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ِ ٗپر ضیسکت  621إ  دٍزُ ّإ سسٕ شهاًٖ، سَد ّس سْن ه٘اى الگَهصٌَعٖ ٍ   سفتی
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بٌ٘یٖ سیَد ّیس سیْن،      ّیإ ًیَٗي بیسإ پی٘ص     اش زٍش استفادُ ستَاًد عالٍُ ب هٖ

دّد زٍش  . ًتاٗح ًطاى هٖزساًدّإ آتٖ ٗازٕ  گ٘سٕ گرازاى زا ً٘ص دز تصو٘ن سسهاِٗ

اش ه٘یاى تویام    پ٘طٌْادٕ قادز است تا هتغ٘سّإ ٍزٍدٕ هؤثس بس سَد ّیس سیْن زا  

ٖ  هتغ٘سّإ ٍزٍدٕ استتساج ٍ تَاًاٖٗ ٍ قدزت تعوی٘ن    هصیٌَعٖ زا  ضیبۀٔ عصیب

 افصاٗص دّد.

 .ّإ عصبٖ، الگَزٗتن ضًت٘ک بٌٖ٘ سَد ّس سْن، ضبۀِ پ٘ص :ٕد٘لک ّٕا ٍاشُ

 هقدهِ

و افضایغ آگااُی و ػاٍارث  اریص ةا جّجَ ةَ روٌق ةازار ظصىایَ در کؼّر ُای ظالدر 

آن  رأسی ةّرظای و در ُا ػاصکثىاانی  یُاا گضارشجّجَ ظِاىساران ةَ  ىصدم از ةّرس،

ركاو  جاصیً ىِو ،جّان ادعاا کاصد کاَ ظاّد خعااةساری ىی. ظّد خعاةساری جهب ػسه اظث

ُای ىاانی، اونایً ركيای کاَ  ی کَ ػاایس ةاا اٌحؼاار ؾاّرتظّر ةَىانی اظث،  ُای ؾّرت

ةیٍای ظاّدُای  پیغ ،عاووه ةاص ایاًظازىان در پی آن ُعحٍس، ظّد رانؽ اظاث.  ٌفعان یذ

 در پاایظااِاىساران  ،نااشا. ظااازىان دارد ٌفعااان یذآجاای خعاااةساری اُيیااث فصاواٌاای ةااصای 

یاا  گشاری ظصىایَظّد یک ػصکث، جؿيیو رّد را ىتٍی ةص ةیٍی  پیغرویکصدی ُعحٍس جا ةا 

 یُاا راهزیاصا ایاً پایغ ةیٍای یکای از  کٍٍاس. ٌِااییرا در آن ػاصکث  گشاری ظصىایَعسم 

 (.1390 دىّری و ُيکاران،ػّد ) کاُغ عسم اظيیٍان ٌضد ظِاىساران ىدعّب ىی

 ىجصاُاا و ىٍااةم ىزحها ةاَ آظان ، دظحصظی در ىدیط اكحؿادی ایصانةا جّجَ ةَ ایٍکَ 

ٌیعاث، در ٌحیجاَ راُکاار  صیپاش اىکانگصان و ظایص ٌِادُای جزؿؿای  ةیٍی ٌظیص جدهیم پیغ

اؾاهی  ةىاانی و اكحؿاادی دغسغا ُای ةیٍی پیغدر  آىاری اظث. ُای انگّاجکا ةَ  ،جایگضیً

ةیٍاای اظوعااات ىااانی اظااث. زیااصا ةصراای  ُااای ىٍاظااب پیغ انگّپژوُؼااگصان، اظااحفاده از 

، ُياصاه ةاا سه، غیصپایااظاّد ُاص ظاِو پی یاو  كیيث ظاِام جيهَ اززىاٌی ىحساول  ُای ظصی

ةاا جّجاَ ةاَ ظازی آٌِا دػاّار اظاث.  انگّه و نشا رعی ةّدُای  انگّاغحؼاش و ٌاىحٍاظب ةا 

خلیلاث و  (1384كاظايی )ُای ؾّرت گصفحَ جّظط پژوُؼگصان ىزحه  از كتیام  پژوُغ

 یآىاار یُاا روش ،ظّد ُص ظاِو یٍیة غیپ یةصاعيسه کصد یرو ،(1391ىٍفصد و ُيکاران )
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 ایا ّن ویرگصظا ياا،یآر ،یُيّارظااز ىحداصك، ًیاٌگیاى ىاٌٍاس یزىااٌ یُاا یظص ةص یىتحٍ

ط یػاصا ایً در خانی اظث کَ ةا جّجَ ةاَ ىدایط اكحؿاادی ایاصان کاَ. اظث آٌِا از یتیجصک

صات ییااز جغ یب راّةیاجلص جّاٌٍاس یٌي ىشکّر ُای انگّاظث، ص ییُيّاره در خال جغ یعیىد

 ةاَ ىٍظاّرً یٌاّ یُاا انگّ و اةضارُاا از اظحفاده ةَ ازیٌ بیجصج ًیا ةَ ً ةضٌٍس.یرا جزي یعیىد

اىاصوزه جاوش پژوُؼاگصان روی ةصرظای  ،ةٍاةصایً .گصدد یى یضصور ُا دورهً یا یٍیة غیپ

ُصچاَ  ُاای ةیٍی پیغُای کوظیک و ٌّیً ةَ ىٍظّر دظحیاةی ةاَ  ىزحه  روش یُا بیجصک

 اظث. ػسه ىحيصکض جص دكیق

رفحار ةازار ظصىایَ یاک رفحاار غیصرعای و آػاّةٍاك  ،ظّر کَ ذکص آن گشػث نُيا

 اعحياادی و ُيکااران،رعای كاادر ةاَ جتیایً چٍایً رفحارُاایی ٌیعاحٍس ) یُا انگّنشا  ،اظث

ىؿاٍّعی  عؿتی ُای ػتکَاریص فٍاوری  ُای ظالدر راظحای خم ایً ىؼکوت، در  (.1391

 ؛ةیٍی ىحغیصُای ىانی و اكحؿادی ىّرد اظاحفاده كاصار گصفحاَ اظاث ای در پیغ گعحصده ظّر ةَ

ُاای رعای، آراار غیصرعای و جعااىوت پی یاسه ىیاان  انگُّای عؿتی ةصروف  زیصا ػتکَ

ُای عؿاتی ةاا اظاحفاده از  ػاتکَ .(1388 ،عصب ىازار و كاظيی)کٍٍس  عکط ىیىحغیصُا را ىٍ

 یصیادگیا حویو انگاّر ذرات ججيام، انگاّریحو ُای ىزحهفی ٌظیص انگّریحو ژٌحیک انگّریحو

اٌاس کاَ در اک اص ىاّارد،  ُای كتهای ٌؼاان داده پژوُغ .ػٌّس ظازی ىی ةِیٍَ رعا اٌحؼارپط 

کٍاس  ةِحاص عيام ىی ػاتکة عؿاتیُاای آىاّزش  ژٌحیک ٌعتث ةَ ظاایص انگّریحو حویانگّر

(. ةااَ ُياایً دنیاام در ایااً پااژوُغ از ظصیااق جصکیااب دو روش 1995، 1صیىااادورظاای و )

ةِحاصیً  یوجّ جعاثاز رویکصد جسیاسجصی در  ذرات ججيمىداظتاجی انگّریحو ژٌحیک و 

ىحغیصُا از ىیان ىحغیصُای ىّجّد اظحفاده ػاسه اظاث جاا عاسم کاارایی ىحغیصُاای ٌااىّرص ةاَ 

ةاا  ای دوره ىیاانةیٍی ظاّد ُاص ظاِو  ةصای پیغ ػتکة عؿتیخساكم رظیسه و ةِحصیً ظارحار 

 اٌحزاب ػّد. ىؤرصجّجَ ةَ ىحغیصُای ورودی 

اٌی ٌظاصی ىاصجتط ةاا اول ىتادر ةزاغ  انَ ةَ ػصح زیص جسویً گصدیسه اظث:ىل ظارحار

و  ای از ىعانعاات ىاصجتط ةاا ىّضاّع پیؼایٍَ ای پژوُغ ارائَ گصدیاسه وُ ىّضّع و فصضیَ
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ُاای  انگاّاعاو از دوم، روش پاژوُغ  گاصدد. در ةزاغ ىحغیصُای پژوُغ خاضص ارائَ ىی

ارائَ رّاُس ػس و در ٌِایث در ةزاغ ظاّم ٌحاای   ٌيٌّة آىاریپژوُغ، ىحغیصُا، جاىعَ و 

 .گصدد ارائَ ىی یصیگ جَیٌحةا جفعیص و  هری ُيصاآىا

 هثاًٖ ًظرٕ

ىفِاّىی خعااةساری ىاانی  ةدر ةیاٌیا (FASBت اظاحاٌساردُای خعااةساری ىاانی )أُی

یک رّد، یکی از اُساف گضارػگصی ىانی را ارائَ اظوعات ىفیس ةَ ىٍظّر کياک  ةػيار

در ارزیااةی ىتها ،  ةاانلّهکٍٍسگان ةانفعام  و ظایص اظاحفاده اعحتاردٍُسگانگشاران،  ةَ ظصىایَ

ت أةاا وجاّد آگااُی ُیا ٌلسی آجی ةیان ٌيّده اظث. ُای جصیانو عسم اظيیٍان  یةٍس زىان

ىفِاّىی، رٍُيّدُاای  ُای ةیاٌیاَىاانی، در  ُاای گضارشىضةّر از اُيیث ىتاان  ىٍاسرد در 

ػسه اظث. از ایاً رو ةاصای پاص کاصدن ایاً  ایً ىتان  ارائَ یصیکارگ ةَاٌسکی پیصاىّن ٌدّه 

. ةاا اٌاس آوردهدر ایً زىیٍَ فاصاُو  ییرٍُيّدُاُای ارزػیاةی ىتحٍی ةص خعاةساری  انگّ، رأل

اكحؿااادی  ُااای انگّىّجااّد پیصاىااّن جعیاایً ىحغیصُااای ىّجااّد در  ُای دػااّاریجّجااَ ةااَ 

آجای  ُای ظاالةیٍای ظاّد جلعایيی ةاصای  ارزػیاةی )ىاٌٍس دػّاری جعییً ٌصخ جٍضیام و پیغ

 ارزػیاةی ىتحٍی ةص خعاةساری ظِّر یافحٍس. ُای انگّةَ جسری  ىٍعّخ و  ُا انگّو...(، ایً 

کاَ از اظوعاات ىّجاّد در  ػاّد ىیػیاةی ىتحٍی ةص خعاةساری جوش ُای ارز انگّدر 

ُاػايی و ظاصوش یاار، )جعیایً ارزش ػاصکث اظاحفاده ػاّد  ةاَ ىٍظاّرانی ىا ُای ؾّرت

 گاشاری كیيث انگاّیارزػایاةی ٌظیاص فیؼاص و  ُاای انگّدر ةصرای  ،ةَ عٍّان ى اال (.1391

اظاث. ونای ةاا  یضاصورُای ٌلسی آجی ىاّرد اٌحظاار  ای، ةصآورد جصیان ظصىایَ ُای دارایی

ایً ةصآوردُاا در دظاحصس ٌیعاحٍس از اظوعاات جاایگضیً ٌظیاص ظاّد  ىعيّالًجّجَ ةَ ایٍکَ 

 ُاای جصیانةیٍای  ٌیاض ةااور دارد در پیغ FASBی کاَ ظّر ةَ. ػّد ىیخعاةساری ةِصه ةصده 

 عيّىااًاظث.  یجص ىعهّبآجی ػارؽ  یُا پصدارثو  ُا افثیدرٌلسی آجی، ظّد ٌعتث ةَ 

ٌلسی آجای ٌلاغ اظاظای دارد.  ُای جّزیمةّط ةَ اٌحظارات ىص گشاران ظصىایَدر جؿيیيات 

گضارش ػسه و جّزیم ظّد ظاِام ارجتااظی ایجااد کاصد،  ظّدُایدر ؾّرجی کَ ةحّان ىیان 

ةیٍی ػاسه آجای ىععاّف رّاُاس ػاس. ظاّد جلعایيی  پیغ ظّدُایگشاران ةَ  جّجَ ظصىایَ
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ٍااّان عاىاام ةیٍاای ػااسه ةااَ ع . در ٌحیجااَ ظااّد پیغاظااثجاااةعی از ظااّد خعاااةساری  ىعيااّالً

ةاَ کاار  گشاران ظاصىایَةیٍی جّزیم ظاّد آجای ظاِام جّظاط ةعایاری از  کٍٍسه در پیغ جعییً

 .ػّد ىیگصفحَ 

ُای آىاری ةّدٌس کَ  انگُّای آریيا جضء اونیً  انگُّای ظصی زىاٌی ىحٍّع ٌظیص  انگّ

اىاا ةاَ  ؛ةصدٌاس یىاةِاصه  آٌِااةیٍی ظّد از  ( در پیغ1977 2فاظحصپژوُؼگصان ىزحه  ٌظیص )

ُای ظصی زىاٌی عيهکصد رضایث  انگّ (2009) 3یپارکائّ و اعحلاد ةصری پژوُؼگصان ٌظیص 

اریص پژوُؼاگصان  ُای ظالةیٍی ظّد ُص ظِو ٌساػحَ اظث. ةَ ُيیً دنیم در  ةزؼی در پیغ

 اریاصاًُای آىااری را افاضایغ دٍُاس. از ایاً رو  انگّةیٍی  کَ دكث پیغ اٌس ةّدهةَ دٌتال ایً 

( 2004 ،و ُيکاااران 5ژاٌاا  و؛ 1996و ُيکاااران،  4کااانً) پژوُؼااگصانةصراای دیگااص از 

ةا ىعصفای و  اٌس کصده. در گام اول ایً پژوُؼگصان ظعی اٌس دادهراُکارُای جسیسی را ارائَ 

ُای ظّد ُص ظِو را  ُای غیصرعی، آرار و رواةط غیصرعی در داده انگّایجاد اٌّاع ىزحه  

ٌظیص ىحغیصُای ةٍیاادی خعااةساری را  جأریصگشار در ٌظص ةگیصٌس و در گام ةعسی ٌیض ىحغیصُای

از ىحغیصُااای  ای عيااسهىحغیصُااای ةٍیااادی ػاااىم ةزااغ  ةیٍاای ٌيایٍااس. ُااای پیغ انگّوارد 

 .اظث ای ظصىایَخعاةساری از كتیم ىّجّدی کاال، خعاب دریافحٍی و ىزارد 

ىحغیصُاای  جاصیً ىِوةصرای از  جأریصگاشاریػاّاُسی در ارجتااط ةاا  ،در ادةیات ٌظصی

7کصیعاحیً وکایوو  (1993) 6اظاحّةصةٍیادی خعاةساری جّظط پژوُؼاگصان ىزحهفای ٌظیاص 
 

افاضایغ یاا  (1993) 8اگارجاانیجناّ و  ةَ اعحلااد ،ارائَ گصدیسه اظث. ةَ عٍّان ى ال (1995)

جّاٌس عوئيای را در ارجتااط ةاا آیٍاسه ةاَ ةاازار ىزااةصه ٌيایاس.  در ىّجّدی کاال ىیکاُغ 

 اخحيااالًزىاٌی کَ ىّجّدی کاال روٌسی افضایؼی ةَ رّد ةگیصد، ایاً ةاسان ىعٍاا اظاث کاَ 

 ُای خعااب. ىیاضان ػاّد ىیاكحؿاد ةا رکّد ىّاجَ ةّده و ةَ زودی روٌس ٌضونی ظّد آغااز 

رجتاط ةا ظّد اظث. جسا از ایٍکاَ عاسم وؾاّل دریافحی ٌیض درةصگیصٌسه اظوعات ىِيی در ا

، رظاّب دُاس ىیانّؾّل ػصکث را افاضایغ  ُای دریافحی، ُضیٍَ ىعانتات ىؼکّك خعاب

صای ةاا ُا ػااصکثىٍاااةم جدااث ارحیااار  عيااوًدریااافحٍی،  ُای خعااابىٍاااةم ػااصکث در 
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در  گشاری ظاصىایَو  ای ظاصىایَىزاارد  (.1993اظاحّةص، ) دُس ىیرا کاُغ  گشاری ظصىایَ

جّاٌس ظاّددُی آجای ػاصکث  و ججِیضات جّنیسی ٌیض ىی آالت ىاػیًىّنس ٌظیص  ُای دارایی

 ىزارد دادٌسکَ ٌؼان را واكعیث ایً (1995) وکیو کصیعحیً ةایً زىیٍ در را جضيیً ٌيایس.

 ىزاارد از اظاحفاده ٌحیجاَ و در ةاّده ػاصکث آجای ُاای فعانیث از رّةی ةٌؼاٌ ،ای ظصىایَ

 .کٍس ىی راخيایث آجی ظّدُای ةیٍی پیغ در ای ظصىایَ

ػاصکث  ُای ُضیٍاَ ةاص ظاّددُی ػاصکث، ىیاضان جأریصگاشار ُای ىؤنفَاز  دیگصیکی 

عيااّىی و فااصوش و ةِااای جيااام ػااسه کاااالی فااصوش رفحااَ اگااص  ،اداری ُای ُضیٍااَاظااث. 

 ةرا پّػغ دُاس، اداىا ُا ٍَیُضکَ ػصکث ةا درآىس رّد ٌحّاٌس ایً  سٍافضایغ یاة یا اٌسازه ةَ

ةاص ظاّددُی  ىؤرصاز عّاىم  ُا ُضیٍَ دوگصوه از رعص رّاُس افحاد. نشا ایً ةَخیات ػصکث 

جّاٌس در اٌحلال یا عسم اٌحلال ىٍااةم  آن ٌیض ىی ُای جعصفَىانیات و  .ػٌّس ىیػصکث ىدعّب 

ىانیاجی وجّد دارد، ظاّد  ُای ىعافیثةاػس، نشا در ؾٍایعی کَ  ىؤرص کاىوًػصکث ةَ دونث 

کارکٍاان ٌیاض ٌلؼای ىِاو در ظاّدآوری  وری ةِاصهدر ٌِایث  رانؽ افضایغ رّاُس یافث.

ػصکث دارد. اگص ىیضان فصوش ةَ ٌعتث کارکٍان ػصکث ركو ىعهّب و كاةام كتاّنی ةاػاس، 

کارکٍاان جتاصان ػاسه و ظاّد  خلّق و دظحيضد ُای ُضیٍَدر آن ؾّرت ةزؼی اعظيی از 

 .یاةس ىیرانؽ جلعیيی ىیان ظِاىساران افضایغ 

 پصٍّش  ّإ فرضِ٘

ُای اٌجام ػسه و در  ةصاظاس ىعانعات ىلسىاجی و ةصرظی ىتاٌی ٌظصی و پیؼیٍَ پژوُغ

 زیص جسویً ػسه اظث. ُای فصضیَپژوُغ،  ظؤالپاظزگّیی ةَ  راظحای

ةااَ ىٍظااّر  ذرات ججياام، انگااّریحو ژٌحیااک و انگااّریحو ػااتکة عؿااتیجصکیااب : 1 ةفصضاای

ُای پشیصفحَ ػسه در ةّرس اوراق ةِادار جِصان ٌعاتث ةاَ  ةیٍی ظّد ُص ظِو ػصکث پیغ

 از دكث ةیؼحصی ةصرّردار اظث. ػتکة عؿتیُای  انگّظایص 

 ةیؼحصی ةصرّرداراظث. زىاٌی ازدكث ٌعتث ةَ ظصی عؿتی ػتکة ُای انگّةیٍی  پیغ: 2 ةفصضی
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 پصٍّش ٔپ٘شٌ٘

فصااةحکااری در  ُاای انگّریحواظاحفاده از  ةدر زىیٍا فصاواٌایُای اریص ىعانعات  ظال در

 ُاای انگّ ةخاّز ُاای پژوُغعياسه جيصکاض  خعاةساری و ىانی ؾّرت گصفحَ اظث. ةخّز

عؿاتی، در  ُای ػاتکَةاصای ةِتاّد عيهکاصد ةّده اظاث.  ػتکة عؿتیىتحٍی ةص  ٌّیً، ةیؼحص

ىاازار و  عصبُای ىزحه  از دو راُکار اظحفاده ػسه اظث. ةصری پژوُؼگصان ٌظیص  پژوُغ

ةیٍای  در پیغ انگاّ ىاؤرصُای  از انگّریحو ژٌحیک در اٌحزاب ةِحصیً ورودی (1388كاظيی )

کاائّ و در خانی کَ ةصری دیگاص از پژوُؼاگصان ُي اّن  .اٌس کصدهىحغیصُای ىانی اظحفاده 

ةِاصه  ػاتکة عؿاتیاز انگّریحو ژٌحیاک در ایجااد ةِحاصیً ىعيااری ظاارحار  (2009پاری )

در ایً پژوُغ ظعی ةص ایً اظاث جاا از ایاً دو ىضیاث انگاّریحو ژٌحیاک اظاحفاده  .اٌس ةصده

 گصدد.

عؿاتی و اٌاّاع ىزحها   ةةیٍی ػاتک كسرت پیغ (1996کانً و ُيکاران )در پژوُغ 

ُا ىّرد ارزیاةی كاصار گصفاث، ایاً  ةیٍی ظّد ُص ظِو ػصکث در پیغ ظصی زىاٌیُای  انگّ

 ٌياّدهاظحفاده  ػتکة عؿتیىحغیصه ظصی زىاٌی و  ُای جک انگّپژوُؼگصان از اٌّاع ىزحه  

ُاای ىاانی غیصرعای  از ٌاّع داده ای دوره ىیاانداػحٍس کَ ظّد ُص ظِو  جأکیسو ةَ ایً ٌکحَ 

ػاصکث پشیصفحاَ ػاسه در  296 ای دوره ىیااندر پژوُغ رّد از ظاّد ُاص ظاِو  آٌِا، اظث

ةیٍی ظاّد  ةّرس اوراق ةِادار ٌیّیّرك اظحفاده ٌيّدٌس. ٌحای  خاکی از ایً ةّد کَ در پیغ

ُاای جاک ىحغیاصه  انگّاز دكث ةاالجصی ٌعتث ةاَ  ىحغیصه ظصی زىاٌی ُای جک انگُّص ظِو، 

ایً در خانی اظث کَ جعسادی دیگص از پژوُؼگصان ٌظیاص  عؿتی ةصرّردار اظث. ُای ػتکَ

ػاتکة ظاصی زىااٌی ةاص  انگاّىعحلس ُعحٍس کَ دنیم اؾهی ةصجصی  (2004ژاٌ  و ُيکاران )

کاانً و  ةىعانعااداىاَ در اةساری و ىانی اظث، نشا از ىحغیصُای خع ةصداری ةِصه، عسم عؿتی

ػاااىم  چٍااسیً ىحغیااص ةٍیااادی خعاااةساری (2004ژاٌاا  و ُيکاااران ) و (1996ُيکاااران )

 ُاای انگّ، خعاب دریافحی و ىّجاّدی کااال را ةاَ ىٍظاّر ةِتاّد كاسرت ای ظصىایَىزارد 

چٍاسىحغیصه از دكاث  ػاتکة عؿاتیُاای  انگٌّحای  ٌؼاان داد کاَ  افضودٌس. انگّغیصرعی ةَ 

 .ُای ظصی زىاٌی ةصرّردار ُعحٍس انگّةیٍی ةاالجصی ٌعتث ةَ اٌّاع ىزحه   پیغ
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کَ ةاا انگاّریحو ژٌحیاک  ػتکة عؿتیةیٍی  كسرت پیغ ةةَ ىلایع (2009کائّ و پاری )

 حویکاَ ةاا انگاّر ػاتکة عؿاتیچٍاسىحغیصی  یانگاّةیٍای  ظازی ػسه ةّد ةا دكاث پیغ ةِیٍَ

 یانگاّ 8در پژوُغ راّد از  آٌِا .پصدارحٍس ،ظازی ػسه ةّد رعا ةِیٍَ پط اٌحؼار یصیادگی

ىحغیصُای ىّرد اظحفاده در پژوُغ آٌِا ٌیض ىؼااةَ  ىزحه  رعی و غیصرعی اظحفاده کصدٌس.

ةیٍاای  ةااّد. ٌحااای  ٌؼااان داد کااَ دكااث پیغ (2004ژاٌاا  و ُيکاااران )ىحغیصُااای پااژوُغ 

 چٍاس یانگاّةیٍای  از دكاث پیغ ػاّد ىیظاازی  کَ ةاا انگاّریحو ژٌحیاک ةِیٍَ عؿتی ػتکة

 ةیؼاحص، ػاّد ىیظاازی  رعاا ةِیٍَ پط اٌحؼاار یصیادگی  حویکَ ةا انگّر عؿتی  ػتکةىحغیصی 

 اظث.

، كاسرت (1996) ُيکاارانکاانً و ةاصروف پاژوُغ  (2009کائّ و پاری )پژوُغ 

ةیٍای ظاّد ُاص ظاِو  را ٌؼان داد. اظحسالل آٌِا ایً ةّد کَ پیغ ػتکة عؿتیةیٍی ةیؼحص  پیغ

از اظوعات ىصةّط ٌظیاص ىحغیصُاای  ای ىجيّعَةایس ةا در ٌظص گصفحً  ػتکة عؿتیُای  انگّ

ُي ٍیً در اظحسالل رّد ةَ دوره زىاٌی  آٌِاةاػس.  (1993) اگاراجانیجنّ و ةٍیادی پژوُغ 

ٌیاض در  (2010و ُيکااران ) کاائّ اػاره داػاحٍس. (1996) ُيکارانکانً و ظّالٌی پژوُغ 

پاط اٌحؼاار  ظازی ةِیٍَ ُای انگّریحوةَ جای اظحفاده از  (2009کائّ و پاری )اداىَ پژوُغ 

 ُا یافحاَاظحفاده کصدٌس،  ػتکة عؿتیژٌحیک در ةِتّد آىّزش و یادگیصی رعا، از انگّریحو 

كاسرت  ،ػاتکة عؿاتیظاازی  خاکی از ایً ةاّد کاَ اظاحفاده از انگاّریحو ژٌحیاک در ةِیٍَ

ُي ٍاایً ٌؼااان دادٌااس کااَ کااارةصد ىحغیصُااای ةٍیااادی  آٌِااادُااس.  ةیٍاای را افااضایغ ىی پیغ

ةزؼاس. ایاً ٌحیجاَ ىؼااةَ  ةیٍی را ةِتاّد ىی دكث پیغ ،ػتکة عؿتیُای  انگّخعاةساری در 

 اظث. (2004ژاٌ  و کائّ )پژوُغ 

 ةیٍاای پیغدر پژوُؼاای ٌؼااان داد کااَ  (1384)كاظاايی دارهاای  ُااای پژوُغىیااان  در

 ةااَاگااص  ُصخال ةااَاظااث.  جص دكیااقظااصی زىاااٌی  ُااای انگّ ُااای ةیٍی پیغازىااسیصان از ظااّد 

 ُاای روشاةِاام  ةآىااری جاایگضیً گاصدد. ٌلعا ُای روشعیٍی ٌیاز ةاػس، ةایس  یُا روش

ةاَ  (1394اعحياادی و ُيکااران )اظاث. در ایاصان  ةیٍای پیغ یانگاّآىاری ىعصفی ةِحاصیً 
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ةا ظارحار پصظپحصون چٍسالیَ پصدارحٍاس.  ػتکة عؿتیظصی زىاٌی و  یانگّةصرظی و ىلایعَ 

از انگاّریحو پاط اٌحؼاار رعاا اظاحفاده ػاسه اظاث. ٌحاای  ایاً  ػتکة عؿتیةصای آىّزش 

رواةاط غیصرعای  جأییاسدر  (1393اٌّری رظحيی و ُيکاران )پژوُغ ٌیض ُيعّ ةا پژوُغ 

 .اظث ىیان ىحغیصُای خعاةساری و ظّد ُص ظِو

ةاا خاضاص ظاّد ُاص ظاِو در پاژوُغ  ةیٍای پیغادةیات خاکو ةاص  ةَ ىٍظّر افضودن ةَ

ظاّد ُاص ظاِو  ةیٍای پیغ یُاا انگّگااىی دیگاص در ةِتاّد  ذرات ججيامانگّریحو افضودن 

جّاٌاایی ةِتاّد ٌلااط   ذرات ججيامزیصا اعحلاد ةص ایً اظث کَ انگّریحو  ؛ػسه اظث ةصداػحَ

ژاٌ  و ُيکااران كتهی ٌظیص  ُای پژوُغعووه ةص ایً در  را دارا اظث. ػتکة عؿتیضع  

عهیااصغو اظااحفاده از  (1394اعحيااادی و ُيکاااران )، (2010کااائّ و ُيکاااران )و  (2004)

 ؛اٌاس سهیٌگصدظّد ُص ظِو ىعصفای  ةیٍی پیغو کهیسی در  ىؤرصىحغیصُای ىزحه ، ىحغیصُای 

ظاّد ُاص ظاِو وجاَ جياایض دیگاص ىیاان  ةیٍای پیغدر  ىاؤرصىعصفی ىحغیصُای کهیسی و  ،نشا

در ٌِایاث ةاَ ىٍظاّر  خاّزه ىّضاّع پاژوُغ اظاث. ُاای پژوُغپژوُغ خاضص ةا ظاایص 

 یا ٌيٌّاَةاصون  یُاا داده یةاصاظّد ُاص ظاِو  ةیٍی پیغ، ػسه یىعصف یانگّکارایی آزىّن 

 اظث.اٌجام ػسه ( 1395 ظاله اول دور انیى)

 رٍش پصٍّش

 پصٍّش ٕرّا٘هتغ گ٘رٕ اًدازُ

 سَد ّر سْن

اظث. ظاّد ُاص ظاِو یکای از  ای دوره  ىیانىحغیص واةعحَ پژوُغ خاضص ظّد ُص ظِو 

. اظاثگصان ىاانی  گشاران و جدهیام ىانی ةعیار ىِو اظث کَ ىّرد جّجاَ ظاصىایَ ُای آىاره

و اغهاب ةاصای  ػاّد ىیظّد ُص ظِو ٌؼان دٍُسه ظّدی اظاث کاَ عایاس ُاص ظاِو عاادی 

ٌیض كضاوت در رؿّص كیيث ظاِام اظاحفاده  ارزیاةی ظّدآوری و ریعک ىصجتط ةا ظّد و

ةاَ  ،ػاٌّس ای ظَ ىاُاَ خعاةصظای ٌيی ُای ىانی ىیان دوره ةا جّجَ ةَ ایٍکَ ؾّرت. ػّد ىی

ُای ىاانی  ؾاّرت ظّد ُص ظاِو کاَ ازدر ایً پژوُغ  ،ىٍظّر افضایغ كاةهیث اجکای ٌحای 

 .ىوك كصار گصفحَ اظث ،اظث اظحزصاد ػسه ػغ ىاه ای دوره ىیان
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 هتغ٘رّإ تٌ٘ادٕ

ُاای  پژوُغ یةصرظا ةاا گشػاحَ، ُای ظاالپژوُغ خاضص، عووه ةص ظّد ُص ظِو  در

در  ىاؤرص عٍّان ىحغیصُاای ةَ یادیةٍ ُفث ىحغیص (1997آةارةاٌم و ةّػی )یص پژوُغ كتهی ٌظ

اول،  ةدر درج عّاىم ًیا اٌحزاب می. دناٌس ػسه اٌحزاب ای دوره ىیانةیٍی ظّد ُص ظِو  پیغ

 یىان اظوعات وجّد دوم درجَ در و ةیٍی عایسات آجی كسرت جّضیدی ةاالی آٌِا در پیغ

 :ُعحٍسةَ ػصح زیص ایً ىحغیصُا  ظث.ا آٌِا ىداظتَ یةصا دظحصس در

 .کاال ةَ جعساد ظِام در جصیان ػصکث ٌعتث ارزش ریانی ىّجّدی ىّاد و .1

 .جعساد ظِام در جصیان ػصکث دریافحٍی ةَ ُای خعابٌعتث ارزش  .2

افضایغ یا کاُغ در دارایی راةث ىؼِّد ظای ) ای ظصىایَعتارت اظث از ٌعتث ىزارد  .3

 .ةَ جعساد ظِام در جصیان ػصکث (ای دوره ىیان دورة ىانیدو 

 .جصیان ػصکثٌعتث ظّد ٌارانؽ ةَ جعساد ظِام در  .4

 .اداری و فصوش ةَ جعساد ظِام در جصیان ػصکث ُای ُضیٌٍَعتث  .5

   .: ىعادل اظث ةا درآىس ىانیاجی جلعیو ةص درآىس كتم از ىانیاتىؤرصٌصخ ىانیات  .6

وری ٌیصوی کار کَ ةَ ؾّرت نگااریحو ٌعاتث فاصوش ةاَ جعاساد کارکٍاان  نگاریحو ةِصه .7

 .ػّد ىیجعصی  

ىحغیصُاای پاژوُغ را در ظاّل دوره  ،افضایغ ظاصىایَىيکً اظث ةصری عّاىم ٌظیص 

در  عيسجاًةیاٌگص آن اظث کَ  ،اٌحزاةی ةكصار دُس، نیکً ةصرظی دكیق ٌيٌّ جأریصىعانعَ جدث 

و اگص افضایغ ظاصىایَ ؾاّرت گصفحاَ اظاث از  اٌس ٌساػحَىعانعَ افضایغ ظصىایَ  ةظّل دور

غیاص از افاضایغ جعاساد ظاِام ةاّده  ایُا راهراةث و دیگاص  ُای داراییظصیق ججسیس ارزیاةی 

 اظث.

 ًؤًَ آهارٕجاهؼِ ٍ 

پشیصفحاَ ػاسه در ةاّرس اوراق  ُای ػاصکث ةػاىم کهیاآىاری پژوُغ خاضص  ةجاىع

ویژگای ذیام را دارا  ظاَکَ  ػّد ىیرا ػاىم  ُایی ػصکث ٌيٌّة آىاری .اظثةِادار جِصان 

 ةاػٍس:
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 .ىّرد ىعاىهَ كصار گصفحَ ةاػس 1394جا  1389 ُای ظالةیً  آٌِاظِام  .1

 .سةاػ کَ ظّدآور  ػصکث .2

پاژوُغ ٌظیاص  ىّردٌیازىصةّط ةَ ظّد ُص ظِو و ىحغیصُای  ُای دادهدر دظحصس ةّدن  .3

 .1394جا  1389 دوره ىیان 12جعساد کارکٍان ػصکث ةصای 

 .اظثػصکث  -دوره ىیان 1512ٌِایی ىحؼکم از  ةةاال، ٌيٌّ فیهحصُایةا جّجَ ةَ 

 ّإ پصٍّش الگَ

ةیٍای ظاّد ُاص ظاِو، از ظصیاق  و پیغ خاضاص پاژوُغ ُای فصضیَآزىّن  راظحایدر 

پصدارحاَ  ُاا انگّاز  کاسام ُاصكاسرت  فصعی ةَ ارزیاةی یانگّاؾهی و پٍ   یانگّ دوایجاد 

 .ػسه اظث
 زهاًٖ چٌد هتغ٘رُ سرٕ ٕالگَ: اصلٖ اٍل ٕالگَ

 ةیٍاای اظااث کااَ در آن پیغ ُای زىیٍااَ جااصیً ىِوزىاااٌی یکاای از  ُای ظااصیةیٍاای  پیغ

و ةاَ ىٍظاّر ةاَ دظاث آوردن رواةاط اظاظای ةایً  آوری جيمىؼاُسات گشػحَ یک ىحغیص 

 خاؾام ػاسه یانگّو ظپط  ػّد ىیجّؾیفی، ججضیَ و جدهیم  انگّىؼاُسات و جعییً یک 

ىداسودیث ایاً  جاصیً ىِوگیاصد.  زىاٌی ىّرد اظحفاده كصار ىی ُای ظصییاةی  ةَ ىٍظّر ةصون

یعٍی فصض ػسه اظث کَ ةیً ىلاادیص ظاصی  .ظثا ُا پیغ فصض رعی ةّدن آٌِا انگّگٌَّ 

جّاٌٍاس جّظاط  انگُّاای غیصرعای ٌيی ،زىاٌی یک ظارحار ُيتعحَ رعای وجاّد دارد. ناشا

ُای رعی ةاصای ىعاائم  انگّو ةَ ُيیً دنیم اظث کَ جزيیً  ُای رعی ىداظتَ ػٌّس انگّ

. ٌزّاٍُس ةّد ةزغ رضایث، ُيیؼَ ُعحٍسُای غیصرعی  انگّپی یسه دٌیای واكعی کَ اغهب 

و ةاا اظاحفاده از ىحغیصُاای ةٍیاادی  (2004ژاٌ  و ُيکاران )در ایً روش ىؼاةَ ةا پژوُغ 

 1راةعاة ظاصی زىااٌی  از انگاّی چٍاس ىحغیاصه (1997ی )آةارةاٌم و ةّػخعاةساری پژوُغ 

 .ػّد ىیاظحفاده 

(1) 
E(Yt) = a0 + b1Yt−1 + b2Yt−2 + b3INVt−1 + b4ARt−1 + b5CAPXt− 1  + b6GMt−1 + 

b7SAt−1 + b8ETRt−1 + b9LFt−1 + et 
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ٌيایغ  1جسول ػيارة در  1راةعة ٌيادُای ىّرد اظحفاده ةصای ىحغیصُای جّضیدی و واةعحَ 

 داده ػسه اظث.
 . ًوادّا ٍ تؼارٗف ػول٘اتٖ هَرد استفادُ هتغ٘رّإ پصٍّش1جدٍل شوارٓ 

 جعصی  عيهیاجی ىحغیص ٌياد

Y 
ظّد ُص ظِو 

 ای دوره ىیان

 ظِام ؾاختان ةَ اٌحعاب كاةم زیان یا ظّدرانؽ ظِو از جلعیو ُص پایَ ظّد

 .ػّد ىی ىداظتَ عادی ةَ جعساد ظِام در جصیان ػصکث

INV ٌعتث ارزش ریانی ىّجّدی ىّاد و کاال ةَ جعساد ظِام در جصیان ػصکث ىّجّدی کاال 

AR ُای دریافحٍی ةَ جعساد ظِام در جصیان ػصکث ٌعتث ارزش خعاب ُای دریافحٍی خعاب 

CAPX َای ىزارد ظصىای 
افضایغ یا کاُغ در دارایی راةث ىؼِّد ظی دو دورة )ای  ٌعتث ىزارد ظصىایَ

 ةَ جعساد ظِام در جصیان ػصکث (ای دوره ىیانىانی 

GM ٌعتث ظّد ٌارانؽ ةَ جعساد ظِام در جصیان ػصکث ظّد ٌارانؽ 

SA 
ُای اداری و  ُضیٍَ

 فصوش
 ُای اداری و فصوش ةَ جعساد ظِام در جصیان ػصکث ٌعتث ُضیٍَ

ETR اظث ىعادل ةا درآىس ىانیاجی جلعیو ةص درآىس كتم از ىانیات ٌصخ ىانیات ىؤرص 

LF 
وری ٌیصوی کار  ةِصه

 ةصاظاس فصوش
 نگاریحو ٌعتث فصوش ةَ جعساد کارکٍان

 هثتٌٖ تر الگَرٗتن پس اًتشار خطا اصلٖ دٍم: شثکٔ ػصثٖ هصٌَػٖ الگَٕ

ُای ظتیعای  ُایی ةا كسرت اٌجاام عيهیااجی ىاٌٍاس ظیعاحو ظیعحو ،ُای عؿتی ىؿٍّعی ػتکَ

ُایی ػتیَ ةَ ىغض اٌعان را جلهیس کٍٍاس. یاک  جّاٌٍس ویژگی عؿتی ُعحٍس و ةَ عتارت ةِحص ىی

ُای عؿتی ىؿٍّعی ٌیض ػااىم  ُای ىؿٍّعی جؼکیم ػسه اظث. ػتکَ ػتکة عؿتی از ٌصون

ُا یک الیَ گفحاَ  ُص ىجيّعَ از ایً ٌصون ُای ىحؿم ةَ ُو اظث کَ ةَ ای از ٌصون ىجيّعَ

ػّد. ٌاصون یاا گاصه کاّچکحصیً واخاس پاصدازش اظوعاات اظاث کاَ اظااس عيهکاصد  ىی

ُای عؿاتی ةاَ رغاو جٍاّع از ظاارحار ىؼااةِی  دُاس. ػاتکَ ُای عؿتی را جؼکیم ىی ػتکَ

ه ةصرّردار اظث. یک ػتکة عؿتی ىعيّالً از ظَ الیة ورودی، ىیاٌی و رصوجی جؼکیم ػس

کٍاس، ناشا جعاساد  اظث. الیة ورودی فلط اظوعات را دریافث و ىؼاةَ ىحغیص ىعحلم عيم ىی

ُای الیة ورودی ةَ جعساد ىحغیصُای ىعحلم ةعحگی دارد. الیَ رصوجی ٌیض ُياٌٍس ىحغیص  ٌصون

اىا ةصروف الیة  ؛ُای آن ةعحگی ةَ جعساد ىحغیص واةعحَ دارد واةعحَ عيم کصده و جعساد ٌصون
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دُس و ؾاصفاً ٌحیجاَ الیاة ىیااٌی در  ی و رصوجی، الیة ىیاٌی ُیچ ىفِّىی را ٌؼان ٌيیورود

فصایٍس ىداظتة ارزش رصوجی اظث، اىاا از اُيیاث راؾای در فصایٍاس آىاّزش ةصراّردار 

 (.1389پّرخیسری و اعظيی، اظث )

راةاَ ؾاّرت زىااٌی  ای هدور ىیانُای ظّد ُص ظِو  فصض ػسه اظث داده انگّدر ایً 

ُاای در دظاحصس را از اةحاسای  عؿتی ظصاخای ػاسه، داده ُای ػتکَدر دظث داریو. ظپط 

آىّزش دیاسه و كاادر رّاُاس  ُا را دریافث کصده و از ظصیق ایً داده t ةدورػصوع دوره جا 

ظصاخای  در ةیٍای ٌيایاس. ىّرد ٌظاص را پیغ ةجا پایان دور tزىاٌی  ةةّد ظّد ُص ظِو را در ةاز

ی ُص الیَ، ُا ٌصونػتکَ، جعساد  ىیاٌی ُای الیَ، در واكم ةایس جعساد ػتکة عؿتی یانگّیک 

ُاا،  یادگیصی، جاةم جتسیم، جااةم عيهکاصد، جعاساد جکصارُاا، ٌصىاال کاصدن داده ُای انگّریحو

 ُااای روشاٌااسازه ىجيّعااَ آىّزػاای و یااادگیصی ىؼاازؽ گااصدد. در جعیاایً ایااً ىااّارد 

ةِحصیً ظصاخی ػاتکَ ةاا اظاحفاده از ججصةاَ و آزىاایغ و  ةٍاةصایًظیعحياجیکی وجّد ٌسارد، 

 Excelُا وارد ىدیط ٌصم افاضاری  در اةحسا داده (.1388 ىکیان و جکهّ،) سیآ ىیرعا ةَ دظث 

 2 ةراةعاةاا اظاحفاده از  ُاو و جعییً ةیؼحصیً و کيحصیً داده ىّردٌیازػسه و پط از ىداظتات 

 اسیاىل صییاجغ ازةَیٌ ،یعؿت ُای ػتکَ. ةصای جعصیم در فصایٍس آىّزش ػٌّس یىٌصىال  ُا داده

ُاای  انگُّاا،  اظث، در ٌحیجَ در اةحاسا پاط از ٌصىاال ػاسن داده یک و ؾفص ةداىٍ ةَ ُا داده

 .ػّد ىی عؿتی ایً پژوُغ ظصاخی ُای ػتکَ

(2)   
      

         
 

 ایاا آىاّزش ةىجيّعا :ػاٌّس ىی ویجلعا كعايث ظااَ ةاَ ُاا ٌصىاال ػاسن، داده پاط از

 و ُاا داده درؾاس 10 ػااىماعحتارظاٍجی  ةىجيّعا ُا، داده درؾس 80 ػاىم َکػت یصیادگی

 ةاَ اكاسام یةعاس درگاام. ُعاحٍسُاا  داده مکا درؾاس 10 ػااىم َکا َکآزىّن ػات ةىجيّع

 ىِاو ازجعتاَ ایاً اٌجاام یةاصا اظث. ػسه ىؿٍّعی عؿتی ُای ػتکَ از اظحفاده ةا ةیٍی پیغ

 .اظث ػسه اظحفاده MATLAB افضار درٌصم ىؿٍّعی عؿتی ُای ػتکَ اةضار
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 شًت٘کتن ٗالگَرٍ  شثکٔ ػصثٖ ترک٘ثٖ ٕالگَ فرػٖ اٍل: ٕالگَ

 ةیٍای پیغ یةاصا انگاّ یاک یىؿٍّع ػتکة عؿتی یانگّ از اظحفاده ةا كتم، كعيث در

 حویانگاّر ةا یىؿٍّع ػتکة عؿتیٌیض  ةزغ ًیا در س.یگصد ارائَ ای دوره ىیانظّد ُص ظِو 

 ػاتکة عؿاتیُاای  و ةِیٍَ ظازی ورودی ىؤرص یآوردن پاراىحصُا دظث ةَ ةَ ىٍظّر یکژٌح

 ػاتکة عؿاتیپیؼٍِادی ارائاَ ةِحاصیً ظاارحار  یانگّدر خلیلث ُسف  .اظث ػسه بکیجص

 ةاَ ػاتکَ اظاث. ىؤرصةا جّجَ ةَ ىحغیصُای ورودی  ای دوره ىیانةیٍی ظّد ُص ظِو  ةصای پیغ

 ةیاٌگص دارویً ةٌظصی اظث. ػسه گصفحَ دارویً جکاىم ةٌظصی از ژٌحیک انگّریحو اؾهی جفکص

 كااٌّن ةاا کاَ ىاٌٍس ىی پایسار ظتیعث در ؾفاجی و ازرؿّؾیات دظحَ آن کَ اظث ٌکحَ ایً

 ةاداىا ػااٌط ةاػاس، ةیؼاحص ظاازگاری ایاً چاَ ُاص و ةاػٍس داػحَ ةیؼحصی ظازگاری ظتیعث

 ظااده روش یک از گیصی ةِصه ةا ظتیعث دیسکَ جّان یى جصجیب ایً ةَ اظث. ةیؼحص آن خیات

 جاا كادراظاث ُای ةِیٍَ، گٌَّ ةیؼحص جک یص خال عیً در و ٌاىٍاظب ُای گٌَّ جسریجی خشف

کاوس  ءایاً انگاّریحو جاض ةزؼاس. ارجلاا ىزحها  رؿّؾایات ندااظ از را ٌعم ُص دائياً

 ظاازی ةِیٍَجؿادفی كاصار دارد. ایاً انگاّریحو ةاَ رؿاّص ةاصای  ظازی ةِیٍَ ُای انگّریحو

 ػاّد ىیىزحؿص گفحاَ  ظّر  ةَىعائم پی یسه ةا فضای جعث و جّی ٌاػٍارحَ ىٍاظب اظث. 

یک جکٍیک ةصٌاىَ ٌّیعی اظث کَ از جکاىام ژٌحیکای ةاَ عٍاّان یاک  کَ انگّریحو ژٌحیک

 .(1387عانو جتصیض و ُيکاران،) کٍس ىیاظحفاده  ىعئهَانگّی خم 
 ذرات تجوغتن ٍٗ الگَر شثکٔ ػصثٖ ٖترک٘ث ٕالگَ فرػٖ دٍم: ٕالگَ

 ُای پژوُغ ریاضی، ُای روش در ىّجّد ُای ىدسودیث ةَ ةاجّجَ اریص ُای ظال در

 اظاث. ػاسه اٌجاام ظاازی ةِیٍَ جِاث در جکااىهی ُای انگّریحواز اظحفاده زىیٍَ در فصاواٌی

 ةاا فارظای ىحاّن در انگاّریحو ایاً. اظاث ذرات ججيم انگّریحو ُا روش کاراجصیً از یکی

 ایاً. ػاّد ىی ػاٍارحَ ٌیاض ذرات ازدخاام و ذرات اٌتاّه ،ذرات هجّد ازكتیم دیگصی عٍاویً

 انگاّریحو ایاً .ػاس ةاصده کاارةَ  (1995اةصُارت ) و کٍسی جّظط ةار اونیً ةصای انگّریحو

 آٌِاا اجحيااعی زٌاسگی و ُا ىاُی دظحَ جيعی ػٍای پصٌسگان، ُيضىان پصواز از گصفحَ انِام

 انگاّریحو در اظاث. ػاسه ةٍاسی بیاجصک رواةاط ظااده ظاصی ازیاک اظاحفاده ةاا کاَ اظث
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 ةِیٍاَ ةٌلعا یاافحً ةاصای فضا جعحجّی ةَ ذره ٌام ةَ عاىم جعسادی ذرات یججيع ظازی ةِیٍَ

 ةصظاٍس. راّد ُاسف ةَ جا دٍُس ىی جغییص فضا در را رّد ىکان ذرات گام ُصر د .پصدازٌس ىی

 پیاسا خاال ةاَ جاا ذره آن راّد کَ یا ٌلعَ ةِحصیً كتهی، ىکان اظاس ةص ذره ُص جسیس ىکان

 پصٌاسه یاا ذره .ػاّد ىی جعییً اٌس رظیسه آنَ جاکٍّن ة ذرات جيم کَ یا ٌلعَ وةِحصیً کصده

 ایاً در ،ةٍااةصایً .کٍس را جعییً رّد ةعسی ىکان جّاٌس یى رّد ةصدارظصعث جغییص ةا واكم در

 .ػّد ىی گصفحَ ٌظص در ٌیض یک ةصدارظصعث ذره ُص ازای ةَ ىعئهَ
 تجوغتن شًت٘ک ٍ الگَرٗتن ٗالگَر، شثکٔ ػصثٖ ترک٘ثٖ ٕالگَ فرػٖ سَم: ٕالگَ

 ةاَ ةارُاا پی یسه ىعائم خم در ژٌحیک انگّریحو و ذرات ججيم انگّریحو جّاٌيٍسی

 كاّجی و ضاع  ٌلااط دارای روش دو ایاً از کاسام ُاص خاال ُص ةَ .اظث رظیسه ارتات

 (1998آٌجویاً ) جّظط ژٌحیک انگّریحو و ذرات ججيم ُای انگّریحو ةیً ىلایعَ .ُعحٍس

 دو ایاً جصکیاب ةا کَ کصد پیؼٍِاد وی آىسه، دظث ةَ ٌحای  ةَ جّجَ ةا و گصفحَؾّرت 

 ایجااد و ىعاائم خام در كّی کارایی ةا یانگّ ةَ جتسیم آىسه دظث ةَ یانگّ انگّریحو

 کاَ اظاث ؾاّرت ةسیً روش ایً کهی اظاس .ػس رّاُس رّب جعحجّی فضای یک

 جِغ) ژٌحیک انگّریحو ظّدىٍس ةعیار عيهگصُای ُيصاه ةَ ذرات ججيم انگّریحو ىضایای

 ججيام انگاّریحو ىضایاای از یکای .آیاس ىی وجاّدَ ة جصکیتی انگّریحو و جصکیب (جلاظم و

 انگّریحو ةَ ٌعتث آن پاراىحصُای ةّدن کو و ةّدن ظاده ژٌحیک انگّریحو ةَ ٌعتث ذرات

 روش ایاً زودرس ُيگصایای  ذرات ججيام انگاّریحو اظاظی ىؼکوت از اظث. ژٌحیک

 اجفاق، ایً از جهّگیصی ةصای ،عثیٌ ةِیٍَ جّاب ةَ رظیسن نضوىاً ُيگصایی ایً کَ اظث

 ُياان ظصیاق از ىّكعیاث ایً جغییص و کٍس جغییص ایسة ذره ةِحصیً ُي ٍیً و ذرات ىّكعیث

 ژٌحیاک، انگّریحو کاراىس ةعیار عيهگصُای .گیصد ىی ؾّرت ژٌحیک انگّریحو ةا جصکیب

 از ذره دو ةایً اظوعات جلاظم عيهگص گصفحً ةَ کار ةا کَ ُعحٍس جلاظم و جِغ عيهگص

 در جسیاس ٌلعاَ یاک ةاَ جّاٌاس ىی ٌظص ىّرد ذره جصجیب ةسیً و ػٌّس ىی ىتادنَ جيعیث

 افضایغ( جِغ) ٌظص ىّرد عيهگص دوىیً ةصدن ةَ کار از ُسف ػّد. ىٍحلم جؿيیو فضای
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 ىّضعی ةِیٍَ جّاب ةَ رظیسن از جهّگیصی ٌِایحاً و جيعیث در جٍّع ایجاد و گٌّاگٌّی

 .اظث

 ّا دادًُتاٗج حاصل از تجسِٗ ٍ تحل٘ل 
 آهار تَص٘فٖ

 پاژوُغ، یصُاایىحغ یفیجّؾا یُاا ُاا آىاره ججضیَ و جدهیام ىلاسىاجی داده ةَ ىٍظّر

ٌحاای  ٌیاض ىؼازؽ اظاث،  از کاَ ظّر ُياانارائَ ػسه اظث.  2جسول ػيارة ىداظتَ و در 

 ةاٌاکدر ىیاان ؾاٍایم ىزحها  ؾاٍعث  اریاصاً. اظثداىٍَ جغییصات ظّد ُص ظِو ةعیار زیاد 

كصار دارٌاس. ىحّظاط ىّجاّدی  در ىٍعلَ زیان عيسجاًکيحصیً ىیضان ظّد ُص ظِو را داػحَ و 

اریااص ةااَ دنیاام ىؼااکوت ىحعااسد و کيتااّد  ُای ظااالدریااافحٍی ٌیااض در  ُای خعااابکاااال و 

در وضاعیث ٌاىٍاظاتی كاصار دارد. ةاَ عتاارجی ىّجاّدی کااالی  ةصای رصیاس ٌلسیٍگی ىصدم

 ُای خعاابدر اٌتارُا ةَ ؾّرت راکس ةاكی ىاٌسه و ةزؼی از ىٍاةم ػصکث ٌیض در  ُا ػصکث

 ُا ػاصکثانی ىا جأىیًٌیض ةَ دنیم ىؼکوت  ای ظصىایَدریافحٍی رظّب کصده اظث. ىزارد 

 اریص روٌس ٌضونی داػحَ اظث کَ خاکی از ػصایط رکّد در اكحؿاد اظث. ُای ظالدر 
 آهار تَص٘فٖ هتغ٘رّإ پصٍّش. 2جدٍل شوارٓ 

 کيیٍَ ةیؼیٍَ ىیاٌَ ىیاٌگیً ٌياد ىحغیصُای پژوُغ

 Y 11/452 331 3926 3 ظّد ُص ظِو

 INV 43/1351 5/1010 5121 39/0 ىّجّدی کاال

 AR 65/1620 1037 6943 17/0 ُای دریافحٍی خعاب

 -CAPX 60/52 87/10 67/896 84/501 ای ىزارد ظصىایَ

 GM 85/635 5/438 2983 83/0 ظّد ٌارانؽ

 SA 75/217 55/137 22/1893 95/1 ُای اداری و فصوش ُضیٍَ

 ETR 112/0 128/0 471/0 00012/0 ٌصخ ىانیات ىؤرص

 LF 21/3 75/2 97/4 233/0 ٌیصوی کار یور ةِصه

 سرٕ زهاًٖ چٌد هتغ٘رُ ٕالگَ ًتاٗج

( ىعحهضم آن اظث جا ىحغیصُاای OLSاظحفاده از روش ةصآورد خساكم ىصةعات ىعيّنی )

ظصی زىاٌی پایا ةاػٍس، از ظصف دیگص ةعایاری از ةاورُاای غاناب در عهاّم ىاانی و اكحؿااد 
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اونایً گاام در جدهیام  رو ً یاا ازةیاٌگص آن اظث کَ ایً ىحغیصُا در اک ص ىّارد پایا ٌیعاحٍس، 

دیکی فّنص و دیکای فاّنص جعيایو  آزىّن .اظثظصی زىاٌی، ةصرظی پایایی ىحغیصُا  یُا داده

ُعحٍس کَ ةصای جؼزیؽ پایایی یاک فصایٍاس ظاصی زىااٌی  ییُا آزىّن ًیجص ىعيّلیافحَ، از 

عاسم پایاایی( و فاصض ). فصض ؾفص ایً آزىّن ةص وجّد ریؼَ واخس گصدٌس یى ةصداری ةِصه

 پایایی( دالنث دارد.)ىلاةم آن عسم وجّد ریؼَ واخس 

آزىاّن دیکای فاّنص اٌجاام ػاسه و ظاپط  ُا داده  یروةا اظحفاده از ٌصم افضار ایّیّز ةص 

. ایاً گاصدد یىاىلادیص ةَ دظث آىسه جّظط ٌصم افضار و ىلادیص ةدصاٌی ةاا یکاسیگص ىلایعاَ 

ىداظتات ةا در ٌظص داػحً و یا خشف روٌس و عاصض از ىتاسأ ؾاّرت گصفحاَ اظاث. ٌحاای  

ص وجاّد درؾس ةیاٌگص آن اظث کَ فاصض ؾافص ىتٍای ةا 5پایایی ىحغیصُا در ظعح ىعٍاداری 

ُای زىااٌی  ػّد. در ٌحیجَ جياىی ظاصی ٌيی جأییسُای ٌيٌَّ  ریؼَ واخس ةصای جياىی ػصکث

گیصی  جفاضام ةاار کُای ٌيٌَّ ٌاپایاا ُعاحٍس. ةٍااةصایً، ایاً آزىاّن ةاار دیگاص ةاا ی ػصکث

ػاصکث ٌيٌّاَ  121ً آن اظث کَ فصض ٌاپایاایی ٌحای  ىتیّ ،گیصد. در ایً خانث ؾّرت ىی

ػاصکث ٌيٌّاَ ةاا دو ةاار  4گیصی رد ػاسٌس. ایاً در خاانی اظاث کاَ  ضامپط یک ةار جفا

گیصی پایا ٌگصدیس کَ از ٌيٌّاَ اٌحزااةی  گیصی پایا و یک ػصکث ٌیض ةا دو ةار جفاضم جفاضم

ةاَ  3ُای ظصی زىاٌی در ٌِایث انگّی جاسول ػايارة  خشف گصدیسٌس. ةصاظاس اٌّاع انگّ

ی ایاً انگاّ در جاسول اكحؿادظٍجی ُا ػارؽ عٍّان انگّی جاىم اٌحزاب گصدیس. ٌحای  و

 ،ػاّد ىؼااُسه ىی 4ػايارة  جاسول درظّرکاَ  ٌيایغ داده ػسه اظث. ُياان 4و  3ػيارة 

% 95رگصظایّن در ظاعح  ةةیاٌگص ىعٍادار ةّدن کهی ىعادنا Fىلسار و ظعح ىعٍاداری آىارة 

 .اظث

خاس ةایً ىحغیصُاای پط از پایا ٌيّدن جياىی ىحغیصُا و اظيیٍان از عسم وجاّد ریؼاَ وا

ةیٍی ظاّد ةاا اظاحفاده انگاّی ظاصی زىااٌی ةاا روش ىجياّع خاساكم  پژوُغ، ىعادنَ پیغ

ُا ىعیارُای ارزیاةی عيهکاصد انگاّ  ی دادهظاز ٌصىالىصةعات اعيال ػس. درایً روش پط از 

 ٌؼان داده ػسه اظث. 5ىداظتَ و در جسول ػيارة 
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 زهاًًٖتاٗج آزهَى الگَٕ سرٕ  .3جدٍل شوارٓ 

E(Yt) = a0 + b1Yt−1 + b2Yt−2 + b3INVt−1 + b4ARt−1 + b5CAPXt− 1  + b6GMt−1  +  b7SAt

−1 + b8ETRt−1  + b9LFt−1 + et 

 ظعح ىعٍاداری tآىارة  ضصیب ىحغیص  ىحغیص

 0008/0 661/2 056/0 عصض از ىتسأ

Yt−1 331/0 497/12 000/0 

Yt−2 501/0 937/20 000/0 

INV 057/0 260/2 024/0 

AR 146/0- 931/0- 352/0 

CAPX 081/0 418/3 001/0 

GM 001/0 013/0- 989/0 

SA 049/0- 833/1- 067/0 

ETR 005/0- 228/0- 820/0 

LF 033/0- 430/1- 099/0 
 

 سرٕ زهاًٖ ٕٕ اقتصادسٌجٖ الگَّا شاخص. 4جدٍل شوارٓ 

 ARIMAظصی زىاٌی  یٌّع انگّ: انگّ

 924/1آزىّن دورةیً واجعّن:  000/0ىعٍاداری:  ظعح F :202/130آزىّن 

 ٪52 :ػسه میجعسضصیب جعییً  ٪53 :ًییجعضصیب 
 

 سرٕ زهاًٖ ٕالگَتٌٖ٘  ٕ خطا تِ ازإ هقادٗر پ٘شّا شاخصهقادٗر  .5جدٍل شوارٓ 

 هثتٌٖ تر پس اًتشار خطا شثکٔ ػصثٖ ٕالگًَتاٗج 

 ىعيااری ةاصای ػاسه جأییاس كااٌّن وجاّد عاسم عؿتی ُای ػتکَ ُای ویژگی از یکی

 جااةم ، ٌاّعالیاة ىیااٌی در ٌصون وجعساد الیَ جعساد جعییً ةصای ىٍاظتی ىعیار ؛اظث آٌِا ةػتک

 .اظاث رعا و آزىّن ازروش اظحفاده خم راه وجٍِا ٌساػحَ وجّد الیة ىیاٌی ةصای یظاز فعال

 ٌيایان اظاث، 6جسول ػيارة کَ در  ػتکَ ىزحه  یُا یورود آزىّن از ةعس دنیم ُيیً ةَ

پصظاپحصون چٍاس  ػاتکة عؿاتیدر ٌِایث ةِحصیً ٌّع ػتکَ کَ کيحصیً ىیضان رعاا را دارد، 

یک و جعاساد ٌاصون ُؼاث اٌحزااب  الیة ىیاٌیظیگيّئیس و جعساد  ظازی فعالالیَ ةا ٌّع جاةم 

 گصدیس.

R) (RMSE) (MAE) (MSE) انگٌّّع 
2) 

 82/0 0839/0 0716/0 0129/0 ظصی زىاٌی چٍسىحغیصه
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 شثکٔ ػصثٖپاراهترّإ اصلٖ  .6جدٍل شوارٓ 

 جعساد ٌصون الیَ پٍِان پٍِانجعساد الیَ  ظازی فعالجاةم  ٌّع ظارحار

 جاةم پایَ ػعاعی

 پصظپحصون چٍس الیَ

 جاٌژاٌث ُیپصةّنیک ظیگيّئیس

 گّظی

[1-10] [1-20] 

و  ىحعاسد ُاای ظصاخی ، پاط ازانگاّةا جّجَ ةَ ُؼث ورودی و یک رصوجی در ایاً 

 جاصیً کو َکا ییانگّ و دیگص ىحغیصُا، در ٌِایث ظارحار الیة ىیاٌیی ُا ٌصونجغییص در جعساد 

 7جاسول ػايارة ىداظاتَ ػاسه و در  را داػحَ و ةِحصیً جّاب را ةَ ىا ارائاَ داد رعا ٌعتث

 8 -الیاة ورودی ٌصون 8) 1-8-8ظارحار  ػتکة عؿتی. در ایً روش ػسه اظثٌيایغ داده 

 .اظث( ةِحصیً ٌحیجَ یرصوج َیال ٌصون 1 و الیة ىیاٌی ٌصون
 هثتٌٖ تر الگَرٗتن پس اًتشار خطا شثکٔ ػصثٖخطإ  ّٕا شاخصهقادٗر  .7جدٍل شوارٓ 

R) (RMSE) (MAE) (MSE) انگٌّّع 
2) 

ىتحٍااای ةاااص  ػاااتکة عؿاااتی

 اٌحؼار رعاانگّریحو پط 

00188/0 0322/0 0473/0 93/0 

 ٍ الگَرٗتن شًت٘ک شثکٔ ػصثٖ ٖترک٘ث ٕالگًَتاٗج 

ظاازی  ، ىعاحهضم ةِیٍَػاتکة عؿاتیاظاحفاده ةِحاص از  ظّرکَ ػاصح آن گشػاث، ُيان

ی ُا ػاتکَةاصای جعیایً ةِحاصیً ىلاادیص پاراىحصُاای  آن اظاث. اظحفاده در پاراىحصُای ىّرد

، زىان زیادی ؾصف واظٍجی ایاً پاراىحصُاا الیة ىیاٌیی ُا ٌصونو ُاَ یالعؿتی ىاٌٍس جعساد 

انگاّریحو ژٌحیاک ةاَ  دوم از انگّاجصای  ةَ ُيیً ىٍظّر در ػّد. رعا ىی ةَ روش آزىّن و

 را ىیعاص ػتکة عؿتیی کَ دظحیاةی ةَ ىلادیص ىعهّب پاراىحصُای ظاز ٍَیةِعٍّان یک روش 

ىعاحهضم  ،انگّریحو ژٌحیک از هاظحفاد ةا ػتکة عؿتیی ازظ ٍَیةِ اظحفاده ػسه اظث. ،ظازد یى

اٌحزااب پاراىحصُاای انگاّریحو  ةاَ ىٍظاّر ژٌحیاک اظاث. جعییً پاراىحصُای اؾهی انگاّریحو

 اخحيال جِاغ انگاّریحو چٍاسیً ةاار ژٌحیک ُي ّن جعساد جيعیث اونیَ، اخحيال جلاظم و

جٍظایو پاراىحصُاای  ةاا .اظاثٌياایغ داده ػاسه  8جاسول ػايارة  ػسکَ ٌحاای  آن در اجصا

 ػاتکة عؿاتیو ةاسیً ظصیاق  گاصدد یىاىداظاتَ  ػتکة عؿتیاوزان اونیَ ژٌحیک انگّریحو 

 .گصدد یىی آىاده ٍیة غیپجِث 
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 پاراهترّإ اصلٖ الگَرٗتن شًت٘ک .8جدٍل شوارٓ 

 جعساد ٌعم جِغ اخحيال اخحيال جلاظم جيعیث اونیَ ػسه ةیٍی پیغىحغیص 

 1000 35/0 5/0 100 ُص ظِو ظّد

و انگاّریحو  ػاتکة عؿاتیجصکیتای  انگاّدر رعاا  یُا ػاارؽىلادیص ىداظاتَ ػاسه 

 ٌؼان داده ػسه اظث. 9جسول ػيارة در ژٌحیک 
 هثتٌٖ تر الگَرٗتن شًت٘ک شثکٔ ػصثٖخطإ  ّٕا شاخصهقادٗر  .9جدٍل شوارٓ 

R) (RMSE) (MAE) (MSE) انگٌّّع 
2) 

 99/0 0655/0 0576/0 0041/0 وانگّیحو ژٌحیک ػتکة عؿتیجصکیب 

 ذرات تجوغٍ الگَرٗتن  شثکٔ ػصثٖترک٘ثٖ  ٕالگًَتاٗج 

ی کاَ ظااز ٍَیةِةَ عٍّان یاک روش  -ذرات ججيمانگّریحو  ظّم از یانگّاجصای  در

 اظاحفاده ػاسه اظاث. -ظازد یى را ىیعص ػتکة عؿتیدظحیاةی ةَ ىلادیص ىعهّب پاراىحصُای 

ىعحهضم جعییً پاراىحصُای اؾهی ، ذرات ججيمانگّریحو  ةا اظحفاده از ػتکة عؿتیی ظاز ٍَیةِ

ةَ ىٍظاّر پایغ ةیٍای   ذرات ججيماظث. پاراىحصُای اؾهی انگّریحو  ذرات ججيمانگّریحو 

 ٌيایغ داده ػسه اظث. 10جسول ػيارة ظّد ُص ظِو در 
 ذرات تجوغپاراهترّإ اصلٖ الگَرٗتن  .11جدٍل شوارٓ 

 فاکحّر یادگیصی جعساد ذرات وزن ایٍصظی ػسه ةیٍی پیغىحغیص 

 2 70 {0-1} ظّدُص ظِو

و انگاّریحو  ػاتکة عؿاتیجصکیتای  یانگاّرعاا در  یُا ػاارؽىلادیص ىداظتَ ػسه 

 ٌؼان داده ػسه اظث. 11جسول ػيارة در  ذرات ججيم
 ذرات تجوغهثتٌٖ تر الگَرٗتن  شثکٔ ػصثٖخطإ  ّٕا شاخصهقادٗر  .11جدٍل شوارٓ 

R) (RMSE) (MAE) (MSE) انگٌّّع 
2) 

 98/0 0712/0 0596/0 0059/0 انگّیحو ژٌحیک و ػتکة عؿتیجصکیب 

 ذرات تجوغ، الگَرٗتن شًت٘ک ٍ الگَرٗتن شثکٔ ػصثٖترک٘ثٖ  ٕالگًَتاٗج 

، انگاّریحو ػاتکة عؿاتیجصکیتای  یانگاّرعاا در  یُا ػاارؽىلادیص ىداظتَ ػاسه 

 ٌؼان داده ػسه اظث. 12جسول ػيارة و انگّریحو ژٌحیک در  ذرات ججيم
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 ذرات تجوغهثتٌٖ تر الگَرٗتن شًت٘ک ٍ  شثکٔ ػصثٖخطإ  ّٕا شاخصهقادٗر  .12جدٍل شوارٓ 

R) (RMSE) (MAE) (MSE) انگٌّّع 
2) 

 ججياامانگااّریحو -ػااتکة عؿااتیجصکیااب 

 انگّیحو ژٌحیک و ذرات

000/0 010/0 027/0 99/0 

 پصٍّش ّٕاِ ٘فرضآزهَى 

و  ػاتکة عؿاتیُای ىزحه   انگّپژوُغ، ٌحای  عيهکصد  یُاَ یفصضةَ ىٍظّر آزىّن 

 یارُاایىعو ىؼاُسه جياىی  13جسول ػيارة . ةا جّجَ ةَ ٌحای  گصدد یىظصی زىاٌی ىلایعَ 

ُای عؿاتی ةاا  کاَ جصکیاب ػاتکَ ةَ ایً ٌحیجاَ رظایس جّان یى، ُا انگّایً ارزیاةی عيهکصد 

زیاصا جيااىی  ؛دُس ةیٍی را افضایغ ىی كسرت پیغ  ذرات ججيمو انگّریحو  انگّریحو ژٌحیک

ةاا جّجاَ ةاَ ایٍکاَ  ةِحص اظث. پژوُغ یُا انگّدر كیاس ةا ظایص  انگّایً ىعیارُای ارزیاةی 

اظاث.  ذرات ججيامدر اظحفاده یا عسم اظحفاده از انگّریحو ژٌحیک و  ُا انگّجٍِا جفاوت ایً 

را افاضایغ  انگّکارایی  ،فصااةحکاری یُا حویانگّریجَ گصفث کَ کارةصد ایً ٌح جّان یى ،نشا

خااکی از ةصجاصی  ػاتکة عؿاتی یُاا انگُّي ٍیً ارزیاةی ىعیارُاای عيهکاصد  داده اظث.

 یُا افحَیُيعّ ةا  رظس یىةَ ٌظص  ،ظصی زىاٌی اظث. نشا یانگّدر كیاس ةا  ُا انگّىعهق ایً 

، راةعَ ىیان ىحغیصُای ىانی و (1996کانً و ُيکاران )و  (1393اٌّری رظحيی و ُيکاران )

ةیٍای ةِحاص عيام  غیصرعای در پایغ یُاا انگّغیصرعی اظث. چصا کَ  ةراةع ُا ػصکثظّد 

 .اٌس کصده
 پصٍّش ّٕا الگَخطإ اًَاع  ّٕا شاخصهقادٗر  .13جدٍل شوارٓ 

 الگَاستحکام ٍ کاراٖٗ 

ظازی پژوُغ ةَ ایً ؾّرت ةاّده اظاث کاَ ةاا اظاحفاده از كعايحی از  انگّجا ً یةسجا 

دكاث ، کاارایی و ُاا ُيان دادهو ةا ةزؼی دیگص از ی ظصاخی انگّ، ای ُای درون ٌيٌَّ داده

R) (RMSE) (MAE) (MSE) ٌّع آىّزش
2) 

 82/0 083/0 071/0 012/0 ظصی زىاٌی چٍس ىحغیصه

 93/0 047/0 032/0 001/0 ىتحٍی ةص پط اٌحؼار رعا ػتکة عؿتی

 99/0 065/0 057/0 004/0 ىتحٍی ةص انگّریحو ژٌحیک ػتکة عؿتی

 98/0 071/0 059/0 005/0 ذرات ججيمىتحٍی ةص انگّریحو  ػتکة عؿتی

 99/0 027/0 010/0 000/0 ذرات  ججيمىتحٍی ةصانگّریحو ژٌحیک و انگّریحو  ػتکةعؿتی
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 یانگاّةا ایً خال در اداىَ و ةَ ىٍظّر آزىّن کارایی و اظاحدکام . ػسه اظثظٍجیسه  انگّ

. ةاسیً جصجیاب کاَ ایاً ةاار گاصدد ىیاظاحفاده ٌیاض  ای ٌيٌّاَاز آزىاّن ةاصون ظصاخی ػاسه 

اٌجام پشیصفحَ و در اداىَ ظّد ُاص ظاِو  ای ٌيٌَّدرون  ُای دادهةا اظحفاده از کم  ظازی انگّ

ةاَ ىٍظاّر ارزیااةی  .گاصدد ىی ةیٍای پیغای(  ةاصون ٌيٌّاَ یُا داده) 1395ظال  ای دوره ىیان

زىااٌی راارد از ىعانعاَ )ظاال  ةدر دور انگاّ، ةَ ةصرظی و ارزیاةی انگّكسرت و اظحدکام 

ٌحاای   ،ٌیااز ىاّرد ُاای داده آوری جيامةاَ ُيایً دنیام ةعاس از  ( پصدارحَ ػسه اظث.1395

ٌياایغ  14جاسول ػايارةدر  1395واكعای ظاال  ُای دادهػسه و  ةیٍی پیغ ُای دادهىلایعَ 

 داده ػسه اظث.

ىؼزؽ اظث، انگاّی جصکیتای ػاتکة عؿاتی،  14ُياٌعّر کَ از ٌحای  جسول ػيارة 

 1395اول ظاال  ةظاِو ىیاان دور ةیٍای ظاّد ُاص در پایغ ججيام ذراتانگّریحو ژٌحیاک و 

 ىؼزؽ اظث. 1ش ایً انگّ در ٌيّدار کصده اظث. روٌس آىّز  عيم ُا انگّاز ظایص جص ىّفق
 ٕا ًوًًَِتاٗج پ٘ش تٌٖ٘ ترٍى  .14جدٍل شوارٓ 

 

 الگَرًٍد آهَزشٖ  .1ًوَدار 

 

 (R2) (RMSE) (MAE) (MSE) ٌّع آىّزش

 61/0 4214/0 3904/0 1861/0 ظصی زىاٌی چٍس ىحغیصه

 81/0 691/0 5667/0 3880/0 ىتحٍی ةص پط اٌحؼار رعا ػتکة عؿتی

 92/0 1521/0 1036/0 0109/0 ىتحٍی ةص انگّریحو ژٌحیک ػتکة عؿتی

 85/0 2151/0 1872/0 0653/0 ذرات ججيمىتحٍی ةص انگّریحو  ػتکة عؿتی

 99/0 1122/0 0543/0 0073/0 ذرات ججيمانگّریحو ژٌحیک و انگّریحو  ىتحٍی ةص ػتکة عؿتی
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 تٌٖ٘ پ٘شدر  هؤثرتؼ٘٘ي هتغ٘رّإ 

در پیغ ةیٍی ظّد ُاص ظاِو  ىؤرص یُا یورود ًیجص یسیکهةَ ىٍظّر ىعصفی و ػٍاظایی 

 ًیاا ٌظص گاصفحً در یىعٍ ةَ ىلسار یک اظحفاده ػسه اظث. ػتکة عؿتیاؾهی  یانگّاز ظَ 

 ةاَ پاراىحص ًیا اخحيال عسم یةَ ىعٍ ؾفصىلسار  و َکػت یُا یورود از یکی عٍّان ةَ پاراىحص

ظاَ ىؼزؽ اظث،  15جسول ػيارة ُياٌعّر کَ از  .َ اظثکػت یُا یورود از یکی عٍّان

ةاَ عٍاّان  انگاّدر ُاص ظاَ  یاَ یظاصىادریافحٍی و ىزارد  یُا خعابىحغیص ىّجّدی کاال، 

ایً ظاَ ىحغیاص از ةیؼاحصیً جاریصگاشاری در  ،. نشاػٌّس یىظازی ىدعّب  انگّپاراىحص اؾهی 

 پیغ ةیٍی ظّد ةصرّردار ُعحٍس.
 هتغ٘رّإ کل٘دٕ در پ٘ش تٌٖ٘ سَد ّر سْن .15جدٍل شوارٓ 

 گ٘رٕ تحث ٍ ًت٘جِ

، ػاتکة عؿااتیب خااکی از ایاً اظااث کاَ جصکیاا ،از پااژوُغآىاسه  ةاَ دظااثٌحاای  

ةیٍای،  در پیغ ىاؤرصىحغیصُاای  ػٍاظاایی ةَ ىٍظّر ذرات ججيمو انگّریحو انگّریحو ژٌحیک 

زیصا جياىی ىعیارُای ارزیاةی جصکیاب ؛ دُس ىدعّظی افضایغ ىی ظّر ةَةیٍی را  كسرت پیغ

انگّریحو جصکیب ةِحص اظث. در واكم  ذرات ججيمانگّریحو ژٌحیک و انگّریحو  ػتکة عؿتی

اٌحزاب کصده و عسم  را ىؤرصىحغیصُای ورودی  اظث جاكادر  ذرات ججيمو انگّریحو  ژٌحیک

 روش در، انگاّةَ خساكم ةصظاٌس. ةاا جّجاَ ةاَ ایٍکاَ جفااوت دو  را صرٌاىّکارایی ىحغیصُای 

 عاسم ایا اظاحفاده ةاَ ةیؼاحص یدیجّض كسرت گٌَّ ُص اظث، َکػت یورود یصُایىحغ اٌحزاب

ةاا جّجاَ ةاَ ىاُیاث  .ػاّد ىی ىصةاّط ذرات ججيامانگّریحو ژٌحیک و انگّریحو  از اظحفاده

. ٌحاای  ایاً رفاث یىاٌیض چٍیً ٌحایجی ٌیاض اٌحظاار  ذرات ججيمانگّریحو ژٌحیک و انگّریحو 

کاائّ و ، (2004ژاٌ  و ُيکااران )ُای اٌجام ػسه ٌظیص  پژوُغ ةا ٌحای  ةعیاری از پژوُغ

 (LF) (ETR) (SA) (GM) (CAPX) (AR) (INV) ٌّع آىّزش

 0 1 0 0 1 1 1 ىتحٍی ةص انگّریحو ژٌحیک ػتکة عؿتی

 1 0 1 0 1 1 1 ذرات ججيمىتحٍی ةص انگّریحو  ػتکة عؿتی

ىتحٍاای ةصانگااّریحو ژٌحیااک و  ػااتکة عؿااتی

 ذرات ججيمانگّریحو 
1 1 1 0 0 0 0 
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زیاص  كاصارٌحای  پژوُغ ةاَ  روؾَ ىعاةلث دارد. (2010کائّ و ُيکاران ) و (2009پاری )

 :اظث

و انگاّریحو ژٌحیاک ، ػتکة عؿتیُای  انگّدُس کَ جصکیب  ٌحای  ایً پژوُغ ٌؼان ىی .1

 .کٍس یىعيم  ُا انگّاز ظایص  جص ىّفق ،ةیٍی ظّد ُص ظِو در پیغ ذرات ججيم

ی ةاص رفحاار غیصرعای ظاّد ُاص ظاِو و جأییاسِاص ىُ ،غیصرعای یُاا انگّعيهکصد ةِحاص  .2

 ةص آن اظث. ىؤرصىحغیصُای 

كادر اظاث از ىیاان   ذرات ججيمو ٌحای  پژوُغ ُي ٍیً ٌؼان داد کَ انگّریحو ژٌحیک  .3

را اٌحزاب کٍس. ایً روش پیؼاٍِادی ٌیاض  ىؤرص، ىحغیصُای انگّجيام ىحغیصُای ورودی ةَ 

درؾاس(  20) کیضان اٌاسیا، ىیضیاچ ُاص در . ظتق ایاً اؾام،اظثپارجّ  اظاس اؾم ةص

 .ض اظاثیث ٌااچیاُي یا دارایث و یو اُيکدرؾس(  80) یاریو ةع یاجیث خیاُي یدارا

و ىِاو اٌحزااب  ىؤرص، عّاىم یظازَ یػتةَ ُيیً دنیم در ایً پژوُغ ٌیض جوش ػس جا ةا 

 .ػٌّس

دُاس کاَ عاووه ةاص ظاّد ُاص ظاِو ظاال  ٌؼان ىی ػتکة عؿتیىزحه   یُا انگٌّحای   .4

 یُا خعااب( و INVىّجاّدی کااال )(، CAPXای ) گشػحَ ىحغیصُای ىزاارد ظاصىایَ

 ةیٍی ظّد ُص ظِو دارٌس. را در پیغ جأریصةیؼحصیً  (AR) یافحٍیدر

ةعاایار  عيهکااصد% ٌؼاااٌگص 90ضااصیب جعیاایً ةاااالجص از  یکهاا ةةااَ عٍااّان یااک كاعااس .5

ةیً  انگّ ضصیب جعییًعؿتی اظث، ایً در خانی اظث کَ اگص  ُای ػتکَ ةزغ ثیرضا

و  عؿاتی اظاث ُای ػاتکَ ةزغ ثیرضااو  كتّل كاةم% ةاػس ٌؼاٌگص عيهکصد 90% و 80

 . ةاا جّجاَ ةاٌَزّاُس ةاّد ةزغ ثیرضا انگّ% ةاػس، عيهکصد 80زیص  ضصیب جعییًاگص 

 پژوُغ، ٌحای  رضایث ةزغ اظث. یُا انگّ ضصیب جعییً

ةیٍای  ُای غیصرعی در پیغ انگّةیٍی ةِحص  ایً پژوُغ، دكث پیغ ةٌحیج ًیجص جّجَ كاةم

کاصده  رو روةاَةاا چاانغ  راُای رعای  انگّظّد ُص ظِو اظث کَ اظحفاده از اٌّاع ىزحه  
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ُاای  انگّاز  ػاّد ىیگصان ىانی و ظایص افصاد جّؾیَ  ن، جدهیماگشار ةٍاةصایً ةَ ظصىایَ؛ اظث

 ةیٍی ظّد ُص ظِو ةِصه ةتصٌس. در پیغ ػتکة عؿتیغیصرعی ٌظیص 

 ُاای آجای پژوُغجّؾایَ ُاای زیاص را ةاَ ىٍظاّر اٌجاام  ،ٌحای  ایً ىعانعَةا جّجَ ةَ 

 جّان پیؼٍِاد ٌيّد: ىی

 ػتکة عؿتیظارحار  ظازی ةِیٍَدر  ذرات ججيمو پژوُغ خاضص از انگّریحو ژٌحیک  در .1

اریاص کاارایی  ُای ظالی کَ در ُای انگّریحوىؿٍّعی اظحفاده ػسه اظث. یکی دیگص از 

عؿاتی ةاا  ُای ػاتکَ ظاازی ةِیٍَظاث. ا ركاةث اظحعياریانگّریحو  ،آن ةَ ارتات رظیسه

 .گصدد ىیٌیض جّؾیَ  ركاةث اظحعياری انگّریحو ژٌحیک و ،اظحفاده از انگّریحو جصکیتی

 ةظاث. ىلایعاااُاای چٍاس ىحغیاصه  انگُّاای ىاّرد اظاحفاده در ایاً پاژوُغ از ٌاّع  انگّ .2

ىحغیصُاای  جاأریصةاسون در ٌظاص گاصفحً  ػاتکة عؿاتیُای ظصی زىااٌی و  انگّعيهکصد 

 ةٍیادی خعاةساری ػایس ٌحای  ىحفاوجی را در ةصداػحَ ةاػس.

 ّا ٗادداشت

1. Dorsey and Mayer   2. Foster 

3. Cao and parry    4. Callen 

5. Zhang     6. Stober 

7. Kerstein and Kim   8. Lev and Thiagarajan 

 هٌاتغ
 یُا ػاصکثةیٍی ظّدآوری  ُای عؿتی در پیغ کارگیصی ػتکَ ةَ(. 1391) .خیسو ةلائی، ؛ادلع آذر، ؛عیًخ اعحيادی،

 .51-70(، 10)3 ،داٌغ خعاةساری. عضّ ةّرس اوراق ةِادار جِصان

ظّد فؿهی ُاص ظاِو ةاا  ةیٍی پیغارزیاةی جّان  (.1394) .خیساخيسیان، و ؛هی اؾغص، عرظحيی اٌّاری ؛عیًاعحيادی، خ

-38 (،23)6 ،ىٍِسظی ىاانی و ىاسیصیث اوراق ةِاادارظصی زىاٌی و ػتکَ پصظپحصون چٍسالیَ.  ُای انگّاظحفاده از 

21. 

ُای  اظاحفاده از ػاتکَةاا  EPS ةیٍای پیغ یظاز انگّ(. 1393) .ديسروزی، ىٌّ؛ ادلع ،آذر ؛هی اؾغصعاٌّاری رظحيی، 

 .1-15 (،23)6، خعاةساری ىانی و خعاةصظیُای  پژوُغ. یفاز -یعؿت

داٌاغ . ُای عؿاتی ػٍاظایی ٌّع اظِارٌظص خعاةصظاان ةاا اظاحفاده از ػاتکَ (.1389) .یٍباعظيی، ز ؛ىیسپّرخیسری، ا
 .77-97(، 3)1 ،خعاةساری
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 ظاصی انگاّ ةا ػتکة عؿتی ُای انگّ ةىلایع. (1391) .اراىحلان ی، ظ ؛ديّدعهی ٌژاد، ى اخيسی ؛ولخلیلث ىٍفصد، ج

ىٍِسظی ىاانی و ىاسیصیث  .جِصان ةِادار اوراق ةّرس ظِام كیيث کم ةیٍی ػارؽ پیغ در جٍکیٍض -ةاکط زىاٌی
 .1-16 (،11)3 ،اوراق ةِادار

ةیٍی ػارؽ کم ةّرس اوراق ةِادار جِصان ةاا اظاحفاده  پیغ(. 1390) .صجضیاػِص، ى ؛اریّشدفصیس،  ؛اریّشدىّری، د

 .7-30(، 5)2 ،داٌغ خعاةساری. پصٌسگان و ىلایعَ آن ةا انگُّای ظٍحیاز انگّریحو پصواز 

 جصکیتای ظاازی ةِیٍَفاصا اةحکااری در  ُاای انگّریحو .(1387) .هیصضا، عیيیىديسرخ ؛ؿعفیزٌسیَ، ى ؛کتصعانو جتصیض، ا

 جِصان. ،ؾفار اٌحؼارات )چاپ دوم(.

 یعؿات ُای ػاتکَ بکیاجص :َیااون یعياّى یُا عصضاَ یگشار يثیك(. 1388) .ِعاى ،یكاظي؛ ديسى ،یضدی ىازار عصب

 .87-102 (، 58)16 ،یخعاةصظ و یخعاةسار یُا یةصرظ .یکژٌح حویوانگّر یىؿٍّع

کارػٍاظای  ةٌاىا انیپا .جٍکیٍض-ةیٍی ظّد جّظط ىسیصیث ةا ظصی زىاٌی ةاکط دكث پیغ ةىلایع(. 1384) .اظوك كاظيی،

 خعاةساری و ىسیصیث داٌؼگاه عوىَ ظتاظتایی. ةارػس، داٌؼکس

 اظاحفاده ةاا َیاُای جّنیاسی اون ورػکعاحگی ػاصکث ةیٍای پیغ(. 1388) .هیوجکهاّ، ظا یيایکص ؛اناسیً یسٌظامىکیان، ظ

 .120-144، (1)6، اكحؿاد ىلساری ةفؿهٍاى. یعؿت ُای ػتکَاز

ةیٍاای ظااّد  جّاٌيٍااسی اكاوم جعِااسی و اجاضای آن در پیغ(. ارزیاااةی 1391) .فعااٌَیااار، ا ظاصوش؛ یسعتاسُاػايی، ظاا

 .93-112 ،(1)3، ُای خعاةساری پیؼصفثغیصعادی و جعییً ارزش ػصکث ةا ىوخظَ عوىث ظّد غیصعادی. 
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