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 چکیده

قش ن در بورس اوراق بهادار تهران با هاهزینه یبر چسبندگ شدهتمام یاقلام بها تأثیر یبررسهدف این پژوهش 

این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی  در نظر گرفته شد. 2931 تا 2931دوره زمانی تحقیق از سال  .است نوع صنعت

 یسازمرتبجهت باشد. )با استفاده از اطلاعات گذشته( می یدادیروپسی و مروش پژوهش حاضر از نوع عل باشد.می

 هایآزمون Eviews افزارنرمه بعد با استفاده از استفاده شده و در مرحل Excel افزارنرماز  هاآنو آماده نمودن  هاداده

 پنل دیتا حاکی از آن بوده که با استفاده از روش رگرسیون هافرضیهبررسی  جینتا صورت گرفتند. هادادهبر روی  موردنظر

را  هاهزینه یو چسبندگ شدهتمام یاقلام بها نیصنعت رابطه ب نوع دارد. تأثیر هاهزینه یبر چسبندگ شدهتمام یاقلام بها

 .کندیمن لیتعد

 

 ، چسبندگی هزینه، نوع صنعتشدهتمامبهای  اقلام کلمات کلیدی:

  



 
Abstract: 

The purpose of this study is to investigate the effect of cost items on the adhesion of costs in 

the Tehran Stock Exchange with the role of industry type. The research time period was considered 

from 2931 to 2931. This study is applied in terms of purpose. The present research method is 

causal and post-event (using past information). Excel software was used to sort the data and 

prepare them, and in the next step, using Eviews software, the desired tests were performed on the 

data. The price of condensed items has an effect on the adhesion of costs. The type of industry 

does not moderate the relationship between the cost of items and the adhesion of costs. 
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