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چکیده

در پژوهش حاضر اعتماد به نفس کاذب مدیران به عنوان توضیحي رفتاري براي تعدیل
نامناسب هزینه در نظر گرفته شده است .هدف این مطالعه بررسي اثر بیش اعتمادي مدیران
بر تعدیل نامناسب هزینهها ميباشد .در این راستا و با استفاده از تکنیک قدرتمند پانل ،از
معیار سرمایهگذاري بیش از حد به عنوان شاخص بیش اعتمادي و همچنین از سایر متغیرهاي
کنترلي مؤثر بر تعدیل نامناسب هزینهها از قبیل شدت کارکنان ،شدت دارایيها ،کاهش
فروش متوالي ،لگاریتم طبیعي  1بعالوه بازده سهام ساالنه اولیه ،جریان نقد آزاد ،پرداختهاي
ثابت مدیران استفاده شده است .جامعه آماري پژوهش  91شرکت پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران براي دوره زماني  1394-1385ميباشد .بر اساس نتایج تحقیق حاضر اثر
بیش اعتمادي مدیران بر تعدیل نامناسب هزینه پذیرفته ميشود و ميتوان گفت که اطمینان
و اعتماد بیش از حد مدیران منجر به تعدیل نامناسب هزینهها خواهد شد.
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مقدمه
در ادبیات مالي کنوني نسبت کاهش در هزینههاي ثابت در زمان کاهش فروش ،کمتر از
میزان افزایش هزینهها در زمان افزایش در فروش است .این تعدیل نامناسب هزینهها را چسبندگي
هزینه مينامند (اندرسون و لنان .)2009 ،اندرسون ،بانکر و جاناکیرمن ( )2003این رفتار هزینه
را در قالب مدل تعدیل نامناسب هزینه مورد آزمون و بررسي قرار دادند .در این مدل فرض
ميشود مدیران در تعدیل منابع ،اعمال نفوذ نموده و نتیجه این کار نمایان ،ناقرینه شدن رفتار از
طرف هزینه خواهد بود (چن ،لیو و سوگیانیس .)2012 ،یکي از عوامل تأثیرگذار بر رفتار تعدیل
نامناسب هزینهها وجود احساس بیشاعتمادي در مدیران است .خود ارزیابي مثبت مدیران را به
نگهداري منابع موجود در هنگام کاهش فروش و تعدیل نامناسب هزینه بیشتر متمایل ميکند.
بنابراین تمایل در شرکتهاي داراي مدیران بیشاعتماد به تعدیل نامناسب هزینهها بیشتر است،
به این دلیل که مدیران بیشاعتماد واریانس فروشهاي مورد انتظار آتي را کم و میانگین
فروشهاي مورد انتظار آتي را زیاد تخمین ميزنند .بنابراین مدیران مانع کاهش هزینهها در زمان
کاهش فروش ميشوند (چن ،تیمو و جولیا .)2013 ،بیشاعتمادي ،یکي از جدیدترین مفاهیم
مالي رفتاري است کـه هـم در تئوريهاي مالي و هم روانشناسي به جایگاه ویژهاي دست یافته
است .بیشاعتمادي سـبب مـي شـود انـسان توانایيهاي خود را بیشتر از حـد معمول و ریـسک
هـا را کمتـر از حـد معمول تخمـین زده ،و این احـساس در وي بوجود آید که قادر به کنترل
مـسائل و رویدادها باشد ،درحالیکه ممکن است در واقع ایـنگونـه نباشـد (نوفسینگر.)2001 ،
بیشاعتقادي مدیران ،یک ویژگي رفتاري مثبت است که بر اساس آن مدیران اعتقاد دارند،
نگهداري منابع اضافي براي هزینههاي فروش و اداري در راستاي تأمین بهتر منافع سهامداران
است (چن ،گورس و ناسیف .)2013 ،با توجه به اهمیت بررسي رفتار هزینهها براي
برنامهریزيهاي آتي شرکتها ،در این پژوهش به دنبال پاسخ به این مهم هستیم که آیا ویژگي
بیشاعتمادي مدیران موجب تعدیل نامناسب هزینهها خواهد شو و آیا مدیران ميتوانند مانع
کاهش هزینهها در هنگام کاهش فروش گردند .در این راستا ،در این پژوهش با تکیه بر دالیل
رفتاري موثر بر بیشاطمیناني مدیران و تأثیر آن بر رفتار هزینهها و مدیریت هزینه ،سعي بر توسعه
ادبیات نظري شده است .با توجه به مطالب مطرح شده و با در نظر گرفتن این مطلب که مطالعات
پیشین داخلي عمدتا با تاکید بر نظریه تصمیم سنجیده مدیران سعي در توضیح دالیل اصلي

70

فصلنامه پژوهش حسابداری ،دوره هشتم ،شماره  ،4زمستان 1397

تعدیل نامناسب هزینهها داشتهاند ،مطالعه و بررسي موضوع پژوهش از اهمیت ویژه اي برخوردار
خواهد بود زیرا باعث افزایش آگاهي و دانش در زمینه نحوه رفتار هزینه و مدیریت هزینه
خواهدشد .همچنین این پژوهش به دلیل بررسي تأثیر عوامل رفتاري و نظریه نمایندگي بر تعدیل
نامناسب هزینه داراي نوآوري است .در ادامه به بیان مباني نظري ،ادبیات و فرضیههاي تحقیق
پرداخته شده است .روش تحقیق در بخش بعدي و یافتههاي پژوهش و نتیجهگیري به ترتیب در
ادامه بیان شده است.
پیشینه نظری
تعدیل نامتناسب هزینه

ادبیات حسابداري مدیریت در خصوص رفتار هزینهها بیان مينماید کـه تغییـرات هزینـههـا
تنها به میزان تغییرات در سطح فعالیت وابسته است و ارتباطي بـه جهـت تغییـرات در سـطح
فعالیت ندارد (هورنگرن ،فاستر و داتار .)2008 ،تعدیل نامناسب هزینهها که در دورههاي کاهش
فروش مشاهده ميشود ،موجـب کـاهش سـود یـک دوره ميشود ،اما تعدیل نامناسب هزینهها
نشان ميدهد ،مـدیران تأکیـد بیشـتري بـر سـودهاي بلندمدت دارند .تحمل هزینه منابع اضافي
در دورههاي کاهش فروش که بمنظور آمادگي بـراي افزایش فروش در آینده انجام ميشود،
موجب تحمل بار هزینههاي کمتري در بلندمدت شده و این توانایي را به شرکت ميدهد تا
فرصتهاي افزایش فروش در آینده را از دست ندهد .الزمـه حفظ منابع براي دستیابي به
سودهاي بیشتر در آینده ،آن است که مدیران کاهش تقاضا را موقتي پیشبیني کرده و انتظار
افزایش فروش آتي را داشته باشند .در دورههاي کاهش فروش ،چنانچه مدیران افزایش فروش
آتي را زیاد پیشبیني کنند ،منابع بیشتري را براي بهرهگیري از افزایش تقاضا حفظ ميکنند،
زیرا در صورت کاهش منابع ،شـرکت بهنگام افزایش فروش ،منابع کافي در اختیار نخواهد
داشت که به از دست دادن فرصتها منجر ميشود .میزان فرصت از دست رفته نیز متناسب با
افزایش پیشبیني شده فروش است ،بنـابراین در صورت کاهش فروش در دوره جاري ،هرچه
پیشبیني مدیریت از فروش دوره آتي با خـوشبیني بیشتري همراه باشد ،نشان ميدهد که کاهش
فروش از نظر مدیریت ،موقتيتر است .به همـین دلیل ،منابع بیشتري بهمنظور آمادگي براي
افزایش فروش در آینده حفظ ميشود (یاسوکاتا و کاجیوارا.)2011 ،

بررسی تأثیر بیش اعتمادی مدیران بر ...

71

بیشاعتمادي یکي از مهمترین یافتههاي علم روانشناسي در حوزه قضاوت و تصمیمگیري
است .محققان دریافتند که افراد قابلیتهایشان را در خوب انجام دادن وظایفشان ،بیش از اندازه
برآورد کرده و این تخمین بیش از اندازه ،با اهمیتي که آن وظایف براي شخص دارد ،افزایش
ميیابد (جروایس .)2001 ،همچنین روانشناسان به این نتیجه رسیدند که افراد در هنگام
تصمیمگیري و قضاوت به اطالعات برجسته وزن بیشتري ميدهند .افراد در مورد اخباري که به
نظرشان درست ميآید ،بدون توجه به موثق بودن منبع ،اعتماد کرده و بر اساس آن ،به
نتیجهگیريهاي بااطمینان اقدام ميکنند .آنها به اطالعات آینده که با باورهاي موجودشان
سازگار است ،وزن بیشتري ميدهند و به اطالعات آینده ميبالند که باورهایشان را حمایت
ميکند و اطالعات آینده را که با باورهایشان همخواني ندارد از بین ميبرند (جهانخاني،
نوفرستي و قراگوزلو.)1388 ،
بیشاعتمادی مدیران و تعدیل نامناسب هزینه

بیشاعتمادیي به عنوان توضیحي رفتاري براي تعدیل نامناسب هزینه در نظر گرفته شده است.
دلیل اصلي تعدیل نامناسب هزینهها انتظارات آتي تقاضا است .اگر مدیران انتظارات تقاضاي
مثبت داشته باشند ،قادر به افزایش منابع خود در دورههاي افزایش فروش خواهند بود و این در
ح الي است که مدیران برخي از منابع خود را در دوره کاهش فروش نگه ميدارند تا در دوران
افزایش فروش از وقوع هزینههاي مربوط به افزایش منابع جدید ،اجتناب گردد (اندرسون و
همکاران .)2007 ،دو عامل رفتاري مرتبط با بیشاعتمادیي مدیران منجر به افزایش انتظارات
تقاضاي آتي و تشدید درجه و میزان تعدیل نامناسب هزینه ميشود:
 )1درجهبندي اشتباه یا غلط (اثر پایینتر از واریانس) :داللت بر اعتماد بسیار پایین نسبت به
نتایج مورد انتظار دارد .رایجترین نوع بیشاعتمادي در ادبیات مالي است که گاهي از آن به
بیشاعتمادي در پیشبیني نام برده ميشود و در آن معموال افراد دقت دانش خود را بیشتر و
ریسک و واریانس متغیرهاي تصادفي را کمتر از آنچه هست تخمین میزنند و فاصله اطمینانهاي
بسیار باریکي در پیشبینيهاي خود دارند (لیبي و رنهکامپ.)2012 ،
 )2خوشبیني مفرط یا غیر واقعبینانه (اثر باالتر از میانگین) :این مفهوم از ادبیات مالي برگرفته
شده از مفاهیم روانشناسي و خوشبیني واهي است .در این نوع از بیشاعتمادي ،افراد مهارت-
هاي خود را بیش از آنچه هست تخمین ميزنند (هریبار و یانگ .)2012 ،تحقیقات روانشناسي
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صورت گرفته نشان ميدهد که عموماً افراد تمایل دارند که دید مثبت غیر واقعبینانهاي از خود
و مهارتهایشان داشته باشند .بسیاري از انسانها هنگامي که خود را با گروهي (مانند
همکالسيها یا همکاران خود) مقایسه ميکنند ،سطح توانایيها و مهارتهایشان را باالتر از
میانگین سطح توانایيها و مهارتهاي سایر اعضاي گروه ميدانند.
خودارزیابي مثبت ،مدیران را به نگهداري منابع موجود در هنگام کاهش فروش و تعدیل
نامناسب هزینه بیشتر متمایل ميکند .درحالي که در درجهبندي غلط ،مغایرت ناچیز با فروشهاي
مورد انتظار آتي احتمال افزایش مجدد ظرفیت موجود را براي مدیران ممکن ميسازد .بنابراین
شرکتهاي داراي مدیران بیشاعتماد تمایل به تعدیل نامناسب هزینه بیشتر دارند ،به این دلیل
که مدیران بیشاعتماد واریانس فروشهاي مورد انتظار آتي را کم و میانگین فروشهاي مورد
انتظار آتي را زیاد تخمین ميزنند .بنابراین مدیران مانع کاهش هزینهها در زمان کاهش فروش
ميشوند .توضیح بیشاعتمادي متمایز از توضیحات اقتصادي در مطالعات پیش است .از دیدگاه
اقتصادي فرض بر عدم تمایل مدیران نسبت به انتظارات آتي است در حالیکه بیشاطمیناني
داللت بر تمایل مثبت مدیران نسبت به انتظارات آتي است .به عالوه بیشاطمیناني متمایز از
توضیحات تئوري نمایندگي در ادبیات پیشین است .از یک طرف مدیران انگیزه الزم جهت
کسب منافع شخصي (مادي و معنوي) ،از طریق نگهداري منابع را دارند ،در نتیجه تعدیل
نامناسب هزینه بیشتري را ميپذیرند ،از طرفي دیگر مدیران ميتوانند منابع موجود را به سرعت
به منظور کاهش تعدیل نامناسب هزینه حذف کنند .در حالت اول مدیران منابع موجود را به
عنوان ابزاري فرصتطلبانه نگه داشته در حالیکه در بیشاعتمادي حفظ منابع موجود در راستاي
افزایش منافع سهامداران است (کاما و ویس.)2011 ،
پیشینه تجربی
بهار مقدم و خادمي ( )1395چسبندگي هزینهها در دوران رونق و رکود اقتصادي را مورد
بررسي قرار دادند .آنها عنوان کردند که دورههاي رونق و رکود اقتصادي کشور تأثیر چنداني
در نگرش مدیران شرکتها نداشته و از این رو رفتار هزینههاي اداري ،عمومي و فروش در
تمامي دورهها شامل دورههاي رونق و رکود اقتصادي چسبنده و رفتار بهاي تمام شده کاالي
فروش رفته در تمامي ادوار تقریبأ ضد چسبنده ميباشد.
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نیککار و حیدرنژاد ( )1394در پژوهش خود به بررسي عدم تقارن در رفتار هزینه ها-
چسبندگي هزینه ها; شواهد ،علل و تأثیرات پرداختند .آنها ضمن بررسي تئوريهاي مرتبط با
چسبندگي هزینه ،ویژگيهاي آن (شامل ویژگيهاي عمومي و اختصاصي) با استفاده از
تحقیقات پیشین و به صورت کتابخانهاي ،ارتباط چسبندگي هزینه و بعضي از مفاهیم حسابداري
مالي شامل ساختار هزینه ،عدم اطمینان تقاضا ،انگیزههاي مدیریتي ،راهبري شرکتي و مسئولیت
اجتماعي را بررسي کردند .نتایج پژوهش آنها حاکي از آن است که نتایج نشان داد که تالش
پژوهشگران تا به امروز عمدتا براساس یافتههاي تجربي بوده و سابقه تئوریک قوي براي شناسایي
علل ناشي از چسبندگي هزینهها وجود ندارد.
زنجیردار و غفاري آشتیاني و مداحي ( )1393در پژوهش خود با عنوان بررسي و تحلیل عوامل
موثر بر رفتار چسبندگي هزینه نشان دادند که هزینههاي اداري ،عمومي و فروش و همچنین بهاي
تمام شده کاالي فروش رفته چسبنده هستند و شدت چسبندگي در بهاي تمام شده کاالي فروش
رفته بسیار باال است و شاخصهایي مانند تعداد کارکنان ،میزان دارایي جاري شرکت و نسبت
بدهي بر شدت چسبندگي هزینه اداري عمومي و فروش و بهاي تمام شده کاالي فروش رفته
تأثیر ميگذارد .این در حالي است که شدت چسبندگي بهاي تمام شده در دارایيهاي جاري
کمتر از دارایيهاي ثابت است و شناخت این خصوصیات و تأثیر آن بر رفتار هزینه ميتواند
کمک بسزایي به مدیران براي تجزیه و تحلیل بهتر و بودجه بندي جامعتر باشد.
خاني ،امیري و شامحمدي ( )1393در پژوهشي با عنوان بررسي تأثیر انگیزههاي شخصي
مدیران بر عدم تقارن هزینهها در بورس اوراق بهادار تهران ،با در نظر گرفتن عوامل اقتصادي
موثر بر چسبندگي هزینهها ،انگیزههاي شخصي مدیران را در قالب عوامل نمایندگي موثر بر
عدم تقارن هزینهها مورد آزمون قرار دادند .نتایج پژوهش آنها حاکي از تأثیر معنيدار متغیرهاي
نمایندگي بر عدم تقارن هزینههاي اداري ،فروش و عمومي است .از این رو عدم تقارن هزینهها
به علت مساله نمایندگي رابطه مثبتي باانگیزههاي شخصي مدیران دارد.
حیدري ( )1393در پژوهش خود به بررسي عامل رفتاري اعتمادبهنفس بیشازحد مدیریت بر
چسبندگي هزینه :نقش تعدیلي عوامل اقتصادي و عوامل مبتني بر نظریة نمایندگي در آن،
پرداخت .نتایج پژوهش وي نشان ميدهد که عامل رفتاري اعتمادبهنفس بیشازحد مدیریت،
موجب افزایش چسبندگي هزینهها ميشود.
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کردستاني و مرتضوي ( )1391به بررسي عوامل موثر بر چسبندگي هزینه پرداختند .نتایج
حاصل از پژوهش نشان داد که چسبندگي هزینههاي فروش ،عمومي و اداري در دوره بعد از
کاهش فروش ،وارونه ميشود و کاهش فروش در دو دوره متوالي ،موجب کاهش چسبندگي
بهاي تمام شده کاالي فروش رفته و هزینههاي فروش ،عمومي و اداري در دوره دوم ميشود و
هر چه میزان دارایيها بیشتر باشد ،چسبندگي بهاي تمام شده کاالي فروش رفته و هزینههاي
فروش ،عمومي و اداري ،بیشتر ميشود ،اما شواهدي از تاثیر طول دوره مطالعه ،رشد اقتصادي
و تعداد کارکنان بر چسبندگي هزینهها به دست نیامد.
جونگ ،سانگ و یانگ ( )2015در پژوهشي با عنوان مدیریت سود و چسبندگي هزینه
پرداختند .نتایج پژوهش آنها حاکي از آن است که در شرکتهایي که احتمال وقوق مدیریت
سود وجود دارد ،چسبندگي هزینه کاهش خواهد یافت .آنها معتقدند که کاهش در چسبندگي
ميتواند به دلیل حذف برخي از هزینهها جهت اعمال مدیریت در سود و یا بدلیل انتظار وقوع
شرایط نامساعد در آینده باشد.
همچنین شانگ و یان ( )2015در پژوهش خود به بررسي ارتباط بین مدیریت سود و
چسبندگي هزینه پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان ميدهد که چسبندگي در شرکتهایي که
مدیریت سود اعمال نشده در مقایسه با شرکتهاي داراي مدیریت سود قابل مالحظهتر است.
در واقع ارتباط بین مدیریت سود و چسبندگي هزینه ضعیف نشان داده شده است.
لو ،خینکوان و لیخین ( )2014در پژوهش خود به بررسي ارتباط بین چسبندگي هزینهها و
بیشاعتمادي در کشور چین پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان دهنده ارتباط منفي قابل توجه
بین چسبندگي هزینهها و بیشاعتمادي مدیران است.
احمد و دوئلمان ( )2013آثار بیشاعتمادي بر محافظهکاري حسابداري را مورد مطالعه قرار
دادند .آنها معتقدند که اقدامات خودسرانه مدیران منجر به تاخیر در گزارش زیانهاي شرکت
خواهد شد .آنها با بررسي  14641داده سال  -شرکت مربوط به دوره زماني  1993-2009نشان
دادند که بیشاعتمادي اثر منفي بر محافظهکاري حسابداري داشته و نظارت خارجي این آثار
منفي را کاهش نخواهد داد.
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چن ،تیمو و جولیا ( )2013در مقاله خود با عنوان بیشاعتمادي و چسبندگي هزینه در دوره
زماني  1992-2011و با استفاده از نمونهاي مشتمل بر  14568سال -شرکت به این نتیجه رسیدند
که بیشاعتمادي مدیران نقش بسزایي در مدیریت هزینه دارد .آنها ضمن بیان این مطلب که
بیشاعتمادي توضیحي رفتاري براي چسبندگي هزینهها است ،عنوان کردند که مدیران در زمان
کاهش فروش تمایلي به کاهش هزینهاي فروش و اداري ندارند.
لیبي و رنهکامپ ( )2012نشان دادند که بیشاعتمادي مدیریت بر تصمیم به انتشار پیشبیني
سود مؤثر است .مدیر بیشاعتماد اعتقاد به عملکرد مثبت آینده شرکت دارد که این امر تمایل
به انتشار پیشبیني سود را افزایش ميدهد .پژوهش دیگري از بالکریشان ،البرو و سادرسترون
( )2011با عنوان ساختار هزینه و چسبندگي هزینهها شواهدي ارائه ميکند که در دراز مدت
هزینه تصمیمگیري ساختار هزینه تحت تأثیر توانایي مدیران براي شناسایي تصمیمات کوتاه
مدت مدیریت هزینه است .همچنین آنها عنوان کردند که مدیران با وجود اعمال محدودیت به
واسطه افزایش فناوري ،کنترل قابل توجهي بر ساختار هزینهها در بلند مدت خواهند داشت.
مالمندیر و تاته ( )2008با بررسي شرکتهاي آمریکایي نشان دادند بیشاطمیناني منجر به
سرمایهگذاري بیش از اندازه شده و مدیران بیشاعتماد تمایل زیادي براي تحصیل شرکتها
دارند که این امر منجر به کاهش ارزش شرکت در طول زمان خواهد شد .به عالوه ،زماني که
این مدیران دسترسي به وجوه داخلي داشته باشند و نیاز به تأمین مالي خارجي نداشته باشند ،این
آثار قویتر خواهد بود.
با دقت در نتایج پژوهشهاي پیشین ميتوان دریافت که جهت بررسي عوامل موثر بر تعدیل
نامناسب هزینه بیشتر بر عوامل اقتصادي (در قالب نظریه تصمیم سنجیده مدیران) و نظریه
نمایندگي تاکید شده است .بنابراین در این پژوهش ضمن استفاده از این عوامل ،به بررسي تأثیر
عامل رفتاري بیشاطمیناني مدیران بر تعدیل نامناسب هزینه پرداخته شده است .با در نظر گرفتن
معیار سرمایهگذاري بیش از حد جهت سنجش بیشاعتمادي مدیران فرضیه زیر تدوین شده
است:
«بیشاعتمادي مدیران موجب تعدیل نامناسب هزینهها خواهد شد» .
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روش پژوهش
این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردي است که با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره و
مدلهاي اقتصادسنجي صورت گرفته است .فرضیه تحقیق بر اساس دادههاي ترکیبي آزمون
شده است و تحلیلهاي آماري به کمک نرم افزار  Eviews 7انجام شده است .جامعه آماري
پژوهش را شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل ميدهد .قلمرو زماني
براي یک دوره  10ساله از ابتداي سال  1384لغایت پایان سال  1393تعیین شده است .نمونه
آماري این پژوهش آن دسته از شرکتها است که داراي شرایط زیر باشند:
 تا پایان اسفند  1382در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
 بیش از  6ماه توقف معامالتي نداشته باشد.
 دادههاي مورد نیاز آنها در دسترس باشد.
 به دلیل ماهیت و طبقهبندي متفاوت اقالم صوررتهاي مالي شرکتهاي سرمایهگذاري و
واسطهگري مالي در مقایسه با شرکتهاي تولیدي ،شرکتهاي سرمایهگذاري شرکتهاي
بیمه ،بانکها و موسسات تامین مالي در این پژوهش مورد بررسي قرار نميگیرند.
 در طي دوره تحقیق سال مالي خود را تغییر نداده باشند.
 سال مالي آنها منتهي به  29اسفند باشد.
با اعمال محدودیتهاي فوق  91شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باقي ماند
که تمام آنها به عنوان نمونه انتخاب گردید.
متغیرهای پژوهش
نحوه اندازهگیری بیشاطمینانی مدیران

سرمایهگذاري بیش از حد
تحلیل رگرسیوني ،فن و تکنیکي براي بررسي و مدلسازي ارتباط بین متغییرها است و به
مفهوم بازگشت به یک مقدار متوسط و یا میانگین به کار ميرود .بدین معني که برخي پدیدهها
به مرور زمان از نظر کمي به طرف یک مقدار متوسط میل ميکنند .خطاي باقیمانده رگرسیون
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مبتني بر سرمایه گذاري به پیروي از شراند و زچمن ( )2011انتخاب شده است .این شاخص که
میزان سرمایه گذاري در دارایيها را نشان ميدهد ،از باقیمانده رگرسیون رشد دارایيهاي کل
بر رشد فروش به دست ميآید .اگر خطاي باقي مانده رگرسیون بدست آمده شرکتي بزرگتر یا
مساوي صفر باشد بیشاطمیناني مدیران در آن شرکت تایید ميشود و عدد یک را به خود
اختصاص ميدهد و در صورتي هم که خطاي باقي مانده رگرسیون شرکتي منفي باشد نشانگر
عدم بیشاعتمادي مدیران در آن شرکت است .استفاده از این شاخص بر این مبنا است که در
شرکتهایي که دارایيها با نرخ باالتري نسبت به فروش رشد ميکنند مدیران نسبت به همتاهاي
خود ،بیشتر در شرکت سرمایهگذاري ميکنند .جهت محاسبه این شاخص از مدل توسط

ریچاردسون ( ،)2006استفاده شده است:
مدل ()1

Inv  β 0  β1Grow
 β Lev
 β Cash
 β Age
i, t
i, t - 1 2 i, t - 1 3
i, t - 1 4
i, t - 1
i, t



i, t - 1

 β 6 Return

i, t - 1

 β 5Size

 : Invنسبت تغییر در کل خالص دارایيهاي ثابت ،سرمایهگذاري بلندمـدت و

i, t

دارایـيهـاي نامشهود بر میانگین کل دارایيهاي شرکت  tدر سال i

i, t - 1

 : Growنرخ رشد درآمد شرکت :نرخ رشد درآمد به عنوان شاخصي براي فرصت

هاي سرمایه گذاري کوتاه مدت است که بر سطح سرمایه گذاري تاثیر دارد و نشان دهنده
وضیعت جریان نقدي یک شرکت است .درآمد شرکت الزاماً برابر با جریان نقدي موجود براي
پرداخت سود و یا سرمایهگذاري نیست (عباسي و ابراهیم زاده .)1391 ،نرخ رشد درآمد از رابطه
زیر بدست ميآید:
درآمد سال قبل( /درآمد سال قبل – درآمد سال جاري)
 : Levکل بدهي تقسیم بر کل دارایيهاي شرکت iدر سال .t-1

i, t - 1
i, t - 1

 : Cashوجوه نقد شرکت که از نسبت وجه نقد و سرمایهگذاري در اوراق بهادار

کوتاهمدت به دارایيهاي شرکت  iدر سال  t-1محاسبه ميگردد.
i, t - 1

 : Ageنسبت عمر شرکت بر لگاریتم میانگین دارایيها در سال .t-1
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 : Sizeاندازه شرکت به دست آمده از لگاریتم طبیعي کل دارایيها در سال .t-1

i, t - 1

 : Returnبازده ساالنه سهام.

i, t - 1

باقیمانده با  نشان داده ميشود .باقیمانده مثبت بیانگر بیش سرمایهگذاري و باقیمانده منفي
بیانگر کم سرمایهگذاري است.
نحوه اندازهگیری تعدیل نامناسب هزینه

اندرسون و همکاران ( ،)2007جهت اندازهگیري تعدیل نامناسب هزینهها ،از مدل زیر استفاده
کردهاند.
مدل ( β 2 DecrDum  lnsales   )2
i, t
i, t i, t

i, t

 ln SGA  β 0  β1lnSales

 :  ln SGAلگاریتم (هزینههاي توزیع ،فروش و اداري سال جاري تقسیم بر هزینههاي
توزیع ،فروش و اداري سال قبل).
i, t

 : lnSalesلگاریتم (خالص درآمد فروش سال جاري تقسیم بر خالص درآمد فروش

سال قبل).
 : DecrDumیک متغیر مجازي است که اگر فروش سال جاري به نسبت فروش سال قبل

i, t

کاهش داشته باشد ،عدد یک و در غیر این صورت ،عدد صفر ميگیرد.
ضریب  : β1درصد افزایش در هزینههاي عمومي و اداري به ازاي  1درصد افزایش در فروش.
ضریب  : β 2در زمان کاهش فروش ،منفي و در غیر این صورت ،برابر صفر است.
بنابراین ،مجموع  β1  β 2بیانگر میزان کاهش هزینههاي توزیع ،فروش و اداري ،در اثر کاهش
یک درصدي در فروش است .براي اثبات تعدیل نامناسب هزینههاي توزیع ،فروش و اداري باید
 β1  β 2کوچکتر از  β1باشد.
متغیرهای کنترلی

در این پژوهش از سایر متغیرهاي کنترلي به منظور تفکیک ارتباط بین بیش اعتمادي مدیران
و تعدیل نامناسب هزینهها استفاده شده است .این متغیرها نشات گرفته از دو رویکرد دیدگاه
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اقتصادي و نمایندگي است .دستهاي از پژوهشگران بیشتر بر تأثیر عوامل اقتصادي تأکید دارند.
براساس نتایج این دسته از پژوهشها ،علت اقتصادي فرض ميکند مدیران در زمان کاهش سطح
فروش ،بین انتظارات خود از تقاضاي آتي و سطح تعدیل هزینهها بده بستان انجام ميدهند تا در
مورد کاهش یا نگهداري منابع هزینه تصمیمگیري کنند .این نوع موازنه در تصمیمگیري را
ميتوان در قالب ،نظریه تصمیم سنجیده و آگاهانه نیز توضیح داد .در این زمینه ميتوان به
پژوهشهاي کردستاني و مرتضوي ( )1391و اندرسون و همکاران ( )2007اشاره کرد .در این
راستا از چهار متغیر اقتصادي استفاده شده است.
 .1شدت کارکنان :انتظار ميرود هزنیه تعدیل منابع در شرکتهایي که از کارکنان بیشتري
در سطح معیني از فروش ،بهره ميگیرند ،بیشتر باشد (کردستاني و مرتضوي .)1391 ،جهت
اندازهگیري شدت کارکنان از لگاریتم تعداد کارکنان تقسیم بر فروش استفاده شده است.
 .2شدت دارایي :انتظار ميرود تعدیل نامناسب هزینهها در شرکتهایي که فعالیتهایشان،
بیشتر به دارایيها متکي است ،بیشتر از شرکتهایي باشد که فعالیتهایشان به مواد و خدمات
خریداري شده وابسته است (کردستاني و مرتضوي .)1391 ،جهت اندازهگیري دارایيها از
لگاریتم جمع دارایيها تقسیم بر فروش استفاده شده است.
 .3کاهش فروش متوالي :زماني که درآمد دو سال متوالي کاهش ميیابد ،چون مدیران به
احتمال زیاد شوک تقاضاي منفي را دائمي در نظر ميگیرند ،کنترل متوالي بر فروش کاهش
ميیابد .در صورت کاهش فروش متوالي عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر ميگیرد.
 .4براي کنترل عملکرد سهام از لگاریتم طبیعي  1بعالوه بازده سهام ساالنه اولیه در شروع سال
مالي استفاده شده است (بوشه.)1998 ،
دستهاي دیگر از پژوهشگران ،بیشتر بر انگیزههاي مدیریتي برگرفته از نظریة نمایندگي تأکید
دارند .براساس نتایج پژوهشهاي انجام گرفتة این گروه از پژوهشگران ،مدیران شرکت به دالیل
شخصي ،ممکن است براي دستیابي به سود پیشبیني شده ،به کاهش چسبندگي هزینهها اقدام
کنند یا انگیزههاي فرصتطلبانه مدیران ممکن است موجب عدم تقارن در هزینههاي فروش و
اداري (چسبندگي هزینه) شوند .پژوهش کاما و ویس ( )2013و خاني و امیري و شامحمدي
( )1393در این گروه قرار ميگیرد.
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عوامل کنترلی مربوط به نمایندگی

 .1جریان نقد آزاد :زماني که جریان وجه نقد آزاد در شرکت زیاد باشد احتماال مدیران این
وجوه نقد مازاد را صرف هزینههاي غیر ضروري ميکنند .بنابراین انگیزه حکومت طلبي مدیران
به وسیله جریان وجه نقد آزاد باعث عدم تقارن هزینهها ميشود (الپورتا و همکاران.)2000 ،
جریان وجه نقد آزاد با استفاده از جریان وجه نقد ناشي از فعالیتهاي عملیاتي ،منهاي مجموع
سود سهام عادي و سود سهام ممتاز تقسیم بر جمع دارایيها محاسبه ميشود.
 .2پرداختهاي ثابت مدیران ،زیرا مطالعات قبلي نشان داد که پاداشهاي اجرایي تحت تأثیر
انگیزه حفظ موقعیت اصلي مدیران است .کاهش در پرداخت پاداش مدیران احتماال منجر به
عکسالعمل مدیران جهت حفظ منافع شخصي خود خواهد شد ،این امر به عدم تقارن هزینه
بیشتري منجر ميشود .در مقابل با افزایش میزان پرداختيهاي ثابت به مدیر عامل عدم تقارن
هزینه کاهش ميیابد (کانیانین .)2000 ،براي اندازهگیري پرداخت ثابت مدیران از نسبت پاداش
تقسیم بر سود خالص استفاده شده است (چن ،لو و ساگیانس.)2008 ،
الگوي یاد شده در این پژوهش با استفاده از تکنیک قدرتمند پانل برآورد شده است .براي
انتخاب میان روشهاي حداقل مربعات تلفیقي ،اثر ثابت ( )FEو اثر تصادفي ) (REاز آزمون-
هاي چاو ،بروشپاگان ،ضریب الگرانژ ( )LMو آزمون هاسمن استفاده شده است .جهت
تخمین مدل و انجام آزمونهاي مذکور ،از نرم افزار  Eviews 7استفاده شده است .در مرحله
اول ،جهت تشخیص این مطلب که مدل از نوع دادههاي تلفیقي یا مدلي با اثر ثابت و یا مدلي با
اثر تصادفي است به بررسي آزمونهاي چاو ،آزمون ضریب الگرانژ و آزمون هاسمن ،براي مدل
ميپردازیم.
به پیروي از پژوهش کاما و وایس ( )2013براي آزمون فرضیه از مدل ( )3استفاده ميشود.
مدل ()3
 ln SGA  β 0  β1.lnSales
 β 2 .DecrDum .lnsales
i, t
i, t
i, t
  .OoverconfMal
  . ln Sales .OverconfMal
3
i, t
4
i, t
i, t
  .OverconfMal .DecrDum . ln Sales

5
i, t
i, t
i, t
i

i

t

t

  c .Controlsi , t   c .Controlsi, t .DecrDumi , t . ln Salesi , t   i , t
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در این مدل  :  ln SGAلگاریتم (هزینههاي توزیع ،فروش و اداري سال جاري تقسیم بر
هزینههاي توزیع ،فروش و اداري سال قبل).
i, t

 : OverconfMalنشاندهنده متغیرهاي بیشاعتمادي ميباشد ،چنانچه مدیران نسبت

به مدیران سایر شرکتها از اعتماد به نفس زیادتري برخوردار باشند ،انتظار ميرود عالمت
ضریب  منفي باشد و در نتیجه تعدیل نامناسب هزینه افزایش یابد.
5
یافتههای پژوهش
جهت تجزیه و تحلیل اولیه دادهها ،مقادیر میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر تمامي
متغیرهاي استفاده شده در این پژوهش در نگاره  1نشان داده شده است.
نگاره ( :)1آمارهای توصیفی
متغیر

میانگین

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

سرمایهگذاري بیش از حد

0/511

0/492

0

1

-0/037

0/173

-2/566

2/248

0/164

0/351

-2/566

2/348

شدت کارکنان

-3/152

0/851

-5/235

-1/026

شدت دارایي

0/123

0/262

-0/903

1/649

کاهش فروش متوالي

0/041

0/194

0

1

لگاریتم طبیعي  1بعالوه بازده سهام ساالنه اولیه

4/658

0/542

3/069

11/328

جریان نقد آزاد

0/214

0/213

-1/890

1/270

پرداختهاي ثابت مدیران

0/0074

0/0191

-0/164

0/264

i, t

DecrDum

i, t

lnSales

نتایج برآورد مدلهاي پژوهش در ادامه ارائه شده است .در مرحله اول ،جهت تشخیص این
مطلب که مدل ما مدل دادههاي تلفیقي یا مدلي با اثر ثابت و یا مدلي با اثر تصادفي است به
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بررسي آزمونهاي چاو ،آزمون ضریب الگرانژ و آزمون هاسمن ،براي مدل پرداخته ميشود.
بر اساس آزمونهاي ذکر شده ،مدل دادههاي تلفیقي انتخاب شده است.
نگاره ( :)۲نتایج برآورد مدل جهت آزمون فرضیه
متغیر توضیحي

نتایج آزمون
Coeff

T

Prob.

0/329

4/354

0/0256

DecrDum

-0/179

-2/574

0/0061

lnSales

0/115

2/157

0/0316

شدت کارکنان

-0/014

-0/693

0/4881

شدت دارایي

-0/0273

-0/290

0/770

کاهش فروش متوالي

0/003

0/111

0/902

لگاریتم طبیعي  1بعالوه بازده سهام ساالنه اولیه

0/095

2/054

0/025

جریان نقد آزاد

-0/051

-0/415

0/654

پرداختهاي ثابت مدیران

0/174

0/524

0/621

سرمایهگذاري بیش از حد

i, t

i, t

آماره F

4/820

سطح معني داري ()Prob.

()0/000

آماره دوربین واتسون

2/348

آزمون Fلیمر (چاو)

0/217

سطح معني داري ()Prob.

()1/000

ضریب تعیین ()R2

0/22

ضریب تعیین تعدیل شده ()AdjR2

0/20

تعداد مشاهدات

910

بر اساس نگاره ( ،)2آزمون  Fمرسوم نشان دهنده معناداري کل رگرسیون است .همچنین در
مدل منتخب  R2 =0/22بدست آمده است که نشان ميدهد متغیرهاي توضیحي مورد نظر حدود
 23درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح ميدهند .آماره دوربین – واتسون نیز بین  1/5تا
 2/5است ،که نشان ميدهد که مشکل خود همبستگي بین جمالت اختالل مدل برآوردي وجود
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ندارد .همان طور که نگاره ( )1نشان ميدهد β1  β 2 ،کوچکتر از )0/0-329/179=0/150( β1
است .به عبارتي به ازاي  1درصد کاهش در فروش 15/0 ،درصد هزینههاي عمومي ،اداري و
فروش کاهش ميیابد .بنابراین وجود تعدیل نامناسب هزینه در مدل تایید ميشود .ضریب
سرمایهگذاري بیش از حد مثبت و از لحاظ آماري در سطح  5درصد معنيدار است .در واقع
مي توان عنوان کرد در پژوهش حاضر ارتباط بین بیش اعتمادي مدیران با تعدیل نامناسب هزینه
وجود دارد .یعني با افزایش بیش اعتمادي مدیران ،موجب افزایش تعدیل نامناسب هزینهها
خواهد شد .بنابرابن فرضیه پژوهش مورد تأیید قرار ميگیرد .بر اساس سایر نتایج ،ضریب شدت
دارایيها و پرداختهاي ثابت مدبران و ضریب شدت کارکنان منفي ،اما از لحاظ آماري معني-
دار نیست .همچنین ضریب جریان نقد آزاد ،کاهش فروش متوالي و پرداختهاي ثابت مدبران
مثبت و از لحاظ آماري معنيدار نیست .در این مدل متغییر لگاریتم طبیعي  1بعالوه بازده سهام
ساالنه اولیه که ضریب آن مثبت و از لحاظ آماري در سطح  5درصد معنيدار بدست آمده است.
نتیجهگیری
با توجه به اهمیت بررسي رفتار هزینهها ،این پژوهش به بررسي تأثیر بیشاعتمادي مدیران بر
تعدیل نامناسب هزینه پرداخته است .بدین منظور از متغیر سرمایهگذاري بیش از حد جهت
ارزیابي عامل بیشاعتمادیي مدیران بهره گرفته شده است .نتایج پژوهش نشان ميدهد که
بیشاعتمادي مدیران رابطهاي مثبت با تعدیل نامناسب هزینه دارد و این نشان از تأثیرپذیري رفتار
هزینهها از تصمیمات و اقدامات مدیران شرکتها دارد .جهت سنجش بیشاعتمادي از
سرمایه گذاري بیش از حد استفاده شده و بر این اساس فرضیه تدوین شده است .قبل از انجام
آزمونهاي الزم جهت بررسي فرضیههاي پژوهش ،استفاده از مدلي با دادههاي تلفیقي توسط
آزمون چاو نشان داده شد .با بررسي نتایج فرضیه مشخص ميشود که میزان کاهش در هزینههاي
عمومي ،فروش و اداري در ازاي  1درصد کاهش در فروش به  15/0درصد است که نشان از
تعدیل نامناسب هزینه در دوره زماني پژوهش است .همچنین نتایج نشان ميدهد که متغیرهاي
کنترلي در مدلهاي این پژوهش  22درصد از متغیر وابسته را توضیح ميدهد .همچنین بر اساس
نتایج پژوهش ضریب سرمایهگذاري بیش از حد مثبت و از لحاظ آماري در سطح  5درصد
معنيدار است .در واقع ميتوان عنوان کرد در پژوهش حاضر ارتباط بین بیشاعتمادي مدیران
با تعدیل نامناسب هزینه وجود دارد .بدین معني که هر اندازه بیش اعت مادي مدیران بیشتر باشد
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تعدیل نامناسب هزینهنایز بیشتر خواهد بود .الزم بذکر است که نتایج پژوهش حاضر با نتایج
پژوهش چن و گورس و ناسف ( )2013و حیدري ( )1393و خاني و امیري و شامحمدي ()1393
مطابقت دارد .در مورد سایر متغیرهاي کنترلي باید عنوان کرد که نتایج حاکي از عدم وجود
ارتباطي معنيدار بین شدت کارکنان ،شدت داریيها ،کاهش فروش متوالي ،پرداختهاي آزاد
مدیران و جریان نقد آزاد و تعدیل نامناسب هزینه دارد .در مقابل وجود ارتباطي معنيدار بین
لگاریتم طبیعي  1بعالوه بازده سهام ساالنه اولیه و تعدیل نامناسب هزینه مورد تایید قرار گرفت.
بر اساس نتایج حاصل از پژوهش ،توصیه ميشود که استفادهکنندگان از اطالعات مالي به
وجود چنین رفتاري در مدیران و اثرات آن بر گزارشگري مالي توجه ویژه نمایند .همچنین
جهت بررسي دقیقتر رفتار هزینهها پیشنهاد ميشود که تأثیر عوامل مختلفي از جمله
محافظهکاري و عوامل کالن اقتصادي از جمله تورم بر تعدیل نامناسب هزینهها مورد بررسي
قرار گیرد.
در این پژوهش کلیه شرایط اقتصادي و سیاسي حاکم بر بازار در زمانهاي مختلف ثابت در
نظرگرفته شده است .این مسئله ميتواند در تعمیم نتایج تأثیرگذار بوده و پژوهش را با محدودیت
مواجه کند .همچنین از دیگر محدودیتهاي پژوهش حاضر تأثیر قوانین و مقررات دولتى،
استانداردهاى حسابدارى و دیدگاه و عملکرد مدیریت بر پدیده تعدیل نامتقارن هزینهها است و
باید در نظر داشت که هرگونه تغییر در عوامل یاد شده مى تواند بر شدت یا ضعف این موضوع
تأثیر گذارد .الزم بذکر است که نقطه مقابل بیشاعتمادي مدیران عامل رفتاري دیگري با عنوان
بدبیني و احتیاط مدیریتي است که ميتوان به بررسي تأثیر این عامل بر تعدیل نامناسب هزینهها
نیز پرداخت.
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Abstract
In this research, managerial overconfidence is considered as a behavioral
explanation for the improper adjustment costs. This study aims to
investigate the effect of managerial overconfidence on improper
adjustment costs. With using the powerful technique of panel, we have
applied remained overinvestment as index of managerial overconfidence
and also other control variables affecting cost stickiness such as the number
of the staff, the amount of assets, consecutive decline in sales, natural
logarithm 1 in addition to the yield of initial annual share, free cost flow,
constant payment to managers. Sampling population of the present study
includes 91 accepted companies at Tehran stock exchange and
manufacturing parts in the time period of 2007-2016. Based on the
findings, the effects of managerial overconfidence on improper adjustment
improper adjustment costs is accepted and we can say that too much
confidence and trust of the manager leads to increase in cost stickiness.
Also, other control variables have meaningful effects on improper
adjustment cost.
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