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)1395ینفرورد24؛ تاریخ پذیرش:1394دي6(تاریخ دریافت:
بر آن در مؤثرهايمؤلفهو ها بر رابطه کیفیت سوداین تحقیق به مطالعه اثر چسبندگی هزینه

پرداخته است.1391الی 1387هاي طی سالدر بورس اوراق بهادار تهرانشدهپذیرفتههاي شرکت
ر کیفیت سود بمؤثرباشد، در این پژوهش از میان عوامل کیفیت سود یک مفهوم نسبی میازآنجاکه

بودن سود انتخاب گردیده موقعبهبینی سود، صادقانه بودن سود و متغیرهاي پایداري سود، قابلیت پیش
در بورس اوراق بهادار تهران شدهپذیرفتههاي شرکتنیاز بشرکت را 84ما براي انجام پژوهش است.

ز مدل رگرسیون چندگانه استفاده او آزمونوتحلیلتجزیهایم و براي تصادفی انتخاب کردهصورتبه
یک متغیر عنوانبهها (منفی و معنادار چسبندگی هزینهتأثیراین پژوهش حاکی از جینتاایم.نموده

بینی بر رابطه بین پایداري سود، قابلیت پیشو معنادارمنفی تأثیرجدید) بر کیفیت سود از یکسو و 
ها بر دیگر است. با این حال تاثیرچسبندگی هزینهسود با کیفیت سود از سويصادقانه بودنسود و 

موقع بودن سود) با کیفیت سود به لحاظ آماري مورد تایید قرار نگرفت. با اینکه ي مولفه دیگر (بهرابطه
در مورد هریک از موضوعات چسبندگی هزینه و کیفیت سود تحقیقات فراونی انجام شده، بررسی اثر 

تا جایی که –فیت سود نه تنها در بازار سرمایه ایران بلکه در جهان تعدیلی چسبندگی هزینه بر کی
براي اولین بار در این مقاله صورت گرفته است.بررسی شد

سود، صادقانه ینبی¬شیپتیسود، قابليداریپاها،¬نهیهزیسود، چسبندگتیفیککلیدي:هايهواژ
.بودن سود، به موقع بودن سود
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و نریمانیيآبادفیشريمرادیعل

مقدمه
گذاري باشد. در ترین بخش از فرآیند یک سرمایهگیري شاید مهمگذاري امروز، تصمیمهدر دنیاي سرمای
گیري، داشتن اطالعات است. نقش اصلی اطالعات ترین مقدمه الزم براي تصمیماین راستا مهم

هاي الزم براي تخصیص بهینه منابع است. در پی حسابداري در بازارهاي مالی فراهم کردن زمینه
گذاران به سیستم گزارشگري مالی ضعیف شده و اي مالی اخیر، اطمینان و اعتماد سرمایههرسوایی

شده مورد توجه به عنوان یک عامل مهم در تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد ارقام گزارش 1کیفیت سود
خاص قرارگرفته است.

ها توجه زیادي ودآوري شرکتهاي اخیر به گزارش سگذاران در سالگران مالی، مدیران و سرمایهتحلیل
ها اغلب به سود شرکت وابسته مند به حفظ رشد سود هستند زیرا، پاداش آناند. مدیران عالقهداشته

گیري توسط شود که در هنگام تصمیماست. سود حسابداري و اجزاي آن ازجمله اطالعاتی محسوب می
.4دشوافراد استفاده می

گیري مدیران، اهمیت زیادي دارد. هاي تصمیم، براي استفاده در مدل2هااز طرفی، مطالعه رفتار هزینه
به همین دلیل، حسابداران مدیریت همواره بر رفتار هزینه به عنوان عامل مهمی در تحلیل سود تاکید 

بینی عملکرد شرکت هستند، مند به شناخت و پیشاند. عالوه بر این، افراد برون سازمانی که عالقهداشته
بینی سود گران مالی در فرایند پیشهاي شرکت هستند. براي مثال، تحلیلگریز به شناخت رفتار هزینهنا

ها را برآورد کنند.ها ناچارند هزینهشرکت
مرور شده و به شکاف تحقیقاتی در این خصوص اشاره در ادامه این مقاله ابتدا ادبیات و پیشینه تحقیق

داده ها و آزمون فرضیه هاي وتحلیلتجزیهفاده تشریح و نتایج شود. سپس روش تحقیق مورد استمی
نیز ضمن مقایسه یافته ها با تحقیقات مشابه قبلی و نتیجه گیري گردد. در خاتمهتحقیق گزارش می

شود.هاي تحقیق اشاره میکلی به پیشنهادات و نوآوري
مبانی تئوریک و پیشینه تحقیق
هاي اقتصادي است. به یارهاي ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاهسود به عنوان یکی از مهمترین مع

هاي مالی شده در صورتهاي ذاتی در حسابداري ممکن است سود گزارشدلیل وجود محدودیت
منطبق با سود واقعی بنگاه نباشد. براي حل این مشکل از مفهوم کیفیت سود کمک گرفته شده است.

نظر داشته است و تعریفی که همگان نسبت به آن اجماع و اتفاقکیفیت سود یک مفهوم چند بعدي 
باشند، در خصوص کیفیت سود وجود ندارد. تعاریف مختلفی از کیفیت سود وجود دارد. کرشنهیتر و 

کنندگان ) معتقدند یکی از دالیل تعدد تعاریف کیفیت سود، احتماال این است که استفاده2004(3ملومد
اصلی کیفیت سود را شامل ياجزاFASBکنند.تصمیمات مختلفی استفاده میمختلف، از اطالعات در

داند. کیفیت سود طرفی و قابلیت اثبات و بیان صادقانه میموقع بودن، بیبینی (بازخور)، بهارزش پیش

1 Earning quality
2 Cost behavior
3 Kirschenheiter,M.&N.Melumad
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ها تبدیل شده هاي اخیر به کانون توجه درارزیابی عملکرد مالی شرکتموضوعی است که درسال

.1است
هاي مختلف شرکت، نه تنها براي ها بر بخشها واثرات ناشی از این رفتاري رفتار هزینهرفی مطالعهاز ط

هاي شان به طور مستقیم با فعالیتايهاي حرفهگران دانشگاهی، بلکه براي آنهایی که فعالیتپژوهش
هاي است که هزینهیابی فرض شده کتب سنتی هزینهدرباشد.شرکت در ارتباط است، داراي اهمیت می

متغیر متناسب با سطح درآمد حرکت می کنند. مطالعات اخیر در ادبیات حسابداري مدیریت نشان می
ها نه تنها به میزان تغییر در محرك هزینه بلکه به جهت تغییرات دهد که میزان تغییر در هزینه

گران اصطالح این حالت پژوهش(صعودي یا نزولی بودن) این تغییرات نیز بستگی دارد. به منظور تعریف
.10اند ها را پیشنهاد دادهچسبندگی هزینه

) نیز وجود رفتاري چسبنده در بهاي تمام شده کاالي فروش رفته را 2003(1سابرامانیام و ویدنمایر
ي تصمیمات ها نتیجهآزمون و تایید کردند. مطابق یکی از فرضیات ارائه شده، چسبندگی هزینه

یابد، برخی از مدیران این کاهش را موقتی تصور دیران است. هنگامی که فروش کاهش میي مسنجیده
ي نزدیک دارند. بنابراین در تصمیمی سنجیده کرده و انتظار بازگشت فروش به سطح قبلی را در آینده

.6کنند هاي کاهش فروش حفظ میهاي عملیاتی را در دورهمنابع مربوط به فعالیت
) صورت 2010یگر تصمیمات اختیاري مدیران است. در تحقیقی که توسط کاما و ویس (دمؤثرعامل 

ي مدیران برخی از تصمیمات اختیاري مدیران بر شدت یا گرفت بیان شده است که با توجه به انگیزه
طور که پیشتر نیز بیان شد هر چقدر مدیران نسبت به ها اثرگذار است. همانکاهش چسبندگی هزینه

.15ها باالتر استآتی، انتظارات باالتر داشته باشند چسبندگی هزینهتقاضاي
) نشان دادند که مدیرانی که در پی منافع 2008) و دي، لیز و کوهن(2006از سوي دیگر ریچارد هاري(

ها کاهش شخصی خود هستند، اگر این منفعت شخصی در گرو سودآوري شرکت باشد چسبندگی هزینه
اگر مدیر تقاضاي آتی را باال بداند اما براي آنکه سود دوره جاري را افزایش دهد سعی یابد زیرا حتی می

ها متناسب با کاهش سطح فعالیت دارد.در کاهش هزینه
. هیچ تحقیقی 15بینی سود بررسی شده است ها فقط با پیشرفتار هزینهرابطهدر تحقیقات گذشته،

انجام - داري سود، به موقع بودن سود و صادقانه بودن سودپای–کیفیت سود هايمؤلفهدر مورد دیگر 
-کنندگان (مدیران، بانکگیري استفادهاز آنجایی که، کیفیت سود گزارش شده براي تصمیمنشده است.

شود و رفتار چسبندههاي مالی بسیار با اهمیت تلقی میگذاران و...) از اطالعات صورتها، سرمایه
ها باید اطالعات مالی و غیر مالی خود را با در نظر جدیدي است که شرکتها موضوع نسبتاًهزینه

مطالعاتی و خال تحقیقاتی در زمینه رابطه کیفیت سود شکافها بیان کنند،گرفتن رفتار چسبنده هزینه
ها کامالً مشهود است. بنابراین، در این چسبندگی هزینهتأثیربر کیفیت سود تحت مؤثرهايمؤلفهو 

شود.یق تالش شده تا در حد توان براي پرکردن بخشی از این شکاف تحقیقاتی اقدامتحق

1 Subramaniam&Weidenmier
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هاي پژوهشتدوین فرضیه
صورت پارامتر هایی هستند که با استفاده از نمادهاي آماري و بهها یا عبارتهاي آماري، جملهفرضیه

ل قیاسی تشریح و مبانی نظري در ادامه چهار فرضیه این پژوهش با استفاده از استدال. شوندنوشته می
شود.هر کدام بیان می

تر باشد، به معنی تکرارپذیري (استمرار) سود جاري است. هر چه پایداري سود بیشپایداري سود
شود کیفیت سود شرکت نیز تري براي حفظ سودهاي جاري دارد و فرض مییعنی شرکت توان بیش

هاي غیرعادي و غیر گر، سودي که ناشی از فعالیت). به عبارت دی2002باالتر است (مک نیچالس، 
.4مترقبه نباشد از پایداري بیشتري برخوردار است

% 10ها % افزایش یابد، هزینه15ها، براي مثال، اگر درآمد فروش با توجه به مفهوم رفتار چسبنده هزینه
. 15یابد% کاهش می9ها % کاهش یابد، هزینه15یابد؛ اما اگر درآمد فروش معادل همان افزایش می

حال اگر یک شرکت در یکسال افزایش فروش داشته باشد و در سال بعد از آن کاهش فروش داشته 
شود که این خود متناقض با پایداري سود ها موجب کاهش سود مضاعف میباشد، رفتار چسبنده هزینه

یابد. پس فرضیه فرعی مورد نظر خواهدبود. در نتیجه با کاهش پایداري سود کیفیت سود هم کاهش می
به شرح زیر قابل طرح است:

گذار است.تأثیرفرضیه اول) چسبندگی هزینه بر رابطه بین پایداري سود و کیفیت سود 
کنندگی یکی از بینیبینی خود است. توان پیشبه معنی توان سود در پیش:بینی سودقابلیت پیش

کنندگان نظري گزارشگري مالی است و از دیدگاه تدویناجزاي ویژگی کیفی مربوط بودن در مبانی 
.4گران مالی حائز اهمیت استاستانداردهاي حسابداري و تحلیل

بینی سود پرداخته است و نامه خود به بررسی رابطه رفتار هزینه و پیش) در پایان1390خواه (مرادي
خالقی .7سود و واکنش بازار بوده استبینینتیجه حاصل بیانگر تاثیرگذاري رفتار هزینه بر دقت پیش

سود را ) نیز در پژوهشی با استفاده از مدل مبتنی بر تغییر پذیري و چسبندگی هزینه1388مقدم (
بینی سود مبتنی بر تغییر بینی مدل پیشبینی کرده است و نتیجه گرفته است که توان پیشپیش

.3بینی بوده استهاي پیشیشتر از دیگر مدلپذیري هزینه و چسبنگی هزینه به صورت معناداري ب
که بخشی از دلیل –بینی سود توان انتظار داشت که با کاهش توان پیشباتوجه به توضیحات فوق، می

یابد. بنابراین فرضیه فرعی مورد نظر به شرح کیفیت سود هم کاهش می- هاستآن رفتار متفاوت هزینه
شود:زیر پیشنهاد می
گذار است.تأثیربندگی هزینه بر رابطه بین قابلیت پیش بینی سود و کیفیت سود فرضیه دوم) چس

و سایر یعنی اینکه اطالعاتی که در سود گزارش شده وجود دارد، باید اثر معامالت:صادقانه بودن سود
طور باشد بهر آنرود بیانگانتظار میمعقولايگونه	یا بهاستکند بیانگر آنادعا میرا کهرویدادهایی

ها هنگام افزایش فروش هزینه–ها از یک طرف باتوجه به مفهوم رفتار چسبنده هزینه.کندبیانصادقانه
و از طرفی دیگر با در نظر - یابندباال رفته، اما در هنگام کاهش فروش، به همان میزان کاهش نمی
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شناسایی اخبار خوب به عنوان سود درجه تاییدپذیري بیشتر براي–گرفتن محافظه کاري مشروط 

هاي چسبنده شده با وجود هزینهگیريکاري اندازهمیزان محافظه-نسبت به اخبار بد به عنوان زیان
به بررسی عدم تقارن ) که1392بیش از مقدار واقعی برآورد خواهد شد. این نکته در تحقیق بهار مقدم (

ها پرداخته است یه نحوي مورد بررسی و تایید هزینهزمانی سود ناشی از محافظه کاري و چسبندگی 
. در نتیجه می توان انتظار داشت که چسبندگی هزینه ها، صادقانه بودن سود را زیر 2قرار گرفته است 

دهد. بنابر این توضیحات، فرضیه سوم این پژوهش به شرح زیر بیان سوال برد و کیفیت سود را کاهش
شود:می

گذار است.تأثیری هزینه بر رابطه بین صادقانه بودن سود و کیفیت سود فرضیه سوم) چسبندگ
کنندگان مربوط باشد، باید در زمانی سود براي اینکه به تصمیم استفادهاطالعاتبه موقع بودن سود.

کنندگان قرار گیرد. به عبارت دیگر اطالعات باید به موقع باشد. واقع شود، در دسترس استفادهمؤثرکه 
در وآید حسابداري، تفاوت بین هزینه ها و درآمدهاست که بر اساس اصول حسابداري به دست میسود

ها و درآمدهاست ها همان هزینه داخلی انجام کارها است ولی سود اقتصادي تفاوت بین هزینهآن هزینه
هاي هزینه.ودخواهدبهاي ضمنی هاي صریح ) و هزینههاي عینی کار ( هزینهکه هزینه شامل هزینه

هاي به آن هزینهوضمنی پرداختی است که براي اطمینان دادن به منابع مالی شرکت ضروري است 
.11، در نتیجه سود حسابداري متفاوت از سود اقتصادي است گوینداي هم میسرمایه

ابع، گیري درباره کاهش مناز طرفی مدیران به هنگام رو به رو شدن با کاهش فروش، پیش از تصمیم
کنند تا اطالعاتی به دست آورند که به آنها در ارزیابی پایداري کاهش تقاضا کمک کند. این صبر می

شود، زیرا منابع بالاستفاده در فاصله زمانی میان کاهش حجم ها میتاخیر موجب چسبندگی هزینه
.5شود فعالیت و تصمیم به تعدیل منابع، نگهداري می

توانند موجب متفاوت شدن سود حسابداري و سود اقتصادي شوند ها میهزینهدر نتیجه، رفتار چسبنده
دهد. پس فرضیه شود و کیفیت سود را کاهش ممکن است موجب نقض به موقع بودن سود که این خود

شود:چهارم به این شرح مطرح می
گذار است.یرتأثفرضیه چهارم) چسبندگی هزینه بر رابطه بین به موقع بودن سود و کیفیت سود 

ي زمانی پژوهشجامعه آماري ودوره
باشد. با توجه به یمدر بورس اوراق بهادار تهران شدهپذیرفتهدامنه این تحقیق محدود به شرکتهاي 

ي مناسبی سال مالی دوره5هاي این پژوهش دادهوتحلیلتجزیهرسد براي تحقیقات گذشته، به نظر می
منظور شده است. با لحاظ کردن شرایط زیر 1391الی 1387ن سالهاي است، دوره زمانی این تحقیق بی

گیري حذفی سیستماتیک انتخاب شد.شرکت به عنوان نمونه مورد نظر به روش نمونه84
گري مالی نباشد.گذاري، بانک ها، بیمه ها و واسطهدر زمره شرکتهاي سرمایه.1
باشند.شدهتهپذیرفدر بورس اوراق بهادار تهران 1387قبل از سال .2
اطالعات مالی شرکت مورد بررسی در دسترس باشد..3
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ده بوده باشند.سود1391تا 1387حداقل از سال .4
ي تحقیق تغییر نکرده باشد.پایان سال مالی آنها باید پایان اسفند هر سال باشد و در طول دوره.5

گیري آنهاتعریف متغیرها و نحوه اندازه
گروه وابسته، مستقل، تعدیل کننده و کنترلی تقسیم و در ادامه تشریح متغیرهاي این تحقیق به چهار

شوند.می
ها استکه با متغییر وابسته در این پژوهش کیفیت سود شرکت:)EQ(کیفیت سود متغییر وابسته: 

در این مدل اقالم تعهدي از رابطه زیر .12شود) محاسبه می2002چو (استفاده از مدل دچو ودي
شود:محاسبه می

)5-1(TCAt= (∆CA t-∆CLt- ∆CASHt+ ∆STDEBT t)

TCAt سال : کل اقالم تعهدي درt ؛∆CAt:هاي جاري؛ در داراییرییتغ∆CLt:هاي در بدهیرییتغ
tسال هاي بلند مدت : تغییر در حصه جاري بدهSTDEBTt∆در وجه نقد؛ رییتغ:CASHt∆جاري؛ 

سیون زیر استفاده شده است:لذا براي محاسبه کیفیت سود از رابطه رگر

)5-2(
, 0 1 , 1 2 , 1 3 , 4 , ,j t j j t j t j t j t j tTCA CFO CFO REV PPE               

هاي هاي عملیاتی جاري (دارایی، مجموع اقالم تعهدي جاري که برابر است با داراییTCAدرآن که 
هاي جاري هاي عملیاتی جاري (بدهیگذاري کوتاه مدت) منهاي بدهیجاري به کسر وجه نقد و سرمایه

، REVj,t∆هاي نقد حاصل از عملیات؛ ، جریانCFOاض بلند مدت)؛ به کسر حصه جاري استقر
هاي ثابت مشهود؛ ، مانده ناخالص داراییPPEj,t؛ tبه سال t-1تغییردر درآمد حاصل از فروش از سال 

برآورد الگوي رگرسیون است.يخطا،jو
شود. به لحاظ منطقی، نجش کیفیت سود استفاده میاز برآورد الگوي رگرسیون به عنوان مبنایی براي س

دهد. تر اقالم تعهدي را نشان میهاي نقدي، کیفیت پاییننوسان پذیري باالتر رابطه بین سود و جریان
شود. پس از محاسبه رگرسیون زیرا منظور کردن اقالم تعهدي در سود، موجب کاهش کیفیت سود می

دست هاي بهشود که قدر مطلق باقی ماندهگیري میاندازهFLOS EQمذکور متغییر جدیدي به نام 
هاي نمونه است.آمده از الگو براي هر یک از شرکت

متغیرهاي مستقل:
) پایداري سود بر حسب 31992و زروین2. علی1،1983پایداري سود: بر اساس تحقیقات قبلی (مثل لو

:3شوداستخراج میریز4، از مدل اتورگرسیونjф,1ي برآوردي، ضریب زاویه

1 Lew
2 Ali
3 Zarowin
4 Autoregressive
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xj,t = ф0,j + ф1,jxj,t-1 + vj,t )5-3(

xj,t سود خالص شرکت :jسال درtها)(استانداردشده برحسب میانگین جمع دارایی
5هاي براي هر شرکت در هر سال، معادله فوق به صورت رگرسیون چرخشی یا غلتان با استفاده از داده

را t-1به تغییرات سود سال tزاویه، نسبت تغییرات سود سال: ضریبjф,1سال قبل برآورد خواهد شد.
بزرگتر باشد، بیانگر پایداري سود باالتر است، در حالیکه هر چه jф,1دهد. هر چه قدر مقدار نشان می

به صفر نزدیک باشد، بیانگر ناپایداري (موقتی و گذار بودن) سود است.jф,1میزان 
)5-4(Persistence = ф1,j

بینی گیري قابل پیش)، معیار مورد استفاده براي اندازه1990(1بینی سود: طبق تحقیق لیپیت پیشقابل
:بودن عبارتست از جذر واریانس خطاهاي معادله زیر، یعنی

)5-5(
2

Predictability v j

2
) 3-5= واریانس خطاهاي معادله(
v j) براي شرکت 3-5= خطاهاي معادله (j

ماهه سهام مورد آزمون 12گیري صادقانه بودن سود، رابطه بین بازده اندازهيبرا:صادقانه بودن سود
) ومدل آن به شرح زیر است:1994همکاران،و2قرار گرفت ( کولینز

RETit= β0 + β1Eit + β2ΔEit + εit )5-6(
RETit بازده شرکت در سال =t

Eit سود قبل از اقالم غیر عادي شرکت در سال =t

ΔEit تغییرات سود قبل از اقالم غیر عادي نسبت به سال قبل =t-1 ؛ که با توجه به اینکه صادقانه بودن
باشد سود صادقانه تر شتریبβ1+β2شود هر چه ي بین سود و بازده بیان میسود با استفاده از رابطه

باشد.می
این پژوهش نیز سعی شده است براي ارزیابی ویژگی به موقع بودن سود از مدل به موقع بودن: در

هرچه سود بتواند بر بازده تاثیرگذارتر باشد، ) به شرح زیر استفاده شود. 2004و همکاران (3فرنسیس
استفاده شده است که هر چه مقدار آن بیشتر β1+β2سود به موقع تر است و براي اندازه گیري آن از 

گرفته و در نتیجه سود به موقع تر بوده است.تأثیریعنی بازده بیشتر از سود باشد
Eit = β0.i + β1,iNEGit + β2,iRETit + β3,iNEGitxRETit + εit )5-7(

Eit سود قبل اقالم غیرعادي شرکت =j در سالt

RETi بازده شرکت =j در سالt

1 Lipe
2 Collins
3 Francis et al
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NEGitشاخص بازده منفی، مساوي یک اگر =RET<0 به عبارت دیگر با غیر این صورت صفرو در) .

گذاري براي بازده شرکت استفاده شده است زمانی که شرکت زیان ده توجه به اینکه از بازده سرمایه
باشد و زمانی که شرکت سودده باشد بازده منفی وجود ندارد و صفر باشد بازده منفی برابر یک می

است.)
گیري چسبندگی )}: براي اندازهSC) =Sticky Costچسبندگی هزینه ها{ متغیر تعدیل کننده: 

استفاده 2010در سال 3تئودورسوگیناسو2و هاي لو1اي که کالرازیلین چنها طبق شیوههزینه
نمودند، در این پژوهش هم استفاده خواهد شد که مدل رگرسیونی آن به شرح زیر است:

)5-8( 

log
& , , ,log . log0 1 2& , 1 , 1 , 1

. log , 1 ,3

SG A sales salesi t i t i tDecDummy
SG A sales salesi t i t i t

DecDummy salesi t i t

  

 

     
                    



که در آن:
SG&Aهاي اداري، عمومی و فروش شرکت = کل هزینهi

Sales فروش شرکت =i

DecDummy و در غیر این 1= اگر فروش سال جاري نسبت به سال قبل کمتر شده باشد عدد
ضریب در زمان افزایش درآمد صفر است بنابراینDecDummyi,t(صفر). ارزش متغییر 0صورت عدد 

1βافزایش در درآمد فروش درصد1هاي اداري، عمومی و فروش را در نتیجه درصد افزایش در هزینه
1یابد برابر در هنگامی که کاهش میDecDummyi,tضریب متغییر ازآنجاکهدهد. همچنین نشان می

روش در نتیجه هاي اداري، عمومی و فبیانگر درصد کاهش در هزینهβ1+β2است بنابراین مجموع ضریب 
هاي اداري، عمومی و فروش چسبنده باشند باید درصد درصد کاهش در درآمد فروش است اگر هزینه1

هاي کاهش ها در دورههاي افزایش درآمد بیشتر از درصد کاهش هزینهها در دورهافزایش در هزینه
.14باشدβ2<0وβ1>0درآمد باشد. به عبارت دیگر باید 

ی:متغییرهاي کنترل
گیري کیفیت سود، تعدادي از ها بر سایر معیارهاي اندازهي هزینهبه منظور تفکیک اثر رفتار چسبنده

اند.مد نظر قرارگرفته"متغییرهاي کنترل"هاي قابل مشاهده شرکت به عنوان ویژگی
مجموع ): معموال براي محاسبه متغییر اندازه شرکت از معیارهایی نظیر لگاریتم Sizeاندازه شرکت (

ها شود؛ اما با توجه به شرایط تورمی و نا مربوط بودن ارقام تاریخی داراییها یا فروش استفاده میدارایی
در ایران از لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام شرکت به عنوان معیاري از اندازه شرکت استفاده شد.

ها استفاده شد.ها به کل داراییگیري اهرم مالی از نسبت کل بدهی): براي اندازهLEVاهرم مالی (

1 Clara xiaoling chon
2 Hailu
3 Theodore sougiannis
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گیري متغییرکنترلی رشد از درصد تغییر در فروش استفاده شد.): براي اندازهGrowthرشد (

مدل اصلی شود کهبراي بررسی آزمون فرضیات پژوهش از معادله رگرسیون چندگانه استفاده می
پژوهش به این شرح است:

(EQ)j,t = β0 + β1(Persistence)j,t +β2(Predictability)j,t +β3(Honestly)j,t +
β4(Timeliness)j,t+β5(SC)j,t+β6(SC)j,t*(Persistence)j,t+β7(SC)j,t*(Predictability)j,t

+8(SC)j,t*(Honestly)j,t+β9(SC)j,t*(Timeliness)j,t+β10(LEV)j,t+β11(Growth)j,t+β12(

Size)j,t +ej,t

هاي پژوهشیافته
هاي پژوهشایستایی (پایایی) متغیر

قبل از پرداختن به آمار استنباطی پایایی متغیرهاي پژوهش کنترل می شود. براي این منظور آزمون 
گیرد. بر اساس آزمون ریشه واحد از نوع آزمون لوین، لین و چو ریشه واحد مورد استفاده قرار می

تقل وسایر متغیرهاي باشد، متغیرهاي مس05/0تر از چه معناداري آماره آزمون کم)، چنان2002(
ي پژوهش پایا هستند.پژوهش در طی دوره

: نتایج حاصل از آزمون پایایی لوین، لین و چو1نگاره 
معناداريي آزمونآمارهمتغیرهاي پژوهش

25.83450.000-کیفیت سود

14910.50.000-پایداري سود

16.71910.000-بینی سودقابلیت پیش

16.32300.000-صادقانه بودن سود

380.430.000-به موقع بودن سود

684.920.000-هاچسبندگی هزینه

43.19160.000-رشد

27.30200.000-اهرم مالی

13.01710.000-سایز شرکت

ي متغیرهاي مستقل و وابسته سطح معناداري در آزمون ریشه گردد، در کلیهطور که مالحظه میهمان
ي این است که متغیرها پایا دهندهاست که نشان05/0تر از ) کوچک2002و (واحد لوین، لین و چ

ین هستند. این بدان معنی است که میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کواریانس متغیرها ب
هاي مختلف ثابت بوده است.سال

آمار استنباطی
هاي ترکیبی و تشخیص همگن یا ناهمگن دهبراي تعیین روش به کارگیري داابتداها،براي آزمون فرضیه

باشد 05/0معناداري آزمون چاو بیشتر از اگرلیمر استفاده شده است.Fبودن آنها ار آزمون چاو و آماره 
هاي پانلی در ها را باید به صورت دادهها را با یکدیگر ترکیب کرده، در غیر این صورت دادهتمامی داده
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بایست ها به صورت پانلی شود، مییج آزمون چاو مبنی بربه کارگیري دادهنظر گرفت. در صورتی که نتا

به دست آمده حاصل از آزمون P-valueبراي تخمین مدل پژوهش آزمون هاسمن اجرا شود. اگر 
درصد بود بدین معنی است که باید از مدل اثرات ثابت استفاده کنیم، در غیر این 5تر از هاسمن کم

ي تخمین پارامترها، مدل اثرات تصادفی است. که خالصه نتایج آزمون چاو وآزمون صورت مدل بهتر برا
) آمده است:2هاسمن در نگاره (

ي پژوهشلیمر و آماره آزمون هاسمن براي فرضیهFي : آماره2نگاره 
معناداريآماره آزمونآزمونفرضیه

7.9373680.000آزمون چاوفرضیه پژوهش

84.2093020.000آزمون هاسمن

پژوهش چون سطح معناداري آزمون چاو با توجه به نتایج ارائه شده در جدول فوق، براي آزمون فرضیه
-Pهاي پانلی استفاده شود و به دلیل اینکه ها به صورت دادهاست پس باید از دادهدرصد5تر از کم

valueکنیم.اثرات ثابت استفاده میباشد، بنابراین از مدل درصد می5تر از آزمون هاسمن هم کم
آزمون مفروضات کالسیک رگرسیون

دار انجام هر رگرسیونی مستلزم مفروضاتی است که تا این مفروضات برقرار نباشند، رگرسیون خدشه
خواهد بود.

- بررسی کردیم که با توجه به مقدار آماره دوربینSpssاستقالل خطاها را با استفاده از نرم افزار 
هاي میان جمالت اختالل مدل خود همبستگی زیادي وجود ندارد و یافتهاست،3/2ه برابر واتسون ک

تحقیق با مدل کالسیک سازگار است. نرمال بودن خطاها: یکی دیگر از مفروضات در رگرسیون آن است 
Spssزار باشند. نتیجه آزمون نرمال بودن خطاها در نرم افکه خطاها داراي توزیع نرمال با میانگین صفر 

حاکی از نرمال بودن خطاها است. نرمال بودن متغیر وابسته، یکی دیگر از مفروضات در رگرسیون آن 
ها استفاده شده است، مقدار اسمیرنوف براي آزمون نرمال بودن داده-است که از آزمون کلموگروف

sig=.365 > 0.05یت آزمون هم دهد توزیع مشاهدات کیفیت سود نرمال است. در نها، نشان می
خطی انجام شد که نتایج عدم احتمال هم خطی را نشان داد.

هایافته
) ارائه شده است:3نتایج برآورد رگرسیون مدل اصلی پژوهش در نگاره (

: نتایج برآورد رگرسیون فرضیه اصلی تحقیق3نگاره 

معناداري )βضریب (متغیرهاي پژوهش
)prob(نتیجه

%)95معنی دار(سطح اطمینان 15787450.0381-عرض از مبدا
%)95معنی دار (سطح اطمینان 35781270.0231پایداري سود
%)95معنی دار (سطح اطمینان 472002.90بینی سودقابلیت پیش

-25363.530.5911صادقانه بودن سود



77.موثر برآنهاي	سود و مولفهتیفیکانیدر رابطه مها	نهیهزینقش چسبندگ
-61164.260.1161به موقع بودن سود
%)95ار (سطح اطمینان معنی د90511630.0064-هاچسبندگی هزینه

%)95معنی دار (سطح اطمینان 23600000000هاپایداري سود*چسبندگی هزینه
بینی سود* چسبندگی قابلیت پیش

%)95معنی دار (سطح اطمینان 743018120هاهزینه

صادقانه بودن سود* چسبندگی 
234628350.0758هاهزینه

دارمعنی
%)90(سطح اطمینان 

بودن سود* چسبندگی به موقع 
-31026140.4941هاهزینه

-616740.2804-رشد
-1343680.5495-اهرم مالی

%)95معنی دار (سطح اطمینان 150378.70.0168اندازه شرکت
Fآماره 

Fمعناداري 

17.91405
0

ضریب تعیین 
تعدیل شده

0.793172

باشد می97/17برابر با Fدار محاسبه شده براي آماره شود مق) مالحظه می3-1طور که در نگاره (همان
توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیون در سطح است، پس می0,000که برابر با Fو با توجه به آماره 

، که این امر بیانگر است79/0باشد. در ضمن ضریب تعیین تعدیل شده مدل دار می% معنی99اطمینان 
شود. حال ات متغیر وابسته توسط متغیرهاي مستقل باال توضیح داده می% تغییر79این است که تقریبا 

هاي این تحقیق باید گفت به طوري پس از بررسی اعتبار مدل رگرسیون فوق، در خصوص آزمون فرضیه
بینی در متغیرهاي مستقل پایداري سود و قابلیت پیشtشود، با توجه به اینکه آماره که مالحظه می

ها در ها ومتغیرهاي حاصل از ضرب چسبندگی هزینههزینهدیل کننده چسبندگیسود و متغیر تع
در متغیر مستقل صادقانه بودن tاست و آماره 05/0بینی سود کوچکتر از پایداري سود و قابلیت پیش

هیفرضباشد،می1/0ها کوچکتر از سود و متغیر حاصل از ضرب صادقانه بودن سود و چسبندگی هزینه
باشد. فرضیه % قابل قبول می90و فرضیه سوم در سطح %95رضیه دوم در سطح اطمینان اول و ف

متغیر تعدیل βشود. بدلیل اینکه ضریب است رد می1/0آن باالتر از tچهارم بدلیل اینکه احتمال آماره 
باشد.ها منفی میکننده چسبندگی هزینه

تحقیقو پیشنهاداتهانوآوري
یک از موضوعات چسبندگی هزینه و کیفیت سود تحقیقات فراونی انجام شده، با اینکه در مورد هر

تا –بررسی اثر تعدیلی چسبندگی هزینه بر کیفیت سود نه تنها در بازار سرمایه ایران بلکه در جهان 
براي اولین بار در این مقاله صورت گرفته است. با توجه به نتایج تحقیق حتی -جایی که بررسی شد

بر کیفیت سود مؤثرهايمؤلفهتواند یکی از ین را بیان نمود که چسبندگی هزینه خود میتوان امی
هاي اي در تئوريتواند مباحث جدید و تازهتعریف شود که اثري منفی بر کیفیت سود دارد. این یافته می
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گیري ندازهاهايمؤلفهبر کیفیت سود، اثر تعدیلی بر مؤثرکیفیت سود، مانند اضافه شدن به عوامل 

گران سود به هاي تحلیلتغییراتی در دیدگاه... وگیري کیفیت سودو کیفیت سود، تغییر روش اندازه
وجود آورد.

گیري سرمایه گذاران، تحلیلگران به لحاظ کاربردي نیز نتایج پژوهش حاضر به طور خاص براي تصمیم
ها با تواند در مقایسه بهتر شرکتچنین این تحقیق میمالی و حسابرسان سودمند خواهد بود. هم

یکدیگر و انتخاب پورتفوي مناسب مفید باشد. حال با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر 
شود:پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می

گیري، هاي شرکت را شناسایی و کنترل نمایند و در فرآیند تصمیمهزینهها، چسبندگیمدیران شرکت
گیري دیگر معیارهاي شرکت هاي شرکت مد نظر قرار دهند، به طوري که براي اندازهیتریزي فعالبرنامه

ها را در نظر بگیرند.به خصوص کیفیت سود، رفتار متفاوت هزینه
ها به ویژه بخش تولیدي را بر شود حسابرسان که حسابرسی شرکتبا توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می

ها با هاي مالی شرکت را با توجه به ارتباط هزینهرائه شده در صورتهاي اعهده دارند، میزان هزینه
ها بر کیفیت سود را کشف نمایند.رفتار هزینهتأثیردرآمد فروش، حسابرسی کنند تا بدین وسیله 

هاي آتی در ارتباط با تواند ابزار مناسبی براي انجام پژوهشمدل به کار گرفته شده در این پژوهش می
ها باشد.پیامدهاي رفتار چسبندگی هزینهوکیفیت سود 

با توجه به نتایج تحقیق و سواالتی که طی انجام آن براي محقق مطرح شد، جهت تکمیل این تحقیق و 
شود:هاي مرتبط با این تحقیق پیشنهادهاي زیر ارائه میانجام تحقیقات بیشر در حوزه

ها با حاکمیت شرکتیی هزینهانجام پژوهشی مشابه، به منظور بررسی ارتباط چسبندگ.1
ها با مدیریت سودانجام پژوهشی مشابه، به منظور بررسی ارتباط چسبندگی هزینه.2
هاي مختلف دیگري براي کیفیت سودانجام پژوهشی مشابه، با شاخص.3

هاي تحقیقمحدودیت
- محدودیتهایی است که قابل کنترل نیستند. برخی از هر تحقیقی متاثر از عوامل کالن و محدودیت

باشد:هاي تحقیق حاضر به آنها توجه نمود به شرح زیر میهایی که باید در تعمیم یافته
ها و مشاهدات ها براي همه شرکتاین تحقیق متاثر از برخی عوامل کالن است که فرض شده اثر آن-1

یکسان است، در حالی که ممکن است چنین نباشد.
عریف کیفیت سود اجماع نظر وجود ندارد، در نتیجه بر اساس کیفیت سود مفهومی نسبی است و در ت-2

گیري کیفیت سود وجود دارد. البته در این تحقیق هاي متفاوتی براي اندازههاي مختلف روشدیدگاه
سعی شده است، از معیارهاي مورد توافق اکثر محققان استفاده گردد.
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This research studies the moderation effect of the sticky cost on the relationship
between the earning quality and its determinants of the listed companies in Tehran
Stock Exchange during the period of 2008 to 2012.Many variables have been
considered as determinants of the earning quality in the previous studies, however in
this research four variables including persistence, predictability, honesty, and
timeliness have been selected as important determinants of the earning quality.
We have randomly selected 84 companies among all companies in Tehran Stock
Exchange and used moderated multiple regression models for analyzing the data and
testing the hypotheses. The results show a significant negative relationship between
the sticky cost and the earning quality (as a new determinant of earning quality) and
significant inverse effect on the relationship between the earning quality and
persistence, predictability and honesty. Nevertheless, no significant effect of the
sticky cost on the relationship between the earning quality and timeliness could be
found. As the main contribution of this study, it should be mentioned that no
research as studied so far the moderating effect of the sticky cost on the relationship
between the earning quality and its determinants not only in the Iran’s capital
market, but in the world, as far as we searched.
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