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  چكيده
  

و برخي  رفته فروشو بهاي تمام شده كاالي  عملياتيي ها هزينهاين پژوهش بررسي رفتار چسبنده  هدف :مقدمه
اثرگذار بر ميزان چسبندگي  )، جريان نقد آزاد و توليد ناخالص داخليها ، بدهيها شامل دارايي( عوامل احتمالي

  . ار تهران استدر بورس اوراق بهاد شده پذيرفتهي دارويي ها شركتدر  عملياتيي ها هزينه
رويدادي از طريق اطالعات  طرح پژوهش بر اساس هدف، كاربردي و با استفاده از رويكرد پس :پژوهشروش 

نمونه جامعه و . مقطعي استفاده شده است- ي سري زمانيها دادهي مطرح شده از ها فرضيهبراي آزمون . گذشته است
 است 1382- 1393 بازه زمانيدر  تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته داروييشركت  24آماري پژوهش شامل 

براي  .اين پژوهش، رگرسيون چندمتغيره است روش آماري مورد استفاده در. اند كه در صنعت دارو فعاليت داشته
  .استفاده شده است 8نسخه  Eviewsو  13نسخه  Excelافزارهاي  از نرمها  تجزيه و تحليل داده

اما دارد فروش رفتار چسبنده  نسبت به تغييرات درآمد عملياتيي ها هزينهكه دهد  ميي پژوهش نشان ها يافته :ها يافته
آمده حاكي از  بدستنتايج  ،چنين هم. يافت نشد رفته فروششده كاالي  بودن بهاي تمام شواهدي مبني بر چسبنده

با  يها شركتدر به اين گونه كه  .استو جريان نقد آزاد  عملياتيي ها هزينهوجود رابطه معنادار بين ميزان چسبندگي 
نتايج از وجود رابطه مستقيم و معنادار بين ميزان  افزون براين، .است تربيشها  هزينهباالتر، چسبندگي جريان نقد آزاد 
بر ميزان  ها بدهيو  ها بودن دارايياثرگذار اما هاي عملياتي و توليد ناخالص داخلي حكايت داردچسبندگي هزينه

  .مورد تأييد قرار نگرفت عملياتيي ها هزينهچسبندگي 
از مناسب براي استفاده  ،هاي رشد اقتصاديبيني افزايش فروش آينده يا در دورهدر صورت پيش :گيري نتيجه
 مديرانسازي مجدد منابع نيازمند زمان و هزينه مضاعف است، تحصيل و آماده چنين به دليل آن كه و هم ها فرصت

كه اين امر  كنندمزيت را كسب  ترين بيشكنند تا از بازگشت فروش به سطح قبلي، شركت حفظ مي منابع را در
  .ياتي را به دنبال خواهد داشتلهاي عمچسبندگي هزينه

  

  .عملياتي، هزينه هاي دارويي شركت رفتار نامتقارن هزينه،چسبندگي هزينه، درآمد فروش، : هاي كليدي واژه
                                                            

  .يزد دانشگاهحسابداري  استاديار 1.
  .يزد دانشگاه ارشد حسابداري كارشناسي دانشجوي. 2
 fatemehekmati@stu.yazd.ac.ir: انامهنويسنده مسئول؛ راي *



                                                                                         ...هاي دارويي  ها در شركت بررسي چسبندگي هزينه

        1394 زمستان، 14، پياپي چهارم  ، شمارهچهارمفصلنامه حسابداري سالمت، سال        78

  مقدمه
  

اتخاذ جهت  رفتار هزينه براي مديران در شناخت
 الگويدر . ي سنجيده داراي اهميت استها صميمت

و  ها هزينهسنتي رفتار هزينه فرض بر اين است كه بين 
حجم فعاليت رابطه خطي وجود دارد اما پديده 
چسبندگي از واكنش نامتقارن رفتار هزينه نسبت به 

گونه كه  به اين ؛دشو ميتغييرات سطح فعاليت حاصل 
فعاليت به نسبت زمان به هنگام افزايش سطح  ها هزينه

ي افزايش يشتركاهش در سطح فعاليت با سرعت ب
  ). 1(د ياب مي

در رابطه با برآورد  )2- 4( زيادي هاي پژوهش
نظريه  در اين ارتباط، .ساختار هزينه انجام شده است

و  آندرسنبه وسيله  چسبندگي هزينه براي اولين بار
كه  آنان نشان داد پژوهشنتايج . مطرح شد همكاران

بر مبناي در حال افزايش يا  ها هزينهدامنه تغيير 
آندرسن و . استبا هم متفاوت  بودن فعاليت، كاهش

هنگام بودن دامنه تغييرات هزينه در  كوچكهمكاران 
  .)1( كاهش سطح فعاليت را چسبندگي ناميدند

سنتي رفتار  الگويدر مقايسه با  ها هزينهچسبندگي 
ي مديريت در رابطه با گير تصميمهزينه در عمل با 

كه وجود  چرا. ي دارديشترتعديل منابع، مطابقت ب
رفتار مديران  تأثيرتحت  به شدت ها هزينهچسبندگي 
در زماني كه روند  ها هزينهكاهش ). 5(قرار دارد 

ي شركت راكد است ها فعاليتتقاضا نزولي است يا 
افزايش به هنگام ي تعديل ها هزينهافزايش  منجر به

باعث حفظ منابع در زمان  شده وسطح فعاليت شركت 
منابع كردن  جايگزين ،زيرا .دشو ميكاهش فعاليت 

د با شو ميحذف شده در دوره كاهش فعاليت باعث 
تغيير در روند تقاضا و افزايش سطح فعاليت، 

ي گزافي بابت تعديل منابع براي شركت ايجاد ها هزينه
آينده  در دستيابي به سودهاي احتمالي امكانو شود 

موجب د توان ميامر اين  بنابراين، .وجود نداشته باشد
در زمان  ها هزينهمديران به كاهش نداشتن  تمايل

ي مختلفي در ها فرضيه. شودكاهش سطح فعاليت 
ه به رخداد با رفتار هزينه وجود دارد ك رابطه

به علت . منجر خواهد شد ها هزينهچسبندگي در 
بين ديدگاه و  رابطهو  ها هزينهبيني رفتار  اهميت پيش

انگيزه مديران با رفتار چسبنده هزينه، بسياري از 
-8(گي هزينه در زمينه چسبند شدهانجام  هاي پژوهش

در رابطه با را وي  هاي نقش مديريت و تصميم )6
ي ها دورهاستفاده در بالچگونگي استفاده از منابع 

هاي ديگري  پژوهش. اند بررسي كردهكاهش تقاضا 
 بودن يا چسبندهدر زمينه بررسي نيز  )10و 9(

در  شده پذيرفتهي ها شركتهزينه در نبودن  چسبنده
كه در است  شدهانجام اوراق بهادار تهران بورس 

 ها، دارايي شدتاثر متغيرهاي مختلفي از قبيل  ها آن
و تعداد كاركنان بر چسبندگي هزينه ها  بدهي شدت

  .است شدهآزمون 
هاي  شركت هاي هاي هيأت مديره به گزارش توجهبا 

به  كه بيانگر پژوهش حاضردر دارويي مورد بررسي 
وجود آمدن تنگناهاي شديد مالي و اقتصادي و رشد 

هاي مربوط به تهيه  هاي عملياتي و هزينه فزاينده هزينه
آگاهي از رفتار هزينه  ستها شركتاين مواد اوليه در 

آينده   يها ريزي برنامهو   مشي خطد در بهبود توان مي
  .مفيد واقع شود هاي دارويي شركت
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و عوامل  ها هزينهدر زمينه چسبندگي  اتيارائه اطالع
تواند  مي بر آن در كنار ساير اطالعات مالي مؤثر

گران مالي را در امر  مديران، حسابرسان و تحليل
 گذاران سرمايه براين، افزون .ي ياري كندگير تصميم

 در بتوانند كه هستند اطالعاتي نيازمند همواره نيز
 از .)11( ببرند بهره آن از خود راهبردي هاي تصميم

هاي  هزينهچسبندگي  رحاض پژوهشدر اين رو، 
هاي  رفته شركت شده كاالي فروش و بهاي تمام عملياتي
در بورس اوراق بهادار تهران مورد  شده پذيرفتهدارويي 
  . ه استگرفتقرار  آزمون

علت و معلولي بين   به علت احتمال وجود رابطه
پژوهش حاضر به دنبال يافتن ، ها هزينهدرآمد فروش و 
است كه چگونه تغيير در درآمد  مسألهپاسخي براي اين 

هدف  ،چنين همگذارد؟  مي تأثيرفروش بر رفتار هزينه 
آيا در  .1: هاست كه ش پاسخ به اين پرسشاين پژوه
در برابر  عملياتيي ها هزينهي دارويي رفتار ها شركت

در  آيا .2غييرات درآمد فروش چسبنده است؟ ت
ي دارويي رفتار بهاي تمام شده كاالي ها شركت
غييرات درآمد فروش چسبنده در برابر ت رفته فروش

ي دارويي ها شركتهاي مختلف  آيا ويژگي .3است؟ 
، جريان نقد ها بدهي شدت، ها دارايي شدتاز جمله 

 ها هزينهآزاد و توليد ناخالص داخلي بر چسبندگي 
  اثرگذار است؟
 تاكنون داروييي ها شركتدر  ها هزينه چسبندگي

 پژوهشاز اين رو، اين . مورد آزمون قرار نگرفته است
ي ها شركتدر  شدهانجام  هاي پژوهش د حوزهتوان مي

دهد و مديران را در بهبود  بسطدارويي را 
ياري آينده  يها ريزي برنامهي شركت و ها مشي خط

ي عالي ها هدفكه مديران در راه رسيدن به  چرا. كند
نيازمند آگاهي و  ،تحول و تغييراتايجاد  و ها سازمان

  ).12(هستند شناخت از وضعيت موجود 
  

  مباني نظري
سنتي رفتار هزينه، فرض بر اين است كه  الگويدر 
 استثابت، مستقل از سطح عمليات شركت ي ها هزينه

ي متغير در تناسب با تغييرات سطح فعاليت ها هزينهاما 
به عمليات  به عبارت ديگر يا) 13(د كن ميتغيير 

اين نكته الزم به ذكر است كه از . استشركت وابسته 
مدت تنها بعضي   نظر اقتصادي در محدوده زماني كوتاه

به طور . دكن ميتغيير عوامل توليدي مانند مواد اوليه 
ي يك شركت در ارتباط ها هزينهمدت  كلي در كوتاه

اما در  متغير و يا ثابت است ،سطح توليد شركتبا 
. استي توليدي متغير ها هزينه، تمامي درازمدت

مستقيم  رابطههاي سنتي رفتار هزينه بر مبناي  نظام
و روابط بين هزينه و  با فعاليت استوار است ها هزينه

در هنگام افزايش و كاهش سطح فعاليت  سطح فعاليت
در صورت دو برابر شدن  الگودر اين . استمتقارن 

نيز دو برابر  مربوطمنابع كليه حجم محصول، مقدار 
  ).14( عكسد و برشو مي

كه  ندبيان كرد پژوهشي در و سودرستروم ننوري
متناسب با تغيير  ها هزينهرفتار هزينه، سنتي  الگويدر 

از نظر  .كند ميتغيير ) حجم فعاليت(محرك هزينه 
تنها به ميزان  ها هزينهدر تغيير  ميزانچنين،  ، همآنان

تغيير آن  جهت تغيير در سطح فعاليت بستگي دارد نه به
 ،ها هزينه ،دكن ميفعاليت تغيير  كه سطح زماني). 2(

بدون توجه به مسير تغييرات در سطح فعاليت 
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به عنوان . ندك مينشان داده و تغيير العمل  عكس
با يك درصد افزايش يا كاهش سطح فعاليت،  ،نمونه
به  .دياب ميبا درصد ثابتي افزايش يا كاهش  نيز ها هزينه

تنها به بزرگي  ها هزينهاين معنا كه بزرگي تغييرات در 
 جهت تغييرات در حجم فعاليت وابسته است و

ي تأثيردر حجم فعاليت، ) افزايش يا كاهش(تغييرات 
 ،بنابراين). 15(ندارد  ها هزينهبر بزرگي تغييرات در 

تغييرات  جهت بهنكردن توجه گفت به علت  توان مي
رفتار هزينه، سرعت  الگوي سنتيدر سطح فعاليت در 

. دشو ميبرابر در نظر گرفته  ها هزينهافزايش يا كاهش 
ه مصرف منابع دهند نشاندر واقع  ها هزينهكه  در حالي

ي گوناگون ها فعاليتو منابع نيز به منظور انجام  است
  .دشو ميفراهم 

 ،ها شركتبرآورد ساختار هزينه در  در راستاي
رفي مفهوم به معدر پژوهشي اندرسن و همكاران 

 ها هزينه كه اظهار داشتندو  چسبندگي هزينه پرداخته
درآمد فروش واكنش متفاوتي از نسبت به تغييرات 

به طور خاص، هنگامي كه ميزان . دده ميخود نشان 
بيشتر از ها در زمان افزايش فعاليت،  افزايش هزينه

ها در زمان كاهش فعاليت باشد  ميزان كاهش هزينه
  .)1(دهد  چسبندگي هزينه رخ مي

مربوط به چسبندگي هزينه بر اين پايه  الگوي
ي متحمل شده در يك دوره ها هزينهاستوار است كه 

ي متحمل شده در دوره قبل وابسته ها هزينهبه ميزان 
ي قبل، ها دورهدر  ها هزينهو  ها فعاليتسطح . است
 تأثيري متحمل شده در دوره جاري را تحت ها هزينه
رفتار هزينه  الگوي سنتيدر مقابل اما  دده ميقرار 

تنها به  ها هزينهكه مقدار  دهد نشان مي )ثابت/متغير(

  ).16(حجم فعاليت در دوره جاري وابسته است 
دو ديدگاه مختلف نسبت به وجود چسبندگي در 

گيري منطقي و انگيزشي وجود  شامل تصميم ها هزينه
ي منطقي، چسبندگي گير تصميمديدگاه  ).17(دارد 
كارهاي پيش رو  را نتيجه انتخاب منطقي راه ها هزينه

مديريت به وسيله  ها هزينهگيري مخارج و  بعد از اندازه
انجام شده بر اساس اين ديدگاه  هاي پژوهش. داند مي

ي تعديل مربوط به اه هزينهچون كه  دهد نشان مي
شركت را در  ،در دوره كاهش تقاضا منابع حذف شده

متحمل آينده  يها دورهزمان افزايش تقاضا در 
 ،دكن ميي گزاف مربوط به تعديل منابع ها هزينه

ه هنگام كاهش روند تقاضا يا ب ها هزينهكاهش 
با ). 18و  16(د شو ميبودن سطح فعاليت توصيه نراكد

، حتي در زمان مواجه شدن با باال بلمطتوجه به 
تقاضاي در حال ركود، مديران تمايل كمي براي 
كاهش منابع بدون استفاده در شركت دارند كه 

بنكر و . دشو مي ها هزينهمنجر به چسبندگي  سرانجام
 ها شركتاي از  نمونهبا بررسي در پژوهشي همكاران 

نسبت به ها  اين شركت مديرانبه اين نتيجه رسيدند كه 
 ،از اين رو ،هستندبين  ينده فروش شركت خوشآ

حتي در زمان ركود تقاضا نيز كاهش ظرفيت در 
ديدگاه دوم  ).5( دشو ميبه ندرت ديده  ها شركت

مبتني بر انگيزه است و ) گيري انگيزشي تصميم(
ي مديريتي مرتبط ها فعاليتچسبندگي هزينه را با 

گونه كه در  د كه مديران آنكن ميبيان داند و  مي
در . )17( كنند نميرود رفتار  واقعي انتظار ميدنياي 

 رابطه بيندر پژوهشي ان چن و همكارارتباط،  اين
سازي و انگيزه مديران را بررسي كردند،  امپراطوري
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با  ها هزينه يشترد چسبندگي بده مياي كه نشان  رابطه
تري براي ايجاد  ي مديريتي قويها انگيزه

 ها انگيزهاز جمله اين . همراه است سازي امپراطوري
سازي مديران، تعهدات  به انگيزه امپراطوري توان مي

درآمدهاي سال گذشته و بدهي، ثبات يا افزايش ميزان 
اشاره كرد كه هر  زياندهي  گيري از گزارش پيش

كدام به نوبه خود بر كاهش يا افزايش شدت 
  .)19( چسبندگي اثرگذار است

  
  پيشينه پژوهش
كه به طور مكرر در  عملياتيي ها هزينه افزون بر

 شدهبررسي  )21 و 20، 8، 1(متعددي  هاي پژوهش
مورد نيز از نقطه نظر چسبندگي  ها هزينه سايراست 

به عنوان نمونه، . است قرار گرفته تجزيه و تحليل
بررسي  بر  افزوندر پژوهشي  سابرامانيمو  ويادنمير

 ، بهاي عمومي و  اداري ، فروش  هاي هزينهچسبندگي 
  ).22(دند كررا نيز آزمون  رفته فروشكاالي  شده تمام

چسبندگي  در پژوهشي سپاسي و همكاران
  ، اداري فروش  هاي هزينهرا در سطح  عملياتيي ها هزينه

 عملياتيي ها هزينهو ساير  شده تمامبهاي  ، و عمومي
 كه اين بود بيانگر پژوهش آناننتايج  .دندكربررسي 

 افزايش ازاي به هزينه سطح سه هر در شدت افزايش
 شدت از تر بزرگ فعاليت، سطح در )%1(يكسان 
) %1( يكسان كاهش ازاي به هزينه سطح هر سه كاهش

 سطح چسبندگي در ،نچني هم .است فعاليت سطح در
  ).9(نيز وجود دارد  عملياتي يها هزينه

عوامل اقتصادي در پژوهشي خاني و همكاران 
ي شخصي ها انگيزهو  ها هزينهبر چسبندگي  مؤثر

 يتقارننامبر  مؤثرمديران در قالب عوامل نمايندگي 
نتايج اين پژوهش حاكي از . دندكررا بررسي  ها هزينه
جريان نقد آزاد، (معنادار متغيرهاي نمايندگي  تأثير

 دوره تصدي مدير عامل، افزايش افق فكري مدير
ي ها هزينه يتقارننامبر ) عامل پاداش مدير عامل و

 يتقارننام ،از اين رو. بوداداري، عمومي و فروش 
نمايندگي رابطه مثبتي با  مسألهبه علت  ها هزينه
  ).23(ي شخصي و حكومتي مديران دارد ها انگيزه

وجود زنجيردار و همكاران نتايج پژوهش 
و   و عمومي  ، اداري فروشي ها هزينهدر چسبندگي 

قرار  تأييدرا مورد  رفته فروشبهاي تمام شده كاالي 
 هاي د كه تعداد كاركنان، ميزان داراييداد و نشان دا

 ها هزينهبر شدت چسبندگي  ها بدهي نسبتجاري و 
  ).24(است  مؤثر

بين  بولو و همكاران در پژوهشي با بررسي رابطه
به اين نتيجه  ديدگاه مديريت و چسبندگي هزينه

به نسبت مديران  بيني رسيدند كه در زمان خوش
افزايش  ها هزينهشدت چسبندگي آينده، فروش 

 بهاى مورد در هم هزينه چسبندگى ،چنين هم. دياب مي
 و  ، اداري فروش ىها هزينه مورد در هم و شده تمام

 افزايش ها آن چسبندگى شدت و دارد وجود  عمومي
 مديران بيني بيشتر خوش زمان در براين،افزون . يابد مي

 تر كم بين خوش زمان به نسبت آينده فروشبه نسبت 
 ديگر، عبارت به .است بيشتر ها هزينه چسبندگى آنان،

 آينده، بهنسبت  مديران ىبين خوش ميزان افزايش با
 .)6( يابد مي افزايشنيز  ها هزينه چسبندگى ميزان

 تجربي رفتار چسبندهپور به بررسي  نمازي و دواني
 نتايج. پرداختند  و عمومي  ، اداري فروشي ها هزينه
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افزايش فروش،  %1كه در ازاي  پژوهش آنان نشان داد
كاهش  %1ند اما در ازاي ياب ميافزايش  %65/0 ها هزينه

. ندياب ميكاهش  %41/0تنها  ها هزينهدر فروش، 
كاهش درآمد در دوره گذشته موجب  ،چنين هم

در و  شود ميها  شدت چسبندگي هزينهكاهش 
تر  بزرگفروش  به  ها يي كه نسبت داراييها شركت
  ).10( است يشتربها  هزينهشدت چسبندگي  است

ي ها شركتو پرگو پديده چسبندگي را در  داال
ساله  10كوچك و متوسط ايتاليايي در يك دوره 

نشان داد كه پژوهش آنان نتايج . دندكرآزمون 
تنها در يك نمونه از  عملياتيي ها هزينهچسبندگي 

افزايش  %1شناسايي شده است كه در آن با  ها شركت
افزايش پيدا  %88 عملياتيي ها هزينهدر سطح فعاليت، 

تنها  ها هزينهكاهش در سطح فعاليت،  %1د اما با كن مي
و  داالپژوهش افزون براين، نتايج . دياب ميكاهش  61%

كرد و  تأييدي نيروي كار را ها هزينهچسبندگي  پرگو
، افزايش در سطح فعاليت %1نشان داد كه در هنگام 

اما به هنگام كاهش در  دياب ميافزايش  %65 ها هزينه
كاهش  %26تنها  ها هزينهسطح فعاليت به همان ميزان، 

  ). 25( دياب مي
،  فروشي ها هزينهو هاكان چسبندگي  يوكاسو

را در يك  عملياتيي ها هزينهو جمع   و عمومي  اداري
توليدي تركيه آزمون ي غيرها شركتساله در  19دوره 
اين بود كه از حاكي  پژوهش آناننتايج . دندكر

د ياب ميافزايش  %1هنگامي كه درآمد فروش 
و  %7/0  و عمومي  ، اداري فروشي نهايي ها هزينه
 اما زماني ندياب ميافزايش % 93/0 عملياتيي ها هزينه

،  فروشي ها هزينهد ياب ميكاهش  %1فروش كه درآمد 

ي ها هزينهد و ياب ميكاهش  %5/0  و عمومي  اداري
در  ،اين افزون بر. دياب ميكاهش  %81/0 عملياتي

ي قبل به صورت ها دورهصورتي كه درآمد در 
 تر كمتجمعي كاهش يافته باشد چسبندگي هزينه 

درجه چسبندگي هزينه به شدت تحت چنين،  هم. است
اي  كه در دورهاست به طوري ثبات اقتصاد كالن  تأثير

 تأثيرتر باشد اين  با ثبات كه اقتصاد كالن به نسبت
كه درجه چسبندگي  اين سرانجامتر است و  برجسته

توليدي با هم متفاوت ي توليدي و غيرها شركتبين 
  ).26( است

رفتار چسبنده هزينه در پژوهشي بنكر و همكاران 
به  هاي آگاهانه يگير تصميماي از  نتيجهرا به عنوان 

كه ناشي از تشخيص مطرح كردند مديران وسيله 
داد نشان  آنانپژوهش  نتايج .استي تعديل ها هزينه
، آيندهبيني مديران در ارتباط با درآمدهاي  خوش كه

د، هر چند كه شو مي ها هزينهمنجر به چسبندگي 
تعديل رو به باال و تعديل رو به پايين هزينه متقارن 

بين حاكميت شركتي و چسبندگي  چنين، هم. باشد
  ).5(وجود دارد رابطه مثبت هزينه 

 ها هزينهپورپوراتو و وربين در پژوهشي چسبندگي 
هاي آرژانتين، برزيل و  ساله در بانك 6را در يك دوره 

با  نتايج پژوهش آنان نشان داد كه. دندكركانادا بررسي 
هاي مربوط به  ي بانكها هزينهافزايش فعاليت،  1%

، %6/0 ،به ترتيب ،كشورهاي آرژانتين، برزيل و كانادا
اما در زمان كاهش د ياب ميافزايش  %94/0 و 82/0%

، %38/0 ، تنهابه ترتيب ،ها هزينه، %1فعاليت به ميزان 
اگر فعاليت هر بخش . يابد ميكاهش  %55/0 و 48/0%

د اما در كن ميمتناسب با آن رشد  ها هزينهگسترش يابد، 
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صورت كاهش در فعاليت بانك، روند واكنش هزينه، 
 چنين، هم. سازگار با كاهش در سطح فعاليت نيست

ساختار هزينه و شرايط اقتصادي، شواهد معتبري را 
ها  د و ساختار هزينه بانككن ميبراي رفتار هزينه فراهم 

افزايش يا  در ارتباط باهزينه  واكنشدر هر كشور بر 
 كشورهاي يها در بانك .گذارد مي تأثيركاهش تقاضا 

برزيل،  ي ثابت، مانندها هزينهبا نسبت باالتري از 
د، كن ميدر زماني كه تقاضا كاهش پيدا  ها هزينهكاهش 

واكنش هزينه به كاهش  است يا به عبارت ديگر تر كم
با سطح  كشورهاي يهابانكدر تقاضا كم است و 

باالتري از دارايي مانند كانادا در زمان كاهش تقاضا، 
. ندده ميي از خود نشان يشترواكنش ب ها هزينه
كه در يك محيط  هاي كشورهايي بانكدر ، چنين هم

ند مانند آرژانتين، كن مياقتصادي نامطمئن فعاليت 
نسبت به افزايش و كاهش فعاليت واكنش  ها هزينه
  . )27( ندده ميي از خود نشان تر كم

به بررسي  در پژوهشي گروكاو  نانباالكريش
ي ها چسبندگي هزينه به صورت مقطعي در بخش

در اين پژوهش . مختلف يك بيمارستان پرداختند
، يكي از محوري شايستهعنوان شده است كه 

سازماني است كه عامل چسبندگي هزينه  هاي ويژگي
نتايج تجربي پژوهش . دده ميخود قرار  تأثير را تحت

هاي  در بخش اتيي عمليها هزينهنشان داد كه آنان 
نسبت به ديگر توابع مربوط ) مراقبت از بيمار( اتيخدم

و شواهدي از وجود  استتر  به بيمارستان چسبنده
هاي پشتيباني  بخش عملياتيي ها هزينهچسبندگي در 

بيمارستان هاي پشتيباني  زيرا بخش. نيامده است بدست
  ).16(هاي بيمارستاني است  موريتتنها مربوط به مأ

داخلي در رابطه با  هاي پژوهشبا توجه به 
و  عملياتيي ها هزينه، در مجموع، ها هزينهچسبندگي 

نسبت به تغييرات  رفته فروشكاالي  شده تمامبهاي 
 يشترب. استدرآمد فروش داراي رفتار چسبنده 

انجام شده در راستاي چسبندگي هزينه  هاي پژوهش
هاي مربوط به شركت از  با مد نظر قرار دادن ويژگي

 شدهو تعداد كاركنان انجام  ها بدهي، ها داراييجمله 
بودن  اثرگذار ها پژوهشاست كه نقطه مشترك اين 

 ها هزينهبر شدت چسبندگي  ها شركتي ها دارايي
خارجي در حوزه چسبندگي هزينه  هاي پژوهش. است

ي ها هزينهد وجود چسبندگي در رفتار ده مينيز نشان 
كاالي  شده تمامو بهاي   و عمومي  ، اداري فروش
 يشتردر ب ،كلي طوربه . دشو ميديده  رفته فروش
به شرايط اقتصادي،  شدهانجام  هاي پژوهش
قوانين حاكم بر كشورهاي هاي بازار كار و  ويژگي

مورد مطالعه به عنوان عاملي اثرگذار بر چسبندگي 
د از طريق توان مياشاره شده است كه  ها هزينه
ي مديران بر رفتار ها صميمالشعاع قرار دادن ت تحت
هاي  اثر ويژگي ها، پژوهشاين . اثرگذار باشد ها هزينه

تعداد  و ها از جمله دارايي ها شركتمربوط به 
بودن مؤثرو  بر رفتار هزينه مدنظر قرار داده كاركنان را
را  ها هزينهافزايش يا كاهش چسبندگي  رباين عوامل 

  .مورد تأييد قرار داده است
  
  ي پژوهشها فرضيه

رفتار چسبنده هزينه، واكنش نامتقارن هزينه را در 
توضيح . دده ميزمان افزايش و كاهش فعاليت شرح 

چسبندگي هزينه اين است كه غالب مربوط به 
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مديريت در زمان كاهش تقاضا، منابع مربوط به 
  ).28(د كن ميرا در شركت حفظ  عملياتيي ها فعاليت

 و  اداري ، فروش  هاي هزينهمكرر دليل بررسي 
، 20، 9( مختلف هاي پژوهشدر  ) عملياتي( عمومي

كه اين موضوع  به اين استنادبا  توان ميرا  )29و  23
و يا با  وجود دارد ها شركتدر انواع مختلف  ها هزينه
 چن و همكاران پژوهشدست آمده از به نتايج ب توجه

دست آمده جه به نتايج ببا تو كه چرا. توجيه كرد )21(
 و  اداري ، فروش  هاي هزينهنسبت  ، آنان پژوهش از

است در  %27 به طور متوسط ها به جمع دارايي  عمومي
 جمعو توسعه به  تحقيق يها هزينهحالي كه نسبت 

به جز ). 21( است %3به طور متوسط  ها دارايي
نيز در گذشته از  ها هزينه ساير، عملياتيي ها هزينه

 نمونه،به عنوان . است شدهنقطه نظر چسبندگي بررسي 
بررسي چسبندگي  افزون برسابرامانين و همكاران 

، چسبندگي بهاي  عمومي و  اداري ، فروش  هاي هزينه
). 22(دند كررا نيز آزمون  رفته فروشكاالي  شده تمام
 شده تمامو پرگو چسبندگي بهاي  داال ،چنين هم

ي كوچك و ها شركترا در  رفته فروشكاالي 
  .)25( دندكرمتوسط ايتاليايي بررسي 

، چهار عامل، بر اساس اهميت پژوهشدر اين 
پيشين به آن اشاره شده  هاي پژوهشكه در  ،ها آن

بررسي  ،ها دادهاست و با توجه به در دسترس بودن 
 شدت: است ازاين عوامل عبارت . است شده

، جريان نقد آزاد و رشد ها بدهي شدت، ها دارايي
با توجه به مطالب باال ). توليد ناخالص داخلي(

  :طراحي و تدوين شده استهاي زير  فرضيه
ي دارويي ها شركت عملياتيي ها هزينه: 1فرضيه 

در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به  شده پذيرفته
 .تغييرات درآمد فروش چسبنده است

 رفته فروشكاالي  شده تمامبهاي  :2فرضيه 
در بورس اوراق  شده پذيرفتهي دارويي ها شركت

بهادار تهران نسبت به تغييرات درآمد فروش چسبنده 
 .است

و ميزان چسبندگي  ها دارايي شدتبين : 3فرضيه 
در  شده پذيرفتهي دارويي ها شركت عملياتيي ها هزينه

 معناداري مستقيم و  تهران رابطهبورس اوراق بهادار 
  .وجود دارد
و ميزان چسبندگي  ها بدهي شدتبين : 4فرضيه 

در  شده پذيرفتهي دارويي ها شركت عملياتيي ها هزينه
 معناداريو  غيرمستقيم  بورس اوراق بهادار تهران رابطه

 .وجود دارد
و ميزان  ها شركتبين جريان نقد آزاد  :5فرضيه 

ي دارويي ها شركت عملياتيي ها هزينهچسبندگي 
  در بورس اوراق بهادار تهران رابطه شده پذيرفته

  .وجود دارد معناداري مستقيم و
بين توليد ناخالص داخلي و ميزان : 6فرضيه 
ي دارويي ها شركت عملياتيي ها هزينهچسبندگي 

  در بورس اوراق بهادار تهران رابطه شده پذيرفته
  .وجود دارد معناداريمستقيم و 

  
  روش پژوهش

  
طرح اين پژوهش بر اساس هدف، كاربردي و با 

رويدادي از طريق اطالعات  استفاده از رويكرد پس
گونه دخل و  هيچ پژوهشگراندر نتيجه، . گذشته است
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و نمونه  جامعه. اند ي پژوهش نداشتهها دادهتصرفي در 
در بورس  شده پذيرفتهشركت دارويي  24پژوهش را 

تشكيل  1382- 1393بازه زمانيدر اوراق بهادار تهران 
شامل البزر دارو، ايران دارو،  ها شركتاين . داده است

، داروسازي تهران شيميپارس دارو، توليد دارو، 
دارويي اكسير، داروسازي ابوريحان، داروسازي اسوه، 

، داملران رازك، دارويي حيان امين، داروسازي جابربن
رازك، داروسازي زهراوي، داروسازي عبيدي، 

شيمي دارويي ، داروسازي فارابي، داروسازي لقمان
داروسازي كوثر، روز دارو، سينا دارو، ، داروپخش
، ، كارخانجات دارو پخشهاي تزريقيفراورده

 .استد مواد داروپخش تولي كيميدارو و
نوين، آورد افزار ره از نرم ي مورد نيازها داده

تهران اوراق بهادار و سازمان بورس اطالعات موجود در 
. شده است استخراجمركز آمار ايران  اتيو پايگاه اطالع
افزار  از نرمها  داده اتيسازي و تحليل مقدم براي مرتب

نهايي از  تحليلبراي  و 13نسخه  Excelصفحه گسترده 
  .استفاده شده است 8نسخه  Eviewsافزار  نرم

  
  آماري پژوهش هاي الگوي

  ي مورد نظر براي آزمون فرضيه اولالگوي رگرسيون
    1رابطه 

Log [SG&Ai,t / SG&Ai,t-1] = β0 + β1 * Log 
[Salesi,t / Salesi,t-1] + β2 * DDt * Log [Salesi,t / 
Salesi,t-1] + εi,t 

  

  ي مورد نظر براي آزمون فرضيه دومالگوي رگرسيون
  2رابطه 

Log [CGOi,t / CGOi,t-1] = β0 + β1 * Log 
[Salesi,t / Salesi,t-1] + β2 * DDt * Log [Salesi,t / 
Salesi,t-1] + εi,t 

، SG&Ai,t 2و  1هاي  هاي شماره در رابطه
، SG&Ai,t-1 ؛tدر سال  iشركت  عملياتيي ها هزينه
 Log ؛t-1در سال  iشركت  عملياتيي ها هزينه

[SG&Ai,t/SG&Ai,t-1]هاي  ، نرخ تغيير هزينه
خالص درآمد فروش  ،Salesi,t ؛)متغير وابسته(عملياتي 
خالص درآمد فروش  Salesi,t-1 ؛ tدر سال iشركت 
 ،Log [Salesi,t / Salesi,t-1] ؛t-1در سال  iشركت 

متغير ( tنرخ تغيير خالص درآمد فروش در سال 
 رفته فروشكاالي  شده تمام، بهاي CGOi,t ؛)مستقل

كاالي  شده تمام، بهاي CGOi,t-1؛ tدر سال  iشركت 
 عنوان به، DDtو  t-1در سال  i شركت رفته فروش
است و مقدار  شده گرفته نظر در الگو مجازي متغير

خالص درآمد فروش اتخاذ خود را با توجه به تغييرات 
 تر كم  tفروش سال به اين ترتيب كه اگر درآمد دكن مي

د شو ميصورت صفر  از سال قبل باشد يك و در غير اين
    .، خطاي تصادفي استεi,tو 
  

  اول و دوم هاي آزمون فرضيه نحوه
 برابر DDtدرآمد  افزايش هنگام به كه جا آن از
صد افزايش در β1د، ضريب شو ميگرفته  نظر در صفر
را به هنگام افزايش درآمد نشان  عملياتيي ها هزينهدر 
زماني كه درآمد فروش كاهش  ،چنين هم. دده مي
. دشو ميبرابر يك در نظر گرفته  DDtد، ارزش ياب مي

درصد كاهش  β1+ β2جمع ضرايب  ،در نتيجه
را به ازاي يك درصد كاهش در  عملياتيي ها هزينه

 ها هزينه در صورتي .دده ميدرآمد فروش نشان 
 در ها هزينه در افزايش كه درصد است چسبنده
 كاهش درصد از يشترافزايش درآمد، ب يها دوره
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 به عبارت. ي كاهش درآمد باشدها دوره در ها هزينه
چسبندگي باشد  β2<0و  β1>0 در صورتي كه ،ديگر
  .دشو مي تأييد ها هزينه

  
 هاي ي مورد نظر براي آزمون فرضيهالگوي رگرسيون

  سوم تا ششم
  3رابطه 

Log [SG&Ai, t / SG&Ai,t-1] = β0 + β1 * Log 
[Salesi,t / Salesi,t-1] + β2 * DDt * Log [Salesi,t/ 
Salesi,t-1] + β3 * DDt * Log [Salesi,t / Salesi,t-1] 
* Log [Asseti,t / Salesi,t] + β4 * DDt * Log 
[Salesi,t/ Salesi,t-1] * Log [Debti,t / Salesi,t] + β5 
* DDt * Log [Salesi,t/ Salesi,t-1] * Log [FCFi,t / 
Salesi,t] + β6 * DDt * Log [Salesi,t/ Salesi,t-1] * 
GDPt 

  

 ؛tدر سال  iشركت  دارايي ،Asseti,t كه در آن،
Debti,t ، بدهي شركتi  در سالt ؛FCFi,t،  جريان نقد

نرخ رشد توليد  ،GDPt و tدر سال  i آزاد شركت
  .است tناخالص داخلي در سال 

  
  سوم تا ششم هاي آزمون فرضيه نحوه

درصد افزايش در  β1نيز ضريب  در اين الگو
را به هنگام يك درصد افزايش  عملياتيي ها هزينه

 +β1+ β2+ β3د و جمع ضرايب ده ميدرآمد نشان 

β4+ β5+ β6  را به  عملياتيي ها هزينهدرصد كاهش
  .دده ميازاي يك درصد كاهش درآمد فروش نشان 

 β2و منفي بودن ضريب  β1مثبت بودن ضريب 
  . است عملياتيي ها هزينهچسبندگي  هدهند نشان
 تا  β3يها ضريب بودن هر يك از منفي β6  نيز
ي ها هزينهه افزايش در ميزان چسبندگي دهند نشان

هاي  از ويژگي با توجه به منظور كردن هر يك ،عملياتي
  .است ها هزينهدر آزمون چسبندگي ها  شركت

  نحوه محاسبه متغيرهاي پژوهش
  متغيرهاي وابسته

 در زمينه )30و  29، 20(متعددي  هاي پژوهش
 كار گرفته شدهب يچسبندگي هزينه با استفاده از الگو

ي ها هزينهتمركز بر  اندرسن و همكاران باوسيله به 
نيز  مسابرامانيويادنمير و . انجام شده است عملياتي

را نسبت  رفته فروشكاالي  شده تمامبهاي  چسبندگي
در  .)22( اند دهكرفروش بررسي به تغييرات درآمد 

و هاي عملياتي  به اهميت هزينه توجهبا اين پژوهش نيز 
عنوان  ها به از آن ،بهاي تمام شده كاالي فروش رفته

  . استفاده شده استمتغيرهاي وابسته 
  

   عملياتيي ها هزينهنرخ تغيير 
و   ، اداري فروشي ها هزينهاهميت  در رابطه با

به اين مطلب نيز اشاره كرد كه  توان مي  عمومي
به   و عمومي  ، اداري فروش  هاي هزينهنسبت ميانگين 

در بورس  شده پذيرفتهي ها شركتبراي سطح فروش 
نحوه محاسبه اين ). 10(است  %5/9اوراق بهادار تهران 

  :استمتغير به شرح زير 
  4 رابطه
 هاي عملياتي سال جاري هزينه

  هاي عملياتي نرخ تغيير هزينه =
  هاي عملياتي سال قبل هزينه

  
  رفته فروشكاالي  شده تمامنرخ تغيير بهاي 

 افزون بركه ) 25و  22( ها پژوهشساير همانند 
،  و عمومي  اداري،  فروشي ها هزينهبررسي چسبندگي 
 دند در اينكررا آزمون  شده تمامچسبندگي بهاي 

به عنوان  رفته فروشكاالي  شده تمامنيز بهاي پژوهش 
در نظر گرفته شده و چسبندگي آن  متغير وابسته الگو
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نحوه محاسبه اين متغير به شرح زير . است شدهآزمون 
  :است

  5رابطه 
  رفتهشده كاالي فروش  نرخ تغيير بهاي تمام= 

  

	بهاي	تمام	شده	كاالي	فروش	رفته	سال	جاري
بهاي	تمام	شده	كاالي	فروش	رفته	سال	قبل	

 

  
  متغيرهاي مستقل

  دارايي شدت نسبت
مديران تا زماني كه نسبت به كاهش دائمي در روند 
تقاضا اطمينان نداشته باشند به منظور اجتناب از 

ي مازاد، ها داراييي تعديل مربوط به سطح ها هزينه
ند و ده ميخود را كاهش ن عملياتيي ها داراييسطح 
 از. )5( ندكن ميي مربوط به اين منابع را تحمل ها هزينه

به عنوان عاملي  ها دارايي شدتپژوهش  ايندر اين رو، 
باشد آزمون  مؤثر ها هزينهد بر چسبندگي توان ميكه 
  :استنحوه محاسبه اين متغير به شرح زير . ده استش

  6رابطه 

ها دارايي 	نسبت	شدت	
	جمع	دارايي	هاي		سال	جاري

	خالص	درآمد	فروش	سال	جاري	
 

  
  ها بدهي شدتنسبت 

 ميزان) 25و  31(تجربي  هاي پژوهشدر برخي 
 شدهآزمون  در رابطه با چسبندگي هزينه ها بدهي
به  ها بدهي شدتنيز پژوهش  در اين، از اين رو. است

در نظر گرفته  ها هزينهعنوان عامل اثرگذار بر رفتار 
نحوه محاسبه اين متغير به . است شدهو آزمون  شده

  :استشرح زير 

  7رابطه 

ها بدهي نسبت	شدت			
	سال	جاري هاي بدهي 	جمع	

	خالص	درآمد	فروش	سال	جاري	
 

  
  جريان نقد آزاد

مديران و  نظر گرفتن نظريه تضاد منافع بين با در
از انگيزه الزم براي  هاي اقتصادي بنگاهمالكان، مديران 

كردن منافع خود  بيشينهدستكاري سود به منظور 
ي نقدي آزاد ها جريانزماني كه  ويژه هب. برخوردارند

 اريگذ سرمايههاي  باال و فرصت در دسترس مديران
 موقعيت اين مناسب شركتي حاكميت نبود. پايين باشد

 منافع جاي به كه دكن مي مديران ايجاد براي را
 اقدامات خودشان شخصي منافع جهت در داران سهام
مديران با  ،در اين راستا ).32(كنند  دهي سازمان را

 هايي با خالص ارزش فعلي اري در طرحگذ سرمايه
 هاي تحت كنترل خود بنگاهراي توسعه منفي، تنها ب

د بر رفتار هزينه توان ميند كه كن مييي را ايجاد ها هزينه
 هاي بنگاهي ها فعاليتبا گسترش  چنين، هم. باشد مؤثر

اعمال  ها آني بر يشترتحت كنترل خود، حاكميت ب
دهند و از  ميكنند و حوزه مديريت خود را افزايش  مي

ي شخصي خود ها انگيزهپوشش  افزون براين طريق، 
 آفريني داران نيز ارزش ، براي سهاماكميتاز قبيل ح

د به عنوان توان ميجريان نقد آزاد  ،در نتيجه. كنند مي
 مسألهگيري حاكميت شركتي بر  شاخصي براي اندازه

جريان پژوهش  اين ،از اين رو. باشد مؤثرنمايندگي 
نقد آزاد را به عنوان عامل اثرگذار بر رفتار چسبنده 

نحوه محاسبه اين متغير به . ده استكرهزينه بررسي 
  :استشرح زير 
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  8رابطه 
  جريان نقد آزاد= } )سود ويژه قبل از كسر ماليات

  -هاي مالي هزينه(× % 75{
  -اي مخارج سرمايه

  اي مخارج سرمايه= هاي غيرجاري پايان دوره  دارايي
   -هاي غيرجاري اول دوره  دارايي

  
  توليد ناخالص داخلي
اثر توليد  كهبنكر و همكاران  مطابق با پژوهش

را بررسي  ها هزينهناخالص داخلي بر چسبندگي 
حاكي از توليد ناخالص داخلي در صورتي كه  اند دهكر

نه در آن بيني مديريت باشد چسبندگي هزي خوش
 در اين بر اين اساس،. شركت افزايش خواهد يافت

بر رفتار چسبنده داخلي  ناخالص توليداثر پژوهش 
متغير  اطالعات مربوط به اين. است شدهبررسي  ها هزينه

  ). 5(استخراج شده است از سايت مركز آمار ايران 
هاي  هاي هيأت مديره شركت با استناد به گزارش

ي توليدي و توليد بسياري ها شركت گسترش ،دارويي
از داروهاي عمومي در كشور به تدريج سهم فروش و 

. حاشيه سود محصوالت دارويي را كاهش داده است
بيني رفتار  ي دارويي با كسب آگاهي و پيشها شركت

ي اضافي در ها هزينهند از توان ميهزينه تا حدودي 
شركت جلوگيري كرده و براي بقاي فعاليت خود در 

حاضر پژوهش  ،از اين رو. بازار گامي ارزشمند بردارند
ده كري دارويي را به طور خاص بررسي ها شركت

ي دارويي ها شركتاست تا بتواند تا حد امكان مديران 
  .دكنسنجيده ياري  هاي گرفتن تصميمجهت  را در
  
  ها يافته

  
  آمار توصيفي
 شده محاسبه توصيفي هاي آماره ،1 شماره جدول

 معيار انحراف و كمينه ،بيشينه ميانه، ميانگين، شامل
 يها هزينهميانگين . دده مي نشان را پژوهش متغيرهاي
 در عملياتي هاي هزينهدهد كه  نشان مي عملياتي
 هاي مورد بررسي به طور متوسط داراي نرخ شركت

ستون مربوط به ميانه .است% 1/8رشدي معادل 
  

  آمار توصيفي: 1جدول

 متغير
 تعداد

 كمينهبيشينه  ميانه ميانگينمشاهدات
 انحراف
 معيار

288 0819/0 هاي عملياتيهزينهنرخ تغيير   0804/0  788/0  )910/1(  188/0  
288 0864/0 بهاي تمام شده كاالي فروش رفتهنرخ تغيير   0837/0  384/1  )214/1(  167/0  
288 0956/0 درآمد فروش تغييرات  0855/0  498/0  )226/0(  094/0  

)0069/0(  288 درآمد فروش كاهشمتغير مجازي   000/0  000/0  )226/0(  027/0  
)0017/0( 288 دارايي شدت  000/0  000/0  )092/0(  008/0  
)0003/0( 288 بدهي شدت  000/0  011/0  )066/0(  004/0  

  024/0  )055/0( 304/0  000/0  0045/0 288  جريان نقد آزاد
024/0  288 توليد ناخالص داخلي  000/0  635/0  )899/1(  156/0  
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است كه درآمد متغيرهاي پژوهش بيانگر اين مطلب 
نرخ رشدي  داراي بررسي مورد هاي از شركت% 50

  . است% 5/8باالي 
  

   انتخاب نوع الگو
  ليمر F آزمون
 و تلفيقي الگوي بين از مناسب الگوي تعيين براي
آزمون چاو استفاده شده است كه  از تابلويي الگوي

 تلفيقي الگوي بودن مناسب بيانگر آن، فرضيه صفر
 به نيازي باشد، ترمناسب تلفيقي الگوي اگر .است

 تابلوييالگوي  اگر ولي نيست هاسمن انجام آزمون
 برابر در ثابت اثرات الگوي بايد باشد، ترمناسب
 مناسب الگوي تا شود آزمون تصادفي اثرات الگوي
جدول شماره  .شود تعيين هابرآورد نتايج فرضيه براي

  .دهد را نشان مي ليمر F آزموننتايج  2
H0 :روش داده (ها داده بودن عرض از مبدأ همسان
  )تلفيقي
H1 :روش داده (ها داده ناهمساني عرض از مبدأ
  )تابلويي

  
  ناهمساني واريانس آزمون
بودن  رگرسيون ثابت معادله مفروضات از يكي
همساني  فرض به عنوان كه خطاهاست واريانس

كه سطح در صورتي. شودمي شناخته هاواريانس
باشد، فرضيه % 5تر از آماره آزمون بيشمعناداري 

ها پذيرفته صفر اين آزمون، مبني بر همساني واريانس
 شود و براي آزمون فرضيه از رگرسيون سادهمي

 ناهمساني آزمون نتايج شود اما اگر بررسي استفاده مي
باشد % 5 از تر كم معناداري سطح حاكي از هاواريانس

براي  كه معناست بدان اين شود ومي رد فرض صفر
 مربعات حداقل آزمون از بايد فرضيه مربوط آزمون

 ناهمساني نتايج آزمون. كرد تعميم يافته استفاده
هاي پژوهش حاضر در  واريانس براي آزمون فرضيه

طور كه در  همان. نشان داده شده است 3جدول شماره 
هاي اول، سوم،  اين جدول مشخص شده فرضيه

و  ساده ستفاده از رگرسيونچهارم، پنجم و ششم با ا
تعميم  مربعات حداقل فرضيه دوم با استفاده از روش

  .شود يافته آزمون مي
  

  آمار استنباطي
 تلفيقيهاي  فرضيه اول از الگوي دادهبراي آزمون 

جدول . استفاده شده است ساده و حداقل مربعات
 1، نتايج حاصل از آزمون الگوي شماره 4شماره 

 معنادار بودن. دهد مربوط به فرضيه اول را نشان مي
 حاكي از وجود %5در سطح خطاي  2و  1ضرايب 

هاي بين خالص درآمد فروش و هزينهرابطه معنادار 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ليمر Fآزمون : 2جدول
  نتيجه آزمون سطح معناداري آماره آزمون فرضيه

1  895176/0 6053/0 تلفيقي روش داده    
2  660314/0 8817/0  روش داده تلفيقي 
5364/0  946261/0  6و  5، 4، 3 تلفيقي روش داده    
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  1نتايج بدست آمده از الگوي شماره : 4جدول 

متغير 
 وابسته

معناداري   سطح معناداري  tآماره   ضرايب  متغير مستقل
  دوربين واتسون  الگو

هاي  هزينه
  عملياتي

تغييرات درآمد 
  )1(فروش 

0/826 59/10 0/000  
0/000 05/2  

متغير مجازي كاهش 
 )2(درآمد فروش 

)0/77(  (2/063) 0/04 

  
برآورد شده كه  1با توجه به ضريب . است عملياتي
افزايش % 1توان بيان كرد كه با  مياست  83/0برابر با 

% 83/0هاي عملياتي  در خالص درآمد فروش، هزينه
ضريب متغير مجازي كاهش درآمد . يابد افزايش مي

 2ضريب  بودن منفي. است - 77/0برابر با  )2( فروش
هاي  دهنده رفتار چسبنده هزينه بودن آن نشانو معنادار
 1   +2=056/0زيرا مجموع ضرايب . است عملياتي

برقرار  1 <1   +2 ، رابطهاز اين رو. خواهد بود
هاي  است و فرضيه مورد نظر مبني بر چسبندگي هزينه

  .دشومي تأييد عملياتي
ي تلفيقي ها دادهفرضيه دوم از روش آزمون براي 

 .ده استشاستفاده  تعميم يافتهو حداقل مربعات 
نتايج حاصل از آزمون الگوي شماره  5جدول شماره 

بودن معنادار. دهد مربوط به فرضيه دوم را نشان مي 2
حاكي از وجود  %5ي در سطح خطا 2و  1 ضريب 

بين خالص درآمد فروش و بهاي  رابطه معنادار
با توجه به ضريب . است رفته فروشكاالي  شده تمام
1  بيان  توان مياست  92/0برآورد شده كه برابر با
افزايش در خالص درآمد فروش، بهاي  %1د كه با كر
اما  دياب ميافزايش  %92/0 رفته فروشكاالي  شده تمام

 درآمد كاهش مجازيضريب متغير مثبت بودن 
تمام شده  بهايچسبنده غيردهنده رفتار  نشانفروش، 

 1 <1   +2 چراكه رابطهكاالي فروش رفته است، 
شواهدي مبني بر  توان مين ،بنابراين. نيستبرقرار 

. ارائه كرد رفته فروشكاالي  شده تمامچسبندگي بهاي 
فرضيه چسبندگي بهاي تمام شده كاالي  ،از اين رو

  .دشو نمي تأييد رفته فروش
سوم تا ششم پژوهش با استفاده از  هاي فرضيه

 6جدول شماره . آزمون شده است 3الگوي شماره 
مربوط به  3نتايج حاصل از آزمون الگوي شماره 

  آزمون ناهمساني واريانس: 3جدول
  نتيجه آزمون سطح معناداري آماره آزمون فرضيه

1  0000633/0 9937/0  ساده رگرسيون 

2  68813/66 000/0  تعميم يافته مربعات حداقل 

987/0  000263/0  6و  5، 4، 3  ساده رگرسيون 
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جا كه  از آن. دهد سوم تا ششم را نشان مي هاي فرضيه
دارايي  شدتبراي ضريب متغير  tاحتمال آماره 

ر و است وجود رابطه معنادار بين اين متغي %5تر از  بيش
پذيرفته  %5در سطح خطاي  عملياتي   هاي هزينه
كند فرضيه چهارم اين مطلب را بررسي مي. شود نمي

  هاي ها و چسبندگي هزينهبدهي شدتكه آيا بين 
رابطه معنادار وجود دارد يا خير؟ با استناد به عملياتي 

 با ها بدهي شدتبراي متغير  tاين كه احتمال آماره 
است وجود رابطه معنادار  %5تر از بيش ،397/4 ضريب

 %5در سطح خطاي  عملياتي   هاي هزينهبين اين متغير و 
  .شود پذيرفته نمي

وجود  6با توجه به نتايج مندرج در جدول شماره 
ها  رابطه معنادار بين جريان نقد آزاد و چسبندگي هزينه

شود، چراكه احتمال  يتأييد م% 90در سطح اطمينان 
 068/0برابر با براي متغير جريان نقد آزاد  tآماره 
بودن ضريب مربوط به متغير جريان نقد  منفي. است

هاي با  ركتآزاد حاكي از افزايش چسبندگي در ش
از اين رو، فرضيه پنجم . ستجريان نقد آزاد باال

در فرضيه ششم  tاحتمال آماره . شود پژوهش تأييد مي
، 0758/0تغير توليد ناخالص داخلي با ضريب براي م

 وجود رابطه معنادار ،در نتيجه .قرار دارد %10و % 5بين 
عملياتي در سطح اطمينان  هاي بين اين متغير و هزينه

  
  2نتايج بدست آمده از الگوي شماره : 5جدول 

  دوربين واتسون  معناداري الگو  سطح معناداري  t آماره ضرايب  متغير مستقل متغير وابسته

بهاي 
شده  تمام

كاالي 
 رفته  فروش

تغييرات درآمد 
  )1(فروش 

924/0  521/63 000/0  

متغير مجازي  07/2 000/0
كاهش درآمد 

  )2(فروش 
328/0 818/2  0052/0 

  
  3شماره  ينتايج بدست آمده از الگو: 6جدول 

 شرح
تغييرات 
  فروش

مجازي متغير 
  كاهش فروش

  شدت
  ها دارايي

 شدت
 ها بدهي

جريان 
  نقد آزاد

توليد ناخالص 
  داخلي

 )233/0( )11/1( 397/4 )258/0( )8/0( 826/0  ضريب
 )t 633/10 )393/0( )034/0( 695/0 )83/1( )782/1آماره 

 000/0 0942/0 9729/0 4875/0 0683/0 0758/0 سطح معناداري
F 21/9آماره  000/0 معناداري الگوسطح    

04/2  دوربين واتسون 1491/0 ضريب تعيين تعديل شده   
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 پژوهشفرضيه ششم  ،بنابراين. شود پذيرفته مي% 90
بين توليد  بيان كرد كهتوان ييد شده و ميتأ نيز

عملياتي   هاي هزينهناخالص داخلي و چسبندگي 
دارد؛ به هاي دارويي رابطه معنادار وجود  شركت 

اي كه افزايش توليد ناخالص داخلي، موجب  گونه
  .دشوهاي عملياتي ميافزايش چسبندگي هزينه

با استناد به نتايج بدست آمده از تخمين الگوي  
و توليد  در رابطه با جريان نقد آزاد جز ، به3شماره 

 ها ير داراييبررسي تأث(، در ساير موارد ناخالص داخلي
ها بر  ، شواهدي مبني بر مؤثر بودن آن)ها بدهي و

  .يافت نشد هاي عملياتيهزينه چسبندگي
  

  گيرينتيجه
  

ي ها هزينهپژوهش حاضر، بررسي چسبندگي هدف 
و  رفته فروشبهاي تمام شده كاالي و  عملياتي

بر شدت  مؤثرچنين بررسي برخي عوامل احتمالي  مه
ي دارويي ها شركتدر  عملياتيي ها هزينهچسبندگي 

اول و دوم  هاي آزمون فرضيهنتايج حاصل از . است
نسبت به  عملياتيي ها هزينهكه  دادنشان پژوهش 

اين نتايج با . استتغييرات فروش داراي رفتار چسبنده 
 يوكاسوو  )1(آندرسن و همكاران  هاي نتايج پژوهش

، شواهدي افزون براين. همسو است) 26( و هاكان
 رفته فروششده كاالي  بودن بهاي تمام مبني بر چسبنده

  .ي دارويي يافت نشدها شركتدر 
كرد  تفسيراين گونه توان ميرا دست آمده نتايج ب     

در اين ارتباط  ،كه در صورت كاهش فروش، مديران
كاالي فروش رفته را شده  به بهاي تماماقدامات مربوط 

در رابطه با  اقدامات دهند اما انجام مي به سرعت
هاي  منابع مربوط به فعاليت ندادن دادن يا كاهش كاهش

تري براي عملياتي را به تعويق انداخته تا اطالعات بيش
ارزيابي پايداري كاهش تقاضا در بازار كسب كرده و 

در  ،از اين رو. دكننگيري تري تصميمبا اطالعات بيش
روش يا هاي دارويي با كاهش فاي كه شركتدوره

ها هاي عملياتي آن شوند هزينهتقاضا مواجه مي
كند و منجر به چسبندگي بالفاصله كاهش پيدا نمي

  .دشومي
عنوان عوامل  از بين متغيرهاي مورد بررسي، تحت

تنها  ،عملياتيي ها هزينهبر شدت چسبندگي  مؤثر
 ميزانبر  و توليد ناخالص داخلي جريان نقد آزاد

به طوري  ؛اثرگذار بود عملياتيي ها هزينهچسبندگي 
ي با جريان نقد آزاد باالتر، چسبندگي ها شركتكه 

هاي رشد اقتصادي، و در دوره دارند باالتريهزينه 
در  .كندهاي عملياتي افزايش پيدا ميچسبندگي هزينه
 ها دارايي شدتشواهدي مبني بر رابطه اين پژوهش اما 

هاي  شركتدر با چسبندگي هزينه  ها بدهي شدتو 
  .دارويي يافت نشد

از  ،توان گفتدر رابطه با توليد ناخالص داخلي مي
هاي تقاضا تابعي از وضعيت بازار جا كه نوسان آن

مديران ، )4( محصوالت و شرايط اقتصادي است
بينانه خود  در نتيجه انتظارات خوشهاي دارويي شركت

در دوره كاهش تقاضا، تمايل به نسبت به آينده فروش 
اين امر چسبندگي . هاي باالي خود دارندحفظ ظرفيت

هاي كاهش فروش به دنبال خواهد ها را در دورههزينه
عوامل  و گيرندگانتصميم به رابطهداشت كه در اين 

 ايجاد راستاي در شودمي پيشنهاد كشور اقتصاد اجرايي
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 ها،آن هايو هزينه هاشركت در وضعيت نسبي ثبات
 هايسياست به بخشيثبات جهت در را بيشتري تالش

  .دكنن اعمال كالن اقتصادي
 توان بيان كرد با توجه به نتايج پژوهش حاضر مي

اري گذ سرمايهي دارويي با ها شركتكه مديران در 
هاي سودمند از يك ي نقد آزاد در طرحها جريان

و از  دهند ميطرف، حوزه مديريت خود را افزايش 
. كنند خود ايجاد ارزش ميداران  طرف ديگر براي سهام

ي دارويي ها شركتوجود جريان نقد آزاد در  ،بنابراين
نمايندگي قرار  مسأله تأثيربه عنوان عاملي كه تحت 

 ،در ادامه. اثرگذار باشد ها هزينهد بر رفتار توان ميدارد 
) 21و  19(هاي جريان نقد آزاد نظريهبا استناد به 

آزاد در زماني كه جريان نقد توان گفت  مي
هاي  يابد مديران فرصت هاي دارويي افزايش مي شركت
هاي عملياتي و  تري براي شركت در فعاليت بيش

ها افزايش  هزينه ،از اين رو. كنند گذاري پيدا مي سرمايه
يابد و حتي در صورت كاهش تقاضا و فروش،  مي

. ها نخواهند داشت اي براي كاهش هزينه مديران انگيزه
هاي يش جريان نقد آزاد در شركتافزا ،بنابراين

هاي عملياتي را به دنبال دارويي چسبندگي هزينه
  .خواهد داشت
از منظر وجود رابطه معنادار بين پژوهش  نتايج اين

حاصل از آزاد و چسبندگي هزينه با نتايج جريان نقد 
ان چن و همكار و )5( بنكر و همكاران هاي پژوهش

 مسألهبا بررسي رابطه بين  ناآن .همسو است )21و  19(
ي ها هزينهنمايندگي، حاكميت شركتي و چسبندگي 

كارگيري جريان نقد آزاد به عنوان يكي و با ب عملياتي
نمايندگي به اين نتيجه  مسألهمربوط به هاي  از شاخص

د با ميزان توان مينمايندگي  مسألهرسيدند كه 
  .مرتبط باشد ها هزينهچسبندگي 

  
  پژوهش پيشنهادهاي

 ايجاد افزون بر كشورها، در صنعت آورد ره
هايي  ارزش حاوي جامعه، مختلف اقشار براي اشتغال
 ارتقاء را و رفاه جمعي ثروتمند را جامعه كه است
 جهت از امروز جهان در دارويي صنايع. دده مي

. است برجسته صنايع از ثروت ايجاد و زايي اشتغال
 افراد وروداين صنعت عمالً راه  بودن تخصصي
 ،نتيجه در و دكن مي سد مجموعه اين به را مختلف

 اين مشتريان، وسيع طيف و ارانگذ سرمايه محدوديت
  .دده مي قرار راهبردي و مهم صنايع رده در را صنعت

 هاي دارويي با شناسايي و كنترل مديران شركت
ها  آنند اطالعات حاصل از توان مي ها هزينهچسبندگي 

 ريزي ريزي و بودجه گيري، برنامه را در فرآيند تصميم
، ي آيندهها هزينهبيني  پيشبراي  هاي شركت فعاليت
ثير تغييرات با درآمدها و تأ ها هزينه رابطهسازي  شفاف

مدنظر قرار دهند تا بتوانند از  ها هزينهميزان درآمد بر 
ي ريز برنامهو  ريزي بودجه تر، هاي دقيق بيني طريق پيش

پذيري شركت را در  كنند و انعطافتري را ارائه  جامع
ريزي دقيق  برنامه. زمان كاهش تقاضا افزايش دهند

براي . را كاهش دهد ها هزينهتواند رفتار چسبنده  مي
رفتار چسبنده هزينه، مديران  آثار كردن كمينه حذف يا

بايد بتوانند ظرفيت و منابع مورد نياز شركت را در 
توجه به  هاي مختلف تشخيص دهند و با موقعيت

فرايند  ،شرايط اقتصادي و عوامل اثرگذار بر آينده
  .را مديريت كنند  شركتعملياتي 
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پيشنهادهايي به  ،به دليل اهميت درك رفتار هزينه
  :دشو ميارائه آينده  هاي شرح زير براي پژوهش

 از حد بيش نفس اعتماد به عامل ثيرتأ بررسي .1
 توليد كاالي شده تمام بهاي بر چسبندگي مديريت

 .ي داروييها شركتدر  رفته فروش يا شده
مربوط به حاكميت شركتي  عوامل تأثيربررسي  .2

داران نهادي، تمركز مالكيت، دوگانگي  مانند سهام
وظيفه مديرعامل و مديران غيرموظف بر 

 .ي داروييها شركتدر  ها هزينهچسبندگي 
  

  هاي پژوهشمحدوديت
پژوهش حاضر بسياري از شرايط اقتصادي و 

هاي ها را در زماناجتماعي حاكم بر بورس و شركت
مختلف ثابت فرض كرده است كه اين موضوع در 

 .كندتعميم نتايج، پژوهش را با محدوديت مواجه مي
 براي استخراج شده انتخاب زماني مقطعچنين،  هم
 ري،تجا هاي دوره اثر از متأثر است ممكن ها داده

 مقامات هاي تصميم يا سياسي هاي و تنش رويدادها
 نتايج اتكاپذيري تواندمي كه باشد بورس اوراق بهادار

به دليل افزون براين،  .دكن همراه با محدوديت را
 هاى داروييشركت به آمارى جامعه محدودبودن

 تسرىدر تهران،  بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته
 .به عمل آيد بايد احتياط هاشركت ساير به نتايج
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