
باشد. در  یمختلف م یها دیبا سر رس یو استفاده از بده هیبا ساختار سرما ینقد انیسنجش ارتباط نوسانات جر قیتحق نیهدف ا

 یدوره زمان یشده در بورس اوراق بهادار تهران در ط رفتهیپذ یشرکت از شرکت ها 160متشکل از  ینمونه ا قیهدف تحق یراستا

ها استفاده شده است.  ییبر کل دارا یاز نسبت بده هیپژوهش به منظور سنجش ساختار سرما نی. در ادیانتخاب گرد 1395تا  1391

به کار گرفته شده است. به منظور آزمون  یجار ریغ یبلند مدت بده دیسر رس یو برا یجار یکوتاه مدت بخش بده دیسر رس یبرا

شد رفتهبه روش اثرات ثابت بهره گ تایپنل د ونیپژوهش، از رگرس یها هیفرض . 

با  هیساختار سرما نیکه ب میافتیدست  جهینت نیبه ا قیتحق یها هیاز فرض کیمربوط به هر یبرازش از آزمون مدل ها نیانجام بهتر با

ساختار  نیکه ب میافتیدست  جهینت نیدوم به ا هینخواهد شد و با آزمون مدل مربوط به فرض رفتهیاول پژوهش پذ هیکوفرض دیسررس

باشد.  یمختلف م یها دیبا سر رس یو استفاده از بده هیبا ساختار سرما ینقد انیسنجش ارتباط نوسانات جر قیتحق نیبهدف ا هیسرما

دوره  یشده در بورس اوراق بهادار تهران در ط رفتهیپذ یشرکت از شرکت ها 160متشکل از  ینمونه ا قیهدف تحق یدر راستا

ها استفاده شده  ییبر کل دارا یاز نسبت بده هیسنجش ساختار سرما نظورپژوهش به م نیا . دردیانتخاب گرد 1395تا  1391 یزمان

به کار گرفته شده است. به منظور  یجار ریغ یبلند مدت بده دیسر رس یو برا یجار یکوتاه مدت بخش بده دیسر رس یاست. برا

به روش اثرات ثابت بهره گرفته شد تایپنل د ونیپژوهش، از رگرس یها هیآزمون فرض . 

ساختار  نیکه ب میافتیدست  جهینت نیبه ا قیتحق یها هیاز فرض کیمربوط به هر یبرازش از آزمون مدل ها نیانجام بهتر با

 رفتهیاول پژوهش پذ هیفرض نینقد شرکت رابطه وجود ندارد. بنابرا انیکوتاه مدت و نوسانات جر دیبا سررس هیسرما

بلند مدت و  دیبا سررس هیساختار سرما نیکه ب میافتیدست  جهینت نیدوم به ا هیو با آزمون مدل مربوط به فرض نخواهد شد

نخواهد شد رفتهیپذ ز،یدوم پژوهش ن هیفرض نینقد شرکت رابطه وجود ندارد. بنابرا انینوسانات جر . 


