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 چکیده

وجه به با ت هادارایی. هرچقدر نسبت بازده ردیگیمقرار  هاداراییالگوهای مربوط به بازده  تأثیرها تحت نوآوری شرکت

های ر بازهد کاراییوری و اهرم مالی، افزایش پیدا کند، به همان نسبت میزان بهره معیارهای موجود در ارتباط با نوسانات نسبت

 رب رهیمد هیأتاستقالل  و رانیمد یکارمحافظه تأثیرهدف این پژوهش، بررسی زمانی بلندمدت افزایش پیدا خواهد کرد. 

ویی )پانل های تابلوده و مبتنی بر تحلیل دادهعلی ب -ای و تحلیلیاست. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه های شرکتنوآور

تا  8811در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی  شدهپذیرفتهشرکت  18دیتا( است. در این پژوهش اطالعات مالی 

ر دصورت گرفته  هایوتحلیلتجزیهدهد که با توجه به نتایج تحقیق نشان میسال(.  -شرکت  188است ) شدهبررسی 8831

وس و معناداری معک تأثیر هاشرکت ینوآورکاری مدیران بر محافظه توان نتیجه گرفت کهفرضیه اول پژوهش می تأییدارتباط با 

 م کهفرضیه دوم پژوهش به این نتیجه رسیدی تأییدصورت گرفته در ارتباط با  هایوتحلیلتجزیهبا توجه به  دارد و در نهایت

 مستقیم و معناداری دارد. تأثیر هاشرکت یرنوآوبر  رهیمد هیأتاستقالل 

 و پانل دیتا. رهیمد هیأتاستقالل ، هاشرکت ینوآور، کاری مدیرانمحافظه های کلیدی:واژه
 
 

 
Abstract: 

 

Using panel data on U.S. public firms, we document a positive effect of board independence 

on corporate innovation. This effect is concentrated in firms that are larger in size, in the 

nontechnical industries, facing less product market competition, and using more debt, where 

managers are more likely to be excessively risk averse. We establish causality of board 

independence on innovation using a difference-in-difference approach that exploits an 

exogenous shock to board composition, namely, the mandate of a majority of outside directors 

on company boards by NYSE and NASDAQ in response to the passage of Sarbanes-Oxley Act 

in 2002. We further examine incentive compensation as a possible mechanism. We show that 

firms with more independent boards use more equity-based compensation, especially stock 

options, to promote managerial risk-taking. 

 

Keyword: Managers' Conservatism, Corporate Innovation, Board Independence, Data Panel. 



 
Takestan Higher Education Institute 

 
Dissertation submitted to graduate studies office in partial Fulfillment of the 

requirement for the degree of Master of Arts In accounting 

 

Title: 

The survey effect managerial conservatism and 

board independence on corporate innovation 

 
Supervisor: 

Dr. Sayed Ahmadi Moosavi 

 

Advisor: 

Dr. Sayed Jalal Aldin Hossieni Ghoncheh 

 

 

By: 

Alireza Nazari 

 

 
 

 
Autoum 2019 

 

 


