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چكیده
عدمتقارن در رفتار هزینهها در سال های اخیر موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته است .با افزایش تقاضا ،هزینهها افزایش مییابد
ولی با کاهش تقاضا ،هزینهها به همان نسبت کاهش پیدا نمی کند .کاهش تقاضا ممکن است ناشی از تضعیف موقعیت رقابتی شرکت
باشد که سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و سایر فرآیندهای زنجیرۀ ارزش را تحریک میکند .بنابراین رقابت در بازار محصول،
عدمتقارن در رفتار هزینهها را تحتتأثیر قرار میدهد .برای بررسی تجربی این موضوع دادههای  19شرکت پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران ،طی دورۀ زمانی  9831تا  9811موردتحلیل قرار گرفت .در اندازهگیری رقابت در بازار محصول ،کل فضای
کسبوکار ایران درنظر گرفته شد .یافتهها نشان میدهد با افزایش رقابت در بازار محصول ،عدمتقارن در رفتار هزینهها افزایش مییابد
و خوشبینی مدیر نسبت به فروش آتی ،تأثیر مثبت رقابت در بازار محصول بر عدمتقارن در رفتار هزینهها را افزایش میدهد.
واژههاي کلیدي :رقابت در بازار محصول ،عدمتقارن در رفتار هزینهها ،انتظار مدیر از فروش آتی.
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 -1مقدمه
عدم تقارن در رفتار هزینهها یا چسبندگی هزینهههها بهدین
معناست که کاهش هزینه ها در زمانیکه فروش کاهش مییابد،
نسبت افزایش هزینه ها در زمان افهزایش فهروش ،کمتهر اسهت.
عالوه بر عوامل ایجادشده در داخل شرکت ،عوامل محیطی کهه
از نیروهای بیرون از شرکت ناشی مهیشهود نیهز مهی توانهد بهر
عدم تقارن در رفتار هزینهها تأثیر بگذارد (لهی و ِننه .)2899 ،
شرکتها زمانیکه میخواهند در پروِهای سرمایهگذاری کننهد،
به ارزش بهتعویقانداختن سهرمایهگهذاری توجهه مهیکننهد .در
شرایطی که برای سرمایه گذاری در یک پهرِه اطمینهان وجهود
ندارد ،نتایج پژوهش مک دونالد و سهیگل ( )9139و همچنهین
پیندیک ( )9133نشان می دهد که شرکتها منتظر مهیماننهد
تا عدم اطمینان رفع شود؛ مگراینکه خالص ارزش فعلهی پهروِه
به اندازۀ کافی باال باشد .به نظر اُکدوگی و مَککهای ( )2883بها
افزایش رقابت ،به ارزش بهتعویق انداختن سرمایهگهذاری توجهه
کمتری میشود و در نتیجه سرمایهگذاری افزایش مییابد؛ زیرا
اگر غیهر از ایهن حالهت عمهل شهود ،ایهن رقبها هسهتند کهه از
فرصتهای سرمایه گذاری استفاده می کننهد و درواقهع شهرکت
این فرصتها را از دست میدهد.
فرضیۀ تأثیر رقابت در بازار محصول بر عدمتقارن در رفتهار
هزینه ها ،با توجه به تأثیر رقابت در بازار محصول بر تصمیمهای
سرمایهگذاری شرکتها در شرایط عهدماطمینهان مطهرش شهده
است (لی و ِنن  . )2899 ،درواقع اساس وجود رابطۀ بین رقابت
و عدم تقارن در رفتار هزینهها ،رابطه ای است که بهین رقابهت و
تصمیم های سرمایه گذاری شرکت ها در شهرایط عهدم اطمینهان
وجود دارد .لی و ِنن ( )2899به نقل از اَندرسهون و همکهاران
( )2888بیههان مههیکننههد کههه وقتههی در مههورد تقاضههای آتههی
عدم اطمینان وجود دارد و مدیران باید هزینهههها را بهه صهور
کاهش و بازگردانی منابع تعهدشده تعدیل کنند ،میتوانند ایهن
تعدیل را تا زمان مطمهئنشهدن در مهورد اسهتمرار کهاهش در
تقاضا به تعویق بیاندازند .آنها معتقدند که هنگام مواجههشهدن
با رقابت ،عالوهبر تعدیل هزینهها ،شرکتها بهطورمکرر منهابعی
را صرف تقویت موقعیت رقابتی خود در بازار میکنند که چنین
مخارجی ممکن است به صور عدم تقهارن در رفتهار هزینهههها
ظاهر شود.
سؤال اصلی این پژوهش این است که آیها رقابهت در بهازار
محصول ،عدمتقهارن در رفتهار هزینهههها را افهزایش مهیدههد.
همچنین این سؤال مطرش است که آیا انتظهار مهدیر از فهروش
آتی ،بر رابطۀ بین رقابت در بازار محصول و عدم تقارن در رفتار
هزینه ها تأثیر دارد .در ایران تاکنون این موضوع بررسهی نشهده
است .در این پژوهش سؤالهای مذکور بها «درنظرگهرفتن کهل
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فضای کسب وکار ایران در اندازهگیهری رقابهت  »9بررسهی شهده
است.
در ادامه به ترتیب ،مبانی نظری و پیشهینه و روششناسهی
ذکر شده است .سپس متغیرها و مدلها معرفهی شهدهانهد و در
نهایت ،یافتهها و نتیجهگیری ارائه شده است.
 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
رقابت در بازار محصول و عدمتقارن در رفتار هزینهها
اَندرسون و همکاران ( )2888عدم تقارن در رفتار هزینههها
یا چسبندگی هزینهها را به صور کمتربودن کاهش هزینههای
عملیاتی در واکنش به کاهش فروش ،نسهبت بهه افهزایش ایهن
هزینه ها در واکنش به افزایش فهروش تعریهف کهردهانهد .آنهها
معتقدند وقتی فروش کاهش می یابد مدیران ترجیح مهیدهنهد
بعضی از هزینه های مربوط به ظرفیت مازاد را حفظ کننهد ،نهه
اینکه بالفاصله هزینههای عملیاتی را قطع کنند و اگر فروش در
آینده مجدداً افزایش یافت ،منابع را افزایش دهند (لی و ِننه ،
.)2899
در بیشتر پژوهشهای اخیر ،تأثیر عوامل اقتصهادی مربهوط
به درون شرکت بر عدمتقارن در رفتار هزینهههها بررسهی شهده
است .به عنوان نمونه اَندرسون و همکاران ( )2888دریافتند که
عدم تقارن در رفتار هزینهها در شرکتهایی که بیشتر بر منهابع
داخلی نظیر داراییها و کارکنان تکیه مهیکننهد بیشهتر اسهت.
همچنین کاما و ویس ( )2898نشان دادند که با افزایش انگیزۀ
مههدیران نسههبت بههه دوری از زیههان و کههاهش سههودآوری و یهها
دستیابی به سود پیشبینیشده ،عدمتقارن در رفتهار هزینهههها
کاهش می یابد .در ایهران نیهز در زمینهۀ تهأثیر عوامهل درونهی
شرکت بر عدم تقارن در رفتار هزینهها ،پژوهشهایی انجام شده
است .از جملهه ،نمهازی و دوانهیپهور ( )9831بهه ایهن نتیجهه
رسیدند که عدم تقارن در رفتار هزینههها در شهرکتههایی کهه
نسبت دارایی به فروش بزرگتری دارند باالتر است .در پژوهشی
دیگر ،زنجیردار و خادمی ( )9811دریافتند که افهزایش تهأمین
مالی خارج از ترازنامه و محدودیتهای مهالی ،موجهب افهزایش
عدم تقارن در رفتار هزینهها میشود .بهعنهوان نمونههای دیگهر،
نتایج پژوهش کردستانی و الهیاری ( )9811نشان دهندۀ کمتهر
بودن عدمتقارن در رفتار هزینۀ دستمزد در شرکتههایی اسهت
که سود کمتری گزارش میکنند .همچنین مهتری و محمدیان
( )9811بها اسههتفاده از متغیهر سههرمایهگهذاری بههیشازحههد در
داراییها ،به عنوان معیاری برای خودرأیی مدیر ،نشان دادند که
با افزایش خودرأیی مدیر ،عدمتقارن در رفتار هزینههها افهزایش
مییابد.
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در تعداد کمی از پژوهش ها تأثیر عهواملی کهه مربهوط بهه
محیط بیرونی شرکت است بر عهدم تقهارن در رفتهار هزینهههها
موردتوجه قرار گرفته است .بهعنهوان نمونههای در ایهن زمینهه،
بانکر و همکاران ( )2898نشان دادند که درجۀ عهدمتقهارن در
رفتار هزینهها ،در شرایطی که مقررا قانونی حمایت از اشتغال
سختگیرانه باشد افزایش می یابد .همچنین هولژاکر و همکهاران
( )2891شواهدی ارائه کردند که نشان میدهد مقررا قیمهت
ثابت موجب افزایش انعطافپذیری هزینهها و کاهش عدمتقارن
در رفتار هزینهها می شود .در ادامۀ این پژوهشها ،لهی و ِننه
( ) 2899فرضیۀ تأثیر رقابت در بازار محصول (به عنوان عهاملی
کههه از نیروهههای بیههرون از شههرکت سرچشههمه مههیگیههرد) بههر
عدم تقارن در رفتار هزینه ها را مطرش کردند .آنها فرضیۀ خهود
را بهها فههرث تههأثیر رقابههت در بههازار محصههول بههر تصههمیمهههای
سرمایهگذاری شرکتها در شرایط عدماطمینان بنها کردنهد .در
زمینۀ بررسهی تهأثیر رقابهت بهر تصهمیمههای سهرمایهگهذاری
شهرکتهها ،گرنهادیر ( )2882و همچنهین جیانه و همکهاران
( )2891دریافتند که رقابت ،میزان سهرمایه گهذاری را افهزایش
می دهد .در ایران نیز سلطانی و همکاران ( )9812نشان دادنهد
که با افزایش رقابت در بازار محصول ،سرمایهگذاری شهرکتهها
کاهش می یابد .در پژوهشی دیگر ابراهیمی و همکاران ()9811
به این نتیجه رسهیدند کهه تهأثیر رقابهت در بهازار محصهول بهر
بیشسرمایهگذاری و کمسرمایهگذاری ،منفی است.
لی و ِنن ( )2899فرضیۀ تأثیر رقابت در بازار محصول بهر
عدم تقارن در رفتار هزینه ها را اینگونه استدالل مهیکننهد کهه
وقتی شرکتی با رقابت مواجهه مهی شهود ،احتمهاالً بها افهزایش
مخارج سرمایه ای ،حتی در دوره های کاهش فروش ،تمایهل بهه
دستیابی به فرصهتههای سهرمایهگهذاری جدیهد دارد .در ایهن
وضعیت ارتباط بین فعالیتهای فروش و هزینههای عملیاتی در
زمان کاهش فروش ،نسهبت بهه زمهان افهزایش فهروش ،کمتهر
خواهد شد .بنابراین پیشبینی میشود که رقابت بر رابطهۀ بهین
فعالیتهای فروش و هزینههای عملیاتی در زمان کاهش فروش
اثری کاهنده خواهد داشت .این اثر خود را به شکل عدم تقهارن
رفتار هزینهها نشان می دهد؛ یعنی میزان افهزایش هزینههههای
عملیاتی در زمان افزایش فروش ،بیشتر از میهزان کهاهش ایهن
هزینهها در زمان کاهش فروش خواهد بود.
در ادامه ،شرکت برای ادامۀ پروِه ،حفظ یا ارتقای آن نیهاز
به هزینه کردن دارد .وقتی چنین پروِه ای اجرا میشود ،مدیران
باید نوسان های احتمالی بازار ،بعهد از سهرمایه گهذاری اولیهه را
درنظر بگیرند .برای مثال ،بعد از شهروع کهار ،چهه ارزش پهروِه
افزایش و چه کاهش یابد ،شرکتی که پهروِه ههای بلندمهد را
دنبال میکند باید هزینههایی را برای حفظ موقعیهت پهروِههها

متحمهل شههود .بهه دلیههل نقشهی کههه رقابهت در تصههمیمهههای
سرمایه گذاری شرکت ها در شرایط عدم اطمینان بازی میکنهد،
در محیطی رقابتی ،شرکت ها احتماالً مجبور میشوند حتهی در
شرایط کاهش فروش ،منابعی را برای پروِههای سرمایهگهذاری
دردستاقدام خود صرف کنند .بنابراین پیشبینی میشود وقتی
فروش در دورهای کاهش مییابد ،با افزایش رقابت ،بعیهد اسهت
که مدیر مخارج تعهدشده را کاهش دهد که این امر بهه درجهۀ
باالتری از عدم تقارن در رفتار هزینه ها منجر خواهد شد (لهی و
ِنن .)2899 ،
در نهایت ،رقابت در بازار محصول میتواند بههطورمسهتقیم
بر عدم تقارن در رفتار هزینهها اثر بگذارد؛ زیرا در برخی مهوارد،
کاهش فروش می تواند نشان دهندۀ ضعیفشدن موقعیت رقابتی
شرکت باشد .بنابراین کاهش فروش میتواند شرکت را تحریهک
کند که سرمایه گذاری بیشهتری در تحقیهق و توسهعه ،کنتهرل
کیفیت ،بازاریابی یا رضایت مشتری انجام دههد تها سههم بهازار
خود را به دست آورد که این امر مجدداً باعث میشود هزینههها
با کاهش فروش به طورمتعادل کم نشود؛ یعنهی عهدمتقهارن در
رفتار هزینهها افزایش خواهد یافت (لی و ِنن .)2899 ،
در زمینۀ بررسهی رابطهۀ بهین رقابهت در بهازار محصهول و
عدم تقارن در رفتار هزینه ها ،نتایج پژوهش لی و ِننه ()2899
نشان مهی دههد کهه بها افهزایش رقابهت ،عهدمتقهارن در رفتهار
هزینه های عملیاتی افزایش می یابد .در ایران شواهدی در زمینۀ
بررسی تأثیر رقابت در بازار محصهول بهر عهدمتقهارن در رفتهار
هزینهها مشاهده نشده است.
انتظار مدیر از فروش آتیی رقابیت در بیازار محصیول و
عدمتقارن در رفتار هزینهها
طبق نظر بانکر و همکاران ( )2898تغییر فروش دورۀ قبل
نسبت به دو دوره قبل را می توان به عنوان معیاری برای انتظار
مدیر از فروش آتی درنظر گرفت؛ بهطهوریکهه افهزایش فهروش
نشان دهندۀ خوشبینی و کاهش فهروش نشهاندهنهدۀ بهدبینی
مدیر است .خوشبینی مدیر نسبت بهه فهروش آتهی ،منجهر بهه
عدم تقارن در رفتهار هزینهههها در دورۀ جهاری مهیشهود؛ زیهرا
مدیران منابع را درمقابل افزایش فروش گسهترش مهیدهنهد و
ظرفیت را در مقابل کاهش فهروش حفهظ مهیکننهد .از طهرف
دیگر ،بدبینی مدیر ،عدم تقارن در رفتار هزینه ها را درپی ندارد؛
زیرا مدیران گسترش منابع را درمقابل افزایش فروش ،به دلیهل
کاهشی که بیش از دورۀ قبل رخ داده است محدود میکننهد و
منابع تعهدشده را درمقابل کاهش فروش کم مهیکننهد (لهی و
ِنن .)2899 ،

سال هفتم  /شماره بیستوششم /تابستان 7931

11

فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت – انجمن حسابداري مديريت ايران

اَندرسون و همکاران ( )2888دریافتند که اگهر شهرکت دو
کاهش فروش متوالی را تجربه کند ،عدمتقارن در رفتار هزینهها
کمتر خواهد بود که این احتماالً به این دلیل است کهه مهدیران
در حال حاضر در مورد دوام کاهش در تقاضا اطمینان بیشتری
دارند .پژوهشگرانی نظیر بانکر و همکاران ( )2891این مفهوم را
بسط دادند و به طور جداگانه به بررسی اثر خوشبینی و بدبینی
مدیر نسبت به فروش آتی بهر عهدم تقهارن در رفتهار هزینهههها
پرداختنههد .آنههها دریافتنههد کههه خههوشبینههی مههدیر ،منجههر بههه
عدم تقارن در رفتار هزینهها میشود ،درحالیکه بهدبینی مهدیر،
عدمتقارن در رفتار هزینهها را نشان نمیدهد.
بهها توجههه بههه پههژوهش اَندرسههون و همکههاران ( )2888و
همچنین بهانکر و همکهاران ( ،)2891لهی و ِننه ( )2899بهه
بررسی اثر خوش بینی و بدبینی مدیر بر رابطهۀ بهین رقابهت در
بازار محصول و عدمتقارن در رفتار هزینهههها پرداختنهد .آنهها
معتقدند که در محیطی رقابتی ،خوشبینهی مهدیران در مهورد
فروش آتی می تواند موجهب تحریهک آن هها بهه انجهام مخهارج
سرمایه ای بیشتر ،حتی درصورتیکه فروش دورۀ جاری کهاهش
داشته باشد شود .از طرف دیگر آنها بیان میکنند که بهدبینی
درمورد فروش آتی می تواند موجب بی میلی مدیران نسهبت بهه
ایجاد منابع شود ،حتی اگر با رقابتی شدید از سوی رقبا مواجهه
باشند .نتیجۀ پژوهش لی و ِنن ( )2899نشهان مهیدههد کهه
خوش بینی مدیر نسبت به فروش آتی ،موجب تحریک اثر مثبت
رقابت بر عدم تقارن در رفتار هزینهههها مهیشهود؛ درحهالیکهه
بدبینی مدیر نسبت به فروش آتی ،تأثیر معناداری بر رابطۀ بین
رقابت و عدمتقارن در رفتار هزینهها ندارد.
در ایران کردستانی و مرتضوی ( )9819نشهان دادنهد کهه
خوش بینی مدیر نسبت به فهروش آتهی ،عهدم تقهارن در رفتهار
هزینههای فروش  ،عمومی و اداری را افزایش میدههد و هرچهه
مدیر در این مورد خوشبین تر باشد ،عدمتقهارن در رفتهار ایهن
هزینهها بیشتر میشود؛ درحالی که در مهورد بههای تمهامشهدۀ
فروش ،عکس این نتیجه به دست آمده اسهت .همچنهین بولهو و
همکاران ( )9819دریافتند که بها افهزایش خهوشبینهی مهدیر
نسبت به فروش آتی ،عهدمتقهارن در رفتهار هزینهههها افهزایش
خواهد یافت .بر این اساس فرضیه های دوم و سهوم بهه صهور
زیر تدوین شده است:
 -3فرضیههاي پژوهش
فرضیۀ اول  :با افزایش رقابت در بازار محصول ،عهدمتقهارن در
رفتار هزینهها افزایش مییابد.
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در این پژوهش ،رقابت در بازار محصول بر اساس دو معیار
انهدازهگیهری شهده اسهت و بنهابراین فرضهیۀ اول در دو حالهت
موردآزمون قرار گرفته است.
فرضیۀ دوم :خوش بینی مدیر نسهبت بهه فهروش آتهی ،تهأثیر
مثبت رقابت در بازار محصول بر عدم تقارن در رفتار هزینهها را
افزایش میدهد.
فرضیۀ سوم :بد بینی مدیر نسبت به فروش آتی ،تهأثیر مثبهت
رقابت در بازار محصول بر عدمتقارن در رفتار هزینهها را کاهش
میدهد.
با توجه به اینکه در این پژوهش ،رقابت در بازار محصول با
استفاده از دو معیار اندازه گیری شده است ،ماننهد فرضهیۀ اول،
هرکدام از فرضیههای دوم و سوم نیز در دو حالهت موردآزمهون
قرار گرفته است.
 -4روششناسی پژوهش
برای بررسی رابطۀ بین رقابت در بازار محصول و عدمتقارن
در رفتار هزینه ها و همچنین تأثیر انتظار مدیر از فروش آتی بر
این رابطه ،از دادههای ترکیبهی و مهدلههای رگرسهیونی چنهد
متغیره استفاده شده است .برای این منظور دورۀ زمهانی 9831
تا  9811بررسی شده است و شرکتهایی انتخاب شده انهد کهه
سال مالی شان منتهی به پایهان اسهفند ههر سهال باشهد ،جهز
شرکتهای بانکی ،بیمهای و سرمایهگهذاری نباشهند واطالعها
الزم بههرای انههدازهگیههری متغیههر رقابههت در بههازار محصههول بهها
درنظرگرفتن کل فضای کسبوکار ایران ،در دسترس باشد
در این پژوهش برای اندازه گیهری صهحیح رقابهت در بهازار
محصول ،کل فضای کسب وکار ایران درنظر گرفته شهده اسهت.
برای عملیاتی کردن رقابت در بازار محصول از دو معیهار سههم
بازار و اندازۀ بازار استفاده شده است .در این دو معیار ،مجمهوع
فروش صنعت ،موردتوجه قرار گرفته است که برای محاسبۀ آن
عالوه بر اطالعا شرکتههای بورسهی ،اطالعها شهرکتههای
غیربورس ی نیز در نظر گرفتهه شهده اسهت ،یعنهی محاسهبه در
سطح کل فضای کسب وکار؛ زیرا رقابت در هر صهنعت ،تنهها از
سوی شرکت های عضو بورس ایجاد نمیشود و درواقع برخی از
رقبای شرکتها در هر صنعت ،خارج از بورس فعالیت میکنند.
در نهایت با توجه به شرایط اعمالشده برای نمونهگیهری و
با توجه به نحوۀ اندازهگیری بعضی از متغیرهها ،از دادهههای 19
شرکت در طول  3سال ( 9832تا  )9811برای آزمون فرضیهها
استفاده شده است.
8
2
آزمونهای لیمر و هاسمن برای تشخیص نوع مهدلهها و
اثرا  ،انجام و برآورد مدلهای رگرسیونی به گونهای انجام شده
است که مشهکال خودهمبسهتگی و واریهانس ناهمسهانی ،در
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صور وجود ،برطرف شود .برای برآورد مهدلهها روش حهداقل
مربعا معمولی مورد استفاده قرار گرفته است.
اندازهگیري عدمتقارن در رفتار هزینه
متغیر وابسته عدم تقارن در رفتار هزینهها اسهت کهه بهرای
بررسی آن ،میزان کاهش هزینه در زمان کاهش فروش ،نسهبت
به افزایش هزینه در زمان افهزایش فهروش سهنجیده مهیشهود؛
به طوری که اگهر کهاهش کمتهر از افهزایش باشهد نشهاندهنهدۀ
عدم تقهارن در رفتهار هزینهههها اسهت .مهدل ( )9انهدازهگیهری
عدمتقارن در رفتار هزینهها را نشان می دهد:
مدل )9

دومین معیار استفاده شده برای اندازه گیری رقابهت ،انهدازۀ
بازار است .بازار بزرگتر نشاندهنهدۀ رقابهت شهدیدتر از سهوی
رقبای بالفعل است ،همچنین چون بازار بزرگتر تقاضای بیشتر
از سوی مشتری را نشان میدهد ،این امر موجب میشود رقبای
بالقوه هم به صنعت جذب شوند؛ بنهابراین انهدازه بهازار نشهان-
دهندۀ رقابت بیشتر از سوی رقبای بهالقوه ههم اسهت (سهاتون،
 .)9119اندازۀ بازار بهصهور لگهاریتم درآمهد فهروش صهنعت،
اندازهگیهری و بها نمهاد  COMP_MKTSIZEنشهان داده شهده
است.
اندازهگیري انتظار مدیر از فروش آتی

نمادهای موجود در مدل ( )9به شرش زیر است:
 :iشرکت :t ،سال :βn ،ضرایب :ɛ ،خطا
 :∆logOCتغییر در لگاریتم هزینههای عملیاتی که از لگهاریتم
هزینههای عملیاتی سال  ،tمنهای لگاریتم هزینههای عملیهاتی
سال  t-1بدست میآید.
 : ∆logSALEتغییر در لگهاریتم درآمهد فهروش کهه از لگهاریتم
درآمد فروش سال  ،tمنهای لگهاریتم درآمهد فهروش سهال t-1
بدست میآید.
 :DECi,tکاهش درآمد فروش .اگر درآمد فروش در سال  tنسبت
سال  t-1کاهش یافته باشد عدد  9و در غیر ایهن صهور عهدد
صفر قرار داده شده است.

منظور از انتظار مدیر از فروش آتی ،خوشبینی یها بهدبینی
مدیر نسبت به فروش آتی است .با پیروی از لی و ِنن ()2899
تغییر در فروش سال قبل نسبت بهه دو سهال قبهل ،بهه عنهوان
معیاری برای خوش بینی و بهدبینی مهدیر درنظهر گرفتهه شهده
است؛ به طوری که اگر فروش سال قبل نسبت به دو سهال قبهل
افزایش داشته باشد نشان دهندۀ خوشبینی و اگر کاهش داشته
باشد نشان دهندۀ بدبینی مدیر در مورد فروش آتی است .بهرای
اندازهگیری خوش بینی مدیر ،اگر فروش سال قبل نسبت بهه دو
سال قبل افزایش داشته باشد عدد  9و درغیهراینصهور عهدد
صفر قرار داده شده است .خوشبینی مدیر با نماد  INCi,t-1نشان
داده شده است .در مورد بدبینی مدیر ،برعکس این حالت عمل
شده است؛ یعنی در صور کاهش فروش سال قبل نسهبت بهه
دو سال قبل ،عدد  9و درغیراین صور عدد صفر گذاشته شده
است .بدبینی مدیر با نماد  DECi,t-1نشان داده شده است.

اندازهگیري رقابت در بازار محصول

مدلهاي آزمون فرضیهها

رقابت در بازار محصول متغیر مستقل اصلی است که بهرای
اندازه گیری آن از دو معیار استفاده شهده اسهت .اولهین معیهار،
سهم بازار است .عوامل غیرقابهل مشهاهده و غیرقابهل کنترلهی
وجود دارند که مهیتواننهد بهر روی سههم بهازار شهرکت تهأثیر
بگذارند و تغییر در سهم بازار شرکت ،تغییر در رقابهت را نشهان
میدهد (نیکل .)9119 ،سههم بهازار بههصهور نسهبت درآمهد
فروش شرکت به درآمد فروش صنعت (کل فضای کسب و کار)
اندازهگیری شده است .با توجه بهه اینکهه سههم بهازار معیهاری
معکوس از رقابت است ،در این پهژوهش سههم بهازار شهرکت از
عدد  9کم شده است تا عدد بیشتر نشان دهندۀ رقابهت بیشهتر
باشد و درنتیجه تفسیر نتایج به دست آمده در مورد رابطهۀ بهین
رقابت و عدم تقارن در رفتار هزینهها راحت تر شود .این معیار با
نماد  COMP_MKTSHAREنشان داده شده است.

برای آزمون فرصیۀ اول ،مدل ( )2و بهرای آزمهون فرضهیهههای
دوم و سوم ،مدل ( )8برآورد شده است (لی و ِنن :)2899 ،
مدل )2
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نمادهای موجود در مدلهای ( )2و ( )8به شرش زیر است:
 :iشرکت :t ،سال :βn ،ضرایب :ɛ ،خطا
 :∆logOCتغییر در لگاریتم هزینه های عملیاتی کهه از لگهاریتم
هزینههای عملیاتی سال  ،tمنهای لگاریتم هزینههای عملیهاتی
سال  t-1بدست میآید.
 : ∆logSALEتغییر در لگهاریتم درآمهد فهروش کهه از لگهاریتم
درآمد فروش سال  ،tمنهای لگهاریتم درآمهد فهروش سهال t-1
بدست میآید.
 : DECi,tکاهش درآمد فروش .اگر درآمد فروش در سال  tنسبت
سال  t-1کاهش یافته باشد عدد  9و در غیر ایهن صهور عهدد
صفر قرار داده شده است.
 :DECi,t-1بدبینی مدیر .اگر درآمد فهروش در سهال  t-1نسهبت
سال  t-2کاهش یافته باشد عدد  9و در غیر ایهن صهور عهدد
صفر قرار داده شده است.

 :INCi,t-1خوش بینی مدیر .اگر درآمد فروش در سال  t-1نسبت
سال  t-2افزایش یافته باشد عدد  9و در غیر این صهور عهدد
صفر قرار داده شده است.
 : COMPیکی از دو معیار رقابت شامل سهم بهازار کهه عبهار
است از عدد  9منهای حاصل تقسیم درآمد فروش شهرکت بهر
درآمد فروش صنعت و با نمهاد  COMP_MKTSHAREنشهان
داده شده است و اندازۀ بازار که عبار است از لگهاریتم درآمهد
فروش صنعت و با نماد  COMP_MKTSIZEنشهان داده شهده
است.
 :logSTEلگاریتم سرانۀ فروش کهه از لگهاریتم حاصهل تقسهیم
درآمد فروش بر تعداد کارکنان در پایان دوره بدست میآید.
 : logSTAلگاریتم نسبت فروش به دارایی که از لگاریتم حاصهل
تقسیم درآمد فروش بر جمع دارایی هها در پایهان دوره بدسهت
میآید.
 : GDP_GROWTHنرخ رشد تولید ناخالص داخلی که از تولید
ناخالص داخلی سال  ،tمنهای تولید ناخالص داخلی سهال  t-1و
سپس تقسیمبر تولید ناخالص داخلی سال  t-1بدست میآید.
 -4یافتههاي پژوهش
آمار توصیفی
آمار توصهیفی متغیرهها در جهدول ( )9آورده شهده اسهت.
میانگین  DECi,tو  DECi,t-1نشان مهی دههد کهه بهه ترتیهب در
 29/1درصد شرکت – سالهای موردبررسی ،فروش سال جاری
نسبت به سال قبل و در  91/9درصد شرکت – سالها ،فهروش
سال قبل نسبت به دو سال قبل کاهش داشته است.

جدول  -1آمار توصیفی
متغیر

4

انحراف

نماد

تعداد

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

تغییر در لگاریتم هزینههای عملیاتی

∆logOC

998

8/899

8/892

8/122

-8/212

8/982

تغییر در لگاریتم درآمد فروش

∆logSALE

998

8/819

8/898

8/813

-8/232

8/991

کاهش درآمد فروش

DECi,t

998

8/291

8

9

8

8/112

بدبینی مدیر
خوشبینی مدیر

DECi,t-1
INCi,t-1

998
998

8/919
8/381

8
9

9
9

8
8

8/818
8/818

سهم بازار (معیار رقابت)

COMP_MKTSHARE

998

8/381

8/192

8/111

8/821

8/218

اندازۀ بازار (معیار رقابت)

COMP_MKTSIZE

998

2/232

2/119

3/381

1/888

8/391

لگاریتم سرانۀ فروش

logSTE

998

8/821

8/821

1/831

2/113

8/113

لگاریتم نسبت فروش به دارایی

logSTA

998

-8/919

-8/982

8/183

-8/911

8/281

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

GDP_GROWTH

3

8/898

8/892

8/891

-8/893

8/818
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آزمون فرضیهها
نتایج آزمون فرضیۀ اول مبنیبر وجهود رابطهۀ مثبهت بهین
رقابت در بازار محصول و عدمتقارن در رفتار هزینهها در جدول
( ) 2ارائه شده است .در بخش (الف) جهدول ( )2بهدون حضهور
رقابت و متغیرهای کنترلی ،نتایج بررسی عهدمتقهارن در رفتهار
هزینه های عملیاتی مشهاهده مهیشهود .آمهارۀ  Fنشهاندهنهدۀ
معناداری مدل از نظر کلهی اسهت .ضهریب  ∆logSALEitنشهان
می دهد که بهه ازای  9درصهد افهزایش در فهروش ،هزینههههای
عملیاتی  8/381درصد افزایش مییابد ،از طرفهی بها توجهه بهه
ضریب  ∆logSALEi,t×DECi,tمشخص است که بهازای  9درصد
کاهش در فروش ،هزینههای عملیاتی  8/231درصهد (-8/819
 )8/381کاهش پیدا میکند .مقایسۀ این دو ضریب نشاندهندۀ

عدم تقارن در رفتار هزینهههای عملیهاتی اسهت .یعنهی کهاهش
هزینه های عملیهاتی در واکهنش بهه کهاهش فهروش ،کمتهر از
افزایش این هزینهها در واکنش بهه افهزایش فهروش اسهت .امها
∆logSALEi,t×DECi,t

آمارۀ  tو معناداری آن در مهورد ضهریب
نشان می دهد که این عدمتقارن در رفتار هزینهههای عملیهاتی،
در سطحی موردقبول معنادار نیست.

نتایج بررسی تأثیر رقابت با استفاده از معیارهای سهم بازار
و اندازۀ بازار بر عدمتقارن در رفتهار هزینهه ههای عملیهاتی ،بهه
ترتیب در بخشهای (ب) و (ج) جهدول ( )2ارائهه شهده اسهت.
آمارۀ  Fنشان دهندۀ معناداری هر دو مدل از نظر کلی است .بها
توجههه بههه ضههریب منفههی  ∆logSALEi,t×DECi,t×COMPi,tو
معناداری آن در بخهشههای (ب) و (ج) جهدول ( ،)2مشهخص
است که در صور استفاده از سهم بازار بهعنوان معیار رقابهت،
با افزایش رقابهت ،عهدمتقهارن در رفتهار هزینههههای عملیهاتی
افزایش مهی یابهد و در صهور اسهتفاده از انهدازۀ بهازار ،رابطهۀ
معناداری بین رقابت و عدمتقارن در رفتار هزینهها وجود ندارد.
بهعبار دیگر ضریب منفی  ∆logSALEi,t×DECi,t×COMPi,tدر
بخش (ب) نشان می دهد در شرایط رقابتی ،زمانیکه فهروش 9
درصههد کههاهش مههییابههد ،شههرکت هزینههههههای عملیههاتی را
 8/22درصد نسبت به شرایط غیررقابتی ،کمتر کاهش میدهد.
بنابراین فرضیۀ اول در صورتیکه از سهم بازار بههعنهوان معیهار
رقابت استفاده شود ،موردتأیید قرار میگیرد.

جدول  -2فرضیۀ اول :تأثیر رقابت در بازار محصول بر عدمتقارن در رفتار هزینهها
بخش (الف)
بدون در نظر گرفتن رقابت
()COMPو متغیرهاي کنترلی
ضریب آمارۀ  tمعناداري
*
8/8818
2/32
8/891
*
8/8888 21/13
8/381

عرث از مبدأ
∆logSALE it
∆logSALE i,t×COMP i,t
∆logSALE i,t×logSTE i,t
∆logSALE i,t×logSTAi,t
∆logSALE i,t×DECi,t-1
∆logSALE i,t×GDPGROWTHi,t

- 6/640

∆logSALEi,t×DECi,t

- 6/06

6/4223

∆logSALEi,t×DECi,t×COMPi,t
∆logSALE i,t×DECi,t×logSTE i,t
∆logSALE i,t×DECi,t×logSTAi,t
∆logSALE i,t×DECi,t×DECi,t-1
∆logSALE i,t×DECi,t×GDPGROWTHi,t

آمارۀ  Fو معناداری
ضریب تعیین تعدیلشده
معناداری آمارۀ آزمون  Fلیمر
نتیجۀ آزمون  Fلیمر
معناداری آمارۀ آزمون هاسمن
نتیجۀ آزمون هاسمن
تعداد

*

بخش (ج)

بخش (ب)
COMP_MKTSHARE

COMP_MKTSIZE

(سهم بازار معیار رقابت)

(اندازۀ بازار معیار رقابت)

معناداري
آمارۀ t
ضریب
*
8/8888
2/21
8/822
**
8/8298
2/28
8/893
8/8891
8/19
8/899
*
8/8888
8/99
8/921
***
8/8133
-9/91 -8/993
8/3119
- 8/98 -8/881
*
8/8888
2/22
2/221
**
8/8921
2/11
8/931
***
6/6223 - 1/44 -6/276
8/9999
-9/98 -8/983
*
8/8819
2/31
8/198
8/1181
8/11
8/819
*
8/8888
- 1/21 -1/281
*
8/8888 ، 218/82
8/38
8/2219
الگوی مقید

معناداري
آمارۀ t
ضریب
*
8/8888
2/81
8/828
***
8/8191
9/99
8/883
8/1188
8/22
8/891
**
8/8888
2/91
8/818
***
8/8912
- 9/31 -8/912
8/1138
8/82
8/888
*
8/8888
1/12
2/812
*
8/8813
2/38
9/829
6/1101
-1/20 - 6/601
8/8221
- 8/11 -8/832
*
8/8899
8/99
8/183
8/1199
8/11
8/811
*
8/8888
-1/92 -1/982
*
8/8888 ، 992/18
8/21
8/9312
الگوی مقید

8/8888 ، 192/28
8/21
*
8/8888
الگوی تابلویی
8/9291
اثرا تصادفی
998
222
از اطالعا  19شرکت در طول  3سال ( 9832تا  )9811استفاده شده است
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نتایج آزمون فرضیه ههای دوم و سهوم ،بههترتیهب مبنهیبهر
افههزایش و کههاهش تههأثیر مثبههت رقابههت در بههازار محصههول بههر
عدم تقارن در رفتار هزینه ها ،در صور خهوشبینهی و بهدبینی
مدیر نسبت فروش آتهی ،در جهدول ( )8ارائهه شهده اسهت .در
بخهش (الههف) جههدول ( ،)8بههدون حضههور رقابههت و متغیرهههای
کنترلی ،نتایج بررسی تأثیر خوش بینی و بدبینی مدیر نسبت به
فروش آتی بر عدم تقارن در رفتهار هزینههههای عملیهاتی آورده
شده است .آمارۀ  Fنشان دهنهدۀ معنهاداری مهدل از نظهر کلهی
است .ضهریب منفهی  ∆logSALEi,t×DECi,t×INCi,t-1و ضهریب
مثبت  ∆logSALEi,t×DECi,t×DECi,t-1به ترتیهب نشهاندهنهدۀ
افزایش عهدم تقهارن در رفتهار هزینهه ههای عملیهاتی در زمهان
خوشبینی مدیر و کاهش عدمتقارن در رفتار این هزینهههها در
زمان بدبینی مدیر است ،اما آمارۀ  tو معناداری آن در مورد این
ضرایب نشان مهی دههد کهه در سهطحی مهورد قبهول معنهادار
نیستند.

نتایج بررسی تأثیر خوشبینی و بهدبینی مهدیر نسهبت بهه
فروش آتی بر رابطۀ بین رقابت و عدم تقارن در رفتار هزینههای
عملیاتی ،با استفاده از دو معیار رقابت شامل سهم بازار و اندازۀ
بازار ،به ترتیب در بخش های (ب) و (ج) جدول ( )8ارائهه شهده
است .آمارۀ  Fنشان دهندۀ معنادا ری هر دو مهدل از نظهر کلهی
است .با توجه بهه ضهریب منفهی ∆logSALEi,t×DECi,t×INCi,t-
 1×COMPi,tو معناداری آن در بخش های (ب) و (ج) مشهخص
است که خوش بینی مدیر نسبت به فروش آتی ،موجب افهزایش
تأثیر مثبت رقابت بر عدم تقارن در رفتار هزینههههای عملیهاتی
میشود که نشان دهندۀ تأیید فرضیۀ دوم براساس هر دو معیهار
رقابت است .معنهاداری ضهریب ∆logSALEi,t×DECi,t×DECi,t-
 1×COMPi,tدر بخش های (ب) و (ج) نشان می دهد که بدبینی
مدیر نسبت به فروش آتی ،تأثیر معناداری بر رابطۀ بین رقابهت
و عدم تقارن در رفتهار هزینهه ههای عملیهاتی نهدارد و بنهابراین
فرضیۀ سوم تأیید نمیشود.

جدول  -3فرضیۀ دوم و سوم :تأثیر خوشبینی و بدبینی مدیر بر رابطۀ بین رقابت در بازار محصول و عدمتقارن در رفتار
هزینهها
بخش (الف)
بدون در نظر گرفتن رقابت
( )COMPو متغیرهاي کنترلی
آمارۀ  tمعناداري
ضریب
*
8/8812
2/32
8/828
*
8/8888 21/12
8/388
*
8/8888 91/13
8/221

عرث از مبدأ
∆logSALE i,t×INCi,t-1
∆logSALE i,t×DECi,t-1
∆logSALE i,t×INCi,t-1×COMP i,t
∆logSALE i,t×DECi,t-1×COMP i,t
∆logSALE i,t×logSTE i,t
∆logSALE i,t×logSTAi,t
∆logSALE i,t×GDPGROWTHi,t
∆logSALEi,t×DECi,t×INCi,t-1
∆logSALEi,t×DECi,t×DECi,t-1

- 6/633
6/626

-/26
6/22

6/0142
6/7440

∆logSALEi,t×DECi,t×INCi,t-1×COMPi,t
∆logSALEi,t×DECi,t×DECi,t-1×COMPi,t
∆logSALE i,t×DECi,t×logSTE i,t
∆logSALE i,t×DECi,t×logSTAi,t
∆logSALE i,t×DECi,t×GDPGROWTHi,t

آمارۀ  Fو معناداری
ضریب تعیین تعدیلشده
معناداری آمارۀ آزمون  Fلیمر
نتیجۀ آزمون  Fلیمر
معناداری آمارۀ آزمون هاسمن
نتیجۀ آزمون هاسمن
تعداد

*

بخش (ج)

بخش (ب)
COMP_MKTSHARE

COMP_MKTSIZE

(سهم بازار معیار رقابت)

(اندازۀ بازار معیار رقابت)

معناداري
آمارۀ t
ضریب
*
8/8888
2/81
8/822
8/9389
9/81
8/282
8/9928
9/11
8/292
8/9922
9/11
8/921
8/3919
8/28
8/821
*
8/8889
8/19
8/919
***
8/8921
- 9/38
-8/989
*
8/8888
9/13
2/182
*
8/8889
2/12
8/389
**
8/8921
2/82
8/191
***
6/6420 -1/00 - 6/202
6/2244
-1/26 -6/307
**
8/8891
- 2/81
-8/911
*
8/8893
8/98
8/192
*
8/8888
- 1/39
-1/889
*
8/8888 ، 932/39
8/32
8/1291
الگوی مقید

آمارۀ  tمعناداري
ضریب
*
8/8888
9/83
8/822
8/9192
9/21
8/229
*
8/8888
1/31
9/118
8/9913
9/81
8/819
*
8/8883
- 8/82
-8/919
8/2829
9/29
8/812
8/2211
- 9/28
-8/989
*
8/8888
1/18
2/889
*
8/8881
2/18
9/228
8/1838
-8/99
-8/181
**
6/6464 -2/62 - 6/114
6/1740
1/30
6/122
8/1191
- 8/22
-8/893
*
8/8811
2/31
8/191
*
8/8888
-1/98
-1/921
*
8/8888 ، 919/82
8/22
8/3311
الگوی مقید

8/8888 ، 112/13
8/29
*
8/8888
الگوی تابلویی
8/2281
اثرا تصادفی
998
228
از اطالعا  19شرکت در طول  3سال( 9832تا  )9811استفاده شده است

* :سطح اطمینان 11درصد :** ،سطح اطمینان 11درصد :*** ،سطح اطمینان 18درصد

13

سال هفتم  /شماره بیستوششم /تابستان 7931

998

رقابت در بازار محصول ،عدمتقارن در رفتار هزي نهها و انتظار مدير از فروش آتي  / ...غالمرضا کردستاني و ام یر صابر

 -2نتیجهگیري و بحث
رقابت در بازار محصول به عنوان عاملی که مربوط به محیط
عملیاتی شرکت است و در واقهع از نیروههای خهارج از شهرکت
ناشی میشود می تواند بر عدم تقارن در رفتهار هزینهههها تهأثیر
بگذارد .ادعای وجود رابطۀ بین رقابهت و عهدم تقهارن در رفتهار
هزینهها ،با توجه به رابطهه ای کهه بهین رقابهت و تصهمیمههای
سرمایهگذاری شرکت ها وجود دارد مطرش شده اسهت؛ زیهرا بهه
عقیدۀ لی و ِنن ( )2899تصمیمهای سرمایهگذاری شرکتهها
و تصمیمهای مربوط به حفظ هزینه ،تا حدودی به نحوۀ تعامهل
شرکت با رقبایش بستگی دارد.
در این پژوهش تأثیر رقابت در بازار محصول بها اسهتفاده از
دو معیار سهم بازار واندازۀ بازار برای عملیاتی کردن رقابت کهه
در اندازه گیری این دو معیار ،کل فضای کسبوکار ایران درنظر
گرفته شد ،بر عدم تقارن در رفتار هزینهه ههای عملیهاتی مهورد
بررسی قرار گرفت .نتایج نشهان مهی دههد کهه رقابهت ،چهه بها
استفاده از سهم بازار و چه با اسهتفاده از انهدازۀ بهازار محاسهبه
شود ،عدمتقارن در رفتار هزینههای عملیاتی را افزایش میدهد،
ولی این افزایش در صور استفاده از اندازۀ بازار به عنوان معیار
رقابت ،در سطحی موردقبول معنادار نیست .نتایج به دستآمده
گویای این مطلب است که شرکت در برخورد بها رقابهت ،حتهی
اگر فروش کهاهش داشهته باشهد ،تهرجیح مهیدههد مخهارج را
افزایش دهد و در پروِهای جدید سرمایهگذاری کند تا موقعیت
مناسبی نسبت به رقبای خود به دست آورد .در ادامهه ،بهاز ههم
اگر فروش کاهش داشته باشد ،به دلیل وجهود رقابهت ،شهرکت
تمایل دارد مخارجی را صرف پروِههای دردستاقهدام کنهد تها
بتواند موقعیت پروِه ها را حفظ کند یا ارتقا ببخشد و سهم بازار
خود را از دست ندهد .همچنین با توجه به اینکه کاهش فروش
ممکن است نشان دهندۀ ضعیفشدن موقعیهت رقهابتی شهرکت
باشد ،می تواند شرکت را به انجام مخارج بیشتری تحریک کنهد.
مههوارد مههذکور از جهههتهههای مختلههف نشههاندهنههدۀ افههزایش
عدم تقارن در رفتار هزینهها در زمان افزایش رقابت است کهه از
نتیجۀ به دستآمهده پشهتیبانی مهیکنهد .بهه طهورکلی ،نتیجهۀ
به دستآمده با نتیجۀ پژوهش لی و ِنن ( )2899کهه رابطههای
مثبت را بین رقابت در بهازار محصهول و عهدم تقهارن در رفتهار
هزینههای عملیاتی نشان دادند مطابقت دارد .با توجه به اینکهه
تاکنون در ایران تأثیر رقابت در بازار محصول بر عدمتقهارن در
رفتار هزینه ههای عملیهاتی بررسهی نشهده اسهت ،نتیجهۀ ایهن
پژوهش قابلیت مقایسه ندارد.

با توجه به نتیجۀ پژوهش اَندرسهون و همکهاران ( )2888و
همچنین بانکر و همکاران ( )2891که به بررسی تأثیر تغییر در
فروش دورۀ قبل نسبت به دو دورۀ قبل به عنوان معیاری بهرای
خوش بینی یا بدبینی مدیر (انتظار مدیر) در مورد فروش آتی بر
عدم تقارن در رفتار هزینهها پرداختند ،با پیروی از لهی و ِننه
( )2899اثر خوش بینی و بدبینی مدیر در مورد فروش آتهی بهر
رابطۀ بین رقابت در بازار محصول و عدمتقارن در رفتار هزینهها
بررسی شد .درواقع ترکیبی از تأثیر عوامهل مربهوط بهه محهیط
درون و بیههرون از شههرکت بههر عهدمتقههارن در رفتههار هزینهههههها
موردتوجه قرار گرفت .نتایج نشان می دهد که اگر مدیر نسهبت
به فروش آتی خوشبین باشد ،اثر مثبت رقابت بر عدم تقارن در
رفتار هزینههای عملیاتی افزایش مییابد؛ درحهالیکهه بهدبینی
مدیر نسبت به فروش آتی ،تأثیر معناداری بر رابطۀ بین رقابهت
و عدمتقارن در رفتار هزینههای عملیاتی ندارد .بنابراین میتوان
گفت در محیطی رقابتی ،حتی درصورتی که فروش دورۀ جاری
کاهش داشته باشد ،خوش بینی مهدیران در مهورد فهروش آتهی
می تواند موجب تحریک آنها بهه انجهام مخهارج بیشهتر شهود.
نتیجۀ به دسهت آمهده بها نتیجهۀ پهژوهش لهی و ِننه ()2899
مطابقت دارد .با توجه به پژوهشهای انجامشده در ایران ،نتیجۀ
این پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت خوشبینهی مهدیر نسهبت بهه
فروش آتی بر رابطۀ بین رقابت و عدمتقارن در رفتار هزینهههها،
با نتیجۀ پژوهش بولو و همکاران ( )9819و همچنین قسمتی از
نتیجۀ پژوهش کردستانی و مرتضوی ( )9819که نشهان دادنهد
با افزایش خوش بینی مدیر نسبت به فروش آتی ،عدم تقهارن در
رفتار هزینهها افزایش مییابد ،سازگار است.
در این پژوهش عدم تقارن در رفتهار هزینههههای عملیهاتی
موردتحلیل قرار گرفته است که در تفسیر و تعمیم نتهایج بایهد
مورد توجه قرار گیرد.
پژوهشگران می توانند رابطۀ بین رقابت در بازار محصهول و
عدم تقارن در رفتار هزینهها را بها اسهتفاده از سهایر معیارههای
رقابت در بازار محصول بررسهی نماینهد .تهأثیر رقابهت در بهازار
محصول بر عدم تقارن در رفتار هرکهدام از اجهزای هزینههههای
عملیاتی ،در پژوهشی دیگر قابلبررسی است.
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 خلیفهه سهلطانی ،سههید احمهد؛ رحیمههی ،مجیهد و بهمههن
عزیزالهههی .)9812( .تههأثیر رقابههت بههازار بههر تصههمیما
سرمایه گذاری شرکت های تولیدی پذیرفتهشهده در بهورس
اوراق بهادار تهران .بررسیهای حسابداری ،دورۀ  ،9شهمارۀ
 ،9صص .11-39
 زنجیردار ،مجید و اعظهم خهادمی .)9811( .مطالعهۀ تهأثیر
محههدودیتهههای مههالی بههر چسههبندگی هزینهههههها .دانههش
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حسابداری و حسابرسی مدیریت ،دورۀ  ،1شمارۀ  ،91صص
.928-992
کردستانی ،غالمرضا و الهه الهیهاری .)9811( .انگیهزهههای
مدیریت و عدم تقارن در رفتار هزینهۀ دسهتمزد .تحقیقها
حسابداری و حسابرسی ،دورۀ  ،3شمارۀ  ،88صص .91-12
کردستانی ،غالمرضها و سهید مرتضهی مرتضهوی.)9819( .
بررسی تأثیر تصمیما سهنجیدۀ مهدیران بهر چسهبندگی
هزینه ها .بررسی ههای حسهابداری و حسابرسهی ،دورۀ ،91
شمارۀ  ،92صص .18-28
مهتری ،زینب و محمد محمدیان .)9811( .تأثیر خودرأیی
مدیر بر رفتار نامتقارن هزینهه هها .تحقیقها حسهابداری و
حسابرسی ،دورۀ  ،3شمارۀ  ،82صص .928-983
نمازی ،محمد و ایرج دوانهیپهور )9831( .بررسهی تجربهی
رفتار چسبندگی هزینه هها در بهورس اوراق بههادار تههران.
بررسی های حسابداری و حسابرسی ،دورۀ  ،92شهمارۀ ،91
صص .982-31
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