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 چکيده

شده در  یرفتهپذ یهادر شرکت اه شرکت ینه)تقاضا( با رفتار هز یطیمح اطمینان رابطه عدم یبررس تحقیق، این از هدف
الی  4831 بازه زمانی ها، اطالعات مالی متغیرهای اصلی تحقیق درفرضیه آزمون برای. استبورس اوراق بهادار تهران 

شرکت که با روش نمونه گیری سیستماتیک حذفی به دست آمده اند، از صورت های مالی منتشره در  413برای  4838
تحقیق، برازش  این در شده مطرح اصلی های آزمون فرضیه برای آماری ید. روشدنرم افزار ره آورد نوین استخراج گر

عدم  که دهد می تحقیق نشان های یافته. اثرات تصادفی استبه روش رگرسیون تابلویی با  ترکیبی هایداده مدل
تمام  یبر رفتار بهاهمچنین  و معنادار دارد. یمو فروش اثر مستق یادار ی،عموم های ینهدر تقاضا بر رفتار هز یناناطم

 تاثیر ندارد.فروخته شده  یشده کاال
 .عدم اطمینان محیطیندگی، رفتار هزینه، چسب :کليدی های واژه

 

 مقدمه

 تصمیم گیری برای مهم از اطالعات فروش سطح یا و یتلفعا سطح تغییرات به نسبت ها هزینه رفتار چگونگی از آگاهی

 مدیریتی موارد سایر و سر سربه نقطه تعیین محصوالت، قیمت گذاری بندی، بودجه و برنامه ریزی خصوص در مدیران

 فعالیت به طور حجم تغییرات به نسبت متغیر های هزینه مدیریت، حسابداری در ها هزینه رفتار های سنتی مدل در .است

 فعالیت حجم در تغییرات به بزرگی تنها ها هزینه در تغییرات بزرگی که معنا این به .یابند می کاهش یا افزایش متناسب

یج نتا . اماندارد ها هزینه در تغییرات بزرگی روی تأثیری فعالیت در حجم کاهش( یا تغییرات )افزایش جهت و است وابسته
 در افزایش هنگام ها در هزینه افزایش میزان که است آن بیانگر اخیر سالهای پژوهشگران در از برخی پژوهش های

 چسبندگی را ها هزینه رفتار چنین .است فعالیت در حجم کاهش هنگام ها هزینه در کاهش میزان از بیشتر فعالیت، سطح

 بیانگر و است فعالیت سطح تغییرات به نسبت ها هزینه رفتار ویژگی های از یكی ها چسبندگی هزینه .نامیم می ها هزینه

 کاهش هنگام در ها کاهش هزینه بزرگی از بیشتر فعالیت، سطح افزایش هنگام ها هزینه در افزایش بزرگی که آن است

 که است خارجی محیط عوامل از متاثر تجاری، واحدهای و ها سازمان همه فعالیت تقریباً امروزه .است فعالیت سطح در
 حد تا ها آن عملكرد که شود می سبب خود محیط با ها سازمان انكارناپذیر روابط وجود. کند می فعالیت آن در سازمان
 در نشده بینی پیش و منتظره غیر تغییرات ایجاد صورت این در. باشد داشته بستگی خارجی محیط عوامل به زیادی
 چنین که است حالی در این و دهد قرار تاثیر تحت را سازمان عملكرد تواند می موارد از بسیاری در خارجی، محیط

 عوامل این جمله از سازمان محیطی های اطمینان عدم(. 9003 اولسن، و گوش) باشد نمی مدیریت کنترل تحت مواردی

 پذیرفته های شرکت در هزینه رفتار با محيطی اطمينان عدم رابطه

 تهران بهادار اوراق بورس شده

 
 فرزین رضاییدکتر 

 مسئول(ایران. )نویسنده  اسالمی، قزوین، آزاد دانشگاه قزوین، واحد حسابداری، دانشیار
farzin.rezaei@qiau.ac.ir 

 اصغر مهدی زاده
 کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سهروردی، قزوین، ایران.

mehdizadehasghar@gmail.com 
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 رقبا، عمده، مشتریان شامل که ها، سازمان خارجی محیط در تغییرپذیری نرخ عنوان به محیطی اطمینان عدم. باشد می
 باال، محیطی اطمینان عدم(. 9044 همكاران، و حبیب) است شده تعریف هستند کارگری های اتحادیه و دولتی، قوانین
 تبدیل ها آن برای بغرنج موضوع یک به را آن و دهد می افزایش را سهامداران توسط آتی سودهای دقیق تخمین ریسک

 بین اطالعاتی تقارن عدم ندهد، انجام پذیری نوسان این کاهش برای را مناسب اقدام مدیریت که صورتی در. کند می
 بر و می کند ایجاد شرکت برای جدی های محدودیت محیطی، اطمینان عدم. شود می حادتر سهامداران و مدیریت

 با مقابله برای استراتژیكی های فرصت مدیران شرایطی چنین در. است موثر شرکت در مدیران تصمیمات و استراتژی
 دهند می تطابق شرکت فعالیت محیطی محدودیت های با را خود و( 9048 همكاران، و کارمیر) داشت خواهند شرایط این

 تامین مشتریان، رفتار بودن بینی پیش قابل غیر ها، محدودیت این از یكی(. 4378 گالبریت، ؛4379 چایلد، ؛4399 چندلر،)
 و شدن تخصصی سوی به شتاب با موجود های فناوری بنابراین،(. 4331 گویندراجان،) باشد می...  و رقبا کنندگان،

 در کنندگان مصرف تقاضای پاسخگوی باید تولیدکنندگان جهانی، رقابت عرصه در دوام برای. رود می پیش شدن جهانی
 در تولیدی های سیستم ریزی برنامه به گرایش یكدیگر، بر تولید اجزای متقابل تأثیر به توجه با. باشند مختلف شرایط
 زمانی ها ریزی برنامه گونه این حساسیت. خورد می چشم به پیش از بیش تولید اجزای حجم نظر از تر کلی های مقیاس
 در سنتی مرجع های کتاب .(4839 همكاران، و مهدوی) شود مواجه تقاضا نوسانات با تولیدکننده که است بیشتر

 ساختار بایست می شرایط، سایر یا باالتر قطعیت عدم با مواجهه در ها شرکت که کنند می تأیید را موضوع این حسابداری
  باالکریشنان مثال، برای. دهند ترجیح را بیشتر متغیر های هزینه و کمتر ثابت های هزینه با منعطف تر مدت کوتاه هزینه

 عملیاتی اهرم شامل که ای هزینه ساختار که کنند می تشریح خود مدیریت حسابداری کتاب در( 9003) همكاران و
 پیش هزینه تعهدات شامل زیرا کند می تر منعطف را ها شرکت ،(ثابت های هزینه کمتر نسبت مانند؛) است کمتری
 مواجهند، تقاضا نوسانات و قطعیت عدم شرایط با که هایی شرکت .است کمتری( ثابت های هزینه مانند؛) شده پرداخت

ها را ها، هزینهداشتن هزینههایی که به جای ثابت نگاه سازمانی .گزید برخواهند را پذیری انعطاف این بیشتری احتمال به
های مواجه کند که شرکت. لذا دیدگاه سنتی در حسابداری بیان میتوانند بر چرخه تجاری مسلط گردندکنند، میمتغیر می

های های ثابت کمتر و هزینهمدت را برگزینند که شامل هزینهتر در کوتاهقطعیت باید گزینه ساختار هزینه منعطفبا عدم 
  شود.متغیر بیشتر می

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سوال مورد نظر در مطالعه حاضر این است که آیا در سطح شرکت
های ثابت کمتر و تر با هزینهتقاضای بیشتری مواجهند، تمایل به ساختار هزینه منعطف اطمینان درهایی که با عدمشرکت
های متغیر کمتر تمایل های ثابت بیشتر و هزینههای متغیر بیشتر دارند؟ و یا به ساختار هزینه کمترمنعطف با هزینههزینه
 دارند؟

 
 پيشينه پژوهش

عنوان اثر تعدیلی تغییرات فروش سال قبل بر رفتار نامتقارن هزینه به ای تحت ( در مطالعه9041و همكاران ) 4بانكر
های آنان نشان داد که در ها با توجه به افزایش یا کاهش در فروش پرداختند. نتایج بررسیبررسی چسبندگی هزینه

بت به سال یابد و در صورت کاهش فروش نسمیها افزایش صورت افزایش فروش نسبت به سال قبل، چسبندگی هزینه
 یابد.ها افزایش میقبل، عدم چسبندگی هزینه

، به های  تولیدیاقدامات مدیریت هزینه و عملكرد شرکت ،( در تحقیقی تحت عنوان9041و همكاران ) 9الواگبمیگا
های نیجریایی های شرکتها با استفاده از دادهبررسی ارتباط بالقوه بین اقدامات مدیریت هزینه و عملكرد شرکت

                                                           
1 Banker 
2
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-های آنان نشانگر وجود ارتباطی مستقیم و معنادار بین اقدامات مدیریت هزینه و عملكرد شرکتپرداختند. نتایج بررسی

 های مذکور بوده است. 
 به ،هاهزینه چسبندگی و کاریمحافظه از ناشی سود زمانی تقارن عدم باعنوان ایمطالعه در ،(9049بانكر و همكاران )

 که داد نشان نتایج پرداختند. هاهزینه چسبندگی و شرطی کاریمحافظه یب،قر تئوری دو بین یپوشانهم میزان بررسی
-می موجب هاهزینه چسبندگی اثر نگرفتن نظر در دارد و وجود همزمان طوربه هاهزینه چسبندگی و کاریمحافظه پدیده

 .شود برآورد آن، واقعی اندازه از بیش درصد49 کاری محافظه میزان شود
از  یشواهد ها؛ ینهدر رفتار هز یطیمح یناننقش عدم اطم یبررس(، در تحقیقی با عنوان 4831) کیانیانواری رستمی و 

به این نتیجه رسیدند که عدم اطمینان در تقاضا باعث افزایش  شده در بورس اوراق بهادار تهران یرفتهپذ یها شرکت
دم اطمینان به عبارت دیگر در صورت افزایش ع گردد. وش رفته میپذیری رفتار بهای تمام شده کاالی فر میزان انعطاف

پذیرتری دارند. با این وجود عدم اطمینان  ها ساختار انعطاف های متغیر، هزینه در تقاضا، و با توجه به افزایش سهم هزینه
 گردد. های فروش، عمومی و اداری نمی در تقاضا باعث تغییر معنادار در رفتار هزینه

 میان بر ارتباط تأکید با سود زمانی تقارن بر هزینه چسبندگی عنوان تأثیر تحت ایمطالعه در( 4838) همكاران و سجادی
 نتایج قرار دادند. بررسی مورد پدیده دو این از ناشی را سود زمانی تقارن عدم ،شرطی کاریمحافظه و هزینه چسبندگی

 عدم باعث و بوده تأثیرگذار بازده، و سود میان ارتباط تقارن عدم بر هاهزینه رفتار چسبندگی داد نشان هاآن پژوهش
 اخبار سود، هزینه، چسبندگی دارای هایشرکت در داد نشان نتایج این، بر افزون. شود می سود شناسایی زمانی تقارن
 کاریمحافظه دارای هاشرکت دیگر به نسبت چسبندگی با هاشرکت همچنین. کند می منعكس بیشتری سرعت با را منفی

 هستند. بیشتری شرطی
 

 روش شناسی پژوهش

 های )تقاضا( با رفتار هزینه شرکت بررسی رابطه عدم اطمینان محیطی جستجوی در حاضر تحقیق اینكه به توجه با
 از نوع تحقیق روش و ماهیت لحاظ از و کاربردی هدف لحاظ از باشد، می تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

 .است همبستگی
 

 فرضيه های پژوهش

 :شود می بیان زیر شرح به پژوهش های فرضیه شده ذکر پیشینه و نظری مبانی اساس بر
 فرضیه اول: عدم اطمینان در تقاضا بر رفتار بهای تمام شده کاالی فروخته شده اثر مستقیم و معنادار دارد.

 عمومی، اداری و فروش اثر مستقیم و معنادار دارد.های فرضیه دوم: عدم اطمینان در تقاضا بر رفتار هزینه
 فرضیه سوم: عدم اطمینان در تقاضا بر رفتار هزینه کارکنان اثر مستقیم و معنادار دارد.

 نشان داده شده است. 4شماره  گیری آنها به صورت خالصه در جدول با توجه به تعدد متغیرهای تحقیق، نحوه اندازه
 گيری متغيرهای تحقيق(: نحوه اندازه 9جدول )

عالمت 
 اختصاری

 شیوه محاسبه آن نام متغیر نوع متغیر

β1i,t چسبندگی بهای تمام شده کاالی فروش  وابسته
 رفته

شیب خط مربوط به تغییرات لگاریتم فروش نسبت به 
تغییرات لگاریتم بهای تمام شده کاالی فروخته شده است. 

 شود:برای محاسبه آن از مدل زیر استفاده می
ΔlnCOSTi,t = β1 + β2 ΔlnSALESit + β3 

GDPit + εit 
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عالمت 
 اختصاری

 شیوه محاسبه آن نام متغیر نوع متغیر

ΔlnCOST

i,t 
تفاضل لگاریتم بهای تمام شده کاالی فروخته در سال  بهای تمام شده کاالی فروش رفته وابسته

 جاری نسبت به سال قبل.

GDPi,t تولید ناخالص داخلی مستقل 
 
 

داخلی که برابر است با ناخالص  دیتول درصد تغییرات در
ناخالص  دیتول یمنها جاریدر سال  داخلیناخالص  دیتول

در سال  داخلی ناخالص دیبر تول میتقس قبلدر سال  داخلی
 قبل.

ΔlnSALESi,t تفاضل لگاریتم درآمد فروش در سال جاری نسبت به سال  فروش مستقل
 قبل.

UNCERTi,t گیری آن از اطمینان در تقاضا است که برای اندازهعدم  )تقاضا( عدم اطمینان محیطی مستقل
های مورد در کل سال ΔlnSALESانحراف استاندارد 

 گردد.بررسی استفاده می

IOi,t مالكیت نهادی که برابر است با درصد سهام تحت تملک  مالكیت نهادی کنترلی
 سهامداران نهادی.

Cashi,t نقد  ینقد شرکت که برابر است با نسبت موجود یموجود جودی نقدمو کنترلی
 .اهییبه کل دارا

ROAi,t بازده دارایی ها کنترلی  ROAi,t =  
  

  
 

 از تقسیم سود خالص بر جمع دارائیها بدست می آید.

Levi,t به  هایشرکت که برابر است با نسبت کل بده یاهرم مال اهرم مالی کنترلی

 .هاییکل دارا
  

  
= Levi,t 

PPTi,t های ثابت شرکت که برابر است با نسبت داراییدارایی دارائیهای ثابت کنترلی-

 های ثابت به کل دارایی ها.

SIZEit که برابر است با لگاریتم طبیعی ارزش بازار  اندازه شرکت  اندازه شرکت کنترلی
 حقوق صاحبان سهام شرکت.

MBi,t برابر است با نسبت ارزش های رشد شرکت که فرصت های رشدفرصت کنترلی
 بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت

ΔlnSGAi,t های عمومی، اداری و فروش در تفاضل لگاریتم هزینه ، اداری و فروشهزینه های عمومی وابسته
 سال جاری نسبت به سال قبل.

ΔlnEMPi,t به سال قبل.تفاضل هزینه کارکنان در سال جاری نسبت  هزینه کارکنان وابسته 

 

 جامعه آماری و روش نمونه گيری

الی  4831ی ها سالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین ها شرکتجامعه آماری این پژوهش، تمامی 
 یی را شامل خواهد شد که تمام شرایط زیر را داشته باشند: ها شرکتو نمونه انتخابی  باشد یم4838
 پایان اسفند ماه هر سال باشد. سال مالی شرکت ها منتهی به 

  از بورس خارج  4838بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند و تا پایان سالدر  4831شرکت ها قبل از سال
 نشده باشند.

 نداشته باشند. یسال مال ییرتغ یدوره مورد بررس یدر ط 
 نباشند.    گذاری یهسرما یها ( و شرکتیمهها، موسسات ب )مثل بانک یمال یها جزو شرکت 
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 ها در دسترس باشد. شرکت یاطالعات مال 
، به روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه سال شرکت 4130سال یا  40شرکت طی  413، تعداد با توجه به شرایط
 انتخاب گردیدند. 

 
 ابزارها و روش های آماری

آزمون مورد استفاده در این پژوهش به دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی تقسیم می شود، در بخش آمار توصیفی از 
شاخص هایی همچون میانگین استفاده شده است. در بخش آمار استنباطی برای بیان وجود یا عدم وجود ارتباط بین 

ستفاده شده است. همچنین جهت آزمون فرضیه ها و در متغیر های پژوهش، از تحلیل رگرسیون چند متغیره خطی ا
 استفاده شده است.Eviews نهایت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری 

 

  پژوهش های یافته

 413 تعداد و تحقیق ساله 40 زمانی دوره همچنین و است شده استفاده دیتا پانل روش از پژوهش این در اینكه به توجه با
 از قبل. بود خواهد 4130 با برابر ها مشاهده کل تعداد داد، خواهند تشكیل 40×  413 ماتریس یک مطالعه مورد شرکت
 رو این از. شود حاصل اطالع ها شرکت توصیفی های ویژگی از است الزم شود، پرداخته تحقیق فرضیه آزمون به اینكه

 .است شده ارائه 9 جدول در تحقیق ساله 40 دوره کل در تحقیق متغیرهای از کدام هر ... و معیار انحراف و میانگین
 (: آمار توصيفی متغيرهای تحقيق7جدول )

 الزم آماری، های داده تحلیل و تجزیه از قبل متغیرها، با بیشتر آشنائی و پژوهش مورد جامعه بهتر شناخت منظور به
 تبیین برای ای پایه و آنها بر حاکم الگوی تشخصی جهت در گامی ها، داده آماری توصیف. شوند توصیف ها داده است
 نشان میانگین. است میانگین مرکزی شاخص ترین اصلی. روند می کار به پژوهش در که است متغیرهائی بین روابط

 کشیدگی چولگی انحراف معیار کمینه بیشینه میانه میانگین نام متغیر

بهای تمام شده کاالی فروش 
 رفته

41049 41048 419.8 01738 01099 01049- 491307 

 3471839 971304 41849 01000 1.17.1 41474 .4199 بهای تمام شده هزینه کارکنان

بهای تمام شده هزینه عمومی 
 و اداری

81339 11044 9139. 01804 01381 01413- 1103. 

 431939 -01494 .0109 01774 41917 41044 41044 تغییرات فروش

 91191 - 010.3 01440 01791 01.33 01903 عدم اطمینان محیطی

 01170 01193 01000 01930 01930 01930 01930 مالكیت نهادی

 01091 01039 41138 01000 1903.. 01091 01039 نسبت موجودی نقد به دارائی

 01407 01499 01413 - 81038 01407 01499 بازده دارائی

 01981 01980 01949 .0109 91778 01981 01980 اهرم مالی

 81133 01398 01430 01000 01339 01947 01999 دارائی ثابت

 11417 01718 01991 119.1 314.8 .130. 1370. اندازه شرکت

 41777 - 01917 010.0 01330 01130 01173 فرصت های رشد

 41310 - 9893918 913010. 489337 .393341 3973.11 تولید ناخالص داخلی
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بهای تمام شده  میانگین پژوهش این در. است مشاهده قابل های نمونه بین در متغیر هر های داده کل متوسط دهنده
 معیار و باشد می توزیع های داده ثقل مرکز معرف که است 41049 بررسی مورد های شرکت کاالی فروش رفته برای

 در. است مشاهده قابل های نمونه بین در متغیر هر های داده میانی نقطه دهنده نشان میانه. نامند می مرکز به گرایش
 متغیر این های داده از نیمی تقریباً دهد می نشان که است بوده 41474 بهای تمام شده هزینه کارکنان، میانه تحقیق، این

 ارزش ترین پائین و باالترین یدهنده نشان ترتیب به کمینه و بیشینه. باشد می مقدار این از کمتر نیمی و 41474 از باالتر
بهای تمام شده هزینه عمومی  بیشینه باال، جدول طبق. باشد می مطالعه مورد ینمونه در متغیر هر های داده کل بین در

 هزینه شده تمام بهای های داده تغییرات دامنه کمینه، و بیشینه بین تفاوت. است 01804 آن کمینه و .9139 و اداری،
 در. است میانگین اطراف در متغیر هر های داده پراکندگی دهنده نشان معیار انحراف. دهد می نشان را اداری و عمومی
 دهنده نشان که است بوده 010.3و  .0109 ترتیب، به تغییرات فروش و عدم اطمینان محیطی انحراف حاضر، پژوهش
 .باشد می میانگین نقطه از ها داده فاصله متوسط

 

 آمار استنباطی 

 بررسی نبود خود همبستگی
آزمتون دوربتین    واتسون استفاده شده استت.  -دوربینبرای بررسی نبود خودهمبستگی در نتایج مدل رگرسیونی از آماره 

 :نماید واتسون همبستگی سریالی بین باقیمانده )خطا(های رگرسیون را بر مبنای فرض صفر آماری زیر آزمون می
H0: .بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد 
H1 خود همبستگی وجود دارد.: بین خطاها 

شود و در  آزمون )عدم همبستگی بین خطاها( پذیرفته می H0 قرار گیرد، فرضیه 9/.و  4/.اگر آماره دوربین واتسون بین 
قیتد شتده    8واتسون فرضیه های پتژوهش در جتدول    -. نتایج مربوط به آماره دوربینتایید می شود H1صورت  غیر این
 است. 

 استقالل خطاهاآزمون  (:3) جدول
 نتیجه آماره نوع آزمون عنوان مدل ها

 نبود خودهمبستگی 9143 واتسون -دوربین مدل اول

 نبود خودهمبستگی 9140 واتسون -دوربین مدل دوم

 نبود خودهمبستگی 4139 واتسون -دوربین مدل سوم

و  4/.واتسن برای مدل های مقادیر آماره دوربین واتسون در داخل فاصله  مقدار آماره دوربین  با توجه به جدول مزبور
 می شود.مبنی بر عدم وجود خود همبستگی بین خطاها تایید  H0قرار دارد. بنابراین فرض  9/.
 

 بررسی ناهمسانی واریانس

یكی از فروض کالسیک مدل رگرسیون خطی این است که اجزای اختالل دارای واریانس همسان هستند. اگر ناهمسانی 
واریانس وجود داشته باشد، آزمون های تی و اف نتایج غلطی را ارائه می دهند و بنابراین نمی توان فرضیه ها را با آزمون 

رایط ناهمسانی واریانس مجذور مربعات استفاده شود، خطاهای معیار های تی و اف آزمون کرد. به عبارت دیگر اگر در ش
نادرست بوده و بنابراین استنباط های حاصل شده می تواند گمراه کننده باشد. در صورتی که مشكل ناهمسانی مشتخص  

تعمیم یافته باشد می توان از یک روش جایگزین استفاده نمود. یكی از روش های ممكن استفاده از روش حداقل مربعات 
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(GLS است. روش ج ال اس به عنوان روش حداقل مربعات وزنی نیز شناخته می شود، زیرا در این روش، مجموع وزنی )
 مربعات پسماندها حداقل شده، در حالیكه در مجذور مربعات مجموع غیر وزنی حداقل می گردد.

 H0همسانی واریانس: 

 H1ناهمسانی واریانس: 
از آزمون ناهمسانی واریانس یا نسبت درست نمایی برای بررسی وجود واریانس ناهمسانی در  جدول زیر نتایج حاصل

 فرضیه های پژوهش را نشان می دهد.

 نتایج آزمون ناهمسانی واریانس با آزمون پروش پاگان (:4) جدول

 نتیجه آماره خی دو سطح معنی داری نوع آزمون عنوان مدل

 همسانی واریانس 0113 .013 آزمون ناهمسانی واریانس مدل اول

 همسانی واریانس 0187 0117 آزمون ناهمسانی واریانس مدل دوم

 همسانی واریانس 0119 0191 آزمون ناهمسانی واریانس مدل سوم

است در نتیجه  .010همان طور که نتایج جدول باال نشان می دهد، مقدار احتمال بدست آمده برای هر سه الگو بزرگتر از 
 صفر تایید شده است که بیانگر وجود همسانی واریانس در این الگوها می باشد.فرضیه 

 

 مدل مناسب بودنآزمون 
جدول ذیل تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی وجود رابطته خطتی بتین متغیرهتای مستتقل و متغیتر وابستته و        

 یز بصورت زیر می باشند. معناداری کل مدل رگرسیون را نشان می دهد. فرضیه صفر و فرضیه مقابل ن
                                                                                                        :H0مدل رگرسیون معنادار نمی باشد
 :H1 مدل رگرسیون معنادار می باشد

محاسبه شده از معادله رگرسیون کوچكتر از مقدار  F( آماره %= .% )خطای .3چنانچه در سطح اطمینان نحوه داروی: 
F بدست آمده از نگاره باشد فرض H0 و در غیر اینصورتتوان رد کرد را نمی H1 شود. واضح است که در صورت  رد می

 ، معادله رگرسیون معنادار خواهد بود.H0رد شدن 

 تحليل واریانس مدل رگرسيونی  (:5) جدول

 نتیجه .010مقایسه با  Fآماره  معناداریسطح  نوع آزمون عنوان مدل

 معناداری مدل کوچكتر 01000 ..991 مناسب بودن مدل مدل اول

 معناداری مدل کوچكتر 01000 49193 مناسب بودن مدل مدل دوم

 معناداری مدل کوچكتر 01008 9138 مناسب بودن مدل مدل سوم

 

 نتایج آزمون های انتخاب مدل
در پژوهش حاضر برای تحلیل مدل، از داده های ترکیبی استفاده شده است، به این ترتیب که چند شرکت در طول زمان 
مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. ابتدا بایستی در داده های ترکیبی برای انتخاب بین روش های داده هتای  

اگر آماره اف محاسبه شده از مقدار جدول کوچک تر باشد از داده هتای   تابلویی و تلفیقی از آزمون اف لیمر استفاده شود.
تابلویی و در غیر این صورت از داده های تلفیقی استفاده می شود. در صورتی که داده ها به صورت تابلویی باشتند، بایتد   

 آزمون هاسمن انجام شود. 
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 آزمون تعيين نوع داده های ترکيبی اف ليمر )چاو( 

 فرضیه صفر و فرضیه مقابل نیز بصورت زیر می باشند. 
                                                                                                        :H0مدل تلفیقی مناسب می باشد
 :H1 مدل ترکیبی مناسب می باشد

محاسبه شده از معادله رگرسیون کوچكتر از مقدار  F( آماره  %=.% )خطای .3چنانچه در سطح اطمینان نحوه داروی: 
F  بدست آمده از نگاره باشد فرضH0 و در غیر اینصورتتوان رد کرد را نمی H1 شود.  رد می 
 

 آزمون چاو(: 6جدول )
 نتیجه آزمون .010مقایسه با  احتمال Fآماره  عنوان مدل

 ترکیبی پانل مدل -رد فرض صفر کوچكتر 01081 4139 مدل اول

 مدل ترکیبی پانل -رد فرض صفر کوچكتر 01000 179. مدل دوم

 مدل ترکیبی پانل -رد فرض صفر کوچكتر 01049 4193 مدل سوم

کتوچكتر   .010برای مدل های رگرسیونی اول و دوم و سوم تحقیتق از    Fمطابق با جدول فوق سطح معنی داری آماره 
 می ( رد و مدل ترکیبی پانل تاییدتلفیقی مدل) H0 فرضتوان نتیجه گرفت در این مدل ها  می باشند.  به این ترتیب می

 .شود
 

 آزمون تشخيص رگرسيون ترکيبی با اثر تصادفی یا ثابت )آزمون هاسمن(

های مختلف یكسان نیست، باید روش استفاده در برآورد مدل )اثرات  پس از مشخص شدن اینكه عرض از مبدأ برای سال
ثابت یا تصادفی( تعیین گردد که بدین منظور از آزمون هاسمن استفاده می گردد. فرضیه صفر و فرضیه مقابل نیز بصورت 

 زیر می باشند. 
                                                                                                        :H0می باشد مدل ترکیبی با اثرات تصادفی مناسب

 :H1مدل ترکیبی با اثرات ثابت می باشد

محاسبه شده از معادلته رگرستیون کتوچكتر از           ( آماره%= .% )خطای .3چنانچه در سطح اطمینان نحوه داروی: 
به عبارت دیگر اگر شود.  رد می H1 و در غیر اینصورتتوان رد کرد را نمی H0بدست آمده از نگاره باشد فرض      مقدار 

 .010بزرگتر باشد مدل با اثر تصادفی و اگر سطح معنتی داری ایتن آزمتون از     .010سطح معنی داری آزمون هاسمن از 
 تر باشد مدل ترکیبی با اثر ثابت استفاده می شود.کوچك

 آزمون هاسمن  (:2) جدول

 نتیجه آزمون احتمال آماره عنوان مدل

 مدل ترکیبی با اثرات تصادفی -پذیرش فرض صفر 0109 41139 مدل اول

 مدل ترکیبی با اثرات ثابت -رد فرض صفر 01000 179. مدل دوم

 مدل ترکیبی با اثرات ثابت -رد فرض صفر 0371. 9194 مدل سوم

هتای   های رگرسیونی این پژوهش با استتفاده از تخمتین متدل داده    با توجه به آزمون هاسمن در جدول فوق برازش مدل
 ترکیبی به روش اثرات تصادفی برای مدل اول و سوم، و روش اثرات ثابت برای مدل های دوم مناسب خواهد بود.

2

2

2

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

 (                                                                                   سوم)جلد 9311 تابستان، 72، شماره 3دوره 
 

3. 

 

 آورد نتایج حاصل از برآورد مدل اولتجزیه و تحليل نتایج حاصل از بر

 در این پژوهش برای آزمون فرضیات پژوهش از مدل رگرسیونی زیر استفاده شده است:
Β1i,t = β1 + β2 UNCERTi + β9 IOi + β9 Cashi + β8 ROAi + β1 Levi + β. PPEi + β9SIZEit + β7 MBit + εit  

 خواهند شد بصورت زیر می باشند:فرضیه هایی که با استفاده از این مدل آزمون 
 و معنادار دارد. میفروخته شده اثر مستق یتمام شده کاال یدر تقاضا بر رفتار بها نانیعدم اطمفرضیه اول: 

 نتایج حاصل از برازش معادله رگرسيون  (:8) جدول

Β1i,t = β1 + β2 UNCERTi + β9 IOi + β9 Cashi + β8 ROAi + β1 Levi + β. PPEi + β9SIZEit + β7 MBit + εit  

 سطح معنی داری tآماره  مقدار ضریب نام متغیر 

 تاثیرگذار نیست 0.8659 0.168918 01004499 عدم اطمینان محیطی

- مالكیت نهادی

0.000733 

 تاثیرگذار نیست 0.7855 0.272213-

- موجودی وجه نقد

0.000276 

 تاثیرگذار نیست 0.3226 0.989464-

 تاثیرگذار نیست 0.3398 0.954992- -01007834 هابازده دارایی 

- اهرم مالی

0.002307 

 تاثیرگذار نیست 0.6265 0.486722-

 تاثیرگذار است 0.0011 3.279161 01003708 دارایی های ثابت

 0.0091 2.614085 01000738 اندازه شرکت
 تاثیرگذار است

- فرصت های رشد

0.000611 

 نیست تاثیرگذار 0.6291 0.483153-

C 
-

0.004999 

-1.071417 0.2842 --------- 

 ..F 991آماره  % 49  ضریب تعیین

 % .4  ضریب تعیین تعدیل شده
 01000 (P-Value) داری معنی

 9143 آماره دوربین واتسون

ها، نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون فوق در جدول   پس از آزمون مفروضات رگرسیون و اطمینان از برقراری آن
( نیز حاکی از معناداری کل مدل رگرسیون می باشد. همان طور که در قسمت پایین ..991) Fارائه شده است. مقدار آماره 

درصد.  .4درصد و 49عدیل شده مدل فوق به ترتیب عبارتند از جدول مشخص شده است، ضریب تعیین و ضریب تعیین ت
 یتمام شده کاال یرفتار بهادرصد از تغیرات 49توان نتیجه گرفت که در معادله رگرسیونی مزبور ، تنها حدود  بنابراین، می

شوند. در این جدول اعداد مثبت شرکت های مورد بررسی توسط متغیرهای مستقل و کنترل مزبور تبیین میفروخته شده 
تمام شده  یرفتار بها)منفی( در ستون مقدار ضریب نشان دهنده میزان تاثیر مستقیم )معكوس( هر یک از متغیرها بر 

 شرکت های مورد بررسی است. فروخته شده  یکاال
 در خصوص فرضیه اول فرضیه صفر و فرضیه مقابل بصورت زیر می باشد:

: H0 دارد.نو معنادار  میفروخته شده اثر مستق یتمام شده کاال یدر تقاضا بر رفتار بها نانیعدم اطم 
: H1 و معنادار دارد. میفروخته شده اثر مستق یتمام شده کاال یدر تقاضا بر رفتار بها نانیعدم اطم 
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داری در  از سطح معنیمقدار بزرگتر باشد، که این  می 0137 برابر بابین دو متغیر داری  سطح معنیجدول فوق، مطابق با 
که معادل  4139می باشد از  0147همچنین قدرمطلق آماری تی که برابر  %( است.نظر گرفته شده در پژوهش حاضر )

عدم فرضیه صفر مبنی بر این که %، .3؛ بنابراین در سطح اطمینان می باشد کوچكتر است .013توزیع نرمال استاندارد 
شود و فرضیه اصلی رد  ، تایید میداردنو معنادار  میفروخته شده اثر مستق یتمام شده کاال یر رفتار بهادر تقاضا ب نانیاطم

 .می گردد

 برآورد مدل دومتجزیه و تحليل نتایج حاصل از برآورد نتایج حاصل از 
Β2i,t = β1 + β2 UNCERTi + β9 IOi + β9 Cashi + β8 ROAi + β1 Levi + β. PPEi + β9SIZEit + β7 MBit + εit  

 فرضیه هایی که با استفاده از این مدل آزمون خواهند شد بصورت زیر می باشند:
 و معنادار دارد. میاثر مستقهای عمومی، اداری و فروش رفتار هزینهدر تقاضا بر  نانیعدم اطمفرضیه دوم: 

 نتایج حاصل از برازش معادله رگرسيون  (1) جدول

Β2i,t = β1 + β2 UNCERTi + β9 IOi + β9 Cashi + β8 ROAi + β1 Levi + β. PPEi + β9SIZEit + β7 MBit + εit  

 

 

 سطح معنی داری tآماره  مقدار ضریب نام متغیر

 تاثیرگذار است 016 .0 1.981342 3.663520 عدم اطمینان محیطی

 تاثیرگذار نیست 0.0583 1.894960 0.106537 مالكیت نهادی

 تاثیرگذار است 0.0011 3.260181 0.043604 موجودی نقد

 تاثیرگذار نیست 0.8544 0.183505 0.045159 بازده دارایی ها

 تاثیرگذار است 0.0028 2.995146 0.320658 اهرم مالی

 تاثیرگذار است 0.9389 0.076725- 0.010487- دارایی های ثابت

 تاثیرگذار است 0.0000 8.909326 0.934568 اندازه شرکت

 تاثیرگذار است 0.0013 3.234629 0.147637 فرصت های رشد

C -5.527577 -4.746926 0.0000 --------- 

 F 49193آماره  % 91 ضریب تعیین

 % 3. ضریب تعیین تعدیل شده
 01000 (P-Valueداری) معنی

 9140 آماره دوربین واتسون

ها، نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون فوق در جدول  پس از آزمون مفروضات رگرسیون و اطمینان از برقراری آن
( نیز حاکی از معناداری کل مدل رگرسیون می باشد. همان طور که در قسمت 49193) Fباال ارائه شده است. مقدار آماره 

درصد و  91تعیین تعدیل شده مدل فوق به ترتیب عبارتند از  ( مشخص شده است، ضریب تعیین و ضریب3) پایین جدول
های رفتار هزینهدرصد از تغیرات  3.توان نتیجه گرفت که در معادله رگرسیونی مزبور ، تنها حدود  درصد. بنابراین، می 3.

در این جدول شوند. شرکت های مورد بررسی توسط متغیرهای مستقل و کنترل مزبور تبیین میعمومی، اداری و فروش 
-رفتار هزینهاعداد مثبت )منفی( در ستون مقدار ضریب نشان دهنده میزان تاثیر مستقیم )معكوس( هر یک از متغیرها بر 

 شرکت های مورد بررسی است. های عمومی، اداری و فروش 
 در خصوص فرضیه دوم فرضیه صفر و فرضیه مقابل بصورت زیر می باشد:
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: H0 دارد.نو معنادار  میاثر مستقهای عمومی، اداری و فروش رفتار هزینهدر تقاضا بر  نانیعدم اطم 
: H1 و معنادار دارد. میاثر مستقهای عمومی، اداری و فروش رفتار هزینهدر تقاضا بر  نانیعدم اطم 

داری در  از سطح معنیمقدار کوچكتر باشد، که این  می 01049 برابر بابین دو متغیر داری  سطح معنیجدول فوق مطابق با 
که معادل  4139می باشد از  4133همچنین قدرمطلق آماری تی که برابر  %( است.نظر گرفته شده در پژوهش حاضر )

عدم فرضیه صفر مبنی بر این که %، .3؛ بنابراین در سطح اطمینان می باشد بزرگتر است .013توزیع نرمال استاندارد 
شود و فرضیه اصلی تایید  ، رد میداردنو معنادار  میاثر مستقهای عمومی، اداری و فروش رفتار هزینهر در تقاضا ب نانیاطم

 .می گردد

 برآورد مدل سومتجزیه و تحليل نتایج حاصل از برآورد نتایج حاصل از 
Β3i,t = β1 + β2 UNCERTi + β9 IOi + β9 Cashi + β8 ROAi + β1 Levi + β. PPEi + β9SIZEit + β7 MBit + εit  

 فرضیه هایی که با استفاده از این مدل آزمون خواهند شد بصورت زیر می باشند:
 و معنادار دارد. میاثر مستقرفتار هزینه کارکنان در تقاضا بر  نانیعدم اطمفرضیه سوم: 

 نتایج حاصل از برازش معادله رگرسيون  (:91) جدول

Β3i,t = β1 + β2 UNCERTi + β9 IOi + β9 Cashi + β8 ROAi + β1 Levi + β. PPEi + β9SIZEit + β7 MBit + εit  

 

 

 سطح معنی داری tآماره  مقدار ضریب نام متغیر

 تاثیرگذار نیست 0.3369 0.964354 0.093105 عدم اطمینان محیطی

 تاثیرگذار نیست 0.1501 1.448712 7.291156 مالكیت نهادی

 0.4973 0.680856 0.858355 موجودی نقد
 تاثیرگذار نیست

 0.1256 1.542795- 4.632142 بازده دارایی ها
 تاثیرگذار نیست

 0.0325 2.163805- 3.655026- اهرم مالی
 تاثیرگذار است

 0.1661 1.393612 0.956324- دارایی های ثابت
 تاثیرگذار است

 0.2445 1.169658- 1.341206 اندازه شرکت
 تاثیرگذار است

 0.7075 0.376096- 0.173352- فرصت های رشد
 تاثیرگذار نیست

C -0.124933 -0.728467 0.4678 
--------- 

 F 9138آماره  % 43 ضریب تعیین

 % 49  ضریب تعیین تعدیل شده
 01000 (P-Valueداری) معنی

 .4139 آماره دوربین واتسون
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ها، نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون فوق در جدول   پس از آزمون مفروضات رگرسیون و اطمینان از برقراری آن
( نیز حاکی از معناداری کل مدل رگرسیون می باشد. همان طور که در قسمت پایین 9138) Fارائه شده است. مقدار آماره 

 49درصد و  43دیل شده مدل فوق به ترتیب عبارتند از جدول مشخص شده است، ضریب تعیین و ضریب تعیین تع
 رفتار هزینه کارکناندرصد از تغیرات 49توان نتیجه گرفت که در معادله رگرسیونی مزبور ، تنها حدود  درصد. بنابراین، می

فی( در شوند. در این جدول اعداد مثبت )منشرکت های مورد بررسی توسط متغیرهای مستقل و کنترل مزبور تبیین می
شرکت های  رفتار هزینه کارکنانستون مقدار ضریب نشان دهنده میزان تاثیر مستقیم )معكوس( هر یک از متغیرها بر 

 مورد بررسی است. 
 در خصوص فرضیه سوم فرضیه صفر و فرضیه مقابل بصورت زیر می باشد:

: H0 دارد.نو معنادار  میاثر مستقرفتار هزینه کارکنان در تقاضا بر  نانیعدم اطم 
: H1 و معنادار دارد. میاثر مستقرفتار هزینه کارکنان در تقاضا بر  نانیعدم اطم 

داری در  از سطح معنیمقدار بزرگتر باشد، که این  می 0181 برابر بابین دو متغیر داری  سطح معنیجدول باال، مطابق با 
که معادل  4139می باشد از  0139همچنین قدرمطلق آماری تی که برابر  %( است.نظر گرفته شده در پژوهش حاضر )

عدم فرضیه صفر مبنی بر این که %، .3؛ بنابراین در سطح اطمینان می باشد کوچكتر است .013توزیع نرمال استاندارد 
 .ه اصلی رد می گرددشود و فرضی ، تایید میداردنو معنادار  میاثر مستقرفتار هزینه کارکنان در تقاضا بر  نانیاطم

 

 بحث و نتيجه گيری و پيشنهادها
 فرضیات از حاصل نتایج. دهد ارائه را کار نتایج بایست می فرضیات آزمون از پس پژوهشگر پژوهشی، فعالیت هر پایان در
 واقع در که پژوهش مهم های قسمت از یكی بنابراین. گیرد می شكل آن اساس بر پیشنهادات که هستند هائی پایه نیز
 مناسب پیشنهادات و صحیح های گیری نتیجه باشد، آینده در موفقیت برای عمل به نظریات تبدیل برای راهی تواند می

 را سازمان راه سر بر موجود مشكالت تواند می باشد شده ارائه صحیح تحلیلهای اساس بر که هایی گیری نتیجه. است
 در هزینه رفتار با محیطی اطمینان عدم رابطه پژوهش، این در. کند برطرف را است شده طراحی منظور آن به تحقیق که

های بدست آمده از تیجهبا توجه به ن .گرفت قرار بررسی تهران مورد بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت
 :اشند، فرضیه اصلی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته که به شرح زیر می بتخمین مدل

 و معنادار دارد. میفروخته شده اثر مستق یتمام شده کاال یدر تقاضا بر رفتار بها نانیعدم اطم :فرضيه اول

داری در نظر گرفته شده در  از سطح معنیمقدار بزرگتر باشد، که این  می 0137 برابر بابین دو متغیر داری  سطح معنی
که معادل توزیع نرمال استاندارد  4139می باشد از  0147همچنین قدرمطلق آماری تی که برابر  %( است.پژوهش حاضر )

در تقاضا بر  نانیعدم اطمفرضیه صفر مبنی بر این که %، .3؛ بنابراین در سطح اطمینان می باشد کوچكتر است .013
 .شود و فرضیه اصلی رد می گردد یید می، تاداردنو معنادار  میفروخته شده اثر مستق یتمام شده کاال یرفتار بها

 و معنادار دارد. میاثر مستقهای عمومی، اداری و فروش رفتار هزینهدر تقاضا بر  نانیعدم اطم فرضيه دوم:

داری در نظر گرفته شده در  از سطح معنیمقدار کوچكتر باشد، که این  می 01049 برابر بابین دو متغیر داری  سطح معنی
که معادل توزیع نرمال استاندارد  4139می باشد از  4133همچنین قدرمطلق آماری تی که برابر  %( است.)پژوهش حاضر 

رفتار در تقاضا بر  نانیعدم اطمفرضیه صفر مبنی بر این که %، .3؛ بنابراین در سطح اطمینان می باشد بزرگتر است .013
 .شود و فرضیه اصلی تایید می گردد ، رد میداردنو معنادار  میاثر مستقهای عمومی، اداری و فروش هزینه

 و معنادار دارد. میاثر مستقرفتار هزینه کارکنان در تقاضا بر  نانیعدم اطم فرضيه سوم:
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داری در نظر گرفته شده در  از سطح معنیمقدار بزرگتر باشد، که این  می 0181 برابر بابین دو متغیر داری  سطح معنی
که معادل توزیع نرمال استاندارد  4139می باشد از  0139همچنین قدرمطلق آماری تی که برابر  %( است.پژوهش حاضر )

در تقاضا بر  نانیعدم اطمفرضیه صفر مبنی بر این که %، .3؛ بنابراین در سطح اطمینان می باشد کوچكتر است .013
 .ه اصلی رد می گرددشود و فرضی ، تایید میداردنو معنادار  میاثر مستقرفتار هزینه کارکنان 

 شود:های تحقیق، به شرح زیر ارائه میهای فرضیهبا توجه به نتایج ارائه شده، پیشنهادهایی مبتنی بر یافته
با توجه به نتایج تحقیق و اثبات چسبندگی هزینه های اداری عمومی و فروش و همچنین بهای تمام شده   -4

مر برنامه ریزی و بودجه بندی فعالیتهای شرکت برای پیش کاالی فروش رفته به مدیران پیشنهاد میشود در ا
بینی هزینه های آتی، چسبندگی هزینه ها و شدت آنها را مد نظر قرار داده تا بودجه بندی جامع تر و پیش 

 . ینی های دقیقتری را ارائه نمایندب
شود حسابرسان و موسسات حسابرسی میزان هزینه های ارائه شده را با در نظر گرفتن میزان  پیشنهاد می  -9

چسبندگی هزینه ها و همچنین نحوه تغییر هزینه ها با آهنگ تغییر فروش و درآمد فروش نسبت به کشف 
 هر گونه خطا یا تقلب در ارائه صورتهای مالی را کشف نمایند. 

با توجه به تاثیر تعداد کارکنان بر شدت سوم شود با توجه به یافته های فرضیه  به مدیران شرکتها پیشنهاد می -8
چسبندگی هزینه ها  نسبت به انعقاد قراردادها و هرگونه استخدام کارکنان مالحظات مربوطه را در نظر 

 گیرند. 

 می توصیه محققان به پژوهش موضوع زمینه در زیر مطالعاتی پیشنهادات پژوهشی، حوزه این ادبیات سازی غنی برای
 :شود

 بازار سهام شرکتها  یو واکنش ها یرعادیغ یچسبندگی هزینه ها  با بازده ها نیارتباط ب یبررس .4
 سود  تیریچسبندگی هزینه ها با مد نیارتباط ب یبررس .9
 بررسی ارتباط بین عدم اطمینان در تقاضا و حاکمیت شرکتی .8

 ارتباط بین چسبندگی هزینه ها با ساختار سرمایه بررسی .1
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