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 مهدی کاشی زنوزی
 فیزٍسکَُ ٍاحد اسالهی آساد داًطگاُ التػادی ػلَم ارضد کارضٌاسی داًطجَی

 

 چکیده

اسجولِ ػَاهل التػادی، در بسیاری اس تحمیمات داخلی ٍ خارجی تا کٌَى بِ بزرسی ػَاهل هَثز بز ضاخع باسار سزهایِ 

ًزخ ارس، ًزخ طال، ًزخ تَرم، ًزخ سَدباًکی، لیوت ًفت، ًزخ اجتواػی ٍ رفتاری پزداختِ ضدُ است اها تأثیزی کِ هتغیزّای 

داضتِ باضٌد  کل بَرس اٍراق بْادار تْزاىطَر ّوشهاى بز ضاخع تَاًٌد بِهیفلشات اساسی جْاًی، ضاخع بَرس اهزیکا 

ِ هحمماى داخلی ًبَدُ است. لذا ایي پژٍّص با بزرسی ارتباط ّوشهاى هتغیزّای کالى التػادی هذکَر با تاکٌَى هَرد تَج

تز اس سایز تحمیمات هطابِ در ایي حیطِ ٍ ًَآٍری هَضَػی ، دارای هٌظزی جاهغ ٍ کاهلکل بَرس اٍراق بْادار تْزاىضاخع 

د ٍ باسار سزهایِ ایزاى اجزا ٍ لذا، جاهؼِ آهاری را ًزخ ارس، ًزخ ایي پژٍّص بِ غَرت هطالؼِ هَردی در سطح التػا باضد.هی

، ضاخع کل بَرس اٍراق بْادار تْزاىتَرم، ًزخ طال، ًزخ سَد باًکی، لیوت ًفت، ًزخ فلشات اساسی، ضاخع بَرس آهزیکا ٍ 

تَاًد در تایج حاغل اس آى هیرٍد، سیزا ًضوار هیّای کاربزدی بِضاهل هی ضَد. ایي پژٍّص، اس جٌبِ ّدف، اس ًَع پژٍّص

ّای پژٍّص، در گزٍُ ّای هتؼددی هَرد استفادُ لزار گیزد. ّوچٌیي اس بؼد ًحَُ استٌباط درخػَظ فزضیِتػویوات گزٍُ

تطکیل  1934تا  1931گیزد، ًوًَِ آهاری آى را دادُ ّای در دستزس طی سالْای ّوبستگی لزار  هی -ّای تَغیفیپژٍّص

ّا ٍ هجالت ػلوی ّای هؼتبز ایٌتزًتی ػلوی، کتابسایتگزدآٍری اطالػات در هطالؼِ حاضز ضاهل ٍب ابشارٍ  هی دٌّد

بِ هٌظَر باضد. سایت باًک جْاًی هیسایت ساسهاى بَرس اٍراق ٍ بْادار ٍ ٍبباًک هزکشی، ٍب رسوی سایتپژٍّطی، ٍب

تؼییي هدل آسهَى، پاًل )تزکیبی( ٍ یا پَلد )تلفیمی( اس آسهَى تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّا بؼد اس بزرسی ریطِ ٍاحد دادُ ّا بزای 

F  ِلیوز استفادُ ضدُ است. در توام هَارد، در غَرت هَاجِ ضدى با ًاّوساًی ٍاریاًس، اس رٍش حدالل هزبؼات تؼوین یافت

(SLGEاستفادُ ضدُ ٍ اس آسهَى خَدّوبستگی بِ هٌظَر بزرسی اخالل هدل رگزسیَى استفادُ ضدُ ا ) ست. در ًْایت با

در ًْایت، بزای آسهَى  ؛ ٍتَجِ بِ ًتایج ایي آسهًَْا )بِ ػٌَاى آسهًَْای پیص فزؼ(، آسهَى ًْایی رگزسیَى اًجام ضدُ است

ّا، اس رٍش تجشیِ ٍ تحلیل رگزسیَى خطی هبتٌی استفادُ ضدُ است. ًتیجِ ایي تحمیك ًطاى داد کِ تغییزات ًزخ ارس،  فزضیِ

یوت ًفت، لیوت فلشات اساسی، ضاخع بَرس اهزیکا بز تغییزات ضاخع بَرس اٍراق بْادار تْزاى تاثیز دارد ًزخ سَد باًکی، ل

 ٍ تغییزات ًزخ جْاًی طال ٍ ًزخ تَرم بی تاثیز هی باضٌد. 

 .تْزاى بْادار اٍراق بَرس کل التػادی، ضاخع، کالى هتغیزّایهای کلیدی:  واشه

 



 هطالؼات التػاد، هدیزیت هالی ٍ حسابداری

911 -993، غفحات 1931، بْار 1/1، ضوارُ 4دٍرُ   

 

 


