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  مقدمه -1

 سود صورت در. است زيان و سود صورت حسابداري، اساسي مالي هاي صورت از يكي

واحد  عملياتي هاي هزينه. شود مي منعكس مالي دوره يك براي تجاري واحد عملكرد و زيان

فروش  و عمومي اداري، هاي هزينه و رفته فروش كاالي شده تمام بهاي برگيرنده در تجاري

 را تجاري عمليات هاي هزينه از مهمي بخش فروش و عمومي اداري، هاي هزينه. است

 توانند مي فعاليت سطح با متناسب تجاري واحد در شده واقع هاي هزينه. دهد تشكيل مي

 فرض اوقات اغلب سنتي بهايابي هاي مدل در. دهند نشان خود از را هاي متفاوتي رفتار

 اما،. كنند مي تغيير فعاليت سطح با متناسب فروش و عمومي اداري، هاي كه هزينه شود مي

 عمومي اداري، هاي هزينه كه دهد مي نشان كه كرد آشكار را شواهدي اخير هاي تجربي مطالعه

 نامتقارن، رفتار(. 1391 مرتضوي، و كردستاني) كنند مي رفتار نامتقارن به صورت فروش و

 و يابد مي افزايش تقاضا كه هنگامي يابد، مي افزايش تر سريع هزينه آن در است كه رفتاري

؛ 2003، 1همكاران و اندرسون) يابد مي كاهش تقاضا كه هنگامي يابد، مي كاهش كندتر، هزينه

 كاهش هنگام به ها هزينه كاهش ميزان ديگر، عبارت به(. 2004، 2باالكريشان و همكاران

 رفتار اين به. است فروش افزايش ميزان همان هنگام به ها هزينه افزايش ميزان از كمتر فروش،

 گسترش(. 1391 مرتضوي، و كردستاني) شود مي گفته 3ها هزينه ها، چسبندگي هزينه

 آينده درباره اطمينان عدم دارايي، افزايش جمله از اقتصادي عوامل كه داد ها نشان پژوهش

 و ؛ باالكريشان2003 همكاران، و اندرسون) باشد داشته تاثير هزينه نامتقارن بر رفتار تواند مي

 (.2004همكاران، 

 فيپردازد، تعر يم اش يجار يبده يبرا شركت كه يثرؤم نرخ عنوان به استقراض نهيهز

 دار سكير مورد در گذاران هيسرما يريگ ميتصم يبرا ياريمع تواند يم استقراض نهيهز. شود يم

 سكير يها شركت يكل طور به كه ليدل نيا به. باشد ها شركت ريسا با سهيمقا در شركت بودن

 يندگينما يها نهيشركت، هز يها يژگيو مثل يمتعدد عوامل. دارند يباالتر اسقراض نهيهز دار

 ياتيعمل يقدن انيجر وي مال اهرم (1989)، 4امونديد بهره ، نرخياطالعات تقارن عدم مسئله و

 تأمين از رانيمد زهيگنا (.1395 ،فرجي) دارند ريثأت ها شركت استقراض نهيهز بر شركت اندازه

 در يگذار هي، سرمايبده رداختپباز. نمود مطرح عمده ليدل سه قالب در توان يم را يمال
                                                           
1 Anderson, et al.  
2 Balakrishnan, et al.  
3 Cost Stickiness 
4 Diamond 
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 از يمال تأمين (.1392 ،اميني نيا) ياتيعمل نقد يها انيجر كمبود جبران و ديجد يها پروژه

 يبرا ازيموردن وجوه آوردن دست به منظور به ها شركت كه است يمعن نيبد استقراض قيطر

 است نيا يبده قيطر از يمال تأمين ياصل يژگيو. ندينما استقراض را يمبلغ يا هيسرما مخارج

 برگشت يبده كننده نيتأم به نيمع يزمان دوره يط يستيآن، با يور بهره اضافه به يبده مبلغ كه

 د، برينما عمل قرارداد در منعقده تعهدات به كننده استقراض شركت كه يدرصورت. شود داده

 با يمال تأمين يبرا ندهيآ در شركت كه است ممكن و گذارد يم يمنف اثر شركت آن اعتبار

 ميتقس يكل دودسته به يبده .دردگ آن يورشكستگ به منجر تيدرنها و شود مواجه مشكل

 تأمين يبرا ازيموردن وجوه انگريب بلندمدت يبده. بلندمدت يبده و مدت كوتاه يشود، بده يم

. مدت كوتاه يها وام و يتجار يپرداختن اسناد است، مانند؛ شركت روزانه اتيعمل يمال

 زمان مدت در وجوه بازپرداخت كه هست جهت نيبد ها يبده نيا به مدت كوتاه هيتسم وجه

 ها شركت كه افتد يم اتفاق يزمان معموالً بلندمدت يمال تأمين. افتد يم اتفاق سال كي از كمتر

 يبرا ازيموردن وجوه و ندينما يداريخر آالت نيماش و زاتيساختمان، تجه مانند ييها ييدارا

. كنند تأمين رهيغ و يبانك يها وام اي يبده اوراق انتشار قيطر از را ها ييدارا گونه نيا

 عنوان رو نيازا دهد يم رخ سال كي از فراتر يزمان دوره در وجوه گونه نيا رداختپباز

 يها پروژه اي منطبق يمال تأمين منابع ساختن فراهم (.1393 ،زرندي) نهند يم آن بر را بلندمدت

 اي مدت كوتاه ممكن ابزارها نيا. طلبد يم را خود به مخصوص يمال منبع خاص يگذار هيسرما

 تأمين يبرا توانند ينم شهيهم دوبندهايق و طيشرا يبرخ خاطر به ها شركت. باشند بلندمدت

 استفاده انباشته سود يحت اي قرضه ممتاز، اوراق سهام و يعاد سهام از خود ازيموردن يمال منابع

 يبانيپشت يبرا نوعاً مدت كوتاه استقراض. آورند يم يرو استقراض به ناچار به و كنند

 بلندمدت استقراض كه يدرحالشود،  يم گرفته كار به يجار يها ييدارا در موقت يگذار هيسرما

 يزير برنامه از پس يمال ريمد. است مناسب بلندمدت يگذار هيسرما يها پروژه ياجرا يبرا

 در ياقتصاد واحد ازيموردن يمال منابع ينيب شيپ و بلندمدت و يجار يها ييدارا در يگذار هيسرما

 كند يريگ ميتصم يمال تأمين وهيش مورد در و باشد خود برنامه يمال تأمين فكر به ديبا ندهيآ سال

 استفاده مدت كوتاه وام از يجار يها ييدارا در موقت يگذار هيسرما يمال تأمين يبرا معموالً كه
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. از اين رو هدف پژوهش بررسي اين موضوع است كه آيا تأثير هزينه (2019، 1كاورمن) كند يم

 دارد؟ هاي فروش، عمومي و اداري هزينهاستقراض بر رفتار نامتقارن 

 پژوهش شناسي روش پژوهش، هاي فرضيه پژوهش، پيشينۀ و نظري بيان ادامه، در

 هاي يافته ،(پژوهش متغيرهاي و ها الگو نيز و مدنظر هاي شركت انتخاب نحوۀ شامل)

 .است شده ارائه پيشنهادها و نتايج پايان، در و پژوهش

 
 . مبانی نظری2

 های فروش، عمومی و اداری های هزینه . رفتار نامتقارن هزینه2-1

رفتار هزينه يكي از مسائل مهم در حسابداري مديريت و حسابداري بهاي تمام شده است 

دهد. عالوه بر اين برخي  گيري را تحت تأثير قرار مي اي فرايندهاي تصميم كه به طور گسترده

گيرد  گران مالي مورد استفاده قرار مي از فنوني كه عموماً توسط حسابداران مديريت و تحليل

اي و تجزيه و تحليل هزينه،  يابي بر مبناي فعاليت، برآوردهاي هزينه هاي هزينه يستماز قبيل س

حجم و سود به طور اهم به رفتار هزينه وابسته است. اين فنون در مفروضات سنتي هزينه بر 

باشند، بدين معني كه با افزايش و كاهش فعاليت به  روابط خطي بين هزينه و فعاليت مبتني مي

ها نيز بايستي رفتاري متقارن را از خود نشان داده و لذا افزايش و  ص، هزينهميزاني مشخ

 (. 1395كاهش به همان نسبت داشته باشند )بهارمقدم و خادمي، 

با اين وجود نتيجه برخي از مطالعات اخير بر اين نكته داللت دارد كه مفروضات سنتي 

 2باشد. ابتدا مالكوم ت هميشه خطي نميهزينه هميشه معتبر نبوده و روابط بين هزينه و فعالي

هاي سربار به هيچ وجه نسبتي با تغيير در حجم  ( استدالل نمود كه بسياري از هزينه1991)

( اظهار نمود كه حسابداران فرض را بر خطي بودن روابط 1993) 3فعاليت ندارند. سپس رايبرن

كنند.  گذارند، اما اقتصاددانان غير خطي بودن اين روابط را پيشنهاد مي بين هزينه و فعاليت مي

ها در واكنش به افزايش فعاليت  ( نيز استناد نمودند كه افزايش در هزينه1998) 4كوپر و گاپالن

باشد. اين موارد  در واكنش به كاهش فعاليت به ميزان بيشتري ميها  نسبت به كاهش هزينه

ها گاهي اوقات با مفروضات سنتي هزينه در  همگي بر اين نكته داللت دارند كه رفتار هزينه

                                                           
1 Kovermann 
2 Malcolm, R.  
3 Rayburn, G. 
4 Cooper, R.& Kaplan, R 
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هاي بعدي همچون مطالعه آندرسون و همكاران  تناقض است. در مجموع نتايج ساير پژوهش

شود،  ها ياد مي ر اصطالح از آن به عنوان چسبندگي هزينهها را كه د ( نيز اين رفتار هزينه2003)

 تأييد نمودند.

 ها هزينه در ضدچسبندگي يا پديده چسبندگي صورت به تواند مي ها هزينه نامتقارن رفتار

 و تصميم نموده تأمل كاهش تقاضا هنگام در كه است ممكن مديران نمونه براي .نمايد بروز

 منابع در تعديل تأخير و تأمل اين كه اندازند، تأخير به را تعديل منابع خصوص در گيري

 است كه اين ديگر نمونه. دهند نشان اي چسبنده خود رفتاري از ها هزينه كه شود مي موجب

 كاهش خود طبيعي ميزان از بيش به ميزاني را منابع تعمدأ تقاضا كاهش هنگام در مديران

 ضد كه دارند مي ( اظهار2011) 2همكاران و بانكر و (2010) 1وييس رابطه اين در دهند،

 به كاهش تقاضا زمان در را منابع تعديالت مديران كه دهد روي مي زماني ها هزينه چسبندگي

 ها براي هزينه افزايش با مقايسه در ها هزينه در كاهش بزرگتري موجب كه دهند انجام نحوي

 (.1395 گردد )بهارمقدم و خادمي، تقاضا تغييرات از يكساني مقدار

نظريه رفتار -1در تشريح كارآمدي مشاهده رفتار متقارن هزينه دو نظريه ارائه شده است: 

شود و رفتار نامتقارن هزينه را نتيجه  اقتصادي، كه از آن به نظريه تصميمات آگاهانه نيز ياد مي

هاي عملياتي  تداند؛ به اين معني كه مديران منابع مرتبط با فعالي تصميم منطقي و سنجيده مدير مي

هاي تأمين مجدد منابع و افزايش  كنند. آنها به منظور اجتناب از هزينه را به طور سنجيده تعديل مي

هاي بيشتري را براي نگاهداشت منابع بالاستفاده در  دهند هزينه ها در بلند مدت ترجيح مي هزينه

زايش دهند. توجه به كوتاه مدت متحمل شوند و بدين ترتيب ارزش شركت را در بلند مدت اف

گيري در خصوص هزينه نتيجه رفتار منطقي مدير  برخي عوامل ذكر شده در باال براي تصميم

نظريه نمايندگي، كه رفتار نامتقارن -2(. 2014، 4؛ بنكر و بيزالو2015، 3است )هوكو و همكاران

شود  ناشي ميداند كه از مشكالت نمايندگي  هزينه را نتيجه رفتار فرصت طلبانه مديريت مي

(. رابطه نمايندگي و 2012، 6؛ پيچتكان2014، 5؛ چن و همكاران2015)هوكو و همكاران، 

هاي گذشته توجهات زيادي را به خود جلب نموده و زمينه ساز  مشكالت حاصل از آن در سال

                                                           
1 Weiss, D 
2 Banker, R. D & Chen, L 
3 Ho Koo. J, and song. S, and Paik. t  
4 Banker,R, and Byzalov,D 
5 Chen. S, and Xu. s, andWu, D  
6 Pichetkun, N  
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تقويت نظام راهبري شركتي گرديده است؛ نظامي كه با نظارت بر اركان راهبر شركت از منافع 

شود )اثني عشري و  كند و افزايش ارزش شركت را زمينه سازي مي ايه گذاران حمايت ميسرم

 (.1396جوانمرد، 

 در چسبندگي وجود بر مبني قوي موجود، شواهدي نظري مباني و پيشينه مجموع در

 اين پيشينه و ادبيات. دهد مي را نشان كشورها از مختلفي مجموعه در هزينه هاي مختلف گونه

 بدبيني و خوشبيني. شمارد بر مي ها هزينه نامعمول رفتار اين مورد در را داليل مختلفي حوزه،

 كنترل قابل غير كنترل و لحاظ از هزينه انواع سود، مديريت تقاضا، چشم انداز به نسبت مديران

 تجاري در محيط كه باشد رابطه اين در داليلي تواند مي...  و مقررات دولتي و قوانين ها، آن بودن

 كه نمود استدالل توان مربوط مي نظري مباني و ادبيات پيشينه، بررسي با .دارد وجود دنيا سرتاسر

 نمونه، براي .يابد افزايش اقتصادي رونق هاي دوره طول در ممكن است ها هزينه چسبندگي

 اقتصادي،پررونق  و شكوفا هاي دوره طول در كه استدالل نمودند (2003) همكاران و آندرسون

خواهد  متوقف و بوده موقتي احتماأل نيز تقاضا و كاهش داشته ادامه زياد احتمال به تقاضا افزايش

 نزولي تعديالت به مربوط تصميمات تا گردد مديران مي ترغيب و تحريك باعث مورد اين. گشت

 در. داشت خواهد پي در را ها هزينه چسبندگي بيشتر متعاقبأ كه بگيرند تأخير با را منابع و كاهش

 كه نمود اشاره (2003) و همكاران آندرسون مطالعه همين نتايج به توان مي اين استدالل توجيه

. يافتند ها هزينه ميزان چسبندگي و مثبت اقتصادي رشد نرخ بين را و مثبتي معنادار همبستگي

 غيربحراني، هاي دوره ) در ها شركت كه گذاشت اين بر را فرض (2012) 1زويجلن اينها بر عالوه

 در تقاضا سطوح رابطه با در مديران زيرا نمود، خواهند مشاهده ها در هزينه را بيشتري چسبندگي

 (.1395باشند )بهارمقدم و خادمي،  مي تر بحراني خوشبين هاي دوره با مقايسه
 

 . هزینه استقراض2-2

 از اغلب كه است مالحظه قابل مالي منابع تأمين مستلزم اقتصادي، هاي بنگاه روزافزون توسعه و ايجاد

 مالي منابع كه آورد مي فراهم را امكان اين ها شركت براي سرمايه بازار. هست خارج مؤسسين عهده

 صورت به سرمايه بازار ديگر عبارت به نمايند؛ تأمين بهادار اوراق عرضه طريق از را خود موردنياز

 از و نمايد مي عمل مالي منابع كنندگان مصرف و كنندگان انداز پس از منابع انتقال جهت مسيري

 در اي عمده نقش منابع، بهينه تخصيص و اقتصادي هاي بنگاه موردنياز سرمايه آوردن فراهم طريق

                                                           
1 Zuijlen, W 
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 سازمان رشد و بقاء جهت در آمده، دست به منابع از استفاده با مديران. كند مي ايفا كشورها اقتصاد

 و اقتصادي مالي، هاي بحران شديد، رقابتي شرايط كه است حالي در اين. كنند مي تالش خود

 گاه و شده خواستار را بيشتري منابع تا داشته آن بر را ها شركت قانوني، و مالكيتي الزامات و سياسي

 اقتصادي، واحد درون اين، مالكان به متعلق كه نيز را اقتصادي واحد عمليات نتايج از حاصل منابع

 نظير خارجي منابع از استفاده اقتصادي، فعال واحدهاي كلي، طور به. نمايند گذاري سرمايه مجدداً

 (:1392 اميني نيا،) دهند مي قرار مورداستفاده دليل دو به را استقراض و سرمايه از ناشي وجوه

 عمليات كارايي افزايش همچنين و توسعه هاي طرح نظير اي سرمايه هاي پروژه اجراي (1

 .اجرا حال در جاري

 به كمك و ها بدهي از ناشي مالي هاي هزينه از كاستن جهت در سرمايه ساختار اصالح (2

 .سهامداران بازده افزايش

 هدف دو هر زمان هم طور به تواند مي مالي تأمين هاي فعاليت از حاصل وجوه كارگيري به هرچند 

 شركت كل بازده بر مالي تأمين از ناشي اثر بررسي راه اين در مهم ي مسئله اما نمايد، دنبال را فوق

 ثروت افزايش نهايت در و شركت سودآوري و رشد كارا، بازار يك در ديگر عبارت به بود؛ خواهد

 انتشار از ناشي مالي منابع كارگيري به از ناشي بازدهي كه شد خواهد محقق زماني سهامداران

 كه آنجا از. باشد اجرا مورد اي سرمايه هاي پروژه از ناشي فرصت هاي هزينه از بيش سهام،

 و ارزش بر سود، تقسيم هاي سياست و گذاري سرمايه هاي تصميم همراه به مالي تأمين هاي روش

 ها شركت گيري تصميم كه هايي مدل و الگوها شناسايي است، مؤثر سهامداران ثروت بر نهايت در

 (.1393 زرندي،) است برخوردار بسزايي اهميت از كنند، مي تبعيت ها آن از مديران و

 موردنياز وجوه آوردن دست به منظور به ها شركت كه است معني بدين بدهي طريق از مالي تأمين 

 اين بدهي طريق از مالي تأمين اصلي ويژگي. نمايند استقراض را مبلغي اي سرمايه مخارج براي

 بدهي كننده تأمين به معين زماني دوره طي بايستي آن، وري بهره اضافه به بدهي مبلغ كه است

 نمايد، عمل قرارداد در منعقده تعهدات به كننده استقراض شركت كه درصورتي. شود داده برگشت

 با مالي تأمين براي آينده در شركت كه است ممكن و گذارد مي منفي اثر شركت آن اعتبار بر

 تقسيم كلي دودسته به بدهي. گردد آن ورشكستگي به منجر درنهايت و شود مواجه مشكل

 تأمين براي موردنياز وجوه بيانگر بلندمدت بدهي. بلندمدت بدهي و مدت كوتاه بدهي شود، مي

 تسميه وجه. مدت كوتاه هاي وام و تجاري پرداختني اسناد مانند؛ است، شركت روزانه عمليات مالي

 سال يك از كمتر زمان مدت در وجوه بازپرداخت كه هست جهت بدين ها بدهي اين به مدت كوتاه
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 مانند هايي دارايي ها شركت كه افتد مي اتفاق زماني معموالً بلندمدت مالي تأمين. افتد مي اتفاق

 از را ها دارايي گونه اين براي موردنياز وجوه و نمايند خريداري آالت ماشين و تجهيزات ساختمان،

 دوره در وجوه گونه اين بازپرداخت. كنند تأمين غيره و بانكي هاي وام يا بدهي اوراق انتشار طريق

 مزيت ترين نهند. مهم مي آن بر را بلندمدت عنوان رو ازاين دهد مي رخ سال يك از فراتر زماني

 و بوده كاه ماليات كه است بدهي بهره هاي پرداخت مالي، تأمين منبع يك عنوان به بدهي از استفاده

 از كه زماني تا دهد مي اجازه شركت به مالياتي سپر اين. كنند مي ايجاد شركت براي مالياتي سپر

 ماليات كند، مي استفاده سرمايه از تنها كه زماني به نسبت كند مي استفاده سرمايه ساختار در بدهي

 باعث سرمايه، ساختار در بااليي سهم گنجاندن كه است معني بدين اين. كند پرداخت كمتري

 كه شده گفته هرچند،. برد مي باال را شركت ارزش متعاقباً كه شود مي سرمايه هزينه كاهش

 اما كنند؛ تأمين بدهي با كامل طور به شركت ارزش افزايش منظور به را هايشان پروژه بايد ها شركت

 تنها سرمايه ساختار در توانند نمي ها شركت زيرا است، تضاد در واقعيت با و است غيرعملي اين

 (.1395 فرجي،) كنند استفاده بدهي از

 
 . پیشینه تحقیق2-3

كاهش  ي: برااستقراض نهيو هز اتيعنوان اجتناب از مال اب يتحقيق ي(، به بررس2021) 1نيسيا

هاي مستقر  سال با شركت 10اين تحقيق طي  پرداخت. يعموم يمال نيتأموام و  خطر خاص

مشاهده انجام شد. ايسين در اين تحقيق با استفاده از رگرسيون  6456در اياالت متحده و تعداد 

 قياز طر يمال نيتأمبه  زمان هم يكه دسترسخطي چند متغير انجام داد به اين نتايج دست يافت 

در سطح  شتريب يمال يريپذ انعطاف دهنده نشان ،و عام يخصوص صورت به يانتشار اوراق بده

هستند  ريدرگ ياتيبا اجتناب مال ييها شركت سكيرهمچنين . هستشركت و مشكالت كمتر 

 ها شركت آنها طريق از و كند مي كمك كانالهايي شناسايي به نتايج اين .كند يم دايكاهش پ

 تأمين به و دسترسي دهند كاهش را ماليات از اجتناب با مرتبط مالياتي غير هاي هزينه توانند مي

 كند مي كمك ماليات از اجتناب با مرتبط احتمالي هاي هزينه كاهش به بدهي اعتبار

 چند توسعه هاي بانك نقش و استقراض هاي ( در تحقيقي هزينه2020) 2گورارا و همكاران

 نشان فرامرزي را مورد بررسي قرار دادند. نتايج سنديكايي هاي بانك دهي وام از شواهدي: جانبه

                                                           
1 Isin 
2 Gurara et al 
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 سررسيد و باالتر استقراض هاي هزينه چندجانبه با توسعه هاي بانك مشاركت كه دهد مي

 مالي تامين چندجانبه براي توسعه هاي بانك بيشتر تمايل دهنده نشان كه است، همراه تر طوالني

 نشان همچنين. نشود مالي تامين خصوصي بخش توسط است ممكن كه است پرخطر هاي پروژه

 ريسك با كشورهايي در مستقر گيرندگان وام به چندجانبه بيشتر توسعه هاي بانك كه دهيم مي

 توسعه هاي بانك كه دهد مي نشان ما هاي يافته كلي، طور به. دهند مي وام باال اعتباري و مالي

 داشته نقش باال ريسك با گيرندگان وام براي اعتبار به دسترسي تسهيل در توانند چندجانبه مي

 .باشند

 يبده نهيبر هز ياتيو اجتناب مال ياتيمال سكير ريتأثبا عنوان  يتحقيق يبررس( به 2019كاورمن )

ت بازار سهام فرانكفور درشركت  201 يها دادهپرداخت.  يمال نيتأمبر منبع  ديتأكبا  ها شركت

. با استفاده از رگرسيون خطي چند متغيره مورد بررسي قرار گرفت 2015 يال 2010 يها سال يط

 ياتيمال سكير حال نيباا. گذارد يم يبده نهيبر هز يمنف ياثر ياتياجتناب مال هنشان داد ك جينتا

اجتناب  يطوركل بهكه طلبكاران  دهد يمنشان  جينتا ني. اگردد يم يبدههزينه  شيموجب افزا

 يبرا ياتي. اجتناب مالستيخطرناک ن يطوركل به ياتيو اجتناب مال دهند يمرا مثبت نشان  ياتيمال

محسوب امتياز براي حفظ وجه نقدشان  يبرخوردارند نوع هيسرما نييكه از نرخ پا يها شركت

بر  ياتياثر اجتناب مال نيبنابرا شود؛ يمنرخ بهره  شيموجب افزا ياتيمال سكيرهمچنين و  شود يم

 دارد. ياتيمال سكيبه سطوح ر يبستگ يبده نهيهز

هاي اداري، عمومي و فروش، بهاي تمام شده  ( به بررسي چسبندگي هزينه2015) 1اواد و اواد

به عنوان دوره رونق  2008تا  2006هاي عملياتي در طي دوره  كاالي فروش رفته و هزينه

به عنوان دوره ركود اقتصادي )ناشي از بحران اقتصاد جهاني(  2011تا  2009اقتصادي و دوره 

پرداخته و به اين نتيجه رسيدند كه ضمن اينكه در كل دوره مورد مطالعه هاي مصري  در شركت

هاي اداري، عمومي و فروش در طي دوره  ها نامتقارن است، هزينه ( رفتار هزينه2011تا  2004)

رونق اقتصادي داراي رفتاري چسبنده و در طي دوره ركود اقتصادي داراي رفتاري ضد 

ده كاالي فروش رفته در هر دو دوره رونق و ركود چسبنده است. همچنين بهاي تمام ش

اقتصادي داراي رفتاري چسبنده، ولي ميزان چسبندگي آن در دوره ركود اقتصادي كمتر است. 

 هاي عملياتي نيز نتايج معناداري در هيچ يك از دو دوره بدست نيامد. در رابط با هزينه

                                                           
1 Awad, E. & Awad, I 
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استقراض  هزينه بر مالياتي اجتناب و تيماليا ريسك تأثير ( به بررسي1399حاجيان و همكاران )

 و معناداري تأثير استقراض هزينه بر مالياتي اجتناب داد نشان اول فرضيه آزمون پرداختند. نتايج

 تأثير استقراض هزينه بر مالياتي ريسك داد نشان دوم فرضيه آزمون نتايج همچنين. دارد مستقيمي

 رابطه بر ريسك نماگر داد نشان فرضيه آزمون نتايج سوم فرضيه در و. دارد معكوسي و معناداري

 متغيره چند هاي تحليل نتايج. دارد ومعكوسي معناداري تأثير استقراض هزينه و مالياتي اجتناب بين

 به را بيشتري سود نرخ كنند، مي اجتناب ماليات پرداخت از كه هايي شركت كه دهد مي نشان

 منبع يك عنوان به را ماليات از اجتناب بستانكاران، كه است بديهي. كنند مي پرداخت خود هاي بدهي

 .كنند مي تلقي اعتباري ريسك

 ، اداري و عمومي هاي هزينه نامتقارن رفتار و داخلي هاي كنترل ( تاثير ضعف1399فخرائي نيا )

 به ضعيف داخلي هاي فروش را مورد بررسي قرار داد. نتايج تحقيق حاكي از اين است كه كنترل

 اما. ندارد فروش و اداري عمومي، هاي هزينه متقارن نا رفتار با معناداري ارتباط هيچگونه كلي طور

 مسائل و مالي مسائل با مرتبط گروه دو به را داخلي هاي كنترل در موجود هاي ضعف كه هنگامي

 افزايش موجب مالي مسائل در ضعيف داخلي هاي كنترل كه داد نشان نتايج نموديم تفكيك غير

 كه است ديدگاه اين با مطابق نتيجه اين. گردد مي فروش و اداري عمومي، هاي هزينه نامتقارن رفتار

 هاي هزينه منابع تعديل مورد در ها شركت اين مديران باشد، ضعيف داخلي هاي كنترل هنگاميكه

 با داخلي مديريتي هاي گزارش از زيرا گيرند مي كمتري موقع، به تصميم فروش و اداري عمومي،

 .شوند مي توليد ناكارآمد داخلي هاي كنترل تحت كه كنند مي استفاده پايين كيفيت

فروش را  و اداري عمومي هاي هزينه نامتقارن رفتار بر جنسيتي تنوع ( تاثير1399رحماني )

( هيئتمديره تركيب در زن حضور) جنسيتي تنوع داد نشان مورد بررسي قرار دادند. نتايج

 .دارد اداري و عمومي فروش، هزينههاي نامتقارن رفتار بر معكوسي و معناداري تاثير

 و اداري عمومي، هاي هزينه نامتقارن رفتار بر داخلي كنترل ضعف ( تاثير1398برندک و محمدي )

 رفتار بر معناداري تاثير داخلي كنترل ضعف كه داد نشان هاي يافته فروش را بررسي كردند. نتايج

 كنترل كيفيت كه دهد مي نشان نتايج نتيجه، در. دارد فروش و عمومي اداري، هاي هزينه نامتقارن

 طور به. كند مي تعيين را فروش و عمومي اداري، هاي هزينه رفتار كه است مهمي فاكتور داخلي

 اطالعات ضعيف كيفيت آن در كه است واقعي هاي گزينه تئوري بيني پيش با مطابق نتايج كلي،

 اداري، هاي هزينه منابع نزولي هاي تعديل انداختن تعويق به براي مديران با مرتبط و داخلي

 .دارد سازگاري شود مي برطرف حدي تا اطالعات قطعيت عدم تا فروش و عمومي
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 نرخ بر مديريت پذيري ريسك تاثير ( به بررسي1398احمدي و سادات هاشمي نسب )

پذيري  ريسك افزايش با كه داد نشان پژوهش اين هاي استقراض پرداختند. يافته هزينه

 .يابد مي افزايش شركت استقراض هزينه مديريت،

هاي اداري، عمومي و  ( در پژوهشي به بررسي رفتار نامتقارن هزينه1395بهارمقدم و خادمي )

و همچنين بررسي رفتار  1393تا  1380هاي  فروش و بهاي تمام شده كاالي فروش رفته طي سال

هاي رونق و  ها از لحاظ چسبندگي با ضد چسبندگي به طور جداگانه در هر يك از دوره اين هزينه

هاي ياد شده در كل دوره  هاي آنها نشان داد كه رفتار هزينه ركود اين بازه زماني پرداختند. يافته

قتصادي هاي رونق و ركود ا مطالعه نامتقارن است. همچنين نتايج اين پژوهش نشان داد كه دوره

هاي اداري،  ها نداشته و از اين رو رفتار هزينه كشور تأثير چنداني در نگرش مديران شركت

هاي رونق و ركود اقتصادي چسبنده و رفتار بهاي  ها شامل دوره عمومي و فروش در تمامي دوره

 باشد. تمام شده كاالي فروش رفته در تمامي ادوار تقريبا ضد چسبنده مي

 
 پژوهشهای  یهفرض. 3

 تأثير معناداري دارد. هاي فروش، عمومي و اداري هزينهفرضيه اصلي: هزينه استقراض بر رفتار نامتقارن 

 

 . روش پژوهش4

 همبستگي نوع از روش و ماهيت اساس بر و توصيفي نوع از هدف، اساس بر حاضر پژوهش

 قرار مورداستفاده گذاران سرمايه گيري تصميم فرايند در تواند مي پژوهش اين اينكه به توجه با است

 روش از پژوهش نظري مباني تدوين شود؛ براي مي محسوب كاربردي پژوهش نوع از گيرد

 بانك و بورس هاي سايت و بورس هاي ماهنامه از موردنظر هاي داده گردآوري براي و اي كتابخانه

 شده استفاده پرداز تدبير و نوينآورد  افزار ره نرم از ها شركت مالي اطالعات افزارهاي نرم و مركزي

 از ها فرضيه آزمون منظور به و است شده استفاده اكسل افزار نرم از اطالعات سازي آماده براي .است

 اوراق بورس در شده پذيرفته هاي شركت كليه پژوهش، آماري است. جامعه شده استفاده ايويوز افزار نرم

 روش از آماري نمونه تعيين براي پژوهش، اين درهست.  1398تا  1394تهران بين بازه زماني  بهادار

 سال، پايان در موجود هاي شركت كليه بين از مرحله هر در كه صورت بدين: شد استفاده غربالگري

 انتخاب آزمون انجام براي مانده باقي شركت و شده حذف اند، نبوده زير شرايط داراي كه هايي شركت
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 ها بانك بيمه، هاي شركت شود، جزء مي ختم اسفندماه انتهاي به ها آن مالي سال كه هايي شركت :شدند

 تغيير موردنظر دوره طي در كه هايي نباشند، شركت مالي تأمين مؤسسات و مالي هاي گري واسطه و

 در متغيرها سنجش جهت ها آن موردنياز مالي اطالعات كه هايي باشند و شركت نداشته مالي سال

 نمونه پژوهش انتخاب شد. عنوان بهشركت  155بعد از اعمال اين شرايط  .باشند دسترس

 
 . متغیرهای تحقیق5

 های عمومی، اداری و فروش . متغیر وابسته: رفتار نامتقارن هزینه5-1

هاي عمومي، اداري و فروش از مدل زير استفاده  به منظور آزمون رفتار نامتقارن هزينه

 (2018، 1شود: )كيم و همكاران مي
 

(         1مدل 
∆ log(𝑆𝐺&𝐴𝑖𝑡) = 𝛼0 + 𝛼1∆ log(𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖𝑡) + 𝛼2𝐷𝑒𝑐𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦𝑖𝑡 ×

∆ log(𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖𝑡) + 𝜀𝑖𝑡 
 

 كه در رابطه باال:

- ∆ log(𝑆𝐺&𝐴𝑖𝑡) :هاي اداري، عمومي و فروش  تغيير در لگاريتم طبيعي هزينه

 در سال قبل و سال جاري iشركت 

- ∆ log(𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖𝑡) : تغيير در لگاريتم طبيعي فروش شركتi  در سال قبل و سال

 جاري

- 𝐷𝑒𝑐𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦𝑖𝑡 : متغير موهومي كاهش در فروش سال جاري نسبت به سال قبل 

 درصد يك براي عمومي، اداري و فروش هاي هزينه در تغيير درصد دهنده نشان 𝛼1 ضريب

 را عمومي، اداري و فروش هاي هزينه در تغيير حساسيت اين. است فروش درآمد در افزايش

 جاري سال قبل به سال از فروش درآمد كه آورد مي دست به فروش درآمد در تغيير به نسبت

 را خود عمومي، اداري و فروش هاي هزينه مديران اگر(. = 0DecDummy) يابد. مي افزايش

 مجموع ديگر، سوي از. بود خواهد مثبت 𝛼1 ضريب دهند، افزايش فروش رشد دوره طول در

 درصد يك براي را عمومي، اداري و فروش هاي هزينه در تغيير درصد 𝛼2و 𝛼1 ضرايب

 به نسبت افزايشي حساسيت 𝛼2 ضريب رو، اين از. آورد مي دست به فروش درآمد در كاهش

                                                           
1 Kim et al 
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 فروش، از حاصل درآمد همزمان تغيير به نسبت را عمومي، اداري و فروش هاي هزينه در تغيير

 كند مي گيري اندازه يابد، مي كاهش سال جاري به قبل سال از فروش درآمد كه هنگامي

(1DecDummy = .)ضريب كه رود مي انتظار 𝛼2  تعديل مديران كه صورتي در باشد نفيم 

 دوره به نسبت فروش انقباض دوره طول در عمومي، اداري و فروش هاي هزينه روي كمتري

 .دهند انجام فروش رشد

 ( استفاده شد:2براي آزمون فرضيه پژوهش از مدل )

 (2مدل 

∆ log(𝑆𝐺&𝐴𝑖𝑡) = 𝛼0 + 𝛼1∆ log(𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖𝑡) + 𝛼2𝐶𝑂𝐷𝑖𝑡 + 𝛼3 ∑ 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑠𝑖𝑡

+ 𝛼4𝐷𝑒𝑐𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦
𝑖𝑡

× ∆ log(𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖𝑡) + 𝛼5𝐶𝑂𝐷𝑖𝑡 × ∆ log(𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖𝑡)

+ 𝛼6 ∑ 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑠𝑖𝑡 × ∆ log(𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖𝑡) + 𝛼7𝐷𝑒𝑐𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦
𝑖𝑡

× ∆ log(𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖𝑡) × 𝐶𝑂𝐷𝑖𝑡 + 𝛼8𝐷𝑒𝑐𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦
𝑖𝑡

× ∆ log(𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖𝑡)

× ∑ 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑠𝑖𝑡 + 𝑌𝑒𝑎𝑟 𝐷𝑢𝑚𝑚𝑚𝑖𝑒𝑠 + 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑦 𝐷𝑢𝑚𝑚𝑖𝑒𝑠 + 𝜀𝑖𝑡 
 

 افزايش فروش و مجموع ضرايب %1ها به ازاي  ميزان تغييرات هزينه 𝛼1 در مدل باال، ضريب

𝛼1  و𝛼3 دهد. بنابراين، ضريب كاهش فروش را نشان مي %1ها به ازاي  ميزان تغييرات هزينه 

𝛼3 ها به هنگام افزايش فروش و ميزان تغييرات  كه نشان دهنده تفاوت ميزان تغييرات هزينه

كند و از اين رو، به  گيري مي ها را اندازه ميزان چسبندگي هزينههزينه هنگام فروش است، 

نشان  𝛼7 منفي باشد. ضريب 𝛼3 رود عالمت ضريب منظور وجود چسبندگي هزينه انتظار مي

كاهش فروش در زماني است كه  %1ها به ازاي  دهنده ميزان افزايش يا كاهش چسبندگي هزينه

 تاييد باشد. 𝛼7 شود كه ضريب هزينه استقراض تغيير كند. فرضيه پژوهش در صورتي تاييد مي

 
 . متغیر مستقل: هزینه استقراض5-2

 كيدر طول  يها استقراض ميانگين مجموع بر ميتقس سال كي يبهره شركت برا نهيهز

 سال

 
 . متغیرهای کنترلی:5-3
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∑ 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑠𝑖𝑡 :؛متغيرهاي كنترلي است كه شامل𝐹𝑖𝑟𝑚 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 : اندازه شركت، از لگاريتم

سن شركت، برابر است با لگاريتم طبيعي : 𝐴𝑔𝑒𝑖𝑡.هاي شركت به دست مي آيد طبيعي كل دارايي

زيان شركت، اگر  :𝐿𝑜𝑠𝑠𝑖𝑡. هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار از بدو تأسيس سن شركت

فروش : 𝐹𝑜𝑟𝑒𝑖𝑔𝑛 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖𝑡 است.  0در غير اين صورت مقدار آن  1شركتي زيان داشته باشد 

 0در غير اين صورت مقدار آن  1خارجي شركت است كه اگر فروش خارجي داشته باشند 

 است.

مرتبط با كنترل اثرات منعكس كننده متغيرهاي مجازي  :(𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑦 𝐷𝑢𝑚𝑚𝑖𝑒𝑠) صنعت

و در غير اين  1صنعت است. به طوري كه اگر شركتي عضو يك صنعت باشد مقدار آن 

 است. 0صورت مقدار آن 

منعكس كننده متغيرهاي مجازي مرتبط با كنترل اثرات سال : (𝑌𝑒𝑎𝑟 𝐷𝑢𝑚𝑚𝑚𝑖𝑒𝑠) سال

و در غير  1شد مقدار آن است. به طوري كه اگر شركتي در سال مورد نظر فعاليت داشته با

 است. 0اين صورت مقدار آن 

 

 های پژوهش . یافته6

 . آمار توصیفی6-1

 ( ارائه شده است.1آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش در جدول )
 یرهامتغ یفیتوص یها شاخص -1جدول 

 

 

 انحراف معیار میانه میانگین تعداد مشاهدات متغیرها

∆ log(𝑆𝐺&𝐴𝑖𝑡) 775 11/0 03/0- 14/0 

∆ log(𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖𝑡) 775 09/0 03/0- 19/0 

𝐷𝑒𝑐𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦𝑖𝑡  775 27/0 00/0 39/0 

𝐶𝑜𝐷𝑖𝑡+1 775 23/0 00/0 38/0 

𝐹𝑜𝑟𝑒𝑖𝑔𝑛 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖𝑡 775 13/0 09/0 01/0 

𝐿𝑜𝑠𝑠𝑖𝑡  775 22/0 00/0 41/0 

𝐴𝑔𝑒𝑖𝑡  775 53/3 26/3 79/0 

𝐹𝑖𝑟𝑚 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 775 65/14 25/12 35/1 
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توان دريافت كه ميانگين و ميانه عمده متغيرها فاصله چنداني  ( مي1با نگاهي به جدول )

ي آن نزديك باشد، توزيع آن متغير به  يانهمميانگين يك متغير به  چه مقدارباهم ندارند و هر 

بر يكديگر منطبق هستند. در  تر است كه در توزيع نرمال، ميانگين و ميانه توزيع نرمال نزديك

با مقدار   𝐶𝑜𝐷𝑖𝑡+1و ( داراي بيشترين ميانگين65/14با مقدار ) 𝐹𝑖𝑟𝑚 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡،بين متغيرها

ي به اين موردبررس. با مقايسه انحراف معيار متغيرهاي است( داراي كمترين ميانگين 05/0)

( نسبت به ساير متغيرها داراي بيشترين 35/1ار )با مقد 𝐹𝑖𝑟𝑚 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡رسيم كه متغير نتيجه مي

با  𝐶𝑜𝐷𝑖𝑡+1پراكندگي است و اين بدان معناست كه اين متغير نوسانات شديدتري دارد و متغير

 .است( داراي كمترين پراكندگي 04/0مقدار )
  

 . آزمون مانایی6-2

است.  شده استفادهدر پژوهش حاضر از آزمون لوين، لين و چيو براي بررسي مانايي متغيرها 

 است. شده ارائه( 2يرهاي تحقيق در جدول )متغدر ارتباط با مانايي  شده انجامنتايج آزمون 
 چیو و لین لوین، آزمون-واحد ی ریشه آزمون نتایج خالصه -2جدول 

معناداریسطح  آماره آزمون متغیرها  نتیجه 

∆ log(𝑆𝐺&𝐴𝑖𝑡) 55/6- 00/0 مانا 

∆ log(𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖𝑡) 23/7- 00/0 مانا 

𝐷𝑒𝑐𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦𝑖𝑡 14/7- 00/0 مانا 

 𝐶𝑂𝐷𝑖𝑡 78/6- 00/0 مانا 

𝐹𝑖𝑟𝑚 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡  مانا 00/0 -65/6 

𝐴𝑔𝑒𝑖𝑡  مانا 00/0 -95/9 

𝐿𝑜𝑠𝑠𝑖𝑡  مانا 00/0 -33/16 

𝐹𝑜𝑟𝑒𝑖𝑔𝑛 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖𝑡  مانا 00/0 -35/74 

 

 . آزمون ناهمسانی واریانس6-3
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 براي آزمون ناهمساني واريانس از آزمون وايت استفاده شده است.
 

 انسیوار یهمسانآزمون  -3جدول 

 نتيجه داري يمعن سطح مقدار آماره آزمون وايت

 ناهمساني واريانس 0000/0 54/3 مدل تحقيق
 

هاي متفاوتي وجود دارد. با لحاظ كردن فروض  تخمين الگوهاي اقتصادي، روشبراي 

ماركف بهترين تخمين زننده -بر اساس قضيه گاوس 1كالسيك، روش حداقل مربعات معمولي

اما در صورت وجود ناهمساني واريانس ديگر روش حداقل مربعات ؛ خطي بدون تورش است

به رفع آن پرداخته و مدل  2رو با وزن دادن ينازايست كه نمعمولي روش مناسبي براي تخمين 

با توجه به نتايج  ؛خواهد بود 3يافته يمتعمها روش حداقل مربعات  مناسب براي تخمين آزمون فرضيه

آزمون وايت فرضيه صفر رد شده و فرضيه مقابل آن يعني واريانس مقادير خطا همسان نيست 

 دل حداقل مربعات تعميم يافته استفاده خواهد شد.شود كه براي رفع اين مشكل از م پذيرفته مي

 
 . آزمون هم خطی6-4

باشد.  يموجود در مدل م يمستقل و كنترل يرهايمتغ ينب يدوجود رابطه شد يبه معنا يهم خط

خواهد بود و در  ييباال يارمع يخطا يالگو دارا يبرآورد يبضرا ي،در صورت وجود هم خط

معادله  ين. در ايابددار در معادله كاهش  يمعن يرهايشود كه تعداد متغ يمسأله باعث م ينا يجهنت

كه  ياستفاده شد. وقت( VIF) يانسعامل تورم وار ياراز مع يعدم وجود هم خط بررسي يبرا

با توجه به باشد.  يم يباشد، نشان دهنده عدم وجود هم خط 10كمتر از  يانسشاخص تورم وار

دهد كه مقادير عامل تورم واريانس براي هريك از  تايج نشان ميآزمون معيار تورم واريانس، ن

ي در مدل هم خطبنابراين، مشكل ؛ باشند مي 10كمتر از  شده ارائهمتغيرهاي توضيحي مدل تحقيق 

 وجود ندارد.
 

 . انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسیون6-5

                                                           
1 OLS 
2 Cross-section weights 
3 GLS 
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هاي تركيبي از  هاي زماني مختلف داده براي مشخص كردن نوع مدل در مقاطع و دوره

 شده دادهنشان  4خروجي آزمون در جدول  ؛ كهاست شده استفادهمقيد )چاو(  Fآزمون 

 .است
 

 تحقیق اتیفرض مدل یبررس در( دیمق F) چاو آزمون جینتا -4جدول 

 آزموننوع  نتيجه آزمون چاو F p-valueآماره  مدل

 شود رد مي 𝐻0 0000/0 96/14 مدل تحقيق
 ي تركيبيها داده

Panel date 
 

دهد فرضيه صفر مدل هاي تحقيق رد شده چون سطح  نشان مي Fنتايج خروجي آزمون 

درصد به دست آمده و از ميان طرح پنل يا رگرسيون تجميع شده  5معناداري كمتر از 

همچنين براي انتخاب اثرات ثابت و اثرات تصادفي مدل از  شود. )تلفيقي( و پنل انتخاب مي

درصد  5آزمون هاسمن استفاده شد. در صورتي سطح معناداري آزمون هاسمن بيشتر از 

درصد  5كه سطح معناداري آزمون هاسمن كمتر از  يدرصورتباشد مدل اثرات تصادفي و 

 شود. باشد مدل اثرات ثابت انتخاب مي
 

 تحقیق اتیفرض مدل یبررس در هاسمن آزمون جینتا -5جدول 

 p-value آماره آزمون هاسمن
نتيجه آزمون 

 هاسمن
 نوع آزمون

 اثرات ثابت شود رد مي 𝐻0 0000/0 34/140 مدل تحقيق

 

شود كه مدل هاي تحقيق با توجه به  با توجه به نتايج آزمون هاسمن مشاهده مي

رد شده و فرضيه مقابل درصد است پس فرضيه صفر  5سطح معناداري كمتر از 

 شود. يعني مدل داراي اثرات ثابت هست پذيرفته مي

 

 . نتایج مدل تحقیق برای فرضیه تحقیق6-6

 هاي فروش، عمومي و اداري هزينهفرضيه تحقيق: هزينه استقراض بر رفتار نامتقارن 

 تأثير معناداري دارد.
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 فرضیه پژوهش نیتخم جینتا -6جدول 

 775(، تعداد مشاهدات: GLSتعميم يافته ) رگرسيون حداقل مربعات

 سطح معناداري tآماره  انحراف استاندارد بتاي متغير متغير

 0.0000 21.65771 0.048295 1.045955 مقدار ثابت

∆ log(𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖𝑡) 0.979942 0.246161 3.980900 0.0001 

𝐶𝑜𝐷𝑖𝑡+1 -0.082638 0.016971 -4.869256 0.0000 

𝐹𝑖𝑟𝑚 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 0.872782 0.011258 77.52522 0.0000 

𝐴𝑔𝑒𝑖𝑡  1.803049 3.397163 0.530751 0.5958 

𝐿𝑜𝑠𝑠𝑖𝑡 1.044411 0.047867 21.81920 0.0000 

𝐹𝑜𝑟𝑒𝑖𝑔𝑛 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖𝑡 2.013448 1.902663 1.058226 0.2904 

𝐷𝑒𝑐𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦𝑖𝑡 × ∆ log(𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖𝑡) -0.019590 0.008869 -2.208812 0.0277 

𝐶𝑂𝐷𝑖𝑡 × ∆ log(𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖𝑡) -0.023536 0.008133 -2.893794 0.0039 

𝐹𝑖𝑟𝑚 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 × ∆ log(𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖𝑡) -0.994303 0.259785 -3.827414 0.0001 

𝐴𝑔𝑒𝑖𝑡 × ∆ log(𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖𝑡) -0.099746 0.225510 -0.442310 0.6584 

𝐿𝑜𝑠𝑠𝑖𝑡 × ∆ log(𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖𝑡) 0.960289 0.096339 9.967856 0.0000 

𝐹𝑜𝑟𝑒𝑖𝑔𝑛 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖𝑡 × ∆ log(𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖𝑡) -0.232033 0.036917 -6.285257 0.0000 

𝐷𝑒𝑐𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦𝑖𝑡 × ∆ log(𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖𝑡)
× 𝐶𝑜𝐷𝑖𝑡+1 

-0.126526 0.043456 -2.911597 0.0037 

𝐷𝑒𝑐𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦𝑖𝑡 × ∆ log(𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖𝑡)
× 𝐹𝑖𝑟𝑚 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 

-0.253995 0.373824 -0.679453 0.4971 

𝐷𝑒𝑐𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦𝑖𝑡 × ∆ log(𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖𝑡)
× 𝐴𝑔𝑒𝑖𝑡 

-1.516258 2.152751 -0.704335 0.4815 

𝐷𝑒𝑐𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦𝑖𝑡 × ∆ log(𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖𝑡)
× 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑖𝑡  

97.87239 13.47257 7.264569 0.0000 

𝐷𝑒𝑐𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦𝑖𝑡 × ∆ log(𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖𝑡)
× 𝐹𝑜𝑟𝑒𝑖𝑔𝑛 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖𝑡 

0.023536 0.008133 2.893794 0.0039 

 كنترل شد اثرات سال

 كنترل شد اثرات صنعت

 12/0 ضريب تعيين

 F 46/8آماره 

 00/0 داري كل مدل سطح معني

 16/2 دوربين واتسون
 

 % 10%       ***سطح معناداري 5%     **سطح معناداري 1سطح معناداري *

ي معناداركه سطح  ينادار بودن كل مدل با توجه به  ( در بررسي معني6با توجه به جدول )

در سطح  Fآزمون  𝐻1دار بوده و فرضيه امعن( لذا مدل 00/0) تر است كوچكدرصد  1از  Fآماره 

درصد  12دار هستند. ضريب تعيين مدل  پژوهش معني  شود و مدل يدرصد پذيرفته م 99اطمينان 

∆درصد تغييرات متغير  12دهد  به دست آمده است كه نشان مي log(𝑆𝐺&𝐴𝑖𝑡) توسط ،



 

 

1401پاييز ، 3ه ، شمار2د فصلنامه كنكاش مديريت و حسابداري، جل  

114 

 

 واتسون دوربين آزمون از خودهمبستگي وجود تشخيص براي گردد. متغيرهاي توضيحي تبيين مي

 واتسون دوربين مقدار كه دهد مي نشان واتسون دوربين آزمون از حاصل نتايج. است شده استفاده

 خودهمبستگي مشكل قبول قابل محدوده در گرفتن قرار به توجه با كه( 16/2) پژوهش مدل براي

شود كه اگر يك درصد فروش افزايش يابد  ندارد. با توجه به نتايج يافته مشاهده مي وجود  مدل در

اگر فروش يك درصد   𝛼3و  𝛼1يابد و با جمع ضريب  درصد افزايش مي 97/0ها  تغييرات هزينه

 5يابد. با توجه به سطح معناداري كمتر از  درصد كاهش مي 18/1ها  كاهش يابد تغييرات هزينه

گردد و هزينه استقراض  درصد تأييد مي 95فرضيه پژوهش در سطح اطمينان   𝛼7درصد ضريب 

تأثير معناداري دارد. و از آنجايي كه ضريب  هاي فروش، عمومي و اداري هزينهبر رفتار نامتقارن 

اين متغير منفي است اين تأثير بصورت معكوس است يعني به عبارتي هرچقدر هزينه استقراض 

كمتر خواهد شد. از بين متغيرهاي  هاي فروش، عمومي و اداري هزينهبيشتر شود رفتار نامتقارن 

هاي فروش، عمومي  هزينهرفتار نامتقارن كنترلي عمر شركت و فروش خارجي رابطه معناداري با 

هاي فروش،  هزينهندارد اما اندازه شركت و زيان شركت رابطه معناداري با رفتار نامتقارن  و اداري

 دارند. عمومي و اداري

 

 گیری و پیشنهادهای پژوهش یجهنت. بحث و 7

و  سود صورت در. است زيان و سود صورت حسابداري، اساسي مالي هاي صورت از يكي

واحد  عملياتي هاي هزينه. شود مي منعكس مالي دوره يك براي تجاري واحد عملكرد زيان

فروش  و عمومي اداري، هاي هزينه و رفته فروش كاالي شده تمام بهاي برگيرنده در تجاري

تشكيل  را تجاري عمليات هاي هزينه از مهمي بخش فروش و عمومي اداري، هاي هزينه. است

 تقاضا كه هنگامي يابد، مي افزايش تر سريع هزينه آن در است كه رفتاري نامتقارن، رفتار. دهد مي

 هزينه يابد. مي كاهش تقاضا كه هنگامي يابد، مي كاهش كندتر، هزينه و يابد مي افزايش

. شود مي تعريف پردازد، مي اش جاري بدهي براي شركت كه مؤثري نرخ عنوان به استقراض

 بودن دار ريسك مورد در گذاران سرمايه گيري تصميم براي معياري تواند مي استقراض هزينه

 دار ريسك هاي شركت كلي طور به كه دليل اين به. باشد ها شركت ساير با مقايسه در شركت

 و نمايندگي هاي هزينه شركت، هاي ويژگي مثل متعددي عوامل. دارند باالتري اسقراض هزينه

 عملياتي نقدي جريان و مالي اهرم( 1989) ، دياموند بهره نرخ اطالعاتي، تقارن عدم مسئله

دارند. از اين رو هدف اين پژوهش بررسي اين  تأثير ها شركت استقراض هزينه بر شركت اندازه
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 هاي فروش، عمومي و اداري هزينهرفتار نامتقارن  تواند يمموضوع بود كه آيا هزينه استقراض 

كاهش دهد و به نوعي تأثير معناداري بر اين رفتارها دارد يا نه؟ براي بررسي اين موضوع با 

 1398تا  1394ي ها سالشركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بين  155استفاده از 

با استفاده از رگرسيون خطي به بررسي و تجزيه و تحليل اين موضوع پرداخته شد كه نتايج 

هاي فروش،  هزينهنشان داد هزينه استقراض تأثير معناداري و معكوسي بر رفتار نامتقارن  آزمون

 دارد. عمومي و اداري

 شدن كند باعث كه باشد همراه ييها تيمحدود با است ممكن شود يم انجام كه پژوهشي هر

 از يكي :كرد اشاره ذيل يها تيمحدود به توان مي پژوهش اين در كه گردد پژوهش انجام روند

 انجام عدم هستيم، مواجه آن با ايران داخل يها پژوهش بيشتر در كه مشكالتي ترين برجسته

 را پژوهش هاي يافته مقايسه امكان كه هستيم ايران در شده انجام پژوهش با مشابه پژوهش

 پژوهش اين يها افتهي از كه كساني كلي حالت در و نفعان يذ گران، تحليل .دهد مي كاهش

 بازه كه آنجايي از .كنند عملتر  محتاط بورسي غير هاي شركت به آن تسري در كنند يم استفاده

 هاي سال به پژوهش هاي يافته دادن عموميت در ،1398 تا 1394 هاي سال بين پژوهش زماني

 آماري نمونه كه آنجايي از .شود عمل الزم احتياط بايد شده اشاره زماني بازه از بعد و قبل

 هست سال آخر به منتهي ها شركت اين مالي سال نمونه اين در موجود هاي شركت و پژوهش

 براي .گيرد انجام بااحتياط بايستي ها شركت ديگر به پژوهش هاي يافته دادن بسط در

 شده استفاده دادند ارائه كه هايي گزارش و ها شركت يها داده از پژوهش متغيرهاي گيري اندازه

 اصالح صورت در است، شده استفاده تاريخي شده تمام بهاي مبناي بر ها گزارش اين و است

 حاصل فعلي يها افتهياز  متفاوت برداشت است ممكن تورم بابت از شده استفاده اطالعات

 .شود

 
 . منابع8

هاي مديريت سود افزاينده و نظام  (. رابطه انگيزه1396اثني عشري، حميده؛ جوانمرد، شبنم )

 61-82(، 25)7هاي تجربي حسابداري،  رفتار نامتقارن هزينه. پژوهشراهبري شركتي با 

 بر مديريت پذيري ريسك تاثير . بررسي(1398) نسب، فاطمه سادات. هاشمي و احمدي، سيد احسان

 .22-15(، 16) 4 حسابداري و مديريت در كاربردي هاي پژوهش استقراض، فصلنامه هزينه نرخ
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