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 1   محافظه کاریسوگیری 

 مقدمه   -1

ـتياستتتتتتاهي  ر ه    ر هاي سترماه محققين حوزه مالي رفتاري، فهرستتي زز زووز  ستوريري رتتتتتنزرز  رز 

هاي  زود. بتتتتر مبيتتتتاي بررستتتتي مقتتتتاري مالي رفتاري، سوريريها رز معرفي ومو هآوهاي متعد ي  بيديطبق 

همچيين   ـوود.معرفي مي  هتتتاي ـيايتي   طاط يرنزرز   ر باززر ستتترماه   ر    رتتتر ه، ستتتوريريسرماه 

ـتياستي ب  قحقيقاي قبربي زيير  رباره رفتار ـتياستي   زوستا ، جامع هاي رفتاري زوستا  زز وظر ر زونتياستيوظره 

 باززرهاي مالي  مک  ر ه زست.

ـتد ز بياي مالي رفتاري  ر ستا  ـتن  يد    طامن  با قعبته هستتيد   ستوريري آ هاي زيير مير ها قوزود ر 

رنزر . همچيين فرصتت قبیه    قحیي  رهی ستايتارهاي باززر   زمور مالي رفتاري  جو   زر .  ها قأثير ميتبر قيم

طيوز  مثا ، هک وقش زصتتیي  ر باززرهاي مالي،  نتتم قيمت زستتت. ستتوريري ـتتيايتي ستتازودرا  باززر  ر  ب 

  اري وام  زر .میکر  زفرز  محافظ هاي ـيايتي    هژري موثر بر طريري قيمت قاثير  زر . هکي زز سوريريـک 

ـتياستاهي  ر همحافظ  (، پدهده1968)  1جمی  ز  زر زچيدهن ر زونتيا،، زز   اري زظهار زود. محافظ  اري رز 

 ييد. ز  زر ز  ز يش ب  ـتتوزهد جدهد رز  ر برزبر زثباي هک  زر     زفرز   ر برزبر ـتتوزهد جدهد  هر قیيير ميمي

زود. ز  ب  زهن آزماهنتتاقي    زرزه هيباري ـتتوزهد ب  يوبي منتت ا ـتتده زستتت، محک ميآ   ر  زهده  2بيیي

  اري وستتبت ب  زطنطاي قبیي يو  بيش زز حد زطتما  ب  و د  زرود.رستتد     زفرز  منتتمو  محافظ وتيب  مي

ـت ا  ممکن زستت ب  آيرهن زيبار مربوط  ب  ستو آ ري،  ز  ييیي  مطبق ستوريري محافظ  ي  هيد.  اري، ز

ـتر ت  رهافت ميب  طباري  هگر، زماوي    سترماه   ييد   ييد طوري طم  ميرنزرز  يبر يوبي رزجع ب  ستو  

ها ب  هک زلگوي بررنت ب  مياوگين ـو .  ر  زقع آ    قسمتي زز زهن ـوک،  ر   ره بعدي ميعکد ميمث  زهن

 زطتقا   زرود.

 کاریتعاریف محافظه -2

بييتتتتي هاي يو  زطتما  رنزرز  ب  پتتتتيشـو  سرماه ووطي فرزهيد ذهيي زست    موجه مي ررزهيمحافظ 

زهن وو  ستوريري   .ها  ز يش ونتا   هيد قر زز حد رزم بتتتتت  آ  ر ه   زطنطاي جدهد رز وا هده بگيرود   ها  م

رنزرزوي  م رفتتتار  ييتتد. بيابرزهن سرماه رنزرز  هيگام موزج  با زطنطاي جدهد، غيرميعطتتـو  سرماه موجه مي
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ـوود ب   ليتت  طتتدم سرطت  ر  ز يش مياسه، زصطنحا هموزره زز باززر طقه هستيد.     چار زهن سوريري مي

بعد زز زطنم هک يبريوب  ر    .ـتتتو هاي سو  آ ر مي ز   فرصتزز  ست چيين  ز يني، موجه قحم  زها   

ـتر ت، محافظ  جا زز آ   . هيد زلعم  ونتا  ميرنزرز  ب  زهن يبر طکدـتو    سترماه ي غاله مي ارمور  ستو  

رنزر و  قيها  ييد، با زطنم يبر يوب بعدي، ستترماه     ر طم  ستتو ها زز زلگوي رنتتت قبتتا في پير هي مي

رنزرز  با  يد. ستترزوبام ستترماه  يد، بیک   ر جهت م الم ويی طم  ميزه رز قبتتحين ومي اري ز لي محافظ 

ـتا ( طوري طم  مي ـتر ت وستبت ب   منتاهده هک ر ود  زهمي  ر ستو  )ب  قبتور يو   ييد    قيمت ستهام آ  

رنزر جا    زلگوي رنتت قبتا في بر ستو هاي قحقق هافت  حا م زستت، سترماه ر  . زز آ ستو  قا حد زها ي بار مي

ر ود باز هي  ر بیيدمدي   پدهدزر ـتتد  زثر بیيد مدي ماهو، يوزهد ـتتد    زهن زمر باطم معکو، ـتتد    ر 

طيوز  ر ـتتي برزي  اهش  رآمد  ر پاستت  ب  رز ب    اري(، محافظ 1997) 3باستتوـتتو .  ميهاي قيمتي  وستتبت

  ييد.قعرهم مي "يبرهاي يوب"زما طدم زفیزهش سو   ر پاس  ب   "يبرهاي بد "

 کاری  دسته بندی محافظه -3

 اري  ( محافظ 1زود. برزي مثا    اري با طيا هيي مت ا ي ب     م هوم فرطي ققستيم  ر هزفرز  م تیم محافظ 

ـتده،  اري پيشب   قو  پيوستت    محافظ  ، صتوري ستو    زها  اري  محافظ ها     اري قرززوام ( محافظ 2بييي 

 اري  محافظ  اري منتتر و    محافظ   (4، يبارمستتتق  زز ز اري  محافظ  اري  زبستتت  ب  زيبار    محافظ   (3

 غيرمنر و.

هاي حستابدزري زستت    ستو ها   زرزه  فتري  ها     ر ه  اري غيرمنتر و ب  معيي پنهره ر ه محافظ 

، زرزه  فتري   اري غيرـتتترطيقحتت محتافظت   . هد ها رز مستتتتقت  زز زيبتار زقتبتتتا ي  اهش مييالا  زرزهي

ـتتتو     م ررفتت  ميهتاي زز پيش قعيين ـتتتده فرآهيتد حستتتابتدزري  ستتتتيبت هتاي يتالا بت   ليت  ج زرزهي

ـتتو     ستتو  رز ب   ز زستتتاودزر هاي حستتابدزري واـتتي ميريري آ   ستتت  زب   ارزز  اري غيرمنتتر و  محافظ 

  اهيد.زز زيبار زقتبا ي جاري مي هاي مستق روو 

بازبييي زيبار يوب وستبت ب  زيبار  ، ر هک ستطن بارقر   اري منتر و يد    محافظ يا  مي( ب1997و )باست

ـتيايت   زودززه ـتي، برزي زهدزش  ريري  ر حستابدزري ستو ميد زستت. بد،  ر زميي  قرزر ز ي   ستاهر موزر  زوگيی
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پنهري زيبار  زبستتت   ر مقاب  زيبار قري  ر مور  زثباي، قأ يد  مب  باستتو  (    وستتبت2003)  4هرچيد  زقد

 قوزود ستتتو ميد باـتتتد. اري غيرمنتتتر و ويی برزي زهدزش قرزر ز ي، ميـتتتت،  رهافت    محافظ مستتتتق   ز

ـتياستاهي ب  موقع   اريمحافظ  ـتاهيد  ر ستو  زستت.ـترطي ب  م هوم  ـتاهيد وستبت ب  زيبار يو  قر زيبار وايو

ـتر ت باستو ـتياستاهي زوعکا، ميقر زز زيبار يوب  ها، زيبار بد رز سترهعب  زهن وتيب  رستيد      هيد    ميبر ب  

برزي مثا ، قاطده زق  بهاي   .ـو  اري ـرطي يوزوده ميرر      بيابر ز بياي حسابدزري، محافظ ز  قر زها  مي

ـتياستاهي وامتقار  زها  ـتده ها زرزه باززر، حنش سترق یي  ر پي زوبام آزمو   اهش زرزه    هاي زحتمالي قمام 

 الي، زز زهن وو  هستيد.  ر مقاب  سو هاي زحتم

 کاری در ایاالت متحده کاربرد دیرینه محافظه -4

 اري رز قحت طيا هن  زبستتت  ب  زيبار   مستتتق  زز زيبار زز هم ق کيک  ( محافظ 2004)   همکارز  5چاودرز

زهاري متحده وستبت  اري حستابدزري  ر   هد    محافظ ـتوزهد قبربي قبیي ونتا  مي       ر ود  ييد   بيا   مي

ـتگري مالي زهاري متحده زستت اري هکي زز  هژريمحافظ . ب  ستاهر  نتورها زها  زستت . ققاضتاي هاي  هرهي  ریزر

  .ـتتو  ، مقررزي   لتي   مالياي واـتتي مي،  ز رستتي اري زز وقش زطدز  حستتابدزري  ر زمور پيماوکاريمحافظ 

 ب  زيبار يوب مربوو ب  ستتو  زستتت. قر زيبار بد وستتبتموقعيت ب معياي ـتتيا اري  ر حستتابدزري ب محافظ 

ـتگري مالي يار، مکاويیم طیيت زهبا  محافظ بيابرزهن هاي قوزود مستتقيما  زز طرهق ستياستتجي مي اري  ر ریزر

ريري حستابدزري زودززهطور مستتقيم رزبط  بين ـتو . بريي مطالعاي ب پيماوکاري ها حستابدزري يبتوصتي بيا  

(  رهافتيد     2000) 6طيوز  مثا ، بيور   رزها  ييد. ب هاي يا  ـتتر ت رز بررستتي مي ارزو     هژريمحافظ 

ـتر تمحافظ  ـتياستاهي مي اري قرززوام  برزي   ييد   بينتتر برزي قحقيق  هاهي    با سترطت بينتتري زستتهنک 

ـتوزهد قبربي رز زثباي مي2007)  7رزقر زستت.  ياو ، با ييد   قوستع    قبیيیاي هیهي  مي  يد    قرزر ز  باطم ( 

ـترو مي، مقررزي   مالياي باطم محافظ ـتو  اري منتر و ميزلقا محافظ  ـتو     طوز باطم  اري بد   قيد   

 ـو . اري ميزهبا  هر    ـک  محافظ 
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 کاری در حسابداری  اثرات محافظه -5

بيدي  ييم. قبميع ب  طم  جمعت زطنطاي حستابدزري رز بررستي مي اري بر  ي يحا  زثر قبميع   محافظ 

ها  سازي  ز هـو . زهن فرزهيد ـام  فنر ههاي يام  ر زقدزماي  یيدي مالي با مقدزر زفناي محد   ر ت  مي ز ه

( آ  رز ب  طيوز  1970)  8،    زستترليي  اريـتو . محافظ رفتن زطنطاي ميزستت   ب  واچار ميبر ب  زز  ستت

 ز يش محتاطاو  "،  ر بياوي  م اهيم حستتابدزري مالي ب  طيوز    يد قأثيررنزرقرهن زصتت  حستتابدزري زرزهابي مي

  يد. بيياو  حکم ميقر يوه  اري با زست ا ه زز برآ ر   مقعرهم ـده زست    محافظ  "وسبت ب  طدم زطمييا 

 يد   ممکن زستت م يد بو   زطنطاي حستابدزري زي رز زهبا  ميريري اري ستوقر يبي زز قبميع   محافظ 

 يد    زحتما  هاهي رز قوليد مي ارزو  ستيگيا ريري رز م ت   يد. هک ستيستتم حستابدزري محافظ  ر قبتميم

هتاي  ي ي قتابت  قوجهي  تاري بتا  هژري هتد. محتافظت هتا رز  ر  ضتتتعيتت وتامطیوب زفیزهش ميبيتدي ـتتتر تتطبقت 

(  1992)  9طرفي   مقاهس   ر قضا  زست. وظرزي منابهي قوسط هيدرهکسن      بر ز، بييد  فا زري ب  بازقابماو

برزي  رما   جو  طدم زطمييا   ر    ، ر ه بستتيار ضتتعي ي اري  ر بهترهن حالتبيا  ـتتده زستتت    محافظ 

 ـو .حسابدزري ميهاي ، ميبر ب  قحرهم  ام   ز هابي    رآمد زست.  ر بدقرهن حالتزرزه

، با قوج  ب   ار   ييثيهاي حستتابدزري محافظ هاي فوق  ر مقاهستت   ي يت زطنطاي قحت رمهمزستتتدر 

 ارزو   ر حستابدزري زغیه  ي يت زطنطاي حستابدزري رز ، متمر ی زستت. قبمع محافظ  ي يت زطنطاي زستاستي

هاي مهم حا ميتت  يتد   زز  هژريمدهرز  رز قستتتهيت  مي ارزو  وظتاري بر حستتتابدزري محتافظت    هد.زفیزهش مي

 ـر تي زست.

 کاری حسابداری  رفع مشکالت اخالقی مدیران با محافظه -6

 هيد      اري هک زصت  زستاستي حستابدزري زستت    پيامدهاي مهم زقتبتا ي  زر . مطالعاي ونتا  ميمحافظ 

ستهام   ستهامدزرز   ، صتاحبا قي رز  ر بين مدهرز ي يطرزي زين اري حستابدزري ب  طور موثري منتکنمحافظ 

زي   بتا يتدمتت بت  طيوز  مکتاويیم حتا ميتي بر   يتد ش طتدم ققتار  زطنطتاقي  متک مي.  ر  تاه يتد قعتدهت  مي

قوزود   اري مي، طدم محافظ  يد. بعن ه، زز ميافع ستتهامدزرز  محافظت ميطیبي مدهرهتيمحد    ر   فرصتتت

ـتد پيامدهاي جدي   ـتت  با هاي مالي ققرهبا   ر ست  رستد مبرها   ر ریزره ب  وظر مي    حستابدزري   زقتبتا ي  ز

 
8 Sterling 9 Hendriksen & VanBreda 



 5   محافظه کاریسوگیری 

 زرود    زهن زطتما  ب   چهارم موزر  زجرزي  ميستيو  زمييت  زيیي بيش زز حد زطتما  ب  و د  زرود   زظهار مي

 ست.زـتباهاي بعدي  رآمد  ر غين زو د بيش زز حد زحتمار  ز لين رام  ر مسير 

 کاری و ارتباط افراد  محافظه -7

ميیز  همتاهيگي    و ر  ر مکتالمت  رز بتا قطبيق   10LSM تاري وقش پرروگي  ر زرقبتاو زفرز   زر .  محتافظت 

هاي مهمي رز برزي  رک جيب  ـتتيايتي قعامني زجتماطي    ونتتاو   يد ريري ميهاي زباوي يو  زودززهستتبک

  هد.بين زفرز  ونا  مي

هاي هاي زباوي زستتتت ا ه ـتتتده  ر قما،    با ـتتتباهت ستتتبک  11TMT قيم مدهرهت طاليقعام  زجتماطي 

، قيم  مثبتي  زر . زز طرهق ققیيد  نمي اري حستتابدزري زرقباو  ، با محافظ ـتتو ريري مي ي رزود  رآمد زودززه

 يد. زهن زمر ب   زطنطاي رز قستهي  مي  ،    زرقباو   قبا   هد زجتماطي بارقري رز ونتا  مي  مدهرهت طالي قعام 

ـتياستاهي قوي    ب  ووب  يو  ميبر ب  همگيي   يد ـتد   مک ميهيد زجتماطيقر  ر طي فرآقنتکي  هک رر ه 

ـتگري  ـتو . زطضتاي قيم مدهرهت طالي با قعامني زجتماطي بهتر ضتمن قبتميمبينتتر رر ه مي ريري  ر مور  ریزر

هاي زطنطاقي ذهي عا  رز برآ ر ه  ييد. زهن وتيب  با  هيد قا يوزستتت نتت يا ميموقع ق، ضتترر رز ب حستتابدزري

هاي واهمگن قر زز قيم يد مدهرز  با ستطن همگيي بارقر سترهع   پينتيها  مي هاي بارقر مطابقت  زر قئوري ر ه

 اري حستتتابدزري هيگتامي ريري  ييتد. زرقبتاو مثبتت بين قعتام  زجتمتاطي قيم مدهرهت طالي   محتافظت قبتتتميم

هاي ـتتتر ت رز    ققاضتتتاي زطنطاي مربوو ب   ـتتتو     قأثير زيبار وايوـتتتاهيد   همچيين  هژريبرقرزر مي

ـتگري حستابدزري رز قحت قأثير قرزر ميـتيوه ريري زستترزقژهک با ،  ر وظر بگيرهم.  ر مور  قبتميم هيد هاي ریزر

ـتيايتي    بر  ريري مستتقيم ستبکزودززه همچيين با بييش رنزر      هي قبتميماي قأثير مير ود ریزره هاي 

 قوز  ب  ز بياي حسابدزري  مک  ر . اري حسابدزري مي رباره پدهده محافظ 

 گذاری کاری در نرخ بازده سرمایهتاثیر متغییر محافظه -8

طيوز  قابعي زز رنزري ب سترماه   قبربي ب  بررستي رفتار ور  باز ه  ( ب  طور وظري  2007)   همکارز  12زجا ر

ـتد سترماه  ـتد بارقر ميبر ب  باز ه   . آ اري حستابدزري پر زيتيد رنزري   محافظ    متیير ر ها  رهافتيد    ر

رـتتد  ارزو  باـتتد.  ر مقاب ،  ر صتتورقي        حستتابدزري محافظ ـتتو ، ب  ـتترو آ رنزري ميقر ستترماه  م
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قر ور  بتاز ه   تارزوت  هتاي جتدهتد  ر طو  زفق زمتاوي مربوو متعتا   بتاـتتتد، حستتتابتدزري محتافظت رتنزريستتترمتاهت 

رنزري رز زفیزهش يوزهد  ز . زهن  ر حالي زستتت    زرر ور  رـتتد ب  ميیز   افي بار باـتتد، طکد زهن ستترماه 

ـتد سترماه    اريها ب  بررستي زثر منتترک محافظ طن ه آ مطیه صتا ق زستت. ب    رنزري بر رزبطۀ بين ور   ر

   حستتابدزري محافظ   ارزو  باـتتد، ها  رهافتيد ب  ـتترو آ آ     ور  باز ه  زيیي پر زيتيد.ها  باز هي  زرزهي

رر     زهن زوحرزش برزي قوزطد حستتابدزري مي  هاهي زرز  يباز هقر موجه زوحرزش ر  ب  پاهين ور   رـتتد ستترهع

 هابد.ـدي ميقر  ارزو محافظ 
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 فتا  طبيعي  ر برزبر زظهتارزي وتا رستتتت طيوز  هتک  قوزوتد بت  تارزوت    زينقي متدهرز  ميهتاي محتافظت ررزهش

 جعیي طم   يد   ممکن زست پيامدهاي مهم حسابدزري   زقتبا ي  زـت  باـد. 

هاي قهاجمي قر زز مر ز   ر مقتاب  فعتاليتتقوزويتد قاطعتاو  بريور   زـتتتتت    ها  مقر زز مر ز  ميزوا  غالبتا   م

 ارزو  ذهن هاي محافظ ررهیي ـتتده   زز  ي يت فعاليتها بيش زز حد  چار زضتتطرزب   رهستتک  زم آ رود. آ 

رير  قوسط چگووگي ز زره ـر ت بر ز  هاي هر فر ي     ر رزستاي مدهرهت زرـد قرزر ميـو .  هژري است  مي

هاي زينقي مدهرز  زرـد طيوز  مثا ، با قوج  ب  چارچوب ميسبم  يتر   زيیي، فیس     زرزه  ـو . ب ز ه مي

زهن زستتتا،، طرز فکر   هتاي فر ي متدهرز  ز    مر   ستتتت هتافتت. برقوز  بت  ميیز  قوزوتاهي يتر  مي  محيط  

قوزود ب   يتر  محيط  زيیي بهتر   قا يد ر ي ریزره ز  مي ارزو    زينق رهبري مدهرز   طمیکر هاي محافظ 

-Sarbanes"قتاوو     2002زهن،  ر ستتتا      تارزوت    زينق رهبري مطیوب  متک  يتد. طن ه برمتالي محتافظت 

oxey" طيوز  هک قاوو  زرـد برزي بررسي جدزراو  مسئوليت مدهرز    ریزره  ام  مالي زرزئ  ـد.  ب 

 زستتت.طيوز  هک زصتت  زستتاستتي  ر حستتابدزري زستتت    زز طوزقه مهم زقتبتتا ي بريور زر   اري بمحافظ 

طور مؤثر ر ي يطرزي زينقي  ر ميا  مدهرز ،  زرودرا  بدهي   ستتهامدزر  قأثير    اري حستتابدزري بمحافظ 

   مک  ر . زهن  يد قا بتوز   ر  اهش بر ز هرروو  طدم ققار  زطنطاقي، محافظت زز ميافع ستهامدزرززهبا  مي

ـتتو . طن ه برزهن، طیبي مدهرهتي محستتوب ميميظور محد   ومو   فرصتتتطيوز  هک مکاويیم م يد ب  زمر ب

هاي مالي مدهرز  ریزره  .قوزود زز طوزقه حستتابدزري جدي   زقتبتتا ي بريور زر باـتتد  اري ميفقدز  محافظ 

رر     مي   بت  ميیز  زطتمتا  بت  و د  تاذب متدهر بر هتد  ت  حتد   ستتت  چهتارم زز موزر  زجرزهي ثتاووهتونتتتا  مي

مر   زستت    بينتتر  ر مدهرز   هاي جعیي پد زز  رآمد همين زطتما  ب  و د  اذب  ز لين رام  ر زهبا  قحرهم
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طيوز  هک  فا  طبيعي  ر برزبر  قوزود ب اري   زينقي  ر مدهرز  زجرزئي ز  ميـتتو . قماهني محافظ  هده مي

 زست.يدماي قحره ي محسوب ـو . بيابرزهن، قوج  ب  پيامدهاي حسابدزري   زقتبا ي بسيار مهم 

قروتد، زمتا  تارزوت ز   ر ریزرـتتتگري متالي يو  محتافظت متدهرز     ت  (  رهتافتيتد 2009  همکتارز  ) 13فرزوستتتيد

 ارزو    با قوج  ب  ذهييت محافظ  .ز  نتم ونتده زستت اري حستابدزري هيوزرقباو بين جيستيت مدهر   محافظ 

ـتر ت  ر حستابدزريز    محافظ رز  ز ، زرقباو مثبتي بين حضتور مدهرز   هاي زينقي مدهزرزه     اري هک 

رتنزر     تاري حستتتابتدزري قتأثير مي هتد  ت  رهبري ز  بر محتافظت ونتتتا  مي  همچيين مطتالعتاي جو   زر .  

   زقدزماي برزي زصتتتند طدم قعا   جيستتتيتي  ر رهبري ـتتتر ت ميبر ب  حستتتابدزري   ـتتتو بييي ميپيش

 قري يوزهد ـد. ارزو محافظ 

 نقش اطالعاتی محافظه کاری   -10

  ي ار محافظ   يرنزرز  يارج زز  نور برز ه  سرما  رز همد  نيب  يطدم ققار  زطنطاق  (،2008   زقد ) 14رفاود 

ـتر ت    رهافتيد     ر ود  يرز بررست رزجع ب  ستو    زطنطاي   يقر زرود، زطنطاي  م  يبارقر ازي   زمت  هيها   

   طدم ققار  ستو      ميابهي،  ر منهزود. طن ه بر زدهريباو  يفعی  يمال يهارزجع ب  ضتررها رز  ر صتوري  ينتتريب

متعا      يپاس   ي ارمحافظ  زست.  شه ر سطن طدم ققار  زطنطاي  ر حا  زفیز  يجار  يمال  يها ر صوري  ا هز

ـ  يبرز    ت.زس   نوررنزرز  يارج زز  ه  سرما رز همد  نيب يزز طدم ققار  زطنطاق ي اهش زرزه وا

 
13 Francis 14 LaFond 
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