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تاثیر بیش اطمینانی مديران بر چسبندگی هزينه ها
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چكیده
ما در این تحقیق به بررسي رابطه ی بیش اطمیناني مدیریت بر چسبندگي هزینه ها در بورس اوراق بهادار تهران
پرداختیم .از اینرو جامعه آماری  721شرکت بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زماني سالهای 7911-7932
میباشد .به منظور تفکیک چسبندگي هزینهها به عنوان متغیر وابسته ،از متغیر های چسبندگي هزینه اداری و عمومي،
هزینه های بهای تمام شده کاال و هزینه های توزیع و فروش استفاده شده است .با توجه به نتایج بدست آمده
ميتوان گفت بیش اطمیناني مدیریت با چسبندگي هزینههای اداری و عمومي ،توزیع و فروش و بهای تمام شده
کاالی فروش رفته ارتباط معنادار و مثبت دارد .به عبارتي زماني که اعتماد به نفس مدیران کاهش پیدا میکند،
چسبندگي هزینهها کاهش پیدا خواهد کرد .همچنین نتایج ما بیانگر این بود که با تلفیق متغیرهای شدت فروش،
فروش و بیشاطمیناني مدیریت و همچنین شدت فروش ،فروش و نظریه نمایندگي تاثیر معنيداری بر چسبندگي
هزینه اداری و فروش ،بهای تمامشده کاال و توزیع و فروش نداشتند.
واژههاي كلیدي :بیش اطمیناني مدیران ،چسبندگي هزینه ،بهای تمام شده کاالی فروش رفته.

 - 7استادیار حسابداری ،واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمي ،شاهرود ،ایران (نویسنده مسئول) Mra830@yahoo.com

 - 2کار شناس ارشد حسابداری ،واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمي ،شاهرود ،ایران
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هزینه ها بده بستان انجام میدهند تا در مورد کاهش یا

 -1مقدمه
به گونه کلي ،آگاهي از رفتار هزینهها برای

نگهداری منابع هزینه تصمیم گیری کنند .به این نوع

حسابداران ،پژوهشگران و تمام کساني که با حوزه

موازنه نیز گفته مي شود .در این گروه " ،نظریه تصمیم

مدیریت در ارتباط هستند وتغییرات در هزینه ها را بر

سنجیده یا آگاهانه "  ،در تصمیم گیری  ،پژوهشگراني

حسب تغییرات در درآمد ارزیابي مي کنند ،جهت

مانند اندرسون ( ،)2۰۰9اندرسون و بانکر (،)2۰۰1

موارد مهمي از قبیل برنامه ریزی ،تصمیم گیری و

بانکر و بازیلف (د(  ،2۰72باالکریشنان و گروچا

بودجه بندی دارای اهمیت است .مطابق این ویژگي،

( ،)2۰۰1نمازی و دواني پور ( ،)7913نمازی و غفاری

مدیراني که اعتمادبه نفس بیشتری دارند ،هنگام

و فریدوني ( )7937کردستاني و مرتضوی (،)7937

کاهش تقاضابرای محصوالت خود ،به دلیل برآورد

بولو و همکاران ( ،)7937مجتهدزاده و فرشي ()7937

بیش از واقع فروش آتي ،منابع بیشتری برای هزینه

قرار میگیرند .انگیزه های مدیریتي ،ممکن است برای

های فروش و اداری نگهداری مي کنند که این عامل

دستیابي به سود پیش بیني شده ،به کاهش چسبندگي

موجب افزایش چسبندگي هزینه در موردهزینه های

هزینهها اقدام کنند یا انگیزههای فرصتطلبانه و قدرت

فروش و اداری مي شود .اعتمادبه نفس بیشتر زماني

طلبانة مدیران ممکن است موجب عدم تقارن در هزینه

رخ ميدهد که افراد در توانایي ومهارت ،خود را

های فروش و اداری) چسبندگي هزینه( شوند .در این

نسبت به دیگران یا بدون مقایسه با دیگران بیشتر از

گروه نیز پژوهشگراني مانند دیرنک و لندزمن (،)2۰72

واقعیت تخمین بزنند .به رفتار نامتقارن هزینه ها به

خالقي مقدم و کرمي ( ،)7911بهارمقدم و کاوسي

هنگام افزایش و کاهش فروش ،چسبندگي هزینه

( ،)7932ابراهیمي کردلر و شهریاری ( )7911قرار

گفته ميشود .به بیان سادهتر ،چسبندگي هزینه ها

میگیرند .در گروه سوم ،پژوهشگران عامل رفتاری

زماني اتفاق میافتد که افزایش هزینه های فروش و

اعتماد به نفس بیش ازحد مدیریت را علت ایجاد

اداری به منزلة بخش متغیر هزینة کل ،در زمان افزایش

چسبندگي هزینه معرفي ميکنند .محققان این گروه

فروش شرکت ،بیش از کاهش آن در زمان کاهش

سعي در ارائة شواهد تجربي درباره نقش رفتار

فروش باشد .برخالف مدل های سنتي بهای تمام شده

مدیریت در مدیریت هزینه دارند؛ کالرا چن و گورسن

که فرض ميکردند تغییر هزینه های متغیر به صورت

ناسیف ( )2۰79در این گروه قرار ميگیرند .در حوزة

خودکار در اثر تغییر فعالیت تولید و فروش است،

علوم مالي و حسابداری ،مطالعات زیادی درباره تاثیر

نظریةچسبندگي هزینه ها به نقش محتاطانة مدیریت

اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت بر تصمیم گیری

در فرآیند تعدیل منابع در زمان کاهش حجم فروش

مدیران شرکتها و حسابداری وجود دارد (کالرا چن

تأکید دارد .پژوهشهای پیشین درباره چسبندگي

و گورسن ناسیف( .)2۰79برای مثال محققان ،در

هزینهها به سه دسته طبقه بندی مي شوند :دستة اول

ادبیات نظری علوم مالي به شواهد تجربي از تأثیر

پژوهش هایي را دربرمي گیرد که بیشتر بر تأثیر عوامل

اعتمادبه نفس بیش ازحد مدیریت بر سیاستها و خط

اقتصادی در ایجاد چسبندگي هزینه تأکید دارند .

مشيهای شرکتها دربارة مخارج سرمایه ای ،ترکیب

براساس نتایج این دسته از پژوهش ها ،علت اقتصادی

و ادغام ،تقسیم سود سهام ،تصمیم گیری های تأمین

فرض مي کند مدیران در زمان کاهش سطح فروش،

مالي ،چرخش مدیریت و هزینه های تحقیق و توسعه

بین انتظارات خود از تقاضای آتي و سطح تعدیل

دست یافته اند که از آن جمله مي توان به پژوهشگراني
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مانند هیرشفیلر ( )2۰72اشاره کرد .به تازگي در علم

از واقع توانایي و مهارت خود بدون مقایسه با دیگران،

حسابداری نیز تحقیقات زیادی در نشریههای پژوهشي

بیشتر بر دقیق بودن ارزیابي خود از تقاضای فروش

حسابداری در زمینة تأثیر اعتماد به نفس زیاد بر سود

آتي تأکید دارند .ما در این تحقیق به بررسي تاثیر بیش

بودجة مدیریت و محافظهکاری حسابداری ،از

اطمیناني مدیریت بر چسبندگي هزینه ها در بورس

پژوهشگراني مانند هیالری و سو ( ،)2۰72لیبي و رنه

اوراق بهادار تهران مي پردازیم.

کامپ ( ،)2۰72احمد و دوئلمون ( )2۰72به چاپ
رسیده است .یافته های تمام این پژوهش ها بر این

 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش

نکته تأکید دارند که اعتماد به نفس بیش ازحد ،موجب

زنجیردار و همکاران ( )7939نشان دادند که

افزایش احتمال پیشبیني و درنتیجه ،افزایش دقت پیش

هزینه های اداری ،عمومي و فروش و همچنین بهای

بیني ها مي شود .مطابق نتایج پژوهش کالرا چن و

تمام شده کاالی فروش رفته چسبنده هستند و شدت

گورسن ناسیف ( ،)2۰79اعتماد به نفس بیش از حد

چسبندگي در بهای تمام شده کاالی فروش رفته بسیار

مدیریت ،موجب افزایش میزان چسبندگي هزینه های

باالست و شاخص هایي مانند تعداد کارکنان ،میزان

فروش و اداری مي شود .قسمتي از تصمیم گیری

دارایي جاری شرکت و نسبت بدهي بر شدت

کاهش یا حفظ سطح هزینه های فروش و اداری

چسبندگي هزینه اداری عمومي و فروش و بهای تمام

اضافي در زمان کاهش فروش ،به انتظارات مدیران

شده کاالی فروش رفته تاثیر مي گذارد .همچنین نتایج

دربارة تقاضای آتي بستگي دارد.استدالل پژوهشگران

آن ها نشان داد که شدت چسبندگي بهای تمام شده در

قبلي این است که سازوکارهای اعتمادبه نفس بیش

دارایي های جاری کمتر از داراییهای ثابت است و

ازحد مدیریت تخمین بیشتر از واقعیت توانایي و

شناخت این خصوصیات و تاثیر آن بر رفتار هزینه مي

مهارت خود نسبت به دیگران و تخمین بیشتر از

تواند کمک بسزایي به مدیران برای تجزیه و تحلیل

واقعیت توانایي و مهارت خود بدون مقایسه با دیگرا ن

های بهتر و بودجه بندی جامع تر باشد.

مي تواند در ارزیابي مدیریت از تقاضای آتي مؤثر

خاني و همکاران ( )7939در مطالعاتي با عنوان

باشد (کالرا چن و گورسن ناسیف .) 2013،نتایج

بررسي تاثیر انگیزه های شخصي مدیران بر عدم

رودپشتي و همکاران ( )793۰نشان داد که  - 7مدیران

تقارن هزینه ها ،با در نظر گرفتن عوامل اقتصادی

صنایع مختلف به عوامل اصلي موفقیت توجه کافي

موثر بر چسبندگي هزینه ها  ،انگیزه های شخصي

دارند  -2میزان توجه اصلي مدیران به عوامل موفقیت

مدیران در قالب عوامل نمایندگي موثر بر عدم تقارن

(بهای تمام شده ،زمان و نوآوری) متفاوت بوده است.

هزینه ها ،به این نتیجه رسیدن که تاثیر معنادار متغیر

مدیراني که اعتمادبه نفس زیادی دارند با استفاده از

های نمایندگي بر عدم تقارن هزینه های اداری،

سازوکار تخمین بیش تر از واقعیت توانایي و مهارت

عمومي و فروش است .از این رو ،عدم تقارن هزینه

خود نسبت به دیگران ،بازگشت تقاضای فروش به

ها به علت مساله نمایندگي رابطه مثبتي با انگیزه های

سطح قبلي را بیش از آنچه هست ،ارزیابي مي کنند.

شخصي و حکومتي مدیران دارد

درنتیجه ،مدیران احتمال سطح فروش آتي را بیش از

مشایخ و بهزادپور ( )7939نتایج نشان دادند که

واقعیت تخمین مي زنند .همچنین ،مدیران دارای

بین بیش اطمیناني مدیران و تقسیم سود شرکت ارتباط

اعتمادبه نفس زیاد با استفاده از سازوکار تخمین بیش

منفي و معناداری وجود دارد؛ به گونه ای که مدیران
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بیش اطمینان تقسیم سود کمتری دارند .همچنین آنها

منجر به کاهش بیشتری در سود میشود ،حتي اگر

ثابت کردند که با افزایش جریان های نقدی عملیاتي ،

فع االن بازار سرمایه شناخت کاملي از چسبندگي

مدیر بیش اطمینان جریان های نقدی عملیاتي آتي

هزینهها داشته باشند و این شناخت مؤثر را در

باالتری را برآورد مي کند و سود تقسیمي بیشتری را

پیشبیني سود مورد توجه قرار دهند؛ بنابراین

مي پردازد .از سوی دیگر ،جدا از اینکه مدیر بیش

چسبندگي هزینهها قابلیت پیشبیني کنندگي سود را

اطمینان باشد یا منطقي  ،مدیر شرکت با فرصت های

کاهش ميدهد ،این رفتار هزینهها بر واکنش

رشد باالتر سود تقسیمي کمتری پرداخت میکند.

سرمایهگذاران نسبت به نوسانات سود تأثیر میگذارد

کردستاني و مرتضوی ( )7937در تحقیقي تحت

چن و همکاران ( )2۰72در پژوهشي با عنوان

عنوان شناسایي عوامل تعیین کننده چسبندگي هزینه

تاثیر مساله نمایندگي ،حاکمیت شرکتي و رفتار

های شرکت ها بیان کردند ،که شدت کاهش هزینه ها

نامتقارن هزینه های اداری  ،عمومي و فروش ،به این

بر اثر کاهش حجم فعالیت ،کمتر از شدت افزایش

نتیجه رسیدند که میزان عدم تقارن هزینه های اداری،

هزینه ها در اثر افزایش حجم فعالیت است .به این

عمومي و فروش به علت وجود مساله نمایندگي،

رفتار نامتقارن هزینه ها(( ،چسبندگي هزینه ها)) گفته

رابطه ی مستقیمي با انگیزههای حاکمیت مدیران دارد.

مي شود .در این تحقیق ،وارونگي چسبندگي هزینه ها

عالوه بر این ،آنها دریافتند که حاکمیت شرکتي قوی،

در دوره پس از کاهش فروش ،طول دوره مطالعه،

رابطه مستقیم بین مساله نمایندگي و میزان عدم تقارن

استمرار کاهش فروش ،رشد اقتصادی ،میزان دارایي

هزینه های اداری ،عمومي و فروش را کاهش ميدهد.

ها و تعداد کارکنان ،به عنوان عوامل احتمالي موثر بر

کرامر و لیو ( )2۰72در پژوهشي با استفاده از

چسبندگي هزینه ها در نظر گرفته شده و تاثیر آنها بر

معیارهای اندازه گیری اعتماد به نفس بیش از حد مل

میزان چسبندگي بهای تمام شده کاالی فروش رفته و

مندر در رابطه با زمان اعمال اختیار های معامله در

هزینه های فروش ،عمومي و اداری ،آزمون شده

دست مدیریت ،به بررسي تاثیر اعتماد به نفس بیش از

است .بر اساس نتایج تحقیق ،چسبندگي هزینه های

حد مدیریت بر دیدگاه تحلیلگران ،سودهای شرکت

فروش ،عمومي و اداری در دوره بعد از کاهش

هایي را که دارای مدیران با اعتماد به نفس باال هستند،

فروش ،وارونه مي شود و کاهش فروش در دو دوره

خوش بینانه تلقي مي کنند.

متوالي ،موجب کاهش چسبندگي بهای تمام شده

یاسوکاتا و کاجیوارا ( )2۰77طي پژوهشي به

کاالی فروش رفته و هزینه های فروش ،عمومي و

بررسي این موضوع پرداختند که آیا هزینههای

اداری در دوره دوم مي شود و هر چه میزان دارایي ها

چسبنده ،نتیجه تصمیم های اختیاری مدیران هستند؟

بیشتر باشد ،چسبندگي بهای تمام شده کاالی فروش

نتایج بیانگر این بود که چشم انداز فروش آتي با سطح

رفته و هزینه های فروش ،عمومي و اداری ،بیشتر مي

کنوني چسبندگي هزینهها ،مرتبط است .آنها به

شود ،اما شواهدی از تاثیر طول دوره مطالعه ،رشد

شواهدی مبني بر اینکه چسبندگي هزینهها ،نتیجه

اقتصادی و تعداد کارکنان بر چسبندگي هزینه ها به

تصمیم های اختیاری مدیران است ،دست یافتند.

دست نیامد.

بنکر و همکاران ()2۰79بیان میکنند زماني که
هزینه ها چسبنده باشند ،کاهش غیرمنتظره در فروش
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پاسخ به سواالت فوق ،فرضیههای تحقیق شامل سه

 -3روششناسی پژوهش
از آنجا که هدف اصلي این تحقیق :بررسي تاثیر

فرضیه به شرح زیر تدوین شدهاند :

بیش اطمیناني مدیریت بر چسبندگي هزینهها در

 H1بیش اطمیناني مدیریت تاثیری بر چسبندگي هزینه

بورس اوراق بهادار تهران بوده است .لذا روش

های اداری وعمومي دارد .

تحقیق ،بررسي وجود رابطه و همبستگي و رگرسیون

 H2بیش اطمیناني مدیریت تاثیری بر چسبندگي هزینه

بوده و روش شناسي تحقیق از نوع پس رویدادی (با

های بهای تمام شده کاال دارد.

استفاده از اطالعات گذشته) است .همچنین این

 H3بیش اطمیناني مدیریت تاثیری بر چسبندگي هزینه

تحقیق از نظر تئوری در گروه تحقیقات اثباتي و از

های توزیع و فروش دارد .

نظر دسته بندی تحقیق بر مبنای هدف از نوع
کاربردی بوده و انجام پژوهش در چارچوب استدالل
قیاسي – استقرایي است ،بدین معني که مباني نظری
پیشینه پژوهش از راه کتابخانه ،مقاالت در استدالل
قیاسي جمعآوری برای تایید یا رد فرضیهها از
استدالل استقرایي و همچنین به منظور آنالیز داده ها
از نرم افزار  Eviewsکمک گرفته شده است.

 -5مدل تحقیق وتعریف عملیاتی
ما در این تحقیق بررای انردازه گیرری چسربندگي
هزینه هرا مشرابه پرژوهش هرای اندرسرون و برانکر،
( )2۰۰9و نمرررازی و همکررراران ( )7937از مررردل
رگرسیوني زیر بررای بررسري چسربندگي هزینره هرا
استفاده کرده ایم :
* ∆ln SG&A = λ0+ λ 1∆ ln Sales i,t + λ 2 Decr Dum
مدل(∆ ln Sales i,t + ε i,t )7

 -4فرضیه هاي پژوهش
ادبیات حسابداری مدیریت در خصوص رفتار
هزینه ها بیان مي نماید که تغییرات هزینه ها تنها به
میزان تغییرات در سطح فعالیت وابسته است و
ارتباطي به جهت تغییرات در سطح فعالیت ندارد .اما
نتایج پژوهشهای برخي از پژوهشگران در سال های

* ∆ln OCosts = λ0+ λ 1∆ ln Sales i,t + λ 2 Decr Dum
مدل(∆ ln Sales i,t + ε i,t )2
* ∆ln FCosts = λ0+ λ 1∆ ln Sales i,t + λ 2 Decr Dum
مدل (∆ ln Sales i,t + ε i,t )9

اخیر بیانگر آن است که میزان افزایش در هزینه ها
هنگام افزایش در سطح فعالیت ،بیشتر از میزان کاهش

که در مدل  7الي  SG&A ، 9هزینه های فروش و

در هزینه ها هنگام کاهش در حجم فعالیت است.

هزینه های اداری و عمومي است .برای اندازه گیرری

چنین رفتار هزینه ها را چسبندگي هزینه ها مي نامیم.

این متغیر  ،به نسبت مجمروع هزینره هرای فرروش و

چسبندگي هزینه ها یکي از ویژگي های رفتار هزینه

هزینه های اداری و عمومي در سرال  ، tبره مجمروع

ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت است و بیانگر آن

هزینه های فروش و هزینه هرای اداری و عمرومي در

است که بزرگي افزایش در هزینه ها هنگام افزایش

سال  t-1استفاده مي شود سپس از این مقدار لگراریتم

سطح فعالیت ،بیشتر از بزرگي کاهش هزینه ها در

مي گیریم.

هنگام کاهش در سطح فعالیت است .با توجه به این

]/SG&A i,t-1

گفته ها بیان مسئله و اهداف بیان شده و به منظور
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 ، O Costsهزینه های بهای تمام شرده کراال مري

مدل ()1

Sales i,t * Decr Dum + ε i,t

باشد .برای اندازه گیری این متغیر  ،از نسبت مجمروع
هزینه های عملیاتي در سال  ، tبه مجموع هزینه های
عملیاتي در سال  t-1استفاده مي شرود سرپس از ایرن
مقدار لگاریتم مي گیریم.
مدل()5

]∆ln OCosts = [OCosts i,t / OCosts i,t- 1

 ، F Costsهزینه های توزیع و فروش است .برای
اندازه گیری این متغیر  ،از نسبت هزینه های مرالي در
سال  ، tبه مجمروع هزینره هرای مرالي در سرال t-1

استفاده میشود سپس از این مقدار لگاریتم مي گیریم
مدل ()6

]∆ln FCosts= [ FCosts i,t / FCosts i,t- 1

 ، ln Salesبرای انردازه گیرری ایرن متغیرر ابتردا
خالص درآمدفروش سال جاری را تقسیم بر خرالص
درآمد فروش سال قبل ميکنیم ،سپس از ایرن مقردار
لگاریتم طبیعي ميگیریم (حیدری  ،مهدی .)7939،
 = Decr Dumمتغیر مصنوعي استفاده شده  ،کره
برای اندازه گیری میزان تغییررات هزینره هرا در دوره
های کاهش فروش استفاده شده اسرت و در صرورتي
که در سال  tنسبت به سال  t -7کاهش فروش داشته
باشیم  ،مقدار  7و در غیر ایرن صرورت مقردار صرفر

∆ln OCosts = λ0+ λ 1∆ ln Sales i,t + λ 2 Decr Dum
* ∆ ln Sales i,t + λ 3 Overconf Mal + λ 4 Overconf
Mal * ∆ ln Sales i,t * Decr Dum + ∑ b* Controls
Economic i,t + ∑ b * Controls Agency i,t * ∆ ln
Sales i,t * Decr Dum + ε i,t
مدل ()1
∆ln FCosts = λ0+ λ 1∆ ln Sales i,t + λ 2 Decr Dum
* ∆ ln Sales i,t + λ 3 Overconf Mal + λ 4 Overconf
Mal * ∆ ln Sales i,t * Decr Dum + ∑ b* Controls
Economic i,t + ∑ b * Controls Agency i,t * ∆ ln
Sales i,t * Decr Dum + ε i,t
مدل ()3

متغیرهاي وابسته :
 = SG&Aچسبندگي هزینه اداری و عمومي
 = O Costsچسبندگي هزینه های بهای تمام شده کاال
 = F Costsچسبندگي هزینه های توزیع و فروش
متغیر مستقل:
 = Overconf Malبیش اطمیناني مدیریت
متغیر تعدیل گر:
 = Controls Economicمتغیر های اقتصادی
 = Controls Agencyمتغیرهای نظریه نمایندگي
(متغیر مستقل) بیش اطمیناني مدیریت Managerial

) )Overconfidence

ميگردد (حیدری  ،مهدی .)7939،
از آنجا که هدف این پژوهش ،بررسي تاثیر بیش

این شاخص به صورت موهومي ميباشرد بررای

اطمیناني مدیریت بر چسبندگي هزینه های اداری

اندازه گیری این متغیر با تعدیل شاخص های به کرار

عمومي ،بهای تمام شده کاال و هزینه های توزیع و

گرفته شده در پژوهش مالمنردیر و تیرت (  ) 2۰77و

فروش است به پیروی از پژوهش کالرا چن و

کمپل و گالمیر (  ) 2۰77از دو شاخص به شرح زیرر

گورسن ناسیف ( )2۰79برای آزمون فرضیهها و سایر

استفاده مي شود:

عوامل اقتصادی و عوامل مبتني بر نظریة نمایندگي از

شاخص اول براساس تعداد روزهای افزایش و کاهش

مدل های رگرسیوني زیر تبیین ميگردد.

قیمت سهام:
اگر در طول سال مالي تعداد روزهای افزایش

∆ln SG&A = λ0+ λ 1∆ ln Sales i,t + λ 2 Decr Dum
* ∆ ln Sales i,t + λ 3 Overconf Mal + λ 4 Overconf
Mal * ∆ ln Sales i,t * Decr Dum + ∑ b* Controls
Economic i,t + ∑ b * Controls Agency i,t * ∆ ln
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 :کاهش فروش متوالي شرکت  iو در

بیش از حد مدیریت وجود دارد و برای آن عدد یک
در نظر گرفته مي شود؛ در غیراین صورت ،عدد صفر

سال t

به جای متغیر قرار داده میشود.

به منظور بررسي کاهش توالي فروش به پیروی از

شاخص دوم براساس درصد افزایش قیمت سهام:

تحقیق حیدری ( )7939و چن و همکاران( )2۰79از

در طول سال مالي اگر درصد افزایش قیمت

رابطه ی زیر استفاده مي کنیم :

سهام بیشتر از درصد کاهش قیمت سهام باشد ،فرض
ميشود اعتماد به نفس مدیریت بیشتر است و به آن

رابطه ()7

عدد  7تعلق مي گیرد ،در غیر این صورت به آن عدد
صفر داده مي شود.

بدین معنا که اگر فروش سال جاری کمتر از سال

باتوجه به توضیحات ارائه شده درباال  ،به منظور
اندازه گیری این متغیر از شاخص درصد افزایش

قبل باشد عدد یک لحاظ و در غیراین صورت عدد
صفر در نظر گرفته مي شود.

قیمت سهام استفاده شده است .
 = Controls Agency متغیرهاي نظریه نمایندگی
متغیرهاي تعدیل گر:

در این تحقیق به منظور بررسي متغیر نظریة

برای اندازه گیری این متغیر ها مشابه تحقیق چن

نمایندگي مؤثر بر چسبندگي هزینه ها به پیروی از

و همکاران ( )2۰79نیاز به دو گروه از متغیرها شرامل

پژوهش چن و گورس ناسیف ( )2۰72از جریانات

متغیرهای اقتصرادی و متغیرهرای نظریره نماینردگي

نقدی آزاد استفاده شده است .بر اساس نظریه

هستیم :

نمایندگي ،مدیران به دلیل منافع شخصي و پاداش

 :Controls Economic متغیر هاي اقتصادي

شخصي خود  ،احتماال منابع بیشتری برای هزینه های

متغیرهای اقتصادی مؤثر بر چسبندگي هزینة ها

شرکت ،نگهداری نخواهند کرد (حیدری .)7939،

به پیروی از تحقیق اندرسون و بانکر( )2۰۰9شامل

براساس این نظریه  ،انگیزه مدیران در نگهداری منابع

موارد زیر مي باشد :

اضافي برای هزینه های شرکت ،با دالیل فرصت

 -7نسبت تعدادکارکنان به خالص فروش

طلبانه ای چون انگیزه های قدرت طلبانه یا مدیریت

 -2نسبت جمع داراییها به خالص فروش

سود ارتباط دارد  .برای اندازه گیری این شاخص از

 -9توالي کاهش در فروش

رابطه ی زیر استفاده مي کنیم :

+ Asset +

= ∑t Controls Economic
Staff
مدل ()7۰

 :rate Staffنسبت تعدادکارکنان به خالص فروش در
شرکت  iو در سال t

 : Assetنسبت جمع دارایي ها به خالص فروش در
شرکت  iو در سال t

])

رابطه ی ()2

 :OANCFوجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتي
شرکت  iدر سال t
 :DVCسود سهام عادی شرکت  iدر سال t
 :DVPسود سهام ممتاز شرکت  iدر سال t
 :ASSETکل دارایي شرکت  iدر سال t
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با توجه به محدودیت های اعمال شده ،تعداد

 -6جامعه آماري ،روش نمونهگیري و نمونه
جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش،

 721شرکت انتخاب شدند که اطالعات این شرکتها

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

از سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،سایت بورس

طي سالهای  7932 –7911مي باشد که نمونه

اوراق بهادار تهران و نرم افزارهای رهاورد نوین جمع

انتخابي با استفاده از نمونهگیری حذفي سیستماتیک

آوری شده است.

انجام ميگیرد باید توجه داشت که نمونه انتخابي
 -7تجزیه تحلیل داده ها

باید دارای شرایط زیر باشد :
 )7سال مالي به پایان اسفند منتهي باشد

 -1-7آمار توصیفی

 )2در دوره ی مورد بررسي ،تغییر سال مالي
نداده باشد.

همانطور که مشاهده ميگردد بررسي توصیفي
متغیرهای تحقیق در جدول ارائه شده است .میانگین

 )9تمامي اطالعات مربوط به اجزای محاسبه

چسبندگي هزینهها در

شرکتها به ترتیب

متغیرهای معادالت در دسترس و افشا شده

 7976146334 ،6199۰3531و  7۰513724برای هزینه

باشد.

اداری و عمومي ،بهای کاالی تمامشده و توزیع و

 )4شامل شرکتهای سرمایهگذاری و واسطه

فروش بود.این ارقام به این معنا مي باشند که از بین

گری مالي و بیمهها و بانکها نباشد.

چسبندگي هزینه اداری و عمومي چسبندگي توزیع و

شرکتهای سرمایهگذاری ،مالي و واسطه

فروش ،چسبندگي هزینه بهای کاالی تمامشده،

گری به دلیل اینکه صورت های مالي متفاوتي

چسبندگي هزینه بهای کاالی تمامشده بیشترین مقدار

نسبت به سایر شرکتها دارند ،از نمونه

مربوط به چسبندگي هزینه بهای کاالی تمامشده مي

انتخابي حذف ميشوند.

باشد که این متغیر  ،بیشترین عامل چسبندگي است .

 )5در سال مورد بررسي زیان ده نباشند

همچنین میانگین فروش شرکتها برابر  ،73712شدت
فروش  ۰3249و بیش اطمیناني نیز برابر  ۰3192بدست

با توجه به تعدیالت فوق ،نمونه آماری در جدول زیر

آمده است .با توجه به نتایج بدست آمده ميتوان بیان

تهیه شده است :

کرد در اکثر شرکتهای مورد بررسي بیش اطمیناني

تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران طي سال های  11تا  32در بورس حضور
دارند(مشاهده شده از وب سایت بورس )

هرچه قدر انحراف معیار بزرگتر

باشد نشان

دهنده این است که دامنه تغییرات داده ها زیادتر مي

حجم شرکت های واسطه گری وسرمایه گذاری

()51

تعداد شرکت هایي که سال مالي آنها منتهي به اسفند
نیست

()67

تعداد شرکتهای بورسي که تغییر سال مالي داده اند

()47

شرکت هایي که اطالعات مربوط به اجزای محاسبه
متغیرهای معادالت در دسترس و افشا نکرده اند

()761

شرکت هایي که در بازه زماني زیانده بودند

()779

دسترسي به اطالعات و در نهایت تعداد شرکتهای
جامعه آماری

متغیر فروش ( )۰3233کمترین انحراف معیار را به

721

خود اختصاص داده است .
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مدیریت وجود دارد.

باشد به این معني که فاصله ارقام و اعداد در این
متغیر بیشترین حجم را به خود اختصاص داده است.با
توجه به این مطلب متغیر چسبندگي هزینه بهای
کاالی تمامشده( ) 951417۰355۰دارای بیشترین و
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جدول  1جدول آمار توصیفی
متغیر

میانگین

میانه

انحراف معیار

مینیمم

ماكسیمم

چسبندگی هزینه اداري و عمومی

6199۰3531

97737

72111331۰7

7319

74۰7143

چسبندگی هزینه بهاي كاالي تمامشده

79761463346

913۰62

951417۰355۰

1159

49231633

چسبندگی توزیع و فروش

7۰513724

29۰

77۰663931

21467-

56319

فروش

73712

73755

۰3233

۰3279

73311

شدت فروش

۰3249

۰

۰3423

۰

7

بیشاطمینانی مدیریت

۰3192

7

۰3914

۰

7

نظریه نمایندگی

44175326۰

526135

73۰1653763

912775-

3392۰6

 H0 : ai ≠ 0واریانس جمالت خطا ثابت نميباشد

 2-7آزمونهاي پیشفرض رگرسیون

بررسي نتایج حاصل از آزمون ناهمساني واریانس

 -1-2-7آزمون ثابت بودن واریانس جمالت خطا
یکي از مفروضات معادله رگرسیون ،ثابت بودن

مدلهای رگرسیوني تحقیق نشان داد ،سطح

واریانس خطاها ميباشد (تمامي جمالت پسماند

معنيداری مقدار آماره  Fبرای مدل چسبندگي هزینه

دارای واریانس برابر هستند) ،که به عنوان فرض

اداری و عمومي ( )۰3131در سطح خطای  5درصد

همساني واریانس شناخته ميشود .در عمل این فرض

بزرگتر از  ۰3۰5و معنيدار نبود ،به عبارت دیگر

چندان صادق نیست و در بسیاری از نمونهها به دالیل

مقادیر آماره  Fبه دست آمده از مدل ،از مقادیر مربوط

مختلفي از قبیل شکل نادرست تابع مدل ،وجود نقاط

به آماره جدول بزرگتر بود ازاینرو فرضیه  H0مبني

پرت ،شکست ساختاری در جامعه آماری و ...شاهد

بر همساني واریانس جمالت خطا رد نشد ،یعني

پدیده واریانس ناهمساني هستیم به بیان دیگر در

جمالت خطای مدل رگرسیوني تحقیق از واریانس

صورتیکه خطاها ،واریانس ثابتي نداشته باشند ،گفته

همساني برخوردار است ،اما در خصوص مدلهای

ميشود واریانس ناهمساني وجود دارد .یکي از

رگرسیوني چسبندگي هزینه بهای تمامشده کاال و

آزمونهای تشخیص ناهمساني واریانس آزمون به

چسبندگي توزیع و فروش با توجه به اینکه سطح

روش پاگان گادفری ميباشد که راجع به ثابت بودن

معنيداری مقدار آماره  Fکمتر از  5درصد بود ،لذا

یا متغیر بودن واریانس جمله خطا است .از اینرو

ف رض صفر مبني بر همساني جمالت خطا رد گردید

برای بررسي اینکه آیا واریانس ثابت است یا خیر؟

(جدول .)2

فرض ذیل تدوین ميگردد
 H0 : ai = 0واریانس جمالت خطا ثابت ميباشد
جدول  2آزمونهاي پیشفرض رگرسیون
مدل
چسبندگي هزینه اداری و
عمومي
چسبندگي هزینه بهای

سطح معنیداري

وضعیت

آماره / F

آزمون
بروش گادفری

29۰3634

۰3۰۰۰

رد  - H0وجود خودهمبستگي سریالي

بروش پاگان گادفری

۰3131

۰35۰3

عدم رد

جارک-برا

63964

۰3۰47

رد

بروش گادفری

9753۰77

۰3۰۰۰

رد  - H0وجود خودهمبستگي سریالي

J-B
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مدل

آزمون

تمامشده کاال

بروش پاگان گادفری

23444

جارک-برا

73111

۰3913

بروش گادفری

923717

۰3۰۰۰

رد  - H0وجود خودهمبستگي سریالي

بروش پاگان گادفری

2361۰

۰3۰77

رد  - H0وجود ناهمساني واریانس

جارک-برا

293424

۰3۰۰۰

چسبندگي هزینه توزیع و
فروش

آماره / F

J-B

سطح معنیداري

وضعیت

۰3۰71

رد  - H0وجود ناهمساني واریانس
عدم رد  - H0توزیع نرمال جمالت خطا

رد

- H0

توزیع غیر نرمال جمالت خطا

 -2-2-7آزمون خودهمبستگی سریالی مرتبه دوم

بزرگتر بود ،بنابراین فرض  H0مبني بر عدم وجود

جمالت خطا

خودهمبستگي مرتبة دوم سریالي ،رد ميگردد یعني

در مطالعات اقتصادسنجي که برمبنای سریهای
زماني قرار دارند ،فرض عدم خود همبستگي سریالي

جمالت خطای مدلهای رگرسیوني تحقیق دارای
خودهمبستگي سریالي ميباشند (جدول .)2

بین جمالت خطا که از فروض مهم مدل کالسیک
است ،اغلب نقض مي شوند ،بنابراین الزم مي باشد که

 -3-2-7آزمون نرمال بودن جمالت خطا

قبل از تفسیر نتایج حاصل ،به بررسي پدیده خود

مطلب بعدی که توجه به آن در هنگام استفاده از

همبستگي سریالي بین جمالت اخالل پرداخته شود ؛

روش رگرسیون اهمیت به سزایي دارد ،نرمال بودن

زیرا در صورت وجود خودهمبستگي سریالي بین

توزیع جمالت خطا در مدل برازش شده است .یکي

اجزاء اخالل  ،تخمینزنهای  OLSدیگر در بین تمام

از آزمونهایي که نرمال بودن جمالت خطا را مورد

تخمینزنها بدون تورش ،کارا نیستند یعني دارای

آزمون قرار ميدهد آزمون جارک-برا است .بنابراین

حداقل واریانس نميباشند و در نتیجه استنباط آماری،

در این آزمون ،فرض های ذیل تدوین مي شود .

قابل اعتماد نخواهد بود .برای این منظور ،معموالً از

جمالت خطا دارای توزیع نرمال است H0 :

آزمون تشخیص خود همبستگي سریالي به روش

جمالت خطا دارای توزیع نرمال نیست H1 :

گادفری استفاده ميگردد .در این آزمون فرضیه ها به
در این آزمون اگر مقادیر محاسباتي آماره جارک -

شکل زیر است :
H0 :

برا ( )J-Bاز مقدار بحراني جدول کایدو بزرگتر

نميباشند (عدم وجود خود همبستگي سریالي)

نباشد ،نرمال بودن توزیع جمالت اخالل رد نميشود.

H1 :

همانطور که مالحظه ميگردد ،سطح معناداری آماره

ميباشند (عدم وجود خود همبستگي سریالي)

جارک-برا برای مدل رگرسیوني چسبندگي هزینه

جمالت خطا دارای خودهمبستگي سریالي
جمالت خطا دارای خودهمبستگي سریالي

بهای تمامشده کاال از  5درصد بزرگتر بود ،بنابراین
نتایج مربوط به آزمون خودهمبستگي سریالي مرتبه

فرض صفر رد نشد ،در نتیجه جمالت خطا از توزیع

دوم جمالت خطا مدلهای رگرسیوني تحقیق نشانگر

نرمال پیروی ميکنند ،اما برای مدل رگرسیوني

آن بود که در سطح اطمینان  35درصد مقادیر احتمال

چسبندگي هزینه اداری و عمومي و چسبندگي توزیع

مربوط به آماره  Fتمامي مدلهای رگرسیوني کمتر از

و فروش با توجه به کمتر بودن سطح معني داری

 5درصد بوده و یا به عبارت دیگر مقادیر آماره  Fبه

آماره جارک-برا از  5درصد لذا فرض  H0مبني بر

دست آمده مدل از مقادیر مربوط به آماره جدول

توزیع نرمال جمالت خطا رد شد (جدول .)2
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بود ،از اینرو فرضیه  H0در سطح اطمینان باالتر از 35

 -3-7آمار استنباطی
در این قسمت به منظور آزمون فرضیات (تاثیر

درصد رد گردید ،یعني ارتباط معنيداری بین

متغیرها) از آماره  tو سطح معنيداری آن استفاده

بیشاطمیناني مدیریت و بر چسبندگي هزینه اداری و

ميکنیم .در صورتیکه قدرمطلق  tمحاسبه شده از t

عمومي در شرکتهای مورد بررسي وجود دارد و از

جدول بزرگتر باشد ،فرضیه صفر رد ميشود و ضریب

طرفي با توجه به مثبت بودن ضریب رگرسیوني متغیر

مورد نظر معنيدار خواهد بود و در غیر اینصورت

مستقل ميتوان بیان کرد هرچه بیشاطمیناني مدیریت

نميتوان فرضیه صفر را رد کرد .همچنین سطح

در شرکتها باالتر رود (پایینتر آید) چسبندگي هزینه

معنيداری نیز نشاندهنده حداقل احتمال تایید فرض

اداری و عمومي شرکتها نیز افزایش (کاهش)

صفر مبني بر صفر بودن ضریب مورد نظر را بیان

خواهد یافت (جدول  .)9همچنین بررسي دیگر

ميکند ،که اگر این احتمال از  5درصد بزرگتر باشد،

متغیرهای مدل برازش شده نشان داد ،متغیرهای

فرض صفر را نمي توان رد کرد و در غیر اینصورت،

فروش ( ،)23171شدت فروش ( ،)7331۰نظریه

ضریب مورد نظر معنيدار است.

نمایندگي ( )432۰2دارای تاثیر مثبت و شدت فروش

فرضیه اول

* فروش ( )-73336نیز دارای تاثیر منفي و معنيداری

بیش اطمیناني مدیریت تاثیری بر چسبندگي هزینه

بر چسبندگي هزینه اداری و عمومي داشتند .در

های اداری وعمومي دارد .

خصوص متغیرهای شدت فروش * فروش * بیش

همانطور که مالحظه ميگردد در سطح خطای 5

اطمیناني مدیریت و شدت فروش * فروش * نظریه

درصد ،سطح معنيداری مقدار آماره  tمتغیر

نمایندگي نیز باید اشاره کرد تاثیر معنيداری بر

بیشاطمیناني مدیریت ( )23721کوچکتر از  5درصد

چسبندگي هزینه اداری و فروش نداشتند.

جدول  3نتایج آزمون فرضیه اول (متغیر وابسته :چسبندگی هزینه اداري و عمومی)
متغیر

ضریب

خطاي

رگرسیونی

استاندارد

عرض از مبدأ

33199

۰3737

573435

۰3۰۰۰

فروش

۰3994

۰3729

23171

۰3۰۰1

شدت فروش

۰3595

۰321۰

7331۰

۰3۰41

بیشاطمیناني مدیریت

۰3274

۰37۰۰

23721

۰3۰94

نظریه نمایندگي

۰3794

۰3۰92

432۰2

۰3۰۰۰

شدت فروش*فروش

۰36۰5-

۰39۰9

73336-

۰3۰46

شدت*فروش*بیشاطمیناني مدیریت

۰32۰۰-

۰3762

73295-

۰3271

شدت*فروش*نظریه نمایندگي

۰3۰75-

۰3۰21

۰3541-

۰3514

ضریب تعیین

۰37۰7

آماره

ضریب تعیین تعدیل شده

۰3۰13

F
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735
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فرضیه دوم

مدیریت در شرکتها باالتر رود (پایینتر آید)

بیشاطمیناني مدیریت تاثیر معنيداری بر چسبندگي

چسبندگي هزینه بهای تمامشده کاال شرکتها نیز

هزینه بهای تمامشده کاال دارد.

افزایش (کاهش) خواهد یافت .همچنین بررسي دیگر

همانطور که مالحظه ميگردد در سطح خطای 5

متغیرهای مدل برازش شده نشان داد متغیرهای فروش

درصد ،سطح معنيداری مقدار آماره  tمتغیر

( ،)43657نظریه نمایندگي ( )43411دارای تاثیر مثبت

بیشاطمیناني مدیریت ( )93221کوچکتر از  5درصد

معنيداری بر چسبندگي هزینه بهای تمامشده کاال

بود ،از اینرو فرضیه  H0در سطح اطمینان باالتر از 35

داشتند .در خصوص متغیرهای شدت فروش ،شدت

درصد رد گردید ،یعني ارتباط معنيداری بین

فروش * فروش ،شدتفروش * فروش * بیش

بیشاطمیناني مدیریت و بر چسبندگي هزینه بهای

اطمیناني مدیریت و شدت فروش * فروش * نظریه

تمامشده کاال در شرکتهای مورد بررسي وجود دارد

نمایندگي نیز باید اشاره کرد تاثیر معنيداری بر

و از طرفي با توجه به مثبت بودن ضریب رگرسیوني

چسبندگي هزینه بهای تمامشده کاال نداشتند.

متغیر مستقل ميتوان بیان کرد هرچه بیشاطمیناني
جدول  4نتایج آزمون فرضیه دوم (متغیر وابسته :چسبندگی هزینه بهاي تمامشده كاال)
متغیر

رگرسیونی

استاندارد

t

معنیداري

عرض از مبدأ

7237۰9

۰3716

643396

۰3۰۰۰

فروش

۰35۰1

۰37۰3

43657

۰3۰۰۰

شدت فروش

۰39۰5-

۰324۰

7321۰-

۰32۰5

بیشاطمیناني مدیریت

۰323۰

۰3۰3۰

93221

۰3۰۰7

نظریه نمایندگي

۰3721

۰3۰23

43411

۰3۰۰۰

شدت فروش*فروش

۰3213

۰3263

73۰12

۰3214

شدت*فروش*بیشاطمیناني مدیریت

۰37۰1-

۰3744

۰3159-

۰3452

شدت*فروش*نظریه نمایندگي

۰3۰94-

۰3۰24

734۰1-

۰376۰

ضریب تعیین

۰3733

آماره

ضریب تعیین تعدیل شده

۰3713

F

دوربین واتسون
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735

فرضیه سوم

درصد رد گردید ،یعني ارتباط معنيداری بین

بیشاطمیناني مدیریت تاثیر معنيداری بر چسبندگي

بیشاطمیناني مدیریت و بر چسبندگي هزینه توزیع و

هزینه توزیع و فروش دارد.

فروش در شرکتهای مورد بررسي وجود دارد و از

همانطور که مالحظه ميگردد در سطح خطای 5

طرفي با توجه به مثبت بودن ضریب رگرسیوني متغیر

درصد ،سطح معنيداری مقدار آماره  tمتغیر

مستقل ميتوان بیان کرد هرچه بیشاطمیناني مدیریت

بیشاطمیناني مدیریت ( )93519کوچکتر از  5درصد

در شرکتها باالتر رود (پایینتر آید) چسبندگي هزینه

بود ،از اینرو فرضیه  H0در سطح اطمینان باالتر از 35

توزیع و فروش شرکتها نیز افزایش (کاهش) خواهد
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یافت همچنین بررسي دیگر متغیرهای مدل برازش

فروش داشتند .در خصوص متغیرهای فروش ،شدت

شده نشان داد نظریه نمایندگي ( ،)243365شدت

فروش ،شدت فروش * فروش * بیشاطمیناني

فروش * فروش ( )23741دارای تاثیر مثبت و شدت

مدیریت باید اشاره کرد تاثیر معنيداری بر چسبندگي

فروش * فروش * نظریه نمایندگي ( )-13۰64تاثیر

هزینه توزیع و فروش نداشتند.

منفي و معنيداری بر چسبندگي هزینه توزیع و
جدول  5نتایج آزمون فرضیه سوم (متغیر وابسته :چسبندگی هزینه توزیع و فروش)
متغیر

ضریب

خطاي

رگرسیونی

استاندارد

عرض از مبدأ

۰3576-

۰3711

233۰6-

۰3۰۰4

فروش

۰3711

۰3721

73914

۰3761

شدت فروش

۰347۰-

۰321۰

73467-

۰3745

بیشاطمیناني مدیریت

۰395۰

۰3۰31

93519

۰3۰۰۰

نظریه نمایندگي

۰3119

۰3۰97

243365

۰3۰۰۰

شدت فروش*فروش

۰3614

۰3974

23741

۰3۰92

شدت*فروش*بیشاطمیناني مدیریت

۰3796-

۰371۰

۰31۰9-

۰3429

شدت*فروش*نظریه نمایندگي

۰329۰-

۰3۰21

13۰64-

۰3۰۰۰

ضریب تعیین

۰3733

آماره

ضریب تعیین تعدیل شده

۰3713

F

دوربین واتسون

)۰3۰۰۰( 733461
735

های نامطلوب بر جریان های نقدی شرکت را کمتر از

 -8نتیجهگیري و بحث
بر اساس نظریه تصمیم آگاهانه ،هزینه ها تحت

حد تخمین مي زنند .نتایج پژوهش حاضر ،حاوى

تأثیر تصمیم هاى مدیریت ،چسبندگى مي یابد .در

اطالعات مفید و مهمى براى مدیران اقتصادى ،تحلیل

واقع ،مدیران به امید کسب سود در بلندمدت سعى مي

گران مالى ،پژوهشگران و دانشجویان است ،به نحوى

کنند منابع خود را حفظ کنند تا از کسب درآمدهاى

که در همه ارزیابى ها ،تصمیم گیر ی ها و تحلیل هاى

احتمالى آینده ،محروم نشوند ،همین موضوع باعث مى

مالى ،با در نظر گرفتن پدیده چسبندگى هزینه ها مى

شود زمانى که فروش شرکت ،کاهش مى یابد ،مدیران

توانند تصمیم هایى منطبق بر واقعیات موجود اتخاذ

هزینه ها را چندان کاهش ندهند(اطمینان بیش از حد

کنند و از مطلوبیت نتایج نهایى تصمیم خود اطمینان

مدیر عامل به صورت مستعد بودن مدیر عامل برای

بیشترى داشته باشند .نتایج فرضیه اول تحقیق نشان

پیش بیني بسیار مثبت نتایج با تخمین بیش از حد

داد ارتباط معنيداری مثبتي بین بیشاطمیناني مدیریت

احتمال وقوع نتایج ،تعریف مي شود .یک مدیر با

و چسبندگي هزینه اداری و عمومي در شرکتهای

اطمینان بیش از حد به طور سیستماتیک احتمال و اثر

مورد بررسي وجود دارد و ميتوان بیان کرد هرچه

رویداد های مطلوب بر جریان های نقدی شرکت (در

بیشاطمیناني مدیریت در شرکتها باالتر رود

اینجا فروش) را بیش از حد و احتمال و اثر رویداد

چسبندگي هزینه اداری و عمومي شرکتها نیز

مجله حسابداري مديريت  /شماره بيست و نهم

www.SID.ir

آماره

t

سطح معنیداري

01

Archive of SID
محمدرضا عبدلی و مرضیه غالمی

افزایش خواهد یافت و هرچه بیشاطمیناني مدیریت

چسبندگي هزینه بهای تمامشده کاال نداشتند .در واقع

در شرکتها پایین تر رود چسبندگي هزینه اداری و

زمانى که مدیران به آینده خوش بین هستند ،شدت

عمومي شرکتها نیز کاهش خواهد یافت  .که این

چسبندگى هزینه ها ی بهای تمام شده کاال افزایش مى

نتایج با نتایج تحقیق بولو و همکاران ( )7937و

یابد .و زماني که مدیران به فروش آینده بیشتر خوش

کردستاني و مرتضوی ( )7937همسو مي باشد .این

بین هستند ،نسبت به زمانى که کمتر خوش بین هستند،

نتایج نشان مي دهد که در واقع ،مدیران به امید کسب

چسبندگى هزینه ها بیشتر است  .در نهایت نتایج

سود در بلندمدت سعى مي کنند منابع خود را حفظ

فرضیه آخر تحقیق ثابت کرد که ارتباط معنيدار و

کنند تا از کسب درآمدهاى احتمالى آینده ،محروم

مثبتي بین بیشاطمیناني مدیریت و چسبندگي هزینه

نشوند  ،همین موضوع باعث مي شود زمانى که فروش

های توزیع و فروش در شرکتهای مورد بررسي

شرکت  ،کاهش مي یابد  ،مدیران هزینه ها را چندان

وجود دارد که با توجه به نتایج حاصله ميتوان بیان

کاهش ندهند.در واقع زمانى که مدیران به آینده خوش

کرد هرچه بیشاطمیناني مدیریت در شرکتها باالتر

بین هستند ،شدت چسبندگى هزینه ها ی اداری

رود چسبندگي هزینه توزیع و فروش شرکتها نیز

وعمومي افزایش مى یابد .و زماني که مدیران به

افزایش خواهد یافت و بالعکس .همچنین بررسي

فروش آینده بیشتر خوش بین هستند ،نسبت به زمانى

دیگر متغیرهای مدل برازش شده نشان داد نظریه

که کمتر خوش بین هستند ،چسبندگى هزینه ها بیشتر

نمایندگي شدتفروش * فروش دارای تاثیر مثبت و

است .نتایج فرضیه دوم نشان داد كه ارتباط معنيدار

شدت فروش * فروش * نظریه نمایندگي تاثیر منفي

مثبتي بین بیشاطمیناني مدیریت و چسبندگي هزینه

و معنيداری بر چسبندگي هزینه توزیع و فروش

بهای تمامشده کاال در شرکتهای مورد بررسي وجود

داشتند .در خصوص متغیرهای فروش ،شدت فروش،

دارد و ميتوان بیان کرد هرچه بیشاطمیناني مدیریت

شدتفروش * فروش * بیشاطمیناني مدیریت باید

در شرکتها باالتر رود چسبندگي هزینه بهای

اشاره کرد تاثیر معنيداری بر چسبندگي هزینه توزیع

تمامشده کاالی شرکتها نیز افزایش خواهد یافت و

و فروش نداشتند .در واقع زمانى که مدیران به آینده

بالعکس هرچه بیشاطمیناني مدیریت در شرکتها

خوش بین هستند ،شدت چسبندگى هزینه ها ی توزیع

پایین تر رود چسبندگي هزینه بهای تمامشده کاالی

و فروش افزایش مى یابد .و زماني که مدیران به

شرکتها نیز کاهش خواهد یافت ،همچنین بررسي

فروش آینده بیشتر خوش بین هستند ،نسبت به زمانى

دیگر متغیرهای مدل برازش شده نشان داد متغیرهای

که کمتر خوش بین هستند ،چسبندگى هزینه ها بیشتر

فروش ،نظریه نمایندگي دارای تاثیر مثبت معنيداری

است ،به عبارت دیگر ،با افزایش میزان خوش بینى

بر چسبندگي هزینه بهای تمامشده کاال داشتند .که این

مدیران به آینده ،میزان چسبندگى هزینه ها افزایش مى

نتیجه مغایر با نتایج کردستاني و مرتضوی ( )7937مي

یابد.که این نتایج با نتایج تحقیق بولو و معزز و

باشد.

همکاران( )7937مبني بر رابطه معنيدار و مثبتي بین

در خصوص متغیرهای شدت فروش ،شدت
فروش * فروش ،شدتفروش * فروش * بیش

فروش مطابقت دارد .بدین ترتیب مدیران اقتصادى،

اطمیناني مدیریت و شدت فروش * فروش * نظریه

تحلیلگران مالى،پژوهشگران و  ...مي توانند با در نظر

نمایندگي نیز باید اشاره کرد تاثیر معنيداری بر

گرفتن یافته های ذکر شده  ،به نحوى که در همه
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تاثیر بیش اطمینانی مديران بر چسبندگی هزينه ها

ارزیابى ها ،تصمیم گیر ی ها و تحیل هاى مالى ،بادر



بهارمقدم ،م .و کاوسي ،م )7932( ،بررسي عدم

نظر گرفتن پدیده چسبندگى هزینه ها تصمیم هایى

تقارن زماني سود ناشي از محافظ ه کاری و

منطبق بر واقعیات موجود اتخاذ کنند و از مطلوبیت

چسبندگي هزینه ها .مجلة دانش حسابداری،

نتایج نهایى تصمیم خود اطمینان بیشترى داشته باشند .



بولو ،قاسم و معزز ،الهه و خان حسیني ،داود و

ما در این تحقیق به بررسي تاثیر بیش اطمینانی

نیکونسبتي ،محمد ( .)7913بررسي رابطه بین

مدیران بر چسبندگی هزینه ها پرداختیم .

دیدگاه مدیریت و چسبندگي هزینه ها در بورس
اوراق بهادار تهران .فصل نامه علمي پزوهشي
برنامه ریزی و بودجه.13 – 35 :9 .

فهرست منابع




کردلر ،ع .و شهریاری ،ع ،)7911( ،بررسي رابطه
بین هزینه های سیاسي و محافظه کاری فرضیة

رفتاری اعتمادبه نفس بیش ازحد مدیریت بر

سیاسي در بورس اوراق بهادار تهران .بررس یهای

چسبندگي هزینه :نقش تعدیلي عوامل اقتصادی و

حسابداری و حسابرسي

عوامل مبتني بر نظریة نمایندگي در آن .مجله

مشایخ ،شهناز و بهزادپور ،سمیرا  )7939(.تأثیر

بررسي های حسابداری و حسابرسي  .دوره ، 27

بیش اطمیناني مدیران بر سیاست تقسیم سود
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار



 .دوره  ، 27شماره ، 4صص 5۰4 – 415

شخصي مدیران ب عدم تقارن هزینهها در بورس

نمازی ،محمد و دواني پور ،ایرج (.)7913

اوراق بهادار تهران ،مجله پژوهشهای حسابداری
مالي ،سال ششم ،شماره اول  ،صص 14 – 51


خالقي مقدم ،ح .و کرمي ،ف ،)7911( ،پیشبیني

و حسابرسي.15 – 7۰2 :62 ،

سود با استفاده از مدل مبتني بر تغییرپذیری و

نمازی ،محمد و غفاری ،محمد جواد و فریدوني،

چسبندگي هزینه .مطالعات تجربي حسابداری

مرضیه( )7937تحلیل بنیادی رفتار چسبنده

مالي

هزینهها و بهای تمام شده با تاکید بر دامنه

 زنجیردار ،مجید ؛ غفاری آشتیاني ،پیمان و

تغییرات در بورس اوراق بهادار تهران .مجله

مداحي ،زهرا  . )7939(.بررسي وتحلیل عوامل

پیشرفتهای حسابداری دانشگاه شیراز717 :69 .

موثر بر رفتار چسبندگي هزینه .فصلنامه علمي

– .757

پژوهشي حسابداری مدیریت ،سال هفتم ؛ شماره

رهنمای رود پشتي ،فریدون و همکاران (.)793۰
پژوهش های تجربي حسابداری ،سال اول شماره





خاني ،عبداله ؛ امیری ،هادی و شامحمدی،

تهران ،مجله بررسيهای حسابداری و حسابرسي

بورس اوراق بهادار تهران .بررسیهای حسابداری



شماره دو .صص 712 – 757
محمدعلي )7939( ،بررسي تاثیر انگیزههای

بررسي تجربي رفتار چسبندگي هزینه ها در





حیدری ،مهدی  . )7939(.بررسي تأثیر عامل

 ، 2۰صص 37 – 13


کردستاني ،غالمرضا و مرتضوی ،سید مرتضي

، 2صفحه 26-1

( .)7937شناسایي عوامل تعیین کننده چسبندگي

کردستاني ،غالمرضا ،مرتضوی ،سیدمرتضي

هزینههای شرکتها .مجله پژوهشهای حسابداری

( )7937مجله پژوهشهای حسابداری مالي

مالي7937 – 92 :79 ،

.شماره .9صص 92-79
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