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Abstract 
Social capital represents the power of norms and the density of social networks in a region. 

An economic, social factor can influence the decision-makers’ decisions regarding 

management resources through different strategies. Therefore, companies with higher social 

capital show less symmetry in the behavior of costs. Consequently, consensual capital 

prevents managers from making decisions that modify opportunistic resources that cause 

cost adhesion. Therefore, based on this argument, the present study examines the 

relationship between social capital and asymmetric costs behavior of companies. For this 

purpose, three criteria of social, occupational, and political communication were used to 

measure the social capital of managers. The hypothesis testing was performed using 

regression analysis of a combined set of data related to 73 companies listed on the Tehran 

Stock Exchange from 2005 to 2018. Following multivariate regression models, the research 

findings show that social capital reduces the asymmetric behavior of costs by reducing 

managers' opportunistic motivations and thus reduces the adhesion of costs in the company. 

In addition, the result of the second hypothesis is that social capital created through 

managers' social communication with employees increases management optimism and as a 

result, the adhesion of costs in the company increases . 
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 ها ینهو رفتار نامتقارن هز سرمایة اجتماعی

 4، محمد نوروزی3فرهاد عزیزی ،2یبهمن اسکندر ،1شمس میرفیض فالح

 مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران مرکز، تهران، ایراندانشکدة دانشیار،  .1

 یرانتهران مرکز، تهران، ا ی،دانشگاه آزاد اسالممدرس  یریت،مد ةدانشکد یار،استاد .2
 تهران مرکز، تهران، ایران دانشگاه آزاد اسالمی،مدرس اقتصاد و حسابداری، دانشکدة ، استادیار. 3

 یراندانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، امدرس  ی،و اقتصاد یعلوم ادار ةدانشکد یار،استاد .4

 (00/30/9011تاریخ پذیرش: ـ  03/30/9011)تاریخ دریافت:   

 چکيده
بر  تواند یم یاجتماع ـ ی. عوامل اقتصاددهد یمنطقه نشان م یکرا در  یاجتماع یها هنجارها و تراکم شبکهقدرت  سرمایة اجتماعی

نشان  ها ینهدر رفتار هز یباالتر تقارن کمتر سرمایة اجتماعیبا  ییها شرکت رو، ازیناثرگذار باشد.  یریتیمنابع مد یلیتعد های یمتصم
 ،شود یم ها ینههز یکه باعث چسبندگ ،طلبانه منابع فرصت کنندة یلتعد یماترا از اتخاذ تصم یراندم یماعتاج ةمایسر ،ینبنابرا .دهند یم

. پرداخته شدشرکت  های ینهو رفتار نامتقارن هز سرمایة اجتماعی ینب ةرابط یپژوهش حاضر به بررس در استدالل، ینا یةپابر  .دارد یبازم
با استفاده  ها یه. آزمون فرضشداستفاده  یاسیو س یشغل و یارتباطات اجتماع یاراز سه مع ،عیسرمایة اجتما یریگ اندازه یبدین منظور، برا

 یدر بورس اوراق بهادار تهران ط شده یرفتهشرکت پذ 37اطالعات  بر اساس یبیترک یها با داده یونرگرس یلتحل یاز روش آمار
 های یزهکاهش انگ یقاز طر سرمایة اجتماعیکه  بودحاکی از آن اول پژوهش  یةفرضهای  شد. یافته  انجام 4733تا  4731 یها سال

 ،ین. همچنیابد یدر شرکت کاهش م ها ینههز یچسبندگ یجهنت و در شود یم ها ینهباعث کاهش رفتار نامتقارن هز یرانمد ةطلبان فرصت
 یریتمد ینیب خوش یشکارکنان باعث افزا با یرانمد یارتباط اجتماع یقطر از سرمایة اجتماعیکه  بوداز آن  یدوم حاک یةفرض یجةنت
 .یابد یم یشدر شرکت افزا ها ینههز یچسبندگ یجهنت و در شود یم

 واژگانکليد
 .یاجتماع ـ یاقتصاد یةنظر ،سرمایة اجتماعی ینه،رفتار نامتقارن هز
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 مقدمه

 یجتماعتوجه پژوهشگران علوم ا یراخ یها است که در سال ای رشته ینب یمفهوم سرمایة اجتماعی

شده،  انجام یقات(. بر اساس تحق8931 یقم یپور و جندق را به خود جلب کرده است )مهربان

 یاجتماع های یطدر مح  آن یربلکه تأث کند، یظهور نم یاجتماع یها خألدر  یریتمد یماتتصم

است که به  یناز مباحث نو سرمایة اجتماعی بنابراین،(. Hasan et al 2017a) شود یمشکوفا 

 و با خلق روابط کند یاشاره م ،باارزش یمنبع منزلة به ،شبکه یک یاعضا یانو ارتباطات م وندهایپ

و  شترکمنافع م یتالش برا و سودمند های یهمکار یده افراد به شکل یانهنجارها و اعتماد م و

؛ 8931 یرانتخابیو ام یریام ی؛ صالحJha & Chen 2015) شود یمنتج م یجمع های ییافزا هم

است که  یمتشکل از انواع مختلف و متنوع سرمایة اجتماعی(. مفهوم 8931 یلیو سه رگویخ

آموزش  سرمایة اجتماعی(، Moor & Kawachi 2017سالمت ) سرمایة اجتماعیبه  توان یم

(Kagle & Galosy 2017 ،)ینیو کارآفر سرمایة اجتماعی (Williams et al 2017 ،) سرمایة

 یمحل یآور و تاب سرمایة اجتماعی(، Baende Bofota 2017) یاقتصاد ةتوسع اجتماعی

(Aldrich & Mayer 2015 ،)سرمایة اجتماعی ( و فقرHong et al 2017)، و  سرمایة اجتماعی

 سرمایة اجتماعیباورند که  ینا ( بر7181) شو همکاران 8کرد. چانگ رهو ... اشا یفرهنگ یةسرما

 یتو موفق یرقابت یتدر کسب مز یدیو عامل کل جوامع یاقتصاد ةتوسعرشد و  یانباعث بن

 رد یطلب و منفعت یخطر اخالق سرمایة اجتماعی همچنین؛هاست.  سازمان یدارپا یاقتصاد

در  یدر جامعه و منافع جمع یاقتصاد های یتسو شدن فعال و باعث هم کند یها را مهار م سازمان

خود را به  یو اقتصاد یان مطالعات مالمحقق ،رو ین. ازشود یممتقابل  ینانبستر اعتماد و اطم

 & Ben-Hador؛ Lins et al 2017اند ) ها معطوف کرده در سازمان سرمایة اجتماعی یامدهایپ

Eckhaus 2018 .)ًیها خود نشان دادند که شرکت ةمطالع( در 7171) شو همکاران 7یب، هارتلمثال 

خود نشان  های ینهرا در رفتار هز یتقارن کمترباالتر،  یاجتماع های یهبا سرما یکا،مرا متحدة  یاالتا

نمایندگی، نظریة بر اساس  ،همچنینبرخوردارند.  یکمتر ینةهز یاز چسبندگ یو به عبارت دهند یم

دارند که  تمایلحفظ منافع خود با  سو همها  طلبانه در شرکت همواره به رفتارهای فرصتمدیران 
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شود منابع شرکت را به سمت و سوی  ت و باعث میبا منافع سهامداران در تضاد اسموضوع این 

تواند در  رفتاری میـ  یک عامل اجتماعیمثابة به  سرمایة اجتماعی کند.هدایت مدیر منافع شخصی 

 Young) های بیش از حد شرکت را در سطح مطلوب نگه دارد جهت حل این مشکل هزینه

Chunga et al 2018). 

منابع  یشهنگام افزا ،یرانمد دهد نشان میکه  کند یم یفتوص را ای یدهپد ینههز رفتار نامتقارن

به کاهش  یلکاهش تقاضا ما هنگاماما  .دهند یواکنش نشان م یعسرفروش،  یشدر زمان افزا

و  عواملاکثر مطالعات به درک  ی،و حسابدار یمال ینظر پیشینة. در یستندناستفاده دون ب یتظرف

(، Banker et al 2014) یریتمد ینیب خوش یرنظ ـ رکتدر سطح ش ها ینهتفاوت عدم تقارن هز

و  ی)محمد یحسابدار یکار (، محافظهChen et al 2012) یریتمد ةطلبان فرصت های یزهانگ

 ینا ( برJha, 2017. )اند پرداخته ـ (8931 یو جعفر ی)نماز یاجتماع یتمسئول ،(8931 یردارزنج

امر باعث محدود  ینباشد. ا یرگذارتأث ها ینهار هزممکن است بر رفت سرمایة اجتماعیباور است که 

در  یراناست که مد ینظر یاتبا ادب همسوکه  گردد یممدیران طلبانه  کردن رفتار فرصت

 ,Jha)دهند رفتار فرصت طلبانه کمتری از خود نشان می ،باال سرمایة اجتماعیبا  هایی شرکت

( و در مقابل مسائل مربوط به Hasan et al, 2017a) لیاتاجتناب ما های یتفعال یا( 2017

 ینکهبرخوردارند. با توجه به ا یی( از مشارکت باالHoi et al, 2018شرکت ) یاجتماع یتمسئول

سرمایة  رود یاست، انتظار م ینهعدم تقارن هز کنندة یینتععامل  یرانمد ةطلبان فرصت یرفتارها

سطح تعامل  یزن سرمایة اجتماعی حال، ینا  . باشود ها ینهباعث کاهش رفتار نامتقارن هز اجتماعی

و  یرانمد ینب ی. اعتماد اجتماعدهد یم یشافراد را در شرکت افزا ینو اعتماد متقابل ب یاجتماع

 یرگذارشرکت تأث یاشتغال کارکنان و گردش مال یماتدوستانه بر تصم نوع یکارکنان همراه رفتارها

باعث  سرمایة اجتماعی یجه،نت . در(Droege & Hoobler, 2003; Hartlieb et al, 2020)است 

بدون  یتظرف یقهنگام کاهش تقاضا از تطب یرانو مد شود یمنابع م یلتعد های ینههز یشافزا

رود  . بر این اساس، انتظار میشود یمنجر م ها ینههز یکه به چسبندگ کنند یم یریجلوگاستفاده 

با این حال، در  .باشد یرگذارتأث یریتمد یابر رفتاره یطیعامل مح یک منزلة به سرمایة اجتماعی

حسابداری و پیشینة خالی در  یمطالعات داخلی این موضوع نادیده انگاشته شده و فضایعمدة 
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این  دادن ای جهت انجام وجود دارد که این خود انگیزهزمینه گزارشگری مالی برای تحقیق در این 

است که آیا بین سؤال اسخی برای این ، پژوهش حاضر در پی یافتن پبنابراینپژوهش است. 

و در صورت مثبت بودن  معناداری وجود داردرابطة  ها و رفتار نامتقارن هزینه سرمایة اجتماعی

افزودة رود نتایج این پژوهش بتواند دستاوردها و ارزش  پاسخ، نوع رابطه چگونه است؟ انتظار می

 علمی به شرح زیر داشته باشد:

حوزة های گذشته در  تواند موجب بسط مبانی نظری پژوهش ش میاول اینکه نتایج پژوه

شود. دوم اینکه شواهد  ،نظیر ایران ، تحقیقات اجتماعی حسابداری در کشورهای در حال توسعه

تواند بر رفتار نامتقارن  ها می شرکت سرمایة اجتماعیپژوهش نشان خواهد داد تا چه اندازه 

تواند اطالعات سودمندی را  می ،یک دستاورد علمیمنزلة به  ،این موضوع .ها اثرگذار باشد هزینه

کنندگان اطالعات حسابداری  و سایر استفاده ،گذاران بازار سرمایه گذاران، قانون در اختیار سرمایه

آماری  جامعة  باشد،سرمایه بسیار کاربردی  تواند برای بازار نتایج میاین توجه به اینکه  با .قرار دهد

در نهایت، نتایج  شده در بورس اوراق بهادار تهران است. های پذیرفته از شرکتپژوهش متشکل 

حسابداری رفتاری و بهای حوزة های جدید در  ی برای پژوهشپیشنهادهایتواند  پژوهش می

 ارائه دهد.ها  شرکت ةشد تمام

 پژوهشنظری  مبانی

ها  درک رفتار هزینه .مفهوم هزینه و مدیریت آن از موضوعات بسیار مهم جهت کسب سود است

ها متناسب با  ها نشان داده هزینه رفتار هزینهدربارة های اخیر  های پژوهش یافتهبسیار ضروری است. 

؛ دنیاب ها به تناسب با افزایش فروش افزایش می د. به عبارت دیگر، هزینهنکن تغییرات فروش تغییر نمی

ها چسبندگی هزینه نامیده  نامتناسب هزینهاین رفتار . دنیاب اما به تناسب کاهش فروش کاهش نمی

ها  اول، چسبندگی هزینهنظریة بر اساس چسبندگی هزینه مطرح شده است. دربارة شود. دو نظریه  می

ها ممکن است به این  دیگر چسبندگی هزینهنظریة مدیران است و بر اساس آگاهانة تصمیم نتیجة 

های متفاوتی در  نظریهد. نیاب در فروش کاهش نمی سرعت کاهش زمان و به ها هم دلیل باشد که هزینه

حفظ به توان تمایل مدیریت  ها مطرح شده است که از آن جمله می خصوص شدت چسبندگی هزینه

های تعدیل منابع و تجهیز  های کاهش درآمد به دلیل عدم تمایل به تحمل هزینه ظرفیت منابع در دوره
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 ,Kama & Weiss, 2013; Hartlieb & Loy, 2017) Anderson et alمجدد منابع را بیان کرد

نظریة ای را از دیدگاه  چنین پدیده ،(Chen et al, 2008نظیر ) ،( و گروهی از پژوهشگران;2003

های کاهش درآمد  های شخصی مدیران در حفظ سطح ظرفیت تولیدی در دوره نمایندگی و انگیزه

شده به کاهش  بینی  ای دستیابی به سود پیشهای مدیریتی ممکن است بر انگیزه اند. تحلیل کرده

مدیران ممکن است موجب طلبانة  قدرتطلبانه و  های فرصت ها اقدام کنند یا انگیزه چسبندگی هزینه

 های فروش و اداری )چسبندگی هزینه( شوند. عدم تقارن در هزینه

د. نیاب بندگی میهای مدیریت چس تصمیمتأثیر های تحت  آگاهانه، هزینه  تصمیمنظریة بر اساس 

دورة کاهش فروش در  است ومدت و مقطعی  زمانی که مدیران احساس کنند کاهش فروش کوتاه

کنند و  های بعد جبران خواهد شد برای حفظ منابع تالش می جاری با افزایش فروش در دوره

بینی  از خوشثر متأکه  شوند و به امید روزهای بهتر خواهند بود های حفظ این منابع را متحمل می هزینه

ها به این دلیل دچار چسبندگی  در تعدیل هزینه، هزینهنظریة تأخیر بر اساس  ،همچنین مدیریت است.

نفس بیشتری  مدیرانی که اعتمادبه. تواند یکسان باشد ها نمی د که سرعت کاهش فروش و هزینهنشو می

ز واقع فروش آتی، منابع بیشتری دارند هنگام کاهش تقاضا برای محصوالت خود، به دلیل برآورد بیش ا

کنند که این عامل موجب افزایش چسبندگی هزینه در  های فروش و اداری نگهداری می برای هزینه

دهد که افراد توانایی و  بینی مدیریت بیشتر زمانی رخ می شود. خوش های فروش و اداری می مورد هزینه

 .زنند میمین خبیشتر از واقعیت ت ،با دیگران دیگران یا بدون مقایسه در مقابسه با ،مهارت خود را

به ؛ از سویی، امروزه نقش واحدهای تجاری در اجتماعی دستخوش تغییرات بسیار زیادی شده است

اجتماع  در برابربلکه باشند، تنها به فکر افزایش سود خود  رود واحدهای تجاری نه ای که انتظار می گونه

. واحد (8931نیا و هاشمی دهچی  )ایزدی ند مفید باشندا تعاملا آن در بای که  گو و برای جامعه پاسخنیز 

. تواند بدون واحد تجاری وجود داشته باشد کند و جامعه نیز نمی رتواند از اجتماع فرا تجاری نمی

بر  (.8937صالحی و صادقی  بنابراین، یک ارتباط دوطرفه بین واحد تجاری و اجتماع وجود دارد )عرب

بر تصمیمات شرکت  سرمایة اجتماعی این تفکر کهعلوم اجتماعی، زمینة  شده در انجامت اساس تحقیقا

های اجتماعی  . مدیران در سرمایهمورد تایید محققان قرار گرفته است ویژه مدیریت تأثیرگذار است و به

ة سرمایهایی که از  شرکتدر همچنین دهند.  کمتری از خود نشان می ةطلبان باال رفتارهای فرصت
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مدیران به  ،نتیجه در .گیرد های مالی کمتر صورت می کاری صورت دست باالیی برخوردارند اجتماعی

دهند و در مقابل  کمتری از خود نشان میطلبانة  فرصتاجتماعی رفتارهای و  دلیل فشارهای محیطی

ها باعث کاهش  باالی اجتماعی شرکتسرمایة  رود میانتظار  ،بنابراین .ی دارندهمکاری و تعامل بیشتر

 ,Hoi et al)شود اجتناب مالیاتی و در نتیجه افزایش پاسخگویی اجتماعی و  طلبانه رفتارهای فرصت

زیاد به نفع شرکت عمل   احتمال  باال به سرمایة اجتماعیمدیران در مناطق با  بر همین اساس، (.2018

های  ها در شرکت رفتار هزینه درمتری طلبانه نقش ک نمایندگی و رفتارهای فرصتهزینة رو،  کنند. ازین می

 ،که افراد دارای قدرت وجود داردباور مشترک در جامعه بنابراین، این کند.  مستقر در این مناطق ایفا می

به نفع جامعه رفتار کنند. در جوامع با اجتماعی پذیری  دارند با مسئولیت  ها، وظیفه مانند مدیران شرکت

 دارد ها تأکید مدیران و رفتارهای اجتماعی آنوظیفة ای قوی اجتماعی بر باال، هنجاره سرمایة اجتماعی

(Hasan et al, 2017a .)ها و گردش  های اشتغال شرکت بر شیوهقوی  ی اجتماعیها ، شبکههمچنین

 ،های اجتماعی متراکم باال از شبکه سرمایة اجتماعیبا هایی  شرکتکارکنان تأثیرگذار است. کارکنان در 

تعهد به سازمان و همکاری در محیط کاری را موضوع این  .دارندنیز بیشتر تعامل اجتماعی به تمایل 

موضوع کند و این  جامعه به روابط اشتغال پایدار کمک می سرمایة اجتماعی ،کلی طور  به. کند ترغیب می

فتار نامتقارن و ر سرمایة اجتماعیارتباط مثبت بین دهندة  نشاندهد که  های تعدیل را افزایش می هزینه

 (.Hartlieb et al, 2020هاست ) هزینه

 پژوهش های فرضيه

مدیران باعث کاهش رفتار طلبانة  فرصتهای  از طریق کاهش انگیزه سرمایة اجتماعی اول:ة فرضی

 یابد. ها در شرکت کاهش می نتیجه چسبندگی هزینه و درشود  میها  نامتقارن هزینه

یق ارتباط اجتماعی مدیران با کارکنان باعث افزایش از طر سرمایة اجتماعی دوم:ة فرضی

 یابد. ها در شرکت افزایش می نتیجه چسبندگی هزینه و درشود  میبینی مدیریت  خوش

 پژوهش یتجرب يشينةپ

 (Hartlieb et al, 2020تأث )یشرکت را بررس های ینهبر رفتار نامتقارن هز سرمایة اجتماعی یر 

باال از تقارن  سرمایة اجتماعیبا  متحده  یاالتا یها ان داد شرکتنشها  آنپژوهش  یج. نتاکردند
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 تصمیماترا از اتخاذ  یرانجامعه مد سرمایة اجتماعیبرخوردارند و  ینهدر رفتار هز یکمتر

 Makni. )دارد یبازم شود، یم ها ینههز یکه باعث چسبندگ ،طلبانه منابع فرصت کنندة یلتعد

Fourati et al, 2020یکار آن بر محافظه یامدهایو پ ها ینهرفتار نامتقارن هز یرتأث ی( به بررس 

پرداختند و  7182تا  8331 یها سال یکشور جهان ط هجدهنمونه از  یکبر اساس  یحسابدار

ارتباط  المللی ینب ینمشروط در چارچوب قوان یکار و محافظه ینههز یچسبندگ ینکه ب یافتنددر

 & .Abudy, M. )کند یم ییرتغ یزمختلف ن یعو کشورها در صنا ها رابطه در گروه ینوجود دارد و ا

Shust, 2019و فروش در  ،یعموم ی،ادار های ینهرفتار هز»با عنوان  ،( در پژوهش خود

 یها سال طی مشاهده سالـ  شرکت 9131متشکل از  یا با انتخاب نمونه ،«وادگیخان یها شرکت

از رفتار ضد  یخانوادگ یرغ یها برخالف شرکت یخانوادگ یها که شرکت یافتنددر 7182تا  7111

 یبه بررس ی( در پژوهشHartlieb & Loy, 2019) یو ال یببرخوردارند. هارتل ینههز یچسبندگ

ها نشان داد که رفتار  آن های یافته یجپرداختند و نتا سود یو هموارساز ینههز یچسبندگ ینارتباط ب

جهت  یرانمد ةطلبان فرصتشرکت با رفتار  یتح فعالدر سط ییراتنسبت به تغ ها ینهنامتقارن هز

 ,Hasan et al. )یابد یکاهش م یزن ینههز یندارد و چسبندگ داراسود ارتباط معن یهموارساز

با  یکا،مرا متحدة  یاالتا یها شرکت یماتدر تصم سرمایة اجتماعی یتاهم یبررس اب( 2017

 دریافتند، 7187تا  8331 یها سال یط ،دهسال مشاهـ  شرکت 12111مشتمل بر  یا انتخاب نمونه

 شود. یم یاتباعث کاهش اجتناب از مال سرمایة اجتماعی

سرمایة  یرتأث یبه بررس یمشده مستق به علت آنکه مطالعات انجام ،یداخلتحقیقات  زمینةدر 

گرفته  صورت یها پژوهش ینتر طتبمربه  ،اند ها نپرداخته شرکتـ ها ینهو رفتار نامتقارن هز اجتماعی

بر توسعه  یرگذارتأث ردیعوامل راهب ی( به بررس8933) یدیو ا ی. صفرشود یمحوزه اشاره  یندر ا

پژوهش  های یافتهپرداختند.  یالمشهر ا یدولت یها در سازمان سرمایة اجتماعی سازی یتو ظرف

 یداریپا همچون آموزش، یعوامل سرمایة اجتماعی سازی یتتوسعه و ظرف ایندفرنشان داد در ها  آن

. کند یلکارکنان را تسه نمندیتوا تواند یکه م است یاز عوامل راهبرد یطیمح یداریو پا ،یاجتماع

 یو عملکرد مال یرانمد سرمایة اجتماعی»تحت عنوان  ،ی( در پژوهش8931) شو همکاران یمحمد

تا  8911 یاه سال یط ـ یبورس یرو غ یبورس یها شامل بانک ـ بانک کشور 91 یبه بررس ،«ها بانک
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 یارهایبر مع دار امثبت و معن أثیرت یرانمد سرمایة اجتماعیآنان نشان داد  های یافتهپرداختند.  8931

 ینةهز کنندگی یلتعد یرتأث یبه بررس ی( در پژوهش8931) یو جعفر یدارد. نماز یعملکرد مال

 یبورس یها شرکت ینةهز یشرکت و چسبندگ یاجتماع یتمسئول ینب ةرابطبر  یندگینما

 یشرکت بر چسبندگ یت اجتماعیمسئول یممستق یراز تأث یحاکها  آنپژوهش  های یافته. پرداختند

 نیز،. بود ها ینههز یبر چسبندگ یندگینما ینةهز یرتأث ةدهند نشان یجنتا ین،. افزون بر ابود ها ینههز

دارد و  یرتأث ها نهیهز یو چسبندگ  شرکت یاجتماع  یتمسئول ینشدت رابطه ب بر یندگینما ینةهز

 یل( به فراتحل8931) یزر و رنگ یچ . خامهدهد یطبق آزمون والد شدت رابطه را کاهش م

تا  8939 یها سال یمورد ط 11نمونه متشکل از  یکبا استفاده از  سرمایة اجتماعی یامدهایپ

ارتباط ه در سطح سازمان و جامع سرمایة اجتماعی یامدهایپ ینکه ب یافتندپرداختند و در 8931

سرمایة و  یمال یگاهجا ی( به بررس8931) یقم یپور و جندق . مهربانداری وجود دارد معنی

 8911 یها سال طی ،مشاهده سالـ  شرکت 327متشکل از  یا و با انتخاب نمونه پرداختند اجتماعی

 یدهاواح یمال یگاهبا جا یو ساختار یشناخت سرمایة اجتماعی یها که شاخص یافتنددر ،8932تا 

انداز  در چشم کننده یینتع ینقش تواند یم سرمایة اجتماعی ین،بنابرا .مثبت دارند ةرابط یتجار

( به 8931) یلیو سه یرگوکند. خ یفاا گذاران یهسرما گیری یمتصم یها وکارها و مدل کسب یاقتصاد

از  نفر 71متشکل از  یرانا یدولت یها در سازمان سرمایة اجتماعی یارتقا یالگو یمترس یبررس

. پرداختند یو روش گلوله برف یمنطق اشباع نظراستفاده از روش استان تهران با  یدولت یرانمد

 ینةزم موجود در های یهو نظر یقتحق یمتون نظر ةمطالع اسناد و با یلمصاحبه و تحل یقها از طر آن

راهبرد  یریکارگ و سپس با به یآور جمع را آن یها ها و شاخص مؤلفه و ابعاد سرمایة اجتماعی

عوامل  ی،عوامل فرد یرنظ ـ یسازمان شامل عوامل درون ،سرمایة اجتماعی یارتقا یالگو یادبن داده

و  ـ یو همبستگ ،عوام انسجام ی،و اعتماد، عوامل آموزش یمنیعوامل ا یریتی،عوامل مد ی،ساختار

 یعوامل فرهنگ ی،امل فناورعو ی،عوامل اطالعات ی،و دولت یعوامل نهاد یرنظ ـ یسازمان عوامل برون

و  یی. رضاکردند ییشناسارا  ـ یعوامل مشارکت ی،و خانوادگ یعوامل اجتماع یدئولوژیکی،و ا

با استفاده از  را یاجتماع یتو مسئول ینههز یچسبندگ ین( در پژوهش خود ارتباط ب8932) رضایی

پژوهش  های یافته. بررسی کردند 8939تا  8911 یها سال یشرکت ط 888مشتمل بر  ای هنمون
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 اردمثبت و معنادار وجود د ةرابطها  در شرکت یاجتماع یتو مسئول ینههز یچسبندگ ینب دادنشان 

تفاوت در  ،ینهمچن است.رفته  فروش یکاال ةشد تمام یبها یمثبت مربوط به چسبندگ ةرابط ینو ا

 یاجتماع یتمسئول اییفآن با ا یمثبت چسبندگ ةرابطرفته  فروش یکاال ةشد تمام یساختار بها

 .دهد یمعنادار م تغییر را هاشرکت

 شناسی پژوهش روش

 یتجرب یمهن یقاتها از نوع تحق داده یگردآور یوةشنظر  و از ینظر هدف کاربرد پژوهش حاضر از

پژوهش  یزها ن نظر روش تحلیل داده است. از یحسابدار یاثبات یقاتتحق ةحوزدر  یدادیرو پس

 انسازم یریو تصو یآمار یوآرش ةفشرد یها پژوهش از لوح یها . دادهتاسهمبستگی  ـ یفیتوص

 ینآورد نو افزار ره بورس اوراق بهادار تهران، نرم ینترنتیا یگاهبورس اوراق بهادار تهران، پا

 افزار اکسل، به نرم ةگسترد ةصفحدر  یازن و محاسبات مورد یبند سپس با جمع .شد یگردآور

 88 ةنسخز یویوا یافزار آمار به کمک نرم یزن یینها وتحلیل یه. تجزشدماده آ ،وتحلیل یهمنظور تجز 

در بورس  شده یرفتهپذ یها شرکت همةپژوهش شامل  ینمطالعه در ا مورد یآمار ة جامعانجام شد. 

 بودند ییها شرکت یزن یقتحق یانتخاب ةنمون. بود ،8931تا  8911 یها سال یط ،اوراق بهادار تهران

 :شتندرا دا یرز یطشرا ةمجموعکه 

بورس اوراق بهادار  یتدر عضو 8931سال  یتا انتها 8911 سال یکه از ابتدا ییها شرکت .8

ها نقش  در این شرکت بودند. چوننظر دارای ماهیت عمومی و خصوصی  های مد )شرکتودند. ب

 (بود.ها کمتر  عملکرد ضعیف مالی آن بر اساسدولت 

 .بوداسفندماه  یانبه پا یها منته آن یسال مال یسه،مقا یتقابل یشمنظور افزا  به .7

 .بودندنداده  یسال مال ییرتغ یا یتفعال ییرتغ یادشدهسال  یط .9

 .انتخاب شدند یقتحق ةنمونعنوان   شرکت به 19تعداد  یادشده، های یتاعمال محدود با

 رگرسيونی پژوهش  متغيرها و مدل

 مدل رگرسيونی پژوهش 

مدل  ازها در پژوهش حاضر  جامعه بر رفتار هزینه رمایة اجتماعیسجهت سنجش تأثیر 
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(Anderson et al, 2003)،  شده که در تحقیقات مختلف تحت عنوان چسبندگی هزینه بررسی

این (. در  Chen et al, 2012; Banker et al, 2013; Kitching et al, 2016شد )  است، استفاده

های افزایش و کاهش  در دوره ،به تغییرات سطح فروشها نسبت  مدل، چگونگی رفتار هزینه

 .شود میجداگانه ارزیابی  طور به ،درآمد

 8مدل 
 

 ،t-1نسبت به سال  tدر سال  iهای شرکت  لگاریم تغییرات در هزینه :که در آن 

 ،t-1نسبت به سال  tدر سال  iلگاریتم تغییرات در درآمد فروش شرکت  :

با کاهش فروش  t-1نسبت به سال  tدر سال  iمتغیر مجازی است که اگر شرکت  :

 این صورت برابر صفر خواهد بود. و در غیر 8مواجه شده باشد برابر 

همانند  ،این اساس دهد. بر نشان می t-1نسبت به سال  tتغییرات فروش را در سال فقط  8مدل 

گیری  را بسط داده است، جهت اندازه 8که مدل ، 7از مدل  (Banker et al, 2013پژوهش )

 شد.  استفاده t-2نسبت به سال  t-1تغییرات فروش در سال 

 7مدل 

 
 نامتقارن رفتار سطح و سرمایة اجتماعی بین ارتباط بررسی 7 مدل در (اصلی ) ضریب

 هزینه چسبندگی بر سرمایة اجتماعی نفیم تأثیر دهندة نشان مثبت ضریب. دهد می نشان را ها هزینه

سرمایة  مثبت تأثیر دهندة نشان مدل منفی ضریب و است پژوهش اول فرضیة با مطابق که است

 .است پژوهش دوم فرضیة با مطابق که هاست هزینه نامتقارن رفتار بر اجتماعی
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 تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش. 1جدول 

 ری متغیرهاگی اندازهنحوة  نماد متغیر متغیر

 .tها در سال  به میانگین دارایی tنسبت فروش سال  AI گردش دارایی

 نسبت تعداد کارکنان شرکت به فروش شرکت در سال جاری. EI شدت کارکنان

 Succ-Sec کاهش فروش
سـال متـوالی در فـروش کـاهش      یک متغیر مجازی است که اگـر شـرکت در دو  

 رت مقدار صفر خواهد گرفت.داشته باشد مقدار یک و در غیر این صو

 FCF جریان نقد آزاد

زیـر مطـابق بـا پـژوهش لـن و پولسـن       رابطـة  جهت سنجش جریان نقد آزاد از 

 شود. ( استفاده می8313)

 
ـتهالک    : سـود ، : جریـان نقـد آزاد  که در آن  ، عملیـاتی قبـل از اس

: ، پرداختـی هزینة بهـرة  : ، : کل مالیات پرداختی

 سود پرداختی به سهامداران عادی

 M-Opt بینی مدیریت خوش
ـته باشـد، مقـدار یـک و در      t+1بینی مدیریت از فروش سال  اگر پیش کاهش داش

 گیرد. غیر این صورت مقدار صفر می

 GDP-Growth رشد اقتصادی
کـه از سـایت مرکـز آمـاری ایـران بـه        tرشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 

 دریافت شده است. www.amar.orgنشانی 

 نسبت تعداد افراد بیکار به کل نیروی کار شرکت. Unemployment بیکاریمیزان 

 سرمایة اجتماعی

از طریـق   سـرمایة اجتمـاعی  اجتماعی و فرهنگـی کشـور،   و  با توجه به شرایط اقتصادی ،در پژوهش حاضر

مـدیره   بدین صورت که اگر اعضـای هیئـت  سنجیده شد؛ بررسی و  در مباحث اجتماعی ها شرکتمشارکت 

 ها رابطه داشته باشند عدد یک و در غیر این صورت صفر خواهد بود. زمان در سایر شرکت به طور هم

 

 پژوهش های یافته

 آمار توصيفی

مرکزی و پراکندگی  های که شامل برخی شاخص را، آمار توصیفی متغیرهای مورد آزمون 7جدول 

 دهد. نشان می است،
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 آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق. 2 جدول

 انحراف معیار حداکثر حداقل میانه میانگین نماد متغیر متغیر

 AI 137/1 111/1 178/1 111/7 917/1 دارایی گردش

 EI 112/7 117/7 113/8 221/9 918/1 کارکنان شدت

 Succ-Sec 171/1 182/1 111/1 111/8 871/1 کاهش فروش

 FCF 192/1 173/1 111/1- 131/8 811/1 جریان نقد آزاد

 M-Opt 111/1 192/1 111/1 111/8 111/1 بینی مدیریت خوش

 GDP-Growth 123/1 111/1 111/1 111/1 172/1 رشد اقتصادی

 Sale 121/1 111/1 113/1- 131/1 881/1 رشد فروش

 های توزیع، فروش و رشد هزینه

 اداری
TC 118/1 119/1 217/1- 298/1 881/1 

 ها نتایج آزمون فرضيه

های مدل،  مانده شامل نرمال بودن باقی ـ قبل از برآورد مدل، الزم است مفروضات مدل رگرسیون

خودهمبستگی بین  نبود ،خطی بین متغیرهای توضیحی همسانی واریانس اجزای اخالل، نبود هم

 آزمون اخالل مدل از اجزای توزیع بودن نرمال بررسی منظور  . بهشودبررسی  ـ اجزای خطای مدل

 12/1های تحقیق بیشتر از  سطح معناداری این آزمون برای مدل که آنجا . ازشدبرا استفاده ـ   جارک

 شود. به میتأیید بررسی  های مورد مدل اخالل اجزای توزیع بودن نرمال است، فرض صفر مبنی بر

. عالوه بر شدمنظور رفع مشکل احتمالی ناهمسانی واریانس نیز از روش تصحیح وایت استفاده  

خطی با استفاده از عامل  خطی چندگانه بین متغیرها آزمون هم مشکل هم نبودِاین، برای اطمینان از 

یحی آنکه مقادیر این آماره برای متغیرهای توضبه که با توجه  شد( بررسی VIFتورم واریانس )

خطی چندگانه تهدیدی جدی برای مدل محسوب  توان دریافت که مشکل هم است، می 81کمتر از 

واتسن ـ  دوربینآمارة خطای مدل از اجزای منظور آزمون همبستگی بین   نهایت، به شود. در نمی

های پژوهش در  است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه آمده 9که نتایج آن در جدول  شداستفاده 

 :قابل مشاهده است 9 جدول
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 و چسبندگی هزینه سرمایة اجتماعینتایج برآورد مدل . 3 جدول

 tآماره  ضریب متغیر

 21/8 -111/1 * ضریب ثابت

 19/81 -117/1*** لگاریتم تغییرات فروش

 -71/9 -728/1 ** مجازی و تغییرات فروش تعامل متغیر

 111/2 718/1*** سرمایة اجتماعی

 -91/1 -113/1 گردش دارایی

 -311/9 -178/1 ** شدت کارکنان

 719/1 131/1 *** کاهش فروش شرکت

 -79/81 -138/1 *** جریان وجه نقد آزاد

 39/1 181/1 *** رشد اقتصادی

 11/1 113/1 بیکاریمیزان 

 -13/1 -182/1 سرمایة اجتماعی

 -13/81 -128/1*** گردش دارایی

 18/1 173/1*** شدت کارکنان

 19/87 122/1*** وجه نقد آزاد جریان

 11/1 111/1*** رشد اقتصادی

 211/88 111/1*** بینی مدیریت خوش

 Fآمارة 

 شده ضریب تعیین تعدیل

 واتسن ـ دوربینآمارة 

** 181/81 

181/1 

329/8 

 است. 8/1و  ،12/1، 18/1به ترتیب بیانگر معناداری آماری در سطح خطای  *و ،  **،***

 

شده در  های رگرسیونی برازش بیانگر معناداری کلی مدل 9 در جدول F های ر آمارهمقادی ةمالحظ

مشکل خودهمبستگی میان  نبودِنیز از  واتسنـ  دوربینآمارة درصد است. مقادیر  2سطح خطای 

 tآمارة مشهود است، ضریب برآوردی و  9 گونه که در جدول دارد. همان حکایت ماند جمالت پس

 18/1( در مدل پژوهش مثبت و در سطح خطای Social-Capital) رمایة اجتماعیسمربوط به متغیر 

را های شرکت  و رفتار نامتقارن هزینه سرمایة اجتماعیمثبت معنادار بین رابطة که وجود است  معنادار
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شود. نتیجه حاکی از  پذیرفته می 18/1اول پژوهش در سطح خطای فرضیة . بر این اساس، دهد نشان می

ها را به نسبت فروش در  زیاد هزینه  احتمال  باال به سرمایة اجتماعیهای با  که مدیران شرکت آن است

نمایندگی، سهامداران در رابطه با رفتار نامتقارن نظریة مطابق با  ،بنابراین .دهند های رکود کاهش می دوره

ها در  دیران در حفظ هزینهمطلبانة  فرصتهای  گیرند که انگیزه بینی را در نظر می ها این پیش هزینه

به علت وجود تضاد منافع بین  ،شود. همچنین ها می وضعیت موجود موجب چسبندگی بیشتر هزینه

ها  گیری ها با خودمحوری مدیریت در تصمیم گروه مدیریت و سهامداران، میزان چسبندگی هزینه

مدیریت طلبانة  جاهتصمیمات اندازه  کند و با در نظر گرفتن تعارضات نمایندگی هر افزایش پیدا می

آنجا که  از ،دوم پژوهشفرضیة مطابق  ،کند. همچنین ها افزایش پیدا می بیشتر باشد، چسبندگی هزینه

معنادار است، در  18/1در سطح خطای  211/88برابر  tآمارة بینی مدیریت مثبت و  ضریب خوش

افزایش  111/1ها به میزان  نهکاهش فروش، چسبندگی هزی 18/1به ازای  ،بینی مدیریت صورت خوش

بر اساس و شود  میها  بینی افزایش فروش آتی موجب افزایش چسبندگی هزینه رو، پیش یابد. ازین می

باعث نتیجه  گردد و در بینی مدیریت می باعث افزایش خوش سرمایة اجتماعی، دوم پژوهشفرضیة 

گونه مورد  توان این آزمون فرضیه را میة نتیج ،بنابراین .گردد میها در شرکت  چسبندگی هزینهافزایش 

بینی مدیریت یک ویژگی رفتاری مثبت است که با توجه به ایجاد ارتباط  داد که خوش استدالل قرار

شود که نگهداری منابع  در مدیران ایجاد میباور باال( این  سرمایة اجتماعیمدیران با کارکنان شرکت )

نتیجه این امر باعث افزایش چسبندگی  افع سهامداران است و درتأمین منجهت ها در  اضافی برای هزینه

 شود. میها در شرکت  هزینه

  نتيجه

از  یکیوجود دارد. مطابق  ها ینهدر خصوص علت رخداد رفتار چسبنده در هز یمتفاوت های یهفرض

وش کاهش فر که  یاست. هنگام یرانمد ةآگاهان یماتتصم یجةنت ینههز یشده، چسبندگ ارائه های یهفرض

در  ،یو انتظار بازگشت فروش به سطح قبل کنند میفرض  یکاهش را موقت ینا یرانمد یبرخ یابد، یم

 یها را در دوره یاتیعمل های یتآگاهانه منابع مربوط به فعال یماتدر تصم رو، ازیندارند.  ، رامدت کوتاه

 یچسبندگ ،(Anderson et al, 2003مطابق استدالل ) زمینه، ین. در همکنند یکاهش فروش حفظ م

 یدهطور سنج  را به یاتیعمل های فعالیتمنابع مرتبط با  یرانکه مد دهد یرخ م علت  ینا  به ها ینههز
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سرمایة  ی،مال ینظر پیشینةموجود در  یها مطابق استدالل ،در پژوهش حاضر بنابراین،. کنند یم یلتعد

و  یریتمد یمهم در رفتارها یعامل یکسانر طو  است که به رفتاری ـ یساختار اجتماع یک اجتماعی

باعث کاهش  سرمایة اجتماعیباورند که  ین( بر اHartlieb et al, 2020شده است. )  شرکت شناخته

بر  سرمایة اجتماعی یرمنظور، در پژوهش حاضر تأث ین. بدشود یدر شرکت م ها ینهرفتار نامتقارن هز

از  سرمایة اجتماعیاز آن است که  یپژوهش حاک یجنتا. شد یبررس شرکت های ینهرفتار نامتقارن هز

 یجهنت و در شود یم ینهباعث کاهش رفتار نامتقارن هز یرانمد ةطلبان فرصت های یزهانگ هشکا یقطر

استدالل  ینچن توان یم یادشده یةفرض أییدت. در خصوص یابد یدر شرکت کاهش م ها ینههز یچسبندگ

 سو با هم ،ها طلبانه در شرکت فرصت یهمواره به رفتارها یرانمد یندگینما یةنظربر اساس که  کرد

با منافع سهامداران در تضاد است و منابع شرکت را به  موضوع ینالذا،  .دارند یلتما ،حفظ منافع خود

ـ  یاجتماع عامل یک منزلةبه  سرمایة اجتماعیکه  کند یتهدا مدیران یمنافع شخص یسمت و سو

. نگه دارد یاز حد شرکت را در سطح مطلوب یشب های ینهمشکل هز ینحل ادر جهت  تواند یم یرفتار

 هایرفتاریران مد یک شرکت در سطح باالیی قرار داشته باشد، سرمایة اجتماعیبنابراین، زمانی که 

. کوشند میدر شرکت  یشترو تعامل ب یهمکار ایو بر دهند یاز خود نشان م یکمتر ةطلبان فرصت

منجر  موضوع ینکه ا کند یم یفاا ها ینهرفتار هز در ینقش کمتر یرانمد ةطلبان فرصت یرفتارها رو، ین از

 های یافتهبا   پژوهش ینا ازآمده  دست به یجةنت. شود یمدر شرکت  ها ینههز رفتار نامتقارنبه کاهش 

(Hartlieb et al, 2020 Hasan et al, 2017b; Jha, 2017;مبن )یقطراز  سرمایة اجتماعی ینکهبر ا ی 

مطابقت دارد.  شود یم ینهباعث کاهش رفتار نامتقارن هز یرانمد ةطلبان فرصت های یزهکاهش انگ

با کارکنان باعث  یرانمد یارتباط اجتماع ریقاز ط سرمایة اجتماعیدوم،  یةفرضمطابق با  ،ینهمچن

 یجةنتکه  یابد یم یشدر شرکت افزا ها ینههز یچسبندگ یجهنت و در شود یم یریتمد ینیب خوش یشافزا

مطابق که  کرداستدالل  ینچن توان یم یادشده یةفرض أییدتدر خصوص  ادعاست. ینا ینآمده مب دست به

را  یتممکن است وضع شوند، یبا کاهش فروش مواجه م یرانکه مد یزمان یران،مد یماتتصم ةینظر

در  یرانمد یبرخ رو، ینزرا داشته باشند. ا یهتصور کنند و انتظار بازگشت فروش به حالت اول یموقت

 ین. ادهند یرا کاهش نم یاتیعمل های یتفعال یدارد منابع الزم برا ینزول یکه فروش روند ییها دوره

در  ،ین. بنابراشود یدر بلندمدت م ها ینهاست که حفظ منابع موجب کاهش هز یهآنجا قابل توج رفتار از
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با  یآت ةدورفروش  یشاز افزا یتیرمد بینی یشچه پ هر ی،جار ةدورصورت کاهش فروش در 

 یناست. به هم تر یموقت مدیریتنظر  کاهش فروش از دهد یهمراه باشد، نشان م یشتریب ینیب خوش

طبق  ین،. همچنکنند یحفظ م یندهفروش در آ یشافزا یبرا یمنظور آمادگ  به را یشتریمنابع ب یلدل

 یتیدر وضع یرانمد گیری یمدر تصم یرخأتز ا یناش ینههز یچسبندگ ها، ینههز یلدر تعد یرخأت یةنظر

 ینگهدار یااخراج کارکنان، فروش  یادر رابطه با اصالح ساختار، حفظ  گیری یممدت است. تصم کوتاه

در  ینهموجب عدم کاهش هز موضوع ینبه گذشت زمان دارد که ا یازو ... ن ،استفادهدون ب آالت ینماش

 ,Banker et alبا استدالل ) توان یدوم را م یةفرضآمده از  دست به یجةنت .شود یکاهش درآمد م یطشرا

 یابیارز حد از  یشرا ب پیش روی یهاتقاضا، ینب خوش یرانکه مد معنی ینسو دانست. بد ( هم2018

 یبرا یاضاف های ینهاز هز یریجلوگ یمدت برا باورند که رکود کوتاه ینها بر ا کنند وجود دارد. آن

 یشباعث افزا موضوع ینآمدن آن وجود دارد که ا یینپس از پا شرکت یاصل یتظرف بازگشت

 Banker et al, 2018)پژوهش  های یافتهآمده با  دست به یجةنت. شود یمها  نه در شرکتیهز یچسبندگ

Hartlieb et al, 2020; Banker et al, 2014; Chen et al, 2013.مطابقت دارد ) 

 پيشنهاد

 کاهش رفتارهای بروز برای عاملی سرمایة اجتماعی که آنجا از های پژوهش حاضر، اساس یافته بر

 بسترهایبه شود  می کشور پیشنهاد فرهنگی مسئوالن به شود، می محسوب مدیرانطلبانة  فرصت

طریق  از را سرمایة اجتماعی سطح و کنند توجه اعتماد تقویت و حفظاعتمادسازی و  برای الزم

طلبانة  فرصتمدیران در رفتارهای انگیزة تا بدین طریق دهند  ارتقا مناسب مشی خط یک تدوین

به دلیل اهمیت درک رفتار هزینه برای مدیران، تحلیلگران بازار  ،شرکت کاهش یابد. همچنین

 شود: های آتی ارائه می رسان پیشنهادهایی برای پژوهش و حساب ،گذاران سرمایه، سرمایه

 شده در بورس اوراق بهادار تهران. ی پذیرفتهها مدل بومی چسبندگی هزینه در شرکتارائة  .8

ها و نقش کارایی مدیریت بر ارتباط  بینی مدیریت بر رفتار نامتقارن هزینه بررسی تأثیر خوش .7

 ها. بین آن

 ها. های شخصی مدیران بر بروز رفتار نامتقارن هزینه بررسی تأثیر سایر انگیزه .9
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 یـل تحل یـة پا)بـر   یراندر ا یو افت بارور یفرهنگ ییراتتغ» .(8931) یمحمد یثمم ؛یرام رستگارخالد،

، 21، ش 71د  ،کـاربردی  شناسـی  جامعـه ، «(یرانیـان ا یها ها و نگرش ارزش یمایشپ یها داده یثانو

 .811ـ  823صص 

ـ  » .(8932) ییارضـ  ینفرز ؛معصومه رضایی، در  یاجتمـاع  یتو مسـئول  ینـه هز یچسـبندگ  ینارتبـاط ب

، 8د  ،رفتـاری  و ارزشی حسابداری، «در بورس اوراق بهادار تهران شده یرفتهپذ یدیتول یها شرکت

 .838ـ  819، صص 7ش 

در کشـور   سرمایة اجتماعی یارتقا یراهکارها» .(8931) یرانتخابیام شهرود ؛رضا یدس یری،ام صالحی

 .11 ـ 18 ، صص11، ش 77، د راهبرد، «نظام سالة یستبانداز  توجه به سند چشم با

 سـازی  یـت بـر توسـعه و ظرف   یرگذارتأث یعوامل راهبرد ییشناسا» .(8933) یدیا محمد ؛یممر صفری،

 رویکردهـای ، «(یالمشهر ا یدولت یها مطالعه: سازمان )مورد یدولت یها در سازمان سرمایة اجتماعی

 .87ـ  8، صص 71، ش 1د  ،حسابداری و مدیریت در ننوی پژوهشی

 ،«هـا  شـرکت  یبـا عملکـرد مـال    یاجتماع یتمسئول ةرابط» .(8937) یصادق غزل ؛یمهد ی،صالح عرب

 .71ـ  8، صص 3ش  ،حسابداری تجربی هایپژوهش

 رییـا اخت یمشترک بر افشـا  مدیرة یئته یرتأث» .(8931) یآباد شمس دادی یعل جمال ؛یوشدار فروغی،

 .11ـ  18، صص 91، ش 3د  ،حسابرسی و مالی حسابداری های پژوهش، «سود یفیتاطالعات و ک
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سـرمایة  » .(8931) یافالطـون  عباس ؛شمس فالح یرفیضم ؛یجمکران یرضا غالم موسی؛ یدس محمدی،

 918، صـص  1، ش 1س  ،رفتاری و ارزشی حسابداری، «ها بانک یو عملکرد مال یرانمد اجتماعی

 .118ـ 

و  ،یحسـابدار  یکـار  محافظـه  ی،انـواع مالکـان نهـاد    ةرابط» .(8931) یردارزنج یدمج ؛محمد مدی،مح

 .781ـ  718، صص 71، ش 1د  ،مدیریت حسابرسی و حسابداری دانش ،«ینههز یچسبندگ

 سرمایة مدیریت ،«سرمایة اجتماعیو  یمال یگاهجا» .(8931) یقم یجندق محمد ؛پور، محمدرضا مهربان

 .913 ـ 971 ، صص9، ش 1د  ،اجتماعی

 یاسـی اثـر روابـط س   یبررسـ » .(8931) یمحمـد  منصـور  ی؛قمـ  یجندق محمدرضا؛ محمد پور، مهربان

، 7د  ،رفتاری و ارزشی حسابداری، «با اشخاص وابسته عادی یرمعامالت غ یریکارگ ها بر به شرکت

 .811ـ  811، صص 9ش 

ـ  ةرابطـ بـر   ینـدگی نما ینـة هز کننـدگی  یلعـد ت یرتأث یبررس» .(8931) یجعفر زهرا ؛محمد نمازی،  ینب

در بـورس اوراق بهـادار    شده یرفتهپذ یها در شرکت  ینههز یشرکت و چسبندگ یاجتماع  یتمسئول

 .711ـ  813، صص 7، ش 3د  ،حسابداری تجربی های پژوهش، «تهران
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