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های عمومی، اداری و بررسی تاثیر مدیریت سود و ساختار مالکیت بر رفتار چسبندگی هزینه

 های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانفروش در شرکت

 

 داریوش حسنونددکتر 2محمد فاضلی دغاغله،1

 بروجرد،ایران اسالمی، آزاد بروجرد،دانشگاه واحد دانشجوی کارشناس ارشد حسابداری،1

 ،ایرانخرم آباد اسالمی، آزاد ،دانشگاهخرم آباد واحد حسابداری، گروه 2

 

 

 چکیده:

 به كند. نمى تغيير فروش تغييرات با ها متناسب هزينه كه است داده نشان ها هزينه رفتار درباره اخير هاى پژوهش هاى يافته

 اين يابد، نمى كاهش فروش، در كاهش تناسب به اما يابد،مى افزايش در فروش افزايش با تناسب به ها هزينه ديگر، عبارت

 تجاری های واحد مديران كه از آنجايیشود. بر اساس تئوری نمايندگی  مى ناميده هزينه چسبندگى ها، نامتناسب هزينه رفتار

 رفتار ايجاد موجب كه بزنند اقداماتی انجام به دست است ممكن مشكالت نمايندگی و سهامدران با منافع تضاد وجود دليل به

 هزينه رفتار نامتقارن كاهش به منجر نظارتی مكانيسم يك عنوان به شركتی حاكميت رودمی انتظار شود، هزينه ها در نامتقارن

با   8838تا پايان سال  8811 سال از ابتدای ساله 6 دوره يك برای كه پژوهش اين نتايج .شود فروش و عمومی اداری، های

 داد كه نشان شركت پذيرفته شده در بورس ايران و با استفاده از داده های تركيبی بدست آمده است، 861استفاده از اطالعات 

 اداری، های هزينه نامتقارن رفتار كاهش و نمايندگی های هزينه كاهش جهت موثر در اقدامی تواند می قوی شركتی حاكميت

های عمومی و اداری حاكی از وجود رابطه مثبت بين مديريت سود و چسبندگی هزينه باشد. همچنين نتايج و فروش عمومی

 .باشد( می3118باشد كه مطابق استدالل اندرسون و همكاران )می

 ها.هزينه چسبنده رفتار فروش، و عمومی اداری، هایحاكميت شركتی، مديريت سود، هزينه :کلیدی های واژه
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 مقدمه

 بزرگی كه آن است بيانگر و است فعاليت سطح تغييرات به نسبت هاهزينه رفتار هایويژگی از يكی هاچسبندگی هزينه

از  .است فعاليت سطح در كاهش هنگام در هاكاهش هزينه بزرگی از بيشتر فعاليت، سطح افزايش هنگام هاهزينه در افزايش

 منافع بر آنها منافع شود باعث كنند كه اقدام هايی فعاليت انجام به است ممكن مديران نمايندگی تئوریبر اساس  طرف ديگر

 كههنگامی مديران است. تصميمات نتيجه هاهزينه چسبندگی شده، ارائه های فرضيه از يكی . مطابقيابد ارجحيت سهامداران

 آينده در را قبلی سطح به فروش بازگشت و انتظار كرده تصوّر موقتی را كاهش اين مديران، از برخی يابد،می كاهش فروش

  دارند. نزديك

 زيرا حفظ   می كنند ؛ فروش كاهش هایدوره در را عملياتی هایفعاليت به مربوط سنجيده ، منابع تصميمی در بنابراين    

 در شركت شوند، هزينه های تحصيل مجددا   فروش، افزايش هایدوره در و شده حذف فروش، كاهش به پاسخ منابع در اگر

 و عمومی اداری، های هزينه دارند تمايل يابد مديران می افزايش تقاضا زمانی كهيابد به عبارت ديگر می افزايش بلندمدت

 فروش و عمومی اداری، هایهزينه كاهش دارند تمايل يابدمی كاهش تقاضا كه زمانی و دهند افزايش ترسريع خيلی را فروش

مطالب، هدف اين تحقيق بررسی تاثير مديريت سود و ساختار مالكيت بر رفتار نامتقارن . باتوجه به اين اندازند خيرأت را به

 .های عمومی، اداری و فروش در بورس اوراق بهادار تهران می باشدهزينه

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 متناسب طوربه فعاليت حجم تغييرات به نسبت متغير های هزينه مديريت، حسابداری در هاهزينه رفتار سنتی های مدل در

 و است وابسته فعاليت حجم در تغييرات بزرگی  به تنها ها هزينه در تغييرات بزرگی كه معنا اين به. يابند می كاهش يا افزايش

 پژوهش نتايج اما(.  81) ندارد ها هزينه در تغييرات بزرگی روی تأثيری فعاليت حجم در كاهش يا افزايش تغييرات جهت

 از بيشتر فعاليت، سطح در افزايش هنگام ها هزينه در افزايش ميزان كه است آن بيانگر اخير هایسال در( 81) سابرامانيام

 " ها هزينه چسبندگی" را هاهزينه از رفتاری چنين. است فعاليت حجم در كاهش هنگام ها هزينه در كاهش ميزان

 می   حفظ فروش كاهش های دوره در را عملياتی هایفعاليت به مربوط منابع ، سنجيده تصميمی در مديران .نامندمی

 های هزينه شوند، تحصيل مجددا  فروش، افزايش های دوره در و شده حذف فروش، كاهش به پاسخ در منابع اگر زيرا ؛ كنند

 اداری، های هزينه دارند تمايل مديران يابد می  افزايش تقاضا كه زمانی ديگر عبارت به يابد می افزايش بلندمدت در شركت

 اداری، های هزينه كاهش دارند تمايل يابد می كاهش تقاضا كه زمانی و دهند افزايش تر سريع خيلی را فروش و عمومی

 .اندازند تأخير به را فروش و عمومی
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 های منابع مرتبط با فعاليتمديران،  كهدهد  میعلت رخ  ها به اينهزينه چسبندگی( 7) همكارانو  مطابق استدالل اندرسون

و انتظار بازگشت  كنند بينی پيش موقتیفروش را  كاهش مديران كه زمانی. كنند می تعديل سنجيدهرا به طور  عملياتی

 ها  هزينه آينده، به افزايشمجدد آن در  تحصيلفروش و  كاهشرا داشته باشند، حذف منابع متناسب با  قبلیفروش به سطح 

 

 

 

را متناسب با  عملياتی های فعاليتمنابع مرتبط با  اين، اگر مديرانشود. عالوه بر  میسود بلند مدت منجر  هشكا نتيجهو در 

 بنابراين، چنانچه منابع و در نتيجهزمان است.  آينده، نيازمندمجدد منابع در  سازی امادهو  تحصيلدهند،  كاهشفروش، 

 (.1دهد ) میتوسعه فروش را از دست  هایفرصت  يابد، شركت كاهشفروش  كاهشها متناسب با  هزينه

شود. يعنی، كند كه تضاد منافع بين سهامدارن و مديران منجر به ايجاد مشكل نمايندگی میتئوری نمايندگی پيش بينی می

ديران ممكن هايی اقدام كنند كه باعث شود منافع آنها بر منافع سهامداران ارجحيت يابد. ممديران ممكن است به انجام فعاليت

هايی را برای رسيدن به رشد شركت فراسوی رشد بهينه يا بكارگيری منافع به منظور افزايش منافع شخصی از است انگيزه

طريق موقعيت، قدرت، پاداش و غيره را داشته باشند. اين مشكل، مشابه رفتار نامتقارن هزينه است. يعنی زمانی كه تقاضا 

دارند هزينه های اداری، عمومی و فروش را خيلی سريع تر افزايش دهند و زمانی كه تقاضا افزايش می يابد مديران تمايل 

 های اداری، عمومی و فروش را به تاخير اندازند. يابد تمايل دارند كاهش هزينهكاهش می

های حاكميت ويژگیها ، به بررسی و تحليل ها در شركترفتار هزينهدر پژوهش حاضر، با توجه به افزايش اهميت پيش بينى 

های عمومی و اداری و فروش در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شركتی و مديريت سود بر رفتار شدت چسبندگی هزينه

 . شودمى
 ها هزينه چسبندگی رفتار بر سود مديريت و شركتی حاكميت های ويژگی تاثير بررسی به تحقيقی در( 86)  هونگ و ژو    

 هيئت اندازه و استقالل مديريتی، نهادی، مالكيت شامل شركتی حاكميت های ويژگی كه داد نشان تحقيق نتايج. پرداختند

 سود مديريت كه شركتهايی در كه بود آن از حاكی نتايج همچنين شوند می ها هزينه چسبندگی رفتار كاهش باعث مديره

 ها هزينه چسبندگی شدت افزايش باعث سود مديريت عبارتی به و شود می بيشتر هزينه چسبندگی شدت است شده اعمال

 .شود می
 فروش و عمومی اداری، های هزينه نامتقارن رفتار و شركتی حاكميت تأثير بررسی به تحقيقی در( 87)  همكاران و چن شيمن

 وجود فروش و اداری،عمومی های هزينه در نامتقارن رفتار كه داد نشان پژوهش نتايج. پرداختند چين بهادار اوراق بورس در

 متوالی كاهش و كاركنان افزايش دارايی، افزايش جمله از اقتصادی های متغير كه داد نشان پژوهش نتايج همچنين،. دارد

 تعداد و نهادی سهامداران مديرعامل، مسئوليت مديره،دوگانگی هيئت استقالل جمله از شركتی حاكميت متغيرهای و درآمد

 .شود می فروش و عمومی اداری، های هزينه نامتقارن رفتار كاهش موجب مديره هيئت اعضا

 طی ايتاليا بهادار اوراق بورس در شركتها كوچكی و بزرگی به توجه با ها هزينه رفتار بررسی به درتحقيقی( 88)  پائولو و نيكال

  و هستند چسبنده كار نيروی دستمزد های هزينه تنها كه داد نشان تحقيق نتيجه. پرداختند 3111 الی 8333 سالهای

 مشاهده شده فروخته كاالی شده تمام بهای و فروش و اداری و عمومی عملياتی، های هزينه بودن چسبنده بر دال شواهدی

 .نشد

 های شركت در فروش و اداری عمومی، های¬هزينه چسبندگی رفتار بر شركت های ويژگی تاثير بررسی به( 8) احمدی    

. پرداختند شركت 861 اطالعات از استفاده با  8838 تا 8817 زمانی دوره طی  تهـران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته

 از حاكی نتايج همچنين باشد؛ می( نامتقارن) چسبنده فروش و اداری و عمومی های هزينه رفتار كه داد نشان تحقيق نتايج

 توليد رشد و آزاد نقد جريان ، شركت های دارايی ميزان كاركنان، تعداد تاثير تحت ها هزينه اين چسبندگی شدت كه بود آن

 .است كمتر داده، رخ درآمد كاهش آن از قبل دوره در كه هايی¬دوره در ها هزينه چسبندگی شدت و است ناخالص
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بررسی ارتباط بين سرمايه سازمانی و چسبندگی رفتار هزينه های عمومی ، اداری و فروش ( در تحقيقی به 4خشنود و واعظ )

 از ابتدای ساله 7 دوره يك برای كه تحقيق آنها نيز پرداختند. نتايجدر شركتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

شركت پذيرفته شده در بورس ايران بدست  871ات های تركيبی  و با استفاده از اطالعبه روش داده  8838تا  8817 سال

همچنين نتايج  .است تهران بهادار اوراق بورس و فروش در عمومی اداری، هایهزينه چسبندگی رفتار وجود بيانگر آمده است،

 كه سرمايه  ها نسبت به شركتهايینشان داد كه در شركتهايی كه سرمايه سازمانی باالتری دارند شدت چسبندگی هزينه

 

 

سازمانی پايين تری دارند بيشتر است به عبارتی در زمان كاهش فروش، شركتهايی كه سطح بااليی از سرمايه سازمانی را دارند 

 كند و سطح باالی سرمايه های سازمانی ، سطح هزينه های تعديلی ضعف استفاده از منابع بالاستفاده در آنها افزايش پيدا می

بينانه تر در اين خصوص سوق می دهد كه رشد فروش آتی ضعف ديران را به شكل دهی انتظارات خوشرا كاهش داده و م

 .منابع بال استفاده را از بين خواهد برد

ها در شركت های پذيرفته شده در بورس ( در تحقيقی به بررسی ساختار و رفتار چسبندگی هزينه8خدادادی و همكاران )

-به روش داده  8838تا  8816 سال از ابتدای ساله 6 دوره يك برای كه تحقيق آنها نيز پرداختند. نتايجاوراق بهادار تهـران 

 %8 ازای در دهدمی نشان شركت پذيرفته شده در بورس ايران بدست آمده است، 881های تركيبی  و با استفاده از اطالعات 

 يابد؛ می افزايش  %18و بهای تمام شده كاالی فروش رفته  %11فروش  و عمومی اداری، های هزينه فروش، سطح در افزايش

 و بهای تمام شده كاالی فروش رفته  %41فروش  و عمومی اداری، های هزينه ،فروش سطح در كاهش %8 ازای در حاليكه در

 متفاوت زمانی های دوره در ها هزينه شدت چسبندگی در تغيير چگونگی پژوهش همچنين اين در يابد. می كاهش 18%

 رخ درآمد كاهش از آن قبل دوره در كه هايیدوره در ها هزينه چسبندگی شدت دهد، می نشان نتايج است. شده بررسی

 بيشتر دارند، های ثابت بااليیجمع دارايی نسبت كه هايی شركت برای ها هزينه چسبندگی شدت همچنين كمتراست. داده،

 .است

 روش تحقیقنوع و 

 و هاداده نوع به توجه با. باشد می همبستگی تحقيقات نوع از روش و ماهيت نظر از و كاربردی هدف، نظر از تحقيق اين

 ايويوز افزار نرم از استفاده با و تركيبی هایداده هایداده سنجی اقتصاد روش از موجود، آماری تحليل و تجزيه هایروش

  .است شده استفاده 3 نسخه

 تحقيق آماری نمونه و جامعه 

 وجود و آماری جامعه حجم گستردگی علت به كه باشد می تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته های شركت كليه شامل

 روش به گيری نمونه رو اين از و شده داده قرار آماری نمونه انتخاب برای زير شرايط ، جامعه اعضا ميان ها ناهماهنگی برخی

 :  از عبارتند شده ياد شرايط. شد انتخاب سيستماتيك حذف

 .باشند درآمده تهران بهادار اوراق بورس عضويت به8817 سال از قبل حداقل

 .باشد سال هر اسفند 33 تاريخ به منتهی ها، شركت مالی دوره

 . باشد گرفته قرار معامله مورد شان مالی سال انتهای و ابتدا در بايد مزبور شركتهای سهام 

 . باشند داده تحويل بورس به مطالعه دوره برای را خود مالی سال پايان مالی صورتها

 .نباشند مالی و گذاری سرمايه شركتهای جمله از

 .شد انتخاب آماری نمونه عنوان به شركت 861 تعداد نهايت در

 فرضیه های تحقیق

  .دارد وجود معناداری رابطه ها هزينه چسبندگی رفتار و مديره هيئت استقالل بين:  اول فرضيه ی

  .دارد وجود معناداری رابطه ها هزينه چسبندگی رفتار و مديرعامل وظيفه دوگانگی بين:  دوم فرضيه ی
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  .دارد وجود معناداری رابطه ها هزينه چسبندگی رفتار و مديره هيئت اندازه بين:  سوم فرضيه ی

  .دارد وجود معناداری رابطه ها هزينه چسبندگی رفتار و نهادی مالكيت بين:  چهارم فرضيه ی

  .دارد وجود معناداری رابطه ها هزينه چسبندگی رفتار و مديريتی مالكيت بين:  پنجم فرضيه ی

 .دارد وجود معناداری رابطه ها هزينه چسبندگی رفتار و سود مديريت بين:  ششم فرضيه ی

 

 

 

 

 گیری متغیرهای تحقیق  روش اندازه

 متغیر وابسته

( بوده كه مستقيما از صورت سود و زيان SGAلگاريتم نرخ رشد هزينه های عمومی اداری و فروش )متغير وابسته اين تحقيق 

 .قابل استخراج می باشند

 (SGAلگاریتم نرخ رشد هزینه های عمومی اداری و فروش )

 (1رابطه )

LOG(
SGAit

SGAit−1
)  

tSGA :شركت   فروش و عمومی اداری، های هزينهi  سال   درt. 

1-tSGA :شركت   فروش و عمومی اداری، های هزينهi  1سال  در- t. 

گرفته  به كار را آن نيز پژوهشگران ديگر و است شده (  ارايه3118همكارانش ) و آندرسون توسط كه زير مدل از استفاده با   

 به تغييرات نسبت هاهزينه رفتار چگونگی توان( می8،3118، سابراامانيام 3116، 3،كالجا و همكاران8،3114اند )باالكريشنان

 .ارزيابی كرد جداگانه طور به درآمد كاهش و افزايش های دوره در را فروش سطح

 (2رابطه )

𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡 [
𝑆𝐺𝐴𝑖𝑡

𝑆𝐺𝐴𝑖𝑡−1
] = 𝛼 + 𝛽1𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡 [

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑖𝑡
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑖𝑡−1

] + 𝛽2 ∗ 𝑑 ∗ 𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡 [
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑖𝑡
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑖𝑡−1

] + 𝜀𝑖𝑡 

tSga :شركت   فروش و عمومی اداری، های هزينهi  سال   درt 

1-tSga :شركت   فروش و عمومی اداری، های هزينهi  1سال  در- t 

                                                           
1 -Balakrishnan.. 

2 -Calleja.. 

3 -Subramaniam , Weidenmier  
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tSale :شركت   فروش خالصi  سال   درt 

1-tSale :شركت   فروش خالصi  1سال  در- t 

و در غير   8باشد آنگاه برابر  t -1( سال tREV-1نسبت به فروش) t( در سال REVاگر كاهش فروش )  dمتغير مجازی 

 اينصورت مقدار آن صفر است . 

 

 

 

 و عمومی اداری، های هزينه در افزايش درصد β 1است بنابراين ضريب صفر فروشدر زمان افزايش   decمتغير  ارزش چون   

 فروش كه هنگامی درdec  متغير ضريب كه آنجا از همچنين دهد. می نشان فروش در افزايش %1 نتيجه در را فروش

 و عمومی اداری، های هزينه در كاهش درصد بيانگر  2β+  1β  ضرايب مجموع بنابراين است؛  1برابر يابد می كاهش

 درصد بايد باشند، چسبنده فروش و عمومی اداری، های هزينه اگر .است فروش فروش در كاهش %1 نتيجه در فروش 

 عبارت به . باشد فروش كاهش های دوره در ها هزينه كاهش درصد از بيشتر فروش افزايش های دوره در ها هزينه در افزايش

 .باشد 3β<1و   Β1>0 بايد يگر د

 متغیرهای مستقل:

 : (BIND) استقالل هیئت مدیره 

از تقسيم تعداد اضای غيرموظف هيئت مديره به كـل اعضـای هيئـت مـديره بدسـت  هيئت مديره غيرموظف درصد اعضای    

 اعضای غيرموظف سمت اجرايی در شركت ندارند.آيد. می

 :  (BSIZE) اندازه هیئت مدیره 

 پژوهش در كه حاكميت شركتی است سازوكارهای از يكی مديره، هيئت اندازه تعداد مديرانی كه عضو هيئت مديره هستند.

 .(88) .است گرفته قرار بررسی مورد های مختلف

 :  (CEO)دوگانگی مسولیت مدیرعامل 

 مقوله مديرعامل(، باشند)يكسانی مسئوليت واحدی شخص مديره، هيئت رئيس و مديرعامل اگر نمايندگی، تئوری طبق    

 وظايف تفكيك تصميم، كنترل و تصميم مديريت برای جداسازی روش يك .شودمی مواجه جدی مشكالت با نظارت

متغير مجازی صفر و يك بوده كه در صورتی كه مدير  مديرعامل است.  دوگانگی مسئوليت مديره هيئت رئيس و مديرعامل

 كند.عامل همزمان رئيس يا نايب رئيس هيت مديره باشد مقدار صفر، و در غير اينصورت مقدار يك را اختيار می

 (Instown)مالکیت نهادی: 
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 محاسبه ( برای84) 8روبين پژوهش در استفاده مورد و شده ارايه تعريف مطابق استفاده مورد و شده ارايه تعريف مطابق 

 صندوقهای گذاری،سرمايه های شركت ها، هلدينگ ها، بيمه و ها اختيار بانك در سهام مجموع نهادی مالكيت ميزان

 بر دولتی های شركت دولتی و نهادهای و ها سازمان گذاری، سرمايه هایصندوق و سرمايه تأمين های بازنشستگی، شركت

 است. آمده دست به نهادی ميزان مالكيت يا درصد و شده تقسيم شركت، منتشره سهام كل

 

 

 

 (manownمالکیت مدیریتی )

مالكيت مديريتی از رابطه زير  . (3). باشد می مديره هيئت اعضای توسط شده نگهداری سهام ميزان بيانگر مديريتی مالكيت

 آيد:بدست می

 

 (EMمدیریت سود )

شود، شامل اقالم نقدی و تعهدی است. اقالم تعهدی سود نيز به دو بخش اقالم محاسبه میسود خالص كه بر مبنای تعهدی    

كند زيرا، شود. مديريت برای دستكاری سود از اقالم تعهدی سود استفاده میتعهدی اختياری و اقالم غيراختياری تقسيم می

ی معامالت است. معموال از دو شاخص اقالم تعهدی های حسابداری و زمانبنداين اقالم بر خالف اقالم نقدی تحت تاثير روش

شود. اقالم تعهدی اختياری سود با احتمال بيشتری گيری مديـريت سود استفاده میاختياری و اقالم غيراختياری برای اندازه

( استفاده 83) 4( از مدل كوتاری و همكاران6گيرند. در اين تحقيق مطابق مرادی و همكاران )مورد دستكاری مديريت قرار می

 تحقيق كردند ، تعهدی اقالم رفتار بر شركت عملكرد تأثير با ارتباط ( در83همكاران ) و می شود. كوتاری

 (3رابطه )

𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛽2𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

ACC ،كل اقالم تعهدی :REV ،تغييرات درآمد :PPE،و  تجهيزات و آالت ماشين : اموال ،ROA. بازده دارايی است : 

 مدل های آماری تحقیق

 ( :8مدل ) (.87)و  (86 ) .جهت آزمون فرضيات تحقيق، از مدل رگرسيونی چندمتغيره زير استفاده می شود

 

                                                           
- 2 Rubin  

4-  Kothari,. 
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𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡 [
𝑆𝐺𝐴𝑖𝑡
𝑆𝐺𝐴𝑖𝑡−1

]

= 𝛼 + 𝛽1𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡 [
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑖𝑡
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑖𝑡−1

] + 𝛽2𝑑 ∗ 𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡 [
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑖𝑡
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑖𝑡−1

] ∗ 𝐵𝑖𝑛𝑑 + 𝛽3𝑑 ∗ 𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡 [
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑖𝑡
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑖𝑡−1

]

∗ 𝐶𝐸𝑂 + 𝛽4𝑑 ∗ 𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡 [
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑖𝑡
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑖𝑡−1

] ∗ 𝐵𝑆𝐼𝑍𝐸 + 𝛽5𝑑 ∗ 𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡 [
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑖𝑡
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑖𝑡−1

] ∗ 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑜𝑤𝑛

+ 𝛽6𝑑 ∗ 𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡 [
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑖𝑡
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑖𝑡−1

] ∗ 𝑀𝑎𝑛𝑜𝑤𝑛 + 𝜀𝑖𝑡 

 دليل. شد خواهد استفاده زير مدل از( ششم فرضيه) هزينه چسبندگی و سود مديريت بين رابطه بررسی جهت همچنين

 تفكيك مديريت سود از ساير متغيرهای حاكميت شركتی بدين خاطر هست كه مشخص شود ميزان مديريت سود دقيقا چه

 مقدار روی چسبندگی هزينه ها تاثير گذار خواهد بود.

 

 

 (3)مدل

𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡 [
𝑆𝐺𝐴𝑖𝑡

𝑆𝐺𝐴𝑖𝑡−1
] = 𝛼 + 𝛽1𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡 [

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑖𝑡
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑖𝑡−1

] + 𝛽2𝑑 ∗ 𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡 [
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑖𝑡
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑖𝑡−1

] ∗ 𝐸𝑀 + 𝜀𝑖𝑡 

tSGA :شركت   فروش و عمومی اداری، های هزينهi  سال   درt ،1-tSGA :شركت   فروش و عمومی اداری، های هزينهi  در 

 استقالل: t ،BIND -1سال  در  iشركت   فروش خالص: tsale-1و  tسال   در  iشركت   فروش خالص: t ،tsale -1سال 

 

:  Manown ،مالكيت نهادی: Instown، دوگانگی مسئوليت مديرعامل: CEO، اندازه هيئت مديره: BSIZE، هيئت مديره 

( سال tsale-1نسبت به فروش) t( در سال Tsaleاگر كاهش فروش )  Dمتغير ساختگی .مديريت سود:   EM،مالكيت مديريتی

-1 t  و در غير  اينصورت مقدار آن صفر است  8باشد آنگاه برابر . 

 آمار استنباطی

  آزمون ضرایب همبستگی

كار رفته در يك مدل نبايد زياد باشد. زيرا، همبستگی زياد بين متغيرهای مستقل در  ضريب همبستگی بين متغيرهای به     

( Sig<5%باشد ) %1يك مدل موجب مخدوش شدن نتايج رگرسيون ميشود. هرگاه ضريب معناداری متغيری كمتر از 

 گردد و معناداری آن دو متغير قابل قبول است در غير اين صورت قابل قبول نمی باشد.  تاييد می  𝐻1رد و  𝐻0باشد،

 (: نتایج ضرایب همبستگی پیرسـون بین متغیرهای تحقیق1دول )ج

Probability SGA SALE CEO BSIZE BIND Instown Manown EM 

Sga_Win  1        

p.v -----         

Sale_Win  4110 1       

p.v 4144 -----        
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Ceo_Win  4140-  4110-  1      

p.v 4144 4144 -----       

Bsize_Win  4140-  41440-  4140 1     

p.v 4144 4140 4110 -----      

Bind_Win  4140-  4140 41440 4014  1    

p.v 4140 4140 4144 7014  -----     

Instown_Win  4140-  4140 4140-  4141 41440-  1   

p.v 4144 4144 4170 4144 4144 -----    

Manown_Win  4141-  4140 4147-  4140 4141-  14144-  1  

p.v 4144 4147 410 4014  4144 014  -----   

Em_Win  4140 4140-  4141 4147-  4014-  4140-  4141 1 

p.v 4144 4141 4144 014  414 4140 4144 -----  

 ماخذ: محاسبات محقق          

 

ی همبستگی معنادار بين اين دهندهشود، ميزان همبستگی بين متغيرهای تحقيق، نشانطور كه در جدول مشاهده میهمان 

 متغيرهاست.

 (متغیرها بودن نرمال) برا جارک آزمون

 تحقيق را مد نظر قرار داد كه با فرض نرمالرگرسيون، ابتدا بايد نرمال بودن متغيرهای پژوهش جهت استفاده از مدل  در يك

را حذف يا مدل ديگری جايگزين  متغيرهابرخی از  بايدمعتبر خواهند بود، در غير اين صورت  ها، نتايج رگرسيونبودن آن

  هشـد استفـادههای تركيبی( )آزمون مربوط به داده JBدر اين تحقيق از آزمون  متغيرهاساخت. برای بررسی نرمال بودن 

 

و تاييد  H0 یفرضيهبيانگر رد  هاو سطح معناداری آن متغيرهاآزمون نرمال بودن  یآمارهشود طور كه مشاهده میاست. همان

 تحقيق دارای توزيع غير نرمال نيست.  رگرسيونهای بوده است. به بيان ديگر، متغيرهای به كار رفته در مدل H1 یفرضيه

  ی تحقيقبودن متغيرهای مستقل و وابسته (: نتايج آزمون نرمال3جدول )

 نام متغير            

 آزمون    
BIND BSIZE CEO EM INSTOWN MANOWN SALE SGA 

 آزمون  آماره 

Jarque-Bera 
4170 4100 1110 7110- 1100- 4100 4100 4170 

p.v 4100 4110 4111 4140 4110 4100 4110 4100 

 مأخذ:محاسبات محقق        
 

 

 یبيانگر رد فرضيه های آزمون نرمال بودن متغيرها و سطح معناداری آنشود آماره( مشاهده می3طور كه در جدول )همان  
 

 

H0 ی و تاييد فرضيهH1 های رگرسيون تحقيق دارای توزيع غير نرمال بوده است. به بيان ديگر، متغيرهای به كار رفته در مدل

 نيست. 
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 تحقیق متغیرهای پایایی آزمون

قبل از تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه ها بايستی پايايی متغيرهای تحقيق مورد بررسی قرار گيرد. پايايی متغيرهای     

های مختلف ثابت بوده است. در نتيجه استفاده از پژوهش به اين معنا است كه ميانگين و واريانس متغيرهای پژوهش بين سال

 و لين لوين، آزمون هایشود.آزمون ريشه واحد با استفاده از روشاعث بوجود آمدن رگرسيون كاذب نمیاين متغيرها در مدل، ب

 است. شده انجام (3118پرو ) فليپس فيشر واحد ريشه آزمون و  يافته فولر تعميم ديكی فيشر، واحد ريشه آزمون (،3113چو)

 باشند؛می مانا پژوهش متغيرهای درصد بوده و %1تمامی متغيرها كمتر از  Probدهد كه می مانايی متغيرها نشان آزمون نتايج

 شودرد می متغيرها داشتن واحد ريشه بر مبنی صفر فرضيه بنابراين،

 

 

 

 

 

 متغيرها برای واحد ريشه : آزمون 8 دولج

 پرو فليپس/ فيشر، يافته فولر تعميم ديكی فيشر لوين، لين و چو متغيرها

 p.v آماره p.v آماره p.v آماره 

SGA 34843- 14111 14746 14111 63441 14111 

SALE 347- 14111 33846 1411 37443 14111 

MANOWN 8448- 14111 61648 1411 77348 14111 

INSTOWN 81144- 14111 68843 1411 71148 14111 

EM 8344- 14111 16648 1411 63848 14111 

BSIZE 344- 14111 83846 14111 81448 14111 

BIND 8744- 14111 83648 14111 38744 14111 

                     

 های ترکیبی آزمون تعیین مدل مناسب در داده

 Fهاسمن استفاده می شود. اگر سطح خطا آزمون مقيد )چاو( و  F، از آزمون برای انتخاب روش مناسب برای تخمين مدل

طور كه همانهای تابلويی . شود و در غير اين صورت از روش دادههای تلفيقی پذيرفته میدرصد باشد، روش داده 1بزرگتر از 

تحقيق فرض صفر اين آزمون مبنی بر مشابه بودن عرض از مبدا  شود، نتايج آزمون چاو برای مدلهایدر جـدول مشاهـده می

 ( برای برآورد pooled dataهای تلفيقی )است. لذا، روش تخمين داده  فرض يك را رد كردهها را تاييد كرده و در تمام دوره

ی رگـرسيون ها با يكديگر تركيب شده و بـه وسيلهتری است. طبق اين روش، تمامی دادهی مناسبتحقيق، گزينه مدل

 شود. حداقـل مربعات معمولی تخمين زده می
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 (: نتايج آزمون چاو  4جـدول )

 منبع:محاسبات محقق

 تحقيق فرض صفر اين آزمـون مبنـی بـر مشـابه شود، نتايج آزمون چاو برای مدلهایمشاهـده می(4)طور كه در جـدول همان

 های تلفيقی )ها را تاييد كرده و فرض يك را رد كرده است. لذا، روش تخمين دادهعرض از مبدا در تمام دوره بودن

 

pooled data) ها با يكديگر تركيـب شـده و تری است. طبق اين روش، تمامی دادهمناسبی تحقيق، گزينه برای برآورد مدل

 شود. ی رگـرسيون حداقـل مربعات معمولی تخمين زده میبـه وسيله

       رگرسیون کالسیک فروض

آزمـون های مربوط به مدل رگرسيون مورد پيش از آنكه مدل مربوط به آزمون فرضيات تحقيق، برآورد شود الزم است تا فرض

عدم هم  -8ها، ماندههمسانی واريانس باقی -3های مدل، مانـدهنـرمال بـودن باقـی -8ها عبارتند از قـرار گيرند. ايـن فـرض

های مـدل ماندهعدم خود همبستگی اجزای خطا. تايج حاصل از آزمون نرمال بودن باقی -4خطی متغيرهای توضيحی و 

( نيز 8ی )ها نزديك به صفر  است. در نمودار شمارهماندهگين به دست آمده برای باقیتحقيق حاكی از اين است كه ميان

اند. لذا، فرض اول مبنی بر نرمال بودن های مدل تقريبا  بر روی نيمساز ربع اول قرار گرفتهماندهمشخص شده است كه باقی

 ها تاييد شده است. ماندهباقی

 

 

 
 های مدل رگرسیون باقیمانده(: نمودار تغییرات 1نمودار )
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 نوع آزمون نتیجه آزمون F  p-vآماره ی  مدل پژوهش آزمون چاو 

H0 عرض از مبدأ های مقاطع : يكسانی 

 0.0. 8437 مدل اول
0H های تلفيقیداده رد نمی شود 

 0.0. 8431 مدل دوم
0H های تلفيقیداده رد نمی شود 
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های تحقيق با استفاده از آزمون وايت و بروش پاگان در جدول های مدلماندهنتايج حاصل از آزمون همسانی واريانس باقی  

( معروف است نيز LMتوان به روش ديگری كه به الگرانژ )( قابل مشاهده است. همچنين در آزمون وايت می1ی )شماره

 س را ازمون كرد كه در اين تحقيق به همراه آزمون وايت انجام شده است.همسانی واريان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های مدل رگرسيون(: نتايج آزمون همسانی واريانس باقيمانده1جدول )

 مدل دوم مدل اول شـــــرح

 آزمون

White  

 F 1417 8463آماره 

p.v 1433 1484 

 lm  341 88438آماره 

p.v 1431 1481 

 بروش پاگان آزمون
 Fآماره 

p.v 

1474 

1461 

1438 

1463 

 361 361  تعداد مشاهدات

 
 

فرض صفر اين  هاهای آزمون همسانی واريانس و سطح معناداری آنشود آماره( مشاهده می1طور كه در جدول )همان     

های حاصل از تخمين مدل تحقيق، دارای واريانس اند. به بيان ديگـر، باقی ماندهآزمون مبنی بر همسانی واريانس را تاييد كرده

 ثابت بوده است.  

 آزمون مدل اول 

رابطه معناداری وجود دارد. اين فرضيه با استفاده از مدل اول كه نتايج  بين ويژگی های حاكميت شركتی و چسبندگی هزينه

 آماری آن به شرح زير است مورد آزمون قرار می گيرد:

های ترکیبی   آزمون مدل تحقیق در سطح داده(: نتایج 6جـدول )    

های حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینهویژگی  
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 t p.v VIFآماره ی  ضريب شــرح

 - β0 1443 8148 1411 جزءثابت معادله

 β1 1478 746 14111 8444 رشد فروش

-β 2 1483 کاهش فروش* رشد فروش  3437-  1411 4487 

فروش*استقالل هیئت کاهش فروش* رشد 
 مدیره

β 3 14113 844 1411 
8441 

 β 4 1414 8411 1411 444 کاهش فروش* رشد فروش*دوگانگی مدیرعامل

 β 5 1411 3431 1413 3488 کاهش فروش* رشد فروش*اندازه هیئت مدیره

 β 6 14111 348 1413 8477 کاهش فروش* رشد فروش*مالکیت نهادی

 β 7 14113 3431 1413 8416 فروش*مالکیت مدیریتیکاهش فروش* رشد 

  DW 8411 دوربين واتسون 

F-static    (P.V)  88431     (1411)   

R214111 ضريب تعيين  

 منبع:محاسبات محقق                    

بنابراين، مدل تحقيق در كل دار است. معنی %31با سطح اطمينان   F یشود، آماره( مشاهـده می6گونه كه در جدول )همان 

معنی دار بوده و متغير های مستقل و كنترلی توانايی توضيح متغير وابسته را دارند. عالوه بر اين ضريب تعيين تعديل شده 

(2R )14111 توان به متغيرهای مستقل و درصد از تغييرات متغير وابسته را می 1418دهد كه تقريبا  است. اين عدد نشان می

درصد ديگر ناشی از ساير عوامل بوده كه از دسترس محقق خارج می باشد. هر چه مقدار اين  1443نسبت داد و  كنترلی

 ی دوربين واتسون حاصل از آزمون شاخص بزرگتر باشد پراكندگی نقاط حول خط رگرسيون بيشتر خواهد بود. ميزان آماره

 

ی عدم وجود خود همبستگی در مقادير خطای كنندهباشد (، كه بيان 341تا  841باشد)نرمال آن بايد بين می 8411مدل كه 

 مدل است. 

دهد كه متغيرهای مستقل مدل اول با هم مشكل همخطی شديد نيز نشان می VIF)مقدار شاخص عامل تورم واريانس )

نيز ذكر شده است( باشد، شواهدی از وجود  81)در برخی ديگر از منابع عدد  1از كمتر  VIFندارند. زمانی كه مقدار آماره 

 .همخطی چندگانه بين متغيرهای مستقل مدل وجود ندارد 

 

 

 تحقیق: فرضیه های تحلیل 

 بنابراين،  .است  8441برابر با  tآماره  و (8β=14113) مثبت موظف، غير اعضای درصد تعاملی ضريب  حلیل فرضیه اول:ت   

هيئت  اعضای استقالل افزايش به منجر موظف كه غير اعضای درصد افزايش با ديگر، عبارت به.شود می تاييد تحقيق فرضيه
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 %8ازای  به يعنی يابد. می كاهش فروش و عموی اداری، های هزينه(  هزينه چسبندگی) نامتقارن رفتار شود، می مديره

 يابد. می كاهش  14113فروش  و عمومی اداری، های هزينه فروش، چسبندگی در كاهش

و سطح خطای آن كوچكتر  8411برابر با  tآماره  ، (4β=1414)دوگانگی مديرعامل مثبت و  تعاملی ضريب تحلیل فرضیه دوم:

رئـيس در صـورتی كـه مـديرعامل و  ديگر، عبارت به .شود می تاييد  %31تحقيق با اطمينان  فرضيه بنابراين،؛ می باشد %1از 

 يابـد. مـی كاهش فروش و عموی اداری، های هزينه(  هزينه چسبندگی) نامتقارن رفتار هيئت مديره دو شخص منفرد باشند،

   .يابد می كاهش  1414فروش  و عمومی اداری، های هزينه فروش، چسبندگی در كاهش %8ازای  به يعنی

و سطح خطای آن كـوچكتر   3431برابر با  tآماره  ، (1β=1411) مثبت اندازه هيئت مديره، تعاملی ضريبتحلیل فرضیه سوم:

 نامتقـارن رفتـار اندازه هيئت مـديره ، افزايش با ديگر، عبارت به شود. می تاييد تحقيق فرضيه سوم بنابراين،  .می باشد %1از 

 هزينه فروش، چسبندگی در كاهش %8ازای  به يعنی .يابد می كاهش فروش و عموی اداری، های هزينه(  هزينه چسبندگی)

 يابد. می كاهش  1411فروش  و عمومی اداری، های

و سطح خطـای آن كـوچكتر   3488برابر با  tآماره  و (6β=14111) مثبت مالكيت نهادی، تعاملی ضريبتحلیل فرضیه چهارم:

 چسبندگی) نامتقارن رفتار نهادی ،مالكيت  افزايش با ديگر، عبارت به .شود می تاييد تحقيق فرضيه بنابراين،  .می باشد %1از 

 

 اداری، های هزينه فروش، چسبندگی در كاهش %8ازای  به يعنی .يابد می كاهش فروش و عموی اداری، های هزينه(  هزينه 

 .يابد می كاهش  14111فروش  و عمومی

و سطح خطای آن كوچكتر   3431برابر با  tآماره  و (6β=14113) مثبت مالكيت مديريتی، تعاملی ضريبتحلیل فرضیه پنجم:

 نامتقـارن رفتـار مالكيـت مـديريتی ، افـزايش بـا ديگـر، عبـارت بـه شـود. می تاييد تحقيق فرضيه بنابراين،  .می باشد %1از 

 هزينه فروش، چسبندگی در كاهش %8ازای  به يعنی .يابد می كاهش فروش و عموی اداری، های هزينه(  هزينه چسبندگی)

 .يابد می كاهش  14113فروش  و عمومی اداری، های

 آزمون مدل دوم: 

رابطه معناداری وجود دارد. اين فرضيه با استفاده از مدل دوم كه نتايج آماری آن به  بين مديريت سود و چسبندگی هزينه

 شرح زير است مورد آزمون قرار می گيرد:

 

های ترکیبی   (: نتایج آزمون مدل تحقیق در سطح داده0جـدول )    

های حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینهویژگی  

 
 t p.v VIFآماره ی  ضريب شــرح

  β0 1443 8148 1411 جزءثابت معادله
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 β1 1473 747 14111 8444 رشد فروش

-β 2 1437 کاهش فروش* رشد فروش  3411-  1411 4487 

-β 3 1411 کاهش فروش* رشد فروش*مدیریت سود  3461-  1411 8441 

 DW 8411 دوربين واتسون 

F-static    (P.V) 37483     (1411)  

R21483 ضريب تعيين 

 محقق    محاسبات:مأخذ                   

دار است. بنابراين، مدل تحقيق در كل معنی %31با سطح اطمينان   F یشود، آمارهمشاهـده می (7گونه كه در جدول )همان

متغير های مستقل و كنترلی توانايی توضيح متغير وابسته را دارند. عالوه بر اين ضريب تعيين تعديل شده معنی دار بوده و 

(2R )1483 توان به متغيرهای مستقل و درصد از تغييرات متغير وابسته را می 1483دهد كه تقريبا  است. اين عدد نشان می 

عوامل بوده كه از دسترس محقق خارج می باشد. هر چه مقدار اين درصد ديگر ناشی از ساير  1468كنترلی نسبت داد و 

ی دوربين واتسون حاصل از آزمون شاخص بزرگتر باشد پراكندگی نقاط حول خط رگرسيون بيشتر خواهد بود. ميزان آماره

در مقادير خطای  ی عدم وجود خود همبستگیكنندهباشد (، كه بيان 341تا  841باشد)نرمال آن بايد بين می 8411مدل كه 

 مدل است. 

 

 

دهد كه متغيرهای مستقل مدل اول با هم مشكل همخطی شديد نيز نشان می VIF)مقدار شاخص عامل تورم واريانس )

نيز ذكر شده است( باشد، شواهدی از وجود  81)در برخی ديگر از منابع عدد  1كمتر از  VIFندارند. زمانی كه مقدار آماره 

 (.3114متغيرهای مستقل مدل وجود ندارد )كاتنر، همخطی چندگانه بين 

 بنابراين،  .است  -3461برابر با  tآماره  و (8β=-1411) مثبت مديريت سود اقالم تعهدی، تعاملی ضريب  تحلیل فرضیه ششم:

 رفتـار شـود، مديريت سود می افزايش به منجر دستكاری در سود كه افزايش با ديگر، عبارت به شود. می تاييد تحقيق فرضيه

فـروش،  در كـاهش %8ازای  بـه يعنـی يابـد. مـی نيز افـزايش فروش و عموی اداری، های هزينه(  هزينه چسبندگی) نامتقارن

 يابد. می افزايش  1411فروش ناشی از مديريت سود  و عمومی اداری، های هزينه چسبندگی

 نتیجه گیری کلی

 و عمـومی اداری، هـای هزينـه نامتقارن رفتار با سود مديريت و شركتی حاكميت های ويژگی بين رابطه بررسی به پژوهش اين

  از. پردازد می تجاری واحد نفعان ذی بين روابط بررسی به شركتی حاكميت تئوری.. پرداخت ايران بهادار اوراق بورس در فروش

 

 انجـام بـه دست است ممكن نمايندگی مشكالت و سهامدران با منافع تضاد وجود دليل به تجاری های واحد مديران كه آنجايی

 مكانيسـم يـك عنـوان بـه شـركتی حاكميـت رود مـی انتظار شود، ها هزينه در نامتقارن رفتار ايجاد موجب كه بزنند اقداماتی

 نامتقـارن رفتـار كه داد نشان تحقيق اين نتايج. شود فروش و عمومی اداری، های هزينه نامتقارن رفتار كاهش به منجر نظارتی
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 های هزينه در نامتقارن رفتار كاهش به منجر شركتی حاكميت هایويژگی و دارد وجود فروش و عمومی اداری، های هزينه در

 در مـوثر اقدامی تواند می قوی شركتی حاكميت كه كرد بيان توان می پژوهش نتايج اساس بر شود می فروش و عمومی اداری،

 از حـاكی نتايج همچنين. باشد فروش و عمومی اداری، های هزينه متقارن نا رفتار كاهش و نمايندگی های هزينه كاهش جهت

 و اندرسـون اسـتدالل مطـابق كـه باشـدمـی اداری و عمـومی هـایهزينـه چسبندگی و سود مديريت بين مثبت رابطه وجود

 دهـد می رخ علت اين به هاهزينه چسبندگی كه كنند می استدالل( 3118) همكاران و اندرسون. باشدمی( 3118) همكاران

 مـوقتی را فروش كاهش مديران كه زمانی. كنند می تعديل سنجيده طور به را عملياتی های فعاليت با مرتبط منابع مديران، كه

 مجـدد تحصيل و فروش كاهش با متناسب منابع حذف باشند، داشته را قبلی سطح به فروش بازگشت انتظار و كنند بينی پيش

 چـن، ، تحقيقـات نتايج با تحقيق اين نتايج .شود می منجر مدت بلند سود كاهش نتيجه در و ها هزينه افزايش به آينده، در آن

 .دارد مطابقت(  8831)احمدی و( 8834) واعظ و خشنود ،( 8838) همكاران و بندريان ،(  3183) سوگيانيس و لو

 

 

 

 

 

 منابع:

های عمومی، اداری و فروش در شركت بر رفتار چسبندگی هزينهبررسی تاثير ويژگی های شركت  ". 8831احمدی، صادق.  -8

 های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهـران. پايان نامه كارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه ازاد اسالمی اهواز.

های عمومی، ای رفتار چسبندگی هزينه. بررسی مقايسه8838بندريان، اميرعلی ، محمودی، معصومه و كيانی فر، آزيتا.  -3

كنفرانس بين های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اداری، فروش و بهای تمام شده كاالی فروش رفته در شركت

  ، دانشگاه تهران.المللی حسابداری، اقتصاد و مديريت مالی

بررسی ساختار و رفتار چسبندگی هزينه ها در  . 8838. سيدعبدالحميد، چراغی؛ بابك عابدی صدقيانی خدادادی، ولی،  -8

اولين كنفرانس ملی حسابداری، حسابرسی و حسابداری 4 سازمان ،شركت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 4

 مديريت صنعتی استان گلستان

و چسبندگی رفتار هزينه های عمومی ، اداری  . بررسی ارتباط بين سرمايه سازمانی8834خشنود، امين و واعظ، سيد علی.  -4

و فروش در شركتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پايان نامه كارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه ازاد اسالمی 

 واحد خليج فارس خرمشهر.

ها در هزينه چسبندگی بر مديران سنجيده تصميمات تأثير . بررسی8838كردستانی، غالمرضا و مرتضوی، سيد مرتضی. -1

 .78-31، صص 67بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابرسی، ش 

 تداوم در ابهام بر تأكيد با سود مديريت و حسابرس نظر . اظهار8838مرادی محمد، اصوليان، محمد و نوروزی، محمد.  -6

 888-831ص . ص8. شماره 38فعاليت. بررسی های حسابداری و حسابرسی. دوره 
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