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Abstract
This research aims to investigate the effect of real earnings management and managerial
incentives on sticky costs. Sticky costs phenomenon represents that the costs do not change in
proportion to changes in sales. In other words, the percentage of the reduction in costs when
sales are reducing is less than the percentage of cost increase when the sales are increasing. In
accordance with the “deliberate decision” theory, costs become sticky because of the
deliberate decision of managers. This study focuses on managers’ resource adjustments when
sales decline. The resource adjustments motivated to meet earnings targets and the ensuing
cost structures. The research include a sample of 135 companies in the Tehran Stock
Exchange for a period of 10 years from 2003 to 2013. For testing the hypothesis, multiple
regression models based on panel data analysis is used. The results indicate that when
managers face incentive to avoid losses, they accelerate sliding adjustment of slack resources
for sales decreases. These decisions diminish the degree of cost stickiness.
Keywords: Real earnings management, Managerial incentives, Sticky costs, Deliberate
decision theory, Earnings targets.
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چکیده
پژوهش حاضر تأثیر مدیریت واقعی سود و انگیزههاای مادیریت بار میازان دسا ندگی هزیناههاا را بررسای مایکناد.
دس ندگی هزینه به این معنی است که نس ت کاهش هزینهها در هنگام کاهش فروش کمتر از نس ت افازایش هزیناههاا در
هنگام افزایش فروش است .ط ق نظریۀ تصمیمهای آگاهانه ،دس ندگی هزینهها نتیجۀ تصمیمهای آگاهانۀ مادیران اسات.
این مطالعه بر حالتی تمرکز می کند که در آن مدیران به هنگام کاهش فروش ،با انگیزۀ پرهیز از زیان و کااهش ساود ،باه
تعدیل آگاهانۀ منابع اقدام میکنند .جامعۀ آماری این پاژوهش ،شاامل نموناهای از  631شارکت حاضار در باورس اورا
بهادار تهران برای یک دورۀ  61ساله از سال  6313تا  6311است .برای آزمون فرضیهها از الگوی رگرسیونی دنادمتییره
استفاده شده است .نتایج نشان می دهد مدیران هنگام کاهش فروش یعنی زماانی کاه بارای پرهیاز از زیاان انگیازه دارناد،
کنارگذاشتن منابع بدون استفاده را سرعت میبخشند و منابع را بهطاور آگاهاناه تعادیل مایکنناد .ایان تصامیم آگاهاناه،
دس ندگی هزینهها را کاهش میدهد.
واژههای کلیدی :مدیریت واقعی سود ،انگیزههای مدیریت ،دس ندگی هزینهها ،نظریۀ تصمیمهای آگاهانه ،اهداف
سود.

* نویسنده مسؤول
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مقدمه

بازگشاات فااروش بااه سااطح ق لاای را در زمااان نزدیااک

آگاهی از دگونگی رفتار هزینه ها نس ت به تیییارا
سطح فعالیت و یا سطح فروش ،اطالعاا

دارند؛ بناابراین در تصامیمی آگاهاناه ،مناابع مارت ا باا

مهمای اسات

فعالیااتهااای عملیاااتی را در دورههااای کاااهش فااروش

که برای تصمیمگیری مدیران درخصوص برنامهریزی و

حفاام ماایکننااد؛ زیاارا اگاار منااابع در پاسااخ بااه کاااهش

 ،تعیااین ن طااۀ

فروش ،حاذف شاوند و در دورههاای افازایش فاروش،

بودجاهبناادی ،قیمااتگاذاری مصصااو

سااربهساار و سااایر مااوارد ماادیریتی زم اساات [.]13

دوباره به دست آیند ،هزیناههاای شارکت در بلندماد

برنامهریزی ،یکی از اهداف مادیریت اسات .در مرحلاۀ

افازایش ماییاباد [ .]61مطاابق نظریاۀ تاأخیر در تعادیل

برنامهریزی ،مدیران به اطالعا مربوط به هزینههاای از

هزینهها ،دس ندگی هزینهها بهدلیل تعدیلهای نامتناس

پیشتعیینشده برای پیشبینی سود احتیاج دارناد .میازان

در افاازایش و کاااهش سااطح دارایاایهااای عملیاااتی در

هزینههای از پیشتعیینشده را با تعیین رفتار این هزینهها

دورههااای افاازایش و کاااهش سااطح فااروش بااه وجااود

در واکنش به تیییرا ساطح تولیاد و فاروش مایتاوان

می آید .مدیران برای کاهش سطح داراییهای عملیااتی

مشخص کرد [.]63

شرکت در دوره هاای کااهش ت اضاا و افازایش مجادد

در الگوهااای ساانتی حسااابداری ماادیریت ،رفتااار

سااطح دارایاایهااا بااا افاازایش احتمااالی سااطح ت اضااا در

هزینهها در ارت ااط باا ساطح فعالیات ،باه ثابات و متییار

دورههااای بعااد ،هزینااههااای تعاادیل سااطح دارایاایهااای

باا تیییار در

عملیااتی را بارای بردیادن دارایایهاای عملیااتی مااازاد

سطح فعالیت تیییر میکناد .یافتاههاای پژوهشاگرانی از

شرکت و سپس خریداری و نص

مجدد دارایایهاا در

جمله اندرسون ،بانکر و جانکریمن 1112( 6و  )1113و

دورۀ افزایش ت اضا متصمل میشوند .ازجمله هزینههاای

کالجا )1161( 1نشان میدهد میزان افزایش هزیناههاا باه

تعدیل به ایان ماوارد مایتاوان اشااره کارد :هزیناههاای

هنگام افزایش در سطح فروش ،بیشاتر از میازان کااهش

اخراج و استخدام مجدد کارکنان ،هزینههاای فاروش و

هزینه ها به هنگام همان میزان کاهش سطح فروش است.

خریااد مجاادد دارایاایهااا و هزینااههااای کاااهش روحیااۀ

در حسابداری مدیریت به این رفتار هزینهها ،دس ندگی

کارکنان باقی مانده ،بخصوص کارکنانی که باهصاور

هزینهها 3گفته میشود.

تیمی کار می کنند .در دورههای کااهش ساطح ت اضاا،

ت سیم میشود که هزینههای متییر ،متناسا

در ارت اط باا دسا ندگی هزیناههاا دو نظریاه مطار

مدیریت ،هزینههای تعدیل سطح داراییهای عملیاتی را

شده اسات .براسااس نظریاۀ اول ،دسا ندگی هزیناههاا،

ماایتوانااد متصماال شااود یااا بااا ثاباات نگااهداشااتن سااطح

نتیجۀ تصمیمهای آگاهانۀ مدیران است و براساس نظریۀ

دارایاایهااای عملیاااتی ،هزینااههااای عملیاااتی ماارت ا بااا

دیگر ،دس ندگی هزینهها ممکن است بهدلیل تاأخیر در

ظرفیت تولیدی مازاد را تصمل کند .از آنجاا کاه ساطح

تعدیل هزینه ها باشد .مطابق نظریۀ تصمیمهای آگاهاناه،

ت اضای بازار تصاادفی اسات؛ باههنگاام کااهش ساطح

هنگامی که فروش کاهش ماییاباد ،برخای از مادیران،

ت اضا ،مدیران احتمال موقتیبودن یاا ن اودن کااهش در

کاااهش فااروش را مااوقتی تصااور ماایکننااد و انتظااار

سطح ت اضا را ارزیابی می کنند .اگر مدیران برای پرهیز
از هزینااههااای تعاادیل دارایاایهااای مااازاد ،دارایاایهااای

1. Anderson, Banker, Jankeriaman
2. Cailleja
3. Stickiness of Cost

عملیاتی را کاهش ندهند و درنتیجه هزینههاای عملیااتی
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مرت ا با داراییهای عملیاتی مازاد را تصمل کنند ،رفتار

ماادیریت سااود کااه در بیشااتر پااژوهشهااای داخلاای و

دس ندگی در هزینهها رخ خواهد داد؛ زیارا هزیناههاای

خارجی مطر شده است ،دساتکاری فعالیات واقعای و

با کاهش فروش ،کااهش نیافتاه اسات

مدیریت اقالم تعهدی اختیااری اسات .مادیریت واقعای

عملیاتی متناس

[ .]61همچنااین تصاامیم ماادیریت باارای حفاام سااطح

سود به زمانبندی و ساختاربندی فرصتطل انۀ معامال

دارایایهاای عملیااتی ماازاد و مناابع بادون اساتفاده ،از

عملیاتی ،تأمین مالی و سارمایهگاذاری مادیریت واحاد

مالحظا شخصای مادیریت و در راساتای هزیناههاای

تجاااری باارای تأثیرگذاشااتن باار سااود گاازارششااده در

نمایناادگی مطاار ماایتوانااد ناشاای شااود .حااذف منااابع

جهتی خاص اطال مایشاود کاه شارکت را در آیناده

متناس

با کاهش فروش و تصصیل مجدد آن در آینده،

به افزایش هزینهها و درنتیجه کاهش ساود در بلندماد

متصمل هزینهها و پیامدهای اقتصادی میکند [.]16
در مدیریت واقعی سود ،مدیران شرکتها باا اتخخاا

منجر می شود .در م ابل ،باا وجاود آن کاه حفام مناابع

برخی تصمیمهای عملیاتی و به ع ار دیگر دساتکاری

اضاااافی در دورههاااای کااااهش فاااروش ،باااه تصمیااال

فعالیااتهااای واقعاای بااه ماادیریت واقعاای سااود روی

هزینههای بیشتر درنتیجاه باه کااهش ساود دورۀ جااری

می آورناد و باه ساود مادنظر خاویش دسات ماییابناد.

کاهش هزینه و افازایش ساود در

مدیران اجرایی به برآوردهکردن اهداف سود نظیر ساود

منجر میشود ،موج

سال گذشته و سود پیشبینی تصلیلگاران باا دساتکاری

بلندمد میشود [.]14
باتوجاه باه مفهاوم دسا ندگی هزیناههاا ،باا کاااهش

فعالیااتهااای واقعاای تمایاال دارنااد .درحااالیکااه ایاان

باا آن ،کااهش نماییاباد و ایان

دستکاریها باهطاور باال وه ارزش شارکت را مایتواناد

باعث افزایش هزینههاا و کااهش ساود در دورۀ جااری

کاهش دهد؛ زیرا دستکاری فعالیتهای واقعی در دورۀ

میشود .باهدلیال اهمیات ساود بارای اساتفادهکننادگان

جاری برای افزایش سود ،ممکن اسات بار جریاانهاای

صور های مالی ،مادیران شارکتهاا باه نصاوۀ تهیاه و

ن دی آینده تأثیر منفی داشته باشد .پژوهش گاانی []64

گزارش سود توجاه خاصای دارناد و در م ابال رفتاار و

این تصامیمهاای عملیااتی را در  4گاروه باه شار زیار

عکس العمل سرمایه گذاران و سایر استفادهکننادگان در

ط ااهبناادی ماایکنااد .6 :کاااهش هزینااههااای اختیاااری

برابر سود گزارش شاده ،واکانش مت ابال از خاود باروز

پژوهش و توسعه؛  .1کاهش هزینههای اختیاری ت لییا

میدهند.

و فروش؛  .3زمانبندی فروش دارایایهاای ثابات بارای

فروش هزینهها متناس

از طرف دیگر ،سود نشاندهندۀ عملکارد شارکت و

گاازارش سااود و  .4اضااافه تولیااد باارای کاااهش بهااای

نصوۀ انجام وظیفۀ م اشرتی مدیریت است؛ بنابراین ط اق

تمااامشاادۀ کااا ی فااروشرفتااه و افاازایش فااروشهااای

نظریۀ نمایندگی جنسن ،مدیریت برای رسیدن به ساطح

اعت اری .مدیریت واقعی سود اللا

شا یه تصامیمهاای

مورد انتظار سود و دستیابی به اهداف ساود ،ساه گزیناه

عااادی واحااد تجاااری اساات و تشااخیص آن مشااکلتاار

پیش رو دارد )6 :مدیریت واقعی سود  )1مدیریت ساود

اساات؛ باارای م ااال ،تولیااد باایش از اناادازه ،یکاای از

در داردوب اصول حسابداری (مدیریت اقاالم تعهادی

روشهای مدیریت سود واقعی اسات .باا تولیاد بایش از

اختیاری)  )3مدیریت سود خاارج از دااردوب اصاول

اندازه ،هزینۀ ساربار ثابات را بار تعاداد واحاد بیشاتری

حساابداری (حساابداری فریا آمیاز) .دو شاکل لالا

میتوان سرشکن کرد؛ درنتیجه با کاهش هزینۀ ثابت هر
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واحد ،هزینۀ تولید هر واحد ،کاهش و حاشایۀ ساود هار

ماایدهااد .بااا توجااه بااه پااژوهش توماااس 4و همکاااران

واحااد افاازایش مااییابااد .از آنجااایی کااه تولیاادا

( )1164دس ندگی هزینهها نتیجۀ تصامیمهاای سانجیدۀ

فروش نرفته به موجودی کا افزوده میشود ،تولید بیش

مدیران در ارت اط با روش تخصیص مناابع اسات کاه ناه

از اناادازه بااهطااور مااؤثری ،هزینااۀ سااربار بیشااتری بااه

تنها شاناختنی بلکاه کنتارل شادنی نیاز هسات .همچناین

موجودی کا و هزینۀ سربار کمتری به بهای تماامشادۀ

پژوهش دن 1و همکاران ( )1161نشان داد انگیازههاای

کا ی فاروش رفتاۀ دورۀ جااری تخصایص مایدهاد و

نمایندگی برای افزایش دامنۀ مادیریت شارکت ،میازان

شرکت ،حاشیۀ سود بهتری گازارش مایکناد .کااهش

دس ندگی هزینهها را افزایش مایدهاد؛ بناابراین برخای

هزینههای اختیاری نیز از دیگر روشهای مدیریت ساود

تصمیمهای آگاهانه ،دسا ندگی هزیناههاا را افازایش و

واقعی است .هزینههای اختیاری نظیر مخارج پاژوهش و

برخی دیگر کاهش میدهد.

توسعه ،ت لییا و تعمیر و نگهداری باهطاور معماول در

این پژوهش ،م انی نظری مدیریت واقعی ساود را باا

دورۀ تصملشده ،گزارش مایشاوند .ازایانرو ،مادیران

مستندسازی روش تعدیل منابع که مدیران برای دستیابی

شرکت ها باا کااهش هزیناههاای اختیااری ،هزیناههاای

به سود برنامهریزیشده به کار میبرند،گسترش میدهد.

گاازارششااده را ماایتواننااد کاااهش و سااود را افاازایش

درمجمو  ،این پژوهش بهطور معمول موضاو سااختار

دهند .از آنجایی که کاهش فروش باعث کااهش ساود

هزینۀ حسابداری مدیریت را باا موضاو مهام مادیریت

ماایشااود ،ماادیران باارای رساایدن بااه اهااداف سااود بااا

واقعی سود حسابداری ماالی ادلاام مایکناد .هادف از

دستکاری آگاهانۀ هزینههای شرکت مانع کااهش ساود

انجام این پژوهش ،بررسی تأثیر انگیزههاای مادیریت و

میشوند و این بار رفتاار نامتناسا هزیناههاا باه هنگاام

تصمیم هاای آگاهاناۀ تعادیل مناابع بار رفتاار نامتناسا

کاهش فروش میتواند تأثیرگاذار باشاد.کاما و ویاس
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هزینهها است .ازاینرو ،پژوهش حاضار در نظار دارد باا

( )1161با تأکید بر این موضاو اظهاار مایکنناد وقتای

بررساای تااأثیر تصاامیمهااای آگاهانااۀ ماادیران باار میاازان

فروش کاهش می یابد مدیران برای رسایدن باه اهاداف

دس ندگی هزینهها ،به این پرساش پاساخ دهاد کاه آیاا

سااود و پرهیااز از زیااان و یااا کاااهش سااود ،بااه کاااهش

اهداف سود و انگیزههای مدیریت برای رسیدن به ساود

هزینهها سارعت مای بخشاند؛ بناابراین تعادیل آگاهاناۀ

هدف بر میزان دس ندگی هزینهها تأثیر دارد یا خیر؟

منابع برای رسایدن باه اهاداف ساود ،میازان دسا ندگی

درادامه ،ابتدا پیشینۀ پاژوهش بیاان مایشاود؛ ساپس

هزینهها را بهاندازۀ زیادی کاهش میدهد .در این زمینه،

روش پژوهش ،فرضیهها و الگوهای استفادهشده تشریح

پژوهشهاای اخیار بنکار 1و همکااران ( 1111و،)1166

خواهنااد شااد .درنهایاات یافتااههااای حاصاال از تجزیااه

اندرساااون و همکااااران ( 1112و )1113و پترساااون و

وتصلیل آماری بررسی و تفسیر شده و نتیجاهگیاری نیاز

سادساااترام 1111( 3و )1113نشاااان داد کاااه دگوناااه

بیان میشود.

تصمیمهای آگاهانۀ مدیران ،ارزش شرکت را افزایش و
میاازان دسا ندگی هزینااههااا را در دورۀ جاااری کاااهش
1. Kama, Weiss
2. Banker
3. Petersen, Soderstrom

مبانی نظری
تاکنون دندین پاژوهش بارای روشانشادن اهمیات
4. Thomas, Guenther, Anja Riehl
5. Chen, Lu, Songiannis
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درك دس ندگی هزینهها انجام شده اسات .اندرساون و

ناخالص داخلی که در تصامیمگیاری مادیران ،مادنظر

همکاااران ( )1112بااا بررساای رفتااار هزینااههااا و تصلیاال

قرار میگیرد ،تصلیل شد و یافتهها نشان داد اگر عوامل

بنیادی هزینههای عماومی ،اداری و فاروش دریافتناد در

مذکور ،حااکی از خاوشبینای بیشاتر مادیریت اسات،

دورههااای کاااهش فااروش ،سااودهای آینااده بااا نس ا ت

افزایش هزینهها ،سریعتر و کاهش هزینههاا باا سارعت

هزینه هاای عملیااتی باه فاروش ،رابطاۀ م ات دارد و باا

کمتاری انجاام مایشااود [ .]61اندرسااون و همکاااران

تشکیل س د سهام از شرکتهایی که نسا ت هزیناههاای

( )1113در مورد  2111شرکت امریکایی در طاول 11

عملیاتی به فروش آنهاا در دورههاای کااهش فاروش،

ساال ،نشاان دادناد باازای  6درصاد افازایش فاروش،

افزایش مییابد ،به بازده لیرعادی م ت میتاوان دسات

هزیناههاای فاروش ،عماومی و اداری 1/11 ،درصاد

یافت .ویس ( )1161با بررسی رفتار هزینهها و پیشبینی

افزایش مییاباد؛ اماا باازای  6درصاد کااهش فاروش،

سااود تصلیاالگااران نشااان داد در شاارکتهااایی کااه

 1/31درصدکاهش مییابد که نشاندهنادۀ دسا ندگی

هزینههای دس ندهتری دارناد ،دقات پایشبینای ساود،

هزیناههاا اسات .براسااس ساایر نتاایج ایان پاژوهش،

کمتر است .دس ندگی هزینهها بر اولویتهای پوششای

دس ندگی هزیناههاا در دورۀ پاس از کااهش فاروش،

تصلیلگران تأثیر میگذارد .سرمایهگذاران در نظر خود

واروناه مایشاود .باهگوناهای کاه میازان دسا ندگی

دربارۀ ارزش شارکت ،دسا ندگی هزیناههاا را لصاا

هزینههاای فاروش ،عماومی و اداری باا افازایش طاول

میکنند .بنکر و همکااران ( )1111ابتادا الگاویی بارای

دورۀ مطالعه،کاهش مییابد و توالی دورههای کااهش

پیشبینی سود پیشانهاد کردناد کاه ساود را باه دو جاز

فروش ،موج

تیییر پذیری هزینه نس ت به درآمد فاروش و دسا ندگی

دوم میشود .عالوه بر این ،هرده رشد اقتصادی ،میزان

هزینهها به هنگام کاهش فروش تجزیه مایکارد؛ ساپس

داراییهاا و تعاداد کارکناان ،بیشاتر باشاد ،دسا ندگی

توان الگوی پیشنهادشده در پیشبینی بازده آیندۀ ح و

هزینههاا افازایش ماییاباد .تاأثیر تصامیمهاای سانجیدۀ

صاح ان سهام با دو الگوی م تنی بر اقالم صور سود و

مدیران بر دس ندگی هزینهها به روشهاای گونااگون و

زیان و صور جریان وجوه ن د م ایسه شد .نتایج نشان

دردندین کشور مطالعه شده است .کاما و ویس (1161

داد دون تصلیلگران ،پیشبینیهای خود را باا تکیاه بار

و )1161بااا بررساای تااأثیر اهااداف سااود و انگیاازههااای

اطالعا بیشتری انجام مایدهناد ،هار ساه الگاو ،دقات

شخصی مدیریت بار دسا ندگی هزیناه هاا نشاان دادناد

کمتااری نسا ت بااه پاایشبیناای تصلیاالگااران دارنااد؛ امااا

وقتی مدیران با انگیازههاایی مانناد جلاوگیری از زیاان،

استفاده از الگوی م تنی بار دسا ندگی هزیناههاا ،دقات

کاهش سود و یا رسیدن به سود پیشبینای تصلیالگاران

بیشااتری نساا ت بااه دو الگااوی دیگاار دارد .تعااداد

مالی مواجه هستند ،به کاهش هزینهها به هنگاام کااهش

پژوهشهایی کاه تاأثیر عوامال ماؤثر بار تصامیمهاای

فروش نس ت به ن ود این انگیزههاا سارعت مایبخشاند.

مدیریت را بر میزان دس ندگی هزینهها آزمودهاناد ،باه

کریشنان )1161( 6با بررسی رفتار نامتناس

مرات

کااهش دسا ندگی هزیناههاا در دورۀ

هزینههاا باه

بیشتر است؛ برای م اال ،تاأثیر عاواملی همچاون

این نتیجه رسید که وجود انگیزهها برای رسیدن به ساود

تیییرا افزایشی یاا کاهشای متاوالی فاروش ،سافارش

هااادف ،میااازان دسااا ندگی هزیناااههاااا را کااااهش

مشتریان ،پیشبینی تصلیلگران از فروش و رشد تولیاد
1. Krishnan
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مایدهاد.کوهن و لایس )1111( 6نشاان دادناد در ن اود

منفااای دارد وایااان رابطاااۀ منفااای در صاااور وجاااود

انگیزههای دستیابی به سود ،مصدودیتهاای تکنولاو ی

انگیزههای مدیریتی تشدید میشود.

دس ندگی بیشتر هزینههاا مایشاود؛ اماا

از پژوهشهایی که نشان دهنادۀ اهمیات دسا ندگی

سنگین ،موج

انگیاازههااای دسااتیابی بااه سااود ،باار مصاادویتهااای

هزینهها در ایران است ،به پژوهشی میتوان اشاره کارد

هزینهها

که خال ی م دم و همکااران ( )6111انجاام دادناد و در

می شود؛ به ع اار دیگار ،باا توجاه باه باه انگیازههاای

آن قدر الگوی پیشبینی سود م تنی بر تیییرپذیری و

زیربنااایی ،برخاای از تصاامیمهااای ماادیران ،موجاا

دسا ندگی هزینااه بااا دیگاار الگااوهااای پاایشبیناای سااود

تکنولو ی ،لل ه میکند و موج

رفتار متناس

کاااهش

م ایسه شد .این پژوهش کاه باا اساتفاده از دادههاای 11

دس ا ندگی هزینااههااا و برخاای دیگاار ،موج ا

دس ندگی هزینهها مای شاود .درباارۀ تاأثیر انگیازههاای

شرکت پذیرفتهشاده در باورس اورا بهاادار تهاران در

شخصی مدیران بر دس ندگی هزینهها ،پژوهشای کاه باا

فاصلۀ زمانی سالهای 6321تا  6311انجام شد ،نشان داد

استفاده از نمونهای از شرکتهای امریکاایی ،انگلیسای،

دقت پیش بینای الگاوی م تنای بار تیییرپاذیری هزیناه و

فرانسااوی و آلمااانی انجااام شااد ،نشااان داد هزینااههااای

دس ندگی هزینه بهصور معناداری بیشاتر از الگوهاای

عملیاااتی ایاان کشااورهااا نساا ت بااه تیییاارا فااروش،

دیگر است .بولاو و همکااران ( )1161باا بررسای تاأثیر

کااه بااازای  6درصااد

انگیزه های مدیریت بر دس ندگی هزینههاا و باا آزماون

افزایش فروش ،هزینههای عملیاتی بهطور متوساا 1/12

مساات یم نظریااۀ تصاامیمگیااری آگاهانااه بااا اسااتفاده از

درصااد افاازایش مااییابااد؛ امااا بااازای  6درصااد کاااهش

پیش بینی مدیریت از وضاعیت فاروش آیناده ،دریافتناد

فروش ،این هزینههاا  1/16درصاد کااهش ماییاباد .باا

زمانی که مدیران به فروش در آینده خوشباین هساتند،

وجود این ،هزینههای شارکتهاای فرانساوی و آلماانی

شد دس ندگی هزینهها افزایش مای یابد.کردساتانی و

که سیستم های حاکمیات شارکتی جز باه جاز دارناد،

مرتضوی ( )1161با بررسی تاأثیر تصامیمهاای سانجیدۀ

نس ت به هزینههای شرکتهای امریکایی و انگلیسی که

مدیران بر دس ندگی هزینهها دریافتناد انتظاار مادیریت

سیستم های حاکمیت شرکتی عرفای دارناد ،دسا ندگی

برای افزایش فروش آیناده موجا

کااهش دسا ندگی

بیشااتری دارنااد .همچنااین یافتااههااای پااژوهش ،تااأثیر

بهای تمام شدۀ فروش میشود و هرده ایان خاوشبینای

ویژگاایهااای شاارکت و صاانعت باار سااطح دس ا ندگی

بیشااتر باشااد ،دسا ندگی بهااای تمااامشااد فااروش بیشااتر

هزینااههااا را نیااز تأییااد کاارد .داان و همکاااران ()6116

کاهش می یاباد؛ اماا خاوشبینای مادیریت ،دسا ندگی

ارت اط میاان انگیازههاای مادیران و درجاۀ عادم ت اارن

هزینههای فروش ،عمومی و اداری را افزایش میدهد.

دس ا ندگی دارد .بااه ایاان ترتی ا

هزینااههااا را برم نااای دادههااای  6111شاارکت در دورۀ
زمانی  6111تاا  1111بررسای کردناد و دریافتناد میاان
انگیزههای مدیران و درجۀ عدم ت ارن هزینههاا ،ارت ااط

با توجه به پرسش پژوهش و م انی نظری ارائهشاده،
فرضیههای پژوهش حاضر بهصور زیر بیان میشود:
فرضیۀ اول :تعدیل آگاهانۀ مناابع بارای دساتیابی باه

م تی وجود دارد .مطابق نتاایج هماین پاژوهش ،قادر

سود برنامهریازیشاده ،دسا ندگی هزیناههاا را کااهش

حاکمیت شرکتی با درجۀ عادم ت اارن هزیناههاا ،رابطاۀ

میدهد.
فرضاایۀ دوم :بااههنگااام کاااهش فااروش ،زمااانی کااه

1. Cohen, Lys
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انگیزه برای دساتیابی باه ساود برناماهریازیشاده وجاود

نخست براساس الگوی اندرسون و همکااران ( )1112و

دارد ،در م ایسه باا زماان ن اود انگیازه ،هزیناههاا بیشاتر

با توجه به پاژوهش کاماا و ویاس ( )1161باه دو دساته

کاهش مییابند.

گروه بندی شدند .در مرحلۀ بعد ،برای آزماون دقیاقتار
فرضیهها ،متییار تعادیل کننادۀ انگیازۀ مادیریت ساود و

روش پژوهش

متییرهای کنترلی را در الگو لصا کاردیم و آزماونهاا

این پژوهش از لصا هادف ،کااربردی و از لصاا

باارای ایاان الگااو نیااز انجااام شااد .بااا توجااه بااه مطالعااا

ماهیت ،پژوهشی توصیفی با تأکید بر رواباا هم ساتگی

بورگستالر و دیچاو ،)6112( 6رویچاودهری )1111( 1و

اسات و در حاوزۀ مطالعاا پاسرویادادی (اسااتفاده از

کوهن و همکاران ( )1111مدیریت شرکتهایی که در

اطالعا گذشته) قرار مایگیارد و م تنای بار اطالعاا

آنها نس ت سود خالص به ارزش بازار بین صفر و 1/16

واقعی صور های ماالی شارکتهاای پذیرفتاهشاده در

باشد ،برای پرهیز از کاهش سود (برای رسیدن باه ساود

بورس اورا بهادار تهران است .برای آزمون فرضایههاا

هدف) منابع را بهطور آگاهانه تعدیل میکناد .همچناین

از الگااوی رگرساایون دناادمتییره بااا اسااتفاده از روش

در شرکتهایی که لگاریتم تیییرا نس ت سود خاالص

دادههای تابلویی استفاده شده است .دادههاای ضاروری

به ارزش بازار بین  1و  1/16باشد ،تعدیل آگاهانۀ مناابع

پژوهش از لو های فشردۀ اطالعا مالی شرکتهاا باه

برای پرهیز از زیاان صاور مایگیارد .بار ایان اسااس

دست آمده است .این اطالعا را سازمان بورس اورا

گروهبندی شرکتها بهشر جدول ( )6است:

بهااادار تهااران منتشاار ماایکنااد .باارای مرت ا کااردن و
ط هبندی دادهها از نارمافازار  ،Excelو بارای تجزیاه و
تصلیل دادهها از نرمافزار  Eviewsو  Stataاستفاده شاده
است.
جامعاااۀ آمااااری بررسااایشاااده در ایااان پاااژوهش،
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اورا بهادار تهران و
دورۀ تصت پوشش این مطالعه ،دورهای  61ساله از ساال
 6313تا  6311اسات .همچناین باهعلات ماهیات خااص
فعالیاات شاارکتهااای ساارمایهگااذاری ،بیمااه ،لیزینا

،

بانک و مؤسسا مالی ،شرکتهاای ماذکور از جامعاۀ
آماااری کنااار گذاشااته شاادند و باارای قابلیاات م ایسااه،
شرکتهایی در نظر گرفته شدهاند که ساال ماالی آنهاا
منتهی به پایان اسفندماه باشد.
با توجه باه مصادودیتهاای کرشاده ،از باین کال
شاارکت پذیرفتااهشااده در بااورس اورا بهااادار تهااران،
تعداد  631شارکت انتخااب شاد .شارکتهاای مزباور،

1. Burgstaher, Dichev
2. Roychowdhury
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جدول ( )1گروهبندی شرکتها براساس انگیزه
شرکتهای باانگیزه

شرکتهای بدون انگیزه

گروه

11

611

گروه اول

16

14

گروه دوم

در پژوهش حاضر دگونگی تاأثیر مادیریت واقعای

از خالص درآمد فروش سال ق لی شارکت باشاد ،عادد

سود با انگیزۀ پرهیاز از زیاان و کااهش ساود بار رفتاار

یک و در لیر این صور  ،عدد صافر مایگیارد .بارای

نامتناس

اناادازهگیااری انگیاازۀ ماادیریت ،از متییاارهااای مجااازی

هزینهها بررسی شده است.

باارای تجزیااه و تصلیاال رفتااار هزینااههااا ،نخساات بااا

}LOSSit,,EDECit LOSSit EDECit{= TARGETit

ت سیمبندی شرکتهاا باه شارکتهاای دارای انگیازه و

اسااتفاده شااده اساات کااه در آن  LOSSitمتییاار مجااازی

باادونانگیاازه ،از الگااوی کالجااا وهمکاااران ()1111

است که اگر نس ت سود خالص باه ارزش باازار ح او

استفاده شده است .درنهایت برای تأیید نتایج حاصال از

صاااح ان سااهام در ابتاادای سااال در فاصاالۀ ( 1/16و)1

الگوی پژوهش ،از الگوی کاما و ویس ( )1161استفاده

باشد ،یک و در لیر این صور م دار صفر میگیارد.

شده است.

 EDECitنیز متییر مجازی است که اگر تیییارا نسا ت
سود خاالص باه ارزش باازار ح او صااح ان ساهام در
ابتدای سال در فاصلۀ ( 1/16و )1باشاد ،یاک و در لیار

الگوی (:)6

این صور صفر خواهد بود.
 LOSSit EDECitمتییاار مجااازی اساات کااه اگاار
 LOSSit=6یا  ،EDECit=6یاک و در لیار ایان صاور
صفر خواهد بود .با توجه به پاژوهشهاای کردساتانی و

الگوی (:)1

مرتضاااوی ( ،)1161نماااازی و دوانااای پاااور (،)1111
[
[

]
]

حیااادری ( )1164و کاماااا و ویاااس ( ،)1161در ایااان
پژوهش از متییرهای کنترلای زیار اساتفاده شاده اسات:
 SUC_DECitمتییر مجازی است که اگر درآمد فروش
سال  t-1کمتر از درآمد فروش ساال  t-2باشاد ،یاک و

 ،لگاااریتم ط یعاای تیییاارا هزینااههااای

در لیر این صور صفر میگیرد ASINTit .نیز لگاریتم

عمومی ،اداری ،توزیع و فروش و بهای تمامشدۀ کا ی

نس ت کل دارایی هاا باه درآماد فاروش ساال اسات .در

فروش رفته است .متییرهای مست ل پژوهش نیاز ع ارتناد

الگوی ( )6متییر مصنوعی کاهش فاروش

 ،لگااااریتم ط یعااای تیییااارا درآماااد

زمانی م دار صفر میگیرد که فروش نس ت به سال ق ال

فروش REVDECit ،متییر مجازی است که اگر خالص

افزایش یابد؛ بنابراین ضری

 ،درصاد افازایش

درآمد فروش سال جاری شرکتی در هماان ساال کمتار

هزینهها بهانادازۀ  %6افازایش فاروش نشاان مایدهاد .از

از:

تاأثیر
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سااوی دیگاار در دورههااای کاااهش فااروش ،ایاان متییاار
،

مصنوعی ،م دار  6میگیرد؛ بناابراین ضاری تاأثیر

نشاندهندۀ میزان دسا ندگی هزیناههاا باازای  6درصاد
کااااهش فاااروش و مجماااو ضااارای تاااأثیر

کاهش هزینهها را بههنگاام کااهش فاروش در صاور
وجود انگیزه نشان میدهند؛ بناابراین میازان دسا ندگی
هزینااههااا در صااور وجااود انگیاازه براباار اساات بااا
 ،β2+γ2+δ1SUC_DEC+δ2Tو میااااازان دساااا ندگی

و

نشاندهندۀ میزان کاهش هزینهها بازای  6درصد کاهش

هزینااههااا در صااور ن ااود انگیاازه براباار اساات بااا

فروش است.

β2+δ1SUC_DEC+δ2ASINT؛ بناااابراین ،فرضااایه در
صورتی پذیرفته میشود که  1>γ1باشد .همچنین میازان

دس ندگی هزینهها زمانی اتفا میافتد کاه ضاری
تاااأثیر  ،م ااات و ضاااری تاااأثیر
و>0

 ،منفااای باشاااد

کاهش هزیناههاا باههنگاام کااهش فاروش در صاور

)؛ بنااابراین باارای تأییااد فرضاایۀ اول،

وجااااااااود انگیاااااااازه براباااااااار اساااااااات بااااااااا

)

 β6+ γ6+β2+γ2+δ1SUC_DEC+δ2ASINTو میاااازان

برای شرکتهای دارای انگیازه نسا ت باه شارکتهاای

کاهش هزینهها بههنگام کاهش فاروش در ن اود انگیازه

بدون انگیزه کمتر (منفیتر) باشد .همچنین ،بارای تأییاد

برابر است باا β1+β2+δ1SUC_DEC+δ2ASIN؛ پاس

فرضیۀ دوم ،زم است میزان کاهش هزینههاا (مجماو

فرضیۀ دوم نیز در صورتی تأیید میشود که 1> γ6+ γ1

(

زم است میزان دس ندگی هزینهها (ضاری

ضرای

تأثیر

و

تاأثیر

) برای شرکتهاای دارای انگیازه

باشد.

نس ت به شرکتهای بدون انگیزه بیشتر باشد .در الگوی
زماانی

( )1متییر مصنوعی کاهش فاروش

یافتهها

م دار صافر مای گیارد کاه فاروش نسا ت باه ساال ق ال

نتایج آزمونهایی کاه بارای بررسای پایاایی دادههاا

افاازایش یابااد و متییاار  TARGETزمااانی م اادار صاافر

انجااام گرفاات ،نشااان داد دادههااا در طااول دورۀ زمااانی

میگیرد که انگیزهای برای رسیدن به سود هدف وجاود

بررسی پایا بودند .جادول ( )1م اادیر میاانگین ،میاناه و

تاأثیر γ6و،β6

انصراف معیاار تماامی متییرهاای اساتفاده شاده را نشاان

نداشته باشد؛ بنابراین حاصلجمع ضرای

میاازان افاازایش هزینااههااا بااههنگااام افاازایش فااروش

میدهد.

و β6+ γ6+β2+γ2+δ1SUC_DEC+δ2ASINTمیااااازان
جدول ( )2تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش
تعداد مشاهدا

متییرها

میانگین

میانه

مینیمم

ماکزیمم

انصراف معیار

∆lnOC

1/613414

1/611111

-6/61311

1/31162

1/13211

6311

∆lnREV

1/646111

1/641122

-6/41111

1/61614

1/11134

6311

ASINT

6/111111

6/311111

1/11161

12/1131

1/42111

6311

نتایج نشاان مای دهاد میاانگین درصاد تیییار ساا نۀ

تیییر هزینهها با انصراف معیار 1/13کمترین پراکنادگای

هزینهها 1/613 ،و میانگین درصاد تیییار ساا نه درآماد

را داشته است؛ بنابراین متمرکزتر است و دقات بیشاتری

فروش 1/646 ،است .باین متییرهاای پاژوهش لگااریتم

دارد و متییر لگاریتم نس ت کل داراییها به فروش ساال
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با انصراف معیار 1/ 4نس ت به متییرهای دیگر پراکندهتر

باارای تشااخیص تااابلویی یااا تلفی اایبااودن الگوهااای

است و دقت کمتری دارد .نتایج آزمون خودهم ساتگی

مربوط به آزمون فرضیههای پژوهش از آزمون افلیمار

باارای هاار کاادام از الگااوهااا حاااکی از ن ااود مشااکل

استفاده شد که نتایج این آزمون نشاندهندۀ تلفی یبودن

خودهم ساااتگی بااارای الگاااوی ( )6و وجاااود مشاااکل

تمامی الگوهای مربوط باه فرضایههاای پاژوهش اسات؛

خودهم ستگی برای الگوی ( )1است .برای حل مشاکل

بنابراین برای آزمون نهایی فرضیههاا از تخماین حاداقل

خودهم ستگی از پارامتر ( AR )6استفاده شده است.

مربعا معمولی استفاده شده است.

جدول ( )3نتایج آزمون فرضیهها برای گروه یک
شرکتهای دارای انگیزۀ پرهیزاز کاهش سود
ضرای

شرکتهای بدون انگیزۀ پرهیز از کاهش سود
احتمال

آمارۀ t

احتمال

آمارۀ t

1/1111

61/11111

1/213621

1/1111

61/41421

1/216143

-1/112111

-1/611211

1/1161

-3/11111

-1/343111

1/1613

3/211231

1/132661

1/6113

6/361116

1/161233

1/1111

متییر

ضرای

ضری

1/111111

1/313111

1/111116

1/311111

6/131636

1/6111

آمارۀ دوربین واتسون

611/114

331/241

آمارۀ F

1/11111

1/1111

احتمال F

ضری

تعیین

تعیین تعدیلشده

مطااابق فرضاایۀ اول ،تعاادیل آگاهانااۀ منااابع باارای

رسیدن به سود برنامه ریزیشده دارد ،در م ایسه با زمان

دستیابی به سود برنامهریزیشده ،دس ندگی هزیناههاا را

ن ود این انگیزه ،هزینهها بیشتر کاهش مییابناد؛ بناابراین

کاهش میدهد .برای تأیید فرضیۀ اول ،زم است میزان

برای تأیید فرضیۀ دوم ،زم است میزان کاهش هزینهها

) برای شرکتهاای

) برای شرکتهای داری

دس ندگی هزینهها (ضری

تأثیر

(مجمو ضرای

تأثیر

و

داری انگیزۀ کاهش سود نس ت باه شارکتهاای بادون

انگیزۀ مدیریت سود نس ت به شرکتهای بادون انگیازه

انگیزه کمتر باشاد .مطاابق جادول ( )3از آن جاایی کاه

بیشتر باشد .مطاابق جادول ( )3میازان کااهش هزیناههاا

میاازان دس ا ندگی باارای شاارکتهااای دارای انگیاازه،

بااارای شااارکتهاااای دارای انگیااازه 1/44 ،و بااارای

 -1/34و برای شرکتهای بدون انگیزه –1/61 ،اسات؛

شرکت هاای بادون انگیازه بارای مادیریت ساود1/14 ،

بنابراین فرضیۀ اول برای گروه یک رد میشود.

اساات؛ بنااابراین فرضاایۀ دوم هاام باارای گااروه یااک رد

مطابق فرضیۀ دوم ،هنگام کاهش فروش ،زمانی کاه
مادیریت انگیاازهای مانناد پرهیااز از کااهش سااود باارای

میشود.
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جدول ( )4نتایج آزمون فرضیهها برای گروه دو
شرکتهای بدون انگیزۀ پرهیز از زیان

شرکتهای دارای انگیزۀ پرهیزاز زیان

احتمال

آمارۀ t

1/11111

11/12343

1/113443

-3/313211 1/11112

-1/136111

1/1121

1/111131

1/131243

1/1311

1/1116

ضرای

احتمال

آمارۀ t

1/1111

63/11323

1/112211

-6/111611

-1/11111

6/622111

1/161111

متییر

ضرای

ضری

1/411131

1/313231

1/441331

1/316311

6/211114

1/4134

آمارۀ دوربین واتسون

342/3111

612/1411

آمارۀ F

1/11111

1/1111

احتمالF

ضری

تعیین

تعیین تعدیلشده

برای تأیید فرضیۀ اول درخصوص گروه دوم ،یعنای

به سود برنامهریزیشده دارد ،در م ایسه با زمان ن ود این

شرکتهای با انگیزۀ پرهیز از از زیان و بدون وجود این

انگیزه ،هزینهها بیشاتر کااهش ماییابناد؛ بناابراین بارای

انگیزه ،زم است میازان دسا ندگی هزیناههاا (ضاری

تأییااد فرضاایۀ دوم ،زم اساات میاازان کاااهش هزینااههااا

تأثیر

) برای شرکتهاای داری انگیازه در م ایساه باا

(مجمو ضرای

تأثیر

و

) برای شرکتهای داری

شرکتهای بدون انگیزه کمتر باشد .مطابق نتایج جدول

انگیزه نس ت به شرکتهای بادون انگیازه ،بیشاتر باشاد.

( )4میزان دسا ندگی بارای شارکتهاای دارای انگیازۀ

مطااابق جااادول ( )4میااازان کاااهش هزیناااههاااا بااارای

پرهیز از زیان -1/11 ،و برای شرکتهای بادون انگیازۀ

شرکتهای دارای انگیزۀ پرهیاز از زیاان 1/11 ،و بارای

پرهیز از زیان –1/13 ،است؛ بنابراین فرضایۀ اول تأییاد

شرکتهای بادون انگیازۀ پرهیاز از زیاان 1/41 ،اسات؛

میشود.

بنابراین فرضیۀ دوم برای گروه دوم تأیید میشود.

مطابق فرضیۀ دوم ،بههنگاام کااهش فاروش ،زماانی
که مدیریت انگیزه ای مانند پرهیز از زیان بارای رسایدن

نتااایج آزمااون فرضاایههااای اول و دوم بااا اسااتفاده از
الگوی ( )1در جدول ( )1نشان داده شدهاند.
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جدول( )5آزمون نهایی فرضیهها برای الگوی ()2
[

]

[

]

پرهیز از زیان یا کاهش سود

پرهیز از کاهش سود

پرهیز از زیان

TARGET=LOSS EDEC

TARGET=EDEC

TARGET=LOSS

1/113211

1/133111

1/111114

1/1111

1/1111

1/111

1/631216

1/316112

-1/111611

1/3311

1/3334

1/1121

-1/364661

-1/121421

-1/342242

1/1161

1/1141

1/1111

-1/641213

-1/161121

6/161116

1/1341

1/6163

1/1143

1/314616

1/311141

1/314441

1/1111

1/1111

1/111

-1/121131

-1/121134

-1/111414

1/1111

1/1166

1/1146

1/131111

1/146311

1/131141

1/1111

1/1111

1/1111

1/111134

1/114163

1/114112

1/1626

1/4111

1/111

1/4163

1/4111

1/4142

1/4123

1/4111

1/4112

6/1132

6/1111

6/1111

آمارۀ دوربین واتسون

661/1211

662/3346

661/6111

آمارۀ F

1/1111

1/1111

1/1111

احتمال F

-1/64223

-1/111131

1/1221

-1/11116

-1/11213

-1/1312111

1/121121

1/111116

6/12131

1/122111

1/111111

1/1111

ضرای و احتمال
β6
γ6
β1
γ1

δ6
δ1

(AR)6

ضری
ضری

تعیین

تعیین تعدیلشده

دس ندگی هزینهها در صور وجود
انگیزه
دس ندگی هزینهها در صور ن ود
انگیزه
درصد کاهش هزینهها بههنگام
کاهش فروش در صور وجود
انگیزه
درصد کاهش هزینهها بههنگام
کاهش فروش در ن ود انگیزه
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براسااااس نتاااایج منااادرج در جااادول ( )1تنهاااا در

باادون اسااتفاده ساارعت ماایبخشااند و منااابع را بااهطااور

شرکتهایی که در آنها تعدیل آگاهانۀ منابع با انگیازۀ

آگاهانه تعدیل میکنند ،بهگونهای کاه در الگاوی اول،

پرهیز از زیان صاور مای گیارد ،فرضایۀ اول پاژوهش

میزان کاهش هزینهها بارای شارکتهاای دارای انگیازۀ

 1/1221حاصالشاده بارای

پرهیز از زیان به هنگاام کااهش فاروش 1/11 ،و میازان

تأیید میشود؛ زیرا ضاری

شرکتهای دارای انگیزۀ پرهیز از زیان نس ت به ضری

کاهش هزینهها برای شرکتهای بدون انگیازۀ پرهیاز از

 -1/13121حاصلشده برای شرکتهاای بادون انگیازۀ

زیان بههنگام کاهش فروش 1/41،است .در الگوی دوم

پرهیز از زیان ،نهتنها نشاندهندۀ کاهش بلکه نشاندهندۀ

نیز میزان کاهش هزیناههاا باههنگاام کااهش فاروش در

رفاع مشاکل رفتاار نامتناسا هزیناههاا اسات .همچنااین

صااور وجااود انگیاازۀ پرهیااز از زیااان 6/1 ،و میاازان

درصد کاهش هزیناه باههنگاام کااهش فاروش در ایان

کاهش هزینهها بههنگام کاهش فروش در ن اود انگیازه،

شرکتها برابر  6/12و درصد کاهش هزینهها باههنگاام

 1/11است .این موضو نشان میدهاد مادیریت واقعای

کاااهش فااروش در ن ااود انگیاازه 1/1111 ،اساات کااه

سود با انگیزۀ پرهیز از زیان ،موج

کاهش دسا ندگی

نشاندهندۀ تأیید فرضیۀ دوم است.

هزینهها میشود .فرض اساسی تصمیمهاای سانجیده بار
این بود که بههنگام کاهش فروش مادیران باا تصامیمی

نتیجهگیری و پیشنهادها

آگاهانه مانع کنار گذاری منابع بدون اساتفاده مایشاوند

در پژوهش حاضر تالش شد با گسترش م انی نظری

که ایان باعاث افازایش دسا ندگی هزیناههاا مایشاود،

پیشین که بیشتر در زمینۀ تصمیمهاای سانجیدۀ مادیریت

درحالیکه مدیریت واقعی سود با انگیزۀ پرهیاز از زیاان

در ارت اط با پیشبینی فروش آینده بر میازان دسا ندگی

به هنگام کاهش فروش ،دس ندگی هزیناههاا را کااهش

هزینهها بود ،تأثیر تصمیمهای سنجیدۀ مدیران بار میازان

می دهد؛ بنابراین هر تالشی بارای درك رفتاار دسا ندۀ

دس ندگی هزینهها در اوضاعی بررسی شود که مادیران

هزینهها باید با توجه به تصمیمهای مادیریت و تاأثیر آن

برای دستیابی به سود برنامهریزیشده انگیزههایی دارند.

بر ساختار هزینههای شرکت باشد.

بارای آزماون فرضایههاا باا اساتفاده از الگاوی کالجااا و

نتایج پژوهش نشاندهندۀ وجود رابطۀ م ت معناادار

همکاران و الگوی توساعه یافتاه ،تاأثیر انگیازۀ مادیریت

بین مادیریت واقعای ساود باا انگیازۀ پرهیاز از زیاان باا

برای رسیدن به سود هدف بر میزان دس ندگی هزیناههاا

دس ندگی هزینهها اسات .نتاایج ایان پاژوهش باا نتاایج

بررسی شد ،بهگونهای که در الگوی اول ،شرکتهاا باه

پااژوهش کامااا و ویااس ( )1161دربااارۀ تااأثیر ماادیریت

شرکتهای داری انگیازه و شارکتهاای بادون انگیازه

واقعاای سااود بااا انگیاازۀ پرهیااز از زیااان باار دس ا ندگی

گروه بندی شدند؛ سپس در الگوی دوم ،با اضافهکاردن

هزینهها مطاب ت دارد.

شاخص های تعدیلی به الگو و استفاده از متییار مجاازی

با انجام هر پژوهش ،راه به سوی مسیری جدیاد بااز

انگیزههای مدیریت به الگوی اولیاه ،تاأثیر آن بار میازان

میشود .با توجه به اینکه در زمینۀ تأثیر مادیریت واقعای

دسا ا ندگی هزیناااههاااا بررسااای شاااد .مطاااابق نتاااایج

سود و انگیزهای مدیریت برساختار هزینهها و بهت اع آن

بهدست آمده ،به هنگام کاهش فروش ،زمانی که مدیران

هزینهها ،پاژوهشهاای انادکی انجاام

دارای انگیزۀ پرهیز از زیان هستند ،به کنارگذاری مناابع

بر رفتار نامتناس
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 پیشنهادهای زیار بارای پاژوهشهاای آیناده،شده است
:مطر میشود
 پیشانهاد،با توجه باه نتاایج حاصال از ایان پاژوهش
 مانناد،می شاود باا اساتفاده از متییرهاای کنترلای دیگار
، اندازۀ شرکت و جمع داراییهای ثابت،تعداد کارکنان
تأثیر مادیریت واقعای ساود و انگیازههاای مادیریت بار
 تاأثیر اهاداف.میزان دس ندگی هزیناههاا بررسای شاود
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