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چكيده
مدل هزینه-حجم-سود ،روشی متداول برای پیشبینی فروش و برنامهریزی سود میباشد .تجزیه و تحلیل نقطه
سربهسر اغلب برای پیشبینی سود یک محصول یا مجموعهای از محصوالت مورد استفاده قرار میگیرد .استدالل
مطالعه حاضر این است که بروز پدیدههایی چون چسبندگی هزینهها و محافظهکاری مشروط میتواند نشانگر دو
تعدیل مهم در مدل هزینه-حجم-سود باشد .به این منظور از دادههای  511شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران طی سالهای  5831تا  5831و روش رگرسیون خطی استفاده شد .نتایج بررسی ها نشان می دهد که
چسبندگی هزینه ها و محافظه کاری مشروط بر مدل هزینه-حجم -سود تأثیر معناداری دارند.
واژههای کليدی :تجزیه وتحلیل هزینه-حجم فعالیت-سود ،نقطه سربه سر ،چسبندگی هزینه ،بودجه انعطاف پذیر،
محافظه کاری شرطی.

 - 5استادیار گروه حسابداری دانشگاه تربیت مدرس( ،نویسنده مسئول) Sepasi@modares.ac.ir
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میشوند .در ورتیکه هزینهها چسبنده باشند ،مطدل

 -1مقدمه

هزینه-حجم-سود استاندارد ،هزینه ثابطت و متریطر را

برنامهریزی سود ،تدوین خط مشطیهطا و اتاطا
تصمیمات الزم ،مستلزم آن است که مدیریت سازمان،

اشتباه برآورد میکند که منجر به خطای سیسطتماتیک

رواب بین هزینه ،حجم فعالیت و سطود را بدانطد و از

در برآورد ساختار هزینهها میشطود .بنطابراین در ایطن

آن در زمینه برنامهریزی و بودجهبندی ،قیمطتگطذاری

پژوهش مدل هزینه-حجم-سود توسعه داده مطیشطود

محصوالت ،تعیین نقطه سطر بطه سطر و سطایر مطوارد

تا بتوان بهطور مستقیم چسبندگی هزینطههطا را کنتطرل

مططدیریتی بهططره بگیططرد .از سططوی دیگططر ،در رفتططار

کرد .از طرف دیگر ،حتی بعطد از کنتطرل هزینطههطای

هزینهها برای اسطتفادهکننطدگان بطرونسطازمانی ماننطد

چسبنده ،برآورد تحلیلگران برونسازمانی به احتمطال

تحلیلگران مالی برای بررسی وضعیت شطرکت دارای

زیاد بهدلیطل محافظطه کطاری شطرطی دچطار انحطراف

5

خواهد شد .گرچطه محافظطهکطاری نقطش روشطنی در

یکی از مهمترین ابزارهایی است که بهطور گسترده در

تجزیه و تحلیل هزینه-حجم-سود بازی نمیکنطد ،بطا

حسابداری مدیریت بهکار گرفته میشود.

این حال اطععات مربوط به هزینهها که در گزارشها

اهمیت میباشد .تجزیه و تحلیل هزینه-حجم-سطود

هزینه-حجم-سود ارتباطی است بطر مبنطای یطک

منتشر شده ،هم فعالیتهطای عملیطاتی کنطونی و هطم

مدل استاندارد از هزینههطای ثابطت و متریطر کطه یطک

اثرات گزارشهای مالی محافظهکاری شده را منعکس

رابطه خطی بین فروش و هزینطههطا و در نتیجطه بطین

میکنند .درنتیجطه در مطدل بطرآوردی ،خطود محافظطه

فروش و سود را نشان مطیدهطد .از آنجطا کطه "سطود

کاری نیز منظور مطیشطود تطا برآوردهطای معتبطری از

مساوی فروش منهای هزینهها" است ،این مدل نشطان

سطاختار هزینططه بططا اسطتفاده از اطععططات حسططابداری

میدهد که ترییرات فروش تنها از طریق ترییطرات در

گزارش شده ،بهدست آید.

حاشیه سود ،بر سود اثر میگطذارد .در مطدل هزینطه-
حجم-سود ،چنین بیان میشطود کطه ترییطرات هزینطه
متناسب با ترییرات سطح فعالیت است و به جهت این
ترییرات بستگی ندارد ،بطه ایطن معنطا کطه در طورت
افزایش یا کاهش سطح فعالیت به یک میزان مشاص،
هزینهها نیز به مقدار معینی افزایش یا کاهش مییابند.
به عبارتی در این دیدگاه ،سرعت افزایش یطا کطاهش
هزینهها برابر است .حال مطدیران ،اطععطات داخلطی
شططرکت (ماننططد اطععططات کططافی بططرای شناسططایی
چسططبندگی منططابا بعاسططتفاده) را در اختیططار دارنططد.
بنابراین حتی در شرایطی که هزینهها بهطور نامتقطارن
رفتار میکنند ،میتوانند تامین معتبری داشته باشطند.
با این حال ،تحلیل گران برونسازمانی برای پیبطردن
به ساختار هزینهها از گزارشهای حسابداری اسطتفاده
میکنند که در نتیجه بطا چطالشهطای زیطادی روبطهرو
76

 -2مبانی نظری و مروری بر پيشينه پژوهش
علت بروز چسبندگی هزینطههطا ،عطدم تقطارن در
تصمیمات مدیران در قبال منطابا تعهطد شطده اسطت.
مدیریت در دورههای کاهش سطح تقاضطا مطیتوانطد
متحمل هزینههای تعدیل داراییهای عملیاتی شود یطا
با ثابت نگه داشتن سطح داراییهای عملیاتی ،متحمل
هزینههای عملیاتی مرتب با ظرفیتهای تولیدی مازاد
شود .از آنجا که سطح تقاضای بازار تصطادفی اسطت،
بنابراین مدیران هنگام کاهش سططح تقاضطا ،احتمطال
اینکه آیا کاهش در سطح تقاضا موقتی است یا خیر را
مورد ارزیابی قرار میدهند.
اگر مدیران تا زمانیکه نسبت به کاهش تقاضا بطه
یقین برسند ،به منظور اجتناب از هزینطههطای تعطدیل
سطح داراییهای مازاد ،سطح داراییهای عملیطاتی را
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کاهش ندهند و هزینههای عملیاتی مرتب با دارایطی-

دارای محافظه کاری شطرطی بیشطتر هسطتند .خع طه

های عملیاتی مازاد را تحمل کننطد ،رفتطار چسطبندگی

بحث نظری از شکل شمار  ،5منجر به پیشبینیهطای

هزینهها رخ خواهطد داد ،زیطرا هزینطههطای عملیطاتی

زیر میشود.

متناسب با فروش کاهش نیافته است (نمازی و دوانی،

بططانکر و همکططاران ( )1152در مطالعططهای تحططت

 .)5833ایطن پاسطن نامتقطارن هزینططههطا بطه ترییططرات

عنططوان "اثططر ماططدوش کننططده چسططبندگی هزینططه در

فروش ،همچنطین بیطانگر واکطنش نامتقطارن سطود بطه

پژوهشات محافظهکاری" به ایطن نتیجطه رسطیدند کطه

ترییرات فروش است .در نتیجه سود شرکت نسبت به

پژوهش های موجود که در ارتبطاط بطا محافظطهکطاری

کاهش فروش حساستر از افزایش فروش خواهد بود

هستند ،به احتمال زیاد بیش از واقعیطت انطدازهگیطری

(بانکر 1و همکاران )1151 ،و از آنجاییکطه مطدیریت

شدهانطد و عطدم کنتطرل چسطبندگی هزینطه مطیتوانطد

در مورد چشم انداز شرکت آگاهتر است و نمیتوانطد

محافظه کاری بهدست آمده از مدلهطای اسطتاندارد را

اطععات خصو ی خود را بطه بطازار انتقطال دهطد در

دچار اشتباه کند.

نتیجه انتظار میرود عدم تقارن اطععات بین مدیریت

بانکر و همکطاران ( )1151در مطالعطهای بطاعنوان

و سرمایه گذاران افزایش یابد و مدیر انگیزه بیشطتری

"عدم تقارن زمانی سطود ناشطی از محافظطه کطاری و

برای بزرگنمایی عملکرد مالی داشته باشد.

چسبندگی هزینهها" به بررسی میزان همپوشطانی بطین

در اینجا محافظه کاری شرطی با محدود کردن به

دو تئوری رقیب ،محافظهکاری شطرطی و چسطبندگی

بزرگنمایی سود و کوچکن مایی زیان بطا ایطن انگیطزه

هزینهها پرداختند .نتایج نشان داد که پدیده محافظطه-

مدیریت مبارزه میکند .نتایج پژوهشات اخیر (بانکر و

کاری و چسبندگی هزینهها بهطور همزمان وجود دارد

همکاران1151 ،؛ هامبورگ و ناسط  )1151 ،8نشطان

و در نظر نگرفتن اثر چسبندگی هزینهها موجب مطی-

میدهد در شرکتهای دارای چسبندگی هزینه ،سطود،

شود میزان محافظه کطاری 51در طد بطیش از انطدازه

اخبار منفی را با سرعت بیشتری مطنعکس مطیکنطد و

واقعی آن ،برآورد شود.

شرکتها با چسبندگی هزینه نسبت به دیگر شرکتها

شكل شماره 1
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اندرسون و همکاران ( )1112در مطالعهای تحطت

سجادی و همکاران ( )5838در مطالعطهای تحطت

عنوان "رفتار هزینه و تحلیل بنیادی هزینههای اداری،

عنوان "تأثیر چسبندگی هزینه بر تقارن زمانی سود بطا

عمومی و فروش" ادعا کردند که بر خعف تجزیطه و

تأکید بر ارتباط میان چسبندگی هزینه و محافظهکاری

تحلیلهطای سطنتی بطرای ارزیطابی عملکطرد شطرکت،

شرطی" عدم تقارن زمطانی سطود را ناشطی از ایطن دو

افزایش نسبت هزینههای اداری ،عمومی و فروش بطه

پدیده مورد بررسی قرار دادند .نتطایج پطژوهش آنهطا

خالص فروش بهطور لزوم بیانگر ععمتی منفی نسبت

نشان داد چسبندگی رفتار هزینطههطا بطر عطدم تقطارن

به عملکرد جطاری و آتطی شطرکت نیسطت .آنهطا بطه

ارتباط میان سود و بازده ،تأثیرگذار بوده و باعث عدم

شواهدی دست یافتند مبنی بر اینکطه چنطین تجزیطه و

تقارن زمانی شناسایی سود میشطود .افطزون بطر ایطن،

تحلیلهایی فق در دورههای افطزایش درآمطد طادق

نتططایج نشططان داد در شططرکتهططای دارای چسططبندگی

است و در دورههای کاهش درآمد ،تجزیه و تحلیطل-

هزینه ،سود ،اخبار منفی را با سرعت بیشتری منعکس

های بنیادی باید با توجه به رفتطار چسطبنده هزینطههطا

میکند .همچنین شرکتها بطا چسطبندگی نسطبت بطه

مورد ارزیابی قرار گیرد.

دیگر شرکتها دارای محافظهکاری شطرطی بیشطتری

اندرسون و همکطاران ( )1118در مقالطهای تحطت

هستند.

عنططوان "آیططا هزینططههططای اداری ،عمططومی و فططروش

زنجیردار و همکاران ( )5838در مطالعهای تحطت

چسبنده هستند؟" به بررسطی چسطبندگی هزینطههطای

عنططوان" بررسططی و تحلیططل عوامططل مططوثر بططر رفتططار

اداری ،عمومی و فروش پرداختند .نتایج پژوهش آنها

چسبندگی هزینه" به بررسی چسطبندگی هزینطههطای

نشان داد که با افزایش یکدر دی در سطح فطروش،

اداری ،عمومی و فروش و همچنین بهای تمطام شطده

هزینههای اداری ،عمومی و فروش 11در د افطزایش

کاالی فروش رفته پرداخته و تأثیر ویژگیهای ماتل

و با کاهش یکدر دی در سطح فروش ،هزینطههطای

شرکتها مانند تعداد کارکنطان ،دارایطیهطای جطاری،

اداری ،عمومی و فروش81 ،در د کاهش مییابند.

داراییهطای ثابطت و بطدهیهطای شطرکت بطر شطدت

باسو ( )5332در مطالعهای تحطت عنطوان "ا طل

چسبندگی هزینه مورد مطالعه قرار دادنطد .نتطایج ایطن

محافظهکاری و عدم تقارن زمانی سود" ،تطعش کطرد

پژوهش نشان میدهد که هزینههای اداری ،عمطومی و

محافظه کاری را با توجه به نتیجه آن اندازهگیری کند.

فروش و همچنین بهای تمام شده کاالی فروش رفته،

او برای تحقق این موضوع ،چنین اسطتدالل کطرد کطه

چسبنده هستند و شدت چسبندگی در بهای تمام شده

میان تأثیر اخبار خوشایند و اخبار ناخوشایند ،تفطاوت

کاالی فروش رفته بسیار باالست و شاخصهایی مانند

معناداری وجود دارد .او یکی از دالیل این تفطاوت در

تعداد کارکنان ،میزان دارایی جاری شطرکت و نسطبت

اخبططار را رفتططار دوگانططه حسططابداری در برخططورد بططا

بدهی بر شطدت چسطبندگی هزینطه اداری عمطومی و

ابهامات آینده بیان کطرد .باسطو ،محافظطهکطاری را در

فططروش و بهططای تمططام شططده کططاالی فططروش رفتططه

نتیجه انعکطاس سطریاتطر اخبار بد نسطبت بطه اخبطار

تأثیرمیگذارد.

خوب در سود تفسیر کرد .باسطو دریافطت کطه پاسطن

سپاسی و همکاران ( )5838در مطالعطهای تحطت

سود نسبت به بازده منفی (اخبار بد) بههنگططامتططر از

عنوان" آزمون تجربی چسبندگی هزینهها :شواهدی از

پاسن سود نسبت به بازده مثبت (اخبار خوب) است.

بورس اوراق بهطادار تهطران" بطه بررسطی چسطبندگی
هزینههای عملیاتی در سه سطح بهای تمام شده کاالی
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فروش رفته ،هزینطههطای اداری ،عمطومی وفطروش و

در د کاهش در سططح فطروش ،هزینطههطای اداری،

سایرهزینه های عملیاتی پرداختند .نتطایج بررسطیهطا

عمومی و فروش 25در د کاهش مییابطد .همچنطین

بیانگر آن است که شدت افطزایش در هطر سطه سططح

شدت چسبندگی هزینهها در دورههایی که قبطل از آن

هزینه به ازای افزایش یکسان یکدر طدی در سططح

کاهش درآمد رخ داده ،کمتر است و شدت چسبندگی

فعالیت ،بزرگتر از شدت کاهش هرسه سطح هزینه به

هزینهها در شرکتهایی که نسبت جما داراییهطا بطه

ازای کاهش یکسان یطکدر طدی در سططح فعالیطت

فروش بزرگتری دارند ،بیشتر است.

است .بدین ترتیب ،بهای تمطام شطده کطاالی فطروش
رفته ،هزینطههطای اداری ،عمطومی و فطروش و سطایر

 -3فرضيههای پژوهش

هزینههای عملیطاتی در شطرکتهطای مطورد بررسطی،

 )5با توجه به سطح فروش تحقق یافته ،اگر

دارای رفتار چسبندگی هزینه میباشند .همچنین نتایج،

سطح فروش نسبت به دوره قبل افزایش

نشاندهنده چسبندگی در سطح هزینطههطای عملیطاتی

داشته ،نسبت به حالتی که سطح فروش نسبت

کل نیز میباشند.

به دوره قبل کاهش یافته ،سود بیشتر است.

بهار مقدم و همکاران ( )5831در مطالعهای تحت

 )1تفاضل سودچسبنده با فشردگی داراییها و

عنطوان "بررسططی عطدم تقططارن زمطانی سططود ناشططی از

کارکنان ،افزایش و با اندازه شرکت ،کاهش

محافظهکاری و چسبندگی هزینطههطا" ،تطأثیر ایطن دو

می یابد.

پدیده را بر عدم تقارن زمانی سود ،مورد مطالعه قطرار

 )8اگر محافظهکاری در برآوردها نادیده گرفته

دادند .در این تحقیق برای بررسی عدم تقطارن زمطانی

شود ،برآوردهای تفاضل سود چسبنده به

سود از سه معیار اندازه شرکت ،نسبت ارزش بازار بطه

سمت باال گرایش مییابد.

ارزش دفتری و اهرم نیز برای بطرآورد محافظطهکطاری

 )2اگر محافظهکاری و تداخل آن با ویژگیهای

استفاده شد .بر اساس نتایج این تحقیق ،هر دو پدیطده

شرکت ،در برآوردها نادیده گرفته شود،

محافظهکاری و چسبندگی هزینهها ،بطهططور همزمطان

برآوردهای اثر فشردگی داراییها و کارکنان بر

وجود دارد .همچنین اگر هنگام برآورد محافظهکطاری

چسبندگی ،به سمت باال گرایش مییابد و

مشروط ،اثر چسبندگی هزینهها نادیطده گرفتطه شطود،

برآوردهای تأثیر اندازه بر چسبندگی ،به سمت

میزان محافظهکاری اندازهگیری شطده بطیش از مقطدار

پایین گرایش مییابد.

واقعی آن برآورد خواهد شد.
نمازی و همکاران ( )5833در مطالعطهای بطاعنوان
"بررسی تجربی رفتار چسبندگی هزینههطا در بطورس

 -4روششناسی پژوهش
ب طرای گططردآوری اطععططات در خصططو

تبیططین

اوراق بهادار تهطران" ،چسطبندگی هزینطههطا را مطورد

ادبیططات پططژوهش ،از روش کتاباانططهای و مطالعططات

مطالعطه قططرار دادنططد و هزینططههططای اداری ،عمططومی و

اسنادی استفاده گردیده و برای دستیابی بطه دادههطای

فروش بهعنوان نمونه ،مورد واکاوی قرار گرفت .نتایج

مططورد نظططر بططرای پططردازش فرضططیات پططژوهش ،از

این پژوهش نشان داد در ازای یکدر طد افطزایش در

اطععات موجود در نرمافزار رهآورد نطوین و بررسطی

سطح فروش ،هزینطههطای اداری ،عمطومی و فطروش

ورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بطورس

11در د افزایش مییابد ،در حالیکطه در ازای یطک-

اوراق بهادار تهران با مراجعه به سایت رسمی بطورس

مجله حسابداري مديريت  /شماره بيست و هشتم

65

سحر سپاسی و کبری تابان
S A LES

اوراق بهادار تهران ،استفاده شده است .ابزار گردآوری

i ,t

S A LES

پایان نامهها ،مقاالت داخلی و خارجی و منابا اینترنتی
معتبر میباشد.
جامعه آماری این پژوهش ،شطرکتهطای پذیرفتطه
شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال  5831تطا
سال  5831است .در ایطن پطژوهش ،نمونطه از طریطق
روش حذف سیستماتیک از جامعطه آمطاری ،انتاطاب
شده است .به این ترتیب که نمونطه ،متشطکل از کلیطه
شرکتهای موجود در جامعه آماری اسطت کطه حطا ز
معیارهای زیر باشند:
 )5دوره مالی آنها به  13اسفند هر سال ختم
شود ،تا بتوان دادهها را در کنار یکدیگر قرار
داد و در قالبهای تابلویی یا تلفیقی به کار
برد (حسب نتایج آزمونهای پیشفرض).
 )1در طول دوره پژوهش ترییر در دوره مالی
نداشته باشند ،تا نتایج عملکرد مالی ،قابل
مقایسه باشند.
 )8دادههای مورد نیاز برای متریرهای پژوهش در
طول دوره زمانی  5831الی  5835موجود

i ,t
i ,t 1

 a2S D i ,t   i ,t

که در آن:
 = EARNi,tسود عملیاتی شرکت  iدر سال t؛
 = SALESi,tدرآمد فروش شرکت  iدر سال t؛
 = EARNi,t-1سود عملیاتی شرکت  iدر سال t-1؛
 = SALESi,t-1درآمد فروش شرکت  iدر سال .t-1
 = α0هزینه ثابت برآوردی و
 = α1میانگین نرخ حاشیه سود است.
گفتنی است مطدل فطوق ،مطدل هزینطه-حجطم-سطود
استاندارد بهعطعوه متریطر  SDجهطت آزمطون فرضطیه
پژوهش است.
 = SDi,tمتریر دو وجهی است که اگطر فطروش سطال
جاری کمتر از دوره قبلی باشد برابطر یطک و در غیطر
این ورت ،برابر فر خواهد بود .برای تأیید فرضطیه
اول پژوهش ،الزم است که ضریب متریر  ،SDمنفی و
معنادار باشد.
البته برای اطمینان از نتایج ،در ادامه از مدل زیطر نیطز
استفاده میشود:

باشند ،تا درحدامکان بتوان محاسبات را بدون
نقص انجام داد.

1

0 ,i

i ,t 1

اطععططات در ایططن پططژوهش ،بانططکهططای اطععططاتی،
اطععات استاراج شده از بورس اوراق بهادار تهران،

 aa

EA R N
S A LES

ΔΙnCOSTi,t =a 0 +a1ΔInSALESi,t
+a 2SDi,t ΔInSALESi,t +vi,t

 )2جزو شرکتهای سرمایهگذاری ،موسسات
مالی و اعتباری ،بانکها ،بیمهها و هلدینگها

که در آن:

نباشد.

 = ΔΙnCOSTi,tلگاریتم طبیعی ترییطرات بهطای تمطام

توجه به شرای

کطر شطده ،منجطر بطه انتاطاب 511

شرکت بهعنوان نمونه آماری این پژوهش شد.

شده کاالی فروخته شده شرکت  iدر سال t؛ و
 = ΔInSALESi,tلگططاریتم طبیعططی ترییططرات درآمططد
فروش شرکت  iدر سال .t

 -5مدلهای پژوهش و متغيرهای آن

بطططرای تأییطططد فرضطططیه بایطططد ضطططریب متریطططر

به منظور آزمطون فرضطیه اول پطژوهش ،از مطدل زیطر

 SDi,t ΔInSALESi,tمنفی و معنادار باشد.

استفاده میشود:

به منظور آزمطون فرضطیه دوم پطژوهش از مطدل زیطر
استفاده میشود:
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+  a 2 +a 3 AINTi,t-1 +a 4 EINTi,t-1 +a 5SIZE i,t-1  SDi,t +ς i,t

SALES
i,t

SALES

EARN
= a +a
1

0,i

i,t

SALES
i,t-1

i,t-1

که در آن:

بططرای تأییططد فرضططیه دوم الزم اسططت کططه ضططرایب

 = AINTi,t-1فشردگی داراییهای شرکت  iدر سال t-1

متریرهای فشردگی داراییهطا و کارکنطان کطوچکتر از
فر و معنادار و ضریب متریر اندازه شرکت ،بزرگتطر

که برابر است با نسبت داراییها به درآمد فروش؛
 = EINTi,t-1فشردگی کارکنان شرکت  iدر سال  t-1که

از فر و معنادار باشد.

برابر است با نسبت تعداد کارکنان به درآمد فروش؛

به منظور آزمون فرضطیه سطوم پطژوهش از مطدل زیطر

 =SIZEi,t-1اندازه شرکت  iدر سال  t-1که برابر اسطت

استفاده میشود:

با لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقطوق طاحبان سطهام
شرکت.
SALES
+a 2SDi,t +β1DR i,t +β 2 RETi,t +β 3 DR i,t RETi,t +ν i,t

i,t

SALES

EARN
= a +a
1

0,i

i,t

SALES
i,t-1

i,t-1

که در آن:

 = RETi,tبازده سهام شرکت  iدر سال  tکه برابر است

 = DRi,tمتریری مصنوعی است که اگطر بطازده سطهام

با:

شرکت  iدر سال  tمنفی باشد ،برابر بطا یطک اسطت و
درغیر اینصورت برابر فر خواهد بود.
مزایای سهام جایزه

مزایای حق تقدم

تفاوت قیمت سهم در اول و آخر سال مالی

سود نقدی ناخالص هر سهم

آخرین قیمت سهم در آخر سال قبل مالی

بازده کل

برای تأیید فرضیه سوم ،انتظار بر این است که در مدل

که برای اطمینان از نتایج ،در ادامطه از مطدل زیطر نیطز

فوق ضریب متریطر  ،SDپطایینتطر (در قطدرمطلق) از

استفاده میشود که در اینجا ضطریب

ضریب متریر  SDدر مدل ابتدایی باشد .گفتنی اسطت

با مدل دوم قیاس میگردد:

SDi,t ΔInSALESi,t

ΔΙnCOSTi,t =a 0 +a1ΔInSALESi,t +a 2SDi,t ΔInSALESi,t +β1RETi,t +β 2 DR i,t RETi,t +ζi,t

بطرای آزمطون فرضطیه چهطارم پطژوهش از مطدل زیطر
استفاده میشود:
+  a 2 +a 3 AINTi,t-1 +a 4 EINTi,t-1 +a 5SIZE i,t-1  SD i,t

SALES
i,t

SALES
i,t-1

EARN
=a +a
1

0,i

i,t

SALES
i,t-1

+β1 DR i,t +β 2 RETi,t +  β 3 +β 4 AINTi,t-1 +β 5 EINTi,t-1 +β 6SIZE i,t-1  DR i,t RETi,t +ψ i,t
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برای تأیید فرضیه چهار ،انتظار مطیرود کطه تطأثیر
متریرهططای فشططردگی دارایططیهططا و کارکنططان و انططدازه
شرکت ،کمتر از حالت بطدون کنتطرل محافظطهکطاری
باشد.

سالهای متریرهای پژوهش با انطدکی کطاهش مواجطه
شده است.
همانطورکه در جدول شماره 5مشاهده میشطود،
مقدار میانگین متریر نسبت سود خالص سطال جطاری
به فروش سال قبل 1/111 ،است .مقدار میانطه متریطر

 -6یافتههای پژوهش

نسبت سود خالص سال جاری به فروش سطال قبطل،

 -1-6آمار توصيفی

 1/521است .توجه به جدول فوق ،این معیطار بطرای

میانگین ،میانطه ،انحطراف معیطار ،بیشطینه و کمینطه

متریر نسبت سود خالص سال جاری به فطروش سطال

متریرهای مورد استفاده محاسبه و در جدول شماره 5

قبل 1/111 ،است .مقادیر بیشینه و کمینه متریر نسبت

آورده شده است .الزم به کر است که پس از حطذف

سود خالص سال جاری به فروش سال قبطل نیطز بطه

دادههای پرت و مرتبسازی دادهها ،تعطداد شطرکت-

ترتیب  1/332و  -1/113است.

جدول  .1شاخصهای توصيفی متغيرهای مورد مطالعه
متغيرهای پژوهش

تعداد

ميانگين

ميانه

انحراف معيار

بيشينه

کمينه

EARNi,t/SALESi,t-1

5112

1/111

1/521

1/111

1/332

- 1/113

SALESi,t/SALESi,t-1

5182

1/511

1/521

1/855

1/21

1/151

SDi,t

5188

1/112

1/111

1/281

5

1/111

AINTi,t-1*SDi,t

5112

1/232

1/111

5/111

2/215

1/111

EINTi,t-1*SDi,t

5188

1/1111

1/111

1/1151

1/118

1/111

SIZEi,t-1 *SDi,t

5112

8/13

1/111

1/813

52/832

1/111

DRi,t

5188

1/281

1/111

1/231

5

1/111

RETi,t

5188

1/523

1/122

1/133

1/331

- 1/225

DRi,t *RETi,t

5188

- 1/552

1/111

1/531

1/111

- 1/225

AINTi,t-1*DRi,t *RETi,t

5111

- 1/123

1/111

1/115

1/111

- 3/153

EINTi,t-1*DRi,t *RETi,t

5111

- 1/1111

1/111

1/1111

1/111

- 1/155

SIZEi,t-1 *DRi,t *RETi,t

5181

- 5/211

1/111

1/811

1/111

- 55/323

ΔlnCOSTi,t

5125

1/518

1/515

1/851

5/521

- 1/182

ΔlnSALESi,t

5183

1/512

1/583

1/811

5/823

- 5/122

SDi,t *ΔlnSALESi,t

5183

- 1/113

1/111

1/513

1/111

- 5/122

باعث بهوجود آمدن رگرسیون کا ب نمیشود .به این

 -2-6بررسی پایایی متغيرهای پژوهش
پیش از تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش ،پایطایی

منظور ،از آزمونهایی نظیر لوین ،لطین و چطو ،آزمطون

متریرها باید بررسی شود .پایایی متریرهای پژوهش به

ایم ،پسران و شطین و آزمطون دیکطی فطولر مطیتطوان

این معنا است که میانگین و واریانس متریرها در طول

استفاده نمود .بهمنظور انجام این تحلیل ،از آزمون ایم،

ثابطت

پسران و شین استفاده میشود .نتیجطه ایطن آزمطون در

زمان و کواریانس متریرها بین سالهای ماتل

بوده است .در نتیجه ،استفاده از این متریرها در مطدل،
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جدول  .2آزمون ایم ،پسران و شين
متغيرهای پژوهش

آماره

نتایج بدسطت آمطده بطرای بطرازش مطدل آزمطون

معناداری

فرضیات پژوهش حاکی از آن است که مقطاطا مطورد

EARNi,t/SALESi,t-1

- 58/132

1/111

SALESi,t/SALESi,t-1

- 85/23

1/111

بررسی ناهمگن بوده و عرض از مبدا سال های مورد

SDi,t

- 11/113

1/111

AINTi,t-1*SDi,t

- 11/111

1/111

EINTi,t-1*SDi,t

- 11/318

1/111

SIZEi,t-1 *SDi,t

- 11/282

1/111

DRi,t

- 13/123

1/111

RETi,t

- 81/218

1/111

DRi,t *RETi,t

- 12/332

1/111

AINTi,t-1*DRi,t *RETi,t

- 11/313

1/111

EINTi,t-1*DRi,t *RETi,t

- 85/813

1/111

SIZEi,t-1 *DRi,t *RETi,t

- 12/123

1/111

lnCOSTi,tΔ

- 85/253

1/111

lnSALESi,tΔ

- 85/121

1/111

* lnSALESi,tΔSDi,t

- 13/531

1/111

t

بررسی و شیب شرکت ها بطاهم متفطاوت اسطت .لطذا
روش مورد استفاده بطرای آزمطون رگرسطیون ،از نطوع
پانل و با توجه به نتایج آزمون هاسمن ،الگوی اثطرات
ثابت خواهد بود.
جدول  .3نتایج برازش مدل رگرسيونی آزمون فرضيه ها
آزمون

آزمون

آماره

احتمال

مدل شماره

لیمرF

58/815

1/111

5

هاسمن

81/111

1/111

مدل شماره

لیمرF

58/311

1/111

1

هاسمن

12/212

1/111

مدل شماره

لیمرF

58/522

1/111

8

هاسمن

33/313

1/111

مدل شماره

لیمرF

58/112

1/111

با توجه به جدول شطماره  ،1مقطدار سططح معنطاداری

2

هاسمن

22/15

1/111

متریرهای پژوهش کمتر از  1در د است و بنطابراین،

مدل شماره

لیمرF

51/855

1/111

همه ی متریرهای پژوهش در دوره مطورد بررسطی در

1

هاسمن

1/218

1/111

مدل شماره

لیمرF

55/818

1/111

1

هاسمن

111/221

1/111

سطح پایا هستند.
 -3-6آزمون فرضيههای پژوهش
همانگونه که قبعً اشاره شد ،برای آزمون فرضطیه
های پژوهش ،از روش تحلیل رگرسیون در داده های
ترکیبی شرکت های نمونه اسطتفاده مطی شطود .بطدین
منظور الزم اسطت در ابتطدا وضطعیت عطرض از مبطد
مشاص شود .برای تعیین مدل مناسب از آزمون های
چاو و هاسمن استفاده می شطود .ایطن آزمطون فطرض
الگوی مقدار ثابت مشتر
مقاطا ماتل

کطه همطان همگطن بطودن

می باشد؛ را می آزماید .خع ه نتطایج

آزمون های چاو و هاسمن در جدول شطماره  8ارا طه
شده است.

 -1-3-6آزمون فرضيه اول پژوهش
هدف فرضیه اول پژوهش ،بررسی واکطنش سطود
حسابداری به ترییرات در سطح فطروش تحقطق یافتطه
سال جاری ،نسبت به سال قبل است .انتظار اولیطه آن
است که اگر سطح فروش نسبت به دوره قبل افزایش
داشته باشد؛ نسبت به حالتی که سطح فطروش نسطبت
به دوره قبل کاهش یافتطه اسطت؛ سطود بیشطتر باشطد.
آزمون این فرضیه بر اساس دو مدل شطماره  5و  1بطا
استفاده از مدل اثرات ثابت و روش حطداقل مربعطات
تعمیم یافته بطرآوردی طورت گرفتطه و نتطایج آن در
جدول شماره  2و  1ارا ه شده است:
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جدول  .4نتایج برآورد ضرایب مدل اول پژوهش
متغير

ضرایب

خطای استاندارد

آماره

Constant

- 1/183

1/111

- 5/233

1/582

SALESi,t/SALESi,t-1

1/113

1/11

51/215

1/111

SDi,t

- 1/115

1/155

- 1/188

1/111

آماره F

احتمال آماره

51/312

ضریب تعيين

1/223

ضریب تعيين تعدیلشده

1/212

دوربين -واتسون

1/111

F

همان گونه که در جدول شطماره  2مشطاهده مطی
شود ،مقدار به دست آمده بطرای آمطاره ی  Fو سططح

t

سطح معناداری

5/15

گیری شده است .نتایج آزمون مدل شماره  1پژوهش،
در جدول  1ارا ه شده است.

معنططی داری آن ،نشططان از معنططادار بططودن کططل مططدل

بر اساس نتایج بطه دسطت آمطده از آزمطون مطدل

رگرسیون دارد  .بر اساس ضریب تعیین به دست آمده،

شماره ،سطح معناداری آماره  Fفر است که پایینتر

 21در ططد از ترییططرات در متریططر وابسططته ،توسطط

از  1/11بوده و نشان از معناداری مدل دارد .بر اساس

متریرهای مستقل و کنترلی مدل توضیح داده می شود.

ضریب تعیطین بطه دسطت آمطده ،حطدود 35در طد از

با توجه به نتایج جدول شماره  ،2از آنجا کطه آمطاره t

ترییرات متریر وابسته را میتوان بطهوسطیله متریرهطای

متریر  SDبزرگتر از  -5/311بوده و سططح معنطاداری

مستقل و کنترلی تبیین نمود .با توجه به نتایج جطدول

آن کوچکتر از  1/11است ،این متریر ارتباطی معنطادار

شطططماره  ،51-2از آنجططططا کطططه آمططططاره  tمتریططططر

و معکوس با متریطر وابسطته دارد و بطه ایطن ترتیطب،

 ΔlnSALESi,t*SDi,tبزرگتر از  -5/311بوده و سطح

فرضیه اول پژوهش پذیرفته میشود .همچنطین بطرای

معناداری آن کوچکتر از  1/11است ،ارتباطی معنطادار

بررسی بیشتر فرضیه شماره یک ،در مطدل شطماره دو

و معکوس با متریطر وابسطته دارد و بطه ایطن ترتیطب،

پژوهش ،اثر متریرهای لگاریتم طبیعی ترییرات درآمطد

فرضیه اول پژوهش بر اساس مطدل دوم نیطز پذیرفتطه

فروش شرکت و

SDi,t ΔInSALESi,t

بر لگاریتم طبیعطی

میشود.

ترییرات بهای تمام شده کاالی فروختطه شطده انطدازه
جدول  .5نتایج برآورد ضرایب مدل دوم پژوهش
متغير

ضرایب

خطای استاندارد

آماره

Constant

1/115

1/112

1/231

1/111

lnSALESi,tΔ

1/311

1/113

13/111

1/111

* lnSALESi,tΔSDi,t

- 1/115

1/113

- 1/113

1/15

ضریب تعيين

1/311

ضریب تعيين تعدیلشده

1/221

دوربين -واتسون

1/811

آماره F

احتمال آماره
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F

1/111

t
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بر اساس نتایج بطه دسطت آمطده از آزمطون مطدل

 -2-3-6آزمون فرضيه دوم پژوهش
بر اساس فرضیه شماره دو پژوهش ،انتظار بطر آن

شماره  8پژوهش ،سطح معناداری آماره  Fفر است

است کطه فشطردگی دارایطی هطا و کارکنطان و انطدازه

که پایینتر از  1/11بطوده و نشطان از معنطاداری مطدل

شرکت ،به عنوان متریر تعدیل کننده عمل کرده و بطر

دارد .در جدول شماره ،1ضریب تعیین مدل برابطر بطا

چسبندگی سود تطاثیر داشطته باشطند .بطدین معنطا کطه

 1/231است که نشان مطیدهطد حطدود 23در طد از

تفاضل سودچسبنده ،با فشردگی داراییهطا و کارکنطان،

ترییرات متریر وابسته را میتوان بطهوسطیله متریرهطای

افزایش و با اندازه شرکت ،کاهش می یابطد .بنطابراین

مستقل و کنترلی تبیین نمود .با توجه به نتایج جطدول

بططرای تأییططد فرضططیه دوم الزم اسططت کططه ضططرایب

شماره  ،1از آنجا که آماره  tمتریرهای AINTi,t- ،SDi,t

متریرهای فشردگی داراییهطا و کارکنطان کطوچکتر از

 EINTi,t-1*SDi,t ،1*SDi,tو  SIZEi,t-1*SDi,tکوچکتر از

فر و معنادار و ضریب متریر اندازه شرکت ،بزرگتطر

 ±5/311بوده و سطح معناداری آنها بزرگتر از 1/11

از فر و معنادار باشد .نتایج آزمون فرضیه شماره دو

است ،ارتباطی معنادار با متریطر وابسطته ندارنطد و لطذا

با استفاده از مدل اثرات ثابت و روش حداقل مربعات

فرضیه دوم پژوهش مبنی بر اینکطه تطأثیر چسطبندگی

تعمیم یافته برآوردی در جدول شطماره  1ارا طه شطده

هزینهها با توجه به فشردگی دارایطیهطا و کارکنطان و

است.

اندازه شرکت ترییر میکند ،رد میشود.

جدول  .6نتایج برآورد ضرایب مدل سوم پژوهش
متغير

ضرایب

خطای استاندارد

آماره

Constant

- 1/128

1/112

- 5/115

1/513

SALESi,t/SALESi,t-1

1/152

1/115

51/513

1/111

SDi,t

- 1/551

1/135

- 5/211

1/511

AINTi,t-1*SDi,t

- 1/113

1/113

- 1/312

1/811

EINTi,t-1*SDi,t

3/331

3/531

5/11

1/111

SIZEi,t-1 *SDi,t

- 1/111

1/112

- 1/311

1/811

)AR (1

1/118

1/111

2/185

1/111

ضریب تعيين

1/231

ضریب تعيين تعدیلشده

1/221

دوربين -واتسون

1/513

آماره F

احتمال آماره

51/231
1/111

F

 -3-3-6آزمون فرضيه سوم پژوهش

t

سطح معناداری

ورت تعدیل یافته مدل یک ورت گرفته است .در

فرضیه سوم پژوهش به این ورت مططر شطده

مدل اخیر ،اگر قدرمطلق ضریب متریر  ،SDپایینتر از

بود که اگر محافظهکاری در برآوردهطا نادیطده گرفتطه

ضریب متریر  SDدر مدل شطماره یطک باشطد ،بطازده

شود ،برآوردهای تفاضل سود چسبنده به سطمت بطاال

منفی بر رابططه ی چسطبندگی سطود تطاثیر گذاشطته و

گرایش مییابد .آزمون ایطن فرضطیه فطوق بطر اسطاس

محافظه کاری در برآوردها در نظر گرفته نشده اسطت.
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نتایج آزمون فرضیه شماره  8پطژوهش آن در جطدول

است ،میتوان گفت که فرضیه سوم مورد تأیید اسطت

شماره  2ارا ه شده است:

و به این ترتیب ،اگر محافظهکاری در برآوردها نادیده
گرفته شود ،برآوردهای تفاضل سود چسبنده به سمت

بر اساس نتطایج بطه دسطت آمطده از آزمطون مطدل

باال گرایش مییابد.

شماره  2پژوهش ،سطح معناداری آماره  Fفر است
که پایینتر از  1/11بطوده و نشطان از معنطاداری مطدل

برای بررسی بیشتر اثر کنترل محافظطه کطاری بطر

دارد .نتایج به دست آمده حاکی از آن است که حدود

چسبندگی هزینه ها ،مدل شماره دو پژوهش بار دیگر

23در د از ترییرات متریر وابسته را میتوان بهوسطیله

با در نظر گرفتن اثر بازده منفی آزمطون مطی شطود .در

متریرهای مستقل و کنترلی مدل تبیین نمود .بطا توجطه

اینجا ضریب

با مطدل دوم مقایسطه

به نتایج جدول شماره  ،2از آنجطا کطه آمطاره  tمتریطر

خواهد شد .نتایج آزمون فرضیه شماره  8پژوهش بطر

 SDi,tکوچکتر از حالت بطدون کنتطرل محافظطهکطاری

اساس مدل دوم در جدول شماره  3ارا ه شده است.

SDi,t ΔInSALESi,t

جدول  .7نتایج برآورد ضرایب مدل چهارم پژوهش
متغير

ضرایب

خطای استاندارد

آماره

Constant

- 1/153

1/112

- 1/211

1/231

SALESi,t/SALESi,t-1

1/532

1/115

3/151

1/111

SDi,t

- 1/111

1/155

- 1/113

1/231

DRi,t

- 1/151

1/15

- 5/121

1/132

RETi,t

1/151

1/113

5/333

1/112

DRi,t *RETi,t

- 1/121

1/18

- 5/11

1/513

)AR (1

1/183

1/112

2/535

1/111

ضریب تعيين

1/231

ضریب تعيين تعدیلشده

1/222

دوربين -واتسون

1/185

آماره

51/525

F

احتمال آماره

1/111

F

t
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جدول  .8نتایج برآورد ضرایب مدل پنجم پژوهش
متغير

ضرایب

خطای استاندارد

آماره

Constant

1/153

1/113

1/128

1/118

lnSALESi,tΔ

1/331

1/112

81/223

1/111

* lnSALESi,tΔSDi,t

1/122

1/122

5/281

1/138

RETi,t

- 1/112

1/15

- 1/83

1/152

DRi,t *RETi,t

- 1/123

1/181

- 5/235

1/583

ضریب تعيين

1/23

ضریب تعيين تعدیلشده

1/233

دوربين -واتسون

1/528

آماره F

احتمال آماره
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F

1/111

t
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نتایج به دست آمطده از آزمطون مطدل پطنجم پطژوهش

شرکت ،در برآوردها نادیده گرفته شطود؛ برآوردهطای

حاکی از آن است که سطح معنطاداری آمطاره  Fطفر

اثر فشردگی داراییها و کارکنطان بطر چسطبندگی ،بطه

بوده و نشان از معناداری کطل مطدل دارد .بطر اسطاس

سمت باال گرایش مییابد و برآوردهای تأثیر اندازه بر

نتایج جدول شماره  ،3حطدود 23در طد از ترییطرات

چسبندگی ،به سمت پایین گرایش مییابد .برای تأیید

متریر وابسته را میتوان بهوسیله متریرهطای مسطتقل و

فرضططیه چهططار ،انتظططار مططیرود کططه تططأثیر متریرهططای

کنترلی تبیین نمود .با توجه به نتایج جدول شطماره ،3

فشردگی داراییها و کارکنان و اندازه شرکت ،کمتر از

از آنجا که آماره  tمتریر  ΔSDi,t*lnSALESi,tکوچکتر

حالت بدون کنترل محافظهکاری باشد .البته از آنجا که

از  SDi,tدر مدل اولیه است ،میتوان گفت که فرضطیه

اثر متریرهای فشردگی داراییهطا و کارکنطان و انطدازه

سوم مورد تأیید است و به این ترتیب ،اگطر محافظطه-

شرکت ،پیشتر رد شده اسطت ،انجطام آزمطون مطذکور

کاری در برآوردهطا نادیطده گرفتطه شطود ،برآوردهطای

نتیجهای به غیر از رد فرضیه چهارم ناواهد داشطت و

تفاضل سود چسبنده به سمت باال گرایش مییابد.

تامین مذکور تنها برای کسب اطمینان انجام میشود.
نتایج آزمون این فرضیه در جدول شماره  3ارا ه شده
است:

 -4-3-6آزمون فرضيه چهارم پژوهش
بر اساس فرضیه شماره چهارم اعتقاد بطر آن بطود
که اگر محافظطهکطاری و تطداخل آن بطا ویژگطیهطای

جدول  .9نتایج برآورد ضرایب مدل چهارم
متغير

ضرایب

خطای استاندارد

آماره

Constant

- 1/158

1/111

- 1/113

1/155

SALESi,t/SALESi,t-1

1/538

1/153

3/288

1/111

SDi,t

1/512

1/121

5/125

1/515

AINTi,t-1*SDi,t

- 1/112

1/113

- 1/231

1/281

EINTi,t-1*SDi,t

- 15/338

2/112

- 1/321

1/112

SIZEi,t-1 *SDi,t

- 1/111

1/111

- 1/31

1/831

DRi,t

- 1/151

1/113

- 5/251

1/132

RETi,t

1/151

1/112

5/112

1/132

DRi,t *RETi,t

- 1/111

1/518

- 1/25

1/135

AINTi,t-1*DRi,t *RETi,t

1/111

1/151

1/218

1/121

EINTi,t-1*DRi,t *RETi,t

- 11/112

52/111

- 8/122

1/111

SIZEi,t-1 *DRi,t *RETi,t

1/15

1/158

1/281

1/211

)AR (1

1/812

1/111

1/831

1/111

آماره F

احتمال آماره

51/323
F

1/111

t

سطح معناداری

ضریب تعيين

1/351

ضریب تعيين تعدیلشده

1/212

دوربين -واتسون
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بر اساس نتایج آزمطون مطدل شطماره  1پطژوهش،

دیگر ،هزینه متریر هر واحد از عامل هزینه (هر واحد

آماره دوربین -واتسون  1/5است که در حد مجطاز آن

محصول) ،ثابت است .ضمن اینکه جما هزینطههطای

قرار می گیرد .سطح معناداری آماره  Fنیز فر اسطت

ثابت در یطک دامنطه مربطوط (و در یطک دوره زمطانی

که پایینتر از  1/11بطوده و نشطان از معنطاداری مطدل

مشاص) ،ثابت است و ترییر نمیکند .این در حطالی

دارد .این ضریب تعیین تعدیلشده نشان میدهطد کطه

است که مطالعات اخیر ،دو رفتار غیرخطی مهم بطرای

حدود 35در د از ترییرات متریر وابسته را مطیتطوان

هزینه و سود را مستند نمودهاند:

بهوسطیله متریرهطای مسطتقل و کنترلطی تبیطین نمطود.

( )5چسبندگی هزینهها  -عدم تقارن اقتصادی در

همچنین با توجه به نتایج جدول شماره  ،3از آنجا که

واکنش هزینهها به افزایش فروش در قیاس با کطاهش

پیشطتر اثطر فشطردگی دارایطیهطا و کارکنطان و انطدازه

و

شرکت رد شده بود ،متعاقباً تامین فوق نیز نتیجطهای

( )1محافظططهکططاری مشططروط – عططدم تقططارن

در راستای تأییطد فرضطیه چهطارم ناواهطد داشطت و

گزارشگری در شناسطایی اخبطار خطوب در قیطاس بطا

فرضیه چهارم ،خود به خود رد خواهد شطد .توضطیح

اخبار بد.

اینکه خود متریرهای ا لی تأثیر معناداری نداشته انطد

استدالل مطالعه حاضر این بود که بروز این قبیطل

و لذا تعدیل تأثیر آنها توس متریر دیگر نیز معنطادار

پدیدهها مطیتوانطد نشطانگر دو تعطدیل مهطم در مطدل

نیست و لذا فرضیه چهار پژوهش نیز رد میشود.

هزینه-حجم-سود باشد .ناسطت ،چسطبندگی هزینطه
مستلزم ترییرات مفهومی قابل تطوجهی در بسطیاری از
کاربردهای استاندارد هزینه-حجطم-سطود اسطت .دوم

 -7نتيجهگيری و بحث
تجزیططه و تحلیططل هزینططه-حجططم-سططود یکططی از

اینکه هم چسبندگی هزینطههطا و هطم محافظطهکطاری

اساسیترین ابزارهطای برنامطهریطزی سطود اسطت کطه

مشروط ،به احتمال زیاد منجر به تاریب برآوردهطای

اطععات مربوط به بهای تمام شطده و سطود را بطرای

ساختار هزینه که وارد تحلیلهای هزینه-حجم-سطود

مدیریت فراهم میکند و به مدیریت کمک میکند که

میشوند ،باعث ایجاد سوءگیریهای سیسطتماتیک در

بهطور دقیق ،اثر ترییطرات در حجطم فعالیطت ،قیمطت

نتایح ناشی از هزینه-حجم-سود میشود .بنابراین ،در

فروش ،هزینه متریر هر واحد و هزینههای ثابت را بر

این مطالعه ،مدل تعدیلشده هزینه-حجم-سود ایجطاد

کند .کاربرد

گردید که چسبندگی و محافظهکاری را وارد معادالت

درآمد کل ،هزینه کل و سودعملیاتی در

ا لی این مدل مشاص کردن میزان تولیطد در نقططه

کرد.

سربهسر میباشطد ،مطدل فطوق بطا دریافطت مقطادیری

نتایج پژوهش موید تأثیر چسبندگی هزینطههطا بطر

مشاص از قیمت ،مقطدار فطروش ،هزینطه متریطر هطر

مدل هزینه-حجم-سود استاندارد بوده است .همچنین

واحد و هزینه ثابت ،میزانی از تولید را مشاص مطی-

فشردگی داراییها و کارکنان و اندازه شرکت بر مطدل

سازد که در آن ،درآمد کل برابر با هزینههای کل می-

هزینه-حجم-سود استاندارد تطاثیر معنطاداری نداشطته

باشد و سود برابر طفر اسطت .از جملطه مفروضطات

است .در جاییکه هزینه-حجم-سود استاندارد ،خط

اساسی این مدل عبارتند از اینکه هزینهها به دو دسطته

واحدی را برای برقراری ارتباط بطین سطود و فطروش

ثابت و متریر قابل تفکیک هستند و رابطه هزینه متریر

میکند ،هزینه-حجطم-سطود تعطدیل

همزمان ،تعری

با عامل هزینه ،یک رابططه خططی اسطت .بطه عبطارت
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اصالح مدل تجزيه وتحلیل هزينه ،حجم فعالیت ،سود ( (CVPبا استفاده ازچسبندگی هزينه و محافظه کاری شرطی

شده یا همان Aهزینه-حجم-سود ،دو خط مجطزا را
مینماید.

تعری

چسبندگی ،به سمت پایین گرایش مطییابطد کطه ایطن
فرضیه مورد پذیرش قرار نگرفت.

خ سود باالیی Aهزینطه-حجطم-سطود در مطورد

نتیجه مطالعه حاضطر در خصطو

تاییطد وجطود

افطزایش فطروش بطهکطار مطیرود .خط سطود پطایینی

چسططبندگی هزینططه هططا بططا نتیجططه پططژوهش نمططازی و

Aهزینه-حجم-سود برای کاهش فروش استفاده می-

همکططاران ( ،)5833زنجیططردار و همکططاران (،)5838

گردد ،در زمانیکه سود با توجه به خیره ناکافی منابا

سپاسططی و همکططاران ( ،)5838اندرسططون و همکططاران

توس مدیران ،کاهش یافته است .ازآنجاییکطه منطابا

( )1118و اندرسون و همکاران ( )1112مشطابه بطوده

استفاده نشده ،بهمنظور احتراز از هزینههطای تنظطیم و

است است .ععوه براین ،قبعً بهار مقطدم و همکطاران

تطابق ،خیره شدهاند ،شکاف عمطودی بطین دو خط

( ،)5831سطططجادی و همکطططاران ( ،)5838بطططانکر و

سود Aهزینه-حجم-سود (برای مثال؛ اندازه تفاضطلی

همکاران ( )1151و بانکر و همکاران ( )1152به یک

سودهای چسبنده) احتماالً باتوجه بطه عوامطل تعیطین-

ارتباط مستقیم در چسبندگی هزینهها و محافظهکطاری

کننده هزینههای تطابق (سطح شرکت) ترییطر خواهطد

حسابداری دست یافته بودند.
با توجه به نتایج پژوهش به مدیران شطرکتهطای

کرد.
همچنین نتایج پطژوهش حطاکی از تطاثیر تعطدیلی

پذی رفته شده در بورس اوراق بهطادار تهطران پیشطنهاد

محافظه کاری شرطی بر بر مدل هزینه-حجطم-سطود

میشود تا بهمنظور برآورد نقطه سطربهسطری شطرکت،

استانداردبوده است .بدین ورت کطه اگطر محافظطه-

میزان چسبندگی هزینهها را مدنظر قرار دهند و درنظر

کاری در برآوردهطا نادیطده گرفتطه شطود ،برآوردهطای

داشته باشند که با توجه به سطح فروش تحقق یافتطه،

تفاضل سود چسبنده به سمت باال گرایش مییابد.

اگر سطح فروش نسبت به دوره قبل افطزایش داشطته،

اعتقاد بر این است که محافظهکاری نقش روشطنی

نسبت به حالتی که سطح فروش نسبت بطه دوره قبطل

در تحلیططل هزینططه-حجططم-سططود ایفططا نمططیکنططد؛ امططا

کاهش یافته ،سود بیشتر است .به مدیران شرکتهطای

اطععات راجا به هزینه که به ورت عمومی گزارش

پذیرفته شده در بورس اوراق بهطادار تهطران پیشطنهاد

میگردد ،هم انعکطاسدهنطده فعالیطتهطای عملیطاتی

میشود تا بهمنظور بررسی دقیقتر نقططه سطربهسطری،

جاری و هم آثار گزارشگری مالی محافظهکارانه است.

میتوانند اثر محافظهکاری شرطی را کنترل نموده و از

از آنجا که اقطعم تعهطدی محافظطهکارانطه احتمطاالً بطا

این طریق شطاهد رفطا اثطر چسطبندگی هزینطههطا بطر

ترییرات جاری فروش همبسطتگی دارنطد ،مطیتواننطد

شناسایی نقطه سربهسری باشند .به تحلیلگران ،فعاالن

منجر بطه ایجطاد سطوءگیری در ارتبطاط بطرآورد شطده

بازار سرمایه و سرمایهگذاران در شرکتهای پذیرفتطه

فروش و هزینه گردد.

شده در بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد میشود تطا

در نهایت در فرضیه چهارم اعتقاد بر این بطود کطه

به منظور کنترل اثر چسبندگی هزینههای شرکتهطای

اگر محافظهکاری و تداخل آن با ویژگیهای شطرکت،

مذکور در برآورد نقطه سربهسری و تجزیطه و تحلیطل

در برآوردهططا نادیططده گرفتططه شططود ،برآوردهططای اثططر

هزینه-حجم-سود ،مقادیر محافظهکاری شطرطی را در

فشردگی داراییها و کارکنان بر چسبندگی ،به سطمت

محاسبات وارد نمایند.

باال گرایش مطییابطد و برآوردهطای تطأثیر انطدازه بطر
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