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Abstract
Cost and expense stickiness is an important issue in accounting and economics research, and the literature has
shown that cost stickiness cannot be separated from managers’ motivations. This study examines the
relationship between managerial short-termism and Cost Stickiness. To measure managerial short-termism were
used three criteria discretionary accruals and the actual items (through manipulation of sales and a reduction in
discretionary spending) and also other control variables affecting cost stickiness such as the number of the staff,
the amount of assets, and sales decline continuous, natural logarithm 1 in addition to the yield of initial annual
share, free cash flow, constant payment to managers. Sampling population of the present study includes 95
accepted companies at Tehran stock exchange and manufacturing parts in the time period of 2005-2014. Based
on the findings the effects of earnings management based on actual items through reduction in discretionary
spending on cost Stickiness is confirmed and can say managerial short-termism has a negative and meaningful
relationship with cost stickiness.
Keywords: Discretionary accruals, Cost stickiness, Earnings management
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چکیده
 بخشی، اهمیت ویژهاي در مطالعات حسابداري و مالی دارد و مطالعات اخیر نشان داده است چسبندگی هزینهها،توضیح رفتار هزینهها
 بررسی ارتباط نگرش کوتاهمدت مدیریت و، هدف از این پژوهش.جدانشدنی از انگیزۀ مدیران را در کنترل و مدیریت هزینهها شامل میشود
 از سه معیار اقالم تعهدي اختیاري جاري و اقالم واقعی (با دستكاري، براي اندازهگیري نگرش کوتاهمدت مدیریت.چسبندگی هزینهها است
 کاهش، حجم دارایی،فروش و کاهش مخارج اختیاري) و همچنین از سایر متغیرهاي کنترلی مؤثر در چسبندگی هزینه همچون تعداد کارکنان
 جامعۀ آماري. جریان نقد آزاد و پرداختهاي ثابت مدیران استفاده شده است، لگاریتم طبیعی بهعالوۀ بازده سهام ساالنۀ اولیه،فروش متوالی
 رابطۀ، براساس نتایج پژوهش. است2303-2339  شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران براي دورۀ زمانی09 ،پژوهش حاضر
،مدیریت سود بر مبناي اقالم واقعی با کاهش مخارج اختیاري و چسبندگی هزینهها پذیرفته میشود و گفتنی است نگرش کوتاهمدت مدیران
.ارتباط منفی و معناداري با چسبندگی هزینه دارد
 نگرش کوتاهمدت مدیریت، مدیریت سود، چسبندگی هزینه، اقالم تعهدي اختیاري:واژههای کلیدی
* نویسنده مسؤول
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مقدمه

سننودهاي جنناري ،بنندون درنظرگننرفتن رشنند بلندمنندت
2

براساس نظریه هاي سننتی رفتنار هزیننه ،تغیینرات در

شننرکت اسننت [ .]33گراهننام ،هنناروي و راجگوپننال

هزینه به میزان تغییرات در سطح فعالیت وابسنته اسنت و

( )1999نشان دادند  13درصند مندیران اجراینی ،ارزش

این تغییرات به صورت متقارن انجنام منیشنود .درواقن،،

بلندمنندت را قربننانی اهننداف کوتنناهمنندت مننیکنننند.

هزینه ها در ارتباط با سطح فعالیت ،بنه دوگنروه ثابنت و

همچنین دیچو ،گراهام ،هناروي و راج گوپنال)1923( 1

متغیننر تقسننیم مننیشننود کننه در آن ،هزینننههنناي متغی نر،

گننزارش کردننند در هننر دورۀ مشننخص 19 ،درصننند

متناسب بنا تغیینر در سنطح فعالینت تغیینر منی کنند؛ امنا

شرکتها ،سودهاي خود را مدیریت میکننند .اینن امنر

هزینننههنناي ثابننت در دامنننۀ خاصننی از تغییننر در سننطح

براي تأثیر در قیمت سهام ،جلوگیري از کناهش پناداش

فعالیت ،بندون تغیینر بناقی منیمانند؛ بنه عبنارت دیگنر،

مدیران و حفنظ اعتبنار شنغلی مندیران انجنام منی شنود.

تغیینرات هزیننه هنا تنها به میزان تغیینر در سنطح فعالینت

درواق ،،آنها با توجنه بنه اطالعنات محرماننۀ خنود و بنا

وابسته است و بننه جهننت تغییننرات در سننطح فعالینت

انگیننزههننایی همانننند امنیننت شننغلی ،شننهرت ،دریافننت

ارتباطی ندارد []11؛ در حالی که در مبانی مالی کننونی،

اختیارات سهام یا سنهام جنایزۀ وابسنته بنه عملكنرد ،بنه

نسننبت کنناهش در هزینننههنناي ثابننت در زمننان کنناهش

مدیریت سود اقدام میکننند [ .]9بررسنی پنژوهشهناي

فروش ،کمتر از میزان افزایش هزینه ها در زمان افنزایش

پیشین نشان می دهند مندیران بنراي رسنیدن بنه اهنداف

در فننروش اسننت .ایننن رفتننار نامتقننارن هزینننههننا را

کوتاه مدت خود به مدیریت سود در گزارشنگري منالی

چسننبندگی هزینننه منینامننند [ .]3در دورههنناي کنناهش

و تصمیمهاي سرمایهگذاري اقدام میکننند .اینن عمنل،

فنروش ،چنانچننه مندیران افننزایش فنروش آتننی را زینناد

هزیننههناي بلندمندت زینادي را بنه سنهامداران تحمیننل

پیش بینی کنند ،مناب ،بیشتري براي بهره گیري از افزایش

مننننیکننننند [.]21 ،23 ،11 ،19 ،33 ،12 ،3 ،2 ،31 ،22

تقاضا حفظ می کننند؛ زینرا در صنورت کناهش منناب،،

بروچت ،لومیتنوي و سنرافیم ،)1929( 3چنن ،چنونري،

شنرکت به هنگام افزایش فروش ،مناب ،کنافی در اختینار

ورارگاوان و زولوتوي )1929( 9معتقدند مندیران بنراي

نخواهنند داشننت کننه بننه ازدسننتدادن فرصننتهننا منجننر

دستیابی به اهداف کوتاه مدت ،به مندیریت سنود اقندام

مننیشننود .میننزان فرصننت ازدسننترفتننه نیننز متناسننب بننا

می کنند؛ بنابراین در این پژوهش بنا پینروي از پنژوهش

افزایش پیشبینیشدۀ فروش است؛ بننابراین در صنورت

آنها از متغیر مدیریت سنود بنراي انندازه گینري نگنرش

کاهش فروش در دورۀ جاري ،هرچه پیش بینی مدیریت

کوتاهمدت مدیران استفاده شده است.

از فروش دورۀ آتی با خنوش بینی بیشتري همنراه باشند،

چننن ،لننو و سنناگیان  )1921( 9معتقدننند منندیریت

نشان می دهد کاهش فروش از نظر مندیریت ،منوقتی تنر

سود ،میزان و زمان وقوع هزینه را می توانند تغیینر دهند؛

اسننت؛ بننه همنننین دلیننل ،مننناب ،بیشننتري بننراي آمننادگی

یعنی مدیریت با دستكاري هزیننه هنا ،رفتنار هزیننه هنا را

افزایش فروش در آینده حفظ میشود [.]99

تحت کنترل خود درمی آورد .مدیریت سود ،انگینزه اي

یكی از عوامل مؤثر در چسبندگی هزینه هنا ،نگنرش
کوتاه مدت مدیران است .نگرش کوتناه مندت مندیران،
درواق ،،میل به کسب قیمت زیاد سهام بنا متنورم کنردن

1. Graham, Harvey & Rajgopal
2. Dichev, Graham, Harvey & Rajgopal
3. Brochet, Loumioti & Serafeim
4. Chen, Ghon Rhee, Veeraraghavan & Zolotoy
5. Chen, Lu & Sougiannis
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براي جلوگیري از کاهش درآمدها یا افنزایش هزیننههنا

هزینننههننا کننه در دورههنناي کنناهش فننروش مشنناهده

تعریف شده است .مطالعات گذشته نشان می دهد هدف

می شود ،موجنب کناهش سنود ینك دوره می شود؛ امنا

از مدیریت سنود ،پرهینز از وقنوع هزیننه ینا رسنیدن بنه

وقوع چسبندگی هزینه ها نشان می دهد ،مندیران ،تأکیند

سطح انتظارات سرمایهگنذاران و پنیش بیننی تحلیلگنران

بیشنتري بننر سننودهاي بلندمندت دارنند .تحمنل هزیننۀ

بننوده اسننت [ .]33در پننژوهش حاضننر ،بننا درنظرگننرفتن

مننناب ،اضننافی در دورههنناي کنناهش فننروش کننه بننراي

اهمیت پیش بینى رفتار هزینه ها ،ارتباط مدیریت سنود بنا

آمادگی افزایش فروش در آینده انجام می شود ،موجب

چسبندگى هزینه ها بررسى مى شود .واضح است مطالعنۀ

تحمل بار هزینه اي کمتري در بلندمدت می شنود و اینن

رفتار هزینهها و بررسی عوامل مؤثر در آن براى مندیران

توانایی را به شرکت منی دهند تنا فرصنت هناي افنزایش

و تحلیلگننران مننالى سننودمند اسننت؛ زیننرا منندیران و

فننروش در آینننده را از دسننت ندهنند؛ امننا الزمنننۀ حفننظ

پژوهشگران با شناسایى و پیش بینى دقیق رفتار هزینه ها و

مناب ،براي دستیابی به سودهاي بیشتر در آینده ،آن است

چگننونگى واکنننش هزینننههننا بننه نوسننانهنناى درآمنند،

که مدیران کناهش تقاضنا را منوقتی پنیش بیننی کننند و

برنامههناى مننظم و اتكاپنذیرى طراحنی و تصنمیمهناى

انتظار افزایش فروش آتی را داشته باشند.

آگاهانه اى اتخاذ مى کنند .با درنظرگرفتن این مطلب که

از دالیننل وقننوع چسننبندگی هزینننههننا بننه دو عامننل

مطالعات پیشین داخلی به طور عمده ،با تأکیند بنر نظرینۀ

تصننمیم آگاهانننۀ منندیران و تننأخیر در تعنندیل هزینننه

تصمیم سنجیدۀ مدیران سنعی در توضنیح دالینل اصنلی

می توان اشاره کرد [ .]33اندرسون ،بانكر و جانناکیرمن

2

چسننبندگی هزینننههننا داشننته اسننت ،مطالعننه و بررسننی

( )1993معتقدند هزینهها تحنت تنأثیر تصنمیم مندیران،

موضوع پژوهش ،اهمیت ویژه اي خواهند داشنت؛ زینرا

قابلیت چسبندگی دارد .درواقن ،،مندیران در زمنانهناي

افننزایش آگنناهی و دانننش در زمینننۀ نحننوۀ رفتننار

کاهش فروش به نگهنداري منناب ،اقندام منیکننند .اینن

هزینننه و منندیریت هزینننه خواهنند شنند .همچنننین ایننن

عمل به دلیل امید به افزایش آتی فنروش و بازگشنت بنه

پژوهش به دلینل بررسنی تنأثیر عوامنل رفتناري و نظرینۀ

سطح مدّنظر است؛ اما براساس نظرینۀ تنأخیر در تعندیل

نمایندگی بر چسبندگی هزینه ،ننوآوري دارد .درادامنه،

هزینننههننا ،سننرعت کنناهش فننروش و سننرعت کنناهش

مبننانی نظننري ،فرضننیههننا ،روش ،یافتننههنناي پننژوهش و

هزینهها به یك اندازه نخواهد بود.

باعن

نتیجهگیري بهترتیب بیان شده است.

چسبندگی هزینه ها ناشی از تعدیل نامناسب هزینه هنا
در مقابننل افننزایش فننروش اسننت .دلیننل اصننلی تعنندیل

مبانی نظری

نامناسننب هزینننههننا ،انتظننارات آتننی تقاضننا اسننت .اگننر

طبننق مبننانی حسننابداري منندیریت دربننارۀ رفتننار

مدیران ،انتظارات تقاضاي مثبت داشته باشند ،مناب ،خود

هزینه ها ،تغیینرات هزیننه هنا تنهنا بنه مینزان تغیینرات در

در دوره هاي افزایش فروش را می توانند افزایش دهند و

سطح فعالینت وابسنته اسنت و بننه جهننت تغییننرات در

این در حالی است که مدیران برخی از مناب ،خنود را در

سنطح فعالیت ارتباطی نندارد []11؛ بنه عننوان نموننه ،بنا

دورۀ کاهش فروش نگه می دارند تنا در دوران افنزایش

 2درصد افزایش یا کاهش سطح فعالیت ،هزینهها نیز بنا

فروش از وقوع هزینههاي مربوط به افزایش مناب ،جدیند

درصند ثنابتی افنزایش ینا کناهش منی یابند .چسنبندگی
1. Anderson, Banker & Janakiraman
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پرهیز شود [ .]3از دیدگاه اقتصادي با فرض منطقی بودن

کردند .آنها به این نتیجنه رسنیدند کنه در شنرکت هناي

رفتار افراد ،فرض بر این است که همنه در وهلنۀ اول بنه

مشكوک به اعمال مندیریت سنود ،چسنبندگی کناهش

دنبال به حداکثررساندن مناف ،خویش هستند .مدیران نینز

خواهد یافت .آنهنا بینان کردنند کناهش در چسنبندگی

از این قاعده مستثنی نیستند .با درنظرگرفتن نظریۀ تضناد

ممكن است به دلیل حذف برخی از هزینه ها براي اعمال

مناف ،بین مدیران و مالكان ،مدیران واحندهاي تجناري،

منندیریت در سننود و یننا بننهدلیننل انتظننار وقننوع شننرای

انگیننننزۀ الزم را بننننراي دسننننتكاري سننننود بننننراي

نامساعد در آیننده باشند .شنانگ و ینان )1929( 1نشنان

بهحداکثررساندن منناف ،خنود دارنند [ .]31فعالینتهناي

دادند چسنبندگی در شنرکت هنایی کنه مندیریت سنود

مدیران ممكن اسنت بنراي تنأمین منناف ،خنود بنه ضنرر

اعمال نشده است ،در مقایسه با شرکت هاي بنا مندیریت

سهامداران باشد و به هزینه ها و مخارجی منجر شود کنه

سننود ،بیشننتر اسننت .درواقنن ،،ارتبنناط منندیریت سننود و

ثروت سهامداران را کاهش دهد .مدیران ممكنن اسنت

چسبندگی هزینه ضعیف نشان داده شده است .چنن ،لنو

فرایندهاي حسابداري را براي افزایش سود منتشرشنده و

و سنناگینان  )1993( 3رابطننۀ انگیننزههنناي منندیران و

براي پنهان کردن آثنار منفنی پنروهه هنا بنه کنار گیرنند.

حاکمیننت شننرکتی را بننا رفتننار نامتقنننارن هزیننننههننناي

منندیران ایننن شننرکتهننا بننهشننكل فرصننتطلبانننهاي در

فنننروش ،عمننومی و اداري بررسننی کردننند .براسنناس

راستاي اهداف شخصی عمل می کنند و قصند دارنند بنا

یافته هاي آنان ،عدم تقنارن هزیننه هننا بننا جریننان هنناي

سرمایه گذاري در پنروهه هناي زینانده و بندون بنازده و

نقدي آزاد ،رابطۀ مثبت و بنا حاکمینت شنرکتی ،رابطنۀ

افشاي نامناسب دربارۀ وجنوه نقند سنرمایه گنذاريشنده

منفنننی دارد و اینننن رابطنننۀ منفنننی در صنننورت وجنننود

بننراي جلننوگیري از تجزیننه و تحلیننل محنندودیتهنناي

انگیزههاي مدیریتی تشدید میشود.

پروهه توسن سنرمایه گنذاران بنر مشنكالت نماینندگی

زنجیردار ،غفاري آشنتیانی و منداحی ( )2303نشنان

می توان نتیجه گرفت مندیریت سنود

دادننند هزینننههنناي اداري ،عمننومی و فننروش و بهنناي

حالتی است که در آن مدیران واحدهاي تجناري ،سنود

تمام شندۀ کناالي فنروش رفتنه چسنبنده اسنت و شندت

را مطننابق میننل خننود و نننه مطننابق محتننواي اقتصننادي

چسبندگی در بهاي تمامشدۀ کناالي فنروشرفتنه بسنیار

فعالیتهاي واحد تجاري گزارش میکنند [.]1

زیاد است و شاخص هایی مانند تعنداد کارکننان ،مینزان

بیفزایند []29؛ پ

با درنظرگنرفتن تمنایالت مندیران بنراي دسنتكاري

دارایننی جننناري شننرکت و نسنننبت بنندهی در شننندت

سننود و اعمننال منندیریت در آن انتظننار م نیرود اعمننال

چسننبندگی هزینننۀ اداري عمننومی و فننروش و بهنناي

مدیریت سود توس مدیران در چسبندگی هزیننه تنأثیر

تمام شدۀ کاالي فنروش رفتنه تنأثیر منی گنذارد .اینن در

داشته باشد .هنگامی که مدیریت سود افزایش منی یابند،

حالی است کنه شندت چسنبندگی بهناي تمنام شنده در

تمایالت مدیران براي کاهش چسبندگی هزینه در دوره

داراییهاي جاري ،کمتنر از داراینیهناي ثابنت اسنت و

نیز افزایش مییابد [.]39

شناخت این خصوصیات و تنأثیر آن در رفتنار هزیننه بنه

جونگ ،سانگ و یانگ )1929( 2در پژوهش خود،

مدیران براي تجزیه و تحلیل بهتر و بودجه بندي جام ،تنر

ارتبنناط منندیریت سننود و چسننبندگی هزینننه را بررسننی

کمك بسزایی می کند .سجادي ،حاجی زاده و نینكراد

1. Jeong, Seungah, & Young

2. Shuang, & Yun
3. Chen, X., Lu, H., & Sougiannis
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( )2303نیز نشان دادند که چسبندگی رفتار هزیننههنا در

سنننجیده دربننارۀ هزینننههنناي فننروش ،عمننومی و اداري

عدم تقارن ارتباط بین سود و بنازده ،تأثیرگنذار اسنت و

محسوب میشود.

باع

عدم تقارن زمانی شناسایی سنود منیشنود .افنزون

بننر ایننن ،نتننایج نشننان داد شننرکتهنناي بننا چسننبندگی
هزینه ها ،سود اخبار منفی را با سرعت بیشنتري مننعك
می کنند و شرکت هناي بنا چسنبندگی هزیننه نسنبت بنه

براساس مبانی مطنر شنده ،فرضنیۀ اصنلی پنژوهش
بهصورت زیر تدوین شده است:
 نگرش کوتاه مدت مدیریت در چسنبندگی هزیننهتأثیر میگذارد.

دیگر شرکت ها ،محافظه کناري شنرطی بیشنتري دارنند.

بننا توجننه بننه نتننایج پننژوهشهنناي پیشننین مبنننی بننر

آقایی و حسنی ( )2303ادعنا کردنند جرینان وجنه نقند

تأثیرگذاري مدیریت سود در اهداف کوتناه مندت و بنه
2

آزاد ،تننأثیر معننناداري بننر چسننبندگی هزینننههننا دارد؛ از

پیروي از پژوهش بروچت ،لومیتوي و سنرافیم ()1929

این رو ،عدم تقارن هزینه ها ،رابطۀ مثبتنی بنا انگینزه هناي

و چن ،چون ري ،ورارگناوان و زولوتنوي )1929( 1سنه

شخصی مدیران دارد .براساس نتایج مطالعۀ بهارمقندم و

معیار مدیریت سنود بنر مبنناي اقنالم تعهندي اختیناري،

کاوسنننی ( )2301هنننر دو پدیننندۀ محافظنننهکننناري و

مدیریت سنود بنر مبنناي اقنالم واقعنی بنا دسنتكاري در

چسبندگی هزینهها ،بهطنور همزمنان وجنود دارد و اگنر

فروش و مدیریت سود بر مبناي اقالم واقعنی بنا کناهش

هنگام برآورد محافظنه کناري مشنروط ،اثنر چسنبندگی

مخننارج اختینناري بننراي شناسننایی و سنننجش نگننرش

هزینننههننا نادیننده گرفتننه شننود ،میننزان محافظننهکنناري

کوتاه مدت مدیران در نظر گرفته شنده و براسناس اینن،

اندازه گیري شده بیشتر از مقدار واقعنی آن خواهند بنود.

فرضیههاي فرعی زیر تدوین شده است:

بولو و همكاران ()2302ا نظریۀ تصمیم گیرى آگاهانه را
با استفاده از پیش بیننى مندیریت از وضنعیت فنروش در
آینده بررسی کردند .آنها نتیجهگیري کردند زمانى کنه
مدیران به فنروش در آیننده خنوشبنین هسنتند ،شندت
چسننبندگى هزینننههننا افننزایش مننىیابنند .کردسننتانی و
مرتضوي ( )2302نیز به اینن نتیجنه رسنیدند کنه انتظنار

 مدیریت سود بر مبناي اقالم تعهدي در چسبندگیهزینه تأثیر میگذارد.
 مدیریت سود بر مبناي اقنالم واقعنی بنا دسنتكاريدر فروش در چسبندگی هزینه تأثیر میگذارد.
 مدیریت سنود بنر مبنناي اقنالم واقعنی بنا کناهشمخارج اختیاري در چسبندگی هزینه تأثیر میگذارد.

منندیریت از افننزایش فننروش آتننی ،موجننب کنناهش
چسبندگی بهاي تمام شدۀ فروش می شنود و هرچنه اینن

روش پژوهش

خوش بینی بیشتر باشد ،چسبندگی بهاي تمام شدۀ فروش

این پژوهش از نوع پژوهش هاي کاربردي است کنه

بیشننتر کنناهش مننییابنند؛ امننا خننوشبینننی منندیریت،

بننا اسننتفاده از روش رگرسننیون چننندمتغیره و الگننوهنناي

چسننبندگی هزینننههنناي فننروش ،عمننومی و اداري را

اقتصاد سنجی انجام شده است .فرضیۀ پنژوهش براسناس

افزایش می دهد و چسبندگی اینن هزیننه هنا در صنورت

دادههاي ترکیبی آزمون و تحلیلهاي آماري بنه کمنك

خوشبینی زیاد مدیریت ،بیشتر از حالت خوشبینی کنم

نرم افزار  Eviews6و  Stata11انجام شده اسنت .قلمنرو

است کنه شنواهدي قنوي از تأییند فرضنیۀ تصنمیم هناي

زمانی براي یك دورۀ  29ساله از ابتنداي سنال  2339تنا
1. Brochet, Loumioti & Serafeim
2. Chen, Ghon Rhee, Veeraraghavan & Zolotoy
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پایننان سننال  2303تعیننین شننده اسننت .جامعننۀ آمنناري،
شرکتهاي پذیرفتهشده در بنورس اوراق بهنادار تهنران
است که سال مالی آنهنا منتهنی بنه  10اسنفند باشند؛ تنا
پایان اسفند  2331در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفتنه
شده باشند؛ در کل دورۀ پژوهش بیشتر از  3مناه توقنف
معننامالتی نداشننته باشنند؛ دادههنناي ضننروري آنهننا در
دسترس باشد؛ در دورۀ پژوهش ،سال مالی خود را تغییر
نداده باشند و به دلیل ماهیت و طبقه بندي متفناوت اقنالم

شرکتهاي سرمایهگذاري ،شرکتهاي بیمه ،بانكها و
مؤسسات تأمین مالی نباشنند بنا اعمنال محندودیت هناي
باال 09 ،شرکت پذیرفتهشده در بورس تهران بناقی مانند
که تمام آنها بهعنوان نمونه انتخاب شد.
بنه پیننروي از مطالعننۀ بروچننت ،لومیتننوي و سننرافیم

2

( )1929و چنننن ،چنننونري ،ورارگننناوان و زولوتنننوي

1
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TAt

معرف مجموع اقالم تعهندي در سنال  tاسنت.

کل اقالم تعهدي از رابطۀ زیر به دست میآید:

صننورتهنناي مننالی شننرکتهنناي سننرمایهگننذاري و
واسطه گري منالی در مقایسنه بنا شنرکت هناي تولیندي،
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CASH

با توجه به رابطۀ باال TAt ,t ،معرف جمن ،کنل اقنالم
تعهنندي؛  CAt , tتغییننر در دارایننیهنناي جنناري سننال t

نسبت به سال t-1؛  CLt ,tتغییر در بندهی هناي جناري

سال  tنسبت به سال t-1؛  CASH t ,tتغییر در وجه نقند
و معادل وجه نقد سال  tنسنبت بنه سنال t-1؛ STDt , t

( )1929در ایننن پننژوهش بننراي اننندازهگیننري نگننرش

تغییر در حصۀ جاري بدهی هاي بلندمدت سنال  tنسنبت

کوتاه مدت مدیریت از متغیرهاي مدیریت سود اسنتفاده

بننه سننال  t-1و  DEPt ,tنشنناندهننندۀ هزینننۀ اسننتهالک

شننده اسننت .بننراي محاسننبۀ اقننالم تعهنندي اختینناري از

داراییهاي مشهود و نامشهود در سال  tاست.

الگوي تعدیل شدۀ جنونز )2002( 3اسنتفاده شنده اسنت.
اقنالم تعهندي

ابتدا کل اقنالم تعهندي محاسنبه و سنس
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غیراختیاري از آن کسر میشود .اقالم تعهندي اختیناري
برابر است با قندر مطلنق ارزش اقنالم تعهندي اختیناري
تخمین زده شده با الگوي تعدیل شدۀ جونز ( )2002براي
شرکت در دورۀ  tکه براساس این الگو:
()2

 NDA
i, t

TA
i, t
A
i, t  1

( )9
کننه در آن NDAt ،اقننالم تعهنندي غیراختینناري در
A

سال t؛  i, t  1کل دارایی هاي شرکت  iدر سال t-1؛
DAt ,t 

 REVtتفاوت فروش سال جاري نسبت به سنال قبنل؛
 RECtتفنناوت خننالص حسننابهنناي دریننافتنی سننال
جاري نسبت به سال قبل؛  PPEtاموال ،ماشنین آالت و
تجهیننننزات ناخننننالص سننننال  tاسننننت و 1 , 2 , 3

1. Brochet, Loumioti & Serafeim
2. Chen, Ghon Rhee, Veeraraghavan, & Zolotoy
3. Jones
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پارامترهاي خاص شرکت است که از معادلنه بنه دسنت
میآید.

متغیر سوم براي اندازه گیري مدیریت سود ،مدیریت
سود بر مبناي اقالم واقعنی بنا کناهش مخنارج اختیناري

متغیر دوم براي اندازه گیري مدیریت سود ،مدیریت

است .نوع دیگر دستكاري فعالیت هناي واقعنی ،کناهش

سود بر مبناي اقالم واقعی با دستكاري در فروش اسنت.

هزینه هاي اختیاري اسنت .اگنر مندیران ،بنراي افنزایش

بنننا پینننروي از مطالعنننات گذشنننته دربنننارۀ دسنننتكاري

سود ،هزینه هاي اختیاري (به عنوان مثال ،هزینۀ تحقینق و

فعالینننتهننناي واقعنننی [ ]99 ،33منظنننور از دسنننتكاري

توسعه ،تبلیغات و هزینۀ فنروش ،اداري و تشنكیالتی) را

فعالیتهاي واقعی دستكاري در فروش،کناهش مخنارج

بننه اهننداف مندّنظر بننهطننور غیننر عننادي کنناهش دهننند،

اختیاري اسنت .سنطح غیرعنادي هنر ننوع از دسنتكاري

هزینههاي اختیاري کم انتظار می رود .با پینروي از روي

فعالیت هناي واقعنی بنهعننوان باقیمانندۀ (منازاد) الگنوي

چنننوداري ( )1993در اینننن پنننژوهش ،سنننطح عن نادي

2

هزینههاي اختیاري غیرعادي با بهکنارگیري معادلنۀ زینر

برآورد مربوط ،اندازه گینري منی شنود .روي چنوداري

( ،)1993دستكاري در فروش را بهصنورت تنالش هناي

برآورد میشود:

منندیریت بننراي افننزایش مننوقتی فننروش در طننول سننال

)

()3

تعریف می کنند کنه بنا ارائنۀ تخفینف هناي قیمنت و ینا
شرای اعتباري آسانتر حاصل منی شنود و جرینان هناي
نقدي ورودي را براي فروش کاهش منی دهند؛ بننابراین
انتظار میرود دستكاري در فروش به جریانهناي نقندي
عملینناتی کمتننري در دورۀ جنناري منجننر شننود .در ایننن
پژوهش از الگوي روي چوداري ( )1993براي بنرآورد
سطح عادي جریان نقد عملیاتی استفاده میشود:

CFOt / At 1     (1 / A

()9

)
0
1
t 1
 (S / A
)   ( S / A
)
1 t t 1
2
t t 1

EXPt / At 1     (1 / A

t 1

0
1
 (S
/A
)
t 1 t 1
t

در این رابطه  = EXPtهزینه هاي اختیاري اسنت کنه
برابننر اسننت بننا حاصننلجمنن ،مخننارج تحقیننق و توسننعه،
تبلیغات ،هزینه هاي فروش ،عمومی و اداري تشنكیالتی،
A
 Sفروش خالص و  t  1معرف کل دارایی هاي پاینان

دورۀ قبننل اسننت .روي چننوداري ایننن الگننو را براسنناس
1

فرضننیههنناي الگننوي دچننو و دچیننو ( )1991تنندوین و
فرض کرد هزینه هناي اختیناري تنابعی خطنی از فنروش
اسننت .بننراي هننر سننال  -شننرکت ،مخننارج غیرعننادي

کنننه در آن CFOt ،جرینننانهننناي نقننند عملیننناتی

اختینناري ،تفنناوت بننین هزینننههنناي اختینناري واقعننی و

غیرعادي؛  tفنروش دورۀ t؛  At  1کنل داراینیهناي

هزینههاي اختیاري برآوردي محاسبهشده با بهکنارگیري

پایننان دورۀ قبننل اسننت .سننطح عننادي  CFOبننهصننورت

الگوي سنال  -صننعت متننا ر اسنت .الگوهناي زاننگ

S

3

تابعی خطی از فروش و تغییرات در فروش بیان میشود.

( )1999براي محاسنبۀ هزیننه هناي غیرعنادي تحقینق و

بنننراي هنننر سنننال  -شنننرکت ،جرینننانهننناي نقننندي

توسعه و هزینه هناي غیرعنادي تبلیغنات ،هزیننۀ فنروش،

غیرعادي( ،)ABCFOتفاوت بین  CFOواقعنی و CFO

عمومی و اداري و تشكیالتی به کار گرفته میشود.

بننرآوردي اسننت کننه بننا الگننوي سننال  -صنننعت متنننا ر
محاسبه میشود.
1. Roychowdhury

2. Dechow & Dichev
3. Zang
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متغیننر وابسننته ،چسننبندگی هزینننههننا اسننت .بننراي

انتظارات خود از تقاضاي آتی و سطح تعدیل هزیننه هنا،

2

بده بستان انجام می دهند تا دربارۀ کناهش ینا نگهنداري

اندازهگیري آن از الگوي اندرسون ،بانكر و جاناکیرمن

مننناب ،هزینننه تصننمیمگیننري کنننند .ایننن نننوع موازنننه در

( )1993استفاده شده است.
 ln SGA  β 0  β1lnSales  β 2 DecrDum 
i, t
i, t

تصننمیمگیننري را در قالننب نظریننۀ تصننمیم سنننجیده و

lnsales  
i, t
i, t

آگاهانننه نیننز مننیتننوان توضننیح داد .در ایننن زمینننه بننه
پژوهش هاي کردستانی و مرتضوي ( )2302و اندرسون،

()7

1

در این الگو   ln SGAلگاریتم (هزینه هناي توزین،،
فروش و اداري سال جاري تقسیم بر هزینه هناي توزین،،
فننروش و اداري سننال قبننل) : lnSales i, t ،لگنناریتم
(خالص درآمد فنروش سنال جناري تقسنیم بنر خنالص

بانكر ،هانگ و جاناکیرمن ( )1991می توان اشاره کرد.
در این راسنتا ،از چهنار متغینر شندت کارکننان ،شندت
دارایننی ،کنناهش فننروش متننوالی و لگنناریتم طبیعننی 2
به عالوۀ بنازده سنهام سناالنۀ اولینه اسنتفاده شنده اسنت.
انتظار می رود هزینۀ تعدیل مناب ،در شرکت هنایی بیشنتر

درآمد فروش سنال قبنل) و  DecrDumi, tینك متغینر

باشد که از کارکنان بیشتري در سنطح معیننی از فنروش

مجازي است که اگر فروش سال جاري به نسبت فروش

بهره می گیرند .بنه اینن دلینل کنه کارفرمنا ،خسنارت را

سال قبل کاهش داشته باشند ،عندد ینك و در غینر اینن

پرداخت می کند ،کاهش تعداد کارکنان ،هزینه بر است.

صورت ،عدد صفر می گیرد .همچنین ضریب  β1درصد

از طرفی ،کاهش تعداد کارکنان ،موجب ازدسنت رفنتن

افزایش در هزینه هاي عمومی و اداري بنهازاي  2درصند

سننرمایهگننذاريهننایی م نیشننود کننه در گذشننته بننراي

افننزایش در فننروش و ضننریب  β 2در زمننان کنناهش

آموزشهاي تخصصی کارکنان انجنام شنده اسنت و در

فروش ،منفی و در غیر این صنورت ،برابنر صنفر اسنت؛

صورت افزایش مجدد تقاضا در آینده ،شرکت ها ناچنار

بنننابراین مجمننوع  β1  β2نشنناندهننندۀ میننزان کنناهش

می شوند کارکنان جدیدي را استخدام کنند و بار دیگنر

هزینننههنناي توزینن ،،فننروش و اداري در اثننر کنناهش

آنها را آمنوزش بدهنند .عنالوه بنر اینن بنه علنت افنول

یك درصدي در فروش اسنت .بنراي اثبنات چسنبندگی

روحینۀ کارکننان بناقیماننده و کناهش وفناداري آننان،

هزینننه ،هزینننههنناي توزینن ،،فننروش و اداري باینند β1  β2
کوچكتر از  β1باشد.

شرکت ها با کاهش بهره وري روبه رو می شنوند و انجنام
جابه جایی هاي بیشتري ضرورت پیدا می کند [ .]39براي

از متغیرهنناي کنترلننی بننراي تفكیننك ارتبنناط بننین

اندازه گیري شدت کارکنان از لگاریتم تعنداد کارکننان

نگرش کوتاه مدت مدیریت و چسبندگی هزینه اسنتفاده

تقسیم بنر فنروش اسنتفاده شنده اسنت .همچننین انتظنار

شده است .این متغیر ها از دو رویكرد دیندگاه اقتصنادي

مننیرود چسننبندگی هزینننههننا در شننرکتهننایی کننه

و نمایندگی ریشه گرفته است .دسنته اي از پژوهشنگران

فعالیت هایشان بیشتر به داراییهنا متكنی اسنت ،بیشنتر از

بیشتر بر تنأثیر عوامنل اقتصنادي تأکیند دارنند .براسناس

شرکت هایی باشد که فعالیت هایشان به منواد و خندمات

نتایج اینن دسنته از پنژوهش هنا ،علنت اقتصنادي فنرض

خریداري شده وابسنته اسنت .هرچنه ارزش قراردادهناي

منیکننند مندیران در زمننان کناهش سننطح فننروش ،بننین

بلندمدت کمتر باشند ،کناهش منناب ،بنه هنگنام کناهش

1. Anderson, Banker& Janakiraman

2. Anderson, Banker, Huang & Janakiraman
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تقاضا ،آسانتر میشود؛ اما بهدلیل پرداخنت هزیننههناي

زیرا پرداخت سود سهام باع کاهش جریان وجنه نقند

فروش ،جایگزینی داراییها ،هزیننهبنر اسنت .عنالوه بنر

مازاد و هندررفتن آن منی شنود [ .]32جرینان وجنه نقند

این ،در صورت فروش مناب ،،سرمایه گذاري هایی ماننند

آزاد با استفاده از جریان وجه نقد ناشنی از فعالینت هناي

نصننب و راهاننندازي ماشنینآالت نیننز از دسننت منیرود

عملیاتی ،منهاي مجموع سود سهام عادي و سنود سنهام

[ .]39براي اندازه گیري شدت دارایی ها از لگاریتم جم،

ممتاز تقسیم بر جم ،داراییها محاسبه میشود .همچننین

داراییها تقسیم بر فروش استفاده شنده اسنت .همچننین

پرداخننتهنناي ثابننت منندیران ،عامننل مننؤثر دیگننري در

زمانی که درآمد دو سال متوالی کاهش می یابند ،چنون

چسبندگی هزینهها است؛ زیرا مطالعنات قبلنی نشنان داد

مدیران به احتمال زیاد ،شوک تقاضاي منفنی را دائمنی

پاداشهاي اجراینی تحنت تنأثیر انگینزۀ حفنظ موقعینت

در نظننر منیگیرننند ،کنتننرل متننوالی بننر فننروش کنناهش

اصلی مدیران است .کاهش در پرداخت پاداش مندیران

می یابد .در صورت کاهش فروش متنوالی عندد ینك و

احتمنناالا بننه عك ن العمننل منندیران بننراي حفننظ مننناف،

در غیر این صورت عدد صفر می گینرد .همچننین بنراي

شخصی خود منجر خواهد شد .این امنر بنه عندم تقنارن

کنترل عملكرد سهام از لگاریتم طبیعی  2به عالوۀ بنازده

هزینۀ بیشتري منجر می شود .درمقابل ،با افنزایش مینزان

سهام ساالنۀ اولیه در شروع سال مالی استفاده شده است

پرداختی هناي ثابنت بنه مندیرعامل ،عندم تقنارن هزیننه

[.]22

کاهش می یابد [ .]13براي اندازه گینري پرداخنت ثابنت

دسته اي دیگر از پژوهشگران ،بیشتر بنر انگینزه هناي
مدیریتی برگرفته از نظرینۀ نماینندگی تأکیند دارنند .بنه

مدیران از نسبت پاداش تقسیم بنر سنود خنالص اسنتفاده
شده است [.]23

عبارتی ،مدیران شرکت به دالیل شخصی ،ممكن اسنت

الگوي به کارگرفته شده در این پژوهش با استفاده از

بننراي دسننتیابی بننه سننود پننیشبینننیشننده ،بننه کنناهش

تكنیك مبتنی بر داده هاي تنابلویی بنرآورد شنده اسنت.

چسننبندگی هزینننههنننا اقنندام کنننند ینننا انگیننزههننناي

براي انتخاب میان روش هاي حداقل مربعات تلفیقی ،اثر

فرصت طلبانۀ مدیران ممكن اسنت موجنب عندم تقنارن

ثابت ( )FEو اثنر تصنادفی ( )REاز آزمنون هناي چناو،

هزینننههنناي فننروش و اداري (چسننبندگی هزینننه) شننود.

بروش پاگان ،ضریب الگرانژ ( )LMو آزمون هاسمن و

پننژوهش کامننا و وینن  )1923( 2و خننانی ،امیننري و

بننراي تخمننین الگننو و انجننام آزمننونهنناي مننذکور ،از

شاه محمدي ( )2303در این گروه قرار می گیرد .زمنانی

نرمافزارهاي  Stata 11و  Eviews 7استفاده شده است.

که جریان وجه نقد آزاد در شرکت زیاد باشد ،احتمناالا

در مرحلۀ اول ،براي تشنخیص اینن مطلنب کنه الگنوي

منندیران ایننن وجننوه نقنند مننازاد را صننرف هزینننههنناي

مدّنظر ،الگوي داده هاي تلفیقی یا الگویی با اثنر ثابنت و

غیرضروري می کننند؛ بننابراین ،انگینزۀ حكومنت طلبنی

یا الگویی با اثر تصادفی است ،آزمون هاي چاو ،آزمنون

عنندم تقننارن

ضریب الگراننژ و آزمنون هاسنمن بنراي الگنو بررسنی

هزینننههننا م نیشننود .پرداخننت سننود سننهام نیننز یكننی از

می شود .براساس آزمون هاي ذکرشده ،الگوي داده هاي

ابزارهاي مؤثري تلقی می شود که مدیران بنراي کناهش

تلفیقی انتخاب شده است.

منندیران بننا جریننان وجننه نقنند آزاد باع ن

تعارضهاي نمایندگی در شنرکت بنه کنار منیگیرنند؛
1. Kama, & Weiss
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براي بررسی ارتباط بنین مندیریت سنود ( تعهندي و

،9 / 211 ، -3 / 239 ،9 / 233 ،9 / 231 ،9 / 999999921

واقعی ) و چسبندگی هزینه ،الگنوي زینر طراحنی شنده

 9/122 ،9/393 ،9/933و  9/993است که نشان منی دهند

است:

بیشتر داده ها پیرامون این نقطه ها تمرکز یافته انند .نحنراف
معینار نینز معیناري بنراي مینزان پراکنندگی مشنناهدات از

( )3
 ln SGA  β0  β1.lnSales  β2 .DecrDum .lnsales
i,t
i,t
i,t

میانگین اسنت .مقندار اینن پنارامتر بنراي متغیرهناي فنوق

  .EM   . ln Sales .EM   .EM .DecrDum . ln Sales 
3 i ,t 4
i ,t i ,t 5 i ,t
i ,t
i ,t

به ترتیب برابنر بنا ،9/321 ،9/333 ،9/213 ،9/119 ،2/30

i ,t

i

i

t

t

 c .Controlsi ,t   c .Controls .DecrDum . ln Sales  
i ,t

i ,t

i ,t

در این الگو : EM i, t ،نشان دهنندۀ مندیریت سنود
است.
یافتهها
براي تجزیه و تحلیل اولیۀ داده هنا ،مقنادیر مینانگین،

 9/120 ،9/999 ،9/203 ،9/139 ،9/332و  9/920اسنننت.
همچنین بیشنینه و کمیننۀ مندیریت سنود بنر مبنناي اقنالم
تهعنندي اختینناري  23/29و  ،-23/13منندیریت سننود بننر
مبناي اقالم واقعی با دستكاري در فنروش 9/32و ،-3/93
مدیریت سود بر مبناي اقالم واقعی با کناهش هزیننههناي
اختیننننننننننننناري  3/39و ،-9/23
i, t

 ln Sales

DecrDum
i, t

 2و ،9

 1/39و  ،-1/93شدت کارکننان -2/913

انحنننراف معینننار ،کمیننننه و بیشنننینۀ تمنننامی متغیرهننناي

و  ،-9/139شننندت داراینننی  2/390و  ،-9/093کننناهش

استفادهشده در این پژوهش بهشر زیر است:

فروش متوالی  2و  ،9لگاریتم بازده ساالنۀ سنهام  22/31و

اصلی ترین شاخص مرکزي ،میانگین اسنت کنه نقطنۀ

 ،3/930جریننننان وجننننه نقنننند آزاد  2/119و  -2/309و

تعادل و مرکنز ثقنل توزین ،را نشنان منی دهند و شناخص

پراخت هاي ثابت مدیران  9/133و  -9/233است .تفاوت

خننوبی بننراي نشنناندادن مرکزیننت دادههننا اسننت .مقنندار

کوچك ترین عندد اقنالم مندیریت سنود و بنزر

تنرین

میانگین بنراي متغیرهناي مندیریت سنود بنر مبنناي اقنالم

عدد نشنان منی دهند بنا اسنتفاده از اقنالم مندیریت سنود،

تهعدي اختیاري ،مدیریت سود بر مبنناي اقنالم واقعنی بنا

امكان دستكاري و هموارسنازي سنود وجنود دارد .متغینر

دسننتكاري در فننروش و کنناهش هزینننههنناي اختینناري،

 ABCFOو  ABEXPشنناخص منندیریت سننود واقعننی

 ،  ln Sales i, t ، DecrDumi, tشدت کارکننان ،شندت

است .ارقام منفی در آن ،نشنان دهنندۀ کنم نمنایی و ارقنام

دارایننی ،کنناهش فننروش متننوالی ،لگنناریتم بننازده سنناالنۀ

مثبت نشاندهندۀ بنیشنمنایی سنود اسنت .نتنایج بنرآورد

سهام ،جریان وجه نقد آزاد و پراخت هناي ثابنت مندیران

الگوهاي پژوهش در جدول  2ارائه شده است:

بنننننهترتینننننب برابنننننر بنننننا ، -9/999999933 ،2/931
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جدول ( )1نتایج برآورد الگو برای آزمون فرضیۀ فرعی اول
متغیر وابسته :چسبندگی هزینه
متغیر توضیحی

ضریب

آمارۀ t

سطح معناداری

-9/999

-9/9909

9/3939

DecrDum

-9/339

-3/999

9/9999

lnSales

اقالم تعهدي اختیاري
i, t

آزمون دادههای ترکیبی

9/991

22/10

9/9999

شدت کارکنان

-9/991

-9/112

9/9993

شدت دارایی

-9/993

-9/399

9/1393

کاهش فروش متوالی

9/923

9/909

9/3130

لگاریتم طبیعی  2بهعالوۀ بازده سهام ساالنۀ اولیه

9/911

3/200

9/9929

جریان نقد آزاد

9/911

9/011

9/3390

پرداختهاي ثابت مدیران

-9/299

-2/933

9/3931

i, t

آمارۀ F

23/19

سطح معنیداري

9/9999

ضریب تعیین

9/2333

ضریب تعیین تعدیلشده

9/2999

آمارۀ دوربین  -واتسون

1/93

آمارۀ والد

29/33

سطح معنیداري

9/992

آزمون  Fلیمر (چاو)

9/231

سطح معنیداري

2/999

براسنناس جنندول  2آزمننون  Fمرسننوم ،نشنناندهننندۀ

کوچننكتننر از  )9/991-9/339=9/911( β1اسننت؛ بننه

معنی داري کل رگرسیون است .معنی داري آمنارۀ والند

عبننارتی ،بننهازاي  2درصنند کنناهش فننروش 1 ،درصنند

نیز نشان میدهد محدودیت بنر ضنریب وجنود نندارد و

هزینه هناي عمنومی ،اداري و فنروش کناهش منی یابند؛

ضریب بتا  1صفر نیست .در الگنوي منتخنب R2 =9/23

بنابراین وجنود چسنبندگی هزیننه در الگنوي اول تأییند

بننه دسننت آمننده اسننت کننه نشننان مننیدهنند متغیرهنناي

می شود؛ اما ضریب مدیریت سود براساس اقالم تعهندي

توضننیحی م ندّنظر حنندود  23درصنند از تغییننرات متغیننر

اختیاري منفنی اسنت؛ لنیكن از لحنا آمناري معننیدار

وابسته را توضیح می دهد .آمارۀ دوربنین  -واتسنون نینز

نیست .درواق ،،گفتنی است ارتباطی بین مندیریت سنود

بننین  2/9تننا  1/9اسننت کننه نشننان مننیدهنند مشننكل

براساس اقالم تعهدي اختیاري با چسبندگی هزینه وجود

خودهمبستگی بین جمنالت اخنتالل الگنوي بنرآوردي

ننندارد و فرضننیۀ فرعننی اول پننژوهش تأیینند نمننیشننود.

وجود ندارد .همانگونه که جدول  2نشان می دهدβ1  β2 ،

براساس سایر نتایج ،ضریب شندت داراینیهنا ،ضنریب
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شدت کارکنان و پرداخت هاي ثابت مدیران منفی ،ولی

معن نیداري بننا چسننبندگی هزینننه دارد ،متغیننر لگنناریتم

از لحا آماري معنی دار نیست .ضریب جریان نقد آزاد

طبیعی  2بنه عنالوۀ بنازده سنهام سناالنۀ اولینه اسنت کنه

و کاهش فنروش متنوالی نینز مثبنت و از لحنا آمناري

ضریب آن مثبت و از لحا آمناري در سنطح  2درصند

معنی دار نیسنت .در اینن مینان ،تنهنا متغینري کنه رابطنۀ

معنیدار به دست آمده است.

جدول ( )2نتایج برآورد الگو برای آزمون فرضیۀ فرعی دوم
متغیر وابسته :چسبندگی هزینه
متغیر توضیحی

آزمون دادههای ترکیبی
ضریب

آمارۀ t

سطح معناداری

ABCFO

9/2393

9/333

9/1211

DecrDum

-9/393

-3/092

9/9999

lnSales

9/301

21/393

9/9999

شدت کارکنان

-9/999

-9/910

9/9393

شدت دارایی

-9/913

-9/101

9/9139

کاهش فروش متوالی

9/911

9/312

9/9399

لگاریتم طبیعی  2بهعالوۀ بازده سهام ساالنۀ اولیه

9/931

3/193

9/9929

جریان نقد آزاد

9/939

2/393

9/2013

پرداختهاي ثابت مدیران

-9/932

-9/999

9/9319

i, t

i, t

آمارۀ F

29/129

سطح معنیداري

9/9999

ضریب تعیین

9/2912

ضریب تعیین تعدیلشده

9/2312

آمارۀ دوربین – واتسون

1/91

آمارۀ والد

21/33

سطح معنیداري

9/9999

آزمون  Fلیمر (چاو)

9/993

سطح معنیداري

2/999

براسنناس جنندول  1آزمننون  Fمرسننوم نشنناندهننندۀ

توضننیحی م ندّنظر حنندود  29درصنند از تغییننرات متغیننر

معنی داري کل رگرسیون است .معنی داري آمنارۀ والند

وابسته را توضیح می دهد .آمارۀ دوربنین  -واتسنون نینز

نیز نشان میدهد محدودیت بنر ضنریب وجنود نندارد و

بننین  2/9تننا  1/9اسننت کننه نشننان مننیدهنند مشننكل

ضریب بتا  1صفر نیست .در الگنوي منتخنب R2 =9/29

خودهمبستگی بین جمنالت اخنتالل الگنوي بنرآوردي

بننه دسننت آمننده اسننت کننه نشننان مننیدهنند متغیرهنناي

وجود نندارد .همانگوننه کنه جندول  1نشنان منی دهند،

تأثیر نگرش کوتاهمدت مدیران در چسبندگی هزینۀ شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران 23 /

 β1  β2کوچك تر از  )9/301-9/339=9/931( β1اسنت؛

پژوهش تأییند نمنی شنود .براسناس سنایر نتنایج ،ضنریب

بنه عبنارتی ،بنهازاي  2درصند کناهش فنروش 3 ،درصند

شدت داراییها ،ضریب شدت کارکنان و پرداخنتهناي

هزینننههنناي عمننومی ،اداري و فننروش کنناهش م نییابنند؛

ثابت مدیران منفی ،ولی از لحا آماري معننیدار نیسنت.

بنننابراین وجننود چسننبندگی هزینننه در الگننوي دوم تأیینند

ضریب جریان نقد آزاد و کاهش فروش متوالی نیز مثبنت

می شود .ضریب مدیریت سنود براسناس اقنالم واقعنی بنا

و از لحا آماري معنی دار نیسنت .در اینن الگنو نینز تنهنا

دستكاري در فنروش مثبنت اسنت؛ امنا از لحنا آمناري

متغیري که رابطنۀ معننی داري بنا چسنبندگی هزیننه دارد،

معنی دار نیست .در واق ،،گفتنی است در پژوهش حاضنر،

متغیر لگاریتم طبیعی  2به عالوۀ بنازده سنهام سناالنۀ اولینه

ارتبناطی بننین منندیریت سننود بننا دسننتكاري در فننروش بننا

است که ضریب آن مثبت و از لحا آمناري در سنطح 2

چسننبندگی هزینننه وجننود ننندارد و فرضننیۀ فرعننی دوم

درصد معنیدار به دست آمده است.

جدول ( )3نتایج برآورد الگو برای آزمون فرضیۀ فرعی سوم پژوهش
متغیر وابسته :چسبندگی هزینه
متغیر توضیحی

آزمون دادههای ترکیبی
ضریب آمارۀ  tسطح معناداری

ABEXP

-1/320 -3/191

9/9193

DecrDum

-1/999 -9/333

9/9999

lnSales

9/393

22/912

9/9999

شدت کارکنان

9/921

2/912

9/2929

شدت دارایی

-9/123 -9/920

9/9133

کاهش فروش متوالی

9/990

9/130

9/1119

لگاریتم طبیعی  2بهعالوۀ بازده سهام ساالنۀ اولیه

9/933

3/331

9/9993

جریان نقد آزاد

9/991

2/392

9/9119

-9/999 -9/933

9/3003

i, t

i, t

پرداختهاي ثابت مدیران
آمارۀ F

11/99

سطح معنیداري

9/999

ضریب تعیین

9/1992

ضریب تعیین تعدیلشده

9/2093

آمارۀ دوربین  -واتسون

1/31

آمارۀ والد

29/33

سطح معنیداري

9/9929

آزمون  Fلیمر (چاو)

9/993

سطح معنیداري

2/999
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معنننیدار اسننت .درواقنن ،،گفتنننی اسننت در پننژوهش

براسنناس جنندول  3آزمننون  Fمرسننوم نشنناندهننندۀ

حاضر ،ارتباط بین مدیریت سود بر مبانی اقنالم واقعنی

معنی داري کل رگرسیون است .معنی داري آمارۀ والند

با دستكاري در مخارج اختیناري بنا چسنبندگی هزیننه

نیز نشان می دهد محدودیت بر ضریب وجنود نندارد و

وجود دارد؛ یعنی با افزایش مدیریت سود ،چسنبندگی

ضریب بتا  1صفر است .در الگوي منتخنب R2 =9/19

هزینه کاهش منی یابند و فرضنیۀ فرعنی سنوم پنژوهش

بننه دسننت آمننده اسننت کننه نشننان مننیدهنند متغیرهنناي

تأیید منی شنود .براسناس سنایر نتنایج ،ضنریب شندت

توضیحی مندّنظر حندود  19درصند از تغیینرات متغینر

دارایی ها و پرداخت هاي ثابت مدیران ،منفنی ،ولنی از

وابسته را توضیح می دهد .آمارۀ دوربین  -واتسون نینز

لحا آماري معنی دار نیست .همچنین ضنریب جرینان

بننین  2/9تننا  1/9اسننت کننه نشننان مننیدهنند مشننكل

نقنند آزاد ،کنناهش فننروش متننوالی و ضننریب شنندت

خودهمبستگی بین جمالت اخنتالل الگنوي بنرآوردي

کارکنان مثبت و از لحا آمناري معننی دار نیسنت .در

وجود ندارد .همانگونه که جدول ( )3نشنان منی دهند،

این الگو نینز متغینر لگناریتم طبیعنی  2بنه عنالوۀ بنازده

 β1  β2کوچكتر از  )9/393-9/333=9/921( β1است؛

سهام ساالنۀ اولیه است که ضریب آن مثبت و از لحا

به عبارتی ،به ازاي  2درصد کاهش فروش 2/1 ،درصد

آمنناري در سننطح  2درصنند معننیدار بننه دسننت آمننده

هزینه هاي عمومی ،اداري و فنروش کناهش منی یابند؛

است.

بنابراین وجود چسبندگی هزینه در الگوي سنوم تأییند
می شود .ضریب مدیریت سود براساس اقالم واقعنی بنا
دستكاري در مخارج اختیاري منفی و از لحا آمناري

نتایج و پیشنهادها

گرفته شده و براساس این ،فرضیههناي پنژوهش تندوین

چسبندگی هزینهها ناشی از تعدیل نامناسب هزینههنا

شده است .قبل از انجام آزمون هناي الزم بنراي بررسنی

در مقابننل افننزایش فننروش اسننت .دلیننل اصننلی تعنندیل

فرضنیههنناي پننژوهش ،اسننتفاده از الگننویی بننا دادههنناي

نامناسننب هزینننههننا ،انتظننارات آتننی تقاضننا اسننت .اگننر

تلفیقی با آزمون چاو نشان داده شد .با بررسی نتایج سنه

مدیران انتظار تقاضاي مثبت داشته باشند ،منناب ،خنود را

فرضیۀ فرعی مشخص شد میزان کناهش در هزیننه هناي

در دوره هاي افزایش فروش می تواننند افنزایش دهنند و

عمومی ،فنروش و اداري در ازاي  2درصند کناهش در

این در حالی است که مدیران برخی از مناب ،خنود را در

فروش به ترتیب  1درصد 3 ،درصد و  2/1درصند اسنت

دورۀ کاهش فروش نگه می دارند تنا در دوران افنزایش

که وجود چسبندگی هزیننه را در دورۀ زمنانی پنژوهش

فروش از وقوع هزینه هاي مربوط به افزایش مناب ،جدید

نشان می دهد .نتایج نشان می دهد متغیرهاي توضیحی در

پرهیز شود .با توجه به اهمیت بررسی رفتار هزینه ها ،این

الگوي هاي این پژوهش به ترتیب 23 ،درصد 29 ،درصد

مقالننه ،ارتبنناط بننین نگننرش کوتنناهمنندت منندیریت و

و  19درصنند از متغیننر وابسننته را توضننیح مننیدهنند و

چسبندگی هزینه را بررسنی کنرده اسنت .بندین منظنور،

مدیریت سنود تنهنا بنا دسنتكاري در مخنارج اختیناري،

براي سنجش نگنرش کوتناه مندت مندیران از مندیریت

رابطۀ منفی و معننیداري بنا چسنبندگی هزیننه دارد کنه

سود بر مبناي اقالم تعهدي اختیناري و اقنالم واقعنی (بنا

نشان دهندۀ تأثیرپنذیري رفتنار هزیننه هنا از تصنمیم هنا و

کاهش در فروش و کاهش در مخنارج اختیناري) بهنره

اقنندامهنناي منندیران شننرکتهننا در کوتنناهمنندت اسننت.

تأثیر نگرش کوتاهمدت مدیران در چسبندگی هزینۀ شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران 29 /

درواق ،،مدیر در هنگام کاهش فروش بنراي جلنوگیري

مشخص می شود کاهش فروش متنوالی در شنرکت هنا

از وقوع زیان به مدیریت سود با کاهش مخنارج اقندام

بسیار ناچیز بوده است .نتایج پنژوهش حاضنر بنا نتنایج

می کند و مان ،می شود که هزیننه هنا رفتنار چسنبندگی

پنننژوهش زنجینننردار ،غفننناري و منننداحی ( )2303و

ایجاد کنند .نتنایج پنژوهش حاضنر بنا نتنایج پنژوهش

کردستانی و مرتضوي ( )2302مطابقت ندارد .از سوي

شانگ و یان هونگ ( )1929مطابقت دارد؛ اما با نتایج

دیگنر ،نتننایج ،نشنناندهننندۀ وجننود ارتبنناط معنننیدار و

پننژوهش جونننگ ،سننانگ و یانننگ ( )1929مطابقننت

مثبننت بننین شنناخص لگنناریتم  2بننهعننالوۀ بننازده سننهام

نندارد .دربننارۀ سنایر متغیرهنناي توضنیحی باینند گفننت

سنناالنه در اول دوره و چسننبندگی هزینننه اسننت؛ بننه

نتایج ،نشنان دهنندۀ نبنود ارتبناط معننی دار بنین شندت

عبارت دیگر ،با افزایش بازده سهام ،چسبندگی هزیننه

کارکنان ،شندت داراینی هنا ،کناهش فنروش متنوالی،

بیشتر و با کاهش آن ،چسبندگی هزینه کاهش می یابد.

پرداخننتهنناي آزاد منندیران و جریننان نقنندآزاد بننا

هراننندازه بننازده سننهام شننرکتهننا کنناهش پینندا کننند،

چسبندگی هزینه است درمقابل ،وجود ارتباط معنی دار

مدیران براي جلوگیري از کاهش مجدد بازده در سال

بین لگاریتم طبیعی  2به عالوۀ بازده سهام ساالنۀ اولیه و

آینده به کناهش هزیننههنا متناسنب بنا کناهش فنروش

چسبندگی هزینه تأیید شد .ازجمله دالیل نبنود ارتبناط

اقدام می کنند .هنگامی که بازده سهام ،روند صنعودي

بین شدت کارکنان و چسنبندگی هزیننه هنا بنه تعندیل

دارد ،در مواقنن ،کنناهش فننروش چننون منندیران انتظننار

نیرو و کاهش تعنداد کارکننان در بیشنتر شنرکت هناي

افزایش فروش در آیننده را دارنند ،چسنبندگی هزیننه

مدّنظر پژوهش حاضر در سال هناي مختلنف منی تنوان

بیشتر و سطح هزینهها متناسب با کاهش فروش کاهش

اشاره کرد .نتنایج بنا پنژوهش کردسنتانی و مرتضنوي

پیدا نمیکند .نتایج پژوهش بنا نتنای پنژوهش خنانی،

( )2302مطابقت دارد و با پژوهش اندرسنون ،بنانكر و

امیننري و شنناهمحمنندي ( )2303و اندرسننون ،بننانكر و

جاناکیرمن ( )1993مطابقت ندارد .از مهم ترین دالینل

جاننننننناکیرمن ( )1991مطابقننننننت دارد .انگیننننننزۀ

نبود ارتباط بین شدت دارایی ها و چسبندگی هزینه ،به

حكومت طلبی مدیران با جریان وجنه نقند آزاد باعن

اتكانكردن فعالیتهاي شرکتها به داراییهاي ثابت و

عدم تقارن هزینه ها منی شنود .ارتبناط معننی داري بنین

اتكاي بیش از حد به منواد و خندمات خرینداري شنده

جریننان نقنند آزاد و چسننبندگی هزینننه مشنناهده نشننده

می توان اشاره کرد .نتایج با نتنایج پنژوهش زنجینردار،

است .ازجمله دالینل آن ،ممكنن اسنت جرینان منفنی

غفنناري و مننداحی ( )2303مطننابق اسننت و بننا نتننایج

وجننه نقنند بعضننی از شننرکتهننا و نبننود امكننان انجننام

کردسنننتانی و مرتضنننوي ( )2302مطابقنننت نننندارد.

هزینننههنناي غیرضننروري توسنن منندیر باشنند .نتننایج

انتظارات مدیران نسبت به افزایش فروش بالفاصله بعد

پژوهش با نتنایج حاصنل از پنژوهش خنانی ،امینري و

از کنناهش در فننروش سننال قبننل ازجملننه دالیننل نبننود

شاه محمدي ( )2303و کاما و وین

( )1921مطابقنت

ارتباط بین کاهش فروش متنوالی و چسنبندگی هزیننه

دارد .از مهم ترین دالیل نبود ارتباط بین پرداخت هناي

اسننت .در صننورتی کننه منندیران انتظننار داشننته باشننند

ثابننت منندیران و چسننبندگی هزینننه ،پرداخننتنكننردن

کاهش فروش متوالی پایندار باشند ،چسنبندگی هزیننه

پاداش در بیشتر از  99درصد از دورههاي مدّنظر است.

کاهش پیدا می کند .با دقت در نتایج و داده هناي خنام

واضننح اسننت پرداخننت پنناداش م نیتواننند بننه اتّخنناذ
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تصمیم هایی توس مدیر منجر شنود کنه منی توانند بنه
 نتنایج پنژوهش بنا نتنایج.عدم تقارن هزینهها بینجامند
) و کامنا و2303(  امیري و شاه محمدي،پژوهش خانی
.) مطابقت دارد1921(

وی

با توجه به بررسی رفتار هزینه در شنرکتهنا توصنیه
می شود مندیران و سنایر اسنتفاده کننندگان از اطالعنات
مالی به وجود چننین رفتناري در مندیران و آثنار آن در
 همچنننین بننراي.گزارشننگري مننالی توجننه ویننژه کنننند
بررسی دقیقتنر رفتنار هزیننههنا پیشننهاد منیشنود تنأثیر
عوامل مختلفی ازجملنه محافظنهکناري و عوامنل کنالن
اقتصادي ازجمله تورم در چسنبندگی هزیننه هنا بررسنی
.شود
 کلیّنۀ شنرای اقتصنادي و سیاسنی،در این پنژوهش
حاکم بر بازار در زمان هاي مختلف ثابنت در نظرگرفتنه
 اینن مسنأله منی توانند در تعمنیم نتنایج تنأثیر.شده است
 از دیگنر.بگذارد و پژوهش را با محدودیت مواجه کند
 تأثیر قنوانین و مقنررات،محدودیت هاي پژوهش حاضر
 استانداردهاى حسنابدارى و دیندگاه و عملكنرد،دولتى
مدیریت در پدیدۀ چسبندگى هزینه هنا اسنت و بایند در
نظر داشت هر گونه تغییر در عوامل یادشده در شدت یا
 گفتننی اسنت نتنایج.ضعف این موضوع تأثیر میگذارد
بهدست آمده از پژوهش حاضنر را نمنیتنوان بنه تمنامی
 تعمیم داد؛ زینرا جامعنۀ آمناري بنا روش حنذف،صنای
نظاممننند انتخنناب شننده و شننرکتهنناي فعننال در زمینننۀ
 بیمه و لیزیننگ از جامعنۀ آمناري کننار،سرمایه گذاري
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