
  رازيهاي حسابداري دانشگاه ش پيشرفت ي مجله
  177- 151 يها صفحه ،3/63پياپي ، 1391 دوم، پاييز و زمستان ي ، شمارهچهارم ي دوره

  )پيشين يو انسان يعلوم اجتماع ي مجله(

 
ي تغييرات در  ها و بهاي تمام شده با تأكيد بر دامنهي هزينه تحليل بنيادي رفتار چسبنده

 بورس اوراق بهادار تهران

  
  مرضيه فريدوني         محمد جواد غفاري         محمد نمازيدكتر 

  دانشگاه شيراز
  چكيده

هـاي  ي هزينه هدف پژوهش حاضر، بررسي و تحليل رفتار چسبنده
مجموع بهاي تمـام شـده و   اداري، عمومي و فروش، بهاي تمام شده و 

ـ هزينه راي هاي اداري، عمومي و فروش در بورس اوراق بهادار تهران، ب
ها ي هزينه رفتار چسبندهدر اين راستا، . است 1388-1382ي زماني دوره

بـر اسـاس فـن     در ازاي سطوح مختلف تغييـرات در درآمـد فـروش   
از وجود هاي پژوهش حاكي يافته. شدتحليل  "هاي تركيبيداده"آماري

هاي اداري، عمومي و فروش، بهاي تمام شـده و  ي هزينه رفتار چسبنده
. هاي اداري، عمـومي و فـروش اسـت   مجموع بهاي تمام شده و هزينه

هاي اداري، عمومي و فروش تنها براي تغييرات بـيش از  چنين، هزينه هم
و % 10تـر از  در درآمد فروش، بهاي تمام شده براي تغييرات كـم % 30
  .دهند، از خود رفتار چسبنده نشان ميدر درآمد فروش% 30تر از بيش

  . ها، بورس اوراق بهادار تهرانها، رفتار هزينهچسبندگي هزينه :هاي كليديواژه

                                                            
  نويسنده مسئول(حسابداري بخش استاد (mnamazi@rose.shirazu.ac.ir 

  دانشجوي دكتري حسابداري  
 ارشد حسابداري كارشناسي  

  18/8/1391:تاريخ پذيرش                 31/2/1391: دريافتتاريخ      
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  مقدمه .1
هـايي كـه   گران دانشگاهي، بلكه براي آن ها، نه تنها براي پژوهشي رفتار هزينه مطالعه

هاي شركت در ارتباط است، داراي اهميت طورمستقيم با فعاليت بهشان ايهاي حرفهفعاليت
  .است

طور عمومي پذيرفتـه   ها، كه در ادبيات حسابداري بهدر مدل رايج و سنتي رفتار هزينه 
ي ثابـت   ها برحسب تغييرات در سطح فعاليت، به دو دستهمعمول، هزينهگونه  شده است، به
هاي متغير بـه نسـبت تغييـرات در محـرك     مدل، هزينه در اين. شوندمي بنديو متغير طبقه

به اين معنا ). 3: 2008، 3و جروكا 2ريشنان؛ باالك160: 1991، 1نورن(كنند فعاليت، تغيير مي
ها، تنها به ميزان تغييـر در سـطح فعاليـت بسـتگي دارد و نـه بـه       ي تغيير در هزينه كه اندازه

، 6و كـپلن  5؛ كـوپر 92: 1997، 4و سودرستورم نورن(گران  جهت تغيير، اما برخي از پژوهش
هـا بـا   اند كه ميزان درصد افـزايش هزينـه  هاي اخير به اين نتيجه دست يافتهدر سال) 1998

ها در نتيجه كـاهش همـان حجـم    افزايش حجم فعاليت، بيش از ميزان درصد كاهش هزينه
هـاي  هزينـه «به ) 2003(و همكاران  7ها توسط آندرسوناين نوع رفتار هزينه. فعاليت است

، تغييـرات بـزرگ در   بـرخالف تغييـرات كوچـك در فعاليـت    . انـد معروف شده» 8چسبنده
ي  هاي شركت را تغيير دهند كه بـه نوبـه  سازد تا ساختار هزينهفعاليت، مديران را ناگزير مي
تـري بـه    افزون بر آن، مديران تمايل بـيش . ي كل خواهد شد خود منجر به تغيير خط هزينه

يابند ها كاهش ميكه فعاليتها دارند، نسبت به زمانيها در زمان افزايش فعاليتتغيير هزينه
  ).286: 2004ريشنان و همكاران، ؛ باالك1998كوپر و كپلن، (

گران و تمام كساني كـه   ها براي حسابداران، پژوهشكلي، آگاهي از رفتار هزينهگونه  به
ها را بر حسب تغييرات در درآمـد  و تغييرات در هزينه ي مديريت در ارتباط هستند با حوزه

بنـدي داراي  گيري و بودجهريزي، تصميمكنند، جهت موارد مهمي از قبيل برنامهارزيابي مي
  .اهميت است

هـا، قابـل تشـخيص و    استنباط مديريتي از اين تحليل اين است كه چسبندگي هزينـه  
ساسيت تغييـرات هزينـه بـه نسـبت تغييـرات      مديران بايد از طريق توجه به ح. كنترل است
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حجم فعاليت، دليل خود را براي چسبندگي ارزيابي كنند و ظرفيـت واكـنش شـركت را در    
اين امر به بهبود فرآيند پاسخگويي، . برابر كاهش تقاضا براي كاالها و خدمات افزايش دهند

  ان شـركت  هـا، صـاحب  افزون بر اين، بـا مشـخص كـردن چسـبندگي هزينـه     . كندكمك مي
شـوند يـا خيـر؟    توانند تحليل كنند كه آيا مديران باعث ايجـاد هزينـه بـراي بنگـاه مـي     مي

  ).2: 2004، 10و كاستا 9مديروس(
: هاسـت با توجه به مطالب ذكر شده در باال، هدف پژوهش حاضر پاسخ به اين پرسش

تمـام شـده و   هاي عمومي، اداري و فـروش و مجمـوع بهـاي    آيا بهاي تمام شده، هزينه) 1
در صورت وجود رفتار ) 2هاي اداري، عمومي و فروش داراي رفتار چسبنده هستند؟ هزينه

هـا  ي هزينه آيا رفتار چسبنده) 3وها چگونه است؟ چسبنده، شدت چسبندگي هر يك از آن
  تر است؟  و بهاي تمام شده در سطوح باالتر تغييرات درآمد، بيش

سـپس روش پـژوهش،   . شـود شـينه پـژوهش بيـان مـي    در ادامه ابتدا مباني نظري و پي
هاي حاصل از تجزيه در نهايت يافته. هاي مورد استفاده تشريح خواهند شدها و مدلفرضيه

  .گرددگيري نيز بيان ميو تحليل آماري بررسي و تفسير شده و نتيجه
  

  مباني نظري پژوهش. 2
  ر زمـان افـزايش فـروش،    هـا د ها به اين معناست كه افـزايش هزينـه  چسبندگي هزينه

براي مثال، اگـر درآمـد   . ها در زمان كاهش فروش استتر از كاهش همان مقدار هزينهبيش
يابد؛ اما اگر درآمد فروش معـادل همـان   افزايش مي% 10ها افزايش يابد، هزينه% 15فروش 

سبنده هاي موردنظر چدر چنين وضعيتي هزينه. يابدكاهش مي% 9ها كاهش يابد، هزينه% 15
  ).1445: 2010، 11ويس(خواهند بود 

هـا  كنند، كه داليل زيادي براي چسبندگي هزينه، بيان مي)2003(آندرسون و همكاران 
توان عدم تمايل براي اخراج كارمندان هنگام كاهش حجـم  ي آن مي وجود دارد كه از جمله

  . فعاليت، اشاره كرد هاي مرتبط با آن و نياز به زمان به منظور كاهش حجمفعاليت، هزينه
ها در حد متوسط چسـبنده باشـند؛ يعنـي    شود كه هزينهبيني ميتر موارد، پيش در بيش
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كـاهش  % 1هـا در ازاي  تر از كاهش هزينهافزايش فروش، بيش% 1ها در ازاي افزايش هزينه
  .در فروش است

ها نخست، تعديل رو به پائين هزينه: دو دليل عمده در رابطه با اين مسئله وجود دارد 
: 2001و همكـاران،   12جـوكس (هاسـت  تر از تعديل رو به باالي هزينـه  طورمعمول بزرگ به

شود كاهش منابع در دسترس ، اين مسئله موجب مي)613: 2006، 13؛ كوپر و هالتيواگر537
ها، مثبت دوم، روندهاي بلندمدت در فروش شركت. ايجاد هزينه شودطور نسبي منجر به به

  .است
بينانـه  بينانه را به ديدگاه بـد بنابراين، مديران در رابطه با درآمدهاي آتي، ديدگاه خوش 

بينـي  تر از درآمدهاي جاري پيشكه مديران درآمدهاي آتي را بيشتا زماني. دهند ترجيح مي
كار گرفته شـده را  ي جاري، منابع به زمان كاهش درآمدها در دورهدهند در  كنند، ترجيح مي

بينـي  خوش. ي جاري، منابع را افزايش دهند حفظ كنند و در زمان افزايش درآمدها در دوره
شود، هرچند كـه تعـديل   ها ميمديران در رابطه با درآمدهاي آتي منجر به چسبندگي هزينه

  ).5: 2011و همكاران،  14بنكر(ها متقارن باشد هرو به باال و تعديل رو به پائين هزين
  

  ي پژوهش پيشينه. 3
  هاي داخليپژوهش. 1-3

هـاي  هـا در شـركت  ، طي پژوهشي به بررسي رفتار هزينه)1385(الهي قائمي و نعمت
منظور بررسي چسبندگي بـا  به. توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند

هـا از طريـق رگرسـيون سـه     ها، چسبندگي هزينـه ي درآمد فروش با هزينه استفاده از رابطه
هاي مورد بررسـي، چسـبنده   نتايج حاكي از آن است كه هريك از هزينه. متغيره بررسي شد

  .هستند
هاي عمليـاتي و هزينـه   ، به بررسي رفتار و ساختار هزينه)1386(الهي قائمي و نعمت 

در ايـن  . شده در بورس اوراق بهادار تهـران پرداختنـد   هاي توليدي پذيرفته مالي در شركت
هاي مالي هاي مواد مستقيم، دستمزد مستقيم، سربار توليد و هزينهپژوهش، چسبندگي هزينه
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نتايج بيانگر اين بود كه . طور جداگانه مطالعه شدها با درآمد فروش، هريك بهي آن و رابطه
ي مـالي   هاي مواد اوليه، دستمزد مستقيم و هزينههاي سربار چسبنده هستند؛ اما هزينههزينه

  .چسبنده نيستند
بيني سـود بـا اسـتفاده از    پيش«، در پژوهشي تحت عنوان )1387(مقدم و كرمي خالقي

بيني سـود مبتنـي   به بررسي قدرت مدل پيش» مدل مبتني بر تغييرپذيري و چسبندگي هزينه
  . بيني سود پرداختندهاي پيشبا ديگر مدلها در مقايسه بر تغييرپذيري و چسبندگي هزينه
، نشـان  1382 - 1372هاي شركت طي سال 85اي شامل نتايج حاصل از بررسي نمونه

هـا بـه صـورت    هـا و چسـبندگي آن  بيني سود مبتني بر تغييرپذيري هزينـه داد كه توان پيش
  .بيني استهاي پيشتر از ديگر مدلمعناداري بيش

هـا در بـورس   ، به بررسي تجربي رفتـار چسـبندگي هزينـه   )1389(پور نمازي و دواني
هـاي اداري، عمـومي و فـروش بـراي     در اين پژوهش، هزينـه . اوراق بهادار تهران پرداختند

افـزايش در سـطح فـروش،    % 1نتايج حـاكي از آن اسـت كـه در ازاي    . نمونه، واكاوي شد
كه در ازاي همان بد؛ در حاليياافزايش مي% 65,0هاي اداري، عمومي و فروش معادل هزينه

كـاهش  % 41,0هاي اداري، عمومي و فروش تنها معـادل  كاهش در سطح فروش، هزينه% 1
هايي كـه در   ها در دورهدهد كه شدت چسبندگي هزينهافزون بر آن، نتايج نشان مي. يابدمي

هـا  نـه چنين، شدت چسبندگي هزي هم. تر استي قبل از آن كاهش درآمد رخ داده، كم دوره
  .تر استتري دارند، بيش ها به فروش بزرگهايي كه نسبت جمع داراييبراي شركت

 
  هاي خارجيپژوهش. 2-3

هـاي فـروش، عمـومي و اداري    ، اين فرضيه را كه هزينه)2003(آندرسون و همكاران 
هـاي  ها با تعيين يك مدل بـا هزينـه  آن. انداند را مورد آزمون قرار داده و تأييد كردهچسبنده

ها در پاسـخ بـه   فروش، عمومي و اداري به عنوان تابعي از درآمد فروش، دريافتند كه هزينه
% 1در برابـر  % 35,0يابند؛ اما تنها با افزايش مي% 55,0افزايش درآمد فروش، با متوسط % 1

  .يابندكاهش درآمد فروش، كاهش مي
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ها را ، ارتباط بين تغييرات فروش با چسبندگي هزينه)2003( 16و ويدنمير 15سابرامانيام
هـا در سـطوح مختلـف تغييـر درآمـد فـروش       در اين پژوهش، رفتار هزينـه . بررسي كردند

  :بررسي شد و نتايج زير حاصل گرديد
هاي توزيع و فروش، عمومي و اداري و بهاي تمام شده كاالي فروش رفتـه  هزينه )1

  .د فروش چسبنده نيستنددر سطوح پايين تغيير درآم
 .ديگر متفاوت است ها در صنايع مختلف با يكميزان چسبندگي هزينه )2

هاي عمـومي و اداري و  هاي توزيع و فروش و هزينهنتايج حاكي از آن است كه هزينه
تـر  كم(كه درآمد فروش تغييرات كمي داشته باشد بهاي تمام شده كاالي فروش رفته، وقتي

تغييـر كنـد،   % 10ندگي ندارند؛ اما وقتـي كـه درآمـد فـروش بـيش از      ، رفتار چسب%)10از 
 .شودهاي باال، نمايان ميچسبندگي هزينه

، به بررسي تأثير تغيير در حجم فعاليت بر ميـزان  نيز )2004(ريشنان و همكاران باالك
زان ميـ «و » ميزان تغيير در سطح فعاليـت «ها تأثير دو عامل آن. ها پرداختندچسبندگي هزينه
شـود، بررسـي   ها مـي بر رفتار مديريتي را كه باعث چسبنده بودن هزينه» استفاده از ظرفيت

ها براي تغييرات انـدك سـطح   نمودند و به اين نتيجه دست يافتند كه درصد تغيير در هزينه
ها براي تغييرات بـزرگ سـطح فعاليـت    تفاوت چنداني با درصد تغيير هزينه) ±%3(فعاليت 

ندارد؛ اما، اگر شركت در سطوح باالي ظرفيت خود فعاليـت كنـد، داراي   ) ±%3تر از بيش(
  .هاي چسبنده خواهد بودهزينه

هـاي  ، طي پژوهشي به بررسي چسـبندگي هزينـه  )2004(چنين، مديروس و كاستا  هم
شـركت برزيلـي    198نتايج حاصل از بررسي . توزيع و فروش و عمومي و اداري پرداختند

هـاي  ي اصلي تحقيق، مبنـي بـر چسـبنده بـودن هزينـه      ، فرضيه2003 -1986هاي طي سال
دهد كـه  افزون بر آن، نتايج نشان مي. توزيع و فروش و عمومي و اداري را تأييد كرده است

هاي توزيع و فروش و عمـومي  افزايش در هزينه% 59,0افزايش در درآمد فروش، % 1با هر 
  كـاهش در  % 32,0ر درآمـد فـروش، تنهـا    كـاهش د % 1آيـد؛ امـا هـر    وجود مي و اداري به

  .دنبال داردهاي مزبور را به هزينه
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طـي پژوهشـي، بـا در نظـر گـرفتن خاصـيت        )2006( 17بنكـر و چـن  از سوي ديگر، 
در ايـن مـدل،   . بيني سود، طراحي و آزمون نمودنـد ها، مدلي را براي پيشچسبندگي هزينه

هـدف  . هاي متغير در نظر گرفتـه شـد  هزينهفروش به عنوان محرك اصلي تغيير در سود و 
-هاي پيشبيني سود نسبت به ساير مدلها، ارزيابي كارايي اين مدل پيشاصلي پژوهش آن

بينـي  ها در پيشنتايج حاكي از آن است كه دخالت دادن رفتار نامتقارن هزينه. بيني سود بود
  .بيني شده استپيشهاي بيني سود نسبت به ساير مدلسود، باعث افزايش صحت پيش

 4هـاي  هاي عملياتي را با استفاده از داده، چسبندگي هزينه)2006(و همكاران  18كالجا
ها نشان داد كـه بـا   نتايج پژوهش آن. كشور آمريكا، انگليس، فرانسه و آلمان بررسي نمودند

فـروش،  % 1يابـد و بـا كـاهش    افـزايش مـي  % 97,0هاي عملياتي  فروش، هزينه% 1افزايش 
هـا در فرانسـه و آلمـان    يابد و شدت چسبندگي هزينهكاهش مي% 91,0هاي عملياتي زينهه

افزون بـر آن، نـوع صـنعت و نـوع     . تر از شدت چسبندگي در آمريكا و انگليس استبيش
  . ها تأثير داردشركت بر چسبندگي هزينه

 ، طـي پژوهشـي ادعـا كردنـد كـه بـرخالف تجزيـه و        )2007(آندرسون و همكـاران  

هاي اداري، عمـومي و  هاي سنتي براي ارزيابي عملكرد شركت، افزايش نسبت هزينهحليلت
فروش به خالص فروش، بيانگر عالمتي منفي نسـبت بـه عملكـرد جـاري و آتـي شـركت       

هـاي افـزايش   هـايي فقـط در دوره  نتايج حاكي از آن بود كه چنين تجزيه و تحليـل . نيست
هاي بنيادي بايد بـا توجـه    ش درآمد، تجزيه و تحليلهاي كاهدرآمد صادق است و در دوره

  . ها ارزيابي شودبه رفتار چسبنده هزينه
هاي فروش، عمومي و اداري و ، به بررسي چسبندگي هزينه)2010(و همكاران  19ً هي

افزون بـر  . هاي ژاپني پرداختندهاي شركتي چسبندگي هزينه چنين، عوامل تعيين كننده هم
هاي خود وهش خود اين موضوع را كه آيا مديران ژاپني به تغيير رفتار هزينهها در پژآن، آن

ها رفتار نتايج پژوهش آن. پرداختند، را دنبال كردند 1990بعد از سقوط بازار سهام در سال 
چنـين، بـه ايـن نتيجـه      ها همآن. هاي فروش، عمومي و اداري را تأييد كردي هزينه چسبنده

ابل توجه در شـدت چسـبندگي در ژاپـن پـس از انفجـار حبـاب       دست يافتند كه كاهش ق
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هاي خـود را در دوران پـس از    ي اين است كه مديران ژاپني رفتار هزينه دهندهدارايي، نشان
  .اندحباب تعديل كرده

، طي پژوهشي به بررسي اين موضـوع پرداختنـد كـه    )2011( 21و كاجيوارا 20ياسوكاتا
نتايج بيانگر اين بود . »هاي اختياري مديران هستند؟ ي تصميم هاي چسبنده، نتيجهآيا هزينه«

هـا بـه   آن. هـا، مـرتبط اسـت   كه چشم انداز فروش آتي با سطح كنـوني چسـبندگي هزينـه   
هـاي اختيـاري مـديران اسـت،      ي تصميم ها، نتيجهكه چسبندگي هزينهشواهدي مبني بر اين

  .دست يافتند
هـا  شده در اين زمينه، بـر رفتـار چسـبنده هزينـه    هاي انجام طوركلي، در اكثر مطالعه به

هـاي  گران بـه نتـايجي مبنـي بـر تـاثير تصـميم       چنين، برخي از پژوهش هم. تاكيدشده است
  .نداهها، دست يافتي هزينه اختياري مديران بر روي رفتار چسبنده

  
  روش پژوهش. 4

مومي و فـروش  هاي اداري، عي هزينه اين پژوهش، به بررسي و تحليل رفتار چسبنده
هاي اداري، عمومي و فروش در بورس و بهاي تمام شده و مجموع بهاي تمام شده و هزينه

  . پردازد اوراق بهادار تهران مي
هاي كاربردي است؛ زيرا با هدف برخورداري بنابراين، از لحاظ هدف، از نوع پژوهش

طـرح ايـن   . گرفتـه اسـت  هـا صـورت   ها براي حل مسائل موجود در سازماناز نتايج يافته
  ).35: 1379نمازي، (پژوهش، از نوع شبه تجربي و پس رويدادي است 

هاي قبلي انجام شـده در داخـل،   ي اين پژوهش با پژوهش از جمله موارد متمايز كننده
ي كـاالي فـروش رفتـه و     ي بهـاي تمـام شـده    اين است كه پژوهش حاضر، رفتار چسبنده

ي كـاالي فـروش رفتـه را بـه      و فروش و بهاي تمام شدههاي اداري، عمومي مجموع هزينه
هـا و صـنايع پذيرفتـه شـده در     اي منتخب از كل شـركت صورتي جامع با استفاده از نمونه

  .كند و محدود به صنعت خاصي نيستبورس اورراق بهادار تهران بررسي مي
در ازاي هـا  چنين در قسمتي ديگر، به طور خاص، رفتار چسبنده هر يك از هزينـه  هم 
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به بيان ديگـر، رفتـار   . سطوح مختلف تغييرات در درآمد فروش تجزيه و تحليل خواهد شد
ها در سطوح مختلف تغييرات در درآمد فروش تحليل، و ميـزان چسـبندگي يـا عـدم     هزينه

ها در هريك از سطوح تعيين شده و قدرت آن بررسي و واكاوي خواهد شـد  چسبندگي آن
انجام شده، بررسي و تحليل ايـن موضـوع مـدنظر قـرار نگرفتـه      هاي پيشين كه در پژوهش

هـاي آمـاري مـورد اسـتفاده در     چنين آزمون ها و همي آرايش داده افزون بر آن، نحوه. است
  . تر بررسي شده استهاي پيشين متفاوت بوده و به طور كاملپژوهش حاضر با پژوهش

  
 هاي پژوهشفرضيه. 1-4

هاي زيـر  ي پژوهش، فرضيه  اهداف مطالعه و با توجه به پيشينهيابي به  به منظور دست
  :شودبيان مي

ها هنگام افزايش درآمد فروش، بيش بزرگي نسبي افزايش در هزينه: ي اول فرضيه
  .ها در هنگام كاهش در درآمد فروش استاز بزرگي نسبي كاهش در هزينه

فـروش، هنگـام افـزايش     هـاي اداري، عمـومي و  بزرگي نسبي افزايش در هزينه. 1-1
هاي اداري، عمومي و فروش در هنگام درآمد فروش، بيش از بزرگي نسبي كاهش در هزينه

 .كاهش در درآمد فروش است

بزرگي نسبي افزايش در بهاي تمام شده هنگام افزايش درآمـد فـروش، بـيش از    . 1-2
  .تبزرگي نسبي كاهش در بهاي تمام شده در هنگام كاهش در درآمد فروش اس

هـاي اداري، عمـومي و   بزرگي نسبي افزايش در مجموع بهاي تمام شده و هزينه. 1-3
فروش هنگام افزايش درآمد فروش، بيش از بزرگي نسبي كـاهش در مجمـوع بهـاي تمـام     

  .هاي اداري، عمومي و فروش در هنگام كاهش در درآمد فروش استشده و هزينه
ر ازاي تغييرات زيـاد در حجـم درآمـد    ها، دي هزينه رفتار چسبنده: ي دوم فرضيه

  .شوندفروش شركت ايجاد مي
هاي اداري، عمومي و فـروش، در ازاي تغييـرات زيـاد در    ي هزينه رفتار چسبنده. 2-1

 .شوندحجم درآمد فروش شركت ايجاد مي
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ي بهاي تمام شده، در ازاي تغييرات زياد در حجم درآمـد فـروش    رفتار چسبنده. 2-2
  .شوندشركت ايجاد مي

هاي اداري، عمـومي و فـروش،   ي مجموع بهاي تمام شده و هزينه رفتار چسبنده. 2-3
  .شونددر ازاي تغييرات زياد در حجم درآمد فروش شركت ايجاد مي

  
  ي زماني پژوهش ي آماري و دوره جامعه. 2-4

هاي پذيرفته شده در بـورس اوراق بهـادار   ي آماري مورد مطالعه، شامل شركت جامعه
هاي مورد تعداد شركت. است 1388 - 1382ساله از سال  7ي زماني  تهران براي يك دوره

شـركت بـراي    259بررسي با توجه به اطالعـات موجـود در بـورس اوراق بهـادار تهـران،      
  . ي زماني مورد مطالعه است دوره

  
  ي آماري پژوهش نمونه. 3-4

. يك اسـتفاده شـده اسـت   گيري از روش حـذف سيسـتمات  در اين پژوهش، براي نمونه
هـاي زيـر هسـتند، بـه     ي آماري كه داراي ويژگي هاي عضو جامعهبدين منظور، كل شركت
  :اندعنوان نمونه انتخاب شده

  .در بورس حضور داشته باشند 1388-1382از سال  .1
 .تغيير سال مالي نداده باشد 1388-1382هاي شركت بين سال .2

 .اطالعات موردنياز شركت در دسترس باشد .3

 .وقفه عملياتي نداشته باشد 1388-1382هاي شركت بين سال .4

  
  هاي آماري پژوهشمدل. 4-4

) 2003(در پژوهش حاضر، با استفاده از مدل زير كه توسط آندرسـون و همكـارانش   
ريشـنان و  ؛ بـاالك 2003سـابرامانيام و ويـدنمير،   (گـران ديگـر    ارائه شده اسـت و پـژوهش  

ها اند، چگونگي رفتار هزينهكار گرفتهبهنيز را  آن) 2006؛ كالجا و همكاران، 2004همكاران، 
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طـور جداگانـه،   هاي افـزايش و كـاهش درآمـد بـه    نسبت به تغييرات سطح فروش در دوره
  .ارزيابي شده است

  )1(مدل 
Log (DVi,t / DVi,t-1) = 0 + 1 log (Salesi,t / Salesi,t-1) + 2 × Decrease – 
Dummyi,t × log (Salesi,t / Salesi,t-1) + �i,t 

DV  =هاي فروش، عمومي و اداري هزينه)SG&A(   بهاي تمام شده كـاالي فـروش ،
 ). CGS+SG&A(  هاي مزبور، يا جمع هزينه)CGS( رفته

 Salesi,t=  خالص فروش شركتi  در دورهt. 

ــر  Decrease – Dummyi,t باشــد، مقــدار  Salesi,t < Salesi,t-1 اگــر و در  1براب
  .غيراين صورت، برابر صفر است

در زمـان افـزايش درآمـد صـفر اسـت،       Decrease – Dummyi,t چون ارزش متغيـر 
افـزايش در درآمـد   % 1درصد افـزايش در متغيـر وابسـته را در نتيجـه      β1بنابراين، ضريب 
  . دهدفروش نشان مي

كه درآمد كاهش هنگامي Decrease – Dummyi,tجا كه ضريب متغير  چنين، از آن هم
بيـانگر درصـد كـاهش در متغيـر      β2β+1است، بنابراين، مجمـوع ضـرايب    1يابد، برابر مي

چه متغير وابسـته چسـبنده باشـد،     چنان. كاهش در درآمد فروش است% 1وابسته در نتيجه 
هـا  هاي افزايش درآمد، بيش از درصد كاهش هزينهدر دورهها بايد درصد افزايش در هزينه

  .هاي كاهش درآمدها باشددر دوره
دهد كه تغييرات ها زماني روي ميي هزينه كند كه رفتار چسبندهي دوم بيان مي فرضيه

 4به منظور آزمون اين فرضيه سطوح فعاليت بـه  . در حجم درآمد فروش شركت زياد باشد
شـود،  هـا مـي  ي هزينـه  ن سطح تغييراتي كه منجر به ايجاد رفتار چسـبنده بازه به منظور تعيي

 .تقسيم شد
  

  )2(مدل 
Log (DVi,t / DVi,t-1) = 0 + 4

S=1 s × Rsi,t × log (Salesi,t / Salesi,t-1)  

+ 4
S=1 (s+4) × Dsi,t × Rsi,t × log (salesi,t / salesi,t-1) +�i,t  
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DV  =و اداري هاي فروش، عمومي هزينه)SG&A(   بهاي تمام شده كـاالي فـروش ،
 ). CGS+SG&A(هاي مزبور ، يا جمع هزينه)CGS( رفته

 R1i,t =   و در غيـر   1باشـد، عـدد   ] -1/0,1/0[اگر تغييرات در درآمد فـروش در بـازه 

  .شودصورت، عدد صفر لحاظ مياين
 R2i,t = 1باشد، عدد ] -2/0,-1/0(يا ) 2/0,1/0[اگر تغييرات در درآمد فروش در بازه 

  .شودصورت، عدد صفر لحاظ مي و در غير اين
R3i,t  = 1باشد، عدد ] -3/0,-2/0(يا ) 3/0,2/0[اگر تغييرات در درآمد فروش در بازه 

  .شودصورت، عدد صفر لحاظ مي و در غير اين
R4i,t  = و  1باشـد، عـدد   ] -1,-3/0(يا ) 1,3/0[اگر تغييرات در درآمد فروش در بازه

  .شودصورت، عدد صفر لحاظ ميغير اين در
 D1i,t =     و در غيـر   1باشـد، عـدد   ] -0,1/0(اگر تغييـرات در درآمـد فـروش در بـازه 

  .شودصورت، عدد صفر لحاظ مياين
D2i,t  = و در غيـر   1باشـد، عـدد   ] -2/0,-1/0(اگر تغييرات در درآمد فروش در بازه

  .شودصورت، عدد صفر لحاظ مياين
D3i,t  =و در غيـر   1باشـد، عـدد   ] -3/0,-2/0(ر تغييرات در درآمد فروش در بازه اگ

  .شودصورت، عدد صفر لحاظ مياين
D4i,t  =    و در غيـر   1باشـد، عـدد   ] -1,-3/0(اگر تغييرات در درآمـد فـروش در بـازه 

  .شودصورت، عدد صفر لحاظ مياين
درصد افزايش در متغيـر وابسـته    β1ب شود كه ضريمدل باال بدين صورت تفسير مي 

كند، زماني كه تغييـرات درآمـد   گيري ميبه ازاي يك درصد افزايش در درآمد فروش اندازه
  . باشد %5فروش يك سال شركت بين صفر تا 

حاكي از وجود چسـبندگي متغيـر وابسـته در ايـن بـازه       β5ضريب منفي متناظر با آن 
ده تغييرات درآمد و وجود چسـبندگي متغيـر   ساير ضرايب، همانند الگوي تشريح ش. است

ي تغييـرات در   دهنـده نشـان  β8الـي   β5به بيان ديگر، ضرايب . دهند در هر بازه را نشان مي
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. هاي شركت را تغيير دهدشود مديريت، ساختار هزينهحجمي از فعاليت است كه منجر مي
طورمعمـول در   كـه بـه   ي ميزان افزايش در ظرفيت شركت است دهندهها نشانچنين، آن هم

  .صنعت باقي خواهد ماند
  

  روش تجزيه و تحليل آماري .5-4
) 22هـاي تركيبـي  داده(هاي سري زماني و مقطـع زمـاني   در اين مطالعه، تلفيقي از داده

متغيرهاي . آزمون شده است) شركت-سال(مشاهده  1813استفاده شده است و در مجموع 
هاي اداري، عمومي و فروش، بهاي تمام جمع هزينه كارگرفته شده در اين پژوهش، شامل به

هاي اداري، عمومي و فروش بـه عنـوان متغيرهـاي    شده و مجموع بهاي تمام شده و هزينه
هـا بـا اسـتفاده از    ايـن داده . وابسته و خالص درآمد فروش به عنـوان متغيـر مسـتقل اسـت    

  .است  شده، دنا سهم و صحرا گردآوري 2ي  افزارهاي تدبيرپرداز نسخه نرم
هايي كه اطالعات مرتبط با هريك از متغيرهاي فـوق در يـك سـال مشـخص     شركت 

  هـايي كـه در يـك سـال مشـخص      چنـين شـركت   ها در دسترس نبوده است و هـم براي آن
تـر از خـالص درآمـد     ها و بهـاي تمـام شـده بـزرگ     هاي اداري، عمومي و فروش آنهزينه
  . اندي همان سال حذف شدهها در آن سال بوده است، تنها برافروش

شود، به منظور تخمين مدل رگرسيون، از يكي هاي تركيبي استفاده ميزماني كه از داده
  . شود هاي اثرات مشترك، اثرات ثابت و اثرات تصادفي استفاده مي از روش

بدين ترتيـب،  . هاي مختلفي انجام دادبراي تشخيص روش تخمين مناسب بايد آزمون
اگـر  . شـود  ي گزينش بين اثرات مشترك و اثرات ثابت از آزمون چاو استفاده ميكه ابتدا برا
P-Value طـور مـوازي،    بـه  . شـود  باشد، اثر ثابت انتخاب مـي  05/0تر از  دست آمده كم به

 اگـر . شـود  جهت گزينش بين اثرات ثابت و اثرات تصادفي، از آزمون هاسمن اسـتفاده مـي  

 P-Value شود باشد اثر ثابت انتخاب مي 05/0تر از  دست آمده كم به. 

هماننـد پـژوهش انجـام شـده      به منظور بررسي پايايي متغيرهـاي پـژوهش،  چنين،  هم
، 24هـاي لـوين  واحد از نوع آزمـون  23هاي ريشهاز آزمون )1390(توسط نمازي و ابراهيمي 
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، )1979( 30، ديكي فولر تعميم يافته)2003( 29و شين 28، پسران27، ايم)2002( 26و چو 25لين
ايستا بـودن   هاي ريشه واحد، نا چه آزمون چنان .استفاده شده است) 1988( 31پرون -فليپس

و ) 1997( 32هـاي تركيبـي پـدروني   جمعي داده هاي هم متغيرها را نشان دهد، بايد از آزمون
، استفاده كرد كه اين مورد در هيچ يك از متغيرهاي ايـن پـژوهش مشـاهده    )1999( 33كائو

  .استنشده 
  

  هاي پژوهشيافته. 5
  آمار توصيفي. 1-5

آمار توصيفي متغيرهاي خالص درآمـد فـروش، بهـاي تمـام شـده و       1ي  شماره نگاره
  . دهدهاي اداري، عمومي و فروش را نشان ميهزينه

  

  آمار توصيفي متغيرهاي اصلي پژوهش: 1 نگاره
 انحراف استاندارد ميانه ميانگين شرح

 6,614,536 223,408 1,073,284 خالص درآمد فروش

 5,158,285 141,026 1/810,783 بهاي تمام شده

 1/206,384 12,949 46/46,446هاي اداري، عمومي و فروشهزينه

  
ــانگين فــروش  ) 1(ي  شــماره نگــارهطــور كــه در  همــان   نشــان داده شــده اســت، مي

ريال و ميانگين بهـاي   1,073,284هاي مورد آزمون برابر هاي مورد بررسي طي سالشركت
ريـال   46,446و  810,783ها به ترتيـب  هاي اداري، عمومي و فروش آنتمام شده و هزينه

هـاي مزبـور برابـر بـا     چنين انحـراف اسـتاندارد خـالص درآمـد فـروش شـركت       هم. است
هاي اداري، عمومي و فروش ريال و انحراف استاندارد بهاي تمام شده و هزينه 6,614,536

 .ريـال اسـت   206,384ريـال و   5,158,285هاي مورد بررسي به ترتيب طي سال هاشركت
هاي مورد بررسـي، داراي درآمـد   شركت% 50دهد تر نشان مي هاي بيشافزون برآن، بررسي

هاي اداري، ريال و هزينه 141,026ريال، بهاي تمام شده بيش از  223,408فروشي بيش از 
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هاي مورد شركت% 50هستند كه منجر شده است تا  ريال 12,949عمومي و فروش بيش از 
  .ريال باشند 69,433هاي مورد مطالعه، داراي سود عملياتي بيش از مبلغ بررسي طي سال

   
  متغيرهاي پژوهش) پايايي(ايستايي . 2-5

چـه   چنـان ، )2002( لـوين، لـين و چـو    ريشه واحـد از نـوع آزمـون    بر اساس آزمون
ي پـژوهش در طـي    باشد، متغيرهـاي مسـتقل، وابسـته    05/0تر از  معناداري آماره آزمون كم

  . ي پژوهش پايا هستند دوره
 نگـاره نتايج حاصل از بررسي پايايي متغيرهاي پژوهش با اسـتفاده از ايـن آزمـون در    

  .ارائه شده است 2ي  شماره
  

  ين و چونتايج حاصل از آزمون پايايي لوين، ل: 2 نگاره
 معناداري آماره آزمون متغيرهاي پژوهش

 0001/0 -0593/7 خالص درآمد فروش

 0001/0 -8/99946 بهاي تمام شده

 0001/0 -6087/76 هاي اداري، عمومي و فروشهزينه

  
ي متغيرهاي مستقل و وابسته سـطح معنـاداري    گردد، در كليهطور كه مالحظه مي همان

ي  دهنـده  است كه نشـان  05/0تر از  كوچك) 2002(لين و چو در آزمون ريشه واحد لوين، 
واريـانس متغيرهـا در   و  اين بدان معني است كه ميـانگين . اين است كه متغيرها پايا هستند

در نتيجـه،   .ه اسـت هـاي مختلـف ثابـت بـود     كوواريانس متغيرهـا بـين سـال   و  طول زمان
ه از اين متغيرها در مدل باعـث  هاي مورد بررسي تغييرات ساختاري نداشته و استفاد شركت

 .شود به وجود آمدن رگرسيون كاذب نمي
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  آمار استنباطي. 3-5
  ي اصلي اول فرضيه. 1-3-5

هـاي فرعـي   نتايج مربوط به انتخاب مدل بـراي هـر يـك از فرضـيه     3ي  شماره نگاره
 .دهدي اول را نشان مي مرتبط با فرضيه

  
ي  هاي فرعي مرتبط با فرضيهبراي هر يك از فرضيهنتايج مربوط به انتخاب مدل : 3نگاره 

  اصلي اول
 معناداري آماره آزمون آزمون 

 0,0409 2,195879 آزمون چاو ي فرعي اول فرضيه

 0,6549 0,846588 آزمون هاسمن

 0,0302 2,3331 آزمون چاو ي فرعي دوم فرضيه

 0,0001 19,7712 آزمون هاسمن

 0,8282 0,473761 آزمون چاو ي فرعي سوم فرضيه

 0,5819 1,082947 آزمون هاسمن

  
ي فرعي اول چون سطح  فوق، براي آزمون فرضيه نگارهبا توجه به نتايج ارائه شده در 

است، مـدل تصـادفي، بـراي    % 5و آزمون هاسمن بيش از  %5تر از  معناداري آزمون چاو كم
% 5تـر از   هاسمن هر دو كمي فرعي دوم، چون سطح معناداري آزمون چاو و  آزمون فرضيه

ي فرعي سوم چـون سـطح معنـاداري هـر دو      است، مدل اثرات ثابت و براي آزمون فرضيه
  .شوداست، مدل اثرات مشترك انتخاب مي% 5آزمون بيش از 

انجـام   1هاي فرعي اول تا سوم، كه بـا اسـتفاده از مـدل    نتايج حاصل از آزمون فرضيه
  .ستارائه شده ا 4 نگارهشده است، در 

  
 



 167  ...ي  اي تمام شده با تأكيد بر دامنهها و بهي هزينه چسبندهتحليل بنيادي رفتار 

  1هاي فرعي اول تا سوم با استفاده از مدل نتايج حاصل از آزمون فرضيه: 4 نگاره

 ضرايب متغيرها فرضيه
خطاي 
 استاندارد

 معناداري tآماره 

ي فرعي  فرضيه
متغير (اول 
هاي هزينه: وابسته

اداري، عمومي و 
 )فروش

β0 0,044969 0,008059 5,579896 0,0001 

β1 0,252981 0,030828 8,206198 0,0001 

β2 0,148633- 0,055616 2,672496- 0,0076 

  Fآماره 
33881/45 

  Fمعناداري 
0001/0 

 -دوربين
  واتسون

33/2 

  ضريب تعيين
0526/0 

ضريب تعيين 
 تعديل شده

0515/0 

ي فرعي  فرضيه
متغير (دوم 
بهاي تمام : وابسته

 )شده

β0 0,005189 0,002117 2,45117 0,0144 

β1 0,940605 0,011808 79,65564 0,0001 

β2 0,123695- 0,225836 4,787758- 0,0001 

  Fآماره 
328/1172 

  Fمعناداري 
0001/0 

 -دوربين
  واتسون

147/2 

  ضريب تعيين
8649/0 

ضريب تعيين 
  تعديل شده

8642/0 

ي فرعي  فرضيه
متغير (سوم 
مجموع : وابسته

بهاي تمام شده و 
هاي اداري، هزينه
)و فروش عمومي

β0 0,006041 0,002571 2,34959 0,0189 

β1 0,93604 0,01395 67,10048 0,0001 

β2 0,174149- 0,030863 5,642684- 0,0001 

  Fآماره 
618/3167 

  Fمعناداري 
0001/0 

 -دوربين
  واتسون

195/2 

  ضريب تعيين
8105/0 

ضريب تعيين 
  تعديل شده

8102/0 

  
  ي فرعي اول تحليل فرضيه

از نظـر آمـاري معنـادار    % 5در سـطح   β2 و β1، ضـرايب  4ي  شماره نگارهبا توجه به 
توان بيان نمـود كـه بـا    است، مي 25/0برآورد شده، كه برابر  β1با توجه به ضريب . هستند

  .يابدافزايش مي% 25/0هاي اداري، عمومي و فروش  درآمد فروش، هزينه %1افزايش 
و معنـادار   β2ي ضـريب   منفي بـودن انـدازه  . است -14/0برابر  β2 چنين، ضريب هم 
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    زيـرا  . هـاي اداري، عمـومي و فـروش اسـت    ي هزينـه  ي رفتار چسبنده دهندهبودن آن نشان
β1 β1+ β2<  هـاي اداري،  در فروش، هزينه% 1خواهد بود و اين بدان معناست كه با كاهش

  .شود ي فرعي اول پذيرفته مي نتيجه، فرضيهيابد و در كاهش مي% 11/0عمومي و فروش 
  

  ي فرعي دوم تحليل فرضيه
از نظـر آمـاري معنـادار    % 5در سـطح   β2 و β1، ضـرايب  4ي  شماره نگارهبا توجه به 

توان بيـان نمـود كـه بـا     است، مي 94/0برآورد شده كه برابر  β1با توجه به ضريب . هستند
  . يابدافزايش مي% 94/0درآمد فروش، بهاي تمام شده % 1افزايش 
و معنادار بودن  β2ي ضريب  منفي بودن اندازه. است -12/0برابر  β2چنين، ضريب  هم
خواهد بود و اين  >β1 β1+ β2زيرا . ي بهاي تمام شده است ي رفتار چسبنده دهندهآن نشان

ي  يابد و فرضيهكاهش مي% 82/0در فروش، بهاي تمام شده % 1بدان معناست كه با كاهش 
  .شودفرعي دوم پذيرفته مي

  
  ي فرعي سوم تحليل فرضيه

از نظـر آمـاري معنـادار    % 5در سـطح   β2 و β1، ضـرايب  4ي  شماره نگارهبا توجه به 
توان بيـان نمـود كـه بـا     است، مي 93/0برآورد شده كه برابر  β1با توجه به ضريب . هستند

و فـروش و بهـاي تمـام شـده     هاي اداري، عمومي درآمد فروش، مجموع هزينه %1افزايش 
  . يابدافزايش مي% 93/0

و معنادار بودن  β2ي ضريب  منفي بودن اندازه. است -17/0برابر  β2چنين، ضريب  هم
هاي اداري، عمومي و فروش و بهـاي تمـام   مجموع هزينهي  ي رفتار چسبنده دهنده آن نشان

در فـروش،  % 1خواهد بود و اين بدان معناست كه با كـاهش   >β1 β1+ β2است؛ زيرا  شده
يابـد و  كـاهش مـي  % 76/0هاي اداري، عمومي و فروش و بهاي تمـام شـده   مجموع هزينه

  .شودي فرعي سوم پذيرفته مي فرضيه
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  ي اصلي دوم فرضيه .2-3-5
ده از هاي فرعي اول تا سوم كه با استفانتايج حاصل از آزمون فرضيه 5ي  شماره نگاره

 .دهدانجام شده است، را نشان مي 2مدل 

  
  2هاي فرعي اول تا سوم با استفاده از مدل نتايج حاصل از آزمون فرضيه: 5 نگاره

 ضرايب متغيرها فرضيه
خطاي 
 استاندارد

 معناداري tآماره 

ي فرعي  فرضيه
متغير (اول 
-هزينه :وابسته

هاي اداري، 
عمومي و 
 )فروش

β0 0,052338 0,009726 5,381492 0,0001 

β1 0,120273 0,61561 0,195372 0,8451 

β2 0,153533 0,251137 0,611353 0,5411 

β3 0,301585 0,169345 1,780895 0,0751 

β4 0,234845 0,31483 7,459473 0,0001 

β5 1,053278 1,067361 0,986806 0,3239 

β6 0,157263 0,452071 0,347873 0,728 

β7 0,371535 0,3023 1,229027 0,2192 

β8 0,139831- 0,062038 2,253948- 0,0243 

  Fآماره 
75036/12 

  Fمعناداري 
0001/0 

 -دوربين
  واتسون

319/2 

  ضريب تعيين
059/0 

ضريب تعيين 
  تعديل شده

054/0 

ي فرعي  فرضيه
متغير (دوم 
بهاي : وابسته

 )تمام شده

β0 0,001051 0,003537 0,297132 0,7664 

β1 1,256723 0,213148 5,896005 0,0001 

β2 1,000702 0,088315 11,33109 0,0001 

β3 0,956310 0,058924 16,22956 0,0001 

β4 0,950905 0,01289 73,7693 0,0001 

β5 0,975592- 0,371253 2,627836- 0,0087 

β6 0,297256- 0,164412 1,807992- 0,0708 

β7 0,112398- 0,110046 1,021368- 0,3072 
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 ضرايب متغيرها فرضيه
خطاي 
 استاندارد

 معناداري tآماره 

β8 0,142932- 0,028100 5,086531- 0,0001 

  Fآماره 
155/671 

  Fمعناداري 
0001/0 

 -دوربين
  واتسون

154/2 

  ضريب تعيين
865/0 

ضريب تعيين 
  تعديل شده

864/0 

ي فرعي  فرضيه
متغير (سوم 

: وابسته
مجموع بهاي 
تمام شده و 

هاي هزينه
اداري، عمومي 

 )و فروش

β0 0,000305 0,004246 0,071842 0,9427 

β1 1,436533 0,255535 5,621668 0,0001 

β2 0,989648 0,105884 9,346509 0,0001 

β3 0,988264 0,070362 14,04533 0,0001 

β4 0,949060 0,015314 61,97413 0,0001 

β5 1,336866- 0,443636 3,01343 - 0,0026 

β6 0,408730- 0,200040 2,043235- 0,0412 

β7 0,108978- 0,133961 0,813506- 0,4161 

β8 0,207048- 0,033424 6,194575- 0,0001 

  Fآماره 
442/791 

  Fمعناداري 
0001/0 

 -دوربين
  واتسون

2072/2 

  ضريب تعيين
811/0 

ضريب تعيين 
  تعديل شده

81/0 

  
  ي فرعي اول تحليل فرضيه

-درآمد فروش، هزينه %1توان بيان نمود كه با افزايش مي ،5ي  شماره نگارهبا توجه به 

 4براي هر يـك از  % 23/0و %30/0، %15/0، %12/0هاي اداري، عمومي و فروش به ترتيب 
  . يابدسطح تعيين شده، افزايش مي

برابـر  معنادار و % 5منفي، در سطح  β8تر حاكي از آن است كه تنها ضريب تحليل بيش
ي رفتـار   دهنـده و معنـادار بـودن آن نشـان    β8ي ضـريب   منفي بـودن انـدازه  . تاس -13/0

  . استهاي اداري، عمومي و فروش در سطح چهارم هزينهي  چسبنده
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هاي اداري، عمومي و باشد، هزينه% 30تر از به بيان ديگر، زماني كه تغييرات درآمد كم
كه تغييرات درآمد فروش بيش از  يعني زماني. دهندفروش رفتار چسبنده از خود نشان نمي

  .دهند هاي اداري، عمومي و فروش از خود رفتار چسبنده نشان ميباشد، هزينه% 30
شود مديران ظرفيت شركت خـود را  باعث مي% 30افزايش درآمدهاي فروش بيش از  

كاهش يابد، مديران تمايل % 30افزايش دهند، از طرفي، زماني كه درآمدهاي فروش بيش از 
هاي اداري، عمـومي و فـروش شـركت را    ارند يا قادر نخواهند بود به همان نسبت هزينهند

  .كاهش دهند
  

  ي فرعي دوم تحليل فرضيه
درآمد فروش، بهـاي   %1توان بيان نمود كه با افزايش مي ،5ي  شماره نگارهبا توجه به 

سـطح تعيـين شـده،     4براي هـر يـك از   % 95/0و % 956/0، %1، %2/1تمام شده به ترتيب 
  .يابدافزايش مي

معنادار % 5منفي و در سطح  β8و  β5تر حاكي از آن است كه تنها ضرايب  تحليل بيش 
معنـادار  و  β8و  β5ي ضـرايب   منفي بـودن انـدازه  . هستند -14/0و  -97/0برابرو به ترتيب 

  . استبهاي تمام شده در سطوح اول و چهارم ي رفتار چسبنده  دهندهبودن آن نشان
باشد، بهـاي تمـام   % 30تر از و كم% 10به بيان ديگر، زماني كه تغييرات درآمد بيش از 

تـر از  يعني زماني كه تغييرات درآمد فروش كـم . دهدشده، رفتار چسبنده از خود نشان نمي
  .باشد، بهاي تمام شده داراي رفتار چسبنده است% 30يا بيش از % 10

  
  ي فرعي سوم تحليل فرضيه

درآمـد فـروش،    %1توان بيـان نمـود كـه بـا افـزايش      مي ،5ي  شماره نگارهبا توجه به 
، %989/0، %4/1هاي اداري، عمـومي و فـروش بـه ترتيـب     مجموع بهاي تمام شده و هزينه

  .يابدتعيين شده، افزايش ميسطح  4براي هر يك از % 95/0و % 988/0
از لحاظ آماري در سطح معناداري  β7 تر حاكي از آن است كه تنها ضريبتحليل بيش 
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برابـر  معنادار و بـه ترتيـب   % 5منفي و در سطح  β8و  β5، β6، معنادار نيست و ضرايب 5%
  هـا  معنـادار بـودن آن   و ي ايـن ضـرايب   منفـي بـودن انـدازه   . هسـتند  -2/0و  -4/0،  -3/1

هاي اداري، عمـومي و فـروش   مجموع بهاي تمام شده و هزينهي رفتار چسبنده  دهندهنشان
  .استدر سطوح اول، دوم و چهارم 

مجمـوع  باشـد،  % 30تـر از  و كم% 20به بيان ديگر، زماني كه تغييرات درآمد بيش از  
. دهـد ان نميرفتار چسبنده از خود نش هاي اداري، عمومي و فروشبهاي تمام شده و هزينه

مجموع بهاي تمام باشد، % 30يا بيش از % 20تر از يعني زماني كه تغييرات درآمد فروش كم
  .داراي رفتار چسبنده است هاي اداري، عمومي و فروششده و هزينه

  
  گيريبحث و نتيجه. 6

هـا در بـورس اوراق بهـادار تهـران     پژوهش حاضر، به بررسي رفتار چسبندگي هزينـه 
هـاي  هزينـه ) 1: ها به سه قسمت به شرح زيـر تفكيـك شـدند   بدين منظور هزينه. پرداخت

هـاي  مجموع بهـاي تمـام شـده و هزينـه    ) 3بهاي تمام شده و ) 2اداري، عمومي و فروش، 
  . اداري، عمومي و فروش

، بيانگر وجـود   "هاي تركيبيداده"با استفاده از فن آماري  نتايج حاصل از اين پژوهش
هاي اداري، عمومي و فروش، بهاي تمام شده و مجموع بهـاي تمـام   ي هزينه چسبندهرفتار 

  .هاي اداري، عمومي و فروش در بورس اوراق بهادار تهران استشده و هزينه
، )2003(هاي انجام شده توسـط آندرسـون و همكـاران    ها منطبق با پژوهشاين يافته 

هي و ، )2006(، كالجا و همكاران )2004( تا، مديروس و كاس)2003(سابرامانيام و ويدنمير 
  .است )1385(الهي و قائمي و نعمت) 1389(پور ، نمازي و دواني)2010(همكاران 

به . ي دوم پژوهش، حاكي از وجود نتايج چندگانه است نتايج حاصل از تحليل فرضيه
وش بـيش از  هاي اداري، عمومي و فروش تنها زماني كه تغييرات درآمد فركه، هزينهطوري

بهاي تمام شده و مجموع بهاي تمام شده و . دهندباشد از خود رفتار چسبنده نشان مي% 30
است، به % 30هاي اداري، عمومي و فروش عالوه بر زماني كه تغييرات درآمد بيش از هزينه
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باشد، از خود رفتـار چسـبنده   % 20تر از و كم% 10تر از ترتيب زماني كه تغييرات درآمد كم
منجـر  % 30اين امر بدين علت است كه افزايش درآمدهاي فـروش بـيش از   . دهندشان مين

از طرفي، زماني كه درآمدهاي فروش . شود مديران ظرفيت شركت خود را افزايش دهندمي
هـاي  كاهش يابد، تمايل ندارند يا قادر نخواهند بـود بـه همـان نسـبت هزينـه     % 30بيش از 

هـا  ي هزينه و اين مسئله باعث شده است كه رفتار چسبندهاز اين ر. شركت را كاهش دهند
هـا بـراي تغييـرات    هاي اداري، عمومي و فروش، بهاي تمام شده و مجموع آن شامل هزينه

  .درآمد در تمامي موارد رفتاري چسبنده از خود نشان دهند% 30بيش از 
هاست كـه  هزينهنتايج اين پژوهش، دربرگيرنده اطالعاتي در ارتباط با چگونگي رفتار 

گران مـالي و حسابرسـان در   كنندگان مختلف به ويژه مديران، تحليلتواند توسط استفادهمي
اين مسئله در رابطه بـا رفتـار بهـاي    . هاي خود استفاده شودگيري ها و تصميمجهت ارزيابي
  . تري برخوردار باشدتواند از اهميت بيشتمام شده مي
هـا و  بيني هزينـه هاي پيشچنين، تحليل مدل ذير و همپريزي انعطافهاي بودجهروش

ها با توجه به تغييـرات  ي هزينه سود از مواردي است كه بدون در نظر گرفتن رفتار چسبنده
  .ها شودگيريتواند منجر به انحراف تصميم سطوح مختلف درآمد، مي

هاي عملياتي داراييريزي مناسب در رابطه با اجاره توانند با برنامهمديران، ميهمچنين 
هـاي  پذيري الزم به منظور كـاهش ظرفيـت در دوره  هاي استخدام كاركنان، انعطافو شيوه

هـا را  كاهش تقاضا و سطح فروش را ايجاد نموده و از اين طريق شدت چسـبندگي هزينـه  
  . كاهش دهند

  
  هاي پژوهشمحدوديت. 7

هاي اداري، عمـومي  اجزاي هزينهبندي شده مرتبط با در دسترس نبودن اطالعات طبقه
هاي اداري، عمـومي و فـروش بررسـي    و فروش موجب شد كه تنها چسبندگي جمع هزينه

نيـز  ، هـاي تركيبـي  و فـن آمـاري داده   هاي بورس اوراق بهادار تهـران استفاده از داده. شود
  .دنهاي خاص خود را دارمحدوديت
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  پيشنهادهاي آتي. 8
  يج پژوهشپيشنهادهاي حاصل از نتا. 1-8

هـاي  هـا، چسـبندگي هزينـه   شود مديران شـركت با توجه به نتايج پژوهش پيشنهاد مي
بنـدي  ريـزي و بودجـه  برنامـه  گيـري، تصميم شركت را شناسايي و كنترل كنند و در فرآيند

هـا بـا درآمـدها و تـأثير     هاي آتـي، ارتبـاط هزينـه   بيني هزينههاي شركت براي پيشفعاليت
 تـر و گيري دقيقتصميم ها را مدنظر قرار دهند و بدين وسيلهميزان هزينهتغييرات درآمد بر 

شود مديران با توجه به داليل و افزون بر آن، پيشنهاد مي. تري را ارائه نمايندي جامع بودجه
ها، درصدد افـزايش ظرفيـت واكـنش شـركت در برابـر      پيامدهاي ناشي از چسبندگي هزينه

  .دمات برآيندكاهش تقاضا براي كاالها و خ
  

  گران پيشنهادهايي به ساير پژوهش .2-8
بـدين  . تواند به عنوان الگويي جهت مطالعـات بعـدي، اسـتفاده شـود    اين پژوهش مي

  :هاي آتي استي پيشنهادهاي زير جهت انجام پژوهش لحاظ، پژوهش حاضر دربردارنده
هاي ي هزينهانجام پژوهشي مشابه، به منظور بررسي چگونگي رفتار هر يك از اجزا .1

  .اداري، عمومي و فروش
هـا در سـطح صـنايع    انجام پژوهشي مشابه، با هدف بررسي رفتار چسـبنده هزينـه   .2
 .مختلف

ها با ديگـر متغيرهـا   منظور بررسي ارتباط چسبندگي هزينهانجام پژوهشي مشابه، به .3
 .چون حاكميت شركتي هم

 .تر درآمدهاي تغييرات گسترده ها در دامنهانجام بررسي .4
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