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َشيىٍ بٍ َاي عملياتيبىذي َشيىٍيت سًد با استفادٌ اس تغييزطبقٍتحليل مذيز

 َاي مالي ديرٌدر ميانغيزعملياتي  َاي

 

 يمضاَ طابع ذيس زتکد

 ىبْفغا ُبگطًاد يساذثبسح ٍُشگ سبيطًاد

 يعيبر ذماح

 ىبْفغا ُبگطًاد يساذثبسح ذضسا يسبٌضسبو

 

 ذٌ يچک

ّبي هبلي ٍ يب تحت چِ ضشايغي، دٍسُهذيشيت دس وذاهيه اص هيبى ٌىِيي اييي پژٍّص ثب ّذف تؼيا

ّبي تي ثِ ّضيٌِّبي ػوليبثٌذي ّضيٌِعجمِش عشيك تغيي اصاًگيضُ ثيطتشي ثشاي ثِ وبسگيشي هذيشيت سَد 

ٍ دٍ فشضيِ  ، سِ فشضيِ اغليپژٍّص ّذف دس ساستبي .است ضذُ يگزاسِيغيشػوليبتي داسد، پب

ّب اص هذل سگشسيًَي ته ّب ٍ آصهَى فشضيِثشاي تدضيِ ٍ تحليل دادُ .است گشديذُفشػي تذٍيي 

ضشوت -فػل -سبل 989تؼذاد ثذيي هٌظَس . يجي استفبدُ ضذُ استّبي تشوهتغيشُ ٍ چٌذ هتغيشُ ٍ دادُ

ثِ ػٌَاى  4888 يال 4881ّبي بداس تْشاى عي سبلّبي پزيشفتِ ضذُ دس ثَسس اٍساق ثْاص ثيي ضشوت

ّب دس ثٌذي ّضيٌِضش حبوي اص آى است وِ تغييش عجمِح حبغل اص پژٍّص حبيًتب .ًوًَِ اًتخبة گشديذ

وِ ّبي هبلي دٍسُدس هيبى .تش استّبي هبلي فشاگيشدٍسُبىدس همبيسِ ثب سبيش هي هبلي چْبسمدٍسُ هيبى

ي ثيطتشي ثشاي تغييش عجمِ آًْب اًگيضُ ،ثبضذاي دستىبسي الالم تؼْذي هحذٍد هيتَاًبيي هذيشاى ثش

لجل، اًگيضُ صيبدي  دٍسُ هبلي سبلى ثشاي غلجِ ثش سَد ػوليبتي هيبىي هذيشايّوچٌ. ّب ًذاسًذثٌذي ّضيٌِ

ّبي دٍسُّب دس هيبىثٌذي ّضيٌِتغييش عجمِبى، يپب دس. گيشي ايي ًَع اص هذيشيت سَد داسًذثشاي ثِ وبس

 .ثبضذيّبي هبلي ًودٍسُهي ثبضذ، فشاگيشتش اص سبيش هيبى هبلي وِ سَد ػوليبتي ًبچيض
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 مقذمٍ 

ت يشيداسد، ثبػث ضذُ است وِ هذ يوٌٌذگبى اص اعالػبت هبلاستفبدُ يثشا يوِ سَد حسبثذاس يتياّو

ٍ  يي ًگشاًيي ّوَاسُ ايثٌبثشا. ِ ٍ اسائِ آى لبئل ضَديثِ هجلغ ٍ ًحَُ تْ يتَخِ خبغ يتدبسٍاحذ 

ّب، تَسظ ضشوت يػولىشد هبل يّبضبخع يياص هْوتش يىيهطىل ٍخَد داسد وِ سَد ثِ ػٌَاى 

 .ت ضذُ ثبضذيشي، هذيلشاس داسًذ، ثب اّذاف خبغ يشاى وِ دس تضبد هٌبفغ ثبلمَُ ثب سْبهذاساى ػبديهذ

اص  اهب. وٌٌذدُ اص آى الذام ثِ هذيشيت سَد هيدستىبسي الالم تؼْذي سٍضي است وِ هذيشاى ثب استفب

ػث هي ضَدوِ سَدّبي سٌَات آتي گشدد ثب هؼىَس هي ّبي ثؼذآًدب وِ الالم تؼْذي دس دٍسُ

هذيشيت دس  .ت سَد هحذٍد هي ثبضذاستفبدُ اص ايي ًَع هذيشي ،تحت تبثيش لشاس گيشد ثِ ّويي خبعش

است وِ  تىٌيىيگزاساى داسد ّوَاسُ ثِ دًجبل سٍيِ حسبثذاسي ٍ ساثغِ تَام ثب تضبد هٌبفؼي وِ ثب سشهبيِ

الالم غَست سَد ٍ صيبى،  خبثدبيي .دبد وٌذثب ووتشيي ّضيٌِ ثشاي ٍي، ثيطتشيي ثبصدّي هوىي سا اي

 وِ ايي تىٌيه ثب احتوبل پبئيي وطف يب همبٍهت اص سَيچشا  .]4[داسدّب لشاس هخضء ّويي تىٌي

سٍ دس اص ايي .ل سبصدخَد ًبئ ٍ هي تَاًذ هذيشيت سا ثِ اّذاف گضاسضگشي حسبثشسبى، لبثل اًدبم ثَدُ

يت سَد ثب استفبدُ اص تغييش ّبيي وِ هذيشاى اًگيضُ ثيطتشي ثشاي استفبدُ اص هذيشهَلؼيتپژٍّص حبضش 

 . ثٌذي الالم سَد ٍ صيبى داسًذ، هَسد هغبلؼِ لشاس گشفتِ استعجمِ

 پضيَص  يوظز يمباو

ح يلضبٍت دس هَسد غح ًظش اصت سَد سا غشفيشيهذ يسٍش اغل، دٍ يمبت گزضتِ حسبثذاسيتحم

ثش اسلبم  يت سَد هجتٌيشيهذ: اصػجبستٌذ وِ اًذٍ هغبلؼِ لشاس دادُ يي ػول، هَسد ثشسسيب غلظ ثَدى اي

ك يت اص عشيشيدس حبلت اٍل، هذ. سَد يت ٍالؼيشيٍ هذ( يبسياخت يثش الالم تؼْذ يب هجتٌي)يحسبثذاس

ي يضؼف ا. پشداصد يثب اّذاف هغلَة خَد ههغبثك  يص اسلبم حسبثذاسيثِ آسا يبسياخت يالالم تؼْذ

دس سٌَات  يدِ هؼىَسيه ًتيثِ عَس اتَهبت يدس دٍسُ خبس يالالم تؼْذ يوِ دستىبس سٍش آى است
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ٍ ثِ ػجبست  يبتيوبت ػوليتػو يت ثب اتخبر ثشخيشياهب دسحبلت دٍم، هذ. ثِ دًجبل خَاّذ داضت يآت

ص يخَهَسد ًظش ثِ سَد  آٍسدُ ٍ يسَد سٍ يٍالؼت يشيثِ هذ ،يٍالؼ يّبتيفؼبل يدستىبسگش يد

ك ٍ تَسؼِ يتحم يّبٌِيچشا وِ ثب حزف ّش. داسد يپٌْبى ٌّگفت يّبٌِيض ّضيي سٍش ًيا .بثذي يدست ه

 يوِ داسا يشاًيذ خَاّذ ضذ ٍ هذيتْذ يسٌَات آت ي، سَدآٍسيثِ ضذت سلبثت يٍ ٍخَد ثبصاسّب

ّبي هذيشيت سَد هتؼبلت سٍش. ]5[ٌذيخَ يتوسه هي حشثِ يّستٌذ،ووتش ثِ ا ياّذاف ثلٌذهذت

تغييش )صيبى  ٍ وٌٌذُ الالم سَدثٌذي گوشاُي ّن ٍخَد داسد وِ ثِ ٍسيلِ عجمِهزوَس، سٍش ثبلمَُ سَه

، تٌْب ثب استفبدُ اص دس ايي سٍش ثذٍى آى وِ سَد خبلع ضشوت تغييش وٌذ. اًدبم هي ضَد( ثٌذيعجمِ

ّبي غيشػوليبتي، سَد ػوليبتي يب سَد اغلي ضشوت هَسد ػوليبتي ثِ ّضيٌِّبي ثٌذي ّضيٌِتغييش عجمِ

ول سَد خبلع دٍسُ هبلي خبسي آًدبيي وِ دس ايي سٍش، تغييشي دس اص . دستىبسي لشاس هي گيشد

سبى خْت وطف ضشوت ٍ ّوچٌيي سَدّبي سٌَات ثؼذ سخ ًوي دّذ، هحذٍديت راتي ثشاي حسبثش

يذ ثتَاى گفت وِ ايي سٍش يىي اص ظشيف تشيي تشفٌذّبي هذيشيت ضب. آيذايي هَسد ثِ ٍخَد هي 

. ايي هسئلِ هي تَاًذ هطىالت اسبسي سا دس ثبصاس ايدبد وٌذ .اص عشيك هذيشيت سَد ػوليبتي ثبضذسَد 

ايي هطىالت اص آًدب ًبضي هي گشدد وِ اعالػبت هٌذسج دس غَست سَد ٍ صيبى ثِ ًحَي اسائِ ضَد 

ّبي غلظ، الذام ثِ گزاساى ثش هجٌبي ايي ًطبًٍِ سشهبيِ لغي سا ثِ ثبصاس هخبثشُ وٌذوِ ًطبًِ ّب ٍ ػالئن غ

 .ّبي هبلي فشاٍاًي سا ثشاي آًْب ثِ اسهغبى ثيبٍسدخشيذ ٍ فشٍش سْبم وٌٌذ وِ ايي هي تَاًذ خسبست

سم سبل وِ آيب الالم تؼْذي، دس فػل چْبخبغي ثِ ثشسسي ايي هَضَع پشداختٌذ ثِ عَس 4ثشاى ٍ پيٌلَ 

؟ آًْب دس هغبلؼبت خَد ثِ ايي ًتيدِ سسيذًذ وِ ًِ هبلي دس همبيسِ ثب سبيش فػَل هذيشيت هي ضًَذ يب

تؼْذي ثشخَسداسًذ اهب اص آًدبييىِ اًبيي ثيطتشي ثشاي دستىبسي الالم هذيشاى دس عَل سبل، اص تَ

حسبثشسي هي ضًَذ، هَخت هي فشايٌذ گضاسضگشي سبالًِ دس همبيسِ ثب سبيش فػَل، ثب دلت ثيطتشي 

اًتظبس هي سٍد ايي . ]7[تش ضَدضَد وِ دستىبسي الالم تؼْذي دس پبيبى سبل، ثشاي هذيشاى هطىل

هحذٍديت دس دستىبسي الالم تؼْذي، صهيٌِ سا ثشاي سٍي آٍسدى هذيشاى ثِ تىٌيه خبيگضيٌي ثشاي 

ست توبيل هذيشاى اص عشفي، هوىي ا .صدسب صيبى، فشاّن ٍ الالم سَد ثٌذيتغييش عجمِهذيشيت سَد يؼٌي 

ّبي دستىبسي الالم تؼْذي دس هتبثش اص فؼبليتّبي ػوليبتي دس فػل خبسي، ٌِثٌذي ّضيثشاي تغييش عجمِ

                                                           
1- Brown and Pinello 
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ّبي لجل، الالم تؼْذي سا ثِ سوت ثبال هذيشيت وشدُ ثِ هيضاًي وِ هذيشاى دس فػل. فػَل لجل ثبضذ

. دس فػل خبسي هحذٍدتش هي ضَد( ثِ سوت ثبال)ش الالم تؼْذيثبضٌذ، تَاًبيي آًْب ثشاي هذيشيت ثيطت

ّب دس اثتذاي دٍسُ، هحممبى ثب اًذاصُ گيشي هذيشيت لجلي سَد ضشوت ثب استفبدُ اص سغح خبلع داسايي

، (دٍسُ لجلتش دس گضاسش خَش ثيٌبًِ)ّبي ثبالتشّبي ثب خبلع داساييثِ ايي ًتيدِ سسيذًذ وِ ضشوت

آًْب ٍ يب اص ّبي تحليلگشاى دست يبثذ ثيٌي، سَدي سا گضاسش وٌٌذ وِ ثِ پيصداحتوبل ووتشي داس

وِ تَاًبيي هذيشاى ثشاي دستىبسي الالم تؼْذي ّش حبل اًتظبس هي سٍد ثِ هيضاًي  ثِ. ]9[پيطي ثگيشد

. هحذٍد هي ضَد، اًگيضُ آًْب ثشاي هذيشيت سَد اص ًَع تغييش عجمِ ثٌذي الالم سَد ٍ صيبى افضايص يبثذ

ّب ثيٌيهٌبست تشي سا خْت پيصًتبيح تحميمبت گزضتِ حبوي اص آى است وِ سَد ػوليبتي هجٌبي 

الذام ثِ ( ًِ سَد خبلع)شهجٌبي سَد ػوليبتي خيح هي دٌّذ وِ ثفشاّن هي سبصد ٍ تحليلگشاى هبلي تش

ّبي فػلي، ثِ ايي ًتيدِ دس پژٍّص خَد ثب استفبدُ اص دادُ 4ثبستَ ٍ ّوىبساى. ّبي خَد ًوبيٌذثيٌيپيص

پيطي هي گيشًذ دس همبيسِ ثب ّبي تحليلگشاى هي سسٌذ ٍ يب اص آًْب ثيٌيّبيي وِ ثِ پيصسسيذًذ ضشوت

هغبلؼبت . بيي وِ دس ايي صهيٌِ ًبتَاى ّستٌذ، ثبصدُ ثيطتشي سا دس فػل هشثَعِ تدشثِ هي وٌٌذّضشوت

توبيلي ثِ گضاسش وبّص سَد فػلي ٍ ّبي هذيشيتي، گزضتِ ًطبى هي دٌّذ وِ هذيشاى ثِ دليل اًگيضُ

اسُ ايي ثٌبثشايي ّوَ. ]9[يب صيبى ًذاسًذ ٍ تشخيح هي دٌّذ وِ اص گضاسش وبّص سَد اختٌبة وٌٌذ

ّبي د ٍالؼي خَد لبدس ًيستٌذ ثِ ضبخعًگشاًي ٍ هطىل ٍخَد داسد، دس فػَلي وِ هذيشاى ثب ػولىش

-ّبي ػوليبتي ثِ ّضيٌِثٌذي ّضيٌِتغييش عجمِ)ْب ثب الذاهبت فشغت علجبًِ خَد ًظش دست يبثٌذ، آًهَسد 

تَخِ ثِ هغبلت هزوَس، پژٍّص ثب . سَد ػوليبتي سا ثِ سوت دلخَاُ ّذايت ًوبيٌذ( ّبي غيشػوليبتي

ّبي هبلي ٍ يب تحت هذيشيت دس وذاهيه اص هيبى دٍسُثِ ايي سَال هي ثبضذ وِ  حبضش ثِ دًجبل پبسخي

ّبي ػوليبتي ّضيٌِثٌذي اص عشيك تغييشعجمِي هذيشيت سَد چِ ضشايغي، اًگيضُ ثيطتشي ثشاي ثِ وبسگيش

 ّبي غيشػوليبتي داسد؟ثِ ّضيٌِ

 ٍ پضيَصپيطيى بز يمزير

                                                           
1
 -Bartov et al 
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-ثٌذي ّضيٌِيت سَد ثب استفبدُ اص تغييش عجمِهذيشتحت ػٌَاى دس پژٍّطي ، (0949) 4فبى ٍ ّوىبساى

دٍسُ هبلي ًتيدِ سسيذًذ وِ هذيشاى دس هيبى ّبي غيشػوليبتي ٍ خبظ ثِ اييي ثِ ّضيٌِّبي ػوليبت

، اًگيضُ تؼْذي هحذٍدتش استّبي هبلي وِ تَاًبيي آًْب ثشاي دستىبسي الالم دٍسُچْبسم ٍ دس هيبى

( 0997) 0خليٌه .]9[ػوليبتي داسًذّبي غيشّبي ػوليبتي ثِ ّضيٌِثٌذي ّضيٌِثيطتشي ثشاي تغييش عجمِ

داسي ثيي تفبٍت هؼٌي ت سَد ثِ ايي ًتيدِ سسيذ وِهذيشي اثش افضايص اّشم هبلي ثشثب ػٌَاى  پژٍّطيدس 

سٍ هي تذسيح ثب افضايص اّشم هبلي سٍثِ سبلِ ثِ 5 ّبيي وِ دس عي يه دٍسُهذيشيت سَد، دس ضشوت

اًذ، ٍخَد ضًَذ ًسجت ثِ آًْبيي وِ عي دٍسُ هطبثِ ّوَاسُ اص دسخِ اّشم ثباليي ثشخَسداس ثَدُ

ليبتي ثِ ّبي ػوثٌذي ّضيٌِغييش عجمِهذيشيت سَد ثب استفبدُ اص ت ثِ ثشسسي (0992) 8هىَي .]44[ًذاسد

ٍي دس پژٍّص خَد ثِ ايي ًتيدِ سسيذ وِ هذيشاى ثِ دليل . پشداخت الالم خبظ وبٌّذُ دسآهذ

َس ًذاسًذ ٍ آًْب ثِ ع( اص پيص ثيٌي ّبي تحليلگشاى)سَد  اي ثِ گضاسش وبّصتوبيالت هذيشيتي اًگيضُ

وبٌّذُ دسآهذ، سَد ػوليبتي سا ي ػوليبتي ثِ الالم خبظ ّبثٌذي ّضيٌِاي ثب تغييش عجمِفشغت علجبًِ

دس هغبلؼِ خَد ثِ  (4889)هدتْذصادُ ٍ ٍليضادُ السيدبًي .]48[خَاُ خَد هذيشيت هي وٌٌذدس خْت دل

آًْب ثِ . ّبي ًمذي ػوليبتي آتي پشداختٌذّب ٍ خشيبىثشسسي ساثغِ هذيشيت سَد ٍ ثبصدُ آتي داسايي

سَد ساثغِ بتي آتي ٍ هذيشيت ّبي ًمذي ػوليّب ٍ خشيبىآتي داساييايي ًتيدِ سسيذًذ وِ ثيي ثبصدُ 

ثِ ثشسسي ساثغِ ثيي سٍيذادّبي هبلي ٍالؼي ( 4889)ثْبس همذم ٍ حسٌي فش .]1[ًذاسدداسي ٍخَد هؼٌي

داسي ثيي ٍخَُ ًمذ ايي ًتيدِ سسيذًذ وِ ساثغِ هؼٌي آًْب دس پژٍّص خَد ثِ. ٍ هذيشيت سَد پشداختٌذ

 .]0[دٍخَد داسديگش  ه عشف ٍ هذيشيت سَد اص عشفػوليبتي ٍ تغييشات دس هَخَدي وبال اص ي

تبثيش ّوَاسسبصي سَد ثش هحتَاي اعالػبتي آى دس » پژٍّطي ثب ػٌَاىدس ( 4888)ّبضوي ٍ غوذي

ثِ ايي ًتيدِ سسيذًذ وِ ّوَاسسبصي سَد، « ّبي پزيشفتِ ضذُ دس ثَسس اٍساق ثْبداس تْشاىضشوت

ػوليبتي آتي افضايص هي ّبي ًمذي تَاًبيي سَدّبي گزضتِ ٍ خبسي سا دس پيص ثيٌي سَد ٍ خشيبى

دس حبليىِ تَاًبيي هزوَس دس پيص ثيٌي الالم تؼْذي آتي اص عشيك ّوَاسسبصي سَد افضايص ًوي . دّذ

  .]2[يبثذ

                                                           
1
 Fun et al  

2
 Jelinek 

3
 Mc vay 
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 پضيَص يَاٍيفزض
 .وٌٌذيّب هٌِيّض يثٌذش عجمِييچْبسم، الذام ثِ تغ يدٍسُ هبلبىيطتش دس هيشاى ثيهذ:  1ياصل ٍيفزض

 يالالم تؼْذ يدستىبس يثشا آًْب ييوِ تَاًب يهبل يّببى دٍسُيهطتش دس يشاى ثيهذ:  2ياصل ٍيفزض 

 .  وٌٌذيّب هٌِيّض يثٌذش عجمِييهحذٍد ضذُ ثبضذ، الذام ثِ تغ

ستٌذ يخَد لبدس ً يوِ ثب استفبدُ اص ػولىشد ٍالؼ يهبل يّببى دٍسُيطتش دس هيشاى ثيهذ:  3ياصل ٍيفزض

 .وٌٌذيّب هٌِيّض يثٌذش عجمِييشًذ، الذام ثِ تغيثگ يطيب اص آًْب پيبثٌذ ٍ يسَد دست  يّبثِ ضبخع

خَد لبدس  يوِ ثب استفبدُ اص ػولىشد ٍالؼ يهبل يّبدٍسُبىيدس هطتش يشاى ثيهذ:  1-3يٍ فزعيفزض

ب يبثٌذ ٍ ي، دست (ه ضبخع سَديثِ ػٌَاى )دس سبل لجل يدٍسُ هبلبىيّوبى ه يبتيػول ستٌذ ثِ سَديً

 . وٌٌذيّب هٌِيّض يثٌذش عجمِييشًذ الذام ثِ تغيثگ يطياص آى پ

خَد لبدس  يوِ ثب استفبدُ اص ػولىشد ٍالؼ يهبل يّببى دٍسُيطتش دس هيشاى ثيهذ:  2-3يٍ فزعيفزض 

-ٌِيّض يش عجمِ ثٌذييبثٌذ، الذام ثِ تغيدست ( ه ضبخع سَديثِ ػٌَاى )يبتيستٌذ ثِ آستبًِ سَد ػوليً

 . وٌٌذ يّب ه

 

 آماري  ي ومًوٍ جامعٍ

اص آًدبيي  .ّبي پزيشفتِ ضذُ دس ثَسس اٍساق ثْبداس تْشاى استللوشٍ هىبًي پژٍّص حبضش، ضشوت

اي ضذُ دٍسُتْيِ ٍ اسائِ گضاسضبت هبلي هيبى هلضم ثِ 4880ّبي پزيشفتِ ضذُ فَق، اص سبل وِ ضشوت

دس پژٍّص حبضش ثشاي تؼييي ًوًَِ . هي ثبضذ 4888 تب 4881اًذ؛ لزا للوشٍ صهبًي هَسد هغبلؼِ اص سبل 

ّبي خبهؼِ ثذيي هٌظَس آى دستِ اص ضشوت .آهبسي، اص سٍش حزف سيستوبتيه استفبدُ ضذُ است

 :حزف گشديذًذ ثِ ػٌَاى ًوًَِ آهبسي اًتخبة ٍ هبثمي ش سا داسا ثَدُ اًذآهبسي وِ ضشايظ صي

 .شاى پزيشفتِ ضذُ ثبضٌذدس ثَسس اٍساق ثْبداس تْ 4881لجل اص سبل  -4 

ٍ دس عي دٍسُ هَسد تحميك، سبل هبلي خَد سا تغييش  دٍسُ هبلي آًْب ثِ پبيبى اسفٌذ هبُ ختن گشدد -0 

 .ًذادُ ثبضٌذ

اي ّبي هبلي هيبى دٍسُ، اعالػبت هبلي آًْب دس دستشس ثَدُ ٍ ثِ عَس هشتت غَست4888اص سبل  -8 

 .ضٌذئِ دادُ ثبهبِّ سا اسا40هبِّ ٍ 9 هبِّ، 2هبِّ، 8
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هؼبهالت سْبم آًْب عي دٍسُ تحميك، ثيص اص سِ هبُ دس ثَسس اٍساق ثْبداس تْشاى هتَلف ًطذُ  -1

 .ثبضذ

  .ًجبضذ( ّب، ليضيٌگثبًه)گشي هبليگزاسي ٍ ٍاسغِّبي سشهبيِخضء ضشوت -5

  .گشديذ( ضشوت -فػل –سبل 989)ضشوت  19تؼذاد ًوًَِ اًتخبثي ّبي فَق اص اػوبل هحذٍديتپس 

 ريش پضيَص 

هذل آهبسي ثِ . ثبضذّوجستگي هي -لحبػ هبّيت، تَغيفي ايي پژٍّص اص لحبػ ّذف وبسثشدي ٍ اص

دس ايي پژٍّص خْت . وبس گشفتِ ضذُ دس ايي پژٍّص، هذل سگشسيًَي ته هتغيشُ ٍ چٌذ هتغيشُ است

سٍش )ّب ثِ هٌظَس تؼييي سٍش تخويي هذل. گشديذُ استفبدُ ّبي تشويجي استّب اص دادُآصهَى فشضيِ

اص آصهَى ّبسوي ثشاي  ،ليوش، ٍ دس غَست اًتخبة سٍش تبثلَيي Fاص آصهَى ( يب تبثلَييتلفيمي 

ّبي آهبسي اص تحليل. ّبي اثشات ثبثت يب اثشات تػبدفي استفبدُ گشديذُ استاًتخبة يىي اص سٍش

اًدبم ٍ ضشيت تؼييي  t ،F ّبياص عشيك آصهَى ّبي پژٍّصفشضيٍِ آصهَى  Eviewsعشيك ًشم افضاس 

 .گشفتِ است

ثب سٍد وِ اًتظبس هي وٌٌذ،ّب هيثٌذي ّضيٌِهذيشاى الذام ثِ تغييش عجمِ ّبي هبلي وِدٍسُدس هيبى 

 فػل افضايص يبفتِ ٍ هٌتظشُ دس ّوبى، سَد ػوليبتي غيشqغيشػوليبتي دسفػل ّبيافضايص ّضيٌِ

استجبط ثيي دٍ هتغيش فَق، اص هذل  تؼييي لزا ثِ هٌظَسد؛ گشد ّوجستگي هثجتي ثيي آى دٍ ثشلشاس

 . ثبضذ يه( 4)وِ ثِ غَست هذل  .هي ضَداستفبدُ  ،(0949)اسائِ ضذُ تَسظ فبى ٍ ّوىبساى يًسگشسيَ

                                 (1)  

ثيي سَد اص تفبٍت  ذ ٍهي ثبض qسَد ػوليبتي غيش هٌتظشُ دس فػلهتغيش ٍاثستِ است وِ ثيبًگش   :

ٍ ثِ غَست دسغذي اص فشٍش ثيبى  آيذ، ثذست هيqفػل دس ضذُ ثيٌيػوليبتي گضاسش ضذُ ٍ پيص

 .گشددهي

ثِ غَست  ٍ هي ثبضذ qّبي غيشػوليبتي دس فػلّضيٌِهتغيش هستمل است وِ ثيبًگش  :  

                                                                            .گشدددسغذي اص فشٍش ثيبى هي
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استفبدُ  (0) گيشي آى، اص هذلهي ثبضذ وِ ثشاي اًذاصُ qسَد ػوليبتي هَسد اًتظبس دس فػل:  

                                     . هي ضَد

                                                            (2)                                                           

-ثشاسبس دادُ (0)گيشي سَد ػوليبتي هَسد اًتظبس ّش ضشوت، اثتذا ضشيت هتغيشّبي هذلثشاي اًذاصُ

ّبي هذل ضَد ٍ سپس ضشايت ثشآٍسدي دس اسصش ٍالؼي هتغيشغٌؼت، ثشآٍسد هي -سبل -فػلّبي 

 . ضشوت ضشة هي گشدد -سبل -فػلّبي فَق ثشاسبس دادُ

ّب اي ضشوتّبي هبلي هيبى دٍسُوِ اص غَست هي ثبضذ qسَد ػوليبتي گضاسش ضذُ دس فػل : 

 .استخشاج هي ضَد

                           :ضَد  يش هحبسجِ هيثبضذ وِ ثشاسبس فشهَل ص يّب ه ييًشخ گشدش داسا:   

                                (3   )                                                          

ّبي ػوليبتي يبتي ٍ ثذّيّبي ػولثبضذ وِ اص تفبٍت داساييّبي ػوليبتي هيخبلع داسايي: 

-خوغ ٍخَُ ًمذ ٍ سشهبيِب هٌْبي حبغلّّبي ػوليبتي ثشاثش است ثب ول داساييداسايي .ضَدحبغل هي

ّبي ّب هٌْبي حبغل خوغ ثذّيّبي ػوليبتي ثشاثش است ثب ول داساييثذّي. ّبي وَتبُ هذتگزاسي

 .هبلي ٍ اسصش دفتشي حمَق غبحجبى سْبم ػبدي ٍ هوتبص

دس پژٍّص حبضش الالم تؼْذي ثب استفبدُ اص هذل . ثبضذلسوت تؼْذي سَد خبلع هي:  

هحبسجِ  (1)ساثغِ  ٍ ثِ غَستّبي ًوًَِ ثشاي ّشيه اص ضشوت (ايسٍش تشاصًبهِ)ضاغالح ضذُ خًَ

                               .هي ضَد

                                  (4)                
                                                              

 ّبي خبسيدس داسايي ييشاتتغ :
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 ّبي خبسيتغييشات دس ثذّي  

 ات دس ٍخِ ًمذتغييش : 

 ّبي ثلٌذ هذتِ خبسي ثذّيتغييشات دس حػ  

 ّبي ثبثت ٍ ًبهطَْداساييّضيٌِ استْالن د   

 : ضَديش هحبسجِ هيفشٍش است وِ ثِ غَست ص ش دسييدسغذ تغ :  

                                                            (5)                                              

ش دس ييدسغذ تغ ي تفبٍت وِ اگشيثبضذ ثب ا يه شيش هبًٌذ هتغيي هتغيا : 

 ،دسثبضذ يه  خَد ، ثشاثش ثب(وبّص دس فشٍش ٍخَد داضتِ ثبضذ)فشٍش ووتش اص غفش ثبضذ

 . است ٌػَست ثشاثش ثب غفشيشايغ

 .ثبضذ يه( يدٍسُ هبلبىيهغبثك ثب ه)ثبصدُ سِ هبِّ ثبصاس   : 

       عيک اس صىايَز يبزا ي ماليَاديرٌميان عملياتيبزآيرد سًد 

( 4) دس خذٍل. گشدديههحبسجِ ( 0949)سَد ػوليبتي هَسد اًتظبس ثب استفبدُ اص هذل فبى ٍ ّوىبساى

ثشاي غٌؼت خَدسٍ اسائِ گشديذُ است وِ ثب استفبدُ اص  ثِ ػٌَاى ًوًَِ (0)ًتبيح حبغل اص تخويي هذل 

غٌبيغ هبًٌذ غٌؼت فَق  ثشاي هبثمي( 0)هذل  .سٍش تبثلَيي ٍ هذل اثشات ثبثت ثشآٍسد گشديذُ است

  .گشددثشآٍسد هي

 بزاي صىعت خًدري ي ساخت قطعات( 2)وتايج تخميه مذل ( 1)جذيل

 ضزيب بزآيردي متغيزَا
خطاي 

 استاوذارد
 احتمال t آمارٌ

C 89002189 42992849 42888289 929248 

 
92481488 92917120 82789780 929990 

 
92889019 92951751 72499941 929999 

 
09502520 48922959 42579198 924488 

 
92909779 92997978 12095851 929999 

 
92909074 92992878 02919888 929988 
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0802299 75828988 82928849 929902 

 
45072428 84952780 92194701 922088 

 
04278799 92898887 02004825 929084 

 
9298099 92289789 92494889 929499 

 929999 (Fآمارٌ )احتمال 92779920 ضزيب تعييه
 

( )ػوليبتي فػل لجلفػل تبثؼي اص سَد  دّذ سَد ػوليبتي ّشًطبى هي( 4)ّوبًغَس وِ خذٍل 

ًتبيح . ثبضذداس هياص لحبػ آهبسي، ايي استجبط هؼٌي ثبضذ ٍهي(  )ٍ ّوبى فػل دس سبل لجل 

فشٍش ٍ ًشخ ثبصدُ ثبصاس  هٌفي تغييشاتٍ ( )ّبداساييدّذ وِ استجبط ًشخ گشدشتخويي ًطبى هي

ل ّن ثب سبيش هتغيشّبي هستم. ثبضذداس ًوييبتي ّوبى فػل هؼٌيػل ثب سَد ػولّش ف( )

دّذ وِ توبم ّوچٌيي ًتبيح تخويي ًطبى هي. بضذثداسي دس استجبط هيسَد ػوليبتي ثِ عَس هؼٌي

 Fاحتوبل آهبسُ . تغييشات سَد ػوليبتي سا داسًذ% 78دٌّذگي تمشيجب هتغيشّبي هستمل لذست تَضيح

 . هذل اص اػتجبس ثباليي ثشخَسداس است ًطبى هي دّذ وِ

 َاي پضيَص وتايج آسمًن فزضيٍ
ّبي ًشهبل ثَدى هتغيشّبي ٍاثستِ، ّوسبًي ٍاسيبًس ٍ فشؼ يسثشلشاّب، هستلضم اًدبم آصهَى فشضيِ

ثليت اتىب ًذاسًذ ٍ ايي اهش صيشا دس غَست ػذم ثشلشاسي، ًتبيح ثذست آهذُ لب. خَد ّوجستگي است

ّبي پژٍّص آصهَى فشضيِّبي سگشسيَى، ثِ پس اص اعويٌبى اص فشؼ. ضَدّبي غلظ هياستٌتبجهَخت 

 . پشداختِ ضذ

  وتايج آسمًن فزضيٍ اصلي ايل

سُ هبلي دٍّبي غيشػوليبتي دس هيبىثِ ّضيٌِّبي ػوليبتي ثٌذي ّضيٌِثش اسبس ايي فشضيِ تغييش عجمِ

طبّذات ثِ ، وليِ هثِ هٌظَس آصهَى ايي فشضيِ فشاگيشتش استّبي هبلي دٍسُچْبسم ًسجت ثِ سبيش هيبى

( 4)ٍ هذل  ضذًذتمسين  ّبي هبليدٍسُهطبّذات سبيش هيبى ٍ لي چْبسمدٍسُ هبدٍ دستِ هطبّذات هيبى

هٌؼىس گشديذُ ( 4)ًتبيح تخويي هذل( 0)دس خذٍل . گشديذّبي فَق ثشآٍسد ثشاسبس ّشيه اص دستِ

( )ضشيت هتغيش  ،ّش دٍ دستِ هطبّذات گشديذُ است دس اسائِ( 0)خذٍل ّوبًغَسي وِ دس . است
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ضشيت . اس ًوي ثبضذديىِ همذاس ثبثت ثشآٍسدي هذل هؼٌيدس حبل. داس هي ثبضذاص لحبػ آهبسي هؼٌي

تغييشات هتغيش ٍاثستِ سا دس % 44ػوليبتي ثِ تٌْبيي لبدس است دّذ وِ هتغيش ّضيٌِ غيشتؼييي ًطبى هي

 ّبي هبليدٍسُسبيش هيبىتغييشات هتغيش ٍاثستِ سا دس دستِ % 41دٍسُ هبلي چْبسم ٍ هطبّذات هيبىدستِ 

دس دستِ  هستمل ضشيت ثشآٍسدي هتغيش. ثبضذداس هيهذل ثشآٍسدي اص لحبػ آهبسي هؼٌي .ّذتَضيح د

ايي . ثبضذهي هبلي ّبيدٍسُسبيش هيبى دس دستِ هبلي چْبسم، ثضسگتش اص ضشيت ثشآٍسدي هتغيش دٍسُهيبى

شايي فشضيِ غفش سد ثٌبث. (428744هحبسجِ ضذُ ثشاثش است ثب  t)داس استاختالف اص لحبػ آهبسي هؼٌي

سُ دٍػوليبتي دس هيبىّبي غيشّبي ػوليبتي ثِ ّضيٌِثٌذي ّضيٌِثِ ػجبست ديگش، تغييش عجمِ. ضَدًوي

 . تش استّبي هبلي فشاگيشدٍسُهبلي چْبسم ًسجت ثِ سبيش هيبى

 

 بزاي فزضيٍ اصلي ايل( 1)وتايج تخميه مذل( 2)جذيل 

 

ديرٌ مالي چُارمميان  َاي ماليديرٌسايز ميان   

     
 92974589 92945012 9244818 92947571 ثشآٍسد ضشيت

 92949194 92908818 92945275 92948509 خغبي استبًذاسد

 t 92918899 7208282 92258409 82289921آهبسُ 

 929994 925489 929999 928182 احتوبل

 92411852 92449042 ()ضشيت تؼييي

 F 50282195 48224588آهبسُ 

 929999 929999 (Fآهبسُ )احتوبل 

 9244818 – 92974589;  9291481    تفبٍت ضشيت هتغيش هستمل دس دٍ دستِ هطبّذات 

 

 وتايج آسمًن فزضيٍ اصلي ديم

اضبى ثشاي دستىبسي الالم تؼْذي وِ تَاًبييّبي هبلي دٍسُايي فشضيِ هذيشاى ثيطتش دس هيبى ثشاسبس

ّبي ثشاسبس هيبًگيي خبلع داسايي .وٌٌذّب هيثٌذي ّضيٌِد ضذُ ثبضذ، الذام ثِ تغييش عجمِهحذٍ
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 سبيش ٍ ّبي ػوليبتي ثبالدٍ دستِ هطبّذات ثب خبلع داساييهطبّذات ثِ  ،(ثِ تفىيه غٌؼت)ػوليبتي

ًتبيح تخويي ( 8)خذٍل . گشديذّبي فَق ثشآٍسد ثشاي ّشيه اص دستِ( 4)هذل. ضذًذتمسين هطبّذات 

ثشاي  دّذ وِ ضشيت هتغيش هستملًتبيح ًطبى هي. دّذًطبى هي ّبي فَقسا ثشاي ّشيه اص دستِ (4)هذل

داس ثبثت ثشآٍسدي اص لحبػ آهبسي هؼٌيدس ّش دٍ دستِ همذاس . داس استهؼٌيّبي فَق ّشيه اص دستِ

دّذ وِ هتغيش ّبي ػوليبتي ثبال ًطبى هياساييضشيت تؼييي دس دستِ هطبّذات ثب خبلع د. ثبضذًوي

دس دستِ سبيش هطبّذات دس حبليىِ . ٍاثستِ سا تَضيح دّذ تغييشات هتغيش% 49هستمل لبدس است ثِ هيضاى 

شآٍسدي ثشاي هذل ث. است تغييشات هتغيش ٍاثستِ% 48دٌّذگي تمشيجب  بى هتغيش هستمل لبدس ثِ تَضيحّو

دس ( )دّذ ضشيت ثشآٍسدي هتغيش هستمل ّوبًغَس وِ ًتبيح ًطبى هي. ثبضذّش دٍ دستِ هؼتجش هي

ضشيت هتغيش فَق دس ثضسگتش اص ( 92904120)ّبي ػوليبتي ثبال ثِ هيضاى دستِ هطبّذات ثب خبلع داسايي

هحبسجِ ضذُ ثشاثش است  t)داس ًوي ثبضذب ايي اختالف اص لحبػ آهبسي هؼٌياه دستِ سبيش هطبّذات است

ّبي هبلي وِ تَاًبيي دٍسُّب دس هيبىثٌذي ّضيٌِضيِ اغلي دٍم هجٌي ثش تغييش عجمِثٌبثشايي فش .(420722ثب

 . سد هي ضَد، ثبضذاي دستىبسي الالم تؼْذي هحذٍد هيهذيشاى ثش

 ديمبزاي فزضيٍ اصلي ( 1)وتايج تخميه مذل( 3)جذيل 

 

 
َاي مطاَذات با خالص دارايي

 عملياتي باال
 سايز مطاَذات

     
 92924779 -92948152 92988014 92944987 ثشآٍسد ضشيت

 92941887 92010499 92997899 92949778 خغبي استبًذاسد

 t 92292044 49225927 92955589- 1241975آهبسُ 

 929999 929557 929999 925115 احتوبل

 92407049 92491859 ()ضشيت تؼييي

 F 44822085 02751891آهبسُ 

 929999 929999 (Fآهبسُ )احتوبل 

92988014 – 92924779; 92904120     تفبٍت ضشيت هتغيش هستمل دس دٍ دستِ هطبّذات
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 وتايج آسمًن فزضيٍ فزعي ايل

ّبي هبلي وِ ثب استفبدُ اص ػولىشد ٍالؼي خَد لبدس ًيستٌذ دٍسُايي فشضيِ هذيشاى ثيطتش دس هيبى ثشاسبس

، دست يبثٌذ ٍ يب اص آى (ثِ ػٌَاى يه ضبخع سَد)دٍسُ هبلي دس سبل لجلػوليبتي ّوبى هيبى ثِ سَد

ثشاي آصهَى ايي فشضيِ هطبّذات ثِ دٍ دستِ . وٌٌذّب هيثٌذي ّضيٌِالذام ثِ تغييش عجمِپيطي ثگيشًذ 

ًتبيح  (1)خذٍل. ضذًذسبل لجل ٍ سبيش هطبّذات تمسين  -هطبّذات ثب سَد ػوليبتي ثبالتش اص سَد فػل 

صهَى دّذ وِ احتوبل آًتبيح ًطبى هي. دّذًطبى هيهطبّذات  ّبيتخويي سا ثشاي ّشيه اص دستِ

داس هي ص لحبػ آهبسي هؼٌياست؛ لزا ّش دٍ ضشيت ا% 5ضشيت هتغيش هستمل ثشاي ّش دٍ دستِ ووتش اص 

 –هطبّذات ثب سَد ػوليبتي ثبالتش اص فػل هي دّذ وِ هتغيش هستمل دس دستِ  ضشيت تؼييي ًطبى .ثبضٌذ

تغييشات هتغيش % 40ٍ دس دستِ سبيش هطبّذات لبدس است ثِ هيضاى  %48است ثِ هيضاى   لبدس لجلسبل 

سَد ػوليبتي ثبالتش اص سَد فػل هطبّذات ثب دس دستِ ( )ضشيت ثشآٍسدي  .ٍاثستِ سا تَضيح دّذ

ايي اختالف اص لحبػ آهبسي  .اص ضشيت ثشآٍسدي دس دستِ سبيش هطبّذات است ثضسگتش لجلسبل  –

ثِ  .ثٌبثشايي فشضيِ فشػي اٍل سد ًوي ضَد(. 029880هحبسجِ ضذُ ثشاثش است ثب  t)هؼٌي داس هي ثبضذ

 ثب استفبدُ اص ػولىشد ٍالؼي خَد لبدس ًيستٌذ ثِ سَد هذيشاى ّبي هبلي وِدس هيبى دٍسُػجبست ديگش 

ّب ثٌذي ّضيٌِاًگيضُ ثيطتشي ثشاي تغييش عجمِ دست يبثٌذ، دٍسُ هبلي دس سبل لجلػوليبتي ّوبى هيبى

 . داسًذ

 فزعي ايلبزاي فزضيٍ ( 1)وتايج تخميه مذل( 4)جذيل 

 

 
مطاَذات با سًد عملياتي باالتز 

 اس سًد سال قبل
 سايز مطاَذات

     
 92975878 -92942547 92992552 92995998 ثشآٍسد ضشيت

 92992509 92947884 92997728 92908548 خغبي استبًذاسد

 t 92054020 40218978 92902859- 44252479آهبسُ 

 929999 928515 929999 928947 احتوبل
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 92404448 92482110 ()ضشيت تؼييي

 F 45125018 48822759آهبسُ 

 929999 929999 (Fآهبسُ )احتوبل 

 92992552  – 92975878;  92904478  تفبٍت ضشيت هتغيش هستمل دس دٍ دستِ هطبّذات

 

 وتايج آسمًن فزضيٍ فزعي ديم
ّبي هبلي وِ ثب استفبدُ اص ػولىشد ٍالؼي خَد لبدس ًيستٌذ ثِ عجك ايي فشضيِ هذيشاى ثيطتش دس هيبى دٍسُ

 .وٌٌذّب هيثٌذي ّضيٌِالذام ثِ تغييش عجمِدست يبثٌذ، ( يه ضبخع سَد ثِ ػٌَاى)آستبًِ سَد ػوليبتي

ٍ سبيش هطبّذات  هطبّذات ثِ دٍ دستِ هطبّذات ثب سَد ػوليبتي ًبچيضثش اسبس سَد ػوليبتي ّش سْن، 

اسصش اسوي سْبم ثبضذ ثِ ػٌَاى % 5اي وِ سَد ػوليبتي ّش سْن آى ووتش اص هطبّذُ)ضذًذتمسين 

ثشاي  (4)تخويي هذل  ًتبيح( 5)دسخذٍل(. هطبّذُ ثب سَد ػوليبتي ًبچيض دس ًظش گشفتِ ضذُ است

ثشاي ّش  هتغيش ضشيت ثشآٍسديوِ  ًتبيح ًطبى هي دّذ .ّبي فَق هٌؼىس گشديذُ استّشيه اص دستِ

 ضشيت تؼييي گَيبي ايي است وِ هتغيش هستمل دس دستِ. اص لحبػ آهبسي هؼٌي داس هي ثبضذ دٍ دستِ

، تغييشات %40ِ هيضاى ٍ دس دستِ سبيش هطبّذات ث% 49هطبّذات ثب سَد ػوليبتي ًبچيض ثِ هيضاى تمشيجب 

دس دستِ ( )ّوبًغَسوِ ًتبيح ًطبى هي دّذ، ضشيت هتغيش هستمل  . هتغيش ٍاثستِ سا تَضيح هي دّذ

  هطبّذات است وِ ايي هطبّذات ثب سَد ػوليبتي ًبچيض ووتش اص ضشيت هتغيش فَق دس دستِ سبيش

 فزعي ديمبزاي فزضيٍ ( 1)وتايج تخميه مذل( 5)جذيل 

 

 سايز مطاَذات مطاَذات با سًد عملياتي واچيش 

     
 92999289 92948859 92981550 92995908 ثشآٍسد ضشيت

 92997281 92980980 92998412 92944529 خغبي استبًذاسد

 t 92540805 49287999 92570021 44279159آهبسُ 

 929999 925278 929999 922980 احتوبل



15 

 92401507 92999952 ()ضشيت تؼييي

 F 49727051 48924490آهبسُ 

 929999 929999 (Fآهبسُ )احتوبل 

 92981550 – 92999289(  ; 92992978)                     تفبٍت ضشيت هتغيش هستمل دس دٍ

 دستِ هطبّذات

هحبسجِ ضذُ  t)داس ثَدُاختالف اص لحبػ آهبسي هؼٌي. ًتيدِ ثب فشضيِ تذٍيي ضذُ سبصگبس ًوي ثبضذ

ّبي هبلي وِ دٍسُدس هيبىثِ ػجبست ديگش . ضَد؛ لزا فشضيِ فشػي دٍم سد هي(925107ثشاثش است ثب 

، اًگيضُ ثيطتشي هذيشاى ثب استفبدُ اص ػولىشد ٍالؼي خَد لبدس ًيستٌذ ثِ آستبًِ سَد ػوليبتي دست يبثٌذ

  .ّب ًذاسًذّضيٌِ ثٌذيثشاي تغييش عجمِ

 گيزيجٍ وتي

ّبي هبلي ٍ يب تحت چِ ضشايغي، هذيشيت دس وذاهيه اص هيبى دٍسُ تؼييي ايٌىِ ثِ پژٍّص حبضش دس

اص عشيك تغييشعجمِ ثٌذي ّضيٌِ ّبي ػوليبتي ثِ ّضيٌِ ّبي اًگيضُ ثيطتشي ثشاي ثِ وبسگيشي هذيشيت سَد 

ساستبي ّذف پژٍّص سِ فشضيِ اغلي ٍ دٍ فشضيِ فشػي ثٌبثشايي دس . ، پشداختِ ضذداسد غيشػوليبتي

 گَيبي آى است وِ ،ّبًتبيح حبغل اص آصهَى فشضيِ. تذٍيي گشديذ

سبيش  ّبي غيشػوليبتي دس هيبى دٍسُ هبلي چْبسم ًسجت ثِّبي ػوليبتي ثِ ّضيٌِتغييش عجمِ ثٌذي ّضيٌِ -4

 .ّبي هبلي فشاگيشتش استهيبى دٍسُ

ًسجت  اضبى ثشاي دستىبسي الالم تؼْذي هحذٍد ضذُ ثبضذ،وِ تَاًبييلي ّبي هبدٍسُدس هيبىهذيشاى  -0 

 .ًذاسًذّب تغييش عجمِ ثٌذي ّضيٌِّبي هبلي، اًگيضُ ثيطتشي ثشاي سُدٍثِ سبيش هيبى

ػوليبتي  ّبي هبلي وِ ثب استفبدُ اص ػولىشد ٍالؼي خَد لبدس ًيستٌذ ثِ سَدهذيشاى ثيطتش دس هيبى دٍسُ -8 

پيطي ثگيشًذ الذام ، دست يبثٌذ ٍ يب اص آى (ثِ ػٌَاى يه ضبخع سَد)دٍسُ هبلي دس سبل لجلّوبى هيبى

 .وٌٌذّب هيثٌذي ّضيٌِثِ تغييش عجمِ

شاى ثب استفبدُ اص ػولىشد ٍالؼي خَد لبدس ًيستٌذ ثِ آستبًِ سَد يوِ هذّبي هبلي دٍسُهيبى دس -1

 يثشا يطتشيضُ ثياًگ يهبل يبى دٍسُ ّبيش هييبثٌذ، ًسجت ثِ سبدست ( ثِ ػٌَاى يه ضبخع سَد)ػوليبتي

دس پژٍّطي وِ ثب ّويي ػٌَاى اًدبم دادًذ، ثِ ، (0949)فبى ٍ ّوىبساى  .ّب ًذاسًذثٌذي ّضيٌِتغييش عجمِ
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ّبي هبلي وِ تَاًبيي آًْب ثشاي دٍسُسم  ٍ دس هيبىدٍسُ هبلي چْبًتيدِ سسيذًذ وِ هذيشاى دس هيبى ايي

-ّبي ػوليبتي ثِ ّضيٌِثٌذي ّضيٌِ، اًگيضُ ثيطتشي ثشاي تغييش عجمِدستىبسي الالم تؼْذي هحذٍدتش است

 .]9[ّبي غيش ػوليبتي داسًذ

 

 

 وتايج پضيَص پيطىُادَاي مبتىي بز 

دٍسُ هبلي چْبسم، هذيشاى اًگيضُ اي ثشاي دستىبسي  تش ثَدى فشايٌذ حسبثشسي دس هيبىثِ دليل دليك -4

ّب سٍي هي آٍسًذ چشا وِ اهىبى ضٌبسبيي آى تَسظ ثٌذي ّضيٌِثٌبثشايي ثِ تغييش عجمِ. ًذاسًذ تؼْذي الالم

دٍسُ هبلي چْبسم، ثبيستي حسبثشسبى دس فشايٌذ حسبثشسي هيبىثٌبثشايي . حسبثشسبى ثِ حذالل هي سسذ

پذيذُ، تػويوبت تشي ًسجت ثِ ايي ًَع هذيشيت سَد وست وشدُ ٍ دس ثشخَسد ثب ايي ديذگبُ غحيح

 .اي اتخبر ًوبيٌذحشفِ
ّبي دٍسًُطبى دٌّذ، سؼي هي وٌٌذ دس هيبى هذيشاى ثشاي ايٌىِ ًتبيح ػوليبت اغلي ضشوت سا هسبػذ -0

هبلي وِ سَد ػوليبتي ضشوت ووتش اص سَد ػوليبتي دس هيبى دٍسُ هبلي سبل لجل است، ثب تغييش عجمِ ثٌذي 

 گيشيثبيذ دس صهبى تػوين ثٌبثشايي سشهبيِ گزاساى ٍ اػتجبسدٌّذگبى هبلي. ّب آى سا افضايص دٌّذّضيٌِ

 .ايي الذاهبت سا هذًظش داضتِ ثبضٌذ

 مىابع ي مآخذ

هذيشيت سَد ثِ ٍسيلِ تغييش عجمِ ثٌذي الالم غَست سَد "، (4882)، ثْشٍص ثختىي، -4

 .پبيبى ًبهِ وبسضٌبسي اسضذ، داًطگبُ ػالهِ عجبعجبيي ،"ٍ صيبى
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Analyzing Earning Management, Using Classification Shifting Operating to 

Non-Operating Expenses at the Middle Fiscal Periods 

Dr. Seyed Abbas Hashemi 

Hamed Rabiee 

The purpose of this research is to determine that in which quarters or under 

what conditions, management has more motivation to use earnings 

management by Classification Shifting Operating to Non-Operating Expenses. 

In line with Research purposes, three main hypotheses and two sub-

hypotheses have been developed. Univariate and multivariate regression 

model and the combined data were used for data analysis and hypothesis 

testing. For this purpose, from the companies listed in Tehran Stock 

Exchange during the 1384 to 1388, 980 Year - quarter - company were 

selected as samples. The results of this study suggest that the classification 

shifting expenses is more pervasive in fourth quarter in comparison with 

other quarters. In the quarters that ability of the managers are limiting to 

manipulate accruals, they have not more motivation to classification shifting 

expenses. The managers are motivated to use this type of earnings 

management to overcome the previous year-quarter operating earnings. At 

the end, the classification shifting expenses is not more pervasive in the 

quarters that operating earnings is negligible in comparison with other 

quarters.  

 Keywords: earnings management, non-operating expenses, operating 

earnings, operating expenses. 


