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 1، امیه کزدی  2، رضا عباسی 3کلثًم خلیلًود 

 ایشاى ایالم، ٍاحذ اػالهی آصاد داًـگاُ  5
 ایشاى ، ایالم احذٍ اػالهی آصاد داًـگاُ تاصسگاًی هذیشیت سؿتِ اسؿذ واسؿٌاػی داًـدَی 6
 ایشاى ، ایالم ٍاحذ اػالهی آصاد داًـگاُ تاصسگاًی هذیشیت سؿتِ اسؿذ واسؿٌاػی داًـدَی 7

 

 

 چکیدٌ

 ای هالحػِ لاتل اّویت اص ػْاهذاسى، ٍ هذیشاى تشای وِ اػت هَضَؾاتی تشیي داس اٍلَیت ٍ تشیي هْن اص ػَدآٍسی ٍ ػَد

 دس ؿذُ پزیشفتِ ؿشوتْای دس آٍسی ػَد تش گشدؽ دس ػشهایِ هذیشیت تاثیش سػیتش ّذف تا پظٍّؾ ایي. اػت تَدُ تشخَسداس

 سٍؽ، ًػش اص ٍ واستشدی ّذف ًػش اص ؾلی، هتغیشّا تیي ساتطِ ًػش اص پظٍّؾ ایي. اػت ؿذُ اًدام تْشاى تْاداس اٍساق تَسع

( ؿشوت894)تْشاى دس تْاداس اٍساق عتَس دس ؿذُ پزیشفتِ ّای ؿشوت پظٍّؾ ایي آهاسی خاهؿِ. تاؿذ هی پیوایـی -تَصیفی

 اطالؾات ٍ ّا دادُ. ؿذ اًتخاب ؿشوت 556 تؿذاد فیلتشیٌگ گیشی ًوًَِ تا وِ تاؿذ، هی 7=57تا =>57 ػالْای صهاًی دستاصُ

 ّای فشضیِ تِ پاػخ هٌػَس تِ اػتٌثاطی ػطح دس. اػت آهذُ دػت تِ هیذاًی ٍ ای وتاتخاًِ سٍؽ تِ پظٍّؾ ایي تشای الصم

 فشضیِ آصهَى تشای پظٍّؾ ایي دس. ؿذ اػتفادُ Fهؿٌاداسی آصهَى ٍ Tهؿٌاداسی آصهَى سگشػیَى، تحلیل آصهًَْای اص ؾپظٍّ

 ؿشوتْای خالص ػَد تش گشدؽ دس ػشهایِ وِ اػت آى اص حاوی پظٍّؾ ًتایح. ؿَد هی اػتفادُ  Eviewsافضاسآهاسی ًشم اص ّا

 هَخَدی گشدؽ دٍسُ هطالثات، ٍصَل دٍسُ هتَػط ّوچٌیي. داسد هؿٌاداسی یشتاث تْشاى تْاداس اٍساق تَسع دس ؿذُ پزیشفتِ

 .داسد هؿٌاداسی تاثیش خالص ؾولیاتی ػَد تش ًمذ ٍخِ تثذیل چشخِ ٍ تذّی پشداخت دٍسُ هتَػط واال،

 

 ٍسُد هتَػط واال، هَخَدی گشدؽ دٍسُ هطالثات، ٍصَل دٍسُ هتَػط خالص، دس گشدؽ، ػَد ػشهایَِای کلیدی:  ياژٌ

 .ًمذ ٍخِ تثذیل چشخِ تذّی، پشداخت
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 مقدمٍ -3

 دس ػشهایِ یؿٌی خاسی ّای تذّی ٍ ّا داسایی هحذٍد، خاسخی هٌاتؽ ٍ هحیطی  فضایٌذُ فـاسّای تا وًٌَی چالؾ پش التصاد دس

 دس هالی گشاى یلتحل ٍ حؼاتذاساى،حؼاتشػاى ًیض ؾول دس آى تش افضٍى. تشخَسداسًذ صیادی اّویت اص التصادی ّای تٌگاُ گشدؽ

 آى پیاهذّای ٍ پذیذُ ایي تا ًَؾی تِ آیذ، ؿواسهی تِ آى اخضای تشیي هْن اص ػَد گضاسؿگشی وِ هالی، گضاسؿگشی فشایٌذ

 حؼاتذاسی ػَد ّای هحذٍدیت ٍ ّا ٍیظگی ؿٌاػایی ساػتای دس ػَد ّوَاسػاصی سفتاس هختلف اتؿاد ؿٌاخت. اًذ تَدُ هَاخِ

 تتَاى اػت هحتول ًـذُ، هیؼش وٌَى تا سػذ هی ًػش تِ وِ پذیذُ ایي تشای ًػشی چاسچَب یه ئِاسا دسصَست. گیشد لشاسهی

 ػشهایِ هَضَؼ دس ًػشی هطالؿات ٍ ّا پظٍّؾ اص ای ؾوذُ ػْن. یافت دػت ػَد گضاسؿگشی ویفی صهیٌِ دس پیـشفتی تِ

 دس ٍ ؿشوت سیؼه ٍ ػَدآٍسی تش آى تاثیش یلدل تِ گشدؽ دس ػشهایِ هذیشیت. اػت یافتِ تَػؿِ وـَسّای تِ هتؿلك گزاسی،

 سیؼه ٍ تاصدُ داسًذ، تشی خؼَساًِ گشدؽ دس ػشهایِ ػیاػت وِ ؿشوتْایی ٍیظُ تِ. تاؿذ هی هْن ؿشوت، اسصؽ تش ًتیدِ

 دُصا)داسًذ تشی پاییي سیؼه ٍ تاصدُ داسًذ واساًِ هحافػِ گشدؽ دس ػشهایِ ػیاػت وِ ّایی ؿشوت حالیىِ دس داسًذ، تاالتشی

. تاؿذ هی اؾتثاسدٌّذگاى ٍ گزاساى ػشهایِ خزب تشای ولیذی ؾَاهل اص یىی ػَد گفت تَاى هی(. 7=57 ّوىاساى، ٍ فش

 تِ دٌّذگاى اؾتثاس ٍ گزاساى ػشهایِ تـَیك ٍ آى تیٌی پیؾ لاتلیت تش تَاًذ هی هتغیش ایي تش هَثش ؾَاهل تشسػی تٌاتشایي

 ؿشوتْای دس ػَدآٍسی تش گشدؽ دس ػشهایِ هذیشیت تاثیش تشسػی ّذف تا پظٍّؾ يای. تاؿذ هَثش ّا ؿشوت دس گزاسی ػشهایِ

 .گیشد هی اًدام تْشاى تْادس اٍساق تَسع دس ؿذُ پزیشفتِ

 اهش ایي. تشدًذ والًی ػَدّای ٍ وشدُ تَلیذ اًثَُ طَس تِ واال صیادی همادیش صٌؿتی تَلیذی ّای ؿشوت گزؿتِ ّای ػذُ دس

 ٍ گیشد لشاس تَخِ هَسد هالی هذیشیت دس تذسیح تِ ًمذیٌگی لذست ًػش اص ٍیظُ تِ وٌتشل ٍ سیضی تشًاهِ لئهؼا ؿذ تاؾث

 ٍلت ٍ اًشطی توام سٍصاًِ هذیشاى اص صیادی ؾذُ ٍ دسآهذُ تداسی ٍاحذ تخصصی تخؾ یه صَست تِ گشدؽ دس ػشهایِ هذیشیت

 اػت سٍؿي ٍ ػادُ هفَْم یه دسگشدؽ ػشهایِ هذیشیت هالی هذیشاى دیذگاُ اص. ًوایٌذ گشدؽ دس ػشهایِ اداسُ صشف سا خَد

 ػشهایِ هذیشیت(. 6449 َّسع،) ؿَد هی هذت وَتاُ ّای تذّی ٍ ّا داسایی تیي تفاٍت دسن دس ؿشوت اطویٌاى تاؾث وِ

 ػَدآٍسی ٍ ًمذیٌگی هؼتمین طَس تِ صیشا آیذ، هی حؼاب تِ ػاصهاًْا هالی هذیشیت دس هْن ّای حَصُ اص یىی دسگشدؽ

 دس ػشهایِ ًادسػت هذیشیت هؿشض دس وِ ّایی ؿشوت تشای ٍسؿىؼتگی احتوال. دّذ هی لشاس تاثیش تحت سا ّا  وتؿش

 ٍ ػش خاسی ّای تذّی ٍ ّا  داسایی تا گشدؽ دس ػشهایِ هذیشیت. داسد ٍخَد ًیض ّؼتٌذ هثثت ػَدآٍسی تا ٍخَد حتی گشدؽ

 هی گشدؽ دس ػشهایِ اّویت تش دال تذّی پشداخت تشای ًمذی ٍخِ هطلَب ػطح ًگْذاسی. (;644ًٍاصش، سحواى)داسد واس

 خْت هٌاػة ًاگْاًی فشصتْای اص اػتفادُ ٍ ؿذُ ػشسػیذ ّای لئهؼا اص یىی تِ گشدؽ دس ػشهایِ هذیشیت ؾول، دس. تاؿذ

 ؿشوت وِ طَسی تِ تَلیذ تشای اٍلیِ هَاد تِ دػتشػی ٍ تاؿذ هی تداسی ٍاحذ پزیشی اًؿطاف اص ای ًـاًِ وِ گزاسی ػشهایِ

 دسگیش اخشایی هذیشاى اص تؼیاسی وِ خایی اػت، ؿذُ تثذیل تاؿذ ّا ػاصهاى دس هْن هـتشیاى تماضای خَاتگَی هَلؽ تِ تتَاًذ

 ایي دس وِ تصویوی گًَِ ّش( . 9==5لوثشػَى،)ّؼتٌذ آى تْیٌِ ػطح ٍ گشدؽ دس ػشهایِ هذیشیت اصلی ؾَاهل ؿٌاػایی

 تاؾث وِ گزاسد هی تداسی ٍاحذ ؾولیاتی ػَد سٍی ای هالحػِ لاتل اثشات ؿَد هی اتخار تداسی ٍاحذ هذیشاى تَػط تخؾ

 دس اؾتثاسی هالی هَػؼات تشای ػَدآٍسی ٍ ػَد هَضَؼ وِ چشا ؿذ، خَاّذ ػْاهذاساى ثشٍت "ًْایتا ٍ ؿشوت اسصؽ تغییش

 هالحػِ لاتل اصاّویت ریٌفؽ، ّای تین ٍ شاىهذی تشای ّوَاسُ وِ اػت ولیذی هَضَؾات تشیي داس اٍلَیت ٍ تشیي هْن اص دًیا

 ّای هدوَؾِ تشای ػَدآٍسی تشافضایؾ هَثش ؾلوی ٍ تدشتی فاوتَسّای ٍلحاظ تشسػی هیاى ایي دس. اػت تَدُ تشخَسداس ای

 ووه هٌػَس تِ صهیٌِ ایي دس ای گؼتشدُ هیذاًی ّای پظٍّؾ ػالِ ّش ٍ تَدُ هالن هَسد تَسع دس ؿذُ پزیشفتِ ّای ؿشوت

 دس اّویت تا اطالؾات خولِ اص ػَد( 6449چي،. )اػت پزیشفتِ صَست خَد ّای هدوَؾِ ػَدآٍسی افضایؾ خْت هذیشاى ِت

 ٍػیلِ ٍ هذیشیت تخـی اثش ػٌدؾ اتضاس تمؼیوی، ػَد پشداخت ساٌّوای ؾٌَاى تِ ػَد. سٍد هی ؿواس تِ التصادی تصویوات

 ثمفی،) اػت تَدُ هالی تحلیلگشاى ٍ هذیشاى گزاساى، ػشهایِ اػتفادُ هَسد ّوَاسُ ّا، گیشی تصوین اسصیاتی ٍ تیٌی پیؾ

 ؾَاهلی خولِ اص. وٌٌذ ساؿٌاػایی ّا  ؿشوت ػَدآٍسی تش ثشهؤ ؾَاهل اًذ وشدُ ػؿی تؼیاسی هحمماى اػاع، ّویي تش(. 7>57
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 تاؾث تَاًذ هی وِ تاؿذ هی تؿشو ّای داسایی تیي دس گشدؽ دس ػشهایِ هذیشیت تاؿذ، ثیشگزاستأ ػَد تش سػذ هی ًػش تِ وِ

 (.6458هیش، خی)ؿَد ػَدآٍسی افضایؾ

 دس ػشهایِ هذیشیت. هی ؿَد گزاسی ػشهایِ گشدؽ دس ػشهایِ دس ّا ؿشوت هٌاتؽ اص تَخْی لاتل تخؾ ایٌىِ تِ تَخِ تا

 ٍ افضایذ یه گشدؽ دس ػشهایِ هذیشیت ضشٍست تِ خَد اهش ایي وِ ؿَد ػَدآٍسی افضایؾ هَخة تَاًذ هی هٌاػة گشدؽ

 هصاسف خْت دس آٍسًذ هی دػت تِ وِ سا ٍخَّی ّا ؿشوت ایي تش ؾالٍُ. دّذ هی ًـاى آًشا تیـتش چِ ّش تشسػی اّویت

 تحت سا ؿشوت فشٍؽ دسآهذ تَاًذ هی تاص اؾتثاسی ػیاػت ٍ وافی هَخَدی داؿتي هثال ؾٌَاى تِ. وٌٌذ هی خشج گًَاگَى

 واّؾ تاصاس صیاد تماضای صهاى دس سا هَخَدی ووثَد سیؼه تَاًذ هی وافی هَخَدی ًگْذاسی وِ طَس ّواى دّذ، لشاس تاثیش

 سا ؿشوت فشٍؽ هی تَاى تاص اؾتثاسی ػیاػت اص اػتفادُ تا ٍ وٌذ خلَگیشی تَلیذ تشًاهِ دس ٍلفِ ٍ تاخیش اص ّوچٌیي ٍ دّذ

 اص صیادی حدن وِ ؿَد تاؾث هـتشیاى تِ یادص اؾتثاس یادادى ٍ هَخَدی حذ اص تیؾ ًگْذاسی اػت هوىي طشفی اص. داد افضایؾ

 وٌٌذگاى تاهیي تا هزاوشُ دس سا ؿشوت لذست تیـتش ػَدآٍسی ٍ گشدؽ دس ػشهایِ. ؿَد تلَوِ گشدؽ دس ػشهایِ دس ًمذ ٍخَُ

 طشف صا(. >==5ػًَي، ٍ ؿیي) وٌذ اػتفادُ خَد ًمذیٌگی تْثَد تشای سلاتتی هضیت ایي اص تَاًذ هی ٍ تشد هی تاال هـتشیاى ٍ

 تشای تیـتش گزاسی ػشهایِ ّای فشصت ایداد ٍ تیـتش هٌاتؽ دسگیشی هؿٌای تِ گشدؽ دس ػشهایِ دس تیـتش گزاسی ػشهایِ دیگش

 (.6447 لَف، دی) اػت ؿشوت

 ٍاطُ( . 9==5اػىلیٌگ) ؿَد هی گزاسی ػشهایِ خاسی ّای داسایی دس وِ اػت هثالغی هدوَؾِ ؿشوت یه گشدؽ دس ػشهایِ

 هذت، وَتاُ تْاداس اٍساق ًمذ، ٍخَُ خاسی، ّای تذّی خاسی، ّای داسایی دس ػاصهاى گزاسی  ػشهایِ تِ گشدؽ دس ػشهایِ

 ٍ هٌاتؽ تشویة ٍ حدن تؿییي اص ؾثاستؼت ًیض گشدؽ دس ػشهایِ هذیشیت ٍ ؿَد هی اطالق واال هَخَدی ٍ دسیافتٌی حؼاتْای

 تشویة اص ؾثاستؼت گشدؽ دس ػشهایِ تْیٌِ هذیشیت. یاتذ ضایؾاف ػْاهذاساى ثشٍت وِ ًحَی تِ گشدؽ دس ػشهایِ هصاسف

 سٌّوای) ػاصد حذاوثش سا ػْاهذاساى ثشٍت وِ ای گًَِ تِ خاسی ّای تذّی ٍ ّا داسایی یؿٌی گشدؽ، دس ػشهایِ الالم تْیٌِ

 تخؾ. اػت خاسی یّا تذّی ٍ خاسی ّای داسایی هذیشیت تش گشدؽ دس ػشهایِ هذیشیت تاویذ(. =>57 ّوىاساى، ٍ سٍدپـتی

 ػشهایِ هذیشیت. اػت دسیافتٌی حؼاتْای ٍ هَخَدی ًمذ، ٍخِ هذیشیت ؿاهل ّا ؿشوت هذت وَتاُ سیضی تشًاهِ اص ای ؾوذُ

 تؿْذات اًدام تا ساتطِ دس ؿشوت تَاًایی دٌّذُ ًـاى وِ تاؿذ هی ّا ؿشوت هالی هذیشیت اصلی واسوشدّای اص یىی گشدؽ دس

 ػاصی حذاوثش خْت خاسی هصاسف ٍ هٌاتؽ تش هذیشیت ّواى وِ گشدؽ دس ػشهایِ هذیشیت ٍصُاهش. اػت هالی هذت وَتاُ

(. 6454 ّوىاساى، ٍ طالة) تاؿذ هی خاصی اّویت داسای هالی هذیشیت ٍغیفِ اص تخـی ؾٌَاى تِ اػت، ػْاهذاساى ثشٍت

 ّای تذّی ٍ ّا داسایی ی خٌثِ اص ،هالی تاهیي ٍ هذت وَتاُ ّای¬گیشی تصوین دٍی ّش هؼتلضم گشدؽ دس ػشهایِ هذیشیت

 تذّی پشداخت تشای ؾولیاتی ًمذ ٍخَُ خشیاى ایداد دس ؿشوت تَاًایی تِ ًؼثت الصم اطویٌاى وؼة ّذف،. اػت ؿشوت خاسی

 اّویت تا هؼائل اص یىی تِ تثذیل گشدؽ دس ػشهایِ هذیشیت. اػت آیٌذُ ؾولیاتی ّای ّضیٌِ ٍ ؿذُ ػشسػیذ هذت وَتاُ ّای

 آى هطلَب ػطح ٍ گشدؽ دس ػشهایِ ّای هحشن هثٌای ؿٌاػایی تشای تالؽ دس هالی هذیشاى وِ ًحَی تِ اػت ؿذُ اػاصهاًْ

 هی اػتفادُ گشدؽ دس ػشهایِ هذیشیت اثشتخـی اسصیاتی تشای ًمذ ٍخِ تثذیل چشخِ همیاع اص(.>644اپَّاهی،) ّؼتٌذ

 (.5=57ًثاسی، خاى)ؿَد

 ّای دادُ تیـتش. ؿَد هی هٌؿىغ ؿشوت ػَدآٍسی فؿالیت دس تَلیذی ٍ هالی تصویوات ْا،فؿالیت ّا، تشًاهِ ّوِ ًْایی ًتیدِ

 ایي خَد وِ ؿَد، هی فشاّن ػَدٍصیاى حؼاب صَست اص هؼتمین تطَس ؿشوت، اخشایی ؾولیات اسصیاتی تشای ًیاص هَسد

 آٍسدى تذػت دس ؿشوت تَاًایی تِ ػَدآٍسی. اػت ؿشوت ٍ تَلیذی هالی فؿالیتْای ٍ ؾولیات ًتایح خالصِ ًیض صَستحؼاب

اؾتثاس  ٍ گزاساى ػشهایِ. تاؿذ هی ػَدآٍسی گیشی اًذاصُ هؿیاس تٌْا خالص، ػَد یا آهذ دس. وٌذ هی ػَداؿاسُ ٍ دسآهذ

 هدثَسًذ خَد، ًیاص هَسد ػشهایِ خزب تشای ؿشوتْا. داسًذ ؿشوت یه ٍآتی خاسی ػَدآٍسی اسصیاتی تِ صیادی ؾاللِ دٌّذگاى،

 سا وافی ػَد ؿشوتْا وِ صَستی دس. آٍسًذ تذػت دٌّذگاى اؾتثاس ٍ گزاساى ػشهایِ خْت هٌاػة تاصدُ تاهیي تشای یواف ػَد

 ًخَاٌّذ دٌّذگاى اؾتثاس یا ػْاهذاساى طشیك اص ّا پشٍطُ اًَاؼ اخشای خْت ًیاص هَسد ػشهایِ خزب تِ لادس آًْا ًىٌٌذ، تحصیل
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 تشای هٌاػة تاصدُ تاهیي ٍ تؿْذات ولیِ اًدام تشای دسآهذ وؼة دس آى تَاًایی تِ هذت، تلٌذ دس ؿشوت یه ٍتماء دٍام. تَد

  .داسد تؼتگی اصلی، ػْاهذاساى

 ّای ؿشوت ػَدآٍسی ٍ گشدؽ دس ػشهایِ هذیشیت تیي ساتطِ تشسػی ؾٌَاى تحت خَد تحمیك دس( 7=57)ّوىاساى ٍ فش صادُ

 ٍ گشدؽ دس ػشهایِ هذیشیت تیي خطی غیش استثاط وِ سػیذًذ یدًِت ایي تِ تْشاى تْاداس اٍساق تَسع دس ؿذُ پزیشفتِ

 حذاوثش ػَدآٍسی ػطح، آى دس وِ گشدؽ، دس ػشهایِ اص ای تْیٌِ ػطح وِ اػت ایي تیاًگش اهش ایي. ًذاسد ٍخَد ػَدآٍسی

 .ًذاسد ٍخَد تاؿذ،

 تْاداس اٍساق تَسع ّای ؿشوت گشدؽ سد ػشهایِ هذیشیت تش هَثش ؾَاهل ؾٌَاى تحت خَد تحمیك دس( 6=57) ّوىاساى ٍ ٍاؾع

 هؿٌاداسی ٍ هٌفی ساتطِ ًمذ ٍخِ تثذیل چشخِ تا ای ػشهایِ هخاسج ٍ اّشم ػَدآٍسی، تیي وِ سػیذًذ ًتیدِ ایي تِ تْشاى

 .داسد ٍخَد هؿٌاداسی ٍ هثثت ساتطِ ًمذ ٍخِ تثذیل ی چشخِ ٍ داخلی ًاخالص تَلیذ تیي ٍ داسد ٍخَد

 ّای ؿشوت ػَدآٍسی تش گشدؽ دس ػشهایِ هذیشیت اثشات تشسػی ؾٌَاى تحت خَد تحمیك دس( 4=57) ّوىاساى ٍ همذم تْاس

 ٍ گشدؽ دس ػشهایِ هذیشیت دس ؾولیاتی واسایی تیي وِ سػیذًذ ًتیدِ ایي تِ تْشاى تْاداس اٍساق تَسع دس ؿذُ پزیشفتِ

 داسی هؿٌی ٍ هثثت ساتطِ ؿشوت اًذاصُ ٍ ًمذیٌگی وٌتشل، هتغیشّای هَسد دس. داسد ٍخَد داسی هؿٌی ٍ هثثت ساتطِ ػَدآٍسی

 .ؿذ یافت آٍسی ػَد تا هتغیش دٍ ایي تیي

 ٍ وَچه ّای ؿشوت ػَدآٍسی ٍ گشدؽ دس ػشهایِ هذیشیت تیي استثاط تشسػی تِ خَد تحمیك دس( 6455)ّوىاساى ٍ والثشٍ

 وِ داسد، ٍخَد ّا ؿشوت ػَدآٍسی ٍ گشدؽ دس ػشهایِ تیي ػْوی استثاط وِ داد ًـاى ًتایح. پشداختٌذ اػپاًیایی هتَػط

 سا آًْا ػَدآٍسی وِ تشخَسداسًذ گشدؽ دس ػشهایِ تْیٌِ ػطح اص هتَػط ٍ وَچه ّای ؿشوت وِ اػت ایي دٌّذُ ًـاى

 .هی وٌذ حذاوثش

 وِ داد ًـاى یكتحم ًتایح. داد اًدام ًیدشیِ وـَس دس گشدؽ دس ػشهایِ تش هَثش ؾَاهل ؾٌَاى تا وِ تحمیمی دس( 6456)اٍالیٌىا

 .داسًذ گشدؽ دس ػشهایِ تا هٌفی ساتطِ هالی اّشم ٍ هثثت ساتطِ التصادی ّای فؿالیت ؾولیاتی، چشخِ فشٍؽ، سؿذ

 :اصلی اَداف

 تْاداس اٍساق تَسع دس ؿذُ پزیشفتِ ّای ؿشوت آٍسی ػَد تش گشدؽ دس ػشهایِ هذیشیت تاثیش تشسػی پظٍّؾ ایي اصلی ّذف

 .تاؿذ هی( =>57-7=57) تْشاى

 

 :فزعی اَداف

 .خالص ؾولیاتی ػَد تش هطالثات ٍصَل دٍسُ هتَػط تاثیش ؿٌاػایی

 .خالص ؾولیاتی ػَد تش واال هَخَدی گشدؽ دٍسُ تاثیش ؿٌاػایی

 .خالص ؾولیاتی ػَد تش تذّی پشداخت دٍسُ تاثیشهتَػط ؿٌاػایی

 .خالص ؾولیاتی ػَد تش ًمذ ٍخِ تثذیل چشخِ تاثیش ؿٌاػایی

 

 :لیاص فزضیٍ

 هؿٌاداسی تاثیش( =>57-7=57)تْشاى تْاداس اٍساق تَسع دس ؿذُ پزیشفتِ ّای ؿشوت آٍسی ػَد تش گشدؽ دس ػشهایِ هذیشیت

 .داسد

 :فزعی َای فزضیٍ

 .داسد هؿٌاداسی تاثیش خالص تشػَدؾولیاتی هطالثات ٍصَل دٍسُ هتَػط .1

 .داسد سیهؿٌادا تاثیش خالص ػَدؾولیاتی تش واال هَخَدی گشدؽ دٍسُ .2

 .داسد هؿٌاداسی تاثیش خالص ؾولیاتی تشػَد تذّی پشداخت دٍسُ هتَػط .3

 .داسد هؿٌاداسی تاثیش خالص ؾولیاتی تشػَد ًمذ ٍخِ تثذیل چشخِ .4
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ريش تحقیك -2  

اص  پیوایـی اػت ٍ _ّای تَصیفی ایي پظٍّؾ اص لحاظ سٍؽ ٍ هاّیت اص ًَؼ ّوثؼتگی اػت. اًدام پظٍّؾ دس لالة اػتذالل 

ّای پزیشفتِ ؿذُ دس تَسع اٍساق تْاداس دس  ًػش ّذف، پظٍّؾ فَق واستشدی اػت. خاهؿِ آهاسی ایي پظٍّؾ ؿشوت

ؿشوت اًتخاب  556تاؿذ، وِ تا ًوًَِ گیشی فیلتشیٌگ تؿذاد هی 7=57تا =>57ؿشوت( دس تاصدُ صهاًی ػالْای 894تْشاى)

ای ٍ هشاخؿِ تِ ات هشتَط تِ ادتیات پظٍّؾ ٍ فشضیِ، سٍؽ وتاتخاًِ ّا ٍ اطالؾؿذ. دس ایي پظٍّؾ سٍؽ خوؽ آٍسدی دادُ

ّا، ًـشیات تخصصی فاسػی ٍ التیي، ایٌتشًت ٍ تاؿذ. تذیي صَست وِ تا اػتفادُ اص هطالة وتة، هماالت، پایاى ًاهِّا هیآسؿیَ

ّوشاُ صَستْای هالی، گضاسؿات  ّای تَضیحیّای ًوًَِ، یادداؿت ّای هالی حؼاتشػی ؿذُ ؿشوتّوچٌیي هطالؿِ صَست 

آٍسد ًَیي  ّیات هذیشُ تِ هدوؽ، ػایت ایٌتشًتی ػاصهاى تَسع اٍساق تْاداس تْشاى ٍ ًیض اػتفادُ اص ًشم افضاسّای تذتیش پشداص سُ

ٍ ّای تَضیحی ّوشاُ صَستْای  هالی ّای هالی، یاداؿتّای هَسد ًیاص اص طشیك هطالؿِ صَست اًدام گشفتِ اػت. دادُ 

ّای هَسد هطالؿِ، ًشم افضاسّای اطالؾاتی، آسؿیَّای الىتشًٍیىی ٍ ایٌتشًتی خوؽ آٍسی ٍ دس صفحِ ّای هالی ؿشوت گضاسؽ

ّای پظٍّؾ اص آصهًَْای تحلیل سگشػیَى، آصهَى گؼتشدُ اوؼل ػاصهاًذّی ٍ هحاػثِ ؿذُ اػت. تِ هٌػَس پاػخ تِ فشضیِ 

-اػتفادُ هی Eviewsّا اص ًشم افضاس آهاسی ُ ؿذ. دس ایي پظٍّؾ تشای آصهَى فشضیِ اػتفاد Fٍ آصهَى هؿٌاداسی   Tهؿٌاداسی

 ؿَد.

 آهاسّای تَصیفی هتغیشّای پظٍّؾ هَسد اػتفادُ دس ایي پظٍّؾ تِ ؿشح صیش اػت<

 شزکت َای پذیزفتٍ شدٌ  آمار تًصیفی -3جديل 

 
ػَد 

 خالص

تِ خالص ػَد  ًؼثت

داسایی ّاخوؽ   

 دٍسُهتَػط 

َل هطالثاتٍص  

هَخَدی گشدؽ دٍسُ 

 واال

دٍسُ هتَػط 

 پشداخت تذّی
تثذیل ٍخِ ًمذچشخِ   

 ;4.55 5>>.4 68:.4 4.689 5;7.6 69:.: هیاًگیي

اًحشاف 

 هؿیاس

5.:98 6.5:< 4.59; 4.986 4.89; 4.:<; 

 
 

 َای تحقیك یافتٍ -1

 صفش فشضیِ لزا. تاؿذ هی هؿٌاداس 4.49داسی هؿٌی ػطح دس دٍ خی ٍ fآهاسُ دٍ ّش وِ اػت آى دٌّذُ ًـاى چاٍ آصهَى ًتایح

 .ؿَد ًوی پزیشفتِ ؿذُ تلفیك هذل اص اػتفادُ لضٍم تش هثٌی

 

 
 
 

 



هذیشیت ٍ واسآفشیٌیهطالؿات   

687 -679صفحات  ،9=57 پاییض، 7، ؿواسُ 6دٍسُ   

684 

 

 چاي آسمًن وتایج -2جديل 

 .Prob همذاس آهاسُ آهاسُ

F همیذ   9.559; 4.444 

 4.444 ;7.668 خی دٍ

 

اػت تا اص هیاى سٍؿْای اثشات ثاتت ٍ اثشات تصادفی، پغ اص آى وِ هذل هٌاػة تشای تحویي پٌل تـخیص دادُ ؿذ، الصم 

گشدد. ًتایح ًـاى دٌّذُ آى اػت وِ سٍؽ هٌاػة تشای آصهَى فشضیات هـخص ؿَد. تٌاتشایي اص آصهَى ّاػوي اػتفادُ هی

-پزیشفتِ ًوی تاؿٌذ. لزا فشضیِ صفش هثٌی تش لضٍم اػتفادُ اص اثشات تصادفیهؿٌاداس هی 4.49داسیآهاسُ خی دٍ دس ػطح هؿٌی

 ؿَد.

 َاسمه آسمًن وتایج -1جديل 

 .Prob همذاس آهاسُ آهاسُ

 4.444 ;559.> ّاػوي

 آسمًن فزضیٍ فزعی ايل:

.هتَػط دٍسُ ٍصَل هطالثات تش ػَد ؾولیاتی خالص تاثیش هؿٌاداسی داسد  

 آماری فزضیٍ فزعی ايل آسمًن وتایج -4جديل 

ی داسیػطح هؿٌ ضشیة تی اًحشاف هؿیاس ضشیة هتغیش  

هتَػط دٍسُ ٍصَل 

 هطالثات
4.48:; 4.454 8.:4= 4.444 

تِ دػت آهذُ ٍ ّوچٌیي ػطح هؿٌی داسی  4:.8ٍ همذاسآهاسُ تی وِ تشاتش  8تا تَخِ تِ ًتایح اخشای هذل سگشػیًَی دس خذٍل 

ولیاتی خالص تاثیش تَاى گفت وِ دس ػطح خطای پٌح دسصذ هتَػط دٍسُ ٍصَل هطالثات تش ػَد ؾ( هی4.444آهذُ)تِ دػت

تشػَد ؾولیاتی خالص تاثیش گزاس اػت.  :4.48هؿٌاداسی داسد ٍ هتَػط دٍسُ ٍصَل هطالثات تِ هیضاى   
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 آسمًن فزضیٍ فزعی ديم:

 دٍسُ گشدؽ هَخَدی واال تش ػَد ؾولیاتی خالص تاثیش هؿٌاداسی داسد.

 آماری فزضیٍ فزعی ديم آسمًن وتایج -5جديل 

یاساًحشاف هؿ ضشیة هتغیش  ػطح هؿٌی داسی ضشیة تی 

 4.444 =9.64 4.445 :9;4.4 دٍسُ گشدؽ هَخَدی

تِ دػت آهذُ ٍ ّوچٌیي ػطح هؿٌی  =9.64ٍ همذاس آهاسُ تی وِ تشاتش  9تا تَخِ تِ ًتایح اخشای هذل سگشػیًَی دس خذٍل

لیاتی خالص تاثیش هؿٌاداسی تَاى گفت وِ دس ػطح خطای پٌح دسصذ دٍسُ گشدؽ هَخَدی واال تش ػَد ؾو( هی4.444داسی)

 تش ػَد ؾولیاتی خالص تاثیش گزاس اػت.  :9;4.4داسد ٍ دٍسُ گشدؽ هَخَدی واال تِ هیضاى

 آسمًن فزضیٍ فزعی سًم:

 هتَػط دٍسُ پشداخت تذّی تش ػَد ؾولیاتی خالص تاثیش هؿٌاداسی داسد.

 آماری فزضیٍ فزعی سًم آسمًن وتایج -6جديل 

ساًحشاف هؿیا ضشیة هتغیش  ػطح هؿٌی داسی ضشیة تی 

 4.444 ;6:.54 4.444 58>4.4 هتَػط دٍسُ پشداخت

تِ دػت آهذُ ٍ ّوچٌیي ػطح هؿٌی  ;6:.54ٍ همذاس آهاسُ تی وِ تشاتش :تَخِ تِ ًتایح اخشای هذل سگشػیًَی دس خذٍل 

یاتی خالص تاثیش هؿٌاداسی تَاى گفت وِ دس ػطح خطای پٌح دسصذ هتَػط دٍسُ پشداخت تذّی تش ػَد ؾول( هی4.444داسی)

 تش ػَد ؾولیاتی خالص تاثیش گزاس اػت.  58>4.4داسد ٍ هتَػط دٍسُ پشداخت تذّی تِ هیضاى

 آسمًن فزضیٍ فزعی چُارم:

 چشخِ تثذیل ٍخِ ًمذ تش ػَد ؾولیاتی خالص تاثیش هؿٌاداسی داسد.

 آماری فزضیٍ فزعی چُارم آسمًن وتایج -7جديل 

ساًحشاف هؿیا ضشیة هتغیش  ػطح هؿٌی داسی ضشیة تی 
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 4.444 >;=.6 4.477 4.46:6 چشخِ تثذیل ٍخِ ًمذ

 

تِ دػت آهذُ ٍّوچٌیي ػطح هؿٌی  >;=.6ٍ همذاس آهاسُ تی وِ تشاتش ;تا تَخِ تِ ًتایح اخشای هذل سگشػیًَی دس خذٍل 

ولیاتی خالص تاثیش هؿٌاداسی تَاى گفت وِ دس ػطح خطای پٌح دسصذ هتَػط دٍسُ پشداخت تذّی تش ػَد ؾ( هی4.444داسی)

 تش ػَد ؾولیاتی خالص تاثیشگزاس اػت.  4.46داسد ٍ چشخِ تثذیل ٍخِ ًمذ تِ هیضاى

 

 گیزی بحث ي وتیجٍ -4

ٍ 8هتَػط دٍسُ ٍصَل هطالثات تش ػَد ؾولیاتی خالص تاثیش هؿٌاداسی داسد. تا تَخِ تِ ًتایح اخشای هذل سگشػیًَی دس خذٍل

تَاى گفت وِ دس ػطح ( هی4.444تِ دػت آهذُ ٍ ّوچٌیي ػطح هؿٌی داسی تِ دػت آهذُ) 4:.8شهمذاس آهاسُ تی وِ تشات

خطای پٌح دسصذ هتَػط دٍسُ ٍصَل هطالثات تش ػَد ؾولیاتی خالص تاثیش هؿٌاداسی داسد ٍ هتَػط دٍسُ ٍصَل هطالثات تِ 

ُ گشدؽ هَخَدی واال تش ػَد ؾولیاتی خالص تش ػَد ؾولیاتی خالص تاثیش گزاس اػت. دس فشضیِ دٍم وِ دٍس :4.48هیضاى 

تِ دػت آهذُ ٍ  9.64ٍ همذاس آهاسُ تی وِ تشاتش 9تاثیش هؿٌادسای داسد. تا تَخِ تِ ًتایح اخشای هذل سگشػیًَی دس خذٍل 

تَاى گفت وِ دس ػطح خطای پٌح دسصذ دٍسُ گشدؽ هَخَدی واال تش ػَد ؾولیاتی ( هی4.444ّوچٌیي ػطح هؿٌی داسی)

تش ػَد ؾولیاتی خالص تاثیش گزاس اػت. دس فشضیِ  9;4.4دٍسُ گشدؽ هَخَدی واال تِ هیضاى تاثیش هؿٌاداسی داسد ٍخالص 

ػَم هتَػط دٍسُ پشداخت تذّی تش ػَد ؾولیاتی خالص تاثیش هؿٌاداسی داسد. تا تَخِ تِ ًتایح اخشای هذل سگشػیًَی دس 

تَاى گفت وِ دس ػطح ( هی4.444هذُ ٍ ّوچٌیي ػطح هؿٌی داسی)تِ دػت آ 6:.54ٍ همذاس آهاسُ تی وِ تشاتش :خذٍل 

خطای پٌح دسصذ هتَػط دٍسُ پشداخت تذّی تش ػَد ؾولیاتی خالص تاثیش هؿٌاداسی داسد ٍ هتَػط دٍسُ پشداخت تذّی تِ 

 . تش ػَد ؾولیاتی خالص تاثیش گزاس اػت. 5>4.4هیضاى

تی خالص تاثیش هؿٌاداسی داسد. تا تَخِ تِ ًتایح اخشای هذل سگشػیًَی دس دس فشضیِ چْاسم چشخِ تثذیل ٍخِ ًمذ تش ػَد ؾولیا

تَاى گفت وِ دس ػطح خطای ( هی4.444تِ دػت آهذُ ٍ ّوچٌیي ػطح هؿٌی داسی) ;=.6ٍ همذاس آهاسُ تی وِ تشاتش ;خذٍل 

تشػَد  4.46ًمذ تِ هیضاى پٌح دسصذ چشخِ تثذیل ٍخِ ًمذتشػَد ؾولیاتی خالص تاثیش هؿٌاداسی داسد ٍ چشخِ تثذیل ٍخِ

 ( 6458ٍّای گاهشاص ٍ سایتشى)ؾولیاتی خالص تاثیش گزاس اػت. ًتایح حاصل اص پظٍّؾ تا ًتایح حاصل اص پظٍّؾ

( صَهؿِ 7=57( ٍػتایؾ ٍ هٌصَسی)>>57( ٍاستاتیاى صفشی)7>57( ٍؾٌایتی);644سحواى ٍ ًاصش) ( 6458ٍپاًیدشاّی)

.. وِ ّوگی تش ٍخَد تاثیش ػشهایِ دس گشدؽ تش ػَد خالص تاویذ داؿتٌذ، واهال ّوخَاًی ( ٍ.7=57لٌگشٍدی تیاتاًی) ػشایی ٍ

 داسد. 
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