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 چکیده

هزینه به این واقعیت اشاره دارد که کاهش هزینه در زمان کاهش سطح فعالیت کمتر از افزایش هزینه در  چسبندگی
پردازد. زمان افزایش سطح فعالیت است. این مطالعه به بررسی مفهومی دیگر به نام ضدچسبندگی هزینه نیز می

اهش سطح فعالیت بیشتر از افزایش هزینه ضدچسبندگی هزینه به این واقعیت اشاره دارد که کاهش هزینه در زمان ک
بینی مدیران در سنوات گذشته و رخ دادن در زمان افزایش سطح فعالیت است، که این موضوع ناشی از خوش

های چسبندگی ناکارآ به دلیل تغییرات فروش برخالف انتظارات مدیران است. این پژوهش با استفاده از تکنیک داده
پردازد. بدین منظور بندگی و ضدچسبندگی هزینه غیرتولیدی در شرکتهای ایرانی میتلفیقی به بررسی وجود چس

مورد بررسی قرار  1390-1393شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی  229های داده
چسبنده دارای های مورد بررسی، عالوه بر رفتار هزینه غیرتولیدی در شرکت که گرفت. نتایج حاکی از آن است

 . شودفروش در سنوات گذشته ناشی میرفتاری ضدچسبنده هستند که این موضوع از تغییرات 
 های غیرتولیدیچسبندگی هزینه، ضدچسبندگی هزینه، هزینه :یدیکل واژگان
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 مقدمه

در ادبیات موضوعی حسابداری، چسبندگی هزینه به عنوان عدم تقارن در رفتار هزینه نسبت 
تر، چسبندگی هزینه به این واقعیت  به تغییر سطح فعالیت تعریف شده است. به بیان ساده

اشاره دارد که کاهش هزینه در زمان کاهش سطح فعالیت کمتر از افزایش هزینه در زمان 
آمیز است.  است. چسبندگی هزینه ناشی از یک رویکرد مخاطرهافزایش سطح فعالیت 

مدیری که با کاهش فروش مواجه شده است باید انتخاب کند که آیا منابع را کاهش دهد 
سرعت به حالت  بایا منابع بالاستفاده را حفظ کند. اگر مدیر انتظار داشته باشد که فروش 

ز نگهداری منابع بالاستفاده را تحمل کند. گیرد هزینه ناشی ا گردد، تصمیم می عادی برمی
آمیز را در  از آنجا که فروش آتی نامشخص است مدیر به طور ضمنی یک رویکرد مخاطره

 .  گیرد پیش می
شود. چسبندگی کارا  موضوع چسبندگی به دو نوع چسبندگی کارا و ناکارا تفکیک می 

اما در سال بعد فروش به حالت یابد  دهد که فروش سال جاری کاهش می در حالتی رخ می
دهد که فروش سال جاری  گردد. در مقابل، چسبندگی ناکارا در حالتی رخ می عادی برمی
گردد و کاهش فروش دائمی  یابد اما در سالهای آتی به حالت عادی برنمی کاهش می

جاری نظر از کارا یا ناکارا بودن چسبندگی هزینه، این پدیده بر درآمد سال  باشد. صرف می
تاثیر منفی دارد زیرا فروش کاهش یافته اما هزینه به همان نسبت کاهش نیافته است 

 (.2008)کارستن و جولیا،
گذاران، مدیران ممکن است رفتار خوشبینانه به منظور تاثیرگذاری در تصمیمات سرمایه 

یرات سنوات روند تغی(. 1392بینی سود داشته باشند)قائمی و اسکندرلی، یا بدبینانه در پیش
گذارد، که این های مدیریت از آینده فروش اثر میبینیگذشته فروش بر انتظارات و پیش

دهد. مدیران با توجه به روند تغییرات ها را تحت تاثیر قرار میموضوع رفتار نامتقارن هزینه
افزایشی )کاهشی( فروش سالهای گذشته، تغییرات قروش جاری و آینده را در همان مسیر 

روند فروش در گذشته به طور غیرمستقیم از  دهدنشان میکنند بینی میرزیابی و پیشا
گردد )بانکر و همکاران، طریق تاثیر بر نگرش مدیریت موجب رفتار نامتقارن هزینه می

a2014 .) 
پردازد. این مطالعه به بررسی مفهومی دیگر به نام ضدچسبندگی هزینه نیز می 

ن واقعیت اشاره دارد که کاهش هزینه در زمان کاهش سطح ضدچسبندگی هزینه به ای
فعالیت بیشتر از افزایش هزینه در زمان افزایش سطح فعالیت است، که این موضوع ناشی از 
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بینی مدیران در سنوات گذشته و رخ دادن چسبندگی ناکارآ به دلیل تغییرات فروش خوش
ه حفظ منابع در زمان کاهش سطح بین نسبت ببرخالف انتظارات مدیران است. مدیر خوش

کند، در صورتی که حجم فروش برای سال بعد نیز کاهش یابد، مدیران با فعالیت اقدام می
دهند که این موضوع موجب ایجاد شدت بیشتری منابع را تعدیل و کاهش می

 (.b2014گردد )بانکر و همکاران، ضدچسبندگی هزینه می

 

 مبانی نظری 
ها هنگام  در سالهای اخیر بیانگر آن است که میزان افزایش هزینهنتایج پژوهش محققان 

ها، هنگام کاهش حجم فعالیت است.  افزایش در سطح فعالیت، بیشتر از میزان کاهش هزینه
(. آندرسون و 2006شود )کالجا و همکاران،  چنین رفتاری، چسبندگی هزینه نامیده می

 کنند: و دلیل به شرح زیر مطرح می( برای پدیده چسبندگی هزینه د2003همکاران )
 

طبق این نظریه زمانی که مدیران با کاهش فروش  نظریه تصمیمات سنجیده مدیران:
شوند، ممکن است این وضعیت را موقتی تصور کنند و انتظار بازگشت فروش به  مواجه می

روندی هایی که فروش  حالت اولیه را داشته باشند. از این رو، برخی از مدیران در دوره
دهند. این رفتار از آنجا  نزولی دارد، منابع الزم برای انجام فعالیتهای عملیاتی را کاهش نمی

شود، زیرا در  ها در بلندمدت می قابل توجیه است که حفظ منابع، موجب کاهش هزینه
های آتی افزایش  صورت کاهش منابع در واکنش به کاهش فروش، اگر فروش در دوره

رو مدیران  شود. از این بابت تحصیل مجدد همان منابع به شرکت تحمیل می هایی یابد، هزینه
ها و در نتیجه افزایش سود شرکت در بلندمدت، اقدام به حفظ منابع  برای کاهش هزینه

 نمایند. می
 

طبق این نظریه چسبندگی هزینه ناشی از تاخیر در  ها: نظریه تاخیر در تعدیل هزینه
گیری در رابطه با اصالح  مدت است. تصمیم یتی کوتاهگیری مدیران در وضع تصمیم

آالت بالاستفاده و... نیاز به  ساختار، حفظ یا اخراج کارکنان، فروش یا نگهداری ماشین
گذشت زمان دارد که این موضوع موجب عدم کاهش هزینه در شرایط کاهش درآمد 

شوند که سرعت کاهش  میها به این دلیل دچار چسبندگی  تر، هزینه شود. به بیان ساده می
مدت، بیشتر از  تواند یکسان باشد. شدت چسبندگی هزینه در کوتاه ها نمی فروش و هزینه
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یابد و  ها در بلندمدت کاهش می مدت و بلندمدت است. بنابراین چسبندگی هزینه میان
 شود. تر می های فروش نزدیک های هزینه به نوسان نوسان

کاهش داشته باشد مدیران  t-2نسبت به دوره قبل آن یعنی  t-1اگر فروش در سال قبل  
اند.  لذا کاهش علیرغم کاهش فروش، بخشی از منابع را حفظ کرده t-1خوشبین درسال 

گردد که به دلیل منجر به کاهش هزینه ها به همان میزان نمی  t-1در سطح فعالیت در سال 
نسبت به دوره قبل  tسال جاری دهد. چنانچه در چسبندگی هزینه این موضوع رخ می

بینی مدیر به دلیل خوش t-1افزایش فروش وجود داشته باشد با توجه به آنکه در سال مالی 
منابع راکد و بالاستفاده وجود داشته است، بنابراین میزان هزینه در مقایسه با وضعیتی که 

عکس چنانچه در سال کرد، کمتر است. برگیری و منابع را تعدیل میمدیر بدبینانه تصمیم
کاهش فروش وجود داشته باشد، مدیران با شدت بیشتری منابع را  t-1جاری نسبت به سال 
گردد. به بیان دهند که این موضوع موجب ایجاد ضدچسبندگی میتعدیل و کاهش می

یابد، دیگر، مدیران در زمانی که تقاضا و به تبع آن فروش در دو دوره متوالی کاهش می
شود. لذا آنچه که نگرش مدیران را در رابطه با ی کاهش منابع بالاستفاده بیشتر میتالش برا

دهد، تداوم روند افزایشی یا کاهشی فروش است. شرایط اقتصادی تحت تاثیر قرار می
 شوند.بنابراین فرضیاتی به شرح زیر تعیین می

ایش داشته باشد، فرضیه اول: چنانچه در دوره گذشته فروش نسبت به دوره قبل آن افز 
 های غیرتولیدی، در دوره جاری چسبنده هستند.هزینه
فرضیه دوم: چنانچه در دوره گذشته فروش نسبت به دوره قبل کاهش داشته باشد،  

 های غیرتولیدی، در دوره جاری ضد چسبنده هستند.هزینه
 در زمینه چسبندگی هزینه تحقیقات متعددی در داخل و خارج کشور به شرح زیر 

سال  20شرکت در طی  7629( با بررسی 2003آندرسون و همکاران ) صورت گرفته است:
صدم درصد هزینه اداری، عمومی و  55درصد افزایش فروش  1به این نتیجه رسیدند که 

صدم درصد هزینه  35درصد کاهش فروش فقط  1فروش را افزایش می دهد، در حالی که 
. آنان بیان کردند که چسبندگی هزینه به این اداری، عمومی و فروش را کاهش می دهد

دلیل اتفاق می افتد که مدیران در زمان کاهش سطح فعالیت در تفکر درباره کاهش منابع 
یا حفظ منابع می باشند که این تفکر در زمان کاهش سطح فعالیت با توجه به گذشت زمان 

 شود.موجب افزایش هزینه و به تبع آن چسبندگی هزینه می
( به بررسی رفتار هزینه توزیع و فروش و عمومی و اداری و 1385می و نعمت الهی )قائ 
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بهای تمام شده کاالی فروش رفته در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق 
پرداختند. نتایج تحقیق آنان نشان داد که بهای  1383تا  1375بهادار تهران در دوره زمانی 
 ، هزینه های توزیع و فروش و عمومی و اداری چسبنده هستند.تمام شده کاالی فروش رفته

ها در بورس اوراق ( به بررسی تجربی رفتار چسبندگی هزینه1389نمازی و دوانی پور )
بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش مذکور که بر اساس اطالعات شرکتهای پذیرفته شده 

است،  1386تا سال  1377ساله از سال  10در بورس اوراق بهادار تهران، برای یک دوره 
های اداری، عمومی و فروش درصد افزایش در سطح فروش، هزینه 1در ازای  ندنشان داد

درصد کاهش در سطح فروش  1یابد، در حالی که در ازای صدم درصد افزایش می 65
یابد. همچنین نتایج تحقیق صدم درصد کاهش می 41های اداری، عمومی و فروش هزینه

هایی که در دوره قبل از آن ها در دورهدهد که شدت چسبندگی هزینهمذکور نشان می
دهد که شدت کاهش درآمد رخ داده، کمتر است. همچنین نتایج این تحقیق نشان می

ها به فروش بزرگتری دارند، ها برای شرکتهایی که نسبت جمع داراییچسبندگی هزینه
 بیشتر است.

الف( در تحقیقی به بررسی تاثیر تصمیمات سنجیده 1391کردستانی و مرتضوی ) 
در بورس اوراق  1380-1388های شرکتها در دوره زمانی مدیران بر چسبندگی هزینه

بهادار تهران پرداختند. نتایج تحقیق مذکور نشان داد که، انتظار افزایش فروش آتی توسط 
بینی هر چه این خوش شود ومدیریت، موجب کاهش چسبندگی بهای تمام شده فروش می
بینی مدیریت، یابد. اما خوشبیشتر باشد، چسبندگی بهای تمام شده فروش بیشتر کاهش می

ها در دهد و چسبندگی این هزینهچسبندگی هزینه اداری، عمومی و فروش را افزایش می
بینی کم است که شواهدی قوی از بینی زیاد مدیریت، بیشتر از حالت خوشصورت خوش

-های اداری، عمومی و فروش محسوب میفرضیه تصمیمات سنجیده در مورد هزینه تایید

 شود.
کننده ب( در تحقیقی به بررسی شناسایی عوامل تعیین 1391کردستانی و مرتضوی ) 

در بورس اوراق بهادار تهران  1380-1388های شرکتها در دوره زمانی چسبندگی هزینه
های اداری، عمومی و فروش در دوره بندگی هزینهپرداختند. بر اساس نتایج تحقیق، چس

شود و کاهش فروش در دو دوره متوالی، موجب کاهش بعد از کاهش فروش، وارونه می
های اداری، عمومی و فروش در دوره چسبندگی بهای تمام شده کاالی فروش رفته و هزینه

ام شده کاالی فروش شود و هر چه میزان داراییها بیشتر باشد، چسبندگی بهای تمدوم می
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شود، اما شواهدی از تاثیر طول دوره های اداری، عمومی و فروش، بیشتر میرفته و هزینه
 ها به دست نیامد.مطالعه، رشد اقتصادی و تعداد کارکنان بر چسبندگی هزینه

ها در ( به بررسی رابطه بین دیدگاه مدیریت و چسبندگی هزینه1391بولو و همکاران ) 
ق بهادار تهران پرداختند. بر اساس نتایج پژوهش مذکور که بر اساس اطالعات بورس اورا

تا  1384شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای دوره پنج ساله از سال 
بین هستند، شدت انجام شده است، زمانی که مدیران به فروش در آینده خوش 1388

 یابد.ها افزایش میچسبندگی هزینه

ها با کیفیت سود و ( به بررسی رابطه چسبندگی هزینه1392زاده و مهرنوش )اسماعیل 
تا  1384شرکت فعال در بازه زمانی  84بینی پرداختند. نتایج آنان با بررسی خطای پیش

های اداری، عمومی و فروش، نشان داد که در ازای افزایش در چسبندگی هزینه 1390
بینی سود و کیفیت سود شده کاالی فروش رفته، دقت پیشهای کل و بهای تمام هزینه

 یابد.کاهش می
ها با استفاده از ( به بررسی آزمون تجربی چسبندگی هزینه1392سپاسی و همکاران ) 

تا  1384های عملیاتی در طی سالهای اطالعات هزینه اداری، عمومی و فروش و سایر هزینه
های ه بهای تمام شده کاالی فروش رفته، هزینهپرداختند. نتایج آنان نشان داد ک 1391

های عملیاتی در شرکتهای مورد بررسی دارای اداری، عمومی و فروش و سایر هزینه
اند. همچنین نتایج تحقیق آنان نشان داد که چسبندگی هزینه در سطح رفتاری چسبنده بوده

 های عملیاتی نیز وجود دارد.کل هزینه
کاری ( به بررسی تاثیر چسبندگی هزینه بر برآورد محافظه1393صفرزاده و بیگ پناه ) 

کاری شرطی، شرطی پرداختند. نتایج آنان نشان داد که در مدلهای برآورد محافظه
چسبندگی هزینه مدنظر قرار نگرفته است که این موضوع سبب سوءگیری قابل مالحظه در 

 کاری شرطی شده است.برآورد محافظه
( به بررسی تاثیر چسبندگی هزینه بر تقارن زمانی سود با 1393سجادی و همکاران ) 

کاری شرطی پرداختند. نتایج آنان با تاکید بر ارتباط میان چسبندگی هزینه و محافظه
نشان  1390تا  1383شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی  120بررسی 

ارتباط میان سود و بازده، تاثیرگذار بوده و  داد که چسبندگی و رفتار هزینه، بر عدم تقارن
های شود. همچنین نتایج آنان نشان داد که شرکتباعث عدم تقارن زمانی شناسایی سود می
 کاری شرطی بیشتری هستند.ها دارای محافظهبا چسبندگی هزینه نسبت به دیگر شرکت
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س مستقل در الزحمه حسابر( به بررسی چسبندگی حق1394صفرزاده و بیگ پناه )
 79شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج آنان با بررسی 

الزحمه نشان داد که حق 1392تا  1386شرکت پدیرفته شده در بورس در طی دوره زمانی 
ای چسبنده است. همچنین نتایج آنان نشان داد که تغییر حسابرس حسابرس مستقل، هزینه

 الزحمه حسابرس مستقل گردد.تواند موجب حذف چسبندگی حقمستقل نمی
ها در طی های چسبندگی هزینه( به بررسی فرضیه1395پورساسان و حصارزاده ) 

پرداختند. نتایج آنان در بررسی نظریه تاخیر در تعدیل هزینه نشان  1392تا  1385سالهای 
د. نتایج آنان همچنین نشان یابها با گذشت زمان کاهش میداد که شدت چسبندگی هزینه

داد که چسبندگی هزینه تابع تصمیمات مدیران نیست. آنان بیان کردند که نظریه تاخیر در 
ها در بورس اوراق بهادار تهران، از توان توضیح تعدیل هزینه در خصوص چسبندگی هزینه

 بیشتری برخوردار است.
ید باعث استخدام و بکارگیری کنند که رشد تول( بیان می2003آندرسون و همکاران ) 

یابد، نیروی گردد، در حالی که در مقابل، زمانی که تولید کاهش مینیروی کار جدید می
تواند رفتار چسبنده شود که چنین موضوعی میکار اضافی بالفاصله کنار گذاشته نمی

 ها را توجیه کند.هزینه
اداری، عمومی و فروش در ( به بررسی چسبندگی هزینه 2004مدیروس و کاستا ) 

شرکت در طی دوره  198شرکتهای پذیرفته شده در بورس برزیل پرداختند. آنان با بررسی 
های مورد بررسی از بابت تورم، به این نتیجه رسیدند و با تعدیل داده 1986-2003زمانی 

آنان ای چسبنده است. به بیان دیگر، نتایج عمومی و فروش هزینه ،های اداریکه هزینه
صدم  59نشان داد که با افزایش یک درصدی فروش، هزینه اداری، عمومی و فروش 

یابد، در حالی که با کاهش یک درصدی فروش، هزینه اداری، عمومی درصد افزایش می
 یابد.صدم درصد کاهش می 32و فروش 

( به بررسی چسبندگی هزینه های عملیاتی در شرکتهای 2006کالجا و همکاران ) 
کایی، انگلیسی، فرانسوی و آلمانی پرداختند. آنها نشان دادند که هزینه های عملیاتی آمری

درصد  97درصد فروش هزینه های عملیاتی  1چسبنده می باشند، به طوری که با افزایش 
درصد  91درصد فروش هزینه های عملیاتی  1افزایش می یابد در حالی که با کاهش 

ان نشان می دهد که چسبندگی هزینه شرکتهای فرانسوی کاهش می یابد. همچنین نتایج آن
و آلمانی بیشتر از چسبندگی هزینه در شرکتهای آمریکایی و انگلستانی می باشد. همچنین 
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آنها نشان دادند که با کاهش متوالی سطح فعالیت شرکت سطح چسبندگی هزینه کمتر می 
صنعت بر روی سطح شود. همچنین آنها نتیجه گرفتند که نوع شرکت و خصوصیات 

 چسبندگی هزینه تاثیر دارند. 
ها با استفاده از نمونه (  به بررسی وضعیت چسبندگی هزینه2007آندرسون و النین ) 

های پرداختند. آنان با بررسی هزینه 1978-2005شرکت طی سالهای  –سال  143،858
ای حقوق و دستمزد های به این نتیجه رسیدند که هزینهحقوق و دستمزد و مخارج سرمایه

ای غیرچسبنده هستند. همچنین نتایج آنان نشان داد که سطح چسبنده و مخارج سرمایه
 چسبندگی هزینه حقوق و دستمزد در صنایع مختلف، متفاوت است. 

بینی تحلیلگران، های نامتقارن بر روی دقت پیش( در بررسی اثر رفتار هزینه2010وایز) 
های مورد بررسی رفتاری برعکس چسبندگی درصد از نمونه 43ها در متوجه شد که هزینه

ها  اند که از این موضوع به عنوان رفتار ضدچسبنده یاد کرد. میزان افزایش هزینههزینه داشته
ها، هنگام کاهش حجم فعالیت  هنگام افزایش در سطح فعالیت، کمتر از میزان کاهش هزینه

 است. 
اثیر عوامل اقتصادی در رفتار مدیران در وضعیت ( به دنبال بررسی ت2012پیچتکان ) 

چسبندگی هزینه پرداخت. وی بیان کرد که هنگامی که مدیر با کاهش در سطح تقاضا 
پردازد، چرا که روند کاهش تقاضا با احتمال شود به بررسی وضعیت اقتصادی میمواجه می

صادی تداوم دارد. نتایج های رکود اقتصادی در مقایسه با دوران رونق اقتبیشتری در دوره
هایی که شاخصهای کالن اقتصادی روندی های شرکت در دورهوی نشان داد که هزینه

 کنند.تر عمل میروبه رشد دارند عدم تقارن بیشتری دارند و چسبنده
( به بررسی اثر تغییرات فروش و دیدگاه مدیران بر رفتار b2014بانکر و همکاران ) 

ند. نتایج آنان نشان داد که شرکتهایی که فروش آنها روند رو به نامتقارن هزینه پرداخت
هزینه چسبنده بوده است، در حالی که، در شرکتهایی که عالوه بر دوره  ،رشدی داشته

 اند، هزینه رفتاری ضدچسبنده دارد.جاری کاهش فروش در دوره گذشته را تجربه کرده

فرهنگ ملی و چسبندگی هزینه  ( به بررسی رابطه بین2016کیتچینگ و همکاران ) 
گیری تواند عاملی موثر بر تصمیمپرداختند. آنان بر این باور بودند که فرهنگ ملی می

کشور  39های فعال در مدیران باشد. نتایج آنان با بررسی اطالعات مربوط به شرکت
 مختلف نشان داد که فرهنگ عاملی موثر بر چسبندگی هزینه است و چسبندگی هزینه در

ها و کشورهای با وضعیت فرهنگی پایدار که موجب اطمینان در تداوم فعالیت شرکت
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 های با دیدگاههای فعالیت بلندمدت، کمتر است.شرکت
های بزرگ فعال در ( به بررسی چسبندگی هزینه در شرکت2016پامپلونا و همکاران ) 

شرکت بزرگ از هر  50کشورهای برزیل، شیلی و مکزیک پرداختند. نتایج آنان با بررسی 
نشان  2013تا  2002کدام از کشورهای مورد بررسی به صورت جداگانه  در طی سالهای 

داد که افزایش هزینه در زمان افزایش سطح فعالیت، نسبت به کاهش هزینه در زمان کاهش 
های سطح فعالیت بیشتر بوده که این موضوع نشاندهنده چسبندگی هزینه در کلیه شرکت

سی بوده است. نتایج همچنین نشان داد که چسبندگی هزینه در شرکتهای برزیلی مورد برر
های شیلی به در مقایسه با سایر کشورهای مورد بررسی کمتر و چسبندگی هزینه در شرکت

در مقایسه با سایر کشورهای مورد بررسی بیشتر است. آنان بیان کردند که متغیرهای کالن 
 موثر بر چسبندگی هزینه باشد.تواند عاملی اقتصادی نیز می

همانطور که گفته شد در زمینه چسبندگی هزینه تحقیقات متعدد داخلی و خارجی  
صورت گرفته، ولی در زمینه رفتار ضدچسبندگی هزینه در داخل کشور تحقیقی صورت 

ها های گذشته بر رفتار نامتقارن هزینهنگرفته است که این تحقیق با بررسی اثر فروش دوره
 .باشدمیدرصدد بررسی این موضوع 

 

 شناسی تحقیق روش
جامعه آماری تحقیق را شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  :جامعه آماری

دهند که مجموعه شرایط زیر را دارا باشند. الزم به ذکر است با توجه به  تهران تشکیل می
شرح زیر با شیوه حذف سیستماتیک  بهگیری دسترسی آسان به کلیه اطالعات جامعه، نمونه

 است. صورت پذیرفته
مورد پذیرش قرار گرفته باشند، به دلیل اینکه  1389هایی که قبل از سال  شرکت -1

 برای بررسی اطالعات دوره پژوهش به اطالعات سال ماقبل نیاز بوده است.
 هایی که در دوره مورد بررسی، تغییر دوره مالی نداشته باشند که چنین شرکت -2

 محدودیتی در راستای حفظ قابلیت مقایسه اطالعات صورت گرفته است.

گری مالی و سایر شرکتهای  گذاری و واسطه های سرمایه شرکتها جزء شرکت -3
ها نسبت های غیرتولیدی در اینگونه شرکتغیرتولیدی نباشند؛ به دلیل اینکه هزینه

 پذیرد. ها از سطح فعالیت تاثیر کمتری میبه سایر شرکت

به عنوان جامعه  1390-1393شرکت در دوره زمانی  229با توجه به شرایط، تعداد  
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 آماری انتخاب گردید.

اطالعات مورد نیاز شرکتهای مورد بررسی از طریق نرم افزار  .آوری داده روش جمع
رسانی ناشران(  رهاورد نوین و صورتهای مالی منتشره در سایت کدال )سیستم جامع اطالع

بندی و محاسبات مورد نیاز در صفحه گسترده نرم افزار  گردآوری شد، سپس با جمع
و تحلیل نهایی نیز به کمک نرم افزار اکسل، به منظور تجزیه و تحلیل آماده گردید. تجزیه 

 انجام شد. 8نسخه  Eviewsآماری 
-تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کمی بوده و با رویکرد استقرایی انجام می .نوع تحقیق

 پذیرد.
 پردازد. مدل اول به بررسی وجود چسبندگی هزینه می. های تحقیق مدل

∆𝑙𝑛𝑆𝐺𝐴𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝛥𝑙𝑛𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐷𝑖,𝑡𝛥𝑙𝑛𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖,𝑡

+ Ԑ𝑖,𝑡                                      (1) مدل  
𝛥𝑙𝑛𝑆𝐺𝐴𝑖,𝑡 =
𝛽0 + 𝛽1

𝑃𝐼𝑛𝑐𝑟𝐼𝑖,𝑡−1𝛥𝑙𝑛𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖,𝑡 + 𝛽2
𝑃𝐼𝑛𝑐𝑟𝐼𝑖,𝑡−1𝐷𝑖,𝑡𝛥𝑙𝑛𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖,𝑡 +

𝛽1
𝑃𝐷𝑒𝑐𝑟𝐷𝑖,𝑡−1𝛥𝑙𝑛𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖,𝑡 + 𝛽2

𝑃𝐷𝑒𝑎𝑟𝐷𝑖,𝑡−1𝐷𝑖,𝑡𝛥𝑙𝑛𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖,𝑡 +

Ԑ𝑖,𝑡                                                                     (2) مدل     
-نشان 𝑙𝑛𝑆𝐺𝐴𝑖,𝑡∆( بوده که در آن 2003مدل استاندارد آندرسون و همکاران) 1مدل  

هزینه نسبت به  tدر سال  iدهنده تغییرات لگاریتم طبیعی نسبت هزینه غیرتولیدی شرکت 
دهنده تغییرات لگاریتم نشان 𝛥𝑙𝑛𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖,𝑡. است t-1در سال  iغیرتولیدی شرکت 

 𝐷𝑖,𝑡. است t-1در سال  iشرکت نسبت به فروش  tدر سال  iطبیعی نسبت فروش شرکت 
نسبت به فروش  tدر سال  iازی که در صورتی که فروش شرکت دهنده متغیر مجنشان

شود. و در غیر اینصورت صفر در نظر گرفته می 1کاهش یافته باشد،  t-1در سال  iشرکت 
𝐼𝑖,𝑡−1 دهنده متغیر مجازی در صورتی که فروش سال نشانt-1  نسبت به فروش سالt-2 

دهنده نشان 𝐷𝑖,𝑡−1شود. نظر گرفته میو در غیر اینصورت صفر در  1افزایش یافته باشد، 
 1کاهش یافته باشد،  t-2نسبت به فروش سال  t-1متغیر مجازی در صورتی که فروش سال 

حاکی از وجود  𝛽2شود. ضریب منفی و در غیر اینصورت صفر در نظر گرفته می
𝛽2چسبندگی هزینه است. در حالتی که 

𝑃𝐼𝑛𝑐𝑟 تایید می 1 منفی و معنادار باشد، فرضیه-

𝛽2گردد. همچنین در صورتی که 
𝑃𝐷𝑒𝑎𝑟  گردد.تایید می 2مثبت و معنادار باشد، فرضیه 

 
های تلفیقی استفاده شده  به منظور تخمین مدلهای تحقیق از تکنیک داده :روش آماری



  73  یرانیا یشرکتها در یرتولیدیغ های ینههز یو ضدچسبندگ یچسبندگ

های  شود. ادغام داده های سری زمانی و مقطعی با هم ترکیب می است. در این تکنیک، داده
زمانی و مقطعی، به دلیل افزایش تعداد مشاهدات، باال بردن درجه آزادی، کاهش  سری

 (.2006باشد )گرین،  ناهمسانی واریانس و کاهش همخطی میان متغیرها می
های تلفیقی به فروض ما درباره عرض از مبدا،  های رگرسیونی با داده تخمین مدل 

ه به فروض مختلف، سه مدل متداول ضرایب شیب و جمله خطای مدل بستگی دارد. با توج
)اثرات مشترک، اثرات ثابت و اثرات تصادفی( برای تخمین این مدلها مطرح است. به 

لیمر و جهت  Fمنظور انتخاب از بین مدلهای اثرات مشترک و اثرات ثابت از آزمون 
 ت.انتخاب از بین مدلهای اثرات تصادفی و اثرات ثابت از آزمون هاسمن استفاده شده اس

به منظور تعیین نرمالیتی اجزای اخالل رگرسیون از آزمون  :بررسی مفروضات رگرسیون
جهت رفع مشکل ناهمسانی واریانس  GLSهای  زن جارک برا استفاده شده است. از تخمین

و از آماره دوربین واتسن جهت تشخیص خوهمبستگی بین اجزای اخالل استفاده گردیده 
(. همچنین بررسی همخطی مرکب به کمک 1390بریشمی / ترجمه ا2010است )گجراتی، 

 های تولرانس و عامل تورم واریانس میسر شده است. آماره

 

 ها ها و تجزیه و تحلیل داده نتایج آزمون فرضیه
دهنده تحلیل توصیفی متغیرهای استفاده شده در  ( نشان1جدول ) .ها تحلیل توصیفی داده

است  0.217به میزان  𝐷𝑖,𝑡میانگین متغیر شود  گونه که مالحظه می این مطالعه است. همان
شرکت( در سال -سال 916های مورد بررسی )شرکت از شرکت-سال 199که نشان میدهد 

انه این متغیر به میزان صفر، حاکی از این اند. همچنین میجاری با کاهش فروش مواجه شده
های مورد بررسی در دوره مورد بررسی با افزایش فروش موضوع است که بیشتر شرکت

دهد میزان فروش است که نشان می 0.807به میزان  𝐼𝑖,𝑡−1اند. میانگین متغیرمواجه شده
شته نسبت شرکت( در سال گذ-سال 916های مورد بررسی )شرکت از شرکت-سال 743

که نشان  0.193به میزان  𝐷𝑖,𝑡−1به دوره قبل آن افزایش یافته است. همچنین میانگین متغیر 
-سال 916های مورد بررسی )شرکت از شرکت-سال 173دهد فروش سال گذشته می

شرکت( نسبت به دوره قبل آن کاهش یافته است. چنانچه مشهود است انحراف معیار 
ه سایر متغیرها بیشتر است که چنین موضوعی ناشی از نوسان این متغیرهای مجازی نسبت ب

 متغیرها بر مبنای صفر و یک )دو سر یک طیف( است.
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 . بررسی آمار توصیفی متغیرهای پژوهش1جدول 
انحراف  میانه میانگین شرح

 معیار
معناداری  برا–جارک مینیمم ماکزیمم

 جارک برا
 مشاهدات

∆𝒍𝒏𝑺𝑮𝑨𝒊,𝒕 202/0 190/0 319/0 965/1 923/1- 716/19 000/0 916 
𝜟𝒍𝒏𝑺𝑨𝑳𝑬𝑺𝒊,𝒕 176/0 197/0 399/0 060/5 674/2- 261/158 000/0 916 

𝑫𝒊,𝒕 217/0 000/0 413/0 000/1 000/0 119/212 000/0 916 
𝑫𝒊,𝒕𝜟𝒍𝒏𝑺𝑨𝑳𝑬𝑺𝒊,𝒕 067/0- 000/0 215/0 000/0 674/2- 137/977 000/0 916 

𝑰𝒊,𝒕−𝟏 811/0 000/1 395/0 000/1 000/0 412/56 000/0 916 
𝑰𝒊,𝒕−𝟏𝜟𝒍𝒏𝑺𝑨𝑳𝑬𝑺𝒊,𝒕 146/0 134/0 310/0 1.317 031/2- 808/23 000/0 916 

𝑰𝒊,𝒕−𝟏𝑫𝒊,𝒕𝜟𝒍𝒏𝑺𝑨𝑳𝑬𝑺𝒊,𝒕 046/0- 000/0 174/0 000/0 031/2- 981/23 000/0 916 
𝑫𝒊,𝒕−𝟏 189/0 000/0 392/0 000/1 000/0 111/21 000/0 916 

𝑫𝒊,𝒕−𝟏𝜟𝒍𝒏𝑺𝑨𝑳𝑬𝑺𝒊,𝒕 030/0 000/0 264/0 5.060 674/2- 865/103 000/0 916 
𝑫𝒊,𝒕−𝟏𝑫𝒊,𝒕𝜟𝒍𝒏𝑺𝑨𝑳𝑬𝑺𝒊,𝒕 019/0- 000/0 131/0 000/0 674/2- 057/80 000/0 916 

 
است،  0.05کمتر از برا با توجه به اینکه سطح خطای محاسبه شده  -آزمون جارک 

نشان دهنده توزیع غیر نرمال برای متغیرها است که برای رفع غیرنرمال بودن متغیر وابسته 
شود مشاهده می 1استفاده شده است. در نمودار  2در نرم افزار مینی تب 1تبدیل جانسون

است که حاکی از نرمال نبودن متغیرهای وابسته است  0.05کمتر از  ،هااحتمال آماره داده
 .سازی مذکور، متغیر وابسته نرمال گردیده استکه با نرمال
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Johnson Transformation for sga

 : نرمال کردن متغیر وابسته1نمودار 

                                                                                                                   
1 . Johnson Transformation 
2 . Minitab 
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 مانایی
و معنی دار به منظور اطمینان از نتایج تحقیق و ساختگی نبودن روابط موجود در رگرسیون 

بودن متغیرها، اقدام به انجام آزمون مانایی و محاسبه ریشه واحد متغیرهای تحقیق در مدل 
EGLS  گردید. آزمون مزبور با استفاده از نرم افزارEViews   1و روش آزمونهای-

پرون صورت گرفته است. نتایج  -فیلیپس -فیشر -3دیکی فولر  -فیشر -2لوین، لین و چو 
ارائه شده است که در هر سه روش لوین،  2ون مانایی متغیر وابسته در جدول حاصل از آزم

پرون مانا است و لذا فرض صفر مبنی بر  -فیلیپس -دیکی فولر و فیشر -لین و چو، فیشر
شود، درنتیجه روابط موجود در رگرسیون ساختگی ریشه واحد داشتن متغیرها پذیرفته نمی

 دار است.نبوده و معنی

 بررسی آزمون مانایی. 2جدول 

 متغیرهای پژوهش
 پرون -فیلیپس -فیشر دیکی فولر -فیشر روش لوین، لین و چو

 آماره آزمون
سطح 

 معناداری
آماره 
 آزمون

سطح 
 معناداری

آماره 
 آزمون

سطح 
 معناداری

∆𝑙𝑛𝑆𝐺𝐴𝑖,𝑡 08/55- 000/0 71/811 000/0 11/939 000/0 

𝐼𝑖,𝑡−1𝛥𝑙𝑛𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖,𝑡 00/369،1- 000/0 87/530 000/0 64/600 000/0 

𝐼𝑖,𝑡−1𝐷𝑖,𝑡𝛥𝑙𝑛𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖,𝑡 41/26- 000/0 53/62 001/0 15/64 000/0 

𝐷𝑖,𝑡−1𝛥𝑙𝑛𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖,𝑡 37/20- 000/0 65/151 000/0 85/174 000/0 

 

 خطی آزمون هم
دهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از متغیرهای مستقل خطی وضعیتی است که نشان می هم

(. اگر هم خطی در معادله رگرسیون باال باشد، 1391دیگر است )مومنی و فعال قیومی، 
بدین معنی است که بین متغیرهای مستقل همبستگی باالی وجود دارد و ممکن است با 

2وجود باال بودن 
Rدیگر با وجود آن که مدل  ، مدل دارای اعتبار باالیی نباشد. به عبارت

داری نیست. در این تحقیق با رسد ولی دارای متغیرهای مستقل معنیخوب به نظر می
وجود یا عدم وجود همخطی بررسی گردید که نتایج در  Eviews 8کمک نرم افزار 

 حاکی از عدم وجود همخطی است.  3جدول شماره 
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 خطی . بررسی هم3جدول 

 VIF تولرانس ضریب متغیر
C 002/0 - - 

𝛥𝑙𝑛𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖,𝑡 013/0 467/0 139/2 

𝐷𝑖,𝑡𝛥𝑙𝑛𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖,𝑡 044/0 468/0 139/2 

𝐼𝑖,𝑡−1𝛥𝑙𝑛𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖,𝑡 022/0 441/0 269/2 

𝐼𝑖,𝑡−1𝐷𝑖,𝑡𝛥𝑙𝑛𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖,𝑡 068/0 446/0 244/2 

𝐷𝑖,𝑡−1𝛥𝑙𝑛𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖,𝑡 019/0 689/0 452/1 

𝐷𝑖,𝑡−1𝐷𝑖,𝑡𝛥𝑙𝑛𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖,𝑡 078/0 682/0 466/1 

 

کند که چنانچه در دوره گذشته  فرضیه اول تحقیق عنوان می .نتایج آزمون فرضیه اول
های غیرتولیدی در دوره جاری فروش نسبت به دوره قبل آن افزایش داشته باشد، هزینه

کند که چنانچه در دوره گذشته فروش نسبت به چسبنده هستند. فرضیه دوم تحقیق بیان می
های غیرتولیدی در دوره جاری ضد چسبنده هستند. دوره قبل کاهش داشته باشد، هزینه

 4دوم استفاده شد که نتایج آن به شرح جدول شماره   برای آزمون این فرضیات از مدل
 است. 

 . بررسی فرضیات4جدول 

 متغیر
 مدل دوم مدل اول
 معناداری tآماره  ضریب معناداری tآماره  ضریب

C 297/0- 653/3- 000/0 304/0- 040/4- 000/0 

𝛥𝑙𝑛𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖,𝑡 259/1 048/14 000/0    

𝐷𝑖,𝑡𝛥𝑙𝑛𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖,𝑡 123/1- 999/6- 000/0    

𝐼𝑖,𝑡−1𝛥𝑙𝑛𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖,𝑡    510/1 508/9 000/0 

𝐼𝑖,𝑡−1𝐷𝑖,𝑡𝛥𝑙𝑛𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖,𝑡    033/1- 664/6- 000/0 

𝐷𝑖,𝑡−1𝛥𝑙𝑛𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖,𝑡    621/0 663/5  

𝐷𝑖,𝑡−1𝐷𝑖,𝑡𝛥𝑙𝑛𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖,𝑡    862/0 130/6 000/0 

 𝑅2 412/0 466/0 

DW 449/2 192/2 
 946/12( 0.008)  975/10( 000/0)  لیمر )معناداری( Fآماره 

 اثرات ثابت اثرات ثابت روش تخمین
 781/7( 010/0)  332/12( 002/0)  آماره کای دو  )معناداری(

 568/2( 000/0)  083/2( 000/0)  مدل )معناداری( Fآماره 
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رگرسیون و ضریب تعیین تعدیل  Fدهد، مقادیر آماره  نشان می 4چنانچه جدول شماره  
دهندگی مدل است. مالحظه مقادیر آماره دوربین  شده در دو مدل، موید توان باالی توضیح

دهد که بین اجزای اخالل مدل، خودهمبستگی وجود ندارد زیرا این  واتسن نیز نشان می -
ن هر دو مدل دهد که برای آزمولیمر نشان می Fآماره باشند.  نزدیک می 2مقادیر به عدد 

های تلفیقی های تابلویی نسبت به رویکرد دادهمورد بررسی در این پژوهش رویکرد داده
دهد که در بین اثرات تر است. همچنین آماره کای دو و سطح معناداری آن نشان میارجح

چنانچه ثابت و تصادفی باید از رویکرد اثرات ثابت برای تحلیل نهایی مدل استفاده کرد. 
دهنده وجود چسبندگی منفی و معنادار است که نشان 1در مدل  𝛽2است مقدار    مشهود

𝛽2های مورد بررسی است. مقدار  هزینه در شرکت
𝑃𝐼𝑛𝑐𝑟   منفی و معنادار است  2در مدل

دهد چنانچه در دوره گذشته فروش نسبت به دوره قبل آن افزایش داشته باشد، که نشان می
شود. به بیان تایید می 1در دوره جاری چسبنده هستند، بنابراین فرضیه های غیرتولیدی هزینه
تر، در صورتی که در دوره گذشته نسبت به دوره قبل آن فروش افزایش یافته باشد، ساده

مدیران کاهش فروش دوره جاری را به دلیل نظریه تصمیمات سنجیده مدیران موقتی تلقی 
𝛽2شود. مقدار  نه در دوره جاری میکرده که این موضوع موجب چسبندگی هزی

𝑃𝐷𝑒𝑎𝑟 
دهد چنانچه در دوره گذشته فروش نسبت به مثبت و معنادار است که این موضوع نشان می

های غیرتولیدی در دوره جاری ضدچسبنده هستند، دوره قبل آن کاهش داشته باشد، هزینه
ش در سال گذشته نسبت به دوره شود. به بیان دیگر، چنانچه فروتایید می 2بنابراین فرضیه 

نمایند که قبل کاهش یافته باشد، مدیران کاهش فروش دوره جاری را دائمی تلقی می
چنین موضوعی عالوه بر حذف منابع بالاستفاده ناشی از کاهش فروش در سال جاری 

بینی مدیران را حذف توسط مدیران، منابع نگهداری شده در سال گذشته ناشی از خوش
 گردد.های غیرتولیدی میکرد که چنین موضوعی موجب رفتار ضدچسبنده هزینه خواهند

 

 گیری و پیشنهادنتیجه
ها پرداخته  های غیرتولیدی بنگاهدر این تحقیق به بررسی رفتار چسبنده و ضدچسبنده هزینه

دهد ( استفاده گردید. نتایج نشان میb2014شد. بدین منظور از رویکرد بانکر و همکاران )
چنانچه فروش در سال گذشته نسبت به دوره قبل کاهش یافته باشد، مدیران کاهش فروش 

نمایند که چنین موضوعی عالوه بر حذف منابع بالاستفاده دوره جاری را دائمی تلقی می
ناشی از کاهش فروش در سال جاری توسط مدیران، منابع نگهداری شده در سال گذشته 
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حذف خواهند کرد که چنین موضوعی رفتار ضدچسبنده بینی مدیران را ناشی از خوش
کند. در تحقیقات قبلی دو نظریه تصمیمات سنجیده های غیرتولیدی را توجیه میهزینه

مدیران و نظریه تاخیر در تعدیل هزینه به عنوان عوامل چسبندگی هزینه مطرح گردیده 
ت سنجیده مدیران، در بودند، در حالی که در این تحقیق بیان گردید که نظریه تصمیما

صورتی که فروش سال گذشته نسبت به سال قبل آن کاهش یافته باشد، در سال جاری 
گردد. این تحقیق با بررسی اطالعات مربوط به موجب ایجاد رفتار ضدچسبنده هزینه می

نشان داد  1390-1393های  شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال 229
های مورد بررسی، عالوه بر رفتار چسبنده دارای رفتار های غیرتولیدی در شرکتکه هزینه

شود. ضدچسبنده هستند که این موضوع از تغییرات فروش در سنوات گذشته ناشی می
های غیرتولیدی با نتایج نتیجه فرضیه اول این تحقیق در رابطه با رفتار چسبنده هزینه

(، بولو و 1393پناه )صفرزاده و بیگ(، 1394) محمدی شورکیپورحیدری وگلتحقیقات 
الف(،  1391ب(، کردستانی و مرتضوی ) 1391کردستانی و مرتضوی ) (،1391همکاران )

(، 1385الهی ) ( و قائمی و نعمت1386الهی ) (، قائمی و نعمت1389پور ) نمازی و دوانی
(، 2012همکاران )(، بانکر و 2008(، بالکریشنان و گروسا )2003آندرسون و همکاران)

( در تطابق است. همچنین نتیجه فرضیه b2014( و بانکر و همکاران )2013بانکر و بیزالو )
های غیرتولیدی با نتیجه تحقیق بانکر و دوم این تحقیق در رابطه با رفتار ضدچسبنده هزینه

 ( در تطابق است.b2014همکاران )
 شود: آتی پیشنهاد میدر ادامه این تحقیق، موضوعات زیر برای تحقیقات 

 صنایع مختلفبه تفکیک انجام این تحقیق  -1

گی و ضدچسبند گیبر سطح چسبند شرکت چرخه عمر تاثیربررسی وضعیت  -2
 هزینه

 گیبررسی رابطه بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر سطح چسبند -3
 هابودن هزینه گیو ضدچسبند

 گیو ضدچسبند گیر آن بر چسبندها و تاثیپذیری هزینهبررسی قدرت انعطاف -4
 هابودن هزینه

 

 های پژوهشمحدودیت
محدودیتی که در مراحل پژوهش حاضر وجود داشته است و در تفسیر نتایج باید به آن 
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توجه گردد، تاثیر وجود متغیرهای فرهنگی و کالن اقتصادی در چسبندگی هزینه بوده که 
 است.در این رابطه این پژوهش مدنظر قرار نگرفته 
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 .61تا  37، صص 21، شماره 6بینی. پژوهشهای حسابداری مالی، سال خطای پیش
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فصلنامه ها در بورس اوراق بهادار تهران. دیدگاه مدیریت و چسبندگی هزینه
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فصلنامه مطالعات تجربی الزحمه حسابرسی. حسابرسی از طریق بررسی چسبندگی حق

 .21تا  1، صص 47، شماره 12، سال حسابداری مالی

ها؛ های چسبندگی هزینه(. بررسی فرضیه1395پورساسان، سیمین؛ حصارزاده، رضا. )
های های شخصی مدیران، مجله پیشرفتهای سازمانی و انگیزهشواهدی درباره انگیزه

 .48تا  25، صص 1، شماره 8سال حسابداری دانشگاه شیراز، 

ها: (. آزمون تجربی چسبندگی هزینه1393سپاسی، سحر؛ فتحی، زهرا؛ شیبه، سکینه. )
، شماره 3های تجربی حسابداری، سال شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش

 .177تا  163، صص 12

یر چسبندگی هزینه بر (. تاث1393کار، جواد. )زاده، سعید؛ نیکسجادی، سیدحسین؛ حاجی
کاری شرطی، مجله تقارن زمانی سود با تاکید بر ارتباط میان چسبندگی هزینه و محافظه

 .99تا  81، صص 16، شماره 5دانش حسابداری، سال 

-(. تاثیر چسبندگی هزینه بر برآورد محافظه1393پناه، بهزاد. )صفرزاده، محمدحسین؛ بیگ

 .59تا  39، صص 14، شماره 4، سال اریپژوهشهای تجربی حسابدکاری شرطی. 

( چسبندگی هزینه حسابرسی مستقل در 1394پناه، بهزاد. )صفرزاده، محمدحسین؛ بیگ
، صص 27، شماره 7شرکتهای ایرانی، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال 

 .76تا  53

بینی در پیش ها(. بررسی رفتار مدیران شرکت1392قائمی، محمدحسین؛ اسکندرلی، طاهر )
تا  53، صص 40، شماره 11، سال فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالیسود سالیانه. 

75. 

های توزیع، فروش،  (. بررسی رفتار هزینه1385الهی، معصومه ) قائمی، محمدحسین و نعمت
عمومی، اداری و بهای تمام شده کاالی فروش رفته در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده 
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 .89تا  71، صص 16، شماره فصلنامه مطالعات حسابداریاوراق بهادار تهران. در بورس 

های عملیاتی و  (. رفتار و ساختار هزینه1386الهی، معصومه. ) قائمی، محمدحسین و نعمت
های مالی در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.  هزینه

 .29تا  16 ، صص22، شماره فصلنامه دانش حسابرسی

الف(. بررسی تاثیر تصمیمات  1391کردستانی، غالمرضا و مرتضوی، سید مرتضی. )
، های حسابداری و حسابرسی فصلنامه بررسی ها. سنجیده مدیران بر چسبندگی هزینه

 .90تا  73، صص 67، شماره 19دوره 

ننده ب(. شناسایی عوامل تعیین ک1391کردستانی، غالمرضا و مرتضوی، سید مرتضی. )
، 3، شماره4، سالهای حسابداری مالی مجله پژوهشهای شرکتها.  چسبندگی هزینه
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(، جلد 1390، ترجمه دکتر حمید ابریشمی )مبانی اقتصاد سنجی .(2010گجراتی، دامودار. )
 اول و دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

. چاپ SPSSتحلیل آماری با استفاده از (. 1391مومنی، منصور و فعال قیومی، علی. )
 .هفتم، نشر مولف، تهران

ها در  (. بررسی تجربی رفتار چسبندگی هزینه1389پور، ایرج. ) نمازی، محمد و دوانی
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