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Abstract
Objective: 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.
Method: 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.
Results: 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:هدف
 بررسی ارتباط نگرش کوتاهمدت مدیریت و، هدف از این پژوهش.جدانشدنی از انگیزۀ مدیران را در کنترل و مدیریت هزینهها شامل میشود
.چسبندگی هزینهها است
 از سه معیار اقالم تعهدي اختیاري جاري و اقالم واقعی (با دستکاري فروش و کاهش، براي اندازهگیري نگرش کوتاهمدت مدیریت:روش
، کاهش فروش متوالی، حجم دارایی،مخارج اختیاري) و همچنین از سایر متغیرهاي کنترلی مؤثر در چسبندگی هزینه همچون تعداد کارکنان
، جامعۀ آماري پژوهش حاضر. جریان نقد آزاد و پرداختهاي ثابت مدیران استفاده شده است،لگاریتم طبیعی بهعالوۀ بازده سهام ساالنۀ اولیه
. است8939-8919  شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران براي دورۀ زمانی39
 رابطۀ مدیریت سود بر مبناي اقالم واقعی با کاهش مخارج اختیاري و چسبندگی هزینهها پذیرفته میشود و، براساس نتایج پژوهش:نتایج
. ارتباط منفی و معناداري با چسبندگی هزینه دارد،گفتنی است نگرش کوتاهمدت مدیران
 نگرش کوتاهمدت مدیریت، مدیریت سود، چسبندگی هزینه، اقالم تعهدي اختیاري:واژههای کلیدی
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Copyright©2019, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution
License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0), which permits others to download this work and share it with others as long
as they credit it, but they can’t change it in any way or use it commercially.
Doi: 10.22108/amf.2018.91546.0

 / 61مدیریت دارایی و تأمین مالی ،سال هفتم ،شماره سوم ،شماره پیاپی ( ،)62پاییز8931

مقدمه

براي آمادگی افزایش فروش در آیننده حفن منی شنود

براساس نظریه هاي سننتی رفتنار هزیننه ،تغیینرات در

(زان

.)6009 ، 9

هزینه به میزان تغییرات در سطح فعالیت وابسنته اسنت و

یکی از عوامل مؤثر در چسبندگی هزینه هنا ،نگنرش

این تغییرات به صورت متقارن انجنام منیشنود .درواقن،،

کوتاه مدت مدیران است .نگرش کوتناه مندت مندیران،

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

درواق ،،میل به کسب قیمت زیاد سهام بنا متنورم کنردن

متغیننر تقسننیم مننیشننود کننه در آن ،هزینننههنناي متغیننر،

سننودهاي جنناري ،بنندون درنظرگننرفتن رشنند بلندمنندت

متناسب بنا تغیینر در سنطح فعالینت تغیینر منی کنند؛ امنا

شننرکت اسننت (اسننتین .)8313 ، 9گراهننام ،هنناروي و

هزینننههنناي ثابننت در دامنننۀ خاصننی از تغییننر در سننطح

راجگوپننال )6009( 9نشننان دادننند  11درصنند منندیران

فعالیت ،بندون تغیینر بناقی منیمانند؛ بنه عبنارت دیگنر،

اجرایی ،ارزش بلندمدت را قربانی اهنداف کوتناهمندت

تغیینرات هزیننه هنا تنها به میزان تغیینر در سنطح فعالینت

می کنند .همچنین دیچو ،گراهام ،هاروي و راج گوپنال

2

وابسته است و بننه جهننت تغییننرات در سننطح فعالینت

( )6089گنننزارش کردنننند در هنننر دورۀ مشنننخص60 ،

ارتباطی ندارد (هورنگرن ،فاستر و داتنار)6001 ، 8؛ در

درصد شرکت ها ،سودهاي خود را مندیریت منی کننند.

حننالی کننه در مبننانی مننالی کنننونی ،نسننبت کنناهش در

این امر براي تأثیر در قیمت سهام ،جلوگیري از کناهش

هزینه هاي ثابت در زمان کاهش فروش ،کمتنر از مینزان

پنناداش منندیران و حف ن اعتبننار شننغلی منندیران انجننام

افزایش هزینه ها در زمان افزایش در فنروش اسنت .اینن

می شود .درواق ،،آنها با توجه به اطالعات محرمانۀ خود

رفتار نامتقنارن هزیننه هنا را چسنبندگی هزیننه منی نامنند

و با انگیزه هایی همانند امنیت شنغلی ،شنهرت ،دریافنت

و جاننناکیرمن .)6001 ،6در

اختیارات سهام یا سنهام جنایزۀ وابسنته بنه عملکنرد ،بنه

دوره هاي کاهش فروش ،چنانچه مدیران افزایش فروش

مدیریت سود اقندام منی کنند(عربصنالحی ،حمیندیان و

آتننی را زینناد پننیشبینننی کنننند ،مننناب ،بیشننتري بننراي

قجاوننند .)8939 ،بررسننی پننژوهشهنناي پیشننین نشننان

بهره گیري از افنزایش تقاضنا حفن منی کننند؛ زینرا در

می دهد مدیران براي رسیدن به اهداف کوتاه مدت خود

صورت کاهش مناب ،،شنرکت به هنگام افزایش فنروش،

به مندیریت سنود در گزارشنگري منالی و تصنمیم هناي

مناب ،کافی در اختیار نخواهد داشت که به ازدسنت دادن

سرمایه گذاري اقندام منی کننند .اینن عمنل ،هزیننه هناي

فرصت ها منجر میشود .میزان فرصت ازدسنترفتنه نینز

بلندمدت زیادي را به سهامداران تحمیل می کند (بوش

1

متناسب با افزایش پیش بینی شدۀ فروش اسنت؛ بنننابراین

8331 ،؛ تئو و وان

6006 ، 1؛ ابودي ،هناگوس و لینو،3

در صننورت کنناهش فننروش در دورۀ جنناري ،هرچننه

6009؛ بهنناجراج و لیبننی6009 ،80؛ گراهننام ،هنناروي و

پیشبینی مدیریت از فنروش دورۀ آتنی بنا خننوشبیننی

راجگوپننال6009 ،88؛ رویچننودري6002 ،8؛ فرانسننی ،

(اندرسننون ،بننانکر ،هوان ن

بیشتري همراه باشد ،نشان می دهد کاهش فروش از نظنر
مدیریت ،موقتیتر است؛ به همنین دلینل ،منناب ،بیشنتري

1. Horngren, Foster & Datar
2. Anderson, BankeR, Huang & Janakiraman

3. Zang
4. Stein
5. Graham, Harvey & Rajgopal
6. Dichev, Graham, Harvey & Rajgopal
7. Bushee
8. Teoh & Wong
9. Aboody, Hughes & Liu
10. Bhojraj & Libby
11. Graham, Harvey & Rajgopal
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ناندا و اولسون6001 ،6؛ کارپوف ،لی و مارتین6001 ،9؛

این مطلب که مطالعات پیشین داخلی بنهطنور عمنده ،بنا

 ،مارتنز ،وانندرپل و

تأکید بر نظریۀ تصمیم سنجیدۀ مدیران سعی در توضنیح

 .)6086 ،9بروچنننت ،لومیتنننوي و سنننرافیم

2

دالیل اصلی چسبندگی هزینه ها داشنته اسنت ،مطالعنه و

( ،)6089چنننن ،چنننونري ،ورارگننناوان و زولوتنننوي

1

بررسی موضوع پژوهش ،اهمیت ویژه اي خواهد داشت؛

( )6089معتقدننند منندیران بننراي دسننتیابی بننه اهننداف

زیرا باعث افزایش آگاهی و دانش در زمینۀ نحوۀ رفتنار

کوتاه مدت ،به مدیریت سود اقدام می کنند؛ بننابراین در

هزینننه و منندیریت هزینننه خواهنند شنند .همچنننین ایننن

این پژوهش با پیروي از پژوهش آنها از متغینر مندیریت

پژوهش به دلینل بررسنی تنأثیر عوامنل رفتناري و نظرینۀ

سننود بننراي اننندازهگیننري نگننرش کوتنناهمنندت منندیران

نمایندگی بر چسبندگی هزینه ،ننوآوري دارد .درادامنه،

استفاده شده است.

مبننانی نظننري ،فرضننیههننا ،روش ،یافتننههنناي پننژوهش و

کوهن و زاروین6080 ،9؛ دیجان
وانننندیج

چننن ،لننو و سنناگیان  )6086( 1معتقدننند منندیریت

نتیجهگیري بهترتیب بیان شده است.

سود ،میزان و زمان وقوع هزینه را می توانند تغیینر دهند؛
یعنی مدیریت با دستکاري هزیننه هنا ،رفتنار هزیننه هنا را

مبانی نظری

تحت کنترل خود درمی آورد .مدیریت سود ،انگینزه اي

طبنن مبننانی حسننابداري منندیریت دربننارۀ رفتننار

براي جلوگیري از کاهش درآمدها یا افنزایش هزیننههنا

هزینه ها ،تغیینرات هزیننه هنا تنهنا بنه مینزان تغیینرات در

تعریف شده است .مطالعات گذشته نشان می دهد هدف

سطح فعالینت وابسنته اسنت و بننه جهننت تغییننرات در

از مدیریت سنود ،پرهینز از وقنوع هزیننه ینا رسنیدن بنه

سنطح فعالیت ارتباطی ندارد (هورنگرن ،فاستر و داتار،

سطح انتظارات سرمایهگنذاران و پنیش بیننی تحلیلگنران

 )6001؛ بهعنوان نمونه ،با  8درصند افنزایش ینا کناهش

بوده است) رویچودري .)6002 ،در پژوهش حاضر ،بنا

سطح فعالیت ،هزینهها نینز بنا درصنند ثنابتی افنزایش ینا

درنظرگرفتن اهمیت پیش بینن رفتنار هزیننه هنا ،ارتبناط

کاهش می یابد .چسنبندگی هزیننه هنا کنه در دوره هناي

مدیریت سود با چسبندگ هزیننه هنا بررسن من شنود.

کاهش فروش مشاهده میشود ،موجنب کنناهش سننود

واضح است مطالعۀ رفتار هزینه ها و بررسی عوامل منؤثر

ین

دوره می شود؛ اما وقوع چسبندگی هزینه هنا نشنان

در آن براى مدیران و تحلیلگنران منال سنودمند اسنت؛

مننیدهنند ،مننندیران ،تأکیننند بیشنننتري بنننر سنننودهاي

زیرا مدیران و پژوهشگران با شناسای و پیش بین دقین

بلندمدت دارند .تحمل هزینۀ مناب ،اضافی در دوره هناي

رفتار هزینه ها و چگونگ واکنش هزینه ها به نوسان هاى

کاهش فنروش کنه بنراي آمنادگی افنزایش فنروش در

درآمنند ،برنامننههنناى منننظم و اتکاپننذیرى طراحننی و

آینده انجام می شود ،موجب تحمل بار هزینه اي کمتري

تصمیم هاى آگاهانه اى اتخاذ م کننند .بنا درنظرگنرفتن

در بلندمدت می شود و این توانایی را به شرکت می دهد
تننا فرصننتهنناي افننزایش فننروش در آینننده را از دسننت

1. Roychowdhury
2. Francis, Nanda & Olsson
3. Karpoff, Lee & Martin
4. Cohen & Zarowin
5. De Jong, Mertens, Van Der Poel & Van Dijk
6. Brochet, Loumioti & Serafeim
7. Chen, Ghon Rhee, Veeraraghavan & Zolotoy
8. Chen, Lu & Sougiannis

ندهد؛ اما الزمنۀ حف مناب ،براي دسنتیابی بنه سنودهاي
بیشتر در آینده ،آن است کنه مندیران کناهش تقاضنا را
موقتی پیش بینی کننند و انتظنار افنزایش فنروش آتنی را
داشته باشند.
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از دالیننل وقننوع چسننبندگی هزینننههننا بننه دو عامننل

دهد .مدیران ممکن است فرایندهاي حسابداري را براي

تصننمیم آگاهانننۀ منندیران و تننأخیر در تعنندیل هزینننه

افزایش سود منتشرشده و براي پنهنان کنردن آثنار منفنی

مننیتننوان اشنناره کننرد (یاسننوکاتا و کنناجیوارا.)6088 ،8

پروژه ها به کار گیرند .مدیران این شنرکت هنا بنه شنکل

اندرسون ،بانکر و جاناکیرمن )6009( 6معتقدند هزینههنا

فرصننتطلبانننهاي در راسننتاي اهننداف شخصننی عمننل

تحننت تننأثیر تصننمیم منندیران ،قابلیننت چسننبندگی دارد.

میکنند و قصد دارند با سنرمایهگنذاري در پنروژههناي

درواقنن ،،منندیران در زمننانهنناي کنناهش فننروش بننه

زیان ده و بدون بازده و افشاي نامناسب دربارۀ وجوه نقد

نگهداري مناب ،اقدام میکنند .این عمل به دلینل امیند بنه

سرمایه گذاري شده براي جلنوگیري از تجزینه و تحلینل

افزایش آتی فروش و بازگشت به سنطح مندننظر اسنت؛

محنندودیتهنناي پننروژه توسنن سننرمایهگننذاران بننر

اما براساس نظرینۀ تنأخیر در تعندیل هزیننه هنا ،سنرعت
کاهش فروش و سرعت کاهش هزینه ها به ین

انندازه

نخواهد بود.

مشکالت نمایندگی بیفزاینند (چانن
)6009؛ پ

9

 ،فینرس و کنیم ،

می توان نتیجه گرفت مدیریت سود حنالتی

اسننت کننه در آن منندیران واحنندهاي تجنناري ،سننود را

چسبندگی هزینه ها ناشی از تعدیل نامناسب هزینه هنا

مطنناب میننل خننود و نننه مطنناب محتننواي اقتصننادي

در مقابننل افننزایش فننروش اسننت .دلیننل اصننلی تعنندیل

فعالیت هاي واحد تجاري گزارش منی کننند (بننیمهند،

نامناسننب هزینننههننا ،انتظننارات آتننی تقاضننا اسننت .اگننر

حساس یگانه و یزدانیان.)8939 ،

مدیران ،انتظارات تقاضاي مثبت داشته باشند ،مناب ،خود

با درنظرگنرفتن تمنایالت مندیران بنراي دسنتکاري

در دوره هاي افزایش فروش را می توانند افزایش دهند و

سننود و اعمننال منندیریت در آن انتظننار م نیرود اعمننال

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

مدیریت سود توس مدیران در چسبندگی هزیننه تنأثیر

دورۀ کاهش فروش نگه می دارند تنا در دوران افنزایش

داشته باشد .هنگامی که مدیریت سود افزایش منی یابند،

فروش از وقوع هزینههاي مربوط به افزایش مناب ،جدیند

تمایالت مدیران براي کاهش چسبندگی هزینه در دوره

پرهیننز شننود(اندرسننون ،بننانکر ،هوان ن

و جاننناکیرمن،

 .)6001از دیدگاه اقتصادي با فرض منطقی بنودن رفتنار

نیز افزایش مییابد (شان
جون

 ،سان

و یان

و هان.)6089 ،9
 )6089( 9در پژوهش خود،

افراد ،فرض بر این است که همه در وهلنۀ اول بنه دنبنال

ارتبنناط منندیریت سننود و چسننبندگی هزینننه را بررسننی

بهحداکثررساندن منناف ،خنویش هسنتند .مندیران نینز از

کردند .آنها به این نتیجنه رسنیدند کنه در شنرکت هناي

این قاعده مستثنی نیستند .بنا درنظرگنرفتن نظرینۀ تضناد

مشکوک به اعمال مندیریت سنود ،چسنبندگی کناهش

مناف ،بین مدیران و مالکان ،مدیران واحندهاي تجناري،

خواهد یافت .آنهنا بینان کردنند کناهش در چسنبندگی

انگیننننزۀ الزم را بننننراي دسننننتکاري سننننود بننننراي

ممکن است به دلیل حذف برخی از هزینه ها براي اعمال

به حداکثررساندن مناف ،خنود دارنند (مهراننی و بناقري،

منندیریت در سننود و یننا بننهدلیننل انتظننار وقننوع شننرای
و یننان ( )6089نشننان

 .)8911فعالیت هاي مندیران ممکنن اسنت بنراي تنأمین

نامسنناعد در آینننده باشنند .شننان

مناف ،خنود بنه ضنرر سنهامداران باشند و بنه هزیننه هنا و

دادند چسنبندگی در شنرکت هنایی کنه مندیریت سنود

مخارجی منجر شنود کنه ثنروت سنهامداران را کناهش
1. Yasukata & Kajiwara
2. Anderson, Banker & Janakiraman

3. Chung, Firth & Kim
4. Shuang & Yun
5. Jeong, Seungah, & Young
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اعمال نشده است ،در مقایسه با شرکت هاي بنا مندیریت

آقایی و حسنی ( )8939ادعنا کردنند جرینان وجنه نقند

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

آزاد ،تننأثیر معننناداري بننر چسننبندگی هزینننههننا دارد؛ از

چسبندگی هزینه ضعیف نشان داده شده است .چنن ،لنو

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

و سنناگینان  )6001( 8رابطننۀ انگیننزههنناي منندیران و

شخصی مدیران دارد .براساس نتایج مطالعۀ بهارمقندم و

حاکمیننت شننرکتی را بننا رفتننار نامتقنننارن هزیننننههننناي

کاوسنننی ( )8936هنننر دو پدیننندۀ محافظنننهکننناري و

فنننروش ،عمننومی و اداري بررسننی کردننند .براسنناس

چسبندگی هزینهها ،بهطنور همزمنان وجنود دارد و اگنر

یافته هاي آنان ،عدم تقنارن هزیننه هننا بننا جریننان هنناي

هنگام برآورد محافظنه کناري مشنروط ،اثنر چسنبندگی

نقدي آزاد ،رابطۀ مثبت و بنا حاکمینت شنرکتی ،رابطنۀ

هزینننههننا نادیننده گرفتننه شننود ،میننزان محافظننهکنناري

منفنننی دارد و اینننن رابطنننۀ منفنننی در صنننورت وجنننود

اندازه گیري شده بیشتر از مقدار واقعنی آن خواهند بنود.

انگیزههاي مدیریتی تشدید میشود.

بولو و همکاران ()8938ا نظریۀ تصمیم گیرى آگاهانه را

زنجیردار ،غفاري آشنتیانی و منداحی ( )8939نشنان

با استفاده از پیش بینن مندیریت از وضنعیت فنروش در

دادننند هزینننههنناي اداري ،عمننومی و فننروش و بهنناي

آینده بررسی کردند .آنها نتیجهگیري کردند زمان کنه

تمام شندۀ کناالي فنروش رفتنه چسنبنده اسنت و شندت

مدیران به فنروش در آیننده خنوشبنین هسنتند ،شندت

چسبندگی در بهاي تمامشدۀ کناالي فنروشرفتنه بسنیار

چسننبندگ هزینننههننا افننزایش منن یابنند .کردسننتانی و

زیاد است و شاخص هایی مانند تعنداد کارکننان ،مینزان

مرتضوي ( )8938نیز به اینن نتیجنه رسنیدند کنه انتظنار

دارایننی جننناري شننرکت و نسنننبت بنندهی در شننندت

منندیریت از افننزایش فننروش آتننی ،موجننب کنناهش

چسننبندگی هزینننۀ اداري عمننومی و فننروش و بهنناي

چسبندگی بهاي تمام شدۀ فروش می شنود و هرچنه اینن

تمام شدۀ کاالي فنروش رفتنه تنأثیر منی گنذارد .اینن در

خوش بینی بیشتر باشد ،چسبندگی بهاي تمام شدۀ فروش

حالی است کنه شندت چسنبندگی بهناي تمنام شنده در

بیشننتر کنناهش مننییابنند؛ امننا خننوشبینننی منندیریت،

داراییهاي جاري ،کمتنر از داراینیهناي ثابنت اسنت و

چسننبندگی هزینننههنناي فننروش ،عمننومی و اداري را

شناخت این خصوصیات و تنأثیر آن در رفتنار هزیننه بنه

افزایش می دهد و چسبندگی اینن هزیننه هنا در صنورت

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

خوشبینی زیاد مدیریت ،بیشتر از حالت خوشبینی کنم

راد

است کنه شنواهدي قنوي از تأییند فرضنیۀ تصنمیم هناي

( )8939نیز 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.

کم

بسزایی می کند .سجادي ،حاجی زاده و نین

باعث عدم تقارن زمانی شناسایی سنود منیشنود .افنزون
بننر ایننن ،نتننایج نشننان داد شننرکتهنناي بننا چسننبندگی
هزینه ها ،سود اخبار منفی را با سرعت بیشنتري مننعک
می کنند و شرکت هناي بنا چسنبندگی هزیننه نسنبت بنه
دیگر شرکت ها ،محافظه کناري شنرطی بیشنتري دارنند.

براساس مبانی مطنر شنده ،فرضنیۀ اصنلی پنژوهش
بهصورت زیر تدوین شده است:
 نگرش کوتاه مدت مدیریت در چسنبندگی هزیننهتأثیر میگذارد.
بننا توجننه بننه نتننایج پننژوهشهنناي پیشننین مبنننی بننر
تأثیرگذاري مدیریت سود در اهداف کوتناه مندت و بنه

1. Chen, X., Lu, H., & Sougiannis
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پیروي از پژوهش بروچت ،لومیتوي و سنرافیم)6089( 8

صننورتهنناي مننالی شننرکتهنناي سننرمایهگننذاري و

و چن ،چون ري ،ورارگناوان و زولوتنوي )6089( 6سنه

واسطه گري منالی در مقایسنه بنا شنرکت هناي تولیندي،

معیار مدیریت سنود بنر مبنناي اقنالم تعهندي اختیناري،

شرکتهاي سرمایهگذاري ،شرکتهاي بیمه ،بان

ها و

مدیریت سنود بنر مبنناي اقنالم واقعنی بنا دسنتکاري در

مؤسسات تأمین مالی نباشنند بنا اعمنال محندودیت هناي

فروش و مدیریت سود بر مبناي اقالم واقعنی بنا کناهش

باال 39 ،شرکت پذیرفته شده در بورس تهران بناقی مانند

مخننارج اختینناري بننراي شناسننایی و سنننجش نگننرش

که تمام آنها بهعنوان نمونه انتخاب شد.

کوتاه مدت مدیران در نظر گرفته شنده و براسناس اینن،
فرضیههاي فرعی زیر تدوین شده است:
 مدیریت سود بر مبناي اقالم تعهدي در چسبندگیهزینه تأثیر میگذارد.
 مدیریت سود بر مبناي اقنالم واقعنی بنا دسنتکاريدر فروش در چسبندگی هزینه تأثیر میگذارد.
 مدیریت سنود بنر مبنناي اقنالم واقعنی بنا کناهشمخارج اختیاري در چسبندگی هزینه تأثیر میگذارد.

بنه پیننروي از مطالعننۀ بروچننت ،لومیتننوي و سننرافیم

9

( )6089و چنننن ،چنننونري ،ورارگننناوان و زولوتنننوي

9

( )6089در ایننن پننژوهش بننراي اننندازهگیننري نگننرش
کوتاه مدت مدیریت از متغیرهاي مدیریت سود اسنتفاده
شننده اسننت .بننراي محاسننبۀ اقننالم تعهنندي اختینناري از
الگوي تعدیل شدۀ جنونز )8338( 9اسنتفاده شنده اسنت.
اقنالم تعهندي

ابتدا کل اقنالم تعهندي محاسنبه و سنس

غیراختیاري از آن کسر میشود .اقالم تعهندي اختیناري
برابر است با قندر مطلن ارزش اقنالم تعهندي اختیناري

روش پژوهش

تخمین زده شده با الگوي تعدیل شدۀ جونز ( )8338براي

این پژوهش از نوع پژوهش هاي کاربردي است کنه

شرکت در دورۀ  tکه براساس این الگو:

بننا اسننتفاده از روش رگرسننیون چننندمتغیره و الگننوهنناي
اقتصاد سنجی انجام شده است .فرضیۀ پنژوهش براسناس

()8

دادههاي ترکیبی آزمون و تحلیلهاي آماري بنه کمن
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است که سال مالی آنهنا منتهنی بنه  63اسنفند باشند؛ تنا

()6

شرکتهاي پذیرفتهشده در بنورس اوراق بهنادار تهنران
پایان اسفند  8916در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفتنه
شده باشند؛ در کل دورۀ پژوهش بیشتر از  2مناه توقنف
معننامالتی نداشننته باشنند؛ دادههنناي ضننروري آنهننا در
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معرف مجموع اقالم تعهندي در سنال  tاسنت.

کل اقالم تعهدي از رابطۀ زیر به دست میآید:

دسترس باشد؛ در دورۀ پژوهش ،سال مالی خود را تغییر
نداده باشند و به دلیل ماهیت و طبقه بندي متفناوت اقنالم
1. Brochet, Loumioti & Serafeim
2. Chen, Ghon Rhee, Veeraraghavan & Zolotoy

3. Brochet, Loumioti & Serafeim
4. Chen, Ghon Rhee, Veeraraghavan, & Zolotoy
5. Jones
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()9

 STD 
i, t

i, t

 CL

TAt ,t  CA

باقیماندۀ (مازاد) الگنوي بنرآورد مربنوط ،انندازهگینري

CASH

میشود .روي چوداري ،)6002( 8دسنتکاري در فنروش

i, t

 DEP
i, t

i, t

با توجه به رابطۀ باالTAt ,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

را بهصورت تالش هاي مندیریت بنراي افنزایش منوقتی
فننروش در طننول سننال تعریننف مننیکننند کننه بننا ارائ نۀ
تخفیف هاي قیمت و یا شرای اعتباري آسانتنر حاصنل
می شنود و جرینان هناي نقندي ورودي را بنراي فنروش
کاهش می دهند؛ بننابراین انتظنار منی رود دسنتکاري در

و معادل وجه نقد سال  tنسنبت بنه سنال t-1؛ STDt ,t

فروش به جریان هناي نقندي عملیناتی کمتنري در دورۀ

تغییر در حصۀ جاري بدهی هاي بلندمدت سنال  tنسنبت

جنناري منجننر شننود .در ایننن پننژوهش از الگننوي روي

بننه سننال  t-1و  DEPt ,tنشنناندهننندۀ هزینننۀ اسننتهالک

چوداري ( )6002براي برآورد سطح عادي جرینان نقند

داراییهاي مشهود و نامشهود در سال  tاست.

عملیاتی استفاده میشود:
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کنننه در آن CFOt ،جرینننانهننناي نقننند عملیننناتی
S

کننه در آن NDAt ،اقننالم تعهنندي غیراختینناري در
A

سال t؛  i, t  1کل داراییهاي شرکت  iدر سنال t-1؛
 REVtتفاوت فروش سال جاري نسبت به سنال قبنل؛

غیرعادي؛  tفروش دورۀ t؛ At  1کنل داراینی هناي
پایننان دورۀ قبننل اسننت .سننطح عننادي  CFOبننهصننورت
تابعی خطی از فروش و تغییرات در فروش بیان میشود.
بنننراي هنننر سنننال  -شنننرکت ،جرینننانهننناي نقننندي

 RECtتفنناوت خننالص حسننابهنناي دریننافتنی سننال

غیرعادي( ،)ABCFOتفاوت بین  CFOواقعنی و CFO

جاري نسبت به سال قبل؛  PPEtاموال ،ماشنین آالت و

بننرآوردي اسننت کننه بننا الگننوي سننال  -صنننعت متنننا ر

تجهیننننزات ناخننننالص سننننال  tاسننننت و 1 , 2 ,3

پارامترهاي خاص شرکت است که از معادلنه بنه دسنت
میآید.

متغیر دوم براي اندازه گیري مدیریت سود ،مدیریت
سود بر مبناي اقالم واقعی با دستکاري در فروش اسنت.
بنننا پینننروي از مطالعنننات گذشنننته دربنننارۀ دسنننتکاري
فعالیتهاي واقعی (رویچودوري6002 ،؛ زان

)6009 ،

منظور از دسنتکاري فعالینت هناي واقعنی دسنتکاري در
فروش،کاهش مخارج اختیاري اسنت .سنطح غیرعنادي

محاسبه میشود.
متغیر سوم براي اندازه گیري مدیریت سود ،مدیریت
سود بر مبناي اقالم واقعنی بنا کناهش مخنارج اختیناري
است .نوع دیگر دستکاري فعالیت هناي واقعنی ،کناهش
هزینه هاي اختیاري اسنت .اگنر مندیران ،بنراي افنزایش
سود ،هزینه هاي اختیاري (به عنوان مثال ،هزینۀ تحقین و
توسعه ،تبلیغات و هزینۀ فنروش ،اداري و تشنکیالتی) را
بننه اهننداف مندننظر بننهطننور غیننر عننادي کنناهش دهننند،
هزینههاي اختیاري کم انتظار می رود .با پینروي از روي

هننر نننوع از دسننتکاري فعالیننتهنناي واقعننی بننهعنننوان
1. Roychowdhury
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چنننوداري ( )6002در اینننن پنننژوهش ،سنننطح عنننادي

(خالص درآمد فنروش سنال جناري تقسنیم بنر خنالص

هزینههاي اختیاري غیرعادي با بهکنارگیري معادلنۀ زینر

درآمد فروش سال قبنل) و DecrDumi, tین

برآورد میشود:

مجازي است که اگر فروش سال جاري به نسبت فروش
)

()2

EXPt / At 1     (1 / A

t 1

سال قبل کاهش داشته باشند ،عندد ین

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

متغینر

و در غینر اینن

صورت ،عدد صفر می گیرد .همچنین ضریب  β1درصد

در این رابطه  = EXPtهزینه هاي اختیاري اسنت کنه
برابننر اسننت بننا حاصننلجمنن ،مخننارج تحقین و توسننعه،

افزایش در هزینه هاي عمومی و اداري بنهازاي  8درصند
افننزایش در فننروش و ضننریب  β 2در زمننان کنناهش

تبلیغات ،هزینه هاي فروش ،عمومی و اداري تشنکیالتی،

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

 Sفروش خالص و  t  1معرف کل دارایی هاي پایان

بنننابراین مجمننوع  β1  β 2نشنناندهننندۀ میننزان کنناهش

A

دورۀ قبننل اسننت .روي چننوداري ایننن الگننو را براسنناس
فرضننیههنناي الگننوي دچننو و دچیننو )6006( 8تنندوین و
فرض کرد هزینه هناي اختیناري تنابعی خطنی از فنروش
اسننت .بننراي هننر سننال  -شننرکت ،مخننارج غیرعننادي
اختینناري ،تفنناوت بننین هزینننههنناي اختینناري واقعننی و

هزینننههنناي توزینن ،،فننروش و اداري در اثننر کنناهش
ی

درصدي در فروش اسنت .بنراي اثبنات چسنبندگی

هزینننه ،هزینننههنناي توزینن ،،فننروش و اداري باینند β1  β 2

کوچ

تر از  β1باشد.

از متغیرهنناي کنترلننی بننراي تفکی ن

ارتبنناط بننین

هزینههاي اختیاري برآوردي محاسبهشده با بهکنارگیري

نگرش کوتاه مدت مدیریت و چسبندگی هزینه اسنتفاده

الگوي سنال  -صننعت متننا ر اسنت .الگوهناي زانن

شده است .این متغیر ها از دو رویکرد دیندگاه اقتصنادي

( )6009بننراي محاسننبۀ هزینننههنناي غیرعننادي تحقی ن و

و نمایندگی ریشه گرفته است .دسنته اي از پژوهشنگران

توسعه و هزینه هناي غیرعنادي تبلیغنات ،هزیننۀ فنروش،

بیشتر بر تنأثیر عوامنل اقتصنادي تأکیند دارنند .براسناس

عمومی و اداري و تشکیالتی به کار گرفته میشود.

نتایج اینن دسنته از پنژوهش هنا ،علنت اقتصنادي فنرض

متغیننر وابسننته ،چسننبندگی هزینننههننا اسننت .بننراي

منیکننند منندیران در زمننان کناهش سننطح فننروش ،بننین

6

انتظارات خود از تقاضاي آتی و سطح تعدیل هزیننه هنا،

اندازه گیري آن از الگوي اندرسون ،بانکر و جاناکیرمن

بده بستان انجام می دهند تا دربارۀ کناهش ینا نگهنداري

( )6009استفاده شده است.
 ln SGA  β 0  β1lnSales  β 2 DecrDum 
i, t
i, t
lnsales  
i, t
i, t

()7

در این الگو   ln SGAلگاریتم (هزینه هاي توزین،،
فروش و اداري سال جاري تقسیم بر هزینه هناي توزین،،
فننروش و اداري سننال قبننل) : lnSales i, t ،لگنناریتم

مننناب ،هزینننه تصننمیمگیننري کنننند .ایننن نننوع موازنننه در
تصننمیمگیننري را در قالننب نظریننۀ تصننمیم سنننجیده و
آگاهانننه نیننز مننیتننوان توضننیح داد .در ایننن زمینننه بننه
پژوهش هاي کردستانی و مرتضوي ( )8938و اندرسون،
بانکر ،هان

و جاناکیرمن ( )6001می توان اشاره کنرد.

در این راسنتا ،از چهنار متغینر شندت کارکننان ،شندت
دارایننی ،کنناهش فننروش متننوالی و لگنناریتم طبیعننی 8
به عالوۀ بنازده سنهام سناالنۀ اولینه اسنتفاده شنده اسنت.

1. Dechow & Dichev
2. Anderson, Banker& Janakiraman

انتظار می رود هزینۀ تعدیل مناب ،در شرکت هنایی بیشنتر
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باشد که از کارکنان بیشتري در سنطح معیننی از فنروش

می گیرد .همچنین براي کنترل عملکرد سهام از لگاریتم

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

طبیعی  8به عالوۀ بازده سهام ساالنۀ اولیه در شروع سنال

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

مالی استفاده شده است (بوش.)8331 ،

از طرفی ،کاهش تعداد کارکنان ،موجب ازدسنت رفنتن

دسته اي دیگر از پژوهشگران ،بیشتر بنر انگینزه هناي

سننرمایهگننذاريهننایی م نیشننود کننه در گذشننته بننراي

مدیریتی برگرفته از نظرینۀ نماینندگی تأکیند دارنند .بنه

آموزشهاي تخصصی کارکنان انجنام شنده اسنت و در

عبارتی ،مدیران شرکت به دالیل شخصی ،ممکن اسنت

صورت افزایش مجدد تقاضا در آینده ،شرکت ها ناچنار

بننراي دسننتیابی بننه سننود پننیشبینننیشننده ،بننه کنناهش

می شوند کارکنان جدیدي را استخدام کنند و بار دیگنر

چسننبندگی هزینننههنننا اقنندام کنننند ینننا انگیننزههننناي

آنها را آمنوزش بدهنند .عنالوه بنر اینن بنه علنت افنول

فرصت طلبانۀ مدیران ممکن اسنت موجنب عندم تقنارن

روحینۀ کارکننان بناقیماننده و کناهش وفناداري آننان،

هزینننههنناي فننروش و اداري (چسننبندگی هزینننه) شننود.

شرکت ها با کاهش بهره وري روبه رو می شنوند و انجنام

پننژوهش کامننا و وینن  )6089( 8و خننانی ،امیننري و

جابهجاییهاي بیشتري ضرورت پیدا میکند (کردستانی

شاه محمدي ( )8939در این گروه قرار می گیرد .زمنانی

و مرتضوي .)8938 ،براي اندازه گیري شندت کارکننان

که جریان وجه نقد آزاد در شرکت زیاد باشد ،احتمناالا

از لگاریتم تعداد کارکنان تقسیم بر فروش استفاده شنده

منندیران ایننن وجننوه نقنند مننازاد را صننرف هزینننههنناي

است .همچننین انتظنار منی رود چسنبندگی هزیننههنا در

غیرضروري می کننند؛ بننابراین ،انگینزۀ حکومنت طلبنی

شرکت هایی که فعالیت هایشان بیشتر به دارایی ها متکنی

منندیران بننا جریننان وجننه نقنند آزاد باعننث عنندم تقننارن

است ،بیشتر از شرکت هایی باشد که فعالینت هایشنان بنه

هزینننههننا م نیشننود .پرداخننت سننود سننهام نیننز یکننی از

مننواد و خنندمات خریننداريشننده وابسننته اسننت .هرچننه

ابزارهاي مؤثري تلقی می شود که مدیران بنراي کناهش

ارزش قراردادهاي بلندمدت کمتر باشند ،کناهش منناب،

تعارضهاي نمایندگی در شنرکت بنه کنار منیگیرنند؛

به هنگام کاهش تقاضا ،آسان تنر منی شنود؛ امنا بنه دلینل

زیرا پرداخت سود سهام باعث کاهش جریان وجنه نقند

پرداخننت هزینننههنناي فننروش ،جننایگزینی دارایننیهننا،

مازاد و هندررفتن آن منیشنود (الپرتنا ،لوپزدسنیالن ،

هزینه بر است .عالوه بر اینن ،در صنورت فنروش منناب،،

ویشنننی و شننلیفر .)6000 ، 6جریننان وجننه نقنند آزاد بننا

سنننرمایهگنننذاريهنننایی ماننننند نصنننب و راهانننندازي

استفاده از جریان وجه نقد ناشی از فعالیت هاي عملیاتی،

ماشینآالت نیز از دست میرود(کردستانی و مرتضوي،

منهاي مجمنوع سنود سنهام عنادي و سنود سنهام ممتناز

 .)8938براي اندازه گیري شندت داراینی هنا از لگناریتم

تقسیم بنر جمن ،داراینی هنا محاسنبه منی شنود .همچننین

جم ،داراییهنا تقسنیم بنر فنروش اسنتفاده شنده اسنت.

پرداخننتهنناي ثابننت منندیران ،عامننل مننؤثر دیگننري در

همچنننین زمننانی کننه درآمنند دو سننال متننوالی کنناهش

چسبندگی هزینهها است؛ زیرا مطالعنات قبلنی نشنان داد

می یابد ،چون مدیران به احتمال زیناد ،شنوک تقاضناي

پاداشهاي اجراینی تحنت تنأثیر انگینزۀ حفن موقعینت

منفننی را دائمننی در نظننر منیگیرننند ،کنتننرل متننوالی بننر

اصلی مدیران است .کاهش در پرداخت پاداش مندیران

فننروش کنناهش م نییابنند .در صننورت کنناهش فننروش

احتمنناالا بننه عک ن العمننل منندیران بننراي حف ن مننناف،

متننوالی عنندد ی ن

و در غیننر ایننن صننورت عنندد صننفر

1. Kama, & Weiss
2. La Porta, Lopez de Silanes, Vishny & Shleifer
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در این الگو :EM i, t ،نشان دهنندۀ مندیریت سنود

شخصی خود منجر خواهد شد .این امنر بنه عندم تقنارن
هزینۀ بیشتري منجر می شود .درمقابل ،با افنزایش مینزان

است.

پرداختی هناي ثابنت بنه مندیرعامل ،عندم تقنارن هزیننه
کاهش مییابند (کانینانن .)6000 ،8بنراي انندازهگینري

یافتهها

پرداخت ثابت مدیران از نسبت پناداش تقسنیم بنر سنود

براي تجزیه و تحلیل اولیۀ داده هنا ،مقنادیر مینانگین،

خننالص اسننتفاده شننده اسننت (چننن ،لئننو و سنناگیانی ،6

انحنننراف معینننار ،کمیننننه و بیشنننینۀ تمنننامی متغیرهننناي

.)6086

استفادهشده در این پژوهش بهشر زیر است:

الگوي به کارگرفته شده در این پژوهش با استفاده از

اصلی ترین شاخص مرکزي ،میانگین اسنت کنه نقطنۀ

مبتنی بر داده هاي تنابلویی بنرآورد شنده اسنت.

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

براي انتخاب میان روش هاي حداقل مربعات تلفیقی ،اثر

خننوبی بننراي نشنناندادن مرکزیننت دادههننا اسننت .مقنندار

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

میانگین بنراي متغیرهناي مندیریت سنود بنر مبنناي اقنالم

بروش پاگان ،ضریب الگرانژ ( )LMو آزمون هاسمن و

تهعدي اختیاري ،مدیریت سود بر مبنناي اقنالم واقعنی بنا

بننراي تخمننین الگننو و انجننام آزمننونهنناي مننذکور ،از

دسننتکاري در فننروش و کنناهش هزینننههنناي اختینناري،

نرمافزارهاي  Stata 11و  Eviews 7استفاده شده است.

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

در مرحلۀ اول ،براي تشنخیص اینن مطلنب کنه الگنوي

دارایننی ،کنناهش فننروش متننوالی ،لگنناریتم بننازده سنناالنۀ

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

سهام ،جریان وجه نقد آزاد و پراخت هناي ثابنت مندیران

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

بنننننهترتینننننب برابنننننر بنننننا ، -0/000000012 ،8/026

ضریب الگراننژ و آزمنون هاسنمن بنراي الگنو بررسنی

،0 / 866 ،- 9 / 890 ،0 / 829 ،0 / 816 ،0 / 000000086

می شود .براساس آزمون هاي ذکرشده ،الگوي داده هاي

 0/688 ،9/199 ،0/091و  0/002است که نشان منی دهند

تلفیقی انتخاب شده است.

بیشتر داده ها پیرامون این نقطه ها تمرکز یافته انند .نحنراف

تکنی

براي بررسی ارتباط بنین مندیریت سنود ( تعهندي و

معینار نینز معیناري بنراي مینزان پراکنندگی مشنناهدات از

واقعی ) و چسبندگی هزینه ،الگنوي زینر طراحنی شنده

میانگین اسنت .مقندار اینن پنارامتر بنراي متغیرهناي فنوق

است:

به ترتیب برابنر بنا ،0/986 ،0/912 ،0/861 ،0/610 ،8/93
 ln SGA  β0  β1.lnSales  β2 .DecrDum .lnsales
i, t
i, t
i, t

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

i

i

t

t

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

i ,t

i ,t

 0/683 ،0/990 ،0/839 ،0/699 ،0/198و  0/083اسنننت.
همچنین بیشنینه و کمیننۀ مندیریت سنود بنر مبنناي اقنالم
تهعنندي اختینناري  81/80و  ،-81/61منندیریت سننود بننر
مبناي اقالم واقعی با دستکاري در فنروش 9/98و ،-9/99
مدیریت سود بر مبناي اقالم واقعی با کناهش هزیننههناي

( )1

اختیننننننننننننناري  9/90و ،-0/82
i, t
1. Kanniainen
2. Chen, Lu & Sougiannis

 ln Sales

i, t

DecrDum

 8و ،0

 6/99و  ،-6/92شدت کارکننان -8/062

تأثیر نگرش کوتاهمدت مدیران در چسبندگی هزینۀ شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران 91 /

و  ،-9/699شننندت داراینننی  8/293و  ،-0/309کننناهش

امکان دستکاري و هموارسنازي سنود وجنود دارد .متغینر

فروش متوالی  8و  ،0لگاریتم بازده ساالنۀ سنهام  88/96و

 ABCFOو  ABEXPشنناخص منندیریت سننود واقعننی

 ،9/023جریننننان وجننننه نقنننند آزاد  8/610و  -8/130و

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

پراخت هاي ثابت مدیران  0/629و  -0/829است .تفاوت

مثبت نشاندهندۀ بنیشنمنایی سنود اسنت .نتنایج بنرآورد

کوچ

ترین عندد اقنالم مندیریت سنود و بنزر

تنرین

الگوهاي پژوهش در جدول  8ارائه شده است:

عدد نشنان منی دهند بنا اسنتفاده از اقنالم مندیریت سنود،
جدول ( )1نتایج برآورد الگو برای آزمون فرضیۀ فرعی اول
متغیر وابسته :چسبندگی هزینه
متغیر توضیحی

آزمون دادههای ترکیبی
ضریب

آمارۀ t

سطح معناداری

-0/009

-0/9939

0/2999

DecrDum

-0/990

-2/999

0/0000

lnSales

0/906

88/63

0/0000

شدت کارکنان

-0/001

-0/118

0/9909

شدت دارایی

-0/001

-0/909

0/1202

کاهش فروش متوالی

0/082

0/930

0/2693

لگاریتم طبیعی  8بهعالوۀ بازده سهام ساالنۀ اولیه

0/016

9/833

0/0089

جریان نقد آزاد

0/061

0/316

0/9903

پرداختهاي ثابت مدیران

-0/899

-8/029

0/9026

اقالم تعهدي اختیاري
i, t

i, t

آمارۀ F

82/10

سطح معنیداري

0/0000

ضریب تعیین

0/8291

ضریب تعیین تعدیلشده

0/8990

آمارۀ دوربین  -واتسون

6/99

آمارۀ والد

80/12

سطح معنیداري

0/008

آزمون  Fلیمر (چاو)

0/816

سطح معنیداري

8/000

براسنناس جنندول  8آزمننون  Fمرسننوم ،نشنناندهننندۀ

ضریب بتا  6صفر نیست .در الگنوي منتخنب R2 =0/82

معنی داري کل رگرسیون است .معنی داري آمنارۀ والند

بننه دسننت آمننده اسننت کننه نشننان مننیدهنند متغیرهنناي

نیز نشان میدهد محدودیت بنر ضنریب وجنود نندارد و

توضننیحی م ندننظر حنندود  82درصنند از تغییننرات متغیننر
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وابسته را توضیح می دهد .آمارۀ دوربنین  -واتسنون نینز

براساس اقالم تعهدي اختیاري با چسبندگی هزینه وجود

بننین  8/9تننا  6/9اسننت کننه نشننان مننیدهنند مشننکل

ننندارد و فرضننیۀ فرعننی اول پننژوهش تأیینند نمننیشننود.

خودهمبستگی بین جمنالت اخنتالل الگنوي بنرآوردي

براساس سایر نتایج ،ضریب شندت داراینیهنا ،ضنریب

وجود ندارد .همانگونه که جدول  8نشان می دهدβ1  β 2 ،

شدت کارکنان و پرداخت هاي ثابت مدیران منفی ،ولی

تننر از  )0/906-0/990=0/016( β1اسننت؛ بننه

از لحا آماري معنی دار نیست .ضریب جریان نقد آزاد

کوچ ن

عبننارتی ،بننهازاي  8درصنند کنناهش فننروش 1 ،درصنند
هزینه هناي عمنومی ،اداري و فنروش کناهش منی یابند؛
بنابراین وجنود چسنبندگی هزیننه در الگنوي اول تأییند
می شود؛ اما ضریب مدیریت سود براساس اقالم تعهندي
اختیاري منفنی اسنت؛ لنیکن از لحنا آمناري معننیدار
نیست .درواق ،،گفتنی است ارتباطی بین مندیریت سنود

و کاهش فنروش متنوالی نینز مثبنت و از لحنا آمناري
معنی دار نیسنت .در اینن مینان ،تنهنا متغینري کنه رابطنۀ
معن نیداري بننا چسننبندگی هزینننه دارد ،متغیننر لگنناریتم
طبیعی  8بنه عنالوۀ بنازده سنهام سناالنۀ اولینه اسنت کنه
ضریب آن مثبت و از لحا آمناري در سنطح  8درصند
معنیدار به دست آمده است.

جدول ( )2نتایج برآورد الگو برای آزمون فرضیۀ فرعی دوم
متغیر وابسته :چسبندگی هزینه
آزمون دادههای ترکیبی
متغیر توضیحی
ضریب آمارۀ  tسطح معناداری
0/1861
0/921 0/8209
ABCFO
i, t

DecrDum

-0/902

lnSales

-2/308

0/0000

0/936

86/201

0/0000

شدت کارکنان

-0/009

-0/913

0/9291

شدت دارایی

-0/069

-0/136

0/9610

کاهش فروش متوالی

0/066

0/268

0/9999

لگاریتم طبیعی  8بهعالوۀ بازده سهام ساالنۀ اولیه

0/021

9/601

0/0089

جریان نقد آزاد

0/099

8/909

0/8362

پرداختهاي ثابت مدیران

-0/018

-0/990

0/9160

i, t

آمارۀ F

89/189

سطح معنیداري

0/0000

ضریب تعیین

0/8918

ضریب تعیین تعدیلشده

0/8918

آمارۀ دوربین – واتسون

6/96

آمارۀ والد

86/19

سطح معنیداري

0/0009

آزمون  Fلیمر (چاو)

0/999

سطح معنیداري

8/000
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براسنناس جنندول  6آزمننون  Fمرسننوم نشنناندهننندۀ

می شود .ضریب مدیریت سنود براسناس اقنالم واقعنی بنا

معنی داري کل رگرسیون است .معنی داري آمنارۀ والند

دستکاري در فنروش مثبنت اسنت؛ امنا از لحنا آمناري

نیز نشان میدهد محدودیت بنر ضنریب وجنود نندارد و

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

ضریب بتا  6صفر نیست .در الگنوي منتخنب R2 =0/89

ارتبناطی بننین منندیریت سننود بننا دسننتکاري در فننروش بننا

بننه دسننت آمننده اسننت کننه نشننان مننیدهنند متغیرهنناي

چسننبندگی هزینننه وجننود ننندارد و فرضننیۀ فرعننی دوم

توضننیحی م ندننظر حنندود  89درصنند از تغییننرات متغیننر

پژوهش تأییند نمنی شنود .براسناس سنایر نتنایج ،ضنریب

وابسته را توضیح می دهد .آمارۀ دوربنین  -واتسنون نینز

شدت داراییها ،ضریب شدت کارکنان و پرداخنتهناي

بننین  8/9تننا  6/9اسننت کننه نشننان مننیدهنند مشننکل

ثابت مدیران منفی ،ولی از لحا آماري معننیدار نیسنت.

خودهمبستگی بین جمنالت اخنتالل الگنوي بنرآوردي

ضریب جریان نقد آزاد و کاهش فروش متوالی نیز مثبنت

وجود نندارد .همانگوننه کنه جندول  6نشنان منی دهند،

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

تر از  )0/936-0/920=0/096( β1اسنت؛

متغیري که رابطنۀ معننی داري بنا چسنبندگی هزیننه دارد،

بنه عبنارتی ،بنهازاي  8درصند کناهش فنروش 9 ،درصند

متغیر لگاریتم طبیعی  8به عالوۀ بنازده سنهام سناالنۀ اولینه

هزینننههنناي عمننومی ،اداري و فننروش کنناهش م نییابنند؛

است که ضریب آن مثبت و از لحا آمناري در سنطح 8

بنننابراین وجننود چسننبندگی هزینننه در الگننوي دوم تأیینند

درصد معنیدار به دست آمده است.

 β1  β 2کوچ

جدول ( )3نتایج برآورد الگو برای آزمون فرضیۀ فرعی سوم پژوهش
متغیر وابسته :چسبندگی هزینه
آزمون دادههای ترکیبی
متغیر توضیحی
ضریب آمارۀ  tسطح معناداری
0/0602
-6/983 -9/691
ABEXP
DecrDum
0/0000
-1/000 -0/992
i, t

lnSales
0/0000
88/968 0/999
i, t
0/8989
8/918 0/086
شدت کارکنان
0/9192
-0/182 -0/083
شدت دارایی
0/1169
0/613 0/003
کاهش فروش متوالی
0/0001
لگاریتم طبیعی  8بهعالوۀ بازده سهام ساالنۀ اولیه 9/921 0/022
0/0160
8/108 0/096
جریان نقد آزاد
0/2331
-0/990 -0/092
پرداختهاي ثابت مدیران
66/00
آمارۀ F
0/000
سطح معنیداري
0/6098
ضریب تعیین
0/8391
ضریب تعیین تعدیلشده
6/96
آمارۀ دوربین  -واتسون
80/99
آمارۀ والد
0/0089
سطح معنیداري
0/999
آزمون  Fلیمر (چاو)
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سطح معنیداري

براسنناس جنندول  9آزمننون  Fمرسننوم نشنناندهننندۀ
معنی داري کل رگرسیون است .معنی داري آمارۀ والند

8/000

مثبت و از لحا آماري در سطح  8درصد معنی دار بنه
دست آمده است.

نیز نشان می دهد محدودیت بر ضریب وجنود نندارد و
ضریب بتا  6صفر است .در الگوي منتخنب R2 =0/60

نتایج و پیشنهادها

بننه دسننت آمننده اسننت کننه نشننان مننیدهنند متغیرهنناي

چسبندگی هزینهها ناشی از تعدیل نامناسب هزینههنا

توضیحی مندننظر حندود  60درصند از تغیینرات متغینر

در مقابننل افننزایش فننروش اسننت .دلیننل اصننلی تعنندیل

وابسته را توضیح می دهد .آمارۀ دوربین  -واتسون نینز

نامناسننب هزینننههننا ،انتظننارات آتننی تقاضننا اسننت .اگننر

بننین  8/9تننا  6/9اسننت کننه نشننان مننیدهنند مشننکل

مدیران انتظار تقاضاي مثبت داشته باشند ،منناب ،خنود را

خودهمبستگی بین جمالت اخنتالل الگنوي بنرآوردي

در دوره هاي افزایش فروش می تواننند افنزایش دهنند و

وجود ندارد .همانگونه که جدول ( )9نشنان منی دهند،

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

تننننر از )0/999-0/992=0/081( β1

دورۀ کاهش فروش نگه می دارند تنا در دوران افنزایش

 β1  β 2کوچنننن

است؛ به عبارتی ،به ازاي  8درصد کاهش فنروش8/1 ،
درصنند هزینننههنناي عمننومی ،اداري و فننروش کنناهش
می یابد؛ بننابراین وجنود چسنبندگی هزیننه در الگنوي
سوم تأیید میشود .ضریب مدیریت سود براساس اقالم
واقعننی بننا دسننتکاري در مخننارج اختینناري منفننی و از
لحا آماري معنی دار است .درواق ،،گفتننی اسنت در
پژوهش حاضر ،ارتبناط بنین مندیریت سنود بنر مبنانی
اقننالم واقعننی بننا دسننتکاري در مخننارج اختینناري بننا
چسبندگی هزینه وجود دارد؛ یعنی با افزایش مندیریت
سود ،چسبندگی هزینه کاهش می یابد و فرضیۀ فرعنی
سننوم پننژوهش تأیینند مننیشننود .براسنناس سننایر نتننایج،
ضریب شدت دارایی ها و پرداخت هاي ثابت مندیران،
منفی ،ولی از لحا آماري معننی دار نیسنت .همچننین
ضننریب جریننان نقنند آزاد ،کنناهش فننروش متننوالی و
ضننریب شنندت کارکنننان مثبننت و از لحننا آمنناري
معنی دار نیست .در این الگو نیز متغیر لگاریتم طبیعی 8
به عالوۀ بازده سهام ساالنۀ اولیه اسنت کنه ضنریب آن

فروش از وقوع هزینههاي مربوط به افزایش مناب ،جدیند
پرهیز شود .با توجه به اهمیت بررسی رفتار هزینه ها ،این
مقالننه ،ارتبنناط بننین نگننرش کوتنناهمنندت منندیریت و
چسبندگی هزینه را بررسنی کنرده اسنت .بندین منظنور،
براي سنجش نگنرش کوتناه مندت مندیران از مندیریت
سود بر مبناي اقالم تعهدي اختیناري و اقنالم واقعنی (بنا
کاهش در فروش و کاهش در مخنارج اختیناري) بهنره
گرفته شده و براساس این ،فرضیه هناي پنژوهش تندوین
شده است .قبل از انجام آزمون هناي الزم بنراي بررسنی
فرضنیههنناي پننژوهش ،اسننتفاده از الگننویی بننا دادههنناي
تلفیقی با آزمون چاو نشان داده شد .با بررسی نتایج سنه
فرضیۀ فرعی مشخص شد میزان کناهش در هزیننه هناي
عمومی ،فنروش و اداري در ازاي  8درصند کناهش در
فروش به ترتیب  1درصد 9 ،درصد و  8/1درصند اسنت
که وجود چسبندگی هزیننه را در دورۀ زمنانی پنژوهش
نشان می دهد .نتایج نشان می دهد متغیرهاي توضیحی در
الگوي هاي این پژوهش به ترتیب 82 ،درصد 89 ،درصد
و  60درصنند از متغیننر وابسننته را توضننیح مننیدهنند و
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مدیریت سنود تنهنا بنا دسنتکاري در مخنارج اختیناري،

ارتباط بین کاهش فروش متنوالی و چسنبندگی هزیننه

رابطۀ منفی و معننیداري بنا چسنبندگی هزیننه دارد کنه

اسننت .در صننورتی کننه منندیران انتظننار داشننته باشننند

نشان دهندۀ تأثیرپنذیري رفتنار هزیننه هنا از تصنمیم هنا و

کاهش فروش متوالی پایندار باشند ،چسنبندگی هزیننه

اقنندامهنناي منندیران شننرکتهننا در کوتنناهمنندت اسننت.

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

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

میکند و مان ،میشود کنه هزیننههنا رفتنار چسنبندگی

پنننژوهش زنجینننردار ،غفننناري و منننداحی ( )8939و

ایجاد کنند .نتنایج پنژوهش حاضنر بنا نتنایج پنژوهش

کردستانی و مرتضوي ( )8938مطابقت ندارد .از سوي

( )6089مطابقت دارد؛ اما با نتایج

دیگننر ،نتننایج ،نشنناندهننندۀ وجننود ارتبنناط معنننیدار و

( )6089مطابقننت

مثبننت بننین شنناخص لگنناریتم  8بننهعننالوۀ بننازده سننهام

نندارد .دربننارۀ سننایر متغیرهناي توضننیحی 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  8به عالوۀ بازده سهام ساالنۀ اولیه و

آینده به کناهش هزیننه هنا 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

مدننظر 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،

( )8938مطابقت دارد و با پژوهش اندرسنون ،بنانکر و

امیننري و شنناهمحمنندي ( )8939و اندرسننون ،بننانکر و

جاناکیرمن ( )6009مطابقت ندارد .از مهم ترین دالینل

جاننننننناکیرمن ( )6001مطابقننننننت دارد .انگیننننننزۀ

نبود ارتباط بین شدت داراییها و چسبندگی هزینه ،بنه

حکومت طلبی مدیران با جریان وجنه نقند آزاد باعنث

اتکانکردن فعالیتهاي شرکتها به داراییهاي ثابت و

عدم تقارن هزینه ها منی شنود .ارتبناط معننی داري بنین

اتکاي 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 ،ممکنن اسنت جرینان منفنی

غفنناري و مننداحی ( )8939مطنناب اسننت و بننا نتننایج

وجننه نقنند بعضننی از شننرکتهننا و نبننود امکننان انجننام

کردسنننتانی و مرتضنننوي ( )8938مطابقنننت 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

( )6086مطابقنت

شان

و یان هون

پننژوهش جون ن

 ،سننان

و یان ن

شاه محمدي ( )8939و کاما و وین
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دارد .از مهم ترین دالیل نبود ارتباط بین پرداخت هناي

آقایی ،م .حسنی .)8939(. ،بررسی تناثیر انگینزههناي

ثابننت منندیران و چسننبندگی هزینننه ،پرداخننتنکننردن

شخصی مدیران و حاکمیت شرکتی بر چسنسندگی

پاداش در بیشتر از  90درصد از دورههاي مدننظر است.

هزینه در شرکنههاي پذیرفته شده در بنورس اوراق

واضننح اسننت پرداخننت پنناداش م نیتواننند بننه اتّخنناذ

بهننادار تهننران .پننژوهشهنناي حسننابداري مننالی2 ،

تصمیم هایی توس مدیر منجر شنود کنه منی توانند بنه

(.803-861 :)66

عدم تقارن هزینههنا بینجامند .نتنایج پنژوهش بنا نتنایج

بنی مهد ،ب.؛ حساس یگاننه ،ي .یزدانینان ،ن.)8939( .

پژوهش خانی ،امیري و شاه محمدي ( )8939و کامنا و

مدیریت سود و ا هنارنظر حسنابرس :شنواهدي از

وی

بخش خصوصی حسابرسی .حسنابداري مندیریت،

( )6086مطابقت دارد.
با توجه به بررسی رفتار هزینه در شنرکتهنا توصنیه

.81-96 :)68( 1

می شود مندیران و سنایر اسنتفاده کننندگان از اطالعنات

بهارمقدم ،م .کاوسنی ،م .)8936(.بررسنی عندم تقنارن

مالی به وجود چننین رفتناري در مندیران و آثنار آن در

زمانی سنود ناشنی از محافظنهکناري و چسنبندگی

گزارشننگري مننالی توجننه ویننژه کنننند .همچنننین بننراي

هزینهها .دانش حسابداري.99-11 :)89( 9 ،

بررسی دقی تنر رفتنار هزیننههنا پیشننهاد منیشنود تنأثیر

خانی ،ع.؛ امیري ،ه ،محمندعلنی ش .)8939( .بررسنی

عوامل مختلفی ازجملنه محافظنهکناري و عوامنل کنالن

اثننر انگیننزههنناي شخصننی منندیران بننر عنندم تقننارن

اقتصادي ازجمله تورم در چسنبندگی هزیننه هنا بررسنی

هزینهها در بورس اوراق بهادار تهران .پژوهشهاي

شود.

حسابداري مالی.91-19 :)83( 2 ،

در این پنژوهش ،کلیننۀ شنرای اقتصنادي و سیاسنی

زنجیردار ،م.؛ غفاري آشتیانی ،پ .مداحی ،ز.)8939( .

حاکم بر بازار در زمان هاي مختلف ثابنت در نظرگرفتنه

بررسی وتحلیل عوامنل منوثر بنر رفتنار چسنبندگی

شده است .اینن مسنأله منی توانند در تعمنیم نتنایج تنأثیر

هزینه .حسابداري مدیریت.13-38 :)6( 1 ،

بگذارد و پژوهش را با محدودیت مواجه کند .از دیگنر

سننجادي. ،؛ حنناجیزاد ،س ،نی ن

کننار ،ج.)8939( .

محدودیت هاي پژوهش حاضر ،تأثیر قنوانین و مقنررات

تأثیر چسبندگی هزینه بر تقارن زمانی سود با تأکید

دولت  ،استانداردهاى حسنابدارى و دیندگاه و عملکنرد

بر ارتباط میان چسنبندگی هزیننه و محافظنهکناري

مدیریت در پدیدۀ چسبندگ هزینه هنا اسنت و بایند در

شرطی .دانش حسابداري.18-33 :)82( 9 ،

نظر داشت هر گونه تغییر در عوامل یادشده در شدت یا

عربصالحی ،م.؛ حمیدیان ،ن .قجاوند ،ر .)8939( .تناثیر

ضعف این موضوع تأثیر می گذارد .گفتننی اسنت نتنایج

ارزشگذاري بیش از حند سنهام بنر مندیریت سنود

به دست آمده از پژوهش حاضنر را نمنیتنوان بنه تمنامی

واقعی شرکتهاي پذیرفتنه شنده در بنورس اوراق

صنای ،تعمیم داد؛ زینرا جامعنۀ آمناري بنا روش حنذف

بهادار تهران .مدیریت دارایی و تأمین مالی:)9( 9 ،

نظاممننند انتخنناب شننده و شننرکتهنناي فعننال در زمینننۀ

.93-22

سرمایه گذاري ،بیمه و لیزینن
گذاشته شدهاند.
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