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 0دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد.
 2دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد.
نام نویسنده مسئول:
حميد داور پناه

چکيده
این پژوهش باهدف بررسی حسابداری محافظهکارانه ،استقالل هیئتمدیره و نوآوری در شرکت،
اقدام به جمعآوری داده های مرتبط با تحقیق کرد .روش پژوهش حاضر ،ازنظر هدف ،از نوع
کاربردی و ازلحاظ روش ،از نوع همبستگی تحلیل رگرسیون بود .جامعه آماری این پژوهش شامل
کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و برای انتخاب نمونه ،از روش
غربال گری یا حذفی سیستماتیك استفاده شد .به این صورت که نخست ،تمام شرکتهایی که
میتوانند در نمونهگیری شرکت کنند ،انتخاب و سپس ،از بین آنها شرکتهایی که واجد شرایط
مذکور نیستند ،حذفشده و درنهایت  49شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند .بازه زمانی پژوهش
بین سالهای  0941تا  0941در نظر گرفته شد .در این پژوهش ،دادههای موردنیاز برای آزمون
فرضیههای پژوهش ،از صورتهای مالی ساالنه شرکتها (سایت کدال) و وبسایت سازمان بورس
اوراق بهادار ،استخراج شد .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که استقالل هیئتمدیره بر
نوآوری شرکت ها تاثیر معنادار دارد این در صورتی است که محافظه کاری بر نوآوری شرکت ها
تاثیر گذار نیست .تاثیر استقالل هیئت مدیره بر نوآوری در شرکت های با اهرم باال کمتر از شرکت
های با اهرم پایین است حال این تاثیر در شرکت های با اندازه باال بیشتر از شرکت های با اندازه
کمتر است.

واژگان کليدي :حسابداری محافظه کارانه ،استقالل هیئت مدیره ،نوآوری در شرکت.

شماره  / 11پاییز  / 1931ص 49 –43

حميد داور پناه  ، 1سيد محمود موسوي

شيري 2

پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری (سال سوم)

حسابداري محافظه کارانه ،استقالل هيئت مدیره و نوآوري در شرکت
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مقدمه
امروزه محیط کسب و کار به طور فزایندهای پیچیده شده و پیوسته در حال تغییر است .به منظور ایجاد ارزش در بازار و کسب مزیتی
پایدار ،بقا و پیشرفت باید جریان نوآوری و مکانیزمهای نظارتی ،را در سازمان بهبود بخشید تا از رکود و نابودی ممانعت شود].[1
هیئت مدیره فعال و وجود اعضای غیر موظف در هیئت مدیره به منظور هم جهت شدن منافع مورد توجه قرارگرفته تا یکی از اهداف
اصلی هر سیستم حاکمیت شرکتی که پاسخگو کردن مسـئوالن درون سازمانی است ،تحقق یابد ].[2
مقوله محافظه کاری حسابداری از ابتدای قرن بیستم تا کنون ،بعنوان یـك اصـل از اصـول محـدود کننده ،در گزارشگری مالی مطرح
شده اسـت  .در ادبیات حسـابداری تـا کنـون تعـاریف متعـددی از محافظه کاری صورت پذیرفته است] .[3محافظه کاری حسابداری را رویهای
میداند که در واکنش به اخبار خوب و بد متضاد عمل میکند ،به طوری که در مقابل اخبار بد ،سـود و داراییها را کمتر نشان میدهند ولی در
مقابل اخبار خوب سود و داراییها را بیشتر نشان نمیدهند .محافظه کاری حسابداری را این چنین تعریف میکند؛ " لـزوم تفـاوت قایـل شـدن
در تأییـد پـذیری شناسایی سود در مقابل زیان"] .[4محافظـه کـاری عبـارت از انتخـاب یـك راهکار حسابداری تحت شرایط عدم اطمینان که
در نهایت بـه کمتـرین دارایـی و درآمـد بیانجامـد و کمترین اثر مثبت را بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد] .[5اعمال محافظه کاری حسابداری
در گزارشگری مالی سبب افزایش کیفیت این گزارشگری شده و از منافع بسیاری از ذینفعان بهویژه اعتبار دهندگان حمایت کرده و از روشهای
متهورانه حسابداری جلوگیری میکند .لذا هیئت مدیره بهعنوان یکی از ارکان حاکمیت شرکتی ،میتواند کیفیت گزارشگری مالی را از طریق
حسابداری محافظه کارانه بهبود بخشد].[6
هدف تحقیق حاضر ،بررسی تأثیر محافظه کاری و استقالل هیئت مدیره بر نوآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
است.

روش
 -1روش جمع آوري دادهها
در پژوهش حاضر به منظور آزمون فرضیات تحقیق از دادههای مالی طبقه بندی شده و حسابرسی شده شرکتهای فعال پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است .دادههای مورد نیاز برای آزمون فرضیه های تحقیق ،از صورتهای مالی ساالنه شرکتها ،گزارش
هیئتمدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام و وبسایت سازمان بورس اوراق بهادار ،قابلاستخراج است.
 -2جامعه آماري
در پژوهش حاضر به منظور آزمون فرضیات تحقیق از دادههای مالی طبقه بندی شده و حسابرسی شده شرکتهای فعال پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران استفاده میشود .جامعه آماری این پژوهش ،کلیه شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران طی سال های  0941تا 0941
میباشد.
 -3شرایط انتخاب نمونه از جامعه آماري
نمونه مورد استفاده نیز از طریق روش حذف سیستماتیك از جامعه آماری انتخاب شده است .به این ترتیب که نمونه ،متشکل از کلیه
شرکتهای موجود در جامعه آماری است که حائز معیارهای زیر باشند:
 در طول دوره پژوهش ،تغییر در دوره مالی نداشته باشند.
 جزء شرکتهای فعال در حوزه فعالیتهای مالی ،از جمله شرکتهای سرمایهگذاری ،بانكها ،بیمهها و مؤسسات مالی نباشند.
 دوره مالی آنها منتهی به  02/24هرسال باشد تا بتوان داده¬ها را در کنار یکدیگر و در صورت نیاز ،به صورت پانلی به کار برد.
 تا سال  0941بورس اوراق بهادار تهران فعال بوده و جزو شرکتهای ورشکسته نباشد.
 سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار حداقل شش ماه یكبار مورد معامله قرارگرفته باشد.
 -4مدل تحقيق و نحوه محاسبه متغيرهاي آن
مدل های تحقیق بر گرفته از تحقیق لیو و وانگ ( )2102است .مدل اول به منظور آزمون فرضیه اول و دوم تحقیق بوده و به قرار زیر
است:

𝑡𝑃𝐴𝑇𝐸𝑁𝑇𝑆𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 𝑂𝑈𝑇𝐷𝐼𝑅𝑖,𝑡 + 𝛽2 𝐶𝑂𝑁𝑖,𝑡 + 𝛽3 𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 + 𝛽4 𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽5 𝑇𝐴𝑁𝐺𝑖,𝑡 + 𝛽6 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖,
𝑡+ 𝛽7 𝐵𝑂𝑅𝐴𝐷𝑖,𝑡 + 𝛽8 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝑒𝑖,
𝑡𝑃𝐴𝑇𝐸𝑁𝑇𝑆𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 (𝑂𝑈𝑇𝐷𝐼𝑅𝑖,𝑡 ∗ 𝐿𝐸𝑉𝐷𝑂𝑊𝑁𝑖,𝑡 ) + 𝛽2 (𝑂𝑈𝑇𝐷𝐼𝑅𝑖,𝑡 ∗ 𝐿𝐸𝑉𝑈𝑃𝑖,𝑡 ) + 𝛽3 (𝐶𝑂𝑁𝑖,
𝑡∗ 𝐿𝐸𝑉𝐷𝑂𝑊𝑁𝑖,𝑡 ) + 𝛽4 (𝐶𝑂𝑁𝑖,𝑡 ∗ 𝐿𝐸𝑉𝑈𝑃𝑖,𝑡 ) + 𝛽5 𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 + 𝛽6 𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽7 𝑇𝐴𝑁𝐺𝑖,
𝑡+ 𝛽8 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖,𝑡 + 𝛽9 𝐵𝑂𝑅𝐴𝐷𝑖,𝑡 + 𝛽10 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝑒𝑖,
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𝑡𝑃𝐴𝑇𝐸𝑁𝑇𝑆𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 (𝑂𝑈𝑇𝐷𝐼𝑅𝑖,𝑡 ∗ 𝑆𝐼𝑍𝐸𝐷𝑂𝑊𝑁𝑖,𝑡 ) + 𝛽2 (𝑂𝑈𝑇𝐷𝐼𝑅𝑖,𝑡 ∗ 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑈𝑃𝑖,𝑡 ) + 𝛽3 (𝐶𝑂𝑁𝑖,
𝑡∗ 𝑆𝐼𝑍𝐸𝐷𝑂𝑊𝑁𝑖,𝑡 ) + 𝛽4 (𝐶𝑂𝑁𝑖,𝑡 ∗ 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑈𝑃𝑖,𝑡 ) + 𝛽5 𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 + 𝛽6 𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽7 𝑇𝐴𝑁𝐺𝑖,
𝑡+ 𝛽8 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖,𝑡 + 𝛽9 𝐵𝑂𝑅𝐴𝐷𝑖,𝑡 + 𝛽10 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝑒𝑖,
در مدل ارائه شده  iنماد شرکت t ،نماد زمان 𝛼 ،عرض از مبدا و 𝑡 𝑒𝑖,پسماند مدل است.
 -5روش تجزیه و تحليل و آزمون فرضيات
در این تحقیق برای آزمون فرضیهها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است .روش آماری مورد استفاده در این تحقیق
روش دادههای پانل میباشد .الزم به ذکر است در این مطالعه برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزارهای  Eviewsو بهره گرفته شده است.

نتایج و بحث
برای آزمون فرضیات از رگرسیون الجیت داده های پانل استفاده می شود.
 -0برآورد مدل اول به روش رگرسیون الجیت
مدل اول تحقیق به دنبال آزمون فرضیه اول و دوم تحقیق است .متغیر وابسته در این مدل ،نوآوری و متغیرهای مستقل ،استقالل هیئت
مدیره و محافظهکاری است .نتایج آزمون این مدل به قرار زیر است:
جدول  - 1نتایج آزمون تحليل رگرسيون مدل اول به روش الجيت

𝑡𝑃𝐴𝑇𝐸𝑁𝑇𝑆𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 𝑂𝑈𝑇𝐷𝐼𝑅𝑖,𝑡 + 𝛽2 𝐶𝑂𝑁𝑖,𝑡 + 𝛽3 𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 + 𝛽4 𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽5 𝑇𝐴𝑁𝐺𝑖,
𝑡+ 𝛽6 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖,𝑡 + 𝛽7 𝐵𝑂𝑅𝐴𝐷𝑖,𝑡 + 𝛽8 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝑒𝑖,
متغیرها
ضرایب
خطای معیار
آماره
معناداری
0.0000

4.452502

12.93840

57.60825

عرض از مبدا

0.0371

2.084738

0.414569

0.864269

استقالل هیئت مدیره

0.4226

0.801852

1.454810

1.166542

محافظه کاری

0.0191

-2.343937

0.808014

-1.893934

اهرم مالی

0.0012

3.227515

0.171388

0.553157

اندازه شرکت

0.8731

0.159709

2.636296

0.421039

بازده داراییها

0.7976

-0.256436

1.187250

-0.304453

دارایی ثابت

0.4851

-0.698152

5.034196

-3.514633

مخارج سرمایهای

0.0192

2.340902

7.321820

17.13966

اندازه هیئت مدیره

6.9245

آزمون هاسمر –لمشو

0.760086

ضریب تعیین مك فادن

0.5448

ارزش احتمال

573.1917

آماره LR

0.000000

معناداری

با توجه به اینکه  P-Valueمحاسبه شده برای آماره نسبت درستنمایی مدل ( )LRکمتر از سطح خطای  1درصد است می توان نتیجه
گرفت که کل مدل معنادار بوده و از اعتبار باالیی برخوردار است .همچنین مقدار کای اسکوار آزمون هاسمر -لمشو که مقادیر پیش بینی شده
توسط مدل را با مقادیر واقعی در  01گروه مقایسه کرده است ،برابر با  6/42بوده و از مقدار بحرانی جدول کمتر می باشد .لذا نتیجه آزمون هاسمر
نشان می دهد که خطای پیش بینی ها معنادار نبوده و فرض صفر این آزمون مبنی بر نکویی برازش مدل پذیرفته می شود .مقدار ضریب تعیین
مك فادن نیز برابر با  1/26بوده و بیانگر این است که مجموعه متغیرهای توضیحی  26درصد از متغیر وابسته را توجیه می نماید.
همچنین در نگاره فوق مشاهده میشود که ضریب برآورد شده برای متغیر محافظهکاری  0/0661و معناداری این ضریب برابر با 1/92
میباشد .در نتیجه سطح خطا این ضریب بیشتر از  1درصد بوده و میتوان گفت محافظه کاری غیر شرطی حسابداری بر نوآوری تأثیر گذار
نیست .در نتیجه فرضیه اول تحقیق رد می شود.
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همچنین در نگاره فوق مشاهده میشود که ضریب برآورد شده برای متغیر استقالل هیئت مدیره  1/2692بوده که عددی مثبت است و
معناداری این ضریب برابر با  1/192میباشد .در نتیجه سطح خطا این ضریب کمتر از  1درصد بوده و میتوان گفت استقالل هیئت مدیره بر
نوآوری تأثیر مثبت و معناداری دارد .لذا فرضیه دوم تحقیق پذیرفته می شود.
 -2برآورد مدل دوم به روش رگرسیون الجیت
مدل دوم تحقیق به دنبال آزمون فرضیه سوم و چهارم تحقیق است .متغیر وابسته در این مدل نوآوری ،متغیرهای مستقل ،محافظهکاری
و استقالل هیئت مدیره و متغیرهای میانجی ،اهرم مالی پایین و اهرم مالی باال است .نتایج آزمون این مدل به قرار زیر است:
جدول  - 2نتایج آزمون تحليل رگرسيون مدل دوم به روش الجيت

𝑡𝑃𝐴𝑇𝐸𝑁𝑇𝑆𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 (𝑂𝑈𝑇𝐷𝐼𝑅𝑖,𝑡 ∗ 𝐿𝐸𝑉𝐷𝑂𝑊𝑁𝑖,𝑡 ) + 𝛽2 (𝑂𝑈𝑇𝐷𝐼𝑅𝑖,𝑡 ∗ 𝐿𝐸𝑉𝑈𝑃𝑖,𝑡 ) + 𝛽3 (𝐶𝑂𝑁𝑖,
𝑡∗ 𝐿𝐸𝑉𝐷𝑂𝑊𝑁𝑖,𝑡 ) + 𝛽4 (𝐶𝑂𝑁𝑖,𝑡 ∗ 𝐿𝐸𝑉𝑈𝑃𝑖,𝑡 ) + 𝛽5 𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 + 𝛽6 𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽7 𝑇𝐴𝑁𝐺𝑖,
𝑡+ 𝛽8 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖,𝑡 + 𝛽9 𝐵𝑂𝑅𝐴𝐷𝑖,𝑡 + 𝛽10 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝑒𝑖,
متغیرها
ضرایب
خطای معیار
آماره
معناداری
0.0195

2.335713

4.175517

9.752808

عرض از مبدا

0.0076

2.671428

0.491048

1.311801

استقالل هیئت مدیره * اهرم پایین

0.0353

2.105384

0.274687

0.578322

استقالل هیئت مدیره * اهرم باال

0.3088

1.017815

1.044061

1.062661

محافظه کاری * اهرم پایین

0.9836

0.020549

0.825909

0.016972

محافظه کاری * اهرم باال

0.0092

-2.606121

0.918054

-2.392561

اهرم مالی

0.0000

5.574827

0.104090

0.580281

اندازه شرکت

0.0002

3.762513

1.052151

3.958732

بازده داراییها

0.8046

-0.247347

0.546503

-0.135176

دارایی ثابت

0.4770

-0.711163

2.255712

-1.604180

مخارج سرمایهای

0.0442

2.542016
2.012558
آزمون هاسمر –لمشو

5.115954

اندازه هیئت مدیره

0.787483

ضریب تعیین مك فادن

0.4612

ارزش احتمال

565.9749

آماره LR

0.000000

معناداری

7.7211

با توجه به اینکه  P-Valueمحاسبه شده برای آماره نسبت درستنمایی مدل ( )LRکمتر از سطح خطای  1درصد است می توان نتیجه
گرفت که کل مدل معنادار بوده و از اعتبار باالیی برخوردار است .همچنین مقدار کای اسکوار آزمون هاسمر -لمشو که مقادیر پیش بینی شده
توسط مدل را با مقادیر واقعی در  01گروه مقایسه کرده است ،برابر با  2/22بوده و از مقدار بحرانی جدول کمتر می باشد .لذا نتیجه آزمون
هاسمر نشان می دهد که خطای پیش بینی ها معنادار نبوده و فرض صفر این آزمون مبنی بر نکویی برازش مدل پذیرفته می شود .مقدار ضریب
تعیین مك فادن نیز برابر با  1/22بوده و بیانگر این است مجموعه متغیرهای توضیحی حدود  22درصد از متغیر وابسته را توجیه می نماید.
در نگاره فوق مشاهده میشود که ارزش احتمال ضریب برآوردی برای متغیر محافظه کاری * اهرم پایین برابر با  1/9122و برای متغیر
محافظه کاری * اهرم باال برابر با  1/4296است که سطح خطا این ضرایب برای هر دو متغیر بیشتر از  1درصد بوده و میتوان بیان داشت که
محافظهکاری تاثیری بر نوآوری شرکتهای با اهرم مالی باال و پایین ندارد .لذا فرضیه سوم تحقیق رد می شود.
همچنین در نگاره فوق مشاهده میشود که ارزش احتمال ضریب برآوردی برای متغیر استقالل هیئت مدیره * اهرم پایین برابر با 1/1126
و برای متغیر استقالل هیئت مدیره * اهرم باال برابر با  1/1919است که سطح خطا این ضرایب برای هر دو متغیر کمتر از  1درصد بوده و
میتوان بیان داشت که استقالل هیئت مدیره بر نوآوری شرکتهای با اهرم مالی باال و پایین تاثیرگذار است و از آنجا که ضریب برآوردی متغیر
استقالل هیئت مدیره * اهرم پایین برابر با  0/9002بوده و از ضریب برآوردی متغیر استقالل هیئت مدیره * اهرم باال که برابر با  1/1229است،
بیشتر است ،میتوان نتیجه گرفت که تأثیر استقالل هیئت مدیره بر نوآوری شرکتهای با اهرم مالی پایین و باال متفاوت است .لذا فرضیه چهارم
تحقیق پذیرفته می شود.
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 -9برآورد مدل سوم به روش رگرسیون الجیت
مدل سوم تحقیق به دنبال آزمون فرضیه پنجم و ششم تحقیق است .متغیر وابسته در این مدل نوآوری ،متغیرهای مستقل ،محافظهکاری
و استقالل هیئت مدیره و متغیرهای میا نجی ،اندازه کوچك شرکت و اندازه بزرگ شرکت است .نتایج آزمون این مدل به قرار زیر است:
جدول  - 3نتایج آزمون تحليل رگرسيون مدل سوم به روش الجيت

𝑡𝑃𝐴𝑇𝐸𝑁𝑇𝑆𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 (𝑂𝑈𝑇𝐷𝐼𝑅𝑖,𝑡 ∗ 𝑆𝐼𝑍𝐸𝐷𝑂𝑊𝑁𝑖,𝑡 ) + 𝛽2 (𝑂𝑈𝑇𝐷𝐼𝑅𝑖,𝑡 ∗ 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑈𝑃𝑖,𝑡 ) + 𝛽3 (𝐶𝑂𝑁𝑖,
𝑡∗ 𝑆𝐼𝑍𝐸𝐷𝑂𝑊𝑁𝑖,𝑡 ) + 𝛽4 (𝐶𝑂𝑁𝑖,𝑡 ∗ 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑈𝑃𝑖,𝑡 ) + 𝛽5 𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 + 𝛽6 𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽7 𝑇𝐴𝑁𝐺𝑖,
𝑡+ 𝛽8 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖,𝑡 + 𝛽9 𝐵𝑂𝑅𝐴𝐷𝑖,𝑡 + 𝛽10 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝑒𝑖,
متغیرها
ضرایب
خطای معیار
آماره
معناداری
0.0000

4.056965

13.25501

53.77512

عرض از مبدا

0.0000

5.660546

0.098610

0.558189

استقالل هیئت مدیره * اندازه شرکت کوچك

0.0479

1.978686

1.114874

2.205985

استقالل هیئت مدیره * اندازه شرکت بزرگ

0.8427

0.198384

1.772205

0.351576

محافظه کاری * اندازه شرکت کوچك

0.2636

1.117836

2.070181

2.314122

محافظه کاری * اندازه شرکت بزرگ

0.0000

-8.983725

4.134668

-37.14472

اهرم مالی

0.1927

1.302636

0.236104

0.307558

اندازه شرکت

0.9965

0.004328

2.714421

0.011749

بازده داراییها

0.9569

-0.053998

1.193506

-0.064447

دارایی ثابت

0.4315

-0.786604

5.085251

-4.000080

مخارج سرمایهای

0.0252

7.427307
2.238384
آزمون هاسمر –لمشو

16.62516

اندازه هیئت مدیره

0.763632

ضریب تعیین مك فادن

0.9972

ارزش احتمال

575.8661

آماره LR

0.000000

معناداری

1.1442

با توجه به اینکه  P-Valueمحاسبه شده برای آماره نسبت درستنمایی مدل ( )LRکمتر از سطح خطای  1درصد است می توان نتیجه
گرفت که کل مدل معنادار بوده و از اعتبار باالیی برخوردار است .همچنین مقدار کای اسکوار آزمون هاسمر -لمشو که مقادیر پیش بینی شده
توسط مدل را با مقادیر واقعی در  01گروه مقایسه کرده است ،برابر با  0/09بوده و از مقدار بحرانی جدول کمتر می باشد .لذا نتیجه آزمون
هاسمر نشان می دهد که خطای پیش بینی ها معنادار نبوده و فرض صفر این آزمون مبنی بر نکویی برازش مدل پذیرفته می شود .مقدار ضریب
تعیین مك فادن نیز برابر با  1/26بوده و بیانگر این است مجموعه متغیرهای توضیحی حدود  26درصد از متغیر وابسته را توجیه می نماید.
در نگاره فوق مشاهده میشود که ارزش احتمال ضریب برآوردی برای متغیر محافظه کاری * اندازه کوچك برابر با  1/2922و برای متغیر
محافظه کاری * اندازه بزرگ برابر با  1/2696است که سطح خطا این ضرایب برای هر دو متغیر بیشتر از  1درصد بوده و میتوان بیان داشت که
محافظهکاری تاثیری بر نوآوری شرکتهای با اندازه کوچك و بزرگ ندارد .لذا فرضیه پنجم تحقیق رد می شود.
همچنین در نگاره فوق مشاهده میشود که ارزش احتمال ضریب برآوردی برای متغیر استقالل هیئت مدیره * اندازه کوچك برابر با
 1/1111و برای متغیر استقالل هیئت مدیره * اندازه بزرگ برابر با  1/1924است که سطح خطا این ضرایب برای هر دو متغیر کمتر از  1درصد
بوده و میتوان بیان داشت که استقالل هیئت مدیره بر نوآوری شرکت های با اندازه کوچك و بزرگ تاثیرگذار است و از آنجا که ضریب برآوردی
متغیر استقالل هیئت مدیره * اندازه کوچك برابر با  1/1120بوده و از ضریب برآوردی متغیر استقالل هیئت مدیره * اندازه بزرگ که برابر با
 2/2114است ،کمتر است ،میتوان نتیجه گرفت که تأثیر استقالل هیئت مدیره بر نوآوری شرکتهای با اندازه کوچك و بزرگ متفاوت است .لذا
فرضیه ششم تحقیق پذیرفته می شود.
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خالصه و نتيجه گيري
در این فصل فرضیات تحقیق با استفاده از مدل تشریح شده در فصل سوم و با استفاده از داده های جمع آوری شده ،بوسیله صفحه گسترده
 Excellو نرم افزار تحلیل آماری EViewsمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در این تحقیق به بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق برای کل
شرکت ها تحقیق پرداخته شد .نتایج تحقیق به صورت خالصه به قرار زیر است:
جدول  - 4خالصه نتایج بررسی فرضيه ها

ردیف

نتیجه

فرضیه

رد

0

محافظه کاری غیر شرطی حسابداری بر نوآوری تأثیر گذار است.

2

استقالل هیئتمدیره بر نوآوری تأثیرگذار است.

9

تأثیر محافظهکاری غیرشرطی حسابداری بر نوآوری شرکتهای با اهرم مالی پایین و باال متفاوت است.

9

تأثیر استقالل هیئتمدیره بر نوآوری شرکتهای با اهرم مالی پایین و باال متفاوت است.

1

تأثیر محافظهکاری غیرشرطی حسابداری بر نوآوری شرکتهای با اندازه کوچك و بزرگ متفاوت است

6

تأثیر استقالل هیئتمدیره بر نوآوری شرکتهای با اهرم مالی اندازه کوچك و بزرگ متفاوت است.

تایید-مثبت
رد
تایید -بیشتر در اهرم پایین
رد
تایید -بیشتر در اندازه باال

جدول  - 5خالصه نتایج فرضيهها

ردیف

فرضیه

0

محافظهکاریغیرشرطی حسابداری بر
نوآوری تأثیرگذار است.

2

استقالل هیئتمدیره بر نوآوری تأثیرگذار
است.

9

تأثیر محافظهکاری غیرشرطی حسابداری بر
نوآوری شرکتهای با اهرم مالی پایین و باال
متفاوت است.

9

تأثیر استقالل هیئتمدیره بر نوآوری
شرکتهای با اهرم مالی پایین و باال
متفاوت است.

1

تأثیر محافظهکاری غیرشرطی حسابداری بر
نوآوری شرکتهای با اندازه کوچك و بزرگ
متفاوت است

6

تأثیر استقالل هیئتمدیره بر نوآوری
شرکتهای با اهرم مالی اندازه کوچك و
بزرگ متفاوت است.

نتیجه

اثر

مقایسه با پژوهشهای پیشین

رد

-

نتیجهی آزمون این فرضیه ،با نتیجه بهدستآمده از تحقیقات
لیو و وانگ ] ،[7شاکری و ساالری [ ]2همراستا نیست.

تائید

مثبت

نتیجهی آزمون این فرضیه ،با نتیجه بهدستآمده از تحقیقات
لیو و وانگ  ،ورامش و دیگران [ ]4و وانگ دیگران []10
همراستا است.

رد

تائید

رد

تائید

-

نتیجهی آزمون این فرضیه ،با نتیجه بهدستآمده از تحقیقات
لیو و وانگ ،شاکری و ساالری همراستا نیست.

بیشتر
در اهرم
پایین

نتیجهی آزمون این فرضیه ،با نتیجه بهدستآمده از تحقیقات
لیو و وانگ  ،ورامش و دیگران و وانگ دیگران همراستا است.

-

نتیجهی آزمون این فرضیه ،با نتیجه بهدستآمده از تحقیقات
لیو و وانگ  ،شاکری و ساالری همراستا نیست.

بیشتر
در اندازه
باال

نتیجهی آزمون این فرضیه ،با نتیجه بهدستآمده از تحقیقات
لیو و وانگ  ،ورامش و دیگران و وانگ دیگران همراستا است.
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