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 چكیده

 

ها را به انسانو رسیدگی  شود که دامنه محبت  ترین ارکان اخالق اجتماعی محسوب میمهمیکی از  بشردوستی    مقدمه:

ها در زمینه تولید  د. بشردوستی شرکتی موجب توجه به رشد شرکت دهکانون توجه، مطالعه و مالحظه خود قرار می 

 هایفعالیت ثیرتأنامتقارنی اطالعات  نظر گرفتن با در پژوهش حاضردر این رو،  شود. ازجدید می  کاالها و محصوالت

 ها بررسی شده است. شرکت  نوآوری بر بشردوستانه

  پژوهش حاضر در. است تجربیشبه  نوع از آن  طرح و رویدادیپس  رویکرد با بنیادی این پژوهش، روش پژوهش:

گیری برای اندازه .شد بررسی  1390-1396 زمانی بازه در تهران بهادار اوراق  بورس در شدهپذیرفته  شرکت 60 تعداد

گیری نوآوری از اندازه برای و المنفعهسسات خیریه و عامهای اهدایی شرکت به مؤانه از کمکهای بشردوستفعالیت

   شد.   آزمون  ترکیبی  هایداده  الگوی  از طریق  پژوهش  هایفرضیه   ه است.شدهای تحقیق و توسعه استفاده  شاخص هزینه 

داری دارد. ثیر مثبت و معنیبر نوآوری شرکت تأ بشردوستانه هایکه فعالیت دهدمینشان پژوهش نتایج  ها:یافته

های با باال نسبت به شرکت  نامتقارنی اطالعاتهای با در شرکت  بر نوآوری بشردوستانه هایثیر فعالیت، تأچنینهم

 پایین، بیشتر است.  نامتقارنی اطالعات

در  چنین ایجاد بینشی نوو همبین مدیران و سهامداران برای کاهش تضاد منافع  بشردوستانه هایفعالیت گیری:نتیجه 

ها به ی مستقیم شرکتهای اهدایی است. به طور خاص، کمک محصوالت جدید الگوی مناسبکاالها و راستای تولید 

هر  و در نتیجه، شودجدید می و محصوالتکاالها گیری موجب شکل پژوهشی و مؤسسات خیریه ها، نهادهای دانشگاه

 دهد. کاهش میرا بین مدیران و سهامداران  گونه تضاد منافع

 

 مؤسسات خیریه، نامتقارنی اطالعات، نوآوری شرکت. ، بشردوستانه  هایفعالیت: های کلیدیواژه
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 مقدمه  

 
در عصر رقابت تجاری، اقدامات بشردوستانه به عنوان 

پذیری اجتماعی در حال تبدیل شدن بخشی از مسئولیت

  افزایشتواند موجب مهم است که می یک رویکردبه 

ارائه (. 1از مزایای مالی شود ) مندیشهرت و بهره 

به عنوان انتقال غیرشرطی و  بشردوستانهخدمات 

ها برای شرکت   از طرف  عمناب  نقد یا سایروجه داوطلبانه  

کمک    موجب  است کهشده  عمومی تعریف  های  هدف 

به ایجاد اعتبار اجتماعی، جذب و نگهداری نیروی کار، 

های سرمایه، ایجاد مشروعیت  کاهش محدودیت 

نهادهای نظارتی و توسعه محیط تجاری از نظر    یسازمان

بنابراین، اقدامات بشردوستانه به  شود.می مطلوب

شود که شناخته می راهبردی پاسخیتدریج به عنوان 

لی و (. 2ها دارد )برای شرکت  ذکر شده مزایای بالقوه

 نفعانذی که از نظر نددر پژوهشی بیان کرد همکاران

رابطه بین رفتار بشردوستانه شرکت و عملکرد مالی 

نامشخص است و تحت تأثیر شدت رقابت بازار و تضاد 

نتایج (. 3گیرد )ها قرار مینفعان شرکت منافع بین ذی

 رابطه بینکه  نشان دادچن و همکاران نیز پژوهش 

ها آنعملکرد  و های بزرگهای خیریه شرکت کمک 

های بازاریابی و میزان بازدهی حت تأثیر قابلیت ت

در مورد تأثیر هر چند . (4) گیردها قرار میشرکت 

های زیادی بشردوستی شرکتی بر عملکرد مالی پژوهش 

انجام شده است اما تعداد کمی از پژوهشگران به 

های بشردوستانه بر نوآوری بررسی نقش کمک 

نوآوری با اختراع، عایدات حاصل از (. 5) اندپرداخته

توسعه اختراع و در نتیحه با معرفی محصول جدید،  

در شود. فرایندها و توسعه خدمات به بازار شروع می

ها یک محیط پیچیده و همیشه در حال تغییر، شرکت 

آوری، فضای های فنتوانند تنها از طریق نوآوریمی

رای توسعه کسب کنند. بر این اساس، نوآوری بیشتری ب 

ها، مؤسسات  بیشتر از همکاری نزدیک با دانشگاه

رسد ( و به نظر می4شود )پژوهشی و مشتریان ایجاد می

 و اختراع ثبت چونهم نوآورانه هایفعالیت نقش

 اقتصادی  رشد  رقابتی،  مزیت   ترویج  در  توسعه  و  تحقیق

  (.6) مهم و ضروری است شرکت  ارزش و

های بزرگ در طول چند دهه گذشته، شرکت 

پذیری اجتماعی در رابطه با مسئولیت  هایینوآوری 

رکت با هدف تقویت اعتبار، نام تجاری، بازاریابی و  ش

گذاری سرمایه و اندآغاز کرده  روابط عمومی

بسیار قابل توجه  هانوآوری ایندر  ی مزبورهاشرکت 

، یک بررسی از هفت شرکت  نمونهبوده است. به عنوان  

های کمک جمعکه  دهدنشان میبزرگ آمریکایی 

میلیون  938حدود میالدی  2013ها در سال آن یاهدای

این موضوع به دلیل آن است که   (.5) ه استدالر بود

شکاری دارد و ناتوانی و نوآوری مزایای بالقوه و آ

  (.7تمایل نداشتن به آن ناشی از نااطمینانی است )

کنند، هایی که بر نوآوری تأکید میچنین، سازمانهم

های خود نسبت به تغییرات عملکرد بهتری از قابلیت 

 دهند. محیط نشان می

پژوهش حاضر به دو دلیل به گسترش ادبیات 

 یهاپژوهش بیشتر در نخست کند. پژوهش کمک می

پذیری اجتماعی بر عملکرد  ثیر مسئولیتتأانجام شده 

( 10کیفیت سود )   ،(9گذاری )(، کارایی سرمایه 8مالی )

در پژوهش حاضر با   و  بررسی شده( 2و نوآوری )
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به پیامدهای ثیر بشردوستی شرکتی بر نوآوری  بررسی تأ

در   ،چنینهم  شردوستانه توجه ویژه شده است.اقدامات ب

بر نوآوری   اقدامات بشردوستانهثیر این پژوهش تأ 

بررسی   نامتقارنی اطالعات تحت شرایط  شرکت

در مواقعی که تضاد منافع بین سهامداران زیرا،  .  شودیم

نسبت به هنگامی که نامتقارنی  و مدیران بیشتر است

های اهدایی و کمک  تری وجود دارداطالعات کم 

داشته  یممکن است نقش متفاوترفتارهای بشردوستانه 

ال اصلی پژوهش این است که آیا ، سؤ. از این روباشد

بر  تحت شرایط نامتقارنی اطالعات    اقدامات بشردوستانه

ده در بورس اوراق های پذیرفته شنوآوری شرکت

   ؟مؤثر استبهادار تهران 

  و نظری، پیشینه پژوهشمبانی  ادامه مقالهدر 

متغیرهای و روش پژوهش  و سپسهای پژوهش فرضیه 

های پژوهش ، یافتهآنپس از  شود.پژوهش تشریح می

ی، آزمون پایایی و بررسی فیتوص یهاافتهشامل ی

گیری ذکر و سرانجام نتیجه بیانهای پژوهش فرضیه 

  شود.می

 
 مبانی نظری

از کشور ایاالت  ابتدا های بشردوستی شرکتی بحث 

کشورها  سایر در و به تدریج  (11) آغاز آمریکا متحد

های دیگر این ادبیات پس از آن در زمینه  .مطرح شدنیز  

غنی در مورد  یدانش موجب ایجادتوسعه یافت و نیز 

، به همین دلیل. شدها، عمل و نتایج بشردوستی انگیزه 

شناسی جامعه و مدیریت، اقتصادهای در رشته

در مورد طیف وسیعی از  ارزشمندی هایپژوهش 

 کهاین است. با وجود انجام شده بشردوستیهای جنبه

ها بشردوستی شرکت  مورددر  یروشنتصویر  هنوز

 در جهان،بحران مالی    رغم وجودعلی   است و  نشدهارائه

توجهی به عنوان یک بشردوستی شرکتی به طرز قابل 

های (. نظرسنجی12پدیده رو به رشد مطرح شده است )

ای مختلف در های حرفهانجام شده به وسیله سازمان

دهد که کل مبالغ ایاالت متحد آمریکا و اروپا نشان می

میالدی،  2011و  2010های ها در سالهدایای شرکت 

داشته،  2009پس از کاهش شدیدی که  در سال 

های افزایش یافته است. تا چند دهه قبل فعالیت

شد بشردوستی شرکتی موضوعی عادی محسوب نمی 

های بشردوستی شرکتی  ( اما در حال حاضر فعالیت13)

چنین در های بزرگ چندملیتی و همدر شرکت 

های کوچک و متوسط در سراسر جهان افزایش بنگاه

های (. به عبارت دیگر، فعالیت14یافته است )

مختلف انجام  یهاشرکت  لهیبه وسبشردوستی شرکتی 

ها ها در این فعالیت نکردن شرکتو همکاری شودمی

های بشردوستانه منحصر فعالیت (. 15پذیرفتنی نیست )

به بازارهای بالغ جهان غرب نیست و حتی در بازارهای 

م انجاهای بررسی  .(16) ل استاومتد ر نیز بسیارونوظه 

 مالی خدمات )شرکت لینچمریل شده به وسیله شرکت 

 گذاریسرمایه خدمات نقش اساسی در که آمریکایی

 سرمایه  با  و  دارد  آمریکایی  هایبانک   ثروت  مدیریت  و

 عنوان به دالر، تریلیون 2/2 معادل گردشی در

 جهان مالی خدمات کارگزار  شرکت ترینبزرگ 

میلیونرهای آسیایی  دهد که نشان میشود( می شناخته

کنند، ل اجتماعی میئاز ثروت خود را صرف مسا %12

و در    %8در حالی که این عدد در آمریکای شمالی تنها  

به  ارائه شده گزارشبر اساس  (.11) است %5اروپا 
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 محورپژوهش شرکت )یکگالوپ  وسیله شرکت

 سال در آمریکا کهمتحد  ایاالت در مدیریتی مشاوره

  را مردم آرای و هادیدگاه و تأسیس میالدی 1935

حتی در کند( می گزارش و گیریاندازه عینی طوربه

چنان بخشی از ها هممریکاییآ %75زمان رکورد نیز 

 اختصاص اجتماعی  مشکالتدرآمد خود را به رفع 

های بشردوستانه محرک فعالیت  . با این وجود،دهندمی

موجب  ،امعه نیست بلکه تحول در جامعهتحول در ج

رشد  . در واقع، شودهای بشردوستانه میافزایش فعالیت

های بشردوستانه ناشی از تغییرات جامعه است.  فعالیت

ها زندگی به افرادی که در کنار آنمردم چرا که، 

توجه دارند و تمایل زیادی به حضور و  کنند می

 (. 17)ها وجود دارد بازگشت به جامعه در آن

شدن این موضوع  مشخص با توجه به مطالب باال

ل ئها مسابیشتر شرکت دارای اهمیت است که چرا 

مورد توجه   بشردوستانههای  اجتماعی را از طریق فعالیت

های بخشی از درآمد خود را به فعالیتداده و قرار 

 اختصاصهای خاص اجتماعی معضلرفع خیریه و یا 

دهند. یکی از موارد شناخته شده در این زمینه ارائه می

  (مانند کانون فرهنگی آموزش) های تحصیلیراتبه

ها در این برنامه مشارکت  از شرکت   %75  اًاست که تقریب

بخشی از درآمد   اختصاص چه اگر (.17) کنندمی

ولی  اجتماعی خوب است معضالت رفع برای شرکت

اعطای چنین ها از هدف اولیه بسیاری از شرکت

شرکت یا کسب   وضعیت  ، بهبودهاییکمک 

رسد  چنین، به نظر میهم  .های مالیاتی استمعافیت

جدید برای   هایها ایجاد راهها از این کمک هدف آن 

 (. 15کسب مزیت رقابتی است )

برای  های بشردوستانهانجام فعالیت بهها شرکت 

  نظریهمطابق با  نیازمند هستند؛ چرا که    توسعه منابع خود

توانند تمام منابع الزم  نمی هاشرکت منابع، به وابستگی 

تجاری خود به  هایرا از طریق فعالیتبرای توسعه 

کسب وابسته به  ها . بقا و توسعه شرکتدست آورند

ها و نهادهای از جمله دانشگاه) سازمانیبرون منابع 

ها و نهادهای پژوهشی منبع دانشگاه است. ( پژوهشی

آوری در خارج از های علمی و فنمهمی برای نوآوری

با این نهادها،  همکاریشوند. با شرکت محسوب می

های مختلف صاحب توانند در زمینهها میشرکت 

تخصص شوند و دانش خود را برای گسترش نوآوری 

نتایج در این ارتباط، دهند.  افزایشکسب و کار 

ها به منابع تحقیق که اگر شرکت   نشان داد  تنیپپژوهش  

متکی باشند، زمان زیادی را  سازمانیدرون و توسعه 

توانند به نوآوری بهینه نند و نمی کصرف نوآوری می

و  هاشرکتهمکاری بین چنین، همدست یابند. 

نوآوری در ایجاد به  پژوهشی نهادهایها و دانشگاه

رلیتزکی و اُاز نظر  (. 16) شودمنجر می هاشرکت 

 هایکمک با استفاده ازتوانند میها شرکت ،همکاران

  مؤسساتها، با دانشگاهرا  یسازوکار ،اهدایی مستقیم

موجب  شکل دهند که مؤسساتو سایر  پژوهشی

توسعه نوآوری سازمانی و دستیابی به منابع برون 

  توانندها میشرکت  از این طریقچنین، هم .شودمی

 عملکرد نوآوری خود را بهبود بخشند و شرایط  

  (. 18)  دست آورنده برد را ب-برد

دو های بشردوستانه بر نوآوری  ثیر فعالیت در زمینه تأ

 همکاران و پان از نظر. وجود دارددیدگاه رقیب 

  بیشتری  شفافیت باال، اجتماعی مسئولیت با هایشرکت 
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  مشکالت  هاآن مالی هایگزارش  و دارند معامالت در

 که دهدمی نشان وضوعم این. تری داردکم نمایندگی

  نامتقارنی اطالعات  کاهش به شرکتی بشردوستی

از طریق  ها، شرکت واقعدر  (.19) کند می  کمک

از  مثبت یتصویر توانندهای بشردوستانه میفعالیت

  این  از و کنند ایجاد اصلی نفعانذی اذهانخود در 

از این رو، .  دهند  افزایش  را  خود  مشروعیت  سطح  طریق

 برخوردار باالیی اعتبار و اعتماد از که هاییشرکت 

بشردوستانه   یهاتیبا انجام فعال است ممکن هستند،

تری داشته کم دولتی و  سازمانیدرون  نظارت سطح

به این شکل که . کننداشند و از این موقعیت استفاده ب

  بر تولید  توانند بیشتر وقت خود راها میاین شرکت 

  و کاال منابع مالی را به سمت تولیدو متمرکز کنند 

های نتیجه، فعالیت ؛ درجدید سوق دهند محصول

  (. 20) بر نوآوری شرکت تأثیر مثبت دارد بشردوستانه

است  های بشردوستانه ممکن فعالیتاز دیدگاه دیگر، 

 به این صورت کهثیر منفی داشته باشد. بر نوآوری تأ

  سیاسی  روابط  ایجاد  برای  بشردوستی  از  شرکت  مدیران

  شرکت   بشردوستیاز    در صورتی که.  کنند  استفاده  خود

های در دارایی گذاریسرمایه منفی آثار کاهش برای

 ارشد مدیران سیاسی ارتباطات تقویت یا نامشهود

  شرکتی بشردوستی که رودمی انتظار ،استفاده شود

  بشردوستی، چنینهم. شود نوآوری موجب کاهش 

منابع در از دست رفتن  موجب است ممکن شرکتی

های در دارایی گذاریسرمایه هایفرصتدسترس و 

(.  21)  شودمی  نوآوری  کاهش  به  منجر  که  شود  نامشهود

هنگام  توان چنین تشریح کرد کهاین موضوع را می

های بشردوستانه به فعالیت، وجود نامتقارنی اطالعات

  ثیر تواند تأمیسازوکار نظارتی عنوان یک نوع 

در  چرا که بر نوآوری داشته باشد؛ ایمالحظهقابل

های نظارتی سازوکار  های با نظارت پایین،محیط

های بشردوستانه  فعالیت اما در صورتی که مؤثرتر است

منجر به کاهش منافع شخصی مدیران باشد، در جهت 

مدیران تمایلی به   ،زیرا ؛شودهای نوآورانه می فعالیت

امداران )که برای سهجدید  محصولکاال و تولید 

در این ارتباط، نتایج . ندارندآفرین است( ارزش 

های تشویقی طرح نشان داد که ( 7مانسو )پژوهش 

گیری تواند موجب شکل میطلوب محرک نوآوری م

کاهش شفافیت اطالعاتی  گیری مدیریتی وجبهه

 گیری کرد کهتوان نتیجهمی شرکت شود. بنابراین، 

چنین های نمایندگی و همهای نوآورانه هزینه فعالیت

 (.  22) دهدرا کاهش می  نامتقارنی اطالعاتمشکالت 

 
 پیشینه پژوهش 

بین اخالق  در پژوهشی رابطهو همکاران لی 

واکنش کارکنان را در بشردوستی شرکتی و ای، حرفه

صنایع خدماتی کشور کره بررسی کردند. نتایج 

  ای، بشردوستی که اخالق حرفه دادنشان پژوهش آنان 

دهد. ثیر قرار میشرکتی و تعامل سازمانی را تحت تأ

مثبتی  رابطه بشردوستی شرکتی به نوبه خود، چنین، هم

ها دارد. تغییر شغلی آن هایبا تعامل کارکنان و تصمیم

های بشردوستانه  فعالیت هایی کهشرکت در  ،در نتیجه

در   و  دهند رضایت شغلی کارکنان بیشتر استانجام می

خود را شغل تر کارکنان کم ،هامقایسه با سایر شرکت 

   (.23)  کنندترک می

با تمرکز بر بشردوستی در پژوهشی  ایاتریدیس
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هایی که های مالی شرکت شرکتی و بررسی ویژگی 

به این نتیجه  دهندانجام میهای خیرخواهانه فعالیت

نقدی، های غیر چون کمک هایی همکه ویژگی رسید

اندازه، نقدشوندگی و امکان دادخواهی موجب تشویق 

حالی که اهرم  شود درهای بشردوستانه میبه فعالیت

های نمایندگی و حاکمیت شرکتی، شرکت  مالی، هزینه

چنین، کند. همسرد میرا از اقدامات خیرخواهانه دل

های خیرخواهانه وارد هایی که در فعالیتشرکت 

 . ( 20)  شوند مدیریت سود پایینی دارندمی

بشردوستی ثیر در پژوهشی تأ برسکین و هاسو

در بازه   های دارویی آمریکاشرکتی بر نوآوری شرکت 

بررسی کردند. نتایج را میالدی  1989-2004 زمانی

های مستقیم شرکت  همکاریکه    دادنشان  پژوهش آنان  

ها موجب افزایش توانایی  بزرگ دارویی با دانشگاه

ارائه  و شودهای نوآورانه میفعالیت انجامها در آن

م با کیفیت بهتر و نوآوری باال مرتبط های مستقیکمک 

های بشردوستانه  کمک است. با این وجود،

پایین  به نسبت خیریه مؤسساتهای بزرگ به داروخانه

 . (2) بوده است 

ثیر نوآوری بر  تأ در پژوهشیو همکاران ناصر - بن

را های آمریکایی خطر سقوط قیمت سهام شرکت 

نشان داد که پژوهش آنان  نتایج. بررسی کردند 

  آینده در  نوآورانه، خطر سقوط قیمت سهام  های  فعالیت

ها با این ادعا که نوآوری  دهد. این یافته را کاهش می

انتشارات اطالعات را تسهیل کرده و احتمال ذخیره 

چنین، هم. سازگار است دهدکاهش میاخبار منفی را 

سقوط قیمت سهام   خطر بر های نوآورانهثیر فعالیتتأ

  بیشتر  ،های نظارتی ضعیفسازوکار ی با  هابرای شرکت 

 . ( 24) است

 ثیر بشردوستی در پژوهشی تأ جیانگ و همکاران

شرکت چینی   319  برایشرکتی بر عملکرد نوآوری را  

  میالدی بررسی کردند. آنان  2011-2015  در بازه زمانی

منابع و نظریه افشای  به وابستگی نظریهگیری از با بهره 

که بشردوستی شرکتی بر عملکرد   نداطالعات نشان داد

چنین، افشای داری دارد. همثیر مثبت و معنینوآوری تأ

های شهروندی بر  ثیر کمک ردوستانه تأاطالعات بش 

  (.25) کندعملکرد نوآوری را تضعیف می

پذیری ولیت ثیر مسئتأ در پژوهشی چو و همکاران

نتایج  را بررسی کردند.  نامتقارنی اطالعاتاجتماعی بر 

پذیری اجتماعی بر که مسئولیت پژوهش آنان نشان داد

در ، چنینهمثیر منفی دارد. تأ اطالعات نامتقارنی

های با خطر باال، به دلیل تالش مدیران برای شرکت 

پذیری  رابطه بین مسئولیت ،نشان دادن شهرت بیشتر

افزون . تر استقوی نامتقارنی اطالعات اجتماعی و 

 خطرپذیری اجتماعی با مشارکت در مسئولیت  براین،

 خطره افزایش اعتبار رابطه معکوس دارد در حالی ک

  مرتبط است  نامتقارنی اطالعاتاعتباری به طور مثبتی با  

(26.)   

با استفاده از یک  در پژوهشی وی و همکاران 

 هایمجموعه اطالعات منحصر به فرد از فعالیت

میالدی  2008بشردوستانه در پاسخ به زلزله سال 

ه های مدیرعامل )دورونچوان، رابطه بین ویژگی 

وضعیت   تصدی، تحصیالت، وابستگی سیاسی و

های مختلف بشردوستی شرکتی )مبالغ شهرت( و جنبه

برای اهدایی، به موقع بودن و افشای اطالعات( را 

  نانآپژوهش  . نتایجبررسی کردندهای چینی شرکت 



 زاده خانقاه و دکتر یونس بادآور نهندی دکتر وحید تقی                                                                                              

 95       1398بهار و تابستان ، 21، پیاپی اول ، شمارههشتممجله حسابداری سالمت، سال 

 ینشان داد که دوره تصدی مدیرعامل شاخص

های چینی های اهدایی شرکت کننده از کمک بینیپیش

های مالی میزان کمک   و  در پاسخ به زلزله اینچوان است

اهدایی با دوره  های کمکاعالم اطالعات و تمایل به 

این نتایج بر اساس یابد. تصدی مدیرعامل افزایش می

ی دارند به منظور مدتدوره تصدی کوتاه ی کهمدیران

های اهدایی کمک باید نفعان ایجاد رابطه مناسب با ذی

 . ( 5)خود را افزایش و آن را افشاء کنند 

  تأثیر در پژوهشی خانقاه و زینالیزادهتقی

 کارایی بر شرکت اجتماعی پذیری مسئولیت 

نتایج . بررسی کردندنوآوری را  و گذاریسرمایه 

پذیری اجتماعی نشان داد که مسئولیت آنان پژوهش 

ی بر کارایی دارمعنیشرکت تأثیر مثبت و 

ی بر دارمعنیگذاری و تأثیر منفی و سرمایه 

تر از حد دارد. گذاری بیشتر از حد و کمسرمایه 

پذیری اجتماعی شرکت تأثیر مثبت چنین، مسئولیتهم

 افشای افزون براین، .بر نوآوری دارد یدارمعنیو 

  محصوالت کاالها و  تولید با اجتماعی پذیریمسئولیت 

 یهانهیهز از حاصل نتایج از مناسب استفاده و جدید

 . (27)  است همراهو توسعه   قیتحق

 رابطهدر پژوهش دیگری  خانقاه و زینالیزادهتقی

سود و خطر سقوط قیمت  هموارسازی بین نوآوری،

 که  داد  نشان پژوهش آنان    بررسی کردند. نتایجسهام را  

 رابطه سهام  قیمت سقوط  خطر و سود هموارسازی  بین

  نوآوری ،چنینهم. دارد وجود داریمعنی و مثبت

 سهام قیمت سقوط  خطر کاهش موجب سازمان

 هایفعالیت که هاییشرکتدر  افزون براین،. دشومی

  به وسیله  سود هموارسازی دهندانجام می نوآورانه

 سهام قیمت سقوط خطر  احتمالی کاهش با مدیران

 . ( 28) دار داردرابطه معنی

 

 های پژوهشفرضیه 
 انگیزه  سازمان داخل افراد به شرکتی بشردوستی

 هایهزینه  نادرست رفتارهای کاهش با تا دهدمی

 اقدامات اگر حتی را نیز کاهش دهند. نمایندگی

  برای و مدیران شخصی منافع در جهت بشردوستانه

 انجام شغلیهای هدف  پیشبرد و فردی شهرت افزایش

 ؛شودمی  مدیریتی  سوء رفتارهای  باعث کاهش  باز  شود

 شغلی انداز چشم  و نگرش به نامناسب رفتارهای، زیرا

موجب  بشردوستی چنین،هم . رساندمی آسیب مدیران

 و گرفته قرار عموم مورد توجه شرکتشود که می

 و هارسانه) سازمان از خارج افراد طریق از را نظارت

 مشکالت ،در نتیجه و کرده تقویت( اقلیت سهامداران

بر این  انتظار  ،بنابراین (. 29) دهد کاهشرا  نمایندگی

تمایل بیشتر  موجب بشردوستانه  هایفعالیت است که

چرا  .شودمحصوالت جدید کاالها و به تولید  مدیران

تصویر مطلوب از شرکت، اعتماد  ارائهاز طریق  که،

 در .(6) یابد افزایش میگذاران به شرکت سرمایه 

مثبت  تأثیرباال  اطالعات نامتقارنی با هایشرکت 

 ،زیرا بیشتر است؛نوآوری  بر بشردوستانه هایفعالیت

های افشای هزینه برای مدیران هایفرصت و هاتوانایی 

. دارد بستگی آن منافع و هاهزینه به مربوط به نوآوری،

  مدیران  ندارد  وجود  نامتقارنی اطالعات  که  یشرایط  در

به دلیل  اطالعات انگیزه ندارند. نامتقارن افشای برای

منفی در   اخبار  افشانکردن  و  نگهداری  هایاین که هزینه 

زمینه تولید نکردن کاالها و محصوالت جدید و نقصان 
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. با این  بود بیشتر خواهد آن منافع از آوری تولیدفن

 مدیران است زیاد نامتقارنی اطالعات کهوجود  وقتی 

  شرکت  داخل در را منفی اخبارکه  کنندمی  پیدا انگیزه

 هایهزینهزیرا،  .نکنند افشا را آن و کرده انباشت

  شرکت  داخل در آن انباشت و منفی اخبار افشانکردن

 رودمی انتظار در نتیجه، .بود  خواهدتر کم  آن منافع از

 نوآوری بر بیشتری مثبت ثیرتأ بشردوستانه هایفعالیت

بر    .باشد  داشته  باال  نامتقارنی اطالعات  با  هایشرکت   در

این اساس و مطابق با مبانی نظری و پیشینه پژوهش  

 های پژوهش به شرح زیر تدوین شد: فرضیه 

 رابطهنوآوری  و یبشردوستی شرکتبین فرضیه اول: 

 دارد.دار وجود و معنیمثبت 

نوآوری در  وبشردوستی شرکتی  رابطه: دوم فرضیه 

 است. بیشتر باال،  نامتقارنی اطالعاتهای با شرکت 

 

 پژوهشروش 

 

 یهاپژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع پژوهش

از لحاظ  ، این پژوهشچنینهم است.  یاتوسعه -یادیبن

های از نوع پژوهش وهمبستگی -ماهیت توصیفی

)با استفاده از اطالعات گذشته( است که  رویدادیپس

های مالی در صورت ج بر اساس اطالعات مندر

س اوراق بهادار تهران شده در بور های پذیرفتهشرکت 

 شدهمدیره به مجمع عمومی انجام  و گزارش هیأت

های پژوهش از روش  . برای آزمون فرضیهاست

و برای تجزیه و تحلیل  رگرسیون خطی چند متغیره

 EViews افزارنرم ها از هنهایی به منظور واکاوی داد

 استفاده شده است.  7نسخه 

های جامعه آماری پژوهش حاضر را شرکت

شکیل پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ت

گری، های صنایع واسطهشرکت  جزء کهدهد یم

؛ دنبیمه نباش هایگذاری، لیزینگ و شرکت سرمایه 

 نوع این ماهیـت فعالیت و مالی اطالعات افشای ،زیرا

در   1390قبل از سال مالی ؛ است متفاوت هاشرکت 

 درد؛ ن راق بهادار تهران پذیرش شده باشبورس او 

یا تغییر سال   تغییر فعالیت و  1396تا    1390های مالی  سال 

اطالعات مربوط به تمام متغیرها در د؛ ن مالی نداشته باش

باشد و  موجود  هاپژوهش برای آنطول دوره زمانی 

)به دلیل  اسفندماه باشد 29، هاآنپایان سال مالی 

شرکت    60تعداد    شرایطاین  پس از اعمال    .یکنواختی(

 انتخاب و بررسی شد.  1390-1396زمانی  در بازه

 
 متغیرهای پژوهش

 بشردوستیبشردوستی شرکتی(: متغیر مستقل )

 از که است جامعه به خدمت برای یرویکرد  شرکتی

 اختصاص  مانند نقدیغیر  و نقدی هایکمک  طریق

 ،رایانه چونهم های مشهوددارایی و تخصص زمان،

.  شودمی انجام درسی هایکتاب و غذایی مواد و دارو

 خود نقدیغیر  و نقدی هایکمک  توانندمی هاشرکت 

 خیریه  هایسازماناز جمله    غیرانتفاعی  هایسازمان  به  را

 (،30) آگرائول و همکاراناز نظر دهند.  تحویل

خیرخواهانه از جمله توسعه و رفاه های  هدف ها  شرکت 

 کردنبیشینهجامعه و حفاظت از محیط زیست را برای 

در این پژوهش  .نددهارزش سهامداران انجام می

از ( 31)  مطابق پژوهش سو و هی یبشردوستی شرکت

ی شرکت  های اهدایسیم مبالغ مربوط به کمکطریق تق
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 .محاسبه شدبه ارزش بازار حقوق صاحبان سهام 

و  ( 32)  و همکاران آمرمتغیر وابسته )نوآوری(: 

های خود از در پژوهش ( 33) چانگ و همکاران

به و توسعه  قیتحق یهانه یهزشاخص ثبت اختراع و 

میزان نوآوری شرکت استفاده  گیریاندازه منظور 

به  شده ثبت هایاختراع  اند. ثبت اختراع از تعدادکرده 

 هایاختراع تعداد یا مالی سال پایان در شرکت وسیله

از آن   .شودمی  گیریاندازه  سال  طول  در  شرکت  جدید

جا که در این پژوهش شاخص ثبت اختراع برای 

های نمونه در دسترس نیست فقط از شاخص شرکت 

برای محاسبه نوآوری و توسعه  قیتحق یهانه یهز

 . داستفاده ش

شاخصی است که میزان و توسعه  قیتحق یهانه یهز

چنین های نوآورانه و هممشارکت شرکت در فعالیت

دهد. در این  پذیری مدیران را نشان میمیزان خطر

به عنوان متغیر و توسعه  قیتحق یهانهیهزاز پژوهش 

وابسته با توجه به فروش هر شرکت )برای از بین بردن  

به این معنا . دشاستفاده خطای ناشی از تفاوت نسبی( 

 برو توسعه  قیتحق یهانه یهز سازی،همگن  برای که

 . دش تقسیم شرکت فروش

 این (: درنامتقارنی اطالعاتگر )متغیر تعدیل 

 در   گرتعدیل  متغیر  عنوان  به  نامتقارنی اطالعات  پژوهش

به دلیل وجود   نامتقارنی اطالعات.  است  شده  گرفته  نظر

تضاد منافع بین سهامداران و مدیران است. بنابراین،  

زمانی که هدف افزایش ارزش شرکت است، پدیده 

شود. در این به خودی خود ظاهر می  نامتقارنی اطالعات

. استپژوهش نوآوری پیامدی از اقدامات بشردوستانه 

افزایش  باعثنوآوری  ممکن است با توجه به این که

( در این پژوهش از 2های نمایندگی شود )هزینه 

گر برای وان متغیر تعدیل به عن نامتقارنی اطالعات

بر نوآوری شرکت  ثیر اقدامات بشردوستانه بررسی تأ

  نامتقارنی اطالعات  محاسبه برای استفاده شده است.

 معیار از( 34) همکاران و ندروآ هایپژوهش  مطابق

( در  35)  وینتوکی  و  جوزف.  دش  استفاده  تبلیغات  هزینه

 اصلی منبع تبلیغات هزینه که دادند نشان پژوهشی

.  است گذاران سرمایه و مدیران بین نامتقارنی اطالعات

 صنعت  یا شرکت یک در تبلیغات هزینه به واکنش

توانند  بهتر می مدیران و است فرد به منحصر خاص

گذاری در تبلیغات را ارزیابی کنند.  وری سرمایهبهره 

 در اغلب تبلیغات هزینه از ناشی پیامدهای ،چنینهم

و این  شودمی مشخصگذاران برای سرمایه  مدتدراز

 وریبهره  ارزیابی در آنان رویپیش موضوع مشکالت

به دلیل موقعیتی کند اما مدیران می تشدید را تبلیغات

به طور  اطالعات در مورد تأثیر تبلیغات را که دارند 

 هزینه باالبودن ، در نتیجهکنند. دریافت می مستمر

 بیشتربودن نامتقارنی دهنده شرکت نشان تبلیغات

 است،  مجازیدر این پژوهش این متغیر  اطالعات است.  

  شرکت   فروش  به  تبلیغات  هزینه  نسبت  اگر  که  طوری  به

i سال در t این غیر در و 1 عدد باشد میانه از بیشتر  

 .گیردمی تعلق آن  به صفر  صورت

 

 متغیرهای کنترلی
لگاریتم اندازه ) پژوهش شاملمتغیرهای کنترلی 

ها به جمع بت جمع بدهی نس)  مالیاهرم    (،فروش  طبیعی

به  نسبت ارزش بازارهای رشد )فرصت ها(،دارایی

ها بازده دارایی ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام(،
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 هایدارایی ها(،سود خالص تقسیم بر جمع دارایی)

 آالت و تجهیزات برجمع ماشین  نسبت) مشهودثابت 

شده سپری( و سن شرکت )مدت زمان هادارایی  جمع

 (. 37و   36شرکت( است ) از سال تأسیس  

 

 ها یافته

 
 های توصیفییافته

متغیرهای پژوهش را   توصیفیآمار    1جدول شماره  

  058/0  با  بشردوستی شرکتی برابردهد. میانگین  نشان می

این شاخص در  پایینده سهم ندهکه نشان است 

معادل ها شرکت در واقع،  های ایرانی است.شرکت 

به  را ارزش بازار حقوق صاحبان سهام %8/5حدود 

اختصاص های بشردوستانه کمک صورت داوطلبانه به 

به عنوان و توسعه  قیتحق یهانهیهز. میانگین اندداده

تر است. سهم کم 071/0حدود  شاخص نوآوری

  ناشی از افشا نشدن اطالعات و توسعه    قیتحق  یهانه یهز

  نکردن   ها و یا توجهشرکت در این مورد به وسیله  کافی  

چنین، میزان کمینه و بیشینه آن، به هماست.  آنبه 

دهد است که نشان می 435/0و  000/0ترتیب، برابر با 

ها در زمینه توجهی در میان شرکت شکاف قابل

متغیرهای وجود دارد. و توسعه  قیتحق یهانه یهز

و  قیتحق یهانه یهزنوآوری ) و بشردوستی شرکتی

 0/ 099و    0/ 068  ، به ترتیب،با انحراف معیارهای  (توسعه

سن و تری نسبت به سایر متغیرها دارد کم پراکندگی 

بیشترین پراکندگی را  061/9با انحراف معیار  شرکت

میزان است که    16/0  با  میانگین بازده دارایی برابر   دارد.

برای کسب سود را  هاهای شرکت استفاده از دارایی

  461/4 با های رشد برابرمیانگین فرصت  .دهدنشان می

که ارزش بازار شرکت نسبت به   حاکی از آن استو 

این برابر رشد داشته است و    4ارزش دفتری سهام حدود  

. دارداز مطلوبیت قیمت بازار سهام  موضوع حکایت

و حاکی از آن  است 58/0 با میانگین اهرم مالی برابر

 هایهای شرکت دارایی ها به نسبت بدهی  است که

 

 

 

 : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش1جدول 

 انحراف معیار میانه میانگین بیشینه  کمینه  مشاهدات متغیر

 068/0 038/0 058/0 0/ 22 0/ 0001 420 بشردوستی شرکتی

 099/0 024/0 071/0 435/0 000/0 420 نوآوری
 516/1 14/ 04 14/ 23 1/19 10/ 16 420 شرکتاندازه 

 219/0 0/ 57 0/ 58 0/ 97 036/0 420 اهرم مالی
 013/3 3/ 98 461/4 17/ 22 0/ 32 420 های رشدفرصت

 061/9 18 19/ 52 49 7 420 سن شرکت
 199/0 0/ 12 0/ 16 0/ 77 ( 0/ 42) 420 هابازده دارایی 

 182/0 0/ 27 321/0 938/0 035/0 420 های ثابت مشهوددارایی
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 است.    % 58نمونه حدود  

 F  آزمون  از پژوهش مناسب الگوی تعیین برای

 در آن از نتایج حاصل که شد استفاده هاسمن و لیمر

 لیمر دارای Fاست. آماره  شده ارائه 2 شماره جدول

الگوی  دو  هر برای رو، این  است. از   %5  از تر کم خطای

 در نظر ترکیبی هایالگوی داده پژوهش رگرسیونی

 روش نیز هاسمن آزمون از شد. نتایج حاصل گرفته

 کند.  می تأیید  الگو برای تخمین را ثابت اثرات

 

 آزمون پایایی 

 سری  هایداده مورد در متغیرها، چه پایانبودن

 مشکل بروز  باعث  ترکیبی هایداده چه و زمانی

  چو به   و  لین  آزمون لوین، شود. ازمی رگرسیون کاذب

شد. نتایج مندرج   استفاده هاپایایی داده تشخیص منظور

 دهد که همه متغیرهاینشان می 3در جدول شماره 

پژوهش در دوره مورد بررسی پایا است )سطح 

 است(.   %5تر از داری آزمون لوین، لین و چو کممعنی

رگرسیونی،   الگوی  تخمین  برای  الزم  شرایط  از 

در   که  است  الگو  خطای  جمالت  واریانس  همسانی 

کاهد.  می   الگوی رگرسیونی  اعتبار  از  ناهمسانی  صورت 

بروش پاگان  )   واریانس  ناهمسانی  آزمون  از  حاصل  نتایج 

  جدول  در  پژوهش  الگوی رگرسیونی  برای  ی( گادفر 

طور که در این جدول  همان است.  ارائه شده  4 شماره 

ها همسان است.  مشخص شده است واریانس 

 لیمر و هاسمن F: نتایج آزمون 2جدول 

 الگوی 
 آزمون هاسمن آزمون چاو

 ی دارمعنی آماره خی دو ی دارمعنی Fآماره 

 001/0 863/31 001/0 748/8 فرضیه اول 
 001/0 849/30 001/0 043/9 فرضیه دوم با نامتقارنی اطالعات باال 

 001/0 902/36 001/0 883/7 فرضیه دوم با نامتقارنی اطالعات پایین 

 

 پژوهش( متغیرهای  پایایی )آزمونچو   و لین لوین،  آماره از حاصل : نتایج3جدول 
 یدار معنی آماره متغیر یدار معنی آماره متغیر

 001/0 ( 651/36) های رشدفرصت 001/0 ( 093/11) بشردوستی شرکتی
 001/0 ( 773/33) هابازده دارایی  001/0 ( 786/41) نوآوری 

 001/0 ( 148/57) سن شرکت 001/0 ( 624/34) نامتقارنی اطالعات
 001/0 ( 992/38) مشهود ثابت هایدارایی 001/0 ( 626/35) اندازه شرکت

    001/0 ( 747/37) اهرم مالی
 

 واریانس(  ناهمسانی بروش پاگان گادفری )آزمون آزمون از حاصل : نتایج4جدول 
 نتیجه داریمعنی آماره فرضیه 0Hفرض 

ها واریانس 
 همسان
 است

 کرد رد تواننمی  را 0Hفرض  266/0 737/3 فرضیه اول 
 کرد رد تواننمی  را 0Hفرض  186/0 881/2 باال  نامتقارنی اطالعاتفرضیه دوم با 
 کرد رد تواننمی  را 0Hفرض  153/0 541/2 پایین نامتقارنی اطالعاتفرضیه دوم با 
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نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش را   5  جدول شماره

مطابق با نتایج ارائه شده در این جدول،   .دهدنشان می

های پذیرفته  بشردوستی شرکتی بر نوآوری در شرکت 

( 0/ 273شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر مثبت ) 

( دارد. به این معنا که از طریق  0/ 002داری )و معنی

یابد. های خیریه، نوآوری بهبود میمشارکت در کمک

دادن اقدامی برای نشان  های خیریهرسد کمک به نظر می

چهره مطلوب از شرکت است تا اعتماد مردم به شرکت  

افزایش یافته و این موضوع موجب تولید کاالها و 

ضریب تعیین محصوالت جدید به وسیله شرکت شود. 

از  %5/41 ،به ترتیب ،دهد کهشده نشان میتعدیل 

متغیرهای مستقل   به وسیله  نوآوری  تغییرات متغیر وابسته

واتسون بین - آماره دوربین کنترلی قابل تبیین است.و 

خودهمبستگی بین  نبودبوده و بیانگر  5/2و  5/1

برابر با  F داریمعنی سطح جمالت خطا است. مقدار

 داریمعنیاست که حاکی از    %5  تر ازو کوچک  001/0

 داریمعنی سطحبه این که  توجه با .الگو استکل 

خطای  سطح ی ازگادفربروش پاگان  آزمون آماره

توان بیان کرد که  (، باالتر است، می%5پذیرش )  مورد

 وجود رگرسیونی  در الگوی سریالی خودهمبستگی

 (. 5ندارد )جدول شماره 

نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش را   6  جدول شماره

های با نامتقارنی اطالعات باال و  به تفکیک شرکت 

دهد.  با نامتقارنی اطالعات پایین نشان می هایشرکت 

به   تبلیغات ها، بر اساس شاخص هزینهاین شرکت 

 های با نامتقارنی اطالعات باال و پایین تقسیمشرکت 

 
 اول پژوهش فرضیه آزمون نتایج :5 جدول

 نوآوری
 متغیر

 ضریب tآماره  یدار معنی

 ضریب ثابت (148/0) (227/0) 82/0

 بشردوستی شرکتی 273/0 169/3 002/0

 اندازه شرکت 533/0 935/3 001/0

 اهرم مالی 838/0 737/2 006/0

 های رشدفرصت 131/0 105/3 002/0

 سن شرکت (669/2) (767/7) 001/0
 هابازده دارایی  053/1 107/4 001/0

 های ثابت مشهوددارایی 099/0 93/4 001/0

 تعدیل شده ضریب تعیین  415/0
 واتسون-دوربین 241/2
 F آماره 611/35

001/0 
341/1 

(229/0  ) 

  F آماره داریمعنی
 خودهمبستگی سریالی

 (یبروش پاگان گادفرآماره  داری)معنی
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که هزینه تبلیغات باالیی داشته  هایی. شرکت اندشده 

باال   نامتقارنی اطالعاتهای با باشند به عنوان شرکت 

نتایج ارائه شده در جدول  شوند و برعکس.  محسوب می

بر  بشردوستی شرکتیدهد که تأثیر مزبور نشان می

مثبت   باال    نامتقارنی اطالعاتهای با  ری در شرکتونوآ 

که چنین  ر حالید است( 0/ 008دار )( و معنی116/0)

پایین  نامتقارنی اطالعات های با ثیری در شرکت تأ

ضریب تعیین تعدیل شده الگوهای  دار نیست. معنی

از  %1/38و  %4/40 ،به ترتیب ،دهد کهآزمون نشان می

متغیرهای مستقل   به وسیله  نوآوریتغییرات متغیر وابسته  

واتسون  - و کنترلی قابل تبیین است. آماره دوربین

نبود  بوده و بیانگر  5/2و  5/1الگوهای پژوهش بین 

خودهمبستگی بین جمالت خطا در معادالت رگرسیون 

الگو برابر   دوبرای هر  F یدارمعنی سطح است. مقدار

است که حاکی از  %5 تر ازو کوچک  001/0با 

 سطح به این که توجه با ست.ا هاکل الگو یدارمعنی

 سطح ی ازبروش پاگان گادفر  آزمون آماره  داریمعنی

توان بیان می(، باالتر است، %5پذیرش ) مورد خطای

  رگرسیونی در الگوی سریالی  خودهمبستگی کرد که

(. 6ندارد )جدول شماره  وجود

 
 پژوهش دوم فرضیه آزمون نتایج :6 جدول

 نامتقارنی اطالعات بال  اطالعات پایین  نامتقارنی
 متغیر

 ضریب tآماره  داریمعنی ضریب tآماره  داریمعنی

 ضریب ثابت ( 134/0) ( 206/0) 837/0 ( 026/0) ( 038/0) 969/0

 بشردوستی شرکتی 116/0 647/2 008/0 042/0 578/0 132/0

 اندازه شرکت 449/0 393/4 001/0 507/0 713/3 001/0

 اهرم مالی 606/0 013/2 046/0 767/0 487/2 013/0

 های رشدفرصت 125/0 937/2 003/0 138/0 248/3 001/0

001/0  017/6  831/2  001/0  097/6  848/2  سن شرکت 

001/0  (266/4 )  (103/1 )  001/0  (321/4 )  (108/1 ) هابازده دارایی    

001/0  652/4  095/0  001/0  393/4  089/0 مشهودهای ثابت دارایی   

381/0  404/0 تعدیل شده ضریب تعیین    

987/1  054/2 واتسون-دوربین   

421/20  876/29  F آماره 

100/0  

875/2  

(307/0 )  

100/0  

021/3  

(065/0 )  

 F آماره داریمعنی

 خودهمبستگی سریالی

 (یبروش پاگان گادفرآزمون -داریمعنی)
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 گیرینتیجه

 
تصویری   ارائه بشردوستانه منجر به هایکمک 

هدف پژوهش    ،. از این روشودمیاز شرکت    ترمطلوب 

نوآوری   و اقدامات بشردوستانه رابطهحاضر بررسی 

 هایشرکت  برای  نامتقارنی اطالعاتکید بر  أبا ت   شرکت

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این 

فرضیه اول آزمون  د. نتایج  ش  آزمونپژوهش دو فرضیه  

 و بین اقدامات بشردوستانهنشان داد که پژوهش 

دارد.  وجوددار و معنی مثبت رابطه شرکتنوآوری 

ها و کمک به  های خیرخواهانه شرکت فعالیت  ،بنابراین

مطلوب از  یتصویرارائه  بخیریه موج مؤسسات

چنین   ازخرید    شود و مردم را برایمیبه عموم  شرکت  

ا برای جلب هکند. این شرکت می  ترغیبهایی شرکت 

ها کردن خود از سایر شرکت رضایت مشتری و متمایز

محصوالت جدیدی را روانه کاالها و کنند تا سعی می

  ثیر طریق بر مشتریان و بازار تأاین بازار کنند و از 

بگذارند. به همین دلیل است که بشردوستی شرکتی  

نتایج نتایج با این شود. نوآوری می  ش ترسگ  باعث

 (،4)  چن و همکاران،  ( 2و هاسو )   نیبرسک  هایپژوهش 

( همسو  24)  همکاران  و  ناصر- بن  و  (23)   همکارانو    لی

که بشردوستی  ها نشان دادنتایج این پژوهش . است

کند. برای شرکتی به گسترش نوآوری کمک می

های نمونه از طریق شاخص شرکت   ،بررسی فرضیه دوم

باال   نامتقارنی اطالعاتهای با هزینه تبلیغات به شرکت 

  های بشردوستانهفعالیت  رابطه بینو    ندو پایین تقسیم شد

به طور مجزا ها در هر دو این گروه  شرکتنوآوری  و

نشان داد آزمون فرضیه دوم پژوهش شد. نتایج  بررسی

هایی در شرکت بر نوآوری های بشردوستانهفعالیتکه 

گذار است  باالتری دارند، تأثیر  نامتقارنی اطالعاتکه 

ارنی اطالعات پایین های با نامتقدر شرکت در حالی که  

  داری ندارد. های بشردوستانه بر نوآوری اثر معنیفعالیت

در  یبشردوستانه بر نوآور یهاتیفعالعلت مؤثر بودن 

آن است که این  باال نامتقارنی اطالعات باهای شرکت 

تضاد منافع زیادی دارند و شکاف اطالعاتی   هاشرکت 

. اگر در چنین باال است سهامدارانبین مدیران و 

های بشردوستانه کمک  شرکت اقدام به انجامشرایطی، 

آن و پس از    یابدافزایش مینزد مشتریان    کند، اعتبار آن

و   یابدافزایش می شرکتاعتماد عمومی نسبت به 

که   کند. در حالیشرکت به سمت نوآوری حرکت می

 پایین، به دلیل جو  نامتقارنی اطالعاتی با  هادر شرکت 

، وجود بشردوستی شرکتی  از قبل تثبیت شده  مطلوب

محرک زیربنایی برای تغییرات اساسی شرکت  

در شرایط مطلوب این موضوع شود و محسوب نمی

 هایپژوهشنتایج . این نتایج با استعادی  ،شرکت

( و 5همکاران ) و وی، (1) مارکوزی و همکاران

 .  همسو است (25) همکاران و جیانگ

که  نیپژوهش حاضر و با توجه به ا چیبر اساس نتا

و کاالها و  یآورفن جادیبشردوستانه، ا یهاکمک 

 شنهادیها پدارد به شرکت  یرا در پ دی محصوالت جد 

 یهاتیانجام فعال یبرا ییهادستورعمل  شودیم

 یهاابزار )کمک نی کنند. ا هیته بشردوستانه 

اطالعات   یتقارنکه نام ییهاشرکت  ی( برابشردوستانه

اد تر است و موجب کاهش تضدارند مناسب  ییباال

 شنهادیپ گذارانه یبه سرما ن،یچن. همشودیمنافع م

انتخاب   یگذاره یسرما  یرا برا  ییهاکه شرکت  شودیم
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  ؛ به اقدامات بشردوستانه دارند  ی مطلوب  شی کنند که گرا

اقدامات در جهت کاهش تضاد   نیمطابق شواهد ا  را،یز

 و سهامداران است.  رانیمد نیمنافع ب

 یبرا یبعد یهاپژوهشدر  شودیم شنهادیپ

شرکت،    یبشردوستانه و نوآور  یهاتیفعال  یریگاندازه 

 یهاکمک تمیها مانند لگارشاخص  ری از سا ب،ی به ترت

نامشهود استفاده شود و  یهاییو دارا یرمالیو غ یمال

مختلف با  یهاشاخص یریحاصل از بکارگ جینتا

پژوهش   تیدودمح نی ترشود. مهم سهیمقا گریکدی

کامل به اطالعات   یبود که امکان دسترس نیحاضر ا

بشردوستانه وجود  یهاتیفعال نهیها در زمشرکت 

 یاریاخت یهاتینوع فعال نیها اشرکت  شترینداشت و ب

موضوع موجب شد که تعداد  نی ه بودند. ارا افشا نکرد

 . ابدینمونه پژوهش کاهش 
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