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چکیذٌ:
هسیطاى هسئَل تْیِ غَضتّبی هبلی ،اظ آگبّی ثیطتطی ًسجت ثِ ػولیبت ٍ سیبستّبی
گعاضضگطی هبلی ضطوت ثطذَضزاضًس ،ثِ ایي تطتیت اًتظبض هیضٍز هسیطاى ،زضن ثْتطی اظ
پیبهسّبی هحبفظِوبضی سیستن حسبثساضی ضطوت زض سَزّبی آتی ًسجت ثِ سبیط
هطبضوتوٌٌسگبى زض ثبظاض زاضتِ ثبضٌس ٍ تب حسی پیصثیٌیّبیطبى ضا اظ ثبثت پیبهسّبی
هحبفظِوبضی تؼسیل ًوبیٌس .پژٍّص حبضط ثِ هغبلؼِ ایي هَضَع هیپطزاظز وِ آیب زض پیصثیٌی
سَز هسیطاى ثِ عَض وبهل پیبهسّبی هحبفظِوبضی حسبثساضی ثط سَز ٍالؼی زض ًظط گطفتِ
هیضَز یب ذیطّ .وچٌیي زضَاضی پیصثیٌی سَز ًبضی اظ ًَسبى سَز ظیبز ٍ چطذِ ػولیبت
عَالًی ،ثِ ػٌَاى یىی اظ زالیل احتوبلی ضىست هسیطاى زض تَجِ وبهل ثِ پیبهسّبی
هحبفظِوبضی حسبثساضی هَضز ثطضسی لطاض هی گیطز .زض پژٍّص جبضی  86ضطوت زض عی
زٍضُ ظهبًی  1386 -1390ثطضسی ضسُ ٍ ثطای آظهَى فطضیِّبی تحمیك ًیع اظ ضگطسیَى
هؼوَلی ثب زازُ تطویجی استفبزُ ضسُ است .یبفتِّب ًطبى هی زّس ثیي هحبفظِوبضی ٍ سَیِی
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پیصثیٌی سَز هسیطاى ،ضاثغِ هٌفی هؼٌی زاض ٍجَز زاضز ٍ زض ضطوتّبی زاضای ًَسبى سَز
ثیطتط ٍ چطذِ ػولیبت عَالًیتط ،ایي ضاثغِ هٌفی ،لَیتط است.
ياژٌَای کلیذی :هحبفظِوبضی حسبثساضی ،سَیِی پیصثیٌی سَز هسیطاىًَ ،سبى سَز،
عَل چطذِ ػولیبت
مقذمٍ:
سَز یىی اظ الالم هْن ٍ اغلی غَضتّبی هبلی است وِ تَجِ استفبزُوٌٌسگبى اظ
غَضتّبی هبلی ضا ثِ ذَز جلت هیوٌس .سَز گعاضشضسُ تَسظ ضطوت ،هجتٌی ثط
ضٍیسازّبی گصضتِ است اهب سطهبیِگصاضاى ثطای تػوینگیطیّبی ذَز ػالٍُ ثط اعالػبت
اضائِضسُ اظ عطیك غَضتّبی هبلی ،ثِ اعالػبتی ضاجغ ثِ آیٌسُ ضطوت ًیبظ زاضًس .اظ ایيضٍ
هسیطاى ٍاحسّبی تجبضی ثِ پیصثیٌی سَز هیپطزاظًس[ .]4پیصثیٌی سَز زض ایطاى یىی اظ
هىبًیعمّبی ولیسی افطبی اججبضی است[ ]3وِ ثِ ٍسیلِی آى هسیطاى ،اًتظبضات ثبظاض اظ سَز ضا
تؼسیل هیوٌٌس ،ضیسه زػبٍی حمَلی ػلیِ ضطوت ضا وبّص هیزٌّس ٍ ثب گعاضضگطی هبلی
ضفبف ثط ضْطت ٍ اػتجبض ذَز اثط هیگصاضًسّ ،وچٌیي پیصثیٌیّبی هسیطیت اظ سَز ثط لیوت
سْبم ،پیصثیٌیّبی تحلیلگطاى ٍ ػسم تمبضى اعالػبتی ًیع تأثیطگصاض است[ .]11ٍ9هسیطاى
هیتَاًٌس اظ عطیك اضائِ اعالػبت آیٌسًُگط ،ػسم تمبضى اعالػبتی ٍ ّعیٌِ سطهبیِ ضا وبّص
زٌّس ٍ ثِ ترػیع ثْیٌِ هٌبثغ ووه وٌٌس .ثٌبثطایي زلت زض پیصثیٌی سَز ٍ ضٌبذت ػَاهل
هَثط ثط اًحطاف آى اظ سَز ٍالؼی اظ اّویت ثسعایی ثطذَضزاض است[ .]6زض هغبلؼبت گصضتِ
تبثیط ػَاهل هرتلف اظ جولِ ثحطاى هبلی ،ضضس ضطوت ،اًساظُ ضطوت[ ،]16الالم
تؼْسی[ ،]21ٍ12ثبظزُ گصضتِ سْبم[....]6ثط ذغبی پیصثیٌی سَز ثطضسی ضسُ استّ.وچٌیي
تحمیمبت گصضتِ ًطبى زٌّسُی ػَاهل هرتلفی هطتجظ ثب سَیِ پیصثیي یسَز هسیطیت ًظیطتبهیي
هبلی ثطٍى سبظهبًی[ ،]2ذغط اثتال ثِ زازذَاّی ٍ افك پیص ثیٌی[ ... ٍ ]19ثَزًس .زض پژٍّص
حبضطایي سَال هغطح است وِ آیب ٍیژگیّبی سیستن حسبثساضی یه ضطوت اظ جولِ ،هیعاى
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هحبفظِوبضاًِ ثَزى سیستن حسبثساضی ثط سَیِی پیصثیٌی سَز هسیطیت اثط هیگصاضز یب ذیط؟
ضَاّس حبغل اظ ایي هَضَع هیتَاًس سطهبیِگصاضاى ضا اظ اعالػبتی وِ ثِ ٍسیلِی هسیطاى ثطای
پیصثیٌی سَز هَضز استفبزُ لطاض هیگیطز ٍ ًیع هطثَط ثَزى حسبثساضی هحبفظِوبضاًِ زض پیص-
ثیٌی ػولىطز هبلی ضطوتّب آگبُ سبظز.
هحبفظِوبضی حسبثساضی هفَْهی است وِ سبثمِای تبضیری زاضز ٍ ثِ لطٍى ٍسغی ثبظهیگطزز.
ثجت ّبی تبضیری اٍایل لطى پبًعزّن هیالزی زضثبضُ هؼبهالت هطبضوتی ٍ تضبهٌی ًطبى هیزّس
حسبثساضی زض اضٍپبی لطٍى ٍسغی هحبفظِوبضاًِ ثَزُ است[ .]17اظ ًظط ٍاتس هحبفظِوبضی
حسالل اظ اٍایل لطى ثیستن تبوٌَى یه ٍیژگی ثطجستِ ٍ غبلت زض ػطغِ حسبثساضی ٍ
گعاضضگطی هبلی ثَزُ است .زضسبلّبی اذیطثِ ذبعط ضسَاییّبی هبلی(زضضطوتّبیی هبًٌس
اًطٍى ٍ ٍضزوبم)،تَجِ ثیطتطی ضا ثِ ذَز جلت وطزُ است .ثب ٍجَز ایيوِ ثسیبضی اظ
حسبثساضاى ثط ٍجَز هحبفظِوبضی زض تٌظین غَضتّبی هبلی تَافك زاضًس ،تبوٌَى تؼطیف
جبهغ ٍ وبهلی اظ آى اضائِ ًطسُ است ٍ هحممبى تبوٌَى تؼبضیف گًَبگًَی اظ هحبفظِوبضی
حسبثساضی اضائِ زازُاًس .ثب ایي ٍجَز ،زضهتَى حسبثساضی زٍ ذػَغیت ػوسُ هحبفظِوبضی
هَضز ثطضسی لطاض گطفتِ استً :رست،جبًجساضی ضٍثِ پبئیي اضظش زفتطی سطهبیِ ًسجت ثِ
اضظش ثبظاض آى است ،زٍم گطایص ثِ تسطیغ زض ضٌبسبیی ّعیٌِّب ٍ تؼَیك ضٌبذت زضآهسّب
است[ .]5ثبسَ هحبفظِوبضی ضا گطایص ثِ استفبزُ اظ زضجبت ثبالتطی اظ تأییس پصیطی جْت
ضٌبسبیی اذجبض ذَة ثِ ػٌَاى سَز زض همبیسِ ثب اذجبض ثس ثِ ػٌَاى ظیبى تؼطیف وطزُ است[.]10
هحبفظِوبضی ثیبًگط ایي است وِ اذجبض ثس ثسیبض ثِ هَلغتط اظ اذجبض ذَة ضٌبسبیی
هیضَز.ثلىَیی ازػب هیوٌس وِ هحبفظِوبضی زاللت ثط ایي هَضَع زاضز وِ تطجیحبً ووتطیي
همبزیط ثطای زاضاییّب ٍ زضآهسّب ٍ ثیصتطیي همبزیط ثطای ّعیٌِّب ٍ ثسّیّب گعاضش ضًَس[.]5
هسیطاى هسئَل تْیِ غَضتّبی هبلی ،اظ ٍلَف وبهل ثط ٍضؼیت هبلی ضطوت ٍ اظسغَح
آگبّی ثیطتطی ًسجت ثِ استفبزُوٌٌسگبى اظغَضتّبی هبلی ثطذَضزاضًس ،ثِ ایي تطتیت اًتظبض
هیضٍز هسیطاى ،زضن ثْتطی اظ پیبهسّبی هحبفظِوبضی سیستن حسبثساضی ضطوت زض سَزّبی
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آتی ًسجت ثِ سبیط هطبضوتوٌٌسگبى زض ثبظاضزاضتِ ثبضٌس ٍ تب حسی پیصثیٌیّبیطبى ضا اظ ثبثت
پیبهسّبی هحبفظِوبضی تؼسیل ًوبیٌس .ثب ایي ٍجَز اعالػبت هسیطاى اظ چطناًساظّبی سَز ًیع،
هیتَاًس ثِ زلیل ػسم اعویٌبى هحیظ التػبزی ٍ ػولیبتی ضطوتّ ،وطاُ ثب ذغب ثبضس .اظ عطفی
هسیطاى هوىي است وبضثطز ضٍیِّبی حسبثساضی ضا زض اتربش تػویوبت ػولیبتی یب
پیصثیٌیّبی سَز ًبزیسُ ثگیطًس .ثٌبثطایي پیصثیٌی هسیطاى اظ سَز العاهبً ذبلی اظ اضتجبّبت
هطتجظ ثب هحبفظِوبضی حسبثساضی ًیست[ .]19هغبلؼبت گصضتِ ًطبى زازًس اگط هسیطاى اثطات
حسبثساضی هحبفظِوبضاًِ سبل لجل ضا ثط سَزّبی سبل جبضی ووتط اظ ٍالغ ثطآٍضز وٌٌس،
پیصثیٌیّبی آىّب اظ سَزّبی سبل جبضی ًسجت ثِ سَز ٍالؼی ثیطتط ذَاّس ضس ٍ هٌجط
هیضَز پیصثیٌیّبی سَز سَیِی ذَشثیٌبًِای زاضتِ ثبضس[ .]19ثِ ًظط هیضسس یىی اظ زالیل
اغلی غفلت هسیطاى اظ پیبهسّبی هحبفظِوبضی تبضیری ثط سَز ،زضَاضی پیصثیٌی هسیطیت
تحت تبثیط ضطایظ ػسم اعویٌبى هَجَز زض ػولیبت ضطوت ثبضس.
ّسف تحمیك حبضط ،زض اثتسا ثطضسی ایي هَضَع هیثبضس وِ آیب زض پیصثیٌی سَز هسیطیت ثِ
عَض وبهل اعالػبت هحبفظِوبضی تبضیری حسبثساضی لحبػ ضسُ است یب ذیط؟ ثسیي هٌظَض
ضاثغِ ثیي سَیِی پیصثیٌی هسیطیت ثطای سَز سبل جبضی ٍ هحبفظِوبضی حسبثساضی سبل
گصضتِ هَضز ثطضسی لطاض گطفتِ است .زض هطحلِ زٍم زالیل احتوبلی ًبتَاًی هسیطاى زض تَجِ
وبهل ثِ اثطات هحبفظِوبضی تبضیری ثط سَز زٍضُ جبضی هَضز ثطضسی لطاض گطفتِ است،
ًبزیسُگطفتي هحبفظِوبضی حسبثساضی زض ٌّگبم پیصثیٌی سَز هیتَاًس ثِ زالیل هرتلفی اظ
جبًت هسیطاى غَضت گیطز اظ جولِ ایي زالیل هیتَاًس اًگیعُّبی ضرػی ٍ فطغتعلجبًِ
هسیط ،ضیسه زػبٍی حمَلی ػلیِ ضطوت ٍ زضَاضی پیصثیٌی سَز ثبضس .زض تحمیك حبضط
زضَاضی پیصثیٌی سَز زض ضطایظ ػسم اعویٌبى ثِ ػٌَاى یىی اظ زالیل احتوبلی هَضَع
هصوَض ،اظ عطیك ثطضسی ایيوِ آیب ضاثغِی هیبى سَیِی پیصثیٌی سَز هسیطیت ٍ هحبفظِوبضی
حسبثساضی ،تحت تبثیط زضَاضی پیصثیٌی هسیطاى ًبضی اظ ًَسبى سَز ظیبز ٍ چطذِ ػولیبت
عَالًی ،ضست هییبثس یب ذیط؟ ،هَضز هغبلؼِ ٍ ثطضسی لطاض گطفتِ است.
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.2پیطیىٍ پژيَص
پژيَصَای خارجی
ضاجطظ ٍ استبوي( )2005زض تحمیك ذَز تحت ػٌَاى اػتجبض پیصثیٌیّبی هسیطیت فطؼ وطزًس
وِ هسیطاى غبلجبً اًگیعُّبیی ثطای اضائِ پیصثیٌیّب ثطاسبس هٌبفغ ضرػی زاضًس .اهب ثب تَجِ ثِ
احتوبل وطف پیصثیٌیّبی هٌحطفوٌٌسُ ٍ ػَالت لبًًَی پس اظ آى ،زض اضائِ پیصثیٌیّب
زاضای جْتگیطی هحسٍز هیضًَس .آىّب ثِ ایي ًتیجِ ضسیسًس وِ جْتگیطی پیصثیٌی تبثؼی
اظ اًگیعُّبی هسیطیت ٍ زضَاضی وطف پیصثیٌیّبی گوطاُوٌٌسُ تَسظ هترػػیي ثبظاض
است[.]18
اٍتب( )2006ثِ ثطضسی ػَاهل تؼییيوٌٌسُ جْتگیطی زض پیصثیٌیّبی هسیطاى ثطای زٍضُ 1979
تب  1999پطزاذت .ثطضسی ذغبی پیصثیٌیّب ًطبى زاز وِ ثحطاى هبلی ،ضضس ضطوت ،اًساظُ
ضطوت ٍ ذغبی پیصثیٌی زض زٍضُ لجل ثب جْتگیطی زض پیصثیٌیّب هطتجظ هیثبضٌس .ثطضسی
پیصثیٌیّبی هٌتططضسُ تحلیلگطاى ،پس اظ اػالم پیصثیٌی سَز تَسظ هسیطاى ًطبى زاز وِ
تحلیلگطاى ایي ػَاهل ضا زض ٌّگبم اضائِ پیصثیٌی ذَز زض ًظط گطفتِاًس[.]16
لی( )2007ثِ ثطضسی تبثیط هحبفظِوبضی ٍ ضفتبض هسیطاى زض پیصثیٌی سَز پطزاذت .اٍ اثتسا
زضیبفت وِ احتوبل اضائِ پیصثیٌی تَسظ ضطوت ٍ تؼساز پیصثیٌیّب ثب افعایص سغح
هحبفظِوبضی ،افعایص هییبثس .لی زضیبفت وِ پس اظ اًتطبض پیصثیٌیّبی هسیطاى ،تحلیلگطاى
ثطای زض ًظط گطفتي تبثیط هحبفظِوبضی هستتط زض پیصثیٌیّبی هسیطاى ،پیصثیٌیّبی ذَز ضا
تؼسیل هیوٌٌس .ثِ عَض ولی ضَاّس ًطبى زاز هسیطاى پیصثیٌیّبیی اظ سَز هٌتطط هیوٌٌس وِ
حبٍی اعالػبتی زض هَضز تبثیط هحبفظِوبضی حسبثساضی است ٍ ایي اعالػبت ثِ عَض وبهل
تَسظ تحلیلگطاى زضن ًویضَز[.]15
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َّی ،هبتسًَبگب ٍ هَضسی( )2009زض پژٍّطی ضاثغِ ثیي هحبفظِوبضی یه ٍاحس تجبضی ٍ
پیصثیٌیّبی سَز اًتطبضیبفتِ اظ سَی هسیطاى ضا هَضز ثطضسی لطاض زازًس .زض ایي پژٍّص اظ 3
هؼیبض هحبفظِوبضی استفبزُ ضس .1 :هؼیبض هجتٌی ثط ًسجت اضظش زفتطی ثِ اضظش ثبظاض  .2هؼیبض
تؼْسی ٍ  .3یه ضبذع هحبفظِوبضی هجتٌی ثط هَجَزیّبی ٍاحس تجبضیّ ،عیٌِّبی تحمیك
ٍ تَسؼِ ٍ شذیطُّبی تجلیغبت ،ثِ ػالٍُ زٍ هؼیبض زیگط ّن هس ًظط لطاض گطفت .آىّب ثِ ایي
ًتیجِ ضسیسًس وِ هحبفظِوبضی تؼساز پیصثیٌیّبی هسیطیت ضا وبّص هیزّس .یبفتِّب اظ ایي
ایسُ حوبیت هیوٌس وِ هحبفظِوبضی ػسم تمبضى اعالػبتی ٍ زض ًتیجِ ،اًگیعُ ثطای افطبی
اعالػبت اضبفی ضا وبّص هیزّسّ .وچٌیي هحبفظِوبضی ّعیٌِّبی هَضز اًتظبض زػبٍی
حمَلی ػلیِ ضطوت ضا ثِ ٍاسغِ افطبی وبهل ٍ ثِ هَلغ اثطات اذجبض ثس وبّص هیزّس[.]13
سَى ٍ ّوىبضاى( )2012زض پژٍّطی ثِ ثطضسی ًمص هحبفظِوبضی حسبثساضی زض سَیِی
پیصثیٌی هسیطاى پطزاذتٌسً .تبیج پژٍّص آىّب حبوی اظ ایي ثَز وِ ضاثغِی هٌفی ثیي
هحبفظِوبضی حسبثساضی ٍ سَیِی پیصثیٌی سَز هسیطاى ٍجَز زاضز ٍ هسیطاى زض ٌّگبم
پیصثیٌی سَز اظ پیبهسّبی هحبفظِوبضی حسبثساضی غبفل هیضًَس .آىّب ثطضسی ًوَزًس آیب
ضاثغِ هٌفی ثیي هحبفظِوبضی ٍ سَیِی پیصثیٌی سَز هسیطاى ثِ عَض هثجتی تحت تبثیط زضَاضی
پیصثیٌی سَز ٍ اًگیعُّبی فطغتعلجبًِ هسیطاى ٍ ثِ عَض هٌفی تحت تبثیط ذغط زػبٍی حمَلی
ػلیِ ضطوت لطاض هیگیطز یب ذیط .آىّب زضیبفتٌس سَیِ ذَشثیٌبًِ هطثَط ثِ هحبفظِوبضی زض
ضطایظ زضَاضی پیصثیٌی ضبهل ًَسبى سَز ثیطتط ،عَل چطذِ ػولیبت عَالًیتط ٍ زاهٌِ
پیصثیٌی ثیطتط افعایص هییبثس اهب تحت تبثیط ػَاهل زیگط ثِ عَض هؼٌبزاضی تغییط ًویوٌس[.]19
پژيَصَای داخلی
ثبثت( )1384ثِ ثطضسی ػَاهل هؤثط ثط سَگیطی هسیطاى زض پیصثیٌی سَز پطزاذتً .تبیج تحمیك
ٍی ًطبى زاز وِ تأهیي هبلی ثطٍىسبظهبًی ثبػث اًتطبض پیصثیٌیّبی ذَشثیٌبًِ سَز هیضَز،
زضحبلیوِ ثب افعایص ثحطاى هبلی ٍ وَچهتط ضسى ضطوت پیصثیٌیّبی ثسثیٌبًِتطی هٌتطط

6

هیضَز .ثیي ًطخ ضضس ضطوت ٍ وٌتطل لیوتّب زض غٌؼت ثب سَگیطی زض پیصثیٌی ضاثغِای
هطبّسُ ًطس[.]2
هطفَع( )1385ضاثغِ اػضبی غیط هَظف ّیبت هسیطُ ٍ سطهبیِگصاضاى ًْبزی ضا ثب زلت،
سَگیطی ،ثِ هَلغ ثَزى ٍ زفؼبت تجسیسًظط پیصثیٌی ثطضسی وطز .زض ایي تحمیك پٌج هتغیط
وٌتطلی اًساظُ ضطوت ،حسبثطس ضطوتً ،سجت اضظش ثبظاض ثِ اضظش زفتطی سْبم ،تؼساز
ضٍظّبی ثیي تبضید پیصثیٌی ٍ تبضید پبیبى زٍضُ هبلی ٍ ًَع ذجط (ذَة ٍ یب ثس ثَزى آى) ًیع
هسًظط لطاض گطفت .یبفتِّب ثیبًگط ًمص ثسیبض ضؼیف هسیطاى غیط هَظف ٍ سطهبیِگصاضاى ًْبزی
زض اثطگصاضی ثط ٍیژگیّبی پیصثیٌی سَز ضطوتّبست[.]7
لغفی ٍ حبجی پَض()1390ثِ ثطضسی تبثیط هحبفظِوبضی ثط ذغبی هسیطیت زض پیصثیٌی سَز
پطزاذتٌس .جْت هحبسجِ هحبفظِوبضی اظ چْبض هؼیبض ثِ تطتیت هؼیبض ثبسَ ،ضطیت ّوجستگی
تغییطات هٌفی زض سَز ػولیبتی زض همبثل تغییطات هثجت ،هؼیبض ضطیت ّوجستگی الالم تؼْسی ٍ
جطیبىّبی ًمسی هٌفی زض همبثل جطیبىّبی ًمسی هثجت ٍ الالم تؼْسی غیطػولیبتی استفبزُ
ًوَزًس .ثب تَجِ ثِ زازُّبی  88ضطوت ثطای زٍضُ  1378-87ثِ ایي ًتیجِ ضسیسًس وِ زض توبهی
هؼیبضّبی هحبسجِ هحبفظِوبضی ثِ استثٌبی هؼیبض زٍم ،ضاثغِ هٌفی هؼٌبزاضی هیبى ذغبی
پیصثیٌی سَز ٍ هحبفظِوبضی حسبثساضی ٍجَز زاضز[.]4
ثطازضاى حسي ظازُ ،ثبزآٍضًٌْسی ،شاوطی( )1392ثِ ثطضسی تبثیط سغَح هحبفظِوبضی گعاضش-
ّبی هبلی ثط هحتَای اعالػبتی سَز حسبثساضی ضطوتّبی پصیطفتِ ضسُ زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض
تْطاى عی سبلّبی  1385الی  1388پطزاذتًِ ،تبیج آظهَى فطضیِ اٍل پژٍّص ثب استفبزُ اظ هسل
اٍلسَى ًطبى زٌّسُ ػسم تبثیط سغَح هحبفظِوبضی گعاضشّبی هبلی ثط هحتَای اعالػبتی سَز
ٍ ًتبیج ثب استفبزُ اظ هسل وبلیٌع ًطبى زٌّسُ تبثیط سغَح هحبفظِوبضی گعاضشّبی هبلی ثط
هحتَای اعالػبتی سَز ثَزُ است .ثِ ػجبضت زیگط ًتبیج ًطبى زاز ثِ وبضگیطی هحبفظِوبضی زض
گعاضشّبی هبلی ،ثط تَاًبیی سطهبیِگصاض ثطای پیصثیٌی سَزّبی آتی ثب استفبزُ اظ سَز
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گعاضش ضسُ سبل جبضی تبثیط زاضزً .تبیج حبغل اظ آظهَى فطضیِ زٍم ًطبى زاز ثب تغییط هیعاى
هحبفظِوبضی گعاضشّبی هبلی ،تغییطی زض لیوت سْبم ضطوتّب ثَجَز ًویآیس[.]1
 .3فرضیٍَای پژيَص
فرضیٍَای ایه پژيَص عبارت است از:
 )1ثیي هحبفظِوبضی حسبثساضی ٍ سَیِی پیصثیٌی سَز هسیطاى ضاثغِ هٌفی ٍجَز زاضز.
 )2زض ضطوتّبی زاضای ًَسبى سَز ثیطتط ،ثیي هحبفظِوبضی ٍ سَیِی پیصثیٌی سَز
هسیطاى ،ضاثغِ هٌفی لَیتطی ٍجَز زاضز.
 )3زض ضطوتّبی زاضای چطذِ ػولیبت عَالًیتط،ثیي هحبفظِوبضی حسبثساضی ٍ
سَیِی پیصثیٌی سَز هسیطاى ،ضاثغِ هٌفی لَیتطی ٍجَز زاضز.
 .4ريشضىاسی پژيَص
ایي پژٍّص ثِ زلیل ایي وِ ًتبیج آى ثِ حل یه هطىل یب هَضَع هیپطزاظز اظ لحبػ ّسف،
وبضثطزی ٍ اظ آًجبئیىِ هتغیطّبی هستمل یب ػلت لبثل زستىبضی ًویثبضس اظ لحبػ ضٍش اًجبم
وبض ػلّی پس اظ ٍلَع هیثبضس .ثِ هٌظَض ثطضسی فطضیِّبی تحمیك ٍ ثب تَجِ ثِ هبّیت زازُّبی
تحمیك وِ هجتٌی ثط اعالػبت ٍالؼی گصضتِ هیثبضس ،ضٍش ثِ وبض گطفتِضسُ زض ایي تحمیك
ضگطسیَى ذغی چٌس هتغیطُ است.
 .5ريش گردآيری اطالعات ي دادٌَای پژيَص
زض ایي پژٍّص ثِ هٌظَض گطزآٍضی اعالػبت اظ ضٍش وتبثربًِای اظ ًَع اسٌبزی استفبزُ
گطزیس .اعالػبت هَضز ًیبظ جْت ازثیبت پژٍّص ٍ هجبًی ًظطی آى اظ عطیك وتبثربًِّب،
هجالت ٍ همبالت هؼتجط ٍ پبیبىًبهِّب ٍ اعالػبت ٍ زازُّبی آهبضی هَضز ًیبظ جْت آظهَى
فطضیِّب ًیع اظ عطیك هٌبثغ سبظهبى ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى گطزآٍضی ضسُ است.
 .6جامعٍ ي ومًوٍ آماری
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جبهؼِ آهبضی هَضز هغبلؼِ زض پژٍّص حبضط ،ولیِ ضطوتّبی پصیطفتِ زض ثَضس اٍضاق ثْبزاض
تْطاى هیثبضس ،اًتربة ًوًَِّب ثب تَجِ ثِ هؼیبضّبی ظیط ثَزُ است:
 )1اظ سبل  1386الی  1390زض ثَضس حضَض زاضتِ ثبضٌس.
 )2زٍضُ هبلی آىّب هٌتْی ثِ  29اسفٌس ّط سبل ثبضس.
 )3عی زٍضُ هَضز ثطضسی ،ثیص اظ ضص هبُ تَلف ػولیبتی ًساضتِ ثبضٌس.
 )4ضطوتّبی سطهبیِگصاضیٍ ،اسغِگطی هبلیّ ،لسیٌگ ،لیعیٌگ ،ثبًهّب ،هؤسسبت
اػتجبضی ٍ سبیط ًْبزّبی پَلی ثِ سجت هبّیت ذبظ فؼبلیتطبى حصف ضسُاًس.
.7تبییه متغیرَای پژيَص:
متغیر مستقل :هحبفظِوبضی حسبثساضی()c-score
زض هغبلؼِ حبضط ثِ هٌظَض ثطضسی سَاالت پژٍّصً ،یبظ ثِ یه هؼیبضی ثطای هحبسجِ
هحبفظِوبضی است تب ًطبىزٌّسُ توبیل ضطوت ثِ ضٌبسبیی سطیغتط اذجبض ثس ثِ ػٌَاى ظیبى
ًسجت ثِ اذجبض ذَة ثِ ػٌَاى سَز ثبضس .زض تحمیك حبضط اظ هتغیط  c-socreذبى ٍ ٍاتس
( ،)2009ثطای اًساظُگیطی هحبفظِوبضی استفبزُ ضسُ است.
ذبى ٍ ٍاتس ( )2009ثب تغییط هسل ثبسَ وِ تمبضى ثِ هَلغ اجعای سَز ضا اًساظُگیطی هیوطز ٍ
ثِ غَضت ضگطسیَى ظیط هیثبضس ،هحبفظِوبضی ضا هحبسجِ ًوَزًس.

زض ایي ضاثغِ،

سَز ذبلع ضطوت  iزض سبل ،t

ثبظزُ سْبم ضطوت iام زض سبلt

( هؼیبض اذجبض ،ثبظزُ هثجت هؼیبض اذجبض ذَة ٍ ثبظزُ هٌفی هؼیبض اذجبض ثس)ٍ ،
ضطوت  iام زض سبل  tاست .هتغیط هجبظی
هثجت ثطاثط غفط است ٍ
اذجبض ذَةٍ ،

هتغیط هجبظی

ثطای ثبظزُّبی هٌفی ثطاثط  ٍ 1ثطای ثبظزُّبی

ًیع ثبلیوبًسُ یب پسوبًسُّبی هسل است،

هؼیبض ثٌِّگبم ثَزى

هؼیبض ثِ ٌّگبم ثَزى تفبضلی اذجبض ثس ًسجت ثِ اذجبض ذَة یب ّوبى

هحبفظِوبضی است .ول ثٌِّگبم ثَزى اذجبض ثس ثطاثط ثب
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است .ذبى ٍ ٍاتس ثِ ایي

ًتیجِ ضسیسًس وِ هحبفظِوبضی ثب اًساظُ ضطوت(ً ،)Sizeسجت اضظش ثبظاض ثِ اضظش زفتطی
حمَقغبحجبىسْبم( ٍ )M/Bاّطم هبلی( )Levاضتجبط زاضز .ثطایي اسبس ضطایت

،

ضا

ثسظ زازُ ٍ ّط وسام ضا ثِ غَضت تبثغ ذغی اظ ایي سِ ٍیژگی ضطوت ًَضتٌس .آىّب ایي تَاثغ
ضا ثِ غَضت هؼبزالت ( )c( ٍ )bاضائِ وطزُاًس:
+

+

+

=

≡ G_Score

+

+

+

=

≡ C _Score

یبى سَ ٍ ٍیْبًگ سَ( )2012ػالٍُ ثط ضطایت ثبال ضطایت

،

زض ضگطسیَى ( )aضا ثب

استفبزُ اظ سِ هتغیط ً Levٍ M/B ،Sizeیع هحبسجِ وطزًس زض هغبلؼِ حبضط ًیع پیطٍ هغبلؼِ
یبى سَ ٍ ٍیْبًگ سَ ضطایت هصوَض ثِ ضطح شیل هحبسجِ ضس.

ثب جبیگعیٌی ضطایت زض ضگطسیَى هؼبزلِ  ،aضگطسیَى ظیط حبغل هیضَز

()1
ثِ ایي تطتیت ثب ترویي پٌلی ضطایت ضگطسیَى ثبال ،ثب استفبزُ اظ ضطایت ثطآٍضز ضسُ ،اظ عطیك
هؼبزلِ  C _Score ،یب ّوبى هحبفظِوبضی حسبثساضی هحبسجِ ضسُ است.
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متغیر يابستٍ :سَیِی پیصثیٌی سَز هسیطاى()MFE
] /اٍلیي پیصثیٌی سَز حسبثطسی ضسُ سبل - tسَز ٍالؼی سبل= [t
لیوت ّط سْن زض پبیبى سبلt-1
ثِ هٌظَض آظهَى فطضیِ اٍل وِ هطثَط ثِ ضاثغِ هیبى سَیِی پیصثیٌی سَز هسیطیت ٍ
هحبفظِوبضی حسبثساضی است ،اظ هسل ظیط استفبزُ ضسُ است.
()2
متغیرَای کىترلی:
 :تؼساز ضٍظّب اظ تبضید پیصثیٌی هسیطیت تب پبیبى سبل هبلی .t
 :ثبظزُ سْبم زض یه زٍضُ  90ضٍظُ وِ پبیبى آى یه ضٍظ لجل اظ تبضید پیصثیٌی
هسیطیت است.
ً :طخ ثبظزُ زاضاییّب:حبغل تمسین سَز لجل اظ الالم غیطهتطلجِ سبل  t-1ثط جوغ
زاضاییّب زض اثتسای سبلt-1
 :الالم تؼْسی:
جوغ زاضاییّب زض اثتسای سبل ]/ t-1جطیبىّبی ًمس ػولیبتی -سَز ػولیبتی[ = الالم تؼْسی
 :لگبضیتن عجیؼی زضآهس فطٍش ضطوت
ثطای آظهَى فطضیِ زٍم ثِ هسل(2هسل فطضیِ اٍل) زٍ هتغیط
 ،اضبفِ هیضَز.
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ٍ

))3
ًَ :سبى سَز سبل  tػجبضت است اظ تمسین اًحطاف استبًساضز ثبظزُ زاضاییّب اظ سبل
 t-1تب سبل  ،t-5ثط هیبًگیي ثبظزُ زاضاییّب زض ّوبى زٍضُ  5سبلِ.
ٍ

ثطای آظهَى فطضیِ سَم ثِ هسل(2هسل فطضیِ اٍل) زٍ هتغیط
 ،اضبفِ هیضَز.

) )4

 :عَل چطذِ ػولیبت:
ثْبی  /هتَسظ هَجَزی وبال[]*365+فطٍش/هتَسظ حسبةّبی زضیبفتٌی[
]*365توبم ضسُ وبالی فطٍش
.8یافتٍَای پژيَص:
وگارٌ  :1آمار تًصیفی متغیرَا
متغیرَا

میاوگیه

میاوٍ

حذاکثر

حذاقل

اوحراف معیار

سَیِی پیصثیٌی سَز

0/006

0/009

0/698

-0/897

0/173

هحبفظِوبضی

-8/15

-8/11

-7/02

-9/62

0/45

الالم تؼْسی ول

0/046

0/02

0/62

-0/37

0/15

افك پیصثیٌی

324/2

356

415

28

82/2

ثبظزُ

0/398

0/094

1/05

-0/64

0/21

لگبضیتن فطٍش

27/05

26/86

32/22

23/03

1/38
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ثبظزُ زاضاییّب

0/168

0/142

0/703

-0/217

0/154

چطذِ ػولیبتی

284/46

274

822

54

139/3

ًَسبى سَز

0/76

0/60

2/53

0/029

0/58

ًتبیج تحلیل ّوجستگی پیطسَى ثِ هٌظَض ثطضسی ٍجَز یب ػسم ٍجَز ّنذغی هیبى هتغیطّبی
هستمل پژٍّص ثِ ضطح شیل است.
وگارٌ ( :)2ضرایب َمبستگی پیرسًن
هحبفظِ
وبضی
هحبفظِوبضی
الالمتؼْسی
ول
افك پیصثیٌی
لگبضیتن
فطٍش
ثبظزُ
ثبظزُ
زاضاییّب
چطذِ
ػولیبتی
ًَسبى سَز

الالم
تؼْسی
ول

افك

لگبضیتن

پیصثیٌی

فطٍش

ثبظزُ

ثبظزُ

چطذِ

ًَسبى

زاضاییّب

ػولیبتی

سَز

1
-0/062

1

0/038

0/087

1

-0/644

-0/007

-0/077

1

-0/03

0/011

0/04

0/07

1

-0/419

0/418

0/013

0/037

0/06

1

0/094

0/015

0/054

-0/24

-0/05

-0/17

1

0/18

-0/008

-0/057

-0/17

-0/135

-0/186

-0/048

ذبًِّبیطًگ ضسُ ًطبىزٌّسُ

1

زض سغح  5زضغس ٍ پبییي تط

جسٍل ثبال ًطبى هیزّس ّن ذغی هیبى هتغیطّبی هستمل پژٍّص وِ ًتبیج تحلیل ضگطسیًَی ضا
تحت تبثیط لطاض زّسٍ ،جَز ًساضز.
آزمًن فرضیٍَا:
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وگارٌ( :)3وتایج برآيرد مذل( )1جُت محاسبٍ معیار محافظٍکاری
عالمت مًرد اوتظار

متغیر

خان ي ياتس

ضریب

آمارٌ تی
استیًدوت

معىاداری

ػطؼ اظ هجسا

؟

0/45

2/313

0/021

ثبظزُ

+

0/519

3/77

0/000

ثبظزُّبی هٌفی

؟

0/662

5/42

0/000

ثبظزُ ×ثبظزُّبی هٌفی

+

(0/ 338 )λ0

1/46

0/146

اًساظُ

؟

0/007

0/99

0/323

فطغتّبی ضضس

؟

-0/017

-3/02

0/003

اّطم هبلی

؟

-0/671

-9/8

0/000

ثبظزُ × اًساظُ

+

-0/015

-3/66

0/000

ثبظزُ ×فطغتّبی ضضس

-

-0/0004

-0/149

0/882

ثبظزُ × اّطم هبلی

-

0/025

0/738

0/461

ثبظزُّبی هٌفی × اًساظُ

؟

-0/022

-4/41

0/000

ثبظزُّب هٌفی ×فطغتّبی ضضس

؟

0/022

3/27

0/001

ثبظزُّبی هٌفی × اّطم هبلی

؟

-0/187

-3/48

0/000

ثبظزُ ×ثبظزُّبی هٌفی × اًساظُ

-

(-0/011 )λ1

-1/32

0/187

+

(0/036 )λ2

5/24

0/000

+

(-0/318 )λ3

-6/22

0/000

ثبظزُ ×ثبظزُّبی هٌفی
×فطغتّبی ضضس
ثبظزُ ×ثبظزُّبی هٌفی × اّطم
هبلی
آهبضُ  Fچبٍ (هؼٌبزاضی)

)0/000( 4/011

آهبضُ ّبسوي (هؼٌبزاضی)

)0/000( 49/58

ًَع ثطآٍضز

زازُّبی تبثلَیی ثب اثطات ثبثت

آهبضُ  Fفیطط (هؼٌبزاضی)

)0/000( 23/57

ضطیت تؼییي

0/84

آهبضُ زٍضثیي ٍاتسَى

1/97
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پس اظ ثطآٍضز ضگطسیَى ،1ثب استفبزُ اظ ضطایت ثِ زست آهسُ (الًساّبی هطرعضسُ) ،هؼیبض
هحبفظِوبضی ثطای ّط سبل– ضطوت اظ عطیك هسل ( )cهحبسجِ ضسُ است.
آزمًن فرضیٍ ايل:
فطضیِ اٍل ثِ ثطضسی ٍجَز ضاثغِ هٌفی ثیي هحبفظِوبضی ٍ سَیِی پیصثیٌی سَز هسیطاى هی
پطزاظز.
وگارٌ ( :)4وتایج حاصل از تخمیه مذل( )2بٍ مىظًر آزمًن فرضیٍ ايل
متغیر

ضریب

آمارٌ  tاستیًدوت

سطح خطا

ػطؼ اظ هجساء

0/138

4/29

0/000

هحبفظِوبضی

-0/083

-9/14

0/000

الالم تؼْسی ول

-0/072

-2/59

0/01

افك پیصثیٌی

-0/000003

-0/97

0/332

لگبضیتن فطٍش

-0/029

-8/32

0/000

ثبظزُ

0/0006

3/05

0/002

ثبظزُ زاضاییّب

-0/089

-2/82

0/005

)AR(1

0/222

5/18

0/000

ضطیت تؼییي تؼسیلضسُ

0/248

آهبضُ ( Fسغح ذغب)

)0/000( 9/52

آهبضُ زٍضثیي ٍاتسَى

1/96

ثب تَجِ ثِ آهبضُ  Fثسست آهسُ هیتَاى اظْبض زاضت وِ زض سغح اعویٌبى  99زضغس ،ول
هسل اظ هؼٌبزاضی ثبالیی ثطذَضزاض استّ .وچٌیي ثب تَجِ ثِ ضطیت تؼییي تؼسیلضسُ وِ ثطاثط
 25زضغس هیثبضس هیتَاى گفت وِ هتغیطّبی هستمل زض حسٍز  25زضغس اظ تغییطات هتغیط
ٍاثستِ ضا تجییي هیًوبیٌس.آهبضُ زٍضثیي ٍاتسَى ًیع ًطبىزٌّسُ ػسم ٍجَز ذَزّوجستگی است.
زض ضاستبی فطضیِ هَضز ثطضسی ٍ ضطیت ثسست آهسُ ثطای هتغیط هحبفظِوبضی وِ ثطاثط
( )-0/083هیثبضس ٍ ّوچٌیي سغح ذغبی آى وِ ثطاثط  0/000هیثبضس هیتَاى ثیبى وطز وِ ثب
سغح اعویٌبى  99زضغس ضاثغِ هٌفی ٍ هؼٌبزاضی ثیي هحبفظِوبضی ٍ سَگیطی پیصثیٌی سَز
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ضطوتّب ٍجَز زاضزً .تبیج هصوَض ثب ًتبیج تحمیمبت سَى ٍ ّوىبضاى ( ٍ )2012لغفی ٍ
حبجیپَض( )1389هغبثمت زاضز ٍ ثب ًتبیج هطبیری ،ػلیپٌبُ ٍ اسوبػیل ظازُ( )1392هغبیط است.
آزمًن فرضیٍ ديم:
زض فطضیِ زٍم ایي هَضَع ثطضسی ضسُ وِ آیب ضاثغِ ثیي هحبفظِوبضی حسبثساضی ٍ سَیِی
پیصثیٌی سَز هسیطاى زض ضطوتّبی زاضای ًَسبى سَز ثیطتط ،لَیتط است یب ذیط.
وگارٌ ( :)5وتایج حاصل از تخمیه مذل( )3بٍ مىظًر آزمًن فرضیٍ ديم
متغیر

ضریب

استیًدوتtآمارٌ

سطح خطا

ػطؼ اظ هجساء

-0/329

-2/62

0/009

هحبفظِوبضی

-0/125

-4/83

0/000

ًَسبى سَز

0/626

3/91

0/000

ًَسبى سَز ×هحبفظِوبضی

-0/073

-3/74

0/000

الالم تؼْسی ول

-0/056

-2/18

0/03

افك پیصثیٌی

-0/00003

-0/88

0/38

لگبضیتن فطٍش

-0/025

-4/67

0/000

ثبظزُ

0/0005

3/2

0/001

ثبظزُ زاضاییّب

-0/027

-1/35

0/177

)AR(1

0/199

6/54

0/000

ضطیت تؼییي تؼسیلضسُ

0/262

آهبضُ ( Fسغح ذغب)

)0/000( 8/36

آهبضُ زٍضثیي ٍاتسَى

1/97

ثب تَجِ ثِ آهبضُ  Fهیتَاى اظْبض زاضت وِ زض سغح اعویٌبى  99زضغس ول هسل اظ
هؼٌبزاضی ثبالیی ثطذَضزاض استّ .وچٌیي ثب تَجِ ثِ ضطیت تؼییي تؼسیلضسُ وِ ثطاثط 26
زضغس هیثبضس هیتَاى گفت وِ هتغیطّبی هستمل زض حسٍز  26زضغس اظ تغییطات هتغیط ٍاثستِ
ضا تجییي هیًوبیٌسّ .وچٌیي آهبضُ زٍضثیي ٍاتسَى ًیع ًطبى اظ ػسم ٍجَز ذَزّوجستگی زاضز.
زض ضاستبی فطضیِ هَضز ثطضسی ،ثب تَجِ ثِ ایيوِ ضطیت هتغیط (هحبفظِوبضی) زض ترویي
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فطضیِ زٍم ًیع هٌفی ٍ هؼٌبزاض است ،ذَز هَیس ًتبیج حبغلِ اظ آظهَى فطضیِ اٍل هیثبضس،
ّوچٌیي ثب تَجِ ثِ ضطیت ثسست آهسُ ثطای هتغیط (ًَسبى سَز × هحبفظِوبضی) وِ ثطاثط
( )-0/073هیثبضس ٍ ّوچٌیي سغح ذغبی آى وِ ثطاثط ( )0/000هی ثبضس ،هیتَاى ثیبى وطز وِ
زض سغح اعویٌبى  99زضغس هتغیط ًَسبى سَز ثط ضست اضتجبط هیبى هحبفظِوبضی ٍ سَگیطی
پیصثیٌی سَز ضطوت ّب تبثیطگصاضی هثجت ٍ هؼٌبزاضی زاضز ،زض ٍالغ ثیبًگط ایي هغلت است وِ
ضاثغِ هٌفی هیبى هحبفظِوبضی حسبثساضی ٍ سَیِی پیصثیٌی سَز زض ضطوتّب ثب ًَسبى سَز
ثبال ،لَیتط استً .تبیج هصوَض ثب ًتبیج تحمیك سَى ٍ ّوىبضاى ( )2012هغبثمت زاضز.
وتایج حاصل از فرضیٍ سًم:
فطضیِ سَم ثِ ثطضسی ٍجَز ضاثغِ هٌفی لَیتطثیي هحبفظِوبضی حسبثساضی ٍ سَیِی پیصثیٌی
سَز هسیطاى زض ضطوتّبی زاضای چطذِ ػولیبت عَالًیتط هیپطزاظز.
وگارٌ( :)6وتایج حاصل تخمیه مذل( ،)4بٍ مىظًر آزمًن فرضیٍ سًم
متغیر

ضریب

آمارٌ  tاستیًدوت

سطح خطا

ػطؼ اظ هجساء

0/381

3/51

0/000

هحبفظِوبضی

-0/04

-2/61

0/009

چطذِ ػولیبتی

-0/001

-2/18

0/03

چطذِ ػولیبتی ×هحبفظِوبضی

-0/0001

-2/15

0/032

الالم تؼْسی ول

-0/058

-2/28

0/023

افك پیصثیٌی

-0/00004

-1/34

0/179

لگبضیتن فطٍش

-0/025

-4/58

0/000

ثبظزُ

0/0004

2/17

0/031

ثبظزُ زاضاییّب

-0/059

-5/68

0/000

)AR(1

0/203

5/81

0/000

ضطیت تؼییي تؼسیلضسُ

0/2118

آهبضُ ( Fسغح ذغب)

)0/000( 6/09

آهبضُ زٍضثیي ٍاتسَى

1/95
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ّوبًغَض وِ زض جسٍل ثبال ًیع لبثل هطبّسُ است ،آهبضُ ً Fطبى هیزّس وِ زض سغح
اعویٌبى  99زضغس ،ول هسل اظ هؼٌبزاضی ثبالیی ثطذَضزاض استّ .وچٌیي ثب تَجِ ثِ ضطیت
تؼییي تؼسیلضسُ وِ ثطاثط  22زضغس هی ثبضس هیتَاى گفت وِ هتغیطّبی هستمل زض حسٍز 22
زضغس اظ تغییطات هتغیط ٍاثستِ ضا تجییي هیًوبیٌس.آهبضُ زٍضثیيٍاتسَى ًیع ًطبى اظ ػسم ٍجَز
ذَزّوجستگی زاضز .زض ضاستبی فطضیِ هَضز ثطضسی ،ثب تَجِ ثِ ایيوِ ضطیت هتغیط
هحبفظِوبضی سض ترویي فطضیِ سَم ًیع هٌفی ٍ هؼٌبزاض است ،ذَز هَیس ًتبیج حبغلِ اظ آظهَى
فطضیِ اٍل هیثبضسّ ،وچٌیي ثب تَجِ ثِ ضطیت ثسست آهسُ ثطای هتغیط (چطذِ ػولیبت ×
هحبفظِوبضی) وِ ثطاثط ( )-0/0001هیثبضس ٍ ّوچٌیي سغح ذغبی آى وِ ثطاثط ( )0/032هی
ثبضس ،هیتَاى ثیبى وطز وِ زض سغح ذغبی  5زضغس هتغیط عَل چطذِ ػولیبت ثط ضست اضتجبط
هیبى هحبفظِوبضی ٍ سَگیطی پیصثیٌی سَز ضطوتّب تبثیطگصاضی هثجت ٍ هؼٌبزاضی زاضز ،زض
ٍالغ ثیبًگط ایي هغلت است وِ ضاثغِ هٌفی هیبى هحبفظِوبضی ٍ سَیِی پیصثیٌی سَز زض
ضطوتّب ثب چطذِ ػولیبت عَالًیتط ،لَیتط استً .تبیج هصوَض ثب ًتبیج تحمیك سَى ٍ
ّوىبضاى ( )2012هغبثمت زاضز.
وتیجٍگیری:
ًتبیج پژٍّص ًطبى زاز هحبفظِوبضی سبل گصضتِ ضاثغِ هٌفی ثب سَیِی پیصثیٌی سَز سبل
جبضی زاضز .ایي ًتبیج ًطبى هیزّس وِ اگط چِ هسیطاى اعالػبت ثیطتطی اظ ػولیبت ٍ فطآیٌس
گعاضضگطی هبلی ضطوت زاضًس لیىي آىّب ٍیژگی هحبفظِوبضی حسبثساضی ضا ثِ ػٌَاى یىی اظ
ػَاهل تبثیطگصاض ثط سَز ،زض پیصثیٌیّبی ذَز ثِ عَضوبهل زض ًظط ًویگیطًس ،ثٌبثطایي
پیصثیٌی هسیطاى حبٍی سَیِ ذَشثیٌبًِای ًبضی اظ ًبزیسُ گطفتي هحبفظِوبضی حسبثساضی
است .ػالٍُ ثط ایي یبفتِّب ثیبًگط ٍجَز ضاثغِ هٌفی لَی تط ثیي هحبفظِوبضی حسبثساضی ٍ
سَیِی پیصثیٌی سَز زض ضطوتّبیی ثب چطذِ ػولیبتی عَالًیتط ٍ ًَسبى سَز ثیطتط است.
ایي ًتبیج ًطبى زاز وِ زضَاضی پیصثیٌی هسیطیت ًبضی اظ ػسم اعویٌبى حبون ثط ضطوتّب،
یىی اظ زالیل ضىست هسیطاى زض لحبػ ًوَزى هحبفظِوبضی حسبثساضی زض پیصثیٌی سَز
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است .ظیطا زض ضطوتّب ثب ثیثجبتی تجبضی تمبضب ثطای هحبفظِوبضی حسبثساضی افعایص هییبثس
اظ عطف زیگط ثیثجبتی تجبضی ،زضَاضی هسیطیت زض پیصثیٌی زلیك سَز ضا افعایص هیزّس ٍ
احتوبل ًبزیسُ گطفتي هحبفظِوبضی حسبثساضی زض ٌّگبم پیصثیٌی سَز تَسظ هسیطیت افعایص
هییبثس.
ًتبیج پژٍّص حبضط ًطبى زاز سَیِی پیصثیٌی سَز هسیطیت تب حسٍزی ثب تَجِ ثِ ًبزیسُ
گطفتي پیبهسّبی هحبفظِوبضی حسبثساضی زض سَز ٍالؼی لبثل پیصثیٌی است .ثٌبثطایي ثِ
استفبزُوٌٌسگبى اظ غَضتّبی هبلی ذػَغبً غَضتّبی هبلی پیصثیٌیضسُ ،پیطٌْبز هیضَز
زض ظهبى اضظیبثی پیصثیٌی سَز هسیطیت هحبفظِوبضی حسبثساضی ضطوت ضا زض ًظط ثگیطًس ،ثِ
ذػَظ ثطای ضطوتّبیی ثب چطذِ عَالًیتط ٍ ًَسبىّبی سَز ثیطتط.
مىابع:
 .1ثطازضاى حسي ظازُ ،ضسَل ،ثبزآٍضًٌْسی ،یًَس "،)1392(،ثطضسی تبثیط سغَح هحبفظِ-
وبضی گعاضشّبی هبلی ثطهحتَای اعالػبتی سَز حسبثساضی ضطوتّبی پصیطفتِ ضسُ زض
ثَضس اٍضاق ثْبزاض تْطاى" ،تحمیمبت حسبثساضی ٍ حسبثطسی ،ضوبضُ  ،19غع -106
. 122
 .2ثبثت ،حسیي" )1385( ،ػَاهل هَثط ثط سَگیطی هسیطاى زض پیص ثیٌی سَز " پبیبى ًبهِ
وبضضٌبسی اضضس ،زاًطگبُ ضْیس چوطاى اَّاظ.
 .3ثمفی ،ػلی ،غالهؼلیپَض ،ضضب "،)1391(،ثطضسی هحتَای اعالػبتی پیص ثیٌیّبی سَز،
تىطاض سَگیطی زض اضائِ پیصثیٌیّب ٍ ػَاهل هَثط ثط ذغبی پیصثیٌی"،پبیبىًبهِ زوتطی،
زاًطىسُ حسبثساضی ٍ هسیطیت زاًطگبُ ػالهِ عجبعجبییتْطاى.
 .4لغفی ،احوس ،حبجیپَض ،هیثن "،)1389(،تبثیط هحبفظِوبضی ثط ذغبی هسیطیت زض پیص-
ثیٌی سَز" ،هجلِ حسبثساضی هسیطیت ،سبل سَم ،ضوبضُ چْبضم ،غع 33-17
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)"ثطضسی ضاثغِ ثیي ویفیت افطب ٍ ویفیت1392(، ضیَا، هیوٌتآثبزی، ضٌْبظ، هطبید.5
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The role of accounting conservatism in management
earnings forecast bias

Abstract
Managers are in charge of the financial reporting process,
they likely possess superior information regarding the
firm’s operations and reporting policies.As such, we expect
that managers have a better understanding than other
market participants of the implications of the firm’s
accounting conservatism for future earnings and, therefore,
at least partially adjust their forecasts for the effect of
conservatism. The present study investigate whether
management earnings forecasts fully consider implications
of accounting conservatism on actual earning. We also
investigate forecast difficulty due greater earnings volatility
and longer operating cycles as one of the possible reasons
for managers’ failure to incorporate conservatism fully in
their earnings forecasts. Our final sample consists of 86
companies listed in TES for fiscal years 2008-2012. Results
also show negative association between conservatism and
management forecast errors is stronger for firms with
longer operating cycles, greater earnings volatility.

Keywords: accounting conservatism, management earnings
forecast bias, earnings volatility, operating cycles.
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