
رازيهایحسابداریدانشگاهشپيشرفتیمجله

66-41یهاصفحه،3/68پياپي،9314بهاروتابستان،اولی،شمارههفتمیدوره

(پیشینيوانسانيعلوماجتماعی)مجله


 کاری مشروط بر تجزیه و تحلیل هزینه،  تاثیر رفتار چسبندگی هزینه و محافظه

 حجم فعالیت و سود 
 

 زادهسعید حاجی                 کارجواد نیک                     ولی خدادادیدکتر 

 دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 چکیده
برر   مشررو   کاری محافظه تأثیر رفتار چسبندگی هزینه وهدف این پژوهش، بررسی 
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 . مقدمه1

تجزیه و تحلیل هزینه، حجم فعالیت و سود یکی از ابزارهای مورد اسرتهاده در حسرابداری   

چون فرآیند ارزیابی فروش جرایگزین،   مدیریت است که در خدمت مقاصد تصمیمات داخلی؛ هم

بینری   بینری سرود مشررو  بره پریش      بودجه و ارزیابی عملکرد و تصمیمات خارجی؛ مانند  پیش

ی هزینره، حجرم فعالیرت و سرود      گرران قررار دارد. رابطره    اران و تحلیلگذ فروش، توسط سرمایه

های ثابت و متغیر است که حاکی از وجود ارتبا  خطی بین  ی استاندارد از هزینه براساا رابطه

 فروش، هزینه و در نتیجه ارتبا  میان فروش و سود است.  

هزینره و سرود را بیران    افزون بر این، مطالعرات اخیرر دو عامرل مهرم از رفترار ییرخطری       

گرر عردت تقرارن اقتصرادی در      اسرت کره بیران    0کنند. عامل او  مربو  به چسبندگی هزینه می

(. عامل دوت مربو  2118و همکاران،  2واکنش هزینه به افزایش و کاهش فروش است )اندرسون

خرو   گری مالی در شناسایی اخبار  گر عدت تقارن گزارش کاری شرطی است که بیان به محافظه

ها خواستار دو تغییر مهرم در   (. بنابراین بررسی این پدیده0332، 8در مقابل اخبار بد است )باسو

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        

هرایی در سراختار هزینره بره      کاری مشرو ، تحریف د است. چسبندگی هزینه و محافظهاستاندار

شرود و منجرر بره     آورند که در تجزیه و تحلیل هزینه، حجم فعالیرت و سرود وارد مری    وجود می

شرود؛   گیری تجزیه و تحلیل هزینه، حجم فعالیرت و سرود مری    مند در نتیجه های هدفسوگیری

ینه، حجم فعالیت و سود استاندارد را گسترش داده که سبب ترأثیر  بنابراین این تحقیق مد  هز

کاری مشررو  در مرد  اسرتاندارد هزینره، حجرم فعالیرت و سرود         چسبندگی هزینه و محافظه

شود و به صورت مستقیم با هر دو مههوت ذکر شده، مرتبط است و مدلی جدید بررای تجزیره    می

 ماید.  ن و تحلیل هزینه، حجم فعالیت و سود بیان می

های تجزیه و تحلیل هزینه، حجم فعالیت و سود اسرتاندارد   های کاربردی عملی مد  برنامه

کره   هرا بره سربب ایرن     و تعدیل شده، نیازمند تخمین دقیق ساختار هزینه است. مدیران شرکت

توانند  ها رفتار نامتقارن دارند می دسترسی به اطالعات دقیق داخلی دارند، حتی زمانی که هزینه

گران خرارجی کره سراختار هزینره را از      رآوردهای دقیقی از ساختار هزینه داشته باشند. تحلیلب

شوند در  کنند، با مشکالت برآورد اضافی مواجه می گری حسابداری استنتاج می اطالعات گزارش
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نتیجه اگر چسبندگی هزینه وجود داشته باشد؛ مد  تجزیه و تحلیرل هزینره، حجرم فعالیرت و     

منرد   های ثابت و متغیر را تعیین کند که منجر به سوگیری هدف تواند هزینه ارد نمیسود استاند

شود؛ بنابراین این تحقیق یک مد  جایگزین برای تجزیه و تحلیل هزینره،   ها می در برآورد هزینه

 شرود؛   طور مستقیم چسبندگی هزینه کنترر  مری   کند که در آن به حجم فعالیت و سود ارائه می

گران خارجی به احتمرا  زیراد    ن حتی پس از کنتر  چسبندگی هزینه، برآورد تحلیلعالوه بر ای

کاری مشرو  مغرضانه است؛ زیرا زمانی که برآورد ساختار هزینه با اسرتهاده از   به سبب محافظه

ی اقرالت   آید، کنتر  نقش مخردوش کننرده   دست می گری عمومی به اطالعات حسابداری گزارش

تواننرد منجرر بره     یابرد و مری   گری سرود و هزینره اهمیرت مری     در گزارشکارانه  تعهدی محافظه

از  سونگری در برآورد ارتبا  میان هزینه و فروش شود در نتیجه، مد  تعدیل شرده، دوبراره   یک

 (.  2108و همکاران،  6شود )بنکر کاری تعدیل می طریق کنتر  محافظه

هرا، ترأثیر چسربندگی     ار هزینهبینی رفت در پژوهش حاضر، با توجه به افزایش اهمیت پیش

کاری شرطی بر مد  تجزیه و تحلیل هزینه، حجم فعالیت و سود بررسری شرده    هزینه و محافظه

است. نتایج حاصل از این پژوهش، بررای   و مد  جدیدی با توجه به تأثیر این دو عامل، ارائه شده

گرران برا شناسرایی و     گران مالی بسیار سودمند اسرت؛ زیررا مردیران و پرژوهش     مدیران و تحلیل

ریرزی   های درآمد، بره طرر    ها به نوسان ها و چگونگی واکنش هزینه بینی دقیق رفتار هزینه پیش

توانرد در   گیرند؛ به عالوه این تحقیرق مری   می  های آگاهانه پردازند و تصمیم های منظم می برنامه

سرود اسرتاندارد نظیرر    های کاربردی تجزیه و تحلیل هزینره، حجرم فعالیرت و     بسیاری از برنامه

بینری شرده بررای مردیران و تجزیره و       ها و سود با توجه به سطح فروش پیش بندی هزینه بودجه

 گران مالی، تجدیدنظر مههومی داشته باشد. تحلیل ساختار هزینه برای تحلیل

 

 ی پژوهش. مبانی نظری و پیشینه2

هرای ثابرت، متغیرر و     دهد که حتی با بررآورد دقیرق هزینره    نتایج تحقیقات اخیر نشان می

آورنرد(   دست مری  ها با استهاده از اطالعات دقیق داخلی به چسبندگی هزینه )که مدیران شرکت

طور اساسری   بسیاری از ساختارهای تجزیه و تحلیل هزینه، حجم فعالیت و سود استاندارد باید به

کاری شرطی اصال  شود )بنکرر و همکراران،    عدت تقارن چسبندگی هزینه و محافظه برای اثرات

گران خارجی نیز که دسترسی به اطالعات دقیرق داخلری ندارنرد و در     (. از دیدگاه تحلیل2108
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برآوردهای ساختار هزینه از تجزیه و تحلیل هزینره، حجرم فعالیرت و سرود اسرتاندارد اسرتهاده       

شرود؛   کاری شرطی منجر به تعصبات با اهمیت اضافی مری  ه و محافظهکنند، چسبندگی هزین می

گران خارجی برای اجتنا  از تعصبات بیش از حرد در برآوردهرا بایرد از رویکررد      بنابراین تحلیل

گیررد،   کاری شرطی را در برآوردها در نظر می برآوردی جایگزین که چسبندگی هزینه و محافظه

 استهاده کنند.  

 

ها و سوودها در   بندگی هزینه و کاربرد آن برای سطوح متفاوت هزینه. تئوری چس1-2

 مدل تجزیه و تحلیل هزینه، حجم فعالیت و سود استاندارد

شناخت رفتار هزینه، یکری از مباحرم مهرم حسرابداری، بهرای تمرات شرده و حسرابداری         

کنرد؛  مری  ها متناسب با تغییر محرر  هزینره تغییرر    مدیریت است. در مد  سنتی، رفتار هزینه

ها به میزان تغییر در سطح فعالیت بسرتگی دارد و جهرت تغییررات     یعنی میزان تغییر در هزینه

ها نردارد؛ امرا نترایج     )افزایش و کاهش( در حجم فعالیت، تأثیری روی بزرگی تغییرات در هزینه

ایش گر این موضوع است که میزان افرز  های اخیر بیان گران در سا  های برخی از پژوهش پژوهش

ها هنگرات کراهش   تر از میزان کاهش در هزینه ها هنگات افزایش در سطح فعالیت، بیش در هزینه

نامند )اندرسون و همکراران،   می« چسبندگی هزینه»در حجم فعالیت است که چنین رفتاری را 

ی تجزیره و تحلیرل هزینره، حجرم      (. از سوی دیگرر، رابطره  2116و همکاران،  2و کالیجا 2118

ی  های ثابت و متغیر اسرت کره رابطره    سود استاندارد براساا یک مد  ساده از هزینه فعالیت و

دهد که سرود، ترابخ خطری از     کند. این مد  نشان می خطی میان هزینه و فروش را توصیف می

 دهد.  ی سود، سود را تحت تأثیر قرار می فروش است و تغییرات فروش تنها از طریق حاشیه

دهند که با  نتایج مهمی از عدت تقارن در رفتار هزینه نشان می تحقیقات چسبندگی هزینه

؛ بنکرر و همکراران،   2101، 3؛ ویرس 2118مد  استاندارد در تضاد است )اندرسون و همکراران،  

ی نامتقرارن میران    ی هزینه داللت بر یرک رابطره   (. رفتار چسبنده2108، 3و کاما و ویس 2108

های تجزیه و تحلیل هزینه، حجم فعالیت و سرود   شفروش و سود است که انحراف مهمی در رو

ی  دهد که بررای هرر سرطح فرروش در دوره     کند. چسبندگی هزینه نشان می استاندارد ایجاد می

ی قبرل اسرت. تهراوت      ها وابسته به جهت تغییررات فرروش نسربت بره دوره     جاری، سطح هزینه

تهاده نشرده توسرط مردیریت    ی حهظ منابخ اس هزینه بین افزایش و کاهش فروش، نشان دهنده
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یابرد،   ی قبرل کراهش مری    است؛ بنابراین هنگامی که سطح فروش تحقق یافتره نسربت بره دوره   

ی منابخ در آینده و از دست  سازی دوباره های تعدیل )تحصیل و آماده مدیران برای کاهش هزینه

کره   نتیجره آن  کننرد.  های توسعه فروش در آینده(، منابخ استهاده نشده را حهظ می دادن فرصت

ی منابخ مورد نیاز نسبت به سطح فروش جاری بره   ها نشان دهنده در زمان کاهش فروش، هزینه

یابرد، مردیران   است. در مقابل زمانی که سطح فرروش افرزایش مری    ی منابخ استهاده نشده اضافه

یران بره  دهند. در نتیجه مد گویی به افزایش تقاضا؛ منابخ استهاده شده را افزایش می جهت پاسخ

دسرت   ی منابخ مورد نیراز اسرت، منرابخ ییرضرروری بره      که هزینه تنها منعکس کننده سبب این

یابد )نسبت به زمانی که به همران مقردار    ها زمانی که فروش کاهش می آورند و سطح هزینه نمی

شرود )تغییررات چسربندگی    یابد که سبب کاهش سرطح سرود مری    یابد(، افزایش می افزایش می

بینی منجر به نمایش مد  تجزیه و تحلیل هزینه، حجم فعالیت و سرود تعردیل    پیش سود(. این

 (. 2108شود )بنکر و همکاران،  شده می
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 (1ی )نمودار شماره

 

تهاوت میان تجزیه و تحلیل هزینه، حجم فعالیت و سود استاندارد و تعدیل شرده در نمرودار        

است. در مرد  تجزیره و تحلیرل هزینره، حجرم فعالیرت و سرود         ( نشان داده  شده 0ی ) شماره

ی سطح منابخ مورد نیاز بوده که وابسته به سرطح فرروش )و    ها نشان دهنده استاندارد کل هزینه

ر جهت فروش( اسرت؛ بنرابراین مرد  تجزیره و تحلیرل هزینره، حجرم فعالیرت و سرود          نه تغیی
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ی خطی میان فروش و سود است. در مقابل؛ در مد  تجزیره   ی یک رابطه استاندارد نشان دهنده

اسرت کره    دست آمده ی مجزا به و تحلیل هزینه، حجم فعالیت و سود تعدیل شده، دو خط هزینه

ی قبرل(   ی کل در مورد افزایش فروش )نسربت بره دوره   تابخ هزینه ی تر، نشان دهنده خط پایین

 ی سررطح منررابخ مررورد نیرراز مطررابق بررا سررطح    هررا مررنعکس کننررده اسررت کرره در آن هزینرره

ی  ی کل در زمان کراهش فرروش )نسربت بره دوره     فروش است. در ضمن خط باالتر، تابخ هزینه

ی منرابخ اسرتهاده    طابق با فروش به اضافهدهد که تصویری از منابخ مورد نیاز م قبل( را نشان می

ی کل در مد  تجزیه و تحلیل هزینه، حجم فعالیرت   دهد. براساا خط هزینه نشده را نشان می

و سود تعدیل شده؛ دو خط سود متهاوت وجود دارد که یک خرط ارتبرا  میران سرود و سرطح      

کراهش فرروش )خرط     فروش در مورد افزایش فروش )خط باالتر( و دیگری ارتبا  میان سرود و 

ی تغییررات   ی عمودی میان دو خط، منعکس کننرده  دهد؛ در نتیجه فاصله تر( را نشان می پایین

چسبندگی سود است که با منابخ استهاده نشده توسط مدیریت مرتبط است )بنکرر و همکراران،   

2108.) 

نمرودار   ی عمرودی دو خرط سرود در    افزون بر این، مقدار تغییرات چسبندگی سرود )فاصرله      

ها با توجه به حجم منرابخ اسرتهاده نشرده، متهراوت اسرت. زمرانی کره         (( در شرکت0ی ) شماره

هرای   ی منابخ در آینده و از دسرت دادن فرصرت   سازی دوباره های تعدیل )تحصیل و آماده هزینه

 تری از منابخ استهاده نشده را در صورت ی فروش در آینده( باال باشد، مدیران سطح بیش توسعه

شوند؛ زیرا در زمان حرا  از برین برردن منرابخ اسرتهاده نشرده بررای         کاهش فروش متحمل می

ی تعدیل  های دارای هزینه بر است؛ بنابراین تغییرات چسبندگی سود برای شرکت شرکت، هزینه

هرای تعردیل    گیرری هزینره   تر باشد. در این پژوهش، از سه شاخص جهت انردازه  باالتر، باید بیش

رایی )نسبت دارایی به فروش(، شدت کارکنان )نسبت تعداد کارکنان بره فرروش(   شامل شدت دا

ی  ترر نشران دهنرده    است. نسبت دارایی و تعرداد کارکنران بریش    ی شرکت استهاده شده و اندازه

هرای تعردیل بررای ایرن      تر شرکت برای حهظ منابخ خود اسرت؛ در نتیجره هزینره    مقاومت بیش

(؛ بنابراین نسبت دارایی براالتر و شردت   2118سون و همکاران، تر است )اندر ها پر هزینه شرکت

تر مرتبط بوده که سبب افزایش تغییررات چسربندگی    های تعدیل بیش تر با هزینه کارکنان بیش

ترری هسرتند و    ترر دارای چسربندگی بره منرابخ کرم      های برزر   شود. در مقابل شرکت سود می

های شررکت مرورد اسرتهاده قررار دهنرد کره در        شتوانند منابخ استهاده نشده را در سایر بخ می
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تری هستند )بنکر و  تری دارند و دارای تغییرات چسبندگی سود کم های تعدیل کم نتیجه هزینه

 (.2108همکاران، 

 

کواری مشوروط در برآوردهوای مودل تجزیوه و       ی محافظه  . نقش مخدوش کننده2-2

 گران خارجی تحلیلتحلیل هزینه، حجم فعالیت و سود استاندارد برای 

های مالی با تسلط کامل بر وضعیت مالی شرکت و  ی صورت مدیران به عنوان مسئو  تهیه

طور بالقوه سعی مری  های مالی، به تر نسبت به کاربران صورت با برخورداری از سطح آگاهی بیش

صرویر  ی کلی این عمل این است کره ت  کنند تصویر بنگاه اقتصادی را مطلو  جلوه دهند. نتیجه

گرذاران   گرذاری در سررمایه   ی سرمایه رسد و انگیزه نظر می بنگاه تجاری بهتر از وضعیت واقعی به

ی اسرتانداردهای حسرابداری برا     یابد. در چنین شرایطی مراجخ تردوین کننرده   بالقوه افزایش می

ی  ی منصرهانه  نهعران و ارائره   بینری مردیران، حمایرت از حقرو  ذی    هدف متعاد  کرردن خروش  

کننرد )کردسرتانی و امیرر بیگری،      کراری را توصریه مری    های مالی، کاربرد مههوت محافظه صورت

ی باالتری از تأییدپذیری برای  کاری را گرایش حسابداری به الزات درجه (.  واتس، محافظه0832

شناسایی اخبار مثبت در مقایسه با میزان تأییدپذیری الزت برای شناسایی اخبرار منهری تعریرف    

 (.2118واتس، است ) کرده

میران سرود و    00مقطعری  -ی خطی ی حسابداری مالی، رابطه مطالعات انجات شده در زمینه      

کراری شررطی )عردت تقرارن در      عنوان شرواهدی از محافظره   بازده سهات را تأیید کرده و آن را به

ننرد  ک های نقردی آتری( تهسریر مری     شناسایی اخبار خو  نسبت به اخبار بد در ارتبا  با جریان

 کرراری تنهررا  جررا کرره محافظرره (. از آن2113، 01و خرران و واتررس 2118؛ واتررس، 0332)باسررو، 

گرری مرالی اسرت، ترا حرد زیرادی در تحقیقرات و عمرل          ی عدت تقارن در گرزارش  نشان دهنده

است. با این وجود، وقتی برآورد ساختار هزینه با اسرتهاده   حسابداری مدیریت نادیده گرفته شده

ی اقالت آید، کنتر  نقش مخدوش کننده دست می  گری عمومی به ابداری گزارشاز اطالعات حس

 (. 2108یابد )بنکر و همکاران، گری سود و هزینه اهمیت می کارانه در گزارش تعهدی محافظه

تر از طریق جریان درآمدی ییرعملیراتی )عملیرات متوقرف شرده،      کاری بیش اگرچه محافظه     

طرور مسرتقیم در    کارانه بره  است؛ اما ایلب مواقخ اقالت تعهدی محافظه خاص و اقالت ییرمترقبه(

گرری   های عملیاتی منعکس شده در گزارش شود؛ بنابراین هزینه های عملیاتی منعکس می هزینه
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ی آتری   بینری شرده   ی اخبار منهی پیش های عملیاتی جاری و شناسایی اولیه مالی شامل فعالیت

ارتبا  مثبتی برا اخبرار منهری )برازده سرهات منهری( دارد و       است. از سوی دیگر کاهش فروش، 

عنروان خبرر برد شناسرایی      کاری شرطی برای چسبندگی هزینه اشتباه کرده و آن را بره  محافظه

شرود؛ بنرابراین اگرر     کند. این موضروع منجرر بره ترورش در بررآورد چسربندگی هزینره مری         می

م فعالیرت و سرود تعردیل شرده نادیرده      کاری در برآوردهای تجزیه و تحلیل هزینه، حج محافظه

شرود. برر ایرن     گرفته شود، موجب افزایش تغییرات چسبندگی سود )کراهش سرطح سرود( مری    

اساا، مرد  تجزیره و تحلیرل هزینره، حجرم فعالیرت و سرود تعردیل شرده از طریرق کنترر             

 (.2108شود )بنکر و همکاران،  طور مجدد تعدیل می به کاری محافظه

هرای   گرری سرود و هزینره در شررکت     کاری شررطی برر گرزارش    افزون بر این، تأثیر محافظه     

شرود؛   کاری برای چسبندگی هزینه دچار اشرتباه مری   جا که محافظه مختلف متهاوت است. از آن

توانرد سربب تنروع برآوردهرای مغرضرانه در چسربندگی        کاری می بنابراین این تنوع در محافظه

دهرد و   ها را در ترازنامه کراهش مری   ی دارایی ر خاص اخبار بد، ارزش منصهانهطو هزینه شود. به

کنند  تری را ثبت می تری دارند، به احتما  زیاد کاهش دارایی بزر  هایی که دارایی بیش شرکت

شوند. به همین ترتیب، اخبرار   تری می ی بزر  گیری شده کاری اندازه که در نتیجه باعم محافظه

ترری   هایی که تعداد کارکنان بریش  شود و شرکت تری در آینده می ارکنان بیشبد سبب اخراج ک

های مررتبط برا    تری برای حق سنوات و سایر هزینه های بیش دارند، به احتما  زیاد کمک هزینه

شود؛ این در حالی اسرت   کاری می کنند که منجر به افزایش محافظه اخراج کارکنان پرداخت می

هرا محریط اطالعراتی     دهنرد؛ زیررا آن   تری نشران مری   کاری کم محافظهتر،  های بزر  که شرکت

دهند که سربب کراهش عردت تقرارن اطالعراتی      تری انجات می های بیش تری دارند و تحلیل قوی

ها برا   (. درنتیجه شرکت2113دهد )خان و واتس،  کاری را کاهش می شده و تقاضا برای محافظه

تری بروده کره    ی بزر  گیری شده کاری اندازه ض محافظهتر در معر دارایی و تعداد کارکنان بیش

ی  هرا برا انردازه    شرود و شررکت   سبب افزایش تغییرات چسبندگی سود )کاهش سطح سود( مری 

تری بروده کره سربب کراهش تغییررات       ی کم گیری شده کاری اندازه تر در معرض محافظه بزر 

 شود.  چسبندگی سود )کاهش سطح سود( می
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 وهشی پژ . پیشینه3-2

های چهار کشور آمریکا، انگلریس، فرانسره و    کالیجا، چسبندگی هزینه را با استهاده از داده

هرای   آلمان آزمون کرد. نتایج پژوهش وی نشان داد که با افزایش یک درصد در فرروش، هزینره  

 30/1هرای عملیراتی    یابد و با کاهش یک درصد فروش، هزینره  درصد افزایش می 32/1عملیاتی 

چنین نتایج نشان داد که شدت چسبندگی هزینه در فرانسره و آلمران    یابد؛ هم ش میدرصد کاه

 (.2116تر از شدت چسبندگی در آمریکا و انگلیس است )کالیجا،  بیش

بینی سرود   تری دارند، دقت پیش های چسبنده هایی که هزینه ویس، معتقد است در شرکت

هرا را   رزیابی ارزش شرکت، چسبندگی هزینهگذاران در ا تر است و سرمایه گران کم توسط تحلیل

در پژوهشی بره بررسری چسربندگی     چنین پورپوراتو و وربین (. هم2101کنند )ویس، لحاظ می

(. 2101 02های آرژانتینی، برزیلی و کانادایی پرداختند )پورپوراتو و وربرین، ها در بین بانک هزینه

ترتیرب در کشرورهای    ها به های بانک نتایج نشان داد که با افزایش یک درصدی در درآمد، هزینه

یابد؛ در حالی کره برا کراهش یرک      درصد افزایش می 32/1و 32/1و 6/1آرژانتین، برزیل و کانادا 

ه هرا را مشراهد  درصد در هزینره  55/1و  13/1، 83/1های مزبور، کاهش  درصدی در درآمد بانک

ها در شرایط بهبود فروش دارند، در  ترین افزایش هزینه هایی که بیش کردند. آنان دریافتند بانک

 ترین کاهش را خواهند داشت. زمان کاهش فروش نیز بیش

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

دهرد،   هرا نشران مری    را بررسی کردنرد. نترایج تحقیرق    کاری شرطی چسبندگی هزینه و محافظه

ی تضرعیف در بره موقرخ برودن سرود بررای        وسیله چسبندگی هزینه عدت تقارن زمانی سود را به

ها با اخبار  ها با اخبار مثبت افزایش داده و از سوی دیگر، به موقخ بودن سود برای شرکتشرکت

نشان داد که عدت تقارن زمانی سرود بررای    چنین نتایج حاصل شده کند؛ هم منهی را تشدید می

های دارای چسبندگی هزینه از طریرق فاکتورهرای حسرابداری مرنعکس شرده در اقرالت        شرکت

ترری   های نقدی بره صرورت قروی    تعهدی نسبت به فاکتورهای ییرحسابداری منعکس در جریان

 (.2101 08شود )هامبور  و ناسو، تقویت می

هرا را بررسری کردنرد و نترایج تحقیرق آنران مرد          ن در رفتار هزینهبنکر و بیزالو، عدت تقار     

نمایرد   هرا را تأییرد مری    ی عدت تقارن در رفتار هزینه ها را رد کرده و فرضیه مکانیکی رفتار هزینه

ارتبرا  میران سراختار هزینره و       و همکراران  05چنین بالکریشرنان  (. هم2108 01)بنکر و بیزالو،
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دهد چسبندگی هزینه با هر دو  ردند و نتایج تحقیق آنان نشان میچسبندگی هزینه را بررسی ک

ساختار ثابت و متغیر هزینه مرتبط بوده و باید در تجزیه و تحلیل ساختار هزینه در نظرر گرفتره   

 (.2101و همکاران،  05شود )بالکریشنان

کاری شرطی منجر بره عردت تقرارن     بنکر و همکاران معتقدند که چسبندگی هزینه و محافظه   

چنین معتقدند کره   شود. آنان هم مد  تجزیه و تحلیل هزینه، حجم فعالیت و سود استاندارد می

هرا برا    ترر، براالتر و در شررکت    ها با حجم دارایی و تعداد کارکنان بیش این عدت تقارن در شرکت

تر است؛ بنابراین آنان مد  تجزیه و تحلیل هزینره، حجرم فعالیرت و سرود      تر، کم ی بزر  اندازه

کاری شرطی تعدیل کردند )بنکر و همکراران،   استاندارد را با ترکیب چسبندگی هزینه و محافظه

2108 .) 

ادار هرا در برورا اورا  بهر    ی رفتار چسبندگی هزینه هایی درباره پور با بررسی نمازی و دوانی     

های اداری، عمومی و فروش چسبندگی دارند و شردت چسربندگی    تهران نشان دادند که هزینه

هایی که نسبت  تر و برای شرکت هایی که قبل از آن، کاهش درآمد رخ داده، کم ها در دوره هزینه

(. 0833پرور،   اسرت )نمرازی و دوانری    ترر بروده   ترری دارنرد، بریش    ها به فروش بزر  جمخ دارایی

های اداری عمومی و فروش، بهای تمرات شرده و مجمروع     ی هزینه ین وجود رفتار چسبندهچن هم

هرای اداری عمرومی و فرروش را نمرازی و همکرارانش تأییرد کردنرد.         بهای تمات شرده و هزینره  

 81هرای عمرومی اداری و فرروش بررای تغییررات بریش از        دهد، هزینه های آنان نشان می یافته

درصرد   81تر از  درصد و بیش 01تر از  ی تمات شده برای تغییرات کمدرصد در درآمد فروش، بها

 دهد.    در درآمد فروش، از خود رفتار چسبنده نشان می

معتقدند انتظار افرزایش فرروش در آینرده توسرط مردیریت، موجرب        کردستانی و مرتضوی،     

ر باشرد،  تر  بینری بریش   شود و هر چه این خروش  ی فروش می کاهش چسبندگی بهای تمات شده

(. امرا  0830یابد )کردستانی و مرتضوی،  تر کاهش می ی فروش، بیش چسبندگی بهای تمات شده

دهرد و  هرای فرروش، عمرومی و اداری را افرزایش مری      بینی مردیریت، چسربندگی هزینره    خوش

بینری کرم    تر از حالرت خروش   بینی زیاد مدیریت، بیش ها در صورت خوش چسبندگی این هزینه

هرای فرروش،    هرای سرنجیده در مرورد هزینره     ی تصرمیم  وی از تأیید فرضیهاست که شواهدی ق

هرای  ی چسبندگی هزینره  چنین آنان عوامل تعیین کننده شود؛ هم عمومی و اداری محسو  می

هرای فرروش،   های بورسی را بررسی کردند. براسراا نترایج تحقیرق، چسربندگی هزینره     شرکت



  55 4931، بهار و تابستان  هاي حسابداري، دوره هفتم، شماره اول مجله پيشرفت

ی  شرود و کراهش فرروش در دو دوره   وارونه می ی بعد از کاهش فروش، عمومی و اداری در دوره

هرای فرروش،   ی کاالی فرروش رفتره و هزینره    متوالی، موجب کاهش چسبندگی بهای تمات شده

تر باشد، چسبندگی بهرای   ها بیششود و هرچه میزان داراییی دوت می عمومی و اداری در دوره

شرود؛ امرا   ترر مری   ری بریش هرای فرروش، عمرومی و ادا   ی کاالی فروش رفته و هزینره  تمات شده

هرا  ی مطالعه، رشد اقتصادی و تعداد کارکنان بر چسربندگی هزینره   شواهدی از تأثیر طو  دوره

 دست نیامد. به

هرا در  کراری و چسربندگی هزینره    ی محافظره  معتقدند، هر دو پدیرده  بهار مقدت و کاوسی

چنین اگرر   وجود دارد؛ هم طور همزمان های پذیرفته شده در بورا اورا  بهادار تهران، بهشرکت

هرا نادیرده گرفتره شرود، میرزان      کراری مشررو ، اثرر چسربندگی هزینره      هنگات برآورد محافظه

گیری شده بیش از مقدار واقعی آن برآورد خواهد شد )بهار مقدت و کاوسری،   کاری اندازه محافظه

0832 .) 

 

 شناسی پژوهش . روش3

 ی پژوهشها. فرضیه1-3

 شود؛ می انیب ریزصورت  ی پژوهش بهها هیفرضی مطر  شده، نظری مبانبا توجه به 

یابرد نسربت بره زمرانی کره بره       سطح سود در زمانی که فروش کاهش می ی اول: هیفرض

 تر است.  یابد، کمهمان مقدار افزایش می

یابد نسبت به زمانی که به همان مقدار افرزایش   ها زمانی که فروش کاهش می سطح هزینه

شود )تغییررات چسربندگی سرود(.    افزایش خواهد یافت که سبب کاهش سطح سود مییابد،  می

ی منرابخ مرورد نیراز نسربت بره سرطح        ها نشان دهنده زیرا در زمان کاهش فروش، سطح هزینه

است؛ در حالی که در زمان افرزایش فرروش سرطح     ی منابخ استهاده نشده فروش جاری به اضافه

رد نیاز نسبت به سطح فروش جراری اسرت؛ بنرابراین در زمران     ی منابخ موها نشان دهندههزینه

ها به سبب حهظ منابخ استهاده نشده نسبت به زمان افرزایش فرروش   کاهش فروش سطح هزینه

 شود. تر است که سبب کاهش سطح سود می بیش

هرا برا شردت    تغییرات چسبندگی سود )کراهش سرطح سرود( در شررکت     ی دوم: هیفرض

 تر است. تر، کم ی بزر ها با اندازهتر و برای شرکت تر، بیشهای بزر  کارکنان و شدت دارایی
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کاری شرطی در برآوردها نادیده گرفته شرود، سربب تشردید     اگر محافظه ی سوم: هیفرض

 شود.ها میتغییرات چسبندگی سود )کاهش سطح سود( شرکت

کرراری شرررطی در تشرردید تغییرررات  تررأثیر نادیررده گررفتن محافظرره  ی چهووارم: هیفرضوو

تر، های بزر ها با شدت کارکنان و شدت داراییچسبندگی سود )کاهش سطح سود( در شرکت

 تر است. تر، کم ی بزر ها با اندازهتر و برای شرکت بیش

 

 روش پژوهش و تجزیه وتحلیل اطالعات. 2-3

توانرد از نروع    ی متغیرهرای مربرو  نمری    کنترر  کلیره   این پژوهش با توجه به عدت امکان

های تجربی محض باشد؛ اما با توجه به تجزیه و تحلیل اطالعات گذشته، این پرژوهش از  پژوهش

دست آمده از پژوهش بره   به جینتا کهنیابا توجه به  چنین هم های شبه تجربی است؛نوع پژوهش

از نروع   زیر نی و از جهت روش کاربرد، از جهت هدف پردازد یمموضوع خاص  امشکل ی کحل ی

و  هیر تجزی، هیتوصر ی است. افزون بر این در بخرش آمرار   ونیرگرس -ی همبستگ لیتحلو  هیتجز

ی هرا  شراخص و  انره یم، نیانگیر مچرون   ی هرم مرکرز ی هرا  شراخص ها با اسرتهاده از   داده لیتحل

هرا از الگروی رگرسریون     چنین بررای آزمرون فرضریه    ؛ هماست شدهانجات  اریمع ی انحرافپراکندگ

ی الگوهرای رگرسریونی   هرا  روشاسرت. بررای انتخرا  از برین      اسرتهاده شرده  ی ترکیبری  ها داده

. اگرر در  شرود  یمر لیمر استهاده  Fاز آزمون  02ی تابلویی با اثرات ثابت،ها دادهو الگوی  06ترکیبی

ی هرا  داده ی اگرر روش ولر د، کرار تمرات اسرت؛    ی انتخا  شوبیترکی ها دادهلیمر روش  Fآزمون 

از آزمرون   انجرات شرود.   زیر ن، الزت است ترا آزمرون هاسرمن    دیگردتابلویی با اثرات ثابت انتخا  

  03یتصررادفی اثرررات الگرروی اثرررات ثابررت در مقابررل الگررواسررتهاده از  نیرریتعهاسررمن جهررت 

 (.  0833، کبختین وی افالطون) شود یماستهاده 

پژوهش، مربو  بره   نیای مورد بررسی در ها شرکت که نیاالگو و با توجه به  برازشقبل از 

 جره ینتاسرت، در   ی اسرتهاده شرده  بیترکی ها دادهپژوهش از روش  نیامختلف بوده و در  خیصنا

 نیترر  کم ونیرگرسمشکل از روش  نیای رفخ براوجود دارد که  انسیوار ی ناهمسانامکان وجود 

منظرور   الگرو بره   بررازش پرس از   چنرین  هرم الگو استهاده شد؛  برازشجهت  افتهی میتعممربعات 

 واتسون استهاده شد.   نیدوربی  ی الگو از آمارههامانده یباقی در خودهمبستگی عدت وجود بررس

 



  55 4931، بهار و تابستان  هاي حسابداري، دوره هفتم، شماره اول مجله پيشرفت

 یآماری  جامعه و نمونه. 3-3

های پذیرفته شده در برورا اورا  بهرادار تهرران در     ی آماری پژوهش، تمات شرکت جامعه

ی آمراری از   نمونره برای تعیرین   در این پژوهش، .است 0830تا  0831 یها سا ی زمانی  فاصله

مند استهاده شد. بره ایرن صرورت کره در هرر مرحلره از برین         گیری به صورت هدف روش نمونه

هایی که دارای شرایط الزت نبودند، حذف شرده و   شرکت 0832های موجود در پایان سا  شرکت

 ی انجات آزمون انتخا  شدند. شرایط الزت عبارتند از:  مانده برا های باقی شرکت

 ی تداوت فعالیت داشته باشند.بررسی مورد  ها باید در طو  دوره شرکت 

  ی باشد.صنعتی و دیتولهای  ی آماری شامل شرکت نمونه 

 شود ها به انتهای اسهندماه ختم می هایی که سا  مالی آن شرکت. 

شرکت بررای نمونره جهرت انجرات آزمرون       021در نهایت پس از طی مراحل مزبور، تعداد 

 ی پژوهش انتخا  شدند.ها هیفرض

 

 و متغیرهای پژوهش ها مدل. 4-3

براساا ارتبا  میان  ها شرکتاستاندارد تجزیه و تحلیل هزینه، حجم فعالیت و سود مد  

 (:2108)بنکر و همکاران،  شود یمزیر تعریف  صورت بهسود و فروش 

 (0ی ) مد  شماره        
       

          
      

        
          

      

نشران            و  tدر سرا    iمعرف سود خرالص شررکت           در این مد  ،      

هرای  ی هزینره دست آمده، نشان دهنرده  به   است. ضریب  tدر سا   iی فروش شرکت دهنده

هرا  ی فروش شررکت  دست آمده، معرف نسبت میانگین حاشیه به   ثابت برآورد شده و ضریب 

 است.  

تجزیره و تحلیرل    برر مرد    هرا  نره یهزمنظور بررسی تأثیر رفتار چسبندگی  در ادامه به     

 (: 2108است )بنکر و همکاران،  از مد  زیر استهاده شدههزینه، حجم فعالیت و سود استاندارد 
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 (2ی ) مد  شماره
       

          
      

        
          

              

مبین متغیر مصنوعی کاهش فروش شرکت بوده کره اگرر فرروش          در این مد ،      

صورت عردد صرهر در    باشد، برابر عدد یک و در ییر این t-1ی  تر از دوره کم tی  شرکت در دوره

تعردیل  تجزیه و تحلیل هزینه، حجم فعالیت و سرود  عنوان مد   شود. مد  باال بهنظر گرفته می

ی تغییرات چسبندگی سرود   در مد  باال نشان دهنده   است. ضریب  شده، در نظر گرفته شده

تجزیه و تحلیل هزینه، حجم فعالیت گر تهاوت سطح سود در  نشان )کاهش سطح سود( است که

ی او  مطرر    ی کاهش و افزایش در فروش است. با توجه به فرضیه واسطه تعدیل شده بهو سود 

گونه که در مبانی نظری  دست آمده منهی باشد. همان به   شده، انتظار بر این است که ضریب 

های ثابرت   استاندارد، هزینهتحلیل هزینه، حجم فعالیت و سود تجزیه و نیز بیان گردید، در مد  

تجزیره و  که در مرد    و متغیر برآورد شده دارای تورش بوده و چندان قابل اتکا نیست؛ در حالی

تعدیل شده، تهاوت در کاهش و افزایش سطح فروش جراری  تحلیل هزینه، حجم فعالیت و سود 

 است.  ها لحاظ شدهار چسبندگی هزینهی رفت واسطه و تأثیر آن بر سود شرکت به

تجزیره و تحلیرل   برر مرد     ها شرکتی خاص ها یژگیومنظور بررسی تأثیر  در ادامه به     

اسرت )بنکرر و همکراران،     تعدیل شده، از مرد  زیرر اسرتهاده شرده    هزینه، حجم فعالیت و سود 

2108 :) 

 (8ی ) مد  شماره
       

          
      

        

          
                             

                                              

ها )لگاریتم طبیعری نسربت کرل    معرف نسبت شدت دارایی           در این مد ،     

معررف نسربت شردت               شرکت،  -ها به فروش( در ابتدای دوره برای هر سا دارایی

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

ی شرکت )لگاریتم طبیعری ارزش برازار شررکت( در ابتردای     معرف اندازه          شرکت و 

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

کاری شرطی در سودهای گرزارش شرده و ترأثیر     منظور بررسی نقش محافظه در ادامه و به

است )بنکرر   آن بر تشدید تغییرات چسبندگی سود )کاهش سطح سود( از مد  زیر استهاده شده

 (.2108همکاران  و

 (1ی ) مد  شماره
       

          
      

        

          
                          

                     

معررف متغیرر مجرازی          ی شررکت و   معرف بازده سراالنه        ، در این مد      

صرورت  که بازده شرکت منهی باشد، برابر عدد یک و در ییر این های منهی است؛ در صورتیبازده

کراری شررطی در صرورت وجرود      برابر عدد صهر است. با توجه به تعریرف بیران شرده، محافظره    

انتظرار   ی سوت مطر  شرده،  (. با توجه به فرضیه0332مثبت باشد )باسو،    کاری باید  محافظه

تجزیه و تحلیل هزینه، حجرم فعالیرت و   ( در مد    بر این است که تغییرات چسبندگی سود )

ترر از ایرن ضرریب     کاری شرطی از نظر قدرمطلقی کم تعدیل شده با در نظر گرفتن محافظهسود 

 ( باشد.  2ی  تعدیل شده )مد  شمارهتجزیه و تحلیل هزینه، حجم فعالیت و سود در مد  

هرا برر نادیرده گررفتن     هرای خراص شررکت   از مد  زیر برای بررسی تأثیر ویژگی در ادامه

شرود  کاری شرطی در تشدید تغییرات چسبندگی سود )کاهش سطح سود( استهاده می محافظه

 (.2108)بنکر و همکاران، 

 (5ی ) مد  شماره
       

          
      

        

          
                             

                                                         
                                                 
                                             

 

    و  ثبرت م    و    ی چهارت مطر  شده، انتظار بر این اسرت کره    با توجه به فرضیه

 منهی باشد.
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 پژوهش جینتا. 4

 یفیتوص. آمار 1-4

ی  نگراره طرور کره در    شررکت اسرت. همران    -سا  361ی آماری این پژوهش شامل  نمونه

 است.   ، نتایج آمار توصیهی متغیرهای پژوهش نشان داده شدهشود یم( مشاهده 0ی ) شماره

 

 *ی متغیرهافیتوصی هاآماره :1ی  نگاره

 اریمعانحراف  نهیکم نهیشیب انهیم نیانگیم ریمتغ

188/1 نسبت سود خالص به فروش  051/1  03/2  818/1-  231/1  

ی جاری به  نسبت فروش دوره

 ی قبل فروش دوره
33/0  050/0  222/5  802/1  01/2  

-80/1 02/8 03/1 131/1 ها ییدارانسبت شدت   31/0 

 32/0 -3/6 -32/0 -52/5 -30/1 نسبت شدت کارکنان

63/02 ی شرکت اندازه  15/02  01/03  33/3  162/0  

212/1 ی شرکت بازده  05/1  61/0  68/1-  138/1  

 

کررد   انیبتوان  ی پژوهش، میرهایمتغی هیتوصی ها آمارهدست آمده از  به جینتابا توجه به 

 ی برخوردار هستند.مناسب خیتوزاز  رهایمتغ یهیکلکه 

 

 یاستنباطآمار . 2-4

کاری شرطی برر تجزیره    تأثیر رفتار چسبندگی هزینه و محافظه ، بررسیهدف این پژوهش

شده در بورا اورا  بهرادار تهرران    رفتهیپذهای  و تحلیل هزینه، حجم فعالیت و سود در شرکت

تردوین و در ادامره بره      است. در همین راستا، با توجه به مبانی نظری مطر  شده، چهار فرضریه 

 است. ها پرداخته شده بررسی و آزمون آن

 ی اول آزمون فرضیه. 1-2-4

 طور کره  است. همان ی یک و دو استهاده شدههای شمارهی او  از مد  برای آزمون فرضیه

دسرت آمرده بررای     بره    ها نیز مطر  شد، انتظار بر این است که ضرریب  در قسمت بیان مد 

های مرورد بررسری، ابتردا بایرد روش تخمرین      ی دو منهی باشد. قبل از برازش مد  مد  شماره
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هرا   لیمر و هاسمن استهاده شده کره نترایج آن   Fها تعیین شود که برای این منظور از آزمون  آن

هرای ترکیبری معمرولی بررای تخمرین مرد  او  و روش       ی اسرتهاده از روش داده نشان دهنرده 

 ی تابلویی با اثرات تصادفی برای تخمین مد  دوت است.  ها داده

 

 *(2( و )1ی )ها مدلنتایج تخمین  :2  نگاره

 (2ی ) مدل شماره (1ی ) مدل شماره 

 سطح خطا ضریب متغیر سطح خطا ضریب متغیر ریمتغ

 111/1 -012/1 111/1 -165/1 عرض از مبدأ

ی جاری به  نسبت فروش دوره

 ی قبل دوره
21/1 111/1 221/1 111/1 

 132/1 -510/1 - - متغیر مجازی کاهش فروش

 (180/1)  223/0 (150/1) 210/0 آزمون چاو

 (150/1)  316/5 - آزمون هاسمن

 ی ترکیبی معمولیها داده روش برآورد مد 
اثرات ی تابلویی با ها داده

 تصادفی

 (111/1)  26/502 (111/1)  105/0613 )سطح خطا( Fی آماره

 521/1 681/1 ضریب تعیین تعدیل شده

 08/2 15/2 ی دوربین واتسن آماره

دست  به F یبا توجه به آماره و( 2ی )شماره  ینگارهقابل مشاهده در  جینتابا توجه به      

ها نیرز   ی آنخطاو سطح  26/502و  10/0613های یک و دو که به ترتیب برابر آمده، برای مد 

درصرد در   33 بیران کررد کره در سرطح اطمینران      توان یماست،  111/1برای هر دو مد  برابر 

چنین برا توجره بره ضرریب تعیرین       یی برخوردار است؛ همباالی معنادارهای باال از مجموع مد 

 تروان  یمدرصد است،  521/1و  681/1ها که به ترتیب برابر د دست آمده برای م تعدیل شده به

درصرد و   68ادعا کرد که در مجموع متغیرهای مستقل و کنتر  پژوهش در مرد  او  بریش از   

. افزون بر این با توجه دهند یمدرصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح  52در مد  دو بیش از 

کررد   انیر بتوان  است، می 08/2و  15/2واتسون برای دو مد  که برابر  نیدوربی به مقدار آماره
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 ی هر دو مد  وجود ندارد.هامانده یباق انیمی او  ی مرتبهخودهمبستگکه 

چنین ضریب متغیر مجرازی کراهش فرروش     دست آمده و هم با توجه به نتایج و ضرایب به

تجزیره و تحلیرل   ح سرود در  ی تغییرات چسبندگی سرود و مبرین تهراوت سرط     که نشان دهنده

ی کاهش و افزایش در فروش نسبت بره مرد     واسطه تعدیل شده، بههزینه، حجم فعالیت و سود 

بروده و در   -510/1استاندارد است. این ضریب برابر تجزیه و تحلیل هزینه، حجم فعالیت و سود 

ار برر ایرن برود    درصد معنادار است. با توجه به مبانی نظری مطر  شده، انتظ 31سطح اطمینان

تروان بیران کررد     دست آمده نیز مؤید این مطلب است. در نتیجه می منهی باشد که نتایج به   

که رفتار چسبندگی هزینه بر ارتبا  میان سود و فروش در مد  هزینه، حجرم فعالیرت و سرود    

 تأثیرگذار است. 

 ی دوم آزمون فرضیه. 2-2-4

اسرت. قبرل از بررازش     شماره دو و سه استهاده شدههای ی دوت از مد  برای آزمون فرضیه

 Fها تعیین شود که برای این منظور از آزمرون   های مورد بررسی ابتدا باید روش تخمین آنمد 

ی تابلویی برا  ها دادهی استهاده از روش ها نشان دهنده لیمر و هاسمن استهاده شده که نتایج آن

 اثرات تصادفی برای تخمین هر دو مد  است. 

 

 *(3( و )2ی )ها مدلنتایج تخمین  :3  نگاره

 (8ی ) مد  شماره (2ی ) مد  شماره 

 سطح خطا ضریب متغیر سطح خطا ضریب متغیر ریمتغ

 101/1 -015/1 111/1 -012/1 عرض از مبداء

 111/1 213/1 111/1 221/1 ی قبل ی جاری به دوره نسبت فروش دوره

 203/1 -513/1 132/1 -510/1 متغیر مجازی کاهش فروش

متغیر مجازی  × ها ییدارانسبت شدت 
 کاهش فروش

- - 100/1- 856/1 

متغیر مجازی  ×نسبت شدت کارکنان 
 کاهش فروش

- - 102/1- 121/1 

متغیر مجازی کاهش  ×ی شرکت  اندازه
 فروش

- - 123/1 181/1 
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 (8ی ) مد  شماره (2ی ) مد  شماره 

 سطح خطا ضریب متغیر سطح خطا ضریب متغیر ریمتغ

 (183/1)  268/0 (180/1)  223/0 آزمون چاو

 (023/1)  50/3 (150/1)  316/5 آزمون هاسمن

 روش برآورد مد 
ی تابلویی با اثرات ها داده

 تصادفی

ی تابلویی با اثرات ها داده

 تصادفی

 (111/1)  52/801 (111/1)  26/502 )سطح خطا( Fی آماره

 682/1 521/1 ضریب تعیین تعدیل شده

 186/2 08/2 ی دوربین واتسنآماره

 

دسرت   بره  F یبا توجه بره آمراره   و( 8ی )شماره  ینگارهقابل مشاهده در  جینتابا توجه به 

هرا نیرز    ی آنخطرا و سطح  52/801و  26/502های دو و سه که به ترتیب برابر آمده برای مد 

درصرد، در   33 بیان کررد کره در سرطح اطمینران     توان یماست،  111/1برای هر دو مد  برابر 

چنین برا توجره بره ضرریب تعیرین       یی برخوردار است؛ همباالی معنادارهای باال از مجموع مد 

 تروان  یمدرصد است،  682/1و  521/1ترتیب برابر   ها که بهدست آمده برای مد  تعدیل شده به

درصرد و در   52ادعا کرد که در مجموع متغیرهای مستقل و کنتر  پژوهش در مد  دو بیش از 

. افزون بر این، برا توجره   دهند یمت متغیر وابسته را توضیح درصد از تغییرا 68مد  سه بیش از 

کررد   انیر بتوان  است، می 18/2و  08/2واتسون برای دو مد  که برابر  نیدوربی به مقدار آماره

 ی هر دو مد  وجود ندارد.هامانده یباق انیمی او   ی مرتبهخودهمبستگکه 

چنین ضرایب متغیرهای )نسربت شردت    دست آمده و هم با توجه به نتایج و ضرایب به     

متغیر مجازی کاهش فروش(  ×متغیر مجازی کاهش فروش(، )نسبت شدت کارکنان  × ها ییدارا

و  -102/1، -100/1متغیر مجرازی کراهش فرروش( کره بره ترتیرب برابرر         ×ی شرکت و )اندازه

و  121/1، 856/1ها کره بره ترتیرب برابرر      دست آمده برای آن بههستند و سطح خطای  123/1

هرا و  توان معناداری متغیرها نسبت شدت دارایری درصد می 35است، در سطح اطمینان  181/1

درصرد هرم    31ی شرکت را تأیید کرد؛ اما متغیر نسبت شدت کارکنان در سطح اطمینان اندازه

   منهری و     و      شده، انتظار بر این بود که معنادار نیست. با توجه به مبانی نظری مطر
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توان بیران کررد کره    دست آمده نیز مؤید این مطلب است. در نتیجه می مثبت باشد که نتایج به

هرا تأثیرگرذار    ها بر تغییرات چسبندگی سود )کاهش سرطح سرود( آن  های خاص شرکتویژگی

 است.

 ی سوم آزمون فرضیه. 3-2-4

اسرت. قبرل از    ی دو و چهرار اسرتهاده شرده    های شرماره سوت از مد  ی برای آزمون فرضیه

ها تعیین شود که برای ایرن منظرور از    های مورد بررسی ابتدا باید  روش تخمین آنبرازش مد 

ی هرا  دادهی اسرتهاده از روش  ها نشان دهنده لیمر و هاسمن استهاده شده که نتایج آن Fآزمون 

ی ترکیبی معمولی برای تخمرین  ها دادهتخمین مد  دوت و روش  تابلویی با اثرات تصادفی برای

 مد  چهارت است.

 

 *(4( و )2ی )ها مدلنتایج نتایج تخمین  :4  نگاره

 (1ی ) مد  شماره (2ی ) مد  شماره 

 سطح خطا ضریب متغیر سطح خطا ضریب متغیر ریمتغ

 33/1 112/1 111/1 -012/1 عرض از مبدأ

به ی جاری  نسبت فروش دوره

 ی قبل دوره
221/1 111/1 060/1 111/1 

 102/1 -052/1 132/1 -510/1 متغیر مجازی کاهش فروش

 118/1 233/1 - - بازده سهات

 126/1 011/1 - - متغیر مجازی بازده منهی

بازده  ×متغیر مجازی بازده منهی 

 سهات
- - 212/0 103/1 

 (362/1)  220/1 (180/1)  223/0 آزمون چاو

 - (150/1)  316/5 هاسمنآزمون 

 ی ترکیبی معمولیها داده ی تابلویی با اثرات تصادفیها داده روش برآورد مد 

 (111/1)  26/32 (111/1)  26/502 )سطح خطا( Fی آماره

 133/1 521/1 ضریب تعیین تعدیل شده

 33/0 08/2 ی دوربین واتسنآماره
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دسرت   بره  F یبا توجه بره آمراره   و( 1ی )شماره  ینگارهقابل مشاهده در  جینتابا توجه به 

هرا نیرز    ی آنخطرا و سطح  26/32و  26/502های دو و چهار که به ترتیب برابر آمده برای مد 

درصرد، در   33 بیان کررد کره در سرطح اطمینران     توان یماست،  111/1برای هر دو مد  برابر 

چنین برا توجره بره ضرریب تعیرین       همیی برخوردار است؛ باالی معنادارهای باال از مجموع مد 

درصرد اسرت،    133/1و  521/1هرا کره بره ترتیرب برابرر      دست آمده برای مد  ی به تعدیل شده

 52ادعا کرد که در مجموع متغیرهای مستقل و کنترر  پرژوهش در مرد  دو بریش از      توان یم

. افزون برر  دهند یمدرصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح  13درصد و در مد  چهار بیش از 

اسرت،   33/0و  088/2واتسرون بررای دو مرد  کره برابرر       نیدوربی این، با توجه به مقدار آماره

 ی هر دو مد  وجود ندارد.هامانده یباق انیمی او   ی مرتبهخودهمبستگکرد که  انیبتوان  می

کراری   چنرین ضررایب متغیرهرای محافظره     دست آمرده و هرم   با توجه به نتایج و ضرایب به

( و سرطح  212/0برازده سرهات( کره برابرر )     ×شرطی و به ویژه متغیر )متغیر مجازی بازده منهی 

تروان  درصرد مری   35اسرت، در سرطح اطمینران     103/1که برابرر   دست آمده برای آن خطای به

یید نمود. با توجه به مبانی نظری مطر  شده، انتظار برر ایرن برود کره     معناداری این متغیر را تأ

تر از مد  دو باشد که نترایج   از لحاظ قدرمطلق در مد  چهار کم   مثبت و ضریب    ضریب 

ی ایرن   دسرت آمرده نشران دهنرده     دست آمده نیز مؤید این مطلب هستند. در واقخ نترایج بره   به

ها سبب تشدید تغییرات چسبندگی سود کاری در برآورد ظهموضوع است که نادیده گرفتن محاف

 شود. ها )کاهش سطح سود( میشرکت

 ی چهارم آزمون فرضیه. 4-2-4

اسرت. قبرل از    ی سه و پنج اسرتهاده شرده   های شمارهی چهارت از مد  برای آزمون فرضیه

ها تعیین شود که بررای ایرن منظرور از     های مورد بررسی ابتدا باید روش تخمین آنبرازش مد 

هرای  ی اسرتهاده از روش داده ها نشان دهنده لیمر و هاسمن استهاده شده که نتایج آن Fآزمون 

ی  های ترکیبی معمولی برای مرد  شرماره  تابلویی با اثرات تصادفی برای مد  سوت و روش داده

 پنج است.

 

 

 



 54 ... کاري مشروط بر تجزیه و تحليل هزینه، تاثير رفتار چسبندگی هزینه و محافظه 

 *(5( و )3ی )ها مدلنتایج نتایج تخمین  :5  نگاره

 (5ی ) مد  شماره (8ی ) مد  شماره 

 سطح خطا ضریب متغیر سطح خطا ضریب متغیر ریمتغ
 210/1 160/1 101/1 -015/1 عرض از مبدأ

 111/1 055/1 111/1 213/1 ی قبل ی جاری به دوره نسبت فروش دوره

 312/1 -826/1 203/1 -513/1 متغیر مجازی کاهش فروش

متغیر مجازی  × ها ییدارانسبت شدت 
 کاهش فروش

100/1- 856/1 111/1 016/1 

متغیر مجازی  ×نسبت شدت کارکنان 
 کاهش فروش

102/1- 121/1 118/1- 102/1 

متغیر مجازی کاهش  ×ی شرکت  اندازه
 فروش

123/1 181/1 101/1- 363/1 

 251/1 801/1 - - بازده سهات

 113/1 213/1 - - مجازی بازده منهیمتغیر 

 813/1 201/1 - - بازده سهات ×متغیر مجازی بازده منهی 

متغیر مجازی  × ها ییدارانسبت شدت 
متغیر مجازی بازده منهی  ×کاهش فروش 

 (3α) بازده سهات ×

- - 266/0 123/1 

متغیر مجازی  ×نسبت شدت کارکنان 
متغیر مجازی بازده منهی  ×کاهش فروش 

 (01α)بازده سهات  ×

- - 211/0 261/1 

متغیر مجازی کاهش  ×ی شرکت  اندازه
بازده  ×متغیر مجازی بازده منهی  ×فروش 
 (00α)سهات 

- - 128/8- 012/1 

 (338/1)  063/1 (183/1)  268/0 آزمون چاو

 - (023/1)  50/3 آزمون هاسمن

 روش برآورد مد 
ی تابلویی با اثرات ها داده

 تصادفی
 ی ترکیبی معمولیها داده

 (111/1)  236/10 (111/1)  52/801 )سطح خطا( Fی آماره

 268/1 682/1 ضریب تعیین تعدیل شده

 03/2 186/2 ی دوربین واتسونآماره
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دسرت   بره  F یبا توجه بره آمراره   و( 5ی )ی شماره نگارهقابل مشاهده در  جینتابا توجه به 

هرا نیرز    ی آنخطاو سطح  236/10و  52/801های سه و پنج که به ترتیب برابر آمده برای مد 

درصرد در   33 بیران کررد کره در سرطح اطمینران      توان یماست،  111/1برای هر دو مد  برابر 

چنین برا توجره بره ضرریب تعیرین       یی برخوردار است؛ همباالی معنادارهای باال از مجموع مد 

 تروان  یمدرصد است،  268/1و  682/1ها که به ترتیب برابر د دست آمده برای م تعدیل شده به

درصد و در  68ادعا کرد که در مجموع متغیرهای مستقل و کنتر  پژوهش در مد  سه بیش از 

. افزون بر این، با توجره  دهند یمدرصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح  26مد  پنج بیش از 

کررد   انیر بتوان  است، می 03/2و  18/2ای دو مد  که برابر واتسون بر نیدوربی به مقدار آماره

 ی هر دو مد  وجود ندارد.هامانده یباق انیمی او   ی مرتبهخودهمبستگکه 

دسرت   ( به00α( و )3α( ،)01αچنین ضرایب ) دست آمده و هم با توجه به نتایج و ضرایب به

ها کره   چنین سطح معناداری آن همهستند و  -128/8و  211/0، 266/0آمده که به ترتیب برابر 

توان بیان کرد که تنها متغیرر نسربت شردت    است، می 012/1و  261/1، 123/1به ترتیب برابر 

معنادار است. افزون بر این با توجه به مبانی نظری مطرر  شرده    31ها در سطح اطمینان دارایی

دسرت آمرده برا ایرن      یج بره منهری باشرد کره نترا        مثبت و     و    انتظار بر این بود که 

 بینی منطبق است. پیش

 

 هاگیری و پیشنهاد نتیجه. 5

 گیری . نتیجه1-5

کاری مشرو  بر تجزیره و   در این تحقیق به بررسی تأثیر رفتار چسبندگی هزینه و محافظه

شرده در برورا اورا  بهرادار تهرران      رفتهیپذهای  تحلیل هزینه، حجم فعالیت و سود در شرکت

هرای موجرود   پرداخته شد. به این منظور چهار فرضیه برای بررسی ایرن موضروع تردوین و داده   

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مطابق با مبانی نظری تحقیق چسبندگی هزینه، سبب کراهش  

د )تغییررات  شوسطح سود در زمان کاهش سطح فروش نسبت به زمان افزایش سطح فروش می

ی منرابخ مرورد نیراز     ها نشان دهنرده  ؛ زیرا در زمان کاهش فروش، سطح هزینهچسبندگی سود(

است؛ در حالی که در زمان افرزایش   ی منابخ استهاده نشده نسبت به سطح فروش جاری به اضافه

 ی منررابخ مررورد نیرراز نسرربت برره سررطح فررروش     هررا نشرران دهنررده فررروش سررطح هزینرره 
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ها به سبب حهرظ منرابخ اسرتهاده نشرده     نتیجه زمان کاهش فروش سطح هزینهجاری است. در 

تر است )چسبندگی هزینه( کره سربب کراهش سرطح سرود       نسبت به زمان افزایش فروش بیش

بنابراین مطابق با مبانی نظرری، چسربندگی هزینره سربب      شود؛)تغییرات چسبندگی سود( می

دست آمده نیز  شود. نتایج بهفعالیت و سود می نوعی عدت تقارن در تجزیه و تحلیل هزینه، حجم

نشان داد که رفتار چسبندگی هزینه بر مد  استاندارد تجزیه و تحلیل هزینه، حجرم فعالیرت و   

هرا برر رفترار    هرای خراص شررکت   چنین نترایج نشران داد کره ویژگری     سود تأثیرگذار است؛ هم

این رفتار از شرکتی به شرکت دیگرر  ها تأثیر معناداری دارند و در واقخ چسبندگی هزینه شرکت

ترر برا    نسبت دارایی باالتر و شدت کارکنان بیشها با متهاوت است. در راستای این نتیجه شرکت

تر مواجه بوده که سبب افزایش تغییرات چسبندگی سود )کراهش سرطح    های تعدیل بیش هزینه

ترری هسرتند و    خ کرم ترر دارای چسربندگی بره منراب     های بزر  در مقابل شرکت شود. سود( می

های شرکت مورد استهاده قرار دهنرد. در نتیجره    توانند منابخ استهاده نشده را در سایر بخش می

. افزون بر ایرن،  تری هستند تری دارند و دارای تغییرات چسبندگی سود کم های تعدیل کم هزینه

چسربندگی   کاری شرطی سبب تشردید تغییررات   نتایج پژوهش نشان داد نادیده گرفتن محافظه

جا که کراهش فرروش ارتبرا  مثبتری برا       از آنشود؛ زیرا ها )کاهش سطح سود( میسود شرکت

کاری شررطی بررای چسربندگی هزینره      اخبار منهی )بازده سهات منهی( دارد. در نتیجه محافظه

کند. این موضوع منجر بره ترورش در بررآورد     عنوان خبر بد شناسایی می اشتباه کرده و آن را به

 کراری شررطی   محافظره  در ایرن حالرت و در صرورت نادیرده گررفتن      شود. دگی هزینه میچسبن

توانرد دچرار ترورش شرده و تجزیره و تحلیرل       تغییرات چسبندگی سود )کاهش سطح سود( می

کاری شرطی در  چنین نتایج نشان داد که تأثیر نادیده گرفتن محافظه ناکارآمدی بیان نماید؛ هم

ترر،  های بزر ها با شدت دارایی)کاهش سطح سود( در شرکت تشدید تغییرات چسبندگی سود

 دسررت آمررده منطبررق بررر مبررانی نظررری و پررژوهش بنکررر و       تررر اسررت. نتررایج برره   برریش

 همکاران است.  

 

 پیشنهادهای پژوهش. 2-5

 پیشنهادهای کاربردی پژوهش. 1-2-5

هزینره و   چسربندگی  هرا شررکت  شرود، مردیران  مری  پیشرنهاد  پرژوهش  نترایج  به توجه با
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 و ریرزی برنامره  گیرری، تصرمیم  فرآینرد  در و کننرد  کنترر   و شناسایی را کاری شرطی محافظه

 و برا درآمردها   هرا  هزینره  ارتبا  آتی، سودهای بینیپیش برای شرکت هایفعالیت بندی بودجه

 تردقیق گیری تصمیم وسیله بدین و دهند قرار مدنظر را هاهزینه میزان بر تغییرات فروش تأثیر

شود که در تجزیره  به مدیران پیشنهاد می این بر افزون دهند. نمایش می را تریجامخ یبودجه و

و تحلیل ساختار هزینه از مد  تجزیه و تحلیل هزینه، حجم فعالیرت و سرود تعردیل شرده کره      

کند، بره جرای روش تجزیره و تحلیرل     کاری شرطی را لحاظ می تأثیر چسبندگی سود و محافظه

هرای  شرود کره در تحلیرل   گذاران پیشنهاد مری  به سرمایه ستهاده کنند. از سوی دیگراستاندارد ا

رود در آینرده برا کراهش فرروش مواجره شروند، موضروع        هایی که انتظار مری مالی برای شرکت

هرای آتری مردنظر قررار     کاری شرطی را برای تجزیه و تحلیرل سرود   چسبندگی هزینه و محافظه

 دهند.  

 گران برای  دیگر پژوهش. پیشنهادهایی 2-2-5

ی راه مسرتلزت انجرات   شرود و ادامره  با انجات هر تحقیق، راه به سوی مسیری جدید باز مری 

 شود:هایی به شر  زیر پیشنهاد میهای دیگری است؛ بنابراین انجات تحقیق تحقیق

هرا در شررایط متهراوت و متغیرر     ی شررکت  بررسی و آزمرون رفترار چسربندگی هزینره     -

 اقتصادی.

های مؤثر بر رفتار چسربندگی  گیری بررسی تأثیر استهاده از اختیارات مدیران در تصمیم -

 ها. ی شرکت هزینه

 ها و ارتبا  آن با فروش.های ایرانی به رفتار هزینهبررسی میزان توجه مدیران شرکت -

 ها.ی چسبندگی هزینه بررسی خصوصیات شخصیتی و فردی مدیران اقتصادی در پدیده -

 ها.ها و چسبندگی هزینهتبا  میان ساختار هزینهبررسی ار -
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