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 چكيده
هاي تحليل  ها همواره از مباحث مورد توجه بوده است. به طور سنتي در مدل تصميمات مديريت در خصوص هزينه

 90سود فرض برآن بود رفتار هزينه متقارن و وابسته به نوسانات توليد و فروش است؛ اگرچه تحقيقاتي كه در دهه 
به اين فرض پايبند ماند. چنين نتايجي ضرورت پرداختن به چرايي مشاهده رفتار توان  انجام شد نشان داد چندان نمي

نامتقارن هزينه را بسترساز شد. در اين پژوهش، رابطه تغييرات فروش دوره گذشته با رفتار نامتقارن هزينه بررسي شد و 
ش رفتار نامتقارن هزينه، به اثر نگرش مثبت و منفي مديريت بر اين رابطه مورد آزمون قرار گرفت. به منظور سنج

هاي فروش، اداري و عمومي با تغييرات فروش دوره جاري  پشتوانه ادبيات پژوهش، از رابطه همزمان تغييرات هزينه
استفاده شد؛ تغييرات فروش دو دوره گذشته نيز به عنوان شاخص سنجش نگرش مديريت لحاظ شد. در اين راستا 

با در نظر گرفتن برخي  1392الي  1383بورس اوراق بهادار تهران براي دوره  شركت پذيرفته شده در 105اطالعات 
ها، تحليل رگرسيون ( حداقل مربعات  سال) بررسي گرديد. براي تجزيه و تحليل داده -شركت 1050ها ( ويژگي
رات فروش دوره روش اثرات ثابت بكار گرفته شد. نتايج پژوهش نشان داد هزينه رفتاري نامتقارن دارد؛ تغيي -عادي)

تواند اثر  روي مديريت با رفتار نامتقارن هزينه رابطه مثبت دارد؛ و نگرش مديريت مي گذشته با كاهش ابهام پيش
تغييرات فروش دوره گذشته را بر رفتار هزينه تعديل كند؛ به اين ترتيب كه نگرش مثبت، رابطه مستقيم فروش دوره 

كند و نگرش منفي موجب تقارن بيشتر رفتار هزينه در شرايط كاهش  يت ميگذشته بر رفتار نامتقارن هزينه را تقو
 شود. فروش دوره گذشته مي
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 مقدمه
دارد محصوالت و خدمات خود را با كيفيتي باالتر  آن مي تشديد رقابت جهاني مديران را بر

تر براي مشتريان فراهم آورند. چنين موضوعي نيازمند دسترسي به اطالعاتي  پايينو بهايي 
بندي، كنترل و ارزيابي عملكرد است. در اين  ريزي، بودجه تر براي برنامه تر و مربوط بهنگام

اي دارد زيرا  بيني رفتار هزينه در سطوح مختلف فعاليت جايگاه ويژه راستا، فهم و پيش
دهد. اگرچه در نگاه سنتي رفتار هزينه در  ي كارآمدي بيشتر سوق ميتصميمات را به سو

شود اما مطالعات  واكنش به سطوح فعاليت در قالب دو مفهوم ثابت و متغير تشريح مي
اند برخي انواع هزينه رفتاري نامتفارن و چسبنده را از خود به نمايش  گذشته نشان داده

ايش يا كاهش سطح فعاليت عملكردي مشابه ندارند اي كه در برابر افز گذارند؛ به گونه مي
نمايند. از  هاي شركت، نرخ تغييرات بيشتري را تجربه مي و در صورت رشد حجم فعاليت

پذير  ريزي انعطاف به سر، بودجه هايي چون تجزيه و تحليل سر صحت نتايج روش كه آنجايي
3Fگذاري افزون بر بها و قيمت

ه است آگاهي از اين موضوع وابسته به مفروضات رفتار هزين 1
). رفتار نامتقارن هزينه اگرچه به طور 2012شود (پيچتكان،  به ضرورتي انكار ناپذير بدل مي

هاي  شود و از ويژگي هاي منطقي ناشي مي عمده از ابهام پيش روي مدير در اخذ تصميم
خيزد و  گي برميهاي منفعتي كه از قرارداد نمايند پذيرد اما نقش انگيزه شخصيتي او اثر مي

توان ناديده انگاشت (هوكو و  شود هم نمي اختيارات گزارشگري مدير بارز مي در
 ).2015همكاران، 

 توجه به رفتار نامتقارن هزينه سهم بسزايي در كاهش خطاي پيش بيني سود دارد. از اين
ميزان نمايد عملكرد مدير و  گذاران كمك مي رو شناخت رفتار هزينه ضمن آنكه به سرمايه

هاي راهبري شركتي را ارزيابي كنند به آنها در توزيع مناسب ثروتشان نيز  كارآمدي سازه
گيري در رابطه با كاهش يا  ياري مي رساند. اما آنچه نبايد از نظر دور داشت آنكه تصميم

حفظ منافع به انتظار مدير از سطح فعاليت در آينده وابسته است. چنانچه مدير معتقد باشد 
يابد و نوسانات در حجم فعاليت موقتي است  ن تقاضا و فروش در آينده افزايش ميميزا

دهد منابع را به صورت بالاستفاده حفظ نمايد تا از هزينه هاي تعديل منابع  ترجيح مي
اجتناب كند و بدين ترتيب منافع شركت را در بلندمدت تامين نمايد. به ديگر سخن، تعديل 

ش سطح فعاليت به سادگي و با سرعتي مشابه با مواقعي منابع شركت در شرايط كاه
ها گاه  دهد. اگرچه كاهش كمتر هزينه كه افزايش سطح فعاليت رخ مي گيرد صورت نمي

                                                                                                                   
1. Cost plus 
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هاي تعديلي باشد كه  ممكن است نه به سبب حفظ ظرفيت بالاستفاده بلكه ممانعت از هزينه
ير متحمل شود. بعالوه، ناپذ مدير ممكن است در صورت كاهش منابع به صورت اجتناب

هاي  هايي مديريت، روند فروش، صنعت، محدوديت ويژگي ها و عوامل مختلفي چون انگيزه
هاي ثابت هم از جمله  آوري، تعداد كاركنان، ساختار راهبري شركتي و ميزان دارايي فن

ه اند. چنانچه حجم فعاليت دور عوامل موثر بر تعديل رفتار نامتقارن هزينه دانسته شده
كاهش در فروش دوره جاري ممكن است تاثير كمتري  گذشته روندي صعودي داشته باشد 

ها در مقايسه با حالتي بگذارد كه فروش دوره گذشته با تغييرات منفي روبرو بوده  بر هزينه
تواند موجب شود آنها در  است. اين در حاليست كه نگرش مثبت مديران به آينده نيز مي

باالتري از منابع بالاستفاده را در اختيار خود نگاه دارند (بنكر و  دوره كاهش فروش سطح
 ). 2014همكاران، 

هاي مديريت باشد.  كارآمدي يا ناكارآمدي تصميم تواند نشانگر رفتار نامتقارن هزينه مي
وقوع رفتار چسبنده گاه حاصل تصميم آگاهانه و سنجيده مدير است؛ بدين معني كه مدير 

هاي تعديل منابع، متحمل آن  سانات موقت در عمليات و اجتناب از هزينهبراي گذار از نو
شوند  هاي مديريتي رفتار چسبنده و نامتقارن هزينه را سبب مي شود؛ اما گاهي انگيزه مي

 ).1393زاده،  كار و حاجي (نيك
فارغ از آنكه داليل وقوع رفتار نامتقارن هزينه چيست، اين تحقيق بر آن است به 

نقش نگرش   اثر تاخيري تغييرات فروش بر چگونگي رفتار نامتقارن هزينه بپردازد وشناخت 
مديريت را بر اين اثر بررسي نمايد؛ به اين معني كه آيا تغييرات فروش دوره گذشته تصميم 

آيا  دهد و متناسب با كاهش فعاليت را تحت تاثير قرار مي  مدير در مورد كاهش هزينه
 كند؟ يريت شدت اين اثرگذاري را تعديل مينگرش مثبت يا منفي مد

 
 مباني نظري 

هايي مانند فروش، رفتاري متقارن از  شود هزينه در برابر محرك در ديدگاه سنتي فرض مي
4Fتوان آن را در بازه مربوطي گذارد و مي خود به نمايش مي

از فعاليت به شكل تابعي خطي  1
اند آن رفتاري  ما مطالعات اخير دريافته)؛ ا2008؛ دمسكي، 2012برآورد كرد. (پيچتكان، 
كنند و نسبت به تغييرات  ها متناسب با سطوح فعاليت حركت نمي چسبنده دارد؛ يعني هزينه

كو و همكاران، دهند. ( هو اكنش متفاوتي نشان ميرو به باال و رو به پايين فعاليت، از خود و
                                                                                                                   
1. Relevant range 



 1394زمستان ـ  48ـ شماره  12سال ـ  يمال يحسابدار يمطالعات تجربفصلنامه   108

رفتار نامتقارن هزينه توجه كرد و ) يكي از نخستين كساني بود كه به 1991). مالكوم (2015
به معرفي مفهوم چسبندگي هزينه پرداخت. وي در مطالعه خود به اين مطلب اشاره نمود 

يابد  گردد، اما زماني كه توليد كاهش مي كه رشد توليد باعث افزودن كاركنان بيشتر مي
ند نيروي كار را هايي مان شود؛ او هزينه اين نيروي كار اضافي بالفاصله كنار گذاشته نمي

). محققين تالش كردند به عوامل 2005هاي چسبنده ناميد. (اندرسون و همكاران،  هزينه
كند. هنگامي كه مدير با كاهش در  اقتصادي پي ببرند كه مدير را در كاهش هزينه مردد مي

پردازد. روند كاهش تقاضا با  شود به ارزيابي وضعيت اقتصادي مي سطح تقاضا روبرو مي
هاي ركورد اقتصادي در مقايسه با رونق اقتصادي تداوم دارد.  مال بيشتري در دورهاحت

هاي كالن اقتصادي  هايي كه شاخص هاي شركت در دوره كنند هزينه تحقيقات بيان مي
كنند  تر عمل مي روندي رو به رشد دارند عدم تقارن بيشتري در رفتار دارند و چسبنده

). در توجيه وقوع رفتار 2003؛ اندرسون و همكاران، 2006؛ بنكر و چن، 2012(پيچتكان, 
هاي  توان به نظريه هزينه هاي متفاوتي ارائه شده است كه از جمله آنها مي چسبنده نظريه

5Fتعديل

6F، نظريه فرآيند سياسي1

 ، نظريه نمايندگي و نظريه تصميم آگاهانه اشاره كرد.2
ها و تغيير سطح  ركت به شوكهاي تعديل: بر اين اساس، واكنش آني ش نظريه هزينه

هايي ضمني  هاي تعديل، هزينه كند. هزينه هاي تعديل را به او تحميل مي عوامل توليد هزينه
آيند و نتيجه ابهامند ( مانند ناتواني در جذب  هستند كه از كاهش سطح توليد حاصل مي

دازه گيري نمود و توان آنها را ان تقاضا در صورت بهبود شرايط اقتصادي)؛ به اين دليل نمي
در صورت سود وزيان نمايش داد. از اينرو، چنانچه مديريت با كاهش فروش روبرو شود 

كند.  هاي تعديل از جمله عواملي است كه او را در كاهش ظرفيت توليد مردد مي هزينه
هاي ثابت و نيروي انساني تكيه بيشتري داشته باشد  هاي توليد بر دارايي هرچه فعاليت

؛ 2012؛ پيچتكان، 2014شود (ابوسردانه،  هاي تعديل باالتري روبرو مي با هزينهمديريت 
 ).2008؛ هوپ و توماس، 2012چن و همكاران، 

: بر اين اساس، سياست و اقتصاد موضوعاتي در هم تنيده هستند و نظريه فرايند سياسي
توان مسائل اقتصادي را خارج از چارجوب سياسي و اجتماعي به شكلي درست تحليل  نمي

سازي منافع خود هستند و براي  كرد. اين نظريه اين فرض كه سياستمداران به دنبال بيشينه
پذيرد؛ به همين دليل  كنند را مي م رقابت ميجايي ثروت بين نقاط مختلف قدرت با ه جابه

                                                                                                                   
1. Adjustment Cost 
2. Political Process Theory 
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ها به دنبال آن هستند به نوعي ثروت شركت ها را در اختيار بگيرند و آن  كند دولت بيان مي
گيرد ارقام  ها توزيع كنند. در اين بين آنچه مبناي چنين فرايندي قرار مي را بين ديگر بخش

اي   توسط شركتي ممكن است نشانه حسابداري است؛ براي مثال گزارش سود قابل مالحظه
دهند با نگاهداشت  هاي بزرگ ترجيح مي از انحصار باشد. به همين سبب مديران شركت

منابع بالاستفاده، سود خود را به سوي سطحي بهينه مديريت كنند و با كاهش فروش تمايل 
هايي  يق از شاخصادبيات تحق در  دهند. هايشان نشان نمي هزينه چنداني به هدايت رو به پايين

مانند اندازه، ريسك عملياتي، تمركز سرمايه، سطح رقابت در صنعت و نرخ ماليات به 
؛ بنكر و چن، 2012اند (پيچتكان،  هاي سياسي بهره گرفته عنوان معياري براي سنجش هزينه

2006.( 
طلب، منطقي و ريسك گريز  بر اين اساس، مديران افرادي منفعت نظريه نمايندگي:

گيرند و  د؛ به همين سبب همواره در راستاي بيشينه سازي منافع سهامداران تصميم نميهستن
علت منافع  عبارتي مديريت ممكن است به شوند؛ به هاي نمايندگي را موجب مي هزينه

شخصي خود از جمله نگراني ناشي از كاهش سود و پاداش و يا از دست دادن كاركنان 
بت نگاه دارد و چسبندگي هزينه را پديد آورد آشنا، ظرفيت توليدي شركت را ثا

 ). 1389؛ نمازي و دواني پور،2012پيچتكان، (
كند ظهور رفتار نامتقارن هزينه نتيجه  : اين نظريه بيان ميآگاهانه تصميم نظريه

گيري معقول و سنجيده مدير است كه بازتاب انتظارات وي از تداوم روند كاهشي  تصميم
شود شركت به  رو، رفتار چسبنده هزينه در بلندمدت موحب مي ينسطح فعاليت است. از ا

؛كردستاني، 2009؛ اندرسون و همكاران، 2014منافع بيشتري دست يابد (ابوسردانه، 
 )1391مرتضوي، 

شوند كه  هاي بروز رفتار چسبنده هزينه، عواملي در ادبيات عنوان مي در كنار انگيزه
هاي  كت هاي مختلف تغيير دهند؛ محدوديتتوانند آهنگ اين رفتار را در شر مي
هاي ثابت از  هاي گذشته، تعداد كاركنان و دارايي مديريت، روند فروش آوري، نگرش فن

هاي تعديل، ابهام در تقاضاي محصول شركت در  جمله اين عواملند. مطابق نظريه هزينه
ا به تاخير ها در زمان كاهش تقاضاي محصول ر شود مدير كاهش هزينه آينده موجب مي

). به همين سبب 2003؛ سابرامانيام و ويدون مير، 2003د (اندرسون و همكاران، زبياندا
معموالً اعتماد به نفس مديران براي كاهش منابع بال استفاده در مواردي بيشتر است كه 

افتد ؛ از اينرو، چنانچه محيط اقتصادي مثبت باشد  كاهش تقاضا در دو دوره پياپي اتفاق مي
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ير تمايل بيشتري به حفظ ظرفيت عملياتي خود دارد. بعالوه، نگرش مثبت يا منفي مدير مد
تواند تفسير او از شرايط اقتصادي را تعديل كند و بر تصميمش در مورد نگاهداشت  مي

كند  نگري مديريت را تقويت مي نگري يا منفي منابع بالاستفاده اثرگذار باشد. اما آنچه مثبت
يشي يا كاهشي فروش است. هرچه مدير نسبت به افزايش سطح فعاليت در تداوم روند افزا

دهد؛ اين  تري را نشان مي تري داشته باشد هزينه رفتار نامتقارن هاي آتي نگرش مثبت دوره
تواند چسبندگي معكوس را نتيجه دهد (بنكر و    در حاليست كه نگرش منفي مديريت مي

 )2014همكاران، 
 

 پژوهشمروري بر پيشينه 
)، اثرمديريت سود بر رفتار هزينه را بررسي كردند. آنها دريافتند هزينه 2015ژو و هانگ (

تري در مقايسه با ديگر  كنند رفتار متقارن هايي كه سودشان را مديريت مي در شركت
)، رفتار چسبنده اقالم مختلف هزينه را آزمون كرد. ضمن 2014ها دارد. ابوسردانه ( شركت

هاي نقدي آزاد و رشد را  رخي عوامل مانند تمركز دارايي، تمركز بدهي، جريانآنكه اثر ب
هاي اداري و عمومي رفتاري  نيز براي اين رفتار تحليل نمود. نتايج پژوهش نشان داد هزينه

هاي فروش رفتاري ضدچسبنده  متقارن دارند و بهاي تمام شده كاالي فروش رفته و هزينه
هاي  ارند. اگرچه تمركز دارايي، عدم تقارن در رفتار هزينهگذ را از خود به نمايش مي

هاي نامشهود  )، رابطه دارايي2014شد. وينريس و همكاران ( اداري و عمومي را موجب مي
هاي  با رفتار چسبنده هزينه را آزمون كردند. نتايج پژوهش نشان داد افزايش سطح دارايي

)، اثر 2014تار كنند. بنكر و همكاران (تر رف ها چسبنده شود هزينه نامشهود موجب مي
هاي گذشته و نگرش مدير را بر رفتار نامتقارن هزينه بررسي كردند. آنها  تغييرات فروش

دريافتند در شركتهايي كه فروش در دوره گذشته روندي رو به رشد داشته است هزينه 
دوره  هايي كه عالوه بر دوره جاري كاهش فروش در چسبندگي دارد اما در شركت

كند. چن و همكاران  اند هزينه به شيوه ضدچسبنده رفتار مي گذشته را هم تجربه كرده
)، رابطه نگرش مثبت مديريت با رفتار نامتقارن هزينه را آزمون كردند. نتايج 2013(

هاي فروش، اداري و  پژوهش حاكي از آن بود نگرش مثبت مديريت بر چسبندگي هزينه
)، به بررسي رفتار چسبنده 2010ثرگذار است. هي و همكاران (اي مثبت ا عمومي به شيوه

هاي ژاپني  ژاپني پرداختند. آنها ضمن تاييد وجود چنين رفتاري در شركت  هاي در شركت
 دهد. اقتصادي بر رفتار چسبنده هزينه اثر دارد و آن را كاهش مي  اظهار داشتند بحران
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كاري شرطي و عدم  ه را با محافظه)، رابطه چسبندگي هزين1393هاشمي و همكاران (
تقارن اطالعاتي بررسي كردند. آنها نشان دادند بخشي از الگوي عدم تقارن زماني در 

ها با عدم تقارن  هاست. همچنين چسبندگي هزينه شناسايي ناشي از رفتار چسبنده هزينه
مختلف هاي  )، تاثير ويژگي1393اطالعاتي رابطه مثبتي دارد. زنجيردار و همكاران (

هايي چون  ها را بر شدت چسبندگي هزينه مطالعه كردند. نتايج نشان داد ويژگي شركت
هاي ثابت بر شدت چسبندگي  تعداد كاركنان، نسبت بدهي، دارايي جاري و دارايي

)، ضمن بررسي وجود رفتار چسبنده در 1393زاده و مهرنوش ( اثرگذار هستند. اسماعيل
بيني سود و كيفيت سود آزمون كردند.  ر آن را بر خطاي پيشبورس اوراق بهادار تهران، اث

هاي ايراني رفتاري نامتقارن دارند و اين رفتار خطاي پيش  هاي شركت نتايج نشان داد هزينه
)، رفتار 1391دهد. كردستاني و مرتضوي( بيني سود را افزايش و كيفيت آن را كاهش مي

ن آزمون كردند. نتايج پژوهش آنها نشان داد چسبنده هزينه را در بورس اوراق بهادار تهرا
هاي ايراني رفتاري چسبنده دارد، بعالوه، انتظار افزايش فروش آتي  ها در شركت هزينه

 كند. تر مي توسط مدير، رفتار هزينه را متقارن
ها عموما رفتاري نامتقارن را در برابر  ها حاكي از آن است هزينه رو، نتايج پژوهش از اين

دهند؛ كه عواملي از قبيل شرايط اقتصادي، انتظارات مديريت از  تغييرات فروش نشان مي
توانند بر اين رفتار اثرگذار  تداوم روند كاهشي فروش، مديريت سود و نگرش مدير مي

كاري شرطي  اي مسبب محافظه ات نيز رفتار نامتقارن را تا اندازهباشند. اگرچه برخي تحقيق
اند چسبندگي هزينه ابهام پيش روي سرمايه گذاران را با افزايش عدم  دانند و نشان داده مي

 دهد.  تقارن اطالعاتي افزايش مي
 

 هاي پژوهش فرضيه
ژوهش ، فرضيه هاي به منظور پاسخ به سواالت پژوهش و به پشتوانه مباني نظري و ادبيات پ

 زير تدوين گرديد:
 دار دارد. فرضيه اول: تغييرات فروش در دوره گذشته با چسبندگي هزينه رابطه معني

فرضيه دوم: نگرش مديريت بر رابطه بين تغييرات فروش در دوره گذشته و چسبندگي 
 هزينه اثرگذار است.
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 روش پژوهش
ز نظر هدف از نوع كاربردي، از نظر فرايند اين پژوهش، از نظر منطق اجرا از نوع قياسي، ا

نگر و از نظر روش گردآوري  گذشته -اجرا از نوع كمي، از نظر زمان انجام از نوع طولي
همبستگي است. متغيرهاي مستقل پژوهش، تغييرات  -تجربي -داده ها از نوع تحليلي

متغير وابسته  فروش در دوره جاري و تغييرات افزايشي و كاهشي آن در دوره هاي قبل و
باشند. بعد از محاسبه آمارهاي  هاي فروش، اداري و عمومي مي پژوهش تغييرات در هزينه

اي، از تحليل رگرسيون استفاده  هاي مركزي، پراكندگي و رابطه توصيفي شامل شاخص
كه پايايي متغيرها بررسي شد و سپس به منظور تعيين روش برآورد،  شد؛ به اين ترتيب

مدل مقيد) و در گام بعد آزمون هاسمن انجام شد. سپس نگاره ضرايب  Fآزمون چاو ( 
Pبكارگيري با  (دار بودن ضرايب مدل معنيبكار گرفته شد تا  رگرسيوني − Value 

آزمون (هاي مدل  فرض پيش ،در پايان)تعيين شود؛ αمحاسبه شده و سطح خطاي موردنظر 
خطاها و هم خطي متغيرهاي  نرمال بودن خطاها، ، ثابت بودن واريانسخطاها مستقل بودن

 .بررسي شد تا بتوان نتايج رگرسيون را پذيرفت مستقل)
 هاي زير استفاده شد: هاي پژوهش از مدل به منظور آزمون فرضيه

 ):1مدل (
؛ بنكر و 2013اين مدل براي آزمون فرضيه اول استفاده شده است (چن و همكاران، 

 ):2014همكاران، 

 
 متغيرهاي مدل عبارتند از:

∆ LnSGAi,t  تغييرات لگاريتم طبيعي هزينه هاي فروش، اداري و عمومي در دوره =
 جاري نسبت به دوره قبل؛

Ii,t-1 متغيري موهومي است؛ چنانچه مبلغ فروش شركت در دوره =t-1  در مقايسه با
 كند؛ افزايش يافته باشد، عدد يك و در غير اين صورت عدد صفر را اختيار مي -t 2دوره

∆LnSalesi,t يرات لگاريتم طبيعي فروش دوره جاري نسبت به دوره قبل؛= تغي 
Di,t متغيري موهومي است؛ چنانچه مبلغ فروش شركت در دوره جاري در مقايسه با =

 كند؛ دوره قبل كاهش يافته باشد، عدد يك و در غير اين صورت عدد صفر را اختيار مي

∆ln 𝑆𝑆𝐴𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝐼𝑖,𝑡−1�𝛽1∆ ln 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐷𝑖,𝑡 ∆ln 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖,𝑡�                 
+ 𝐷𝑖,𝑡−1 (𝛽3 ∆ln 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐷𝑖,𝑡∆ ln 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖,𝑡) + 𝜀𝑖,𝑡 
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Di,t-1ره = متغيري موهومي است؛ چنانچه مبلغ فروش شركت در دوt-1  در مقايسه با
 كند. كاهش يافته باشد، عدد يك و در غير اين صورت عدد صفر را اختيار مي -t 2دوره

 ):2مدل (
؛ بنكر و 2013اين مدل براي آزمون فرضيه دوم استفاده شد (چن و همكاران، 

 ):2014همكاران، 

 
) ارائه شد مابقي متغيرها 1متغيرهايي كه تعاريف عملياتي آنها در مدل (به استثناي 

 عبارتند از:
Ii,t-2 2= متغيري موهومي است؛ چنانچه مبلغ فروش شركت در دوره- t در مقايسه با

 كند؛ افزايش يافته باشد، عدد يك و در غير اين صورت عدد صفر را اختيار مي t-3دوره 
Di,t-22ت؛ چنانچه مبلغ فروش شركت در دوره = متغيري موهومي اس- t در مقايسه با

 شود. كاهش يافته باشد، عدد يك در غير اين صورت عدد صفر منظور مي t-3دوره 
 

 جامعه و نمونه آماري
هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  جامعه آماري تحقيق شامل كليه شركت

هاي زير  غربالگري و با در نظر گرفتن ويژگي باشند. نمونه آماري پژوهش نيز به روش مي
 تعيين شد:

هاي پذيرفته شده در بورس  در فهرست شركت 1383نام شركت تا پايان سال مالي -1
 در فهرست باقي مانده باشد؛ 1392اوراق بهادار تهران درج شده باشد و تا پايان سال مالي 

هزينه، دوره مالي آن متنهي به  به دليل كنترل هاي عواملي فصلي اثرگذار بر رفتار -2
 اسفند ماه باشد؛ 29

طي دوره زماني مورد بررسي، تغييرسال مالي يا فعاليت نداده، حذف نشده و يا  -3
 توقف فعاليت نداشته باشد؛

 هاي مالي نباشد؛ گري در گروه شركت هاي فعال در صنعت واسطه -4
 بررسي شد. سال) -شركت 1050شركت ( 105به اين ترتيب تعداد 

∆ln 𝑆𝑆𝐴𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝐼𝑖,𝑡−2𝐼𝑖,𝑡−1(𝛽1∆ ln 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖.𝑡 + 𝛽2𝐷𝑖𝑡 ∆ln 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖.𝑡)      
+ 𝐷𝑖,𝑡−2𝐼𝑖,𝑡−1(𝛽3 ∆ln 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖.𝑡 + 𝛽4𝐷𝑖𝑡 ∆ln 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖.𝑡)
+ 𝐼𝑖,𝑡−2𝐷𝑖,𝑡−1(𝛽5∆ ln 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖.𝑡 + 𝛽6𝐷𝑖.𝑡∆ ln 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖.𝑡)
+ 𝐷𝑖,𝑡−2𝐷𝑖,𝑡−1(𝛽7∆ ln 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖.𝑡 + 𝛽8𝐷𝑖.𝑡∆ ln 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖.𝑡) + 𝜀𝑖,𝑡 
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هاي مورد  مباني نظري پژوهش از كتب و مجالت تخصصي فارسي و انگليسي و داده
هاي توضيحي، بانك  ها با مراجعه به صورت هاي مالي، يادداشت نياز براي آزمون فرضيه

جامع اطالعاتي پايگاه اينترنتي سازمان بورس و اوراق بهادار ، نرم افزارهاي تدبير پرداز و 
 گردآوري شد. آورد نوين ره
 

 روش آزمون فرضيات پژوهش
ابتدا پايايي متغيرهاي پژوهش با استفاده از آزمون ايم، پسران و شين آزمون شد؛ نتايج 

هاي  حاكي از آن بود همگي متغيرها در سطح پايا هستند. سپس، با توجه به نتايج آزمون
هاي تشخيصي  د. آزمونها استفاده ش چاو و هاسمن، از روش اثرات ثابت براي برآورد مدل

) نشان VIFواتسون، وايت و عامل تورم واريانس ( -اسميرنوف، دوربين -كولموگروف
هاي پژوهش موجب دستيابي به ضرايب خطي بدون تورش، سازگار و  دادند برآورد مدل

 𝛽4و  𝛽2شوند. به منظور آزمون فرضيه اول، ضرايب  ) ميBLUEبا حداقل واريانس (
مقدار  𝛽4دار باشد و در مقايسه با ضريب  معني 𝛽2چنانچه ضريب شوند؛  بررسي مي

شود. به منظور آزمون فرضيه دوم  تري را اختيار كند، فرضيه اول پژوهش تاييد مي كوچك
دار باشند  معني 𝛽6و  𝛽2شوند؛ چنانچه ضرايب  بررسي مي 𝛽8و  𝛽2  ،𝛽4  ،𝛽6نيز، ضرايب 

تري را اختيار كنند، فرضيه دوم  مقدار كوچك 𝛽8و  𝛽4و به ترتيب در مقايسه با ضرايب 
 شود. هم تاييد مي

 
 يافته هاي پژوهش

 آمار توصيفي   
 باشند: آمار توصيفي متغيرها به شرح زير مي

 ) آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش١نگاره (

 بيشينه کمينه انحراف معيار ميانه ميانگين شرح متغيرها

∆Ln SGAi,t ٦٥/٠ -٢٤/٠ ٢٥/٠ ٢٠/٠ ٢٠/٠ 

∆Ln Salesi,t ٦٦/٠ -٢٥/٠ ٢٦/٠ ٢١/٠ ٢٢/٠ 
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هاي مركزي و پراكندگي نشان داد متغيرها از توزيعي نرمال  بررسي مقادير شاخص
هاي فروش، اداري و عمومي به طور ميانگين روندي مشابه با فروش را   برخوردارند و هزينه

نمونه نيز به شرح نگاره زير هاي   اند. چگونگي توزيع تغييرات فروش شركت طي كرده
 باشد: مي

 هاي نمونه بر حسب متغير تغييرات فروش توزيع شرکت )٢نگاره (

 کل نمونه کاهش در دوره جاري افزايش در دوره جاري تغييرات فروش

 %۴۲,۳ %۹,۹ %۳۲,۴ افزايش در دوره قبل

 %۵۷,۷ %۴۱,۴ %۱۶,۳ کاهش دوره در قبل

 %۱۰۰ %۵۱,۳ %۴۸,۷ کل نمونه

 
اي افزايش يا كاهش در  ها نشان داد چنانچه شركتي در دوره بررسي توزيع شركت

فروش را تجربه كند با احتمال بيشتري در دوره بعد هم با وضعيتي مشابه مواجه خواهد شد؛ 
اگرچه تغيير جهت روند فروش از كاهش به افزايش در مقايسه با تغيير آن از افزايش به 

ل توجه آنكه تغييرات فروش در دو دوره به طور تقريبي توزيع كاهش بيشتر است. نكته قاب
 مشابهي دارد.

 ها نتايج آزمون فرضيه
 فرضيه اول

) استفاده شد. ضرايب مدل برآورد شده، نتايج آزمون 1براي آزمون اين فرضيه از مدل (
 ) ارايه شده است:3داري هريك و كل مدل در نگاره ( معني

 اول نتايج آزمون فرضيه )٣نگاره(

 𝛽0 𝛽1 𝛽2 𝛽3 𝛽4 ضريب
 ۳۱۱/۱ ۴۵۲/۲ -۹۰۹/۱ ۵۶۷/۲ ۷۰۹/۱ مقدار

 t ۹۰۹/۲ ۳۰۲/۲ ۶۵۴/۲ ۸۲۳/۲ ۱۲۱/۳آماره 

ValueP − ۰۰۲/۰ ۰۴۱/۰ ۰۳۴/۰ ۰۱۹/۰ ۰۱۱/۰ 

 F ۶۷۵/۱۳ r2 ۵۱۸/۰آماره 

ValueP − ۰۰۱۵/۰ r2۴۴۹/۰ تعديل شده 
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درصد) بيانگر آن است كه مدل 5كوچك تر از  F )P-Valueداري آماره  سطح معني
اي مناسب تبيين نمايد. نتايج  توانسته است تغييرات در واريانس متغير وابسته را به شيوه

دار و مثبت است؛ و  نيز معني 𝛽4دار و منفي و ضريب  معني 𝛽2برآورد نشان داد ضريب
رو،  تري را اختيار كرده است. از اين مقدار كوچك 𝛽4در مقايسه با ضريب  𝛽2ضريب 

نشانگر آن است هزينه در  𝛽2تر بودن ضريب  شود. منفي فرضيه اول پژوهش تاييد مي
تري  اند رفتار چسبنده هايي كه تغيير افزايشي فروش در دوره گذشته را تجربه كرده شركت

وش در دوره دهد كه با تغيير كاهشي فر د نشان ميهايي از خو را در مقايسه با شركت
 اند . گذشته روبرو بوده

 
 فرضيه دوم

) استفاده شد. ضرايب مدل برآورد شده، نتايج آزمون 2براي آزمون اين فرضيه از مدل (
 ) ارايه شده است:4داري هريك و كل مدل در نگاره ( معني

 نتايج آزمون فرضيه دوم )٤نگاره(

 𝛽0 𝛽1 𝛽2 𝛽3 𝛽4 ضريب
 -۹۸۲/۰ ۳۲۱/۲ -۵۷۲/۱ ۱۴۳/۱ ۵۶۱/۲ مقدار

 -t ۳۱۱/۲ ۶۷۱/۲ ۴۷۸/۲- ۱۲۱/۲ ۰۹۱/۳آماره 

ValueP − ۰۴۱/۰ ۰۲۸/۰ ۰۲۳/۰ ۰۴۹/۰ ۰۰۹۲/۰ 

  𝛽5 𝛽6 𝛽7 𝛽8 ضريب
  ۷۶۵/١ ۷۰۹/۰ ۴۲۹/۱ ۸۱۱/۱ مقدار

  -٠٣١/٢ t ۴۱۱/۲ ۷۲۳/۲ ۶۰۷/۱آماره 

ValueP − ۰۳۹/۰ ۰۲۸/۰ ۰۸۲/۰ ٠٤٨/٠  

 F ۹۱۱/۱۰ r2 ۵۶۳/۰آماره 

ValueP − ۰۰۴۱/۰ r2۵۰۹/۰ تعديل شده 

 
درصد) بيانگر آن است كه مدل 5كوچك تر از  F )P-Valueداري آماره  سطح معني

اي مناسب تبيين نمايد. نتايج  توانسته است تغييرات در واريانس متغير وابسته را به شيوه
دار و مثبت است ؛ ضريب  معني 𝛽6دار و منفي و ضريب  معني 𝛽2برآورد نشان داد ضريب
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𝛽4 دار و منفي وضريب  نيز معني𝛽8 ت؛ اين در حاليست كه ضريب دار و مثبت اس هم معني
𝛽2  در مقايسه با ضريب𝛽4  و ضريب𝛽6  در مقايسه با ضريب𝛽8 تري را  مقدار كوچك

 𝛽4و  𝛽2بودن ضرايب  شود. منفي اند. از اينرو، فرضيه دوم پژوهش تاييد مي اختيار كرده
داشته شود مدير انتظار  بيانگر آن است تغييرات افزايشي فروش در دوره قبل موجب مي

ها همگام با كاهش در  ترتيب از هزينه باشد نوسانات در فروش موقت و گذرا باشد و بدين
نشان داد تغييرات فروش در  𝛽4در مقايسه با  𝛽2تر بودن ضريب  فروش نكاهد. اگرچه منفي

و  𝛽6كند. مثبت بودن ضرايب  هاي قبل ( نگرش مدير) انتظارات مدير را تعديل مي دوره
𝛽8 اي كه تغيير كاهشي فروش در  دهد؛ به گونه فتار ضدچسبنده هزينه را نشان مينير ر

اي متقارن تصميم بگيرد.  شود مدير در رابطه با كاهش هزينه به شيوه دوره قبل موجب مي
اثر تعديلي نگرش مدير بر تصميماتش  𝛽8در مقايسه با ضريب  𝛽6تر بودن ضريب  كوچك

 را نمايان ساخت.
 

 پيشنهاد گيري و نتيجه
) در رابطه با رفتار نامتقارن هزينه موجي از تحقيقات را 2003مطالعه اندرسون و همكاران (

در اين حوزه سبب شد. هزينه بخشي مهم از سود است و شناخت رفتار آن تاثير بسزايي در 
بيني سود، كشف  بيني رفتار سود در تحقيقاتي دارد كه كيفيت سود، پيش  فهم و پيش
كنند ( اندرسون و همكاران،  گران از سود را مطالعه مي ود و انتظارات تحليلدستكاري س

). چسبنده بودن، تفكري جديد را در رابطه با رفتار هزينه سبب شد. پيش از آن، تفكر 2003
سنتي مدعي بود هزينه در ماهيت از دو بخش ثابت و متغير تشكيل شده است و در مقابل 

هاي اخير نمايان شد  كند؛ اما آنچه در سال مكانيكي رفتار مي اي عامل سطح فعاليت به شيوه
مدت اين قدرت را دارد با بكارگيري اختيارات    آن بود كه مديريت در كوتاه

مكانيكي را در هم زند و آهنگ تغييرات هزينه در مقابل   اش اين رابطه گيري تصميم
شود  رن هزينه از اين نظريه ناشي ميتغييرات فروش را مشروط به نوع تغيير كند. رفتار نامتقا

شود؛ گرچه  داشت و مصرف منابع حاصل مي كه هزينه از تعهد اختياري مدير به نگاه
مدت با تغيير شرايط اقتصادي و عملياتي شركت چنين تعهدي را كاهش  توان در كوتاه مي

اراتش از وضعيت هاي ضمني اين تغييرات، انتظ داد اما مدير به داليل متفاوتي از جمله هزينه
اش در تفسير  مدت خود و نگرش مثبت با منفي اقتصادي آتي، نگراني نسبت به منافع كوتاه

تواند تصميم به نگاهداشت منابع به شكل بالاستفاده بگيرد؛ به بياني ديگر تقابل  شرايط مي
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مل شود او مطابق با نگاه سنتي تنها عا گيري مدير موجب مي اين عوامل با اختيار تصميم
هاي  سطح فروش جاري را در تعيين ميزان منابع موجود لحاظ نكند و انتظاراتش از فروش

آتي را مورد توجه قرار دهد؛ اگرچه در اين بين انگيزه، نگرش و سوء رفتارهاي مديريتي 
هاي  ). در تحليل روند فروش دوره2010هم اثرگذار است ( باالكريشنان و همكاران، 

تواند مطابق با  آنچه نبايد از نظر دور داشت آن است كه انسان نمي گذشته بر رفتار هزينه
فرضيه انسان عقاليي به شكل منطقي و دور از عوامل روانشناسي تصميم بگيرد ( لطيف و 

كاري(كه در  ). از جمله داليل بروز چنين رفتاري ذهنيت نماينده و محافظه2011همكاران، 
كند افراد در  ذهنيت نماينده بيان ميشود) است؛  ياد ميبرخي متون از آن به لنگراندازي نيز 

هنگام تعيين احتمال رخداد رويدادها، نسبت به رويدادهايي كه اخيراً برايشان رخ داده است 
دهند و احتمال باالتري را براي وقوع آنها قائلند؛ از  از خود حساسيت بيشتري نشان مي

رود تصميم مدير در رابطه  ت كه انتظار مياينرو، فروش دوره گذشته از جمله عواملي اس
كاري هم به اين معني  محافظههاي بالاستفاده را تحت تاثير قرار دهد.  با نگاهداشت دارايي

گيري در شرايط ابهام، باورهاي پيشين خود را مطابق با  افراد در هنگام تصميماست كه 
ه اطالعات جديد به اطالعات كنند. آنها در هنگام دسترسي ب قاعده بيزين بروزرساني نمي

ها وزني بيش از حد بهينه  گيري به آن دهند و در تصميم پيشين خود چسبندگي نشان مي
به اين سبب است  شود. واكنشي به اطالعات جديد مي دهند؛ چنين موضوعي موجب كم مي

وش را رود نگرش مدير تصميم او در رابطه با تغيير هزينه متناسب با تغيير فر كه انتظار مي
 تعديل كند.

هاي پذيرفته شده در بورس  اين مقاله ضمن بررسي رفتار نامتقارن هزينه درشركت
گذشته   اوراق بهادار تهران به آزمون اين موضوع پرداخت كه آيا تغيير فروش دوره

تواند بر تصميم مدير در رابطه با سطح هزينه اثرگذار باشد و آيا نگرش مثبت يا منفي  مي
رو، رابطه تغييرات هزينه هاي فروش، اداري  كند. از اين اند اين رابطه را تعديل تو مدير مي

الي  1383هاي گذشته در بازه زماني   و عمومي با تغييرات فروش در دوره جاري و دوره
هاي پذيرفته شده در بورس  آزمون شد. نتايج پژوهش نشان داد هزينه در شركت 1392

تايج تحقيق ژو و همكاران اوراق بهادار تهران رفتاري نامتقارن و چسبنده دارد. اين نتيجه با ن
)، هاشمي 2010)، هي و همكاران (2014)، وينريس و همكاران (2014)، ابوسردانه (2015(

)و 1393)، اسماعيل زاده و مهرنوش (1393)، زنجيردار و همكاران (1393و همكاران (
)همگراست. بعالوه، فروش دوره قبل از جمله عواملي است 1391كردستاني و مرتضوي (
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كنند؛ به اين  ها لحاظ مي گيري خود در مورد نگاهداشت دارايي يران در تصميمكه مد
ترتيب كه چنانچه فروش در دوره گذشته تغيير افزايشي را نشان دهد مدير نسبت به 

كند كه در دوره  ها با اعتماد بيشتري در مقايسه با شرايطي عمل مي نگاهداشت دارايي
ها در صورت تغييرات مثبت  است؛ بنابراين هزينه گذشته تغيير كاهشي درآمد تجربه شده

دهند. اين نتيجه با نتايج تحقيق  تري را از خود نشان مي فروش در دوره گذشته رفتار چسبنده
) همگراست. نتايج اين پژوهش 1391) و كردستاني و مرتضوي (2014بنكر و همكاران (

اثر تغيير افزايشي يا  حاكي از آن بود نگرش مثبت مدير نسبت به وضعيت آتي شركت
كند؛ يعني در شرايطي كه مدير نگرش  كاهشي فروش را بر رفتار نامتقارن هزينه تعديل مي

مثبت نسبت به تداوم روند افزايشي فروش دارد كاهش در فروش دوره گذشته به ميزان 
 كمتري در تقارن رفتار هزينه اثرگذار است؛ اين در حاليست كه نگرش منفي مدير نسبت به

شود كه  گذر از نوسانات كاهشي فروش موجب تقارن بيشتر رفتار هزينه در شرايطي مي
شركت در دوره گذشته افزايش در فروش را تجربه كرده است. اين نتيجه با نتايج تحقيق 

) تطابق دارد. عواملي از قبيل تمركز 2013) و چن و همكاران (2014بنكر و همكاران (
د، تعداد كاركنان، ركورد يا رونق اقتصادي، اندازه شركت، هاي مشهود و نامشهو دارايي

توانند بر رفتار نامتقارن هزينه  ساختار هزينه و نوع صنعت از جمله داليلي هستند كه مي
اند. ضمن آنكه شاخص  اثرگذار باشند و در اين تحقيق مورد بررسي و مداقه واقع نشده

كن است دليل تقابل نتايج اين تحقيق با مورد استفاده براي سنجش نوع نگرش مدير نيز مم
) و  2010)، باالكريشنان و همكاران(2014هاي ابوسردانه ( هاي پژوهش بخشي از يافته

شود تحقيقات آتي با بررسي  ) باشد. از اينرو، پيشنهاد مي1393خيراللهي و همكاران (
م راهبري هاي گذشته و نگرش مديريت با عواملي چون مكانيز اثرمتقابل روند فروش

شركتي، نوع صنعت و تخصص مديريت دانش موجود در اين حوزه را گسترش دهند. 
هاي مدير از اخذ تصميماتي است كه رفتار  آنچه در تحقيق حاضر به آن پرداخته نشد انگيزه

هاي شركت با كاهش فروش كاسته  شود. اينكه سطح هزينه نامتقارن هزينه را سبب مي
يريت واقعي سود است. وقوع اين پديده بالدرنگ اين سوال را به ايي از مد شود نشانه نمي

سازد مديريت به دنبال تامين منافع چه گروهي است؟ مشاهده الگوهاي  ذهن متبادر مي
گذارند و  هايي كه رفتار نامتقارن هزينه را از خود به نمايش مي مديريت سود در شركت

در پاسخگويي به اين سوال راهگشا باشد و تواند  توجه به برداشت بازار از اين پديده مي
شايسته است محققين در تحقيقات آتي اين موضوع را مورد توجه قرار دهند. نتايج پژوهش 
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اي  بيانگر آن بود مديران، نوع نگرش خود و روند گذشته فروش را در تصميمات هزينه
ها ارائه  ركتهاي حسابداران مديريت در ش كنند؛ از آنجا كه يكي از دغدغه لحاظ مي

اي است كه با حداقل تعديالت روبرو شود بنابراين گنجاندن اين دو عامل  بودجه به گونه
هايي ياري كند.  تواند آنها را در تقليل چنين نگراني هاي شركت مي بيني هزينه در پيش

هاي  گران در برآورد جريان گذاران و تحليل بعالوه، هدف ارائه اطالعات كمك به سرمايه
هاي دنياي تجارت و تضاد منافع  گذاري است؛ پيچيدگي ي آتي و محاسبه بازده سرمايهنقد

  بيني دهي پيش گران را در وزن گذاران و تحليل مديريت از جمله مسائلي است كه سرمايه
سازد؛  گيري با چالش روبرو مي اش براي ورود به الگوي تصميم آتي شركت از عملكرد 

در اختيار قرار  هاواند معيارهايي را براي سنجش كيفيت گزارشت هاي اين پژوهش مي يافته
 دهد و به تخصيص مناسب منابع كمك نمايد.
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