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اثر مدیریت سود و انگیزه های مدیریتی بر چسبندگی هزینه ها
3
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 1دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری ،موسسه آموزش عالی ناصر خسرو ساوه ایران (نویسنده مسئول)
 2دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری ،موسسه آموزش عالی ناصر خسرو ساوه ایران
 3مدرس گروه حسابداری و حسابرسی ،موسسه آموزش عالی ناصر خسرو ساوه ایران

چکیده
در پژوهش حاضر به بررسی اثر مدیریت سود و انگیزه های مدیریتی بر چسبندگی هزینه ها پرداخته می شود .یافته های اخیر
درباره رفتار هزینه ها نشان داده است که هزینه ها متناسب با تغییرات فروش تغییر نمی کند .به عبارت دیگر ،هزینه ها هنگام
افزایش فروش ،افزایش می یابد؛ اما در هنگام کاهش فروش ،به همان میزان کاهش نمی یابد ،این رفتار نامتقارن هزینه ها،
چسبندگی هزینه نامیده می شود .مدیران شرکت با توجه به پیروی کردن اهدافی از سود(دوری کردن از زیان یا دوری کردن از
کاهش سود) ،با کاهش فروش اقدام به متعادل کردن منابع عملیاتی می کنند ،که احتماال حذف سریع منابع راکد را به دنبال
خواهد داشت ،حتی اگر حدس آنها در مورد کاهش فروش ،موقتی باشد .بنابراین تمایل به دستیابی به اهداف سود به احتمال
زیاد منجر به کم شدن میزان چسبندگی هزینه ها خواهد شد .پژوهش پیش رو دوره زمانی از  1355تا  13۱7شامل 12۱
شرکت است .همچنین خوش گمانی (بدگمانی ) مدیران می تواند عاملی مهم در افزایش (کاهش) چسبندگی هزینه ها تلقی
شود .نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که در صورت وجود انگیزه دستیابی به اهداف سود ،از طریق متعادل کردن منابع
چسبندگی هزینه ها کاهش یافته و با کاهش فروش ،هزینه ها با شدت بیشتری کاهش می یابند  .اما داشتن انگیزه در دوره
های متوالی در مجموع اثر قابل توجهی بر چسندگی هزینه ها نخواهد داشت .نتایج نشان می دهد مدیران هنگام کاهش فروش
کنار گذاشتن منابع بدون استفاده را سرعت می دهند و منابع را به طور آگاهانه به تعادل میرساننداین تصمیم آگاهانه مدیریت،
می تواند چسبندگی هز ینه ها را نیز کاهش دهد.
واژههای كلیدی :چسبندگی هزینه ،مدیریت سود ،انگیزه های مدیریت
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مقدمه
در الگوه ای سنتی حسابداری مدیریت ،رفتار هزینه ها در ارتباط با سطح فعالیت ،به ثابت و متغیر تقسیم می شود که هزینه
های متغیر ،متناسب با تغییر در سطح فعالیت تغییر می کند .یافته های پژوهشگرانی از جمله اندرسون ،بانکر ،جان کریمن
(  ) 2۱۱7و کالجا (  ) 2۱12نشان می دهد میزان افز ایش به هنگام افزایش در سطح فروش ،بیشتر از میزان کاهش هزینه ها به
هنگام همان میزان کاهش سطح فروش است .در حسابداری مدیریت به این رفتار هزینه ها ،چسبندگی هزینه ها گفته می
شود .چسبندگی هزینه ها یکی از ویژگی های رفتار هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت است و بیانگر آن است که بزرگی
افزایش در هزینه ها هنگام افزایش سطح فعالیت ،بیشتر از بزرگی کاهش هز ینه ها در هنگام کاهش در سطح فعالیت است .از
طرفی مدیران برای گمراه کردن برخی از سهامداران در مورد عملکرد مالی شرکت و یا برای تحت تأثیر قرار دادن نتایج
معامالتی که به عملیات حسابداری مرتبط است ،سود و در نهایت گزارش های مالی را تغییر می دهند .این کار به دلیل انعطاف
پذیری ذاتی در حسابداری تعهدی صورت می گیرد  .در نتیجه سود حسابداری نشان دهنده سود واقعی نبوده و عملکرد واقعی
حسابداری را نشان نمی دهد .این موضوع باعث کاهش اعتماد نسبت به گزارش های مالی شده و بر سودمندی تصمیم گیری
های سرمایه گذاری ،مؤثر خواهد بود .به طور کلی ،مدیریت سود " اشاره به دستکاری عمدی سود و اقالم ترازنامه دارد و به
عنوان یک عمل بسیار رایج در گزارشگری مالی مورد توجه قرار گرفته است (کتوال .) 2۱۱۱ ،از دی دگاه هیلی و واهلن ( ) 1۱۱5
مدیریت سود زمانی اتفاق می افتد که مدیران با استفاده از قضاوت شخصی ،ساختار معامالت و گزارش های مالی را برای گمراه
کردن برخی از ذینفعان در مورد فعالیت های اقتصادی و یا اثرگذاری نتایج قراردادهای شرکت مبتنی بر ارقام حسابداری ،تغییر
دهند .
این پژوهش ،مبانی نظری مدیریت واقعی سود را با مستند سازی روش تعدیل منابع که مدیران برای دستیابی به سود برنامه
ریزی شده به کار می برند ،گسترش می دهد .در مجموع ،این پژوهش به طور معمول موضوع ساختار هزینه حسابداری
مدیریت را با موضوع مهم مدیریت واقعی شسود حسابداری مالی ادغام می کند .هدف از انجام این پژوهش ،بررسی تأثیر انگیزه
های مدیریت و تصمیم های آگاهانه تعدیل منابع بر رفتار نامتناسب هزینه ها است .از این رو ،پژوهش حاضر در نظر دارد با
بررسی تأثیر مدیریت سود و انگیزه های مدیریتی بر چسبندگی هزینه ها  ،به این پرسش پاسخ دهد که آیا مدیریت سود و
انگیزه های مدیریتی بر میزان چسبندگی هز ینه ها تأثیر دارد یا خیر؟
اهداف تحقیق
هدف كلی:
بررسی رابطه بین مدیریت سود و انگیزه های مدیریتی با چسبندگی هزینه
اهداف جزئی:
 - 1بررسی رابطه بین مدیریت سود و چسبندگی هزینه
 - 2بررسی رابطه بین انگ یزه های مدیریتی و چسبندگی هزینه
قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق
این تحقیق با هدف اثر مدیریت سود و انگیزه های مدیریتی بر چسبندگی هزینه ها انجام شد.
قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق از سال  1355تا  13۱7می باشد.
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قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق نیز مجموعه شرکت های پذیرفت ه شده در بورس اوراق بهادار تهران که در حا ل حاضر مشغول به فعالیت
اند ،می باشد.

جامعه و نمونه آماری
جامعه مطالعاتی در برگیرنده کلیه شرکت های بورس اوراق بهادار تهران طی سال های  1355تا  13۱7می باشد .روش نمونه
گیری روش حذف سیستماتیک می با شد .از این جهت نمونه آماری این تحقیق شامل شرکت هایی می باشد که پایان سال
مالی آنها به  2۱اسفندماه ختم می شود و در طی دوره مورد مطالعه به طور مداوم در بورس اوراق بهادار تهران فعال بوده اند و
اطالعات مالی آنها منتشر شده است و شرکت های که در طول دوره تحقیق اط العات مالی آنها در دسترس نبوده و یا به طور
کامل در این سال ها در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت نداشته اند از جامعه آماری تحقیق حذف شده اند .همچنین
مشاهداتی را که اطالعات آنها بیش از  3۱ %تغییر کرده باشد حذف نموده تا اثرات مالکیت ،ادغام ،ورشکستگی و ...را حذف
کنیم .در نهایت تعداد  12۱شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پس از بررسی های الزم و حذف شرکت های فاقد
اطالعات ،انتخاب گردیدند .روش گرد آوری اطالعات به صورت کتابخانه ای ،با استفاده از نرم افزار رهآورد نوین و بررسی صورت
های مالی بدست آمده است.
روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق ،داده های تحقیق از بانک اطالعاتی تدبیر پرداز و ره آورد نوین و صورت های مالی شرکت ها گردآوری گردیده و
پس از حصول اطمینان از صحت اطالعات اکتسابی ،برای تجزیه و تحلیل اطالعات ،از نرم افزارهای  Excelو  Spssکمک
گرفته شده است.
فرضیه های تحقیق
فرضیه (  : ) 1بین مدیریت سود و چسبندگی هزینه رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه (  : ) 2بین انگیزه های مدیریتی و چسبندگی هزینه رابطه معناداری وجود دارد.

روش شناسی پژوهش
این تحقیق از بعد روش شناسی در گروه تحقیقات اثباتی و از لحاظ هدف کاربردی است ،طرح پژوهش آن از نوع استقرایی،
کمی است و با استفاده از رویکرد پس رویداد ( از طریق اطالعات گذشته ) انجام می گیرد .اطالعات مربوط به پیشینه تحقیق و
مبانی نظری ،از منابع کتابخانه ای پایگاه های علمی و مقاالت داخلی و خارجی استخراج شده است.
هدف کلی از انجام این پژوهش ،تاثیر مدیریت سود و انگیزه های مدیریتی بر میزان چسبندگی هزینه های شرکت های
پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران است.
بنابراین پژوهش حاضر از نوع کاربردی با طراحی پس از واقعه است  .هدف دیگر از اجرای این تحقیق ،فراهم آوردن شواهدی
در پاسخ به این سوا ل است که « چرا برخی از شرکت ها چسبندگی هزینه باالتری در مقایسه با سایر شرکت ها دارند ؟»
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مدل تحقیق
برای تجزیه و تحلیل رفتار هزینه ها ،نخست با تقسیم بندی شرکت ها به شرکت های دارای انگیزه و بدون انگیزه ،از الگوی
کالجا وهمکاران ( ) 2۱۱0استفاده شده است .در نها یت برای تأیید نتایج حاصل از الگوی پژوهش ،از الگوی کاما و ویس () 2۱12
استفاده شده است.
الگوی ( : ) 1
الگوی ( : ) 2

 ،لگاریتم طبیعی تغییرات هزینه های عمومی ،اداری ،توزیع و فروش و بهای تمام شده کاالی فروش رفته است.
 ،متغیر مجازی
 ،لگاریتم طبیعی تغییرات در آمد فروش،
متغیرهای مستقل پژوهش نیز عبارتند از:
است که اگر خالص در آمد فروش سال جاری شرکتی در همان سال کمتراز خالص در آمد فروش سال قبلی شرکت باشد ،عدد
یک و در غیر این صورت ،عدد صفر می گیرد .برای اندازه گیری انگیزه مدیریت ،از متغیرهای مجازی
استفاده شده است که در آن

متغیر مجازی است

که اگر نسبت سود خالص به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در ابتدای سال در فاصله (  ۱ /۱1و  ) ۱باشد ،یک و در غیر این
صورت مقدار صفر می گیرد.
نیز متغیر مجازی است که اگر تغییرات نسبت سود خالص به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در ابتدای سال در
فاصله (  ۱ /۱1و  ) ۱باشد ،یک و در غیر این صورت صفر خواهد بود.
 ،یک و در غیر این صورت صفر خواهد بود .با
یا =1
متغیر مجازی است که اگر =1
توجه به پژوهش های کردستانی و مرتضوی (  ،) 2۱12نمازی و دوانی پور (  ،) 2۱۱۱حیدری (  ) 2۱1۲و کاما وویس (  ،) 2۱12در
این پژوهش از متغیرهای کنترلی زیر استفاده شده است:
 SUC _ DECمتغیر مجازی است که اگر در آمد فروش سال  t- 1کمتر از در آمد فروش سال  t-2باشد ،یک و در غیر این
صورت صفر می گیرد ASINT .نیز لگاریتم نسبت کل دارایی ها به درآمد فروش سال است .در الگوی (  ) 1متغیر مصنوعی
زمانی مقدار صفر می گیرد که فروش نسبت به سال قبل افزایش یابد؛ بنابراین ضریب تأثیر ،
کاهش فروش
درصد افزایش هزینه ها به اندازه  %1افزایش فروش نشان می دهد.
 ،نشان دهنده
ازسوی دیگر در دوره های کاهش فروش ،این متغیر مصنوعی ،مقدار(  ) 1می گیرد؛ بنابراین ضریب تأثیر
میزان چسبندگی هزینه ها بازای  1درصد کاهش فروش و مجموع ضرایب تأثیر و نشان دهنده میزان کاهش هزینه ها
بازای  1درصد کاهش فروش است.
چسبندگی هزینه ها زمانی اتفاق می افتد که ضریب تأثیر

 ،مثبت و ضریب تأثیر

 ،منفی باشد و

(؛

بنابراین برای تأیید فرضیه اول ،الزم است میزان چسبندگی هزینه ها (ضریب تأثیر ) برای شرکت های دارای انگیزه نسبت
به شرکت های بدون انگیزه کمتر (منفی تر ) باشد .همچنین ،برای تأیید فرضیه دوم ،الزم است میزان کاهش هزینه ها (مجموع
ضرایب تأثیر و ) برای شرکت های دارای انگیزه نسبت به شرکت های بدون انگیزه بیشتر باشد.
در الگوی (  ) 2متغیر مصنوعی کاهش فروش  REVDECitزمانی مقدار صفر می گیرد که فروش نسبت به سال قبل افزایش
یابد و متغیر  TARGETزمانی مقدار صفر می گیرد که انگیزه ای برای رسیدن به سود هدف وجود نداشته باشد؛ بنابراین
حاصل جمع ضرایب تأثیر  1و  ،1میزان افزایش هزینه ها به هنگام افزایش فروش و 1+ 1+ 2+ 2+ 1SUC_DEC+ 2ASINT
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میزان کاهش هزینه ها را به هنگام کاهش فروش در صورت وجود انگیزه نشان میدهند؛ بنابراین میزان چسبندگی هزینه ها در
صورت وجود انگیزه

برابر است 2+ 2+ 1SUC_DEC+ 2T

 ،و میزان چسبندگی هزینه ها در صورت نبود انگیزه برابر است با

2+

 1SUC_DEC+ 2ASINTبنابراین ،فرضیه در صورتی پذیرفته می شود که  ۱< 2باشد .همچنین میزان کاهش هزینه ها به
هنگام کاهش فروش در صورت وجود انگیزه برابر است با  1+ 1+ 2+ 2+ 1SUC_DEC+ 2ASINTو میزان کاهش هزینه ها به
هنگام کاهش فروش در نبود انگیزه برابر است با  1+ 2+ 1SUC_DEC+ 2ASIN؛ پس فرضیه دوم نیز در صورتی تأیید می
شود که  ۱< 1+ 2 ,باشد.

متغیر وابسته تحقیق:
چسبندگی هزینه
متغیرهای مستقل:
مدیریت سود و انگیزه های مدیریتی
مبانی نظری
توانایی ایجاد تغییر در روشهای حسابداری ،به دلیل عدم الزام روشهای یکنواخت ،همچنین امکان دسترسی انحصاری
مدیران به بخشی از اطالعات مالی و نیز ویژگی حسابداری تعهدی و انگیزههایی همچون امنیت شغلی ،پاداش ،قانون گریزی،
اجتناب از گزارش زیان و کاهش سود ،قراردادهای بدهی ،افزایش ثروت ،دستیا بی به انتظارات سهامداران و برنامههای پیش -
بینی شده ،این انگیزه را در مدیریت بهوجود میآورد که با اعمال روشهای مختلف در جهت منافع خود و در جهت تضاد با
منافع سایر گروهها ،سود را دستکاری نمایند (بهارمقدم.) 1358 ،
شاید بیشتر مردم چنین احساس کنند که مدیر یت بر سود «بد» است ،و آن بهمعنی کاهش یافتن روایی اطالعات مندرج در
صورتهای مالی است .چنین دیدگاهی باعث می شود که درمورد علت تداوم یافتن مدیریت بر سود یک پرسش مطرح شود :چرا
هیئت مدیره ،وام دهندگان ،نهادهای دولتی و سرمایه گذاران مدیریت بر سود را منع نمیکن ند تا جایی برای چنین اقدامی
وجود نداشته باشد؟
یک دلیل وجود دارد ،یعنی دست یافتن به اطالعات محرمانه و درون سازمانی(در دسترس مدیران) برای دیگران بسیار
پرهزینه است .برای مثال ،کشف مقدار اقالم تعهدی اختیاری ،حتی به وسیله هیئت مدیره ،بسیار پرهزینه است(اسکات:1355 ،
) 1۲5
باید بر این نکته تاکید کرد که پر هزینه بودن کشف اطالعات بدان معنی نیست که نمیتوان مدیریت بر سود را منع کرد،
بلکه به سادگی بر این معنی است که این اقدام باید از دیدگاه «هزینه و منفعت» انجام شود .برای مثال ،هیئت مدیره با به -
کارگیری خدمات یک موسسۀ حسابرسی و درخواست یک گزارش کامل بتواند میزان دستکاری در اقالم تعهدی را تعیین
نماید .ولی ،شاید هیئت مدیره چنین احساس کند که کار مزبور ارزش تحمل چنان هزینهای ندارد ،بهویژه اگر در قرارداد حقوق
و پاداش مدیر بندهایی وجود داشته باشد که باید در انتظار ن وعی مدیریت بر سود بود .همچنین ،تعیین میزان معقول سود و
زیان غیرعملیاتی ناشی از فروش داراییهای سرمایه ای یا میزان ذخایر مربوط به تجدید ساختار با هزینه زیاد مشخص میشود
(اسکات.) 1۲۱ :1355 ،
چسبندگی هزینه یکی از ویژگی های رفتار هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت است .در واقع چسبندگی هزینه ها به
این علت رخ می دهد که اختالفات نامتقارنی در تعدیل منابع وجود دارد؛ به عبارت دیگر ،عواملی که در تعدیل منابع دخیل
هستند ،از تعدیل کاهش منابع ممانعت به عمل می آورند یا موجب کاهش سرعت انجام تعدیالت کاهش در مقایسه با تعدیالت
افزایش می شوند .در مدل نوین رفتار هزینه ،زمانی که تقاضا افزایش می یابد ،مدیران منابع را به میزان کافی افزایش می دهند
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تا به فروش بیشتری دست یابند؛ اما زمانی که فروش کاهش می یابد ،عمال برخی منابع ،قابل استفاده نیست .به دلیل اینکه
نوسانات تقاضا ،تصادفی است  .مدیران باید پیش از تصمیم گیری درباره کاهش منابع احتمال موقتی بودن کاهش تقاضا را
ارزیابی کنند .چسبندگی هزینه ها زمانی روی می دهد که به هنگام کاهش تقاضا ،مدیران برای اجتناب از هزینه های تعدیل،
تصمیم به حفظ منابع بال استفاده می گیرند .هنگام کاهش تقاضا مدیر می تواند متناسب با تغییرات سطح تقاضا ،منابع شرکت
را تعدیل کند اما این کار باعث ایجاد هزینه های تعدیل مانند هزینه های تعدیل مربوط به نیروی کار و تجهیزات می شود .در
واقع شرکت ها برای کنار گذاشتن منابع و جایگزینی همان منابع در صورت بازگشت تقاضا به وضعیت اولیه ،ناگزیر به تحمل
هزینه های تعدیل هستند .هزینه های تعدیل شامل مواردی همچون پرداخت خسارت به کارکنان کنار گذاشته شده و هزینه
های جستجو و آموزش کارکنان جدید است .اختیارات مدیریت برای تعیین سطح منابع ،هنگام کاهش تقاضا یکی از عوامل
ایجاد چسبندگی هزینه های مربوط به این منابع می باشد (اندرسون و همکاران.) 2۱۱7 ،
پیشینه پژوهش
ویس ( ) 2۱10معتقد است در شرکت هایی که هز ینه های چسبنده تری دارند ،دقت پیش بینی سود توسط تحلیل گران کمتر
است و سرما یه گذاران در ارز یابی ارزش شرکت ،چسبندگی هزینه ها را لحاظ می کنند.
کو و همکاران (  ) 2۱18در پژوهشی به بررسی مدیریت سود و چسبندگی هزینه پرداختند .هدف اصلی از انجام این پژوهش،
بررسی اثرات مشوقهای مدیریت سود بر چسبندگی هزینه های فروش ،هزینه کل و هزینههای مدیریتی بوده است .نتایج این
پژوهش نشان میدهد که رفتارهای هزینه ای برای مدیریت سود متفاوت می باشند .خصوصاً اینکه مدیریت سود شرکت ها
موجب کاهش چسبندگی هزینهها در زمانی میشود که با فروش های در حال کاهش روبرو می شوند (به نقل از منصور فر و
همکاران.) 13۱0 ،
ژو و هونگ (  ) 2۱18در پژوهشی به بررسی مدیریت سود ،و چسبندگی هزینه پرداختند .آنها مشاهده کردند که چسبندگی
هزینه در نمونه شرکتهای بدون مدیریت سود ،در مقایسه با نمونه شرکت های دارای مدیریت سود ،ارتباط معناداری وجود
دارد .هم چنین ،شواهد تجربی نشان داد که حاکمیت شرکتی خوب می تواند موجب کاهش بیشتر چسبندگی هزینه ها شود،
اگرچه اثرات آن به شدت شرکت های دارای مدیریت سود نمیباشد.
مارکز و همکاران (  ) 2۱1۲در پژوهشی به بررسی چسبندگی هزینه در شرکت های آمریکای التین پرداختند .نمونه آماری در
این پژوهش شامل  001شرکت در نه کشور بین سال های  1۱۱7تا  2۱12میالدی می باشد .با استفاده از روش رگرسیون
خطی برای داده های پانلی ،نتایج نشان می دهد که رفتارهای چسبندگی هزینه های فروش ،کل و مدیریتی با توجه به
تغییرات در درآمد فروش ،نامتقارن می باشد (به نقل از هاشمی و نجاتی.) 13۱۲ ،
کوهن و همکاران (  ) 2۱۱5نشان دادند چسبندگی هزینه ها از طریق تاثیر بر نوسان دارایی ها بر بازده سهام اثر گزار است ،
همچنین آنها نشان دادند که قیمت اوراق قرضه شرکت ها نیز متاثر از چسبندگی هزینه ها هستند  .وجود زمینه های مناسب
برای دستکاری سود ،ناشی از تضاد منافع و همچنین پاره ای از محدودیت های ذاتی حسابداری از جمله نارسایی های موجود
در فرآیند برآوردها و پیش بینی های آتی و امکان استفاده از روش های متعدد حسابداری بوده که باعث شده سود واقعی
شرکتها از سود گزارش شده در صورتهای مالی متفاوت باشد .حسابداری تعهدی ،به مدیران اجازه میدهد که در گزارشگری
مالی به منظور انتقال اطالعات ،تشخیص و قضاوت خود را اعمال کند .اعمال قضاوت توسط مدیران و اختیارات آنان در فرایند
گزارشگری مالی ،تحت عنوان مدیریت سود شهرت یافته است (اعتمادی و همکاران.) 13۱1 ،
سلیمانی امیری؛ طباطبائیان و معصومی (  ) 13۱7تحقیقی با عنوان چسبندگی هزینه و مدیریت سود با تمرکز بر انگیزههای
مدیریتی در صنعت سیمان انجام داده اند .ا ین پژوهش از نوع پژوهشهای آزمایشی توصیفی و مربوط به دادههای مالی سال
 1358الی  13۱۲است و با فرض اینکه مدیران مشغول در صنعت سیمان به دلیل مواجه شدن با مازاد عرضه بر تقاضای سیمان
طی سالهای مورد مطالعه در بازار داخل ،مستعد یکسری از رفتارهای تحریفی در گزارشگری مالی بودهاند ،به بررسی رابطۀ
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موجود بین چسبندگی هزینه و هموارسازی سود در این صنعت میپردازد .نتایج بهدست آمده از آزمون فرضیهها نشان داد که
رابطۀ منفی و معناداری بین چسبندگی هزینه و هموارسازی سود در صنعت سیمان وجود ندارد.
منصورفر؛ حیدری و کوالنی( ) 13۱0تحقیقی با عنوان ب ررسی تأثیر مدیریت واقعی سود و انگیزه های مدیریت بر چسبندگی
هزینه ها انجام دادند .پ ژوهش حاضر تأثیر مدیریت واقعی سود و انگیزه های مدیریت بر میزان چسبندگی هزینه ها را بررسی
می کند .چسبندگی هزینه به این معنی است که نسبت کاهش هزینه ها در هنگام کاهش فروش کمتر از نسبت افزایش هزینه
ها در هنگام افزایش فروش است .طبق نظریه تصمیم های آگاهانه ،چسبندگی هزینه ها نتیجه تصمیم های آگاهانه مدیران
است .این مطالعه بر حالتی تمرکز می کند که در آن مدیران به هنگام کاهش فروش ،با انگیزه پرهیز از زیان و کاهش سود ،به
تعدیل آگاهانه منابع اقدام می کنند .جامعه آماری این پژوهش ،شامل نمونه ای از  138شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار
تهران برای یک دوره  1۱ساله از سال  1353تا  13۱2است .برای آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیونی چندمتغیره استفاده
شده است  .نتایج نشان می دهد مدیران هنگام کاهش فروش یعنی زمانی که برای پرهیز از زیان انگیزه دارند ،کنار گذاشتن
منابع بدون استفاده را سرعت می بخشند و منابع را به طور آگاهانه تعدیل می کنند .این تصمیم آگاهانه ،چسبندگی هزینه ها
را کاهش می دهد.
میرعباسی و اردی ( ) 13۱0تحقیقی با عنوان تاثیر مدیریت سود و حاکمیت شرکتی بر چسبندگی هزینه ها انجام داده اند.
هدف این تحقیق بررسی اثر تعاملی مدیریت افزایشی سود و حاکمیت شرکتی بر چسبندگی هزینه ها می باشد .جامعه آماری
شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی  1355الی  13۱۲می باشد و داده های جمع آوری
شده با استفاده از نرم افزار  Excelمحاسبه و با نرم افزار و  Eviewsمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند و روش بررسی داده
ها مقطعی بوده است طبق شواهد پژوهش :فرضیه اول تحقیق به بررسی این که آیا مدیریت افزایشی سود چسبندگی هزینه ها
را کاهش می دهد یا نه  ،پرداخته که نتایج نشان می دهد مدیریت سود بر چسبندگی هزینه ها تاثیر داشته و با افزایش
مدیریت سود میزان چسبندگی هزینه ها کاهش می یابد .فرضیه دوم تحقیق به بررسی حاکمیت شرکتی مطلوب ،چسبندگی
هزینه را کاهش می د هد یا نه پرداخته که نتایج تحقیق نشان می دهد با افزایش حاکمیت شرکتی میزان چسبندگی هزینه ها
کاهش می یابد .و فرضیه سوم به بررسی تاثیر متقابل حاکمیت شرکتی مطلوب و انگیزه های ناشی از مدیریت افزایشی سود بر
چسبندگی هزینه ،پرداخته است .که نتایج گویای رابطه معنادار و منفی بین این دو متغیر است به عبارت دیگر ،دو متغیر
حاکمیت شرکتی مطلوب و انگیزه های ناشی از مدیریت افزایشی سود می تواند چسبندگی هزینه را کاهش دهد.
زنجیردار و همکاران (  ) 13۱3در پژوهشی عوامل مؤثر بر رفتار چسبندگی هزینهها را مورد بررسی قرار دادند .نتایج این پژوهش
که بر اساس تحلیل اطالعات  ۲۱شرکت تولیدی فعال در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره  1۱ساله از سال  1351تا
 13۱۱که بر اساس روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب شدهاند ،نشان میدهد که هزینههای اداری ،عمومی و فروش
و همچنین بهای تمام شده کاالی فروش رف ته چسبنده هستند و شدت چسبندگی در بهای تمام شده کاالی فروش رفته بسیار
باالست و شاخص هایی مانند تعداد کارکنان ،میزان دارایی جاری و نسبت بدهی بر شدت چسبندگی هزینه های اداری ،عمومی
و فروش و بهای تمام شده کاالی فروش رفته تأثیر می گذارد .این در حالی است که شدت چسبندگی بهای تمام شده در
داراییهای جاری کمتر از دارایی های ثابت است و شناخت این خصوصیات و تأثیر آن بر رفتار هزینه ها می تواند کمک بسزایی
به مدیران برای تجزیه و تحلیلهای بهتر و بودجه بندی جامع باشد.
کردستانی و مرتضوی (  ) 13۱1در پژوهشی به بررسی تاثیر تصمیمات سنجیده مدیران بر چسبندگی هزینه ها پرداختند .نتایج
پژوهش حاکی از این بود که انتظار فروش آتی توسط مدیریت ،موجب کاهش چسبندگی بهای تمام شده فروش می شود و هر
چه این خوش  -بینی بیشتر باشد ،چسبندگی بهای تمام شده فروش بیشتر کاهش می یابد  .اما خوش بینی مدیریت،
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چسبندگی هزینه های فروش ،عمومی و اداری را افزایش می دهد و چسبندگی این هزینه ها در صورت خوش بینی زیاد
مدیریت ،بیشتر از حالت خوش بینی کم است.

یافته های پژوهش
یافته های توصیفی:
نتایج آزمون هایی که برای بررسی پایایی داده ها انجام گرفت ،نشان داد داده ها در طول دوره زمانی بررسی پایا بودند .جدول
(  ) 1مق ادیر میانگین ،میانه و انصراف معیار تمامی متغیرهای استفاده شده را نشان می دهد.

جدول (  :)9گروه بندی شركت ها بر اساس انگیزه
تعداد مشاهدات

متغیرها

میانگین

میانه

مینیمم

ماکزیمم

انحراف
معیار

InOC

۱ /1۲۲3۲8

۱ /1۲3۲82

- 1 /17۲۱0

2 /۲2830

12۱۱ ۱/2۲38۲

InREV

۱ /132708

۱ /1۲203۲

- 1 /38۱۱۱

2 /2۲380

12۱۱ ۱ /2780۲

ASINT

1 /8۲0735

1 /32۲830

۱ /۱705۲

85 /8۲07

12۱۱ 2 /83۲02

نتایج نشان می دهد میانگین درصد تغییر ساالنه ،هزینه  ۱ /1۲۲و میانگین درصد تغییر ساالن ه درآمد فروش ۱ /132 ،است .بین
متغیرهای پژوهش لگاریتم تغییر هزینه ها با انحراف معیار  ۱ /2۲کمترین پراکندگی را داشته است؛ بنابراین متمرکزتر است و
دقت بیشتری دارد و متغیر لگاریتم نسبت کل دارایی ها به فروش سال با انحراف معیار  2 /8نسبت به متغیرهای دیگر پراکنده
تر است و دقت کمتری دارد.
یافته های استنباطی
با توجه به نتایج حاصل از آزمون  Fلیمر ،از آنجایی که مقدار  P-Valueاین آزمون کمتر از  ۱ /۱8می باشد (  .) ۱ /۱۱۱همسانی
عرض از مبداء ها رد شده و الزم است در برآورد مدل از روش داده های پانل استفاده شود .همچنین با توجه به نتایج حاصل از
آزمون هاسمن ،از انجایی که مقدار P-Valueاین آزمون نیز کمتر از  ۱ /۱8می باشد (  ،) ۱ /۱۱۱بنابراین در برآورد می بایست
روش اثرات ثابت بکار برده شود .در جدول  3نتایج حاصل از برآورد مدل تحقیق ارائه شده است.
جدول ( :)2نتایج برآورد مدل تحقیق
متغیر وابسته :چسبندگی هزینه
متغیر

ضریب

آماره t

P-Value

VIF

ضریب ثابت

3 /020

1 /028

۱ /۱۱8

-

مدیریت سود

۱ /8۲2

5 /1۱8

۱ /۱۱۱

1 /578

انگیزه های مدیریتی

۱ /0۱0

1۲ /285

۱ /۱۱۱

2 /310

ضریب تعیین۱ /7221 :
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آماره  Fمدل
() P-Value
آماره برش پاگان
() P-Value

2 /8۲7

آماره Jarque-Bera

( ) ۱ /۱۱۱

() P-Value

1 /880
( ) ۱ /۱۱۱

3 /80۲
( ) ۱ /1۲1
1 /75۱

آماره دوربین واتسن

در بررسی معنی دار بودن کلی مدل ،با توجه به اینکه مقدار احتمال ( ) P-Valueآماره  Fاز  ۱ /۱8کوچکتر می باشد ( ،) ۱ /۱۱۱
با اطمینان  ۱ /۱8معنی دار بودن کلی مدل ت ایید می شود .ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که  72 /21درصد از تغییرات
چسبندگی هزینه شرکت ها توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می شود .همچنین در بررسی مفروضات رگرسیون
کالسیک نتایج آزمون جارکوا – برا گویای آن است که باقیمانده های حاصل از برآورد مدل در سطح اطمینان  ۱ /۱8از توزیع
نرمال برخوردار می باشند بطوری که مقدار احتمال ( ) P-Valueمربوط به این آزمون بزرگتر از  ۱ /۱8است.
تحلیل مسیر

۱ /8۲2

مدیریت سود

چسبندگی هزینه

۱ /82۲

ها
۱ /0۱0

انگیزه های
مدیریتی

خالصه نتایج فرضیه ها:
شماره فرضیه ها
فرضیه اول

فرضیه ها

نتایج

بین مدیریت سود و چسبندگی تایید شد
هزینه رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم

بین انگیزه های مدیریتی و تایید شد
چسبندگی هزینه رابطه معناداری
وجود دارد.
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بحث و نتیجه گیری
هدف نهایی هر واحد تجاری ،حداکثر کردن سود و به دنبال آن ،افزایش حقوق صاحبان سهام است .سعی مدیریت هر واحد
انت فاعی ،کسب بیشترین سود و کارایی با استفاده از کمترین منابع است و از ساده ترین روش های کاهش مصرف منابع ،کنترل
هزینه هاست؛ اما این امر مستلزم آگاهی کامی از چگونگی رفتار هزینه ها و عوامل تاثیر گذار بر رفتار هزینه ها است .از مواردی
که باید در تجزیه و تحلیل رفتا ر هزینه ها مورد توجه قرار داد ،پدیده چسبندگی هزینه است .پدیده چسبندگی یعنی شدت
کاهش هزینه ها بر اثر کاهش حجم فعالیت ،کمتر از شدت افزایش هزینه ها بر اثر افزایش حجم فعالیت است .از طرفی مدیران
نیز جهت ارائه گزارش بهتری از عملکرد خود اقدام به مدیریت سود از طری ق کاهش در هزینه ها می کنند که می تواند بر
پدیده چسبندگی هزینه ها نیز تاثیر گذار باشد .نتایج حاصل از فرضیات تحقیق نشان داد که بین بین مدیریت سود و انگیزه
های مدیریتی با چسبندگی هزینه رابطه معناداری وجود دارد .این یافته ها با نتایج پژوهش های قبلی مانند پژوهش ژو و
هانگ (  ،) 2۱18ویس (  ،) 2۱1۱اندرسون و همکاران (  ،) 2۱۱3کردستانی و مرتضوی (  ) 13۱1و نمازی و غفاری ( ) 13۱1
مطابقت دارد.

پیشنهادات تحقیق
با توجه با یافته های بدست آمده از این پژوهش ،پیشنهادات زیر ارئه می گردد:
 - 1پیشنهاد می شود مدیران شرکت ها ،چسبندگی هزین ه های شرکت را شناسایی و کنترل کنند و در فرایند برنامه ریزی و
بودجه بندی فعالیت های شرکت برای پیش بینی هزینه های اتی ،ارتباط هزینه ها با درآمدها و تاثیر تغییرات درآمد بر میزان
هزینه ها را مدنظر قرار دهند و بدین وسیله بودجه جامع تری را ارائه نمایند.
 - 2همچنی ن به پژوهشگران بعدی پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی مربوط به چسبندگی هزینه ها اثر کاهشی مدیریت سود
را کنترل کنند.
 - 3پیشنهاد می شود با استفاده از متغیرهای کنترلی دیگر ،مانند تعداد کارکنان ،اندازه شرکت و جمع دارایی های ثابت،
مدیریت واقعی سود و انگیزه های مدیر یت بر میزان چسبندگی هزینه ها بررسی شود.
 - ۲پیشنهاد می شود تاثیر اهداف سود و انگیزه های مدیریت بر میزان چسبندگی هزینه های عمومی ،اداری ،توزیع و فروش و
بهای تمام شده کاالی فروش رفته به صورت جداگانه بررسی شود.
منابع و مآخذ
اسکات ،ویلیام ،ترجمه :پارساییان ،علی" .) 1355 ( .تئوری حسابداری مالی" ،انتشارات ترمه ،جلددوم.102- 1۲5 ،
اعتمادی ،ح .و فرج زاده دهکردی ،ح .) 13۱1 ( .تاثیر مدیریت سود و ساختار سرمایه بر محافظه کاری سود ،تحقیقات
حسابداری و حسابرسی.112- 127 :) 13 ( ۲ ،
بهارمقدم ،مهدی" .) 1358 ( .محرکهای موثر بر مدیریت سود"  ،رساله دکتری ،رشته حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
زنجیردار ،م .غفاری آشتیانی ،پ و مداحی ،ز (  .) 13۱2بررسی و تحلیل عوامل موثر بر رفتار چسبندگی هزینه ،حسابداری
مدیریت.7۱- ۱1 :) 2۱ ( 7 ،
سلیمانی امیری ،غالمرضا؛ طباطبائیان ،مریم السادات و معصومی ،زهرا (  ،) 13۱7چسبندگی هزینه و مدیریت سود با تمرکز بر
انگیزههای مدیریتی در صنعت سیمان ،دانش حسابداری ،دوره  ،۱شماره  ،۲شماره پیاپی .12۱- 181 ،38
کردستانی ،غالمرضا و مرتضوی ،سید مرتضی (  ،) 13۱1بررسی تاثیر تصمیمات سنجیده مدیران بر چسبندگی هزینه ها ،بررسی
های حسابداری و حسابرسی.73- ۱۱ ،07 ،
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