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چكيده
هدف اصلی این پژوهش ،مقایسه چسبندگی هزینههای عملياتی ،هزینه های اقتصادی و تأثير هزینه استهالك در بروز پدیده
چسبندگی هزینه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .برای آزمون فرضيهها از الگوی اندرسون و
همكاران ( ،)3002الگوی خطی اندرسون و همكاران ( )3002و معيار سطح-شرکت ویس ( )3000استفاده شده است .فرضيههای
تحقيق بر مبنای یك نمونه آماری متشكل از  10شرکت طی یك دوره  00ساله از سال  0232لغایت  0212و با استفاده از الگوهای
رگرسيونی چند متغيره و چينش داده های ترکيبی معمولی ،مورد آزمون قرار گرفت .نتایج این پژوهش با استفاده از الگوی اندرسون و
همكاران ( )3002نشان میدهد که هزینه های عملياتی به طور معناداری چسبندگی بيشتری نسبت به هزینههای اقتصادی دارند.
همچنين ،هزینههای عملياتی بعد از کسر استهالك چسبندگی کمتری نسبت به هزینههای عملياتی قبل از کسر استهالك دارند .این
نتایج با استفاده از الگوی خطی اندرسون و همكاران ( ) 3002از لحاظ آماری معنادار نبود .طبق معيار سطح-شرکت ویس ( )3000نيز
بين هزینههای عملياتی و هزینههای اقتصادی و همچنين ،هزینههای عملياتی بعد از کسر استهالك و هزینههای عملياتی قبل از
کسر استهالك از لحاظ چسبندگی تفاوت معناداری وجود ندارد.
واژههاي كليدي :چسبندگی هزینه ،عدمتقارن اطالعاتی ،هزینههای اقتصادی ،هزینههای عملياتی.
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 -1مقدمه
یافتههای پژوهشهای اخير درباره رفتاار هزیناههاا نشاان
داده است کاه هزیناههاا متناساب باا تغييارات فاروش تغييار
نمی کنند .به رفتار نامتقارن هزینهها به هنگام افزایش و کاهش
فروش ،چسبندگی هزیناه گفتاه مایشاود (اندرساون و باانكر،
 .)3002به بيان سادهتر ،چسبندگی هزینهها زمانی اتفاق مای-
افتد که افزایش هزینهها ،در زمان افزایش فروش شرکت ،بايش
از کاهش آن در زمان کاهش فروش باشد .بارخالف مادلهاای
سنتی بهای تمام شده که فرض میکردناد تغييارات هزیناههاا
رابطه ا ی متناسب با افزایش و کاهش سطح فعاليت دارد ،نظریه
چسبندگی هزینههاا باه نقاش محتاطاناه مادیریت در فرآیناد
تعدیل منابع در زمان کاهش حجم فروش تأکيد دارد.
مدیران یك شرکت اغلب با مسااللی نظيار برناماهریازی و
کنترل در شرکت تجاری روبرو هستند .در مرحله برناماهریازی
مدیران به اطالعات مربوط به هزینهها جهت پيشبينی هزیناه-
های آتی نياز دارند .با توجه به آن که تغييرات هزینههای آتای
را میتوان در ارتباط باا تغييارات درآماد فاروش تعياين کارد
بنابراین با مشخص شدن این ارتباط میتوان ميزان هزینههاا را
با توجه به ارتبااط آنهاا باا درآماد فاروش پايشبينای کارد.
همچنين حسابرسان با توجه به وجاود ایان ارتبااط مایتوانناد
ميزان صحيح این هزینهها و تغييرات آنها را با توجه به ميازان
و تغييرات درآمد فروش معين کنند و تحریفهاای احتماالی را
که در مورد ميزان هزینهها در صورتهای مالی مورد حسابرسی
وجود دارد را کشف نمایند .بناابراین تجزیاه و تحليال ارتبااط
درآمد فروش با هزینههای یك شرکت ضروری به نظر میرسد.
در پژوهش حاضر ،به مقایسه چسبندگی هزینههاای عمليااتی،
هزینههای اقتصادی و تاأثير هزیناه اساتهالك در باروز پدیاده
چسبندگی هزینه پرداخته میشود.
 -2مبانی نظري و مروري بر پيشينه پژوهش
مدیریت هزینه و چگونگی برنامهریزی مصرف منابع یكی از
مساللی است که همواره مدیریت در راستای ارزش آفرینی برای
بنگاه تحت مدیریتشان با آن سروکار دارند .اما این امر ،مستلزم
آگاهی کامل از چگونگی رفتار هزینهها و عوامال تأثيرگاذار بار
رفتار هزینه ها است .یكی از مباحثی که تحت تاأثير رفتارهاای
مدیران و شيوه راهبری آنان قرار میگيارد چسابندگی هزیناه
است .چسبندگی هزینهها زمانی اتفااق مایافتاد کاه افازایش
هزینهها ،در زمان افزایش فروش شرکت ،بيش از کاهش آن در
زمان کاهش فروش باشد .در واقع ،مدیران به اميد کسب ساود
در بلندمدت سعی میکنند منابع خود را حفظ کنند تا از کسب
درآمدهای احتمالی آینده محروم نشوند .همين موضاو باعا
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میشود زمانی که فروش شرکت کاهش مییابد ،مدیران هزینه-
ها را چندان کاهش ندهند (بولاو و همكااران .)0210 ،عوامال
مؤثر بر این جنبه از رفتار هزینه میتواند معلول مسالل مختلفی
در بنگاه باشد ،یكی از این عوامل انتخابهای گزارشگری اسات
که در پژوهش حاضر مورد بررسی و تجزیه و تحليل قرار خواهد
گرفت.
بانكر و بيزالو ( )3002در مطالعهای رفتار هزینه نامتقارن را
مورد ارزیابی قرار داده و بيان داشتند که  )0تعدیل هزیناههاا،
 )3انتظارات مدیریتی در ارتباط با تقاضاای آیناده )2 ،هادایت
تغييرات فروش دوره قبل و  )2انگيزه های مدیریتی و مالحظات
نمایندگی ،هزینههای نامتقارن را باه وجاود مایآورناد .بعاد از
مطالعه هزیناه هاای چسابنده اندرساون و همكااران (،)3002
هزینه های گزارش شده به عنوان نمایندهای بارای هزیناههاای
اقتصادی در تحقيقات بعدی به کار گرفته شادند .باه خصاو
شواهد تجربی بيان مایکنناد کاه هزیناه هاای گازارش شاده،
چسبنده هستند و روی هم رفته ،محققين از هزینههای گزارش
شده و هزینه های اقتصادی به صاورت قابال معاوضاه اساتفاده
مینمایند و ضمناً فرض مینمایند که هزینههای گازارش شاده
در صورتهاای ماالی و هزیناه هاای اقتصاادی معاادل و برابار
میباشند .اگرچه تأکيد بر این است که هزینههای گزارش شاده
می توانند به عنوان نمایندهای مناسب برای هزینههای اقتصادی
در ادبيات هزینههای نامتقارن ،به کار گرفته شوند.
شات و ویس ( )3002در مطالعهای قابليات پايشبينای و
تبادل ميان هزینههای گزارش شده و هزیناههاای اقتصاادی را
برای اهداف محاسباتی چسبندگی هزینهها مورد بررسای قارار
دادند .آنها از هزینه های پرداختی به صاورت نقاد ،باه عناوان
نمایندهای برای هزیناههاای اقتصاادی اساتفاده کارده و بياان
داشتند که انتخابهای گزارشگری مالی ،چسبندگی هزینههای
گزارش شده را تحت تأثير قارار مایدهاد اماا ،بار چسابندگی
هزینههای اقتصادی تأثيری نمیگذارد .شواهد تجربی آنها بار
اساس نمونهای متشكل از  73/302مشااهده ساال-شارکت از
سال  0133تا سال  3000نشان داد که هزینههای گزارش شده
و همچناين هزیناههاای پرداختای باه صاورت نقاد ،چسابنده
هستند .مهم تر اینكه ،یافتههای آنها نشان داد که هزیناههاای
عملياتی باه طاور معنااداری چسابندگی بيشاتری نسابت باه
هزینههای اقتصادی دارند.
شات و ویس ( )3002همچنين بررسی کردند که آیاا یاك
انتخاب گزارشگری ارزشمند و مفيد سطح چسبندگی هزیناه را
تحت تأثير قرار مایدهاد یاا خيار .بادین منظاور آنهاا تاأثير
استهالك را بر روی سطح چسبندگی هزینه مورد ارزیابی قارار
دادند ،زیرا استهالك یك هزینه معنادار است که به صورت نقاد
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پرداخت نمیشود .آنها از هزینههای عملياتی گزارش شده قبل
از کسر استهالك به عنوان نمایندهای جایگزین برای هزینههای
اقتصادی استفاده کردند .مطالعات آنها نشاان داد هزیناههاای
عملياتی بعد از کسر استهالك باه طاور معنااداری چسابندگی
بيشتری نسبت به هزینههای عملياتی گزارش شده قبل از کسر
استهالك دارند .بنابراین ،استهالك سطح چسابندگی هزیناه را
افزایش میدهد.
تأثير استهالك بر سطح چسبندگی هزینه ،جنباه دقياق و
ظریف بح و اختالف ميان بانكر و بيزالو ( )3002و باالکریشنا
و همكاران ( )3002را برجسته مینماید .باالکریشنا و همكاران
( )3002بيان داشتند کاه تناو در هزیناه هاای ثابات ،ساطح
چسبندگی هزینههای برآورد شده را تحت تأثير قرار مایدهاد.
آنها ادعا میکنند که تصميمات سرمایهگذاری گرفته شاده در
دورههای قبل ،در هزینههای ثابت دورههای جاری مناتج مای-
شوند ،که سطح چسبندگی برآورد شده را به دليال موضاوعات
محاسبه شده اقتصادی تحت تاأثير قارار مای دهناد .بناابراین،
تصميمات سرمایهگذاری سرمایه ای که در دورههای قبل گرفته
میشوند و در هزینه های استهالك گزارش شده در دوره جاری
منتج میشود ،باع افزایش در سطح چسبندگی هزیناههاا در
دوره جاری میگردد.
خليلی ( )0212در پژوهشی تأثير ساختار هزینه و اندازه بر
چسبندگی تغييرات هزینههای شرکتهاا در ساه ساطح بهاای
تمام شده کااالی فاروش رفتاه ،هزیناههاای اداری ،عماومی و
فروش و جمع هزینههای مذکور میباشد .برای آزمون فرضيهها
از الگوی باالکریشنان و همكاران ( )3000استفاده شاده اسات.
فرضيههای تحقيق بر مبنای یك نمونه آماری متشاكل از 091
شرکت طی یك دوره نه ساله از سال  0232لغایت  0210و باا
استفاده از الگوهای رگرسيونی چند متغيره و چينش دادههاای
ترکيبی ،مور د آزمون قرار گرفت .نتایج این پژوهش نشان مای-
دهد که تغييرات هزینهها در سه سطح بهای تمام شاده کااالی
فروش رفته ،هزینههای اداری ،عمومی و فروش و جمع هزینهها
دارای رفتار چسبنده میباشند .به بيان دیگر ،افزایش تغييارات
هزینه ها در زمان افزایش فروش ،بيشتر از کاهش همان مقادار
تغييرات هزینه ها در زمان کاهش فروش اسات .همچناين ،هار
چه ساختار بهای تمام شده کاالی فروش رفته (جماع هزیناه-
های) شرکتها از هزینههای متغير بيشتری تشكيل یافته باشد،
رفتار چسبنده در تغييرات بهای تمام شده کاالی فاروش رفتاه
(جمع هزینهها) با عدمتقارن کمتری (بيشتری) روبرو میشاود.
در نهایت ،ميزان چسبندگی تغييرات بهای تماام شاده کااالی
فروش رفته (جمع هزینههای) شرکتهای کوچاك در پرتفاوی
اول کمتر (بيشتر) از پرتفوی دوم است.

زنجيردار و همكاران ( )0212نشان دادند که هزیناههاای
اداری ،عمومی و فروش و همچنين بهای تمام شده کاالی فروش
رفته چسبنده هستند و شدت چسبندگی در بهای تماام شاده
کاالی فروش رفته بسيار باالست و شاخصهاایی مانناد تعاداد
کارکنان ،ميزان دارایی جاری شرکت و نسبت بدهی بار شادت
چسبندگی هزینه اداری عمومی و فاروش و بهاای تماام شاده
کاالی فروش رفته تأثير میگذارد .همچنين نتایج آنهاا نشاان
داد که شدت چسبندگی بهای تمام شده در داراییهای جااری
کمتر از داراییهای ثابت است و شناخت این خصوصيات و تأثير
آن بر رفتار هزینه میتواند کمك بسزایی به مدیران برای تجزیه
و تحليلهای بهتر و بودجهبندی جامعتر باشد.
خانی و همكاران ( )0212در پژوهشای باه بررسای تاأثير
حاکميت شرکتی بر عدم تقارن هزینهها پرداختند .نتایج حاصل
از تجزیه و تحليل دادههای  000شرکت پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران در طی سالهای  0230تا  0210نشان می-
دهد که یك رابطه منفی بين توان حاکميت شارکتی و ميازان
رفتار نامتقارن هزینهها وجود دارد .افزون بر آن ،مسأله حكومت
طلبی مدیران توضيحی اضافی از رفتار نامتقارن هزینهها را بيان
کرده و حاکميات شارکتی از طریاق مهاار ایان انگيازه ،رفتاار
نامتقارن هزینههای اداری ،عمومی و فروش را کاهش میدهد.
بهارمقدم و کاوسی ( )0213در پژوهشی به بررسای عادم-
ت قارن زمانی سود ناشی از محافظهکاری و چسبندگی هزینههاا
پرداختند .نتایج تحقيق بر مبنای  930مشاهده از شرکتهاای
پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران برای یاك دوره
 00سااااله از  0230تاااا  0231نشاااان داد ،هااار دو پدیاااده
محافظه کاری و چسبندگی هزینهها ،باه طاور همزماان وجاود
دارد .همچنين ،اگر هنگام برآورد محافظاهکااری مشاروط ،اثار
چسبندگی هزینهها نادیده گرفته شاود ،ميازان محافظاهکااری
اندازهگيری شده بيش از مقدار واقعی آن برآورد خواهد شد.
پورزمانی و بختياری ( )0210به بررسی تأثير عوامل کاالن
اقتصادی همچون نرخ تورم ،نرخ بهره کوتاه مادت و نارخ بهاره
بلندمدت بر رفتار چسبنده هزینههای عملياتی پرداختند .آنها
با بررسی  10شرکت در بورس اوراق بهادار تهران بارای ساال-
های  0239تا  0210نتيجهگيری نمودند که رابطه منفی ميان
نرخ تورم و چسبندگی هزینههای عملياتی و رابطه مثبت مياان
نرخ بهره کوتاه مدت وجود دارد .همچنين ،نتایج پژوهش رابطه
معناداری ميان نرخ بهره بلندمادت و چسابندگی هزیناههاای
عملياتی نشان نداد.
بانكر و همكاران ( )3002به بررسی آثار چسبندگی هزیناه
در تحقيقات محافظهکااری پرداختناد .آنهاا باه ایان نتيجاه
رسيدند که مدل محافظهکااری باه اشاتباه تاأثير تغييارات در
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چسبندگی هزینه را به عنوان تغييرات در محافظهکاری در نظر
مایگيارد .همچناين طباق نظار آناان تغييارات مقطعای در
چسبندگی هزینه میتواند بيانگر محافظهکاری باشد .در نهایت،
نتيجه تحقيق آنها نشان داد که چسبندگی هزینه آثار نامعلومی
در تحقيقات محافظهکاری دارد .آنها همچنين نشان دادند که
بخاش قابال تاوجهی از محافظاهکااری شارطی تحات تاأثير
چسبندگی هزینه است.
بانكر و بيزالو ( )3002به بررسی عدم تقاارن زماانی رفتاار
هزینه ،با توجه به چسبنده یا ناچسبنده بودن آن پرداختند .آن-
ها به این نتيجه رسيدند که گرچه رفتار هزینه ،از چسابنده یاا
ناچسبنده بودن آن تأثير میپذیرد ولی عوامل دیگری از قبيال
محافظهکاری شرطی و مبنای تعهدی حسابداری میتواناد بار
رفتار هزینه تأثيرگذار باشد که اثر هر یك از این عوامل بر رفتار
هزینه ،نامعلوم است.
چن و همكاران ( )3002به بررسای ویژگایهاای رفتااری
مدیریت در قبال چسبندگی هزینهها پرداختند .آنان با بررسای
نمونهای متشكل از  02963سال-شرکت به بررسی هزینههاای
اداری ،عمااومی و فااروش باارای سااالهااای  0113تااا 3000
پرداختند .نتایج پژوهش نشان دهنده تغييرات رفتاری مادیران
در قبال چسبندگی هزینه اسات باه نحاوی کاه وقاو پدیاده
چسبندگی هزینه ،اعتماد به نفس مدیران را افزایش میدهد.
ویس و همكاران ( )3002در پژوهشی باه بررسای ارتبااط
سود مورد انتظار و انگيزههای مدیریتی بر چسبندگی هزینههاا
پرداختند .نتایج آنها نشان داد زمانی که ميزان درآمد فاروش
کاهش مییابد ،مدیران با وجود انگيزههای جلاوگيری از زیاان،
کاهش سودها و دستيابی به سود مورد انتظار تحليلگران مالی
با شدت بيشتری هزینهها را کاهش میدهند .تعدیل منابع برای
دستيابی باه ساود ماورد انتظاار ،باه طاور معنای داری درجاه
چسبندگی هزینهها را کاهش میدهناد .همچناين مادیران در
مواجهه با انگيزههای دستيابی به سود مورد انتظاار ،مناابع باال
استفاده را کاهش میدهند ،با وجود ایان کاه ،ایان مناابع در
پاسخ به رشد تقاضا پيشبينی شده در آیند مورد نياز است.
 -3فرضيههاي پژوهش
شات و ویس ( )3002در مطالعهای قابليات پايشبينای و
تبادل ميان هزیناههاای عمليااتی گازارش شاده (هزیناههاای
تعهدی) و هزینههای اقتصادی (هزینههای عمليااتی نقادی) را
برای اهداف محاسباتی چسبندگی هزینهها مورد بررسای قارار
دادند .آنها از هزینههای عملياتی نقدی ،به عناوان نماینادهای
برای هزینه های اقتصادی اساتفاده کارده و بياان داشاتند کاه
انتخابهای گزارشگری مالی ،چسبندگی هزینههاای عمليااتی
121

گزارش شده را تحت تأثير قارار مایدهاد اماا ،بار چسابندگی
هزینههای اقتصادی تأثيری نمیگاذارد .شاواهد تجربای آنهاا
نشان داد که هزیناههاای عمليااتی گازارش شاده و همچناين
هزینه های عملياتی نقدی ،چسابنده هساتند .مهام تار اینكاه،
یافتههای آنها نشان داد که هزینههای عملياتی گازارش شاده
به طور معناداری چسبندگی بيشاتری نسابت باه هزیناههاای
اقتصادی دارند .این یافته هاا ،قابليات تباادل و معاوضاه مياان
هزینه های گزارش شده و هزینه هاای اقتصاادی را در راساتای
اهداف محاسبهای چسبندگی هزیناه ،انكاار ماینمایناد .آنهاا
همچنين تأثير استهالك را بار روی ساطح چسابندگی هزیناه
مورد ارزیابی قرار دادند .آنها از هزینههاای عمليااتی گازارش
شده قبل از کسر استهالك به عنوان نمایندهای جایگزین بارای
هزینههای اقتصادی استفاده کردند .مطالعاات آنهاا نشاان داد
هزینه های عملياتی بعد از کسر اساتهالك باه طاور معنااداری
چسبندگی بيشتری نسبت به هزینههای عملياتی گزارش شاده
قباال از کساار اسااتهالك دارنااد .بنااابراین ،اسااتهالك سااطح
چسبندگی هزینه را افزایش میدهد.
با استناد به مطالعه شات و ویس ( ،)3002فرضيههای پاژوهش
به صورت زیر تدوین شدهاند:
فرضيه اول :هزینههای عملياتی به طور معناداری چسابندگی
بيشتری نسبت به هزینههای اقتصادی دارند.
فرضيه دوم :هزینههای عملياتی بعد از کسر استهالك به طور
معناداری چسبندگی بيشتری نسبت باه هزیناههاای عمليااتی
قبل از کسر استهالك دارند.
 -4روش شناسی پژوهش
جامعه آماری این پژوهش از کليه شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران که از ابتدای سال  0233تاا پایاان
سال  0212در بورس فعال بوده اند ،تشكيل شده اسات .نموناه
آماری ،با توجه به  9معيار گزینشی زیر انتخاب گردید:
 .0شرکتها در طول دوره پژوهش تغيير سال مالی ناداده
باشند .3 .نو فعاليت شرکتها ،توليدی بوده و لذا جزء شرکت-
های سرمایهگذاری و واسطهگری ماالی نباشاد .2 .پایاان ساال
مالی شرکتهای مورد مطالعه منتهی باه  31اسافندماه در هار
سال باشد .2 .وقفه معامالتی بيش از  6ماه نداشاته باشاند.9 .
ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شارکتهاای نموناه مثبات
باشد .مجموعه  10شرکت که حالز شرایط فوق بودند به عناوان
نمونه پژوهش انتخاب شدند.
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رابطه ( :)0معيار سطح-شرکت ویس ()3000

 -5الگوها و متغيرهاي پژوهش
برای آزمون فرضيهها ،نخست الگوهای رگرسايونی زیار بارآورد
میشود.
الگوی ( :)0الگوی اندرسون و همكاران ()3002
)
)

(

(

)

(

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

در الگوهااای فااوقا لگاااریتم طبيعاای هزینااههااا (تغيياارات
هزینه ها) متغيرهای وابساته تحقياق هساتند .متغيار مساتقل
تحقيقا لگاریتم طبيعی فروش (تغييرات فروش) میباشاد.
متغير مجازی تحقيق میباشد که اگر خالص درآمد فروش سال
جاری شرکتی در یك سال کمتر از خالص درآمد فاروش ساال
قبل شرکت باشد ،عدد یك و در غيراینصورت ،عدد صافر مای-
گيرد .ضریب  :درصد افزایش در هزینهها (تغييرات هزیناه-
ها) را در اثر افزایش در فروش (تغييرات فروش) نشان میدهد.
ضریب  :در زمان کاهش فروش ،منفای و در غيراینصاورت،
برابر صفر است .بنابراین ،ضریب تأثير  ،نشان دهناده ميازان
چسبندگی هزینهها (تغييرات هزینهها) باه ازای  %0کااهش در
بياانگر
فروش (تغييرات فروش) است .بعالوه ،مجماو
ميزان کاهش هزینهها (تغييرات هزینهها) در اثار کااهش یاك
درصاادی در فااروش (تغيياارات فااروش) اساات .باارای اثبااات
کاوچكتر از باشاد .باه
چسبندگی هزیناههاا بایاد
عبارت دیگر ،چسسبندگی هزینه ها زمانی اتفااق مایافتاد کاه
ضریب تأثير  ،مثبت و ضریب تأثير  ،منفی باشد (
).
و

̅

̅

(

)
}

)

(

{

در معيار فوق چسابندگی از طریاق تفااوت مياان نسابت
کاهش هزینه در دورهای که در آن فروش کاهش یافته و نسبت
افزایش هزینه در دورهای که در آن فروش افزایش یافته ،اندازه-
گيری میشود .به طوری که بياانگر دورهای اسات کاه در آن
فروش کاهش یافته اسات و ̅ بياانگر دورهای اسات کاه در آن
فروش افزایش یافته است .از آنجا کاه طباق تعریاف هزیناههاا
هنگامی چسبنده هستند که نسبت کاهش آن در زمان کااهش
حجم فعاليت کمتر از نسبت افزایش هزینهها در زمان افازایش
حجم فعاليت باشد ،بنابراین مقياس ماذکور یاك ارزش منفای
دارد .در مقادیر پایينتر ،این مقياس رفتار هزینه چسبندهتاری
نشان می-
را بيان میکند .یعنی ارزش منفی (مثبت)
دهد که مدیران به واکنش در برابر افت فروش به واسطه کاهش
هزینهها کمتر (بيشتر) از افزایش هزینهها هنگام افزایش فروش
متمایل میشوند.
سپس معناداری تفاوت ضریب در سه الگوی فوق بارای
هزینههای عملياتی و هزینههای اقتصادی و هزینههای عملياتی
بعد و قبل از کسر استهالك بررسی و آزمون میشاود .بار ایان
اساس ،فرض های آماری مرتبط با آزمون فرضيهها به شرح ذیل
میباشد.
́
́

{

در این تحقيق ،هزینههای عمليااتی نقادی و هزیناههاای
عملياتی قبل از کسر استهالك به عناوان نمایناده هزیناههاای
اقتصادی در نظر گرفته شده است.
 -1-5تعاریف عملياتی متغيرهاي و نحوه محاسبه آنها
تعاریف عملياتی متغيرهای تحقيق و نحوه اندازهگيری آنها در
نگاره ( )0آورده شده است.

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

نام متغير
هزینههای عملياتی
هزینههای اقتصادی
هزینههای عملياتی قبل از
کسر استهالك
هزینههای عملياتی بعد از
کسر استهالك

مستقل

فروش

وابسته

نماد متغير

نحوه محاسبه
درآمد فروش منهای سود عملياتی
فروش نقدی منهای جریان وجوه نقد عملياتی

OEBD

درآمد فروش منهای سود عملياتی قبل از کسر هزینه استهالك

OE

درآمد فروش منهای سود عملياتی بعد از کسر هزینه استهالك

OE
OC

)

(

لگاریتم طبيعی نسبت فروش سال  tشرکت به سال
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نام متغير

نوع متغير

نماد متغير
)

تغييرات فروش
مجازي

متغير مجازی کاهش فروش

نحوه محاسبه
(

لگاریتم طبيعی نسبت تغييرات فروش سال  tشرکت به سال

t-1

اگر فروش شرکت در سال  tنسبت به سال  t-1کاهش داشته باشد ،مقدار یك و در
غيراینصورت ،مقدار صفر میگيرد.

DES

سال ماقبل خود رشد داشتهاند .همچنين ،تغييرات هزینههاای
عملياتی ،هزینههای اقتصادی ،هزینههای عملياتی قبل از کسر
استهالك و درآمد فروش شرکتهای نمونه در سالهای 0232
تا  0212به طور مياانگين باه ترتياب  %03/3 ،%1/3 ،%03/9و
 %09/2نسبت به سال ماقبل خود رشد داشتهاند .متغير مجازی
کاهش فروش نيز نشان میدهاد شارکتهاایی کاه باا کااهش
فروش مواجه بودهاند  %30/3از نمونه انتخابی را تشاكيل مای-
دهند.

 -6نتایج پژوهش
-1-6آمار توصيفی
به منظور تجزیه و تحليال اطالعاات ،ابتادا آماار توصايفی
دادههااای تحاات بررساای محاساابه گردیااد و در نگاااره ()3
شاخصهای مرکزی و پراکندگی اراله میشود.
باار اساااس نگاااره ( )3هزینااههااای عملياااتی ،هزینااههااای
اقتصادی ،هزینه های عملياتی قبل از کسر اساتهالك و درآماد
فروش شرکتهای نمونه در سالهای  0232تا  0212باه طاور
ميانگين به ترتيب  %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
REV_DEC

112
112

0/092
0/303

0/091
0

0/393
0

-0/666
0

0/326
0/203

- 0/601
0/237

9/301
0/300

الگوي خطی اندرسون و همكاران ()2003
نماد متغير

مشاهدات

ميانگين

ميانه

حداكثر

حداقل

انحراف معيار

چولگی

كشيدگی

∆ OE
∆ OC

0000
0000

0/039
0/013

0/020
0/020

0/130
0/090

-0/020
-0/330

0/303
0/223

- 0/963
-0/703

1/270
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
 OEهزینه های عملياتی :درآمد فروش منهای سود عملياتی OC .هزینه های اقتصادی :فروش نقدی منهای جریان وجوه نقد عملياتی.
 OEBDهزینه های عملياتی قبل از کسر استهالك :درآمد فروش منهای سود عملياتی قبل از کسر هزینه استهالك REV .فروش خالص.
 REV_DECمتغير مجازی کاهش فروش :اگر فروش شرکت در سال  tنسبت به سال  t-1کاهش داشته باشد ،مقدار یك و در
غيراینصورت ،مقدار صفر میگيرد.

 -2-6آمار استنباطی
در تمام آزمونها ،مقادار آمااره  VIFبارای هماه متغيرهاا
کمتر از  00میباشد ،بنابراین مشكل همخطی باين متغيرهاای
مسااتقل پااژوهش وجااود ناادارد .سااطح معناایداری آماااره
کلموگروف-اسميرنوف در تمام آزمونها بيشتر از  9درصد است
بنااابراین ،متغيرهااای وابسااته و باقيماناادههااا از توزیااع نرمااال
122

برخوردار هستند .از آنجا که مقدار آمااره دورباين-واتساون در
تمام آزمونها بين  0/9تا  3/9قارار دارد ،عادم همبساتگی در
اجزاء باقيمانده الگوهای رگرسيونی را تأیيد میکند .با توجه باه
این که سطح معنیداری آماره  Fفيشر در تمام آزمونها کمتار
از  0درصد است ،لاذا معنااداری کال رگرسايونهاا در ساطح
اطمينان  11درصد تأیيد میشود.
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الگوی ( :)0هزینههای اقتصادی

آزمون فرضيه اول طبقق الگقوي اندرسقون و همكقاران
()2003

)

فرضيه اول :هزینههای عملياتی به طور معناداری چسابندگی
بيشتری نسبت به هزینههای اقتصادی دارند.
برای آزمون فرضيه اول طبق الگوی اندرساون و همكااران
( )3002از الگوهای رگرسيونی ذیل استفاده شد.
الگوی ( :)0هزینههای عملياتی
)
)

)

(

)

(

(

)

(

آزمون تشخيصی F

قبل از برازش الگوی پژوهش ،ابتدا باید
ليمر برای انتخاب از بين الگوی دادههای ترکيبای معماولی در
مقابل الگوی دادههای تابلویی با اثرات ثابت انجام شود که نتایج
آن در نگاره ( )3آورده شده است .نتایج برازش الگو برای آزمون
فرضيه 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 این که سطح معناداری به دست آمده از آزماون
 Fليمر در هر دو الگو ،بيشاتر از  %9مایباشاد بناابراین ،بارای
تخمااين الگوهااا از روش دادههااای ترکيباای معمااولی اسااتفاده
گردید .مقدار ضریب تعيين الگوها نشان میدهاد کاه مجموعااً
 %37از تغييرات هزینههای عملياتی و  %79از تغييرات هزیناه-
های اقتصادی می تواند توسط متغيرهای مساتقل توضايح داده
شود.
همانگونه که مالحظه مایشاود ،ضاریب بارآورد شاده
برای هزیناههاای عمليااتی برابار  0/310و بارای هزیناههاای
اقتصادی برابر  0/037است و بيانگر آن است که با افازایش %0
در فروش ،به ترتيب هزینههای عملياتی  %0/310و هزینههاای
اقتصادی  %0/037افزایش مییابد .همچنين ضریب بارآورد
شده برای هزینه های عملياتی برابر  -0/000و برای هزینههاای

اقتصادی برابر  0/029است .منفی و معنادار بودن اندازه ضریب
برای هزیناههاای عمليااتی نشاان دهناده رفتاار چسابنده
کاوچكتر از خواهاد
هزینههای عملياتی استا زیرا
بود و این بدان معناست که با کاهش  %0در فروش ،هزینههاای
عملياتی  )%0/310-%0/000( %0/73کاهش ماییاباد .اماا در
مورد هزینههای اقتصادی رفتار ضد چسابندگی رخ داده اسات
به این معنا که با کاهش  %0در فاروش ،هزیناههاای اقتصاادی
 )%0/037+%0/029( %0/063کاهش مییابد .بنابراین در سطح
اطمينان  % 19دليلی بر رد این فرضيه یافت نشده و این فرضيه
مورد تأیيد قرار میگيرد .به عبارت دیگر ،هزینههاای عمليااتی
به طور معناداری چسبندگی بيشاتری نسابت باه هزیناههاای
اقتصادی دارند .این یافتهها نشان مایدهناد کاه انتخاابهاای
گزارشگری مالی ،سطح چسبندگی هزینههای عملياتی گازارش
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شده را تحت تأثير قرار می دهد ،که به طور متوساط ،بيشاتر از
سطح چسبندگی هزینه های پرداختی به صورت نقد مایباشاد.
همانطور که شات و ویس ( )3002نيز در پژوهش خود به این
نتيجه دست یافتند.

الگوی ( :)3هزینههای اقتصادی

آزمون فرضيه اول طبق الگوي خطی اندرسون و همكاران
()2003
فرضيه اول :هزینههای عملياتی به طور معناداری چسابندگی
بيشتری نسبت به هزینههای اقتصادی دارند.
فرضيه اول در حالت خطی نيز ماورد آزماون قارار گرفتاه
است که نتایج آن در ادامه ارالاه شاده اسات .بادین منظاور از
الگوهای زیر استفاده میشود.
الگوی ( :)3هزینههای عملياتی

آزمون تشخيصی F

قبل از برازش الگوی پژوهش ،ابتدا باید
ليمر برای انتخاب از بين الگوی دادههای ترکيبای معماولی در
مقابل الگوی دادههای تابلویی با اثرات ثابت انجام شود که نتایج
آن در نگاره ( )2آورده شده است .نتایج برازش الگو برای آزمون
فرضيه 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 این که سطح معناداری به دست آمده از آزماون
 Fليمر در هر دو الگو ،بيشاتر از  %9مایباشاد بناابراین ،بارای
تخمااين الگوهااا از روش دادههااای ترکيباای معمااولی اسااتفاده
گردید .مقدار ضریب تعيين الگوها نشان میدهاد کاه مجموعااً
 %39از تغييرات هزینههای عملياتی و  %70از تغييرات هزیناه-
های اقتصادی می تواند توسط متغيرهای مساتقل توضايح داده
شود.
همانگونه که مالحظه مایشاود ،ضاریب بارآورد شاده
برای هزیناههاای عمليااتی برابار  0/732و بارای هزیناههاای
اقتصادی برابر  0/306است و بيانگر آن است که با افازایش %0
121

متغير وابسته :هزینههاي اقتصادي ()∆ OC

در فروش ،به ترتيب هزینههای عملياتی  %0/732و هزینههاای
اقتصادی  %0/306افزایش مییابد .همچنين ضریب بارآورد
شده برای هزینه های عملياتی برابر  -0/030و برای هزینههاای
اقتصادی برابر  0/063است .منفی بودن اندازه ضریب بارای
هزینههای عملياتی نشان دهناده رفتاار چسابنده هزیناههاای
کوچكتر از خواهد باود و ایان
عملياتی استا زیرا
بدان معناست که با کاهش  %0در فروش ،هزینههاای عمليااتی
 )%0/732-%0/030( %0/702کاهش مییابد .ولی به دليال آن
که ضریب معنادار نيسات فرضايه چسابندگی هزیناههاای
عملياتی ماورد تأیياد قارار نمایگيارد .در ماورد هزیناههاای
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اقتصادی نيز رفتار ضد چسبندگی رخ داده است به این معنا که
بااا کاااهش  %0در فااروش ،هزینااههااای اقتصااادی %0/132
( )%0/306+%0/063کاهش مییابد .در نتيجه ایان فرضايه در
سطح اطمينان  0/19مورد تأیيد قرار نمیگيرد.

های دو جامعه پذیرفته میشود .این موضو بيانگر آن است که
بااين هزینااههااای عملياااتی و هزینااههااای اقتصااادی از لحاااظ
چسبندگی تفاوت معناداری وجود ندارد .در نتيجه این فرضايه
در سطح اطمينان  0/19مورد تأیيد قرار نمیگيرد.

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

آزمون فرضيه دوم طبق الگقوي اندرسقون و همكقاران

فرضيه اول :هزینههای عملياتی به طور معناداری چسابندگی

()2003

بيشتری نسبت به هزینههای اقتصادی دارند.
برای آزمون فرضيه اول از طریق معياار ویاس ابتادا معياار
چسبندگی هزینه بر اسااس دو متغيار هزیناههاای عمليااتی و
هزینه های اقتصادی محاسبه شده و سپس باا اساتفاده آزماون
مقایسه ميانگين وجود تفاوت معنادار ميان آنها ماورد بررسای
قرار گرفته که به شرح زیر اراله شده است.

فرضيه دوم :هزینههای عملياتی بعد از کسر استهالك به طور
معناداری چسبندگی بيشتری نسبت باه هزیناههاای عمليااتی
قبل از کسر استهالك دارند.
برای آزمون فرضيه اول طبق الگوی اندرساون و همكااران
( )3002از الگوهای رگرسيونی ذیل استفاده شد.
الگوی ( :)0هزینههای عملياتی بعد از کسر استهالك

رابطه ( :)0هزینههای عملياتی
)
)
)

̅

(

)

(

(

(

̅

{

}

الگوی ( :)0هزینههای عملياتی قبل از کسر استهالك

رابطه ( :)0هزینههای اقتصادی

)

)
̅

)

(

)

)

(

(

)

(

(

(

̅

}

{

آزمون تشخيصی 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 باید
ليمر برای انتخاب از بين الگوی دادههای ترکيبای معماولی در
مقابل الگوی دادههای تابلویی با اثرات ثابت انجام شود که نتایج
آن در نگاره ( )9آورده شده است .نتایج برازش الگو برای آزمون
فرضيه اول در نگاره ( )6مشاهده میشود.

معناداري
0/070

در صورتی که سطح معنااداری باه دسات آماده از آزماون
مقایسه ميانگين ،کوچكتر از  %9باشد فرضايه صافر (مبنای بار
تساوی ميانگينهای دو جامعه) رد و فرض مقابل (مبنی بر عدم
تساوی ميانگينهای دو جامعه) پذیرفته مایشاود .از آنجاا کاه
سطح معنای داری آزماون مقایساه مياانگين بزرگتار از ساطح
معنیداری  %9است ،لذا فرض صفر مبنی بر تساوی مياانگين-
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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 این که سطح معناداری به دست آمده از آزمون
 Fليمر در هر دو الگو ،بيشاتر از  %9مایباشاد بناابراین ،بارای
تخمااين الگوهااا از روش دادههااای ترکيباای معمااولی اسااتفاده
گردید .مقدار ضریب تعيين الگوها نشان میدهاد کاه مجموعااً
 %37از تغييرات هزینههای عملياتی بعاد از کسار اساتهالك و
 %37از تغييرات هزینههای عمليااتی قبال از کسار اساتهالك
می تواند توسط متغيرهای مستقل توضيح داده شود.
همانگونه که مالحظه میشاود ،ضاریب بارآورد شاده
برای هزینههای عملياتی بعد از کسر اساتهالك برابار  0/310و
برای هزینههای عملياتی قبل از کسار اساتهالك برابار 0/103
است و بيانگر آن است که با افزایش  %0در فاروش ،باه ترتياب
هزینههای عملياتی بعد از کسر استهالك  %0/310و هزینههای
عملياتی قبال از کسار اساتهالك  %0/103افازایش ماییاباد.
همچنين ضریب برآورد شده برای هزینههای عمليااتی بعاد
از کسر استهالك برابر  -0/000و برای هزینههای عملياتی قبل
از کسر استهالك برابر  -0/032اسات .منفای و معناادار باودن
انادازه ضاریب نشاان دهنااده رفتاار چسابنده هزیناههااای
عملياتی بعاد و قبال از کسار اساتهالك اساتا زیارا
کوچكتر از خواهد بود و این بدان معناست که با کااهش %0
در فروش ،هزینههای عملياتی بعد از کسار اساتهالك %0/730
( )%0/310-%0/000و هزینااههااای عملياااتی قباال از کساار
استهالك  )%0/103-%0/032( %0/739کاهش مییابد .بنابراین
نتایج فوق نشان می دهد که هزینههای عمليااتی بعاد از کسار
استهالك چسبندگی کمتری نسبت به هزینههای عملياتی قبل

121

از کسر استهالك دارند .در نتيجه این فرضيه در سطح اطمينان
 0/19مورد تأیيد قرار نمیگيرد.
آزمققون فرضققيه دوم طبققق الگققوي خطققی اندرسققون و
همكاران ()2003
فرضيه دوم :هزینههای عملياتی بعد از کسر استهالك به
طاور معنااداری چساابندگی بيشاتری نسابت بااه هزیناههااای
عملياتی قبل از کسر استهالك دارند.
فرضيه دوم در حالت خطی نيز ماورد آزماون قارار گرفتاه
است که نتایج آن در ادامه ارالاه شاده اسات .بادین منظاور از
الگوهای زیر استفاده میشود.
الگوی ( :)3هزینههای عملياتی بعد از کسر استهالك

الگوی ( :)3هزینههای عملياتی قبل از کسر استهالك

قبل از برازش الگوی پژوهش ،ابتدا باید آزماون تشخيصای
 Fليمر برای انتخاب از بين الگوی دادههای ترکيبی معمولی در
مقابل الگوی دادههای تابلویی با اثرات ثابت انجام شود که نتایج
آن در نگاره ( )7آورده شده است.
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نگاره ( :)7نتایج آزمون فرضيه دوم طبق الگوي خطی اندرسون و همكاران ()2003
متغير وابسته :هزینه هاي 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

β1

0/006
0/732

2/130
96/963

0/000
0/000

3/912

0/002
0/701

0/100
30/211

0/096
0/000

3/912

β2

-0/030

-0/600

0/923

3/360

-0/033

-0/233

0/661

3/360

α

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 این که سطح معناداری به دست آمده از آزمون
 Fليمر در هر دو الگو ،بيشاتر از  %9مایباشاد بناابراین ،بارای
تخمااين الگوهااا از روش دادههااای ترکيباای معمااولی اسااتفاده
گردید .مقدار ضریب تعيين الگوها نشان میدهاد کاه مجموعااً
 %39از تغييرات هزینههای عملياتی بعاد از کسار اساتهالك و
 %32از تغييرات هزینههای عمليااتی قبال از کسار اساتهالك
می تواند توسط متغيرهای مستقل توضيح داده شود.
همانگونه که مالحظه میشاود ،ضاریب بارآورد شاده
برای هزینههای عملياتی بعد از کسر اساتهالك برابار  0/732و
برای هزینههای عملياتی قبل از کسار اساتهالك برابار 0/701
است و بيانگر آن است که با افزایش  %0در فاروش ،باه ترتياب
هزینههای عملياتی بعد از کسر استهالك  %0/732و هزینههای
عملياتی قبال از کسار اساتهالك  %0/701افازایش ماییاباد.
همچنين ضریب برآورد شده برای هزینههای عمليااتی بعاد
از کسر استهالك برابر  -0/030و برای هزینههای عملياتی قبل
از کسر استهالك برابر  -0/033است .منفی بودن اندازه ضریب
نشان دهنده رفتار چسبنده هزینههای عملياتی بعد و قبال
کوچكتر از خواهد بود
از کسر استهالك استا زیرا
و این بدان معناست که با کااهش  %0در فاروش ،هزیناههاای
عملياتی بعد از کسر استهالك  )%0/732-%0/030( %0/702و
هزینههای عملياتی قبل از کسر استهالك -%0/033( %0/610
 )%0/701کاهش مییابد .بنابراین نتایج فوق نشان میدهد کاه
هزینه های عملياتی بعد از کسر استهالك چسابندگی کمتاری
نسبت به هزینههای عملياتی قبل از کسر استهالك دارند .ولای
به دليل آن که ضریب در هر دو الگو معنادار نيست فرضايه
چسبندگی هزینههای عملياتی بعاد و قبال از کسار اساتهالك

مورد تأیيد قرار نمایگيارد .در نتيجاه ایان فرضايه در ساطح
اطمينان  0/19مورد تأیيد قرار نمیگيرد.
آزمون فرضيه دوم طبق معيار سطح-شركت ویس ()2010
فرضيه دوم :هزینههای عملياتی بعد از کسر استهالك به طور
معناداری چسبندگی بيشتری نسبت باه هزیناههاای عمليااتی
قبل از کسر استهالك دارند.
برای آزمون فرضيه دوم از طریق معيار ویاس ابتادا معياار
چسبندگی هزینه بر اساس دو متغير هزینههای عملياتی بعد از
کسر استهالك و هزینههای عمليااتی قبال از کسار اساتهالك
محاسبه شده و سپس با استفاده آزمون مقایسه ميانگين وجاود
تفاوت معنادار ميان آنها مورد بررسی قرار گرفته که باه شارح
زیر اراله شده است.
رابطه ( :)0هزینههای عملياتی بعد از کسر استهالك
)
)

̅

(
(

̅

{

}

رابطه ( :)0هزینههای عملياتی قبل از کسر استهالك
)
̅

(

)
̅

(
}

{

نتيجااه حاصاال از تخمااين معيااار سااطح-شاارکت ویااس
( )3000برای آزمون فرضيه 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
مقایسه ميانگين ،کوچكتر از  %9باشد فرضايه صافر (مبنای بار
تساوی ميانگينهای دو جامعه) رد و فرض مقابل (مبنی بر عدم
تساوی ميانگينهای دو جامعه) پذیرفته مایشاود .از آنجاا کاه
سطح معنای داری آزماون مقایساه مياانگين بزرگتار از ساطح
معنیداری  %9است ،لذا فرض صفر مبنی بر تساوی مياانگين-
های دو جامعه پذیرفته میشود .این موضو بيانگر آن است که
بين هزینههای عملياتی بعاد از کسار اساتهالك و هزیناههاای
عملياتی قبل از کسار اساتهالك از لحااظ چسابندگی تفااوت
معناداری وجود ندارد .در نتيجه این فرضيه در سطح اطميناان
 0/19مورد تأیيد قرار نمیگيرد.
 -7نتيجهگيري و بحث
هدف نهایی هر واحد تجااری ،حاداکثر کاردن ساود و باه
دنبال آن ،افزایش حقوق صاحبان سهام است .سعی مدیریت هر
واحد انتفاعی ،کساب بيشاترین ساود و کاارایی باا اساتفاده از
کمترین منابع است و از ساده ترین روشهاای کااهش مصارف
منابع ،کنترل هزینهها است .اما این امر ،مستلزم آگااهی کامال
از چگونگی رفتار هزینهها و عوامل تأثيرگذار بر رفتار هزیناههاا
است .از مواردی که باید در تجزیه و تحليل رفتار هزینهها مورد
توجه قرار داد ،پدیده چسبندگی هزینهها است .دیدگاه عمومی
و غالب این است که تغييرات هزیناههاا رابطاهای متناساب باا
افزایش و کاهش ساطح فعاليات داشاته باشاد اماا در واقعيات
چنين اتفاقی نمی افتد .در واقع ،مدیران به اميد کسب ساود در
بلندمدت سعی میکنند منابع خود را حفظ کنند تاا از کساب
درآمدهای احتمالی آینده محروم نشوند .همين موضاو باعا
میشود زمانی که فروش شرکت کاهش مییابد ،مدیران هزینه-
ه ا را چندان کاهش ندهند .عوامل مؤثر بر ایان جنباه از رفتاار
هزینه می تواند معلول مسالل مختلفی در بنگااه باشاد ،یكای از
این عوامل انتخابهای گزارشگری شرکت است که در پاژوهش
حاضر مورد بررسی و تجزیه و تحليل قرار گرفته است.
به طور کلی نتایج این پژوهش نشان میدهد که هزینههای
عملياتی (قبل و بعد از کسر اساتهالك) دارای رفتاار چسابنده
میباشند .به بيان دیگار ،افازایش هزیناه هاا در زماان افازایش
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فروش ،بيشتر از کاهش همان مقادار هزیناه در زماان کااهش
فروش است .البته ،شدت چسبندگی هزینهها در سطوح مختلف
هزینهها متفاوت میباشد .بدین ترتيب ،نتایج این پاژوهش هام
جهت با نتایج تحقيقاتی است که رفتاار چسابنده هزیناههاا را
تأیيد کردهاند (سپاسی و همكاران0212 ،ا نمازی و همكااران،
 0210و شات و ویس )3002 ،و با ادبياات سانتی حساابداری
مدیریت در خصو رفتار هزینهها که بيان مینماید هزیناههاا
تنها به ميزان تغييرات در سطح فعاليت وابسته است و ارتباطی
به جهت تغييارات در ساطح فعاليات نادارد (هيلتاون0117 ،ا
اتكينسون3000 ،ا هورن گرن و همكاران ،)3003 ،و باا نتاایج
نيكوال و پادو ( )3002که بيان کردند چسبندگی هزیناههاا در
مورد هزینه های اداری ،عمومی و فروش وجود ندارد ،در تضااد
است.
همچنين ،نتایج نشان میدهد که هزینههاای عمليااتی باه
طاور معنااداری چساابندگی بيشاتری نسابت بااه هزیناههااای
اقتصادی دارند .این یافته ها پيشنهاد مینمایند که انتخابهاای
گزارشگری مالی ،سطح چسبندگی هزینههای عملياتی گازارش
شده را تحت تأثير قرار می دهد ،که به طور متوساط ،بيشاتر از
سطح چسبندگی هزینههای اقتصادی میباشاد .بادین ترتياب،
نتایج این پژوهش هم جهت با نتاایج تحقيقاات شاات و ویاس
( )3002میباشد .بعاالوه ،نتاایج ایان پاژوهش نشاان داد کاه
استهالك سطح چسبندگی هزینه را کاهش میدهد .به عباارت
دیگر ،هزینههای عملياتی بعاد از کسار اساتهالك چسابندگی
کمتری نسبت به هزینههای عمليااتی قبال از کسار اساتهالك
دارند .این نتيجه با شاواهد شاات و ویاس ( )3002در تنااق
است.
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