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چكیده
تصمیمات و انگیزه مدیران درباره تعدیل منابع و کاهش نوسان سود شرکت میتواند بایکدیگر مرتبط باشند.
مدیران با انگیزه همواسازی سود در هنگام کاهش فروش شرکت ،اقدام به تعدیل بیشتر منابع نموده و در نتیجه
میزان چسبندگی هزینهها کاهش می یابد .از طرفی دیگر مدیران با تعدیل کمتر منابع در هنگام کاهش فروش عالوه
بر افزایش در چسبندگی هزینهها باعث نوسان در سود شرکت میشوند .هدف اصلی این پژوهش بررسی موازنه بین
چسبندگی هزینه و هموارسازی سود توسط مدیران میباشد .نمونه آماری شامل  99شرکت پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران بین سالهای 9839ـ 9891بوده که با روش حذف سیستماتیک گردآوری شده است .روش
پژوهش همبستگی بوده و نتایج حاصل از رگرسیون با دادههای ترکیبی به روش خطای استاندارد مقاوم بیانگر تاثیر
منفی چسبندگی هزینه بر هموارسازی سود میباشد .همچنین هموارسازی سود باعث کاهش میزان چسبندگی
هزینه میگردد .در واقع پیامدهای تصمیمات مدیران برای حفظ یا تعدیل منابع و همچنین گزارشگری سود در تضاد
با یکدیگر میباشند و در نتیجه مدیران باید با برقراری ارتباط منطقی بین هزینههای تعدیل منابع و روند سودهای
گزارش شده ،تصمیم مناسب و معقول اتخاذ نمایند.
واژههاي کلیدي :چسبندگی هزینهها ،هموارسازی سود و تصمیمات مدیریت.

 -9استادیار حسابداری ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران( .نویسنده مسئول) omid_faraji@ut.ac.ir .

 -2کارشناس ارشد حسابداری ،موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم ،قم ،ایران.
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 -1مقدمه
یکی از رفتارهای هزینه که در پژوهشهای پیشین
به صورت مستدل و مستند تشریح شده است
چسبندگی هزینه میباشد (اندرسون و همکاران،9
 ،2008اندرسون و همکاران ،2002 ،نمازی و
دوانیپور .)9839 ،مطالعات صورت گرفته در سالهای
اخیر نشاندهنده رفتار نامتقارن هزینه نسبت به
تغییرات سطح فروش میباشد ،به این معنا که میزان
افزایش در هزینهها نسبت به افزایش درسطح فعالیت
و فروش شرکتها بیش از میزان کاهش هزینهها در
زمانی است که سطح فعالیتها و فروش کاهش
مییابد که به این رفتار چسبندگی هزینه میگویند
(اندرسون و همکاران  .)2008بر اساس نظریه انتخاب
آگاهانه ،مدیران با ارزیابی هزینههای حفظ و تعدیل
منابع در دورههای کاهش فروش اقدام به کاهش یا
حفظ و نگهداری منابع میکنند ،همچنین در صورتی
که مدیران نسبت به تقاضای آتی نگاه خوشبینانه و
مثبت داشته باشند منابع مازاد را حفظ خواهند کرد (
یاسوکاتا و کجی وارا .)2099 ،2در مقابل تئوری
نمایندگی از دیدگاه ایجاد امپراطوری و همچنین
دستیابی به سود هدف به بیان چسبندگی هزینه
میپردازد .جنسن )993۱( 8بیان میکند به دلیل عدم
تقارن اطالعاتی و عدم امکان نظارت مناسب بر
عملکرد مدیران ،آنها برای افزایش مطلوبیت شخصی
مانند قدرت  ،پاداش و ...انگیزه دارند تا با نگهداری
منابع مازاد ،اندازه شرکت بزرگتر از اندازه مطلوب آن
شود .از طرفی مدیرانی با انگیزه دستیابی به سود
هدف در صورت کاهش فروش با سرعت بیشتری منابع
مازاد را کاهش خواهند داد که منجر به کاهش
چسبندگی هزینه و از دست رفتن فرصتهای رشد
آتی و در نتیجه اخالل در روند گزارش سود و افزایش
نوسان سود خواهد شد (چن و همکاران.)2092 ،4
از طرفی دیگر سود حسابداری یکی از مهمترین
خروجیهای سیستم حسابداری است که مدیریت
میتواند با اعمال اختیار در انتخاب شیوههای
حسابداری ،آن را به سمت اهداف خاص سوق دهد .در
ادبیات حسابداری از این موضوع به عنوان مدیریت
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سود یاد میشود که یکی از مهمترین اشکال آن،
هموارسازی سود است .مدیران برای افزایش منفعت
شخصی مثل دستیابی به پاداش مستمر و باثبات،
حفظ موقعیت شغلی و  ...تمایل به کاهش نوسانات
سود دارند (مهرانی و همکاران )9894 ،که از آن با
عنوان هموارسازی سود یاد میشود".هموارسازی سود
اقدامی آگاهانه و عالمانه جهت کاهش نوسان های
سود گزارش شده در طول دورههای متوالی در حول
سطحی از سود که سطح نرمال سود شرکت نامیده
میشود است" (ثقفی و محمدرضا خانی.)9894 ،
هموارسازی سود شکل بلندمدت مدیریت سود است و
مدیریت در بلند مدت سعی در ایجاد ثبات در روند
سود گزارششده را دارد ،از طرفی اتخاذ تصمیمات
نادرست در مورد حفظ و یا نگهداری منابع ( در حوزه
رفتار نامتقارن هزینهها) و در نتیجه هزینههایی که به
دنبال دارد موجب ایجاد اختالل یا نوسان در روند
سودهای گزارششده میشود و از طرف دیگر
همچنین یکی از روشهای هموارسازی سود تعدیل
منابع و کاهش هزینهها میباشد .عالوه بر این هرتلیب
و لوی )2092( 1بیان میکنند رفتار فرصتطلبانه
مدیران در هموارکردن سود با شدت بیشتری مانع
چسبندگی هزینه میشود .بنابراین چسبندگی هزینه و
هموارسازی سود نتیجه انگیزهها و اختیارات مدیران
میباشد .با توجه به انگیزههای مدیران ،تصمیمات آنها
میتواند منجر به کاهش یا افزایش رفتار نامتقارن
هزینه گردد (کاما و ویس .)2098 ،۱بنابراین مسئله
اصلی این پژوهش بررسی انگیزه و اختیارات مدیران
است که پیامد آن میتواند رفتار نامتقارن هزینه و در
مقابل تاثیر بر میزان نوسان سود میباشد .در واقع در
این پژوهش به موازنه بین چسبندگی هزینهها و
هموارسازی سود که تحت تاثیر انگیزه و اختیارات
مدیران است ،پرداخته شده است.
این پژوهش برای اولین بار به ارتباط دو جریان
تحقیقاتی چسبندگی هزینه و هموارسازی سود که
مبتنی بر رفتار و اختیارات مدیریت هستند میپردازد.
در پژوهشهای پیشین اثرگذاری چسبندگی هزینه بر
مدیریت سود از دیدگاه تئوری نمایندگی بحث شده
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است ،همچنین این موضوع از دیدگاه ویژگیهای
شخصی مدیران مثل بیشاعتمادی مورد بحث قرار

واقع چسبندگی هزینه زمانی اتفاق میافتد که مدیران
در ارزیابیهای خود هزینههای تعدیل منابع را بیش از

گرفته است ،ولی در این پژوهش رابطه رفتار هزینه و
هموارسازی سود از دیدگاه مدیران و اولویت آنان در
دستکاری سود و یا حفظ و نگهداری و تعدیل منابع
بالاستفاده مورد بحث قرار گرفت .هدف این پژوهش
شناخت بیشتر چگونگی عملکرد مدیران در رابطه با
نگهداری و یا تعدیل منابع و همچنین هموارسازی
سود وتعیین نوع ارتباط دو متغیر مورد بحث بوده
است .در واقع هدف این پژوهش تعیین اولویت مدیران
در حفظ و به کارگیری منابع در مقابل دستکاری سود
و یا برقراری تعادل بین دو متغیر مذکور میباشد ،از
این رو به بررسی رفتار آگاهانه مدیران در بهکارگیری
منابع و مقایسه آن با رفتار دستکاری مصنوعی سود از
طریق هموارسازی میپردازد .در بخشهای بعدی
مبانی نظری و فرضیات پژوهش ،روش پژوهش و نتایج
آماری بحث شده است .سپس نتیجهگیری پژوهش
ارائه شده است.

هزینههای نگهداری برآورد میکنند .عالوه بر این
انتظارات و نگاه مدیران به تقاضای آینده میتواند در
رفتار هزینه ها تاثیرگذار باشد .در صورتی که افزایش
تقاضا و فروش به طور متوالی اتفاق بیفتد منجر به
افزایش خوش بینی مدیران نسبت به تقاضای آتی
خواهد شد و در چنین شرایطی با کاهش فروش
مدیران کمتر اقدام به تعدیل منابع میکنند که درجه
باالتر چسبندگی هزینهها را به دنبال دارد و هرچه
خوشبینی مدیران افزایش یابد چسبندگی هزینه
افزایش مییابد (بانکر و بیزالو .)2094 ،ایزدپور و
نیکومرام ( ) 9892در پژوهش خود نشان میدهند با
تورم زدایی متغیرها رفتار هزینهها تغییر کرده و در
سالهای رکود هزینهها رفتار ضدچسبنده دارند یعنی
افزایش نسبت هزینهها در صورت افزایش تقاضا بیش
از کاهش نسبت هزینهها در صورت کاهش تقاضا
است ،ولی در حالت رونق اقتصادی رفتار هزینهها
نامتقارن میباشد.
نتایج پژوهش حیدری و همکاران ( )9894نشان
میدهند که مدیران با توجه مالحظات و منافع
شخصی اقدام به حفظ و یا نگهداری منابع میکنند .در
واقع به دلیل عدم تقارن اطالعاتی و عدم امکان نظارت
مناسب بر عملکرد مدیران ،آنها برای افزایش مطلوبیت
شخصی مانند قدرت  ،پاداش و ...انگیزه دارند تا با
نگهداری منابع مازاد ،اندازه شرکت بزرگتر از اندازه
مطلوب آن شود (جنسن  .)993۱چن و همکاران
( )2092نیز نشان می دهند که مدیران برای ایجاد
امپراطوری خود تصمیماتی نسبت به منابع اتخاذ
می کنند که منجر به افزایش چسبندگی هزینهها
می گردد .همچنین در صورتی که مدیران وجه نقد آزاد
بیشتری در اختیار داشته باشند در زمان کاهش
فروش ،هزینههایی انجام میدهند که در صورت
افزایش فروش این هزینهها وجود ندارد و در نتیجه
رفتار نامتقارن هزینه افزایش مییابد (آقایی و حسنی،
 .)9898از سوی دیگر ،چن و همکاران )2003( 2بیان
میکنند حتی در صورتی که مدیران به تقاضای آینده

 -2مبانی نظري و تدوین فرضیههاي پژوهش
شواهد و مطالعات پیشین نشان میدهد هزینهها
در واکنش به افزایش و کاهش فروش واکنش متقارنی
ندارند و شدت کاهش هزینهها در مواجهه با کاهش
فروش کمتر از شدت افزایش هزینهها در زمان افزایش
فروش میباشد .اندرسون و همکاران ( )2008نشان
دادند که هزینههای اداری ،عمومی و فروش در واکنش
به  %9رشد فروش  %0511افزایش و در همزمان با
 %9کاهش فروش  %0581کاهش خواهد داشت.
همچنین آنها بیان میکنند این رفتار هزینه ناشی از
تصمیم آگاهانه مدیران در حفظ یا واگذاری منابع در
زمان افزایش یا کاهش فروش است .عوامل متعدد
مالی و غیرمالی مثل هزینههای به کارگیری مجدد
منابع ،هزینههای فروش داراییها ،افت روحیه کارکنان
باقیمانده و  ...میتواند باعث خودداری مدیران در
تعدیل منابع باشد .در مقابل نگهداری منابع مازاد نیز
هزینههای مالی مثل دستمزد ،اجاره ،هزینههای انرژی
و  ...را به دنبال دارد( ،اندسون و همکاران  .)2002در
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خوشبین باشند در صورت داشتن انگیزه برای
دستیابی به سود هدف منابع را تعدیل خواهند کرد که

آزادی عمل میدهد و در نتیجه مدیران به دالیل
متعددی مثل افزایش مطلوبیت شخصی یا منافع

منجر به از دست رفتن فرصتهای رشد آتی و در
نتیجه اخالل در روند گزارش سود خواهد شد .
عالوه بر این ،مدیران به دالیل متعددی مثل
افزایش مطلوبیت شخصی یا منافع شرکت از اختیارات
3
خود برای تغییر رقم سود استفاده میکنند .ولی ویس
( )2090بیان میکند که دقت تحلیل و پیشبینی
سود شرکتهایی با چسبندگی هزینه 21درصد کمتر
از شرکتهایی است که رفتار هزینهها در آنها چسبنده
نبوده است و رفتار هزینه تاثیر بسزایی در دقت
پیشبینی سود دارد .همچنین نتایج این پژوهش
حاکی از این بود که تحلیلگران برای تحلیل و
پیشبینی سود ،شرکتهایی را که دارای رفتار هزینه
نامتقارنتری هستند را کمتر انتخاب میکنند و نیز
واکنش بازار به سود غیرمنتظره شرکتهایی که
چسبندگی هزینه بیشتری دارند کمتر است زیرا
سرمایهگذاران به پیشبینی خود از سود شرکتهایی
که هزینههای چسبندهتری دارند اطمینان کمتری
دارند .عالوه بر این مدیران در دورههای کاهش فروش
هزینههای تعدیل منابع را برای اخذ تصمیم در مورد
حفظ یا واگذاری آن بررسی میکنند (اندرسون و
همکاران  ،)2008حفظ منابع اضافی در دوره کاهش
فروش منجر به تحمل هزینههای بیشتر و در نتیجه
کاهش سودآوری در کوتاهمدت میشود (نمازی و
دوانیپور )9839 ،و همچنین عدم تطابق صحیح منابع
غیر ضروری در دورههای کاهش درآمد می تواند
سودآوری را بیشتر کاهش دهد در نتیجه نوسان سود
در دوره کاهش فروش افزایش خواهد داشت.
همچنین تصمیمات مدیران راجع به تعدیل منابع به
طور نامتقارن موجب می شود تا سود شرکت دچار
نوساناتی غیرعادی گردد که مانع از هموارسازی سود
میشود(هرتلیب و لوی .)2092 ،بنابراین فرضیه اول
پژوهش بیان می کند:

شرکت از اختیارات خود برای تغییر صورتهای مالی و
رقم سود استفاده میکنند .دفاند و پارک )9992( 9در
پژوهشی خود با عنوان رابطهی هموارسازی سود و
پیشبینی سودهای آتی بیان میکنند عالوه بر اینکه
عملکرد جاری میتواند انگیزهای برای هموارسازی
سود ایجاد کند انتظارات از عملکرد آتی نیز میتواند
مدیران را مجاب به هموارسازی کند .در صورتی که
عملکرد دوره جاری نامطلوب باشد و انتظار رود تا
عملکرد دوره بعد خوب باشد انگیزه برای افزایش سود
جاری برای کاهش خطر برکناری افزایش مییابد.
از آنجا که هزینهها از عوامل با اهمیت در تعیین
سود میباشند دستکاری سود حسابداری میتواند در
رفتار هزینه تاثیرگذار باشد (بانکر و بیزالو.)2094 ،90
همچنین مدیریت سود با انگیزه پرهیز از زیان و یا
سود هدف موجب کاهش چسبندگی هزینهها میشود
(منصورفر و همکاران ،)989۱ ،در واقع این مدیران
تمایل بیشتری به کاهش منابع و رسیدن به سود مورد
نظر در زمانهای کاهش فروش دارند .کاما و ویس
( )2098نیز در پژوهش خود عنوان میکنند که انگیزه
رسیدن به سود هدف در کوتاهمدت میتواند منجر به
تعدیل منابع شود .دایرنیک و همکاران )2092( 99هم
در پژوهش خود شواهدی ارائه میکنند که مدیران با
انگیزه سود هدف به کاهش هزینههای نیروی کار روی
میآورند .نتایج پژوهش لی ( )2093نشان میدهد که
شرکتهایی که قصد عرضه خصوصی سهام خود به
سهامداران اندکی دارند ،دارای انگیزه دستکاری سود
هستند .این شرکتها در هنگام کاهش سود عملیاتی،
هزینه ها را بیشتر کاهش داده تا سود را دستکاری
نموده و در نتیجه موج ب کاهش میزان چسبندگی
هزینهها میشوند .رفتار فرصتطلبانه یا حتی کارای
مدیران در هموارسازی سود باعث میشود تا شدت
چسبندگی هزینهها کاهش یابد و بالعکس .بنابراین
چسبندگی هزینه و هموارسازی سود در نتیجه
انگیزهها و اختیارات مدیران میباشد (هرتلیب و لوی،
 .)2092در نتیجه هموارسازی سود میتواند مانعی در

رفتار نامتقارن هزینه مانع هموارسازی سود میشود.
دستورالعملها و رویههای حسابداری تا حدودی
به مدیران در تهیه و گزارش صورتهای مالی اختیار و
391
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مقابل رفتار نامتقارن هزینه باشد و بعبارتی دیگر رابطه
بین چسبندگی هزینهها و هموار سازی سود میتواند

 )۱جهت تغییرات در درآمدها و جهت تغییرات در
هزینهها با یکدیگر هم راستا باشد ( بنکر و بیزالو،

یک رابطه دوطرفه باشد و نمی توان صرفا یک طرف را
بر طرف دیگر موثر دانست .بنابراین فرضیه دوم به
شکل زیر تدوین گردیده است.

 2094؛ مرتضوی نصیری و همکاران.)9892 ،
در نهایت نمونهای شامل  99شرکت و  124سال-
شرکت برای آزمون فرضیه اول و  ۱98سال-شرکت
برای آزمون فرضیه دوم انتخاب شدهاند .دلیل تغییر
نمونه برای آزمون فرضیه اول و دوم بدلیل مفروضات
متفاوت در انتخاب نمونه برای سنجش متغیر
چسبندگی هزینهها در مدل ویس و همکاران ()2090
می باشد که در مدل دوم حتما میبایست توجه ویژه
ای به معیار  ۱در انتخاب نمونه داشت .همچنین
دادههای مورد استفاده در پژوهش ،دادههای آرشیوی
میباشد که از سایت سازمان بورس اوراق بهادارتهران
و سایت کدال و به صورت دستی از صورتهای مالی
استخراج و بوسیله نرم افزار اکسل و ایویوز آمادهی
انجام تجزیه و تحلیل نهایی شدهاند.

هموارسازی سود سبب کاهش میزان چسبندگی
هزینه میشود.
 -3روششناسی پژوهش
این پژوهش یک پژوهش از پاردایم اثبات گرایی
بوده که با رویکرد قیاسی-استقرایی انجام شده است.
از منظر فرایند اجرا و نوع داده ها در دسته پژوهش
های کمی قرار میگیرد که شامل گردآوری
سیستماتیک داده های موجود و تحلیل آماری آنها می
باشد .همچنین پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق در
دسته پژوهشهای همبستگی چند متغیری است که
در آن از دادههای گذشتهنگر و از روش تحلیل
رگرسیون و دادههای ترکیبی استفاده شده است.
 -1-3جامعه و نمونه آماري
جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین
سالهای  1389الی  9891می باشد که با استفاده از
روش حذف سیستماتیک و با اعمال محدودیتهای
زیر شرکتهای نمونه از بین شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس انتخاب شده
است:
 )9بانکها ،موسسات و شرکتهای سرمایهگذاری،
واسطهگری مالی و لیزینگها از نمونه مورد نظر
حذف شده است.
 )2شرکتها باید قبل از سال  9839در بورس اوراق
بهادار تهران پذیرفته شده باشند .
 )8دادههای مورد نظر آنها در دسترس باشد.
 )4موسسات و شرکتها نباید در بازهی مورد نظر
تغییر سال مالی داشته باشد.
 )1هزینه های عملیاتی نباید از درآمد فروش بیشتر
باشد (اندرسون و همکاران )2008

 -2-3متغیرها و مدلهاي پژوهش
در فرضیه اول هموارسازی سود متغیر وابسته و
چسبندگی هزینه متغیر مستقل میباشد ،ولی در
فرضیه دوم جای متغیر مستقل و وابسته عوض شده و
تاثیر هموارسازی سود بر چسبندگی هزینه مورد
آزمون قرار میگیرد .باید به این مطلب توجه داشت
که روش سنجش چسبندگی هزینه در صورتی که
متغیر وابسته باشد مدل اندرسون و همکاران ( )2008
می باشد که متغیر مستقل هموارسازی سود وارد مدل
می شود .اما در صورتی که متغیر چسبندگی هزینه
متغیر مستقل باشد چسبندگی هزینه به صورت یک
متغیر محاسباتی از طریق مدل ویس و همکاران
( )2090می باشد و ساختار مدل سازی برای فرضیه
اول با فرضیه دوم متفاوت است و لذا عمال بحث
معادالت همزمان برای بررسی این فرضیه های دو
طرفه مطرح نخواهد بود ( بنکر و بیزالو.)2094 ،
 -1-2-3متغیرها و مدل آزمون فرضیه اول :برای
آزمون فرضیه اول و بررسی رابطه رفتار نامتقارن هزینه
و هموارسازی سود از مدل زیر با کنترل اثرات ثابت
سال و صنعت استفاده شده است.
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چسبندگی هزینه بیشتر و هر چه بزرگتر از صفر باشد
هزینهها رفتار ضدچسبندهتری دارند .عبارت اول این

هموارسازي سود ( :)ISبرای محاسبه هموارسازی
سودمدلهای متفاوتی وجود دارد که در این پژوهش
از مدل لئوز و همکاران )2008( 92یعنی نسبت انحراف
معیار غلتان  1ساله سود عملیاتی به انحراف معیار
جریان نقد عملیاتی استفاده شده است .هر چه این
نسبت بزرگتر باشد نشان دهنده هموارسازی بیشتر و
هرچه کوچکتر باشد نشان از فعالیتهای کمتر برای
هموارکردن سود است .استدالل آنها برای استفاده از
این فرمول این بود که امکان دستکاری سود عملیاتی
نسبت به جریان نقد عملیاتی بیشتر می باشد.

در این مدل  ISنشاندهنده هموارسازی سودσOP ،
نشاندهنده انحراف معیار سود عملیاتی و σOCF

جریان نقد عملیاتی

نشاندهندهی انحراف معیار
میباشد.
چسبندگی هزینه :شدت افزایش هزینهها در
زمان افزایش فروش بیشتر از شدت کاهش هزینهها در
زمان کاهش فروش میباشد که به این رفتار هزینه
چسبندگی هزینه (رفتار نامتقارن هزینه) میگویند.
با توجه به فرضیه اول و نیاز به اندازهگیری میزان
چسبندگی هزینه برای هر سال-شرکت از مدل ویس
( )2090استفاده شده است.
)

(

)

(

نشاندهندهی چسبندگی
در این مدل
نمایشدهندهی
هزینه در یک سال-شرکت،
تفاوت هزینههای اداری ،عمومی و فروش در سالهای
نشاندهندهی تغییرات فروش
 tو  ،t-1و
شرکت  iدر سال  tو  t-1میباشد .قابل ذکر است اگر
برابر صفر باشد چسبندگی هزینه وجود
ندارد ،هرچه کوچکتر از صفر بوده نشاندهندهی
391

معادله ،در آخرین دوره کاهش فروش و عبارت دوم در
آخرین دوره افزایش فروش میباشد که این دوره سه
ساله درنظر گرفته شده است .یکی از مفروضات
اساسی در محاسبه فرمول باال این است که جهت
تغییرات درآمدها و هزینه ها حتما می بایست هم
راستا باشد و در غیراینصورت این فرمول قابل استفاده
نخواهد بود ( بنکر ،بیزالو .)2094 ،الزم به ذکر است
که تمام متغیرهای درآمد و هزینه در این معادله تورم
زدایی ( تعدیل با تورم) شده اند .دادههای مربوط به
نرخ تورم از سایت بانک مرکزی استخراج شده و برای
حذف اثر تورم از فروش و هزینههای اداری ،عمومی و
فروش ،هزینهها و فروش هرسال تقسیم بر ”یک بعالوه
نرخ تورم همان سال“ شده است (ایزدپور و نیکومرام،
.)9892
متغیرهاي کنترل

تمرکز مالکیت ( :)cen_ownیکی از عوامل مهم
در کاهش مسئله نمایندگی و رفتارهای فرصتطلبانه
مدیران نظام راهبری شرکتی مناسب است
(بادآورنهندی و همکاران ،)9899 ،و ساختار مالکیت
به عنوان یکی از شاخصهای نظام راهبری شرکتی
وارد مدل شده است .به منظور اندازهگیری تمرکز
مالکیت از مجموع درصد سهام سه سهامدار عمده
شرکت استفاده شده است.
اندازه شرکت ( :)sizeشرکت های بزرگتر نسبت
به شرکتهای کوچکتر میل بیشتری به هموارسازی
دارند چراکه سود یا زیان عملیاتی و انحراف معیار آنها
در شرکتهای بزرگ بیشتر است (شورورزی و پهلوان
 .)9839همچنین شرکتهای بزرگ نسبت به
شرکتهای کوچک از نظر سیاسی حساستر میباشند،
از این رو نوسانات مثبت سود موجب افزایش تردید در
مورد ایجاد سود از طریق قدرت انحصاری گردد ،و
عالوه بر این احتمال ایجاد هزینههای سیاسی
ناخواسته مثل درخواست افزایش حقوق و دستمزد
کارکنان ،سیاست مهارکننده توسط دولت و  ...را
افزایش میدهد (واتس و زیمرمن .)993۱ 98برای
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اندازه گیری اندازه شرکت از لگاریتم ارزش بازار
شرکت در پایان سال جاری استفاده شده است.

جاری بدست میآید .همچنین برای در نظر گرفتن
توالی کاهش دورههای فروش به عنوان شاخص بدبینی

رشد فروش( :)Growthجزء عوامل عملیاتی
شرکت است که به طور طبیعی میتواند هموارسازی را
به دنبال داشته باشد (شوروزی و پهلوان .)9839 ،رشد
فروش از تفاوت فروش سال جاری با سال گذشته
تقسیم بر فروش سال گذشته به دست میآید.
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (:)bm
این نسبت از تقسیم ارزش دفتری حقوق صاحبان
سهام به ارزش بازار سهام در پایان سال مالی به دست
میآید.یک شاخص برای نشاندادن فرصتهای رشد
شرکت است .مدیران چنین شرکتهایی ممکن است
از سوی سهامداران تحت فشار بیشتری به منظور
تامین سرمایه برای فرصتهای رشد آینده باشند.
به منظور کنترل اثرات سالها و صنایع نیز از
) به تعداد سال های
متغیر مجازی سال (
) به تعداد
پژوهش و متغیر مجازی صنعت (
صنایع نمونه پژوهش استفاده شده است ( بنی مهد و
همکاران.)9892 ،
 -2-2-3متغیرها و مدل آزمون فرضیه دوم :برای
آزمون فرضیه دوم از مدل بسط یافته اندرسون
( )2008استفاده شده است .برای بررسی اثر
هموارسازی بر چسبندگی هزینه شاخص اندازهگیری
شده به عنوان هموارسازی به مدل اضافه شده است.
مدل پژوهش برای بررسی فرضیه دوم پژوهش به شرح
زیر میباشد:

استفاده شده است .در
مدیران از شاخص
واقع مدیران با احتمال بیشتری پس از دو سال متوالی
کاهش فروش اقدام به تعدیل منابع می کنند .در
صورتی که فروش شرکت طی دو سال متوالی کاهش
داشته باشد این متغیر مجازی یک و در غیراینصورت
صفر میباشد(.بنکر و بیزالو .)2094 ،همچنین به
منظور تمایز بین دورههای افزایش و کاهش فروش
متغیر مجازی ( )dumاستفاده شده است که اگر سال
جاری نسبت به سال گذشته کاهش فروش داشته
باشد عدد  9و در غیر این صورت صفر میباشد .برای
کنترل اثرات سالها و صنایع نیز از متغیر مجازی سال
و صنعت استفاده شده است .در مدل فوق در صورتی
که مثبت و معنادار باشد فرضیه دوم تایید میشود.
انتظار مبنی بر این است که منفی و معنادار باشد
که این به معنای چسبندگی هزینهها است ولی تاثیر
متغیر هموار سازی بر چسبندگی هزینه ها در صورت
موازنه ،مثبت و معنادار میبایست باشد.

)

)

(
)

(

(
)

(

)

(

)

(

در مدل فوق متغیر شدت تعداد کارکنان
( )emp_intensityاز عوامل اقتصادی اثرگذار بر رفتار
هزینه است و از نسبت تعداد کارکنان به فروش سال

 -4یافتههاي پژوهش
 -1-4آمار توصیفی
جدول شماره  9نشاندهندهی آمار توصیفی
متغیرهای موجود در مدل اول میباشد .بر اساس نتایج
بدست آمده و آمار توصیفی متغیرهای مدل اول
پژوهش ،میانگین هموارسازی برابر  053۱و میانه آن
نیز کوچکتر از  9است که بیان میکند درشرکتهای
نمونه به صورت میانگین دستکاری سود کمتری
صورت می گیرد .مقادیر بدست آمده به صورت تقریبی
با پژوهش بولو و القار ( )9894همخوانی دارد .دامنه
تغییرات چسبندگی هزینه بین  8599و  -859۱بوده و
با توجه به میانه آن که  0503میباشد بیان میکند
حدودا نیمی از شرکتها دارای هزینههایی با رفتار
نامتقارن و نیمی دیگر رفتار متقارنی دارند .میانگین
تمرکز مالکیت  0529درصد است و نشان میدهد که
بیشتر شرکتهای نمونه مالکیت متمرکز دارند و
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سهامداران عمده سهم به سزایی از سهام شرکتها را
در اختیار دارند.

بوده و نشان از پایینبودن چسبندگی هزینههای
شرکتها در دورهی مورد مطالعه دارد .در پژوهش

جدول  2بیانگر آمار توصیفی متغیرهای مدل
چسبندگی هزینه (مدل دوم) میباشد .در مدل دوم
پراکندگی لگاریتم نسبت هزینههای اداری ،عمومی و
فروش  052۱و نزدیک به پراکندگی لگاریتم فروش
( )052میباشد که نشان میدهد تغییرات هزینههای
اداری ،عمومی و فروش و درآمد فروش نزدیک به هم

آقایی و حسنی ( )9898لگاریتم نسبت هزینههای
اداری ،عمومی و فروش دارای میانگین و همچنین
لگاریتم فروش  050۱3میباشد که تفاوتش با
یافتههای این پژوهش میتواند ناشی از تعدیل دادهها
بر اساس تورم باشد.

جدول  )1آمار توصیفی متغیرهاي مدل اول
متغیر

میانگین

میانه

انحراف معیار

کمترین

بیشترین

هموارسازی
چسبندگی هزینه
تمرکز مالکیت
اندازه شرکت
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار
رشد فروش

053۱8

05۱20

05949

25892

1.525

-3.164

3.116

13.554

05۱38
05038
05224
985198

059۱2

0

05939

1.358

11.097

16.351

0.789

0.789

0.232

0.370

1.234

0.238

05932

0.350

-0.345

1.185

0.061

05292

جدول )2آمار توصیفی متغیرهاي مدل چسبندگی هزینه
میانگین

میانه

انحراف معیار

کمترین

بیشترین

متغیر
)

(

059993

059129

052۱99

-154814

453221

)

(

059412

05929۱

0520۱8

-45۱۱38

45۱299

053۱99
0500019
050322
058009

05282
0500043
0
0

05۱922
0500049
052249
05413۱

059492
0500099
0
0

258929
050091۱
9
9

هموارسازی سود
شدت کارکنان
کاهش متوالی فروش
متغیر مجازی کاهش فروش

 -2-4نتایج آزمون فرضیات
 -1-2-4فرضیه اول :به منظور آزمون فرضیات و
برآورد مدلها از دادههای ترکیبی استفاده شده است.
همچنین در این پژوهش برای رفع همزمان
خودهمبستگی خطاهای مدل و ناهمسانی واریانس از
رگرسیون حداقل مربعات معمولی به روش خطای
استاندارد مقاوم استفاده شده است .بر اساس نتایج
بدست در جدول  8برای آزمون فرضیه اول ،آماره
فیشر نیز در سطح اطمینان  %99معنادار میباشد،
بنابراین مدل رگرسیون معنادار میباشد .همچنین
ضریب چسبندگی هزینه  -050۱بوده در سطح
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اطمینان  %99معنادار میباشد که بیانکننده رابطه
منفی چسبندگی هزینه و هموارسازی سود است ،در
نتیجه فرضیه اول پژوهش رد نمیشود .این نتیجه
منطبق با پژوهش هرتلیب و لوی ( )2092می باشد.
همچنین نتایج بیانگر رابطه منفی تمرکز مالکیت با
هموارسازی سود میباشد که بر اساس پیشبینی
پژوهش است .اندازه شرکت و هموارسازی دارای رابطه
منفی و معناداری هستند که همسو با نتایج بادآور
نهندی و همکاران ( )9899میباشد .نسبت ارزش
دفتری به ارزش بازار شرکت نیز داری رابطه منفی و
معنادار با هموارسازی سود بوده که بر خالف نتایج بولو
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و القار ( )9894و یحیی زاده فر و همکاران ()989۱
می باشد .همچنین رابطه معناداری بین رشد فروش و

از نظر آماره فیشر و همچنین عدم وجود مشکل
همخطی بین متغیرهای پژوهش از نظر آماره عامل

هموارسازی سود یافت نشد در حالی که پژوهش بولو و
القار ( )9894مبین رابطه مثبت بین دو متغیر است.
آماره عامل تورم واریانس در جدول فوق نشان دهنده
عدم وجود مشکل همخطی بین متغیرهای توضیحی
پژوهش است.
 -2-2-4فرضیه دوم :نتایج آزمون فرضیه دوم
پژوهش در جدول  4نشان دهنده معناداری کلی مدل

تورم واریانس میباشد .بر اساس ضرایب ،رابطه متغیر
تعاملی هموارسازی سود با کاهش فروش و لگاریتم
تغییرات فروش مثبت و معنادار میباشد .در نتیجه
فرضیه دوم نیز رد نمیشود و این نتایج هم راستا با
فرضیه اول پژوهش میباشد .این نتیجه مطابق نتیجه
کاما و ویس ( )2092و هرتلیب و لوی ()2092
میباشد.

جدول  -3نتایج آزمون فرضیه اول
متغیر

رابطهي مورد انتظار

ضریب

آماره t

VIF

چسبندگی هزینه
تمرکز مالکیت
اندازه شرکت
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار
رشد فروش
عرض از مبدا
متغیر مجازی سال و صنعت
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
آماره فیشر

+
+
+

**-050۱8
**-0.629
**-0.08
*-0.408

-2.750705

1.07۱

-3.006584

1.061

-2.809974

1.327

-2.260717

1.334

0.035

0.307854

1.223

**1.772

-2.750705

کنترل شد
05919
05909
**85001

** معناداری در سطح اطمینان  %99و * در سطح اطمینان %91

جدول  -4نتایج آزمون فرضیه دوم
متغیر
(

)
(

)

(

)

(

)
)

(

عرض از مبدا

رابطهي مورد انتظار

ضریب

آماره t

VIF

+

**0.719

12.904

2.545

-

-0.089

-0.690

6.01

+

*0.178

2.082

4.160

+

**-0.601

-2.472

1.918

-

-38.316

-0.351

3.427

-28.40

-0.955

1.870

**0.061

2.414

1.209

-0.063

-0.582

95102

0.050

0.990

متغیر مجازي سال و صنعت
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
آماره  Fفیشر

کنترل شد
0.607
0.595
**51.86

** معناداری در سطح اطمینان  %99و * در سطح اطمینان %91
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 -5نتیجه گیري و بحث
در این پژوهش رابطه رفتار نامتقارن هزینهها و
هموارسازی سود از دیدگاه مدیران و اولویت آنان در
دستکاری سود و یا حفظ و نگهداری و تعدیل منابع
بالاستفاده مورد بحث قرار گرفت .هدف این پژوهش
شناخت بیشتر چگونگی عملکرد مدیران در رابطه با
حفظ و نگهداری و یا تعدیل منابع بالاستفاده در زمان
کاهش فروش که به صورت مستقیم پیامدهای درون
سازمانی دارد و گزارشگری سود که بیشتر مورد توجه
استفادهکنندگان برونسازمانی قرار میگیرد و
همچنین تعیین نوع ارتباط دو متغیر مورد بحث بوده
است.

بر اساس فرضیه اول چسبندگی هزینه فعالیتهای
هموارسازی سود را محدود میکند و بر اساس فرضیه
دوم پژوهش رابطه هموارسازی سود و چسبندگی
هزینه منفی میباشد .بر اساس نتیجه بدست آمده و
ارائه شده در پژوهش ،هر دو فرضیه تایید شده است
که نشاندهنده ارتباط منفی و دوسویه چسبندگی
هزینه و هموارسازی سود میباشد .در واقع نتایج
بیانگر رابطه معکوس چسبندگی هزینه و هموارسازی
سود است .نتیجه این پژوهش هم پیرو پژوهشهای
گذشته (حیدری و همکاران  ،9894منصورفر و
همکاران  ،989۱موسس  ،9932کاما و وایس )2098
بوده و نشان میدهد که یکی از مهمترین دالیل ایجاد
چسبندگی هزینه و همچنین هموارسازی سود
انگیزههای اساسی مدیران است .بر اساس نظریه
تصمیم آگاهانه مدیران با توجه به دالیل اقتصادی و
افزایش سودآوری آتی منابع بالاستفاده راحفظ یا
تعدیل میکنند ،از طرفی افزایش چسبندگی هزینه
باعث کاهش سود دوره جاری میشود ،همچنین
افزایش چسبندگی هزینه باعث کاهش اعتماد
سرمایهگذاران به سود شرکت میشود و نیز مدیریت
سود با انگیزه رسیدن به سود هدف کاهش چسبندگی
هزینه را به دنبال دارد .این نتایج متناقض بیان میکند
رابطهی بین رفتار نامتقارن هزینه و هموارسازی سود
بستگی به انگیزههای مدیران دارد که برای پروژههایی
که منجر به رفتار نامتقارن هزینه خواهد شد و یا
020

انتخاب یک مسیر هموار برای گزارش سود ،کدام یک
را انتخاب میکند .در واقع نتایج بدست آمده گویای
این است که نتایج رفتار مدیران برای حفظ یا تعدیل
منابع و همچنین گزارشگری سود در تضاد با یکدیگر
میباشند و در نتیجه مدیران باید پیامدهای اقتصادی
تصمیمات هزینهبر و هموارسازی سود را مدنظر قرار
داده و در نهایت تصمیم مناسب را اتخاذ کنند .در کل
این پژوهش تقابل رویکرد فرصت طلبانه در برابر کارا
درباره رفتار مدیران در تصمیمگیری در شرکت
میباشد.
با توجه به نتیجه پژوهش که حاکی از اثرپذیری
واثرگذاری رفتار چسبنده هزینه نسبت به هموارسازی
سود است به مدیران شرکتها پیشنهاد میشود رابطه
منطقی بین منابع بنگاه و سودهای گزارش شده
برقرارکرده و با توجه به آن منابع را تعدیل کرده که
مانع افزایش نوسان سود و کاهش ارزش شرکت گردد،
همچنین در پیشبینی سودهای آتی و تحقق آن رفتار
هزینه ها را در نظر بگیرند تا در صورت کاهش فروش،
سودهای پیشبینی شده با کمترین تورش تحقق یابد.
عالوه بر این مدیران میتوانند با استفاده از منابعی با
ساختار انعطافپذیر و مناسب کارایی را افزایش و
هزینه های تعدیل منابع را به حداقل کاهش دهند
(حاجیپور و مرادی  .)9839عالوه بر این ،نتایج
پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل مناسبتر
صورتهای مالی از جمله رقم سود به عنوان محصول
نهایی گزارشگری مالی برای استفادهکنندگان
صورتهای مالی کاربرد دارد و همچنین میتواند در
تصمیمگیری مناسبتر در حوزه حسابداری بهای تمام
شده و گزارشگری مالی به کمک مدیران بیاید.
بر اساس مبانی نظـری مسـئله نماینـدگی عـاملی
تاثیرگذار بر روی هر دو متغیر اصلی پژوهش می باشد،
بنابراین پیشنهاد می شود رابطه چسـبندگی هزینـه بـا
هموارســازی ســود بــا متغیــر میــانجی هزینــههــای
نمایندگی بررسی شود .همچنین پیشنهاد می شـود بـه
تفکیک رابطه شرکتهایی با رفتار چسبنده هزینههـا و
رفتار ضدچسـبنده بـرروی هموارسـازی سـود بررسـی

نشریـه علمـی حسابداري مدیریت  /شماره چهلوچهار م

تصمیمات مديران در موازنه بین چسبندگی هزينهها و هموارسازی سود

فصلنامه مطالعات مدیریت و تحول ،شماره ،۱9
ص .9۱2-948

گردد .عالوه بـر ایـن رابطـه هموارسـازی اطالعـاتی و
تحریفی با چسبندگی هزینه نیز قابل بررسی است.
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