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 چکیده:

ستمزد در د اجتماعی بر چسبندگی هزینه -پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر مالکیت دولتی و عوامل سیاسی

یری گدر فـرآیند تصمیمها طورکلی دولتپردازد. بهشده در بورس اوراق بهادار تهران میهای پذیرفتهشرکت

ارند. های دولتی دویژه شرکتها بهو همچنین از منظر اجتماعی و سیاسی تأثیر بسزایی بر عملکرد شرکت

های دولتی، فضای بیشتری در اختیار مدیران دولتی قرار داده و جستجوی شرکت همچنین اهداف گوناگون

 طور خاص وطورکلی مداخله دولت بهکند. بهیمنافع شخصی را از طریق رفتار ساختار حکومتی فراهم م

منافع شخصی مدیریتی، مدیران را از اخراج کارکنان یا کاهش دستمزد کارکنان هنگام کاهش فروش، منع 

عی و اجتما -کند، درنتیجه به چسبندگی بیشتر هزینه دستمزد دامن زده و منجر به فشارهای سیاسیمی

گردد؛ های دولتی میویژه شرکتها بهباعث کاهش کارایی شرکت ایتاًمشکالت مربوط به کنترل مدیران و نه

کنند. جربه میهای غیردولتی تهای دولتی چسبندگی هزینه دستمزد بیشتری نسبت به شرکتبنابراین، شرکت

های اثرگذار بوده و اثرگذاری در شرکتاجتماعی بر رفتار نامتقارن هزینه دستمزد  –ضمن اینکه عوامل سیاسی 

شده در شرکت پذیرفته 111های وتحلیل دادهدولتی نسبت به غیردولتی بیشتر است. نتایج حاصل از تجزیه

های دهد که چسبندگی هزینه دستمزد شرکتنشان می 1931تا  1931بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 

های دولتی های دستمزد شرکتباشد. از طرفی چسبندگی هزینهی باالتر میهای غیردولتدولتی نسبت به شرکت

سیـاسی  هایهای انتخابات و جنـاحاجتماعی مانند عضویت در صنایع استراتژیک، سـال -با متغیرهای سیاسی

های جناح اثر های انتخابات ودهد، فعالیت در صنایع استراتژیک، اثر سالها نشان میبینی است. یافتهقابل پیش

ر است. تهای غیردولتی قویهای دولتی نسبت به شرکتسیاسی بر روی چسبندگی هزینه دستمزد در شرکت

چسبندگی  های سیاسی باها وجود رابطه مستقیم بین فعالیت در صنایع استراتژیک و نوع جناحهمچنین یافته

سبندگی ها با چسازی شرکتبات و خصوصیهزینه دستمزد را تائید و اما وجود رابطه مستقیم بین دوره انتخا

 کند.هزینه دستمزد را رد می
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Abstract: 

The present study investigates the effect of state ownership and social-political factors 

on the wage cost adherence of listed companies in Tehran Stock Exchange. Governments in 

general have a significant impact on the performance of corporations, especially state-owned 

companies, in the decision-making process as well as socially and politically. Also, the various 

purposes of state-owned corporations provide more space for state-owned executives and 

provide for the pursuit of personal gain through the behavior of government structures. In 

general, government intervention in particular and personal managerial interests prohibit 

managers from firing employees or reducing employee wages while reducing sales, thereby 

fueling wage cost adherence and leading to societal political pressures and control problems. 

Managers and ultimately reduce the efficiency of companies, especially state-owned 

companies. herefore, state-owned corporations experience higher wage costs than non-state 

corporations. In addition, socio-political factors influence wage cost asymmetry, and state-

owned companies have more influence than non-state ones. The results of data analysis of 110 

companies listed in Tehran Stock Exchange during 2011-2017 show that the wage cost 

adherence of public companies is higher than that of non-governmental companies. On the 

other hand, the adhesion of the wage costs of public companies to social political variables 

such as membership in strategic industries, election questions and political gossip is 

predictable. On the other hand, the adhesion of the wage costs of public companies to social 

political variables such as membership in strategic industries, election questions and political 

gossip is predictable. The findings also confirm the direct relationship between activity in 

strategic industries and the type of political factions with wage cost stickiness, but reject the 

existence of a direct relationship between the election period and corporate privatization with 

wage cost stickiness. 
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