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چکیذٌ مقالٍ
ّسف اظایي تحقیق ،ضٌبسبیی عَاهل هَثط ثط ّوَاضسبظی سَز زض ثیي ضرطتهْبی ذصیطتهرِ ضرسُ زض ثرَضر اٍضاا ثْربزاض
تْطاى هی ثبضسّ .وَاضسبظی سَز ًَعی اقسام آگبّبًِ هی ثبضس تِ تَسظ هسیطیت ٍ ثرب اسرهدبزُ اظ اثعاضّربی ذربظ زض
حسبثساضی جْت تبسهي اظ ًَسبًبت زض سَز اًجبم هی گیطز .ثعلت ثب اّویت ثرَزى هرسیطیت سرَز ،ایري ذراٍّص اثهرسا
ضطتهْبی ّوَاضسبظ سَز ضا ثب هسل ضطیت تغییطات ثطای تغییط زضسطی ظهبًی سرَز ثرِ ضرطیت تغییرطات ثرطای تغییرط زض
سطی ظهبًی تطٍش ضٌبسبیی ًورَزُ ٍ سر پس تربثیط عرَاهلی اظ قجیرل اًرساظُ ضطتت،سرَز زّریً ،رَو غرٌعت ٍ تعب یرت
غبزضاتی ضا ،ضٍی ّوَاضسبظی سَز هَضز ثطضسی قطاض هی زّس.
ذس اظ آظهَى تطضیبت ٍ تجعیِ ٍ تحلیل آهبضی اًجبم گطتهِ ،ایٌغَض اسهٌجبط هی گطزز تِ ّوَاضسبظی عجیعی سَز ،زض
ثطذی اظ ضطتهْب غَضت گطتهِ است ٍ ًهبیج حبغل اظآظهًَْبی آهبضی  ٍ tتبی زٍ زض تطضریبت هرَضز ثطضسری ،ایري
هَضَو ضا هطرع هی تٌس تِ ّوَاضسبظی سَز زض ضطتهْبی هَضز ثطضسی ثِ اًرساظُ ضرطتت ،هجورَو ثربظزُ زاضایری
ضطتهْب (سَززّی)ًَ ،و غٌعت ٍ ّوچٌیي تعب یت غبزضاتی ضطتهْب ثسهگی ًساضز.
ياصگان کلیذیّ :وَاضسبظی سَز

1

مقذمٍ
ّوَاضسبظی سَز ،یکی اظ هجبحث هْن زض هسیطیت سَز هی ثبضس .هسیطاى هری تَاًٌرس اظ زاًرص ذرَز زضثربضُ تعب یهْربی
تجبضی ثطای ثْجَز اثطثرطی غَضتْبی هب ی ثِ عٌَاى اثعاضی جْت اًهقبل اعالعبت ثِ سطهبیِ گصاضاى ٍ اعهجبضزٌّرسگبى
ثب قَُ اسهدبزُ ًوبیٌس .چٌبًچِ هسیطاى ثطای گوطاُ تطزى اسهدبزُ تٌٌسگبى غَضتْبی هب ی اظ عطیق اعوبل اذهیبضات ذرَز
زض ظهیٌِ گعیٌطْبی حسبثساضی زض گعاضضگطی هب ی ،اًگیعُ ّبیی زاضهِ ثبضٌس ،احهوبل هی ضٍز هسیطیت سَز ضخ زّس.
ّوَاضسبظی سَز ،عجبضت است اظ اعوبل ًظط هسیطیت ضطتت زض تقسم ٍ تبذط ثجت حسبثساضی ّعیٌِ ّب ٍ زضآهسّب ٍ یرب
ثِ حسبة گطتهي ّعیٌِ ّب یب اًهقبل آًْب ثِ سب ْبی ثعس ثِ عَضی تِ ثبعث ضَز ضطتت زض عَل چٌس سبل هب ی ههرَا ی اظ
ضًٍس سَز ثسٍى تغییطات عوسُ ثطذَضزاض ثبضس .ثغَض ذالغِ ّوَاضسبظی سَز ًَعی عول عوسی یب غیطعوسی است تِ
تَسظ هسیطیت ٍ ثب اسهدبزُ اظ اثعاضّبی ذبغی زض حسربثساضی ،جْرت تربّص ًَسربًبت زض سرَز اًجربم هری گیرطز .اظ
اّساف اغلی زض ّوَاضسبظی سَز ایجبز یک جطیبى ثب ثجبت تط ثِ هٌظَض ذطهیجبًی اظ سغح سرَز ذطزاذهری ثرب تط اسرت.
جطیبى سَز ثب ثجبت تط هی تَاًس ثعٌَاى ضیسک ذبییٌهط زضک ضَز تِ هٌجط ثِ قیوت سْبم ثب تط ٍ ّعیٌِ اسهدطاؼ توهرط
هی گطزز.
ثلکَیی هعهقس است ّوَاضسبظی سَز عجبضت است اظ ّوبٌّگ تطزى آگبّبًِ سَز تب ثهَاى ثِ یک سغح یب ضًٍرس هرَضز
ًظط زست یبتت.
تعاریف َمًار ساسی سًد
تعبضیف ههعسزی اظ ّوَاضسبظی سَز تَسظ غبحجٌظطاى ٍ هحققیي حسبثساضی اضائرِ ضرسُ اسرت ترِ اتنرط آًْرب اظ ًظرط
هدَْهی هطبثْت زاضًس .ثطذی اظ ایي تعبضیف زض ظیط آٍضزُ هی ضَز :ثبضًی،ضاًي ٍ سربزى (A-Borena, J.Ronen
) and sadanایي تعطیف ضا اضائِ ًوَزُ اًسّ :وَاضسبظی سَز ثعٌَاى تبّص آگبّبًِ ًَسبًبت سَز زض حرسٍز سرغحی
است تِ ثِ ًظط هی ضسس ثطای ضطتت عبزی ثبضس.
این ّبف ) ،(Eugene Imhoffثیبى هری زاضز ترِ ّوَاضسربظی سرَز ثیربًگط ثطذری تالضرْبی آگبّبًرِ ثرطای اتطربی
اعالعبت هب ی ثِ ضٍضی است تِ تبّص تغییطات جطیبى سَز ضا ثغَض سبذهگی اًهقبل زّسّ .ر

ٍض )(Hepworth

ثیبى ًوَزُ است تِّ :وَاضسبظی سَز ًَعی عول عقالیی ٍ هٌغقری هری ثبضرس ترِ ثرب ثکربضگیطی اثعاضّربی ذربظ زض
حسبثساضی ،تَسظ هسیطاى اًجبم هی ضَز.
هَظظ )ّ (Mosesوَاضسبظی ضا ثعٌَاى تالش هسیطیت جْت تبسهي اظ ًَسبًبت سَز گعاضش ضسُ ثب سَز عبزی یب سَز
هَضز اًهظبض هی زاًس.
ثطیطب ٍا سیي )ً (R.E.Brayshaw, A.Eldinیع اظْبض هی زاضًس تِّ :وَاضسبظی سَز هی تَاًس ثعٌَاى ضٍضی ثبضرس
تِ تَسظ هسیطیت جْت تبّص تغییطات اقالم سَز گعاضش ضرسُ ثرِ ٍسریلِ حسربة آضایری سربذهگی(حسربثساضی)یرب
ٍاقعی(هعبهالتی) ثکبضگطتهِ هی ضَز تب آى ضا زضحسٍز جطیبى سَز هَضز ًظط ثطسبًس.
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زض تطٌّگ حسبثساضی تْلط ّوَاضسبظی سَز ایٌغَض اضائِ گطزیسُ است:
ّط ضیَُ عطاحی ضسُ ثِ هٌظَض حصف ثی ًظوی زازُ ّبّ ،وبًٌس ذسهی ٍ ثلٌسیْبی غیطهعوَل زض هٌحٌی ،تِ هوکي اسرت
ًهیجِ ضطایظ غیطهسهوط عولیبتی ثبضس.
َذَ س – ای .ثی ) (Leopold. A.Bاظ ّوَاضسبظی سَز ثیبى ظیط ضا اظْبضهی زاضز:
تطایٌس ّوَاضسبظی ثیطهط یک عول سدسغِ آهیع ٍ هَشیبًِ هی ثبضسّ .وَاضسبظی سَز ثٌسضت ثطاسبر زضٍغْبی آضکبض
غرَ ضت هری گیرطز ،ظیرطا اذرهالف ثریي سرَز گرعاضش ضرسُ ٍ سرَز ّورَاض ضرسُ ثیطرهط زض تعجیرط ٍ تدسریط اظ اغرَل ٍ
اسهبًساضزّبی ذصیطتهِ ضسُ حسربثساضی حبغرل هری ضرَز .زض ًهیجرِ ّوَاضسربظی زض هحرسٍزُ اغرَل ٍ اسرهبًساضزّبی
ذصیطتهِ ضسُ حسبثساضی غَضت هی گیطز.
اَذاف ي اوگیشٌ َای َمًارساسی سًد
ثطذی عَاهل ،هسیطاى ضطتهْب ضا زض ثطذَضز ثب هسبئل تطغیت ًوَزُ تب سَز ضطتهْب ضا ّوَاض ًوبیٌس .هسیطاى ایي ضرطتهْب
تالش هی ًوبیٌس اظ عطیق ّوَاضسبظی هػٌَعی سَز ،ضضس سَزآٍضی ضطتهْبی تحت هسیطیت ذَز ضا یکٌَاذت ًطبى
زٌّس تب تساٍم تعب یت ضطتهْبی تحت هسیطیت ذَز ضا ًطبى زٌّس.
ّیَض زض سبل  1952هسعی ضسُ است تِ اًگیعُ ّوَاضسبظی سَز ثطایي ذبیِ قطاض زاضز تِ ضاثغِ ثب اعهجربض زٌّرسگبى ٍ
تبضتٌبى ثْجَز یبثس ٍ اظ سَی زیگط اظ عطیق اقساهبت ضٍاى ضٌبسبًِ ،چطذِ ّب ٍ ًَسبًبت تجبضی تبّص یبثس.
ثیس وي ) (Beidlemanهعهقس ثَز تِ هسیطیت سَز ض اثرطای اًعکربر هرساٍم جطیبًربت سرَزی ترِ ضرطیت اًحرطاف
توهطی ًسجت ثِ ثبظاض زاضهِ ثبضس ،زسهکبضی ٍ ّوَاض هیکٌس.
گًردن ) (Gordenبزایه باير است کٍ:
-1ضبذػی تِ هسیطیت ضطتت زض اًهر بة اظ هیبى ضٍضْبی حسبثساضی ثِ تربض هری ثرطز ،ایري اسرت ترِ ضٍش هعثرَض،
هغلَثیت یب ضتبُ ضا ثِ حساتنط ثطسبًس.
ّ-2ویي هغلَثیت تبثعی اظ اهٌیت ضغلی ،سغح ٍ ًطخ ضضس حقَا ٍ سغح ٍ ًطخ ضضس ضطتت (اظ ًظط اًساظُ یب ثعضگری)
هی ثبضس.
-3ضضبیت سْبهساضاى اظ عولکطز ضطتت ثبعث هی ضَز تِ هقبم ٍ هیعاى ذبزاش هسیطاى ثب ضٍز .یعٌی اگط سبیط عَاهرل
ثبثت ثبضسّ ،ط قسض سْبهساضاى اثطاظ ضضبیت ثیطهطی ًوبیٌس ،اهٌیت ضغلی ،زضآهس ٍ سبیط ذَاسهِ ّبی هسیطیت ًیع ثیطرهط
ذَاّس ضس .ایي ضضبیت ثِ ًطخ ضضس ٍ ثجبت سَز ضطتت ثسهگی زاضز.
اظ اّساف اٍ یِ هسیطیت سَز ،حدظ اعهجبض ضطتت است ،چطا تِ اعهجبض ثبعث هی ضَز ضرطتت تربضا ٍ ذَیرب ثرِ حسربة
آیس .تست جبیگبّی هٌبست زض هیبى ضقجب ٍ ثبظاض سطهبیِ ثبعث هی ضَز ،سرطهبیِ گرصاضاى ٍ اعهجربض زٌّرسگبى ًسرجت ثرِ
ضطتت ًظط هسبعستطی زاضهِ ثبضٌس ٍ ضطتت اظ غطف ّعیٌِ ّبی ثیطهط زض ضقبثت ثب سبیط ضطتهْبی هطبثِ ثی ًیربظ ضرَز
ٍ ثب ّعیٌِ توهط اعهجبض ٍ ٍام زضیبتت تٌس.
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هْوهطیي اًگیعُ ّوَاضسبظی سَز ایي ثبٍض است تِ ضطتهْبیی تِ ضًٍس سَز هٌبسجی زاضًس ٍ سرَز آًْرب زچربض تغییرطات
عوسُ ًوی ضَزً ،سجت ثِ ضطتهْبی هطبثِ اضظش ثیطهطی زاضًسّ .وَاضسبظی ثبعرث ثرب ضترهي اضظش سرْبم ضرطتت زض
ثَضر ٍ جصة سطهبیِ گصاضاى ثب قَُ ثطای آى هی ضَزً .هبیج تحقیقری زض هرَضز  358ضرطتت ذصیطتهرِ ضرسُ زض ثرَضر
آهطیکب ًطبى زاز تِ ضطته ْبیی تِ سَز آًْب زچبض تغییطات ظیبزی زض عَل سب ْبی قجرل ًجرَزُ اًرس ،زاضای اضظش سرْبم
ثب تطی ّسهٌس ٍ زض هقبیسِ ثب ضطتهْبی هطبثِ ثسّی توهطی زاضًس.
یک ثطضسی زض هَضز اًگیعُ ّبی ّوَاضسبظی سَز زض ضطتهْبی ذصیطتهِ ضسُ زض ثَضر ا ٍضاا ثْربزاض تْرطاى ًطربى زاز
تِ اًگیعُ ّبی ّوَاضسبظی سَز ضا هی تَاى ثب  4ههغیط هطتجظ ًوَز تِ عجبضتٌرس اظ اًرساظُ ضرطتت ،هب یربت ثطزضآهرس ٍ
قطاضزازّبی ثسّی ٍ اًحطاف زضتعب یهْبی عولیبتی ٍ ،تطضیبت ایي تحقیق عجبضت ثَزًس اظ:
تطضیِ  -1ثیي اًساظُ ضطتت ٍ ّوَاضسبظی سَز اضتجبط هنجت ٍجَز زاضز.
تطضیِ  -2ثیي هب یبت ثط زضآهس ٍ ّوَاضسبظی سَز اضتجبط هنجت ٍجَز زاضز.
تطضیِ  -3ثیي ًسجت ثسّی ثِ تل زاضایی ٍ ّوَاضسبظی سَز اضتجبط هنجت ٍجَز زاضز.
تطضیِ  -4ثیي اًحطاف زض تعب یهْبی عولیبتی ٍ ّوَاضسبظی سَز اضتجبط هنجت ٍجَز زاضز.
عجق تحلیل ضگطسیَى تطضیِ اٍل ضز ضس ،تطضیِ زٍم ٍ چْبضم هَضز ذصیطش قطاض گطتت ٍ تطضیِ سَم ًیع ضز ضس .اظ ایي
تحقیق هی تَاى ثِ ایي هدَْم ضسیس تِ هب یبت ثطزضآهس ٍ اًحطاف زض تعب یهْبی عولیبتی اظ جولِ اًگیعُ ّبی هْرن ثرطای
ّوَاضسبظی سَز زض ضطتهْبی ایطاًی هی ثبضٌس.
سبیط اًگیعُ ّبیی تِ ثبعث هی ضَز هسیطاى زض ذی ّوَاضسبظی سَز ثبضٌس عجبضتٌس اظ:
-1دریافت پاداشُای مذیزیتی بیشتز بٍ خاطز باال بًدن ارسش سُام:
ٍقهی سْبم ضطتت زض ثَضر ًسجت ثِ ضطتهْبی هطبثِ اضظش ثیطهطی زاضهِ ثبضس ،هسیطاى تَقع زضیبتت ذربزاش ثیطرهطی
زاضًس.
-2پزداخت بُزٌ کمتز در استقزاض اس مًسسات اعتباری ي باوکُا:
ّوَاضسبظی سَز ضطتت ضا زض حبل ضضس ٍ تساٍم ًطبى هی زّس ٍ ایي اهط ًوبیبًگط ضیسک توهط ضطتت اسرت ٍ ثرِ آى
اهکبى هی زّس ثب ًطخ ثْطُ ذبییٌهطی اظ هَسسبت اعهجبضی ٍ ثبًکْب ٍام ثگیطز ٍ ًقسیٌگی حبغل اظ ثْطُ توهرط هری تَاًرس
یکی اظ هٌبثع هب ی ضطتت ثطای تَسعِ آى ثبضس.
-3جذب سزمایٍ:
ضًٍس ضضس ضطتت زض تػوین گیطی سطهبیِ گصاضاى ٍ اعهجبضزٌّسگبى هَثط است ظیطا آًْب هعهقسًس ایي ضرطتهْب ضیسرک
توهطی زاضًس ٍ ثطای سطهبیِ گصاضی ثْهطًس.
صا ثب تَجِ ثِ اًگیعُ ّبی تَا ،یک هسیط )1 ،سَز هَضز گعاضش ضا ّوَاض هی سبظز ٍ ً )2طخ ضضس سرَز ضا ّورَاض هری
سبظز .هٌظَض اظ ّوَاضسبظی ًطخ ضضس سَز ایي است تِ اگط ًطخ ضضس ثب ثَز ،ضٍیِ ّبیی ثِ اجطا زضآیرس ترِ یرب آى ضا
تبّص زّس ٍ عکس آى.
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زض ٍاقع ّوَاضسبظی سَزً ،بضی اظ احسبر ثِ ایي ًیبظ است تِ هسیطیت هی ذَاّس ذسیسُ عسم اعویٌبى هحیظ ضا ذٌنری
ًوبیس ٍ ًَسبًبت عولکطز سبظهبى ضا تِ ًبضی اظ چطذِ هیبى زٍضُ ای تِ هجهٌی ثط ضًٍق ٍ تسبز است ،تبّص زّس.
اوًاع َمًارساسی سًد
2
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ّوَاضسبظی سَز هی تَاًس ًهیجِ ّوَاضسبظی عجیعی یب تعوسی ثبضسّ .وَاضسبظی عجیعی ثیبًگط ایي اسرت ترِ تطآیٌرس
سَز ثِ عَض شاتی تَ یس ت ٌٌسُ جطیبى ّورَاض ضرسُ سرَز ثبضرس ٍ اظ اقرساهبت ٍ تػرویوبت هرسیطیت ًبضری ًوری گرطزز.
ّوَاضسبظی تعوسی ثِ اعوبل ٍ اقساهبت هسیطیت ًسرجت زازُ هری ضرَز .ثرِ عجربضت زیگرط ّوَاضسربظی تعورسی ًهیجرِ
اقساهبتی است تِ تَسظ هسیطیت اًجبم هی ضَزّ .وَاضسبظی تعوسی ثِ زٍ زسهِ ٍاقعری ٍ سربذهگی تقسرین هری ضرَز.
ّوَاضسبظی ٍاقعی ثعٌَاى تالضْبیی تِ تَسظ هسیطیت جْت ذبسد ثِ ضطایظ اقهػبزی اًجبم هی ذصیطز تدسیط هی ضرَز.
ّوَاضسبظی سبذهگی ثیبًگط تَضص ٍ تالش تعوسی ٍ آگبّبًِ است ترِ ًَسربًبت جطیربى سرَز ضا ثرِ عرَض سربذهگی
تبّص هیسّس.
َمًارساسی طبیعی

َمًارساسی سًد
َمًارساسی ياقعی

َمًارساسی تعمذی

َمًارساسی ساختگی
ومًدار  -1اوًاع َمًارساسی سًد

ريشُای َمًارساسی سًد
ثب تَجِ ثِ ذاٍّطْبی زاذلی ٍ ذبضجی اًجبم ضسُ هْوهطیي ضٍضْبی ّوَاضسبظی سَز ضا هیهَاى ثِ ضطح ظیط ثیبى ًوَز:
 -1اظ عطیق ٍقَو ضٍیساز ٍ یب ضٌبذت ٍ ثجت آى هسیطیت هیهَاًس ظهبى هعربهالت ٍاقعری ضا عرَضی تعیریي تٌرس ترِ ثرط
زضآهس اثط گصاضًس ٍ ثسیي غَضت زض عَل ظهبى ًَسبًبت ضا هْبض تٌس.
-2اظ عطیق ترػیع ثِ زٍضُ ّبی ظهبًی ثب تطؼ ٍقَو ضٍیساز ٍ ضٌبذت ٍ ثجت آى ،هسیطیت ثرطای تعیریي زٍضُ ّربیی
تِ تحت تبثیط هقبزیط توی ایي ضٍیسازّب قطاض هی گیطًس هی تَاًس تٌهطل ٍ ًدَش زاضهِ ثبضس.
1 .Natural
2 .Intentional
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-3اظ عطیق عجقِ ثٌسی ٍقهی آهبض ٍ اضقبم هَجَز ،ثِ غیط اظ سَز ذب ع ،هَضَو ّوَاضسربظی ثبضرس ،هرسیطیت هیهَاًرس
اقالم هطثَط ثِ اجعای سَز ضا عجقِ ثٌسی ًوبیس ٍ تغییطات هطثَط ثِ زٍضُ ظهبًی ههعلق ثِ ایي آهبض ضا تبّص زّس.
-4ضٌبسبیی ٍ ثجت زضآهس ذیص اظآًکِ تطآیٌس تحػیل زضآهس تبهل ضَز.
-5اضائِ ثیص اظ ٍاقع اضقبم ًبضی اظ تغییطات ،ثب ّسف حصف زض تطاظًبهِ.
-6ایجبز ثسّیْبی سٌگیي ثطای ضٌبذت ّعیٌِ ّب زض آیٌسُ ایي ثسّیْب ثعٌَاى ثرطی اظ ذطیس ثجرت ضرسُ ٍ ثرسیي ٍسریلِ
سَزّبی ذب ع ایٌسُ هػَى هی گطزًس.
-7گٌجبًسى اضهجبّبت عوسی زض زتبتط ضطتت ٍ تَجیِ عسم اهکبى زض اغالح ایي ذغبّب ثطاسبر اسهس ل هجٌی ثرط ایري
تِ هقبزیط حبئع اّویت ًیسهٌس.
-8اسهدبزُ اظ هدطٍضبت غیطٍاقعی ثطای ثطآٍضز ثسّیْب زض هَضز اقالهی هبًٌس ثطگطت اظ تطٍش ،ظیبًْربی ًبضری اظ ٍام،
ّعیٌِ ّبی تضویي ذسهبت ثعرس اظترطٍش ،ثرِ گًَرِ ای ترِ ثهرَاى زض زٍضُ آیٌرسُ اظ عطیرق هعکرَر ترطزى تعْرسات
ثلٌسهست ،سَز ذب ع ضا ثْجَز ثرطیس.
-9ضٍش آضایص اقهػبزی ضطتت هسیطیت سَز ضطتت ضا ثطای ّط زٍضُ تطریع زازُ ٍ ثب ثکبضگیطی اثعاضّبی ذبظ
زض حسبثساضی قبزض ثِ زسهکبضی سَز ثیي زٍ یب چٌس زٍضُ ثَزُ ،صا سَز اقهػبزی ثطاثط ثب سَز اعالم ضسُ ًرَاّس ثَز.
-10تٌظین ظهبى هعبهلِ زض هَضز ضٍیسازّبی هب ی تِ ثب زضآهس ٍ ّعیٌِ ضطتت اضتجبط زاضًس ٍ ثط ٍجِ ًقس تربثیط ًساضًرس،
هسیطیت هی تَاًس ثب تبذیط زض ثجت آًْب زض ذبیبى سبل هب ی ثِ ّسف ذَز ثطسس.
-11ضٍضْبی تسْین ّعیٌِ هسیطیت ثب اعوبل ًظط زض هَضز ثطذی ّعیٌِ ّب هبًٌس تحقیق ٍ تَسعِ ٍ اسهْالک سطقدلی هی
تَاًس سَز ضطتت ضا تغییط زّس .هنال ٍقهی سَز ثغَض ثبثت ضضس هی تٌس ثب تسْین ّعیٌِ تحقیرق ٍ تَسرعِ ثرطای سرب ْبی
آتی زست ثِ ّوَاضسبظی هی ظًس ،اهب ظهبًی تِ اتعایص تَا ا عبزُ زض تطٍش ذَز زاضز ّوَاضسبظی ضا ثب ّعیٌرِ ترطزى
توبم هربضج تحقیق ٍ تَسعِ عولی هی تٌس.
عًامل مًثز بز َمًارساسی سًد
اظجولِ عَاهلی تِ ثط ّوَاضسبظی سَز تبثیط زاضًس ،هی تَاى ثِ هَاضز ظیط اضبضُ ًوَز:
 اًساظُ ضطتت تٌهطل هب کبًِ زض هقبثل تٌهطل هسیطاًِ ذطاتٌسگی سْبهساضاى سَزآٍضی ضطتت هب کیت ًْبزی ًسجت ثسّی ثِ زاضاییْب ًَو غٌعت اًحطاف زض تعب یهْبی عولیبتی تعب یت غبزضاتی6

 ًسجت سَزآٍضی ًَو هب کیت هب یبت ثط زضآهسزض ایي ذاٍّص ثِ عَاهل اًساظُ ضطتت ،سَزآٍضیًَ ،و غٌعت ٍ تعب یت غبزضاتی ذطزاذهِ هی ضَز.
اوذاسٌ شزکت ي َمًارساسی سًد:
اًساظُ ضطتت هی تَاًس ًوبیبًگط اّطم ضطتت ،ثطتطی ضقبثت ضطتت ،تَاًبیی هرسیطیت ،تربضایی اعالعربت ٍ زض ًْبیرت
ًوبیبًگط ضیسک تلی ضطتت ثبضس .اّطم عجبضت است اظ ٍجَز ّعیٌِ ّبی ثبثت زض تْطست

ّعیٌِ ّربی ضرطتت.

اّطم عولیبتی ثط ّعیٌِ ّبی ثبثت عولیبتی ههکی ثَزُ ٍ اّطم هب ی ثط ّعیٌِ ّبی ثبثت هب ی اظقجیل ثْطُ یب سَز ثبثت ٍاهْب
ههکی است .اّطم هب ی ٍ عولیبتی اثعاض زسهیبثی ثِ سَز ثیطهط است.
اًساظُ ضطتت هی تَاًس ًوبیبًگط ثطتطی ضقبثهی ثبضس .اظ آًجب تِ سْن ثیطهط اظ ثبظاض ًیبظ ثِ تَ یس ٍ تطٍش ثیطهط زاضز ،صا
زاضهي هٌبثع هب ی تبتی ٍ اًساظُ ثعضگهط ضطتت ضا زض تَ یس ثیطهط ٍ غطف ّعیٌِ ّربی تَ یرسی ٍ ثربظاض یربثی گرعاف ترط
یبضی هی ًوبیس ٍ زض ًْبیت ایجبز هعیهْبی ضقبثهی هی گطزز.
اًساظُ ضطتت هی تَاًس ًوبیبًگط تَاًبیی هسیطیت ٍ تیدیت عطحْبی حسربثساضی ثبضرس .تَسرعِ اًرساظُ ضرطتت ًطربًگط
هسیطیت قَی است تِ ثب اسهدبزُ اظ عطحْبی تبضآهس حسبثساضی سعی زض اتعایص هٌبثع اقهػبزی ضطتت زاضهِ است.
اًساظُ ضطتت هی تَاًس ًوبیبًگط تبضایی اعالعبتی ثبضس .هعوَ ضطتهْبی ثعضگهط تَجِ ثیطهطی ضا اظ عطف تحلیلگطاى ٍ
سطهبیِ گصاضاى علت هی تٌٌس .ثِ ّویي جْت اعالعبت حسبثساضی تطآیٌس تبضاتطی زض ضطتهْبی ثعضگهط زاضز.
ٍ زض ًْبیت ،اًساظُ ضطتت هی تَاًس ًوبیبًگط هیعاى ضیسک تلی ضطتت ثبضس .تَاى هب ی ثیطهط هی تَاًس سرجت تربّص
ضیسک تلی ضطتت ضَز ،ظیطا ضطتهْبی ثعضگهط زض هعطؼ ایوٌی عوَهی ثیطهطی هی ثبضٌس ظیطا ثِ ذبعط هرَضز تَجرِ
ثَزى تحلیلگطاى هب ی ضٌبذهِ ضسُ تط هی ثبضٌس.
هحققیي هعهقسًس ،اظ آًجب تِ ضطتهْبی ثعضگ زض هعطؼ تَجِ ٍ ثطضسی ثیطهطی قطاض زاضًس ،هوکي است اًگیعُ توهطی
ًسجت ثِ ضطتهْبی تَچکهط ثطای ّوَاضسبظی سَز زاضهِ ثبضٌس .ثِ ثیربى زیگرط احهوربل توری ٍجرَز زاضز ترِ هرسیطاى
ضطتهْبی ثعضگ ثهَاًٌس اظ عطیق گعاضش سَزّبی ّوَاض ،اضظش اضبتی ثسست آٍضًس ،ظیطا سبیط هٌبثع ثرِ عرَض هسرهوط
عالین اعالعبتی هطثَط ضا ثِ ثبظاض هٌهقل هی تٌٌس.
سًدآيری ي َمًارساسی سًد:
هحققیي هعهقسًس تِ ّوَاضسبظی سَز سجت اتعایص اضظش اعالعبتی اقالم حسبثساضی ،ثِ ٍیاُ سَز هی گطزز ٍ اظ آًجرب
تِ سطهبیِ گصاضاى هٌغقی ًسجت ثِ اقالم سَز آگبّبًِ زٌّسُ تط ،ذبسد هغلَثهطی هی زٌّس رصا هرسیطاى ضا ثرطای زضگیرط
ضسى ثب ّوَاضسبظی سَز تطَیق هی ًوبیٌس.
ثطی ضبٍ ٍا سیي )ً (R.E.Brayshaw, Eldinیع ضضبیت زٍ گرطٍُ ضا ثعٌرَاى اًگیرعش ّوَاضسربظی سرَز ثیربى هری
ًوبیٌس .گطٍُ اٍل اسهدبزُ تٌٌسگبى ذبضجی هبًٌس سطهبیِ گصاضاى ٍ اعهجبضزٌّسگبى ٍ گطٍُ زٍم اسهدبزُ تٌٌسگبى زاذلی
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اعالعبت حسبثساضی ،یعٌی هسیطاى ضا ًبم ثطزُ اًس .آًْب ثب ثطزى تغییطات سَز گعاضش ضسُ ضا سرجت ثرب ضترهي ضیسرک
ضطتت زاًسهِ ٍ اتعایص ًطخ ضیسک ضا سجت تبّص اضظش ضطتت هی زاًٌس.
وًع صىعت ي َمًارساسی سًد:
ثِ ًظط هی ضسس تِ ضطتهْب زض غٌبیع هرهلف ،سَز ذَز ضا ثِ اًساظُ ّبی هرهلدی ّوَاض هی تٌٌس .ذطهَاًِ ًظرطی اترربش
ضسُ زض ثطذی تحقیقبت ثط هجٌبی ًظطیِ ّبی اقهػبز زٍگبًِ است ترِ زض آى غرٌعت ثرِ زٍ ثررص هحرَضی ٍ ذیطاهرًَی
تقسین هی ضَز.
ثرطْبی هحَضی ثِ غٌبیعی گدهِ هی ضَز تِ ثبتت سیبسی ٍ اقهػبزی ّط تطَضی ضا زض ثطگطتهِ ٍ ثیطهطیي هٌبثع هرب ی
ضا ثِ ذَز اذهػبظ زازُ است .اظ ٍیاگیْبی ثرطْبی هحَضی غٌعت هیهَاى ثِ تعب یهْبی تَ یس تب ّبی ثب اضظش ،تَ یس
تب ّبی اًحػبضی یب هٌبثع هبزض ،تجبضت تب ثِ غَضت عوسُ ٍ سَززّی ثب اضبضُ تطز.
ثرطْبی ذیطاهًَی ثِ غٌبیعی گدهِ هی ضرَز ترِ ٍیاگری ّربی ثیربى ضرسُ قجلری ضا ًساضًرس .ایري ًرَو غرٌبیع ،ثرطرْبی
تطبٍضظی تن ثبظزُ،غٌبیع تَ یسی تن اضظش ،ذسهبت غیط ترػػی یب ًیوِ ترػػی ضا زض ثط هی گیطًسّ .وچٌیي ایي
ضطتهْب تبقس زاضایی ٍ قسضت سیبسی ظم ثطای سَززّی ّسهٌس.
ثط هجٌبی ایي ًظطیِ ،ضطتهْبی غٌبیع ذیطاه ًَی زض زضجِ ثب تطی اظ عسم اعویٌبى هحیغی قطاض زاضًرس ٍ اظ ایري ضٍ هرسعی
ّسهٌس تِ ایي ضطتهْب ّن توبیل ٍ ّن اهکبى ثیطهطی ثطای َّاضسبظی سرَز ضا زاضًرس .رصا ّوَاضسربظی ضرَز زض ثررص
ذیطاهًَی ثِ عَض قبثل هالحظِ ای اظ ثرص هحَضی ثیطهط است.
فعالیت صادراتی ي َمًارساسی سًد:
ثبظضگبًی ذبضجی زض ٍضع عبزی اقهػبز ّط تطَضی ،ثرطی اظ ضًٍس تَ یس ٍ تب ضسبًی ثِ هػطف تٌٌسُ است .زض ٍاقع
اظ ضاُ زازٍسهس ثبظضگبًی ذبضجی ،عسم تحطک عَاهل تَ یس ثیي تطَضّب ٍ تدبٍت زض ّعیٌِ ّبی تَ یس هٌربعق هرهلرف
ججطاى ضسُ ٍ ثب غبزضات تب ّ ،ط تطَض اظ ثطتطیْبی ًسجی زاذلی زض ظهیٌِ ّبی تَ یس ،ههقبثال اسهدبزُ هی تٌرس .اظ ایري
ضاُ عالٍُ ثط تبّص قیوت تب ّب ثطای هػطف تٌٌسگبى ،ایجبز اهکبى ثطای تَ یس اًجَُ ٍ ترػػی ضرسى تَ یرس زض ایري
ضطتهْب ضا ًیع هَجت هی ضَز.
غبزضات تب ٍجْی اظ ثبظضگبًی ذبضجی است تِ ثیبًگط اهکبًبت تَ یس تطَض ٍ اهکبًبت ثٌگربُ ّربی تَ یرسی اعرن اظ
غٌعهی،تطبٍضظی ٍ تبًی تطَض زض ضتع ًیبظّبی جْبًی ٍ تطاّن آٍضزى اضظ ظم ثطای تبهیي ٍاضزات است.
جْت ثطضسی ٍجَز یب عسم ٍجَز تعب یت غربزضاتی زض ضرطتهْبی هرَضز ًظرط زض ایري تحقیرق ،اظ اعالعربت گعاضضربت
حسبثطسی ٍ غَضتْبی هب ی ٍ یبززاضت ّبی ّوطاُ اسهدبزُ هی گطزز.
مزيری بز تحقیقات اوجام شذٌ خارجی ي داخلی:
ثطذی اظ تحقیقبت غَضت گطتهِ ذبضجی ٍ زاذلی ثططح ظیط ثیبى هی ضًَس:
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گَضزٍى ) (Gordonثیبى تطز هسیطیت سَز ضا ّوَاض هی تٌس تب ضضبیت سْبهساضاى ضا ًسجت ثرِ سرَزآٍضی ضرطتت
اتعایص زّس.
ثلکَیی ٍ ذیکرَض ) (Belkohi, Picusrزض ثطضسری اظ  114ضرطتت هَجرَز زض ثررص جربًجی غرٌعت ٍ  57ضرطتت
هَجَز زض ثرص هحَضی غٌعت ثِ ایي ًهیجِ ضسیسًس تِ ضطتهْبی هَجَز زض ثرطْبی جبًجی غٌعت اظ ضطتهْبیی ترِ
ثرطْبی هحَضی آى غٌعت ّسهٌس ،سَز ضا ثیطهط ّوَاض هی تٌٌس.
هَظظ ) (Mosesتطف ًوَز تِ ّوَاضسربظی سرَز ثرِ اًرساظُ ضرطتهْب ،اذرهالف سرَز ٍاقعری اظسرَز هرَضز اًهظربض ٍ
عطحْبی هطثَط ثِ ذبزاش ثسهگی زاضزٍ .ی عبهل اًساظُ ضطتت ضا ثِ عٌَاى جوع تطٍش ضطتت زض سب ی ترِ تغییرطات
حسبثساضی اًجبم هی ذصیطز ،تعطیف هیکٌس ٍ ثیبى هیکٌس ضطتهْبی ثعضگ تط زض هعطؼ ایوٌی عوَهی ثیطرهطی ّسرهٌس ٍ
ثِ ز یل ایٌکِ ثیطهط هَضز تَجِ تحلیلگطاى هب ی ّسهٌس ،صا اًگیعُ توهطی جْت ّوَاضسبظی زاضًس.
آضبضی ٍ ّوکبضاى ) (Ashareyet. Alزض تحقیقی اظ  153ضطتت ذصیطتهِ ضسُ ثبظاض ثَضر سٌگبذَض ثطای یک زٍضُ
 10سب ِ ًهیجِ گطتهٌس ّوَاضسبظی سَز زض ثیي آى ضطتهْب غَضت هی گیطز.
آ جطت ٍ ضیچبضزسَى ) (Albert , Richordsonثب هقب ِ ای تحت عٌَاى «ّوَاضسبظی سَز ثِ ٍسیلِ ثرص اقهػبزی»
هغب عِ ذَز ضا ضٍی ّوَاضسبظی سَز ثطاسبر ًگطش اقهػربزی زٍگبًرِ قرطاض زازًرس .آًْرب سیسرهن تجربضی تطرَضّبی
سطهبیِ ای ضا ههطکل اظ زٍ ثرص اقهػبزی ،غٌبیع هحَضی ٍ غٌبیع ذیطاهرًَی هری زاًسرهٌس ٍ اضتجربط ثررص اقهػربزی،
اًساظُ ضطتت ٍ ضتهبض ّوَاضسبظی ضا هَضز تحلیل ٍ آظهَى قطاض زازًس ٍ ثرِ ایري ًهیجرِ ضسریسًس ترِ ضرطتهْبی ثعضگهرط
ًسجت ثِ ضطتهْبی تَچکهط تَجِ ثیطهط تحلیلگطاى ضا ثِ ذَز هعغرَف هری زاضًرس ،رصا ضرٌبذهِ ضرسُ ترط ّسرهٌس ٍ ًیربظ
توهطی ثِ ّوَاضسبظی سَز زاضًس .تطیسا سیي حبئطی زض تحقیقی ثب عٌَاى «ثطضسی هیعاى تبثیط ّوَاضسبظی سَز ثط ثطٍت
سْبهساضاى» ثِ ایي ًهیجِ ضسیس تِ ّوَاضسبظی سَز هی تَاًس ،ثعٌَاى اثعاضی ثطای اتعایص قیوت سرْبم زض ثرَضر ثکربض
گطتهِ ضَز .اهیسذَض حیسضی ٍ عجبر اتالعًَی زض هقب رِ ای تحرت عٌرَاى «ثطضسری اًگیرعُ ّربی ّوَاضسربظی سرَز زض
ضطتهْبی ذصیطتهِ ضسُ زض ثَضر اٍضاا ثْبزاض تْطاى» زضیبتهٌس تِ اًگیعُ ّربیی هبًٌرس هب یربت ثرط زضآهرس ٍ اًحرطاف زض
تعب یهْبی عولیبتی ،هحطک اغلی ثطای ّوَاض ًوَزى سَز ثب اسهدبزُ اظ اقالم تعْسی اذهیبضی است .زض حب ی ترِ ًسرجت
ثسّی ثِ زاضاییْب ٍ ًَسبى ذصیطی سَز ثعٌَاى هحطتْبی ّوَاضسبظی سَز اظ اّویت چٌساًی ثطذَضزاض ًیسهٌس.
زتهط هحوس حسیي قبئوی ٍ زتهط هحوَز قیغبسًَس زض هقب ِ ذَز تحت عٌَاى «تربثیط ّوَاضسربظی سرَز ثرط ثربظزُ سرْبم
ضطتت ّبی ذصیطتهِ ضسُ زض ثَضر اٍضاا ثْبزاض تْطاى» ثِ ایي ًهیجِ زست یبتهٌس تِ ّوَاضسبظی سَز ،عبهلی هَثط ثرط
ثبظزُ غیطعبزی ضطتهْبی ذصیطتهِ ضسُ زض ثَضر اٍضاا ثْبزاض تْطاى است.
هٌْبظ هالًظطی ٍ سبًبظ تطیوی ظًس زض هقب ِ ای تحت عٌَاى «اضتجبط ثیي ّوَاضسبظی سَز ثب اًساظُ ضطتت ٍ ًَو غٌعت
زض ضطتهْبی ذصیطتهِ ضسُ زض ثَضر اٍضاا ثْبزاض تْطاى» زضیبتهٌس تِ ثیي اًساظُ ضطتت ٍ ّوَاضسبظی سَزّ ،وجسرهگی
قَی ٍجَز زاضز ٍ ایي اضتجبط هعکَر استّ .وچٌیي تدبٍت قبثل هالحظِ ای ثیي ضطتهْبی ّوَاضسربظی سرَز اظ ًظرط
ًَو غٌعت ٍجَز ًساضز.
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فزضیات تحقیق
-1اًساظُ ضطتت زض ّوَاضسبظی سَز ،زض ضطتهْبی ّوَاضسبظ زض ثَضر اٍضاا ثْبزاض تْطاى هَثط ثَزُ است.
 -2هیعاى سَززّی ضطتهْب زض ّوَاضسبظی سَز ،زض ضطتهْبی ّوَاضسبظ زض ثَضر اٍضاا ثْبزاض تْطاى هَثط ثَزُ است.
ًَ-3و غٌعت ضطتهْبی ذصیطتهِ ضسُ زض ثَ ضر ،زض ّوَاضسبظی سَز ،زض ضطتهْبی ّوَاضسبظ زض ثرَضر اٍضاا ثْربزاض
تْطاى هَثط ثَزُ است.
-4تعب یت غبزضاتی ضطتهْبی ذصیطتهِ ضسُ زض ثَضرّ ،وَاضسبظی سَز ،زض ضطتهْبی ّوَاضسبظ زض ثَضر اٍضاا ثْبزاض
تْطاى هَثط ثَزُ است.
جامعٍ آماری ي ومًوٍ آماری مًرد تحقیق
اظ ثیي ضطتهْبی ذصیطتهِ ضسُ زض ثَضر اٍضاا ثْبزاض تْطاى تعساز  130ضطتت زض ًظط گطتهِ ضس .ثٌبثطایي جبهعِ آهربضی
تحقیق ،ضطتهْبی ذصیطتهِ ضسُ زض ثَضر اٍضاا ثْبزاض تْطاى هی ثبضس 130 ٍ .ضطتت ًیع ثرِ عٌرَاى ًوًَرِ ّربی آهربضی
تحقیق ،هسًظط هی ثبضٌس.
وحًٌ تشخیص شزکتُای َمًار کىىذٌ سًد:
جْت تعییي ایٌکِ تساهیک اظ ضطتهْب سَز ضا ّوَاض هی ًوبیٌس ،زض اثهسا اظ ضبذػی ثِ ًبم ضبذع ایکل جْت تدکیک
ضطتهْبی ّوَاض تٌٌسُ اظ ضطتهْبی غیطّوَاض تٌٌسُ سَز اسهدبزُ هی ضَز تِ تطهَل آى ثسیي غَضت است:
CVI
CVS

=

ضریب تغییرات دلتای سود
ضریب تغییرات دلتای فروش

; ضبذع ّوَاضسبظی سَز (ایکل)

اگط ضبذع تَا ،ثعضگهط ٍ هسبٍی یک ثبضس ،یعٌی ضطتهْب سَز ضا ّوَاض ًوی تٌٌس ٍ ،ی اگط ایي ضبذع تَچکهط اظ
یک ثبضس ،ضطتهْب سَز ضا ّوَاض هی تٌٌس.
قلمزي تحقیق
زاهٌِ تحقیق هحسٍز ثِ ضطتهْبی ذصیطتهِ ضسُ زض ثَضر اٍضاا ثْبزاض تْطاى زض یک زٍضُ ظهبًی  10سب ِ هی ثبضس.
ريش شىاسی تحقیق
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تطضیِ اٍل اظ ایي قطاض است تِ اًساظُ ضطتت زض ّوَاضسبظی سَز هَثط است .یعٌی هیبًگیي تل زاضایری ضرطتت ّربی
ّوَاض تٌٌسُ سَز ،تَچکهط یب هسبٍی ثب هیبًگیي تل زاضایی ضطتهْبیی تِ سَزضبى ضا ّوَاض ًوری تٌٌرس اسرت .جْرت
آظهَى ایي تطضیِ ،ذس اظ گبضیهن گیطی اظ زاضاییْب ،اظ آظهَى آهبضی  Tاسهدبزُ هی ضَز.
تطضیِ زٍم اظ ایي قطاض است تِ هیعاى سَززّی ضطتهْب زض ّوَاضسبظی سَز هَثط است .یعٌی هیبًگیي سَز قجل اظتسرط
هب یبت ثِ تل زاضایی ضطتت ّبی ّوَاض تٌٌسُ سَز ،تَچکهط یب هسبٍی ثب هیبًگیي سرَز قجرل اظ تسرط هب یربت ثرِ ترل
زاضایی ضطتهْبیی تِ سَزضبى ضا ّوَاض ًوی تٌٌس است .زض ایي تطضیِ ًیع ذس اظ هحبسجِ ًسجت سَز ثرِ زاضایری ّرب ،اظ
آظهَى آهبضی  Tاسهدبزُ هی ضَز.
تطضیِ سَم اظ ایي قطاض است تِ ًَو غٌعت ضطتهْب زض ّوَاضسبظی سَز هَثط است .جْت اظهَى ایري تطضریِ اظ ضٍش
تبی زٍ اسهدبزُ هی گطزز ،چَى ًَو غٌعت ههغیط تیدی است.
تطضیِ چْبضم اظایي قطاض است تِ ٍجَز یب عسم ٍجَز تعب یت غبزضاتی ضطتهْب زض ّوَاضسبظی سَز هَثط است .زض ایي
تطضیِ ًیع جْت آظهَى ،اظ ضٍش تبی زٍ اسهدبزُ هی گطزز .چَى ٍجَز یب عسم ٍجَز تعب یت غبزضاتی ثطای ضرطتهْب،
یک ههغیط تیدی است.
آسمًن فزضیٍ 1
تطضیِ  :1اًساظُ ضطتت (اضظش زاضاییْب) زض ّوَاضسبظی سَز تبثیط زاضز.
اًساظُ ضطتت ،ثِ ٍاسغِ تل زاضاییْب ثعس اظ گطتهي گبضیهن ،اًساظُ گیطی هی ضَز .علت گطتهي گبضیهن اظ زاضاییْب ایري
است تِ تَظیع ذطاتٌسگی زاضاییْب ًطهبل ًجَزُ ٍ حب ت چَ ِ ثِ ضاسرت زاضز ،رصا جْرت اجرطای آظهًَْربی ذربضاههطی
گبضیهن ظم است .ظیطا ثعس اظ اًجبم ایي عول تَظیع ذطاتٌسگی زاضاییْب ًسرجت ثرِ حب رت قجلری ًطهرب هط هری گرطزز .زض
آظهَى آهبضی  Z ٍ Tتطؼ ثطایي است تِ تَظیعً ،طهبل هیجبضس .ثطای تبییس یب ضز ایري تطضریِ ذرس اظ تعیریي ضربذع
ایکل ٍ تطریع ضطتهْبی ّوَاضتٌٌسُ سَز ،اظ تل زاضاییْربی ضرطتهْبی ّوَاضتٌٌرسُ سرَز ٍ ضرطتهْبیی ترِ ّورَاض
سبظی سَز ضا اًجبم ًوی زٌّس ،گبضیهن گطتهِ هی ضَز.
ذس اظ آى ،اقسام ثِ تعییي هیبًگیي ثطای ّط عجقِ ٍ گطٍُ ذَاّس ضس .هیبًگیي هَضز ًظط ،هیبًگیي حسربثی اسرت .ظیرطا اظ
ثحث تَضم زض ایي تحقیق ذَززاضی ضسُ است ٍ ّوچٌیي تعساز ًوًَِ ّبی ثطگعیسُ ثطای تست  tتقطیجب ثعضگ هحسَة
هی ضًَس ٍ .زض اًهْب اظ عطیق تست آهبضی  tتطضیِ آظهَى هی گطزز t( .یک عطتِ)
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 : x 1هیبًگیي تل زاضایی ضطتهْبیی تِ سَز قجل اظ تسط هب یبت ذَز ضا ّوَاض ًوی تٌٌس.


 x 2هیبًگیي تل زاضایی ضطتهْبیی تِ سَز قجل اظ تسط هب یبت ذَز ضا ّوَاض هی تٌٌس.
 :n1تعساز ًوًَِ ّبیی تِ ضبذع آًْب ثعضگهط ٍ هسبٍی یک است.
 :n2تعساز ًوًَِ ّبیی تِ ضبذع آًْب تَچکهط اظ یک است.
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t

H 0 :    0

 H 1:    0

ٍ »:SP2اضیبًس ًوًَِ ّبی هَضز ثطضسی
ثب زض ًظط گطتهي سغح اعویٌبى  ٍ %99ثب هطاجعِ ثِ جسٍل آهربضی  tهقرساض ترَا  2/33اسرت .چرَى هقرساض  tزض جرسٍل
ثعضگهط اظ هقساض  tثسست آهسُ عجق تطهَل هی ثبضس ،صا تطؼ  H0ضا ًوی تَاى ضز تطز ٍ آى ضا ثعٌَاى یک تطضیِ قبثل
قجَل حدظ هی تٌین .یعٌی هیبًگیي اضظش زاضایری ضرطتهْبی ّوَاضسربظ ضا ًوری ترَاى ثیطرهط اظ هیربًگیي اضظش زاضایری
ضطتهْبی غیطّوَاض سبظ زاًست H1( .ضا ًویهَاى قجَل تطز) .ثعجبضتی اًساظُ ضطتهْب زض ّوَاضسبظی سرَز زض ضرطتهْبی
ّوَاضسبظ زض ثَضر هَثط ًوی ثبضس.
آسمًن فزضیٍ 2
تطضیِ  :2هیعاى سَزآٍضی ضطتهْب (سَز ٍیاُ قجل اظ تسط هب یبت ثِ هجوَو زاضاییْب) زض ّوَاضسبظی سَز تبثیط زاضز .زض
ایي تحقیق ،هجوَو ثبظزُ زاضاییْب ثب ًسجت سَز ذب ع قجل اظ تسط هب یبت ثِ هجوَو زاضاییْب ،اًساظُ گیطی هی ضَز .ثعس
اظ تدکیک ضطتهْبی ّوَاضسبظ ٍ غیطّوَاضسبظ ،اقسام ثِ تْیِ هیربًگیي ًسرجت سرَز ًربٍیاُ ثرِ ترل زاضاییْرب ٍ ّوچٌریي
هیبًگیي ًسجت سَز قجل اظ تسط هب یبت ثِ تل زاضاییْب هی گطزز ٍ .اظ عطیق تست آهبضی  tتطضیت آظهَى هی گطزز.
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H 0 :    0

 H 1:    0



 : x 1هیبًگیي ًسجت سَز قجل اظ تسط هب یبت ثِ تل زاضایی ضطتهْبیی تِ سَزضبى ضا ّوَاض ًوی تٌٌس.


 : x 2هیبًگیي ًسجت سَز قجل اظ تسط هب یبت ثِ تل زاضایی ضطتهْبیی تِ سَزضبى ضا ّوَاض هی تٌٌس.
 :n1تعساز ًوًَِ ّبیی تِ ضبذع آًْب ثعضگهط ٍ هسبٍی یک است.
 :n2تعساز ًوًَِ ّبیی تِ ضبذع آًْب تَچکهط اظ یک است.
ٍ :Sp2اضیبًس ًوًَِ ّبی هَضز ثطضسی
ثب تَجِ ثِ سغح اعویٌبى  ٍ %99ثب هطاجعِ ثِ جسٍل  tهقساض تَا  2/33هی ثبضس.
چَى هقساض  tزض جسٍل ،ثعضگهط اظ هقساض  tثسست آهسُ عجق تطهَل هی ثبضس ،صا تطؼ  H0ضا ًوی ترَاى ضز ترطز ٍ آى
ضا ثعٌَاى یک تطضیِ قبثل قجَل حدظ هی تٌین .یعٌی هیبًگیي سَز زّی ضطتهْبی ّوَاضسبظ سَز ضا ًوی ترَاى ثیطرهط اظ
هیبًگیي سَز زّی ضطتهْبی غیطّوَاضسبظ زاًست (H1) .ضا ًوی تَاى قجَل تطز .ثعجربضتی هیرعاى سرَززّی ضرطتهْب زض
ّوَاضسبظی سَز زض ضطتهْبی ّوَاضسبظ زض ثَضر هَثط ًوی ثبضس.
آسمًن فزضیٍ 3
تطضیِ ًَ :3و غٌعت ضطتهْب زض ّوَاضسبظی سَز تبثیط زاضز.
زض ایي تحقیق ًَو غٌعت ثِ گطٍُ ّبی تجْیرعات ،تػردیِ ًدرت ،سرطهبیِ گرصاضی ،ضریویبیی ،غرصایی ،تلرعات اسبسری،
هحػَ ت تبغصی ،سهیک ٍ ذالسهیک ،هبضیي آ ت ثطقی ،هعسى ٍ تبًی غیطتلعیً ،سبجیٍ ،سبیل ًقلیرِ هَترَضی ٍ
ٍسبیل اضتجبعی عجقِ ثٌسی ض سُ است ٍ ایي عجقِ ثٌسی تَسظ ثَضر اًجبم ضسُ است جْت تبییس یب ضز ایي تطضریِ ،ثعرس
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اظ تعییي ضبذع ایکل ٍ عجقِ ثٌسی ضطتهْبی ّوَاض تٌسُ ٍ غیطّوَاض تٌٌسُ سَز ،اظضٍش آهبضی  K2اقسام ثِ آظهرَى
تطضیِ ذَاّس ضس .چَى ًَو غٌعت ذبضاههط غیطعسزی است اظ تست  K2اسهدبزُ هی ضَز.
زض ایي تطضیِ ثب تَجِ ثِ  72ضطتت ًوًَِ تِ ضبذع آًْب ثعضگهط ٍ هسربٍی یرک اسرت ،تعرساز  22ضرطتت اظ غرٌبیع
تبًی غیطتلعی ٍ غٌبیع ضیویبیی ثَزُ ٍ  50ضرطتت ثربقی هبًرسُ اظ غرٌبیع زیگرط ّسرهٌس ٍ ّوچٌریي اظ  58ضرطتت ترِ
ضبذع آًْب تَچکهط اظیک هی ثبضس ،تعساز  19ضطتت اظ غٌبیع تبًی غیطتلعی ٍ غٌبیع ضریویبیی ثرَزُ ٍ  39ضرطتت
ثبقیوبًسُ اظ غٌبیع زیگط ّسهٌس.
زض گطٍُ اٍل ثب تَجِ ثِ زضجِ آظازی  ٍ f=(m-1) (n-1)= (2-1)(2-1)=1سغح اعویٌبى  %99ثب هطاجعِ ثِ جرسٍل
آهبضی  k2هقساض تَا  6/63هی ثبضس .چَى هیعاى  k2جسٍل ثیطهط اظ تبی زٍی هحبسجِ ضسُ یعٌی  0/0722است ،تطضیِ
 H0ضا ًوی تَاى ضز تطز ٍ آى ضا ثعٌَاى یک تطضیِ زضست حدظ هری تٌرین .یعٌری ثرب اعویٌربى  %99هیهرَاى گدرت ًرَو
غٌعت ثب ّوَاضسبظ ثَزى یب ّوَاض سبظ ًجَزى ضطتهْبی هَضز ثطضسی ضاثغِ آهبضی هعٌبزاض ًساضز .یعٌی ًَو غٌعت (تبًی
غیطتلعی ٍ ضیویبیی) زض ّوَاضسبظی سَز زض ضطتت ّبی ّوَاضسبظ سَز هَثط ًجَزُ است.
اظ  58ضطتهی تِ ضبذع آًْب تَچکهط اظ یک هی ثبضس تعساز ً 14وًَِ هطثرَط ثرِ غرٌبیع غرصایی ثرَزُ ٍ  44ضرطتت
ثبقیوبًسُ ،اظ غٌبیع زیگط هی ثبضٌس.
زض ایي گطٍُ ًیع ثب تَجِ ثرِ زضجرِ آظازی  ٍ f=(m-1((n-1)= (2-1)(2-1)=1سرغح اعویٌربى  ،%99ثرب هطاجعرِ ثرِ
جسٍل آهبضی  k2هقساض تَا  6/63هی ثبضس .اظ آًجب تِ هقساض  k2جسٍل ثیطهط اظ تبی زٍی هحبسجِ ضسُ یعٌی  3است،
صا تطضیِ  H0ضا ًوی تَاى ضز تطز ٍ آى ضا ثِ عٌَاى یک تطضیِ زضست حدظ هی تٌین .یعٌی ثب اعویٌربى  %99هری ترَاى
گدتًَ ،و غٌعت ثب ّوَاضسبظ ثَزى یب ّوَاض سبظ ًجَزى ضطتهْبی هَضز ثطضسی ضاثغِ آهبضی هعٌبزاض ًساضهِ است .یعٌی
ًَو غٌعت (غصایی) زض ّوَاضسبظی سَز زض ضطتهْبی ّوَاضسبظ سَز هَثط ًجَزُ است.
آسمًن فزضیٍ 4
تطضیِ  :4تعب یت غبزضاتی ضطتهْب ،زض ّوَاضسبظی سَز تبثیط زاضز.
جْت تبییس یب ضز ایي تطضیِ ذس اظ هغب عِ زقیق غَضتْبی هب ی ٍ یبززاضت ّبی ّورطاُ ضرطتت ّربی هرَضز ثطضسری،
ضطتهْبیی تِ زاضای تطٍش غبزضاتی هی ثبضٌس اظ ضطتهْبیی تِ تطٍش غبزضاتی ًساضًس تدکیک

هی گطزًس .سپس

ّن زض ضطتت ّبیی تِ تطٍش غبزضاتی زاضًس ٍ ّن زض ضطتهْبیی تِ تطٍش غبزضاتی ًساضًس ،ضطتهْبی ّوَاض تٌٌرسُ
سَز اظ ضطتهْبیی تِ سَز ضا ّوَاض ًوی تٌٌس تدکیک هی ضًَس .سپس اظ ضٍش آهبضی ً K2سجت ثِ آظهَى ایي تطضیِ
اقسام هی ضَز .اظ تعساز  130ضطتت هَضز ثطضسی 63 ،ضطتت تعب یت غبزضاتی زاضهِ ٍ  67ضطتت ًیع تعب یت غبزضاتی
ًساضًس .اظ تعساز  72ضطتت ًوًَِ تِ سَزضبى ضا ّوَاض ًوی تٌٌس 37 ،ضرطتت تعب یرت غربزضاتی زاضرهِ ٍ  35ضرطتت
تعب یت غبزضاتی ًساضًس .اظ تعساز  58ضطتت تِ سَزضبى ضا ّوَاض هی تٌٌس 26 ،ضطتت تعب یرت غربزضاتی زاضرهِ ٍ 32
ضطتت ثبقیوبًسُ تعب یت غبزضاتی ًساضًس.
ثب تَجِ ثِ زضجِ آظازی  ٍ f=(m-1)(n-1)=1سغح اعویٌبى  %99ثب هطاجعِ ثِ جسٍل  k2هقساض ترَا  6/63هری ثبضرس.
چَى هقساض تبی زٍی جسٍل ثیطهط اظتبی زٍی هحبسجِ ضسُ است صا تطضیِ  H0ضا ًوی تَاى ضز تطز ٍ آى ضا ثِ عٌَاى
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یک تطضیِ زضست حدظ هی تٌین .یعٌی تعب یت غبزضاتی ثب ّوَاضسبظ ثَزى یب ّوَاض سبظ ًجَزى ضطتهْبی هَضز ثطضسی
ضاثغِ آهبضی هعٌبزاض ًساضز .ثعجبضتی تعب یت غبزضاتی زض ّوَاضسبظی سَز زض ضطتهْبی ّوَاضسبظ سَز هَثط ًجَزُ است.
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Abstract
The Objective of this research is recognition of effective factors an income
smoothing accepted in stock exchange of Tehran.
Income smoothing is a kind of intentional action that by the intermediation of
management and by use of special spices in accounting for Decrease from
Vacillations in income to be achieved.
Because of importance of income management , this research first recognized maker
smooth income carporations to Coefficient variation model for variation in income
time series to coefficient variation for variation on sale time series recognized and
then of foctors alike corporation measure , profitability , kind of industry and exports
activity on income smoothing is expose to inspection.
After test of hypothesis and statistical analysis , profing that normal income
smoothing in sime of corporation to be a chieved and results of statistical tests an k 2
in to inspect hypothesis , defined this subject that income smoothing in corporation to
inspect Not depended to corporation measure , profitability , kind of industry and
exports activity.
KEYWORDS: Income smoothing
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