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  چكيده
هاي رگرسيوني شامل رگرسيون سري زماني، رگرسيون تحقيق حاضر به مقايسه انواع تحليل

مقايسه . پردازدميهاي حسابداري مقطعي، رگرسيون ميانگين و رگرسيون تجمعي براي داده
هاي حسابداري محدود و به كمك ضريب تعيين، از داده هاي رگرسيوني با استفادهتحليل
دهد كه رگرسيون سري زماني جهت نتايج تحقيق نشان مي .انجام شده است tو آزمون  Fآزمون

مطالعات موردي، رگرسيون مقطعي جهت مطالعات ساليانه و رگرسيون تجمعي جهت مطالعات 
جه به فراهم آوردن امكان دستيابي به البته رگرسيون تجمعي با تو. ر مناسب استيگاو فر كلي

. تر و به دور از سوگيري، در تحقيقات حسابداري بيشتري مورد استفاده قرار گرفته استنتايج كلي
كاربرد اندكي هاي مركزي، در تحقيقات حسابداري رگرسيون ميانگين نيز به دليل تمركز بر داده

  .است داشته
  
  
  

ي، رگرسيون سري زماني، رگرسيون مقطعي، رگرسيون حسابدار هاي داده: هاي كليدي واژه
  تجمعي، رگرسيون ميانگين
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  مقدمه
هاي پذيرفته شده با استفاده از اطالعات حسابداري شركت هاي حسابداري عموماًپژوهش

تواند به عنوان مبنا و ين تحقيقاتي مينتايج چن. پذيرددر بورس اوراق بهادار انجام مي
گذاران و ساير افراد ذينفع در بورس اوراق گيري سرمايهراهكاري جهت ارزيابي و تصميم

ها امري لذا استفاده از يك روش آماري مناسب جهت تحليل داده. بهادار قلمداد شود
ها، در ادهتحليل رگرسيوني به عنوان روشي كاربردي جهت تحليل د. باشدضروري مي

  . هاي حسابداري مورد استفاده قرار گرفته استبسياري از پژوهش
تواند ها ميهاي رگرسيوني و استفاده مناسب و بجا از آنشناخت دقيق انواع تحليل

- به مقايسه انواع تحليل پژوهش حاضر. تري را به همراه داشته باشدنتايج مفيدتر و اثربخش
پردازد و به دنبال هاي حسابداري ميها در حوزه دادهز آناهاي رگرسيوني و نتايج حاصل 

ارائه راه كارهايي جهت استفاده صحيح و به جا از اين روش آماري در تحقيقات 
  .باشدحسابداري مي

  
  ادبيات تحقيق ي برمرور

پژوهشهاي  به طور كليو  تحليل رگرسيوني، روشي آماري جهت بررسي رابطه بين متغيرها
-متغيرهاي مستقل با متغير وابسته نشان داده ميمتغير يا اين روش رابطه بين  در. است علّي
ترين مدل رگرسيون، مدل رگرسيون خطي است كه تنها شامل يك متغير ساده]. 6[ شود

اين مدل اولين بار توسط ودربورن و . باشدمستقل و يك متغير وابسته با رابطه خطي مي
  ]. 10[ اي تحليل رگرسيوني قرار گرفتمعرفي شد و مبن 1972فلدر در سال 
مدل  توسعه يافته لت، حا)000لجستيك، غيرخطي و شامل (هاي رگرسيون ديگر مدل

هاي مورد توان با توجه به دادههاي رگرسيون را ميمدل. باشدرگرسيون خطي ساده مي
ن سري رگرسيو :عبارتند از هاي رگرسيوناين مدل .كردتقسيم  يبررسي، به انواع مختلف

 .زماني، رگرسيون مقطعي، رگرسيون ميانگين و رگرسيون تجمعي

  )Time series( رگرسيون سري زماني) الف
هاي زماني مختلف هاي مربوط به يك جمعيت واحد در دورهاين رگرسيون به بررسي داده

-هاي سري زماني ناميده ميهاي مورد بررسي در اين رگرسيون، دادهداده. ]14[ پردازدمي
به عبارت ديگر مقدار مشاهدات . ها همبستگي متناوب استويژگي برجسته اين داده. شوند
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ها به كمك در تحليل داده]. 11[ باشدهر دوره وابسته به مقدار مشاهدات دوره قبل مي
  .شودرگرسيون سري زماني، براي هر جمعيت واحد، يك معادله رگرسيون برآورد مي

در بازه  C و A ،Bهاي وط به سود و بازده سهام شركتهاي مرببراي مثال اگر داده
به وسيله رگرسيون سري زماني مورد تحليل قرار گيرد، به تعداد  1387تا  1383زماني 
مبناي ) 1(نمودار . شودمعادله رگرسيون برآورد مي) عدد 3(هاي مورد بررسي شركت

  .دهدمي مايشني نرابطه سود و بازده سهام را بر اساس تحليل رگرسيون سري زما
  

 
  Bشركت Aشركت 

 Cشركت
  رابطه سود و بازده در رگرسيون سري زمانيمبناي  .1نمودار 

  
  )Cross section( رگرسيون مقطعي) ب

ها، شهرها يا كشورهاي مختلف افراد، موقعيتها، شركتهاي مربوط به اين رگرسيون، داده
هاي هاي مورد بررسي در اين رگرسيون، داده داده. ]7[كندمي تحليلرا در يك زمان معين 

 در تحليل]. 10[ شوند و ويژگي آنها استقالل مشاهدات از يكديگر است مقطعي ناميده مي
يا زمان معين يك معادله رگرسيون ها به كمك رگرسيون مقطعي، براي هر سال داده

  . شودبرآورد مي
در  A ،B ،C ،D ،Eم شركت هاي هاي مربوط به سود و بازده سهابراي مثال اگر داده

-به وسيله رگرسيون مقطعي مورد تحليل قرار گيرد، به تعداد سال 1385تا  1383بازه زماني 
رابطه سود و  مبناي )2(نمودار . شودمعادله رگرسيون برآورد مي) عدد3(هاي مورد بررسي 

  .دهدبازده سهام را بر اساس تحليل رگرسيون مقطعي نشان مي
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 1385سال 1384سال   1383سال 
  رابطه سود و بازده در رگرسيون مقطعيمبناي  .2نمودار 

  
  )Mean( رگرسيون ميانگين) ج

هاي سري زماني و مقطعي مورد بررسي قرار  اي از داده در اين رگرسيون، مجموعه
 شود و معادلهمحاسبه مي) Case(ها براي هر مورد بدين منظور ميانگين داده. گيرد مي

هاي مربوط براي مثال جهت تحليل داده .دشوها برآورد ميرگرسيون بر اساس اين ميانگين
به وسيله  1387تا  1383در بازه زماني  A ،B ،C ،D ،Eهاي به سود و بازده سهام شركت

هاي در طي سالها رگرسيون ميانگين، ابتدا ميانگين سود و بازده سهام هر يك از شركت
. شودها برآورد ميشود و سپس معادله رگرسيون بر اساس اين ميانگينمحاسبه ميمختلف 
را بر اساس تحليل رگرسيون  و محاسبه ميانگين رابطه سود و بازدهمبناي ) 3(نمودار 
  .دهدمي مايشميانگين ن

  
  

Xm=mean(x83+x84+x85+x86+x87) 
Ym=mean(y83+y84+y85+y86+y87)  

  ه در رگرسيون ميانگينرابطه سود و بازدمبناي  .3نمودار 
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  )Pooled( رگرسيون تجمعي) د
هاي سري اي از دادهاين رگرسيون نيز مانند رگرسيون ميانگين، به دنبال بررسي مجموعه

 )به جاي استفاده از ميانگين(با اين تفاوت كه در رگرسيون تجمعي. زماني و مقطعي است
هايي هاي مقطعي منجر به داده دادههاي سري زماني و تركيب داده. شوندها تركيب ميداده

-هاي تجمعي ناميده ميداده ها معموالًاين داده .]8[شودمقطعي مي -با ويژگي سري زماني
هاي مقطعي هاي سري زماني و دادهشوند و تعداد آنها برابر حاصل ضرب تعداد داده

  .]9[است
در صورت تعيين  انگيزه اصلي در تركيب داده هاي مقطعي و سري زماني، آن است كه

مدل رگرسيون تجمعي . ]12[فراهم آيدبيني كاراتري برآورد، استنباط و پيش ،مدل مناسب
. ]14[شودباشد كه مدل ضرايب ثابت نيز ناميده ميهاي تحليلي پانلي مييكي از انواع مدل

در  A ،B ،C ،D ،Eهاي براي مثال تحليل مشاهدات مربوط به سود و بازده سهام شركت
 25به وسيله رگرسيون تجمعي، منتهي به يك معادله رگرسيون با  1387تا  1383ه زماني باز

مبناي رابطه سود و بازده ) 4(نمودار . شود مي )شركت -به صورت سال(مشاهده تجمعي 
  .دهدمي سهام را در تحليل رگرسيون تجمعي نشان

  
  رابطه سود و بازده در رگرسيون تجمعيمبناي  .4نمودار 

  
  تحقيقروش 

براي . باشداين پژوهش از نظر هدف، كاربردي و از نظر شيوه پژوهش تجربي مي
اي نظير كتب، مجالت و آوري مطالب مربوط به ادبيات موضوع از روش كتابخانه جمع
هاي هاي رگرسيوني با استفاده از دادهمقايسه تحليل. اي استفاده شده استهاي رايانهسايت

انجام پذيرفته  tو آزمون  F، آزمون )R2(مك ضريب تعيين محدود حسابداري و به ك
  . است
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متغير وابسته توسط متغير مستقل استفاده شده  ز ضريب تعيين جهت مقايسه ميزان تبيينا
 tو آزمون  Fمدل رگرسيون و ضرايب مدل نيز به ترتيب توسط آزمون كل داري معنا. است

شركت در  10شامل سود و بازده سهام هاي پژوهش داده. مورد بررسي قرار گرفته است
هاي از تحليل. نمايش داده شده است) 1(كه در نگاره  باشدمي 1387تا  1383بازه زماني 

و بازده ) به عنوان متغير مستقل( رگرسيوني مختلف جهت بررسي رابطه بين سود سهام 
. است شدهمقايسه  استفاده شده است و سپس نتايج با يكديگر) به عنوان متغير وابسته(سهام 
  .صورت گرفته است SPSSبا استفاده از نرم افزار  هاي آماريتحليل

  هاي پژوهشداده .1نگاره 
 سال

 83  84 85 86 87  شركت
  سود  بازده  سود بازده سود بازده سود بازده سود بازده

42/241  936 29/19  607 85/54  659 37/37  782 80/89  1167 A 1 
77/203  669 95/30  618 20/9  558 22/17  249 42/47  767 B  2  
76/371  1065 46/36  811 36/55  524 27/9  206 71/7  102 C  3  

53/46  685 18/54  903 91/144  1206 18/33  982 38/66  634 D  4  
94/81  1224 86/20  1079 62/25  415 59/0  856 65/99  1569 E  5  
72/36  382 91/2  272 95/8  380 27/27  313 41/33  334 F  6  
58/44  287 35/15  118 41/15  869 87/82  1162 72/59  1042 G  7  
76/95  477 71/28  820 33/55  1220 95/48  1269 24/89  997 H  8  

13/7  331 - 25/8  258 - 73/14  376 06/27  613 12/244  1865 I  9  
94/2  393 - 43/3  485 - 96/1  590 93/15  669 20/57  1586 J  10  

  
  هاي تحقيق يافته

نمايش داده ) 2(ها با استفاده از رگرسيون سري زماني در نگاره نتايج حاصل از تحليل داده
 10ها، هاي برآورد شده با توجه به تعداد شركتبر اين اساس تعداد رگرسيون. شده است

و  Iهاي هاي مربوط به شركتدهد كه تنها رگرسيوننشان مي Fنتايج آزمون . باشدمي عدد
J  باشنددار ميمعنادرصد  5در سطح خطاي .  

درصد  5نيز متغير سود سهام تنها در همين دو شركت در سطح خطاي  tبر مبناي آزمون 
سود سهام با بازده سهام در سطح خطاي  Jو  Iبه عبارت ديگر در دو شركت . دار استمعنا

. شودود اين رابطه تاييد نميها وجباشد و در ساير شركتدار ميمعنادرصد داراي رابطه  5
درصد تغييرات بازده  90همچنين با درنظر گرفتن ضريب تعيين، در اين دو شركت بيش از 

  .شودمي بيينسهام توسط متغيير سود سهام ت
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گيري در رابطه با هر شود در رگرسيون سري زماني نتيجهطور كه مشاهده مي همان
- بسيار دشوار مي و قابل تعميم نتيجه كلي شركت امكان پذير است ولي دستيابي به يك

زيرا تنها در صورتي اين امر ميسر است كه نتايج مربوط به رگرسيون سري زماني در . باشد
هاي ضعف ديگر اين مدل، نياز به داده. هاي مورد مطالعه يكسان باشدتمامي شركت

  ]. 11[ باشدتاريخي زياد جهت ارائه تحليل مناسب مي

  ج حاصل از رگرسيون سري زمانينتاي .2نگاره 
 ضريب تعيين  Fآزمون   tآزمون 

)R2(  شركت  
P-value   آمارهt P-value  آمارهF 

395/0 991/0 395/0 983/0  247/0  A 
516/0 735/0 516/0 504/0  152/0  B  
116/0 191/2 116/0 799/4  615/0  C  
255/0 403/1 255/0 968/1  396/0  D  
143/0 971/1 143/0 883/3  564/0  E  
474/0 816/0 474/0 666/0  182/0  F  
242/0 455/1 242/0 118/2  414/0  G  
448/0 87/0- 448/0 756/0  201/0  H  
001/0 408/14 001/0 587/207  986/0  I  
007/0 621/6 007/0 839/43  936/0  J  

  
البته . از تحليل رگرسيون سري زماني معموالً در تحقيقات موردي استفاده شده است

براي مثال، محمدي و همكاران . ين رگرسيون در ساير تحقيقات نيز كاربرد داشته استا
توان از رگرسيون سري زماني  جهت برآورد ضريب بتا به بيان نمودند كه مي) 1386(

  ].3[عنوان معيار ريسك سيستماتيك استفاده كرد
هاي رگرسيون داتعد. ارائه شده است) 3(نتايج مربوط به رگرسيون مقطعي در نگاره 

، Fبر اساس آزمون . باشدعدد مي 5 هاي مورد مطالعه،تعداد سالبرآورد شده با توجه به 
از  .باشنددار ميمعنادرصد  5ها در سطح خطاي هاي رگرسيون مربوط به همه سالمدل

هاي مورد مطالعه، متغير سود سهام در سطح در تمام سال tطرف ديگر بر اساس آزمون 
درصد تغييرات متغير  40دار است و با توجه به ضرايب تعيين، بيش از معناصد در 5 خطاي

گيري نمود كه سود سهام در هر يك از توان چنين نتيجه مي. كند مي بيينبازده سهام را ت
  .باشد با بازده سهام مي) درصد 5در سطح خطاي (دار معنااي  داراي رابطه 87تا  83هاي  سال
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  از رگرسيون مقطعي نتايج حاصل .3نگاره 
  Fآزمون   tآزمون 

  سال  )R2(ضريب تعيين
P-value   آمارهt P-value   آمارهF 

01/0 339/3 01/0 15/11  582/0 1383  
048/0 339/2 048/0 47/5  406/0 1384  
021/0 878/2 021/0 283/8  509/0 1385  
032/0 601/2 032/0 763/6  458/0 1386  
039/0 459/2 039/0 049/6  431/0 1387  

  

در زيرا تنها  .گيرد به دشواري صورت مي ها تعميم نتايج به تمام سالدر اين مدل نيز 
اي  توان به نتيجه هاي مختلف مي هاي مربوط به سال صورت تشابه نتايج مربوط به رگرسيون

نتايج مربوط به يك سال معين  به كلي دست يافت و استفاده از اين مدل براي دستيابي
ه تحليل هاي مقطعي زياد براي اراي مدل رگرسيون مقطعي نيز نيازمند داده. باشد يمفيدتر م

هاي حسابداري زيادي استفاده شده  از تحليل رگرسيون مقطعي در پژوهش. مناسب است
   .است

دهد مدل رگرسيون ارائه شده است كه نشان مي) 4(نتايج رگرسيون ميانگين در نگاره 
ها و بر اين اساس در شركت. باشنددار نميمعنادرصد  5طاي و متغير سود سهام در سطح خ

اين نتايج . اي بين سود سهام و بازده سهام وجود نداردبازه زماني مورد مطالعه، رابطه
به جاي خود (ها تواند استفاده از ميانگين دادهرسد علت اين مسئله ميسوگيرانه به نظر مي

هاي پراكنده و به دور از ميانگين را باشد كه اثر دادهدر برآورد معادله رگرسيون ) هاداده
  .مشاهده نشده استاين تحليل رگرسيوني در مطالعات حسابداري . دهدمي كاهش

  نتايج حاصل از رگرسيون ميانگين .4نگاره 
  Fآزمون   tآزمون 

  )R2(ضريب تعيين
P-value   آمارهt P-value   آمارهf 

613/0  526/0  613/0  277/0  033/0  

 - داده سال 50ارائه شده است كه شامل تحليل ) 5(نتايج رگرسيون تجمعي در نگاره 
  . باشدمي) سال 5 ×شركت  10(شركت 

  نتايج حاصل از رگرسيون تجمعي .5نگاره 
  Fآزمون   tآزمون 

  )R2(ضريب تعيين
P-value   آمارهt P-value   آمارهf 

000/0 221/4 000/0 819/17  271/0  
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-دار ميدرصد معنا 5دل رگرسيون و متغيير سود سهام در سطح خطاي بر اين اساس م
- به طور كلي مي. شوددرصد از تغييرات بازده سهام توسط سود سهام تبيين مي 27باشند و 

ها و بازه زماني مورد گيري كرد كه سود سهام و بازده سهام در شركتتوان چنين نتيجه
  . بررسي، داراي رابطه معنادار هستند

ها را ها تعداد آنهاي زياد ندارد زيرا تركيب دادهرسيون تجمعي نيازي به دادهرگ
هاي تحليل رگرسيون تجمعي داراي مزايايي نسبت به ساير تحليل. دهدافزايش مي

كاهش ) 2 ،پذيري بيشتربار اطالعاتي و تغيير) 1: ها عبارتند ازاين مزيت.رگرسيوني است
امكان حذف نتايج سوگيرانه ) 4 ،درجه آزادي و كارايييش افزا) 3 ،خطي بين متغيرهاهم

  .]4[ها يا افراد از مجموع شركت
هاي حسابداري، رگرسيون تجمعي را براي تحليل با توجه به اين داليل اغلب پژوهش

البته در غالب تحقيقات از رگرسيون تجمعي و  .]9[ اندهاي خود مورد استفاده قرار دادهداده
زمان از اين دو رگرسيون زيرا استفاده هم. زمان استفاده شده استهم به صورتمقطعي 

دستگير و  ].5[شودها بر نتايج تحقيق ميداده 1ثر همبستگي سريالياموجب كاهش 
رگرسيون مقطعي و تجمعي به  از) 1385(جوادين و  شاه حسيني و سيد) 1385(تاالنه

   ].2و1[اندبردهسود  ،هاي آماريزمان جهت انجام تحليلصورت هم
  

  گيري نتيجه
هاي هاي آماري روي دادهجهت انجام تحليلپركاربرد رگرسيوني، روشي  تحليل

ها حائز اهميت است، انتخاب مدلي  آنچه در استفاده از اين تحليل. باشدحسابداري مي
  .باشدهاي حسابداري و هدف تحقيق ميمناسب، با توجه به نوع داده
دهد كه در رگرسيون  هاي رگرسيوني مختلف نشان ميتحليل مقايسه نتايج حاصل از
ها جهت هاي حسابداري محدود، حذف آثار سوگيرانه دادهتجمعي امكان تحليل داده

مراجعه به مطالعات اخير حسابداري نيز . و قوي وجود دارد قابل تعميمدستيابي به نتايجي 
  . كندري تاييد ميهاي آمااستفاده فراگير از اين رگرسيون را در تحليل

 مربوط به يك جمعيت واحد را فراهمهاي رگرسيون سري زماني نيز امكان تحليل داده
-رگرسيون مقطعي جهت تحليل داده. شوددر مطالعات موردي استفاده مي سازد و غالباًمي

                                                 
1. Serial Correlation 
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گيري نسبت به رود و نتيجهبه كار مي) ...، ماه و سال(زمان معين هاي مربوط به يك 
رگرسيون ميانگين، با توجه به ارائه نتايج . نمايدرا تسهيل ميزمان معين در آن  موضوعي

كاربرد اندكي دارد و در مطالعات اخير حسابداري مورد استفاده قرار  سوگيرانه، عموماً
 .نگرفته است
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