
  

 

 موسسه آموزش عالی تاکستان
 

 

 

 حسابداری برای دریافت درجه کارشناسی ارشد نامهانیپا
 

 

 عنوان:

 ها بر بیش اعتمادی مدیران تأثیر چسبندگی هزینه

 در بورس اوراق بهادار تهران شدهرفتهیپذهای شرکت
 

 

 استاد راهنما:

 دکتر وهاب رستمی
 

 استاد مشاور:

 زادهدکتر مهدی شعبان
 

 نگارنده:

 امید خضری
 

 

 5931بهار 

 چکیده
 شدهپذیرفته هایشرکت ها بر بیش اعتمادی مدیرانچسبندگی هزینه تأثیر بررسی حاضر، پژوهش هدف     

و  اندرسونمطابق با پژوهش ها سدنشش چسدبندگی هزینه   منظوربه. باشدد می تهران بهادار اوراق بورس در



و  است. شدهاستفادهو فروش  یادار یهانهیهز(، از نسدبت  3232و همکاران ) ی( و سدشاد 3002همکاران )

آن  یهر سهم با سود واقع شدهینیبشیپمحاسبه اختالف سود  قیاز طرجهت سنشش بیش اعتمادی مدیران 

هدف، یک پژوهش بنیادی بوده و  ازنظرماهیت و روش، توصددیفی و  ازنظراین پژوهش  .شددودیممحاسددبه 

ی اطالعات، از طریق اطالعات آورجمعدر پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از  کهییازآنشا

است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنشانده  قرارگرفتهگذشته مورد تحلیل و بررسی 

 حذف روش به گیرینمونه طریق از شرکت 321 و تدوین یک فرضیه پژوهش، این انشام مسیر در شود.می

 و آنان مالی هایصورت به مراجعه با و شدهانتخاب 3232-3233 سداله  5 زمانی دوره برای ،سدیسدتماتیک  

 بر آماری هایآزمون و اسددتخرا  ،متغیرها سددنشش الزم برای اطالعات ، مدیرههیئت گزارشددات همچنین،

که چسبندگی  بود مطلب این از حاکی پژوهش هایفرضیه آزمون از حاصدل  نتایج.  گرفت انشام هاآن روی

پژوهش نتایج حاصل از این پژوهش مطابق با  داری دارد.ها بر بیش اعتمادی مدیران تأثیر مثبت و معنیهزینه

های مدیریت بر چسبندگی هزینه ازحدشیب نفساعتمادبهبه بررسدی تأثیر عامل رفتاری  که ( 3232حیدری )

ریت، مدی ازحدشیب نفساعتمادبهحاکی از آن اسدت که عامل رفتاری   نتایج باشدد. می یوادارتوزیع، فروش 

 شود.ها میموجب افزایش چسبندگی هزینه
 

 ، بیش اعتمادی مدیرانواژگان کلیدی: چسبندگی هزینه

 

 

 
Abstract: 

 

This study aimed to investigate the effect of cost stickiness on overconfidenc of 

managers of listed companies on the Stock Exchange of Tehran. In order to assess 

cohesion costs in accordance with the study of Anderson et al (2003) and Sajjad 

et al (2014), the ratio of administrative and selling expenses were used. And more 

trust managers to assess projected earnings per share by calculating the difference 

between the actual earnings are calculated. the events included descriptive. , 

mining and statistical tests were performed on them. The results of the test 

research hypotheses suggests that cost stickiness is a positive and significant 

impact on the more trust managers. The results of this study, according to the 



study, Smith (2014), which examines the influence of behavioral management's 

excessive confidence in the bond distribution costs, sales and office. The results 

suggest that behavioral factors, management's excessive self-confidence, enhance 

the adhesion of the cost. 
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