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 چکيده
 مدیره هیئت های ویژگی و اطالعاتی محتوای با ها شرکت دوستانه بشر ارتباط رفتار بررسی پژوهش حاضر یاصل سهم

بهادار تهران و قلمرو زمانی سالهای پذیرفته شده در بورس اوراق شرکت های. قلمرو مکانی این تحقیق انجام شده است
بر  بندی انواع تحقیقاتحاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه تحقیقبوده است.  1933تا  1931بین 

اساس ماهیت و روش را مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته واز 
 ها و اطالعات، ازداده آوریگردد. در این پژوهش برای جمعنظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می

 نمونه با مراجعه به شرکت هایهای آوری دادههای پژوهش از طریق جمعای استفاده شد. در بخش دادهروش کتابخانه
 بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیکهای توضیحی و ماهنامه بورس اوراقهای مالی، یادداشتصورت
آوری شده از های جمعنه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص دادهبه عنوان نمو شرکت 121تعداد 

 ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمونآمارتوصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل داده

Fتحقیق  هایفرضیه رد و تایید برای متغیره چند رگرسیون آزمون از سپس و برا -لیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک
عادی سهام تاثیر مثبت بر بازده غیر رفتار بشر دوستانه شرکتها  داد نشان نتایج .است گردیده استفاده( ایویوز افزار نرم)

 تاثیر دارد. رفتار بشر دوستانه شرکتهادارد؛ تنوع جنسیتی اعضای هیئت مدیره و اندازه هیئت مدیره  بر 

 مدیره. هیئت مدیره، اندازه هیئت ها، بازده غیرعادی سهام، جنسیت شرکت دوستانه بشر رفتار کليدی: اژگانو

 

 مقدمه
. دهندمی انجام را خود اجتماعی هایمسئولیت هاشرکت آن طریق از که است مهمی ابزار و خاص شکلی بشردوستی

 امور در فعال طور به که شرکتهایی تنها نه. هستند کشور در بشردوستی توسعه اصلی محرک و مهم بخش هاشرکت
 تا دهدمی امکان شرکتها به مشارکتی چنین بلکه کنندمی تنظیم را اجتماعی ثروت توزیع کنند،می مشارکت بشردوستانه

 در مهمی نقش مدیره هیئت. آورند بدست را مشتری وفاداری و شرکت برای بهتر تصویری نظیر؛ زیادی بالقوه مزایای
 و سن مانند ارشد مدیران هایویژگی به محققان. کنندمی ایفا بشردوستانه امور خصوص در گیریتصمیم فرآیند

  .(1931کنند )غفوریان شاگردی و غفوریان شاگردی، می زیادی توجه بشردوستانه تصمیمات در آنها تأثیر و تحصیالت
 یهاتیشود فعالیم انیداده شده است که در آن ب حیتوض فعانیذ یتئور لهیبوس یبطور قابل توجه یشرکت یبشردوست

با  . محققاناست نفعانیذ تیرضا جلب و یاجتماع یریپذتینشان دادن مسئول یبرا یبشردوستانه توسط شرکتها روش
را  یارزش افزوده منافع یبشردوستانه و تنور یها تیفعال قیاز طر رانیکند که مدیم انیب یندگینما یبر تئور دیتاک
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-تیفعال یمال نیتام یبرا زهیدهد. انگیم شیثروت سهامداران را افزا یشرکت یآورند و معتقدند که بشر دوستیبدست م
است و ممکن است به عنوان  یاجتماع یریپذتیبهبود عملکرد مسئول یدر جهت تالش برا یبشردوستانه عامل یها
کند. به  جادیسهامداران ا یبرا ییهاانیوب شود و احتماال زمحس رانیاز اقدامات خوب مد یناش یندگینما یها نهیهز
وجود،  نیبا ا. دارند لیبشردوستانه تما یهاتیفعال نییبه سطوح پا یبه طور کل منداست که سهامداران قدرت لیدل نیهم

 ایبشردوستانه را همسو کرده و هر گونه مالحظات  یها تیموافق و مخالف فعال یمنافع گروهها ک،یاستراتژ ییشردوست
 ریبشردوستانه، تاث یها تیفعال نهیاکثر مطالعات در زم. دشویم دیتعادل جد کیتضادها را کاهش داده و منجر به 

شرکت و  سکیشر کت و ر یبشر دوست نیمطالعه، رابطه ب نیاند. چندکرده یرا بررس یشرکت بر عملکرد مال یبشردوست
عملکرد شرکت، اثرات  تیکنند که تقویم انیاند. اکثر مطالعات بکرده یحقوق صاحبان سهام را بررس نهیهز نیهمچن

 نیعدم وجود رابطه ب ای یمعتقدند که رابطه منف یوجود مطالعات محدود نیبا ا .دهدیم شیشرکت را افزا یبشردوست
 (.1931ی، بادآور نهند و خانقاه زاده یتق) استبرقرار  یشرکت و عملکرد مال یبشردوست

را شرکت بشردوستانه رفتارهای ، باشند( که زن رعاملیمد ای سیارشد )رئ رانیمدادبیات پژوهش نشان می دهد که 
، ندارند یرخواهیخ اسیدر مق یدار یمعن ریتأث چیزن موجود ه رانی، مدیسازمان یرخواهیخ اسیمقکنند. در  یم کیتحر

شرکتها  یکنترل کننده واقع تی، ماهنیدارد. عالوه بر ا یرخواهیخ اسیدر مق یغیتبل ریزن تأث رانیکه نسبت مد یدر حال
زن موجود در  رانیگذارد. مد یم ریتأث هبشردوستانرفتارهای ارتقاء  برایزن  رانیمد لیرقابت صنعت بر تما زانیو م

، هستند یدولت مالکیتتحت  یرکتهاکه در ش ینسبت به افراد ادیبه احتمال ز یدولتریغ مالکیتتحت  یشرکتها
رقابت در صنعت از  یسطح عاد یکه دارا ییزن در شرکتها رانیبخشند. مد یارتقا م بیشتر را خود بشردوستانهرفتارهای 

بشردوستانه را ارتقا رفتارهای از رقابت در صنعت هستند،  فیضع ای یبا درجه قو ییکه در شرکتها یاز کسان شی، بهستند
 یمال یمرتکب اشتباهات گزارشگر رهیمد ئتیزن در هعضو  یدارا شرکت هایدهد  می نشان شواهد بخشند. یم

 قیکه زنان عملکرد خود را از طر یتا حد زنند یم یکمتر یدست به کالهبردار نیح نیشوند و در ا یم یکمتر
، احساسات و مانند شناخت، تفکر یمختلف، زن و مرد از جهات نیعالوه بر ا. بخشند یگروه بهبود م ییایبر پو یرگذاریتأث

حاکمیت و  یریگ میتصمدهند که از نظر  یرا نشان م ییهایژگیزن و رانی، مدنیتفاوت دارند. بنابرا گریکدیسبک کار با 
 محققانمورد توجه  راًیبشردوستانه اخرفتارهای در  یتیمرد دارند. اختالفات جنس رانیبا عملکرد مد یادیتفاوت ز شرکتی

 یشتریاحتمال ب(. همچنین 2111، 1)وو و همکاران است شتریب یلیتفص یبه کاوش ها ازین ، اما هنوزقرار گرفته است
را تحت  اتیاخالق یتواند افشاگر یکه م ی باشداخالق حساس در زمینه اریبس یشامل اعضا رهیمد ئتیوجود دارد که ه

، ارتباط و نظارت یبزرگتر با مشکالت هماهنگ یها رهیمد ئتیدهد که ه یحال، مطالعات نشان م نیبا ا. قرار دهد ریتأث
، باشد شتریب رهیمد ئتیه ی، هرچه تعداد اعضانیبنابرا. بگذارد یمنف ریتأث بشردوستانه امورتواند بر  یهمراه هستند، که م

 (. 2121، 2)خیرداین و همکاران کند، وجود داردشرکت  بشردوستانه اموردر شرکت  نکهیاحتمال ا
شرکت اشاره  یاجتماع تیسطح مسئول نیبشردوستانه است که به باالتر یها یبا استراتژ ینماد شرکت یشرکت یبشردوست

 طیمح دار،یجامعه پا کی جادیا قیبشردوستانه دارد که از طر یها تیاز فعال یمفهوم هیبه ارا شیگرا دگاه،ید نیدارد. ا
سودآور شرکت فراهم نموده و با کاهش تضاد  یها تیفعال یرا برا نهیزم تواند یشفاف، م یاسیس یسالم و فضا یستیز

و  هیریخ یهاپول خود را به سازمان یاکه زمان  یشرکت. دیشرکت کمک نما یبه ثبات اقتصاد نفع،یذ یها گروه نیمنافع ب
کند، بلکه موجب بهبود یهستند کمک م یکمک مال ازمندیکه ن یکند نه تنها به کسانیاهدا م یانتفاع ریغ یسازمانها

 وهیکنند تا به شیم قیتشو ادهد که شرکتها کارکنان خود رینشان م قاتیتحق. شودیم زیتعامالت با کارکنان شرکت ن
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برند  خود لذت می یکار طیکه از مح یکارکنان رایدهند، ز شیبشردوستانه افزا یتهایداوطلبانه نرخ مشارکت خود را در فعال
 ان،یموجب بهبود روابط کارکنان، بهبود روابط با مشتر یشرکت یبشردوست نیترک شرکت دارند. بنابرا یبرا یکمتر لیتما

 (.1931)تقی زاده خانقاه و بادآور نهندی،  شودیشرکت م یابیبازار یهاکسب و کار و بهبود تالش دبهبود عملکر

 

 مبانی نظری و پيشينه پژوهش
 ویژگی دلیل به زنان که کند می استدالل( 1339) 1گیلیگان. است ها شرکت مدیران مهم شخصی ویژگی یک جنسیت

 در. دهند می نشان توجه پذیر آسیب های گروه و دیگران به نسبت گیری تصمیم هنگام احتماالً خود مادری طبیعی های
 بشردوستانه امور با خود عالیق تلفیق با تنها و دارند خیریه امور به کمک به تمایل زنان از کمتر مردان بشردوستانه، زمینه

 زنان بودن متمایز(. 2112 ،2همکاران و ویلر) دهند افزایش کمک اهدای برای را خود تمایل توانند می همدلی طریق از و
 دهد می نشان ها داده این، بر عالوه. کند کمک روابط مدیریت کارآمد های شیوه به است ممکن بشردوستانه بخش در
 معنادار اقتصادی رابطه زنان همه، از مهمتر. کنند می رفتار مردان از پرخطرتر ای شیوه به و کنند می اهدا بیشتر زنان که
 به مدیره هیئت در زنان نمایندگی بنابراین،(. 2112 ،9راو و مولر) دهند می نشان بشردوستی و ریسک تحمل بین مثبتی و

 (. 2119 ،1لی و مارکیس) شود می شناخته شرکتی بشردوستی سطح برای مهم کننده بینی پیش یک عنوان
 باعث زیرا است، کننده گیج است، دیگران نفع به مالکان بهای به که دهند می انجام را رفتاری ها شرکت چرا در واقع اینکه

 خاص اجتماعی رفتارهای در که کند می استدالل ادبیات از ای رشته. شود می مدیران و مالکان بین نمایندگی تضاد ایجاد
 شرکت برای هم و جامعه برای هم که است استراتژیک های گذاری سرمایه شرکتی، فاجعه به بشردوستانه مانند واکنش

 برای خوبی وسیله استراتژیک شرکتی رفتارهای بشردوستی که کنند می استدالل( 2112) 2کرامر و است. پورتر مفید ها
 استراتژیک موقعیت برای افزایی هم چنین. است آینده سودهای و شرکتی بشردوستانه های تالش بین افزایی هم افزایش
نمود و  ستایش هایشان بخشش خاطر به را ها شرکت غیرانتقادی طور به است. اما نباید سودمند کننده دریافت و شرکت

 خیریه های کمک(. 2111 ،2اونگ و کوهن) شرکت ها بنگریم های کمک همه یا ها خوبی به به بدبینانه چشم با نباید
 اثرات و کند کمک مالی تسهیالت و شرکت های وام ارائه دولتی، تجاری روابط تقویت و ایجاد به تواند می شرکتی
 شرکتی خیریه های کمک راستا، همین باشد. در شرکت عملکرد قوی و نشان دهنده وضعیت باشد داشته تبلیغاتی
 1گادفری(. 2112 ،1همکاران لیز و) دارد توجهی قابل سیگنالی اثرات که است آینده برای ای بینانه خوش های سیگنال

نشان می  را آینده باالتر انتظارات که داند می «ای رابطه ثروت» یا «اخالقی سرمایه» عنوان به را بشردوستی( 2111)
 در مشارکت برای ها شرکت برای تجاری استراتژیک دالیل است یک سری  ممکن باال، ادبیات پرتو در دهد. بنابراین

دهند و در  مثبت پاسخ اهدایی رفتار این به است ممکن سهام بازارهای و باشد داشته وجود شرکتی رفتارهای بشردوستی
 بر بازده غیر عادی سهام تاثیر مثبت داشته باشد. رفتار بشر دوستانه شرکتهانتیجه 

 یشرکت یبشردوست نیارتباط ب(، در پژوهشی با عنوان 1931تقی زاده خانقاه و بادآور نهندی ) در داخل کشور در این زمینه
 متیو خطر سقوط ق یشرکت یبشردوست نیکه ب ندنشان داد یبر عدم تقارن اطالعات دیسهام با تاک متیو خطر سقوط ق
 یها شرکت یسهام برا متیو خطر سقوط ق یشرکت یبشردوست یارتباط منفو  وجود دارد یدار یو معن یسهام ارتباط منف
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همچون کاهش  یاقتصاد یامدهایپ یشرکت یکه بشردوست کند یم انیب جیاست. نتا دتریباال، شد یبا عدم تقارن اطالعات
انتشار اخبار بد  عدمبه  یکمتر لیتما رانیکه مد شود یموجب م ،یریپذ تیمسئول شیسهام دارد و با افزا متینوسان ق

بین حضور  دنده یمتنوع جنسیتی در هیات مدیره بر ریسک نشان  ریتأثی بررسدر ( 1932نفر و مشدیی ) داشته باشند.
. بین حضور عضو خانم در هیات مدیره و نداردعضو خانم در هیات مدیره و ریسک سیستماتیک شرکت رابطه وجود 

(، در بررسی تاثیر رفتار حسابرسان بر بازده 1932د. دهدار و بزرگ فرد )شرکت رابطه وجود ندار کیستماتیس ریغریسک 
غیر عادی انباشته و ارایه مجدد صورت های مالی دریافتند بین رفتار حسابرسان و بازده غیر عادی انباشته شرکت ها 

ارتباط با تایید فرضیه دوم  رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. درنهایت با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در
پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین رفتار حسابرسان و ارایه مجدد صورت های مالی شرکت ها رابطه معنادار و 

بر ارزش شرکت  رهیمد ئتیحضور زنان در ه راتیتأث(، در پژوهشی با عنوان 1932مستقیمی وجود دارد. سپاسی و عبدلی )
ها و فروش  بازده دارایی ۀلیوس زنان در هیئت مدیره به طور مثبت بر عملکرد مالی )که بهدریافتند ی و عملکرد مال

گذارند که به طور کلی بیانگر این است که زنان در هیئت مدیره بر عملکرد مالی )که به نوبه خود  گیری شده( اثر می اندازه
بیابانی و  .دهند را نیز تحت تأثیر خود قرار می گذارند و از این طریق ارزش شرکت مرتبط با ارزش شرکت است( اثر می

حضور مدیران زن در هیئت دریافتند  بررسی رابطه بین حضور مدیران زن در هیئت مدیره با عملکرد( در 1939گرکز )
 و فروش رابطه نیتوب  Qت و معناداری دارد و نیز با نسبتمدیره با بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه مثب

بر  رهیمد ئتیدر ه یتیتنوع جنس ریتأث یبررس(، در پژوهشی با عنوان 1932زارع بهمن میری و همکاران ). معناداری ندارد
 ارینداشته است اما در مع یارتباط معنادار ها ییدارابازده عملکرد  اریارشد زن در مع رانیکه مد دنده ینشان معملکرد 
در پژوهشی با  (،1932یوسفی و کاشی ) .ستیدارند و تعداد زن با بهبود عملکرد همراه ن یارتباط منف کیو توبینعملکرد 
که عملکرد بخش صنعت  دنده ینشان می بر ارزش شرکت و عملکرد مال رهیمد ئتیحضور زنان در ه راتیتأثعنوان 

 راتییدر تغ یعناصر بازار یوارده از سو یها سهم شوک یسطح تمرکز بازار داشته است. بررس رب یداریاثرات معنادار و پا
سطح تمرکز بازار را در بلندمدت  راتییاز تغ یحجم قابل توجه ،یرفتار نوآورانه و سودآور دهد یتمرکز بازار نشان م

دادنوش فر و همکاران است.  رفتهیپذ یازارعناصر ب گریرا از د یداریپا راتیتاث یسودآور ن،یچن . همدهند یم حیتوض
های  نشان دادند که مدیریت سود در شرکتدر بررسی رابطه بین مدیریت سود و بازده واقعی و غیرعادی سهام ( 1931)

 ی منفی معناداری داشته است. مورد مطالعه وجود داشته و با بازده واقعی و غیرعادی سهام رابطه

 هزینه و عمومی آگاهی های ه شرکتی،(، در پژوهشی با عنوان رفتار بشر دوستان2121زای و چن )در خارج از کشور نیز 
 افزایش گذاری سرمایه سرمایه یابد، می افزایش دوست مردم دارایی یا سرمایه وقتی چین دریافتند از شواهدی: سرمایه

 برای این، بر عالوه. باشند برخوردار باال عمومی آگاهی از داران سرمایه که شود می کنترل زمانی امر این و یابد، می
 مثبت تأثیر گذاران، سرمایه عمومی آگاهی افزایش با توان می رقابتی، کمتر صنایع در یا شرقی منطقه در گذاران سرمایه

(، در پژوهشی با عنوان رفتارهای 2121) 1لی و همکاران .کرد تعدیل را سرمایه هزینه در ها شرکت خیرخواهی
 یبشردوستانه شرکت ها با عملکرد مالرفتارهای د که نده ینشان م ینیچ یخانوادگ یبشردوستانه بر عملکرد شرکت ها

بشردوستانه رفتارهای  نیب یرابطه منف یمذهب ی، فضانیشرکت ها ارتباط مثبت دارد. عالوه بر ا یو عملکرد اجتماع
شرکت  یو عملکرد اجتماع یبشردوستانه شرکترفتارهای  نی، اما رابطه مثبت ب تشدید می کندرا  یو عملکرد مال یشرکت

تاثیر تغییر حسابرس بر بازده غیر در پژوهشی با عنوان  (،2113) 2ناوانگجاری و ایسواجونیتر می نماید. ها را نسبتاً مثبت 
(، در پژوهشی با 2111) 9عادی سهام نشان می دهند که تغییر حسابرس بر بازده غیرعادی تأثیر می گذارد. وو و همکاران
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 یدار یمعن ریتأث چیزن موجود ه رانیمدنشان می دهند که  نیبشردوستانه در چیت های فعالزن بر  رانیمد ریتأثعنوان 
فعالیت های  اسیدر مق یغیتبل یریزن تأث رانیکه نسبت مد یبشردوستانه ندارند، در حالفعالیت های  اسیدر مق

ارتقاء  یزن برا رانیمد لیرقابت صنعت بر تما زانیشرکتها و م مالکان نهادی تی، ماه نیبشردوستانه دارد. عالوه بر ا
نسبت  ادیبه احتمال ز یدولت ریغ مالکیتتحت  یزن موجود در شرکتها رانیگذارد. مد یم ریبشردوستانه تأثفعالیت های 

زن موجود در  رانیبخشند. مد یبشردوستانه را ارتقا مفعالیت های تحت کنترل دولت هستند،  یکه در شرکتها یبه افراد
از  فیضع ای یبا درجه قو ییکه در شرکتها یاز کسان شیرقابت در صنعت هستند، ب ی ازسطح عاد یکه دارا ییشرکتها

 دهد ینشان م(، 2112) 1چن و همکاران  بخشند. یبشردوستانه را ارتقا مفعالیت های رقابت در صنعت هستند ، 
در و  است تر نییپا داخلیاست احتمال ضعف کنترل  شتریها ب زن در آن رهیمد ئتیه ندگانیکه تعداد نما ییها شرکت
فارغ از حضور زنان در  رسد ی. در عوض، به نظر مکند یحضور داشته باشند، صدق نم یحسابرس تهیکه زنان در کم یموارد

با تمرکز ( 2112) 2ایاتریدیس. شود یم یموجب کاهش ضعف کنترل داخل رهیمد ئتی، حضور زنان در هیحسابرس تهیمک
بر بشردوستی شرکتی و بررسی ویژگی های مالی شرکتهایی که در فعالیت های خیرخواهانه درگیر می شوند، نشان داد 
که ویژگی هایی همچون کمکهای غیر نقدی، اندازه، نقدشوندگی و امکان دادخواهی موجب تشویق به فعالیتهای 

ه های نمایندگی و حاکمیت شرکتی، شرکت را از اقدامات خیرخواهانه بشردوستانه می شود در حالی که اهرم مالی، هزین
 9شرکتهایی که در فعالیتهای خیرخواهانه وارد می شوند مدیریت سود پایینی دارند. ژانگ و همکارانو  دلسرد می کند

چین نشان می ارتباط بین بشردوستی شرکتی و خطر سقوط قیمت سهام را در چارچوب نهادی کشور در بررسی  ،(2112)
د که رابطه منفی بین بشردوستی شرکتی و خطر سقوط قیمت سهام برای شرکتهایی که مالکیت دولتی باالیی دارند، نده

 ،(2119) 1و ژانگ ایج بیشتر است. چنین ارتباطی برای شرکتهایی با ریسکهای مالی باال و عملکرد ضعیف، بیشتر است.
ی نیچ یخصوص یاسخ به فاجعه بشردوستانه شرکت ها: شواهد از شرکت هاو پ در پژوهشی با عنوان هیات مدیره زن

قابل  یعیطب یای، پاسخ شرکت ها در برابر بالمشغول خدمت هستند رهیمد ئتیحداقل سه زن در ه یکه وقت افتندیدر
 یعیطب یایدر هنگام بروز بال نیدر چ یخصوص یانسان دوستانه شرکت ها یفقط برا جهینت نی، احال نیتوجه است. با ا

 یعیوس اسیکه دامنه و مق ینیچ یشرکتها یزن در امور بشردوستانه اجتماع رانیمد ریدرباره تأث یافتد. اطالعات یاتفاق م
که زنان در  دهد یمی جنسیتی در رفتار ریسک پذیر نشان ها تفاوت( در بررسی 2112) 2بوس و نولن، وجود ندارد. دارند
ی تک جنسیتی و ها طیمحریسک واقعی را به همان اندازه که مردان در  توانند یمی تک جنسیتی به احتمال زیاد ها طیمح

ی جنسیتی در ترجیحات مربوط به ریسک پذیری نسبت ها تفاوت، انتخاب کنند. عالوه بر این، کنند یمیا مختلط انتخاب 
ی جنسیتی در تعیین حساسیت ها تفاوت( در بررسی 1332) 2به ترکیب جنسیتی گروه حساس است. آمین و همکاران

. از کنند یمی حسابداری را تحمل راخالقیغرفتارهای  که زنان کمتر از مردان دنده یمی حسابداری نشان ا حرفهاخالقی 
ه با . عالوه بر این، زنان در مقایسدهد یمفعالیت مشکوک به طور معنی داری تفاوت را نشان  29مورد از  11لحاظ آماری، 

 .گردند یممردان کمتر دچار بدبینی و عدم صداقت 

 

 های پژوهش يهفرض
 گردد: یمپژوهش به صورت زیر ارائه   یهفرضبا توجه به عنوان پژوهش و چارچوب نظری 
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 بر بازده غیر عادی سهام تاثیر مثبت دارد. رفتار بشر دوستانه شرکتها :1فرضیه 

 تاثیر مثبت دارد. رفتار بشر دوستانه شرکتهاتنوع جنسیتی اعضای هیئت مدیره بر  :2فرضیه 
 تاثیر منفی دارد. رفتار بشر دوستانه شرکتها: اندازه هیئت مدیره بر 9فرضیه 

 

 ی پژوهششناس روش
ظر روش از ن توصیفی و پژوهش هایکاربردی قرار دارد، از لحاظ ماهیت در زمره  پژوهش هایپژوهش حاضر در زمره 

در ی و ا روش کتابخانه ها و اطالعات، از . برای جمع آوری دادهگردد یهمبستگی محسوب م پژوهش هاینیز در دسته 
استفاده شده توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار  های یادداشتمالی،  یها صورت پژوهش از مراجعه به یها بخش داده

به منظور و استنباطی بهره گرفته شده است.  یفیجمع آوری شده از آمار توص یها به منظور توصیف و تلخیص داده است.
 برا و سپس برای-یمر، آزمون هاسمن و آزمون جارکل F ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمونتحلیل داده

 .است گردیده استفاده Eviews افزار پژوهش نرم  یهفرض رد و ییدتأ
 

 انتخاب نمونهجامعه آماری و 
الی  1931 یها سال باشد که طی یبورس اوراق بهادار تهران م پذیرفته شده در یها شرکتاین پژوهش  آماری، جامعه 

به عنوان  شرکت 121تعداد روش حذف سیستماتیک بر اساس که  اند بهادار تهران حضور داشته در بورس اوراق 1933
 است.  شدهانتخاب  آماری  یهفرض آزمون جهت پژوهش نمونه آماری

 

  مدل و متغيرهای پژوهش
جهت اظهار نظر درباره فرضیه اول پژوهش،  (2113وو و همکاران )( و 2121بر اساس پژوهش ژوهانگ و همکاران )

 (، تخمین زده می شود:1مدل رگرسیونی )
(1) CAR it=β0+β1logit(P)+β2Tsizeit+β3ROAit+β4Levit+Indutry+YEAR+єit 

 
 ( تخمین زده می شود:2مدل رگرسیونی ) ،نظر درباره فرضیه دوم پژوهشظهار جهت ا

(2) logit(P) =β0+β1Femit+β2Tsizeit+β3ROAit+β4Levit+Indutry+YEAR+єit 

 
 ( تخمین زده می شود:9مدل رگرسیونی ) ،ظهار نظر درباره فرضیه سوم پژوهشجهت ا

(9) logit(P) =β0+β1BSit+β2Tsizeit+β3ROAit+β4Levit+Indutry+YEAR+єit 

 
 در مدلهای مذکور داریم:

CAR:  بازده غیر عادی سهام؛Log(P): ؛ رفتار بشر دوستانه شرکتهاFem:  تنوع جنسیتی اعضای هیئت مدیره ؛BS :
: متغیر دامی برای نوع صنعت؛ Industr: اهرم مالی؛ Lev؛ : بازده داراییROA: اندازه شرکت؛ Tsizeاندازه هیئت مدیره؛ 

YEAR: .متغیر دامی برای سال 
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 متغير وابسته پژوهش
( 1بازده غیر عادی سهام: از طریق حاصل جمع بازده های غیر عادی ماهانه در طی سال و بر اساس رابطه )  -الف

 (:2121محاسبه خواهد شد )ژوهانگ و همکاران، 
(1) 

 
ARi,t( بررسی می گردد:2که با مدل ) : بازده غیر عادی 

(2) 
 

 
خواهد بود. که به صورت  t در ماه iسهام  1بازده مورد انتظارنرخ  E(Rit) و  t در ماه iبازده واقعی سهام   Ritکه در آن 

 د:محاسبه می شون (2مدل )ارائه شده در 
(2) 

 

 تقسیمی دوره= سود  در ابتدای دوره؛  سهام قیمت =   سهام در انتهای دوره؛ قیمت  =
 ( بررسی می گردد:1از طریق مدل )بازده مورد انتظار  های سرمایه ایمدل قیمت گذاری دارائیبا استفاده از 

(1) 
 

 بازده مورد انتظار
rm: است )سرکانیان و همکاران،  شده   ( محاسبه1صورت مدل )  که با استفاده از شاخص کل بورس تهران و به بازده بازار

1931:) 
(1)    

               
        

 

rf:  گرفتههای دولتی در نظر  ساله بانک گذاری یک ی سرمایهها سپردهالحساب  یعلبدون ریسک که معادل نرخ سود بازده 
ی این بانک آمده است. برای ها پژوهشهای اقتصادی، در بخش نشریات و  نماگرهای مربوط به  که در گزارش است  شده 

 (.1931است )سرکانیان و همکاران،  شده یم تقس 12نرخ بازده بدون ریسک ماهانه، نرخ بازده بدون ریسک ساالنه بر 
 :است شده   ( محاسبه1صورت مدل ) که به ریسک سیستماتیک : 

(1) 

 

 میانگین نرخ بازدهی شاخص بازار سهام. میانگین نرخ بازدهی سهام؛  
 :رفتار بشر دوستانه شرکتها  -ب
متغیر وابسته می  در فرضیه اول متغیر مستقل و در فرضیات دوم و سوم، ،رفتار بشر دوستانه شرکتها شایان ذکر است که"

 "باشد.
 (، بشر دوستی به صورت زیر اندازه گیری می شود:1931بر اساس پژوهش تقی زاده خانقاه و بادآور نهندی )

یک رویکرد برای خدمت به جامعه است که از طریق کمکهای نقدی و غیرنقدی مانند اختصاص بشردوستی شرکتی 
های مشهودی همچون کامپیوتر، دارو و مواد غذایی و کتابهای درسی انجام میشود. شرکتها االزمان، تخصص و ک

تحویل دهند. آگرائول و میتوانند کمکهای نقدی و غیرنقدی خود را به سازمانهای خیریه و سازمانهای غیرانتفاعی 
معتقدند که شرکتها اهداف خیرخواهانه از جمله توسعه و رفاه جامعه و حفاظت از محیط زیست را برای  (2112)همکاران 
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 (2111)مطابق پژوهش سو و هی (P) حداکثرسازی ارزش سهامداران انجام میدهند. در این پژوهش بشردوستی شرکت 
 .بدست میآید"کمکهای اهدائی شرکت به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام تقسیم مبالغ مربوط به  "از طریق

 

 متغير مستقل

 شامل: ویژگی های هیئت مدیره -الف
)ژوهانگ و همکاران،  که برابر است با نسبت زنان در هیئت مدیره به کل اعضا( تنوع جنسیتی اعضای هیئت مدیره 1

2121 .) 
 (.2121)ژوهانگ و همکاران، یره مد یئته اعضایتعداد کل برابر است با ( اندازه هیئت مدیره که 2

 

 متغيرهای کنترلی

 اندازه شرکت: برابر است با لگاریتم طبیعی کل دارایی ها. -الف
 بازده دارایی: برابر است با نسبت سود خالص بر کل دارایی. -ب
 اهرم مالی: برابر است با نسبت کل بدهی بر کل دارایی. -ج

 

 پژوهشی ها دادهتحليل 

 آمار توصيفی متغيرهای پژوهش
 : آمارتوصيفی متغيرهای مورد بررسی(7)جدول 

 عنوان متغیرها
های شاخص

 توصیفی

 یعاد ریبازده غ
 سهام

رفتار بشر دوستانه 
 شرکتها

 یتیتنوع جنس
 ئتیه یاعضا

 رهیمد

 ئتیاندازه ه
 رهیمد

 یاهرم مال ییبازده دارا اندازه شرکت

CAR Log(P) Fem BS Tsize ROA Lev 

 1.2212 1.1229 11.121 1.2121 1.1111 1.1129 1.2111 میانگین

 1.2211 1.1111 11.222 1.2111 1.1111 1.1129 1.1111 میانه

 1.1111 1.2111 21.111 1.3211 1.2111 1.1129 1.2211 ماکسیمم

 1.1911 1.1211- 11.191 1.2111 1.1111 1.1111 9.3111- مینیمم

 1.1321 1.1212 1.2319 1.1931 1.1912 1.1111 1.1322 انحراف معیار

 1.2111- 1.1931- 1.1112 1.2211 1.1292 1.1139 1.1191- چولگی

 2.2213 1.1111 1.1111 21.219 21.222 2.1323 9.1111 کشیدگی

 111 111 111 111 111 111 111 مشاهدات

-توزیع بوده و شاخص خوبی برای نشان دادن مرکزیت دادهدهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل  ( میانگین نشان1در جدول )

ها کمتر از این مقدار و نیمی  دهد که نیمی از دادهاست که نشان می 21/1 برابر سهام عادی غیر هاست، برای متغیر بازده
باشد متغیر می دهنده نرمال بودن این دیگر بیشتر از این مقدار هستند همچنین یکسان بودن مقدار میانگین و میانه نشان

های پراکندگی، معیاری برای تعیین میزان پراکندگی  است. شاخص  11/1 برابر سهام عادی غیر که برای متغیر بازده
های پراکندگی ترین شاخصها نسبت به میانگین است. انحراف معیار یکی از مهم ها از یکدیگر یا میزان پراکندگی آنداده

می باشد. مقدار ضریب چولگی برای متغیر رشد سهم بازار شرکت  13/1برابر  سهام عادی غیر است که برای متغیر بازده
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دهد توزیع نرمال و خیلی کم چوله به راست و برای تمام متغیرها کشیدگی باشد که نشان میمثبت و نزدیک صفر می
 باشد.مثبت می

 

 آزمون پایایی متغيرهای پژوهش
 (، ارائه گردیده است:2که نتایج در جدول )استفاده شده لوین و لین  از آزمون پایایی متغیرها، بررسیجهت 

 لين و لوین آزمون آزمون : نتایج(2)جدول 
 نتیجه سطح معناداری ی آزمون لوین، لین و چو آماره متغیرها نماد متغیرهانام 

 CAR -21.1111  1.1111 I(0) بازده غیر عادی سهام

 Log(P) -22.9292  1.1111 I(0) رفتار بشر دوستانه شرکتها

 Fem -1.32313  1.1223 I(0) تنوع جنسیتی اعضای هیئت مدیره

 BS -2.31111  1.1111 I(0) اندازه هیئت مدیره

 Tsize -11.2211  1.1111 I(0) اندازه شرکت

 ROA -2.12991  1.1111 I(0) بازده دارایی

 Lev -1.29123  1.1111 I(0) اهرم مالی

 و نشان  12/1از  در همه متغیرها کمتر داری آزمون ریشه واحدسطح معنی شود مالحظه میطور که  همان
ین بدان معنی است که میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان ا مانا هستند و در سطحI(0)  از مرتبه صفرکه  دهدمی

 پایایی متغیرها می باشد. دهدو نشان می ثابت بوده است 1933تا  1939 های و کوواریانس متغیرها بین سال
 

 ها( ثابت بودن واریانس جمله خطا )باقيمانده
 (، ارائه گردیده است:9که نتایج در جدول )استفاده شده  LRآزمون از  پایایی متغیرها، بررسیجهت 

 LRآزمون  : نتایج(3)جدول 

 احتمال مقدار آماره نوع آماره فیرد

 F  1.111212 1.1111آماره  1مدل 

 F 23.91111 1.1111آماره  2مدل 

 F  23.11212 1.1111آماره  9مدل 

 9و  2، 1است که با توجه به جدول فوق و معنادار بودن مدل  ها ماندهیباق انسیوار یآزمون فرض بر ناهمسان نیدر ا
توان برای تخمین نمی olsدر حالت ناهمسانی واریانس از روش . شودیم رفتهیپذ انسیوار یهمساننابر وجود  یمبن

 استفاده می شود.  9و  2، 1مدل برای تخمین  GLSاستفاده کرد بنابراین برای رفع مشکل ناهمسانی از روش 
 

 ليمر و هاسمن F آزمون
 :درج گردیده است( 1)در جدول های پژوهش  یهبرای فرض لیمر و هاسمن F آزموناز نتایج حاصل 

 ليمر و هاسمن F آزمون : نتایج(0)جدول 
 نتیجه سطح معنی داری آزمون هاسمن نتیجه سطح معنی داری آزمون اف لیمر 

 ثابتاثرات  1.1111 21.131131 تابلویی 1.1111 2.132191 1مدل 

 ثابتاثرات  1.1111 3.213113 تابلویی 1.1111 1.222993 2مدل 

 ثابتاثرات  1.1111 12.111112 تابلویی 1.1111 1.211921 9مدل 
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ی ها دادهفرضیه های پژوهش پژوهش پذیرفته شده است که روش   مدلی تابلویی برای ها داده(، روش 1در جدول )
، از آزمون ها آنتواند انجام گیرد و برای انتخاب  اثرات تصادفی و اثرات ثابت می یلویی خود با استفاده از دو الگوتاب

درصد شده است بنابراین از اثرات  2مال آزمون کای دو کمتر از پژوهش احت  مدلشود. با توجه به هاسمن استفاده می
 گردد یمهای پژوهش استفاده   یه هایفرض  مدلثابت جهت تخمین و تجزیه و تحلیل 

 

 فرضيه پژوهش خالصه تجزیه و تحليل

 رفتار بشر دوستانه شرکتها بر بازده غیر عادی سهام تاثیر مثبت دارد.:7فرضيه 
 فرضيه اول : نتایج(5)جدول 

 رفتار بشر دوستانه شرکتها یرهایمتغ بیضرا برای ضریب ثابت و t احتمال آماره که دهدمی نشان تخمین از حاصل نتایج
باشد.. می دار% است؛ لذا ارتباط فوق از لحاظ آماری معنی2بر بازده غیر عادی سهام کمتر از  یاهرم مالو  ییبازده دارا ،

 تغییرات%  19 میزان به قادر است که دهدمی نشان را مستقل متغیرهای دهندگی توضیح قدرت تعدیل شدهتعیین  ضریب
با توجه به  .باشد.می دارمعنی آماری لحاظ از مدل که کل است این بیانگر F آماره احتمال .دهند توضیح را وابسته متغیر

رد می  H0. پس فرض باشد یدار م یو معن مثبت غیر عادی سهامبر بازده  رفتار بشر دوستانه شرکتها ریمتغفرضیه چون 
 رفتار بشر دوستانه شرکتها بر بازده غیر عادی سهام تاثیر مثبت دارد.شود. یعنی 

 

 تنوع جنسیتی اعضای هیئت مدیره بر رفتار بشر دوستانه شرکتها تاثیر مثبت دارد. :2فرضيه 
 فرضيه دوم : نتایج(6)جدول 

 نتیجه سطح معناداری t -آماره استانداردخطای  ضرایب  

 مثبت 1.1111 22.11111 1.111119 1.111113 0  عرض از مبدأ

 مثبت Fem 1.111322 1.111191 2.999112 1.1133 تنوع جنسیتی اعضای هیئت مدیره

 منفی Tsize -1.111229 1.12E-12 -12.13129 1.1111 اندازه شرکت

 منفی ROA -1.112912 2.11E-12 -91.32112 1.1111 بازده دارایی

 منفی Lev -1.111399 1.31E-12 -11.12191 1.1111 اهرم مالی

 1.121129 ضریب تعیین

 نتیجه سطح معناداری t -آماره خطای استاندارد ضرایب  

 معنیبی 1.1111 1.113121 1.291222 1.913211 0  عرض از مبدأ

 مثبت Log(P) 112.3913 29.21111 1.211111 1.1111 رفتار بشر دوستانه شرکتها

 معنیبی Tsize 1.112221 1.191212 1.213111 1.1232 اندازه شرکت

 منفی ROA -1.121129 1.139111 -1.211113 1.1111 بازده دارایی

 منفی Lev -1.221311 1.111222 -1.112111 1.1111 اهرم مالی

 1.122222 ضریب تعیین

 1.122111 ضریب تعیین تعدیل شده

F-13.12119 آماره 

 1.111111 سطح معناداری

 2.132129 دوربین واتسون

 بررسی شد اثرات سال بررسی شد اثرات صنعت
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 1.212311 ضریب تعیین تعدیل شده

F-291.1211 آماره 

 1.111111 سطح معناداری

 2.123122 دوربین واتسون

 بررسی شد اثرات سال بررسی شد اثرات صنعت

 یاعضا یتیتنوع جنس یرهایمتغ بیضرا برای ضریب ثابت و t احتمال آماره که دهدمی نشان تخمین از حاصل نتایج
% است؛ لذا ارتباط فوق از 2کمتر از  بر رفتار بشر دوستانه شرکتها یاهرم مالو  ییبازده دارا ،اندازه شرکت ، رهیمد ئتیه

بر  رهیمد ئتیه یاعضا یتیتنوع جنس ریمتغ یافزار برابرآورد شده توسط نرم  بباشد. و ضریمی دارلحاظ آماری معنی
 مستقل متغیرهای دهندگی توضیح قدرت تعیین تعدیل شده . ضریبباشد یدار م یو معن مثبت رفتار بشر دوستانه شرکتها

که  است این بیانگر F آماره احتمال .دهند توضیح را وابسته متغیر تغییرات%  21 میزان به قادر است که دهدمی نشان را
بر رفتار بشر  رهیمد ئتیه یاعضا یتیتنوع جنس ریمتغبا توجه به فرضیه چون  باشد.می دارمعنی آماری لحاظ از مدل کل

تنوع جنسیتی اعضای هیئت مدیره بر رفتار رد می شود. یعنی  H0. پس فرض باشد یدار م یو معن مثبت دوستانه شرکتها
 بشر دوستانه شرکتها تاثیر مثبت دارد.

 

 .اندازه هیئت مدیره بر رفتار بشر دوستانه شرکتها تاثیر منفی دارد :3فرضيه 
 فرضيه سوم : نتایج(1)جدول 

 نتیجه سطح معناداری t -آماره خطای استاندارد ضرایب  

 مثبت 1.1111 11.11212 1.111113 1.111129 0  عرض از مبدأ

 منفی BS -1.112119 1.111192 -2.131111 1.1121 اندازه هیئت مدیره

 منفی Tsize -1.111229 1.11E-12 -11.99231 1.1111 اندازه شرکت

 منفی ROA -1.112919 2.32E-12 -99.12121 1.1111 بازده دارایی

 منفی Lev -1.111321 2.12E-12 -12.13112 1.1111 اهرم مالی

 1.111131 ضریب تعیین

 1.221112 ضریب تعیین تعدیل شده

F-211.2921 آماره 

 1.111111 سطح معناداری

 2.111191 دوربین واتسون

 بررسی شد اثرات سال بررسی شد اثرات صنعت

اندازه  ،اندازه هیئت مدیره  یرهایمتغ بیضرا برای ضریب ثابت و t احتمال آماره که دهدمی نشان تخمین از حاصل نتایج
 دار% است؛ لذا ارتباط فوق از لحاظ آماری معنی2کمتر از  بر رفتار بشر دوستانه شرکتها یاهرم مالو  ییبازده دارا ،شرکت

و  منفی تنوع اندازه هیئت مدیره بر رفتار بشر دوستانه شرکتها ریمتغ یبرآورد شده توسط نرم افزار برا بباشد. و ضریمی
 به قادر است که دهدمی نشان را مستقل متغیرهای دهندگی توضیح قدرت تعیین تعدیل شده . ضریبباشد یدار م یمعن

 دارمعنی آماری لحاظ از مدل که کل است این بیانگر F آماره احتمال .دهند توضیح را وابسته متغیر تغییرات%  22 میزان
. باشد یدار م یو معن منفی تنوع اندازه هیئت مدیره بر رفتار بشر دوستانه شرکتها ریمتغبا توجه به فرضیه چون  باشد.می

 اندازه هیئت مدیره بر رفتار بشر دوستانه شرکتها تاثیر منفی دارد.رد می شود. یعنی  H0پس فرض 
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 و پيشنهادها  نتيجه گيری
شرکت اشاره  یاجتماع تیسطح مسئول نیبشردوستانه است که به باالتر یها یبا استراتژ ینماد شرکت یشرکت یبشردوست

 طیمح دار،یجامعه پا کی جادیا قیبشردوستانه دارد که از طر یها تیاز فعال یمفهوم هیبه ارا شیگرا دگاه،ید نیدارد. ا
سودآور شرکت فراهم نموده و با کاهش تضاد  یها تیفعال یرا برا نهیزم تواند یشفاف، م یاسیس یسالم و فضا یستیز

بررسی ق ی این تحقیلاصهدف  در همین راستا ؛دیشرکت کمک نما یبه ثبات اقتصاد نفع،یذ یها گروه نیمنافع ب
یژگی های هیئت مدیره بر آن در بورس اوراق بهـادار تهران ها و نقش و محتوای اطالعاتی رفتار بشر دوستانه شرکت

رای جهت طراحی مدل ب خطییون متغیره همچون رگرس حقق این هـدف از روشهای آماری چندور تبه منظ ،تاس
براساس آزمون فرضیۀ  ،تاستفاده شده اس آن امرتبط ب شناسایی عواملو بررسی محتوای اطالعاتی رفتار بشر دوستانه 

 های ؛ این گونه استدالل می شود که کمکاول، رفتار بشر دوستانه شرکتها بر بازده غیر عادی سهام تاثیر مثبت دارد
 راتاث و کند کمک مالی تسهیالت و شرکت های وام ارائه دولتی، تجاری روابط تقویت و ایجاد به تواند می بشردوستانه

 های حامل سیگنال باشد،لذا می تواند و بازده آتی سهام شرکت عملکرد قوی و نشان دهنده وضعیت باشد داشته تبلیغاتی
 در مشارکت برای ها شرکت برای تجاری استراتژیک است یک سری دالیل ممکن در بازار باشد؛ بنابراین ای بینانه خوش

 مثبت پاسخ بشردوستانه رفتار این به است نیز ممکن سهام بازارهای و باشد داشته وجود شرکتی رفتارهای بشردوستی
رفتار ؛بر این اساس می توان گفت منجر به ایجاد بازده غیر عادی سهام گردد، رفتار بشر دوستانه شرکتهادهند و در نتیجه 

 همکاران از پژوهش لیز و این نتایج؛ با نتایج حاصل دارای محتوای اطالعاتی می باشد؛ مالی بازارهای دربشر دوستانه 
رفتار بشر دوستانه تنوع جنسیتی اعضای هیئت مدیره بر  راساس فرضیۀ دوم مبنی بر این که( سازگار می باشد.ب2112)

تنوع جنسیتی اعضای هیئت مدیره قادر به ، نشـان داد خطیآمده از رگرسیون  دست نتایج به تاثیر مثبت دارد، شرکتها
( که زن رعاملیمد ای سیارشد )رئ رانیمدمی باشد؛ ادبیات پژوهش نشان می دهد که  رفتار بشر دوستانه شرکتها افزایش

در  یریچشمگ ریزن تأث رانیمدانتظار می رفت  همان گونه که،کنند یم کیرا تحرشرکت بشردوستانه رفتارهای ، باشند
افشای اطالعات مرتبط با به  یشتریب لیزن تما رانیبا مد یشرکت هابر این اساس  دارند؛بشردوستانه شرکت  یرفتارها

 افشای اطالعات مرتبط با بشر یبرا رانیمد زهیزن و بهبود انگ رانینظارت مد شیمطابق با افزاکه دارند  دوستی بشر
زن،  رانیدهد که مد یموجود نشان م اتیادب این نتایج در راستای تئوری هزینه نمایندگی قابل توجیه است؛ ؛است دوستی
 ،در نظارت شتریبا تالش ب رهیمد ئتیزنان در ه شتریب یندگینما رایدهند؛ ز یم شیرا افزا حاکمیت شرکتی یاثربخش

 همراه خواهد بود. رهیمد ئتیه شتریب تیاستقالل و فعال، سهام متیق محتوای اطالعاتی باالیو  یافکار عموم شیافزا
فعالیتهای توانند با ارائه نظارت موثر،  یکنند و م یسازمان ها کمک منمایندگی زن به کاهش مشکالت  رانیمد ن،یبنابرا
 یغیتبل یریزن تأث رانینسبت مد ( نشان دادند که2111افزایش دهند؛ در این راستا وو و همکاران )شرکت را  دوستانه بشر

 عالیتهایو پاسخ به ف حضور هیات مدیره زننیز نشان دادند که بین ( 2119و ژانگ ) ایج ،بشردوستانه داردفعالیت های  بر
های فرضیۀ  افتهرابطه معناداری وجود دارد،که با نتایج پژوهش حاضر در یک راستا می باشد؛ ی ،بشردوستانه شرکت ها

بـه  می گردد؛ رفتار بشر دوستانه شرکتهااندازه هیئت مدیره منجر به کاهش ت کـه کنندة ایـن مطلب اس سوم بیان
مطابق با تئوری نمایندگی نیست و توانایی این ابزار نظارتی  )اندازه هیئت مدیره( مدیره ات، نقش ترکیب هیعبارت دیگر
نگامی که هیات مدیره از تعداد هاین گونه به نظر می رسد که  ؛است معکوسبشردوستانه شرکت  عالیتهایدر بهبود ف

یابد؛ زیرا تعدادی از اعضای هیات مدیره ممکن است  ده باشد، مشکالت نمایندگی افزایش میزیادی از اعضا تشکیل ش
اندازه باشد، کنترل و نظارت ی هیات اعضا مدیره بیش از همچنین زمانی که تعداد ؛عنوان افراد بی منفعت عمل نمایندبه 

 حاکمیتنشان داد که فاکتورهای ( 2112ایاتریدیس )در این راستا  ؛پذیردمی ارآ صورت نبر مدیرعامل به صورت ک
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،که مطابق  با نتایج پژوهش حاضر می ، شرکت را از اقدامات خیرخواهانه دلسرد می کند)نظیر اندازه هیئت مدیره( شرکتی
 باشد.
، بازده سهام می باشدای کنش رفتاری در بیان  گفته اتی و بهبشر دوستانه دارای محتوای اطالعتوجه به اینکه رفتار لذا با 

به رفتار بشر دوستانه  بازده غیر عادی سهامکاربردی پژوهش، پیشنهاد میشود در ارزیابی کنندگان از نتایج  استفاده به
طلـوب از کـه جهـت ارائـه تصـویر م شودپیشـنهاد مینیز بـه شـرکت هـا ؛ توجه کنند شرکت در کنار سایر عوامل موثر

خیریه و نهادهای مربوطه در نظر به موسسات ای بشردوستانه بالغی را جهت کمکهذاران مشـرکت و جـذب سرمایه گ
ام در حقیقت بـا انج ،ی شـودمافزایش بازده و  شرکت، موجب رشـد گزارشات مالیالغ در بگیرند. همچنین افشای این مب

مطلوب نیز دست بازده ه بیت بین ذینفعان می توانند بر محبووه بـالاقدامات بشردوستانه و کمکهای اهدائی، شـرکت ها ع
گذاری شرکتهایی را انتخـاب کننـد که به دنبال  ی شـود که جهت سرمایهگذاران توصیه م به سرمایهامه در اد ؛یابند

ارزش آفرینی  تش نشـان داد کـه یکـی از رویکردهای مهم جهارزش آفرینی برای شرکت هستند، نتـایج این پژوه
؛ به عالوه پیشنهاد بـه موسسات مجاز است ا کمکهای غیرنقدی در قالب اقدامات خیرخواهانـهدرنظر گرفتن وجه نقد ی

برای معرفی سهمیه اجباری برای زنان در هیئت مدیره، جهت ترویج حضور زنان در پستهای  انقانونگذارمی شود 
بدین ترتیب می توان به سیاستگذاران بازار پیشنهاد نمود که با  ؛را اتخاذ نماید الزمدر شرکتها اقدامات  الترسازمانی با

فعالیت های بشردوستانه کمک نموده و سطح شرکت  دوستی بشربه ارتقای سطح  حضور زنان در هیئت مدیره افزایش
توصیه می گردد قبل از سرمایه گذاری در سهام یک شرکت، با استفاده نیز  سرمایه گذاران؛ به را نیز ارتقا بخشند شرکت

شرکت ها  دوستی بشررا بر  مدیره و اندازه هیئت مدیرهتنوع جنسیتی هیئت از مدل برازش شده در این پژوهش، تأثیرات 
 ساران و مشاوران مالی فعال در بورزبه کارگ؛در نهایت تشخیص داده و نتایج را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند

هیئت  ، به ویژگی هایدوستی بشرر بر ذابر متغیرهای اقتصادی و حسابداری تاثیرگ الوهبهادار توصیه می شود، عق اورا
قیقاتی بیشتر جهت طراحی مدلی قابل وان بـه تحتایج این تحقیق، مشوقی هستند برای اینکه بتنمایند؛ نتوجه  زمدیره نی

منظور استفادة بیشتر از نتایج  به .واحـدهای اقتصادی در ایـران اقـدام نمـود دوستی  بشرسطح ابی اعتماد برای ارزی
 بشربر وضعیت  ویژگی های هیئت مدیرهایج پژوهش به روشنتر شدن تأثیر پژوهش و نیز با توجه بـه کمکی که نت

 :ده میتوان به موضوعهای زیر توجه بیشتری کردشرکتها میکند، در آیندوستی 
 تفاده کـرد. رای افزایش روایی نتایج این قبیل تحقیقات در تحقیقات بدی می توان از نمونه بزرگتری اسب -1
جلسات  تعداد کاری، نه، داشتن تخصص در زمیالتسن، تحصی :بررسی تأثیر سایر ویژگیهای هیئت مدیره، مانند -2

 .رفتار بشر دوستانه شرکتهیئت مدیره و ... بر 
 پیشنهاد می گردد در پژوهشی دیگر به بررسی ارتباط مولفه های حاکمیت شرکتی بر بشردوستی شرکت پرداخته شود. -9

 

 تحقيقمحدودیتهای 
شرکت هایی که مدیر زن در آن عضو باشند در ایران نسبت به سایر این است که لی ایـن تحقیق؛ محدودیتهای اص از

عالوه بر تعداد کم شرکت هایی که مدیران زن در هئیت مدیره مشارکت دارند حضور مداوم و  ،کشورها کمتر می باشد
این پژوهش باشد به عبارتی مدیران زن در طول دوره زمانی  طوالنی مدت آنان نیز می تواند یکی از محدودیت های

سال مالی از حضور زنان در  1سال( مشارکت داشته اند و شرکت های بسیار کمی بیشتر از 1تحقیق به صورت مقطعی )
 منجر پژوهش نتایج شدن دار خدشه به مذبور محدویت که است این بر اعتقاد این، جود با .هینت مدیره برخوردار بوده اند

 .است برخوردار مناسبی خارجی و داخلی روایی از همچنان پژوهش و نشده
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