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چکيدٌ
اّويت سشهبيِگزاسي دس سضذ التػبدي ثِ اًذاصُاي است وِ آى سا ثِ يىي اص اّشمّابي
لَي ثشاي سسيذى ثِ تَسعِ ،ثذل وشدُ است .اهب ثبيذ ثِ يبد داضت واِ ثاِ ّوابى هياضاى واِ
تَخِ ثِ ايي اهش هيتَاًذ ثبعث سضذ ٍ ضىَفبيي التػبد ضاَد ،عاذم تَخاِ ثاِ آى هايتَاًاذ
هَخت افت التػبدي ضَد .دس ايي ساساتب ،يىاي اص عَاهاؤ هابرش ثاش ساشهبيِگازاسي ثْيٌاِ،
هحبفظِوبسي حسبثذاسي اساتّ .اذپ واشٍّص حبضاش ًياض ،ثشسساي تا ريش هحبفظاِوابسي
حسبثذاسي ثش سطح ثْيٌِ سشهبيِگازاسي ،خْات آگابُ سابمتي هاذيشاى ،ساشهبيِگازاساى ٍ
ًْبدّبي حشفِاي حسبثذاسي ًسجت ثِ هطلَثيت هحبفظاِوابسي حسابثذاسي ثاِ عٌاَاى ياه
ٍيشگي ويفي اطالعبت حسبثذاسي است .خبهعِ آهبسي وشٍّص حبضش ضابهؤ  100ضاشوت
وزيشفتِ ضذُ دسثَسس اٍساق ثْبداس تْاشاى اسات واِ طاي سابلّابي  1381تاب  1390هاَسد
ثشسسي لاشاس گشفتاِاًاذً .تابيح حبغاؤ اص واشٍّص ًطابى هايدّاذ واِ ثايي هحبفظاِوابسي
حسبثذاسي ٍ سشهبيِگزاسي آتي ّن دس سطح ضشوتّب ٍ ّن دس ساطح  7گاشٍُ اص غاٌبي ،
استجاابم هعٌاايداس ٍخااَد داسدّ .ويٌاايي ضااشوتّاابي هحبفظااِواابستش ،توبيااؤ ووتااشي ثااِ
سشهبيِگزاسي دٍس اص سطح ثْيٌِ داسًذ.
ياصٌَاي کليددي هحبفظاِوابسي ،ساشهبيِگازاسي ثْيٌاِ ،ساشهبيِگازاسي ثايص اص حاذ،
سشهبيِگزاسي ووتش اص حذ

 داًطدَي دوتشي حسبثذاسي ،داًطگبُ ضيشاص

 داًطدَي دوتشي حسبثذاسي ،داًطگبُ ضيشاص

تبسيخ دسيبفت1393/11/02 :
تبسيخ وزيشش1393/04/27 :
ًَيسٌذُ هسئَل :صيٌت هْتشي
zmehtari.shirazu@gmail.com
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مقدمٍ
يىي اص عَاهؤ هبرش ثش سضذ ٍ تَسعِ وبيذاس التػبدي ،سشهبيِگزاسي هبرش اسات .ثاذيي
هٌظَس ،يه ٍاحذ التػبدي ثشاي سشهبيِگزاسي دس طشحّبي هختلا ،،ثبياذ حاذ ياب هياضاى
سشهبيِگزاسي سا ثب تَخِ ثِ هحذٍديت هٌبث  ،هَسد تَخِ لشاس دّاذ مهاذسس ٍ حػابسصادُ،
 .)1387ايي اهش ،اص طشيك سٍشّبي اسصيبثي طشحّاب اص خولاِ ،اسصش فعلاي مابلع 1اًدابم
هيضَد .طجك ايي سٍش ،دس يه يب چٌذ طاشح ٍلتاي ساشهبيِگازاسي اًدابم هايگياشد واِ،
اسصش فعلي مبلع آى طشح هثجت ثبضذ .اص ايي سٍ ،تمجؤ طشحّبيي ثاب اسصش فعلاي مابلع
هٌفي ،هٌدش ثِ سشهبيِگزاسي ثيص اص حذ ٍ 2غشپًظش وشدى اص طشحّابيي ثاب اسصش فعلاي
ماابلع هثجاات ،هٌدااش ثااِ سااشهبيِگاازاسي ووتااش اص حااذ 3هاايضااَد وااِ عااذم ثْيٌااِ ثااَدى

سشهبيِگازاسي سا ثاِ دًجابل مَاّاذ داضات ،چاشا واِ هاذيشاى ثبياذ ثاِ غاَست ثْيٌاِ ٍ دس
طشحّبيي سشهبيِ گزاسي وٌٌاذ واِ ثاشاي ضاشوت اسصشآفشيٌاي وٌاذمسٍواب ٍ ّوىابساى،
 .)2007يىي اص عَاهؤ هبرش ثش سشهبيِگزاسي ثْيٌِ ،هحبفظِوبسي است .ثِ ًظش هيسسذ واِ
هحبفظِوبسي ًمص اطالعبتي هْوي داسد وِ هيتَاًذ ثْيٌِ ثَدى سشهبيِگزاسي سا ثاِ دًجابل
داضتِ ثبضذ.
هحبفظِوبسي ثِعٌَاى ًيبص ثاِ دسخاِ ت يياذوازيشي ثيطاتش دس ضاٌبمت ساَدّب ًساجت ثاِ
صيبىّب تعشي ،هيضَد .ايي عذم تمبسى هَخت هيضَد وِ ثِ سختي دس عبيذات ،صيابىّابي
التػبدي مامجبس ثذ) سشي تش اص سَدّبي التػبدي مامجبس مَة) ت يياذ ضاَد مثبساَ.)1997 ،
دس ساثطِ ثب ثْيٌِ ثَدى سشهبيِ گزاسي ،يه سيبست دس غَستي ثْيٌِ است وِ وؤ طشحّبي
ثب اسصش فعلي مبلع هثجت تعييي ضذُ ،ثلٌذهاذت ٍ اًدابم ضاذُ ثبضاذ .ضاوي ايايواِ واؤ
طشحّبي ثب اسصش فعلي مبلع هٌفي سد ضذُاًذ .ضشوت هيتَاًذ اص ايي هطلَثيت اًحاشاپ
داضتِ ثبضذ ثِ دليؤ )1 :هطىالت هخبطشُ اماللي واِ هٌداش ثاِ تاالشّابي هاذيشيت ثاشاي
توله ٍخًَُمذ ضشوت هيضَد ،اهب حتي دس ًجَد تضابد ًوبيٌاذگي ثاِ دلياؤ)2 :هطاىالت
گضيٌص ًبدسست وِ هٌدش ثِ هحذٍديتّبي ت هيي هبلي هيضَد مگبسسايب رسا ٍ ّوىابساى،
 .)2010اص ايااي سٍ ،دس ايااي وااشٍّص ثااِ هطبلعااِ ساثطااِ ثاايي هحبفظااِواابسي ٍ ثْيٌااِ ثااَدى
سااشهبيِگاازاسي ضااشوت ٍ ّويٌاايي تاا ريش هحبفظااِواابسي حساابثذاسي ثااش سااطح ثْيٌااِ
سشهبيِگزاسي دس ضشوتّب وشدامتِ هيضَد.
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مباوي وظزي
محافظٍکاري

يىي اص هفبّين هْوي وِ ّوَاسُ دس هَسد ثبصاسّبي سشهبيِ ثِ ٍيشُ ثاَسسّابي اٍساق ثْابداس
هطشح هيضَد ،ثحث وبسايي ثبصاس است وِ طجك آى توبهي اطالعابت هَخاَد دس ثابصاس ،ارشّابي
مَد سا ثش ليوت سْبم هٌعىس هيوٌٌذ .ضبيذ ثتَاى اص ديذگبُ فشضيِ ثابصاس وابسا ،دلياؤ ٍخاَدي
حسبثذاسي سا ًجَد تمبسى اطالعبتي ثيبى وشد وِ دس آى يىي اص طشفيي هجبدلاِ ،اطالعابت ثيطاتشي
سا ًسجت ثِ طشپ همبثؤ دس امتيبس داسد .ايي اهش ثِ علت ٍخَد هعبهالت ٍ اطالعبت دسًٍي وذياذ
هيآيذ .ت ريشات هٌفي ًجَد تمابسى اطالعابتي ،ثبعاث وياذايص هفابّين خذياذي دس صهيٌاِ افطابي
اطالعبتي حسبثذاسي ضذُ است .يىي اص ايي هفبّين وِ اهشٍصُ هَسد تَخاِ وشٍّطاگشاى ثسايبسي
دس عشغِ هبلي ٍ حسبثذاسي لشاس گشفتاِ ،هفْاَم هحبفظاِوابسي اسات .هحبفظاِوابسي يىاي اص
لشاسدادّبي هْن دس گضاسضگشي هبلي هحسَة هيضَد وِ ثبعث وبسثشد احتيابم دس تطاخيع ٍ
سٌدص دسآهذ ٍ داساييّب هيضَد .هحبفظِوبسي ٍاوٌطاي اسات احتيابطي واِ دس ضاشايد ًجاَد
اطويٌبى ثىبس گشفتِ هيضَد ٍ هيوَضذ ًطبى دّذ وِ ًجَد اطويٌبى ٍ سيسه راتاي دس ٍضاعيت
ضشوت ثِ لذس وبفي هطشح ضذُ است .ثِ اعتمبد ثسايبسي اص وشٍّطاگشاى ،اياي ٍاواٌص احتيابطي
هيتَاًذ داساي اطالعبت ثباّويتي ثبضذ ٍ دسوبّص تمبسى اطالعابتي هَخاَد ثايي تْياِوٌٌاذگبى
غَستّبي هبليً ،مصآفشيٌي وٌذ .ثِ اعتمبد ايي وشٍّطاگشاى ،هحبفظاِوابسي ًماص اطالعابتي
داسد ٍ دس ٍال ثِ هحبفظِوبسي ثبيذ ثِ عٌَاى ًَعي اسسبل ًطبًِ اص هاذيشيت ثاِ اساتفبدُوٌٌاذگبى
ًگشيست مضَسٍصي ٍ مبًذٍصي .)1388 ،هحبفظِوبسي ساّي است ثشاي همبثلِ ثب ضه ٍ تشدياذ
هَخَد دسثبسُ سٍيذادّبي آتي وِ دس غَست ويشٍي ثيص اص حذ اص آىً ،اِ تٌْاب ثاش هطلَثيات ٍ
هفيذ ثَدى اطالعبت ًويافضايذ ،ثلىِ ساُ ايدبد رمبيش وٌْبى دس غَستّبي هبلي سا ثشاي هاذيشاى
ٍ حسبثذاساى هيگطبيذ مستبيص ٍ خوبليبى وَس.)1389 ،
هحبفظِ وابسي سيطاِ دس لاشٍى ٍساطي داسد .دس لاشٍى ٍساطي غابحجبى اهاالن ،اداسُ
اهالن مَد سا ثِ هجبضش هيسپشدًذ .هجبضش هيداًست اگش هحبفظِوبسي ويطِ وٌذ ٍ افاضايص
اسصش داساييّب سا ويصثيٌي ًىٌذ ،مَد سا دس لجبل هسئَليتي واِ ثاِ اٍ ٍاگازاس ضاذُ اسات،
ثيوِ وشدُ است .صيشا اگش افضايصّاب ثاِ ٍالعيات ًوايويَسات ،دس آى غاَست هوىاي ثاَد
هبلااه هجبضااش سا همػااش ثذاًااذ .دس اٍامااش لااشى ًااَصدّن دس اًگلسااتبى ،دعاابٍي وااِ وااس اص
ٍسضىستگي اص سَي سشهبيِگزاساى هطشح هي ضاذ ،ابلجا حب حسبثشسابى ثاِ عٌاَاى مَاًاذُ ثاِ
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دادگبُ وطبًذُ هيضذًذ .اص آى وس حسبثشسابى دسيبفتٌاذ واِ ثاشهجٌابي غاَستّابي هابلي
هحبفظِوبساًِّ ،شگض دعَايي عليِ آىّب البهِ ًويضَد ٍ فمد ثيص اص ٍال ًطابى دادى ساَد
ٍ داساييّبست وِ هَخت چٌيي اهشي هيضَد ماعتوبدي ٍ ّوىبساى.)1389 ،
يىي اص تعبسي ،هحبفظِوبسي دس حسبثذاسي ثِ ضىؤ سٌتي ،اص ايي لشاس استّ" :اي ساَدي
سا ًپزيشيذ ،اهب توبم صيبىّب سا ضٌبسبيي وٌيذ"ً .پزيشفتي سَد سا هيتَاى ثِ ايي ضىؤ تفسايش واشد:
لجؤ اص ايٌىِ ثِ ضاىؤ لابًًَي ادعابيي ًساجت ثاِ دسآهاذّب هطاشح ضاَد ،آى سا ضٌبسابيي ًىٌاين.
هحبفظِوبسي دس حسبثذاسي ثِ ايي هعٌي ًيست وِ ًتَاى ّاي ساَدي سا لجاؤ اص دسيبفات ٍخاَُ
ًمذ ضٌبسبيي وشد ،ثلىِ هس لِ اغلي لبثليت ت ييذ آى است .دس هتَى هَخَد ،ثحاث فاَق ثاِ اياي
غَست تفسيش هيضَد" :حسبثذاساى ثِ دسخِ ثبرتشي اص لبثليت ت ييذ ثشاي ضٌبسبيي امجابس ماَة
هبًٌذ سَدً ،سجت ثِ ضٌبسبيي امجبس ثذ هبًٌذ صيبى توبيؤ داسًذ" مثبساَ .)1997 ،هحبفظاِوابسي دس
ٍال عذم تمابسى لبثليات ت يياذ ّضيٌاِ ّاب ٍ دسآهاذّب اسات .اياي تفسايش ثاِ دسخابت هختلفاي اص
هحبفظِوبسي هٌدش هي ضَدّ :ش چِ تفبٍت لبثليات ت يياذ ثاشاي دسآهاذ ٍ ّضيٌاِ ثيطاتش ثبضاذ ،ثاِ
دسخبت ثبرتشي اص هحبفظِوبسي هٌدش هيضَد مٍاتض.)2003 ،
سطح بُيىٍ سزمايٍگذاري

سشهبيِگزاسي ،اص خولِ هجبحث التػبدي هبلي است وِ ّن اص ديذگبُ واالى ٍ ّان ثاِ
غَست مشد اص اّويت لبثؤ هالحظِاي ثشمَسداس است .اگش سشهبيِگازاسي سا ،ثاِ تعَياك
اًذامتي هػشپ فعلي ثشاي دساتيبثي ثاِ اهىابى هػاشپ ثيطاتش دس آيٌاذُ تعشياً ،وابيين،
ضٌبسبيي فشغتّبيي وِ ثتَاى اص طشيك آىّب ٍخَُ ثيطتشي سا ثشاي هػاشپ دس آيٌاذُ ثاِ
دست آٍسد اّويتي دٍچٌذاى ويذا هيوٌذ .دس ٍال  ،سشهبيِگزاسي يىاي اص اسوابى اسبساي

التػبد وطَسّب است .تشديذي ًيست واِ افاضايص تَلياذ ،واِ يىاي اص ًخساتيي گابمّابي
فشآيٌذ تَسعِ هحسَة هيضَد ،هستلضم افضايص سشهبيِگزاسي مَاّذ ثَد ٍ ثِ ّويي دليؤ،
ًظشيِّبيي دس علن التػبد هطشح است ،وِ علت تَسعِ ًيبفتگي ثشمي وطاَسّب سا ووجاَد
سشهبيِ ٍ سشهبيِگزاسي وٌذاضتِ ٍ دٍس ثبطؤ 4ووجَد تَليذ سا ًبضي اص ًجَد ساشهبيِگازاسي
هايداًٌاذ .عاالٍُ ثاش ويبهاذّبي واالى التػابدي ساشهبيِگازاسي ،اياي همَلاِ اص دياذگبُ
سشهبيِگزاساى ًيض وذيذُاي هطلَة للوذاد هيضَد ،چشا وِ افضٍى ثش حفا لاذست مشياذ
وَل دس ثشاثش تَسم ،سجت هيضَد تب اسصش صهبًي وَل ٍ وبداش ًبضي اص تا ميش هػاشپ ًياض،
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هذًظش لشاس گيشد .اص ايي سٍ ،سشهبيِگزاسي اص ّش دٍ خٌجِ عشضِ ٍ تمبضبي سشهبيِ ،اهاشي
ضشٍسي ٍ ويص ًيبص حيبتي ثشاي ويطشفت هحساَة هايضاَد ماساالهي ثياذگلي ٍ ثيگاذلَ،
 .)1385مَاستِ سْبهذاساى اص هذيشاى ضشوت ايي است وِ دس طشحي سشهبيِگازاسي وٌٌاذ
وِ اسصش آى ثِ ثيص اص ثْبيتوبمضذُ ثشسذ .اسصش فعلي مبلعً ،طابى دٌّاذُ تفابٍت ثايي
اسصش طشح ٍ ثْبيتوبمضذُ آى است .هذيشاى ضشوتّب هيتَاًٌذ اص طشيك ساشهبيِگازاسي
دس طشحّبيي ثب مبلع اسصش فعلي هثجت ٍ سشهبيِگزاسي ًىشدى دس طشحّابيي ثاب مابلع
اسصش فعلي هٌفي ،ثْتشيي ووه هوىي سا ثِ سْبهذاساى ماَد ثٌوبيٌاذ ٍ هٌابف آىّاب سا ثاِ
ثْتشيي ضىؤ هوىي ت هيي ًوبيٌذ .دس ٍال  ،اگش هذيش يه ضشوت فمد طشحّبيي سا ثِ اخشا
دسآٍسد وِ مبلع اسصش فعلي آىّب هثجت اسات ،هايتَاًاذ اسصش ضاشوت سا ثاِ حاذاوثش
ثشسبًذ .سْبهذاساى مهَوالى) چگًَِ هاي تَاًٌاذ اطويٌابى يبثٌاذ واِ هاذيشاى مًوبيٌاذگبى ياب
ٍويالى آىّب) تٌْب دس اًذيطِ تا هيي هٌابف ماَد ًيساتٌذ دس ايٌداب ،هسا لِ ٍوياؤ ٍ هَواؤ
هطشح هي ضَد .سْبهذاساى ،هَوالى اغالي ٍ هاذيشاى اسضاذ ًوبيٌاذُ ساْبهذاساى ّساتٌذ .اص
سَي ديگش ،هذيشاى سدُ هيابًي ٍ وبسوٌابى ،ثاِ ًَثاِ ماَدً ،وبيٌاذُ هاذيشاى اسضاذ ّساتٌذ.
اصايي سٍ ،هذيشاى اسضذ ،اص يه سَ ًوبيٌذُ سْبهذاساى ٍ اص سَي ديگاش ثاشاي واؤ ضاشوت
ًمص هَوؤ سا ايفب هيًوبيٌذ .هس لِ ايي است وِ ثتَاى ّوِ افشاد سا گشد ّن آٍسد تب ّوگاي
دس ساُ ثِ حذاوثش سسبًذى اسصش ضشوت تالش ًوبيٌذ موبسسبئيبى.)1386 ،
ّوبىطَس وِ هالحظِ هيضَد ،فشغتّبي ساشهبيِگازاسي اص اّويات ٍياشُاي دس حاذاوثش
وشدى رشٍت سْبهذاساى ٍ اسصش ضشوت ،ثشمَسداس استً .ىتِ ثشخستِاي وِ دس اياي مػاَظ
ٍخَد داسد ،ايي است وِ هذيشاى ضشوتّب ،سشهبيِ سا ثِ هٌظَس اّاذاپ مبغاي اص خولاِ تا هيي
هابلي سااشهبيِگاازاسيّاابي خذيااذ ،افااضايص هاايدٌّاذ .ايااي دس حاابلي اساات وااِ ،فشغااتّاابي
سااشهبيِگاازاسي ثااِ طااَس ثشاثااش دس تواابهي ضااشوتّااب ٍخااَد ًااذاسد .ثشمااي ضااشوتّااب داساي
فشغتّبي سشهبيِگزاسي ثباسصضي ّستٌذ ،دس غَستيوِ فشغتّبي سشهبيِگازاسي دس ثشماي
ضشوتّب ،تٌْب طشحّبيي ثب اسصش فعلي مابلع هٌفاي اسات مخىساَى ٍ ّوىابساى .)2009 ،اص
ايي سٍ ،هذيشاى ثبيذ ثِ غَست ثْيٌاِ ٍ دس طاشحّابيي ساشهبيِگازاسي وٌٌاذ واِ ثاشاي ضاشوت
اسصشآفشيٌي وٌذ .يعٌي ،طشحّبيي ثب اسصش فعلي مابلع هثجات وزيشفتاِ ضاَد ٍ طاشحّابيي ثاب
اسصش فعلي مبلع هٌفي سد ضَد مثيذل ٍ ّيالسي .)2006 ،ثب تَخِ ثِ اييواِ ،تػاوينگياشي دس
مػَظ اًتخبة طشحّبي سشهبيِگزاسي ثش عْذُ هذيشاى استً ،ويتَاى هٌبف ضخػاي آىّاب
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سا دس اًتخبة ايي طشحّب ًبديذُ گشفت .چشاوِ ،هذيشاى داساي ايي اًگياضُ ّساتٌذ ،تاب ضاشوت سا
فشاتش اص اًذاصُ ثْيٌِ سضذ دٌّذ .سضاذ ،لاذست هاذيشاى سا ثاب افاضايص هٌابث تحات وٌتاشل آىّاب،
افضايص هيدّذّ .ويٌيي ،سضذ ضشوت ثب هيضاى وابداش هاذيشاى دس استجابم اسات ٍ تايياشات دس
وبداش ،ساثطِ هثجتي ثب سضاذ فاشٍشّاب داسد .اص اياي سًٍ ،ظابست ثاش فعبلياتّابي هاذيشاى ٍ ًاَ
سبمتبس هبلىيت دس تعييي فشغتّبي سشهبيِگزاسي ٍ اًتخبة طشحّاب ،هابرش ّساتٌذ .عاالٍُ ثاش
اييً ،حَُ ت هيي هبلي ٍ فشاّن ًوَدى ٍخَُ وبفي ٍ ّويٌيي هػشپ ايي ٍخَُ ثاِ ًحاَ وابسا ،اص
خولِ هسبئلي است وِ دس اًتخبة طشحّبي سشهبيِگزاسي ثبيذ هذًظش لشاس گيشد .ثِ عٌَاى هثابل،
هحذٍديتّبي هبلي ،تَاًبيي هذيشاى سا ثاشاي تا هيي هابلي طاشحّابي ساشهبيِگازاسي ،هحاذٍد
هيسبصد مخٌسي .)1986 ،دس ًْبيت ،هيتَاى چٌيي استٌجبم وشد وًِ ،اَ سيبسات تا هيي هابلي ٍ
ّويٌاايي ٍخااَد ساابمتبس هبلىياات ثْيٌااِ ،اص خولااِ عَاهااؤ هاابرش دس اًتخاابة ثْتااشيي طااشحّاابي
سااشهبيِگاازاسي ٍ دس ًتيدااِ سااشهبيِگاازاسي دس حااذ ثْيٌااِ اسااتّ .ويٌاايي ،ثااِ ًظااش هاايسسااذ
هحبفظِوبسي هَخت وبّص هطىالت ًبضي اص عذم تمبسى اطالعبتي ماص خولِ عاذم ثْيٌاِ ثاَدى
سشهبيِگزاسي) ٍ ثْجَد سيبستّبي سشهبيِگزاسي ضشوت ضَد.
پيطيىٍ
هاابيشص م ٍ )1977هاابيشص ٍ هدلااَپ مً )1984طاابى دادًااذ ،دس صهاابًي وااِ عااذم تماابسى
اطالعبتي ثيي سشهبيِ گزاساى ثيشًٍي ٍ هذيشاى داملي دس مػَظ اسصش فعلي داسايايّاب ٍ
5

6

ثبصدُ خشيبىّبي ًمذي ويصثيٌيضذُ اص طشحّبي سشهبيِگازاسي ٍخاَد داسد ،تا هيي هابلي
اٍساق ثْبداس هٌتطش ضذُ تَسد ٍاحذ تدبسي خْت اخشاي طشحّابي ساشهبيِگازاسي ضاذُ
ووتش اص حذ ٍ يب ثيطتش اص حذ ثشآٍسد هيضَد ،وِ هوىي است هٌدش ثِ سشهبيِگزاسي ثايص
اصحذ ٍ يب ووتش اص حذ ضَد.
خٌسي مً )1986طبى داد وِ ٍلتي همذاس صيبدي اص خشيبى ًماذي آصاد دس ٍاحاذ تدابسي
ٍخَد داضتِ ثبضذ ،هذيشاى ٍاحذ تدبسي ثب احتوبل ثيطتشي ثِ ساشهبيِگازاسي خشيابى ًماذي
آصاد دس طااشحّاابيي هاايوشداصًااذ وااِ هاايتَاًااذ ثاابصدُ ايااش وااَلي سا ثااِ ٍخااَد آٍسد ٍ
سشهبيِگزاسي ٍاحذ تدبسي سا گستشش دّذ ،وِ ايي اهاش هَخات ساشهبيِگازاسي ثايص اص
حذ ٍاحذ تدبسي هيضَد.
گَچبًگ 7م )2000دس هطبلعِ مَد ثب عٌَاى اطالعبت حسبثذاسي ،تػويوبت سشهبيِگازاسي
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سشهبيِاي ٍ اسصضيبثي حمَق غابحجبى ساْبم ًطابى داد واِ چگًَاِ هحبفظاِوابسي حسابثذاسي،
مػَغيبت عبيذات ٍ اسصش دفتشي سا تحتت ريش لشاس هيدّذ.

دٍسًَّ ٍ 8وىابساى م ،) 2004هطبلعابت ماَد سا دس ساطح غاٌبي اًدابم دادًاذ ٍ ساثطاِ ثايي
آگبّيدٌّذگي ليوت ٍ تخػيع ثْيٌِ سشهبيِ سا هَسد آصهَى لشاس دادًاذً .تابيح واشٍّصّابي
آىّب ًطبى هيدّذ واِ ،غاٌبيعي واِ ليواتّابي ساْبم دس آىّاب اص آگابّيدٌّاذگي ثيطاتشي
ثشمَسداس است ،ثب اًحشافبت ووتشي اص سشهبيِگزاسي ثْيٌِ دس استجبم ّستٌذ.
اًَس ٍ دٍلوي 9م )2007ثاِ اياي ًتيداِ سسايذًذ واِ ضاشوتّابي داساي هحبفظاِوابسي
حسبثذاسي ثيطتش)1 :خشيبىّبي ًمذ آتي ٍ حبضيِ ساَد ثابرتشي داسًاذ)2 .احتوابل ٍ هماذاس
تاييشات الالم مبظ دس ضشوتّابيي ثاب هحبفظاِوابسي وان ،ووتاش اسات .عاالٍُ ثاش اياي:
)1هحبفظِوبسي هَخت وبّص هطىالت ًوبيٌاذگي هاشتجد ثاب تػاويوبت ساشهبيِگازاسي
هذيشاى هيضَد)2 .ثشمالپ دياذگبُّابي اساتبًذاسدگزاساى ،هحبفظاِوابسي ياه ٍيشگاي
هطلَة دس گضاسضگشي هبلي ًيست.

گبسساايب رساّ ٍ 10وىاابساى م )2009ثااِ ثشسسااي هحبفظااِواابسي ضااشطي ٍ ثْيٌااِ ثااَدى
سااشهبيِگاازاسي ضااشوت وشدامتٌااذ ٍ ثااِ ساثطااِ هٌفااي ثاايي هحبفظااِواابسي ضااشطي ٍ هعياابس
سشهبيِگزاسي ثيص اص حذ ٍ سشهبيِگزاسي ووتش اص حذ يبفتٌذ ٍ ثِ ٍخَد ساثطاِ هثجات ثايي
هحبفظِوبسي ٍ سَدآٍسي آتي ضشوت دست يبفتٌذ.
تبئَ 11م )2009دس وشٍّص مَد ثب عٌاَاى هحبفظاِوابسي حسابثذاسي ٍ ساشهبيِگازاسي
ووتش اص حذ ،ثِ ايي ًتيدِ سسيذًذ وِ هحبفظِوبسي حسابثذاسي ٍ ساشهبيِگازاسي ووتاش اص
حذ ثِ غَست هثجت ّوجستگي داسًذ ٍ ّوجساتگي هثجات ،ثيطاتش ثاشاي ضاشوتّابي داساي
ًَسبى ثبصدُ ثبر اعالم ضذُ است.
گبسساايب رسا ٍ ّوىاابساى م )2010ثااِ ثشسسااي هحبفظااِواابسي حساابثذاسي ٍ ثْيٌااِ ثااَدى
سشهبيِ گزاسي ضشوت وشدامتٌاذ ٍ دسيبفتٌاذ واِ ثيطاتش ضاشوتّابي هحبفظاِوابس ،توبياؤ
ووتشي ثِ سشهبيِگزاسي ثيصاصحذ ٍ ووتشاصحذ داسًذ.
يبدًٍگّ ٍ 12وىبساى م ،)2012دس وشٍّطي وِ اًدبم دادًذ ثِ ثشسسي ساثطاِ ثايي ساطح
ثْيٌِ سشهبيِگزاسي ٍ هحبفظِوبسي حسبثذاسي وشدامتِاًذً .تبيح ايي هطبلعِ ًطابى هايدّاذ

وِ ًحَُ تبهيي هبلي ضشوت ماص دامؤ يب اص مبسج) ساثطاِ ثايي هحبفظاِوابسي حسابثذاسي ٍ
سطح ثْيٌِ سشهبيِگزاسي ضشوت سا تحت تبريش لشاس هيدّذ.
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احوذ ٍ دٍلوبى 13م ،)2013آربس ثيص اطويٌبًي هذيشيت ثش هحبفظِوابسي حسابثذاسي سا
هَسد هطبلعِ لشاس دادًذً .تبيح وشٍّص ًطبى داد ثيص اطويٌبًي اراش هٌفاي ثاش هحبفظاِوابسي
حسبثذاسي داضتِ ٍ ًظبست مبسخي ايي آربس هٌفي سا وبّص مَاّذ داد.
گوبسيض ٍ خبى م )2014ثِ ثشسسي تبريش ويفيت گضاسضگشي هبلي ٍ سشسسيذ ثذّيّب ثش ساطح
ثْيٌِ سشهبيِ گزاسي وشدامتٌذً .تبيح ًطبى داد وِ گضاسشّبي هابلي ثاب ويفيات ٍ ثاذّيّابيي ثاب
سشسسيذّبي وَتبُهذت هٌدش ثِ تمَيت سطح ثْيٌِ سشهبيِگزاسي هيضَد.
ثٌيهْذ م ،)1385ثش اسبس اطالعبت يه دٍسُ يبصدُ سبلِ م 1373الي  )1383اص ضاشوتّابي
وزيشفتِضذُ دس ثَسس اٍساق ثْبداس تْشاى ،عَاهؤ هبرش ثاش هحبفظاِوابسي حسابثذاسي سا تعيايي ٍ
هااذلي سا ثااشاي اًااذاصُگيااشي آى ويطااٌْبد دادً .تاابيح وااشٍّص اٍ ًطاابى داد وااِ هحبفظااِواابسي
حسبثذاسي ٍ ضبمع سَدآٍسي مثبصدُ داساييّب) دس ايشاى طاي دٍسُ واشٍّص ثاِطاَس ّوضهابى
وبّص يبفتِ است .اًاذاصُ ضاشوتّاب ٍ هبليابت ،ثاش هحبفظاِوابسي حسابثذاسي اراشي ًذاضاتِ ٍ
هحبفظِوبسي حسبثذاسي ًوي تَاًاذ ثاِ عٌاَاى ياه هىابًيضم لاشاسدادي وبسآهاذ ثاشاي وابّص
تعبسؼّبي تمسين سَد ثيي سْبهذاساى ٍ اعتجبسدٌّذگبى هحسَة ضَد.
مَش طيٌت ٍ يَسفي م ،)1386ثِ ثشسسي ساثطِ ثيي تمابسى ٍ عاذم تمابسى اطالعابتي ثاب
هحبفظِوبسي وشدامتٌذً .تبيح تحميك ًطبى داد وِ عذم تمبسى اطالعبتي هبثيي سشهبيِگزاساى
آگبُ ٍ ًبآگبُ هٌدش ثِ هحبفظِوبسي هيضَد .اص طشفي تاييشات عذم تمبسى اطالعابتي هابثيي
سشهبيِگزاساى هٌدش ثِ تاييشات هحبفظِوبسي هيضَد .اهب هحبفظِوبسي هٌدش ثِ عذم تمابسى
اطالعبتي ًويضَد .ايي ًتبيح هابيش ثب ويطٌْبد ّي ت استبًذاسدّبي حسبثذاسي هبلي است واِ
عٌَاى هيوٌذ هحبفظِوبسي هٌدش ثِ ايدبد عذم تمبسى اطالعبتي هيضَد.
هذسس ٍ حػبسصادُ م ،)1387دس مػَظ هيضاى ثْيٌِ سشهبيِگزاسي ،ثِ ثشسسي ويفيت
گضاسضگشي هبلي ٍ وبسايي سشهبيِگزاسي وشدامتِاًاذ .يبفتاِّابي اياي واشٍّص ،حابوي اص
ت ريش ويفيت گضاسضگشي هبلي ثش عذم وابسايي ساشهبيِگازاسي اساتً .تابيح حابوي اص آى
است وِ ويفيت گضاسضگشي هبلي اص طشيك وبّص ثيص موان) ساشهبيِگازاسي ،هايتَاًاذ
هَخت استمبء وبسايي سشهبيِگزاسي گشدد.

اثشاّيويوشدلش ٍ ضْشيبسي م ،)1388ساثطِ ثيي ّضيٌِّابي سيبساي ٍ هحبفظاِوابسي مفشضايِ
سيبسي) دس ثَسس اٍساق ثْبداس تْشاى سا ثشسسي ًوَدًذً .تبيح وشٍّص ًطبى داد وِ ثايي اًاذاصُ ٍ
ضذت سشهبيِگزاسي ثب هحبفظاِ وابسي ساثطاِ هٌفاي ٍ ثايي دسخاِ سلبثات دس غاٌعت ٍ هبلىيات
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دٍلتي ثب هحبفظِوبسي ساثطِ هثجت ٍخَد داسدّ .ويٌيي ًتبيح وشٍّص ًطبى هيدّذ وِ ثايي ًاش
هبرش هبليبتي ٍ سيسه ثب هحبفظِوبسي ساثطِ هعٌبداسي ٍخَد ًذاسد.
تْشاًي ٍ حػبسصادُ م ،)1388ت ريش خشيبىّبي ًماذي آصاد ٍ هحاذٍديت دس تا هييهابلي
ثش عذم وبسايي سشهبيِگزاسي سا هَسد ثشسسي لشاس دادًذ ٍ ثِ ايي ًتيدِ سسيذًذ واِ خشيابى
ًمااذي آصاد ٍ هحااذٍديت دس تاا هييهاابلي ،ثااِ تشتياات سااشهبيِگاازاسي ثاايص اص حااذ ٍ
سشهبيِگزاسي ووتش اص حذ سا ثِ دًجبل مَاّذ داضت.
ثٌي هْذ ٍ ثباجبًي م ،)1388دس تحميمي ثِ ثشسسي ارش هحبفظِوبسي حسبثذاسي ،هبلىيت
دٍلتي ،اًذاصُ ضشوت ٍ ًسجت اّشهي ثش صيبىدّي ضشوتّب وشدامتٌذً .تبيح وشٍّص ًطابى
داد ،هحبفظِوبسي حسبثذاسي هىبًيضم لشاسدادي هبرش ثشاي هحذٍد ًوَدى سفتبس خبًجذاساًِ
هذيش دس ثيصًوبيي سَد دس ضشوتّبي صيبىدُ است ٍ اص اييسٍ ،هحبفظاِوابسي هَخات
استمبء اسصش ضشوتّبي صيبىدُ دس ثلٌذهذت هيضَد.
فشٍاي ٍ غبدلي م ،)1389ثِ ثشسساي ساثطاِ هحبفظاِوابسي ثاب وابسايي ساشهبيِگازاسي
داساييّبي سشهبيِاي وشدامتٌذً .تبيح حبغاؤ اص آصهاَى فشضايبت واشٍّص اص ياه طاشپ
گَيبي ٍخَد ساثطِ هعٌيداس ٍ هٌفي ثيي هحبفظاِوابسي ٍ ساشهبيِگازاسي ثايص اص حاذ دس
داساييّبي سشهبيِاي ٍ اص طشپ ديگش ثيبًگش ٍخَد ساثطِ هعٌي داس ٍ هثجات ثايي وابسايي ٍ
هحبفظِوبسي هيثبضذ.
رمفااي ٍ ّوىاابساى م )1390ثااِ هطبلعااِ ساثطااِ ثاايي ويفياات اطالعاابت حساابثذاسي،
سشهبيِگزاسي ثيص اص حذ ٍ خشيبى ًمذ آصاد دس ضشوتّبي وزيشفتِ ضاذُ دس ثاَسس اٍساق
ثْبداس تْشاى وشدامتٌذً .تبيح ثِ دست آهذُ اص اياي واشٍّص حابوي اص آى اسات واِ ّشچاِ
ويفيت اطالعبت حسبثذاسي ضشوتّب ثبرتش ثبضذ ،هسبلِ سشهبيِگزاسي ثيص اص حاذ ،ووتاش
ثِ ٍخَد هيآيذ ٍ ايي ساثطِ دس ضشوتّبيي ثب خشيبى ًمذ آصاد ثيطتش س هيدّذ.
هدتْذصادُ ٍ فشضي م ،)1391ثِ ثشسسي ساثطاِ هحبفظاِوابسي حسابثذاسي ٍ تػاويوبت
سشهبيِگزاسي هذيشاى وشدامتٌذً .تبيح ايي وشٍّص ًطبى هيدّذ وِ ثيي هعيابس عاذم تمابسى
دس ضٌبسبيي ثِ ٌّگبم ثشاي اًذاصُگيشي هحبفظِوبسي ثب سَدآٍسي آتي ساثطاِ هٌفاي ٍخاَد
داسد؛ ايي ساثطِ اص ًظش آهبسي هعٌابداس اساتّ .ويٌايي هعيابس ًساجت اسصش ثابصاس ثاِ اسصش
دفتشي سْبم ثشاي سٌدص هحبفظِوبسي ثب سَدآٍسي ساثطاِ هثجات داسد؛ اياي ساثطاِ اص ًظاش
آهبسي هعٌبداس ًيست.
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فخابسي ٍ سسااَلي م ،)1392ارااش هحبفظااِواابسي ٍ ويفيات الااالم تعْااذي سا ثااش واابسايي
سشهبيِگزاسي هَسد ثشسسي لشاس دادًذ .يبفتِّب ًطبى داد وِ اعوبل هحبفظاِوابسي ،وابسايي
سشهبيِگزاسي سا افضايص هيدّذ.
ضْجبصي ٍ هطبيخي م ،)1393دس وشٍّطي ثِ ثشسسي ساثطِ ًسجت ثذّي ،اًاذاصُ ٍ ّضيٌاِ ساشهبيِ
ضشوت ثب هحبفظِوبسي هطشٍم ٍ ايش هطشٍم وشدامتٌاذً .تابيح ًطابى داد واِ ثايي ًساجت ثاذّي ٍ
هحبفظِ وبسي دس ّش دٍ ًَ هطاشٍم ٍ اياش هطاشٍم ساثطاِ هثجات ٍ هعٌابداسي ٍخاَد داسد .ساثطاِ
هعٌبداس هٌفي اًذاصُ ضشوت تٌْب دس الگَي هحبفظِوبسي ايش هطشٍم هَسد تبييذ لشاس گشفت.
ساتبيص ٍ ّوىابساى م ،)1394دس وشٍّطاي ثاِ ثشسساي اراش تعابهلي ويفيات اطالعابت
حسبثذاسي ٍ عذم تمبسى اطالعبتي ثش عذم وفبيت سشهبيِگزاسي ضشوتّبي وزيشفتاِضاذُ
دس ثَسس اٍساق ثْبداس تْشاى وشدامتٌذً .تبيح ًطبى داد وِ ثيي ارش تعبهلي ويفيات اطالعابت
حسبثذاسي ٍ عذم تمبسى اطالعبتي ثب ون سشهبيِگزاسي ساثطِ هعٌبداس ٍ هستمين ٍخاَد داسد؛
اهب ايي هَضَ دس ساثطِ ثب ثيص سشهبيِگزاسي غذق ًويوٌذ.
فزضيٍَا
ثب تَخِ ثِ هجبًي ًظشي ٍ ويطيٌِ وشٍّص ،سِ فشضيِ ثِ ضشح ريؤ طشاحي گشديذ:
فشضيِ  :1ثيي هحبفظِوبسي حسبثذاسي ٍ سشهبيِگزاسي آتي دس سطح ضشوتّاب ساثطاِ
هعٌيداسي ٍخَد داسد.
فشضيِ  :2ثيي هحبفظِوبسي حسبثذاسي ٍ ساشهبيِگازاسي آتاي دس ساطح غاٌبي ساثطاِ
هعٌيداسي ٍخَد داسد.
فشضيِ  :3ضشوتّبي هحبفظِوبستش ،توبيؤ ووتشي ثِ سشهبيِگزاسي دٍس اص سطح ثْيٌِ داسًذ.
متغيزَا
متغيز يابستٍ

 :هعيبس سشهبيِگزاسي آتي دس وبرّبي سشهبيِاي ٍ ايش ساشهبيِاي
است .دس ايي وشٍّص ،سشهبيِگزاسي ثِ عٌَاى ٍخِ ًمذ وشدامتي ضشوت ثاشاي تحػايؤ ياب
سبمت داساييّبي ربثت ،داساييّبي ًبهطَْد يب سبيش داساييّبي ايشخبسي تمساين ثاش واؤ
داساييّبي آابص دٍسُ دس ًظش گشفتِ هيضَد ميبًگ ٍ خيبًگ.)2008 ،

تبريش هحبفظِوبسي حسبثذاسي ثش سطح ثْيٌِ سشهبيِگزاسي

109

متغيزَاي مستقل

دس ايي وشٍّص ،هحبفظِوبسي ثِ عٌَاى هتايش هستمؤ دس ًظش گشفتِ ضذُ است.
 :CONSهعيبس هحبفظِوبسي استً .حاَُ هحبساجِ هتاياش هحبفظاِوابسي دس اداهاِ ثيابى
مَاّذ ضذ.
متغيزَاي کىتزلي

دليؤ استفبدُ اص هتايشّبي وٌتشلي دس ايي هاذلّاب ،وٌتاشل تا ريش عَاهاؤ ضاٌبمتِ ضاذُ ٍ
ًبضٌبمتِ دس ساثطِ ثيي هتايشّبي ٍاثستِ ٍ هستمؤ اغلي اسات .اياي هتايشّاب عوَهابح دس هتاَى
گزضاتِ ضاجيِ ثااِ هَضاَ ايااي واشٍّص اسااتفبدُ ضاذُ اساات .ثاِ عٌااَاى هثابل هاايتاَاى ثااِ

وشٍّصّبي ٍسدي 14دس سابل  ،2006ثياذل ٍ ّايالسي 15دس سابل  ،2006سييبسدساَى 16دس

سبل  ،2006يبًگ ٍ خيبًگ 17دس سبل  ،2008ثيذلّ ٍ 18وىابساى دس سابل  ٍ 2009گبسسايب
رسا ٍ ّوىبساى دس سبل  2010اضبسُ وشد .ايي هتايشّبي وٌتشلي ثِ ضشح صيش است:

اًذاصُ ضشوت م :)Sizeثب لگبسيتن اسصش ثبصاس حمَق غبحجبى سْبم اًذاصُگيشي هيضَد.

ًساجت اسصش ثاابصاس ثااِ اسصش دفتااشي م :)MTBثشاثااش اسات ثااب ًسااجت اسصش ثاابصاس وااؤ
داساييّب ثِ اسصش دفتشي وؤ داساييّب.
اّشم هبلي م :)Levثشاثش ثب ًسجت ثذّيّبي وَتبُهذت ثاِ اضابفِ ثاذّيّابي ثلٌذهاذت
تمسين ثش اسصش ثبصاس حمَق غبحجبى سْبم است.
هطَْد ثَدى )ً :)Tangسجت اهَال ،هبضييآرت ٍ تدْيضات ثِ وؤ داساييّب است.
ًسجت خشيبى ًمذ عوليبتي ثِ فشٍش م)CFOsale

وسبد هبلي مً :)Slackسجت ٍخِ ًمذ ثِ اهَال ،هبضييآرت ٍ تدْيضات است.

وحًٌ سىجص محافظٍکاري
ثااشاي تخواايي هااذلّاابي هااَسد اسااتفبدُ دس ايااي وااشٍّصً ،ياابص ثااِ هعياابس مبغااي اص
هحبفظِوبسي يه ضشوت است .ثذيي هٌظَس ضبمع مبى ٍ ٍاتس 19م )2009ثاِوابس ثاشدُ
هيضَد وِ هعيبس ضشوت ا سبل هحبفظِوبسي سا ثش اسبس هذل ثبسَ م )1997تخويي هيصًذ.

مبى ٍ ٍاتس م )2009هحبفظِوبسي م ٍ )CONSثِ هَل ثَدى عبياذات ثاشاي امجابس ماَة
م )GNewsسا ثب تبث مطي ٍيشگيّبي يه ضشوت مبظ دس ّش سبل ثيبى هيوٌٌذ:
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= CONS
= GNews

تخوييّبي تدشثي ٍ دس غَستي وِ  ،i=1-4دس ضشوتّاب ربثات ّساتٌذ اهاب ثاش
اسبس صهبىّبيي وِ آىّب اص سگشسيَى همطعاي سابليبًِ تخوايي صدُ ضاذُاًاذ ،هتفبٍتٌاذ .ثاب
استفبدُ اص ايي مػَغيت
م )3
+
) +
+

+
+
*

+

ٍ
+
+
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دس هذل ثبسَ خبثدب هيضَد تب ثِ هعبدلِ  5دست يبثين.
(
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+

(

=
+
) +
*
+
+
*
+

هذل  3اص خبثدبيي هذلّبي  2 ٍ 1حبغؤ ضذُ است مگبسسيب رسا ٍ ّوىبساى.)2010 ،
هتايشّبي هَخَد دس هذل  3 ٍ 2 ،1ثب حزپ اًذيسّبي ضاشوت ٍ صهابى ثاذيي ضاشح
است ممبى ٍ ٍاتض.)2009 ،
Earn

سَد مبلع لجؤ اص الالم ايشهتشلجِ تمسين ثش اسصش ثبصاس حمَق غبحجبى سْبم.
هتايش هدبصي است؛ وِ دس هَاسدي وِ امجبس ثذ مًش ثبصدُ سْبم هٌفي يب

Neg

غفش) است ،اسصضي ثشاثش يه ٍ دس هَاسدي وِ امجبس مَة مًش ثبصدُ
سْبم هثجت) است ،اسصضي ثشاثش غفش داسد.

Ret
CONS

ًش ثبصدُ سبرًِ سْبم ضشوت است.
ثيبًگش هحبفظِوبسي حسبثذاسي است.

 GNewsثيبًگش ثِ هَل ثَدى عبيذات ثشاي امجبس مَة است.
Size

اًذاصُ ضشوت است وِ اص لگبسيتن طجيعي اسصش ثبصاس حمَق غبحجبى سْبم
ثِ دست هيآيذ.

MB
lev

ًسجت اسصش ثبصاس حمَق غبحجبى سْبم ثِ اسصش دفتشي آى است.
ثيبًگش اّشم هبلي ضشوت است وِ اص تمسين خو ثذّيّبي ثلٌذهذت ٍ
وَتبُهذت ثش اسصش ثبصاس حمَق غبحجبى سْبم ثِ دست هيآيذ.
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ريش ضىاسي
طاشح ايااي وااشٍّص اص ًااَ ضااجِ تدشثااي ٍ سٍيىااشد آى وااسسٍيااذادي اساات .اص سٍش
وسسٍيذادي صهبًي استفبدُ هيضَد وِ وشٍّطگش وس اص ٍلَ سٍيذادّب ثِ ثشسسي هَضَ
هيوشداصد مًوابصي .)1379 ،اياي واشٍّص اص ًظاش سٍش واشٍّص ،دس صهاشُ واشٍّصّابي
تَغيفي خبي هيگيشد .هطبلعبت تَغيفي ثاِ تَغاي ٍ ،تفسايش ضاشايد ٍ سٍاثاد هَخاَد
هيوشداصد مدرٍس.)1387 ،
وشٍّص حبضش اص ًظش ّذپ دس صهشُ وشٍّصّبي وبسثشدي خبي هيگيشد .دس ايي ًاَ
وشٍّص ّبّ ،ذپ وط ،داًص تبصُ اي اسات واِ وابسثشد هطخػاي سا دسثابسُ فاشاٍسدُ ياب
فشايٌذي دس ٍالعيت ،دًجبل هيوٌذ .ثِ عجبست دليكتش ،وشٍّص وبسثشدي تالضي ثشاي وبساخ
دادى ثِ يه هعضؤ ٍ هطىؤ عولي است وِ دس دًيبي ٍالعي ٍخَد داسد .دس واشٍّصّابي
وبسثشديً ،ظشيِّب ٍ اغَلي وِ دس وشٍّصّبي وبيِ تاذٍيي هايضاًَذ ،ثاشاي حاؤ هسابئؤ
اخشايي ٍ ٍالعي ثِوبس گشفتِ هيضًَذ ممبوي.)1382 ،
جامعٍ ي ومًوٍ
خبهعة آهبسي وشٍّص حبضش ضبهؤ ضشوتّابي وزيشفتاِ ضاذُ دس ثاَسس اٍساق ثْابداس
تْشاى است وِ ثش اسبس هعيبسّبي صيش هحذٍد ضذُ است:
 ثش اسبس دٍسُ صهبًي وشٍّص ماص اثتاذاي سابل  1381تاب اًتْابي سابل  ٍ )1390ثاب
تَخِ ثِ اطالعبت هَسد ًيبص ثشاي يه سبل ثعذ اص دٍسُ هَسد ثشسسي ،ثبيذ ضشوت
لجؤ اص سبل  1381دس ثَسس وزيشفتِ ضذُ ثبضذ ٍ تب اًتْابي سابل ً ،1391ابم آى اص
فْشست ضشوتّبي هزوَس حزپ ًطذُ ثبضذ.
 دس ساستبي افضايص همبيسِوزيشي ٍ يىسبىسبصي ضشايد ضشوتّبي هٌتخت ،سبل
هبلي ضشوت هٌتْي ثِ وبيبى اسفٌذ هبُ ّش سبل ثبضاذ ٍ طاي دٍسُ صهابًي واشٍّص،
تاييش فعبليت يب تاييش سبل هبلي ًذاضتِ ثبضذ.
 ثِ هٌظَس تطبثِ ًَ الاالم ٍ طجماِثٌاذي آىّاب دس غاَستّابي هابلي ،ضاشوتّابي
اًتخاابة ضااذُ تَليااذي ثبضااٌذ ٍ خااضء ثبًااهّااب ٍ هبسساابت هاابلي مضااشوتّاابي
سشهبيِگزاسيٍ ،اسطِگشاى هبلي ،ضشوتّبي ّلذيٌگ ٍ ليضيٌگّب) ًجبضٌذ؛ صيشا

112

وشٍّصّبي وبسثشدي دس گضاسضگشي هبلي ،ضوبسُ 5

سابمتبس ساشهبيِ ايايگًَاِ ضاشوتّاب هتفابٍت اسات ٍ هوىاي اسات ساثطاِ ثايي
هحبفظِوبسي حسبثذاسي ٍ وبسايي ساشهبيِ گازاسي دس چٌايي هبسسابتي هتفابٍت
ثبضذ ٍ لبثؤ تعوين ثِ سبيشيي ًجبضذ.
اًذاصُ ًوًَِ وس اص گزس اص ضشايد اًتخبة ًوًَِ ،ثِ تعذاد  100ضشوت سسايذ .ثاذيي تشتيات
دادُّبي هشثَم ثِ سبلّبي  1381الي  1390ثشاي  1000سبل ا ضشوت خو آٍسي ضذ.
دادُ ّبي ايي وشٍّص هجتٌي ثش اسلبم ٍ اطالعبت ٍالعي ثبصاس سْبم ٍ غَستّبي هابلي
ضشوت ّب است .هجابًي ًظاشي واشٍّص اص وتات ٍ هداالت تخػػاي فبسساي ٍ رتايي ٍ
دادُ ّبي هَسد ًيابص اص طشياك هشاخعاِ ثاِ غاَست ّابي هابلي ،يبدداضاتّابي تَضايحي،
گضاسش ّبي ّفتگي ٍ هبٌّبهِ ثَسس اٍساق ثْبداس ،وبيگبُ اطالعبتي سبصهبى ثاَسس اٍساق
ثْبداس ٍ ثب استفبدُ اص ًشم افضاسّبي دًبسْن ،غحشا ٍ تذثيش وشداص گشدآٍسي ضذُ است.
دس ايي واشٍّص ثاِ هٌظاَس ثشسساي ساثطاِ ثايي هحبفظاِوابسي ٍ ساشهبيِگازاسي آتاي،
هتايشّبي هستمؤ ٍ ٍاثستِ اص دٍ خٌجِ هتفبٍت هَسد ثشسسي لشاس هايگيشًاذ .اص ياه ساَ دس
هيبى ضشوتّبي هختل ٍ ،اص سَي ديگش طي سبلّبي هختل .،ساُحؤ ويطٌْبدي دس چٌايي
هَاسدي ،استفبدُ اص تدضيِ ٍ تحليؤ دادُّبي تلفيمي اسات .دس دادُّابي تلفيماي ،20دادُّاب
تشويت هيضًَذ .تشويت دادُّبي سشي صهبًي ٍ دادُّابي همطعاي هٌداش ثاِ دادُّابيي ثاب
ٍيشگي سشي صهبًي ا همطعي هيضَد مهَهٌي ٍ فعبل لياَهي .)1388 ،اطالعابت گاشدآٍسي
ضذُ ،ثٍِسيلِ ًشم افضاس  Eviews 6هَسد تدضيِ ٍ تحليؤ لشاس گشفت.
مدلَا
ثِ عٌَاى آصهَى ساثطِ هيبى هحبفظاِوابسي ٍ ثْيٌاِ ثاَدى ساشهبيِگازاسي ،اياي احتوابل
هي سٍد وِ يه ضشوت ثش اسابس ساطح هحبفظاِوابسيص ،اص ساطح ثْيٌاِ ساشهبيِگازاسي
اًحشاپ داضتِ ثبضذ .ثٌبثشايي ثبليوبًذُّابي هاذل  4مهاذل ثياذل ٍ ّوىابساى ا  )2009ثاشاي
هحبسجِ سشهبيِگزاسي ثيص ميب ووتش) اص حذ وِ هايتَاًاذ ثاِ عٌاَاى هياضاى اًحاشاپ ياه
ضشوت مبظ اص سطح ثْيٌِ سشهبيِگزاسي ضشوت تفسيش ضَد ،ثىبس هيسٍد .ثبليوبًذُّابي
ايي هذل هَسد استفبدُ لشاس هيگيشد تب ضشوتّب ثِ ساِ گاشٍُ تمساين ضاَد .ضاشوتّاب ثاِ
غَست سبليبًِ ،ثش اسبس ثبليوبًذُّبي ضشوت مبظ ثِ غَست چبسنّب هشتت هيضاًَذ.
هطبّذات ضشوت ا سبل دس چبسن ثبر موبييي) ثِ عٌَاى سشهبيِگزاسي ثيص مووتش) اص حاذ
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طجمِثٌذي هيضَد .ثِ ًظش هيسسذ چبسنّبي هيبًي ًضديه ثِ سطح ثْيٌاِ ساشهبيِگازاسي
ّستٌذ ٍ ثِ عٌَاى گشٍُ اسصيبة هَسد استفبدُ لشاس هيگيشًذ .ثب استفبدُ اص ايي دادُّاب ،هاذل
 5تخويي صدُ ضذُ وِ احتوبل اييوِ يه ضشوت اص سطح ثْيٌِ ساشهبيِگازاسيص اًحاشاپ
داضتِ ثبضذ سا ويصثيٌي هيوٌذ.
م )4

+

+

=

دس هذل ثبرً SalesGrowth ،طبى دٌّاذُ سضاذ فاشٍش اسات واِ اص تمساين تايياشات
فااشٍش ثااِ فااشٍش ساابل لجااؤ حبغااؤ هاايضااَد مثيااذل ٍ ّوىاابساى ٍ 2009 ،گبسساايبرسا ٍ
ّوىبساى Investmentt+1 ٍ )2010 ،هعيبس سشهبيِگزاسي آتي دس وبرّابي ساشهبيِاي ٍ
ايشساشهبيِ اي اسات واِ اص تمساين ٍخاِ ًماذ وشدامتاي ضاشوت ثاشاي تحػايؤ ياب سابمت
داساييّبي ربثت ،داساييّبي ًبهطَْد يب سبيش داساييّبي ايشخابسي ثاش خوا داسايايّابي
اثتذاي دٍسُ حبغؤ هيضَد ميبًگ ٍ خيبًگ.)2008 ،
م)5
(Prob
= +
+
+ε
21
اگش يه ضشوت ثِ عٌَاى ون سشهبيِگزاس طجمِثٌذي ضذُ ثبضذ j ،اسصضاي ثشاثاش ياه
هي گيشد .اگش ضشوت هتعلك ثِ گشٍُ اسصيبة ثبضذ ،اسصضي ثشاثش  2هيگيشد .اگش ضاشوت ثاِ

عٌَاى ثيص سشهبيِگزاس 22طجمِثٌذي ضذُ ثبضاذ ،اسصضاي ثشاثاش  3هايگياشد .ضاشيت اغالي
هَسد تَخِ دس هذل  ،5هيثبضذ .اگش هحبفظِوبسي ،ضشوت سا اص ثيص ساشهبيِگازاسي ٍ
ون سشهبيِگزاسي ثبص داسد ،اًتظبس هيسٍد

هٌفاي ثبضاذ؛ واِ ًطابىدٌّاذُ اياي اسات واِ

ضشوتّبي هحبفظِوبستش ،توبيؤ ووتشي ثِ سشهبيِگزاسي دٍس اص سطح ثْيٌاِضابى داسًاذ ٍ
ثٌبثشايي توبيؤ ووتشي داسًذ وِ دس چبسنّبي ثبر ٍ وبييي ثبضٌذ مگبسسيب رسا ٍ ّوىابساى،
 .)2010هتايش هحبفظِوبسي ٍ هتايشّبي وٌتشلي دس ايي سگشسيَى ،هطبثك تَضيحبت هزوَس
هحبسجِ هيضَد.
آمار تًصيفي
دس خذٍل ضوبسُ  1آهبس تَغيفي هشثَم ثِ هتايشّبي تحميك آٍسدُ ضذُ است:
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خذٍل  .1آهبس تَغيفي هتايشّبي وشٍّص
آمار تًصيفي
تعداد

متغيزَا

اوحزاف

مطاَدات

مياوگيه

مياوٍ

ماکشيمم

ميىيمم

استاودارد

سشهبيِگزاسي آتي

1000

-0/0085

0/0003

0/8020

-0/5320

0/0661

هحبفظِوبسي

1000

-0/0851

-0/0712

0/9720

-1/2721

0/1623

اًذاصُ ضشوت

1000

11/5927

11/1322

13/4719

9/1510

0/6117

1000

7/8722

5/0012

13/2311

0/000000

12/0081

اّشم هبلي

1000

1/5923

0/8922

30/1875

0/04925

2/4752

هطَْد ثَدى

1000

0/2221

0/1958

0/9008

0/000000

0/1528

ًسجت خشيبى عوليبتي ثِ فشٍش

1000

0/2921

0/1608

40/8753

-1/2513

1/7392

وسبد هبلي

1000

0/5618

0/1732

96/2325

0/000000

3/6632

ًسجت اسصش ثبصاس ثِ
اسصش دفتشي

ًتبيح آهبس تَغيفي ًطبى هيدّذ وِ هتايش هساتمؤ هحبفظاِوابسي دس ساطح ضاشوتّاب
داساي ضشيت تاييشات محبغؤ تمسين اًحشاپ هعيبس ثش هيبًگيي) ثشاثش ثب  ٍ 1/90هتايش ٍاثستِ
سشهبيِگزاسي آتي داساي ضشيت تايياشات ثشاثاش ثاب  7/77اسات ٍ لازا اياي هَضاَ ًطابى
هيدّذ هتايش ٍاثستِ سشهبيِگزاسي آتي دس طي دٍسُ وشٍّص داساي وشاوٌذگي ثسيبس ثبر ٍ
رجبت ٍ وبيذاسي ثسيبس وبييي ًسجت ثِ هتايش هستمؤ هحبفظِوبسي ثَدُ است .ايي اهش ثيابىگاش
ايااي هطلاات اساات وااِ سااشهبيِگاازاسي آتااي احتواابرح تحااتتا ريش عَاهااؤ ديگااشي ثااِ خااض
هحبفظِوبسي لشاس داسد.
آسمًن فزضيٍَا
ثِ هٌظَس آصهَى وبيبيي مايستبيي) هتايشّبي وشٍّص ،اص آصهَى سيطِ ٍاحذ تلفيمي استفبدُ
ضذُ استً .تبيح آصهَىّبي سيطِ ٍاحذ تلفيمي اص ًَ آصهَى لَيي ،ليي ٍ چَ ،آصهَىاين،
وسشاى ٍ ضيي ،ديىي ا فَلش تعذيؤ يبفتِ ٍ فليپس ا وشٍى ًطبى هيدّذ وِ توبم هتايشّبي
وشٍّص اعن اص هستمؤ ،وٌتشلي ٍ ٍاثستِ دس طي دٍسُ وشٍّص دس سطح وبيب ثَدُاًذ.
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خذٍل  .2وبيبيي هتايشّبي وشٍّص
آسمًنَا
متغيزَا

سشهبيِگزاسي آتي
اًحشاپ اص سطح ثْيٌِ
سشهبيِگزاسي
هحبفظِوبسي
اًذاصُ ضشوت
ًسجت اسصش ثبصاس ثِ
اسصش دفتشي
اّشم هبلي
هطَْد ثَدى
ًسجت خشيبى ًمذ
عوليبتي ثِ فشٍش
وسبد هبلي

آمارٌ ي

فليپس د

ديکي د فًلز

ايم ،پسزان

لًيه ،ليه

معىاداري

پزين

تعديل يافتٍ

ي ضيه

ي چً

آهبسُ

250/519

276/817

-3/045

-16/750

هعٌبداسي
هشثَطِ
آهبسُ

0/0069

0/0005

0/0000

0/0000

679/179

546/508

-13/908

-21/110

0/0000

0/0000

0/0000

0/0000

787/642

617/457

-19/002

-28/243

0/0000

0/0000

0/0000

0/0000

369/001

14/141

-5/746

-16/824

0/0000

0/0000

0/0000

0/0000

382/891

326.113

-5/841

-17/002

0/0000

0/0000

0/0000

0/0000

266.214

239.213

-5/126

-15/132

0/0000

0/0029

0/0000

0/0000

512/003

439/223

-9/001

-26/010

0/0000

0/0000

0/0000

0/0000

645/172

543/110

-17/394

-64/151

0/0000

0/0000

0/0000

0/0000

488/175

459/412

121/006

-26/039

0/0000

0/0000

0/0000

0/0000

هعٌبداسي
هشثَطِ
آهبسُ
هعٌبداسي
هشثَطِ
آهبسُ
هعٌبداسي
هشثَطِ
آهبسُ
هعٌبداسي
هشثَطِ
آهبسُ
هعٌبداسي
هشثَطِ
آهبسُ
هعٌبداسي
هشثَطِ
آهبسُ
هعٌبداسي
هشثَطِ
آهبسُ
هعٌبداسي
هشثَطِ

ثب تَخِ ثِ ايٌىِ همذاس هعٌابداسي آهابسُ  Fدس توابهي هتايشّاب ووتاش اص  0/05هايثبضاذ،
ثٌبثشايي هذلّب دس حبلت ولي هعٌيداس ثَدُ ٍ ثاب تَخاِ ثاِ آهابسُ دٍسثايي ا ٍاتساَى ،فبلاذ
هطىؤ مَدّوجستگي است.
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خذٍل  .3ثشسسي هعٌبداسي هذل ،مَدّوجستگي ٍ ضشيت تعييي
فزضيٍ

آمارٌ F

سطح
وؤ غٌبي

2/5212

غٌبي چَة ٍ ًسبخي

3/1123

معىاداري آمارٌ ديربيه ضزيب
%25
1/6914
0000
تعييه
ياتسًن
آمارٌF0/
%50
1/9990
0/0005

فشضيِ 2 ٍ 1

غٌبي ضيويبيي

4/0121

0/0000

1/9692

%44

غٌبي ازايي

2/8870

0/0000

1/6110

%21

غٌبي فلضي

2/8870

0/0000

1/6990

%29

غٌبي وبًي ايشفلضي

3/0612

0/0001

1/7010

%24

غٌبي وبضي ٍ سشاهيه

3/0612

0/0001

1/6992

%26

غٌبي داسٍيي

3/0612

0/0001

2/2420

%36

3/6920

0.0000

1/7917

%33

فشضيِ3

خذٍل  .4آصهَى فشضيِ اٍل ٍ دٍم 0.3305
CONS

SIZE

MB

LEV

TANG

CFO
SALE

SLACK

ضشايت هتايشّب

0/1120

-0/0401

0/0016

-0/0040

-0/0077

-0/0003

0/0005

هعٌبداسي آهبسُ t

0/0120

0/0000

0/0000

0/0006

0/6614

0/7320

0/3152

ضشايت هتايشّب

0/401

-0/0323

0/0024

-0/0040

0/0620

0/1223

-0/0212

هعٌبداسي آهبسُ t

0/0000

0/2025

0/0087

0/3433

0/4002

0/0253

0/7878

ضشايت هتايشّب

0/0877

-0/1226

0/0020

-0/0069

-0/0407

-0/0126

0/0089

هعٌبداسي آهبسُ t

0/0102

0/0000

0/0000

0/3963

0/2520

0/5500

0/4030

ضشايت هتايشّب

0/0005

-0/0976

-0/0001

-0/0132

-0/0112

0/0038

0/0002

هعٌبداسي آهبسُ t

0/0402

0/0142

0/9103

-0/0122

0/8023

0/7727

0/5623

فلضي

غٌبي

ضشايت هتايشّب

0/0122

-0/0100

0/00065

-0/0014

0/1602

-0/0002

-0/0105

هعٌبداسي آهبسُ t

0/0111

0/3305

0/0452

0/3031

0/0054

0/8324

0/0000

هعٌبداسي آهبسُ t

0/0084

0/0658

0/0602

0/0512

0/6032

0/5727

0/8037

ٍ سشاهيه

غٌبي وبًي غٌبي وبضي

ضشايت هتايشّب

0/0015

-0/1170

0/0048

-0/0075

0/0523

0/0459

-0/0143

ضشايت هتايشّب

0/0024

-0/0906

0/0029

-0/0151

0/0144

-0/1010

-0/0628

هعٌبداسي آهبسُ t

0/0090

0/1066

0/0111

0/3023

0/9103

0/0352

0/3291

غٌبي

ضشايت هتايشّب

0/1217

-0/0498

0/0006

-0/0229

-0/2014

-0/0489

-0/0056

هعٌبداسي آهبسُ t

0/0256

0/0009

0/0962

0/0006

0/0223

0/1887

0/0301

سطح
ضشوتّب

وؤ

ٍ ًسبخي

غٌبي چَة

ضيويبيي

غٌبي

ازايي

غٌبي

ايشفلضي
داسٍيي
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آصهَى فشضيِ اٍل ًطبى هيدّذ وِ ساثطِ ثيي هحبفظاِوابسي حسابثذاسي ٍ ثْيٌاِ ثاَدى
سشهبيِگازاسي دس ساطح ضاشوت ّاب ًساجت حب ضاعي ،ثاَدٍُ ،لاي اص لحابي آهابسي هعٌايداس
هيثبضذ .عالٍُ ثش ايي ،ثيي اًذاصُ ضشوتً ،سجت اسصش ثبصاس ثِ اسصش دفتشي ٍ اّاشم هابلي،
ثب سشهبيِگزاسي آتي ،دس سطح وؤ ضشوتّب استجبم هعٌيداس ٍخاَد داسد .ثٌابثشايي فشضايِ
اٍل وزيشفتِ ضذ.
آصهَى فشضيِ دٍم ًطبى داد وِ ساثطِ ثيي هحبفظِوبسي حسابثذاسي ٍ ساشهبيِگازاسي آتاي دس
غٌبي چَة ٍ ًسبخي ،ضيويبيي ،اازايي ،فلاضي ،وابًي ايشفلاضي ،وبضاي ٍ ساشاهيه ٍ داسٍياي،
ًسجتبح ضعي ،ثَدُ ٍلي اص لحبي آهابسي هعٌايداس هاي ثبضاذ .عاالٍُ ثاش اياي ،ثايي اًاذاصُ ضاشوت ٍ
سشهبيِگزاسي آتي ،دس غٌبي ضيويبيي ،ازايي ٍ داسٍيي ،استجبم هعٌيداس هٌفي؛ ثايي ًساجت اسصش
ثبصاس ثِ اسصش دفتشي ٍ سشهبيِگزاسي آتي دس غٌبي چَة ٍ ًسبخي ،ضايويبيي ،فلاضي ٍ وبضاي ٍ
سشاهيه ،استجبم هعٌيداس هثجت ٍ ثيي اّشم هبلي ٍ سشهبيِگزاسي آتي دس غٌبي اازايي ٍ داسٍياي،
استجبم هعٌيداس هٌفي ٍخَد داسد .ثٌبثشايي فشضيِ دٍم وزيشفتِ ضذ.
خذٍل  .5آصهَى فشضيِ سَم
CONS

SIZE

MB

LEV

TANG

CFOSALE

SLACK

ضشايت هتايشّب

-0/1759

0/8322

0/0301

-0/0699

-0/0079

-0/0017

0/0010

هعٌبداسي آهبسُ t

0/0088

0/0000

0/0000

0/0000

0/8980

0/8316

0/8441

دس آصهَى فشضيِ سَم ،ثِ دليؤ هٌفي ٍ هعٌيداس ثَدى ضشيت سگشسيًَي هحبفظِوبسي
هيتَاى گفت وِ ضشوتّبي هحبفظِوبستش ،توبيؤ ووتشي ثِ سشهبيِگزاسي دٍس اص سطح
ثْيٌِ داسًذ .ثٌبثشايي فشضيِ سَم ًيض وزيشفتِ ضذ.
وتيجٍگيزي
يىي اص عَاهؤ هبرش ثش سضذ ٍ تَسعِ هٌبست التػبدي ،سشهبيِگزاسي وبفي ٍ هبرش اسات.
ثذيي هٌظَسّ ،ش ٍاحذ التػبدي ثشاي سشهبيِگزاسي دس طشحّبي هختل ،،ثبيذ حاذ ياب هياضاى

سشهبيِگزاسي ثْيٌِ سا ثب تَخِ ثاِ هحاذٍديت هٌابث  ،هاَسد تَخاِ لاشاس دّاذ .اص ساَي ديگاش
هحبفظِوبسي اص عَاهلي است وِ هي تَاًذ ثش سشهبيِگزاسي ثْيٌِ هبرش ثبضذ.
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يبفتااِّاابي حبغااؤ اص وااشٍّص ًطاابى هاايدّااذ وااِ ثاايي هحبفظااِواابسي حساابثذاسي ٍ
سشهبيِگزاسي آتي ّن دس سطح ضشوتّب ٍ ّن دس ساطح غاٌبي  ،استجابم هعٌايداس ٍخاَد
داسدّ .ويٌيي ثيي اًذاصُ ضشوت ٍ سشهبيِگزاسي آتي دس سطح وؤ ضشوتّب ٍ دس غاٌبي
ضيويبيي ،ازايي ٍ داسٍيي ،استجبم هعٌيداس هٌفي؛ ثيي ًسجت اسصش ثبصاس ثِ اسصش دفتاشي ٍ
سشهبيِگزاسي آتي دس سطح وؤ ضشوتّب ٍ دس غٌبي چَة ٍ ًسبخي ،ضايويبيي ،فلاضي ٍ
وبضي ٍ سشاهيه ،استجبم هعٌيداس هثجت ٍ ثيي اّشم هبلي ٍ ساشهبيِگازاسي آتاي دس ساطح
وؤ ضشوتّب ٍ دس غٌبي ازايي ٍ داسٍيي ،استجبم هعٌايداس هٌفاي ٍخاَد داسد .عاالٍُ ثاش
ايي ،ضشوتّبي هحبفظِوبستش ،توبيؤ ووتشي ثِ سشهبيِگزاسي دٍس اص ساطح ثْيٌاِ داسًاذ.
ايي وشٍّص ًطبى داد وِ هحبفظِوبسي داساي هٌبف اطالعابتي اسات واِ هَخات هايضاَد
ضشوتّبي هحبفظِوبستش ،توبيؤ ووتشي ثِ سشهبيِگزاسي دٍس اص سطح ثْيٌِ داضاتِ ثبضاٌذ.
ثب تَخِ ثِ ًماص اطالعابتي هحبفظاِوابسي ،ثاِ ًظاش هايسساذ دلياؤ اياي اهاش آى ثبضاذ واِ
هحبفظِوبسي اٍر هَخت ثْجَد ًظابست ثاش تػاويوبت ساشهبيِگازاسي هاذيشيت اص طشياك
وبّص سشهبيِگزاسي دس خبيي وِ هذيشاى توبياؤ ثاِ ساشهبيِگازاسي ثايص اص حاذ داسًاذ،
هيضَد ٍ ربًيبح هَخت تسْيؤ دستشسي ثِ ت هييهبلي مبسخي اسصاى ليوات اص طشياك افاضايص
سشهبيِ گزاسي دس خبيي وِ هذيشاى هبيلٌذ سشهبيِگزاسي ووتش اص حذ داضتِ ثبضٌذ ،هيضَد.
دس وبيبى ثب تَخِ ثِ يبفتِّبي ايي تحميك ويطٌْبدّبي صيش هيضَد
هشاخ هسئَل تذٍيي استبًذاسدّبي حسبثذاسي وِ دس تالش ّستٌذ تب هحبفظِوابسي سا
ون سًگ وٌٌذ ،هيتَاًٌذ اص ًتبيح ايي وشٍّص دس اسصيبثيّبيطبى استفبدُ وٌٌذ.
ثِ دست اًذسوبساى ثَسس اٍساق ثْبداس ويطٌْبد هيضاَد ثاب اتخابر سٍشّابي هٌبسات اص هياضاى
عذم تمبسى اطالعبتي وبستِ ٍ صهيٌِ اتخبر تػوينّبي سشهبيِگزاسي ثْيٌِ سا فشاّن ًوبيٌذ.
هذيشاى ضشوتّبي وزيشفتِ ضذُ دس ثَسس اٍساق ثْبداس تْاشاى هايتَاًٌاذ اص ًتابيح اياي
وشٍّص دس خْت افضايص آگبّي مَد استفبدُ ًوبيٌذ.
داًطدَيبى ،وشٍّطگشاى ٍ سبيش عاللِهٌذاى هيتَاًٌذ ثب اداهِ چٌايي واشٍّصّابيي ،هَخات
ضفبپ ًوَدى سبيش هضايبي وبسثشد هحبفظِوبسي دس حسبثذاسي ضاًَذ ٍ ويطاٌْبد هايضاَد تاب دس
هطبلعبت آتي ،ساثطِ هحبفظِوبسي ٍ سطح ثْيٌِ سشهبيِگزاسي سا ثاب تَخاِ ثاِ سابمتبس هبلىيات،
سبمتبس سشهبيِ ،اًذاصُ ضشوت ٍ عذم تمبسى اطالعبتي هَسد ثشسسي لشاس دٌّذ.

تبريش هحبفظِوبسي حسبثذاسي ثش سطح ثْيٌِ سشهبيِگزاسي

يادداضتَا

2. Overinvestment
4 Vicious Circle of Poverty
6. Myers and Majluf
8. Durnev
10. Garsia Lara
12. Xiaodong
14. Verdi
16. Richardson
18. Biddel
20. Pool
22. Over - Investor

119

1. Net Present Value
3. Underinvestment
5. Myers
7. Guochang
9. Anwer and Duellman
11. Tao
13. Ahmed and Duellamanm
15. Biddel and Hilary
17. Yang and Jiang
19. Khan and Watts
21. Under - Investor

مىابع
اثشاّيويوشدلش ،علي ٍ ضْشيبسي ،عليشضب م .)1388ثشسسي ساثطِ ثايي ّضيٌاِّابي سيبساي ٍ
هحبفظِوبسي مفشضيِ سيبسي) دس ثاَسس اٍساق ثْابداس تْاشاى .فػالٌبهِ ثشسسايّابي
حسبثذاسي ٍ حسبثشسي ،ضوبسُ .3-16 ،57
اسالهي ثيذگلي ،االهشضب ٍ ثيگذلَ ،هْذي مّ .)1385وسٌدي ثبصدُ ٍ سيسه فشغتّبي خابيگضيي
سشهبيِگزاسي دس ايشاى .ثشسسيّبي حسبثذاسي ٍ حسبثشسي ،ضوبسُ .149-175 ،44
اعتوبدي ،حسيي ٍ ًَسٍش ،ايشج ٍ آرس ،عبدل ٍ ساشاخي ،حساي م .)1389طشاحاي ٍ تجيايي
هذل ويصثيٌي هحبفظِ وبسي حسبثذاسي ثب ت ويذ ثش استجبم آى ثب هيبًگيي هَصٍى ّضيٌِ
سشهبيِ دس ضشوتّبي وزيشفتِ ضذُ دس ثَسس اٍساق ثْبداس تْشاى .فػالٌبهِ تحميمابت
حسبثذاسي ،سبل دٍم ،ضوبسُ .6-25 ،5

ثٌيهْذ ،ثْوي م .)1385تجييي ٍ اسائِ الگَ ثشاي اًذاصُگيشي هحبفظِوبسي حسبثذاسي .سسبلِ
دوتشي سضتِ حسبثذاسي ،داًطگبُ آصاد اسالهي ٍاحذ علَم تحميمبت تْشاى.
ثٌيهْذ ،ثْوي ٍ ثباجبًي ،تْويٌِ م .)1388ارش هحبفظِوابسي حسابثذاسي ،هبلىيات دٍلتاي،
اًذاصُ ضشوت ٍ ًسجت اّشهي ثاش صيابىدّاي ضاشوتّاب .ثشسسايّابي حسابثذاسي ٍ
حسبثشسي ،ضوبسُ 70 ،58ا.53
وبسسبئيبى ،علي م .)1386هذيشيت هبلي ويطشفتِ ،چبح اٍل ،تْشاى :اًتطبسات تشهِ.
تْشاًي ،سضب ٍ حػابسصادُ ،سضاب م .)1388تا ريش خشيابىّابي ًماذي آصاد ٍ هحاذٍديت دس
ت هيي هبلي ثش ثيص سشهبيِگزاسي ٍ ون سشهبيِگازاسي .تحميمابت حسابثذاسي ،سابل
اٍل ،ضوبسُ سَم.50-67 ،

120

وشٍّصّبي وبسثشدي دس گضاسضگشي هبلي ،ضوبسُ 5

رمفي ،علي ٍ ثَلَ ،لبسن ٍ هحوذيبى ،هحوذ م .)1390ويفيت اطالعبت حسبثذاسي ،ساشهبيِگازاسي
ثيص اص حذ ٍ خشيبى ًمذ آصاد .هدلِ ويطشفتّبي حسبثذاسي ،ضوبسُ .37-63 ،2
مبوي ،االهشضب م .)1382سٍش تحميك ثب سٍيىشدي ثِ وبيبى ًبهِ ًَيسي ،چبح اٍل ،تْاشاى:
اًتطبسات ثبصتبة.
مَشطيٌت ،هحسي ٍ يَسفي ،فشضتِ م ،)1386ساثطِ ثيي تمبسى ٍ عاذم تمابسى اطالعابتي ثاب
هحبفظِوبسي ،هطبلعبت حسبثذاسي ،ضوبسُ .37-59 ،20
درٍس ،علي م ،)1387هجبًي ًظشي ٍ عولي وشٍّص دس علَم اًسبًي ٍ اختوبعي ،چبح ضطن،
تْشاى :اًتطبسات سضذ.
ستبيص ،هحوذ حسيي ٍ هحواذيبى ،هحواذ ٍ هْتاشي ،صيٌات م ،)1394ثشسساي اراش تعابهلي
ويفيت اطالعبت حسبثذاسي ٍ عذم تمبسى اطالعبتي ثش عاذم وفبيات ساشهبيِگازاسي
ضشوتّبي وزيشفتِ ضذُ دس ثاَسس اٍساق ثْابداس تْاشاى ،ويطاشفتّابي حسابثذاسي،
دٍسُ ّفتن ،ضوبسُ اٍل.77-106 ،
ستبيص ،هحواذ حسايي ٍ خوبليابى واَس ،هظفاش م .)1389ثشسساي ٍخاَد هحبفظاِوابسي دس
گضاسضااگشي هاابلي ضااشوتّاابي وزيشفتااِ ضااذُ دس ثااَسس اٍساق ثْاابداس تْااشاى.
ويطشفتّبي حسبثذاسي ،دٍسُ دٍم ،ضوبسُ اٍل.85-119 ،
ضَسٍصي ،هحوذسضب ٍ ثشصگش مبًذٍصي ،عبثاذيي مً ،)1388جاَد تمابسى اطالعابتي ٍ ًماص
اطالعبتي هحبفظِوبسي :ثشسسي ديذگبُّبي هتفبٍت دس ثبة هحبفظاِوابسي .هبٌّبهاِ
حسبثذاس ،سبل ثيست ٍ چْبسم ،ضوبسُ  210مضْشيَس).56-63 ،
ضْجبصي ،هديذ ٍ هطابيخي ،ثيتاب م ،)1393ثشسساي ساثطاِ ًساجت ثاذّي ،اًاذاصُ ٍ ّضيٌاِ ساشهبيِ
ضشوت ثب هحبفظِوبسي هطشٍم ٍ ايش هطشٍم .داًص حسبثذاسي ،ضوبسُ .33-54 ،16
فخبسي ،حسيي ٍ سسَلي ،ضبدي م ،)1392ثشسسي ارش هحبفظِوبسي ٍ ويفيت الاالم تعْاذي
ثش وبسايي سشهبيِگزاسي ،وشٍّصّبي تدشثي حسبثذاسي ،ضوبسُ .81-100 ،8
فشٍاي ،داسيَش ٍ غبدلي هحسي م ،)1389ساثطِ هحبفظِوبسي ٍ وابسايي ساشهبيِگازاسي
دس ضشوتّبي وزيشفتِ ضذُ ثَسس اٍساق ثْبداس تْشاى ،فػلٌبهِ هطبلعبت حسبثذاسي،
ضوبسُ 158 ،27ا.139
هدتْااذصادٍُ ،يااذا ٍ فشضااي ،صّااشا م ،)1390ثشسسااي ساثطااِ هحبفظااِ واابسي حساابثذاسي ٍ
تػويوبت سشهبيِگزاسي هذيشاى دس ضشوتّبي وزيشفتِ ضذُ دس ثَسس اٍساق ثْبداس

121

تبريش هحبفظِوبسي حسبثذاسي ثش سطح ثْيٌِ سشهبيِگزاسي

.91-104 ،67 ُ ضوبس، ثشسسيّبي حسبثذاسي ٍ حسبثشسي.تْشاى
 ويفيااات گضاسضاااگشي هااابلي ٍ وااابسايي،)1387 سضاااب م،ُ احواااذ ٍ حػااابسصاد،هاااذسس
.85-116 ، ضوبسُ دٍم، سبل اٍل، فػلٌبهِ ثَسس اٍساق ثْبداس.سشهبيِگزاسي
 همبيساِ اًاَا تحلياؤّابي سگشسايًَي ثاشاي،)1388 علاي م، هٌػاَس ٍ فعابل لياَهي،هبهٌي
.103-112 ،58 ُ ضوبس، ثشسسيّبي حسبثذاسي ٍ حسبثشسي.دادُّبي حسبثذاسي
 چابح، دياذگبُ سٍشضاٌبمتي: وشٍّص ّبي تدشثي دس حسابثذاسي،)1379 هحوذ م،ًوبصي
. اًتطبسات داًطگبُ ضيشاص: ضيشاص،اٍل
Ahmed, A. & Duellamanm S. (2013). Managerial overconfidence and
accounting conservatism. Journal of Accounting Research. Vol. 51, No. 1.
Anwer, S. A. & S. Dulleman (2007). Evidence on the role of
accounting conservatism in monitoring managers' Investment
decisions. AAA 2008 Financial Accounting and Reporting
Section (FARS) Paper.
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1012347.
Basu, S. (1997). The conservatism principle and the asymmetric timeliness
of earnings. Journal of Accounting and Economics, 24: 3-37.
Biddel, G. C. & G. Hilary (2006). Accounting quality and firm-level
capital investment. The Accounting Review, Vol. 81, pp. 963-982.
Biddle, G. C.; Hilary, G.; & Verdi, R. S. (2009). How does financial
reporting quality improve investment efficiency? Journal of
Accounting and Economics 48, pp. 112-131.
Durnev, A.; Morck, R.; & Yeung, B. (2004(. Value enhancing capital
budgeting and firm-specific stock return variatio". Journal of
Finance, Vol. 59 (1), pp. 65-105.
Garsia Lara, J. M.; Garsia Osma, B.;& Penalva, F (2009). Conditional
conservatism and firm investment efficiency.
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1383642. [Online]
[30 October 2013].
Garsia Lara, J. M.; Garsia Osma, B.; & Penalva, F (2010). Accounting
conservatism and firm investment efficiency.
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1383642.
[Online] [12 November 2010].
Gomariz, M. F. C & Juan, P. S. B. (2014). Financial reporting quality,
debt maturity and investment efficiency. Journal of Banking &
Finance, 40, 494–506.
Guochang, Zh. (2000). Accounting information, capital investment
decisions, and equity valuation: theory and empirical implications.
Journal of Accounting Research, Vol. 38, No. 2, pp. 271-295.

5 ُ ضوبس،وشٍّصّبي وبسثشدي دس گضاسضگشي هبلي

122

Hubbard, R. (1998). Capital market imperfections and investment.
Journal of Economic Literature, Vol. 36, pp. 193-225.
Jackson, S. B.; Liu, X.; & Cecchini, M (2009). Economic consequences
of firms’ depreciation method choice: evidence from capital
investments. Journal of Accounting and Economics 48(1): 54-68.
Jensen, M. C. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate
finance and takeovers. American Economic Review, Vol. 76, No.
2, pp. 323-329.
Jonathan, B. C. & Ross, S. M (2007). Financial fraud and investment efficiency.
http://sitemaker.umich.edu/jcohn/files/fraud_-_nov_20_2007.pdf.
[Online] [30 October 2013]
Khan, M. & Watts R. L (2009). Estimation and empirical properties of
a firm-year measure of accounting conservatism. Journal of
Accounting and Economics 48: 132-150.
Myers, S. & Majluf, N (1984). Corporate financing and investment
decisions when firms have information that investors do not have.
Journal of Financial Economics, Vol. 13, pp.187- 221.
Myers, S. C. (1977). Determinants of corporate borrowings. Journal
of Financial Economics, Vol. 5, pp. 147–175.
Richardson, S. (2006). Overinvestment of free cash flow. Review of
Accounting Studies, Vol. 11, pp. 159–189.
Rocca, M. L.; Cariola, A & Elvira, T. L. R. (2007). Overinvestment and
underinvestment problems: determining factors, consequences and
solutions.http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=835
364. [Online] [12 November 2010].
Tao, M. (2009). Accounting conservatism and underinvestment. Working
paper, Washington University in St. Louis - Olin Business School.
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1505104.
[Online] [30 October 2013]
Verdi, R. (2006). Financial reporting quality and investment efficiency.
unpublished PhD dissertation, University of Pennsylvania, OR
Working paper.
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=930922.
[Online] [30 October 2013]
Watts, R. (2003). Conservatism in accounting, Part i: explanation and
implication. Working paper, The Bradley Policy Research Center.
Xiaodong, X. U; Xia, W & N, HAN (2012). Accounting conservatism,
ultimate ownership and investment efficiency. China Finance
Review International, Vol. 2 No. 1, pp. 1-24.
Yang, J. & Jiang, Y (2008). Accounting information quality, free cash
flow and overinvestment: A Chinese Study. The Business Review,
Vol. 11, N. 1, pp. 159-166.

