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 آن بر مفاهیم حسابداري اتو تأثیر هاتئوري چسبندگی هزینه

 

 

  چکیده
 
 اي رابطه ها هزینه تغییرات که است آن بیانگر مدیریت حسابداري اولیه مفروضات از یکی
 بحث شدن مطرح با فرض این تازگی به اما .دارد فعالیت سطح کاهش و افزایش با متناسب

 معنا این به است؛ گرفته قرار بحث مورد] 4[ همکارانش و ندرسونا توسط ها هزینه چسبندگی

 در ها هزینه در کاهش میزان از بیشتر فعالیت سطح در افزایش با ها هزینه در افزایش میزان که

نیز بررسی تئوري  اصلی این پژوهش هدف .است فعالیت سطح در کاهش میزان همان ازاي
این . است و مالی و تاثیر آن بر سایر مفاهیم حسابداري چسبندگی هزینه، دالیل وقوع، انواع آن

به بررسی این موضوع  اي کتابخانهپژوهش با استفاده از نتایج تحقیقات پیشین و به صورت 
ل استاندارد هزینه، حجم فعالیت و نتایج نشان داد که رفتار چسبندگی هزینه بر مد. پرداخته است

بر شدت  ها شرکتخاص  هاي ویژگیکه  نتایج بیانگر آن است همچنین،. سود تاثیر گذار است
افزون بر این، نتایج نشان داد که چسبندگی هزینه بر . رفتار چسبندگی هزینه موثر بوده است

 . تاثیر گذار است نیز سود بینی پیشمحافظه کاري شرطی و دقت 
 
بینی استاندارد، دقت پیش CVPچسبندگی هزینه، محافظه کاري شرطی، مدل  :ها واژهید کل
  .سود

 

 

 



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

کند و جهت تغییرات متناسب با تغییر محرك هزینه تغییر می ها هزینهدر مدل سنتی، رفتار . است
 اما نتایج. ندارد ها هزینهات در در حجم فعالیت، تاثیري روي بزرگی تغییر) افزایش و کاهش(

اخیر بیانگر این موضوع است که میزان افزایش در  هاي سالدر ] 6و4[ برخی از پژوهشگران
ها هنگام کاهش در هنگام افزایش در سطح فعالیت، بیشتر از میزان کاهش در هزینه ها هزینه

در پژوهش حاضر، با توجه  .نامند می» 1چسبندگی هزینه«را  رفتاريچنین . ت استحجم فعالی
نتایج . چسبندگی هزینه بررسی شده است تئوري، ها هزینهرفتار  بینی پیشافزایش اهمیت به 

. مدیران و تحلیلگران مالی سودمند است اي در تغییر نگرشز این پژوهش، به طور ویژهحاصل ا
 ها هزینهو چگونگی واکنش  ها هزینهبینی دقیق رفتار با شناسایی و پیشلگران تحلیان و زیرا مدیر

   .گیرند می اي آگاهانه هاي تصمیمو  پرداختهمنظم  هاي برنامه ریزي طرحدرآمد، به  هاي نوسانبه 

  مفهوم چسبندگی هزینه
وش است هزینه به افزایش و کاهش فردر واکنش  2چسبندگی هزینه بیانگر عدم تقارن اقتصادي

 افزایش زمان در ها هزینه افزایش که معناست این به ها هزینه چسبندگیبه عبارت دیگر، ]. 4[

 اگر مثال، براي. است فروش کاهش زمان در ها هزینه مقدار همان کاهش از بیشتر فروش،

 درآمد اگر اما ؛یابند می افزایش درصد 10 ها هزینه ،یابد افزایش درصد 15 فروش درآمد

 در .یابند می کاهشدرصد  10کمتر از  ها هزینه ،یابد کاهشدرصد  15 همان عادلم فروش

 ].10[چسبنده خواهد بود  ها هزینهرفتار  وضعیتی چنین

 عوامل موثر در عدم تقارن رفتار هزینه

را  ها هزینه، سه عامل مهم موثر در عدم تقارن در )2010هامبورگ و ناسو، (مطالعات انجام شده 
ثابت است، زیرا  هاي هزینهعامل اول مربوط به . هش فروش شناسایی کردندبه هنگام کا

                                                           
1. Cost Sticky 
2 . economic asymmetry 



 هاي هزینه، نسبت هزینه به درآمد به سبب اینکه یابد میهنگامی که بخشی از فروش کاهش 
دوم و سوم مربوط به  هاي عاملاما، . یابد میثابت نسبت به تغییر حجم ثابت هستند، افزایش 

عامل دوم مربوط به زمانی است که . ط با چسبندگی هزینه استمتغیر و در ارتبا هاي هزینه
یا  ها هزینهلذا تصمیم مدیر به منظور کاهش سطح . یابدکاهش می) سطح فعالیت(فروش 

اگر مدیر انتظار داشته . نگهداري منابع بدون استفاده بستگی به انتظارش از تقاضا در آینده دارد
گردد، او و در مدت کوتاهی به حالت اولیه بازمی باشد که کاهش در سطح فروش موقتی است

تصمیم خواهد گرفت منابع بدون استفاده را حفظ کند زیرا، اگر مدیران منابع مرتبط با 
 ي دوبارههاي عملیاتی را متناسب با کاهش فروش، کاهش دهند، تحصیل و آماده سازي  فعالیت

متناسب با کاهش فروش  ها هزینهنابع و بنابراین، اگر م. منابع در آینده، نیازمند زمان است
 هاي هزینهدهد؛ در نتیجه، فروش را از دست می ي توسعه هاي فرصتکاهش یابد، شرکت 

ظرفیت بدون استفاده خواهد بود و مدیر تصمیم خواهد گرفت منابع  هاي هزینهتعدیل بیشتر از 
 هاي هزینهر آینده و از سوي دیگر، اگر عدم قطعیت در مورد تقاضا د. اضافی را حفظ کند

مدیر تصمیم خواهد گرفت صبر کند تا قبل از . منابع، زیاد باشد ي دوبارهکاهش و افزایش 
بنابراین، مدیران ممکن است کاهش . هاي تعدیل، اطالعات بیشتري بدست آوردتخمین هزینه

دائمی بودن کاهش عملیاتی را به تاخیر بیندازند تا زمانی که آنها به  هاي فعالیتمنابع مربوط به 
عامل سوم مربوط به زمانی است که مدیر . اطمینان بیشتري حاصل کنند) کاهش فروش(تقاضا 

تئوري ( ظرفیت مازاد را به سبب افزایش تابع مطلوبیت خود و یا ترس از افکار عمومی
  . ]7[ حفظ کند) نمایندگی

  دالیل وقوع چسبندگی هزینه
تاخیر در  و فرضیه 2ضیه تصمیم آگاهانهرف(ضیه اصلی فردو ) 2011( 1یاسوکاتا و کنجی وارا

  .]11[ اند کردهدالیل وقوع پدیده چسبندگی هزینه مطرح  ي درباره) 3تعدیل هزینه
                                                           
1  .  Yasu kata & Kajiwara 
2 . The Deliberate Decision Hypothesis 
3 . Cost Adjustment Delay Hypothesis 



  فرضیه تصمیم آگاهانه
 . است مدیران سنجیده تصمیمات نتیجه ها هزینه چسبندگی آگاهانه، تصمیم فرضیه مطابق
 رخ علت این به ها هزینه چسبندگی ،)2003( کارانهم و اندرسون استدالل مطابق مثال براي

 .کنند می تعدیل سنجیده به طور را عملیاتی هاي فعالیت با مرتبط منابع ،مدیران که دهد می
 سطح به فروش بازگشت انتظار و کرده بینی پیش موقتی را فروش کاهش ،مدیران که زمانی

 به ،آینده در آن مجدد صیلتح و فروش کاهش با متناسب منابع حذف دارند، را قبلی

 آنکه وجود با مقابل، در. شود می منجر بلندمدت در سود کاهش نتیجه در و ها هزینه افزایش

 کاهش ،نتیجه در و بیشتر هاي هزینه تحمل به فروش، کاهش هاي دوره در اضافی منابع حفظ

. شود می تبلندمد در سود افزایش و ها هزینه کاهش موجب ،شود می منجر جاري دوره سود
 فروش، کاهش با متناسب را عملیاتی هاي فعالیت با مرتبط منابع مدیران اگر ،این برافزون 
، بنابراین .است زمان نیازمند ،آینده در منابع مجدد سازي آماده و تحصیل دهند، کاهش
 هاي فرصت شرکت ،یابد کاهش فروش کاهش با متناسب ها هزینه ،نتیجه در و منابع چنانچه
 سرعت با را فروش گسترش براي الزم منابع تواند نمی زیرا ؛دهد می دست از را فروش توسعه
 براي ناگزیرند مدیران علت، همین به .بگیرد خدمت به ها فرصت از استفاده به منظور کافی
 بیشتر هاي هزینه تحمل یا منابع حذف طریق از ها هزینه کاهش هاي گزینه از یکی انتخاب
 علل ترین اساسی از یکی و کنند گیري تصمیم آتی فروش افزایش از کامل برداري بهره براي

 بینی پیش به توجه با کوشند می که است مدیرانی سنجیده تصمیمات ،ها هزینه چسبندگی
  .]11[ دهند افزایش بلندمدت در را سود ،آتی فروش

  فرضیه تاخیر در تعدیل هزینه
که سرعت کاهش  شود میار چسبندگی هزینه به این دلیل دچ ها هزینهبر اساس این فرضیه، 

مطابق این فرضیه شدت چسبندگی هزینه در کوتاه . یکسان باشد تواند نمی ها هزینهفروش و 
و  یابد میمدت، بیشتر از میان مدت و بلند مدت است و چسبندگی هزینه در بلند مدت، کاهش 

که  دارد میاین، این فرضیه بیان بنابر. شود می تر نزدیکفروش  هاي نوسانهزینه به  هاي نوسان



بلکه به صورت  باشد نمیچسبندگی هزینه یک اقدام از روي قصد و آگاهانه از سوي مدیران 
در کوتاه مدت با کاهش فروش به همان نسبت افزایش فروش، کاهش  توانند نمی ها هزینهذاتی 

  .]11[ شود مییابند و این موضوع در بلند مدت تعدیل 

  هزینهانواع چسبندگی 
منابع استفاده نشده در صورت کاهش فروش  هاي هزینهچسبندگی هزینه تصمیم مدیر به تحمل 

با اخبار (کارآمد  هاي شرکتداراي چسبندگی هزینه به دو گروه  هاي شرکت. شود میتعریف 
داراي چسبندگی  هاي شرکت. شوند میتقسیم ) با اخبار منفی(هاي ناکارآمد و شرکت) مثبت

کاهش یافته، اما انتظار  ها آنکه فروش فعلی . شود میاطالق  ها شرکتآن گروه از کارآمد به 
از این  ها شرکتبنابراین، این . در آینده نزدیک به سطح اولیه بازگردد ها آنکه فروش  رود می

 هاي هزینه، با اجتناب از )منابع استفاده نشده(هاي اضافی لحاظ کارآمد هستند که تحمل هزینه
. آورد، منافعی براي شرکت در آینده به وجود می)کاهش و افزایش دوباره(نابع تعدیل م
شود که فروش فعلی اطالق می ها شرکتداراي چسبندگی ناکارآمد به آن گروه از  هاي شرکت
بنابراین، . شود) بلندمدت(دچار کاهش دائمی  ها آنفروش  رود میکاهش یافته، اما انتظار  ها آن

) منابع استفاده نشده(اضافی  هاي هزینهز این نظر ناکارآمد هستند که تحمل مزبور ا هاي شرکت
در نتیجه، صرف نظر از آنکه . کنندمنافعی در زمان حال و آینده براي شرکت ایجاد نمی

شرکت با چسبندگی هزینه کارآمد یا ناکارآمد است، چسبندگی هزینه تاثیر منفی بر سود فعلی 
جبران  ها هزینه، زیرا، کاهش فروش با همان مقدار کاهش در دارد) سال کاهش سطح فروش(
به سبب افزایش (هاي کارآمد تاثیر مثبتی بر سود آینده اما چسبندگی هزینه در شرکت. شودنمی
ناکارآمد تاثیر منفی بر سود آینده  هاي شرکتو در ) سطح فروش به عنوان خبر مثبت ي دوباره

 ].7[دارد ) عنوان خبر منفی به سبب دائمی بودن کاهش فروش به(

 ارتباط میان چسبندگی هزینه و محافظه کاري شرطی

شود، باید در ارتباط با کاهش متناسب منابع  رو روبهدر صورتی که مدیریت با کاهش فروش 
گیري در ارتباط با کاهش یا حفظ منابع به تصمیم. کند گیري تصمیمیا حفظ آن ) ها هزینه(



اگر مدیریت، پروژه ریسکی چسبندگی هزینه را . ا در آینده بستگی داردانتظار مدیریت از تقاض
در این وضعیت، مدیریت در . در نتیجه، نیازمند حفظ منابع استفاده نشده خواهد بود. برگزیند

ارزیابی کند که آیا حفظ منابع  تواند میاست و  تر آگاهارتباط با چشم انداز آینده شرکت 
تواند اطالعات خصوصی داد یا خیر؟ از سوي دیگر، مدیریت نمی استفاده نشده نتیجه خواهد

عدم تقارن اطالعات  رود میدر نتیجه، انتظار . خود را به صورت باور پذیرانه به بازار انتقال دهد
مدیریت را براي  هاي انگیزهعدم تقارن بیشتر، . بین مدیریت و سرمایه گذاران افزایش یابد

بنابراین، محافظه کاري شرطی با محدود کردن . دهد میزایش نمایی عملکرد مالی افبزرگ
) به عنوان مثال، با منع پیش بینی سودهاي نامشخص(سود  نمایی بزرگاختیارات مدیریت براي 

مزبور  هاي انگیزهبا ) نامشخص هاي زیانبه عنوان مثال، با نیاز به شناسایی (زیان  نمایی کوچکو 
با چسبندگی  ها شرکتبه همین دلیل، . دهد میعات را کاهش و عدم تقارن اطال کند میمقابله 

  ].7[هزینه در معرض محافظه کاري شرطی بیشتري قرار دارند 

  استاندارد CVP مدل برچسبندگی هزینه  تاثیر
هاي ثابت و متغیر است که رابطه خطی  استاندارد بر اساس یک مدل ساده از هزینه CVPرابطه 

دهد سود تابع خطی از فروش است و  این مدل نشان می. کند یف میمیان هزینه و فروش را توص
افزون بر این،  .دهد تغییرات فروش تنها از طریق حاشیه سود، سود را تحت تاثیر قرار می

 2013؛ بنکر و همکاران، 2010؛ ویس، 2003اندرسون و همکاران، (تحقیقات چسبندگی هزینه 
دهند که با مدل  تقارن در رفتار هزینه ارائه می نتایج مهمی از عدم) 2013و کاما و ویس، 

رفتار چسبنده هزینه داللت بر یک رابطه نامتقارن میان فروش و سود . استاندارد در تضاد است
چسبندگی هزینه نشان . کند استاندارد ایجاد می CVPهاي  است که انحراف مهمی در روش

ها وابسته به جهت تغییرات فروش  نهدهد که براي هر سطح فروش در دوره جاري، سطح هزی می
تفاوت میان هزینه بین افزایش و کاهش فروش نشان دهنده حفظ منابع . نسبت به دوره قبل است

بنابراین، هنگامی که سطح فروش تحقق یافته نسبت به دوره . استفاده نشده توسط مدیریت است
ي  و آماده سازي دوباره تحصیل(هاي تعدیل  یابد، مدیران براي کاهش هزینه قبل کاهش می



، منابع استفاده نشده را حفظ )هاي توسعه فروش در آینده منابع در آینده و از دست دادن فرصت
ي منابع مورد نیاز نسبت به سطح  ها نشان دهنده در نتیجه، در زمان کاهش فروش، هزینه. کنند می

ی که سطح فروش افزایش در مقابل، زمان. ي منابع استفاده نشده است فروش جاري به اضافه
در . دهند یابد مدیران جهت پاسخگویی به افزایش تقاضا منابع استفاده شده را افزایش می می

نتیجه، مدیران به سبب اینکه هزینه تنها منعکس کننده منابع مورد نیاز است منابع غیر ضروري 
نسبت به زمانی که ( یابد ها زمانی که فروش کاهش می بنابراین، سطح هزینه. آورند بدست نمی

تغییرات ( شود مییابد که سبب کاهش سطح سود  افزایش می) یابد به همان مقدار افزایش می
بینی منجر به ارائه مدل تجزیه و تحلیل هزینه، حجم فعالیت و سود  این پیش). 1چسبندگی سود

  . ]5[شود  می) ACVP(تعدیل شده 
و تعدیل شده ) SCVP(عالیت و سود استاندارد تفاوت میان تجزیه و تحلیل هزینه، حجم ف     

)ACVP (ي در نمودار شماره)در مدل . نشان داده شده است) 1SCVP ها نشان  کل هزینه
. است) و نه تغییر جهت فروش(دهنده سطح منابع مورد نیاز بوده که وابسته به سطح فروش 

در مقابل، در . ود استي یک رابطه خطی میان فروش و س نشان دهنده SCVPبنابراین، مدل 
تر، نشان دهنده تابع هزینه  ي مجزا بدست آمده است که خط پایین دو خط هزینه ACVPمدل 

ي  ها منعکس کننده است که در آن هزینه) نسبت به دوره قبل(کل در مورد افزایش فروش 
ر زمان در ضمن، خط باالتر، تابع هزینه کل د. سطح منابع مورد نیاز مطابق با سطح فروش است

دهد که تصویري از منابع مورد نیاز مطابق با  را نشان می) نسبت به دوره قبل(کاهش فروش 
ي کل در مدل  بر اساس خط هزینه. دهد ي منابع استفاده نشده را نشان می فروش به اضافه

ACVP دو خط سود متفاوت وجود دارد که یک خط ارتباط میان سود و سطح فروش در ،
را ) تر خط پایین(و دیگري ارتباط میان سود و کاهش فروش ) خط باالتر(ش مورد افزایش فرو

ي تغییرات چسبندگی  در نتیجه، فاصله عمودي میان دو خط منعکس کننده. دهد نشان می
  ].5[سوداست که با منابع استفاده نشده توسط مدیریت مرتبط است 

                                                           
1  .  sticky earnings differential 
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      ختلفم هاي شرکتدر  CVPتاثیر چسبندگی هزینه بر مدل 
ماره فاصله عمودي دو خط سود در نمودار ش(افزون بر این، مقدار تغییرات چسبندگی سود 

هاي تعدیل  زمانی که هزینه. ها با توجه به حجم منابع استفاده نشده متفاوت است در شرکت)) 1(
هاي توسعه فروش در  ي منابع در آینده و از دست دادن فرصت تحصیل و آماده سازي دوباره(

 باال باشد مدیران سطح بیشتري از منابع استفاده نشده را در صورت کاهش فروش متحمل) آینده
. زیرا، در زمان حال از بین بردن منابع استفاده نشده براي شرکت هزینه بر است. شوند می

از این .هاي با هزینه تعدیل باالتر باید بیشتر باشد تغییرات چسبندگی سود براي شرکت ،بنابراین
 ي مقاومت بیشتر شرکت براي حفظ منابع دارایی و تعداد کارکنان بیشتر نشان دهندهرو، میزان 
اندرسون و (تر است  ها پر هزینه هاي تعدیل براي این شرکت در نتیجه، هزینه. خود است
هاي تعدیل بیشتر  کارکنان بیشتر با هزینه تعداددارایی باالتر و  میزانبنابراین، ). 2003همکاران، 

تر  هاي بزرگ در مقابل، شرکت. شود مرتبط بوده که سبب افزایش تغییرات چسبندگی سود می
هاي  توانند منابع استفاده نشده را در سایر بخش اي چسبندگی به منابع کمتري هستند و میدار

هاي تعدیل کمتري دارند و داراي تغییرات  در نتیجه، هزینه. شرکت مورد استفاده قرار دهند
 ].5[چسبندگی سود کمتري هستند 

  سود بینی پیشتاثیر چسبندگی هزینه بر دقت 
مهم تجزیه و  هاي جنبهبه عنوان یکی از  ت سنتی بر رفتار هزینهحسابداري مدیریت به صور

سود آتی،  بینی پیشدر روند  نیز ، تحلیل گران مالیاز سوي دیگر. کند میتحلیل سود تمرکز 
رفتار هزینه یکی از  بینی پیشبنابراین، . کنند میآتی شرکت را در برآوردها لحاظ  هاي هزینه
که بیش از دو  دهد میافزون بر این، تحقیقات اخیر نشان . استسود  بینی پیشاساسی  هاي بخش

نسبت به  ها هزینه بینی پیشمربوط به اشتباهات  ها شرکتبرابر اشتباهات در پیش بینی سود 
مربوط به بحث چسبندگی  ها هزینه برآورد دقیقدر یکی از موارد ایجاد اشتباه . درآمدها است
در زمان کاهش سطح  ها هزینهبب تعدیل کمتري در سطح چسبندگی هزینه س ،زیرا. هزینه است

کمتر صرف جویی شده که سبب کاهش بیشتر سود  ها هزینهدر نتیجه، در . شود میفروش 



بنابراین، این کاهش بیشتر در سود سبب تغیر پذیري بیشتر سود و در نتیجه کاهش . خواهد شد
   ].10[ شود میبینی سود دقت پیش

  پیشینه تحقیق
چهار کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه  هاي دادهچسبندگی هزینه را با استفاده از ) 2006( کالیجا

 هاي هزینهنتایج پژوهش وي نشان داد، با افزایش یک درصد در فروش، . و آلمان آزمون کرد
 91/0عملیاتی  هاي هزینهو با کاهش یک درصد فروش  یابد میدرصد افزایش  97/0عملیاتی 

همچنین، نتایج نشان داد شدت چسبندگی هزینه در فرانسه و آلمان بیشتر . بدیا میدرصد کاهش 
  .]6[ از شدت چسبندگی در آمریکا و انگلیس است

هاي در بین بانک ها هزینهدر پژوهشی به بررسی چسبندگی ) 2010(پورپوراتو و وربین      
زایش یک درصدي در درآمد، نتایج نشان داد که با اف. آرژانتینی، برزیلی و کانادایی پرداختند

درصد  92/0و 82/0و 6/0آرژانتین، برزیل و کانادا  کشورهايبه ترتیب در  ها بانک هاي هزینه
، 38/0مزبور، کاهش  هاي بانک، در حالی که با کاهش یک درصدي در درآمد یابد میافزایش 

که بیشترین افزایش  یهای بانکآنان دریافتند . را مشاهده کردند ها هزینهدرصد در  55/0و  48/0
در شرایط بهبود فروش دارد، در زمان کاهش فروش نیز بیشترین کاهش را  ها هزینهرا در 

  . ]9[ خواهند داشت
تاثیر چسبندگی هزینه بر تقارن زمانی سود با تاکید بر ارتباط میان ) 2010(هامبورگ و ناسو      

 دهد مینتایج تحقیق آنان نشان . چسبندگی هزینه و محافظه کاري شرطی را بررسی کردند
تضعیف در به موقع بودن سود براي  ي وسیلهچسبندگی هزینه عدم تقارن زمانی سود را به 

با  ها شرکتها با اخبار مثبت افزایش داده و از سوي دیگر، به موقع بودن سود براي شرکت
رن زمانی سود براي همچنین، نتایج آنان تایید کردند عدم تقا. کند میاخبار منفی را تشدید 

داراي چسبندگی هزینه از طریق فاکتورهاي حسابداري منعکس شده در اقالم  هاي شرکت
 تري قوينقدي به صورت  هاي جریانغیر حسابداري منعکس در  فاکتورهايتعهدي نسبت به 

  .]7[ شود میتقویت 



تا  1986رکت از سال ش 2520سود براي  بینی پیشتاثیر رفتار هزینه را بر دقت ) 2010(ویس      
 هاي هزینهکه  هایی شرکتدر  دهد مینتایج تحقیق وي نشان . مورد بررسی قرار داد 2005سال 
سود توسط تحلیلگران کمتر است و سرمایه گذاران در  بینی پیشدارند، دقت  تري چسبنده

    . ]10[ کنندرا لحاظ می ها هزینهارزیابی ارزش شرکت، چسبندگی 
معتقدند که چسبندگی هزینه و محافظه کاري شرطی منجر به عدم ) 2013(اران بنکر و همک     

آنان . شود استاندارد می) CVP(تقارن مدل تجزیه و تحلیل هزینه، حجم فعالیت و سود 
ها با حجم دارایی و تعداد کارکنان بیشتر، باالتر  همچنین معتقدند که این عدم تقارن در شرکت

استاندارد را با  CVPبنابراین، آنان مدل . تر، کمتر است بزرگ ي ها با اندازه و در شرکت
  . ]5[ ترکیب چسبندگی هزینه و محافظه کاري شرطی تعدیل کردند

ها در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی  ، رفتار چسبندگی هزینه)1389(پور  نمازي و دوانی     
عمومی و فروش چسبندگی دارند و هاي اداري،  نتایج این پژوهش نشان داد، هزینه. کردند

هایی که قبل از آن کاهش درآمد رخ داده کمتر و براي  ها در دوره شدت چسبندگی هزینه
. ]2[ تري دارند، بیشتر بوده است ها به فروش بزرگ هایی که نسبت جمع داراییشرکت

و فروش، هاي اداري عمومی  ي هزینه وجود رفتار چسبنده) 1391(همچنین، نمازي و همکاران 
. هاي اداري عمومی و فروش را تایید کردند بهاي تمام شده و مجموع بهاي تمام شده و هزینه

درصد  30هاي عمومی اداري و فروش براي تغییرات بیش از  دهد هزینه هاي آنان نشان می یافته
 درصد در 30تر از  درصد و بیش 10تر از  در درآمد فروش، بهاي تمام شده براي تغییرات کم

  .  ]3[ دهد درآمد فروش، از خود رفتار چسبنده نشان می
، معتقدند انتظار افزایش فروش در آینده توسط مدیریت، )1391(کردستانی و مرتضوي      

بینی بیشتر باشد،  شود و هر چه این خوش موجب کاهش چسبندگی بهاي تمام شده فروش می
بینی مدیریت، چسبندگی  اما، خوش. یابد چسبندگی بهاي تمام شده فروش بیشتر کاهش می

ها در صورت  دهد و چسبندگی این هزینههاي فروش، عمومی و اداري را افزایش می هزینه
بینی کم است که شواهدي قوي از تایید فرضیه  بینی زیاد مدیریت، بیشتر از حالت خوش خوش
  .]1[ شود هاي فروش، عمومی و اداري محسوب می هاي سنجیده در مورد هزینه تصمیم



  نتیجه گیري
 صاحبان حقوق افزایش آن، دنبال به و سود کردن حداکثر ،تجاري واحد هر نهایی هدف
 از استفاده با کارایی و سود بیشترین کسب ،انتفاعی واحد هر مدیریت سعی .است سهام
 اما .است ها هزینه کنترل منابع، مصرف کاهش هاي روش ترین ساده از و است منابع ترین کم

 ها هزینه رفتار بر تأثیرگذار عوامل و ها هزینه رفتار چگونگی از کامل آگاهی مستلزم مر،ا این
 پدیده داد، قرار توجه مورد ها هزینه رفتار تحلیل و تجزیه در باید که مواردي از .است

، ها هزینهرفتار  بینی پیشدر پژوهش حاضر، با توجه به افزایش اهمیت  .است هزینه چسبندگی
دالیل وقوع، انواع آن و تاثیر آن بر سایر مفاهیم حسابداري ، تئوري چسبندگی هزینهبه بررسی 
نتایج نشان داد که رفتار چسبندگی هزینه بر مدل استاندارد هزینه،  .شده است پرداخته و مالی

خاص  هاي ویژگینتایج بیانگر آن است که همچنین، . حجم فعالیت و سود تاثیر گذار است
تاثیر معناداري دارند و در واقع این رفتار از  ها شرکتر چسبندگی هزینه بر رفتا ها شرکت

نسبت میزان دارایی و با  ها شرکتدر راستاي این نتیجه، . شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است
هاي تعدیل بیشتر مواجه بوده که سبب افزایش تغییرات چسبندگی  تعداد کارکنان بیشتر با هزینه

تر داراي چسبندگی به منابع  هاي بزرگ در مقابل، شرکت. شود می) کاهش سطح سود(سود 
هاي شرکت مورد استفاده قرار  توانند منابع استفاده نشده را در سایر بخش کمتري هستند و می

هاي تعدیل کمتري دارند و داراي تغییرات چسبندگی سود کمتري  در نتیجه، هزینه. دهند
 ها شرکتنسبت به سایر چسبندگی هزینه  با ها شرکت د کهافزون بر این، نتایج نشان دا. .هستند

  . کمتري هستندسود  بینی پیشو دقت  بیشتر محافظه کاري شرطی در معرض
 که است ها هزینه رفتار چگونگی با ارتباط در اطالعاتی دربرگیرنده پژوهش، این نتایج     
 در حسابرسان و مالی گرانتحلیل ،مدیران ویژه به مختلف کنندگان استفاده توسط تواند می
 تمام بهاي رفتار با رابطه در مسئله این. شود استفاده خود هاي گیري تصمیم و ها ارزیابی جهت

 و پذیر انعطاف ریزي بودجه هاي روش .باشد برخوردار بیشتري اهمیت از تواند می شده
 گرفتن نظر در بدون که است مواردي از سود و ها هزینه بینی پیش هاي مدل تحلیل ،همچنین

 انحراف به منجر تواند می درآمد، مختلف سطوح تغییرات به توجه با ها هزینه ي چسبنده رفتار



 اجاره با رابطه در مناسب ریزي برنامه با توانند می مدیران ،همچنین .شود ها گیري تصمیم

 کاهش منظور به الزم پذیري انعطاف ،کارکنان استخدام هاي شیوه و عملیاتی هاي دارایی

 شدت طریق این از و نموده ایجاد را فروش سطح و تقاضا کاهش هاي دوره در ظرفیت

  .دهند کاهش را ها هزینه چسبندگی
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Costs stickiness theory and its impact on accounting 
concepts 
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Abstract 
One of the basic assumptions of management accounting suggests that 
costs changes are proportional relationship with decrease and increase 
activity levels. But recently these assumption discussions by Anderson et 
al. Means that increase in costs by increasing the level of activity 
decreases in the costs for the reduction in the level of activity. The main 
objective of this study is to evaluate the costs stickiness theory, the 
reasons for the outbreak, its types and its impact on other financial and 
accounting concepts. This study uses the results of previous research and 
the literature has addressed this issue. The results showed that the sticky 
behavior of the cost of standard cost, volume and profit is impressive. The 
results indicate that firm-specific characteristics on the severity of the 
sticky behavior are cost effective. Moreover, the results showed that the 
sticky behavior of the cost have impact on conditional conservatism and 
earnings predictability. 

Keywords: Costs stickiness, conditional conservatism, Standard CVP 
model, earnings predictability. 
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