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 .1مقدمه
تجزیه و تحلیل هزینه ،حجم فعالیت و سود یکی از ابزارهای مورد اسرتهاده در حسرابداری
مدیریت است که در خدمت مقاصد تصمیمات داخلی؛ همچون فرآیند ارزیابی فروش جرایگزین،
بودجه و ارزیابی عملکرد و تصمیمات خارجی؛ مانند پیشبینری سرود مشررو بره پریشبینری
فروش ،توسط سرمایهگذاران و تحلیلگرران قررار دارد .رابطرهی هزینره ،حجرم فعالیرت و سرود
براساا رابطهی استاندارد از هزینه های ثابت و متغیر است که حاکی از وجود ارتبا خطی بین
فروش ،هزینه و در نتیجه ارتبا میان فروش و سود است.
افزون بر این ،مطالعرات اخیرر دو عامرل مهرم از رفترار ییرخطری هزینره و سرود را بیران
می کنند .عامل او مربو به چسبندگی هزینه 0اسرت کره بیرانگرر عردت تقرارن اقتصرادی در
واکنش هزینه به افزایش و کاهش فروش است (اندرسون 2و همکاران .)2118 ،عامل دوت مربو
به محافظهکاری شرطی است که بیانگر عدت تقارن گزارش گری مالی در شناسایی اخبار خرو
در مقابل اخبار بد است (باسو .)0332 ،8بنابراین بررسی این پدیدهها خواستار دو تغییر مهرم در
نوع تجزیه و تحلیل هزینه ،حجم فعالیرت و سرود اسرت .چسربندگی هزینره نیازمنرد تغییررات
مههومی قابل توجه در بسیاری از کاربردهرای تجزیره و تحلیرل هزینره ،حجرم فعالیرت و سرود
استاندارد است .چسبندگی هزینه و محافظهکاری مشرو  ،تحریفهرایی در سراختار هزینره بره
وجود می آورند که در تجزیه و تحلیل هزینه ،حجم فعالیرت و سرود وارد مریشرود و منجرر بره
سوگیریهای هدفمند در نتیجهگیری تجزیه و تحلیل هزینه ،حجم فعالیرت و سرود مریشرود؛
بنابراین این تحقیق مد هزینه ،حجم فعالیت و سود استاندارد را گسترش داده که سبب ترأثیر
چسبندگی هزینه و محافظه کاری مشررو در مرد اسرتاندارد هزینره ،حجرم فعالیرت و سرود
میشود و به صورت مستقیم با هر دو مههوت ذکر شده ،مرتبط است و مدلی جدید بررای تجزیره
و تحلیل هزینه ،حجم فعالیت و سود بیان مینماید.
برنامههای کاربردی عملی مد های تجزیه و تحلیل هزینه ،حجم فعالیت و سود اسرتاندارد
و تعدیل شده ،نیازمند تخمین دقیق ساختار هزینه است .مدیران شرکتهرا بره سربب ایرنکره
دسترسی به اطالعات دقیق داخلی دارند ،حتی زمانی که هزینهها رفتار نامتقارن دارند میتوانند
برآوردهای دقیقی از ساختار هزینه داشته باشند .تحلیلگران خرارجی کره سراختار هزینره را از
اطالعات گزارش گری حسابداری استنتاج می کنند ،با مشکالت برآورد اضافی مواجه میشوند در
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نتیجه اگر چسبندگی هزینه وجود داشته باشد؛ مد تجزیه و تحلیرل هزینره ،حجرم فعالیرت و
سود استاندارد نمیتواند هزینه های ثابت و متغیر را تعیین کند که منجر به سوگیری هدفمنرد
در برآورد هزینهها میشود؛ بنابراین این تحقیق یک مد جایگزین برای تجزیه و تحلیل هزینره،
حجم فعالیت و سود ارائه میکند که در آن بهطور مستقیم چسبندگی هزینه کنترر مریشرود؛
عالوه بر این حتی پس از کنتر چسبندگی هزینه ،برآورد تحلیلگران خارجی به احتمرا زیراد
به سبب محافظه کاری مشرو مغرضانه است؛ زیرا زمانی که برآورد ساختار هزینه با اسرتهاده از
اطالعات حسابداری گزارشگری عمومی بهدست میآید ،کنتر نقش مخردوش کننردهی اقرالت
تعهدی محافظهکارانه در گزارشگری سرود و هزینره اهمیرت مرییابرد و مریتواننرد منجرر بره
یکسونگری در برآورد ارتبا میان هزینه و فروش شود در نتیجه ،مد تعدیل شرده ،دوبراره از
طریق کنتر محافظهکاری تعدیل میشود (بنکر 6و همکاران.)2108 ،
در پژوهش حاضر ،با توجه به افزایش اهمیت پیشبینی رفتار هزینههرا ،ترأثیر چسربندگی
هزینه و محافظهکاری شرطی بر مد تجزیه و تحلیل هزینه ،حجم فعالیت و سود بررسری شرده
و مد جدیدی با توجه به تأثیر این دو عامل ،ارائه شدهاست .نتایج حاصل از این پژوهش ،بررای
مدیران و تحلیلگران مالی بسیار سودمند اسرت؛ زیررا مردیران و پرژوهشگرران برا شناسرایی و
پیشبینی دقیق رفتار هزینهها و چگونگی واکنش هزینهها به نوسانهای درآمد ،بره طرر ریرزی
برنامههای منظم میپردازند و تصمیمهای آگاهانه میگیرند؛ به عالوه این تحقیرق مریتوانرد در
بسیاری از برنامه های کاربردی تجزیه و تحلیل هزینره ،حجرم فعالیرت و سرود اسرتاندارد نظیرر
بودجهبندی هزینهها و سود با توجه به سطح فروش پیشبینری شرده بررای مردیران و تجزیره و
تحلیل ساختار هزینه برای تحلیلگران مالی ،تجدیدنظر مههومی داشته باشد.
 .2مبانی نظری و پیشینهی پژوهش
نتایج تحقیقات اخیر نشان میدهد که حتی با بررآورد دقیرق هزینرههرای ثابرت ،متغیرر و
چسبندگی هزینه (که مدیران شرکتها با استهاده از اطالعات دقیق داخلی بهدست مریآورنرد)
بسیاری از ساختارهای تجزیه و تحلیل هزینه ،حجم فعالیت و سود استاندارد باید بهطور اساسری
برای اثرات عدت تقارن چسبندگی هزینه و محافظه کاری شرطی اصال شود (بنکرر و همکراران،
 .)2108از دیدگاه تحلیل گران خارجی نیز که دسترسی به اطالعات دقیرق داخلری ندارنرد و در
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برآوردهای ساختار هزینه از تجزیه و تحلیل هزینره ،حجرم فعالیرت و سرود اسرتاندارد اسرتهاده
میکنند ،چسبندگی هزینه و محافظهکاری شرطی منجر به تعصبات با اهمیت اضافی مریشرود؛
بنابراین تحلیل گران خارجی برای اجتنا از تعصبات بیش از حرد در برآوردهرا بایرد از رویکررد
برآوردی جایگزین که چسبندگی هزینه و محافظهکاری شرطی را در برآوردها در نظر میگیررد،
استهاده کنند.
 .2-1تئوری چسبندگی هزینه و کاربرد آن برای سطوح متفاوت هزینهها و سوودها در
مدل تجزیه و تحلیل هزینه ،حجم فعالیت و سود استاندارد
شناخت رفتار هزینه ،یکری از مباحرم مهرم حسرابداری ،بهرای تمرات شرده و حسرابداری
مدیریت است .در مد سنتی ،رفتار هزینهها متناسب با تغییر محرر

هزینره تغییرر مریکنرد؛

یعنی میزان تغییر در هزینه ها به میزان تغییر در سطح فعالیت بسرتگی دارد و جهرت تغییررات
(افزایش و کاهش) در حجم فعالیت ،تأثیری روی بزرگی تغییرات در هزینهها نردارد؛ امرا نترایج
پژوهشهای برخی از پژوهشگران در سا های اخیر بیانگر این موضوع است که میزان افرزایش
در هزینهها هنگات افزایش در سطح فعالیت ،بیشتر از میزان کاهش در هزینهها هنگرات کراهش
در حجم فعالیت است که چنین رفتاری را «چسبندگی هزینه» مینامند (اندرسون و همکراران،
 2118و کالیجا 2و همکاران .)2116 ،از سوی دیگرر ،رابطرهی تجزیره و تحلیرل هزینره ،حجرم
فعالیت و سود استاندارد براساا یک مد ساده از هزینههای ثابت و متغیر اسرت کره رابطرهی
خطی میان هزینه و فروش را توصیف میکند .این مد نشان میدهد که سرود ،ترابخ خطری از
فروش است و تغییرات فروش تنها از طریق حاشیهی سود ،سود را تحت تأثیر قرار میدهد.
تحقیقات چسبندگی هزینه نتایج مهمی از عدت تقارن در رفتار هزینه نشان میدهند که با
مد استاندارد در تضاد است (اندرسون و همکراران2118 ،؛ ویرس2101 ،3؛ بنکرر و همکراران،
 2108و کاما و ویس .)2108 ،3رفتار چسبندهی هزینه داللت بر یرک رابطرهی نامتقرارن میران
فروش و سود است که انحراف مهمی در روش های تجزیه و تحلیل هزینه ،حجم فعالیت و سرود
استاندارد ایجاد میکند .چسبندگی هزینه نشان میدهد که بررای هرر سرطح فرروش در دورهی
جاری ،سطح هزینه ها وابسته به جهت تغییررات فرروش نسربت بره دورهی قبرل اسرت .تهراوت
هزینه بین افزایش و کاهش فروش ،نشان دهندهی حهظ منابخ استهاده نشرده توسرط مردیریت
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است؛ بنابراین هنگامی که سطح فروش تحقق یافتره نسربت بره دورهی قبرل کراهش مرییابرد،
مدیران برای کاهش هزینههای تعدیل (تحصیل و آمادهسازی دوبارهی منابخ در آینده و از دست
دادن فرصتهای توسعه فروش در آینده) ،منابخ استهاده نشده را حهظ میکننرد .نتیجره آنکره
در زمان کاهش فروش ،هزینهها نشان دهندهی منابخ مورد نیاز نسبت به سطح فروش جاری بره
اضافه ی منابخ استهاده نشدهاست .در مقابل زمانی که سطح فرروش افرزایش مرییابرد ،مردیران
جهت پاسخگویی به افزایش تقاضا؛ منابخ استهاده شده را افزایش میدهند .در نتیجه مدیران بره
سبب اینکه هزینه تنها منعکس کنندهی منابخ مورد نیراز اسرت ،منرابخ ییرضرروری برهدسرت
نمیآورند و سطح هزینهها زمانی که فروش کاهش مییابد (نسبت به زمانی که به همران مقردار
افزایش مییابد) ،افزایش مییابد که سبب کاهش سرطح سرود مریشرود (تغییررات چسربندگی
سود) .این پیش بینی منجر به نمایش مد تجزیه و تحلیل هزینه ،حجم فعالیت و سرود تعردیل
شده میشود (بنکر و همکاران.)2108 ،
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نمودار شمارهی ()1

تهاوت میان تجزیه و تحلیل هزینه ،حجم فعالیت و سود استاندارد و تعدیل شرده در نمرودار
شمارهی ( )0نشان داده شده است .در مرد تجزیره و تحلیرل هزینره ،حجرم فعالیرت و سرود
استاندارد کل هزینهها نشان دهندهی سطح منابخ مورد نیاز بوده که وابسته به سرطح فرروش (و
نه تغیی ر جهت فروش) اسرت؛ بنرابراین مرد تجزیره و تحلیرل هزینره ،حجرم فعالیرت و سرود
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استاندارد نشان دهندهی یک رابطهی خطی میان فروش و سود است .در مقابل؛ در مد تجزیره
و تحلیل هزینه ،حجم فعالیت و سود تعدیل شده ،دو خط هزینهی مجزا بهدست آمدهاسرت کره
خط پایینتر ،نشان دهندهی تابخ هزینهی کل در مورد افزایش فروش (نسربت بره دورهی قبرل)
اسررت کرره در آن هزینررههررا مررنعکس کننرردهی سررطح منررابخ مررورد نیرراز مطررابق بررا سررطح
فروش است .در ضمن خط باالتر ،تابخ هزینهی کل در زمان کراهش فرروش (نسربت بره دورهی
قبل) را نشان میدهد که تصویری از منابخ مورد نیاز مطابق با فروش به اضافهی منرابخ اسرتهاده
نشده را نشان میدهد .براساا خط هزینه ی کل در مد تجزیه و تحلیل هزینه ،حجم فعالیرت
و سود تعدیل شده؛ دو خط سود متهاوت وجود دارد که یک خرط ارتبرا میران سرود و سرطح
فروش در مورد افزایش فروش (خط باالتر) و دیگری ارتبا میان سرود و کراهش فرروش (خرط
پایینتر) را نشان میدهد؛ در نتیجه فاصلهی عمودی میان دو خط ،منعکس کننردهی تغییررات
چسبندگی سود است که با منابخ استهاده نشده توسط مدیریت مرتبط است (بنکرر و همکراران،
.)2108
افزون بر این ،مقدار تغییرات چسبندگی سرود (فاصرلهی عمرودی دو خرط سرود در نمرودار
شمارهی ( ))0در شرکت ها با توجه به حجم منرابخ اسرتهاده نشرده ،متهراوت اسرت .زمرانی کره
هزینههای تعدیل (تحصیل و آمادهسازی دوبارهی منابخ در آینده و از دسرت دادن فرصرتهرای
توسعهی فروش در آینده) باال باشد ،مدیران سطح بیش تری از منابخ استهاده نشده را در صورت
کاهش فروش متحمل می شوند؛ زیرا در زمان حرا از برین برردن منرابخ اسرتهاده نشرده بررای
شرکت ،هزینه بر است؛ بنابراین تغییرات چسبندگی سود برای شرکتهای دارای هزینهی تعدیل
باالتر ،باید بیشتر باشد .در این پژوهش ،از سه شاخص جهت انردازهگیرری هزینرههرای تعردیل
شامل شدت دارایی (نسبت دارایی به فروش) ،شدت کارکنان (نسبت تعداد کارکنان بره فرروش)
و اندازهی شرکت استهاده شدهاست .نسبت دارایی و تعرداد کارکنران بریشترر نشران دهنردهی
مقاومت بیشتر شرکت برای حهظ منابخ خود اسرت؛ در نتیجره هزینرههرای تعردیل بررای ایرن
شرکتها پر هزینهتر است (اندرسون و همکاران)2118 ،؛ بنابراین نسبت دارایی براالتر و شردت
کارکنان بیشتر با هزینههای تعدیل بیشتر مرتبط بوده که سبب افزایش تغییررات چسربندگی
سود میشود .در مقابل شرکتهای برزر ترر دارای چسربندگی بره منرابخ کرمترری هسرتند و
میتوانند منابخ استهاده نشده را در سایر بخشهای شررکت مرورد اسرتهاده قررار دهنرد کره در
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نتیجه هزینههای تعدیل کم تری دارند و دارای تغییرات چسبندگی سود کمتری هستند (بنکر و
همکاران.)2108 ،
 .2-2نقش مخدوش کنندهی محافظهکواری مشوروط در برآوردهوای مودل تجزیوه و
تحلیل هزینه ،حجم فعالیت و سود استاندارد برای تحلیلگران خارجی
مدیران به عنوان مسئو تهیهی صورت های مالی با تسلط کامل بر وضعیت مالی شرکت و
با برخورداری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به کاربران صورتهای مالی ،بهطور بالقوه سعی مری
کنند تصویر بنگاه اقتصادی را مطلو جلوه دهند .نتیجهی کلی این عمل این است کره تصرویر
بنگاه تجاری بهتر از وضعیت واقعی بهنظر میرسد و انگیزهی سرمایهگرذاری در سررمایهگرذاران
بالقوه افزایش مییابد .در چنین شرایطی مراجخ تردوین کننردهی اسرتانداردهای حسرابداری برا
هدف متعاد کرردن خروشبینری مردیران ،حمایرت از حقرو ذینهعران و ارائرهی منصرهانهی
صورتهای مالی ،کاربرد مههوت محافظهکراری را توصریه مریکننرد (کردسرتانی و امیرر بیگری،
 .)0832واتس ،محافظه کاری را گرایش حسابداری به الزات درجهی باالتری از تأییدپذیری برای
شناسایی اخبار مثبت در مقایسه با میزان تأییدپذیری الزت برای شناسایی اخبرار منهری تعریرف
کردهاست (واتس.)2118 ،
مطالعات انجات شده در زمینهی حسابداری مالی ،رابطهی خطی -مقطعری 00میران سرود و
بازده سهات را تأیید کرده و آن را بهعنوان شرواهدی از محافظرهکراری شررطی (عردت تقرارن در
شناسایی اخبار خو نسبت به اخبار بد در ارتبا با جریانهای نقردی آتری) تهسریر مریکننرد
(باسررو0332 ،؛ واتررس 2118 ،و خرران و واتررس .)2113 ،01از آنجررا کرره محافظررهکرراری تنهررا
نشان دهندهی عدت تقارن در گرزارش گرری مرالی اسرت ،ترا حرد زیرادی در تحقیقرات و عمرل
حسابداری مدیریت نادیده گرفته شده است .با این وجود ،وقتی برآورد ساختار هزینه با اسرتهاده
از اطالعات حسابداری گزارشگری عمومی به دست میآید ،کنتر نقش مخدوش کنندهی اقالت
تعهدی محافظهکارانه در گزارشگری سود و هزینه اهمیت مییابد (بنکر و همکاران.)2108 ،
اگرچه محافظهکاری بیشتر از طریق جریان درآمدی ییرعملیراتی (عملیرات متوقرف شرده،
خاص و اقالت ییرمترقبه) است؛ اما ایلب مواقخ اقالت تعهدی محافظهکارانه برهطرور مسرتقیم در
هزینههای عملیاتی منعکس میشود؛ بنابراین هزینههای عملیاتی منعکس شده در گزارشگرری
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مالی شامل فعالیتهای عملیاتی جاری و شناسایی اولیهی اخبار منهی پیشبینری شردهی آتری
است .از سوی دیگر کاهش فروش ،ارتبا مثبتی برا اخبرار منهری (برازده سرهات منهری) دارد و
محافظهکاری شرطی برای چسبندگی هزینه اشتباه کرده و آن را برهعنروان خبرر برد شناسرایی
می کند .این موضروع منجرر بره ترورش در بررآورد چسربندگی هزینره مریشرود؛ بنرابراین اگرر
محافظهکاری در برآوردهای تجزیه و تحلیل هزینه ،حجم فعالیرت و سرود تعردیل شرده نادیرده
گرفته شود ،موجب افزایش تغییرات چسبندگی سود (کراهش سرطح سرود) مریشرود .برر ایرن
اساا ،مرد تجزیره و تحلیرل هزینره ،حجرم فعالیرت و سرود تعردیل شرده از طریرق کنترر
محافظهکاری بهطور مجدد تعدیل میشود (بنکر و همکاران.)2108 ،
افزون بر این ،تأثیر محافظهکاری شررطی برر گرزارشگرری سرود و هزینره در شررکتهرای
مختلف متهاوت است .از آنجا که محافظهکاری برای چسبندگی هزینه دچار اشرتباه مریشرود؛
بنابراین این تنوع در محافظهکاری می توانرد سربب تنروع برآوردهرای مغرضرانه در چسربندگی
هزینه شود .بهطور خاص اخبار بد ،ارزش منصهانهی داراییها را در ترازنامه کراهش مریدهرد و
شرکتهایی که دارایی بیشتری دارند ،به احتما زیاد کاهش دارایی بزر تری را ثبت میکنند
که در نتیجه باعم محافظهکاری اندازهگیری شدهی بزر تری میشوند .به همین ترتیب ،اخبرار
بد سبب اخراج کارکنان بیشتری در آینده میشود و شرکتهایی که تعداد کارکنان بریشترری
دارند ،به احتما زیاد کمک هزینههای بیشتری برای حق سنوات و سایر هزینههای مررتبط برا
اخراج کارکنان پرداخت میکنند که منجر به افزایش محافظهکاری میشود؛ این در حالی اسرت
که شرکتهای بزر تر ،محافظهکاری کمتری نشران مریدهنرد؛ زیررا آنهرا محریط اطالعراتی
قویتری دارند و تحلیلهای بیشتری انجات میدهند که سربب کراهش عردت تقرارن اطالعراتی
شده و تقاضا برای محافظهکاری را کاهش میدهد (خان و واتس .)2113 ،درنتیجه شرکتها برا
دارایی و تعداد کارکنان بیشتر در معرض محافظهکاری اندازهگیری شدهی بزر تری بروده کره
سبب افزایش تغییرات چسبندگی سود (کاهش سطح سود) مریشرود و شررکتهرا برا انردازهی
بزر تر در معرض محافظهکاری اندازهگیری شدهی کم تری بروده کره سربب کراهش تغییررات
چسبندگی سود (کاهش سطح سود) میشود.
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 .2-3پیشینهی پژوهش
کالیجا ،چسبندگی هزینه را با استهاده از دادههای چهار کشور آمریکا ،انگلریس ،فرانسره و
آلمان آزمون کرد .نتایج پژوهش وی نشان داد که با افزایش یک درصد در فرروش ،هزینرههرای
عملیاتی  1/32درصد افزایش مییابد و با کاهش یک درصد فروش ،هزینرههرای عملیراتی 1/30
درصد کاهش مییابد؛ همچنین نتایج نشان داد که شدت چسبندگی هزینه در فرانسره و آلمران
بیشتر از شدت چسبندگی در آمریکا و انگلیس است (کالیجا.)2116 ،
ویس ،معتقد است در شرکتهایی که هزینههای چسبندهتری دارند ،دقت پیشبینی سرود
توسط تحلیلگران کمتر است و سرمایهگذاران در ارزیابی ارزش شرکت ،چسبندگی هزینههرا را
لحاظ میکنند (ویس .)2101 ،همچنین پورپوراتو و وربین در پژوهشی بره بررسری چسربندگی
هزینهها در بین بانکهای آرژانتینی ،برزیلی و کانادایی پرداختند (پورپوراتو و وربرین.)2101 02،
نتایج نشان داد که با افزایش یک درصدی در درآمد ،هزینههای بانکها بهترتیرب در کشرورهای
آرژانتین ،برزیل و کانادا 1/6و 1/32و  1/32درصد افزایش مییابد؛ در حالی کره برا کراهش یرک
درصدی در درآمد بانکهای مزبور ،کاهش  1/13 ،1/83و  1/55درصد در هزینرههرا را مشراهده
کردند .آنان دریافتند بانکهایی که بیشترین افزایش هزینهها در شرایط بهبود فروش دارند ،در
زمان کاهش فروش نیز بیشترین کاهش را خواهند داشت.
هامبور

و ناسو ،تأثیر چسبندگی هزینه بر تقارن زمانی سرود برا تأکیرد برر ارتبرا میران

چسبندگی هزینه و محافظهکاری شرطی را بررسی کردنرد .نترایج تحقیرقهرا نشران مریدهرد،
چسبندگی هزینه عدت تقارن زمانی سود را بهوسیلهی تضرعیف در بره موقرخ برودن سرود بررای
شرکتها با اخبار مثبت افزایش داده و از سوی دیگر ،به موقخ بودن سود برای شرکتها با اخبار
منهی را تشدید میکند؛ همچنین نتایج حاصل شده نشان داد که عدت تقارن زمانی سرود بررای
شرکت های دارای چسبندگی هزینه از طریرق فاکتورهرای حسرابداری مرنعکس شرده در اقرالت
تعهدی نسبت به فاکتورهای ییرحسابداری منعکس در جریانهای نقدی بره صرورت قرویترری
تقویت میشود (هامبور

و ناسو.)2101 08،

بنکر و بیزالو ،عدت تقارن در رفتار هزینه هرا را بررسری کردنرد و نترایج تحقیرق آنران مرد
مکانیکی رفتار هزینهها را رد کرده و فرضیهی عدت تقارن در رفتار هزینههرا را تأییرد مرینمایرد
(بنکر و بیزالو .)2108 01،همچنین بالکریشرنان 05و همکراران ارتبرا میران سراختار هزینره و
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چسبندگی هزینه را بررسی کردند و نتایج تحقیق آنان نشان میدهد چسبندگی هزینه با هر دو
ساختار ثابت و متغیر هزینه مرتبط بوده و باید در تجزیه و تحلیل ساختار هزینه در نظرر گرفتره
شود (بالکریشنان 05و همکاران.)2101 ،
بنکر و همکاران معتقدند که چسبندگی هزینه و محافظه کاری شرطی منجر بره عردت تقرارن
مد تجزیه و تحلیل هزینه ،حجم فعالیت و سود استاندارد میشود .آنان همچنین معتقدند کره
این عدت تقارن در شرکتها با حجم دارایی و تعداد کارکنان بیشترر ،براالتر و در شررکتهرا برا
اندازهی بزر تر ،کم تر است؛ بنابراین آنان مد تجزیه و تحلیل هزینره ،حجرم فعالیرت و سرود
استاندارد را با ترکیب چسبندگی هزینه و محافظهکاری شرطی تعدیل کردند (بنکر و همکراران،
.)2108
نمازی و دوانیپور با بررسیهایی دربارهی رفتار چسبندگی هزینههرا در برورا اورا بهرادار
تهران نشان دادند که هزینه های اداری ،عمومی و فروش چسبندگی دارند و شردت چسربندگی
هزینهها در دورههایی که قبل از آن ،کاهش درآمد رخ داده ،کمتر و برای شرکتهایی که نسبت
جمخ داراییها به فروش بزر ترری دارنرد ،بریشترر برودهاسرت (نمرازی و دوانریپرور.)0833 ،
همچنین وجود رفتار چسبندهی هزینههای اداری عمومی و فروش ،بهای تمرات شرده و مجمروع
بهای تمات شرده و هزینره هرای اداری عمرومی و فرروش را نمرازی و همکرارانش تأییرد کردنرد.
یافتههای آنان نشان میدهد ،هزینه هرای عمرومی اداری و فرروش بررای تغییررات بریش از 81
درصد در درآمد فروش ،بهای تمات شده برای تغییرات کمتر از  01درصد و بیشتر از  81درصرد
در درآمد فروش ،از خود رفتار چسبنده نشان میدهد.
کردستانی و مرتضوی ،معتقدند انتظار افرزایش فرروش در آینرده توسرط مردیریت ،موجرب
کاهش چسبندگی بهای تمات شدهی فروش می شود و هر چه این خروشبینری بریشترر باشرد،
چسبندگی بهای تمات شدهی فروش ،بیشتر کاهش مییابد (کردستانی و مرتضوی .)0830 ،امرا
خوشبینی مردیریت ،چسربندگی هزینرههرای فرروش ،عمرومی و اداری را افرزایش مریدهرد و
چسبندگی این هزینهها در صورت خوشبینی زیاد مدیریت ،بیشتر از حالرت خروشبینری کرم
است که شواهدی قوی از تأیید فرضیهی تصرمیمهرای سرنجیده در مرورد هزینرههرای فرروش،
عمومی و اداری محسو میشود؛ همچنین آنان عوامل تعیین کنندهی چسبندگی هزینرههرای
شرکتهای بورسی را بررسی کردند .براسراا نترایج تحقیرق ،چسربندگی هزینرههرای فرروش،
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عمومی و اداری در دورهی بعد از کاهش فروش ،وارونه میشرود و کراهش فرروش در دو دورهی
متوالی ،موجب کاهش چسبندگی بهای تمات شدهی کاالی فرروش رفتره و هزینرههرای فرروش،
عمومی و اداری در دورهی دوت میشود و هرچه میزان داراییها بیشتر باشد ،چسبندگی بهرای
تمات شدهی کاالی فروش رفته و هزینرههرای فرروش ،عمرومی و اداری بریشترر مریشرود؛ امرا
شواهدی از تأثیر طو دوره ی مطالعه ،رشد اقتصادی و تعداد کارکنان بر چسربندگی هزینرههرا
بهدست نیامد.
بهار مقدت و کاوسی معتقدند ،هر دو پدیردهی محافظرهکراری و چسربندگی هزینرههرا در
شرکتهای پذیرفته شده در بورا اورا بهادار تهران ،بهطور همزمان وجود دارد؛ همچنین اگرر
هنگات برآورد محافظهکراری مشررو  ،اثرر چسربندگی هزینرههرا نادیرده گرفتره شرود ،میرزان
محافظهکاری اندازه گیری شده بیش از مقدار واقعی آن برآورد خواهد شد (بهار مقدت و کاوسری،
.)0832
 .3روششناسی پژوهش
 .3-1فرضیههای پژوهش
با توجه به مبانی نظری مطر شده ،فرضیههای پژوهش به صورت زیر بیان میشود؛
فرضیهی اول :سطح سود در زمانی که فروش کاهش مییابرد نسربت بره زمرانی کره بره
همان مقدار افزایش مییابد ،کمتر است.
سطح هزینهها زمانی که فروش کاهش مییابد نسبت به زمانی که به همان مقدار افرزایش
مییابد ،افزایش خواهد یافت که سبب کاهش سطح سود میشود (تغییررات چسربندگی سرود).
زیرا در زمان کاهش فروش ،سطح هزینهها نشان دهندهی منرابخ مرورد نیراز نسربت بره سرطح
فروش جاری به اضافهی منابخ استهاده نشده است؛ در حالی که در زمان افرزایش فرروش سرطح
هزینهها نشان دهندهی منابخ مورد نیاز نسبت به سطح فروش جراری اسرت؛ بنرابراین در زمران
کاهش فروش سطح هزینهها به سبب حهظ منابخ استهاده نشده نسبت به زمان افرزایش فرروش
بیشتر است که سبب کاهش سطح سود میشود.
فرضیهی دوم :تغییرات چسبندگی سود (کراهش سرطح سرود) در شررکتهرا برا شردت
کارکنان و شدت داراییهای بزر تر ،بیشتر و برای شرکتها با اندازهی بزر تر ،کمتر است.
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فرضیهی سوم :اگر محافظه کاری شرطی در برآوردها نادیده گرفته شرود ،سربب تشردید
تغییرات چسبندگی سود (کاهش سطح سود) شرکتها میشود.
فرضویهی چهووارم :تررأثیر نادیررده گررفتن محافظررهکرراری شرررطی در تشرردید تغییرررات
چسبندگی سود (کاهش سطح سود) در شرکتها با شدت کارکنان و شدت داراییهای بزر تر،
بیشتر و برای شرکتها با اندازهی بزر تر ،کمتر است.
 .3-2روش پژوهش و تجزیه وتحلیل اطالعات
این پژوهش با توجه به عدت امکان کنترر کلیرهی متغیرهرای مربرو نمریتوانرد از نروع
پژوهشهای تجربی محض باشد؛ اما با توجه به تجزیه و تحلیل اطالعات گذشته ،این پرژوهش از
نوع پژوهشهای شبه تجربی است؛ همچنین با توجه به اینکه نتایج بهدست آمده از پژوهش بره
حل یک مشکل یا موضوع خاص میپردازد ،از جهت هدف کاربردی و از جهت روش نیرز از نروع
تجزیه و تحلیل همبستگی  -رگرسیونی است .افزون بر این در بخرش آمرار توصریهی ،تجزیره و
تحلیل دادهها با اسرتهاده از شراخصهرای مرکرزی هرمچرون میرانگین ،میانره و شراخصهرای
پراکندگی انحرافمعیار انجات شدهاست؛ همچنین بررای آزمرون فرضریههرا از الگروی رگرسریون
دادههای ترکیبری اسرتهاده شردهاسرت .بررای انتخرا از برین روشهرای الگوهرای رگرسریونی
ترکیبی 06و الگوی دادههای تابلویی با اثرات ثابت 02،از آزمون  Fلیمر استهاده مریشرود .اگرر در
آزمون  Fلیمر روش دادههای ترکیبی انتخا شود ،کرار تمرات اسرت؛ ولری اگرر روش دادههرای
تابلویی با اثرات ثابت انتخا گردید ،الزت است ترا آزمرون هاسرمن نیرز انجرات شرود .از آزمرون
03

هاسررمن جهررت تعیررین اسررتهاده از الگرروی اثرررات ثابررت در مقابررل الگرروی اثرررات تصررادفی
استهاده میشود (افالطونی و نیکبخت.)0833 ،

قبل از برازش الگو و با توجه به اینکه شرکتهای مورد بررسی در این پژوهش ،مربو بره
صنایخ مختلف بوده و در این پژوهش از روش دادههای ترکیبی اسرتهاده شردهاسرت ،در نتیجره
امکان وجود ناهمسانی واریانس وجود دارد که برای رفخ این مشکل از روش رگرسیون کمتررین
مربعات تعمیم یافته جهت برازش الگو استهاده شد؛ هرمچنرین پرس از بررازش الگرو برهمنظرور
بررسی عدت وجود خودهمبستگی در باقیماندههای الگو از آمارهی دوربین واتسون استهاده شد.
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 .3-3جامعه و نمونهی آماری
جامعهی آماری پژوهش ،تمات شرکت های پذیرفته شده در برورا اورا بهرادار تهرران در
فاصلهی زمانی سا های  0831تا  0830است .در این پژوهش ،برای تعیرین نمونرهی آمراری از
روش نمونهگیری به صورت هدف مند استهاده شد .بره ایرن صرورت کره در هرر مرحلره از برین
شرکتهای موجود در پایان سا  0832شرکتهایی که دارای شرایط الزت نبودند ،حذف شرده و
شرکتهای باقیمانده برای انجات آزمون انتخا شدند .شرایط الزت عبارتند از:
 شرکتها باید در طو دورهی مورد بررسی تداوت فعالیت داشته باشند.
 نمونهی آماری شامل شرکتهای تولیدی و صنعتی باشد.
 شرکتهایی که سا مالی آنها به انتهای اسهندماه ختم میشود.
در نهایت پس از طی مراحل مزبور ،تعداد  021شرکت بررای نمونره جهرت انجرات آزمرون
فرضیههای پژوهش انتخا شدند.
 .3-4مدلها و متغیرهای پژوهش
مد تجزیه و تحلیل هزینه ،حجم فعالیت و سود استاندارد شرکتها براساا ارتبا میان
سود و فروش به صورت زیر تعریف میشود (بنکر و همکاران:)2108 ،

مد شمارهی ()0

در این مد ،

معرف سود خرالص شررکت  iدر سرا  tو

دهندهی فروش شرکت  iدر سا  tاست .ضریب
ثابت برآورد شده و ضریب

نشران

بهدست آمده ،نشان دهنردهی هزینرههرای

به دست آمده ،معرف نسبت میانگین حاشیهی فروش شررکتهرا

است.
در ادامه به منظور بررسی تأثیر رفتار چسبندگی هزینرههرا برر مرد تجزیره و تحلیرل
هزینه ،حجم فعالیت و سود استاندارد از مد زیر استهاده شدهاست (بنکر و همکاران:)2108 ،
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مد شمارهی ()2

مبین متغیر مصنوعی کاهش فروش شرکت بوده کره اگرر فرروش

در این مد ،

شرکت در دورهی  tکمتر از دورهی  t-1باشد ،برابر عدد یک و در ییر این صورت عردد صرهر در
نظر گرفته میشود .مد باال بهعنوان مد تجزیه و تحلیل هزینه ،حجم فعالیت و سرود تعردیل
شده ،در نظر گرفته شدهاست .ضریب

در مد باال نشان دهندهی تغییرات چسبندگی سرود

(کاهش سطح سود) است که نشانگر تهاوت سطح سود در تجزیه و تحلیل هزینه ،حجم فعالیت
و سود تعدیل شده بهواسطهی کاهش و افزایش در فروش است .با توجه به فرضیهی او مطرر
شده ،انتظار بر این است که ضریب

بهدست آمده منهی باشد .همانگونه که در مبانی نظری

نیز بیان گردید ،در مد تجزیه و تحلیل هزینه ،حجم فعالیت و سود استاندارد ،هزینههای ثابرت
و متغیر برآورد شده دارای تورش بوده و چندان قابل اتکا نیست؛ در حالیکه در مرد تجزیره و
تحلیل هزینه ،حجم فعالیت و سود تعدیل شده ،تهاوت در کاهش و افزایش سطح فروش جراری
و تأثیر آن بر سود شرکت بهواسطهی رفتار چسبندگی هزینهها لحاظ شدهاست.
در ادامه به منظور بررسی تأثیر ویژگیهای خاص شرکتها برر مرد تجزیره و تحلیرل
هزینه ،حجم فعالیت و سود تعدیل شده ،از مرد زیرر اسرتهاده شردهاسرت (بنکرر و همکراران،
:)2108

مد شمارهی ()8

در این مد ،

معرف نسبت شدت داراییها (لگاریتم طبیعری نسربت کرل

داراییها به فروش) در ابتدای دوره برای هر سا  -شرکت،

معررف نسربت شردت

کارکنان (لگاریتم طبیعی نسبت تعداد کارکنران بره فرروش) در ابتردای دوره بررای هرر سرا -
شرکت و

معرف اندازهی شرکت (لگاریتم طبیعری ارزش برازار شررکت) در ابتردای

دوره برای هر سا  -شرکت هستند .با توجه به فرضیهی دوت مطر شده ،انتظار بر این است که
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منهی و

مثبت باشد.

در ادامه و به منظور بررسی نقش محافظهکاری شرطی در سودهای گرزارش شرده و ترأثیر
آن بر تشدید تغییرات چسبندگی سود (کاهش سطح سود) از مد زیر استهاده شدهاست (بنکرر
و همکاران .)2108

مد شمارهی ()1

معرف بازده سراالنهی شررکت و

در این مد ،

معررف متغیرر مجرازی

بازدههای منهی است؛ در صورتیکه بازده شرکت منهی باشد ،برابر عدد یک و در ییر اینصرورت
برابر عدد صهر است .با توجه به تعریرف بیران شرده ،محافظرهکراری شررطی در صرورت وجرود
محافظهکاری باید

مثبت باشد (باسو .)0332 ،با توجه به فرضیهی سوت مطر شرده ،انتظرار

بر این است که تغییرات چسبندگی سود (

) در مد تجزیه و تحلیل هزینه ،حجرم فعالیرت و

سود تعدیل شده با در نظر گرفتن محافظهکاری شرطی از نظر قدرمطلقی کمترر از ایرن ضرریب
در مد تجزیه و تحلیل هزینه ،حجم فعالیت و سود تعدیل شده (مد شمارهی  )2باشد.
در ادامه از مد زیر برای بررسی تأثیر ویژگیهرای خراص شررکتهرا برر نادیرده گررفتن
محافظه کاری شرطی در تشدید تغییرات چسبندگی سود (کاهش سطح سود) استهاده میشرود
(بنکر و همکاران.)2108 ،

مد شمارهی ()5

با توجه به فرضیهی چهارت مطر شده ،انتظار بر این اسرت کره
منهی باشد.

و

مثبرت و
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 .4نتایج پژوهش
 .4-1آمار توصیفی
نمونهی آماری این پژوهش شامل  361سا  -شررکت اسرت .همرانطرور کره در نگرارهی
شمارهی ( )0مشاهده میشود ،نتایج آمار توصیهی متغیرهای پژوهش نشان داده شدهاست.
*

نگارهی  :1آمارههای توصیفی متغیرها
متغیر

میانگین

میانه

بیشینه

کمینه

انحراف معیار

نسبت سود خالص به فروش
نسبت فروش دورهی جاری به
فروش دورهی قبل
نسبت شدت داراییها
نسبت شدت کارکنان
اندازهی شرکت
بازدهی شرکت

1/188

1/051

2/03

-1/818

1/231

0/33

0/050

5/222

1/802

2/01

1/131
-1/30
02/63
1/212

1/03
-5/52
02/15
1/05

8/02
-0/32
03/01
0/61

-1/80
-6/3
3/33
-1/68

0/31
0/32
0/162
1/138

با توجه به نتایج بهدست آمده از آمارههای توصیهی متغیرهای پژوهش ،میتوان بیان کررد
که کلی هی متغیرها از توزیخ مناسبی برخوردار هستند.
 .4-2آمار استنباطی
هدف این پژوهش ،بررسی تأثیر رفتار چسبندگی هزینه و محافظهکاری شرطی برر تجزیره
و تحلیل هزینه ،حجم فعالیت و سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورا اورا بهرادار تهرران
است .در همین راستا ،با توجه به مبانی نظری مطر شده ،چهار فرضریه تردوین و در ادامره بره
بررسی و آزمون آنها پرداخته شدهاست.
 .4-2-1آزمون فرضیهی اول
برای آزمون فرضیهی او از مد های شمارهی یک و دو استهاده شدهاست .همانطور کره
در قسمت بیان مد ها نیز مطر شد ،انتظار بر این است که ضرریب

برهدسرت آمرده بررای

مد شمارهی دو منهی باشد .قبل از برازش مد های مرورد بررسری ،ابتردا بایرد روش تخمرین
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آنها تعیین شود که برای این منظور از آزمون  Fلیمر و هاسمن استهاده شده کره نترایج آنهرا
نشان دهنردهی اسرتهاده از روش دادههرای ترکیبری معمرولی بررای تخمرین مرد او و روش
دادههای تابلویی با اثرات تصادفی برای تخمین مد دوت است.
*

نگاره  :2نتایج تخمین مدلهای ( )1و ()2
مدل شمارهی ()1

مدل شمارهی ()2

متغیر

ضریب متغیر

سطح خطا

ضریب متغیر

سطح خطا

عرض از مبدأ

-1/165

1/111

-1/012

1/111

1/21

1/111

1/221

1/111

-

-

-1/510

1/132

نسبت فروش دورهی جاری به
دورهی قبل
متغیر مجازی کاهش فروش
آزمون چاو

)1/150( 0/210

)1/180( 0/223

آزمون هاسمن

-

)1/150( 5/316

روش برآورد مد

دادههای ترکیبی معمولی

آمارهی ( Fسطح خطا)

)1/111( 0613/105

)1/111( 502/26

ضریب تعیین تعدیل شده

1/681

1/521

آمارهی دوربین واتسن

2/15

2/08

دادههای تابلویی با اثرات
تصادفی

با توجه به نتایج قابل مشاهده در نگارهی شمارهی ( )2و با توجه به آمارهی  Fبهدست
آمده ،برای مد های یک و دو که به ترتیب برابر  0613/10و  502/26و سطح خطای آنها نیرز
برای هر دو مد برابر  1/111است ،میتوان بیران کررد کره در سرطح اطمینران  33درصرد در
مجموع مد های باال از معناداری باالیی برخوردار است؛ هم چنین برا توجره بره ضرریب تعیرین
تعدیل شده بهدست آمده برای مد ها که به ترتیب برابر  1/681و  1/521درصد است ،میتروان
ادعا کرد که در مجموع متغیرهای مستقل و کنتر پژوهش در مرد او بریش از  68درصرد و
در مد دو بیش از  52درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح میدهند .افزون بر این با توجه
به مقدار آمارهی دوربین واتسون برای دو مد که برابر  2/15و  2/08است ،میتوان بیران کررد
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که خودهمبستگی مرتبهی او میان باقیماندههای هر دو مد وجود ندارد.
با توجه به نتایج و ضرایب بهدست آمده و همچنین ضریب متغیر مجرازی کراهش فرروش
که نشان دهندهی تغییرات چسبندگی سرود و مبرین تهراوت سرطح سرود در تجزیره و تحلیرل
هزینه ،حجم فعالیت و سود تعدیل شده ،بهواسطهی کاهش و افزایش در فروش نسبت بره مرد
تجزیه و تحلیل هزینه ،حجم فعالیت و سود استاندارد است .این ضریب برابر  -1/510بروده و در
سطح اطمینان 31درصد معنادار است .با توجه به مبانی نظری مطر شده ،انتظار برر ایرن برود
منهی باشد که نتایج به دست آمده نیز مؤید این مطلب است .در نتیجه میتروان بیران کررد
که رفتار چسبندگی هزینه بر ارتبا میان سود و فروش در مد هزینه ،حجرم فعالیرت و سرود
تأثیرگذار است.
 .4-2-2آزمون فرضیهی دوم
برای آزمون فرضیهی دوت از مد های شماره دو و سه استهاده شدهاسرت .قبرل از بررازش
مد های مورد بررسی ابتدا باید روش تخمین آنها تعیین شود که برای این منظور از آزمرون F

لیمر و هاسمن استهاده شده که نتایج آنها نشان دهندهی استهاده از روش دادههای تابلویی برا
اثرات تصادفی برای تخمین هر دو مد است.
*

نگاره  :3نتایج تخمین مدلهای ( )2و ()3
مد شمارهی ()2

مد شمارهی ()8

متغیر

ضریب متغیر

سطح خطا

ضریب متغیر

سطح خطا

عرض از مبداء

-1/012

1/111

-1/015

1/101

نسبت فروش دورهی جاری به دورهی قبل

1/221

1/111

1/213

1/111

متغیر مجازی کاهش فروش

-1/510

1/132

-1/513

1/203

-

-

-1/100

1/856

-

-

-1/102

1/121

-

-

1/123

1/181

نسبت شدت داراییها × متغیر مجازی
کاهش فروش
نسبت شدت کارکنان × متغیر مجازی
کاهش فروش
اندازهی شرکت × متغیر مجازی کاهش
فروش
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مد شمارهی ()2

متغیر

ضریب متغیر

سطح خطا

مد شمارهی ()8

ضریب متغیر

سطح خطا

آزمون چاو

)1/180( 0/223

)1/183( 0/268

آزمون هاسمن

)1/150( 5/316

)1/023( 3/50

دادههای تابلویی با اثرات

دادههای تابلویی با اثرات

تصادفی

تصادفی

آمارهی ( Fسطح خطا)

)1/111( 502/26

)1/111( 801/52

ضریب تعیین تعدیل شده

1/521

1/682

آمارهی دوربین واتسن

2/08

2/186

روش برآورد مد

با توجه به نتایج قابل مشاهده در نگارهی شمارهی ( )8و با توجه بره آمرارهی  Fبرهدسرت
آمده برای مد های دو و سه که به ترتیب برابر  502/26و  801/52و سطح خطرای آنهرا نیرز
برای هر دو مد برابر  1/111است ،میتوان بیان کررد کره در سرطح اطمینران  33درصرد ،در
مجموع مد های باال از معناداری باالیی برخوردار است؛ هم چنین برا توجره بره ضرریب تعیرین
تعدیل شده بهدست آمده برای مد ها که به ترتیب برابر  1/521و  1/682درصد است ،میتروان
ادعا کرد که در مجموع متغیرهای مستقل و کنتر پژوهش در مد دو بیش از  52درصرد و در
مد سه بیش از  68درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح میدهند .افزون بر این ،برا توجره
به مقدار آمارهی دوربین واتسون برای دو مد که برابر  2/08و  2/18است ،میتوان بیران کررد
که خودهمبستگی مرتبهی او میان باقیماندههای هر دو مد وجود ندارد.
با توجه به نتایج و ضرایب بهدست آمده و همچنین ضرایب متغیرهای (نسربت شردت
داراییها × متغیر مجازی کاهش فروش)( ،نسبت شدت کارکنان × متغیر مجازی کاهش فروش)
و (اندازهی شرکت × متغیر مجرازی کراهش فرروش) کره بره ترتیرب برابرر  -1/102 ،-1/100و
 1/123هستند و سطح خطای بهدست آمده برای آنها کره بره ترتیرب برابرر  1/121 ،1/856و
 1/181است ،در سطح اطمینان  35درصد میتوان معناداری متغیرها نسبت شدت دارایریهرا و
اندازهی شرکت را تأیید کرد؛ اما متغیر نسبت شدت کارکنان در سطح اطمینان  31درصرد هرم
معنادار نیست .با توجه به مبانی نظری مطر شده ،انتظار بر این بود که

و

منهری و
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مثبت باشد که نتایج به دست آمده نیز مؤید این مطلب است .در نتیجه میتوان بیران کررد کره
ویژگیهای خاص شرکتها بر تغییرات چسبندگی سود (کاهش سرطح سرود) آنهرا تأثیرگرذار
است.
 .4-2-3آزمون فرضیهی سوم
برای آزمون فرضیهی سوت از مد های شرمارهی دو و چهرار اسرتهاده شردهاسرت .قبرل از
برازش مد های مورد بررسی ابتدا باید روش تخمین آنها تعیین شود که برای ایرن منظرور از
آزمون  Fلیمر و هاسمن استهاده شده که نتایج آنها نشان دهندهی اسرتهاده از روش دادههرای
تابلویی با اثرات تصادفی برای تخمین مد دوت و روش دادههای ترکیبی معمولی برای تخمرین
مد چهارت است.
نگاره  :4نتایج نتایج تخمین مدلهای ( )2و ()4
مد شمارهی ()2

متغیر

*

مد شمارهی ()1

ضریب متغیر

سطح خطا

ضریب متغیر

سطح خطا

-1/012

1/111

1/112

1/33

1/221

1/111

1/060

1/111

-1/510

1/132

-1/052

1/102

بازده سهات

-

-

1/233

1/118

متغیر مجازی بازده منهی

-

-

1/011

1/126

-

-

0/212

1/103

عرض از مبدأ
نسبت فروش دورهی جاری به
دورهی قبل
متغیر مجازی کاهش فروش

متغیر مجازی بازده منهی × بازده
سهات
آزمون چاو

)1/180( 0/223

)1/362( 1/220

آزمون هاسمن

)1/150( 5/316

-

روش برآورد مد

دادههای تابلویی با اثرات تصادفی

دادههای ترکیبی معمولی

)1/111( 502/26

)1/111( 32/26

ضریب تعیین تعدیل شده

1/521

1/133

آمارهی دوربین واتسن

2/08

0/33

آمارهی ( Fسطح خطا)
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با توجه به نتایج قابل مشاهده در نگارهی شمارهی ( )1و با توجه بره آمرارهی  Fبرهدسرت
آمده برای مد های دو و چهار که به ترتیب برابر  502/26و  32/26و سطح خطرای آنهرا نیرز
برای هر دو مد برابر  1/111است ،میتوان بیان کررد کره در سرطح اطمینران  33درصرد ،در
مجموع مد های باال از معناداری باالیی برخوردار است؛ هم چنین برا توجره بره ضرریب تعیرین
تعدیل شدهی بهدست آمده برای مد هرا کره بره ترتیرب برابرر  1/521و  1/133درصرد اسرت،
میتوان ادعا کرد که در مجموع متغیرهای مستقل و کنترر پرژوهش در مرد دو بریش از 52
درصد و در مد چهار بیش از  13درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح میدهند .افزون برر
این ،با توجه به مقدار آمارهی دوربین واتسرون بررای دو مرد کره برابرر  2/088و  0/33اسرت،
میتوان بیان کرد که خودهمبستگی مرتبهی او میان باقیماندههای هر دو مد وجود ندارد.
با توجه به نتایج و ضرایب بهدست آمرده و هرمچنرین ضررایب متغیرهرای محافظرهکراری
شرطی و به ویژه متغیر (متغیر مجازی بازده منهی × برازده سرهات) کره برابرر ( )0/212و سرطح
خطای به دست آمده برای آنکه برابرر  1/103اسرت ،در سرطح اطمینران  35درصرد مریتروان
معناداری این متغیر را تأیید نمود .با توجه به مبانی نظری مطر شده ،انتظار برر ایرن برود کره
ضریب

مثبت و ضریب

از لحاظ قدرمطلق در مد چهار کمتر از مد دو باشد که نترایج

به دست آمده نیز مؤید این مطلب هستند .در واقخ نترایج برهدسرت آمرده نشران دهنردهی ایرن
موضوع است که نادیده گرفتن محافظهکاری در برآوردها سبب تشدید تغییرات چسبندگی سود
شرکتها (کاهش سطح سود) میشود.
 .4-2-4آزمون فرضیهی چهارم
برای آزمون فرضیهی چهارت از مد های شمارهی سه و پنج اسرتهاده شردهاسرت .قبرل از
برازش مد های مورد بررسی ابتدا باید روش تخمین آنها تعیین شود که بررای ایرن منظرور از
آزمون  Fلیمر و هاسمن استهاده شده که نتایج آنها نشان دهندهی اسرتهاده از روش دادههرای
تابلویی با اثرات تصادفی برای مد سوت و روش دادههای ترکیبی معمولی برای مرد شرمارهی
پنج است.
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*

نگاره  :5نتایج نتایج تخمین مدلهای ( )3و ()5
مد شمارهی ()8

مد شمارهی ()5

متغیر

ضریب متغیر

سطح خطا

ضریب متغیر

سطح خطا

عرض از مبدأ
نسبت فروش دورهی جاری به دورهی قبل
متغیر مجازی کاهش فروش
نسبت شدت داراییها × متغیر مجازی
کاهش فروش
نسبت شدت کارکنان × متغیر مجازی
کاهش فروش
اندازهی شرکت × متغیر مجازی کاهش
فروش
بازده سهات
متغیر مجازی بازده منهی
متغیر مجازی بازده منهی × بازده سهات
نسبت شدت داراییها × متغیر مجازی
کاهش فروش × متغیر مجازی بازده منهی
× بازده سهات ()α3
نسبت شدت کارکنان × متغیر مجازی
کاهش فروش × متغیر مجازی بازده منهی
× بازده سهات ()α01
اندازهی شرکت × متغیر مجازی کاهش
فروش × متغیر مجازی بازده منهی × بازده
سهات ()α00

-1/015
1/213
-1/513

1/101
1/111
1/203

1/160
1/055
-1/826

1/210
1/111
1/312

-1/100

1/856

1/111

1/016

-1/102

1/121

-1/118

1/102

1/123

1/181

-1/101

1/363

-

-

1/801
1/213
1/201

1/251
1/113
1/813

-

-

0/266

1/123

-

-

0/211

1/261

-

-

-8/128

1/012

آزمون چاو
آزمون هاسمن
روش برآورد مد
آمارهی ( Fسطح خطا)
ضریب تعیین تعدیل شده
آمارهی دوربین واتسون

)1/183( 0/268
)1/023( 3/50
دادههای تابلویی با اثرات
تصادفی
)1/111( 801/52
1/682
2/186

)1/338( 1/063
دادههای ترکیبی معمولی
)1/111( 10/236
1/268
2/03
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با توجه به نتایج قابل مشاهده در نگارهی شمارهی ( )5و با توجه بره آمرارهی  Fبرهدسرت
آمده برای مد های سه و پنج که به ترتیب برابر  801/52و  10/236و سطح خطای آنهرا نیرز
برای هر دو مد برابر  1/111است ،میتوان بیران کررد کره در سرطح اطمینران  33درصرد در
مجموع مد های باال از معناداری باالیی برخوردار است؛ هم چنین برا توجره بره ضرریب تعیرین
تعدیل شده بهدست آمده برای مد ها که به ترتیب برابر  1/682و  1/268درصد است ،میتروان
ادعا کرد که در مجموع متغیرهای مستقل و کنتر پژوهش در مد سه بیش از  68درصد و در
مد پنج بیش از  26درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح میدهند .افزون بر این ،با توجره
به مقدار آمارهی دوربین واتسون برای دو مد که برابر  2/18و  2/03است ،میتوان بیران کررد
که خودهمبستگی مرتبهی او میان باقیماندههای هر دو مد وجود ندارد.
با توجه به نتایج و ضرایب بهدست آمده و همچنین ضرایب ( )α01( ،)α3و ( )α00بهدسرت
آمده که به ترتیب برابر  0/211 ،0/266و  -8/128هستند و همچنین سطح معناداری آنها کره
به ترتیب برابر  1/261 ،1/123و  1/012است ،میتوان بیان کرد که تنها متغیرر نسربت شردت
داراییها در سطح اطمینان  31معنادار است .افزون بر این با توجه به مبانی نظری مطرر شرده
انتظار بر این بود که

و

مثبت و

منهری باشرد کره نترایج برهدسرت آمرده برا ایرن

پیشبینی منطبق است.
 .5نتیجهگیری و پیشنهادها
 .5-1نتیجهگیری
در این تحقیق به بررسی تأثیر رفتار چسبندگی هزینه و محافظهکاری مشرو بر تجزیره و
تحلیل هزینه ،حجم فعالیت و سود در شرکتهای پذیرفته شرده در برورا اورا بهرادار تهرران
پرداخته شد .به این منظور چهار فرضیه برای بررسی ایرن موضروع تردوین و دادههرای موجرود
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .مطابق با مبانی نظری تحقیق چسبندگی هزینه ،سبب کراهش
سطح سود در زمان کاهش سطح فروش نسبت به زمان افزایش سطح فروش میشود (تغییررات
چسبندگی سود)؛ زیرا در زمان کاهش فروش ،سطح هزینهها نشان دهنردهی منرابخ مرورد نیراز
نسبت به سطح فروش جاری به اضافهی منابخ استهاده نشدهاست؛ در حالی که در زمان افرزایش
فررروش سررطح هزینررههررا نشرران دهنرردهی منررابخ مررورد نیرراز نسرربت برره سررطح فررروش
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جاری است .در نتیجه زمان کاهش فروش سطح هزینهها به سبب حهرظ منرابخ اسرتهاده نشرده
نسبت به زمان افزایش فروش بیشتر است (چسبندگی هزینه) کره سربب کراهش سرطح سرود
(تغییرات چسبندگی سود) میشود؛ بنابراین مطابق با مبانی نظرری ،چسربندگی هزینره سربب
نوعی عدت تقارن در تجزیه و تحلیل هزینه ،حجم فعالیت و سود میشود .نتایج بهدست آمده نیز
نشان داد که رفتار چسبندگی هزینه بر مد استاندارد تجزیه و تحلیل هزینه ،حجرم فعالیرت و
سود تأثیرگذار است؛ همچنین نترایج نشران داد کره ویژگریهرای خراص شررکتهرا برر رفترار
چسبندگی هزینه شرکتها تأثیر معناداری دارند و در واقخ این رفتار از شرکتی به شرکت دیگرر
متهاوت است .در راستای این نتیجه شرکتها با نسبت دارایی باالتر و شدت کارکنان بیشترر برا
هزینههای تعدیل بیشتر مواجه بوده که سبب افزایش تغییرات چسبندگی سود (کراهش سرطح
سود) میشود .در مقابل شرکتهای بزر ترر دارای چسربندگی بره منرابخ کرمترری هسرتند و
میتوانند منابخ استهاده نشده را در سایر بخشهای شرکت مورد استهاده قرار دهنرد .در نتیجره
هزینههای تعدیل کمتری دارند و دارای تغییرات چسبندگی سود کمتری هستند .افزون بر ایرن،
نتایج پژوهش نشان داد نادیده گرفتن محافظهکاری شرطی سبب تشردید تغییررات چسربندگی
سود شرکتها (کاهش سطح سود) میشود؛ زیرا از آنجا که کراهش فرروش ارتبرا مثبتری برا
اخبار منهی (بازده سهات منهی) دارد .در نتیجه محافظهکاری شررطی بررای چسربندگی هزینره
اشتباه کرده و آن را بهعنوان خبر بد شناسایی می کند .این موضوع منجر بره ترورش در بررآورد
چسبندگی هزینه میشود .در ایرن حالرت و در صرورت نادیرده گررفتن محافظرهکراری شررطی
تغییرات چسبندگی سود (کاهش سطح سود) میتوانرد دچرار ترورش شرده و تجزیره و تحلیرل
ناکارآمدی بیان نماید؛ هم چنین نتایج نشان داد که تأثیر نادیده گرفتن محافظهکاری شرطی در
تشدید تغییرات چسبندگی سود (کاهش سطح سود) در شرکتها با شدت داراییهای بزر ترر،
برریشتررر اسررت .نتررایج بررهدسررت آمررده منطبررق بررر مبررانی نظررری و پررژوهش بنکررر و
همکاران است.
 .5-2پیشنهادهای پژوهش
 .5-2-1پیشنهادهای کاربردی پژوهش
با توجه به نترایج پرژوهش پیشرنهاد مریشرود ،مردیران شررکتهرا چسربندگی هزینره و
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محافظهکاری شرطی را شناسایی و کنترر کننرد و در فرآینرد تصرمیمگیرری ،برنامرهریرزی و
بودجهبندی فعالیتهای شرکت برای پیشبینی سودهای آتی ،ارتبا هزینرههرا برا درآمردها و
تأثیر تغییرات فروش بر میزان هزینهها را مدنظر قرار دهند و بدین وسیله تصمیمگیری دقیقتر
و بودجهی جامختری را نمایش میدهند .افزون بر این به مدیران پیشنهاد میشود که در تجزیره
و تحلیل ساختار هزینه از مد تجزیه و تحلیل هزینه ،حجم فعالیرت و سرود تعردیل شرده کره
تأثیر چسبندگی سود و محافظهکاری شرطی را لحاظ میکند ،بره جرای روش تجزیره و تحلیرل
استاندارد استهاده کنند .از سوی دیگر به سرمایهگذاران پیشنهاد مریشرود کره در تحلیرلهرای
مالی برای شرکتهایی که انتظار مری رود در آینرده برا کراهش فرروش مواجره شروند ،موضروع
چسبندگی هزینه و محافظهکاری شرطی را برای تجزیه و تحلیرل سرودهرای آتری مردنظر قررار
دهند.
 .5-2-2پیشنهادهایی برای دیگر پژوهشگران
با انجات هر تحقیق ،راه به سوی مسیری جدید باز مریشرود و ادامرهی راه مسرتلزت انجرات
تحقیقهای دیگری است؛ بنابراین انجات تحقیقهایی به شر زیر پیشنهاد میشود:
 بررسی و آزمرون رفترار چسربندگی هزینرهی شررکتهرا در شررایط متهراوت و متغیرراقتصادی.
 بررسی تأثیر استهاده از اختیارات مدیران در تصمیمگیریهای مؤثر بر رفتار چسربندگیهزینهی شرکتها.
 بررسی میزان توجه مدیران شرکتهای ایرانی به رفتار هزینهها و ارتبا آن با فروش. بررسی خصوصیات شخصیتی و فردی مدیران اقتصادی در پدیدهی چسبندگی هزینهها. بررسی ارتبا میان ساختار هزینهها و چسبندگی هزینهها.یادداشتها
2. Anderson
4. Banker
6. Weiss
8. Khan & Watts
10. Porporato & Werbin

1. Cost Sticky
3. Basu
5. Calleja
7. Kama & Weiss
9. Piecewise-linear Relation

تاثير رفتار چسبندگی هزینه و محافظهکاري مشروط بر تجزیه و تحليل هزینه... ،

12. Banker & Byzalov
14. Pooled Data
16. Random Effect Panel Data
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11. Homburg & Nasev
13. Balakrishnan
15. Fix Effect Panel Data
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