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  چكيده

كيد بر ارتباط أهدف اين پژوهش، بررسي تأثير چسبندگي هزينه بر تقارن زماني سود با ت
هاي پذيرفته شده در بورس اوراق  ميان چسبندگي هزينه و محافظه كاري شرطي در شركت

هاي مربوط  بررسي اين موضوع تدوين و داده بدين منظور، سه فرضيه براي. بهادار تهران است
 1390تا  1383هاي شركت عضو بورس اوراق بهادار تهران براي دورة زماني بين سال 120به 

لفيقي تي ها دادهالگوي رگرسيون پژوهش با استفاده از روش . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
ها بر عدم  داد چسبندگي رفتار هزينهنتايج نشان . ي و آزمون شدبررساثرات ثابت،  كرديرو اب

تقارن ارتباط ميان سود و بازده، تاثيرگذار بوده و باعث عدم تقارن زماني شناسايي سود 
ها، سود اخبار  هاي داراي چسبندگي هزينه در شركتافزون بر اين، نتايج نشان داد . شود مي

سبندگي هزينه نسبت به هاي با چ همچنين، شركت. كند منفي را با سرعت بيشتري منعكس مي
 .كاري شرطي بيشتري هستند ها داراي محافظه ديگر شركت
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چسبندگي هزينه، محافظه كاري شرطي، اخبار مثبت، اخبار منفي و عدم  :كليدي هايواژه
  .تقارن سود

  

  مقدمه

ت مالي شركت و با ط كامل بر وضعيهاي مالي با تسل ة صورتمديران به عنوان مسئول تهي
هاي مالي، به طور بالقوه سعي  از سطح آگاهي بيشتر نسبت به كاربران صورتبرخورداري 

ي اين عمل، اين است كه تصوير نتيجة كل. دي را مطلوب جلوه دهندكنند تصوير بنگاه اقتصا مي
گذاري در سرمايه گذاران  رسد و انگيزة سرمايه بنگاه تجاري بهتر از وضعيت واقعي به نظر مي

در چنين شرايطي، مراجع تدوين كنندة استانداردهاي حسابداري، با . ابدي بالقوه افزايش مي
هاي  نفعان و ارائة منصفانة صورت بيني مديران، حمايت از حقوق ذي هدف متعادل كردن خوش

 1واتس). 1387كردستاني و امير بيگي، (كنند  مالي، كاربرد مفهوم محافظه كاري را توصيه مي
گرايش حسابداري به الزام درجة باالتري از تأييدپذيري براي كاري را  ، محافظه)2003(

منفي تعريف  شناسايي اخبار مثبت در مقايسه با ميزان تأييد پذيري الزم براي شناسايي اخبار
ها اخبار منفي را  كند كه سود استدالل مي) 1997( 2ه به همين مفهوم، باسوهمچنين، با توج. كرد

كند كه اگر بازارها بر خالف درآمد  او فرض مي. كنند منعكس ميتر  نسبت به اخبار مثبت سريع
بر اين اساس، او رابطة . شوندكارآ باشند، اخبار مثبت و منفي با يك سرعت منعكس مي

تري بين بازده و سود براي اخبار منفي نسبت به اخبار مثبت به دست آورد كه به عنوان عدم  قوي
  . تقارن زماني سود نام گذاري شده است

بهاي تمام شده و  حسابداري ت رفتار هزينه، يكي از مباحث مهماز سوي ديگر، شناخ
ك هزينه تغيير ها متناسب با تغيير محر ار هزينهتي، رفتدر مدل سن. حسابداري مديريت است

ت بستگي دارد و جهت ها به ميزان تغيير در سطح فعاليكند؛ يعني ميزان تغيير در هزينه مي
. ها ندارد ت، تأثيري روي بزرگي تغييرات در هزينهدر حجم فعالي) ش و كاهشافزاي(ات تغيير

و  4و كاليجا 2003و همكاران،  3اندرسون(هاي برخي از پژوهشگران  اما نتايج پژوهش
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ها  نههاي اخير، بيانگر اين موضوع است كه ميزان افزايش در هزي در سال) 2006همكاران، 
ها هنگام كاهش در حجم  زينهشتر از ميزان كاهش در هت، بيهنگام افزايش در سطح فعالي

  .نامند مي» 5چسبندگي هزينه«چنين رفتاري را . ت استفعالي
ها، تأثير چسبندگي  در پژوهش حاضر، با توجه به افزايش اهميت پيش بيني رفتار هزينه

كاري شرطي  هزينه بر تقارن زماني سود با تأكيد بر ارتباط ميان چسبندگي هزينه و محافظه
اي براي مديران و تحليلگران مالي  نتايج حاصل از اين پژوهش، به طور ويژه. بررسي شده است

ها و چگونگي  بيني دقيق رفتار هزينه سودمند است؛ زيرا مديران و پژوهشگران با شناسايي و پيش
هاي  و تصميمپردازند  هاي منّظم مي ريزي برنامه هاي درآمد، به طرح ها به نوسان واكنش هزينه

  .گيرند اي مي آگاهانه
  

 مباني نظري

ر در عدم تقارن در ، سه عامل مهم موث)2010، 6هامبورگ و ناسو(مطالعات انجام شده 
هاي ثابت است؛  ل مربوط به هزينهعامل او. اهش فروش شناسايي كردندها را به هنگام ك هزينه

هاي  ه به درآمد به سبب اينكه هزينهيابد، نسبت هزين زيرا هنگامي كه بخشي از فروش كاهش مي
م و سوم مربوط به هاي دو اما، عامل. يابد ثابت نسبت به تغيير حجم ثابت هستند، افزايش مي

به زماني است كه عامل دوم مربوط . ر و در ارتباط با چسبندگي هزينه استهاي متغي هزينه
ها يا  كاهش سطح هزينهلذا، تصميم مدير به منظور . يابد كاهش مي) تسطح فعالي(فروش 

ته اگر مدير انتظار داش. نگهداري منابع بدون استفاده بستگي به انتظارش از تقاضا در آينده دارد
گردد، او  ه باز مياست و در مدت كوتاهي به حالت اوليتي باشد كه كاهش در سطح فروش موق

ن منابع مرتبط با تصميم خواهد گرفت منابع بدون استفاده را حفظ كند؛ زيرا، اگر مديرا
هاي عملياتي را متناسب با كاهش فروش، كاهش دهند، تحصيل و آماده سازي دوبارة  فعاليت

ها متناسب با كاهش فروش بنابراين، اگر منابع و هزينه. منابع در آينده، نيازمند زمان است
ي تعديل ها دهد؛ در نتيجه، هزينه هاي توسعة فروش را از دست مي كاهش يابد، شركت فرصت
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ت بدون استفاده خواهد بود و مدير تصميم خواهد گرفت منابع اضافي هاي ظرفي بيشتر از هزينه
هاي كاهش و  ت در مورد تقاضا در آينده و هزينهاز سوي ديگر، اگر عدم قطعي. كند را حفظ

مدير تصميم خواهد گرفت صبر كند تا قبل از تخمين . افزايش دوبارة منابع، زياد باشد
منابع  بنابراين، مديران ممكن است كاهش. هاي تعديل، اطالعات بيشتري به دست آورد هزينه

ها به دائمي بودن كاهش تقاضا  اتي را به تأخير اندازند تا زماني كه آنهاي عملي مربوط به فعاليت
اد ت مازمربوط به زماني است كه مدير ظرفيعامل سوم . اطمينان حاصل كنند) كاهش فروش(

  . حفظ كند) تئوري نمايندگي(ت خود و يا ترس از افكار عمومي ه سبب افزايش تابع مطلوبيرا ب
هاي منابع استفاده نشده در صورت كاهش  ل هزينهچسبندگي هزينه تصميم مدير به تحم

هاي كارآمد  هاي داراي چسبندگي هزينه به دو گروه شركت شركت. شود فروش تعريف مي
هاي داراي  شركت. شوند تقسيم مي) با اخبار منفي(ي ناكارآمد ها و شركت) با اخبار مثبت(

ها كاهش يافته،  شود كه فروش فعلي آن ها اطالق مي چسبندگي كارآمد به آن گروه از شركت
بنابراين، اين . ه بازگرددها در آيندة نزديك به سطح اولي رود كه فروش آن اما انتظار مي

، با )منابع استفاده نشده(هاي اضافي  تحمل هزينه ها از اين لحاظ كارآمد هستند كه شركت
، منافعي براي شركت در آينده به )كاهش و افزايش دوباره(هاي تعديل منابع  اجتناب از هزينه

شود  ها اطالق مي هاي داراي چسبندگي ناكارآمد به آن گروه از شركت شركت. آورد وجود مي
ها دچار كاهش دائمي  رود فروش آن ميها كاهش يافته، اما انتظار  كه فروش فعلي آن

هاي  ل هزينهز اين نظر ناكارآمد هستند كه تحمهاي مزبور ا بنابراين، شركت. شود) تبلندمد(
در . كنند منافعي در زمان حال و آينده براي شركت ايجاد نمي) منابع استفاده نشده(اضافي 

ناكارآمد است، چسبندگي  كه شركت با چسبندگي هزينه كارآمد يا نتيجه، صرف نظر از آن
دارد؛ زيرا، كاهش فروش با همان ) سال كاهش سطح فروش(هزينه تأثير منفي بر سود فعلي 

هاي كارآمد تأثير  اما چسبندگي هزينه در شركت. شود ها جبران نمي مقدار كاهش در هزينه
هاي  شركت و در) به سبب افزايش دوبارة سطح فروش به عنوان خبر مثبت(مثبتي بر سود آينده 
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دارد ) به سبب دائمي بودن كاهش فروش به عنوان خبر منفي(ناكارآمد تأثير منفي بر سود آينده 
  ).2010هامبورگ و ناسو، (

رو شود، بايد در ارتباط با كاهش متناسب در صورتي كه مديريت با كاهش فروش روبه
هش يا حفظ منابع به باط با كاگيري در ارت تصميم. گيري كنديا حفظ آن تصميم) هاهزينه(منابع 

ت، پروژة ريسكي چسبندگي هزينه را اگر مديري. دارد ت از تقاضا در آينده بستگيانتظار مديري
ت در در اين وضعيت، مديري. اده نشده خواهد بودبرگزيند؛ در نتيجه، نيازمند حفظ منابع استف

ابي كند كه آيا حفظ منابع تواند ارزي تر است و ميارتباط با چشم انداز آيندة شركت آگاه
العات خصوصي تواند اط سوي ديگر، مديريت نمي استفاده نشده، نتيجه خواهد داد يا خير؟ از

رود عدم تقارن اطالعات  يجه، انتظار ميدر نت. خود را به صورت باور پذيرانه به بازار انتقال دهد
ت را براي هاي مديري انگيزهم تقارن بيشتر، عد. ت و سرمايه گذاران افزايش يابدبين مديري

طي با محدود كردن بنابراين، محافظه كاري شر. دهد نمايي عملكرد مالي افزايش مي بزرگ
) صل، با منع پيش بيني سودهاي نامشخبه عنوان مثا(نمايي سود  ت براي بزرگاختيارات مديري

هاي مزبور  با انگيزه) صهاي نامشخ نياز به شناسايي زيان به عنوان مثال، با(نمايي زيان  و كوچك
هاي با چسبندگي به همين دليل، شركت. دهدالعات را كاهش ميكند و عدم تقارن اطمقابله مي

 ).2010هامبورگ و ناسو، (هزينه در معرض محافظه كاري شرطي بيشتري قرار دارند 

محافظه كاري شرطي ) با اخبار مثبت(هاي داراي چسبندگي هزينة كارآمد  براي شركت
بيني اخبار خوب  كند؛ زيرا، از پيش منفي چسبندگي هزينه بر سود دورة جاري را تشديد مي اثر

. كند جلوگيري مي) مربوط به بازگشت فروش به سطح قبلي(مربوط به بازده مورد انتظار آينده 
هاي داراي چسبندگي هزينة كارآمد، ارتباط بين سود و بازده نسبت به  در نتيجه، براي شركت

ها كمتر است؛ زيرا، در حالي كه سود دورة جاري تنها منعكس كنندة اثر منفي  كتديگر شر
؛ بازده كنوني افزون بر اين، بايد )به دليل وجود محافظه كاري شرطي(چسبندگي هزينه است 

از سوي ديگر، براي . اثر مثبت آينده مربوط به انتظار بازگشت فروش را نيز منعكس كند
، محافظه كاري شرطي افزون بر )با اخبار منفي(هزينة ناكارآمد  هاي داراي چسبندگي شركت
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انعكاس اثر منفي چسبندگي هزينه، بايد اثر كاهش فروش دائمي مورد انتظار را در سود دورة 
هاي داراي چسبندگي هزينة ناكارآمد، ارتباط ميان  در نتيجه، براي شركت. جاري منعكس كند

به سبب وجود محافظه كاري (بيشتر است؛ زيرا، سود  ها سود و بازده نسبت به ديگر شركت
بنابراين، . كنند و بازده هر دو اثر منفي جاري و آينده، چسبندگي هزينه را منعكس مي) شرطي

هاي داراي چسبندگي هزينة كارآمد،  رود ارتباط ميان سود و بازده براي شركتانتظار مي
هاي داراي  ين سود و بازده براي شركترود ارتباط بكاهش يابد، در حالي كه انتظار مي

هاي  به همين دليل، عدم تقارن زماني سود براي شركت. چسبندگي هزينة ناكارآمد، افزايش يابد
  ).2010هامبورگ و ناسو، (داراي چسبندگي هزينه بيشتر است 

  
  پيشينة پژوهش

هاي چهار كشور آمريكا، انگليس،  چسبندگي هزينه را با استفاده از داده) 2006(كاليجا 
يك درصد در فروش، نتايج پژوهش وي نشان داد با افزايش . فرانسه و آلمان آزمون كرد

هاي  هش يك درصد فروش، هزينهيابد و با كا درصد افزايش مي 97/0اتي هاي عملي هزينه
ه در ت چسبندگي هزينهمچنين، نتايج نشان داد شد. يابدمي درصد كاهش 91/0اتي عملي

  .ت چسبندگي در آمريكا و انگليس استفرانسه و آلمان بيشتر از شد
ها با ارزش فعلي خالص مثبت آينده و محافظه  ، ارتباط ميان پروژه)2007( 7الفوند و وات

ا با ارزش فعلي مثبت ه كنند كه چون پروژه آنان استدالل مي. كاري شرطي را بررسي كردند
گذاران خارجي را افزايش  العات بين مديران و سرمايهناپذير هستند، عدم تقارن اط اثبات

نمايي  شود كه در ارائة عملكرد مالي بزرگ بنابراين، اين انگيزه براي مديران ايجاد مي. دهند مي
طي بيشتري به منظور ها با ارزش فعلي مثبت نياز به محافظه كاري شر در نتيجه، پروژه. كنند

  .كاهش در عدم تقارن اّطالعاتي دارند
تري دارند، دقّت  هاي چسبنده هايي كه هزينه معتقد است در شركت) 2010( 8ويس

گذاران در ارزيابي ارزش شركت،  گران كمتر است و سرمايه بيني سود توسط تحليل پيش



                                                       87 / 1393بهار / 16ش / سال پنجم / مجلة دانش حسابداري  

در پژوهشي به ) 2010( 9وربينهمچنين، پورپوراتو و . كنند ها را لحاظ مي چسبندگي هزينه
نتايج نشان . هاي آرژانتيني، برزيلي و كانادايي پرداختند ها در بين بانكبررسي چسبندگي هزينه

ها به ترتيب در كشورهاي آرژانتين،  هاي بانكداد كه با افزايش يك درصدي در درآمد، هزينه
حالي كه با كاهش يك درصدي يابد، در  درصد افزايش مي 92/0و 82/0و 6/0برزيل و كانادا، 
. ها را مشاهده كردنددرصد در هزينه 55/0و  48/0، 38/0هاي مزبور، كاهش در درآمد بانك

ها در شرايط بهبود فروش دارد، در  هايي كه بيشترين افزايش را در هزينه آنان دريافتند بانك
  . زمان كاهش فروش نيز بيشترين كاهش را خواهند داشت

تأثير چسبندگي هزينه بر تقارن زماني سود با تأكيد بر ارتباط ) 2010( هامبورگ و ناسو
نتايج پژوهش آنان نشان . ميان چسبندگي هزينه و محافظه كاري شرطي را بررسي كردند

دهد چسبندگي هزينه، عدم تقارن زماني سود را به وسيلة تضعيف در به موقع بودن سود  مي
ها با  داده و از سوي ديگر، به موقع بودن سود براي شركتها با اخبار مثبت افزايش  براي شركت

همچنين، نتايج آنان تأييد كرد كه عدم تقارن زماني سود براي . كند اخبار منفي را تشديد مي
هاي داراي چسبندگي هزينه از طريق فاكتورهاي حسابداري منعكس شده در اقالم  شركت

تري  هاي نقدي، به صورت قوي در جريانتعهدي نسبت به فاكتورهاي غيرحسابداري منعكس 
  .شود تقويت مي
نمايي عملكرد  ، معتقدند چسبندگي هزينه سبب افزايش بزرگ)2013(و همكاران  10چن

عدم تفارن زماني سود را با در نظر ) 2012(و همكاران  11همچنين، بانكر. شود مديريتي مي
هاي آنان نشان  نتايج يافته. ي كردندگرفتن ارتباط ميان محافظه كاري و چسبندگي هزينه بررس

  . دهدب چسبندگي هزينه را كاهش ميشرطي تأثير مخر دهد محافظه كاري مي
ها در بورس اوراق بهادار تهران را  ، رفتار چسبندگي هزينه)1389(پور  نمازي و دواني

دارند عمومي و فروش چسبندگي هاي اداري،  نتايج اين پژوهش نشان داد هزينه. بررسي كردند
هايي كه قبل از آن كاهش درآمد رخ داده، كمتر و براي  ها در دوره ت چسبندگي هزينهو شد

كردستاني و . ها به فروش بزرگتري دارند، بيشتر بوده است هايي كه نسبت جمع دارايي شركت
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ريت، موجب كاهش انتظار افزايش فروش در آينده توسط مدي، معتقدند )1391(مرتضوي 
بيني بيشتر باشد، چسبندگي بهاي  شود و هر چه اين خوش تمام شدة فروش ميچسبندگي بهاي 

هاي فروش،  بيني مديريت، چسبندگي هزينه اما، خوش. يابد تمام شدة فروش، بيشتر كاهش مي
بيني زياد  ها، در صورت خوشدهد و چسبندگي اين هزينه عمومي و اداري را افزايش مي
هاي  ة تصميماست كه شواهدي قوي از تأييد فرضيي كم بين مديريت، بيشتر از حالت خوش

  . شود هاي فروش، عمومي و اداري محسوب مي سنجيده در مورد هزينه
  
  هاي پژوهش هفرضي

  :شود هاي پژوهش به صورت زير بيان مي هبا توجه به مباني نظري مطرح شده، فرضي
ها، سود اخبار  ديگر شركت ها در مقايسه با هاي داراي چسبندگي هزينه در شركت :لفرضية او

  .كند مثبت را با تأخير منعكس مي
ها، سود اخبار  ها در مقايسه با ديگر شركت هاي داراي چسبندگي هزينه در شركت: ة دومفرضي

   .كند منفي را با سرعت بيشتري منعكس مي
ارن ها، عدم تق ها در مقايسه با ديگر شركت هاي داراي چسبندگي هزينه در شركت: ة سومفرضي

  .زماني در شناسايي سود بيشتر است
  

  جامعه و نمونة آماري

هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در  ة شركتجامعة آماري پژوهش، كلي
در اين پژوهش، براي تعيين نمونة آماري، از روش . است 1390تا  1383فاصلة زماني 

ة كه در هر مرحله از بين كليصورت گيري به صورت هدفمند استفاده شد؛ بدين  نمونه
هايي كه داراي شرايط زير نباشند، حذف شده  ، شركت1382هاي موجود در پايان سال  شركت

  : هاي باقي مانده براي انجام آزمون انتخاب شدند و شركت
 .ت داشته باشندطول دورة مورد بررسي تداوم فعاليها بايد در  شركت •
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 .هاي توليدي و صنعتي باشد نمونة آماري شامل شركت  •

 .شود ها به انتهاي اسفند ماه ختم مي هايي كه سال مالي آن شركت •

شركت براي نمونه جهت انجام آزمون  120در نهايت، پس از طي مراحل مزبور، تعداد 
  .هاي پژوهش  انتخاب شدند فرضيه

  
  تجزيه و تحليل اّطالعات

هاي مركزي همچون  ها با استفاده از شاخص تجزيه و تحليل دادهدر بخش آمار توصيفي، 
همچنين، براي آزمون . ده استهاي پراكندگي انحراف معيار انجام ش ميانگين و ميانه و شاخص

هاي  براي انتخاب از بين روش. استفاده شده استهاي تلفيقي دادهها از الگوي رگرسيون  هفرضي
ليمر  Fاز آزمون  13هاي تلفيقي با اثرات ثابت و الگوي داده 12الگوهاي رگرسيوني تركيبي

هاي تركيبي انتخاب شود، كار تمام است؛ اما، ليمر روش داده Fاگر در آزمون . شوداستفاده مي
هاي تابلويي با اثرات ثابت انتخاب شود، الزم است تا آزمون هاسمن نيز انجام داده اگر روش

يين استفاده از الگوي اثرات ثابت در مقابل الگوي اثرات از آزمون هاسمن براي تع .شود
    ).1389افالطوني و نيكبخت، (شود تصادفي استفاده مي

  

  الگوهاي پژوهش

تأثير چسبندگي هزينه بر ه به مباني نظري اشاره شده، هدف اين پژوهش بررسي با توج
در كاري شرطي  هتقارن زماني سود با تأكيد بر ارتباط ميان چسبندگي هزينه و محافظ

في مدل تقارن در ابتدا به معر. ادار تهران استهاي پذيرفته شده در بورس اوراق به شركت
ارائه شده، پرداخته شده است كه در زير به آن ) 1997(زماني شناسايي سود كه توسط باسو 

  . اشاره شده است
)1(    ti
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: در مدل مزبور
tiX ف نسبت سـود خـالص شـركت بـه ارزش بـازار و      معر ,

tiR ف بـازده  معـر  ,

همچنين، الزم به توضيح است كه . ساالنة سهام شركت است
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 .است 

BASU، )1997(مطابق با ديدگاه باسو 

1βهاي مثبـت   ، تعيين كنندة ارتباط ميان سود و بازده
)(و  21

BASUBASU ββ همچنين، وي بـه  . هاي منفي است، تعيين كنندة ارتباط ميان سود و بازده+
واكنش سود به اخبار منفي نسـبت بـه   كند كه اگر واسطة مفهوم محافظه كاري شرطي فرض مي

BASUتر باشد،  اخبار مثبت سريع

2β بنابراين؛ الگو به شرح زير خواهد بود؛. مثبت خواهد بود  
)2(    BASOBASUBASU

121 βββ >+                               02 >BASUβ  

هاي با چسبندگي هزينه،  بررسي عدم تقارن زماني سود در شركتدر اين پژوهش، براي 
. ها تفكيك شده استهاي با چسبندگي هزينه و ديگر شركتنمونة پژوهش به دو نمونه شركت

   .در هر دو نمونه مورد آزمون قرار گرفته است) 1997(سپس، مدل باسو 
اندرسون (داري و فروش هاي ا هاي با چسبندگي هزينه از نسبت هزينه براي تعيين شركت

هاي اداري و فروش را اندرسون و همكاران  نسبت هزينه. استفاده شده است) 2007و همكاران، 
هاي اداري و فروش به درآمد فروش دورة جاري و دورة قبل در نظر تفاوت ميان نسبت هزينه

  :اندگرفته و به صورت زير تعريف كرده
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شركت استفاده -هاي داراي چسبندگي هزينه، از فرمول زير براي هر سالبراي تعيين شركت
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هايي كه فرمول مزبور برابر عدد يك شود، نشان دهندة اين  در ادامه براي سال شركت
حال، به منظور . است كه در سال مورد نظر، در آن شركت چسبندگي هزينه روي داده است

از هاي داراي چسبندگي هزينه و  براي شركت) 5(هاي پژوهش، از الگوي شمارة  هفرضي آزمون
 :ها استفاده شده است براي ديگر شركت) 6(الگوي شمارة 
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CSR
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 ل انتظار اين است كه؛   ة اودر آزمون فرضي

)7(    OTHERBASUCS

111 βββ <<  

 ة دوم انتظار اين است كه؛در آزمون فرضي

)8(    )()()( 212121

OTHEROTHERBASUBASUCSCS ββββββ +>+>+  

 ة سوم ابتدا نسبت زير محاسبه شده است؛براي آزمون فرضي همچنين،

)9(    
1

21

β

ββ +
=AT  

 سپس، انتظار اين است كه؛                                      

)10(    OTHERBASUCS ATATAT >>  

  نتايج پژوهش

  نتايج آمار توصيفي

ه با توج. نشان داده شده است 1ارة شم جدولرهاي پژوهش در نتايج آمار توصيفي متغي
ها،  هاي داراي چسبندگي هزينه ر مجازي شركتهاي به دست آمده مربوط به متغي هبه داد
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ها مربوط به سال  از آن 198سال شركت مورد بررسي، تعداد  840توان بيان كرد از مجموع  مي
سال  لدرصد از ك 24ميانگين در حدود  هاي با چسبندگي هزينه است كه به طور شركت
هاي همچنين، الزم به توضيح است به منظور اجتناب از تأثير داده. شود ها را شامل مي شركت

  .اندرها در سطح يك درصد حذف شدههاي پرت متغية دادهپرت بر نتايج پژوهش، كلي
  

  آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش. 1شمارة  جدول

  انحراف معيار  كمينه  بيشينه  ميانه  ميانگين  رمتغي
  569/0  - 42/1  46/2  096/0  205/0  نسبت سود خالص

  76/0  - 824/0  8/1  132/0  312/0  بازده سهام
  06/0  - 86/0  85/0  0003/0  -0002/0  هاي اداري و فروش نسبت هزينه

  .نشان داده شده است 2شمارة  جدولرهاي پژوهش در همبستگي ميان متغينتايج آزمون 
  

  متغيرهاي پژوهشضريب همبستگي ميان . 2شمارة  جدول

  هاي اداري و فروش نسبت هزينه  بازده سهام  نسبت سود خالص  رمتغي

      1  نسبت سود خالص

  093/0  بازده سهام
)007/0(  1    

  - 02/0  هاي اداري و فروش نسبت هزينه
)652/0(  

056/0 -  
)10/0(  1  

  

  نتايج آمار استنباطي

يك تا شش مورد بررسي و هاي پژوهش الگوهاي شمارة  در ادامه، براي آزمون فرضيه
ه به نتايج به دست با توج. ارائه شده است 3ل شمارة ها در جدو آزمون قرار گرفته كه نتايج آن

و سطح  Fه به آمارة يان كرد با توجتوان ب هاي مختلف، مي آمده از الگوي پژوهش در  نمونه
همچنين، با . برخوردارند الييمعناداريِ به دست آمده براي آن، در كل، الگوها از معناداريِ با
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است،  2ه به آمارة دوربين واتسون به دست آمده كه براي هر سه نمونه نزديك به عدد توج
  .ل ميان جمالت باقيماندة الگوها وجود نداردتوان ادعا كرد كه خودهمبستگي مرتبة او مي

  نتايج تخمين الگوي پژوهش. 3جدول شمارة 

ti

R

tititi

R

titi DRRDX ,,,2,1,21, )( εββαα +×+++=  

هاي داراي  شركت  
  هاي نمونه شركت كل  ها ديگر شركت  چسبندگي هزينه 

سطح   ضريب  متغير
سطح   ضريب  معناداري

سطح   ضريب  معناداري
  معناداري

  1α(  125/0  000/0  216/0  000/0  09/0  000/0(عرض از مبدأ 
  2α(  045/0 -  096/0  067/0  013/0  019/0 -  000/0(متغير مجازي بازده 

  1β(  018/0 -  711/0  079/0 -  067/0  015/0 -  002/0(بازده 
  2β(  231/0  168/0  238/0  254/0  188/0  428/0(ر مجازي بازده متغي×بازده

  74/0  27/0  18/0  ضريب تعيين
  F 585/2  11/72  25/515آمارة 

  F  004/0  000/0  000/0سطح معناداري آمارة 
  07/2  97/1  02/2  آمارة دوربين واتسون

هاي داراي چسبندگي هزينه،  تنتايج به دست آمده در نمونة شركه به همچنين، با توج
ها، در نمونة ساير شركت. درصد معنادار است 10ر مجازي بازده در سطح معناداري متغي
در . درصد معنادار هستند 10و  5رهاي بازده و مجازي بازده به ترتيب، در سطح معناداري متغي

درصد معنادار  5ده و مجازي بازده در سطح خطاي رهاي بازهاي نمونه نيز متغي كلِّ شركت
  . هستند

تقارن زماني شناسايي  ، ضرايب به دست آمده مربوط به مدل عدم)4(در جدول شمارة 
هاي داراي چسبندگي هزينه، ديگر ارائه شده، در سه نمونه شركت) 1997(ط باسو سود كه توس

  .هاي نمونه نشان داده شده است ها و همة شركتشركت
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  ضرايب مربوط به مدل عدم تقارن زماني سود. 4جدول شمارة 

  نمونه
١β  ٢β  ١β+٢β  AT 

  CS(  018/0 -  231/0  213/0  83/11(هاي داراي چسبندگي هزينه  شركت
  OTHER(  079/0 -  238/0  159/0  01/2(ها  ساير شركت
  BASU(  015/0 -  188/0  173/0  53/11(هاي نمونه كلِّ شركت

  ل، انتظار اين است كه؛اوبا توجه به هدف فرضية 
OTHERBASUCS

111 βββ <<  
  ه به نتايج به دست آمده، داريم؛با توج

BASUCSOTHER

111 )015.0()018.0()079.0( βββ −<−<−  
شود؛ زيرا، طبق مباني نظري پژوهش انتظار داشتيم سود  ل رد ميتوان بيان كرد كه فرضية او مي

هاي  تشرك(ها  كتشر هاي داراي چسبندگي هزينه نسبت به ساير اخبار مثبت را براي شركت
شتيم سود اخبار همچنين، انتظار دا. ها كندتر منعكس كند شركت و كل) فاقد چسبندگي هزينه

). 7طبق الگوي شمارة (ها كندتر منعكس كند ها نسبت به سايرشركتشركت مثبت را براي كل
ي ها به شركت ها نسبت در حالي كه نتايج نشان داد سود اخبار مثبت را براي ساير شركت

همچنين، سود اخبار مثبت را براي . ها كندتر منعكس كرده است شركت چسبندة هزينه و كل
  . كندها كندتر منعكس مي شركت هاي چسبندة هزينه نسبت به كل كتشر

  ة دوم، انتظار اين است كه؛توجه به هدف فرضيبا 
)()()( 212121

OTHEROTHERBASUBASUCSCS ββββββ +>+>+  

  داريم؛ة دوم، به نتايج به دست آمده براي فرضي هبا توج
)15.0)(()17.0)(()21.0)(( 212121

OTHEROTHERBASUBASUCSCS ββββββ +>+>+  

الگوي شمارة (زيرا، طبق مباني نظري پژوهش . شود ييد ميأة دوم تتوان بيان كرد كه فرضيمي
هاي داراي چسبندگي هزينه نسبت به ساير  ، نتايج نشان داد سود اخبار منفي را براي شركت)8

  . كند منعكس مي ترها سريع شركت و كل) هاي فاقد چسبندگي هزينه تشرك(ها  شركت
  ة سوم، انتظار اين است كه؛با توجه به هدف فرضي    
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OTHERBASUCS ATATAT >>  
 ة سوم، داريم؛به نتايج به دست آمده براي فرضي هبا توج    

)01.2()53.11()83.11( OTHERBASUCS
ATATAT >>  

الگوي شمارة (شود؛ زيرا، طبق مباني نظري پژوهش ة سوم پژوهش نيز، تأييد ميدر نتيجه، فرضي
هاي داراي چسبندگي هزينه نسبت به  نتايج نشان داد عدم تقارن زماني سود براي شركت ،)10

  .ها بيشتر است شركت و كل) هاي فاقد چسبندگي هزينه تشرك(ها  ساير شركت
  

  گيري نتيجه

ها، تأثير چسبندگي  بيني رفتار هزينه ت پيشدر پژوهش حاضر، با توجه به افزايش اهمي
افظه كاري شرطي سود با تأكيد بر ارتباط ميان چسبندگي هزينه و محهزينه بر تقارن زماني 

با اخبار (هاي داراي چسبندگي هزينة كارآمد  ه به مباني نظري، براي شركتبا توج. بررسي شد
كند؛  كاري شرطي اثر منفي چسبندگي هزينه بر سود دورة جاري را تشديد مي محافظه) مثبت

مربوط به بازگشت فروش به (وط به بازده مورد انتظار آينده بيني اخبار خوب مربزيرا، از پيش
هاي  كندكه براي شركت ل پژوهش بيان ميبنابراين، فرضية او. كندجلوگيري مي )سطح قبلي

. ها كمتر است داراي چسبندگي هزينة كارآمد، ارتباط بين سود و بازده نسبت به ديگر شركت
عدم تطابق با پژوهش (كند  ه را رد ميين فرضيها، ا تايج به دست آماده در آزمون فرضيهن

  ). 2010هامبورگ و ناسو، 
، محافظه )با اخبار منفي(هاي داراي چسبندگي هزينة ناكارآمد  از سوي ديگر، براي شركت

كاري شرطي افزون بر انعكاس اثر منفي چسبندگي هزينه، بايد اثر كاهش فروش دائمي مورد 
كند كه براي ة دوم پژوهش بيان ميدر نتيجه، فرضي. جاري منعكس كند انتظار را در سود دورة

هاي داراي چسبندگي هزينة ناكارآمد، ارتباط ميان سود و بازده نسبت به ديگر  شركت
كند ه را تأييد ميها، اين فرضيتايج به دست آماده در آزمون فرضيهن. ها بيشتر است شركت

رود ارتباط ميان سود و بازده  بنابراين، انتظار مي). 2010مطابق با پژوهش هامبورگ و ناسو، (
رود هاي داراي چسبندگي هزينة كارآمد، كاهش يابد، در حالي كه انتظار مي براي شركت
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در . مد، افزايش يابدهاي داراي چسبندگي هزينة ناكارآ ارتباط بين سود و بازده براي شركت
هاي داراي تقارن زماني سود براي شركتكه عدم  كندة سوم پژوهش بيان مينهايت، فرضي

مطابق با (كند ه را تأييد مينتايج به دست آمده نيز اين فرضي .چسبندگي هزينه بيشتر است
  ).2010پژوهش هامبورگ و ناسو، 

ها بر عدم تقارن ارتباط ميان سود و بازده  بنابراين، نتايج نشان داد چسبندگي رفتار هزينه
از سوي ديگر، نتايج نشان داد . شوددم تقارن زماني شناسايي سود ميتأثيرگذار بوده و باعث ع

ها، سود اخبار منفي را با سرعت بيشتري منعكس  هاي داراي چسبندگي هزينه در شركت
ها داراي محافظه  هاي با چسبندگي هزينه نسبت به ديگر شركت همچنين، شركت. نمايد مي

ضوع بررسي شده در اين پژوهش، متفاوت با افزون بر اين، مو. كاري شرطي بيشتري هستند
با   آنان در پژوهش خود. است) 1391(موضوع بررسي شده توسط كردستاني و مرتضوي 

بيني شده، به بررسي فرضية تصميمات سنجيدة مديران در ارتباط با بهاي  استفاده از فروش پيش
در حالي كه در اين پژوهش، به . هاي فروش، عمومي و اداري پرداختند تمام شده و هزينه

 بررسي تأثير چسبندگي هزينه بر تقارن زماني سود با توجه به تأثير محافظه كاري شرطي پرداخته
العات با اهميتي در ارتباط با چگونگي رفتار آمده در برگيرندة اطنتايج به دست . شده است

تواند توسط استفاده كنندگان، به ويژه حسابداران، مديران، تحليلگران مالي  ها است كه مي هزينه
  .تر استفاده شودهاي صحيحگيريها و تصميم و حسابرسان در جهت ارزيابي

  رديپيشنهادهاي كارب

توانند تأثيرات چسبندگي هزينه را  ها مي ه به نتايج پژوهش، مديران شركتبا توج
ناسب براي اجارة توانند از طريق انعقاد قراردادهاي م آنان مي. شناسايي و كنترل كنند

ميزان ) مدت به عنوان مثال، انعقاد قراردادهاي كوتاه(اتي و استخدام كاركنان هاي عملي دارايي
ضا و سطح هاي كاهش تقا اتي خود در دورههاي عملي داراييزم براي كاهش سطح تعديالت ال

همچنين، مديران با در نظر . ها را كاهش دهند ت چسبندگي هزينهفروش را كمتر كنند و شد
هايي كه انتظار كاهش فروش وجود  توانند در سال گرفتن چسبندگي هزينه در بودجه بندي، مي

شود كه در  افزون بر اين، به سرمايه گذاران پيشنهاد مي. ي ارائه كنندتر دارد، برآوردهاي منطقي
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رود در آينده با كاهش فروش مواجه شوند، هايي كه انتظار ميهاي مالي براي شركتتحليل
  . موضوع چسبندگي هزينه را مدنظر قرار دهند

  
  هاي آينده پيشنهاد براي پژوهش

شود و ادامة راه، مستلزم انجام يد باز ميبا انجام هر پژوهش، راه به سوي مسيري جد
  :شودهايي به شرح زير پيشنهاد ميبنابراين، انجام پژوهش. هاي ديگري است پژوهش

بر  سرمايه(اي تأثير چسبندگي هزينه بر عدم تقارن زماني سود در صنايع متفاوت  بررسي مقايسه •
 ).بر و غير سرمايه

 .هااقتصادي در پديدة چسبندگي هزينهيتي و فردي مديران ات شخصبررسي خصوصي •

 چسبندگى بر ىمل ناخالص رشد نرخ و متور جمله از اقتصادى، كالن عوامل تأثير بررسى •
 .ها هزينه

 .هاها و چسبندگي هزينهبررسي ارتباط ميان ساختار هزينه  •

  .بيني سودت پيشبررسي تأثير چسبندگي هزينه بر دق  •
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