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مقدمه
شناخت رفتار هزینه، یکی از مباحث مهم حسابداري بهاي تمام شده و حسابداري مدیریت است. در 

ها کند. یعنی میزان تغییر در هزینهها متناسب با تغییر محرك هزینه تغییر میمدل سنتی، رفتار هزینه
فعالیت، به میزان تغییر در سطح فعالیت بستگی دارد و جهت تغییرات (افزایش و کاهش) در حجم

هاي برخی از پژوهشگران (اندرسون و ها ندارد. اما نتایج پژوهشتاثیري روي بزرگی تغییرات در هزینه
هاي اخیر بیانگر این موضوع است که میزان ) در سال2006و کالیجا و همکاران، 2003همکاران، 

ها براي همان مقدار ر هزینهها هنگام افزایش در سطح فعالیت، بیشتر از میزان کاهش دافزایش در هزینه
]. پدیده 9و 4نامند [می» 1چسبندگی هزینه«کاهش در حجم فعالیت است. چنین رفتاري را 

هاي چسبنده است، چسبندگی هزینه از دو دیدگاه قابل توضیح است دیدگاه اول؛ نظریه اقتصادي هزینه
ده آگاهانه منابع است. دیدگاه دوم؛ طبق این دیدگاه، چسبندگی هزینه ناشی از تصمیم مدیران از استفا

هاي انگیزه شخصی مدیران در ارتباط با نظریه نمایندگی از عدم تقارن رفتار هزینه، در ارتباط با ویژگی
]. افزون بر این، رفتار مدیران به صورت آگاهانه، منابع تعهد 4براي ایجاد امپراطوري مدیریتی است [

شود. د که سبب حفظ منابع بال استفاده در زمان کاهش فروش میکنها تعدیل میشده را براي فعالیت
هایی که شود، انگیزههاي مدیران ایجاد میاز سوي دیگر، تمرکز بر تصمیمات آگاهانه، بر اساس انگیزه

ها در این پژوهش، به . این انگیزهشودسبب کاهش حفظ منابع بال استفاده در زمان کاهش فروش می
بینی و انگیزه رسیدن به سود پیش3، انگیزه اجتناب از کاهش سود2ناب از زیانسه بخش انگیزه اجت

تقسیم شده است. بنابراین، هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر کاهش آگاهانه هزینه در زمان 4شده
هاي متفاوت مدیران براي رسیدن به سود هدف، بر شدت عدم تقارن رفتار کاهش فروش، به دلیل انگیزه

است.هزینه
) و بانکر و 2008)، بالکریشنان و همکاران (2003افزون بر این، مطالعات گذشته اندرسون و همکاران (

هاي مدیران براي حداکثر دهد چگونه انتخاب) اسنادي را ارائه کردند که نشان می2011همکاران (
) نیز 2012ران (]. چن و همکا7و 5، 4آورد [سازي ارزش شرکت، چسبندگی هزینه را به وجود می

هاي نمایندگی براي ایجاد امپراطوري مدیریتی، رفتار چسبندگی هزینه را ایجاد نشان دادند که انگیزه
شود که چگونه انگیزه دستیابی به سود هدف و سایر در این تحقیق استدالل میاما]. 10کند [می

یجه، باید گفت برخی از شود. در نتهاي مدیریتی سبب کاهش درجات چسبندگی هزینه میانگیزه
برخی دیگر شدت چسبندگی هزینه را اماکند. تصمیمات اگاهانه مدیران چسبندگی هزینه را ایجاد می

اند که سبب افزایش اي تمرکز کردههاي انجام شده بر تصمیمات آگاهانهدهد. تمامی پژوهشکاهش می
هاي موثر بر کاهش شدت انگیزهدرجه چسبندگی هزینه شده است در حالی که، تحقیقات اندکی بر

1 Cost Sticky
2 incentives to avoid losses
3 incentives to avoid earnings decreases
4 incentives to meet earnings forecast
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چسبندگی هزینه پرداختند. در صورتی که نادیده گرفتن این مالحظات نمایندگی در مستندات رفتار 

در پژوهش چسبندگی هزینه ممکن است سبب یک سونگري گزینشی در نتیجه گیري صحیح شود.
هاي مدیریتی بر د هدف و انگیزهها، تاثیر سوحاضر، با توجه به افزایش اهمیت پیش بینی رفتار هزینه

هاي این تحقیق ادبیات مدیریت سود شدت چسبندگی هزینه بررسی شده است. عالوه بر این، یافته
کنند، واقعی را از طریق ارائه اسنادي که چگونه مدیران براي رسیدن به سود هدف منابع را تعدیل می

گیرنده، پیشینه نظري و تجربی تحقیق، تدوین دهد. همچنین، ساختار مقاله تا انتها در برگسترش می
گیري و ارائه هاي تحقیق به همراه نتیجهفرضیات و روش شناسی پژوهش و در انتها شامل یافته

پیشنهادهاي تحقیق است.
پیشینۀ پژوهش

پیشینۀ نظري
را به ها)، سه عامل مهم موثر در عدم تقارن در هزینه2010مطالعات انجام شده (هامبورگ و ناسو، 

هاي ثابت است، زیرا هنگامی که بخشی هنگام کاهش فروش شناسایی کردند. عامل اول مربوط به هزینه
هاي ثابت نسبت به تغییر حجم یابد، نسبت هزینه به درآمد به سبب اینکه هزینهاز فروش کاهش می

تغیر و در ارتباط با هاي مهاي دوم و سوم مربوط به هزینهیابد. اما، عاملثابت هستند، افزایش می
یابد. لذا چسبندگی هزینه است. عامل دوم مربوط به زمانی است که فروش (سطح فعالیت) کاهش می

ها یا نگهداري منابع بدون استفاده بستگی به انتظارش از تصمیم مدیر به منظور کاهش سطح هزینه
فروش موقتی است و در مدت تقاضا در آینده دارد. اگر مدیر انتظار داشته باشد که کاهش در سطح

گردد، او تصمیم خواهد گرفت منابع بدون استفاده را حفظ کند زیرا، اگر کوتاهی به حالت اولیه باز می
هاي عملیاتی را متناسب با کاهش فروش، کاهش دهند، تحصیل و آماده مدیران منابع مرتبط با فعالیت

ها متناسب با کاهش بنابراین، اگر منابع و هزینهي منابع در آینده، نیازمند زمان است.سازي دوباره
هاي تعدیل دهد؛ در نتیجه، هزینهي فروش را از دست میهاي توسعهفروش کاهش یابد، شرکت فرصت

هاي ظرفیت بدون استفاده خواهد بود و مدیر تصمیم خواهد گرفت منابع اضافی را حفظ بیشتر از هزینه
ي هاي کاهش و افزایش دوبارهدر مورد تقاضا در آینده و هزینهکند. از سوي دیگر، اگر عدم قطعیت

هاي تعدیل، اطالعات منابع، زیاد باشد. مدیر تصمیم خواهد گرفت صبر کند تا قبل از تخمین هزینه
هاي عملیاتی را به بیشتري بدست آورد. بنابراین، مدیران ممکن است کاهش منابع مربوط به فعالیت

مانی که آنها به دائمی بودن کاهش تقاضا (کاهش فروش) اطمینان بیشتري حاصل تاخیر بیندازند تا ز
کنند. عامل سوم مربوط به زمانی است که مدیر ظرفیت مازاد را به سبب افزایش تابع مطلوبیت خود و 

].12یا ترس از افکار عمومی (تئوري نمایندگی) حفظ کند [
منابع استفاده نشده در صورت کاهش فروش تعریف هاي چسبندگی هزینه تصمیم مدیر به تحمل هزینه

هاي کارآمد (با اخبار مثبت) و هاي داراي چسبندگی هزینه به دو گروه شرکتشود. شرکتمی
هاي داراي چسبندگی کارآمد به آن گروه شوند. شرکتهاي ناکارآمد (با اخبار منفی) تقسیم میشرکت

رود که فروش آنها در آینده کاهش یافته، اما انتظار میشود که فروش فعلی آنهاها اطالق میاز شرکت
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هاي ها از این لحاظ کارآمد هستند که تحمل هزینهنزدیک به سطح اولیه بازگردد. بنابراین، این شرکت
هاي تعدیل منابع (کاهش و افزایش دوباره)، منافعی اضافی (منابع استفاده نشده)، با اجتناب از هزینه

ها هاي داراي چسبندگی ناکارآمد به آن گروه از شرکتآورد. شرکتده به وجود میبراي شرکت در آین
رود فروش آنها دچار کاهش دائمی شود که فروش فعلی آنها کاهش یافته، اما انتظار میاطالق می

هاي اضافی هاي مزبور از این نظر ناکارآمد هستند که تحمل هزینه(بلندمدت) شود. بنابراین، شرکت
کنند. در نتیجه، صرف نظر از ع استفاده نشده) منافعی در زمان حال و آینده براي شرکت ایجاد نمی(مناب

آنکه شرکت با چسبندگی هزینه کارآمد یا ناکارآمد است، چسبندگی هزینه تاثیر منفی بر سود فعلی 
شود. نمیها جبران(سال کاهش سطح فروش) دارد، زیرا، کاهش فروش با همان مقدار کاهش در هزینه

ي سطح هاي کارآمد تاثیر مثبتی بر سود آینده (به سبب افزایش دوبارهاما چسبندگی هزینه در شرکت
هاي ناکارآمد تاثیر منفی بر سود آینده (به سبب دائمی بودن فروش به عنوان خبر مثبت) و در شرکت
].12کاهش فروش به عنوان خبر منفی) دارد [

ي مدیران با تحمل هزینه اضافی در زمان کاهش فروش (ایجاد چسبندگی هابنابراین، یکی از انگیزه
هاي آتی (جریان وجه نقد خروجی آتی) و در نتیجه، حداکثر سازي ارزش هزینه)، صرفه جویی در هزینه

تواند به عنوان یکی دیگر از شرکت است. عالوه بر حداکثر سازي ارزش شرکت، مطلوبیت شخصی نیز می
هایی که ان براي ایجاد چسبندگی هزینه مد نظر قرار گیرد. افزون بر این، یکی از شاخصهاي مدیرانگیزه

در تعیین حقوق و مزایاي مدیران موثر است، میزان سود آوري شرکت نسبت به اهداف از پیش تعیین 
که یابد این احتمال وجود داردشده و انتظارات بازار و سهامداران است. حال زمانی که فروش کاهش می

شرکت به اهداف از پیش تعیین شده در ارتباط با سودآوري نرسد. درنتیجه، مدیران در مواجهه با انگیزه 
مند به سرعت بخشیدن به کاهش منابع استفاده نشده رسیدن به سود هدف و حفظ مزایاي خود، عالقه

مد). بنابراین، هاي کارآدر پاسخ به کاهش فروش هستند، حتی اگر کاهش فروش موقتی باشد (شرکت
هاي رسیدن به سود هدف (انگیزه اجتناب از زیان، انگیزه اجتناب از این استدالل وجود دارد انگیزه

].13دهد [کاهش سود و انگیزه رسیدن به سود پیش بینی شده)، شدت چسبندگی هزینه را کاهش می
هاي دیران به دلیل انگیزههاي نمایندگی است که ماین رفتار مدیران بیان کننده یک شکل از هزینه

شخصی رسیدن به سود هدف، براي حداکثر سازي مطلوبیت شخصی نه ارزش شرکت، تصمیم گیري 
هاي رسیدن به کنند. مدیران حتی اگر انتظار رود کاهش در فروش موقتی است در مواجهه با انگیزهمی

جویی سریع نشده سبب صرفدهند. حذف منابع استفادهسود هدف، منابع استفاده نشده را کاهش می
هاي رسیدن به ها شده که براي رسیدن به سود هدف ضروري است. به عبارت دیگر، انگیزهدر هزینه

سود هدف (انگیزه اجتناب از زیان، انگیزه اجتناب از کاهش سود و انگیزه رسیدن به سود پیش بینی 
ع (کاهش شدت چسبندگی هزینه) شده) به عنوان یک مالحظه نمایندگی منجر به کاهش بیشتر مناب

هاي رسیدن به ها را در صورت وجود انگیزهتوان استدالل کرد که مدیران هزینهشود. در نتیجه، میمی
].13دهند [هایی، با شدت بیشتري کاهش میسود هدف، در مقابل عدم وجود چنین انگیزه
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پیشینۀ تجربی

ابی به سود هدف، در تعدیل منابع و ساختار هزینه هاي دستی) معتقدند که انگیزه2013کاما و ویس (
کنند که برخی از تصمیمات اگاهانه مدیران چسبندگی هزینه را ایجاد تاثیر گذار است. آنان بیان می

دهد. آنان استدالل کردند، زمانی که کند. اما، برخی دیگر شدت چسبندگی هزینه را کاهش میمی
ان، اجتناب از کاهش سود و رسیدن به سود پیش بینی شده در زمان هاي اجتناب از زیمدیران با انگیزه

بخشند و این شوند آنها تعدیل رو به پایین منابع استفاده نشده را سرعت میکاهش فروش مواجه می
شود. همچنین، نتایج آنان نشان داد در زمان تصمیمات آگاهانه سبب کاهش درجه چسبندگی هزینه می

هاي رسیدن به سود هدف در مقابل عدم وجود ها را در صورت وجود انگیزهینهکاهش فروش، مدیران هز
].13دهند [هایی، با شدت بیشتري کاهش میچنین انگیزه

)، معتقدند با توجه به اینکه تغییرات فروش و همزمانی بازده سهام رابطه مثبتی 2015بانکر و همکاران (
متغیر حذف شده در مدل استاندارد محافظه کاري به دارند. بنابراین، تغییرات فروش ممکن است یک

ها چسبنده است این متغیر حذف شده یک اثر نامتقارن بر سود دارد که وجود آورد. هنگامی که هزینه
تر است. بنابراین آنان استدالل کردند، به دلیل اینکه براي کاهش فروش نسبت به افزایش فروش قوي

ازده سهام دارد، ارتباط میان سود و بازده سهام باید براي بازده منفی تغییرات فروش رابطه مثبتی با ب
تر باشد. بنابراین، برآورد رابطه خطی نسبت به بازده مثبت، حتی در صورت نبود محافظه کاري، قوي

کند؛ بلکه حتی اثز میان سود و بازده سهام در مدل استاندارد نه تنها عدم تقارن کمتري را شناسایی می
دو نوع عمل عدم تقارن در کند. زیرا، هرقارن مخدوش کننده چسبندگی هزینه را نیز لحاظ مینامت

تواند منجر به یک تعصب رو به باال در میانگین عدم تقارن جهت مشابه است و چسبندگی هزینه می
].6زمانی در برآورد مدل استاندارد شود [

نایی مدیریت بر چسبندگی هزینه را در میان ) تاثیر استراتژي و توا2016چاریتوس و ویلیسماس (
بررسی کردند. نتایج تحقیق آنان نشان داد، که 1991-2014هاي هاي امریکایی بین سالشرکت

باشد ها میاستراتژي شرکت و توانایی مدیریت عوامل تاثیر گذاري بر شدت چسبندگی هزینه شرکت
]11.[

ثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتار چسبندگی ) به بررسی تا1396کار، حمیدي و جلیلی (نیک
هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداختند. نتایج تحقیق آنان نشان داد که هزینه در شرکت

ها، نسبت هزینه تحقیق، توسعه و تبلیغات به فروش و نسبت مالیات نسبت تعداد کارکنان به کل دارایی
سئولیت اجتماعی شرکت، تأثیر مثبت معناداري بر رفتار هاي مبه فروش شرکت به عنوان شاخص

ها و هاي ثابت به کل داراییچسبندگی هزینه دارد. همچنین، نتایج موید آن است که نسبت دارایی
هاي مسئولیت اجتماعی شرکت تأثیر معناداري بر رفتار متغیر توانایی راهبري شرکتی به عنوان شاخص

].3رانی ندارد [هاي ایچسبندگی هزینه در شرکت
هاي مدیریت و عدم تقارن در رفتار هزینه دستمزد ) به بررسی انگیزه1395یاري (کردستانی و اله

سال 880یبیترکهاي هاي دستمزد، دادهپرداختند. در این پژوهش به منظور بررسی رفتار هزینه
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مورد بررسی 1390تا 1381ي ده ساله از پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره	شرکت

تر هزینه حقوق و دستمزد در سطح کل نمونه و رفتار متقارن		قرار گرفت. یافته ها بیانگر رفتار نامتقارن
همچنین، خلیفه سلطانی و ].2ها است [هاي با سود اندك نسبت به سایر شرکتاین هزینه در شرکت

بینی سود مدیران پرداختند. ي پیشر سویهکاري حسابداري د) به بررسی نقش محافظه1394احمدي (
هاي بررسی شده و براي آزمون فرضیه1386- 1390شرکت در طی دوره زمانی 86در این پژوهش 

ها نشان داد بین محافظه کاري تحقیق نیز از رگرسیون معمولی با داده ترکیبی استفاده شده است. یافته
هاي داراي نوسان سود دار وجود دارد و در شرکتمعنیبینی سود مدیران، رابطه منفی ي پیشو سویه

].1تر است [تر، این رابطه منفی، قويبیشتر و چرخه عملیات طوالنی

روش شناسی پژوهش
هاي پژوهشفرضیه

هاي تحقیق به صورت زیر تدوین شده با توجه به مبانی نظري مطرح شده و تحقیقات پیشین، فرضیه
است:

دهد.گاهانه منابع براي رسیدن به سود هدف، چسبندگی هزینه را کاهش میتعدیل آي اول:فرضیه
هاي کاهش در شدت چسبندگی هزینه در زمان کاهش فروش، در صورت وجود انگیزهي دوم:فرضیه

هایی، بیشتر است.رسیدن به سود هدف در مقابل عدم وجود چنین انگیزه
روش پژوهش

تواند از نوع تحقیقات تجربی محض رل کلیه متغیرهاي مربوط نمیاین تحقیق با توجه به عدم امکان کنت
باشد اما، با توجه به تجزیه و تحلیل اطالعات گذشته، این تحقیق از نوع تحقیقات نیمه تجربی است.

پردازد، از همچنین، با توجه به اینکه نتایج بدست آمده از تحقیق به حل یک مشکل یا موضوع خاص می
و از لحاظ روش نیز از نوع تجزیه و تحلیل همبستگی با رویکرد رگرسیونی است.لحاظ هدف کاربردي

ي آماريجامعه و نمونه
ي زمانی هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصلهي آماري پژوهش، کلیه شرکتجامعه

ز روش نمونه گیري به ي آماري ابراي تعیین نمونهبوده است. در این تحقیق،1393تا 1384هاي سال
هاي موجود شرکتصورت حذف سیستماتیک استفاده شد؛ بدین صورت که در هر مرحله از بین کلیه

هاي باقی مانده اند، حذف شده و شرکتهایی که داراي شرایط زیر نبوده، شرکت1382در ابتداي سال 
براي انجام آزمون انتخاب شدند:

ررسی تداوم فعالیت داشته باشند.ي مورد بها باید در طول دورهشرکت.1
هاي تولیدي و صنعتی باشد.ي آماري شامل شرکتنمونه.2
شود.ها به انتهاي اسفند ماه ختم میهایی که سال مالی آنشرکت.3
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انتخاب هاي تحقیقشرکت براي انجام آزمون فرضیه120در نهایت، پس از طی مراحل مزبور، تعداد 

شرکت)، نمونه 120د، در این تحقیق پس از مشخص شدن نمونه (شدند. البته الزم است بیان شو
ها (انگیزه اجتناب از زیان، انگیزه اجتناب از کاهش سود و انگیزه رسیدن به انتخابی بر اساس انواع انگیزه

هاي انتخابی با توجه به هر انگیزه، خوشه بندي شده و براي هریک از خوشهسود پیش بینی شده)،
اي براي هر مدل ارائه شده است.تخمین جداگانه

الگوها و متغیرهاي پژوهش
هاي مدیریتی بر با توجه به مبانی نظري مطرح شده، هدف این تحقیق بررسی تاثیر سود هدف و انگیزه

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این تحقیق مدل شدت چسبندگی هزینه در شرکت
- ) را از طریق تجزیه تحلیل اضافی آزمون فرضیات گسترش می2003کاران (ارائه شده اندرسون و هم

هاي ) از هزینه2010) و ویس (2008دهد. در این تحقیق مطابق با تحقیق بالکریشنان و گروکا (
-عملیاتی (برابر با درآمد فروش ساالنه منهاي سود عملیاتی) براي تخمین مدل رگرسیون استفاده می

].4) ارایه شده است [2003ر ابتدا مدل اندرسون و همکاران (]. د10و 5، 4شود [
)1ي (الگوي شماره

, 0 1 , 2 , , ,ln ln lni t i t i t i t i tOC REV REVDEC REV         

برابر لگاریتم تغییرات هزینه عملیاتی است که از تفریق درآمد فروش ساالنه lnOCدر الگوي مزبور؛ 
متغیر REVDECبرابر لگاریتم تغییرات فروش ساالنه و lnREVآید،به سود عملیاتی بدست می

,موهومی است به طوري که اگر درآمد فروش دوره جاري کمتر از دوره قبل باشد ( , 1i t i tREV REV  (
ییرات در نشان دهنده درصد تغ1βعدد یک و در غیر این صورت عدد صفر. در این رگرسیون، ضریب 

درصد تغییر در 2β+1βهاي عملیاتی به ازاي یک درصد تغییر در فروش است. به طور مشابه، هزینه
کند. اندرسون و هاي عملیاتی به ازاي یک درصد تغییر در کاهش فروش را اندازه گیري میهزینه

1βند، که ضریب کن) و سایر مطالعات انجام شده در ادبیات چسبندگی هزینه ادعا می2003همکاران (
ها در زمان باید منفی و معنادار باشد تا بتوان ادعا کرد که هزینه2βباید مثبت و معنادار و ضریب 

کاهش فروش داراي رفتار چسبنده هستند. بنابراین، براي اثبات چسبندگی هزینه باید رابطه 
1 2 1   13[برقرار باشد.[

هاي نمونه با وجود انگیزه و بدون وجود انگیزه (انگیزه اجتناب از یک از خوشهدر این پژوهش، براي هر
و انگیزه رسیدن به سود پیش بینی شده)، برآورد مدل اول به صورت زیان، انگیزه اجتناب از کاهش سود

یک رابطه 2βکند به طوري که، اگر از فرضیه اول حمایت می2βجداگانه انجام شد. ضریب برآوردي 
یک رابطه منفی معنادار کمتر یا فی و معنادار، در صورت عدم وجود انگیزه رسیدن به سود هدف ومن
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شود. افزون بر این، ضریب ي اول تحقیق تایید میمثبت معنادار، در وجود این انگیزه داشته باشد. فرضیه

به 2β+1βش فروش کند. به طوري که، اگر در دامنه کاهاز فرضیه دوم حمایت می2βو 1βهاي متغیر
اي باشد طور معناداري در صورت وجود انگیزه رسیدن به سود هدف بیشتر از عدم وجود چنین انگیزه

].13شود [فرضیه دوم تحقیق نیز تایید می
هاي رسیدن در ادامه، مدل شماره یک، با اضافه نمودن شرایط متقابل قابل برآورد مرتبط با تاثیر انگیزه

یم گیري تعدیل منابع در زمان کاهش فروش، گسترش داده شده است. همچنین، به سود هدف در تصم
گیرند؛ با توجه به اینکه مدیران کاهش درآمد را زمانی که در دو دوره متوالی رخ دهد، دائمی در نظر می

) کاهش درآمد پی در 2ي (شود. در نتیجه، در مدل شمارهبنابراین، انگیزه براي کاهش منابع ایجاد می
ها و کارکنان خود نسبت به هایی که بیشتر متکی به داراییپی کنترل شده است. عالوه بر این، شرکت

هاي تعدیل بیشتري در زمان مواد و خدمات خریداري شده از عرضه کنندگان خارجی هستند، هزینه
ن هم ها و شدت کارکنا) شدت دارایی2ي (کاهش فروش دارند. پیرو مطالعات قبلی در مدل شماره

کنترل شده است. در مدل زیر تاثیر انگیزه اجتناب از زیان، انگیزه اجتناب از کاهش سود، انگیزه اجتناب 
ي از زیان یا کاهش سود و انگیزه رسیدن به سود پیش بینی شده بررسی شده است. در زیر مدل شماره

]:13) ارائه شده است [2(
)2ي (ي شمارهالگو
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متغیر موهومی است به طوري که اگر، قدر مطلق نسبت سود ساالنه بر ارزش LOSSالگوي مزبور؛ در 
EDECپذیرد، % باشد عدد یک و در غیر این صورت صفر را می3بازار شرکت در فاصله بین صفر و 

ر موهومی است به طوري که اگر، قدر مطلق نسبت تغییر سود ساالنه بر ارزش بازار شرکت در متغی
LOSSپذیرد،% باشد عدد یک و در غیر این صورت صفر را می3فاصله بین صفر و  EDEC متغیر

برابر یک باشد عدد یک و در غیر این صورت عدد EDECیا LOSSموهومی است به طوري که اگر، 
متغیر موهومی است به طوري که اگر، قدر مطلق نسبت تفاوت میان سود هر MBEپذیرد، صفر را می

% باشد عدد یک و در غیر این 3سهم واقعی و پیش بینی شده بر قیمت هر سهم در فاصله بین صفر و 
SUCپذیرد، صفر را میصورت عدد  DEC متغیر موهومی به طوري که اگر درآمد فروش ساالنه در

باشد عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر را t-2کمتر از درآمد فروش ساالنه در سال t-1سال 
ها به درآمد نسبت کل داراییریتمبرابر با لگاASINTپذیرد (کنترل کاهش درآمد پی در پی)، می
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برابر با لگاریتم نسبت تعداد کارکنان به درآمد EMPINTها) و داراییفروش است (کنترل شدت 

].13فروش است (کنترل شدت کارکنان) [
و است Y1+1β) دامنه براي افزایش فروش در حضور انگیزه رسیدن به سود هدف 2ي (در مدل شماره

دامنه براي کاهش فروش در حضور انگیزه براي رسیدن به سود هدف 
1 1 2 2 1 2 3SUC DEC ASINT EM PINT             است. با توجه به اینکه

Y1+1β در هر دو دامنه (افزایش و کاهش فروش) وجود دارد؛ براین اساس، اندازه گیري چسبندگی
ه یعنی انگیزه رسیدن به سود هدف برابر تفاوت میان دو دامنهزینه در حضور

2 2 1 2 3SUC DEC ASINT EMPINT         است. در صورتی که، اندازه گیري
چسبندگی هزینه در صورت نبود انگیزه رسیدن به سود هدف برابر با 

2 1 2 3SU C D EC ASIN T EM PIN T        است. بنابراین، فرضیه اول (تعدیل
ر صورتی شود) دآگاهانه مدیران براي رسیدن به سود هدف سبب کاهش شدت چسبندگی هزینه می

2بزرگتر از صفر باشد (Y2) ضریب 2ي (شود که در برآورد مدل شمارهتایید می 0 مدل ). همچنین ،
کند. طبق مدل بدست آمده، در زمان کاهش فروش ي دوم را نیز فراهم میفرضیه)، آزمون 2ي (شماره

ا در صورت وجود انگیزه رسیدن به سود هدف شیب برابر ب
1 1 2 2 1 2 3SUC DEC ASINT EMPINT          است و در صورت عدم وجود

1این انگیزه نیز شیب برابر با  2 1 2 3SUC DEC ASINT EMPINT         ،است. در نتیجه
هاي فرضیه دوم (کاهش در شدت چسبندگی هزینه در زمان کاهش فروش، در صورت وجود انگیزه

شود که یشتر است.) در صورتی تایید میهایی، برسیدن به سود هدف در مقابل عدم وجود چنین انگیزه
1 2 0  ] 13باشد.[

هاي قبلی بر چسبندگی هزینه در دوره جاري نیز مورد بررسی عالوه بر این، در این مقاله تاثیر انگیزه
اد اثرات هاي دوره گذشته و جاري به احتمال زیهاي زیادي دارد زیرا، انگیزهقرار گرفت. این آزمون مزیت

معکوس بر شدت چسبندگی هزینه در دوره جاري دارد. مدیران با انگیزه رسیدن به سود هدف در دوره 
اند. بنابراین، قبال منابع بالاستفاده را کاهش دادند. پس منابع استفاده نشده کمتري گذشته رو به رو شده

ه احتمال زیاد سبب افزایش شدت هاي قبلی ببراي کاهش در دوره جاري وجود دارد. درنتیجه، انگیزه
هاي دوره جاري سبب کاهش شدت شود در حالی که، انگیزهچسبندگی هزینه در دوره جاري می

شود ) اضافه می2ي (دوره گذشته به مدل شمارهTARGETشود. بنابراین، چسبندگی هزینه می
]13.[

)3الگوي شماره (
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جه به مدل ارائه شده، اگر انگیزه دوره جاري شدت چسبندگی هزینه را کاهش دهد (صرف بنابراین با تو

2رو بوده یا نه) در نتیجه، اي رو به نظر از اینکه آیا در دوره قبل مدیران با چنین انگیزه 0  ،است. اما
افزایش دهد (صرف نظر از اینکه آیا اگر انگیزه قبلی مدیران شدت چسبندگی هزینه در دوره جاري را 

اند یا نه) بنابراین، این انتظار وجود دارد اي رو به رو شدهمدیران در دوره جاري با همچین انگیزه
2 0 ها در دو دوره متوالی درجه چسبندگی هزینه کاهش باشد. در نتیجه، در مورد برخی مشوق

2یابد اگر می 2 0  ] 13باشد.[
هاي پژوهشیافته

آمار توصیفی
) نشان داده 1ي شماره (شود، نتایج آمار توصیفی متغیرهاي تحقیق در نگارهطور که مشاهده میهمان

شده است.
*هاي توصیفی متغیرهاي الگو): آماره1(ي شمارهنگاره

کمینهبیشینهانحراف معیارمیانهمیانگینمتغیر
-1373/01459/04658/0116/5376/4اریتم تغییرات هزینه عملیاتیلگ

-1298/01364/03674/0322/3953/2لگاریتم تغییرات فروش
کاهش فروش سال جاري 

)REVDEC(2468/004313/010

LOSS(0942/002011/010انگیزه اجتناب از زیان (
انگیزه اجتناب از کاهش سود 

)EDEC(4891/014912/010

بینی انگیزه رسیدن به سود پیش
MBE(4751/004897/010شده (

-SUCکاهش فروش سال قبل (

DEC(2359/004412/010

ها تقسیم بر فروش کل دارایی
)ASINT(694/1288/1497/174/10238/0
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تعداد کارکنان تقسیم بر فروش 

)EMPINT(0021/00014/00033/00227/000002/0

هاي تحقیق* منبع: یافته
هاي توصیفی متغیرهاي تحقیق و نزدیک به هم بودن میانگین و با توجه به نتایج بدست آمده از آماره

توان بیان کرد که کلیه متغیرها از توزیع مناسبی برخوردار میانه در بیشتر متغیرهاي تحقیق، می
ر، ضریب کشیدگی و چولگی نیز به منظور بررسی نرمال هاي انحراف معیاهستند. افزون بر این، آماره

- توان اظهار داشت که داده]. با بررسی معیارهاي مذکور می14شوند [ها بکار گرفته میبودن توزیع داده

هاي مربوط به متغیرهاي مستقل و وابسته از توزیع نرمال برخوردار هستند زیرا، متغیرها داراي حداقل 
باشند. عالوه بر این، با توجه به میانگین متغیرها می توان شده براي کشیدگی میفاصله از ارزش ارایه 

درصد با 9اند. همچنین، حدود رو شدهدرصد از مشاهدات با کاهش فروش روبه24گفت در حدود 
درصد با انگیزه رسیدن به سود 47درصد با انگیزه اجتناب از کاهش سود و 49انگیزه اجتناب از زیان، 

ها است.اند. که نشان دهنده درصد حجم نمونه در هر یک از زیر نمونهبینی شده مواجه بودهپیش 
آمار استنباطی

هاي مدیریتی بر شدت چسبندگی هزینه در هدف این پژوهش، بررسی تاثیر سود هدف و انگیزه
مبانی نظري هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در همین راستا، با توجه بهشرکت

ها پرداخته شده است. براي این منظور، مطرح شده دو فرضیه تدوین و در ادامه به بررسی و آزمون آن
هاي رسیدن به سود هاي با وجود و عدم وجود انگیزه) در هر کدام از زیرنمونه1ي (ابتدا مدل شماره

ه رسیدن به سود پیش بینی شده) و انگیزهدف (انگیزه اجتناب از زیان، انگیزه اجتناب از کاهش سود
هاي مقطعی ) روش داده1ي (تخمین زده شد. الزم به توضیح است که روش تخمینی براي مدل شماره

ي نتایج تخمین نیز در نگارهباشد. هاي تشخیصی نمیها نیاز به آزموناست و براي تخمین این داده
) ارائه شده است.2شماره (

)1ي (شمارهج تخمین مدل): نتای2ي (نگاره شماره
انگیزه اجتناب از زیان

بدون وجود انگیزهبا وجود انگیزه

ضریب متغیر
متغیر

سطح 
خطا

ضریب 
متغیر

سطح 
خطا

0β(091/0098/0024/0387/0(عرض از مبداء

1β(586/0041/0849/0008/0لگاریتم تغییرات فروش (
ییرات متغیر مجازي کاهش فروش در لگاریتم تغ

2β(421/0083/0073/0-428/0فروش (
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2β+1β(007/1000/0776/0000/0ضریب (

F-statistic (P-Value)475/17)000/0(26/473)000/0(

Adjusted R- Squared286/0541/0

D – W Stat.36/228/2

اي تفاوت ضرایب در دو زیر نمونهآزمون مقایسه
سطح خطاضریب

009/0618/0در دوزیر نمونه0βاي بین ضرایب مقایسهآزمون 
453/0187/0در دوزیر نمونه1βاي بین ضرایب آزمون مقایسه
514/0-541/0در دوزیر نمونه2βاي بین ضرایب آزمون مقایسه
در دوزیر 2β+1βاي بین ضرایب آزمون مقایسه

871/0-148/0نمونه

انگیزه اجتناب از کاهش سود
بدون وجود انگیزهبا وجود انگیزه

ضریب متغیر
متغیر

سطح 
خطا

ضریب 
متغیر

سطح 
خطا

0β(024/0-463/0056/0249/0(عرض از مبداء
1β(008/1018/0791/0000/0لگاریتم تغییرات فروش (

متغیر مجازي کاهش فروش در لگاریتم تغییرات 
2β(312/0011/0181/0-010/0فروش (

2β+1β(320/1000/0610/0000/0ضریب (
F-statistic (P-Value)057/341)000/0(212/358)000/0(
Adjusted R- Squared591/0612/0

D – W Stat.39/208/2
اي تفاوت ضرایب در دو زیر نمونهآزمون مقایسه

سطح خطاضریب
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216/0512/0در دوزیر نمونه0βاي بین ضرایب آزمون مقایسه
000/0-294/0در دوزیر نمونه1βاي بین ضرایب آزمون مقایسه
000/0-496/0در دوزیر نمونه2βاي بین ضرایب آزمون مقایسه
در دوزیر 2β+1βاي بین ضرایب آزمون مقایسه

000/0-693/0نمونه

بینی شدهانگیزه رسیدن به سود پیش
بدون وجود انگیزهبا وجود انگیزه

ضریب متغیر
متغیر

سطح 
خطا

ضریب 
متغیر

سطح 
خطا

0β(026/0512/0014/0-742/0(عرض از مبداء
1β(946/0000/0939/0006/0لگاریتم تغییرات فروش (

متغیر مجازي کاهش فروش در لگاریتم تغییرات 
2β(289/0014/0237/0-000/0فروش (

2β+1β(235/1000/0702/0000/0ضریب (
F-statistic (P-Value)146/289)000/0(708/462)000/0(
Adjusted R- Squared462/0651/0

D – W Stat.27/218/2
اي تفاوت ضرایب در دو زیر نمونهآزمون مقایسه

سطح خطاضریب
269/0-073/0در دوزیر نمونه0βاي بین ضرایب آزمون مقایسه
457/0-116/0دوزیر نمونهدر 1βاي بین ضرایب آزمون مقایسه
018/0-581/0در دوزیر نمونه2βاي بین ضرایب آزمون مقایسه
در دوزیر 2β+1βاي بین ضرایب آزمون مقایسه

000/0-462/0نمونه

هاي تحقیق* منبع: یافته
- نمونهدر زیر 2βبایست ضریب )، مطابق انتظار می1ي (با توجه به توضیحات ارائه شده در مدل شماره

هاي پذیرفته شده هاي عدم وجود انگیزه منفی باشد تا بتوان ادعا کرد که چسبندگی هزینه در شرکت
) نیز نشان که ضریب 2ي شماره (در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. نتایج قابل مشاهده در نگاره

2βتوان ادعا ست. بنابراین، میدرصد) ا5هاي فاقد انگیزه منفی معنادار (در سطح خطاي در زیر نمونه
]). اما، 8] و بانکر و همکاران، [15کرد چسبندگی هزینه وجود دارد (مطابق با نتایج تحقیقات ویس، [
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مطابق فرضیه اول، انتظار بر این است که در صورت وجود انگیزه رسیدن به سود هدف، شدت 

در صورت وجود انگیزه 2βریب چسبندگی هزینه کاهش یابد. در نتیجه، انتظار بر این است که ض
رسیدن به سود هدف یک رابطه منفی معنادار کمتر یا مثبت معنادار را نشان دهد. نتایج قابل مشاهده 

هاي وجود انگیزه رسیدن به سود در تمام زیر نمونه2β) نیز نشان داد که ضریب 2ي شماره (در نگاره
توان براین، فرضیه اول تحقیق تایید شده و میدرصد) است. بنا5هدف مثبت معنادار (در سطح خطاي 

شود (مطابق با هاي رسیدن به سود هدف سبب کاهش شدت چسبندگی هزینه میادعا کرد که انگیزه
]).13نتایج تحقیق کاما و ویس، [

افزون بر این، مطابق فرضیه دوم، انتظار بر این است که مدیران در صورت وجود انگیزه رسیدن به سود 
ها را با سرعت اي، براي یک مقدار کاهش فروش یکسان، هزینهبت به عدم وجود چنین انگیزههدف نس

کند. به طوري که، اگر از فرضیه دوم حمایت می2βو 1βهاي دهند. ضریب متغیربیشتري کاهش می
به طور معناداري در صورت وجود انگیزه رسیدن به سود هدف بیشتر از 2β+1βدر دامنه کاهش فروش 
شود. نتایج قابل توان ادعا کرد که فرضیه دوم تحقیق نیز تایید میاي باشد میعدم وجود چنین انگیزه

به 2β+1βدرصد، 5ها در سطح خطاي داد که براي تمامی انگیزه) نشان 2ي شماره (مشاهده در نگاره
اي است. ن انگیزهطور معناداري در صورت وجود انگیزه رسیدن به سود هدف بیشتر از عدم وجود چنی

توان ادعا کرد که فرضیه دوم تحقیق نیز تایید شده است (مطابق با نتایج تحقیق کاما و در نتیجه، می
]).13ویس، [

اي ضرایب در دو زیر نمونه وجود انگیزه رسیدن به سود هدف و عدم وجود عالوه براین، آزمون مقایسه
در دو زیر نمونه 2β+1βو 2βهاي جتناب از زیان، ضریباي نشان داد که در مورد انگیزه اچنین انگیزه

هاي اجتناب از کاهش سود و درصد ندارند. اما، در مورد انگیزه5تفاوت معناداري در سطح خطاي 
در دو زیر نمونه تفاوت معناداري در سطح 2β+1βو 2βهاي بینی شده، ضریبرسیدن به سود پیش

ها بین ي دوربین واتسون که براي تمام زیر نمونهوجه به مقدار آمارهدرصد دارند. در ادامه، با ت5خطاي 
هاي الگوي تحقیق ماندهي اول میان باقیتوان ادعا کرد که خودهمبستگی مرتبهاست، می5/2و5/1

]).13وجود ندارد (مطابق با نتایج تحقیق کاما و ویس، [
هاي ط متقابل قابل برآورد مرتبط با تاثیر انگیزه)، با اضافه نمودن شرای1ي (از سوي دیگر، مدل شماره

رسیدن به سود هدف در تصمیم گیري تعدیل منابع در زمان کاهش فروش، گسترش داده شده است 
)). همچنین، با توجه به اینکه مدیران کاهش درآمد را زمانی که در دو دوره متوالی 2ي ((مدل شماره

شود. در نتیجه، در مدل این، انگیزه براي کاهش منابع ایجاد میگیرند؛ بنابررخ دهد، دائمی در نظر می
هایی که بیشتر متکی به ) کاهش درآمد پی در پی کنترل شده است. عالوه بر این، شرکت2ي (شماره
ها و کارکنان خود نسبت به مواد و خدمات خریداري شده از عرضه کنندگان خارجی هستند، دارایی
) شدت 2ي (در زمان کاهش فروش دارند. پیرو مطالعات قبلی در مدل شمارههاي تعدیل بیشتري هزینه
ي ها و شدت کارکنان هم کنترل شده است. بنابراین، در ادامه نتایج حاصل از تخمین مدل شمارهدارایی

ازاستفادهبررسیمنظوربهلیمرFآزمون الگو،برازشاز) ارائه شده است. البته الزم است، قبل2(
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ها بر هر یک از زیر نمونهبرايترکیبیهايدادهروشدر مقابلثابتاثراتباتابلوییهايدادهروش

) 3ي شماره (در نگارهلیمر براي الگوهاي مزبورFآزمون ازحاصلنتایج.شودانجاماساس نوع انگیزه
نشان داده شده است.

تحقیقهايلیمر براي الگوF): نتایج آزمون 3ي شماره (نگاره
روش پذیرفته شدهسطح خطاآمارههازیر نمونه مورد آزمون با توجه بر هر یک از انگیزه

هاي ترکیبیالگوي داده421/0749/0انگیزه اجتناب از زیان
هاي ترکیبیالگوي داده387/0917/0انگیزه اجتناب از کاهش سود

هاي ترکیبیوي دادهالگ325/0842/0انگیزه اجتناب از زیان یا کاهش سود
هاي ترکیبیالگوي داده531/0684/0بینی شدهانگیزه رسیدن به سود پیش

هاي تحقیق* منبع: یافته
بوده، در H0) نیز قابل مشاهده است، نتایج حاکی از عدم رد فرض 3ي شماره (همانطور که در نگاره

ي ه نتایج تخمین الگوي تحقیق در نگارههاي ترکیبی روش ارجح است. حال در ادامنتیجه الگوي داده
هاي ترکیبی نشان داده شده است.) با روش داده4شماره (

)2ي (شماره): نتایج تخمین مدل4ي شماره (نگاره

انگیزه اجتناب از انگیزه اجتناب از زیان
کاهش سود

ضریب متغیر
متغیر

سطح 
خطا

ضریب 
متغیر

سطح
خطا

479/0314/0009/0-028/0عرض از مبداء
LOSS(079/0000/0انگیزه اجتناب از زیان (

EDEC(049/0-000/0انگیزه اجتناب از کاهش فروش (
لگاریتم تغییرات فروش ( LN REV(862/0018/0742/0031/0

)LOSS × LN REV(421/0-000/0
)EDEC × LN REV(307/0000/0

کاهش فروش در لگاریتم تغییرات فروش
) LN REV × REV-DEC(437/0-441/0393/0-027/0

)LOSS × LN REV × REV-DEC(961/0000/0
)EDEC × LN REV × REV-DEC(479/0000/0
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)SUC-DEC × LN REV× REV-DEC(319/0014/0261/0006/0
)ASINT × LN REV × REV-DEC(287/0000/0084/0-508/0

انگیزه اجتناب از انگیزه اجتناب از زیان
کاهش سود

ضریب متغیر
رمتغی

سطح 
خطا

ضریب 
متغیر

سطح
خطا

)EMPINT × LN REV × REV-DEC(272/0287/0273/0-678/0
F-statistic (P-Value)015/452)000/0(16/1287)000/0(
Adjusted R- Squared746/0907/0

D – W Stat.89/111/2
انگیزه اجتناب از زیان 

یاکاهش سود
به سود رسیدننگیزها

بینی شدهپیش

ضریب متغیر
متغیر

سطح 
خطا

ضریب 
متغیر

سطح
خطا

312/0093/0012/0349/0عرض از مبداء
انگیزه اجتناب از زیان یا کاهش سود

)LOSSEDEC(081/0-038/0

MBE(271/0046/0(شده      بینی ود پیشبه سانگیزه رسیدن 
LN REV(937/0000/0959/0005/0لگاریتم تغییرات فروش (

)LOSSEDEC × LN REV(380/0013/0
)MBE × LN REV(061/0-637/0

ات فروشکاهش فروش در لگاریتم تغییر
) LN REV × REV-DEC(591/0-032/0691/0-073/0

)LOSSEDEC × LN REV × REV-

DEC(269/0000/0

)MBE × LN REV × REV-DEC(315/0000/0
)(SUC-DEC × LN REV× REV-

DEC
183/0000/0396/0000/0

)ASINT × LN REV × REV-DEC(362/0293/0118/0-231/0
انگیزه رسیدن به سود انگیزه اجتناب از زیان 
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بینی شدهپیشیا کاهش سود

ضریب متغیر
متغیر

سطح 
خطا

ضریب 
متغیر

سطح
طاخ

)EMPINT × LN REV × REV-DEC(204/0-521/0196/0-386/0
F-statistic (P-Value)381/1381)000/0(201/1362)000/0(
Adjusted R- Squared897/0906/0

D – W Stat.039/2172/2
هاي تحقیق* منبع: یافته

) انتظار بر این است که فرضیه اول تحقیق در 2ي (اي مدل شمارهبا توجه به توضیحات ارائه شده بر

2بزرگتر از صفر باشد (Y2ضریب صورتی تایید شود که  0 ي شماره ). نتایج قابل مشاهده در نگاره
نادار هاي وجود انگیزه رسیدن به سود هدف مثبت معدر تمام زیر نمونهY2) نیز نشان داد که ضریب 4(

- توان ادعا کرد که انگیزهدرصد) است. بنابراین، فرضیه اول تحقیق تایید شده و می5(در سطح خطاي 

شود (مطابق با نتایج تحقیق کاما و هاي رسیدن به سود هدف سبب کاهش شدت چسبندگی هزینه می
ار بر این است که ) انتظ2ي (]). عالوه بر این، مطابق توضیحات ارائه شده براي مدل شماره13ویس، [

1شود که فرضیه دوم در صورتی تایید  2 0  4ي شماره (باشد. نتایج قابل مشاهده در نگاره (
درصد، 5هاي وجود انگیزه رسیدن به سود هدف در سطح خطاي نشان داد که براي تمامی زیر نمونه

1 2 توان ادعا کرد که فرضیه دوم تحقیق نیز تایید شده است. ر نتیجه، میمثبت و معنادار است. د
است، 5/2و5/1ها بین که براي تمام زیر نمونهي دوربین واتسوندر ادامه، با توجه به مقدار آماره

هاي الگوي تحقیق وجود ندارد (مطابق ماندهي اول میان باقیتوان ادعا کرد که خودهمبستگی مرتبهمی
]).13ایج تحقیق کاما و ویس، [با نت

هاي قبلی (سال گذشته) بر چسبندگی هزینه در دوره جاري، در افزون بر این، در این مقاله تاثیر انگیزه
هاي دوره هاي زیادي دارد زیرا، انگیزه) مورد بررسی قرار گرفت. این آزمون مزیت3ي (مدل شماره

شدت چسبندگی هزینه در دوره جاري دارد. بنابراین، گذشته و جاري به احتمال زیاد اثرات معکوس بر
الگو،برازشاز) ارائه شده است. البته الزم است، قبل3ي (در ادامه نتایج حاصل از تخمین مدل شماره

هايدادهروشدر مقابلثابتاثراتباتابلوییهايدادهروشازاستفادهبررسیمنظوربهلیمرFآزمون 
لیمر براي Fآزمون ازحاصلنتایج.شودانجامها بر اساس نوع انگیزهاز زیر نمونههر یکبرايترکیبی

) نشان داده شده است.5ي شماره (در نگارهالگوهاي مزبور
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هاي تحقیقلیمر براي الگوF): نتایج آزمون 5ي شماره (نگاره

زیر نمونه مورد آزمون با توجه بر هر یک از 
روش پذیرفته شدهطاسطح خآمارههاانگیزه

هاي ترکیبیالگوي داده486/0816/0انگیزه اجتناب از زیان
هاي ترکیبیالگوي داده389/0762/0انگیزه اجتناب از کاهش سود

هاي ترکیبیالگوي داده562/0743/0انگیزه اجتناب از زیان یا کاهش سود
هاي ترکیبیي دادهالگو409/0663/0بینی شدهانگیزه رسیدن به سود پیش

هاي تحقیق* منبع: یافته
بوده، در H0) نیز قابل مشاهده است، نتایج حاکی از عدم رد فرض 5ي شماره (همانطور که در نگاره

ي هاي ترکیبی روش ارجح است. حال در ادامه نتایج تخمین الگوي تحقیق در نگارهنتیجه الگوي داده
ی نشان داده شده است.هاي ترکیب) با روش داده6شماره (

)3ي (شماره): نتایج تخمین مدل6ي شماره (نگاره
انگیزه اجتناب از 

زیان
انگیزه اجتناب از 

کاهش سود

ضریب متغیر
متغیر

سطح 
خطا

ضریب 
متغیر

سطح
خطا

864/0-078/0245/0004/0عرض از مبداء
LOSS(029/0000/0انگیزه اجتناب از زیان (

LOSSt-1(143/0-012/0جتناب از زیان سال قبل (انگیزه ا
EDEC(124/0-883/0انگیزه اجتناب از کاهش فروش (

-EDECtانگیزه اجتناب از کاهش فروش سال قبل (

1(
057/0637/0

لگاریتم تغییرات فروش ( LN REV(962/0000/0913/0000/0
)LOSS × LN REV(116/0-192/0
)LOSSt-1 × LN REV(274/0-000/0
)EDEC × LN REV(213/0000/0
)EDECt-1 × LN REV(189/0207/0

کاهش فروش در لگاریتم تغییرات فروش
) LN REV × REV-DEC(271/0-483/0370/0609/0

)LOSS × LN REV × REV-DEC(407/0000/0
)LOSSt-1 × LN REV × REV-DEC(214/0-009/0
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)EDEC × LN REV × REV-DEC(680/0000/0
)EDECt-1 × LN REV × REV-DEC(107/0-782/0
)SUC-DEC × LN REV × REV-DEC(061/0037/0402/0011/0
)ASINT × LN REV × REV-DEC(253/0-547/0210/0-618/0
)EMPINT × LN REV × REV-DEC(149/0677/0223/0174/0

F-statistic (P-Value)074/952)000/0(073/147)000/0(
Adjusted R- Squared902/0853/0

D – W Stat.081/2007/2
انگیزه اجتناب از 
زیان یا کاهش سود

انگیزه رسیدن به سود 
بینی شدهپیش

ضریب متغیر
متغیر

سطح 
خطا

ضریب 
متغیر

سطح
خطا

673/0013/0170/0-043/0عرض از مبداء
انگیزه اجتناب از زیان یا کاهش سود

)LOSSEDEC(014/0-527/0

انگیزه اجتناب از زیان یا کاهش سود سال قبل 
)LOSSEDECt-1(009/0276/0

MBE(141/0061/0بینی شده (انگیزه رسیدن به سود پیش
بینی شده سال قبل انگیزه رسیدن به سود پیش

)MBEt-1(028/0-091/0

لگاریتم تغییرات فروش ( LN REV(907/0000/0943/0000/0
)LOSSEDEC × LN REV(278/0005/0

انگیزه اجتناب از 
زیان یا کاهش سود

انگیزه رسیدن به سود 
بینی شدهپیش

ضریب متغیر
متغیر

سطح 
خطا

ضریب 
متغیر

سطح
خطا

)LOSSEDECt-1 × LN REV(037/0173/0
)MBE × LN REV(083/0-534/0
)MBEt-1 × LN REV(219/0007/0
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کاهش فروش در لگاریتم تغییرات فروش
) LN REV × REV-DEC(127/1-000/0364/0-103/0

)LOSSEDEC × LN REV × REV-

DEC(412/0000/0

)LOSSEDECt-1 × LN REV × REV-

DEC(179/0-023/0

)MBE × LN REV × REV-DEC(352/0000/0
)MBEt-1 × LN REV × REV-DEC(169/0-028/0
)SUC-DEC × LN REV × REV-DEC(309/0000/0213/0000/0
)ASINT × LN REV × REV-DEC(481/0000/0146/0-522/0
)EMPINT × LN REV × REV-DEC(203/0-176/0218/0-453/0

F-statistic (P-Value)319/416)000/0(004/951)000/0(
Adjusted R- Squared821/0921/0

D – W Stat.103/2157/2
هاي تحقیق* منبع: یافته

) انتظار بر این است که فرضیه اول تحقیق در 3ي (با توجه به توضیحات ارائه شده براي مدل شماره

2کوچکتر از صفر باشد (2شود که ضریب صورتی تایید  0 ي ). نتایج قابل مشاهده در نگاره

هاي وجود انگیزه رسیدن به سود هدف منفی در تمام زیر نمونه2) نیز نشان داد که ضریب 6شماره (
هاي رسیدن به سود هدف توان ادعا کرد که انگیزهصد) است. بنابراین، میدر5معنادار (در سطح خطاي 

سال گذشته، سبب افزایش شدت چسبندگی هزینه در دوره جاري شده است. عالوه بر این، مطابق 
ها در دو دوره ) انتظار بر این است در مورد برخی مشوق3ي (توضیحات ارائه شده براي مدل شماره

2یابد اگر ی هزینه کاهش متوالی درجه چسبندگ 2 0  ي باشد. نتایج قابل مشاهده در نگاره
هاي وجود انگیزه رسیدن به سود هدف در دو دوره متوالی داد که براي تمامی زیر نمونه) نشان 6شماره (

2درصد، 5در سطح خطاي  2 توان ادعا کرد که اگر مدیران میو معنادار است. در نتیجه،مثبت
با انگیزه رسیدن به سود هدف در دو دوره متوالی رو به رو شوند درجه چسبندگی هزینه، حتی اگر 
انگیزه دوره گذشته شدت چسبندگی در دوره جاري را افزایش دهد، کاهش خواهد یافت. در ادامه، با 

توان ادعا کرد است، می5/2و5/1ها بین زیر نمونهي دوربین واتسون که براي تمام توجه به مقدار آماره
هاي الگوي تحقیق وجود ندارد (مطابق با نتایج تحقیق ماندهي اول میان باقیکه خودهمبستگی مرتبه

]).8] و بانکر و همکاران، [13کاما و ویس، [
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نتیجه گیري

چسبندگی هزینه در هاي مدیریتی بر شدتدر این تحقیق به بررسی تاثیر سود هدف و انگیزه
هایی براي هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. بدین منظور فرضیهشرکت

پرداخته شد. به بررسی این موضوع تدوین و با استفاده از اطالعات در دسترس به تجزیه و تحلیل آن
تحمل هزینه اضافی در زمان کاهش هاي مدیران باطور کلی، این استدالل وجو دارد که یکی از انگیزه

هاي آتی (جریان وجه نقد خروجی آتی) و در فروش (ایجاد چسبندگی هزینه)، صرفه جویی در هزینه
نتیجه، حداکثر سازي ارزش شرکت است. عالوه بر حداکثر سازي ارزش شرکت، مطلوبیت شخصی نیز 

اد چسبندگی هزینه مد نظر قرار گیرد. در هاي مدیران براي ایجتواند به عنوان یکی دیگر از انگیزهمی
هایی که در تعیین حقوق و مزایاي هاي ایجاد چسبندگی هزینه مدیریت، یکی از شاخصمقابل انگیزه

مدیران موثر است میزان سود آوري شرکت نسبت به اهداف از پیش تعیین شده و انتظارات بازار و 
د این احتمال وجود دارد که شرکت به اهداف از یابسهامداران است. حال زمانی که فروش کاهش می

پیش تعیین شده در ارتباط با سودآوري نرسد. درنتیجه، مدیران در مواجهه با انگیزه رسیدن به سود 
مند به سرعت بخشیدن به کاهش منابع استفاده نشده در پاسخ به هدف و حفظ مزایاي خود، عالقه

هاي تی باشد. بنابراین، این استدالل وجود دارد انگیزهکاهش فروش هستند، حتی اگر کاهش فروش موق
رسیدن به سود هدف (انگیزه اجتناب از زیان، انگیزه اجتناب از کاهش سود و انگیزه رسیدن به سود 

توان استدالل کرد که دهد. عالوه بر این، میپیش بینی شده)، شدت چسبندگی هزینه را کاهش می
هاي رسیدن به سود هدف، در مقابل عدم وجود چنین ود انگیزهها را در صورت وجمدیران هزینه

-ها نتایج نشان داد که در شرکتدهند. مطابق با این استداللهایی، با شدت بیشتري کاهش میانگیزه

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پدیده چسبندگی هزینه وجود دارد (مطابق با نتایج 
]) و در صورت وجود انگیزه رسیدن به سود هدف (انگیزه 7انکر و همکاران، [ب] و15تحقیقات ویس، [

بینی شده) شدت اجتناب از زیان، انگیزه اجتناب از کاهش سود و انگیزه رسیدن به سود پیش
]). عالوه بر این، نتایج نشان 13یابد (مطابق با نتایج تحقیق کاما و ویس، [چسبندگی هزینه، کاهش می

اي، براي ن در صورت وجود انگیزه رسیدن به سود هدف نسبت به عدم وجود چنین انگیزهداد که مدیرا
دهند (مطابق با نتایج تحقیق ها را با سرعت بیشتري کاهش مییک مقدار کاهش فروش یکسان، هزینه

هاي رسیدن به سود هدف در سال گذشته،]). از سوي دیگر، نتایج نشان داد که انگیزه13کاما و ویس، [
شود. افزون بر این، نتایج موید آن است، اگر میسبب افزایش شدت چسبندگی هزینه در دوره جاري 

مدیران با انگیزه رسیدن به سود هدف در دو دوره متوالی رو به رو شوند درجه چسبندگی هزینه، حتی 
(مطابق با اگر انگیزه دوره گذشته شدت چسبندگی در دوره جاري را افزایش دهد، کاهش خواهد یافت

]).8] و بانکر و همکاران، [13نتایج تحقیق کاما و ویس، [
پیشنهادهاي کاربردي تحقیق

توانند تاثیرات چسبندگی هزینه را شناسایی و کنترل ها میبا توجه به نتایج تحقیق، مدیران شرکت
عملیاتی و استخدام هايي داراییتوانند از طریق انعقاد قراردادهاي مناسب براي اجارهکنند. آنان می
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- مدت) میزان تعدیالت الزم براي کاهش سطح داراییکارکنان (به عنوان مثال انعقاد قراردادهاي کوتاه

ها هاي کاهش تقاضا و سطح فروش، را کمتر کنند و شدت چسبندگی هزینههاي عملیاتی خود در دوره
توانند در در بودجه بندي، میرا کاهش دهند. همچنین، مدیران با در نظر گرفتن چسبندگی هزینه

تري ارائه کنند (برآوردهاي مرتبط با هایی که انتظار کاهش فروش وجود دارد، برآوردهاي منطقیسال
شود در زمان کاهش ها پیشنهاد میاین، به نهادهاي نظارتی شرکتبربینی شده). افزونسود پیش

هاي نظارتی شرکت ده و در برنامه ریزيهاي نمایندگی مدیریت را مد نظر قرار دافروش انگیزه
توانند با محدود کردن ها میهاي ایجاد امپراطوري مدیریتی را مورد توجه قرار دهند. این نهادانگیزه
هاي نمایندگی (انگیزه رسیدن به سود هدف) سبب کاهش شدت چسبندگی هزینه ناکارآمد انگیزه

هایی که هاي مالی براي شرکتشود که در تحلیلمیشوند. از سوي دیگر، به سرمایه گذاران پیشنهاد
هاي متفاوت رود در آینده با کاهش فروش مواجه شوند موضوع چسبندگی هزینه و انگیزهانتظار می

هاي آتی مدنظر قرار دهند. و نمایندگی براي رسیدن به سود هدف را براي تجزیه و تحلیل سود
هاي نمایندگی را در شرکت تقویت کنند.نگیزهمعیارهاي کنترلی الزم براي محدود کردن ا
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The aim of this study is to investigate the effect of Earnings Targets and managerial
incentives on Intensity Cost Sticky In companies listed in Tehran Stock Exchange.
For this purpose three hypotheses are developed and data on the 120 companies in
Tehran Stock Exchange for the period between 1384 to 1393 were analyzed. This
regression model using panel data with fixed effects approach, reviews and tests.
The results showed that there is in companies listed in Tehran Stock Exchange
phenomenon Cost Sticky and In case of the presence of incentives to meet earnings
targets (incentives to avoid losses, incentives to avoid earnings decreases and
incentives to meet earnings forecast), Intensity Cost Sticky is reduced. Additionally,
managers for an amount equal declining sales, cut costs more aggressively in the
presence of incentives to meet earnings targets than absent these incentives. Also,
the results showed that motivation to meet earnings targets last year, Caused
increase of Intensity Cost Sticky in the current period.
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