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چکیده:
اي متقارن الیت، رابطهها و حجم فعشده، بین هزینهتمامبراساس ادبیات حسابداري بهاي 

ها بر اثر اهش هزینهت ککه شدهاي اخیر حاکی از آن هستندا پژوهشوجود دارد، ام
الیت است. به ها در اثر افزایش حجم فعش هزینهت افزایتر از شدالیت، کمکاهش حجم فع

شود. بنابراین، پس از بررسی مفهوم، انواع و ها گفته میاین رفتار نامتقارن، چسبندگی هزینه
کاري مشروط، هدالیل چسبندگی هزینه، رابطه این مفهوم با نظریه نمایندگی، محافظ

بینی مدیران، شاخص ضد انحصاري (هرفیندال) و جریان نقد آزاد بینی سود و پیشپیش
موجود در که با بررسی بخش پیشینهجائیاز آنچنین، مورد بررسی قرار گرفت. هم

هاي انجام شده در عنوان تنها پژوهشاکثر چهار مقاله داخلی بههاي داخلی، به حدپژوهش
تري از مفهوم است؛ براي ارائه دید وسیعگی هزینه در ایران، اشاره شدهچسبندحوزه

مقاله در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.40نزدیک بهچسبندگی هزینه، 

بینی سود، ، پیشکاريچسبندگی هزینه، نظریه نمایندگی، محافظهواژگان کلیدي:
جریان نقد آزادبینی مدیران، شاخص ضد انحصاري (هرفیندال)،پیش



مقدمه:
بهايکردنکمینهرشد،سودآوري،افزایشتجاريواحدهراهدافترینمهماز

وگیريتصمیمگرودرباالاهدافاست کهمحصوالتگذاريقیمتوشدهتمام
هاينظریه.استاتکاقابلوهنگامبهاطالعاتاساسبرومدیرانکنترلوریزيبرنامه
فعالیتسطحدرتغییراتمیزانبهتنهاتغییرات هزینهکهداردمیبیانهزینه،رفتارسنتی

نظریهکهصورتیدر، گیردمیصورتمتقارنصورتهبتغییراتاینواستوابسته
هاهزینهکاهشمیزانکندمیعنوانوکشیدهچالشبهراموضوعاین هاهزینهچسبندگی

].20[استفعالیت افزایشاثربرهاهزینهافزایشمیزانازترکمفعالیتکاهشهنگامبه
مدیریتحوزهباکهکسانیتماموپژوهشگرانحسابداران،برايهزینهرفتارازآگاهی

کنند،میارزیابیدرآمدهادرتغییرحسببرراهاهزینهدرتغییراتوارتباط هستنددر
هاهزینهچسبندگی کهاست اینتحلیلاینازمدیریتاستنباط .ستابسیاراهمیتداراي

بهتوجهبا هزینهچسبندگیبرايراخوددلیلبایدمدیراناست.کنترلوتشخیصقابل
راشرکتواکنشظرفیتوکنندارزیابیحجم،کاهشنسبتبههزینهتغییراتتحساسی

فرایندبهبودبهامراین. دهندافزایشخدماتیاکاالهابرايتقاضاکاهشبرابردر
شرکتصاحبانهزینه،رفتاربودنمشخصبا.کندمیشایانیکمکسازمانگوییپاسخ

].44[خیریاکنندمیتحمیلهزینهاقتصاديبنگاهبهمدیرانآیاکهکنندتحلیلتوانند می
عملکردکه قصد دارند گران) عنوان تحلیل(بهبیرونیکنندگان استفادههزینهدرك رفتاربا 

مالیگران تحلیلاستفادهموردمعمولفراینداست.مناسبنیزکنندارزیابیراشرکت
درآمدهايازدرصديعنوانبهعمومی و فروشاداري،هايهزینهاجزاءمقایسهشامل

ممکنتحلیلاین.استمتفاوتهايزماندرشرکتیکباهاشرکتفروشخالص
قرارمدنظردرآمدهاافزایشیاکاهشباارتباطدرهزینهرفتارکهاگرباشدنادرست است 
درآمدهابرحسبهاهزینهتغییرچگونگیگرتحلیلتاشودمیاصالحتحلیلاین. نگیرد

.]21[درك کنندرا
دالیل وقوع و ، انواع آن، حاضر به بررسی مفهوم چسبندگی هزینهمقالهدر همین دلیل به

مدیران، نظریه هاي کاري مشروط، تصمیمون محافظهچمفاهیم مختلفی همرابطه آن با
براي پرداخته و شاخص ضد انحصاري و جریان نقد آزاد، سودی بیننمایندگی، خطاي پیش



هاي مرتبط با چسبندگی هزینه در درك هرچه بهتر این مفهوم به بررسی جامع پژوهش
ایران پرداخته خواهد شد.

:م چسبندگی هزینه و دالیل وقوع آنمفهو
تر از ها در زمان افزایش فروش، بیشافزایش هزینهچسبندگی هزینه به این معناست که 

15ها در زمان کاهش فروش است. براي مثال اگر درآمد فروش کاهش همان مقدار هزینه
یابد؛ اما اگر درآمد فروش معادل همان میدرصد افزایش10ها درصد افزایش یابد، هزینه

هاي یابد. در چنین وضعیتی هزینهدرصد کاهش می9ها درصد کاهش یابد، هزینه15
. ]49[موردنظر چسبنده خواهند بود

اند را آزمودند و ها چسبنده) این فرضیه که هزینه2003اندرسون و همکاران (باربراي اولین
اداري، آنها با تعیین یک مدل با هزینه. کردندها را تأیید وجود چسبندگی در رفتار هزینه

درصد 55ها با متوسط فروش دریافتند که هزینهعمومی و فروش به عنوان تابعی از درآمد 
درصد در 35یابند؛ اما تنها با درصد افزایش درآمد خالص فروش افزایش می1در پاسخ به 

درصد افزایش فروش 1با عبارتی یابند. بهدرصد کاهش درآمدها کاهش می1ابر بر
درصد فروش خالص، 1. اما با کاهش خواهند یافتدرصد افزایش 55ها هزینه،خالص

هاي عمومی درباره دادهکمبوددلیل . آنها به]39[یابنددرصد کاهش می35ها تنها هزینه
هاي اداري، عمومی و فروش و درآمد خالص هاي هزینهي مرتبط، دادههاها و محركهزینه

فروش را براي تحلیل چسبندگی هزینه مورد استفاده قراردادند و بیان کردند که رفتار 
درآمد خالص فروش تحلیل کرد توان بر حسب اري، عمومی و فروش را میي ادهاهزینه

. ]21[کند را تحریک مینههاي این هزیچرا که حجم فروش، بسیاري از قسمت
ها را در تعدیل هزینه) دو فرضیه تصمیم آگاهانه و تأخیر2011وارا (یاسوکا و کنجی

براساس فرضیه تصمیم .]50[کردندها مطرح عنوان دو دلیل اصلی چسبندگی هزینهبه
هاي سنجیده مدیران است. اندرسون و همکاران ها نتیجه تصمیمآگاهانه، چسبندگی هزینه

دهد که مدیران منابع مرتبط ها به این دلیل رخ می) بیان کردند که چسبندگی هزینه2003(
فروش را کاهشکه مدیران، کنند. زمانیطور سنجیده تعدیل میهاي عملیاتی را بهبا فعالیت

بینی کرده و انتظار بازگشت فروش به سطح قبلی را دارند، حذف منابع متناسب موقتی پیش
هش سود ها و در نتیجه کاهزینهصیل مجدد آن در آینده، به افزایش با کاهش فروش و تح



هايدورهدراضافیمنابعحفظکهآنوجودبامقابل،درشود.در بلندمدت منجر می
منجرجاريدورهسودکاهشنتیجه،دروتربیشهايهزینهتحملبهفروش،کاهش

اگراین،برافزون.شودمیبلندمدتدرسودافزایشوهاهزینهکاهشموجبشود،می
دهند،کاهشفروش،کاهشبامتناسبراعملیاتیهايفعالیتبامرتبطمنابعمدیران
چهچنانبنابراین،.]36[استزماننیازمندآینده،درمنابعمجددسازيهآمادوتحصیل

توسعههايفرصتشرکتیابد،کاهشفروشکاهشبامتناسبهاهزینهنتیجه،درومنابع
سرعتبارافروشگسترشبرايالزممنابعتواندنمیزیرادهد؛میدستازرافروش
برايناگزیرندمدیرانعلت،همینبهد.بگیرخدمتبههافرصتازاستفادهمنظوربهکافی

برايتربیشهايهزینهتحملیامنابعحذفباهاهزینهکاهشهايگزینهازیکیانتخاب
عللتریناساسیازیکیوکنندگیريتصمیمآتیفروشافزایشازکاملبرداريبهره

بینیپیشبهتوجهباکوشندمیکهاستمدیرانیسنجیدههايتصمیمها،هزینهچسبندگی
. ]8[دهندافزایشبلندمدتدرراسودآتی،فروش

کاهشسرعتکهدنشومیچسبندگیدچاردلیلاینبههاهزینهفرضیه،اینبراساس
چسبندگیشدتکند کهبیان میفرضیهایند. باشیکسانتواندنمیهاهزینهوفروش
درهزینهچسبندگیواستمدتبلندومدتمیانازتربیشمدت،کوتاهدرهزینه

.شودمیترنزدیکفروشهاينوسانبههزینههاينوسانویابد میکاهشبلندمدت،
ازآگاهانهوقصدرويازاقدامیکهزینهکه چسبندگیداردمیبیانفرضیهاینبنابراین،

فروشکاهشبامدتدرکوتاهتوانندنمیهاهزینهذاتیصورتبهبلکهنیستمدیرانسوي
شودمیتعدیلبلندمدتدرموضوعاینویابندکاهشفروش،افزایشنسبتهمانبه
وجودهزینهچسبندگیبرايزیاديدالیل)2007(اندرسون و همکاران عقیدهبنابر]. 35[

هنگام کاهشکارمندهااخراجبرايطبیعیمیلیبیاین دالیل عبارتند از:  برخی از.دارد
هايتصمیمفعالیت،حجمکاهشتأییدبرايزمانبهنیازوبنگاههايهزینهحجم،

وشخصی باشدهايمالحظهنتیجهدرتواندمیکهاستفادهموردمنابعحفظبرايمدیریتی
کهچراآیدمیوجودهببنگاهخودتوسطبنگاههايشود. هزینهبنگاهبرايهزینهبهمنجر

نهوباشدآنهامنافعکردنبیشینهجهتدرنهکهبگیرندهاییتصمیممدیراناستممکن
].38[شرکتدارانسهامبرايارزشایجاد



انواع چسبندگی هزینه:
اخبار هاي داراي چسبندگی هزینه به دو گروه کارآمد (اخبار مثبت) و ناکارآمد (شرکت

ها آن گروه از شرکتهاي داراي چسبندگی کارآمد بهشوند. شرکتمنفی) تقسیم می
رود که فروش آنها در آینده ار میا انتظه فروش فعلی آنها کاهش یافته، امشود کمیگفته

از این نظر کارآمد هستند که تحمل هانزدیک به سطح قبلی بازگردد. بنابراین، این شرکت
ر آینده هاي تعدیل منابع، منافعی براي شرکت دهاي اضافی با اجتناب از هزینههزینه

ها اطالق ز شرکتهاي داراي چسبندگی ناکارآمد به آن گروه اکتآورد. شروجود مییه
رود فروش آنها دچار کاهش تظار میا انه فروش فعلی آنها کاهش یافته، امشود کمی

ناکارآمدیاکارآمدهزینهچسبندگیباشرکتکهآنازنظرصرف.]43[بلندمدت شود 
زیرا،دارد،فروش) سطحکاهشسال(فعلیسودبرمنفیتأثیرهزینهچسبندگیاست،

درهزینهچسبندگیاام.شودنمیجبرانهاهزینهدرکاهشمقدارهمانبافروشکاهش
عنوانبهفروشسطحيدوبارهافزایشآینده (سببسودبرمثبتیتأثیرکارآمدهايشرکت

کاهش بودندائمیسبببه(آیندهسودبرمنفیتأثیرناکارآمدهايشرکتو درمثبت) خبر
.]35[منفی) داردخبرعنوانفروش به

:هزینهچسبندگیریه نمایندگی ونظ
اشاره دارد که به مسئله نمایندگی داران و مدیران نظریه نمایندگی به تضاد منافع بین سهام

مدیریتی است و به این مفهوم است مشهور است. یک مسئله معروف نمایندگی ساالرسازي
نگهداري منابع بالاستفاده با هدف اندازه بهینه و بیش ازکه مدیریت تمایل به رشد شرکت 

وچن]. 45[شأن، مقام، قدرت و پاداش و اعتبار دارد از جملهافزایش سودمندي فردي 
اختیاردرکساديمنابعهاشرکتوهاسازمانکهزمانیدرمعتقدند) 2012همکاران (

انگیزهدهند،نشانواکنش،)تقاضا (فروشکاهشهنگامدربایدآنهامدیرانودارند
تربیشتقارنعدمبهمنجرواقعیت،ازبهتروتربیشنتیجهدادننشانباآنهامدیران

شودمیبینیپیشتجربیساختاریکطراحیبابنابراین؛].41[شودمیعملیاتیهايهزینه
نتیجهدروشودبهینهسطوحدرعملیاتیهايهزینهتقارنعدمبهمنجرنمایندگیمسئلهکه



سایرکنترلازبعدعملیاتیهايهزینهتقارنعدمونمایندگیمسئلهبینمثبتیرابطه
].18[آید وجودبهاقتصاديمتغیرهاي

کاري مشروط:چسبندگی هزینه و محافظه
متناسبکاهشباارتباطدربایدشود،روروبهفروشکاهشبامدیریتکهصورتیدر

به منابعحفظیاکاهشباارتباطدرگیريتصمیم.کندگیريتصمیمآنحفظیامنابع
چسبندگیریسکیپروژهمدیریت،اگر.داردبستگیآیندهدرتقاضاازمدیریتانتظار
ایندر. بودخواهدنشدهاستفادهمنابعحفظنیازمندنتیجه،در.انتخاب کندراهزینه

ارزیابیتواندمیواستترآگاهشرکتآیندهاندازچشمباارتباطدرمدیریتوضعیت،
مدیریتدیگر،سويازخیر؟یادادخواهدنتیجهنشدهاستفادهمنابعحفظآیاکهکند
نتیجه،در.دهدانتقالبازاربهباورپذیرانهصورتبهراخودخصوصیاطالعاتتواندنمی

تقارنعدمد. یابافزایشگذارانسرمایهومدیریتبیناطالعاتتقارنعدمرودمیانتظار
بنابراین،د.دهمیافزایشمالیعملکردنماییبزرگبرايرامدیریتهايانگیزهتر،بیش

و سود نماییبزرگبرايمدیریتاختیاراتکردنمحدودباشرطیکاريمحافظه
یچسبندگباهاشرکتدلیل،همینبهکند. نمایی زیان با انگیزه مزبور مقابله میکوچک

].22[دارندقرارتريبیششرطیکاريمحافظهمعرضدرهزینه
ها:مدیران بر چسبندگی هزینهبینیپیشتأثیر 

سودکاهشموجبشود،میمشاهدهفروشکاهشهايدورهدرکههاهزینهچسبندگی
برتريبیشتأکیدمدیراندهد،مینشانهاهزینهچسبندگیوقوعاامشود. میدورهیک

کهفروشکاهشهايدورهدراضافیمنابعهزینهتحمل. دارندبلندمدتسودهاي
ايههزینهبارتحملموجبشود،میانجامآیندهدرفروشافزایشبرايآمادگیمنظوربه

فروشافزایشهايفرصتتادهدمیشرکتبهراتواناییاینوشدهبلندمدتدرتريکم
درتربیشسودهايبهیابیدستبرايمنابعحفظالزمهاماندهد.دستازراآیندهدر

فروشافزایشانتظاروکردهبینیپیشموقتیراتقاضاکاهشمدیرانکهاستآنآینده،
راآتیفروشافزایشمدیرانچهچنانفروش،کاهشهايدورهدرباشندداشتهراآتی
کنند؛میحفظتقاضاافزایشازگیريبهرهبرايراتريبیشمنابعکنند،بینیپیشزیاد
اختیاردرکافیمنابعفروش،افزایشهنگامبهشرکتمنابع،کاهشصورتدرزیرا



نیزرفتهدستازفرصتمیزان. شودمیمنجرهافرصتدادندستازبهکهداشتنخواهد
دورهدرفروشکاهشصورتدربنابرایناست؛فروششدهبینیپیشافزایشبامتناسب
باشد،همراهتريبیشبینیخوشباآتیدورهفروشازمدیریتبینیپیشهرچهجاري،

تريبیشمنابعدلیل،همینبه.استترموقتیمدیریت،نظرازفروشکاهشدهدمینشان
].28[شودمیحفظآیندهدرفروشافزایشبرايآمادگیمنظوربه

بینی سود:پیشوهاهزینهچسبندگی
نترل در شرکت تجاري روبرو ریزي و کمدیران یک شرکت اغلب با مسائلی نظیر برنامه

بینی ها براي پیشمربوط به هزینهریزي مدیران به اطالعات برنامهدر مرحله هستند. 
ارتباط با توان درهاي آتی را میکه تغییرات هزینهتی نیاز دارند. باتوجه به آنهاي آهزینه

توان میزان تغییرات درآمد فروش تعیین کرد. بنابراین با مشخص شدن این ارتباط می
حسابرسان چنین، بینی کرد. همها را با توجه به ارتباط آنها با درآمد فروش پیشهزینه

ها و تغییرات آنها را باتوجه به توانند میزان صحیح این هزینهباتوجه به وجود این ارتباط می
هاي احتمالی را که در مورد میزان فروش معین کنند و تحریفمیزان و تغییرات درآمد 

. تجزیه و تحلیل کنندهاي مالی مورد حسابرسی وجود دارد را کشف ها در صورتهزینه
رسد. شناخت رفتار هزینهنظر میهاي یک شرکت ضروري بهارتباط درآمد فروش با هزینه

هاي بسیار مهم تجزیه وتحلیل سود براي مدیران است. مطالعه رفتار هزینه نه یکی از جنبه
طور مستقیم با شان بهايالیت حرفهتنها براي پژوهشگران دانشگاهی بلکه براي آنهایی که فع

الیتفعنشان 2006اي چن و بنکر (هیت است یافتههاي شرکت در ارتباط است، داراي اهم (
بینی درآمدها پیشبرايگران مالی هاي مورد استفاده تحلیلکه رفتار هزینه در مدلدهدمی

هاي این دو مفید است. زیرا نتایج پژوهش،کنندها استفاده میگذاري شرکتجهت ارزش
هاي چسبنده باعث ایجاد درآمدهاي فراتر در آینده و تغییر و دهد که وجود هزینهنشان می

].4[خواهد شدتنوع در توزیع آن 
چسبندگی هزینه و معیار شاخص ضد انحصاري (هرفیندال):

هاي اداري، عمومی و فروش هاي با شاخص ضد انحصاري باال، با عدم تقارن هزینهشرکت
تر تر باشد، بیانگر رقابت بیشها هرچه این شاخص کمباالیی مواجه هستند. در این شرکت

ها شده و دن نقش کنترلی و نظارتی بازار بر شرکتوجود آماست. رفتار رقابتی، باعث به



]. 34[وري شرکت مؤثر استدر کاهش مسأله نمایندگی و تشویق مدیران به افزایش بهره
یابد ها در صورت وجود قوانین ضدانحصاري بازار، کاهش میبنابراین، عدم تقارن هزینه

]17.[
جریان نقد آزاد و چسبندگی هزینه:

هاي نقدي موازات افزایش در جریانکند که به بینی میهاي نقد آزاد، پیشنظریه جریان
ي ارزش فعلی خالص منفی باشند. پس که داراهایی اجرا شودآزاد امکان دارد پروژه
از این رو، تضاد ].47گذاري بیش از حد شود [تواند موجب سرمایهمشکالت نمایندگی می

هایی با جریان نقد با جریان نقد آزاد باال در مقایسه با شرکتهایی نمایندگی در شرکت
تري منافع شخصی خود، انگیزه بیشمنظور رسیدن بهاست؛ و مدیران بهتربیشآزاد پایین، 

به ].40[گذاري بیش از حد دارند ل سرمایههاي نقد آزاد براي تقباز جریانبراي استفاده
وسیله جریان نقد آزاد باعث رانی مدیران بهتوان بیان نمود که انگیزه حکمهمین دلیل می

تري که جریان نقد آزاد باالست، مدیران فرصت بیششود. زمانیها میعدم تقارن هزینه
هاي عملیاتی در پاسخ به افزایش تقاضا و به تأخیر گذاري بیش از حد در هزینهبراي سرمایه

تر شدن عدم هاي عملیاتی در پاسخ به کاهش تقاضا دارند، که بیشن کاهش هزینهانداخت
ها تري براي کاهش هزینهشود. در مقابل، به احتمال زیاد فرصت کمها منجر میتقارن هزینه

].2[منظور اجتناب از عواقب منفی دارند در پاسخ به کاهش تقاضا به
یران:هاي مرتبط با چسبندگی هزینه در اپژوهش

فروش، بررسی رفتار هزینه توزیع،“) در پژوهشی با عنوان 1385لهی (قائمی و نعمت ا
شده در هاي تولیدي پذیرفتهشده کاالي فروش رفته در شرکتعمومی، اداري و بهاي تمام

قائمی و .]25[ها را تأیید کردنددر این هزینهوجود چسبندگی ” بورس اوراق بهادار تهران
شده کاالي فروش رفته، هش خود بیان نمودند که بهاي تمام) در پژو1386(الهی نعمت
ده هاي توزیع و فروش، عمومی و اداري چسبنده هستند و از طرفی هزینه سربار چسبنهزینه

. ]26[نیستندهاي مالی چسبندهه، دستمزد مستقیم و هزینههاي مواد اولیاست اما هزینه
و بینی سود مبتنی بر تغییرپذیري پژوهشی قدرت مدل پیشدر ) 1388مقدم و کرمی (خالقی

بینی سود مقایسه و اثبات کردند که دقت هاي پیشچسبندگی هزینه را با دیگر مدل
تر از صورت معناداري بیشبینی مدل مبتنی بر تغییرپذیري هزینه و چسبندگی هزینه بهپیش



ا عنوان ) در پژوهشی ب1389(زاده و محمدزاده مقدمایران.]16[هاي دیگر استمدل
نشان دادند ” هاي ایرانیها در شرکتمدیریت هزینه: شواهدي از رفتار چسبندگی هزینه“

درصد در فروش 1هاي فروش، اداري و عمومی به طور میانگین به ازاي افزایش که هزینه
صد در32/0ها این هزینهدرصدي در فروش،1یابد و با کاهش درصد افزایش می43/0

ها ) به بررسی تجربی رفتار چسبندگی هزینه1389پور (نمازي و دوانی.]5[یابندکاهش می
پرداختند. نتایج حاکی از آن بودند که در ازاي 1386تا1377شرکت در بازه زمانی 50در 

درصد افزایش 65و فروش درصد افزایش در سطح فروش، هزینه اداري، عمومی 1
درصد کاهش در سطح فروش، هزینه اداري، عمومی و 1در ازاي که یابد؛ در حالیمی

ها ت چسبندگی هزینهچنین نتایچ نشان دادند که شدهمیابد.درصد کاهش می41فروش 
ت هش درآمد رخ داده، کمتر است و شدهایی که در دوره قبل از آن کادر دوره

تري دارند، فروش بزرگها به هایی که نسبت جمع داراییها براي شرکتچسبندگی هزینه
تأثیر عوامل کالن اقتصادي “) در پایان نامه خود با عنوان 1391بختیاري (.]32[تر استبیش

1390تا1386شرکت در بازه زمانی 91به بررسی ” هاي عملیاتیبر چسبندگی هزینه
دگی پرداخت. نتایج حاکی از آن بودند که رابطه منفی و معناداري میان نرخ تورم و چسبن

ت و مدو معناداري میان نرخ بهره کوتاههاي عملیاتی وجود دارد اما رابطه مثبتهزینه
چنین نتایج نشان دادند که افزایش نرخ بهره هاي عملیاتی وجود دارد. همچسبندگی هزینه

) در 1391حدادبایگی (.]6[هاي عملیاتی نداردتأثیر معناداري بر چسبندگی هزینهبلندمدت 
شده کاالي فروش رفته و بررسی تجربی چسبندگی بهاي تمام“ پایان نامه خود با عنوان  

شده کاالي فروش رفته بیان نمود که بهاي تمام” هاي عملیاتی با تغییرات سطح فروشهزینه
هاي عمومی، اداري و فروش در نسبت به تغییرات سطح فروش چسبنده نیست ولی هزینه

1که با یابد در حالیدرصد افزایش می443/0درصد افزایش در سطح فروش 1زاي ا
کردستانی و مرتضوي .]11[یابددرصد کاهش می261/0درصد کاهش در سطح فروش 

همین ها پرداختند. بهسنجیده مدیران بر چسبندگی هزینههايتصمیم) به بررسی تأثیر 1391(
را مورد آزمون قراردادند. نتایج نشان 1388تا 1380هاي شرکت در طول سال186منظور 

یت، موجب کاهش چسبندگی بهاي انتظار افزایش فروش آتی توسط مدیردادند که 
شده امتر باشد، چسبندگی بهاي تمبینی بیششود و هرچه این خوششده فروش میتمام



هاي فروش، هزینهبینی مدیریت، چسبندگی یابد، اما خوشتر کاهش میفروش بیش
زیاد بینی خوشها در صورت و چسبندگی این هزینهدهدعمومی و اداري را افزایش می

فرضیه ی کم است که شواهدي قوي از تأیید بینتر از حالت خوشمدیریت، بیش
.]28[شوندهاي فروش، عمومی و اداري محسوب میهاي سنجیده در مورد هزینهتصمیم

کننده چسبندگی شناسایی عوامل تعیین) در پژوهشی به1391کردستانی و مرتضوي (
رداختند. نتایج پژوهش حاکی از آن هاي بورس اوراق بهادار تهران پها در شرکتهزینه

دوره بعد از کاهش فروش هاي فروش، عمومی و اداري در بودند که چسبندگی هزینه
چسبندگی بهاي تمام لی، موجب کاهششود و کاهش فروش در دو دوره متواوارونه می

شود و هر هاي اداري، عمومی و فروش در دوره دوم میشده کاالي فروش رفته و هزینه
هاي تر باشد، چسبندگی بهاي تمام شده کاالي فروش رفته و هزینهها بیشچه میزان دارایی

شود، اما شواهدي از تأثیر طول دوره پژوهش، رشد تر میفروش، عمومی و اداري بیش
نمازي و همکاران .]29[دست نیامدها بهچسبندگی هزینهصادي و تعداد کارکنان براقت
شده با ها و بهاي تمامتار چسبنده هزینهتحلیل بنیادي رف“ با عنوان ) در پژوهش خود1391(

به این نتیجه دست یافتند که وجود ” تأکید بر دامنه تغییرات در بورس اوراق بهادار تهران
شده و شده و مجموع بهاي تمامهاي اداري، عمومی، بهاي تمامینههزرفتار چسبنده

هاي اداري، عمومی و فروش تنها چنین، هزینههاي اداري، عمومی و فروش است. همهزینه
تر از درصد در درآمد فروش، بهاي تمام شده براي تغییرات کم30براي تغییرات بیش از 

دهندوش، از خود رفتار چسبنده نشان مید فردرصد در درآم30تر از درصد و بیش10
) در پژوهشی به بررسی رابطه بین دیدگاه مدیریت و 1391بولو و همکاران (.]33[

که مدیران به فروش چسبندگی هزینه پرداختند. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که زمانی
.]8[یابدها افزایش میبین هستند، شدت چسبندگی هزینهآینده خوش

بررسی تأثیر مسئله نمایندگی بر روي رفتار “) در پایان نامه خود با عنوان 1392حسنی (
142با بررسی ” هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانها در شرکتچسبنده هزینه

له بیان نمود که رابطه مثبت و معناداري بین مسئ1389تا1383شرکت در بازه زمانی 
هاي اداري، فروش و شده کاالي فروش رفته، هزینهبهاي تمامنمایندگی و چسبندگی
هایی با سازوکار چنین، نتایج حاکی از آن بودند که در شرکتعمومی وجود دارد. هم



ها با مسئله نمایندگی کاهش مثبت بین چسبندگی هزینهحاکمیت شرکتی قوي، رابطه 
شرکتی نقش مؤثري در مهار دهد که سازوکارهاي حاکمیت یابد و این امر نشان میمی

چسبندگی “) در پایان نامه خود با عنوان 1392سرائی (.]13[کندانگیزه مدیران بازي می
پس ” هاي اداري، عمومی و فروش باتوجه به تصمیمات مدیران و حباب قیمترفتار هزینه
بینی نشان داد که هم خوش1390تا 1386هاي شرکت در طول سال178از بررسی 

هاي اداري، عمومی و فروش مدیریت و هم حباب قیمت بر چسبندگی رفتار هزینه
. ]23[تأثیرگذار هستند

هاي چسبنده تحلیل بنیادي رفتار نامتقارن هزینه“اش با عنوان نامه) در پایان1392پور (عباس
تا1382شرکت را در بازه زمانی 73” با تأکید بر نقش مسئله نمایندگی و حاکمیت شرکتی

هاي نتایج پژوهش حاکی از وجود پدیده چسبندگی در هزینهمورد بررسی قرارداد.1390
چنین، بین شده کاالي فروش رفته است. همچنین بهاي تماممومی و فروش و هماداري، ع

ابطه معنادار وجود دارد و شده کاالي فروش رفته رله نمایندگی و چسبندگی بهاي تماممسئ
ران محمدطالبی و همکا.]24[شودباعث تضعیف رابطه باال میشرکتی قويحاکمیت

ها با مقایسه عوامل کیفیت اقالم تعهدي و چسبندگی هزینه“) در پژوهشی با عنوان 1392(
بیان نمودند که 1390تا1381شرکت در بازه زمانی 82پس از بررسی ” ارزش ذاتی سهام

تر از میانگین تعهدي با کیفیت باال، بیشهایی با اقالممیانگین ارزش ذاتی سهم در شرکت
چنین، هاي داراي اقالم تعهدي با کیفیت پایین است. همارزش ذاتی سهم در شرکت

تر از میانگین ارزش ذاتی سهم در میانگین ارزش ذاتی سهم با چسبندگی هزینه باال، بیش
در ) 1392(م و کاووسی بهاري مقد.]30[هایی با چسبندگی هزینه پایین استشرکت

” هاکاري و چسبندگی هزینهعدم تقارن زمانی سود ناشی از محافظه“پژوهشی به بررسی
طور کاري و چسبندگی هزینه بهفظهپرداختند. براساس نتایج پژوهش، هر دو پدیده محا

اطی بین اندازه شرکت و عدم تقارن دهد ارتبچنین، نتایج نشان میزمان وجود دارد. همهم
وجود ندارد، اما نسبت ارزش بازار ها کاري و چسبندگی هزینهاشی از محافظهزمانی سود ن

.]9[تی با عدم تقارن زمانی سود هستندبه ارزش دفتري و اهرم مالی شرکت داراي رابطه مثب
ها با کیفیت رابطه چسبندگی هزینه“) در پژوهشی با عنوان 1393رنوش (اسماعیل زاده و مه
بیان نمودند 1390تا1384شرکت در بازه زمانی 84پس از بررسی ”بینیسود و خطاي پیش



هاي کل و هاي اداري، عمومی و فروش، هزینهکه در ازاي افزایش در چسبندگی هزینه
. ]4[یابدبینی سود و کیفیت سود کاهش میت پیششده کاالي فروش رفته دقّبهاي تمام

ین دیدگاه مدیریت و چسبندگی بررسی رابطه ب“) در پژوهشی با عنوان1393حسام (
بینی مدیریت از وضعیت فروش در گیري آگاهانه با استفاده از پیشنظریه تصمیم” هاهزینه

حاکی از آن بودند که زمانی مدیران به فروش در آینده آینده آزمون نمود و نتایج پژوهش
.]12[یابدها افزایش مینهبین هستند، شدت چسبندگی هزیخوش

بینی بحران مالی را بر میزان چسبندگی ) تأثیر پیش1393آقاحسینعلی شیرازي و همکاران (
مورد بررسی قرادادند. نتایج پژوهش 1390تا 1380شرکت در دوره زمانی 60ها در هزینه

هاي سالم و ورشکسته چسبنده هستند و با حاکی از آن بودند که بهاي تمام شده در شرکت
چنین شدت افزایش یابد و همبحران مالی شدت چسبندگی افزایش میبینی افزایش پیش

هاي سالم هاي ورشکسته نسبت به شرکتبینی بحران مالی در شرکتچسبندگی با پیش
بررسی رفتار چسبندگی “) در پژوهشی با عنوان1393بندریان و قاطبی (]. 1تر است [بیش

” اندازه شرکت در بورس اوراق بهادار تهرانهاي عمومی، اداري و فروش با تأکید بر هزینه
درصد 1نشان دادند که در ازاي 1391تا 1386شرکت در بازه زمانی 112با بررسی 

یابند. در درصد افزایش می62هاي اداري، فروش و عمومی افزایش در سطح فروش، هزینه
یابندهش میدرصد کا39ها درصد کاهش در سطح فروش، این هزینه1که در ازاي حالی

فتار ) در پژوهش خود به بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر ر1393زنجیردار و همکاران (.]7[
تا 1381شرکت در بازه زمانی 70همین منظور پس از بررسی چسبندگی هزینه پرداختند. به

شده کاالي فروش اداري، عمومی و فروش و بهاي تمامهاي هزینهبیان نمودند که 1390
شده کاالي فروش رفته بسیار باالست ت چسبندگی در بهاي تمامتند و شدچسبنده هسرفته 

ت ایی جاري شرکت و نسبت بدهی بر شدتعداد کارکنان، میزان دارهایی مانند و شاخص
شده کاالي فروش رفته تأثیر اداري، عمومی و فروش و بهاي تمامچسبندگی هزینه 

تر هاي جاري کمشده در داراییگی بهاي تمامحالی است شدت چسبنداین در گذارد. می
تواند و تأثیر آن بر رفتار هزینه میات ناخت این خصوصیهاي ثابت است و شاز دارایی

.]20[تر باشدبندي جامعهاي بهتر و بودجهکمک بسزایی به مدیران براي تجزیه و تحلیل
مالی بر میزان چسبندگی هاي ) در پژوهشی به بررسی تأثیر نسبت1393راعی و همکاران (



بیان 1391تا 1386شرکت در بازه زمانی 78ها پرداختند. در این پژوهش با بررسی هزینه
چنین نتایج نشان دادند که نسبت گردش هاي عملیاتی چسبنده هستند. همنمودند که هزینه

این در حالی است که دهد.هاي عملیاتی را افزایش میچسبندگی هزینههاي ثابت، دارایی
ها تأثیري بر دو نسبت دیگر یعنی گردش موجودي کاال و گردش مجموع دارایی

تأثیر “ی با عنوان ) در پژوهش1393سجادي و همکاران (.]18[ها ندارندچسبندگی هزینه
رتباط میان چسبندگی هزینه و چسبندگی هزینه بر تقارن زمانی سود با تأکید بر ا

تا1383هاي شرکت در بازه زمانی بین سال120پس از بررسی ” کاري شرطیمحافظه
ها بر عدم تقارن ارتباط میان سود به این نتیجه دست یافتند که چسبندگی رفتار هزینه1390

بر این، شود. افزونو بازده، تأثیرگذار بوده و باعث عدم تقارن زمانی شناسایی سود می
ها، سود اخبار منفی را با هزینههاي داراي چسبندگیکه در شرکتدهدمینتایج نشان 
ي با چسبندگی هزینه نسبت به دیگر هاچنین، شرکتکند. همتري منعکس میسرعت بیش

.]22[تري هستندکاري شرطی بیشها داراي محافظهشرکت
72الزحمه حسابرسی در پژوهش خود به بررسی چسبندگی حق) در 1393رشیدي باغی (

ز آن بودند که نتایج پژوهش حاکی اپرداخت. 1391تا 1387شرکت در بازه زمانی 
یانی، در کند. به باز یک روند مشخص تبعیت نمیحسابرسی الزحمه چسبندگی حق

ساله) یکعمولطور مبههاي کوتاه مدت (کند و در دورهمیهاي چندساله تغییر دوره
چنین، نتایج نشان دادند که همگیرد. الزحمه صورت نمیحقودي در تغییرات مشه

دهند، ر نمیالزحمه درخواستی خود را تغییهاي اولیه، حقهاي حسابرسی در سالمؤسسه
آورند، اقدام به دست میکار بهباتوجه به شناختی که از صاحبهاي بعدي ولی در سال

تغییر حسابرس، سبب کنند. در نهایت، نتایج بیانگر آن بودند که الزحمه میتعدیل حق
.]19[شودهاي حسابرسی به مدل استاندارد میالزحمهتر شدن حقنزدیک

152چسبندگی هزینه را در ) رابطه بین ساختار سرمایه و 1393قاسمی تبار و همکاران (
مورد بررسی قراردادند و نتایج حاکی از آن بودند 1391تا 1387شرکت در بازه  زمانی 

ها مدت و بدهی بلندمدت و حقوق صاحبان سهام و چسبندگی هزینهکه بین بدهی کوتاه
تجربیبه بررسی ) در پژوهشی 1393سپاسی و همکاران (.]27[رابطه معناداري وجود دارد

هاي شده کاالي فروش رفته، هزینهي عملیاتی در سه سطح بهاي تمامهاچسبندگی هزینه



ت دهد که شدداختند. نتایج نشان میهاي عملیاتی پراداري، عمومی وفروش و سایر هزینه
تر در سطح فعالیت، بزرگدرصد) 1سطح هزینه به ازاي کاهش یکسان (افزایش در هر سه 

درصد) در سطح فعالیت است.1ازاي کاهش یکسان (هزینه بهاز شدت کاهش هر سه سطح 
چنین، نتایج هماراي رفتار چسبندگی هزینه هستند. هاي مورد بررسی دبدین ترتیب شرکت

) 1393ودي (مقص.]21[هاي عملیاتی کل نیز هستندنشان دهنده چسبندگی در سطح هزینه
پس از ” بندي نامتقارن سود: چسبندگی هزینه یا محافظه کاري؟زمان“در پژوهشی با عنوان 

کاري نشان دادند که فرض وجود محافظه1391تا 1382شرکت در بازه زمانی 84بررسی 
و چسبندگی هزینه در بورس اوراق بهادار تهران تأیید شده و منجر به همبستگی نامتقارن 

ها منجر به برآورد بیش کنترل چسبندگی هزینهشود و عدم ها میان سود و افزایش فروشمی
.] 31[کاري خواهد شداقع معیار محافظهاز و

کاري شرطی و عدم تقارن ها بر محافظه) تأثیر چسبندگی هزینه1393هاشمی و همکاران (
مورد بررسی قرار دادند. نتایج 1391تا 1382شرکت در بازه زمانی 115را در اطالعاتی 

کاري شرطی کاهش ها، محافظهدند که پس از کنترل اثر چسبندگی هزینهحاکی از آن بو
ها بخشی از الگوي عدم تقارن زمانی سود ناشی از چسبندگی هزینهیابد؛ به این معنا که می

چنین، نتایج پژوهش نشان دادند که رابطه مثبت و معناداري بین عدم تقارن است. هم
دارد که این رابطه تأثیر عدم تقارن اطالعاتی بر ها وجود اطالعاتی و چسبندگی هزینه

) در پایان نامه 1393اسدي وصفی (.]36[دهدکاري شرطی را کاهش میمحافظه
ت بر چسبندگی هزینه و نقش کارشناسی ارشد خود به بررسی تأثیر انگیزه مدیری

1392تا 1383هاي شرکت در سال152پس از بررسی شرکتی در آن پرداخت. حاکمیت
یابی به آستانه اجتناب از کاهش سود تأثیري بر نتایج حاکی از آن بودند که انگیزه دست

از سود غیرمنتظره منفی چسبندگی هزینه ندارد اما آستانه اجتناب از زیان و اجتناب
ها در نگیزهچنین، تأثیر این ادهند. همطور معناداري کاهش میچسبندگی هزینه را به

دري حی.]3[شرکتی قوي و ضعیف تفاوت معناداري ندارندحاکمیتهایی با شرکت
بررسی تأثیر عامل رفتاري اعتماد به نفس بیش از حد “) در پژوهشی با عنوان 1393(

دگی هزینه: نقش تعدیلی عوامل اقتصادي و عوامل مبتنی بر نظریهنمدیریت بر چسب
بیان نمود که 1391تا 1381زمانی در بازه شرکت 164پس از بررسی ” نمایندگی در آن



ها ت، موجب افزایش چسبندگی هزینهعامل رفتاري اعتماد به نفس بیش از حد مدیری
هاي بررسی تأثیر انگیزه“) در پژوهشی با عنوان 1393سنی (آقایی و ح.]15[شودمی

هاي ها در شرکتشرکتی بر چسبندگی هزینهشخصی مدیران و متغیرهاي حاکمیت
1392تا 1383شرکت را در بازه زمانی 142” شده در بورس اوراق بهادار تهرانپذیرفته

ن بودند که جریان نقد آزاد تأثیر مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش حاکی از آ
ها رابطه مثبت با دم تقارن هزینهچنین، ع. همگذاردمیمعناداري روي چسبندگی هزینه 

دهند در دارد. در نهایت نتایج نشان مییران رانی مدهاي شخصی و حکمانگیزه
ها شرکتی قوي، تأثیر معنادار جریان نقد آزاد بر چسبندگی هزینههایی با حاکمیتشرکت

) در پژوهش خود به بررسی تأثیر رفتار 1393حقیقت و مرتضوي (.]2[یابدکاهش می
سودآوري آینده شرکت بر ها)(متغیر نبودن و چسبندگی این هزینههاي عملیاتیهزینه

مورد بررسی 1390تا 1380شرکت را در بازه زمانی 137همین منظور، تعداد پرداختند. به
هاي افزایش فروش، سودهاي آینده با تغییرات نسبت دهد در دورهنتایج نشان میقراردادند.

اي هشود و هرچه نسبت هزینههاي عملیاتی موجب افزایش سودعملیاتی آینده میهزینه
هاي عملیاتی و سود تر باشد، ارتباط مثبت بین نسبت هزینهعملیاتی به فروش بزرگ

چنین، با حذف اثر رفتار شود. همتر میهاي کاهش فروش قويعملیاتی آینده در دوره
هاي هاي افزایش فروش و هم در دورههاي عملیاتی هم در دورههزینه، افزایش نسبت هزینه
.]14[شودیش سود عملیاتی آینده میکاهش فروش، موجب افزا

شرکتی بر عدم تقارن ) در پژوهشی به بررسی تأثیر حاکمیت1393خانی و همکاران (
در بازه شرکت 100ها) پرداختند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ها (چسبندگی هزینههزینه

رکتی و میزان شدهد که یک رابطه منفی بین توان حاکمیتنشان می1391تا 1381زمانی 
) به بررسی تأثیر عوامل 2013پورزمانی و بختیاري (. ]17[ها وجود داردرفتار نامتقارن هزینه
مدت و نرخ بهره بلندمدت بر رفتار چون نرخ تورم، نرخ بهره کوتاهکالن اقتصادي هم

شرکت در بورس اوراق بهادار 91هاي عملیاتی پرداختند. آنها با بررسی چسبنده هزینه
گیري کردند که رابطه منفی میان نرخ تورم و نتیجه2012تا2007هاي تهران براي سال
مدت وجود دارد. نتایج هاي عملیاتی و رابطه مثبت میان نرخ بهره کوتاهچسبندگی هزینه



هاي عملیاتی نشان ندادري میان نرخ بهره بلندمدت و چسبندگی هزینهپژوهش رابطه معنادا
]48[.

رطی را کاري شها بر محافظه) در پژوهشی تأثیر چسبندگی هزینه1394هاشمی و نجاتی (
دهند که پس از کنترل اثر چسبندگی هزبنه، نتایج نشان میمورد بررسی قراردادند.

این معنا که بخشی از الگوي عدم تقارن زمانی یابد. بهش میهکاري شرطی کامحافظه
) در پژوهش خود چسبندگی 1395جامعی (.]37[ها است، ناشی از چسبندگی هزینهسود
که دهدمیهاي حسابرسی را مورد بررسی قرارداد. نتایج پژوهش نشان الزحمهحق
الزحمه ن برآورد شده توسط مدل حقیزاطور سریع با مهاي حسابرسی بهحمهالزحق

در مقابل کاهش از خود الزحمه حسابرسی یابد، به بیان دیگر حقحسابرسی تطابق نمی
ها را چسبنده توان آنتر تمایل به افزایش یافتن دارد و میدهد و بیشمیمقاومت نشان 

طوري که بهیابد.تر، کاهش میهاي زمانی طوالنیدرنظر گرفت. این چسبندگی در دوره
. ]10[کندساله حالت عکس پیدا می4هاي زمانی در دوره

گیري:نتیجه
مدیریتحسابداريوشدهمتمابهايحسابداريمهممباحثازیکیهزینهرفتارشناخت

ها این است که روابط بین هزینه و سطح فرض اصلی در مدل سنتی رفتار هزینه]. 51[است 
هاي متغیر متناسب با عبارت دیگر، هزینهبهفعالیت براي افزایش و کاهش متقارن باشد؛ 

در نتیجه، بین تغییرات سطح فروش و تغییرات هزینه، کند.تغییرات سطح فعالیت تغییر می
حاکی از ]46و38[هاي گذشته پژوهشنتایج]. 42شود [رفته میاي خودکار در نظر گهرابط

تر از شدت افزایش ها بر اثر کاهش حجم فعالیت، کمت کاهش هزینهآن بودند که شد
شود. ها، چسبندگی گفته میها بر اثر افزایش حجم فعالیت است که به این رفتار هزینههزینه

رابطه بررسیمفهوم چسبندگی هزینه وتري از هدف از نگارش این مقاله ارائه دید وسیع
بینی سود،پیشکاري مشروط، چون نظریه نمایندگی، محافظهآن با مفاهیم مختلفی هم

شودمیبینیپیشهاي گذشتهاست. با مروري پژوهشو جریان نقد آزادبینی مدیرانپیش
نتیجهدروشودبهینهسطوحدرعملیاتیهايهزینهتقارنعدمبهمنجرنمایندگیمسئله
سایرکنترلازبعدعملیاتیهايهزینهتقارنعدمونمایندگیمسئلهبینمثبتیرابطه



هاي شرکتها حاکی از آن بودند که ن، بررسیچنیهمآید.وجودبهاقتصاديمتغیرهاي
از سوي دارند.قرارتريشرطی بیشکاريمعرض محافظهدرهزینهداراي چسبندگی

وتحلیل تجزیههاي بسیار مهم یکی از جنبهتوان بیان نمود که شناخت رفتار هزینه میدیگر
هاي چسبنده باعث ایجاد درآمدهاي فراتر در آینده سود براي مدیران است و وجود هزینه

و تغییر و تنوع در توزیع آن خواهد شد و به همین منظور درك مناسب از چسبندگی هزینه 
باتوجه به ادبیات موجود در بینی سود شود. در نهایت،ت پیشدقث افزایشتواند باعمی

ها در صورت وجود قوانین ضدانحصاري عدم تقارن هزینهتوان اشاره نمود کهمقاله می
وسیله جریان نقد آزاد باعث رانی مدیران بهچنین، انگیزه حکمیابد. همبازار، کاهش می
تري از مفهوم ارائه دید وسیعشود. یکی دیگر از اهداف پژوهش ها میعدم تقارن هزینه

هاي انجام شده پژوهشاز یجامعتالش شد تا بررسی هزینه است. بنابراین، چسبندگی
و نکته جالب پژوهش مورد بررسی قرار گرفت36همین منظور بهصورت پذیرد.داخلی

اما با این وجود به چاپ رسیده است.1393مورد در سال 18توجه آن بود که از این تعداد 
و به هاي مختلفی وجود دارد که هنوز مورد بررسی و پژوهش قرار نگرفته استعنوان

. از جمله؛ بررسی ها را مورد بررسی قرادهندشود تا این عنوانپژوهشگران توصیه می
هاي خدماتی، بازرگانی و تولیدي، بررسی چسبندگی چسبندگی هزینه به تفکیک شرکت

وجود مدیران ، تأثیر ساختار سرمایه و ساختار مالکیتبررسی ، ها براي صنایع مختلفهزینه
تی و فردي ده، عوامل فرهنگی، خصوصیات شخصیسهامداران عمف و موظّف، غیرموظ
تها باید به این موضوع اشاره در ان.هابر چسبندگی هزینهگذاريهاي قیمتمدیران، سیاست

نویسندگان مقاله حاضر تمام تالش خود را نمودند تا بررسی جامعی از کهبا اینشود 
برخی از طور حتم اما بهصورت پذیرد هاي مرتبط با چسبندگی هزینه در ایران، پژوهش
اند که امکان دسترسی به آنها وجود انجام شدهدر ایران این مفهومهاي مرتبط با پژوهش

نداشته و در مقاله به آنها اشاره نشده است.
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Cost Stickiness Concept and a Comprehensive Overview of Studiesin Iran
AbstractBased on cost accounting literature, there is a symmetricalrelationship between the cost and volume of activity. However,recent research suggests that amount of cost reduced, affected byreduce in the volume of activity is less than the amount of costincreased, affected by increase in the volume of activity. Thisbehavior is called asymmetric cost stickiness. Thus, afterreviewing the concept, types and causes cost stickiness, then therelation between cost stickiness and agency theory, conditionalconservatism, earnings’ and management forecast, antitrust index(Herfindahl) and free cash flow is explained. Since only fourarticles have been referenced as internal research; to provide alarger view of the cost stickiness nearly	40	articles	related	to	thesubject have been reviewed.Keywords: cost stickiness, agency theory, conservative, profitanticipating, earnings’ forecast, antitrust index (Herfindahl), free cashflow.




