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چكيده
ّذف ايي همبلِ ثشسػي تأثيش هحبفظِوبسي ثش پبيذاسي ػَد اػت .ديچبٍ دس ػبل 1994
ثيبى هي داسد ،وِ ثْتشيي ًَع همبثلِ دسآهذّب ٍ ّضيٌِ ّب ،تغبثك دسآهذّبي خبسي ثب ّضيٌِ
ّبي خبسي اػت .ايي دس حبلي اػت ،وِ هحبفظِ وبسي ثِ ػجت ؿٌبػبيي ػشيغ تش صيبى ّب
ٍ وبّؾ اسصؽ داسايي ّب ،ه َخت هي ؿَد ،ثخـي اص ّضيٌِ ّبي دٍسُ ّبي آتي ثب
دسآهذّبي دٍسُ خبسي ،همبثلِ ؿًَذ .چٌيي تغبثك هحبفظِوبساًِ اي ًَػبى ثيـتشي سا دس
ػَد ايدبد هيوٌذ ٍ ثبػث هيؿَد ،ػَدّب ًبپبيذاستش ؿًَذ .دس ايي تحميك فشم هي ؿَد،
ثب افضايؾ هحبفظِ وبسي دس گضاسؿگشي هبلي ،اص پبيذاسي ػَد وبػتِ هي ؿَد .سٍؽ
تحميك ايي همبلِ ،سٍؽ تحميك ًيوِ تدشثي اػت وِ ثشاي ثشسػي ٍ ثشآٍسد هذل ولي اص
تحليل پٌلي اػتفبدُ ؿذُ اػتً .تبيح آصهَىّب ي تدشثي ثب اػتفبدُ اص اعالػبت هشثَط ثِ
ًوًَِ اي هتـىل اص  155ؿشوت پزيشفتِ ؿذُ دس ثَسع اٍساق ثْبداس تْشاى ،عي دٍسُ
 1377تب  1386حبوي اص آى اػت ،وِ هيبى هحبفظِوبسي ٍ پبيذاسي ػَد استجبط هٌفي ٍ
هؼٌبداس ٍخَد داسد.
كليد واصه هب:
هحبفظِوبسي ،پبيذاسي ػَد،ويفيت ػَد
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مقدمه
دس هَسد هحبفظِ وبسي دٍ ديذگبُ وبهالً هتفبٍت ٍخَد داسد .ثشخي اص هحممبى ،هحبفظِ
وبسي سا ثشاي اػتفبدُ وٌٌذگبى ٍ تحليلگشاى كَست ّبي هبلي هفيذ هي داًٌذ ٍ ثشاي آى
ًمؾ اعالػبتي لبئلٌذ .ثشخي ديگش اص هحممبى ًِ ،تٌْب ثشاي آى ًمؾ اعالػبتي لبئل ًوي
ؿًَذ ،ثلىِ آى سا ثِ صيبى تْيِ وٌٌذگبى ٍ اػتفبدُ وٌٌذگبى كَست ّبي هبلي للوذاد هي
وٌٌذ ٍ هؼتمذًذ ،هحبفظِ وبسي ويفيت اعالػبت سا وبّؾ هي دّذ[.]5
ديچبٍ( )1994ثيبى هي داسد وِ ثْتشيي ًَع همبثلِ دسآهذّب ٍ ّضيٌِ ّب ،تغبثك دسآهذّبي
خبسي ثب ّضيٌِ ّبي خبسي اػت .ايي دس حبلي اػت ،وِ هحبفظِ وبسي ثِ ػجت ؿٌبػبيي
ػشيغ تش صيبى ّب ٍ وبّؾ اسصؽ داسايي ّب ،هَخت هي ؿَد ،دس ػول ثخـي اص ّضيٌِ ّبي
دٍسُ ّبي آتي ثب دسآهذّبي دٍسُ خبسي ،همبثلِ ؿًَذ .ايي ًحَُ ثشخَسد ثِ ٍضَح يه
اًحشاف اص اكل تغبثك ثَدُ ،ػَد حؼبثذاسي سا دس عَل صهبى دچبس ًَػي ًَػبى ٍ اختالل
ًوَدُ ٍ اص پبيذاسي آى هي وبّذ[.]24
ثبػَ ضوي سد ايي اًتمبد ثيبى هي داسد ،وِ ثِ هَلغ ثَدى ٍ اػتوشاس(پبيذاسي) دٍ خٌجِ
هتضبد دس گضاسؿگشي هبلي ّؼتٌذ وِ ثيي آًْب ًَػي تَاصى ٍخَد داسد .ثشاي هثبل چٌبًچِ
توبهي ٍالؼيبت هَخَد ٍ ّوِ خبًجِ ّبي يه سٍيذاد دس دٍسُ خبسي(ثِ هَلغ) گضاسؽ
ؿًَذ ،اعالػبت اسصؿوٌذ ٍ هشثَط ديگشي ثشاي گضاسؽ دٍسُ ّبي آتي ثبلي ًخَاّذ هبًذ.
ايي ثذاى هؼٌبػت وِ ثيي ثِ هَلغ ثَدى گضاسؿگشي ٍ گضاسؽ هؼتوش يه للن ساثغِ ػىغ
ٍخَد داسد .اص آًدب وِ هحبفظِ وبسي سا هي تَاى گضاسؿگشي ثِ هَلغ ٍ صٍدٌّگبم صيبًْب ٍ
وبّؾ ّبي ايدبد ؿذُ دس ػَد داًؼت ،هي تَاى پيؾ ثيٌي وشد ،گضاسؽ وبّؾ ػَد
اػتوشاس ًذاؿتِ ثبؿذ[.]13
تح ميمبت پيـيي ػوذتبٌ تأثيش هثجت هحبفظِ وبسي سا ثشسػي وشدُاًذ [ .]22ايي تحميك دس
كذد اػت ،يىي اص اًتمبدات ٍاسد ثش هحبفظِ وبسي سا ثشسػي وٌذّ .ذف ايي تحميك
ثشسػي تأثيش هحبفظِ وبسي ثش پبيذاسي ػَد اػت.

2

بيبن مسبله و اهميت آن:
تمشيجبً ّوِ اػتفبدُ وٌٌذگبى ثشٍى ػبصهبًي دس تالؽًذ ،ثِ ووه اعالػبت هبلي گضاسؽ
ؿذُ ،ػَد سا دس چٌذ دٍسُ آتي ،پيؾ ثيٌي وٌٌذ .ثٌبثشايي ػشهبيِ گزاساى ثب اػتفبدُ اص
اعالػبت هبلي ؿشوت ّب ،ثبصدُ هَسد اًتظبس خَد سا ثشآٍسد هي وٌٌذ .دس ضوي ػشهبيِ
گزاساى دس همبيؼِ ثب ػبيش ؿبخق ّبي ػولىشد اص لجيل ػَد ًمذي ،خشيبى ّبي ًمذي،
اتىبي ثيـتشي ثش سٍي اعالػبت هشثَط ثِ ػَد داسًذ ،اص ايي سٍ ػَد گضاسؽ ؿذُ يىي اص
هؼيبسّبي تؼييي ثبصدُ هَسد اًتظبس ػشهبيِ گزاساى اػت .ػالٍُ ثش ايي وِ سلن ػَد گضاسؽ
ؿذُ ،ثشاي ػشهبيِ گزاساى هْن اػت ٍ ثش تلوين ّبي آًْب تبثيش داسدٍ ،يظگي ّبي ويفي
ػَد ًيض ثِ ػٌَاى يىي اص اثؼبد اعالػبت ػَد هَسد تَخِ خبف ػشهبيِ گزاساى اػت .يىي
اص ٍيظگي ّبي ويفي ػَد ،پبيذاسي ػَد اػت .تحليلگشاى هبلي ٍ ػشهبيِ گزاساى دس تؼييي
خشيبًْبي ًمذي آتي ثِ سلن ػَد حؼبثذاسي ،ثِ ػٌَاى تٌْب ؿبخق تؼييي وٌٌذُ تَخِ ًوي
وٌٌذ ،ثلىِ ث شاي آًْب پبيذاسي ٍ تىشاسپزيش ثَدى ػَد گضاسؽ ؿذُ ثؼيبس هْن اػت .آًْب
ثيـتش اص سلن ًْبيي ػَد ثِ الالم تـىيل دٌّذُ آى تَخِ هي وٌٌذ [.]8
ثب ػٌبيت ثِ ادثيبت ٍ پيـيٌِ تحميمبتي وِ تب وٌَى ثب هحَسيت هحبفظِوبسي اًدبم گشفتِ
اػت ،اّويت ًمؾ ايي هيثبق حؼبثذاسي ،دس صهيٌِّبي هختلفي اص لجيل ثش عشف وشدى
هؼبئل ثشخَاػتِ اص ًوبيٌذگي ،ثي اثش ػبختي هؼبئل ًبؿي اص ػذم تمبسى اعالػبتي ثيي
اػتفبدُ وٌٌذگبى آگبُ ٍ ًبآگبُ ،احمبق حمَق ريٌفؼبى ػوذُ ،تأثيش هثجت ثش وبّؾ
ّضيٌِّبي اػتمشام ٍ ّضيٌِّبي ػشهبيِ ٍ افضايؾ اّشمّبي هبلي ،اًىبس ًبپزيش اػت.
اص ايي سٍ ثب تَخِ ثِ اّويت هَضَع هحبفظِوبسي ٍ ضشٍست ؿٌبػبيي تأثيشات آى ثش
سٍي ٍيظگيّبي ويفي ػَد دس تحميمبت ػلوي ،تحميك حبضش ثِ ثشسػي تأثيش
هحبفظِوبسي ثش پبيذاسي ػَد ثِ ػٌَاى يىي اص ٍيظگيّبي ويفي ػَد هيپشداصد.
محبفظهكبري در گشارضگزي مبلي
دس ثيبًيِ هفبّين ؿوبسُ ّ 2يئت تذٍيي اػتبًذاسدّبي حؼبثذاسي هبلي آهشيىب،
هحبفظِوبسي ايي گًَِ تؼشيف ؿذُ اػتً« :ـبى دادى ٍاوٌؾ هحتبعبًِ ثِ ٍخَد اثْبم ثِ

3

هٌظَس ايدبد اعويٌبى خبعش اص ايٌىِ اثْبم ٍ خغشات احتوبلي ّوشاُ ثب آى ،دس حذ وبفي
هَسد تَخِ ٍالغ ؿذُاًذ» [ّ .]17يئت تذٍيي اػتبًذاسدّبي حؼبثذاسي هبلي آهشيىب،
هحبفظِوبسي سا خضء ٍيظگيّبي ويفي يب صيشهدوَػِ ٍيظگيّبي ويفي تؼشيف ٍ عجمِ
ثٌذي ًىشدُ اػت ،دس حبلي وِ وويتِ تذٍيي ػبصهبى حؼبثشػي ايشاى [ ]9دس هفبّين ًظشي
گضاسؿگشي هبلي ،هحبفظِوبسي سا ثِ ػٌَاى يىي اص اخضاي خلَكيت ويفي لبثل اتىب
ثَدى دس ًظش گشفتِ ،اهب ثِ خبي ٍاطُ هحبفظِوبسي اص ٍاطُ احتيبط اػتفبدُ ًوَدُ اػت:
« احتيبط ػجبست اػت اص وبسثشد دسخِ اي اص هشالجت وِ دس اػوبل لضبٍت ثشاي
ثشآٍسدّبي حؼبثذاسي دس ؿشايظ اثْبم هَسد ًيبص اػت ثِ گًَِ اي وِ دسآهذّب يب داساييّب
ثيـتش اص ٍالغ ٍ ّضيٌِّب يب ثذّيّب ووتش اص ٍالغ اسائِ ًـَدً .وًَِ اي اص اثْبهبت پيؾ گفتِ
ػجبستٌذ اص لبثليت ٍكَل هغبلجبت ،ػوش هفيذ احتوبلي داسايي ّبي ثبثت هـَْد ٍ تؼذاد ٍ
هيضاى ادػبّبي احتوبلي هشثَط ثِ ضوبًت وبالي فشٍؽ سفتِ .چٌيي هَاسدي ثب سػبيت
احتيبط دس تْيِ كَست ّبي هبلي ٍ ّوشاُ ثب افـبي هبّيت ٍ هيضاى آى ّب ؿٌبػبيي هي
ؿَد».
هفَْم هحبفظِوبسي دس حؼبثذاسي ،ػبثمِ اي عَالًي داسد .ثبػَ اػتفبدُ اص دسخبت ثبالتش
لبثليت اتىب ثشاي ؿٌبػبيي ٍ ثجت ػَدّب ٍ اخجبسخَؿبيٌذ(افضايؾ اسصؽ ّب) ٍ دس همبثل
اػتفبدُ اص دسخبت پبييي تش لبثليت اتىب ثشاي ؿٌبػبيي ٍ ثجت صيبى ّب ٍ اخجبس
ًبخَؿبيٌذ(وبّؾ اسصؽ ّب) سا هحبفظِ وبسي ًبهيذُ اػت [.]13
اص ًظش گيَلي ٍّبيي ،هحبفظِ وبسي ػجبست اػت اص اًتخبة يه ساّىبس حؼبثذاسي
تحت ؿشايظ ػذم اعويٌبى وِ دس ًْبيت ثِ اسائِ ووتشيي داساييّب ٍ دسآهذّب ثيٌدبهذ ٍ
ووتشيي اثش هثجت سا ثش حمَق كبحجبى ػْبم داؿتِ ثبؿذ [.]19
ػلي سغن ػذم ٍخَد تؼشيف خبهؼي اص هحبفظِوبسي ،دس ادثيبت حؼبثذاسي دٍ ٍيظگي
هْن هحبفظِوبسي هَسد ثشسػي لشاس گشفتِ اػتً .خؼت ٍخَد خبًجذاسي دس اسائِ ووتش اص
ٍالغ اسصؽ دفتشي ػْبم ًؼجت ثِ اسصؽ ثبصاس آى وِ تَػظ فلتْبم ٍ اٍلؼَى ػٌَاى ؿذُ
اػت .دٍم ،توبيل ثِ تؼشيغ ثخـيذى دس ؿٌبػبيي صيبىّب ٍ ثِ تؼَيك اًذاختي ؿٌبػبيي
ػَدّب وِ تَػظ ثبػَ ػٌَاى ؿذُ اػت [.]26
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ٍاتش اص خْبس تؼجيش ثشاي تَضيح هحبفظِ وبسي اػتفبدُ هي وٌذ .ايي چْبس تؼجيش ؿبهل
لشاسداد(لشاسداد ثذّي ،لشاسداد هذيشيتي ٍ حبوويت ؿشوت) ،دػبٍي لضبيي ػْبهذاساى،
لَاًيي حؼبثذاسي ٍ هبليبت هي ؿَد [  .]30 ٍ 29دس ٍالغٍ ،اتض هحبفظِوبسي سا ػبص ٍ
وبسي هؤثش دس لشاسدادّبي ثيي ؿشوت ٍ اػتجبسدٌّذگبى ٍ ػْبهذاساى هيداًذ ،وِ اص
اػتجبسدٌّذگبى ٍ ػْبهذاساى دس همبثل فشكت علجيّبي هذيشيت هحبفظت هيوٌذ [ٍ 29
 .]30ػالٍُ ثش ايي ،هحبفظِوبسي هوىي اػت ،پَؿؾ هٌبػجي ثشاي خلَگيشي اص هغشح
ؿذى دػبٍي لضبيي ػليِ ؿشوت ؿَد ،وِ ايي اهش هيتَاًذّ ،ن ثبػث وبّؾ سيؼه
هغشح ؿذى دػبٍي لضبيي ٍ ّن ثبػث وبّؾ ّضيٌِّبي هشتجظ ثب ايي گًَِ دػبٍي ؿَد
[.]20
ثشاي اسصيبثي هيضاى هحبفظِ وبسي ثِ وبس سفتِ دس يه ؿشوت 3 ،هؼيبس ولي اص عشف
هحممبى ػشكِ حؼبثذاسي هغشح ؿذُ اػت .ايي ًَ 3ع هؼيبس ػجبستٌذ اص:
 هؼيبسّبي خبلق داساييّب ،وِ اٍليي ثبس تَػظ اػتَثش هغشح ؿذ .دس ايي هؼيبس هحبفظِ
وبسي ثب اػتفبدُ اص تفبٍت اسصؽ ثبصاس ًؼجت ثِ اسصؽ دفتشي ػْبم اسصيبثي هي ؿَد.
 هؼيبسّبي ػَد ٍ الالم تؼْذي ،وِ هحبفظِ وبسي سا الالم تؼْذي اًجبؿتِ هي داًذ ٍ
اٍليي ثبس تَػظ گيَلي ٍ ّبيي دس ػبل  2000هغشح ؿذُ اػت .دس هذل گيَلي ٍ
ّبيي ،هحبفظِ وبسي ػجبست اػت اص ًؼجت هدوَع تغييشات الالم تؼْذي ّش ػبل ثش
هدوَع داسايي ّبي آى ػبلّ .ش چِ ايي ًؼجت ثضسگتش ثبؿذ ،هحبفظِ وبسي ثيـتش
اػت.
 هؼيبسّبي ػَد ٍ ثبصدُ ػْبم .ايي هؼيبس ًـبى دٌّذُ ػذم تمبسى صهبًي ػَد اػت ،وِ
ثبػَ آى سا دس ػبل  1997هيالدي هغشح وشد .ثِ ًظش ثبػَ ،هحبفظِ وبسي اخجبس ثذ
هشثَط ثِ آيٌذُ سا پيؾ ثيٌي هي وٌذ .دس ٍالغ ثبػَ هحبفظِ وبسي سا دس ًتيدِ اًؼىبع
ػشيغ تش اخجبس ثذ ًؼجت ثِ اخجبس خَة دس ػَد حؼبثذاسي تؼجيش هي وٌذ.]30[ .
ثبصاسّبي اٍساق ثْبداس ثِ دلت ّضيٌِ ّبي ًوبيٌذگي ٍ وبّؾ ليوت ػْبم سا صيش ًظش
داسًذ .الفًَذ ٍ ٍاتض ارػبى هيوٌٌذ ،وِ وبّؾ ليوت ػْبم دسػْبهذاساى ٍ هذيشاى ايي
اًگيضُ سا ايدبد هيوٌذ ،وِ ػذم تمبسى اعالػبتي ٍ ّضيٌِّبي ًوبيٌذگي ًبؿي اص آى سا
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وبّؾ دٌّذ .ثذيي هٌظَس ثِ گضاسؿگشي هحبفظِوبساًِ سٍي هيآٍسًذ .ثِ اػتمبد آًبى،
حؼبثذاسي هحبفظِوبساًِ ػذم تمبسى اعالػبتي ثيي ػشهبيِگزاساى سا اص ثيي هيثشد [.]22
كيفيت سود در گشارضگزي مبلي
ويفيت ػَد هفَْهي اػت ،وِ داساي خٌجِّبي هتفبٍتي اػت ٍ اص ايي سٍ تؼبسيف هتؼذد ٍ
هؼيبسّبي اًذاصُگيشي هتفبٍتي دس ساثغِ ثب آى هغشح ؿذُ اًذ .ثشخي اص ايي تؼبسيف ثِ ؿشح
صيش اػت:
سٍػبيي ػَدي سا ثب ويفيت تش هيداًذ وِ پبيذاستش ثبؿذ [ .]27ثٌيؾ ٍ ٍاسگبع ويفيت
ػَد سا احتوبل پبيذاسي ػبيذات خبسي دس آيٌذُ هيداًٌذ [ٍ .]14ايت ويفيت ػَد سا هيضاى
هحبفظِوبسي اػوبل ؿذُ دس ػَد گضاسؽ ؿذُ هيداًذ [ .]31اص ًظش ثبئَويفيت ػَد سا
هيتَاى ،دسخِ ًضديىي ػَد ؿشوت ثب هيضاى خشيبىّبي ًمذي ايدبد ؿذُ تؼشيف وشد
[ .]12الگي ٍ هبسوَسات ػَد ثب ويفيت سا ػَدي هي داًٌذ وِ هحتَاي اعالػبتي ثيـتشي
داؿتِ ثبؿذ [ .]23وشػىي ّبيتش ٍ هلَهبد ػَد ثب ويفيت ثبال سا ػَدي هي داًٌذ وِ ثِ
اسصؽ ؿشوت دس ثلٌذ هذت ًضديه تش ثَدُ ٍ حبٍي هحتَاي اعالػبتي ثيـتشي ثبؿذ [.]21
ويفيت ػَد سا هيتَاى ثِ ػِ دػتِ تمؼين وشد:
پبيذاسي ػَد ،ػغَح اسلبم تؼْذي ٍ ػَدي وِ هٌؼىغ وٌٌذُ هؼبهالت التلبدي هشثَط
اػت [.]2
پبيذاسي ػَد ثِ هؼٌبي تىشاسپزيشي ( اػتوشاس) ػَد خبسي اػتّ .ش چِ پبيذاسي ػَد
ثيـتش ثبؿذ ،ؿشوت تَاى ثيـتشي ثشاي حفظ ػَدّبي خبسي داسد ٍ فشم هي ؿَد ،ويفيت
ػَد ثبالتش اػت []2
پبيذاسي ػَد اص خولِ ٍيظگي ّبي ويفي ػَد حؼبثذاسي اػت ،وِ هجتٌي ثش اعالػبت
حؼبثذاسي هي ثبؿذ .پبيذاسي ػَد ؿبخلي اػت ،وِ ثِ ػشهبيِ گزاساى دس اسصيبثي
ػَدّبي آتي ٍ خشيبًْبي ًمذي ؿشوت ووه هي وٌذ .ػشهبيِ گزاساى دس ثش آٍسد
ػَدّبي آتي ٍ خشيبًْبي ًمذي هَسد اًتظبس خَد ثِ ثخؾ پبيذاس ػَد ثيـتش اص ثخؾ
ًبپبيذاس آى اّويت هي دٌّذ [.]6
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پبيذاسي ػَد اص خولِ ٍيظگي ّبي ويفي ػَد اػت ،وِ دس اسصيبثي خشيبى ّبي
ًمذي آتي ٍاحذ تدبسي هَسد تَخِ ػشهبيِ گزاساى لشاس هي گيشد [.]6
ّذف اكلي ٍاحذّبي تدبسي وؼت ػَد ٍ خشيبى ّبي ًمذي اػتت .ثتِ ايتي هٌظتَس
الذام ثِ تحليل هٌبثغ هَسد ًيبص هي وٌٌذ .وبسايي هذيشيت دس اػتفبدُ اص هٌتبثؼي اػتت ،وتِ
دس اختيبسؽ گزاؿتِ ؿذُ اػت ٍ پبيذاسي ػَد هي تَاًذ ،ايي وبسايي سا ًـبى دّذّ .ش لذس
ػَدّبي وؼت ؿذُ اص عشيك داسايي ّبي ػوليبتي ثبؿذ ،پبيذاسي ػَد ثيـتتش خَاّتذ ثتَد.
پبيذاسي ػَد هحذٍد ثِ ػَدّبي گزؿتِ ٍ دٍسُ خبسي ًوي ؿَد ،ثلىِ ػَدّبي آتي سا ًيض
ؿبهل هي ؿَد .استجبط هب ثيي ػَدّبي گزؿتِ ٍ ػَد ّبي آتتي دس لبلتت فشآيٌتذ تلتبدفي
وِ ثشاي تَكيف سفتبس ػَد دس عَل صهبى هـبّذُ ؿذُ اػت ،ثيبى هي ؿتَد .اص ايتي خٌجتِ،
ٍلبيؼي وِ دس دٍسُ اي خبف اتفبق هي افتذ ،هوىتي اػتت ثتي لبػتذُ ( ًتبهٌظن ) ثبؿتٌذ ٍ
اًتظبس هي سٍد تبثيش هـبثْي ثش ػَد دٍسُ ّبي ثؼتذي ًذاؿتتِ ثبؿتٌذ .ثغتَس ولتي ػتَدّبي
حؼبثذاسي اص دٍ خضء پبيذاس ٍ ًبپبيتذاس تـتىيل هتي ؿتًَذ  .ػتَدّبي حؼتبثذاسي پبيتذاس،
اسصؽ هَسد اًتظبس ػَدّبي حؼبثذاسي آتي ّؼتٌذ [.]6
مزوري بز پيطينه تحقيك
توشوض ٍاتض ثيـتش سٍي تأثيش هثجت هحبفظِوبسي اػت ،اگشچِ اٍ هيپزيشد ،وِ ووتش ًـبى
دادى ػَد دس يه دٍسُ هيتَاًذ ،ثيـتش ًـبى دادى ػَد دس دٍسُ ثؼذي سا ثِ دًجبل داؿتِ
ثبؿذ [.]30ٍ 29
پبئيه ٍ ّوىبساى ،تأثيش هحبفظِوبسي ثش پبيذاسي ػَد سا ثشسػي وشدًذ .اص هٌظش آًْب،
احتوبل تىشاس تغييشات هثجت ػَد ثشاي چٌذ دٍسُ ،ثيـتش اص احتوبل تىشاس تغييشات هٌفي
ػَد ثشاي چٌذ دٍسُ اػت .صيشا ثِ وبسگيشي سٍيِّبي حؼبثذاسي هحبفظِوبساًِ ،ػجت
هيگشدد ،تب ؿٌبػبيي صيبىّب ثِ ػشػت ٍ دس دٍسُ خبسي كَست گيشدٍ ،لي ؿٌبػبيي ٍ
اًؼىبع ػَدّبي احتوبلي ثِ تذسيح ٍ عي چٌذ دٍسُ اًدبم ؿَد .آىّب دس تحميك خَد ثِ
ايي ًتيدِ سػيذُ اًذ ،وِ ػَدّبيي وِ هحبفظِوبسي ثيـتشي داسًذً ،ؼجت ثِ ػَدّبيي وِ
هحبفظِوبسي ووتشي داسًذً ،بپبيذاستش ّؼتٌذ.آىّب ًـبى دادًذ ،وِ تلَيت اػتبًذاسدّبي
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حؼبثذاسي حبٍي سٍيِّبي هحبفظِوبساًِ ،هتضوي ّضيٌِّبيي ثشاي ثبصاس ػشهبيِ اػت .ايي
اػتبًذاسدّب پبيذاسي ٍ لبثليت پيؾثيٌي ػَد سا وبّؾ دادُ ٍ ػشهبيِگزاساى ثبلفؼل ٍ ثبلمَُ
سا اص هؼيش تلوينگيشيّبي كحيح التلبدي هٌحشف هيػبصًذ [.]24
پٌوي ٍ طاًگ ،تأثيش هحبفظِوبسي ثش ويفيت ػَد ٍ ثبصدُ ػْبم سا هَسد ثشسػي لشاس
دادًذ .هغبثك ثب تحميك آىّب ،صهبًي وِ يه ؿشوت حؼبثذاسي هحبفظِوبساًِ سا الگَي
ػول خَد لشاس هيدّذ ،تغييش دس همبديش ػشهبيِگزاسيّب هيتَاًذ ،ثش ويفيت ػَد اثشگزاس
ثبؿذ .سؿذ دس ػشهبيِگزاسيّب ،ػَد گضاسؽ ؿذُ سا وبّؾ ٍ رخبيش سا افضايؾ هيدّذ.
وبّؾ ػشهبيِگزاسيّب ،ثبػث آصاد ؿذى رخبيش ٍ افضايؾ ػَد هيؿَد .دس كَستي وِ
تغييش هَلتي ثبؿذ ،ػَد ًيض ثِ عَس هَلتي ون يب صيبد هيؿَد ٍ ايي اهش هـخلِ خَثي ثشاي
پيؾ ثيٌي ػَد دس آيٌذُ ثِ دػت ًوي دّذ .يبفتِّبي آىّب ثيبًگش آى اػت ،وِ حؼبثذاسي
هحبفظِوبساًِ ويفيت پبييي ػَد سا هَخت هيؿَد [.]25
فشاًؼيغ ٍ ّوىبساى ثِ ثشسػي اثش ٍيظگي ّبي ػَد ثش ّضيٌِ ػشهبيِ پشداختٌذ .آًْب
هحبفظِ وبسي سا ًيض ثِ ػٌَاى يىي اص ٍيظگي ّبي ػَد هَسد ثشسػي لشاس دادًذٍ ،لي ثيي
هحبفظِ وبسي ٍ ّضيٌِ ػشهبيِ اي وِ ٍاحذ تدبسي تحول هي وٌذ ،ساثغِ اي ًيبفتٌذ [.]18
ثمفي ٍ ػذيذي ثب هغبلؼِ ؿبخق ويفيت ػَد ثش هجٌبي ؿبخق هحبفظِ وبسي ثِ ػٌَاى
هؼيبسي ثشاي پيؾ ثيٌي ًشخ ثبصدُ ػْبم ثِ ايي ًتيدِ سػيذًذ وِ ٍاحذّبي التلبدي ثب
اًتخبة سٍؽ حؼبثذاسي هحبفظِ وبساًِ ثِ عَس يىٌَاخت لبرس اػت ثب تغييش ػشهبيِ
گزاسي دس داسائي ّبي ػوليبتي،ويفيت ػَد خَد سا تغييش دّذ [.]1
وشدػتبًي ٍ هدذي ساثغِ هحبفظِ وبسي ٍ ّضيٌِ ػشهبيِ ػْبم سا هَسد هغبلؼِ لشاسدادًذ.
ًتبيح تحميك حبوي اص آى اػت ،وِ ثيي هحبفظِ وبسي ٍ ّضيٌِ ػشهبيِ ػْبم ساثغِ هؼٌي
داسي ٍخَد ًذاسد [.]8
وشدػتبًي ٍ اهيشثيگي لٌگشٍدي ساثغِ ػذم تمبسى صهبًي ػَد ٍ ًؼجت ً( MTBؼجت
اسصؽ ثبصاس ثِ اسصؽ دفتشي ػْبم) ،ثِ ػٌَاى دٍ هؼيبس اسصيبثي هحبفظِوبسي سا هَسد هغبلؼِ
لشاس دادًذً .تبيح تحميك ،حبوي اص ٍخَد ساثغِ هٌفي ٍ هؼٌي داس هيبى ػذم تمبسى صهبًي
ػَد ٍ ًؼجت  MTBاػت [.]7
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سضبصادُ ٍ آصاد ساثغِ ثيي ػذم تمبسى اعالػبتي ٍ هحبفظِوبسي دس گضاسؿگشي هبلي سا
ثشسػي وشدًذً .تبيح ايي تحميك ًـبى هيدّذ ،ساثغِ هثجت ٍ هؼٌي داس هيبى ػذم تمبسى
اعالػبتي ثيي ػشهبيِگزاساى ٍ ػغح هحبفظِوبسي اػوبل ؿذُ دس كَستّبي هبلي ٍخَد
داسدّ .وچٌيي عجك يبفتِّبي آىّب تغييش ػذم تمبسى اعالػبتي ثيي ػشهبيِگزاساى هَخت
تغييش دس ػغح هحبفظِوبسي هيؿَد [.]4
هـبيخي ،هحوذ آثبدي ٍ حلبسصادُ ثِ ثشسػي ساثغِ هحبفظِ وبسي ثب هيضاى تَصيغ ػَد ٍ
پبيذاسي آى پشداختٌذ .اٍليي فشضيِ آًْب پيؾ ثيٌي هي وٌذ ،ثب افضايؾ هحبفظِ وبسي ،تَصيغ
ػَد ػْبم وبّؾ هي يبثذ .يبفتِ ّبي تحميك حبوي اص آى اػت وِ ؿَاّذ هتمبػذوٌٌذُ اي
دس حوبيت اص ايي فشضيِ ٍخَد داسد .دس دٍهيي فشضيِ تحميك هزوَس پيؾ ثيٌي ؿذُ اػت
وِ پبيذاسي ػَد ّوضهبى ثب افضايؾ هيضاى هحبفظِ وبسي وبّؾ هي يبثذ .آًْب ثب اػتفبدُ اص
الالم تؼْذي غيش ػوليبتي ثشاي ػٌدؾ هحبفظِ وبسي ،ؿَاّذ هتمبػذوٌٌذُ اي وِ حبوي
اص تبييذ ايي فشضيِ ثبؿذ ثِ دػت ًيبٍسدًذ ،اهب ثب اػتفبدُ اص ًؼجت تؼذيل ؿذُ اسصؽ ثبصاس
خبلق داسايي ّب ثِ اسصؽ دفتشي آًْب ثشاي اًذاصُ گيشي هحبفظِ وبسي ،فشضيِ دٍم تحميك
دس ػغح هٌبػجي اص هؼٌي داسي پزيشفتِ ؿذ [.]10
فزضيه پضوهص:
پبيذاسي ػَدّبي ثب هحبفظِوبسي ثيـتش ،ووتش اص پبيذاسي ػَدّبيي اػت ،وِ
هحبفظِوبسي ووتشي داسًذ.
روش تحقيك:
ثِ هٌظَس اًدبم ايي پظٍّؾً ،وًَِ آهبسي اص ؿشوتّبي پزيشفتِ ؿذُ دس ثَسع اٍساق
ثْبداس تْشاى اًتخبة ؿذ .ايي ًوًَِ ؿبهل ؿشوتّبيي اػت ،وِ هدوَػِ ؿشايظ صيش سا
داؿتِ ثبؿٌذ:
 .1ؿشوتّبيي وِ اص اثتذاي ػبل  ٍ 1376يب پيؾ اص آى دس ثَسع اٍساق ثْبداس
تْشاى پزيشفتِ ؿذُ ثبؿٌذ.
 .2ؿشوتّبي ػشهبيِگزاسي فؼبل دس كٌؼت ٍاػغِ گشي هبلي ًجبؿٌذ.
 .3دٍسُ هبلي ؿشوتّب تغييش ًىشدُ ثبؿذ.
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 .4ؿشوتّبيي وِ دادُّبي آىّب دس دػتشع ثبؿذ.
 .5ػبل هبلي ؿشوتّب هٌتْي ثِ پبيبى اػفٌذهبُ ّش ػبل ثبؿذ
 .6ؿشوتّبي چٌذ سؿتِ اي كٌؼتي وٌبس گزاؿتِ هيؿًَذ.
ثبتَخِ ثِ هدوَػِ ؿشايظ يبد ؿذُ ،تؼذاد  155ؿشوت دس دٍسُ صهبًي  1377-86اًتخبة
ؿذُ اًذ.
سٍؽ تحميك حبضش ،سٍؽ تحميك ًيوِ تدشثي اػت .اعالػبت هَسد ًيبص ؿشوتّب اص
عشيك ثبًه اعالػبتي تذثيش پشداص گشدآٍسي ؿذُ ٍ ػپغ ثب خوغثٌذي ٍ هحبػجبت هَسد
ًيبص دس كفحِ گؼتشدُ ًشمافضاس اوؼل ثشاي تدضيِ ٍ ًحليل آهبدُ ؿذُ اػت .تدضيِ ٍ تحليل
ًْبيي ثِ ووه ًشمافضاس  spssاًدبم ؿذُ اػت.
فنون تجشيه و تحليل اطالعبت
نحوه سنجص محبفظهكبري
هحبفظِوبسي سا هيتَاى ثب اػتفبدُ اص هذل ثبل ٍ ؿيَاوَهبس( )2005وِ ثَػيلِ سٍدان ٍ
ّوىبساى( )2006تؼذيل ؿذُ اػت ،اًذاصُگيشي وشد .ايي هؼيبس تَػظ پبئيه ٍ ّوىبساى
[ ،]22ثشاٍى ٍ ّوىبساى [ ]13اػتفبدُ ؿذُ اػت .ثٌبثشايي ثشاي ػٌدؾ هحبفظِوبسي اص
هذل ثبل ٍ ؿيَاوَهبس ثِ ؿشح صيش اػتفبدُ ؿذُ اػت:
Accit= 0+ 1DCFO it+ 2CFOit+ 3 CFOit *DCFOit+et
 : Accitدسآهذ ػوليبتي ثشاي ؿشوت  iهٌْبي خشيبًْبي ًمذ ػوليبتي دس ػبل  tوِ ثَػيلِ
خوغ ول داساييّب دس ػبل  t-1هتَاصى ؿذُ اػت.
 :DCFOitاگش خشيبًْبي ًمذ ػوليبتي ثشاي ؿشوت  iدس ػبل  tهٌفي ثبؿذ ،يه خَاّذ
ثَد ،دس غيش ايي كَست كفش اػت.
 :CFOitخشيبًْبي ًمذي ػوليبتي ثشاي ؿشوتّب دس ػبل  tتمؼين ثش خوغ ول داساييّب
دس ػبل .t-1
 :3هحبفظِوبسي
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ايي هذل ،هؼيبسي ثشاي هحبفظِ وبسي ؿشعي 1اػت .ايي هذل ثشاي اًذاصُگيشي
هحبفظِوبسي ثش استجبط ثيي الالم تؼْذي ٍ خشيبىّبي ًمذي تبويذ هيوٌذ ٍ اص خشيبىّبي
ًمذي ػوليبتي ثشاي تؼييي اخجبس خَؿبيٌذ دسهمبثل اخجبس ًبخَؿبيٌذ اػتفبدُ هيوٌذ [.]15
ػذم تمبسى دس ؿٌبػبيي ثِ ٌّگبم تش اخجبس ًبخَؿبيٌذ ًؼجت ثِ اخجبس خَؿبيٌذ هٌدش ثِ ايدبد
ساثغِ لَي تش ثيي الالم تؼْذي ٍ خشيبى ّبي ًمذي هي ؿَد .ثبل ٍ ؿيَاوَهبس استجبط هٌفي
ثيي الالم تؼْذي ٍ خشيبىّب ي ًمذي سا ثشاي تؼييي ػذم تمبسى دس ؿٌبػبيي اخجبس ثذ دس
همبثل اخجبس خَة سا هَسد تَخِ لشاس دادًذ،آىّب يه ضشيت  2هٌفي ٍ  3هثجت سا
ثشاي هحبفظِوبسي پيؾ ثيٌي وشدًذّ .ش چمذس  3ثبالتش سٍد ،هحبفظِوبسي ثيـتش هيؿَد
[.]24
ًحَُ ػٌدؾ پبيذاسي ػَد :

E j,t = 0,j +1,j Ej,t-1 +j,t
 : E j,tػَد لجل اص الالم غيش ػبدي ؿشوت  jدس ػبل t
 :Ej,t-1ػَد لجل اص الالم غيش ػبدي ؿشوت  jدس ػبل t-1
 : 1هؼشف پبيذاسي ػَد اػت .
ٍلتي همذاس ثذػت آهذُ ثشاي ضشيت هتغيش تَضيحي  1, jثِ ػذد يه ًضديىتش ثبؿذ،
پبيذاسي ػَد ثيـتش ٍ ٍلتي ثِ كفش ًضديىتش ثبؿذ ،هَلتي ثَدى ػَد ثيـتش اػت.
دس ثشسػي ّبي آهبسي ٍ آصهَى ّبي آهبسي هتٌبظش آى ّب دس ايي تحميك ،حذاوثش ػغح
خغبي پٌح دسكذ ثِ وبس گشفتِ ؿذُ اػت .ثِ ثيبى ديگش ًتبيح تحميك اص ًظش آهبسي ،حذالل
دس ػغح اعويٌبى  %95هؼٌبداس ثَدُ ٍ لبثليت تؼوين ثِ خبهؼِ آهبسي هَسد هغبلؼِ سا خَاّذ
داؿت.
نتبيج حبصل اس آسمون آمبري مدل هبي تحقيك
دس ايي ثخؾ ثشاي ثشسػي ٍ ثشآٍسد هذل ولي اص تحليل پٌلي 2اػتفبدُ ؿذُ اػت .دليل
اػتفبدُ اص ايي سٍؽ ،ثِ ػلت ًَع هبّيت دادُّب اػت .صيشا دس تحليل پبًلي ،دادُّب ثِ كَست
1.Conditional conservatism
1. panel
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همغؼي -صهبًي گشدآٍسي ؿذُاًذً .تبيح حبكل اص آصهَى دادُ ّب ثب اػتفبدُ اص سٍؽ تحليل
پبًلي دس ًگبسُ ّبي ريل آهذُ اػت.
ًگبسُ  .1هذل هشثَط ثِ هحبفظِ وبسي
رديف

متغيرها

الويت ورود

ضرايب ()β

آماره * t

احتمال t

1

DCFOit

اول

-0/027

-3/825

@. /000

2

CFOit

دوم

-0/83

-12/484

@. /000

3

CFOit* DCFOit

سوم

-0/307

-2/464

@. /000

4

)AR(1

چهارم

0/735

22/88

@. /000

شکل کلي مدل به صور ت ذيل خواهد بود :
]Accit= 0.161- 0.027DCFO it- 0.83CFOit-0.307CFOit *DCFOit+ [AR(1)=0.735
احتمال @0/000 ;F

آماره  *Fمدل ; 417

 AdjR2مدل ;0/561

2/09;Durbin –Watson

* F,t :عجك خذٍل ثشاي ػغح خغبي  %5ثِ تشتيت  1/94ٍ 1/96±هي ثبؿذ.
@  :لشيت ثِ كفش
دس ًتبيح تحليل پبًلي هـبّذُ ؿذ وِ همذاس آهبسُ دٍسثيي ٍاتؼَى ثشاثش 0/82اػت ،وِ
ايي همذاس ٍخَد خَد ّوجؼتگي سا ًـبى هي داد .ثشاي حل ايي هـىل اص هذل اتَسگشػيَ
يب خَد ثبصگـتي اػتفبدُ ؿذُ اػت .ثب اػتفبدُ اص ايي هذل همذاس ثِ دػت آهذُ ثشاي آهبسُ
دٍسثيي ٍاتؼَى ثشاثش  2/09اػت  ،وِ ايي همذاس ػذم خَد ّوجؼتگي سا ًـبى هي دّذ(هذل
ًْبيي آٍسدُ ؿذُ اػت).
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ًگبسُ  .2هذل هشثَط ثِ پبيذاسي ػَد
رديف

متغير

الويت ورود

ضريب ()β

آماره * t

احتمال t

1

Ej,t-1

اول

1/055

141/707

@. /000

شکل کلي مدل دوم به صور ت ذيل خواهد بود :
E j,t = 8157.79 +1.055 Ej,t-1
احتمال @0/000 ;F

آماره  *Fمدل ; 4365

 AdjR2مدل ; 0/75

1/725;Durbin –Watson

* F,t :عجك خذٍل ثشاي ػغح خغبي  %5ثِ تشتيت  1/94±ٍ 1/96±هي ثبؿذ.
@  :لشيت ثِ كفش
ًتبيح حبكل اص آصهَى هذل ّ ب ثيبًگش آى اػت ،وِ هتغيش ّبي هؼتمل ّش دٍ هذل ساثغِ
هؼٌبداس ثب هتغيشّبي ٍاثؼتِ داسًذ (احتوبل  Fلشيت ثِ كفش)ّ .وچٌيي هتغيشّبي هؼتمل دس
هذل هشثَط ثِ هحبفظِ وبسي  AdjR2( %56هذل  ٍ )0/56دس هذل هشثَط ثِ پبيذاسي ػَد
 AdjR2(%75هذل  )0/75اص سفتبس هتغيش ٍاثؼتِ سا تَضيح هي دٌّذ.
نتيجهگيزي و پيطنهبدهب
ايي تحميك ساثغِ هحبفظِوبسي ٍ پبيذاسي ػَد ؿشوتّبي پزيشفتِ ؿذُ دس ثَسع اٍساق
ثْبداس تْشاى ،هَسد ثشسػي ٍ آصهَى لشاس داد .دس هذل هشثَط ثِ هحبفظِ وبسي هالحظِ هي
ؿَد ،هتغيشّبي هؼتمل هذل( )CFOit*DCFOitٍ CFOit ٍDCFOitساثغِ هٌفي ٍ هؼٌي
داس ثب هتغيش ٍاثؼتِ داسًذ .دس هذل هشثَط ثِ پبيذاسي ػَد هتغيش هؼتمل هَسد هغبلؼِ()Ej,t-1
ساثغِ هثجت ٍ هؼٌب داس ثب هتغيش ٍاثؼتِ داسد .ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ّبي آهبسي هي تَاى ًتيدِ
گشفتٌّ ،گبهي وِ ؿشوت ّب هحبفظِ وبسي ووتشي داسًذ ،ػَدّبي پبيذاستش ًيض خَاٌّذ
داؿت  ،يؼٌي ساثغِ هٌفي ٍ هؼٌي داس هيبى هحبفظِ وبسي ٍ پبيذاسي ػَد ٍخَد داسد .دس
تحميك هـبثْي وِ تَػظ پبئيه ٍ ّوىبساى( )2007اًدبم ؿذُ اػت ،استجبط هؼىَع هيبى
هحبفظِوبسي ٍ پبيذاسي ػَد تأييذ هيؿَدّ .وچٌيي پٌوي ٍ طاًگ( )2002دس پظٍّؾ
خَد ثِ ايي ًتيدِ سػيذًذ ،وِ هحبفظِوبسي هَخت تمليل ويفيت ػَد هي ؿَد .هـبيخي،
هحوذ آثبدي ٍ حلبسصادُ ًيض ثِ ثشسػي ساثغِ هحبفظِ وبسي ٍ پبيذاسي ػَد پشداختٌذ ،آًْب
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ثب اػتفبدُ اص الالم تؼْذي غيش ػوليبتي ثشاي ػٌدؾ هحبفظِ وبسي ؿَاّذ هتمبػذوٌٌذُ اي
حبوي اص ايٌىِ پبيذاسي ػَد ّوضهبى ثب افضايؾ هيضاى هحبفظِ وبسي وبّؾ هي يبثذ پيذا
ًىشدًذ  ،اهب ثب اػتفبدُ اص ًؼجت تؼذيل ؿذُ اسصؽ ثبصاس خبلق داسايي ّب ثِ اسصؽ دفتشي
آى ّب ثشاي ثشاي اًذاصُ گيشي هحبفظِ وبسي ،دسيبفتٌذ وِ پبيذاسي ػَد ّوضهبى ثب افضايؾ
هيضاى هحبفظِ وبسي وبّؾ هي يبثذ.
ثب تَخِ ثِ ًتبيح حبكل اص ايي پظٍّؾ هيتَاى پيـٌْبدّبيي سا ثِ ؿشح صيش ثيبى وشد:
 .1تحليلگشاى هبلي دس اًدبم تحليلّبي خَد هيتَاًٌذ ،ثب دس ًظش گشفتي ساثغِ هحبفظِوبسي
ٍ پبيذاسي ػَدً ،ؼجت ثِ تخويي ٍ ثشآٍسد پبيذاسي ػَد ؿشوتّب الذام ًوبيٌذ.
 .2اػتفبدُ وٌٌذگبى اص كَستّبي هبلي ًيض ،اص آى خْت وِ ثِ پبيذاسي ػَد ثِ ػٌَاى يىي
اص ٍيظگيّبي ويفي ػَد تَخِ داسًذ ،هيتَاًٌذ اص ًتبيح تحميك ثْشُ هٌذ ؿًَذ.
 .3اص آى خبيي وِ ّيچ گًَِ تَافمي ثش سٍي هذلّبي اًذاصُگيشي هحبفظِوبسي ٍخَد
ًذاسد؛ ايي احتوبل ٍخَد داسد ،وِ هذل اًتخبة ؿذُ دس تحميك حبضش ،هؤلفِّبي التلبدي،
غيش اص هحبفظِوبسي سا ًـبى دّذ .پيـٌْبد هيؿَد ،دس تحميمبت آتي ثشاي ووتش ؿذى
خغبّبي اًذاصُگيشي ،اص چٌذ هذل ثشاي اًذاصُگيشي هحبفظِوبسي اػتفبدُ ؿَد.
 .5پيـٌْبد هيؿَد ،فشضيِ تحميك ثشاي ؿشوتّبيي وِ دس ثَسع پزيشفتِ ًـذُ اًذ ،يب دس
هَسد ؿشوتّبي ػْبهي خبف هَسد آصهَى لشاس گيشد.
 .6پيـٌْبد هيؿَد ،تحميك حبضش دس هَسد كٌبيغ هختلف ثِ تفىيه كٌؼت خبف اًدبم
پزيشد.
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