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 مقدمه
 در موجود هایفرصت آوردن بدست در باال نقدینگی با هاییدارایی (1987) باسکین پژوهش با مطابق

 بیشتری نقد وجه که هاییشرکت شود،می فشرده رقابت که هنگامی این بر افزون دارند. اساسی نقش بازار

 نقد وجه از هاشرکت .]30[ کنندمی کسب را بیشتری بازار سهم رقبا سایر به نسبت اندکرده نگهداری را

 قوی، 1توزیعی شبکه کردن فراهم جغرافیایی، موقعیت همچون رقابتی هایمزیت ایجاد برای شده نگهداری

 اثرات دارای موارد، این از زیادی بخش کنند.می استفاده کارآمد کارکنان کارگیریبه و تبلیغات از استفاده

 مخارج که رودمی انتظار بنابراین است. مالی هایصورت اداری و عمومی هایهزینه بخش در افزایشی

 پیشین هایپژوهش ارتباط، این در کند. عمل نقد وجه نگهداری راهبردی نقش همانند نیز اداری و عمومی

 که کردند عنوان ]33و 25[ پژوهشگران از برخی اند.کرده بیان مازاد منابع نگهداری برای یدوگانه نقش

 داشته آوریزیان اثر تواندمی و است نمایندگی مشکالت دهندهنشان فروش و اداری عمومی، هایهزینه

 یک همانند هاییویژگی فروش و اداری عمومی، هایهزینه برای ]28 ،17[ پژوهشگرانی مقابل، در باشد.

 باشد. سودآور سهامداران برای تواندمی که اندکرده بیان دارایی

 این برای باشد. هاهزینه چسبندگی کاهش یا افزایش روی بر تاثیر دارای تواندمی نیز رقابت میان، این در

 چسبندگی کاهش باعث تواندمی رقابت که شودمی فرض اول دیدگاه در دارد. وجود متضاد دیدگاه دو تاثیر

 امروز، رقابتی محیط در باشد. نمایندگی هایهزینه کاهش از ناشی تواندمی موضوع این که شود هاهزینه

 و سود کاهش شاهد تدریج به کنندمی افزوده ارزش فاقد هایپروژه صرف را خود منابع که شرکتهایی

 تواندمی پیامد این بود. خواهند بازار سهم دادن دست از سرانجام و مالی تامین هایهزینه رفتن باال سپس

 رقابت دیگر، سوی از ننمایند. مازاد منابع حفظ به اقدام مدیران رقابتی، بازار شرایط در که شود باعث

 شود شده تعهد منابع افزایش باعث اداری عمومی های هزینه دارایی به شبیه رفتار دلیل به است ممکن

 و رشد هایفرصت افزایش باعث تواندمی نهایت در که شود هاهزینه چسبندگی افزایش به منجر خود که

 شود. هاشرکت آتی فروش در پایداری

 افزایش باعث بازار در رقابت آیا که است اساسی پرسش این برای پاسخی یافتن پی در حاضر پژوهش

 عمومی هایهزینه در غیرعادی افزایش آیا و شود؟می عملیاتی هایهزینه در هاشرکت تعهدات )کاهش(

 به مربوط زیان و سود نوعی به که شد خواهد تجاری واحد عملیات خروجی شدن )بدتر( بهتر باعث اداری

 بررسی و هاهزینه چسبندگی موضوعی ادبیات بسط با حاضر پژوهش رو، این از کند؟. منعکس را بازار سهم

  پردازد.می محصول بازار رقابت و شده تعهد منابع بین رابطه

  نظری مبانی

 نمایندگی تئوری

 ندارد. سوییهم سازمانیبرون گذارانسرمایه منافع با مدیران منافع که کندمی بیان نمایندگی نظریه

 مخارجی چنین کنند. سوهم خود با را مدیران منافع بتوانند تا شوند متحمل را مخارجی باید نفعانذی

                                                           
1 Distributional Network   
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 مسأله که دهندمی نشان  شده انجام هایپژوهش اخیراً .] 39[شودمی نامیده «نمایندگی هزینه»

 رو، این از است. هاهزینه تقارن عدم در مقطعی تغییرات توضیح در اقتصادی عوامل از مکملی نمایندگی

 عامل از ترقوی توانندمی عوامل این حتی شوند؛ هاهزینه نامتقارن رفتار باعث توانندمی رفتاری دالیل

 هاهزینه چسبندگی بر تواندمی که مواردی از یکی بنابراین، .]26[ باشند هاهزینه رفتار تعیین در اقتصادی

  گیرد.می نشأت نمایندگی مسأله از که است «مدیران شخصی انگیزه» باشد، تأثیرگذار

 هزینه چسبندگی

 توسط هاهزینه و نیستند صریحی نقش دارای منابع تعدیل فرایند در مدیران تصمیمات سنتی، مدل در

 بین نتیجه در شود. می تعیین آینده و گذشته در فعالیت سطح به توجه بدون و جاری دوره فعالیت سطح

 برخی تحقیقات نتایج اما .]18[ شودمی گرفته نظر در یکسان ای رابطه هزینه، تغییرات و فروش تغییرات

 در افزایش هنگام هاهزینه در افزایش میزان که است آن بیانگر اخیر هایسال در ] 24و 43[ پژوهشگران

 سطح افزایش )معادل فعالیت سطح در کاهش هنگام هاهزینه در کاهش میزان از بیشتر فعالیت، سطح

 را وضعیت این است ممکن شوند،می مواجه فروش کاهش با مدیران که زمانی واقع در باشد.می فعالیت(

 در هاآن از برخی رو، این از باشند. داشته را قبلی سطح به فروش بازگشت انتظار و کرده تصور موقتی

  دهند.نمی کاهش را عملیاتی هایفعالیت انجام برای الزم منابع دارد، نزولی روندی فروش، که هاییدوره

  رقابت

 ساختار دارد. داللت رقابتی و جانبه چند انحصار انحصاری، وضعیت سه بر بازار قدرت عملیاتی، مفهوم در

 توانمی را بازار اجزای رابطه ها،ویژگی این کمک به و است بازار سازمانی هایویژگی یدهنده نشان بازار،

 وضعیتی بازار تمرکز شود.می استفاده تمرکز هایشاخص از بازار ساختار شناسایی برای اغلب کرد. مشخص

 صنعت، آن در فعال بزرگ یا و پیشرو تولیدکنندگان از کمی تعداد را بازار یا صنعت یک آن در که است

 یا هیرشمن هرفیندال شاخص لرنر، شاخص وسیله به تواندمی بازار قدرت یعنی ساختار، کنند.می کنترل

 .]44[   شود گیریاندازه توبین کیو شاخص

 هاهزینه چسبندگی و رقابت فروش، و اداری عمومی، هایهزینه
 و فیزیکی سرمایه بین که است مخارج از گروهی شامل فروش اداری عمومی هایهزینه بندی طبقه

 تکنولوژی توسعه، و تحقیق بازاریابی، تبلیغات، شامل مخارج این کند.می ایجاد ارتباط فکری سرمایه

 میزان کنندهبیان فروش و اداری عمومی هایهزینه اجزای است. انسانی منابع در گذاریسرمایه و اطالعات

 رقابتی محیط در خود بازار سهم گسترش و حفظ برای که است نامشهود هایدارایی در گذاریسرمایه

 این نیست. مخارج این کارایی کننده تضمین فروش و اداری عمومی، مخارج وجود، این با است. الزامی

 جهت در توانمی که است ]14[شده تعهد مازاد منابع و مدیران آگاهانه تصمیمات شامل هاهزینه از طبقه

 پیشین مطالعات اساس بر گیرد. قرار استفاده مورد سهامداران هزینه به مدیران شخصی منافع تامین

 باشند.می شرکت عملکرد در مخالف اثر دو دارای فروش و اداری عمومی، هایهزینه که کرد بیان توانمی

 واحد آتی عملکرد بر مثبتی اثر اداری عمومی هایهزینه کنندکهمی بیان ]16 و 17[ پژوهشگران برخی
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 که کنندمی بیان ] 42 و 33،24،13[ هاپژوهش برخی مقابل در  دارند. آتی( عملیاتی )سود تجاری

 است نمایندگی هایهزینه و عملیاتی ناکارایی دهندهنشان فروش و اداری عمومی، هایهزینه در تغییرات

 سود در تغییرات جاری، دوره سهام بازده مازاد بر منفی تاثیر دارای فروش و اداری عمومی، هایهزینه و

 فروش و اداری عمومی، هایهزینه که گرفت نتیجه توانمی مجموع در باال، مطالب به توجه با است. آتی

 دارند. دارایی به شبیه رفتاری

 شدن بلعیده و گذاریسرمایهکم ریسک از اجتناب برای کامل رقابت بازار تأثیر تحت مدیران این، بر افزون

 نگهداری همانند .]35 و 36[کنندمی نگهداری مازاد نقد وجه صنعت در فعال هایشرکت سایر توسط

 است. سرمایه و کار نیروی بازار هایحساسیت تاثیر تحت اداری و عمومی هایهزینه مخارج نقد، وجه

 نگهداری سطح به مربوط خاص هایسیاست بر عالوه رشد هایفرصت آوردن بدست برای که ایگونهبه

 زیر روش دو به رقابت که کرد بیان توانمی خالصه طور .به]29[باشند داشته نیز مازاد منابع نقد، وجه

 باعث محصول بازار رقابت در افزایش الف( شود: فروش و اداری عمومی، مخارج در تعهدات افزایش باعث

 این از جلوگیری جهت مدیران شود،می رقبا توسط شدن بلعیده و گذاریسرمایه کم ریسک در افزایش

 و30 ،13[ شوندمی ریسکی چنین از اجتناب جهت مازاد منابع نگهداری برای الزم انگیزه دارای رخداد

 اطمینان عدم این کاهش برای مدیران و شودمی هاشرکت اطمینان عدم افزایش باعث رقابت ب( .]34

 .]27 و 21[ کنندمی مازاد منابع نگهداری به اقدام

 پژوهش پیشینه

 تغییرات بین رابطه بر چسبندگی کنندگی تعدیل نقش نقش با رابطه در پژوهش ادبیات بررسی با 

 بررسی در نشد. یافت پژوهشی داخلی منابع در محصول بازار در رقابت و فروش و اداری عمومی، هایهزینه

 مجموع، در بود. (2014) ژانگ پژوهش شد یافت رابطه این در که پژوهشی تنها خارجی، هایپژوهش

 تعدیل نقش زمینه در پژوهش به نیاز که دهدمی نشان کشور خارج و داخل حسابداری ادبیات بررسی

 محصول بازار در رقابت و فروش و اداری عمومی، هایهزینه تغییرات بین رابطه بر چسبندگی کنندگی

 بررسی به جداگانه طور به که هاییپژوهش بررسی به قسمت این در بنابراین، است. ضروری بسیار

 اشاره پرداختند، محصول بازار در رقابت و فروش و اداری عمومی، هایهزینه تغییرات ها،هزینه چسبندگی

 شود.می

 منابع خصوص در مدیران هایتصمیم بر یابیموقعیت استراتژی که دادند نشان (،2013) همکاران و بنکر 

 رقابتی، مزیت کسب منظور به که هاییشرکت که بود مطلب این از حاکی نتایج است. اثرگذار تعهدشده

 گزینند،برمی را هاهزینه رهبری استراتژی که هاییشرکت به نسبت کنندمی دنبال را تمایز ایجاد استراتژی

   .]20[ دارند هاهزینه رفتار در تریبیش تقارنعدم

 بر رقابت تاثیر بررسی به «اداری عمومی هایهزینه میزان و رقابت» عنوان با پژوهشی در (2014) ژانگ

 و صنعتی زدایی مقررات مولفه دو گرفتن نظر در با ایشان پرداخت. اداری عمومی هایهزینه چسبندگی

 هایهزینه چسبندگی افزایش باعث رقابت که یافت دست نتیجه این به تجارت، هایهزینه در تغییرات

 و اداری عمومی، هایهزینه با شرکتهای که داد نشان همچنین وی، پژوهش نتایج شود.می اداری عمومی



 69 .  ...یچسبندگ یکنندگ لینقش تعد یبررس

 

 

 بیشتر رقابت وجود هنگام در اثری چنین و کرد خواهند دریافت بیشتری بازار سهم باالتر، غیرعادی فروش

 . ]46[ شودمی

 داد نشان "هزینه چسبندگی و بینخوش مدیران ادغام،" عنوان با (،2015) 1یانگ مطالعه نتایج همچنین

 هایبخش در که یگونه به دارد. قرار مدیران بینیخوش تاثیر تحت تدارکات بخش در هاهزینه رفتار که

 چشبندگی شدت باشد، داشته بیشتری نفس به اعتماد و جسارت هاواحد ادغام به نسبت مدیریت که

 .]45[است بیشتر هاهزینه

 چسبندگی رفتار بر مؤثر عوامل تحلیل و بررسی عنوان با پژوهشی در ، (1392) همکاران و زنجیردار

 کاالی شده تمام بهای چنین،هم و فروش و عمومی اداری، هایهزینه که رسیدند نتیجه این به هزینه،

 و باالست بسیار رفته فروش کاالی شده تمام بهای در چسبندگی شدت و هستند چسبنده رفته فروش

 چسبندگی شدت بر بدهی نسبت و شرکت جاری هایدارایی میزان کارکنان، تعداد مانند هاییشاخص

 .]2[است مؤثر

 تقارنعدم بر هاهزینه رفتار چسبندگی که دادند نشان پژوهشی طی (،1393) همکاران و سجادی همچنین

 مطالعه نتایج این، بر افزون شود.می سود زمانی تقارنعدم باعث و بوده تأثیرگذار بازده، و سود میان ارتباط

 تریبیش سرعت با را منفی اخبار سود ها،هزینه چسبندگی دارای های شرکت در که داد نشان آنها

 .]4[کندمی منعکس

 عملکرد و سرمایه ساختار بین رابطه بر محصول بازار رقابت تاثر بررسی به (1393) همکاران و قاسمیه

 بود. 1390-1385 زمانی دوره برای شرکت 133 شامل هاآن بررسی مورد نمونه پرداختند. تجاری واحد

 رقابت سطح است. عملکرد بر شکل u تاثیر دارای مالی اهرم که داد نشان پژوهش این از حاصل نتایج

 به کندمی تغییر مالی اهرم مختلف سطوح به توجه با تاثیر این و دارد عملکرد بر معنادار و مثبت تاثیر

 تاثیر این آن، کاهش با و دارد عملکرد بر تریفزاینده تاثیر رقابت سطح مالی، اهرم افزایش با که ایگونه

 .]6[گرددمی کم

 شرطی کاریمحافظه بر هاهزینه چسبندگی تأثیر بررسی به (،1394) نجاتی و هاشمی اخیراً ایران در

 شرطی کاریمحافظه هزینه، چسبندگی اثر کنترل از پس که است این از حاکی مطالعه نتایج پرداختند.

 گرفته نادیده هاهزینه چسبندگی اثر شرطی کاریمحافظه برآوری هنگام اگر همچنین یابد.می کاهش

 .]11[ شد خواهد برآورد آن واقعی مقدار از یشب شده گیریاندازه کاریمحافظه میزان شود،

 پژوهش هایفرضیه

 اند:شده تدوین زیر شرح به هاییفرضیه پژوهش، نظری مبانی براساس

 بازار، در رقابت و فروش و اداری عمومی، هایهزینه تغییرات بین رابطه تبیین در اول: اصلی فرضیه

 دارد. را کنندهتعدیل متغیر نقش چسبندگی

  فرعی: های فرضیه

                                                           
1 Yang 
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 ،هیرشمن هرفیندال شاخص و فروش و اداری عمومی، هایهزینه تغییرات بین رابطه تبیین در .1

 دارد. را کنندهتعدیل متغیر نقش چسبندگی

 متغیر نقش چسبندگی لرنر، شاخص و فروش و اداری عمومی، هایهزینه تغییرات بین رابطه تبیین در .2

 دارد. را کنندهتعدیل

 چسبندگی شده، تعدیل لرنر شاخص و فروش و اداری عمومی، هایهزینه تغییرات بین رابطه تبیین در .3

 دارد. را کنندهتعدیل متغیر نقش

 بازار، سهم و فروش و اداری عمومی، هایهزینه غیرعادی افزایش بین رابطه تبیین در دوم: اصلی فرضیه

 دارد. را کنندهتعدیل متغیر نقش رقابت

  فرعی: های فرضیه 

 هرفیندال شاخص بازار، سهم و فروش و اداری عمومی، هایهزینه غیرعادی افزایش بین رابطه تبیین در .1

 دارد. را کنندهتعدیل متغیر نقش هیرشمن

 لرنر شاخص بازار، سهم و فروش و اداری عمومی، هایهزینه غیرعادی افزایش بین رابطه تبیین در .2

 دارد. را کنندهتعدیل متغیر نقش

 لرنر شاخص بازار، سهم و فروش و اداری عمومی، هایهزینه غیرعادی افزایش بین رابطه تبیین در .3

 دارد. را کنندهتعدیل متغیر نقش شده تعدیل

 آماری جامعه و پژوهش روش
 استفاده تجربی اثبات و ساخت علمی روش از که است کمی و کاربردی هایپژوهش نوع از پژوهش این

 هاپژوهش دسته این از شود.می انجام شدهتعیین قبل از پژوهش هایطرح و هافرضیه اساس بر و کندمی

 آماری هایفن از هانتیجه استخراج برای و است کمّی هاداده گیریاندازه معیار که شودمی استفاده زمانی

 کند.می استفاده رویدادیپس رویکرد و تجربیشبه طرح از پژوهش این چنین،هم .]5[ شودمی استفاده

 در شده پذیرفته هایشرکت کلیه گیرد.می بر در را 1394 تا 1385 هایسال پژوهش این زمانی دوره

 به توجه با مطالعه، نمونه اما دهند،می تشکیل را حاضر پژوهش آماری جامعه تهران، بهادار اوراق بورس

 دسترس در نیاز مورد هایداده استخراج منظور به نیاز مورد مالی اطالعات .1 :شودمی انتخاب زیر شرایط

 تا 1384 هایسال طی شرکت .3.باشد سال هر ماه اسفند پایان به منتهی شرکت مالی سال .2.باشد

 شده پذیرفته تهران بهادار اوراق بورس در 1384 مالی سال پایان تا .4.باشد نداده مالی سال تغییر ،1394

 شامل استنباطی چنین،هم و توصیفی آماری تحلیل و تجزیه کمی هایروش از پژوهش این در .باشد

 اطالعات به هاداده تبدیل جهت چنین،هم شود.می استفاده متغیره چند رگرسیون تحلیل و تجزیه روش

 نسخه  Eviews افزارنرم از هاداده تحلیل و تجزیه جهت و  2016Excel افزارنرم از پژوهش نیاز مورد

 است. شده استفاده 9

 پژوهش متغیرهای
 فروش به جاری سال فروش تقسیم لگاریتم متغیرهای اول، فرضیه در پژوهش سوال و هدف به توجه با

 فروش متوالی کاهش و هادارایی شدت رقابت، فروش، و اداری عمومی، هایهزینه چسبندگی قبل، سال
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 و اداری عمومی، هایهزینه از عبارتند مستقل متغیرهای دوم، فرضیه در باشند.می مستقل متغیرهای

  است. نقد وجه و رقابت ،غیرعادی فروش

 عنوان به شده، تعدیل لرنر شاخص و لرنر شاخص هیرشمن، هرفیندال شاخص سه از  پژوهش این در

 شاخص یک هیرشمن هرفیندال شاخص است. شده استفاده محصول بازار در رقابت گیریاندازه معیارهای

 این محاسبه برای شودمی برده کار به بازار در رقابت و انحصار میزان سنجش برای که است اقتصادی

 که حاصل آید.می دست به صنعت در فعال هایشرکت کلیه بازار سهم دوم توان جمع حاصل از شاخص

 صفر به هرچه و رقابت بودن کمتر و تمرکز بیانگر باشد، ترنزدیک یک به چقدر هر بوده، یک تا صفر بین

 دادن نشان و بیشتر سادگی برای .]3[ است رقابت بودن بیشتر و تمرکز عدم دهنده نشان باشد، ترنزدیک

 را آن باشد بیشتر رقابت دهندهنشان باشد، نزدیکتر یک به شاخص این باشد بیشتر رقابت چه هر اینکه

 ایم. کرده ضرب -1 عدد در

 صورت به شاخص این تولید. نهایی هایهزینه منهای شرکت محصوالت قیمت با است برابر لرنر شاخص

 هزینه از بیش قیمتی کردن منظور برای شرکت توانایی یعنی بازار، قدرت ویژگی دهندهنشان مستقیم

 هایهزینه که است این تجربی هایپژوهش در لرنر شاخص از استفاده روی پیش چالش .]9[ است نهایی

 هزینه– قیمت حاشیه وسیله به را لرنر شاخص پژوهشگران معموالً بنابراین، نیستند. مشاهده قابل نهایی

 .]23 و32[ شودمی تعریف فروش بر تقسیم عملیاتی سود حسب بر لرنر شاخص .]23[ زنندمی تخمین

 شودمی برآورد نیز تقریبی صورت به زیر معادله از استفاده با شاخص این
𝐿𝐼 = (𝑆𝑎𝑙𝑒 − 𝐶𝑜𝑔𝑠 − 𝑆𝐺&𝐴)/𝑆𝑎𝑙𝑒 

 تمام بهای دهندهنشان Cogs فروش، دهندهنشان Sale لرنر، شاخص دهندهنشان  LI معادله، این در 

  باشد.می فروش و اداری عمومی، هایهزینه دهندهنشان SG&A و رفته فروش کاالی شده

 معیار این اما است گرفته قرار استفاده مورد شرکت محصول بازار قدرت تعیین برای لرنر شاخص اگرچه

 کند.نمی تفکیک صنعت سطح عوامل از را محصول بازار گذاریقیمت قدرت تاثیر نظیر شرکت ویژه عوامل

 :] 46 و33،12،10،8 ،1[ است زیر شرح به شده تعدیل لرنر شاخص محاسبه نحوه

𝐿𝐼𝐴𝐼 = 𝐿𝐼𝑖 − ∑ 𝑤𝑖

𝑁

𝑖=1

𝐿𝐼𝑖 

 لرنر شاخص دهندهنشان iLI صنعت، مبنای بر شده تعدیل لرنر شاخص دهندهنشان  AILI باال، معادله در

 است. صنعت فروش کل به I شرکت فروش نسبت دهندهنشان iW و I شرکت

 باشدمی فروش و اداری عمومی، هایهزینه تغییرات لگاریتم اول، فرضیه برای پژوهش این وابسته متغیر

 وابسته متغیر آید.می دست به قبل سال به جاری سال فروش و اداری عمومی، هایهزینه تقسیم از که

 به قبل سال و جاری سال در شرکت بازار سهم تفاوت از که باشدمی بازار سهم تغییرات دوم فرضیه برای

 فروش. متوالی کاهش و هادارایی شدت از عبارتند اول فرضیه کنترلی متغیرهای همچنین، آید.می دست

 متغیرهای که است ذکر به الزم فروش. رشد مالی، اهرم اندازه، از عبارتند دوم فرضیه در کنترلی متغیرهای

 است. شده استفاده (2014) ژانگ پژوهش در فوق
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 رقابت، در چسبندگی متغیرهای ضرب حاصل از عبارتند اول فرضیه در گرتعدیل متغیرهای این، بر افزون

 دوم فرضیه در گرتعدیل متغیرهای فروش. متوالی کاهش در چسبندگی و رقابت شدت در چسبندگی

 آزمون برای حاضر، پژوهش در رقابت. در اداری و فروش عمومی، غیرعادی هایهرینه ضرب از عبارتند

 مدل از شودمی زیاد اداری عمومی های هزینه چسبندگی رقابت افزایش با کندمی بیان که اول فرضیه

 است، شده برده کار به نیز (2014) ژانگ پژوهش در و شده ارائه (2012) همکاران و چان توسط که زیر

 است. شده استفاده

𝑙𝑜𝑔 [
𝑆𝐺&𝐴𝑖,𝑡

𝑆𝐺&𝐴𝑖,𝑡−1
] = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑜𝑔 [

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖,𝑡

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖,𝑡−1
] + 𝛽2𝑆𝑡𝑖𝑐𝑘𝑦𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑖,𝑡 +

𝛽4𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡_𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦𝑖,𝑡 + 𝛽5𝑆𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒_𝑑𝑒𝑐𝑟𝑒𝑎𝑠𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽6𝑆𝑡𝑖𝑐𝑘𝑦𝑖,𝑡 ∗
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽7𝑆𝑡𝑖𝑐𝑘𝑦𝑖,𝑡 ∗ 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡_𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦𝑖,𝑡 +  𝛽8𝑆𝑡𝑖𝑐𝑘𝑦𝑖,𝑡 ∗
𝑆𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒_𝑑𝑒𝑐𝑟𝑒𝑎𝑠𝑒𝑖,𝑡 + +𝜀𝑖,𝑡  

 آن: در که

 𝑆𝐺&𝐴𝒊,𝒕 = و فروش و اداری  ،عمومی هایهزینه 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖,𝑡 = شرکت فروش خالص i دوره در t.  

𝑆𝑡𝑖𝑐𝑘𝑦𝑖,𝑡  دست به قبل سال فروش به جاری سال فروش لگاریتم در مصنوعی متغیر ضرب حاصل از 

 از کمتر جاری دوره فروش اگر  آید.می بدست فروش مقدار به توجه با مصنوعی متغیر میزان آید.می

 افزایش درصد  𝛽1 ضریب کند.می اتخاذ را صفر مقدار اینصورت غیر در و 1 مقدار باشد قبل دوره فروش

 هایهزینه اگر دهد.می نشان فروش درآمد در افزایش %1 نتیجه در را اداری و عمومی فروش، هایهزینه در

 از بیشتر درآمد افزایش هایدوره در هاهزینه در افزایش درصد باید باشد چسبنده فروش و اداری عمومی،

𝛽1 باید دیگر عبارت به باشد درآمد کاهش دوره در هاهزینه کاهش درصد > 𝛽2  و  0 <  باشد. 0

𝑆𝐺&𝐴𝒊,𝒕  = اداری و عمومی فروش، هایهزینه ، 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖,𝑡 است جاری سال فرش دهندهنشان. 
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑖,𝑡 است. بازار در رقابت دهندهنشان  𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡_𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦𝑖,𝑡 سال دارایی لگاریتم با برابر 

 در فروش اگر که است مصنوعی متغیر 𝑆𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒_𝑑𝑒𝑐𝑟𝑒𝑎𝑠𝑒𝑖,𝑡 است. قبل سال فروش بر جاری

 بود خواهد 0 برابر صورت این غیر در و 1 برابر یابد کاهش قبل سال
 کنیم.می استفاده است، (2014) ژانگ  پژوهش با مطابق که زیر مدل از دوم فرضیه آزمون برای

∆𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑠𝑖,𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐴𝑏−𝑆𝐺𝐴𝑖,𝑡−1 + 𝛽2𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑖,𝑡 +
𝛽3𝐴𝑏−𝑆𝐺𝐴𝑖,𝑡−1 ∗ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐶𝑎𝑠ℎ𝑖,𝑡−1 + 𝛽5𝐶𝑎𝑠ℎ𝑖,𝑡−2 + 𝛽6𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡−1 +

𝛽7𝐿𝑒𝑣𝑖,𝑡−1 + 𝛽8𝐿𝑒𝑣𝑖,𝑡−2 + 𝛽9𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖,𝑡 + 𝛽10𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖,𝑡−2 +
𝜀𝑖,𝑡  

 آن: در که

∆𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑠𝑖,𝑡 گیریاندازه برای است. بازار سهم در تغییر دهندهنشان که است وابسته متغیر 

 صنعت فروش رشد متوسط و شرکت فروش رشد تفاوت از (2010) فرسارد پزوهش با مطابق متغیر این

 از غیرعادی اداری عمومی هایهزینه میزان گیریاندازه برای 𝐴𝑏−𝑆𝐺𝐴𝑖,𝑡−1 شود.می استفاده سال

 شود:می استفاده زیر رگرسیون تخمین و (2006) رویچودری روش
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𝑆𝐺&𝐴𝑖,𝑡

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑖,𝑡
= 𝛼0 + 𝛼1 (

1

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑖,𝑡−1
) + 𝛼2 (

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖,𝑡−1

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑖,𝑡−1
) + 𝜀𝑖,𝑡 

 است. غیرعادی اداری عمومی هایهزینه دهندهنشان رگرسیون این باقیمانده

 𝐶𝑎𝑠ℎ𝑖,𝑡−1 هادارایی کل بر تقسیم مدت کوتاه گذاریسرمایه اضافه به نقد وجه شبه و نقد وجه با برابر 

 تقسیم بلندمدت بدهی با برابر 𝐿𝑒𝑣𝑖,𝑡−1 است. هادارایی کل طبیعی لگاریتم با برابر 𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡−1 است.

 دوره فروش بر تقسیم قبل دوره و جاری دوره فروش تفاوت از 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖,𝑡 است. هادارایی کل بر

 آید.می دست به قبل

 پژوهش هاییافته

 آمار توصیفی

 معیار انحراف کمینه، و بیشینه میانه، میانگین، شامل پژوش متغیرهای توصیفی آمار دهندهنشان 1 جدول

 -1243/0 با برابر هیرشمن هرفیندال شاخص میانگین شودمی مشاهده که طور همان باشد.می چولگی و

 معیار انحراف کمترین که است ذکر به الزم است. -3/0 با برابر آن مینیمم و -04/0 با برابر آن ماکزیمم ،

  باشد.می هیرشمن هرفیندال شاخص به متعلق پژوهش متغیرهای میان در

 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش -1جدول 

 چولگی
انحراف 

 معیار
 متغیر میانگین میانه ماکزیمم مینیمم

0.5824- 0.2439 1.43- 1.14 0.15 0.1555 Log(SG&A/SG&A_lag) 

0.4975- 0.2513 1.55- 1.57 0.15 0.1516 Log(sales/sales_lag) 

5.7645- 0.1233 1.5470- 0.0000 0.0000 0.0356- Sticky 

 هرفیندال هیرشمن -0.1243 -0.11 -0.04 -0.3 0.0744 -0.8810

 لرنر 0.1926 0.17 0.66 -0.36 0.1546 0.3535

 لرنر تعدیل شده 0.1621 0.14 0.63 -0.4 0.1541 0.3886

0.2791 0.4986 1.395- 2.3957 0.2466 0.2493 Asset_intensity 

1.4986 0.4003 0.0000 1.0000 0.0000 0.2001 Successive_decrease 

8.3443- 0.1126 1.8091- 0.6318 0.0000 0.0204- Sticky* Asset_intensity 

8.3039- 0.0861 1.1036- 0.0000 0.0000 0.0139- 
Sticky* 

Successive_decrease 

1.6498 0.3278 1.16- 3.49 0.05- 0.0397- MarketShare 

0.8929- 0.0750 0.3- 0.04- 0.11- 0.0005 Abnormal SG&A 

4.8755 57607 128 626723 14464 33546 Cash_lag 

2.7198 0.1098 0.0000 0.9 0.05 0.0969 Leverage_lag 

0.1815 0.894 10.90 16.00 13.02 13.05 Size_lag 

2.7296 0.3151 0.7871- 3.8019 0.1530 0.1876 Salesgrowth_lag 
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 ایستایی )پایایی( متغیرهای پژوهش
 ایم، چو، و لین لوین، واحد ریشه هایآزمون از استفاده با پژوهش متغیرهای پایایی بررسی از حاصل نتایج

 مستقل، متغیرهای کلیه در که دهدمی نشان پراون فیلیپس و شده تعدیل فولر دیکی شینف و پسران

 متغیرهای که است این دهندهنشان که است 05/0 از کوچکتر معناداری سطح تعدیلی و کنترلی وابسته،

  هستند. پایا

 آمار استنباطی
 بودن معنادار دهندهنشان مدل سه در F آماره است. پژوهش اول فرضیه آزمون نتایج دهندهنشان 2 جدول

 وجود جدول، در شده ارائه واتسون دوربین آماره مقدار به توجه با این، بر افزون باشد.می هامدل

 به مدل سه در تعیین ضریب مقدار کند.می رد رگرسیون اخالل اجزای در را پی در پی خودهمبستگی

 %84 و %84 ، %83 توانمی که است موضوع این کنندهبیان که باشدمی %84 و %84،%83 با برابر ترتیب

 کرد. بینیپیش شده گرفته نظر در کنترلی و مستقل متغیرهای وسیله به را وابسته متغیر در تغییرات از

 امر این که بوده معنادار و منفی هیرشمن هرفیندال هایشاخص برای Sticky*Compete ضریب

 هایهزینه تغییرات بین رابطه در کنندگیتعدیل نقش دارای چسبندگی که است موضوع این دهندهنشان

 غیر اما منفی لرنر شاخص از استفاده هنگام در متغیر این ضریب است. رقابت و فروش و اداری عمومی،

 شده تعدیل لرنر شاخص از استفاده هنگام در و نبوده کنندگی تعدیل نقش دهندهنشان که بوده معنادار

  است. نبوده کننده تعدیل نقش دارای چسبندگی که شویممی متوجه متغیر این ضریب به توجه با نیز،

 غیرمعنادار اما مثبت لرنر و هیرشمن هرفیندال هایشاخص برای Sticky* Asset_intensity ضریب

 تعدیل هایهزینه دارای بیشتر دارایی شدت با شرکتهای که است موضوع این با مخالف بنابراین است.

 در متغیر این ضریب هستند. بیشتری چسبندگی  دارای اداری عمومی هایهزینه بنابراین، و بوده باالتر

 شدت با شرکتهای دهدمی نشان که است غیرمعنادار اما منفی شده تعدیل لرنر شاخص کاربرد هنگام

 چسبندگی  دارای اداری و عمومی هایهزینه بنابراین، و بوده باالتر تعدیل هایهزینه دارای بیشتر دارایی

 *Sticky متغیر مثبت ضریب است. غیرمعنادار چسبندگی این اما هستند بیشتری

Successive_decrease درباره فروش در متوالی کاهش دارای شرکتهای که است این دهندهنشان 

  نمایند.می اداری عمومی هایهزینه صرف به نسبت تعهداتشان کاهش به اقدام بنابراین و بوده بدبین آینده

 رابطه این رقابت شاخص سه از کدام هر کاربرد هنگام در که شودمی مشاهده 2 جدول به توجه با

 بوده مثبت شده تعدیل لرنر و هیرشمن هرفیندال شاخص از استفاده هنگام در رابطه این است. غیرمعنادار

 است. منفی شده تعدیل لرنر شاخص از استفاده هنگام در اما

 اداری و فروش ،های عمومیمتغیر وابسته: تغییرات هزینه -2جدول 

 متغیر هرفیندال هریشمن لرنر لرنر تعدیل شده

0.8771*** 0.8772*** 0.85553*** Log(sales/sales_lag) 

0.1034** 0.1175** 0.0165- Sticky 
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 متغیر هرفیندال هریشمن لرنر لرنر تعدیل شده

0.1655-*** 0.1643-*** 0.0298- Compete 

0.0046 0.0912- 0.5984-* Sticky*Compete 

0.0178*** 0.0198** 0.0043 Asset_intensity 

0.0092- 0.0102- 0.0050 Successive_decrease 

0.0066- 0.0009 0.0137 Sticky* Asset_intensity 

0.0385 0.0219- 0.0321 Sticky* Successive_decrease 

0.0508*** 0.0554*** 0.0233*** Constant 

1130 1130 1130 Observations 

0.8469 0.8462 0.8382 R-squared 

2.0410 2.0386 2.1280 Durbin-Watson Stat 

771.2838*** 767.3804*** 722.3428*** F-statistic 

0.1, * P< 0.05,  ** P< 0.01P< *** 

 متغیر ضریب است. شده داده نشان 3 شماره جدول در پژوهش دوم اصلی فرضیه آزمون از حاصل نتایج

Ab_SGA_lag و اداری عمومی، غیرعادی هایهزینه صرف میان معنادار و مثبت رابطه دهندهنشان 

 برقرار محصول بازار در رقابت شاخص سه هر از استفاده با رابطه این است. بازار سهم افزایش و فروش

 در رقابت افزایش هنگام در بازار سهم میزان دهندهنشان Ab_SGA_lag* Compete متغیر است.

 یابدمی افزایش رقابت که هنگامی که معناست بدین آن بودن معنادار و مثبت و است محصول بازار

 بازار از بیشتری سهم نمایندمی اداری عمومی هایهزینه صرف را منابع از بیشتری میزان که هاییشرکت

 رابطه این نمایند.می اداری عمومی هایهزینه صرف را منابع از کمتری میزان که شرکتهایی مقابل در را

 هرفیندال شاخص از استفاده هنگام در تنها و بوده مثبت رقابت شاخص سه هر از استفاده هنگام در

 تصاحب برای تالش هنگام در شرکتها که است این دهندهنشان نتایج است. بوده غیرمعنادار هیرشمن

 هایهزینه در را خود که دارند نیز نامشهود منابع به نیاز بلکه دارند نقد وجه به نیاز تنها نه بازار بیشتر سهم

  دهند.می نشان فروش و اداری عمومی،

 متغیر وابسته: تغییرات در سهم بازار -3جدول

 متغییر هرفیندال هریشمن لرنر لرنر تعدیل شده

0.9082** 0.8007** 1.5034** Ab_SGA_lag 

0.3364*** 0.3890*** 0.4472-*** Compete 

4.7422** 4.8924** 1.5683 
Ab_SGA_lag* 

Compete 

0.0000 0.0000 0.0000 Cash_lag 
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 متغییر هرفیندال هریشمن لرنر لرنر تعدیل شده

0.0000-** 0.0000-** 0.0000-** Cash_lag2 

0.0080- 0.0125- 0.0109- Size_lag 

0.1766 0.1790 0.1711 Lev_Lag 

0.1906 0.1762 0.2234 Lev_Lag2 

0.0258- 0.0302- 0.0041 Salesgrowth_lag 

0.0246- 0.0254- 0.0108- Salesgrowth_lag2 

0.0002 0.0407 0.0158 Constant 

1017 1017 1017 Observations 

0.0630 0.0711 0.0488 R-squared 

1.8429 1.8404 1.8845 
Durbin-Watson 

Stat 

6.6811*** 7.6018 5.1012*** F-statistic 

0.1, * P< 0.05,  ** P< 0.01P< *** 

 گیرینتیجه و بحث
 و فروش و توزیع و اداری عمومی، هایهزینه شدن کم باعث تواندمی رقابت نظری مبانی به توجه با

 رفتن باال سپس و سود کاهش شاهد تدریج به که شود هاهزینه چسبندگی کاهش به منجر همچنین

 به است ممکن رقابت  همچنین .شد خواهد بازار سهم دادن دست از سرانجام و مالی تامین های هزینه

 به منجر خود که شود شده تعهد منابع افزایش باعث اداری عمومی هایهزینه دارایی به شبیه رفتار دلیل

 فروش در پایداری و رشد هایفرصت افزایش باعث تواندمی نهایت در که شود هاهزینه چسبندگی افزایش

 هایشاخص که است موضوع این کننده بیان پژوهش هایفرضیه آزمون از حاصل نتایج شود. هاشرکت آتی

 شاخص اما هستند اداری عمومی هایهزینه تغییرات بر منفی و معنادار تاثیر دارای شده تعدیل لرنر و لرنر

 نتایج دیگر، سوی از .است اداری عمومی هایهزینه تغییرات بر غیرمعنادار تاثیر دارای هیرشمن هرفیندال

 غیرعادی هایهزینه صرف میان معناداری و مثبت رابطه که کندمی بیان دوم فرضیه آزمون از حاصل

 در رقابت شاخص سه هر از استفاده با رابطه این دارد. وجود بازار سهم افزایش و فروش و اداری عمومی،

 منابع از بیشتری میزان که هاییشرکت رقابت، افزایش هنگام در این، بر افزون است. برقرار محصول بازار

 کمتری میزان که شرکتهایی مقابل در را بازار از بیشتری سهم نمایندمی اداری عمومی هایهزینه صرف را

 از استفاده هنگام در رابطه این گیرند.می اختیار در نمایندمی اداری عمومی هایهزینه صرف را منابع از

 بوده غیرمعنادار هیرشمن هرفیندال شاخص از استفاده هنگام در تنها و بوده مثبت رقابت شاخص سه هر

 فروش و اداری عمومی، هایهزینه صرف را منابع از کمی میزان هاشرکت چرا که موضوع این درباره است.

 طرف از هاشرکت بودن فشار تحت آن دلیل اولین باشد. داشته وجود بالقوه دلیل دو تواندمی نمایندمی
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 اقدام بینانهکوته ایگونه به هاشرکت شودمی باعث که دارد شده بودجه سود به دستیابی برای سرمایه بازار

 از بازار درک عدم توانمی را دوم دلیل .نمایند بلندمدت سود بهای به اداری عمومی هایهزینه کاهش به

  دانست. فروش و اداری عمومی، هایهزینه صرف

 پژوهش هایمحدودیت و پیشنهادها
 دارای شرکتهای برای را هاهزینه چسبندگی بر رقابت تاثیر که شودمی توصیه پژوهشگران سایر به

 پژوهشگران همچنین، کنند. بررسی کمتر رشد فرصتهای دارای شرکتهای مقابل در بیشتر رشد فرصتهای

 رشد در نوسان با رقابت مثبت همبستگی حالت در را هاهزینه چسبندگی افزایش بر رقابت تاثیر توانندمی

 را هاهزینه چسبندگی افزایش بر رقابت تاثیر که شودمی توصیه این، بر افزون کنند. بررسی آتی فروش

 سوی از کنند. بررسی پایین سازمانی سرمایه با شرکتهای مقابل در باال سازمانی سرمایه با شرکتهای برای

 به نتایج تعمیم در باید است، بوده 1394 تا 1384 هایسال پژوهش، زمانی قلمرو اینکه به توجه با دیگر،

 کرد. عمل احتیاط با باید آن، بعد و قبل هایدوره

 منابع فهرست
بررسی (. »1392) ،رضایی، غالمرضا و سید داوود حسینی راد ،فرد، غالمعلیمحسنی ،خواجوی، شکراله .1

«. های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناثرهای رقابت در بازار محصول بر مدیریت سود شرکت

 .132-117، صص. 3. شماره فصلنامه مدیریت دارایی و تامین مالی

بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر (. »1392اری آشتیانی، پیمان و زهرا مداحی )زنجیردار، مجید؛ غف .2

 .73-31، صص. 11، شماره فصلنامه حسابداری مدیریت«. رفتار چسبندگی هزینه

بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول بر (. »1390ستایش، محمدحسین و کارگرفردجهرمی، محدثه ) .3

 .31-9، صص. 1، شماره جربی حسابداری مالیهای تفصلنامه پژوهش«. ساختار سرمایه

ها بررسی تأثیر چسبندگی هزینه(. »1393زاده، سعید و جواد نیک کار. )سجادی، سید حسین؛ حاجی .4

مجله دانش «. بر تقارن زمانی سود با تأکید بر ارتباط میان چسبندگی هزینه و محافظه کاری شرطی

 .99-81، صص. 16، شماره حسابداری

. نمازی، شناختیهای تجربی در حسابداری: دیدگاه روشپژوهش(. 1389عبدالخلیق، رشاد ) .5

 محمد، چاپ دوم، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.

بررسی تاثیر رقابت بازار محصول بر (. »1393قاسمیه، رحیم؛ غیوری مقدم، علی و حمیدرضا حاجب ) .6

، های حسابداری دانشگاه شیرازپیشرفت. «رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد واحد تجاری

 .129-107، صص. 67شماره 

بررسی عوامل تعیین کننده چسبندگی (.»1391کردستانی، غالمرضا و سیدمرتضی مرتضوی ) .7

 .32-13، صص. 13، شماره های حسابداری مالیپژوهش«. هاهای شرکتهزینه

ساختار رقابتی بازار محصول و بازده  بررسی ارتباط بین(. »1391نمازی، محمد و ابراهیمی، شهال ) .8

 .27-9: صص. 1، شماره های تجربی حسابداری مالیپژوهش«. سهام
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There is not a consensus about the role of sale, general, and administrative costs on 

the wealth of shareholders. Some of the researchers believe the detrimental effect of 

these costs on the shareholders’ wealth while the others believe on the beneficial effect 

of these costs. Moreover, product market competition can have effective on this 

relationship. Current study is trying to find an answer to the questions of whether 

competition in market increase the company’s commitment to pay operational 

expenses or not? Whether abnormal increase in sale, general, and administrative costs 

causes better result of business operations which reflected in earnings per share. The 

statistical sample consist of 113 companies. The investigated period is from 2006 to 

2016. The statistical results show that Lerner and adjusted Lerner have negative and 

significant effect on the sale, general, and administrative costs changes. Besides, 

stickiness has a moderating role only in the case of using Herfindahl-Hirschman as an 

index for competition. Also, the result of second hypothesis testing show a positive 

and significant relationship between abnormal spending of sale, general, and 

administrative costs and increase in market share. The moderating role of competition 

in increasing the market share was not significant only when Herfindahl-Hirschman 

used as an index for competition. 
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