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 چکيده
ی تجاری و توانایی مدیریت بر چسبندگی هایاستراتژ ریتأثهدف از این پژوهش بررسی 

هدف کاربردی و روش  ازلحاظ. این پژوهش باشدیمی اداری، عمومی و فروش هانهیهز

. جامعه آماری باشدیمچراکه با استفاده از اطالعات پس رویدادی  باشدیمنیمه تجربی 

در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  شدهرفتهیپذی هاشرکتاین پژوهش تمامی 

 به دسته آماری نیز از طریق غربالگری جامعه آماری که نمون باشدیم 0931تا  0931

. بدین منظور با استفاده از باشدیمسال مالی( نمونه نهایی ما  171شرکت) 001آمد و 

 نوین و آوردرهاطالعاتی  افزارنرمی مبانی نظری پژوهش و با استفاده از اکتابخانهروش 

و بعد از گرداوری  شدهیآورجمعهش ی مالی مربوط به متغیرهای پژوهادادهتدبیر پرداز 

و  لیوتحلهیتجزمورد  01ی استاتا نسخه آمار افزارنرماکسل با استفاده از  افزارنرمدر 

دوین ت هاداده لیوتحلهیتجزراستا ما سه فرضیه برای  نیدر اآزمون فرضیات قرار گرفت. 

اداری بر معن ریتأثمتغیر استراتژی تدافعی نمودیم که نتایج حاصل از فرضیات نشان داد 

 هاجمیت استراتژی متغیر. همچنین ندارد بنابراین فرضیه اول رد شد هانهیهزچسبندگی 

 .ردیگینم قرار رشیموردپذ دوم فرضیه و ندارد هانهیهز چسبندگی بر معناداری ریتأث

بندگی و معناداری بر چسمتغیر توانایی مدیریت تأثیر معکوس عالوه براین نتایج نشان داد 

 موردپذیرش قرار گرفت. %31ها دارد و فرضیه سوم در سطح اطمینان هزینه

 استراتژی تجاری، توانایی مدیریت، چسبندگی هزینه :يديکل واژگان
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  2 زرین منصوره،  1 مهرآراء مریم
 صوفیان واحد اسالمی آزاد دانشگاه مدرس 0

 تبریز واحد اسالمی آزاد دانشگاه دکترای حسابداری دانشجوی 2

 

 نویسنده مسئول:نام 

 منصوره زرین

 بر مدیریت توانایی و تجاري استراتژي ريتأث بررسی

 فروش و عمومی اداري يهانهیهز چسبندگی
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 مقدمه
و با تشویق و کمک دولت، افزایش یافتند. همگان بر این باور بودند که این  سرعتبهی تجاری هاگروهمیالدی،  0391در اواسط دهه 

ای تجاری هتوانند تکنولوژی جدید را توسعه داده، عملکرد مالی را بهبود بخشیده و به اقتصاد مقیاسی دست یابند. ساختارهای گروهها میگروه

دهای رسمی)مانند ساختار مالکیت( و پیوندهای غیررسمی)مانند خانواده، تفاوت در پیون دهندهنشاندر کشورهای مختلف متفاوت است، که 

واکنش سازمانی به نهادهای  درواقعبسیاری از محققان، گروه تجاری  ازنظر(. 2111دوستان و خویشاوندان(، است)موراک و همکاران، 

ی فعال در هاشرکت(. بنابراین، 2101؛ جیان و وانگ، 2111؛ خانا و پالپ، 2111چانگ و هانگ،  مثالًاقتصادهای نوظهور است) افتهینتوسعه

های باالی گذر به این اقتصاد، عملکرد ضعیفی داشته های تجاری و به دلیل هزینهبخشی از گروه عنوانبهممکن است  توسعهدرحالکشورهای 

االن اقتصادی و بازارهای ناکامل عمل کنند. در مقابل، واسطه بین فع عنوانبهی نهادی، خألها پر کردنتوانند با ها میباشند، زیرا این گروه

یاز به بازار توانند نهای مالی بهتر، میتر و واسطهبا بازارهای سرمایه کارا، حمایت قانونی قوی افتهیتوسعهپایین در اقتصادهای  نسبتاًهای هزینه

 های تجاری، را کاهش دهند. توسط گروه شدهارائهسرمایه داخلی و تنوع 

. دیآیزمان به دست مهم یهاتیاقتصادی از طریق فعالی هاها و بنگاهبدیهی است که در دنیای پر تحول و متغیر امروز، موفقیت سازمان

تحقیقات و نوآوری در  ،یالمللنیموجودی انبار و مواد اولیه، تولید و خدمات پس از فروش، فعالیت در سطح ب موقع و مناسبکنترل به

ها در حال مرتبط با بنگاه یهاتیبنگاه و سایر فعال یهاتیمالی مرتبط با فعال تجاری و یهاسکیازاریابی، حسابداری و کنترل رمحصوالت، ب

 (0999و همکاران،  بقایی)شدن است استاندارد

سازمان،  یهاتر بخشاساسی مالی و استراتژی در بیش مختلف سازمان، هنوز دو فعالیت مهم و یهازمان بخشهم یهاتیباوجود فعال

های  هومتفاوت از هم درگر مربوط به این دو حوزه توسط کارشناسان یهاتی. تصمیمات و فعالردیگیشکل مصورت منفرد و جدای از همبه

 (0999و همکاران،  بقایی)اهداف و استانداردهای متفاوت و حتی متضاد بوده است که نتیجة آن معموالً پیگیری شودیکاری متفاوت ایجاد م

 اند تا با ایجاد استراتژی مالی و ازتلفیق این دو حوزه ها، مدیران و استراتژیست ها به دنبالجدید استراتژی و مالیة شرکت یهادر بحث

مؤثرتر در بهتر و  یهایریگمیتصم مالی در یک شرکت، به هدف اجرای یهاتیمهم سازمان و فعال یهایاستراتژ طریق ایجاد ارتباط بین

 (0999و همکاران،  بقایی)  رویکرد عبارت است از: انتظار از اینسازمان نزدیک شوند. نتایج قابل

  ؛کندمیروشن تولیدات آتی را هدایت  صورتبهکه  ایاستراتژیدستیابی به 

 ؛دهدمیاستراتژیک تخصیص  هاینوآوری ی اجرایبرا را کمیاب منابع کاراتری صورتبه که تجاری مناسب تصمیمات 

 دهدمی ارائه سازمان عملکرد ارزیابی برای مناسبی معیار و مالک. 

 

ت یک دارایی بسیار باارزش برای شرک -شبیه به سرمایه فیزیکی  -کلیدی(  یدر استعدادها یگذارهیسرمایه سازمانی)سرمادر این میان 

تمایل زیادی برای استخدام مدیران اجرائی  هاکه شرکت رسدی. به نظر مباشدیمکه در قابلیت مدیر ارشد اجرایی شرکت نهفته  باشدیم

 یهااند و آن دسته از افرادی که دارای مهارتدیگر بوده یدرجاها یرعاملیخصوص آن دسته از افرادی که دارای پست مددارند، به بیرونی

گانه الزم های سههاست. گرچه در انجام دادن بعضی از وظایف، مهارتت. همه مشاغل مدیریت مستلزم کاربرد مهارباشندیمدیریتی عمومی م

ی های سرپرستکند. مدیران ردههای مختلف مدیریت فرق میها در سطوح و رده، ارزش نسبی آننیرسند، باوجوداو ملزوم یکدیگر به نظر می

کند که زیردستان خود را راهنمایی کنند یا آموزش دهند. اً ایجاب میها غالبنیاز دارند زیرا که وظایف آن یامالحظههای فنی قابلبه مهارت

ایجاب  یدهریزی و سازمانگیری، برنامههای فنی ندارند بلکه وظایف تصمیمها چندان نیازی به مهارتباالی سازماندر مقابل مدیران رده

انی تقریباً الزمه انجام دادن همه وظایف در همه سطوح مدیریت های انسمجهز باشند. مهارت یامالحظهکند که به مهارت ادراکی قابلمی

نظر از نوع وظایف یا سطح مسئولیت و مقام با افراد انسان سروکار داشته برای جلب همکاری و اثرگذاری بر رفتار است زیرا که مدیران صرف

 داکردهیای پهای انسانی اولویت ویژهها، تأکید بر مهارتیت سازمان، امروزه، در مدیررونیهای انسانی برخوردار باشند. ازاها باید از مهارتآن

اربرد گیری و کهای سازمان، مدیریت و تصمیمتئوری ژهیوهای علوم رفتاری بهاست. اکتساب مهارت ادراکی )یا مفهومی( مستلزم آموزش نظریه

 .هاستعملی آن

 انتظارات بتواند تا آوردبه دست خود  یهایگذارهیسرما از باید شرکت آن که است بازدهی نرخ از عبارت شرکت هر مالکانه هزینه

 مدارانسها انتظار مورد بازده پذیر، سرمایه شرکت دیدگاه از چنانچه. تأمین کنداند آورده فراهم را شرکتبلندمدت  وجوه که را یگذارانهیسرما

 و یصتخص قابل شرکت میتقسقابل سود از محل این هزینه که است بدیهی. باشدیم پذیر سرمایه شرکت حقوق مالکانه هزینه مفهوم همان

( یحسابدار سود) شرکت آتی عواید دستخوش یامالحظهقابل حد تا آینده در گذارانسرمایه به آن پرداخت و تخصیص ، لذاباشدیم پرداخت

 واحد اقتصادی یک یهاتیفعال یریگاندازه یهاشاخص برترینازجمله  سود. است حسابداری در مهم مسائلازجمله  سود حسابداری. باشدیم
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  سود اطالعاتی محتوای موضوع. است محتوای اطالعاتی دارای حسابداری سود سرمایه، کارای بازار مفروضات اساس بر. دیآیم شمار به

 (. 2119، 0پنمن)است  بوده حسابدارینظران موردعالقه صاحب

 گذارانهیسرمایک شاخص برای توانایی مدیریت، نتایج نشان داد که  عنوانبهی مدیریتی هامهارتبا استفاده از یک شاخص افزایشی در 

ت . همچنین توانایی مدیریتی ممکن اسباشندیمدارای توانایی باالتری  هاآنکه مدیران اجرایی  باشندیمیی هاشرکتخواهان بازده بیشتری از 

ه یی با سرمایهاشرکت چراکهیی با سطوح مختلف سرمایه سازمانی باشد، هاشرکتهزینه ناهمگن از مفاهیم حقوق صاحبان سهام برای دارای 

ی که یهاشرکتممکن است بیشتر در  هامشوق. اثرات باشدیمی نامشهود، مانند سرمایه انسانی هاییداراسازمانی باال دارای درجه باالتری از 

 االیی از مشکالت شرکت و کیفیت ضعیف حاکمیتی )انگیزه نمایندگی( باشند تشدید شود.دارای سطح ب

 مدیران یریگمیتصم برای مهم از اطالعات فروش، سطح یا و فعالیت سطح تغییرات به نسبت هانهیهز رفتار چگونگی از همچنین آگاهی

؛ 0979 و 0977نمازی، ) است مهم مدیریتی موارد سایر و سرسربه نقطه تعیین محصوالت، یگذارمتیق ی،بندبودجه و یزیربرنامه خصوص در

 تغییرات به نسبت متغیر یهانهیهز مدیریت، حسابداری در هانهیهز رفتار ی سنتیهامدل در (.0979 و 0977نوروش و صادقیان آژیری، 

 فعالیت جمح در تغییرات به بزرگی تنها هانهیهز در تغییرات بزرگی که معنا این به. ابندییم کاهش یا افزایش متناسب طوربهفعالیت،  حجم

 9گرنهورن؛ 0337، 2هیلتون) ندارد هانهیهز در تغییرات بزرگی روی تأثیری فعالیت در حجم( کاهش یا افزایش) راتییتغ جهت و است وابسته

 (.2119و همکاران، 

 است آن بیانگر اخیر یهاسال( در 0337، 1؛ نورین و سودرسترام2112و همکاران،  1کالجا) پژوهشگران از برخی یهاپژوهش نتایج اما

 نچنی. است فعالیت در حجم کاهش هنگام هانهیهز در کاهش میزان از بیشتر فعالیت، سطح در افزایش هنگام هانهیهزدر  افزایش میزان که

 سطح تغییرات به نسبت هانهیهز رفتاری یهایژگیو از یکی هانهیهزچسبندگی . نامندیم «2هاهزینه چسبندگی» را هانهیهزنامتقارن  رفتار

 در کاهش امهنگ در هانهیهزکاهش  بزرگی از بیشتر فعالیت، سطح افزایش هنگام هانهیهز در افزایش بزرگی که آن است بیانگر و بوده فعالیت

ها واحدی هزینه 01آن احتماالً شاهد افزایش  تبعبهرو باشیم، واحد افزایش در سطح فروش روبه 21با  چنانچهاست. برای مثال  فعالیت سطح

 واحد خواهد بود. 01ها کمتر از واحد کاهش یابد، میزان کاهش هزینه 21 یعناگر سطح فروش به همان میزان، ی کهیدرحالنیز خواهیم بود، 

 را فروش سطح تغییرات به نسبت فروش عمومی و اداری، یهانهیهز رفتار ،توانیم نمونه نوانعبه هانهیهز چسبندگی بررسی منظوربه

 میانگین است. فروش و عمومی اداری، یهانهیهز اجزای از بسیاری هزینه محرک فروش، زیرا سطح کرد؛ آزمون و بررسی معناداری طوربه

 است درصد 1/3 به نزدیک بهادار تهران اوراق بورس در شدهرفتهیپذ هایشرکت برای فروش سطح به فروش و اداری، عمومی یهانهیهز نسبت

 (.0993نمازی و دوانی، )

( در تحقیقی به بررسی مدیریت سود و چسبندگی هزینه پرداختند. هدف اصلی از انجام این تحقیق، بررسی 2101و همکاران ) 7کو

 دهدیمی مدیریتی بوده است. نتایج این تحقیق نشان هانهیهز، هزینه کل و های فروشی مدیریت سود بر چسبندگی هزینههامشوقاثرات 

ی زماندر هانهیهزموجب کاهش چسبندگی  هاشرکتاینکه مدیریت سود  خصوصاً. باشندیمی برای مدیریت سود متفاوت انهیهزکه رفتارهای 

 .شوندیمی در حال کاهش روبرو هافروشکه با  شودیم

مشاهده کردند که  هاآن( در تحقیقی به بررسی مدیریت سود، حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه پرداختند. 2102) 9ژو و هونگ

ی دارای مدیریت سود، ارتباط معناداری وجود دارد. هاشرکتی بدون مدیریت سود، در مقایسه با نمونه هاشرکتچسبندگی هزینه در نمونه 

 شدتهبشود، اگرچه اثرات آن  هاموجب کاهش بیشتر چسبندگی هزینه تواندیماکمیت شرکتی خوب ، شواهد تجربی نشان داد که حنیچنهم

 .باشدینمی دارای مدیریت سود هاشرکت

 هراندر بورس اوراق بهادار ت شدهرفتهیپذ یهاسود شرکت تیفیبر ک یتیریمد ییتوانا ریتأث یبررس (، به0931ی )بوردیثالث و با یبحر

 باشدیم 0932تا  0992 یدوره زمان یدر بورس اوراق بهادار تهران ط شدهرفتهیپذ یهاشرکت یهیشامل کل قیتحق یجامعه آمار پرداختند.

 ،یاقالم تعهد تیفیسود از سه مدل ک تیفیک یپژوهش برا نیا رانتخاب شدند. د کیستماتیشرکت به روش حذف س 021راستا  نیکه در ا

                                                           
1 . Penman 
2 Hilton 
3 Horngren 
4 Calleja 
5 Noreen and Soderstrom 
6 Costs Stickiness 
7 Koo 
8 Xue and Hong 
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 یهاود شرکتس تیفیبر ک یتیریمد ییکه توانا بودآن  از یاز پژوهش حاک یناش یهاافتهیشده و سود استفاده ینیبشیسود و توان پ یداریپا

 دارد. ریدر بورس اوراق بهادار تأث شدهرفتهیپذ

 یهادوره یشرکت ط 32 یمال یهاگزارش از پرداختند. سود تیفیبر ک تیریمد ییتوانا ریتأث یبررسبه ، (0932و همکاران ) منصور فر

ارائه سود  دیتجد اریسه مع سود با استفاده از تیفیها و کداده یپوشش لیتحل متد قیطر از تیریمد ییتوانا. شده استاستفاده 93 یال 99یمال

 بر یمعنادار مثبت و ریتأث تیریمد ییتوانا یطورکلکه به دادنشان  قیتحق جینتا. شده است یریگاندازه یاقالم تعهد تیفیسود و ک یداریپا

و  تیریمد ییاتوان نیب یول .شودیم یبهتر اقالم تعهد تیفیسود و ک شتریب یداریباعث پا تیریمد یباال ییتوانا نیهمچن .سود دارد تیفیک

 .نشد افتی یارائه سود رابطه معنادار دیتجد اریمع

 :گرددیمزیر تدوین  به شرحی پژوهش فرضیات نهیشیپبا توجه به بیان مسئله و 

 دارد. هانهیهزمعناداری بر چسبندگی  ریتأثاستراتژی تدافعی .  0

 دارد. هانهیهز چسبندگی بر معناداری ریتأث تهاجمی استراتژی.  2

 ها دارد.توانایی مدیریت تأثیر معناداری بر چسبندگی هزینه.  9

 

 روش پژوهش
های اطالعاتی بورس اوراق بهادار ها از طریق بانکاطالعات موردنیاز شرکتای و میدانی، کلیة پس از اجرای مرحلة تحقیق کتابخانه

ها، تطابق منظور بررسی صحت دادهشده است)بهآوریآورد نوین و سامانة معامالتی بورس اوراق بهادار تهران جمعافزارهای کدال و رهتهران، نرم

آماده و سپس با استفاده از  Excelافزار شده با استفاده از نرمآوریهای جمعدههای مالی انجام گرفت.( داافزار و صورتهای نرمبین داده

 گرفته است.نهایی انجام 01نسخه  STATAافزار نرم

 

 مدل ریاضی و متغيرهاي پژوهش
 شود:استفاده می، زیر هایمدل، از های تحقیقفرضیهبرای آزمون 

 

ΔCost it =α0+β1 Strategya it + β2 Strategyb it + β3 MA Score it +β4 LEV it+β5 SIZE it+β6 GROW it 

+β7 BETA it+€it 

 

 متغير وابسته
 (ΔCost itی اداری عمومی و فروش )هانهیهز

 .t-1سال  نسبت به t در سال iهای عمومی، اداری و فروش شرکت لگاریتم طبیعی نسبت هزینه

 

 متغيرهاي مستقل

itStrategy:)استراتژی تجاری( 

و  ایتنر ترکیبی امتیازدهی سیستم از شرکت هر استراتژی نوع تعیین برای (0939خواه )حاضر به تبعیت از تنانی و محب پژوهش در

 کلبه تبلیغات هزینه فروش، رشد نرخ پنج نسبت از ترکیبی امتیازات آوردن به دست برای که صورتنیبد شود؛می استفاده (0337) 3لرکر

سیستم  شود.می استفاده هادارایی کلبه ثابت هایدارایی نسبت و آن دفتری ارزش به بازار شرکت ارزش فروش، به کارمندان تعداد فروش،

 صورتنیبدکنیم. می تقسیم گروه پنج در پایین باال به از ترتیب به اول نسبت چهار اساس بر را هاشرکت ابتدا که است صورتنیبد امتیازدهی

بقیه  و کندمی کسب  را 0 امتیاز گیردمی قرار پنجک ترینپایین در که شرکتی و 1 امتیاز قرار دارد پنجک باالترین در که شرکتی که

 شرکتی بار این کنیم.می تقسیم گروه پنج به نسبت آخر بر اساس را هاشرکت سپس شوند.می یازدهیامت مربوطه پنجک با متناسب هاشرکت

متناسب  هاشرکت بقیه و کندمی کسب را 1 امتیاز دارد قرار پنجک ترینپایین در که شرکتی و 0 امتیاز ردیگیم قرار پنجک باالترین در که

 هر نهایی امتیاز تا نماییممی جمع یکدیگر با فوق را مرحله دو از آمدهدستبه امتیازات آخر مرحله در شوند.می یازدهیامت مربوطه پنجک با

که  هاییشرکت شد. خواهد 21 تا 1 بین سال یک طی شرکت فوق( هر نسبت پنج مجموع(ترکیبی  امتیازات دامنه آید. به دست شرکت

 عنوانبه باشد 21 تا 01 بازه در مجموع امتیازشان هایی کهشرکت و تدافعی هایشرکت عنوانبه باشد 01 تا 1 بازه در امتیازشان مجموع

 گردند.می تعیین تهاجمی هایشرکت

                                                           
9 Ittner and Larcker 
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 = کارآیی
 ها دار خروجیمجموع وزن

 هادار ورودیمجموع وزن

 توانایی مدیریت

 (ریگاندازهنحوه متغیر مستقل)ی توانایی مدیریت 

.در این روش در مرحله نخست گرددیم( محاسبه 2102(: بر اساس الگوی دمرجیان و همکاران )MA Scoreشاخص توانایی مدیریت )

ریزی همبتنی بر برنام: یک تکنیک ریاضی هاداده. تحلیل پوششی گرددیممحاسبه  هادادهروش تحلیل پوششی  لهیوسبه هاشرکتکارایی 

 ی را تعیینموردبررستواند با استفاده از یک مجموعه چندتایی از متغیرهای ورودی و خروجی، کارآیی یک گروه از واحدهای خطی است که می

 کند.

 

   

 

معیار کارایی، با استفاده از  عنوانبه 01( برای محاسبه کارآیی، امتیاز کارایی شرکت2102بر اساس دستورالعمل دمرجیان و همکاران )

 یهانهیهزتوسعه؛  و تحقیق یهانهیهزنامشهود؛  یهاییدارارفته؛  فروش کاالی یشدهتمام فروش شرکت )داده خروجی در مدل(، و بهای

( برای هر شرکت محاسبه DEA) 00هادادهتحلیل پوششی  افزارنرم لهیوسبه)داده ورودی مدل(،  ی ثابتهاییدارا و اداری، خالص فروش

 :شودیمی ریگاندازه( از رابطه زیر Total Efficiencytشرکت ) منابع کل گردد. کاراییمی

 

maxvθ =
Sales

v1CoGS +  v1SG&A + v1PPE + v1OtherLnta 
 

 که در آن :

Cost of Goods Sold (CoGS) :رفته فروش کاالی یشدهتمام بهای 

Other Intangible Assets(OtherIntanدارا :)نامشهود یهایی 

Selling and Administrative Expenses(SG&A :)و اداری، فروش یهانهیهز 

 Net PP&E(PPEخالص :) ی ثابت،هاییدارا  

 هایی با درجه کارآیی ضعیف است. صفر( مربوط به شرکت هایی با کارآیی قوی و اعداد کمتر از یک )تاعدد یک مربوط به شرکت

آماری  افزارنرم( رابطه رگرسیونی زیر به کمک رگرسیون لجستیک در 2102در مرحله بعد بر اساس روش دمرجیان و همکاران )

Eviews  یهاانیجربازار شرکت،  همی شرکت، سهاییداراهمچون کل  هاشرکتیی از هایژگیو. در این مدل رگرسیونی شودیمبرازش داده 

ی فرعی )وابسته( به فروش کل شرکت، لحاظ نمودن نرخ تسعیر ارز در صورت سود وزیان هاشرکتآزاد، سن شرکت، نسبت فروش  نقدی

 ماندهیباق. بر اساس تحلیل رگرسیون حاصل شوندیمجامع و متغیری مجازی جهت کنترل سال در شرکت در مقابل کارایی شرکت بررسی 

 ی شده است.گذارهدفمتغیر مستقل در این تحقیق  عنوانبهحاصل از این معادله رگرسیونی همان کارایی )توانایی( مدیریت است که 

 
Firm Efficiency it = β 0 + β1 Ln (Total Assets) it + β2 Market Share it + β3 OCF Indicator it + β4 Ln (Age)it 

+ β5 Business Segment Concentration it + β6 Foreign Currency Indicator it + β7 Year it + ɛ it 

 

Ln (Total Assets) ی شرکت هاییدارا: لگاریتم طبیعی کلi   در سالt 

Market Shareشرکت  فروش نسبت صورتبه بازار، : سهمi  در سالt در سال  صنعت فروش بهt 

OCF Indicatorبرای شرکت  نقدی عملیاتی شاخص جریان وجوه تحقیق این : درi  در سالt از صورت جریان وجوه نقد استخراج 

ی اصلی و مستمر هاتیفعالنقدی عملیاتی عبارت است از جریان نقد ورودی و خروجی ناشی از  جریان وجوه .ردیگیم قرار مورداستفاده و

نقدی  یهاانیجری هاطبقهمستقیم قابل ارتباط با سایر  طوربهتاً ی نقدی که ماهیهاانیجرمولد درآمد عملیاتی واحد تجاری و نیز آن دسته از 

 .باشندصورت جریان وجوه نقد نمی

Ln (Age) لگاریتم طبیعی سن شرکت :i  در سالt. 

Business Segment Concentrationهای فرعی )وابسته( به فروش کل شرکت : نسبت فروش شرکتi  در سالt ،اگر شرکتی .

 .شودیمشت مقدار آن در معادله یک فرض واحد وابسته ندا

                                                           
10 Firm Efficiency 
11 Data Envelopment Analysis (DEA) 
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Foreign Currency Indicator اگر شرکت :i  در سالt  در صورت سود وزیان جامع، نرخ تسعیر ارز را لحاظ نموده باشد مقدار

 .شودیمدر غیر این صورت مقدار آن صفر فرض  کیآن

Year متغیری مجازی جهت کنترل سال در شرکت :i  در سالt. 

it ɛ ( همان میزان توانایی مدیریت شرکت 2102مدل فوق که بر اساس تعریف دمرجیان و همکاران ) ماندهیباق: عبارت است ازi  در

 .باشدیم tسال 

 

 متغيرهاي کنترلی

 𝑳𝑬𝑽 اهرم مالی

𝑇𝐷

𝑇𝐴
= 𝐿𝐸𝑉 

𝑇𝐷مجموع بدهی ها : 

𝑇𝐴: مجموع دارایی ها 

 هاییدارالگاریتم طبیعی جمع کل  𝑺𝑰𝒁𝑬 اندازه شرکت

ت
رک

 ش
شد

ر
 

𝑮𝑹𝑶𝑾 

𝐺𝑅𝑂𝑊 =
𝑇𝐴𝑡 − 𝑇𝐴𝑡−1

𝑇𝐴𝑡−1
 

𝑇𝐴𝒕 ی سال هاییدارا: مجموعt 

𝑇𝐴𝑡−1:  ی سال هاییدارامجموعt-1 

ت
رک

 ش
ک

س
ری

 

𝑩𝑬𝑻𝑨 

 .باشدیممیزان ریسک سیستماتیک یا ریسک بتا 

𝐵𝐸𝑇𝐴 =
𝐶𝑂𝑉(𝑟𝑖𝑡 , 𝑟𝑚𝑡)

𝜎(𝑟𝑚𝑡)2
 

𝐶𝑂𝑉(𝑟𝑖𝑡 , 𝑟𝑚𝑡): 

 کوواریانس بین بازده سهام شرکت و بازار

𝑟𝑖𝑡: بازده سهام شرکت 

𝑟𝑚𝑡: بازده سهام بازار 

𝜎(𝑟𝑚𝑡)2: واریانس بازدهی بازار 

 

 جامعه و نمونۀ آماري
ها آن 0931تا  0931در بازۀ زمانی  که است تهران بهادار اوراق بورس در شدههای پذیرفتهشرکت این پژوهش کلیة مکانی قلمرو

شده در تحقیق( های مطرحاساس محدودیت برداری در این پژوهش مبتنی بر روش غربالی )حذف براست. روش نمونه موردبررسی قرارگرفته

ی تخاباند. نمونة انشدهعنوان نمونة آماری انتخاب و مابقی حذفهای جامعة آماری که شرایط زیر را دارا بودند بهاست. بدین ترتیب شرکت

 شده در بورس اوراق بهادار تهران است که شرایط زیر را دارند:های پذیرفتهشامل شرکت

 ها منتهی به پایان اسفندماه باشند.هایی که سال مالی آنشرکت  -0

 هایی که دارای توقف معامالتی بیش از شش ماه نباشند.شرکت  -2

 دار دارای تداوم باشد و حذف نشده باشند.ها در بورس اوراق بهاهایی که معامالت آنشرکت  -9

 باشد. 0931ها در بورس اوراق بهادار تهران قبل از سال مالی تاریخ پذیرش شرکت  -1

 تغییر سال مالی نداشته باشند. 0931تا  0931های بین سال  -1

 کامل ارائه کرده باشند.طور اطالعات مالی موردنیاز برای انجام این پژوهش را در دورۀ زمانی موردبررسی به  -2
 

 ي توصيفیهاافتهی
-1، آشنایی با آمار توصیفی مربوط به متغیرها الزم است. نگاره )هاآندقیق  لیوتحلهیتجزبررسی مشخصات عمومی متغیرها و  منظوربه

شرکت نمونه طی دوره  91. آمار توصیفی مربوط به دهدیمدر تحقیق را نشان  مورداستفادهی مربوط به متغیرهای هاداده(، آمار توصیفی 0

 در قالب موارد زیر خالصه نمود: توانیمرا  هاداده. نتایج تحلیل توصیفی باشدیم( 0931تا  0993ساله ) 7زمانی 

 

http://www.joas.ir/


 13 -39، ص 6931، پاییز 7پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 ، آمار توصيفی متغيرهاي پژوهش1-4جدول 

 بيشترین کمترین انحراف معيار ميانگين تعداد نام متغير

 0 12111 12133 12123 171 استراتژی تدافعی

 0 12111 12133 12171 171 استراتژی تهاجمی

 12391 12117 12099 12111 171 توانایی مدیریت

 12212 -12111 12091 12012 171 چسبندگی هزینه

 02172 12102 12073 12122 171 اهرم مالی

 032012 012019 02211 092322 171 اندازه شرکت

 22792 -12939 12990 12091 171 رشد فروش

 12191 -22211 12971 12701 171 بتا

 

دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای ترین شاخص مرکزی، میانگین است که نشاناصلی (؛0-1در جدول)

ها حول دهد بیشتر دادهباشد که نشان میمی (/.122برابر با ) اهرم مالیهاست. برای مثال مقدار میانگین برای متغیر نشان دادن مرکزیت داده

 یطورکلبه. باشدیمدرصد 12نزدیک به  شانییدارای، نسبت بدهی به موردبررسی هاشرکت، اکثر گریدعبارتبه. یا اندافتهیاین نقطه تمرکز

ترین پارامترهای نسبت به میانگین است. از مهم هاپارامترهای پراکندگی، معیاری برای تعیین میزان پراکندگی از یکدیگر یا میزان پراکندگی آن

باشد که نشان . می091برای چسبندگی هزینه است با  02211اندازه شرکت برابر با پراکندگی، انحراف معیار است. مقدار این پارامتر برای 

ا نشان ن نیز کمینه و بیشینه هر متغیر رکمترین و بیشتری.دهد این دو متغیر به ترتیب دارای بیشترین و کمترین انحراف معیار هستندمی

است که نشان  0931است که مربوط به فوالد مبارکه اصفهان در سال  032012بیشترین مقدار اندازه شرکت برابر با  مثالعنوانبه. دهدیم

 ی است.موردبررسی هاشرکتشرکت در بین  نیتربزرگاین شرکت،  دهدیم
 

 متغير) استراتژي تدافعی (، توزیع فراوانی براي 2-4جدول 

 درصد فراوانی فراوانی شرح

 17211 271 هاي داراي استراتژي تهاجمیشرکت

 12232 911 هاي داراي استراتژي تدافعیشرکت

 011 171 جمع کل

 

 
 1-4نمودار
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 ي تهاجمی(استراتژ، توزیع فراوانی براي متغير) 3-4جدول 

 درصد فراوانی فراوانی شرح

 12232 911 داراي استراتژي تدافعیهاي شرکت

 17211 271 هاي داراي استراتژي تهاجمیشرکت

 011 171 جمع کل

 

 
 2-4نمودار

 

 هاي استنباطی(هاي پژوهش) یافتهآزمون فرضيه
های هدادها با استفاده از روش در این قسمت تحلیل داده شود.ها با استفاده از آمار استنباطی پرداخته میدر این قسمت به تحلیل داده

او  آزمون استفاده از آزمون چ گیرند. سپس بای قرار میموردبررسمانا بودن  ازنظرابتدا متغیرها  گیرد.صورت میترکیبی و با رویکرد پنل دیتا  

از روش اثرات ثابت استفاده شود و یا از آزمون شود که آیا باید از پانل با اثرات استفاده کرد یا بدون اثرات و برای آزمون روش پانل  و اینکه می

شود که آیا در مدل برآورد ناهمسانی واریانس و درنهایت پس از برآورد مدل بررسی می اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده خواهد شد.

ین نهایی، مشکل ناهمسانی واریانس خودهمبستگی سریالی در بین جمالت اخالل وجود دارد یا خیر؟ در صورت وجود این مشکل باید در تخم

 و خودهمبستگی سریالی رفع گردد. 

 

 آزمون مانایی متغيرها

و  02ولرف -هایی نظیر دیکیی الزم است قبل از برآورد مدل، مانایی متغیرها بررسی گردد. استفاده از آزموناقتصادسنجمطابق ادبیات 

های مانایی قدرت اندکی در تشخیص مانایی دارند. برای حصول اطمینان به آزمون شود زیراهای پانل توصیه نمیبرای داده 09پرون -فیلیپس

 (.0992نموده و سپس مانایی بررسی گردد )اندرس، 01ها را تجمیعشود که دادههای پانل، پیشنهاد میتر در مدلقوی

زمون هاریس و... استفاده کرد که نتایج آن توان از آزمون لیون، لین و چو، آبرای بررسی وجود ریشه واحد در داده های پانل،  می

 گردد.خالصه عرضه می 9-1جدول شماره  صورتبه

 

 

 

                                                           
12 . Dicky Fuller 
13 . Philips Pron 
14 . pool 
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 ، آزمون مانایی)هاریس( براي تمامی متغيرهاي پژوهش3-4جدول 

 نتيجه سطح معناداري نام متغير

 مانا است 12111 استراتژی تدافعی

 مانا است 12111 استراتژی تهاجمی

 مانا است 12111 توانایی مدیریت

 مانا است 12111 چسبندگی هزینه

 مانا است 12111 اهرم مالی

 مانا است 12111 اندازه شرکت

 مانا است 12111 رشد فروش

 مانا است 12111 بتا

 

 درصد بوده و بیانگر مانا بودن متغیرها است. 1داری متغیرها کمتر از شود که سطح معنیمشاهده می 9-1توجه به جدول شماره 

 

 آزمون تشخيص توزیع نرمال
منظور ه. بباشدیپارامتریک م یها، شرط اولیه انجام کلیه آزمونی رگرسیونی(هامدلمتغیر وابسته در  خصوصبه) نرمال بودن متغیرها 

 %1باشد ) %1کمتر از  دارییها هرگاه سطح معناستفاده شده است. در این آزمونجارکوبرا بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش از آزمون 

>Sig  شودیرد م %31(، فرض صفر در سطح اطمینان . 

 :باشدیقرار زیر ممفروضات آزمون  به

H1ها نرمال است.: توزیع داده 

H0ها نرمال نیست.: توزیع داده 

 شده است:( ارائه1-1جدول) تشخیص توزیع نرمال درنتایج آزمون 
 

 جارکوبرا، نتایج آزمون 4-4جدول شماره

 نتيجه معناداري جارکوبرا تعداد مشاهدات نام متغير

 توزیع نرمال ندارد 12111 171 استراتژی تدافعی

 توزیع نرمال ندارد 12111 171 استراتژی تهاجمی

 توزیع نرمال ندارد 12111 171 توانایی مدیریت

 توزیع نرمال ندارد 12111 171 چسبندگی هزینه

 توزیع نرمال ندارد 12111 171 اهرم مالی

 توزیع نرمال ندارد 12111 171 اندازه شرکت

 توزیع نرمال ندارد 12111 171 رشد فروش

 توزیع نرمال ندارد 12111 171 بتا

 

ی طبق آزمون تشخیص توزیع نرمال جارکوبرا برای متغیرها کمتر از داریمعن، سطح 1-1در جدول شماره آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

در  ندهمایباقنرمال بودن متغیر وابسته منجر به نرمال شدن خطاهای  که یآنجائاز توزیع نرمال برخوردار نیستند. از  هادادهدرصد است. لذا  1

 است. شدهاستفادهوابسته ی متغیر سازنرمالاز تبدیالت جانسون برای  رونیازا گرددیمهر مدل 
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 ، نتایج آزمون تبدیالت جانسون براي متغير وابسته5-4جدول 

 نتیجه سازی پس از تبدیالتنرمال سازی قبل از تبدیالتنرمال نام متغیر

 توزیع نرمال دارد 12919 12111 چسبندگی هزینه

 

قبل از انجام آزمون تبدیالت  چسبندگی هزینه وابسته ریمتغی داریمعنکه سطح  شودیم،  مشاهده 1-1با توجه به جدول شماره 

 .باشدیمی جانسون سازنرمالدرصد بوده و بیانگر نرمال نبودن متغیر وابسته قبل از عملیات  1که کمتر از  باشدیم/. 111جانسون برابر با 

درصد بوده و بیانگر نرمال بودن  1که بیش از  باشدیم/. 919ی متغیر پس از انجام آزمون تبدیالت جانسون برابر با داریمعنسطح  کهیدرصورت

 . باشدیمی جانسون سازنرمالتوزیع متغیر وابسته پس از عملیات 

 

  15ليمر)چاو( و آزمون هاسمن Fزمون آ

ی سر یهاشده است. ضرورت استفاده از این تکنیک که دادهتلفیقی استفاده یهاپژوهش از تکنیک داده یهامنظور تخمین مدلبه

، بیشتر به خاطر افزایش تعداد مشاهدات، باال بردن درجه آزادی، کاهش ناهمسانی واریانس و کاهش کندیزمانی و مقطعی را باهم ترکیب م

 0931تا  0993 یهانمونه در طی سال یهارکیبی و برای همه شرکتت یهاها با استفاده از دادههم خطی بین متغیرها است. لذا تخمین مدل

( و ضریب تعیین p-valueشده)احتمال محاسبه tو  Fآماری  یهاآمده و به کمک آزموندستبه یهانی. آنگاه بر اساس تخمردیگیانجام م

، این است شودیه اغلب در مطالعات کاربردی مطرح مک یسؤال .شودیپژوهش پرداخته م یهاهیبه قضاوت و ارزیابی در مورد هر یک از فرض

ها وجود دارد یا اینکه مدل برای تمام واحدهای مقطعی متفاوت است. لذا باید ابتدا بررسی شود که آیا شواهدی دال بر قابلیت ادغام شدن داده

تابلویی و در غیر این صورت،  یهاگنی از روش دادهفردی وجود دارد یا خیر؟ در صورت وجود ناهم یهاکه آیا بین مقاطع، ناهمگنی یا تفاوت

 .گرددی( برای تخمین مدل استفاده مOLS)02تلفیقی با رویکرد حداقل مربعات معمولی یهااز روش داده

 :شودیصورت زیر تنظیم مبه هاهیکه آزمون فرض شودیبرای این منظور، از آزمون لیمر)چاو( استفاده م

H1 تلفیقی(  یهامبدأ )داده: یکسان بودن عرض از 

H0تابلویی( یها: ناهمسانی عرض از مبدأ )داده 

ها از بین دو روش اثرات ثابت و اثرات لیمر)چاو (و انتخاب مدل اثرات ثابت مقطعی برای انتخاب روش آزمون دادهfبعد از انجام آزمون 

فردی قابل لحاظ کردن است  یهادر مقاطع وجود دارد و تفاوتکه مشخص شد ناهمگنی  نی.بعدازاشودیهاسمن استفاده متصادفی از آزمون

 تر است )تشخیص ثابت یا تصادفی بودن تفاوتمنظور اینکه مشخص گردد کدام روش )اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی( جهت برآورد مناسببه

این است که ارتباطی بین جزء اخالل مربوط به  ، فرضیه صفر به معنیهاسمن آزمون در .شودیواحدهای مقطعی( از آزمون هاسمن استفاده م

فرضیه مقابل به این معنی است که بین جزء  کهیها از یکدیگر مستقل هستند درحالعرض از مبدأ و متغیرهای توضیحی وجود ندارد و آن

از H1 صورت پذیرفته شدن فرض شویم. بنابراین بهتر است در اخالل موردنظر و متغیرهای توضیحی با مشکل تورش و ناسازگاری مواجه می

، اثرات ثابت و اثرات تصادفی هر دو سازگار هستند ولی روش اثرات ثابت ناکارا است. فرضیه H0روش اثرات ثابت استفاده کنیم. تحت فرضیه 

 صورت زیر خواهد بود:آزمون هاسمن به

   : H0  اثرات تصادفی

    H1:     اثرات ثابت

 شده است:ارائه ( 2-1ای فرضیه ی پژوهش در جدول)لیمر)چاو( بر Fنتایج آزمون 
 

 ، نتایج آزمون اف ليمر 6-4جدول 

 نتيجه سطح معناداري آماره آزمون نام مدل

 رویکرد تابلویی 12111 11232 فرضیه اول

 رویکرد تابلویی 12111 11232 فرضیه دوم

 رویکرد تابلویی 12111 11201 فرضیه سوم

 

                                                           
15 Limmer & Hausman 
16 Ordinary Least Squares 
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ی تابلویی)پانل هاداده رونیازادرصد است،  1، چون سطح معناداری آزمون اف لیمر در مدل اول الی سوم کمتر از 2-1با توجه به جدول 

 است.  شدهانجامدر ادامه  هامدلو آزمون هاسمن برای  رندیگیمقرار  رشیموردپذی تلفیقی)پول( هادادهدیتا( در مقابل 
 

 هاسمن ، نتایج آزمون 7-4جدول 

 نتيجه سطح معناداري آماره آزمون نام مدل

 اثرات تصادفی عرض از مبدأ 12711 2237 فرضیه اول

 اثرات تصادفی عرض از مبدأ 12711 2237 فرضیه دوم

 اثرات تصادفی عرض از مبدأ 12720 2292 فرضیه سوم

 

ضرایب برآوردی با اثرات  رونیازادرصد است،  1، سطح معناداری آزمون هاسمن در مدل اول الی سوم بیش از 7-1با توجه به جدول 

 .رندیگیمقرار  رشیموردپذتصادفی عرض از مبدأ در مقابل اثرات ثابت 

 

 پژوهش يهاآزمون ناهمسانی واریانس مدل
 دهد ، چه اتفاقی ادامهو استنباط  برآوردی رگرسیون ناهمسان  باشند اما محقق بدون در نظر گرفتن این موضوع به فرایند خطاهااگر 

ولی آن ضرایب  دیگر حداقل  کنندیمی را بدون تورش ارائه برآوردهنوز هم ضرایب   OLSی برآوردگرها هرچندخواهد افتاد؟ در این حالت ، 

اشتباه باشد  تواندیمدر صورت وجود ناهمسانی  به کار رود ، انحراف معیار   OLSشت . نتیجه این خواهد بود که اگر واریانس را نخواهند دا

عرض  ناهمسان باشند ، انحراف معیار خطاها، وقتی  گریدعبارتبهباشد.   کنندهگمراه تواندیماستنباطی که صورت  گرفته   هرگونهو بنابراین 

ل مثبتی به شک خطاها. انحراف معیار ضرایب  شیب نیز به شکل ناهمسانی بستگی دارد . برای مثال اگر واریانس شودیم بسیار بزرگ مبدأاز 

 با مجذور یک متغیر توضیحی در ارتباط باشد، انحراف معیار ضریب آن متغیر ، بسیار بزرگ خواهد بود . 

 های آماری این آزمون به شرح ذیل است.فرض

H0:  واریانس وجود ندارد.ناهمسانی 

H1: .ناهمسانی واریانس وجود دارد 

 ، نتایج آزمون ناهمسانی واریانس8-4جدول

 یداریمعنسطح  آماره آزمون ی پژوهشهامدل

 ...0. 34.96034 فرضیه اول

 ...0. 34.96034 فرضیه دوم

 ...0. 34496033 فرضیه سوم

 

 باشدیمدرصد  1در مدل اول الی سوم کمتر از  شدهلیتعدی آزمون والد داریمعنکه سطح  دهدیمنشان  9-1نتایج حاصل در جدول 

وش رفع گردیده)با ر هامدل. الزم به توضیح است که این مشکل در تخمین نهایی باشدیمو بیانگر وجود ناهمسانی واریانس در جمالت اخالل 

 ( است .glsاز طریق دستور  هادادهوزن دهی به 

 سریالی ی خودهمبستگآزمون 

وسط معادله ت شدهینیبشیپگیرد، استقالل خطاها )تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار می

فرضیه استقالل خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون  کهیدرصورترگرسیون( از یکدیگر است. 

ن، با توجه به نتیجه این آزمو  شود.بررسی استقالل خطاها از یکدیگر از آزمون والدریج استفاده می منظوربهجود ندارد. در رویکرد پنل دیتا و

 (.2119)دیوید دروکر،باشدیمی  سریالی در بین جمالت اخالل خودهمبستگباشد، بیانگر عدم وجود  %1از  ترشیبی داریمعناگر سطح 
 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.joas.ir/


 13 -39، ص 6931، پاییز 7پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 ، نتایج آزمون خودهمبستگی سریالی9-4جدول

 يداریمعنسطح  آماره آزمون ي پژوهشهامدل

 12112 32310 فرضیه اول

 12112 32310 فرضیه دوم

 12110 002172 فرضیه سوم

 

درصد بوده  1که سطح معناداری آزمون والدریج برای مدل اول الی سوم کمتر از  شودیم، مشاهده 3-1با توجه به نتایج جدول شماره 

 .باشدیمو بیانگر وجود خودهمبستگی سریالی در مدل 
 

 ، تخمين نهایی فرضيه اول)استراتژي تدافعی(11-4جدول 

 سطح معناداري zآماره  استانداردخطاي  ضرایب متغيرها

 12227 1219 12127 12100 استراتژی تدافعی

 12373 1219 12193 12112 اهرم مالی

 12712 1299 12120 12119 اندازه شرکت

 12101 2219 12129 12172 رشد فروش

 12133 0221 12101 12107 بتا

 12123 2203 12239 12291 مبدأعرض از 

 درصد 12119 شدهلیتعدضریب تعیین 

 09221 آماره والد

 12120 سطح معناداری والد

 

 ریتأث رونیازادرصد است  1که متغیر استراتژی تدافعی دارای سطح معناداری بیش از  شودیم، مشاهده 01-1طبق نتایج جدول 

مستقیم و  ریتأث. از بین متغیرهای کنترلی، متغیر رشد فروش ردیگینمقرار  رشیموردپذندارد و فرضیه اول  هانهیهزمعناداری بر چسبندگی 

متغیرهای مستقل و کنترلی  دهدیمکه نشان  باشدیمدرصد  11برابر با  شدهلیتعددارد. ضریب تعیین  هانهیهزی معناداری بر چسبندگ

درصد  1و سطح معناداری آن کمتر از  09221را توضیح دهند. آماره والد برابر با  وابسته ریمتغدرصد از تغییرات  11 اندتوانستهموجود در مدل 

 گفت که مدل برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است. توانیم رونیازا باشدیم
 

 ، تخمين نهایی فرضيه دوم )استراتژي تهاجمی(11-4جدول 

 سطح معناداري zآماره  استانداردخطاي  ضرایب متغيرها

 12132 -1211 12127 -12101 استراتژی تهاجمی

 12121 -1219 12131 -12112 اهرم مالی

 12791 -1291 12121 -12117 اندازه شرکت

 12107 2299 12123 12123 رشد فروش

 12131 0229 12101 12109 بتا

 12112 9201 12230 12302 مبدأعرض از 

 درصد 12171 شدهلیتعدضریب تعیین 

 00221 آماره والد

 12111 سطح معناداری

 

 ریتأث رونیازا است درصد 1 از بیش معناداری سطح دارای تهاجمی استراتژی متغیر که شودیم ، مشاهده00-1طبق نتایج جدول 

 و مستقیم ریتأث فروش رشد متغیر کنترلی، متغیرهای بین از. ردیگینم قرار رشیموردپذ دوم فرضیه و ندارد هانهیهز چسبندگی بر معناداری
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 کنترلی و مستقل متغیرهای دهدیم نشان که باشدیم درصد 17 با برابر شدهلیتعد تعیین ضریب. دارد هانهیهز چسبندگی بر معناداری

 درصد 1 از کمتر آن معناداری سطح و 00221 با برابر والد آماره. دهند توضیح راوابسته  ریمتغ تغییرات از درصد 17اند توانسته مدل در موجود

 .است برخوردار کافی اعتبار از شده برازش مدل که گفت توانیم رونیازا باشدیم
 

 تخمين نهایی فرضيه سوم، 12-4جدول 

 سطح معناداري zآماره  استانداردخطاي  ضرایب متغيرها

 12100 -2211 12179 -12039 توانایی مدیریت

 12109 1290 12010 12192 اهرم مالی

 12131 1219 12120 12100 اندازه شرکت

 12111 2279 12121 12171 رشد فروش

 12027 0219 12101 12102 بتا

 12191 2200 12919 12210 مبدأعرض از 

 درصد 12191 شدهلیتعدضریب تعیین 

 03220 آماره والد

 12110 سطح معناداری

 

ها دارد و فرضیه ینههزیر معکوس و معناداری بر چسبندگی تأثکه متغیر توانایی مدیریت  شودیم، مشاهده 02-1طبق نتایج جدول 

ته یر مستقیم و معناداری بر متغیر وابستأثگیرد. از بین متغیرهای کنترلی، متغیر رشد فروش یمیرش قرار موردپذ %31سوم در سطح اطمینان 

 درصد 19اند توانسته مدل در موجود کنترلی و مستقل متغیرهای دهدیم نشان که باشدیم درصد 19 با برابر شدهیلتعد تعیین ضریب دارد.

 که گفت توانیم روینازا باشدیم درصد 1 از کمتر آن معناداری سطح و 03220 با برابر والد آماره. دهند توضیح راوابسته  یرمتغ تغییرات از

 .است برخوردار کافی اعتبار از شده برازش مدل
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 نتایج حاصل از پژوهش
درصد است  1که متغیر استراتژی تدافعی دارای سطح معناداری بیش از  میافتیدستطبق نتایج حاصل از فرضیه اول به این نتیجه 

. از بین متغیرهای کنترلی، متغیر رشد فروش ردیگینمقرار  رشیموردپذندارد و فرضیه اول  هانهیهزمعناداری بر چسبندگی  ریتأث رونیازا

 دارد.  هانهیهزمستقیم و معناداری بر چسبندگی  ریتأث

 است درصد 1 از بیش معناداری سطح دارای تهاجمی استراتژی متغیر که کردیم حاصل از فرضیه دوم مشاهده همچنین طبق نتایج

 فروش رشد متغیر کنترلی، متغیرهای بین از. ردیگینم قرار رشیموردپذ دوم فرضیه و ندارد هانهیهز چسبندگی بر معناداری ریتأث رونیازا

 .دارد هانهیهز چسبندگی بر معناداری و مستقیم ریتأث

د و فرضیه ها دارمتغیر توانایی مدیریت تأثیر معکوس و معناداری بر چسبندگی هزینهعالوه براین نتایج حاصل از فرضیه سوم نشان داد 

ابسته و گیرد. از بین متغیرهای کنترلی، متغیر رشد فروش تأثیر مستقیم و معناداری بر متغیرموردپذیرش قرار می %31سوم در سطح اطمینان 

 دارد.

 

 پيشنهادات کاربردي
 های تجاری را شناسایی و کنترل کنندها و استراتژیها رفتار نامتقارن هزینهشود، مدیران شرکتبا توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می

ت برای های شرکبندی فعالیتبودجههای خود را وضع نمایند و ریزی و سیاستگیری با توجه به افق دید بلندمدت برنامهو در فرآیند تصمیم

تر و یقگیری دقوسیله تصمیمها با درآمد و تأثیرات فروش بر میران هزینه را مدنظر قرار دهند و بدینبینی سودهای آتی، ارتباط هزینهپیش

ل وتحلیتار هزینه از مدل تجزیهوتحلیل ساخشود که در تجزیهدهند. افزون بر این به مدیران پیشنهاد میتری را نمایش میی جامعبودجه

نند. وتحلیل استاندارد استفاده کجای روش تجزیهکند، بهها را لحاظ میشده که تأثیر رفتار نامتقارن هزینههزینه، حجم فعالیت و سود تعدیل

د در آینده با کاهش فروش مواجه روهایی که انتظار میهای مالی برای شرکتشود که در تحلیلگذاران پیشنهاد میاز سوی دیگر به سرمایه

 وتحلیل سودهای آتی مدنظر قرار دهند.ها  و توانایی مدیریت را برای تجزیههای تجاری شرکتشوند، و استراتژی

 ی آتیهاپژوهشپیشنهادات برای 

هایی است، بنابراین انجام تحقیقهای دیگر ی راه مستلزم انجام تحقیقشود و ادامهسوی مسیری جدید باز میبا انجام هر تحقیقی، راه به

 شود:به شرح زیر پیشنهاد می

 های پژوهش حاضر در سطح صنایع مختلف موردبررسی قرار گیرد.شود فرضیهپیشنهاد می 

 شود از همین پژوهش با توجه به معیارهای دیگر چسبندگی هزینه و توانایی مدیریت انجام شود.پیشنهاد می 

 ها در شرایط متفاوت و متغیر اقتصادی.ی شرکترن هزینهبررسی و آزمون رفتار نامتقا 

 ها.ی شرکتهای مؤثر بر رفتار نامتقارن هزینهگیریبررسی تأثیر استفاده از اختیارات مدیران در تصمیم 

 ها و ارتباط آن با فروشهای ایرانی به رفتار نامتقارن هزینهبررسی میزان توجه مدیران شرکت 

  پرداخت مالیات بر تعدیالت سنواتیتأثیر اجتناب از 

 

 هاي پژوهشمحدودیت
تواند نتایج طور بالقوه میباشد، ولی بهدر فرآیند پژوهش علمی، مجموعه شرایط و مواردی وجود دارد که خارج از کنترل محقق می

باشد، های زمانی پژوهش میحدودیتها ذاتی و برخی ناشی از شرایط محیطی و مپژوهش را تحت تأثیر قرار دهد. برخی از این محدودیت

های این پژوهش به های موجود مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. محدودیتضرورت دارد نتایج پژوهش علمی، با مدنظر قرار دادن محدودیت

 باشد:شرح زیر می

 با یکدیگر متفاوت باشند. های مختلف ها، اشتباهاتی ممکن است رخ دهد و یا ارقام پایگاهممکن است هنگام گرداوری داده 

 آمده قابلیت دستدر این پژوهش ما کل جامعه آماری را غربالگری کردیم و برخی از صنایع از نمونه آماری حذف شد، لذا نتایج به

 تمامی صنایع را ندارد.تعمیم به

 ست، به این منظور برای کل تحقیقات ها، از بابت تورم که متغیر کالن اقتصادی اهای مالی شرکتشده از صورتهای استخراجداده

 شود. لذا در صورت تعدیل اطالعات مذکور، ممکن است نتایج متفاوتی از نتایج حاصل شود.تعمیم داده می
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