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هقدهِ  -1-3

تحمیك فجبست اػت اص ثشسػی ًؾبم یبفتِ، وٌتشل ؿذُ، تدشثی ٍ اًتمبدی دس هَسد ّذف 

سٍؽ تحمیك  .ؿًَذ ّب ثِ ٍػیلِ ًؾشیِ ٍ فشضیِ ّذایت هی ّبػت وِ سٍاثظ احتوبلی ثیي پذیذُ پذیذُ

 دس ّش پظٍّـی هحمك .خؼتدَی هٌؾن ثشای هـخق وشدى یه هَلقیت ًبهقیي اػت فشآیٌذفلوی، 

ا ٍالقیت ُتشیي سٍؽ سا اًتخبة ًوبیذ ٍ آى سٍؿی اػت وِ ثْتش اص ػبیش سٍؽوٌذ تب هٌبػتػقی هی

 (.1386خبوی،) سا وـف وشدُ ٍ سٍاثظ ثیي هتغیشّب سا ًـبى دّذ

 یي فلل ثِ ثشسػی سٍؽ تحمیك ثِ وبس سفتِ دس ایي تحمیك ؿبهل تـشیح سٍؽ تحمیك،دس ا

ٍ  ٍاثؼتِ ٍ هؼتمل هتغیشّبیتقشیف  ،ّبفشضیِ ،گیشیًٍِآهبسی، حدن ًوًَِ ٍ سٍؽ ًن یخبهقِ

ّبی ّب دس لبلت یبفتِسٍؽ آهبسی هَسد اػتفبدُ ثشای تدضیِ ٍ تحلیل دادُ گیشی، هقیبسّبی اًذاصُ

. پشداصین هیتَكیفی ٍ اػتٌجبعی 

 تحقیق رٍش ٍ ًَع -2-3

ی سػیذى ثِ ّذفی هقیي وشدى هشاحلی اػت وِ ثشا ایٍ " دس پیؾ گشفتي ساُ"سٍؽ ثِ هقٌی 

هبّیت ایي هشاحل ثؼتگی ثِ ّذف هغلَة ٍ ًحَُ سػیذى ثِ . ثشداؿتِ ؿَدثبیذ ثب ًؾوی خبف  هی

ّب ٍ تذاثیشی اػت وِ ثشای  ّبیی اص ؿیَُ تَاى گفت وِ سٍؽ هدوَفِ ثِ عَس ولی هی. آى داسد

 .(1386خبوی،)ٍد ؽ ثشوٌبسی اص لغضؽ ثِ وبس ثشدُ هی ؿٌبخت حمیمت ٍ

یبفتِ ثشای  ٍ ًؾبم( لبثل اعویٌبى)ای اص لَافذ، اثضاسّب ٍ ساّْبی هقتجش  هدوَفِسٍؽ تحمیك 

  .(1386خبوی، )ثشسػی ٍالقیتْب، وـف هدَْالت ٍ دػتیبثی ثِ ساُ حل هـىالت اػت 
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تحمیك وبسثشدی فجبست اػت اص . ّذف یه تحمیك وبسثشدی اػت لحبػتحمیك حبضش اص 

یي اثٌبثش .ؿَد ادُ فولی اص داًؾ ٍیب تئَسیْبی فولی اًدبم هیاػتف فقبلیتْبیی وِ ثب ّذف وبسثشد ٍ

اص ًؾش سٍؽ  .ٍالـ گشدداػتفبدُ هَسد ّب ًیض  تَاًذ دس ػبیش ثخؾ ّبی حبكل اص ایي تحمیك هی یبفتِ

ٍ چَى ثِ ثیبى سٍاثظ فلت ٍ  اػت ّوجؼتگی –ّبی هَسد ًیبص یه تحمیك تَكیفی ٍسی دادُآگشد

 .ثبؿذ پشداصد اص ًَؿ فلی پغ اص ٍلَؿ هی هی هقلَلی ثیي هتغیشّبی تحمیك

 آهاری یجاهعِ -3-3

ای اص خبهقِ آهبسی ثِ هدوَفِ. دّذ هجٌبی یه هغبلقِ آهبسی سا خبهقِ آهبسی تـىیل هی

ؿَد وِ حذالل دس یه كفت، هـتشن ثبؿٌذ ٍ ًوًَِ ثخـی اص خبهقِ آهبسی اػت وِ  آحبد گفتِ هی

 .آیذ فشف خبهقِ ثِ حؼبة هیؿَد ٍ معجك ضَاثظ هقیي اًتخبة هی

  .ثبؿذ خبهقِ آهبسی تحمیك ؿبهل ولیِ ؿشوتْبی پزیشفتِ ؿذُ دس ثَسع اٍساق ثْبداس تْشاى هی

 

 گیریتعییي حجن ًوًَِ ٍ ًوًَِ -4-3

وِ خَاهـ آهبسی هقوَالً اص حدن ٍ ٍػقت خغشافیبیی صیبدی ثشخَسداسًذ ٍ  ییخباص آى

ّب ثِ فٌَاى هشاخقِ وٌٌذ، ثٌبثشایي ًبگضیشًذ ثِ اًتخبة خوقی اص آىّب تَاًٌذ ثِ توبم آىهحممبى ًوی

 (.1384ًیب، حبفؼ)ثِ خبهقِ هَسد هغبلقِ اوتفب وٌٌذًوًَِ ٍ تقوین ًتبیح آى 

ثشداسی حزف ػیؼتوبتیه اػتفبدُ گشدیذُ اػت وِ اص دس تحمیك حبضش اص سٍؽ ًوًَِ 

یذُ دّبی صیش اًتخبة گش ُ ثِ ؿشایظ ٍ هحذٍدیتّبی ًوًَِ ثب تَجی آهبسی هَسد ًؾش، ؿشوتخبهقِ

 :اػت
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دس ثَسع تْشاى پزیشفتِ ؿذُ  1381ّب ثبیذ لجل اص ػبل  ثشای اًتخبة ًوًَِ ّوگي، ؿشوت .1

 .ػْبم آًْب دس ثَسع هَسد هقبهلِ لشاس گشفتِ ثبؿذ 1381ثبؿٌذ ٍ اص اثتذای ػبل

الی  1381ل ػبلْبی  ّب دس عَ ّبی فقبل، هقبهالت ایي ؿشوت ثِ هٌؾَس اًتخبة ؿشوت .2

 .دس ثَسع دچبس ٍلفِ ًـذُ ثبؿذ 1388

 .ّب هٌتْی ثِ اػفٌذ ثبؿذ ثِ لحبػ افضایؾ لبثلیت همبیؼِ، دٍسُ هبلی ؿشوت .3

 .تغییش فقبلیت یب تغییش ػبل هبلی ًذاؿتِ ثبؿٌذ 1388الی  1381ثیي ػبلْبی  .4

 . ّب، همذٍس ثبؿذ دػتیبثی ثِ اعالفبت هَسد ًیبص ؿشوت .5

.ؿشوت ثِ فٌَاى ًوًَِ هَسد هغبلقِ دس ایي تحمیك، اًتخبة ؿذًذ 91ط فَق، تقذاد ثب افوبل ؿشای  

 ّا رٍش ٍ ابسار گردآٍری دادُ -5-3

ّبی هیذاًی ٍ فتِی اػت وِ عی آى هحمك یبفشآیٌذگشدآٍسی اعالفبت آغبص  یهشحلِ

ثٌذی ٍ ػپغ سیك عجمِّب اص طػبصی آىٍ ثِ سٍؽ اػتمشایی ثِ فـشدُ وٌذای سا گشدآٍسی هیوتبثخبًِ

دّذ ٍ دس ًْبیت ّبی تذٍیي ؿذُ خَد سا هَسد اسصیبثی لشاس هیپشداصد ٍ فشضیِتحلیل هیٍ  تدضیِ

ّبی گشدآٍسی اعالفبت سا سٍؽ. یبثذّب هیوٌذ ٍ پبػخ هؼألِ پظٍّؾ سا ثِ اتىبی آىحىن كبدس هی

ًیب، حبفؼ) ّبی هیذاًیای ٍ سٍؽُّبی وتبثخبىسٍؽ: تَاى تمؼین وشدثِ عَس ولی ثِ دٍ عجمِ هی

1384.) 

ای ٍ ثب اػتفبدُ اص وتت ٍ همبالت هجبًی ًؾشی ٍ تئَسیه ایي تحمیك، ثِ كَست وتبثخبًِ

  .اػت آٍسی ؿذُفبسػی ٍ التیي خوـ

آٍسد ًَیي،  اص هٌبثـ هختلفی اص خولِ ًشم افضاس سُ هَسدًیبص، ٍ اعالفبت هبلی تحمیكّبی دادُ

ّبی هبلی ٍ یبثی ثِ كَستخْت دػت ؿذُ تَػظ ػبصهبى ثَسع اٍساق ثْبداس ّبی هٌتـشدیػی
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، 2، ػبیت پظٍّـگبُ اعالفبت ٍ هذاسن فلوی ایشاى1ػبیت ثَسع ،ّبی تَضیحی ّوشاُ یبدداؿت

ٍ پشداصؽ اػتخشاج ؿذُ وِ پغ اص اًتمبل .... 3ٍتَػقِ ٍ هغبلقبت اػالهی ٍ ػبیت هذیشیت پظٍّؾ

  .ُ اػتهَسد تدضیِ ٍ تحلیل لشاس گشفت  SPSSافضاس  ًشم ثَػیلِ ، EXCELكفحِ گؼتشدُ دس 

 

 تحقیقسؤال  -6-3

ّبی حبوویت ؿشوتی ثش ًَؿ هذیشیت ػَد دس  ػبختبس هبلىیت، اًذاصُ ؿشوت ٍ سٍیِآیب 

ّبی پزیشفتِ ؿذُ دس ثَسع اٍساق ثْبداس تْشاى تأثیش داسد؟  ؿشوت

 ّاتدٍیي فرضیِ -7-3

یب گوبى اًذیـوٌذاًِ دسثبسُ هبّیت، چگًَگی ٍ سٍاثظ ثیي فشضیِ فجبست اػت اص حذع 

تشیي ساُ ثشای وـف تشیي ٍ هحتولّب، اؿیبء ٍ هتغیشّب، وِ هحمك سا دس تـخیق ًضدیهپذیذُ

ٍدًؾ ثبیذ هَسد ثَدى یب ًت ثٌبثشایي، فشضیِ گوبًی اػت هَلتی وِ دسػت. ًوبیذهدَْل ووه هی

 .(1384ًیب، حبفؼ) آصهبیؾ لشاس گیشد

گَیی ثِ ػؤال هغشح ؿذُ دس ایي ساػتب ٍ دس خْت پبػخ تحمیكثب تَخِ ثِ ّذف اكلی 

: اًذّبی هَسدًؾش ثِ كَست صیش تذٍیي ؿذُفشضیِ

 

 

                                                           
 1- WWW.irbourse.com  

 
2
 - WWW.irandoc.ac.ir  

 
3
- WWW.rdis.ir  
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:  فشضیِ یه

. ثیي الالم تقْذی اختیبسی ٍ ػَدآٍسی آتی استجبط ٍخَد داسد

: فشضیِ دٍم 

ّبی ثب دسكذ  ؿشوتتأثیش الالم تقْذی اختیبسی ثش سٍی ػَدآٍسی آتی دسهیضاى 

ّبی ثب دسكذ هبلىیت خلَكی پبییي، ثیـتش  هبلىیت خلَكی ثبال، اص ؿشوت

. اػت

 : فشضیِ ػَم

ّبی ثب دسكذ  تأثیش الالم تقْذی اختیبسی ثش سٍی ػَدآٍسی آتی دسؿشوتهیضاى 

 .ّبی ثب دسكذ هبلىیت ًْبدی پبییي، ثیـتش اػت هبلىیت ًْبدی ثبال، اص ؿشوت

 :فشضیِ چْبسم 

ّبی ثب اًذاصُ  تأثیش الالم تقْذی اختیبسی ثش سٍی ػَدآٍسی آتی دسؿشوتاى هیض

 .ّبی ثب اًذاصُ وَچه، ثیـتش اػت ثضسي، اص ؿشوت

 : فشضیِ پٌدن

ّبی  تأثیش الالم تقْذی اختیبسی ثش سٍی ػَدآٍسی آتی دسؿشوتهیضاى 

ؿذُ تَػظ  ّبی حؼبثشػی ؿذُ تَػظ ػبصهبى حؼبثشػی، اص ؿشوت حؼبثشػی

 .، ثیـتش اػتخلَكی ت حؼبثشػیهؤػؼب

 :ؿـن فشضیِ 

ّبی ثب ًؼجت  تأثیش الالم تقْذی اختیبسی ثش سٍی ػَدآٍسی آتی دسؿشوتهیضاى 

ّبی ثب ًؼجت پبییي افضبی  هذیشُ غیشهَؽف، اص ؿشوت ثبالی افضبی ّیئت

. هذیشُ غیشهَؽف، ثیـتش اػت ّیئت
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 هدل تحقیق -8-3

 

 

 

 

           

           

           

           

          

   

 

 
 

:گشدد صیش اػتفبدُ هی هقبدلِ سگشػیَىاص  یه فشضیِ ثشای  

 
 

 

: وِ دس ایي هذل

FPit+1:  ػَدآٍسی آتی

CFOit   :   خشیبى ًمذی حبكل اص فولیبت

NDACit   :   الالم تقْذی غیشاختیبسی

DACit   :   الالم تقْذی اختیبسی

 

:حبوویت ؿشوتی  

ًؼجت افضبی غیشهَؽف    -

    ّیئت هذیشُ

ًَؿ حؼبثشع -      

 

:ٍؿ هبلىیتى  

ًْادی    -  

خلَكی -         

تَاًبیی پیؾ 

 ثیٌی 
 

FPit+1 = β0+ β1CFOit + β2NDACit + β3DACit + β4 POit + β5 INSTit + β6 SIZEit + β7 AUDIT it 

+ β8 BOD it + ε it    
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POit   :  یت خلَكی دسكذ هبله

: INSTit     ًْبدی  هبلىیت دسكذ

SIZE it  : اًذاصُ ؿشوت

AUDIT it :ًَؿ حؼبثشع  

: BOD it  دسكذ افضبی ّیئت هذیشُ غیشهَؽف

:گشدد فشضیِ دٍم الی ؿـن اص هقبدلِ سگشػیَى صیش اػتفبدُ هی ّوچٌیي ثشای ٍ  

 

 

 

 
 
 
 

ّای تحقیق هتغیر -9-3

. سیضی ؿذُ اػت ٍاثؼتِ پبیِ هتغیشٍ یه  هؼتمل هتغیش ّـتتحمیك حبضش ثش اػبع 

هستقل   ّایهتغیر -1-9-3

 ؿًَذ وِ اص عشیك آى هتغیشّبی ٍاثؼتِ تجییي یب ثِ هتغیشّبیی گفتِ هی هؼتمل هتغیشّبی

:  ثبؿذ ّبی هؼتمل تحمیك هیهتغیشثیبًگش ( 3-1)خذٍل ؿوبسُ. ؿًَذثیٌی هیپیؾ

 

  

 

 

FPit+1 = β0+ β1CFOit + β2NDACit + β3DACit + β4DACit * PO it + β5DACit * INST it + 

β6DACit * SIZE it + β7DACit * AUDIT it + β8DACit * BOD it + β9 PO it + β10 INST it + 

β11 SIZE it + β12 AUDIT it + β13 BOD it + ε it    
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 ّبگیشی آىاصُهتغیشّبی هؼتمل ٍ هقیبس اًذ(: 3-1)خذٍل

 (Independent variables)هتغیشّبی هؼتمل

گیشی هقیبس اًذاصُ                  ًَؿ هتغیش 

هیضاى ٍخَُ ًمذ ًبؿی اص فولیبت خشیبى ًمذی حبكل اص فولیبت 

آیذ  ؿذُ ثذػت هی ثب اػتفبدُ اص هذل خًَض تقذیلالالم تقْذی غیشاختیبسی 

 تفبٍت هیبى ول الالم تقْذی ٍ الالم تقْذی غیشاختیبسی الالم تقْذی اختیبسی

خلَكی  گزاساىهیضاى دسكذ ػْبم ػشهبیِ خلَكیهیضاى هبلىیت 

 ًْبدیگزاساى هیضاى دسكذ ػْبم ػشهبیِ ًْبدیهیضاى هبلىیت 

 اسصؽ ثبصاس ػشهبیِ دس آخشػبل هبلی اًذاصُ ؿشوت

ٍؽف هیضاى دسكذ افضبی غیشمهذیشُ تئّی افضبی غیشهَؽف

 ًَؿ حؼبثشع
ؿذُ ثَػیلِ ػبصهبى حؼبثشػی یب ػبیش هؤػؼبت  حؼبثشػی

 حؼبثشػی

 

 هتغیرّای ٍابستِ -2-9-3

ؿًَذ تب تأثیش هتغیشّبی گیشی هیهتغیشّبیی ّؼتٌذ وِ هـبّذُ یب اًذاصُ هتغیشّبی ٍاثؼتِ

. ّب هقلَم ٍ هـخق ؿًَذثش آى هؼتمل

 ّبگیشی آىٍ هقیبس اًذاصُ ٍاثؼتِهتغیشّبی (: 3-2)خذٍل

 (Dependent Variables)هتغیشّبی ٍاثؼتِ 

 گیشیهقیبس اًذاصًَُؿ هتغیش 

 ػَدآٍسی آتی

 (  (CFOt+1 ػبل ثقذ خبلق خشیبى ًمذی حبكل اص فولیبت یه

 ((NDNIt+1 ػبل ثقذ ػَدخبلق فبسی اص الالم تقْذی اختیبسی یه

 ( ΔEARNt+1 )تغییشات ػَد خبلق ػبل ثقذ

http://abcbourse.ir/


         71                                                                   پظٍّؾهتذٍلَطی : فلل ػَم 

 

ّا  زیِ ٍ تحلیل دادُرٍش تج -10-3

ّبی ثِ دػت آهذُ  اػتٌجبعی ثِ تدضیِ ٍتحلیل دادُ دس ایي تحمیك ثِ دٍ سٍؽ تَكیفی ٍ

. پشداختِ ؿذُ اػت

ّای تَصیفی  یافتِ -1-10-3 

 هیبًگیي،: ّبی هشوضی ٍ پشاوٌذگی اص لجیل ی ؿبخق هحبػجِدس ػغح تَكیفی ثب اػتفبدُ اص 

تَكیف  ثِ تحلیل ٍ چَلگی، وـیذگی، حذالل ٍ حذاوثشهقیبس، ٍاسیبًغ، اًحشاف هیبًِ، هذ،

. ؿَد هی ّبی خبهقِ پشداختِ ٍیظگی

ّای استٌباطی  یافتِ -2-10-3

ثِ همیبع ٍ عیف هتغیشّبی تحمیك ثؼتگی  ،ّب اًتخبة سٍؽ آهبسی ثشای تدضیِ ٍ تحلیل دادُ

: دّذ همیبع ٍ عیف هتغیشّبی تحمیك سا ًـبى هی( 3-3)خذٍل . داسد

 ّبٍ همیبع آى هؼتملهتغیشّبی : (3-3)خذٍل

همیبع هتغیــش هتغیــــش سدیف 

 ووی الالم تقْذی اختیبسی 1

 ووی خلَكیهیضاى هبلىیت  2

 ووی ًْبدیهیضاى هبلىیت  3

 ووی اًذاصُ ؿشوت 4

 وویهذیشُ تئّیافضبی غیشهَؽف  5

 ویفی ًَؿ حؼبثشع 6

. ؿَددس ًؾش گشفتِ هی 1ٍ  0هتغیش ویفی ثِ كَست، 
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 1«اسویرًَف -کَلوَگرٍف »آزهَى  -11-3

 «اػویشًَف - وَلوَگشٍف»ثَدى هتغیشّبی تحمیك اص آصهَى دس اثتذا ثشای اعویٌبى اص ًشهبل

 ای ثشای تقییي ّوگًَی اعالفبت تدشثی ثب ایي سٍؽ، سٍؽ ًبپبساهتشی ػبدُ .گشدداػتفبدُ هی

 (.1385فبدل آرس، ) ؿَدًـبى دادُ هی( K-S)ّبی آهبسی هٌتخت اػت ٍ ثب تَصیـ

  2ّوبستگی -12-3

ای سا وِ یه هتغیش ثِ  تَاى دسخِ ی آى هی حلیل ّوجؼتگی اثضاسی آهبسی اػت وِ ثِ ٍػیلِت

ّوجؼتگی هقوَالً ثب تحلیل سگشػیَى ثِ وبس . گیشی وشد هتغیش دیگش اص ًؾش خغی هشتجظ اػت اًذاصُ

ثبط دٍ هتغیش دس ّوجؼتگی دسثبسُ دٍ هقیبس ّوجؼتگی هقیبسی اػت ثشای تقییي هیضاى است. سٍد هی

. ضشیت تقییي ٍ ضشیت ّوجؼتگی: ؿَد ثحث هی

 ضریب تعییي -1-12-3

سا تَضیح  x  ٍyتَاى ساثغِ ثیي دٍ هتغیش  ضشیت تقییي هْوتشیي هقیبسی اػت وِ ثب آى هی

 R2;1اگش همذاس اػت؛  1تب  0ؿَد ّویـِ داسای همذاس ثیي  ًـبى دادُ هی  R2ضشیت تقییي وِ ثب . داد

ًؼجت دّذ   xسا ثِ تغییشات   yثِ ایي هفَْم اػت وِ خظ سگشػیَى دلیمبً تَاًؼتِ اػت تغییشات 

ٍ0; R2  ثِ هقٌبی آى اػت وِ خظ سگشػیَى ّشگض ًتَاًؼتِ اػت تغییشات y  سا ثِ تغییشاتx  ًؼجت

  .گیشًذ همبدیش دیگش ثیي ایي دٍ ٍاحذ لشاس هی. دّذ

 

 
                                                           
1. Kolmogorov-Smirnov 

2. Correlation 
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 ستگیضریب ّوب -2-12-3

ثْتشیي هقیبس تـخیق ٍخَد یب فذم ّوجؼتگی ٍ حتی خْت ٍ هیضاى ّوجؼتگی خغی 

ثِ فجبستی ضشیت ّوجؼتگی ؿذت ساثغِ ٍ ًیض ًَؿ ساثغِ هؼتمین یب . اػت« ضشیت ّوجؼتگی»

ًـبى دادُ  rضشیت ّوجؼتگی دس ٍالـ سیـِ دٍم ضشیت تقییي اػت وِ ثب . دّذ هقىَع سا ًـبى هی

ٍلتی وِ . اػت -1ٍ  1اػت، سیـِ دٍم آى ّوَاسُ ثیي  1ٍ  0ّوَاسُ ثیي  R2ُ اص آى خب ن. ؿَد هی

ّب اص  گیشی ؿذُ ثبؿٌذ ثِ هٌؾَس تقییي هیضاى ساثغِ ثیي آى ای اًذاصُ دٍ هتغیش اص عشیك همیبع فبكلِ

  .ؿَد ّوجؼتگی پیشػَى اػتفبدُ هی

 1ّوبستگی پیرسَى ضریب -3-12-3

 ّبیی ثب تَصیـ ًشهبل یب تقذاد سی اػت وِ ثشای دادُّوجؼتگی، سٍؿی پبساهت ایي ضشیت

. ؿَدّبی صیبد اػتفبدُ هیدادُ

 داری در ّوبستگیهفَْم هعٌی -4-12-3

 آهذُ ثیي دٍ هتغیش سا  دػت داسی دس ّوجؼتگی ایي اػت وِ آیب ّوجؼتگی ثِهفَْم هقٌی

ایي هَضَؿ وِ . گی ٍخَد داسددّذ ثیي دٍ هتغیش ّوجؼتتَاى ؿبًؼی داًؼت یب ٍالقبً ًـبى هیهی

 .تش اػتاّویت آهذُ ثب دػت اص خَد فذد ثِ ،داس اػت یب ًِآهذُ هقٌی دػت دّذ فذد ثًِـبى هی

: ثبؿذهی( 3-3)ی ّبی ّوجؼتگی ثِ ؿشح ساثغِفشضیِ

 

 

                                                           
1- Pearson Correlation Coefficient 

1

:

:

o
H o

H o









 داسی ٍخَد ًذاسدّوجؼتگی هقٌی

 داسد داسی ٍخَدّوجؼتگی هقٌی
( 3-3) یساثغِ
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رگرسیَى   -13-3

دس ٍالـ وِ اػتفبدُ ؿذُ اػت خغی چٌذهتغیشُ  یَىسگشعخْت آصهَى فشضیبت اص آصهَى 

 .دّذایي سٍؽ تأثیش ّوضهبى چٌذ هتغیش هؼتمل سا ثش سٍی هتغیش ٍاثؼتِ ًـبى هی

اخشا ( 3-4)ی ثشای ّشیه اص هتغیشّب ثِ كَست ساثغِ سگشػیَى چٌذگبًِ،ثٌبثشایي آصهَى  

: ؿَد هی

 

ؿَد، فشم كفش  b=0 وًِؾش ثشای ّش یه اص هتغیشّب، دس كَستی ثب تَخِ ثِ آصهَى هَسد

 داس ٍخَد ًذاسد ٍ دس  یی هقيی ایي اػت وِ ثیي دٍ هتغیش ساثغِدٌّذُؿَد ٍ ًـبىریشفتِ هیح

ای هقٌبداس هقٌبػت وِ ثیي دٍ هتغیش، ساثغِ ؿَد ٍ ثذیيفشم كفش سد هی ؿَد، b≠0 وِكَستی

. ٍخَد داسد

: ثبؿذهی( 3-5)ی ی خغی سگشػیَى چٌذگبًِ ًیض ثِ كَست ساثغِثٌبثشایي هقبدلِ

                                                                                                               

             

: وِ دس آى

Y  ; ِهتغیش ٍاثؼت

Xi  ; هتغیش هؼتمل

bi  ;ِؿَد؛  هحبػجِ هی  (3-6)ی  ضشیت صاٍیِ، وِ اص عشیك ساثغ

α  ;ؿَد؛ هحبػجِ هی( 3-7)ی  ثذاء، وِ اص عشیك ساثغِفشم اص م  

H0  : 

H1  : 

 

b = 0 

 

 

 

( 3-4) یساثغِ

 (3-5) یساثغِ

b ≠ 0 
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پغ اص . ؿَدثبؿذ، فشم كفش پزیشفتِ هی 05/0 < داسیػغح هقٌیّب، اگش دس توبهی آصهَى

پزیشی هذل گبُ هیضاى تَخیِاًدبم آصهَى سگشػیَى چٌذهتغیشُ، اگش فشم كفش پزیشفتِ ؿذ، آى

لذس هتأثش اص وٌذ، هتغیش ٍاثؼتِ چِهی ثیبى R2 دس ٍالـ. ًیننافالم هی R2اص سگشػیَى سا ثب اػتفبدُ 

. هتغیش هؼتمل اػت

 1ٍاتسي -آزهَى دٍربیي -14-3

تفبٍت ثیي همبدیش )گیشد، اػتمالل خغبّب یىی اص هفشٍضبتی وِ دس سگشػیَى هذًؾش لشاس هی

ی وِ فشضیِتیدس كَس. اص یىذیگش اػت( ی سگشػیَىؿذُ تَػظ هقبدلِثیٌیٍالقی ٍ همبدیش پیؾ

اػتمالل خغبّب سد ؿَد ٍ خغبّب ثب یىذیگش ّوجؼتگی داؿتِ ثبؿٌذ اهىبى اػتفبدُ اص سگشػیَى ٍخَد 

چٌبًچِ . ؿَدثِ هٌؾَس ثشسػی اػتمالل خغبّب اص یىذیگش اص آصهَى دٍسثیي ٍاتؼي اػتفبدُ هی. ًذاسد

پزیشفتِ ( ّوجؼتگی ثیي خغبّبفذم)آصهَى  H0لشاس گیشد  2.5یب  1.5ی ی دٍسثیي ٍاتؼي دس ثبصُآهبسُ

(.  1387هؤهٌی، )ؿَد یقٌی ّوجؼتگی ثیي خغبّب ٍخَد داسدسد هی H0كَست ؿَد ٍ دس غیش ایيهی

 

                                                           
1. Durbin- Watson d Test 

 

 

 

( 3-6) یساثغِ

( 3-7) یساثغِ
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