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راتا، يآلتوي، ض يّا هذل ( يٍرضکستگ يٌيص بيپ يدقت هذل ّا يبررس

 شًتيکفرج زادُ ٍ  شًتيکاسکَر، فَلور،  يا يت، سيٌگي، اسپريسکياّلسَى، زه

 در بَرض اٍراق بْادار تْراى ) يهک ک

 

 استاديار گرٍُ حسابذاري داًطگاُ آزاد اسالهي ٍاحذ کاضاى  - حسي قذرتي

 کارضٌاض ارضذ حسابذاري  -م اهيرّادي هؼٌَي هقذ

 

 ذُيچک
يکي اص سٍؽ ّاي پيؾ تيٌي تذاٍم فؼاليت ؿشکتْا، اػتفادُ اص الگَّاي پيؾ تيٌي  

دس ايي ساػتا پظٍّؾ حاضش تِ تشسػي دسجِ کاسآهذي هذل ّاي آلتوي،  .تحشاى هالي اػت

هک  يکفشج صادُ ٍ طًت ؿيشاتا، اّلؼَى، صهيؼکي، اػپشيٌگيت، ػي اي اػکَس، فَلوش، طًتيک

کي دس ٍالؼي تَدى ًتايج پيؾ تيٌي ٍهمايؼِ کاسآهذي ٍ ًتايج پيؾ تيٌي هذلْا تا يکذيگش ٍ 

ّوچٌيي تؼذيل ضشاية ٍ تؼييي لذست پيؾ تيٌي ٍسؿکؼتگي آًْا دس ؿشکت ّاي پزيشفتِ 

 .ؿذُ دس تَسع اٍساق تْاداس تْشاى هي پشداصد

 يليسٍؽ اػتٌتاج تحل ك اصيي تحميدس ا. اػت يکاستشد يك حاضش هطالؼِ ايتحم 

اػتفادُ ( تش تجاسب گزؿتِ يهثتٌ يليتحل -يفيتَص) يذاديك پغ سٍيٍ طشح تحم( يياػتمشا)

، يؼکيصه يتحشاى هال يٌيؾ تيپ يِ اٍل ًـاى داد کِ الگَّايج حاصل اص آصهَى فشضيًتا. ؿذ

م تذاٍ يٌيؾ تيپ ييتَاًا يک هک کيک فشج صادُ ٍ طًتياػکَس، طًت يا يت، ػيٌگياػپش

ض هَسد يِ دٍم ًيفشض .شفتِ ؿذُ دس تَسع اٍساق تْا داس تْشاى سا داسًذيپز يت ؿشکت ّايفؼال

تکٌيک ّاي َّؽ هصٌَػي ة کِ هذلْايي کِ تا اػتفادُ اص يي تشتيذ لشاس گشفت تِ اييتأ

هذل ػاصي ؿذُ تَدًذ، ًؼثت تِ هذلْايي کِ تا اػتفادُ اص تکٌيک ّاي ( کيالگَسيتن طًت)

، دس پيؾ تيٌي ٍسؿکؼتگي اص لاتليت ( هذل ّاي کالػيک)اصي ؿذُ تَدًذ آهاسي هذل ػ

 .تيـتشي  تش خَداس تَدًذ
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 ٍاشُ ّا ذيکل

 ، هذل طًتيٌکيتحشاى هال يٌيؾ تيپ ي، هذل ّايٍسؿکؼتگ

 

 هقذهِ
ک هغاصُ خشدُ يهوکي اػت دس  يٍسؿکؼتگ. تاؿذ يػوَم ه يآؿٌا تشا يٍاطُ ا يسؿکؼتگٍ

ک يا دس يؿَد ٍ  يي ػلت تؼتِ هيؼت ٍ تِ ّويپشداخت اجاسُ ًکَچک کِ لادس تِ  يفشٍؿ

ِ يػشها .اى هؼتوش ػاالًِ سخ دّذيهطلَب ٍ ص يٌگيل ًذاؿتي ًمذيتضسگ تِ دل يذيؿشکت تَل

شا دس يتٌگاُ ّا داسًذ ص يٍسؿکؼتگ يٌيؾ تيپ يتشا ياديل صيگزاساى ٍ اػتثاس دٌّذگاى توا

پيؾ تيٌي تذاٍم فؼاليت  .ؿَد يل هيتحوتِ آًْا  ياديص يٌِ ّايّض يصَست ٍسؿکؼتگ

ٍاحذّاي التصادي دس دٍسُ ّاي آتي يکي اص ػٌاصش هْن دس تصوين گيشي جْت ػشهايِ 

ٍالغ  ياسيي هَضَع هَسد تَجِ پظٍّـگشاى تؼيا ياى هتواديدس طَل ػال . گزاسي هي تاؿذ

 ييکاسا يشسػي پظٍّؾ تيّذف ا. اسائِ ؿذُ اًذ يٍسؿکؼتگ يٌيؾ تيجْت پ ييؿذُ ٍ الگَّا

 .تاؿذ يي الگَّا هيهَسد اص ا 9

 اى هَضَعيح ٍ بيتطر
اص ؿشکتْا ٍسؿکؼت  ياسي، تؼيت سلاتتيٍ هتؼالة آى حاکن ؿذى ٍضؼ يهال يتا تَػؼِ تاصاسّا

ٌفؼاى سا يش ريِ ٍ ػايصاحثاى ػشها يي اهش هَجثات ًگشاًيا. ؿًَذ يٍ اص گشدًٍِ سلاتت خاسج ه

کٌٌذ تِ  يشيِ خَد جلَگيٌکِ اص ػَخت ؿذى اصل ٍ فشع ػشهايا يآٍسد ٍ آًاى تشا يفشاّن ه

 .کٌٌذ يٌيؾ تيسا پ يهال يّؼتٌذ کِ تحشاى ّا ييدًثال سٍؿْا

ِ يػشها يهٌاػة اص فشصت ّا يشيتِ تْشُ گ تَاى الذام يه کِ تا اػتفادُ اص آى يياص ساُ ّا يکي

ي يتِ ا. اػت يٍسؿکؼتگ يٌيؾ تياص تِ ّذس سفتي هٌاتغ کشد، پ يشيي جلَگيٍ ّوچٌ يگزاس

اس يَّؿ يتَاى ؿشکتْا سا ًؼثت تِ ٍلَع ٍسؿکؼتگ يالصم ه ية کِ اٍالً تا اسائِ ّـذاس ّايتشت

ِ گزاساى يٌکِ ػشهايتضًٌذ ٍ دٍم ا يي ّـذاس ّا دػت تِ الذاهات همتضيکشد تا آًْا تا تَجِ تِ ا

ذ ٍ هٌاتؼـاى سا دس ص دٌّيًاهطلَب تـخ يسا اص فشصت ّا يِ گزاسيهطلَب ػشها يفشصت ّا
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خَد سا  يهال يـاًيپش يتِ ّش حال ًـاًِ ّا. کٌٌذ يِ گزاسيهٌاػة ػشها يفشصت ّا ٍ هکاى ّا

خَد سا  يش هاليٍ غ ياص اطالػات هال ياى حجن اًثَّيدٌّذ تلکِ دس ه يتِ ػشػت ًـاى ًو

 هذلْا ييا .اػت يتِ ٌّگام هـکالت هال ييٌِ ؿٌاػايي صهيت دس ايسهض هَفم. ػاصًذ يهؼتتش ه

کٌٌذ ٍ اهکاى ػکغ الؼول  يسا آؿکاس ه يهـکالت ًْفتِ دس ػاختاس هال يّواًٌذ صًگ خطش

 .آٍسًذ يٌفغ فشاّن هيش افشاد ٍ هشاجغ ريِ گزاساى ٍ ػايشاى، ػشهايهذ يتِ هَلغ سا تشا

ا تَلف ي، تذاٍم يهال يّؼتٌذ کِ تا اػتفادُ اص ًؼثت ّا يتَاتؼ يٍسؿکؼتگ يٌيؾ تيپ يالگَّا

کاسآهذي تشخي اص دس ايي پظٍّؾ تالؽ هي ؿَد . کٌٌذ يه يٌيؾ تيسا پ يت ٍاحذ تجاسيفؼال

، هَسد تشسػي ٍ دس تَسع اٍساق تْاداس تْشاى -تا تَجِ تِ ؿيَُ هذل ػاصي آًْا -ايي هذلْا

 .آصهَى لشاس گيشد

 قيضرٍرت اًجام تحق

ت گشفتي سلاتت دس ػشصِ ؿذ .ايي سٍصّا ؿاّذ ٍلَع تحشاى ّاي تجاسي دس ػشاس جْاى ّؼتين

ي يا. اص ؿشکتْا ٍسؿکؼت ؿذُ ٍ اص گشدًٍِ سلاتت خاسج ؿًَذ ياسيغ تاػث ؿذُ اػت تؼيصٌا

ِ اص يّـذاس اٍل. جاهؼِ سا فشاّن آٍسدُ اػت يِ ٍ تِ طَس کليصاحثاى ػشها ياهش هَجثات ًگشاً

ؾ ياهات پػاصد تا دػت تِ الذ يِ گزاساى سا لادس هيت ٍ ػشهايشيهذ ياحتوال ٍسؿکؼتگ

ؼک ػَخت ؿذى اصل ٍ فشع اػتثاسات اػطا ؿذُ يتؼتاًکاساى تِ ؿذت ًؼثت تِ س. شاًِ تضًٌذيگ

 يٌِ ّايّض يکِ ٍسؿکؼتگ يياص آًجا. خَد حؼاع ّؼتٌذ ياى فؼلياى تاالمَُ ٍ هـتشيتِ هـتش

 ض هَسد تَجِ لشاسيذگاُ کالى ًيکٌذ اص د يل هيسا تش جاهؼِ تحو يٌيػٌگ يٍ اجتواػ يالتصاد

تَاًؼت تِ فشصت  يه يدچاس تحشاى هال يک ٍحذ التصاديشا هٌاتغ تلف ؿذُ دس يص. شديگ يه

ٌفغ ًؼثت تِ يِ افشاد ٍ هشاجغ ريي هطالة کليتا تَجِ تِ ا. اتذيص يتخص يگشيػَد آٍس د يّا

 .، لثل اص ٍلَع آى ػاللِ هٌذ ّؼتٌذيٍسؿکؼتگ يٌيؾ تيپ

 قيتحق ياّذاف اساس
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شاتا، اّلؼَى، يآلتوي، ؿ يهذل ّا يٍسؿکؼتگ يٌيؾ تيلذست پة ٍ تؼييي يل ضشايتؼذ-1

دس ؿشکت  يهک ک کيفشج صادُ، طًت کياػکَس، فَلوش، طًت يا يت، ػيٌگي، اػپشيؼکيصه

ک اص هذلْا دس يّش  يدسجِ کاسآهذ يتشسػ-2 .ّاي پزيشفتِ ؿذُ دس تَسع اٍساق تْاداس تْشاى

 گشيکذيهذلْا تا  يٌيؾ تيج پيٍ ًتا يؼِ کاسآهذيهما-3. يٌيؾ تيج پيتَدى ًتا يٍالؼ

 قاتيٌِ تحقيطيپ
دس طَل ػالياى گزؿتِ کَؿؾ ؿذُ تش هثٌاي اطالػات حؼاتذاسي هالي ٍ ًؼثت ّا هالي ٍ تا 

اػتفادُ اص تکٌيک ّا، هتذ ّا ٍ هتذٍلَطي ّاي هختلف، هذل ّاي پيؾ تيٌي ٍسؿکؼتگي ايجاد 

دس ايي . آغاص ؿذ 1966ت تيَس دس ػال اسائِ هذلْاي پيؾ تيٌي ٍسؿکؼتگي تا تحميما. ؿًَذ

لؼوت هشٍسي تش ايي تحميمات ٍ ّوچٌيي تکٌيک ّاي هَسد اػتفادُ دس ػاخت هذلْاي پيؾ 

 . تيٌي ٍسؿکؼتگي خَاّين داؿت

تؼٌَاى  يلثل اص ٍسؿکؼتگ يدٍسُ ّا يهال ياػکَس اص دادُ ّا Zهذل  اٍ دس: (1691)آلتوي 

دس ًظش  ٍاتؼتِ يش ّايهتغ تِ ػٌَاى ٍسؿکؼتِ يا ػالنٍ ؿشکتْاي  ش هؼتمل اػتفادُ کشدُيهتغ

ٍي . افتيدػت  يدس ػال اٍل لثل اص تحشاى هال% 95 يٌيؾ تيي هذل تِ دلت پيا. اًذگشفتِ ؿذُ 

 .اسائِ کشد 'Zيک اصالحيِ سٍي هذل اًجام ٍ هذل جذيذي تِ ًام  1983دس ػال 

 يًؼثت هال 4اًتخاب  يتشا ييضّواًٌذ آلتوي اص تجضيِ ٍ تحليل هو يٍ: (1691)اسپريٌگيت

ػالن ٍ ٍسؿکؼتِ تَد ، اػتفادُ  يّا تـخيص ؿشکت يّا تشا ًؼثت کِ تْتشيي ًؼثت 19اص هياى 

ايي هذل سا آصهَى کشد ٍ تا ًشخ اطويٌاى  تَليذي ؿشکت 40اػپشيٌگيت تا اػتفادُ اص  .کشد

 .هَاجِ ؿذ% 5/92

جاد يا يتشا يت چٌذ تؼذيل لَجيٍ تحلِ يٍ تجض يهال ياّلؼَى اص ًؼثت ّا: (1611)اّلسَى 

ؿشکت هَاجِ  105ک ًوًَِ ؿاهل ي يش سٍيهتغ 9هتـکل اص  يهذل ٍ. هذل خَد اػتفادُ کشد

 يتشا% 85حذٍد  يذ کِ ًشخ دلتياهتحاى گشد يؿشکت فالذ تحشاى هال 2058ٍ  يتا تحشاى هال

 . حاصل ؿذ يکؼال لثل اص ٍسؿکؼتگي
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 يتشا يًؼثت هال 40کاستشد  ياسصيات يتحليل چٌذ هتغيشُ تشافَلوش اص تجضيِ ٍ  : (1611)فَلور

هذل  .ؿشکت غيشٍسؿکؼتِ اػتفادُ کشد 30ؿشکت ٍسؿکؼتِ ٍ  30ؿاهل  يتاي 60يک ًوًَِ 

 .ؿشکتْاي ػالن سا تِ دسػتي پيؾ تيٌي ًوايذ% 100ؿشکتْاي ٍسؿکؼتِ ٍ % 96تَاًؼت 

هـتول تش  يت تا اًتخاب ًوًَِ ايپشٍتل يِ ٍ تحليتا اػتفادُ اص تجض يؼکيصه: (1611) يسکيزه

ک ي يتشا% 78حذٍد  يتِ ًشخ دلت يؿشکت فالذ تحشاى هال 80ٍ  يتحشاى هال دچاسؿشکت  40

 .ذيسػ يػال لثل اص ٍسؿکؼتگ

CA-SCORE (1619) :شُ تا هٌظَس يل چٌذ هتغيِ ٍ تحليي هذل تا اػتفادُ اص سٍؽ تجضيا

َى يليه 20تا  1اص کاسخاًجات کِ فشٍؽ هؼادل  ييتا 173ک ًوًَِ ياص  يًؼثت هال 30ًوَدى 

 .ؾ لشاس گشفتِ اػتيصحت هَسد آصها% 83تا دلت  کِ تِ ٍجَد آهذدالس دس ػال داؿتٌذ 

ّاي  تيٌي ٍسؿکؼتگي ؿشکت دس صذد پيؾايي هذل : (7119)فرج زادُ دّکردي 

ًوًَِ . تيک اػتپزيشفتِ ؿذُ دس تَسع اٍساق تْاداس تْشاى تا اػتفادُ اص تکٌيک الگَسيتن طً

ؿشکت ّاي % 94هذل تَاًؼت . ؿشکت غيشٍسؿکؼتِ اػت 72ؿشکت ٍسؿکؼتِ ٍ  72ؿاهل 

 .تٌذي ًوايذ ًوًَِ سا تِ صَست صحيح طثمِ

 يٍرضکستگ يٌيص بيپتکٌيک ّاي 
 ي، دس ػِ گشٍُ طثمِ تٌذيٍسؿکؼتگ يٌيؾ تيپ يهَسد اػتفادُ دس ػاخت هذل ّا يک ّايتکٌ

 .يًظش يٍ هذل ّا يَّؽ هصٌَػ يک ّاي، تکٌيآهاس يک ّايتکٌ: ؿًَذ يه

ک ّا جْت يي تکٌيج تشيي ٍ سايتش يياص اتتذا يآهاس يک ّايتکٌ :1يآهار يک ّايتکٌ

 يهذل ػاص يي هذلْا اص سٍؿْايدس ا.  سًٍذ يتـواس ه يٍسؿکؼتگ يٌيؾ تيپ يهذل ػاص

 يشّايهتغ. داسًذ توشکض يتجاس يًاتَاً يک اػتفادُ ؿذُ اػت ٍ تش ًـاًِ ّاياػتاًذاسد کالػ

 يهذل ّا. اػت يهال يي هذلْا ػوَهاً اطالػات هٌذسج دس صَستْايهَسد اػتفادُ دس ػاخت ا

ل يتحل. تمؼين هي ؿًَذ شُيشُ ٍ چٌذ هتغيتک هتغ يآهاس يخَد تِ دٍ گشٍُ هذلْا يآهاس
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ک يل دٌّذُ تکٌيتـک 5ل ًالصيتؼذ يٌذّايٍ فشا 4تي، پشٍت3تي، لَج2ي، احتوال خطيصيتـخ

 .شُ ّؼتٌذيچٌذ هتغ يآهاس ياّ

ذُ ّا سا تش اػاع يشُ کِ پذياػت چٌذ هتغ يسٍؿ : (MDA)چٌذ گاًِ  يصيل تطخيتحل

ي سٍؽ فشاّن آٍسدى يّذف ا. کٌذ يه يهاًغ الجوغ طثمِ تٌذ يـاى تِ گشٍُ ّايّا يظگيٍ

ش يٍسؿکؼتِ ٍ غ ياػت کِ تتَاًذ ؿشکتْا( يهال يًؼثت ّا)هؼتمل  يشّاياص هتغ يخط يثيتشک

ل يک تحليمات لاتل تَجِ اًجام ؿذُ تا تکٌياص تحم. ک کٌذيي ًحَ تفکيٍسؿکؼتِ سا تِ تْتش

 .اؿاسُ کشد( 1989)ٍ فَلوش ( 1977)تَاى تِ آلتوي ٍ ّوکاساى يچٌذگاًِ ه يصيتـخ

 يٍ تا اػتفادُ اص ًؼثت ّا  يک تاتغ احتوال تجوؼي يي هذل ّا تش هثٌايا :تيلَج يهذل ّا

ي ؿذُ سا اًذاصُ ييؾ تؼياص پ  ياص گشٍّْا يکيحتوال تؼلك ؿشکت تِ ک ؿشکت، اي يهال

 يصيل تـخيتحل يهَجَد دس سٍؽ ّا يت ّايل هحذٍديٍ تِ دل 1981پغ اص . کٌٌذ يه يشيگ

 تيپشٍت يهذل ّا .افتٌذيت توشکض ياغلة تش اػتفادُ اص لَج يتجاس يچٌذ گاًِ هطالؼات ًاتَاً

. تاؿذ يه يآًْا دس تاتغ احتوال ٍسؿکؼتگ يتفاٍت اصل. اؿذت يت هيلَج ي، هـاتِ  تا هذلْاًيض

تشخَسداس اػت،  يـتشيت تيت اص هحثَتيپشٍت يت ًؼثت تِ هذلْايلَج يتِ ّش حال هذلْا

، تِ يشخطيغ يل اػتفادُ اص تشآٍسدّايت تِ دليل لَجيؼِ تا تحليت دس همايل پشٍتيچشاکِ تحل

 .اص داسديً يـتشيهحاػثات ت

َّؽ ٍ ، هـاتِ تا يَّؽ هصٌَػ يک ّايتکٌ :(AIT) 9يصٌَػَّش ه يک ّايتکٌ

ات يشد ٍ ػولکشد حل هؼالِ خَد سا تا تَجِ تِ تجشتيگ ياد هياػت کِ  يؼتويػهٌطك اًؼاى، 

تاال ٍ فاسؽ تَدى اص  ييل کاسايتِ دل يَّؽ هصٌَػ يک ّايتکٌ. تخـذ يگزؿتِ تْثَد ه

. هَاجِ ؿذُ اًذ يادياػتمثال صتا  يآهاس يهفشٍضات هحذٍد کٌٌذُ هَجَد دس سٍؽ ّا

تش  ي، اػتالل هثت7ٌ(نيتصو يدسخت ّا)يتاصگـت يتن ّايَّؿوٌذ اص الگَس يک ّايتکٌ

ل ؿذُ يتـک 10ػخت يک ٍ هجوَػِ ّايتن طًتي، الگَس9يهصٌَػ يػصث ي، ؿثکِ ّا8هَضَع

 .اًذ
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ا تَػط طًْ يات هَسٍثيک، اًتمال خصَصيتن طًتيالگَس يذُ اصليا :11کيتن شًتيالگَر

ٍ  يؼتيتکاهل ص يِ ػاصياػت کِ اص ؿث ياحتوال يک سٍؽ جؼتجَيک يتن طًتيالگَس. اػت

ذ يتَل يي ّا، تشايتْتش ياصل تما يشيک تا تکاسگيطًت يتن ّايالگَس. کٌذ ياػتفادُ ه يؼيطث

تالمَُ ػول  ياص جَاب ّا يتيجوؼ ي، سٍ( ضٍم ّاکشٍه)ک جَاب يّش چِ تْتش اص  يي ّايتخو

 .ذيًوا يه

کِ تش ًـاًِ  يَّؽ هصٌَػ يک ّايٍ تکٌ يآهاس يتش خالف هذل ّا: 17يًظر يّا هذل

 يتجاس يًاتَاً يفيل کيي دالييتِ دًثال  تؼ يًظش يتوشکض داسًذ، هذل ّا يتجاس يًاتَاً يّا

 يتشا يآهاس يک ّايشُ تَدُ ٍ هؼوَالً اص تکٌيت چٌذ هتغياص ًظش هاّ  يًظش يهذل ّا. اًذ

 .کٌٌذ ياػتفادُ ه يظشهثاحث ً يکو يثاًيپـت

 فرضيِ ّاي تحقيق
هذل ّاي پيؾ گفتِ داساي لذست پيؾ تيٌي لاتل لثَل تَلف فؼاليت دس ؿشکت ّاي  .1

 .پزيشفتِ ؿذُ دس تَسع اٍساق تْاداس تْشاى ّؼتٌذ

هذل ػاصي ( الگَسيتن طًتيک)هذل ّايي کِ تا اػتفادُ اص تکٌيک ّاي َّؽ هصٌَػي .2

 ٌيک ّاي آهاسي هذل ػاصي ؿذُ اًذاػتفادُ اص تکؿذُ اًذ ًؼثت تِ هذلْايي کِ تا 

، دس پيؾ تيٌي ٍسؿکؼتگي اص لاتليت تيـتشي تش خَداس هي (هذل ّاي کالػيک)

 .تاؿٌذ

 رٍش تحقيق

ٍ ( اػتمشايي)دس ايي تحميك اص سٍؽ اػتٌتاج تحليلي. تحميك حاضش هطالؼِ اي کاستشدي اػت

 .اػتفادُ هي ؿَد( اسب گزؿتِتحليلي هثتٌي تش تج_تَصيفي)طشح تحميك پغ سٍيذادي

 ابسار گرد آٍري اطالػات
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طشيك اػٌادکاٍي، هـاّذُ، هطالؼِ صَست ّاي هالي حؼاتشػي ؿذُ،  اطالػات هَسد ًياص اص

تشسػي هؼتٌذات ٍ گضاسؽ ّاي هٌتـش ؿذُ تَػط ػاصهاى تَسع ٍ تاًک ّاي اطالػاتي 

  .گشدآٍسي ؿذًذ

 رٍش ّاي تجسيِ ٍ تحليل اطالػات 
دس آصهَى فشضيِ ّا اص . َى فشضيِ ّا اص سٍؽ تحليل سگشػيًَي اػتفادُ ؿذُ اػتتشاي آصه

ّوچٌيي اص آهاسُ آصهَى ٍالذ، . گشدد اػتفادُ هي Binary Logistic Analysisسٍؽ آهاسي

تشاي . تشاي اػتخشاج ضشاية هؤثش تا تَجِ تِ ؿشايط هالي ٍ التصادي ايشاى اػتفادُ هي ؿَد

ّاي  دادُ. اػويشًف اػتفادُ هي ؿَد-ّا، اص آصهَى کلوَگشٍفآصهَى ًشهال تَدى دادُ 

طثمِ تٌذي گشديذُ ٍ ػپغ هتغيشّاي هَسد ًظش تشاي  Excelآٍسي ؿذُ تا اػتفادُ اص تشًاهِ  جوغ

 .هي ؿًَذّاي تحميك تشاػاع الگَّاي ًام تشدُ هحاػثِ  آصهَى فشضيِ

 يٍ ًوًَِ آهار يجاهؼِ آهار
ؿشکت ّاي پزيشفتِ ؿذُ دس تَسع اٍساق تْاداس تْشاى طي جاهؼِ آهاسي ايي پظٍّؾ ؿاهل 

ؿشکت ّاي پزيشفتِ ؿذُ دس تَسع اٍساق تْاداس تْشاى، تا  .اػت 1386تا  1382دٍسُ پٌج ػالِ 

طي -2 .اػفٌذ هٌتْي تاؿذ 29دٍسُ هالي تِ -1 :دس ًظش گشفتي ٍيظگي ّاي صيش اًتخاب هي ؿًَذ

جضء ؿشکت ّاي ػشهايِ گزاسي، ٍاػطِ گشي -3 .دٍسُ تحميك تغييش ػال هالي ًذاؿتِ تاؿذ

 .صَست ّاي هالي ؿشکت دس دػتشع تاؿذ-4 .هالي، ّلذيٌگ، ليضيٌگ ٍ تاًک ًثاؿذ

. ؿَد يًاهَفك تمؼين ه يّا هَفك ٍ ؿشکت يّا ايي پظٍّؾ تِ دٍ گشٍُ ؿشکت يجاهؼِ آهاس

َاى ؿشکتْاي تِ ػٌ تَدًذ، لاًَى تجاست 141هادُ  هـوَلکِ ػِ ػال پياپي ي يؿشکت ّا

اؽ  اص ًصف ػشهايِ ي، چٌاًچِ هيضاى صياى اًثاؿتِ ؿشکت 141 هادُ طثك. ًاهَفك اًتخاب ؿذًذ

هؼياس . تيـتش گشدد، ايي ؿشکت تايذ ػشهايِ خَد سا کاّؾ ٍ يا فؼاليت خَد سا هتَلف ًوايذ

 :تَتيي ػادُ اػت Qتذاٍم فؼاليت ؿاخص  يگشٍُ هَفك يا داسا يّا اًتخاب ؿشکت ياصل
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ّا  يتذّ ياسصؽ دفتش  +   ٍ هوتاص ياسصؽ تاصاس ػْام ػاد 

 

ّا دس پاياى ػال يکل داساي ياسصؽ دفتش  

دس  يگزاس ايي اهش تياًگش آى اػت کِ اًگيضُ ػشهايِ تيي تيـتش اص يک گشدد،تَ Qکِ  يٌّگاه

تَتيي آى ّا ػِ ػال  Qکِ  يّاي اى ؿشکتيهَفك اص ه يؿشکتْا .ّا ٍجَد داسد ايي ؿشکت

 يٍ تِ تؼذاد ؿشکتْا يتصادف يشيذ، تا اػتفادُ اص سٍؽ ًوًَِ گيتيؾ اص يک گشد يالهتَ

گشٍُ اٍل ٍ دٍم  يّا اًتخاب ؿشکت ية تا تَجِ تِ هؼياسّايي تشتيتذ. ٍسؿکؼتِ اًتخاب ؿذًذ

 .ؿشکت تِ ػٌَاى ؿشکت ًاهَفك اًتخاب ؿذًذ 30ؿشکت تِ ػٌَاى ؿشکت هَفك ٍ   30

 قيهذل تحق

شػيًَي الصم اػت هتغيشّاي کيفي تِ هتغيشّاي کوي تثذيل ؿًَذ، لزا تا ّاي سگ تحليل دس

 :هي ؿًَذ هتغيشّاي کيفي تِ هتغيشّاي کوي تثذيل  Z تصٌؼيهتغيش  تؼشيف

 

 (تَلف فؼاليت) ؛ اگش ؿشکت ٍسؿکؼتِ اػت 0                                     

                                                                                 ;Z  

 (تذٍام فؼاليت) ؛ اگش ؿشکت ػالن اػت1                                      

 يهذل ّا يهال يّا هتغيش هؼتمل ًؼثتهتغيش ٍاتؼتِ تذٍام فؼاليت ٍ تَلف فؼاليت ٍ 

 :تاؿذ يتِ ؿشح صيش ه يٍسؿکؼتگ يتيٌ پيؾ

ِ دس گشدؽ تِ يًؼثت ػشها: Aکِ دس آى؛ Z=β0+β1A+β2B+β3C+β4D+β5E  :هذل آلتوي

ات تِ يًؼثت ػَد لثل اص تْشُ ٍ هال:  C، ّا ييًؼثت ػَد اًثاؿتِ تِ کل داساB :  ، ّا ييکل داسا

:  E، ّا يکل تذّ يًؼثت اسصؽ تاصاس حمَق صاحثاى ػْام تِ اسصؽ دفتش:  D، ّا ييکل داسا

 .ّا ييًؼثت فشٍؽ تِ کل داسا

 

Q =   ُتَتيي ػاد 
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ًؼثت ػَد اًثاؿتِ تِ کل : A ؛ کِ دس آى Z=β0+β1A+β2B+β3C+β4D :شاتايهذل ؿ

ّا ٍ حمَق صاحثاى  يتِ تذّ يّا ٍ حمَق صاحثاى ػْام ػال جاس يًؼثت تذّ: B ، ييداسا

ّا ٍ اٍساق لشضِ ٍ  يي حاصل جوغ ٍاهْا ٍ تذّياًگيٌِ تْشُ تِ هيًؼثت ّض: C ، ػْام ػال لثل

ٍ اػٌاد  يپشداختٌ يي حاصل جوغ حؼاتْايگاًيًؼثت ه: D ، ل ؿذُيتٌض يافتٌياػٌاد دس

 .تِ فشٍؽ 12ضشب دس  يپشداختٌ

کِ دس  Z=β0+β1A+β2B+β3C+β4D+β5E+β6F+β7G+β8H+β9I :هذل اّلؼَى

ًؼثت :  B؛ دُ يتش هثٌا(  (GNP)يذ ًاخالص هليّا تِ ؿاخص تَل يکل داسا) تنيلگاس:  A؛ آى

 يًؼثت تذّ:  D؛ ّا ييشدؽ تِ کل داساِ دس گيًؼثت ػشها: C ؛ ّا ييّا تِ کل داسا يکل تذّ

کل ؿَد ٍگشًِ ػذد  ييـتش اص داسايکل ت يک اگش تذّيػذد :  E؛ يجاس ييتِ داسا يجاس

ات تِ کل يًؼثت ٍجَُ ًمذ حاصل اص ػول:  G؛ ّا ييًؼثت ػَد خالص تِ کل داسا:  F؛ صفش

:  I؛ ِ ػذد صفشتاؿذ ٍگشً يدٍ ػال گزؿتِ هٌف يک اگش ػَد خالص تشايػذد :  H ؛ّا يتذّ

 .ش دس ػَد خالص تِ هجوَع لذس هطلك ػَد ّش دٍ ػالييضاى تغيًؼثت ه

خالص تِ کل داسايي ًؼثت ػَد :  A؛ کِ دس آىZ=β0+β1A+β2B+β3C  :هذل صهيؼکي

اسايي ّاي جاسي تِ تذّي ّاي ًؼثت د: C ًؼثت کل تذّي ّا تِ کل داسايي ّا؛ :  Bّا؛ 

 .جاسي

ػشهايِ دس گشدؽ  ًؼثت: A ؛ کِ دس آى Z=β0+β1A+β2B+β3C+β4D: هذل اػپشيٌگيت

ًؼثت ػَد : C ص تْشُ ٍ هاليات تِ کل داسايي ّا؛ ًؼثت ػَد خالص لثل ا: B تِ کل داسايي ّا؛ 

 .ًؼثت فشٍؽ تِ کل داسايي ّا: D لثل اص هاليات تِ تذّي ّاي جاسي؛  خالص

صاحثاى ػْام  ًؼثت حمَق:  Aکِ دس آى؛  Z=β0+β1A+β2B+β3C: اػکَس يا يهذل ػ

ش هتشلثِ يات ٍ الالم غيتؼالٍُ ػَد لثل اص هال يهال يٌِ ّايًؼثت ّض:  B؛ (1) ييتِ کل داسا( 1)

واًذُ اص يتال يسلوْا( 1)ػذد  (.2) ييتِ کل داسا( 2)ًؼثت فشٍؽ :  C؛ (1) ييتِ کل داسا( 1)

 .تالواًذُ اص دٍ دٍسُ لثل يسلوْا (2)ػذد ، ک دٍسُ لثلي
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کِ دس  Z=β0+β1A+β2B+β3C+β4D+β5E+β6F+β7G+ β8H+β9I :هذل فَلوش

ًؼثت ػَد لثل :  C؛ ييًؼثت فشٍؽ تِ کل داسا:  B؛ ييًؼثت ػَد اًثاؿتِ تِ کل داسا:  A؛ آى

تِ  يًؼثت تذّ:  E؛ يتِ کل تذّ ياًات ًمذيًؼثت جش:  D؛ ات تِ حمَق صاحثاى ػْامياص هال

؛ هـَْد يّا ييتن کل داسايلگاس:  G؛ ييساتِ کل دا يجاس يّا يًؼثت تذّ:  F؛ ّا ييکل داسا

H  :؛ يِ دس گشدؽ تِ کل تذّيًؼثت ػشهاI  :ات تِ تْشُيتن ػَد لثل اص تْشُ ٍ هاليًؼثت لگاس. 

 ، A + ( 3(D * (E – (C * -9.66)))) , (6.2 * (A – (B –D))) :فشج صادُ کيهذل طًت

((a – (1 – D)) + (A2))   ،a: (IF(E – 5.5) < (-2.5 * C) then 1,else 0)   کِ دس ؛

:  C؛ ّا ييّا تِ کل داسا يًؼثت کل تذّ:  B؛ ّا ييتِ کل داسا يآً يّا ييًؼثت داسا:  A؛ آى

ٌِ تْشُ تِ يًؼثت ّض:  E؛ تِ فشٍؽ ياتيًؼثت ػَد ػول:  D؛ يجاس يّا ييًؼثت فشٍؽ تِ داسا

 .ػَد ًا خالص

 X= ((A+0.85) B) - 0.85؛ کِ دس آى X² / (X²+Y²) = (A,B,C) :يک هک کيهذل طًت

، Y= (1+C)، A  :؛ دُ ين تش ّضاس تش هثٌايّا تمؼ ييتن کل داسايلگاسB  : ًِؼثت ػَد خالص ت

 ياػت کِ ًؼثت ّا ياد آٍسيالصم تِ  .يجاس يّا يًؼثت ٍجِ ًمذ تِ تذّ:  C؛ ّا ييکل داسا

ػتخشاج ؿذُ اػت ٍ فمط ي پظٍّـگشاى ايا ياصل يي الگَ ّا اص الگَّايهَسد اػتفادُ دس ا يهال

 .ل ؿذُ اػتيهؼتمل دس تَسع اٍساق تْاداس تْشاى تؼذ يش ّاية هتغيضشا

 بررسي ًرهال بَدى دادُ ّا 
فشضيِ . اػويشًف اػتفادُ هي ؿَد-تشاي آصهَى ًشهال تَدى دادُ ّا، اص آصهَى کلوَگشٍف 

 :ّاي آصهَى تِ صَست صيش هطشح هي ؿَد

H0:  (اص جاهؼِ ًشهال آهذُ اًذ دادُ ّا)دادُ ّا ًشهال اػت   

H1:  (دادُ ّا اص جاهؼِ ًشهال ًياهذُ اًذ)دادُ ّا ًشهال ًيؼت  

تِ  ياصيؿَد، اصَالً ً يک هحؼَب هيک ًاپاساهتشيک تکٌيک يطًت يضياص آًجا کِ تشًاهِ س

غ ًشهال يت اص فشض تَصيهاًٌذ تثؼ يهال يغ ًؼثت ّايدس ساتطِ تا ًحَُ تَص ييِ ّايٍجَد فشض
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ات هحذٍد يفشض يتِ تشخ يک کِ هتکيکالػ يدس هَسد هذل ّا. ثت ّا ٍجَد ًذاسدي ًؼيا

ش ٍسؿکؼتِ يٍسؿکؼتِ ٍ غ يدس گشٍُ ؿشکتْا يهال يغ ًشهال ًؼثت ّايش تَصيًظ يکٌٌذُ آهاس

ًتايج آصهَى ًشهال تَدى دادُ ّا  .ت اػتيي ًؼثت ّا حائض اّويا يًحَُ پشاکٌذگ ياػت، تشسػ

 . ػتخالصِ ؿذُ ا 1 جذٍلدس 

اگش همذاس ػطح هؼٌي داسي تضسگتش اص همذاس خطا تاؿذ فشض صفش سا ًتيجِ هي گيشين ٍ دس 

چَى  .صَستي کِ همذاس ػطح هؼٌي داسي کَچکتش اص خطا تاؿذ فشض يک سا ًتيجِ هي گيشين

هي تاؿذ پغ فشض صفش سا  05/0همذاس ػطح هؼٌي داسي ايي  هتغيشّا تضسگتش اص همذاس خطا 

ن يؼٌي ايي هتغيشّا ّوگي ًشهال هي تاؿٌذ ٍ تشاي آصهَدى آًْا هي تَاًين اص ًتيجِ هي گيشي

 .سٍؿْاي پاساهتشي اػتفادُ ًوائين
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 بررسي ًرهال بَدى دادُ ّا -1جذٍل 
 

 هتغير
سطح هؼٌي 

 داري

هقذار 

 خطا

تاييذ 

 فرضيِ
 هتغير

سطح هؼٌي 

 داري

تاييذ 

 فرضيِ

ًتيجِ 

 گيري

A 05/0 069/0 آلتوي H0 B 119/0 يؼکيصه H0 ًشهال 

B 05/0 136/0 آلتوي H0 C 991/0 يؼکيصه H0 ًشهال 

C 05/0 169/0 آلتوي H0 A 098/0 تيٌگياػپش H0 ًشهال 

D 05/0 102/0 آلتوي H0 B 169/0 تيٌگياػپش H0 ًشهال 

E 05/0 922/0 آلتوي H0 C 407/0 تيٌگياػپش H0 ًشهال 

A 05/0 157/0 شاتايؿ H0 D 922/0 تيگٌياػپش H0 ًشهال 

B 05/0 947/0 شاتايؿ H0 
A يا يػ 

 اػکَس
115/0 H0 ًشهال 

C 05/0 788/0 شاتايؿ H0 
B يا يػ 

 اػکَس
169/0 H0 ًشهال 

D 05/0 073/0 شاتايؿ H0 
C يا يػ 

 اػکَس
086/0 H0 ًشهال 

A 
 اّلؼَى

923/0 05/0 H0 فَلوش A 165/0  H0 ًشهال 

B 
 اّلؼَى

123/0 05/0 H0 فَلوش B 922/0  H0 ًشهال 

C 
 اّلؼَى

140/0 05/0 H0 فَلوش C 111/0  H0 ًشهال 

D 
 اّلؼَى

161/0 05/0 H0 فَلوش D 371/0  H0 ًشهال 

E 
 اّلؼَى

132/0 05/0 H0 فَلوش E 082/0  H0 ًشهال 

F 05/0 065/0 اّلؼَى H0 فَلوش F 090/0  H0 ًشهال 

G 
 اّلؼَى

371/0 05/0 H0 فَلوش G 985/0  H0 ًشهال 

H 
 لؼَىاّ

152/0 05/0 H0 فَلوش H 997/0  H0 ًشهال 

I 05/0 364/0 اّلؼَى H0 فَلوش I 102/0  H0 ًشهال 

A 
 يؼکيصه

065/0 05/0 H0  - - -ًشهال 
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 ّا ل هذل ّا ٍ سٌجص تَاًايي آىيتؼذ
 ايي چْااس هاذل  ًتيجِ آصهَى   3ٍ  2ٍل اجذ : راتا، فَلور ٍ اّلسَىي، ضآلتوي يّا هذل

 . دّذ سا ًوايؾ هي

 
 آلتويٍ  ضيراتاًتيجِ آزهَى هذل ّاي  -7جذٍل 

 هذل ضيراتا
هتغير 

 تَضيحي
 هتغير تَضيحي هذل آلتوي

B0 427/17  

 هقذار ثابت

B0 438/13 

S.E. 041/7410 همذاس ثاتت  S.E. 282/5988 
Wald 000/0  Wald 000/0 

998/0 ػطح هؼٌي داسي  998/0 ػطح هؼٌي داسي 
B1 302/129  

A ؿيشاتا 

B1 817/15 

A  آلتوي S.E. 024/10596  S.E. 490/10873 
Wald 000/0  Wald 000/0 

990/0 ػطح هؼٌي داسي  999/0 ػطح هؼٌي داسي 
B2 802/15  

 B ؿيشاتا

B2 005/91 

B آلتوي S.E. 058/12111  S.E. 062/10982 
Wald 000/0  Wald 000/0 

999/0 ػطح هؼٌي داسي  993/0 ػطح هؼٌي داسي 
B3 062/114-  

C ؿيشاتا 

B3 975/70 

C آلتوي S.E. 643/99708  S.E. 104/27298 
Wald 000/0  Wald 000/0 

999/0 ػطح هؼٌي داسي  998/0 ػطح هؼٌي داسي 
B4 018/1-  

D ؿيشاتا 

B4 745/8 

D آلتوي S.E. 616/472  S.E. 312/5354 
Wald 000/0  Wald 000/0 

998/0 ػطح هؼٌي داسي  999/0 ػطح هؼٌي داسي 
- - 

- 

B5 909/8 -

E آلتوي 
- - S.E. 537/17954 
- - Wald 000/0 
 000/1 ػطح هؼٌي داسي- - 
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دسصذ آصهَى هاي ؿاًَذ، هتغيشّاايي کاِ      90تِ ػلت ايٌکِ فشضيِ ّاي تحميك دس ػطح اطويٌاى 

ِ اص لاذست تَضايح   دسصاذ داسًاذ، تاِ ػٌاَاى هتغيشّااي هاَثش کا        10ػطح هؼٌي داسي کوتش اص 

  .دٌّذگي خَتي تشخَسداسًذ ، اًتخاب هي ؿًَذ

 
 ًتيجِ آزهَى هذل ّاي فَلور ٍ اّلسَى -3جذٍل 

 هذل فَلور
هتغير 

 تَضيحي
 هتغير تَضيحي هذل اّلسَى

B0 414/0  

 همذاس ثاتت

B0 999/109  

 همذاس ثاتت
S.E. 838/63960  S.E. 165/32475  

Wald 000/0  Wald 000/0  

ؼٌي داسيػطح ه  000/1 997/0 ػطح هؼٌي داسي   

B1 634/30  

A فَلوش 

B1 261/16  

A اّلؼَى 
S.E. 940/18715  S.E. 059/7112  

Wald 000/0  Wald 000/0  

999/0 ػطح هؼٌي داسي 998/0 ػطح هؼٌي داسي   

B2 441/11  

B فَلوش 

B2 025/36-  

B اّلؼَى 
S.E. 453/10755  S.E. 177/29136  

Wald 000/0  Wald 000/0  

999/0 ػطح هؼٌي داسي 999/0 ػطح هؼٌي داسي   

B3 197/1-  

C فَلوش 

B3 897/11-  

C اّلؼَى 
S.E. 805/1981  S.E. 634/35118  

Wald 000/0  Wald 000/0  

000/1 ػطح هؼٌي داسي 000/1 ػطح هؼٌي داسي   

B4 005/56  

D فَلوش 

B4 129/5  

D اّلؼَى 
S.E. 275/37140  S.E. 403/11533  

Wald 000/0  Wald 000/0  

999/0 ػطح هؼٌي داسي 000/1 ػطح هؼٌي داسي   

B5 395/123-  

E فَلوش 
B5 660/85-  

E اّلؼَى S.E. 921/43657  S.E. 573/27817  

Wald 000/0  Wald 000/0  
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998/0 ػطح هؼٌي داسي 998/0 ػطح هؼٌي داسي   

B6 221/78  

F فَلوش 

B6 439/173-  

F ّلؼَىا 
S.E. 243/44323  S.E. 157/55286  

Wald 000/0  Wald 000/0  

999/0 ػطح هؼٌي داسي 997/0 ػطح هؼٌي داسي   

B7 688/8  

G فَلوش 

B7 841/27  

G اّلؼَى 
S.E. 851/12498  S.E. 584/20138  

Wald 000/0  Wald 000/0  

999/0 ػطح هؼٌي داسي 999/0 ػطح هؼٌي داسي   

B8 667/15 

H فَلوش 

B8 107/92-  

H اّلؼَى 
S.E. 915/19680  S.E. 211/21697  

Wald 000/0  Wald 000/0  

999/0 ػطح هؼٌي داسي 997/0 ػطح هؼٌي داسي   

B9 828/2467  

I فَلوش 

B9 718/58  

I اّلؼَى 
S.E. 6334115 S.E. 981/10662  

Wald 000/0  Wald 000/0  

000/1 ػطح هؼٌي داسي داسيػطح هؼٌي    996/0  

 

ّيچ هتغيش هَثشي کاِ اص تَضايح دٌّاذگي خاَتي جْات پايؾ تيٌاي تَلاف         هذل  چْاس دس ايي

صياشا هماذاس ػاطح هؼٌاي داسي کلياِ هتغيشّااي        ، فؼاليت ؿشکتْا تشخَسداس تاؿاذ ٍجاَد ًاذاسد   

تَلاف فؼاليات دس    يلاذست پايؾ تيٌا    يداسا هذلْا ايي پغ .هي تاؿذ 1/0هؼتمل تيـتش اص همذاس 

 .ذاي پزيشفتِ ؿذُ دس تَسع اٍساق تْاداس تْشاى ًيؼتؿشکت ّ

سا  ايي ػاِ هاذل  ًتيجِ آصهَى  4جذٍل: ، اسپريٌگيت، سي اي اسکَرزهيسکيّاي هذل 

 . دّذ ًوايؾ هي
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 ًتيجِ آزهَى هذل ّاي سي اي اسکَر، زهيسکي ٍ اسپريٌگيت -1جذٍل 

ير تَضيحيهتغ هذل سي اي اسکَر  هتغير تَضيحي هذل زهيسکي 

B0 204/3  

 همذاس ثاتت

B0 349/10  

 همذاس ثاتت
S.E. 412/2  S.E. 831/7  

Wald 764/1  Wald 746/1  

ػطح هؼٌي 

 داسي
184/0 186/0 ػطح هؼٌي داسي   

B1 923/12  
اػکَس يا يػ  A 

حمَق صاحثاى 

تِ کل ( 1)ػْام 

(1)داسايي   

B1 275/10  

A يؼکيصه 
S.E. 835/5  S.E. 695/12  

Wald 906/4  Wald 655/0  

ػطح هؼٌي 

 داسي
027/0 418/0 ػطح هؼٌي داسي   

B2 775/9  

B اػکَس يا يػ 

B2 337/12-  

يؼکيصه  B 

ًؼثت کل تذّي ّا 

 تِ کل داسايي ّا

S.E. 197/10  S.E. 367/7  

Wald 919/0  Wald 804/2  

ػطح هؼٌي 

 داسي
338/0 094/0 ػطح هؼٌي داسي   

B3 596/1  

C اػکَس يا يػ 

B3 304/0  

C يؼکيصه 
S.E. 447/3  S.E. 820/2  

Wald 214/0  Wald 012/0  

ػطح هؼٌي 

 داسي
643/0 914/0 ػطح هؼٌي داسي   

 هتغيش تَضيحي هذل اػپشيٌگيت هتغيش تَضيحي هذل اػپشيٌگيت

B3 471/16  

C تيٌگياػپش 

B0 390/0-  

 همذاس ثاتت
S.E. 438/11  S.E. 855/1  

Wald 074/2  Wald 044/0  

ؼٌي ػطح ه

 داسي
150/0 834/0 ػطح هؼٌي داسي   
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B4 740/0  

D تيٌگياػپش 

B1 503/8  
تيٌگياػپش  A 

ًؼثت ػشهايِ دس 

گشدؽ تِ کل 

 داسايي ّا

S.E. 956/2  S.E. 437/4  

Wald 063/0  Wald 672/3  

ػطح هؼٌي 

 داسي
802/0 055/0 ػطح هؼٌي داسي   

- - 

 -

B2 522/0-  

B تيٌگياػپش 
- - S.E. 123/17  

- - Wald 001/0  

976/0 ػطح هؼٌي داسي - -  

 

کِ اص تَضيح دٌّذگي تؼياس خَتي جْات پايؾ تيٌاي تَلاف فؼاليات ؿاشکت ّاا        ي هتغيش هَثش

يؼٌي ًؼثت کل تذّي ّا تِ کل داساياي ّاا؛ دس هاذل     Bتشخَسداس تَدُ اػت دس هذل صهيؼکي، 

 A ٍ دس هاذل ػاي اي اػاکَس،    يؼٌي ًؼثت ػشهايِ دس گشدؽ تِ کل داسايي ّاا  A اػپشيٌگيت،

يؼٌي ًؼثت حمَق صاحثاى ػْام تِ کل داسايي هي تاؿذ، صيشا ػطح هؼٌاي داسي آًْاا دس ػاطح    

الگَّاي تؼذيل ؿاذُ صهيؼاکي، اػاپشيٌگيت،    . دسصذ تَدُ اػت 10دسصذ کوتش اص  90اطويٌاى 

 :تاؿٌذ  ػي اي اػکَس تشاػاع آصهَى اًجام ؿذُ تش هثٌاي هتغيشّاي هَثش تِ ؿشح صيش هي

 

Z= - 12.337 B                                                 الگَي تؼذيل ؿذُ صهيؼکي 
Z= 8.503 A                                                      الگَي تؼذيل ؿذُ اػپشيٌگيت 
Z= 12.923 A                                                ذُ ػي اي اػکَسالگَي تؼذيل ؿ  
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 تَاًايي ٍ دقت الگَّاي زهيسکي، اسپريٌگيت، سي اي اسکَر -5جذٍل 

گرٍُ 

 ضرکت ّا

 دقت کلي يسکيزه پيص بيٌي ضذُ هذل

 هَفق ًاهَفق
 درصذ تؼذاد

 درصذ تؼذاد درصذ تؼذاد

 61 31 11 3 61 79 ًاهَفق

 61 31 61 79 11 3 هَفق

 61 91 - 31 - 31 جول کل

گرٍُ 

 رکت ّاض

 دقت کلي تيٌگيپيص بيٌي ضذُ هذل اسپر

 هَفق ًاهَفق
 درصذ تؼذاد

 درصذ تؼذاد درصذ تؼذاد

 61 31 11 3 61 79 ًاهَفق

 61 31 61 79 11 3 هَفق

 61 91 - 31 - 31 جول کل

گرٍُ 

 ضرکت ّا

 دقت کلي اسکَر يا يپيص بيٌي ضذُ هذل س

 هَفق ًاهَفق
 درصذ تؼذاد

 درصذ ذادتؼ درصذ تؼذاد

 61 31 11 3 61 79 ًاهَفق

 61 31 61 79 11 3 هَفق

 61 91 - 31 - 31 جول کل

 

تَاًايي ٍ دلت الگَّاي صهيؼکي، اػپشيٌگيت، ػي اي اػکَس سا تا تَجِ تِ اطالػات  5جذٍل 

ًـاى دٌّذُ خطاي ًَع   10ٍ دسصذ  3دس ػتَى ًاهَفك ػذد . ؿشکتْاي ًوًَِ اسائِ کشدُ اػت

دس جذٍل تاال . ًـاى دٌّذُ خطاي ًَع اٍل اػت  10ٍ دسصذ  3س ػتَى هَفك ًيض ػذد دٍم ٍ د
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پغ دلت پيؾ تيٌي ػِ هذل . تاؿذ دسصذ هي  90ّش ػِ الگَي تؼذيل ؿذُ داساي دلت کلي 

 .تاييذ ؿذُ صهيؼکي، اػپشيٌگيت ٍ ػي اي اػکَس تا يکذيگش تشاتش هي تاؿذ

ک يک اص ًظش تکٌيطًت يهذل ّا :شًتيک هک کي ٍ  ک فرج زادُيشًت ّاي هذل

تِ  ياصيي جْت ًيتِ ّو. ک هتفاٍت ّؼتٌذيکالػ يَُ تِ ٍجَد آهذى تا هذلْايٍ ؿ يآهاس

شاى تِ يا يطيط هحيک فشج صادُ دس ؿشايدس ضوي هذل طًت. ة دس آًْا ٍجَد ًذاسديل ضشايتؼذ

ْشاى دس آى ٍجَد تَسع اٍساق تْا داس ت يطيط هحيل تش اػاع ؿشايتِ تؼذ ياصيٍجَد آهذُ ٍ ً

ش ؿاخِ هذل يهَسد ًظش دس هذل هحاػثِ ؿذُ ٍ ػپغ دس ػِ ص يي سٍ اتتذا ًؼثت ّاياص ا. ًذاسد

 . ؿًَذ يلشاس دادُ ؿذُ ٍ اػذاد تذػت آهذُ تا ّن جوغ ه

 
 هک کيشًتيک فرج زادُ ٍ شًتيک تَاًايي ٍ دقت الگَّاي  -9جذٍل 

گرٍُ 

 ضرکت ّا

 دقت کلي فرج زادُشًتيک پيص بيٌي ضذُ هذل 

 هَفق ًاهَفق
 درصذ تؼذاد

 درصذ تؼذاد درصذ تؼذاد

 9/69 31 3/3 1 9/69 76 ًاهَفق

 9/19 31 9/19 79 3/13 1 هَفق

 9/61 91 - 79 - 33 جول کل

گرٍُ 

 ضرکت ّا

 دقت کلي هک کيشًتيک پيص بيٌي ضذُ هذل 

 هَفق ًاهَفق
 درصذ تؼذاد

 درصذ تؼذاد درصذ تؼذاد

 3/13 31 9/19 5 3/13 75 ًاهَفق

 111 31 111 31 1 1 هَفق

 95/61 91 - 35 - 75 جول کل
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ٍ   Xدس هذل هک کي ًيض اتتذا ًؼثت ّاي هَسد ًظش دس هذل هحاػثِ ؿذُ ٍ ػپغ تِ ٍػيلِ آًْا

Y دس صَستي کِ ػذد تذػت آهذُ تضسگتش . هحاػثِ ؿذُ ٍ دس فشهَل هَسد ًظش لشاس هي گيشد

تَاًايي ٍ  6جذٍل ؿواسُ . شکت تِ ػٌَاى ٍسؿکؼتِ طثمِ تٌذي هي ؿَداص پٌج دّن تاؿذ، ؿ

اسائِ  تا تَجِ تِ اطالػات ؿشکتْاي ًوًَِ دلت الگَّاي طًتيک فشج صادُ ٍ طًتيک هک کي

ًـاى دٌّذُ خطاي ًَع دٍم  3/13ٍ دسصذ  4دس ػتَى ًاهَفك هذل فشج صادُ ػذد  .کشدُ اػت

دس ػتَى ًاهَفك . ًـاى دٌّذُ خطاي ًَع اٍل اػت 3/3ٍ دسصذ  1ٍ دس ػتَى هَفك ًيض ػذد 

 5هذل هک کي ػذد صفش ٍ دسصذ صفش ًـاى دٌّذُ خطاي ًَع دٍم ٍ دس ػتَى هَفك ًيض ػذد 

تِ ايي تشتية هذل ّاي طًتيک فشج صادُ ٍ . ًـاى دٌّذُ خطاي ًَع اٍل اػت 7/16ٍ دسصذ 

 . تاؿٌذ هيدسصذ  65/91ٍ  7/91طًتيک هک کي تِ تشتية داساي دلت کلي 

 يريجِ گيًت

فشضيِ اٍل . اػت ًـاى دادُ ؿذُ 7حاصل اص آصهَى هذل ّا دس جذٍل ًتايج خالصِ 

تياى هي داسد کِ هذل ّاي آلتوي، ؿيشاتا، اّلؼَى، صهيؼکي، اػپشيٌگيت، ػي اي اػکَس، 

فَلوش، طًتيک فشج صادُ، طًتيک هک کي داساي لذست پيؾ تيٌي  لاتل لثَل تَلف فؼاليت دس 

تا تَجِ تِ ًتايج تحميك فشضيِ . کت ّاي پزيشفتِ ؿذُ دس تَسع اٍساق تْاداس تْشاى ّؼتٌذؿش

هک  اٍل دس هَسد هذل ّاي صهيؼکي، اػپشيٌگيت، ػي اي اػکَس، طًتيک فشج صادُ، طًتيک

 .دسصذ پزيشفتِ ؿذ 90کي دس ػطح اطويٌاى 
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 خالصِ ًتايج آزهَى -9جذٍل 

ل يهذل تؼذ هذل
 جِيًت ثرر هَيهتغ ضذُ

- -  - هذل آلتوي

- -  - شاتايهذل ؿ
- - -  هذل اّلؼَى
- - -  هذل فَلوش

 %90 ّا ييّا تِ کل داسا يًؼثت کل تذّ Z=12.337B يؼکيهذل صه
 %90 ّا ييِ دس گشدؽ تِ کل داسايًؼثت ػشها Z=8.503A تيٌگيهذل اػپش

 %90 (1)ييساتِ کل دا( 1)حمَق صاحثاى ػْام Z=12.923A اػکَس يا يهذل ػ
 %7/91- -  فشج صادُطًتيک هذل 

 %65/91-  - يهک کطًتيک هذل 

  
 هقايسِ تکٌيک هذل سازي ٍ تَاى پيص بيٌي الگَّا  -1جذٍل 

 

 يک هذل ػاصيتکٌ هذل
ل ؿذُ يتؼذ
 ياصل/ 

 يٌيؾ تيتَاى پ

 کل هَفك ًا هَفك
 %90 %90 %90 ل ؿذُيتؼذ (تيپشٍت)ک يکالػ يؼکيهذل صه
 %90 %90 %90 ل ؿذُيتؼذ (چٌذ گاًِ يصيل تـخيتحل)ک يکالػ تيٌگيشهذل اػپ

 %90 %90 %90 ل ؿذُيتؼذ (چٌذ گاًِ يصيل تـخيتحل)ک يکالػ اػکَس يا يهذل ػ
 %7/91 %7/86 %7/96 ياصل (کيطًت) يَّؽ هصٌَػ هذل فشج صادُ

 %65/91 %100 %3/83 ياصل (کيطًت) يَّؽ هصٌَػ يهذل هک ک

 

ي يتِ ا. شؽ لشاس گشفتيض هَسد پزيِ دٍم ًيج تِ دػت آهذُ اص آصهَى هذل ّا فشضيتا تَجِ تِ ًتا

هذل ( کيتن طًتيالگَس)يَّؽ هصٌَػ يک ّايکِ تا اػتفادُ اص تکٌ يية کِ هذل ّايتشت
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ؿذُ  يهذل ػاص يآهاس يک ّايکِ تا اػتفادُ اص تکٌ ييؿذُ اًذ ًؼثت تِ هذل ّا يػاص

 .تاؿٌذ يتشخَسداس ه يـتشيت تياص لاتل يٍسؿکؼتگ يٌيؾ تي، دس پ(کيکالػ يهذل ّا)اًذ

ياتين  هيًتايج دٍ هذل طًتيک آصهَى ؿذُ دسٍ همايؼِ  8ّوچٌيي تا ًگاّي اجوالي تِ جذٍل 

ها دس کِ تا ٍجَد آًکِ تَاى پيؾ تيٌي کلي هذل فشج صادُ ٍ هک کي تمشيثاً تشاتش هي تاؿذ، ا

تِ هشاتة کوتش ويت تيـتشي تشخَسداس اػت، ها اص اّکِ تشاي هذل فشج صادُ خطاي ًَع اٍل،

 30تِ ػثاست ديگش ايي هذل تَاى تااليي دس پيؾ تيٌي ؿشکت ّاي ًاهَفك داسد ٍ اص هياى . اػت

تِ صَست  .هَسد سا تِ صَست صحيح طثمِ تٌذي ًوَدُ اػت 29ؿشکت ًاهَفك ًوًَِ آصهايـي 

شاى اهکاى يا يط التصاديدس هح يگذُ ٍسؿکؼتيپذ يٌيؾ تيك ًـاى داد کِ پيي تحميج ايًتا يکل

هَجَد دس صَست  يتش اػاع اطالػات هال يٌيؾ تيي پيکِ ا ييي، اص آًجايّوچٌ. ش اػتيپز

صَست  ياطالػات يتش ٍجَد هحتَا يليتَاًذ دل يؿشکتْا اًجام گشفتِ اػت، خَد ه يهال يّا

 .ِ تاؿذيٌِ تش تاصاس ػشهايکاستشد تْ يتشا يهال يّا

 قيتحق يپيطٌْاد  ّا

ِ گزاساى، يتِ ػشها :تاؿذ يهايي ؿشح   ؿَد تِ يك حاصل هيي تحميج ايکِ اص ًتا ييـٌْاد ّايپ

 يؿَد تشا يِ هيتَص يش اػتفادُ کٌٌذگاى اطالػات حؼاتذاسيتاًکْا، دٍلت، حؼاتشػاى ٍ ػا

ي يذ ػْام ايدس ساتطِ تا خش يشين گيتَسع اٍساق تْاداس تْشاى ٍ تصو يؿشکتْا ياتياسص

ي ؿشکتْا اص هذل يت ايػولکشد ٍ اػالم تذٍام فؼال ياتيي ؿشکتْا، اسصيٍام تِ ا ياػطا ؿشکتْا،

 :گشدد يـٌْاد هيپ يمات آتيجْت تحمٍ  ك اػتفادُ کٌٌذيي تحميک آصهَى ؿذُ دس ايطًت يّا

 يٌيؾ تيپ يجاد هذل ّايجْت ا يک ٍ هتؼلك تِ گشٍُ َّؽ هصٌَػيًاپاساهتش يک ّاياص تکٌ

دس ايي  ؿذُ آصهَى طًتيک ٍ ًتايج حاصلِ اص هذل ايجاد ؿذُ تا هذل ّاي اػتفادُ يٍسؿکؼتگ

 .تحميك همايؼِ ؿَد
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2-Linear probability model 
3-Logit 
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