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مدیریتی در صنعت  یها زهیانگبا تمرکز بر  سود  تیریمدچسبندگی هزینه و 

 سیمان
 

 دکتر غالمرضا سلیمانی امیری

 السادات طباطبائیان مریم

 زهرا معصومی بیلندی
 چکیده

به عنووان   ،چسبندگی هزینه و هموارسازی سود کند که این پژوهش بیان می هدف:

. دلیو  انناوا    در صنعت سیمان هسونند ت یی مدیرها زهیانگاز  ناشی شدهرویدادهایی 

بوا   توانود  یمو سیمان اسوت کوه    ةشد  تمامو بهای  ها نهیهزصنعت سیمان ماهیت خاص 

 ی مدیران منجر به مدیریت سود توسط آنها شود.ها زهیانگتأثیرگذاری بر 

ی هوا  دادهی آزمایشی توصیفی و مربوو  بوه   ها پژوهشاین پژوهش از نوع  روش:

و با فرض اینکه مدیران مشغول در صنعت سیمان بوه   است 7934الی  7933ی سال مال

ی مورد مطالعوه در بوازار   ها سالدلی  مواجه شدن با مازاد عرضه بر تقاضای سیمان طی 

، بوه بررسوی   انود  بووده داخ ، مسنعد یکسری از رفنارهای تحریفی در گزارشگری مالی 

 .پردازد یمموجود بین چسبندگی هزینه و هموارسازی سود در این صنعت  ةرابط

نشان داد که  ها هیفرضدست آمده از آزمون  تحقیق، ننایج به ةبرخالف پیشینها:  یافته

منفی و معناداری بین چسبندگی هزینوه و هموارسوازی سوود در صونعت سویمان       ةرابط

 وجود ندارد.
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موان  گوزار     هوا  تیو فعالبور تغییور    هوا  نوه یهزچون واکنش نامنقارن گیری:  نتیجه

که همبسنگی منفی بین این دو رویداد مدیرینی  رود یم، اننظار شود یمهموارسازی سود 

 اما به دلی  شرایط خاص صنعت سیمان این رابطه مشاهده نشد. وجود داشنه باشد.

 .انگیزۀ مدیریتچسبندگی هزینه، مدیریت سود، رفتار نامتقارن هزینه،  ی کلیدی:ها واژه

 مقدمه

اقتصهادی کشهور    یهها  رسهاتت یزمین ته  محصوالتی است کهه در   نیتر مهماز  ،سیمان

سهند راهبهردی    تی درعصن انو از پیشرانمحصوالت استراتژیک  یکی از نقش بسزایی دارد و

ات صورت گرفتهه،  بر اساس تحقیق .بوده استکشور ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 .داردصرف سیمان در هر کشور همبستگی باالیی وجود  ةتصادی و سراناق بین فرآیند رشد

حهاکی از کهاهش    0891تها   0881 یهها  سالاین صنعت طی  ةبررسی روند تولید ساالن

بهه نحهوی کهه بهرای ایهن       ؛موجود در کشور بوده است ۀروند تولید در مقابل ظرفیت فزایند

ایهن امهر    .میه ا بودهمحصول با مازاد عرضه در مقابل تقاضای صورت گرفته در کشور مواجه 

اسهاس گهزارش منتشهر     بهر . است  شدهموجود در کشور  یها تیظرفباعث بالاستفاده ماندن 

برابهر بها    81نسبت تولید به ظرفیهت در سهال    ،شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت

درصد  9/90به  90درصد بوده که با افزایش ظرفیت این نسبت کاهش یافته و در سال  9/98

دلیهل کهاهش تقاضهای    . اسهت  دهیرسدرصد  8/99به کمترین میزان تود یعنی  91و در سال 

وجهود آمهده   ه ب یها چالشوجود آمده در بازار مسکن و ه در رکود ب توان یمایجاد شده را 

 یافت.مذکور  یها سالدر در بازارهای صادراتی این محصول 

و افهت تولیهد    0891تها   0881 یهها  سهال با توجه به ایجاد شرایط رکود در کشور طهی  

مهدیران   رسهد  یمه م باال رفتن ظرفیت تولید این محصهول، بهه ن هر    غر یلعسیمان در کشور 

متناسه  بها تولیهد و بهاال بهردن       هها  نهه یهزشاغل در این صنعت در پی کنترل رونهد افزایشهی   

مهدیریت   یهها  زهیانگسوددهی، انگیزه داشته باشند تا سود شرکت تود را دستکاری نمایند. 

مدیریت داشهته اسهت.   ۀ نقش مهمی در ادبیات موجود در حوز ،سازمان برای پیشبرد اهداف

شهرکت انجهام    یور بهرهفعالیتی جهت باالبردن  ،طبق تئوری نمایندگی، مدیریت به سادگی
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 ییها میتصممانند  ؛حداکثر کردن منافع شخصی تویش است ،و همواره هدف آن دهد ینم

ههو  و  ) کنهد  یمه تصوص منابع موجود برای رسیدن به اهداف تاص تهود اتخها     که در

کهه افهزایش    شهود  یمه دیهده   مؤسسهات گهاهی در  (. 8108چهن و همکهاران   ، 8118توماس 

هنگهام کهاهش فهروش اسهت یها بهه        هها  نهیهزبیش از کاهش  ،هنگام افزایش فروش ها نهیهز

تاص و برای رسیدن بهه   یها زمانکه در  دهد یممطالعات نشان . اند چسبنده ها نهیهزعبارتی 

دها تعدیل منابع و دستکاری رویدا اهداف تاص موردن ر، مدیران به طور آگاهانه دست به

 ییهها  پهژوهش  مدیران دانسهت.  نوعی مدیریت کردن سود توسط توان یمکه آن را  زنند یم

و رابطهه ایهن دو متریهر بهر      هها  نهیهزمدیریت سود و چسبندگی  بررسی من ور پیش از این به

است، لیکن بها توجهه بهه نقهش      تهران انجام شده بورس اوراق بهادارعضو  یها شرکتروی 

بههین  یا رابطهههکههه آیهها بررسههی ایههن مسههئله  سههیمان، هههیو پژوهشههی بهههژیک صههنعت اسههترات

هموارسازی سود و چسبندگی هزینه در صنعت سیمان وجود دارد؟ و اینکهه کهدام یهک بهر     

ایهن  . نپرداتتهه اسهت   ،چگونه است در این صنعت ت ثیرو جهت این  گذارد یم ت ثیردیگری 

چسهبنده بهودن   در صهنعت سهیمان   آیها   اوالًپاسخ دهد که  سؤالن ر دارد به این  پژوهش در

 یهها  زهیه انگبا وجهود  کردن سود و یا بالعکس شود و ثانیاً  موج  مدیریت تواند یم ها نهیهز

 ؟کنند یمآیا این دو متریر برای یکدیگر محدودیتی ایجاد  ،در این صنعت مدیریتی

پژوهش با توجه بهه ادبیهات    یها هیفرض، پیشینة پژوهشدر ادامه پس از مرور ادبیات و 

و بهرای   اسهت . این پژوهش از نهو  آزمایشهی توصهیفی    گردد یمتدوین و چارچوب ن ری 

تجزیه و تحلیل اطالعات در این پهژوهش از روش همبسهتگی و تحلیهل رگرسهیون اسهتفاده      

 تواهد شد.

 پیشینۀ پژوهش

کهه مهدیران بهه هنگهام      بهر ایهن مسهئله   تمرکز ا ب (0899منصورفر و همکاران )پژوهش 

منهابع اقهدام    ةآگاهانه پرهیهز از زیهان و کهاهش سهود، بهه تعهدیل        ۀزیه انگکاهش فروش، بها  

مدیران هنگام کهاهش فهروش یعنهی زمهانی کهه بهرای پرهیهز از زیهان         دریافتند که  ؛کنند می
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طهور   بخشهند و منهابع را بهه    منهابع بهدون اسهتفاده را سهرعت مهی      کنارگذاشهتن انگیزه دارند، 

 دههد  هها را کهاهش مهی    کننهد. ایهن تصهمیم آگاهانهه، چسهبندگی هزینهه       آگاهانه تعدیل مهی 

 .(0899منصورفر و همکاران، )

عملیاتی بهر سهودآوری    یها نهیهزرفتار  ت ثیرنیز با بررسی  (0898حقیقت و مرتضوی )

ههای افهزایش فهروش، سهودهای آینهده بها ترییهرات         در دورهبه این نتیجه رسیدند کهه   آینده

کهاهش   ۀامها بهرتالف تفسهیر سهنتی در دور    . منفهی دارد  ةرابطه  ،ههای عملیهاتی   نسبت هزینه

شهود و   های عملیاتی موج  افهزایش سهود عملیهاتی آینهده مهی      فروش، افزایش نسبت هزینه

ههای   تر باشد، ارتباط مثبت بین نسبت هزینه های عملیاتی به فروش بزرگ رچه نسبت هزینهه

شهود. همننهین، بها     تهر مهی   های کاهش فهروش قهوی   عملیاتی و سود عملیاتی آینده در دوره

های افهزایش فهروش و    های عملیاتی هم در دوره حذف اثر رفتار هزینه، افزایش نسبت هزینه

حقیقهت و  د )شهو  فروش، موج  افزایش سود عملیهاتی آینهده مهی   های کاهش  هم در دوره

 (.0898مرتضوی، 

 ادبیات و چارچوب نظری
 چسبندگی هزینه

بهه بیهان   . چسبندگی هزینه به معنای عدم تقارن واکنش هزینه به ترییرات فهروش اسهت  

در زمان افزایش فروش، بیشهتر از کهاهش    ها نهیهزچسبنده باشند افزایش  ها نهیهزدیگر، اگر 

انجام شده حاکی از ارتبهاط   یها پژوهش .در زمان کاهش فروش است ها نهیهزهمان مقدار 

بیشهتر ایهن    .(8108کاما و ویهس،  چسبندگی هزینه و مدیریت سود هستند ) یها محرکبین 

 و چسبندگی هزینه تمرکز دارند. مسلماً بر روی ارتباط عمومی بین مدیریت سود ها پژوهش

در  ،رود یمه  شهمار  بهه حالت مدیریت سهود   نیتر بلندمدتو  نیتر جامعهموارسازی سود که 

لذا این پژوهش که بهه بررسهی فعهل و     ؛ادبیات مربوط به چسبندگی نادیده گرفته شده است

 برتوردار است. یا ژهیواز اهمیت  پردازد یمانفعاالت مدیریت و حسابداری مالی 
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 هموارسازی سود

سهود   یهها  نوسهان اقدامی اسهت آگاهانهه و عالمانهه جههت کهاهش       ،هموارسازی سود

متوالی در حول سطحی از سهود کهه سهطا عهادی )نرمهال(       یها دورهطول  گزارش شده در

تود را با بررسهی   ینیب شیپدر ابتدا ما  (.0891ثقفی و محمدرضاتانی، ) شود یمسود نامیده 

. مییآزمها  یمه 8مقطعی شهرطی  الگویهموارسازی سود بر عدم تقارن هزینه با استفاده از  ت ثیر

مطابق مطالعات پیشین در این زمینه، افزایش در هموارسازی سود بهه طهور معنهاداری میهزان     

 (.8109هارتالی ، چسبندگی هزینه را کاهش داده است )

تمرکز دارنهد، بهه من هور     یا نهیهز یها میتصمبعد، از آنجایی که مدیران بر  ةمرحلدر 

ت فهر  شهده در حالهت قبهل را معکهوس      علّی، جهت ها نهیهزحداقل نمودن تعدیالت آتی 

ه پیشین با به  یها پژوهش. میسنج یمچسبندگی هزینه را بر هموارسازی سود  ت ثیرو  کنیممی

ارتبهاط منفهی و معنهاداری از آن بها      ،چسهبندگی هزینهه در سهطا شهرکت     ۀکارگیری انهداز 

بهه دو جهز     تجمعهی . در ایهن پهژوهش هموارسهازی سهود     انهد  کهرده هموارسازی سود پیهدا  

کهه   دههد  یمه مطالعهات نشهان    (.8108و و هکهاران،  اد) شهود  یماطالعاتی و تحریفی تقسیم 

 است. تر یقو ،آن بر جز  تحریفی ت ثیرولی  ،منفی بر هر دو جز  دارد ت ثیرنامتقارن  ةهزین

 پژوهش یها هیفرضو  ها پرسش

حهاکی از وجهود یهک     (8108کاما و ویس )و  (8108دایرینک و همکاران ) یها افتهی

مدیریت درآمد و چسبندگی هزینه است، زیرا برتی از  یها زهیانگناسازگاری بین برتی از 

و  کاهنهد  یمه آگاهانه باعث افزایش چسبندگی هزینه شده و برتی دیگهر آن را   یها میتصم

بههین  علّهی (. اگرچهه مسههیر  8108کامها و ویههس،  اساسهی دارد )  یههها زهیه انگایهن بسهتگی بههه   

 یا مبادلهه هموارسازی سود و چسبندگی هزینه شفاف نیست، ما در ابتدا ارتبهاط   یها میتصم

 کردیم. ینیب شیپرا بین هموارسازی سود و چسبندگی هزینه 

 منفی با یکدیگر دارند. ةرابط ،: هموارسازی سود و چسبندگی هزینهة اولفرضی

کافی شخصی یا مربهوط بهه شهرکت وجهود داشهته باشهد، مهدیر سهعی          یها زهیانگاگر 

عامل اصلی ایجاد درآمهدها   ،ها نهیهزاز درآمدهای فرّار اجتناب کند. از آنجایی که  کند یم
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(. 8101، و همکهاران بانکر است ) یک ابزار برای هموارسازی ها نهیهزهستند، تعدیل کردن 

در هموارسازی فراهم  ها نهیهزیری گکاره یک مثال تئوریک برای ب (0998یرت و مارچ )س

را با سطا فعالیهت   ها نهیهزمیزان  دائماً شده رفتهیپذکردند. در این سناریو، هموارسازی سود 

دومین فرضیه به ایهن   ،. لذادهد یمو بنابراین چسبندگی هزینه را کاهش  کند یم یریگ اندازه

 که: شود یمصورت بیان 

 .منفی معنادار دارد ت ثیر، ها نهیهزهموارسازی سود بر چسبندگی : ة دومفرضی

نگهداشهت و   یهها  نهه یهزتوافق ن هر دارنهد کهه مهدیران      (8118ندرسون و همکاران )ا

تا تصمیم بگیرند که آیا منابع سپرده شده را کهاهش   سنجند یمرکود  یها دورهتعدیل را در 

غیر مستقیم است، امری  هنی و رو به جلو  نسبتاً ها نهیهزدهند یا حفظ نمایند. اگرچه تعدیل 

افع ( و مدیران عهالوه بهراین منه   8101بانکر و همکاران، ؛ 8118 ندرسون و همکاران،ااست )

گاه حسابداری فراهم کردن منابع غیرضروری و داز دی ،. لذارندیگ یمن ر  ز دریشخصی را ن

. شهود  ینمکاهش درآمد  یها دورهمنجر به درآمدهای کاهشی بیشتر در  ها نهیهزقطع کردن 

 یهها  زهیه انگ یریگ هدفشده و مدیران را در  ها دورهاین باعث افزایش نوسانات درآمد بین 

، سهومین  فرضهیة اول . طبق ایهن توضهیحات مطهابق بها     کند یممربوط به هموارسازی محدود 

 :گردد یمفرضیه به شرح زیر بیان 

 .منفی معنادار دارد ت ثیر، بر هموارسازی سود ها نهیهزچسبندگی : ة سومفرضی

اتیر مبهین اهمیهت    یها پژوهشبهتر مشخص شود.  تواند یماین ارتباط  فرضیة سومدر 

تهاکر و زاروویهن،   تفکیک نقش اطالعاتی هموارسهازی سهود از نقهش انحرافهی آن اسهت )     

(. نقش اطالعاتی هموارسازی تهیه 8108و و همکاران، اد؛ 8118کاهان و همکاران، ؛ 8119

هدف ایجاد ثبات در ارتباطات رو به رشهد   درتصوص عملکرد آتی با یا محرمانهاطالعات 

در ( و 8101گاسهن و فهولبیر،   ( یا قراردادهای بدهی اسهت ) 8108داو و همکاران، )  ینفعان

 .شود  گرفتهن ر  در ها شرکتبه عنوان یک کنش عقالنی  تواند یم نتیجه
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 پژوهشروش 
 روش گردآوری اطالعات

 یآور جمههعکههه بههرای  اسههتآزمایشههی توصههیفی  یههها پههژوهشایههن پههژوهش از نههو  

 یهها  دادهو برای گردآوری  یا کتابخانهاز مطالعات  پیشینة پژوهشش اطالعات الزم در بخ

اسهتخرا  شهده از سهایت     ۀمهالی حسابرسهی شهد    یهها  صورتاز  ها هیفرضمربوط به بررسی 

 .کند یمکدال استفاده 
 روش تجزیه و تحلیل اطالعات

پژوهش که وجود همبستگی بین متریرهها را ادعها نمهوده     یها هیفرضمن ور آزمودن به 

در . ردیه گ یمه از روش تحلیل رگرسیون چنهدمتریره صهورت   با استفاده  ها دادهتحلیل  ،است

 ،(Rt3سههام )  ةبرتی متریرها از جمله بازده سهه سهال  ة این پژوهش از آنجایی که برای محاسب

)برابهر بها جمهع بهازده      اسهت  0890بازده سهام آترین دوره قابهل محاسهبه مربهوط بهه سهال      

سهال گذشهته نیهاز داریهم،      یها داده( و برای برتی متریرها به 0891و 0898، 0898 یها سال

 . شود یمانجام  0890الی  0881صورت گرفته از سال  یها لیتحللذا کلیه تجزیه و 
 آماری ۀو نمون هجامع

وابسهته بهه    یها شرکتو  سیمان یها شرکت ةکلی ،تحت بررسی در این پژوهش ةجامع

شهرکت   19بهه   هها  شهرکت ایهن  شهمار   باشهد.  تههران  بورس اوراق بههادار عضو  است که آن

 ییهها  شهرکت برای انتخاب نمونه آماری تحقیق از روش حذفی استفاده شد و تنهها   .رسد یم

 که شرایط زیر را دارا بودند جز  نمونه قرار گرفتند:

. 8 .ندباشه  عضو بورس اوراق بههادار تههران بهوده    0891تا  0881که از سال  ییها شرکت. 0

آنهها   یهها  دادهکه  ییها شرکت. 8 .باشد بودهاسفند  89که پایان سال مالی آنها  ییها شرکت

وابسهته   یهها  شرکتتولید سیمان باشد و از  یها شرکتفقط جز  . 1 .باشد  بودهدر دسترس 

 نباشد. ها یگذار هیسرمایا 

وابسته تعهداد   یها شرکتشرکت سیمانی و  19 از میانپس از اعمال محدودیت فوق، 

 .شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید 88
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 ی هموارسازی سودریگ اندازه

ی ریههگ انههدازهبههرای  (8118و همکههاران ) لئههوز  پههژوهشدر ایههن پههژوهش، برمبنههای  

هموارسازی سود از همبستگی منفی بین عامل ترییرات اقالم تعهدی اتتیهاری و ترییهرات در   

کهه یکسهری    کنهد  یمه ی فهر   ریه گ اندازه ۀی شده استفاده شد. این شیونیب شیپسود از قبل 

 ةری بهرای تهیه  سودهای از قبل مدیریت شده وجهود دارد و مهدیران از اقهالم تعههدی اتتیها     

. هموارسازی سود بیشتر، در همبستگی منفهی  کنند یمی هموارسازی سود استفاده ها گزارش

 ۀ. بهرای بهرآورد اقهالم تعههدی اتتیهاری، شهیو      شهود  یمه نمایان  ΔPDIو  ΔDAPبیشتر میان 

 الگهوی ) مطرح گردید (0991دچو و همکاران )جونز که توسط  ۀتعدیل شد الگویمقطعی 

 ( به کار گرفته شد:0

(0) tttt1-tt  + ROA d+cPPE + SalesΔ b + )(1/Assets a = Accruals ε  

ی هها  انیجرجمع اقالم تعهدی است که از طریق کسر کردن  Accrualstدر این رابطه؛ 

ه ی و مالیات بر درآمهد به  مال نیت می و سود پرداتتی بابت گذار هیسرمانقدی عملیاتی، بازده 

. چهون در بهورس اوراق بههادار    دیه آ یمه جز سودسهام پرداتتی، از سهود تهالص بهه دسهت     

ی نقدی تهود را طبهق اسهتانداردهای حسهابداری ایهران،      ها انیجرصورت  ها شرکتتهران، 

اقهالم تعههدی، سهه بخهش اول صهورت       ة، بایهد بهرای محاسهب   کننهد  یمه پنج بخشی گزارش 

 ی نقدی از جمع اقالم تعهدی کسر شود. البته چون در استاندارد ایران، سهود سههام  ها انیجر

ی و سهود پرداتتهی بابهت ته مین مهالی ارائهه       گهذار  هیسرماپرداتتی همننان در بخش بازده 

 ، باید از مجمو  سه بخش اول مستثنی شود.شود یم

(8) tAccruals - NDAP = DAP  

(8) tttt  + ROA c + PPE b + SalesΔ a = NDAP ε  

و تجهیههزات  آالت نیماشههامههوال  PPEtترییههرات در فههروش؛  ΔSalestدر ایههن رابطههه 

ی ابتهدای دوره )پایهان دوره قبهل(    هها  یهی دارایعنهی جمهع    Assetst-1ناتالص که همگهی بها   

 کننهده  کنتهرل بهه عنهوان یهک متریهر      هاسهت  یهی دارانیز که بازده  ROAt. اند شدهیکنواتت 

. اقهالم تعههدی اتتیهاری، انحهراف اقهالم تعههدی واقعهی از اقهالم         شهود  یماضافی محسوب 
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ی شهده نیهز بها کسهر اقهالم تعههدی       نه یب شیپاست. سود از قبل  (NDAP)تعهدی غیراتتیاری

واحدهای تجاری با همبسهتگی   (PDI= NI-DAP). دیآ یم دست بهاتتیاری از سود تالص 

انصاری و تواجهوی،  ) رندیگ یمباالتری قرار  ةمنفی بیشتر از ن ر هموارسازی سود، در درج

0891) 

از بخش اطالعهاتی آن، از   ،بخشی از هموارسازی که نقش انحرافی داردبرای تفکیک 

 (:0889طال  بیدتتی و همکاران، ) شود یم( استفاده 1 الگویرگرسیون زیر ) الگوی

(1) 
tt3t9t3t8tt7

1-tt6t5t34t33t21-t10t

 + R *  IS  + X *  IS  + X *  IS  

+ X *  IS  + IS  + R  + X  + X  + X  +  =R




 

 و  t-1به ترتی  سود هر سهم برای سال  Xtو  Xt-1بازدۀ ساالنة سهام،  Rtدر این رابطه 

tاست .Xt3   یهها  سهال مجمو  سود هر سهم بهرایt+1   تهاt+3   .اسهتRt3     بهازدۀ  نیهز بیهانگر

 است. t+3تا  t+1ی ها سالبرای  مرک 

اگر نقش هموارسازی سود انتقال اطالعات دربهاره سهودهای آتهی باشهد،      الگودر این 

ی نه یب شیپه در  گهذاران  هیسهرما ، یعنی اطالعات به گردد یممثبت    یعنی  ISt * Xt3ضری  

. اگر ته ثیر تحریفهی هموارسهازی سهود برقهرار باشهد، آنگهاه        دینما یمسودهای آتی کمک 

، بهدین معنها کهه    شود یمو ضری  مذکور منفی  باشندسودها ممکن است کمتر آگاه کننده 

 ی بر مدیریت سود حکم فرماست.ا طلبانهفرصت  ۀانگیز

از تحلیههل  مقطعههی شههرطیاول و دوم بها یههک روش   یههها هیفرضههبهرای انجههام آزمههون  

بها   هها  نهه یهزکه در آن ترییرات  گردد یم( استفاده 1 یالگوزیر ) یالگوچسبندگی هزینه از 

را نشهان دههد و    هها  نهه یهزتا رفتار نامتقهارن در   گردد یمترییرات همزمان در فروشها مقایسه 

 (:8109هارتالی ، ) ردیگ یمبر  یرهای پژوهش را نیز درعوامل دتیل در رابطه متر

   (
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(1) 

 فوق متریرها یه ترتی  شامل موارد زیر است: یالگودر 

 C = فهروش شهرکت   =      ، عملیهاتی شهرکت   یهها  نهیهز ،               = 

)صفر و یک( بدین صورت که اگهر فهروش شهرکت نسهبت بهه سهال گذشهته         متریر مجازی

= IS ، و اگهر افهزایش داشهته باشهد مقهدار آن صهفر اسهت.       0کاهش داشته باشهد مقهدار آن   

لگاریتم طبیعی نسهبت تعهداد کارکنهان     =                   ، هموار سازی سودضری  

جهاری بهه    یهها  یهی دارالگاریتم طبیعی نسهبت جمهع    =                ، به فروش شرکت

دین صهورت کهه   )صفر و یهک( به   متریر مجازی =                    ، فروش شرکت

، و اگر افزایش داشهته  0اشد مقدار آن سال متوالی کاهش داشته ب اگر فروش شرکت در دو

 .است = سال گذشتهt-1= سال جاری و t باشد مقدار آن صفر است.

و پراکنهدگی   دههد مهی را افزایش  ها شرکت ةقابلیت مقایس ها نسبتاستفاده از لگاریتم 

و  هها  نهه یهزترییهرات در   توان یمبا این کار  ،. عالوه بر اینبخشد یمرا بهبود  ها دادهناهمگن 

% 0عملیهاتی را بهه ازای    یهها  نهه یهزدرصهد رشهد       الگهو ایهن   را تفسیر کرد. در ها فروش

% افت 0عملیاتی را به ازای  یها نهیهزنیز کاهش    و    ، دهد یمافزایش در فروش نشان 

مثبت و معنهادار باشهد گهواه آن اسهت کهه هموارسهازی سهود           . اگر کنند یمفروش بیان 

 .رسد یمبه جواب  فرضیة دوم، لذا گردد یمباعث کاهش چسبندگی هزینه 
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رگرسیونی  یالگوچسبندگی هزینه بر هموارسازی سود با آزمایش  ت ثیربررسی فر  

به عنهوان متریهر    1به عنوان متریر وابسته و چسبندگی هزینه شرکت8هموارسازی سود ةبا سنج

 الگهو بهه   نیز در سطا شهرکت محاسهبه گردیهده،    . متریرهای کنترلیشود یمتوضیحی میسر 

 (8101) گاسهن و فولبهایر  و  (8108داو و همکهاران ) . برگرفتهه از پهژوهش   شهوند  یمه اضافه 

، این شود یمافزوده  الگوبه 9توان سوددهیو 9، رشد فروش1متریرهای کنترلی اندازه شرکت

 د.نمتریرها برای کنترل نمودن عواملی است که ممکن است منجر به هموارسازی سود شو

کههه باعههث بههروز  الگههومههدیریتی در ایههن  یههها زهیههانگ تهه ثیربههه من ههور لحهها  کههردن 

نیهز اضهافه   9و نسبت بدهی8، متریرهای کنترلی نسبت ارزش دفتریشوند یمهموارسازی سود 

(. 8101لهی و همکهاران،   ؛ 8108داو و همکهاران،  ؛ 8118ماتسهوموتو،  ( )9 یالگو) شوند یم

با نسبت بدهی بهاالتر تمایهل دارنهد     یها شرکتگذشته حاکی از این است که  یها پژوهش

سود را به صورت هموار نشان دهند تا بستانکاران را به تود امیدوار کرده و از نقه  پیمهان   

 (.8101گاسن و فولبایر، ؛ 0991دیفوند و جیامبالوو، اجتناب کنند )

(9) 
ii6i5i4

i3i2i10i

+LEV +BM +ROA +

GROWTH +SIZE +STICKY +=IS




 

متریر موردن ر برای تعیین پاسخ آزمون فرضیه، چسبندگی هزینهه اسهت، اگهر ضهری      

 ةکهه درجه   شهود  یمه و معلهوم   گهردد  یمه  ت یید فرضیة سوم ،منفی و معنادار شود   آن یعنی

 .دهد یمامکان هموارسازی سود را کاهش  ،نامتقارن یها نهیهزباالتر 

 تجزیه و تحلیل اطالعات

 یهها  هیفرضآمار توصیفی متریرهای مربوط به  ،پژوهش یها هیفرضقبل از انجام آزمون 

 .گردد یماول و دوم ارائه 
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 4 یالگو. آمار توصیفی متغیرهای 1ۀ جدول شمار

 متغیرهای چسبندگی هزینه و هموارسازی سود. آمار توصیفی 2ۀ جدول شمار

را جههت تعیهین نقهش     1 یالگوالزم است در ابتدا  فرضیة دومبه من ور پاسخگویی به 

برآورد نماییم. در صورت معنهاداری ضهری  متریهر     ،اطالعاتی یا تحریفی هموارسازی سود

 تهوان  یم ،(  سهم سه ساله ) هر ضرب هموارسازی سود در مجمو  سود گر حاصل تعدیل

بها اسهتفاده از نهرم     1رگرسهیون   یالگهو چگونگی این نقش را مشخص نمود. بهرای تخمهین   

 گردید، اسیمق یببا تقسیم شدن بر مجذور مجمو  مربعات تودشان  ها داده افزار استاتا ابتدا

 01بین الگوی اثرات ثابهت  آمده از متریرها حذف و الگوی مناس  از دست بهپرت  یها داده

آزمهون هاسهمن نشهان داد کهه      ۀانتخاب شد. عدم معناداری آمهار  00و الگوی اثرات تصادفی

ارجحیت دارد. ایهن آزمهون پهس از انجهام آزمهون       الگوالگوی اثرات تصادفی برای تخمین 

 چاو )لیمر( به من ور مشخص نمودن ثابت یا مشترک بودن الگوی اثرات انجام گردید.

 حداقل حداکثر میانه میانگین نام متریر
انحراف 

 معیار

 191/1 -101/1 898/1 -110/1 -010/1    بازدۀ ساالنة سهام

 t-1      11/1 181/1 888/1 118/1- 118/1 سود هرسهم در سال 

 t    111/1 181/1 888/1 118/1- 111/1 سود هرسهم در سال 

مجمو  سود هر سههم بهرای   

 t+3تا  t+1یها سال
    111/1 188/1 898/1 118/1- 111/1 

ی هها  سالبرای  بازدۀ مرک 

t+1  تاt+3 
    119/1 111/1 181/1 089/1- 199/1 

 818/1 -0 0 998/1 988/1     هموارسازی سود

 118/1 -118/1 889/1 188/1 111/1          متریر کنترلی

 119/1 -118/1 891/1 189/1 111/1        متریر کنترلی

 111/1 -118/1 898/1 189/1 18/1         متریر کنترلی

 199/1 -880/0 180/1 111/1 119/1         متریر کنترلی

 انحراف معیار حداقل حداکثر میانه میانگین نام متریر

Sticky 188/1 چسبندگی هزینه  198/1  811/1  189/1-  011/1  

IS 988/1 هموارسازی سود  998/1  0 0-  818/1  
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رگرسهیون، مفروضهات کالسهیک     یالگوپس از انتخاب الگوی مناس  جهت تخمین 

دارای ناهمسانی واریهانس   الگوردید و مشخص شد که جمالت تطای رگرسیون بررسی گ

قهرار گرفهت. بهرای رفهع مشهکل       ت ییهد مهورد   الگهو اعتبهار  نیز است و از لحا  سایر فرو  

اقهدامات   08ناهمسانی واریانس با استفاده از نرم افزار استاتا با استفاده از روش تصحیا وایت

بهرآورد   ،یهک  یالگهو رگرسیون چند متریره بر اسهاس   یالگوالزم صورت گرفت و سپس 

 ( که نتایج زیر حاصل شد:8شمارۀ  گردید )جدول
 4 ۀرگرسیون شمار یالگو -و معناداری ضرایب رگرسیون چندگانه  ANOVA.3 ۀجدول شمار

 الگهو  سهطا معنهاداری  ، از آنجایی که مقدار دهد یمنشان  الگوطور که تروجی  همان

رگرسهیون   یالگهو کهل   ،اسهت % 1از  تهر  کوچهک % 91 اطمیناناست که در سطا  1110/1

بیانگر آن اسهت کهه اثهر هموارسهازی        . منفی بودن ضری  تخمین زده شده معنادار است

از اهمیتهی   ته ثیر ایهن   ،ولی از آنجایی که مقدار این آماره معنادار نیست ،استسود تحریفی 

ی بهه  نتیجهه گرفهت در صهنعت سهیمان، اطالعهات کمکه       توان یم ،بنابراین .ستینبرتوردار 

 .دینما ینمسودهای آتی  ینیب شیپدر  گذاران هیسرما

 سطا معناداری t ۀآمار تطای استاندارد ضرای  نام متریر

cons 109/1- 118/1 19/0- 111/1 

     199/9- 889/9 99/1- 091/1 

   118/0 880/08 08/1 911/1 

    909/01 188/00 01/0 818/1 

    999/0- 990/8 80/1- 199/1 

    100/1 118/1 89/1 111/1 

         999/8 018/9 90/1 801/1 

       899/0- 919/08 09/1- 888/1 

        091/01- 119/00 18/0- 898/1 

        801/0 991/8 91/1 100/1 

F 998/8 089/1 ضری  تعیین 

Prob> F 1110/1 011/1 ضری  تعیین تعدیل شده 
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به سهرا  آزمهون    الگوپس از تعیین عدم اثرگذاری نقش تحریفی هموارسازی سود در 

که بین هموارسازی سود و چسبندگی  کند یمبیان  فرضیة اول. میرو یمپژوهش  یها هیفرض

 هموارسهازی سههود بههر نیههز مهدعی اسههت کههه   فرضههیة دوممنفههی وجهود دارد،   ةرابطهه ،هزینهه 

مشهخص   ،صورت گرفتهه  یها محاسبهبر اساس . منفی معنادار دارد ت ثیر، ها نهیهزچسبندگی 

موجود در ایهن   یها شرکتی هزینه وجود دارد و هم گشد که در صنعت سیمان هم چسبند

بهین   فرضهیة اول برای بررسهی همبسهتگی مفهرو  در    اغل  هموارساز سود هستند. صنعت 

 .  شود یماستفاده  همبستگی پیرسونروش  از ،هموارسازی سود و چسبندگی هزینه
 . همبستگی پیرسون4 جدول شماره

 هموارسازی سود چسبندگی هزینه 

  0 چسبندگی هزینه

 0 109/1 هموارسازی سود

، ارتباط معناداری بین ایهن  دهد یمطور که مقدار ضری  همبستگی پیرسون نشان  همان

چنهین ارتبهاطی    کهرد  یمه  ینه یب شیپه کهه   اولفرضیة دو متریر در صنعت سیمان یافت نشد و 

حهاکی از درسهتکاری و صهداقت مهدیران      توانهد  یمه این نتیجهه   برقرار هست ت یید نگردید.

 ةحاصههل شههده بهها نتیجهه ة. نتیجههصههنعت سههیمان و عههدم دسههتکاری سههود توسههط آنههها باشههد

 پیشین مرایر است. یها پژوهش

ارائهه   1 ۀدر جدول شمار 1 یالگو، آمار توصیفی متریرهای فرضیة دومقبل از آزمون  

 گردیده است.

ابتدا با اسهتفاده از آزمهون هاسهمن     1 الگویبا استفاده از  فرضیة دومبه من ور آزمودن 

بهه صهورت الگهوی اثهرات ثابهت تعیهین گردیهد و عهدم          الگهو الگوی مناس  جهت تخمین 

در آزمون هاسمن، مبین ارجحیت الگوی اثرات تصادفی بهر اثهرات    دو یکامعناداری آماره 

 بود. الگوثابت برای تخمین 

 

 

 



 043/ 33/ پیاپی 0331/ زمستان 4مجلۀ دانش حسابداری/ دورۀ نهم/ ش 

 

 

 

 3 یالگو. آمار توصیفی متغیرهای 3 ۀجدول شمار

و  بررسی مفروضات کالسیک رگرسیون معلوم شد که میانگین تطاهها صهفر اسهت   با 

ولهی مشهکل ناهمسهانی     ؛تطها وجهود نهدارد    تهود همبسهتگی سهریالی بهین جمهالت      ةمسئل

بهه روش  که با کمهک نهرم افهزار اسهتاتا      شد یم الگوواریانس تطاها مانع از برآورد صحیا 

جهدول شهماره   به صورت  1شمارۀ رگرسیونی  یالگو. رفع گردید مسئلهاین تصحیا وایت 

 .استخرا  گردید 9
 

 حداقل حداکثر میانه میانگین نام متریر
انحراف 

 معیار

)    ها نهیهز ترییرات
     
       

) 188/1  198/1  811/1  189/1-  011/1  

)    فروشترییرات 
        
          

) 199/1  118/1-  999/1  981/1-  819/1  

 متریر کنترلی

               

    (
        
          

) 
089/1-  1 1 981/1-  809/1  

 متریر کنترلی

               

    (
        
          

)        
089/1-  1 1 919/1-  808/1  

 متریر کنترلی

              

    (
        
          

)

                       

810/1  198/1  808/8  1 109/1  

 متریر کنترلی

              

    (
        
          

)

                    

188/1-  1 811/1  811/8-  880/1  

 متریر کنترلی

              

    (
        
          

)

                        

089/1-  1 1 98/1-  809/1  

908/1       متریر کنترلی  998/1  0 998/1-  818/1  

-988/8                          متریر کنترلی  99/8-  818/8-  81/8-  818/1  

109/1                    متریر کنترلی  098/1-  911/9  098/0-  91/1  

 متریر کنترلی
                      

      
119/1  098/1-  0 1 110/1  
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 5شمارۀ رگرسیون  یالگو-و معناداری ضرایب رگرسیون چندگانه ANOVA .1ۀ جدول شمار
 

 111/1را  الگهو بهرای کهل   سهطا معنهاداری   رگرسیون کهه   یالگوبا توجه به تروجی 

در صهنعت سهیمان    ،بنهابراین  معنادار اسهت.  الگوکه کل  شود یمگیری  نتیجه ،دهد یمنشان 

در ایهن     معنهاداری ضهری     توضهیا داد.  ها فروشبا ترییرات  توان یمرا  ها نهیهزترییرات 

با ضهری    ها فروشعملیاتی،  یها نهیهز% افزایش در 0تروجی به این معنا است که به ازای 

جههت تعیهین معنهاداری    بیشهتر   الگهو تخمین این  د.یاب و به طور معناداری افزایش می 988/1

% 91در سطا اطمینان  918/01این ضری  با مقدار  الگوکه طبق تروجی  است   ضری  

تطای  ضرای  نام متریر

 استاندارد

سطا  tآمارۀ 

 معناداری

cons 191/1-  088/1  81/01  989/1  

   (
        
          

) 988/1  111/1  19/8-  111/1  

                  (
        
          

) 199/00-  899/1  9/0  189/1  

                  (
        
          

)        918/01  918/1  80/1-  191/1  

        
     

    (
        
          

) 

                       
98/1-  881/1  111/1  919/1  

        
     

    (
        
          

) 

                    
111/1  191/1  99/1-  999/1  

        
     

    (
        
          

) 

                        
118/1-  198/1  01/1-  108/1  

      919/1-  991/1  18/1-  889/1  

                      189/1-  190/1  80/1-  998/1  
                   188/1  110/1  18/1  18/1  

                       108/1  188/1  81/1-  999/1  

F 819/80 999/1 ضری  تعیین   
Prob> F 

111/1  
ضری  تعیین 

 تعدیل شده
989/1  
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و  شهود  ینم ت ییدپژوهش  فرضیة دوملذا  ،نیستمعنادار 19/1معادل  سطا معناداریبا مقدار 

ادعا نمود که هموارسازی سود باعث کاهش چسبندگی هزینهه در صهنعت سهیمان     توان ینم

مورد مطالعه، به نحوی بود کهه بهه جهز     یها سالشرایط اقتصادی کشور ایران طی  .گردد یم

و کارههایی کهه در دسهترس مهدیریت بهرای دسهتکاری قهرار         سهاز و  یسهازمان  درونعوامل 

دیگری نیز حکمفرما بود که تحت کنترل مهدیران قهرار    یسازمان برونداشت، عوامل فراوان 

جههت کهاهش    ،چنهدانی بهرای مهدیریت سهود     ۀانگیهز  ،نداشت و لهذا مهدیران ایهن صهنعت    

 نداشتند. ها نهیهزچسبندگی 

 9در جهدول شهماره    9 یالگهو ، آمهار توصهیفی متریرههای    فرضیة سومقبل از آزمودن 

 .شده استارائه 
 1ۀ شمار یالگوتوصیفی متغیرهای  یها آماره. 7ۀ جدول شمار

معکهوس علّهی بهین چسهبندگی هزینهه و       ةکهه بیهانگر رابطه    فرضیة سومجهت آزمودن 

. ردیه گ یمه مورد بررسی و تحلیهل قهرار    9رگرسیونی شماره  یالگوهموارسازی سود است، 

بررسهی گردیهد و    الگهو فهرو  کالسهیک جههت تخمهین      ةنیز کلی الگوجهت برآورد این 

 .استخرا  شد 9 یالگواز  (8شمارۀ  )جدولرگرسیون زیر یالگوسپس 

 

 

 
 

 انحراف معیار حداقل حداکثر میانه میانگین نام متریر

988/1     هموارسازی سود  998/1  0 0-  818/1  

188/1         چسبندگی هزینه  198/1  811/1  189/1-  011/1  

88/1       اندازه  819/1  810/00  998/1  909/1  

811/1         رشد  009/1  111/8  091/0-  989/1  

811/1      ها ییدارا ۀیازد  819/1  919/0  019/1-  810/1  

199/1     نسبت ارزش دفتری  898/1  819/0  109/1  899/1  

108/0     نسبت بدهی  981/1  118/00  098/1  898/0  
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 1 ۀرگرسیون شمار یالگو-و معناداری ضرایب رگرسیون چندگانه  ANOVA.8ۀ جدول شمار

برتی متریرها از جمله چسهبندگی   ت ثیررگرسیونی که  الگو، کل 8شمارۀ طبق جدول 

% 99، در سطا 111/1معادل  p-valueآمارۀ ، با دهد یمهزینه را بر هموارسازی سود نشان 

 ۀاثرپهذیری هموارسهازی سهود از متریرههای انهداز     هرچنهد معنهاداری   . اطمینان معنادار است

ت یید گردید،  در صنعت سیمان (19/1)با ضری   ها یبدهو نسبت  (18/1با ضری  )شرکت 

، الگهو در ایهن   -10/1)بها مقهدار    اما با توجه به عدم معناداری ضری  متریر چسبندگی هزینه

بهر هموارسهازی سهود در     ها نهیهزچسبندگی اثر کاهنده  پیشین، یها پژوهشبرتالف نتایج 

 .شود ینمپژوهش ت یید  فرضیة سومو  معنادار نیستصنعت سیمان 

 و پیشنهادها یریگ جهینت

بر روی رفتار هزینه بهود کهه    گرفته صورتیکی دیگر از مطالعات  ،پژوهش انجام شده

، کاربردههای فهراوان، اهمیهت    کشهور سیمان در بین صنایع  صنعت دلیل نقش استراتژیک به

 توسهعه کشهور، سهرمایه بهر بهودن و قابلیهت صهادرات آن، بهه         یهها  رساتتیزآن در بخش 

چسبندگی هزینه و هموارسازی سود در صنعت سیمان پرداتت. هر دوی ایهن   ةبررسی رابط

. در این پژوهش هموارسازی سود به دو جهز   شوند یممدیریت ناشی  یها زهیانگاز  ها دهیپد

بهه وجهود    (8108و و همکهاران ) اد یالگهو اطالعاتی و تحریفی تقسیم شهده و بها پیهروی از    

شهد. البتهه نتهایج آمهاری بهر تهالف نتهایج تحقیهق          بهرده  یپنقش تحریفی هموارسازی سود 

 سطا معناداری tآمارۀ  تطای استاندارد ضرای  نام متریر

cons 099/0  118/1  8/81  111/1  

        10/1-  108/1  19/1-  190/1  

      18/1  198/1  98/8-  111/1  

        118/1-  111/1  88/1-  918/1  

     118/1  108/1  08/1-  819/1  

    109/1-  119/1  09/8  181/1  

    19/1  118/1  88/8-  111/1  

F 918/1 188/1 ضری  تعیین   

Prob> F 111/1 81/1 ضری  تعیین تعدیل شده   
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نشان داد که این نقش معنادار نیست و نیازی به دتالهت دادن ایهن نقهش     (8109) هارتالی 

وجود ندارد. با بررسی شواهد موجود در صنعت سیمان عضو بورس اوراق بهادار  ها الگودر 

معناداری بین چسبندگی هزینه و هموارسازی سهود در   ةتهران این نتیجه حاصل شد که رابط

اندرسون و همکهاران  برگرفته شده از  یالگودارد. این نتیجه با پیروی از ناین صنعت وجود 

انجهام   پهژوهش در  الگوآمده با نتایج برگرفته از این  دست بهحاصل گردید و نتایج  (8118)

همننهین  داشهت.   مرایرت (0899منصورفر و همکاران )و  (8108کاما و ویس )شده توسط 

وجههود  عههدم حههاکی از ،(8101ویههس ) یالگههوت در ایههن رابطههه برگرفتههه از علّیهه بررسههی

که این نتیجهه نیهز بها نتهایج حاصهل از تحقیهق        بود بر یکدیگر منفی این دو پدیده اثرگذاری

   داشت.نهمخوانی  (0891تقوی و ابراهیمی )و  (8109) هارتالی 

با توجه به نتایج حاصل شده از پژوهش صورت گرفته در صنعت سیمان عضهو بهورس   

بهرای   تهوان  یمهمخوانی نداشت، سه دلیل را  ها پژوهشاوراق بهادار تهران که با نتایج سایر 

 یهها  صهورت در  ها داده اندکی ازاینکه رد. اول اینکه ممکن است به دلیل برشماین مرایرت 

 یهها  نیتخمه و چون نرم افزار اسهتاتا بهرای انجهام     ندنمونه قرار نداشتعضو  یها شرکتمالی 

کهل   مشهخص باشهند،   هها  دادهحتی اگر سهایر   تالی باشد، یا دادهآماری، هنگامی که جای 

 یهها  یتروجه نتهایج برگرفتهه از    رسد یم، به ن ر کند یمردیف مربوط به آن داده را حذف 

دیگری بهرای   یها الگوبهتر باشد از بازگوی واقعیت نباشند. دوم اینکه ممکن است  ،آماری

آزمون فرضهیات تحقیهق   به همین من ور  .شد یممتریرهای اصلی تحقیق استفاده  یریگ اندازه

مهنش،   مهرانهی و عهارف  ) 08متریهر هموارسهازی سهود بهه روش نتیجهه      یریه گ اندازهمجدداً با 

نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش با استفاده از شاتص اسهتفاده   ( انجام گرفت.0889

 همان نتایج قبلی پژوهش بود. مویدشده جدید از هموارسازی سود، 

 یالگهو بر اسهاس محاسهبات صهورت گرفتهه در پهژوهش، هنگهامی کهه از         سوم اینکه

هموارسهاز   هها  شهرکت هموارسازی سود استفاده شهد، بیشهتر    ةتعدیل شده جونز برای محاسب

غیهر هموارسهاز و    یهها  شهرکت ولی با استفاده از شاتص نتیجه و صفر و یک کردن  ،بودند
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اقهدام بهه دسهتکاری     هها  سهال طی ایهن   ها شرکت، نتیجه مرایر بود. یعنی اکثر سود هموارساز

ممکهن اسهت مهدیران     دوم، ش. با توجه بهه محاسهبات صهورت گرفتهه در رو    اند نکردهسود 

دست به هموارسازی سهود نهزده باشهند و دالیهل      قعاًوا 91تا  81 یها سالصنعت سیمان طی 

 دیگری بر کاهش چسبندگی هزینه در این صنعت دتیل بوده باشد.

در صهنعت   منفهی هموارسهازی سهود بهر چسهبندگی هزینهه       ته ثیر یید  تعدم با توجه به 

با افهت تولیهد مواجهه     ها سال آن آنجایی که صنعت سیمان در، از رکود یها سالسیمان طی 

دستکاری نمودن سود جهت کاهش چسبندگی اقدام به مدیران این صنعت  لیو است؛ بوده

نماینهد   یگهذار  هیسهرما که قصد دارند در این صهنعت   یگذاران هیسرما، به اند نکرده ها نهیهز

این صنعت با کاهش متقابل و متناسه    یها شرکتاعتماد داد که اگر کاهش تولید  توان یم

. البتههه همههراه نبههوده، دلیههل آن دسههتکاری سههود توسههط مههدیران آن نبههوده اسههت   ههها نهههیهز

 یهها  سهال طهی   ،باید آگاه باشند که دلیل چسهبندگی هزینهه در ایهن صهنعت     گذاران هیسرما

اقتصهادی و   یها عوامهل کهالن    هها  متیقترییر  دالیل مختلفی داشته باشد، مثالً تواند یمرکود 

 سیاسی.

و عوامهل جههانی    هها  مهت یقثر از ترییهر  که صنعت سیمان از جمله صنایع مته   از آنجایی

، دریه گ یممدیریتی که از درون شرکت سرچشمه  یها زهیانگعالوه بر  رسد یماست، به ن ر 

 ةمدیریت سود و چسبندگی هزینه و رابطه  تواند یمعوامل دیگری نیز وجود داشته باشند که 

آتهی   یهها  پهژوهش در  گهردد  یمپیشنهاد  ،قرار دهد. لذا ت ثیراین دو را با هم تحت احتمالی 

آنهها در ایهن رابطهه سهنجیده شهود. از       ته ثیر و  ینه یب شیپعوامل تارجی اثرگذار نیز به دقت 

در صهنعت   شهده  تمهام بههای   ۀدهنهد  لیتشهک  یها نهیهزترین  انرژی از مهم ةطرف دیگر هزین

چسهبندگی هزینهه از لگهاریتم     یریگ اندازهسیمان است و با وجود اینکه در این تحقیق برای 

استفاده شد، پیشهنهاد   آن عملیاتی شرکت به هزینه عملیاتی سال قبل یها نهیهزطبیعی نسبت 

سهیمانی و   یهها  شرکتآتی از لگاریتم طبیعی نسبت هزینه سوتت  یها پژوهشدر  شود یم
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چسهبندگی هزینهه اسهتفاده     یریه گ انهدازه بهرای   هها  شرکتاین  ۀشد تمامنسبت بهای  صرفاًیا 

 شود.

در برتی از عضو نمونه  یها شرکتاطالعات مالی بعضی از  اندکی از در این پژوهش

به من هور   ها دادهی و امکان دستیابی به برت مالی آنها در  نشده بود یها صورت، در ها سال

 .متریرها برای محقق میسر نبود ةمحاسب

 ها ادداشتی
1. SG and A    2. Cross-Sectional Model 

3. Income smoothness   4. Sticky 

5. Size     6. Growth Sale 

7. Roa     8. BM 

9. Lev 

10. Fixed effect model  همبستگی داشته باشند( الگوبا جمله تطای  الگو)اگر اثرات فردی  

11. Random effect model  همبستگی نداشته باشند( الگوبا جمله تطای  الگو)اگر اثرات فردی  

12. White    13. Result 
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