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 :چکیده

شرکت ذکر  کی یمال تیریمد یبه منزله هسته اصل یگذار هیسرما

آن بر  ریتأث یرفتار یو مال یشده، رونق اقتصاد رفتار

 هیسرما یاحساس التیشرکت ها توسط تما یگذار هیسرما ییکارا

 یسنت دگاهیباشد. د یم یامور مال نهیگذار موضوع داغ در زم

 کی یادیبن یفرض استوار است که تنها ارزش ها نیبازار بر ا

آن موثر واقع گردد اما  یمتیق راتییتواند در تغ یشرکت م

 یاحساس شاتیدهد گرا یانجام شده نشان م ریاخ قاتیتحق

 یبازده ها نییتب نیو همچن متیق نییگذاران در تع هیسرما

 دگاهیباشد. د یم را دارا  ینقش موثر و پر رنگ یزمان یسر

سهام به  متیق راتییغبازده سهام اعتقاد دارد که ت یسنت

شرکت مربوط است.  یادیبن یدر ارزش ها کیستماتیس راتییتغ

گذار  هیسرما یاحساس التیدهد تما ینشان م ریاخ قاتیتحق یول
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 کند . یم یسود باز یداریسهام و پا متیق نییدر تع ینقش مهم

این تحقیق به تاثیر پایداری اجزاء سود و قیمت لحظه ای بر 

 نیانجام ا یگذاران مي پردازد . براتمایالت احساسی سرمایه 

شده در  رفتهیپذ شرکتهایاز  شرکت 100از  ینمونه ا قیتحق

 یریبورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه گ

تاثیر پایداری اجزاء  یپژوهش، بررس نی. در ا دیانتخاب گرد

 یبرا سود و قیمت لحظه ای بر تمایالت احساسی سرمایه گذاران

صورت گرفت.  ندر بورس اوراق بهادار تهرا 1397 یال 1392دوره 

به شیوه  رهیچند متغ ونیروش رگرس قیتحق نیدر ا یروش آمار

دهد که  ینشان م قیتحق نیا جیباشد. نتا یمپانل دیتا 

 یاحساس التیبر تما یلحظه ا متیاجزاء سود و ق یداریپا

 دارد.مستقیم  ریتاث گذاران هیسرما

 ، یلحظه ا متیق ،اجزاء سود  یداری: پا واژگان کلیدی

 گذاران هیسرما یاحساس التیتما

 

 مقدمه: 

 دوران وارد مالی تحقیقات و مطالعات، اخیر هایسال طول در

 اقتصاد مفروضات، هاآن از برخی در که است شده جدیدی فکری

، مفروضات این از یکی. است قرارگرفته موردانتقاد مدرن مالی

 کشیده چالش به طورجدیبه که است گذارانسرمایه بودن منطقی

 موضوع این بررسی به متعددی مطالعات و شده

 به سهام قیمت تغییرات، اساس این بر.. اندیافتهاختصاص

 و است مربوط شرکت بنیادی هایارزش در سیسـتماتیک تغییـرات

 اما؛ ندارد بازده بر تأثیری گذارسرمایه عقالیی غیر رفتار

 کـه سـهامی بـازده با گذارانسرمایه احساسی هایگرایش بین

 وجود مثبت رابطه، برخوردارند باالتری ذهنی ارزیـابی از

 اساس بر باید درنتیجه(. 3، 1392،همکـاران و پور حیدر) دارد

 را سهام بازار فعاالن رفتاری شرایط، احساسی متغیرهای

 تأثیر باید، بنیادی عوامل جزبه، دیگرعبارتبه. کـرد بررسـی

 قیمـت بـر نیـز را گذارانسرمایه احساسی و رفتاری عوامل

 تاثیر بررسی پژوهش این از هدف لذا.  گرفت نظر در سهام

 احساسی تمایالت بر ای لحظه قیمت و سود اجزاء پایداری

 . گذاران هست سرمایه
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 بیان مساله

های شرکت ده با پتانسیل رشد باال در مقایسه باهای زیانشرکت

تند، ممکن ای که رشد پایینی دارند و یا بدون رشد هسدهزیان

هایی که در شوند. برای مثال شرکتاست بیشتر مثبت دیده 

مراحل اولیه چرخه عمر خود هستند ممکن است بر توسعه سهم 

-های تجاری بیشتر تمرکز کنند، تا اینبازار خود و ایجاد نام

طور مشابه، یک شرکت با دهند. بهکه سودهای جاری خود را رشد 

های خالقانه ممکن است متحمل یا با ایده 1قدم بودنمزیت پیش

های اولیه باال شوند و بنابراین سودهای کمتری)و گذاریسرمایه

گذاران استراتژی رشد یا حتی زیان( گزارش کنند. اگر سرمایه

ها ها را درک کنند و بیشتر بر پتانسیل رشد سود آنشرکت

ها باید با احتمال کمتری با وجود تمرکز کنند، بنابراین آن

ها را جریمه های دوره جاری، ارزشگذاری این شرکتگزارش زیان

 (. 2017کنند )رایدل و همکاران، 

کنند که ریسک سیستماتیک ( بیان می2007و  2006بیکر و وورگلر)

های سهام توضیح کاملی برای تغییرات مشاهده شده در قیمت

گذار در پردازش اطالعات های احساسی سرمایهنیست، بلکه گرایش

گذاری کنند و موجب عدم قیمتگذاران نقش اساسی ایفا میسرمایه

 (.20077 ،و وورگلر کریبشود )صحیح می

اجزاء سود  یداریپابا توجه به مباحث فوق انتظار می رود که 

تاثیر  گذاران هیسرما یاحساس التیبر تما یلحظه ا متیو ق

گذار باشد. بنابراین نتایج این پژوهش منجر به پاسخ به 

 متیاجزاء سود و ق یداریپاسوال اصلی تحقیق با عنوان آیا 

 تاثیر گذار است؟ گذاران هیسرما یاحساس التیبر تما یلحظه ا

 اهمیت و ضرورت تحقیق

گیرد گذارانی مورد بررسی قرار میدر این پژوهش رفتار سرمایه

گذاران اقتصادی در سند اخیر نیز از سوی سیاستکه در دهه 

های کلی اصل چهل و سیاست ابالغیهانداز توسعه کشور و چشم

ند و بازیگر اصلی در اچهار قانون اساسی نیز مورد توجه بوده

سایر  باشند. بازار سهام ایران همانندبازار سرمایه می

-رمایهبازارهای سهام موجود در دنیا، در مقابل احساسات س

                                                           
1 Mover Advantage-First   
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زمینه تخصیص  در راحتی کارایی خود راگذاران تسلیم و به

دهد. لذا شناخت احساسات، از طرفی بهینه سرمایه از دست می

و از طرفی دیگر به  عقالنیتبرای سوق دادن بازار به سمت 

گذاری برای مدیران راهبردهای سرمایه طراحیمبنای  عنوان

 .دتواند حائز اهمیت باشگذاری میسرمایه

از سوی دیگر نواسانات لحظه ای قیمت سهام می تواند قدرت 

تحلیل گری سهامداران و معامله گران را تحت تاثیر قرار 

 ینیخوش ب دهد. استدالل پژوهش های انجام شده بر این است که

 یها تیشود و محدود یم تحلیلغلط  اریمثبت بس یها گنالیبا س

ها  متیشود که داوطلبان از اصالح ق یفروش کوتاه مدت باعث م

باالتر  یها به طور قابل توجه متیق ن،یکنند. بنابرا یریجلوگ

و در  لحظه ای قیمت سهماثر  تیاست، تقو واقعی سهماز ارزش 

کاهش قیمت خواهد شد که می تواند بازده مورد منجر به  تینها

قیمت لحظه ای . اثر متقارن انتظار سهامداران را کاهش دهد

تاثیر بد بینانه روی تحلیل گذاران  هیدر مورد سرماسهام 

دارد و منجر به شرایطی می گردد که سهامدار نمی تواند در 

زمان خرید یا فروش سهم تحلیلی واقعی داشته باشد )آنتونیو 

 (.2010و همکاران، 

با توجه به مطالعات انجام شده می توان ادعا نمود که یکی 

ینه تمایالت احساسی سرمایه گذاران با از خال های موجود در زم

توجه به پایداری اجزا سود و قیمت لحظه ای سهام است. با 

 نتایج تحقیقانتظار می رود توجه به توضیحات ارائه شده 

در روند سرمایه گذاری فعاالن بورس اوراق بهادار  بتواند

تاثیر گذار باشد و یافته های تحقیق خالهای موجود در این 

 زمینه را پر نماید. 

 اهداف تحقیق

 یاحساس التیاجزاء سود بر تما یداریپا ریتاثتعیین  .1

 ؛گذاران هیسرما

 هیسرما یاحساس التیبر تما یلحظه ا متیق ریتاث نییتع .2

 .گذاران
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 روش تحقیق

بندی تحقیقـات برمبنـای هـدف از نـوع این تحقیق ازنظر طبقه

تحقیقات کاربردی هسـت. و روش نـوع تحقیـق ازنظـر ماهیـت و 

محتوایی از نوع تحقیقات همبســتگی هسـت . انجـام تحقیـق در 

استقرایی صورت گرفته است. بدین  –چارچوب استدالل های قیاسی 

ترتیب کـه مبـانی نظـری و پیشـینه تحقیـق از راه مطالعـات 

ها در قالـب قیاسـی و گـردآوری ای ، مقاالت و سـایتکتابخانه

صورت استقرایی انجـام گرفتـه ها بهاطالعات برای بررسی فرضیه

 است.

ی مقاالت داخلی و های موردنیاز تحقیق از طریق مطالعهداده

های همراه حسابرسی صورت مالی و یادداشترجی و مراجعه بهخا

شده است و همچنین اطالعات شده ساالنه شرکتهای بورسی گردآوری 

آورد نوین و پایگاه اینترنتی سازمان بورس افزار رهاز نرم

 شده است .اوراق بهادار گردآوری

جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بـورس 

وراق بهادار تهران می باشند . بررسی انتخاب حجم نمونه از ا

نمونه گیری سیستماتیک یا هدفمند به روش حـذفی بـا در نظـر 

 گرفتن شرایط زیر استفاده خواهد شد:

 سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد . -1

در بـورس اوراق  1397تـا  1392حداقل شش سال بـین سـالهای  -2

 باشند . بهادار تهران بوده

 صورتهای مالی آنها در دسترس باشد . -3

اطالعات مورد نیاز برای اندازه گیری متغیرهای این تحقیـق  -4

 را افشا نموده باشند .

 100و در نهایت با توجه به شرایط در نظر گرفته شـده تعـداد 

 شرکت به عنوان نمونه آماری برگزیده شدند. 
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 تعداد پیش فرض ردیف

1 
پذیرفته شده در بورس اوراق تعداد شرکت های 

7139بهادار تهران در پایان سال  
525 

2 
تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی  برون 

 رفت از بورس  داشته اند
(173)  

3 
تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی پژوهش 

 وارد بورس شده اند
(62)  

4 
تعدادشرکت هایی که سرمایه گذاری و واسطه گری 

وخدماتی بوده اندمالی هلدینگ   
(101)  

5 
تعداد شرکت هایی که سال مالی آنها به 

ختم نمی شود29/12  
(56)  

6 
تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی پژوهش 

 وقفه معامالتی داشته اند
(33)  

(1جمع نمونه مورد مطالعه )پیوست شماره  7  100 

برای بررسی تاثیر پایداری اجزاء سـود بـر تمـایالت احساسـی 

سرمایه گذاران از یک مدل رگرسیونی به صـورت زیـر اسـتفاده 

 شده است:

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑠 𝑆𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑠𝑖𝑡 + 𝛽2𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 +

𝛽3𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛽4𝐴𝑔𝑒𝑖𝑡 + 𝛽5𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  

 متغیر وابسته:

Investors Sentiment  =تمایالت احساسی سرمایه گذاران 

در این تحقیق برای انـدازه گیـری تمـایالت احساسـی سـرمایه 

( استفاده EMSIگذاران از شاخص تمایالت احساسی بازار سرمایه )
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و با تعـدیل مـدل ارائـه  2005شده است. این شاخص توسط جونز 

بسط داده شده است. بنـابراین تمـایالت  1996شده توسط پرساود 

بل احساسی  سرمایه گـذاران بـا اسـتفاده از رابطـه زیـر قا

 محاسبه می باشد:

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑠 𝑆𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑝𝑡 =
∑(𝑅𝑖𝑡−�̅�𝑟)(𝑅𝑖𝑣−�̅�𝑣)

[∑(𝑅𝑖𝑡−�̅�𝑟)2 ∑(𝑅𝑖𝑣−�̅�𝑣)
2

]1 2⁄
× 100  , −100 ≤ 𝐸𝑀𝑆𝐼 ≤ +100  

:𝑅𝑖𝑡  رتبه بازده ماهانه سهام شرکتi  در ماهt  

:�̅�𝑟 های پرتفویمیانگین رتبه بازده ماهانه سهام شرکت 

:𝑅𝑖𝑣 پذیری تاریخی بازده سـهام شـرکت رتبه نوسانi  در مـاهt ؛

پـذیری تـاریخی بـازده سـهام از برای محاسـبه رتبـه نوسـان

-میانگین انحراف معیار بازده سهام پنج ماه قبل استفاده مـی

 شود.

:�̅�𝑣 هـای بازده سـهام شـرکتپذیری تاریخی میانگین رتبه نوسان

 پرتفوی

 متغیر مستقل:

Earnings Components پایداری اجزاء سود = 

برای آزمون پایداری سود و اجزای آن از معادلـه پـیش بینـی 

استفاده شـده اسـت کـه بـه شـرح زیـر  1982فریمن و همکاران 

 ورد می شود:آبر

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑖𝑡+1 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

Earnings  =سود خالص شرکت 

 متغیر های کنترلی:
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Size  اندازه شـرکت )برابـر اسـت بـا لگـاریتم طبیعـی کـل =

 داراییهای شرکتها(

LEV  اهرم مالی شرکت )کل بدهی هـای شـرکت تقسـیم بـر کـل =

 داراییهای شرکتها(

Age )عمر شرکت )لگاریتم طبیعی عمر شرکتها = 

ROA  بازدهی داراییهای شرکتها )برابر است بـا سـود خـالص =

 تقسیم بر کل داراییهای شرکتها(

برای بررسی تاثیر قیمت لحظه ای بر تمایالت احساسـی سـرمایه 

 گذاران از یک مدل رگرسیونی به صورت زیر استفاده شده است:

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑠 𝑆𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑖𝑡 + 𝛽2𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛽3𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛽4𝐴𝑔𝑒𝑖𝑡 +

𝛽5𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  

 متغیر مستقل:

Price =  قیمت لحظه ای: محاسبه قیمت لحظه ای به این صورت است

دوره قبـل  nکه قیمت فعلی پایانی سهم را با قیمـت پایـانی 

دوره بازه زمانی )روزانـه،  nسهم مقایسه می کند. منظور از 

 ساعتی، ...( است که توسط تحلیلگر انتخاب می شود.

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚𝑖,𝑡=
𝐶𝑃

𝐶𝑃𝑁
*100  

:𝐶𝑃  قیمت پایانی سهم شرکتi در پایان سال مالی 

:𝐶𝑁𝑃  قیمت پایانی سهم شرکتi  در دوره مالی قبل 

ای اسـت فرآیندی چند مرحلهها، . فرآیند تجزیه و تحلیل داده

-هایی كه از طریق به كـارگیری ابزارهـای جمـعكه طی آن داده

اند، خالصه، كدبندی آوری در جامعه )نمونه( آماری فراهم آمده

شـوند تـا زمینـه و دسته بندی و ... و در نهایت پردازش مـی

 هـا بـههـا بـین ایـن دادهها و ارتباطبرقراری انواع تحلیل
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 . ها فراهم آیدمنظور آزمون فرضیه

 آمار توصیفی متغیرهای پژوهـش در جداول زیر ارائه شده است.

 : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش 4-1جدول 

 

 

اصلی ترین شاخص مرکزی، میانگین است که نشـان دهنـده نقطـه 

تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی بـرای نشـان دادن 

ــرای  ــانگین ب ــدار می ــال مق ــرای مث ــت. ب ــت داده هاس مركزی

می باشد که نشان می  0.1036متغیر)بازدهی داراییها( برابر با 

د. میانـه دهد بیشتر داده ها حول این نقطه تمركزیافتـه انـ

باشد كه وضعیت جامعه را نشان های مركزی مییكی دیگر از شاخص

شـود میانـه متغیـر بـازدهی دهد. همانطور كه مشـاهده مـیمی

دهد كه نیمی از داده می باشد که نشان می 0.0827داراییها نیز 

ها كمتر از این مقدار و نیمی دیگـر بیشـتر از ایـن مقـدار 

مقدار میانگین و  میانه بـرای   هستند . همچنین نزدیک بودن 

متغیر بازدهی داراییها نشان دهنده نرمال بودن ایـن متغیـر 

می باشد. به طور کلی پارامترهای پراکنـدگی، معیـاری بـرای 

عالمت 

 اختصاری
AGE 

EARNINGS_COMPO

NENTS 

INVESTORS_S

ENTIMENT 
LEV PRICE ROA SIZE 

 13.51986 0.103696 102.5996 0.642595 11.49832 77.88116 2.728176 میانگین

 13.37635 0.082702 93.77826 0.648314 13.50000 15.56990 2.639057 میانه

 18.43763 0.620383 134.8333 0.937754 92.00000 2394.327 3.988984 ماکسیمم

341.6963- 1.609438 مینیمم  -75  0.129128 10.32121 
-

0.339995 
9.821464 

انحراف 

 معیار
0.472227 246.1581 48.27016 0.195314 49.92258 0.118382 1.396860 

295171.1 0.710781 چولگی  -0.069259  0.923419 1.025767 0.789510 0.656976 

21445.2 1.420452 کشیدگی  1.842670 1.728976 2.108604 1.652121 1.934464 

 0.955897 0.365884 1.654566 0.997606 0.337385 2.614519 0.757414 جاک برا

احتمال 

 جاک برا
0.523641 0.085412 0.857412 0.401254 0.1236542 0.805241 0.412136 
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تعیین میزان پراکندگی از یکدیگر یا میزان پراکنـدگی آنهـا 

نسبت به میانگین است. از مهم ترین پارامترهـای پراکنـدگی، 

ر است. مقدار این پارامتر برای متغیـر بـازدهی انحراف معیا

دهـد در بـین اسـت کـه نشـان مـی 0.1183 داراییها برابر بـا 

 متغیرهای تحقیق متغیر بازدهی داراییهـا یکـی از متغیرهـای

باشـد. میـزان عـدم تقـارن دارای کمترین میزان پراکندگی می

نامنـد. اگـر ضـریب چـولگی صـفر منحنی فراوانی را چولگی می

باشد، جامعه كامالً متقارن اسـت و چنانچـه ایــن ضـریب مثبـت 

باشد، چولگی به راست و اگرضریب منفی باشـد چـولگی بـه چـ  

دارد. مثالً ضریب چولگی برای متغیر بازدهی داراییهـا برابـر  

می باشد، یعنی این متغیر تقریبا چولگی به راسـت دارد  0.789

ف دارد. پـارامتر از مركز تقـارن انحـرا  0.789و به اندازه 

كشیدگی یـا پخــی منحنـی فراوانـی نسـبت بـه منحنـی نرمـال 

نامند. اگر كشیدگی حدود استاندارد را برجستگی یا كشیدگی می

صفر باشد، یعنی منحنی فراوانی از لحاظ كشیدگی وضع متعـادل 

و نرمالی دارد، اگر این مقدار مثبت باشد منحنـی برجسـته و 

 باشد. اگر منفی باشد منحنی پهن می

 آزمون مانایی متغیرهای پژوهش

الزم است مانایی )پایـائی( متغیرهـا مـورد  قبل از تخمین مدل

بررسی قرار بگیرد. یک متغیر، وقتـی ماناسـت کـه میـانگین، 

واریانس و ضرایب خود همبستگی آن در طول زمـان ثابـت بـاقی 

بماند. به طور کلی اگر مبدا زمانی یک متغیر، تغییر کنـد و 

ین و واریانس و کواریانس آن تغییری نکند، در آن صورت میانگ

متغیر ماناست و در غیر این صورت متغیر، نامانا خواهد بود. 

اسـتفاده  در پژوهش حاضر برای تشخیص مانایی از آزمون فیشـر

 شده است. 

 های مربوط به مانایی متغیرها به صورت زیر می باشد: فرضیه
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𝐻0: متغیر ناماناست 

𝐻1: متغیر ماناست 

 

مانایی متغیرها در سه حالت "در سـطح"، "روی تفاضـل اول" و 

تواند بررسی شود. متغیرهایی که احتمـال "روی تفاضل دوم" می

باشـد فرضـیه % مـی5حاصل از آزمون آنها "در سطح"  کمتر از 

ــت.  ــطح، ماناس ــر در س ــده و آن متغی ــورد آن رد ش ــفر در م ص

، متغیر نامانـا اسـت. در ایـن % باشد5که بیشتر از درصورتی

گیرد و حالت مانایی آن روی اولین تفاضل مورد بررسی قرار می

اگر در حالت مزبور هم نامانا بـود، مانـایی آن روی تفاضـل 

( درج 4-2شود. نتایج آزمون مانـایی در جـداول )دوم بررسی می

 گردیده است. 

 : نتایج آزمون مانایی متغیرهای پژوهش4-2جدول شماره 

 احتمال آماره عالمت اختصاری

AGE 185.125 0.000 

EARNINGS_COMPONENTS 75.6521 0.000 

INVESTORS_SENTIMENT 94.6352 0.000 

LEV 82.3652 0.000 

PRICE 85.3652 0.000 

ROA 91.3652 0.000 

SIZE 89.9565 0.000 

 
 

شود در کلیه متغیرهای مستقل و وابسـته طور كه مالحظه میهمان

است كه  05/0تر از در آزمون ریشه واحد كوچك P-Valueو تعدیل  

دهنده این است كه متغیرها مانا هستند. این بدان معنـی نشان



                                                                               مطالعات مدیریت ، مالی و اقتصادی                                                           -فصلنامه علمی تخصصی

 39الی   19صفحه          03شماره  – 01دوره 

12 

 

ــان و  ــول زم ــا در ط ــانس متغیره ــانگین و واری ــه می ــت ک اس

ثابـت بـوده اسـت. در های مختلف کوواریانس متغیرها بین سال

نتیجه استفاده از این متغیرها در مدل باعث به وجـود آمـدن 

 شود. رگرسیون کاذب نمی

 بررسی هم خطی 

)عامل افزایش  VIFدر این پژوهش برای بررسی هم خطی از مقدار 

شود. اگر این مقدار برای متغیرها کمتر واریانس( استفاده می

هـا کـم اسـت و رگرسـیون باشد، یعنی هم خطی بین متغیر 10از 

نتایج ارائـه  4-3آمده معتبر است. همانطور که در جدول دستبه

هسـتند  10شده است برای کلیه متغیرها مقادیر بدست آمده زیر 

بنابراین هم خطی بین متغیرها وجود ندارد و تخمین رگرسـیون 

 آمده معتبر است.. دستبه

 مقادیر عامل افزایش واریانس   4-3جدول 

 2مدل  1مدل 

 نماد متغیر
مقدار 

VIF 

نماد 

 متغیر
 VIFمقدار 

EARNINGS_COMPONENTS 1.600871 PRICE 1.015390 

SIZE 1.518672 SIZE 1.036919 

LEV 1.848787 LEV 1.849947 

AGE 1.055730 AGE 1.047269 

ROA 1.956083 ROA 1.890772 

 

 مفروضات رگرسیون

هـای نرمـال بـودن برقـراری فـرضها، مسـتلزم انجام آزمون فرضیه

متغیرهای وابسته، همسانی واریانس و خود همبستگی است. زیـرا در 

صورت عدم برقراری، نتایج بدست آمده قابلیت اتکا ندارند و ایـن 

 شود. های غلط میامر موجب استنتاج
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 آزمون های تشخیصی در داده های ترکیبی

ترکیبی از آزمون چاو  برای تعیین مدل مورد استفاده در داده های

و هاسمن استفاده شده است آزمون چاو برای تعیین بکـارگیری مـدل 

اثرات ثابت در مقابل تلفیق کل داده ها انجـام گرفتـه و فرضـیه 

 های آن بصورت زیر است :

 

 

   0H  :پانل مدل 

 

H1 :پول مدل   
 

 1Hبر پایه عدم وجود اثرات فردی و گروهی است و فرض   0Hفرض 

بر پایه وجود اثرات فردی و گروهی قرار دارد آزمـون هاسـمن 

نیز برای تعیین استفاده از مدل اثرات ثابت در مقابـل اثـر 

تصادفی انجام می شود . آزمون هاسمن بر پایه وجود یـا عـدم 

وجود ارتباط بین خطای رگرسیون تخمین زده شـده و متغیرهـای 

اطی وجـود داشـته مستقل مدل شکل گرفته است . اگر چنین ارتب

باشد ، مدل اثر ثابت و اگر این ارتباط وجود نداشـته باشـد 

نشان دهنـده  0Hمدل اثر تصادفی کاربرد خواهد داشت.فرضیه ی 

 1Hی عدم ارتباط متغیرهای مستقل و خطای تخمـین و فرضـیه ی 

 نشان دهنده وجود ارتباط است.

 H 0 مدل اثرات تصادفی :  

 

H 1: مدل اثرات ثابت 
 

 

برای تعیین روش تخمین، آزمون ِاف لیمر و هاسمن بـرای چهـار 

 مدل  انجام شده است. نتایج آزمون به شرح زیر می باشد:
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های تحقیق )بررسی همسانی عرض از  لیمر برای مدل Fآزمون

 مبدأهای مقاطع(

برای انتخاب بین روش هـای داده هـای تـابلویی و داده هـای 

  Fاستفاده شده اسـت . در آزمـون  1لیمر Fتلفیقی ، از آزمون 

یكسان بودن عـرض از مبـده هـا )داده هـای  0Hلیمر ، فرضیه 

، ناهمسانی عرض از مبدهها 1Hتلفیقی( در مقابل فرضیه مخالف 

 F)روش داده های تابلویی( قرار می گیرد. خالصه نتایج آزمون 

 ارائه شده است: 4-4لیمر ،به شرح ذیل در جدول 

 

 

 لیمر F:  نتایج آزمون 4-4جدول شماره 

فرضیه صفر )

)  

مدل های 

 تحقیق

آماره ِاف 

 لیمر
 نتیجه آزمون احتمال

داده های  

تلفیقی )عرض 

از مبده های 

تمامی مقاطع  

با هم یکسان 

 می باشند.(

 رد می شود  0.000 17.652 (1مدل )

 رد می شود  0.000 15.524 (2مدل )

 های محقق( منبع:)یافته

لیمـر بـرای  Fدهد، احتمال آزمون همانطور که نتایج نشان می

 0% اسـت؛ بنـابراین فـرض 5تمام مدل های تحقیق کـوچکتر از 

H مدل تلفیقی( برای هیچ یک مدل ها تائید نمی شود به بیـان(

دیگر، اثرات فردی و یـا گروهــی وجـود دارد و بایـد از روش 

 مدل ها استفاده شود .داده های تابلویی برای برآورد 

                                                           
1 . Fleamer 

 

 

0H

0H

0H
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 آزمون هاسمن ) انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی (  

همانگونه که اشاره شد، آماره آزمون هاسمن که بـرای تشـخیص 

ثابت یا تصادفی بودن تفاوت های واحدهای مقطعی محاسـبه مـی 

دو با درجه آزادی برابـر بـا تعـداد  -شود دارای توزیع کای

ه نتایج آزمون هاسمن برای مدل های مستقل  است. خالص متغیرهای

 ارائه شده است: 4-5تحقیق ، به شرح ذیل در جدول 

 :  نتایج آزمون هاسمن 4-5جدول شماره 

 ( فرضیه صفر ) 
مدل های 

 تحقیق
 نتیجه آزمون احتمال آماره

 مدل اثرات تصادفی
.31250 3.635 (1مدل )  

 پذیرفته می شود 

.24150 4.324 (2مدل )  
 پذیرفته می شود 

 

 منبع:)یافته های محقق(

دهد با توجه به مدل هـای تحقیـق، همانطور که نتایج نشان می

احتمال آزمون هاسمن ، برای تعیین اسـتفاده از مـدل اثـرات 

%  است. بنابراین 5ثابت در مقابل اثرات تصادفی ، بیشتر از 

معنی می شود این موضوع به   )مدل اثرات ثابت( رد   1Hفرضیه 

عدم وجـود ارتبـاط بـین خطـای رگرسـیون تخمـین زده شـده و 

متغیرهای مستقل است با توجه به نتایج آزمون چـاو و هاسـمن 

مناسب ترین روش برای برآورد پارامترها و آزمون فرضـیه هـا 

 مدل اثرات تصادفی است.

 آزمون ناهمسانی واریانس:

ی در ادامه جهت پرهیـز از نادیــده گـرفتن نقـ  فـرض همسـان

واریانس و رخداد نتایج کاذب ممکن در روند تخمین، الزم اسـت 

که از روش مناسب براي تشخیص وجود یا عـدم وجـود ناهمسـانی 

واریانس با آزمونی معتبر استفاده شود. براي این منظـور از 

0H

0H

0H
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پاگان با فرض صفر مبنی بر عدم وجـود ناهمسـانی -آزمون براش

  واریانس جمالت باقی مانده استفاده شد.

 

منعکس شـده  6-4نتایج به دست آمده از این آزمون که در جدول 

حاکی از تایید فرض صفر مبنی بر همسانی واریـانس هـا بـراي 

مدل است، لذا در مدل مشکل ناهمسانی واریـانس وجـود نـدارد 

(p>0.05) . 

 هانتایج آزمون ناهمسانی واریانس 6-4جدول 

 مدل
مقدار 

 آماره
p-value نتیجه 

.88540 0.4512 1مدل   

عدم وجود 

ناهمسانی 

 واریانس

.44150 0.8754 2مدل   

عدم وجود 

ناهمسانی 

 واریانس

 

 خالصه تجزیه و تحلیل ها به تفکیک هر فرضیه

لیمر و هاسمن، و تعیین روش تخمین  Fپس از انجام آزمون های 

می شود. نتـایج   )تابلویی یا تلفیقی( ، مدل ها تخمین زده 

مدل های مورد اسـتفاده در پـژوهش در ادامـه حاصل از تخمین 

 ارائه و تشریح شده است.

 آزمون فرضیه های اول

 فرضیه اول از لحاظ آماری بصورت زیر تدوین می شود:

0H پایداری اجزاء سود بر تمایالت احساسی سـرمایه گـذاران :.

 تاثیر ندارد.
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1H  پایداری اجزاء سود بر تمایالت احساسی سـرمایه گـذاران  :

 ثیر دارد.تا

 ارائه شده است. 7-4( در جدول 1نتایج حاصل از تخمین مدل )

 

 (1: نتایج تخمین مدل )4-7جدول شماره 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑠 𝑆𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡

= 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑠𝑖𝑡 + 𝛽2𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛽3𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡

+ 𝛽4𝐴𝑔𝑒𝑖𝑡 + 𝛽5𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 متغیرها
ضریب 

 برآوردی

خطای 

 استاندارد

آماره 

 tآزمون 

احتمال 

 tآزمون 

EARNINGS_COMPONENTS 0.080285 0.007843 10.23654 0.000 

SIZE 0.648491 0.080861 8.019845 0.000 

LEV 0.466572 0.047026 9.921606 0.000 

AGE 0.220433 0.022249 9.907314 0.000 

ROA 0.777117 0.10287 7.554363 0.000 

C 0.298117 0.030641 9.729191 0.000 

 0.662415 ضریب تعیین 

 1.985452 معیار دوربین واتسون

ضریب تعیین تعدیل 

 شده
0.642512 

Fفیشر  آماره    89.98564 

Fفیشر  احتمال   0.000 

 منبع:)یافته های محقق(

بـرای  tنتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که احتمال آزمـون 

% اسـت لـذا؛ ضـریب 5متغیرهای مستقل و کنترلـی کـوچکتر از 

برآوردی متغیرهای فوق از لحاظ آماری معنـی دار مـی باشـد. 

این بدان معناست که متغیرهای فـوق عوامـل مهمـی در تعیـین 

 مثبت ارتباط معیار تمایالت احساسی سرمایه گذاران می باشند. 

 مستقیمو معنی دار پایداری اجزاء سود  بیانگر وجود ارتباط 

بین متغیر فوق با تمایالت احساسی سرمایه گذاران می باشـد و 

با وجود متغیرهای کنترل اول % فرضیه 95بنابراین با اطمینان 

تایید می شود یعنی پایداری اجزاء سود  با تمـایالت احساسـی 
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سرمایه گذاران رابطه معنـی داری وجـود دارد .ضـریب تعیـین 

قدرت توضیح دهندگی متغیرهای مسـتقل را نشـان مـی دهـد کـه 

% تغییرات متغیـر وابسـته را توضـیح 66.24قادراند به میزان 

بیانگر این است که کل مـدل از لحـاظ  Fدهند. احتمال آماره 

% اسـت(. 5کمتـر از  Fآماری معنی دار می باشد )چون احتمال 

می باشد لذا؛ هـیچ  5/2و  5/1از آنجا که دوربین واتسون بین 

 گونه خود همبستگی در مدل وجود ندارد.

 معادله رگرسیونی به صورت زیر می باشد.

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑠 𝑆𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡 = 0.298117 + 0.080285 ∗ 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑠𝑖𝑡 +

0.648491 ∗ 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 0.466572 ∗ 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 0.220433 ∗ 𝐴𝑔𝑒𝑖𝑡 + 0.777117 ∗ 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡  

یکی از معیارهای ساده جهت شناسایی همخطی استفاده از ضرایب 

همبستگی بین متغیرهای توضیحی است. اگر ضرایب همبستگی بـین 

متغیرهای توضیحی، نسبتا بزرگ باشـد بیـانگر همخطـی نسـبتا 

شدید است . اما اگر ضرایب همبستگی کوچک باشند بـدین معنـی 

 است که همخطی وجود ندارد.

 1: نتایج همخطی مدل 4-8جدول شماره 

  
INVESTORS_SENTIM

ENT 

EARNINGS_COMPONEN

TS 
SIZE LEV AGE ROA 

INVESTORS_SENTIMENT 1           

EARNINGS_COMPONENTS 0.000323 1         

SIZE 0.016986 0.352145 1       

LEV 0.067289 0.17545 0.017219 1     

AGE 0.014032 0.026242 0.135808 0.004603 1   

ROA 0.082593 0.280092 0.047455 0.370531 0.114297 1 

 

ضریب مالحظه می شود ،  8-4همان طور که در جدول شماره 

می باشد که نشان می دهد  5/0همبستگی بین متغیرها کمتر از 

 در چنین حالتی همخطی قابل اغماض است.
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 آزمون فرضیه های دوم

 فرضیه دوم از لحاظ آماری بصورت زیر تدوین می شود:

0H قیمت لحظه ای بر تمایالت احساسی سرمایه گذاران تـاثیر :.

 ندارد.

1H احساسی سرمایه گذاران تـاثیر  :  قیمت لحظه ای بر تمایالت

 دارد.

 ارائه شده است. 9-4( در جدول 2نتایج حاصل از تخمین مدل )

 

 (2: نتایج تخمین مدل )4-9جدول شماره 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑠 𝑆𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡

= 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑖𝑡 + 𝛽2𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛽3𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛽4𝐴𝑔𝑒𝑖𝑡 + 𝛽5𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 متغیرها
ضریب 

 برآوردی

خطای 

 استاندارد

آماره 

 tآزمون 

احتمال آزمون 

t 

PRICE 0.756875 0.078407 9.653154 0.000 

SIZE 0.518131 0.054876 9.441873 0.000 

LEV 0.524822 0.053435 9.821761 0.000 

AGE 0.883709 0.090044 9.814199 0.000 

ROA 0.906277 0.11682 7.757871 0.000 

C 0.878697 0.114814 7.653242 0.000 

 0.575412 ضریب تعیین 

 2.254163 معیار دوربین واتسون

ضریب تعیین تعدیل 

 شده
0.545217 

F فیشر  آماره    101.6532 

فیشر   F احتمال   0.000 

 منبع:)یافته های محقق(

بـرای  tنتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که احتمال آزمـون 

% اسـت لـذا؛ ضـریب 5متغیرهای مستقل و کنترلـی کـوچکتر از 

برآوردی متغیرهای فوق از لحاظ آماری معنـی دار مـی باشـد. 

این بدان معناست که متغیرهای فـوق عوامـل مهمـی در تعیـین 

 مثبت معیار تمایالت احساسی سرمایه گذاران می باشند. ارتباط 

بـین  مستقیملحظه ای  بیانگر وجود ارتباط و معنی دار قیمت 
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متغیر فوق با تمایالت احساسـی سـرمایه گـذاران مـی باشـد و 

با وجود متغیرهای کنترل دوم % فرضیه 95بنابراین با اطمینان 

تایید می شود یعنی قیمت لحظه ای  با تمایالت احساسی سرمایه 

وضیح گذاران رابطه معنی داری وجود دارد .ضریب تعیین قدرت ت

دهندگی متغیرهای مستقل را نشان مـی دهـد کـه قادرانـد بـه 

% تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. احتمـال 57.54میزان 

بیانگر این است که کل مدل از لحاظ آماری معنی دار  Fآماره 

% اسـت(. از آنجـا کـه 5کمتـر از  Fمی باشد )چـون احتمـال 

ا؛ هـیچ گونـه خـود می باشد لذ 5/2و  5/1دوربین واتسون بین 

 همبستگی در مدل وجود ندارد.

 معادله رگرسیونی به صورت زیر می باشد.

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑠 𝑆𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡 = 0.878697 + 0.756875 ∗ 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑖𝑡 + 0.518131 ∗

𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 0.524822 ∗ 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 0.883709 ∗ 𝐴𝑔𝑒𝑖𝑡 + 0.906277 ∗ 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡  

ساده جهت شناسایی همخطی استفاده از ضرایب یکی از معیارهای 

همبستگی بین متغیرهای توضیحی است. اگر ضرایب همبستگی بـین 

متغیرهای توضیحی، نسبتا بزرگ باشـد بیـانگر همخطـی نسـبتا 

شدید است . اما اگر ضرایب همبستگی کوچک باشند بـدین معنـی 

 است که همخطی وجود ندارد.

 2دل : نتایج همخطی م4-10جدول شماره 

  INVESTORS_SENTIMENT PRICE SIZE LEV AGE ROA 

INVESTORS_SENTIMENT 1           

PRICE 0.000323224 1         

SIZE 0.016986208 0.081282 1       

LEV 0.067288557 0.019021 0.017219 1     

AGE 0.014031735 0.051271 0.135808 0.004603 1   

ROA 0.082593268 0.072109 0.047455 0.370531 0.114297 1 
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مالحظه می شود ، ضریب  10-4همان طور که در جدول شماره 

می باشد که نشان می دهد  5/0همبستگی بین متغیرها کمتر از 

 در چنین حالتی همخطی قابل اغماض است.

 گیری و پیشنهادهانتیجه

ترین بخش در فرآینـد هـر تحقیـق ، نتیجـه اساسی ترین و مهم

گیری و ارائه پیشنهادات هست که از اهمیت بسزایی برخـوردار 

تواند مبنایی برای رفع مشـکل هــای موجـود یـا است. زیرا می

بهبود وضعیت موجـود بـه سـوی وضـعیت مطلـوب باشـد. البتـه 

اطالعـات و تنها از طریق دسترسی بـه دستیابی به نتایج بهینه

گیرد. کسانی که در حوزه مالی فعالیـت محاسبات درست صورت می

کنند نیازمند اطالعات مالی هستند. این افراد ممکن است در می

شده قضاوت کننـد یـا بـر مبنـای آن مورد اطالعات مالی گزارش

تصمیم گیری نمایند. اطالعات مــالی توسـط گـروه هـای مختلـف 

 گوناگون به کار می روند.  استفاده کننده و برای مقاصد

هدف این تحقیق تاثیر پایداری اجزاء سود و قیمت لحظه ای بر 

تمایالت احساسی سرمایه گـذاران هسـت وهمچنـین ارائـه مـدلی 

گذاری ، تحلیلگران های سرمایهمناسب جهت کمک به مدیران شرکت

و درنهایت بازار سـرمایه اسـت. بـا بررسـی ادبیـات تحقیـق 

تخراج گردید ومبنای طراحی فرضـیه هـا قـرار مفاهیم پایه اس

گرفت. سپس آزمونهای آماری  با استفاده از نرم افزار آماری 

 انجام گرفت و یافته های تحقیق به دست آمد.  در تحقیق حاضر

با بهره گیری از یافته های تحقیق، ارزیابی و تشریح نتـایج 

عـالوه شـود. آزمون فرضیه ها نتیجه گیری کلی تحقیق ارائه می

بر این، دراین فصل پیشنهادهایی برخاسته از نتایج و یافتـه 

های تحقیق ارایه خواهد شد  که امید می رود این پیشـنهادها 

کنندگان اطالعات حسابداری مفید واقـع ضمن آنکه برای استفاده
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گردد، راهگشای تحقیق های آتـی باشـد کـه در ایـن زمینـه می

 انجام خواهد پذیرفت.

 فهرست منابع

(، مالحظه پایداری اجزای سود 1389ابراهیمی میمند، مهدی؛ ) -1

توسط مدیران و سرمایه گذاران در پیش بینی سود، پایان 

نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه عالمه طباطبایی، 

 دانشگاه مدیریت و حسابداری.

پس  لی(. تحل1390زاده، عزت هللا، حاج زوار، فرناز، ) یاصغر -2

 هیسرما یریگ میعوامل موثر بر تصم یرتبه بند ینگیبه

شده در بورس اوراق بهادار  رفتهیپذ یدر شرکت ها یگذار

، شماره 18دوره  ،یو حسابرس یحسابدار یها یتهران، بررس

 دانشگاه تهران. تیری، دانشکده مد65

عوامل  ریتاث هی(. توج1390) ن،یمجرد، حس ییبابا -3

ان در پرتو حل معضل گذار هیدر رفتار سرما یروانشناخت

سال  ،یمحدود، معرفت اقتصاد اسالم تیکامل و عقالن تیعقالن

 .5-34و زمستان، صص  زیی، پا1سوم، شماره 

(، بررسی تاثیر گرایش های 1396توکلیان جاغرق، سعید؛ ) -4

احساسی سرمایه گذاران بر رابطه بین کیفیت اطالعات 

در بورس  حسابداری و قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده

اوراق بهادار، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم 

 اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران.

(. ارائه مدل 1396) د،یکاظم، فالطون نژاد، فرش دیس ،یچاوش -5

گذاران در بورس اوراق  هیسرما یریگ میرفتار تصم یلیتحل

 ،یگذار هیدانش سرما یپژوهش یبهادار تهران، فصلنامه علم

 .زییو سوم، پا ستیسال ششم، شماره ب
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