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بررسی رابطه بین فرا اطمینانی مدیریت و چسبندگی هزینهها:
با تاکید بر اثر تعدیلی حاکمیت شرکتی
بهاره عابد
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 1کارشناسی ارشدگروه مدیریت مالی ،دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران

چکیده
فرا اطمینانی مدیریت از جمله مهمترین شاخصههای مدیران اجرایی است که بر نحوهی سرمایهگذاری ،تأمین مالی و سیاست
های تقسیم سود موثر است .هنگام کاهش فروش ،مدیران فرا اطمینان ،به تواناییهای خود برای بازگرداندن فروش به سطح
قبلی ،اعتماد کاذب دارند .از این رو ،تمایل بیشتری برای برآورد بیش از حد فروش در آیندهای نزدیک خواهند داشت .در این
راستا ،پژوهش حاضر به بررسی تاثیر فرا اطمینانی مدیران بر چسبندگی هزینهها و اثر تعدیلی حاکمیت شرکتی در 117
شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازۀ زمانی  1832تا  1831می پردازد .یافتههای پژوهش نشانگر عدم
تاثیر فرا اطمینانی مدیریت (معیار رشد داراییها و مخارج سرمایهای) بر چسبندگی هزینههای اداری ،عمومی و فروش است؛ اما
بین فرا اطمینانی مدیریت (معیار رشد دارایی) و چسبندگی بهای تمام شده کاالی فروش رفته رابطه مثبت معناداری یافت
شده است و تاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین فرا اطمینانی مدیریت و چسبندگی بهای تمام شده کاالی فروش رفته منفی و
معنادار است.
واژههای کلیدی :چسبندگی هزینهها ،حاکمیت شرکتی ،سرمایهگذاری بیش از حد ،فرا اطمینانی مدیریت ،هزینههای اداری و فروش.
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 .9مقدمه

فرا اطمینانی مدیریت از جمله مهمترین مشخصات مدیران اجرایی است که بر نحوهی سررمایهگذاری ،ترأمین مرالی و
سیاستهای تقسیم سرود مروثر اسرت .پژوهشرگران پیشرین (رو 1331 ،1؛ مالمنردایر و تیرت7002 ،7؛ برندیویرد و
همکاران )7010 ،8در حسابداری و علوم مالی گزارش نمودهاند که فرا اطمینانی مدیریت اجرایی ،توضیح میدهرد کره
چرا شرکتها به ادغامها یا ترکیبهای مخدوشکننده ارزش و ورود به سرایر سررمایهگرذاریهرا ،ترأمین مرالیهرا یرا
سیاستهای حسابداری که میتواند هزینهبر باشد ،دست میزنند .از سویی دیگر ،فررا اطمینرانی مریتوانرد منرافعی را
تحت برخی شرایط برای یک شرکت به ارمغان آورد .برای مثا  ،انگیزه مدیران فرا اطمینان بررای انارام فعالیرتهرای
پرریسک ،هزینه کمتری نسبت به سرایر مردیران دارد (گروایسرو همکراران7011 ،4؛ کمپلرو همکراران .)7011 ،2فررا
اطمینانی با خوشبینی متفاوت است (هیالری .)7011 ،1به طوریکه خوشبینی نوعی نگرش بوده اما فرا اطمینانی بره
طورکلی منار به برآورد منار به خطا میشود .فرا اطمینانی یک حالت روانی است که نشاندهنده امیردواری اشرتباه
فرد به توانایی و در مورد خاص ،نشاندهنده امیدواری اشتباه مدیریت یک شرکت نسبت به توانایی خود اسرت کره در
مطالعات اخیر از وضعیت نسبی سرمایهگذاریهای شرکت بررای انردازهگیرری آن اسرتفاده شرده اسرت (برنمحمرد و
همکاران.)7014 ،2
از سوی دیگر ،آگاهی از چگونگی رفتار هزینهها نسبت به تغییرات سطح فعالیت و یا سرطح فرروش ،از اطالعرات مهرم
برای تصمیمگیری مدیران در خصوص برنامهریزی و بودجهبندی ،قیمتگذاری محصوالت ،تعیرین نقطره سرربهسرر و
سایر موارد مهم مدیریتی است (نمازی1822 ،و 1823؛ نروروش و ارادقیان آریرری1822 ،و  .) 1823در مرد هرای
سنتی رفتار هزینهها در حسابداری مدیریت ،هزینههای متغیر نسبت بره تغییررات حارم فعالیرت ،برهطرور متناسرب
افزایش یا کاهش مییابند .به این معنا که بزرگی تغییرات در هزینهها تنها به بزرگی تغییرات در حام فعالیت وابسرته
3
است و جهت تغییرات (افزایش یا کاهش) در حام فعالیت ،تأثیری روی بزرگی تغییرات در هزینهها نردارد (هیلترون
1332؛ هورنگرن و همکاران.)7003 ،3
اما نتایج پژوهشهای برخی از پژوهشگران (کالااو همکاران7001 ،10؛ نرورین و سودرسرترام )1332 ،11در سرا هرای
اخیر بیانگر آن است که میزان افزایش در هزینهها هنگام افزایش در سطح فعالیت ،بیشتر از میزان کاهش در هزینههرا
هنگام کاهش در حام فعالیت است .چنین رفتار نامتقارن هزینهها را «چسبندگی هزینرهها» مرینامنرد .چسربندگی
هزینهها یکی از ویژگیهای رفتاری هزینهها نسبت به تغییرات سطح فعالیت بوده و بیانگر آن است که بزرگی افرزایش
در هزینهها هنگام افزایش سطح فعالیت ،بیشتر از بزرگی کاهش هزینهها در هنگرام کراهش در سرطح فعالیرت اسرت.
برای مثا چنانچه با  70واحد افزایش در سطح فروش روبهرو باشیم ،به تبع آن احتماالً شراهد افرزایش  10واحردی
هزینهها نیز خواهیم بود ،در حالیکه اگر سطح فروش به همان میزان ،یعنری 70واحرد کراهش یابرد ،میرزان کراهش
هزینهها کمتر از  10واحد خواهد بود.
بهمنظور بررسی چسبندگی هزینهها بهعنوان نمونه میتروان ،رفترار هزینرههرای اداری ،عمرومی و فرروش نسربت بره
تغییرات سطح فروش را بهطور معناداری بررسی و آزمون کرد؛ زیرا سطح فرروش ،محرر هزینره بسریاری از اجرزای
هزینههای اداری ،عمومی و فروش است .میانگین نسبت هزینههای اداری ،عمرومی و فرروش بره سرطح فرروش بررای
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نزدیک به 3/2دراد است (نمازی و دوانی.)1833 ،
ادبیات پژوهش نشان می دهد که هر چه مدیران فرا اطمینان باشند میزان چسربندگی هزینرهها را افرزایش مییابرد.
بهطوریکه دو مکانیزم فرا اطمینانی ،یعنی اثرات بهتر از میانگین (لووارد و ویتاکر )1322 ،17و پیشبینی غلط (مور،18
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 ،)1322ارزیابیهای مدیران از تقاضای آتی را تحت تأثیر قرار میدهد .در مواردی که فروش کاهش می یابد ،مردیران
فرا اطمینان تمایل بیش از حد در مورد ظرفیت و تواناییهای خود برای بازگرداندن فروش به سطح قبلی دارند .از این
رو ،آنها تمایل بیشتری برای برآورد بیش از حد فرروش در آینرده ای نزدیرک خواهنرد داشرت .در نتیاره ،زمانیکره
فروش با کاهش مواجه میشود ،این دسته از مدیران ،هزینههای اضافی بهای تمام شده و توزیرع و فرروش را انباشرت
میکنند که چنین شرایطی منار به چسبندگی بیشتر هزینهها میشود .عالوهبراین ،مدیران فرا اطمینران ،تمایرل بره
بیشبرآورد دقت از ارزیابیهای خود دارند که این امر نیز احتما انباشت هزینههای توزیع و فروش را افزایش میدهد
و دوباره منار به چسبندگی بیشتر هزینهها میشود .برا در نظرر گررفتن هرر دو مکرانیزم رفتراری منارر بره انحررا
انتظارات مدیریت در مورد احتما افزایش مقدار فروش ،مدیران فرا اطمینان ،تمایرل بیشرتری بره حفری هزینرههای
بهای تمام شده و توزیع و فروش اضافی دارند که این موضوع چسبندگی بیشتر هزینههای مذکور را به همراه دارد (برو
و همکاران .)7012 ،14یائو )7013( 12بیان نمود که چسبندگی هزینهها باعث میشود که سرطح هزینرهها نسربت بره
سطح تخصیص بهینه هزینه ها دچار انحرا شود که این امر منار به استفاده ناکارآمد از منابع خواهرد شرد .از سروی
دیگر ،حاکمیت شرکتی ،مدیریت شرکتها را به بهبود عملکرد وا میدارد و مانع اتکا بریش از حرد برر مهارتهرا (فررا
اطمینانی) مدیران میشود (مک کنل و سرواس .)1330 ،11همچنین ،یک سیستم حاکمیتی خوب میتوانرد از طریر
الزام مدیران به کاهش هزینههای عمومی ،اداری و فروش ،باعث کاهش چسبندگی هزینرهها شرود .لرذا برا توجره بره
مطالب بیان شده ،این پژوهش در پی پاسخ به این سوا است که ،آیا فرا اطمینانی مدیران بر چسبندگی هزینهها اثرر
گذار است یا خیر و اینکه تاثیر حاکمیت شرکتی بر ارتباط فرا اطمینانی مدیریت و چسبندگی هزینهها چگونه است.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش پیشینة پژوهش
 -9-2پیشینة نظری
در ادبیات نظری ،فرا اطمینانی مدیریت به عنوان تفسیر رفتاری برای چسربندگی هزینرههای توزیرع و فرروش مطرر
شده است .زمانیکه فروش کاهش مییابد ،تصمیمات مدیریت برای حذ یا ادامه منابع هزینههای توزیع و فروش ،بره
مبادله (توازن) انتظارات مدیریت در مرورد ادامره کراهش تقاضرا و میرزان هزینرههای تعدیلشرده مررتبط برا حرذ
هزینههای توزیع و فروش در کوتاهمدت و جاباایی این هزینرهها بره هنگرام بازگشرت تقاضرا(بره میرزان گذشرته) در
آیندهی نزدیک بستگی دارد .مدیران بیشتر متمایل هستند تا اگر انتظار دارند که تقاضای آتی به مقدار کرافی بازیرابی
شود ،هزینههای اضافی را حفی کنند و یا اگر زمانیکه تقاضا بره حالرت او خرود براز میگرردد ،هزینرههای تعردیلی
مرتبط با حذ هزینهها و بازیافت آنها ،به میزان قابلتوجهی زیراد باشرد نیرز تمایرل دارنرد ،ایرن هزینرهها را حفری
کنند(برای مثا  ،اندرسون و همکاران .)7008 ،12برای حفی و ثبات هزینههای تعردیلی ،انتظرارات مردیریت در مرورد
کاهش عملکرد تقاضا ،در تصمیمگیری مدیریت هزینه ،بسیار حیاتی و تأثیرگذار است.
با مرور ادبیات روانشناسی فرا اطمینرانی ،انتظرار ایرن اسرت پیشبینری غلرط و اثررات بهترر از میرانگین ،بهواسرطهی
اثرگذاری انتظارات مدیریت در مورد کاهش تقاضا ،چسبندگی هزینههای توزیع و فروش را تحت تأثیر قرار دهند .اگرر
افراد توانایی یا مهارت خود را نسبت به دیگران ،بیش از حد برآورد کنند ،این موضوع را تأثیر بهتر (فراتر) از میرانگین
مینامند (لووارد و ویتاکر) .اسونسن )1331( 13بیان میدارد که بیشتر افراد تواناییهای خرود را فراترر از میرانگین آن
ارزیابی میکنند .در طر مقابل ،زمانیکه افراد ،انتظارات خرود را بردون مقایسره برا دیگرران ،بیشبررآورد میکننرد،
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میتوان به آنها عنوان پیشبینی غلط را اطالق کرد (مور .)1332 ،تأثیر فراتر از میانگین ،اشاره بره ایرن موضروع دارد
که مدیران فرا اطمینان ،در مورد تأثیرات خود جهت بازگرداندن تقاضای فرروش ،بریش از انردازه مثبرت میاندیشرند.
متعاقب آن ،فروش احتمالی خود را در آیندهی نزدیک ،بیشتر تخمین میزنند که چنرین شررایطی ،ایرن انگیرزه را در
آنها بهوجود میآورد تا زمانیکه فروش کاهش مییابد ،هزینههای اضافی توزیع و فرروش را حفری کننرد و ایرن امرر
منار به چسبندگی بیشتر هزینهها میشود .عالوه بر این ،پیشبینی غلط ،داللت بر آن دارد که فرا اطمینانی مردیران،
دقت ارزیابی آنها از آینده تقاضا را منحر میکند و منار میشود که آن را بیش از اندازه تخمین زنند ،که ایرن امرر
نیز احتما نگهداشت هزینههای اضافی توزیع و فروش را افزایش میدهد و نتیاهی آن چسربندگی هزینرهی بیشرتر
است .با لحاظ کردن این موارد ،انتظار این است که ثبات و نگهداشرت هزینرهها ،ناشری از اثررات بهترر از میرانگین و
پیشبینی غلط ،انتظارات مدیران در مورد احتما فروشهای آتی را بره سرمت براال منحرر (اریرب) کنرد .بنرابراین،
مدیران فرا اطمینان تمایل به انباشت هزینههای اضافی توزیع و فروش دارند که منار به چسبندگی بیشتر هزینههای
توزیع و فروش میشود (چن و همکاران.)7017 ،13
فرا اطمینانی ،متفاوت از تعابیر نمایندگی چسبندگی هزینه است .اگرچره هرم مسرائل نماینردگی و هرم مردیران فررا
اطمینان ،تمایل به اجتناب از حذ هزینههای اضافی توزیع و فروش دارند (برخال مسائل نمایندگی کره هزینرههای
اضافی به دالیل فراتطلبانه نگه داشته میشوند)؛ مدیران فرا اطمینان اعتقاد دارند که به بهتررین شرکل در راسرتای
منافع سهامداران عمل میکنند و بنابراین ،هزینههای اضافی را حفری میکننرد .لرذا میتروان گفرت کره چسربندگی
هزینههای توزیع و فروش با فرا اطمینانی مدیریت افزایش مییابد.

 -2-2پیشینة تجربی
یائو ( )7013در پژوهشی نشان داد که چسبندگی هزینهها منار به افزایش ریسک شررکتهای چینری میشرود و در
زمانیکه تمرکز مالکیت افزایش مییابد تاثیر چسبندگی هزینهها بر ریسک تشدید میشرود .رو و هونر  )7011( 70در
تحقیقی به بررسی مدیریت سود ،حاکمیت شرکتی و چسربندگی هزینره پرداختنرد .آنهرا مشراهده کردنرد کره برین
چسبندگی هزینه در نمونه شرکتهای بدون مدیریت سود ،در مقایسره برا نمونره شررکتهای دارای مردیریت سرود،
ارتباط معناداری وجود دارد .هم چنین ،شواهد تاربی نشان داد که حاکمیت شرکتی خوب میتوانرد موجرب کراهش
71
بیشتر چسبندگی هزینهها شود ،اگرچه اثرات آن به شدت شرکتهای دارای مدیریت سود نمیباشرد.کو و همکراران
( )7012در تحقیقی به بررسی تاثیر مدیریت سود و چسبندگی هزینهها پرداختند .هد االی از اناام ایرن تحقیر ،
بررسی اثرات مشوق های مدیریت سود بر چسبندگی هزینههای فروش ،هزینه کل و هزینه های مدیریتی بوده اسرت.
نتایج این تحقی نشان می دهد که رفتارهای هزینه ای برای مدیریت سود متفاوت می باشند .خصواا اینکه مردیریت
سود شرکت ها موجب کاهش چسبندگی هزینه ها در زمانی می شود که با فروش هرای در حرا کراهش روبررو مری
شوند .مارکزو همکاران )7014( 77در پژوهشی به بررسی چسبندگی هزینه در شرکت های آمریکای التین پرداختنرد.
نمونه آماری در این تحقی شامل  113شرکت در نه کشرور مریباشرد .نترایج نشران مری دهرد کره رفترار چسربنده
هزینههای فروش ،کل و مدیریتی با توجه به تغییرات در درآمد فروش ،نامتقارن میباشرد .در مطالعرهای دیگرر ،کرو و
همکاران ( )7014در تحقیقی با عنوان «ارتباط بین هزینه های نمایندگی و چسبندگی هزینه :آزمون مسرتقیم» ،ایرن
موضوع را مورد بررسی قرار دادند .این مطالعه نشان می دهد که ارتباط مستقیمی بین هزینه نمایندگی و چسربندگی
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هزینه وجود دارد در حالی که در کارهای اناام شدهی گذشته ،این ارتباط به اورت غیرمستقیم وجود داشرته اسرت.
هم چنین ،شواهد جزیی تر نشان می دهد شرکت های فعا در گروه های بزرگ با هزینه های نمایندگی پرایین ترری
روبرو می شوند که ناشی از وجود سیستمهای کنترلی شدید می باشد.
بنکرر و همکراران ( )7018برا بررسری رابطره خوشبینی مدیریت و رفتار هزینه ها نشان دادنرد ،در ارورت
افرزایش(کاهش) فرروش ،هرچره خوشبینی(بدبینی) مدیریت بیشتر باشد ،میزان افزایش(کاهش) هزینرههرا بیشرتر
مریشرود و به هنگام افزایش فروش ،هرچه پیشبینی تحلیلگران از فروش آتی بیشتر باشد ،تعدیالت افزایشیهزینهها
بیشتر میشود .همچنین ،نتایج بیانگر این بود که چشمانداز فروش آتی با سطح کنونی چسبندگی هزینهها ،مرتبط
است .آنها به شواهدی مبنی بر اینکه چسبندگی هزینهها ،نتیاهی تصمیمهای اختیاری مدیران است ،دست یافتند.
حسنی القار و رحیمیان ( )1832به بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیریت در ساختار سررسرید بردهی در شررکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج پژوهش نشان میدهد بیشاطمینانی مدیریت ،ترأثیر مثبرت
معناداری در ساختار سررسید بدهی دارد و شرکتهای با مدیران بیشاطمینان ،با انتخراب درارد بیشرتری از بردهی
کوتاهمدت ،ساختار سررسید بدهی کوتاهتری اتخاذ میکنند و ریسک نقدشوندگی مربوط به این سیاست تأمین مرالی،
آنان را از این رفتار باز نمیدارد .بولو و حسنی القار ( )1834در تحقیقی تأثیر فرا اطمینرانی مردیریت برر هموارسرازی
سود را مورد بررسی قرار دادند .در این پرژوهش ،بررای انردازهگیری فررا اطمینرانی مردیریت از دو معیرار مبتنری برر
تصمیمات سرمایهگذاری استفاده شده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که فرا اطمینانی مدیریت به طرور معنراداری
منار به افزایش هموارسازی سود میگردد .همچنین ،یافتهها نشان داد کره در شررکتهای برا ریسرک سیسرتماتیک
باالتر ،احتما هموارسازی سود بیشتر است .زنایردار و همکاران ( )1838در تحقیقی عوامل مؤثر بر رفترار چسربنده
هزینهها را مورد بررسی قرار دادند .نتایج این پژوهش نشان میدهد که هزینههای اداری ،عمومی و فروش و همچنرین
بهای تمام شده کاالی فروش رفته چسبنده هستند و شدت چسبندگی در بهای تمام شده کاالی فرروش رفتره بسریار
باالست و شاخصهایی مانند تعداد کارکنان ،میزان دارایی جراری و نسربت بردهی برر شردت چسربندگی هزینرههای
ادار ی ،عمومی و فروش و بهای تمام شده کاالی فروش رفته تاثیر می گذارد .این در حالی است که شدت چسربندگی
بهای تمام شده در داراییهای جاری کمتر از دارایی های ثابت است و شناخت ایرن خصواریات و تراثیر آن برر رفترار
هزینهها میتواند کمک بسزایی به مدیران برای تازیه و تحلیل های بهتر و بودجهبندی جامع باشرد .اسرماعیل زاده و
مهرنوش ( )1838در پژوهشی ،چسبندگی هزینهها را مطالعه و هزینههای اداری ،عمومی و فروش و هزینههای کرل و
بهای تمام شده کاالی فروش رفته را به عنوان نمونه مورد واکاوی قرار دادند .نتایج این پژوهش که بر اسراس اطالعرات
 34شرکت فعا پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناسرت ،نشران میدهرد کره در ازای افرزایش در چسربندگی
هزینههای اداری ،عمومی و فروش ،هزینههای کل و بهای تمامشده کاالی فروشرفته ،دقت پیشبینی سود و کیفیرت
سود کاهش مییابد .علیمرادی و علی احمدی ( )1837در تحقیقی بره بررسری حاکمیرت شررکتی و رفترار نامتقرارن
هزینههای اداری ،عمومی و فروش پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد که در هزینههای اداری ،عمومی و فروش ،رفتار
نامتقارن وجود دارد .هم چنین ،نتایج پژوهش نشان داد که متغیر های اقتصادی از جملره افرزایش دارایری ،افرزایش
کارکنان و کاهش متوالی درآمد و متغیر های حاکمیت شرکتی از جمله استقال هیات مدیره ،سرهامداران نهرادی و
تعداد تغییر در اعضای هیأت مدیره موجب کاهش رفتار نامتقارن هزینه های اداری ،عمومی و فروش میشود.
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 -3فرضیههای پژوهش
باتوجه به مطالب پیشگفته ،فرضیههای زیر تدوین و مورد آزمون قرار خواهد گرفت:
فرضیه  : 1بین فرا اطمینانی مدیریت با استفاده از معیار مخارج سرمایه ای و چسبندگی بهای تمام شده خدمات یا
کاالی فروش رفته رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه  : 7حاکمیت شرکتی بر رابطه بین فرا اطمینانی مدیریت با استفاده از معیار مخارج سرمایهای و چسبندگی
بهای تمام شده خدمات یا کاالی فروش رفته اثرگذار است.
فرضیه  :8بین فرا اطمینانی مدیریت با استفاده از معیار مخارج سرمایهای و چسبندگی هزینههای عمومی ،اداری و
فروش رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه  : 4حاکمیت شرکتی بر رابطه بین فرا اطمینانی مدیریت با استفاده از معیار مخارج سرمایهای و چسبندگی
هزینههای عمومی ،اداری و فروش اثرگذار است.
فرضیه  :2بین فرا اطمینانی مدیریت با استفاده از معیار رشد داراییها و چسبندگی بهای تمام شده خدمات یا کاالی
فروش رفته رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه  :1حاکمیت شرکتی بر رابطه بین فرا اطمینانی مدیریت با استفاده از معیار رشد داراییها و چسبندگی بهای
تمام شده خدمات یا کاالی فروش رفته اثرگذار است.
فرضیه  :2بین فرا اطمینانی مدیریت با استفاده از معیار رشد داراییها و چسبندگی هزینههای عمومی ،اداری و فروش
رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه  : 3حاکمیت شرکتی بر رابطه بین فرا اطمینانی مدیریت با استفاده از معیار رشد داراییها و چسبندگی
هزینههای عمومی ،اداری و فروش اثرگذار است.
 -4روششناسی پژوهش
این پژوهش براساس طبقهبندی بر مبنای هد  ،کاربردی است و از لحاظ طبقهبندی برحسب روش از نوع همبستگی
و با استفاده از رویکرد پس رویدادی ،اناام شده است .از آنااییکه هد از این تحقی مطالعه میزان همبستگی و
برآورد ضرایب برای متغیرهای مورد بررسی و در نهایت کشف رابطه بین آنهامیباشد؛ مبانی نظری پژوهش از کتب و
مقاالت تخصصی فارسی و التین گردآوری شده است .دادههای خام مربوط به اورتهای مالی با استفاده از نرم افزار
تدبیرپرداز و همچنین با مراجعه به سایت های مدیریت پژوهش ،توسعه و مطالعات اسالمی و استفاده از شبکه جامع
اطالعرسانی (کدا ) بورس اوراق بهادار جمعآوری گردید .همچنین در برآورد مد از نرم افزار ایویوز نسخه 10
استفاده شده است.
جامعه آماری این پژوهش ،شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهرادار تهرران طری سرا  1832ترا سرا 1831
(دوره  10ساله) است.
در این پژوهش ،نمونه ها از طری روش حذ سیستماتیک از جامعه آماری ،انتخاب گردید .به این ترتیب کره نمونره،
متشکل از کلیه شرکتهای موجود در جامعه آماری بوده که حائز معیارهای زیر باشند:
 .1سا مالی آنها به  17/73هر سا ختم شود ،تا بتوان دادههرا را در کنرار یکردیگر قررار داد و حسرب نترایج
آزمونهای پیشفرض ،آنها را در قالبهای تابلویی یا تلفیقی به کار برد.
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 .7در طو دوره پژوهش ،تغییر در دوره (سا ) مالی نداشته باشند ،تا نتایج عملکرد مالی آنان ،با یکردیگر قابرل
مقایسه باشند.
 .8داده های مورد نیاز جهت متغیرهای پژوهش در طو دوره زمانی مورد بررسی موجود باشند ،تا درحد امکران
بتوان محاسبات را بدون نقص اناام داد.
 .4نماد معامالتی آنها در بورس ،بیش از سه ماه بسته نشده باشد ،زیرا در این تحقی از قیمت سرهام شررکتها
استفاده میشود.
عالوه بر این ،از روش نمونهگیری اندرسون و همکاران ( )7008و اندرسون و النرن ( )7003نیرز پیرروی شرده کره در
نتیاه شرکتهای ذیل نیز از جامعه آماری حذ میشوند:
 .2شرکتهایی که مبلغ هزینههای فروش ،عمومی و اداری آن از مبلغ فروش بزرگتر باشد.
 .1شرکتهایی که مبلغ فروش و هزینههای فروش ،عمومی و اداری آن در یک جهت حرکت نکنند.
 .2شرکتهایی که در گروه سرمایهگذاری ،موسسات مالی و اعتباری ،بانکهرا ،بیمرههرا و هلردین هرا هسرتند
(بهدلیل تفاوت در ترازنامه ،ماهیت خاص فعالیت و اهرم مالی غیرمعمو ).
با وجود محدودیتهای فوق و با استفاده از فرمو کوکران تعداد  117شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید.
برای آزمون فرضیههای پژوهش به ترتیب از مد های زیر استفاده شده اسرت (اندرسرون و همکراران ،7002 ،کرالرا و
همکاران 7018 ،78و بوو همکاران:)7012 ،74
مد ( )1برای فرضیه او و دوم:
×ΔCosti,t=α0+α1ΔSi,t+α7Di,t+α8ΔS×Di,t+α4OverConfCi,t+α2ΔS×D×OverConfCEi,t+α1CGQi,tΔS
D×OverConfC +
cControlsi,t+ εi,t

مد ( )7برای فرضیه سوم و چهارم:
ΔCosti,t=α0+α1ΔSi,t+α7Di,t+α8ΔS×Di,t+α4OverConfCi,t+α2ΔS×D×OverConfCEi,t+α1CGQi,t×ΔS
×D×OverConfC +
cControls i,t+ εi,t

مد ( )8برای فرضیه پنام و ششم:
ΔCosti,t=α0+α1ΔSi,t+α7Di,t+α8ΔS×Di,t+α4OverConfAGi,t+α2ΔS×D×OverConfAGi,t+α1CGQi,t×Δ
S×D×OverConfAG+
cControlsi,t+ εi,t

مد ( )4برای فرضیه هفتم و هشتم:
ΔCosti,t=α0+α1ΔSi,t+α7Di,t+α8ΔS×Di,t+α4OverConfAGi,t+α2ΔS×D×OverConfAGi,t+α1CGQi,t×Δ
S×D×OverConfAG+
cControlsi,t+ εi,t

که در آنها:
 = ΔCosti,tمتغیر وابسته بوده و در مد های او و سوم بیانگر تغییرات بهای تمام شده کاالی فروش رفتره میباشرد،
که از طری لگاریتم طبیعی نسبت بهای تمام شده کاالی فروش رفته شرکت  iدرسا  tنسبت به سا  t-1محاسربه
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میشود؛ و در مد های دوم و چهارم بیانگر هزینههای اداری ،عمومی و فروش میباشد ،که از طری لگراریتم طبیعری
نسبت هزینههای اداری ،عمومی و فروش شرکت  iدرسا  tنسبت به سا  t-1محاسبه میشود.
سایر متغیرها به شر زیر است:
 = ΔSi,tلگاریتم طبیعی نسبت درآمد فروش شرکت  iدر سا  tنسبت به سا .t-1
 = Di,tمتغیر ماازی کاهش درآمد فروش شرکت  iدر سا  tبوده که اگر درآمد فروش در سا  tنسبت بره سرا t-1
کاهش داشته باشد ،برابر یک و در غیر ایناورت ،برابر افر خواهد بود.
 = OverConfCEi,tمعیار او فرا اطمینانی مدیریت شرکت  iدر سا  .tاندازهگیری اعتماد بره نفرس بریش از انردازه
مدیران ،کار مشکلی است و بهطور مستقیم قابل مشاهده نمریباشرد ،لرذا از معیارهرایی عملری و سرازماندهری شرده
استفاده میشود .کمپل و همکاران ( )7011اظهار نمودند که میزان سرمایهگذاری شرکتها میتواند شرامل اطالعراتی
درباره فرا اطمینانی مدیریت باشد .او شرکتهایی که از لحراظ سررمایهگرذاری تعردیلشرده از بابرت ارنعت (نسربت
سرمایهگذاری شرکت به کل سرمایهگذاری اناام شده در آن انعت) در یک پرنام براالی نمونره بروده را بره عنروان
شرکتهایی برگزید که مدیریت آنها دارای فرا اطمینانی است.
توضیح اینکه سرمایهگذاری هر شرکت-سا را بر رقم کل سرمایهگذاریهای شررکت-سرا هرای آن ارنعت تقسریم
نموده و رقم بهدست آمده را به عنوان معیاری مورد توجه قرار میدهیم که اگر رقم آن برای هر شرکت-سرا در برین
کل نمونه مورد بررسی ،در بین یک پنام باال باشد ،مدیریت آن شرکت-سا به عنوان مدیریت فرا اطمینران شرناخته
میشود .برای محاسبه سرمایهگذاری شرکتها از مخارج سررمایهای مسرتخرج از ارورت جریران وجره نقرد اسرتفاده
خواهد شد .اگر مدیریت شرکتی به عنوان مدیریت فرا اطمینان شناخته شود ،متغیر مذکور برابر یک قرار داده میشود
و در غیرایناورت برابر افر خواهد بود.
 = OverConfAGRi,tمعیار دوم فرا اطمینانی مدیریت شرکت  iدر سا  .tدومین معیار به تبعیت برر اسراس الگروی
رگرسیون مقطعی بین رشد داراییها و رشد فروش است؛ که چنانچره باقیمانرده الگروی رگرسریونی بزرگترر از ارفر
باشد ،متغیر فرا اطمینانی برابر یک است و در غیر این اورت مقدار افر را میپذیرد.
متغیر تعدیل کننده:
 = CGQi,tکیفیت حاکمیت شرکتی شرکت  iدر سا  .tبرای اندازهگیرری ایرن متغیرر از شاخصری ترکیبری اسرتفاده
میشود که حاالجمع مقادیر زیر خواهد بود (رو و هان :)7012 ،
.1
.7
.8
.4

مالکیت نهادی :اگر دراد سهام تحت تملک سهامداران نهادی شرکت بزرگترر از مقردار میرانگین در نمونره
مورد بررسی باشد ،برابر یک و در غیرایناورت برابر افر خواهد بود.
مالکیت عمده :اگر دراد سهام تحت تملک سهامداران عمده شرکت (مالکان بیش از  2دراد سهام شررکت)
بزرگتر از مقدار میانگین در نمونه مورد بررسی باشد ،برابر یک و در غیرایناورت برابر افر خواهد بود.
اندازه هیأت مدیره :اگر تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت هفت نفر باشد ،برابر یک و در غیراینارورت برابرر
افر خواهد بود.
استقال هیأت مدیره :اگر نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره به کل اعضای هیأت مدیره شرکت بزرگتر از
مقدار میانگین در نمونه مورد بررسی باشد ،برابر یک و در غیرایناورت برابر افر خواهد بود.
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 .2کیف یت حسابرسی مستقل :در این پژوهش از معیرار انردازه موسسره حسابرسری بررای انردازهگیری کیفیرت
حسابرسی استفاده می شود .اگر موسسه حسابرسی کننده شرکت ،سازمان حسابرسی باشرد ،برابرر یرک و در
غیرایناورت برابر افر خواهد بود.
حاالجمع مقادیر فوق  -بین افر تا پنج  -برای هر شرکت در هر سا  ،نشانگر میزان کیفیت حاکمیرت شررکتی آن
خواهد بود.
متغیرهای کنترلی مد به شر ذیل میباشند (اندرسون و همکاران:)7008 ،
 = TYDi,tمتغیر ماازی کاهش درآمد متوالی که اگر درآمد فروش شرکت طی دو سا متوالی (سا های  tنسبت بره
 t-1و  t-1نسبت به  )t-7کاهش داشته باشد ،برابر یک و در غیرایناورت برابر افر قرار داده میشود.
 = GGi,tرشد تولید ناخالص ملی که برابر است با نسبت تولید ناخالص ملی در سا  tبه .t-1
 = FAIi,tشدت سرمایهگذاری در داراییهای ثابت میباشد که برابر است با نسبت داراییهای ثابت به درآمد فروش.
 = LEVi,tاهرم مالی بوده که برابر است با نسبت ماموع بدهیها به ماموع داراییها )ملکیان و همکاران.)1833 ،

 -5یافتههای پژوهش
جدو شماره ( ) 1حاوی آمار توایفی متغیرهای پژوهش است .در این جدو حداقل ،حداکثر ،میانگین ،میانه و
انحرا معیار کلیه متغیرها ارائه گردیده است.
جدو  -1آمار توایفی مربوط به متغیرهای پژوهش
متغیرها
تغییرات بهای تمام شده کاالی
فروش رفته
تغییرات هزینههای عمومی،
اداری و فروش
تغییرات درآمد فروش
متغیر ماازی کاهش درآمد
فروش
معیار او فرا اطمینانی
مدیریت
معیار دوم فرا اطمینانی
مدیریت
حاکمیت شرکتی
متغیر ماازی کاهش درآمد
متوالی
شدت سرمایهگذاری در

حداکثر

میانه

میانگین

انحرا
معیار

7/232 -7/284

0/114

0/122

0/812

8/84

0/122

0/121

0/827

7/837 -7/807

0/127

0/143

0/84

0

1

0

0/782

0/471

0

1

0

0/821

0/422

0

1

0

0/407

0/833

1

4

8

7/11

0/034

0

1

0

0/02

0/713

0/77

8/421

0/711

0/213

1/723

حداقل

-7/122
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داراییهای ثابت
اهرم مالی
نسبت تولید ناخالص ملی

0/03
1/021

7/022
1/883

0/124
1/780

0/772
0/032

0/142
1/702

برآورد مدل فرضیه اول و دوم
براساس آزمون های چاو و هاسمن ،مد او به روش اثرات ثابت برآورد شده است .همچنین برای آزمون خود
همبستگی از آزمون دوربین واتسون و برای معناداری رگرسیون از آماره  Fاستفاده گردیده و نتایج مربوط به این الگو
در جدو شماره  1نشان داده شده است .بر این اساس ،آماره دوربین واتسون در بازهی  1/2تا  7/2قرار دارد و
میتوان چنین نتیاه گرفت که اجزای خطا با همدیگر همبستگی پیاپی شدید مرتبه او ندارند.
جدو  -7نتایج حاال از آزمون فرضیه او و دوم
متغیر وابسته :چسبندگی هزینه (بهای تمام شده کاالی فروش رفته)
متغیرتوضیحی

آزمون دادههای تابلویی به روش اثرات ثابت
ضریب

آماره

احتما

ΔS
D
ΔS×D
OverConfC
ΔS×D×OverConfC
CGQ
CGQi,t×ΔS×D×OverConfC
TYD
GG
FAI
LEV
آماره F

0/882
-0/088
-0/143
-0/011
-0/717
-0/083
0/111
-0/087
0/021
0/001
-0/042

1/417
0/070
-7/118
-0/322
-1/100
-8/833
1/280
-0/123
0/230
0/127
-1/220

0/000
0/103
0/084
0/873
0/103
0/000
0/171
0/203
0/211
0/201
0/171

11/18

دوربین واتسون

7/442

احتما

0/000

ضریب تعیین
تعدیل شده

0/13

همانطور که درجدو شماره  7مشاهده میشود ،مقدار و احتما آمارهی( Fآزمون فیشر) بیانگر معنادار بودن معادله
رگرسیون در سطح خطای  0/01است .مقدار ضریب تعیین تعدیل شده نیز برابر با  %13است؛ و بیانگر آن است که
متغیرهای مستقل مد ارائه شده ،قادر به تبیین  %13از تغییرات در میزان چسبندگی هزینهها هستند.
در بررسی هر یک از فرضیههای پژوهش ،از آماره  tمربوط به متغیرهای مستقل استفاده شده است .همانطور که در
جدو مالحظه میشود  ،مقدار معناداری برای متغیر فرااطمینانی مدیریت برابر با  0/103است لذا رابطه معناداری
میان فرا اطمینانی مدیریت و چسبندگی بهای تمام شده کاالی فروش رفته وجود ندارد ،همچنین هنگامیکه
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تغییرات فروش (کاهش فروش) در فرا اطمینانی مدیریت ضرب میشود ،رابطه معنادار نشده است .به عالوه،
چسبندگی هزینهها ،تحت تاثیر مستقیم میزان فروش (با سطح معناداری  )0/000قرار گرفته است .از سوی دیگر بین
معیار حاکمیت شرکتی با تغییرات هزینه ای رابطه منفی و معناداری یافت شده است .اما حاکمیت شرکتی رابطه بین
فرااطمینانی و چسبندگی هزینه را تعدیل نکرده است.
برآورد مدل فرضیه سوم و چهارم
براساس آزمون های چاو و هاسمن ،مد دوم به روش اثرات ثابت برآورد شده است .همچنین برای آزمون خود
همبستگی از آزمون دوربین واتسون و برای معناداری رگرسیون از آماره  Fاستفاده گردیده و نتایج مربوط به این الگو
در جدو شماره  8نشان داده شده است .بر این اساس ،آماره دوربین واتسون در بازهی  1/2تا  7/2قرار دارد و
میتوان چنین نتیاه گرفت که اجزای خطا با همدیگر همبستگی پیاپی مرتبه او شدید ندارند.
جدو  -8نتایج حاال از آزمون فرضیه سوم و چهارم
متغیر وابسته :چسبندگی هزینه (هزینههای عمومی ،اداری و فروش)
متغیرتوضیحی

آزمون دادههای تابلویی به روش اثرات ثابت
ضریب

آماره

احتما

ΔS
D
ΔS×D
OverConfC
ΔS×D×OverConfC
CGQ
CGQi,t×ΔS×D×OverConfC
TYD
GG
FAI
LEV
آماره F

0/347
0/001
-0/022
-0/000
0/031
-0/001
0/027
-0/021
0/022
0/010
-0/010

87/171
0/174
-0/233
-0/134
0/721
-0/132
0/101
-1/118
0/043
7/214
-0/347

0/000
0/300
0/474
0/342
0/237
0/348
0/242
0/000
0/181
0/002
0/833

811/117

دوربین واتسون

7/741

احتما

0/000

ضریب تعیین
تعدیل شده

0/34

همانطور که در جدو شماره  8مشاهده میشود ،مقدار و احتما آمارهی( Fآزمون فیشر) بیانگر معنادار بودن
معادله رگرسیون در سطح خطای  0/01است .مقدار ضریب تعیین تعدیل شده نیز برابر با  %34است .و بیانگر آن
است که متغیرهای مستقل مد ارائه شده ،قادر به تبیین  %34از تغییرات در میزان چسبندگی هزینههای عمومی،
اداری و فروش هستند.
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در بررسی هر یک از فرضیههای پژوهش ،از آماره  tمربوط به متغیرهای مستقل استفاده شده است .همانطور که در
جدو مالحظه میشود ،مقدار آماره  tبرای متغیر فرااطمینانی مدیریت برابر با  -0/721است لذا رابطه معناداری میان
فرا اطمینانی مدیریت و چسبندگی هزینه های عمومی ،اداری و فروش وجود ندارد ،هر چند جهت این رابطه منفی
میباشد؛ در حالیکه جهت این رابطه هنگامی که تغییرات فروش در فرااطمینانی مدیریت ضرب میشود ،مثبت شده
است .به عالوه ،چسبندگی هزینهها ،تحت تاثیر مستقیم میزان فروش (با سطح معناداری  )0/000قرار گرفته است.
همچنین بین معیار حاکمیت شرکتی با چسبندگی هزینههای عمومی ،اداری و فروش رابطهای یافت نشده شده است
و حاکمیت شرکتی رابطه بین فرااطمینانی و چسبندگی هزینه را تعدیل نکرده است.
برآورد مدل فرضیه پنجم و ششم
براساس آزمونهای چاو و هاسمن ،مد سوم به روش اثرات ثابت برآورد شده است .همچنین برای آزمون خود
همبستگی از آزمون دوربین واتسون و برای معناداری رگرسیون از آماره  Fاستفاده گردیده و نتایج مربوط به این الگو
در جدو شماره  4نشان داده شده است .بر این اساس ،آماره دوربین واتسون در بازهی  1/2تا  7/2قرار دارد و
میتوان چنین نتیاه گرفت که اجزای خطا با همدیگر همبستگی پیاپی مرتبه او شدید ندارند.
جدو  -4نتایج حاال از آزمون فرضیه پنام و ششم
متغیر وابسته :چسبندگی هزینه (بهای تمام شده کاالی فروش رفته)
متغیرتوضیحی

آزمون دادههای تابلویی به روش اثرات ثابت
ضریب

آماره

احتما

ΔS
D
ΔS×D
OverConfC
ΔS×D×OverConfC
CGQ
CGQi,t×ΔS×D×OverConfC
TYD
GG
FAI
LEV
آماره F

0/387
-0/007
-0/014
-0/014
0/108
-0/004
-0/043
-0/022
0/021
0/003
-0/010

72/210
-0/778
-0/742
-7/722
1/120
-0/187
-1/321
-1/122
1/038
7/444
-0/383

0/000
0/3787
0/302
0/011
0/032
0/272
0/014
0/000
0/724
0/014
0/407

838/840

دوربین واتسون

7/740

احتما

0/000

ضریب تعیین
تعدیل شده

0/32
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همانطور که در جدو شماره  4مشاهده میشود ،مقدار و احتما آمارهی( Fآزمون فیشر) بیانگر معنادار بودن
معادله رگرسیون در سطح خطای  0/01است .مقدار ضریب تعیین تعدیل شده نیز برابر با  %32و بیانگر آن است که
متغیرهای مستقل مد ارائه شده ،قادر به تبیین  %32از تغییرات در میزان چسبندگی هزینهها هستند.
در بررسی هر یک از فرضیههای پژوهش ،از آماره  tمربوط به متغیرهای مستقل استفاده شده است .همانطور که در
جدو مالحظه میشود ،متغیر فرا اطمینانی مدیریت با سطح معناداری ( 0/032در سطح اطمینان  30دراد) با
چسبندگی بهای تمام شده کاالی فروش رفته رابطه مثبت و معنادار دارد و ضریب معناداری این رابطه در هنگام
کاهش فروش و حضور متغیر حاکمیت شرکتی ،کاهش یافته است .به عالوه ،چسبندگی هزینهها ،تحت تاثیر مستقیم
میزان فروش (با سطح معناداری  )0/000قرار گرفته است.
برآورد مدل فرضیه هفتم و هشتم
براساس آزمون های چاو و هاسمن ،مد چهارم به روش اثرات تصادفی برآورد شده است .همچنین برای آزمون خود
همبستگی از آزمون دوربین واتسون و برای معناداری رگرسیون از آماره  Fاستفاده گردیده و نتایج مربوط به این الگو
در جدو شماره  2نشان داده شده است .بر این اساس ،آماره دوربین واتسون در بازهی  1/2تا  7/2قرار دارد و
میتوان چنین نتیاه گرفت که اجزای خطا با همدیگر همبستگی پیاپی مرتبه او شدید ندارند.
جدو  -2نتایج حاال از آزمون فرضیه پنام و ششم
متغیر وابسته :چسبندگی هزینه (بهای تمام شده کاالی فروش رفته)
متغیرتوضیحی

آزمون دادههای تابلویی به روش اثرات ثابت
ضریب

آماره

احتما

ΔS
D
ΔS×D
OverConfC
ΔS×D×OverConfC
CGQ
CGQi,t×ΔS×D×OverConfC
TYD
GG
FAI
LEV
آماره F

0/841
-0/084
-0/171
0/073
-0/112
-0/082
0/047
-0/083
0/044
0/003
-0/041

2/124
-1/247
-1/121
7/020
-0/211
-8/131
0/220
-0/221
0/432
0/300
-1/243

0/000
0/178
0/033
0/040
0/448
0/000
0/213
0/482
0/113
0/813
0/030

11/343

دوربین واتسون

7/428

احتما

0/000

ضریب تعیین
تعدیل شده

0/13
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همانطور که در جدو باال مشاهده میشود ،مقدار و احتما آمارهی( Fآزمون فیشر) بیانگر معنادار بودن معادله
رگرسیون در سطح خطای  0/01است .مقدار ضریب تعیین تعدیل شده نیز برابر با  %13و بیانگر آن است که
متغیرهای مستقل مد ارائه شده ،قادر به تبیین  %13از تغییرات در میزان چسبندگی هزینهها هستند.
در بررسی هر یک از فرضیههای پژوهش ،از آماره  tمربوط به متغیرهای مستقل استفاده شده است .همانطور که در
جدو مالحظه میشود ،مقدار معناداری برای متغیر فرااطمینانی مدیریت برابر با  0/040است لذا رابطه معناداری
مثبت و معناداری میان فرا اطمینانی مدیریت (معیار رشد داراییها) و چسبندگی هزینههای عمومی ،اداری و فروش
وجود دارد ،اما در هنگام تغییرات فروش (کاهش فروش) این رابطه معنادار نشده است .به عالوه ،چسبندگی هزینهها،
تحت تاثیر مستقیم میزان فروش (با سطح معناداری  )0/000قرار گرفته است .از سوی دیگر بین معیار حاکمیت
شرکتی با تغییرات هزینه ای رابطه منفی و معناداری یافت شده است؛ اما حاکمیت شرکتی رابطه بین فرااطمینانی و
چسبندگی هزینه را تعدیل نکرده است.
 -6نتیجهگیری و پیشنهادها
فرا اطمینانی در مدیران از مباحث جدید در حوزه مالی رفتاری می باشد ،موضوعی که در فرا اطمینانی مدیران مطر
میشود این است که تعصبات روانی و اعتماد به نفس کاذب موجود در بین مدیران اجرایی شرکت ها ،به خصوص در
میان مدیران ارشد ،باعث می گردد که به توانایی های خود بیش از اندازه امیدوار باشند و تمایلی به افشاء و اتمام
پروره های زیان ده شرکت نداشته باشند ،چرا که براساس اعتمادی که به خود دارند ،اعتقاد دارند که در آینده با
عملکرد بهتر ضعف آنها پوشش داده خواهد شد و با این روش می توانند برای شرکت ایااد ارزش کرده و ثروت
سهامداران را به حداکثر برسانند .بسیاری از روانشناسان بیان میدارند که اطمینان بیش از حد به چگونگی
تواناییهای فرد برای پردازش اطالعات بستگی دارد و دو تفسیر معقو در این زمینه ارایه میدهند .نخست ،به طور
کافی از روشهای استنتاجی استفاده نمیکنند؛ آنها برای تأیید یکی از پاسخهای محتمل ،از تاربه اطالعاتی خود
بهره میگیرند .وقتی که پاسخ یک سؤا را کشف میکنند به دنبا تااربی میگردند که آن را تأیید یا رد کنند .در
این زمان ،با استفاده از فرآیندهای فراخوانی حافظه میتوانند به اطالعاتی جهت تأیید نتیاهگیری اولیه خود دست
یابند .دیگر این که اعتقاد دارند که برای انتخاب پاسخ ،اطالعات ذخیره شده در حافظه آنها کافی است و نیازی به
فرآیند استنتاجی نیست.
این پژوهش ،با هد گسترش ادبیات موجود در حیطهی چسبندگی هزینه از طری کشف رابطه بین فرا اطمینانی
مدیریت با چسبندگی هزینه و تاثیر حاکمیت شرکتی بر این رابطه اورت گرفته است .نتایج فرضیات نشان داده است
که فرا اطمینانی مدیریت (معیار رشد داراییها و مخارج سرمایهای) بر چسبندگی هزینههای اداری ،عمومی و فروش
اثرگذار نیست؛ اما بین فرا اطمینانی مدیریت (معیار رشد دارایی) و چسبندگی بهای تمام شده کاالی فروش رفته
رابطه مثبت معناداری یافت شده است و تاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین فرا اطمینانی مدیریت و چسبندگی
بهای تمام شده کاالی فروش رفته منفی و معنادار است .یافتههای این پژوهش به طور کلی با نتایج رو و هون
( ،)7011بنکرر و همکراران ( )7018و بو و همکاران ( )7012مطابقت دارد .این نتیاه در تطاب با مبانی نظری نشان
میدهد که مدیران دارای اعتماد بیش از حد ،هنگام کاهش فروش ،نسبت به توانایی خود جهت افزایش محسوس
فروش آتی ،اعتماد کامل داشته و میلی به کاهش هزینههای موجود ندارند.

40

 فنی و مهندسی،مجله رویکردهای نوین در تحقیقات علوم پایه
9317  اسفند،3  شماره، سال اول

 عدم تقارن اطالعاتی،به محققین پیشنهاد میشود که در تحقیقات آتی به بررسی نقش تعدیلکنندگی اندازه شرکت
 همچنین پیشنهاد میشود این پژوهش در.و محافظهکاری بر رابطه بین فرا اطمینانی و چسبندگی هزینهها بپردازند
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