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چسبندگي هزينه در پژوهشهاي حسابداري و اقتصاد از اهمیت فراواني برخوردار است و متون
علمي نشان دادهاند که چسبندگي هزينه را نميتوان از انگیزههاي مديريتي مجزا در نظر گرفت .در
اين تحقیق تأثیر مديريت سود افزايشي بر چسبندگي هزينه ،حاکمیت شرکتي بر چسبندگي هزينه و
همچنین تأثیرات متقابل مديريت سود و حاکمیت شرکتي بر چسبندگي هزينه مورد بررسي قرار
ميگیرد .نمونه آماري پژوهش شامل 92شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین
سالهاي  1389تا  1393ميباشد .براي تجزيه و تحلیل اطالعات از نرم افزار اقتصاد سنجي Eviews

و از مدل رگرسیون خطي چند متغیره براي آزمون فرضیهها استفاده شده است .يافتهها نشان داد که
مديريت سود افزايشي و حاکمیت شرکتي ،چسبندگي هزينه را کاهش ميدهد .همچنین اثر متقابل
حاکمیت شرکتي و مديريت سود افزايشي منجر به کاهش چسبندگي هزينه مي شود.
واژههای کلیدی :مديريت سود افزايشي ،حاکمیت شرکتي ،چسبندگي هزينه.
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مقدمه
شناخت رفتار هزينه ،يکي از مباحث مهم در تصمیمگیري مديران است .زماني که مديران با
کاهش فروش مواجه ميشوند ،ممکن است اين وضعیت را موقتي تصور کرده و انتظار بازگشت
فروش به حالت اولیه را داشته باشند .از اين رو برخي از مديران در دوره هايي که فروش روند
نزولي دارد ،منابع الزم براي انجام فعالیتهاي عملیاتي را کاهش نميدهند .بهعبارتي مديران
براي کاهش هزينهها و در نتیجه افزايش سود شرکت در بلندمدت اقدام به حفظ منابع ميکنند
(اندرسون و همکاران .)2003 ،مديران ميتوانند با توجه به حساسیت تغییرات هزينه به کاهش
فروش ،سهم هزينههاي چسبنده از کل هزينهها را ارزيابي کرده و در صورت لزوم با تجديدنظر
در قراردادهاي شرکت ،حساسیت هزينهها نسبت به حجم فروش را افزايش دهند و از اين طريق
موجب کاهش هزينههاي تعديل منابع شوند (کردستاني و مرتضوي .)1391 ،برخي از محققین
از قبیل اندرسون و همکاران ( )2003و نمازي و همکاران ( )1391نشان ميدهند که شدت
کاهش هزينهها بر اثر کاهش حجم فعالیت ،کمتر از شدت افزايش هزينهها بر اثر افزايش حجم
فعالیت است .به اين نوع رفتار هزينهها ،رفتار چسبنده گفته ميشود.
مطابق استدالل اندرسون و همکاران ( )2003چسبندگي هزينهها به اين علت رخ مي دهد
که مديران ،منابع مرتبط با فعالیتهاي عملیاتي را به طور سنجیده تعديل ميکنند .زمانیکه
مديران ،کاهش فروش را موقتي پیش بیني کرده و انتظار بازگشت فروش به سطح قبلي را
دارند ،حذف منابع متناسب با کاهش فروش و تحصیل مجدد آن در آينده ،به افزايش هزينهها
و در نتیجه کاهش سود در بلندمدت منجر ميشود .در مقابل ،با وجود آنکه حفظ منابع اضافي
در دورههاي کاهش فروش ،به تحمل هزينههاي بیشتر و در نتیجه ،کاهش سود دوره جاري
منجر مي شود ،موجب کاهش هزينهها و افزايش سود در بلندمدت ميشود .عالوه بر اين ،اگر
مديران منابع مرتبط با فعالیتهاي عملیاتي را متناسب با کاهش فروش ،کاهش دهند ،تحصیل
و آمادهسازي مجدد منابع در آينده ،نیازمند زمان است .بنابراين چنانچه منابع و در نتیجه ،
هزينهها متناسب با کاهش فروش کاهش يابد ،شرکت فرصتهاي توسعه فروش را از دست
ميدهد؛ زيرا نميتواند منابع الزم براي گسترش فروش را با سرعت کافي به منظور استفاده از
فرصتها به خدمت بگیرد .به همین علت ،مديران ناگزيرند براي انتخاب يکي از گزينههاي
کاهش هزينهها از طريق حذف منابع يا تحمل هزينههاي بیشتر براي بهرهبرداري کامل از
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افزايش فروش آتي تصمیم گیري کنند .يکي از اساسي ترين علل چسبندگي هزينهها ،
تصمیمات سنجیده مديراني است که ميکوشند با توجه به پیش بیني فروش آتي ،سود را در
بلندمدت افزايش دهند (اندرسون و همکاران.)2003 ،
طبق بررسيهاي انجام شده توسط کالجا و همکاران ( ،)2006بنکر و چن ( )2006و چن و
همکاران ( ،)2008يکي از داليل احتمالي چسبندگي هزينهها ،انگیزههاي شخصي مديران يا
مديريت سود است که از رابطه نمايندگي ناشي ميشود .طبق رابطه نمايندگي ،مالکین مديران
را مامور اجراي عملیات شرکت کرده و در همین راستا ،اختیار اتخاذ برخي تصمیمات را نیز
به وي تفويض مينمايند .با برقراري رابطه نمايندگي ،هر يک از طرفین رابطه به دنبال حداکثر
کردن منافع شخصي خويش ميباشند و از آنجا که تابع مطلوبیت مديران با مالکان يکسان
نیست ،بین آنها تضاد منافع به وجود ميآيد .اين رفتار فرصت طلبانه مديران ،مشکالت
نمايندگي و هزينههاي نمايندگي را افزايش ميدهد که استقرار سیستم حاکمیت شرکتي ،در
راستاي کنترل و کاهش اين مشکالت و هزينهها صورت ميگیرد .به عبارتي جهت پیشگیري
از مديريت سود در شرکت که ناشي از داليل شخصي مديران بوده ،استقرار حاکمیت شرکتي
در سیستم شرکت الزامي ميگردد) صفر زاده .)1393 ،همچنین از آنجا که هزينههاي عمومي،
اداري و فروش بخش مهمي از هزينههاي عملیاتي شرکتها را تشکیل ميدهد ،مديران در
زمان افزايش فروش ،عالقه مند به افزايش سريع هزينههاي عمومي ،اداري و فروش و در زمان
کاهش فروش ،عالقهمند به کاهش بسیارآهسته اين هزينهها هستند .الزم به ذکر است تفاوت
هزينه بین افزايش و کاهش فروش ،نشان دهنده حفظ منابع استفاده نشده توسط مديريت است.
بنابراين هنگامي که سطح فروش تحقق يافته نسبت به دوره قبل کاهش مي يابد ،مديران براي
کاهش هزينههاي تعديل شده (تحصیل و آماده سازي دوباره منابع در آينده و از دست دادن
فرصتهاي توسعه فروش در آينده) ،منابع استفاده نشده را حفظ ميکنند .نتیجه آن که در زمان
کاهش فروش ،هزينهها نشان دهنده منابع مورد نیاز نسبت به سطح فروش جاري به اضافه منابع
استفاده نشده است .در مقابل زماني که سطح فروش افزايش مي يابد ،مديران جهت پاسخگويي
به افزايش تقاضا ،منابع استفاده شده را افزايش مي دهند .در نتیجه مديران به سبب اين که هزينه
تنها منعکس کننده منابع مورد نیاز است ،منابع غیر ضروري به دست نمي آورند و سطح هزينهها
زماني که فروش کاهش مييابد (نسبت به زماني که به همان مقدار افزايش مي يابد) ،افزايش
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مي يابد که سبب کاهش سطح سود مي شود (خدادادي و همکاران .)1394 ،اين رفتار مديريت
به کاهش يا افزايش هزينه ،تأثیر شگفتانگیزي در سود شرکت دارد ،زيرا سرمايه گذاران
همواره به دنبال کسب حداکثر سود هستند و مديران از اين حربه استفاده و اقدام به
حداکثرسازي سود در صورتهاي مالي ميکنند .بنابراين ،آگاهي از چگونگي رفتار هزينهها
نسبت به تغییرات سطح فعالیت و يا سطح فروش از اطالعات مهم براي تصمیمگیري مديران
در مديريت سود است .ولي اين رفتار ،سبب تغییر چسبندگي هزينهها از سطح مطلوب خواهد
شد .اين پديده ،احتماال به ارتباط مثبت بین مديريت سود و میزان چسبندگي هزينهها منجر
خواهد شد و از آنجا که سیستمهاي حاکمیت شرکتي در راستاي کاهش مديريت سود طراحي
و اجرا ميشوند ،انتظار ميرود هر چه سیستمهاي حاکمیت شرکتي قويتر باشد ،ارتباط مثبت
بین مديريت سود و میزان چسبندگي هزينهها کمرنگتر شود (کوو و همکاران.)2015 ،
استنباط مديريتي از آگاهي رفتار هزينهها اين است که چسبندگي هزينهها ،قابل تشخیص و
کنترل است .مديران بايد از طريق توجه به حساسیت تغییرات هزينه به نسبت تغییرات حجم
فعالیت ،دلیل خود را براي چسبندگي ارزيابي و ظرفیت واکنش شرکت را در برابر کاهش تقاضا
براي کاالها و خدمات افزايش دهند .اين امر به بهبود فرآيند پاسخگويي کمک ميکند و عالوه
بر آن مشخص کردن چسبندگي هزينهها ،صاحبان شرکت را قادر ميسازد تا اين مساله که آيا
مديران باعث ايجاد هزينه براي بنگاه ميشوند يا خیر؟ را تحلیل نمايند (نمازي و همکاران،
 .)1391به علت حفظ منابع بالاستفاده در دورههاي کاهش فروش ،چسبندگي هزينهها موجب
افزايش هزينهها و کاهش بیشتر سود ميشود و کاهش مضاعف سود ،نوسان پذيري سود پیش
بیني شده را افزايش ميدهد .بنابراين در دورههاي افزايش سطح فعالیت ،تحلیل گران ،سود
شرکتي را که هزينههاي آن چسبنده است ،کمتر پیش بیني ميکنند .به همین علت ،خطاي پیش
بیني سود ،هنگام کاهش سطح فعالیت ،بیشتر خواهد بود (ويس .)2010 ،زماني که فروش کاهش
مي يابد ،مديران تحت فشار ناشي از گزارش صحیح اطالعات مربوط به سود ترجیح ميدهند
هزينهها را کاهش دهند .از آنجايي که مديريت سود افزايشي (مديريت سودي که باعث افزايش
سود ميشود) براي مديران فشار مضاعفي ايجاد ميکند ،بنابراين آنها به منظور توسعه طوالني
مدت شرکت خود هزينهها را از طرق مختلفي کاهش ميدهند (کوو و همکاران.)2015 ،
مشوقها يا انگیزههاي مديريت سود در مقايسه با حاکمیت شرکتي اثرات مشخصتري بر کاهش
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چسبندگي هزينه ميگذارند .بنابراين اين واقعیت تداعي ميشود که مديريت سود اتخاذ شده
توسط مديران داراي اثر مستقیمي بر تصمیمات مربوط به هزينههاي جاري است ،و اين در حالي
است که حاکمیت شرکتي داراي اثر غیر مستقیم مي باشد (زيو و هانگ .)2015 ،بهعبارتي
حاکمیت شرکتي ميتواند محیط منظم و ساختار منسجمي را براي شرکتها بوجود آورد و
فرصت طلبي مديريتي را محدود سازد .در اين تحقیق مساله اين است که چه روابطي بین مديريت
سود افزايشي ،حاکمیت شرکتي و چسبندگي هزينه وجود دارد .همچنین تاثیر متقابل مديريت
سود افزايشي و حاکمیت شرکتي بر چسبندگي هزينه مورد بررسي قرار ميگیرد.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
زيو و هانگ ( )2015در تحقیقي به بررسي رابطه میان مديريت سود و حاکمیت شرکتي و
تأثیر آن بر چسبندگي هزينه پرداختند .آنها با تقسیم هزينهها به تحقیق و توسعه ،تبلیغات و ساير
هزينههاي کلي دريافتند که مديران ،هزينهها را با کاهش هزينههاي کلي کنترل مينمايند .در
ضمن تأثیر حاکمیت شرکتي بر چسبندگي هزينه را نیز مورد بررسي قرار دادند .نتايج نشان داد
که حاکمیت شرکتي مناسب ميتواند چسبندگي هزينه را کاهش دهد ،هر چند تأثیر آن به اندازه
مديريت سود نیست.
کوو و همکاران ( )2015به بررسي ارتباط بین مديريت سود و چسبندگي هزينه پرداختند.
آنها در اين پژوهش تأثیرات مشوقهاي مديريت سود بر چسبندگي هزينههاي اداري ،عمومي
و فروش را مورد بررسي قرار دادند .در ابتدا نشان دادند که رفتار هزينه براي شرکت هايي با
مديريت سود مشکوک و شرکت هايي که مديريت سود غیرمشکوک دارند ،متفاوت است .به
خصوص اينکه شرکتهاي با مديريت سود مشکوک زماني که با افت فروش مواجه ميشوند ،
چسبندگي هزينه را کاهش ميدهند .اين نتايج احتماال به اين دلیل است که مديران به طور
جسورانهاي به منظور مديريت سود هزينهها را ميشکنند و يا خود را براي زمانهاي بدي که با
افت فروش مواجه ميشوند ،آماده ميکنند.
ونريس وهمکاران ( )2015به بررسي ارتباط بین سرمايه سازمان و رفتار چسبندگي فروش و
هزينههاي اداري و عمومي پرداختند .آنها در اين پژوهش بررسي کردند که چگونه ديدگاه
يک شرکت در خصوص از خود گذشتگيهاي مربوط به اقتصاد نامشهود بر چسبندگي فروش
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و هزينههاي اداري و عمومي اثرگذار است .پديده چسبندگي بهاي تمام شده (هزينه) يک الگوي
جايگزين رفتار هزينه بوده که نقش آشکاري را در تصمیمات آگاهانه و متعهدانه مديريتي ايفا
ميکند .آنها گمان ميکردند که در افت فروش ،شرکتهايي که داراي داراييهاي نامشهود
زيادي هستند باعث افزايش رکود منابع بالاستفاده ميشوند که بسیار بیشتر از شرکتهايي با
سطح کمتر داراييهاي نامشهود ميباشد ،زيرا سطح باالي سرمايهگذاريهاي نامشهود ،سطح
هزينههاي تعديل شده را افزايش داده و مديران را به ارائه پیش بینيهاي خوش بینانه سوق
ميدهد و اين مطلب را در نظر ميگیرد که آيا رشد فروش آينده باعث جذب رکود منابع
بالاستفاده خواهدگرديد؟ محققین سطح سرمايه سازمان را به عنوان متغیر شدت سرمايهگذاري
نامشهود در نظر گرفتند ،تا بدين وسیله ارتباط میان رفتار هزينه (بهاي تمام شد) و هزينههاي
اداري و عمومي و سرمايهگذاريهاي نامشهود را بررسي نمايند .يافتههاي تجربي نشان داد که
چنانچه سرمايه يک سازمان باال (پايین) باشد ،هزينههاي اداري و هزينههاي عمومي رفتار چسبنده
(ضدچسبندگي) را نشان ميدهند.
التريديس ( )2015در مطالعه نوع دوستي در بازار سهام آمريکا :شواهدي بر حاکمیت
شرکتي ،رابطه ارزشي و دستکاري سود را مورد بررسي قرار داد .او در اين پژوهش شاخصهاي
مالي مربوط به نوع دوستي شرکتي را که نشات گرفته از انگیزه بنگاهداري و براي کمکهاي
شرکتي ميباشد ،را بررسي نمود .يافتهها نشان داد که پذيرش اقدامات نوع دوست گرايانه ،باعث
تشويق کمکهاي شرکتي ميشود .اعمال نفوذ و نظارت شرکتي ميتواند تمايل به کمکهاي
شرکتي را کاهش دهد .شرکت هايي که تغییرات مديريتي را تجربه ميکنند به دلیل اينکه زير
ذرهبین افکار عمومي هستند ،بیشتر تمايل به کمکهاي شرکتي دارند.
ينگزو و همکارن ( )2014در مطالعهاي به بررسي پژوهشهاي تجربي در مورد رفتار
چسبندگي هزينهها در شرکتهاي سازنده چیني پرداختند .آنها وجود چسبندگي هزينه در بهاي
تمام شده کل ،هزينههاي اجرايي ،هزينههاي فروش و نظارتي را مورد مطالعه قرار دادند .آنها
با تحلیل و بررسي دادههاي حسابداري در خالل سالهاي  2008تا  2011و از  1192شرکت
چیني که داراي سهام  Aهستند ،دريافتند که بهاي تمام شده کل ،هزينههاي اجرايي ،هزينههاي
نظارتي و عمومي همگي داراي چسبندگي هستند؛ هزينههاي فروش داراي حالت ضدچسبندگي
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است و چسبندگي هزينه در دوره بعدي به صورت معکوس خواهد بود ،اما اينکه ممکن است
در بازه زماني زياد و طوالني با نزول مواجه شود ،چندان آشکار نیست.
شويي و ليجون ( )2011در مطالعهاي نفع شخصي مديريتي ،نظارت هیأتمديره و چسبندگي
هزينه را بررسي کردند .آنها با تحلیل اطالعات حسابداري از  740شرکت تولیدي در سالهاي
 2007تا  2009پي بردند که هزينههاي عملیاتي و اداري در پاسخ به تغییرات ،درآمد چسبنده را
نشان ميدهند .هزينههاي عملیاتي و اداري با میانگین تقريبي  %0/586درهر  %1درآمد صعودي،
افزايش را نشان ميدهد ،در حالي که اين میزان تنها  %0/411درهر  %1درآمد نزولي ،کاهش را
نشان ميدهد .میان رفتار مبتني بر نفع شخصي مديريتي و میزان چسبندگي هزينههاي عملیاتي و
اداري يک رابطه مثبت وجود دارد .ضريب همبستگي مدير عامل و انفصال رئیس بسیار مثبت
است و ميتواند میزان هزينههاي عملیاتي و اداري را کاهش دهد .همچنین میان مديران مستقل
و میزان هزينههاي عملیاتي و اداري رابطه منفي و میان اندازه هیات مديره و میزان چسبندگي
هزينههاي عملیاتي و اداري يک رابطه مثبت وجود دارد.
چن و همکاران ( )2008رابطه انگیزههاي مديران و حاکمیت شرکتي را با رفتار نامتقارن
هزينههاي فروش ،عمومي و اداري بررسي کردند .نتايج آنها نشان داد که عدم تقارن هزينه با
جريانهاي نقدي آزاد ،رابطه مثبت و با حاکمیت شرکتي رابطه منفي دارد و اين رابطه منفي
در صورت وجود انگیزههاي مديريتي تشديد مي شود.
کردستاني و مرتضوي ( )1391به بررسي ارتباط بین تأثیرات تصمیمات سنجیده مديران بر
چسبندگي هزينهها پرداختند .مطابق يکي از فرضیههاي ارائه شده ،علت چسبندگي هزينهها
تصمیمات سنجیده مديران است .در اين پژوهش از پیش بیني فروش توسط مديريت به عنوان
نشانه انتظارات مديريت استفاده شده و فرضیه تصمیمات سنجیده در مورد بهاي تمام شده
فروش و هزينههاي فروش ،عمومي و اداري186 ،شرکت در طول سالهاي  1380تا  1388به
طور تجربي آزمون گرديد .نتايج نشان داد ،انتظار افزايش فروش آتي توسط مديريت ،موجب
کاهش چسبندگي بهاي تمام شده فروش مي شود و هرچه اين خوشبیني بیشتر باشد ،چسبندگي
بهاي تمام شده فروش بیشتر کاهش مي يابد؛ اما خوشبیني مديريت ،چسبندگي هزينههاي
فروش ،عمومي و اداري را افزايش مي دهد و چسبندگي اين هزينهها در صورت خوشبیني
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زياد مديريت ،بیشتر از حالت خوشبیني کم است که شواهدي قوي از تأيید فرضیه تصمیمات
سنجیده در مورد هزينههاي فروش ،عمومي و اداري محسوب ميشود .

زنجیردار و همکاران ( )1393به بررسي چسبندگي هزينههاي اداري ،عمومي و فروش و
همچنین بهاي تمام شده کاالي فروش رفته پرداخته و تأثیر ويژگيهاي مختلف شرکتها
مانند تعداد کارکنان ،داراييهاي جاري ،داراييهاي ثابت و بدهيهاي شرکت بر شدت
چسبندگي هزينهها را مورد مطالعه قرار دادند .نتايج نشان ميدهد که هزينههاي اداري ،عمومي
و فروش و همچنین بهاي تمام شده کاالي فروش رفته چسبنده هستند و شدت چسبندگي در
بهاي تمام شده کاالي فروش رفته بسیار باال است .همچنین شاخصهايي مانند تعداد کارکنان،
میزان دارايي جاري شرکت و نسبت بدهي بر شدت چسبندگي هزينه اداري عمومي و فروش
و بهاي تمام شده کاالي فروش رفته ،تأثیر ميگذارد.
جبارزاده و همکاران ( )1394در پژوهشي تاثیر مسئله نمايندگي را بر رفتار نامتقارن هزينههاي
اداري ،عمومي و فروش (چسبندگي هزينه ها) در کنار متغیرهاي اقتصادي و طي سالهاي 1382
تا  1392در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار دادند .نتايج نشان داد جريان نقد آزاد،
دوره تصدي مدير عامل ،افق مدير عامل و پاداش پرداختي به مدير عامل ،عوامل موثر در
چسبندگي هزينههاي اداري ،عمومي و فروش شرکتهاي بورسي نمي باشند.
با توجه به مباني نظري و پیشینه تجربي ،فرضیههاي تحقیق به شرح زير مي باشد.
فرضیه  :1مديريت سود افزايشي بر چسبندگي هزينه تاثیر منفي دارد.
فرضیه  :2حاکمیت شرکتي بر چسبندگي هزينه تاثیر منفي دارد.
فرضیه  :3اثر متقابل حاکمیت شرکتي و مديريت سود افزايشي منجر به تعديل چسبندگي هزينه
ميشود.
روش شناسی پژوهش
اين تحقیق از نظر هدف کاربردي است ،زيرا نتايج حاصل از آن ميتواند مورد استفاده کلیه
ذي نفعان قرار گیرد و با توجه به تجزيه و تحلیل اطالعات گذشته ،از نوع پس رويدادي ميباشد.
جامعة آماري اين تحقیق شامل کلیه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و
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قلمرو زماني تحقیق از سال  1389تا  1393ميباشد .به منظور نمونه گیري از روش هدفمند)
حذف سیستماتیک( استفاده شده است .بدين منظور کلیه شرکتهاي جامعه آماري که داراي
شرايط زير بودهاند به عنوان نمونه انتخاب و بقیه حذف شده اند.
 .1به منظور قابل مقايسه بودن اطالعات ،پايان سال مالي آنها  29اسفند ماه باشد.
 .2جزء شرکتهاي مالي )مثل بانکها ،موسسات بیمه( و شرکتهاي سرمايهگذاري نباشند .
 .3در طي دوره مورد بررسي تغییر سال مالي نداشته باشد.
 .4اطالعات مربوط به متغیرهاي تحقیق در دسترس باشد.
با توجه به محدوديتهاي اعمال شده از بین شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران ،تعداد  92شرکت انتخاب گرديد .در اين تحقیق دادهها با استفاده از نرم افزار Excel

آماده و سپس با استفاده از نرم افزار  Eviewsتجزيه و تحلیل انجام شده است.
مدل و متغیرهای تحقیق
فرضیه اول بیان ميکند که مديريت سود افزايشي بر چسبندگي هزينه تاثیر منفي دارد .انتظار
ميرود در مدل زير در صورت تايید فرضیه  β3منفي باشد (زيو و هانگ.)2015 ،
مدل ()1
SGAt
REV t
REV t
()     1 log
()   2 DUM  log
)   3 EM  DUM
SGAt 1
REV t 1
REV t 1
REV t
REV t
REV t
()   4 DUM  CAPR  log
()   5DUM  QTOBIN  log
)
REV t 1
REV t 1
REV t 1

متغیر وابسته:
)  = log( SGAtمعیار چسبندگی هزینه
SGAt 1

 = SGAtکل هزینههای عملیاتی و اداری
متغیرهای مستقل:
 = log REVtلگاريتم طبیعي درآمد

(log

( log
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 = DUMمتغیر دامي ،اگر  REVکاهش يابد يعني درآمد سال جاري نسبت به درآمد سال
گذشته کاهش يابد ،به آن عدد  1داده مي شود و در غیر اينصورت صفر داده مي شود (به عبارتي
چنانجه درآمد سال جاري نسبت به درآمد سال گذشته افزايش يابد به آن عدد صفر داده مي
شود و در غیر اينصورت  1داده مي شود).
 :EMشاخص مديريت سود که از باقیماندههاي مدل تعديل شده جونز به دست ميآيد.
مدل جونز براي اندازه گیري مديريت سود مبتني بر اقالم تعهدي به شرح زير ميباشد:
ACCi,t = β0 + β1 (ΔREVit - ΔRECit) + β2 PPEit + εi,t

که در آن:
 ACCi:مجموع اقالم تعهدي،
 :ΔREVتغییر در درآمد،
 :ΔRECتغییر در خالص حسابهاي دريافتني،
 :PPEناخالص اموال ،ماشین آالت و تجهیزات ميباشد.
باقیمانده مدل ( ،)εi,tاقالم تعهدي اختیاري و نشان دهنده تقريبي از مديريت سود ( )EMاست.
متغیرهای کنترلی:
 = CAPRاز تقسیم خالص ارزش داراييهاي ثابت بر درآمد عملیاتي شرکت بدست ميآيد.
 = QTOBINاز جمع ارزش بازار حقوق صاحبان و ارزش دفتري بدهيها بر کل داراييها
بدست ميآيد.
فرضیه دوم بیان ميدارد که حاکمیت شرکتي بر چسبندگي هزينه تاثیر منفي دارد .براي
آزمون فرضیه دوم از مدل ( )2استفاده ميشود .انتظار ميرود که حاکمیت شرکتي چسبندگي
هزينه را کاهش دهد .بنابراين انتظار ميرود براي تأيید فرضیه دوم  β3تا  β7منفي باشد (زيو و
هانگ.)2015 ،
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مدل )2
SGAt
REVt
REVt
()    1 log
()   2 DUM  log
)  3 EM  DUM  FACT 1
SGAt 1
REVt 1
REVt 1
REVt
REVt
REVt
(  4 DUM  FACT 2  log
()  5 DUM  FACT 3  log
)
REVt 1
REVt 1
REVt 1
REVt
REVt
()   7 DUM  FACT 5  log
)
REVt 1
REVt 1

(log

( log

(  6 DUM  FACT 4  log

REVt
REVt
()  9 DUM  QTOBIN  log
)
REVt 1
REVt 1

( 8 DUM  CAR  log

متغیرهايي که حاکمیت شرکتي را اندازهگیري مينمايند ،عبارتند از:
 : FACT1تمرکز مالکیت ،درصد سهام در دست بزرگترين سهامدار،
 : FACT 2تعداد اعضاي غیر موظف هیأتمديره،
 : FACT 3درصد سهام در دست سهامداران نهادي،
 FACT4:اندازه هیأتمديره ،تعداد اعضاي هیأتمديره،
 :FACT 5تفکیک مدير عامل ،اگر رئیس هیأتمديره و مدير عامل دو فرد متفاوت باشند
عدد  1و در غیر اينصورت عدد صفر داده ميشود.
فرضیه سوم بیان ميدارد که اثر متقابل حاکمیت شرکتي و مديريت سود افزايشي منجر به
تعديل چسبندگي هزينه ميشود .براي آزمون اين فرضیه ،متغیر مديريت سود به مدل ( )2اضافه
شده و تأثیر متقابل حاکمیت شرکتي و مديريت سود بر چسبندگي هزينه سنجیده ميشود.
بنابراين انتظار ميرود در صورت تايید فرضیه سوم  β3تا  β7در مدل ( )3منفي باشد (زيو و
هانگ.)2015 ،
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مدل )3
SGAt
REV t
REV t
()     1 log
()   2 DUM  log
)   3 EM  DUM  EM  FACT 1
SGAt 1
REV t 1
REV t 1
REV t
REV t
REV t
(  4 DUM  EM  FACT 2  log
()   5 DUM  EM  FACT 3  log
)
REV t 1
REV t 1
REV t 1
REV t
REV t
()   7 DUM  EM  FACT 5  log
)
REV t 1
REV t 1

(log

( log

(  6 DUM  EM  FACT 4  log

REV t
REV t
()   9 DUM  QTOBIN  log
)
REV t 1
REV t 1

(  8 DUM  CAPR  log

آزمون فروض کالسیك رگرسیون
قبل از برازش مدلهاي فوق ،فروض کالسیک رگرسیون مورد بررسي قرار گرفت .در اين
پژوهش به منظور برآورد ناهمساني واريانس از آزمون وايت و براي بررسي نرمال بودن متغیر
وابسته و نرمال بودن توزيع خطاها از آماره جارکوبرا استفاده شده است.
نگاره ( :)1نتایج فروض کالسیک
آزمون جارک برا و آزمون وايت
مدل ()1

مدل ()2

مدل ()3

آزمون

مقدار احتمال

نتیجه

جارک برا (نرمال بودن توزيع خطاها)

0/102

نرمال

آزمون وايت

0/159

عدم وجود ناهمساني واريانس

جارک برا (نرمال بودن متغیر وابسته)

0/2014

نرمال

جارک برا (نرمال بودن توزيع خطاها)

0/092

نرمال

آزمون وايت

0/174

عدم وجود ناهمساني واريانس

جارک برا (نرمال بودن متغیر وابسته)

0/185

نرمال

جارک برا (نرمال بودن توزيع خطاها)

0/085

نرمال

آزمون وايت

0/234

عدم وجود ناهمساني واريانس

جارک برا (نرمال بودن متغیر وابسته)

0/214

نرمال
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با توجه به نگاره فوق از آنجايي که سطح معناداري آماره جارک -برا براي هر سه مدل بیشتر
از  05 .0است ،فرضیه  H0تأيید شده و با اطمینان  %95ميتوان گفت توزيع خطاها در مدل
رگرسیوني و متغیر وابسته از توزيع نرمال برخوردار است .همچنین نتايج حاصل از آزمون وايت
نشان دهنده اين است که آماره  Fمدل رگرسیوني پژوهش در سطح خطاي  0/05معنادار نیستند.
بنابراين فرضیه صفر مبني بر عدم وجود ناهمساني واريانس در بین دادههاي مدل در سطح خطاي
 0/05تأيید ميشود و به همین دلیل ميتوان از مدل رگرسیون  OLSاستفاده نمود .همچنین در
آزمون هم خطي میان متغیرهاي مستقل ،مشکل همبستگي اساسي میان متغیرهاي مستقل مشاهده
نشد.
فرآیند انتخاب نوع مدل
آزمون چاو
به منظور گزينش يکي از روشهاي دادههاي پانلي يا دادههاي يکپارچه ،از آزمون چاو استفاده
شده است .نتايج آزمون چاو به شرح نگاره زير است.
نگاره ( :)2نتایج آزمون چاو) همسانی عرض از مبداءهاي شرکت)
آزمون اثرات ثابت مقطعي
مدل ()1
مدل ()2
مدل ()3

آزمون اثرات

آماره

مقدار احتمال

مقطعي F

3/334

0/000

چي  -اسکوار مقطعي

45/558

0/007

مقطعي F

1/506

0/000

چي  -اسکوار مقطعي

13/73

0/001

مقطعي F

46/82

0/000

چي  -اسکوار مقطعي

12/68

0/000

با توجه به نتايج بدست آمده از آزمون چاو ،روش دادههاي پانلي مناسبتر است .پس از
انتخاب روش پانل به وسیله آزمون چاو ،از آزمون هاسمن جهت انتخاب بین روشهاي اثرات
ثابت يا اثرات تصادفي استفاده گرديد .نتايج آزمون هاسمن به شرح نگاره زير است.
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نگاره ( :)3نتایج آزمون هاسمن
آزمون هاسمن -اثرات تصادفي
خالصه آزمون

آماره چي  -اسکوار

مقدار احتمال

مدل ()1

31/13

0/000

مدل ()2

3/43

0/000

مدل ()3

0/483

0/0003

مقدار احتمال آزمون هاسمن براي همه مدلها نشان مي دهد که مدل با اثرات ثابت مناسب
است.
یافتههای تحقیق
براي آزمون فرضیههاي پژوهش ،ابتدا آمار توصیفي متغیرهاي تحقیق در نگاره ( )4ارائه و
سپس دادههاي مربوطه براي دوره زماني ( )93-89با استفاده از مدلهاي رگرسیوني مورد آزمون
قرار گرفت.
نگاره ( :)4آمار توصیفی متغیرهاي تحقیق
متغیر/آماره

میانگین

میانه

بیشینه

کمینه

انحراف معیار

)Log (SGA/SGA-1

0/097

0/080

1/39

-1/23

0/202

)Log (Revt/Revt-1

0/089

0/080

0/68

-0/400

0/131

DUM

0/185

0/000

1/00

0/000

0/388

EM

0/025

0/016

0/365

-/462

0/128

CAPR

0/323

0/200

2/70

0/000

0/381

QTOBIN

1/84

1/56

6/64

0/300

1/101

FACT1

43/05

51/6

97/0

0/000

32/12

FACT2

0/46

0/50

0/80

0/000

0/192

FACT3

38/13

24/03

99/93

0/000

33/83

FACT4

6/004

6/00

7/00

0/300

0/52

FACT5

0/015

0/000

1/00

0/000

0/122

تعداد نمونه

92

92

92

92

92

تعدادمشاهدات

460

460

460

460

460
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نتايج مندرج در نگاره ( )5سطح معني داري را برابر با  0/000نشان ميدهد ،بنابراين اين مدل
با احتمال  %95معني دار بوده و از اعتبار بااليي برخوردار است .همچنین ضريب تعیین اين مدل
تقريباً  0/59است .اين عدد نشان ميدهد که  59درصد تغییرات متغیر وابسته ،توسط متغیرهاي
مستقل مذکور قابل تبیین است و از آنجائي که آماره دوربین -واتسون اين مدل نزديک به 2
است ( ،)1/93ميتوان گفت که در اين مدل خودهمبستگي مرتبه اول وجود ندارد .سطح معني
داري محاسبه شده براي متغیرمستقل) ،DUM* EM*Log (Revt/Revt-1کمتر از سطح
خطاي  5درصد و ضريب برآورد شده متغیر ( )-2/366و منفي ميباشد .در نتیجه اين متغیر با
متغیر وابسته ارتباط معکوس و معناداري دارد و حاکي از تأيید فرضیه اول ميباشد .به عبارت
ديگر ،مديريت سود افزايشي به طور بارزي چسبندگي هزينه را کاهش ميدهد.
نگاره ( :)5نتایج آزمون فرضیه اول
متغیر وابسته) :

𝐴𝐺𝑆
𝑆𝐺𝐴𝑡𝑡−1

ضريب برآورد

متغیر

شده

عرض از مبدا

0/086

( log

خطاي استاندارد

آمارهt

0/001

59/62

سطح
معناداري

0/000

)Log (Revt/Revt-1

0/225

0/009

24/47

0/000

)D*Log (Revt/Revt-1

0/087

0/047

1/857

0/006

)D* EM*Log (Revt/Revt-1

-2/366

0/154

-15/27

0/000

)D*CA*Log (Revt/Revt-1

3/398

0/163

20/749

0/000

)D*Q*Log (Revt/Revt-1

-0/122

0/014

-8/66

0/000

ضريب تعیین تعديل شده

ضريب تعیین 0/595
آماره دوربین واتسون 1/93

0/594
آماره547/61 F

احتمال آماره0/000 F

همانگونه که نتايج مندرج در نگاره ( )6نشان ميدهد ،از بین متغیرهاي حاکمیت شرکتي،
سطح معناداري محاسبه شده متغیرهاي تمرکز مالکیت ،درصد مديران غیر موظف ،سهامداران
نهادي و تعداد اعضاي هیات مديره کمتر از سطح خطاي  5درصد و ضريب برآورد شده آنها
منفي و معنادار ميباشد ،اما بین متغیر تفکیک مدير عامل و متغیر وابسته رابطه معناداري يافت
نشد .همچنین ضريب تعیین اين مدل تقريباً  0/30است .اين عدد نشان ميدهد که  30درصد
تغییرات متغیر وابسته ،توسط متغیرهاي مستقل مذکور قابل تبیین است و از آنجائیکه آماره
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دوربین -واتسون اين مدل نزديک به  2است ( ،)1/97ميتوان گفت که مشکل خودهمبستگي
بین باقیماندههاي مدل وجود ندارد .به عالوه سطح معني داري آزمون Fکوچکتر از  5درصد
است و از آنجائیکه ،آماره  Fاعتبار کلي مدل را نشان ميدهد در نتیجه اين مدل با احتمال %95
معنادار بوده و از اعتبار بااليي برخوردار است.
نگاره ( :)6نتایج آزمون فرضیه دوم
𝐴𝐺𝑆

متغیر وابستهlog (𝑆𝐺𝐴𝑡𝑡−1) :
ضريب برآورد

سطح

خطاي استاندارد

آمارهt

عرض از مبدا

0/085

0/001

60/21

0/000

)Log (Revt/Revt-1

0/221

0/009

24/52

0/000

)D*Log (Revt/Revt-1

-9/078

0/369

-24/58

0/000

)D* F1*Log (Revt/Revt-1

-0/023

0/001

-11/76

0/000

)D* F2*Log (Revt/Revt-1

-0/414

0/136

-3/029

0/0025

)D* F3*Log (Revt/Revt-1

-0/005

0/002

-2/977

0/0029

)D* F4*Log (Revt/Revt-1

-1/422

0/053

-26/46

0/000

)D* F5*Log (Revt/Revt-1

0/069

0/120

0/573

0/566

)D*CA*Log (Revt/Revt-1

3/67
-0/45

0/160
0/0161

22/84
-27/95

0/000
0/000

متغیر

شده

)D*Q*Log (Revt/Revt-1

ضريب تعیین تعديل شده 0/29

ضريب تعیین 0/30
آماره دوربین واتسون 1/97

معني داري

آماره416/09 F

احتمال آماره0/000 F

همانگونه که نتايج مندرج در نگاره ( )7نشان ميدهد ،مقدار سطح معني داري برابر با 0/000
است ،بنابراين فرض صفر در سطح اطمینان  95درصد رد مي شود .میزان ضريب تعیین برابر با
 0/31محاسبه شده است به اين معنا که حدود  31درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهاي
مستقل تبیین مي شود .مقدار آماره دوربین -واتسون برابر با  2/01است و نشان ميدهد که مشکل
خود همبستگي بین جمالت باقيمانده وجود ندارد .سطح معناداري براي متغیرهاي حاکمیت
شرکتي ( β3تا  ،)β7کمتر از سطح خطاي  5درصد و ضريب برآورد شده آنها منفي ميباشد .به
عبارت ديگر ،اثر متقابل حاکمیت شرکتي و مديريت سود افزايشي منجر به کاهش چسبندگي
هزينه ميشود و فرضیه سوم تأيید ميگردد.
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نگاره ( :)7نتایج آزمون فرضیه سوم
متغیر وابسته) :

𝐴𝐺𝑆
𝑆𝐺𝐴𝑡𝑡−1

ضريب برآورد

( log
سطح

خطاي استاندارد

آمارهt

عرض از مبدا

0/083

0/001

48/95

0/000

)Log (Revt/Revt-1

0/227

0/010

20/93

0/000

)D*Log (Revt/Revt-1

0/012

0/059

0/207

0/035

)D*EM* F1*Log (Revt/Revt-1

-0/220

0/016

-13/12

0/000

)D*EM* F2*Log (Revt/Revt-1

-2/17

1/159

-1/876

0/0404

)D*EM* F3*Log (Revt/Revt-1

-0/34

0/019

-17/88

0/000

)D*EM* F4*Log (Revt/Revt-1

-3/43

0/284

-12/050

0/000

)D*EM* F5*Log (Revt/Revt-1

-0/709

2/789

-0/254

0/0003

)D*CA*Log (Revt/Revt-1

4/653

0/205

22/63

0/0000

)D*Q*Log (Revt/Revt-1

-0/184

0/019

-9/628

0/0000

متغیر

شده

ضريب تعیین تعديل شده

ضريب تعیین 0/315
آماره دوربین واتسون 2/01

معناداري

0/312
آماره258/58 F

احتمال آماره0/000 F

نتیجه گیری
در فرضیه اول بیان شد که مديريت سود افزايشي به طور بارزي چسبندگي هزينه را کاهش
ميدهد .نتايج حاصل از تجزي و تحلیل و برازش مدل نشان داد ،سطح معناداري براي مديريت
سود افزايشي کمتر از سطح خطاي  5درصد و ضريب برآورد شده آن متغیر ( )2/366و منفي
ميباشد .در نتیجه ميتوان اظهار داشت که اين متغیر با متغیر وابسته ارتباط معکوس و معناداري
دارد و حاکي از تأيید فرضیه اول ميباشد .به عبارت ديگر ،مديريت سود افزايشي به طور بارزي
چسبندگي هزينه را کاهش ميدهد .نتیجه آزمون اين فرضیه مشابه با نتیجه تحقیق کوو و
همکاران ( )2015و زيو و يانگ ( )2015است که دريافتند مديريت سود افزايشي ،چسبندگي
هزينه را کاهش ميدهد.
فرضیه دوم بیان ميدارد که حاکمیت شرکتي به طور قابل توجهي چسبندگي هزينه را کاهش
ميدهد .نتايج نشان داد ،از بین متغیرهاي حاکمیت شرکتي ،سطح معناداري محاسبه شده
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متغیرهاي تمرکز مالکیت ،درصد مديران غیر موظف ،سهامداران نهادي و تعداد اعضاي هیات
مديره کمتر از سطح خطاي  5درصد و ضريب برآورد شده آنها منفي و معنادار ميباشد ،اما
براي متغیر تفکیک مدير عامل و متغیروابسته رابطه معناداري يافت نشد .نتايج اين فرضیه همسو
با تحقیق شويي و لیجون ( )2011و چن و همکاران ( )2008است که دريافتند حاکمیت شرکتي
ميتواند چسبندگي هزينه را کاهش دهد.
فرضیه سوم بیان ميدارد که اثر متقابل حاکمیت شرکتي و مديريت سود افزايشي منجر به
کاهش چسبندگي هزينه ميشود .براي آزمون فرضیه سوم تحقیق متغیر مديريت سود به مدل
( )2اضافه شد و تأثیر متقابل حاکمیت شرکتي و مديريت سود سنجیده شد .سطح معناداري
محاسبه شده براي متغیرهاي حاکمیت شرکتي ،کمتر از سطح خطاي  5درصد و ضريب برآورد
شده آنها منفي ميباشد .به عبارت ديگر ،اثر متقابل حاکمیت شرکتي و مديريت سود افزايشي
منجر به کاهش چسبندگي هزينه ميشود .بنابراين فرضیه سوم تأيید ميشود .نتايج اين فرضیه
همسو با تحقیق زيو و يانگ ( )2015است که نشان دادند ،مديريت سود افزايشي در مقايسه با
حاکمیت شرکتي تاثیر بیشتري در کاهش چسبندگي هزينه ميگذارد.
بطور کلي نتايج تحقیق نشان مي دهد که رفتارهاي هزينه ،تحت تاثیر سیاستهاي مديريت
در انتخاب رويههاي حسابداري و همچنین استقرار سیستم حاکمیت شرکتي قرار ميگیرد.
مديران به طور جسورانهاي به منظور مديريت سود ،هزينهها را کاهش مي دهند و شايد خود را
براي زمانهاي بدي که با کاهش فروش مواجه ميشوند ،آماده ميکنند .نتايج نشان ميدهد که
مديريت سود در مقايسه با حاکمیت شرکتي تاثیر بیشتري بر کاهش چسبندگي هزينه ميگذارند.
اين موضوع تداعي کننده اين مطلب است که مديريت سود صورت گرفته توسط مديران اثر
مستقیمي بر تصمیمات مربوط به هزينههاي جاري ميگذارد ،و اين در حالي است که حاکمیت
شرکتي داراي اثر غیر مستقیم ميباشد ،زيرا حاکمیت شرکتي سازوکاري است تا فرصت طلبي
مديريت محدود گردد .به عبارت ديگر با توجه به اينکه مديريت سود افزايشي براي مديران فشار
مضاعفي ايجاد مي کند ،بنابراين آنها سعي مي کنند به منظور توسعه طوالني مدت شرکت،
هزينهها را از طرق مختلف کاهش دهند.
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پیشنهاد کاربردی تحقیق
با توجه به نتايج تحقیق حاضر به نهادهاي تدوين کننده مقررات از جمله سازمان بورس
 به تقويت سازوکارهاي راهبري،پیشنهاد ميشود که در تدوين مقررات و آيین نامههاي مربوطه
شرکتي توجه نمايند تا از اين طريق اثرات منفي چسبندگي هزينه کاهش يافته و منافع سهامداران
.تامین شود
پیشنهاد برای تحقیقهای آتی
 ساير مدلها جهت عملیاتي کردن متغیر میزان چسبندگي هزينه و بررسي ارتباط آن با-1
.حاکمیت شرکتي بررسي شود
. تأثیر ساير انگیزههاي مديران در بروز چسبندگي هزينهها مطالعه شود-2
،  رشد اقتصادي، ساير عوامل تعیین کننده میزان چسبندگي هزينه از جمله کارايي کارکنان-3
، ويژگيهاي بازار کار، استفاده از ظرفیت موجود، میزان تغییر در فعالیت،خصوصیات صنعت
. نوسانات بازار و ماهیت منابع بررسي شود،شرايط آب و هوايي
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