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Abstract 

The emergence of a new theory of "Macroaccounting" with a new wave of accounting 

research over the last decade tries to explain and apply accounting information in 

economic forecasts. The Macroeconomic theory suggests that economists and 

macroeconomic forecasters use accounting aggregate information at the macroeconomic 

level. For example, from accounting earnings to forecast GDP, from cost stickiness to 

forecast unemployment, from the ratio of book value to market value to predict inflation, 

and from the pricing model of capital assets Used for economic growth. The present study 

investigates the accuracy of GDP forecasting based on the comparative information of 

inflated and non-inflated accounting earnings aggregate. The statistical population of this 

research includes all companies listed in Tehran Stock Exchange. Macro accounting 

emphasizes economists' view of seasonal accounting for financial accounting. So the data 

are collected seasonally and observations are 40 times (2007:Q1-2017:Q4). The method is 

multivariable time series model with rolling regression. Also, for estimating the prediction 

accuracy, the methods of mean error magnitude, mean squared error and mean error 

percentage criterion are used. Evidence show that accounting earnings aggregate as well as 

depreciated accounting earnings increase the accuracy of GDP forecasts over future 

periods. Another finding of the study is the efficiency of predicting the accuracy of 

accounting earnings aggregate relative to accounting earnings depreciation. As a result, the 

spread of aggregate accounting erning growth reduces the forecasting error of GDP and 

reduces the high-speed GDP. A one-unit increase in the standard deviation of the quarterly 

growth of quarterly accounting earnings forecasts 0.94 GDP for future periods. The results 

also showed that GDP forecasts using depreciated Ernings with 7% error and inflated 

ernings with 10% error are the most appropriate forecasts for GDP. 
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 چکیده

کارگیری های حسابداری طی دهۀ اخیر سعی در تبیین و بهبا موج جدیدی از پژوهش« حسابداری کالن»ظهور نظریۀ نوین 
کنندگان بینیکند اقتصاددانان و پیشهای اقتصادی دارد. نظریۀ حسابداری کالن پیشنهاد میبینیاطالعات حسابداری در پیش

حسابداری  استفاده کنند؛ برای مثال، از سود ت تجمعی حسابداری در سطح اقتصاد کالنهای کالن اقتصادی از اطالعاشاخص
ر بینی نرخ بیکاری، از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازابینی تولید ناخالص داخلی، از چسبندگی هزینه برای پیشبرای پیش
ین، در ارشد اقتصادی استفاده شود. بر اساس ای برای های سرمایهگذاری دارایییمتقبینی نرخ تورم و از مدل برای پیش

 اییسهمقا ه بر اطالعاتتولید ناخالص داخلی با تکی بینییشآزمون دقت پپژوهش حاضر، با تکیه بر نظریۀ حسابداری کالن، 
در  شدهپذیرفته یهاتشرک ۀجامعۀ آماری این پژوهش کلیاست. شده بررسی  شدهییزدامتورم و تورم تجمعی سود حسابداری

( 4 :1396 تا 1 :1387) دوره زمانی 40 مشاهدات شاملو  صورت فصلیبهها گردآوری داده بورس اوراق بهادار تهران است.
 بینییشبررسی دقت پ منظوربهمچنین، است. ه غلتان یونرگرسو  یرهمتغچندسری زمانی  یالگو پژوهش، انجامروش  است.
 نتایجست. استفاده شده ا خطاقدرمطلق  یانگین درصدو معیار م خطا مجذور یانگینم خطا، میانگین قدرمطلق یهاروشاز 

 ، دقتشدهزداییتورمی حسابدار و همچنین، سود تجمعی یحسابدار سودند نشان داد پژوهش این انجام از حاصل
 سودبینی یشپ قتدکارایی  ،پژوهش هاییافته. از دیگر دهدیآتی افزایش م یهارا طی دوره داخلیناخالص تولید بینییشپ

ی حسابدار شد سوددرنتیجه، پراکندگی ر ؛شده استییزداتورمتجمعی  یحسابدار نسبت به سود متورمی تجمعی حسابدار
را  یداخل ناخالص مجدد تولیدئۀ داخلی را کاهش و با سرعت باال ارا ناخالص تولید بینییشپمجدد ۀ ، خطای ارائیتجمع

ید تول مجددۀ قبل، ارائۀ ماهسه فصلی حسابداری سودهایرشد واحد در انحراف معیار پراکندگی  . افزایش یکدهدیکاهش م
همچنین،  .کندیم بینییشپ ی آتیهابرای دوره %10یزان محقیقی را به  ناخالصتولید  و %9یزان مبه  رااسمی ناخالص داخلی 
 خطا %10 باو سود متورم  خطا %7اا ب شدهییزداداخلی با استفاده از سود تورم ناخالصید تولبینی یشپند نتایج نشان داد

 داخلی دارد. ناخالص ید تول را برای بینییشپ ینترمناسب

، تورم، تجمعیحسابداری  ، سودحقیقی ، تولید ناخالص داخلیاسمی ، تولید ناخالص داخلیبینییشدقت پ: های کلیدیواژه
 حسابداری کالن

mailto:vahid.bekhradinasab@gmail.com
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  همقدم

 اقتصاادی ۀتوسع مانند اقتصاد اخیر دنیای تحوالت

اهمیات  اقتصااد، در دولات نقاش تغییار کشاورها،

 خادمات و ارتباطاات مانناد هابخش برخی روزافزون

 محیطیزیساتمساائل  به روزافزون توجه ی واانهیرا

اسات.  شاده اقتصاادی مسائل فراوان پیچیدگی موجب

 تشاکیل مصارف، تولیاد، مانند اقتصادی یهاشاخص

 تااورم از شااخص و قیماات یهاشااخص ،سارمایه

 کشاور، اقتصادی ارزیابی وضعیت برای مهم ابزارهای

 بلندمادت و کاالن یگذاراساتیس و یریگمیتصام

 اهمیات آنها به اعتمادو  اعتبار ،منظور نیهم به .هستند

 نیازمناد ،اقتصادی یهاشاخص . تهیۀ[6]دارد  خاصی

 مانناد مختلاف یهانهیزم گوناگون در اطالعات و آمار

 درآماد و هزیناه واردات، و صادرات اشتغال، وضعیت

 است. خانواری و خصوصی، صنعتی دولتی، یهابخش

 تحاوالت روند و مندنداقتصادی عالقه گذاراناستیس

مصارف  ،ملای تولید نظیری اقتصاد کالن یهاشاخص

 سرمایه تشکیل و صادرات و واردات دولت، و خانوار

 کنند. ارزیابی را اتخاذشده یهااستیس اثر و پیگیری را

 1طی هار فصال باا نماگرهاای اقتصاادی بانک مرکزی

؛ کنادیمی عمده اقتصادی را اعالم هاشاخصگزارش 

 معار  در مختلاف دالیال به هاشاخصارقام این  اما

، یکای از دالیال آن .[6] دارند قرار تجدیدنظر یا تغییر

اطالعاااات و  یآورتخماااین کارشناساااان در جمااا 

ها پس از اعالم باناک . این شاخصاستآن  ینیبشیپ

 گااهیو  شاوندیمرکزی طی فصاول آتای اصاال  م

ارائاه  طی سنوات آتی حتای تجدیاد شودیمشاهده م

                                                           
1 https://www.cbi.ir/category/EconomicTrends_fa.aspx 

شاده اعالم یهاامل در نرخأی تکم با هم خواهند شد.

منتشرشااده درخصااو  هاار فصاال،  یهااادر آماره

 پذیرتأملتفاوت برای هر فصل بسیار  شودیمشاهده م

برای تولید ناخالص داخلای در  ،مثال برای ؛[4] است

دوم سااال منتشاار  ۀماهفصال بهااار یااک نارخ در سااه

، در فصول آتی یاک بارنی. پس از اعالم نخستشودیم

 ،شادهعنوان نرخ اصال برای همان فصل به نرخ دیگر

یک  شودیآتی مشاهده م یهاطی سال گاهیمنتشر و 

ارائه برای همان فصل بهار مجدد  عنوان تجدید بانرخ 

و این سیکل، حکایت از وجود خطا در  ابدییانتشار م

ایان اقتصاددانان در بانک مرکازی دارد.  یهاینیبشیپ

هماواره  یو اسامی قیحق یناخالص مل دیتولخطا در 

یاک  ی،ناخالص مل دیروند تول یدر بررسدارد.  وجود

از  یکای هیسال پا. ردیگیمسال، سال پایه مدنظر قرار 

تاورم و  ،یکااریکه کشور از لحاا  باست  ییهاسال

 دیاتول ،یااگار در دوره .دارد یخاوب تیوضاع د،یتول

 ماتیهمان سال مادنظر )ق یهامتیبا ق یناخالص مل

 یاسام یناخالص مل دیشود، به آن تول مقایسه( یجار

ساال  یهاامتیبر حسب ق یناخالص مل دیو اگر تول

 .نادیگو یقیناخالص حق دیبه آن تول، شود مقایسه هیپا

، کارده ضاروری را پژوهشی چنین انجام ی کهامسئله

کاالن  یهادر اعالم شاخص ناپذیرفتنیوجود خطای 

خطای موجود دهندۀ نشان (1اقتصادی است. نمودار )

تولیاااد ناخاااالص داخلااای اسااات. ینااایبشیدر پ
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 ناخاالص ( زمان و اعالم تغییرات تولیاد1نگاره )

 داخلی را برای برخی از فصول باازه زماانی پاژوهش

 

 .دهدیمنشان  

 

 زمان تجدیدنظر تولید ناخالص داخلی  . 1 نگاره

 نوع  فصل 
اعالم 

 تغییرات
 نوع  فصل

اعالم 

 تغییرات
 نوع  فصل

اعالم 

 تغییرات

1389Q1 1389 تجدیدنظرشدهQ4 1391Q3 1391 تجدیدنظرشدهQ4 1393Q3 1393 تجدیدنظرشدهQ4 

1390Q1 1390 تجدیدنظرشدهQ4 1392Q1 1392 تجدیدنظرشدهQ4 1395Q1 1395 تجدیدنظرشدهQ4 

1390Q2 1390 تجدیدنظرشدهQ4 1392Q2 1392 تجدیدنظرشدهQ4 1395Q2 1395 تجدیدنظرشدهQ4 

1390Q1 1391 تجدیدنظرشدهQ3 1392Q3 1392 تجدیدنظرشدهQ4 1395Q3 1395 تجدیدنظرشدهQ4 

1390Q2 1391 تجدیدنظرشدهQ3 1393Q1 1393 تجدیدنظرشدهQ2 1396Q1 1396 تجدیدنظرشدهQ3 

1390Q3 1391 تجدیدنظرشدهQ3 1393Q1 1393 تجدیدنظرشدهQ3 1396Q2 1396 تجدیدنظرشدهQ3 

1390Q4 1391 تجدیدنظرشدهQ3 1393Q2 1393 تجدیدنظرشدهQ3 1396Q1 1396 تجدیدنظرشدهQ4 

1391Q1 1391 تجدیدنظرشدهQ4 1393Q1 1393 تجدیدنظرشدهQ4 1396Q2 1396 تجدیدنظرشدهQ4 

1391Q1 1391 تجدیدنظرشدهQ4 1393Q2 1393 تجدیدنظرشدهQ4 1396Q3 1396 تجدیدنظرشدهQ4 

 منب : بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
 

 

 

با پذیرش ارتباط نزدیک بازار سارمایه و سااختار 

اطالعات حسابداری در  رودمیاقتصادی کشور انتظار 

کاالن اقتصاادی کشاور مفیاد  یهاشااخص بینییشپ

شااواهد روشاانی دربااارۀ اینکااه آیااا  ایااران در باشااد.

اقتصااد  یهااطالعات حسابداری در برآورد شااخص

اینکاه  باوجودارائه نشده است.  یا خیر اندیلکالن دخ

خارجی متفاوتی اطالعات حساابداری را  یهاپژوهش

کاالن  یهاشااخص بیناییشبرای بهباود وضاعیت پ

اناد، در کشاور ایاران شاواهد اقتصادی پیشانهاد کرده

کاالن اقتصاادی  یهاروشنی دربارۀ واکنش شااخص

کنون یافات نشاد و  نسبت به اطالعات حسابداری تا

نتایجی درخصو  اینکاه آیاا اطالعاات حساابداری 

شاده در باورس پذیرفته یهامالی شرکت یهاصورت

اقتصااد  یهااوراق بهادار تهاران در بارآورد شااخص

یاا  شاودیمنجار م هاابینییشکالن، به افزایش دقت پ

خیار، دردساترس نیسات. پاژوهش حاضار براسااس 

( و 1963) 1اوکااانون قاااناقتصااادی نظیاار  هاااییتئور

(، انتظااار دارد سااودهای فصاالی 1993) 2قاعااده تیلااور

                                                           
1 Okun 
2 Taylor rule 



 

 1400 پاییز(، 49، پیاپی )ومس، شماره سیزدهمهای حسابداری مالی، سال پژوهش /4
 

تواناایی کااهش خطاهاای  ،هاحسابداری در شارکت

 تولیاد ناخاالص داخلای داشاته بیناییشدر پ را فعلی

افازایش  چشمگیریرا به طرز  بینییشو دقت پ باشد

این پژوهش بدین صاورت  مسئلۀ ،دهد. بر اساس این

 بیناییشاری تجمعی به بهباود پاست که سود حسابد

تولید ناخالص داخلی در محاسبات اقتصاددانان باناک 

یا خیر و توانایی بهباود خطاای  شودیمرکزی منجر م

اقتصادی و افازایش  یهاشاخص بینییشموجود در پ

 از مقادماتی بیناییشدقت آنان را دارد یا خیر؛ زیرا پ

، هااداده گرفتننادیاده یالدل باه اقتصادی یهاشاخص

 الزم از دقاات حسااابداری یو خروجاا اطالعااات

پژوهش بادین  هاییهنیستند. همچنین، فرض برخوردار

اند که پارامترهای حسابداری، دقت صورت تبیین شده

 یهاکالن اقتصادی را طی دوره یهاشاخص بینییشپ

آتی )نسبت به در نظر نگارفتن اطالعاات حساابداری 

کااالن( افاازایش اقتصاااد  یهادر محاساابات شاااخص

نظار  در ضاعف باا ایان شاودمی. پس متصور دهدیم

در . داده شاود پوشاش، حساابداری متغیرهاای گرفتن

پژوهش،  ۀ، پیشینهاهیفرض ۀمبانی نظری و توسع ،ادامه

بررساای  یریگجااهی، بحااو و نتهاافتااهیروش اجاارا، 

  .اندشده

 هایهفرض ۀمروری بر مبانی نظری و توسع

 ،حساابداری یهابزرگ پژوهش ۀکه بدن در حالی

ری در سااطح اشاواهدی باار نقااش اطالعااات حسااابد

کند، برای بررسی ادبیات شرکت را فراهم می یهاداده

نظری ارتباط بین سود تجمعی حساابداری و اقتصااد 

پراکندگی رشد ساود  .مانده است کالن، ناشناخته باقی

حسااابداری حاااوی اطالعاااتی دربااارۀ روناادهای 

، تغییاارات بیکاااری و کاااریرویتخصاایص مجاادد ن

 مقدماتی بینییشپ ولی ؛[40] درنهایت تولید کل است

 گرفتننادیاده به دلیل عموماً تولید ناخالص داخلی از

از  حساابداری، اساسای یهااو داده اطالعاات برخای

 ۀچاون برآوردهاای اولیا نیسات. برخوردار الزم دقت

 آمااری دولتای منتشار یهاکالن اقتصادی که ساازمان

. گیردینم بر در کاملطور ، این اطالعات را بهکنندیم

شادن بحاو ارزش زماانی مضاف بر این، باا برجسته

پااول، اجاارای حسااابداری کااالن ضاارورت بیشااتری 

پاژوهش حاضار باه بررسای ، بر اساس ایان .یابدیم

 بیناییشبودن سود حسابداری تجمعی برای پآموزنده

 جدیاد ماوج ۀرشد تولید ناخاالص داخلای، باه ارائا

در  تبیین حساابداری عنوان با حسابداری یهاپژوهش

کاالن  حساابداری قصاار صاورتکاالن به اقتصااد

، اقتصااد و حساابداری باین ناوین پاردازد. پیونادمی

باا  حاضر . پژوهششودیم محسوب کالن حسابداری

و  حساابداری اطالعات توضیحی قدرت از یریگبهره

 را اعتقاد این ،حسابداریکنندگی ارقام بینییشپارزش 

 بیناییشپ در حسابداری اطالعات از توانیم که دارد

در اداماه،  بارد. بهاره اقتصاادی کاالن یهاشااخص

های پژوهش بررسی یهفرضچارچوب نظری و توسعۀ 

 شده است. 

اطالعیات  بینیییشتولید ناخالص داخلی و دقت پ

 اقتصادی

هاای دوره در اقتصاادی ۀعماد متغیرهای بینیپیش

 ریزی وبرنامه منظوربه ساالنه و فصلی ماهانه، مختلف

 اهمیت است. زئحا بسیار اقتصادی هایگذاریسیاست

 ترینمهم داخلی از ناخالص تولید متغیرها، این میان در

 روناد از آگاهی که کسب است اقتصادی هایشاخص

 گذارانسیاسات باه توانادآن می آتی و فعلی تحوالت

 تاا کناد کماک اقتصادی گیرندگانتصمیم و اقتصادی

 و هاابحران از جلاوگیری برایرا مناسب  راهکارهای

 ترینمعماول .[5]کنند  اتخاذ وضعیت اقتصادی بهبود

 کالن، اقتصاد بینییک پیش کیفیت ارزیابی برای معیار

 .[9] بینی تولید ناخالص داخلی استپیش در آن دقت
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اسات کاه  ماواردیتولید ناخالص داخلی شامل تمام 

و آحااد  ماردم های واق  در یک کشور و همهشرکت

مجموع ارزش خادمات  شامل و کنندتولید می جامعه

در یک کشاور اسات کاه طای یاک های نهایی و کاال

، تعریافایان در  .[14و13]شود یمعین، تولید م هدور

تولیاد قارار  ۀزنجیاریک کاال و خدماتی که در انتهای 

و برای تولیاد و خادمات دیگار خریاداری  گیرندمی

شاوند یممحسوب  کاالها و خدمات نهایی شوند،ینم

تولید ناخالص داخلای مانناد هار شااخص  .[17و16]

دیگری، کارکردهای مثبات و نیاز خطاهاای خاود را 

تولیاد ناخاالص  ۀبانک مرکزی برآوردهای اولیا دارد.

ه ماهداخلی را برای هر فصل طی ماه پایانی دوره ساه

آتی متفاوت،  یها. مقادیر اولیه طی دورهکندیمنتشر م

منتشرشاده و  ۀو بین مقادیر اولیا شوندیمجدد م ۀارائ

باا  ؛[30] وجاود دارد چشمگیریمقادیر نهایی تفاوت 

شده با مقادیر اعالم ۀاولی هایینتخم ۀاین حال، مقایس

 بیناییشمدت پبسیار طوالنی یهانهایی، حاکی از افق

بسته به نوع انتخاب تخمین اولیه، طول آنهاا است که 

مادت مجدد طوالنی ۀمتفاوت است. عالوه بر این، ارائ

 یشناخت، ناشی از تغییرات روشتولید ناخالص داخلی

 [46]ژاسر و کوشاربایوا . در این خصو ، [9] است

در پژوهشی به بررسی مشکالت در ارزیاابی دقات و 

و به این  انداقتصاد کالن پرداخته یهاینیبشیصحت پ

تجدیدنظرشده، خطای  یهاینیبشیکه پ نتیجه رسیدند

نیاز به همااهنگی  تواندیکه م دندهیرا نشان م یکمتر

، ایجاد هاینیبشیپ ۀبیشتر مقامات دولتی در فرآیند تهی

سیستم ارزیابی مستقل از کیفیت آنها و بهبود وضعیت 

 .شفافیت آنها را منعکس کند

در  شیدهییزدا، سیود متیورم و تورمتجمعیی سود

 حسابداری کالن

 ،حساابداریدر رشاتۀ نوین  یهاپژوهش تازگیبه

[، کاااونچیتچکی و 41نااااالردی و اوگناااوا ]نظیااار 

و هاان و  [39[، نااالردی و ساادکای ]36پاتاتوکاس ]

شااخص ساود حساابداری با معرفای [ 27همکاران ]

، 2بازده ساهام تجمعای [40، ناالردی و اوگنوا ]1تجمعی

 یهاااا[ در پژوهش35کاااونچیچکی و پاتاتوکااااس ]

باا معرفای [ 45متفاوتی و همچنین، پژوهش زامبرناا ]

)یا محار  ماالی و مالیااتی  3نسبت سودآوری تجمعی

باا معرفای [ 10اثرگذار بر نسبت سودآوری(، عبداهلل ]

نسبت تجمعای ارزش باازار ساهام باه ارزش دفتاری 

[ و 37[، الیوریون و پاتاتوکااس ]22، دو و نبار ]4سهام

تجمعاای  یکارمحافظااهبااا معرفاای [ 19کراولاای ]

روکساالین و [ و 12، آلااوی و هااوافلی ]5حسااابداری

 6هایناهچسبندگی تجمعای هزبا معرفی [ 43] همکاران

رشااد تجمعاای بااا معرفاای [ 41و ناااالردی و اوگنااوا ]

رسالت تبیین نقاش  ،7هااستخدام نیروی کار در شرکت

 یهاشاااخص بینااییشدر پرا حسااابداری  اطالعااات

اند. این پیوند نوین باین عهده داشته کالن اقتصادی بر

معرفای  «8حسابداری کالن»حسابداری و اقتصاد  ۀرشت

حسابداری کالن به کاارایی اطالعاات  ۀ. نظریشودیم

کاالن اقتصاادی  یهاشاخص بینییشحسابداری در پ

تاا محتاوای  دارد . حساابداری کاالن ساعیپردازدیم

کارایی سودهای ویژه بهحسابداری  یهااطالعاتی داده

ها در ساطح اقتصااد حسابداری تجمعی کال شارکت

هادف  ،کالن، ارزیابی و تحلیل شود. به عبارتی دیگار

در حسابداری کالن، بررسی این موضوع است که آیاا 

تغییارات در وضاعیت ، ها و اطالعات حسابداریداده

ی نظیر نرخ رشد اقتصادی را اقتصاد یهاآتی شاخص

وجود خطاا  ۀواسطکنند. ظهور این تئوری بهمیتبیین 

. ]40[ کالن اقتصادی اسات یهاشاخص بینییشدر پ

سود حسابداری، یکی از بارزترین اطالعاتی است کاه 

                                                           
1 Aggregate Accounting Earnings 
2 Aggregate Stock Returns 
3 Aggregate Profitability Rate  
4 Aggregate Book-to-Market Rate 
5 Aggregate Accounting Conservatism 
6 Aggregate Cost Stickiness 
7 Employment 
8 Macroaccounting 
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ی اقتصاادی هاشااخصکنندگان بینییشپشایان توجه 

 مفهوم سود ازجملاه مفااهیم کااربردیگیرد. ینمقرار 

 در یک واحد اقتصادی است. 

ی هاشااخصارتباط نظری اطالعات حسابداری و 

کالن اقتصادی، نظیر سود حسابداری تجمعی و تولیاد 

ناخالص داخلی برگرفته از رابطۀ نرخ بیکاری با رشاد 

تولیااد ناخااالص داخلاای در اقتصاااد کااالن اساات. 

پراکناادگی رشااد اشااتغال، پراکناادگی بااازده سااهام و 

پراکندگی رشد سود، از عوامل تعیین تخصیص مجدد 

هیناۀ نیاروی نیروی کار )ارائۀ روشی برای تخصیص ب

کار و اشتغال( اسات. تخصایص مجادد نیاروی کاار 

شاده در باورس اوراق بهاادار در ی پذیرفتههاشرکت

اقتصاد کاالن باا تغییارات بیکااری، ارتبااط مثبات و 

تغییرات بیکاری طباق قاانون اوکاان باا رشاد تولیاد 

ناخالص داخلای ارتبااط منفای دارد. همچناین، طباق 

اری و تاورم ارتبااط منحنی فیلیپس بین تغییرات بیکا

مثبتاای وجااود دارد. همچنااین،، چساابندگی هزینااه، 

کنندۀ نرخ بیکاری و نسبت ارزش دفتری باه بینییشپ

کنندۀ نرخ تورم است. منطبق بر تئوری بینییشپبازار، 

المللی فیشار، باین تاورم و نارخ بهارۀ باانکی اثر بین

ارتباااط مثباات وجااود دارد. از منظاار اقتصااادی سااود 

 عنوانباه هاشرکتبازده سهام و استخدام  حسابداری،

کنندۀ تغییرات تقاضای نیروی کار است. پس بینییشپ

یک نتیجاۀ کلای طباق قاانون اوکاان از ایان ارتبااط 

شود که تغییرات بیکااری باا رشاد تولیاد استنباط می

ناخااالص داخلاای رابطااۀ منفاای و سااود حسااابداری 

 .]40[تجمعی با اشتغال رابطۀ مثبت دارد 

ناای باار تئااوری اقتصااادی منحناای فیلیااپس مبت

های تاورم و اشاتغال ی بین شو مدتکوتاههمبستگی 

دهد، کاارگران وجود دارد. وقتی شو  تورمی رخ می

خورند؛ چاون آنهاا با پذیرش دستمزد کمتر فریب می

کاااهش دسااتمزدهای واقعاای را بالفاصااله مشاااهده 

ها آنهااا را بااه ایاان دلیاال اسااتخدام کننااد. شاارکتمی

کنند تورم، ساودهای بااالتری را کنند که تصور میمی

کنااد. باارای دسااتمزدهای اساامی مشااخص ایجاااد می

فهمنااد دسااتمزدهای واقعاای درنهایاات، کااارگران می

کاه آنهاا باه سامت  طاوریاسات؛ باه کاهش یافتاه 

یابناد. ایان مسائله دستمزدهای پولی بیشتر کشش می

 شود منحنی فیلیپس به سمت باال و راساتموجب می

منتقاال شااود. همچنااین، تااورم موجااب تغییاار بهااای 

شود. تغییارات ماورد انتظاار در یمها ییداراۀ شدتمام

شاود. عوامال یمنرخ تورم باعو تغییار نارخ تنزیال 

گذارناد و یمعرضه و تقاضا بر ریساک شارکت اثار 

کنناد. یمعواملی از این دست، ثبات پارامترها را نفای 

دائام درحاال تغییار  رطوبهوتحلیل این روند و تجزیه

کند حساابداران یماست. وجود چنین وضعی ایجاب 

هار روز ساود خاالص را محاساابه کنناد تاا آن را بااا 

درنتیجاه، ؛ ]32[های اقتصادی هماهنگ کنناد یتواقع

از  تجمعای این نقد وجود دارد کاه ساود حساابداری

گیرد. بر اساس این، برای رف  این نقاد، یمتورم تأثیر 

شااده باارای ییزداتورم تجمعاای حسااابداریاز سااود 

بینی تولید ناخالص داخلای اساتفاده یشپبررسی دقت 

تجمعای رود سود حساابداری شود. پس انتظار مییم

بینی تولید ناخالص داخلای یشپشده، دقت ییزداتورم

 را افزایش دهد. نقدی که نظریۀ حسابداری کاالن بار

شادن تورمشده تااریخی دارد، مگزارشگری بهای تمام

هااا در یمتقسااود بااه دلیاال افاازایش سااطح عمااومی 

حساابداری کاالن کشورهای دچار تورم شدید است. 

کناااد ساااود حساااابداری قبااال از اینکاااه بیاااان می

به آن توجه داشاته باشاند،  کنندگان اقتصادیبینیپیش

 .[41]نخست باید تعدیل شوند 

 در شیدهییزداسود حسابداری متیورم و تورم نقش

 تولید ناخالص داخلی بینییشپ

سود حاوی اطالعاتی دربارۀ تولید ناخالص داخلی 

. ساود شاودیاست که از سایر مناب  اولیاه حاصال نم

 کشاور یک شرکت جزئی از درآمد ناخاالص داخلای



 7/ مکارانحید بخردی نسب و هو ........./ تجمعی سود حسابداری اییسهاطالعات مقا با تکیه بر یداخل ناخالص تولید بینییشبررسی آزمون دقت پ
 

 

است که معادل تولید ناخالص داخلی مبتنی بر درآماد 

، شارکت است. سود شرکت به درآمد مشمول مالیاات

مالیااتی باا یاک تاأخیر  یهاادهبسیار نزدیک است. د

 صااورت،یندر ا ؛زمااانی دوساااله دردسااترس اساات

ماهه از آخرین رقم ساالنه، برآورد برآوردهای سود سه

( حاصال ایدورهیان)سودهای م تجمعی. سود شودیم

حسابداری و سود شرکت )سود  ۀشداز اصول پذیرفته

بااا ارتقااا و  .[21] نداهم وابسااتهشاادت بااهساااالنه( به

صورت ها چه بهپیشین شرکت یهاافزایش سود دوره

 تولیاد رودیما انتظاار صورت سااالنه،فصلی و چه به

در  یاباد. افازایش جااری طای دوره داخلای ناخالص

طور کامال در صورتی کاه اطالعاات حساابداری باه

 یهااقتصادی گنجاناده نشاود، صاورت هایبینییشپ

نشاده( یبرداراال ولی بهرهمالی باالگرا )دارای ارزش ب

و  34] پاتاتوکاااسو کااونچیتچکی . [4] خواهنااد بااود

شده بر مبنای اصول بداری تهیهاسود حسمعتقدند  [35

)خروجااای تجمعاااای  حساااابداری ۀشااادپذیرفته

زم در الاز قابلیاات  ای(دورهیااانمی مااالی هاصااورت

ی مالی هاصورت)خروجی  جایگزینی با سود شرکت

اسات کاه یکای از اجازای اصالی  برخوردار ساالنه(

 نرخ ؛ درنتیجه،ی استلداخ الصتولید ناخ یریگاندازه

 نارخ بارای جاایگزینی تواندمی حسابداری سود رشد

 نرخ اصلی محر  عنوانبه که باشد شرکت سود رشد

 .است مطر  اقتصادی رشد

از اطالعااات  داردیحسااابداری کااالن بیااان ماا

شناساایی  بارای حسابداری تجمعی در زماان واقعای

تولیاد ناخاالص داخلای  ۀاولیا هاییاهخطاهای اعالم

دی . انتظاارات اقتصااشاودمی)برآورد اولیه( اساتفاده 

بار ، گیرنادیشاکل م هایهکالن که با انتشار این اعالم

دولتاای و  یهاااارگان هاییمطیااف وساایعی از تصاام

ال، حاباا ایان  گذارناد؛یکارگزاران اقتصادی تاأثیر م

راساس اطالعات نادرست و نااقص برآوردهای اولیه ب

طور معمااول طاای چناادین سااال بعااد بااا اساات و بااه

دردسترس قارار دادن اطالعاات بیشاتر، مجادد بیاان 

[ بااه ایاان نتیجااه 40. ناااالردی و اوگنااوا ]شااوندیم

یاد تول ۀتجدید ارائ، که پراکندگی رشد سود اندیدهرس

زیاارا حاااوی  ؛کناادمی بینااییشناخااالص داخلاای را پ

 اطالعات اقتصاد کالن است که اقتصااددانان کاامالً در

 . شودی( بیان م2) نمودار. این ادعا در اندنگرفتهنظر 
 

 

 
 تولید ناخالص داخلی ۀارائ تولید ناخالص داخلی و تجدید یهاهیاعالم یبندزمان. 2 نمودار

 

 

 

، حسابداری کالن معتقد است (3) براساس نمودار

 ارزش تجمعاای، حسااابداری جاادای از اینکااه سااود

 طاای را داخلاای ناخااالص تولیااد کنناادگیبینییشپ

تولیاد ناخاالص  بیناییشدقت پدارد و  آتی یهادوره

ساود دهاد، یآتای افازایش م یهاداخلی را طی دوره

کنناادگی ارقااام بینییشپارزش حسااابداری تجمعاای، 

را دارد. در ایان  تولید ناخالص داخلیتجدیدنظرشدۀ 

بااه  یدر پژوهشاا [27] هااان و همکااارانخصااو ، 

بررسی نگاهی دیگر به محتوای اطالعات اقتصاد کالن 

و باه ایان  اناددرآمد کل: شواهد از بازار کار پرداخته
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، هشادیآورتنها اخباار ساود جم که نه سیدندنتیجه ر

، دهنادیبازار کار را انتقال م ۀاطالعات مربوط به آیند

محتوای اطالعاتی آنهاا را باه ساایر متغیرهاای کاالن 

 . دیافزایمدت مکوتاه یهااقتصادی در افق

تولید ناخالص داخلی بیا تکییه بیر  بینییشدقت پ

متیورم  تجمعیسود حسابداری  اییسهاطالعات مقا

 شدهییزداو تورم

بازار سرمایه بخشی از بازارهاای ماالی را تشاکیل 

باازار  نماینادۀ عنوانبهاادار باه اوراق بورسدهد. یم

تأمین وجوه مالی بلندمدت بنگاههاای  وظیفۀ ،سرمایه

. ممکان اسات دارد را به عهادهها شرکتو اقتصادی 

 سااهام منتشاار کننااد. تااأمین مااالی، باارایها شاارکت

قیمات ها از این طریق از مناب  مطمائن و ارزانشرکت

. [29]شاوند یمند مخود بهره ۀدر جهت ارتقای سرمای

عنوان ساود حساابداری  باها فعالیت شرکت خروجی

حساااابداری  ۀشاااددر چاااارچوب اصاااول پذیرفته

، تعیاین یری سودگهدف از اندازه شود.یم یریگاندازه

در قالاب  ماالیعملکرد واحد تجاری طی یاک دوره 

 . گاردآوری[42]اسات  ساود و زیاان حسابصورت

ها و همچناین، اطالعات دربارۀ قیمت ساهام شارکت

لزوم سرعت در واکنش نسبت به تغییارات روزماره و 

ساود  اهمیاتو  ضارورت باهپیاپی بازارهای سرمایه 

حسابرسای  سود و زیاان حسابحسابداری و صورت

عوامال و  ینتارشده اسات؛ زیارا ساود از مهممنجر 

قیمات ساهام در  ۀکننادتأثیرگاذار و تعیین پارامترهای

اباازار  ینتاارمهمهمچنااین، بازارهااای ساارمایه اساات. 

اسات  ساود حساابداری ،مادیریک ارزیابی عملکرد 

 و منظاار سیسااتم رفتااار از دیاادگاه ؛ بنااابراین[16]

مااالی و عملکاارد فعالیاات  ۀاطالعاااتی، سااود نتیجاا

 حسابداری است. 

ساود  کننادی[ بیاان م32] رانجورگنسن و همکاا

و باا  اساتها بخشی از تولید ناخالص داخلی شرکت

 ؛سایر اجزای تولید ناخاالص داخلای همخاوانی دارد

اقتصاددانان در محاسبات این شاخص مهام اقتصاادی 

و این یکی از دلیل وجود خطا  کنندیبه سود توجه نم

ارتباااط  تولیااد ناخااالص داخلاای اساات. بینااییشدر پ

سااود حساابداری تجمعاای و تولیاد ناخااالص نظاری 

بیکاااری بااا رشااد تولیااد  ۀداخلاای برگرفتااه از رابطاا

 ،ناخالص داخلی در اقتصاد اسات. از منظار اقتصاادی

تغییاارات  ۀکنناادبینییشعنوان پسااود حسااابداری بااه

کلی طبق قانون  ۀیک نتیج و تقاضای نیروی کار است

ات کاه تغییار شاودیاوکان از ایان ارتبااط اساتنباط م

منفای و  ۀبیکاری با رشد تولید ناخالص داخلای رابطا

مثبات دارد.  ۀرابطا اشتغالسود حسابداری تجمعی با 

اینکه آیا این مزایا باه ساودمندی افزایشای پراکنادگی 

رشد سود برای استنباط مجدد تخصیص نیاروی کاار 

یا بهباود دقات برآوردهاای اقتصاادی  شودیتبدیل م

تجربای اسات کاه  الؤکالن اولیه، درنهایات یاک سا

تجرباای دارد.  یهااانیازمنااد بررساای نظااری و آزمون

برآورد اولیه از تولید ناخالص داخلی، تا حدی مبتنای 

قبلای اسات.  یهاابر اطالعات برآماده از روناد دوره

قبلای و درنتیجاه، ارقاام  یهادقت برآورد روند دوره

با درج اطالعات  تواندیتولید ناخالص داخلی، م ۀاولی

کااالن اقتصااادی در هاار  یهار شاااخصرونااد دیگاا

بهبود یابد. بیکاری یکی  ،متفاوت با تولید کل شاخصِ

ها است. تغییرات بیکاری با رشد تولید از این شاخص

باا ایان حاال، آماار  ؛منفی دارد ۀناخالص داخلی رابط

، بهباود ؛ بناابراینماهه دقیاق نیساتاشتغال در هر سه

روند رشد تولید برآورد روند بیکاری به بهبود تخمین 

 تریاقکناد کاه باه ارقاام دقمیناخالص داخلی کمک 

تولیااد  ۀتولیااد ناخااالص داخلاای اولیااه )باارآورد اولیاا
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. با شودیناخالص داخلی توسط بانک مرکزی( منجر م

در نظر گرفتن تخصیص مجدد نیاروی کاار، صاحت 

 .[40] بهبود یابد تواندیتخمین بیکاری م

 

 

 

 

 
 

 

 

 ی کالن اقتصادی و اطالعات حسابداریهاشاخص. چارچوب نظری ارتباط بین 3نمودار 

 [40ناالردی و اوگنوا ] منب :
 

نظیاار هااان و  ،پیشااین یهااابااا توجااه بااه پژوهش

[، 36[، کاااونچیتچکی و پاتاتوکااااس ]27همکااااران ]

[، روکساالین و همکاااران 10[، عبااداهلل ]19کراولاای ]

[، ناااالردی و اوگنااوا 39[، ناااالردی و سااادکای ]43]

[، دو و نباار 45[، زامبرناا ]28[، هان و همکاران ]41]

[، بررسی سود حسابداری 12و آلوی و هوافلی ] [22]

رفتااار تولیااد  ی فعااال در بااازار بااورس وهاشاارکت

رشاد تولیاد ناخاالص  دهادینشان م ناخالص داخلی

 همااهنگی ،رشد سود حساابداریپراکندگی داخلی با 

بیااان  [35دارد. کااونچیتچکی ] و همبسااتگی کاماال

رفتاار  بینییشپ ۀزمین تجمعیسود حسابداری  کندیم

را فااراهم آن تحااوالت و تولیااد ناخااالص داخلاای 

تولیاد ناخاالص داخلای را  بینییشو دقت پ سازدیم

. هماواره دهادیمبینی را کااهش یشپو خطای بهبود 

های موثر در رسایدن بخش ینترها یکی از مهمدولت

رشاد ساودآوری و  پراکنادگیباه رشاد اقتصاادی را 

دانناد یمباازار سارمایه  بخاشدر  هاعملکرد شارکت

د در ها از رقم ساواین در حالی است که دولت. [42]

محاسابات اقتصاادی طای یاک دوره معاین  بینییشپ

برای دساتیابی باه ارزش مجماوع کاالهاا و خادمات 

اقتصااددانان بار ایان دیادگاه  برخی. کنندیاستفاده نم

ساودآوری و سود پراکندگی رشد دارند که  توافق نظر

ماهه هار مدت )سهدر کوتاه در بازار سرمایه هاشرکت

ولای  ؛ثرنادؤمی آتای هااهفصل( بر تولید و تورم دور

پراکنادگی های اثرگذاری نظر آنها بر سر کانالاختالف

و  در باازار سارمایه هاسودآوری شارکتو سود رشد 

؛ زیاارا [23اهمیاات آنهااا نساابت بااه یکاادیگر اساات ]

طور ها باهدستیابی به بااالترین ساود توساط شارکت

در تولیاد ناخاالص داخلای رشد  دهندۀنشان، مستقیم

پاولی ازطریااق  هاییاسااتسپاس  .سااتا بعاد کاالن

 

تخصیص مجدد نیروی کار  

 پراکندگی رشد اشتغال )استخدام(

 پراکندگی رشد سود

 تخصیص مجدد نیروی کار پراکندگی بازده سهام

 تغییرات بیکاری

 رشد تولید ناخالص داخلی

(-) 

(+) 
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تاورم و تولید ناخاالص داخلای  بر های مختلفیکانال

کانال نرخ ارز، کاناال  نظیرهای کانال گذارند؛یتأثیر م

ها ییکانال قیمت سایر دارا و نرخ بهره، کانال اعتباری

  .[20]که همگی متأثر از وضعیت بازارند 

به بررسی نقاش  شمارییاقتصادی ب یهاپژوهش

های نرخ بهاره، نارخ ارز و اعتبااری در اقتصااد کانال

شااخص کال ساهام  ،مطالعاات بیشتراند. در پرداخته

 ولای تاا شده است؛عنوان کانال انتقال پولی بررسی به

نقاش بررسای به  ،یی با رویکرد استقرایکنون پژوهش

 هایبینییشدر دقت پ)جزء(  تجمعیسود حسابداری 

و رفا   )کال( تولید ناخالص داخلای ویژههاقتصادی ب

 ایاران خطاهای موجود در محاسابات باناک مرکازی

نااالردی و اوگناوا در این خصاو ،  نپرداخته است.

تجدیدنظرها در  بینییشپ در پژوهشی به بررسی [40]

کالن اقتصاادی باا اساتفاده از اطالعاات  یهاشاخص

کاه  باه ایان نتیجاه رسایدندو  اندحسابداری پرداخته

 یهاساازمانۀ اقتصاد کالن منتشرشد ۀبرآوردهای اولی

طور کامال در بار اطالعات حساابداری را باه ،دولتی

 دیگار در پژوهشای [41] ناالردی و اوگنوا .گیرندینم

اقتصااد  یهاتغییرات در شااخص ینیبشیبه بررسی پ

و  انادکالن با استفاده از اطالعات حسابداری پرداخته

تولیاد  ینایبشیهنگاامی کاه پ دندبه این نتیجاه رسای

ناخالص داخلی باا اساتفاده از اطالعاات حساابداری 

از لحاا  آمااری و  چشمگیری، اثرات شودیتعدیل م

( 1اقتصادی برای مقررات سیاست پاولی )قاانون تیلاور

 ( دارد.IIIو مقررات بانکی )بازل 

در  [36] کااونچیتچکی و پاتاتوکاااسهمچنااین، 

پژوهشی به بررسی سود حسابداری و تولید ناخاالص 

کااه  و بااه ایاان نتیجااه رساایدند اناادپرداخته داخلاای

 یاشدهبینییش، محتوای پیاکالن حرفه هاییبینپیش

                                                           
1 Taylor rule 

دساترس عماوم درسود حسابداری  یهارا که در داده

درنتیجه، خطاهاای  کنند؛یطور کامل وارد نماست، به

لید ناخالص آینده، براسااس رشد تو بینییشاحتمالی پ

است که برای  پذیربینییشسود حسابداری پ یهاداده

دسترس دردر زمان واقعی  یاحرفه یهاکنندهبینییشپ

، تجمعای د سود حساابداریوشمیمتصور  پساست. 

دهاد تولید ناخالص داخلی را افازایش  بینییشدقت پ

عناوان  با ایدورهیانو سودهای حسابداری فصلی و م

توانااایی کاااهش خطااای  تجمعاای، سااود حسااابداری

تولید ناخاالص داخلای را داشاته باشاد. بار  بینییشپ

 اول به شر  زیر تبیین شده است. ۀفرضی ،اساس این

 بیناییش، دقت پتجمعی سود حسابداری اول: ۀفرضی

آتای افازایش  یهااتولید ناخالص داخلی را طی دوره

 . دهدیم

 تاورمهاا و یمتقومی افزایش سطح عمهمچنین، 

هاا ییدارا ۀشدهتغییر بهای تمام به در طی دوره مالی،

و محصوالت در پایان دوره مالی )نسابت باه ابتادای 

در تاورم  اتتغییار ؛ زیاراشاودیممنجار  دوره مالی(

باعاو تغییار نارخ اقتصاد کالن طی یاک دوره ماالی 

بار  در باازار عوامال عرضاه و تقاضااشود. یتنزیل م

و عواملی از این دست،  گذاردیم تأثیرریسک شرکت 

شاده در و ساودیازیان گزارش ثبات پارامترها را نفای

 از توجاه باه تاورم افشاا نظرصارفپایان دوره ماالی 

و اسات طور دائم درحاال تغییار . این روند بهشودیم

از اطالعات حسابداری  کنندگاناستفاده وتحلیلتجزیه

 کندیوجود چنین وضعی ایجاب م. سازدیمرا دشوار 

 خاالص را محاسابه کنناد که حسابداران هر روز سود

ی در فضاای اقتصااد الحظهکه با توجه به وجود تورم 

کنونی کشور، کاری بس دشوار اسات؛ ولای چنانچاه 

سود در پایان دوره مالی از بابت تاورم تعادیل شاود، 
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تر اقتصادی هماهناگ هاییتبا واقعگزارشگری مالی 

 .[33]اهد شد خو

 در ماالی یهاصورت اطالعات تورمی، شرایط در

هااای بینییشپ بااه بتوانااد کااه اساات مفیااد صااورتی

 نشاان پاژوهش پیشاینۀ بررسای. کند کمک اقتصادی

 ناشای نشدهشناسایی هایو زیان سود چنانچه دهدیم

 باه توانادیم شاود، آشاکار زماان گذشات با تورم از

برای  ،بر اساس این .کند مکک های اقتصادیبینییشپ

 تجمعااای رفااا  ایااان نقاااد از ساااود حساااابداری

تولیاد  بیناییششده بارای بررسای دقات پییزداتورم

 رودمای. پاس انتظاار شودیناخالص داخلی استفاده م

 ساود به نسبت شدهییزاتورم تجمعی حسابداری سود

 بیشاتری دقات باشاد وتر مرباوطتجمعی  حسابداری

ر با باشاد. داشته داخلی صناخال تولید بینییشپبرای 

 دوم به شر  زیر تبیین شده است. ۀفرضی ،اساس این

 شادهییزداتورم تجمعی سود حسابداری دوم: ۀفرضی

بیشاتری در ، دقات تجمعی حسابداری نسبت به سود

 .داردتولید ناخالص داخلی  بینییشپ

 پژوهش یشناسروش

پاژوهش باه بررسای ناوع  یشناسدر بخش روش

هاا و روش پژوهش، جامعاۀ آمااری، گاردآوری داده

 اجرای پژوهش پرداخته شده است. 

 نوع پژوهش

اسات.  یااجرا، توساعه ۀحاضر ازنظر نتیج ۀمطالع

کمی اسات و ازنظار هادف  ۀازنظر فرآیند اجرا مطالع

توصیفی اسات؛ زیارا محقاق در پای  ۀمطالع ،پژوهش

عات حساابداری و نقاش اطال یژگیتوصیف واقعی و

شااخص اقتصااد کاالن اسات. ازنظار  ۀآن در محاسب

پژوهش استقرایی اسات و  ،منطق اجرا یا نوع استدالل

 ازنظر بعد زمانی، پژوهش طولی است.

  

 هاگردآوری داده

مااورد نیاااز باارای گااردآوری اطالعااات  یهاااداده

و اطالعات اقتصاادی  1حسابداری پایگاه اینترنتی کدال

 2نترنتی بانک مرکزی جمهوری اساالمی ایارانپایگاه ای

اطالعااات سااود حسااابداری  ،اساات. بااه بیااان دیگاار

 ایدورهیاانماالی م یهاتجمعی با استفاده از صاورت

شده در بورس اوراق بهادار تهاران پذیرفته یهاشرکت

و تولیااد ناخااالص  1396تااا  1387طاای بااازه زمااانی 

 یهاادادهداخلی ایران به قیمت جااری باا اساتفاده از 

 1396تاا فصال چهاارم ساال  1387فصل اول ساال 

 شده است. یآور( جم 4 :1396تا  1 :1387)

 آماری  ۀجامع

دهندۀ تولیااد ناخااالص ی تشااکیلهااابخشعمااده 

بخش نفات، کشااورزی، صانعت و داخلی متشکل از 

 منطبق باا پاژوهشمعدن، ساختمان و خدمات است. 

تولیااد  بیناایباارای پیش [41و  40] ناااالردی و اوگنااوا

تولیاد بورس باید برای هر بخاش از ناخالص داخلی، 

شارکت(  -یک سری نماینده )فصال  ناخالص داخلی

ی نفتای، صانای  هاافرآردهمثاال،  بارای داشته باشاد؛

پتروشیمی و نفت و استخراج نفت و گااز اکتشاافات 

نماینادۀ بخاش  عنوانبهدر بورس اوراق بهادار تهران 

بات تولیاد ناخاالص داخلای، صانای  نفت در محاسا

زراعاات و خاادمات وابسااته و کشاااورزی در بااورس 

نمایندۀ بخاش کشااورزی  عنوانبهاوراق بهادار تهران 

های یگرواساطهدر محاسبات تولید ناخالص داخلی، 

گذاری در یهساارماها و ینگهلاادهااا، یزینگلمااالی، 

نماینادۀ بخاش  عنوانباهبورس اوراق بهاادار تهاران 

ت در محاسابات تولیاد ناخاالص داخلای و یاا خدما

ی امال  و مستغالت و پیمانکاری صنعتی در سازانبوه

نماینادۀ بخاش  عنوانباهبورس اوراق بهاادار تهاران 

                                                           
1 www.codal.ir 
2 www.cbi.ir 
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ساااختمان در محاسااابات تولیااد ناخااالص داخلاای و 

ی فلزی در باورس هاکانهاستخراج معادن و استخراج 

صانعت و  نماینادۀ بخاش عنوانبهاوراق بهادار تهران 

. باا اساتمعدن در محاسابات تولید ناخالص داخلای 

شاده در باورس پذیرفته یهاشارکتتوجه باه اینکاه 

سااهمی متناسااب بااا اقتصاااد  اوراق بهااادار تهااران

ی واقعی اقتصاد هابخشدرخصو  ترکیب همگن با 

 یهاشارکت ۀجامعۀ آمااری ایان پاژوهش کلیا دارد،

 ان اساات.شااده در بااورس اوراق بهااادار تهاارپذیرفته

باار نگاااه اقتصاااددانان  کالنیحسااابدارهمچنااین، 

 کید دارد.أمالی فصلی حسابداری ت یهاصورتبه

ی هاشارکتبینای کلیاۀ یشپبه بیان دیگر، توانایی 

در هاار  شااده در بااورس اوراق بهااادار تهاارانپذیرفته

ماهه برای تولید ناخالص داخلی فصل آتی متنااظر سه

داری مثاال، از ساودهای حسااب شود )براییمآزمون 

شاده در باورس اوراق پذیرفته ی فعاالهاشرکتکلیۀ 

در فروردین، اردیبهشت و خارداد، بارای  بهادار تهران

 ساال دوم ماهۀخاالص داخلای ساهبینی تولیاد نایشپ

 هاییهبا توجاه باه اینکاه فرضا شود(. پسیماستفاده 

آزمون خواهند  ایدورهیانپژوهش ازطریق اطالعات م

صاورت فصالی انجاام ها بایاد بهداده یآور، جم شد

 شود.

، ناشران بورسای 3/5/1386نظر به اینکه در تاریخ 

صاااورت های ماااالی را بهمکلاااف شااادند صاااورت

ه کنناد، باازه زماانی ئاشاده اراحسابرسی ایدورهیانم

آغااز شاده اسات. باه  1387پاژوهش از ساال انجام 

شاران دساتورالعمل تکلیاف نا 7مااده  4موجب بناد 

شاده، های ماالی حسابرسیصاورت ۀبورسی در ارائا

های مااالی اند صااورتناشااران بورساای مکلااف شااده

شده را تهیاه و افشاا حسابرسی ۀماهای ششدورهمیان

ای( باارای دورهیااانمو ایاان الاازام )حسابرساای  کننااد

وجاود نادارد کاه ماهه نه وماهه سه مالی یهاصورت

 اگرچاه .شاودیمیااد تنگنا و محددیت از آن  عنوانبه

 مااالی یهاصااورت کااه دارد وجااود محاادودیت ایاان

 شاوند،ینم حسابرسایماهه نه وماهه سه ایدورهیانم

دلیال،  هماین باه اسات؛ ممکن برآورد اتکاپذیرترین

 نموناۀ آمااری در پایاه بازار و فرابورسی یهاشرکت

 منتشرشاده اطالعاات اتکای قابلیت تااند نشده منظور

ها و بودن دادهبا توجه به فصلی ،درنتیجه یابد؛ افزایش

صورت سری زماانی، مشااهدات باه ها بهبرازش مدل

 .رسدی( م4 :1396تا  1 :1387) زمانی دوره 40

 روش اجرای پژوهش

 .شودیحاضر طی چند مرحله زیر اجرا م ۀمطالع

 اول: ۀمرحل

 کالن اقتصادی یهاشاخص بینییشارزیابی دقت پ

از  یکاای ی،اقتصاااد یرهااایرفتااار متغ بینااییشپ

باا  بیشاتراسات کاه  نادهیآ یبرا یزیرالزامات برنامه

اماا  شاود؛یانجام م یزمان یسر هاییکاستفاده از تکن

 بیناییشبار دقات پ یزماان یسر یانتخاب نوع الگو

 اقتصاادی یهاشااخص بینییشاثرگذار است. دقت پ

از معیارهای مختلف میانگین قادرمطلق خطاا، جدای 

میانگین مجذور خطا و معیار میانگین درصد قدرمطلق 

اناد(، از یاک معیاار افزار آماری)که خروجی نرمخطا 

واحد که متشکل از سه بخش خطای یک، خطاای دو 

و خطای سه است )و بارخالف معیارهاای ذکرشاده، 

افازار مکناد، ناه نریمبه محاسابۀ آن اقادام  پژوهشگر

[ به 11به پیروی از پژوهش آلبو و همکاران ]آماری(، 

باه بیاان دیگار، در . شاودی( انجاام م1شر  رابطاه )

یی نظیاار هاااآمارهی آماااری از هاشاااخصبیناای یشپ

 درصد و خطا مجذور میانگین خطا، قدرمطلق میانگین

شود. ایان معیارهاا یم استفاده خطا قدرمطلق میانگین

اساس مقدار خطای کمتر و نه تعداد میزان خطاها را بر
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کناد. یمخطای کمتر در سطح کلیۀ مشاهدات ارزیابی 

یک جنباه از ناوآوری در  عنوانبهدر پژوهش حاضر، 

های اقتصادی از یاک روش پیشنهادشاده در بینییشپ

حینادمان و کاوهلر و [ 11پژوهش آلبو و همکااران ]

استفاده و بارای اطمیناان حاداکثری نسابت باه  [31]

 شود.بینی از ترکیب سه معیار استفاده مینتایج پیش

s (1رابطه ) = |
s1 + 𝑠2

𝑠3
| 

 که در این رابطه:

S1آماری خطاها.  ۀ: معیار مجموع خالص 

S2دقت نسبی. یریگ: معیار مجموع اندازه 

S3و  یده: معیااار مجمااوع درصااد دقاات در جهاات

 ها.نشانه

سنجش این سه معیاار در اداماه ارائاه شاده  ۀنحو

 است.

معیار (: S1آماری خطاها ) ۀمعیار مجموع خالص

در  .معرف خطای اندازه اسات 1آماری ۀمجموع خالص

ی هاانادازهبرخی از برآوردها ممکن اسات باه دلیال 

کوچااک )ضااعیف( و باازرگ )قااوی(، نتااایج دقاات 

بینی از خطای انادازه تاأثیر بگیارد؛ ولای نسابت یشپ

هاای مفیادی منجار یبتقرمیانگین توان دوم خطا به 

خواهد شد که از خطای اندازه تأثیر نخواهاد گرفات. 

آماری به پیروی از پژوهش آلبو  ۀمعیار مجموع خالص

[ با استفاده از نسبت انحراف معیار باه 11و همکاران ]

 شود:ی( برآورد م2)میزان خطا به شر  رابطه 

 (2رابطه )

𝑆1 =
𝑆𝐷𝑒𝑡

|𝑀𝐸|
+

𝑆𝐷|𝑒𝑡|

𝑀𝐴𝐸
+

𝑆𝐷𝑒𝑡
2

𝑅𝑀𝑆𝐸
+

𝑆𝐷
|
𝑦𝑡−�̂�𝑡

𝑦𝑡
|

𝑀𝐴𝑃𝐸
 

 که در این رابطه:

 𝑆𝐷𝑒𝑡بیناای درآماادیش: انحااراف معیااار خطااای پ 

 ناخالص.

                                                           
1 Sums of summary statistics 

𝑆𝐷|𝑒𝑡|بیناای یش: انحااراف معیااار قاادرمطلق خطااای پ

 ناخالص. درآمد

𝑆𝐷𝑒𝑡
بیناای یشدوم خطااای پانحااراف معیااار ریشااه : 2

 ناخالص. درآمد

𝑆𝐷
|
𝑦𝑡−�̂�𝑡

𝑦𝑡
: انحااراف معیااار نساابت رشااد خطااای |

 ناخالص. بینی درآمدیشپ

|𝑀𝐸|.خطای متوسط : 

𝑀𝐴𝐸 :خطا. قدرمطلق متوسط 

𝑅𝑀𝑆𝐸 :خطا مجدوز متوسط دوم ریشه . 

𝑀𝐴𝑃𝐸 :خطا متوسط قدرمطلق درصد . 

( در 2ام از متغیرهای رابطاه )سنجش هر کد ۀنحو

 ادامه ارائه شده است.

انحاراف (: 𝑺𝑫𝒆𝒕) بینییشانحراف معیار خطای پ

باه پیاروی از پاژوهش آلباو و  بینییشمعیار خطای پ

 :( محاسبه خواهد شد3به شر  رابطه ) [11همکاران ]

 (3رابطه )

𝑆𝐷𝑒𝑡 = √
1

ℎ − 1
∑ (𝑒𝑡 − 𝑒�̅�)2

𝑛+ℎ

𝑡=𝑛+1
 

 که در این رابطه:

 𝑛 :براساس فصل واقعی یهاطول سری داده. 

 ℎماهه ماهه اول، ساهزمانی نظیار ساه یها: طول افق

 ماهه چهارم.ماهه سوم و سهدوم، سه

 𝑒𝑡به پیاروی از پاژوهش گارین و  بینییش: خطای پ

( سانجیده 4که باه شار  رابطاه )است  [26تاشمان ]

 .شودیم

𝑒𝑡                                  (4رابطه ) = 𝑦𝑡 − �̂�𝑡 

 که در این رابطه:

𝑦𝑡اقتصادی یها: شاخص. 

�̂�𝑡اقتصادی یهاشاخص بینییش: پ. 

𝑒�̅�( است.5: که این رابطه به شر  رابطه ) 

𝑒�̅�                                    (5رابطه ) =
∑ 𝑒𝑡

𝑛+ℎ
𝑛+1

ℎ
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 بینیییشیانحییراف معیییار قییدرمطل  خطییای پ

(𝑺𝑫|𝒆𝒕|:) به  بینییشانحراف معیار قدرمطلق خطای پ

[ به شر  رابطه 11پیروی از پژوهش آلبو و همکاران ]

 ( محاسبه خواهد شد.6)

 (6رابطه )

𝑆𝐷|𝑒𝑡| = √
1

ℎ − 1
∑ (|𝑒𝑡| − |𝑒�̅�|)2

𝑛+ℎ

𝑡=𝑛+1
 

 بینییییشدوم خطییای پانحییراف معیییار ریشییه 

(𝑺𝑫𝒆𝒕
به  بینییشدوم خطای پانحراف معیار ریشه  (:𝟐

[ به شر  رابطه 11پیروی از پژوهش آلبو و همکاران ]

 ( محاسبه خواهد شد.7)

 (7رابطه )

𝑆𝐷𝑒𝑡
2

= √
1

ℎ − 1
∑ (𝑒𝑡

2 − 𝑒𝑡
2̅̅ ̅)2

𝑛+ℎ

𝑡=𝑛+1
 

 که در این رابطه:

𝑒2
𝑡

̅̅ اسات  بیناییش: قدرمطلق ریشه دوم خطای پ̅̅

[ به شر  11که به پیروی از پژوهش آلبو و همکاران ]

 ( محاسبه خواهد شد.8رابطه )

𝑒2                                (8رابطه )
𝑡

̅̅ ̅̅ =
∑ 𝑒𝑡

2𝑛+ℎ
𝑛+1

ℎ
 

 بینیییشانحراف معیار نسیبت رشید خطیای پ

(𝑺𝑫
|
𝒚𝒕−�̂�𝒕

𝒚𝒕
انحااراف معیااار نساابت رشااد خطااای  (:|

[ 11به پیروی از پژوهش آلباو و همکااران ] بینییشپ

 خواهد شد. ( محاسبه9به شر  رابطه )

 (9رابطه )

𝑆𝐷
|
𝑦𝑡−�̂�𝑡

𝑦𝑡
|

= 𝑆𝐷
|
𝑒𝑡
𝑦𝑡

|

= √
1

ℎ − 1
∑ (|

𝑒𝑡

𝑦𝑡
| − |

𝑒𝑡

𝑦𝑡
|

̅̅ ̅̅
)2

𝑛+ℎ

𝑡=𝑛+1
 

 که در این رابطه: 

|
𝑒𝑡

𝑦𝑡
|̅̅ بااه  بینااییش: نساابت قاادرمطلق خطااای پ̅̅

اقتصادی که به پیروی از پژوهش آلباو و  یهاشاخص

( محاسابه خواهاد 10به شر  رابطاه ) [11همکاران ]

 شد.

|                             (10)رابطه 
𝑒𝑡

𝑦𝑡
|̅̅ ̅̅ =

∑ |
𝑒𝑡
𝑦𝑡

|𝑛+ℎ
𝑛+1

ℎ
 

خطای متوسط به پیروی  (:|𝑴𝑬|خطای متوسط )

[ باه شار  رابطاه 31از پژوهش حیندمان و کاوهلر ]

 .شودی( سنجیده م11)

|𝑀𝐸|              (11رابطه ) =
1

ℎ
∑ (𝑦𝑡 − �̂�𝑡)𝑛+ℎ

𝑡=𝑛+1 

 متوسااط (:𝑴𝑨𝑬متوسییط قییدرمطل  خطییا )

به پیروی از پژوهش حیندمان و کوهلر خطا  قدرمطلق

 شود.( سنجیده می12[ به شر  رابطه )31]

𝑀𝐴𝐸              (12رابطه ) =
1

ℎ
∑ |𝑦𝑡 − �̂�𝑡|𝑛+ℎ

𝑡=𝑛+1 

 ریشه (:𝑹𝑴𝑺𝑬) خطا مجدوز متوسط دوم ریشه

بااه پیااروی از پااژوهش  خطااا مجاادوز متوسااط دوم

( سانجیده 13)به شر  رابطاه  [31حیندمان و کوهلر ]

 شود.می

𝑅𝑀𝑆𝐸        (13رابطه ) = √
1

ℎ
∑ (𝑦𝑡 − �̂�𝑡)2𝑛+ℎ

𝑡=𝑛+1 

 درصد (:𝑴𝑨𝑷𝑬) خطا متوسط قدرمطل  درصد

متوسط به پیاروی از پاژوهش  خطا متوسط قدرمطلق

( سانجیده 14به شر  رابطاه ) [31حیندمان و کوهلر ]

 شود.می

𝑀𝐴𝑃𝐸     (14رابطه ) = 100 ×
1

ℎ
∑ |

𝑦𝑡−�̂�𝑡

𝑦𝑡
|𝑛+ℎ

𝑡=𝑛+1 

(: S2دقیت نسیبی ) یریگمعیار مجموع انیدازه

 خطای از بایدیم یریگاندازه دو دقت مقایسۀمنظور به

دقات  یریگانادازهآن، معیاار  شود کاه استفاده نسبی

دقاات نساابی بااه  یریگمجمااوع اناادازه اساات. 1نساابی

شار  رابطاه  [11پیروی از پژوهش آلبو و همکاران ]

 .شودی( برآورد م15)

 (15رابطه )
𝑆2 = 𝑈1 + 𝑀𝑅𝐴𝐸 + 𝑅𝑅𝑀𝑆𝐸 + 𝑀𝐴𝑆𝐸 

 که در این رابطه:

                                                           
1 Sum of relative accuracy measures 
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𝑈1شاخص آماری نابرابری اقتصادی :.  

𝑀𝑅𝐴𝐸میانگین قدرمطلق نسبی خطا :. 

𝑅𝑅𝑀𝑆𝐸 :خطا مجدوز نسبی متوسط ریشۀ. 

𝑀𝐴𝑆𝐸شده براساس خطا.: میانگین قدرمطلق، همگن 

( در 15سنجش هر کدام از متغیرهای رابطه ) ۀنحو

 ادامه ارائه شده است.

 (:𝑼𝟏شییاخص آمییاری نییابرابری اقتصییادی )

شاااخص آماااری نااابرابری اقتصااادی بااه پیااروی از 

حینادمان و  و پیشانهاد [11آلبو و همکاران ] هشپژو

 .شودی( سنجیده م16[ به شر  رابطه )31کوهلر ]

𝑈1                      (16رابطه ) =
√∑ (𝑦𝑡−�̂�𝑡)2𝑛+ℎ

𝑡=𝑛+1

√∑ 𝑦𝑡
2+√∑ �̂�𝑡

2
 

میانگین  (:𝑴𝑹𝑨𝑬میانگین قدرمطل  نسبی خطا )

قدرمطلق نسبی خطا به پیروی از پژوهش حینادمان و 

 شود.( سنجیده می17[ به شر  رابطه )31کوهلر ]

𝑀𝑅𝐴𝐸                  (17رابطه ) =
1

ℎ
∑ |

𝑒𝑡

𝑒𝑡
∗ |𝑛+ℎ

𝑡=𝑛+1 

 که در این رابطه: 

𝑒𝑡
: خطای معیار است که باه پیاروی از پاژوهش ∗

( سانجیده 18[ به شر  رابطاه )31حیندمان و کوهلر ]

 .شودیم

𝑒𝑡                           (18رابطه )
∗ = 𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−1 

 (:𝑹𝑹𝑴𝑺𝑬) خطیا مجدوز متوسط نسبی ریشۀ 

به پیروی از پژوهش  خطا مجدوز نسبی متوسط ریشۀ

( سانجیده 19[ به شر  رابطاه )31حیندمان و کوهلر ]

 شود.می

𝑅𝑅𝑀𝑆𝐸                          (19رابطه ) =
𝑅𝑀𝑆𝐸

𝑅𝑀𝑆𝐸𝑏
 

 که در این رابطه: 

𝑅𝑀𝑆𝐸 :اسات  خطاا مجادوز نسبی متوسط ریشۀ

[ باه 31که به پیروی از پژوهش حینادمان و کاوهلر ]

 شود.سنجیده می (20شر  رابطه )

𝑅𝑀𝑆𝐸      (20رابطه ) = √
1

ℎ
∑ (𝑦𝑡 − �̂�𝑡)2𝑛+ℎ

𝑡=𝑛+1 

𝑅𝑀𝑆𝐸𝑏 خطا مجدوز نسبی متوسط ریشۀ: معیار . 

شیده براسیاخ خطیا میانگین قدرمطل ، همگن

(𝑴𝑨𝑺𝑬:) شاده براسااس میانگین قادرمطلق، همگن

[ باه 31خطا به پیروی از پژوهش حیندمان و کوهلر ]

 شود.سنجیده می( 21شر  رابطه )

 (21رابطه )

𝑀𝐴𝑆𝐸 =
1

ℎ
∑

|𝑒𝑡|

1
ℎ

∑ |𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−1|𝑛+ℎ
𝑡=𝑛+1

𝑛+ℎ

𝑡=𝑛+1

 

و  یدهمعیار مجمیوع درصید دقیت در جهیت

معیااار مجمااوع درصااد دقاات در (: S3ها )نشییانه

 کمیاات نزدیکاای یااا ، انطباااقهاو نشااانه یدهجهاات

 حساب بار واقعای و دقات مقدار به شدهیگیراندازه

باه پیاروی سازد. این معیار یمخطا را برآورد  حداکثر

( 22شار  رابطاه ) [11از پژوهش آلباو و همکااران ]

 .شودیبرآورد م

𝑆3                          (22رابطه ) = 𝑃𝑆𝐶 + 𝑃𝐷𝐴 

 که در این رابطه: 

𝑃𝑆𝐶ها.ها و عالمتصحیح نشانه بینییش: درصد پ 

𝑃𝐷𝐴ها.صحیح برای انحراف بینییش: درصد پ 

( در 22سنجش هر کدام از متغیرهای رابطه ) ۀنحو

 ادامه ارائه شده است.

هیا ها و عالمتصیحی  نشیانه بینییشدرصد پ

(𝑷𝑺𝑪:) هاا ها و عالمتصحیح نشانه بینییشدرصد پ

[ شر  رابطه 11به پیروی از پژوهش آلبو و همکاران ]

 .شودی( برآورد م23)

𝑃𝑆𝐶                      (23رابطه ) =
100

ℎ
∑ 𝑧𝑡

𝑛+ℎ
𝑡=𝑛+1 

 که در این رابطه: 

𝑧𝑡 این متغیر یک متغیر مجازی است. ایان متغیار :

𝑦𝑡هنگاامی کاه  ؛برابر با یک است × �̂�𝑡 تار از بزرگ

عادد صافر تعلاق  صاورت، یانصفر باشد و در غیر ا

 . گیردیم
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هییا صییحی  بییرای انحراف بینییییشدرصیید پ

(𝑷𝑫𝑨:) هاا باه صحیح برای انحراف بینییشدرصد پ

شار  رابطاه  [11پیروی از پژوهش آلبو و همکاران ]

 .شودی( برآورد م23)
𝑃𝐷𝐴                     (23رابطه ) =

100

ℎ
∑ 𝑧𝑡

𝑛+ℎ
𝑡=𝑛+1 

 که در این رابطه: 

𝑧𝑡 .این متغیر یک متغیر مجازی است : 

𝑦𝑡)هنگاامی کاه  ؛این متغیر برابر با یک اسات −

𝑦𝑡−1) × (�̂�𝑡 − 𝑦𝑡−1) تر از صافر باشاد و در بزرگ

 . گیردیعدد صفر تعلق م صورت، ینغیر ا

عباارت اسات از پاارامتر  𝑦𝑡روابط فاوق  ۀدر کلی

 �̂�𝑡واقعی اقتصادی تولید ناخاالص داخلای واقعای و 

تولید ناخاالص  ۀشدبینییشتجدیدنظرشده و پ پارامتر

بی آزماون دقات داخلی است. این شاخص برای ارزیا

بار در رواباط  اقتصادی طی دو یهاشاخص بینییشپ

  نخسات معیاار ،بیاان دیگار . بهه استباال قرار گرفت

Sیهاشااخص بیناییشدهندۀ دقات پنهایی که نشان 

با اطالعات واقعی و اطالعاات  باریکاقتصادی است، 

 ،. این بخش از محاسابهشده استشده محاسبه اصال 

اقتصاددانان در سطح باناک مرکازی و  بینییشدقت پ

 S معیاار  ،. در گاام دومدهادیکالن کشور را نشان م

 یهاشااخص بیناییشدهندۀ دقات پهایی کاه نشاانن

اقتصادی است، مجدد با اطالعات واقعی و اطالعاات 

شده )دخالت اطالعات حسابداری در برآورد بینییشپ

از . این بخاش شده استمعیارهای اقتصادی( محاسبه 

 ۀنقش مثبت یا منفی اطالعات حساابداری در محاساب

اقتصاددانان در سطح باناک مرکازی و  بینییشدقت پ

نتاایج هار دو  ،نهایتدر. دهدیکالن کشور را نشان م

بانااک  بینااییششااده باارای پمحاساابه )دقاات محاسبه

شااده مبتناای باار اطالعااات مرکاازی و دقاات محاسبه

پااژوهش  و مطااابق بااا اندشاادهحسااابداری( مقایسااه 

بااا  هاااییبینییشپ [11پااژوهش آلبااو و همکاااران ]

 یهااز شااخص زیاادیحاوی دقت  Sکمترین مقدار 

 ند.اکالن اقتصادی

 دوم: ۀمرحل

پارمترهییای اقتصییادی بییا اسییت اده از  بینییییشپ

 اطالعات حسابداری

پارمترهااای اقتصااادی بااا  یناایبشیپ ،دوم ۀمرحلاا

استفاده از اطالعاات حساابداری اسات. اطالعاات و 

 1صااورت تعاادیل فصاالیحسااابداری به یهاااداده

اقتصادی باا  و نقش آن در شاخصاند گردآوری شده

. شوندیشده  در ادامه، برآورد مارائه استفاده از مراحلِ

حاضر در بخاش اقتصادسانجی و روش  ۀتمایز مطالع

، باارآورد روش سااری زمااانی باارای اجاارای پااژوهش

خود در ایاران ۀنوباحساابداری اسات کاه به یهاداده

پژوهشگران باه  یتوجه. علت کمندارد چندانی سابقۀ

این نوع تخماین، دسترسای کام اطالعاات از لحاا  

 ،حاضر ۀمتفاوت است. در مطالع یهاسری، طی زمان

د، از نهاا کاه بایاد فصالی باشابا توجه باه ناوع داده

باارای گااردآوری  یادورهانیاامااالی م یهاصااورت

است. نظر به اینکاه  شدهاطالعات حسابداری استفاده 

ها را شارکت 1387بورس اوراق بهادار تهران از سال 

کرده، بازه زمانی  یادورهانیاطالعات م یملزم به افشا

تاا پایاان ساال  1387از ابتادای ساال  ،انجام پژوهش

 است.  1396

 ب اطالعات حسابداری گام اول: انتخا

پاااژوهش حاضااار در نظااار دارد از اطالعاااات 

و افازایش  بیناییشحسابداری برای بهبود وضاعیت پ

دقاات شاااخص اقتصااادی اسااتفاده کنااد. اطالعااات 

سود حساابداری در دو  ،گرفته شده کاره حسابداری ب

شده اسات. شااخص ساود ییزداحالت متورم و تورم

[ و 41ناالردی و اوگناوا ] یهاحسابداری در پژوهش

[، نااالردی و ساادکای 36کونچیتچکی و پاتاتوکاس ]

کار گرفته شده است. ه [ ب27[ و هان و همکاران ]39]
                                                           
1 Seasonally Adjusted 
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سنجش هر کدام از ایان متغیرهاا بیاان  ۀنحو ،در ادامه

 شده است.

 نخسااتین :1متییورم تجمعییی سییود حسییابداری

 ۀکننااادبینییشعنوان پاطالعاااات حساااابداری باااه

 متورم اقتصادی، سود خالص حسابداری یهاشاخص

باه پیاروی از  تجمعایاست. سود خالص حسابداری 

[ و کاونچیتچکی و 41ناالردی و اوگنوا ] یهاپژوهش

[ و هاان و 39[، نااالردی و ساادکای ]36پاتاتوکاس ]

( سانجیده شاده 24باه شار  رابطاه ) [27همکاران ]

 است.

 (24رابطه )

𝐶ℎ𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑡 =
(𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑡 − 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑡−4)

𝐵𝑉𝑖𝑡−1
 

 که در این رابطه: 

itEarnری شارکت ا: سود خاالص حساابدi  در پایاان

 .tفصل 

1-itBVسهام شارکت  حقوق صاحبان : ارزش دفتریi 

 .t-1در پایان فصل 

لای متولیاد ناخاالص بینی یشپاز این متغیر برای 

ای، تولیااد اگاار در دورهاسااتفاده شااده اساات.  اساامی

همان سال مادنظر )قیمات  هاییمتملی با ق ناخالص

تولیااد ناخااالص ملاای  جاااری( بررساای شااود، بااه آن

 .شودگفته می اسمی

دوماین  :2شدهییزداتورم تجمعی سود حسابداری

 ۀکننااادبینییشعنوان پاطالعاااات حساااابداری باااه

 تجمعاایاقتصااادی، سااود حسااابداری  یهاشاااخص

 تجمعیشده است. سود خالص حسابداری ییزداتورم

سود خاالص حساابداری از شده با استفاده ییزداتورم

ناالردی  یهاشده به پیروی از پژوهشمحاسبه تجمعی

[، 36[ و کااونچیتچکی و پاتاتوکاااس ]41و اوگنااوا ]

باه  [27[ و هاان و همکااران ]39ناالردی و سادکای ]

 شده است.ییزدا( تورم25شر  رابطه )

                                                           
1 Aggregate Accounting Earnings of inflation 
2 Aggregate Accounting Earnings of Anti-inflation 

 (25رابطه )
𝐴𝑛𝑡𝑖_𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐶ℎ𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑡

= 𝐶ℎ𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑡

×
1

𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑎𝑡𝑒
 

 که در این رابطه: 

ChEarnسود خالص حسابداری تجمعی :. 

 Inflation Rate .نرخ تورم : 

 بهاای شااخص تورم یا تغییارات قیمات ازطریاق

بادین  ؛آیاددسات می باه مصارفی خادمات و کاالها

هاای صورت که میازان تغییارات آن نسابت باه دوره

کننده یا همان تاورم کال را خا  میزان تورم مصرف

 و کاالهااا بهااای شاااخص دهااد. تغییااراتنشااان می

مصااارفی در نمااااگر اقتصاااادی گااازارش  خاادمات

هاا( یمتقی عمده اقتصادی )بخاش روناد هاشاخص

شوند. درنهایت، نارخ تاورم یمفصلی ارائه  صورتبه

( محاسابه 26به شار  رابطاه )طابق با بانک مرکزی م

 شده است.

𝐼𝑁𝐹𝑡∆                      (26رابطه ) =
𝐶𝑃𝐼𝑡−𝐶𝑃𝐼𝑡−1

𝐶𝑃𝐼𝑡−1
 

 که در این رابطه:

 tCPI :در  مصارفی خادمات و کاالهاا بهاای شاخص

 .t فصل

بایاد از  اقتصاادی کشاور رشد روندبرای محاسبۀ 

ممکن اسات  ؛ زیراتولید ناخالص حقیقی استفاده کرد

در یک سال تولید ناخالص ملی نسبت به سال گذشته 

 یجاایان رشاد باه ۀاماا هما ؛رشد داشته باشاد 15%

ا و خدمات، بار اثار تاورم افزایش فیزیکی تولید کااله

کمتر از سال گذشته  ،باشد و حتی شاید تولید فیزیکی

فهام آن بایاد از تولیاد ناخاالص  برای ؛ بنابراین،باشد

از  کرد. پاسثابت( استفاده  یهامتیملی حقیقی )با ق

تولیااد ناخااالص ملاای ی ناایبشیپایاان متغیاار باارای 

ای، تولیاد اگار در دورهاساتفاده شاده اسات.  حقیقی

گیری ساال پایاه انادازه یهاامتیبا ق را خالص ملینا

 .گویند تولید ناخالص حقیقی به آن ،کنند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF
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 اطالعیات حسیابداری ۀ: محاسیبینیبشیگام دوم پ

  تجمعی
ی باا پارمترهای اقتصاد بینییشدر گام دوم برای پ

استفاده از اطالعات حسابداری باید ساود حساابداری 
 تجمعایعنوان سود حسابداری  بابه یک متغیر واحد 
تبدیل متغیار ساود حساابداری باه  ۀتبدیل شود. نحو

متغیر سود تجمعی حسابداری باا اساتفاده از میاانگین 
ها تغییرات کل یا مجموع اطالعات حسابداری شرکت

 ( است.27به شر  رابطه )
 (27رابطه )

𝐴𝑔𝑔𝐶ℎ𝐴𝑐𝑐𝐼𝑛𝑓𝑜𝑡 =
1

𝑁𝑡
∑ 𝐶ℎ𝐴𝑐𝑐𝐼𝑛𝑓𝑜𝑖𝑡

𝑁𝑡

𝑖=1

 

 که در این رابطه: 
 Nها.: تعداد شرکت 
i.شرکت : 
t :فصل. 

شاده ییزدااین فرآیند برای سود حساابداری تورم
 تکرار شده است. 

( باید خاطرنشان کرد ساود 27درخصو  رابطه )
ی مختلف در هر فصل باا هام جما  شاده هاشرکت

است تا سود حسابداری تجمعی به دست آید. ساپس 
ی سود حسابداری با تولیاد ناخاالص سازهمگنبرای 

 [41نااالردی و اوگناوا ]داخلی به پیروی از پاژوهش 
اقدام به تبدیل سود حسابداری تجمعی در هار فصال 

. معیار تغییارات ساود حساابداری اندبه میانگین کرده
(، نمایناادۀ سااود 27شااده در رابطااه )تجمعاای محاسبه

ی موجااود در بااورس هاشاارکتحسااابداری تمااامی 
بهادار تهران است؛ زیرا بورس بایاد بارای هار  اوراق

تعدادی نماینده )فصل  تولید ناخالص داخلیبخش از 
ی تولید ناخالص داخلی داشته نیبشیپشرکت( برای  -

شاده در پذیرفته یهاشارکتبا توجه باه اینکاه  باشد.
سهمی متناساب باا اقتصااد  بورس اوراق بهادار تهران

ی واقعی اقتصاد هابخشدرخصو  ترکیب همگن با 
ی نایبشیپدر هر فصل بارای  هاشرکتدارد، از تمامی 

تولید ناخالص داخلی فصل آتی استفاده شاده اسات. 
( هر شرکت و صنعت در بورس اروراق 2طبق نگاره )
ی برای اجازای تولیاد ناخاالص اندهینمابهادار تهران، 

 داخلی شده است.

 

 ی تولید ناخالص داخلی نیبشیپسهم بورخ از اقتصاد در  .2 نگاره

 اجزای تولید ناخالص داخلی ی بورسیهاشرکتتولید ناخالص داخلی از بین  نیبشیپی هاندهینما ردیف

 بخش نفت تی نفتی، صنای  پتروشیمی و نفت و استخراج نفت و گاز اکتشافاهافرآرده 1

 بخش کشاورزی صنای  زراعت و خدمات وابسته و کشاورزی 2

 بخش خدمات یگذارهیسرماو  هانگیهلد، هانگیزیلی مالی، هایگرواسطه 3

 بخش ساختمان ی امال  و مستغالت و پیمانکاری صنعتیسازانبوه 4

 بخش صنعت و معدن ی فلزیهاکانهاستخراج معادن و استخراج  5

 های پژوهشمنب : یافته

پراکندگی اطالعات  ۀ: محاسبینیبشیگام سوم پ

  تجمعی حسابداری

پراکندگی تغییارات کال اطالعاات  ،در این مرحله

( محاسابه شاده 28حسابداری باا اساتفاده از رابطاه )

 است.

 (28رابطه )
𝐴𝑔𝑔𝐴𝑐𝑐𝐼𝑛𝑓𝑜𝐷𝑖𝑠𝑝𝑡

= √
1

𝑁𝑡
∑(𝐶ℎ𝐴𝑐𝑐𝐼𝑛𝑓𝑜𝑖𝑡−𝐴𝑔𝑔𝐶ℎ𝐴𝑐𝑐𝐼𝑛𝑓𝑜𝑡

𝑁𝑡

𝑖=1

)2 

باال انحراف معیار تغییرات ساود اسات کاه  ۀرابط

صورت مقطعی برای هار فصال جداگاناه محاسابه به
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شااده اساات. ایاان فرآینااد باارای سااود حسااابداری 

ه اسات. پراکنادگی ساود شده تکارار شادییزداتورم

شاده ییزداحسابداری متورم و سود حساابداری تورم

)محور افقی(  طی بازه زمانی پژوهش)محور عمودی( 

 ( است.4به شر  نمودار )

 
 شدهییزداسود حسابداری تورمو  پراکندگی سود حسابداری متورم .4نمودار 

 های پژوهشمنب : یافته
 

: برآورد پراکندگی اطالعات ینیبشیگام چهارم پ

اقتصاد  یهانیطور کامل در تخمحسابداری که به

 اندکالن گنجانده نشده

 مقاادیر انحاراف هار گوناه اقتصاادی، ادبیات در

 شاو  آنهاا انتظاری مقادیر روند بلندمدت از متغیرها

در رابطاه  انحراف معیار تغییرات ساود. شودیم نامیده

تغییارات ( به دست آمد. حال باید مشخص شاود 28)

پراکنادگی تغییارات یا رشاد ساود حساابداری ) سود

( نسبت به آنچاه در بلندمادت ماورد حسابداری سود

ناالردی و اوگنوا انتطار است، چه میزان انحراف دارد. 

این انحراف آن میازان از اطالعاات  کنندیمبیان [ 41]

اطالعات جدیاد موجاود عنوان سود است که از آن به

؛ زیارا شاودیمیاد  حسابداری رشد سوددر پراکندگی 

ز مقادار ساود شو  یا تکانه )خطای مدل( آن میزان ا

داخلای  ناخاالص تولید که واکنش کندیمرا مشخص 

اقتصااد  در شادهایجاد شو  سبب به زمان طول را در

نه به کلیۀ اطالعات ساود پژوهشگر . پس زدیانگیمبر 

اطالعاات جدیاد موجاود در پراکنادگی بلکه فقط به 

طور کامال در کاه باه است مندحسابداری عالقه سود

؛ بناابراین، اندن گنجانده نشادهاقتصاد کال یهانیتخم

 پراکنادگی متغیرهااای حسااابداری یریگاناادازهمعیاار 

در پراکنادگی  تکاناه، عباارت اسات از )رشد ساود(

)سااودهای  متغیرهااای حسااابداری تجمعاایتغییاارات 

ماادل رگرساایون غلتااان  باااکااه ایاان متغیاار  تجمعاای(

( 29در رابطاه ) AR(2) از مدل یاماندهیصورت باقبه

براساس معیارهای  AR. انتخاب وقفه شودیمحاسبه م

 .شداطالعاتی شوارتز، آکائیک و حنان کوئین تعیین 
 

 (29رابطه)

 
 

 

 

 که در این رابطه: 

𝐴𝑔𝑔𝐴𝑐𝑐𝐼𝑛𝑓𝑜𝐷𝑖𝑠𝑝𝑡 متغیرهای  تجمعی: پراکندگی

  .حسابداری

 𝜀𝑡سوددهندۀ پراکندگی : جزء پسماند که نشان 

عنوان شو  واردشده به متغیرهای حسابداری و به

 است. حسابداری

 ی مرتبه دومهاوقفهیا  1با قرارگرفتن مقادیر پیشین

                                                           
1 Laged Values 

𝐴𝑔𝑔𝐴𝑐𝑐𝐼𝑛𝑓𝑜𝐷𝑖𝑠𝑝𝑡

= 𝛼0 + 𝛽1𝐴𝑔𝑔𝐴𝑐𝑐𝐼𝑛𝑓𝑜𝐷𝑖𝑠𝑝𝑡−1

+ 𝛽2𝐴𝑔𝑔𝐴𝑐𝑐𝐼𝑛𝑓𝑜𝐷𝑖𝑠𝑝𝑡−2 + 𝜀𝑡 
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در فرآیند خود توضیح  حسابداری سودپراکندگی 

ن، الگوی اتورگرسیو، آن میزان سودی که توانایی تبیی

 tدوره  حسابداری سودپراکندگی ی نیبشیپتوضیح و 

را نداشته، معرف میزان سودی است که باید مدنظر 

 .[41]ی اقتصادی قرار داده شود نیبشیپالگوی 

عنوان  بااین فرآیند برای دیگر متغیر حسابداری 

شده انجام شده است. ییزادسود حسابداری تورم

نتایج برای پراکندگی سود حسابداری و سود 

رسیون شده با استفاده از رگییزداحسابداری تورم

 .اند( ارائه شده5غلتان در نمودار )

 

 
 شدهییزدادر پراکندگی سود حسابداری تورم و تکانه در پراکندگی سود حسابداری تکانه .5نمودار 

 های پژوهشمنب : یافته               

اقتصای  یهاشاخص ینیبشی: پینیبشیگام پنجم پ

 با است اده از اطالعات حسابداری

[ معتقدند چنانچه رابطه 41ناالردی و اوگنوا ]

دهندۀ برآورد برازش نشان ۀ( برازش شود، نتیج30)

یک جزء خطا است. این مدل  ۀعالوتقریبی نهایی به

 یک جزء خطا را نشان ۀعالوبرآورد تقریبی نهایی به

 .دهدیم

𝑀𝑎𝑐𝑟𝑜𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑠_𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙𝑡 (30رابطه)

= 𝑎 + 𝛽𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙_𝐸𝑠𝑡𝑡  + 𝜀𝑡 
 

 که در این رابطه: 

Macroeconomic Indicators_Final: یهاشاخص 

 شده.اقتصادی واقعی یا اصال 

Initial_Esttیها: یک برآورد اولیه از شاخص 

 نشده.اقتصادی واقعی اصال 

شده، یک برآورد بادون اعالم ۀچنانچه تخمین اولی

از تخمین نهایی باشد، ضریب تخمینای رابطاه  تورش

( با استفاده از حداقل مربعات معمولی، باید بدین 30)

ولی برای بررسی  ؛باشد β=1و  α=0که  صورت باشد

طور کامل اطالعات مربوط به اینکه آیا تخمین اولیه به

یاا  شاودیپراکندگی متغیرهای حسابداری را شاامل م

خیر و همچنین، برای آزمون اینکه آیا پراکندگی رشاد 

 ۀاطالعااات حسااابداری حاااوی اطالعاااتی دربااار

کالن اقتصاادی  یهاانتظاری شاخص یهاچهارچوب

رگرسیون را تصحیح و به  توانینهایی است یا خیر، م

 کرد.( برآورد 31شر  رابطه )
𝑀𝑎𝑐𝑟𝑜𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑠𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙𝑡 (31رابطه)

= 𝑎 + 𝐴𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛_𝐷𝑖𝑠𝑝𝑡−1

+ 𝛽2𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙_𝐸𝑠𝑡𝑡  + 𝜀𝑡 

 در این رابطه:  که

Macroeconomic Indicators_Final: یهاشااااااخص 

 شده.اقتصادی واقعی یا اصال 

Accounting Information_Disp : پراکندگی متغیرهاای

 .(29)پسماند رابطه  حسابداری

Initial_Esttیها: بااارآورد اولیاااه از شااااخص 

 نشده.اقتصادی واقعی اصال 

شاده از اعالم ۀاگر قرار است خطای بارآورد اولیا

شده مربوط باه اقتصادی واقعی یا اصال  یهاشاخص

طور بایاد باه 1βمتغیرهای حسابداری باشاد، ضاریب 
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( ارائاااه شاااده اسااات.3) نگااااره( باااه شااار  31)بارازش رابطاه  ۀمعناداری از صفر متفاوت باشد. نتیج

 های کالن اقتصادی های انتظاری شاخص. برآورد بررسی اطالعات حسابداری دربارۀ چهارچوب3نگاره 

 های پژوهشمنب : یافته
 

سطح معناداری بارای ساود حساابداری متاورم و 

ترتیب براباار بااا شااده باهزداییساود حسااابداری تورم

 %10اساات کااه از سااطح خطااای  0615/0و  0581/0

کمتاار اساات. مطااابق مبااانی نظااری ضااریب سااود 

داری ( و ساااود حسااااب-12/0حساااابداری متاااورم )

هر دو معنادار اسات. تفسایر  (-04/0شده )زداییتورم

بااه ایاان صااورت اساات کااه تکانااه در ایاان ضاارایب 

پراکندگی ساود حساابداری تجمعای، تجدیادنظر در 

 -12/0ارقام تولید ناخالص داخلی اسمی را به میازان 

واسطۀ مدنظر قرار دادن سود حسابداری متاورم( و )به

تجدیدنظر در ارقام تولید ناخالص داخلای حقیقای را 

رار دادن ساود قاواساطۀ مادنظر به) -04/0باه میازان 

شده( بارای هار فصال کااهش زداییحسابداری تورم

 یابد. می

 های پژوهشیافته

 از نتاایج اقتبااس و تلخایص های پژوهش بهیافته

بینی شده، در دو بخش در قالب پیشانجام برآوردهای

تولید ناخالص داخلی با اساتفاده از ساود حساابداری 

 اند.شده در ادامه ارائه شدهزداییمتورم و تورم

بینی تولید ناخالص داخلی با اسیت اده از سیود پیش

 حسابداری متورم

بینی تولید ناخاالص داخلای ( روند پیش6نمودار )

را بااا اسااتفاده از سااود حسااابداری متااورم و دقاات 

بینی تولید ناخالص داخلی را با اساتفاده از ساود پیش

واحاد  2حسابداری متورم )بررسی روند با احتسااب 

بیناای( نشااان ی در رونااد پیشخطااای مثباات یااا منفاا

دهد. محور عمودی ایان نماودار، تولیاد ناخاالص می

داخلاای نهااایی )کااه تولیااد ناخااالص داخلاای نهااایی 

شدۀ نهایی توسط بانک مرکزی اسات و دیگار اصال 

شاااده بینیشاااود( و نهاااایی پیشتجدیااادنظر نمی

شده با استفاده از سود حسابداری تجمعای( بینی)پیش

های انجاام پاژوهش نماودار ساالو محور افقی ایان 

 است.

 انحراف ضرایب متغیرها

 استاندارد 

 سطح tآماره 

 معناداری 

 انحراف ضرایب

 استاندارد 

 سطح  tآماره 

 معناداری

 - - - - 0581/0 -95/1 06/0 -12/0 سود حسابداری متورم

 سود حسابداری

 شدهزداییتورم

- - - - 04/0- 02/0 92/1- 0615/0 

برآورد اولیۀ تولید 

 ناخالص داخلی

94/0 02/0 44/35 0000/0 002/1 09/0 62/10 0000/0 

 9809/0 02/0 7/145595 8/3512 0999/0 687589/1 7/62543 2/105548 ضریب ثابت

 - - - 97/0 - - - 97/0 ضریب تعیین

 F - - 35/641 0000/0 - - 18/57 0000/0آماره 

 - 68/2 - - - 37/2 - - دوربین واتسون

تولید ناخالص بینیپیش

 داخلی

GDPFINAL=0.943*Initial_Estt0.122*I

NOVATION+105548.167 

GDPFINAL=1.002*Initial_Estt0.045

*ANTIINOVATION+3512.825 
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بینی تولید ناخالص داخلی با است اده بینی تولید ناخالص داخلی با است اده از سود حسابداری متورم و دقت پیش. پیش6نمودار 

 از سود حسابداری متورم

 های پژوهشمنب : یافته
 

بینی تولید ناخالص داخلی با است اده از سود پیش

  شدهزداییحسابداری تورم

 بینی تولید ناخالص داخلی( روند پیش7نمودار )

شده و زداییرا با استفاده از سود حسابداری تورم

بینی تولید ناخالص داخلی را با استفاده از دقت پیش

 دهد. شده نشان میزداییسود حسابداری تورم
 

 
بینی تولید ناخالص داخلی با شده و دقت پیشزداییبینی تولید ناخالص داخلی با است اده از سود حسابداری تورم. پیش7نمودار

 شدهزداییاست اده از سود حسابداری تورم

 های پژوهشمنب : یافته

 بینیهای مختلف پیشمقایسۀ عملکرد روش

در ایاان بخااش، مقااادیر واقعاای، باارآوردی بانااک 

بینای تولیاد مرکزی از تولیاد ناخاالص داخلای، پیش

حسابداری متورم و  ناخالص داخلی با استفاده از سود

 بینی تولید ناخالص داخلای باا اساتفاده از ساودپیش

شاده و همچناین، خطاای هار زداییرمحساابداری تو

اند. شاایان ذکار ( ارائاه شاده6( و )4کدام در نگاره )

اختصار از ذکر اعشار کلیۀ ارقاام  است به دلیل رعایت

خودداری شاده اسات. منظاور از تعادیل در جاداول 

بینی، تجدیدنظر در ارقام است که از سوی باناک پیش

مرکازی طای فصاول آتاای بارای فصاول قبال انجااام 

شاده باناک شود. به بیان دیگار، ارقاام اولیاۀ اعالمیم

مرکزی برای هار فصال معارف بارآورد اولیاۀ باناک 

مرکزی قبل از تعدیل )یا قبل از تجدیدنظر در ارقاام( 

صااورت های آتاای )بهو ارقااام نهااایی کااه طاای فصاال

اند )یاا بعاد از چندین بار( تغییر یافته و نهاایی شاده

قادار واقعای بعاد از آخرین تجدیادنظر در ارقاام(، م

 اند.تعدیل

شااده ازطریااق درخصااو  میاازان خطااای کسب

حسااابداری متااورم و  بیناای بااا اسااتفاده از سااودپیش
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شااده نساابت بااه خطااای باارآوردی بانااک زداییتورم

مرکزی، نکته شاایان ذکار ایان اسات کاه معیارهاای 

ارزیابی میانگین قدرمطلق خطا، میانگین مجذور خطا، 

 Sق خطاا و همچناین، معیاار درصد میانگین قادرمطل

[ و پیشنهاد حینادمان 11پیشنهادشدۀ آلبو و همکاران ]

بینی را با میانگین خطاهاای [، دقت پیش31و کوهلر ]

کننااد و میاازان خطاهااا را دورۀ ماادنظر محاساابه می

، MAEهاای آزمون براساس سطو  معناداری و آمارۀ

MSE  وMAPE  و همچنین، مقدار خطای کمتر و ناه

خطای کمتر در سطح کلیۀ مشاهدات، ارزیابی و  تعداد

کنند. به بیان دیگر، اگرچاه بینی را اعالم میدقت پیش

بینی مدل بیش از خطای ها خطای پیشدر برخی دوره

هاای بینی بانک مرکزی اسات، در مجماوع دورهپیش

 Sبینی براساس شاخص شده، خطای مدل پیشبررسی

بینی با اساتفاده ه )پیششدزداییبا استفاده از سود تورم

( از خطاای 012/1) 076/0از سود متورم( باه میازان 

کمتار باوده و  345/1بینی بانک مرکزی به میزان پیش

شده )مدل زداییبینی مدل سود تورمدر کل دقت پیش

بینای باناک ( در مقابل پیش%9/98) %99سود متورم( 

 است.  %6/98مرکزی 

 بینی و خطای تولید ناخالص داخلی اسمی با است اده از سود حسابداری متورم: مقادیر پیش4نگاره 

 زمان

 مقدار واقعی

 )بعد از تعدیل( 

برآوردی بانک 

 مرکزی

 )قبل از تعدیل( 

خطای برآوردی 

 بانک مرکزی

 )قبل از تعدیل( 

بینی با پیش

 استفاده از سود 

 حسابداری متورم

بینی با خطای پیش

 استفاده از سود 

 حسابداری متورم

های تعداد شرکت

 هر فصل

1387Q1 177،984  191،967  985،16  529،979  647،4  325 

1387Q2 577،032،1  908،139،1  331،107-  391،153،1  813،120-  322 

1387Q3 338،963  592،935  746،27  879،955  459،7  331 

1387Q4 801،913  202،851  599،62  607،808  194،33  305 

1388Q1 295،919  082،895  212،42  857،908  438،10  332 

1388Q2 652،001،1  116،113،1  463،111-  830،126،1  178،125-  324 

1388Q3 603،044،1  169،016،1  434،28  836،043،1  767 338 

1388Q4 626،107،1  511،048،1  815،58  906،067،1  719،39  306 

1389Q1 931،111،1  522،088،1  408،23  152،100،1  778،11  338 

1389Q2 249،163،1  309،282،1  060،119-  024،292،1  775،128-  333 

1389Q3 842،232،1  927،119،1  915،32  625،219،1  217،13  344 

1389Q4 379،482،1  643،419،1  736،62  846،419،1  533،62  327 

1390Q1 820،554،1  733،544،1  087،10  448،536،1  371،18  347 

1390Q2 509،560،1  572،679،1  062،119-  764،677،1  254،117-  354 

1390Q3 191،580،1  238،539،1  953،40  219،548،1  972،31  360 

1390Q4 846،668،1  825،600،1  021،68  650،598،1  196،70  351 

1391Q1 973،581،1  057،557،1  915،24  316،548،1  657،33  361 

1391Q2 101،684،1  900،853،1  799،169-  735،845،1  634،161-  369 

1391Q3 215،916،1  777،880،1  437،35  744،871،1  470،44  371 

1391Q4 701،101،2  255،992،1  445،109  933،980،1  767،120  377 
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 زمان

 مقدار واقعی

 )بعد از تعدیل( 

برآوردی بانک 

 مرکزی

 )قبل از تعدیل( 

خطای برآوردی 

 بانک مرکزی

 )قبل از تعدیل( 

بینی با پیش

 استفاده از سود 

 حسابداری متورم

بینی با خطای پیش

 استفاده از سود 

 حسابداری متورم

های تعداد شرکت

 هر فصل

1392Q1 409،269،2  342،230،2  066،39  766،203،2  642،65  370 

1392Q2 236،411،2  591،688،2  355،277-  719،651،2  483،240-  379 

1392Q3 749،525،2  941،482،2  807،42  199،462،2  549،63  375 

1392Q4 223،636،2  742،440،2  481،195  843،417،2  380،218  384 

1393Q1 190،818،2  906،759،2  283،58  100،715،2  089،103  377 

1393Q2 200،876،2  032،191،3  831،314-  185،145،3  984،268-  386 

1393Q3 131،851،2  720،789،2  411،61  578،760،2  553،90  386 

1393Q4 566،714،2  430،519،2  136،195  698،489،2  868،224  391 

1394Q1 861،807،2  585،730،2  276،77  664،695،2  197،112  394 

1394Q2 875،773،2  468،107،3  592،333-  256،082،3  380،284-  406 

1394Q3 853،714،2  333،652،2  520،62  216،626،2  636،85  403 

1394Q4 442،932،2  645،638،2  796،193  634،606،2  807،225  409 

1395Q1 000،838،2  852،836،2  147،1  898،795،2  101،42  408 

1395Q2 000،492،3  216،534،3  216،42-  081،489،3  918،12  413 

1395Q3 000،104،3  968،132،3  968،28-  286،090،3  713،13  407 

1395Q4 000،219،3  813،218،3  186 695،171،3  304،47  416 

1396Q1 000،275،3  813،281،3  872،6-  729،228،3  270،46  416 

1396Q2 000،061،4  842،081،4  842،20-  359،011،4  640،96  420 

1396Q3 000،637،3  994،659،3  994،22-  387،600،3  612،36  417 

1396Q4 000،783،3  391،783،3  391-  926،719،3  073،63  426 

 های پژوهشمنب : یافته

 

بینی و مقایسه از منظور بررسی قدرت پیشبه

قدرمطلق معیارهای ارزیابی مختلفی شامل میانگین 

( و درصد MSE(، میانگین مجذور خطا )MAEخطا )

( استفاده شد. ارزیابی MAPEمیانگین قدرمطلق خطا )

بینی با استفاده از سود متورم به شر  نگاره مدل پیش

 ( ارائه شده است.5)
 

 بینی تولید ناخالص داخلیپیش: ارزیابی دقت 5نگاره 

 الگو

مجموع مربعات 

 خطا

(MSE) 

 میانگین قدرمطلق خطا
(MAE) 

معیار درصد میانگین قدرمطلق 

 خطا

(MAPE) 

 175243/5 9/117636 1/158993 بینی با استفاده از سود متورمپیش

 های پژوهشمنب : یافته         
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 شدهزداییبینی و خطای تولید ناخالص داخلی حقیقی با است اده از سود حسابداری تورممقادیر پیش .6نگاره 

 زمان
 مقدار واقعی

 )بعد از تعدیل(

برآوردی بانک 

 مرکزی

 )قبل از تعدیل(

خطای برآوردی 

 بانک مرکزی

 )قبل از تعدیل(

بینی با پیش

 استفاده از سود

حسابداری 

 شدهزداییتورم

بینی با پیشخطای 

 استفاده از

سود حسابداری 

 شدهزداییتورم

های تعداد شرکت

 هر فصل

1387Q1 996،420،1  660،449،1  664،28-  025،455،1  029،34-  325 

1387Q2 650،572،1  408،456،1  241،116  261،461،1  388،111  322 

1387Q3 763،438،1  432،468،1  669،29-  170،451،1  406،12-  331 

1387Q4 072،408،1  980،465،1  908،57  508،464،1  436،56-  305 

1388Q1 947،402،1  445،440،1  497،37-  403،447،1  455،44-  332 

1388Q2 774،578،1  427،464،1  347،114  735،470،1  039،108  324 

1388Q3 245،462،1  126،455،1  881،28-  972،431،1  727،5-  338 

1388Q4 834،432،1  803،480،1  969،47-  972،431،1  891،51-  306 

1389Q1 877،446،1  291،491،1  414،44-  110،498،1  233،51-  338 

1389Q2 827،680،1  601،566،1  226،114  010،573،1  817،107  333 

1389Q3 446،534،1  870،563،1  424،29-  490،539،1  045،5-  344 

1389Q4 125،513،1  512،553،1  388،40-  660،483،1  465،29  327 

1390Q1 953،595،1  682،553،1  728،45-  975،602،1  021،53-  347 

1390Q2 515،708،1  660،600،1  855،107  771،606،1  021،53  354 

1390Q3 405،565،1  773،591،1  368،26-  975،589،1  570،24-  360 

1390Q4 495،540،1  254،576،1  759،35-  190،574،1  695،33-  351 

1391Q1 028،416،1  444،465،1  416،49-  294،472،1  266،56-  361 

1391Q2 401،568،1  909،453،1  493،114  744،460،1  567،107  369 

1391Q3 188،442،1  757،472،1  507،30-  541،471،1  354،29-  371 

1391Q4 806،446،1  314،481،1  507،34-  580،467،1  774،20-  377 

1392Q1 086،415،1  209،465،1  123،50-  380،471،1  294،56-  370 

1392Q2 388،556،1  626،441،1  762،114  847،444،1  541،111  379 

1392Q3 622،424،1  807،458،1  185،34-  413،463،1  791،38-  375 

1392Q4 233،458،1  687،488،1  455،30-  006،494،1  773،35-  384 

1393Q1 127،479،1  207،527،1  080،48-  744،533،1  617،54-  377 

1393Q2 708،638،1  483،517،1  225،121  445،524،1  263،114  386 

1393Q3 714،489،1  310،527،1  595،37-  261،532،1  547،42-  386 

1393Q4 986،434،1  535،470،1  549،35-  073،476،1  087،41  391 

1394Q1 594،464،1  126،510،1  532،45-  820،515،1  226،51-  394 

1394Q2 780،604،1  045،482،1  735،122  655،486،1  125،118  406 

1394Q3 795،408،1  709،447،1  914،38-  367،452،1  573،43-  403 

1394Q4 512،486،1  801،506،1  289،38-  826،511،1  314،43-  409 

1395Q1 579،574،1  666،573،1  913 561،578،1  982،3-  408 

1395Q2 334،812،1  234،796،1  100،16  319،800،1  015،12  413 
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 زمان
 مقدار واقعی

 )بعد از تعدیل(

برآوردی بانک 

 مرکزی

 )قبل از تعدیل(

خطای برآوردی 

 بانک مرکزی

 )قبل از تعدیل(

بینی با پیش

 استفاده از سود

حسابداری 

 شدهزداییتورم

بینی با پیشخطای 

 استفاده از

سود حسابداری 

 شدهزداییتورم

های تعداد شرکت

 هر فصل

1395Q3 906،645،1  367،629،1  539،16  465،634،1  442،11  407 

1395Q4 290،1658  842،691،1  552،33-  625،686،1  335،28-  416 

1396Q1 754،647،1  074،656،1  320،8-  896،654،1  142،7-  416 

1396Q2 916،903،1  449،908،1  533،4-  493،907،1  577،3-  420 

1396Q3 834،658،1  211،665،1  377،6-  258،691،1  424،5-  417 

1396Q4 330،703،1  877،701،1  453،1  244،702،1  086،1  426 

 های پژوهشمنب : یافته

 بیناای بااا اسااتفاده از سااود ارزیااابی ماادل پیش
 

( ارائه شده است.7شده به شر  نگاره )زداییتورم

 شدهزداییاخلی با است اده از سود تورمدبینی تولید ناخالص ارزیابی دقت پیش .7نگاره 

مجموع مربعات  الگو

 خطا

(MSE) 

 میانگین قدرمطلق خطا

(MAE) 

معیار درصد میانگین قدرمطلق 

 خطا

(MAPE) 

بینی با استفاده از سود پیش

 شدهزداییتورم

3/58916 1/46729 049722/3 

 های پژوهشمنب : یافته       

کننادگی الگاوی بینینتایج در ارزیابی قدرت پیش

بیناای تولیااد دهنااد پیشسااود حسااابداری نشااان می

شاده زداییناخالص داخلای باا اساتفاده از ساود تورم

براساس معیارهای ارزیابی میاانگین قادرمطلق خطاا، 

میانگین مجذور خطا و درصد میانگین قدرمطلق خطاا 

ولیااد بیناای تدارای خطااای کمتااری نساابت بااه پیش

ناخااالص داخلاای بااا اسااتفاده از سااود متااورم اساات. 

بینی تولید براساس معیار میانگین قدرمطلق خطا، پیش

شاده باا زداییناخالص داخلی با استفاده از سود تورم

بینی تولید ناخاالص داخلای باا و پیش 46،729مقدار 

سااود  117،636اسااتفاده از سااود متااورم بااا مقاادار 

ای کمتری است. همچناین، شده دارای خطزداییتورم

بینای تولیاد درصد میانگین قدرمطلق خطا بارای پیش

شاده باا زداییناخالص داخلی با استفاده از سود تورم

بیناای تولیااد ناخااالص داخلاای بااا و پیش 3،04مقاادار 

کاه مجادد ساود  5،17استفاده از سود متورم با مقدار 

شده است، دارای خطای کمتری اسات. در زداییتورم

شده برای استحکام محاسبه Sه، با استفاده از معیار ادام

بینی تولید ناخالص نتایج، به بررسی آزمون دقت پیش

هااای آتاای بااا اسااتفاده از سااود داخلاای طاای دوره

 حسابداری پرداخته شده است. 

 تولید ناخالص داخلی بینیارزیابی دقت پیش

بینی و انتخاب بهترین منظور مقایسۀ قدرت پیشبه

 Sبینی تولید ناخالص داخلی از معیار روش برای پیش

[ 11شده مطابق با پژوهش آلباو و همکااران ]محاسبه

شود. مطابق با ادبیات نظری پژوهش آلبو و استفاده می

هایی با کمترین خطا یا میازان بینی[ پیش11همکاران ]

S اناااد. بینیشحااااوی بهتااارین پیS شااادۀ محاسبه
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اسات،  3Sو  1S ،2Sپژوهشگر که مشکل از سه معیاار 

بینی تولید ناخالص داخلای باا برای مقایسۀ دقت پیش

شاده و باناک زداییاستفاده از سود متورم، ساود تورم

 ( ارائه شده است. 8مرکزی به شر  نگاره )

  Sمقایسۀ شاخص  .8نگاره 

 Sشاخص  الگو

 012/1 ده از سود متورمبینی با استفاپیش

 076/0 شدهزداییبینی با استفاده از سود تورمپیش

 345/1 یبینی با استفاده از برآوردهای اولیه بانک مرکزپیش

 های پژوهشمنب : یافته                                         

[ 11مطااابق بااا مبااانی نظااری آلبااو و همکاااران ]

 قادرت دهندۀنشاان الگاو هر برای معیار این کوچکی

 دهندۀنشان تواندمی و است بینیپیش در آن الگو باالتر

ه با توجه به نتایج نگاار .باشد نیز مناسب مدل انتخاب

بینای تولیاد کنندۀ آن اسات کاه پیش(، شواهد بیان7)

شاده زداییناخالص داخلای باا اساتفاده از ساود تورم

بینای حاوی بهترین ارقام و باالترین دقات بارای پیش

های آتی است. خطای تولید ناخالص داخلی طی دوره

د. برای این روش، کمترین انحراف را دار شدهمحاسبه

بینی تولید ناخالص داخلی با استفاده از همچنین، پیش

زدایی، بهترین ارزیابی از پس از سود تورم سود متورم

بینی تولیاد ناخاالص داخلای، باا دقات بااالتری پیش

نسبت باه برآوردهاای اولیاۀ باناک مرکازی از تولیاد 

تفاده از ایان دو ناخالص داخلی اسات؛ درنتیجاه، اسا

روش، تجدیااد ارائااۀ تولیااد ناخااالص داخلاای را بااه 

 رساند. حداقل ممکن می

بینی تولیاد آزمون فرضیۀ اول به بررسی دقت پیش

های آتی، با استفاده از ساود ناخالص داخلی طی دوره

پرداختاه و در فرضایۀ دوم دقات  تجمعی حسابداری

بت شده نسازداییتورم تجمعی بیشتر سود حسابداری

بیناای تولیااد بااه سااود حسااابداری تجمعاای، در پیش

ناخالص داخلی بررسی شده است. در این بخاش باه 

شود کاه کادام یاک از ایان دو این مسئله پرداخته می

شاده، خطاای زداییپارامتر ساود متاورم و ساود تورم

باردن باه ایان بینی دارند. بارای پیکمتری را در پیش

شده، باا ساه بینیپیشهای واقعی با مقادیر سؤال، داده

روش میانگین قدرمطلق خطا، میانگین مجذور خطا و 

معیار میانگین درصد قادرمطلق خطاا مقایساه شادند. 

هاای متفااوت آلباو و مطابق با مباانی نظاری پژوهش

[ و حینادمان و 26[، گارین و تاشامان ]11همکاران ]

[ هرکدام از این ساه روش، میازان خطاای 31کوهلر ]

ته باشااد، معیااار در نظاار گرفتااه عااددی کمتااری داشاا

شود، مقادار بینی طوالنی میشود. هرچه دورۀ پیشمی

بینای در هار شود؛ زیرا پیشبینی بیشتر میخطای پیش

های گذشاته را نیاز در بینیدوره، مجموع خطای پیش

بینای خود دارد. برای تعیین میزان کمی خطاهای پیش

قادرمطلق های مجموع مربعات خطا، میانگین از آماره

خطااا و معیااار میااانگین درصااد قاادرمطلق خطااا و 

 Sعنوان یک آزمون استحکام از شااخص همچنین، به

ها بااا [ اسااتفاده شااد و فرضاایه11آلبااو و همکاااران ]

استیودنت زوجای بررسای شادند.  tاستفاده از آزمون 

این آزمون برای بررسی تفاوت میانگین دو جامعاه در 

ن برای فرضایۀ اول و طول زمان است. نتیجۀ این آزمو

 ( ارائه شده است.9دوم به شر  نگاره )
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 مقایسۀ زوجی ت اوت میانگین دو جامعه .9نگاره 

 
 مقدار واقعی

 )بعد از تعدیل(

 بینی با استفادهپیش

از سود حسابداری 

 متورم

 مقدار واقعی

 تعدیل()بعد از 

 بینی با استفادهپیش

از سود حسابداری 

 شدهزداییتورم

 87/1539245 871/1539245 33/2122678 40/2158819 میانگین

 14565166324 11005021706 8752540011 87521540011 واریانس

 40 40 40 40 مشاهدات

 - 86/0 - 99/0 همبستگی

 - 0 - 0 فرضیه تفاوت میانگین

 - 39 - 39 درجۀ آزادی

 - t 89/1 - 15/6آماره 

t  68/1 - 68/1 طرفهبحرانی یک - 

 های پژوهشمنب : یافته     

 

دارد کاه میاانگین فر  صفر این آزمون بیان مای

شدۀ بانک مرکزی با تولید ناخالص داخلی نهایی اعالم

شادۀ بینیمیانگین تولید ناخاالص داخلای نهاایی پیش

میاانگین -سود حسابداری، برابر )میانگین جامعاه اول

شااده باارای محاسبه t( اساات. آماااره 0جامعااه دوم  

ا اساتفاده از ساود بینی تولید ناخاالص داخلای باپیش

اسات کاه از مقادار  89/1حسابداری متورم برابار باا 

تر است. درنتیجه، فر  صفر این بزرگ 68/1بحرانی 

شود و بین تولید ناخالص داخلی نهاایی آزمون رد می

شدۀ بانک مرکزی و تولیاد ناخاالص داخلای باا اعالم

استفاده از سود حساابداری متاورم تفااوت معنااداری 

بارای  Sهمچنین، نظر به اینکاه شااخص وجود دارد. 

تولید ناخالص داخلی با اساتفاده از ساود حساابداری 

برای تولید  Sاست و از شاخص  012/1متورم برابر با 

شادۀ باناک مرکازی کاه ناخالص داخلی نهاایی اعالم

تاوان بیاان کارد است، کمتر است، می 345/1برابر با 

متااورم ارزش تجمعاای اطالعااات سااود حسااابداری 

کنندگی برای تولید ناخاالص داخلای دارد و بینییشپ

بینی تولیاد ، دقت پیشتجمعی متورم سود حسابداری

دهد؛ های آتی افزایش میناخالص داخلی را طی دوره

تجمعای متاورم  ولی در باب اینکه ساود حساابداری

شده برتاری دارد زدایینسبت به سود حسابداری تورم

بین  Sشاخص سی و یا برعکس، باید فرضیۀ دوم، برر

 . شود بینی مقایسه این دو الگوی پیش

بینی تولید ناخاالص شده برای پیشمحاسبه tآماره 

شاده زداییتورمداخلی با استفاده از سود حساابداری 

تار بزرگ 68/1است که از مقدار بحرانی  15/6برابر با 

شاود و است. درنتیجه، فر  صفر این آزماون رد می

شادۀ باناک بین تولیاد ناخاالص داخلای نهاایی اعالم

مرکزی و تولید ناخالص داخلای باا اساتفاده از ساود 

تفااوت معنااداری وجاود شاده زداییتورمحسابداری 

بارای تولیاد  Sخص دارد. همچنین، نظر به اینکه شاا

ناخااالص داخلاای بااا اسااتفاده از سااود حسااابداری 

 Sاسات و از شااخص  076/0برابر با شده زداییتورم

شادۀ باناک برای تولید ناخالص داخلای نهاایی اعالم

تاوان است، کمتر اسات، می 345/1مرکزی که برابر با 

شاده زداییتورم تجمعای بیان کارد ساود حساابداری

ی تجمعی، دقات بیشاتری در نسبت به سود حسابدار
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بیناای تولیااد ناخااالص داخلاای دارد و همچنااین، پیش

کنناادگی بینیقاادرت توضاایحی بیشااتر و ارزش پیش

 باالتری نسابت باه همتاای خاود )ساود حساابداری

صااورت کلاای، شااواهد در مقایسااۀ دارد. به تجمعاای(

بیناای تولیااد توانااایی الگوهااای مختلااف دقاات پیش

تر باودن مجماوع ناخالص داخلای باه دلیال کوچاک

بیناای تولیااد دهنااد پیشخطاهااای الگوهااا نشااان می

ناخااالص داخلاای بااا اسااتفاده از اطالعااات سااود 

شده نسبت باه اطالعاات ساود زداییحسابداری تورم

 حسابداری متورم برتری دارد. 

 گیریبحث و نتیجه

 پژوهشاگران مشاکالت از یکای اینکه به توجه با

 زماانی ساری ایآمارها به نداشتندسترسی اقتصادی،

 نیاز موجاود آمارهاای همین از استفاده در و نیز است

 از یکای هماواره دارد، وجاود نااطمیناانی ناوعی

 کاه است هاییمدل شناسایی اقتصاددانان، هایخواسته

محادود  هاایداده همین با مناسبی را بینیپیش قدرت

باشند؛ زیارا انتظاارات کاالن اقتصاادی کاه باا  داشته

برآوردهااای اولیااه از تولیااد ناخااالص داخلاای شااکل 

های ای از تصااامیماناااد، بااار طیاااف گساااتردهگرفته

های دولتاای و نمایناادگان اقتصااادی تااأثیر سااازمان

گذارد؛ باا ایان حاال، برآوردهاای اولیاه از تولیاد می

 ناخالص داخلی مبتنی بر اطالعات نادرست و نااقص

طور معماول در طای چنادین دوره، باناک است و به

مرکاازی پااس از دریافاات اطالعااات بیشااتر، تولیااد 

کند. هنگاام بارآورد ناخالص داخلی را مجدد ارائه می

تولید ناخالص داخلی، بانک مرکزی به مناب  اطالعاتی 

متکی است که برخی از آنها هنگام تولید برآوردهاای 

، اجازای غیار قابال اولیه دردسترس نیستند؛ درنتیجاه

اسااتفاده از تولیااد ناخااالص داخلاای بااا اسااتفاده از 

شاوند کاه اطالعاات را از برآوردهای روند منتقل می

های قبلی اساتخراج ها( یا سالماههها )سهماهها، فصل

کننااد؛ بنااابراین، بااا اسااتفاده از مفروضااات رونااد می

های اولیۀ تولید ناخالص توان دقت تخمینتر، میدقیق

خلی را بهبود بخشید کاه ایان اطمیناان باا ترکیاب دا

اطالعااات سااایر متغیرهااای کااالن اقتصااادی حاصاال 

 شود که با تولید ناخالص داخلی همخوانی دارند. می

نظریااۀ حسااابداری کااالن بااه کااارایی اطالعااات 

های کاالن اقتصاادی بینی شاخصحسابداری در پیش

ۀ بر اساس این نظریاه، رشاد ساود نمایناد پردازد.می

عملکرد یک شارکت اسات و باه دلیال جامعیات آن 

قد از عملکارد شارکت محساوب اصطال  آینۀ تمامبه

شود. پاژوهش حاضار بار پراکنادگی رشاد ساود می

عنوان یک منب  اطالعاتی مهم در سطح اقتصاد کالن به

متمرکز شده است. بارای تشاکیل رگرسایون تجربای 

 تاایجن باه اتکا بینی تولید ناخالص داخلی، ضمنپیش

[ و نااالردی و 41تجربی ناالردی و اوگناوا ] مطالعات

چاارچوب جدیاد و متفااوت از  از یاک [40اوگنوا ]

بینای اساتفاده شاد. در ایان ها بارای پیشسایر روش

رگرساایون، تولیااد ناخااالص داخلاای براساااس سااود 

بیناای شااد. ایاان پااژوهش، حسااابداری تجمعاای پیش

دگی شاود پراکنانخستین پژوهشی است که مدعی می

رشد سود حساابداری )باا برتاری ساود حساابداری 

بینای تولیاد ناخاالص شده در پیشزداییتجمعی تورم

خوبی در داخلی نسبت به سود حسابداری تجمعی( به

بارای  تئوری تغییر بخش، مناسب است و قصد تالش

مستندسازی محتوای اطالعاتی پراکنادگی حساابداری 

د که امید اسات تجمعی در برآوردهای اقتصادی را دار

بر اساس این،  بانک مرکزی به این پیشنهاد توجه کند.

بینی تولید بررسی آزمون دقت پیشپژوهش حاضر به 

ای ساود ناخالص داخلی با تکیه بر اطالعاات مقایساه

پرداختاه شاده زداییحسابداری تجمعی متورم و تورم
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جامعااۀ آماااری ایاان پااژوهش شااامل کلیااۀ اساات. 

ه در بورس اوراق بهادار تهاران شدهای پذیرفتهشرکت

ها نشااان دادنااد اساات. شااواهد در آزمااون فرضاایه

تواناد اطالعات حسابداری تجمعی در زمان واقعی می

بارای تشاخیص خطاهاا در برآوردهاای اولیاۀ تولیااد 

کننادۀ آن ناخالص داخلی استفاده شود. این نتایج بیان

های کااالن کنناادگان شاااخصبینیاساات کااه پیش

های ناشاای از سااودهای تجمعاای  اقتصااادی، شااو

حسابداری را در برآوردهای تولیاد ناخاالص داخلای 

های اقتصادی دچار کمتارین کنند تا شاخصلحا  می

ای است که تئوری تعدیل شوند. این نتایج همان یافته

 کنندۀ آن است. مجرای تأثیر واقعی بیان

های کاالن بینی شااخصبراساس معیار دقت پیش

شدۀ آلباو و همکااران پیشنهاد Sاقتصادی )یا شاخص 

[ و حیناادمان و کااوهلر 26[، گاارین و تاشاامان ]11]

اسااتیودنت زوجاای و  t[( و همچنااین، آزمااون 31]

معیارهای ارزیابی میاانگین قادرمطلق خطاا، میاانگین 

هد مجذور خطا و درصد میانگین قدرمطلق خطا، شاوا

 در آزمون فرضیۀ اول نشاان دادناد ساود حساابداری

بینی تولید ناخالص داخلی را طای ، دقت پیشتجمعی

دهد. بار اسااس ایان، ساود های آتی افزایش میدوره

های بااهمیتی درخصو  ، سیگنالتجمعی حسابداری

کناد. وضعیت فعلی و آتی اقتصاد به بازار مخاابره می

وناد صاعودی و ر تجمعای افزایش ساود حساابداری

سود باه افازایش منااب  ماالی در اختیاار شارکت در 

های آتای و درنتیجاه، افازایش گذاریراستای سارمایه

شاود؛ گذاری واحدهای تجاری منجر میسطح سرمایه

ها و افاازایش فااروش گذاریزیاارا بااه دلیاال ساارمایه

یاباد؛ شرکت، وضعیت رشد اقتصادی کشور بهبود می

قوق و دستمزد(، مادیران درنتیجه، کارکنان )افزایش ح

)افزایش میزان پاداش(، سهامداران )افزایش ساود هار 

سااهم و بااازده سااهام( و درنهایاات دولاات )بهبااود 

های کاالن اقتصاادی( از برآوردهای اولیه از شااخص

 مند خواهند شد. افزایش سود شرکت بهره

های کاالن بینی شااخصبراساس معیار دقت پیش

دشدۀ آلباو و همکااران پیشنها Sاقتصادی )یا شاخص 

[ و حیناادمان و کااوهلر 26[، گاارین و تاشاامان ]11]

اسااتیودنت زوجاای و  t[( و همچنااین، آزمااون 31]

معیارهای ارزیابی میاانگین قادرمطلق خطاا، میاانگین 

مجذور خطا و درصد میانگین قدرمطلق خطا، شاواهد 

 در آزمون فرضیۀ دوم نشاان دادناد ساود حساابداری

 بدارینسابت باه ساود حساا شدهزداییتورم تجمعی

بینی تولید ناخالص داخلی را طای ، دقت پیشتجمعی

دهد. بر اساس این، با توجاه های آتی افزایش میدوره

بااه ارزش زمااانی پااول در ایااران، سااود حسااابداری 

های بهتاااری شاااده، سااایگنالزداییتورمتجمعااای 

درخصو  وضعیت فعلای و آتای اقتصااد باه باازار 

ثبت ساودآوری، ر قط ، با روند مطوکند. بهمخابره می

 وبه دلیل مناب  فراوان در اختیار شرکت، میزان حقوق 

مزایای کارکنان، میزان پاداش مدیران و سود هر ساهم 

و بازده سهام سهامدران، افزایش خواهند یافات. ایان 

مادت )و در شارایط امر طی سالیان تحاریم، در کوتاه

سااود شاادن عااادی تجاااری در بلندماادت( بااه متورم

شااود. سااود متااورم امکااان حسااابداری منجاار می

های غلط را از سوی عموم با خود باه هماراه برداشت

تری از ساود زدایی سود، شاخص شافافدارد. با تورم

نحو کاراتری تولید ناخالص داخلی شود که بهارائه می

 شود. بینی میپیش

( و 1387یاااری )هااای مااالی نظیاار اهللدر پژوهش

( از اطالعااات حسااابداری 1388ی )دهاادار و آقااای

شود کاه کاارایی الزم را عنوان اطالعاتی نام برده میبه

کم از سااطح ضااعیف کااارایی ندارنااد یااا دساات
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برخوردارنااد. همچنااین، نگاااه عمااوم بااه اطالعااات 

نگر است. ایان صورت اطالعات گذشتهحسابداری به

راساتا باا در حالی است که نتایج پژوهش حاضار هم

اند. به بیان دیگر، هنگام ی حسابداری کالنادبیات نظر

ارزیابی کارایی بازار بورس و اطالعاات حساابداری، 

تنها بازخورد اطالعات حسابداری و باازار باورس در 

شااود؛ زیاارا سااطح اقتصاااد خاارد در نظاار گرفتااه نمی

حسابداری کالن بر اثرات آتی اطالعاات حساابداری 

س از انباوه ها بر اقتصااد ایاران تأکیاد دارد. پاشرکت

هااای حسااابداری اثباااتی و تأییااد کااارایی و پژوهش

ارزش اطالعات حسابداری در بازار سرمایه، پاژوهش 

حاضر این ایادۀ ناوین را باه اندیشامندان و اعضاای 

کناد کاه ای و دانشگاهی حساابداری منتقال میحرفه

 بینایتوان از محتوای اطالعات حسابداری در پیشمی

استفاده کرد. نتایج هار دو  های کالن اقتصادیشاخص

فرضیه نشان دادند سودهای حسابداری از پارامترهاای 

های اقتصااادی بیناای شاااخصمهاام و کلیاادی در پیش

شوند. به بیاان دیگار، اهمیات ساودهای محسوب می

حسابداری، تنها در سطح بازار سارمایه نیسات؛ بلکاه 

تااوان کااارایی اطالعااات حسااابداری را در سااطح می

جو و ارزیاااابی کااارد. از ب عاااد واقتصااااد جسااات

های آید کاه مادلاقتصادسنجی این نتیجه به دست می

هاا نظیار چندمتغیرۀ سری زمانی نسبت به دیگر روش

متغیرۀ سااری زمااانی توانااایی ارائااۀ های تااکماادل

 ایان عملکارد تری را دارناد؛ امااهای دقیاقبینیپیش

 شدت به گازینشهای چندمتغیرۀ سری زمانی بهمدل

اند. بر اساس این، انتخاب توضیحی حساس ایمتغیره

باین از شاروط برتاری مادل چنادمتغیره بهترین پیش

متغیرۀ ساری زماانی تاک سری زمانی نسبت به مادل

چاارچوب جدیاد  است. در پژوهش حاضار، از یاک

بینی استفاده شد و سود حسابداری تجمعی برای پیش

 بین تولید ناخالص داخلی انتخااب شاد.عنوان پیشبه

[، 46ها با ژاسر و کوشربایوا ]شواهد در آزمون فرضیه

[، 41[، ناااالردی و اوگنااوا ]27هااان و همکاااران ]

[ و کاونچیتچکی و پاتاتوکااس 40ناالردی و اوگناوا ]

 [ همخوانی دارد. 36]

 پیشنهادهای کاربردی

با توجه باه اینکاه ساود حساابداری تجمعای در 

عمال بینی تولید ناخالص داخلای اسامی موفاق پیش

تواناد نقطاۀ شاروع کرد، سودهای خالص تجمعی می

تغییرات نوینی در آمارهای اقتصادی موجاو در ساطح 

کالن کشور ازقبیل تولید ناخالص داخلی باشد. پس با 

توجه به نتیجۀ آزمون فرضایۀ اول پاژوهش مبنای بار 

با اساتفاده  اخالص داخلی اسمیبینی تولید ندقت پیش

بانااک مرکاازی و  ، بااهتجمعاای از سااود حسااابداری

شود برای کااهش تحلیلگران حوزۀ اقتصاد پیشنهاد می

طای  های تولید ناخاالص داخلای اسامیتجدید ارائه

ماهه، بار ماهیات آتای فصول آتی اعالم هر دوره ساه

های ویژه شارکتها باهاطالعات حساابداری شارکت

بزرگ کشور توجه داشاته باشاند و در کناار در نظار 

ه سااودهای حسااابداری گاارفتن عواماال اقتصااادی باا

های فعاال در باازار تجمعی باازار باورس و شارکت

سرمایه هم توجه کنند. سپس تولید ناخاالص داخلای 

 بینی شود. پیش

شاده زداییهمچنین، سود حسابداری تجمعی تورم

بینی تولید ناخالص داخلی حقیقی موفق عمل در پیش

کرد؛ درنتیجه، با توجه باه نتیجاۀ آزماون فرضایۀ دوم 

بینی تولید ناخالص داخلی وهش مبنی بر دقت پیشپژ

 تجمعاای حقیقاای بااا اسااتفاده از سااود حسااابداری

شده، به بانک مرکزی و تحلیلگاران حاوزۀ زداییتورم

شود بنا به شرایط محیطی اقتصادی اقتصاد پیشنهاد می

ایران از تورمی که سود خالص حسابداری دارد، آگااه 
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بینای بارای پایش باشند و بانک مرکزی و تحلیلگاران

 تولید ناخاالص داخلای حقیقای از ساود حساابداری

هاای بینای شااخصشده برای پیشزداییتورم تجمعی

 کالن اقتصادی استفاده کنند. 

 پیشنهادهای آتی

برای پیشبرد این حوزۀ جدید، مطالعاتی باا عناوان 

حسابداری کالن، ضروری است. بهتر است در آیناده 

بررسای ساایر متغیرهاا و اندیشمندان حسابداری باه 

تواناد کارایی اطالعاات حساابداری بپردازناد کاه می

هنگام از وضعیت آتی اقتصاد باه باازار های بهسیگنال

 مخابره کند. برخی از پیشنهادها به شر  زیرند:

بینی تولید ناخالص داخلی با . ارزیابی دقت پیش1

، نساابت سااودآوری تجمعاای اسااتفاده از بااازده سااهام

شاااده، زداییتورمتجمعااای و ساااودآوری  تجمعااای

، نسابت صاورت تجمعایبه کارانهحسابداری محافظه

ارزش بازار ساهام باه ارزش دفتاری ساهام و تجمعی 

 ها.استخدام نیروی کار در سطح شرکتتجمعی رشد 

بینی نرخ بیکاری باا اساتفاده . ارزیابی دقت پیش2

 ها و سااود حسااابداریهزینااهتجمعاای از چساابندگی 

 شده.زداییتورم تجمعی

بینی نرخ تورم باا اساتفاده از . ارزیابی دقت پیش3

ارزش بازار  تجمعی و نسبت تجمعی سود حسابداری

 سهام به ارزش دفتری سهام.

 هاها و محدودیتتنگنا

دساتورالعمل تکلیاف  7مااده  4. به موجب بند 1

های ماااالی ناشاااران بورسااای در ارائاااۀ صاااورت

اند تنهاا مکلاف شادهشده، ناشران بورسای حسابرسی

شاده ماهۀ حسابرسی 6ای دورههای مالی میانصورت

های ماالی را تهیه و افشا کنند. این اجبار برای صورت

ماهه وجاود نادارد و برخای  9ماهه و  3ای دورهمیان

ای دورهصورت داوطلبانه به بررسای میاانها بهشرکت

ن، کنند؛ بنابرایهای مالی این دو فصل اقدام میصورت

محااادودیت اصااالی مطالعاااۀ حاضااار، اساااتفاده از 

نشاادۀ فصاالی برخاای های مااالی حسابرسیصااورت

شده در بورس اوراق بهادار تهاران های پذیرفتهشرکت

 ماهه( است.  9ماهه و  3)

. باارای اسااتفاده از الگااوی سااری زمااانی در 2

های بااالتر، باه اطالعاات ویژه باا وقفاهبینی، باهپیش

ره نیاز است. هرچه اطالعات تاریخی برای چندین دو

بیشتری دردسترس باشد، نتایج بارآورد الگاو قالبیات 

اتکااای بیشااتری دارنااد. بااا توجااه بااه اسااتفاده از 

ای در گردآوری اطالعات، دورههای مالی میانصورت

غیرممکن بود؛  1387دستیابی به اطالعات قبل از سال 

دهی نتایج الزم اسات ایان مهام درنتیجه، برای تعمیم

 مدنظر قرار گرفته شود. 
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