پيص بيىي يرضكستگي بب استفبدٌ اس مدل َبي تحليل لًجيت اَلسًن ي
تحليل مميش چىدگبوٍ فًلمز ي مقبيسٍ آوُب
دکتز محمدحسيه يديعي
عضً َيأت علمي داوـگاٌ فشديػي مـُذ
سيد حسيه ميزاسمبعيلي
ماسؿىاع اسؿذ حؼاتذاسي داوـگاٌ آصاد اػالمي ،ياحذ ويـاتًس
چكيدٌ
َذف وخؼت ایه تحقيق ،اسائٍ مذل آماسي مىاػة خُت پيؾ تيىي وؼثتاً دقيق يسؿنؼتگي
ؿررشمت َررا تررشاي َشیررل اص ػررال َرراي ( tػررال يسؿنؼررتگي)( t-1 ،ینؼررال قثرر اص
يسؿنؼتگي) ي ) t-2ديػال قثر اص يسؿنؼرتگي) ي ػرسغ ،مقایؼرٍ دي مرذل پريؾ تيىري
يسؿنؼتگي ،یعىي مذل تحلي لًخيت اَلؼًن ي تحلي مميض چىذگاوٍ فًلمشدس تراصاس ػرُا
ایشان تشاي ػال َاي فًق الزمش اػت .ومًوٍ پظيَؾ حاضش ،اص  112ؿرشمت پزیشفترٍ ؿرذٌ
دس تًسع ايساق تُاداس تـني ؿذٌ اػت .تاصٌ صماوي اوتخاب ومًوٍ ؿام ػال َاي  1382تا
 1386تًدٌ ي تاصٌ صماوي اػتخشاج دادٌ َراي مرًسد اػرتهادٌ یرل ديسٌ َهرت ػرالٍ اص ػرال
 1380تا  1386مي تاؿذ .تشاي آصمًن فشضيٍ َا اص سيؿُاي سگشػيًن لدؼرتيل ي طیري ي
آصمًن وؼثت دي خملٍ اي اػتهادٌ ؿذٌ اػت  .وتایح تحقيرق وـران مري دَرذَ ،رش دي مرذل
اَلؼًن ي فًلمش قادس تٍ پيؾ تيىي يسؿنؼتگي دس تاصاس ػُا ایرشان مري تاؿرىذ ي َمنىريه
مذل تحلي لًخيت اَلؼًن وؼثت تٍ مذل تحلي مميض چىذگاوٍ فًلمش عملنشد تُتشي داؿرتٍ
اػت .دقت پيؾ تيىي مذل اَلؼًن تشاي ػرا ل َراي  t-1 ، tي  t-2ترٍ تشتيرة  %91،%96ي
 %89اػت ،دس حالي مٍ دقت پيؾ تيىي مذل فًلمش تشاي ػال َاي  t-1 ، tي  t-2تٍ تشتية
 %74،%85ي  %76مي تاؿذ.
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ياطٌ َاي مليذي :يسؿنؼتگي ،مذل اَلؼًن ،مذل فًلمش ،تحلير تمرایض چىذگاورٍ ،تحلير
لًخيت(سگشػيًن لدؼيتل)
مقدمٍ
يسؿنؼتني اس عًاملي اػت مٍ َيچ یل اص اػتهادٌ مىىذگان كًست َاي مالي اوتظراس آن
سا وذاؿتٍ ،يلي َميـٍ وگشان آن ميثاؿىذ = .<1يسؿنؼتگي سيیذادي اػت مرٍ تراريش صیرادي
تش مذیشیت  ،ػُامذاسان  ،ماسمىان  ،تؼتاوناسان  ،مـتشیان يػایش افشاد ریىهع مي گرزاسد  .اص
ایه سي يسؿنؼتگي َم اص لحاظ اختماعي ي َم اص لحاظ اقتلادي مـًس سا ترٍ چرالؾ مري
مـذ= . <8الگًَاي پيؾ تيىي يسؿنؼتگي یني اص اتضاسَاي تشآيسد يضعيت آیىذٌ ؿرشمت
َا ميثاؿذ .ػشمایٍ گزاسان ي اعتثاسدَىذگان تمای صیادي تشاي پيؾ تيىي يسؿنؼتگي تىگاٌ
َا داسوذ صیشا دسكًست يسؿنؼتگي َضیىٍ َاي صیادي تٍ آوُا تحمي مري ؿرًد .دس چُر
ػال اطيرش مًضرًپ پر يؾ تيىري يسؿنؼرتگي ؿرشمتُا  ،تعىرًان ینري اص مًضرًعات عمرذٌ
پظيَـي دسادتيات فایىاع تثذی ؿذٌ ي تحقيقات آمادميل صیادي تالؽ مشدورذ تشاػراع
اطالعات مًخًد يتنىيل آماسي تُتشیه مذل َاي پيؾ تيىي يسؿنؼتگي سا مـر

مىىرذ

ي وٍ تىُا دسمـًسَاي تًػعٍ یافتٍ تلنٍ دسمـًسَاي دسحرال تًػرعٍ ،پظيَـرگشان تمىظرًس
ػاطت مذلُاي خذیذ تالؽ َاي صیادي ومًدن يمذل َاي پيؾ تيىي متعذدي ويرض ترا تًخرٍ
تٍ محيط َاي اقتلادي يمالي مختل

اسائٍ دادٌ اوذ .

بيبن مسئلٍ
یني اص ؿيًٌ َاي ممل تٍ ػرشمایٍ گرزاسان اسائرٍ الگًَراي پريؾ تيىري دستراسٌ ديسومراي
ؿشمت اػت َشچٍ ایه پيؾ تيىي َا تٍ ياقعيت وضدینتش تاؿذ تلميمات كحيح تشي اتخرار
ميگشدد ي دسوتيدٍ اص ایداد مـنالت وقذیىگي ي مالي ػشمایٍ گزاسان ي دس وُایرت ؿرشمتُا
خلًگيشي مي ؿًد .يسؿنؼتگي یني اص مُمتشیه مؼائ تا اَميت دس ػیح خُان اػت مٍ
اقتلاد َمٍ مـًسَا سا تحت تاريش طًد قشاس مي دَذ .يسؿنؼتگي َمًاسٌ طي

يػريعي اص

گشيٌ َاي ریىهرع اص افرشاد ،ػراصمان َرا ي تیرًس ملري تخرؾ تضسگري اص خامعرٍ سا ترٍ طرًد
معیًف مشدٌ اػت .اسائٍ تعشیهي دقيق اص گشيٌ َاي ریىهع مؼالٍ يسؿنؼتگي تؼياس مـن
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اػت ،اما مي تًان مذعي ؿذ مٍ مرذیشیت ،ػرشمایٍ گرزاسان ،تؼرتاوناسان ،سقثرا ي وُادَراي
قاوًوي تيؾ اص ػایشیه تحت تاريش پذیذٌ يسؿنؼتگي قشاس مي گيشوذ = .<2ػشمایٍ گرزاسان ي
اعتثاسدَىذگان ،تمای صیادي تشاي پيؾ تيىي يسؿنؼرتگي مرالي ؿرشمت َرا داسورذ  ،صیرشا
دسكًست يسؿنؼتگي ،آوُا تراتتشیه َضیىرٍ َرا سا محتمر طًاَىرذ ؿرذ = .<3ینري اص ساٌ
َایي مٍ مي تًان تا اػتهادٌ اص آن تٍ تُشٌ گيشي مىاػة اص فشكرت َراي ػرشمایٍ گرزاسي ي
َمنىيه خلًگيشي اص تٍ َذس سفته مىاتع ممل مشد ،پيؾ تيىي يسؿنؼتگي اػرت .ترٍ ایره
تشتية مٍ ايتً ،تا اسائٍ َـذاسَاي تص  ،مي تًان ؿشمت َا سا وؼثت تٍ يقًپ يسؿنؼرتگي
ًَؿياسمشد تا آوُا تا تًخٍ تٍ ایه َـذاسَا ،دػت ترٍ اقرذامات مقتضري تضوىرذ ي دي ایىنرٍ،
ػشمایٍ گزاسان فشكت َاي میلًب ػشمایٍ گزاسي سا اص فشكت َراي ورامیلًب تـرخيق
دَىذ ي مىاتعـان سا دسفشكت َا ي منان َاي مىاػرة ػرشمایٍ گرزاسي مىىرذ = .<7دس ػریح
مـًسي اص خملٍ تًسع ايساق تُاداس ،ؿشمت َایي يخًد داسوذ مٍ طثق تعاسی

اسائٍ ؿرذٌ

دس ایه تحقيق دچاس پشیـاوي مالي ي مـمًل مادٌ  141قراوًن تدراست َؼرتىذ ،مرٍ ایره امرش
ممنه اػت دس وُایت مىدش تٍ يسؿنؼتگي ي اوحالل آوُا ؿًد .تذیه گًورٍ مىراتعي مرٍ دس
ایه ؿشمت َا مي تًاوؼت دس فشكت َاي ػًد دٌ اسصؽ آفشیه ػرشمایٍ گرزاسي ؿرًد ،ترٍ
َذس سفتٍ ي اص دیرذگاٌ ملري  ،تراريش مىهري ترش سيي ؿراطق َراي مرالن اقتلرادي طًاَرذ
گزاؿت ي ایه دسحالي اػت مٍ مـًس ؿذیذاً وياصمىذ تخليق تُيىرٍ مىراتع تًليرذ ي ایدراد
اؿتغال اػت =.<5
اَميت تحقيق
ؿذت گشفته سقاتت دسعشكٍ كىایع تاعث ؿذ تؼياسي اص ؿشمت َا يسؿنؼت ي اصگشديوٍ
سقاتت طاسج ؿًوذ .ایه امش مًخثات وگشاوي كاحثان ػشمایٍ سا فرشاَم آيسد ي تاعرث ؿرذٌ
آوان تخًاَىذ تا پيؾ تيىي يسؿنؼتگي ؿشمتُا اص سیؼل ػًطت ؿذن اك يفشپ ػرشمایٍ
طًد خلًگيشي مىىذ .لزا تذوثال سيؿُاي تًدوذ مٍ تتًاوىذ يسؿنؼتگي ؿشمت َرا سا پريؾ
تيىي مىىذ .دستلميم گيشي َاي مالي دس یل مًػؼٍ ؿاطق علمي ي ياقعي مىاػرة ترشاي
َش مًػؼٍ مًسد وياص اػت .یني اصؿاطق َاي مىاػرة ترشاي ایره َرذف اسصیراتي دسػرت
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احتمال يسؿنؼتگي ؿشمت َا ميثاؿذ .تًاوائي پيؾ تيىي يسؿنؼتگي مالي ي تدراسي َرم
اص دیذگاٌ ػشمایٍ گزاس طلًكي ي َم اص دیذگاٌ اختمراعي ،اص آودرا مرٍ وـراوٍ آؿرناسي
اصتخليق وادسػت مىاتع اػت حائض اَميت مي تاؿذَ .ـذاس ايليٍ اص احتمال يسؿنؼرتگي،
مذیشیت ي ػشمایٍ گزاسان سا قادس مي ػاصد تا دػت تٍ اقذا پيـگيشاوٍ تضوىذ ي فشكت َراي
میلًب ػشمایٍ گزاسي سا اص فشكت َاي وامیلًب تـخيق دَىرذ .دسترًسع ايساق تُرادس
تُشان تشطي اص ؿشمتُا مًفق ي تشطي دیگش وامًفق َؼتىذ مٍ مًاسد وامًفق مًخثات وگشاوي
كاحثان ػشمایٍ سا فشاَم آيسدٌ اػت ي تذوثال اتضاس تلرميم گيرشي مىاػرة ميثاؿرىذ .پريؾ
يسؿنؼتگي مي تًاوذ ارش مُمي ترش تلرميمات مشترًه ترٍ اعیراي تؼرُيالت ي ػرًدآيسي
وُادَاي مالي داؿتٍ تاؿذ ].[5
پيطيىٍ تحقيق
تشاي پيؾ تيىي يسؿنؼتگي اص طشیق وؼرثت َراي مرالي ػرٍ مرذل ملري (( آمراسيَ ،رًؽ
ملىًعي يوظشي)) يخًد داسد ي َش مذل داساي اورًاپ متهرايتي اػرت .پشمراستشدتشیه ایره
مذل َا مذل آماسي يػسغ مذل ًَؽ ملىًعي اػت .دسپظيَؾ حاضش اص دي مرذل ترشاي
پيؾ تيىي يسؿنؼتگي اػتهادٌ ؿذٌ اػت .مٍ ؿرام مرذل تحلير مميرض چىذگاورٍ فرًلمش ي
مذل تحلي لًخيت اَلؼًن محؼًب مي ؿًوذ .تش ایه اػاع دس ایه تخرؾ ،پرظيَؾ َراي
گزؿتٍ دس ساتیٍ تا ایه دي مذل مًسد تشسػي قشاس مي گيشوذ.
محمذ مؼعًد غالمسًس فشد ( [4] )1387دس تحقيق طًد تا عىًان تشسػي تًاورایي مرذل َراي
پيؾ تيىي يسؿنؼتگي آلتمه ي اَلؼًن دس طیؾ تيىي يسؿنؼرتگي ؿرشمت َراي پزیشفترٍ
ؿذٌ دس تًسع ايساق تُاداس تٍ مقایؼٍ ي ماستشد دي مزل فًق الرزمش پشداطترٍ اػرت .ومًورٍ
تحقيق ؿام تيؼت ؿشمت يسؿنؼتٍ ي تيؼت ؿشمت غيش يسؿنؼتٍ دس ديسٌ صمراوي 1377
تا  1384اػت .وتایح تحقيق وـان مي دَذد مذل آلتمه مي تًاوذ يسؿنؼتگي ؿشمت َرا سا
تا دقت  %37/5 ،%47/5ي  %32/5مًاسد تٍ تشتية دس یل ،دي ي ػٍ ػال قث اص يسؿنؼتگي
تٍ دسػتي پيؾ تيىي ومایذَ .منىيه مذل اسائٍ ؿذٌ تًػط اَلؼرًن مري تًاورذ يسؿنؼرتگي
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ؿشمت َا سا تا دقت  %42/5 ،%32/5ي  %37/5مًاسد تٍ تشتية دس یل ،دي ي ػٍ ػال قث اص
يسؿنؼتگي تٍ دسػتي پيؾ تيىي ومایىذ.
قذستي ي معىًي مقذ ] [6دس تحقيقي تٍ تشسػي دقت مذل َاي پيؾ تيىري ئشؿنؼرتگي دس
تًسع ايساق تُاداس تُشان پشداطتىذ .وتایح حاك اص تحقيق وـان داد مٍ الگرًي پريؾ تيىري
تحشان مالي صميؼني ،اػسشیىگ ،ماي اي اػرنًس ،طوتيرل فرشج صادٌ ي طوتيرل مرل مري
تًاوایي طیؾ تيىي تذاي فعاليت ؿشمت پزیشفتٍ ؿذٌ دس تًسع ايساق تُاداس تُشان سا داسوذ
ي َمنىيه مذل َایي مٍ تا اػتهادٌ اص تنىيل َاي ًَؽ ملىًعي وذل ػراصي ؿرذٌ تًدورذ
وؼثت تٍ مذل َایي مٍ تا اػتهادٌ اص تنىيل َاي آماسي مذل ػاصي ؿذوذ اص قاتليت تيـتشي
تشطًسداسوذ.
آلتمه( <6= )1968تنىيل تمایضي چىذگاورٍ سا ترٍ عىرًان تنىينري ترشاي طثقرٍ تىرذي مرذل
يسؿنؼتگي طًد اوتخاب مي مىذ .اي دس تحقيقؾ اص دادٌ َاي  66ؿرشمت 33 ،يسؿنؼرتٍ
ي 33غيشيسؿنؼتٍ تيه ػال َاي  1946تا  ،1965اػتهادٌ مي مىذ .مذل آلتمه اص پرىح متغيرش
تٍ ؿن وؼثت َاي مالي اػتهادٌ مي مىذ ،مذل ترشاي یرل ػرال قثر اص يسؿنؼرتگي %95
م ؿشمت َا سا تا طیاي وًپ ايل  %6ي طیاي وًپ دي  %3تٍ دسػتي طثقٍ تىذي مي مىذ.
مذل تشاي دي ػال قث اص يسؿنؼرتگي  %83مر ؿرشمت َرا سا ترا طیراي ورًپ ايل  %28ي
طیاي وًپ دي  %6تٍ دسػتي طثقٍ تىذي مي مىذ.
ميؼي ي تاسیتضاك ( <8= )1985پظيَـي تا اػتهادٌ اص  209ؿشمت دس دي گشيٌ يسؿنؼرتٍ ي
غيش يسؿنؼتٍ ،تمىظًس اسصیاتي ایه مًضًپ مٍ آیرا خشیران يخرًٌ وقرذ عمليراتي مري تًاورذ
دستحلي َا مشتًه تٍ يسؿنؼتگي اػتهادٌ ؿًد ،اودا دادوذ .آوُا دادٌ َاي مًسد وظرش سا اص
ديسٌ صماوي  1982-1971اوتخاب ومًدوذ .سيؽ آماسي آوُا تحلي مميرض چىذگاورٍ ترًد .ترٍ
َشحال ،وتيدٍ پظيَؾ آوُا وتًاػت ؿًاَذ ي مذاسك مافي تشاي اػرتهادٌ اص خشیران يخرًٌ
وقذ عملياتي دس مذل َاي پيؾ تيىي يسؿنؼتگي فشاَم آيسد.
اَلؼًن ( <12= )1980دس تحقيق طرًد مرذل لرًخيتي سا ترشاي پريؾ تيىري ؿنؼرت تدراسي
ؿشمت َا اسائٍ مي دَذ .ومًوٍ اَلؼًن ؿام یل گشيٌ اص  105ؿشمت يسؿنؼرتٍ ي 2058
ؿشمت غيش يسؿنؼتٍ اص ديسٌ  1970تا  1976اػت .وتایح وـان مي دَىذ مرٍ مرذل لًخيرت
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اَلؼًن  87/6ؿشمت َاي يسؿنؼتٍ سا ترا طیراي ورًپ ايل  %12/4طثقرٍ تىرذي مري مىرذ:
َمنىيه مذل اَلؼًن  %82/6ؿشمت غيش يسؿنؼتٍ سا تا طیاي وًپ دي  %17/4ترٍ دسػرتي
طثقٍ تىذي مي مىذ.
تي ( <11= )1987تا اػتهادٌ اص تحلي لًخيت ،مرذلي سا تمىظرًس پريؾ تيىري اسائرٍ مرشد .تي
تداي تناسگيشي دػتٍ تىذي ػىتي ؿشمت َا ترٍ دي گرشيٌ يسؿنؼرتٍ ي غيرش يسؿنؼرتٍ ،اص
پررىح يضررعيت مررالي اػررتهادٌ مررشد .ایرره پررىح يضررعيت عثاستىررذاص :رثررات مررالي(يضررعيت
كررهش)،حررزف یررا مرراَؾ ػررًد تقؼرريمي(يضررعيت یررل) ،ونررًل تنىًلررًظي ي ونررًل دس
تاصپشداطت يا َاي دسیافتي (يضعيت دي) ،فعاليت تحت وظش قاوًن يسؿنؼرتگي(يضرعيت
ػٍ) ي يسؿنؼتگي ي اوحالل (يضعيت چُاس) .مدمًعٍ ومًوٍ اي  400ؿشمت تًد مٍ حذيد
 350اص ایه ؿشمت َا دس يضعيت كهش(رثات مالي) قشاس داؿتىذ .دقت ملي مذل تي ( ػرال
يسؿنؼتگي)  %96يتشاي ػال دي ي ػً تٍ تشتية  %92ي  %90تًد.
اصیض،اماوًئ يتػه( <9= )1988دس پظيَـي تٍ مقایؼٍ تيه مذل َاي خشیان وقذي تا اػرتهادٌ
اص سيؽ تحلي مميض چىذگاوٍ يتحلي لًخيت پشداطتىرذ .آوُرا ترشاي پرىح ػرال ايل قثر اص
يسؿنؼتگي ،مذلي سا اسائٍ دادورذ مرٍ ؿرام پرىح متغيرش مشترًه ترٍ خشیاورات وقرذي ترًد.
پظيَؾ آوُا وـان مي دَذ دقت عملنشد مذلي مٍ تا اػتهادٌ اص تحلي لًخيت طشاحي ؿذٌ
اػت وؼثت تٍ مذلي مٍ تا اػتهادٌ اص سيؽ تحلي مميض چىذگاوٍ طشاحري ؿرذٌ اػرت ،تُترش
مي تاؿذ .دقت ملي مذلي مٍ آوُا تا اػتهادٌ اص تحلير لًخيرت اسائرٍ دادورذ ،تريه  79ترا 92
دسكذ اػت دس حالي مٍ مذل تحلي مميض چىذگاوٍ آوُا داساي دقتي تريه  73ترا  89دسكرذ
مي تاؿذ.
فزضيٍ َبي تحقيق
فزضيٍ ايل  :مذل تحلي لًخيت اَلؼًن قادس تٍ پريؾ تيىري يسؿنؼرتگي ؿرشمت
َاي مًخًد دس تاصاس ػُا ایشان اػت.
فزضيٍ ديم  :مذل تحلير مميرض چىذگاورٍ فرًلمش قرادس ترٍ پريؾ تيىري يسؿنؼرتگي
ؿشمت َاي مًخًد دس تاصاس ػُا ایشان اػت.

6

فزضيٍ سًم  :ميضان طیاي وًپ ايل دس مذل َاي پيؾ تيىي يسؿنؼتگي اَلؼرًن ي
فًلمش متهايت اػت.
فزضيٍ چُبرم  :ميضان طیاي وًپ دي دس مذل َاي پيؾ تيىي يسؿنؼتگي اَلؼًن
ي فًلمش متهايت اػت.
قلمزي تحقيق
 مكبوي  :ؿشمت َاي پزیشفتٍ ؿذٌ دس تًسع ايساق تُاداس تُشان مي تاؿذ.
 سمبوي  :تا تًخرٍ ترٍ مقیرع صمراوي خمرع آيسي اطالعرات مرًسد ويراص  ،ديسٌ
صماوي مًسد تشسػي ایه پظيَؾ اص ػال  1380تا پایان ػال  1386مري تاؿرذ .
دس ياقع ومًوٍ پظيَـي اص ميان ؿشمت َاي يسؿنؼتٍ ؿرذٌ ي غيشيسؿنؼرتٍ
ػالُاي  1382تا  1386اوتخر اب مري ؿرًد ،ػرسغ ترشاي تشسػري َرش مرذل اص
اطالعات ػال يسؿنؼتگي  ،ینؼرال قثر اص يسؿنؼرتگي ي دي ػرال قثر اص
يسؿنؼتگي اػتهادٌ مي ؿًد.
 مًضًعي  :دس تحقيق حاضش َذف تعييه قاتليت تناسگيشي مذل َاي پريؾ
تيىي يسؿنؼتگي اَلؼًن ي فًلمش دس تاصاس ػُا ایشان اػت ي ػرسغ مقایؼرٍ
ایه دي مذل اص وظش عملنرشد ي ميرضان طیراي ورًپ ايل ي دي اػرت ترا تترًان
تُتشیه مذل سا اص وظش دقت عملنشد اوتخاب مشد .
ريش تحقيق
سيؽ مررًسد اػررتهادٌ دس تحقيررق ،تًكرريهي (پيمایـرري) اصوررًپ َمثؼررتگي تررا اػررتهادٌ
اصاطالعات تاسیخي تلًست پغ سيیذادي یعىي اػتهادٌ اصاطالعات گزؿتٍ مي تاؿرذ.
دس ایه تحقيق دس مشحلٍ ايل تٍ مقایؼٍ مياوگيه وؼثت َراي مرالي تريه گرشيٌ ؿرشمت
َاي يسؿنؼتٍ ي غيش يسؿنؼتٍ پشداطتٍ مري ؿرًد .ترٍ ایره مىظرًس ،اتترذا آمراسٌ َراي
مشتًه تٍ َشیل اص متغيشَا دس َش گشيٌ يدس ػرالُاي  t-1، tي  t-2محاػرثٍ ؿرذوذ ي
آصمًن تشاتشي مياوگيه َا ويض دس مًسد آوُا كرًست گشفرت ي آصمرًن  T-TESTدس
ػیح  α ; 0/05اودا ؿذ .ػسغ دس مشحلٍ دي تا اػرتهادٌ اص فىرًن تحلير تمرایضي
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چىذگاوٍ(سگشػيًن طیي) ي سگشػيًن لدؼتيل ترشاي َرش ػرال مىاػرثتشیه مرذل َرا
تشاي پيؾ تيىي يسؿنؼتگي تشاصؽ ؿذٌ اػت .
متغيزَبي تحقيق
الف) متغيز يابستٍ  :دس پظيَؾ َاي اص وًپ پيؾ تيىري يسؿنؼرتگي ،متغيرش ياتؼرتٍ
یل مقذاس مداصي كهش یا یل ( (1 ، 0اػت .اگش ایه مقذاس تشاتش تا كهش تاؿرذ یعىري
ایىنٍ مذل مًسد آصمًن ،ؿشمت مًسد تشسػي سا غيش يسؿنؼتٍ پيؾ تيىي مشدٌ اػت.
اما اگش مذلي دس تشسػي َاي طًد مقذاس یل سا تٍ متغيش ياتؼتٍ اطتلاف دَذ .ترذیه
معىي اػت مٍ ؿشمت مًسد تشسػي ،اص وظش مذل يسؿنؼتٍ پيؾ تيىي مي ؿًد.
ة) متغيزَبي مستقل  :وؼثت َاي مالي مًسد اػتهادٌ دس دي مذل فًلمش ي اَلؼرًن
مٍ اص كًست َاي مالي اػتخشاج ؿذٌ اوذ متغيشَاي مؼتق تحقيق َؼتىذ.
متغيزَبي مستقل مدل فًلمز
X1

وؼثت ػًد اوثاؿتٍ تٍ م داسائيُا

X2

وؼثت فشيؽ تٍ م داسائيُا

X3

وؼثت ػًد قث اصماليات تٍ حقًق كاحثان ػُا

X4

وؼثت طالق خشیاوات وقذي تٍ م تذَي

X5

وؼثت تذَي تٍ م داسائيُا

X6

وؼثت تذَي َاي خاسي تٍ م داسائيُا

X7

لگاسیتم م داسائي َاي مـًُد

X8

وؼثت ػشمایٍ دسگشدؽ تٍ م تذَي

X9

لگاسیتم وؼثت ػًد قث اص تُشٌ ي ماليات تٍ تُشٌ
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متغيزَبي مستقل مدل اَلسًن
X1

لگاسیتم وؼثت م داسائيُا تٍ ؿاطق سیالي تًليذ واطالق ملي

X2

وؼثت م تذَي تٍ م داسائيُا

X3

وؼثت ػشمایٍ دسگشدؽ تٍ م داسائيُا

X4

وؼثت تذَي َاي خاسي تٍ داسائيُاي خاسي

X5

متغييش مداصي مٍ اگش م تذَي َا تضسگتش یا مؼايي م داسائيُا تاؿرذ ترٍ آن عرذد
یل ي دسغيشایىلًست عذد كهش

X6

وؼثت ػًد طالق تٍ م داسائيُا

X7

وؼثت يخًٌ وقذ حاك اص عمليات تٍ م تذَي َا

X8
X9

متغييش مداصي مٍ ا گش ػًدطالق تشاي ديػرال مترًالي قثر مىهري تاؿرذ عرذد یرل
يدسغيش ایىلًست عذد كهش
تغييشات دس ػًد طالق

) ( NI T - NI T - 1 )/( NI T + NI T - 1

مٍ  NIػًد طالق  T ،اسقا ػال خاسي ي  T-1اسقا ػال قث
فزايىد آسمًن فزضيٍ َب
ال ) تـشیح فشایىذ آصمًن فشضيٍ ايل :
مدل تحليل لًجيت اَلسًن قبدر بٍ پيص بيىیي يرضكسیتگي ضیزکت َیبي
مًجًد در ببسار سُبم ايزان است
تشاي تشسػي ایه فشضيٍ تٍ تشاصؽ مذل سگشػيًن لدؼتيل اَلؼًن تا  9متغيش مٍ َش مذا
یني اص وؼثتُاي مالي َؼتىذ مي پشداصیم ي اص وظش آماسي تشسػي مي مىيم مٍ آیا ایه مذل اص
وظش آماسي معىي داس اػت ي اگش یني اص متغيشَاي مذل اص وظش آماسي معىي داس تاؿىذ مي
تًان فشضيٍ پظيَؾ سا پزیشفت ي اص وظش آماسي داسیم:
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مٍ دس آن   iضشایة مشتًه تٍ وؼثتُاي مالي دس سگشػيًن لدؼتل ميتاؿىذ ي ایه فشضيٍ
پظيَؾ اص وظش آماسي معادل اػت تا :
مذل تحلي لًخيت اَلؼًن قادس تٍ پيؾ تيىي يسؿنؼتگي ؿشمتُاي

H0:

مًخًد دس تاصاس ػُا ایشان ويؼت.
H 1:

مذل تحلي لًخيت اَلؼًن قادس تٍ پيؾ تيىي
يسؿنؼتگي ؿشمت َاي مًخًد دس تاصاس ػُا ایشان اػت.
ایه مذل دس ػٍ ػال متًالي تیًس خذاگاوٍ تشسػي ميؿًد.
الف ) بزرسي مدل در سبل t-2

تا تًخٍ تٍ تشآيسد ضشایة متغيشَاي اودا ؿذٌ مي تًان دیذ مٍ ایه مذل تًاوایي پيؾ تيىري
 91دسكذ اص ؿشمتُاي يسؿنؼتٍ ي  87دسكذ اص ؿشمتُاي غيش يسؿنؼتٍ سا داؿتٍ اػرت .ي
دس مدمًپ ایه مذل يسؿنؼتگي یا عذ يسؿنؼرتگي  89دسكرذ ؿرشمتُا سا تثيريه ومرًدٌ
اػت.
پيص بيىي پذيزي در مدل بب وسبتُبي مبلي
پيؾ تيىي پزیشي
مـاَذٌ

تشآيسد
غيش يسؿنؼتٍ

يسؿنؼتٍ

دقت مذل

غيش يسؿنؼتٍ

48

7

87%

يسؿنؼتٍ

5

51

91%
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تا تًخٍ تٍ مقذاس آماسٌ آصمًن ي مقذاس احتمال ( )P-value=0.000ميتًان وتيدٍ
گشفت مٍ فشم كهش یا ایه فشم مٍ " مذل تحلي لًخيت اَلؼًن قادس تٍ پيؾ تيىي
يسؿنؼتگي ؿشمت َاي مًخًد دس تاصاس ػُا ایشان ويؼت ".دس ػیح معىيداسي 5
دسكذ تشاي ػال  t-2سد ميؿًد.
بزرسي معىيداري مدل
مدزيس مي

دسخٍ آصادي

مقذاس احتمال

93.915

9

.000

ة ) بزرسي مدل در سبل t-1
تا تًخٍ تٍ تشآيسد اودا ؿذٌ مي تًان دیذ مٍ ایره مرذل تًاورایي پريؾ تيىري  93دسكرذ اص
ؿشمتُاي يسؿنؼتٍ ي  89دسكذ اص ؿشمتُاي غيش يسؿنؼتٍ سا داؿرتٍ اػرت .ي دس مدمرًپ
ایه مذل يسؿنؼتگي یا عذ يسؿنؼتگي  91دسكذ ؿشمتُا سا تثييه ومًدٌ اػت.
پيص بيىي پذيزي در مدل بب وسبتُبي مبلي
پيؾ تيىي پزیشي

مـاَذٌ

تشآيسد
غيش يسؿنؼتٍ

يسؿنؼتٍ

دقت مذل

غيش يسؿنؼتٍ

49

6

89%

يسؿنؼتٍ

4

52

93%

تا تًخٍ تٍ مقادیش احتمال ميتًان وتيدٍ گشفت مٍ فشم كهش یا ایه فشم مٍ " مذل
تحلي لًخيت اَلؼًن قادس تٍ پيؾ تيىي يسؿنؼتگي ؿشمت َاي مًخًد دس تاصاس ػُا
ایشان ويؼت ".دس ػیح معىيداسي  5دسكذ تشاي ػال  t-1سد ميؿًد.
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بزرسي معىيداري مدل
مدزيس مي

دسخٍ آصادي

مقذاس احتمال

102.452

9

.000

ج ) بزرسي مدل در سبل t
تا تًخٍ تٍ تشآيسد اودا ؿذٌ مي تًان دیذ مٍ ایه مرذل تًاورایي پريؾ تيىري  96دسكرذ اص
ؿشمتُاي يسؿنؼتٍ ي  95دسكذ اص ؿشمتُاي غيش يسؿنؼتٍ سا داؿتٍ اػرت .ي دس مدمرًپ
ایه مذل يسؿنؼتگي یا عذ يسؿنؼتگي  96دسكذ ؿشمتُا سا تثييه ومًدٌ اػت.
پيص بيىي پذيزي در مدل بب وسبتُبي مبلي
تشآيسد

پيؾ تيىي پزیشي
مـاَذٌ

غيش يسؿنؼتٍ

يسؿنؼتٍ

دقت مذل

غيش يسؿنؼتٍ

52

3

95%

يسؿنؼتٍ

2

54

96%

تا تًخٍ تٍ مقادیش احتمال ميتًان وتيدٍ گشفت مٍ فشم كهش یا ایه فشم مٍ " مذل
تحلي لًخيت اَلؼًن قادس تٍ پيؾ تيىي يسؿنؼتگي ؿشمت َاي مًخًد دس تاصاس ػُا
ایشان ويؼت".دس ػیح معىيداسي  5دسكذ تشاي ػال  tسد ميؿًد.
بزرسي معىيداري مدل
مدزيس مي

دسخٍ آصادي

مقذاس احتمال

117.009

9

.000
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وتيجٍ گيزي فزضيٍ ايل :
دقت مذل تحلي لًخيت اَلؼًن دس ػالُاي  tي t-1ي  t-2تٍ تشتية  91 ،96ي  89دسكذ
مي تاؿذ ي تا تًخٍ تٍ مقادیش احتمال دس تما ػال َا ،قات تعميم تٍ خامعٍ ميتاؿذ.
تطزيح فزايىد آسمًن فزضيٍ ديم :
مدل تحليل مميش چىدگبوٍ فًلمز قبدر بٍ پيص بيىي يرضكستگي ضزکت َیبي
مًجًد در ببسار سُبم ايزان است.
تشاي تشسػي ایه فشضيٍ تٍ تشاصؽ مذل تحلي مميض چىذگاوٍ فًلمش تا  9متغيش مرٍ َرش مرذا
یني اص وؼثتُاي مالي َؼتىذ ميپشداصیم ي اص وظش آماسي تشسػي مي مىيم مٍ آیا ایه مذل اص
وظش آماسي معىي داس اػت ي اگش یني اص متغيشَاي مذل اص وظش آماسي معىري داس تاؿرىذ مري
تًان فشضيٍ تحقيق سا پزیشفت ي اص وظش آماسي داسیم:

مٍ دس آن   iضشایة مشتًه تٍ وؼثتُاي مالي دس سگشػيًن طیي ميتاؿىذ ي ایه فشضيٍ
پظيَؾ اص وظش آماسي معادل اػت تا:
مذل تحلي مميض چىذگاوٍ فًلمشقادس تٍ پيؾ تيىي يسؿنؼتگي ؿشمت َاي

H0:

مًخًد دس تاصاس ػُا ایشان ويؼت.
مذل تحلي مميض چىذگاوٍ فًلمشقادس تٍ پيؾ تيىي يسؿنؼتگي
ؿشمت َاي مًخًد دس تاصاس ػُا ایشان اػت.
ایه مذل دس ػٍ ػال متًالي تیًس خذاگاوٍ تشسػي ميؿًد
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H1:

) بزرسي مدل در سبل t-2

ال

تا تًخٍ تٍ تشآيسد اودا ؿذٌ مي تًان دیذ مٍ ایره مرذل تًاورایي پريؾ تيىري  78دسكرذ اص
ؿشمتُاي يسؿنؼتٍ ي  75دسكذ اص ؿشمتُاي غيش يسؿنؼتٍ سا داؿرتٍ اػرت .ي دس مدمرًپ
ایه مذل يسؿنؼتگي یا عذ يسؿنؼتگي  76دسكذ ؿشمتُا سا تثييه ومًدٌ اػت.
پيص بيىي پذيزي در مدل بب وسبت َبي مبلي
تشآيسد

پيؾ تيىي پزیشي
مـاَذٌ

غيش يسؿنؼتٍ

يسؿنؼتٍ

دقت مذل

غيش يسؿنؼتٍ

38

13

75%

يسؿنؼتٍ

12

43

78%

تا تًخٍ تٍ مقذاس احتمال ( )P-value=0.000ميتًان وتيدٍ گشفت مٍ فشم كهش یا ایه
فشم مٍ " مذل تحلي مميض چىذگاوٍ فًلمشقادس تٍ پيؾ تيىي يسؿنؼتگي ؿشمت َاي
مًخًد دس تاصاس ػُا ایشان ويؼت".دس ػیح معىيداسي  5دسكذ تشاي ػال  t-2سد
ميؿًد.
بزرسي معىيداري مدل
مدمًپ مشتعات دسخٍ آصادي مياوگيه مشتعات
سگشػيًن

8.387

9

.932

تاقيماوذٌ

18.076

96

.188

م

26.462

105

14

F

مقذاس احتمال

4.949

.000

ة ) بزرسي مدل در سبل t-1
تا تًخٍ تٍ تشآيسد اودا ؿذٌ مي تًان دیذ مٍ ایه مرذل تًاورایي پريؾ تيىري  68دسكرذ اص
ؿشمتُاي يسؿنؼتٍ ي  80دسكذ اص ؿشمتُاي غيش يسؿنؼتٍ سا داؿتٍ اػرت .ي دس مدمرًپ
ایه مذل يسؿنؼتگي یا عذ يسؿنؼتگي  74دسكذ ؿشمتُا سا تثييه ومًدٌ اػت.
پيص بيىي پذيزي در مدل بب وسبتُبي مبلي
تشآيسد

پيؾ تيىي پزیشي
مـاَذٌ

غيش يسؿنؼتٍ

يسؿنؼتٍ

دقت مذل

غيش يسؿنؼتٍ

44

11

80%

يسؿنؼتٍ

18

38

68%

تا تًخٍ تٍ مقذاس احتمال ( )P-value=0.000ميتًان وتيدٍ گشفت مٍ فشم كهش یا ایه
فشم مٍ " مذل تحلي مميض چىذگاوٍ فًلمشقادس تٍ پيؾ تيىي يسؿنؼتگي ؿشمت َاي
مًخًد دس تاصاس ػُا ایشان ويؼت".دس ػیح معىيداسي  5دسكذ تشاي ػال  t-1سد
ميؿًد.
بزرسي معىيداري مدل
مدمًپ مشتعات دسخٍ آصادي مياوگيه مشتعات
سگشػيًن

11.547

9

1.283

تاقيماوذٌ

16.200

101

.160

م

27.748

110

---
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F

مقذاس احتمال

7.999

.000

ج ) بزرسي مدل در سبل t
تا تًخٍ تٍ تشآيسد اودا ؿذٌ مي تًان دیذ مٍ ایه مرذل تًاورایي پريؾ تيىري  84دسكرذ اص
ؿشمتُاي يسؿنؼتٍ ي  86دسكذ اص ؿشمتُاي غيش يسؿنؼتٍ سا داؿتٍ اػرت .ي دس مدمرًپ
ایه مذل يسؿنؼتگي یا عذ يسؿنؼتگي  85دسكذ ؿشمتُا سا تثييه ومًدٌ اػت.
يص بيىي پذيزي در مدل بب وسبتُبي مبلي
پيؾ تيىي پزیشي
مـاَذٌ

تشآيسد
غيش يسؿنؼتٍ

يسؿنؼتٍ

دقت مذل

غيش يسؿنؼتٍ

48

8

86%

يسؿنؼتٍ

9

46

84%

تا تًخٍ تٍ مقذاس احتمال ( )P-value=0.000ميتًان وتيدٍ گشفت مٍ فشم كهش یا ایه
فشم مٍ " مذل تحلي مميض چىذگاوٍ فًلمشقادس تٍ پيؾ تيىي يسؿنؼتگي ؿشمت َاي
مًخًد دس تاصاس ػُا ایشان ويؼت ".دس ػیح معىيداسي  5دسكذ تشاي ػال  tسد ميؿًد.
بزرسي معىيداري مدل
مدمًپ مشتعات دسخٍ آصادي مياوگيه مشتعات
سگشػيًن

8.215

9

.913

تاقيماوذٌ

19.533

101

.193

م

27.748

110

----

F

مقذاس احتمال

4.720

.000

وتيجٍ گيزي فزضيٍ ديم :
دقت مذل تحلي مميض چىذگاوٍ فًلمش دس ػالُاي  tي t-1ي  t-2تٍ تشتية  74 ،85ي 76
مي تاؿذ ي تا تًخٍ تٍ مقادیش احتمال ،دس تما ػال َا قات تعميم تٍ خامعٍ ميتاؿذ.
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ضزيح فزايىد آسمًن فزضيٍ سًم :
ميشان خطبي وًع ايل در مدل َبي پيص بيىي يرضكستگي اَلسًن ي فًلمز
متفبيت است.
تشاي تشسػي ا یه فشضيٍ تٍ طیاي وًپ ايل دس َش دي مذل مي پشداصیم ي اص وظش آماسي
تشسػي مي مىيم مٍ آیا دسكذ طیاي وًپ ايل دس دي مذل تا ینذیگش متهايت اػت ،ي اص
وظش آماسي داسیم:
پاػخ تٍ فشضيٍ تحقيق مىهي اػت :

H0 : α1= α

پاػخ تٍ فشضيٍ تحقيق مثثت اػت:

H1 : α1≠ α2

مٍ دس آن  α1ي  α2دسكذ طیاي وًپ ايل تًػط مذل َا اػت ي ایه فشضيٍ معادل اػت
تا:
H0:

ميضان طیاي وًپ ايل دس مذل َاي پيؾ تيىي يسؿنؼتگي
اَلؼًن ي فًلمش متهايت ويؼت.

H 1:

ميضان طیاي وًپ ايل دس مذل َاي پيؾ تيىي يسؿنؼتگي
اَلؼًن ي فًلمش متهايت اػت.
مقبيسٍ پيص بيىي پذيزي در دي مدل
ػال
t-2
t-1
T

دسكذ طیا

مقذاس Z

مقذاس احتمال

اَلؼًن

9%

1.990

0.047

فًلمش

23%

اَلؼًن

7%

فًلمش

32%

اَلؼًن

4%

فًلمش

16%

مذل
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3.496

2.263

0.000

0.024

تا تًخٍ تٍ مقادیش احتمال ( )P-value<0.05ميتًان وتيدٍ گشفت مٍ فشم كهش یا ایه
فشم مٍ " ميضان طیاي وًپ ايل دس مذل َاي پيؾ تيىي يسؿنؼتگي اَلؼًن ي فًلمش
متهايت ويؼت "دس ػیح معىيداسي  5دسكذ تشاي ػال َاي  t-1، tي  t-2سد ميؿًد.
فزايىد آسمًن فزضيٍ چُبرم
ميشان خطبي وًع ديم در مدل َبي پيص بيىي يرضكستگي اَلسًن ي فًلمز
متفبيت است.
تشاي تشسػي ایه فشضيٍ تٍ طیاي وًپ دي دس َش دي مذل مي پشداصیم ي اص وظش آماسي
تشسػي مي مىيم مٍ آیا دسكذ طیاي وًپ دي دس دي مذل تا ینذیگش متهايت اػت اص وظش
آماسي داسیمH1 ::
H0: β1 = β2

پاػخ تٍ فشضيٍ تحقيق مىهي اػت:

H1:β2 ≠β1

پاػخ تٍ فشضيٍ تحقيق مثثت اػت:

مٍ دسآن  β1ي  β2دسكذ طیاي وًپ دي تًػط مذل َا اػت ي ایه فشضيٍ معادل اػت تا:
ميضان طیاي وًپ دي دس مذل َاي پيؾ تيىي يسؿنؼتگي اَلؼًن ي

H0:

فًلمش متهايت ويؼت.
ميضان طیاي وًپ دي دس مذل َاي پيؾ تيىي يسؿنؼتگي اَلؼًن
ي فًلمش متهايت اػت.
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H 1:

مقبيسٍ پيص بيىي پذيزي در دي مدل
ػال
t-2
t-1
T

دسكذ طیا

مقذاس Z

مقذاس احتمال

اَلؼًن

13%

1.637

0.102

فًلمش

25%

اَلؼًن

11%

فًلمش

20%

اَلؼًن

5%

فًلمش

14%

مذل

1.321

1.599

0.186

0.110

تا تًخٍ تٍ مقادیش احتمال ( )P-value>0.05ميتًان وتيدٍ گشفت مٍ فشم كهش یا ایه
فشم مٍ " ميضان طیاي وًپ دي دس مذلَاي پيؾ تيىي يسؿنؼتگي اَلؼًن ي فًلمش
متهايت ويؼت ".دس ػیح معىيداسي  5دسكذ سد وميؿًد.
وتيجٍ گيزي
وتایح حاك اص آصمًن فشضيٍ َا ي تشسػي پشػؾ َاي تحقيق وـان داد مٍ مذل َاي
تحلي لًخيت اَلؼًن ي تحلي مميض چىذگاوٍ فًلمش خُت پيؾ تيىي يسؿنؼتگي ؿشمت
َاي پزیشفتٍ ؿذٌ دس تًسع ايساق تُادس تُشان قات تعميم تٍ تاصاس ػُا ایشان مي تاؿىذ.
َمنىيه وتایح تحقيق وـان دَىذٌ ایه میلة اػت مٍ ميضان طیاي وًپ ايل دس َش دي مذل
تشاي ػال َاي  t-1 ، tي  t-2متهايت مي تاؿذ ي َمنىيه طیاي وًپ دي ويض دس تما
ػال َا تشاي َش دي مذل متهايت ومي تاؿذ
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وتایح

فشضيٍ َاي پظيَؾ

آصمًن
مذل تحلي لًخيت اَلؼًن قادس تٍ پيؾ تيىي يسؿنؼتگي ؿشمت َاي
مًخًد دس تاصاس ػُا ایشان اػت.
مذل تحلي مميضچىذگاوٍ فًلمش قادس تٍ پيؾ تيىي يسؿنؼتگي ؿشمت َاي
مًخًد دس تاصاس ػُا ایشان اػت.
ميضان طیاي وًپ ايل دس مذل َاي پيؾ تيىي يسؿنؼتگي اَلؼًن ي فًلمش
متهايت اػت.
ميضان طیاي وًپ دي دس مذل َاي پيؾ تيىي يسؿنؼتگي اَلؼًن ي فًلمش
متهايت اػت.

پزیشفتٍ ؿذ
پزیشفتٍ ؿذ
پزیشفتٍ ؿذ
پزیشفتٍ
وـذ

محديديت َب
 .1اسائٍ تعشیهي دقيقي اص يسؿنؼتگي دس تاصاس مالي ایشان ماس تؼياس مـنلي اػت ،چشا مرٍ
امثش ؿشمت َاي مٍ مـمًل مادٌ  141قاوًن تداست تًدوذَ ،منىان تٍ حيات طرًد ادامرٍ
مي دَىذ ،تا يخًد ایىنٍ صیان اوثاؿتٍ آوُا تيـتش اص ػشمایٍ آوُا مي تاؿذ.
 .2مًچررل تررًدن خامعررٍ ؿررشمت َرراي پزیشیشفتررٍ دس تررًسع ايساق تُرراداس تُررشان .ایرره
محذيدیت ػثة ؿذ تا وتًاويم ؿشمت َاي غيش يسؿنؼتٍ سا دستمامي مًاسد اص وظش كرىعت
تا ؿشمت َاي يسؿنؼتٍ خهت مىيم.
 .3عذ دػتشػي تٍ اطالعات ؿشمت َاي يسؿنؼتٍ طراسج اص ترًسع ايساق تُراداس تُرشان
تشاي ایه پظيَؾ ي ػایش پظيَؾ َاي مـاتٍ محذيدیت ایداد مي مىذ .یعىي ایىنٍ ،تا تًخٍ
تٍ محذيد تًدن تعذاد ؿشمت َاي پزیشفتٍ ؿذٌ دس تًسع ايساق تُراداس تُرشان ،ومري ترًان
كىعت طاكي سا دسوظش گشفت ي تایذ اصاطالعات ؿشمت َراي مختلر
اػتهادٌ مشد.
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دسكرىایع متهرايت

پيطىُبدَبيي بزاي تحقيقبت آتي
 تشسػي سيیذاد يسؿنؼتگي دس مـرًسَاي مختلر

يمیاتقرت قرًاويه مشترًه ترٍ

يسؿنؼتگي دس مـًسَاي مختل .
 تشسػي تعشی

يسؿنؼتگي طثق قًاويه ایشان يایه میلة مٍ ایه تعشیر

ترٍ چرٍ

ميضان مًیذ يضعيت حيات آن ؿشمت تا يخرًد مـرمًليت يسؿنؼرتگي طًاَرذ
تًد.
 تحقيقرري دس ساتیررٍ تعيرريه متغيشَرراي پرريؾ مىىررذٌ يسؿنؼررتگي دس محرريط ایررشان،
يَمنىيه ػایش مًاسدي مٍ داساي محترًاي اطالعراتي دس ایره طلرًف َؼرتىذ.،
تذين تشدیذ وتایح آن ممل ؿایاوي تٍ دیگش محققان طًاَذ ومًد.
 اػتخشاج مذل پيؾ تيىي يسؿنؼتگي تشاي ؿشمت َاي ياػیٍ گشي يطذماتي.
 پيـىُاد مي ؿًد دس پظيَؾ َاي آتي اص اطالعات تاصاس عاليٌ تش وؼثت َاي مرالي
دس اػتخشاج مذل اػتهادٌ ؿًد.
 مقایؼٍ مذل َاي سگشػيًن لدؼتيل ي سگشػيًن طیي ترا ؿرثنٍ علرثي ي مرذل
َاي الگًسیتم طوتيل ي مىیق فاصي.
مىببع
 .1حاخيُا ،صَشٌ ”.)1382( .اسائٍ مذل پيؾ تيىي قذست پشداطت دیًن تا اػتهادٌ اص
وؼثت َاي مالي دس ؿشمت َاي پزیشفتٍ ؿذٌ دس ػاصمان تًسع ايساق تُاداس
تُشان“ پایان وامٍ ماسؿىاػي اسؿذ ،داوـگاٌ الضَشا ،داوـنذٌ علً اختماعي ي
اقتلاد.
 .2ػليماوي اميشي ،غالمشضا ” .)1381 (.تشسػي ؿاطق َاي پيؾ تيىي مىىذٌ
يسؿنؼتگي دس ؿشایط محيیي ایشان“ سػالٍ دمتشاي حؼاتذاسي ،داوـگاٌ تُشان،
داوـنذٌ مذیشیت.
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 .3عشب ماصاس ،محمذ؛ امثشي ؿُميشصادي ” .)1387 (. ،پيؾ تيىي يسؿنؼتگي
ؿشمتُا تا اػتهادٌ اص ؿثنٍ علثي“ ماَىامٍ حؼاتذاس ،ؿماسٌ  ،200كهحات -38
.34
 .4غالمسًسفشد ،محمذ مؼعًد ،)1387( ،تشسػي تًاوایي مذل َاي پيؾ تيىي
يسؿنؼتگي آلتمه ي اَلؼًن دس پيؾ تيىي يسؿنؼتگي ؿشمت َاي پزیشفتٍ
ؿذٌ دس تًسع ايساق تُاداس ،سػالٍ ماسؿىاػي اسؿذ حؼاتذاسي ،داوـگاٌ فشديػي
مـُذ ،داوـنذٌ علً اداسي ي اقتلاد

 .5فالح پًس ،ػعيذ ” .)1383( .پيؾ تيىي دسماوذگي مالي ؿشمت َا تا اػتهادٌ اص
ؿثنٍ َاي علثي“ سػالٍ ماسؿىاػي اسؿذ مذیشیت مالي ،داوـگاٌ تُشان،
داوـنذٌ مذیشیت.
 .6قذستي ،حؼه ،معىًي مقذ  ،اميشَادي ،)1389( ،تشسػي دقت مذل َاي پيؾ
تيىي يسؿنؼتگي دس تًسع ايساق تُاداس تُشان ،فللىامٍ تحقيقات حؼاتذاسي ي
حؼاتشػي ،ػال دي  ،ؿماسٌ  ،7پایيض .89
 .7مُشاوي ،ػاػان؛ تُشامهش ،وقي؛ غيًس ،فشصاد ” .)1384(.تشسػي ساتیٍ تيه وؼثت
َاي وقذیىگي ػىتي ي وؼثت َاي حاك اص كًست خشیان يخًٌ وقذ خُت
اسصیاتي تذاي فعاليت ؿشمت َا “ فللىامٍ تشسػي َاي حؼاتذاسي ي حؼاتشػي.
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