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 بررسی رابطه بین مدیریت سود، حاکمیت شرکتی  و چسبندگی هزینه
 

 کارشناس ارشد حسابداری -غالمرضا عباسی

 abbasigholamreza_acc@yahoo.com ایمیل:

 

ها و همچنین اهمیت تگذاری و رشد شرکبا توجه به اهمیت نقش هزینه در سودآوری ، قیمت -چکیده

ها در این تحقیق به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی، ریزی آتی شرکتها برای برنامهبررسی رفتار هزینه

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. مدیریت سود و چسبندگی هزینه در شرکت

باشد رویدادی و نیمه تجربی میهاپسآوری دادهجمعتحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع 

کمك گرفته  Eviewsو  Excelافزار بندی اطالعات و محاسبه متغیرها و تجزیه و تحلیل آنها از نرمبرای طبقه

شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در  115شده است. نتایج این پژوهش براساس اطالعات 

دهدکه مدیریت سود رو به باال با چسبندگی هزینه رابطه منفی نشان می 1386الی  1381های زمانی دوره

اثر متقابل بین  معناداری دارد. حاکمیت شرکتی مطلوب با چسبندگی هزینه رابطه منفی معناداری دارد.

 متقابل اثر شود.حاکمیت شرکتی مطلوب و انگیزه مدیریت سود رو به باال، منجر به کاهش چسبندگی هزینه می

 سایر چسبندگی تواندمی توجهی قابل طوربه باال سمت به سود مدیریت انگیزه مطلوب و شرکتی حاکمیت بین

 حاکمیت بین متقابل اثر کاهش دهد. را تبلیغات یا های تحقیق و توسعه وهزینه به نسبت عمومی، هایهزینه

های تحقیق و هزینه چسبندگی تواندمی توجهی قابل طوربه باال سمت به سود مدیریت انگیزه مطلوب و شرکتی

 عمومی کاهش دهد. هایهزینه را نسبت به سایر تبلیغات یا توسعه و

 مدیریت سود، حاکمیت شرکتی، چسبندگی هزینه، بورس اوراق بهادار تهران. کلمات کلیدي:

 

 مقدمه

گذاری قیمت تمام شده واز مهمترین اهداف هر واحد تجاری افزایش سودآوری، رشد، حداقل کردن بهای 

براساس اطالعات به  ریزی و کنترل مدیران وگیری و برنامهباشد که اهداف فوق در گرو تصمیممحصوالت می

تغییرات هزینه تنها به میزان تغییرات در  دارد کههای سنتی رفتار هزینه، بیان میتئوری. باشدموقع و قابل اتكا می

که تئوری چسبندگی گیرد در صورتیمی صورت متقارن صورتهغییرات بسطح فعالیت وابسته است و این ت

ها به هنگام کاهش فعالیت کمتر یزان کاهش هزینه، مکندها موضوع فوق را به چالش کشیده و عنوان میهزینه
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نتی که یابی سبا توجه به آنچه گفته شد شالوده مدل هزینه ها بر اثر افزایش فعالیت استاز میزان افزایش هزینه

باشد، همیشه برقرار نیست و برآورد رفتار هزینه بدون در نظر می ها و سطح فعالیتهمان تناسب بین هزینه

آگاهی از رفتار هزینه برای  (.2009)باالک ریشنان،  خواهد بود کنندهها گمراهگرفتن چسبندگی هزینه

ها را برحسب ط هستنند و تغییرات در هزینهرتبا حسابداران، پژوهشگران و تمام کسانی که با حوزه مدیریت در

. مدیران باید دلیل خود را (2001)کانگ و دیگران،  است کنند، دارای اهمیتتغییرات در درآمد ارزیابی می

کاهش حجم، ارزیابی کنند و ظرفیت  برای چسبندگی هزینه از طریق توجه به حساسیت تغییرات هزینه به نسبت

افزایش دهند. این امر به بهبود فرایند  اهش تقاضا برای کاالها یا خدماتواکنش شرکت را در برابر ک

توانند تحلیل کنند که آیا صاحبان شرکت می کند. با مشخص کردن چسبندگی هزینه،پاسخگویی کمك می

های توزیع، تحلیل سنتی افزایش نامتناسب هزینه طبق یك شوند.مدیران باعث وارد آمدن هزینه برای بنگاه می

شود که این تحلیل ضعف کنترلی مدیریت در نظر گرفته می فروش، عمومی و اداری نسبت به فروش یك نقطه

ها چسبنده باشند با افزایش فروش متناسب با آن حرکت هزینه ممكن است گمراه کننده باشد، زیرا اگر این

در حالی است که حسابرسان به کنند. این متناسب با آن کاهش پیدا نمی که با کاهش فروشکنند در حالیمی

ها متناسب با نوسانات فروش کنند که هزینههای بررسی تحلیلی فرض میرویه طرز مشابهی به هنگام اجرای

ها نسبت به نوسانات فروش برای درک بهتر از نحوه تغییر هزینه . بنابراین (2015)شانگ و یان،  کندتغییر می

با توجه به مطالب بیان شده و اهمیت حاکمیت  گشا خواهد بود.تحلیلی راه هایحسابرسان در بهبود اجرای رویه

های انرون و ایجاد مباحثی همچون مدیریت سود، در این تحقیق به بررسی شرکتی پس از ورشكستگی شرکت

 رابطه بین مدیریت سود، حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه پرداخته خواهد شد. 

 

 پیشینه تحقیق

برای اولین بار به رابطه بین فعالیت و هزینه اشاره  و استابوس ، سولومون1810و اوایل  1860دهه  در اواخر

به این مسئله بیشتر جلب شد. براساس ادبیات  1890ای در دهه کردند و توجه جدی محافل دانشگاهی و حرفه

تغییر نسبت به سطح  براساسها گران مالی بر این باور بودند که هزینهرایج پذیرفته شده، حسابداران و تحلیل

شوندکه بر این اساس هزینه متغیر متناسب با تغییرات محرک هزینه فعالیت، به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می

کند. مدل سنتی رفتار هزینه، بدون توجه به نقش مدیران در فرآیند تعدیل فعالیت است تغییر می که همان سطح

ها، مدیران کند. به دلیل رفتار نامنظم برخی هزینهبرقرار می سطوح مختلف فعالیتها و منابع، ارتباطی میان هزینه
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مقادیر کمی،  توان بهگیرند. زیرا چنین منابعی را نمیتصمیمات مجزایی برای تغییر در منابع مربوط به آنها می

چسبندگی  ماهنگ کرد.افزایش و یا کاهش داد یا تغییرات منابع را با سرعت کافی با تغییرات کوچك تقاضا ه

ها برای کنار ختالفات نامتقارن در تعدیل منابع وجود دارد، شرکتا دهد کهها به این علت رخ میهزینه

های ناگزیر به تحمل هزینه گذاشتن منابع و جایگزینی همان منابع در صورت بازگشت تقاضا به وضعیت اولیه،

ن پرداخت خسارت به کارکنان کنار گذاشته شده و های تعدیل شامل مواردی همچوتعدیل هستند. هزینه

های سازمانی مانند تضعیف آموزش کارکنان جدید است. عالوه بر هزینه ریخته، هزینه های جستجو وهزینه

فرسایش سرمایه انسانی به دلیل از هم  روحیه کارمندان باقی مانده به دلیل قطع ارتباط با همكاران خود و

 یابد،که تقاضا افزایش میشود. زمانیهای تعدیل محسوب مینیز جزئی از هزینه های کاریگسیختگی گروه

-کاهش می که فروشدهند تا به فروش بیشتری دست یابند. اما زمانیمدیران منابع را به میزان کافی افزایش می

، مدیران باید پیش از که نوسانات تقاضا، تصادفی استبرخی منابع قابل استفاده نیست. به دلیل این یابد، عمالً

دالیل بروز چسبندگی . گیری درباره کاهش منابع، احتمال موقتی بودن کاهش تقاضا را ارزیابی کنندتصمیم

طور سنجیده شود که مدیران بهشود. در این مدل فرض میها توسط مدل جایگزین رفتار هزینه توجیه میهزینه

هایی که متناسب با تغییر حجم زینهه کنند. این مدل، میانمی منابع را در پاسخ به تغییر حجم فعالیت تعدیل

های کاهش فروش، شود. در دورههای تعدیل منابع توسط مدیران تفاوت قائل میکنند و هزینهفعالیت تغییر می

گر مدیران منابع را کاهش دهند، تحصیل مجدد منابع، ا درباره تقاضای آتی ابهام وجود دارد. از سوی دیگر،

رو مدیران، کاهش هزینه را تا زمان کسب اطمینان معقول از شود. از اینهای تعدیل میجب تحمل هزینهمو

توسط آندرسون،  2003ها اولین بار در سال مفهوم چسبندگی هزینه. اندازندپایداری رکود تقاضا به تعویق می

ها ارائه شد که در مقاالت هزینهمطرح شد. در این مقاله مدل اصلی بررسی چسبندگی  و جاناکیرامان بنكر

دهد که سرعت افزایش پژوهشگران قرار گرفت. شواهد تجربی این تحقیق نشان میر بعدی مورد استفاده دیگ

ها در هنگام کاهش ها در هنگام افزایش سطح فروش، بیشتر از سرعت کاهش در سطح هزینهدر برخی از هزینه

های توزیع و چسبندگی هزینه 2003در  و آندرسون و راجیوبنكر  در تحقیق دیگری از فروش است. سطح

 های توزیع و فروش وفروش و عمومی و اداری تایید شد. همچنین طبق نتایج این پژوهش چسبندگی هزینه

یابد اگر سطح فعالیت کاهش پیدا کند چسبندگی نیز کاهش می رود وعمومی و اداری به مرور زمان از بین می

تحقیقی از  در با رشد اقتصادی، میزان دارایی شرکت و تعداد کارکنان ارتباط مستقیم دارد.و میزان چسبندگی 

شود که این مدیریت یك شرکت است که ترجیح عنوان می2012سال  در و سادستروم بالكریشنان، پیترسون
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ای یریت چندان عالقهها را باال ببرد اما در زمان کاهش فعالیت، مددهد در زمان افزایش سطح فعالیت، هزینهمی

های توزیع، کنند که هزینهتایید می 2003در سال  ویدنمیر و دهد. سابرامانیام نشان نمی هابه کاهش هزینه

 باشند اما در سطوحهای چسبنده میفروش و عمومی و اداری و بهای تمام شده کاالی فروش رفته جزء هزینه

ها در صنایع مختلف گی وجود ندارد و همچنین چسبندگی هزینهچسبنددرصد(  10از  پایین تغییر درآمد )کمتر

نشان داد شدت  های عملیاتی را آزمون کرد وچسبندگی هزینه 2016در سال  با یكدیگر متفاوت است. کالیجا

در پژوهشی از . ها در فرانسه و آلمان بیشتر از شدت چسبندگی در آمریكا و انگلیس استچسبندگی هزینه

تغییرپذیری هزینه نسبت  بینی سود پیشنهاد شد که سود را به دو جزءمدلی برای پیش 2012سال  چن دربنكر و 

کرد. نتایج نشان داد مدل مبتنی بر ها به هنگام کاهش فروش تجزیه میبه درآمد فروش و چسبندگی هزینه

 .ها، دقت بیشتری نسبت به دو مدل دیگری داردچسبندگی هزینه

های های حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود حسابداری در شرکتاثیر ویژگی( به بررسی ت2015نیو )

های مورد بررسی وی، تمرکز مالكیت و مالكیت پرداخت. ویژگی 2008 -2015کانادایی در دوره زمانی 

-های حاکمیت شرکتی موجب بهبود کیفیت سود میمدیریتی بود. وی در تحقیق خود نشان داد که مكانیزم

 شود.

های سنتی در پژوهش جالبی دیگر ادعا کردند که برخالف تجزیه و تحلیل 2008بنكر در سال آندرسون و 

طور لزوم های اداری، عمومی و فروش به خالص فروش بهبرای ارزیابی عملكرد شرکت، افزایش نسبت هزینه

که مبنی بر اینبه شواهدی دست یافتند  آنها. جاری و آتی شرکت نیست بیانگر عالمتی منفی نسبت به عملكرد

های کاهش درآمد، تجزیه های افزایش درآمد صادق است و در دورههایی فقط در دورهچنین تجزیه و تحلیل

در سال  اندرسون و النین. قرار گیرد ها مورد ارزیابیتوجه به رفتار چسبنده هزینه های بنیادی باید باو تحلیل

ها در میان صنایع مختلف و تفاوت شدت ی هزینهنیز به شواهدی مبنی بر تفاوت شدت چسبندگ 2016

های بازاریابی، تحقیق و توسعه و حقوق و دستمزد های عملیاتی از هزینهبرخی از اجزای هزینه چسبندگی برای

 دست یافتند. 

گران بینی سود تحلیلها بر پیشتحقیقی دیگر به بررسی تاثیر رفتار نامتقارن هزینه 2010سال  ویس در

بینی سود توسط تری دارند، دقت پیشهای چسبندههزینه هایی کهو نتایج نشان داد که در شرکتپرداخت 

-گذارد و سرمایهگران تاثیر میهای پوششی تحلیلها بر اولویتگران کمتر است و چسبندگی هزینهتحلیل

 .کنندها را لحاظ میگذاران در ارزیابی ارزش شرکت چسبندگی هزینه
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به بررسی حاکمیت شرکتی و مشكالت شرکت و  2012در سال  لوو سوگیانیس چن، در پژوهشی دیگر

های پردازد. در چند پژوهش داخلی، چسبندگی هزینههای اداری و عمومی و فروش میرفتار چسبندگی هزینه

در بورس و  1396الهی در سال قائمی و نعمت از گوناگون مورد بررسی قرار گرفته، مطابق نتایجی پژوهشی

بهای تمام شده کاالی فروش رفته و هزینه توزیع و فروش  1393تا  1315 اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی

های مواد اولیه، دستمزد باشند و از طرفی هزینه سربار چسبنده است اما هزینهو عمومی و اداری چسبنده می

 باشند. نمی مستقیم و هزینه مالی چسبنده

بینی سود مبتنی بر تغییرپذیری و در پژوهشی قدرت مدل پیش 1399سال  مقدم و کرمی درخالقی

بینی مدل مبتنی بر بینی سود مقایسه و اثبات کردند که دقت پیشهای پیشچسبندگی هزینه را با دیگر مدل

 .های دیگر استصورت معناداری بیشتر از مدلتغییرپذیری هزینه و چسبندگی هزینه به

های اداری افزایش فروش، هزینهدرصد  1دادند در ازای  در تحقیقی نشان 1398ر سال پور دنمازی و دوانی

های اداری عمومی و کاهش فروش، هزینه درصد 1که در ازای یابد در حالی% افزایش می65عمومی و فروش 

-ورهها در دیابد، نتایج این تحقیق همچنین نشان داد که شدت چسبندگی هزینهکاهش می درصد 21فروش 

-هایی که نسبت جمع داراییکه قبل از آن کاهش درآمد رخ داده کمتر و شدت چسبندگی برای شرکت هایی

 ها به فروش بزرگتری دارند بیشتر است. 

ها در های شرکتکننده چسبندگی هزینهنامه خود تحت عنوان شناسایی عوامل تعیینمرتضوی در پایان

افزایش فروش آتی توسط مدیران موجب افزایش چسبندگی  بینییشاین نتایج دست یافت که پ به 1380سال 

بینی مدیران درباره افزایش فروش آتی با درجه گردد و میزان خوشهزینه فروش اداری و عمومی می

ها در دوره بعد از دوره چسبندگی بهای تمام شده کاالی فروش رفته رابطه مثبت دارد و چسبندگی هزینه

ها در دوره دوم دو دوره متوالی کاهش یابد چسبندگی هزینه شود. اگر فروش درکاهش فروش وارونه می

 .کمتر است. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که هر چه دارایی شرکت بیشتر باشد چسبندگی بیشتر است

 

 هاي تحقیقفرضیه

 .مدیریت سود رو به باال با چسبندگی هزینه رابطه منفی معناداری داردفرضیه اول: 

-های تحقیق و توسعه یا هزینه تبلیغات را کاهش میتحت فشار افزایش سود، مدیران هزینهفرضیه دوم: 

 دهند.
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 دهند.های عمومی را کاهش میتحت فشار افزایش سود، مدیران سایر هزینهفرضیه سوم: 

 حاکمیت شرکتی مطلوب با چسبندگی هزینه رابطه منفی معناداری دارد.فرضیه چهارم: 

اثر متقابل بین حاکمیت شرکتی مطلوب و انگیزه مدیریت سود رو به باال، منجر به کاهش پنجم:  فرضیه

 شود.چسبندگی هزینه می

 قابل طوربه باال سمت به سود مدیریت انگیزه مطلوب و شرکتی حاکمیت بین متقابل اثرفرضیه ششم: 

کاهش  را تبلیغات یا های تحقیق و توسعه وهزینه به نسبت عمومی، هایهزینه سایر چسبندگی تواندمی توجهی

 دهد.

 قابل طوربه باال سمت به سود مدیریت انگیزه مطلوب و شرکتی حاکمیت بین متقابل اثرفرضیه هفتم: 

عمومی کاهش  هایهزینه را نسبت به سایر تبلیغات یا های تحقیق و توسعه وهزینه چسبندگی تواندمی توجهی

 دهد.

 

 تحقیقروش 

رود مورد استفاده برخی از افراد قرار بگیرد تحقیق حاضر از لحاظ هدف ه اینكه تحقیق حاضر انتظار میبا توجه ب

گونه تصرفی ندارد از نوع تحقیقات ها هیچگیری دادهباشد. همچنین با توجه به اینكه محقق در شكلکاربردی می

ر گذشته شكل گرفته است از نوع تحقیقات پس های تحقیق دباشد. همچنین با توجه به اینكه دادهنیمه تجربی می

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که حائز های شرکتشامل جامعه آماری  باشد.رویدادی می

در طی  -2 اسفند ماه باشد. 28ها منتهی به به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی آن -1 شرایط زیر باشند:

 ( در بورس اوراق بهادار تهران فعال بوده و تغییر سال مالی نیز نداشته باشند.1382-1391دوره مورد بررسی )

های  گذاری یا شرکت های سرمایه ها، موسسات مالی( و شرکت های مالی )مانند بانك جزء شرکت -3

ها دادهجمع آوری اطالعات مورد نیاز در بخش تعریف متغیرها در دسترس باشد.   -2 گری مالی نباشد. واسطه

ویوز افزار ایهای تابلویی و نرمها با تكنیك دادهتجزیه و تحلیل داده انجام شده است.  Codal.irاز سایت 

 انجام شده است.
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 متغیرهاي تحقیق

 چسبندگی هزینه

 ( از رویكرد زیر استفاده خواهد شد:2003با پیروی از کار اندرسون و دیگران )

 
SGAای عمومی و اداریه، لگاریتم طبیعی هزینه 

REVها، لگاریتم طبیعی مجموع فروش 

DUM متغیری اسمی است اگر فروش شرکت در سال جاری نسبت به سال قبل کاهش یافته باشد عدد ،

 گیرد.صورت عدد صفر مییك گرفته و در غیر این

CONباشد:، متغیرهای کنترل که شامل دو متغیر زیر می 

CAPRهای ثابت تقسیم بر سود عملیاتیست با ارزش خالص دارایی، حساسیت سرمایه و برابر ا 

TOBQ برابر است با نسبت کیوتوبین و برابر است با مجموع ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و ارزش ،

 هاها تقسیم بر مجموع ارزش دفتری داراییدفتری بدهی

 توان چسبندگی هزینه را اندازه گیری و تشخیص دادسپس از مدل زیر می

 
 باشد.چسبندگی هزینه می β2رابطه منفی معنادار ضریب متغیر دوم 
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FACTباشد که شامل تمرکز مالكیت، تعداد ، بیانگر معیارهای حاکمیت شرکتی در این تحقیق می

جلسات اعضای هیات مدیره در سال، نوع موسسه حسابرسی، مالكیت نهادی، استقالل مدیران، اندازه هیات 

 باشد.وظیفه مدیر عامل مالكیت مدیریتی میمدیره، دوگانگی 

 

 آمار توصیفی

منظور بررسی مشخصات عمومی متغیرها، همچنین برآورد مدل و تجزیه و تحلیل دقیق آنها، آشنایی با آمار به

-پردازد و شامل شاخصتوصیفی مربوط به متغیرها الزم است. آمار توصیفی به محاسبه پارامترهای جامعه می

( آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در 1-2باشد. در جدول شماره )پراکندگی جامعه و ... می های مرکزی و

عنوان مثال میانگین حالت ساالنه شامل میانگین، میانه، بیشینه، کمینه، انحراف معیار آورده شده است، به

های اول جموع داراییدرصد بوده و با توجه به اینكه متغیرهای مدل محاسبه مدیریت سود بر م 8مدیریت سود 

-درصد مجموع دارایی 8توان بیان داشت که مدیریت سود )اقالم تعهدی اختیاری( دوره تقسیم شده است می

 باشد.درصد می 2باشد. چسبندگی هزینه نیز در دوره زمانی تحقیق دارای میانگین های اول دوره می
 . آمار توصیفی متغیرها1جدول 

 شرح میانگین میانه یشترینب کمترین انحراف استاندارد

 مدیریت سود 08/0 01/0 0509/0 0002/0 09/0

 چسبندگی هزینه 02/0 03/0 56/0 0 05/0

 هزینه آگهی 009/0 0002/0 38/0 0 03/0

 هزینه عمومی 01/0 005/0 55/0 0 02/0

 حاکمیت شرکتی 91/2 62/2 51/6 01/1 99/0

 حساسیت سرمایه 60/0 38/0 21/2 -88/0 68/0

 نسبت کیوتوبین 11/1 21/1 66/1 51/0 98/0

 تعداد مشاهدات 680 680 680 680 680
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 آزمون فرضیه اول

 بدین. نمود حاصل اطمینان نتایج صحت از باید آمده، دستبه نتایج براساس پژوهش فرضیه آزمون از قبل

 شده محاسبه F آماره احتمال هب توجه با. گردید استفاده F آزمون از مدل کل معناداری بررسی برای منظور

 برازش مدل تعیین ضریب به توجه با. است معنادار شده برازش رگرسیونی مدل که نمود ادعا توانمی ،(0٫00)

 داده توضیح مستقل متغیرهای توسط مدل وابسته متغیر در تغییرات از درصد 11 حدود نمود، ادعا توانمی شده

 .شودمی

 معنادار منفی رابطه دهنده وجوددر جدول زیر نشان مدیریت سود رو به باالضریب برآوردی متغیر مستقل 

 سطح های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار درمیان مدیریت سود رو به باال و چسبندگی هزینه در شرکت

-هب 0٫05 از کمتر مستقل تحقیق، متغیر این ضریب برای شده محاسبه p-value میزان زیرا. است 0٫05 خطای

های که بین مدیریت سود رو به باال و چسبندگی هزینه در شرکت گفت توانمی بنابراین. است آمده ستد

گیری مدیریت % رابطه معناداری وجود دارد. برای اندازه85اطمینان  سطح پذیرفته شده بورس اوراق بهادار در

ها میانه عهدی اختیاری از آنصورت عمل شده است که پس از محاسبه مجموع اقالم تسود رو به باال بدین

-ها از میانه محاسبه شده بیشتر باشد بههایی که مجموع اقالم تعهدی اختیاری آنگرفته شده و سپس شرکت

 شوند که دارای مدیریت سود رو به باال هستند.هایی شناخته میعنوان شرکت
 آزمون فرضیه اول آماری نتایج . خالصه2 جدول

VIF متغیر ضریب تی آزمون سطح معناداري 

 عرض از مبدا /.03 23/32 /.*000 -

 مدیریت سود -/.02 -88/1 /.*026 12/2

 حساسیت سرمایه -/.0002 -/.63 /.53 23/2

 نسبت کیوتوبین -/.002 -31/3 /.*000 21/2

 آزمون دوربین واتسون 01/2
19/2 

000./. 

آماره و سطح 

 Fمعناداری 

 ضریب تعیین /.12 ضریب تعیین تعدیل شده /.116

 

 آزمون فرضیه دوم

میان فشار  معنادار منفی رابطه دهنده وجوددر جدول زیر نشان ضریب برآوردی متغیر مستقل فشار افزایش سود
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 است. زیرا 0٫05 خطای سطح های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار درو هزینه تبلیغات در شرکت افزایش سود

 بنابراین. است آمده دستهب 0٫05 از کمتر مستقل تحقیق، متغیر این یبضر برای شده محاسبه p-value میزان

 در بهادار اوراق بورس شده پذیرفته هایشرکت در تبلیغات هزینه و سود افزایش فشار  بین که گفت توانمی

 عمل صورتبدین سود افزایش فشار گیریاندازه برای. دارد وجود معناداری مثبت رابطه %85 اطمینان سطح

 کل میانه از کمتر شانسودآوری که هاییشرکت سپس و محاسبه هاشرکت کل سودآوری میانه که است شده

 .باشندمی سود افزایش فشار دارای که شوندمی شناخته هاییشرکت عنوانبه باشد هاشرکت

 آزمون فرضیه دوم آماری نتایج . خالصه3 جدول

VIF متغیر ضریب آزمون تی سطح معناداري 

 عرض از مبدا -/.0002 -28/1 /.18 -

 افزایش سود /.012 29/8 /.*000 01/2

 حساسیت سرمایه /.002 /.15 /.99 22/2

 نسبت کیوتوبین /.0003 68/1 /.08 25/2

 آزمون دوربین واتسون 15/1
81/30 

000./ 

آماره و سطح 

 Fمعناداری 

 ضریب تعیین /.118 ضریب تعیین تعدیل شده /.115

 

 ه سومآزمون فرضی

 فشار میان معنادار منفی رابطه دهنده وجوددر جدول زیر نشان ضریب برآوردی متغیر مستقل فشار افزایش سود

 0٫05 خطای سطح در بهادار اوراق بورس شده پذیرفته هایشرکت در عمومی هایهزینه سایر و سود افزایش

 آمده دستهب 0٫05 از کمتر تحقیق، لمستق متغیر این ضریب برای شده محاسبه p-value میزان زیرا. است

 شده پذیرفته هایشرکت در عمومی هایهزینه سایر و سود افزایش فشار  بین که گفت توانمی بنابراین. است

 سود، افزایش فشار تحت دیگر، عبارتیبه دارد وجود معناداری رابطه %85 اطمینان سطح در بهادار اوراق بورس

 .دهندمی کاهش را یعموم هایهزینه سایر مدیران

 حساسیت میان منفی معنادار رابطه دهنده وجوددر جدول زیر نشان ضریب برآوردی متغیر حساسیت سرمایه

. است 0٫05 خطای سطح در بهادار اوراق بورس شده پذیرفته هایشرکت در عمومی هایهزینه سایر و سرمایه

 بنابراین. است آمده دستهب 0٫05 از کمتر حقیق،ت متغیر این ضریب برای شده محاسبه p-value میزان زیرا
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 اوراق بورس شده پذیرفته هایشرکت در عمومی هایهزینه سایر و سرمایه حساسیت  بین که گفت توانمی

 .دارد وجود معناداری رابطه  %85 اطمینان سطح در بهادار

 نسبت میان معنادار مثبت رابطه دهنده وجوددر جدول زیر نشان ضریب برآوردی متغیر نسبت کیوتوبین

 0٫05 خطای سطح های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار درهای عمومی در شرکتو سایر هزینه کیوتوبین

 آمده دستهب 0٫05 از کمتر تحقیق، مستقل متغیر این ضریب برای شده محاسبه p-value میزان زیرا. است

 شده پذیرفته هایشرکت در عمومی هایهزینه سایر و کیوتوبین نسبت  بین که گفت توانمی بنابراین است،

 .دارد وجود معناداری رابطه  %85 اطمینان سطح در بهادار اوراق بورس
 

 آزمون فرضیه سوم آماری نتایج . خالصه2 جدول

VIF متغیر ضریب آزمون تی سطح معناداري 

 عرض از مبدا /.013 32/12 /.*000 -

 ش سودافزای -/.001 -11/3 /.*000 05/2

 حساسیت سرمایه -/.001 -02/5 /.*000 05/2

 نسبت کیوتوبین /.002 15/5 /.*000 19/2

 آزمون دوربین واتسون 91/1
82/5 

000./ 

آماره و سطح 

 Fمعناداری 

 ضریب تعیین /.52 ضریب تعیین تعدیل شده /.26

 

 آزمون فرضیه چهارم

 منفی معنادار رابطه دهنده وجودول زیر نشانضریب برآوردی متغیر مستقل حاکمیت شرکتی مطلوب در جد

 سطح در بهادار اوراق بورس شده پذیرفته هایشرکت در هزینه چسبندگی و مطلوب شرکتی حاکمیت میان

-هب 0٫05 از کمتر تحقیق، مستقل متغیر این ضریب برای شده محاسبه p-value میزان زیرا. است 0٫05 خطای

 هایشرکت در هزینه چسبندگی و مطلوب شرکتی حاکمیت بین که گفت توانمی بنابراین. است آمده دست

 .دارد وجود معناداری منفی رابطه %85 اطمینان سطح در بهادار اوراق بورس شده پذیرفته
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 آزمون فرضیه چهارم آماری نتایج .  خالصه5 جدول

VIF متغیر ضریب آزمون تی سطح معناداري 

 عرض از مبدا /.032 19/5 /.*000 -

 حاکمیت شرکتی مطلوب -/.002 -25/2 /.*000 15/1

 حساسیت سرمایه -/.0009 -/.22 /.90 02/2

 نسبت کیوتوبین /.006 81/1 /.*02 08/2

 آزمون دوربین واتسون 83/1
18/6 

000./ 

 آماره و سطح 

 Fمعناداری 

 ضریب تعیین /.18 ضریب تعیین تعدیل شده /.11

 

 آزمون فرضیه پنجم

 مدیریت میان منفی معنادار رابطه دهنده وجودمتغیر مستقل مدیریت سود در جدول زیر نشانضریب برآوردی 

 زیرا. است 0٫05 خطای سطح در بهادار اوراق بورس شده پذیرفته هایشرکت در هزینه چسبندگی و سود

 بنابراین. تاس آمده دستهب 0٫05 از کمتر تحقیق، مستقل متغیر این ضریب برای شده محاسبه p-value میزان

 در بهادار اوراق بورس شده پذیرفته هایشرکت در هزینه چسبندگی و سود مدیریت بین که گفت توانمی

 .دارد وجود معناداری رابطه %85 اطمینان سطح

 معنادار رابطه دهنده وجودضریب برآوردی متغیر مستقل حاکمیت شرکتی مطلوب در جدول زیر نشان

 در بهادار اوراق بورس شده پذیرفته هایشرکت در هزینه چسبندگی و لوبمط شرکتی حاکمیت میان منفی

 از کمتر تحقیق، مستقل متغیر این ضریب برای شده محاسبه p-value میزان زیرا. است 0٫05 خطای سطح

 در هزینه چسبندگی و مطلوب شرکتی حاکمیت بین که گفت توانمی بنابراین. است آمده دستهب 0٫05

 .دارد وجود معناداری رابطه %85 اطمینان سطح در بهادار اوراق بورس شده فتهپذیر هایشرکت

 برای آزمون فرضیه پنجم از ضریب برآوردی متغیر مدیریت سود * حاکمیت شرکتی مطلوب استفاده شده

 میان مدیریت سود * معنادار منفی رابطه دهنده وجوداست. ضریب برآوردی متغیر فوق در جدول زیر نشان

 خطای سطح های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار دریت شرکتی مطلوب و چسبندگی هزینه در شرکتحاکم

 دستهب 0٫05 از کمتر مستقل تحقیق، متغیر این ضریب برای شده محاسبه p-value میزان زیرا. است 0٫05
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 دیریت سود رو بهکه اثر متقابل بین حاکمیت شرکتی مطلوب و انگیزه م گفت توانمی بنابراین. است آمده

 شود.باال، منجر به کاهش چسبندگی هزینه می

 آزمون فرضیه پنجم آماری نتایج . خالصه6 جدول

VIF متغیر ضریب آزمون تی سطح معناداري 

 عرض از مبدا /.02 25/21 /.*000 -

 مدیریت سود /.002 -38/3 /.*000 03/1

 حاکمیت شرکتی مطلوب -/.002 -19/2 /.*000 15/1

 مدیریت سود* حاکمیت شرکتی مطلوب -/.0003 11/2 /.*02 02/1

 حساسیت سرمایه -/.002 -/.05 /.86 05/2

 نسبت کیوتوبین /.0006 /.18 /.22 11/2

 آزمون دوربین واتسون 21/2
11/23 

000./ 

 آماره و سطح 

 Fمعناداری 

 ضریب تعیین /.92 ضریب تعیین تعدیل شده /.18

 
 آزمون فرضیه ششم

 میان رابطه غیر معنادار مثبت وجود دهندهآوردی متغیر مستقل مدیریت سود در جدول زیر نشانضریب بر

های تحقیق و توسعه و یا تبلیغات در های عمومی، نسبت به هزینهمدیریت سود و چسبندگی سایر هزینه

 شده محاسبه p-value میزان زیرا. است 0٫05 خطای سطح های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار درشرکت

 مدیریت بین که گفت توانمی بنابراین. است آمده دستهب 0٫05 از بیشتر تحقیق، مستقل متغیر این ضریب برای

های های تحقیق و توسعه و یا تبلیغات در شرکتهای عمومی، نسبت به هزینهسود و چسبندگی سایر هزینه

 ه معناداری وجود ندارد.% رابط85اطمینان  سطح پذیرفته شده بورس اوراق بهادار در

 رابطه غیرمعنادار دهنده وجودضریب برآوردی متغیر مستقل حاکمیت شرکتی مطلوب در جدول زیر نشان

های تحقیق و توسعه های عمومی، نسبت به هزینهمیان حاکمیت شرکتی مطلوب و چسبندگی سایر هزینه منفی

 p-value میزان زیرا. است 0٫05 خطای سطح دار درهای پذیرفته شده بورس اوراق بهاو یا تبلیغات در شرکت

 گفت توانمی بنابراین. است آمده دستهب 0٫05 از کمتر مستقل تحقیق، متغیر این ضریب برای شده محاسبه
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های تحقیق و توسعه و یا های عمومی، نسبت به هزینهبین حاکمیت شرکتی مطلوب و چسبندگی سایر هزینه که

 % رابطه معناداری وجود ندارد.85اطمینان  سطح ذیرفته شده بورس اوراق بهادار درهای پتبلیغات در شرکت

برای آزمون فرضیه ششم از ضریب برآوردی متغیر مدیریت سود * حاکمیت شرکتی مطلوب استفاده شده 

میان مدیریت سود *  معنادار منفی رابطه دهنده وجوداست. ضریب برآوردی متغیر فوق در جدول زیر نشان

های تحقیق و توسعه و یا تبلیغات های عمومی، نسبت به هزینهاکمیت شرکتی مطلوب و چسبندگی سایر هزینهح

 محاسبه p-value میزان زیرا. است 0٫05 خطای سطح های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار دردر شرکت

 اثر که گفت توانمی براینبنا. است آمده دستهب 0٫05 از بیشتر مستقل تحقیق، متغیر این ضریب برای شده

تواند طور قابل توجهی نمیمتقابل بین حاکمیت شرکتی مطلوب و انگیزه مدیریت سود به سمت باال به

 های تحقیق و توسعه و یا تبلیغات را کاهش دهد.های عمومی، نسبت به هزینهچسبندگی سایر هزینه

 آزمون فرضیه ششم آماری نتایج . خالصه1 جدول

VIF متغیر ضریب آزمون تی اداريسطح معن 

 عرض از مبدا /.009 98/25 /.*000 -

 مدیریت سود /.003 18/1 /.23 05/1

 حاکمیت شرکتی مطلوب -/.0002 -15/1 /.01 08/1

 مدیریت سود* حاکمیت شرکتی مطلوب -/.0005 -32/1 /.19 06/1

 حساسیت سرمایه -/.002 -21/2 /.*000 09/2

 نسبت کیوتوبین -/.0002 -51/1 /.13 09/2

 آزمون دوربین واتسون 28/2
39/2 

000./ 
 Fآماره و سطح معناداری 

 ضریب تعیین /.33 ضریب تعیین تعدیل شده /.18

 
 آزمون فرضیه هفتم

 میان رابطه غیرمعنادار مثبت وجود دهندهضریب برآوردی متغیر مستقل مدیریت سود در جدول زیر نشان
 در های عمومیهای تحقیق و توسعه و یا تبلیغات را نسبت به سایر هزینهمدیریت سود و چسبندگی هزینه

 شده محاسبه p-value میزان زیرا. است 0٫05 خطای سطح های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار درشرکت
 بین که گفت توانمی بنابراین. است آمده دستهب 0٫05 از بیشتر مستقل تحقیق، متغیر این ضریب برای



 

 9317ماه چهل و هفت، مهر شماره                                                             های مدیریت و حسابداریپژوهش ماهنامه

 

31 

 

های عمومی در های تحقیق و توسعه و یا تبلیغات را نسبت به سایر هزینهسود و چسبندگی هزینهمدیریت 
 % رابطه معناداری وجود ندارد.85اطمینان  سطح های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار درشرکت

 داررابطه غیرمعنا دهنده وجودضریب برآوردی متغیر مستقل حاکمیت شرکتی مطلوب در جدول زیر نشان
تبلیغات را نسبت به سایر  یا و توسعه و تحقیق هایمیان حاکمیت شرکتی مطلوب و چسبندگی هزینه منفی
-p  میزان زیرا. است 0٫05 خطای سطح های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار درهای عمومی در شرکتهزینه

value توانمی بنابراین. است آمده دستهب 0٫05 از کمتر مستقل تحقیق، متغیر این ضریب برای شده محاسبه 
 های تحقیق و توسعه و یا تبلیغات را نسبت به سایرکه بین حاکمیت شرکتی مطلوب و چسبندگی هزینه گفت
% رابطه معناداری 85اطمینان  سطح های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار درهای عمومی در شرکتهزینه

 وجود ندارد.

ب برآوردی متغیر مدیریت سود * حاکمیت شرکتی مطلوب استفاده شده برای آزمون فرضیه هفتم از ضری
 * سود میان مدیریت معنادار منفی رابطه دهنده وجوداست. ضریب برآوردی متغیر فوق در جدول زیر نشان

 هایهای تحقیق و توسعه و یا تبلیغات را نسبت به سایر هزینهحاکمیت شرکتی مطلوب و چسبندگی هزینه
 p-value میزان زیرا. است 0٫05 خطای سطح های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار درکتعمومی در شر

 گفت توانمی بنابراین. است آمده دستهب 0٫05 از بیشتر مستقل تحقیق، متغیر این ضریب برای شده محاسبه
 تواندوجهی نمیطور قابل تاثر متقابل بین حاکمیت شرکتی مطلوب و انگیزه مدیریت سود به سمت باال به که

 های عمومی کاهش دهد.های تحقیق و توسعه و یا تبلیغات را نسبت به سایر هزینهچسبندگی هزینه
 آزمون فرضیه هفتم آماری نتایج .  خالصه9 جدول

VIF متغیر ضریب آزمون تی سطح معناداري 

 عرض از مبدا /.01 03/15 /.*000 -

 مدیریت سود -/.002 -/.31 /.11 01/1

 حاکمیت شرکتی مطلوب /.0009 29/1 /.18 09/1

 طلوبممدیریت سود* حاکمیت شرکتی  /.003 /.03 /.86 06/1

 حساسیت سرمایه -/.001 -12/2 /.*000 08/2

 نسبت کیوتوبین /.002 81/2 /.000 11/2

 آزمون دوربین واتسون 91/1
18/6 

000./ 
 Fآماره و سطح معناداری 

 ضریب تعیین /.56 ضریب تعیین تعدیل شده /.21
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 گیرينتیجه

ویژه ای از سازوکارهای نظارتی برای حمایت و پشتیبانی از ذینفعان بهعنوان مجموعهحاکمیت شرکتی به

باشد. بازارهای سهامداران که هنگام ورشكستگی، فقط نسبت به ارزش باقیمانده شرکت ادعا خواهند داشت می

های در اختیار خود استفاده طور کارآمدی از سرمایهآورند تا بهیوجود مرقابتی این انگیزه را در مدیران به

تواند چنین امری را برآورده سازد و به تبع آن نمایند. اما فقط وجود سازوکارهای مناسب حاکمیت شرکتی می

گذاری و به تبع آن منجر به بهبود عملكرد شرکت گردد. حاکمیت شرکتی ضعیف مانع از جریان سالم سرمایه

، مدیریت سود و چسبندگی ای بین نرخ حاکمیت شرکتیگردد. تبیین رابطهگذاری میزایش ریسك سرمایهاف

رابطه بین باشد. برانگیز در حوزه اقتصاد مالی مطرح میعنوان یكی از مباحث با اهمیت و بحث، بههزینه

یندگی سنتی مورد آزمون بارها در تحقیقات فراوانی با رویكرد تئوری نماحاکمیت شرکتی و مدیریت سود 

های مختلف و خلق مسائل و مشكالت نمایندگی جدید در ها از جنبهواقع شده است. اما به دلیل توسعه شرکت

عنوان موضوعی و تعامل ذینفعان با یكدیگر، کماکان بررسی این دو موضوع به هافضای پیرامونی شرکت

ی از رفتار هزینه برای حسابداران، محققین و تمام آگاهباشد. ای مطرح میجذاب در محافل علمی و حرفه

-ها را برحسب تغییرات درآمد ارزیابی میکسانی که با حوزه مدیریت در ارتباط هستند و تغییرات در هزینه

ها قابل تشخیص و کنند، دارای اهمیت است. استنباط مدیریتی از این تحلیل این است که چسبندگی هزینه

ید دلیل خود را برای چسبندگی از طریق توجه به حساسیت تغییرات هزینه به نسبت کنترل است. مدیران با

کاهش حجم ارزیابی کنند و ظرفیت واکنش شرکت را در برابر کاهش تقاضا برای کاال ها یا خدمات افزایش 

یت حاکمکند. در این تحقیق همزمان رابطه بین دهند. این امر منجر به بهبود فرایند پاسخگویی کمك می

شرکت در دوره  115های شود. در این تحقیق از داده، مدیریت سود و چسبندگی هزینه بررسی میشرکتی

ها فرضیه نهای تابلویی سعی شد تا بتوان آزموکارگیری تكنیك دادهاستفاده شد و با به 1383الی  1391زمانی 

( مدیریت سود 1های تابلویی نشان داد که کارگیری تكنیك دادهرا به نحو درستی تخمین زد. نتایج تحقیق با به

های تحقیق و ( تحت فشار افزایش سود، مدیران هزینه2 رو به باال با چسبندگی هزینه رابطه منفی معناداری دارد.

های عمومی را ( تحت فشار افزایش سود، مدیران سایر هزینه3دهند، توسعه یا هزینه تبلیغات را کاهش می

( اثر متقابل بین 5یت شرکتی مطلوب با چسبندگی هزینه رابطه منفی معناداری دارد، (حاکم2 دهندکاهش می

 ( اثر6شود، حاکمیت شرکتی مطلوب و انگیزه مدیریت سود رو به باال، منجر به کاهش چسبندگی هزینه می

 ندتوانمی توجهی قابل طوربه باال سمت به سود مدیریت انگیزه مطلوب و شرکتی حاکمیت بین متقابل
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 ( اثر1کاهش دهد،  را تبلیغات یا های تحقیق و توسعه وهزینه به نسبت عمومی، هایهزینه سایر چسبندگی

 تواندمی توجهی قابل طوربه باال سمت به سود مدیریت انگیزه مطلوب و شرکتی حاکمیت بین متقابل

عمومی کاهش دهد. با توجه به  یهاهزینه را نسبت به سایر تبلیغات یا های تحقیق و توسعه وهزینه چسبندگی

 شود:نتایج تحقیق پیشنهاد می

منظور حمایت از معیارهای حاکمیت شرکتی هایی از سوی بورس اوراق بهادار تهران بهالف( سیاست

 هاآور این سیاستمند بوده و در صورت لزوم اجرای الزامها بهرههایی که از این شاخصتوسط شرکت

های مالی به میزان و اعمال مدیریت سود با در ها در حسابرسی صورتشرکت ب( لزوم توجه حسابرسان

ها و گنجاندن بند یا بندهای الزم در گزارش حسابرسی و های مدیریت سود توسط شرکتنظر گرفتن فرصت

توجه همزمان به وجود یا عدم معیارهای حاکمیت شرکتی ازجمله وجود مدیران غیرموظف در هیات مدیره و 

 دن نقاط ضعف در سیستم حاکمیت شرکتی در نامه مدیریت به هیات مدیره گنجان

ها و باالبردن سطح دانش حسابداری به منظور گذاران به امر مدیریت سود در شرکتج( توجه ویژه سرمایه

ها و همچنین ضرورت توجه به معیارهای تشكیل دهنده کار رفته در شرکتتشخیص مدیریت سود به

ها، همچنین به محققین در انجام تحقیقات آتی های حاکمیت شرکتی در شرکتو مولفهچسبندگی هزینه 

 گردد.پیشنهاد می

به بررسی عوامل موثر بر مدیریت سود با تفكیك نوع مدیریت سود )مدیریت سود موثر و مدیریت  -1

در های پذیرفته شده های متعدد مدیریت سود در شرکتطلبی( با در نظر گرفتن مدلسود فرصت

 بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شود. 

 تحقیق حاضر با در نظر گرفتن و تفكیك نوع صنعت انجام و با نتایج تحقیق حاضر مقایسه گردد. -2

های پذیرفته شده در بورس اوراق به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چسبندگی هزینه در شرکت -3

 بهادار تهران پرداخته شود.

کاری ی شرطی و محافظهرکاکاری حسابداری با تفكیك محافظهن محافظهبه بررسی رابطه بی -2

 های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شود.غیرشرطی با چسبندگی هزینه در شرکت

های پذیرفته شده در بورس اوراق به بررسی رابطه بین مالیات متهورانه و چسبندگی هزینه در شرکت -5

 داخته شود.بهادار تهران پر
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های پذیرفته شده در های سود تقسیمی و چسبندگی هزینه در شرکتبه بررسی رابطه بین سیاست -6

 بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شود.
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