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چکیده
مدیران در واکنش به تغییرات فروش ،منابع شرکت را به طور متقارن تغییر نمیدهند .این عدم تقارن باعث بروز رفتار چسبنده یا
ضدچسنده هزینهها در سطوح مختلف میگردد .دالیل مختلفی برای رفتار نامتقارن هزینهها در پژوهشهای قبلی مستند شده است
که یکی از آنها فرضیه تصمیمات آگاهانه مدیران میباشد .از لحاظ نظری ،خوشبینی یا بدبینی مدیران نسبت به آینده ممکن است
تعدیل هزینهها را به تأخیر بیندازد .ترکیب حالتهای مختلف چرخههای سیاسی (انتخابات) و چرخههای اقتصادی (رونق و رکود)
می تواند انتظارات متفاوتی را نسبت به فروش آتی ایجاد نموده و باعث عدم تقارن در رفتار هزینهها شود .شواهد تجربی داخل کشور
در این زمینه مسکوت است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر چرخههای سیاسی (انتخابات) و چرخههای تجاری (رکود و
رونق) بر رفتار نامتقارن هزینهها میباشد .بدین منظور اطالعات مورد نیاز  801شرکت برای بازه زمانی  8810تا  8831جمعآوری
گردیده و مورد آزمون قرار گرفتهاند .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که در حالتهای مختلف ترکیب چرخههای تجاری و
چرخههای سیاسی ،رفتار هزینه ها متفاوت است ،به بیان دیگر ،تصمیمات مدیران در مورد تعدیل منابع تحت تأثیر شرایط اقتصادی و
سیاسی قرار دارد.
واژههاي كلیدي :رفتار نامتقارن هزینه ،چسبندگی هزینه ،رکود ،رونق ،انتخابات.
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 -1مقدمه
بر طبق فرض سنتی رفتار هزینهها (رفتار خطی) در
حسابداری مدیریت ،هزینهها با توجه به سطح تغییر در فعالیت
شرکت ،ثابت یا متغیر فرض میشوند .طبق این تعریف ،حداقل
در کوتاهمدت ،هزینههای ثابت مستقل از سطح فعالیت بوده و
رابطه بین هزینههای متغیر و تغییرات سطح فعالیت نیز معموالً
"متقارن" یا حتی "متناسب" با افزایش و کاهش در سطح
فعالیت فرض میگردد .تغییرات متقارن در هزینهها مستلزم
تغییر مشابه هزینهها صرفنظر از جهت تغییر در سطح فعالیت
میباشد .برای مثال ،اگر هزینهها با  80درصد افزایش در
فروش 7 ،درصد افزایش یابند ،با  80درصد کاهش در فروش
نیز باید  7درصد کاهش یابند .مدلهای مبتنی بر فرض سنتی
رفتار هزینهها ،توجهی به اختیارات مدیران در تعدیل
داراییهای عملیاتی نداشته و ارتباط بین هزینهها و سطوح
مختلف فعالیت را مکانیکی فرض مینمایند (هورنگرن و
همکاران .)8333 ،با این وجود ،طی دو دهه اخیر پژوهشهای
متعددی فرض مذکور را مورد تردید قرار دادهاند .اندرسون و
همکاران ( )3008پژوهش تاثیرگذاری در این حوزه انجام داده
و برای اولین بار با طراحی یک مدل رگرسیونی که رابطه بین
تغییرات هزینههای عمومی ،اداری و فروش با تغییرات در
خالص فروش را در شرایط کاهش و افزایش فروش در نظر
میگرفت ،خطی بودن رفتار هزینهها را رد نمودند .شواهد
پژوهش آنها نشان داد که درصد افزایش هزینههای عمومی،
اداری و فروش در هنگام افزایش درآمدها بیشتر از درصد
کاهش هزینههای عمومی ،اداری و فروش در هنگام کاهش
درآمدهاست؛ بدین صورت که به ازاء  8درصد افزایش در
درآمدها؛ هزینههای عمومی ،اداری و فروش حدود  %55افزایش
و به ازاء  8درصد کاهش در درآمدها ،هزینههای عمومی ،اداری
و فروش تنها  %85کاهش مییابد .نتیجه پژوهش مذکور،
معرفی یک مفهوم جایگزین تحت عنوان "چسبندگی هزینهها"
بود .بنکر و همکاران ( )3081بر این باورند که اصطالح
"چسبندگی هزینه" ،در واقع مفهومی کلی برای تشریح الگوی
پیچیدهتر رفتار هزینههاست .رفتار هزینهها بسته به شرایط،
میتواند چسبنده یا ضدچسبنده باشد (ویس ،)3080 ،که در
هر دو صورت رفتار نامتقارن تلقی میگردد .به طور کلی،
چسبندگی هزینه زمانی ایجاد میشود که میزان افزایش
هزینهها در واکنش به افزایش درآمدها ،کمتر از میزان کاهش
هزینهها در واکنش به همان اندازه کاهش در درآمدهای شرکت
باشد .همچنین ضدچسبندگی هزینه زمانی ایجاد میشود که
میزان افزایش هزینهها در واکنش به افزایش درآمدها ،بیشتر از

131

میزان کاهش هزینهها در واکنش به همان اندازه کاهش در
درآمدهای شرکت باشد.
شناسایی رفتار هزینهها و عوامل مؤثر بر آن به دلیل
جایگاه ویژهای که در حسابداری مدیریت دارد از اهمیت به
سزایی برخوردار است .آگاهی از چگونگی رفتار هزینهها جز
اطالعات مهم برای تصمیمگیری مدیران در خصوص
برنامهریزی و بودجهبندی ،قیمتگذاری محصوالت ،تعیین
نقطه سربهسر و سایر موارد مدیریتی است (نمازی و دوانیپور،
 .)8813در همین راستا بخش عمدهای از پژوهشهای حوزه
چسبندگی هزینهها چه در داخل و چه در خارج از کشور ،به
تبیین عوامل مؤثر بر رفتار نامتقارن هزینهها اختصاص یافته
است .این گروه از مطالعات ،عوامل تاثیرگذار بر
چسبندگیهزینهها را در سطوح مختلف (در سطح شرکت،
سطح صنعت و سطح کشور) واکاوی نموده و بینش نسبتاً
دقیقی را درباره موضوع فراهم آوردهاند .در این بین ،متغیرهای
تاثیرگذار بر رفتار نامتقارن هزینهها در سطح کالن کمتر مورد
توجه پژوهشگران داخلی قرار گرفته است .فضای سیاسی و
اقتصادی کشور عوامل کالنی هستند که ممکن است تصمیمات
مدیران در مورد تعدیل منابع و به دنبال آن رفتار هزینههای
شرکت را تحتالشعاع قرار دهند .مدیران در تصمیمات عملیاتی
از جمله تصمیمات تعدیل منابع به صورت آگاهانه عمل نموده و
دورنمای آتی فعالیت شرکت را ارزیابی میکنند (اندرسون و
همکاران .)3008 ،عواملی نظیر نااطمینانیها (کاالپور و
الدنبرگ3005 ،؛ بنکر و همکاران3088 ،؛ لی و همکاران،
3089؛ انواری رستمی و کیانی )8831 ،و وضعیت کالن
اقتصادی (اندرسون و همکاران3008 ،؛ اواد ابراهیم )3085 ،در
ارزیابی مدیران مد نظر قرار میگیرد.
نااطمینانیها میتوانند ریشه در مسائل سیاسی داشته
باشند و در سال انتخابات ریاست جمهوری افزایش یابند (لی و
همکاران .)3089 ،گسترش نااطمینانی سیاسی در سالهای
انتخابات از این واقعیت نشات میگیرد که مشخص نیست چه
کسی انتخاب میشود و شخص منتخب چه سیاستهایی را
اتخاذ خواهد نمود ،به بیان دیگر ،ابهام نسبت به این موضوع که
دولت چه سیاستهایی را در پیش میگیرد و آثار آنها چگونه
است (پاستور و ورونسی .)3083 ،منظور از سیاستهای دولت،
سیاستهای پولی و مالی (شامل سیاستهای مالیاتی)،
سیاستهای حمایتی از صنایع و کسب و کارها ،قوانین و
بخشنامهها در حوزههای مختلف و ...است که آثار بالقوه قابل
توجهی بر عملکرد شرکتها دارد .دولتها سیاستهای خود را
پس از ارزیابی اهداف اقتصادی و غیراقتصادی تغییر میدهند
(لی و همکاران .)3089 ،هرچند که آثار اقتصادی تغییر
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سیاستها همواره مدنظر است ،ولیکن پیامدهای غیراقتصادی
تغییر سیاست نیز باید مورد توجه قرار گیرد .از آنجایی که
انگیزه سیاسی تغییرات عموماً برای مدیران ناشناخته است ،لذا
پیشبینی این که کدام سیاست و به چه صورت در آینده
اجرایی خواهد شد ،بسیار مشکل بوده و نوعی نااطمینانی را
ایجاد میکند (پاستور و ورونسی .)3083 ،در صورت وجود
نااطمینانی نسبت به آینده ،مدیران ممکن است تعمداً کاهش
منابع تعهد شده را تا زمان روشن شدن علت کاهش تقاضا به
تأخیر بیندازند؛ چرا که اگر مدیران فوراً منابع تعهد شده را در
واکنش به کاهش سطح فروش کاهش دهند ،برگرداندن این
منابع به سطح قبلی هزینههای قابل توجهی را به دنبال خواهد
داشت (اندرسون و همکاران.)3008 ،
همچنین ،تعدیل منابع توسط مدیران بر مبنای "انتظارات"
از تقاضای آتی صورت گرفته (کردستانی و مرتضوی )8838 ،و
باعث ایجاد عدم تقارن در رفتار هزینهها میگردد (بنکر و
بایزالوف .)3081 ،شرایط کالن اقتصادی در شکلدهی انتظارات
مدیران نقش قابلتوجهی ایفا مینماید .معموالً احتمال تداوم
کاهش تقاضا در دورههای رکود اقتصادی نسبت به دورههای
رونق اقتصادی بیشتر است .بنابراین ،در دورههای رکود
اقتصادی انتظارات مدیران به سمت بدبینی سوق پیدا میکند
ولی در دورههای رونق انتظارات آنها تمایل به خوشبینی دارد،
همین امر میتواند تصمیمات تعدیل منابع مدیران را تغییر
دهد.
حال مسالهای که مطرح میشود این است که همراه شدن
نااطمینانیهای سیاسی ناشی از انتخابات با شرایط مخلتف
اقتصادی (یعنی رکود و رونق) ،چه پیامدهایی بر تصمیمات
عملیاتی مدیران به دنبال دارد .پژوهش حاضر با بررسی
همزمان آثار چرخههای سیاسی و تجاری بر رفتار نامتقارن
هزینهها به دنبال فراهم نمودن پاسخی برای این سؤال است که
آیا انتخابات بعنوان عامل مؤثر بر نااطمینانی سیاسی ،و شرایط
رونق (رکود) اقتصادی به عنوان عامل مؤثر بر خوشبینی
(بدبینی) ،تصمیمات مدیران در مورد منابع شرکت و به تبع آن
رفتار هزینهها را تحتالشعاع قرار میدهند یا خیر؟ برای پاسخ
به سؤال پژوهش ،رفتار هزینههای  801شرکت در دو سطح
بهای تمام شده کاالی فروش رفته و هزینههای عمومی ،اداری
و فروش طی بازه زمانی  8810تا  8831با تاکید بر همزمانی
انتخابات ریاست جمهوری (چرخههای سیاسی) با شرایط رکود
و رونق اقتصادی (چرخههای تجاری) مورد مطالعه قرار گرفته و
نتایج حاصل از آن ارائه شده است.
تاکنون شواهد تجربی کافی در این زمینه وجود ندارد،
بنابراین خأل پژوهشی فعلی کامالً مشهود است .عالوه بر این،

شناخت دقیقتر رفتار هزینهها ،مسالهای مهم در مدیریت
هزینه شرکتهاست .مدیریت هزینهها در شرایط رقابتی و عدم
اطمینان محیطی ،مستلزم گزینش مناسب نهادههای تولید از
بین منابع انعطافپذیر و منابع غیرمنعطف (تعهد شده) میباشد
که بدین منظور توجه به نوع رفتار هزینهها ضروری به نظر
میرسد (انواری رستمی و کیانی .)8831 ،نتایج حاصل از
پژوهش پیشرو میتواند شکاف مزبور را تا حدودی پوشش داده
و دانش موجود از عوامل کالن مؤثر بر رفتار نامتقارن هزینهها
را بسط دهد.
در ادامه ،ساختار این مقاله بدین صورت سامان مییابد که
در بخش دوم ،مبانی نظری و تجربی پژوهش در قالب
گزارههای پژوهش ارائه شده و بر اساس آن فرضیههای پژوهش
طراحی میگردد .در بخش بعدی ،روششناسی پژوهش شامل
نمونه آماری ،مدلهای پژوهش و نحوه اندازهگیری متغیرها
تشریح میشود .سپس آمار توصیفی و یافتههای پژوهش ارائه و
تحلیل شده و بخش پایانی نیز به نتیجهگیری و پیشنهادات
اختصاص دارد.
 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
در این بخش پیشینه نظری و تجربی مرتبط با موضوع
پژوهش به صورت پیوسته ارائه شده است؛ بدین صورت که
ابتدا گزارههای پژوهش مطرح شده و سپس مبانی نظری و
پیشنه آن بررسی میگردد .در نهایت ،بر اساس مبانی نظری و
تجربی پشتوانه گزارهها ،فرضیههای پژوهش تدوین خواهد شد.
گزاره یک :رفتار هزینهها "نامتقارن" است.
پژوهشهای اولیه در حوزه رفتار هزینهها ،عمدتاً دیدگاه
سنتی پاسخ متقارن یا متناسب هزینهها به تغییرات فعالیت را
به چالش کشیده و الگویی را معرفی میکنند که در آن
تغییرات هزینه نه تنها به میزان تغییر فعالیت بلکه به "جهت"
تغییرات نیز وابسته است .از اوایل دهه  ،8330مطالعات مختلف
همواره نشان دادهاند که هزینهها تمایلی به تغییرات متقارن یا
متناسب با تغییرات فعالیت ندارد .برای مثال ،مالکوم ()8338
در مطالعه خود در مورد هزینههای سربار در سیستم هزینهیابی
بر مبنای فعالیت مدعی شد که شخصیت (رفتار) بسیاری از
هزینهها تا حدودی غیرمتغیر است ،یعنی تغییر آنها دقیقاً
متناسب با تغییر سطح فعالیت نیست .این هزینهها معموالً تابع
(رفتار) پلکانی داشته و وقتی فعالیت کاهش یابد ،چسبنده
هستند .در مورد مطالعه مالکوم ( ،)8338ماک و روش ()8331
بیان کردند که هزینههای چسبنده احتماالً با افزایش فعالیت
در کوتاهمدت افزایش مییابند ،اما با کاهش فعالیت در کوتاه
مدت ،کاهش نمییابند .در مطالعه دیگری بنکر و جانستون
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( ) 8338دریافتند که تغییرات در هزینه ،تنها با تغییرات در
حجم خروجی و ظرفیت مشخص نمیشود .نورین و
سودرستروم ( )8331این سؤال تجربی را مطرح نمودند که آیا
هزینههای سربار متناسب با فعالیتها تغییر میکنند یا خیر؟.
آنها برای نمونهای از بیمارستانهای ایالت واشنگتن فرض
سنتی تغییرات متناسب هزینههای سربار و حجم فعالیت را رد
نمودند .در ادامه ،نورین و سودرستروم ( )8337در پژوهش
دیگری به نتایج مشابهی رسیدند مبنی بر این که سیستمهایی
که هزینهها را به شدت متناسب با فعالیتها فرض میکنند
(مانند سیستمهای بهایابی مرسوم و مبتنی بر فعالیت) ،در بیان
تأثیر تغییر حجم فعالیتها بر هزینهها اغراق مینمایند .آنها
متوجه شدند که تنها  %80از هزینههای سربار متناسب با
فعالیتها تغییر میکنند ،همچنین واکنش هزینهها به افزایش
فعالیتها نسبت به واکنش آنها به کاهش فعالیتها راحتتر
صورت می پذیرد .نورین و سودرستروم جزء اولین پژوهشگرانی
بودند که به مساله چسبندگی هزینهها پرداختند ،ولیکن دالیل
بالقوه چنین رفتاری را در هزینهها شرح ندادند .کوپر و کاپالن
( )8331این شکاف را پوشش داده و شواهد ابتدایی مبنی بر
تأثیر تصمیمات مدیریت بر رفتار چسبنده هزینه را ارائه
نمودند .به طور دقیقتر ،کوپر و کاپالن بیان نمودند "آن چیزی

که هزینه منابع را در جهت رو به پایین متغیر میسازد ،ماهیت
ذاتی آن منبع نیست ،بلکه تابعی است از تصمیمات
مدیریتی("...بومگارتن .)3083 ،در ادامه ،اندرسون و همکاران
( )3008تمرکز اصلی خود را بر نشانههای بدست آمده در
پژوهشهای پیشین در مورد واکنش نامتقارن هزینهها در
حالتهای افزایش یا کاهش فعالیت ،معطوف کردند .آنها اولین
پژوهشگرانی بودند که با طراحی یک مدل رگرسیونی امکان
بررسی تجربی چسبندگی هزینهها را فراهم نموده و با آزمون
مدل طراحی شده خود دریافتند که واکنش هزینهها به
تغییرات سطح فعالیت به طور متوسط متقارن نیست؛ یعنی
افزایش هزینههای عمومی ،اداری و فروش در زمان افزایش
فروش شرکت ،بیش از کاهش آن در زمان کاهش فروش است.
اندرسون و همکارانش اصطالح "چسبندگی هزینه" را برای
نامگذاری این پدیده برگزیدند .پژوهشهای انجام شده داخلی
نیز بارها رفتار نامتقارن هزینهها را در سطوح مختلف مورد
تأیید قرار دادهاند (نمازی و دوانیپور8813 ،؛ کردستانی و
مرتضوی)8838 ،
گزاره دو :یکی از دالیل رفتار نامتقارن هزینهها "تصمیمات
آگاهانه مدیران" است.
اندرسون و همکاران ( )3008پس از تأیید پدیده
چسبندگی هزینهها ،درصدد تبیین علت این پدیده برآمده و از
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دریچه تصمیمات مدیریتی موضوع را بررسی نمودند .حاصل
تالش آنها و پژوهشگران بعدی ارائه نظریهای تحت عنوان
"نظریه چسبندگی هزینهها" بوده است که به اعتقاد اندرسون
و همکاران ( )3008شامل دو گزاره کلیدی است :ابتدا این که
عامل ایجاد بسیاری از هزینهها" ،تصمیمات آگاهانه مدیران"
در مورد منابع است؛ به این معنی که مدیران بطور آگاهانه
منابع را در واکنش به تغییرات فعالیت تعدیل میکنند .دوم
این که علیرغم امکان تغییر منابع تعهد شده در کوتاهمدت،
تعدیل منابع ،هزینههای متعددی نظیر مخارج نصب،
کنارگذاری ،استخدام ،اخراج و ...را به دنبال دارد .تعامل بین
این دو گزاره؛ یعنی تصمیمات آگاهانه مدیران در مورد منابع
شرکت و وجود هزینههای تعدیل منابع ،مولد نوعی پویایی
است که همیشه به یک پاسخ یا رفتار ختم نمیشود .مدیران
در انتخاب سطح منابع شرکت ،تنها فعالیتهای جاری را در
نظر نمیگیرند .سطح منابع دوره گذشته ،هزینههای تعدیل
منابع را در دوره جاری تحتالشعاع قرار میدهد ،همانگونه که
"انتظارات" نسبت به آینده عاملی مؤثر بر هزینههای تعدیل
آتی است (لی و همکاران .)3089 ،پژوهشهای متعددی در
داخل و خارج کشور نظریه مذکور را تأیید نمودهاند (بنکر و
بایزالوف3081 ،؛ بنکر و همکاران3081 ،؛ بولو و همکاران،
8838؛ کردستانی و مرتضوی8838 ،؛ ایزدینیا و همکاران،
)8838
بهطور خالصه ،نظریه تصمیمات آگاهانه (سنجیده) ،به
عنوان یکی از نظریههای تبیین علل رفتار نامتقارن هزینهها؛
این پدیده را تابع تصمیمات مدیریت میداند .بر اساس این
توجیه ،واکنش متفاوت هزینهها به تغییرات سطح فعالیت
خواسته خود مدیران است و به صورت آگاهانه اتفاق میافتد .به
بیان دیگر ،مدیران با در نظر گرفتن همه جوانب اقدام به تعدیل
منابع مینماید و مشاهده هرگونه عدم تقارن در رفتار هزینهها
میبایست توجیه قابل قبولی از سوی مدیریت داشته باشد.
برای مثال ،مدیران در شرایط ابهام و نااطمینانی ،صبر میکنند
تا اطالعات بیشتری را کسب کنند ،لذا اگر در این شرایط با
کاهش تقاضا مواجه شوند ،تعدیل منابع را به تأخیر میاندازند
یا اگر مدیران شرایط آینده را مطلوب تشخیص دهند،
عکسالعمل مشابهی را در قبال کاهش فروش خواهند داشت.
گزاره سه :مدیران با تأخیر انداختن تعدیل منابع به
"نااطمینانیها" واکنش نشان میدهند.
در سالهای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نااطمینانی
سیاسی افزایش مییابد (لی و همکاران .)3089 ،این نااطمینانی
از آنجا ناشی میشود که تغییر رییس قوه مجریه ممکن است
بسیاری از سیاستها و برنامهها را تغییر دهد و مشخص نیست
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چه شخصی انتخاب میشود و پس از انتخاب وی چه شرایطی
حکمفرما خواهد شد .منظور از سیاستهای دولت ،سیاستهای
پولی و مالی (شامل سیاستهای مالیاتی) ،سیاستهای حمایتی
از صنایع و کسب و کارها ،قوانین و بخشنامهها در حوزههای
مختلف و ...است که آثار بالقوه قابل توجهی بر عملکرد
شرکتها دارد (پاستور و ورونسی.)3083 ،
بر اساس نظریه تصمیمات آگاهانه مدیران ،انتظار میرود
که مدیریت واکنش سنجیدهای به این "نااطمینانیهای
سیاسی" نشان دهد .منطق ارتباط نااطمینانی سیاسی و رفتار
نامتقارن هزینهها بسیار روشن است .شواهد پیشین نشان
دادهاند وقتی که هزینههای تعدیل باال و یا احتمال دائمی بودن
کاهش تقاضا پایین است ،چسبندگی هزینهها شدیدتر است
(بنکر .)3088 ،در سالهای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری
که عدم اطمینان سیاسی افزایش مییابد ،مدیران احتماالً
کاهش فروش را موقتی تلقی میکنند (لی و همکاران.)3089 ،
تغییر رییس قوه مجریه و سیاستهای دولتی میتواند عامل
محرک مدیران برای نگهداری از منابعی باشد که در دوران
کاهش فروش بالاستفاده ماندهاند .عدم اطمینان به وجود آمده
در ایام انتخابات سبب میشود که شرکتها تصمیمات
سرمایهگذاری و رفتار استخدامی خود را موقتاً به تعویق
بیندازند (بلوم .)3003 ،پاستور و ورونسی ( )3083در پژوهشی
به این نتیجه رسیدند که شرکتها با کاهش
سرمایهگذاریهایشان به نااطمینانی سیاسی واکنش نشان
میدهند .در صورت وجود هزینههای تعدیل ،شرکتهایی که
بیشتر در معرض عدم اطمینان قرار میگیرند ،در واکنش به
تغییرات محتاطتر عمل مینمایند .همین برخورد مدیریت
میتواند افزایش چسبندگی هزینهها را در سالهای انتخابات به
دنبال داشته باشد .برای مثال ،مدیرانی که در سالهای مذکور
با کاهش در حجم فعالیت مواجه میشوند ،احتماالً تا زمان
کسب اطالعات بیشتر در مورد علت تغییر در تقاضا و دائمی
بودن یا نبودن آن دست نگه داشته و تعدیل منابع را به تعویق
میاندازند که چنین تعللی باعث چسبندگی هزینهها میگردد.
همچنین ،زمانی که مدیریت در مورد آینده نامطمئن است،
نگهداری ظرفیت مازاد ،میتواند منجر به واکنش سریعتر به
افزایش تقاضای آتی شود (اندرسون و همکاران3008 ،؛ گندر و
همکاران.)3088 ،
گزاره چهار :تصمیمات آگاهانه مدیران در مورد تعدیل منابع با
توجه به "انتظارات" آنها از فروش آتی (خوشبینی و بدبینی)
اتخاذ میگردد.
با توجه به وجود هزینههای تعدیل ،مدیران با ارزیابی
چشمانداز آتی شرکت اقدام به تعدیل منابع میکنند .برای

مثال ،مادامیکه طبق برآورد مدیران ،درآمدهای آتی شرکت
بیش از درآمدهای جاری آن باشد ،آنها ترجیح میدهند که در
زمان کاهش درآمد منابع را متناسب با کاهش تقاضا کاهش
ندهند ،این در حالی است که در صورت افزایش تقاضا ،واکنش
درخوری نشان میدهند .ارزیابی مدیران از آینده شرکت تحت
تأثیر عوامل مختلفی نظیر روند تغییر فروش در سال گذشته
(بنکر و همکاران3081 ،؛ کردستانی و مرتضوی8838 ،؛
ایزدینیا و همکاران )8838 ،قرار میگیرد .این عوامل
میتوانند مدیر را نسبت به وضعیت فروش آینده خوشبین یا
بدبین نمایند .اگر شرایط به گونهای باشد که مدیران نسبت به
آینده خوشبین شوند ،بدیهی است که در برابر تعدیل رو به
پایین منابع مقاومت میکنند ،چراکه بر مبنای نگاه خوشبینانه
آنها دیری نخواهد پایید که کاهش فروش فعلی جبران میشود.
در مقابل ،بدبینی اثری معکوس دارد و منجر به واکنش شدید
مدیران به کاهش فروش میگردد .در همین راستا ،بنکر و
همکاران ( )3081به بررسی چگونگی تأثیر باورهای مدیریتی
در مورد چشمانداز آتی شرکت بر فعالیتهای تعدیل منابع
پرداختند .به عقیده آنها ،پس از یک دوره افزایش (کاهش) در
فروش ،انتظارات مدیران در مورد فروشهای آتی خوشبینانه
(بدبینانه) میشود .در صورت وجود خوشبینی ،مدیران تمایل
بیشتری به افزایش منابع در واکنش به افزایش فروش دوره
جاری از خود نشان میدهند؛ و بالعکس در صورت کاهش
فروش این واکنش با شدت و تأخیر همراه خواهد بود .بدبینی
نیز باعث میگردد که شدت و سرعت عمل واکنش مدیران با
تغییرات افزایشی فروش کاهش و در مورد کاهش فروش
افزایش یابد .نتیجه آن که ،جهت تغییر فروش دوره قبل ،بر
سطح منابع انتخابی دوره قبل و همین طور بر میزان گسترش
یا کاهش منابع مورد نیاز برای جایگزینی تغییرات دوره جاری
در فروش ،اثرگذار است .البته پژوهشگران مذکور شواهد
بیشتری را نیز در مورد تأثیر انتظارات مدیران بر رفتار نامتقارن
هزینهها جمعآوری و آزمون نمودهاند .نشانههایی نظیر
سفارشات در جریان (تکمیل نشده) ،رشد اقتصادی و پیشبینی
تحلیلگران مالی از فروش ،همگی بر انتظارات مدیران نسبت
به آینده تاثیرگذارند و به همین خاطر بر رفتار هزینهها نیز
موثرند .در پژوهشهای داخلی نیز این موضوع تأیید شده است.
کردستانی و مرتضوی ( )8838معتقدند که در صورت تداوم
کاهش فروش ،ارزیابی مدیران از کاهش تقاضا قویتر میشود،
به همین علت ،زمانی که کاهش فروش در دومین دوره متوالی
اتفاق میافتد ،مدیران احتماالً این کاهش را پایدارتر تصور
میکنند و افزایش احتمال پایداری رکود ،مدیران را متقاعد
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میکند تا منابع را کاهش دهند که موجب کاهش چسبندگی
هزینهها میشود.
شرایط کالن اقتصادی عامل دیگری است که انتظارات
مدیران از آینده را شکل میدهد (اندرسون و همکاران؛ ،3008
بهارمقدم و خادمی .)8835 ،از آنجا که نوسانهای تقاضا ،تابعی
از وضعیت بازار محصوالت و شرایط اقتصادی است ،لذا اطالعات
درباره روندهای افزایشی یا کاهشی در سطح کالن اقتصاد،
میتواند بر تصمیمات مدیران در مورد تعدیل منابع ،تاثیرگذار
باشد .مدیران برای ارزیابی پایداری کاهش تقاضا در بازارهای
تخصصی محصوالت شرکت ،به معیارهای وسیعتری از
فعالیتهای اقتصادی توجه میکنند تا به اطالعاتی دست یابند
که به آنها در ارزیابی علت تغییرات فروش ،کمک کند
(کردستانی و مرتضوی .)8838 ،تحلیل مدیران از علل تغییرات
فروش و برآورد آنها از تدوام شرایط موجود بسته به زمینه
اقتصادی هر زمان میتواند متفاوت باشد .معموالً کاهش تقاضا
در دورههای رکود (رونق) اقتصادی نسبت به دورههای رونق
(رکود) اقتصادی ،تدوام بیشتری (کمتری) دارد ،همین موضوع
منجر به ایجاد نوعی بدبینی (خوشبینی) در مدیران میگردد.
بنابراین ،در دورههای رکود اقتصادی واکنش مدیران به کاهش
سطح فروش شدیدتر است .این در حالی است که در دوران
رونق اقتصادی مدیران تمایل کمتری به کاهش منابع خواهند
داشت .عالوه بر این ،کمبود نیروی کار در دورههای رونق
اقتصادی ،موجب افزایش هزینه جایگزینی کارکنان میشود که
خود ،دلیلی برای تمایل کمتر مدیران به تعدیل نیروی کار
محسوب میشود (بهارمقدم و خادمی.)8835 ،
گزاره پنج :همزمانی نااطمینانی ناشی از انتخابات (چرخههای
سیاسی) با شرایط مختلف اقتصادی رکود و رونق (چرخههای
تجاری) انتظارات متفاوتی را در مدیران نسبت به فروش آینده
شکل داده و منجر به تصمیمات متفاوتی در مورد تعدیل منابع
میگردد.
ترکیب گزارههای سه و چهار ،تحلیل دقیقتری از رفتار
نامتقارن هزینهها در اختیار میگذارد .بر اساس گزاره سوم ،در
سالهایی که انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده و احتمال
تغییر ریاست قوه مجریه وجود دارد (چرخه سیاسی)،
نااطمینانی سیاسی افزایش مییابد .از لحاظ نظری ،تصمیمات
تعدیل منابع تحت تأثیر نااطمینانیها قرار میگیرد .بر اساس
گزاره چهارم ،شرایط رکود و رونق اقتصادی (چرخه تجاری) بر
انتظارات مدیران تاثیرگذار است ،بدینصورت که رونق اقتصادی
منجر به خوشبینی مدیران و رکود اقتصادی منجر به بدبینی
آنها خواهد شد .خوشبینی و بدبینی نیز عاملی مؤثر بر رفتار
نامتقارن هزینههاست.
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همزمانی این دو چرخه؛ یعنی چرخههای سیاسی و چرخههای
تجاری چهار حالت ممکن را پدید میآورد:
انتظارات
رونق (خوشبینی) ركود (بدبینی)
سال
برگزاري
انتخابات
نااطمینانی
سالهاي
دیگر

 .8انتخابات ـ رونق  .3انتخابات ـ رکود
(نااطمینانی باال به (نااطمینانی باال به
همراه خوشبینی) همراه بدبینی)
 .8سایر سالها ـ
 .1سایر سالها ـ
رونق
رکود
(نااطمینانی پایین
(نااطمینانی پایین
به همراه
به همراه بدبینی)
خوشبینی)

در سالهایی که انتخابات ریاست جمهوری برگزار
میگردد ،به دلیل افزایش ابهامات برآورد آینده سختتر
می شود .حال اگر در آن سال رونق اقتصادی وجود داشته باشد،
تحلیل مدیران از آینده به خوشبینی تمایل داشته و در صورت
وجود رکود اقتصادی ،تحلیل مدیران از آینده به بدبینی متمایل
میباشد .بنابراین ،انتظار میرود در سالهای همزمانی انتخابات
و رونق اقتصادی چسبندگی هزینهها بیشتر از سالهای
همزمانی انتخابات و رکود اقتصادی باشد ،چراکه در حالت اول،
انگیزه مدیران برای ایجاد تأخیر در تعدیل رو به پایین منابع
بیشتر است .در سالهایی که انتخابات برگزار نمیشود،
نااطمینانی سیاسی کمتر است .در این سالها اگر رونق
اقتصادی وجود داشته باشد (یعنی حالت سایر سالها ـ رونق)،
در مقایسه با شرایط رکود (یعنی حالت سایر سالها ـ رکود)،
شدت تعویق در تعدیل منابع کمتر و چسبندگی هزینهها بیشتر
خواهد بود.
همچنین ،تبلیغات و شعارهای نامزدهای انتخابات ریاست
جمهوری باعث میشود که مدیران احتمال بهبود شرایط را
باالتر از زمانی ارزیابی کنند که قرار بر تغییر رییس جمهور
نیست (لی و همکاران .)3089 ،بنابراین ،انتظار میرود در
شرایط اقتصادی مشابه ،در سالهای برگزاری انتخابات،
چسبندگی هزینهها بیشتر از سایر سالها باشد ،یعنی
چسبندگی هزینه در حالت انتخابات ـ رونق بیشتر از حالت
سایر سالها ـ رونق و چسبندگی هزینه در حالت انتخابات ـ
رکود نیز بیشتر از حالت سایر سالها ـ رکود باشد.
برای تحلیل رفتار نامتقارن هزینهها در چرخههای سیاسی
و تجاری دو مورد دیگر نیز قابل ذکر است .مورد اول ،مساله
ضدچسبندگی هزینههاست .در رفتار نامتقارن هزینهها الزاماً

سال هفتم  /شماره بیستوهفتم /پائیز 7932

تبیین رفتار نامتقارن هزينهها بر اساس همزماني چرخههاي سیاسي و تجاري  /مصطفي ايزدپور و هاشم نیکومرام

چسبندگی هزینهها رخ نمیدهد .اگر واکنش هزینهها به کاهش
درآمد بیشتر از افزایش درآمد باشد ،ضدچسبندگی رخ میدهد.
بنابراین ،در شرایط رکودی اقتصاد که بدبینی مدیران پررنگتر
است ،امکان مشاهده چنین رفتاری وجود دارد .مورد دوم،
مساله واکنش هزینهها به افزایش درآمد است .تعدیل منابع در
شرایط افزایش فروش همیشه به یک صورت اتفاق نمیافتد .در
شرایط محیطی که ابهام بیشتر است؛ مدیران با صبوری
تصمیمات تعدیل منابع را اتخاذ میکنند .این تأخیر ممکن
است تعدیل رو به باالی منابع را هم دربرگیرد .به همین سبب،
واکنش هزینهها به افزایش فروش در سالهای برگزاری
انتخابات میتواند کمتر از سالهایی باشد که انتخابات برگزار
نمیشود.
نظریه دیگری که میتواند در تبیین روابط متغیرهای این
پژوهش کارساز باشد ،نظریه "چرخههای تجاری ـ سیاسی"
است .بر اساس این نظریه ،فرض میشود که انتظارات عقالیی
از سوی مصرفکنندگان و تولیدکنندگان وجود ندارد (کیمجانی
و همکاران ،)8838 ،بنابراین متصدیان امـور مملکتی
درصـددند کـه بـا توجـه بـه حافظه کوتاهمدت رأیدهندگان،
سیاستهایی را در سالهای نزدیک به انتخابات اتخاذ کنند که
نظر رایدهندگان را جلب نماید .نظریه مزبور ،نگاههای متفاوتی
را به رفتار اقتصادی دولتها قبل از انتخابات دارد .از یک منظر،
دولتها میتوانند قبل از انتخابات سیاستهای انبساطی (از
جمله سیاستهای مالی و پولی) اتخاذ نموده و از این طریق،
عملکرد کوتاهمدت موفقی از خود به نمایش بگذارند؛ بدین معنا
که دولتمردان با استفاده از سیاستهای اقتصادی به عنوان
ابزاری برای ایجاد نگرش مثبت نسبت به چشماندازهای
اقتصادی در رأی دهندگان و بهبود وضـعیت معیشتی جامعـه
(پورکاظمی و همکاران ،)8819 ،احتمال انتخاب خودشان (یا
نامزد مدنظرشان) را افزایش میدهند (نوردهاوس 8375 ،به
نقل از پورکاظمی و همکاران .)8819 ،از منظر دیگر ،دولتها
(که هر چهار سال یک بار انتخاب میشوند) در دو ساله اول
حاکمیت خود ،با هدف کنترل بیکاری و با استفاده از
سیاستهای انبساطی نرخ تورم را افزایش میدهند .اما در دو
ساله دوم با توجه به حافظه کوتاهمدت رایدهندگان سعی
مینمایند با اعمال سیاستهای انقباضی (و در نتیجه رکود)
تورم را کنترل نمایند .شواهد تجربی از هر دو نگاه حمایت
میکند .برای مثال ،در مطالعهای موردی که با روش تحلیلی
توصیفی انجام شد ،شهبازی و گلشنی ( )8835سیاستها و
اقدامات سید محمد خاتمی و محمود احمدینژاد را با هدف
ارزیابی چرایی روی کار آمدن و انتخاب مجدد آنها از منظر
نظریه چرخههای تجاری ـ سیاسی مورد بررسی قرار دادند.

نتایج این پژوهش نشان داد که دولتهای مذکور از طریق
سیاستهای انبساطی پولی و مالی ،زمینه تغییر در متغیرهای
اقتصادی را فراهم آوردند کـه این امر در جلب آراء مردم و
پیروزی مجدد آنها در انتخابات بیتأثیر نبوده است .پژوهش
دیگری نیز توسط پورکاظمی و همکاران ( )8819انجام شده
است که بر اساس آن نگاه دوم با احتمال باالیی مورد تأیید قرار
گرفته است ،یعنی در ایران سیاستهای اقتصادی قبل از
انتخابات در راستای کنترل نرخ تورم بوده که همین امر
میتوان رکود اقتصادی نسبی را به دنبال داشته باشد.
تغییر سیاستهای اقتصادی قبل از انتخابات؛ چه متمایل
به سیاستهای پولی و مالی انبساطی باشد چه انقباضی،
میتواند نقش مهمی در شکلگیری خوشبینی یا بدبینی در
مدیران و به تبع آن تعلل یا تعجیل در تصمیمات تعدیل منابع
ایفا نماید.
 -3فرضیههاي پژوهش
بر اساس تحلیل مقایسهای چسبندگی هزینهها برای
حالتهای مختلف طبق مبانی نظری و تجربی موضوع ،انتظار
میرود که رفتار هزینهها (واکنش هزینهها به تغییرات کاهشی
فروش در مقایسه با تغییرات افزایشی آن) در ترکیبهای
مختلف چرخههای سیاسی و چرخههای تجاری متفاوت باشد.
الزم به ذکر است که شدت واکنش هزینهها به افزایش فروش
نیز میتواند در چهار حالت ممکن متفاوت باشد .بنابراین،
فرضیههای پژوهش عبارتند از:
فرضیه اصلی :رفتار هزینهها در حالتهای مختلف همزمانی
چرخههای سیاسی (انتخابات) و چرخههای تجاری (رونق و
رکود) متفاوت است.
فرضیه فرعی اول :چسبندگی هزینه در حالتهای مختلف
همزمانی چرخههای سیاسی (انتخابات) و چرخههای تجاری
(رونق و رکود) متفاوت است؛ به بیان دیگر ،در هر یک از
حالتها ،کاهش هزینهها در واکنش به کاهش فروش متفاوت از
حالتهای دیگر است.
فرضیه فرعی دوم :واکنش هزینهها به افزایش فروش در
حالتهای مختلف همزمانی چرخههای سیاسی (انتخابات) و
چرخههای تجاری (رونق و رکود) متفاوت است.
منظور از هزینهها در فرضیههای باال ،یک بار هزینههای
عمومی ،اداری و فروش و بار دیگر بهای تمام شده کاالی فروش
رفته است .به بیان دیگر ،دو سطح از هزینهها به عنوان معیار
هزینهها در نظر گرفته شده است.

سال هفتم  /شماره بیستوهفتم /پائیز 7932

132

فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت – انجمن حسابداري مديريت ايران

 -4روششناسی پژوهش
در این بخش به ترتیب انتخاب نمونه ،مدل پژوهش و تعریف
عملیاتی متغیرها تشریح میگردد.
جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران است انتخاب نمونه به صورت
غربالگری انجام شده است ،به این ترتیب که کلیه شرکتهای
حاضر در جامعه آماری که حائز معیارهای زیر باشند ،انتخاب
شدهاند:
 )8با توجه به تأثیر نوع فعالیت بر رفتار هزینهها،
سوبرامانیان و ویدنمیر ( ،)3008چسبندگی هزینه عمومی،
اداری و فروش را برای صنایع مختلف بررسی نموده و به این
نتیجه دست یافتند که باالترین درجه چسبندگی هزینه متعلق
به شرکتهای تولیدی و پس از آن آن شرکتهای خدماتی و
بازرگانی است .در همین راستا ،تمرکز نمونه پژوهش بر
شرکتهایی است که عمده فعالیت آنها تولیدی است.
همچنین ،پژوهش سوبرامانیان و ویدنمیر ( )3008نشان داده
است که شرکتهای مالی (شرکتهای سرمایهگذاری ،بیمه،
لیزینگ ،بانکها و مؤسسات مالی) هیچ رفتار چسبندهای از
خود نشان نمیدهند .بنابراین ،شرکتهای مالی نیز از نمونه
کنار گذاشته شدند( .لی و همکاران)3089 ،؛ علت مستثنی
کردن این شرکتها از فهرست شرکتهای نمونه ،تفاوت در
ساختار سرمایه ،اهرم مالی و نوع فعالیت این دسته از شرکتها
با سایر شرکتهای نمونه است .این موضوع میتواند به بهبود
قابلیت مقایسة نتایج و تعمیمپذیری آن کمک کند (بنیمهد و
همکاران)8835 ،
 )3با توجه به بازه زمانی پژوهش ( 8810تا ،)8831
اطالعات مورد نیاز برای اندازهگیری متغیرهای پژوهش برای
سالهای  8873تا  8831در اختیار باشد.
 )8پایان دوره مالی آنها  33اسفند ماه باشد؛ چرا که برخی
از متغیرهای تاثیرگذار این پژوهش به صورت مجازی و بر
اساس سال شمسی تعریف شدهاند.
با توجه به اعمال قیود فوق تعداد  801شرکت انتخاب
شدند .الزم به ذکر است که قیود زیر هم باعث شده است تعداد
کمی از اطالعات سال ـ شرکتهای نمونه در آزمون فرضیه
استفاده نشود:
 سال ـ شرکتهایی که هزینههای عملیاتی آنها بطور
قابل توجهی باال یا پایین است (هزینه عملیاتی کمتر
از  50درصد یا بیشتر از  300درصد فروش)
 سال ـ شرکتهایی که که تغییرات فروش بطور
عمدهای تغییر داشته است؛ یعنی بیش از  50درصد
فروش سال قبل افزایش یا بیش از  88درصد فروش
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سال قبل کاهش داشته است (چرا که این گونه
تغییرات عمدتاً نشان دهنده تغییری عمده در
فعالیتهای معمول شرکت دارد که مقایسهپذیری
نمونه را زیر سؤال میبرد).
مدل پژوهش بر اساس منطق مدل بنکر و همکاران
( )3081طراحی شده است .پایه این مدل همان مدل اندرسون
و همکاران ( )3008میباشد ،با این تفاوت که مدل بنکر و
همکاران ( )3081تصمیمات تعدیل منابع در شرایط افزایش
فروش را نیز تابع اختیارات مدیریت دانسته و از لحاظ نظری
احتمال تفاوت این تصمیمات را در شرایط مختلف در نظر
میگیرد .در حالی که مدل سنتی چسبندگی هزینهها اختیارات
مدیریتی را صرفاً در شرایط کاهش فروش مورد توجه قرار
میدهد و گسترش منابع (افزایش هزینهها) در شرایط افزایش
فروش را مکانیکی فرض مینماید ،یعنی اختیارات مدیریت در
تصمیمات افزایش منابع را نادیده میگیرد .با توجه به این که
فرضیههای این پژوهش واکنش متفاوت مدیران در شرایط
مختلف (چه افزایش و چه کاهش فروش) را محتمل میداند،
لذا مدل پژوهش مبتنی بر مدل بنکر و همکاران ( )3081به
صورت زیر طراحی شده است:
(

)
)
)
)

(
(
(

حالت بسط داده شده مدل باال به شرح زیر میشود:

هزینههای عمومی ،اداری و
در مدل باال منظور از
فروش است .برای تعریف دوم از هزینهها به جای
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عبارت  CGSitکه معرف بهای تمام شده کاالی فروش رفته است،
جایگزین میشود.
نشان دهنده واکنش هزینهها
در مدل باال ،ضریب
نشان دهنده واکنش هزینهها
به افزایش فروش و ضریب
به کاهش فروش در حالت "انتخابات ـ رکود" است .ضرایب
به ترتیب واکنش هزینهها به افزایش و
و
کاهش فروش را برای حالت "سایر سالها ـ رکود" نشان
بیانگر واکنش هزینهها به افزایش فروش و
میدهند.
بیانگر واکنش هزینهها به فروش در حالت "انتخابات ـ
واکنش هزینهها
و
رونق" میباشد .در نهایت،
را به افزایش و کاهش فروش حالت "سایر سالها ـ رونق" به
نمایش میگذارند.
تعریف عملیاتی متغیرها
متغیرهای اصلی پژوهش شامل رفتار هزینهها ،چرخههای
تجاری و چرخههای سیاسی میباشد که نحوه اندازهگیری
هریک در ادامه تشریح شده است.
 چسبندگی هزینهها :که برای اندازهگیری آنمتغیرهای زیر باید محاسبه گردند:
( ) CGSitتغییر در هزینههای عمومی،
اداری و فروش (بهای تمام شده کاالی فروش رفته) را نشان
میدهد و از تفاضل لگاریتم هزینههای عمومی ،اداری و فروش
(بهای تمام شده کاالی فروش رفته) سال جاری و سال قبل
بدست میآید .علت استفاده از هزینههای عمومی ،اداری و
فروش این است که حجم فروش شرکت محرک مناسبی برای
بسیاری از عناصر هزینههای عمومی ،اداری و فروش محسوب
میشود (اندرسون و همکاران.)3008 ،
تغییر در درآمد فروش را نشان میدهد و از
تفاضل لگاریتم درآمد فروش سال جاری و سال قبل بدست
میآید.
متغیر مجازی تفکیک کننده حالتهای کاهش و
افزایش فروش است؛ بدین ترتیب که در صورت وجود کاهش
فروش عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر اختیار میکند.
نیز بیانگر شدت کارکنان (لگاریتم نسبت
معرف شدت داراییها
تعداد کارکنان به فروش) و
(لگاریتم نسبت جمع داراییها به فروش) هستند .این دو متغیر
به منظور کنترل "هزینههای تعدیل" به مدل اضافه شدند.
در این پژوهش به پیروی از پژوهشهای اندرسون و
همکاران ( ،)3008کاالپور و الدنبرگ ( )3005و بنکر و
همکاران ( )3081مبالغ فروش و هزینهها با استفاده از نرخ

تورم محاسبه شده توسط بانک مرکزی ،ابتدا تورمزدایی شدهاند
و سپس مدل چسبندگی هزینه تخمین زده شده است .نحوه
تورم زدایی بدون صورت است که عدد فروش یا هزینه یک
سال مشخص بر یک به عالوه نرخ تورم آن سال تقسیم
میگردد (محمدرضایی و محدصالح .)3087 ،منطق این کار
حذف آثار تورم است ،چراکه در مدل چسبندگی هزینهها مبلغ
فروش به عنوان معیار سطح فعالیت استفاده میشود ،حال اگر
مبلغ فروش افزایش یابد ،این افزایش الزاماً به معنای افزایش
سطح فعالیت نیست ،بلکه ممکن است به دلیل تورم باشد.
بنابراین ،تورمزدایی افزایش ریالی مبلغ فروش را که ناشی از
تورم بوده است ،کنار میگذارد .تاکنون در پژوهشهای داخلی
به مساله تورمزدایی مبالغ فروش و هزینهها در مدلهای
چسبندگی هزینهها توجهی نشده است؛ به همین دلیل مدل
این پژوهش نیز یک بار بر اساس ارقام تورمزدایی نشده تخمین
زده و نتایج آن به صورت مقایسهای در کنار مدل اصلی گزارش
شده است.
 چرخههاي سیاسی :در این پژوهش متغیر انتخاباتشاخص "نااطمینانی سیاسی" در نظر گرفته شده است .باید
توجه داشت که اندازهگیری مذکور نظیر اکثر متغیرهای کالن
دشواریهای خاص خود را دارد ،بنابراین هر معیاری که برای
سنجش آن استفاده شود ،بینقص نخواهد بود .از آنجا که
رویدادهای سیاسی عمدتاً با شرایط اقتصادی مرتبط بوده و به
تبع آن ممکن است چسبندگی هزینهها را تحتالشعاع قرار
دهد ،لذا باید شاخصی برای نااطمینانی سیاسی بکار گرفته شود
که وضوح و دقت آن مشخص باشد .استفاده از چرخههای
سیاسی (انتخابات) برای سنجش نااطمینانی سیاسی این حسن
را دارد که معیاری روشن بوده و در برههای از زمان ایجاد شده
و پایان میپذیرد .مشخص بودن زمانبندی نااطمینانی سیاسی
ناشی از انتخابات ویژگی منحصر به فردی است که باعث شده
پژوهشهای معتبری نظیر جولیو و یوک ( )3083و درنو
( )3081و پژوهش لی و همکاران ( )3089از میان معیارهای
مختلف معیار مذکور را برگزیدند .به تبعیت از پژوهشهای
مذکور ،در این پژوهش نیز برای سنجش نااطمینانی سیاسی از
متغیر انتخابات استفاده شده است .توجیه پشتوانه این شیوه
اندازهگیری ،این است که در سالهای انتخابات ریاست
جمهوری نااطمینانی سیاسی افزایش یافته و در سالهای دیگر
این نوع نااطمینانی کاهش مییابد (بیالکوسکی3001 ،؛ بوچکوا،
 .)3083این تحلیل توسط بیکر و همکاران ( )3088نیز تأیید
شده است .در پژوهش مذکور شاخصی برای نااطمینانی
سیاستهای اقتصادی تعریف شده بود که این شاخص در
سال های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رشد بیشتری داشته
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است .علت در نظر نگرفتن انتخابات مجلس شورای اسالمی
بعنوان یکی از سرمنشاهای نااطمینانی سیاسی ،نظام
غیرپارلمانی کشور است .در ایران قدرت اجرایی در اختیار
ریاست جمهوری قرار دارد ،بنابراین ،دغدغه تغییر سیاستها
بیشتر در مورد انتخابات ریاست جمهوری موضوعیت پیدا
میکند .پژوهشهای کمیجانی و همکاران ( )8838و حاتمی
( )8813نیز از همین رویکرد استفاده نمودهاند.
 چرخههاي تجاري :یکی از روشهای تعیین و درکوضعیت کلی اقتصاد ،نگاه به چرخههای تجاری است.
چرخههای تجاری به منزلة یک نمای کلی از اقتصاد در نظر
گرفته میشود (کرمی و افتخاری .)8833 ،برای تعیین
چرخههای تجاری (سالهای رکود و رونق) نیز روشهای
متعددی وجود دارد .پرکاربردترین روش اندازهگیری این متغیر
در پژوهشهای حسابداری روش فیلتر "هودریک ـ پرسکات"
میباشد .در این روش فرض بر آن است که تولید ناخالص
داخلی حقیقی از سه جز روند بلندمدت ،نوسانات چرخهای و
حرکات نامنظم تشکیل شده است؛ که فیلتر مذکور در دو
مرحله این اجزا را از یک دیگر جدا مینماید که در مرحلهی
اول از این فیلتر جهت استخراج روند بلندمدت استفاده میشود
و در مرحله دوم جز چرخهای از باقیمانده حاصل ،استخراج
میشود . .در این روش روند به گونهای تعیین میشود که
عبارت زیر حداقل گردد:
))

(

)

((∑

)

(∑

که در رابطه باال (الندا) پارامتری است که میزان هموار
بودن سطح روند را مشخص میکند .با افزایش  ،جزء روند
( ) هموارتر شده و هنگام افزایش آن به سمت بی نهایت،
روند به حالت کامالً خطی نزدیک خواهد شد (طیبنیا و
تقیموالیی .)8835 ،به اعتقاد هادیان و هاشمپور ()8813
انتخاب دقیق مقدار الندا بسیار مهم است ،زیرا با انتخاب
نادرست آن مقدار ،چرخههای تجاری به درستی محاسبه
نخواهد شد (کرمی و افتخاری .)8833 ،مقدار عددی
پارامتر مزبور باید بر اساس اطالعات گذشته و به وسیله
متوسط طول یک چرخه کامل تجاری انتخاب شود .عمده
پژوهشهای پیشین که از فیلتر هودریک ـ پرسکات برای
تعیین چرخههای تجاری استفاده نمودهاند ،دو مقدار  800و
 100را برای دادههای ساالنه و مقدار  8900را برای دادههای
فصلی برگزیدهاند .هادیان و هاشمپور ( )8813و کرمی و
افتخاری ( )8833با این توجیه که بر اساس مطالعات گذشته
122

در ایران متوسط طول چرخههای تجاری بین پنج تا هشت
سال محاسبه شده است ،مقدار اولیه پیشنهادی الندا را 100
تعیین نمودند که متوسط طول دوره را حدود  9سال
اندازهگیری کند .الزم به ذکر است که نرمافزار ایویوز به
صورت پیشفرض مقدار  800را برای الندا در نظر گرفته است.
نتیجه تخمین فیلتر هودریک ـ پرسکات ،به ضریب هموارسازی
(الندا) که انتخاب میشود ،همچنین به طول سری زمانی
اطالعات مورد استفاده بستگی دارد .در این پژوهش فیلتر
مذکور یک بار بر اساس اطالعات تولید ناخالص داخلی حقیقی
سالهای  8873تا 8831و بار دیگر با استفاده از اطالعات
سالهای  8873تا  8831و هر بار با دو مقدار الندای  800و
 100برآورد شده است .مقایسه نتایج چهار حالت نشان میدهد
که به استثنای سال  8818که در مورد آن اختالف وجود دارد،
در مابقی سالها نتایج کامالً مشابه است .نمونه نتیجه فیلتر
هودریک ـ پرسکات با استفاده از نرمافزار ایویوز به صور زیر
است:

با توجه به نمودار باال ،سالهای  11 ،13 ،18تا ،13 ،19
 30و ( 38مجموعاً  1سال) به عنوان سالهای رونق و سالهای
 33 ،38 ،11 ،17 ،18 ،10و ( 31مجموعاً  7سال) به عنوان
سالهای رکود تعیین شدهاند.
پس از تفکیک سالهای انتخابات و غیرانتخابات ،همچنین
مشخص نمودن سالهای رکود و رونق ،چهار حالت ممکن
تعیین شده و برای هر حالت یک متغیر مجازی تعریف گردیده
و
و
و
است .متغیرهای
متغیرهای مجازی تفکیک کننده چهار حالت ممکن ترکیب
برای
چرخههای سیاسی و تجاری هستند .به ترتیب
برای حالت سایر سالها ـ
حالت انتخابات ـ رکود،
برای
برای حالت انتخابات ـ رونق و
رکود،
حالت سایر سالها ـ رونق به کار میرود ،بدین صورت که
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متغیر مزبور برای سال مالی مرتبط عدد یک و برای مابقی
سالها صفر میگیرد.
 -5یافتههاي پژوهش
در ادامه ،یافتههای پژوهش در دو قسمت آمار توصیفی و آمار
استنباطی ارائه و تحلیل شده است:
 -1-5آمار توصیفی
با توجه به این که تفسیر لگاریتم اعداد سودمندی کمتری
دارد ،بنابراین جدول آمار توصیفی بر اساس درصد تغییرات
متغیرهای اصلی پژوهش به صورت شماره  8تهیه شده است.
جدول باال اطالعات سودمندی را در مورد درصد تغییرات
فروش ،بهای تمام شده کاالی فروش رفته و هزینههای عمومی،
اداری و فروش دربر دارد .درصد تغییرات در دو حالت بدون
تورمزدایی و تورمزدایی شده ارائه شده است .همچنین،
اطالعات مربوط به درصد تغییرات متغیرها در دو حالت چرخه
تجاری یعنی رکود و رونق ،و در دو حالت چرخه سیاسی یعنی
انتخابات و غیرانتخابات تفکیک شده است .مقایسه درصد
تغییرات متغیرها در شرایط رکود و رونق و در شرایط انتخابات
و غیرانتخابات حاوی اطالعات جالبی است .همچنین ،مقایسه
اطالعات مزبور قبل و بعد از تورمزدایی امکان ارائه تحلیل
دقیقتری را فراهم مینماید .برای نمونه ،به طور میانگین،
فروش ریالی شرکتهای نمونه در بازه زمانی مورد بررسی هر
ساله  3328رشد داشته است .اما اگر آثار تورم از محاسبات

حذف گردد ،میزان افزایش واقعی فروش در حدود  1درصد
میباشد .تحلیل مشابهی در مورد درصد تغییر بهای تمام شده
کاالی فروش رفته قابل ذکر است .درصد تغییرات ریالی و
واقعی هزینههای عمومی ،اداری و فروش  %3928و  %721است
که نشان میدهد رشد اینگونه هزینه در شرکتها باالتر است.
درصد تغییرات ریالی فروش در حالت رکود و رونق به ترتیب
 %3321و  %3323است .این ارقام حاکی از آن است که تغییرات
فروش در حالتهای رکود و رونق بسیار به هم نزدیک است ،اما
تغییرات واقعی (تورمزدایی شده) فروش نشان میدهد که در
شرایط رکود ،رشد فروش شرکتها حدود  %821و در شرایط
رونق حدود  %928است.
جدول  3نیز اطالعاتی را راجع به متغیر مجازی کاهش فروش
به نمایش میگذارد.
بر اساس اطالعات فوق ،فروش ریالی شرکتها در  %38از
سال ـ شرکتها کاهش و در  %73موارد افزایش داشته است.
جالب آن که در صورت حذف آثار تورم ،درصد سال ـ
شرکتهایی که کاهش فروش را تجربه کردهاند ،از  %38به
حدود  %17افزایش مییابد ،بدین معنی که فروش بسیاری از
شرکتها ظاهراً (به لحاظ ریالی) افزایش یافته است ،ولیکن این
افزایش بخاطر مساله تورم بوده است ،نه این که واقعاً افزایش
فروشی اتفاق افتاده باشد .مقایسه حالتهای رکود و رونق نشان
میدهد که در شرایط رکود ،درصد کاهش فروش واقعی
شرکتها بیشتر از درصد افزایش فروش است.

جدول  -1میانگین نرخ تغییر متغیرهاي اصلی پژوهش

کل
رکود
رونق
انتخابات
غیرانتخابات

میانگین نرخ تغییر
میانگین نرخ تغییر
میانگین نرخ تغییر
بهاي تمام شده كاالي فروش رفته هزینههاي عمومی ،اداري و فروش
فروش
بدون تورمزدایی تورمزدایی شده بدون تورمزدایی تورمزدایی شده بدون تورمزدایی تورمزدایی شده
%721
%3928
%123
%3828
%823
%3328
%921
%33
%0207
%3825
%821
%3321
%723
%3128
%121
%3123
%928
%3323
%8827
%3321
%323
%8327
%323
%8323
%521
%3528
%529
%3127
%128
%3823

جدول  -2آمار توصیفی متغیر مجازي كاهش (افزایش) فروش

کل ( 8930سال ـ شرکت)
رکود ( 759سال ـ شرکت)
رونق ( 191سال ـ شرکت)
انتخابات ( 183سال ـ شرکت)
غیرانتخابات ( 8811سال ـ شرکت)

بدون تورمزدایی
افزایش فروش
كاهش فروش
%7123
%3828
%7727
%3328
%10
%30
%73
%38
%7123
%3828
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تورمزدایی شده
افزایش فروش
كاهش فروش
%5325
%1725
%1121
%5823
%5521
%1123
%5329
%1721
%5325
%1725
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 -2-5آمار استنباطی
نتیجه آزمون فرضیه پژوهش در جدول شماره  8ارائه شده
است .این جدول ،تأثیر چرخههای تجاری و سیاسی بر رفتار
نامتقارن هزینههای عمومی ،اداری و فروش را به نمایش
میگذارد.
همانگونه که نتایج نشان میدهد ،از میان چهار حالت
تعریف شده تنها در حالت غیرانتخابات ـ رونق چسبندگی
هزینهها (در سطح هزینههای عمومی ،اداری و فروش) مشاهده
میگردد .در این شرایط ،ضریب  β3عدد  0287میباشد ،یعنی
در سالهای غیرانتخابات ـ رونق واکنش هزینهها به کاهش
فروش نسبت به افزایش فروش  0287واحد کمتر است.
همچنین ،در سه حالت دیگر ضریب  β3معنادار نبوده و
چسبندگی هزینهها وجود ندارد .به بیان دیگر در شرایط مذکور
واکنش هزینهها به تغییرات فروش در حالت افزایش و کاهش
فروش مشابه است .واکنش هزینههای عمومی ،اداری و فروش
به افزایش فروش (ضریب  )β8در سالهای انتخابات ـ رکود
متفاوت از سایر سالهاست .از میان حالتهای مختلف ،کمترین
واکنش هزینهها به افزایش فروش مربوط به حالت انتخابات ـ

رکود است؛ یعنی در سالهایی که انتخابات و رکود همراه
میشوند ،مدیران در تصمیمات گسترش منابع محتاطانهتر
عمل نموده و منابع را نسبت به حالتهای دیگر کمتر افزایش
میدهند .ضمناً ،نتایج آزمون فرضیه پژوهش بر اساس ارقام
تورمزدایی نشده (یعنی استفاده از تغییرات ریالی فروش به
عنوان شاخص تغییرات حجم فعالیت) ،نشان میدهد که در
شرایط رکود چسبندگی شدیدتری وجود دارد .این نتیجه از
لحاظ نظری قابل توجیه نیست .همین امر میتواند بیانگر
برتری مدل تورمزدایی شده باشد.
بطور خالصه ،نتایج نشان میدهد که رفتار هزینهها در
چهار حالت تعریف شده با هم تفاوت دارد ،بنابراین فرضیه
اصلی در حالت کلی رد نمیشود .فرضیه دوم که در مورد
چسبندگی هزینهها در حالتهای مختلف است نیز رد
نمیشود ،چرا که در یک حالت از چهار حالت رفتار نامتقارن و
در سه حالت دیگر ،رفتار متقارن مشاهده میگردد .همچنین ،با
توجه به واکنشهای متفاوت هزینهها به افزایش فروش در
حالتهای مختلف ،فرضیه فرعی دوم پژوهش نیز مورد تأیید
قرار میگیرد.

جدول  -3نتایج آزمون فرضیه پژوهش (سطح هزینههاي عمومی ،اداري و فروش)
حالتها:
انتخابات ـ رکود
غیر انتخابات ـ رکود
انتخابات ـ رونق
غیر انتخابات ـ رونق

عرض از مبدأ
آزمون

F

ضریب تعیین تعدیل شده
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تورمزدایی شده
β3
β8
-02818
02503
()-02391
*()72817
-02853
02515
()-82808
*()92010
-02800
02513
()-82878
*()92753
-02873
02573
*()-82315
*()72951
عرض از مبدأ و متغیرهای کنترلی:
-02879
()-32179
-02085
()-82317
02895
()02315
-02083
()-02755
-02080
()-82179
172813
()02000
02381
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تورمزدایی نشده
β3
β8
-02010
02113
*()-32778
*()802789
-02313
02591
*
()-32307
*()882783
-02051
02170
()-02859
*()12518
02881
02101
()-82818
*()32107
-02801
()-82791
-02003
()-82191
-02091
()-82013
02083
()02371
02017
()802399
12831
()02000
02833
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جدول شماره  ،1تأثیر چرخههای تجاری و سیاسی بر رفتار نامتقارن بهای تمام شده کاالی فروش رفته را به نمایش میگذارد.
جدول  -4نتایج آزمون فرضیه پژوهش (سطح بهاي تمام شده كاالي فروش رفته)
تورمزدایی شده

تورمزدایی نشده

حالتها:

β8

β3

β8

β3

انتخابات ـ رکود

02385
*()812871

02011
()02891

02117
*()872197

02308
*()82591

غیر انتخابات ـ رکود

82000
*()532951

-02051
*()-32787

02133
*()182799

02838
*()32158

انتخابات ـ رونق

82007
*()882711

-02885
*()-82313

02307
*()372957

-02808
()-02718

غیر انتخابات ـ رونق

02331
*()712919

-02078
*()-82079

02319
*()572100

-02015
()-02371

عرض از مبدأ و متغیرهای کنترلی:

عرض از مبدأ
آزمون

F

ضریب تعیین تعدیل شده

جدول باال چسبندگی بهای تمام شده کاالی فروش رفته را
در حالتهای مختلف همزمانی چرخههای تجاری و سیاسی به
نمایش میگذارد .در سالهایی که انتخابات و رکود با هم همراه
میشوند ،چسبندگی هزینه مشاهده نمیشود ،اما وقتی
انتخابات با رونق همراه است ،چسبندگی هزینه به میزان
-0288مشاهده میگردد ،بدین معنی که در این حالت ،واکنش
هزینهها به کاهش فروش  0288واحد کمتر از واکنش هزینهها
به افزایش فروش است .در سایر سالها (غیرانتخابات)
چسبندگی هزینهها وجود دارد .در صورتی که در سالهای
مذکور رکود وجود داشته باشد ،میزان چسبندگی هزینهها
 ،-0205و در صورتی که رونق وجود داشته باشد ،میزان
چسبندگی هزینهها -0207میباشد .یعنی در سالهایی که
نااطمینانی سیاسی کمتر است ،در شرایط رونق میزان
چسبندگی هزینهها بیشتر است .نکته دیگر آن که واکنش به

-02088
()-32087

-02093
()-082507

-02005
()-02389

02881
()82931

02018
()8217

02057
()8283

-02038
()-82939

02087
()82198

-02831
()-932113

02038
()92593

3182317
()02000

8082783
()02000

02313

02111

افزایش فروشها (ضریب  )β8تقریباً در سه حالت از چهار حالت
ممکن ،یکسان است ،فقط در سالهایی که انتخابات و رکود
همزمان میشوند ،واکنش هزینهها به افزایش فروش کمتر
است .از آنجایی که در این حالت چسبندگی هزینه وجود ندارد،
میتوان بیان نمود که واکنش هزینهها به تغییرات فروش چه
در حالت افزایش و چه کاهش آن ،حدود  0238است و عدم
تقارن در آن مشاهده نمیشود .ضمناً ،نتایج آزمون فرضیه
پژوهش بر اساس ارقام تورمزدایی نشده بیانگر آن است که در
سالهای رکود (صرفنظر از برگزاری یا عدم برگزاری انتخابات)
ضدچسبندگی هزینهها وجود دارد ،ولیکن در سالهای رونق
رفتار هزینهها متقارن است.
بطور خالصه ،نتایج نشان میدهد که رفتار بهای تمام شده
کاالی فروش رفته در چهار حالت تعریف شده با هم تفاوت
دارد ،بنابراین فرضیه اصلی در حالت کلی رد نمیشود .فرضیه
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دوم که در مورد چسبندگی بهای تمام شده کاالی فروش رفته
در حالتهای مختلف است نیز رد نمیشود ،چرا که در یک
حالت از چهار حالت رفتار متقارن و در سه حالت دیگر ،رفتار
نامتقارن مشاهده میگردد .همچنین ،با توجه به واکنشهای
متفاوت هزینهها به افزایش فروش در حالتهای مختلف،
فرضیه فرعی دوم پژوهش نیز مورد تأیید قرار میگیرد.
 -6نتیجهگیري و بحث
یکی از مهمترین وظایف مدیران ،تصمیمگیری در مورد
منابع شرکت است .تصمیمگیری مدیران در این زمینه
هزینههای شرکت را رقم میزند و تحت تاثیر عوامل مختلفی
قرار میگیرد .بر اساس فرضیه تصمیمات آگاهانه (سنجیده) در
حوزه چسبندگی هزینهها ،مدیران منابع را به طور آگاهانه و
هدفمند تعدیل میکنند .تصمیمات مدیران در این مورد ممکن
است تحت تأثیر عوامل متعددی نظیر پیشبینی مدیران از
آینده و نااطمینانی سیاسی قرار بگیرد .در همین راستا ،نتایج
این پژوهش با ترکیب شرایط سیاسی و اقتصادی چهار حالت
مختلف را تعریف و تأثیر آن را بر رفتار نامتقارن هزینهها در دو
سطح هزینههای عمومی ،اداری و فروش و بهای تمام شده
کاالی فروش رفته تحلیل نمود .در سطح هزینههای عمومی،
اداری و فروش ،نتایج نشان میدهد در سالهایی که انتخابات
برگزار نمیشود (نااطمینانی کمتر است) ،اگر رونق اقتصادی
باشد (خوشبینی) ،چسبندگی هزینهها وجود دارد .به بیان
دیگر ،در شرایطی که ابهام در مورد آینده کمتر بوده و مدیران
برآورد خوشبینانهای از آینده داشته باشند ،شدت واکنش
"هزینههای عمومی ،اداری و فروش" به کاهش فروش ،کمتر از
شدت واکنش این هزینهها به افزایش فروش خواهد بود .اما در
مابقی شرایط یعنی انتخابات ـ رکود ،انتخابات ـ رونق و
غیرانتخابات ـ رکود ،چسبندگی هزینههای عمومی ،اداری و
فروش مشاهده نمیشود .یعنی در شرایطی که یا نااطمینانی
نسبت به آینده وجود دارد و یا فضای اقتصادی حاکم مناسب
نیست ،مدیران بطور میانگین همان واکنشی را به کاهش
فروش نشان میدهند که در حالت افزایش فروش نیز نشان
دادهاند .این رفتار متقارن باعث میشود که چسبندگی هزینهها
مشاهده نگردد.
عالوه بر این ،در سه حالتی که چسبندگی هزینههای
عمومی ،اداری و فروش وجود ندارد ،کمترین واکنش به افزایش
فروش مربوط به حالتی است که رکود با انتخابات همراه شده
است .به بیان دیگر ،در صورت وجود توامان نااطمینانی و
بدبینی ،مدیران در تصمیمات افزایش منابع محتاطانهتر عمل
مینمایند.
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همچنین ،نتایج تخمین مدلها در سطح "بهای تمام شده
کاالی فروش رفته" گویای این است که انتخابات (چرخههای
سیاسی) و نااطمینانی ناشی از آن ،به تنهایی تاثیری بر
چسبندگی هزینهها ندارد ،تنها در صورتی که این رویداد با
رونق همراه گردد ،چسبندگی هزینهها مشاهده میشود .به بیان
دیگر ،نااطمینانی سیاسی ناشی از انتخابات در شرایط رونق
(خوشبینی به آینده) بر تصمیمات مدیران در مورد تعدیل
منابع مؤثر است .این نتیجه با فرضیه تصمیمات آگاهانه مدیران
در مورد تعدیل منابع شرکت قابل توجیه است ،بدین صورت که
در سالهایی که نااطمینانی بیشتر است ،اگر به واسطه وجود
رونق اقتصادی نگرش مدیران به سمت خوشبینی تمایل داشته
باشد ،آنها تصمیمات تعدیل منابع را به تعویق انداخته که این
موضوع سبب مشاهده چسبندگی هزینهها میگردد .نکته دیگر
این است که واکنش هزینهها (در سطح بهای تمام شده کاالی
فروش رفته) به کاهش فروش در همه حالتها تقریباً مشابه
است و اگر در سالهای رکود ـ انتخابات چسبندگی هزینهها
مشاهده نمیشود ،به علت تغییر واکنش هزینهها در شرایط
کاهش فروش نیست ،بلکه در این سالها واکنش هزینهها به
افزایش فروش کاهش مییابد و تقریباً به میزان واکنش
هزینهها به شرایط کاهش فروش میرسد ،همین امر نوعی
تقارن در واکنش هزینهها به کاهش و افزایش فروش را در پی
دارد و چسبندگی هزینهها را از بین میبرد .نتیجه مزبور را
میتوان بدین صورت تحلیل نمود که وقتی نااطمینانی سیاسی
با شرایط اقتصادی نامناسب همزمان میشود ،مدیران به
تغییرات مثبت فروش واکنش کمتری نسبت به سایر حالتها
نشان میدهند .البته عدم وجود چسبندگی در سالهای
انتخابات ـ رکود از منظر دیگری نیز قابل تبیین است .مدیران
در واکنش به عدم اطمینان محیطی باالتر ساختار هزینه
منعطفتری را انتخاب مینمایند (انواری رستمی و کیانی،
 )8831که همین امر واکنش به تغییرات فروش را تسهیل
مینماید .بدیهی است که در چنین شرایطی کاهش منابع در
شرایط کاهش فروش سادهتر بوده و میتواند کاهش یا حذف
پدیده چسبندگی هزینهها را در پی داشته باشد.
اما نتایج تخمین مدلها بر اساس اندازهگیری متغیرها به
صورت تورمزدایی نشده ،متفاوت با حالت تورمزدایی شده است.
نتایج مدلهای مذکور حاکی از آن است که در سالهای رکود
ضدچسبندگی هزینهها (در سطح بهای تمام شده کاالی فروش
رفته) مشاهده میشود ،ولی در سالهای رونق عدم تقارن در
رفتار هزینهها؛ چه به صورت چسبندگی هزینه و چه به صورت
ضدچسبندگی هزینه ،مشاهده نمیگردد .نتیجه بدست آمده را
از این منظر میتوان تحلیل نمود که در سالهای رکود
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صرف نظر از برگزاری یا عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری
(یعنی درجه نااطمینانی سیاسی) ،انتظارات مدیران نسبت به
آینده خوشبینانه نیست ،لذا مدیران در واکنش به کاهش
فروش ،هزینهها را با سرعت بیشتری کاهش میدهند و همین
برخورد منجر به ضدچسبندگی هزینهها میشود .اما در
سالهای رونق ،واکنش به افزایش به افزایش و کاهش فروش
یکسان است ،یعنی چسبندگی هزینهها وجود ندارد .این نتایج
با مدل قبلی در تناقض است که علت آن میتواند در لحاظ
ننمودن آثار تورم تبیین گردد .مدل تورمی همخوانی بیشتری
با مبانی نظری پژوهش دارد و نتایج آن نیز قابلتوجیهتر است.
به منظور تحلیل سادهتر و مقایسه نتایج مدلهای تورمزدایی
شده و نشده ،مدل پایه اندرسون و همکاران ( )3008برای
نمونه پژوهش و در بازه زمانی آن تخمین زده شد .نتایج
تخمین این مدلها در دو حالت مختلف (تورمزدایی شده و
نشده) حاکی از تناقض در نتایج مدل پایه اندرسون و همکاران
( )3008دارد؛ به بیان دیگر ،تورمزدایی ارقام مورد استفاده برای
تخمین نتایج را به طور کامل تحتالشعاع قرار میدهد ،یعنی
نتایج تخمین مدلهای چسبندگی به شیوه اندازهگیری متغیرها
حساسیت نشان میدهد .نتایج تخمین مدل مذکور در دو حالت
مختلف نشان داد که در صورت تورمزدایی ارقام ،بهای تمام
شده کاالی فروش رفته رفتار چسبندهای دارد که این نتیجه با
فرضیههای مطرح شده برای تبیین پدیده چسبندگی هزینهها
قابل توجیه است .از طرفی ،تخمین مدل پایه اندرسون و
همکاران ( )3008بیانگر ضدچسبندگی بهای تمام شده کاالی
فروش رفته است .نتیجه مذکور در پژوهشهای داخلی دیگر
نظیر بهار مقدم و خادمی ( )8835نیز بدست آمده است ،این
در حالی است که مبانی نظری از وجود پدیده چسبندگی
هزینهها به طور میانگین و در حالت کلی (بدون دخیل نمودن
متغیرهای دیگر نظیر شرایط سیاسی و اقتصادی) ،حمایت
میکند و این حمایت در سطح مختلف هزینهها و در کشورهای
مختلف قابل مشاهده است .لذا میتوان اظهار نمود که نتایج
مدل اول (بر اساس ارقام تورمزدایی شده) به نتایج پژوهش در
سایر کشورها نزدیکتر بوده و پشتوانه نظری محکمتری دارد.
تاکنون پژوهش مشابهی که تأثیر همزمان چرخههای
تجاری و سیاسی را بر روی رفتار نامتقارن هزینهها بررسی
نموده باشد انجام نشده است ،بنابراین نتایج پژوهش را
نمیتوان بطور مستقیم با پژوهش دیگری مقایسه نمود .با این
وجود ،نتایج این پژوهش با نتایج بنکر و همکاران ()3081
همخ وانی دارد .در پژوهش مذکور نیز معیارهای خوشبینی
مدیران به آینده عوامل مؤثر بر رفتار هزینهها شناخته شدهاند.
در نهایت ،نتایج این پژوهش میتواند برای تحلیلگران مالی در

پیشبینی عملکرد مالی شرکتها ،حسابداران مدیریت در
بودجهریزی و پژوهشگران حسابداری در طراحی مدلهای
چسبندگی هزینهها سودمند باشد.
فهرست منابع
* انواری رستمی 2علی اصغر 2کیانی 2آیدین .)8831( .بررسی
نقش عدم اطمینان محیطی در رفتار هزینهها؛ شواهدی از
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
پیشرفتهای حسابداری57-88 2)3(7 2
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