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 چکيده

در سراسر جهان بوده است.  قاتیاز تحق یاری، مورد توجه بسیتجار یهاواحدبر  یاسیس روابط ریتأث: مقدمه

توانند با استفاده از ارتباطات و روابط یم یاسیبا داشتن ارتباطات س ییاجرا ریو غ ییاجرا رانیاز آنجا که مد

 یها اغلب به نظر واقعاً قدرتمند م، آناورندیشرکت به ارمغان ب یرا برا یمتنوع یای، مزااستمدارانیخود با س

 نیکننده رقابت در بازار محصول بر رابطه ب لینقش تعدبنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر تأثیر باشند. 

 .باشدهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میدر شرکت نهیهز یو چسبندگ یاسیس ارتباطات

پژوهش حاضر، کاربردی با رویکرد پس رویدادی و طرح آن از نوع شبه تجربی است. دراین : روش پژوهش

بررسی شده  1398تا  1392شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه ی زمانی  128پژوهش تعداد 

 .است. همچنین، فرضیه های پژوهش با استفاده از الگوی داده های ترکیبی آزمون شده است

ه تأثیر منفی و معنادار وجود دارد. با توج نهیهز یچسبندگ بر یاسیارتباطات سبراساس فرضیه اول  :هایافته

رکت ش ی بین ارتباطات سیاسی و چسبندگی هزینهرقابت در بازار محصول موجب تعدیل رابطهبه فرضیه دوم 

 می شود.

 شیافزا باعثشرکت  یاسیس ارتباطاتگر این است که نتایج حاصل از پژوهش بیان: گيرینتيجه

رکت و ش یاسیس ارتباطات نیب میشود و رقابت در بازار محصول رابطه مستقیم نهیهز یچسبندگ

 .دهدیرا کاهش م نهیهز یچسبندگ

 رقابت در بازار محصول ،نهیهز یچسبندگ ی،اسیارتباطات س :یديکل واژگان

 .M41بندی موضوعی: طبقه
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 2یميرح یمجتب، 1یمزارع فاطمه

 .رازیمنطقه چهار ش یشاغل در امالک شهردار1
 .رازیش یشهردار یمنیوخدمات ا یسازمان اتش نشان یکارشناس مال 2
 

 نام نویسنده مسئول:
 یميرح یمجتب

 باطاتارت نيکننده رقابت در بازار محصول بر رابطه ب لینقش تعدتأثير 

 نهیهز یو چسبندگ یاسيس

 12/8/1399تاریخ دریافت: 

 18/10/1399تاریخ پذیرش: 
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 مقدمه

واند وظیفه تها نسبت به تغییرات سطح فعالیت یا سطح درآمد میشناسایی و چگونگی رفتار هزینهحسابداری مدیریت با 

توان آن را یکی از بهترین ابزار اطالعاتی برای (، همچنین می2011خوبی انجام دهد )یاسوکاتا و کنجی وارا،مباشرت خود را به

ها به نسبت تغییرات در کند که هزینهها فرض میر هزینههایشان عنوان کرد. مدل سنتی رفتاگیریمدیریت جهت تصمیم

ها رفتار دهد که هزینههای تجربی اخیر نشان میاما پژوهش (؛2008کنند )باالکریشنان و جروکا، ها، تغییر میمحرک فعالیت

اهش زمانی که سطح فعالیت کیافته و سرعت افزایشها بهیابد، هزینهنامتقارن دارند، یعنی زمانی که سطح فعالیت افزایش می

ود شاطالق می« چسبندگی هزینه»ها یابد، در حسابداری مدیریت به این ویژگی هزینهکمتری کاهش مییابد، با سرعتمی

 (.2003؛ اندرسون و همکاران، 1997)نورون و سودرستروم،

علت تصمیمات سنجیده مدیران  کنند، که چسبندگی هزینه به( استدالل می2003اندرسون و همکاران )در این خصوص 

مدیران جهت تأمین منابع )مواد اولیه، نیروی انسانی به عبارت بهتر، . دهدرخ می هاستدر تعدیل منابعی است که در اختیار آن

جه شود و در نتیها میرو شوند باعث نقص در کار آنکنند، اما زمانی که با کاهش تقاضا روبهو...( قراردادهایی را منعقد می

گیری خواهد بود. لذا مدیران ممکن است تصمیم بگیرند که منابع تحت استفاده را حفظ کنند و در زمان تصمیم برینهبرایشان هز

. به این ترتیب اگر نمایندهای تعدیل توجه میزان اطمینان نسبت به تداوم سطح تقاضای دوره جاری و هزینه به دو عامل

جاری با افزایش در فروش جبران  هایو در دوره همدت و مقطعی بودصورت کوتاه، بهمدیران احساس کنند کاهش در فروش

شوند و به امید روزهای بهتر خواهند های حفظ این منابع را متحمل میکنند و هزینهخواهد شد، برای حفظ منابع تالش می

ه ای کدهند، در دورهعملیاتی خود را کاهش می هایزمانی که مدیران در نتیجه کاهش فروش، منابع مربوط به فعالیت اما بود.

ها )تا اینکه همانند دوره قبل از کاهش فروش به سازی آنگردد، برای تأمین دوباره منابع و آمادهفروش به حالت عادی برمی

نند به کمی. بنابراین، برای کسب سود در بلندمدت سعی نمایندصرف را ظرفیت عادی دست یابد( باید زمان و هزینه گزافی 

(. به عبارت بهتر، 2011 بهره نمانند )یاساکوتا و کنجی وارا،حفظ منابع خود بپردازند تا از کسب درآمدهای احتمالی آینده، بی

 دهند تا با فروش اضافی سازگار باشد؛ ولییابد، مدیران تعهد منابع را به میزان مورد نیاز افزایش میزمانی که تقاضا افزایش می

گیرند. ها بگیرند مورد استفاده قرار نمییابد برخی از منابع تا زمانی که مدیران تصمیم به حذف آنتقاضا کاهش می زمانی که

ن گیری در مورد تعییهایی در بر خواهد داشت. از این رو، مدیران در هنگام تصمیماین منابع بدون استفاده برای شرکت، هزینه

 (.2003کنند )اندرسون و همکاران، مربوط به ظرفیت مازاد توجه می هایینههای تعدیل و هزسطح منابع به هزینه

ور زیرا حض ،را تحت تاثیر قرار دهدتصمیمات مدیران ، ی مدیران می تواندسیاس ارتباطکه  رسدیبه نظر ماز طرف دیگر 

مانی کنندگان برون ساز استفادهعات به سمت الگذاران کوچک و بزرگ را تشدید میکند و جریان اط ت بین سرمایهالآنها مشک

را با مشکل مواجه میکند. ابتدا، به دلیل اینکه مدیران سیاسی احتماالً وظایف محرمانه خود را با توجه به ترجیحات دولت 

تفسیر میکنند، بخش بزرگی از مدیران سیاسی در اعضای هیات مدیره، ممکن است تضاد منافع بین دولت به عنوان سهامدار 

رل تحمیل شده بوسیله دولت برای کنت سیاسی نده و سرمایهگذاران بازار سرمایه را تشدید کنند. در واقع ارتباطاتکنترل کن

 و نظارت بهتر بر اقتصاد برای دستیابی به اهداف اجتماعی و سیاسی است که ممکن است با حداکثرسازی ارزش سایر سرمایه

سهامدار کنترل کننده، با کنترل موثر بر هیات مدیره از طریق مدیران سیاسی گذاران مغایر باشد. در نتیجه دولت به عنوان یک 

این مفهوم شبیه به توافق نمایندگی است (. 2010)گال و همکاران،  تمایل و قدرت به فعالیتهای خودمختاری را پنهان میکند

ه چسبندگی هزین و کند یم جادیا انینینااطم طیاغلب مح یها و مقررات دولت استیس از طریق که ادعا میکند مداخله دولت

  (.2019)گارکاز و مستفوی مکرانی،  افزایش میدهدرا 

 رفتارهای فرصت طلبانه مدیرانکاهش و مداخله دولت برای کنترل راه کارهای متفاوتی که بتوان  رسدیبه نظر م نیهمچن

وقتی شرکتی با رقابت مواجهه می شود، در واقع وجود داشته باشد. یکی از این راه کارها رقابت در بازار محصول می باشد. 

های کاهش فروش، تمایل به دستیابی به فرصت های سرمایه گذاری جدید  ای، حتی در دوره با افزایش مخارج سرمایه احتماالً

روش، ف های عملیاتی در زمان کاهش فروش، نسبت به زمان افزایش دارد. در این وضعیت ارتباط بین فعالیتهای فروش و هزینه

اهش های عملیاتی در زمان ک فعالیتهای فروش و هزینه بینکمتر خواهد شد. بنابراین پیشبینی میشود که رقابت بر رابطه 
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رقابت در بازار محصول به طورمستقیم بنابراین می توان گفت . (1397)کردستانی و صابر،  فروش اثری کاهنده خواهد داشت

ارتباطات  ی، معموال ازاسیارتباطات س های دارای(. از طرف دیگر، شرکت2016و ژنگ، میگذارد )لی اثر  چسبندگی هزینهبر 

 نیو به ا (2003گو ، -ابرهوازر )لیز وگذاران پنهان کنند یهسرما دید از اخود ر یهاتیممکن است فعال برند،سود میخود 

 .(2000، رانالپرتاو همکا) نادیده بگیرندرا  تیسهامداران اقل حقوقممکن است  ،بیترت

در خصوص عوامل  یپژوهش حاضر مطالعات گستردها یموضوع نهیشیدر پ نکهیا رغمیشده، عل با توجه به مطالب مطرح

رقابت در و  نهیهز یچسبندگی، اسیارتباطات س نیب میصورت گرفته است، اما تا کنون ارتباط مستق چسبندگی هزینهمؤثر بر 

 یبه دنبال بررس ژهین پژوهش حاضر، به طور ویاست. بنابرا ماندهیناشناخته باق یادیتا حد زبه طور همزمان بازار محصول 

  .باشدیرقابت در بازار محصول م یابا نقش واسطه نهیهز یبر چسبندگ یاسیارتباطات س ریتأث یو چگونگ ییچرا

 

 مبانی نظری پژوهش
 ییاجرا رانیمدتعداد  شیافزا خصوص ، دریقاتیتحق آثاراز  یاریموضوع بس ،یتجار یهاسازمان بر یاسیارتباطات س ریتأث

. به طور بوده است و در حال توسعه افتهیتوسعه یکشورها ی فعال درهادر شرکت ،فعال یاسیبا ارتباطات س ،غیر اجراییو 

دهه  یک آنها در و ترقیرشد  ، ازدر حال توسعه یدر اقتصادها یاسیارتباطات س ی دارایهادرک نقش شرکتاهمیت خاص، 

ده بو یاز موضوعات یکی ،ییایآس یدر کشورها یاسیارتباطات س ریثأت ،عالوهبه (. 2012، گول بلیس و) گیردنشأت می گذشته

یی که اجرا ریو غ ییاجرا رانیکه مد ییاز آنجا(. 2016،  )گ برکمن والپوت هاگهتوجه محققان را به خود جلب کرده است که 

 رادیبه عنوان افاغلب  به نفع شرکت استفاده کنند، استمدارانیتوانند از ارتباطات خود با سیم ،ی برخوردارنداسیارتباطات س از

، همکاران و مین مالی )کالسنسأو ت هاتأثیر ارتباطات سیاسی بر ارزش شرکتپیشین، . مطالعات شونددر نظر گرفته می قدرتمند

( 2012بوبکاری و همکاران، ؛ 2012، گول و بلیس) سرمایهدهی و (، هزینه ب2006و همکاران، آدهیکاری (، نرخ مالیات )2008

 یاسیس ارتباطات یهانهیو هز ایمزا در خصوص یشواهدرا بررسی کرده و  (2011، چانی و همکاران) یمال یگزارشگر تیفیو ک

 یبرارا  مالی منبع کیتوانند نقش یم ،ی برخوردارنداسیارتباطات س ی که ازرانیمد ا،یلحاظ مزا بهاند. ها ارائه کردهکتشر

 هبودب ه واعطای یاران ،یاتیمال نیقوان لیتسه قیاز طر یاسیارتباطات س شود کهمی استدالل، اساس این . برایفا کنندشرکت 

بر  برخی از پژوهشگران، از سوی دیگر(. 2012و همکاران،  بوبکاری؛ 2016، فکیو) کندها کمک میبه شرکت یمال یقراردادها

 .زننددامن میسازمان  مبادالتی یهانهیهز نامطمئن، به افزایش طیمح کی ی با ایجاددولت هایرویهها و استیس این باورند که

. به وری کمتری دارندبهرهدارند، برخور یاسیارتباطات س از که ییهاشرکتعنوان کردند ( 2013) میتون بنابراین، جاهنسون و

ثر استفاده ؤاز منابع خود به طور م ،هستند یاسیارتباطات س یکه دارا ییهاد شرکتندهینشان م گریمطالعات د ب،یترت نیهم

 باعث ممکن است ی که دارد،مزایای با وجود تمام(. بنابراین، ارتباطات سیاسی، 2010، فکیو؛ 2007فان و همکاران، کنند )ینم

 های دارایشرکتکه  یی(. از آنجا2012، بوبکاری و همکاران؛ 2011، چانی و همکاران) های نمایندگی شودهزینهافزایش 

گذاران پنهان کنند و یهسرما دید از اخود ر یهاتیممکن است فعال برند،سود میارتباطات خود  ی، معموال ازاسیارتباطات س

 نادیده بگیرند. را  تیسهامداران اقل حقوقممکن است  ،بیترت نیبه ا
 

 پژوهش تحقیق نهیشیپ
رابطه بین رقابت در بازار محصول، ارتباطات  پژوهشی که به صورت مستقیم به بررسیبا توجه به مطالب مطرح شده، 

 هپرداخته باشد، مشاهده نشدبه طور همزمان بورس اوراق بهادار تهران  ی پذیرفته شدههاشرکتسیاسی و چسبندگی هزینه 

به نحوی با و  انجام شدهشود که در این زمینه های تجربی پرداخته میژوهشای از پبه بیان پارهادامه . با این وجود، در است

این  کارگیری متغیرهایها به منظور ایجاد پشتوانه برای بهکنند. افزون بر این، برخی از پژوهشموضوع پژوهش ارتباط پیدا می

 است. پژوهش بیان شده

 نهیهز یرقابت در بازار محصول بر چسبندگ یساز و کارها ریاثت یبررس(، در پژوهشی به 1396عیوض نوه سی و کسیانی )

 .رقابت در بازار محصول بر چسبندگی هزینه تاثیر معنادار ندارد پرداختند. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که
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از  ریو انتظار مد هانهیتقارن در رفتار هزرقابت در بازار محصول، عدم (، در پژوهشی به بررسی1397کردستانی و صابر )

بازار  با افزایش رقابت در ( پرداختند. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است کهکاروکسب  یدر سطح کل فضا لیتحلی )فروش آت

ل فروش آتی، تأثیر مثبت رقابت در بازار محصوبینی مدیر نسبت به یابد و خوشها افزایش میتقارن در رفتار هزینهمحصول، عدم

 .دهدها را افزایش میرن در رفتار هزینهتقابر عدم

و بازده سهام در  یسود نقد ،یاسیارتباطات سی رابطه بین بررس(، در پژوهشی به 1397رهنمای رودپشتی و محسنی )

ی بین ارتباطات سیاس هاز آن است ک یها حاکپژوهش آن جینتاپرداختند.  شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یهاشرکت

داری وجود دارد. به عبارتی با افزایش ارتباطات سیاسی، سود نقدی تقسیمی افزایش ود نقدی سهام رابطه مثبت و معنیو س

 دار بین ارتباطات سیاسی و بازده سهام است. به عبارتی با افزایشهای تحقیق بیانگر رابطه مثبت و معنییابد. همچنین یافتهمی

 تواند به عنوان عاملییابد.این نتایج داللت بر این دارد که ارتباط سیاسی میها افزایش میارتباطات سیاسی، بازده سهام شرکت

 .مهم در زمینه سود نقدی و بازده های سهام در نظر گرفته شود

ر رقابت ب دیسهام با تأک متیبر خطر سقوط ق یاسیارتباطات س تأثیر یبررس(، در پژوهشی به 1398بحری ثالث و عبرتی )

 هاز آن است ک یها حاکپژوهش آن جینتاپرداختند.  شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یهابازار محصول در شرکت

مثبت دارد. بدین معنا که مدیران از طریق ذخیره اخبار بد و عدم انتشار  ریارتباطات سیاسی بر خطر سقوط قیمت سهام تأث

گردد. همچنین مدت منجر به سقوط قیمت سهام میدهند، این رفتار مدیران در بلنده میآن وضعیت شرکت را مساعده جلو

های با عدم تقارن اطالعاتی باال و پایین تفکیک شدند از طریق رقابت بازار محصول به دو گروه شرکت یهای موردبررسشرکت

ین، هایی با رقابت بازار محصول پایسهام در شرکتمثبت ارتباطات سیاسی بر خطر سقوط قیمت  ریها نشان داد که تأثو یافته

 .شدیدتر است

 هانهیهز یفروش و انتظارات از رشد فروش بر چسبندگ راتییتغ ریتأث یبررس(، در پژوهشی به 1398ژوالنژاد و همکاران )

رشد فروش و نسبت ارزش بازار به ارزش  شیاز آن است که با افزا یها حاکپژوهش آن جیپرداختند. نتا نانینبود اطم طیدر شرا

یم هانهیهز یباعث کاهش چسبندگ ،یخیتار یهادر مقابل نوسان فروش ی. ولابدییم شیافزا زین نهیهز یچسبندگ ،یدفتر

 .شود

ی هاهنیهز و یاسیارتباطات س نیبر رابطه ب یحسابرس تیفیک ریتأث (، در پژوهشی به بررسی2016خان و همکاران )

 یاالترب یندگینما یهانهیهز یاسیارتباطات س یدارا یهاپژوهش نشان دهنده آن است که شرکت جیپرداختند. نتانمایندگی 

 یهانهیو هز یاسیارتباطات س نیرابطه ب لیرا کاهش داده و موجب تعد یندگینما یهانهیهز یحسابرس تیفیدارند و ک

 .شودیم یندگینما

 شرکت و یاسیارتباطات س نیبر رابطه ب ینهاد تیمالک ریتأث (، در پژوهشی به بررسی2017)ی و همکاران ت نگیم

الزحمه از حقی دارای مالکیت نهادی هاپژوهش نشان دهنده آن است که شرکت جیپرداختند. نتاحسابرسی  الزحمهحق

 .تر استمحتمل یاسیارتباطات س یدارا یهاشرکت یارتباط مثبت برا نیبرخوردار هستند و ا یباالتر یحسابرس

د. پرداختنها در پژوهشی به بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی و مسئولیت اجتماعی شرکت(، 2018متقل و همکاران )

 .شودیم هاشرکتی مسئولیت اجتماعی در هاتیفعالارتباطات سیاسی باعث کاهش پژوهش نشان دهنده آن است که  جینتا

 نفعیذ یاجتناب از فشارها یها را براشرکت تواندیم یاسیکه ارتباط س کندیم تیحما یستیدالل نوپلروالاست کیاز  افتهی نیا

 یستیپلورال گاهدید ،یریگجهینت نی. ادیفزایبها مسئولیت اجتماعی شرکتاز عملکرد  یبالقوه ناش تیمشروع دیدر ارتباط با تهد

در جامعه  نفعیذ یهاگروه انیدر تعارض م طرفیمحقق ب کیعنوان به راکه دولت  کشدیرا به چالش م تیمشروع هینظر

 .کندیم یبررس

در پژوهشی به بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی، چسبندگی هزینه و رقابت در بازار (، 2019ی )مکران یگارکاز و مستفو

شود  یم چسبندگی هزینه شیشرکت سبب افزا یاسیارتباطات س پژوهش نشان دهنده آن است که جینتامحصول پرداختند. 

 .دهد یرا کاهش م نهیهز یشرکت و چسبندگ یاسیس رتباطاتا نیب میو رقابت بازار محصول ارتباط مستق
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ایتًا و نه رقابت در بازار محصول در ارتباطات سیاسیتوان به نقش با اهمیت و پررنگ های انجام شده میاز بررسی پژوهش

)به غیر از مورد باال( بیشتر به بررسی  و خارجی که در مطالعات داخلیها پی برد و با توجه به اینشرکت چسبندگی هزینه

ارتباطات  نیبر رابطه ب نقش واسطه ای رقابت در بازار محصولپرداخته شده و بر تأثیر  هریک از متغیرها به تنهایی بر یکدیگر

 رسد.ضروری و مهمی به نظر می ی، موضوعپژوهش حاضر توجه چندانی نشده است، بررسیسیاسی و چسبندگی 

 

 پژوهش یهاهيفرض
 این پژوهش شامل دو فرضیه اصلی به شرح زیر است:

 تأثیر معناداری دارد.ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هاشرکتارتباطات سیاسی بر چسبندگی هزینه  (1

ه شده ی پذیرفتهاشرکتبه طور معناداری بر رابطه بین ارتباطات سیاسی و چسبندگی هزینه  رقابت در بازار محصول (2

 تأثیر معناداری دارد.در بورس اوراق بهادار تهران 

 

 یجامعه و نمونه آمار
 یشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمان رفتهیپذ یهاشرکت هیکل یپژوهش شامل اطالعات مال نیا یآمار جامعه

 یعضو جامعه آمار یهاشرکت نیاز ب یعضو نمونه به صورت حذف یهاشرکت ریز طی. براساس شراباشندیم 1397تا  1388

 :اندمد نظر قرار گرفته شده

 نگیهلد یهاشرکت ،یمال یگر-واسطه ،گذاری هیسرما یها)شرکت مالی مؤسسات و ها نمونه جزء بانک یهاشرکت .1

 .ها متفاوت استدر آن یشرکت یراهبرد یو ساختارها یاطالعات مال یافشا رای( نباشند؛ زها نگیزیو ل

 .اسفندماه هرسال باشد انیبه پا یها منتهشرکت یسال مال .2

 .تغییر سال مالی نداشته باشد 1398تا  1392 یهاطی سال .3

 .باشند رفتهیدر بورس اوراق بهادار تهران پذ 1391 یسال مال انیتا پا .4

 .موردنظر از بورس اوراق بهادار تهران خارج نشده باشند یدر دوره زمان .5

منظور به یاداشت های توضیحی ها به همراه شرکت ارتباطات سیاسیپژوهش از جمله  نیا ازیموردن یاطالعات مال .6

 .در دسترس باشد ازیموردن های استخراج داده

و در  افتهی لیشده در بورس اوراق بهادار تقل رفتهیشرکت پذ 128در دسترس به  یفوق تعداد جامعه آمار طیاعمال شرا با

 .اندعنوان نمونه انتخاب شدهبه تینها

 

 هاداده ليو تحل هیو تجز یگردآور یهاروش ابزارها،
استفاده شده است.  یااز روش کتابخانه ینظر یبخش مبان ازیاطالعات مورد ن یپژوهش جهت نگارش و جمع آور نیا در

 شده در بورس رفتهیشرکت پذ یمال یهااز اطالعات صورت و رقابت در بازار نهیهز یچسبندگ ازیمورد ن یکم یهاداده یاز طرف

ها شرکت رهیمد أتی، از گزارشات هارتباطات سیاسیاطالعات در مورد  یاوراق بهادار تهران استخراج شده و به منظور جمع آور

 Eviews یو سپس با کمک نرم افزارها ینرم افزار اکسل طبقه بند قیشده از طر یجمع آور یهااستفاده شده است. ابتدا داده

 .صورت گرفته است یینها لیو تحل هیتجز Stata 14 و 7

 

 پژوهش روش
پژوهش  یهاداده کهنیاست. با توجه به ا یو از نظر هدف کاربرد باشدیم یداریپس رو یهاحاضر از نوع پژوهش پژوهش

 نیروابط ب لیو تحل هیو به جهت تجز شودیقلمداد م یتجرب مهین یهاشده از نوع پژوهش یبدون دخالت محقق گردآور

 .باشدیم یهمبستگ_یفیاز نوع پژوهش توص رهایمتغ
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 هاآن یريگاندازه نحوه و پژوهش یرهايمتغ
 (:یاسيارتباطات سمتغير مستقل )

بق ی از روش زیر مطااسیارتباطات س گیریاندازهبه منظور  شرکت است. یاسیر، ارتباطات سضپژوهش حا مستقلمتغیر 

 ( استفاده شده است:2018) 1پژوهش بادرول متقل و همکاران

از شخصیت های سابق یا حاضر وابسته به دولت یا سهامداران عمده شرکت اعضای هیئت مدیره یا از  یکیاگر حداقل 

 واهد بود.مجلس باشد این متغیر برابر یک و در غیر این صورت برابر صفر خ

 (: وابسته متغیر چسبندگی هزینه )

ز مدل اندروسون و همکاران چسبندگی هزینه ا گیریاندازهبه منظور است.  چسبندگی هزینهپژوهش،  نیوابسته ا ریمتغ

مدل  ( هریک از متغیرهای1-3گیری چسبندگی هزینه، ابتدا باید با استفاده از رابطه )( استفاده خواهد شد. برای اندازه2003)

 چسبندگی هزینه محاسبه گردد:

 (:1طه )راب
log ( SG&A i,t / SG&A i,t-1 ) = β. + β1 log ( Sales i,t / Salesi,t-1 ) + β2 dec_dummy × log ( 

Sales i,t / Salesi,t-1 ) + ε i,t 
 در رابطه فوق:

 نرخ رشد هزینه -1

ه شود که بها استفاده میلگاریتم طبیعی نرخ رشد هزینههای اداری، عمومی و فروش از هزینهگیری تغییرات جهت اندازه

 :(2003شرح زیر است )اندرسون و همکاران،
log (SG&Ai,t / SG&Ai,t-1)   

 i,tSG&A = ی اداری، عمومی و فروش شرکتهانهیهز i در دوره t دهد.را نشان می 

1-i,tSG&A  =ی اداری، عمومی و فروش شرکت هانهیهزi  1در دوره-t دهد.را نشان می 

 نرخ رشد فروش  -2

لگاریتم دهد، از های اداری، عمومی و فروش رخ میهزینهگیری تغییرات درآمد فروش که همزمان با تغییرات جهت اندازه

که در فصل دوم به تفسیر در مورد تأثیر آن شود، محاسبه مینرخ رشد فروش شرکت استفاده خواهد شد به شرح زیر  طبیعی

 :(1389پور، )نمازی و دوانی ی هزینه توضیح داده شده استبر چسبندگ
log ( Sales i,t / Salesi,t-1 ) 

 i,tSales  =  خالص فروش شرکتi  در دورهt دهد.را نشان می 

 1-i,tSales =  خالص فروش شرکتi  1در دوره-t دهد.را نشان می 

 2متغیر مصنوعی کاهش فروش -3

ماید؛ نشود و مقدار خود را با توجه به تغییرات درآمد فروش اتخاذ میمجازی در نظر گرفته میمتغیر به عنوان  این متغیر

برابر است کاهش داشته باشد،  t-1نسبت به فروش همان شرکت در سال  tدرآمد فروش در سال بدین ترتیب در صورتی که 

 .شودیک و در غیر این صورت صفر می

 محصول(ای )رقابت در بازار متغیر واسطه

ز تمرک گیری رقابت در بازار محصول از شاخصاندازهبه منظور است. رقابت در بازار محصول پژوهش،  نیا یاواسطه ریمتغ

 :خواهد شد( استفاده 2011گانی و همکاران ) با پژوهش هریشمن( مطابق-صنعت )هرفیندال

 آید:تمرکز صنعت از رابطه زیر بدست می

 
  :دیآیم دست به زیر رابطه از که است امi  شرکت بازار سهم Si  و بازار در فعال یهابنگاه تعداد k   آن در که

                                                           
1.  Badrul Muttakin et al 
2. Decrease-dummy 
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 هیرشمن،-هرفیندال شاخص چه هر. است صنعت نوع دهندهنشان 1و ام  j شرکت فروش دهندهنشان Xjکه در آن 

 .بالعکس و دارد وجود صنعت در کمتری رقابت و بوده بیشتر تمرکز میزان باشد، تربزرگ

 

 متغيرهای کنترلی

( و بانکر و همکاران 2012(، چن و همکاران )2003های صورت گرفته توسط اندرسون و همکاران )با توجه به بررسی

ها هستند، که با توجه به کثرت کارکنان و ها از جمله ویژگی خاص شرکت( تنوع و میزان رفتار چسبندگی هزینه2011)

گذارد. از این رو در این پژوهش به عنوان متغیر کنترلی متفاوت است و بر چسبندگی هزینه تأثیر میها ها، در شرکتدارایی

 شود:شود و به صورت زیر محاسبه میوارد مدل پژوهش می

  شود.گیری میاندازهنسبت مجموع تعداد کارکنان به درآمد فروش  : این متغیر با استفاده از 3شدت اشتغال

 شود.گیری میاندازه لگاریتم طبیعی کل دارایی به درآمد فروش این متغیر با استفاده از : 4شدت دارایی

اما باید به این نکته   به صورت زیر تدوین گردید. مورد نیاز جهت آزمون فرضیه پژوهش، مدل با توجه به فرضیه تیدرنها

، درصد 1βضریب تأثیر د فروش صفر است، بنابراین در زمان افزایش درآم 5متغیر مصنوعی کاهش فروشتوجه داشت که ارزش 

. همچنین از آنجا دهدفروش نشان می درآمدافزایش در  یک درصدیرا در نتیجه  ی اداری، عمومی و فروشهاهزینهدر افزایش 

بیانگر  2βو  1βدر هنگام کاهش درآمد فروش، برابر یک است؛ بنابراین مجموع ضرایب  متغیر مصنوعی کاهش فروشکه ضریب 

های اداری، های اداری، عمومی و فروش در نتیجه یک درصدی کاهش در درآمد فروش است. اگر هزینهدرصد کاهش در هزینه

ها در ها در دوره افزایش درآمد بیشتر از درصد کاهش هزینهعمومی و فروش چسبنده باشند، باید درصد افزایش در هزینه

 .باشد 02β>و  01β<باید دیگر  های کاهش درآمد باشد. به عبارتدوره

های جدیدی همچون ارتباطات سیاسی و رقابت در بازار محصول را برای آزمون عوامل مؤثر اما زمانی که بخواهیم متغیر

 GOCO2 + Y1= Y2β ×( با ضرایب 2در رابطه ) 2βبر میزان چسبندگی هزینه بسنجیم، الزم است با جایگزین کردن ضریب 

( را مورد آزمون 3( و )2، روابط ) K= β K(K=2,3) Y  2 +و سپس جایگزین نمودن ضرایب  HHI ×2 + Y1= Y2β و یا

 درصد افزایش در 1βجایگزین شد، مثبت و معنادار بودن ضریب  2βها بسط داده و قرار دهیم. بنابراین هنگامی که مدل

دهد، منفی و معنادار بودن نشان می فروش درآمدافزایش در  یک درصدیرا در نتیجه  ی اداری، عمومی و فروشهاهزینه

هاست و مثبت بودن نشان از افزایش شدت چسبندگی هزینه  3βبیانگر چسبندگی هزینه است و منفی بودن ضریب  2βضریب 

 باشد.ها مینشان از کاهش شدت چسبندگی هزینه 3βضریب 

 ( 2)  رابطه
 

log ( SG&A i,t / SG&A i,t-1 ) = β0 + β1 log ( Sales i,t / Sales i,t-1 ) + β2 dec_dummy × log (Sales 

i,t / Sales i,t-1 ) + ε i,t 
 

های صورت گرفته در خصوص اثبات وجود چسبندگی هزینه از رابطه با توجه به اینکه در تمامی پژوهشفرضیه اصلی اول: 

وامل مختلف بر میزان چسبندگی هزینه، به رابطه فوق ( به طور مکرر استفاده شده و فقط متغیرهای جدیدی برای آزمون ع1)

اضافه گردیده است؛ لذا مثبت شدن ضریب برآوردی متغیر نسبت تغییرات فروش در متغیر مصنوعی کاهش فروش در ارتباطات 

 شود.ها، باعث افزایش  چسبندگی می(، باعث کاهش چسبندگی و منفی شدن آن3βسیاسی )

 

 

                                                           
3. Employee Intensity 
4. Asst-Inten 
5. Decrease-dummy 
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 (:3رابطه )
 

log ( SG&A i,t / SG&A i,t-1 ) = β0 + β1 log ( Sales i,t / Sales i,t-1 ) + β2 dec_dummy × log ( 

Sales i,t / Sales i,t-1 ) + β3 GOCO i,t × dec_dummy × log ( Sales i,t / Sales i,t-1 ) + β4 Employee 

Intensity i,t × dec_dummy × log ( Sales i,t / Sales i,t-1 ) + β5 Asset-Inten i,t × dec_dummy × log 

( Sales i,t / Sales i,t-1 ) +β6 GOCO i,t + β7 Employee Intensity i,t + β8 Asset-Inten i,t + ε i,t 
 

در این فرضیه هم نیز مثبت شدن ضریب برآوردی متغیر نسبت تغییرات فروش در متغیر مصنوعی  فرضیه اصلی دوم:

شود. ها، باعث افزایش چسبندگی می(، باعث کاهش چسبندگی و منفی شدن آن3βکاهش فروش در ارتباطات سیاسی )

ی این است، رقابت در بازار محصول موجب دهندهگر اگر مثبت و معنادار باشد نشان( به عنوان تعدیل4βازطرفی، ضریب متغیر )

د موجب باشکه عالمت آن مثبت این گردد و با توجه بهمی شرکت ی بین ارتباطات سیاسی و چسبندگی هزینهتعدیل رابطه

 گردد و در صورتی که منفی باشد عکس آن اتفاق می افتد.ی مستقیم این دو متغیر میافزایش شدت رابطه
 

 (:4رابطه )
 

log ( SG&A i,t / SG&A i,t-1 ) = β0 + β1 log ( Sales i,t / Sales i,t-1 ) + β2 dec_dummy × log ( 

Sales i,t / Sales i,t-1 ) + β3 GOCO i,t × dec_dummy × log ( Sales i,t / Sales i,t-1 ) + β4 HHI i,t × 

dec_dummy × log ( Sales i,t / Sales i,t-1 ) + β5 GOCO i,t × HHI i,t × dec_dummy × log ( Sales i,t 

/ Sales i,t-1 ) + β6 Employee Intensity i,t × dec_dummy × log ( Sales i,t / Sales i,t-1 ) + β7 Asset-

Inten i,t × dec_dummy × log ( Sales i,t / Sales i,t-1 ) +β8 Employee Intensity i,t + β9 Asset-Inten 

i,t +  β10 GOCO i,t + β11 HHI i,t + ε i,t 
 که در آن:

) 1-i,t/ SG&A  i,tlog ( SG&A  های اداری، عمومی و فروش؛= نرخ رشد هزینه)  1-i,t/ Sales i,t log ( Sales   

 = متغیر مصنوعی کاهش فروش؛ dec_dummy = نرخ رشد فروش؛

) 1-i,t/ Sales  i,t× dec_dummy × log ( Sales  i,tGOCO  =  نسبت تغییرات فروش در متغیر مصنوعی کاهش

=   Employee Intensityمحصول؛ = رقابت در بازارi,t HHI= ارتباطات سیاسی؛   i,tGOCO فروش در ارتباطات سیاسی؛

 = شدت دارایی Asset-Inten شدت کارکنان؛

) 1-i,t/ Sales  i,t× dec_dummy × log ( Sales i,t HHI  =  نسبت تغییرات فروش در متغیر مصنوعی کاهش

 فروش در رقابت در بازار محصول

) 1-i,t/ Sales  i,t× dec_dummy × log ( Sales  i,t× HHI  i,tGOCO  =  نسبت تغییرات فروش در متغیر

 مصنوعی کاهش فروش در حاصلضرب رقابت در بازار محصول و ارتباطات سیاسی

) 1-i,t/ Sales  i,tEmployee Intensity × dec_dummy × log ( Sales   = نسبت تغییرات فروش در متغیر

 شدت کارکنان مصنوعی کاهش فروش در

) 1-i,t/ Sales  i,tles Inten × dec_dummy × log ( Sa-Asset  = نسبت تغییرات فروش در متغیر مصنوعی

 کاهش فروش در شدت دارایی

 پژوهش یرهایمتغ به مربوط یفیتوص آمار

های توصیفی متغیرهای پژوهش به صورت ( شاخص1های پژوهش پرداخته شود، در نگاره )که به آزمون فرضیهقبل از این

 گیرد:خالصه مورد بررسی قرار می
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 پژوهش یرهايمتغ یفي(: آمار توص1جدول )
 

 حداقل حداکثر انحراف معیار میانه میانگین نام متغیر

 852/0 875/0 137/0 059/0 062/0 های اداری و عمومی و فروشرشد هزینه

 829/0 914/0 145/0 568/0 584/0 رشد فروش

 000/0 000/1 489/0 000/0 365/0 کاهش فروش

 000/1 000/1 518/0 781/0 821/0 ارتباطات سیاسی

 0001/0 235/0 031/0 0063/0 0004/0 رقابت در بازار محصول

 000/0 079/0 004/0 002/0 005/0 شدت اشتغال

 158/6 610/2 465/1 610/2 231/2 شدت دارایی

های میانگین، رشد هزینه عمومی، اداری و فروش در شرکت طوربه( مشاهده می شود، 1همان گونه که در جدول شماره )

باشد و رشد فروش به طور میانگین، درصد می 062/0شرکت عضو نمونه(  128پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )

نمونه  های عضواز شرکت %50دهد. همچنین، بیش از های عضو نمونه را نشان میدرصد درآمد فروش ساالنه شرکت 058/0

های عضو نمونه در شرکت های خود هستند. از سوی دیگر، میانگین رقابت در بازار محصولدارای روابط سیاسی در شرکت

 درصد تعداد 005/0نمونه از عضو های ، شرکتمیانگینطور اقتصادی به درصد است. همچنین، در خصوص عوامل 0004/0

برابر فروش  23/2های شرکت درصد است؛ به عبارتی دارایی 23/2ها اییمیاگین شدت دارو استفاده نموده است کارکنان 

 های بورسی است.شرکت

 

 هيفرض آزمون و مدل برآورد
رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده  آزمون فرضیه پژوهش از مدلباشد، برای پژوهش حاضر شامل دو فرضیه اصلی می

امل شتوان به ها میبرای تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره نیاز است مفروضاتی نیز اعمال شود، که از جمله آن شود.می

ها اشاره کرد. برای ماندهواتسون و نرمال بودن توزیع باقی_آزمون دوربینهمسانی واریانس، خود همبستگی و آزمون هم خطی، 

گادفری استفاده می شود؛ همان گونه که مشاهده می شود مقدار احتمال -پاگان-شاطمینان از همسانی واریانس از آزمون برو

دهد فرض همسانی واریانس جمالت خطا باشد که نشان میدرصد می 5تر از های فرعی فرضیه اول بیشمدل برای  Fآماره 

باشد، بر همین درصد می 5تر از کوچک های فرعی فرضیه دوم برای مدل Fبرای این مدل برقرار است. اما مقدار احتمال آماره 

باشد و برای پیشگیری از دستیابی به نتایج کاذب اساس فرض صفر این آزمون مبنی بر همسانی واریانس قابل پذیرش نمی

مدل از  یهاماندهیباق عیآزمون نرمال بودن توز( استفاده شده است. 6GLSیافته )رگرسیون از روش حداقل مربعات تعمیم

ابل نرمال بودن ق عیباشد، توز ییو تک نما دیشد یبدون چولگ عیتوز کهیاست؛ اما در صورت ونیرگرس لیتحل یهامفروضه

 اضر)تعداد مشاهدات پژوهش ح باشدیعدد م 30از  شیپژوهش حاضر ب یتعداد مشاهدات آمار کهنیاست. با توجه به ا هیتوج

.  همچنین، (1394)افالطونی،  بوده است کینرمال نزد عیها به توزداده شودیرض مف نی(؛ بنابراباشدیشرکت م-سال 896

 کند، اگر آمارهبینی شده را مشخص میواتسون استقالل یا عدم استقالل خطای میان مقادیر واقعی و پیش_آزمون دوربین

باشد. در خودهمبستگی میان مقادیر می قرار گرفته باشد، مدل دارای استقالل بوده و فاقد 50/2تا  50/1محاسبه شده بین 

 شود.( نتایج آزمون لیمر و مفروضات مدل نمایش داده می2نگاره )

 

 

 

                                                           
1- Generalized Least Square 
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 آزمون همسانی واریانس و آزمون دوربين واتسون( : 2) نگاره
 

 دوربین واتسون نتیجه آزمون همسانی آزمون همسانی واریانس فرضیات

 96/1 عدم همسانی واریانس 0056/0 فرضیه اول

 10/2 عدم همسانی واریانس 0069/0 فرضیه دوم

( استفاده شده است، به این صورت VIFهمچنین برای اطمینان از برقراری فرض هم خطی از آزمون عامل تورم واریانس )

نتایج خطی وجود نخواهد داشت. باشد بین متغیرهای مستقل مدل رگرسیون هم 5که اگر مقدار آماره این آزمون کوچکتر از 

 ( ارائه شده است.3این آزمون در نگاره )

 (VIF)خطی عدم هم آزمون نتایج(: 3) نگاره
 

 نام متغیرها
 مدل دوم مدل اول

VIF نتیجه آزمون VIF نتیجه آزمون 

 خطیعدم هم 44/1 خطیعدم هم 16/1 رشد فروش نرخ

 خطیعدم هم 69/1 خطیعدم هم 76/1 کاهش فروش یمصنوع ریمتغ

 یمصنوع ریفروش در متغ راتییتغ نسبت

 یاسیکاهش فروش در ارتباطات س
 خطیعدم هم 79/1 خطیعدم هم 48/1

 یمصنوع ریفروش در متغ راتییتغ نسبت

 کاهش فروش در رقابت در بازار محصول
 خطیعدم هم 06/1 - -

 یمصنوع ریفروش در متغ راتییتغ نسبت

کاهش فروش در حاصلضرب رقابت در بازار 

 یاسیمحصول و ارتباطات س

 خطیعدم هم 18/1 - -

 یمصنوع ریفروش در متغ راتییتغ نسبت

 کاهش فروش در شدت کارکنان
 خطیعدم هم 11/1 خطیعدم هم 36/1

 یمصنوع ریفروش در متغ راتییتغ نسبت

 ییکاهش فروش در شدت دارا
 خطیهمعدم  02/1 خطیعدم هم 56/1

 خطیعدم هم 02/1 خطیعدم هم 06/1 یاسیس ارتباطات

 یخطعدم هم 24/1 - - در بازار محصول رقابت

 خطیعدم هم 78/1 خطیعدم هم 16/1 کارکنان شدت

 خطیعدم هم 70/1 خطیعدم هم 44/1 ییدارا شدت

پژوهش  گر و کنترلی( در مدلدهد که بین متغیرهای توضیحی )مستقل، تعدیل( نشان می3نتایج ارائه شده در نگاره )

خطی بین متغیرهای توضیحی برقرار است؛ خطی کامل وجود نداشته و فرض اول مدل رگرسیون، مبنی بر عدم همحاضر هم

 شده است. 5ی کوچکتر از برای تمامی متغیرهای توضیح VIFچرا که مقدار آماره 

 

 هيفرض آزمون از حاصل جینتا

ته ی پذیرفهاشرکتدر  نهیهز یچسبندگ به طور معناداری بر یاسیارتباطات س فرضیه اصلی اول حاکی از آن است که

ابتدا قبل از بررسی نتایج مربوط به فرضیه اصلی اول به بررسی پدیده چسبندگی  تأثیر دارد.شده در بورس اوراق بهادار تهران 

گیریم که ضریب حاصل برابر های اداری، عمومی و فروش، نتیجه میدر خصوص هزینه 1βپردازیم. با بررسی ضریب هزینه می
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های اداری، عمومی و فروش هزینهش، درصد و معنادار است. این بدین معناست که با افزایش یک درصدی در درآمد فرو 13/0

توان نتیجه ، می( است-10/0که عالمت آن منفی و معنادار ) 2βیابد. همچنین، با توجه به ضریب درصد افزایش می 13/0

رخ داده است و این موضوع بیانگر این واقعیت است که با افزایش  های اداری، عمومی و فروشگرفت که وجود چسبندگی هزینه

یابد، اما با کاهش یک درصدی درآمد فروش، درصد افزایش می 12/0های اداری، عمومی و فروش دی درآمد فروش، یک درص

نسبت . در گام بعدی، با عنایت به فرضیه اصلی اول، یابد( درصد کاهش می13/0-10/0=  -03/0) 03/0های فوق هزینه

دهیم؛ با توجه به ضریب را مورد توجه قرار می (3β)ارتباطات سیاسی  تغییرات فروش در متغیر مصنوعی کاهش فروش در

های اداری، عمومی شدت رفتار چسبنده هزینه نشان دهنده 3β(، این منفی بودن ضریب -02/0منفی و معنادار است ) 3βتأثیر

های د فروش، هزینهاست و این بدین معناست که با کاهش یک درصدی درآم یاسیس و فروش در نتیجه افزایش در روابط

یابد و با افزایش ارتباطات سیاسی ( درصد افزایش می13/0 – 10/0 – 02/0=  -01/0) 01/0اداری، عمومی و فروش به میزان 

. بنابراین فرضیه اصلی اول پژوهش مبنی بر وجود رودهای اداری، عمومی و فروش آن باالتر میهزینهیک شرکت چسبندگی 

 گرددباطات سیاسی و چسبندگی هزینه تأیید میتأثیر معنادار بین ارت

 

فرضیه ها
 

0β 1Β 2Β 3Β 4Β 5Β 6Β 7Β 8Β 9Β 10Β 11Β 

فرضیه اول
 

039
/0

 

(
0000
/0

) 

132
/0

 

(
0011
/0

) 

103
/0

- 

(
0074
/0

) 

028
/0

- 

(
0032
/0

) 

972
/0

- 

(
0781
/0

) 

059
/0

 

(
0201
/0

) 

004
/0

 

(
0713
/0

) 

057
/0

- 

(
5210
/0

) 

004
/0

- 

(
5452
/0

) 

- - - 

فرضیه 
دوم

 

023
/0

 

(
0000
/0

) 

143
/0

- 

(
0019
/0

) 

130
/0

- 

(
0000
/0

) 

040
/0

- 

(
0000
/0

) 

024
/0

- 

(
0000
/0

) 

316
/0

 

(
0000
/0

) 

743
/0

 

(
0000
/0

) 

051
/0

 

(
0841
/0

) 

062
/0

- 

(
5012
/0

) 

010
/0

- 

(
6221
/0

) 

012
/0

 

(
0029
/0

) 

152
/0

 

(
0000
/0

) 

 یهارکتش نهیهز یو چسبندگ یاسیارتباطات س نیبر رابطه ب یرقابت در بازار محصول به طور معنادار فرضیه اصلی دوم:

برابر  1βمشاهده می شود، ضریب  4. همان گونه که در نگاره دارد یمعنادار ریشده در بورس اوراق بهادار تهران تأث رفتهیپذ

ندگی توان نتیجه گرفت که وجود چسب، پس می( است-13/0منفی و معنادار ) 13/0برابر  2βدرصد و معنادار و ضریب  14/0

منفی و  3β. در گام بعدی، ضریب تأثیر( درصد کاهش یافته است14/0-13/0=  -01/0) 01/0های فوق رخ داده است و هزینه

های اداری، عمومی و فروش شدت رفتار چسبنده هزینه نشان دهنده 3β(، این منفی بودن ضریب -04/0معنادار شده است )

 های اداری، عمومیدر نتیجه افزایش در روابط سیاسی است و این بدین معناست که با کاهش یک درصدی درآمد فروش، هزینه

شرکت یابد و با افزایش ارتباطات سیاسی یک ( درصد افزایش می14/0 – 13/0 – 04/0=  -03/0) 03/0و فروش به میزان 

. بنابراین تأثیر ارتباطات سیاسی بر چسبندگی هزینه تأیید رودهای اداری، عمومی و فروش آن باالتر میهزینهچسبندگی 

نشان دهنده شدت رفتار  4β بیبودن ضر یمنف نی(، ا-20/0و معنادار است ) یمنف 4βریتأث بیضرگردد. از طرفی دیگر، می

معناست که با کاهش  نیبد نیاست و ا رقابت در بازار محصولدر  شیافزا جهیو فروش در نت یعموم ،یادار یهانهیچسبنده هز

 شافزای درصد( 14/0 – 13/0 – 02/0=  -01/0) 01/0 زانیو فروش به م یعموم ،یادار یهانهیدرآمد فروش، هز یدرصد کی

 نیرا. بنابرودیو فروش آن باالتر م یعموم ،یادار یهانهیهز یشرکت چسبندگ کی رقابت در بازار محصول شیو با افزا ابدییم

 یمصنوع ریغفروش در مت راتییتغ نسبتاز سوی دیگر، ضریب  .گرددیم دییتأ نهیهز یبر چسبندگ رقابت در بازار محصول ریتأث

نشان ودن (، این منفی ب-31/0منفی و معنادار است ) یاسیکاهش فروش در حاصلضرب رقابت در بازار محصول و ارتباطات س

 رکتش ی بین ارتباطات سیاسی و چسبندگی هزینهی این است، رقابت در بازار محصول موجب تعدیل رابطهدهندهنشان دهنده

ه با توجه ب .گرددی مستقیم این دو متغیر میباشد موجب کاهش شدت رابطهکه عالمت آن منفی گردد و با توجه به اینمی

( 02/0در فرضیه اصلی اول پژوهش )ی اسیکاهش فروش در ارتباطات س یمصنوع ریفروش در متغ راتییسبت تغکه ضریب ناین
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( موجب کاهش -06/0گر به میزان )عنوان تعدیلبه رقابت در بازار محصول( شده است، متغیر -04/0و در فرضیه مزبور )

 95 دارین، فرضیه اصلی دوم در سطح معنیشود. بنابرای( مینهیهز یو چسبندگ یاسیارتباطات سی این دو متغیر )رابطه

 درصد تأیید می شود.

 

 تحقيق یريگجهينت
ر د نهیهز یچسبندگ و یاسیارتباطات س نیبر رابطه برقابت در بازار محصول پژوهش حاضر درصدد بررسی تأثیر 

اصل از های حطبق یافته داد که ی اصلی اول نشانباشد. نتایج فرضیهمیدر بورس اوراق بهادار تهران  شدهرفتهیپذی هاشرکت

با  دهد کهچسبندگی هزینه رخ داده است از طرفی وجود ضریب منفی متغیر ارتباطات سیاسی نشان میآزمون این فرضیه، 

تا راس نیدر ارود؛ باالتر می اداری، عمومی و فروشهای یک شرکت شدت افزایش چسبندگی هزینه ی دراسیس افزایش روابط

 واحدهای تجاری یمعامالت برا یها نهیهز شیغالباً باعث افزادر شرکت ها ها و مقررات  استیاست که س حی، الزم به توض

کرده و از منابع خود به صورت مؤثر و  دایپ شیگرا یکمتر ییبه سمت کارآ یاسیس روابطشرکت ها با در حقیقت، شود.  یم

 یندگینما یها نهیهز شرکت هاباعث شده است که  یاسیس روابطا، هآن یایمزا رغمی، عل نیکردند. بنابرا یکارآمد استفاده نم

 یهاتیبرند و ممکن است فعال ی، عموماً از ارتباطات خود سود میاسیس روابطشرکت ها با از این رو، دهد.  شیخود را افزا

اهش ک لیببرد. به دل نیرا از ب تی، ممکن است حق کنترل سهامداران اقلقیطر نیا زگذاران پنهان کنند و ا هیخود را از سرما

با  جهینت نیشود. ا یم نهیدر هز یچسبندگ شیشرکت باعث افزا یاسی، ارتباطات سنمایندگی یها نهیهز شیو افزا ییکارآ

 (،2007(، فن و همکاران )2003) تونی(، جانسون و م2003) یلوز و اوبرهولزرگ(، 2000) الپورتا و همکارانپژوهش  جینتا

گارکاز و مستفوی ( و 2016و همکاران ) نیامج(، بن2012و همکاران ) ی(، بوباکر2011و همکاران ) یچان(، 2010فاسیو )

(، بلیس و گول 2008) و همکاران نزیکلس(، 2006پژوهش فاسیو ) جیبا نتااین  مقابلدر  ( سازگار است. اما2019) مکرانی

 شیافزا( سازگاری ندارد.در خصوص فرضیه اصلی دوم باید گفت که 2016)( و بروکس 2012(، بوبکاری و همکاران )2012)

تر شدن کینزد یبرا رانیمد بی، ترغیاخالق ریسکبه صاحبان، کاهش مشکل  شتریرقابت در بازار محصول با ارائه اطالعات ب

ت گرفته صور ندگانیو نما رانیمد نیب یندگیو کاهش مشکالت نما یتیریکنترل مد یفرد یایبه منافع سهامداران ، کاهش مزا

 لیلن و گآ پژوهش جیبا نتا جهینت نی. اشودمی نهیهز یچسبندگ و رکتش یاسیروابط س فیتضعاز این رو این امر باعث است. 

(، 2019) گارکاز و مستفوی مکرانی (،2018متقل و همکاران ) ،(2011و مولر ) رودیژ ،(2010گوادالوپ و پرزگونزالز )، (2000)

 .ردمطابقت دا( 1397( و کردستانی و صابر )1396وه سی و کسیانی )عیوض ن

 

 تحقیق شنهاداتیپ
 ها پیشنهاداتی را به استفاده کنندگان از این پژوهش ارائه داد:براساس این یافته

من ض ،ارتباطات سیاسیها با سنجش تا شرکت ندیرا وضع نما ینیقوان شود،یم شنهادیبه سازمان بورس اوراق بهادار پ

فعال در بورس اوراق بهادار تهران  یهاخود را بهبود بخشند. به شرکت یمتخصص، عملکرد مال یروهاین یریافزایش به کارگ

و  یداخل نفعانیها را جهت کمک به ذشرکتارتباطات سیاسی گزارشات و اطالعات الزم در خصوص   شود،یم شنهادیپ

 منفعت رفتار شودیم شنهادیپ شان،یهاتیدر تداوم فعال هاشرکت یسالمت مال تیاهم لیبه دل ن،ی. همچنندیمنتشر نما یخارج

که با  شودیم شنهادیپ رانیبه مدرا مورد توجه قرار دهند. های شرکت گذاری ها و سرمایه طلبانه مدیریت در ایجاد هزینه

 یخود به تمام ماتیخود بدست آورده و در تصم یهارا در شرکت نهیهز یآشنا شده و شدت چسبندگ نهیهز یمفهوم چسبندگ

 شتریب انیاز ز یریجلوگ یبرا یفعل یهانهیتحمل هز نهیهز یچسبندگ لیاز دال یکیچرا که  ند؛یمهم دقت نما نیا یهاجنبه

 است ندهیدر آ شتریکسب سود ب ایو  یدر آت
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 تحقیق یهامحدودیت

 در اینگیرد، که این پژوهش از آن مستثنی نیست. یی بر سر راه پژوهشگر قرار میهاتیپژوهش محدوددر انجام هر 

هریشمن توسط سازمان بورس اوراق بهادار بهره گرفته -رقابت در بازار محصول از شاخص هرفیندال یریگجهت اندازه پژوهش

لذا  .ا تحت و الشعاع قرار دهدر پژوهشجایگزین در ادبیات نظری ممکن است نتایج  یهاسایر شاخص یریکارگبه ؛شد

به این مهم توجه ویژه داشته باشند و در تعمیم نتایج جانب احتیاط را مد نظر قرار  پژوهش حاضرکنندگان از نتایج استفاده

 گرفته شده دهیارز ناد متیاقتصادی، نوسانات ق یهامیاقتصادی همچون تورم، وجود تحر طیشرا . همچنین، با توجه بهدهند

اطالعات ها از شرکت یبعضاز سوی دیگر،  را مد نظر قرار دهند. اطیجانب احت پژوهش جیکنندگان از نتااست، لذا استفاده

 .آزمون در دسترس قرار نگرفت یها براارائه نکرده بودند، لذا اطالعات همه شرکت قیخود را در دوره تحقارتباطات سیاسی 
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