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 چکیده

به حسابداری و اقتصاد است که از انگیزه های مدیران ناشی می شود. وهش های ژچسبندگی هزینه یکی از موضوع های مهم در پ

نحوه ی ارائه دلیل اهمیت سود شرکت برای استفاده کنندگان صورتهای مالی، مدیریت سعی دارد با انجام مدیریت سود، مبلغ و 

این فرآیند زمانی امکان پذیر است که افزایش در سطح فعالیت بیشتر از کاهش در . سود را آنگونه که تمایل دارد بهبود بخشد

و در این حالت مدیریت از این فرصت استفاده کرده و می کوشد  کاهش در سطح فعالیت باشدهزینه ها در ازای همان میزان 

دستکاری سود، منافع شخصی خویش را حداکثر هنگامی که با افزایش فعالیت و کاهش میزان هزینه ها مواجه است، از طریق 

صورت می گیرد. در این پژوهش رابطه بین کنترل مشکالت نظارت و سازد. در صورتی که استقرار حاکمیت شرکتی در راستای 

در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار مدیریت سود، حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه ها در شرکت های پذیرفته شده 

 111نمونه ها شامل گرفته است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 

می باشد که از طریق حذف سیستماتیک انتخاب شده اند. فرضیه های پژوهش با استفاده  1131تا  1131شرکت طی دوره زمانی 

نشان داد که افزایش مدیریت سود منجر به درصد آزمون شده اند. نتایج پژوهش  5از مدل رگرسیون چندگانه در سطح خطای 

هزینه داری و تشگیالتی می شود و همچنین افزایش حاکمیت شرکتی منجر به کاهش چسبندگی کاهش هزینه های عمومی، ا

 های عمومی، اداری و تشکیالتی می شود.

 هزینه. چسبندگی شرکتی، حاکمیت سود، مدیریت: اژگان کلیدیو 

 

 بیان مسئله و پیشینه پژوهش

متناسب بین تغییرات هزینه و افزایش و کاهش سطح فعالیت داشت. در دیدگاه سنتی در مورد رفتار هزینه ها حاکی از رابطه ای 

، میزان افزایش در هزینه ها با افزایش در سطح فعالیت بیشتر از میزان کاهش (2001) 1آندرسون و همکارانشصورتی که طبق نظر 

و از آنجاییکه  زینه ها مطرح شدهزینه ها در ازای همان میزان کاهش در سطح فعالیت است. طبق این دیدگاه، بحث چسبندگی ه

گیری مدیران  عات مهم برای تصمیمالاز اط (یا سطح فروش)ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت  چگونگی رفتار هزینهآگاهی از 

، این موضوع مورد توجه ت، تعیین نقطه سر به سر و سایر موارد استالگذاری محصو بندی، قیمت ریزی و بودجه درخصوص برنامه
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 و چن و همکاران( 2001)، بنکر و چن (2001)کالجا و  همکاران و بررسی قرار گرفت. طبق بررسی های انجام شده توسط 

که از رابطه نمایندگی  است یا مدیریت سود شخصی مدیران انگیزه هایها،  یل احتمالی چسبندگی هزینهالیکی از د، (2003)

 .شود ناشی می

در همین راستا، اختیار اتخاذ برخی تصمیمات را نیز  شرکت کرده و را مامور اجرای عملیات مدیران مالکین ،رابطه نمایندگیطبق 

 نمایند. با برقراری رابطه نمایندگی، هـر یک از طـرفین رابطه به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خویش می به وی تفویض می

طلبانه  آید. این رفتار فرصت مدیران با مالکان یکسان نیست، بین آنها تضاد منافع به وجود می آنجا که تابع مطلوبیت از و باشند

شرکتی، در راستای کنترل و  حاکمیتدهد که استقرار سیستم  های نمایندگی را افزایش می ت نمایندگی و هزینهالمدیران، مشک

یل شخصی الدیشگیری از مدیریت سود در شرکت که ناشی از به عبارتی جهت پ . گیرد ها صورت می ت و هزینهالکاهش این مشک

 (.1131)صفر زاده،  شرکتی در سیستم شرکت ملزم می شودبوده، استقرار حاکمیت  مدیران

نتایج حاصل از  ، اماعهده داشته است عملکرد مالی بر ی اطالعات مرتبط با مهمترین نقش را جهت ارائه سود حسابداری با اینکه

تمامی فعالیت های اقتصادی شرکت در سود دوره جاری منعکس نمی شود. بلکه سود حاصل از برخی فعالیت ها همانند 

قراردادهای بلندمدت فروش و فعالیت سرمایه گذاری و تحقیق و توسعه در سال های بعد تحقق خواهد یافت. این اطالعات از طریق 

نند اعضای هیأت مدیره در اختیار برخی از سهامداران، مانند سهامداران نهادی قرار گرفته و از این کانال های حاکمیت شرکتی، ما

عده ای از سهامداران از آگاهی  بیشتری نسبت به سایرین برخوردارند و این امر موجب  ،طریق به اطالع عده ای می رسد؛ بنابراین

(. عدم تقارن اطالعاتی بیشتر به دلیل اختیارات رشد، فرصت 1131فی،)خوش طینت و یوسیجاد عدم تقارن اطالعاتی می شود ا

های بیشتری را برای مدیریت سود و انتقال ثروت به مدیریت از طریق معامالت داخلی و پاداش اضافی فراهم می کند )الفوند و 

بندگی هزینه ها باعث می شود که چس ،از آنجایی که هزینه ها به صورت کاهشی در سود اثر می گذارند همچنین،(. 2003واتس، 

سود به کاهش فروش نسبت به افزایش فروش حساسیت بیشتری نشان دهد، این عدم تقارن واکنش هزینه ها به تغییرات فروش 

ل چن و همکاران الطبق استد(. 2012منجر به چسبندگی هزینه ها و در نتیجه عدم تقارن رفتار سود می شود )بنکر و همکاران، 

دهند، مدیران  ها را تشکیل می های عملیاتی شرکت های عمومی، اداری و فروش بخش مهمی از هزینه ز آنجا که هزینها (2012)

های عمومی، اداری و فروش، و در زمان کاهش فروش،  مند به افزایش سریع هزینه قهالطلب در زمان افزایش فروش، ع فرصت

ها از سطح مطلوب خواهد شد.  ند. این رفتار، سبب تغییر چسبندگی هزینهها هست مند به کاهش بسیار آهسته این هزینه قهالع

 ها منجر خواهد شد و از آنجا که سیستم های نمایندگی و میزان چسبندگی هزینه به ارتباط مثبت بین هزینه الاین پدیده، احتما

های راهبری شرکتی  ود هر چه سیستمر شوند، انتظار می طراحی و اجرا می مدیریت سودهای راهبری شرکتی در راستای کاهش 

بر این اساس، سئوال اساسی پژوهش  .تر شود ها کمرنگ و میزان چسبندگی هزینه مدیریت سودتر باشند، ارتباط مثبت بین  قوی

سیستم حاکمیت شرکتی بر رابطه مدیریت سود و چسبندگی هزینه ها اثر دارد یا خیر. به عبارتی آیا که آیا  حاضر این است

 ؟می شودها  چسبندگی هزینهبه کاهش  و مدیریت سود منجرحاکمیت شرکتی 

در زمینه ارتباط بین مدیریت سود، حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه ها پژوهش هایی در داخل و خارج از کشور انجام شده 

1هیدر ادامه به مهمترین این پژوهش ها و نتایج آنها اشاره می شود. برای مثال، است. 
 چسبندگی بررسی به ( 2010) کارانهم و 

بر  افزون .پرداختند ژاپنی شرکتهای هزینه های چسبندگی کننده تعیین عوامل چنین، و هم اداری و عمومی فروش، هزینه های
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 1330 سال در سهام بازار سقوط از خود بعد هزینه های رفتار تغییر به ژاپنی مدیران آیا که را موضوع این خود پژوهش در آنها آن،

 به چنین، هم آنها .کرد تأیید را اداری و عمومی فروش، هزینه های رفتار چسبنده آنها پژوهش نتایج .کردند دنبال را پرداختند،

 این ی نشاندهنده حباب دارایی، انفجار از پس ژاپن هزینه ها در چسبندگی شدت در توجه قابل کاهش که یافتند نتیجه دست این

 همکاران و 1بنکرپس از این پژوهش،  .کرده اند تعدیل از حباب پس دوران در را خود های هزینه رفتار ژاپنی مدیران که است

می  ارزش ایجاد آینده در دارند، کمی و فروش عمومی اداری، هزینه های که شرکتهایی در که این نتیجه رسیدند(  به 2011)

 اقتصادی موضوعات در نمایندگی مفید فاکتورهای از یکی عنوان به فروش می تواند و عمومی اداری، هزینه های چسبندگی و کنند

 کمتری می شوند، بالقوه ارزش آفرینی به منجر فروش و عمومی اداری، هزینه های که زمانی در همچنین دریافتند آنها .باشد

می  ایجاد بیشتری بالقوه نیفروش ارزش آفری و عمومی اداری، هزینه های که زمانی تا دارند کمتری درجه هزینه ها، چسبندگی

 مفیدتر می کند، ایجاد کمتری ارزش آفرینی فروش و عمومی هزینه های اداری، که جایی در نمایندگی مسئله حال، هر در .کنند

 می کنند.  ایجاد بیشتری ارزش آفرینی فروش و عمومی هزینه های اداری، که جایی تا است

 رسیدند نتیجه این به 2005 -1331در دوره زمانی شرکت -سال 1500 مالی و اداری داده های بررسی (  با2012) همکاران و چن

 فروش که زمانی شرکتها در اداره بخش در یافته تحقق سربار هزینه های قبیل از فروش و عمومی اداری، افزایش هزینه های که

 .می یابد کاهش تقاضا((فروش  که زمانیدر  هزینه ها این کاهش به است نسبت بیشتری شیب دارای می رود، باال تقاضا((

نشان  آن نتیجه که دادند قرار بررسی مورد را بهینه سطوح در فروش و اداری، عمومی هزینه های نامتقارن رفتار آن ها همچنین

 رابطه بر این هم که است اقتصادی فاکتورهای تحمیل صورت در فروش و عمومی اداری، هزینه های تقارن بیشتر عدم دهنده

 تجربی ساختار چه هر که ترتیب بدین داللت دارد؛ فروش و عمومی اداری، هزینه های تقارن عدم درجه و نمایندگی تئوری مثبت

 در بیشتری فروش و عمومی اداری، هزینه های و بیشتر فروش و عمومی هزینه های اداری، تقارن عدم باشد، قویتر محرک این

 رابطه است، شرکت آشفته اداره سیستم که زمانی رسیدند نتیجه این به آنها همچنین .می آید وجود به مطلوب شرکت سطوح

 شرکتی حاکمیت تاثیر می رسد نظر به و دارد فروش وجود و عمومی اداری، هزینه های تقارن عدم و نمایندگی مسئله بین مثبتی

وانگ و  به دنبال این پژوهش، .شود فروش و عمومی اداری، هزینه های تقارن عدم و کاهش تعدیل موجب نمایندگی مسئله بر قوی

به بررسی رفتار چسبندگی هزینه ها در شرکتهای چینی پرداختند. در این پژوهش چسبندگی هزینه ها را در  (2012) همکاران

 1132مورد آزمون قرار دادند. تجزیه و تحلیل داده ها در   ABJهزینه های عمومی، اداری و فروش را براساس مدل تعدیل شده 

که اوالً هزینه های عمومی، اداری و عملیاتی دارای چسبندگی می باشند، ثانیاً هزینه  دادنشان   2011-2003شرکت در سال های 

در . پرداختندسبندگی هزینه ها مدیریت سود و چبین رابطه  به بررسی(  2015کو و همکاران ) اخیراً، های فروش چسبنده نیستند.

نمونه های  .گرفتتاثیر انگیزه های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه های عمومی، اداری و فروش مورد مطالعه قرار  ،این پژوهش

می باشد. نتایج آنها نشان داد که رفتار هزینه در شرکتهای  2001-1331پژوهش شامل شرکتهای ایالت متحده برای سالهای 

به انجام مدیریت سود با شرکتهای غیرمشکوک متفاوت است که حاکی از وجود رابطه بین مدیریت سود و چسبندگی مشکوک 

  هزینه ها می باشد.

( به بررسی تصمیمات 1131و همکاران ) کردستانی در داخل کشور نیز پژوهش هایی در این زمینه انجام شده است. برای مثال،

 کـاهش میـزان کـه اسـت این بیانگر هزینه رفتار درباره انجام شده پژوهشه ها پرداختند. سنجیده مدیران بر چسبندگی هزین

 پژوهش ایـن در. است فـروش افـزایش میـزان همان به هنگام هزینه ها افزایش میزان از کمتر فروش، کاهش به هنگام هزینـه هـا
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 بهای مورد در سنجیده تصمیمات فرضیه و شـده اسـتفاده مـدیریت انتظـارات نشانه به عنوان مدیریت توسط فروش پیش بینی از

 شده آزمون تجربی به طور 1133 تا 1130 های سال طول در شرکت 131 اداری و عمومی فروش، هزینه های و فروش شده تمام

می  فروش شـده تمـام بهـای چسبندگی کاهش موجب مدیریت، توسط آتی فروش افزایش انتظار می دهد، نشـان نتـایج. اسـت

 مـدیریت، خوش بینـی اما. می یابد کاهش بیشـتر فـروش شـده تمـام بهای چسبندگی باشد، بیشتر خوش بینی این هرچه و شود

 زیاد خوشبینی صورت در هزینه ها این چسبندگی و می دهد افزایش را اداری و عمـومی فـروش، هزینـه هـای چسـبندگی

 هزینـه هـای مـورد در سنجیده تصمیمات فرضیه تأیید از قوی شواهدی که است کم خوشبینی حالـت از بیشـتر مـدیریت،

(، تحلیل بنیادی رفتار چسبنده هزینه ها و بهای 1131) نمازی و همکاران همچنین، می شود. محسوب اداری و عمومی فروش،

 رفتار تحلیل و بررسی ،آنها پژوهش هدف بررسی قرار دادند.تمام شده با تاکید بر دامنه تغییرات در بورس اوراق بهادار را مورد 

 در فروش و عمومی اداری، و هزینه های شده تمام بهای مجموع و شده تمام بهای فروش، و عمومی هزینه های اداری، ی چسبنده

 اداری، هزینه های چسبنده وجود رفتار از حاکی پژوهش یافته های. است 1133-1132برای دوره  تهران، بهادار اوراق بورس

 هزینه های چنین، .هم است فروش و عمومی اداری، های هزینه و شده تمام بهای و مجموع شده تمام بهای فروش، و عمومی

 و بیشتر %10 از تر کم تغییرات برای شده تمام بهای فروش، درآمد در %10از بیش تغییرات برای تنها فروش و عمومی اداری،

 .می دهند نشان چسبنده رفتار خود از فروش، درآمد در %10از

 فروش کاالی شده تمام بهای همچنین و فروش و عمومی اداری، های هزینه چسبندگی بررسی به( 1131و همکاران ) زنجیردار

 بر شرکت بدهی های و ثابت های دارایی جاری، های دارایی کارکنان، تعداد مانند شرکتها مختلف ویژگیهای تاثیر و پرداخته رفته

 اوراق بورس در فعال تولیدی شرکت 10 اطالعات اساس بر پژوهش این نتایج دادند. قرار مطالعه مورد آنها هزینه چسبندگی شدت

 اند، شده انتخاب سیستماتیک حذف گیری نمونه روش اساس بر که 1130 تا 1131 سال از ساله 10 دوره یک برای تهران بهادار

 شدت و هستند چسبنده رفته فروش کاالی شده تمام بهای همچنین و فروش و عمومی اداری، هزینه های که می دهد نشان

 و شرکت جاری دارایی میزان کارکنان، تعداد مانند شاخصهایی و باالست بسیار رفته فروش کاالی شده تمام بهای در چسبندگی

 حالی در این. می گذارد تاثیر رفته فروش کاالی شده تمام بهای و فروش و عمومی اداری هزینه چسبندگی شدت بر بدهی نسبت

 تاثیر و خصوصیات این شناخت و است ثابت دارایی های از کمتر جاری های دارایی در شده تمام بهای چسبندگی شدت که است

عاشوری  باشد. تر جامع بندی بودجه و بهتر های تحلیل و تجزیه برای مدیران به بسزایی کمک تواند می هزینه رفتار بر آن

تهران را مورد  بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای در هزینه ها چسبندگی بر سود مدیریت انگیزه های ( تأثیر1131)

 تا 1131 از ساله 5 دوره ی طی تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت های کلیه ی شامل آماری جامعه. بررسی قرار داد

 بررسی مورد و شده انتخاب شرکت 131 سیستماتیک، حذف نمونه گیری روش از استفاده با جامعه، کل بین از. می باشد 1131

معنی  رابطه هزینه ها چسبندگی و سود مدیریت انگیزه های بین بررسی مورد سالهای در که می دهد نشان نتایج. است گرفته قرار

 رو، این از. می شود شرکتها در هزینه چسبندگی کاهش باعث سود مدیریت انگیزه های دیگر، عبارت به. دارد وجود داری

 انگیزه های به توجه با باید می شود، انجام شرکتها هزینه ی ساختار تعیین کننده ی عوامل شناخت جهت در که فعالیتهایی

  .باشد نمایندگی، از ناشی انگیزههای خصوصاً شرکتها، این منابع و هزینه ها با مرتبط تصمیمات اتخاذ در مدیران

 فرضیه های پژوهشچارچوب مفهومی و 



 

 

 از آنجا که هزینه. است مورد بررسی قرار گرفتهاین پژوهش رابطه بین مدیریت سود و چسبندگی هزینه و حاکمیت شرکتی در 

طلب در زمان  دهند، مدیران فرصت ها را تشکیل می های عملیاتی شرکت های عمومی، اداری و فروش بخش مهمی از هزینه

مند به کاهش بسیار  قهالو در زمان کاهش فروش، ع های عمومی، اداری و فروش مند به افزایش سریع هزینه قهالیش فروش، عافزا

این رفتار مدیریت به کاهش یا افزایش هزینه، تاثیر شگفت انگیزی در سود شرکت دارد، چرا که ها هستند.  آهسته این هزینه

سرمایه گذاران همواره به دنبال کسب حداکثر سود هستند و مدیران از این حربه استفاده و اقدام به حداکثر سازی سود در صورت 

ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت و یا سطح فروش از اطالعات مهم های مالی می کنند. بنابراین، آگاهی از چگونگی رفتار هزینه 

ها از سطح مطلوب خواهد شد. این  این رفتار، سبب تغییر چسبندگی هزینهبرای تصمیم گیری مدیران در مدیریت سود است. ولی 

های راهبری  از آنجا که سیستمها منجر خواهد شد و  و میزان چسبندگی هزینه مدیریت سودبه ارتباط مثبت بین  الپدیده، احتما

های راهبری شرکتی قویتر باشند،  رود هر چه سیستم شوند، انتظار می طراحی و اجرا می سود مدیریتشرکتی در راستای کاهش 

بیان مبانی نظری ذکر شده در بخش  توجه بهبا  .تر شود ها کمرنگ و میزان چسبندگی هزینه مدیریت سودارتباط مثبت بین 

به صورت زیر در خصوص شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت بندی شده  پژوهشهای  یه، فرضمسئله

 :است

 فرضیه اصلی پژوهش:

 افزایش مدیریت سود و حاکمیت شرکتی منجر به کاهش چسبندگی هزینه ها می شود.

 فرضیه های فرعی پژوهش:

 ندگی هزینه های عمومی، اداری و تشکیالتی می شود.افزایش مدیریت سود منجر به کاهش چسب فرضیه اول:

 افزایش حاکمیت شرکتی منجر به کاهش چسبندگی هزینه های عمومی، اداری و تشکیالتی می شود. فرضیه دوم:

 روش پژوهش

 نوع از و های توصیفیپژوهش  جمله از روش و ماهیت دیدگاه از و پژوهش های کاربردی نوع از هدف دیدگاه پژوهش از این

نوع مطالعه همبستگی بوده و  .است رویدادی پژوهشی پس اطالعات، آوری جمع لحاظ از  همچنین. شود می محسوب همبستگی

 کلیه از پژوهش متشکل آماری جامعهباشد.  بکار گرفته می شود، مدل رگرسیون چند متغیره میپژوهش مدل آماری که در این 

جهت گردآوری جمع آوری اطالعات مورد نیاز پژوهش برای  این در. باشد می بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت های

مبانی نظری و پیشینه پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شده است. بدین منظور از طریق مطالعه کتب، نشریات و مراجعه به 

ت برآورد مدل ها، از روش اسناد کاوی استفاده است. برای داده های مورد نیاز جه وب گاه تخصصی، اطالعات الزم جمع آوری شده

است. داده های مورد نیاز از صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و وب گاه  شده

ای پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده هاست و   جمع آوری شده بورس اوراق بهادارمدیریت پژوهش توسعه و مطالعات اسالمی 

)میانگین،  . جهت تشریح و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمار توصیفیاست شدهاز آمار توصیفی و استنباطی استفاده  حاضر

هره ب فیشر(  fاستیودنت و t )آزمون های  از آمار استنباطیپژوهش برای تحلیل و آزمون فرضیه های  میانه، چارکها، واریانس و...( و



 

 

 شدهبه کار گرفته   Eviewsو  Excel. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج نتایج پژوهش نرم افزاراست شدهگرفته 

 است.

 جامعه و نمونه آماری

بـه   1131تا پایان سال  1131های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال ی آماری پژوهش حاضر، شرکتجامعه

 1012معـادل   1131ی فعال در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال های پذیرفته شدهاست. تمام شرکتمدت هشت سال بوده 

ی هـای همـه  شوند. اما به دلیل عدم دسترسی به دادهی آماری پژوهش حاضر در نظر گرفته میباشد که به عنوان جامعهشرکت می

شـوند. در  هایی تعدیل میهای مزبور با اعمال شرایط و محدودیتداد شرکتی آماری، تعهای یاد شده و امکان انتخاب نمونهشرکت

ها و شرایط زیر در این روش، محدودیت شده است.ی آماری، از روش حذفی سیستماتیک استفاده پژوهش حاضر، برای تعیین نمونه

 ی مطلوب پژوهش دست پیدا شود: توسط پژوهشگر اعمال شده است تا به نمونه

-اسفند ماه نیست حذف شده 10یا  23ها هایی که پایان سال مالی آنها و متغیرها، شرکتر قابلیت مقایسه داشتن دادهبه منظو -

 اند. 

های تجاری حذف ها از سایر واحدهای سرمایه گذاری مالی به دلیل ماهیت متفاوت فعالیت آنها و موسسات مالی و شرکتبانک -

 اند.  شده

 اند حذف شدند. ی متغیرها را نداشتههای الزم برای محاسبهی دادهطـول دوره مورد بـررسی همههایی که در شرکت -

ی زمانی پژوهش تغییر سال مالی ، در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و در طی دوره1131ها باید قبل از سال شرکت- 

 های مورد بررسی، برابر باشد. ماری در سالی آنـداده باشند. دلیل این امر آن است که تعـداد نمونـه

شرکت )معادل  111های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهـران و اعمال شرایـط و محدودیت های فوق تعداد با بررسی شرکت

 اند. های پژوهش انتخاب شدهها و آزمون فرضیهشرکت( جهت برآورد مدل -سال 1012

 متغیرهای پژوهش

متغیـر وابسـته پـژوهش چسـبندگی هزینـه هـا مـی باشـد. ایـن متغیـر بـه پیـروی از پـژوهش شـانگ ژو و یـان                 :متغیر وابسته

( به شرح 1(  با استفاده از لگاریتم هزینه های عمومی و اداری و تشکیالتی اتدازه گیری شده است. معادله این رابطه)2015)1هونگ

 زیر می باشد:

 

 ع هزینه های عمومی و اداری و تشکیالتی.عبارت است از جم SGA( 1که در رابطه)

                                                             
1 Shuang Xue & Yun Hong  



 

 

متغیرهای مستقل این پژوهش عبارتند از مدیریت سود و حاکمیت شرکتی که هر کـدام از ایـن متغیرهـا بـه      :متغیر های مستقل

 شرح زیر سنجیده شده است:

( بـه شـرح   2) استفاده از رابطه(  با 2015) متغیر حاکمیت شرکتی به پیروی از پژوهش شانگ ژو و یان هونگ حاکمیت شرکتی:

 زیر اندازه گیری شده است:

 

 که در مدل فوق:

CGSC حاکمیت شرکتی : 

FACT :  را به خود اختصاص می دهد. بدین صورت که هر شرکتی در هر  3تا  1نمره هر یک از عوامل حاکمیت شرکتی که نمره

سال چنانچه یک معیار از مکانیسم حاکمیت شرکتی را گزارش کرده باشد، امتیاز یک، دو معیار از مکانیسم حاکمیت شرکتی را 

نیسم حاکمیت شرکتی را گزارش کرده باشد، امتیاز سه، چهار معیار از مکانیسم گزارش کرده باشد، امتیاز دو، سه معیار از مکا

حاکمیت شرکتی را گزارش کرده باشد، امتیاز چهار، پنج معیار از مکانیسم حاکمیت شرکتی را گزارش کرده باشد، امتیاز پنج، شش 

از مکانیسم حاکمیت شرکتی را گزارش کرده  معیار از مکانیسم حاکمیت شرکتی را گزارش کرده باشد، امتیاز شش، هفت معیار

 باشد، امتیاز هفت و چنانچه تمام مکانیسم های حاکمیت شرکتی را گزارش کرده باشد، امتیاز هشت به خود اختصاص می دهد.

EIGN  زمان ، مدتتعداد غیر موظف، تعداد کل اعضای هیات مدیره: مکانیسم های حاکمیت شرکتی که شامل هشت معیار 

، تمرکز مالکیت، و هیئت مدیره مدیره هیأت و مدیرعامل تصدی زمان ، مدتو رییس هیئت مدیره مدیره هیأت و مدیرعامل تصدی

 است. نهادی غیر فعال، سهامداران نهادی فعال ، سهامدارانبزرگترین سهامدار

، تعداد کل اعضای هیات مدیرهای در نهایت امتیاز های تعلق گرفته، بر اساس افشای مکانیسم های حاکمیت شرکتی در معیار ه

و  مدیره هیأت و مدیرعامل تصدی زمان ، مدتو رییس هیئت مدیره مدیره هیأت و مدیرعامل تصدی زمان ، مدتتعداد غیر موظف

ضرب شده و اولین متغیر  نهادی غیر فعال، سهامداران نهادی فعال ، سهامدارانبزرگترین سهامدار، تمرکز مالکیت، هیئت مدیره

 مستقل را تشکیل می دهد.

( با استفاده از لگاریتم جمع درآمدها اندازه گیری 2015) این متغیر به پیروی از پژوهش شانگ ژو و یان هونگمدیریت سود: 

 ( به شرح زیر می باشد:1) شده است. معادله این رابطه

 

 عبارت است از جمع درآمدها. REV( 1که در رابطه)



 

 

 تغیر های کنترلیم

 ( به شرح زیر می باشد:2015) متغیرهای کنترلی پژوهش با استفاده از مدل شانگ ژو و یان هونگ

به وسیله ارزش خالص دارایی های ثابـت و درآمـد   ( 2015) این متغیر به پیروی از پژوهش شانگ ژو و یان هونگ شدت سرمایه:

 های عملیاتی اندازه گیری می شود.

 اندازه گیری می شود. Tobin Qبوسیله ( 2015) متغیر به پیروی از پژوهش شانگ ژو و یان هونگاین  نرخ رشد:

 مدل پژوهش

 ( زیر می باشد:2( به شرح رابطه)2015) مدل پژوهش به پیروی از پژوهش شانگ ژو و یان هونگ

 

 که در مدل فوق:

 SGA: هزینه های عمومی و اداری و تشکیالتی 

 REV: جمع درآمدها 

 DUM: نسبت به سال قبل کاهش یابد یک و در غیر اینصورت صفر. متغیرمجازی، اگر درآمد سال جاری 

 FACTامتیاز حاکمیت شرکتی : 

 CAPR: شدت سرمایه 

 TOBQنرخ رشد : 

 

 تجزیه و تحلیل داده ها

 یافته های پژوهش در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی ارائه خواهد شد.



 

 

 آمار توصیفی

های توصیفی هر متغیر به صورت مجزا محاسبه  های مورد استفاده در پژوهش، پارامتر و محاسبه متغیر ها دادهپس از جمع آوری 

ی مرکزی نظیر میانگین، میانه، کمینه و بیشینه و همچنین اطالعات ها شاخصشامل اطالعات مربوط به  پارامترهاشده است. این 

های مورد  ( آمار توصیفی متغیر1) ون انحراف معیار، چولگی و کشیدگی است. جدول شمارهی پراکندگی همچها شاخصمربوط به 

 .دهد یمساله نشان  3برای دوره  1131تا  1131طی بازه زمانی در بورس اوراق بهادار تهران شرکت  111بررسی را برای 

 

 

 (: آمار توصیفی متغیرهای مدل پژوهش1جدول )

 متغیر
SGA REV CAPR TOBQ 

 Mean 4.5162 5.7201 0.1338 1.1132 میانگین

 Median 4.4354 5.6709 0.1180 0.9560 میانه

 Maximum 6.9658 8.2239 2.7727 9.9522 بیشینه

 Minimum 2.8494 3.8651 -2.7204 -0.3843 کمینه

 Std. Dev. 0.56688 0.60723 0.30694 0.74255 انحراف معیار

 های پژوهش منبع: یافته

دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل  شود که نشان ها محسوب می ترین آن شده میانگین مهم های مرکزی بیان بین شاخصاز 

ها است. برای مثال میانگین متغیر هزینه های عمومی و اداری  توزیع است. میانگین شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزیت داده

اند.  های مربوط به این متغیر در حول این نقطه تمرکزیافته دهد بیشتر داده ن میباشد که نشا می  5112/2و تشکیالتی برابر با 

ها نسبت به  ها از یکدیگر یا میزان پراکندگی آن های پراکندگی به طور کلی معیاری برای تعیین میزان پراکندگی داده شاخص

باشد،  دکردن متغیر به مدل رگرسیونی میهای پراکندگی که شرط مطلوب برای وار ترین شاخص میانگین است. از جمله مهم

( نیز قابل مشاهده است، انحراف معیار متغیرها صفر نبوده و حائز این شرط 1طور که در جدول ) انحراف معیار است. همان

  متغیرباشند. همچنین بیشینه و کمینه متغیرها در جامعه آماری مورد بررسی بیشترین مقدار این پارامتر به ترتیب مربوط به  می

 باشد. (  می-1202/2( و کمترین مقدار این پارامتر مربوط به شدت سرمایه)3510/0نرخ رشد)

 

 آمار استنباطی

لیمر استفاده شده است که در ادامه  Fهای تلفیقی یا تابلویی از آزمون  برای برآورد مدل پژوهش به منظور انتخاب بین روش داده

 به شرح آن پرداخته می شود.



 

 

 لیمر Fآزمون 

پژوهش   ( برای مدل2) لیمر در جدول Fها انجام گیرد. نتایج آزمون  های آماری الزم برای تبیین نوع داده ابتدا الزم است آزمون

مقدار احتمال مربوط به  .ها تلفیقی یا تابلویی است کارگیری داده نشان داده شده است، که برای تخمین مدل، استفاده از روش به

است،  05/0هزینه کمتر از  چسبندگی و شرکتی حاکمیت سود، مدیریت بین رابطه دل پژوهش یعنی بررسیاین آماره برای م

 شود.  ها برای مدل پژوهش پذیرفته می بنابراین فرض صفر آزمون مبنی بر تلفیقی بودن داده

 لیمر F(: نتایج آزمون 2جدول )

 نتیجه احتمال آماره آماره نوع آزمون

F روش تلفیقی 2215/0 010/1 لیمر 

 های پژوهش منبع: یافته

  بنابراین داده های پژوهش با استفاده از روش تلفیقی تخمین زده می شود.

 

 

 

 

 مفروضات مدل رگرسیون

 گردد:ها، پیش فرض های مدل بررسی میقبل از برازش دادن مدل بر روی داده

 آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده ها

واتسون برای تشخیص وجود و یا عدم وجود خودهمبستگی استفاده شده است. اگر این  -دوربیندر پژوهش حاضر از آزمون 

باشد، مشخص شد که می 01/2با توجه به مقدار آماره دوربین واتسون که برابر  .باشد، خود همبستگی وجود ندارد 2مقدار حدود 

 باشد.مدل فوق دارای خود همبستگی نمی

 واتسون-دوربین(: آماره 3جدول )

 حدود عدم خودهمبستگی آماره دوربین واتسون

01/2 5/2 >WD> 5/1 

 منبع: یافته های پژوهش

 ها یماندهآزمون عدم  ناهمسانی واریانس باق

( واریانس باقیمانده ها است. برای بررسی این  های اساسی یک مدل رگرسیونی مناسب، فرض همگونی )همسانییکی از فرضیه

شود. فرض صفر در این آزمون همسانی واریانس باقیمانده ها می ( استفاده میWhiteTestپژوهش از آزمون وایت)فرض در این 



 

 

بدست  p-valueبا توجه به جدول زیر و مقدار  .باشد فرض صفر پذیرفته می شود05/0بیشتر از  p-valueکه اگر مقدار  ،باشد

(، فرض (p-value≥0/05بیشتر است 05/0باشد و از سطح معنی داری می 1011/0( که برابر Whiteآمده برای آزمون وایت )

 دهد مشکل ناهمسانی واریانس باقیمانده ها وجود ندارد.شود که نشان میصفر )وجود همسانی واریانس( پذیرفته می

 (: بررسی همسانی واریانس مدل4جدول)

 p-value مقدار آماره

F-statistic(3310/0) 1011/0 

 منبع: یافته های پژوهش  

 

 پژوهش  نتایج تخمین مدل

ها و اطمینان از صحت الگوی برازش شده، نتایج نهایی  کارگیری داده های آماری الزم، به منظور تعیین به پس از انجام آزمون

های  لیمر، مدل پژوهش بر اساس رویکرد داده Fگردد. بر اساس نتایج آزمون  های پژوهش در ادامه ارائه می حاصل از تخمین مدل

 شرکتی حاکمیت سود، ( ارائه شده است که تاثیر مدیریت5تلفیقی تخمین زده شد. نتایج حاصل از تخمین این مدل در جدول)

ی م  05/0از طرفی سطح معناداری به دست آمده برای متغیرها کوچکتر از سطح آزمون  .کند هزینه را آزمون می چسبندگی بر

ندارد،  وجود خودهمبستگی اخالل اجزاء بین که است مطلب این مؤید واتسون  نیز دوربین آماره مالحظه مقدار باشند. همچنین

 قرار دارد. 1و  1فاصله  در مقدار این زیرا

 

 

 

 

 (: نتایج مربوط به تخمین پژوهش5جدول )

 

 t p_Valueآماره  خطای استاندارد ضریب برآورد شده متغیر

    
     

       
 26321213 16120212 16132133 060152 

        
     

       
 -16111111  16111311 -16035251  062135 



 

 

 های پژوهش منبع: یافته

 نتایج آزمون فرضیه های پژوهش

 فرضیه اول پژوهش به صورت زیر است:

 افزایش مدیریت سود منجر به کاهش چسبندگی هزینه های عمومی، اداری و تشکیالتی می شود.

اط معکوس و منفی بین ( حاکی از ارتب-111111/1دهد، ضریب متغیر مدیریت سود ) ( نشان می5) گونه که نتایج جدول همان

و چسبندگی هزینه های عمومی، اداری و تشکیالتی می باشد. به عبارت دیگر با افزایش مدیریت سود، چسبندگی سود مدیریت 

هزینه های عمومی، اداری و تشکیالتی کاهش می یابد و با کاهش مدیریت سود، چسبندگی هزینه های عمومی، اداری و تشکیالتی 

ن نتیجه گرفت که کاهش مدیریت سود منجر به افزایش چسبندگی هزینه های توا رد شده و می H0افزایش می یابد. از این رو 

عمومی، اداری و تشکیالتی می شود و افزایش مدیریت سود منجر به کاهش چسبندگی هزینه های عمومی، اداری و تشکیالتی می 

 شود. در نتیجه فرضیه اول پژوهش تایید می شود. 

 فرضیه دوم پژوهش به صورت زیر است:

 یش حاکمیت شرکتی منجر به کاهش چسبندگی هزینه های عمومی، اداری و تشکیالتی می شود.افزا

( حاکی از ارتباط معکوس و منفی بین -021111/0دهد، ضریب متغیر حاکمیت شرکتی ) ( نشان می5) گونه که نتایج جدول همان

عبارت دیگر با افزایش حاکمیت شرکتی،  حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه های عمومی، اداری و تشکیالتی می باشد. به

چسبندگی هزینه های عمومی، اداری و تشکیالتی کاهش می یابد و با کاهش حاکمیت شرکتی، چسبندگی هزینه های عمومی، 

اداری و تشکیالتی افزایش می یابد و در واقع افزایش حاکمیت شرکتی منجر به کاهش چسبندگی هزینه های عمومی، اداری و 

توان نتیجه گرفت که افزایش حاکمیت شرکتی منجر به کاهش چسبندگی هزینه  رد شده و می H0می شود. از این رو  تشکیالتی

 های عمومی، اداری و تشکیالتی می شود. در نتیجه فرضیه دوم پژوهش تایید می شود. 

 

 و محدودیتهای پژوهش نتیجه گیری

             
     

       
 -06021111  06031011 -06210151  061322 

             
     

       
 -06051100  06015111 -16112125  060001 

             
     

       
 -06001132  06001355 -06311511  061235 

  -06101111  06121132 -06310132  062013 

 21/0 ضریب تعیین F 0000/0معناداری آماره   F  :11/53 آماره

   111 تعداد مشاهدات 01/2 آزمون دوربین واتسون



 

 

شده بورس اوراق  یرفتهپذ یها شرکترا در مدیریت سود و چسبندگی هزینه ها  به صورت کلی آزمون فرضیه اول پژوهش رابطه

  از آن است که یاول، حاک یهحاصل از آزمون فرض های و یافته را مورد بررسی قرار داد. بر اساس نتایج به دست آمده بهادار تهران

تشکیالتی می شود. پس نتایج پژوهش بر اساس افزایش مدیریت سود منجر به کاهش چسبندگی هزینه های عمومی، اداری و 

ی ی منفی  وجود دارد. لذا، فرضیهآزمون مدل رگرسیون حاکی از این بوده است که بین مدیریت سود و چسبندگی هزینه ها رابطه

 (  و 2015کو و همکاران ) ( و2015)1ژو و هونگی اول با پژوهش اول مورد تایید قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه

حاکمیت شرکتی و  همخوانی دارد. همچنین آزمون فرضیه دوم پژوهش رابطه (1132) عزیزی و همکاران و (1131عاشوری )

را مورد بررسی قرار داد. بر اساس نتایج به دست  شده بورس اوراق بهادار تهران یرفتهپذ یها شرکترا در چسبندگی هزینه ها 

افزایش حاکمیت شرکتی منجر به کاهش چسبندگی هزینه های عمومی، اداری و ، دوم یهحاصل از آزمون فرض های و یافته آمده

تشکیالتی می شود. پس نتایج پژوهش بر اساس آزمون مدل رگرسیون حاکی از این بوده است که بین حاکمیت شرکتی و 

ی دوم با تایید قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ی دوم موردی منفی  وجود دارد. لذا، فرضیهچسبندگی هزینه ها رابطه

 همخوانی دارد. (1132) عزیزی و همکاران و( 2015ژو و هونگ )پژوهش 

های ها فرضیهباشد، تا بتواند براساس آنها میترین مشکالت هر پژوهشگر، دسترسی به اطالعات اولیه و جمع آوری آنیکی از مهم

شود حاصل می پژوهشپژوهش را مورد آزمایش قرار دهد. لذا، در صورت دقیق و کامل بودن اطالعات به همان میزان نتایجی که از 

توان گفت که چنین پژوهشی اعتبار و باشد. در نهایت میدقیق بوده و تعمیم نتایج آن به جامعه از قابلیت بیشتری برخوردار می

شود. های نادرست میهای غلط و قضاوتهای پژوهش باعث جلوگیری از برداشت. بیان محدودیتروایی مناسب خواهد داشت

 کندی با مورد نظر هدف به رسیدن شود می باعث که است همراه هایی محدودیت با هدف، به رسیدن در راه نهادن گامهمچنین 

 این در نیست. مستثنی امر این از پژوهش، مسئله حل هدف به نیل جهت در فرآیندی به عنوان نیز همراه شود. پژوهش حاضر

 قابل ذکراست: زیر شرح به حاضر پژوهش های راستا، محدودیت

شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و کلیه شرکت ها را  های پذیرفته های شرکت نتایج پژوهش حاضر با استفاده از داده (1

ی گزینشی )مانند سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه، عدم تغییر به علت برخی معیارهامورد بررسی قرار نداده است و 

های مورد مطالعه به ها، تعداد شرکتهای برخی شرکتها و همچنین ناقص بودن دادهسال مالی و  ... ( در انتخاب شرکت

رس اوراق بهادار شده در بو های پذیرفته لذا در تعمیم نتایج حاصل از پژوهش به کلیه شرکتمورد کاهش یافت.  111

 تهران، باید احتیاط الزم به عمل آید.

 .ها آن به دسترسی امکان عدم دلیل به بورسی غیر های شرکت اطالعات از استفاده عدم (2

 باشد، اما بهی متغیرهای پژوهش بسیار مؤثر میهای مالی، بر محاسبهشرایط تورمی کشور و عدم تعدیل اقالم صورت (1

 از شده استخراج های دادهاست؛ به عبارتی  علت عدم انجام این کار در ایران، اثر تورم در پژوهش حاضر نادیده گرفته شده

 نتایج است ممکن مذکور، اطالعات تعدیل صورت است. در نگردیده تعدیل تورم بابت از ها، شرکت مالی های صورت

 شود. حاصل فعلی نتایج از متفاوتی
                                                             

1
 Shuang Xue  and Yun Hong 



 

 

بعد  و قبل های دوره به نتایج تعمیم در باید است، بوده 1131تا  1131های  سال پژوهش، زمانی قلمرو اینکه به توجه با (2

 .گردد رعایت احتیاط جنبه از آن،

های نیمه تجربی مبنی بر عدم کنترل برخی عوامل مؤثر بر های این پژوهش، ویژگی خاص پژوهش از دیگر محدودیت (5

تغیرهایی چون عوامل اقتصادی، شرایط سیاسی، وضعیت اقتصاد جهانی و . .. است که خارج نتایج پژوهش از جمله تأثیر م

 از دسترس محقق بوده و ممکن است بر نتایج پژوهش اثرگذار باشد. 

 

 ی پژوهشیشنهادهاپ

   کاربـردی پیشنهادهای

 باشند:  توانند از این پژوهش بهره گیرند به شرح زیر میاشخاص حقیقی یا حقوقی که می

 ی حاکمیت شرکتیمولفه کدام اینکه شناسایی در پژوهش هاییافتهبا توجه به تاثیر حاکمیت شرکتی بر چسبندگی هزینه ها،      

 حاکمیت جدید قوانین تدوین در .کند کمکمی تواند  گذارد،می اثر چسبندگی هزینه ها و ارتباط بین مدیریت سود بر احتماالً

نقش  اهمیت بر مبنی تجربی پشتیبانی .شود توجه نیز تجربی مطالعات نتایج به است الزم قوانین قدیمی بازنگری و شرکتی

تائید  را هزینه ها و مخارج آن بر هاشرکت بر شرکتی حاکمیت قوانین تحمیل از حاصل منافع فزونی شرکتی داخلی، حاکمیت

  .نمود خواهد فراهم را شرکتی حاکمیت الزامات تحمیل برای کافی توجیه قانونگذاران برای و نمود خواهد

کنندگان مقررات حسابداری نیز مهم است. این گروه باید نه فقط برای ذینفعان که برای تدوین سودشناخت پیامدهای مدیریت      

حسابداری تدوین کند تا در های متعدد ها در انتخاب روشچه بهتر رفتار مدیریت شرکت مقررات و استانداردهایی برای کنترل هر

حد امکان آزادی عمل مدیر در انتخاب چند روش محدود شود. اما باید به این موضوع نیز توجه داشت که مدیریت سود یکی از 

کردن مدیریت سود از طریق  ی وضع مقررات حسابداری است. زیرا، وجود استانداردهای صریح و محکم موجب محدودنتایج بالقوه

 یابد. شده و لذا تمایل مدیران به استفاده از مدیریت سود افزایش میدرآمدها 

 آینده های پژوهش برای پیشنهادهایی

طبیعی است های دیگری است. پژوهش ی راه مستلزم انجام شود و ادامه، راه به سوی مسیری جدید باز میپژوهشبا انجام هر 

رسد دست آمده است و به نظر میهای زمانی و مکانی بهدر این پژوهش براساس اطالعات موجود و محدودیت نتایج حاصل شده

 : برای تکامل آن الزم است پژوهش های زیر نیز انجام گیرد

 بر های هیات مدیره مانند تمرکز مالکیت، اندازه هیات مدیره و ... های حاکمیت شرکتی و ویژگیبررسی تاثیر سایر مولفه

 ارتباط بین مدیریت سود و چسبندگی هزینه. 

  مدیریت سود و چسبندگی هزینه.مطالعه تاثیر نوع صنعت بر روابط بین 

 بر موثر اقتصادی سیاسی، مسائل سایر یا سهام اولیه عرضه مثل خاص رویداد یک گرفتن نظر در با تحقیق تکرار این 

چسبندگی و  های حاکمیت شرکتیمولفه تعیین اثر آن بر رابطه مدیریت سود و منظور به مدیران طلبانه فرصت عملکرد

 هزینه.



 

 

 حاکمیـت   یهـا  یـر متغ  یریگ اندازه برای مثال عنوان به. گردد استفاده متغیرها گیری از معیارهای دیگری برای اندازه

حاصـل از بـه    یجپژوهش استفاده کننـد و نتـا   ینمتفاوت با ا یاز روش ها مدیریت سود و چسبندگی هزینهو  شرکتی

 شود. یسهها با هم مقا شاخص ینا یریکارگ

  و چسبندگی  مدیریت توسط سود بینی پیش باالی سطوح و شرکت آتی ارزش با شرکت پذیری ریسکبررسی ارتباط

 .هزینه ها

 

 

 منابع و ماخذ

مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در رائه الگوی سنجش تاثیر ا "، نبوی چاشمی ،نیا طالب ی،هیبت ،فریدون ،رهنمای رودپشتی -

 .100-13ص ص.  شماره دوازدهم، ،(1131) ،فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت ،" بورس اوراق بهادار تهران

، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی ،"ها ررسی تأثیر نسبتهای مالی بر میزان چسبندگی هزینهب"، حمشی، حسن زاده، رضا ،راعی -

 .22-22(،  شماره بیست و دوم، ص ص . 1131)
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