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. پطزاذتِ قسُ اؾتوبضي حؿبثساضي زض ثبظاض ؾطهبيِ ايطاى ايي تحميك ثِ ثطضؾي ضاثغِ الالم تؼْسي اذتيبضي ٍ هحبفظِ

 ضي تمؿين قسُ ٍ ثب اؾتفبزُ اظ هسل خًَع اًساظُزض ايي تحميك الالم تؼْسي ثِ زٍ خعء الالم تؼْسي اذتيبضي ٍ غيطاذتيب

وبضي اظ هسل ثبؾَ اؾتفبزُ ثب هحبفظِ( اػن اظ اذتيبضي ٍ غيطاذتيبضي)ي الالم تؼْسي خْت آظهَى ضاثغِ.اًس قسُگيطي 

 :اؾتّبي تسٍيي قسُ زض ايي تحميك ثِ قطح شيل فطضيِ. قسُ اؾت

 . زاض زاضزبهؼٌ حؿبثساضي ضاثغِ وبضيالالم تؼْسي اذتيبضي ثب هحبفظِ: فطضيِ اٍل

 . زاض زاضزبهؼٌ وبضي حؿبثساضي ضاثغِاذتيبضي ثب هحبفظِالالم تؼْسي غيط: فطضيِ زٍم

ثب . وٌٌسوبضي حؿبثساضي ضا تجييي هياذتيبضي ثِ يه اًساظُ هحبفظِتؼْسي اذتيبضي ٍ الالم تؼْسي غيطالالم: فطضيِ ؾَم

.  وبضي هتغيط ٍاثؿتِ ذَاّس ثَزّبي هؿتمل ٍ هحبفظِتؼْسي اذتيبضي ٍ غيطاذتيبضي هتغيطّبي فَق، الالم تَخِ ثِ فطضيِ

ّبي پصيطفتِ قسُ زض ثَضؼ اٍضاق ثْبزاض تْطاى عي قطوت اظ هيبى قطوت –ؾبل  720ثط اؾبؼ يه ًوًَِ هتكىل اظ 

. زاض زاضزبوبضي حؿبثساضي ضاثغِ هؼٌِ، ًتبيح حبوي اظ آى ثَز وِ الالم تؼْسي اذتيبضي ثب هحبفظ1386تب  1378ّبي ؾبل

زاض ثيي الالم تؼْسي غيطاذتيبضي ٍ بّبي اًدبم گطفتِ زض ايي هغبلؼِ، حبوي اظ ػسم ٍخَز ضاثغِ هؼٌاظ ؾَي زيگط ثطضؾي

وبضي تَاى ثيبى ًوَز وِ الالم تؼْسي اذتيبضي ٍ غيطاذتيبضي ثِ يه اًساظُ هحبفظِوبضي حؿبثساضي اؾت؛ لصا هيهحبفظِ

 .وٌٌسضا تجييي ًوي

 وبضي حؿبثساضي، الالم تؼْسي اذتيبضي، الالم تؼْسي غيطاذتيبضي    هحبفظِ: ّبي وليسيٍاغُ

 

 :مقذمٍ -1

هبلي، اضائِ اعالػبت تلريم ٍ عجمِ ثٌسي قسُ زضثبضُ ٍضؼيت هبلي، ػولىطز هبلي ٍ اًؼغبف  ّبي نَضتّسف 

هبلي زض اتربش تهويوبت  ّبي نَضتاظ اؾتفبزُ وٌٌسگبى  پصيطي هبلي ٍاحس تدبضي اؾت وِ ثطاي عيفي گؿتطزُ

ثط اؾبؼ هفبّين ًظطي گعاضقگطي هبلي، اعالػبتي هفيس اؾت وِ زاضاي ذهَنيبت ويفي . التهبزي هفيس ٍالغ قَز

ذهَنيبت ويفي انلي هطتجظ ثب هحتَاي اعالػبت، هطثَط ثَزى ٍ لبثل اتىب ثَزى اؾت ٍ احتيبط يب . اعالػبت هبلي ثبقس
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-هحبفظِ)زض هفبّين ًظطي گعاضقگطي هبلي احتيبط . انلي لبثليت اتىب اؾت ّبي ٍيػگيوبضي يىي اظ وبى هحبفظِّ

اي از مراقبت كٍ در اعمبل احتيبط عببرت است از كبربرد درجٍ»:ثِ نَضت ظيط تؼطيف قسُ اؾت( وبضي

َب بيشتر َب يب داراييدرآمذاي كٍ قضبيت براي اوجبم برآيرد در شرايظ ابُبم مًرد ويبز است بٍ گًوٍ

وبضي يىي اظ هيثبلْبي تؼسيل ثِ ػجبضت زيگط هحبفظِ.«َب كمتر از ياقع ارائٍ وشًدَب يب بذَياز ياقع ي َسيىٍ

وٌس وبضي ايدبة هيثسيي هفَْم وِ زض ثؼضي قطايظ هحبفظِ. وٌٌسُ حبون ثط حؿبثساضي ٍ گعاضقگطي هبلي اؾت

ِ زاضاي ووتطيي اثط هؿبػس ثط زاضاييْب، زضآهسّب، ؾَز ٍ زض ًتيدِ حمَق نبحجبى ؾطهبيِ اي اًتربة ٍ اػوبل قَز وضٍيِ

وٌٌسگبى هرتلف، زض لبلت گعاضقْبي هحهَل ًْبيي فطآيٌس حؿبثساضي هبلي اضائِ اعالػبت هبلي ثِ اؾتفبزُ ]10[ .ثبقس

وٌٌسگبى اعالػبت ضا اظ عطيك زُاظعطفي حؿبثساضي پبؾد اؾتفب. حؿبثساضي ثب ّسف تبهيي ًيبظّبي اعالػبتي آًبى اؾت

ًمف الالم تؼْسي تؼسيل يب انالح خطيبًبت ًمسي زض عَل . وٌسفطآيٌسّبي هجتٌي ثط حؿبثساضي تؼْسي فطاّن وطزُ ٍ هي

ّب الالم تؼْسي اغلت ثط هجٌبي فطو. وٌسگيطي هيثبقس، ثٌبثطايي هجبلغ تؼسيل قسُ ػولىطز قطوت ضا ثْتط اًساظُظهبى هي

ثِ ػٌَاى هثبل اگط ػَايس . ّبيي ّؿتٌس، وِ اگط اقتجبُ ثبقٌس، ثبيس زض الالم تؼْسي ٍ ؾَز آتي انالح قًَسٍ ثطآٍضز

آٍضز اٍليِ ثبقٌس، ثجتْبي ثؼسي ّن ًمس ٍنَلي ٍّن انالح ذغبّبي ّبي زضيبفتٌي ووتط اظ ثطذبلم ًبقي اظ حؿبة

ػبهلي اؾت وِ ثبػث وبّف ًمف ؾَزهٌسي الالم  ّب آىذغبّبي ثطآٍضز ٍ انالحبت ثؼسي . زّسثطآٍضز ضا ًكبى هي

-هٌظَض اظ اخعا اذتيبضي ٍ غيط. اذتيبضي تمؿين ًوَزتَاى ثِ اخعاي اذتيبضي ٍ غيطالالم تؼْسي ضا هي. گطززتؼْسي هي

ّطحبل، لبثل ثِ  ]2[ .چِ هيعاى اذتيبض ػول زاضًس ّب آىاذتيبضي الالم تؼْسي ايي اؾت وِ هسيطاى زض تْيِ ٍ گعاضـ 

وِ هسيطاى لبزضًس الالم تؼْسي اذتيبضي ضا زؾتىبضي وٌٌس تب اتىب ثَزى ٍ هفيس ثَزى الالم تؼْسي هَضز تطزيس اؾت، چطا

اگط هسيطيت، ؾَز ضا . ؾَز گعاضـ قسُ ضا ؾبظگبض ثب انَل پصيطفتِ قسُ حؿبثساضي ٍ هغبثك هيل ذَز تؼسيل ًوبيٌس

اظ عطف زيگط ثط عجك  .تَاًس ؾَز گعاضـ قسُ ضا تحطيف ًوبيسيبض هسيطيت هيعلجبًِ زؾتىبضي وٌس، ايي اذتفطنت

ػجبضت زيگط ثِ  .وبضي اػوبل قسُ تَؾظ هسيطاى ثط ويفيت نَضتْبي هبلي هَثط اؾتهغبلت شوط قسُ، هيعاى هحبفظِ

 يتتٍ ثِ ايي تطبثليت اتىب لزض افعايف  ييامف ثؿعظيط ٍيػگي ويفي هي تَاًس ًهحبفظِ وبضي حؿبثساضي ثِ ػٌَاى يه 

ثب تَخِ ثِ تَضيحبت فَق، هؿبلِ ايي تحميك آى اؾت وِ آيب الالم  ]9[. قتِ ثبقسافعايف ويفيت افكبي اعالػبت زا

يه وبضي حؿبثساضي ضاثغِ زاضز؟ ٍزض نَضت ٍخَز، ضاثغِ وسامثب هيعاى هحبفظِ( اذتيبضياػن اظ اذتيبضي ٍ غيط)ي تؼْس

 ثيكتط اؾت؟

 

 ادبيبت مًضًعي ي پيشيىٍ تحقيق( 2

 ي متًن حسببذاريكبري در آيىٍمحبفظٍ .2-1

وبضي عي هؼتمس اؾت وِ هحبفظِ(1997)ثبؾَ. اي عَالًي زاضزهفَْهي اؾت وِ ؾبثم1ِوبضيزض حؿبثساضي، هحبفظِ

ي ّبي تبضيري اٍايل لطى پبًعزّن هيالزي زضثبضُثجت. ّب  تئَضي ٍ ػولِ حؿبثساضي ضا تحت تبثيط لطاض زازُ اؾتلطى

هفَْم . زٌّس وِ حؿبثساضي زض اضٍپبي لطٍى ٍؾغي هحبفظْىبضاًِ ثَزُ اؾتهؼبهالت هكبضوتي ٍ تضبهٌي ًكبى هي

هبلي ثَز ٍ اخعاي ؾَز يب ؾبيط ًتبيح ػوليبت ثِ ي ايدبز قس وِ تطاظًبهِ هْوتطيي ٍ اغلت تٌْب نَضت وبضي ظهبًهحبفظِ

                                                           
  - Conservatism 
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ٍ زيگط اػتجبض زٌّسگبى ثَزُ  ّب ّبي هبلي ثطاي ثبًهاٍليي وبضثطز نَضت. قسّب اضائِ هيًسضت زض ذبضج اظ قطوت

اي هٌبؾت حفظ ذَاّس قبى ثِ گًَِگصاضيزُ وِ ؾطهبيِوبضي اعويٌبى اظ آى ثَاظ وبضثطز هحبفظِ ّب آىي اًگيعُ. اؾت

ثطاي  2ي ايوٌيثَز؛ چطا؟ چَى ثبػث ايدبز حبقيِ 1ّب هغلَة، ٍ حتي قطافتوٌساًًِوبيي ذبلم زاضاييضٍ وناظ ايي. قس

اضظقيبثي  وبضي ضا هَثطتطيي انلهحبفظِ( 1970)اؾتطليٌگ (. 1980ّيبت اؾتبًساضزّبي حؿبثساضي هبلي، )قس ّب هيٍام

ّبي حؿبثساضي زّس وِ ًِ تٌْب ضٍيِتحميمبت تدطثي اذيط زض هَضز هحبفظْىبضي ًكبى هي. ًس زازض حؿبثساضي هي

ايي . تط قسُ اؾتوبضاًِّب هحبفظِؾبل گصقتِ ايي ضٍيِ 30هحبفظْىبضاًِ اؾت، ثلىِ زض وكَضّبي اًگليؿي ظثبى عي 

وٌٌسگبى اؾتبًساضز ٍ زاًكگبّيبى ظ لبًَى گصاضاى ثبظاضّبي ؾطهبيِ، تسٍيياًگيع ثب هربلفت نطيح ثؿيبضي اًتبيح قگفت

زّس وِ وبضي ٍ زٍام آٍضزى آقىبض آى زض ثطاثط اًتمبز، همتسضاًِ ًكبى هيضٍثطٍ قس؛ ٍلي ثمبي عَالًي هست هحبفظِ

ؾتبًساضزِ هٌتمس، ثسٍى زضن هٌبفغ گصاضاى ٍ تسٍيي وٌٌسگبى ااگط لبًَى. اًسهٌتمساى هٌبفغ ثباّويت آى ضا ًبزيسُ اًگبقتِ

ثبض وبضي زض حصف آى تالـ وٌٌس، اؾتبًساضزّبيي ايدبز ذَاّس قس وِ ثغَض خسي ثطاي گعاضقگطي هبلي ظيبىهحبفظِ

 ]21[اؾت 

ّبي هبلي ّبي اذيط ثِ ذبعط ضؾَاييي گعاضقگطي هبلي اؾت وِ زض ؾبلّبي ثطخؿتِوبضي يىي اظ ٍيػگي هحبفظِ

، تَخِ ثيكتطي ضا ثِ ذَز خلت ًوَزُ اؾت ٍ ثطذي هغبلؼبت اذيط هبًٌس ٍاتع، (4ٍ ٍضزوبم 3ّبيي هبًٌس اًطٍىطوتزض ق)

ّطچٌس ثؿيبضي اظ . اًسوبضي توطوع ًوَزُثِ عَض ٍيػُ ثط هحبفظِ 2006ٍ الفًَس ٍ ٍاتع،  2005؛ ضٍيچَزاضي ٍ ٍاتع، 2003

ثب . ّبي هبلي تَافك زاضًس، تؼطيفي خبهغ ٍ هبًغ اظ آى اضائِ ًكسُ اؾتوبضي زض تٌظين نَضتحؿبثساضاى ثط ٍخَز هحبفظِ

ًرؿت، خبًجساضي : وبضي هَضز ثطضؾي لطاض گطفتِ اؾتي هحبفظٍِخَز ايي، زض هتَى حؿبثساضي زٍ ذهَنيت ػوسُ

ّب ٍ تؼَيكِ يٌِاضظـ زفتطي ؾطهبيِ ًؿجت ثِ اضظـ ثبظاض آى اؾت ٍ زٍم گطايف ثِ تؿطيغ زض قٌبؾبيي ّع 5ضٍ ثِ پبييي

 .قٌبذت زضآهسّب

-هحبفظْىبضي ثِ عَض ؾٌتي ثب ضطة»: زض تؼطيف هحبفظْىبضي چٌيي ًمل ًوَزُ اؾت( 1924) 6اظ ثليؽ( 2003)ٍاتع 

پيكجيٌي ؾَز ثِ هؼٌي قٌبؾبيي . «ثيٌي وي تؼطيف قسُ اؾتّب ضا پيفي ظيبىًىي، اهب ّوِ 7ثيٌيالوثل ّيچ ؾَزي ضا پيف

همهَز . َز پيف اظ ٍخَز ازػبي لبًًَي ًؿجت ثِ زضآهسّبيي وِ ثبػث ايدبز آى قسُ ٍ تبييسپصيطي آى زضآهسّب اؾتؾ

ّبي ًمسي هطثَط ثِ زضآهس پيف اظ قٌبؾبيي ؾَز زضيبفت قًَس؛ اهب ثبيس وبضي ايي ًيؿت وِ ثبيس توبم خطيبىاظ هحبفظِ

الوثل ثِ نَضت زض ازثيبت حؿبثساضي ايي ضطة(. ّبي ًؿيِبيي فطٍـهبًٌس قٌبؾ)ّبي ًمسي تبييسپصيط ثبقٌس ايي خطيبى

، يؼٌي ؾَز ًؿجت ثِ قٌبؾبيي 9ثطاي قٌبؾبيي اذجبض ذَة 8ي ثبالتطي اظ تبييسپصيطيگطايف حؿبثساضي ثِ العام زضخِ»

ي زٍ ًيع ثطاي تكطيح حؿبثساضي قوبضُ ثيبًيِ هفبّين 95زض پبضاگطاف . ]20[تفؿيط قسُ اؾت  ]14[يؼٌي ظيبى  10اذجبض ثس
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اگط زٍ ثطآٍضز اظ يه هجلغ زضيبفتٌي يب پطزاذتٌي آتي ٍخَز زاقتِ ثبقس ٍ احتوبل ... »: وبضي چٌيي آهسُ اؾتهحبفظِ

 ّيأت)« وٌس وِ ووتط ذَقجيٌبًِ اؾتوبضي اؾتفبزُ اظ ثطآٍضزي ضا زيىتِ هيٍلَع ّطزٍ يىؿبى ثبقس؛ هحبفظِ

وبضي هحبفظِ»: اًسوبضي چٌيي ًَقتِزض تؼطيف هحبفظِ( 1986)ٍاتع ٍ ظيوطهي (.1980بثساضي هبلي، اؾتبًساضزّبي حؿ

ّب ثيكتطيي اضظـ ضا ّب ووتطيي اضظـ ٍ ثطاي ثسّيّبي هوىي، ثطاي زاضاييوِ حؿبثساض ثبيس اظ ثيي اضظـيؼٌي ايي

زض ايي  ]23[ .«ّب ثبيس ظٍزتط قٌبؾبيي قًَس ًِ زيطتطزضآهسّب ثبيس زيطتط قٌبؾبيي قًَس ًِ ظٍزتط ٍ ّعيٌِ. گعاضـ ًوبيس

ح حبنل اظ فؼبليت ثٌگبُ ّبي ثيي هربفظِ وبضي حؿبثساضي هيثبلي اؾت وِ ثب اًساظُ گيطي حيح ٍ هحبفظِ وبضاًِ ًتبي

 ]3[. گيطي قسُ ٍ ؾَز ًمسي تَظيغ قسُ هي گطزز وبّف ؾَز اًساظُثِ  طالتهبزي هٌد

ّبي  وبضي ثِ ػٌَاى وَقكي ثطاي اًتربة ضٍقي اظ ضٍـهبلي، هحبفظِ ّبي نَضتاظ زيسگبُ تْيِ وٌٌسگبى 

 :قَزي حؿبثساضي اؾت وِ ثِ يىي اظ ًتبيح ظيط هٌتح هيپصيطفتِ قسُ

 ،قٌبذت وٌستط زضآهس فطٍـ 

 تط ّعيٌِ،قٌبذت ؾطيغ 

 ّب، ٍ يبضايياضظقيبثي ووتط زا 

 6[ّب اضظقيبثي ثيكتط ثسّي[ 

وبضي ضا ثِ ػٌَاى يىي اظ ي فٌي ؾبظهبى حؿبثطؾي زض هفبّين ًظطي گعاضقگطي هبلي، هحبفظِزض وكَض هب، وويتِ

ي غُوبضي ضا ثِ وبض ًجطزُ اؾت، ثلىِ اظ ٍاي هحبفظِّبيرهَنيت ويفي لبثل اتىب ثَزى زضًظط گطفتِ، اهب ٍاغُهَلفِ

-زض هفبّين ًظطي گعاضقگطي هبلي پيَؾت اؾتبًساضزّبي حؿبثساضي ايطاى زضثبضُ. احتيبط ثِ خبي آى اؾتفبزُ ًوَزُ اؾت

 اختٌبة  اي گًَِ ثِ   وِ  ثبيس ثب اثْبهبتي  حبل  زضػيي  هبلي  ّبي نَضت  وٌٌسگبى تْيِ»: ي احتيبط چٌيي آهسُ اؾت

  اظ لبثليت  اؾت  ػجبضت  اثْبهبت  ي اييًوًَِ. اؾت ثطذَضز وٌٌس  افىٌسُ ؾبيِ   ظاظ ضٍيسازّب ٍ قطاي  ًبپصيط ثط ثؿيبضي

  ضوبًت  ثِ  هطثَط  احتوبلي  ازػبّبي  هكَْز ٍ تؼساز ٍ هيعاى  ثبثت  ّبيزاضايي  ، ػوط هفيس احتوبلي هغبلجبت  ٍنَل

  ٍ هيعاى  هبّيت  ثب افكبي  ٍ ّوطاُ  هبلي  ّبي تنَضي  زض تْيِ  احتيبط  ثب ضػبيت  هَاضزي  چٌيي.  ضفتِ  فطٍـ  وبالي

  اًدبم  ثطاي  لضبٍت  زض اػوبل  وِ  اظ هطالجت  اي اظ وبضثطز زضخِ  اؾت  ػجبضت  احتيبط. قَز هي  قٌبؾبيي ّب آى

ّب ووتط اظ يب ثسّي ّب ٍ ّعيٌِ  ّب ثيكتط اظ ٍالغزضآهسّب يب زاضايي  وِاي گًَِ ثِ  هَضز ًيبظ اؾت  1اثْبم  ثطآٍضز زض قطايظ

 (.1381وويتِ فٌي ؾبظهبى حؿبثطؾي، )ًكَز   اضائِ  اظ ٍالغ

وبضي زّس وِ هحبفظْىبضي هحهَل اثْبم اؾت ٍ ّطگبُ حؿبثساضاى ثب اثْبم ضٍثطٍ قًَس هحبفظِتؼطيف ثبال ًكبى هي

ي هحبفظْىبضي ي زٍ زضثبضُوبضُي هفبّين حؿبثساضي قزض ثيبًيِ 2اؾتبًساضزّبي حؿبثساضي هبلي ّيأت. ثطًسوبض هيضا ثِ

ٍاوٌكي هحتبعبًِ ثِ اثْبم زض تالـ ثطاي »: گًَِ تؼطيف وطزُ اؾتٍ تؼطيف آى ثحث وطزُ ٍ هحبفظْىبضي ضا ايي

ايي تؼطيف، اثْبم ٍ . «اًساي هٌبؾت هس ًظط لطاض گطفتِِ قطايظ تدبضي ثِ گ3ًَِّبي شاتيوِ اثْبم ٍ ضيؿهاعويٌبى اظ ايي

زض ايي ثيبًيِ آهسُ اؾت وِ اگط اثْبم ٍخَز ًساقتِ ثبقس، ًيبظي ثِ . زاًسوبضي هيلي هْن زض تكطيح هحبفظِضيؿه ضا ػَاه
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 ّيأت)وبضي ٍخَز زاضز وبضي ًيؿت؛ ٍ ّطچِ اثْبم ٍ ضيؿه ثيكتطي ٍخَز زاقتِ ثبقس، ًيبظ ثيكتطي ثِ هحبفظِهحبفظِ

 (.1980اؾتبًساضزّبي حؿبثساضي هبلي، 

ًرؿت، اؾتبًساضزّبي گعاضقگطي هبلي وِ گعاضقگطي : تَاى ثِ زٍ هَضز ًؿجت زازي ضا هيوبضاثطات هحبفظِ

 ّبي نَضتي ّبي حؿبثساضي اًتربة قسُ تَؾظ هسيطيت ثطاي تْيِؾبظًس؛ ٍ زيگطي، ضٍيِوبضاًِ ضا العاهي هيهحبفظِ

ثطاي هثبل، گعاضقگطي هبلي . ُ اؾتوبضي زض ازثيبت هطثَط اضائِ قسغبلجب خٌجِ زٍم ثِ ػٌَاى تهَيط هحبفظِ. هبلي

وبضي ثيكتط زاقتِ تَاًس زاللت ثط ٍخَز اثْبم ٍ ضيؿه ثيكتط ٍ زض ًتيدِ هحبفظِوبضاًِ تَؾظ يه قطوت هيهحبفظِ

-ّبي حؿبثساضي هحبفظِثبقس وِ زض اؾتبًساضزّبي هطثَط العاهي قسُ اؾت؛ يب زاللت ثط ايي زاقتِ ثبقس وِ قطوت ضٍيِ

 آىّب هْن ثبقس ٍ اّويت ًؿجي زض ػبلن ٍالغ، هوىي اؾت ّط زٍ ايي. گعاضقگطي هبلي اًتربة ًوَزُ اؾت وبضاًِ ضا ثطاي

وبضاًِ اؾت، هوىي اؾت ّبي هبلي هحبفظِاضائِ گعاضـ ّب آىّبيي وِ ّسف ضٍ قطوتاظ ايي. ًيع ثبّن هتفبٍت ثبقس ّب

ثطػىؽ، زض هَضز . وبضي ضا ًكبى ًسٌّساّويتي اظ هحبفظِزض نَضتي وِ ؾغح ػسم اعويٌبى ٍ اثْبم پبييي ثبقس، ؾغح ثب 

، هوىي اؾت زض نَضتي وِ ؾغح اثْبم ثبال ثبقس، ؾغح ثباليي 1ّبي گعاضقگطي هبلي هتَْضاًِّبي زاضاي ؾيبؾتقطوت

ّن  حبل، ٌَّظثب ايي. وبضي، ّسف گعاضقگطي هبلي وًٌَي ًيؿتهحبفظِ(.2005پطايؽ، )وبضي ضا ًكبى زٌّس اظ هحبفظِ

ي ، زض ثيبًيِازيىب اؾتبًساضزّبي حؿبثساضي هبلي ّيأت .ّبي گعاضقگطي هبلي ثبلي هبًسُ اؾتثِ ػٌَاى يىي اظ ٍيػگي

ّب شوطي اظ ي زٍ تب حسٍزي اظ اّويت هحبفظْىبضي وبؾتِ اؾت؛ ظيطا زض ؾلؿلِ هطاتت ٍيػگيهفبّين حؿبثساضي قوبضُ

  ]6[آى ثِ ػول ًيبٍضزُ اؾت 

ي تبييسپصيطي ثبالتطي ثطاي قٌبؾبيي اذجبض وبضي ثِ نَضت گطايف حؿبثساضي ثِ العام زضخِايي پػٍّف، هحبفظِزض 

ثط اؾبؼ ايي تفؿيط، ؾَزّب اذجبض ثس ضا ذيلي . قَزهبلي تفؿيط هي ّبي نَضتذَة ًؿجت ثِ قٌبؾبيي اذجبض ثس زض 

-وبضي ثِ نَضت ظيط تؼطيف هيثب تَخِ ثِ هغبلت يبز قسُ هحبفظِ .]14[زٌّس تط اظ اذجبض ذَة زض ذَز ًكبى هيؾطيغ

وبضي ػجبضتؿت اظ تبييسپصيطي هتفبٍت الظم ثطاي قٌبؾبيي زضآهسّب ٍ ّعيٌْْب، وِ هٌدط ثِ ووٌوبيي ؾَز ٍ هحبفظِ:قَز

: اًسزٍ ًَع تمؿين وطزُوبضي ضا ثِ زض تحميمبت اذيط، هحبفظِ. اؾت 2وبضي گط هحبفظِايي تؼطيف ثيبى. ّب  هيكَززاضايي

ًيع ذَاًسُ  5ٍ هحبفظِ وبضي ًبهكطٍط 4اؾت وِ هحبفظِ وبضي هؿتمل اظ اذجبض 3ضٍيسازيوبضيِِ پيفًَع ًرؿت، هحبفظِ

قَز وِ ؾَز ضا ثِ ضٍيسازي اظ ثِ وبضگيطي آى زؾتِ اظ اؾتبًساضزّبي حؿبثساضي ًبقي هيوبضي پيفهحبفظِ. قسُ اؾت

ثطاي هثبل، قٌبؾبيي ثالزضًگ هربضج تجليغبت ٍ تحميك ٍ تَؾؼِ ثِ . وبٌّسالتهبزي خبضي، هي اي هؿتمل اظ اذجبضگًَِ

ًَع زيگط . هثجت ثبقس، اظ ايي ًَع اؾت ّب آىّبي ًمسي آتي هَضز اًتظبض ػٌَاى ّعيٌِ، حتي زض نَضتي وِ خطيبى

وبضي ٍ ػسم تمبضى ظهبًي ، هحبفظ7ِبضوبضي ٍاثؿتِ ثِ اذجاؾت وِ هحبفظِ 6ضٍيسازيوبضي پؽوبضي، هحبفظِهحبفظِ

تط اذجبض ثس ًؿجت ثِ اذجبض ذَة زض وبضي پؽ ضٍيسازي ثِ هفَْم قٌبؾبيي ثِ هَلغهحبفظِ. ًيع ذَاًسُ قسُ اؾت 8ؾَز
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ي الل ثْبي توبم قسُ يب اضظـ ثبظاض، حصف ؾطلفلي زض پي اًدبم آظهَى وبّف اضظـ ٍ ثطاي هثبل لبػسُ. ؾَز اؾت

ثِ عَض ولي، انَل حؿبثساضي . ّبي احتوبلي زض همبثل ؾَزّبي احتوبلي، اظ ايي ًَع ّؿتٌسضى ظيبىقٌبؾبيي ًبهتمب

 وٌٌس؛ اهب قٌبؾبيي افعايفّبي احتوبلي ضا ايدبة هيي هَخَزي وبال، ؾطلفلي ٍ ظيبىقٌبؾبيي وبّف يب اذجبض ثس زضثبضُ

اي ثِ ػٌَاى خٌجِ( 1997)وبضي ثطاي اٍليي ثبض تَؾظ ثبؾَ هحبفظِ .]19[وٌٌس ًبقي اظ قٌبؾبيي اذجبض ذَة ضا هٌغ هي

 .]14[هْن اظ حؿبثساضي هغطح گطزيس 

وبضي، ي انلي ثطاي هحبفظِاًگيعُ. ّب اؾتّب ٍ ثسّيوبضي، ؾرتي اضظيبثي زاضاييي انلي ثطاي هحبفظِاًگيعُ

اعالػبت حؿبثساضيِ زاضاي خبًجساضي ضٍ ثِ ثبال زض هَلؼي وِ ّبي هسيطاى ثطاي گعاضقگطي ذٌثي وطزى اًگيعُ

وبضي ٍخَز زاضز، ثطاي هثبل، ّبي هكبثْي ًيع ثطاي ايي زٍ ًَع هحبفظِاًگيعُ. ثبقسضٍيسازّبي ًبهٌبؾت اتفبق افتبزُ، هي

ّبيي ثبقس تط اظ آؾيتوٌٌس وواظ ؾَز وؿت هي ّب آىقَز اثط هٌبفؼي وِ ؾطهبيِ گصاضاى هَخت هي 1تبثغ ًبهتمبضى ظيبى

تط اظ ّوِ، فعًٍي اضظـ ثبظاض ذبلم ايي زٍ، هفبّين هكبثْي ًيع زاضًس وِ هْن. ثيٌٌسوِ اظ ظيبًي ثب اّويت هكبثِ هي

ّبي ضٍيسازي زض زٍضُوبضي پيفاًس وِ هحبفظِثيَض ٍ ضايبى اظْبض وطزُ. ]15[اؾت  ّب آىّب ثِ اضظـ زفتطي زاضايي

يؼٌي، اگط قطوتي زض ّعيٌِ وطزى هربضخي زض يه . ّبي ثؼسي اؾتضٍيسازي زٍضُوبضي پؽاًدبم هحبفظِ، پيفلجلي

اـ چيعي ثِ حؿبة زاضايي هٌظَض ًكسُ تب زض آيٌسُ، زض پبؾد ضٍيسازي زاقتِ ثبقس، زض تطاظًبهِوبضي پيفزٍضُ هحبفظِ

ّبي پيف ضٍيسازي هٌدط ثِ ػسم قٌبؾبيي يه زاضايي زض زٍضُ وبضيثِ ثيبى ؾبزُ، اگط هحبفظِ. ثِ اذجبض ثس وبّف زّس

زضهمبثل، . ي خبضي قٌبؾبيي قَزتَاًس زض ؾَز زٍضُگصقتِ قسُ ثبقس، اذجبض ثس ًبقي اظ وبّف اضظـ ايي زاضايي ًوي

يس؛ ضٍيسازي ًيؿت ٍ هربضخي ضا زض يه زٍضُ ثِ ػٌَاى زاضايي ثجت ًوبوبضي پيففطو وٌيس قطوتي زاضاي هحبفظِ

ي هٌبفغ ايي زاضايي ايدبز قَز، اًتظبض ثط ايي اؾت وِ زض آى زٍضُ، ثط ي آتي اذجبض ثس زضثبضُّبپؽ اگط زض يىي اظ زضٍُ

 .]19[وبضي پؽ ضٍيسازي هكبّسُ قَز هجٌبي حؿبثساضيِ وبّف اضظـ زاضايي، هحبفظِ

 كبريداليل محبفظٍ .2-2

اٍليي زليل ايي . اًسوبضي اضائِ وطزُ، زض وتبة تئَضي حؿبثساضي ؾِ زليل ثطاي هحبفظِ(1992)ثطزا ٌّسضيىؿي ٍ ٍى

هؼوَال . ثيف اظ حس هسيطاى ٍ هبلىبى ضطٍضي اؾت 3ثيٌيثطاي خجطاى ذَـ 2اؾت وِ گطايف حؿبثساضاى ثِ ثسثيٌي

تربة الالم ٍ ّن زض تبويس ثط ثيٌي ّن زض اًايي ذَـ. ثيي ّؿتٌسًؿجت ثِ تدبضتكبى ذَـ 4هبلىبى ٍاحسّبي تدبضي

ّبي هبلي، وٌٌسگبى اظ گعاضـزض اثط فكبض ثؿتبًىبضاى ٍ ؾبيط اؾتفبزُ. قَزّبي حؿبثساضي ًكبى زازُ هيالالم، زض گعاضـ

. اًسّبيكبى تحت فكبض ثَزُثيٌي زض گعاضـي ًَظزّن ثِ عَض هساٍم ثطاي ذَززاضي اظ اًؼىبؼ ايي ذَـحؿبثساضاى ؾسُ

وبضي ثَزُ ٍ ثؿيبضي اظ ايي هفبّين زض حؿبثساضي اهطٍظ ّن ثؿيبضي اظ انَل ؾٌتي حؿبثساضي هجتٌي ثط هحبفظِ ضٍاظ ايي

 .اًسضؾَخ وطزُ

، ثطاي تدبضت ٍ ّب آى1ًوبييّب، ًؿجت ثِ ونؾَز ٍ اضظقيبثي 5ًوبيياؾت وِ ثيفوبضي اييزليل زٍم ثطاي هحبفظِ

ثٌبثطايي، چٌيي . تط اظ پيبهس ؾَز اؾتپيبهس ظيبى يب ٍضقىؿتگي ثؿيبض خسي ثسيي هؼٌي وِ. تط اؾتهبلىبى آى ذغطًبن
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ّب ٍ ؾَزّب هكبثِ گيطي ٍ قٌبؾبئي ظيبىقَز وِ ٍلتي پيبهس هتفبٍت اؾت، زليلي ٍخَز ًساضز وِ لَاػس اًساظُاؾتسالل هي

گصاض يب اػتجبض زٌّسُ، ت ثِ ؾطهبيِاؾت وِ حؿبثساض ثطاي اضظيبثي ضيؿه، ًؿجپيف فطوِ هجٌبي ايي اؾتسالل ايي . ثبقس

تَاًس تَؾظ ثب ايي حبل، اضظيبثي ضيؿه ٍ پصيطـ يب گطيع اظ آى لضبٍتي شٌّي اؾت وِ ًوي. هَلؼيت ثْتطي زاضز

ّبي هبلي فطاّن ًوَزى اعالػبت هٌبؾجي ثبقس وبضي، ثبيس ّسف گعاضـوبض ثطزى هحبفظِخبي ثِثِ. حؿبثساض اًدبم قَز

 . ٌٌسگبى اخبظُ زّس ذَزقبى ضيؿه ضا اضظيبثي ًوبيٌسووِ ثِ اؾتفبزُ

زٌّسگبى ثِ گصاضاى ٍ اػتجبضوبضي هجتٌي ثط ايي فطو اؾت وِ حؿبثساض ًؿجت ثِ ؾطهبيِزليل ؾَم ثطاي هحبفظِ

اظ يه ؾَ، ايي ضيؿه : قَزاعالػبت ثيكتطي زؾتطؾي زاضز ٍ حؿبثساض زض ٌّگبم حؿبثطؾي ثب زٍ ًَع ضيؿه ضٍثطٍ هي

اظ ؾَي زيگط، ايي ضيؿه ٍخَز زاضز وِ . زاضز وِ هوىي اؾت آًچِ گعاضـ قسُ، ثؼسا ًبزضؾت اظ آة زضآيسٍخَز 

وبضي ثسيي هفَْم اؾت وِ تبٍاى افكب ثيف اظ ػسم هحبفظِ. هوىي اؾت آًچِ گعاضـ ًكسُ، ثؼسا زضؾت اظ آة زضآيس

ّب ثيكتط اظ زيگطي اؾت پيبهس وسام يه اظ ضيؿه ايطاز ايي قيَُ ايي اؾت وِ قَاّسي اؾبؾي هجٌي ثط ايٌىِ. افكب اؾت

حؿبثساض ثبيس تب آًدب وِ هوىي اؾت ثطاي . ّبي حؿبثساضي ضا تَخيِ وطزٍخَز ًساضز تب ثتَاى ايي خبًجساضي زض گعاضـ

ايدبز تؼبزل هيبى ايي زٍ ضيؿه تالـ وٌس ٍ زض ّط خب وِ هوىي اؾت اعالػبتي ضا ثطاي اضظيبثي هٌبؾت ضيؿه فطاّن 

 . وبيسً

-وبضي، زض ثْتطيي حبلت ضٍقي ضؼيف ثطاي ثطذَضز ثب اثْبم زض اضظقيبثي زاضايياظ زيسگبُ ايي زٍ اًسيكوٌس، هحبفظِ

ذغط انلي . قَزّبي حؿبثساضي وبهال زؾتىبضي قسُ هيگيطي ؾَز اؾت؛ ٍ زض ثستطيي حبلت، هٌدط ثِ زازُّب ٍ اًساظُ

وبضاًِ ّبيي وِ ثِ نَضت هحبفظِ، اثطات آى ًبپبيساض اؾت؛ ثٌبثطايي زازُوبضي ضٍقي ذبم اؾتوِ چَى هحبفظِايي اؾت

وبضي ثب ّسف افكبي هحبفظِ. تَاًس ثِ زضؾتي تفؿيط قَزتطيي ذَاًٌسگبى ّن ًويقَز، حتي تَؾظ آگبُگعاضـ هي

تي لبثليت همبيؿِ ّوچٌيي، هوىي اؾت هٌدط ثِ اظ ثيي ضف. ي اعالػبت هطثَط ٍ ّوچٌيي ثجبت ضٍيِ زض تضبز اؾتّوِ

ثطزا ثط ايي ثبٍضًس ثسيي تطتيت ٌّسضيىؿي ٍ ٍى. قَز؛ چطا؟ چَى اؾتبًساضزّبي يىٌَاذتي ثطاي وبضثطز آى ٍخَز ًساضز

ّبي ضؼيف گيطيتَاًس هٌدط ثِ تهوينًوبيي آگبّبًِ هيون. وبضي زض تئَضي حؿبثساضي خبيگبّي ًساضزوِ هحبفظِ

 .قَزدط ثِ چٌيي اهطي هيًوبيي هٌگًَِ وِ ثيفقَز، ّوبى

 تحقيقپيشيىٍ  .2-3

 . اًدبم زاز "وبضي زض حؿبثساضي گيطي هحبفظِ تجييي ٍ اضائِ الگَ ثطاي اًساظُ"پػٍّكي ثب ػٌَاى  (1385)ثٌي هْس 

ّبي هَثط ثط حؿبثساضي زض هحيظ ايطاى ضا قٌبؾبيي ٍ ثبًيبَ زض نَضت تحمك ّسف ايي پػٍّف ايي ثَز وِ اٍالَ هَلفِ

زّس وِ  ًتبيح ايي تحميك ًكبى هي. وبضي حؿبثساضي اضايِ قَزاٍل، الگَيي لبثل ؾٌدف ثطاي هؼيبض هحبفظِّسف 

ايي وبّف ثِ ٍاؾغِ وبّف زض ثبظزُ تؼْسي ٍ . هَضز تحميك وبّف يبفتِ اؾت ّبي قطوتوبضي حؿبثساضي زض هحبفظِ

 زّس وِ وبّف ثبظزُ ًمسي ٍ تؼْسي زاضايي هيقَاّس هعثَض ًكبى . هَضز تحميك اؾت ّبي قطوتّب زض  ًمسي زاضايي

 ]4[ .ثبقس ّب احتوبالَ اظ ػسم وبضثطز تئَضي وبضگصاضي زض ايطاى ٍ فمساى ٍظيفِ پبؾرگَيي هسيطاى هي

ٍ ًؿجت اضظـ ثبظاض ثِ ( وبضيثِ ػٌَاى هؼيبض هحبفظِ)ي ػسم تمبضى ظهبًي ؾَز ثِ ثطضؾي ضاثغِ (1386)اهيطثيگي 

هكبّسُ قس ( 2006)ّبي ضٍيچَزاضي ٍ ٍاتع زض تحميك ٍي ثطذالف يبفتِ. ؾْبم پطزاذتاضظـ زفتطي حمَق نبحجبى 

                                                                                                                                                                                     
  - Understatement 
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ي هٌفي ٍخَز زاضز ٍ وِ ثيي ػسم تمبضى ظهبًي ؾَز ٍ ًؿجت اضظـ ثبظاض ثِ اضظـ زفتطي حمَق نبحجبى ؾْبم ضاثغِ

ح ايي تحميك ّوؿَيي ايي زٍ هتغيط ًتبي. قَزي ثيي ايي زٍ هؼيبض ًويّبي ثطآٍضز ًيع ثبػث هثجت قسى ضاثغِافعايف زٍضُ

تَاًس اػتجبض هؼيبض ػسم تمبضى ظهبًي ؾَز ضا ثِ عَض ولي ظيط ؾَال ثجطز ٍ ثبيس تَخِ زاقت الجتِ ايي ًتبيح ًوي. ضا تبييس ًىطز

ؼٌي ػوستبً ثط پبيِ ّوبى هجبًي هؼيبض ػسم تمبضى ظهبًي ؾَز ي( 2003)وبضي ٍ هجبًي ًظطي ٍاتع وِ تؼبضيف خسيس هحبفظِ

پػٍّكي زض هَضز  (1374)هبظاض يعزي ػطة ]22[. ّب ثٌب ًْبزُ قسُ اؾتتبييسپصيطي هتفبٍت زض قٌبؾبيي ؾَزّب ٍ ظيبى

خطيبًْبي ًمسي زّس وِ  ًكبى هيًتبيح ثسؾت تحميك . اًدبم زاز "هحتَاي افعايٌسُ اعالػبتي خطيبًْبي ًمسي ٍ تؼْسي"

ّب ثِ ًَػي زّس وِ ايي يبفتِ ًتبيح ايي تحميك ًكبى هي. بي تؼْسي ًيؿتزاضاي هحتَاي افعايٌسُ اعالػبتي ًؿجت ثِ خطيبًْ

ضؾبًي ِث افطاز شيٌفغ تأييس وٌٌسُ هَاضغ ّويكگي ّيبت اؾتبًساضزّبي حؿبثساضي هبلي زض هَضز اّويت ٍ اٍلَيت ؾَز زض اعالع

بياهب ثب اتىب ثِ چٌيي قَاّسي ًوي. اؾت ًمسي ٍ هكرهبً ٍخِ ًمس حبنل اظ  تَاى، هٌىط ٍخَز هحتَاي اعالػبت خطيبًْ

 ]6[ . ػوليبت قس

چٌيي فطو ًوَز وِ ثبظزُ ؾْبم ّط ؾبل قبهل  "وبضي گيطي هحبفظِاًساظُ "زض تحميك ذَز تحت ػٌَاى ( 1997)ثبؾَ 

قَز وِ وبضي هَخت هي ّبي ًمسي هَضز اًتظبض آتي قطوت اؾت ٍ ّوچٌيي هحبفظِي خطيبىاذجبض ذَة ٍ ثس زضثبضُ

ي  ايي اهط ثيبًگط ايي فطو اؾت وِ ضطيت ظاٍيِ. تط اظ اذجبض ذَة زض نَضت ؾَز ٍ ظيبى قٌبؾبيي قَزهَلغ اذجبض ثس ثِ

زاضاي ثبظزُ هثجت  ّبي قطوتًؿجت ثِ ( زاضاي اذجبض ثس)زاضاي ثبظزُ هٌفي  ّبي قطوتضگطؾيَى ثيي ؾَز ٍ ثبظزُ، ثطاي 

 . وبضي زض ؾَز ؾبظگبض اؾت بيح تحميك ٍي ثب ٍخَز هحبفظِزض تبييس ايي فطضيِ، ًت. ثعضگتط اؾت( زاضاي اذجبض ذَة)

]14[ 

ي گعاضـ قسُ زض عَل ظهبى وبضي هَخت وبّف ؾَزّبي اًجبقتِ ثيبى ًوَزًس وِ هحبفظِ( 2000)ٍ ّيي  گيَلي

زضيبفتٌس وِ الالم تؼْسي هٌفي ثِ غيط  1965-1998ّبي ثط اؾبؼ ثطضؾي ؾطي ظهبًي ٍ همغؼي ثطاي ؾبل ّب آى. قَزهي

ًكبى زازًس وِ ػالهت ٍ هيعاى الالم  ّب آى. ي ّط زٍضُ اؾتزضنس ؾَز اًجبقتِ 16، هؼبزل (هبًٌس شذبيط)اؾتْالن اظ 

 ضقس وِ حؿبثساضيِ ثيّبي زاضاي ثجبت ٍ ثيثطاي قطوت. وبضي ّؿتٌس تؼْسي اًجبقتِ زض عي ظهبى هؼيبضّبيي اظ هحبفظِ

الالم تؼْسي هٌفي زض ثيي  1ثجبت ثبضظ. قًَس ثِ نفط ًعزيه هي ّب آى عطفبًِ زاضًس، ؾَزقبى ثِ ٍخِ ًمس ٍ الالم تؼْسي

 ]16[. وبضي اؾت ي عَالًي، ثب ثبثت زض ًظط گطفتي ؾبيط چيعّب، زليلي ثط هحبفظِّب عي يه زٍضُقطوت

زض تحميك ذَز فطو ًوَزًس وِ هحبفظْىبضي ثطاي وبّف تضبز هٌبفغ ًبقي اظ ؾيبؾت ( 2001)احوس ٍ ّوىبضاى 

ثيٌي وطزًس ّطچِ ايي تضبز پيف ّب آى. ز هيبى ؾْبهساضاى ٍ زاضًسگبى اٍضاق لطضِ ؾبظٍوبضي وبضا اؾتتمؿين ؾَ

وبضي ثيكتط تطي ضا اًتربة ذَاٌّس ًوَز ٍ ّطچِ هحبفظِوبضاًِ ّبي حؿبثساضي هحبفظِّب ضٍيِتط ثبقس، قطوتخسي

ثيٌي اظ هؼيبضّبي خبًجساضيِ ًؿجت اضظـ زٍ پيف ثطاي آظهَى ايي ّب آى ]12[. ووتط ذَاّس ثَز 2ي اؾتمطاوثبقس، ّعيٌِ

 ّب آى. اؾتفبزُ ًوَزًس( 2000)ي گيَلي ٍ ّيي ٍ هؼيبض الالم تؼْسي اًجبقتِ( 2000)زفتطي ثِ اضظـ ثبظاض ثيَض ٍ ضايبى 

ي، ّطگبُ ايي زٍ هؼيبض يبثس ٍ ّوچٌيزضيبفتٌس وِ ثب افعايف تضبز ًبقي اظ پطزاذت ؾَز ؾْبم، هحبفظْىبضي افعايف هي

 .ي اؾتمطاو ووتط اؾتي ؾغَح ثبالتطي اظ هحبفظْىبضي ثبقٌس، ّعيًٌِكبى زٌّسُ

                                                           
  - Consistent predominance 

  - Cost of Debt 
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ي ٍي پؽ اظ تدعيِ. وبضي هكطٍط پطزاذت ِث ثطضؾي تبثيط ثيٌف هسيطيت زض هَضز الالم تؼْسي ثط هحبفظِ( 2007)پبي 

هحبفظْىبضي هكطٍط ًكبى زازُ قسُ زض الالم ( 1: ، زضيبفت و2ٍُِ الالم تؼْسي غيطهٌتظط 1الالم تؼْسي ِث الالم تؼْسي هٌتظطُ

هكطٍط ػوستب لبثل وبضي هكطٍط ٍ ًب ي هٌفي ثيي هحبفظِضاثغِ( 2تؼْسي، ػوستب ثِ ذبعط الالم تؼْسي غيطهٌتظطُ اؾت، 

لالم تؼْسي غيطهٌتظطُ ِث ذبعط ٍخَز ا زاضاي اّطم ثبالتط، اؾبؾبً ّبي قطوت( 3اًتؿبة ِث الالم تؼْسي غيطهٌتظطُ اؾت ٍ 

 ]19[ .زٌّسوبضي ثيكتطي ضا ًكبى هيهحبفظِ

 ريش شىبسي  (3

تبضيري اؾتفبزُ قسُ اؾت ليبؾي ـ اؾتمطايي اؾت ٍ ثطاي خوغ اٍضي زازُ ّب اظ نَضت ّبي هبلي : ريش تحقيق .3-1

 .ٍ اظ ًظط اضتجبط ثيي هتغيطّبي ًَػي تحميمي ّوجؿتگي اؾت ٍ اظ ًظط ظهبًي همغؼي اؾت

 َبفرضيٍ .3-2

 : فطضيِ ّبي تحميك ثط اؾبؼ هغبلؼبت پيكيي ثِ قطح ظيط تسٍيي گطزيسُ اؾت

 . زاض زاضزبهؼٌ وبضي حؿبثساضي ضاثغِالالم تؼْسي اذتيبضي ثب هحبفظِ: فطضيِ اٍل

 . زاض زاضزبهؼٌ وبضي حؿبثساضي ضاثغِاذتيبضي ثب هحبفظِالالم تؼْسي غيط: فطضيِ زٍم

 . وٌٌسوبضي حؿبثساضي ضا تجييي هياذتيبضي ثِ يه اًساظُ هحبفظِي اذتيبضي ٍ الالم تؼْسي غيطالالم تؼْس: فطضيِ ؾَم

 متغيرَب  .3-3

 . اذتيبضيالالم تؼْسي اذتيبضي ٍ غيط: هتغيطّبي هؿتمل

 . وبضيهحبفظِ: هتغيط ٍاثؿتِ

 :َبگيري ي آزمًن فرضيٍَبي اوذازٌمذل .3-4

قسُ هحبؾجِ (  1991)اظ هسل خًَع ثِ اؾتفبزُ ّب، اثتسا الالم تؼْسي اذتيبضي تغيطگيطي هزض ايي پػٍّف خْت اًساظُ

 .اؾت

itє+ itPPEt2α+ itREV∆t1α+   1t0α=  ACC 

At-1                  Ait-1                  Ait-1Ait-1 

ACC
∆REV، ول الالم تؼْسي ; 3

 . ثبقس هي تغييطات زضآهس وِ اظ تفبٍت فطٍـ ؾبل لجل ٍ ؾبل خبضي; 4

PPE
 (. ؾبل)زٍضُ ظهبًي ;   t. ّبي ثبثت هكَْز زاضايي; 5

 .پؽ اظ هحبؾجِ ول الالم تؼْسي ٍ لطاض زازى آى زض هسل ظيط الالم تؼْسي اذتيبضي هحبؾجِ قسُ اؾت

UEAit=ACCit-[ α0t+ α1t ∆REVit+α2tPPEit] 

 :ٍ زض آى
6
UEA :الالم تؼْسي اذتيبضي 

 .قَزي ضطايت هَضز ًيبظ ٍ ّوچٌيي الالم تؼْسي اذتيبضي هحبؾجِ هيثب اؾتفبزُ اظ زٍ هسل لجل 
                                                           
  - Expected Accruals 

  - Unexpected Accruals 

 - Accrual  

 - Revenu 

 - Property, plant and equipment  

 - Unexpected accruals  
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 . حبل ثطاي هحبؾجِ الالم تؼْسي غيطاذتيبضي اظ هسل ظيط اؾتفبزُ هي وٌين
UEAit= ACCit-EAit 

EA  : الالم تؼْسي غيطاذتيبضي 

 اؾتفبزُ قسُ اؾت(   1997)هسل ثبؾَ اظ  وبضي گيطي هحبفظِ ثطاي اًساظُ

1-itPitє) + it×D itR(tc+itRtb+ it Dt1α+ t 0α= it   E 
1
E  ;2،  ؾَز ذبلم

P ;3بظاض حمَق نبحجبى ؾْبم اٍل زٍضُ، اضظـ ث
R  ;ثبظزُ ؾبالًِ ؾْبم ،D  ; هتغيط تؼسيل

وٌٌسُ، چٌبًچِ ثبظزُ ؾبالًِ ؾْبم هثجت ثبقس هتغييط تؼسيل وٌٌسُ ثطاثط نفط اؾت ٍ چٌبًچِ هٌفي ثبقس ثطاثط يه ذَاّس 

 .ثَز

وبضي ًؿجت هيعاى هحبفظِ( 2007)عجك تحميك پبي. وبضي ًؿجت ثِ ؾَز ًكبى زازُ قسُ اؾتضايي هسل هيعاى هحبفظِز

وبضي ًؿجت ثِ خطيبى ٍخَُ ًمس ػوليبتي وبضي ًؿجت ثِ الالم تؼْسي ٍ هحبفظِتَاى ثِ زٍ ثرف هحبفظِثِ ؾَز ضا هي

، آى ضا تفىيه وطزُ ٍ اظ الالم َاى ثِ خبي الالم تؼْسيتّوچٌيي عجك تحميك پبي، زض هسل ثبؾَ هي. تفىيه ًوَز

 . وبضيبؾتفبزُ ًوَزاذتيبضي ٍ اذتيبضي خْت هحبؾجِ هحبفظِتؼْسي غيط

 :قَززض ًتيدِ هسل فَق ثب خبيگعيٌي الالم تؼْسي اذتيبضي ثِ خبي ؾَز ثِ نَضت ظيط تجسيل هي

UEAit= α0t + α1tDit + btRit+ct(Rit ×Dit) + єit      Pit-1                                                                                                                                                                                               

 . ُ اؾتاؾتفبزُ قسّب وِ اظ ايي هسل ثطاي آظهَى فطضيِ 

 معٍ آمبري جب .4-4

 . پصيطفتِ قسُ زض ثَضؼ اٍضاق ثْبزاض تْطاى اؾت ّبي اظ ثيي قطوتخبهؼِ آهبضي  

 :قسُ اًسثب تَخِ ثِ قطايظ ظيط اًتربة 

 .زض ثَضؼ اٍضاق ثْبزاض تْطاى هَضز پصيطـ لطاضگطفتِ ثبقٌس 1378ي وِ حسالل اظ اثتساي ؾبل ّبي قطوت -1

 . ًجبقٌس( ثبًىْب)ِ گصاضي ٍ هبلي ؾطهبي ّبي قطوتاًتربة قسُ اظ ًَع  ّبي قطوت -2

 .اؾفٌس ثبقس 29پبيبى ؾبل هبلي قطوتْب  -3

 . ، ؾبل هبليكبى تغييط ًىطزُ ثبقس1386لغبيت  1378اًتربة قسُ زض فبنلِ ؾبلْبي  ّبي قطوت -4

 .اًتربة قسُ زض عي زٍضُ هَضز ثطضؾي تَلف هؼبهلِ ًساقتِ ثبقٌس ّبي قطوت -5

 .زض زؾتطؼ ثبقس ّب آىّبي وبهل ٍ نحيح ي وِ زازُّبي قطوت -6

ثٌبثطايي . اًسايي قطايظ ضا زاضا ثَزُ 1386الي  1378قطوت زض زٍضُ ظهبًي  80ثب تَخِ ثِ هدوَػِ قطايظ فَق، تؼساز 

ًكبى  1-3هطاحل اًتربة ًوًَِ وِ ثِ ضٍـ حصفي اًدبم قسُ اؾت، زض ًوبيِ . ثبقسقطوت هي 80ًوًَِ آهبضي ايي تحميك 

 .زازُ قسُ اؾت

 

 

                                                           
  Earnings  

  Price (market value of equity) 

  Return  
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 َب آنَبي مًرد ويبز ي چگًوگي استخراج دادٌ .3-5

 :ّبي تحميك ػجبضتٌس اظّبي هَضز ًيبظ خْت آظهَى فطضيِزازُ

ول الالم تؼْسي ثطاثط ثب تفبٍت هيبى ؾَز ذبلم ٍ خطيبى ًمسي ػوليبتي ٍ تؼسيالت الظم خْت تجسيل نَضت خطيبى ( 1

 ٍخَُ ًمس 

 .بل خبضياظ تفبٍت فطٍـ ؾبل لجل ٍ ؾ: تغييطات زضآهس( 2

 .ّب قطوتّبي ثبثت هكَْز اظ تطاظًبهِ زاضايي( 3

 .هحبؾجِ قسُ اؾتثب اؾتفبزُ هسل خًَع : الالم تؼْسي اذتيبضي ٍ غيطاذتيبضي( 4

 اظ نَضت حؿبة ؾَز ٍ ظيبى : ؾَز ذبلم( 5

 .ثَضؼّبي زًب ؾْن ٍ تسثيط پطزاظ ٍ اظ ؾبيت افعاضاظ ًطم: اضظـ ثبظاض حمَق نبحجبى ؾْبم اٍل زٍضُ( 6

هٌظَض اظ ثبظزُ ؾبالًِ ؾْبم تغييطات ليوت اٍل ٍ آذط زٍضُ ؾْبم ثؼالٍُ ؾبيط ػَايس ًبقي اظ ذطيس : ثبظزُ ؾبالًِ ؾْبم( 7

 .ثبقسؾْن هبًٌس ؾَز ًمسي ٍ هعايبي حبنل اظ حك تمسم ٍ ؾْبم خبيعُ، تمؿين ثط ليوت اٍل زٍضُ هي

 َب فرآيىذِ آزمًن فرضيٍ -4

ثبقس؛ لصا ثطاي ضؾيسى ثِ ايي  اذتيبضي ٍ اذتيبضي هيي تحميك، ًيبظ ثِ هحبؾجِ الالم تؼْسي غيطّبثطاي آظهَى فطضيِ

 :هَضَع ثبيس هؼبزلِ ضگطؾيَى ظيط ثطاظـ قَز

 
 :گطزز ًْبيتبً هسل ظيط ايدبز هي

 
  

 :الالم تؼْسي اذتيبضيجط اؾبؼ فطهَل ظيط لبثل هحبؾجِ اؾت

 
 :يب ثِ ػجبضتي زاضين

 
قًَس ٍ ثط اؾبؼ آى ًيع الالم  هسل فَق همبزيط الالم تؼْسي اذتيبضي هطثَط ثِ ّط ؾبل قطوت هحبؾجِ هيوِ ثط اؾبؼ 

 .اؾترطاج قسُ اؾتاذتيبضي ًيع تؼْسي غيط

 

 

 

 آزمًن فرضيٍ َب( 4

 آزمًن فرضيٍ ايل  :4-1
 .ضاثغِ زاضزهؼٌبزاضي وبضي الالم تؼْسي اذتيبضي ثب هحبفظِ: فطضيِ اٍل

 .ثطآٍضزُ قسُ اؼضيِ هسل ضگطؾيًَي ظيط ثطاي آظهَى فط
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H0:    03   

H1:    03   

ّبي هرتلف ثطاي ّط ّبي هطثَط ثِ ّط ؾبل يب اظ هتَؾظ همبزيط هطثَط ثِ ؾبلتَاى اظ زازُ ثطاي ثطآٍضز هسل فَق هي

 .قطوت اؾتفبزُ ًوَز

 ثطضؾي هسل ثطاي ؾبل قطوت .4-1-1

ّبي ذبضج اظ ؾِ ثطاثط اًحطاف ّب اثتسا زازُثطاي ثطاظـ ايي ذظ ضگطؾيَى ثب تَخِ ثِ ٍخَز همبزيط پطت زض ثيي زازُ

 .وٌين ًوبيين ٍ ؾپؽ هؼبزالت ضگطؾيَى ضا ثط اؾبؼ هبثمي اعالػبت هَخَز ثطآٍضز هي هؼيبض ضا زض ضگطؾيَى حصف هي

 خسٍل ضگطؾيَى ثطاي ؾبل قطوت:1ًوبيِ قوبضُ 

 ّبي ضگطؾيَىآهبضُ

 08181 ضطيت ّوجؿتگي

 08033 ضطيت تؼييي

 08028 ضطيت تؼييي تؼسيل قسُ

 668 تؼساز هكبّسات

 

 زاضي ضگطؾيَىآظهَى هؼٌي  :2ًوبيِ قوبضُ 

 F_value P_value هطثؼبت هيبًگيي هدوَع هطثؼبت زضخِ آظازي 
 08000 78510 08273 08818 3 هسل

   08036 248111 664 ذغب

    248929 667 ول

 ثطآٍضز پبضاهتطّب: 3ًوبيِ قوبضُ 

 T_value P_value اًحطاف اؾتبًساضز ثطآٍضز 

Intercept -08002 08012 -08141 08888 

DR 08012 08012 08998 08319 

RET -08013 08030 -08412 08680 

DR*RET 08079 08030 28592 08010 

ثبقس اهب همبزيط احتوبل زض خسٍل  زاض هياظ ًظط آهبضي هؼٌي زاضي ضگطؾيَى هسلثط اؾبؼ خسٍل آظهَى هؼٌي

ثطآٍضز پبضاهتطّب ٍ ّوچٌيي تفبٍت ثيي ضطيت تؼييي ٍ ضطيت تؼييي تؼسيل قسُ ًكبى زٌّسُ ٍخَز هتغيطّبي اضبفي زض 

َى پؿطٍ ثؼس اظ اخطاي ضگطؾي. ثبقٌس وِ ثطاي قٌبؾبيي هتغيطّبي اضبفِ اظ ضٍـ پؿطٍ اؾتفبزُ قسُ اؾت هسل فَق هي

 .هبًس تٌْب هتغيط هؿتمل ثبظزُ زض هسل ثبلي هي

 

 خسٍل ضگطؾيَى ثطاي ؾبل قطوت: 4ًوبيِ قوبضُ 
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 ّبي ضگطؾيَىآهبضُ

 08176 ضطيت ّوجؿتگي

 08031 ضطيت تؼييي

 08030 ضطيت تؼييي تؼسيل قسُ

 668 تؼساز هكبّسات

 

 زاضي ضگطؾيَىآظهَى هؼٌي: 5ًوبيِ قوبضُ 

 F_value P_value هطثؼبت هيبًگيي هطثؼبت هدوَع زضخِ آظازي 
 08000 218331 08774 08774 1 هسل

   08036 248155 666 ذغب

    248929 667 ول

 

 ثطآٍضز پبضاهتطّب: 6ًوبيِ قوبضُ 

 T_value P_value اًحطاف اؾتبًساضز ثطآٍضز 

Intercept 08000 08010 -08001 08999 

DR*RET 08074 08016 48619 08000 

 

 :ثط اؾبؼ خسٍل هسل حبنل ثِ نَضت ظيط ذَاّس ثَز

 
 

 

 ٍ يب ثِ ػجبضتي زاضين

 
 "تَاى پصيطفت وِ فطو نفط يب ايي فطو وِ  هي p-value 000/0ًْبيتبً ثط اؾبؼ هسل فَق ٍ همبيؿِ همساض احتوبل ثب 

تَاى زضنس هي 95ثب اعويٌبى  ٍتأييس ًوي قَز زضنس  5زض ؾغح  "وبضي ضاثغِ ًساضزالالم تؼْسي اذتيبضي ثب هحبفظِ

 .وبضي ضاثغِ زاضزالالم تؼْسي اذتيبضي ثب هحبفظِ:گفت

 ثطضؾي هٌبؾجت هسل :4-1-2

ٍاتؿي -قَز ٍ آهبضُ زٍضثيي وٌٌس ٍ ثبثت ثَزى ٍاضيبًؽ ثبثت هيّب ضا تبييس هي ًوَزاضّبي ظيط ًطهبل ثَزى ًؿجي زازُ

(D-V=18735 )وٌس هي ًيع ػسم ّوجؿتگي ثبليوبًسُ ضا ثيبى. 
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Normal Prob. Plot; Raw Residuals
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 :َبي شركت بررسي مذل براي ميبوگيه سبل :4-1-3

 ّب همبزيط پطت ضا اظ ضگطؾيَى حصف هيثطاي ثطاظـ ايي ذظ ضگطؾيَى ثب تَخِ ثِ ٍخَز همبزيط پطت زض ثيي زازُ

 .وٌين ضز هيًوبيين ٍ ؾپؽ هؼبزالت ضگطؾيَى ضا ثطآٍ
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 خسٍل ضگطؾيَى ثطاي هيبًگيي قطوت :7ًوبيِ قوبضُ 

 آهبضُ ّبي ضگطؾيَى

 08386 ضطيت ّوجؿتگي

 08149 ضطيت تؼييي

 08114 ضطيت تؼييي تؼسيل قسُ

 76 تؼساز هكبّسات

 

 زاضي ضگطؾيَىآظهَى هؼٌي: 8ًوبيِ قوبضُ 

 F_value P_value هطثؼبت هيبًگيي هدوَع هطثؼبت زضخِ آظازي 
 08008 48206 08071 08213 3 هسل

   08017 18214 72 ذغب

    18427 75 ول

 

 ّبثطآٍضز پبضاهتط:  9ًوبيِ قوبضُ 

 T_value P_value اًحطاف ؾتبًساضز ثطآٍضز 

Intercept 08069 08044 18552 08125 

DR -08046 08044 -18038 08303 

RET 18173 08457 28564 08012 

DR*RET -18087 0.457 -28377 08020 

 

ثبقس اهب همبزيط احتوبل زض خسٍل  زاض هيزاضي ضگطؾيَى هسل اظ ًظط آهبضي هؼٌيثط اؾبؼ خسٍل آظهَى هؼٌي

زٌّسُ ٍخَز هتغيطّبي اضبفي زض ثطآٍضز پبضاهتطّب ٍ ّوچٌيي تفبٍت ثيي ضطيت تؼييي ٍ ضطيت تؼييي تؼسيل قسُ ًكبى

ًتبيح ضگطؾيَى ثؼس اظ حصف . غيطّبي اضبفِ اظ ضٍـ پؿطٍ اؾتفبزُ قسُ اؾتثبقٌس وِ ثطاي قٌبؾبيي هت هسل فَق هي

 .هتغيط هدبظي ثِ نَضت ظيط ذَاّس ثَز

 

 ّبي ضگطؾيَىآهبضُ: 10ًوبيِ قوبضُ 

 ضطايت آهبضُ ّبي ضگطؾيَى

 08369 ضطيت ّوجؿتگي

 08136 ضطيت تؼييي

 08113 ضطيت تؼييي تؼسيل قسُ

 76 تؼساز هكبّسات
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 زاضي ضگطؾيَىآظهَى هؼٌي: 11ضُ ًوبيِ قوب

 F_value P_value هطثؼبت هيبًگيي هدوَع هطثؼبت زضخِ آظازي 
 08005 58765 08097 08195 2 هسل

   08017 18232 73 ذغب

    18427 75 ول

 

 ّبثطآٍضز پبضاهتط: 12ًوبيِ قوبضُ 

 T_value P_value اًحطاف اؾتبًساضز ثطآٍضز 

Intercept 08030 08024 18243 08218 

RET 08796 08278 28859 08006 

DR*RET -08724 08295 -28454 08017 

 

 :ثط اؾبؼ خسٍل هسل حبنل ثِ نَضت ظيط ذَاّس ثَز

 
 :يب ثِ ػجبضتي زاضين

 
 "تَاى پصيطفت وِ فطضيِ نفط يب ايي فطضيِ وِ  ي هيهؼٌبزاضًْبيتبً ثط اؾبؼ هسل فَق ٍ همبيؿِ همساض احتوبل ثب ؾغح 

 :تَاى گفتزضنس هي 95قَز ٍ ثب اعويٌبى زضنس ضز هي 5زض ؾغح  "وبضي ضاثغِ ًساضزالم تؼْسي اذتيبضي ثب هحبفظِال

 .وبضي ضاثغِ زاضزالالم تؼْسي اذتيبضي ثب هحبفظِ

 

 :بررسي مىبسبت مذل :4-1-4

ٍاتؿي  -قَز ٍ آهبضُ زٍضثيي هي وٌٌس ٍ ثبثت ثَزى ٍاضيبًؽ ثبثتّب ضا تبييس هي ًوَزاضّبي ظيط ًطهبل ثَزى ًؿجي زازُ

(D-V=18849 )وٌس ًيع ػسم ّوجؿتگي ثبليوبًسُ ضا ثيبى هي. 
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Normal Prob. Plot; Raw Residuals
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 :گيري فرضيٍ ايلوتيجٍ .4-1-5

 :تَاى پصيطفت وِ ثب تَخِ ثِ هؼبزالت ضگطؾيَى ثطاظـ زازُ قسُ هي

 :طثَط ثِ ؾبل قطوت هؼبزلِ ضگطؾيَى ظيط ضا زاضينثط اؾبؼ همبزيط ه

 
 :تَاى پصيطفت زضنس هي 95وِ ثط اؾبؼ آى ثب اعويٌبى 

 .وبضي ضاثغِ زاضزالالم تؼْسي اذتيبضي ثب هحبفظِ

 :ؾبل هؼبزلِ ضگطؾيَى ظيط ضا زاضين 9ٍ ًيع ثط اؾبؼ همبزيط هطثَط ثِ هيبًگيي 

 
 :َاى پصيطفتت زضنس هي 95وِ ثط اؾبؼ آى ثب اعويٌبى 
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 .وبضي ضاثغِ زاضزالالم تؼْسي اذتيبضي ثب هحبفظِ

 :زضنس پصيطفت 95تَاى ثب اعويٌبى  هي( ؾبل9ثب تَخِ ثِ يىؿبى ثَزى ًتبيح ؾبل قطوت ٍ هيبًگيي)لصا ثط ايي اؾبؼ 

 .وبضي ضاثغِ زاضزالالم تؼْسي اذتيبضي ثب هحبفظِ

 

 : آزمًن فرضيٍ ديم :4-2

وبضي ضاثغِ زاضزي ثب هحبفظِاذتيبضالالم تؼْسي غيط  

 ثطاي آظهَى فطضيِ ثبيس هسل ضگطؾيًَي ظيط ثطآٍضز گطزز 

 
RET :ًِي ؾْبم قطوت اؾتثبظزُ ؾبال. 

DR : ي وِ ثبظزُ هٌفي زاضًس ثطاثط ثب يه ٍ زض غيط ايي نَضت، نفط زض ًظط گطفتِ ّبي قطوتهتغيط هدبظي اؾت ٍ ثطاي

 . قَزهي

 يَى ثطاي هيبًگيي قطوتخسٍل ضگطؾ :12ًوبيِ قوبضُ 

 ّبي ضگطؾيَىآهبضُ

 08296 ضطيت ّوجؿتگي

 08088 ضطيت تؼييي

 08051 ضطيت تؼييي تؼسيل قسُ

 78 تؼساز هكبّسات

 

 زاضي ضگطؾيَىآظهَى هؼٌي: 13ًوبيِ قوبضُ 

 F_value P_value هطثؼبت هيبًگيي هدوَع هطثؼبت زضخِ آظازي 
 08077 28370 08041 08123 3 هسل

   08017 18279 74 بذغ

    18402 77 ول

 

 

 

ثبقس ثط اؾبؼ هسل  زاض ًويزضنس هؼٌي 5زاضي ضگطؾيَى هسل اظ ًظط آهبضي زض ؾغح ثط اؾبؼ خسٍل آظهَى هؼٌي

-الالم تؼْسي غيط "تَاى پصيطفت وِ فطضيِ نفط يب ايي فطضيِ وِ  ي هيهؼٌبزاضفَق ٍ همبيؿِ همساض احتوبل ثب ؾغح 

تَاى پصيطفت وِ  قَز ٍ ثط اؾبؼ اعالػبت هَخَز ًويزضنس ضز ًوي 5زض ؾغح  "وبضي ضاثغِ ًساضزظِاذتيبضي ثب هحبف

 .وبضي ضاثغِ زاضزاذتيبضي ثب هحبفظِالالم تؼْسي غيط

 :گيري فرضيٍ ديموتيجٍ .4-2-1

 :تَاى پصيطفت وِ ثب تَخِ ثِ هؼبزالت ضگطؾيَى ثطاظـ زازُ قسُ هي
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 :ل قطوت هؼبزلِ ضگطؾيَى ظيط ضا زاضينثط اؾبؼ همبزيط هطثَط ثِ ؾب

 .وبضي ضاثغِ زاضزاذتيبضي ثب هحبفظِتَاى پصيطفت وِ الالم تؼْسي غيط وِ ثط اؾبؼ آى ًوي

 .وبضي ضاثغِ زاضزاذتيبضي ثب هحبفظِتَاى پصيطفت وِ الالم تؼْسي غيط ؾبل ًوي 9ٍ ًيع ثط اؾبؼ همبزيط هطثَط ثِ هيبًگيي 

 .وبضي ضاثغِ زاضزاذتيبضي ثب هحبفظِتَاى پصيطفت وِ الالم تؼْسي غيط ثط اؾبؼ زٍ هسل ًوي ٍ ًْبيتبً

 : آزمًن فرضيٍ سًم( 4-3

 .وٌٌس وبضي ضا تجييي هياذتيبضي ثِ يه اًساظُ هحبفظِالالم تؼْسي اذتيبضي ٍ غيط

 .ثطاي ثطضؾي ايي هَضَع فطضيِ آهبضي ظيط ضا هي تَاى هغطح ًوَز

H0:       ِوٌٌس وبضي ضا تجييي هيالالم تؼْسي اذتيبضي ٍ غيطاذتيبضي ثِ يه اًساظُ هحبفظ.  

H1:      ِوٌٌس وبضي ضا تجييي ًويالالم تؼْسي اذتيبضي ٍ غيطاذتيبضي ثِ يه اًساظُ هحبفظ.  

 :ٍ يب ثِ ػجبضتي زاضين

H0:    
2

2

2

1 RR   

H1:    
2

2

2

1 RR   

زضنس تَاًؿتين ثپصيطين وِ الالم تؼْسي اذتيبضي ثب  95زيسُ قس ثط اؾبؼ آظهَى فطضيِ اٍل ثب اعويٌبى ّوبًغَض وِ 

 .وبضي ضاثغِ زاضزهحبفظِ

 .وبضي پصيطفتِ ًكسزضنس ضاثغِ الالم تؼْسي غيطاذتيبضي ثب هحبفظِ 95اهب ثط اؾبؼ آظهَى فطضيِ زٍم ثب اعويٌبى 

-اذتيبضي ثِ يه اًساظُ هحبفظِالالم تؼْسي اذتيبضي ٍ غيط "يب ايي فطضيِ وِ  لصا ثب تَخِ ثِ زٍ فطضيِ، فطضيِ نفط

 :زضنس پصيطفت 95تَاى ثب اعويٌبى  قَز ٍ هي ضز هي ".وٌٌس وبضي ضا تجييي هي

وٌٌس ٍ الالم تؼْسي اذتيبضي ثيف اظ الالم  وبضي ضا تجييي ًوياذتيبضي ثِ يه اًساظُ هحبفظِالالم تؼْسي اذتيبضي ٍ غيط

 .وٌٌس وبضي ضا تجييي هيتؼْسي غيطاذتيبضي هحبفظِ

 :ًتبيح حبنل اظ ايي فهل زض خسٍل شيل ذالنِ گطزيسُ اؾت

 َب ي تجسيٍ تحليل آنيبفتٍ (5

اذتيبضي، وبضي ثب الالم تؼْسي اذتيبضي ٍ غيطّبي آهبضي الظم خْت ثطضؾي ضاثغِ هحبفظِثِ هٌظَض اًدبم آظهَى

-ّبي آهبضي اًتربة ٍ زازُّبي پصيطفتِ قسُ زض ثَضؼ اٍضاق ثْبزاض تْطاى ثِ ػٌَاى ًوًَِقطوت اظ ثيي قطوت 80تؼساز 

ّبي ًتبيح حبنل اظ آظهَى فطضيِ. هحبؾجِ ٍ اؾترطاج گطزيس( 1378-1386)ؾبلِ  9ّبي هَضز ًيبظ ثطاي يه زٍضُ 

 :ثبقستحميك ثِ عَض ذالنِ ثِ قطح شيل هي
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 ًتبيح آظهَى فطضيِ

 تبييس قس .زاض زاضزهؼٌي وبضي حؿبثساضي ضاثغِتؼْسي اذتيبضي ثب هحبفظِ الالم: فطضيِ اٍل

 ضز قس .زاض زاضزهؼٌي وبضي حؿبثساضي ضاثغِاذتيبضي ثب هحبفظِالالم تؼْسي غيط: فطضيِ زٍم

وبضي حؿبثساضي ضا اذتيبضي ثِ يه اًساظُ هحبفظِالالم تؼْسي اذتيبضي ٍ الالم تؼْسي غيط: فطضيِ ؾَم

 .وٌٌسيي هيتجي
 ضز قس

 

وبضي ضاثغِ زاضز؛ ٍليىي ايي تَاى ثيبى ًوَز وِ الالم تؼْسي ثب هحبفظِّب هيثب تَخِ ثِ ًتبيح حبنل اظ آظهَى فطضيِ

ثبقس ٍيب ثِ ػجبضت زيگط الالم تؼْسي اذتيبضي ثب ضاثغِ هطثَط ثِ آى ثرف اظ الالم تؼْسي اؾت وِ زض اذتيبض هسيطيت هي

اذتيبضي ًيع ثب الالم تؼْسي غيط( 2007)وِ زض تحميك پبي لبثل شوط آى. زاض زاضزهؼٌي ساضي ضاثغِوبضي حؿبثهحبفظِ

وبضي اذتيبضي، هحبفظِزاضز؛ ٍليىي اؾبؾب الالم تؼْسي اذتيبضي ثيف اظ الالم تؼْسي غيط وبضي حؿبثساضي ضاثغِهحبفظِ

 .ًوبيسضا تجييي هي

 َبي تحقيقفتٍَبي كبربردي مبتىي بر يبپيشىُبد .6

ثبقس ٍ اظ آًدب وِ وبضي هؿتمين ٍ هؼٌبزاض هيّبي تحميك، ضاثغِ ثيي الالم تؼْسي اذتيبضي ٍ هحبفظِهغبثك ثب يبفتِ -1

ّبي هبلي هوىي اؾت هَخت ايدبز اضلبم ؾَز ثبال زض ؾبلْبي آتي قَز وبضي ثيف اظ حس زض نَضتاػوبل هحبفظِ

قَز وِ زض گطاى هبلي پيكٌْبز هيَضَع ثبيس تَخِ قَز ٍ ثِ هحمميي ٍ تحليلوبضي ثِ ايي هزض اخطاي انل هحبفظِ

 . ّبي ذَز ايي هَضَع ضا زض ًظط ثگيطًسّب ٍتحليلثطضؾي

وٌٌسگبى ّبي هبلي، ٍ توطوع اؾتفبزُزضتْيِ نَضت( اذتيبضي ٍ غيطاذتيبضي)ثبتَخِ ثِ اؾتفبزُ گؿتطزُ الالم تؼْسي  -2

گطزز، تبثيط ثيٌف هسيطيت ّب پيكٌْبز هيوٌٌسگبى اؾتبًساضزّب، ثِ تسٍييثط ايي نَضتّبي هبلي گيطيخْت تهوين

 .وبضي ضا هَضز تَخِ لطاض زٌّسزض هَضز الالم تؼْسي، ذهَنب الالم تؼْسي اذتيبضي ثط هحبفظِ

 

 َبيي براي تحقيقبت آتيپيشىُبد .7

 اضي قطوتگصوبضي حؿبثساضي ٍ ثبظزُ ؾطهبيِي هحبفظِثطضؾي ضاثغِ -1

 وبضيي ّوَاضؾبظي ؾَز تَؾظ هسيطاى ٍ هيعاى هحبفظِثطضؾي ضاثغِ -2

گيطي خْت اًساظُ)وبضي حؿبثساضي اذتيبضي ثب هحبفظِي الالم تؼْسي اذتيبضي ٍ الالم تؼْسي غيطثطضؾي ضاثغِ -3

 (همبيؿِ گطززوبضي اظ هسلي ثِ خع هسل ثبؾَ اؾتفبزُ قَز ٍ ًتبيح حبنل ثب ًتبيح تحميك حبضط هحبفظِ
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Abstract 

This inquiry is aimed at studying the relationship between "Unexpected Accruals " 

and "Accounting Conservatism " in the capital markets of Iran. The accruals in this 

inquiry are divided into the unexpected accruals and the expected accruals categories 
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and are measured using Jones model. In order to examine the relationship between 

accruals (expected or unexpected) and conservatism Basu model is applied. 

The suppositions made in this research are as follows:  

 Unexpected accruals hold a meaningful link with accounting conservatism.  

 Expected accruals have a meaningful link with accounting conservatism. 

 Expected and unexpected accruals represent accounting conservatism to a similar 

extent. 

 Considering the above suppositions, expected and unexpected accruals are the 

independent variables and conservatism is the dependent variable. 

Based an a sample composed of 720 year-company among the corporations accepted 

in the stock exchange of Tehran between the years 1378 to 1386, the results suggest that 

the unexpected accruals have a meaningful relationship with accounting conservatism. 

on the other hand the analysis done in this study indicates absence of a meaningful 

relationship between the expected accruals and accounting conservatism. 

Therefore it can be claimed that expected and unexpected accruals do not represent 

conservatism to a similar extent. 

 

Keywords: 

Accounting Conservatism, Unexpected Accruals, Expected Accruals                                                   

 


