نگاره ( :)1تعاریف عملياتی متغيرهاي تحقيق و نحوه اندازهگيري آنها
نوع متغير

نام متغير
هزينههای عملیاتی
هزينههای اقتصادی
هزينههای عملیاتی قبل از
کسر استهالك
هزينههای عملیاتی بعد از
کسر استهالك

مستقل

فروش

وابسته

نماد متغير

نحوه محاسبه
درآمد فروش منهای سود عملیاتی
فروش نقدی منهای جريان وجوه نقد عملیاتی

OEBD

درآمد فروش منهای سود عملیاتی قبل از کسر هزينه استهالك

OE

درآمد فروش منهای سود عملیاتی بعد از کسر هزينه استهالك

OE
OC

)

(

لگاريتم طبیعی نسبت فروش سال  tشرکت به سال
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نام متغير

نوع متغير

نماد متغير

تغییرات فروش
مجازي

)

متغیر مجازی کاهش فروش

نحوه محاسبه
لگاريتم طبیعی نسبت تغییرات فروش سال  tشرکت به سال

(

t-1

اگر فروش شرکت در سال  tنسبت به سال  t-1کاهش داشته باشد ،مقدار يك و در
غیراينصورت ،مقدار صفر میگیرد.

DES

سال ماقبل خود رشد داشتهاند .همچنین ،تغییرات هزينههاای
عملیاتی ،هزينههای اقتصادی ،هزينههای عملیاتی قبل از کسار
استهالك و درآمد فروش شرکتهای نمونه در سالهای 0232
تا  0212به طور میاانگین باه ترتیاب  %03/3 ،%1/3 ،%03/9و
 %09/2نسبت به سال ماقبل خود رشد داشتهاند .متغیر مجازی
کاهش فروش نیز نشان میدهاد شارکتهاايی کاه باا کااهش
فروش مواجه بودهاند  %30/3از نمونه انتخابی را تشاكیل مای-
دهند.

 -6نتایج پژوهش
-1-6آمار توصيفی
به منظور تجزيه و تحلیال اطالعاات ،ابتادا آماار توصایفی
دادههااای تحاات بررساای محاساابه گرديااد و در نگاااره ()3
شاخصهای مرکزی و پراکندگی اراله میشود.
باار اساااس نگاااره ( )3هزينااههااای عملیاااتی ،هزينااههااای
اقتصادی ،هزينههای عملیاتی قبل از کسر اساتهالك و درآماد
فروش شرکتهای نمونه در سالهای  0232تا  0212باه طاور
میانگین به ترتیب  %06/2 ،%09/9 ،%06/0و  %09/2نسبت باه

نگاره ( :)2آمار توصيفی كل متغيرهاي تحقيق
الگوي اندرسون و همكاران ()2003
نماد متغير

مشاهدات

ميانگين

ميانه

حداكثر

حداقل

انحراف معيار

چولگی

كشيدگی

OE

112

0/060

0/070

0/130

-0/660

0/332

-0/033

9/032

OC

112

0/099

0/060

0/170

-0/770

0/223

-0/272

7/319

OEBD

112

0/062

0/070

0/170

-0/630

0/333

-0/032

2/373

REV

112

0/092

0/091

0/393

-0/666

0/326

-0/601

9/301

REV_DEC

112

0/303

0

0

0

0/203

0/237

0/300

الگوي خطی اندرسون و همكاران ()2003
نماد متغير

مشاهدات

ميانگين

ميانه

حداكثر

حداقل

انحراف معيار

چولگی

كشيدگی

∆ OE

0000

0/039

0/020

0/130

-0/020

0/303

-0/963

1/270

∆ OC

0000

0/013

0/020

0/090

-0/330

0/223

-0/703

00/619

∆ OEBD

0000

0/033

0/030

0/130

-0/020

0/307

-0/991

1/932

∆ REV

0000

0/092

0/060

0/120

-0/110

0/390

-0/933

6/032

REV_DEC

0000

0/036

0

0

0

0/231

0/603

0/601

تعریف عملياتی متغيرها
 OEهزينههای عملیاتی :درآمد فروش منهای سود عملیاتی OC .هزينههای اقتصادی :فروش نقدی منهای جريان وجوه نقد عملیاتی.
 OEBDهزينه های عملیاتی قبل از کسر استهالك :درآمد فروش منهای سود عملیاتی قبل از کسر هزينه استهالك REV .فروش خالص.
 REV_DECمتغیر مجازی کاهش فروش :اگر فروش شرکت در سال  tنسبت به سال  t-1کاهش داشته باشد ،مقدار يك و در
غیراينصورت ،مقدار صفر میگیرد.

 -2-6آمار استنباطی
در تمام آزمونها ،مقادار آمااره  VIFبارای هماه متغیرهاا
کمتر از  00میباشد ،بنابراين مشكل همخطی باین متغیرهاای
مسااتقل پااژوهش وجااود ناادارد .سااطح معناایداری آماااره
کلموگروف-اسمیرنوف در تمام آزمونها بیشتر از  9درصد است
بنااابراين ،متغیرهااای وابسااته و باقیماناادههااا از توزيااع نرمااال
122

برخوردار هستند .از آنجا که مقدار آمااره دورباین-واتساون در
تمام آزمونها بین  0/9تاا  3/9قارار دارد ،عادم همبساتگی در
اجزاء باقیمانده الگوهای رگرسیونی را تأيید میکند .با توجه باه
اين که سطح معنیداری آماره  Fفیشر در تمام آزمونها کمتار
از  0درصد است ،لاذا معنااداری کال رگرسایونهاا در ساطح
اطمینان  11درصد تأيید میشود.
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الگوی ( :)0هزينههای اقتصادی

آزمون فرضيه اول طبقق الگقوي اندرسقون و همكقاران
()2003

)

فرضيه اول :هزينههای عملیاتی به طور معناداری چسابندگی
بیشتری نسبت به هزينههای اقتصادی دارند.
برای آزمون فرضیه اول طبق الگوی اندرساون و همكااران
( )3002از الگوهای رگرسیونی ذيل استفاده شد.
الگوی ( :)0هزينههای عملیاتی
)
)

)

(

)

(

(

)

(

آزمون تشخیصی F

قبل از برازش الگوی پژوهش ،ابتدا بايد
لیمر برای انتخاب از بین الگوی دادههای ترکیبای معماولی در
مقابل الگوی دادههای تابلويی با اثرات ثابت انجام شود که نتايج
آن در نگاره ( )3آورده شده است .نتايج برازش الگو برای آزمون
فرضیه اول در نگاره ( )2مشاهده میشود.

(

(

نگاره ( :)3نتایج آزمون فرضيه اول طبق الگوي اندرسون و همكاران ()2003
متغير

متغير وابسته :هزینههاي اقتصادي ()OC

متغير وابسته :هزینههاي عملياتی ()OE
ضرایب

آماره t

سطح معناداري

VIF

ضرایب

آماره t

سطح معناداري

VIF

α

0/030

3/122

0/002

-

-0/000002

-0/0002

0/111

-

β1

0/310

20/261

0/000

3/966

0/037

62/007

0/000

3/232

β2

-0/000

-0/110

0/027

3/362

0/029

3/693

0/003

3/333

آماره  Fليمر (سطح
معناداري)
آماره  Fفيشر (سطح
معناداري)
آماره دوربين
واتسون
ضریب تعيين تعدیل
شده

)0/119( 0/221

)0/111( 0/390

)0/000( 2230/227

)0/000( 133/739

3/03

3/03

0/37

0/79

با توجه به اين که سطح معناداری به دست آمده از آزماون
 Fلیمر در هر دو الگو ،بیشاتر از  %9مایباشاد بناابراين ،بارای
تخمااین الگوهااا از روش دادههااای ترکیباای معمااولی اسااتفاده
گرديد .مقدار ضريب تعیین الگوها نشان میدهاد کاه مجموعااً
 %37از تغییرات هزينههای عملیاتی و  %79از تغییرات هزيناه-
های اقتصادی می تواند توسط متغیرهای مساتقل توضایح داده
شود.
همانگونه که مالحظه میشاود ،ضاريب بارآورد شاده
برای هزيناههاای عملیااتی برابار  0/310و بارای هزيناههاای
اقتصادی برابر  0/037است و بیانگر آن است که با افازايش %0
در فروش ،به ترتیب هزينههای عملیاتی  %0/310و هزينههاای
اقتصادی  %0/037افزايش میيابد .همچنین ضريب بارآورد
شده برای هزينه های عملیاتی برابر  -0/000و برای هزينههاای

اقتصادی برابر  0/029است .منفی و معنادار بودن اندازه ضريب
برای هزيناههاای عملیااتی نشاان دهناده رفتاار چسابنده
کوچكتر از خواهاد
هزينههای عملیاتی استا زيرا
بود و اين بدان معناست که با کاهش  %0در فروش ،هزينههاای
عملیاتی  )%0/310-%0/000( %0/73کااهش مایياباد .اماا در
مورد هزينههای اقتصادی رفتار ضد چسابندگی رخ داده اسات
به اين معنا که با کاهش  %0در فاروش ،هزيناههاای اقتصاادی
 )%0/037+%0/029( %0/063کاهش میيابد .بنابراين در سطح
اطمینان  %19دلیلی بر رد اين فرضیه يافت نشده و اين فرضیه
مورد تأيید قرار میگیرد .به عبارت ديگر ،هزينههاای عملیااتی
به طور معناداری چسبندگی بیشاتری نسابت باه هزيناههاای
اقتصادی دارند .اين يافتهها نشان مایدهناد کاه انتخاابهاای
گزارشگری مالی ،سطح چسبندگی هزينههای عملیاتی گازارش
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شده را تحت تأثیر قرار میدهد ،که به طور متوساط ،بیشاتر از
سطح چسبندگی هزينه های پرداختی به صورت نقد مایباشاد.
همانطور که شات و ويس ( )3002نیز در پژوهش خود به اين
نتیجه دست يافتند.

الگوی ( :)3هزينههای اقتصادی

آزمون فرضيه اول طبق الگوي خطی اندرسون و همكاران
()2003
فرضيه اول :هزينههای عملیاتی به طور معناداری چسابندگی
بیشتری نسبت به هزينههای اقتصادی دارند.
فرضیه اول در حالت خطی نیز ماورد آزماون قارار گرفتاه
است که نتايج آن در ادامه ارالاه شاده اسات .بادين منظاور از
الگوهای زير استفاده میشود.
الگوی ( :)3هزينههای عملیاتی

آزمون تشخیصی F

قبل از برازش الگوی پژوهش ،ابتدا بايد
لیمر برای انتخاب از بین الگوی دادههای ترکیبای معماولی در
مقابل الگوی دادههای تابلويی با اثرات ثابت انجام شود که نتايج
آن در نگاره ( )2آورده شده است .نتايج برازش الگو برای آزمون
فرضیه اول در نگاره ( )2مشاهده میشود.

نگاره ( :)4نتایج آزمون فرضيه اول طبق الگوي خطی اندرسون و همكاران ()2003
متغير وابسته :هزینههاي عملياتی ()∆ OE
متغير

ضرایب

آماره t

سطح
معناداري

VIF

ضرایب

آماره t

سطح
معناداري

VIF

α

0/006

2/130

0/000

-

-0/001

-0/160

0/227

-

β1

0/732

96/963

0/000

3/912

0/306

20/373

0/000

3/912

β2

-0/030

-0/600

0/923

3/360

0/063

2/222

0/000

3/360

آماره  Fليمر
(سطح معناداري)
آماره  Fفيشر
(سطح معناداري)
آماره دوربين
واتسون
ضریب تعيين
تعدیل شده

)0/162( 0/723

)0/111( 0/220

)0/000( 3737/233

)0/000( 727/302

0/31

3/02

0/39

0/70

با توجه به اين که سطح معناداری به دست آمده از آزماون
 Fلیمر در هر دو الگو ،بیشاتر از  %9مایباشاد بناابراين ،بارای
تخمااین الگوهااا از روش دادههااای ترکیباای معمااولی اسااتفاده
گرديد .مقدار ضريب تعیین الگوها نشان میدهاد کاه مجموعااً
 %39از تغییرات هزينههای عملیاتی و  %70از تغییرات هزيناه-
های اقتصادی می تواند توسط متغیرهای مساتقل توضایح داده
شود.
همانگونه که مالحظه میشاود ،ضاريب بارآورد شاده
برای هزيناههاای عملیااتی برابار  0/732و بارای هزيناههاای
اقتصادی برابر  0/306است و بیانگر آن است که با افازايش %0
121

متغير وابسته :هزینههاي اقتصادي ()∆ OC

در فروش ،به ترتیب هزينههای عملیاتی  %0/732و هزينههاای
اقتصادی  %0/306افزايش میيابد .همچنین ضريب بارآورد
شده برای هزينه های عملیاتی برابر  -0/030و برای هزينههاای
اقتصادی برابر  0/063است .منفی بودن اندازه ضريب بارای
هزينههای عملیاتی نشان دهناده رفتاار چسابنده هزيناههاای
کوچكتر از خواهد باود و ايان
عملیاتی استا زيرا
بدان معناست که با کاهش  %0در فروش ،هزينههاای عملیااتی
 )%0/732-%0/030( %0/702کاهش میيابد .ولی به دلیال آن
که ضريب معنادار نیسات فرضایه چسابندگی هزيناههاای
عملیااتی مااورد تأيیاد قاارار نمایگیاارد .در ماورد هزينااههااای
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اقتصادی نیز رفتار ضد چسبندگی رخ داده است به اين معنا که
بااا کاااهش  %0در فااروش ،هزينااههااای اقتصااادی %0/132
( )%0/306+%0/063کاهش میيابد .در نتیجاه ايان فرضایه در
سطح اطمینان  0/19مورد تأيید قرار نمیگیرد.

های دو جامعه پذيرفته میشود .اين موضو بیانگر آن است که
بااین هزينااههااای عملیاااتی و هزينااههااای اقتصااادی از لحاااظ
چسبندگی تفاوت معناداری وجود ندارد .در نتیجه اين فرضایه
در سطح اطمینان  0/19مورد تأيید قرار نمیگیرد.

آزمون فرضيه اول طبق معيار سطح-شركت ویس ()2010

آزمون فرضيه دوم طبق الگقوي اندرسقون و همكقاران

فرضيه اول :هزينههای عملیاتی به طور معناداری چسابندگی

()2003

بیشتری نسبت به هزينههای اقتصادی دارند.
برای آزمون فرضیه اول از طريق معیاار وياس ابتادا معیاار
چسبندگی هزينه بر اسااس دو متغیار هزيناههاای عملیااتی و
هزينههای اقتصادی محاسبه شده و سپس باا اساتفاده آزماون
مقايسه میانگین وجود تفاوت معنادار میان آنها ماورد بررسای
قرار گرفته که به شرح زير اراله شده است.

فرضيه دوم :هزينههای عملیاتی بعد از کسر استهالك به طور
معناداری چسبندگی بیشتری نسبت باه هزيناههاای عملیااتی
قبل از کسر استهالك دارند.
برای آزمون فرضیه اول طبق الگوی اندرساون و همكااران
( )3002از الگوهای رگرسیونی ذيل استفاده شد.
الگوی ( :)0هزينههای عملیاتی بعد از کسر استهالك

رابطه ( :)0هزينههای عملیاتی
)
)
̅

)

(

)

(

(

(

̅

{

}

الگوی ( :)0هزينههای عملیاتی قبل از کسر استهالك

رابطه ( :)0هزينههای اقتصادی

)

)
̅

)

(

)

)

(

(

)

(

(

(

̅

}

{

آزمون تشخیصی F

نگاره ( :)5نتایج آزمون فرضيه اول طبق معيار سطح-
شركت ویس ()2010
متغير

ميانگين

∆ OE

-0/020

∆ OC

-0/093

اختالف

آماره t

0/007

0/302

سطح

قبل از برازش الگوی پژوهش ،ابتدا بايد
لیمر برای انتخاب از بین الگوی دادههای ترکیبای معماولی در
مقابل الگوی دادههای تابلويی با اثرات ثابت انجام شود که نتايج
آن در نگاره ( )9آورده شده است .نتايج برازش الگو برای آزمون
فرضیه اول در نگاره ( )6مشاهده میشود.

معناداري
0/070

در صورتی که سطح معنااداری باه دسات آماده از آزماون
مقايسه میانگین ،کوچكتر از  %9باشد فرضیه صافر (مبنای بار
تساوی میانگینهای دو جامعه) رد و فرض مقابل (مبنی بر عدم
تساوی میانگینهای دو جامعه) پذيرفته مایشاود .از آنجاا کاه
سطح معنایداری آزماون مقايساه میاانگین بزرگتار از ساطح
معنیداری  %9است ،لذا فرض صفر مبنی بر تساوی میاانگین-
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نگاره ( :)6نتایج آزمون فرضيه دوم طبق الگوي اندرسون و همكاران ()2003
متغير وابسته :هزینههاي عملياتی بعد از كسر

متغير وابسته :هزینههاي عملياتی قبل از كسر

استهالک ()OE

استهالک ()OEBD

متغير
ضرایب

آماره t

سطح معناداري

VIF

ضرایب

آماره t

سطح معناداري

VIF

α

0/030

3/122

0/002

-

0/003

3/612

0/007

-

β1

0/310

20/261

0/000

3/966

0/103

23/723

0/000

3/966

-0/000

-0/110

0/027

3/362

-0/032

-3/339

0/036

3/362

β2

آماره  Fليمر (سطح
معناداري)
آماره  Fفيشر
(سطح معناداري)
آماره دوربين
واتسون
ضریب تعيين
تعدیل شده

)0/119( 0/221

)0/119( 0/226

)0/000( 2230/227

)0/000( 2322/300

3/03

3/02

0/37

0/37

با توجه به اين که سطح معناداری به دست آمده از آزمون
 Fلیمر در هر دو الگو ،بیشاتر از  %9مایباشاد بناابراين ،بارای
تخمااین الگوهااا از روش دادههااای ترکیباای معمااولی اسااتفاده
گرديد .مقدار ضريب تعیین الگوها نشان میدهاد کاه مجموعااً
 %37از تغییرات هزينههای عملیاتی بعاد از کسار اساتهالك و
 %37از تغییرات هزينههاای عملیااتی قبال از کسار اساتهالك
میتواند توسط متغیرهای مستقل توضیح داده شود.
همانگونه که مالحظه میشاود ،ضاريب بارآورد شاده
برای هزينههای عملیاتی بعد از کسر اساتهالك برابار  0/310و
برای هزينههای عملیاتی قبل از کسار اساتهالك برابار 0/103
است و بیانگر آن است که با افزايش  %0در فاروش ،باه ترتیاب
هزينههای عملیاتی بعد از کسر استهالك  %0/310و هزينههای
عملیااتی قباال از کساار اساتهالك  %0/103افاازايش ماایيابااد.
همچنین ضريب برآورد شده برای هزينههای عملیااتی بعاد
از کسر استهالك برابر  -0/000و برای هزينههای عملیاتی قبل
از کسر استهالك برابر  -0/032اسات .منفای و معناادار باودن
انادازه ضااريب نشاان دهنااده رفتاار چساابنده هزيناههااای
عملیاتی بعاد و قبال از کسار اساتهالك اساتا زيارا
کوچكتر از خواهد بود و اين بدان معناست که با کاهش %0
در فروش ،هزينههای عملیاتی بعد از کسار اساتهالك %0/730
( )%0/310-%0/000و هزينااههااای عملیاااتی قباال از کساار
استهالك  )%0/103-%0/032( %0/739کاهش میيابد .بنابراين
نتايج فوق نشان میدهد که هزينههاای عملیااتی بعاد از کسار
استهالك چسبندگی کمتری نسبت به هزينههای عملیاتی قبل

121

از کسر استهالك دارند .در نتیجه اين فرضیه در سطح اطمینان
 0/19مورد تأيید قرار نمیگیرد.
آزمققون فرضققيه دوم طبققق الگققوي خطققی اندرسققون و
همكاران ()2003
فرضيه دوم :هزينههای عملیاتی بعد از کسر استهالك به
طاور معناااداری چساابندگی بیشااتری نساابت بااه هزينااههااای
عملیاتی قبل از کسر استهالك دارند.
فرضیه دوم در حالت خطی نیز مورد آزماون قارار گرفتاه
است که نتايج آن در ادامه ارالاه شاده اسات .بادين منظاور از
الگوهای زير استفاده میشود.
الگوی ( :)3هزينههای عملیاتی بعد از کسر استهالك

الگوی ( :)3هزينههای عملیاتی قبل از کسر استهالك

قبل از برازش الگوی پژوهش ،ابتدا بايد آزمون تشخیصای
 Fلیمر برای انتخاب از بین الگوی دادههای ترکیبی معمولی در
مقابل الگوی دادههای تابلويی با اثرات ثابت انجام شود که نتايج
آن در نگاره ( )7آورده شده است.

سال پنجم  /شماره بیستم /زمستان 5931

مقايسه قدرت تبیین معیارهاي اندرسون و ويس در سنجش تاثیر هزينه استهالك بر چسبندگي هزينههاي  / ...زهرا پورزماني و رقیه آزادمنش

نگاره ( :)7نتایج آزمون فرضيه دوم طبق الگوي خطی اندرسون و همكاران ()2003
متغير وابسته :هزینههاي عملياتی بعد از كسر استهالک ( ∆

متغير وابسته :هزینههاي عملياتی قبل از كسر استهالک ( ∆

)OE

)OEBD

متغير
ضرایب

آماره t

سطح معناداري

VIF

ضرایب

آماره t

سطح معناداري

VIF

α

0/006

2/130

0/000

-

0/002

0/100

0/096

-

β1

0/732

96/963

0/000

3/912

0/701

30/211

0/000

3/912

β2

-0/030

-0/600

0/923

3/360

-0/033

-0/233

0/661

3/360

آماره  Fليمر (سطح
معناداري)
آماره  Fفيشر (سطح
معناداري)
آماره دوربين واتسون
ضریب تعيين تعدیل
شده

)0/162( 0/723

)0/199( 0/792

)0/000( 3737/233

)0/000( 3617/919

0/31

0/31

0/39

0/32

با توجه به اين که سطح معناداری به دست آمده از آزمون
 Fلیمر در هر دو الگو ،بیشاتر از  %9مایباشاد بناابراين ،بارای
تخمااین الگوهااا از روش دادههااای ترکیباای معمااولی اسااتفاده
گرديد .مقدار ضريب تعیین الگوها نشان میدهاد کاه مجموعااً
 %39از تغییرات هزينههای عملیاتی بعاد از کسار اساتهالك و
 %32از تغییرات هزينههاای عملیااتی قبال از کسار اساتهالك
میتواند توسط متغیرهای مستقل توضیح داده شود.
همانگونه که مالحظه میشاود ،ضاريب بارآورد شاده
برای هزينههای عملیاتی بعد از کسر اساتهالك برابار  0/732و
برای هزينههای عملیاتی قبل از کسار اساتهالك برابار 0/701
است و بیانگر آن است که با افزايش  %0در فاروش ،باه ترتیاب
هزينههای عملیاتی بعد از کسر استهالك  %0/732و هزينههای
عملیااتی قباال از کساار اساتهالك  %0/701افاازايش ماایيابااد.
همچنین ضريب برآورد شده برای هزينههای عملیااتی بعاد
از کسر استهالك برابر  -0/030و برای هزينههای عملیاتی قبل
از کسر استهالك برابر  -0/033است .منفی بودن اندازه ضريب
نشان دهنده رفتار چسبنده هزينههای عملیاتی بعد و قبال
کوچكتر از خواهد بود
از کسر استهالك استا زيرا
و اين بدان معناست که با کااهش  %0در فاروش ،هزيناههاای
عملیاتی بعد از کسر اساتهالك  )%0/732-%0/030( %0/702و
هزينههای عملیاتی قبل از کسر اساتهالك -%0/033( %0/610
 )%0/701کاهش میيابد .بنابراين نتايج فوق نشان میدهد کاه
هزينههای عملیاتی بعد از کسر استهالك چسابندگی کمتاری
نسبت به هزينههای عملیاتی قبل از کسر استهالك دارند .ولای
به دلیل آن که ضريب در هر دو الگو معنادار نیست فرضایه
چسبندگی هزينههای عملیاتی بعاد و قبال از کسار اساتهالك

مورد تأيید قارار نمایگیارد .در نتیجاه ايان فرضایه در ساطح
اطمینان  0/19مورد تأيید قرار نمیگیرد.
آزمون فرضيه دوم طبق معيار سطح-شركت ویس ()2010
فرضيه دوم :هزينههای عملیاتی بعد از کسر استهالك به طور
معناداری چسبندگی بیشتری نسبت باه هزيناههاای عملیااتی
قبل از کسر استهالك دارند.
برای آزمون فرضیه دوم از طريق معیار وياس ابتادا معیاار
چسبندگی هزينه بر اساس دو متغیر هزينههای عملیاتی بعد از
کسر استهالك و هزينههای عملیااتی قبال از کسار اساتهالك
محاسبه شده و سپس با استفاده آزمون مقايسه میانگین وجاود
تفاوت معنادار میان آنها مورد بررسی قرار گرفته که باه شارح
زير اراله شده است.
رابطه ( :)0هزينههای عملیاتی بعد از کسر استهالك
)
̅

)

(
(

̅

{

}

رابطه ( :)0هزينههای عملیاتی قبل از کسر استهالك
)
̅

(

)
̅

(
}

{

نتیجااه حاصاال از تخمااین معیااار سااطح-شاارکت ويااس
( )3000برای آزمون فرضیه دوم در نگاره ( )3اراله شده است:
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نگاره ( :)8نتایج آزمون فرضيه دوم طبق معيار سطح-
شركت ویس ()2010
متغير

ميانگين

∆ OE

-0/0202

∆ OEBD

-0/0206

اختالف

آماره t

0/0007

-0/002

سطح
معناداري
0/103

در صورتی که سطح معنااداری باه دسات آماده از آزماون
مقايسه میانگین ،کوچكتر از  %9باشد فرضیه صافر (مبنای بار
تساوی میانگینهای دو جامعه) رد و فرض مقابل (مبنی بر عدم
تساوی میانگینهای دو جامعه) پذيرفته مایشاود .از آنجاا کاه
سطح معنایداری آزماون مقايساه میاانگین بزرگتار از ساطح
معنیداری  %9است ،لذا فرض صفر مبنی بر تساوی میاانگین-
های دو جامعه پذيرفته میشود .اين موضو بیانگر آن است که
بین هزينههای عملیاتی بعاد از کسار اساتهالك و هزيناههاای
عملیاتی قبل از کسار اساتهالك از لحااظ چسابندگی تفااوت
معناداری وجود ندارد .در نتیجه اين فرضیه در سطح اطمیناان
 0/19مورد تأيید قرار نمیگیرد.
 -7نتيجهگيري و بحث
هدف نهايی هر واحد تجااری ،حاداکثر کاردن ساود و باه
دنبال آن ،افزايش حقوق صاحبان سهام است .سعی مديريت هر
واحد انتفاعی ،کساب بیشاترين ساود و کاارايی باا اساتفاده از
کمترين منابع است و از سادهترين روشهاای کااهش مصارف
منابع ،کنترل هزينهها است .اما اين امر ،مستلزم آگااهی کامال
از چگونگی رفتار هزينهها و عوامل تأثیرگذار بر رفتار هزيناههاا
است .از مواردی که بايد در تجزيه و تحلیل رفتار هزينهها مورد
توجه قرار داد ،پديده چسبندگی هزينهها است .ديدگاه عمومی
و غالب اين است که تغییرات هزيناههاا رابطاهای متناساب باا
افزايش و کاهش ساطح فعالیات داشاته باشاد اماا در واقعیات
چنین اتفاقی نمیافتد .در واقع ،مديران به امید کسب ساود در
بلندمدت سعی میکنند منابع خود را حفظ کنناد تاا از کساب
درآمدهای احتمالی آينده محروم نشوند .همین موضاو باعا
میشود زمانی که فروش شرکت کاهش میيابد ،مديران هزينه-
ه ا را چندان کاهش ندهند .عوامل مؤثر بر ايان جنباه از رفتاار
هزينه میتواند معلول مسالل مختلفی در بنگااه باشاد ،يكای از
اين عوامل انتخابهای گزارشگری شرکت است که در پاژوهش
حاضر مورد بررسی و تجزيه و تحلیل قرار گرفته است.
به طور کلی نتايج اين پژوهش نشان میدهد که هزينههای
عملیاتی (قبل و بعد از کسر اساتهالك) دارای رفتاار چسابنده
میباشند .به بیان ديگار ،افازايش هزيناههاا در زماان افازايش
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فروش ،بیشتر از کاهش همان مقادار هزيناه در زماان کااهش
فروش است .البته ،شدت چسبندگی هزينهها در سطوح مختلف
هزينهها متفاوت میباشد .بدين ترتیب ،نتايج اين پاژوهش هام
جهت با نتايج تحقیقاتی است که رفتاار چسابنده هزيناههاا را
تأيید کردهاند (سپاسی و همكاران0212 ،ا نماازی و همكااران،
 0210و شات و ويس )3002 ،و با ادبیاات سانتی حساابداری
مديريت در خصو رفتار هزينهها که بیان مینمايد هزيناههاا
تنها به میزان تغییرات در سطح فعالیت وابسته است و ارتباطی
به جهت تغییارات در ساطح فعالیات نادارد (هیلتاون0117 ،ا
اتكینسون3000 ،ا هورن گرن و همكاران ،)3003 ،و باا نتاايج
نیكوال و پادو ( )3002که بیان کردند چسبندگی هزيناههاا در
مورد هزينههای اداری ،عمومی و فروش وجود نادارد ،در تضااد
است.
همچنین ،نتايج نشان میدهد که هزينههاای عملیااتی باه
طاور معناااداری چساابندگی بیشااتری نساابت بااه هزينااههااای
اقتصادی دارند .اين يافتهها پیشنهاد مینمايند که انتخابهاای
گزارشگری مالی ،سطح چسبندگی هزينههای عملیاتی گازارش
شده را تحت تأثیر قرار میدهد ،که به طور متوساط ،بیشاتر از
سطح چسبندگی هزينههای اقتصادی میباشاد .بادين ترتیاب،
نتايج اين پژوهش هم جهت با نتاايج تحقیقاات شاات و وياس
( )3002میباشد .بعاالوه ،نتاايج ايان پاژوهش نشاان داد کاه
استهالك سطح چسبندگی هزينه را کاهش میدهد .به عباارت
ديگر ،هزينههای عملیاتی بعاد از کسار اساتهالك چسابندگی
کمتری نسبت به هزينههای عملیااتی قبال از کسار اساتهالك
دارند .اين نتیجه با شاواهد شاات و وياس ( )3002در تنااق
است.
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