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 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری
 

ها و چسبندگی هزینه ی تأثیر ساختار مالکیت بر ارتباط بیش اعتمادی مدیریتبررسدر این پژوهش به  -چکیده 

. پرداخته شده است 1833-1838طی دوره زمانی های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در شرکت

شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی و برای آزمون  148برای انجام این پژوهش تعداد 

متغیر . استفاده گردیده است EViewsافزار در نرمتلفیقی / های پژوهش از تحلیل رگرسیونی ترکیبیفرضیه

 بر اساس هاچسبندگی هزینهمتغیر وابسته نیز، . بیش اعتمادی مدیریت استمستقل استفاده شده در این پژوهش، 

ها، همچنین از متغیرهای کنترلی گردش دارایی. و فروش بر درآمد فروش است ، اداریعمومیهای هزینهنسبت 

نیز  مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتیکننده ساختار مالکیت شامل و اهرم مالی و متغیرهای تعدیل هابازده دارایی

بیش اعتمادی مدیریت بر چسبندگی دار گر تأثیر مثبت و معنیهای پژوهش نشانیافته. عمل آمده استاستفاده به

دار ها، مثبت و معنیو چسبندگی هزینه بیش اعتمادی مدیریتتأثیر مالکیت مدیریتی بر رابطه بین . است هاهزینه

دیگر . است دارها، منفی و معنیبیش اعتمادی مدیریت و چسبندگی هزینهتأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین و 

%( 34البته در سطح اطمینان ) ها و اهرم مالیکنترلی بازده داراییدارِ متغیرهای نتایج حاکی از تأثیر منفی و معنی

 .است هاچسبندگی هزینهبر  هاگردش داراییدارِ و همچنین تأثیر مثبت و معنی

 هابیش اعتمادی مدیریت، چسبندگی هزینه مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی،ساختار مالکیت،  :هاکلیدواژه

 

 مقدمه
گر آن بیان باشد و تغییرات سطح فعالیت میهای رفتار هزینه نسبت به  چسبندگی هزینه یکی از ویژگی

ها در  هزینه کاهش تر از بزرگیها، هنگام افزایش سطح فعالیت بیش است که بزرگی افزایش در هزینه

ها از اطالعات آگاهی از چگونگی رفتار هزینه(. 1838صفرزاده، ) هنگام کاهش سطح فعالیت است

دو نظریه اصلی، یعنی . گران مالی استکان و تحلیلگیری مدیران، حسابرسان، مالمهم برای تصمیم
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ها درباره دالیل وقوع و نظریه تأخیر در تعدیل هزینه( فرضیه تصمیمات سنجیده)نظریه تصمیم آگاهانه 

های ها تحت تاثیر تصمیمبراساس نظریه تصمیم آگاهانه، هزینه. پدیده چسبندگی هزینه مطرح است

عبارت دیگر براساس نظریه تصمیم آگاهانه، مدیران به صورت عمدی به  .یابندمدیریت، چسبندگی می

اند، در بلندمدت و هایی که با کاهش فروش مواجهکنند با حفظ منابع در دورهو آگاهانه تالش می

پور و خدامی)تری را نصیب شرکت کنند بینی فروش در آینده، سود بیشبراساس پیش

 (. 1830همکاران،

های فرد در آینده تعریف به عنوان تخمین بیش از حد صحت و درستی تخمین بیش اعتمادی مدیریت

دهد که افراد توانایی و تر زمانی رخ مینفس بیش اعتماد به(. 2412، 1احمد و دوئل من)شده است 

مدیرانی که . تر از واقعیت تخمین بزنندمهارت خود را نسبت به دیگران یا بدون مقایسه با دیگران بیش

برای محصوالت خود، به دلیل برآورد بیش از  تری دارند، هنگام کاهش تقاضابه نفس بیش اعتماد

نند که این عامل کفروش و اداری نگهداری می های تری برای هزینهواقع فروش آتی، منابع بیش

 (.1838حیدری، )شود های فروش و اداری می هزینه موجب افزایش چسبندگی هزینه در مورد

شرکتی عبارت از فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع حاکمیت 

شرکتی را به این صورت ( راهبردی)سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، حاکمیت . داران استسهام

نفعان داران و سایر ذیای از روابط بین مدیریت، هیأت مدیره، سهاممجموعه: تعریف کرده است

آورد که از طریق آن اهداف شرکت تدوین حاکمیت شرکتی همچنین ساختاری را فراهم می. شرکت

در . گرددیابی به این اهداف و همچنین نحوه نظارت بر عملکرد مدیران مشخص میو ابزارهای دست

های اعمال شده نسبت به مدیران، از طرف چارچوب انتظامی نظام راهبری، اثربخشی و کارآیی مراقبت

در واقع مالکان نهادی، . گیردداران نهادی و از سوی دیگر از طرف هیات مدیره سرچشمه میسهام

دارند طلبانه وا میمدیریت شرکت را به تمرکز بر عملکرد اقتصادی و اجتناب از رفتارهای فرصت

همچنین . شودمی( بیش اعتمادی)ها و مانع اتکا بیش از حد بر مهارت( 1334، 2مک کونل و سرواس)

نژادساروکالئی و علی)کند سوتر میداران همها را با دیگر سهاممالکیت مدیران، انگیزه و منافع آن

همچنین، یک سیستم . شوند، و از تصمیماتی که به دور از واقع است، کاسته می(1831همکاران، 

اداری و فروش،  ،عمومیهای تواند از طریق الزام مدیران به کاهش هزینهراهبری شرکتی خوب می

پاسخ به این  در پیاین پژوهش  ،با توجه به مطالب گفته شده. ها شود سبب کاهش چسبندگی هزینه

                                                             
1. Ahmed & Duellman 

2. McConnell & Servaes 
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بر ارتباط بیش اعتمادی به عنوان مکانیزم حاکمیت شرکتی آیا ساختار مالکیت سوال است که، 

 ثیر دارد یا خیر؟أها تمدیریت و چسبندگی هزینه

 

 پژوهش مبنای نظری 

 مالکیتساختار 

شود که به ها، قوانین و نهادهایی گفته میها، سیاستای از فرایندها، رسمحاکمیت شرکتی به مجموعه

آمیز در های موفقیتگذارد و فعالیتروش یک شرکت از نظر اداره راهبردی و یا کنترل تاثیر می

شرکتی است که در آن، های حاکمیت ساختار مالکیت از جمله مکانیزم .آورندازمان را پدید میـس

گذارند، درخور توجه مالکیت نهادی و مدیریتی به لحاظ تاثیری که بر نحوه حاکمیت بر سازمان می

 شرکت بر نظارت در موثر خارجی هایاز مکانیزم یکی عنوان به نهادی در واقع، مالکیت. باشندمی

 تخصص و دانش از برخورداری به توجه با بازار سرمایه، فعاالن از گروه این .است شده شناخته

 مدیریت، بازار عملکرد بر نظارت برای الزم و انگیزه موثر ارتباطی هایکانال به دسترسی مکفی،

نژاد علی) دهندمی کاهش را مدیریت از مالکیت جدایی از ناشی مشکالت نمایندگی سرمایه،

 و مدیران منافع سوییهم ایجاد موجب مدیریتی نیز مالکیت .(1831ساروکالئی و همکاران، 

 مدیران مالکیت درصد که زمانی .دهدمی کاهش طرفین بین نمایندگی را مشکالت و شده سهامداران

 لیکن گردد،می مدیر توسط تربیش پاداش دریافت به منجر سود جاری نمایی بیش چند هر باالست،

 یک عنوان به مدیر ثروت و  شرکت ارزش آینده، در واقع از ارائه بیش این شدن معکوس دلیل به

 با مدیران رودمی انتظار که است این استدالل این مبنای .یافت کاهش خواهد آینده، در( سهامدار

 مدیران، مالکیت افزایش با نتیجه در .بمانند باقی شرکت در بلندمدتی طی دوره باال، مالکیت درصد

 خواهد کاهش نمایندگی مسئله شدت و شده سوتر هم سهامداران دیگر با هاآن منافع و انگیزه

  (.1833کرمی و همکاران، )یافت

 

 بیش اعتمادی مدیریت
 هم است که مدرن رفتاری مالی مفاهیم ترینمهم از یکی حد، از بیش نفس به اعتماد یا اعتمادی بیش

 روانشناسیبحث  ورود با اخیر هایسال در .دارد ایویژه جایگاه روانشناسی هم و مالی هایوریئت در

 مدیران از اندازه بیش اعتماد حوزه، این در شده شناخته از عوامل یک حسابداری و مالی حوزه به

 و کنترل، نظارت مختلف، امور کننده هدایت و مصلح رهبر، نقش هاسازمان در مدیران .است
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 و انتخابهمواره  مدیران دهدمی نشان که دارد وجود تحقیقاتی .دارند عهده بر را گیریتصمیم

پیرمرادی، ) اندبهره برده خویش دارانهجانب تمایالت از امر این در و برنگزیده را عقالیی تصمیمات

 :از عبارتند که دارد مختلف انواع( مالی تصمیمات در) اعتمادیبیش(. 1838

است  "بینیپیش در اعتمادی بیش "مالی، ادبیات در اعتمادیبیش نوع ترینرایج :غلط بندیدرجه

 ترکم را تصادفی متغیرهای واریانس، و ریسک و تربیش را خود دانش دقت افراد معموالً آن در که

 .دارند خود بینیپیش در باریکی بسیار هایاطمینان فاصله و زنندمی تخمین هست چهاز آن

-آن از بیش را خود هایمهارت افراد اعتمادی، بیش نوع این در :بینانهواقع غیر مثبت ارزیابی خود

تمایل  افراد عموماً که دهدمی نشان گرفته صورت روانشناسی تحقیقات. زنندمی تخمین چه که هست

 که خود هنگامی افراد این .باشند داشته هایشانمهارت و خود از ایبینانه غیر واقع مثبت دید که دارند

 و هاسطح توانایی میانگین از باالتر را هایشانمهارت و هاتوانایی سطح کنند،می مقایسه گروهی با را

 .دانندمی گروه اعضای سایر هایمهارت

 هابر آن تواندمی حداقل یا داشته کنترل مسائل روی کند احساس انسان شودمی سبب :کنترل توهم

چه از آن بیش را خود موفقیت احتمال و نبوده گونهاین واقع در است ممکن کهحالی در بگذارد تاثیر

 (. 1833همکاران،  و لیالستانیشمسفالح) هست تخمین بزنندکه 

 

 چسبندگی هزینه
برخی از پژوهشگران در . گرددرفتار هزینه به واکنش هزینه در برابر تغییرات در سطح فعالیت اتالق می

 فروش تغییر( حجم فعالیت)ها متناسب با تغییراتاند که هزینههای اخیر به این نتیجه دست یافتهسال

یابد، اما به تناسب کاهش ها به تناسب با افزایش در فروش افزایش میبه عبارت دیگر، هزینه. کندنمی

های چسبنده ها به هزینهاین نوع رفتار هزینه(. 1831بولو و همکاران، ) یابددر فروش کاهش نمی

ها در هنگام از هزینه گردد که سرعت افزایش در برخیدر واقع، در این نظریه بیان می. اندمعروف شده

ها در هنگام کاهش سطح فروش تر از سرعت کاهش در سطح هزینهافزایش در سطح فروش، بیش

درصدی در فروش، میزان  14برای مثال، اگر همزمان با افزایش (. 2442، 1اندرسون و النن) است

 3ها داشت که هزینهدرصدی فروش، نباید انتظار  14درصد افزایش یابد، در صورت کاهش  3ها هزینه

دو نظریه . درصد کاهش خواهد یافت 3ها کمتر از براساس این نظریه، هزینه. درصد کاهش یابد

                                                             
1. Anderson & Lanen 
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ها را نظریه تاخیر در تعدیل هزینهو ( فرضیه تصمیمات سنجیده)اصلی، یعنی نظریه تصمیم آگاهانه 

ها تحت یم آگاهانه، هزینهبراساس نظریه تصم. درباره دالیل وقوع پدیده چسبندگی هزینه مطرح است

-که مدیران احساس میزمانی(. 1831بولو و همکاران، ) یابدهای مدیریت، چسبندگی میتاثیر تصمیم

مدت خواهد بود و کاهش در فروش در دوره کنند که کاهش در فروش، به صورت مقطعی و کوتاه

-کند و هزینهخواهد شد، برای حفظ منابع تالش می های بعد جبرانجاری با افزایش فروش در دوره

پور و همکاران، خدامی) شوند و به امید روزهای بهتر خواهند بودهای حفظ این منابع را متحمل می

ها نیز، براساس نظریه تاخیر در تعدیل هزینه. دهدو در این حالت پدیده چسبندگی هزینه رخ می( 1830

تواند یکسان ها نمیشود که سرعت کاهش فروش و هزینهسبندگی میها به این دلیل دچار چهزینه

کند که هر قراردادهایی منعقد می( عوامل تولید) باشد، زیرا مدیریت برای تامین منابع مورد نیاز تولید

( 1831بولو و همکاران، ) ها، مستلزم پرداخت هزینه و جرائم گزافی خواهد بودگونه قصور یا فسخ آن

 .ها کندتواند به محض کاهش فروش اقدام به کاهش هزینهو لذا نمی

 

 یشینه پژوهش پ

های مالی به بررسی رابطه بیش اعتمادی مدیران شرکت و تجدید ارائه صورت (2418)  پرزلی و ابوت

شرکت بود، نشان دهنده وجود یک رابطه مثبت و  29نتایج پژوهش وی که شامل بررسی . پرداخت

 .های مالی وجود داردرکت و تجدید ارائه صورتـعامل ش ربیش از حد مدی معنی دار بین اعتماد

عملکرد  دیریتی ومتمرکز مالکیت، مالکیت "تحت عنوان  در پژوهشی( 2414)  منداسی و گاماس

باشد و تمرکز متمرکز می به این نتیجه رسیدند که مالکیت در ترکیه بسیار "شواهدی از ترکیه: شرکت

 .معناداری بر ارزش و سودآوری شرکت دارد مالکیت اثر مثبت و

ی های پاکستانهای حاکمیت شرکتی را روی هزینه سرمایه شرکتمکانیزم (2443)  علی شاه و بات

مدیره ت دهد که ارتباط منفی بین مالکیت مدیران، اندازه هیأنشان مینتایج  ند،مورد آزمون قرار داد

مدیره و کمیته حسابرسی با هزینه سرمایه وجود استقالل هیاتوجود دارد و همچنین ارتباط مثبتی بین 

 .دارد

                                                             
1. Perzoli and Abot 

2. Mendasi and Gamas 

3. Alishah and But 



 

 4931ماه اسفند ، بیست و یکمشماره                                     های مدیریت و حسابداری    ماهنامه پژوهش

 

142 

 

در پژوهشی تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر عملکرد شرکت را مورد بررسی قرار  (2443)  لیو و تافلر

شرکت را طی  2844ها تاثیر منفی دارد، ها با این فرضیه که بیش اعتمادی بر عملکرد شرکتآن. دادند

 .ها را تایید نمودها فرضیه آننتایج پژوهش آن. دندآزمون نمو 2449 -1338های سال

در پژوهشی به بررسی تأثیرگذاری اعتماد بیش از حد مدیران بر عملکرد ( 1830) پور و همکارانولی

شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  21مطالعه انجام شده بر روی . ها پرداختندشرکت

گر آن بود که بیش های پژوهش نشانبوده و نتایج حاصل از آزمون 1832-1833ی هادر طی سال

 .ها تاثیرگذار استاعتمادی مدیریت بر عملکرد مالی شرکت

 بر مدیریت حد از بیش نفس به  دعتماا عامل رفتاریسی تأثیر ربردر پژوهشی به ( 1838) دریحی

 1831های بورس اوراق بهادار تهران طی سال های پذیرفته شده درها بر روی شرکتهزینه چسبندگی

 چسبندگی بر مدیریت نفس به دعتماامتغیر  تأثیرنتایج این پژوهش نشان داد که، . پرداخت 1831تا 

 دهدمی ننشا عموضو ینا. یافتصد کاهش در 2/12 درصد به 21 و اداری از وشفر ،یعزتو یهزینهها

 .دینهها میشوهزیش چسبندگی افزاموجب  ،مدیریت حد ازنفس بیش  به دعتماا ریفتار عامل

 بین بطهرا بر شرکتی حاکمیت منظا، در پژوهشی به بررسی تأثیر (1838) معین الدین و همکاران 

 1833تا  1832های سالدر  انتهر داربهااوراق  رسبودر  پذیرفته یشرکتهاارزش  و سرمایه رساختا

 که بود آناز  حاکی ،هاپژوهش آن نتایج. قرار دادندشرکت را مورد بررسی  14پرداخته و تعداد 

-یقو شاخص شرکتی حاکمیت یاـهممکانیز ایرـس با مقایسهدر  همدیر تهیأ یعضاا مالکیت صددر

 تهیأ ازهندا چونهم شرکتی حاکمیت منظا یمتغیرها چنینهم. دمیشو بوـمحس منظا ینا ایبر تری

 تأثیر ندامیتو همدیر تهیأ یعضااز ا مدیرعامل ظایفو تفکیک و همدیر تهیأ ترکیب ه،مدیر

 باالتر حسطودارای  یشرکتهاو  داشته باشد سرمایه رساختا با مرتبط تتصمیما بر مستقیمی

 را( ارانسهامد وتثر)، شرکتارزش  تریمناسب نحو به ندانستهاتو شرکتی حاکمیت یهااردستاندا

 .دهند یشافزا

 یهبررا منظا تبهو ر یهبررا منظا یهارکازوسا بطهرا بررسیشی به هوپژ در( 1832) رضایی و افشار

شرکت پذیرفته شده در بورس  110ها شامل نمونه پژوهش آن .پرداختند شرکتها دیعا مسها هزینه با

ها نشان داد که بین درصد نتایج پژوهش آن. بود 1833-1838اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 

مالکیت بلوکی، درصد مالکیت نهادی و تمرکز مالکان با هزینه سهام عادی رابطه مثبت و معناداری 

                                                             
1. Leev and Tafler 
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وجود دارد و بین رتبه کلی شرکت از نظر نظام راهبری و هزینه سهام عادی ارتباط منفی و معناداری 

  .وجود دارد

ی تأثیر تصمیمات سنجیده مدیران بر چسبندگی در پژوهشی به بررس( 1831) کردستانی و مرتضوی

داد  ننشااین پژوهش  نتایج. پرداختند 1833 تا 1834 یهالسا لطودر  شرکت 131ها بر روی هزینه

 وشفر هشد متما یبها چسبندگی کاهشموجب  ،مدیریت توسط تیآ وشفر یشافزا رنتظاا ،که

. مییابدتر کاهش بیش وشفر هشدمتمایچسبندگی بها ،باشد تربیش بینیخوش ینا هرچهو  دمیشو

 چسبندگیو د هدمی یشافزو اداری را ا عمومی وش،فر یهزینهها چسبندگی ،مدیریت بینیخوش ماا

 . ستا کمبینیشخو حالت زا تربیش ،مدیریت دیاز بینیخوش رتصودر  هاهزینه ینا

بازدهی و ارزش در پژوهشی به بررسی اثر ساختار مالکیت بر ( 1833) محمدی و همکاران

 24ها شامل نمونه آماری پژوهش آن. های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند شرکت

توان نتیجه گرفت که با ها میهای آن براساس یافته. بود 1831لغایت  1831شرکت در طی دوره زمانی 

تواند منجر به  مرکز مالکیت میتوجه به میزان شفافیت در بازار سرمایه و قوانین حمایتی موجود، ت

 .ها گردد افزایش بازدهی شرکت

 

 های پژوهشفرضیه

 .ها تأثیر دارد اعتمادی مدیریت بر چسبندگی هزینهبیش .1

 .ها تأثیر دارد اعتمادی و چسبندگی هزینهمالکیت نهادی بر رابطه بیش .2

 .ها تأثیر دارد اعتمادی و چسبندگی هزینهمالکیت مدیریتی بر رابطه بیش .8

 

 متغیرهای پژوهش

ها، به چهار گروه متغیرهای مستقل، وابسته، کنترلی و  متغیرهای این پژوهش به منظور آزمون فرضیه

 .شوند کننده تقسیم میتعدیل

 متغیر مستقل

، بیش (1830) در این پژوهش بر اساس پژوهش ولی پور و همکاران: بیش اعتمادی مدیریت

بینی شده هر سهم با سود واقعی آن محاسبه  اختالف سود پیشاعتمادی مدیریت از طریق محاسبه 

-که در این صورت مدیر بیش 1تر باشد، عدد بینی شده از سود واقعی بیش چنانچه سود پیش. شود می
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را به خود اختصاص خواهد داد که مدیر دارای  4شود و در غیر این صورت عدد اعتماد خوانده می

 .عدم بیش اعتمادی خواهد بود
 

 متغیر وابسته 

 کاهش مهنگا  هزینهها به کاهش انمیز هـک تـسا ینا بیانگر هزینه رفتابررسی ر: چسبندگی هزینه

 رفتار ینا .ستا وشفر یشافزا انمیز نهما مهنگابه  ها هزینه به یشافزا انمیزاز  کمتر وش،فر هزینه

در این (. 1831 مرتضوی،کردستانی و ) ستا هشد وفمعر هاگی هزینهچسبند به هاهزینه رننامتقا

-هزینهنسبت  از ،هنچسبندگی هزیگیری متغیر برای اندازه، (1838) پژوهش براساس پژوهش صفرزاده

 .و فروش بر درآمد فروش استفاده شده است ، اداریعمومیهای 
 

 متغیرهای کنترلی

از تقسیم جمع  باشد وها میها از عوامل موثر بر چسبندگی هزینهگردش دارایی :هاگردش دارایی

 (.1838صفرزاده، ) آیدها به درآمد به دست میدارایی

گذاری ها، توانایی شرکت را در ایجاد سود با توجه به میزان سرمایه بازده دارایی :هابازده دارایی

برای به دست ( 1838) همچنین براساس پژوهش صفرزاده. کندگیری می رکت اندازهـانجام شده در ش

هر  .شودها استفاده میها از تقسیم سود خالص عملیاتی شرکت بر مجموع داراییراییآوردن بازده دا

های رفته و هزینه کاالی فروش تر باشد، چسبندگی بهای تمام شدهشرکت بیش هایچه میزان دارایی

 .دوشتر میفروش بیش و عمومی اداری،

میزان استفاده از  باشد وها میاهرم مالی یکی دیگر از عوامل موثر بر چسبندگی هزینه :اهرم مالی

های  های شرکت بر جمع دارایی دهد و از تقسیم جمع بدهی ها را نشان می بدهی برای تامین مالی دارایی

 (.1838صفرزاده، ) شودآن محاسبه می
 

 کنندهمتغیرهای تعدیل
گذاران قانون اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران از سرمایه 1ماده  22مطابق بند : مالکیت نهادی

نهادی، هر شخص حقیقی یا حقوقی که بیش از پنج درصد و یا بیش از پنج میلیارد ریال از ارزش 

-گذاران محسوب میاسمی اوراق بهادار در دست انتشار را خریداری کند، جزء این گروه از سرمایه

گذاران از سهام های مالی، درصد مالکیت این سرمایههای همراه صورتادداشتلذا با بررسی ی. شوند

 (. 1832 بحرینی،) شودشرکت مشخص می
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ستایش و ) داری شده توسط اعضای هیأت مدیره استگر درصد سهام نگهبیان: مالکیت مدیریتی

 (.1833کاظم نژاد، 
 

 آماری و نمونه امعهج

های پذیرفته شده در بورس اوارق بهادار تهران تشکیل  را شرکتجامعه مورد مطالعه در این پژوهش 

به منظور انتخاب . باشدمی 1838تا  1833های قلمرو زمانی پژوهش نیز، فاصله زمانی بین سال. دهندمی

بر این اساس نمونه پژوهش شامل . نمونه پژوهش از روش حذف سیستماتیک استفاده خواهد شد

 :هایی است کهشرکت

نیز در فهرست  1838بوده تا پایان سال  1833ها در بورس قبل از سال پذیرش آنتاریخ  .1

 .های بورسی باشندشرکت

 .ها منتهی به پایان اسفند بوده و در دوره مورد بررسی، تغییر سال مالی نداده باشند سال مالی آن .2

 .گذاری و تامین مالی نباشدها سرمایهفعالیت اصلی آن .8

 . رس باشدها در دستاطالعات آن .0

 .شرکت رسید 148های نمونه به با اعمال این شرایط، تعداد شرکت
 

 روش پژوهش

رای انجام ـاین نوع روش پژوهش ب. است« دادیـرویپس»یا « علّی»روش پژوهش در این تحقیق از نوع 

 روی  در گذشته  در صدد بررسی علت یا علل روابط معینی است که  رود که کار می  هایی بهپژوهش

های همبستگی قرار این پژوهش از لحاظ روش اجرا در زمره پژوهش. است  اتمام رسیده  و به  داده

های دادههای پژوهش بر اساس فرضیه. همچنین براساس هدف، پژوهش مذکور کاربردی است. دارد

 .تشده اسانجام   EViews 6 های آماری به کمک نرم افزارتحلیل .گردیدآزمون  ترکیبی / تلفیقی
 

 هاها و آزمون فرضیهروش تجزیه و تحلیل داده

استفاده « تلفیقی / های ترکیبیداده»های تجزیه و تحلیل موجود، از روش در این پژوهش، از بین روش

 قرار استفاده ای توسط پژوهشگران موردگسترده طور به امروزه( تلفیقی / ترکیبی)این تکنیک . شد

 افزایش خاطر تر بهآن، بیش از استفاده و ضرورت مقطعی و زمانی سری هایداده ادغام .گیردمی

 میان متغیرها خطیهم کاهش و واریانس کاهش ناهمسانی آزادی، درجه بردن باال مشاهدات، تعداد
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به صورت ذیل تخمین  تلفیقی /رگرسیونی ترکیبی یالگو 8 ،های پژوهشفرضیهبرای آزمون  .باشدمی

 :شدزده 
 

                                         
                                                           
                                

                           
 

 :داریم وهاکه در این الگ

 tدر سال iشرکت ها درچسبندگی هزینه      

 tدر سال iشرکت مدیریت دراعتمادی بیش       

 tدر سال iشرکت ها درگردش دارایی      
 tدر سال iشرکت ها دربازده دارایی       

 tدر سال iشرکتاهرم مالی        

 tدر سال iشرکتسطح مالکیت نهادی در       

 tدر سال iشرکتدر  سطح مالکیت مدیریتی      

پژوهش، به  هایههای رگرسیونی جهت آزمون فرضیالزم به ذکر است که قبل از تخمین مدل

لیمر به انتخاب  Fابتدا با استفاده از آزمون . شدانتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسیونی پرداخته 

  Fدر صورتی که مقدار احتمال آماره . های ترکیبی پرداخته شد های تلفیقی در برابر مدل داده مدل داده

در غیر این . ای تلفیقی منتفی استه باشد، استفاده از روش داده% 9داری تر از سطح معنیلیمر کم

  .های تلفیقی مناسب است تر باشد، استفاده از روش دادهبیش% 9داری از صورت اگر سطح معنی

های ترکیبی انتخاب نشود، به انجام آزمون هاسمن به منظور  های تلفیقی در برابر داده اگر مدل داده

در . شده استانتخاب الگوی ترکیبی اثرات ثابت در برابر الگوی ترکیبی اثرات تصادفی پرداخته 

ای رد الگوی باشد؛ دلیل کافی بر% 9داری تر از سطح معنیصورتی که مقدار احتمال آماره هاسمن کم

در غیر این . اثرات ثابت نداریم و برای آزمون فرضیه مذکور باید از الگوی اثرات ثابت استفاده کنیم

به این  .تر باشد، استفاده از الگوی اثرات تصادفی مناسب استبیش% 9داری از صورت اگر سطح معنی
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پس از انتخاب مدل مناسب باید . توان مدل مناسب تخمین را برگزیدهای مختلف میترتیب، با آزمون

 (.2449، 1بالتاگی)های زمانی و غیرکاذب بودن رگرسیون اطمینان حاصل کرد نسبت به پایا بودن سری

 2برا - از آماره جارک EViewsافزار های رگرسیونی در نرمماندهجهت تعیین نرمال بودن باقی

باشد، توزیع آن % 9تر از برای متغیری بیش استفاده گردید، به این صورت که اگر احتمال آماره مذکور

 .متغیر نرمال و در غیر این صورت غیر نرمال است
 

 های پژوهشتحلیل داده

 بررسی پایایی متغیرهای پژوهش

های ریشه واحد از نوع بر اساس آزمون. ارائه شده است 1نتایج پایایی متغیرهای پژوهش در جدول 

بوده است، کل متغیرهای پژوهش در سطح % 9تر از چون مقدار احتمال کم 8آزمون لوین، لین و چو

طول زمان و کوواریانس متغیرها واریانس متغیرها در و  پایایی بدین معنی است که میانگین. اندپایا بوده

انجام آزمون پایایی برای متغیر دو وجهی بیش اعتمادی مدیریت . های مختلف ثابت بوده استبین سال

 .هوم است و لذا از ارائه آن خودداری شده استنامف
 

 متغیرها طی دوره پژوهش( ایستایی)آزمون پایایی . 1جدول 
نوع آزمون                    

 متغیرها
 احتمال آماره لوین، لین و چو مقدار آماره لوین، لین و چو

 CS 13/18- 4444/4ها چسبندگی هزینه
 ---- ---- OCبیش اعتمادی مدیریت 

 IO 92/838- 4444/4مالکیت نهادی 
 MO 14/199- 4444/4مالکیت مدیریتی 

 AT  93/842- 4444/4ها گردش دارایی
 ROA 32/10- 4444/4ها بازده دارایی

 LEV 09/89- 4444/4اهرم مالی 

 

 

                                                             
1. Baltagi 

2. Jarque-Bera 

3. Levin, Lin & Chu 
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 بررسی آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

 . ارائه شده است 2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول 

بیش اعتمادی مدیریت و ( حاصل تقسیم انحراف معیار بر میانگین)مقایسه ضریب تغییرات  با

ها در مقایسه  رسیم که چسبندگی هزینهساله پژوهش، به این نتیجه می 9ها طی دوره  چسبندگی هزینه

-تر و در نتیجه ثبات و پایداری بیشبا بیش اعتمادی مدیریت دارای ضریب تغییرات و پراکندگی کم

ها باید عالوه بر بیش اعتمادی مدیریت،  این امر حاکی از آن است که چسبندگی هزینه. تری بوده است

ها تحت عنوان متغیرهای تحت تأثیر عوامل دیگری نیز باشد که در این پژوهش از تعدادی از آن

به این نتیجه  با مقایسه ضریب تغییرات متغیرهای کنترلی،. کننده نام برده شده استکنترلی و تعدیل

ترین ثبات و ترین ضریب تغییرات و پراکندگی و در نتیجه بیشرسیم که اهرم مالی دارای کممی

ترین ترین ضریب تغییرات و پراکندگی و در نتیجه کمها دارای بیشپایداری و در مقابل، بازده دارایی

کننده، ضریب ی تعدیلاـهمچنین در بین متغیره. ایداری طی دوره پژوهش بوده استـثبات و پ

این . تر بوده استتغییرات و پراکندگی مالکیت نهادی از ضریب تغییرات مالکیت مدیریتی، کم

های مورد بررسی از نظر میزان بدهی در ساختار سرمایه و همچنین دهد که شرکتموضوع نشان می

مونه از لحاظ سودآوری و های ناین در حالی است که شرکت. اندمالکیت نهادی، نسبتاً مشابه بوده

دیگر نتایج آمار توصیفی حاکی از آن . اندمیزان مالکیت مدیریتی، تفاوت نسبتاً چشمگیری باهم داشته

بر % 10، میانگین سودآوری %14های مورد بررسی به طور متوسط از نسبت اهرم مالی است که شرکت

. اندبرخوردار بوده% 28مالکیت مدیریتی و متوسط % 90ها، میانگین مالکیت نهادی حسب بازده دارایی

و فروش  ، اداریعمومیهای هزینهنسبت ها بر اساس طی دوره مورد بررسی، متوسط چسبندگی هزینه

بینی شده با سود واقعی  همچنین، براساس معیار اختالف بین سود پیش. بوده است% 1بر درآمد فروش، 

نتایج . انددیران دارای رفتار بیش اعتمادی بودههای مورد بررسی، مشرکت- سال% 94هر سهم، در 

. ها طی دوره پژوهش استبرا حاکی از نرمال بودن توزیع متغیر وابسته چسبندگی هزینه آزمون جارک

های رگرسیونی های مدلفرضالزم به توضیح است که نرمال بودن توزیع متغیر وابسته، یکی از پیش

 .حداقل مربعات معمولی است
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 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش. 2جدول 

 معیارها

 متغیرها
 مینیمم ماکزیمم میانه میانگین تعداد

انحراف 

 معیار

ضریب 

 تغییرات

مقدار 

 براجارک

احتمال 

 براجارک

 CS 919 41/4 41/4 11/4 41/4 48/4 9/4 918/2 223/4ها چسبندگی هزینه

 OC 919 94/4 4 1 4 94/4 1 3/39 444/4بیش اعتمادی مدیریت 

 IO 919 90/4 13/4 31/4 4 82/4 93/4 0/34 444/4مالکیت نهادی 

 MO 919 28/4 12/4 11/4 4 13/4 23/4 9/91 444/4مالکیت مدیریتی 

 AT  919 92/1 80/1 30/8 32/4 20/4 02/4 0/133 444/4ها گردش دارایی

 ROA 919 10/4 18/4 91/4 84/4- 10/4 1 1/20 444/4ها بازده دارایی

 LEV 919 14/4 10/4 34/4 43/4 21/4 89/4 2/89 444/4اهرم مالی 

 

 های پژوهشآزمون فرضیه

. های رگرسیونی پرداخته شدهای پژوهش، به انتخاب الگوی مناسب برای مدلقبل از آزمون فرضیه

ترکیبی پرداخته های  دادهمدل های تلفیقی در برابر  دادهمدل انتخاب لیمر به  Fابتدا با استفاده از آزمون 

لذا، برای آزمون و بوده % 9داری تر از سطح معنیدر تمام حاالت کملیمر  Fاحتمال آماره مقدار . شد

های  دادهبه دلیل عدم انتخاب مدل  .تلفیقی منتفی استهای  از روش داده های پژوهش، استفادهفرضیه

انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر اسمن به منظور ترکیبی به انجام آزمون ههای  تلفیقی در برابر داده

-تر از سطح معنیآماره هاسمن نیز در تمام حاالت، کم احتمالمقدار . پرداخته شدالگوی اثرات تصادفی 

های پژوهش هو برای آزمون فرضی وجود ندارد ثابتلذا، دلیل کافی برای رد الگوی اثرات  .بوده است% 9داری 

 .نموداستفاده  ثابتاز الگوی اثرات بایستی 

 

 .ها تأثیر دارد بیش اعتمادی مدیریت بر چسبندگی هزینه. 1

ها در سطح کل  تأثیر بیش اعتمادی مدیریت بر چسبندگی هزینه مدل رگرسیونی ترکیبی اثرات ثابت

عتمادی دهد که تأثیر بیش انشان می 8نتایج حاصله در جدول  .ارائه شده است 8ها در جدول شرکت

و در سطح t (4933/4 )و با توجه به احتمال آماره ( 448/4)ها، مثبت  مدیریت بر چسبندگی هزینه

ها،  دهد که بیش اعتمادی مدیریت بر چسبندگی هزینهاین امر نشان می. باشددار می، معنی%34اطمینان 

باالی بیش اعتمادی براساس ن با میزاهای دارای مدیران دیگر، در شرکتبه بیان . تأثیر مستقیم دارد

. تر بوده استها هم، بیش بینی شده با سود واقعی هر سهم، چسبندگی هزینه معیار اختالف بین سود پیش

البته در سطح )ها و اهرم مالی دهد که تأثیر متغیرهای کنترلی بازده دارایینتایج همچنین نشان می
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ها،  ها بر چسبندگی هزینهدار و تأثیر گردش داراییها، منفی و معنی بر چسبندگی هزینه%( 34اطمینان 

های دارای سطح باالی سودآوری دهد که در شرکتاین امر نشان می. باشددار میمثبت و معنی

های دارای میزان باالی بدهی در ساختار سرمایه، ها و همچنین در شرکتبرحسب نرخ بازده دارایی

ها با افزایش  ین در حالی است که میزان چسبندگی هزینها. تر استها، کم میزان چسبندگی هزینه

دهد که نیز نشان می Fنتایج مربوط به آماره . یابدها، به طور چشمگیری، افزایش میگردش دارایی

واتسون، فاقد مشکل خودهمبستگی  -دار بوده و با توجه به آماره دوربینمدل در حالت کلی معنی

نبود مدل رگرسیونی به روش حداقل مربعات معمولی، مین یکی از فروض کالسیک در تخ. است

های مختلف زمانی است؛ نقض این فرض مشکلی در دوره( ها یا خطاهاباقیمانده)ارتباط میان پسماندها 

کند که جزء اخالل مدل کالسیک فرض می ،به عبارت دیگر. کندبه نام خودهمبستگی ایجاد می

عالوه بر آن، . گیردء اخالل مربوط به مشاهده دیگر قرار نمیثیر جزأمربوط به یک مشاهده، تحت ت

از % 3/23دهد که در کل دوره پژوهش حدود نتایج مربوط به ضریب تعیین تعدیل شده نشان می

ها تحت تأثیر بیش اعتمادی مدیریت و متغیرهای ها در سطح کل شرکت تغییرات چسبندگی هزینه

 112/2برا برابر با های رگرسیونی مدل مذکور دارای آماره جارکماندهمقادیر باقی. کنترلی بوده است

. های رگرسیونی استماندهبوده که حاکی از نرمال بودن باقی 803/4برا برابر با و احتمال آماره جارک

البته در سطح )ها  دار بودن تأثیر بیش اعتمادی مدیریت بر چسبندگی هزینهبا توجه به مثبت و معنی

 .شود، فرضیه اول پژوهش در سطح مذکور مورد تأیید واقع می%(34اطمینان 
 

 ها تأثیر بیش اعتمادی مدیریت بر چسبندگی هزینه. 8جدول 
هاآماره  

 متغیرها

ضرایب 

 رگرسیونی
 معنی داری t مقدار آماره

 C 41/4 21/11 4444/4مقدار ثابت 

 OC 448/4 33/1 4933/4بیش اعتمادی مدیریت 

 AT  41/4 88/0 4444/4ها گردش دارایی

 ROA 40/4- 42/0- 4444/4ها بازده دارایی

 LEV 41/4- 34/1- 4939/4اهرم مالی 

ضریب 

 تعیین

ضریب تعیین 

 تعدیل شده

برا مقدار جارک

 هاماندهباقی

-معنی داری جارک

 هاماندهبرا باقی

معنی داری 

 Fآماره 

-آماره دوربین

 واتسون

304/4 233/4 112/2 803/4 4444/4 321/1 
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 .ها تأثیر دارد مالکیت نهادی بر رابطه بین بیش اعتمادی و چسبندگی هزینه. 2

تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیریت و  مدل رگرسیونی ترکیبی اثرات ثابت

نشان  0نتایج حاصله در جدول . ارائه شده است 0ها در جدول  ها در سطح کل شرکت چسبندگی هزینه

ها، منفی  دهد که تأثیر اثر تعاملی مالکیت نهادی در بیش اعتمادی مدیریت بر چسبندگی هزینهمی

این امر . باشددار می، معنی%34، در سطح اطمینان t (4122/4)و با توجه به احتمال آماره ( -443/4)

ها، تأثیر  هزینهدهد که مالکیت نهادی بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیریت و چسبندگی نشان می

های دارای سطح باالی مالکیت نهادی، تأثیر بیش اعتمادی به بیان دیگر، در شرکت. معکوس دارد

یعنی، سطوح باالی مالکیت نهادی از تأثیر مثبت بیش . ها، معکوس است مدیران بر چسبندگی هزینه

دهد که تأثیر ان مینتایج همچنین نش. کندها، جلوگیری می اعتمادی مدیران بر چسبندگی هزینه

ها، منفی  بر چسبندگی هزینه%( 34البته در سطح اطمینان )ها و اهرم مالی متغیرهای کنترلی بازده دارایی

 Fمربوط به آماره . باشددار میها، مثبت و معنی ها بر چسبندگی هزینهدار و تأثیر گردش داراییو معنی

واتسون، فاقد مشکل  -بوده و با توجه به آماره دوربین داردهد که مدل در حالت کلی معنینیز نشان می

 . خودهمبستگی است
 

 ها تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیریت و چسبندگی هزینه. 0جدول 
هاآماره  

 متغیرها

ضرایب 

 رگرسیونی
 معنی داری tمقدار آماره 

 C 41/4 42/14 4444/4مقدار ثابت 

 OC 442/4 93/2 4141/4بیش اعتمادی مدیریت 

 IO 449/4- 20/1- 4321/4مالکیت نهادی 

 IO*OC 443/4- 38/1- 4122/4مالکیت نهادی در بیش اعتمادی مدیریت  

 AT  41/4 82/0 4444/4ها گردش دارایی

 ROA 40/4- 49/0- 4444/4ها بازده دارایی

 LEV 41/4- 33/1- 4111/4اهرم مالی 

ضریب 

 تعیین

ضریب تعیین 

 تعدیل شده

برا مقدار جارک

 هاماندهباقی

-معنی داری جارک

 هاماندهبرا باقی

معنی داری 

 Fآماره 

-آماره دوربین

 واتسون

301/4 233/4 118/2 883/4 4444/4 333/1 
 

دهد که در کل دوره پژوهش حدود عالوه بر آن، نتایج مربوط به ضریب تعیین تعدیل شده نشان می

ها تحت تأثیر اثر تعاملی مالکیت نهادی در ها در سطح کل شرکت چسبندگی هزینهاز تغییرات % 3/23
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های رگرسیونی مدل مذکور ماندهمقادیر باقی. بیش اعتمادی مدیریت و متغیرهای کنترلی بوده است

 بوده که حاکی از نرمال 883/4برا برابر با و احتمال آماره جارک 118/2برا برابر با دارای آماره جارک

دار بودن تأثیر اثر تعاملی مالکیت نهادی با توجه به منفی و معنی. های رگرسیونی استماندهبودن باقی

، فرضیه دوم پژوهش نیز %(34البته در سطح اطمینان )ها  در بیش اعتمادی مدیریت بر چسبندگی هزینه

 .شوددر سطح مذکور مورد تأیید واقع می

 

 .ها تأثیر دارد بیش اعتمادی و چسبندگی هزینهمالکیت مدیریتی بر رابطه بین . 3

تأثیر مالکیت مدیریتی بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیریت و  مدل رگرسیونی ترکیبی اثرات ثابت

نشان  9نتایج حاصله در جدول . ارائه شده است 9ها در جدول ها در سطح کل شرکت چسبندگی هزینه

ها، مثبت  دهد که تأثیر اثر تعاملی مالکیت مدیریتی در بیش اعتمادی مدیریت بر چسبندگی هزینهمی

دهد که مالکیت این امر نشان می. باشددار میمعنیt (4444/4 )و با توجه به احتمال آماره ( 48/4)

به بیان دیگر، در . ها، تأثیر مستقیم دارد مدیریتی بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیریت و چسبندگی هزینه

ها،  های دارای سطح باالی مالکیت مدیریتی نیز، تأثیر بیش اعتمادی مدیران بر چسبندگی هزینهشرکت

یعنی، سطوح باالی مالکیت مدیریتی منجر به تقویت و بهبود تأثیر مثبت بیش اعتمادی . مستقیم است

دهد که تأثیر متغیرهای کنترلی بازده نتایج همچنین نشان می. گرددها می مدیران بر چسبندگی هزینه

دار و تأثیر ها، منفی و معنی بر چسبندگی هزینه%( 34البته در سطح اطمینان )ها و اهرم مالی دارایی

نیز نشان  Fنتایج مربوط به آماره . باشددار میها، مثبت و معنی ها بر چسبندگی هزینهگردش دارایی

واتسون، فاقد مشکل  -بوده و با توجه به آماره دوربین داردهد که مدل در حالت کلی معنیمی

دهد که در کل عالوه بر آن، نتایج مربوط به ضریب تعیین تعدیل شده نشان می. خودهمبستگی است

ها تحت تأثیر اثر ها در سطح کل شرکت از تغییرات چسبندگی هزینه% 3/38دوره پژوهش حدود 

-ماندهمقادیر باقی. مدیریت و متغیرهای کنترلی بوده استتعاملی مالکیت مدیریتی در بیش اعتمادی 

برا برابر با و احتمال آماره جارک 229/2برا برابر با های رگرسیونی مدل مذکور دارای آماره جارک

 . های رگرسیونی استماندهبوده که حاکی از نرمال بودن باقی 823/4

مالکیت مدیریتی در بیش اعتمادی مدیریت بر  دار بودن تأثیر اثر تعاملیبا توجه به مثبت و معنی

 .شودها، فرضیه سوم پژوهش هم مورد تأیید واقع می چسبندگی هزینه
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 ها تأثیر مالکیت مدیریتی بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیریت و چسبندگی هزینه. 9جدول 
هاآماره  

 متغیرها

ضرایب 

 رگرسیونی
مقدار آماره 

t 
 معنی داری

 C 41/4 12/11 4444/4مقدار ثابت 

 OC 40/4 24/2 4411/4بیش اعتمادی مدیریت 

 MO 41/4 32/8 4444/4مالکیت مدیریتی 

مالکیت مدیریتی در بیش اعتمادی مدیریت  
MO*OC 

48/4 01/8 4444/4 

 AT  41/4 88/0 4444/4ها گردش دارایی

 ROA 40/4- 48/0- 4444/4ها بازده دارایی

 LEV 41/4- 31/1- 4104/4اهرم مالی 

ضریب 

 تعیین

ضریب تعیین 

 تعدیل شده

برا مقدار جارک

 هاماندهباقی

-معنی داری جارک

 هاماندهبرا باقی

معنی داری 

 Fآماره 

-آماره دوربین

 واتسون

321/4 383/4 229/2 823/4 4444/4 332/1 

 

 گیریبحث و نتیجه

امّا این فرض با مطرح شدن . فعالیت دارد ای متناسب با افزایش و کاهش سطحها رابطهتغییرات هزینه

به این . مورد بحث قرار گرفته است( 2448) 1ها توسط آندرسون و همکارانبحث چسبندگی هزینه

ها در ازای تر از میزان کاهش در هزینهها با افزایش در سطح فعالیت بیشمعنا که افزایش در هزینه

 . همان میزان کاهش در سطح فعالیت است

 سطح تغییرات به نسبت هارفتار هزینه بینىپیش و شناسایى با مدیریت، ی دیگر، حسابدارىاز سو

هم  پژوهشگران و مدیران. دهد انجام خوبى به خود را وظیفه مباشرت تواندمى درآمد سطح یا فعالیت

-به طرح درآمد، هاىنوسان ها بههزینه واکنش چگونگى و هاهزینه رفتار بینى دقیقپیش و شناسایى با

بولو و )کنند مى اتخاذ اىآگاهانه هاىتصمیم و پردازندمى اتکاءپذیرى منظم و هاىبرنامه ریزى

ها در اتخاذ تصمیمات آگاهانه و به موقع و مطرح بینی هزینهپیشبا توجه به اهمیت (. 1831همکاران، 

ها را با مشکل مواجه ساخته است؛ هزینهبینی های اخیر که پیشها در سالشدن مقوله چسبندگی هزینه

ای برخوردار است که در این پژوهش به ها و عوامل مؤثر بر آن از اهمیت ویژهبررسی چسبندگی هزینه

های ها در شرکتبررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ارتباط بیش اعتمادی مدیریت و چسبندگی هزینه

                                                             
1. Anderson et al 
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برای آزمون . پرداخته شد 1833-1838دوره زمانی طی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

به  .های رگرسیونی ترکیبی با اثرات ثابت طی دوره پژوهش استفاده گردیدهای پژوهش از مدلفرضیه

 :طور کلی نتایج به شرح ذیل است

-دار می، معنی%34ها، مثبت و در سطح اطمینان  تأثیر بیش اعتمادی مدیریت بر چسبندگی هزینه

 به بیان. ها، تأثیر مستقیم دارد دهد که بیش اعتمادی مدیریت بر چسبندگی هزینهن امر نشان میای. باشد

باالی بیش اعتمادی براساس معیار اختالف بین سود  های دارای مدیران با میزاندیگر، در شرکت

بیان شد  همانطور که. تر بوده استها هم، بیش بینی شده با سود واقعی هر سهم، چسبندگی هزینه پیش

برای محصوالت خود، به دلیل برآورد  تری دارند، هنگام کاهش تقاضابه نفس بیش مدیرانی که اعتماد

نند که این کفروش و اداری نگهداری می های تری برای هزینهبیش از واقع فروش آتی، منابع بیش

راستا با نتایج نتایج حاصله هم. شود های فروش و اداری می عامل موجب افزایش چسبندگی هزینه

-می ها چسبندگی هزینهسبب افزایش  و اجرایی، مدیران ارشد اعتمادیبیش یعنی، . موردانتظار است

ها، منفی و در سطح  تأثیر اثر تعاملی مالکیت نهادی در بیش اعتمادی مدیریت بر چسبندگی هزینه .شود

هادی بر رابطه بین بیش اعتمادی دهد که مالکیت ناین امر نشان می. باشددار می، معنی%34اطمینان 

به بیان دیگر، سطوح باالی مالکیت نهادی از تأثیر . ها، تأثیر معکوس دارد مدیریت و چسبندگی هزینه

 .کندها، جلوگیری می مثبت بیش اعتمادی مدیران بر چسبندگی هزینه

دار ها، مثبت و معنی هزینهتأثیر اثر تعاملی مالکیت مدیریتی در بیش اعتمادی مدیریت بر چسبندگی 

دهد که مالکیت مدیریتی بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیریت و چسبندگی این امر نشان می. باشدمی

یعنی، سطوح باالی مالکیت مدیریتی منجر به تقویت و بهبود تأثیر مثبت . ها، تأثیر مستقیم دارد هزینه

های رود هرچه سیستماز سوی دیگر، انتظار می .گرددها می بیش اعتمادی مدیران بر چسبندگی هزینه

-ها کمهای نمایندگی و میزان چسبندگی هزینهتر باشند، ارتباط مثبت بین هزینهراهبری شرکتی قوی

تواند از طریق الزام مدیران به کاهش خوب راهبری شرکتی می به بیان دیگر، یک سیستم. تر شودرنگ

نژاد ساروکالئی و علی. ها شود کاهش چسبندگی هزینهب اداری و فروش، سب عمومی،های هزینه

معتقدند مدیران با درصد مالکیت باال، طی دوره بلندمدتی در شرکت باقی خواهد ( 1831)همکاران 

سوتر شده و از ها با دیگر سهامداران همماند، در نتیجه با افزایش مالکیت مدیران، انگیزه و منافع آن

نتایج حاصله در رابطه با تأثیر مثبت اثر تعاملی مالکیت . شوندکاسته میشدت بیش اعتمادی مدیران 

ها تا حدودی مغایر با نظر علی نژاد ساروکالئی  مدیریتی در بیش اعتمادی مدیریت بر چسبندگی هزینه
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نتایج این فرضیه در رابطه با تأثیر مستقیم بیش اعتمادی مدیریت بر . است( 1831)و همکاران 

  .است( 1838)ها، موافق با نتایج پژوهش قبلی حیدری  هچسبندگی هزین

ها، تأثیر  توان دریافت بیش اعتمادی مدیریت بر چسبندگی هزینهدر مجموع از نتایج پژوهش می

مثبت دارد و سطوح باالی مالکیت مدیریتی منجر به تقویت و بهبود تأثیر مثبت بیش اعتمادی مدیران بر 

ین در حالی است که سطوح باالی مالکیت نهادی از تأثیر مثبت بیش ا. گرددها می چسبندگی هزینه

 .کندها، جلوگیری می اعتمادی مدیران بر چسبندگی هزینه
 

 پیشنهادات

 :توان پیشنهادات زیر را ارائه دادبا توجه به نتایج این پژوهش می

اداری، عمومی و های با توجه به تأثیر مستقیم بیش اعتمادی مدیریت بر میزان چسبندگی هزینه

های با مدیران دارای های اداری، عمومی و فروش در شرکتبینی هزینهرسد پیشفروش، به نظر می

. تر استبینی سود هم پایینتر و در نتیجه دقت پیشها، سختاعتماد بیش از حد نسبت به سایر شرکت

فزایش مطلوبیت شخصی خود حفظ منابع بالاستفاده را برای ا در واقع، مدیران با اعتماد بیش از حد،

-های بورسی پیشنهاد میاز این رو، به سهامداران به ویژه سهامداران عمده و نهادی شرکت. کنندمی

ها، به مقوله بیش گیری در خرید و فروش سهام شرکتشود که به منظور افزایش کارایی تصمیم

 .ای داشته باشنداعتمادی مدیران توجه ویژه

های با های اداری، عمومی و فروش به ویژه در شرکتبه چسبنده بودن هزینههمچنین با توجه 

گذاران تصور کنند که چسبندگی هزینه، دقت سرمایهباال و از آنجایی که  مدیران دارای اعتماد به نفس

لذا، به . هددنسبت به سودهای تحقق یافته کاهش میرا ها اطمینان آن وبینی سود را کاهش پیش

شود که در راستای به های بورسی پیشنهاد مین به ویژه سهامداران عمده و نهادی شرکتسهامدارا

های مؤثر و عملی در این راستا بردارند، و در کارگیری مدیران منطقی، بستر مناسب را فراهم و گام

ندگی مالکیت نهادی بر رابطه بین بیش اعتمادی مدیریت و چسبآخر این که، با توجه به تأثیر معکوس 

سطوح باالی مالکیت نهادی از تأثیر مثبت بیش اعتمادی مدیران بر رسد که ، به نظر میها هزینه

شود که سهامداران، تحلیلگران مالی و بنابراین؛ پیشنهاد می. کندها، جلوگیری می چسبندگی هزینه

درست و بینی گذاری، به منظور پیشهمچنین حسابرسان جهت اتخاذ تصمیمات صحیح سرمایه

های با مدیرانِ دارای های بورسی و به ویژه در شرکتهمچنین انجام حسابرسی اثربخش در شرکت

 . ها را مدنظر قرار دهندشرکتسطوح مالکیت نهادی اعتماد به نفسِ باال، 



 

 4931ماه اسفند ، بیست و یکمشماره                                     های مدیریت و حسابداری    ماهنامه پژوهش

 

121 

 

 :شودهای آتی پیشنهاد میموارد زیر نیز جهت پژوهش

بر روی رابطه بین بیش اعتمادی ... ، بحران مالی و بررسی تأثیر شرایط اقتصادی از قبیل، رونق، رکود. 1

 .هامدیریت و چسبندگی هزینه

های زیان ده در در شرکت هابیش اعتمادی مدیریت و چسبندگی هزینهبررسی و آزمون رابطه بین . 2

 .های سود دهمقایسه با شرکت

 .در سطوح صنایع مختلف بورسی هابیش اعتمادی مدیریت و چسبندگی هزینهبررسی رابطه بین . 8
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