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1Bچكيده 

تجزيه و تحليل هزينه، حجم، سود، داللت بر ارتباط خطي بين فروش، هزينه و سود دارد. روابط موجود در 
اند كه اين در حالي است كه مطالعات اخير، رفتار غيرخطي مهمي براي هزينه و سود را مستند نموده

قابل مستلزم تغييرات مفهومي ها ها يكي از مهمترين اين موارد است. چسبندگي هزينهچسبندگي هزينه
هاي مفهومي و تجربي اين مدل اشاره دارد. توجهي در مدل هزينه، حجم، سود است كه به محدوديت

شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي  140هاي بنابراين، در اين مطالعه با استفاده از داده
-ائه گرديد كه چسبندگي هزينه، مدل نامتقارن تجزيه و تحليل هزينه، حجم، سود ار1392تا  1385هاي سال

ها نشان داد كه در صورت استفاده از مدل اندرسون و همكاران كند. نتايج بررسيها را وارد معادالت مي
ها از اقدامات مديريت سود مربوط ها، با توجه به عدم تأثيرپذيري آن) و مقادير كل درآمدها و هزينه2003(

-بهها است. سود استاندارد مستلزم تعديل از بابت چسبندگي هزينه بندي، مدل هزينه، حجم،به تغيير طبقه
عبارت ديگر، با توجه به سطح فروش تحقق يافته، اگر سطح فروش نسبت به دوره قبل افزايش داشته، نسبت 

 كه سطح فروش نسبت به دوره قبل كاهش يافته، سود بيشتر است.به حالتي

ها، مدل هزينه، حجم، سود استاندارد، مدل هزينه، ي هزينهحسابداري مديريت، چسبندگ :يديکل واژگان
 بورس اوراق بهادار تهران حجم، سود نامتقارن،
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 مقدمه
ريزي و كنترل، متكي به مديران در راستاي اجراي بسياري از وظايف خود مانند برنامه

و  شناخت رفتار هزينه در واكنش به تغييرات سطح توليدآگاهي از رفتار هزينه هستند. 
2Fگرن(هورن زيادي برخوردار است ها از اهميتبراي مديريت شركت ،فروش

و همكاران،  1
شوند و برآوردهاي ها ميگيري). برآوردهاي صحيح رفتار هزينه، باعث بهبود تصميم1999

دهند نادرست، عدم كارايي را در پي داشته و تصميمات فاقد ارزش افزوده را افزايش مي
3Fماهر(

2  ،1996(. 
در  راتييتغ زانيتنها به م ،نهيهز راتييتغ كه كننديم انيب نه،يرفتار هز يهاي سنتوريتئ

تجزيه و . رديگيم صورت متقارن صورتهب ،راتييتغ نياست و ا وابسته، تيسطح فعال
تحليل هزينه، حجم، سود، يكي از پركاربردترين ابزار مورد استفاده در حسابداري مديريت 

بندي و داخلي (مانند ارزيابي سناريوهاي جايگزين فروش، بودجه دوگانهاست كه اهداف 
هاي فروش توسط بينيهاي سود مشروط به پيشبينيارزيابي فروش) و خارجي (مانند پيش

كند. روابط موجود در تجزيه و تحليل هزينه، گران) را تأمين ميگذاران و تحليلسرمايه
هاي ثابت و متغير است كه داللت بر ارتباط هزينه حجم، سود، مبتني بر مدل استاندارد

خطي بين فروش و هزينه و متعاقباً بين فروش و سود دارد. اين در حالي است كه مطالعات 
اند كه عبارتست از اخير، رفتار غيرخطي مهمي براي هزينه و سود را مستند نموده

به افزايش فروش در قياس با ها عدم تقارن اقتصادي در واكنش هزينه -ها چسبندگي هزينه
4Fكاهش آن (براي مثال؛ اندرسون

ها، عدم بروز چسبندگي هزينه). 2003و همكاران،   3
هاي كاهش تقارن در تصميمات مديران در قبال منابع تعهد شده است. مديريت، در دوره

 هاي عملياتي شود يا با ثابت نگههاي تعديل داراييتواند متحمل هزينه سطح تقاضا مي
هاي توليدي هاي عملياتي مرتبط با ظرفيت ينه    هاي عملياتي، متحمل هزداشتن سطح دارايي

مازاد شود. از آنجا كه سطح تقاضاي بازار تصادفي است، بنابراين مديريت هنگام كاهش 
كه آيا كاهش در سطح تقاضا موقتي است يا خير را مورد ارزيابي سطح تقاضا، احتمال اين

 دهد. قرار مي
منظور اجتناب از كه نسبت به كاهش تقاضا به يقين برسد، بهاگر مديريت تا زماني

هاي عملياتي را كاهش ندهد و هاي مازاد، سطح داراييهاي تعديل سطح داراييهزينه

                                                                                                                   
1. Horngren 
2. Maher 
3. Anderson 
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هاي عملياتي مازاد را تحمل كند، رفتار چسبندگي هاي عملياتي مرتبط با داراييهزينه
هاي عملياتي متناسب با فروش، كاهش نيافته است ا هزينهها رخ خواهد داد، زير هزينه

ها به تغييرات فروش، همچنين بيانگر ). اين پاسخ نامتقارن هزينه1389(نمازي و دواني، 
واكنش نامتقارن سود به تغييرات فروش است. در نتيجه، سود شركت نسبت به كاهش 

5Fتر از افزايش فروش خواهد بود (بنكرفروش، حساس

 ).2014و همكاران،  1
ها با متغيرهاي متعددي از مطالعات پيشين در داخل كشور، ارتباط چسبندگي هزينه

)، حاكميت شركتي (خاني و همكاران، 1391(بولو و همكاران،  ديدگاه مديريتجمله 
)، 1393هاي شخصي مديران (آقايي و حسني، )، انگيزه1393؛ آقايي و حسني، 1393

كاري )، محافظه1393زاده و مهرنوش، بيني سود (اسماعيليشكيفيت سود و خطاي پ
) و 1393هاي مالي (راعي و همكاران، )، نسبت1393شرطي (سجادي و همكاران، 

) را مورد بررسي قرار 1394اي (پورعلي و همكاران، هاي سرمايهاعتبارات تملك دارايي
تواند بر مدل ها ميهزينه اند واين در حالي است كه تاكنون تأثيري كه چسبندگيداده

هزينه، حجم، سود داشته باشد، مورد توجه پژوهشگران نبوده است. استدالل مطالعه حاضر 
تواند نشانگر عدم تقارن مهمي در ها) مياين است كه بروز اين پديده (چسبندگي هزينه

مفهومي مستلزم تغييرات ها مدل تجزيه و تحليل هزينه، حجم، سود باشد. چسبندگي هزينه
تجزيه و تحليل هزينه، حجم، سوداستاندارد بوده و  قابل توجهي در بسياري از كاربردهاي

هاي هزينه، حجم، به احتمال زياد منجر به تخريب برآوردهاي ساختار هزينه ورودي تحليل
هاي سيستماتيك در نتايح ناشي از تجزيه و تحليل سود گردد كه باعث ايجاد سوءگيري

ود خواهد شد. بنابراين، در اين مطالعه، مدل نامتقارن تجزيه و تحليل هزينه، هزينه، حجم، س
اي كند و اشارهها را وارد معادالت ميگردد كه چسبندگي هزينهحجم، سود ايجاد مي
هاي مفهومي و تجربي تجزيه و تحليل هزينه، حجم، سود استاندارد مستقيم به محدوديت

 خواهد داشت. 
 

 مباني نظري
اي كه رابطه هاي ثابت و متغير استمدلي ساده از هزينه هزينه، حجم، سود، مبتني بررابطه 

فروش  سود برابر با درآمددهد. از آنجا كه ها را نشان ميفروش و هزينهدرآمد خطي بين 
فروش است درآمد تابعي خطي از  سود،دهد كه هزينه است، اين مدل نشان مي منهاي

                                                                                                                   
1. Banker 
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 سودبر سود، تغيير در حاشيه ايجاد تنها از طريق  ،فروشدرآمد ييرات ) و تغ1(شكل شماره 
 هاي متغير).هزينهمنهاي  فروشدرآمد گذارد (اثر مي

 

 
 ب)٢٠١٣، بنکر و همکاران. رابطه هزينه، حجم، سود استاندارد (منبع: ۱شکل 

 
همكاران، ده (براي مثال؛ اندرسون و هاي چسبنهزينه هاي راجع به، پژوهشحالبا اين 

6F؛ ويس2003

7F؛ كاما و ويس2014ب و2013الف، 2013 ،؛ بنكر و همكاران2010 ،1

2، 
كه در تضاد با مدل ند ادهنموثبت  هاهاي مهمي را در رفتار هزينه، عدم تقارن)2013

اختيارات مدير،  و هاي تعديل منابعهزينهمبتني بر  اما با مدل جايگزين ،استاندارد است
8Fپژوهشگران (براي مثال؛ كالجا از برخي هايپژوهش جنتاي .مطابقت دارد

و همكاران،  3
9F؛ نارين و سادرسترام2006

نمازي و ؛ 2014ب و2013الف، 2013 ،بنكر و همكاران 1997، 4
كار و ؛ نيك1393؛ سپاسي و همكاران، 1393؛ زنجيردار و همكاران، 1391همكاران، 

 هادر هزينه افزايش ميزان كه است آن بيانگر اخير هايسال ) نيز در1393زاده، حاجي
 در حجم كاهش هنگام هاهزينه در كاهش ميزان از بيشتر فعاليت، سطح در افزايش هنگام

 نامند.مي "هاهزينه چسبندگي" را هاهزينه رفتار اين. است فعاليت
                                                                                                                   
1. Weiss 
2. Kama and Weiss 
3. Calleja 
4. Noreen and Soderstrom 
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اي نامتقارن دهنده رابطهها نشانهزينهده رفتار چسبنب)، 2013به بيان بنكر و همكاران (
 ،استانداردميزان قابل توجهي از هزينه، حجم، سود است كه به  سودفروش و درآمدبين 

، ها در تجزيه و تحليل هزينه، حجم، سودمهمترين تجلي چسبندگي هزينه شود.منحرف مي
ات يريها به جهت تغدر دوره فعلي، سطح هزينه تحقق يافتهاين است كه براي سطح فروش 

هنگام افزايش و كاهش تفاضل هزينه، به بستگي دارد. پيشيننسبت به دوره فروش  درآمد
كه زمانيدهنده حفظ نامتقارن منابع كمياب توسط مديران است. درآمد فروش، انعكاس

پيشين، سطح منابع دوره براي مثال؛ (به پايين آمده باشد از باال  تحقق يافته،سطح فروش 
هاي تعديل جويي در هزينه)، مديران براي صرفهجاري باشددر دوره نيازهاي منابع بيش از 

دهنده نياز به منابع (كه ها انعكاسبنابراين، هزينه كنند.رو به پايين، منابع كمياب را حفظ مي
شده يا حفظ  انباشتمنابع كمياب  عالوهشود) بهوسيله سطح فروش فعلي تعيين ميبه

طوح س راي مثال؛باشد (بباال آمده روش از پايين به كه همان سطح فزمانيدر مقابل،  هستند.
مين أافزايش تقاضا، منابع جديد ت برآورده ساختن)، مديران براي باشندكافي نا ،منابعاصلي 

 ،كنند، در اين موردنمياقدام به تأمين منايع غيرضروري  ،كنند. از آنجاكه مديرانمي
فروش درآمد كه ، زمانيبه اين ترتيب. هنددانعكاس ميرا مورد نياز ها تنها منابع هزينه

)، درآمد فروش فعلي برابر با حالت افزايش باشد -(به جاي افزايشكاهش يافته باشد 
توان گفت با توجه به سطح فروش تحقق يافته، اگر سطح لذا ميها باالتر هستند. هزينه

نسبت به دوره فروش نسبت به دوره قبل افزايش داشته، نسبت به حالتي كه سطح فروش 
 قبل كاهش يافته، سود كمتر است.

دو در  ،متقارنهزينه، حجم، سود نا و مدلل هزينه، حجم، سود استاندارد تفاوت بين مد
ها )، مجموع هزينه1شماره شكل استاندارد (. در مدل مشهود است يك و دوشكل شماره 

دارد، بستگي تنها سطوح منابع مورد نياز را كه به سطح فروش همزمان (نه جهت آن) 
 سودكه  واحدي وسيله خطاستاندارد بههزينه، حجم، سود  كند. بنابراين، رابطهمنعكس مي

  كند، نشان داده شده است.را به فروش متصل مي
از دو خط متمايز مجموع  )،2شماره  (شكل هزينه، حجم، سود نامتقارن لدر مقابل، مد

-را نشان مي هاها به هنگام افزايش هزينهرفتار هزينه ،شده است. خط پايين تشكيلها هزينه
 .استفروش درآمد به  وابستهح منابع مورد نياز ودهنده سطها نشانهزينه كهدهد، درجايي

شامل منابع  ها براي كاهش فروش است كههزينه مجموع رفتاردهنده نشاننيز خط باال 
 . برباشدميشده حفظ يا انباشتعالوه منابع كمياب هب ،فروشدرآمد به  موردنياز وابسته
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سود توسط دو خط هزينه، حجم، سود نامتقارن، ها، رابطه خطوط كل هزينهاين اساس 
افزايش فروش (خط باال) و كاهش فروش (خط  هنگامبهكه شود مينشان داده ، متمايز

 عمودي بين اين دو خط،تفاوت د. سازرا به فروش همزمان مرتبط مي سودپايين)، 
منابع كمياب توسط مديران و انباشت حفظ  دهنده تفاضل سود چسبنده است كه باانعكاس

  باشد.ميدر ارتباط 
 

 
 ب)٢٠١٣، بنکر و همکاران. رابطه هزينه، حجم، سود نامتقارن (منبع: ٢شکل 
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 پژوهش نهيشيپ
 خارجيهاي . پژوهش۱

10Fكنث

 و يامريكاي ،يفرانسو ،يآلمان يهااز شركت يتعداد يبا بررس )2005(و همكاران  1
چسبنده  ،در درآمد فروش راتييتغ يبه ازا ياتيعمل يهانشان دادند كه هزينه يسيانگل

 ياتيعمل يهاطور متوسط هزينههب ،افزايش در درآمدها درصد6 يازاكه به يطورهب. هستند
 درصد36ها تنها كاهش درآمدها، هزينه درصد6 ياما به ازا ،اندداشته افزايش درصد39

 .اندهتكاهش داش
 گرانليسود تحل ينيبشيها بر پنهيرفتار نامتقارن هز ريثأتي به بررس )2010( سيو

 سود ينيبشيتري دارند، دقت پهاي چسبندهنهيهز كه ييهاپرداخت و نشان داد در شركت
، گرانليتحل يهاي پوششتياولو بر هانهيهز يگران كمتر است و چسبندگليتحل توسط

-يها را لحاظ منهيهزي چسبندگ ،ارزش شركت يابيگذاران در ارزهيسرما وموثر است 
رابطه  يها دارانهيهز يچسبندگالف)، 2013(پژوهش بنكر و همكاران  جينتابنابر  كنند.

و  يشرط يكارمحافظه نيكه بر رابطه ب باشديم يتقارن اطالعاتعدم باي مثبت و معنادار
 يچسبندگكه  داد پژوهش نشان يهاافتهي نياست. همچن رگذاريثأت زين يتقارن اطالعاتعدم

. بنكر و باشديسود م يتقارن زمانعدم يالگو در گراثر مداخله كيها به منزله نهيهز
سال قبل بر رفتار نامتقارن  ) نيز در بررسي اثر تعديلي تغييرات فروش2014همكاران (

ها با توجه به فروش سال قبل، افزايش ها، به اين نتيجه رسيدند كه چسبندگي هزينههزينه
يابد. عالوه براين، ها با توجه به فروش سال قبل، كاهش ميچسبندگي هزينهيابد و عدممي

11Fكين

12Fاطميناني) در بررسي ارتباط بيش2015و همكاران ( 2

ها، مديريت و چسبندگي هزينه  3
بينانه و متعاقباً افزايش چسبندگي اطميناني مديريت بر تمايالت خوشاز تأثير مستقيم بيش

 ها خبر دادند.هزينه
 

 هاي داخليپژوهش .۲
ها، نشان دادند كه بهاي تمام شده ) در بررسي چسبندگي هزينه1386الهي (قائمي و نعمت

هاي سربار، هاي توزيع و فروش و عمومي و اداري و هزينهكاالي فروش رفته، هزينه
باشند. نتايج مطالعه هاي مواد، دستمزد مستقيم و مالي، چسبنده نميچسبنده هستند اما هزينه

                                                                                                                   
1. Kenneth 
2. Qin 
3. Overconfidence 
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هاي اداري، عمومي و دهنده وجود رفتار چسبنده هزينه) نيز نشان1391نمازي و همكاران (
هاي اداري، عمومي و فروش شده و هزينه فروش، بهاي تمام شده و مجموع بهاي تمام

) نيز رسيد. كردستاني و مرتضوي 1393اي كه به تأييد سپاسي و همكاران (است، نتيجه
هاي فروش، عمومي و اداري در دوره بعد از چسبندگي هزينه) نيز نتيجه گرفتند كه 1391(

كاهش شود و كاهش فروش در دو دوره متوالي، موجب كاهش فروش، وارونه مي
هاي فروش، عمومي و اداري در دوره رفته و هزينهچسبندگي بهاي تمام شده كاالي فروش

ها بيشتر باشد، چسبندگي بهاي تمام شده كاالي فروش شود و هر چه ميزان داراييدوم مي
) نيز از 1391. بولو و همكاران (شودهاي فروش، عمومي و اداري، بيشتر ميرفته و هزينه
ها خبر بيني مديريت نسبت به فروش در آينده بر چسبندگي هزينهي خوشتأثير افزايش

 دادند.  
 ييدارا زانيمانند تعداد كاركنان، م ييهاشاخص)، 1393به بيان زنجيردار و همكاران (

و فروش و بهاي  ياداري عموم هاينهيهز يبر شدت چسبندگ ينسبت بده و جاري شركت
اين درحالي است كه راعي و همكاران  د.نگذاريم ريثأت ،تمام شده كاالي فروش رفته

ها خبر دادند.  هاي ثابت بر چسبندگي هزينه) نيز از تأثير افزايشي گردش دارايي1393(
) نيز در مطالعاتي جداگانه، به اين نتيجه 1393) و آقايي و حسني (1393خاني و همكاران (

 شوند.ها ميدگي هزينهرسيدند كه سازوكارهاي حاكميت شركتي موجب كاهش چسبن
كاري ها و محافظه) در بررسي ارتباط بين چسبندگي هزينه1393سجادي و همكاران (

ها بر عدم تقارن ارتباط ميان سود شرطي به اين نتيجه رسيدند كه چسبندگي رفتار هزينه
زاده و افزايد. اسماعيلكاري شرطي را ميعبارت ديگر، محافظهبازده اثر افزاينده دارد و به

ها موجب كاهش ) نيز به اين نتيجه رسيدند كه افزايش چسبندگي هزينه1393مهرنوش (
-حرط) در بررسي 1394شود. پورعلي و همكاران (بيني سود و كيفيت سود ميدقت پيش

هاي جانبي اين اي استان اردبيل، نتيجه گرفتند كه هزينههاي سرمايهييلك دارامت هاي
هاي در جريان ايجاد يا تكميل بندگي بوده و با افزايش نسبت داراييها داراي آثار چسطرح

 شود.به تخصيص اعتبار، اين چسبندگي بيشتر مي
 شود:يم نييتب ريمطالعه به صورت ز هيفرض، با توجه به مطالب مذكور

 
 
 



  153   ها و عدم تقارن در مدل هزينه، حجم، سودچسبندگي هزينه

 فرضيه پژوهش
تقارن باتوجه به ها، مستلزم لحاظ عدم رابطه هزينه، حجم، سود با توجه به چسبندگي هزينه 

عبارت ديگر، با توجه به سطح فروش تحقق به .تغييرات فروش نسبت به سال قبل است
كه سطح فروش يافته، اگر سطح فروش نسبت به دوره قبل افزايش داشته، نسبت به حالتي

 نسبت به دوره قبل كاهش يافته، سود بيشتر است.
 

 روش پژوهش
بر مبناي هدف، از نوع كاربردي است. همچنين از بندي پژوهش اين پژوهش از لحاظ طبقه

باشد. بنابراين از روش رگرسيون بندي بر حسب روش، از نوع همبستگي ميلحاظ طبقه
 فرض استفاده از رگرسيون، استفاده شده است.هاي پيشچندمتغيره و همچنين آزمون

 
 جامعه و نمونه آماري

پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هاي جامعه آماري اين پژوهش، تمام شركت
 روش حذفي و بر اساس شرايط زير برگزيده شده است:شده آماري بهبوده و جامعه غربال

) طي دوره پژوهش 2) اطالعات مالي شركت براي دوره زماني پژوهش موجود باشد؛ 1
) جزو 4شد؛ ) سال مالي آن منتهي به پايان اسفند ماه با3در بورس حضور داشته باشد؛ 

) در دوره مورد بررسي، 5ها، ليزينگ و بيمه نباشد؛ و گذاري و بانكهاي سرمايهشركت
 تغيير سال مالي نداده باشد.
هاي پذيرفته شده هاي فاقد معيارهاي يادشده، از بين كل شركتپس از حذف شركت

آماري اين  شدهعنوان جامعه غربالشركت به 140در بورس اوراق بهادار تهران، تعداد 
هاي ها، از صورت) آن1392تا  1385سال ( 8هاي مربوط به پژوهش باقي ماندند و داده

-آوردنوين و تدبيرپرداز و همچنين از سيستم نرممالي حسابرسي شده، نرم افزارهاي ره
مديريت پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمي سازمان بورس «افزاري تهيه شده توسط واحد 

 ، استخراج شد.»بهاداراوراق 
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 هاي پژوهشمتغيرها و مدل
-گردد و در ادامه با اضافه نمودن چسبندگي هزينهابتدا، مدل هزينه، حجم، سود بررسي مي

ها، شود. از آنجاكه سود برابر است با درآمد فروش منهاي هزينهها، اين مدل بسط داده مي
ها). گفتني جاي هزينهشود (بهد پرداخته ميطور مستقيم به برآورد ارتباط بين فروش و سوبه

است مقادير سود در سمت چپ معادله و درآمد فروش در سمت راست معادله، بر درآمد 
شوند (نتايج، مشابه زماني هستند كه مقادير مذكور بر ارزش فروش ابتداي دوره تقسيم مي

وق صاحبان سهام يا ها، ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام، ارزش بازار حقدفتري دارايي
اند). باتوجه به شدهميانگين مقادير فروش شركت طي دوره مورد بررسي، تقسيم مي

توضيحات فوق، نخستين مدل عبارتست از ارتباط هزينه، حجم، سود استاندارد كه سود را 
 ب):2013سازد (بنكر و همكاران، به فروش مرتبط مي

(1) EARNi,t / SALESi,t-1 = α0,i + α1 SALESi,t / SALESi,t-1 + εi,t 
 كه در آن:
EARNi,t  = سود عملياتي شركتi  در سالt ؛SALESi,t  درآمد فروش شركت =i 

= هزينه ثابت برآوردي  α0؛ t-1در سال  i= درآمد فروش شركت  SALESi,t-1؛ tدر سال 
 = ميانگين نرخ حاشيه سود است. 1αو 

ها در مدل وارد درآمد فروش، چسبندگي هزينهدر ادامه، با افزودن متغير جهت تغيير 
 شود.مي

(2) EARNi,t / SALESi,t-1 = α0,i + α1 SALESi,t / SALESi,t-1 + α2 SDi,t 
+ ηi,t 

 اگر كه براي نمايش كاهش درآمد فروش است وجهي دو = متغير SDi,tكه در آن:  
 صفر برابر صورت،اين غير و در يك برابر باشد، قبلي دوره از كمتر جاري سال فروش
شامل تفاضل سود چسبنده است (شكاف عمودي بين خطوط سود  α2ضريب  .بود خواهد

هزينه، حجم، سود نامتقارن براي افزايش فروش و كاهش فروش). براي تأييد فرضيه 
كوچكتر از صفر باشد (براي سطح فروش يكسان در سال  α2مطالعه، انتظار بر اين است كه 

tال آمده باشد، نسبت به حالتي كه از پايين آمده باشد، سود كمتر است).، اگر فروش از با 
) و انجام آزمون پايايي نتايج، از 2003به منظور تطابق با تحليل اندرسون و همكاران (

ها و درآمدهاي فروش نيز استفاده خواهد شد (اندرسون و تغييرات در لگاريتم هزينه
 ):2003همكاران، 

(3) ΔlnCOSTi,t = α0 + α1 ΔlnSALESi,t + ui,t 
(4) ΔlnCOSTi,t = α0 + α1 ΔlnSALESi,t + α2 SDi,t ΔlnSALESi,t + vi,t 



  155   ها و عدم تقارن در مدل هزينه، حجم، سودچسبندگي هزينه

نسبت  tدر سال  iهاي شركت = تغييرات لگاريتم طبيعي هزينهΔlnCOSTi,tكه در آن: 
 tدر سال  i= تغييرات لگاريتم طبيعي درآمد فروش شركت  ΔlnSALESi,t؛ و t-1به سال 

فروش  هاي عملياتي (درآمدبار با استفاده از هزينه. مدل مورد نظر، يكt-1نسبت به سال 
ها (درآمدفروش منهاي سودخالص) بار با استفاده از كل هزينهمنهاي سودعملياتي) و يك 

كوچكتر از  α2برآورد خواهد شد. چسبندگي موردنظر، زماني مصداق خواهد داشت كه 
ها به ازاي كاهش درآمد فروش، كمتر از افزايش آن به ازاي صفر باشد (كاهش هزينه

 همان مقدار افزايش درآمد فروش است).
 

 هاي پژوهشيافته
هاي شده پژوهش، طي سالشركت عضو جامعه آماري غربال 140هاي مربوط به داده

ل منتق Excel افزارهاي اطالعاتي موجود استخراج شده و به نرم، از بانك1392تا  1385
گرديد. پس از انجام محاسبات الزم براي متغيرهاي مستقل و وابسته، اطالعات الزم براي 

و  Eviews9افزارهاي هاي مناسب ذخيره شد و در نرمآزمون آماري مورد نياز در پرونده
SPSS20 .پردازش شد 

 پايايي. شود بررسي بايد متغيرها پايايي پژوهش، هايداده تحليل و تجزيه از پيش
 و زمان طول در متغيرها واريانس و ميانگين كه است معنا اين به پژوهش متغيرهاي

 متغيرها اين از استفاده نتيجه، در. است بوده ثابت مختلف، هايسال بين متغيرها كواريانس
 ايم، آزمون از منظور، اين به. شودنمي كاذب رگرسيون آمدن وجودبه باعث مدل، در

 همه سطح معناداري براي و بوده مطلوب آزمون، اين نتايج كه شد شين استفاده و پسران
 در بررسي، مورد دوره در پژوهش متغيرهاي همه بنابراين، و است 05/0 از كمتر متغيرها

 .هستند پايا سطح
 وضعيتي خطيهم. است خطيهم آزمون گيرد،مي قرار استفاده مورد كه بعدي آزمون

-به .است مستقل متغيرهاي از ساير خطي تابعي مستقل، متغير يك دهدمي نشان كه است
. واريانس استفاده شده است تورم عامل و هاي تولرانسخطي، از شاخصمنظور محاسبه هم

 و بوده كم متغيرها به مربوط اطالعات ،)صفر به نزديك( باشد كمتر تولرانس چقدر هر
 تولرانس معكوس نيز واريانس تورم عامل. شودمي ايجاد رگرسيون از استفاده در مشكالتي

 مقدار. شودمي رگرسيون ضرايب واريانس  باعث افزايش بيشتر باشد، هرچقدر و بوده
گفتني است مقادير تولرانس و عامل  .است 10 از كمتر واريانس، تورم عامل براي مطلوب
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از انجام هاي پژوهش، پس منظور آزمون فرضيهاند. بهتورم واريانس نيز كامالً مطلوب بوده
هاي تابلويي و پس از انجام آزمون هاسمن، روش اثرات تصادفي آزمون چاو، روش داده

ها). آمار توصيفي متغيرها در جدول شماره يك آمده است. برگزيده شد (براي تمامي مدل
ها مناسب بوده و دهد كه وضعيت كلي آننزديكي مقادير ميانگين و ميانه متغيرها نشان مي

 اند.رت حذف شدههاي پداده

 . آمار توصيفي متغيرها١جدول 

 انحراف معيار کمينه بيشينه ميانه ميانگين متغير

EARNi,t / SALESi,t-1 ١٨٧/٠ -١٩٥/٠ ٨٦٥/٠ ١٧٧/٠ ٢١٢/٠ 

SALESi,t / SALESi,t-1 ٣٢٨/٠ ٢١٢/٠ ٢٧٣/٣ ١٤٨/١ ١٧٧/١ 

SDi,t ٤٣٢/٠ ٠٠٠/٠ ٠٠٠/١ ٠٠٠/٠ ٢٤٨/٠ 

ΔlnCOSTi,t ٢٦٦/٠ -٦١٧/١ ١/١ ١٤٧/٠ ١٢٨/٠ 

ΔlnSALESi,t ٢٧٧/٠ -٥٤٧/١ ٩/٠ ١٣٨/٠ ١٢/٠ 

 
جدول شماره دو، نشانگر نتايج تخمين مدل نخست پژوهش است كه مربوط به مدل 

باشد. بنابر ب) مي2013هزينه، حجم، سود استاندارد ارائه شده توسط بنكر و همكاران (
دهندگي مطلوبي دارد (حدود توانايي توضيحنتايج ارائه شده در اين جدول، متغيرمستقل، 

 درصد).87
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  157   ها و عدم تقارن در مدل هزينه، حجم، سودچسبندگي هزينه

 ب)٢٠١٣. تخمين مدل هزينه، حجم، سود (بنکر و همکاران، ٢جدول 

 معناداري tآماره  خطاي استاندارد ضريب متغير

Constant ۰۰۷/۰- ۰۰۷/۰ ۹۳۷/۰- ۳۴۸/۰ 

SALESi,t / SALESi,t-1 ۱۸۷/۰ ۰۰۶/۰ ۵۷۶/۲۹ ۰۰۰/۰ 

 ۸۷۶/۰ضريب تعيين =  F  =۳۳۴/۴۱آماره 

 ۸۵۴/۰ضريب تعيين تعديل شده =   ۰۰۰/۰سطح معناداري = 

 ۵۵۱/۱آماره دوربين واتسون = 

 ۰۰۰/۰سطح معناداري آزمون هاسمن =  ۰۰۰/۰سطح معناداري آزمون چاو = 

 مدل اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعميم يافته برآوردي
 

نتايج تخمين مدل دوم پژوهش است كه مربوط به مدل جدول شماره سه، نشانگر 
 باشد. ب) مي2013هزينه، حجم، سود نامتقارن ارائه شده توسط بنكر و همكاران (

 ب)٢٠١٣. تخمين مدل هزينه، حجم، سود نامتقارن (بنکر و همکاران، ٣جدول 
 معناداري tآماره  خطاي استاندارد ضريب متغير

Constant ۰۱۸/۰- ۰۱/۰ ۷۳۵/۱- ۰۸۳/۰ 

SALESi,t / SALESi,t-1 ۱۹۴/۰ ۰۰۸/۰ ۲۴۱/۲۴ ۰۰۰/۰ 

SDi,t ۰۰۸/۰ ۰۰۵/۰ ۴۶۷/۱ ۱۴۲/۰ 
 ۸۷۵/۰ضريب تعيين =  F  =۸۹۸/۴۰آماره 

 ۸۵۴/۰ضريب تعيين تعديل شده =   ۰۰۰/۰سطح معناداري = 
 ۵۳۸/۱آماره دوربين واتسون = 

 ۰۰۰/۰آزمون هاسمن = سطح معناداري  ۰۰۰/۰سطح معناداري آزمون چاو = 
 مدل اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعميم يافته برآوردي

 
بنابر نتايج ارائه شده در جدول شماره سه، متغيري كه براي اثبات مدل هزينه، حجم، 
سود نامتقارن به مدل هزينه، حجم، سود استاندارد اضافه شده، تأثير معناداري بر متغير 
وابسته نداشته و لذا تفاضل سود چسبنده (شكاف عمودي بين خطوط سود هزينه، حجم، 
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فروش و كاهش فروش) معنادار نبوده و با توجه به سطح فروش  سود نامتقارن براي افزايش
كه سطح تحقق يافته، اگر سطح فروش نسبت به دوره قبل افزايش داشته، نسبت به حالتي

 فروش نسبت به دوره قبل كاهش يافته، سود تفاوتي نخواهد داشت.
مدل جدول شماره چهار، نشانگر نتايج تخمين مدل سوم پژوهش است كه مربوط به 

باشد. بنابر نتايج ارائه ) مي2003هزينه، حجم، سود ارائه شده توسط اندرسون و همكاران (
شده در اين جدول، متغيرهاي مستقل، توانايي توضيح دهندگي بسيار مطلوبي دارند (حدود 

هاي هاي شركتدهد كه باتوجه به دادهها نشان ميهاي اين مدلدرصد). ضريب تعيين 92
) وضعيت 2003در بورس اوراق بهادار تهران، مدل اندرسون و همكاران ( پذيرفته شده

ب) دارد. در مدل اندرسون و همكاران 2013تري را نسبت به مدل بنكر و همكاران (مناسب
در مقابل  921/0ها، نتيجه بهتري دارد (ضريب تعيين حدود ) نيز استفاده از كل هزينه2003(

916/0 .( 

 )٢٠٠٣هزينه، حجم، سود (مدل اندرسون و همکاران، . تخمين مدل ٤جدول 
 هاکل هزينه هاي عملياتيهزينه متغير

 معناداري ضريب معناداري ضريب
Constant ۰۲/۰ ۰۰۰/۰ ۰۱۸/۰ ۰۰۰/۰ 

ΔlnSALESi,t ۸۵۹/۰ ۰۰۰/۰ ۸۶/۰ ۰۰۰/۰ 
 F  =۰۵۵/۶۹آماره  F  =۴۵۳/۶۴آماره 

 ۰۰۰/۰سطح معناداري =  ۰۰۰/۰سطح معناداري = 
 ۹۲۱/۰ضريب تعيين =  ۹۱۶/۰ضريب تعيين = 

 ۹۱۳/۰ضريب تعيين تعديل شده =   ۹۰۲/۰ضريب تعيين تعديل شده =  
 ۳۹۸/۲آماره دوربين واتسون =  ۲۷۳/۲آماره دوربين واتسون = 

 ۰۰۰/۰سطح معناداري آزمون چاو =  ۰۰۰/۰سطح معناداري آزمون چاو = 
 ۰۰۰/۰سطح معناداري آزمون هاسمن =  ۰۰۰/۰سطح معناداري آزمون هاسمن = 

 مدل اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعميم يافته برآوردي
 

جدول شماره پنج، نشانگر نتايج تخمين مدل چهارم پژوهش است كه مربوط به مدل 
باشد. بنابر ) مي2003نامتقارن هزينه، حجم، سود ارائه شده توسط اندرسون و همكاران (

نتايج ارائه شده در اين جدول، متغيرهاي مستقل، توانايي توضيح دهندگي بسيار مطلوبي 
درصد). نتايج ارائه شده با استفاده از مدل اندرسون و همكاران 93و92دارند (حدود 



  159   ها و عدم تقارن در مدل هزينه، حجم، سودچسبندگي هزينه

تأثير معناداري بر  SDi,t ΔlnSALESi,tدهد كه متغير ها نشان مي) و كل هزينه2003(
ه دارد و به اين ترتيب، تفاضل سود چسبنده (شكاف عمودي بين خطوط سود متغير وابست

 هزينه، حجم، سود نامتقارن براي افزايش فروش و كاهش فروش) معنادار است.

 )٢٠٠٣. تخمين مدل هزينه، حجم، سود (مدل اندرسون و همکاران، ٥جدول 
 هاکل هزينه هاي عملياتيهزينه متغير

 معناداري ضريب معناداري ضريب
Constant ۰۲/۰ ۰۰۰/۰ ۰۰۳/۰ ۴۱۶/۰ 

ΔlnSALESi,t ۸۶۲/۰ ۰۰۰/۰ ۹۲۲/۰ ۰۰۰/۰ 
SDi,t 

ΔlnSALESi,t 
۰۰۲/۰- ۹۲/۰ ۱۳۷/۰- ۰۰۰/۰ 

 F  =۹۱۲/۶۷آماره  F  =۳۴۳/۶۷آماره 
 ۰۰۰/۰سطح معناداري =  ۰۰۰/۰سطح معناداري = 
 ۹۳/۰ضريب تعيين =  ۹۲/۰ضريب تعيين = 

 ۹۱۲/۰ضريب تعيين تعديل شده =   ۹۰۶/۰شده =  ضريب تعيين تعديل 
 ۳۸/۲آماره دوربين واتسون =  ۲۷۶/۲آماره دوربين واتسون = 

 ۰۰۰/۰سطح معناداري آزمون چاو =  ۰۰۰/۰سطح معناداري آزمون چاو = 
 ۰۰۰/۰سطح معناداري آزمون هاسمن =  ۰۰۰/۰سطح معناداري آزمون هاسمن = 

 مربعات تعميم يافته برآوردي مدل اثرات ثابت و روش حداقل
 

ها، ) و كل هزينه2003كه با استفاده از مدل اندرسون و همكاران (در توضيح علت اين
نامتقارن بودن مدل هزينه، حجم، سود تأييد شد و در ساير موارد رد شد، الزم به ذكر است 

همكاران دهندگي مدل بنكر و كه پيش از افزودن متغير عدم تقارن، قدرت توضيح
درصد است كه 92) حدود 2003درصد و مدل اندرسون و همكاران (87ب) حدود 2013(

) قابليت استفاده بيشتري دارد و با استفاده از 2003دهد مدل اندرسون و همكاران (نشان مي
هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بيشتر مناسب خواهد بود. هاي شركتداده

بندي نيز وسيله تغيير طبقه)، مديريت سود به1392به بيان هاشمي و ربيعي (عالوه براين، 
كه سودخالص رويكردي است كه در ايران، طرفداران زيادي دارد. در اين روش، بدون آن

هاي هاي عملياتي به هزينهبندي هزينهشركت تغيير كند، تنها با استفاده از تغيير طبقه
گيرد. لذا استفاده از وداصلي شركت مورد دستكاري قرار ميغيرعملياتي، سودعملياتي يا س
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هاي ب) با استفاده از سودعلمياتي و همچنين استفاده از هزينه2013مدل بنكر و همكاران (
) به نتايج مطلوب و معناداري نائل نيامد. به 2003عملياتي در مدل اندرسون و همكاران (
كمتر تحت تأثير مديريت سود است، مدل هزينه،  اين ترتيب، با استفاده از كليت مقادير كه

 ها، تأييد گرديد.حجم، سود نامتقارن باتوجه به چسبندگي هزينه
 

 گيرينتيجه
همراه رقابتي شدن صنعت و تجارت، معيارهاي موفقيت از توجه صرف به سودآوري به

داشته تغيير كرده است. در اين عرصه، شركت موفق، شركتي نيست كه بيشترين سود را 
ها را متحمل شود و مفهوم موفقيت شامل موفقيت شركت در مدتي باشد يا كمترين هزينه

طوالني يا بقاي آن در صحنه رقابت است. براي رويارويي با تغييرات مذكور، حسابداري و 
هايي استفاده كند كه ها و نظامويژه حسابداري مديريت نيز ناگزير است از ابداع، روشبه

هاي تئوري). 1390رودپشتي و همكاران، ها باشد (رهنماييازهاي روز شركتگوي نپاسخ
 تيدر سطح فعال راتييتغ زانيتنها به م نهيهز راتييتغ كه كننديم انيب نه،يرفتار هز يسنت

 .رديگيم صورت متقارن صورتهب ،راتييتغ نياست و ا وابسته
-مبتني بر مدل استاندارد هزينهروابط موجود در تجزيه و تحليل هزينه، حجم، سود نيز 

هاي ثابت و متغير است كه داللت بر ارتباط خطي بين فروش و هزينه و متعاقباً بين فروش و 
سود دارد. اين در حالي است كه مطالعات اخير، رفتارهاي غيرخطي مهمي را براي هزينه و 

ا است. چسبندگي هاند كه يكي از مهمترين اين موارد، چسبندگي هزينهسود مستند نموده
تجزيه و تحليل  مستلزم تغييرات مفهومي قابل توجهي در بسياري از كاربردهايها هزينه

هزينه، حجم، سود استاندارد است. بنابراين، در اين مطالعه، مدل نامتقارن تجزيه و تحليل 
اي كند و اشارهها را وارد معادالت ميهزينه، حجم، سود ايجاد گرديد كه چسبندگي هزينه

هاي مفهومي و تجربي تجزيه و تحليل هزينه، حجم، سود استاندارد مستقيم به محدوديت
 دارد.

) و 2003ها نشان داد كه در صورت استفاده از مدل اندرسون و همكاران (نتايج بررسي
ها، با توجه به عدم تأثيرپذيري آن از اقدامات مديريت سود مربوط به تغيير مقادير كل هزينه

اي دارد)، دي (كه بنابر بر نتايج مطالعه هاشمي و ربيعي، در ايران استفاده گستردهبنطبقه
ها است. توضيح مدل هزينه، حجم، سود استاندارد، مستلزم تعديل از بابت چسبندگي هزينه

ها، مستلزم لحاظ عدم تقارن كه رابطه هزينه، حجم، سود با توجه به چسبندگي هزينهاين
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عبارت ديگر، با توجه به سطح فروش به .فروش نسبت به سال قبل استباتوجه به تغييرات 
كه سطح تحقق يافته، اگر سطح فروش نسبت به دوره قبل افزايش داشته، نسبت به حالتي

 فروش نسبت به دوره قبل كاهش يافته، سود بيشتر است.
 صيخو تش يشناساي ،اغلب)، 1393الزم به ذكر است كه به بيان دستگير و بهرامي (

 يآشكار زهيكه اين مقوله با انگيدرموارد ويژهبه ،بر استمديريت سود مشكل و زمان
هاي دانشگاهي، معيارهاي گوناگوني را براي شناسايي مديريت . پژوهشانجام نشده است

توان به روشني گفت كه مقادير فروش، سودخالص و اند. بنابراين، نميسود استفاده كرده
-هاي مورد بررسي در اين مطالعه تا چه حد متأثر از اين پديده بودههاي كل شركتهزينه

توان گفت كه در صورت ها ميدست آمده و قياس آناند. اما با توجه به نتايج به
تأثيرگذاري مديريت اقالم تعهدي و مديريت واقعي سود بر مقادير مذكور نيز مدل هزينه، 

ها، ي داشته باشد و پديده چسبندگي هزينهتواند نتيجه صحيححجم، سود استاندارد نمي
نمايد. اين در حالي است كه در موارد استفاده از تعديل نتايج اين مدل را ضروري مي

ها رد شد و قدرت گر چسبندگي هزينههاي عملياتي، اثر تعديلسودعملياتي و هزينه
بندي طبقه توان گفت كه تغييرها نيز كاهش داشته است. لذا ميدهندگي مدلتوضيح

 هاي عملياتي و غيرعملياتي، موضوعي است كه منجربه اين نتايج شده است.هزينه
هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار باتوجه به نتايج اين مطالعه به مديران شركت

شود كه درصورت استفاده از مدل هزينه، حجم، سود استاندارد و تهران پيشنهاد مي
ها را نيز لحاظ نموده و باتوجه به محاسبات ي، پديده چسبندگي هزينهسرمحاسبه نقطه سر به

 و ضرايب ارائه شده در اين مطالعه، محاسبات مربوط به شركت خود را انجام دهند.
-شود كه در مطالعات آتي، ساير عوامل تعديلبه پژوهشگران عالقمند نيز پيشنهاد مي

سايي نموده كه در اين راستا، شناسايي و كننده مدل هزينه، حجم، سود استاندارد را شنا
تواند منجر به نتايج مهمي گردد كه تبيين اثر تعديلي مديريت سود (حسابداري و واقعي) مي

 در راستاي تكميل نتايج اين پژوهش خواهد بود.
الزم به ذكر است كه در اين مطالعه، براي محاسبه مقادير درآمد، هزينه و سود شركت 

ها استفاده شد كه در صورت هاي تهيه شده توسط شركتج در صورتاز اطالعات مندر
ها، اين امكان وجود دارد سازماني (حسابداري مديريت) شركتاستفاده از اطالعات درون

 هايي در مقادير و متعاقباً در نتايج ايجاد گردد.كه تفاوت
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 .98-75، صص 9، شماره 3دوره  هاي مالي و اقتصاد،فصلنامه سياستاستان اردبيل. 
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، دوره يحسابدار يتجرب يهافصلنامه پژوهشبورس اوراق بهادار تهران. از  يشواهد
 .177-163، صص 4، شماره 3

). تأثير چسبندگي هزينه 1393كار، جواد. (زاده، سعيد و نيكسجادي، سيدحسين؛ حاجي
كاري شرطي. بر تقارن زماني سود با تأكيد بر ارتباط ميان چسبندگي هزينه و محافظه
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