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چكيذه
زض ػوسُي وكَضّا ،تَيػُ وكَضّاي آًگلَؾاوؿَى غیطاظ اًگلؿتاى نَضت خطياى ٍخَُ ًمس ؾِ
تركي اؾت .زض هماتل ،زض ايطاى ايي گعاضـ زاضاي  5ترف هي تاقس .ػالٍُ تط ايي ،هسلي اظ نَضت
خطياى ٍخَُ ًمس زض لالة چْاض ترف زض ايي تحمیك تطضؾي قسُ اؾت .زض تحمیك حايط تا اتىاء تط
َطح ظهیٌِ ياتي همُؼي،زيسگاُ ّاي زاًكگاّیاى ضقتِي حؿاتساضي ،اػًاي خاهؼِ حؿاتساضاى ضؾوي ٍ
ؾطهايِ گصاضاى حطفِ اي زض هَضز ًحَُ ي اضائِ ي تطتط نَضت خطياى ٍخَُ ًمس ،هَضز تطضؾي لطاض
گطفتً .تايح آظهَى ػالهت ضتثِ اي ٍ يلىاوؿَى ًكاى زاز وِ هسل  5تركي نَضت خطياى ٍخَُ ًمس
اظ زٍ هسل چْاض تركي ٍ ؾِ تركي تْتط ٍ هسل چْاض تركي ًیع اظ هسل ؾِ تركي تْتط اؾتً .تايح
آظهَى ضتثِ اي فطيسهي ًیع ًكاى هي زّس وِ هسل پٌح تركي اظ هسل چْاض تركي ٍ ايي هسل اظ هسل ؾِ
تركي تطتط اؾت ٍ تفاٍت تیي ايي هسل ّا هؼٌازاض اؾت .ػالٍُ تط ايي تطاؾاؼ آظهَى ّاي وطٍؾىال-
ٍالیؽ ٍ يَ هيٍ -يتٌي هكرم قس ،تیي زيسگاُ ّاي گطٍُ ّاي هرتلف زض ذهَل ًحَُي اضائِي
تطتط نَضت خطياى ٍخَُ ًمس تفاٍت هؼٌازاضي ٍخَز ًساضز.
ٍاغُ ّاي ولیسي :نَضت خطياى ٍخَُ ًمس ،هسل ؾِ تركي ،هسل چْاض تركي ٍ هسل پٌح تركي.

بيان مساله
زض آهطيىا تط َثك تیاًیِ ي قواضُ ي  ٍ <4= FASB 95تط َثك اؾتاًساضز حؿاتساضي قواضُ ي 7
ّیأت اؾتاًساضزّاي حؿاتساضي تیي الوللي = ، <5نَضت خطياى ٍخَُ ًمس قاهل ؾِ ترف
فؼالیت ّاي ػولیاتي ،ؾطهايِ گصاضي ٍ تاهیي هالي اضائِ هي گطزز .زضايطاى ًیع اظ ؾال  1375تا
پاياى ؾال  1377ايي گعاضـ هالي تِ تطتیة فَق اضائِ هي گطزيس ،ايي ؾَال هُطح گطزيس چطا
زض ايطاى تؼس اظ تاضيد فَق نَضت خطياى ٍخَُ ًمس اظ هسل ؾِ تركي تِ هسل پٌح تركي تثسيل
گطزيس= .<2زض حالي وِ زض تسٍيي اؾتاًساضزّاي حؿاتساضي ايطاى ػوستا اؾتاًساضزّاي تیي
الوللي حؿاتساضي هثٌاي واض تَزُ اؾت .اها تِ ضغن ايي ،زض ذهَل نَضت خطياى ٍخَُ ًمس،
ضٍيىطز ّیأت اؾتاًساضزّاي حؿاتساضي تیي الوللي ضػايت ًكسُ ٍ زٍ ترف تِ آى افعٍزُ قسُ
اؾت.
زض ايي تحمیك تالـ هي قَز قَاّس ػلوي پكتَاًِي ًحَُي اضائِ ي تطتط اظ زيسگاُ گطٍُ ّاي
هرتلف تثییي گطزز.افعٍى تط ايي ،هسلي اظ نَضت خطياى ٍخَُ ًمس زض لالة چْاض ترف زض
ايي تحمیك تطضؾي قسُ اؾت  ،تا زض وٌاض هسل تدَيعي ايطاى ٍ ًیع هسل فؼلي ػوسُ ي
وكَضّاي زًیا زض يه َطح ظهیٌِ ياتي همُؼي هكرم قَز ًحَُ ي اضائِ ي وساهیه اظ آًْا
تطتط اؾت .يىي اظ زاليل انلي گطايف تِ ؾَي ايي هَيَع ،ذالء تحمیماتي زض ذهَل
اؾتاًساضزّاي حؿاتساضي ٍ تِ ٍيػُ ًحَُي اضائِي نَضت خطياى ٍخَُ ًمس تؼٌَاى يىي اظ
اؾتاًساضزّاي حؿاتساضي ايطاى تَزُ اؾت .تط َثك اؾتاًساضز حؿاتساضي قواضُ ي  ،<2= 2اضائِ ي
نَضت خطياى ٍخَُ ًمس اظ تاضيد  1380/1/1تطاي ٍاحسّاي تداضي العاهي قسُ اؾت .اظ آًدا

وِ پیف اظ الظم االخطا قسى هتي ًْايي اؾتاًساضز حؿاتساضي قواضُ ي  ،2تحمیمات ػلوي زض
ضاؾتاي ًحَُ ي اضائِ ي نَضت خطياى ٍخَُ ًمس پٌح تركي نَضت ًگطفتِ اؾت ،تط ايي پايِ،
زض تحمیك حايط تالـ هي قَز تا اتىاء تط لَاػس ػلوي ،زيسگاُ ّاي گطٍُ ّاي هرتلف زض
ذهَل ًحَُي تطتط اضائِ ي نَضت خطياى ٍخَُ ًمس قٌاؾايي ٍ هؼطفي گطزز.
زض ٍالغ  ،هسل ّاي پٌح تركي ،چْاض تركي ٍ ؾِ تركي نَضت خطياى ٍخَُ ًمس اظ چاضچَب
ّاي فىطي هتفاٍتي ًاقي قسُ اًس .لصا زض ايي تحمیك تؼٌَاى فطيیات ضلیة هَضز تطضؾي لطاض
هي گیطًس .اظ ايي ضٍّ ،سف تحمیك حايط ايي اؾت ًكاى زّس آيا اظ زيسگاُ گطٍُ ّاي هرتلف
ًحَُ ي اضائِ ي نَضت خطياى ٍخَُ ًمس تفاٍت زاضز اگط ايي گًَِ اؾتً ،حَُ ي اضائِ ي
وساهیه اظ هسل ّاي  5ٍ4،3تركي تطتط اؾت؟ افعٍى تط ايي ،آيا تیي زيسگاُ ّاي گطٍُ ّاي
هرتلف زض ظهیٌِ ي تطتطي ًحَُ ي اضائِ ي نَضت خطياى ٍخَُ ًمس تفاٍتي ٍخَز زاضز؟
پيشينه ي تحقيق
تاتَخِ تِ خسيس تَزى هَيَع تحمیك ،زض ايطاى ،تحمیك هؼتثطي زض هَضز آى نَضت ًگطفتِ ٍ
ػوستا تحمیمات اًدام قسُ ،زضتاضُي ؾَزهٌسي اضائِ ي نَضت خطياى ٍخَُ ًمس اؾت .افعٍى
تط ايي ،همالِ ّايي زض هَضز ًحَُ ي اضائِي نَضت خطياى ٍخَُ ًمس تسٍى واض تدطتي اضائِ
قسُ اؾت .زض ؾايط وكَضّا ًیع ػوستا تحمیمات ًظطي زض ايي تاضُ ،نَضت گطفتِ اؾت .تِ
ػٌَاى هثالًَ ،ضًثطي =ًَ ،<6ضًثطي ٍ الضگاي = ،<7زض هَضز ًحَُ ي اضائِ ي نَضت خطياى
ٍخَُ ًمس تِ اضائِ ي اًتمازات ،اؾتسالالت ٍ ًظطات پطزاذتِ اًس .هاًتط =ً <8یع تا ًمس ًحَُ ي

اضائِ ي نَضت خطياى ٍخَُ ًمس تط َثك تیاًیِ ي قواضُ ي  ، <4= FASB 95ػوستا تیاى وطزُ
اؾت وِ همايؿِ پصيطي ضا هرسٍـ هي ؾاظز.
تط َثك تیاًیِي ٍ <4= FASB 95اؾتاًساضزحؿاتساضي تیيالوللي قواضُي  ، <5= 7نَضت خطياى
ٍخَُ ًمس زض تطگیطًسُ ي ؾِ ترف فؼالیتّاي ػولیاتي ،ؾطهايِ گصاضي ٍتاهیي هالي هي تاقس.
زض اؾتاًساضز حؿاتساضي  2ايطاى ػالٍُ تط ؾِ ترف هتساٍل زًیا ،زٍ ترف تاظزُ ي ؾطهايِ
گصاضي ّا ٍ ؾَز پطزاذتي تاتت تاهیي هالي ٍ هالیات تط زض آهس افعٍزُ قسُ اؾت = .<2تط َثك
تٌس  28اؾتاًساضز هصوَض ،اضائِ ي خطياى ًمسي ػولیاتي ًثايس تحت تاثیط ؾاذتاض ؾطهايِ ٍاحس
تداضي لطاض گیطز =.<2
مذل سه بخشي

ًَضًثطي زض ذهَل تیاًیِ ي قواضُ ي  ،FASB 95همالِ اي ضا تا ّسف تطخؿتِ ؾاظي
پاضازٍوؽ ّا اضائِ هي وٌس ٍ تیاى هي زاضز ،خطياى ّاي ًمسي ًاقي اظ فؼالیت ّاي ػولیاتي،
ؾطهايِ گصاضي ٍ تاهیي هاليً ،تايح ًمسي ايي فؼالیت ّا ضا زض تط ًوي گیطز ،لصا ًثايس تسٍى
انالح زض هسل ّاي تهوین ٍ لًاٍت تِ واض ضًٍس = ،6ل .<60
تط َثك تٌس  21تیاًیِ ي قواضُ ي  FASB 95تهطيح قسُ اؾت وِ ّط يه اظ الالم فؼالیت ّاي
ٍاحس تداضي چٌاًچِ زض ترف فؼالیت ّاي ؾطهايِ گصاضي يا تاهیي هالي لطاض ًگیطز تايس زض
فؼالیت ّاي ػولیاتي اًؼىاؼ ياتس =.<4
زض تٌس  20تیاًیِ ي هصوَض ًیع ،تیاى قسُ اؾتَ :ثمِ تٌسي زض نَضتْاي هالي اظ َطيك گطٍُ
تٌسي الالم شاتا هكاتِ ٍ تفىیه الالم شاتا هتفاٍت ،تدعيِ ٍ تحلیل ضا تؿْیل هي وٌس = .<4اها
ّواًَُض وِ ًَضًثطي اًتماز وطزُ اؾت = ،6ل  ،<61ايي هسل اظ نَضت خطياى ٍخَُ ًمس ،تِ

گعاضقگطي خطياى ّاي ًمسي هكاتِ ،تَُض هتفاٍت ٍ خطياى ّاي ًمسي هتفاٍت ،تَُض هكاتِ
هٌدط گطزيسُ اؾت وِ ايي اهط تط ذالف هَيَع تٌس هصوَض اؾت.
زض تٌس  84تیاًیِ ي هصوَض ،يىي اظ زاليل حوايت اظ هسل ؾِ تركي نَضت خطياى ٍخَُ ًمس
ضا حوايت پاؾد زٌّسگاى تِ هتي پیكٌْازي هسل ؾِ تركي تیاى هي زاضز = .<4اها ؾَال ايي اؾت
وِ آيا هسل ّاي زيگطي اظ نَضت خطياى ٍخَُ ًمس تَُض همايؿِ اي زض اذتیاض پاؾد زٌّسگاى
لطاض گطفتِ تَز تا آًْا حك اًتراب زاقتِ تاقٌس؟
تط َثك تٌس 88تیاًیِ ي قواضُ ي  FASB 95تْطُ ٍ ؾَز ؾْام زضيافت قسُ ٍ تْطُ ي پطزاذت
قسُ زض ترف فؼالیت ّاي ػولیاتي اضائِ هي قًَس .ايي زض حالي اؾت وِ ايي الالم تركي اظ
فؼالیت ّاي هالي هحؿَب قسُ وِ ايي اهط تٌالى آقىاض اؾت =.<4
 FASBزض تَخیِ ايٌگًَِ اضائِ ،تِ هفَْم قوَل ولي توؿه هي خَيس ٍ تیاى هي زاضز« :خطياى
ًمسي ًاقي اظ فؼالیت ّاي ػولیاتي تايس حتي الومسٍض زض تطگیطًسُي الالهي تاقس وِ زضن
زاليل تفاٍت تیي ؾَز ذالم ٍ خطياى ذالم ٍخَُ ًمس ًاقي اظ فؼالیت ّاي ػولیاتي ضا
تؿْیل ًوايس =،4تٌس  .<88اها  FASBتِ ايي اهط ًیع تَُض واهل هؼتمس ًثَزُ اؾت ٍ تطذالف
هفَْم قوَل ولي ،ؾَز ٍ ظياى ّاي غیط ػولیاتي ًاقي اظ ٍاگصاضي زاضايي ثاتت ضا اظ ترف
فؼالیت ّاي ػولیاتي ذاضج ًوَزُ اؾت.
اضائِ ي هالیات تط زض آهس پطزاذت قسُ زض ترف فؼالیت ّاي ػولیاتي ًیع ّواًٌس تْطُ ٍ ؾَز
ؾْام زضيافت قسُ ٍ تْطُ ي پطزاذت قسُّ ،واى يؼف ػسم ّواٌّگي َثمِ تٌسي نَضت
ؾَز ٍ ظياى ٍ نَضت خطياى ٍخَُ ًمس ضا زض پي زاضز FASB .زض تٌس  92تیاًیِ ي  95تهطيح
هي وٌس وِ ترهیم هالیات ؾَز تِ ترف ّاي هتفاٍت ،اذتیاضي اؾت ،اظ ايي ضٍ ،تواهاً تايس

زض ترف فؼالیت ّاي ػولیاتي اضائِ قَز ،وِ ًَضًثطي زض ضز ايي گًَِ اضائِ تیاى هيزاضز ،ايي
اهط هٌدط تِ ػسم ذلَل خطياى ّاي ًمسي ػولیاتي هيگطزز ،چَى آثاض هالیاتي ؾَز ٍ
ظياى ّاي غیط ػولیاتي هطتثٍ تا فؼالیت ّاي ؾطهايِ گصاضي ٍ تاهیي هالي ضا زض تط هي گیطز
=،6ل .<61
مذل پنج بخشي

هطازظازُ = <3تِ افعٍزُ قسى ؾَز زٍ ترف تِ نَضت خطياى ٍخَُ ًمس ايطاى اًتماز ٍاضز ًوَزُ
اؾت ٍ تَُض ذالنِ تیاى هي وٌس وِ تفىیه ايي زٍ ترف ًوي تَاًس هفیس فايسُ تاقس .تعضي
انل = <1اًتمازات ايكاى ضا ضز هي وٌس ٍ زض ذهَل تَخیِ تفىیه تاظزُ ي ؾطهايِ گصاضيّا
ٍ ؾَز پطزاذتي تاتت تاهیي هالي تیاى هي زاضز وِ اٍال زض هَضز اضائِي الالم ايي ترف اخواع
ٍخَز ًساضز ثاًیا زض اؾتاًساضز حؿاتساضي قواضُ ي  7تیي الوللي ،ضٍـ ّاي گًَاگًَي پیف
تیٌي قسُ وِ همايؿِ پصيطي ضا هرسٍـ هي ؾاظز .تِ اػتماز ايكاى تالـ تط ايي تَزُ اؾت وِ زٍ
هَضز ضػايت ّواٌّگي تیي نَضت ّاي هالي ٍ همايؿِ پصيطي تیي ٍاحسّاي تداضي اهىاى
پصيط گطزز.
مذل چهار بخشي

زض هسل چْاض تركي وِ اظ چْاض ٍظیفِي انلي ٍاحس تداضي ضيكِ هي گیطز،فطو هي قَز
قرهیت حمَلي اظ َطيك هالىاى ٍ زيگط اقرال (ًظیط اػتثاض زٌّسگاى) تاهیي هالي هي وٌس،
ؾپؽ تاتاهیي هالي نَضت گطفتِ تِ ؾطهايِ گصاضي هثازضت هي وٌس تا اظ هحل آى تاظزُ وؿة
وٌس ٍ زض ًْايت اظ هحل تاظزُ ّاي وؿة قسُ تاتت تاهیي هالي اًدام قسُ ،ؾَز پطزاذت هي

ًوايس .تٌاتطايي ،نَضت خطياى ٍخَُ ًمس تايس اَالػاتي زض هَضز چْاض ٍظیفِ ي انلي ؾطهايِ
گصاضي ّا ،تاهیي هالي ّا ،تاظزُ ي ؾطهايِ گصاضيْا ٍ ؾَز پطزاذتي تاتت تاهیي هالي اضائِ ًوايس.
فرضيه هاي تحقيق
 .1اظ زيسگاُ گطٍُ ّاي هرتلف هسل پٌح تركي نَضت خطياى ٍخَُ ًمس اظ هسل ؾِ تركي
نَضت خطياى ٍخَُ ًمس تطتط اؾت.
 .2اظ زيسگاُ گطٍُ ّاي هرتلف هسل چْاض تركي نَضت خطياى ٍخَُ ًمس اظ هسل ؾِ تركي
نَضت خطياى ٍخَُ ًمس تطتط اؾت.
 .3اظ زيسگ اُ گطٍُ ّاي هرتلف هسل پٌح تركي نَضت خطياى ٍخَُ ًمس اظ هسل چْاض تركي
نَضت خطياى ٍخَُ ًمس تطتط اؾت.
روش شناسي تحقيق
تحمیك حايط اظ ًظط ّسف ،تحمیك واضتطزي ٍ اظ ًظط خوغ آٍضي زازُ ّا ،تحمیك تَنیفي
پیوايكي اؾت .تِ هٌظَض اخطاي ايي تحمیك ؾِ گام هطٍض هتَى ،تْیِ ٍ اضؾال پطؾكٌاهِ ٍ اًدام
آظهَى آهاضي زًثال گطزيس .هطٍض هتَى تا تْطُ گیطي اظ وتة ٍ هماالت هؼتثط زاذل ٍ ذاضخي
اًدام قس.
جامعه و نمونه ي آماري تحقيق

خاهؼِ ي آهاضي تطاي تَظيغ پطؾكٌاهِ ي تحمیك ،قاهل ؾِ گطٍُ انلي يؼٌي گطٍُ اٍل اؾاتیس
ٍ زاًكدَياى زوتطي حؿاتساضي زاًكگاُ ّاي ايطاى ،گطٍُ زٍم ،هسيطاى ٍ واضقٌاؾاى قطوت
ّاي ؾطهايِ گصاضي ٍ واضگعاضي قْط تْطاى ٍ گطٍُ ؾَم ،اػًاي خاهؼِ ي حؿاتساضاى ضؾوي

ايطاى هي تاقس .تا اؾتفازُ اظ فطهَل وىطاى ٍ لحاِ ذُاي  10زضنس ٍ تطاي زؾتیاتي تِ
حساوثط تؼساز ًوًَِ P ،تطاتط  qزض ًظط گطفتِ قس ٍ تؼساز ًوًَِ 91 ،هحاؾثِ قس.
ابسار جمع آوري داده ها

الظم تِ تاویس اؾت وِ پطؾكٌاهِ ي اؾتاًساضزي زض ايي ذهَل هكاّسُ ًگطزيس اها تالـ تط
ايي تَزُ اؾت هحتَاي پطؾكٌاهِ تِ ؾثه ٍ ؾیاق پطؾكٌاهِ ّاي اؾتاًساضز ًعزيه باشذ و

براي افعايف ضٍايي اظ زيسگاّْاي تٌي چٌس اظ ناحة ًظطاى ٍ اؾتازاى هحتطم اؾتفازُ گطزيسُ
اؾت .تطاي آظهَى پايايي پطؾكٌاهِ  ،اظ يطية آلفاي وطًٍثاخ اؾتفازُ قس .تا اؾتفازُ اظ ًطم
افعاض آهاضي  ،SPSSآلفاي وطًٍثاخ تطاي ػثاضات پطؾكٌاهِ تطاي ً 91وًَِ 90 ،زضنس تسؾت
آهس وِ تیاًگط پايايي تاالي پطؾكٌاهِ اؾت .قاياى تَخِ اؾت وِ ّوطاُ تا پطؾكٌاهِ اَالػات
تىویلي زض ذهَل هسل ّاي  5 ٍ4،3تركي ّوطاُ تا اؾتسالالت آًْا ًیع اضائِ گطزيس.
تجسيه و تحليل داده هاي جمع آوري شذه وآزمون هاي آماري

تطاي آظهَى فطيیِ ّاي تحمیك اظ آظهَى هیاًگیي ضتثِ اي ٍ يلىاوؿَى اؾتفازُ قسُ اؾت .ايي
آظهَى يه ضٍـ ًاپاضاهتطي تِ قواض هي ضٍز وِ اظ اَالػات هطتٌَ تِ اًساظُي اذتالف تیي
زٍ گطٍُ اظ زازُ ّا اؾتفازُ هي وٌس .اظ ايي ضٍ ،احتوال آًىِ اذتالف ّاي ٍالؼي هَخَز ضا
وكف وٌس ،ظياز اؾت .ػالٍُ تط ايي ،زض هَاضزي وِ آظهَزًيّا ّوتا ّؿتٌس يا گطٍُ ٍاحسي اظ
آظهَزًي ّا ،تیف اظ يه تاض هكاّسُ هي قًَس ،هي تَاى اظ تحلیل ٍاضياًؽ ضتثِ اي فطيسهي
اؾتفازُ ًوَز .اظ ايي ضٍ ،ايي آظهَى ايي فطو نفط ضا وِ  Kهتغیط ٍاتؿتِ اظ يه خاهؼِ ي
يىؿاى ّؿتٌس ،آظهَى هي وٌس .تٌاتطايي ،تا تَخِ تِ ايٌىِ زض تحمیك حايط ،پاؾد زٌّسگاى تِ

ػثاضات پطؾكٌاهِ (زض  3هسل) يىؿاى تَزُ اًس (ٍاتؿتِ) ٍ ايٌىِ تط َثك آظهَى وَلوَگطٍف-
اؾویطًف ًیع ًطهال ًثَزى تَظيغ خاهؼِ احطاظ گطزيسُ ،اظ ايي ضٍ آظهَى ّاي ٍيلىاوؿَى ٍ
فطيسهي وِ ضٍقْاي ًاپاضاهتطي هحؿَب هي قًَس ،هَضز اؾتفازُ لطاض گطفتِ اؾت ٍ اظ آًدا وِ
خاهؼِي آهاضي تحمیك قاهل ؾِ گطٍُ ػوسُ اؾت ،اظ ايي ضٍ ،تطاي آظهَى يىٌَاذتي پاؾد
ّاي زضيافتي اظ ّط يه اظ گطٍُ ّا يؼٌي قاهل ول خاهؼِي آهاضي ٍ ؾِ گطٍُ تكىیل زٌّسُ
آى زض همايؿِ تا يىسيگط اظ آظهَى ضتثِاي وطٍؾىالٍ -الیؽ ٍ تطاي آظهَى يىٌَاذتي پاؾد
ّاي زضيافتي اظ ّط يه اظ گطٍُ ّاي ؾِ گاًِ فَق زض همايؿِ تا پاؾد ّاي زضيافتي اظ هدوَع
گطٍُ ّا ،اظ آظهَى يَ هيٍ -يتٌي اؾتفازُ گطزيس.
نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق
زازُ ّاي خوغ آٍضي قسُ اظ َطيك پطؾكٌاهِ هثٌايي ضا تطاي آظهَى فطيیِ ّاي تحمیك فطاّن
وطزّ .واًَُض وِ زض قیَُ ي تحلیل زازُ ّا تیاى قس ،تطاي آظهَى فطيیِ ّاي تحمیك حايط اظ
آظهَى ػالهت ضتثِ اي ٍ يلىاوؿَى اؾتفازُ قسُ اؾتً .تايح اخطاي ايي آظهَى زض ًگاضُ ي
قواضُ ي  1اضائِ قسُ اؾت.

ًگاضُ ي قواضُي ً -1تايح آظهَى ػالهت ضتثِ اي ٍيلىاوؿَى -هدوَع گطٍُ ّا
فرضيه ي تحقيق

مذل صورت جريان وجوه نقذ

Z

sig

سطح خطا

نتيجه ي آزمون
فرضيه ي تحقيق

اول

پنج و سه بخشي

0/000 -7/182

 5درصذ

عذم رد

دوم

چهار و سه بخشي

0/004 -2/841

 5درصذ

عذم رد

سوم

پنج و چهار بخشي

0/000 -5/018

 5درصذ

عذم رد

تا تطضؾي ًتايح ًگاضُ ي قواضُ ي  1هكرم هي قَز وِ  Sigزض ّط ؾِ فطيیِ اظ ؾُح
هؼٌازاض   ;0/05ووتط قسُ اؾت ،اظ ايي ضٍ ،فطيیِ ّاي تحمیك پصيطفتِ هي قًَس ٍ زض ؾُح
 95زضنس اَویٌاى هي تَاى تیاى وطز وِ اظ زيسگاُ گطٍُ ّاي هرتلف ،هسل  5تركي اظ هسل
ّاي  4تركي ٍ  3تركي ٍ هسل  4تركي اظ هسل ؾِ تركي تْتط اؾت .افعٍى تط اييً ،تايح
آظهَى تطتطي هسل ّاي نَضت خطياى ٍخَُ ًمس تا اؾتفازُ اظ آظهَى ضتثِ اي فطيسهي زض ًگاضُ
ي قواضُ ي  2اضائِ قسُ اؾت.

ًگاضُ ي قواضُ ي ً -2تايح آظهَى ضتثِ اي فطيسهي تطاي ّط يه اظ گطٍُ ّا ٍ هدوَع گطٍُ
ّا
گطٍُ

پٌح تركي

چْاض تركي

ؾِ تركي

واي اؾىَئط

Sig

اؾتازاى ٍ زاًكدَياى زوتطي حؿاتساضي

2/42

1/88

1/7

5/797

0/055

ؾطهايِ گصاضاى حطفِ اي

2/65

2/13

1/23

21/038

0/000

حؿاتساضاى ضؾوي

2/74

1/75

1/51

43/75

0/000

هدوَع گطٍُ ّا

2/65

1/86

1/49

64/799

0/000

ّواًَُض وِ اظ ًتايح آظهَى فطيسهي هكرم اؾت ،تطاؾاؼ هدوَع گطٍُ ّا تا همايؿِ  sigتا
آلفاي  5زضنس ،ضتثِ تٌسي اًدام قسُ زاضاي تفاٍت ّاي هؼٌازاض ّؿتٌس .زض ؾُح گطٍُ
حؿاتساضاى ضؾوي ٍگطٍُ ؾطهايِ گصاضاى حطفِ اي ًیع ايي ٍيؼیت نازق اؾت .زض هماتل زض
ؾُح گطٍُ اؾتازاى ٍ زاًكدَياى زوتطي حؿاتساضي ضتثِ تٌسي اًدام قسُ زاضاي تفاٍت ّاي
هؼٌازاض ًیؿت.الثتِ sigهحاؾثِ قسُ 5/5زضنس،لاتل اغواو اؾت.
ّواًَُض وِ اظ ًگاضُ ي قواضُ ي  3هكرم اؾت تطاؾاؼ ًتايح آظهَى وطٍؾىالٍ -الیؽ زض
هَضز هسل ّاي 3 ٍ 4 ،5تركي نَضت خطياى ٍخَُ ًمس ،تفاٍت هؼٌازاضي تیي پاؾد ّاي
زضيافتي اظ ته ته گطٍُّا ٍ هدوَع گطٍُّا ٍخَز ًساضز .افعٍى تط اييّ ،واًگًَِ وِ اظ
ًگاضُي قواضُي  4هكرم اؾت ،تطاؾاؼ ًتايح آظهَى يَ هيٍ -يتٌي  ،تیي پاؾد ّاي زضيافتي
اظ ّط يه اظ ؾِ گطٍُ اؾتازاى ٍ زاًكدَياى زوتطي حؿاتساضي ،ؾطهايِ گصاضاى حطفِ اي ٍ
حؿاتساضاى ضؾوي زض همايؿِ تا پاؾد ّاي زضيافتي اظ هدوَع گطٍُ ّا تفاٍت هؼٌازاضي ٍخَز

ًساضز .تٌاتطايي ،تِ اؾتٌاز ًتايح ايي زٍ آظهَى هي تَاى تیاى زاقت تیي پاؾد ّاي زضيافتي اظ
تواهي گطٍُ ّا تفاٍت هؼٌازاضي ٍخَز ًساضز.

ًگاضُي قواضُي ً -3تايح آظهَى يىٌَاذتي پاؾدّايزضيافتياظگطٍُّايهرتلف قاهل
هدوَع گطٍُ ّا تا اؾتفازُ اظ آظهَى وطٍؾىال – ٍالیؽ
هسل نَضت خطياى ٍخَُ ًمس

واي اؾىَئط

پٌح تركي

2/061

Sig
0/56

چْاض تركي

2/807

0/422

ؾِ تركي

3/084

0/379

ًگاضُ ي قواضُ ي ً -4تايح آظهَى يىٌَاذتي پاؾرْاي زضيافتي اظ گطٍُ ّاي هرتلف زض
همايؿِ تا هدوَع پاؾد زٌّسگاى تا اؾتفازُ اظ آظهَى يَ – هي ٍيتٌي
گطٍُ

پٌح تركي

چْاض تركي

ؾِ تركي

اؾتازاى ٍ زاًكدَياى زوتطي حؿاتساضي

Z
-0/211

Sig
0/833

Z
-1/06

Sig
0/289

Z
-0/434

Sig
0/664

ؾطهايِ گصاضاى حطفِ اي

-1/022

0/307

-0/484

0/628

-1/402

0/161

حؿاتساضاى ضؾوي

-0/683

0/495

-0/856

0/392

-0/536

0/592

نتيجه گيري و پيشنهادات
ّسف انلي تحمیك حايط تطضؾي ًحَُ ي اضائِ ي تطتط نَضت خطياى ٍخَُ ًمساظ زيسگاُ ؾِ
گطٍُ ػوسُي اؾتازاى ٍ زاًكدَياى زوتطي حؿاتساضي ،ؾطهايِ گصاضاى حطفِاي ٍ اػًاي

خاهؼِ ي حؿاتساضاى ضؾوي تَزً .تايح تحمیك ،حاوي اظ تطتطي تا اّویت هسل پٌح تركي
نَضت خطياى ٍخَُ ًمس ًؿثت تِ زٍ هسل چْاض تركي ٍ ؾِ تركي ٍ تطتطي تا اّویت هسل
چْاض تركي ايي گعاضـ ًؿثت تِ هسل ؾِ تركي ضا ًكاى هي زّس .تٌاتطايي ،تِ ًظط هي ضؾس
قَاّس ػلوي تحمیك حايط ،پكتَاًِ اي تطاي حوايت اظ ًحَُ ي اضائِي پٌح تركي اضائِ قسُ اظ
ؾَي ّیات اؾتاًساضز گصاضي ايطاى تاقس .الثتِ تطضؾي زلیمتط ًتايح تحمیك هَاضز تؿیاض لاتل
تَخْي ضا ًكاى هي زّس وِ زض ازاهِ ّط يه اظ آًْا تثییي هيقًَس .اٍل ،تطتطي ًؿثي هسل ّاي
نَضت خطياى ٍخَُ ًمس تِ تطتیة فَق نطفا زض گطٍُ اؾتازاى ٍ زاًكدَياى زوتطي حؿاتساضي
هؼٌازاض ًثَزُ اؾت .زٍم ،يىي اظ زاليل گطايف گطٍُ ّاي هرتلف تحمیك حايط ًؿثت تِ هسل
ّاي  4ٍ5تركي افعايف تؼساز ترف ّاي ايي ّط زٍ هسل زض همايؿِ تا هسل ؾِ تركي هي تاقس.
ؾَم ،زٍ ٍيػگي ویفي ثاًَيِ ي لاتلیت همايؿِ ٍ لاتل فْن تَزى وِ زض چاضچَب ًظطي
گعاضقگطي هالي هؼطفي قسُ اؾت ،اظ ًظط گطٍُ ؾطهايِ گصاضاى حطفِ اي هثٌايي تطاي تكریم
تطتطي ّطيه اظ هسل ّاي نَضت خطياى ٍخَُ ًمس ًثَزُ اؾت .تِ تیاى تْتط ،اظ زيسگاُ ايي
گطٍُ ،ضتثِ تٌسي ه سل ّاي هرتلف هَضز ًظط تحمیك حايط تط پايِ ايي ّط زٍ ٍيػگي هؼٌازاض
ًثَزُ اؾت .چْاضم ،زض هَضز ؾاظگاضي تیي نَضت خطياى ٍخَُ ًمس ٍ ؾايط نَضت ّاي هالي
ًیع اظ ًظط گطٍُ اؾتازاى ٍ زاًكدَياى زوتطي حؿاتساضي هثٌايي تطاي تكریم تطتطي ّط يه
هسل ّاي نَضت خطياى ٍخَُ ًثَزُ اؾت .پٌدنً ،حَُ ي اضائِي اؾتْالن ٍ هعاياي پاياى
ذسهت واضوٌاى زض هسل چْاض تركي تا هسل ّاي پٌح ٍ ؾِ تركي هتفاٍت تَزُ اؾت .اظ ًظط
زٍ گطٍُ اؾتازاى ٍ زاًكدَياى زوتطي ٍ ؾطهايِ گصاضاى حطفِ اي ايي ًحَُ ي اضائِ ،تفاٍتي تا
ًحَُ ي اضائِ ي هثتٌي تط هسل ّاي  3ٍ5تركي ًساضز .قكنً ،حَُ ي اضائِي ؾَز ٍ ظياى

تؿَيِ ي تسّي ّا ٍ ؾَز ٍ ظياى ٍاگصاضي زاضايي ّاي غیط خاضي ًیع زض هسل چْاض تركي
هتفاٍت اظ هسل ّاي  3 ٍ5تركي اؾت .اها تا ٍخَز ايي ،تواهي گطٍُ ّاي هَضز ًظط تحمیك
تفاٍتي تیي ًحَُ ي اضائِ ي ايي هسل تا زٍ هسل زيگط لائل ًكسُ اًسّ .فتن ،زض هَضز پطزاذت
ّاي ذطيس ًؿیِ ٍ زضيافت ّاي فطٍـ ًؿیِ ٍ ٍام ّاي اػُايي تِ واضوٌاى ًیع تیي ايي هسل ّا
تفاٍت ٍخَز زاضز ،ايي زض حالي اؾت وِ اظ ًظط تواهي گطٍُ ّا تفاٍت هؼٌازاضي تیي ًحَُ ي
اضائِ ي ايي هسل ّا ٍخَز ًساضز .تِ تیاى تْتط ،زض هَاضز قكن ٍ ّفتن اظ ًظط تواهي گطٍُ ّا،
ًحَُ ي اضائِ تفاٍتي ًساضًسّ .كتن ،تفىیه تْطُ ٍ ؾَز ؾْام زضيافت ٍ پطزاذت قسُ يىي اظ
هَاضزي اؾت وِ تواهي گطٍُ ّا آى ضا هَضز تاویس لطاض زازُ اًس .تِ خطات هي تَاى تیاى وطز
وِ يىي اظ زاليل اؾاؾي گطايف زض زضخِ ي اٍل تِ ؾَي هسل پٌح تركي ٍ زض زضخِ ي زٍم
تِ ؾَي هسل چْاض تركي ،تفىیه ايي الالم ٍ هالیات اظ ترف فؼالیت ّاي ػولیاتي اؾت.
زض حَظُ ي تحمیمات حؿاتساضي ،پیكٌْاز هي قَز وِ تا اتىاء تط الگَّاي هؼطفي ٍ اخطا قسُ
زض ايي تحمیك ٍ تااؾتفازُ اظ ؾايط گطٍُ ّاً ،ظیط اػتثاض زٌّسگاى ،هسيطاى هالي ٍ هسيطاى
ٍاحسّاي تداضي ،تحمیماتي اًدام قَز ٍ ًتايح آًْا تا زؾتاٍضزّاي تحمیك حايط هَضز همايؿِ
لطاض گیطز .افعٍى تط ايي ،پیكٌْاز هي قَز تط پايِ ي ضٍـ ّاي تْیِ ي نَضت خطياى ٍخَُ ًمس
هسلْاي  3ٍ4ٍ5تركي تحمیمي اًدام قَز تا تط پايِ ضٍـ ّاي هؿتمین ٍ غیط هؿتمین تْیِي ايي
گعاضـً ،حَُ ي اضائِ ي تطتط نَضت خطياى ٍخَُ ًمس هكرم گطزز.
زضحَظُ ي آهَظـ ،پیكٌْاز هي قَز تا تَخِ هؼطفي هسل چْاض تركي ٍ ًتیدِي تحمیك حايط
ٍ تِ لحاِ اّویت لطاض گطفتي آى زض تیي زٍ هسل  3ٍ 5تركي ،ايي هسل زض وٌاض ايي ّط زٍ هسل
تطاي زاًكدَياى ٍ زيگطاى تثییي ٍ تحلیل گطزز.

زض حَظُ ي اؾتاًساضز گصاضي ،الظم تِ شوط اؾت وِ هسل پیكٌْازي تحمیك حايط تِ اؾتٌاز
اؾتسالالت ًظطي اضائِ قسُ اؾت ّط چٌس وِ اظ زيسگاُ گطٍُ ّاي هرتلف زض ضتثِ اي پايیي تط
اظ هسل پٌح تركي لطاض گطفتِ اؾت اها ًتايح ايي تحمیك ضا هَضز هسالِ لطاضزٌّس تا گاهي تِ
ؾَي ًحَُ ي اضائِ ي تطتط نَضت خطياى ٍخَُ ًمس تطزاقتِ قَز.
محذوديت هاي روش شناسي تحقيق
 .1اَالػات هَضز ًیاظ تطاي آظهَى فطيیِ ّا اظ َطيك پطؾكٌاهِ وتثي خوغ آٍضي قسُ اؾت،
لصا يىي اظ هحسٍزيت ّاي انلي تحمیك حايط ،هحسٍزيت ّاي شاتي پطؾكٌاهِ اؾت .اظ هْن
تطيي هحس ٍزيت ّاي پطؾكٌاهِ هي تَاى تِ هیعاى ازاضن ،تفؿیط ٍ تحلیل پاؾد زٌّسگاى اظ
هَيَع اقاضُ وطز.
 .2هسل پیكٌْازي تحمیك حايط يؼٌي هسل چْاض تركي تطاي اٍلیي تاض هؼطفي ٍ اضائِ گطزيسُ،
قايس يىي اظ زاليل پايیي تط تَزى ضتثِ ايي هسل زض همايؿِ تا هسل پٌح تركي ًساقتي شٌّیت
پاؾد زٌّسگاى اظ ايي هسل تاقس .اي تؿا تا گصقت ظهاى هوىي اؾت تا اًدام تحمیمات هكاتِ ي
زيگط ايي هسل تا هسل پٌح تركي ّن ضتثِ ٍ حتي زض ٍيؼیتي تطتط لطاض گیطز.
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