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Abstract: 

The main issue addressed in this study is to examine the relationship between management's 

conservative behavior, board independence, and firm innovation. To test the research 

hypotheses, the financial information of the companies listed in Tehran Stock Exchange 

during the period 1122-1122 was used. . After measuring the research variables, multivariate 

regression analysis was used to test the hypotheses. The purpose of the present study is to 

apply the descriptive-after-effects research group in terms of purpose and method of data 

collection. The results of this study show that both accounting conservatism and the 

independence of corporate boards can increase their innovation rate. 
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رگرسیون  وتحلیلتجزیه از متغیرهای تحقیق، گیریاندازه از پس .اندشدهانتخاب تحقیق این در موردنظر هایمحدودیت از اعمال

در گروه  هادادهروش گردآوری  ازنظرهدف کاربردی و  ازنظرها استفاده گردید. پژوهش حاضر فرضیه آزمون برای متغیره چند

 هایداده آماری تکنیک و Eviews8 افزارنرماز  هافرضیهآزمون  پس رویدادی قرار دارد که برای –توصیفی هایپژوهش

حسابداری و هم  کاریمحافظههم  دهدمیدر این مطالعه نشان  آمدهدستبهاست. نتایج  پذیرفته صورت پانلی)اثرات ثابت(

 شود.  هاآنموجب افزایش میزان نوآوری  تواندمی هاشرکت مدیرههیئتاستقالل 

 .نوآوری شرکت، مدیرههیئت، استقالل حسابداری کاریمحافظه :واژگان کلیدی

 

  مقدمه

 نوانعبهبرای داشتن مزیت رقابتی پایدار نیاز اساسی به نوآوری دارند و ظرفیت نوآوری  هاسازمانامروزه بیش از هر زمان دیگر 

 است. بنابراین، مطالعه بیشتر شدهشناخته، شودمی هاآنکه منجر به مزیت رقابتی  هاسازماناصلی در میان  هایویژگییکی از 

(. وجود 2918و همکاران،  1پسوماسبسیار مهم است ) باشدمینوآوری  هایظرفیت محدودکنندهو  کنندهتشویقعواملی که 

موجود و  هایفناوریعاملی مهم برای نوآوری، ابتکار و کارآفرینی، ایجاد امکانات جدید، بهبود  هاسازمانظرفیت نوآوری در 

مفهومی  هایمدلدر خصوص این موضوع باعث توسعه  شدهانجامات اخیر مطالع هایسال. در شودمیمحرک رقابت محسوب 

 یهاندیدر محصول و فرآ ینوآور هایفرصت جادیا یسازمان برا تیو قابل هاتواناییبهبود مداوم  ،ینوآور مختلفی شده است زیرا

)قاسمی و حسین نژاد کوچک و متوسط بوده است یهاشرکتبه  تیریموضوعات مد یاساس موردتوجهکه  محصول است دیتول

 مرمست مبادله دربرگیرنده بلکه باشدنمی جهانی جدید فرآیندهای و محصوالت یا و هافناوری بیانگر همواره نوآوری (.1331،

 و نعتیص پیشرفته کشورهای بزرگ هایشرکت بین همچنین و بزرگ هایشرکت و تحقیقاتی علمی، مراکز بین تجربه و دانش

 که است یادگیری فرآیند نوآوری دیگرعبارتبه و هاستآن توسعه و تحقیق مراکز و توسعهدرحال کشورهای کوچک هایشرکت

 عملیاتی و گیرندمی یاد را است جدید هاآن برای که خدماتی و محصوالت بازاریابی و تولید طراحی، نحوه هاشرکت آن در

 سازمان در تغییر محصول، کیفیت و طراحی در مستمر بهبود شامل نوآوری تعریف، این در(. 2918 همکاران، و پسوماس)کنندمی

 داخلی و خارجی رقبای برای است ممکن که شودمی تولید فرآیندهای اصالح و بازاریابی در خالقیت مدیریتی، هایرویه و

از طرفی (. 2913، 2الیتینن) باشد داشته خاصی اهمیت توسعه حال کشورهای در هاشرکت برای اما باشد نداشته تازگی هاشرکت

 شدهتبدیل هاشرکت، امروزه نوآوری به یکی از متغیرهای پراهمیت و کلیدی در هاشرکتنوآوری در رشد و بقا  تأثیرتوجه به  با

ابسته متغیر و عنوانبه هاشرکتمتغیر مستقل و نوآوری  عنوانبه مدیرههیئتمدیران و استقالل  کاریمحافظهدر این مقاله  .است

تفسیر قراردادی - 1: شودمیعامل اقتصادی تبیین  4 وسیلهبهدر گزارشگری مالی  کاریمحافظهریشه است  شدهگرفتهدر نظر 

که  کاریمحافظهتفسیر مالیاتی -4و کاریمحافظه گذاریقانونتفسیر - 3کاریمحافظهتفسیر دعاوی قضایی - 2 کاریمحافظه

 عناداریم تأثیر مدیران کاریمحافظه گیردمیاز نقش قراردادی حسابداری سرچشمه  کارانهمحافظهبیشترین نیاز برای حسابداری 

 یهاشرکت در مدیران توجه عدم از ناشی را امر این نتایج بتوان شاید (.1331)مسیح آبادی و زیبا،ندارد شرکت نوآوری متغیر بر

 اضرح یهاشرکت نوآوری بر اثری و است مالی متغیرهای متوجه بیشتر مدیران کاریمحافظه لذا دانست نوآوری به ایران بورسی

 شرکت نوآوری بر معناداری و مثبت تأثیر مدیرههیئت استقالل همچنین (.2918، 3)لو و وانگندارد تهران بهادار اوراق بورس در

 و هندد کاهش را مدیریت و سهامداران بین نمایندگی مشکالت مؤثر طوربه ندتوانمی مستقل مدیران که کرد بیان توانمی. دارد

س و )آفدهدمی افزایش را نوآوری امر این که. باشند داشته توسعه و تحقیق آمیزموفقیت هایپروژه انتخاب بر مثبتی تأثیر

 (.4،2916ساردوک

                                                           
2 Psomas 
1 Laitinen 
3Lu & Wang  
4 Affes& Sardouk 
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تقالل اس ت،یریمد کارانهمحافظهرفتار  نیارتباط ب یبررس»، محقق بر آن شد تا پژوهشی با عنوان ذکرشدهبا توجه به مطالب 

 انجام دهد.  «شرکت یو نوآور مدیرههیئت

 

  تحقیق ادبیات

است که  هاییزیرساخت ازمندین ی. نوآورشودمی یرقابت است که منجر به رشد سازمان جادیدر ا یعامل اساس کی ینوآور

مت و از قس ینوآور تیظرف عنوانبهکرد. از بخش بالقوه آن  بندیدستهبالقوه و بالفعل  دودستهآن را در  توانمی طورکلیبه

بهبود مداوم  ،ینوآور تیظرف ،ینوآور تیظرف (. 2918)پسوماس و همکاران، اد شود ی ینوآور یتوانمند عنوانبهبالفعل آن 

محصول است. راهبری شرکتی مجموعه  دیتول یندهایفرآدر محصول و  ینوآور هایفرصت جادیا یسازمان برا تیو قابل هاتوانایی

 (.1331)نتاج ،شرکت چگونه و توسط چه کسانی اداره شود کندمیسازوکارهای کنترلی داخلی و خارجی شرکت است که تعیین 

 پذیریرقابت تیوضع ،یطیمح ریمتغ طیبا شرا یبودن و داشتن قدرت سازگار ترروانعالوه بر  هابنگاه تیو مز یژگیو ترینمهم

ت )صنوبر شده اس هاشرکتدر  ینوآور هایبرنامه تبعبهو  شتریب یبه نوآور ازیبازار منجر به ن راتییتغ شیو نوآورانه آنان است. افزا

 (.1339و همکاران، 

عنوان نمودند. تعدادی از پژوهشگران  یاتیعمل هایداراییدر گزارشگری  کاریمحافظهشرکت را  یابیارز دییاز عوامل کل یکی

 کاریمحافظه تأثیرپژوهشگران تنها  نیا (.1331)جلیلی و حیدری،قراردادند موردبررسیبر ارزش شرکت را  کاریمحافظه تأثیر

 هایویژگی نیاز ا یکیرا مورد  هاشرکتاقتصادی  هایویژگیچون  گریعوامل د تأثیرقرار داده و  موردتوجهبر ارزش شرکت را 

 شودمی بیان گونهاین حسابداری کاریمحافظه تئوریک، دیدگاه یک از(.2918و همکاران ، 1)ایواساکیقرار ندادند یاقتصادی، بررس

 بهای حسابداری، دیدگاه این طبق.  باشد کمتر بازار ارزش از بلندمدت در شدهگزارش هایدارایی خالص رودمی انتظار که

 هاحساب در گذاریسرمایه مثبت فعلی ارزش خالص که چرا شودمی توصیف کارانهمحافظه ایرویه عنوانبه تاریخی شدهتمام

 ترجیحاًداللت بر این موضوع دارد که "کاریمحافظه (.1331)قاسمی و حسین نژاد، شودمی گزارش شانمنصفانه ارزش کمتر از

 طورهبکاری .گرچه محافظه"ها باید گزارش شوندو هزینه هابدهیی ها و درآمدها و بیشترین مقادیر براکمترین مقادیر برای دارایی

های( محدودی های )شیوهگذارد، ولی حسابداران اغلب بر شکلمی تأثیرها و سود خالص وسیعی بر ارزش دفتری خالص دارایی

تسریعی در مقابل روش خط  های استهالک(. برای مثال انتخاب روش2،2913نمایند)کورانا و وانگ کاری تمرکز میاز محافظه

و ارزش بازار در رابطه با  شدهتمامای کردن یا هزینه کردن فوری مخارج تحقیق و توسعه، یا قاعده اقل بهای مستقیم، سرمایه

های تجربی پژوهش حالبااین(. 2918نگ،وا و لو)باشندکارانه میهای انتخابی حسابداری محافظه، از جمله روشموجودی کاال

دیران، های حسابداری مانباشته انتخاب تأثیر کنندهمنعکسکنند که تری تکیه میکاری گستردهمحافظه معموالً بر ساختارهای

 (. 1331 ،باشد )الهیارینیز می هاآنشامل عدم تقارن اطالعاتی، مفروضات و برآوردهای 

 فزایشا و مالی گزارشگری کیفیت بهبود در مهمی نقش و شودمی تلقی شرکتی حاکمیت مهم سازوکارهای از یکی مدیرههیئت

 سالمت خود، راهبری و نظارتی نقش درست درک با ندتوانمی مستقل مدیران (.2918و همکاران ، 3)ژوکندمی ایفا پاسخگویی

 همین بر (.1331)بداغی و امیدوار ،شوند شرکتی حاکمیت نظام بازیگران بین منافع تضاد مانع و آورده ارمغان به را بنگاه مالی

 شگریگزار فرآیند بهبود در اجرایی غیر مدیران نقش اهمیت بر شرکتی حاکمیت حوزه در شدهانجام تحقیقات بیشتر در اساس

 عضایا سایر بر مدیران کار بر نظارت و مراقبت نقش که ایکنندههدایت نهاد عنوانبه شرکت مدیرههیئت جایگاه و شده تأکید

 غیرموظف مدیران نظارت وظیفه که است داده نشان علمی هایپژوهش از برخی (.1331)رضوی،دارندعهده بر را مدیرههیئت

 نظریه دیدگاه از. یابدمی اهمیت ازپیشبیش دارد، عهده بر را اجرایی است شدهاعمال مؤثر نحو به مدیریت بر( غیر اجرایی)

 بر را مدیرههیئت اعضای سایر بر نظارت وظیفه( غیر اجرایی) غیرموظف مدیران که کرد فرض چنین توانمی نمایندگی

                                                           
2 Iwasaki 
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غیر ) غیرموظف مدیران نظارت وظیفه که است داده نشان علمی هایپژوهش از برخی (.1،2913و ملویل مرندی نو)دارندعهده

 دوگانگی وضعیت این به باشد، نیز مدیرههیئت رئیسنایب و رئیس مدیرعامل اگر. است شدهاعمال مؤثر نحو به مدیریت بر( اجرایی

 وظایف تفکیک عدم (.2،2918)انرژی و چیر مندارد بیشتری اختیارات مدیرعامل حالت این در و شودمی گفته مدیرعامل وظیفه

 قوقح تضییع سازیزمینه و شده مدیرههیئت نظارتی نقش اثربخشی کاهش به منجر تواندمی مدیرههیئت رئیس و مدیرعامل

 قاللاست موجب مدیرههیئت رئیس و مدیرعامل وظایف تفکیک ،شدهانجام تحقیقات اساس بر. باشد داشته پی در را ذینفعان

 مکاران،ه و زادهاسماعیل) شودمی مالی گزارشگری کیفیت افزایش و نمایندگی مشکالت کاهش درنتیجه و مدیرههیئت بیشتر

1383.) 

، موجب روشن شدن دامنه مسئولیت پاسخگویی و رفع ابهامات در زمینه مدیرههیئتتفکیک وظایف مدیرعامل از وظایف 

نقش مؤثرتری در راهبری  تواندمیبر این، مدیرعامل مستقل  فزونا(. 1331زیبا، و آبادی مسیح)شودمیوظایف این دو نهاد 

تفکیک  (.1331)سالمت محمدی و خوراسگانی ،گرفتن منافع تمام سهامداران و ذینفعان داشته باشد در نظرو  هاشرکتمناسب 

موجب روشن شدن دامنه مسئولیت پاسخگویی و رفع ابهامات در زمینه وظایف این دو  مدیرههیئتوظایف مدیرعامل از وظایف 

 . ویباالسترده، نظارت بر کار مدیران اجرایی مدیرهئتهی یاعضا تیو مسئول فهی( وظ1333. بر اساس نظر جنسن )شودمینهاد 

، ذارندگمی هیئتدوگانه دارند( با تأثیری که بر این  هاینقشهستند ) مدیرههیئتعضو  زمانهممعتقد است، مدیران اجرایی که 

 (.1333و همکاران،  ی)عباس سازندمی دارخدشهرا  مدیرههیئتو استقالل  دهرا کاهش دا مدیرههیئتتوان و قدرت راهبری 

)نگهداشت سرمایه ثابت ( جایگزین رویکرد سود و زیانی شده است که ایترازنامهرویکرد  ،در استانداردهای حسابداری فعلی

 صورتبه هابدهیو  هادارایی ایترازنامهبود، در رویکرد  پردازاننظریه تائیدزیادی در حسابداری رایج و مورد  هایسالبرای 

 عنوانبهانجام گردد درآمدها  درستیبهاگر این امر  (.2918)گامب و همکاران ،گرددمی گیریاندازهتصاصی تعریف، شناسایی و اخ

، شودمی گیریاندازه( هابدهی)یا افزایش  در  هاداراییکاهش در  عنوانبه هاهزینه( و  هابدهی)کاهش در  هاداراییافزایش در 

، بدون اینکه اصول رایج حسابداری مثل تطابق و اصل بهای گیریاندازهاز آن برای  توانمیدر صورت دسترسی به ارزش منصفانه 

کوچکی  فضای کاریمحافظهبا گرایش به سمت ارزش منصفانه ،برای مفهوم  ایترازنامهبه کار رود، استفاده نمود، رویکرد  شدهتمام

تئوریکی است که در نگاه اول  اندازهایچشمگرچه مبانی نظری استانداردهای  حسابداری مبتنی بر  لهرحابه، گذاردمیباقی 

 یا اصول حسابداری رایج باقی گذاشته است کاریمحافظهفضای کمی برای 

 عنوانبهیا بازار   شدهتمامبودن قاعده اقل بهای  مؤثرسیاست تقسیم سود است، مدارکی دال بر  کاریمحافظهنقطه مرکزی 

در برخی  کاریمحافظهاز آنجایکه (. 2913، وانگ و کورانا)وجود ندارد سالبهسال هایگزارشیک وسیله مراقبت یا احتیاط در 

سیار بر سود ب کاریمحافظه تأثیراست، تعریف  تأثیرمواقع سود را کاهش ،در برخی مواقع سود را افزایش و در برخی مواقع بدون 

 (.3،2913عثما)خلیلو و مشکل است

 اهبریر سازوکارهای دیگرعبارتبه. یابدمی تحقق زیر سازمانیدرون و برون سازوکارهای با شرکتی راهبری اهداف به دستیابی

 :(1381است)حساس یگانه،  نوع دو بر شرکتی

 سازمانیبرون سازوکارهای .1

 سازمانیدرون سازوکارهای .2

 و دارند نظارت هاشرکت هایفعالیت و فرایندها تکتک بر ،سازمانیبرون و سازمانیدرون راهبری سازوکارهای از یک هر

 یراهبر اهداف با سازوکارها این بین رابطه. شوندمی شرکتی راهبری هایهدف سایر به دستیابی و پاسخگویی ارتقای موجب

 (.1381سهامی،)است زیر شکل شرح به بارهدراین موجود هایتئوری و شرکتی

 نذینفعا حقوق رعایت و شرکت عملکرد بر زیادی تأثیر که است شرکتی راهبری داخلی سازوکارهای جمله از مدیرههیئت

 به دستیابی جهت در شرکت اداره نحوه بر نظارت در هاشرکت مدیرههیئت نقش (.1331و رضایی، مؤمنی)دارد اقتصادی بنگاه

                                                           
2 Merendino & Melville 
1 Energy & Chairman 

3 Khalilov & Osma 
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 واسطهبه مناسب شرکتی راهبری مواردی، در که تا جایی است، کنندهتعیین بسیار اجرایی مدیریت هدایت و شدهتعیین اهداف

 شرکت، استراتژیک هدایت بر عالوه مدیرههیئت (.2913و همکاران ،1)گارسیا شودمی سنجیده مدیرههیئت عملکرد و ترکیب

 حالرعیند و مقررات و قوانین رعایت ،دارانسهام برای مناسب بازده به دستیابی و مدیریتی عملکرد بر نظارت در مهمی مسئولیت

 (.1331)نتاج ،دارد عهده بر شرکت از انتظارات بین توازن ایجاد و منافع تضاد بروز از جلوگیری

تر کاری مدیران بیشمحافظه نمود گیرینتیجه گونهاین توانمیصورت گرفته  هایتحقیقادبیات پژوهش و لذا با توجه به 

ره مدیهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران ندارد. همچنین استقالل هیئتمتوجه متغیرهای مالی است و اثری بر نوآوری شرکت

ی طور مؤثر مشکالت نمایندگتوانند بهبیان کرد که مدیران مستقل می توانمیمثبت و معناداری بر نوآوری شرکت دارد.  تأثیر

 آمیز تحقیق و توسعه داشته باشند. که اینهای موفقیتمثبتی بر انتخاب پروژه تأثیرن سهامداران و مدیریت را کاهش دهند و بی

 .دهدمیامر نوآوری را افزایش 

 

 ی تحقیقهافرضیهمدل و   

 پژوهش موردنظر متغیرهای که ایگونهبه است، هاپژوهش و مطالعات انجام جهت مبنایی و شروع نقطه عنوانبه مفهومی مدل هر

 زاراب و ذهنی نقشه همان یا مفهومی مدل آل ایده صورتبه که گفت توانمی دیگرعبارتبه. کندمی مشخص را هاآن میان روابط و

 و روابط متغیرها پژوهش اجرای حین در رودمی انتظار که ایگونهبه است پژوهش انجام و شروع جهت استراتژی یک تحلیلی

 و کم هاآن از نیز عواملی و است شدهانجام هاآن در تعدیالتی ضرورت حسب و قرارگرفته آزمون و موردبررسی هاآن بین تعامالت

 استقالل و مدیریت کاریمحافظه متغیرهای بین ارتباط بررسی به حاضر پژوهش در(. 1339 کیا، مهدوی) شود اضافه هاآن به یا

 شپژوه مفهومی مدل اساس، این بر که شدهپرداخته تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته یهاشرکت نوآوری با مدیرههیئت

 :شودمی ترسیم زیر صورتبه

 

 

 

                                                           
2 García 

 محافظه کاری مدیریت

 استقالل هیئت مدیره

 نوآوری شرکت

 اندازه هیئت مدیره

 مالکیت مدیریت

 مالکیت نهادی

 دوگانگی وظیفه مدیرعامل
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 (2918وانگ )و لو برگرفته از مقاله  پژوهش یمدل مفهوم(: 1-1شکل )

 
 

 : باشدمی ریز صورتبه قیتحق رگرسیونیمدل با توجه به مدل مفهومی، 

 صورتبه هامدلکه در ادامه هر یک از  شدهاستفادهرگرسیونی خطی چندگانه  هایمدلی پژوهش از هافرضیهبررسی  منظوربه

ر بوده و متغی مدیرههیئتحسابداری و استقالل  کاریمحافظه، متغیرهای مستقل شامل هامدلدقیق تشریح شده است. در این 

، مالکیت مدیریت، مالکیت نهادی، دوگانگی وظیفه مدیرههیئت. ضمن اینکه متغیرهای اندازه باشدمیوابسته نوآوری شرکت 

 ائیدت. در صورت اندواردشدهمتغیرهای کنترلی  عنوانبهمدیرعامل، ارزش بازار به دفتری، جریانات نقدی عملیاتی و اندازه شرکت 

 . بنابراین داریم:اندشده تائیدی پژوهش هافرضیهپذیرفت  توانمیرگرسیونی  هایمدل( در β1معناداری ضریب )

(1) 

𝐼𝑁𝑁𝑂𝑉𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁𝑖𝑡 = 𝛽9 + 𝛽1𝐶𝑂𝑁𝑆𝐸𝑅𝑖𝑡 + 𝛽2𝐵𝑂𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3𝐶𝐸𝑂𝑂𝑊𝑁𝑖𝑡 + 𝛽4𝐼𝑁𝑂𝑊𝑁𝑖𝑡 +
𝛽0𝐷𝑈𝐴𝐿𝐼𝑇𝑌𝑖𝑡 + 𝛽6𝑀𝐵𝑖𝑡 + 𝛽1𝐶𝐴𝑆𝐻𝐹𝐿𝑂𝑊𝑖𝑡 + 𝛽8𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  

(2) 

𝐼𝑁𝑁𝑂𝑉𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁𝑖𝑡 = 𝛽9 + 𝛽1𝐵𝑂𝐼𝑁𝐷𝑖𝑡 + 𝛽2𝐵𝑂𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3𝐶𝐸𝑂𝑂𝑊𝑁𝑖𝑡 + 𝛽4𝐼𝑁𝑂𝑊𝑁𝑖𝑡 +
𝛽0𝐷𝑈𝐴𝐿𝐼𝑇𝑌𝑖𝑡 + 𝛽6𝑀𝐵𝑖𝑡 + 𝛽1𝐶𝐴𝑆𝐻𝐹𝐿𝑂𝑊𝑖𝑡 + 𝛽8𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  

 

 ی تحقیق هافرضیه  

 2H:وجود دارد. یشرکت رابطه معنادار یو نوآور تیریمد کاریمحافظه نیب 

 1H:وجود دارد. یشرکت رابطه معنادار یو نوآور مدیرههیئتاستقالل  نیب 

 

 تحقیق شناسیروش

 روش و اطالعات و هاداده گردآوری ازنظر حاضر پژوهش. باشدمی کاربردی تحقیق یک هدف، ازنظر حاضر تحقیق

 در که اقعیو پرسش و مسئله یک تا است این بر پژوهشگر سعی که باشدمی غیرآزمایشی و توصیفی تحقیق یک وتحلیلتجزیه

 است نشدهانجام مستقل متغیرهای روی بر تغییری گونههیچ ضمن در و دهد پاسخ تحقیق فرایند یک طی دارد وجود عمل

 .شودمی بندیطبقه رویدادی توصیفی  پس هایپژوهش جزو پژوهش طرح هاداده گردآوری نحوه برحسب روازاین

متغیر  انعنوبهنیز  نوآوری شرکت متغیرهای مستقل و  عنوانبه مدیرههیئتو استقالل  مدیران کارانهمحافظهرفتار متغیرهای 

 :اندشدهکه به شیوه زیر عملیاتی  نمایندمیوابسته ایفای نقش 

 

 وابسته ریتغم

 قیتحق هایهزینهبا  ییهاشرکت دودستهبه  هاشرکت( 2916) یو جاربو بیاز کوئ یرویپژوهش به پ نیا در :شرکت ینوآور

و  قیحقت هایهزینهاز نسبت  زیو توسعه ن قیتحق هایهزینهمحاسبه  ی. برااندشدهتقسیم( انهیم بر اساس) نییتوسعه باال و پا

و  قیحقت هایهزینهبا  ییهاشرکتبودند که  دهیعق نیپژوهش گران بر ا نیااست.  شدهاستفادهدوره  یتوسعه به فروش در ابتدا

 . باشندمی ینوآورتر یهاشرکت احتماالًتوسعه باال 

 مستقل یرهایمتغ

 یبرا یمختلف هایشاخصاز  یو حسابدار یحوزه مال نیشیپ هایپژوهشدر  اگرچه ی:حسابدار کاریمحافظه( 8

 یبه بررس ییصرف جز صورتبه هاشاخص نیاز ا یاری، اما بسشودمیاستفاده  هاشرکت یحسابدار کاریمحافظه گیریاندازه

 هایپژوهشبا  راستاهم. باشندمی ینقاط ضعف و قوت متفاوت یدارا کیو هر  پردازندمی هاشرکت یحسابدار کاریمحافظه
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 یشاخص مبتن بر اساس هاشرکت یحسابدار کاریمحافظهسطح  گیریاندازهمطالعه به  نی( ا2911و همکاران،  ی)الکورد نیشیپ

 شدهمطرح( 2993( و وانگ )2991(، احمد و دوئلمن )2999) نیو ها یولیگ یدارد که از سو هیتک کاریمحافظه یبر اقالم تعهد

 کاریمحافظه یباشند، به معنا ترمنفی یاقالم تعهد نیشده و هر چه ا یمنف یمنجر به اقالم تعهد کارانهمحافظه یاست. حسابدار

 یریگاندازه ریز صورتبه هاشرکتکل  یبر اقالم تعهد یمبتن کردی. روباشدمی یمال هایصورتدر  هاشرکتباالتر  یحسابدار

 :شودمی

(1) 

                                                                                                         𝐴𝑐𝑐𝑟𝑢𝑎𝑙𝑠𝑖𝑡 =

(
𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑖,𝑡 + 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑖,𝑡 − 𝑁𝑒𝑡𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔𝐶𝑎𝑠ℎ𝐹𝑙𝑜𝑤𝑖,𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖,𝑡
⁄ )  

 :داریممدل نیا در

𝐴𝑐𝑐𝑟𝑢𝑎𝑙𝑠𝑖𝑡 اقالم تعهدی شرکت :i  در سالt . 

𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑖,𝑡 درآمد شرکت :i  در سالt. 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑖,𝑡 هزینه استهالک شرکت :i ل در ساt. 

𝑁𝑒𝑡𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔𝐶𝑎𝑠ℎ𝐹𝑙𝑜𝑤𝑖,𝑡 جریانات نقدی خالص شرکت :i  در سالt. 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖,𝑡 دارایی کل شرکت :i  در سالt. 

 

؛ 2911حوزه )لو و انگ،  نیا نیشیاز مطالعات پ یرویبه پ مدیرههیئتاستقالل  گیریاندازه یبرا :مدیرههیئت( استقالل 2

در بورس اوراق بهادار  شدهپذیرفته یهاشرکت مدیرههیئت یمستقل به تعداد کل اعضا رانی( نسبت مد2916و اوزکان،  لیخل

 است.  شدهاستفادهتهران 

 یکنترل یرهایمتغ

است که در ادامه  شدهکنترل یونیرگرس هایمدلدر  رهایاز متغ ی( اثر برخ2911و انگ، و )لو  نیشیاز مطالعات پ یرویپ به

 است: شدهپرداخته قیدق صورتبه یکنترل یرهایمتغ یاتیعمل فیبه تعر

 . یسال مال انیشرکت در پا مدیرههیئت ی(: برابر است با تعداد اعضاBOSIZE) مدیرههیئتاندازه 

 . یسال مال انیشرکت در پا مدیرههیئت ی(: برابر است با نسبت سهام تحت تملک اعضاCEOOWN) تیریمد تیمالک

 . یسال مال انیشرکت در پا ی(: برابر است با نسبت سهام تحت تملک سهامداران نهادINOWN) ینهاد تیمالک

 کیباشد  یمشابه مدیرههیئت رئیسو  رعاملیمد یشرکت دارا یدوگانه که وقت ری(: متغDUALITY) رعاملیمد فهیوظ یدوگانگ

 . باشدمیصورت صفر  نیا ریو در غ

 . یسال مال انیحقوق صاحبان سهام شرکت در پا یبازار سهام به ارزش دفتر باارزش(: برابر است MB) یبازار به دفترارزش 

سال  انیکل شرکت در پا ییبه دارا یاتیعمل ینقد اناتی(: برابر است با نسبت جرCASHFLOWشرکت ) یاتیعمل ینقد اناتیجر

 . یمال

 .یسال مال انیکل شرکت در پا ییدارا یعیطب تمیر(: برابر است با لگاSIZEاندازه شرکت )

 

 جامعه و نمونه آماری

تا  1339هایسالدر بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی  شدهپذیرفتهی هاشرکتجامعه مطالعاتی تحقیق شامل کلیه 

 ، که  تمامی شرایط زیر را دارا باشند: 1336

  .باشد شدهپذیرفتهدر بورس  اوراق بهادار تهران  1339شرکت  قبل از سال  -1

 باشد. هرسالاسفند  23 هاشرکتپایان سال مالی  -2

  .نباشد گذاریسرمایههای مالی و جزء شرکت -3
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 باشد. دسترسقابل هاشرکت موردنیازمالی  اطالعات -4

 

 هاداده وتحلیلتجزیهابزار گردآوری و 

نوین استفاده خواهد شد.  آوردرهبرای محاسبه متغیرهای پژوهش، از بانک اطالعاتی  موردنیازی هاداده آوریجمع منظوربه

اطالعاتی ناقص باشد، به آرشیوهای دستی موجود در کتابخانه سازمان بورس  هایبانکی موجود در این هادادهدر مواردی که 

 ق،یتحق کیو تئور ینظر یاطالعات مربوط به مبانمراجعه خواهد شد.  (www.codal.ir سایتوب)کدال اوراق بهادار و سایت 

و  اهفرضیهآزمون  هتج نیاست. همچن شدهآوریجمع یسیو انگل یو با استفاده از کتب و مقاالت فارس ایکتابخانه صورتبه

 هاداده یوش گردآوراستفاده خواهد شد. ر  8Eviews یآمار افزارنرم نیو همچن Excel افزارنرماز  هاداده وتحلیلتجزیه درنهایت

 است. ایکتابخانهروش 

 

 :تحلیل و هایافته

 متغیرها توصیفی هایآماره مربوط به هاییافته

ها تحقیق دهد. آمار توصیفی متغیرنشان میرا  موردبررسیهای توصیفی متغیرهای تحقیق در طی دوره ، آماره1شماره جدول 

اند، شامل میانگین، میانه، انحراف گیری شدهاندازه تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکتهای که با استفاده از داده

 معیار، کمینه و بیشینه ارائه گردیده است. 
 پژوهش متغیرهای توصیفی (: آمار1جدول)

 انحراف معیار کمترین بیشترین میانه میانگین نماد متغیرها

INNOVATION  نوآوری شرکت

CONSER  حسابداری کاریمحافظه

BOIND  مدیرههیئتاستقالل 

BOSIZE  مدیرههیئتاندازه 

CEOOWN  مالکیت مدیریت

INOWN  مالکیت نهادی

DUALITY  دوگانگی وظیفه مدیرعامل

MB  ارزش بازار به دفتری

CASHFLOW  جریانات نقدی عملیاتی

SIZE  اندازه شرکت
 

شرکت( در دوره -سال 181)ی نمونه هاشرکتدرصد  11که بیش از  دهدمیبرای متغیر وابسته نوآوری شرکت نشان  آمدهدستبهنتایج 

شرکت( قرار -سال 811) غیر نوآوریی هاشرکتدر گروه  هاشرکتو بقیه  باشندمی)در اینجا صفر(  بررسی نوآوری باالتر از میانه کل

از  بیش دهدمینشان  مدیرههیئت، استقالل چنینهم ی بورسی بازار سرمایه دارد.هاشرکتحسابداری در بین  کاریمحافظه ...گیرندمی

. باالتر بودن این درصد هم رسیده است 199که این رقم به  دهندمیرا مدیران غیرموظف تشکیل  هاشرکت مدیرههیئتدرصد اعضای  01

 مدیرهیئتهاندازه  دهدمیبرای متغیرهای کنترلی نشان  آمدهدستبه. اما نتایج شاخص نشان از نظارت و کنترل باالتر اعضای غیرموظف دارد

شرکتی  مدیرههیئتاست. هر چه  نفرِ 3 هاآن ترینکوچکو  نفرِ 1 مدیرههیئت ترینبزرگکه  باشدمی نفرِ 0متوسط  طوربه هاتشرک

 طوربه هاکتشر. مالکیت مدیریت یابدمینمایندگی افزایش  هایهزینهباشد احتمال نظارت و کنترل باالتر رفته و از سوی دیگر،  تربزرگ

 هاشرکتمدیران بخش اعظمی از سهام  درمجموعدرصد و کمترین آن تنها یک درصد است.  33درصد است که باالترین آن  64متوسط 
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نهادی  این برای مالکیتدر بور اوراق بهادار تهران دارد.  شدهپذیرفتهی هاشرکتو این نشان از تمرکز باالی مالکیت در بین  اختیاردارندرا در 

. باشدمیآن کمتر از یک درصد  ترینپاییندرصد و  38که در اینجا نیز باالترین مقدر بیش از  است آمدهدستبهدرصد  01سط متو طوربه

را  هاوهگربین این  هادرگیریمدیریت شود و هم میزان  هایفعالیتهم منجر به افزایش نظارت و کنترل  تواندمیافزایش مالکیت نهادی 

ی نمونه در دوره بررسی از مدیران عامل و روسای هاشرکتدرصد  12بیش از  دهدمیوظیفه مدیرعامل نشان دوگانگی  افزایش دهد.

ندارند و  یکسان مدیرههیئتاز مدیران عامل و روسای  گیریبهرهتمایل چندانی به  هاشرکت درمجموع. اندگرفتهیکسانی بهره  مدیرههیئت

ش از متوسط بی طوربه. ارزش بازار سهام بهره گیرند هاپستبرای کاهش تمرکز و کنترل قدرت، از افراد مختلفی در این  کنندمیتالش 

. باالتر بودن این شاخص نشان برابر هم رسیده است 12ست که این عدد به بیش از هاشرکتبرابر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام  0/2

شاخصی برای عدم کارایی  تواندمیباال بوده و  هایبدهیدارد و از سوی دیگر کاهش آن نشان از  هارکتشرشد برای  هایفرصتاز افزایش 

درصد  64ست که این عدد به بیش از هاشرکت هایداراییدرصد کل  12متوسط  طوربه هاشرکت. جریانات نقدی عملیاتی باشد هاشرکت

در نظر گرفته شود و هر چه میزان آن باالتر  هاشرکتشاخص عملکردی  عنوانبه تواندمی. جریانات نقدی عملیاتی باالتر هم رسیده است

درصد  46. ضمن اینکه حداقل آن جریانات نقدی عملیاتی منفی برندمیمالی در وضعیت بهتری به سر  ازنظر هاشرکت دهدمیباشد، نشان 

 ترینکوچکو  ترینبزرگکه  آمدهدستبه 14متوسط  طوربه هاشرکت، اندازه درنهایت. دهدمیشرکت را نشان  هایدارایینسبت به 

شده است،  گیریاندازه)لگاریتم طبیعی(  هاداراییاین شاخص که با توجه به  .باشندمی 19و  13 هایاندازهبه ترتیب دارای  هاشرکت

 در دوره بررسی باشد. هاشرکتباالتر  هایدارایی دهندهنشان تواندمی

 مربوط به آزمون مانایی هاییافته

زمون آ هاتخمیندر  مورداستفادهرگرسیونی پژوهش، الزم است مانایی )ایستایی( تمامی متغیرهای  هایمدلپیش از تخمین 

غلط آماری و  هایاستنباطموجب  تواندمیی تابلویی هاداده( متغیرها چه در سری زمانی و چه نا ایستایی) نا ماناییگردد. 

رگرسیون کاذب شود. یک متغیر وقتی ماناست که میانگین، واریانس و ضریب خودهمبستگی آن در طول زمان ثابت  تیجهدرن

ریشه واحد است. برای بررسی ریشه واحد، از آزمون دیکی فولر  هایآزموناهمیت دارد قدرت  آنچهباقی بماند. در آزمون ایستایی 

 است.  شدهارائه( 2مون ریشه واحد متغیرهای تحقیق در جدول )استفاده و نتایج حاصل از آز یافتهتعمیم

 (: آزمون ایستایی 2جدول )

 (ADF)یافتهتعمیمدیکی فولر 

 سطح احتمال آماره آزمون نماد متغیر

INNOVATION  نوآوری شرکت

CONSER  حسابداری کاریمحافظه

BOIND  مدیرههیئتاستقالل 

BOSIZE  مدیرههیئتاندازه 

CEOOWN  مالکیت مدیریت

INOWN  مالکیت نهادی

DUALITY  دوگانگی وظیفه مدیرعامل

MB  ارزش بازار به دفتری

CASHFLOW  جریانات نقدی عملیاتی

SIZE  اندازه شرکت
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از مقدار مربوط به  تربزرگ، شدهمحاسبهمتغیرها است. لذا، چنانچه مقدار آماره  نا ماناییفوق، بیانگر  هایآزمونفرض صفر در 

. با توجه به میزان سطح احتمال مندرج در جدول فوق، فرض شودمیرد  نا ماناییسطح اطمینان رایج باشد، فرض صفر مبتنی بر 

فاقد ریشه واحد بوده و ایستا  مورداستفاده، تمامی متغیرهای روازاین. شودمیبودن متغیرهای پژوهش رد  نا ماناصفر مبنی بر 

 . باشندمی)مانا( 

 آزمون همبستگی متغیرهای پژوهش

، شودمی صفر نیز نامیده یمرتبهضریب همبستگی گشتاوری و یا ضریب همبستگی  هاینامضریب همبستگی پیرسون که به 

یا  ایاصلهفبین دو متغیر  یرابطهتعیین میزان رابطه، نوع و جهت  منظوربهاست. این ضریب  شدهمعرفیتوسط سرکارل پیرسون 

این ضریب، متناظر پارامتری ضریب همبستگی  درواقع. شودمی کاربردهبهو یک متغیر نسبی  ایفاصلهنسبی و یا یک متغیر 

شود در برخی موارد گونه که مشاهده میاند. همانشدهارائه( 3. نتایج آزمون همبستگی پیرسون در جدول )باشدمیاسپیرمن 

؛ است مشاهدهقابلداری متغیرهای زوجی همبستگی معنی بیناندک، در برخی موارد چنینهمداری وجود دارد. همبستگی معنی

رها بررسی روابط بین متغی ازنظرها کنند. به عبارت بهتر در ادامه تحلیلنمی هم خطیها قوی نیستند و ایجاد اما این همبستگی

 طیهم خمشکل محتوایی وجود ندارد؛ زیرا اگر همبستگی قوی بین متغیرهای توضیحی مدل وجود داشته باشد، منجر به بروز 

بین متغیرها تورم باالیی  دهدمینشان  آمدهدستبهنتایج  درمجموع . حالتی نادرست خواهد بود.شده و بررسی روابط در چنین 

 داریم: ترتیباینبهوجود ندارد و بنابراین، مشکلی از این نظر وجود ندارد. 
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 (: آزمون همبستگی متغیرها3جدول )
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 استنباطیآمار 

 آزمون مدل رگرسیونی اول

در بورس اوراق بهادار  شدهپذیرفتهی هاشرکت یو نوآور تیریمد کاریمحافظهاول پژوهش به بررسی رابطه بین  در فرضیه

ر است. د شدهاستفادهرگرسیون لجستیک  هایمدلآزمون این فرضیه اول پژوهش از برازش  منظوربهتهران پرداخته شد که 

ر حسابداری ب کاریمحافظهمتغیر مستقل  تأثیرو  گرددمیدووجهی ظاهر  صورتبهاین مدل متغیر وابسته)نوآوری شرکت( 

انجام  هادادهرگرسیون لجستیک فارغ از ماهیت  هایمدلتخمین  ازآنجاکه. گرددمیروی بخت نوآوری شرکت محاسبه 

. دهدمیرا نشان  هامدل( نتایج برازش این 4اسمن ضرورت نیافته است. جدول )تشخیصی چاو و ه هایآزمون، انجام گیردمی

ز سطح ، نشان اآزمایدمیکه معناداری مدل رگرسیونی تحقیق را  هامدلنمایی  اما، با توجه به اینکه نتایج آزمون نسبت درست

 هالمدنتایج این  روازاین، معناداری کلی مدل رگرسیون لجستیک تحقیق دارد. درنتیجهو  90/9از خطای  ترکوچکمعناداری 

که نشان از  آمدهدستبه 90/9از خطای  تربزرگ، سطح معناداری آزمون هاسمر لمشو نیز چنینهمقابل استناد بوده است. 

سطح معناداری این آزمون کمتر از  کهدرصورتیدارد.  هاشرکتنوآوری  بینیپیشمناسب بودن متغیرهای مستقل تحقیق در 

ند پیشگوی مناسبی برای متغیر وابسته باشند. توانمیادعا نمود که متغیرهای مستقل مدل ن توانمیبه دست آید،  90/9

 هاشرکتدرصد   42/82 تا توانمیمدل، با استفاده از متغیرهای مستقل این مدل  هایبینیپیشبا استناد به درصد ، درنهایت

 نمود. بینیپیش درستیبه هاآناحتمال ورشکستگی  زنظرارا 

 (: نتایج تخمین مدل رگرسیونی اول4جدول )

𝐼𝑁𝑁𝑂𝑉𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝑂𝑁𝑆𝐸𝑅𝑖𝑡 + 𝛽2𝐵𝑂𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3𝐶𝐸𝑂𝑂𝑊𝑁𝑖𝑡 + 𝛽4𝐼𝑁𝑂𝑊𝑁𝑖𝑡

+ 𝛽5𝐷𝑈𝐴𝐿𝐼𝑇𝑌𝑖𝑡 + 𝛽6𝑀𝐵𝑖𝑡 + 𝛽7𝐶𝐴𝑆𝐻𝐹𝐿𝑂𝑊𝑖𝑡 + 𝛽8𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 معناداری آماره آزمون تأثیرضریب  متغیره

C 
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INOWN 
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MB 
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𝐼𝑁𝑁𝑂𝑉𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝑂𝑁𝑆𝐸𝑅𝑖𝑡 + 𝛽2𝐵𝑂𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3𝐶𝐸𝑂𝑂𝑊𝑁𝑖𝑡 + 𝛽4𝐼𝑁𝑂𝑊𝑁𝑖𝑡

+ 𝛽5𝐷𝑈𝐴𝐿𝐼𝑇𝑌𝑖𝑡 + 𝛽6𝑀𝐵𝑖𝑡 + 𝛽7𝐶𝐴𝑆𝐻𝐹𝐿𝑂𝑊𝑖𝑡 + 𝛽8𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 معناداری آماره آزمون تأثیرضریب  متغیره

 ضریب مک فادن

 آماره نسبت درستنمایی

 احتمال معناداری نسبت درستنمایی

 آماره هاسمر لمشو

 احتمال معناداری هاسمر لمشو

 صحیح مدل بینیپیشدرصد 

 

 90/9از خطای  ترکوچککه  حسابداری کاریمحافظه مستقل توجه به سطح معناداری اندازه اثر متغیر با 

 در بورس شدهپذیرفتهی هاشرکتنوآوری و  حسابداریکاری نتیجه گرفت بین محافظه توانمی( 9999/9)آمدهدستبه

 قرارگرفته تائیدمورد  90/9در سطح خطای  اول پژوهشفرضیه  روازاینرابطه معناداری وجود دارد.  اوراق بهادار تهران

 دهدمیکه نشان  است( مثبت 243482/9)حسابداری کاریمحافظهبرای متغیر  آمدهدستبهاست. بیشتر اینکه، ضریب 

حسابداری باالتر، میزان نوآوری باالتری را از  کاریمحافظهی دارای هاشرکت، دیگرعبارتبه باشدمیاین ارتباط مستقیم 

 یجهدرنتداشته و  هاشرکت هایفعالیتنظارت و کنترل باالتری بر  احتماالً هاشرکتو برعکس. این  دهندمیخود نشان 

 (. اولفرضیه  تائید) باشدمیباالتر  هاآنمیزان نوآوری 

  طه راب هاشرکتو جریانات نقدی عملیاتی  مدیرههیئتاندازه  دهدمیبرای متغیرهای کنترلی نشان  آمدهدستبهنتایج

ر، باشد. از طرفی دیگ هاشرکتمیزان نوآوری  دهندهنشانند توانمین هاشاخص، این ترتیباینبهمعناداری با نوآوری ندارد. 

رای دارد و این ب هاشرکترابطه مثبت و معناداری با نوآوری  هاشرکتمالکیت مدیریتی، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و اندازه 

یت، پذیرفت که مالکیت مدیر توانمیمالکیت نهادی و نسبت ارزش بازار به دفتری منفی و معنادار به دست آمد. بنابراین، 

در حالی است که  ست و اینهاشرکتعاملی برای افزایش میزان نوآوری  هاشرکتدوگانگی وظیفه مدیرعامل و اندازه 

 بکاهد. هاشرکتاز میزان نوآوری  تواندمیمالکیت نهادی و نسبت ارزش بازار به دفتری 

 آزمون مدل رگرسیونی دوم 

آزمون  ورمنظبهدر بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد که  شدهپذیرفتهی هاشرکت یو نوآور مدیرههیئتاستقالل رابطه بین 

است. در این مدل متغیر وابسته)نوآوری شرکت(  شدهاستفادهرگرسیون لجستیک  هایمدلاین فرضیه دوم پژوهش از برازش 

. گرددمیحسابداری بر روی بخت نوآوری شرکت محاسبه  کاریمحافظهمتغیر مستقل  تأثیرو  گرددمیدووجهی ظاهر  صورتبه

تشخیصی چاو و هاسمن  هایآزمون، انجام گیردمیانجام  هادادهیک فارغ از ماهیت رگرسیون لجست هایمدلتخمین  ازآنجاکه

. اما، با توجه به اینکه نتایج آزمون نسبت درستنمایی دهدمیرا نشان  هامدل( نتایج برازش این 0ضرورت نیافته است. جدول )

، درنتیجهو  90/9از خطای  ترکوچک، نشان از سطح معناداری آزمایدمیکه معناداری مدل رگرسیونی تحقیق را  هامدل

 ، سطحچنینهمقابل استناد بوده است.  هامدلنتایج این  روازاینمعناداری کلی مدل رگرسیون لجستیک تحقیق دارد. 
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تقل تحقیق که نشان از مناسب بودن متغیرهای مس آمدهدستبه 90/9از خطای  تربزرگمعناداری آزمون هاسمر لمشو نیز 

ادعا نمود  توانمیبه دست آید،  90/9سطح معناداری این آزمون کمتر از  کهدرصورتیدارد.  هاشرکتنوآوری  بینیپیشدر 

 ند پیشگوی مناسبی برای متغیر وابسته باشند. توانمیکه متغیرهای مستقل مدل ن

 (: نتایج تخمین مدل رگرسیونی دوم5جدول )

𝐼𝑁𝑁𝑂𝑉𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁𝑖𝑡
= 𝛽0 + 𝛽1𝐵𝑂𝐼𝑁𝐷𝑖𝑡 + 𝛽2𝐵𝑂𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3𝐶𝐸𝑂𝑂𝑊𝑁𝑖𝑡 + 𝛽4𝐼𝑁𝑂𝑊𝑁𝑖𝑡
+ 𝛽5𝐷𝑈𝐴𝐿𝐼𝑇𝑌𝑖𝑡 + 𝛽6𝑀𝐵𝑖𝑡 + 𝛽7𝐶𝐴𝑆𝐻𝐹𝐿𝑂𝑊𝑖𝑡 + 𝛽8𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 معناداری آماره آزمون تأثیرضریب  متغیره

C 

BOIND 

BOSIZE 

CEOOWN 

INOWN 

DUALITY 

MB 

CASHFLOW 

SIZE 

 ضریب مک فادن

 آماره نسبت درستنمایی

 احتمال معناداری نسبت درستنمایی

 آماره هاسمر لمشو

 احتمال معناداری هاسمر لمشو

 صحیح مدل بینیپیشدرصد 

 

 آمدهدستبه 90/9از خطای  ترکوچککه  مدیرههیئتاستقالل  مستقل توجه به سطح معناداری اندازه اثر متغیر با 

 اندر بورس اوراق بهادار تهر شدهپذیرفتهی هاشرکتنوآوری و  مدیرههیئتاستقالل نتیجه گرفت بین  توانمی( 9913/9)

است. بیشتر اینکه،  قرارگرفته تائیدمورد  90/9در سطح خطای  دوم پژوهشفرضیه  روازاینرابطه معناداری وجود دارد. 

این ارتباط مستقیم  دهدمیکه نشان  استمثبت  (661641/9) مدیرههیئتبرای متغیر استقالل  هآمددستبهضریب 

به دلیل نقش نظارتی و کنترلی باالیی که دارند  هاشرکت مدیرههیئت، مدیران غیرموظف عضو دیگرعبارتبه. باشدمی

 (.ومدفرضیه  تائید)در بورس اوراق بهادار تهران افزایش دهند.  شدهپذیرفتهی هاشرکتند امکان نوآوری را برای توانمی



01 
 

  رابطه معناداری با نوآوری  هاشرکتو اندازه  مدیرههیئتاندازه  دهدمیبرای متغیرهای کنترلی نشان  آمدهدستبهنتایج

 هارکتششاخص مناسبی برای تعیین میزان نوآوری  تواندمین هاآن هایداراییو  مدیرههیئتندارد. بنابراین، تعداد اعضای 

با  رابطه مثبت و معناداری هاشرکتباشد. این در حالی است که این برای مالکیت مدیریتی و دوگانگی وظیفه مدیرعامل 

ار ددارد و این برای مالکیت نهادی، نسبت ارزش بازار به دفتری و جریانات نقدی عملیاتی منفی و معنا هاشرکتنوآوری 

زایش عامل مهمی در اف تواندمیپذیرفت که مالکیت مدیریت و دوگانگی وظیفه مدیرعامل  توانمیبه دست آمد. بنابراین 

باشد و این در حالی است که مالکیت نهادی، نسبت ارزش بازار به دفتری و جریانات نقدی  هاشرکتمیزان نوآوری 

 است.   شدهبررسیدر دوره  هاشرکتموجب کاهش میزان نوآوری  هاشرکتعملیاتی 

 پژوهش یهافرضیهآزمون 

 .مدیریت و نوآوری شرکت رابطه معناداری وجود دارد کاریمحافظهفرضیه اول: بین  

در بورس اوراق بهادار  شدهپذیرفتهی هاشرکتمدیریت و نوآوری  کاریمحافظهدر فرضیه اول پژوهش به بررسی رابطه بین 

 از خطای ترکوچککه  حسابداری کاریمحافظه مستقل توجه به سطح معناداری اندازه اثر متغیر باتهران پرداخته شد که 

 در بورس شدهپذیرفتهی هاشرکتنوآوری و  حسابداریکاری نتیجه گرفت بین محافظه توانمی( 4جدول )آمدهدستبه 90/9

است.  قرارگرفته تائیدمورد  90/9در سطح خطای  پژوهشاول فرضیه  روازاینرابطه معناداری وجود دارد.  اوراق بهادار تهران

م این ارتباط مستقی دهدمیکه نشان  استمثبت  حسابداری کاریمحافظهبرای متغیر  آمدهدستبهبیشتر اینکه، ضریب 

قیق تح هایهزینه، احتمال افزایش کندمیافزایش پیدا  هاشرکتحسابداری  کاریمحافظه، زمانی که دیگرعبارتبه. باشدمی

، دهندمیحسابداری باالتری را نشان  کاریمحافظه هاشرکت، زمانی که هرحالبه. کندمینیز افزایش پیدا  هاشرکتو توسعه 

 و مدیران با آگاهی و دهدمیرا افزایش  هاشرکت هایفعالیتکه این امر نظارت بر  افتدمیزیان بهتری اتفاق  موقعبهشناخت 

 مطابق با نتایج پژوهش لو و وانگ هایافتهاین . پردازندمیتحقیق و توسعه  هایبخشی نسبت به هزینه در شناخت باالتر

 ( است. 2918)

 .و نوآوری شرکت رابطه معناداری وجود دارد مدیرههیئتفرضیه دوم: بین استقالل  

در بورس اوراق بهادار  شدهپذیرفتهی هاشرکتو نوآوری  مدیرههیئتدر فرضیه دوم پژوهش به بررسی رابطه بین استقالل 

 90/9از خطای  ترکوچککه  مدیرههیئتاستقالل  مستقل توجه به سطح معناداری اندازه اثر متغیر باتهران پرداخته شد که 

در بورس اوراق  شدهپذیرفتهی هاشرکتنوآوری و  مدیرههیئتاستقالل نتیجه گرفت بین  توانمی( 0جدول )آمدهدستبه

است. بیشتر  قرارگرفته تائیدمورد  90/9در سطح خطای  دوم پژوهشفرضیه  روازاینرابطه معناداری وجود دارد.  بهادار تهران

. در اشدبمیاین ارتباط مستقیم  دهدمیکه نشان  استمثبت  مدیرههیئتبرای متغیر استقالل  آمدهدستبهاینکه، ضریب 

مدیران غیرموظف عضو  هاینقش ترینمهمبرای فرضیه دوم بایستی اشاره شود که یکی از  آمدهدستبهارتباط با نتیجه 

ار این در اختی مدیرههیئت هایکرسیمالی و گزارشگری است. زمانی که درصد بیشتری از  هایفعالیتنظارت بر  مدیرههیئت

راین، قرار دهد. بناب تأثیررا تحت  هاشرکتمالی  هایفعالیت تواندمیکه  دهدمیقرار گیرد، نظارت و کنترل باالتری رخ  هاگروه

 مطابق با نتایج هایافتهاین بهبود پیدا کند.  تواندمینیز  هاشرکتنوآوری  درمجموعتحقیق و توسعه و  هایهزینهمیزان 

 ( است. 1331( و قاسمی و حسین نژاد)2918(، بلیبچ و بریاس)2918پژوهش لو و وانگ)

 :گرددمیذیل ارائه  هاپیشنهادحاصل از پژوهش ، هاییافتهتوجه به با 
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موجب افزایش نوآوری  هاشرکتحسابداری  کاریمحافظهکه میزان  دهدمیبرای فرضیه اول پژوهش نشان  آمدهدستبهنتیجه  

عه تحقیق و توس هایهزینهدر  گذاریسرمایهحسابداری باالتر،  کاریمحافظهی دارای هاشرکت، دیگرعبارتبه. شودمیشرکت 

بسیار مهم باشد. چراکه  تواندمی هاشرکت. این موضوع از دیدگاه مدیران دهندمینوآوری باالتری از خود نشان  درنتیجهو 

دارند و زمانی که کنترل  هاشرکت هایفعالیتحسابداری باالتر، شناخت بهتری نسبت به  کاریمحافظهی دارای هاشرکت

ند با وانتمی هاشرکتنماید، بیشتر است. بنابراین مدیران  گذاریسرمایه تردقیقا کند، احتمال اینکه شرکت افزایش پید

 هایبخشبا حمایت از  تواندمی. از سوی دیگر، دولت بازنمایندزیان راه را برای افزایش نوآوری  موقعبهو  تردقیقشناسایی 

را به نوآوری بیشتر ترغیب نماید. از سوی  هاشرکت، این هاآنبرای  هاییپاداشی بورسی و در نظر گرفتن هاشرکتمختلف و 

رایی موجب افزایش کا تواندمی ربطذیی هاسازمانگزارشگری مالی از طریق  هایفعالیتدیگر، نظارت و کنترل دقیق دولت بر 

بررسی شود. استفاده از  تواندمیران نیز شود. این موضوع از دیدگاه سازمان بورس اوراق بهادار ته هاشرکتو اثربخشی 

 ساالنه هایگزارش، بررسی دقیق چنینهمو  هاشرکت بندیرتبهو  بندیدستهمختلفی کیفی و کمی برای  هایشاخص

افزایش دهد. از سوی دیگر، در نظر گرفتن  هاشرکتحسابداری  کاریمحافظهراه را برای افزایش میزان  تواندمی هاشرکت

ی هاتشرکموجب بهبود کیفیت گزارشگری  تواندمیمختلف آن  هایشاخصتحقیق و توسعه و  هایهزینه ارائهبرای  قوانینی

در بورس اوراق بهادار تهران  گذاریسرمایهکه قصد  گذارانیسرمایه، درنهایتدر بورس اوراق بهادار تهران شود.  شدهپذیرفته

ن و اثری که ای هاشرکتحسابداری  کاریمحافظهند از نتایج پژوهش حاضر بهره گیرند. در نظر گرفتن میزان توانمی رادارند

ده و بو هاشرکتنشان دهند کارایی و اثربخشی  تواندمیدارد  هاشرکتتحقیق و توسعه یا همان نوآوری  هایهزینهمتغیر بر 

ابداری حس کاریمحافظهیی با میزان هاشرکتند در توانمی رادارند هارکتشدر  گذاریسرمایهکه قصد  گذارانیسرمایه درنتیجه

ی دیگر هاشرکتبیشتر از  هاشرکتسوددهی باالتر این دسته از  درنتیجهنوآوری و  احتماالًکنند، چراکه  گذاریسرمایهباالتر 

 فعال در بازار سرمایه است. 

با اعضای غیرموظف باالتر،  مدیرههیئتی دارای هاشرکتکه  دهدمین برای فرضیه دوم پژوهش نیز نشا آمدهدستبهنتیجه 

چراکه نتایج  باشدمیباالتر  هاشرکتمیزان نوآوری این  درنتیجهتحقیق و توسعه باالتری داشته و  هایهزینه احتماالً

داشت.  هاشرکتبر میزان نوآوری  مدیرههیئتبرای فرضیه دوم پژوهش نشان از اثرگذاری مثبت استقالل  آمدهدستبه

درگیر در بورس اوراق بهادار تهران دارای  هایحوزهبرای بسیاری از فعاالن و افراد و  تواندمی آمدهدستبه، نتایج ترتیباینبه

وری نوآند با افزایش اعضای غیرموظف به بهبود میزان توانمی هاشرکت گذارانسیاستنمونه مدیران و  طوربهاهمیت باشد. 

ری تمایل بیشت هاشرکت درنتیجهمبادرت ورزند. چراکه این مدیران دارای قدرت نظارتی و کنترلی باالتری بوده و  هاشرکت

ق با افزایش نظارت از طری تواندمیتحقیق و توسعه دارند. دولت نیز  هایهزینهمختلفی از جمله  هایبخشدر  گذاریسرمایهبه 

، کند. در این میان هاشرکت هایفعالیتو کنترل بیشتری  مدیرههیئتا ملزم به افزایش اعضای ر هاشرکتنهادهای قانونی 

 هایعالیتفکه این سازمان نظارت بیشتری بر  شودمیو پیشنهاد  کندمیسازمان بورس اوراق بهادار تهران نیز نقش مهمی ایفاء 

 تواندیمنیز تشریح شد، سازمان بورس اوراق بهادار تهران  قبالًکه  طورهمانداشته باشد و از سوی دیگر،  هاشرکت مدیرههیئت

 هارکتشنوآوری،  هایشاخص بر اساس هاشرکت بندیرتبهتحقیق و توسعه و یا  هایهزینهبه افشای  هاشرکتبا ملزم ساختن 

ضعیت که قصد بررسی و گرانیتحلیل و گذارانسرمایهبیشتری در این حوزه کنند. از سوی دیگر،  هایهزینهرا ترغیب نماید تا 

 میزان و هاآن رأسو در  مدیرههیئت هایفعالیت تردقیقند با بررسی توانمی رادارند هاشرکتمیزان نوآوری  خصوصاًمالی و 

کسب کنند.  هاآنتحقیق و توسعه  هایهزینهو  هاشرکت هایفعالیتتعداد اعضای غیرموظف به شناخت و درک بهتری از 

نمایند چراکه این  گذاریسرمایهیی که دارای مدیران غیرموظف باالتری هستند هاشرکتند در توانمی گذارانسرمایهاین 
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 هارکتشکارایی و اثربخشی این  درنهایتمیزان نوآوری و  درنتیجهتحقیق و توسعه باالتری بوده و  هایهزینهدارای  هاشرکت

 هستند ترجذاب گذاریسرمایه ازنظر هاشرکت. بنابراین این باشدمیدر بلندمدت بیشتری 

 :فهرست منابع

حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود در بورس  تأثیر(. بررسی 1383، عباس )آبادیزند عباسمقری، علی؛ جلیلی، محمد و  زادهاسماعیل

 .32-13، صص  1اوراق بهادار تهران، مجله حسابداری مدیریت، ش 

کنفرانس بین المللی مدیریت،  بر کیفیت حسابرسی، مدیرههیئتبررسی رابطه تنوع اعضای  (.1331) یاسر امیدوار،بداغی, حمید و 

 .، مشهد، موسسه تعاونی دانش بنیان کمرآوش1494حسابداری، بانکداری و اقتصاد در افق ایران 

در بورس اوراق بهادار  شدهپذیرفتهی هاشرکتبر رشد  مدیرههیئت تأثیربررسی  (.1331) اله کرامت , مهدی و حیدری رستمی،جلیلی

اولین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران، تهران، موسسه برگزار کننده  تهران،

 .همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان

در بورس اوراق بهادار  شدهپذیرفتهحاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهای  رابطه بین کیفیت "( ،1381حساس یگانه یحیی و همکاران)

 .199-10، ص1388، بهار 13، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال چهارم، شماره  "تهران

ی هاشرکتبر ارتباط بین درصد سهام شناور و عملکرد مالی  مدیرههیئتاستقالل  تأثیربررسی (.1331)رضوی, سیده هنگامه

 (.11) 4جدید در مدیریت و حسابداری  هایپژوهشفصلنامه  در بورس اوراق بهادار تهران، شدهپذیرفته

پنجمین  ی دانش بنیان،هاشرکتنوآوری باز بر روی عملکرد  تأثیر (.1331) غالمرضا سالمت محمدی, نادیا و هاشم زاده خوراسگانی،

 .تهران، انجمن مدیریت ایرانکنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، 

در بورس اوراق بهادار  شدهپذیرفتهی هاشرکتو عملکرد مالی  باارزش مدیرههیئت(. بررسی رابطه سرمایه فکری 1381) سهامی،مهران

 .تهران.پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه عالمه طباطبایی

 زمستان بنیان. دانش یهاشرکت نوآوری ظرفیت بر نوآوری های محرک تأثیر(، 1339)؛تجویدی، مینا ؛سلمانی، بهزاد ؛صنوبر، ناصر

 .191 تا 31 از - صفحه ISC 11(/علوم وزارت) پژوهشی-علمی 14 شماره - 1339

کنفرانس  و نوآوری شرکت، مدیرههیئتمدیران، استقالل  کاریمحافظهبین  یرابطهبررسی  (.1331) مریم قاسمی, قاسم و حسین نژاد،

 -ملی اندیشه های نوین و خالق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی، خوی، دانشگاه آزاد اسالمی زرقان 

 .عالمه خویی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوریآموزش عالی 

اولین  در اطالعات حسابداری، کاریمحافظهشرکت با  مدیرههیئترابطه بین اندازه  (.1331) مهدی مسیح ابادی, ابوالقاسم و زیبا،

 همایش ملی مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی، مشهد، دانشگاه پیام نور خراسان رضوی

پنجمین  ، ساختار مالکیت و تاخیر در گزارش حسابرسی،مدیرههیئت هایویژگیبررسی رابطه  (.1331) زهره , علیرضا و رضایی،مؤمنی

 .کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، انجمن مدیریت ایران

یازدهمین کنفرانس بین  در بورس اوراق بهادار تهران، شدهپذیرفتهنوآوری بر عملکرد شرکتهای دارویی  تأثیر(.1331)نتاج, نصرجمعلی

 المللی حسابداری و مدیریت و هفتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز، تهران، شرکت همایشگران مهر اشراق

اقتصاد، مدیریت و  کنفرانس ملی مطالعات نوین حسابداری در مدیریت سود، کاریمحافظهبررسی اثرات  (.1331)الهیاری, ساحل

 .حسابداری در ایران، کرج، دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها
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