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مقدمه
در ادبیات موضوعی حسابداری ،چسبندگی هزینه به عنوان عدم تقارن در رفتار هزینه نسبت
به تغییر سطح فعالیت تعریف شده است .به بیان سادهتر ،چسبندگی هزینه به این واقعیت
اشاره دارد که کاهش هزینه در زمان کاهش سطح فعالیت کمتر از افزایش هزینه در زمان
افزایش سطح فعالیت است .چسبندگی هزینه ناشی از یک رویکرد مخاطرهآمیز است.
مدیری که با کاهش فروش مواجه شده است باید انتخاب کند که آیا منابع را کاهش دهد
یا منابع بالاستفاده را حفظ کند .اگر مدیر انتظار داشته باشد که فروش با سرعت به حالت
عادی برمیگردد ،تصمیم میگیرد هزینه ناشی از نگهداری منابع بالاستفاده را تحمل کند.
از آنجا که فروش آتی نامشخص است مدیر به طور ضمنی یک رویکرد مخاطرهآمیز را در
پیش میگیرد.
موضوع چسبندگی به دو نوع چسبندگی کارا و ناکارا تفکیک میشود .چسبندگی کارا
در حالتی رخ میدهد که فروش سال جاری کاهش مییابد اما در سال بعد فروش به حالت
عادی برمیگردد .در مقابل ،چسبندگی ناکارا در حالتی رخ میدهد که فروش سال جاری
کاهش مییابد اما در سالهای آتی به حالت عادی برنمیگردد و کاهش فروش دائمی
میباشد .صرفنظر از کارا یا ناکارا بودن چسبندگی هزینه ،این پدیده بر درآمد سال جاری
تاثیر منفی دارد زیرا فروش کاهش یافته اما هزینه به همان نسبت کاهش نیافته است
(کارستن و جولیا.)2008،
به منظور تاثیرگذاری در تصمیمات سرمایهگذاران ،مدیران ممکن است رفتار خوشبینانه
یا بدبینانه در پیشبینی سود داشته باشند(قائمی و اسکندرلی .)1392 ،روند تغییرات سنوات
گذشته فروش بر انتظارات و پیشبینیهای مدیریت از آینده فروش اثر میگذارد ،که این
موضوع رفتار نامتقارن هزینهها را تحت تاثیر قرار میدهد .مدیران با توجه به روند تغییرات
افزایشی (کاهشی) فروش سالهای گذشته ،تغییرات قروش جاری و آینده را در همان مسیر
ارزیابی و پیشبینی میکنند نشان میدهد روند فروش در گذشته به طور غیرمستقیم از
طریق تاثیر بر نگرش مدیریت موجب رفتار نامتقارن هزینه میگردد (بانکر و همکاران،
.)2014a
این مطالعه به بررسی مفهومی دیگر به نام ضدچسبندگی هزینه نیز میپردازد.
ضدچسبندگی هزینه به این واقعیت اشاره دارد که کاهش هزینه در زمان کاهش سطح
فعالیت بیشتر از افزایش هزینه در زمان افزایش سطح فعالیت است ،که این موضوع ناشی از
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خوشبینی مدیران در سنوات گذشته و رخ دادن چسبندگی ناکارآ به دلیل تغییرات فروش
برخالف انتظارات مدیران است .مدیر خوشبین نسبت به حفظ منابع در زمان کاهش سطح
فعالیت اقدام میکند ،در صورتی که حجم فروش برای سال بعد نیز کاهش یابد ،مدیران با
شدت بیشتری منابع را تعدیل و کاهش میدهند که این موضوع موجب ایجاد
ضدچسبندگی هزینه میگردد (بانکر و همکاران.)2014b ،

مبانی نظری
نتایج پژوهش محققان در سالهای اخیر بیانگر آن است که میزان افزایش هزینهها هنگام
افزایش در سطح فعالیت ،بیشتر از میزان کاهش هزینهها ،هنگام کاهش حجم فعالیت است.
چنین رفتاری ،چسبندگی هزینه نامیده میشود (کالجا و همکاران .)2006 ،آندرسون و
همکاران ( )2003برای پدیده چسبندگی هزینه دو دلیل به شرح زیر مطرح میکنند:
نظریه تصمیمات سنجیده مدیران :طبق این نظریه زمانی که مدیران با کاهش فروش
مواجه میشوند ،ممکن است این وضعیت را موقتی تصور کنند و انتظار بازگشت فروش به
حالت اولیه را داشته باشند .از این رو ،برخی از مدیران در دورههایی که فروش روندی
نزولی دارد ،منابع الزم برای انجام فعالیتهای عملیاتی را کاهش نمیدهند .این رفتار از آنجا
قابل توجیه است که حفظ منابع ،موجب کاهش هزینهها در بلندمدت میشود ،زیرا در
صورت کاهش منابع در واکنش به کاهش فروش ،اگر فروش در دورههای آتی افزایش
یابد ،هزینههایی بابت تحصیل مجدد همان منابع به شرکت تحمیل میشود .از اینرو مدیران
برای کاهش هزینهها و در نتیجه افزایش سود شرکت در بلندمدت ،اقدام به حفظ منابع
مینمایند.
نظریه تاخیر در تعدیل هزینهها :طبق این نظریه چسبندگی هزینه ناشی از تاخیر در
تصمیمگیری مدیران در وضعیتی کوتاهمدت است .تصمیمگیری در رابطه با اصالح
ساختار ،حفظ یا اخراج کارکنان ،فروش یا نگهداری ماشینآالت بالاستفاده و ...نیاز به
گذشت زمان دارد که این موضوع موجب عدم کاهش هزینه در شرایط کاهش درآمد
میشود .به بیان سادهتر ،هزینهها به این دلیل دچار چسبندگی میشوند که سرعت کاهش
فروش و هزینهها نمیتواند یکسان باشد .شدت چسبندگی هزینه در کوتاهمدت ،بیشتر از
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میانمدت و بلندمدت است .بنابراین چسبندگی هزینهها در بلندمدت کاهش مییابد و
نوسانهای هزینه به نوسانهای فروش نزدیکتر میشود.
اگر فروش در سال قبل  t-1نسبت به دوره قبل آن یعنی  t-2کاهش داشته باشد مدیران
خوشبین درسال  t-1علیرغم کاهش فروش ،بخشی از منابع را حفظ کردهاند .لذا کاهش
در سطح فعالیت در سال  t-1منجر به کاهش هزینه ها به همان میزان نمیگردد که به دلیل
چسبندگی هزینه این موضوع رخ میدهد .چنانچه در سال جاری  tنسبت به دوره قبل
افزایش فروش وجود داشته باشد با توجه به آنکه در سال مالی  t-1به دلیل خوشبینی مدیر
منابع راکد و بالاستفاده وجود داشته است ،بنابراین میزان هزینه در مقایسه با وضعیتی که
مدیر بدبینانه تصمیمگیری و منابع را تعدیل میکرد ،کمتر است .برعکس چنانچه در سال
جاری نسبت به سال  t-1کاهش فروش وجود داشته باشد ،مدیران با شدت بیشتری منابع را
تعدیل و کاهش میدهند که این موضوع موجب ایجاد ضدچسبندگی میگردد .به بیان
دیگر ،مدیران در زمانی که تقاضا و به تبع آن فروش در دو دوره متوالی کاهش مییابد،
تالش برای کاهش منابع بالاستفاده بیشتر میشود .لذا آنچه که نگرش مدیران را در رابطه با
شرایط اقتصادی تحت تاثیر قرار میدهد ،تداوم روند افزایشی یا کاهشی فروش است.
بنابراین فرضیاتی به شرح زیر تعیین میشوند.
فرضیه اول :چنانچه در دوره گذشته فروش نسبت به دوره قبل آن افزایش داشته باشد،
هزینههای غیرتولیدی ،در دوره جاری چسبنده هستند.
فرضیه دوم :چنانچه در دوره گذشته فروش نسبت به دوره قبل کاهش داشته باشد،
هزینههای غیرتولیدی ،در دوره جاری ضد چسبنده هستند.
در زمینه چسبندگی هزینه تحقیقات متعددی در داخل و خارج کشور به شرح زیر
صورت گرفته است :آندرسون و همکاران ( )2003با بررسی  7629شرکت در طی  20سال
به این نتیجه رسیدند که  1درصد افزایش فروش  55صدم درصد هزینه اداری ،عمومی و
فروش را افزایش می دهد ،در حالی که  1درصد کاهش فروش فقط  35صدم درصد هزینه
اداری ،عمومی و فروش را کاهش می دهد .آنان بیان کردند که چسبندگی هزینه به این
دلیل اتفاق می افتد که مدیران در زمان کاهش سطح فعالیت در تفکر درباره کاهش منابع
یا حفظ منابع می باشند که این تفکر در زمان کاهش سطح فعالیت با توجه به گذشت زمان
موجب افزایش هزینه و به تبع آن چسبندگی هزینه میشود.
قائمی و نعمت الهی ( )1385به بررسی رفتار هزینه توزیع و فروش و عمومی و اداری و
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بهای تمام شده کاالی فروش رفته در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران در دوره زمانی  1375تا  1383پرداختند .نتایج تحقیق آنان نشان داد که بهای
تمام شده کاالی فروش رفته ،هزینه های توزیع و فروش و عمومی و اداری چسبنده هستند.
نمازی و دوانی پور ( )1389به بررسی تجربی رفتار چسبندگی هزینهها در بورس اوراق
بهادار تهران پرداختند .نتایج پژوهش مذکور که بر اساس اطالعات شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران ،برای یک دوره  10ساله از سال  1377تا سال  1386است،
نشان دادند در ازای  1درصد افزایش در سطح فروش ،هزینههای اداری ،عمومی و فروش
 65صدم درصد افزایش مییابد ،در حالی که در ازای  1درصد کاهش در سطح فروش
هزینههای اداری ،عمومی و فروش  41صدم درصد کاهش مییابد .همچنین نتایج تحقیق
مذکور نشان میدهد که شدت چسبندگی هزینهها در دورههایی که در دوره قبل از آن
کاهش درآمد رخ داده ،کمتر است .همچنین نتایج این تحقیق نشان میدهد که شدت
چسبندگی هزینهها برای شرکتهایی که نسبت جمع داراییها به فروش بزرگتری دارند،
بیشتر است.
کردستانی و مرتضوی (1391الف) در تحقیقی به بررسی تاثیر تصمیمات سنجیده
مدیران بر چسبندگی هزینههای شرکتها در دوره زمانی  1380-1388در بورس اوراق
بهادار تهران پرداختند .نتایج تحقیق مذکور نشان داد که ،انتظار افزایش فروش آتی توسط
مدیریت ،موجب کاهش چسبندگی بهای تمام شده فروش میشود و هر چه این خوشبینی
بیشتر باشد ،چسبندگی بهای تمام شده فروش بیشتر کاهش مییابد .اما خوشبینی مدیریت،
چسبندگی هزینه اداری ،عمومی و فروش را افزایش میدهد و چسبندگی این هزینهها در
صورت خوشبینی زیاد مدیریت ،بیشتر از حالت خوشبینی کم است که شواهدی قوی از
تایید فرضیه تصمیمات سنجیده در مورد هزینههای اداری ،عمومی و فروش محسوب می-
شود.
کردستانی و مرتضوی ( 1391ب) در تحقیقی به بررسی شناسایی عوامل تعیینکننده
چسبندگی هزینههای شرکتها در دوره زمانی  1380-1388در بورس اوراق بهادار تهران
پرداختند .بر اساس نتایج تحقیق ،چسبندگی هزینههای اداری ،عمومی و فروش در دوره
بعد از کاهش فروش ،وارونه میشود و کاهش فروش در دو دوره متوالی ،موجب کاهش
چسبندگی بهای تمام شده کاالی فروش رفته و هزینههای اداری ،عمومی و فروش در دوره
دوم میشود و هر چه میزان داراییها بیشتر باشد ،چسبندگی بهای تمام شده کاالی فروش
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رفته و هزینههای اداری ،عمومی و فروش ،بیشتر میشود ،اما شواهدی از تاثیر طول دوره
مطالعه ،رشد اقتصادی و تعداد کارکنان بر چسبندگی هزینهها به دست نیامد.
بولو و همکاران ( )1391به بررسی رابطه بین دیدگاه مدیریت و چسبندگی هزینهها در
بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .بر اساس نتایج پژوهش مذکور که بر اساس اطالعات
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،برای دوره پنج ساله از سال  1384تا
 1388انجام شده است ،زمانی که مدیران به فروش در آینده خوشبین هستند ،شدت
چسبندگی هزینهها افزایش مییابد.
اسماعیلزاده و مهرنوش ( )1392به بررسی رابطه چسبندگی هزینهها با کیفیت سود و
خطای پیشبینی پرداختند .نتایج آنان با بررسی  84شرکت فعال در بازه زمانی  1384تا
 1390نشان داد که در ازای افزایش در چسبندگی هزینههای اداری ،عمومی و فروش،
هزینههای کل و بهای تمام شده کاالی فروش رفته ،دقت پیشبینی سود و کیفیت سود
کاهش مییابد.
سپاسی و همکاران ( )1392به بررسی آزمون تجربی چسبندگی هزینهها با استفاده از
اطالعات هزینه اداری ،عمومی و فروش و سایر هزینههای عملیاتی در طی سالهای  1384تا
 1391پرداختند .نتایج آنان نشان داد که بهای تمام شده کاالی فروش رفته ،هزینههای
اداری ،عمومی و فروش و سایر هزینههای عملیاتی در شرکتهای مورد بررسی دارای
رفتاری چسبنده بودهاند .همچنین نتایج تحقیق آنان نشان داد که چسبندگی هزینه در سطح
کل هزینههای عملیاتی نیز وجود دارد.
صفرزاده و بیگ پناه ( )1393به بررسی تاثیر چسبندگی هزینه بر برآورد محافظهکاری
شرطی پرداختند .نتایج آنان نشان داد که در مدلهای برآورد محافظهکاری شرطی،
چسبندگی هزینه مدنظر قرار نگرفته است که این موضوع سبب سوءگیری قابل مالحظه در
برآورد محافظهکاری شرطی شده است.
سجادی و همکاران ( )1393به بررسی تاثیر چسبندگی هزینه بر تقارن زمانی سود با
تاکید بر ارتباط میان چسبندگی هزینه و محافظهکاری شرطی پرداختند .نتایج آنان با
بررسی  120شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی  1383تا  1390نشان
داد که چسبندگی و رفتار هزینه ،بر عدم تقارن ارتباط میان سود و بازده ،تاثیرگذار بوده و
باعث عدم تقارن زمانی شناسایی سود میشود .همچنین نتایج آنان نشان داد که شرکتهای
با چسبندگی هزینه نسبت به دیگر شرکتها دارای محافظهکاری شرطی بیشتری هستند.
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صفرزاده و بیگ پناه ( )1394به بررسی چسبندگی حقالزحمه حسابرس مستقل در
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج آنان با بررسی 79
شرکت پدیرفته شده در بورس در طی دوره زمانی  1386تا  1392نشان داد که حقالزحمه
حسابرس مستقل ،هزینهای چسبنده است .همچنین نتایج آنان نشان داد که تغییر حسابرس
مستقل نمیتواند موجب حذف چسبندگی حقالزحمه حسابرس مستقل گردد.
پورساسان و حصارزاده ( )1395به بررسی فرضیههای چسبندگی هزینهها در طی
سالهای  1385تا  1392پرداختند .نتایج آنان در بررسی نظریه تاخیر در تعدیل هزینه نشان
داد که شدت چسبندگی هزینهها با گذشت زمان کاهش مییابد .نتایج آنان همچنین نشان
داد که چسبندگی هزینه تابع تصمیمات مدیران نیست .آنان بیان کردند که نظریه تاخیر در
تعدیل هزینه در خصوص چسبندگی هزینهها در بورس اوراق بهادار تهران ،از توان توضیح
بیشتری برخوردار است.
آندرسون و همکاران ( )2003بیان میکنند که رشد تولید باعث استخدام و بکارگیری
نیروی کار جدید میگردد ،در حالی که در مقابل ،زمانی که تولید کاهش مییابد ،نیروی
کار اضافی بالفاصله کنار گذاشته نمیشود که چنین موضوعی میتواند رفتار چسبنده
هزینهها را توجیه کند.
مدیروس و کاستا ( )2004به بررسی چسبندگی هزینه اداری ،عمومی و فروش در
شرکتهای پذیرفته شده در بورس برزیل پرداختند .آنان با بررسی  198شرکت در طی دوره
زمانی  1986-2003و با تعدیل دادههای مورد بررسی از بابت تورم ،به این نتیجه رسیدند
که هزینههای اداری ،عمومی و فروش هزینهای چسبنده است .به بیان دیگر ،نتایج آنان
نشان داد که با افزایش یک درصدی فروش ،هزینه اداری ،عمومی و فروش  59صدم
درصد افزایش مییابد ،در حالی که با کاهش یک درصدی فروش ،هزینه اداری ،عمومی
و فروش  32صدم درصد کاهش مییابد.
کالجا و همکاران ( )2006به بررسی چسبندگی هزینه های عملیاتی در شرکتهای
آمریکایی ،انگلیسی ،فرانسوی و آلمانی پرداختند .آنها نشان دادند که هزینه های عملیاتی
چسبنده می باشند ،به طوری که با افزایش  1درصد فروش هزینه های عملیاتی  97درصد
افزایش می یابد در حالی که با کاهش  1درصد فروش هزینه های عملیاتی  91درصد
کاهش می یابد .همچنین نتایج آنان نشان می دهد که چسبندگی هزینه شرکتهای فرانسوی
و آلمانی بیشتر از چسبندگی هزینه در شرکتهای آمریکایی و انگلستانی می باشد .همچنین
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آنها نشان دادند که با کاهش متوالی سطح فعالیت شرکت سطح چسبندگی هزینه کمتر می
شود .همچنین آنها نتیجه گرفتند که نوع شرکت و خصوصیات صنعت بر روی سطح
چسبندگی هزینه تاثیر دارند.
آندرسون و النین ( )2007به بررسی وضعیت چسبندگی هزینهها با استفاده از نمونه
 143،858سال ˚ شرکت طی سالهای  1978-2005پرداختند .آنان با بررسی هزینههای
حقوق و دستمزد و مخارج سرمایهای به این نتیجه رسیدند که هزینههای حقوق و دستمزد
چسبنده و مخارج سرمایهای غیرچسبنده هستند .همچنین نتایج آنان نشان داد که سطح
چسبندگی هزینه حقوق و دستمزد در صنایع مختلف ،متفاوت است.
وایز( )2010در بررسی اثر رفتار هزینههای نامتقارن بر روی دقت پیشبینی تحلیلگران،
متوجه شد که هزینهها در  43درصد از نمونههای مورد بررسی رفتاری برعکس چسبندگی
هزینه داشتهاند که از این موضوع به عنوان رفتار ضدچسبنده یاد کرد .میزان افزایش هزینهها
هنگام افزایش در سطح فعالیت ،کمتر از میزان کاهش هزینهها ،هنگام کاهش حجم فعالیت
است.
پیچتکان ( )2012به دنبال بررسی تاثیر عوامل اقتصادی در رفتار مدیران در وضعیت
چسبندگی هزینه پرداخت .وی بیان کرد که هنگامی که مدیر با کاهش در سطح تقاضا
مواجه میشود به بررسی وضعیت اقتصادی میپردازد ،چرا که روند کاهش تقاضا با احتمال
بیشتری در دورههای رکود اقتصادی در مقایسه با دوران رونق اقتصادی تداوم دارد .نتایج
وی نشان داد که هزینههای شرکت در دورههایی که شاخصهای کالن اقتصادی روندی
روبه رشد دارند عدم تقارن بیشتری دارند و چسبندهتر عمل میکنند.
بانکر و همکاران ( )2014bبه بررسی اثر تغییرات فروش و دیدگاه مدیران بر رفتار
نامتقارن هزینه پرداختند .نتایج آنان نشان داد که شرکتهایی که فروش آنها روند رو به
رشدی داشته ،هزینه چسبنده بوده است ،در حالی که ،در شرکتهایی که عالوه بر دوره
جاری کاهش فروش در دوره گذشته را تجربه کردهاند ،هزینه رفتاری ضدچسبنده دارد.
کیتچینگ و همکاران ( )2016به بررسی رابطه بین فرهنگ ملی و چسبندگی هزینه
پرداختند .آنان بر این باور بودند که فرهنگ ملی میتواند عاملی موثر بر تصمیمگیری
مدیران باشد .نتایج آنان با بررسی اطالعات مربوط به شرکتهای فعال در  39کشور
مختلف نشان داد که فرهنگ عاملی موثر بر چسبندگی هزینه است و چسبندگی هزینه در
کشورهای با وضعیت فرهنگی پایدار که موجب اطمینان در تداوم فعالیت شرکتها و
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شرکتهای با دیدگاههای فعالیت بلندمدت ،کمتر است.
پامپلونا و همکاران ( )2016به بررسی چسبندگی هزینه در شرکتهای بزرگ فعال در
کشورهای برزیل ،شیلی و مکزیک پرداختند .نتایج آنان با بررسی  50شرکت بزرگ از هر
کدام از کشورهای مورد بررسی به صورت جداگانه در طی سالهای  2002تا  2013نشان
داد که افزایش هزینه در زمان افزایش سطح فعالیت ،نسبت به کاهش هزینه در زمان کاهش
سطح فعالیت بیشتر بوده که این موضوع نشاندهنده چسبندگی هزینه در کلیه شرکتهای
مورد بررسی بوده است .نتایج همچنین نشان داد که چسبندگی هزینه در شرکتهای برزیلی
به در مقایسه با سایر کشورهای مورد بررسی کمتر و چسبندگی هزینه در شرکتهای شیلی
در مقایسه با سایر کشورهای مورد بررسی بیشتر است .آنان بیان کردند که متغیرهای کالن
اقتصادی نیز میتواند عاملی موثر بر چسبندگی هزینه باشد.
همانطور که گفته شد در زمینه چسبندگی هزینه تحقیقات متعدد داخلی و خارجی
صورت گرفته ،ولی در زمینه رفتار ضدچسبندگی هزینه در داخل کشور تحقیقی صورت
نگرفته است که این تحقیق با بررسی اثر فروش دورههای گذشته بر رفتار نامتقارن هزینهها
درصدد بررسی این موضوع میباشد.

روششناسی تحقیق
جامعه آماری :جامعه آماری تحقیق را شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران تشکیل میدهند که مجموعه شرایط زیر را دارا باشند .الزم به ذکر است با توجه به
دسترسی آسان به کلیه اطالعات جامعه ،نمونهگیری به شرح زیر با شیوه حذف سیستماتیک
صورت پذیرفته است.
 -1شرکتهایی که قبل از سال  1389مورد پذیرش قرار گرفته باشند ،به دلیل اینکه
برای بررسی اطالعات دوره پژوهش به اطالعات سال ماقبل نیاز بوده است.
 -2شرکتهایی که در دوره مورد بررسی ،تغییر دوره مالی نداشته باشند که چنین
محدودیتی در راستای حفظ قابلیت مقایسه اطالعات صورت گرفته است.
 -3شرکتها جزء شرکتهای سرمایهگذاری و واسطهگری مالی و سایر شرکتهای
غیرتولیدی نباشند؛ به دلیل اینکه هزینههای غیرتولیدی در اینگونه شرکتها نسبت
به سایر شرکتها از سطح فعالیت تاثیر کمتری میپذیرد.
با توجه به شرایط ،تعداد  229شرکت در دوره زمانی  1390-1393به عنوان جامعه
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آماری انتخاب گردید.
روش جمعآوری داده .اطالعات مورد نیاز شرکتهای مورد بررسی از طریق نرم افزار
رهاورد نوین و صورتهای مالی منتشره در سایت کدال (سیستم جامع اطالعرسانی ناشران)
گردآوری شد ،سپس با جمعبندی و محاسبات مورد نیاز در صفحه گسترده نرم افزار
اکسل ،به منظور تجزیه و تحلیل آماده گردید .تجزیه و تحلیل نهایی نیز به کمک نرم افزار
آماری  Eviewsنسخه  8انجام شد.

نوع تحقیق .تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کمی بوده و با رویکرد استقرایی انجام می-
پذیرد.

مدلهای تحقیق .مدل اول به بررسی وجود چسبندگی هزینه میپردازد.

𝑡∆𝑙𝑛𝑆𝐺𝐴𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝛥𝑙𝑛𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖,𝑡 + 𝛽2 𝐷𝑖,𝑡 𝛥𝑙𝑛𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖,
𝑡+ Ԑ𝑖,
مدل )(1

= 𝑡𝛥𝑙𝑛𝑆𝐺𝐴𝑖,
𝛽0 + 𝛽1𝑃𝐼𝑛𝑐𝑟 𝐼𝑖,𝑡−1 𝛥𝑙𝑛𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑃𝐼𝑛𝑐𝑟 𝐼𝑖,𝑡−1 𝐷𝑖,𝑡 𝛥𝑙𝑛𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖,𝑡 +
𝛽1𝑃𝐷𝑒𝑐𝑟 𝐷𝑖,𝑡−1 𝛥𝑙𝑛𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑃𝐷𝑒𝑎𝑟 𝐷𝑖,𝑡−1 𝐷𝑖,𝑡 𝛥𝑙𝑛𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖,𝑡 +
مدل )(2
𝑡Ԑ𝑖,

مدل  1مدل استاندارد آندرسون و همکاران( )2003بوده که در آن 𝑡 ∆𝑙𝑛𝑆𝐺𝐴𝑖,نشان-
دهنده تغییرات لگاریتم طبیعی نسبت هزینه غیرتولیدی شرکت  iدر سال  tنسبت به هزینه
غیرتولیدی شرکت  iدر سال  t-1است 𝛥𝑙𝑛𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖,𝑡 .نشاندهنده تغییرات لگاریتم
طبیعی نسبت فروش شرکت  iدر سال  tنسبت به فروش شرکت  iدر سال  t-1است𝐷𝑖,𝑡 .
نشاندهنده متغیر مجازی که در صورتی که فروش شرکت  iدر سال  tنسبت به فروش
شرکت  iدر سال  t-1کاهش یافته باشد 1 ،و در غیر اینصورت صفر در نظر گرفته میشود.
 𝐼𝑖,𝑡−1نشاندهنده متغیر مجازی در صورتی که فروش سال  t-1نسبت به فروش سال t-2
افزایش یافته باشد 1 ،و در غیر اینصورت صفر در نظر گرفته میشود 𝐷𝑖,𝑡−1 .نشاندهنده
متغیر مجازی در صورتی که فروش سال  t-1نسبت به فروش سال  t-2کاهش یافته باشد1 ،
و در غیر اینصورت صفر در نظر گرفته میشود .ضریب منفی  𝛽2حاکی از وجود
چسبندگی هزینه است .در حالتی که 𝑟𝑐𝑛𝐼𝑃 𝛽2منفی و معنادار باشد ،فرضیه  1تایید می-
گردد .همچنین در صورتی که 𝑟𝑎𝑒𝐷𝑃 𝛽2مثبت و معنادار باشد ،فرضیه  2تایید میگردد.
روش آماری :به منظور تخمین مدلهای تحقیق از تکنیک دادههای تلفیقی استفاده شده
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است .در این تکنیک ،دادههای سری زمانی و مقطعی با هم ترکیب میشود .ادغام دادههای
سری زمانی و مقطعی ،به دلیل افزایش تعداد مشاهدات ،باال بردن درجه آزادی ،کاهش
ناهمسانی واریانس و کاهش همخطی میان متغیرها میباشد (گرین.)2006 ،
تخمین مدلهای رگرسیونی با دادههای تلفیقی به فروض ما درباره عرض از مبدا،
ضرایب شیب و جمله خطای مدل بستگی دارد .با توجه به فروض مختلف ،سه مدل متداول
(اثرات مشترک ،اثرات ثابت و اثرات تصادفی) برای تخمین این مدلها مطرح است .به
منظور انتخاب از بین مدلهای اثرات مشترک و اثرات ثابت از آزمون  Fلیمر و جهت
انتخاب از بین مدلهای اثرات تصادفی و اثرات ثابت از آزمون هاسمن استفاده شده است.
بررسی مفروضات رگرسیون :به منظور تعیین نرمالیتی اجزای اخالل رگرسیون از آزمون
جارک برا استفاده شده است .از تخمینزنهای  GLSجهت رفع مشکل ناهمسانی واریانس
و از آماره دوربین واتسن جهت تشخیص خوهمبستگی بین اجزای اخالل استفاده گردیده
است (گجراتی /2010 ،ترجمه ابریشمی  .)1390همچنین بررسی همخطی مرکب به کمک
آمارههای تولرانس و عامل تورم واریانس میسر شده است.

نتایج آزمون فرضیهها و تجزیه و تحلیل دادهها
تحلیل توصیفی دادهها .جدول ( )1نشاندهنده تحلیل توصیفی متغیرهای استفاده شده در

این مطالعه است .همانگونه که مالحظه میشود میانگین متغیر 𝑡 𝐷𝑖,به میزان  0.217است
که نشان میدهد  199سال-شرکت از شرکتهای مورد بررسی ( 916سال-شرکت) در سال
جاری با کاهش فروش مواجه شدهاند .همچنین میانه این متغیر به میزان صفر ،حاکی از این
موضوع است که بیشتر شرکتهای مورد بررسی در دوره مورد بررسی با افزایش فروش
مواجه شدهاند .میانگین متغیر  𝐼𝑖,𝑡−1به میزان  0.807است که نشان میدهد میزان فروش
 743سال-شرکت از شرکتهای مورد بررسی ( 916سال-شرکت) در سال گذشته نسبت
به دوره قبل آن افزایش یافته است .همچنین میانگین متغیر  𝐷𝑖,𝑡−1به میزان  0.193که نشان
میدهد فروش سال گذشته  173سال-شرکت از شرکتهای مورد بررسی ( 916سال-
شرکت) نسبت به دوره قبل آن کاهش یافته است .چنانچه مشهود است انحراف معیار
متغیرهای مجازی نسبت به سایر متغیرها بیشتر است که چنین موضوعی ناشی از نوسان این
متغیرها بر مبنای صفر و یک (دو سر یک طیف) است.
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جدول  .1بررسی آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
شرح

میانگین

میانه

انحراف

مینیمم

ماکزیمم

جارک ˚برا

معیار

𝒕∆𝒍𝒏𝑺𝑮𝑨𝒊,
𝒕𝜟𝒍𝒏𝑺𝑨𝑳𝑬𝑺𝒊,
𝒕𝑫𝒊,
𝒕𝑫𝒊,𝒕 𝜟𝒍𝒏𝑺𝑨𝑳𝑬𝑺𝒊,
𝟏𝑰𝒊,𝒕−
𝒕𝑰𝒊,𝒕−𝟏 𝜟𝒍𝒏𝑺𝑨𝑳𝑬𝑺𝒊,
𝒕𝑰𝒊,𝒕−𝟏 𝑫𝒊,𝒕 𝜟𝒍𝒏𝑺𝑨𝑳𝑬𝑺𝒊,
𝟏𝑫𝒊,𝒕−
𝒕𝑫𝒊,𝒕−𝟏 𝜟𝒍𝒏𝑺𝑨𝑳𝑬𝑺𝒊,
𝒕𝑫𝒊,𝒕−𝟏 𝑫𝒊,𝒕 𝜟𝒍𝒏𝑺𝑨𝑳𝑬𝑺𝒊,

معناداری

مشاهدات

جارک برا

0/202

0/190

0/319

1/965

-1/923

19/716

0/000

916

0/176

0/197

0/399

5/060

-2/674

158/261

0/000

916

0/217

0/000

0/413

1/000

0/000

212/119

0/000

916

-0/067

0/000

0/215

0/000

-2/674

977/137

0/000

916

0/811

1/000

0/395

1/000

0/000

56/412

0/000

916

0/146

0/134

0/310

1.317

-2/031

23/808

0/000

916

-0/046

0/000

0/174

0/000

-2/031

23/981

0/000

916

0/189

0/000

0/392

1/000

0/000

21/111

0/000

916

0/030

0/000

0/264

5.060

-2/674

103/865

0/000

916

-0/019

0/000

0/131

0/000

-2/674

80/057

0/000

916

آزمون جارک -برا با توجه به اینکه سطح خطای محاسبه شده کمتر از  0.05است،
نشان دهنده توزیع غیر نرمال برای متغیرها است که برای رفع غیرنرمال بودن متغیر وابسته
تبدیل جانسون 1در نرم افزار مینی تب 2استفاده شده است .در نمودار  1مشاهده میشود
احتمال آماره دادهها ،کمتر از  0.05است که حاکی از نرمال نبودن متغیرهای وابسته است
که با نرمالسازی مذکور ،متغیر وابسته نرمال گردیده است.
Johnson Transformation for sga
P r obability P lot for O r iginal Data

Select a T r ansfor mation

0.6

0.2

Ref P

0.0
1.2

1.0

0.6

0.4

N
916
AD
14.661
P-Value <0.005

99
90
50
10

Percent

0.4

P-Value for AD test

0.73
0.8

99.99

1

0.2

0.8
Z Value
)(P-Value = 0.005 means <= 0.005

2

0

-2

0.01

P r obability P lot for T r ansfor med Data
N
AD
P-Value

99
90
50
10

Percent

P -V alue for Best F it: 0.883237
Z for Best F it: 0.73
Best Transformation Ty pe: S U
Transformation function equals
) -0.0986498 + 1.13707 * A sinh( ( X - 0.172371 ) / 0.241582

916
0.200
0.883

99.99

1
4

0

-4

0.01

نمودار :1نرمال کردن متغیر وابسته
1 . Johnson Transformation
2 . Minitab
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مانایی
به منظور اطمینان از نتایج تحقیق و ساختگی نبودن روابط موجود در رگرسیون و معنی دار
بودن متغیرها ،اقدام به انجام آزمون مانایی و محاسبه ریشه واحد متغیرهای تحقیق در مدل
 EGLSگردید .آزمون مزبور با استفاده از نرم افزار  EViewsو روش آزمونهای -1
لوین ،لین و چو  -2فیشر -دیکی فولر  -3فیشر -فیلیپس -پرون صورت گرفته است .نتایج
حاصل از آزمون مانایی متغیر وابسته در جدول  2ارائه شده است که در هر سه روش لوین،
لین و چو ،فیشر -دیکی فولر و فیشر -فیلیپس -پرون مانا است و لذا فرض صفر مبنی بر
ریشه واحد داشتن متغیرها پذیرفته نمیشود ،درنتیجه روابط موجود در رگرسیون ساختگی
نبوده و معنیدار است.
جدول  .2بررسی آزمون مانایی
متغیرهای پژوهش

روش لوین ،لین و چو

فیشر -دیکی فولر

فیشر -فیلیپس -پرون

سطح

آماره

سطح

آماره

سطح

معناداری

آزمون

معناداری

آزمون

معناداری

𝑡∆𝑙𝑛𝑆𝐺𝐴𝑖,

-55/08

0/000

811/71

0/000

939/11

0/000

𝑡𝐼𝑖,𝑡−1 𝛥𝑙𝑛𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖,

-369،1/00

0/000

530/87

0/000

600/64

0/000

𝑡𝐼𝑖,𝑡−1 𝐷𝑖,𝑡 𝛥𝑙𝑛𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖,

-26/41

0/000

62/53

0/001

64/15

0/000

𝑡𝐷𝑖,𝑡−1 𝛥𝑙𝑛𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖,

-20/37

0/000

151/65

0/000

174/85

0/000

آماره آزمون

آزمون هم خطی
هم خطی وضعیتی است که نشان میدهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از متغیرهای مستقل
دیگر است (مومنی و فعال قیومی .)1391 ،اگر هم خطی در معادله رگرسیون باال باشد،
بدین معنی است که بین متغیرهای مستقل همبستگی باالی وجود دارد و ممکن است با
وجود باال بودن  ،R2مدل دارای اعتبار باالیی نباشد .به عبارت دیگر با وجود آن که مدل
خوب به نظر میرسد ولی دارای متغیرهای مستقل معنیداری نیست .در این تحقیق با
کمک نرم افزار  Eviews 8وجود یا عدم وجود همخطی بررسی گردید که نتایج در
جدول شماره  3حاکی از عدم وجود همخطی است.
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جدول  .3بررسی هم خطی
ضریب

تولرانس

C

0/002

-

VIF
-

متغیر
𝑡𝛥𝑙𝑛𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖,

0/013

0/467

2/139

𝑡𝐷𝑖,𝑡 𝛥𝑙𝑛𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖,

0/044

0/468

2/139

𝑡𝐼𝑖,𝑡−1 𝛥𝑙𝑛𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖,

0/022

0/441

2/269

𝑡𝐼𝑖,𝑡−1 𝐷𝑖,𝑡 𝛥𝑙𝑛𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖,

0/068

0/446

2/244

𝑡𝐷𝑖,𝑡−1 𝛥𝑙𝑛𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖,

0/019

0/689

1/452

𝑡𝐷𝑖,𝑡−1 𝐷𝑖,𝑡 𝛥𝑙𝑛𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖,

0/078

0/682

1/466

نتایج آزمون فرضیه اول .فرضیه اول تحقیق عنوان میکند که چنانچه در دوره گذشته
فروش نسبت به دوره قبل آن افزایش داشته باشد ،هزینههای غیرتولیدی در دوره جاری
چسبنده هستند .فرضیه دوم تحقیق بیان میکند که چنانچه در دوره گذشته فروش نسبت به
دوره قبل کاهش داشته باشد ،هزینههای غیرتولیدی در دوره جاری ضد چسبنده هستند.
برای آزمون این فرضیات از مدل دوم استفاده شد که نتایج آن به شرح جدول شماره 4
است.
جدول  .4بررسی فرضیات
مدل اول

متغیر

مدل دوم

ضریب

آماره t

معناداری

ضریب

آماره t

معناداری

-0/297

-3/653

0/000

-0/304

-4/040

0/000

𝑡𝛥𝑙𝑛𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖,

1/259

14/048

0/000

𝑡𝐷𝑖,𝑡 𝛥𝑙𝑛𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖,

-1/123

-6/999

0/000

C

𝑡𝐼𝑖,𝑡−1 𝛥𝑙𝑛𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖,

1/510

9/508

0/000

𝑡𝐼𝑖,𝑡−1 𝐷𝑖,𝑡 𝛥𝑙𝑛𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖,

-1/033

-6/664

0/000

𝑡𝐷𝑖,𝑡−1 𝛥𝑙𝑛𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖,

0/621

5/663

0/862

6/130

𝑡𝐷𝑖,𝑡−1 𝐷𝑖,𝑡 𝛥𝑙𝑛𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖,
𝑅2

0/412

0/466

DW
آماره  Fلیمر (معناداری)

2/449

2/192

(10/975 )0/000

(12/946 )0.008

روش تخمین

اثرات ثابت

اثرات ثابت

آماره کای دو (معناداری)

(12/332 )0/002

(7/781 )0/010

آماره  Fمدل (معناداری)

(2/083 )0/000

(2/568 )0/000

0/000

چسبندگی و ضدچسبندگی هزینه های غیرتولیدی در شرکتهای ایرانی 77

چنانچه جدول شماره  4نشان میدهد ،مقادیر آماره  Fرگرسیون و ضریب تعیین تعدیل
شده در دو مدل ،موید توان باالی توضیحدهندگی مدل است .مالحظه مقادیر آماره دوربین
 واتسن نیز نشان میدهد که بین اجزای اخالل مدل ،خودهمبستگی وجود ندارد زیرا اینمقادیر به عدد  2نزدیک میباشند .آماره  Fلیمر نشان میدهد که برای آزمون هر دو مدل
مورد بررسی در این پژوهش رویکرد دادههای تابلویی نسبت به رویکرد دادههای تلفیقی
ارجحتر است .همچنین آماره کای دو و سطح معناداری آن نشان میدهد که در بین اثرات
ثابت و تصادفی باید از رویکرد اثرات ثابت برای تحلیل نهایی مدل استفاده کرد .چنانچه
مشهود است مقدار  𝛽2در مدل  1منفی و معنادار است که نشاندهنده وجود چسبندگی
هزینه در شرکتهای مورد بررسی است .مقدار 𝑟𝑐𝑛𝐼𝑃 𝛽2در مدل  2منفی و معنادار است
که نشان میدهد چنانچه در دوره گذشته فروش نسبت به دوره قبل آن افزایش داشته باشد،
هزینههای غیرتولیدی در دوره جاری چسبنده هستند ،بنابراین فرضیه  1تایید میشود .به بیان
سادهتر ،در صورتی که در دوره گذشته نسبت به دوره قبل آن فروش افزایش یافته باشد،
مدیران کاهش فروش دوره جاری را به دلیل نظریه تصمیمات سنجیده مدیران موقتی تلقی
کرده که این موضوع موجب چسبندگی هزینه در دوره جاری میشود .مقدار 𝑟𝑎𝑒𝐷𝑃𝛽2
مثبت و معنادار است که این موضوع نشان میدهد چنانچه در دوره گذشته فروش نسبت به
دوره قبل آن کاهش داشته باشد ،هزینههای غیرتولیدی در دوره جاری ضدچسبنده هستند،
بنابراین فرضیه  2تایید میشود .به بیان دیگر ،چنانچه فروش در سال گذشته نسبت به دوره
قبل کاهش یافته باشد ،مدیران کاهش فروش دوره جاری را دائمی تلقی مینمایند که
چنین موضوعی عالوه بر حذف منابع بالاستفاده ناشی از کاهش فروش در سال جاری
توسط مدیران ،منابع نگهداری شده در سال گذشته ناشی از خوشبینی مدیران را حذف
خواهند کرد که چنین موضوعی موجب رفتار ضدچسبنده هزینههای غیرتولیدی میگردد.

نتیجهگیری و پیشنهاد
در این تحقیق به بررسی رفتار چسبنده و ضدچسبنده هزینههای غیرتولیدی بنگاه ها پرداخته
شد .بدین منظور از رویکرد بانکر و همکاران ( )2014bاستفاده گردید .نتایج نشان میدهد
چنانچه فروش در سال گذشته نسبت به دوره قبل کاهش یافته باشد ،مدیران کاهش فروش
دوره جاری را دائمی تلقی مینمایند که چنین موضوعی عالوه بر حذف منابع بالاستفاده
ناشی از کاهش فروش در سال جاری توسط مدیران ،منابع نگهداری شده در سال گذشته
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ناشی از خوشبینی مدیران را حذف خواهند کرد که چنین موضوعی رفتار ضدچسبنده
هزینههای غیرتولیدی را توجیه میکند .در تحقیقات قبلی دو نظریه تصمیمات سنجیده
مدیران و نظریه تاخیر در تعدیل هزینه به عنوان عوامل چسبندگی هزینه مطرح گردیده
بودند ،در حالی که در این تحقیق بیان گردید که نظریه تصمیمات سنجیده مدیران ،در
صورتی که فروش سال گذشته نسبت به سال قبل آن کاهش یافته باشد ،در سال جاری
موجب ایجاد رفتار ضدچسبنده هزینه میگردد .این تحقیق با بررسی اطالعات مربوط به
 229شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1390-1393نشان داد
که هزینههای غیرتولیدی در شرکتهای مورد بررسی ،عالوه بر رفتار چسبنده دارای رفتار
ضدچسبنده هستند که این موضوع از تغییرات فروش در سنوات گذشته ناشی میشود.
نتیجه فرضیه اول این تحقیق در رابطه با رفتار چسبنده هزینههای غیرتولیدی با نتایج
تحقیقات پورحیدری وگلمحمدی شورکی ( ،)1394صفرزاده و بیگپناه ( ،)1393بولو و
همکاران ( ،)1391کردستانی و مرتضوی ( 1391ب) ،کردستانی و مرتضوی ( 1391الف)،
نمازی و دوانیپور ( ،)1389قائمی و نعمتالهی ( )1386و قائمی و نعمتالهی (،)1385
آندرسون و همکاران( ،)2003بالکریشنان و گروسا ( ،)2008بانکر و همکاران (،)2012
بانکر و بیزالو ( )2013و بانکر و همکاران ( )2014bدر تطابق است .همچنین نتیجه فرضیه
دوم این تحقیق در رابطه با رفتار ضدچسبنده هزینههای غیرتولیدی با نتیجه تحقیق بانکر و
همکاران ( )2014bدر تطابق است.
در ادامه این تحقیق ،موضوعات زیر برای تحقیقات آتی پیشنهاد میشود:
 -1انجام این تحقیق به تفکیک صنایع مختلف
 -2بررسی وضعیت تاثیر چرخه عمر شرکت بر سطح چسبندگی و ضدچسبندگی
هزینه
 -3بررسی رابطه بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر سطح چسبندگی
و ضدچسبندگی بودن هزینهها
 -4بررسی قدرت انعطافپذیری هزینهها و تاثیر آن بر چسبندگی و ضدچسبندگی
بودن هزینهها

محدودیتهای پژوهش
محدودیتی که در مراحل پژوهش حاضر وجود داشته است و در تفسیر نتایج باید به آن
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توجه گردد ،تاثیر وجود متغیرهای فرهنگی و کالن اقتصادی در چسبندگی هزینه بوده که
در این رابطه این پژوهش مدنظر قرار نگرفته است.
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