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Abstract 
Objective: The purpose of this research is investigating the effect of community social 

capital on asymmetric behavior of cost. Social capital refers to features of social organization 

such as norms and networks that simplify cooperation and harmony for mutual benefit. 

Community social capital captures the strength of cooperative norms and the density of social 

networks in a region. Cost stickiness is a behavioral property of cost that is substantially 

based on managerial decisions. In this case of cost behavior, managers are quick to expand 

resources when demand is increasing, but for a variety of reasons choose to stick with 

unutilized capacity when sales are decreasing. As such, community social capital is a socio-

economic factor that might affect managerial resource adjustment decisions via different 

channels. 
 

Methods: The method of the present research is descriptive-correlation because in this study 

the principle is to make hypotheses, test them, explain the relationships between phenomena 

and also analyze the dependent variable based on independent variables. For this purpose, we 

have collected the financial information related to 191 companies listed in Tehran Stock 

Exchange during the period of 2012 to 2018 and measure the community social capital index 

by different provinces of the country. In order to measure the community social capital index, 

we used the components of participation rate in elections, labor force participation rate, 

density of social networks and density of non-profit organizations by quarterly method. We 

also use multiple linear regression patterns to test research hypotheses. 
 

Results: Research findings indicate that, there is a significant relationship between 

community social capital and the degree of stickiness in selling, general and administrative 

costs. In this regard community social capital significantly increases the degree of stickiness 

in selling, general and administrative costs. The findings also show that, there is no 

significant relationship between community social capital and the degree of stickiness in the 

total operating costs and cost of goods sold. Hence, we observe an issue related to the 

personal motivations of managers and their opportunistic behaviors.  
 

Conclusion: Based on the findings of the study, it can be argued that community social 

capital restrains managers from taking opportunistic resource adjustment decisions that would 
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reduce costs stickiness. And this leads to an increase in the degree of costs stickiness. This 

article confirms the important role of managerial opinion in cost behavior and how local 

environmental factors show differences in firm’s cost behavior. 
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 هزینه نامتقارناجتماعی عمومی بر رفتار  ۀبررسی نقش سرمای
 

 امیرحسین رستگاری

 رضا حصارزاده

 محمدجواد ساعی

 دهکیچ

مدیریتی مربوط به تعدیل منابع  از طرق مختلفی بر تصمیماتاجتماعی  -ی اقتصادیعامل اجتماعی عمومی به عنوان ۀسرمایهدف: 

 هزینه است. نامتقارنبه این ترتیب، هدف از انجام پژوهش بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی عمومی بر رفتار  .استرکت تأثیرگذار ش
 

شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرران در   191به هدف پژوهش، اطالعات مالی مربوط به  یابی دستبه منظور روش: 

 یریگ اندازهمختلف کشور  یها استانو شاخص سرمایه اجتماعی عمومی، به تفکیک  یآور جمع 1991تا  1991 یها سالبازه زمانی 

  تحقیق نیز از الگوی رگرسیون خطی چندگانه استفاده خواهد شد. یها هیفرض. همچنین جهت آزمون گردد یم
 

 یهرا  نره یهزمیرزان چبردندگی در    یدار معناپژوهش حاکی از آن است که سرمایه اجتماعی عمومی به صورت  یها افتهی: ها افتهی

سرمایه اجتماعی عمومی و میزان چبردندگی در   میانکه  دهد یمنشان  ها افتهی. همچنین دهد یمفروش، اداری و عمومی را افزایش 

 وجود ندارد.  یدار معناارتداط  ،کاالی فروش رفته ۀعملیاتی و بهای تمام شد یها نهیهزمجموع کل 
 

در رابطه با تعدیل منابع شرکت که موجب  آنها طلدانه فرصتمدیران را از اتخاذ تصمیمات  ،سرمایه اجتماعی عمومی: یریگ جهینت

  .گردد یم ها نهیهزباز خواهد داشت و از این طریق منجر به افزایش در چبدندگی  ،شود یم ها نهیهزکاهش چبدندگی 
 

 .مدیریتی یطلد فرصتچبدندگی هزینه، رفتار هزینه، سرمایه اجتماعی،  کلیدی: یها واژه
 

 .پژوهشی :مقاله نوع
 

برر   یعمروم  یاجتماع هینقش سرما یبررس(. 1011. )محمدجواد، ساعی؛ رضا، حصارزاده؛ امیرحبین، رستگاری :استناد

 .19-00(، 1)11، دانش حبابداریمجله . نهیرفتار نامتقارن هز
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 مقدمه

ر یک خأل مدیریتی و سازمانی د این نکته هستندکه تصمیمات گر انیبصورت گرفته دانشگاهی  یها پژوهشمجموعه 

درویا  و  ؛ 1118، 1ناهاپیت و غشاا  د گرفت )نحت تأثیر محیط اجتماعی قرار خواه؛ بلکه تگردند ینماجتماعی پدیدار 

د بار سسابندگی   هزیناه باا تأکیا    نامتقاارن حاضر به بررسی اثرات عوامل محیط اجتماعی بر رفتار  ۀ(. در مطالع1003، 1هبلر

 تغییارات سسابندگی هزیناه    بار  عماومی فعلی نقش سارمایه اجتمااعی   ، در پژوهش تر قیدق. به بیانی شود یمهزینه پرداخته 

 .ردیگ یممورد مطالعه قرار 

)برای مثاا ،   شود یمدر منطقه تعریف  ها شبکهمشارکتی و تراکم  یهنجارهااجتماعی عمومی به عنوان قدرت  ۀسرمای

توساط افاراد    طلباناه  فرصات اجتماعی هستند که ماان  از انجاام اقادامات     یهنجارهامشارکتی،  یهنجارها(. 1111، 3پاتنام

مقرر شده بارای   یها مجازاتاجتماعی و افزایش سطوح  تعامالتِ اجتماعی نیز موجب تسهیلِ یها شبکهتراکم . گردند یم

 -باه عناوان موهاومی اقتصاادی    اجتماعی عماومی   ۀسرمای(. بنابراین، 1188، 4کلمن) شود یمصورت گرفته  یرفتارهاسوءِ 

یا حتی میازان اعتمااد    آنهاافراد و تعامالت اجتماعی میان  یطلب فرصتمحسوب خواهد شد. در این راستا، میزان  اجتماعی

 (.1188کلمن، ) استفرهنگی مختلف، متواوت  یها سارسوببه دیگران در مناطقی با 

اجتمااعی از باروز    ۀسارمای . نخسات،  دهاد  یما اجتماعی از طرق متواوتی رفتار هزینه را تحت تاأثیر خاود قارار     ۀسرمای

که در مناطقی  ییها شرکت، مدیران دهد یم. ادبیات معاصر نشان کند یمتوسط مدیران جلوگیری  طلبانه فرصت یرفتارها

و همچناین مشاارکت در امار مادیریت      طلباناه  فرصات  یرفتارهااجتماعی باال قرار دارند؛ تمایل کمتری به بروز  ۀسرمایبا 

( و با توجه به مسئولیت اجتماعی شرکت، نسبت به جامعاه خاود باا تعهاد بیشاتری      1012، 1جهاسود را از خود نشان داده )

مدیریتی منجر به بروز عدم تقاارن در رفتاار    طلبانه فرصت یهارفتار(. از آنجا که 1018و همکاران،  6هوی) کنند یمرفتار 

باشایم. باه عباارتی    هزینه  نامتقارناجتماعی و رفتار  ۀسرمایمیان  دار معناشاهد یک ارتباط  رود یم؛ انتظار گردد یم ها نهیهز

مدیران در رابطه با تعدیل مناب  شده و از این طریق منجار باه    محوراجتماعی عمومی مان  از اتخاذ تصمیمات خود  ۀسرمای

اجتمااعی عماومی باعاف افازایش ساطوح تعاامالت اجتمااعی و         ۀسرمای. همچنین گردد یمایجاد تغییراتی در رفتار هزینه 

 2دگردوساتانه به همراه رفتاار   آنهامیان مدیران و کارکنان  تر یقو. روابط اجتماعی گردد یمایجاد اعتماد متقابل در منطقه 

لیاناا و  مدیریتی تأثیر قابل تاوجهی بار تصامیمات مرباوط باه اشاتغا  شارکت و گاردش کارکناان آن خواهاد گذاشات )           

تعادیلی شارکت را افازایش داده و     یها نهیهزاجتماعی  ۀسرمای(. در همین راستا، 1003دروی  و هبلر، ؛ 1111، 8بورن ون

 نامتقاارن مان  از تعدیل ظرفیت شرکت توسط مدیران به هنگام کاهش فروش خواهد شد. به این ترتیب، شاهد بروز رفتار 

بیشاتری را نسابت باه تقاضاای      ینا یب خاوش اجتمااعی بااال    ۀسارمای در پایان، مدیران در مناطقی با خواهیم بود.  ها نهیهزدر 

 یرفتارهاا  ایان قبیال   باروز  (.1006، 1دیکاارلی  و سااپاریتو  ) دهناد  یما آتای از خاود نشاان     یهاا  دورهفروش شرکت در 

آتای را بایش از حاد ارزیاابی کارده و       یهاا  دورهتا مدیران تقاضای فروش شرکت در  شود یممدیریتی باعف  ۀنانیب خوش

را میاان سارمایه اجتمااعی     دار معناا ظرفیت شرکت را با توجه به فعالیت فعلی آن تعدیل نکنند. بر این اساس یاک ارتبااط   

 هزینه متصور خواهیم شد. نامتقارنعمومی و رفتار 
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مدیریتی مربوط به اجتماعی عمومی به عنوان یک عامل محیطی بر تصمیمات  ۀسرمایدر پژوهش فعلی، با فرض اینکه 

رفتار هزینه اثرگذار خواهد بود؛ به دنبا  کشف جهت تأثیرگذاری هستیم. بدین منظور شاخص سرمایه اجتماعی عماومی  

کانش جمعای در   تساهیل   ،مبنای اصلی این موهاوم  اکه؛ سرشده است یریگ اندازهمختلف کشور  یها استانرا به توکیک 

ساس  باه بررسای میازان سسابندگی هزیناه در        ؛اسات ساطوح ملای    یجاا  باه اساتانی )محلای(    ینهادهاو  ها سازمانسطح 

خاواهیم پرداخات.    آنهاا پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به مکان جغرافیایی دفاتر مرکازی   یها شرکت

قیق، ارتباط میان این دو عامل را باا یکادیگر بررسای خاواهیم کارد تاا       به هدف اصلی تح یابی دستدر نهایت و به منظور 

، میزان سسابندگی  ها استانمشخص شود با توجه به تغییرات صورت گرفته در سطوح سرمایه اجتماعی عمومی هر یک از 

 .کند یمواق  در مناطق مذکور به سه میزان و در سه جهتی تغییر  یها شرکتهزینه 

مدیران باید بتوانناد   ی مربوط به سازمان است؛ بنابراین،اهمیت مدیریت، کنتر  عملیات و مسائل مالیکی از وظایف با 

زنجیاردار و  افازایش دهناد )   فاروش ، ظرفیت واکنش شارکت را در قباا  کااهش تقاضاای     ها نهیهزبا توجه به سسبندگی 

در ساازمان   تار  قیا دق یزیا ر برناماه و  تار  یقاو هزینه منجر به سیساتم کنترلای    ۀسسبند(؛ سراکه، فهم رفتار 1313همکاران، 

، امکاان شناساایی هرگوناه    هاا  ناه یهز(. از طرفی بررسی ارتباط بین فاروش و  1381شافعی و محمدزاده مقدم، د )خواهد ش

(. از ایان رو، بررسای   1381، یالها  نعمات قاائمی و  ) آورد یما هم را برای حسابرسان فرا ها نهیهزان تحریف احتمالی در میز

آن از ضرورت کاافی برخاوردار    کننده شرکت به همراه شناسایی عوامل تأثیرگذار و تعیین یها نهیهزارتباط بین فروش و 

هاا  ریزی و همچناین کااهش هزیناه    ؛ سراکه، این نتایج منجر به درک بهتر مدیران از رفتار هزینه جهت کنتر ، برنامهاست

حاصل شده در پژوهش حاضار، میازان توااوت در سسابندگی هزیناه       یها افتهی. (1318پور و همکاران،  حسینیگردد ) می

و  یشناسا  جامعاه شرکت را از طریق یک موهوم جدید مورد بررسی قرار خواهد داد. این موهوم ترکیبی از علوم مربوط به 

. نتایج این مطالعه در نهایت به ادبیات مربوط به رفتار هزیناه کماک شاایانی خواهاد     شود یمحسابداری مدیریت را شامل 

عوامل محیطی مانند فرهن ، تصمیمات مربوط به رفتار هزیناه را   اثرات نشان دادند، (1016و همکاران ) 10کچین کرد. 

ائه شواهدی هستیم کاه بار اسااس آن، محایط اجتمااعی و م سساات       حاضر به دنبا  ار ۀ. در مطالعدهد یمتحت تأثیر قرار 

حاضر در سطح جامعه نیز بر رفتار هزینه تأثیرگذار خواهناد باود. پاژوهش حاضار باه درک مادیران ساازمانی،         یررسمیغ

ات مربوط باه  محققان حسابداری و حسابداران مدیریت نسبت به این موضوع که سگونه عوامل محیط اجتماعی بر تصمیم

 گذار است، کمک شایانی خواهد کرد. تعدیل مناب  شرکت اثر

 ها هیفرضادبیات پژوهش و بسط 
 مدیریتی  یها میتصمهزینه و  نامتقارنرفتار 

 یهاا  ناه یهزبه دو دسته ثابت و متغیر اسات.   ها نهیهز یبند طبقهیکی از اصو  اساسی و مهم حسابداری بهای تمام شده 

، ثابت باقی مانده و متناسب باا تغییارات صاورت گرفتاه     دامنه خاص از فعالیتهستند که حداقل در یک  ییها نهیهزثابت، 

سنتی رفتار هزیناه، یاک رابطاه متقاارن را میاان تغییارات صاورت گرفتاه در ساطح           الگویح فعالیت تغییر نکنند. ودر سط

این دیدگاه سانتی، تصامیمات مادیریتی     اساس بر(. 1111، 11نورن) ردیگ یممتغیر آن در نظر  یها نهیهزفعالیت شرکت و 

 الگاوی  یهاا  افتاه ینقش با اهمیتی را ایوا نخواهند کرد؛ اگرسه در حا  حاضر، با مجموعه شواهدی مواجاه هساتیم کاه باا     
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آن اسات کاه اختیاارات و    سنتی رفتاار هزیناه مغاایرت دارناد. نتاایج تحقیقاات صاورت گرفتاه در ایان راساتا حااکی از            

ژو و  ؛1013و همکااران،   11بنکار ) شاود  هاا  ناه یهز نامتقاارن منجار باه باروز رفتاار      توانند یممدیریتی نیز  یها یریگ میتصم

منااب    ۀتوساع . مدیران به هنگاام افازایش تقاضاا بارای فاروش، ساریعا  باه        (1010و همکاران،  14هارتلیب ؛1016، 13هان 

را حوا    بالاساتواده ؛ اما در زمان کاهش تقاضا بارای فاروش، باه دالیال گونااگونی همچناان ظرفیات        پردازند یمشرکت 

باه   هاا  نهیهز. به بیانی کلی، کنند ینمتغییر  ها تیفعالمتناسب با تغییرات صورت گرفته در سطوح  ها نهیهزدر نتیجه  .کنند یم

مشاهده شده در سطح فعالیت شرکت به هنگام افزایش تقاضاا بارای فاروش و کااهش آن، بیشاتر از       یکسان ازای تغییراتِ

 (.1003اندرسون و همکاران، آنکه کاهش یابند؛ افزایش پیدا خواهند کرد )

 بنکار را در قالب سه حالت اصلی ارائه کرد ) آنها توان یم؛ اما گذارد یمتأثیر  ها نهیهز نامتقارنعوامل متعددی بر رفتار 

را  بالاستوادههزینه منوعت نگهداری و یا تعدیل مناب   ،(. در حالت او ، مدیران به هنگام کاهش فروش1018و همکاران، 

و باه تبا  آن تعادیل منااب       ها نهیهزی بیشتر باشد، تمایل مدیر به کاهش تعدیل یها نهیهز. هرسه دهند یممورد بررسی قرار 

پولی از قبیل پرداخت خسارت به کارکناان کناار گذاشاته     یها نهیهزتعدیلی شامل  یها نهیهز. شود یمنیز کمتر  بالاستواده

توساعه منااب  باه هنگاام      یهاا  ناه یهزو  آموزش کارکنان جدید جهتتحمل شده در  یها نهیهزشده در زمان تعدیل نیرو، 

آن مانناد پاایین آمادن     یپاول ، مدیران در بلند مدت جنبه غیر وجود این. با استافزایش مجدد تقاضا برای فروش شرکت 

 (. 1003اندرسون و همکاران، ) رندیگ یمروحیه کارکنان و یا از دست رفتن حسن شهرت خود را نیز در نظر 

آتای، ماد نظار قارار خواهناد       یها دورهخود را نسبت به فروش شرکت در  ینیب شیپدر حالت دوم، مدیران برآورد و 

آتی را باه میازان    یها دورهشرایط فروش در  باالتربیشتر و اعتماد به نو   ینیب خوشداد. بنابراین، احتما  اینکه مدیران با 

امیدوارند که کاهش فروش صورت گرفته مربوط باه دوره   نیب خوشران بیشتری برآورد کنند؛ افزایش خواهد یافت. مدی

اضافی جهات   یها نهیهزاز تحمل  آنهااین رکود طی مدت زمان آتی از بین برود. به این ترتیب،  و کوتاه مدت فعلی باشد

موجاود   بالاساتواده تصمیم به حو  مناب   فزایش فروش، جلوگیری خواهند کرد وبازیابی ظرفیت اصلی شرکت به هنگام ا

اگرسه در شرایطی متواوت و در صورتی کاه مادیران کااهش فاروش را بلناد مادت ارزیاابی کنناد؛ تمایال           .رندیگ یمرا 

عملیااتی جااری را    یهاا  ناه یهزاز این طریاق هام    آنها؛ سراکه، دهند یمرا از خود نشان  بالاستوادهبیشتری به کاهش مناب  

و همکااران،   11سان رکت جلاوگیری باه عمال خواهناد آورد )    تعدیلی آتای شا   یها نهیهزو هم از تحمل  دهند یمکاهش 

  (.1014بنکر و همکاران، ؛ 1013

منجر به ایجاد تغییراتای در سااختار هزیناه     ،به سود هدف یابی دستشخصی مدیریتی برای  یها زهیانگدر حالت سوم، 

کاهش سود و همچنین به منظور جلوگیری از گزارش زیان یا  در زمان کاهش فروش و همین راستا، مدیران. در گردد یم

و همکااران،   16گراهاام ) دهناد  یما خود را کاهش  یها نهیهزنسبت به سود شرکت،  گران لیتحلساختن انتظارت  برآورده

 شخصی مدیران برای رسیدن به سود یها زهیانگ کنند یمادعا  (1013) 18کاما و وی . (1008و همکاران،  12کوهن؛ 1001

در  ییجاو  صارفه  شارکت جهات   بالاساتواده و کااهش ظرفیات   را به سمت سرعت بخشیدن در تعادیل منااب     آنهاهدف، 

هزینه اثر گذاشاته   نامتقارنتصمیمات سنجیده مدیریتی بر رفتار  قبیل. این دهد یمسازمان، سوق  عملیاتی جاری یها نهیهز

صارفا  منجار باه     تواند ینمشخصی مدیریتی  یها زهیانگبا این حا   و موجب کاهش در میزان سسبندگی هزینه خواهد شد.
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له معروف نمایندگی به نام امسراطورسازی مدیریتی اشاره کارد.  ئبه مس توان یم . از این روگردد ها نهیهزکاهش سسبندگی 

 بالاساتواده این موهوم بدین معناست که مدیریت تمایل به رشد شرکت بیشتر از اندازه بهینه خاود و همچناین حوا  منااب      

در  (.1002و همکااران،   11مساولی  از جمله شأن، مقام، قدرت و اعتبار را دارد ) اش یشخصآن، با هدف افزایش منوعت 

بنابراین، در میان حاالت مختلف انگیزشی مدیران، مدیریت ساود   این حالت میزان سسبندگی هزینه افزایش خواهد یافت.

 یرفتارهاا انعکااس دهناده اناواع     توانناد  یما به ساود هادف و امسراطورساازی مادیر      یابی دستصورت گرفته در راستای 

 (. 1016ژو و هان ، باشند ) است، اثرگذارکه بر رفتار هزینه  ییتمدیر طلبانه فرصت
 اجتماعی عمومی ۀسرمای

، ص 1111پاتناام ) . اناد  کارده اجتماعی )عمومی( بیاان   ۀسرمایمحققان علوم اجتماعی تعاریف مختلوی را برای موهوم 

 هنجارهاا ، ها شبکهتعریف نسبتا  جامعی را درباره این موضوع ارائه داده است که در برگیرنده مواهیم مختلوی از جمله  (62

و اعتمااد اشااره    هنجارهاا ، ها شبکهاجتماعی مانند  یها سازمان یها یژگیواجتماعی به  ۀسرمای». به بیان وی استو اعتماد 

 .«دینما یمدارد که هماهنگی و مشارکت را جهت کسب مناف  متقابل، تسهیل 

متعلاق باه یاک     ۀسارمای اجتماعی عمومی نوعی از سرمایه متعلق به یک شرکت )مانند سرمایه فیزیکی( یا حتی  ۀسرمای

و  هنجارهاا محلای باوده و از طریاق پاذیرش     انسانی( نیست؛ بلکه، این نوع از سرمایه متعلق باه جامعاه    ۀسرمایمدیر )مانند 

(. این نوع از سرمایه را اغلب با نرخ مشارکت افراد 1018هوی و همکاران، ) است یابی دستحاکم بر آن قابل  یها ارزش

اجتماعی عمومی اغلب به عناوان یاک    ۀسرمای. بنابراین، کنند یمبیان  آنهادر زندگی جمعی و وجود عامل اعتماد در میان 

که افراد حاضر در جامعاه را متعهاد باه رفتاار کاردن در ساارسوب اخاالق         گردد یمهنجار مشارکتی و اجتماعی تعریف 

 ۀسارمای . وی کناد  یما قابال تعریاف   تسارمایه اجتمااعی را باه صاورت م     (2، ص 1001) 10فوکویاماا . به بیان ویژه سازد یم

. در کناد  یما معرفای  « همکاری و تعااون میاان دو یاا سناد نوار باشاد       ۀدهندکه ترویج  یررسمیغیک هنجار » اجتماعی را

مشترک هستند که ایان عوامال    یباورهااز اعتقادات و  یا مجموعهمشارکتی باال، مردم در برگیرنده  یهنجارهامناطقی با 

متناقض باا   یا طلبانه فرصت یرفتارها. زیرا سنین گردد یم ها سازمانتوسط اشخاص و  طلبانه فرصت یرفتارها  از بروز مان

هاوی و همکااران،   ؛ 1188کلمان،  کسب منااف  مشاترک عمال خواهناد کارد )      یهنجارهامرتبط با  شدۀمقرر  یها ارزش

 (. 1181، 11الستر؛ 1018

ناهاپیات و  . شاود  یمدر نظر گرفته  ها شبکهاز  یا مجموعهبر اساس رویکردی دیگر، سرمایه اجتماعی عمومی به عنوان 

که نشأت گرفته از شبکه رواباط  ، سرمایه اجتماعی عمومی را به عنوان مجموعه مناب  واقعی و قابل دسترس (1118غشا  )

اجتمااعی عماومی تساهیل کنناده اقادامات       ۀسرمای. اند کرده؛ تعریف استاجتماعی  ینهادها ت وم سسا متعلق به افراد یا

اجتمااعی   یهاا  شابکه (. از طرفای  1188کلمان،  ) اسات  آنهاا و همچنین برقرار کننده اعتماد متقابل میاان   ها شبکهافراد در 

صورت گرفته در جامعه را افازایش داده و از ایان    یرفتارهااجتماعی تعیین شده برای سوءِ  یها مجازاتقدرتمند، سطوح 

(. با توجه به ادبیات 1004و همکاران،  11گایسو) گردند یمتوسط افراد  طلبانه فرصت یرفتارهاطریق منجر به کاهش بروز 

اجتماعی( به وضوح از یکدیگر قابل تماایز نیساتند؛    یها شبکهمشارکتی و  یهنجارهاکه این دو معیار ) طور همانپیشین و 

 (. 1012جها، ؛ 1004گایسو و همکاران، ) میشو ینمقائل  آنهاتواوتی را میان 
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و تاراکم بیشاتری از    تار  یقاو مشاارکتی   یهنجارهاا شاامل   بااالتر اجتماعی عمومی  ۀسرمایبه بیانی خالصه، مناطقی با 

. باه ایان دلیال،    گاردد  یما و ایجااد اعتمااد متقابال در جامعاه      دگردوستانه یرفتارهاین امر باعف بروز هستند که ا ها شبکه

و محیطی را داراست که عالوه بر فرد، رفتار سازمانی را نیز تحات   اجتماعی -اجتماعی عمومی ساختاری اقتصادی ۀسرمای

 . دهد یمد قرار تأثیر خو
 بررسی نحوه تأثیر سرمایه اجتماعی عمومی بر رفتار هزینه

اجتماعی عمومی بار تصامیمات مادیریتی و ساازمانی اثرگاذار       ۀسرمایوجود شواهدی مستد ، حاکی از آن است که 

، بااالتر اجتمااعی   ۀسارمای ، مادیران در منااطقی باا    دهاد  یمنتایج تحقیقات معاصر نشان (. 1011و همکاران،  13پاینه) است

باعاف ایجااد    هنجارهاا . بر اساس مالحظات نظاری، مشاارکت در   دهند یمکمتری را از خود بروز  طلبانه فرصت یرفتارها

اجتمااعی از   یها بکهش(. همچنین تراکم باالی 1112، 14نک و کور)برای مثا ،  شود یممحدودیت در مناف  شخصی افراد 

، خودداری باه عمال خواهاد آورد    شان یشخصمناف   جهتصورت گرفته توسط مدیران در  طلبانه فرصت یرفتارهابروز 

 تعیین شده برای مادیرانِ  یها مجازات اجتماعی باال، میزان ۀسرمای، در مناطقی با کند یمبیان  (1012جها )(. 1188کلمن، )

خاود و   طلباناه  فرصات  یرفتارهاا متقلب، افزایش خواهد یافت. در نتیجه، مدیران ناگزیر باه محادود کاردن     اجراییِ ارشدِ

(. باه ایان ترتیاب، مادیران کمتار درگیار       1188کلمان،  مشاارکتی در ساازمان هساتند )    یهنجارهاا جایگزین کردن آن با 

(. در 1012و همکااران،   11حسان ) اباد ی یما مالیاتی صورت گرفته نیز کااهش   یفرارها( و 1012جها، سود شده ) مدیریت

هاوی  ؛ 1011، 16جها و کاوک  این شرایط مدیران تمایل بیشتری به مشارکت در بحف مسئولیت اجتماعی شرکت دارند )

(. بر این اساس، مدیران کمتر در راستای کسب مناف  شخصای خاود گاام برداشاته و بیشاتر متمایال باه        1018و همکاران، 

 انجام امور مشارکتی خواهند بود. 

. باه ایان دلیال ت ااد     شارکت عمال خواهناد کارد    اجتماعی باال، در جهت کساب منااف     ۀسرمایمدیران در مناطقی با 

. هنگاامی کاه مادیران تصامیمات     کنناد  یما در رفتار هزینه ایوا نقش کمرنگی ر طلبانه فرصت یرفتارهانمایندگی و بروز 

؛ دساار  رناد یگ یما و در راساتای کساب منااف  شخصای خاود       طلباناه  فرصت یها زهیانگمربوط به تعدیل مناب  را به واسطه 

باه انگیازه    تاوان  یما شخصی مدیریتی  یها زهیانگاز جمله این اب  سازمان خواهند شد. ناکارآمدی و اشتباه در تخصیص من

کاه   گونه همانو  بر اساس مبانی نظری موجود اشاره کرد. و امسراطورسازی مدیریتی به سود هدف توسط مدیر یابی دست

از طریاق تساری  در    به سود هادف  یابی دستشخصی مدیر در راستای  یها زهیانگ قبل نیز به آن اشاره شد، یها قسمتدر 

و در حاالتی   بندگی هزیناه خواهاد شاد؛ باا ایان وجاود      کااهش سسا   منجر به به هنگام کاهش فروش تعدیل مناب  شرکت

هزیناه ما ثر    نامتقارننیز بر رفتار  کند یممدیریتی که در راستای امسراطورسازی وی بروز  طلبانه فرصت یرفتارها ،متواوت

سان و  ) گاردد  یما  افازایش سسابندگی هزیناه   باعاف   در زماان رکاود   از طریق نگهداری مناب  بالاساتواده شارکت   بوده و

، قارار دارد اجتماعی در ساطح بااالیی    ۀسرمایدر مناطقی که  .(1016ژو و هان ، ؛ 1013کاما و وی ، ؛ 1013همکاران، 

در این حالات  . کنند یممشارکتی در میان افراد تأکید  یرفتارهابر حقوق شهروندی و  ها شبکهاجتماعی و انبوه  یهنجارها

اجتمااعی مقارر شاده     یهاا  مجازات، از لهیوس نیبد آنهاتوسط مدیران کاهش یافته و  طلبانه فرصت یرفتارهااحتما  بروز 

به این نتیجه رسایدند کاه تصامیمات مادیریتی مرباوط باه        (1011سن و همکاران )به بیانی خالصه،  اجتناب خواهند کرد.
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شخصی مدیران نشأت خواهاد گرفات. از    یها زهیانگتعدیل مناب  در مناطقی با سرمایه اجتماعی باال، به احتما  کمتری از 

شخصای   یهاا  زهیا انگکااهش   از طریاق و نه اثرگذار باوده  هزی نامتقارنبر رفتار  تواند یماجتماعی عمومی  ۀسرمایو، این ر

باا   در حاالتی متوااوت و   یاا  ؛شاود  هاا  نهیهزمیزان سسبندگی  به افزایش منجر ،به سود هدف یابی دستدر راستای  انمدیر

 هاا  ناه یهزدر میازان سسابندگی    کااهش  مدیریتی مانند امسراطورسازی مدیران باعف طلبانه فرصت یرفتارهامحدود کردن 

 .گردد

، هاا  شابکه قدرتمناد از   یا مجموعاه ایان موضاوع هساتند کاه وجاود       ۀنتایج تحقیقاات گذشاته باه خاوبی نشاان دهناد      

. کارمنادان حاضار در   دهاد  یما مربوط به استخدام شرکت و گردش کارکناان آن را تحات تاأثیر خاود قارار       یها تیفعال

باه ساازمان و    آنهاا تعامالت اجتماعی داشته که این امر موجب تعهد بیشتر مایل به توسعه اجتماعی باال، ت ۀسرمایمناطقی با 

(. باه عاالوه، اعتمااد مادیران نسابت باه       1111، 12اساسگنل خواهد شاد )  کارشانافزایش مشارکت صورت گرفته در محل 

خواهناد داشات. در    آنهاا کارکنان خود افزایش یافته و توجه بیشتری به آموزش، یادگیری و انجام امور مشارکتی توساط  

دروی  ؛ 1111، نبور ونلیانا و پدیدار خواهد شد ) آنهامیان مدیران و کارکنان  یتر یقونتیجه، روابط اجتماعی و شغلی 

ناشای از وجاود    . این امر ممکن استدهند یمد بروز را از خو یتر دگردوستانهمدیران رفتار  (. در این راستا،1003هبلر،  و

ین ترتیاب،  دبا اجتمااعی باشاد.    یها شبکهاجتماعی مقرر شده توسط  یها مجازاتیا ترس از  تر یقومشارکتی  یهنجارها

شارکت در دوره رکاود خواهناد داشات. باه بیاانی        بالاستوادهمدیران تمایل کمتری به اخراج کارمندان و کاهش ظرفیت 

 یهاا  ناه یهزشاده و از ایان طریاق باعاف افازایش       دارتریا پاخالصه، سرمایه اجتماعی عمومی منجر به ایجاد روابط شاغلی  

 هزینه شاهد خواهیم بود.  نامتقارنارتباط مثبتی را بین سرمایه اجتماعی عمومی و رفتار  ،. در نتیجهگردد یمتعدیلی 

اجتمااعی بااال، باا خالقیات و      ۀسارمای ، مدیران حاضر در مناطقی با کند یمکارآفرینی نیز بیان  ۀادبیات مربوط به حوز

معتقد است، ماردم   (1001) 18یوسالنر(. همچنین 1006اریتو، و ساپ  یکارل یدد )بیشتری عمل خواهند کر یریپذ سکیر

. در ایان  کنند یمرفتار  تر نانهیب خوشبه صورت  میزان باالی انسجام مدنی اجتماعی و یها شبکهباالی  در جوامعی با تراکم

به صورت همزمان خاواهیم باود. در هماین راساتا، ایان احتماا         یریپذ سکیرو  ینیب خوشحالت شاهد بروز دو ویژگی 

اجتماعی باال، انتظار موقتی بودن دوره رکود و کاهش فروش را داشاته باشاند    ۀسرمایوجود دارد که مدیران در مناطقی با 

عماومی نیاز بار     اجتمااعی  ۀسارمای و مناب  شرکت را در زمان کاهش تقاضا برای فروش تعدیل نکنند. بنابراین، این بعد از 

 . گردد یماهد بود و موجب افزایش آن اثرگذار خو ها نهیهز نامتقارنرفتار 

اجتماعی عمومی بر رفتار هزینه، در وهله او  از مجماوع   ۀسرمایبر اساس آنچه تا به حا  بیان شد، جهت بررسی تأثیر 

تاأثیر  تحات   یا مالحظاه عملیاتی باه طاور قابال     یها نهیهززیرا، مجموع کل  عملیاتی استواده خواهیم کرد. یها نهیهزکل 

مدیریتی مربوط به رفتار هزینه را نیاز   یها انتخاباز  یا گستردهو همچنین میزان  قرار دارند اختیارات و تصمیمات مدیران

 یهاا  نهیهز، مربوط به نیروی کار )از قبیل دستمزد نیروی کار( یها نهیهزامل ش ها نهیهزاین قبیل  ،. برای مثا رندیگ یدربرم

در  هاا  نهیهز. به این ترتیب، شوند یمه توزی  و بازاریابی مربوط ب یها نهیهزمربوط به تولید کاال و ارائه خدمات و همچنین 

از (. 1016، 11سابرمانیم و ودنمرواتساون  قرار نخواهند گرفت ) آنهانادرست  یبند طبقهمعرض تحریوات ناشی از اشتباه در 

 :گردد یماو  پژوهش به شرح ذیل تبیین  ۀاین رو فرضی
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 .عملیاتی وجود دارد یها نهیهزاجتماعی عمومی و سسبندگی مجموع کل  ۀمیان سرمای یدار معناارتباط  او : ۀفرضی

دش کارکناان شارکت   مارتبط باا گار    یها یریگ میتصماجتماعی عمومی بر  ۀسرمایبر اساس مبانی نظری مطرح شده، 

)از قبیل هزینه دستمزد نیروی کار( را کاه جازءِ اصالی بهاای      مرتبط با نیروی کار یها نهیهزاز این طریق،  تأثیرگذار بوده،

 یطلبا  فرصات . از طرفای  دهاد  یمتحت تأثیر قرار  است فروش، اداری و عمومی یها نهیهزو  تمام شده کاالی فروش رفته

در هماین راساتا و باه منظاور      .دهاد  یمرا تحت تأثیر خود قرار فروش، اداری و عمومی  یها نهیهزاو   ۀمدیران نیز در وهل

اجتماعی عمومی را به صورت جداگانه بر هریک از طبقات بهای تمام شاده کااالی    ۀسرمای، اثر تر قیدق یها یبررسانجام 

دوم و ساوم   یهاا  هیفرضا بار ایان اسااس،     فروش، اداری و عمومی مورد بررسی قرار خواهیم داد. یها نهیهزفروش رفته و 

را بار سسابندگی    یتار  پررنا  پژوهش را بیان خواهیم کرد. از این رو، درخواهیم یافت کدام یک از طبقات هزینه تاأثیر  

 هزینه ایوا خواهد کرد. 

 . جود دارداجتماعی عمومی و سسبندگی بهای تمام شده کاالی فروش رفته و ۀسرمایمیان  یدار معناارتباط  دوم: ۀفرضی

 .  فروش، اداری و عمومی وجود دارد یها نهیهزاجتماعی عمومی و سسبندگی  ۀسرمایمیان  یدار معناارتباط  سوم: ۀفرضی

  .به تصویر گذاشته شده است 1بانی نظری مطرح شده، در شکل موهومی پژوهش بر اساس م الگوی

 
 هزینه نامتقارنتأثیر مورد انتظار سرمایه اجتماعی عمومی بر رفتار . 1شکل 

 پژوهش ۀپیشین
اگرسه در رابطه با موضوع اصلی پژوهش مطالعات سندانی صورت نگرفته است، باا ایان حاا  در اداماه باه برخای از       

 با موضوع پژوهش حاضر در ارتباط هستند؛ اشاره خواهد شد.   میرمستقیغکه به صورت مستقیم یا  ییها پژوهش

سرمایه اجتماعی 

 عمومی باال

 یهنجارها

 مشارکتی قوی

انبوه و تراکم 

 هاشبکه

مشارکت باالی مدیر 

در مسئولیت اجتماعی 

 شرکت

 ی طلبفرصتکاهش 

 

روابط پایدار شغلی 

 میان مدیر و کارمند

 افزایش هزینه تعدیلی

تعیین مجازات برای 

 سوء رفتار مدیریتی

 یطلبفرصتکاهش 

 

 یریپذسکیرافزایش 

 ینیبخوشافزایش 

کاهش در میزان 

 هزینه سسبندگی

افزایش در میزان 

 سسبندگی هزینه
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بررسی کرده و وجود سسابندگی در   اند سسبنده ها نهیهزاین فرضیه را که  (1003اندرسون و همکاران )برای اولین بار 

درصد افزایش خواهد  11به میزان  ها نهیهزبیان کردند با یک درصد افزایش در فروش،  آنها. کنند یمرفتار هزینه را تأیید 

. این در حاالی اسات کاه غالاب     ابدی یمدرصد کاهش  31به میزان  تنها ها نهیهزیافت؛ اما با کاهش یک درصد در فروش 

سن و . در همین رابطه پردازند یم به بررسی عوامل م ثر بر سسبندگی هزینه ،تحقیقات صورت گرفته کنونی در این زمینه

فاروش، اداری و   یهاا  نهیهز نامتقارنرفتار  در پژوهشی با موضوع مسأله نمایندگی، حاکمیت شرکتی و (1011همکاران )

بااا  یدار معناااابطااه مثباات و راداری و عمااومی  ،فااروش یهااا نااهیهز، نشااان دادنااد میاازان عاادم تقااارن در رفتااار  عمااومی

 و همکااران  30ونیریاز توساط حاکمیات شارکتی بااال ت اعیف شاود.        تواناد  یما مدیران دارد که این رابطه  امسراطورسازی

پرداختناد.  فاروش، اداری و عماومی    یها نهیهز ۀسسبنددر پژوهش خود به بررسی نقش سرمایه سازمانی بر رفتار  (1011)

را افزایش )کااهش(   فروش، اداری و عمومی یها نهیهزسرمایه سازمانی باال )پایین( میزان سسبندگی  نتایج آنان نشان داد،

 . دهد یم

نشان داد،  ها افتهی. پردازند یم ها نهیهزنیز به بررسی مدیریت سود، حاکمیت شرکتی و سسبندگی  (1016ژو و هان  )

باه   مادیریتی )امسراطورساازی مادیر(    طلبانه فرصت یرفتارهااز طریق کاهش  را حاکمیت شرکتی خوب سسبندگی هزینه

باه   (1011و همکااران )  31ها  قاوی نیسات.    ،؛ اگرسه تأثیر آن به اندازه مدیریت سوددهد یممیزان قابل توجهی کاهش 

باه هنگاام کااهش فاروش      هاا  شارکت بیان کردناد،   آنهابررسی رفتار هزینه در قبا  کاهش نرخ مالیات شرکت پرداختند. 

متناسب با آن  به صورت عمومی را پیش از آنکه نرخ مالیات کاهش یابد؛اداری و ، فروش یها نهیهزمیزان سسبندگی در 

 نامتقاارن تعادیلی نیاروی کاار و رفتاار      یهاا  نهیهزنیز در پژوهشی با موضوع  (1010وهمکاران ) 31گلدن. دهند یمکاهش 

در نیروی کار ماهر با عدم تقارن بیشتر هزینه همراه اسات. همچناین    باالترهزینه به این نتیجه رسیدند وجود اعتماد به نو  

  .استهنگامی که نرخ بیکاری پایین است، بیشتر  ها نهیهزتعدیلی مربوط به نیروی کار بر عدم تقارن  یها نهیهزتأثیر 

های افازایش فاروش، ساودهای آیناده باا تغییارات نسابت         یافتند در دورهدر (1313حقیقت و مرت وی ) در ایران نیز،

های عملیاتی موجب افازایش   منوی دارد. همچنین در دوره کاهش فروش نیز افزایش نسبت هزینه ۀهای عملیاتی رابط هزینه

 ۀسارمای در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند کاه افازایش    (1314و همکاران ) یاحمد یعل گردد. سود عملیاتی آینده می

 یهاا  هیفرضبه بررسی  (1311) و حصارزاده پورساسان در شرکت خواهد شد. ها نهیهزسازمانی موجب افزایش سسبندگی 

پرداختند. نتیجه آنان نشان داد نظریه تأخیر در تعدیل هزیناه در خصاوص    1311تا  1381 یها سا طی  ها نهیهزسسبندگی 

از توان توضیحی بیشتری برخوردار است و همچنین سسابندگی هزیناه تااب  تصامیمات مادیر نباوده و        ها نهیهزسسبندگی 

در پاژوهش   (1316) یدهچ یهاشمو  این یزدیابا کاهش میزان سسبندگی ندارد.  یدار معناشخصی آنان ارتباط  یها زهیانگ

پرداختند. نتایج آناان نشاان داد ناوعی ارتبااط      ها نهیهزخود به بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت و سسبندگی 

 میان مسئولیت اجتماعی شرکت و سسبندگی هزینه وجود دارد.  دار معنامثبت و 

در  هاا  ناه یهزفکاری و جریاان نقاد آزاد بار سسابندگی       ۀسارمای در پژوهشی باه بررسای اثار     (1312نمازی و فتحعلی )

 ۀسارمای نشان داد میزان جریاان نقادآزاد و    آنها یها افتهیپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند.  یها شرکت

و  دار معناا شواهد حاکی از وجاود رابطاه    اثرگذار بوده و همچنیناداری و عمومی ، فروش یها نهیهزفکری بر سسبندگی 
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در پژوهش خود باا عناوان سسابندگی هزیناه و مادیریت       (1312امیری و همکاران ) سلیمانی است. آنهامیان  ضدسسبنده

های مدیریتی در صنعت سیمان، به این نتیجه رسیدند که ارتباط منوی و معناداری میاان سسابندگی    سود با تمرکز بر انگیزه

 هزینه و هموارسازی سود در صنعت سیمان وجود ندارد. 

 روش شناسی پژوهش
 ماهیت و روش تحقیق

و توسعه مجموعه دانش موجاود باا اساتواده     ها دهیپد، تبیین روابط میان ها هینظرهدف از انجام پژوهش حاضر، آزمون 

؛ سراکاه، در تحقیقاات   استاست. روش پژوهش نیز توصیوی  یا کتابخانهاز استدال  عقالنی و قیاسی به کمک مطالعات 

همچناین باا   شاده اسات.    یآور جم  یرهایمتغو تحلیل روابط موجود میان  آنهاتوصیوی اصل بر ساختن فرضیات، آزمون 

وابساته بار اسااس     یرهاا یمتغ ینا یب شیپا و  رهاا یمتغتوجه به آنکه پژوهش فعلی به بررسای مجموعاه رواباطِ موجاودِ میاان      

 .  استهمبستگی با رویکرد رگرسیونی  -مستقل خواهد پرداخت؛ از نوع تحقیقات توصیوی یرهایمتغ
 آماری ۀجامعه و نمون

 1316تاا   1311پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زماانی   یها شرکتآماری پژوهش، تمامی  ۀجامع

پژوهش به  الگویاست. همچنین از آنجا که در تخمین آماری در زمان انجام این تحقیق(  یها سالنامه)آخرین سا  انتشار 

 یآور جما  را نیاز   1381و  1310 یهاا  سا نیز نیازمند هستیم؛ اطالعات مورد نیاز مربوط به  t-2و  t-1اطالعات سا  مالی 

. گاردد  یما به نمونه تحقیق از روش حذف سیستماتیک )حذف هدفمند( استواده  یابی دست. در نهایت به منظور میینما یم

 مورد استواده به شرح ذیل است: یارهایمع

و  یگااذار هیساارما یهااا شاارکت)از قبیاال  یا مااهیبو م سسااات مااالی و اعتباااری و   هااا بانااکجاازو  هااا شاارکت. 1

متوااوتی را نسابت باه ساایر      ۀسارمای سااختار   هاا  شرکتمالی، هلدین  و لیزین ( نباشند؛ زیرا، این قبیل  یها یگر واسطه

 دارند. ها شرکت

 هیچ شرکتی طی دوره پژوهش، سا  مالی خود را تغییر نداده باشد.. 1

مشااهده   1146شرکت پذیرفتاه شاده در باورس اوراق بهاادار تهاران )شاامل        111در نهایت اطالعات مالی مربوط به 

  د گرفت.سا ( مورد بررسی قرار خواه -شرکت

 ها دادهروش گردآوری و تجزیه و تحلیل 

و  نیآوردناو  رهتوضایحی از پایگااه اطالعااتی     یهاا  ادداشتیمالی و  یها صورتمربوط به  یها دادهبرای گردآوری 

ماورد نیااز بارای سانجش      یها دادهسایت جام  اطالع رسانی بورس )کدا ( استواده خواهد شد. همچنین جهت استخراج 

و  هاا  دادهبهره خواهیم برد. به منظاور تجزیاه و تحلیال     ها استانآماری کشور و  یها سالنامهسرمایه اجتماعی عمومی نیز از 

اساتواده  ر یار میاانگین، میاناه و شااخص پراکنادگی انحاراف معیاا       مرکازی نظ  یهاا  شااخص شده از  یآور جم اطالعات 

 .گردد یم
 اجتماعی عمومی ۀسنجش سرمای

 یهاا  بحاف اجتماعی، تناقض قابل تاوجهی را شااهد باودیم؛ سانجش آن نیاز       ۀسرمای تعریف که در رابطه با طور همان

نیااز   یریگ اندازهاجتماعی متشکل از سندین م لوه بوده که برای  ۀسرمایدر حالتی کلی،  .به همراه دارد درخور توجهی را
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که به صورت  گردد یماجتماعی به عنوان ساختاری نظری محسوب  ۀسرمایبه یک استراتژی مخصوص دارد. از این منظر 

و  33روپاساینگها ) باشاد  یریگ اندازهمستقیم قابل مشاهده نیست؛ بنابراین، نباید انتظار داشت که به صورت مستقیم نیز قابل 

 (. 1006، همکاران
 اجتماعی عمومی ۀسنجش سرمای یها مؤلفه

را در ادبیات مربوط به حوزه حسابداری و مسئولیت اجتمااعی شارکت شااهد     یریگ سشماخیر اتواق نظر  یها سا در 

شااخص   یریا گ اندازه(. غالب تحقیقات صورت گرفته در این زمینه، جهت 1018هوی و همکاران، ؛ 1012جها، ) میا بوده

. باه ایان ترتیاب، در    اناد  کارده اساتواده   (1006روپاساینگها و همکااران )  اتخاذ شده توساط   یها م لوهسرمایه اجتماعی از 

روپاساینگها و همکااران   او ، سوم و سهارم به پیاروی از   یها م لوهسرمایه اجتماعی پژوهش فعلی جهت سنجش شاخص 

 .گردد یمبه شرح ذیل بیان  (1004اداره آمار استرالیا )دوم به تبعیت از  ۀو م لو (1006)

او : میزان مشارکت رأی دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری و مجل  شورای اسالمی. باید توجه داشات،   ۀم لو

وجود ندارد. بنابراین، نارخ مشاارکت بااالی افاراد     هیچ الزام و تعهد قانونی جهت شرکت کردن و رأی دادن در انتخابات 

اخالقای   یا وهیشا جتماع بوده تا در این حالت مردم به مشارکتی قوی در سطح ا یهنجارهادر انتخابات نشان دهنده وجود 

مادنی   یهنجارهاا میزانِ باروزِ   گر انیب(. این م لوه 1111نک، عمل کنند و تعهدات خود را نسبت به جامعه تحقق بخشند )

(. نسابت تعاداد رأی دهنادگان باه     1004گایساو و همکااران،   ) است آنهادر افراد از طریق اقدامات صورت گرفته توسط 

 .  استنرخ مشارکت افراد در انتخابات  گر انیبتعداد دارندگان حق رأی در هر استان 

، سه تعداد از افرادی که در سن کاار قارار دارناد مشاغو      دهد یمدوم: نرخ مشارکت نیروی کار. این نرخ نشان  ۀم لو

در جامعه هستند تا از این طریق تعهادات خاود را نسابت باه جامعاه      ارائه خدمات بوده یا حداقل به دنبا  یافتن شغلی م ثر 

ی کاار  نرخ مشارکت نیرو گر انیبتحقق بخشند. نسبت جمعیت فعا  اقتصادی به جمعیت در سن کار به توکیک هر استان 

 تلقی نمود.  توان یم. از این رو، این عامل را میزان مشارکت افراد در اقتصاد آن بخش نیز است

از مجموعه رواباط   یا افتهینظام سازمان  توان یماجتماعی را  ینهادها. اجتماعی ینهادهاو  ها سازمانسوم: تعداد  ۀم لو

بنابر نیاز اع ای جامعه پدید آمده و  نهادهامشترک هستند.  یندهایفرآو  ها ارزشبرخی  ۀرندیدربرگاجتماعی دانست که 

، تاراکم بااالی   (. در ایان حالات  1381خاادم،  ) دهناد  یما مورد نیاز باشد به فعالیت خود اداماه   کارکردشانتا هنگامی که 

توسعه یاباد. باه    با یکدیگر آنهااجتماعی در منطقه باعف شده تا میزان تعامالت اجتماعی میان افراد و مشارکت  یها شبکه

 یهاا  سازمانفرهنگی هنری،  ینهادهاو  ها سازماناین م لوه و بر اساس مواهیم بیان شده میانگین تعداد  یریگ اندازهمنظور 

ورزشای،   یهاا  ساازمان بازرگاانی،   ینهادهاا و  هاا  ساازمان مادنی،   ق اایی  ینهادهاا و  هاا  ساازمان حواظت محیط زیست، 

اماور   -ارائه دهنده خدمات اجتماعی، مراکز ارائاه دهناده خادمات پیشاگیری     یها سازمانآموزشی،  ینهادهاو  ها سازمان

باه ازای هار    سااز  خاناه رین امدادی، سازمان بنیاد مسکن انقاالب اساالمی و انجمان خی ا     یواحدهافرهنگی و ترک اعتیاد، 

 .شود یممختلف کشور در نظر گرفته  یها استاننور جمعیت و به توکیک  10000

آن است کاه اهاداف و مقاصاد     ها سازمانشاخصه این دست از  نیتر مهم. یرانتواعیغ یها سازمانهارم: تعداد س ۀم لو

دولتای و قسامت دیگار آن را نیاز      یها انسازمغیرانتواعی را  یها سازمانتجاری نداشته باشند. محققان معتقدند قسمتی از 
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در  هاا  شابکه قادرت   گار  انیا ب نیاز  غیرانتوااعی  یها سازمان(. تعداد 1112، 34وکیل) دهند یممردم نهاد تشکیل  یها سازمان

 ،بیشاتری داشاته باشاند   ت اجتمااعی  در استان بیشتر باشاد، احتماا  آنکاه افاراد تعاامال      ها شبکهمنطقه هستند. هرسه تراکم 

کلمان،  در سطح آن منطقه خواهیم باود )  تر یقوو نرخ مشارکت  دارتریپا. در نتیجه شاهد روابط اجتماعی ابدی یمافزایش 

این م لوه و بر اساس مواهیم بیان شده، مجموع تعاداد مراکاز بهداشاتی و درماانی دولتای و       یریگ اندازه(. به منظور 1110

 ها داروخانه، پرتونگاری، یبخش توانتشخیص طبی، مراکز  یها شگاهیآزما، ها مارستانیبوابسته به م سسات خیریه )از قبیل 

و م سساات آماوزش عاالی دولتای باه       ها دانشگاهصنعتی عمومی و تعداد  یها تعدادکارگاهبهداشت( به همراه  یها خانهو 

 .شود یممختلف کشور در نظر گرفته   یها استاننور جمعیت و به توکیک  10000ازای هر 

، نارخ  تار  گساترده باالتر باشاد؛ شااهد رواباط و تعاامالت      ها شبکهمشارکتی و تراکم  یهنجارهابنابراین، هرسه قدرت 

شایان ذکر است منبا  ماورد اساتواده بارای اساتخراج       خواهیم بود. تر یقومشارکت باالتر و در نتیجه آن سرمایه اجتماعی 

ماورد نیااز بارای     یارهاا یمع 1جادو  شاماره    .اسات  هاا  اساتان آمااری کشاور و    یهاا  ساالنامه ، بیان شده یها م لوهتمامی 

 .کند یماین شاخص را تبیین  یریگ اندازه

 الزم برای سنجش سرمایه اجتماعی عمومی یها مؤلفهو  ارهایمع. 1جدول 

 یریگ اندازه یها م لوهتعریف  اصلی یارهایمع

 ی مشارکتیهنجارها
 میزان مشارکت افراد در انتخابات ریاست جمهوری و مجل 

 نرخ مشارکت نیروی کار

 ها شبکهانبوه و تراکم 
 نور جمعیت 10000اجتماعی به ازای هر ی نهادهاو  ها سازمانمیانگین تعداد 

 نور جمعیت 10000ی به ازای هر رانتواعیغی ها سازمانمجموع تعداد 

 اجتماعی عمومی  ۀروش سنجش سرمای

به شاخص واحاد سارمایه اجتمااعی عماومی از      آنهابیان شده در قسمت قبل و تبدیل  ۀجهت همگن کردن سهار م لو

و مشاهدات مربوط به هر م لوه در کدامیک  ها داده. در این حالت با توجه به آن که گردد یمروش سارک بندی استواده 

 گار  انیا ب هاا  یگاذار  ارزششده و در نهایت حاصال جما  ایان     یگذار ارزش، از یک تا سهار رندیگ یمقرار  ها سارکاز 

در  ماردم  مربوط به میازان مشاارکت   ۀم لوهمچنین با توجه به آن که  شاخص نهایی سرمایه اجتماعی عمومی خواهد بود.

که انتخابات برگزار نشده، باا فقادان    ییها سا موجود است یا به بیانی دیگر در  برگزاری آن یها سا قط برای فانتخابات 

اسات کاه شاامل تولیاد      یابی درونخطی نوعی  یابی درون. شود یماستواده  خطی یابی درونمواجه هستیم؛ از روش  ها داده

 مقادیر نامعلوم است. ینیب شیپ. کاربرد این روش برای شود یمر موجود مقادیر جدید با استواده از مجموعه مقادی
 پژوهش یرهایمتغتجربی و  الگوی

اندرساون و همکااران   ارائاه شاده توساط     الگاوی اجتماعی عمومی بار رفتاار هزیناه، از     ۀسرمایبه منظور بررسی نقش 

و فروش را به صورت ذیل مورد بررسای   ها نهیهز تجربی رابطه بین تغییرات همزمانِ الگوی. این گردد یماستواده  (1003)

 :دهد یمقرار 

tintintintintin LnSalesDecLnSalesLnOC ,,,,,,2,,10,,    (1) 

tinLnOCارائه شده  الگویدر  ,, عملیاتی شرکت  یها نهیهزتغییرات در لگاریتمِ طبیعیِ  گر انیبi  در استانn   در سا

t االی دوم و ساوم پاژوهش تغییارات در لگااریتمِ طبیعایِ بهاای تماام شاده کا          یها هیفرض. همچنین به منظور بررسی است



 91 /00پیاپی / 1ۀ دوازدهم/ ش دور/ دانش حسابداریمجله 

 

 
 

. میریااگ یمااوابسااته پااژوهش در نظاار  یرهااایمتغرا نیااز بااه عنااوان  اداری و عمااومی، فااروش یهااا نااهیهزفااروش رفتااه و 

tinLnSales ,,  تغییرات در لگاریتمِ طبیعیِ درآمد فروش شرکت و گر انیبنیز tinDec باوده کاه اگار     متغیاری مجاازی   ,,

 گار  انیا ب 1ضاریب  در هماین راساتا،     .اسات فروش بین دو سا  مالی کاهش یابد، برابر با یک و در غیر اینصورت صور 

21به ازای یک درصد افزایش در فروش و همچنین، ضریب  ها نهیهزمیزان افزایش در      نیز نشان دهنده میزان تغییار

تقاارن در   میزانِ عدم 2انتظار داشت، ضریب  توان یم رو. از این استبه ازای یک درصد کاهش در فروش  ها نهیهزدر 

(. بر ایان اسااس،   1003اندرسون و همکاران، ) دهد  مقابلِ با افزایشِ آن نشان در واکنشِ هزینه نسبت به کاهشِ فروش را

   .شود یمباشد؛ میزان سسبندگی هزینه نیز بیشتر  تر یمنو 2هرسه ضریب 

کاه متغیار مساتقل اصالی پاژوهش اسات؛ در نظار        باال، شاخص سارمایه اجتمااعی عماومی را     الگویبه منظور توسعه 

. همچناین باه منظاور کنتار  ساایر      استخواهیم گرفت. این متغیر نشان دهنده سطح سرمایه اجتماعی به توکیک هر استان 

  .گردد یمکنترلی الزم به شرح ذیل تبیین  یرهایمتغعوامل اثرگذار، 

 36و کثارت کارکناان   31. بنابراین، شادت دارایای  میده یمکنترلی سطح شرکتی را مورد بررسی قرار  یرهایمتغدر ابتدا 

نیز دیگار   32. کاهش متوالی فروششوند یم؛ در نظر گرفته باشند یمتعدیلی شرکت  یها نهیهزاهمیت در که جزو عوامل با

 الگاوی متغیر کنترلی است که جهت کنتر  ادراکات مدیران نسبت به کاهش فروش در دو دوره مالی پشت سار هام، باه    

در نهایت نیز جریان وجه نقد آزاد را به عنوان یک متغیر رایاج جهات   (. 1014بنکر و همکاران، ) گردد یمپژوهش اضافه 

 (. 1011سن و همکاران، ) میریگ یمحکمرانی مدیران در نظر  یها زهیانگبه مسائل نمایندگی و  پرداختن

پژوهش اضافه خواهند شد؛ تا این اطمینان حاصل شود کاه در حاا     الگویکنترلی سطح استانی به  یرهایمتغدر ادامه 

تولید ناخالص داخلای را بارای    هستیم. به این ترتیب، نرخ رشد در سرانه اجتماعی بر سسبندگی هزینه ۀسرمایبررسی تأثیر 

باا محایط اقتصاادی در حاا  رشاد باه        ییهاا  اساتان مدیران در  رود یم؛ سراکه، انتظار میریگ یمدر نظر  ها استان یک ازهر

مرباوط باه نارخ بیکااری و ساطح       یرهاا یمتغ(. در اداماه  1011و همکااران،   38نکرییادرفتار کنند ) تر نانهیب خوشصورت 

تعادیلی منطقاه دارناد،     یهاا  ناه یهزعوامل مربوط به بازار کار که تأثیر قابل توجهی بار میازان   را به عنوان  افراد تحصیالت

کنترلی درآمد سرانه استان، میزان تراکم جمعیت و جمعیات   یرهایمتغ(. در نهایت 1013و همکاران،  بنکر) میکن یمتبیین 

ساتداللی در  با رفتار هزینه مبهم اسات، هایچ ا   رهایمتغ. از آنجا که ارتباط این دست از میکن یماستان را به مد  خود اضافه 

پژوهشی خاود   الگوی. در پایان با توجه به نقش صنعت در رفتار هزینه و شاخص سرمایه اجتماعی، شود ینمزمینه بیان  این

شارکت بورسای در    111و با توجه به بررسی اطالعات  به این ترتیبسا  و استان اجرا خواهیم کرد.  -را در سطح صنعت

او ،  ۀبه منظور آزماون فرضای   تجربی پژوهش الگوی .استموجود از نوع ترکیبی/تلویقی  یها دادهبازه زمانی شش ساله، 

 :گردد یمبه شرح ذیل تبیین 
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 :ردیگ یمژوهش مورد استواده قرار دوم پ ۀتجربی ذیل نیز به منظور آزمون فرضی الگوی
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 سوم پژوهش بهره خواهیم برد: ۀنیز برای آزمون فرضی 4 الگویهمچنین از 
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پاااژوهش، ضااااریب عباااارت تعااااملی ساااه قساااامتی      شااادۀ ارائاااه   یهااااا الگاااو ضاااریب اصااالی در تماااامی    

LnSalesDecCapitalSocial 3 یا همان ضریب سرمایه اجتماعی تا  دهد یم؛ سراکه، این ضریب نشان است

و با توجه به تواسیر صورت گرفتاه از ضارایب    . بر این اساسگذارد یمسه اندازه و در سه جهت بر سسبندگی هزینه تأثیر 

 ۀسارمای ؛ دهاد  یما نشاان   دار معنامشاهده یک ضریب مثبت و  ،در قسمت قبل (1003اندرسون و همکاران ) یا هیپا الگوی

 دار معناا این در حالی است که وجاود یاک ضاریب منوای و      .گردد یماجتماعی عمومی منجر به کاهش سسبندگی هزینه 

در هماین   بیان کننده این موضوع خواهد بود که سرمایه اجتماعی عمومی میزان سسبندگی هزیناه را افازایش خواهاد داد.   

 .دهد یمنشان  آنها یریگ اندازهنحوه  موجود در پژوهش را به همراه یرهایمتغتمامی  1رابطه جدو  
 رهایمتغ یریگ اندازه. تعریف و 2جدول 

 یریگ اندازهنحوه  انگلیسی نماد عنوان

  :Cost Stickiness Model سسبندگی هزینه الگوی

 ΔLn OC عملیاتی یها نهیهزتغییر 
عملیاااتی  یهااا نااهیهزتغییاارات در لگاااریتم طبیعاای 

 شرکت نسبت به سا  قبل

 ΔLn COGS بهای تمام شده کاالی فروش رفتهتغییر 
تغییرات در لگاریتم طبیعی بهای تمام شاده کااالی   

 نسبت به سا  قبل   شرکت فروش رفته

 ΔLn SGA فروش، اداری و عمومی یها نهیهزتغییر 
فااروش،  یهااا نااهیهزدر لگاااریتم طبیعاای تغییاارات 

 شرکت نسبت به سا  قبل   اداری و عمومی

 ΔLn Sales تغییر درآمد فروش 
تغییرات در لگاریتم طبیعی درآمد فاروش شارکت   

 نسبت به سا  قبل  

 Dec کاهش فروش 

است که اگر فروش شرکت نسبت به  متغیر مجازی

سااا  قباال کاااهش یابااد براباار بااا یااک و در غیاار    

 اینصورت صور است

  :Main Variable of Interested مستقل اصلی:متغیر 

 Social-Capital سرمایه اجتماعی 
 ساارمایه اجتماااعی مبتناای باار روش سااارک بناادیِ 

 یریگ اندازه یها م لوه

  :Firm level Controls کنترلی سطح شرکتی: یرهایمتغ

 AI شدت دارایی 
جاری شرکت تقسیم بر  یها ییدارالگاریتم طبیعی 

 فروش  

 EI کثرت کارکنان 
لگاریتم طبیعی تعداد کارکناان شارکت تقسایم بار     

 فروش  

 Succ-Dec کاهش متوالی فروش 

است که اگار فاروش شارکت در دو     متغیر مجازی

سا  مالی متوالی کاهش یابد برابر با یک و در غیار  

 اینصورت صور است

 FCF جریان وجه نقد آزاد 

عملیاااتی  یهااا تیاافعالجریااان وجااه نقااد ناشاای از 

شرکت منهای سود سهام پرداختی برای سهامداران 

 یهاا  یای داراعادی و تقسیم حاصل آن بر مجماوع  

 شرکت

  :Provinces level Controls کنترلی سطح استانی: یرهایمتغ
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 یریگ اندازهنحوه  انگلیسی نماد عنوان

 درصد رشد در سرانه تولید ناخالص داخلی GDP-Growth نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 

 نسبت جمعیت بیکار به جمعیت بیکار و شاغل   Unemployment نرخ بیکاری 

 Income-Capita درآمد سرانه 
تولیاد ناخاالص داخلای تقسایم بار      لگاریتم طبیعای  

   جمعیت

 Education آموزش 
میااانگین وزناای تعااداد افااراد شاااغل و بیکااار دارای 

 تحصیالت عالیه  

 Rural تراکم جمعیت 

است که اگر تراکم جمعیت استان از  متغیر مجازی

باا یاک و در غیار    مقدار میانه آن کمتر باشاد برابار   

 اینصورت صور است

 لگاریتم طبیعی جمعیت هر استان  Population جمعیت

 پژوهش یها افتهیو  ها هیفرضآزمون 
 آمار توصیفی پژوهش

 باه کماک آماار توصایوی اسات. آماار توصایوی در        آنهاا پژوهش، توصایف   یها دادهتحلیل  گام نخست در تجزیه و

تحقیاق پرداختاه    یهاا  دادهتلخایص   و یبناد  طبقاه است که از طریق آن به توسیر، توصیف،  ییها روشمجموعه  ۀبرگیرند

؛ در حالی که کمترین و بیشاترین مشااهده در   است 812/1اجتماعی  ۀسرمای. به این ترتیب، انحراف معیار شاخص شود یم

اجتمااعی سانجیده شاده در     ۀسارمای تنوع قابل توجهی را در ساطح   دهد یماین امر نشان قرار دارد.  16تا   1فاصله عددی 

 موجود در نمونه تحقیق شاهد هستیم. در همین رابطه مقدار میانگین و میانه برای تغییرات درآمد فروش باه  یها استانمیان 

عملیااتی باه    یهاا  ناه یهزاست. این در حالی است که مقدار میانگین و میانه بارای تغییارات    113/0و  111/0ترتیب برابر با 

درصد از مشااهدات، کااهش در فاروش را نسابت باه ساا  ماالی قبال نشاان           2/11. همچنین است 116/0و  161/0میزان 

مشااهده موجاود نشاان دهناده کااهش       1146سا  از مجماوع کال    -مشاهده شرکت 114؛ یا به بیانی دیگر تعداد دهد یم

 30به میازان   حاضر در مناطق نمونه تحقیق درآمد فروش نسبت به دوره مالی گذشته است. میانگین سطح تحصیالت افرادِ

 ،گردناد  یما درصد از افرادی که جزو جمعیت فعاا  اقتصاادی محساوب     30حدود  دهد یمدرصد بوده؛ که این امر نشان 

 یرهاا یمتغ. با توجه به آنکه مقادیر میاانگین و میاناه محاسابه شاده بارای تماامی       باشند یمرای تحصیالت با سطوح عالیه دا

پژوهش از توزیا  آمااری مناسابی برخاوردار      یرهایمتغاذعان نمود که تمامی  توان یم، پژوهش نزدیک به یکدیگر است

 .استپژوهش  یها دادهربوط به توصیف م یها شاخصنشان دهنده  3هستند. در همین راستا جدو  
 . آمار توصیفی پژوهش3جدول 

 بیشترین کمترین انحراف معیار میانه میانگین نماد عنوان

 ΔLn OC 161/0 116/0 121/0 866/0- 166/1 عملیاتی   یها نهیهزتغییر 

 ΔLn COGS 111/0 114/0 114/0 310/1- 181/1 تغییر بهای تمام شده کاالی فروش رفته  

 ΔLn SGA 110/0 183/0 184/0 211/1- 608/1   فروش، اداری و عمومی یها نهیهزتغییر 

 ΔLn Sales 111/0 113/0 111/0 116/0- 114/1 تغییر درآمد فروش  

 Dec 112/0 000/0 432/0 000/0 000/1 کاهش فروش

 Social-Capital 020/11 000/11 812/1 000/1 000/16 سرمایه اجتماعی

 AI 311/0- 301/0- 111/0 111/1- 411/1 شدت دارایی
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 بیشترین کمترین انحراف معیار میانه میانگین نماد عنوان

 -EI 146/8- 011/8- 161/1 240/11- 180/1 کثرت کارکنان

 Succ-Dec 088/0 000/0 184/0 000/0 000/1 کاهش متوالی فروش  

 FCF 028/0 021/0 101/0 306/0- 041/1 جریان وجه نقد آزاد 

 GDP-Growth 122/0 128/0 111/0 164/0- 041/1 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی  

 Unemployment 106/0 110/0 011/0 061/0 100/0 نرخ بیکاری  

 Income-Capita 110/1 113/1 311/0 824/3 110/6 درآمد سرانه 

 Education 300/0 316/0 060/0 132/0 361/0 آموزش 

 Rural 114/0 000/0 412/0 000/0 000/1 تراکم جمعیت  

 Population 163/8 418/1 281/0 463/6 108/1 جمعیت  

 پژوهش یرهایمتغبین  یخط همبررسی 

. باید توجاه داشات   مستقل دیگر باشد یرهایمتغخطی از  یک متغیر مستقل تابعی کند یمحالتی است که بیان  یخط هم

کمتر باشاد شااهد کااهش     10باشد، یا میزان عامل تورم واریان  از عدد  تر کینزدکه هرسه مقدار تولران  به عدد یک 

 یخط همتحقیق  یرهایمتغاین موضوع است که میان  گر انیب 4در جدو   یخط همهستیم. نتایج بررسی  یخط همدر میزان 

 .یستنبرقرار  یا مالحظهقابل 
 پژوهش یرهایمتغمیان  یخط هم. بررسی 0جدول 

 عامل تورم واریان  تولران  نماد عنوان

 ΔLn Sales 210/0 333/1 تغییر درآمد فروش  

 Social-Capital 141/0 836/1 سرمایه اجتماعی 

 AI 240/0 311/1 شدت دارایی 

 EI 221/0 111/1 کثرت کارکنان  

 Succ-Dec 830/0 101/1 کاهش متوالی فروش  

 FCF 111/0 013/1 جریان وجه نقد آزاد 

ناخاااالص ناارخ رشاااد تولیاااد  

 داخلی
GDP-Growth 221/0 112/1 

 Unemployment 233/0 364/1 نرخ بیکاری  

 Income-Capita 414/0 414/1 درآمد سرانه 

 Education 112/0 061/1 آموزش 

 Rural 112/0 881/1 تراکم جمعیت  

 Population 131/0 614/4 جمعیت  

 اول پژوهش ۀنتایج آزمون فرضی

 یهاا  ناه یهزاو  تحقیق حکایت از آن داشت کاه سارمایه اجتمااعی عماومی منجار باه افازایش در سسابندگی          ۀفرضی

در ابتادا   .میپارداز  یما  1جادو  شاماره   حا  به ارائه نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه او  در قالاب   .گردد یمعملیاتی 

 861/0، مقدار ضریب تعیین برابر با شود یماهده که مش طور همان. ردیگ یمبرازش مد  مورد بررسی قرار  یها شرطپیش 

 یهاا  ناه یهزدرصاد تغییارات در    1/86. این بدان معناست که حدود است 861/0و مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 

باوده کاه باا قارار      300/1. همچنین آماره دوربین واتسون به میازان  شود یمتوضیح داده  نیب شیپ یرهایمتغعملیاتی توسط 
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از یکادیگر اسات.    آنهامد  و استقال   یخطاهانشان از عدم وجود خودهمبستگی میان  1/1تا  1/1گرفتن در بازه عددی 

بودن مد  رگرسیون و مناسب باودن   دار معنااست که نشان از  000/0آن  یدار معناو مقدار  است 862/103آماره فیشر نیز 

 برازش خطی صورت گرفته دارد. 

که بیان شد ضاریب اصالی وکلیادی ماد نظار       گونه همان. میپرداز یمفرضیه  این بررسی تأیید یا عدم تأییددر ادامه به 

هزینه تحت تأثیر سرمایه اجتمااعی عماومی قارار     نامتقارنتا سه اندازه رفتار  دهد یماین ضریب نشان  .است 3 پژوهش،

 -121/0برابار باا   برای این ضریب تعااملی   tاو  حکایت از آن دارد، مقدار آماره  ۀ. نتایج حاصل از آزمون فرضیردیگ یم

% 1از ساطح خطاای در نظار گرفتاه شاده       یدار معناا . با توجه باه آنکاه مقادار    است 818/0آن نیز  یدار معنابوده و مقدار 

اجتمااعی عماومی و    ۀسارمای میاان   یدار معناا . در همین راساتا، ارتبااط   شود ینماست؛ فرضیه او  پژوهش تأیید  تر بزرگ

برای سایر ضرایب  tآماره  یدار معنابا توجه به بررسی مقدار  عملیاتی شرکت وجود ندارد. یها نهیهزمیزان سسبندگی در 

 یهاا  ناه یهزکه با افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و همچنین جریاان وجاه نقاد آزاد میازان سسابندگی       میابی یدرم

 .ابدی یمعملیاتی کاهش 
 آزمون فرضیه اول پژوهش . نتایج2جدول 

 یدار معناسطح  tآماره  انحراف استاندارد ضریب عنوان  

Constant     013/0 011/0 101/0 362/0 

LnSales  104/1 388/0 821/3 000/0 

LnSalesDec   126/1- 111/1 131/1- 111/0 

CapitalSocialLnSalesDec   004/0- 011/0 121/0- 818/0 

AILnSalesDec   018/0 014/0 811/1 020/0 

EILnSalesDec   008/0 012/0 300/0 264/0 

FCFLnSalesDec   641/0 121/0 331/1 010/0 

GrowthGDPLnSalesDec   631/0 113/0 830/1 001/0 

ntUnemploymeLnSalesDec   140/0- 111/1 021/0- 143/0 

CapitaIncomeLnSalesDec   166/0 186/0 433/1 111/0 

EducationLnSalesDec   882/0 136/1 281/0 431/0 

RuralLnSalesDec   018/0 118/0 833/0 401/0 

PopulationLnSalesDec   018/0- 018/0 181/0- 226/0 

CapitalSocialLnSales   001/0- 001/0 102/0- 836/0 

AILnSales   110/0- 014/0 128/4- 000/0 

EILnSales   011/0- 011/0 110/1- 110/0 

DecSuccLnSales   024/0- 014/0 326/1- 161/0 

FCFLnSales  141/0- 084/0 111/1- 003/0 

GrowthGDPLnSales   001/0- 081/0 011/0- 181/0 

ntUnemploymeLnSales  841/1- 216/0 314/1- 011/0 

CapitaIncomeLnSales    160/0- 012/0 282/1- 001/0 

EducationLnSales   002/0- 401/0 018/0- 181/0 

RuralLnSales  032/0 048/0 261/0 442/0 
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 یدار معناسطح  tآماره  انحراف استاندارد ضریب عنوان  

PopulationLnSales  018/0 036/0 228/0 432/0 

   لحاظ گردید    / صنعت/ سا استاناثرات 

 000/0 862/103 آماره فیشر 861/0 ضریب تعیین 

  300/1 دوربین واتسون 861/0 ضریب تعیین تعدیل شده 

    1146 تعداد مشاهدات

 دوم پژوهش ۀنتایج آزمون فرضی

 . فرضایه دوم میکنا  یما پیش از آنکه به بررسی نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق بسردازیم، بار دیگر ایان فرضایه را بیاان    

بهاای تماام شاده کااالی      میازان سسابندگیِ   یدار معناا آن بود که سرمایه اجتماعی عمومی باه صاورت   حاکی از  پژوهش

. میدها  یما نشاان   6جدو  شماره دست آمده از آزمون فرضیه را در قالب ه . نتایج بدهد یم را افزایش فروش رفته شرکت

اسات.   810/0و مقدار ضریب تعیین تعادیل شاده نیاز     811/0، مقدار ضریب تعیین برابر با گردد یمکه مشاهده  طور همان

االی فاروش  ام شده کدرصد تغییرات در بهای تم 81آن است که  گر انیبمقدار ضریب تعیین تعدیل شده نسبتا  باال بوده و 

باوده کاه نشاان از عادم      341/1. همچنین مقدار آماره دوربین واتسون برابار باا   شود یمبیان  نیب شیپ یرهایمتغرفته توسط 

و  اسات  621/14آماره فیشار نیاز باه میازان     از یکدیگر است.  آنهامد  و مستقل بودن  یخطاهاوجود خودهمبستگی میان 

رگرسیونی و مناسب بودن برازش خطی صاورت گرفتاه    الگویبودن  دار معنااست که نشان از  000/0آن  یدار معنامقدار 

 است.

. نتایج حاصل از آزماون فرضایه دوم حااکی از آن اسات،     میپرداز یمدر ادامه به بررسی تأیید یا عدم تأیید این فرضیه 

 181/0آن نیاز برابار باا     یدار معناو همچنین مقدار  331/1برابر با  (3)ضریب برای ضریب اصلی پژوهش tمقدار آماره 

دوم پاژوهش   ۀاست؛ فرضای  تر بزرگ% 1از سطح خطای در نظر گرفته شده  tآماره  یدار معنابا توجه به آنکه مقدار است. 

شده کاالی اجتماعی عمومی و میزان سسبندگی بهای تمام  ۀسرمایمیان  یدار معنا. بر این اساس، ارتباط شود ینمنیز تأیید 

 فروش رفته وجود ندارد.

 فرضیه دوم پژوهش . نتایج آزمون1ل جدو

 یدار معناسطح  tآماره  انحراف استاندارد ضریب عنوان

Constant  001/0- 016/0 110/0- 113/0 

LnSales  134/1 431/0 113/3 000/0 

LnSalesDec   142/1- 141/1 141/1- 114/0 

CapitalSocialLnSalesDec   032/0 018/0 331/1 181/0 

AILnSalesDec   163/0 060/0 231/1 006/0 

EILnSalesDec   001/0- 030/0 022/0- 131/0 

FCFLnSalesDec   616/0 306/0 122/1 013/0 

GrowthGDPLnSalesDec   103/0 148/0 641/3 000/0 

ntUnemploymeLnSalesDec   814/0- 121/1 411/0- 681/0 

CapitaIncomeLnSalesDec   404/0 102/0 114/1 011/0 

EducationLnSalesDec   101/0- 161/1 082/0- 131/0 

RuralLnSalesDec   016/0 131/0 114/0 101/0 
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 یدار معناسطح  tآماره  انحراف استاندارد ضریب عنوان

PopulationLnSalesDec    016/0- 101/0 881/0- 328/0 

CapitalSocialLnSales   001/0- 010/0 822/0- 381/0 

AILnSales   111/0- 012/0 134/4- 000/0 

EILnSales   004/0- 011/0 331/0- 240/0 

DecSuccLnSales   111/0- 060/0 812/1- 064/0 

FCFLnSales  146/0- 013/0 631/1- 001/0 

GrowthGDPLnSales   011/0- 014/0 162/0- 281/0 

ntUnemploymeLnSales   211/1- 881/0 034/1- 041/0 

CapitaIncomeLnSales   163/0- 064/0 120/1- 010/0 

EducationLnSales  134/0- 442/0 301/0- 264/0 

RuralLnSales  062/0 014/0 141/1 111/0 

PopulationLnSales   011/0 040/0 301/1 113/0 

   لحاظ گردید  صنعت/ سا  /اثرات استان

 000/0 621/14 آماره فیشر 811/0 ضریب تعیین

  341/1 دوربین واتسون 810/0 ضریب تعیین تعدیل شده

    1146 تعداد مشاهدات

 سوم پژوهش ۀآزمون فرضینتایج 

 ۀ. فرضای میکن یمسوم بسردازیم؛ بار دیگر این فرضیه را بیان  ۀاو  و پیش از آنکه به بررسی نتایج آزمون فرضی ۀدر وهل

فاروش، اداری و   یهاا  ناه یهزمیازان سسابندگی    اجتماعی عماومی منجار باه افازایش در     ۀسرمایآن بود که سوم حاکی از 

خاواهیم پرداخات.    2شاماره   و ه از آزماون فرضایه ساوم در قالاب جاد     ارائه نتایج حاصل شاد . حا  به گردد یم عمومی

 138/0و مقدار ضریب تعیاین تعادیل شاده نیاز برابار باا        110/0مقدار ضریب تعیین برابر با  شود یمکه مشاهده  طور همان

 یرهاا یمتغتوساط   فاروش، اداری و عماومی   یهاا  ناه یهز درصاد تغییاراتِ   8/13که حادود   دهد یم. این مقدار نشان است

میاان  کاه حااکی از عادم وجاود خودهمبساتگی      بوده  313/1. مقدار آماره دوربین واتسون برابر با گردد یمتبیین  نیب شیپ

. ایان امار حکایات از    اسات  000/0آن  یدار معناا و مقادار   614/3است. همچنین مقدار آماره فیشر برابر باا   الگوخطاهای 

 .بودن مد  رگرسیونی و مناسب بودن برازش خطی صورت گرفته دارد دار معنا
 فرضیه سوم پژوهش . نتایج آزمون7 جدول

 یدار معناسطح  tآماره  انحراف استاندارد ضریب عنوان

Constant  164/0 038/0 301/4 000/0 

LnSales  113/1 112/0 118/1 014/0 

LnSalesDec   114/1- 822/1 284/0- 433/0 

CapitalSocialLnSalesDec   120/0- 064/0 621/1- 008/0 

AILnSalesDec   111/0- 138/0 884/0- 322/0 

EILnSalesDec   036/0 020/0 111/0 602/0 

FCFLnSalesDec   316/0- 206/0 461/0- 641/0 

GrowthGDPLnSalesDec   824/0 123/0 112/1 112/0 

ntUnemploymeLnSalesDec   243/0- 018/1 148/0- 881/0 
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 یدار معناسطح  tآماره  انحراف استاندارد ضریب عنوان

CapitaIncomeLnSalesDec   116/0 422/0 144/0 802/0 

EducationLnSalesDec   111/3 111/1 101/1 121/0 

RuralLnSalesDec   818/0 301/0 124/1 003/0 

PopulationLnSalesDec   168/0 111/0 020/1 181/0 

CapitalSocialLnSales   048/0 014/0 012/1 043/0 

AILnSales  011/0 061/0 811/0 411/0 

EILnSales  011/0- 012/0 614/0- 488/0 

DecSuccLnSales    181/0 138/0 031/1 041/0 

FCFLnSales   018/0 116/0 081/0 131/0 

GrowthGDPLnSales    364/0- 112/0 626/1- 014/0 

ntUnemploymeLnSales  001/1- 044/1 181/0- 312/0 

CapitaIncomeLnSales   180/0- 142/0 114/1- 111/0 

EducationLnSales  441/0 033/1 412/0 620/0 

RuralLnSales  114/0- 114/0 801/1- 021/0 

PopulationLnSales   114/0- 011/0 311/1- 122/0 

   لحاظ گردید  / صنعت/ سا اثرات استان

 000/0 614/3 آماره فیشر 110/0 ضریب تعیین

  313/1 دوربین واتسون 138/0 ضریب تعیین تعدیل شده

    1146 تعداد مشاهدات

با توجه به آنکاه مقادار    است.3ی قبل نیز بیان شد، ضریب کلیدی مد نظر تحقیق، ضریب ها بخشکه در  طور همان

 است؛ شاهد این موضوع هستیم که ضریب تعاملی 008/0ی آن به میزان دار معناو مقدار  -621/1برای این ضریب  t آماره

3  اجتمااعی عماومی و میازان     ۀمیان سرمای دار معناار دارد. در همین راستا، شاهد ارتباطی ی قردار معنادر سطح باالیی از

سوم پاژوهش بارخالف دو فرضایه قبلای ماورد تأییاد        ۀی فروش، اداری و عمومی خواهیم بود و فرضیها نهیهزسسبندگی 

. با توجه به منوی بودن این ضریب و مقدار آن، شاهد این موضوع هساتیم کاه سارمایه اجتمااعی عماومی باه       ردیگ یمقرار 

ی فاروش،  هاا  نهیهزهزینه را تحت تأثیر خود قرار داده و موجب افزایش در سسبندگی  نامتقارندرصد رفتار  120/0میزان 

 .گردد یماداری و عمومی 

 یریگ جهینتبحث و 

باا توجاه    -هاا  اساتان شده در سطح  یریگ اندازهاثرگذاری سرمایه اجتماعی عمومی  ۀبررسی نحودر پژوهش حاضر به 

بر رفتار هزینه پرداخته شد. بار ایان    -پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یها شرکتبه محل استقرار دفاتر مرکزی 

مااعی عماومی دارای سااختاری    اجت ۀرمایسا مختلاف علمای را در هام آمیختایم.      ۀاساس، ادبیات و مبانی نظاری دو رشات  

. گاردد  یما شارکت و مادیریت شاناخته    اثرگاذار بار رفتاار     و بوده که به عنوان یک عامل باا اهمیات   اجتماعی -اقتصادی

مادیریتی   یهاا  یریا گ میتصام هزینه است که غالبا  بر اسااس اختیاارات و    یرفتار یها یژگیوسسبندگی هزینه نیز یکی از 

میازان سسابندگی در    یدار معنااجتماعی عمومی به صورت  ۀسرمایپژوهش حاکی از آن است که  یها افتهی. دیآ یمپدید 
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 ۀسرمایدست آمده نشان از آن داشت که میان ه ب یها افتهی. همچنین دهد یمرا افزایش  فروش، اداری و عمومی یها نهیهز

وجاود   یدار معناا عملیاتی و بهای تمام شاده کااالی فاروش رفتاه ارتبااط       یها نهیهزاجتماعی عمومی و میزان سسبندگی 

 فاروش، اداری و عماومی عمادتا     یهاا  ناه یهز. سراکاه  رساد  یما ظار  تبیین شده منطقی به ن یها افتهیندارد. نتایج حاصل از 

 یهاا  ناه یهزحقوق و دساتمزد اداری،   یها نهیهز)از قبیل  گردند یمتحمل شده در دفاتر اداری شرکت را شامل  یها نهیهز

 نخسات،  لاه وهدر  هاا  ناه یهزاین دست از  مسافرت و پذیرایی( و از طرفی یها نهیهزاستخدام و آموزش کارکنان جدید و 

از ایان رو، شااهد موضاوعی     (.1010هارتلیاب و همکااران،   ) رناد یگ یما مدیریتی قرار  طلبانه فرصت یرفتارهاتحت تأثیر 

 آنان هستیم. طلبانه فرصت یرفتارهاشخصی مدیران و  یها زهیانگ مرتبط با

باه   متاداو  و مشاترک را   یباورهاا از اعتقادات و  یا مجموعه و اجتماعی، افرادمشارکتی  یهنجارهابا افزایش قدرت 

؛ از طرفای  گاردد  یما که این عوامل باعف ایجااد محادودیت در منااف  شخصای آناان       در بر خواهند گرفت میزان بیشتری

صاورت گرفتاه در جامعاه را افازایش      یرفتارهاا اجتماعی قدرتمند نیز سطوح مجازات تعیین شاده بارای ساوءِ     یها شبکه

باعف ایجاد محدودیت در اجتماعی عمومی  ۀسرمای(. بر این اساس، 1004گایسو و همکاران، ؛ 1188کلمن، د داد )نخواه

 یفرارهاا . به این ترتیب، مدیران به میزان کمتری درگیر موضوعاتی از قبیل مدیریت ساود و  گردد یممناف  شخصی افراد 

و از تعدیل نیروی کار ماهر شرکت که دانش و مهارت خود را برای ارزش آفرینای در ساازمان باه کاار      شوند یممالیاتی 

. در این شرایط مدیران بیشتر به مشارکت (1012حسن و همکاران، ؛ 1012جها، ) نیز اجتناب به عمل خواهند آورد برد یم

د بود. بنابراین، مدیران کمتر در راستای کسب منااف  شخصای خاود    نمسئولیت اجتماعی شرکت متمایل خواهدر موضوع 

. به بیانی دقیق، سرمایه اجتماعی عماومی مادیران را از اتخااذ    شوند یمبه انجام امور مشارکتی گام برداشته و بیشتر متمایل 

 گاردد  یما  هاا  ناه یهزرفیت شرکت که موجب کاهش سسابندگی  در رابطه با تعدیل مناب  و ظ آنها طلبانه فرصتتصمیمات 

. گاردد  یما به سود هدف( باز خواهد داشت و از این طریق منجر به افزایش میزان سسبندگی هزینه  یابی دست)برای مثا ، 

و محیطای را باا رفتاار سسابنده      اجتمااعی  -ت که ارتباط میان یک عامل اقتصادیاین مطالعه یکی از نخستین مطالعاتی اس

قابال تاوجهی را    یامدهایپ ،دست آمده از تحقیقه نتایج ب . به این ترتیبدهد یمبررسی قرار هزینه در سطوح استانی مورد 

با تعادیل منااب  شارکت در     ارتباطمدیران در  یریگ میتصمدر مورد سگونگی  گران پژوهشبرای عمق بخشیدن به درک 

 .کند یمرسیم مناطق مختلف کشور، ت

کشاوری پیشانهاد    زیا ر برناماه نظاارتی و   یهاا  ساازمان و  نهادهاا دست آمده در پاژوهش باه تماامی    ه با توجه به نتایج ب

مشاترک را در   یباورهاا از اعتقادات و  یا مجموعهتا به وسیله تدوین دستورالعملی جام  که به کمک آن بتوان  گردد یم

آناان در راساتای منااف      طلباناه  فرصات  یرفتارهاا مدیران به منظاور انجاام اماور مشاارکتی در ساازمان و محادود کاردن        

کااربردی کاه هادف اصالی در آن اعطاای امتیاازات و        یا برناماه . برای مثاا  تادوین   دنمو ، تبیینایجاد کرد شان یشخص

مسائولیت اجتمااعی شارکت داشاته و آن را باه نحاوی مناساب در         ۀمینکه مشارکت باالیی در ز ییها شرکتتسهیالت به 

؛ مدیران را به انجام اماور مشاارکتی و جاایگزین کاردن منااف  شخصای خاود باا         کنند یممالی خود منعک   یها صورت

نظارتی قدرتمند که از طریق سطوح مجازات تعیاین   یها شبکه. در همین راستا، کند یمتشریک مساعی تشویق  یهنجارها

و  هنجارهاا به بیانی خالصاه، تادوین   . رسد یمنیز الزامی به نظر  گردند یمصورت گرفته، تشکیل  یرفتارهاشده برای سوءِ 
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نظاارتی   ینهادهاا  و هاا  شابکه  و نظاارت بار اجارای درسات آن باه کماک       هاا  شرکتمشارکتی و ابالغ آن به  یها ارزش

 .استپیشنهاد کاربردی این پژوهش  نیتر مهم

از طریاق محادود    تواناد  یم که موضوعی مثل حاکمیت شرکتی اند دادهدر مطالعات خود نشان  گران پژوهشهمچنین 

بر رفتار هزینه اثرگذار باشد، یا حتای   معروف نمایندگی )امسراطورسازی مدیر( با سسبندگی هزینه ۀلئکردن ارتباط بین مس

باه ساود هادف را نیاز منجار باه ایجااد         یابیا  دستمدیران در راستای  طلبانه فرصت یرفتارهابروز  گران پژوهشبرخی از 

حاکمیات   یساازوکارها اجتمااعی عماومی باا     ۀسارمای . از این رو، بررسای ارتبااط میاان    دانند یمتغییراتی در رفتار هزینه 

 بررسی قرار گیرد.  به عنوان موضوعی متواوت مورد تواند یمشرکتی و مدیریت سود، 

 ها ادداشتی
1. Nahapiet and Ghoshal   2. Droege and Hoobler   3. Putnam 
4. Coleman    5. Jha     6. Hoi 
7. Altruistic    8. Leana and Van Buren    9. DeCarolis and Saparito 
10. Kitching    11. Noreen    12. Banker 
13. Xue and Hong   14. Hartlieb    15. Chen 
16. Graham    17. Cohen    18. Kama and Weiss 
19. Masulis    20. Fukuyama    21. Elster 
22. Guiso    23. Payne    24. Knack and Keefer 
25. Hasan    26. Cox     27. Spagnolo 
28. Uslaner    29. Subramaniam and Weidenmier Watson 30. Verieris 
31. Haga    32. Golden    33. Rupasingha 
34. Vakil    35. Asset Intensity   36. Employee Intensity 
37. Successive Decrease   38. Dierynck 
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11-1. 
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 .1-16، سهارمین همایش سراسری دانشجویان حسابداریفرانسه و آلمان. 

(، 4)1، ماالی  داناش حساابداری  (. ارزیابی نقش سرمایه سازمانی بر سسبندگی هزیناه شارکت.   1314؛ دادخواه، مهدی. )، افسانهاری سروش، سعید؛ یاحمد یعل

113-132. 

 یهاا  شرکتتوزی  و فروش و عمومی و اداری و بهای تمام شده کاالی فروش رفته در  ۀنیهز(. بررسی رفتار 1381، معصومه. )یاله نعمتقائمی، محمدحسین؛ 
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http://danesh.roshd.ir/
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پذیرفته شده در باورس اوراق بهاادار    یها شرکتدر  ها نهیهزجریان نقد آزاد بر سسبندگی (. بررسی اثر سرمایه فکری و 1312نمازی، محمد؛ فتحعلی، اکرم. )

 .113-110(، 1)8، تجربی حسابداری یها پژوهشتهران. 
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