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ساختار مالکیت، حاکمیت شرکتی و نوآوری

یکی از موضوعات مطالعاتی در زمینه حاکمیت شرکتی، تأثیر آن بر نوآوری بنگاه میباشد. امروزه ادعا

میشود

که فصل مشترک موفقیت سازمانها عمدتا ریشه در نوآوری دارد. مطالعات مختلفی در زمینه نوآوری مورد

بررسی بررسی قرار گرفت و در کلیهی موارد عوامل موثر بر نوآوری مربوط به جنبههای مختلف حاکمیت

شرکتی هستند و در حقیقت مهمترین عامل اثرگذار بر روی نوآوری، حاکمیت شرکتی میباشد. هدف اصلی

این پژوهش، تعیین تاثیر ساختار مالکیت، حاکمیت شرکتی و نوآوری میباشد. این پژوهش برای یک دورهی

5 ساله در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. اطالعات نمونهی شرکتهای مورد مطالعه پس از بررسی در

دسترس بودن اطالعات آنها با جمع آوری به کمک نرمافزار اکسل طبقهبندی و به کمک نرمافزار ایویوز

مورد

آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛ که بین مالکیت نهادی، مالکیت دولتی و نوآوری رابطهی

مثبت وجود داشته و این رابطه معنادار نیز میباشد. ولی بین تمرکز مالکیت و نوآوری رابطهی منفی وجود

داشته و این رابطه معنادار نیز میباشد. تمرکز مالکیت باعث ریسکگریزی شده، که این موضوع میتواند بر

سرمایهگذاری در فعالیتهای نوآورانه تاثیر منفی داشته باشد. همچنین بین استقالل هیاتمدیره و نوآوری

رابطهی مثبت وجود داشته و این رابطه معنادار نیز میباشد.
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M.A. Thesis:

Ownership structure, governance, and innovation
One of the topics of study in corporate governance is its impact on enterprise
innovation. Today, it is claimed that the common denominator of organizational
success is largely rooted in innovation. Various studies on innovation have been
studied, and in general, the factors affecting innovation are related to various
aspects of corporate governance, and in fact the most important factor
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influencing innovation is corporate governance. The main purpose of this study
is to determine the impact of ownership structure, corporate governance and
innovation. This research was conducted for a period of 5 years in the Tehran
Stock Exchange. Sample information of the studied companies was analyzed and
analyzed after reviewing the availability of their information by collecting with
the help of Class Excel software and with the help of Iveoz software. The results
showed that there was a positive relationship between institutional ownership,
government ownership and innovation, and this relationship is significant. But
there is a negative relationship between concentration of ownership and
innovation, and this relationship is significant. Ownership focus has led to risk
aversion, which can have a negative impact on investment in innovative
activities. There is also a positive relationship between board independence and
innovation, and this relationship is significant
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